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جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية المتميزاتاحيائيرهف حازم سليمان ناصر1132042108036

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية المتميزيناحيائياحمد عالء هادي مردان2242041041007

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسين خالد عوني غضيب3122041001036

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية المتميزاتاحيائينادين حيدر محمد علي ابراهيم4132042108110

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية المتميزاتاحيائيرفل وليد اسماعيل ابراهيم5132042108033

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية المتميزاتاحيائيرنا عمر جعفر عبد الحسن6142042094055

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزينب مهند هادي بدر7102042078103

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية الحريه للبناتاحيائيتبارك رافد عبد الرحمن حسين8212042143011

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية المتميزاتاحيائيمسرى علي كريم عبيده9112042113123

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية المتميزاتاحيائيشمس مصطفى صباح مصطفى10132042108070

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيعال فؤاد حسين ابو الفتح11122042109114

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائينور احمد عبد صالح12102042078200

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعمار ياسر عبد الرحمن عبد الغني13132041020129

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيملك حسام كاظم مصبح14102042100112

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية المتميزيناحيائيطه باسم محمد عبد هللا15132041016051

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسين شامل طاهر جاسم16272041029030

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيزاهد زيدون عمران خميس17212041020019

جامعة بغداد/كلية الطب613.0النصر النموذجية للبنيناحيائيامجد محمد حسن قاسم محمد حسن18312041024027

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي مؤيد عبد الوافي عبد الوهاب19122041001072

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية المتميزاتاحيائيروان محمد صالح الدين رفيق20142042094059

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيالحمزه عمر يوسف شعبان21102041002034

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائييقين طارق نعمه جمعه22222042159054

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي مهند صبحي عباس23132041020127

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيحسن ناجي جبار ناجي24102041002054

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية المتميزاتاحيائيمريم اياد ابراهيم محمد25132042108094

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيضي حيدر هاشم كاظم26142042129044

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية المتميزاتاحيائيجنار صالح محمد خليل27142042094031

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيحوراء هيثم كاظم خشين28102042078045

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا عمر مجيد حسن29132041020103

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية الحريه للبناتاحيائيسفانه وليد حمادي خلف30212042143025

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية المتميزاتاحيائيمينا فاضل عوده عمران31132042108109

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية الحريه للبناتاحيائينور الهدى مرتضى جاسم حمود32212042143044

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيمريم حيدر جواد شرقي33102042078171

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيالنا صفاء بهنام 34102042078166

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيحنين حازم محمد خنفر35142042129015
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جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيديمه اوس قيس سعيد36102042078058

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرند محمد عبد الزهره فليح37132042121080

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية المتميزاتاحيائيصفا عدنان امين ابراهيم38132042108073

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيايالف محمد فوزي عباس39272042077011

جامعة بغداد/كلية الطب613.0ثانوية المتميزاتاحيائييمامه مظفر عبد اللطيف صالح40142042094183

جامعة بغداد/كلية الطب612.9ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه علي حسين عباس41132042108026

جامعة بغداد/كلية الطب612.9ثانوية المتميزاتاحيائيهاجر علي رشيد مجيد42142042094172

جامعة بغداد/كلية الطب612.9ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيياسر ابراهيم سعيد كاطع43132041055115

جامعة بغداد/كلية الطب612.9ثانوية المتميزاتاحيائيأيه رائد سعدون جمعه44112042113005

جامعة بغداد/كلية الطب612.9ثانوية المتميزاتاحيائيرغد رياض بدر منصور45142042094051

جامعة بغداد/كلية الطب612.9ثانوية المتميزات - المنصوراحيائينور زياد طارق ناصر46102042078204

جامعة بغداد/كلية الطب612.9ثانوية المتميزاتاحيائينور نجاح نوري عبد السالم47142042094170

جامعة بغداد/كلية الطب612.9ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعمر رائد عدنان بندر48102041002131

جامعة بغداد/كلية الطب612.9ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيمينه جمال خضير محمد49102042078193

جامعة بغداد/كلية الطب612.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد الرحمن طالل انور عبد الكريم50102041002086

جامعة بغداد/كلية الطب612.8ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيتبارك عبد الرزاق ثامر سعيد51152042057013

جامعة بغداد/كلية الطب612.8ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك علي قاسم فرحان52142042094026

جامعة بغداد/كلية الطب612.8ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسين احمد خلف عبدالحسين53142041007031

جامعة بغداد/كلية الطب612.8ثانوية المتميزاتاحيائيُربا خليل عبدان خليل54112042113039

جامعة بغداد/كلية الطب612.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيالحسن رائد مجيد عبد الحليم55102041002029

جامعة بغداد/كلية الطب612.8ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمحمد قاسم عباس علي56102041028145

جامعة بغداد/كلية الطب612.8ثانوية المتميزاتاحيائيسجى فالح حسن عيسى57142042094091

جامعة بغداد/كلية الطب612.8ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيبراء فاضل مصطفى ياسين58102042100022

جامعة بغداد/كلية الطب612.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيام البنين عباس محمد دخن59132042121016

جامعة بغداد/كلية الطب612.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب عمار حسن جبار60132042121115

جامعة بغداد/كلية الطب612.8ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد قتيبة عبد اللطيف حسين61132041020165

جامعة بغداد/كلية الطب612.8ثانوية المتميزيناحيائيمحمد ماهر محمد حسن غالم رضا62252041035075

جامعة بغداد/كلية الطب612.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيديما ثامر محمود جاسم63102042078057

جامعة بغداد/كلية الطب612.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزينب عباس خضير عباس64102042078098

جامعة بغداد/كلية الطب612.8ثانوية القيروان للمتميزيناحيائياحمد وسام ابراهيم اسماعيل65132041037018

جامعة بغداد/كلية الطب612.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيشيماء عبد هللا حسين عباس66102042078134

جامعة بغداد/كلية الطب612.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيامنيه شهاب احمد شاكر67132042121022

جامعة بغداد/كلية الطب612.8ثانوية المتميزاتاحيائياصاله علي خريسان حمام68142042094004

جامعة بغداد/كلية الطب612.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيآيات سعد مطشر عباس69102042078001

جامعة بغداد/كلية الطب612.8ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيايهم علي كاظم حسين70232041047008
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جامعة بغداد/كلية الطب612.8ثانوية المتميزاتاحيائيزينب محمد مهدي صالح71142042094081

جامعة بغداد/كلية الطب612.8ثانوية المتميزاتاحيائيأمنه محمد عبد الوهاب حمودي72112042113002

جامعة بغداد/كلية الطب612.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء حسين حميد غني73122042109054

جامعة بغداد/كلية الطب612.7اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسن محمد جيثوم سلمان74232041251090

جامعة بغداد/كلية الطب612.7ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينب علي ابراهيم عبود75122042109078

جامعة بغداد/كلية الطب612.7ثانوية المتميزات - المنصوراحيائييسر سامي يعقوب عبد الرحمن76102042078214

جامعة بغداد/كلية الطب612.7ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيريام خالد محسوب احمد77102042078076

جامعة بغداد/كلية الطب612.7ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد تقي علي عبد الحسين محسن78132041020147

جامعة بغداد/كلية الطب612.7ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيمينا عمر عبد الكريم عبد اللطيف79102042078191

جامعة بغداد/كلية الطب612.7ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيرفل علي خضير حسون80102042078067

جامعة بغداد/كلية الطب612.7ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينب احمد عبد السالم عبد االمير81122042109070

جامعة بغداد/كلية الطب612.7ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد حمزة علي مهدي صالح82102041048031

جامعة بغداد/كلية الطب612.7ثانوية المتميزاتاحيائيكوثر صمصام رشيد جاسم83252042074086

جامعة بغداد/كلية الطب612.7ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيقاسم محمد قاسم توفيق84132041020140

جامعة بغداد/كلية الطب612.6ثانوية الجواهري للبنيناحيائيحسين عبد الرحمن عبد المهدي احمد85212041020013

جامعة بغداد/كلية الطب612.6ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحسين سعد شدهان جياد86132041037031

جامعة بغداد/كلية الطب612.6ثانوية المتميزاتاحيائيزينب علي راهي جواد87112042113069

جامعة بغداد/كلية الطب612.6ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى عمار وليد صابر88132041016114

جامعة بغداد/كلية الطب612.5ثانوية المتميزاتاحيائيبتول موسى شياع فيحان89112042113020

جامعة بغداد/كلية الطب612.5ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيابراهيم حميد سعيد حميد90102041028005

جامعة بغداد/كلية الطب612.5ثانوية المتميزيناحيائيعلي عامر مطشر عجيمي91132041016073

جامعة بغداد/كلية الطب612.5ثانوية المتميزيناحيائيسجاد صفاء طالب كاظم92132041016044

جامعة بغداد/كلية الطب612.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيايات حامد كوكز كاظم93132042121027

جامعة بغداد/كلية الطب612.5ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي محمد عبد االمير عبد النبي94132041037072

جامعة بغداد/كلية الطب612.4ثانوية المتميزاتاحيائيسما احمد صاحب مجيد95112042113084

جامعة بغداد/كلية الطب612.3ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيمريم احمد عبد الهادي مصطفى96102042100098

جامعة بغداد/كلية الطب612.3ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء حميد محمد علي حميد97272042077048

جامعة بغداد/كلية الطب612.3ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيغدير طاهر رسول عبود98272042077091

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية المتميزاتاحيائيفاتن عبد الواحد جاسم محمد علي99142042094112

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء عباس محمد دخن100132042121102

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه عامر موسى محمود101132042121174

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيتأميل زياد جميل كيطان102102042078029

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيوليد خالد خزعل سالم103102041002180

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيمريم عامر عبد البصير عبد الحنين104262042113034

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية المتميزاتاحيائيمريم ثامر كاظم حمود105132042108096
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جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيداليا سمير فائق عباس106102042078047

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيرند قاسم خضير سلمان107142042112039

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم علي كاطع حمود108132042121201

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي احسان صادق محمد109122041001061

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية المتميزيناحيائيحمزة جمعة داخل حسين110132041016033

جامعة بغداد/كلية الطب612.0الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيمرتجى علي عبد الحسين صاحب111142041046040

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حيدر مهدي محمد112112042113059

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيفرقان ياسر علي محمد113102042078162

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء داود عبد السالم صبري114132042121093

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائينور الزهراء نمير راضي صالح115222042159048

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية المتميزاتاحيائيمسك حيدر حسين علي116112042113124

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيحنين هيثم لعيبي عباس117152042057019

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية المتميزاتاحيائيفرح سعد امين حسين118132042108086

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائينور ثائر عبد المجيد عبد الرحمن119102042078202

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائينعم رعد كاظم جواد120102042078199

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمحمد هالل بهجت شوقي121102041028151

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيسرى محمد عزيز خليل122142042112053

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيطيبه فارس محمود منصور123102042078140

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيغيد هيثم عامر محمود124102042100084

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثاتوية المتميزيناحيائيياسر نعيم علي عبود125262041040061

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية المتميزاتاحيائيهاجر وليد يوسف محمود126242042084103

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية المتميزاتاحيائيمروة اياد محمد حسين127142042094130

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزهراء محسن راشد طريم128222042159027

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيمسره عثمان صبار حمد129102042078182

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمحمد حيدر علي عباس ابراهيم130102041028128

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائينعم كمال كريم علي131102042100118

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية الحريه للبناتاحيائيغسق محمد احمد سلمان132212042143028

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائياحمد محمد علي رشيد حميد133102041028025

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء علي محمد علي مجيد134112042113105

جامعة بغداد/كلية الطب612.0ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيزهراء منير مزاحم طعمه135142042129032

جامعة بغداد/كلية الطب611.9ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيهند اركان عبد المهدي احمد136102042100124

جامعة بغداد/كلية الطب611.9ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه نهاد عبد الحسين زوين137132042108084

جامعة بغداد/كلية الطب611.9ثانوية المتميزاتاحيائيزينب احمد عصمت رؤوف138132042108052

جامعة بغداد/كلية الطب611.9ثانوية المتميزاتاحيائيديانا عائد صباح حسين139142042094042

جامعة بغداد/كلية الطب611.9ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيشهد شاكر حامد رئيس140102042078133
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جامعة بغداد/كلية الطب611.9ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك حيدر عبد االمير كاظم141112042113024

جامعة بغداد/كلية الطب611.9ثانوية المتميزاتاحيائيريا عامر طالب جواد142112042113055

جامعة بغداد/كلية الطب611.8ثانوية المتميزيناحيائيجعفر محمد رحيم حافظ143112041010027

جامعة بغداد/كلية الطب611.8ثانوية المتميزاتاحيائيآيات مؤيد حمدان علوان144142042094008

جامعة بغداد/كلية الطب611.8ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيرانيا صفاء سعود مهدي145102042100045

جامعة بغداد/كلية الطب611.8ثانوية المتميزيناحيائيعلي اكبر عدنان محيسن علي146282041026025

جامعة بغداد/كلية الطب611.8اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد باسم محمد احمد147212041003142

جامعة بغداد/كلية الطب611.8ثانوية المتميزيناحيائياحمد سالم جبار جياد148132041016006

جامعة بغداد/كلية الطب611.8ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيمريم محمد ثامر مطشر149102042100104

جامعة بغداد/كلية الطب611.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفرح رعد محمد جبار150132042121179

جامعة بغداد/كلية الطب611.8ثانوية المتميزاتاحيائيزينب عادل حسن هادي151132042108055

جامعة بغداد/كلية الطب611.8ثانوية القيروان للمتميزيناحيائييوسف صالح مهدي يوسف152132041037109

جامعة بغداد/كلية الطب611.8ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيهدى وليد ابراهيم محمد153102042100123

جامعة بغداد/كلية الطب611.8ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعمر عبد الرحمن سعودي محمد154132041020135

جامعة بغداد/كلية الطب611.8ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمؤمل صفاء داود سلمان155142041007081

جامعة بغداد/كلية الطب611.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعبد هللا سالم عبد الرزاق خضر156122041001059

جامعة بغداد/كلية الطب611.8ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى حيدر علي جاسم157132041016111

جامعة بغداد/كلية الطب611.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينب حيدر رشاد عبد االمير158122042109076

جامعة بغداد/كلية الطب611.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزينب احمد صبار موسى159102042078091

جامعة بغداد/كلية الطب611.8ثانوية المتميزاتاحيائيرقية خالد فارس رزاق160112042113047

جامعة بغداد/كلية الطب611.8ثانوية المتميزاتاحيائيمريم هاني محمود منصور161132042108103

جامعة بغداد/كلية الطب611.8ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيميس محمد عبد راضي162102042100116

جامعة بغداد/كلية الطب611.8ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسين علي كاظم عبد ايوب163232041047026

جامعة بغداد/كلية الطب611.7ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيبالل لؤي لطفي عبد الكريم164102041002048

جامعة بغداد/كلية الطب611.7ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسين احمد جمعة عطية165142041007030

جامعة بغداد/كلية الطب611.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينب حكمت عبد الصاحب محمد166122042109074

جامعة بغداد/كلية الطب611.6ثانوية المتميزيناحيائيكرار حيدر امر فاضل167132041016085

جامعة بغداد/كلية الطب611.6ثانوية المتميزاتاحيائيشيرين رياض خلف احمد168112042113087

جامعة بغداد/كلية الطب611.6ثانوية االمل للمتميزاتاحيائييسر مرتضى مهدي جودي169132042134035

جامعة بغداد/كلية الطب611.6ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي مصطفى غازي عارف170142041007075

جامعة بغداد/كلية الطب611.6ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء ثائر فاروق كاظم171112042113029

جامعة بغداد/كلية الطب611.6ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيرحمه صبحي احمد حسين172142042129024

جامعة بغداد/كلية الطب611.5ثانوية المتميزاتاحيائييقين جمال دندن احمد173112042113156

جامعة بغداد/كلية الطب611.5ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيأحمد عبد الماجد جبار عبد الحسين174232041047001

جامعة بغداد/كلية الطب611.5ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيضحى محمد عبد جبار175152042057041
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جامعة بغداد/كلية الطب611.5ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيدر حمدي محمد سبف الدين حمدي176102042078054

جامعة بغداد/كلية الطب611.5ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائياحمد فاضل مغتاض عباس177142041010015

جامعة بغداد/كلية الطب611.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب اياد عباس سلمان178132042121110

جامعة بغداد/كلية الطب611.5ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيغيث فاضل خضير حسين179102041028117

جامعة بغداد/كلية الطب611.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيسارة خالد يوسف ججو180132042121121

جامعة بغداد/كلية الطب611.4ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيسالي رعد داود حسن181102042100063

جامعة بغداد/كلية الطب611.4ثانوية المتميزاتاحيائيبان محمد كامل حميد182112042113019

جامعة بغداد/كلية الطب611.4ثانوية المتميزاتاحيائيروان محمد جبار محمد183112042113052

جامعة بغداد/كلية الطب611.4ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيسجاد محمد موسى عيسى184152041012039

جامعة بغداد/كلية الطب611.4الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيجاسم احمد جاسم معارج185142041046008

جامعة بغداد/كلية الطب611.3اعدادية بغداد للبناتاحيائياسراء سمير نادر عبد القادر186132042070013

جامعة بغداد/كلية الطب611.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيآيات خليل ابراهيم علي187132042121002

جامعة بغداد/كلية الطب611.2اعدادية الخضراء للبنيناحيائييوسف احمد خلف صوفي188102041013170

جامعة بغداد/كلية الطب611.2ثانوية المتميزاتاحيائيأيات مقداد محمد نوري عيدان189112042113003

جامعة بغداد/كلية الطب611.1ثانوية الفراقد للبناتاحيائيميسم هادي محمد عباس190212042148076

جامعة بغداد/كلية الطب611.1ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيسعد هللا شهاب احمد محمد191132041020072

جامعة بغداد/كلية الطب611.1اعدادية الحريري للبناتاحيائيفاطمه هيثم احمد محمود192132042117200

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمجتبى حسن فالح مهدي193122041001081

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية الحريه للبناتاحيائيزهراء سعد عبد المنعم عبد الرزاق194212042143023

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمحمد رياض فاضل ناصر195102041002152

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزينب عزيز سلطان جاسم196132042134016

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء طاهر حبيب لطيف197132042121100

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيرونق علي جعفر محمد198152042057027

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء محمد حسن كاظم199132042121166

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيزينه محمود نبيه محمود200102042100058

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيحوراء ياسر عبد القادر عبد اللطيف201102042140005

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيفرح سعدي هوبي محمد202102042100090

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيعلي سمير حسن جاسم203102041028106

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيهيا عماد غازي حسين204102042100126

جامعة بغداد/كلية الطب611.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم روكان علي احمد205102042115125

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم علي صبري مجلي206132042121199

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمهدي خالد مهدي محمود207142041007123

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية المتميزاتاحيائيرهام محمد صالح الدين رفيق208142042094056

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية المتميزاتاحيائيمينا مصعب مجيد مصطفى209142042094153

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيبكر اسماعيل تركي عباس210132041020038
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جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية المسرة للبناتاحيائيشمس محمود عبد االله مزعل211112042193027

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيشمس حسن حمزه عبود212102042100072

جامعة بغداد/كلية الطب611.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيسعود محمود جار هللا ايوب213102041026110

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء عماد خداداد اميره214132042121107

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية الحريه للبناتاحيائيأيه ابراهيم حافظ فرحان215212042143006

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيرند لؤي محمود جاسم216142042129025

جامعة بغداد/كلية الطب611.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى سمير محسن عبود217272041005175

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمينا فايق عبد الكريم فارس218142042129058

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد هللا حسين علي كاظم219102041002102

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية المتميزاتاحيائيبنين منتظر هاتف احمد220132042108014

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيبنين هادي حسين رحيل221132042121038

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيكوثر امير عبد الحسن عبيده222252042097179

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيطيبة عبد الرحمن شمخي جباره223152042057043

جامعة بغداد/كلية الطب611.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسين وائل شاكر هاشم224282041006053

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية الحريه للبناتاحيائيمنار روكان مطشر فاضل225212042143037

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيسميه علي كاطع حمود226132042121136

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيمحمد سرمد عبد الرزاق محمد227112041045049

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية الحريه للبناتاحيائيايالف ثاير حسن جواد228212042143004

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيندى صباح عبد العزيز عيسى229102042078197

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيعلي حيدر طارق جهاد230112041045041

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائييسر تحسين ضياء حمود231232042132108

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية المتميزاتاحيائيهديل وليد عبد الجبار احمد232132042108122

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيحسين احمد سالم صبيح233142041042010

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك محمد شاكر عبد234112042113025

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمحمد هاشم فرج كاظم235212041020042

جامعة بغداد/كلية الطب611.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعبد الحكيم بسام حميد سعيد236102041048013

جامعة بغداد/كلية الطب610.9ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيايالف عمار عزيز محمد جواد237132042134005

جامعة بغداد/كلية الطب610.9ثانوية المتميزاتاحيائيتمارا جعفر هاشم هادي238132042108022

جامعة بغداد/كلية الطب610.9ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيابراهيم عامر نجم عبد هللا239132041020002

جامعة بغداد/كلية الطب610.9اعدادية الحريري للبناتاحيائيعائشه الصديقه عوض مجيد محمود240132042117183

جامعة بغداد/كلية الطب610.9ثانوية الفراقد للبناتاحيائيضحى احمد نعمان داود241212042148055

جامعة بغداد/كلية الطب610.9اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمدالباقر كاظم حسين موسى242282041006144

جامعة بغداد/كلية الطب610.9ثانوية المتميزيناحيائيمهيمن غانم جواد كاظم243242041041109

جامعة بغداد/كلية الطب610.9ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيجعفر صبار محسن خضير244102041002051

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد صادق عالء كاظم كيطان245122041001094
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جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية القيروان للمتميزيناحيائياحمد عباس جبار مطيلج246132041037011

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمأمون الياس شفيق عبد الرزاق247102041002140

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية المتميزاتاحيائيتمارا حامد محمد رضا248132042108023

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيتبارك فايق رشيد ناصر249122042109029

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية المتميزيناحيائيحيدر عدي مظلوم علي250132041016034

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيعائشه عدنان عبود كريم251102042078144

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية المتميزيناحيائياحمد سعد عباس حميد252112041010008

جامعة بغداد/كلية الطب610.8اعدادية الحريري للبناتاحيائيتيماء بشار محمد عبد الباقي253132042117064

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعباس فاضل عزيز كاظم254272041029047

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الكريم احمد عبد الكريم سبهان255132041020094

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيانور مالذ انور حسين256132041020036

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسن سامر فالح كاظم257122041001030

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد علي عوده عبد الزهره258132041037092

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيتبارك صباح حسن ماشاف259102042078032

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيساره عصام فاضل حسين260102042078116

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء منتجب ابراهيم محمد261132042108050

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيدينا مسلم قنديل كاظم262222042159015

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية المتميزاتاحيائيأديان محمد حسن زويد263142042094002

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية المتميزاتاحيائينور تحسين علي حسين264142042094161

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيموج محمد حسين محمد265142042129057

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيضحى ابراهيم عبد الرضا لطيف266122042109109

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية المتميزاتاحيائيمريم عبد حردان علي267142042094136

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزهراء عوده نعيم فالح268222042159025

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك مشتاق طالب رواد269112042113026

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيسليمان مثنى سليمان داود270132041020073

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيغسان ياسر علي مصطفى271102041028116

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية المتميزاتاحيائيسالي علي عبد المهدي ثجيل272242042084048

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية المتميزاتاحيائيهبه زياد هادي محمد رضا273132042108120

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمهدي ضياء جعفر صادق274122041001131

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسن حيدر طالب حميد275122041001028

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمالك جالل ناصر احمد276132042121207

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيغدير سالم راضي كزير277152042057045

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية المتميزاتاحيائيهبه ناظم حنون عبد278112042113149

جامعة بغداد/كلية الطب610.8اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيجنه حسنين مؤيد حسين279142042196023

جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية المتميزاتاحيائيسرى محمد باقر حسين280112042113083
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جامعة بغداد/كلية الطب610.8ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء عمار حسين هامل281142042094067

جامعة بغداد/كلية الطب610.7ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيتبارك صفاء فاضل علوان282122042109027

جامعة بغداد/كلية الطب610.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرغد صباح مهدي حسين283132042121073

جامعة بغداد/كلية الطب610.7ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيحسين يحيى عباس جابر284142041010037

جامعة بغداد/كلية الطب610.7ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيمصطفى علي هادي كاظم285112041045055

جامعة بغداد/كلية الطب610.7ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعمر محمد شاكر عماش286102041048027

جامعة بغداد/كلية الطب610.7ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيجنة فائق خضر محمود287272042077024

جامعة بغداد/كلية الطب610.7ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ذاكر حمود عطا هللا288192041110026

جامعة بغداد/كلية الطب610.7ثانوية االيالف للبناتاحيائيمروه احمد حسن سلمان289102042104009

جامعة بغداد/كلية الطب610.6ثانوية الحريه للبناتاحيائيمسرة وقاص حسين علي290212042143036

جامعة بغداد/كلية الطب610.6ثانوية المتميزيناحيائيمحمود عمر ثامر داود291112041010120

جامعة بغداد/كلية الطب610.6ثانوية المتميزات - المنصوراحيائينور سعد محمد حسين292102042078205

جامعة بغداد/كلية الطب610.6ثانوية المتميزيناحيائيجعفر حامد موسى حسن293112041010026

جامعة بغداد/كلية الطب610.6ثانوية المتميزاتاحيائيغفران يوسف كاظم عبد االمير294142042094111

جامعة بغداد/كلية الطب610.6ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد احمد صدام عجيل295142041007083

جامعة بغداد/كلية الطب610.5ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائياكرم هيثم اكرم حسن296102041028034

جامعة بغداد/كلية الطب610.5ثانوية المتميزاتاحيائيهاجر رائد فاروق كاظم297112042113145

جامعة بغداد/كلية الطب610.4ثانوية المتميزاتاحيائيتقوى طاهر ناجي عباس298132042108021

جامعة بغداد/كلية الطب610.4ثانوية المتميزاتاحيائيبنين هيثم ضياء رشيد299132042108015

جامعة بغداد/كلية الطب610.4ثانوية المتميزيناحيائياحمد رياض جالب جاسم300242041041004

جامعة بغداد/كلية الطب610.4ثانوية الحريه للبناتاحيائينور هيثم رحيم حسوني301212042143047

جامعة بغداد/كلية الطب610.4ثانوية المتميزاتاحيائيدينا عمار عبود جاسم302112042113037

جامعة بغداد/كلية الطب610.4ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسن عباس حسن عزيز303272041029018

جامعة بغداد/كلية الطب610.4ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيمريم وميض عبد الرحمن رضا304102042100107

جامعة بغداد/كلية الطب610.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيوسن اياد عبد الستار حاجم305122042109183

جامعة بغداد/كلية الطب610.4ثانوية المتميزاتاحيائيمنار ستار جبار محمد306142042094149

جامعة بغداد/كلية الطب610.4اعدادية بغداد للبناتاحيائيتبارك علي عبد الرزاق لفته307132042070053

جامعة بغداد/كلية الطب610.4ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمحمد عامر محمود عطية308292041020029

جامعة بغداد/كلية الطب610.4ثانوية المتميزاتاحيائيالزهراء باسم محمد داخل309142042094012

جامعة بغداد/كلية الطب610.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي مزهر سلمان جعفر310122041001075

جامعة بغداد/كلية الطب610.3ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعمر ضياء الدين صليبي مصطفى311102041048026

جامعة بغداد/كلية الطب610.3ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيبشير مكي محمد حسين312272041029015

جامعة بغداد/كلية الطب610.3ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائينعمت هللا سمير حسين نجم313142042129060

جامعة بغداد/كلية الطب610.3ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيندى احمد لؤي صالح314142042129059

جامعة بغداد/كلية الطب610.3ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيقسور ضرغام عبد الرحيم كاظم315272041029072
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جامعة بغداد/كلية الطب610.3ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد هللا عبد الرزاق اسماعيل محمد316102041002108

جامعة بغداد/كلية الطب610.3ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائياحمد وليد خليل اسماعيل317102041028030

جامعة بغداد/كلية الطب610.3ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمهيمن مصعب فاضل صالح318102041002176

جامعة بغداد/كلية الطب610.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيانفال ياسين خضير طه319132042121026

جامعة بغداد/كلية الطب610.1ثانوية المتميزاتاحيائيفرح عباس منخي حسن320282042079038

جامعة بغداد/كلية الطب610.1ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيرند رأفت رؤوف احمد321102042078070

جامعة بغداد/كلية الطب610.1اعدادية الحريري للبناتاحيائيتبارك ياسين احمد عبد الحميد322132042117058

جامعة بغداد/كلية الطب610.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسين علي محمد ابراهيم323132041020048

جامعة بغداد/كلية الطب610.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيامير عالء احمد حسين324102041002038

جامعة بغداد/كلية الطب610.0ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى عالء ابراهيم عيسى325242041041103

جامعة بغداد/كلية الطب610.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائييوسف عبد الكريم محمود احمد326102041048043

جامعة بغداد/كلية الطب610.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيايه نافع علي جاسم327142042112011

جامعة بغداد/كلية الطب610.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمصطفى طارق ناجي محمد328102041028166

جامعة بغداد/كلية الطب610.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيجنه اكرم علي سمير329102042078043

جامعة بغداد/كلية الطب610.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائياعناب اسامه عبد االمير مجيد330102042100009

جامعة بغداد/كلية الطب610.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيهدير فاضل عباس خليفة331102041028180

جامعة بغداد/كلية الطب610.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزينب دريد طه محمد332102042078093

جامعة بغداد/كلية الطب610.0ثانوية المتميزاتاحيائيزينه اياد هشام عبد اللطيف333132042108060

جامعة بغداد/كلية الطب610.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم عبد الرحيم شكري334102042137044

جامعة بغداد/كلية الطب610.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعثمان عباس عبد الستار جاسم335132041020111

جامعة بغداد/كلية الطب610.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيظالل عبد االله عثمان عبد المجيد336102042140015

جامعة بغداد/كلية الطب610.0ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيفرح مهدي دشر ضاحي337152042057059

جامعة بغداد/كلية الطب610.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيمريم مهند حميد رشيد338102042078179

جامعة بغداد/كلية الطب610.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيعلي حسين علي كريم339102041028104

جامعة بغداد/كلية الطب610.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيآن دريد عمر ابراهيم340102042100001

جامعة بغداد/كلية الطب610.0ثانوية المتميزاتاحيائيهبه محمد شبرم عريبي341142042094176

جامعة بغداد/كلية الطب610.0ثانوية المتميزاتاحيائيطيبه مصطفى محمد هادي342132042108075

جامعة بغداد/كلية الطب610.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد العزيز نائل اسماعيل زينل343132041020092

جامعة بغداد/كلية الطب610.0ثانوية المتميزيناحيائياحمد سمير عامر رشم344282041026005

جامعة بغداد/كلية الطب610.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزهراء علي عبد االمير رشيد345102042115059

جامعة بغداد/كلية الطب610.0ثانوية المتميزاتاحيائيطيبه غسان عبد هللا يوسف346112042113091

جامعة بغداد/كلية الطب610.0ثانوية المتميزاتاحيائيبنين عبد الحمزه هادي عبود347132042108013

جامعة بغداد/كلية الطب610.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيالزهراء علي محمد رؤوف348102042139002

جامعة بغداد/كلية الطب609.9اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم محمود خليل عبد349102042115134

جامعة بغداد/كلية الطب609.9ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيبسمه احمد ابراهيم نعمه350142042112014
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جامعة بغداد/كلية الطب609.9ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيطيف ناهض جعفر كاظم351112041045031

جامعة بغداد/كلية الطب609.9ثانوية بابل للبنيناحيائيحيدر محمد علي ابراهيم كريم352232041021044

جامعة بغداد/كلية الطب609.9ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيسرمد عماد حمدي فهمي353102041028078

جامعة بغداد/كلية الطب609.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينب علي فهد عبد354122042109081

جامعة بغداد/كلية الطب609.8ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيزبيده محمد عباس عبد االمير355142042129029

جامعة بغداد/كلية الطب609.8ثاتوية المتميزيناحيائيعبد هللا منهل عيسى خصاف356262041040028

جامعة بغداد/كلية الطب609.8ثانوية المتميزاتاحيائينور كامل حميد حسين357132042108115

جامعة بغداد/كلية الطب609.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمحمد احمد علي محمود358102041002146

جامعة بغداد/كلية الطب609.8اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور سعد فخري عبود359102042115157

جامعة بغداد/كلية الطب609.8ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيزين العابدين محمد عبد الرسول جواد360102041028075

جامعة بغداد/كلية الطب609.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمحمد رسول مرشد مجيد361102041002151

جامعة بغداد/كلية الطب609.8ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحيدر مهدي صالح مهدي362132041020056

جامعة بغداد/كلية الطب609.8ثانوية المسرة للبناتاحيائيدانيا هيثم عباس حاجي363112042193012

جامعة بغداد/كلية الطب609.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه علي احمد عبد364132042121176

جامعة بغداد/كلية الطب609.8ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد الرحمن عصام وحيد الدين بهاء الدين365202041050038

جامعة بغداد/كلية الطب609.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيكاردينيا عدي جبار مهدي366132042121184

جامعة بغداد/كلية الطب609.8ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزينب سعد رزوقي جميل367212042148040

جامعة بغداد/كلية الطب609.8ثانوية المتميزاتاحيائيساجده موفق علي احمد368132042108061

جامعة بغداد/كلية الطب609.8ثانوية المتميزاتاحيائيهاجر ليث بدر ياس369132042108118

جامعة بغداد/كلية الطب609.8ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيابو الحسن صفاء رؤوف عبود370292041020001

جامعة بغداد/كلية الطب609.8ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسين علي جبار عريبي371142041007035

جامعة بغداد/كلية الطب609.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه ستار جباره مطشر372122042109123

جامعة بغداد/كلية الطب609.8ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيمالك عبد الودود خالد احمد373102042100111

جامعة بغداد/كلية الطب609.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء علي تركي جواد374122042109058

جامعة بغداد/كلية الطب609.8ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيتبارك نسيم حسين محمد375142042129013

جامعة بغداد/كلية الطب609.7ثانوية المتميزاتاحيائيعائشه نزار سلمان علي376132042108076

جامعة بغداد/كلية الطب609.7ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيفاطمة سمير يعقوب ميرولي377152042057050

جامعة بغداد/كلية الطب609.7ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعدنان قحطان عدنان عبد الرحمن378132041020113

جامعة بغداد/كلية الطب609.7ثانوية المتميزاتاحيائيساره غسان اموري عبد علي379142042094088

جامعة بغداد/كلية الطب609.7ثانوية المتميزيناحيائيعلي يحيى حسين عاجل380242041041068

جامعة بغداد/كلية الطب609.7ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيمريم محمد حميدي عبد هللا381292042076030

جامعة بغداد/كلية الطب609.7ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيدانيه شاكر محمد خلف382142042129018

جامعة بغداد/كلية الطب609.6ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيتماره صارم عماد تكليف383102042078040

جامعة بغداد/كلية الطب609.6ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعمر عبد المجيد عمر محمد384132041020136

جامعة بغداد/كلية الطب609.6ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيأمين كيان احمد حازم يحي385132041020001
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جامعة بغداد/كلية الطب609.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيموج نصير كاظم حمزة386122042109151

جامعة بغداد/كلية الطب609.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرسل محمد عيدان اللعيبي387132042121071

جامعة بغداد/كلية الطب609.6ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمجتبى حسن محمد علي شاهر388272041029078

جامعة بغداد/كلية الطب609.6ثانوية المتميزاتاحيائياديان صفاء حيدر نوشي389282042079001

جامعة بغداد/كلية الطب609.5ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيعبد الرحمن محمد عقيل صادق جعفر390102041028088

جامعة بغداد/كلية الطب609.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيارجوان حسن جمعه احمد391132042121008

جامعة بغداد/كلية الطب609.5ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيسما رياض فالح جبر392102042100068

جامعة بغداد/كلية الطب609.5ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعز الدين علي عز الدين عبد الملك393232041047051

جامعة بغداد/كلية الطب609.5ثانوية المتميزاتاحيائيشهد باسل محمد حسين394142042094101

جامعة بغداد/كلية الطب609.4ثانوية المتميزيناحيائيكرار كاطع دواي طاهر395132041016090

جامعة بغداد/كلية الطب609.4ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيابرار محمود صادق هادي396192042137007

جامعة بغداد/كلية الطب609.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء عبد الكريم قاسم حسن397132042121104

جامعة بغداد/كلية الطب609.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيهبه عالء عجيل صالح398122042109179

جامعة بغداد/كلية الطب609.4ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعالء سالم عزيز كاظم399132041037057

جامعة بغداد/كلية الطب609.4ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيبالل احمد عايد جاسم400102041002047

جامعة بغداد/كلية الطب609.4ثانوية المتميزات - المنصوراحيائييقين صالح منصور حميد401102042078218

جامعة بغداد/كلية الطب609.3ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعلي محمد صالح شبيب402212041020034

جامعة بغداد/كلية الطب609.3ثانوية المسرة للبناتاحيائيضحى باسم عراك حمد403112042193029

جامعة بغداد/كلية الطب609.3ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيفتاح جاسم محمد عبد الزهره404272041029070

جامعة بغداد/كلية الطب609.2ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائياحمد عبد الجبار جاسم جريان405142041010011

جامعة بغداد/كلية الطب609.2ثانوية المتميزيناحيائيعلي سيار محمد مرهج406132041016071

جامعة بغداد/كلية الطب609.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيباقر حيدر ياسر زبيدي407122041001020

جامعة بغداد/كلية الطب609.0ثانوية المتميزاتاحيائيهدى زهير خزعل ساهي408112042113151

جامعة بغداد/كلية الطب609.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمنذر علي منذر حمدي409132041020189

جامعة بغداد/كلية الطب609.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيساره منذر مجبل صادق410102042078118

جامعة بغداد/كلية الطب609.0ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيياسمين صفاء حسين عبد علي411142042129064

جامعة بغداد/كلية الطب609.0ثانوية المتميزاتاحيائيأيه مصطفى محمد حسن جاسم412112042113006

جامعة بغداد/كلية الطب609.0ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيحوراء جبار دهش فرحان413142042129016

جامعة بغداد/كلية الطب609.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا سالم سعيد هاشم414132041020098

جامعة بغداد/كلية الطب609.0ثانوية المتميزاتاحيائيهاجر عبد الوهاب عبد الكريم محمد415132042108117

جامعة بغداد/كلية الطب609.0ثاتوية المتميزيناحيائيجعفر باسم عياي كشيمر416262041040009

جامعة بغداد/كلية الطب609.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيامين علي امين محمد صالح417132041020034

جامعة بغداد/كلية الطب609.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد هللا مهدي حمد عبيد418102041002119

جامعة بغداد/كلية الطب609.0ثانوية المتميزاتاحيائيمريم صباح ميخا مروكي419142042094135

جامعة بغداد/كلية الطب609.0ثانوية المتميزاتاحيائيرسل كريم محمود سلمان420132042108031
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جامعة بغداد/كلية الطب609.0ثانوية المتميزاتاحيائيمريم علي رسول محمود421112042113118

جامعة بغداد/كلية الطب609.0ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائينور الهدى عماد عبد الكاظم عباس422122042109168

جامعة بغداد/كلية الطب609.0ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد عبد االمير رشيد صالح423272041029094

جامعة بغداد/كلية الطب609.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيساره جالل محمد كاطع424102042078114

جامعة بغداد/كلية الطب609.0ثانوية المتميزين للبنيناحيائياحمد فارس صادق مصطفى425142041007012

جامعة بغداد/كلية الطب609.0ثانوية المتميزاتاحيائيزينب عبد الرحمن خضير عبد الحسين426112042113068

جامعة بغداد/كلية الطب609.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمحمد صالح صبيح عبد الكريم427102041028134

جامعة بغداد/كلية الطب609.0ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيهبة عزيز عبد الحسن خلف428152042057084

جامعة بغداد/كلية الطب609.0ثانوية المتميزاتاحيائينور احمد محمد محمود429132042108114

جامعة بغداد/كلية الطب609.0ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعبدهللا محمد حميد رشيد430142041007054

جامعة بغداد/كلية الطب609.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائينور كاظم جبر راضي431142042220134

جامعة بغداد/كلية الطب608.9ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائياليسر رياض حسن علي432122042109008

جامعة بغداد/كلية الطب608.9ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيسال سفيان محمد شرتوح433102042100067

جامعة بغداد/كلية الطب608.9ثانوية المتميزيناحيائيمحمد المهدي صفاء حيدر نوشي434282041026036

جامعة بغداد/كلية الطب608.8ثانوية المتميزاتاحيائيهبات مصطفى عصام حسين مكي435132042108119

جامعة بغداد/كلية الطب608.8ثانوية ايالف للبناتاحيائيزهراء احمد خلف محسن436142042105024

جامعة بغداد/كلية الطب608.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائياسل ستار علي سعيد437102041002025

جامعة بغداد/كلية الطب608.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينورهان جعفر هاشم محسن438132042121237

جامعة بغداد/كلية الطب608.8ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيعائشه مصطفى عواد كريم439102042100081

جامعة بغداد/كلية الطب608.8ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيأيه اسماعيل كاظم علوان440102042100002

جامعة بغداد/كلية الطب608.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمالك جعفر صادق توفيق441122042109148

جامعة بغداد/كلية الطب608.8ثاتوية المتميزيناحيائيمؤمل حيدر انور جاسم442262041040037

جامعة بغداد/كلية الطب608.8اعدادية الحريري للبناتاحيائيتقوى نور الدين عبد الستار حامد443132042117061

جامعة بغداد/كلية الطب608.8ثانوية البتول للمتميزاتاحيائينور حسين ابراهيم جليل444152042057080

جامعة بغداد/كلية الطب608.8ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيزياد لؤي طارق محمد445102041028070

جامعة بغداد/كلية الطب608.8ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيدعاء جعفر هادي علي446142042112028

جامعة بغداد/كلية الطب608.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيميديا طالب ولي كمرخان447132042121214

جامعة بغداد/كلية الطب608.8ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيدر خضير عباس عزيز448152042057023

جامعة بغداد/كلية الطب608.8ثانوية المتميزاتاحيائيقمر عبد المحسن سكر يونس449242042084071

جامعة بغداد/كلية الطب608.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيالحسين طارق عبد الرضا علوان450122041001011

جامعة بغداد/كلية الطب608.8ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعباس عامر عباس عبد الرزاق451132041055046

جامعة بغداد/كلية الطب608.8ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيعلي حسين حميد علوان452112041045040

جامعة بغداد/كلية الطب608.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيمريم قيس يعقوب محمد453102042078176

جامعة بغداد/كلية الطب608.8ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيزهره علي فاضل رؤوف454142042112045

جامعة بغداد/كلية الطب608.8ثانوية الحريه للبناتاحيائيرقيه عماد حسين مهدي455212042143019
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جامعة بغداد/كلية الطب608.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد هللا مؤيد فاضل فياض456102041002115

جامعة بغداد/كلية الطب608.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينور ازهر عايد عبد الكاظم457132042121227

جامعة بغداد/كلية الطب608.7ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائينبأ حازم قاسم مجيد458142042091024

جامعة بغداد/كلية الطب608.7ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيطيبه مصطفى قحطان مصطفى459132042134023

جامعة بغداد/كلية الطب608.7ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيحسن كريم صبح عطية460102041048008

جامعة بغداد/كلية الطب608.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمصطفى طالب عطيه سلمان461122041001119

جامعة بغداد/كلية الطب608.7الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيعلي صالح صبري حاتم462142041046022

جامعة بغداد/كلية الطب608.7ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيعلي هالل بهجت شوقي463102041028114

جامعة بغداد/كلية الطب608.7ثانوية المتميزاتاحيائيهيا اثير جالل عبد العزيز464132042108123

جامعة بغداد/كلية الطب608.7ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد هللا ابراهيم محسن محمد علي465102041002097

جامعة بغداد/كلية الطب608.7ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيابو بكر رعد فهمي حسن466132041020004

جامعة بغداد/كلية الطب608.7ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه حسنين هادي عبد467122042109121

جامعة بغداد/كلية الطب608.7ثانوية المسرة للبناتاحيائيفاطمة ليث محمد حسين468112042193033

جامعة بغداد/كلية الطب608.6ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائييسر حيدر جبوري ياسين469102042100129

جامعة بغداد/كلية الطب608.6ثانوية المتميزاتاحيائيدنيا احمد رؤوف محمد صالح470142042094040

جامعة بغداد/كلية الطب608.6ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد سعد كامل عبد الغني471132041020012

جامعة بغداد/كلية الطب608.6ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد هللا فاروق محمد جميل472102041002113

جامعة بغداد/كلية الطب608.6ثانوية المتميزيناحيائيسجاد عماد محمد حسين473132041016045

جامعة بغداد/كلية الطب608.6ثاتوية المتميزيناحيائيسيف الدين صباح حسن دلي474262041040022

جامعة بغداد/كلية الطب608.6ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزهراء كرم مخيلف كاطع475132042134014

جامعة بغداد/كلية الطب608.6ثاتوية المتميزيناحيائيمصطفى صباح عبد الرضا ناصر476262041040055

جامعة بغداد/كلية الطب608.5ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعباس فاضل جالل علي477132041020085

جامعة بغداد/كلية الطب608.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيتارا غانم عبد هللا زناد478132042121039

جامعة بغداد/كلية الطب608.5ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمالك حسين عبد قاسم479152042057068

جامعة بغداد/كلية الطب608.5ثانوية المتميزيناحيائيمحمد احمد جار هللا حسون480112041010100

جامعة بغداد/كلية الطب608.5ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمنتظر أسعد عزيز حسين481272041029122

جامعة بغداد/كلية الطب608.5ثانوية المتميزاتاحيائييسر بشير جميل خليل482132042108126

جامعة بغداد/كلية الطب608.4ثانوية الجواهري للبنيناحيائيياسر هيثم سلمان رحيم483212041020047

جامعة بغداد/كلية الطب608.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء عادل ابراهيم محمد علي484122042109057

جامعة بغداد/كلية الطب608.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائييقين عالء رشيد ياسين485132042121251

جامعة بغداد/كلية الطب608.4ثانوية المتميزاتاحيائيأيثار حسن صابر ليلو486112042113004

جامعة بغداد/كلية الطب608.4ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيزيد باسل فوزي داود487102041002062

جامعة بغداد/كلية الطب608.4ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيتقى علي حسن عبد الرضا488142042112020

جامعة بغداد/كلية الطب608.3ثانوية المسرة للبناتاحيائيحنين رائد جاسم احمد489112042193009

جامعة بغداد/كلية الطب608.3ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحسن محمد عكلة داود490132041037029
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جامعة بغداد/كلية الطب608.2ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد نصير موسى علي491152041071350

جامعة بغداد/كلية الطب608.2اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيليث منيب سكران حمادي492112041200094

جامعة بغداد/كلية الطب608.2ثانوية المتميزاتاحيائيُعال فالح دواد سلمان493142042094108

جامعة بغداد/كلية الطب608.2ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيحسن محمد عبد االمير عبد الرزاق494102041028054

جامعة بغداد/كلية الطب608.2ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعبد الحميد عبد هللا عواد عطيه495102041048014

جامعة بغداد/كلية الطب608.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينور الهدى صالح علي جاسم496132042121230

جامعة بغداد/كلية الطب608.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمصطفى سعد عبد القادر عبد الوهاب497102041028163

جامعة بغداد/كلية الطب608.0ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيكوثر خالد جليل علي498122042109137

جامعة بغداد/كلية الطب608.0ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيهاله حسين كاظم علي499222042159051

جامعة بغداد/كلية الطب608.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزينب قصي سعدي عزيز500102042078100

جامعة بغداد/كلية الطب608.0ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء سبهان بداي كوزل501142042094116

جامعة بغداد/كلية طب الكندي613.0ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيغدق عمار فؤاد عيسى502142042129048

جامعة بغداد/كلية طب الكندي608.0ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيايمن جبار كريم مزهر503222041080010

جامعة بغداد/كلية طب الكندي608.0ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيصبا محسن كاظم ماجد504122042109105

جامعة بغداد/كلية طب الكندي608.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد هادي علي طه505132041010047

جامعة بغداد/كلية طب الكندي608.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسن جمال كاظم مشالي506132041055027

جامعة بغداد/كلية طب الكندي608.0الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيناصر يوسف سليم ناصر507142041046045

جامعة بغداد/كلية طب الكندي608.0ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيمحمد سعد حسين ضايع508142041010075

جامعة بغداد/كلية طب الكندي608.0ثانوية المتميزاتاحيائيشهد احمد حمزة عبد509252042074052

جامعة بغداد/كلية طب الكندي608.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعلي محمد عبد هللا حسين510102041002126

جامعة بغداد/كلية طب الكندي608.0ثانوية المتميزاتاحيائينور محمد نجاح جاسم511142042094169

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.9ثانوية المسرة للبناتاحيائيضحى اسماعيل خليل عبد512112042193028

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.9ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيساره احمد حسين علوان513102042078112

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.9ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعباس شهاب احمد نظر514142041007046

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.8ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه رافد حسين مراد515142042094035

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه رعد هاشم عطيه516132042121173

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزينب علي حسون عبد علي517102042078099

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.8ثانوية المتميزاتاحيائيغيد سعد امين حسين518132042108081

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيبراء صدوف ابراهيم علي519102041002046

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيمالك خالد سعيد صالح520102042078183

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.8ثانوية المتميزاتاحيائيرحمه عدنان عبد الكريم عبد الرضا521112042113042

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.8ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيعبد هللا قاسم محمود محمد522142041010054

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.8ثانوية المتميزاتاحيائيامنيه اياد نعمه جابر523132042108005

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.8ثانوية المتميزاتاحيائيساره صالح ابراهيم فرج524132042108062

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.8ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيعلي حسين خليل ابراهيم525242041037029
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جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.8ثانوية المتميزاتاحيائيشمس ردفان اكرم حبيب526132042108068

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.8ثانوية المتميزيناحيائيامير حيدر نزار حسين527132041016013

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.8ثانوية المتميزين للبنيناحيائينوري محمد نوري حسين528142041007125

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.8ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيعبد هللا مضر رشيد مجيد529142041010056

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.7ثانوية الحريه للبناتاحيائيهاله ماهر خليل ابراهيم530212042143048

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيسما مهند اسماعيل عبد الحسين531132042121133

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.6ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيالزهراء كاظم محسن احمد532142042117006

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.6ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعباس كامل حسن عوده533142041007049

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.5ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيرؤى عباس حمود عبد534232042132035

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.5ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائييوسف هيثم جميل داود535142041010094

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.5ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيرحمه عامر شاكر جبر536152042057024

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.5ثانوية المتميزاتاحيائيمريم تحسين عدنان تحسين537132042108095

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.5ثانوية المتميزاتاحيائيورود احمد حميد فرحان538142042094181

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.4ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد الحميد مازن حميد خير هللا539102041002083

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.4ثانوية المتميزاتاحيائيلجين حسين علي حسين540142042094126

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.3ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي احمد طعيمة غضيب541142041007059

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينبأ احمد حمادي عبد االمير542132042121218

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.3ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمريم خالد محمد رحمه543152042057064

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيافنان رحيم خلف مدنيف544132042121012

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.2ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيأمير جاسم محمد عجيل545152041012001

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيجمانه عالء عباس محسن546132042121046

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.1ثانوية المتميزاتاحيائينادين ليث مثنى خليل فهمي547132042108111

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.1ثانوية المتميزاتاحيائيزينب يحيى باقر حسن548142042094083

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.0الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيامير محمد نوري عبود549142041046005

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.0ثانوية المتميزاتاحيائيحنان ممتاز جابر عمر550132042108025

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.0ثانوية المسرة للبناتاحيائيفاطمه بسمان صالح مهدي551112042193035

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم محمد صالح صبحي552132042121205

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.0ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء طالب عبد حمود553132042108048

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.0ثانوية القيروان للمتميزيناحيائياحمد خلدون عبد الحليم مصطفى554132041037005

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبد الكريم سبهان555132041020095

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.0ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيجعفر صادق بخيت سعيد556152041012013

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيراما رعد حميد اسماعيل557102042078060

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيرسل مهند محمد شالهي558132042117103

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.0ثانوية المتميزاتاحيائيديما فاضل صالح بديوي559142042094043

جامعة بغداد/كلية طب الكندي607.0ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه محمد جاسم محمد560142042094123
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جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.9ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيامنيه اياد شعبان طويب561132042121021

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.9ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد سعد امين حسين562132041020152

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.9ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا عماد محمد توفيق باشا563132041016059

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيرند علي عبد هللا حسن564102042078071

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.8ثانوية المتميزاتاحيائيزينب مثنى اكبر عباس565142042094079

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.8ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيطيبة حازم محمد علوان566152042057042

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.8اعدادية الرميلة للبنيناحيائياحمد سعد مهيدي صالح567192041003003

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.8ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيشذى كمال حسن عنيد568122042230090

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.8ثانوية المتميزاتاحيائيايه محمد مهدي محمد صالح مهدي569132042108009

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.8ثانوية المتميزاتاحيائيزينب محمد صاحب عبد570112042113073

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيهاله عبد الصاحب سلطان حسن571132042121242

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.8ثانوية المتميزاتاحيائيريتا رافي بوغوص ميناس572112042113056

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.8ثانوية المتميزاتاحيائييمامة علي خلف حسون573282042079055

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.8ثانوية العراق للمتميزيناحيائيالباقر محمد ابراهيم كاظم574202041050018

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.8ثانوية المتميزاتاحيائياديان عمار سالم مناتي575112042113008

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه جميل هاتف حميد576132042121169

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.8ثانوية المتميزاتاحيائيايمان سعدي مزهر موسى577142042094018

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.8ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعباس عبد الناصر غالب عطشان578222041080022

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.8ثانوية المتميزاتاحيائيمريم احمد حسن عودة579112042113114

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.8ثانوية المتميزاتاحيائيغدير فاضل عبد عليوي580112042113098

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.7ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيطيبة عماد عبد الرزاق علي581142042129045

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.7ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيخضر عدي سعدون محمد582102041048011

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.7ثانوية الفراقد للبناتاحيائيحفصه عمر فرج هوير583212042148019

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيامنه علي احمد عبد584132042121019

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.6ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيسيف صالح هادي سودان585132041020074

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.5اعدادية النهروان للبنيناحيائيمصطفى احمد ناجي عبود586152041020055

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيسالي سالم فوزي حسن587132042121126

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.5ثانوية المتميزيناحيائيحسين جبار ياسر حبيتر588282041026011

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.5ثانوية الجواهري للبنيناحيائيحيدر رائد عبد الرحمن حسين589212041020016

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.4ثانوية المتميزاتاحيائيأسراء احمد كامل طالب590142042094003

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.4اعدادية الحريري للبناتاحيائياية علي جاسم عبود591132042117027

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.4ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائياحمد باسم صاحب جليل592102041028011

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.3ثانوية المتميزاتاحيائيايات خالد طاهر مهاوي593142042094016

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.3ثانوية المتميزاتاحيائيزينه ماجد احمد زعنون594112042113075

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسن بدري عباس محمد595272041005032
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جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيابرار ماجد عطوان سوادي596132042121007

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.2ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي محمد رحيم سعيد597142041007074

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.1ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد عماد صالح شحاذة598132041020161

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم اسعد مظلوم فارس599132042121189

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائياحمد محمد غازي عبد القادر600202041399005

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.0الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيمحمد علي فخري خضير601142041046035

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.0ثانوية القيروان للمتميزيناحيائينور الحسين عالء خضير عباس602132041037108

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمرتضى صالح خضير عباس603102041028159

جامعة بغداد/كلية طب الكندي606.0ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد عباس كاظم عامر604132041037090

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.9ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمريم فراس فاضل شنون605152042057066

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.9ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا هشام بدري حسين606132041020110

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.9ثانوية المتميزيناحيائيمحمد جاسم قاسم محمد607132041016097

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.9ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمجتبى حسين كاظم عبود608152041012071

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.9ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف يحيى زكي نجم609132041020205

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزهراء ستار جاسم حمود610102042078083

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.8ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيأية ياسر ثامر صالح611142042129003

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيحسن هاني قاسم يحيى612102041002055

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.8ثانوية المتميزاتاحيائيزينب علي نجم عبد هللا613132042108056

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.8ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيمريم عادل علي حسن614132042281126

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.8ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمصطفى نجم عبدهللا داود615142041007117

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.7اعدادية المسرة للبناتاحيائينبأ علي عبد هللا سلومي616152042041071

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.7الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيفيصل حسام علي عميش617142041046027

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.7ثانوية المتميزيناحيائيكرار حيدر عبد الوهاب فاضل618132041016086

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.7ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حامد خزعل عباس619132042108045

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.7ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيرغد مطر نجم فرحان620102042100046

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.6ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيهدى غازي متعب ابراهيم621102042100122

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.6ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيمسره مهند كاظم جواد622102042100110

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.6ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزينب سليم جمعه ازيرج623152042057034

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.6ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمحمد فيصل جاسم محمد624102041002156

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.6ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيأمنه أمجد سعيد عبود625142042112001

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.6ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمة واجد رؤوف عبد االمير626142042094115

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.6ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيحسنين كاظم جاسم محمد علي627112041045011

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.6ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيسنا مأمون سامي صالح628232042132070

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.6ثانوية المتميزاتاحيائيفرح احمد عبد المناف محمد امين629142042094124

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.5ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيطه عماد طه لطيف630132041020081
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جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيداليا ستار رحيم كرم631132042121058

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء صادق قاسم جبر632132042121097

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.4ثانوية المتميزيناحيائيمحمد سلطان زكي سلطان633132041016100

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.4ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه اياد عزيز عاكف634142042094053

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.4اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمرتضى جاسم حنون هاشم635272041154171

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.3ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيفاطمة محمود فاضل علي636152042057057

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.3ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعطاء بهاء عطاء محمد637142041007058

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.2ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحسن عالء عبد الحسين ساهي638152041012017

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفرح صالح امين سايه639132042121180

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيتبارك حيدر كريم محمد640132042121040

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.2ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف احمد جبوري ابراهيم641132041020198

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيمريم فياض صالح محمد642202042125042

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية عطر الجنة للبناتاحيائيايالف عبد الرحمن عبيد عواد643112042144002

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية القناة للبناتاحيائينبـأ ابان عبد الوهاب حسن644132042072085

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائياحمد عباس نجم عبد الواحد645242041037003

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيسبأ مزبان صبري حمد646212042091091

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيحوراء عبد الرزاق ابراهيم شمشير647142042074042

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عادل عباس مجيد648112042126037

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمحمد صادق حيدر محمد زيارة649142041021121

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيامنه محمد عبد الرحيم عبد الحميد650112042073009

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينضال عالء ناصر عبد الحسين651292042085163

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيخديجه علي حمزه سلمان652232042224005

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية السوق للبناتاحيائيديار علي مكي حبيب653222042209055

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية الطارق للبنيناحيائيامير حامد كاظم محسن654102041042004

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيحسين محمد خزعل رؤوف655142041010035

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيرند قاسم كريم مهدي656112042218027

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية المتميزاتاحيائيزينب عبد الكريم محيبس محمد657142042094073

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيمالك واثق ابراهيم خليل658212042140219

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيامير عادل حامد فرحان659232041051021

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيايناس احمد شهاب رجاء660232042131014

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزهراء عدنان محمد خسرو661212042092047

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيحسين محمد محسن عكله662152041022008

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيزهراء محمد عبد هللا مخيف663232042095047

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية السالم للبنيناحيائيبراء مؤيد متعب سالم664182041044012

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيجهان عبد الجبار عبد هللا مصطفى665212042092025
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جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيرانيه مهند حميد مجيد666142042138011

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيزبيده نجم عبد هللا سعيد667212042142021

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيزينب محمود عباس سابط668112042104038

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيكوثر علي عبد الهادي خافور669222042436044

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم بدر عبد الحسن حسين670262042083089

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية بغداد للبناتاحيائينبأ سعيد حسون فندي671132042070228

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزهراء فاضل ماشي عيسى672292042053056

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحسين علي دهروب حميد673262041054013

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمحمد صادق جاسم حمزه عبد الحسين674142041011138

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعمر محمد خلف زيدان675212041054107

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيطيبه عماد احمد جاسم676252042100039

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيايه فاضل خليل احمد677212042140029

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيآمنه احمد طه ابراهيم678132042086002

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيايه طارق داود حسن679132042116002

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيبهاء حسين ناصر راضي680222041035034

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيأالء كريم خليل ابراهيم681212042186001

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيمريم فالح حسن محمد682112042106085

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيعذراء غازي مجيد جاسم683122042083033

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء عالء مسلم عطيه684272042056189

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية البتول للبناتاحيائيزهراء زكي حسين داود685112042072066

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيغدير عادل محمد جاسم686122042104033

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيشهد ممدوح خضير كاظم687142042196062

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين هادي سلمان نغيمش688222041053049

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيرسل فائز ماجد كريم689142042117023

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياسامة عامر حردان صالح690102041026039

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزينب عدنان حميد حسين691112042080071

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسن علي كاظم براك692222041035048

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيسجاد لؤي جاسم محمد693132041055040

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيايمان جاسم راضي هيجل694132042281024

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيصفا هاشم حسن رشيد695212042016007

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي جبار فاضل عبود696232041009067

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية االنامل للبناتاحيائيمنار خضير رحمان يحيى697212042184014

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائياحمد ثامر عالوي مطلك698112041042006

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية باب العلم للبناتاحيائيزهراء عبد علي محمد عباس699122042123011

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيمصعب محمد نصر محمود700232041027062
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جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيحسين علي عباس اسماعيل701222041046024

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيكرار عبد الحكيم عبد هللا نغيمش702262041011143

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيفاطمه كريم عبود ظاهر703142042117056

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيتقى كريم عبد عباس704212042262012

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء سامي شهاب احمد705212042160019

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية القدس للبنيناحيائيعلي فؤاد عبد هللا خضر706102041014052

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيميسم صالح حسن كاظم707212042097126

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب حسين منعم خلف708272042058172

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية الفوز للبناتاحيائينغم خالد موسى جميل709132042099044

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيزهراء علي حمزه سلمان710232042224008

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيمجتبى رباح محمود محمد711212041026038

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمصطفى صباح سردار عبد الكريم712132041037102

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيشهد عبد هللا حسن محمد713122042094162

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيعائشه عبد الغفار عبد الرحمن عبد الجبار714202042282307

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيتبارك عالء فاضل عبد715102042117022

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيمحمد باقر سعود حاجم716222041065079

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية العمارة للبنيناحيائياالمين اياد صالح عباس717282041006025

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيهديل علي شاش عبد718222042139255

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء نبيل عبد الكريم كسي719212042102071

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيأماني راضي انور محسن720142042111003

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسن حسين حسن721122041201082

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد كمال ناصر حسين722262041012141

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيفرح داود سلمان مطلك723142042112063

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيالطاف عدنان نوار خستاوي724142042078005

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء مزهر حسين علي725232042271346

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيايفان علي صاحب خداداد726132042121030

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية سومر للبناتاحيائيزينب نوري خلف علي727142042072067

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمهند عباس عبد صابط728142041028140

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية دار المعارف األهلية للبنيناحيائيعلي قاسم سلمان بحون729112041039007

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيربى مؤيد رضا محمد730142042078030

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد طالب مزرب سليمان731172041124137

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيدانيه فالح احمد بك مامه732212042178076

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائييقين جودت وهاب جواد733212042160053

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمنار ضياء محمد داود734132042100112

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائييسر فيصل صفاء الدين راغب735142042103067
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جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيساره خالد حسن حميد736112042105070

جامعة بغداد/كلية طب الكندي605.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيتميم محمد حسين نسوم جابر737232041289008

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.9ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء خالد فرحان لفته738132042121092

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.9ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيديمه علي محمد خليل739102042140007

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.9ثانوية المتميزاتاحيائيأيه حيدر فريد فاضل740142042094009

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.8ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيآمنه عماد فؤاد يحيى741142042129001

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيكوثر محمد عبد النبي سبهان742102042078165

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيسحر علي حسن مسلم743102042078120

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.8ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد عالء جار هللا جوني744152041012087

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرقيه مثنى عبد الرضا جبر745132042121078

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه جاسم حميد داخل746132042121167

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.8ثانوية المتميزيناحيائيمحمد فائز فاضل وهاب747112041010117

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.8ثانوية المتميزين للبنيناحيائيكريم ناجي حيدر صالح748142041007080

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.8ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي ياسر حمود كاظم749132041037075

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.8ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحسن عبود سوادي شاهين750132041037027

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.8اعدادية الحريري للبناتاحيائينور ضياء حسن محمد751132042117266

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.7ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي مجيد حسن752142042091021

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.7ثانوية المتميزين للبنيناحيائياحمد صباح حمود راضي753142041007007

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب عمر هاشم زيدان754132042121116

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء حيدر كامل تركي755132042121091

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.7ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعبدهللا علي ناطق محمد756142041007053

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.6ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمصطفى نائل شاكر خضر757142041007116

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.6ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد طالل جميل شاطي758132041020154

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.6ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائينبأ فرج زويد حسوني759142042091025

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.5ثانوية المتميزاتاحيائيزينب حسن محمد حسن760282042079031

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرسل عباس فاضل ياسين761132042121069

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.4االعدادية المركزية للبنيناحيائيحذيفة احمد فاضل محمد762132041010025

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمنة هللا احمد كريم عاكول763132042121211

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسين عباس حمود عبدهللا764142041007034

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.4ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيليث عصام احمد محمد765132041037078

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.3ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمحمد احمد جاسم صالح766102041028123

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.3ثانوية المتميزيناحيائيعلي محمد صالح الدين عبد الصاحب767132041016078

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.3ثانوية المتميزين للبنيناحيائييوسف ستار جبار خضير768142041007130

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.3اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد نجم عبد االمير مهدي769272041005161

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.2ثانوية المتميزاتاحيائيبسمه ماجد عبد طاهر770142042094020
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جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.2ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائينور مصطفى اسماعيل محمود771102042137106

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.2ثانوية المتميزاتاحيائيروان ابراهيم حامد عبيد772112042113051

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.2ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيهاله احمد خلف جاسم773212042291120

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.1ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيطه جبار قاسم حميدي774112041050009

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.1ثانوية المتميزاتاحيائيديما فالح مهدي حبيب775142042094044

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمد فؤاد نافع علي776102041014067

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائياحمد سالم فاضل محمد علي777132041055008

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيسيف الدين سميع يوسف حسين778222041019088

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيهيفاء صائب عبد الهادي فرعون779222042159053

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية السالم للبنيناحيائيعبد هللا امير طاهر حسين780102041030013

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيحور العين غزوان علي عبد عون781262042143034

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيمريم كاظم دعيم عذافه782152042044174

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد القادر محمد عبد االمير محمود783102041026132

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيسفانه عمار مراد حسن784262042102090

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيسجاد حيدر عبد الهادي نعيم785222041019080

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائيطيبه شعالن حميد ابراهيم786212042217012

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيسجى عبد الحمزه عبد الحسن ادعين787142042067075

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد الباري توفيق قدوري محمد788212041005064

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء فراس علي عبد هللا789102042117053

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن فيصل عناد790142041064037

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيحسنين مظفر كاظم مناتي791152041022006

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيتقى عالء محسن حسين792132042117063

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية الفرات للبنيناحيائياسماعيل ابراهيم عبد زيد جعوال793272041014017

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيساره مؤيد علي جالل794142042196052

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيرواء هشام محمد عبيد795312042067013

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيأسمى مصطفى عبود محمود796142042105001

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيسلمان ناصر عواد حنتوش797142041203087

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيوهف عماد احمد حلو798102041006056

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيمنى عباس فاضل عباس799242042092111

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية المتميزاتاحيائيدينا عبد الرزاق سكران احمد800132042108028

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيسلسبيل ليث معارج غضيب801142042112054

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية الريف للبنيناحيائيصالح احمد طه صالح802122041029017

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيضحى علي ناصر سعد هللا803212042170091

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيتماره عدي صادق جعفر804142042112021

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائياسراء علي ستار سرحان805142042149003
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جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرباب حويش فليح حطاب806132042071055

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيحسين صباح وادي جياد807232041292010

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيزينب حسين عبد حسين808212042093045

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيسجاد خميس عباس حسن809182041127024

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيتبارك يوسف شريف مجيد810222042414057

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية زينب للبناتاحيائيكوثر خالد عباس محسن811142042110197

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيشهد حميد ناصر حسين812212042091109

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيطيبة محمود خضير عيدان813142042138025

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيغفران طارق حسين علوان814102042106020

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيياسمين علي رضا حسين815132042086118

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيايمن رائد رحمان عباس816222041065006

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائينبأ رعد محمد جسام817112042068089

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيغدير هاشم عبد هللا هاشم818132042118195

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعلي حيدر ستار نور819222041018067

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيحسين عبد هللا عبد االمير حسين820142041010033

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي حميد فريح عبد821142041027051

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيغدير جاسم محمد داود822272042058239

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية السويس للبنيناحيائيبكر امير بشير قاسم823132041006008

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيدعاء طه محمد عبدهللا824192042193036

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيهبه حيدر كاظم حسين825212042148084

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيميقات جعفر حسين صياح826142042109067

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي صدام عمران موسى827182041006104

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية فدك للبناتاحيائيفاطمة جابر كاظم احمد828212042156061

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيسرى جبار محمد حافظ829142042091015

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0ثانوية المودة للبناتاحيائيزينه موفق اسعد محمد830212042132027

جامعة بغداد/كلية طب الكندي604.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيفاطمة حيدر شيال قاسم831122042094195

جامعة بغداد/كلية طب االسنان612.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيساره محمد هادي سلطان832132042121125

جامعة بغداد/كلية طب االسنان612.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيمروج سعد خالد عثمان833102042100097

جامعة بغداد/كلية طب االسنان610.0ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى صادق جعفر كاظم834252041035081

جامعة بغداد/كلية طب االسنان609.7ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيامين عادل خليل اسماعيل835102041048005

جامعة بغداد/كلية طب االسنان609.5ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيديمه رعد عبد الواحد متعب836142042112031

جامعة بغداد/كلية طب االسنان608.9ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيآيه حسين علي سليم837142042129005

جامعة بغداد/كلية طب االسنان608.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيشام جعفر عبد الحسين جاسم838122042109099

جامعة بغداد/كلية طب االسنان608.0ثانوية المتميزاتاحيائيعال ايثار يحيى بشير839132042108078

جامعة بغداد/كلية طب االسنان607.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيامامه احمد مكي عبد الرزاق840102042140003
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جامعة بغداد/كلية طب االسنان606.5ثانوية المتميزيناحيائيصادق عمار باقر عبد الرسول841132041016046

جامعة بغداد/كلية طب االسنان605.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائياشرف نبيل محمد خير محمد842102041002027

جامعة بغداد/كلية طب االسنان605.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيدانيه احمد غسان جميل843102042078051

جامعة بغداد/كلية طب االسنان604.0ثانوية المتميزاتاحيائينور مازن حسن محمود844132042108116

جامعة بغداد/كلية طب االسنان604.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيدانيه اياد طارق مهدي845112042073026

جامعة بغداد/كلية طب االسنان604.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيساره فاضل طعمه رحيم846212042290057

جامعة بغداد/كلية طب االسنان603.8اعدادية الحريري للبناتاحيائيساره حسين توفيق نصيف847132042117145

جامعة بغداد/كلية طب االسنان603.8ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيحمزه فؤاد كاظم جواد848102041028062

جامعة بغداد/كلية طب االسنان603.3اعدادية الحريري للبناتاحيائيزهراء حسن توفيق مهدي849132042117116

جامعة بغداد/كلية طب االسنان603.0اعدادية المسيب للبنيناحيائييوسف اسامه عيسى محمد850232041009133

جامعة بغداد/كلية طب االسنان603.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيزينب عمار ساجت عزيز851112042075036

جامعة بغداد/كلية طب االسنان603.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيحوراء نجم عبود كشكول852142042067043

جامعة بغداد/كلية طب االسنان603.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيلبنى عبد الوهاب محمد عبد الوهاب853132042121186

جامعة بغداد/كلية طب االسنان602.8ثانوية المتميزاتاحيائيزينب عادل حفظي حمودي854142042094072

جامعة بغداد/كلية طب االسنان602.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيشيماء علي صالح حمادي855102042090068

جامعة بغداد/كلية طب االسنان602.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيفرح ظافر عزيز كاظم856122042094217

جامعة بغداد/كلية طب االسنان601.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيهدير وصفي علوان حمودي857142042089071

جامعة بغداد/كلية طب االسنان601.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيساره عبد الهادي مطشر عبد858122042093024

جامعة بغداد/كلية طب االسنان601.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيانس احمد اسامة حسني859132041020035

جامعة بغداد/كلية طب االسنان600.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيشهد عدي عبد الحسين محمد860122042107147

جامعة بغداد/كلية طب االسنان600.0ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد عبداالمير طاهر محمد861142041007089

جامعة بغداد/كلية طب االسنان600.0ثانوية اسماء للبناتاحيائيرونق وليد خالد احمد862112042100007

جامعة بغداد/كلية طب االسنان600.0ثانوية السياب للبناتاحيائيشمس ماجد معيوف عاشور863102042077066

جامعة بغداد/كلية طب االسنان600.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيبسمه فاضل جاسم مناتي864142042112015

جامعة بغداد/كلية طب االسنان600.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيبان احمد مهدي وناس865142042112012

جامعة بغداد/كلية طب االسنان600.0ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء عالء عويد بدع866112042113031

جامعة بغداد/كلية طب االسنان600.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائينور كريم صالح احمد867312042063113

جامعة بغداد/كلية طب االسنان600.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيتسنيم جمال خليل ابراهيم868102042094020

جامعة بغداد/كلية طب االسنان600.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيزينب يوسف فاضل صالح869122042122021

جامعة بغداد/كلية طب االسنان600.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزينب صفاء ياسين طه870142042133040

جامعة بغداد/كلية طب االسنان600.0اعدادية جرير للبناتاحيائينورهان كمال شهاب حمد871122042089094

جامعة بغداد/كلية طب االسنان600.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم عالء صاحب شاكر872102042115127

جامعة بغداد/كلية طب االسنان600.0ثانوية السالم للبنيناحيائيياسر مسلم فاضل عباس873102041030012

جامعة بغداد/كلية طب االسنان600.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزينب حيدر عبيد علي874122042112113

جامعة بغداد/كلية طب االسنان600.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعبد الفتاح محمد كامل سلومي875142041011081
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جامعة بغداد/كلية طب االسنان600.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيغدير رائد عبد الكاظم سعدون876102042115098

جامعة بغداد/كلية طب االسنان600.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتاحيائيشيماء خميس رمضان عبد الرزاق877142042221007

جامعة بغداد/كلية طب االسنان600.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينور مشتاق قيصر رسول878152042047143

جامعة بغداد/كلية طب االسنان600.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيجعفر عبد الكريم هالل حربي879122041025015

جامعة بغداد/كلية طب االسنان600.0ثانوية العزة للبناتاحيائيايالف حامد شاكر حمد880112042060001

جامعة بغداد/كلية طب االسنان600.0ثانوية النضال للبناتاحيائيمريم غسان رضا حسن881102042102037

جامعة بغداد/كلية طب االسنان600.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائياسراء محمد مطرود عبد الحسين882142042193004

جامعة بغداد/كلية طب االسنان600.0اعدادية االصيل للبناتاحيائينورا حازم حسون حوجي883112042064085

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.8ثانوية المتميزاتاحيائيسرى مؤيد عبد علي سلمان884112042113082

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.8ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيمريم علي عبد هللا عبيد885102042100102

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.7ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيالحسن محمد جمعه عبد هللا886102041002031

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.6ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيمينا نصير عزيز جبار887102042078192

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.6ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء ضياء عباس مرعي888142042094033

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيطيبه عبد الكريم قاسم صادق889122042109110

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.5ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء فاضل عبد عليوي890112042113032

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.3ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعثمان مثنى عبد الرزاق كيطان891102041002122

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم قاسم محمد سعيد جاسم892102042117097

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزينب سلمان نعمه كاظم893152042054124

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيآجام سعدي خليص مطرب894142042066001

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب جاسم كاظم جاسم895132042131030

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيفاطمه عامر فالح حسن896112042106076

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائياسماء اسعد حاتم لفته897142042135004

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0اعدادية فدك للبناتاحيائيبان سامي عبد المهدي عبد هللا898212042156009

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0اعدادية العراقية للبناتاحيائياسراء احمد خضير عباس899212042139013

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيسجى سلمان عباس مهوس900152042052039

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء كاظم فضاله لعيبي901152042055058

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه خالد جميل شيحان902132042071113

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0ثانوية سومر للبناتاحيائيمريم صبار زغير خلف903142042072112

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0ثانوية حنين للبناتاحيائيمريم علي مرزه عبد المجيد904132042104069

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيفاطمه طارق عبد الرحمن عبد الوهاب905142042125038

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيسجاد فاروق فؤاد عبد الحسين906102041026107

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيبتول عبد الزهره صباح بجاي907152042058013

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزينب أياد جمعه محمود908142042095041

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيمريم احمد شعالن جاسم909132042095017

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيبتول علي طالب جبار910102042114009
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جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيمريم ابراهيم درب منصور911212042126059

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء حسن محمد مجيد912102042084014

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيا-سامسوناحيائيحفصه نمير جاسم صالح913132042350003

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0ثانوية األميرات األهلية للبناتاحيائيمريم ثامر خضير عباس914132042089011

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائينور الزهراء حيدر عبد الكاظم جواد915102042086088

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيأيه صباح حرج داود916142042117003

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيياسمين حسين طالب محمد917102042117126

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيبان محمد بديع احمد918102042136007

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيزهراء عبد علي واشي محمد919132042133020

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائياسيل علي ناصر مهدي920132042091003

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائياماني مثنى عزيز بالل921222042185008

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيعلي دريد فاضل احمد922182041057016

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيرؤى زيدان موزان خلف923132042070079

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيشفق ثامر مهدي اسماعيل924102042091059

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيسايا اميد عبد الكريم علي925142042091014

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0اعدادية الفوز للبناتاحيائياديان فريق عباس متعب926122042094005

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزهراء نجاح سلمان عبد927102042137047

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب زيدان خلف سالم928142042110126

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمة محمد خليل سعودي929122042112175

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيزينب قاسم رسول جاسم930122042136042

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيبنين صالح عبيد فهد931112042108018

جامعة بغداد/كلية طب االسنان599.0ثانوية المتميزاتاحيائيايه ياس خضير عباس932132042108010

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.9ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد غازي خالد933132041020089

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.8ثانوية المتميزيناحيائياحمد حيدر احمد يوسف934132041016004

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيمريم مهدي نوري كسار935102042078178

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.7ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيزين العابدين حكمت سعيد خضير936112041045022

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.6اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيحيدر محمد صالح مهدي937112041200028

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيطالب حسام طالب داخل938122041001053

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.5ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيالمؤمن با فراس الئق حسن939132041020030

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.5ثانوية المتميزاتاحيائينور عمر فرحان جاسم940142042094164

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.5ثانوية المتميزاتاحيائيمنار حسين حقي حسين941112042113129

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.4ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائياحمد عالء جميل عبد942142041010012

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.3ثانوية المتميزاتاحيائيرسل قاسم كامل عباس943132042108030

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.1ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيديمه فراس محمد حسين عبد الغني944102042100037

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.1ثانوية المتميزاتاحيائيابرار منتظر داود سلمان945112042113007
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جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمروه مهدي محمد مهودر946132042070200

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائياسماء علي صالح حمادي947102042090012

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي الكرار شاكر محمود عوده948102041009032

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيصفا طه محمد محمود949122042106074

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيطه احمد مهدي حسين950142041042023

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيورود حمزه حسين سالمه951112042068107

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد قحطان عدنان فاضل952142041007096

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائياحمد عبد عليوي ناصر953192041011012

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيسماره حاتم راضي ناصر954212042097067

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيزهراء جعفر شالل حطاب955132042117114

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيرسل وسام خالد حسين956142042104028

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية حماة للبناتاحيائيرواء محمد عباس هاشم957112042084072

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيتقى حسين عباس مهدي958142042109016

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية القائم للبناتاحيائيزينب أمجد مرشد مجيد959192042146036

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيعذراء محمد محيبس صالح960142042090073

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيطيبه حسين عبد الساده جالب961112042105091

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيتبارك باسم محمد شهاب962212042148013

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينورهان بكر علي صالح963112042076189

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه رزاق خميس خصباك964262042144069

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيبراء عباس علي كاظم965112042126005

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيأيه فراس سعد كاظم966212042016001

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعلي دريد منذر ناجي967142041170033

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرانيا خالد ناجي عواد968192042383068

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيمها كاظم جاسم زويد969152042050114

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيهدى ميثاق غازي دعدوش970212042174035

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيحسين صالح شاكر محمود971212041036014

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيغدير قاسم صابر هندي972122042092055

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمنار توفيق عبد الحكيم سليمان973212042178224

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيروان سعيد حسين حنتوش974112042104028

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائينور مالك مظلوم وكيل975122042092065

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور مؤيد كاظم عسل976142042140136

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء مصطفى حسن عبيد977132042118131

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء جميل جلوب جبر978152042055043

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيأحمد محمد أكرم حميد979102041019017

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيفاطمة جمعه محمود عباس980112042114072
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جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية التسامح للبناتاحيائينور سالم كشكول عطيه981142042076148

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد موفق طه حياوي982102041020161

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزهراء عماد حسن علي983112042080063

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيمنار المنتصر با يوسف مريوش984142042093068

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمصطفى خورشيد محمد جمعة985152041017070

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيايه باسم اسماعيل ابراهيم986212042160004

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية الفوز للبناتاحيائينور حيدر محمد جعفر محمد صادق987122042094281

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيحوراء احمد حسن عبد هللا988112042105037

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمهند محمد حميد حمادي989192041001102

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الحسين عبد990112042076082

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيايه ناطق شعالن محمد991132042077006

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيفاطمه باسم تركي حماد992142042112060

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمة حسين مونس غالي993132042107107

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائيلينة ليث سعدي جعفر994142042150021

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمحمد اسعد صبيح هادي995132041012105

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيسميه محمد عبد الوهاب بالل996132042074016

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيرفل جعفر قاسم محمد997212042104017

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية حنين للبناتاحيائيتقوى عبد الرحمن نجم جدي998132042104014

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية اور المختلطةاحيائيلبنى كاظم ابراهيم مهدي999212042211033

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيفاطمه محمد محمود كمبش1000212042147111

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيرفل هيثم جبار سوداني1001142042106010

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيسناء حيدر كاظم افطيه1002122042104026

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيمنار مصطفى فائق جاسم1003132042074030

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيجنات طاهر غني كاظم1004112042073022

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية سرى االهلية للبناتاحيائيعائشه محمد شامل كامل1005212042163009

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيقطر الندى محمد رشيد مجيد1006212042095046

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيفاطمه رسول حمزه حميد1007142042100110

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية السياب للبنيناحيائيكرار عادل علي جاسم1008132041030066

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرقيه سعد عباس احمد1009112042075030

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيالزهراء قتيبه محمد ياسين1010112042074005

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية التاج األهلية للبناتاحيائيايلين عمار محمود جعفر1011132042137001

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيشهد صدام عراك حميد1012212042294132

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيزينب محمد ابراهيم محمود1013192042369179

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينه حسين علي دايح1014102042095032

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيمينا اثير مهدي سرهيد1015112042126043
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جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك محمد قاسم ياس1016212042138033

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيحوراء مهدي حسن حسين1017212042160013

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيهدى الزهراء عبد الرزاق عبود محيبس1018122042094293

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمالك مشتاق كريم زاير1019142042078101

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيآيه عامر حميد عبد هللا1020142042066015

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيغسق حسن محسن رشيد1021112042129039

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيحسن ماجد صادق عبد الكريم1022152041006024

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيوسن وسام محمود ضاحي1023212042126073

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0اعدادية مندلي للبنيناحيائياحمد مؤيد قادر بكي1024212041034010

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيأيه وهاب حسين سعود1025212042134006

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.9ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيازل علي عبد الوهاب جواد1026122042109003

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.8ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي حيدر سلمان داود1027132041037062

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.8ثانوية الرباب للبناتاحيائيرتاج علي فرحان كاظم1028262042113016

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.7ثانوية المتميزيناحيائيمحمد فريد فرج كريم1029242041041094

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيبنين هادي عباده عبيد1030122042109023

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.6ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمصطفى ياسر طه ياسين1031102041002171

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه عقيل صابر راضي1032132042121175

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.6ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائياحمد نبيل شناوه حمزه1033102041028029

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.5ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائينرجس علي هاشم حسين1034122042109166

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.5ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمرتجى محمد عبد الرضا حمودي1035102041028158

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.4ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيسجاد صدام عبد الحسين محمود1036132041037044

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.4ثانوية المتميزاتاحيائيضحى احمد حميد خلف1037142042094105

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.4ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيهمام حمزه لفته سلمان1038132041020193

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.4ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي حسين علي جاسم1039272041029054

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.4ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمحمد حارث مالك شجر1040102041002149

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.3ثانوية المسرة للبناتاحيائيبنين غانم محمد امين عبد الباقي1041112042193006

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.3ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيرقيه رافع رشيد سليمان1042102042078069

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.2ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي حسن صبيح حديد1043142041007064

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.2ثانوية المتميزين للبنيناحيائيايمن زياد محمود يوسف1044142041007020

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.1ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيمصعب احمد عبد الباقي احمد1045112041045057

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرقيه سعد ابراهيم علي مراد1046132042121077

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.1ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد جعفر عباس محمود قاسم1047272041029085

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.1ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيعلي خالد عبد الكريم سعيد1048142041010060

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.1ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائياحمد رعد علي حسن1049102041028015

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.1الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيمحمد مهدي سمير عبد الوهاب عبد الرزاق1050142041046038
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جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0اعدادية االمال للبناتاحيائيحوراء اكرم محمود عبد هللا1051112042070031

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0اعدادية سيناء للبنيناحيائيمحمد محمود حسن كمر1052132041019016

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيبنين عادل غايب جاسم1053122042082003

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيعبد هللا رعد رمضان شاتي1054282041032015

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعالء الدين عبد الخالق عالء الدين عبد الخالق1055112041058077

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعبد هللا نجم عبد الستار مجيد1056212041065067

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيمنتهى علي حسين قاسم1057142042133073

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيحمزه يحيى غليم خلوف1058142041011048

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0إعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيحسين ماجد عبد الرزاق جبار1059142041020016

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيروان علي مرزوك عطشان1060222042128039

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي عمران رسن فارس1061222041098127

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد محمد1062142041182067

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحمزه نهاد رجب عبد الحميد1063212041007036

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0اعدادية العامرية للبناتاحيائينور رياض ضاحي نافع1064102042118130

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيسما عدي قحطان عبد الستار1065102042094042

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيهند رفعت عبد الكريم حازم1066102042221137

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0اعدادية التحرير للبناتاحيائينور الهدى عبد الرحمن ثعبان محمد1067212042136107

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي رويح حسن يوار1068222041053117

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيتقى صادق صكبان جاسم1069142042190012

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0اعدادية النجاح للبنيناحيائياسامة وليد عزيز محمد1070142041027011

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيزينب علي محمود عزيز1071122042110051

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيورود جاسم حسين جابر1072152042049103

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0ثانوية التأميم للبناتاحيائيتبارك عادل عزيز عبدالحسين1073212042111004

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0اعدادية زينب للبناتاحيائينور عبيد محان جساس1074142042110231

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائينرجس فارس خرموش علي1075212042200014

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيسيف بشير ابراهيم خلف1076262041009062

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيا-انقرةاحيائيوسام نمير رشيد عسكر1077132041226016

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيندى حسون جواد جمعه1078122042121032

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0ثانوية سومر للبنيناحيائياحمد حامد مجيد عباس1079122041043002

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيمهدي منتظر عادل علي1080212041026044

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيساره عصمت كاظم مهدي1081272042081077

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيسجى عباس زيدان خلف1082212042107038

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينور حسناوي دحام عبد1083192042383167

جامعة بغداد/كلية طب االسنان597.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد عماد ولي علي1084212041009226

جامعة بغداد/كلية الصيدلة612.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم محمد شاكر عماش1085102042140017
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جامعة بغداد/كلية الصيدلة611.7ثانوية المتميزاتاحيائيريم فراس نجم عبد هللا1086132042108042

جامعة بغداد/كلية الصيدلة611.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء حسين جوي كريم1087132042121089

جامعة بغداد/كلية الصيدلة608.8ثانوية المتميزاتاحيائيميار منير منصور علي1088112042113133

جامعة بغداد/كلية الصيدلة608.5ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيمروه ياسر عبد المطلب احمد1089102042078168

جامعة بغداد/كلية الصيدلة607.5ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيعاليه عامر عبد الباقي شاكر1090102042100082

جامعة بغداد/كلية الصيدلة607.4ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزهراء حيدر جواد طه1091102042078082

جامعة بغداد/كلية الصيدلة607.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيأيه حسن منصور سلمان1092102042140001

جامعة بغداد/كلية الصيدلة606.9ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيصفا ايمن صالح عبد1093122042109106

جامعة بغداد/كلية الصيدلة605.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيرؤى صباح نعمان حسين1094102042097027

جامعة بغداد/كلية الصيدلة604.8ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيريم محمود علوان محمد1095132042134013

جامعة بغداد/كلية الصيدلة604.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيروان حسن احمد مظلوم1096142042196039

جامعة بغداد/كلية الصيدلة603.8ثانوية المتميزاتاحيائيردينه علي مزاحم هادي1097142042094048

جامعة بغداد/كلية الصيدلة603.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائييوسف مثنى هاشم عبد1098102041002191

جامعة بغداد/كلية الصيدلة603.0ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيعبد الرحمن منعم هادي سريان1099142041010052

جامعة بغداد/كلية الصيدلة603.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيصفاء موسى حسن صحوبي1100222042139161

جامعة بغداد/كلية الصيدلة603.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيورود رياض جاسم حسن1101142042127046

جامعة بغداد/كلية الصيدلة603.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيبراء قاسم حسن قاسم1102112042075015

جامعة بغداد/كلية الصيدلة603.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء شهاب احمد يوسف1103132042098067

جامعة بغداد/كلية الصيدلة603.0اعدادية البينات للبناتاحيائيفرح عباس كاظم حسين1104212042116042

جامعة بغداد/كلية الصيدلة602.9ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعامر معاذ خلف مهدي1105102041002080

جامعة بغداد/كلية الصيدلة602.8ثانوية الحريه للبناتاحيائيزمن حسين علي عباس1106212042143020

جامعة بغداد/كلية الصيدلة602.4ثانوية المتميزاتاحيائيغدير علي شريف ربيط1107112042113097

جامعة بغداد/كلية الصيدلة602.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيصفين احمد محمد علي حمادي1108132042121149

جامعة بغداد/كلية الصيدلة602.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمرتضى حيدر علي عويد1109142041049070

جامعة بغداد/كلية الصيدلة602.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور سالم خليل ابراهيم1110212042102145

جامعة بغداد/كلية الصيدلة602.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيريا بولص سادة بولص1111142042117029

جامعة بغداد/كلية الصيدلة602.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيريم صباح محمد رجب1112192042173021

جامعة بغداد/كلية الصيدلة602.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيرانيا قاسم محمد رضا1113122042107076

جامعة بغداد/كلية الصيدلة601.8ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيفاطمه عمار علي حسين1114132042134026

جامعة بغداد/كلية الصيدلة601.5ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيعلي حيدر هاشم هادي1115102041028105

جامعة بغداد/كلية الصيدلة601.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيورد وليد سرحان جاسم1116142042193104

جامعة بغداد/كلية الصيدلة601.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيسجاد صادق محسن صحن1117102041026106

جامعة بغداد/كلية الصيدلة601.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيتقى احمد خير هللا عبد العزيز1118222042394019

جامعة بغداد/كلية الصيدلة601.0اعدادية جرير للبناتاحيائياميره حيدر فخري عباس1119122042089003

جامعة بغداد/كلية الصيدلة601.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيمريم سمير حميد جوهر1120232042079053
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جامعة بغداد/كلية الصيدلة601.0ثانوية السياب للبناتاحيائيابرار ثائر نجيب سعود1121102042077006

جامعة بغداد/كلية الصيدلة601.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيرقيه حارث محسن عبد الباقي1122102042093015

جامعة بغداد/كلية الصيدلة601.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم خالد عبد الرزاق صالح1123142042196084

جامعة بغداد/كلية الصيدلة601.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيزينه مازن وهيب جاسم1124142042190022

جامعة بغداد/كلية الصيدلة600.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء منير هاشم علي1125242042220382

جامعة بغداد/كلية الصيدلة600.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيرباب حيدر جاسم عبد1126142042066033

جامعة بغداد/كلية الصيدلة600.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيلميس عباس منكاش بداي1127142042100127

جامعة بغداد/كلية الصيدلة600.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائينور علي عبد الهادي محمد علي1128222042394085

جامعة بغداد/كلية الصيدلة600.0ثانوية حنين للبناتاحيائيتقى مزهر محمد جرخي1129132042104018

جامعة بغداد/كلية الصيدلة599.9ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمحمد عبيدة عامر عبد1130102041002154

جامعة بغداد/كلية الصيدلة599.4ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيشمس احمد نجم عبود1131102042140014

جامعة بغداد/كلية الصيدلة599.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيجمانه هاشم محمد حمزه1132142042099011

جامعة بغداد/كلية الصيدلة599.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيغدير حامد جبر ضيغم1133132042118188

جامعة بغداد/كلية الصيدلة599.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيشمس اياد هشام اسماعيل حقي1134132042101050

جامعة بغداد/كلية الصيدلة599.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيفاطمه مهدي صالح عبد القادر1135102042078157

جامعة بغداد/كلية الصيدلة599.0ثانوية اوراس للبناتاحيائيمريم مؤيد متعب عبود1136212042130024

جامعة بغداد/كلية الصيدلة599.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيهاله سعد محمود كريم1137112042075081

جامعة بغداد/كلية الصيدلة599.0اعدادية الفاروق للبنيناحيائيمحمد فؤاد كاظم جعفر1138132041014032

جامعة بغداد/كلية الصيدلة599.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيزهراء نوري حسن داود1139102042116026

جامعة بغداد/كلية الصيدلة599.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيزهراء فالح حسن مزبان1140122042136032

جامعة بغداد/كلية الصيدلة599.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب البتول علي عبد هللا غضيب1141112042076085

جامعة بغداد/كلية الصيدلة599.0ثانوية بابل للبناتاحيائيايه محمد عبد الحسين محمد1142122042095007

جامعة بغداد/كلية الصيدلة599.0ثانوية سومر للبناتاحيائيطيبة قاسم حسين حسن1143142042072086

جامعة بغداد/كلية الصيدلة599.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيغيث محمد مهدي هادي1144132041001074

جامعة بغداد/كلية الصيدلة599.0اعداية الهدى للبناتاحيائينور عباس حسين جمعه1145142042077075

جامعة بغداد/كلية الصيدلة599.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيضحى عدي عبد الحسين محمد1146122042107154

جامعة بغداد/كلية الصيدلة599.0ثانوية المتميزاتاحيائينبأ سليم عبد المنعم عبد االمير1147132042108113

جامعة بغداد/كلية الصيدلة599.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم جعفر مجيد1148212042160018

جامعة بغداد/كلية الصيدلة599.0اعداية الهدى للبناتاحيائيبلسم احمد بديوي سلومي1149142042077010

جامعة بغداد/كلية الصيدلة599.0ثانوية النسرين للبناتاحيائياساور عبد الملك فيصل جسام1150132042129001

جامعة بغداد/كلية الصيدلة598.9ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيآيه مصدق قربان علي عباس1151142042129007

جامعة بغداد/كلية الصيدلة598.2ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيتسنيم خليل ابراهيم عبد الكريم1152102042100027

جامعة بغداد/كلية الصيدلة598.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغدير عادل محسن مشكور1153212042138124

جامعة بغداد/كلية الصيدلة598.0ثانوية االغراس للبناتاحيائيجمانه مطر وفر حالوب1154212042188008

جامعة بغداد/كلية الصيدلة598.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيشمم خالد فارس عطا هللا1155212042136064
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جامعة بغداد/كلية الصيدلة598.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيسارة عبد الكريم محمد خضير1156132042086058

جامعة بغداد/كلية الصيدلة598.0ثانوية النضال للبناتاحيائيايه وليد حسن ناصر1157102042102007

جامعة بغداد/كلية الصيدلة598.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيحوراء أحمد عباس حسين1158262042148005

جامعة بغداد/كلية الصيدلة598.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيشمس حسين خضر غربي1159112042109065

جامعة بغداد/كلية الصيدلة598.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء عدنان عباس طاهر1160122042107102

جامعة بغداد/كلية الصيدلة598.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيجنه فيصل سعود راشد1161112042077022

جامعة بغداد/كلية الصيدلة598.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيطيبه ظاري حميد رجه1162102042120075

جامعة بغداد/كلية الصيدلة598.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيتبارك محمد محمود لطيف1163132042117055

جامعة بغداد/كلية الصيدلة598.0اعداية الهدى للبناتاحيائيزهراء سليم كطوف عبد1164142042077027

جامعة بغداد/كلية الصيدلة598.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيعال باسم سلمان عيسى1165132042100083

جامعة بغداد/كلية الصيدلة598.0ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائيسالم سامي محمود فرحان1166122041205025

جامعة بغداد/كلية الصيدلة598.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائينورس سعد ابراهيم علي1167212042140250

جامعة بغداد/كلية الصيدلة598.0اعدادية القناة للبناتاحيائياسيل صالح ناصر حسون1168132042072004

جامعة بغداد/كلية الصيدلة598.0ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيغفران طاهر عداي جبر1169132042123019

جامعة بغداد/كلية الصيدلة598.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيتبارك ضياء نعمه لفته1170132042131013

جامعة بغداد/كلية الصيدلة598.0اعداية الهدى للبناتاحيائيسرى سعد عليوي سلومي1171142042077038

جامعة بغداد/كلية الصيدلة598.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيموده مؤيد عبد االله رمضان1172142042105073

جامعة بغداد/كلية الصيدلة598.0ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيبارق جمعة فليح جواد1173132041037023

جامعة بغداد/كلية الصيدلة598.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيأيه هادي محمد طاهر1174152042054010

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.9ثاتوية المتميزيناحيائيسيف علي صاحب حسين1175262041040023

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.4ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيدينا كريم مرهون كريم1176132042283046

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.2ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيريام اسامه يوسف جابر1177102042078075

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.1ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيرضا كمال عطوف عيسى1178132041037039

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيصادق جعفر حسين عبيد1179212041065050

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينور بدر بالل بدر1180212042098235

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيمحمد حمد عبد هللا محمود1181212041282094

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعبد المهيمن علي محمود عيدان1182102041009030

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيافنان علي ديوان علوان1183292042094007

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيساره نجم عبد حسن1184222042113096

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين عماد سعيد عباس1185272041005047

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعلي خليل إبراهيم عبيد1186142041015043

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيمحمد يوسف رحيمه عكال1187222041023072

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية التكامل األهلية للبنيناحيائيعلي جمال سليم حسن1188122041038006

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيزينب احمد كريم سيد1189112042091028

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيسرى هشام عذاب حسن1190132042117154
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جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيوالء الدين عمار حسن حسين1191212041020046

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيعمر رحيم احمد ساهي1192212041087066

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعبد السالم نجاح كاظم ياسين1193212041030048

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيزينب صكبان عبد الحسن حنتوش1194212042294099

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمجتبى اسعد علوان عطيه1195242041003204

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيحسنين محسن حساني ظاهر1196112041049015

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائييسر برهان احمد عباس1197142042114034

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيقمر علي قاسم مكي1198142042196079

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسماء فاضل علي حسين1199192042173024

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيرسول حامد عبد الساده علي1200262041038033

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيسامر احمد كامل علي1201212041003056

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيرزان عدنان ابراهيم عويد1202102042131012

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيرفل شهيد عذاب سلطان1203262042120072

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائياسراء هاشم حسن عطية1204262042074017

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيشمس عبد الحسين عباس شذر1205152042049059

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيرحمه خيري محسن عطية1206262042120071

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيسجاد احمد زهير رشيد1207212041206013

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية البيان للبناتاحيائيفاطمه ماجد كاووش وهيم1208282042078074

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيطيبة محمد حسين موسى1209212042133044

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية السياب للبنيناحيائييوسف سعدون عبد الحسين سعد1210132041030109

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعلي حيدر كاظم عبد1211132041031033

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفاطمه يعكوب ظاهر طاهر1212142042134135

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيفرح محمد ياسين محمد1213122042086034

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية السيوطي للبنيناحيائيضيف مزاحم هدام محمد1214112041054014

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيفاطمه علي حسين علي1215232042128065

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائيكرار احمد جبار خضير1216142041043012

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائيثريا خالد محمود حمدي1217112042146005

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيطيبه شاكر محمود عبد الغني1218112042067094

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيبارق راضي عبيد حسين1219112041023013

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمنار عمار طه الطيف1220312042063104

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيعلي احمد جاسم محمد1221222041035148

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيساره محمد محمود عناد1222102042097039

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيضحى اياد مصحب حسن1223132042110018

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية النضال للبنيناحيائيسرمد مهند نجيب ابراهيم1224212041029031

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسن علي عبيد علي1225232041005023
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جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعبد العزيز محسن خلف فرحان1226202041056018

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء ضياء نور هاشم1227122042107100

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد ظاهد غانم علي1228182041006141

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد رزاق عبد الغني محمد1229222041003307

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيثريا طايس عويد عبوش1230192042151012

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيحسن هليل اكليهم غويلب1231152041005025

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين عبد الساده عبد الرضا حسان1232222041072030

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيحيدر سعد جبار مطلك1233262041026018

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائييقين علي كاظم ضايع1234262042087152

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية الفوز للبناتاحيائينور الهدى صادق علي جبر1235122042094273

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيهبه عادل كاظم مهدي1236242042103108

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية عدن للبناتاحيائيدعاء محمد جاسم طه1237132042106019

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيبنين علي فاضل ذياب1238262042108017

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيعذراء وسام علي صالح1239212042134081

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية عائشة للبناتاحيائينهاوند عادل مطر جاسم1240112042082050

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيفهد محمد عباس محمد1241142041019083

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية السجى للبناتاحيائيرانيه علي زاير حمد1242112042138007

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم سلمان راشد1243142042076108

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية النضال للبنيناحيائيمنتظر محمد باقر عبد القائم ضاري1244212041029084

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيشهد صادق جعفر ابراهيم1245282042062080

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائينهى مؤيد شريف فيصل1246142042085028

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية العال للبناتاحيائيروعه شاكر محمود عبد الجبار1247192042156033

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائينور عبد الكريم جبار عبد1248142042104073

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيامال ثامر عالوي مطلك1249112042083010

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية القدس للبناتاحيائيجيهان شمخي جبار حسن1250262042104046

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيايه خزعل صبيح كاظم1251272042093014

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيحيدر احمد جسام حمزه1252232041034018

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمحمد تقي عالء محسن الزم1253282041008080

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيتهاني سعيد شمخي فياض1254222042135049

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين حيدر علي عباس1255212041002038

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب بالسم منصور حسين1256262042120107

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحسين قاسم حبيب شنين1257292041005039

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيشهد رحيم محبس جادر1258232042094042

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائييوسف زيدان حسين كركوش1259262041010202

جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائينوران احمد لقمان يوسف1260142042114031
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جامعة بغداد/كلية الصيدلة597.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيفاطمه صباح نعمان ابراهيم1261212042097097

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.9ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيزكريا محمد ناصر هبول1262142041010041

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.8ثانوية المتميزيناحيائيوسيم رشيد حمود حمادي1263112041010142

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.5ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيالحسين مازن عبد الرحمن عبيد1264102041002032

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.4ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعمر اشرف صابر قادر1265202041050058

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.4ثانوية المتميزيناحيائيبركات نعمة عباس هاتف1266132041016020

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه جميل شاكر علي1267132042121168

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.1ثانوية التحرير للبناتاحيائييسر فاضل عباس اسماعيل1268232042096142

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.1ثانوية المتميزاتاحيائيزينه ليث صبري محمد1269142042094084

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائينور محمد عبد هللا حسين1270112042074082

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حيدر محسن عبد1271222041002198

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيعمر حمد عبد الرزاق شهاب1272192041106035

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيزهراء سعدون عبد الزهره صالح1273132042126023

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعلي حسام الدين عبد الرزاق دفتر1274132041005032

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيالنه حميد علوان سندان1275142042107059

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيمنى هندي محمد مول1276142042066097

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائياحمد عدنان خليل ابراهيم1277272041002008

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيرانيا ثائر حامد صالح1278102042120037

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيسارة محمد امطشر ارحيمه1279142042134102

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيزينب حسين بدر مهوس1280142042074074

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائياحمد كاظم عبد كزار1281222041020007

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائياحمد بالسم شعالن مخلف1282102041013006

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين عبد الرحمن سالم شنيور1283282041001033

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيساره سعد تركي عباس1284132042117146

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيبراق باسم محمد ابراهيم1285102041009017

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية الواحة المختلطةاحيائيعلي مجيد نصر هللا ناجي1286212041215006

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي سليم حنوت عزيز1287262041003103

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمحمد امين خالد حذيفة شاتي1288152041022014

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية سومر للبناتاحيائيايالف هيثم احمد عباس1289142042072014

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيليث صفاء العيبي صالح1290122041170033

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيسفانه حاتم حسين عليوي1291222042141175

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيبتول يحيى هاشم سهيم1292222042141039

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية العزة للبناتاحيائيايه محمد خليل توفيق1293122042118008

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيرسل حمزه عبد عون حمزه1294272042081040

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيرواء جمعه محسن نعيمه1295132042133016
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جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيموفق جاسم محمد محل1296232041173174

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية فدك للبناتاحيائيضحى محمد عبد كاطع1297142042070085

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية االالء للبناتاحيائيزهراء هاني علي مهدي1298212042189010

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد ضياء عبد علي سفيح1299222041003318

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيبراء هادي محسن علي1300142042149009

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيساره هيثم عدنان جعفر1301112042215183

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيغسق رائد يوسف زيدان1302212042098164

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية البيان للبناتاحيائيشمس محمد صبري محمد1303282042078056

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد عبد الجبار تايه جاسم1304102041020154

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمد فؤاد سعد هللا محمد1305212041022056

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا محمود احمد حميد1306202041056021

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيانور عايد صلبي زومان1307172041144023

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية القناة للبناتاحيائيمريم احمد صبري حسين1308132042072073

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد عباس يازي حسين1309222041002011

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيسما احمد سالم محمد1310132042117156

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية عدن للبناتاحيائيزينب كريم صالح علي1311132042106034

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية المتميزاتاحيائيدعاء صادق عبد الكريم غضيب1312112042113035

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائياخالص عبيد قدوس فنيص1313212042293002

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيعلي محمد نعمة غانم1314142041009064

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية بروانة للبنيناحيائيسلطان عامر عفات وهيب1315192041067013

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيرؤاة وفي جليل كاظم1316272042160437

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيمصطفى اثير عبد الباقي احمد1317112041006070

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيرند مدحت شاكر مدحت1318132042117105

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيدانيه صباح صالح عباس1319212042097036

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية العلوم للبنيناحيائيمحمد احمد ناصر حميد1320132041052017

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيفاطمه جواد عبد الكاظم حسن1321142042149049

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياستبرق كريم حميد حسن1322232042119005

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيمريم وحيد صبحي لفته1323112042114090

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية جرير للبناتاحيائيرانيه داود سلمان شمخي1324122042089028

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزينب فرحان حاتم كرم1325152042054137

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيعلي حامد علوان حمدان1326142041203125

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياية محمد نعمان خليل1327212042138021

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيتقى خالد جمال جاسم1328312042047052

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين علي محمد عبد الكريم1329212041002048

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيايات كوثر عبد علي سلمان1330262042120017
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جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد ليث فؤاد راضي1331132041037094

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيهاجر جمال محمد جسام1332192042226145

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيجعفر فاضل هليل حسن1333132041031008

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيشهد عماد هتوري ظاهر1334232042095060

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الهدى مهدي حميد شكر1335152042046243

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية المتميزاتاحيائيهبه مرتضى محمد كرم1336142042094177

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيايات هديم محمد رحيمة1337142042074014

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيانفال ابراهيم عبد االمير رجب1338132042121024

جامعة بغداد/كلية الصيدلة596.0الخارجيوناحيائيامير مولود كاظم علي1339122041400013

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة607.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينتطبيقييوسف عادل حميد مجيد1340102051048009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة601.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمحمد علي مهدي فلحي رمضان1341272051027055

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة600.0اعدادية المعراج للبنينتطبيقياحمد األمين مثنى حسن سلومي1342112051024003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة598.0ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد بدران حميد1343182051119025

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة598.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيعبد هللا حسام محمد جواد كافي1344182051006031

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة596.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيلمى علي مرتضى سعيد1345102052102018

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة595.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقييوسف محمد احمد حسين1346142051018144

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة595.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيأبراهيم محمد خليل وهيب1347182051089004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة595.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيمنه هللا وائل حسوبي عبد الوهاب1348102052116031

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة594.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيريتاج هواري ذيب مجيد1349112052073028

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة594.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعلي عبد الرحمن زاهر حميد1350202051003046

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة594.0اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيبتول عباس محمد سعيد1351212052092006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة594.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيحوراء عبد السالم حسن علي1352142052085001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة593.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسين علي طالب ابراهيم1353272051002046

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة592.6ثانوية كلية بغداد - زيونةتطبيقيمحمد علي خالد جبار عبد العزيز1354142051010013

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة592.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيابرار رائد فرحان جبر1355112052065004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة592.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيمحمد علي نعمان عبد الواجب عباس1356182051006052

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة591.4ثانوية المتميزاتتطبيقيمريم عدي ضياء فخري1357142052094004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة591.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيبراق مجيد سعدي مجيد1358142052112002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة591.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيرسل حسين عبد العباس شعيل1359122052107020

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة590.0اعدادية القناة للبناتتطبيقيعسل وليد فرج داخل1360132052072017

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة589.0ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقيطيبه حافظ فهد منصور1361142052149007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة589.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقياحمد عادل احمد شريف1362202051013005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة589.0ثانوية احباب الرحمن االهلية للبناتتطبيقيسنن فراس طارق رشيد1363102052126003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة589.0ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيامير حمدي عبد االمير حمدي1364132051020007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة588.0اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيمروه احمد خلف رميز1365142052134014
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة588.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيمسره مناف حنا مجيد1366142052112017

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة588.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيعسل عامر هاتف شياع1367272052065036

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة587.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيخالد أنس جاسم محمد1368102051020072

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة587.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمصطفى عيد عيفان محمد1369192051071048

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة587.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيفاطمه عبد الرضا عزيز علي1370122052102023

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة587.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقياحمد علي كاظم محمد1371142051042003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة586.6ثانوية المتميزات - الخضراءتطبيقيزينب عمر عبد الرزاق ابراهيم1372102052100008

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة586.0اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيتبارك احمد حسين احمد1373112052106010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة586.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيطيبه محمد جاسم محمد1374262052148007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة586.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيمالك احمد كامل احمد1375102052119028

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة586.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيميالد نبيل خليل كريم1376212051014116

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة585.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيدانيه عباس جاسم حسين1377142052106008

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة585.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد الجبار مهدي1378112051058100

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة585.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيفيصل هيثم شاكر علي1379142051021075

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة585.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقينرجس احمد عزيز حسين1380122052107054

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة585.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا ثامر راشد شكر1381192051125008

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة585.0اعدادية التفوق االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عادل الزم حميد1382102052086010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة585.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيدينا صالح مهدي صالح1383112052072014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة584.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتتطبيقيهدى عامر نعمه عبد1384102052136012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة584.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيريمه كفاح نعمت شاكر1385102052120018

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة584.0ثانوية النهرين للبنينتطبيقيعيسى حسين احجاب عبد الرحمن1386182051067021

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة584.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيحسين يوسف باقر مراد1387122051001013

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة584.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيعمر ابراهيم خلف ثويني1388102051003042

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة584.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقياقمار ماجد علي مصطفى1389142052111003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة583.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيمريم عامر باسم شعالن1390102052079007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة583.0ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيباسم عالء خلف محمد1391192051082002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة583.0ثانوية وهران للبناتتطبيقينبأ فاضل شهاب احمد1392112052115010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة583.0اعداية الهدى للبناتتطبيقينور دريد سامي طعمه1393142052077037

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة583.0اعدادية العزة للبناتتطبيقينور حسن عبد االمير عباس1394122052118051

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة583.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيفاطمه صادق عبيد نصيف1395112052067043

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة583.0اعدادية التقدم للبنينتطبيقيخالد قيس حسين عبد1396192051062009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة582.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيميار عبد الرزاق جبار حسين1397112052067058

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة582.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعلي محمد جهاد خليل1398142051021069

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة582.0اعدادية التفوق االهلية للبناتتطبيقيتبارك خلدون اديب عبد الرحيم1399102052086004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة582.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقييسر عقبه خليل كوان1400102052091045
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة582.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيتسنيم ياسين محسن كريم1401102052117010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة582.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيسهى فالح جوده احمد1402112052074030

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة581.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيريم عمار رافع سلمان1403112052073030

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة581.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيساره عبد الوهاب النور محمد1404102052102012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة581.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتتطبيقيسوزان سعد صباح محمود1405142052196011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة581.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيمصطفى عبد السالم خليل شيحان1406112051006143

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة580.6ثانوية المتميزين-الحارثيةتطبيقياسامة علي احمد عباس1407102051028004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة580.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمتي سلمان يوخنا اسبانيا1408142051021079

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة580.0اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيمحمد نعمه عبد الكاظم شعالن1409242051003026

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة580.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن سعد وهاب قاسم1410142051042026

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة580.0ثانوية الحارثية للبناتتطبيقيقمر عالء جاسم حمودي1411102052112003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة579.0ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيزهراء عامر هادي محمد حسين1412112052104011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم العمارة579.0اعدادية المأمون للبنينتطبيقيعلي صدوان عبد هللا محمد1413102051006022

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني592.0اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيحسين نزار مهدي عبد الرسول1414102051043012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني590.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيمعاذ عادل عبد السالم حمد1415312051063032

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني588.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيحيدر رعد نجيمان خلف1416122051002026

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني586.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيريم مروان عبد المجيد علي1417102052091015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني585.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقييوسف غازي طالب عبد الكريم1418142051022110

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني584.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيهاشم ليث عبد الكاظم ذياب1419102051026126

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني583.0اعدادية صادق شريف للبنينتطبيقيفاروق فتح هللا حسين اسماعيل1420212051088013

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني581.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيمنتظر جمال حسن عباس1421242051168012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني581.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمصطفى مازن عبد الجبار هادي1422142051016098

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني577.0ثانوية المعلمين االهلية للبنينتطبيقيعلي صباح خلف عباس1423142051056012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني577.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيالطيب علي حسين فياض1424192051009012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني577.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيسجاد محمد هاشم علي1425292051002047

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني577.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيأحمد عامر جعفر باقر1426102051019007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني577.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيابراهيم مثنى شهاب غريب1427132051014001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني576.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيروزان حازم سلمان غميس1428142052080011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني574.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيغيث احمد سعيد ساجت1429112051004091

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني574.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيجعفر صادق عارف شيخلي1430102051026031

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني573.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى مخلد ناجي رشيد1431182051149023

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني570.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد الرحمن رائد طالب موسى1432102051019051

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني569.0اعدادية الطارق للبنينتطبيقيزين العابدين عدنان خالد عبد القهار1433102051042009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني569.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيسجى كريم كاظم علي1434142052110026

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني569.0اعدادية النور للبنينتطبيقيعلي حيدر كريم عبد الرضا1435122051026046
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني566.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمؤمل عبد الرسول خلف متمم1436142051047091

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني566.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد موفق محمود خضر1437102051026111

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني566.0ثانوية النبوغ للبناتتطبيقياسراء احمد جفات مزعل1438102052098002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني565.0اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيعبد هللا يوسف احمد نهار1439102051041025

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني565.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيعلي سامي عزيز جبار1440122051032053

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني564.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيعلي احسان ياسين شاكر1441102051030005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني562.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيماجد احمد حسين عبد1442112051025040

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني562.0ثانوية زيونة األهلية للبنينتطبيقيمحمد صفاء عبد العباس كاظم1443142051043011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني561.0اعدادية المعراج للبنينتطبيقيمرتضى يوسف سلوم فرحان1444112051024034

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني561.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيطيبه حيدر حسام مهدي1445122052118035

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني561.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتتطبيقيرشا محمد طالب كاظم1446142052196004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني561.0ثانوية ابن عقيل للبنينتطبيقيعلي حسين علي احمد1447122051014018

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني560.1ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيحسين علي نبيل عبد الغفور1448122051001010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني560.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيسرمد احمد دهام حسن1449192051011033

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني559.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيتماره علي باقر محمود1450122052105010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني559.0اعدادية االستقامة للبناتتطبيقياسراء جبار محسن عبود1451152052058001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني559.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيعبد هللا فاضل عطوان جبر1452132051011030

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني558.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيعلي طالب محمد كاطم1453122051001021

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني558.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيعلي سمير علي حسن1454132051011034

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني558.0اعدادية زهو العراق للبناتتطبيقيديما هشام عبد هللا جميل1455132052078002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني558.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيزهراء محمد عبد الرضا عباس1456142052068020

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني558.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيايه يحيى رحيم محمد1457142052086002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني558.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيدينا محمد جودت محمد سعيد1458142052112006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني558.0ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقييوسف عادل كمال مصطفى1459112051041031

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني557.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيهاجر نعمه مظهور فزع1460112052067062

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني557.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيمنتظر عبد الزهره أطبيخ خفي1461102051008060

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني557.0اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيطه بكر شراد حنتوش1462112051054007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني556.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيمروه عبد االمير علي عباس1463122052087015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني556.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيسجاد غزاي احمد ابراهيم1464102051016027

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني556.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد مؤيد حسن علوان1465102051026109

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني556.0ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيمصطفى ضياء تقي رضا1466122051013036

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني556.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقياحمد صبحي محمد غزال1467102051011005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني556.0ثانوية مأرب للبنينتطبيقيعبد هللا مهدي هوير مطر1468212051041005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني555.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيابراهيم اسماعيل خلف صالح1469192051009002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني555.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيسيف الدين صفاء عبد الحسين عبود1470112051009036
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني555.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقييحيى نبراس محمد زكي يحيى1471102051020246

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني555.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيزهراء مهند علي عبد1472112052067024

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني555.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيايه عباس عبد الرضا ضيغم1473142052076007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني555.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيمريم عالء حميد غالي1474112052065051

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني555.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي باسل حامد علوان1475142051016059

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني555.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيهبه حيدر حامد شنيار1476112052076047

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني555.0ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيدر باسم محمد علي عبد السادة1477122052117010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني554.0ثانوية التكامل األهلية للبنينتطبيقيسجاد عمار عباس داود1478122051038007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني554.0ثانوية االيثار االهلية للبنينتطبيقياحمد شهاب احمد عبد هللا1479102051054001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني554.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيمصطفى سعيد محي ابراهيم1480112051013062

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني554.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمؤمل سعد عذيب ماشاف1481282051006110

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني554.0المدرسة العراقية الدولية في الصين - ايووتطبيقيهديل علي محمد فاضل احمد1482132052213002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني554.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيحسين حامد غربي عبد1483112051020019

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني553.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةتطبيقيعاصم جمعه عفتان محمد1484192051303003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني553.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيصهيب عبد الحسين حسين حسن1485102051155008

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني553.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيحمزه محمود كامل عبد المجيد1486132051003027

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني553.0ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيحنين حسين جعفر محمد ابراهيم1487132052096006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني553.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيخالد جمال احمد شالل1488112051021050

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني553.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقياحمد صالح كاظم حسن1489142051022002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني552.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيمصطفى احمد عباس حميد1490132051030097

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني552.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتتطبيقيمريم جابر عبد خاجي1491142052117013

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني552.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيمحمد اياد رشيد حميد1492132051034025

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني552.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيسامر سعدي كريم كاظم1493102051044006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني552.0ثانوية الخلود للبناتتطبيقيرفل بشار خليل ابراهيم1494122052093011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني552.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيغسق غالب عبد الكريم كزار1495102052094018

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني552.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيايات حازم مريوش جازع1496102052096003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني551.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيسجاد احمد خزعل ماضي1497152051010028

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني551.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيمصطفى رسول خضير راضي1498262051011053

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني551.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيجنان احمد مهدي مشكور1499102052155002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني551.0ثانوية الفوز للبناتتطبيقيسكينه باسم محمد حسين1500132052099020

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني551.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيمرتضى عبد الهادي بداي علي1501132051014038

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني551.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيمريم حسين مصطفى مهدي1502102052118039

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني551.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقيضحى علي عبد هللا محمد1503232052205011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني551.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيسدير حسين نجم عبود1504102051026052

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني550.0ثانوية االنوار للبناتتطبيقينبا كاظم عبد الرضا عودة1505122052104019
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني550.0اعدادية العدل للبنينتطبيقيزيد اسامة عبد الرزاق وهيب1506192051018007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني550.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيجعفر صباح سامي حميد1507122051030021

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني550.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيزينب جاسم هاشم لفتة1508132052100022

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني550.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيرسل محمد طالب سفيح1509132052107015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني550.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقيايات علي فاضل موسى1510152052080005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني550.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيمحمد جميل حواس حسن1511222051001058

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني550.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقياوان ياسر عبد هللا حمد1512142052067005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني550.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيابراهيم ناصر عبد الحسين مجلي1513132051005002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني550.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقينور سعدي عبد هللا حميد1514102052095025

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني550.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقياحمد محمد فرج فليح1515112051020007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني550.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقياحمد مؤيد شويل عبيد1516142051026004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني549.8ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيمصعب فارس خليل ابراهيم1517142051007009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني549.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيكوثر عبد المهدي عزيز حميد1518122052089035

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني549.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيسجاد خالد عبد الصاحب فليح1519122051032035

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني549.0اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيعيسى اسامه يوسف حسن1520112051002027

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني549.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيأماني حسين خلف محسن1521142052140001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني549.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيليث زياد يوسف كوركيس1522112051008055

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني549.0اعدادية الكرخ للبناتتطبيقيروز زياد محمد سلوم1523102052076010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني549.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيبتول احمد محمد حسن1524112052067008

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني549.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيحوراء عامر عباس فياض1525112052109016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني549.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيياسين طارق ياسين طاهر1526262051002056

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني549.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنينتطبيقيحسين علي حسن علي1527132051054005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني549.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيحسين علي حسين كريم1528142051023025

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني549.0اعدادية التقدم للبنينتطبيقيعبد القادر محمد حمد هذال1529192051062012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني549.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمنتظر جاسم حسن محيسن1530152051007124

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني549.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعبد هللا محمد مصطفى سعيد1531142051026030

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني549.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيزهراء جواد كاظم خضير1532102052106005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني549.0ثانوية راوة للبناتتطبيقيحليمه ناصر عبد الواحد احمد1533192052145003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني549.0اعدادية سبل النجاح االهليةتطبيقيعلي تاج الدين حسين عبد الواحد1534262051059008

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني549.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمحمد عامر عباس عبد هللا1535112051049115

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني549.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيمينا عمار ناطق شاكر1536142052106033

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني548.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقياحمد عامر احمد عبد السادة1537122051001003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء593.0اعدادية الفجر للبنينتطبيقيانور خلف طراد عويد1538192051037007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء585.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيسميه احمد مرتضى سعيد1539102052102015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء578.0ثانوية االنوار للبناتتطبيقيزهراء فاضل كلش حسن1540122052104009
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء576.0ثانوية المدرسة الزهراء األهلية للبنينتطبيقيعلي صالل سليم عبد الرسول1541122051039006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء569.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيهاني وسام هاني عبد الحسين1542252051205140

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء558.6ثانوية المتميزينتطبيقيعلي حسن عبد بناي1543112051010016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء557.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحسين مسلم حسين خير هللا1544112051058054

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء555.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيشمس الدين ضياء محمود حماد1545132051004010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء554.0ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيتبارك باسم غيالن حسن1546142052135002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء553.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحسين علي عزت عبد الفتاح1547122051031056

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء551.0اعدادية الفجر للبنينتطبيقيمحمد نواف حمد خلف1548192051037028

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء549.0ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيزينب عدي كاظم عبد العزيز1549262052116016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء548.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيبنين جواد عطيه نعمه1550122052094018

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء547.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيمحمد علي جعفر صادق عبد الصاحب1551122051001026

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء547.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيازل قحطان سالم خلف1552112052084001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء545.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمنتظر محمد سليم إبراهيم1553132051010079

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء544.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيبتول ياسر محمد شوقي1554102052110016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء544.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيمريم عباس كامل حميد1555142052125034

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء543.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيبنين عبد االمير حسين محسن1556242052120001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء542.0ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيكاظم احمد عبد اللطيف نوري1557192051124025

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء540.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيعلي عطيه حسن سعد1558122051007076

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء540.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد فاضل صبيح هالل1559282051001150

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء539.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيفاطمه حسن علي ضيدان1560142052140039

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء538.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمحمد رضا محسن سعيد1561112051058146

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء538.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيزينه خالد مجيد قدوري1562112052067025

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء538.0اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيرفل زياد عبد الحسين سيد1563142052133014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء537.0ثانوية المدرسة الزهراء األهلية للبنينتطبيقيسليم صالل سليم عبد الرسول1564122051039004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء537.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيحسين علي حسين شمخي1565132051011014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء537.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعلي محسن حاتم فهد1566152051005105

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء537.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيمريم وليد رمضان شمه1567142052099034

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء536.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقينور عدنان جلوب عبود1568112052114046

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء536.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيرحمن حمدان فاضل حسين1569282051012029

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء535.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيكوثر عبد الحسين جواد عبد الحسين1570122052102024

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء535.0ثانوية الريادة االهلية للبناتتطبيقيزينب كفاح صالح خزعل1571112052146005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء535.0ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيحمزه فالح جبار كاظم1572282051105004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء535.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيزينب محمد فالح حسن1573112052074023

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء534.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيزين العابدين احمد فرحان عطوان1574132051030040

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء534.0اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقيهبه سليم جبار كرم1575152052050039
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء533.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيرند فارس محمد علي ناجي1576112052114018

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء533.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينتطبيقياحمد جبيل عطشان عنيد1577262051023002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء533.0ثانوية عائشة للبناتتطبيقيإيه مهدي كريم كاظم1578112052082002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء533.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيزينب ثامر محمود جمعه1579112052103024

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء533.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيهاله اياد جبار عبد1580132052071050

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء532.0اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيسجاد طارق مسرهد جمعة1581102051043017

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء531.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر حيدر طالب علي1582132051055046

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء531.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيايهم فرات وهب سطاي1583272051033007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء531.0اعدادية الخبير للبنينتطبيقيمصطفى حيدر طالب هاشم1584112051007049

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء530.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيهشام صبار مطلب محمود1585112051025052

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء530.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعبد الحكيم كاظم موسى صحن1586132051009030

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء530.0ثانوية الشباب للبنينتطبيقيعمر سمير نعمة راضي1587102051023010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء530.0اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيسيف حسن عبد هللا نجم1588132051008015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء529.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيصادق ماجد شعيبث منصور1589142051003018

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء529.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمصطفى غميس عبيد عيفان1590152051005148

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء529.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيسندس محمد ناظر عبد1591192052178022

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء529.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيأيمن ابراهيم عبد جاسم1592122051025015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء529.0ثانوية الصديق للبنينتطبيقيمهدي ستار عبيد حمد1593232051027027

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء528.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينتطبيقياحمد عدنان عبد حميدي1594222051053002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء528.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمحمد قاسم فريح عواد1595112051058153

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء528.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي محمد سعد علوان1596112051049090

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء527.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد هللا سعيد عطية عبيد1597112051018079

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء526.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقيعمر احمد حمادي عباس1598192051010020

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء526.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيمحمد حسين ساده حمد1599142051028059

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء526.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي حميد مبارك1600152051071261

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء525.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيطه عبد الكريم عبد هللا عنبر1601142051048043

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء525.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمرتضى جاسم محمد عباس1602142051017094

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء524.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحسين عالء جاسم سليم1603142051022024

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء524.0اعدادية الحسينية للبنينتطبيقيرسول تحسين عالوي حمادي1604272051009008

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء524.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيابراهيم محمد شكحان حمادي1605192051028002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء524.0ثانوية التاجي للبنينتطبيقيمصطفى محمد ريحان احمد1606122051010022

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء524.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيعباس جاسم علي عباس1607182051006028

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء524.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمحمد قاسم عبد بدير1608142051047107

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء524.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيسيف محمد كاظم طه1609232051067030

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء524.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمحمد عباس وهاب مجافت1610152051071257
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء523.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيزينب حيدر حبيب محسن1611102052116017

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء523.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيصفا سالم غبيش لفته1612142052106024

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء523.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيعمار خليل ابراهيم حسن1613112051008046

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء523.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيقاسم حسون فرحان سيد1614142051028052

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء523.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد فوزي محمود صالح1615122051030143

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء523.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيرويده صالح حسن خماس1616102052120015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء523.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزهراء حسن علي حسين1617132052118026

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء523.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيعباس فاضل جبر يوده1618152051003035

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء522.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمجتبى رحيم بندر عباس1619142051009065

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء522.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد فراس جسام خلف1620102051020022

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء522.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيغزوان سعود يوسف تيله1621222051364095

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء522.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمرتضى مكي موسى خلف1622122051025089

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء521.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي حميد عايد عبود1623222051010035

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء521.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيمصطفى عماد جمعة شريده1624112051008063

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء521.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعبد هللا سمير عباس شطب1625192051020048

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء521.0الخارجيونتطبيقيعلي جميل حسن غافل1626122051400019

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء520.0اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيندى شاكر مصطفى ابراهيم1627112052106043

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء520.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي جاسم محمد جاسم1628162051002086

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء520.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيافراح حازم عبد الوهاب عبد الصاحب1629142052068002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء520.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيفاطمة رحيم عبد مصيلغ1630162052294024

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء519.8االعدادية المركزية للبنينتطبيقييوسف محمد حميد غيدان1631132051010083

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء519.0ثانوية الصمود للبنينتطبيقيمحمد المنتظر رياض مشرف شيال1632222051008035

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء519.0ثانوية اسماء للبناتتطبيقيرغد عدي صالح مكطوف1633112052100008

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء518.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسين عبد هللا سالم محمد1634162051083034

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء518.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيحيدر محمد عبد هللا دليمي1635232051008025

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء518.0ثانوية األنوار األهلية للبنينتطبيقيعباس عبد الباري رحيل مناحي1636222051065010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء518.0ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتتطبيقيطيبه محمد رشيد سلمان1637142052197004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء518.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيسجاد وليد محسن منهل1638162051034060

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء518.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقياحمد عمر ضياء مجيد1639112051019006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء518.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيرضا مهدي صالح جمعة1640162051357182

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء518.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيزهراء محمد جاسم محسن1641162052163014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكهرباء517.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقينبيل فارس احمود مخلف1642112051016125

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت590.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي عبد الحافظ عبد الحسن علي1643142041012022

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت590.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد عالء عبد الحسين دلول1644132041020019

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت589.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا خليل محمد شهاب1645102041026142
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت589.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيحسن عبد الرحمن سعيد شاكر1646312041070042

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت589.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيعمر سمير جندي عبدي1647142041027055

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت588.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيريهام ناجي عبد سلطان1648142042134068

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت587.6ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحسن علي شذر زايد1649152041012019

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت587.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيغيث وائل جبار عبد1650232041067084

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت587.0المدرسة العراقية الدولية في الصين - ايوواحيائينبا فالح عبد الحسن مهدي1651132042213005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت587.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمحمد سعد سلمان ياسين1652142041170048

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت587.0إعدادية المروج للبنيناحيائيليث ضياء صباح عبد1653142041013068

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت587.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائيرسل حامد حميد عبد هللا1654122042103013

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت587.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيهدى عبد الكريم درويش عويد1655112042221066

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت587.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمصدق ضياء كاظم نايف1656212041008107

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت586.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمحمد احمد حميد احمد1657102041002144

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت586.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيساره محسن ناصر محمد1658142042066053

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت586.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحيدر حسن محسن عبد الباقي1659102041019049

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت585.5ثانوية المتميزاتاحيائيرقية صفاء احمد محمد نوري1660142042094052

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت585.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائينبأ احمد شهيب حميد1661152042044180

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت585.0اعدادية القائم للبناتاحيائيهديل بديع عطا هللا سليمان1662192042146085

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت585.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنيناحيائيحسن فالح بلبل حسين1663162041426002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت585.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيصفا كاظم ثامر جويد1664132042242021

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت584.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيالزهراء عصام جاسم محمد1665272042077008

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت584.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيشهد سامي سلمان تركان1666112042103057

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت584.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعلي محمد صادق تعيب نبات1667152041071257

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت584.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاحيائيفاطمة هيثم حمود برغش1668192042262016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت584.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيرضا دريد احمد محمود1669162041075074

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت584.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائييمان ياسر صالح الدين عباس1670102041028185

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت584.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيجمانه سامر صادق احمد1671122042086007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت584.0ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيعبد هللا ناظر كاظم كريم1672232041058009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت583.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينبأ عمار عبد الحسين محمود1673132042121220

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت583.4ثانوية المتميزاتاحيائيفرح محمد خالد كاظم1674112042113108

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت583.4ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيدينا سعدي عباس خليل1675102042078059

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت583.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى صالح عبد الجليل حسن1676242041001292

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت583.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيزينب حقي اسماعيل محمود1677192042177017

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت583.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيلينه ليث عبد اللطيف عبد الجبار1678132042117211

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت583.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيمريم عالء دشر فرهود1679142042101042

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت583.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيبسمه احمد علي احمد1680102042091013
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت583.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيضرغام حيدر جليل كريم1681112041018054

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت583.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيضرغام كريم فالح لفته1682132041055043

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت583.0ثانوية المتميزاتاحيائيايه حسين خزعل علي1683112042113017

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت583.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيضحى علي عامر محمود1684112042105090

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت583.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمياده خالد لطيف ياسين1685102042091103

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت583.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيمصطفى نبيل عبد السالم مبارك1686122041032070

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت582.7ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيخطاب خالد عبد القادر حميد1687132041020059

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت582.0ثانوية المتميزيناحيائيعلي ليث عبد الرسول محمد1688252041035044

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت582.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق احمد محمود1689122042096016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت582.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيريا غياث صبري غني1690102042086034

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت582.0ثانوية المتميزاتاحيائيشمس علي عبد الكاظم شغاتي1691142042094099

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت582.0اعدادية النور للبنيناحيائيحسن عدنان محسن راضي1692122041026041

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت582.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيطفوف حسين محمد نوري حميد1693282042052066

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت582.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيسجاد محمد قاسم كاظم1694132041002033

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت581.6ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائياحمد باقر عبد الكريم مجيد1695102041028012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت581.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيهيا قيس احمد ابراهيم1696102042100127

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت581.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيطيبه محمد مكي عباس1697112042149044

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت581.0اعدادية الكندي للبنيناحيائينور الدين باسم خضير عبد هللا1698102041019165

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت581.0ثانوية حطين للبناتاحيائيسمى محمد عياده يوسف1699102042079018

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت581.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيسحر طاهر كاظم قاسم1700152042054157

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت581.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه عماد عبد المهدي قاسم1701272042056347

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت581.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيذرى حيدر حواس سوادي1702112042105040

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت581.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي موفق فاضل مراد1703132041010086

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت581.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايه عباس حسن فارس1704142042140017

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت581.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعبد الحميد نشأت خليل يوسف1705192041020025

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت581.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيزينب صفاء الدين حبيب حسين1706122042136039

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت580.9ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيمسره عادل عبود قدوري1707102042078181

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت580.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيتبارك مهند عدنان حسين1708102042078035

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت580.5النصر النموذجية للبنيناحيائيعلي عالء دحام يونس1709312041024111

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت580.2ثانوية المتميزاتاحيائيسجى محمد عبد الغفور جبار1710142042094092

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت580.1ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى حاتم محمود صالح1711112041010124

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت580.0اعدادية رقية للبناتاحيائيفاطمه هشام مجيد حسين1712112042069031

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت580.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيزهراء عالء موسى علي1713132042111047

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت580.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيامير عامر عباس حسن1714122041013006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت580.0ثانوية المسرة للبناتاحيائيرافه سامي عبد الزهرة علي1715112042193015
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت580.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي محمد جاعد مكلف1716122041001074

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت580.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيقيصر فالح ياسين عوده1717102041020138

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت580.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه عباس حنون محسن1718272042059104

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت580.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحمد احمد محمد طاهر1719272041009102

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت579.8ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيعلي سالم عبد الكاظم جبر1720142041165027

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت579.4ثانوية المتميزيناحيائياواب عبد الواحد قاسم سلطان1721112041010019

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت579.4اعدادية المنصور للبنيناحيائيزين العابدين حيدر محمد سعيد عبد الحسين1722102041026100

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت579.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيحوراء حسين علي حسين1723142042125008

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت579.0ثانوية حطين للبناتاحيائيزينب مصلح عبد الحسن سايب1724142042068033

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت579.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائياحمد خماس محسن زاير1725132041002004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت579.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيآيه سعد فايز حمود1726102042116001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت590.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حسن عكماش برهان1727252051044151

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت588.0اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيحارث غني ابراهيم علي1728102051041013

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت586.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيحسين علي ثجيل سلمان1729142051047030

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت586.0ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقياياس انس غربي عبد العزيز1730322051010006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت585.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيمحمد قيس عبد الحافظ شاكر1731112051005059

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت585.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيدانيه محمد احمد تركي1732142052080007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت584.0اعدادية االمال للبناتتطبيقينهى محمد درويش طالب1733112052070041

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت582.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيهديل عبد الستار عزيز احمد1734112052076050

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت581.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيطه اسامه يونس سبع1735102051016033

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت579.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيمينا سمير حميد محمود1736112052074050

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت579.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيمحمد فارس عبد المجيد سعيد1737102051018023

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت577.0ثانوية بابل للبناتتطبيقيمينا منذر عبود حمد هللا1738122052095029

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت576.0ثانوية الرتاج للبناتتطبيقيبراء شمخي رحيم جبر1739142052121004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت576.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتتطبيقيزينب حيدر يوسف محمد حسن1740142052196006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت575.0ثانوية عدن للبنينتطبيقياحمد محمد احمد نجم الدين1741202051084003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت574.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعثمان محمد عدنان عبد الجبار1742102051019068

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت572.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الرضا غني محمد1743122051030159

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت570.6الثانوية الشرقية للمتميزينتطبيقيعلي عبد الرحمن جاسم محمد1744142051046010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت570.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيأمير قاسم عبد حسن1745102051022014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت570.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيسكينه مؤيد علوان حسين1746122052089025

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت569.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيرحاب رحيم عليوي حسن1747142052145016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت569.0اعدادية راوة للبنينتطبيقيايوب ناصر محمد يحيى1748192051022007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت568.6ثانوية المتميزينتطبيقيمصطفى حسين مجيد فليح1749112051010038

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت568.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيباقر محمد حميد خضير1750122051030020
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب592.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا وليد خالد كريم1751112041005069

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب591.9ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائياسامه محمد احمد عبيد1752102041028032

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب591.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيحيدر عدنان جري لوتي1753132041250024

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب590.8ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد مرتضى عبد االمير كاظم1754272041029101

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب588.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيالهام احمد عبد الغفور شاكر1755112042074006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب588.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزينب الحوراء كاظم حمد رسن1756142042134091

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب588.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا محمد جاسم حمادي1757192041009177

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب588.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي عدنان حسن خميس1758152041011111

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب588.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمرتضى هادي حسين مهودر1759152041071376

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب587.6ثانوية المتميزاتاحيائيتارا عدي عصام حميد1760132042108016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب587.6ثانوية المتميزين للبنيناحيائيرامي مرفا جمال الدين محمدرضا1761142041007040

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب587.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيقاسم عباس نصيف جاسم1762212041011075

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب587.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيحسين علي مظلوم رهيف1763222041076020

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب586.0ثانوية عدن للبنيناحيائياحمد جالل عزيز عسكر1764202041084007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب586.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور احمد حميد صنكور1765142042111266

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب586.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيرانيا فواز متي صموئيل1766142042104023

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب585.0ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيعلي سعيد حميد كاظم1767272041135009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب584.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيسرى عبد المجيد حميد جبر1768132042117152

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب584.0ثانوية الصباح للبنيناحيائيجعفر احمد علي ضمد1769262041162005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب584.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيروان كمال سليم عبادي1770232042304093

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب584.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيفاطمه ثامر ياس خضير1771272042144015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب583.9ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيايمان مؤيد مهدي حسين1772102042078019

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب583.5الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائييوسف احمد شهاب احمد1773142041046048

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب583.4ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمصطفى قيس كاظم جعيز1774152041012097

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب583.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائياسراء سعد محمد زكي مرهون1775132042121010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب583.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعبد هللا صادق ابراهيم مطلك1776112041049036

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب583.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء فراس فاضل محمد1777232042087165

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب583.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيسرى عصام عبد الخالق حمودي1778112042114059

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب583.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيسعد معاذ محي محمد شريف1779192041114042

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب583.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيسجاد ماجد عبد الحسين باقر1780132041017030

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب583.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيلينا ضياء عبد الحسن حسين1781112042076149

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب583.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين حسن حسين1782132042105026

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب583.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء احسان علي محمد1783262042096062

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب583.0ثانوية المتميزيناحيائيكرار حيدر عبد الواحد فليح1784112041010095

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب582.9ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيعلي احمد محمد حسن هاتف1785102041028098
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب582.7اعدادية النجاح للبناتاحيائيسرن كريم ابراهيم فرج1786272042060195

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب582.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائينورين صادق جعفر علي1787112042106101

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب582.0اعدادية النجاة للبناتاحيائييقين حامد سلمان ماجود1788152042042110

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب582.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيعبير سعد حامد رحمن1789142042138026

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب582.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعبيده حسين محمد سميان1790192041001067

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب582.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيالحسن عالء عبد الحسين عبد الحسن1791242041003026

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب581.8الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيكرار هشام حنش عبد المهدي1792142041046028

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب581.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيحسين هادي خضير كاظم1793112041026047

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب581.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيايات محمد كشاف محسن1794122042094019

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب581.0اعدادية االمين للبنيناحيائيعلي محمد عبد الواحد ماشي1795102041018014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب581.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيحيدر احمد نعيم محمد1796112041004033

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب580.9ثانوية الجواهري للبنيناحيائيجوهر فراس سلمان خضير1797212041020010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب580.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى عقيل يوسف عبد النبي1798252041031760

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب580.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيضحى ليث قحطان عليوي1799192042194065

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب579.4ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا فالح عبد الحسن حيدر1800112041010075

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب579.0اعدادية األوفياء للبنيناحيائيعبد هللا محمد احمد حمدان1801192041078019

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب579.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي فراس صبار غالي1802222041002225

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب579.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيطه ضياء إبراهيم مسلم1803102041019063

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب579.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيرفل علي هاشم طاهر1804282042051026

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب579.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيايهم ضياء احمد خلف1805182041045015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب579.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينور واثق بدر سالم1806192042383176

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب579.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين جبار خلف ادخيل1807122041007025

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب579.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيايه حسن عبد الهادي محمود1808142042103006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب578.3ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنيناحيائيحسن سمهري عبد الرضا عبد هللا1809102041025003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب578.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمرتضى جواد سلمان جواد1810142041042045

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب578.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيمنار جاسم محمد شيحان1811142042220127

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب578.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائينور هاشم جاسم محمد1812142042086070

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب578.0اعدادية المعراج للبنيناحيائيعمر منير فرج حمودي1813112041024023

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب578.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيقمر مثنى مهدي جياد1814232042190019

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب578.0الخارجياتاحيائيرئام علي مكي عبدالزهره1815132042401044

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب577.3ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي حسين عودة حسين1816132041037061

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب577.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعمر احمد عباس عبد1817192041007103

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب577.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد بالل داود عبيد1818192041009253

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب577.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيأفنان عبد العظيم سلمان محمد1819102042090014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب577.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيغادة محمد احمد موسى1820112042105098
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب577.0اعدادية كربالء للبنيناحيائييوسف جليل عبد الكاظم جابر1821272041001361

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب577.0ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيليث جاسم محمد هادي1822132041041011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب577.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائياحمد ساجر مخيف حسين1823102041046001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب577.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد الوهاب منير شامل كامل1824212041005090

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب577.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنيناحيائيأسامة محمد جعفر عبد الحسن1825102041025002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب576.8ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيخالد ستار صاحب تومان1826292041020013

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب576.3ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد سعدون سمين باقر1827202041050009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب576.0اعدادية تونس للبناتاحيائيايات موسى كريم صالح1828222042106010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب576.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمحمد سامي علي طوينه1829272041035088

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب576.0ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنيناحيائيعبد الرزاق مصطفى كامل اسعد1830142041171007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب576.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيمشتاق طالب خير هللا عبادي1831232041059091

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب576.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيزينب نجم عبيد مجيد1832112042121038

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب576.0ثانوية سومر للبناتاحيائيزينب حيدر حافظ كريم1833142042072058

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب576.0ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيمحمد سلمان كريز كريم1834142041010076

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب576.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيزينب صالح فياض حسين1835102042099017

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب576.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيملك حسين هليوس كاظم1836242042189048

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب576.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه احمد حميد لعيبي1837132042070177

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب576.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه وائل خالد داود1838132042101073

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب576.0ثانوية االيالف للبناتاحيائيمريم جليل جبار عبد الحسن1839102042104010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب576.0الخارجياتاحيائيساره مهدي حنون عباس1840132042401074

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.7اعدادية الحريري للبناتاحيائيايه مهند عبد الرحمن خشمان1841132042117037

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيحسن مسعود دارا خان مامه خان1842212041011029

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيرباب هادي حسين عطيه1843102042103019

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائيبنين حيدر صبري شلش1844142042114007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيشمس محمد رستم محمد1845122042100035

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسما محمد فاضل عبيد1846142042078060

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحيدر احسان علي محمد1847262041012040

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0اعدادية النصر للبناتاحيائيمريم سعد حلو صبر1848122042112215

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيامير هيثم احمد حسن1849292041013005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيقاسم مهدي حميد سعيد1850232041006125

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0اعدادية البيان للبناتاحيائييقين احمد جبار عكله1851102042096081

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيغاده حيدر غالي وادي1852202042118116

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيسمانه نجم عبد الساده عالوي1853122042094158

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0اعدادية النيل للبناتاحيائيسارة عمار هادي محي1854222042169061

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيرنا مضر بدري حسن1855272042056164
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيكوثر محمد سعيد صاحب1856112042105113

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيسرى حسين فاضل رحيمه1857142042134109

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه باسم محمد نافع1858262042097041

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيبنين فارس حسن هادي1859112042105022

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0اعدادية السياب للبنيناحيائيمصطفى خالد نعمة عليج1860132041030088

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائيبنان محمد عبد الستار مهدي1861122042103007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب574.3الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيعباس محمد عباس حسين1862142041046015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب574.2ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيسماء فاروق هاشم حسن1863152042057039

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب574.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيايديا نائل سعيد ياقو1864142042076015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب574.0ثانوية السدة للبناتاحيائياسراء محمد عبد علي عطيه1865232042110004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب574.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمصطفى علي زيدان خلف1866102041019152

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب574.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور الهدى عمار قحطان حمزه1867102042115153

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب596.6ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينتطبيقياشرف عامر احمد عبد المجيد1868102051048002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب581.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيامير يوسف حبيب لفته1869122051031023

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب578.0ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيسيف علي حسين كاظم1870122051013021

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب576.0ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيسجاد اياد جواد جعاز1871122051013015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0اعدادية البسملة للبناتتطبيقيعذراء غالب يوسف رضا1872272052068033

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيا-اسطنبولتطبيقيعلي فراس اموري محمد1873132051229005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0ثانوية الصمود للبناتتطبيقيايناس ساطع عبد الوهاب صالح1874142052101002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيزهراء عادل حسين خيون1875122052136008

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقييمامه علوان خالد علوان1876112052105039

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقياحمد شهاب احمد عبد1877282051009005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيمالك احمد خليل علي1878102052119027

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيزيد رمزي حقي محمد1879142051042020

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيمينه زياد علي فرحان1880102052106015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0اعدادية الفكر للبناتتطبيقيكوثر عبد الرحمن جبار ناصر1881152052056038

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيسيف حيدر عبد الرزاق محمد حسين1882232051040024

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0اعدادية الشعب للبناتتطبيقيسميه احمد فرحان عبد هللا1883132052098019

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيزيد عبد الموجود شكر رحيم1884112051016044

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقياسامة عبد العباس ابو خويط حرجان1885292051002005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنينتطبيقيسجاد علي سلمان عبطان1886212051058002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزهراء اياد محسن حسن1887142052140023

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد الرضا يونس1888282051001133

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيحسين محمد قاسم صالح1889132051001028

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا عمار محمد رشيد1890112051013032
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0ثانوية النبوغ للبنينتطبيقيعثمان طه عبد مخلف1891192051039007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعلي حازم نعمة عباس1892142051047072

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.0اعدادية النور للبنينتطبيقيعلي جاسم محمد علي1893122051026041

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل محمد ياسين1894102051029031

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب558.0اعدادية التضحية للبناتتطبيقيهدير احمد مجيد محمد1895122052091027

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب558.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيبنين زين العابدين موسى جعفر1896272052065011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب558.0اعدادية االمال للبناتتطبيقيرفل حسن علي صالح1897112052070018

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب558.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحسين سعد خضير عباس1898112051058045

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب557.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد قاسم عبد حسن1899102051022060

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب557.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقييوسف حسين كاظم هندي1900142051019106

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك584.9ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيصالح مهدي عباس مهدي1901112041045029

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك582.0اعدادية زينب للبناتاحيائينبأ ناظم نعيم حسن1902142042110218

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك582.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعباس محمد جاسم جبر1903142041019049

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك578.0ثانوية باب العلم للبناتاحيائيمريم عدي حكمت حساني1904122042123018

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك577.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا مصطفى عايش جروان1905192041114063

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك576.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيساره نزار ناصر عباس1906102042117062

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك576.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود شاكر ابراهيم1907192041085004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك576.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد هللا محمود عبد هللا1908102041026126

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك574.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيساره وطبان مسير فرحان1909182042373031

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك573.4ثانوية المتميزيناحيائيحيدر احمد عبود شهاب1910242041041042

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك573.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيهاجر علي دبخ حسن1911132042070244

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك573.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيادهم رائد حسين علي1912182041119009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك573.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيعلياء محمد سليمان مشعان1913192042163036

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك572.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيمحمد سالم محمد مجبل1914112041025053

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك572.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيمحمد عباس شبرم جعاطه1915142041182050

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك572.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيبنين ادريس ميرزا كاظم1916132042095006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك572.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائييسر مرتضى حميد عاشور1917232042114141

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك572.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائينور الهدى احمد صالح سلطان1918132042281144

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك572.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيأيات هشام سعيد حميد1919182042242018

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك571.7ثانوية المتميزيناحيائيمحمد احمد جاسم عبد االمير1920112041010101

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك571.0ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيمزدلفة لؤي إبراهيم جاسم1921182042112029

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك571.0اعدادية صاحب البراق للبنيناحيائيمختار طارق محمود ياس1922102041035030

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك570.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمؤتمن ماهر هزبر احمد1923112041058106

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك570.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيدينا رحيم جاسم محمود1924102042091035

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك569.0اعدادية السدة للبنيناحيائيمحمد احمد جاسم صخي1925232041016064
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك569.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي محمود شاكر حميد1926152041011113

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك569.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيحسين علي كاظم شرهان1927142041030014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك568.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيضحى جاسم محمد حمود1928212042098152

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك568.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائياحمد عباس محمد صيهود1929162041075009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك567.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيرؤيا علي محمد جاسم1930142042095032

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك567.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد صادق عالء حسين جبر1931152041071327

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك566.9ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائياحمد قاسم لفته حبيب1932112041045004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك566.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد ياسين محمد صالح1933192041009295

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك566.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائيايالف صباح شرهان باقر1934142042071009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك565.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيشهد احمد محمد ابراهيم1935152042054168

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك565.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيرفقه محمد صاحب خضير1936232042147025

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك565.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفاطمه حسن عباس شلغم1937212042140191

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك564.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائياحمد محمد سلمان جاسم1938112041008003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك564.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد الوهاب قيس فنر سلطان1939102041019088

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك564.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيعذراء سعد وحيد عبدي1940142042225201

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك564.0اعدادية السياب للبنيناحيائيعلي ناجي باباخان حميد1941132041030056

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك564.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه خالد عبد الستار خلف1942112042077065

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك563.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيالحكم عمر عبد الرحيم نصيف1943102041002033

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك563.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيايات طارق موازي جابر1944222042392011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك563.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى غسق صباح صالح1945132041020185

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك563.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائييقين زيد لقمان صالح1946262042102153

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك563.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائياحمد علي حميد سعودي1947222041001010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك562.6ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعمر احمد عبد الرزاق هوبي1948102041002130

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك562.1ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد العزيز نوار بدر عبد هللا1949102041002093

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك562.1ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيعبد هللا مهدي عبد المجيد مهدي1950142041010057

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك562.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيوسن خضير حمادي صالح1951112042075086

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك561.7ثانوية المتميزيناحيائيحسين فالح عبد الرزاق عباس1952132041016032

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك561.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيرتاج نصر محسن علي1953262042120069

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك560.4ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعمر رعد عبد المجيد رشيد1954132041020134

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك559.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيحيدر أحمد عبد األمير عبد الحسن1955142041017040

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك559.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد الستار جبار كاظم1956132042281066

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك559.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى غازي حسين حمود1957102041026235

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك558.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيموسى احمد كاطع حسن1958142041009090

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك558.0اعدادية زينب للبناتاحيائيمريم حميد كاظم ماضي1959142042110204

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك557.8ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيجنات اسعد عبد هادي1960102042100029
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك557.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتبارك سجاد مهدي محمد1961102042115021

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك557.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيامير عبد الستار كاظم علي1962122041031026

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.8ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف نوار رياض عبد الرزاق1963132041020204

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد عقيل علي عبد1964142041007090

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيزينب يونس علي سفر1965142042117041

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد شاكر محمود علي1966192041114087

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.0ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيعلي عباس جاسم محمد1967242041048024

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيعلي امين سمين شاه مراد1968212041011060

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيهاله عبود وهيب حمد1969142042067138

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.0اعدادية العال للبناتاحيائينبأ طاهر ولي الدين محمود1970192042156078

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيحسين رائد رحم اجويد1971262041026011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك555.0ثانوية األقصى األهلية للبنيناحيائيبشار عباس عدنان غيدان1972112041040005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك555.0اعدادية النور للبنيناحيائياحمد مهدي وناس عباس1973122041026018

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك555.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائياحمد علي جاسم حسين1974142041011013

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك555.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيغفران خالد كاظم محمد1975152042044149

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك554.0اعدادية المحبة للبنيناحيائيعلي قاسم داود سالم1976112041003019

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك554.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد علي ناجي نصير دوارة1977252041012181

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك554.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيحوراء علي فرعون علوان1978142042079024

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك554.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائياالء عبد الحكيم عبد هللا أحمد1979202042398007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك554.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه حسن عبد الصاحب عبود1980142042111198

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك554.0اعدادية بغداد للبناتاحيائينور الهدى رويح محيسن فرعون1981102042117111

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك553.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيريم ثامر غازي هاشم1982102042115052

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك553.0اعدادية الفاروق للبنيناحيائيمحمد رياح جبار موسى1983132041014029

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيجعفر مثيم مهدي موسى1984122041001026

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.3ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيايهم سعد حمزه شالل1985102041002043

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنيناحيائيمرتضى صالح عبد الصاحب عبد الحسن1986132041025039

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعبد الرحمن حمزه محسن حسين1987262041012072

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيشروق عبد السالم حمدان رحيم1988192042370150

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيسجاد اسعد حمادي مان هللا1989222041026013

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيزين العابدين شمال عطيه سلطان1990152041006046

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الرحيم ذياب عيسى1991222041096031

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0ثانوية السجى للبناتاحيائينور علي جبر فليح1992112042138032

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيقحطان علي كامل جاسم1993282041006113

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.6ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيعبد هللا زكريا كريم حسن1994102041028093

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيكمال الدين هادي حسين حسون1995232041067092

صفحة ٥٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيهاله كامل محمد ديونك1996182042162028

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0اعداية الهدى للبناتاحيائيسحر احمد لطفي احمد1997142042077036

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيمريم عصام محسن غالي1998142042095074

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيمريم حامد فاخر شبوط1999152042040120

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيزهراء عبد هللا محسن عبد هللا2000202042114045

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيمحمد جبار معيدي دهيرب2001222041077167

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيساره باسم محمد حسن2002102042117057

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي صباح سلطان عبد الكريم2003272041001200

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائينبأ احمد صاحب باقر2004122042109159

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.8ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه علي هندي زهراو2005112042113107

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.4ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيابراهيم مضر عباس مهدي2006112041045002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.2ثانوية المتميزيناحيائيخطاب معاذ هشام علي2007112041010048

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.1اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسين نظير عبد الواحد صخر2008102041026085

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيكاظم منير كاظم عباس2009252041014115

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء غافل عباس جاسم2010272042055127

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائياحمد فاضل مناع سريح2011192041066023

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائيغدير عماد زهير جوده2012142042071048

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0ثانوية الوطن للبنيناحيائيمحمد هيثم مزهر حمد2013212041079028

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد عباس حميد يحيى2014112041005095

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0اعدادية الفاروق للبنيناحيائيمحمد نعمه حسين عبد2015132041014033

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0اعدادية المشرح للبنيناحيائيعباس احمد عباس عبد الحسن2016282041018008

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيصالح ناعس حسن صالح2017182041002044

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمؤتمن حسن عالوي عمارة2018142041170042

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائينسمه عقيل عبد فرج2019112042116038

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيعمار غسان غالب جمعة2020322041010056

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيمنى مهند علي حسين2021142042149066

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيدينا زيد رضا جابر2022142042112032

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيلبنى حسن علي كريم2023272042063175

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيسيف انور مهدي عبد نور2024102041008022

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيزهراء صدام صالح حمد2025182042140014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيدعاء عبد الكريم زناد دويج2026122042231028

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيفاطمة فاضل ابراهيم خليل2027212042173034

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيزين العابدين علي فاضل صادق2028262041001076

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيروال طالل سالم قاسم2029102042137040

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمحمد اسعد حمودي احمد2030122041031136
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيحنين محمد كريم محمد2031112042114030

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0اعدادية الكندي للبنيناحيائييوسف هيثم محسن أكبر2032102041019185

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائييوسف قاسم شحاذه عبد2033192041070067

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيمريم منتصر عبد المنعم حسن2034102042223127

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيرضا ماجد عبد اللطيف هادي2035122041006012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزينه عالء حسين نبيت2036152042051110

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.3ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيامير حيدر عادل عذاب2037112041045009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيرفل رأفت فاضل ضيدان2038202042114038

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفدك محمد مهدي محمد2039102042115110

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزهراء تحسين علي زيدان2040112042080052

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيدينه محمد وحيد جمعه2041142042103018

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيفرح باسم سليم حمادي2042152042041060

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0اعدادية الشعب للبناتاحيائينور الهدى عقيل نوري سعيد اكبر2043132042098160

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيابراهيم محمد بدر مهدي2044102041013002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيعبد هللا صباح مهدي عبد الرحمن2045112041016064

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيعبد السالم كنعان محمد مهدي2046112041013020

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك558.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيداود كامل سفيح حسين2047142051029014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيعباس غازي خزعل شلفاط2048162051035014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيوليد مؤيد عبود علي2049162051053136

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقينبأ احمد سعدي حسن2050262052102031

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيرضا جواد هاشم خديوش2051162051364061

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعبد هللا يعقوب عبد هللا يعقوب2052162051061055

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك540.0اعدادية القرنة للبنينتطبيقيحسنين موسى كاظم كشيش2053162051027005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك540.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقييوسف هاشم سعدون سالم2054142051015072

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقياحمد عصام موسى نجم2055122051006003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيأمين سرمد صباح نايف2056102051019010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيعلي عدنان الزم علي2057162051499026

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمنتظر ليث عبد الكاظم طعان2058162051076122

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيعباس رزاق مفتن صالح2059222051031031

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد كريم حاتم عبد المهدي صالح2060162051084231

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي محمد صالح جودة2061162051355255

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيمحمد االمين ماجد حميد هدهود2062112051019043

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعلي كاظم طعيمة عفريت2063162051355190

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةتطبيقيعبد الجبار صباح سلمان عبود2064112051164005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقيمالك امير غالب صبري2065112052105030
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيبراء رياض عبد الهادي جاسم2066192051013013

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0ثانوية ابن عقيل للبنينتطبيقيمحمد منير حسن ياسين2067122051014023

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنينتطبيقياحمد عدنان كريم زغير2068142051171002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيمهيمن ريسان مركب نغيمش2069162051128080

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيغفران اسماعيل جاسم علوان2070102052110068

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد الحميد حكمت عبد حميد2071112051019023

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيمنتظر نجم عبد هللا عبد علي2072162051075074

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيعلي عبد الرحمن عبد الخالق دبيس2073162051307022

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمصطفى كريم شبتي عريبي2074282051032055

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيوقاص سعد محسن ذياب2075102051020241

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقيحسين حكمت عبد الباري حسين2076162051088005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0ثانوية االحرار للبنينتطبيقيعبد الرحمن فاروق حسين محمد2077112051051009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيايه احمد فائق محمد2078162052183007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0ثانوية البصير االهلية للبنينتطبيقياحمد عبد الحسين محسن عبد2079162051412003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقيمحمد زهير يعقوب يوسف2080162051088023

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0اعدادية الغراف للبنينتطبيقيعلي اسعد جبر حسين2081222051022040

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيبكر محمد كمال حامد2082102051020056

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية القدس للبنينتطبيقياحمد خزعل حاتم صبر2083102051014007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.2ثانوية المتميزينتطبيقيعلي حسين محي محمود2084112051010017

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيايهاب محمد عبد الوهاب محمد2085102051013032

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية591.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحوراء عبد الكريم جنزيل جارح2086162042165121

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية591.0ثانوية السندباد االهلية للبناتاحيائيأفنان محمود شهاب وهاب2087102042085001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية590.0اعدادية القائم للبناتاحيائيياسمين عبد الرحيم الحج مهدي2088192042146091

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية590.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيكرار فاضل مطشر شاكردي2089282041001087

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية588.5ثانوية المتميزيناحيائيالحسين ثائر اسماعيل علي2090282041026007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية588.0ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيامير ثامر جبار مصلح2091102041044001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية588.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيفرح احمد عبد المجيد محمد2092132042100096

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية587.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيرفل حميد احمد حمد2093102042221143

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية587.0ثانوية السياب للبناتاحيائيطيبه فؤاد حماد عبيد2094102042077073

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية587.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبنين حيدر سليم كريم2095142042111048

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية587.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيايه رائد علوان احمد2096132042079006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية586.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيدنيا علي عبد هللا جازع2097142042066032

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية586.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيمحمد علي جاسم محمد عليوي2098142041023066

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية586.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيطيبه محمد ذياب حمد2099212042098160

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية586.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيزينب تقي اسماعيل علي2100122042093022
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية586.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيشدن بشار محمود خضر2101132042111065

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية585.1ثانوية المتميزيناحيائيجعفر علي محمود عبد2102282041026009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية585.0ثانوية الرسالة االهلية للبنيناحيائيزيد مؤيد تركي سعيد2103102041058003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية585.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد رعد شاكر سعيد2104172041028175

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية584.6ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمصطفى صالح مصطفى محمد علي2105132041037103

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية584.4اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد بشير كامل خشين2106282041006008

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية584.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم حيدر محمد صالح2107132042121192

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية584.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيإبراهيم محمد عبد الرزاق لفتة2108142041015003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية583.0اعدادية االنام للبناتاحيائيفاطمه ديار علي حسين2109212042135076

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية583.0ثانوية الكرخ للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم حمزة حبيب2110102041003034

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية583.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيتقوى محمد احمد صالح2111102042223029

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية583.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبتول شكري جسام فهد2112132042101011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية583.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيزيدان عالء زيدان خلف2113112041016047

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية583.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيزهراء عامر عبد االمير حسين2114102042093018

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية583.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيايه محمد حسين طعمه2115142042085002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية582.0اعدادية االمال للبناتاحيائيرفل جبار شيحان فياض2116112042070050

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية582.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيروان نبيل محمد سعيد2117102042223058

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية582.0ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيبنين حسن سلمان مسعود2118142042197001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية582.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيعبد الرحمن مازن جاسم نصيف2119102041006016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية582.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيآيات زياد طارق احمد2120132042073004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية582.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين عبد الرؤوف عبد الرضا عبد الحسين2121272041001083

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية582.0ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر سامي محمد2122142041165022

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية582.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيايه احمد عبد علي محمد2123112042110011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيضحى عبد علي حافظ2124132042121150

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيرنين اسامه ياسين يوسف2125132042074011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمؤمل سالم عبد حساني2126282041001089

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء بالل حميد ذياب2127212042138046

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيأيه عبد السالم احمد الفي2128102042136001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0ثانوية المبدعات األهلية للبناتاحيائينور احمد زكي حسن2129132042135009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيعلي يحيى علي حسن2130132041250046

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحمزه خالد حمدون خضر2131102041017027

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائييُسر قصي سعدي احمد2132142042104084

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائياحمد هيثم صالح قدوري2133112041049006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائينرجس حيدر عبد المهدي كاظم2134122042090075

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيعمر نايف محمد فهيد2135262041020041
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم حيدر فاضل صادق2136112042074067

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء نظير عبد هللا عبد الزهره2137142042145144

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيضحى سعدي طريد كردي2138102042106017

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيايه مروان حكمت كاظم2139262042126015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيهيا كريم جعفر جواد2140142042097063

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيساره ناظم صبار حسن2141142042099030

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيتبارك عدنان جبار كريم2142142042190010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائينرجس اركان صبري عنيد2143142042193091

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية580.0اعدادية الصفا للبنيناحيائينجيب نبهان نجيب عبد الباقي2144132041029069

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية580.0ثانوية احباب الرحمن االهلية للبناتاحيائيكوثر جبار لفته سرحان2145102042126003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية580.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيسما صفاء نعيم مكطوف2146112042067076

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية580.0ثانوية االمال للبناتاحيائيهدى كريم رزاق علي2147142042108160

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية580.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيتبارك حماد عبيد الحمد2148112042068018

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية580.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيمريم خالد عبد محمد2149242042124166

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.2الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيمجتبى قاسم فاضل ابراهيم2150142041046030

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه زهير علي حسين2151142042080057

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0اعدادية زينب للبناتاحيائيتبارك غازي غانم ابو الليل2152142042110050

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيرند حسين سليم جواد2153142042125019

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهبه محمد غازي دعدوش2154212042102154

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزينب سامي عباس شاطي2155152042058059

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسما صالح عبد القادر عبد الفتاح2156142042078058

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيزينب ماجد رضا صالح2157212042173021

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيسجاد كريم سلمان عبد الحسن2158142041049034

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيرغد وليد كاظم حسين2159142042101018

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيايمن مقداد عبد الجليل نصيف2160212041014024

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيابو الحسن ناظم صالح مهدي2161112041012001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيسجاد راسم عبود عمران2162132041004020

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيهبه احمد عباس حمد2163142042149079

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائياحمد عدنان حميد مجيد2164192041001011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيضحى سمير عبود كاظم2165142042076093

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيشهد رعد جاسم ارميض2166202042134053

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيمصطفى عبد المطلب صالح عبد الحسين2167222041023077

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية578.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيايه جمال ياسين عبد هللا2168132042131007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية578.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيسجى صالح محمد طه2169132042098094

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية578.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيغفران نور الدين نعمه سعدون2170102042120080
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية578.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيزهراء وسام فرج شمخي2171132042117126

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية578.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد جواد كاظم2172142042196100

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية578.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيياسر عبود احمد ابراهيم2173172041109037

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية578.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائييوسف حسن خلف احمد2174212041282134

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية578.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيموسى مؤيد لطيف محمد2175142041182075

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية578.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيزهراء عباس بالص عليوي2176152042042042

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية578.0اعدادية اليمن للبنيناحيائياكرم عامر محمد عبد السالم2177102041016012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية578.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيخليل عبد الرحمن حمد يحيى2178192041085003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية578.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيايه علي عويد مرعي2179112042105016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية578.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيزهراء عالء حميد حسن2180132042117120

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية578.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمريم قاسم عبد عبادي2181112042068075

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.4ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيعلي سنان محمد عالوي2182102041028107

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيتبارك عباس خضير عباس2183122042087017

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمهيمن احمد فوزي علي2184102041002175

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0اعدادية العزة للبناتاحيائيتبارك ميثم فرحان عباس2185122042118012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيهدى كريم علي رزوقي2186132042080069

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0اعدادية بلد للبنيناحيائيحسين حسن درويش جاسم2187182041006042

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0ثانوية حطين للبناتاحيائيزبيده ثائر علي خليفه2188102042079011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0اعدادية السياب للبنيناحيائيصقر ياس خضير عباس2189132041030038

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيجعفر عبد هللا بالل محيميد2190212041010021

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حسين محمد حسن2191252042062518

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيشهالء احمد بدري عبدالسالم2192192042189125

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيزهراء فاضل راضي عناد2193112042067060

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيطيف حاتم محمود محيميد2194102041011035

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيا-اسطنبولاحيائيشدن فاضل حاتم حمد2195132042229015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0اعدادية النور للبنيناحيائياحمد ماهر حسن موسى2196122041026017

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.9الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيمصطفى بسام محمد حسين عبد الجليل2197142041046042

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.6ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيسما هيثم عبد الكريم عبد الفتاح2198102042078124

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.5ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيانس عبد الجليل عبد الكريم عبد هللا2199102041002040

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.3ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيمريم ميثاق حسن ربيع2200102042100106

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.3ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيرحمه خالد بحر نصر2201102042078066

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيرحمه مشتاق قاسم حسن2202142042090036

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيمروة معاذ خالد عبد هللا2203112042078026

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيابرار عادل عبدالحميد علوان2204192042383011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيبتول فاضل عباس عبد2205122042107030
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيرانيه محمد ابراهيم نعمه2206142042134054

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيرقيه حسون الزم كويت2207282042052031

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيأيه عاشور جبار حسين2208132042071003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيمنار باسم خضير داود2209112042149057

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية السياب للبناتاحيائيايه عمر عامر عريبي2210102042077014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية الزوراء للبنيناحيائيزيد علي عمرحقي عيسى2211142041001012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء علي كمال سليمان2212212042138073

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزهراء محمد عمران موسى2213262042117026

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائيميامين عبد الحميد سالم سلمان2214142042150024

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمة محمد رضا متعب2215272042067072

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيزهراء عباس ياس عباس2216122042230072

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايه حسين علي حميد2217152042046030

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0اعدادية السبطين للبنيناحيائينائل صبحي حسون عباس2218122041025099

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية575.5ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيايه ماجد دحام بشان2219142042129006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية575.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعباس طالب فاضل مراد2220142041007047

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية575.2ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيفادية ناظم نوري فيروز2221102042078147

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيرسل عبد حمزه عبد2222142052077013

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيزهراء عبد الكريم انور هادي2223102052119013

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيمنار سعد كامل جبر2224142052067023

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية التاجي للبنينتطبيقيعبد الودود حامد مطر نحو2225122051010013

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية571.0ثانوية البخاري للبناتتطبيقيضحى شاكر محمود محمد2226122052108009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية570.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتتطبيقيمريم صباح جواد جعفر2227122052088022

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية570.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيموده خالد ياسين محمد2228132052101031

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية569.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعباس صاحب علي نعمه2229122051025051

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية569.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيبنين عبد الحسين عاشور طعيمه2230282052062005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية569.0ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيساره علي خليل احمد2231102052089012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية568.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيرسل قاسم رضا جواد2232122052118014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية568.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيرقيه لطيف عبس كشيش2233272052065021

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية568.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيرانيه صبيح قريو بحو2234172052247008

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية567.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيضحى حيدر حامد حسين2235102052094016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية566.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيمحمد كاظم جواد احمد2236122051005033

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية566.0اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيميس علوان عزيز حمادي2237192052188032

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية565.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيمصطفى جميل فرج علي2238142051036068

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية565.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيجعفر كاظم صادق حاتم2239152051010011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية565.0اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيساره احمد جعفر احمد2240112052106023
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0الخارجيونتطبيقيعباس فاضل جمعه بدن2241282051400038

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيكاظم علي موسى طرفه2242142051012039

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيرؤيا رزاق عوده احمود2243102052095013

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد ميثم طه غالم2244262051005058

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0ثانوية النهضة المسائية للبناتتطبيقيزينب احمد عبد الكريم محمد2245112052217015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسين كريم عبد فلفول2246222051057009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيغدير بشار محسن خضير2247272052059050

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية563.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقياحمد غازي شندي حاتم2248162051022011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية563.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيزينه حسام سرحان اسماعيل2249142052079038

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية563.0ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقينور فارس حسين محمد علي2250142052135024

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية563.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعلي محمد جاسم عبود2251142051026042

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية563.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحسين قاسم محمد محيسن2252282051018027

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية562.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعلي عباس كاظم سلطان2253162051365144

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية562.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقينبأ جهاد اسماعيل رزوك2254112052073069

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية562.0اعدادية سبل النجاح االهليةتطبيقيعباس محمد هادي عبيد2255262051059007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية562.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعلي فؤاد فاضل جاسم2256112051004084

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية562.0ثانوية المستقبل للبنينتطبيقيابراهيم محمد حبيب خلف2257122051012002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية562.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمصطفى عبد القادر كاظم حمزة2258122051031160

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية513.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعلي محمد مزعل فرحان2259102051020149

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية504.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيطه عادل محمد جبر2260122051002035

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية502.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيأبرار ثائر جبار منصور2261112052114001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية497.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقينور الهدى محمد داود سلمان2262102052110097

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية495.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقياحمد كريم عبيد عبد الرضا2263282051022006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية493.0اعدادية هند للبناتتطبيقيمريم عامر عبد الزهره صبر2264112052079017

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية492.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيعبد هللا رائد غنام عبد الحسين2265152051002035

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية491.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيفاطمه حيدر سعدون راضي2266142052125032

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية489.2ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيصالح رؤوف سهام محمدرؤوف2267132051020010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية489.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيايه عامر نجم عبد هللا2268102052094005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية489.0اعدادية التضحية للبناتتطبيقيسجى محمد عباس خليفه2269122052091018

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية489.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيسرى عبد هللا حسين راضي2270102052110051

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية487.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيعلي فاضل عباس محمد2271122051006028

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية486.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمصطفى احمد خلف موسى2272102051013136

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية486.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتتطبيقيمالك سعد عبد الغني عبد الكريم2273102052136010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية485.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقياحمد سمير فياض احمد2274192051020007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية485.0الخارجيونتطبيقيحسن االء مجبل حسين2275132051400024
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية484.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيتبارك خضير عبد العباس رحمان2276122052105006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية483.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيزينب فؤاد عبود عطيه2277132052091025

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية482.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمهدي حديد مهدي نصيف2278212051002107

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية482.0اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيشهد محمد قاسم حسين2279142052193013

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية482.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعلي المرتضى طه ياسين خزعل2280142051023073

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية481.0ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيجنات بدر منعم طالب2281122052117008

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية481.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمحمد فؤاد عبد الرزاق هويدي2282192051015064

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية481.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيهديل رعد عباس حمد2283142052067030

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية481.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعبدالوهاب ضياء عبدالوهاب حمودي2284162051140036

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية480.0ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيغسق صباح رزاق راضي2285102052107009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية479.0اعدادية الكرخ للبناتتطبيقيمريم رمضان محمد محمد2286102052076018

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية479.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزهراء حيدر ناجي عبود2287132052070015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية478.0ثانوية النبوغ للبناتتطبيقيحكم مروان جميل رشيد2288102052098004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية477.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيسجى ماجد حميد خضير2289112052109033

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية477.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيايات صالح مهدي محمد2290122052107007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية476.0اعدادية التفوق االهلية للبناتتطبيقيزينب محمد هادي احمد2291102052086007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية476.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيمريم صالح حميد سالم2292112052088016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية475.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيآمنه مهند عالء حمد هللا2293102052101001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية475.0اعدادية االمال للبناتتطبيقيرحمه احمد عبود سلمان2294112052070016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية474.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيعائشة عمار رافع اسعد2295102052116022

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية474.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيكرار هاشم عليوي حسين2296122051007087

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية473.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيالقاسم محمد هاشم رشيد2297102051026022

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية473.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيمينا طارق فخري محمود2298112052065056

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية473.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتتطبيقيمريم علي فاضل محمد باقر2299122052088023

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية473.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيزكات عبود عبد العباس كاظم2300162052165014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية473.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقيساره مؤيد يعقوب منصور2301112052105013

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية472.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقيطيبه علي شريف عذاري2302112052105019

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية472.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمصطفى غالب عالوي حمد2303142051027080

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية471.0ثانوية الموسيقى والباليهتطبيقيعبد هللا ليث عبد القادر رشيد2304102051007002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية471.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيزهراء عامر فاضل محيسن2305102052118022

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية471.0اعدادية التقى للبناتتطبيقيرنده منذر زهير محمود2306112052071018

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية471.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيمحمد فاضل عباس محمد2307122051006042

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية471.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيكاظم كريم ساهي خضر2308152051002051

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية471.0ثانوية السياب للبناتتطبيقيساره زيد كاظم صالح2309102052077011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية470.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيياسمين جاسم طارش محيسن2310282052068078
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية470.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقييسر عمار خلف مطر2311112052103054

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية470.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيمحمد أثير محمد جمعه2312132051001078

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية468.0اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيمصطفى قاسم انعيم حسان2313152051004032

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية467.1ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقييحيى زيد علي اموري2314122051001033

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية467.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيأحمد كريم كاظم صادق2315102051019008

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية467.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتتطبيقيتبارك عبد الكريم يونس فرحان2316112052149004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية467.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيكرار قاسم عبد الحسن محمد2317142051201232

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية467.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيحسين جاسم محمد اسماعيل2318112051025012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية466.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيكوسار لقمان علي عيسى2319212051011047

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية466.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد جوده2320242051039049

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية466.0اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيبراء ثامر عبيد جدوع2321112052106008

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية466.0ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيدعاء عدنان عباس جاسم2322102052089003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية465.0ثانوية االحرار للبنينتطبيقيشعالن سعد يوسف كاظم2323112051051008

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية464.0ثانوية اسماء للبناتتطبيقيهاجر هيثم شهاب احمد2324112052100022

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية463.0ثانوية االندلس المسائية للبنينتطبيقيمحمد جمال جليل ادهم2325132051256035

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية463.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيهبه علي محيسن مغير2326112052074056

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية462.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيمصطفى ستار حبيب كاظم2327102051008057

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية462.0اعدادية قتيبة للبنينتطبيقياحمد ماجد رحمه فليح2328152051004005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية462.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمود ابراهيم عيدان2329132051029035

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية462.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيفيصل محمد فيصل محمد2330292051026134

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية461.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيحسين علي رشيد داود2331142051013031

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية461.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيمنار خضر فياض صالح2332112052084038

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية461.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعباس جمال امين لطيف2333222051072015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية461.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقينبأ هاشم رشيد صالح2334112052074051

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية460.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعباس غسان صادق داود2335112051049064

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية460.0ثانوية بيت العلوم االهلية للبنينتطبيقيمرتضى منذر كاظم خلف2336132051032007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية460.0ثانوية الموسيقى والباليهتطبيقيمي مازن علي باقر2337102052007002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية460.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيحسن وسام حسون عبد علي2338122051006016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية459.0ثانوية النهضة المسائية للبناتتطبيقيهاجر علي صاحب شكر2339112052217035

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية459.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيحسين محمد حازم نوري2340112051019013

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية459.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيمريم علي جمعة سعدون2341142052068026

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية459.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمهدي سمير محمد زالف2342142051027081

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية458.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيجمال عبد الناصر عبد الستار منير2343132051009012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية458.0ثانوية المعالي للبناتتطبيقيزينب حسن اسماعيل حساني2344142052127007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية458.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمصطفى علي كاظم الزم2345122051031161
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية458.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيتبارك سرمد حسن كاظم2346142052125007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية458.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيمسلم عودة علي راضي2347152051008074

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية458.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقياحمد سرار قحطان حميد2348102051026011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية457.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيليث عبد محمد خليف2349102051011058

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية457.0اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيروان احمد جودي عبد االمير2350112052101009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية457.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتتطبيقيزينب رياض فاضل محمد2351142052194004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية457.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينتطبيقيسيف سعد عريبي حسين2352132051007010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية457.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيحنين حيدر عبد الصاحب مصطفى2353112052109015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية457.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقييوسف محمد عبد علي عباس2354112051058182

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية457.0ثانوية أمل نينوى العراقية االهلية المختلطة في تركيا-اسطنبولتطبيقييوسف عامر عبد المجيد عبد النبي2355132051225011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية457.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيحوراء حميد جبار محمد2356122052102007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية457.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيرسل هاشم خضير سلمان2357142052125015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية457.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعلي جاسم محمد جبر2358142051018076

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية456.0اعدادية التضحية للبناتتطبيقيزهراء علي طالب محسن2359122052091017

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية456.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي غيالن خليفه2360152051071262

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية456.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيجعفر صادق عبد االمير هاشم2361162051047020

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية456.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمقتدى عبد الزم خلف2362152051001097

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة542.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيزينب ناظم عباس عبد هللا2363102052110040

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة534.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيمحمد الجواد حسين علي جواد2364122051006035

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة528.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتتطبيقيزينه عرب توفيق عبد الهادي2365142052196009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة524.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الحليم عبد الشهيد حمود2366232051020042

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة522.0اعدادية الكاظمية للبناتتطبيقيبنين رياض سليم عبد الرضا2367122052110008

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة520.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيسجود عبد العظيم سعد فارس2368132052118044

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة515.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقياحمد سليم جواد كاظم2369112051005005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة511.2ثانوية المتميزات - الخضراءتطبيقيشهد علي طالب نعمان2370102052100009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة509.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيمريم مشتاق محمود جاسم2371122052089036

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة505.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيمنار مصطفى جبار عيسى2372102052091040

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة502.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيرواء حبيب علي حسين2373162052226035

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة502.0ثانوية الرباط للبناتتطبيقينور الهدى محمد اسود هندي2374112052121015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة502.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيزينه جاسم محمد حسين2375102052110041

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة499.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيسالم خزعل حطاب عداي2376142051003016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة498.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحيدر نجم عبد االمير فاضل2377162051047057

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة497.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيرسول هشام حامد جاسم2378142051015027

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة497.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيمحمد ثامر جنام عباس2379222051363033

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة496.0ثانوية الميار المسائية للبناتتطبيقيبتول ابراهيم عطيه عبود2380112052221002
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة496.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعمر احمد اسماعيل فرج2381102051020155

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة495.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيزهراء مكي هادي جواد2382272052052010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة492.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقياسراء خالد فتاح علي2383282052051003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة492.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيسحر مازن عبد الكريم سلمان2384122052089024

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة492.0اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيطيبة مكي عبد العزيز عبود2385112052101016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة491.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقياميمه اسماعيل حمد درويش2386112052073006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة490.0اعدادية المأمون للبنينتطبيقيسيف الدين سداد خليل شفيق2387102051006016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة490.0اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيعبد هللا حامد خليل عباس2388112051151031

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة490.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقيايه عباس منخي موسى2389152052054006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة489.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيمريم سعد سالم يوسف2390162052183039

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة488.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتتطبيقيزينه فاضل شرقي حسن2391112052126003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة488.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيألحسين احمد عبد الواحد ناجي2392102051022012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة488.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيسليل محمد فرج مهوس2393162052381087

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة487.0اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيحنين علي كاظم خلف2394132052111010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة486.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيحسنين علي مؤيد نافع2395102051018006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة486.0ثانوية االزدهار االهلية للبنينتطبيقيمهند عالء عبد الرزاق ضيدان2396232051289017

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة485.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينتطبيقيحسن احمد حسن احمد2397222051020004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة485.0اعدادية البسالة للبناتتطبيقيسجى قاسم نشأت حميد2398132052092016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة485.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيالحسين علي هادي موسى2399132051010013

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة484.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد ناصر حسين2400222051363028

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة484.0ثانوية الفردوس للبناتتطبيقيرقيه طلعت احمد الحج2401102052090008

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة484.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيفاطمه محمد جبار رشك2402122052094090

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة484.0اعدادية المسيب للبنينتطبيقيمنتظر خالد عبد الرضا علي2403232051009044

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة482.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيمصطفى عقيل خطاب شغيد2404102051015071

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة482.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين رحيم غائب عيدان2405132051010025

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة481.0اعدادية المعراج للبنينتطبيقيمصطفى حامد خضير عباس2406112051024036

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة481.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيشمس هادي سوادي باهض2407112052110030

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة481.0ثانوية التاجي للبنينتطبيقيعبد الملك هادي صالح شريمط2408122051010012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة481.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقياحمد كاظم خليف علي2409222051001006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة480.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقياحمد نشوان كمال سلمان2410122051006006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة480.0اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيميس احمد عبد الواحد كريم2411112052101022

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة480.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيزهراء مشرق جاسم فاضل2412102052101021

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة479.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي كامل حسن عبود2413122051030097

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة479.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيحوراء حيدر ناظم محمد2414142052098005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة479.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيهيام جهاد راضي حسين2415102052110103
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة479.0ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيغدير عامر محمد علي عطيه2416112052104017

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة478.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعمر اثير ارزوقي عريبي2417162051001162

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة478.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيحسن جواد كاظم حسن2418142051029006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة478.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيدانية رافد عثمان عيسى2419112052073018

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة478.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياحمد محمد سلمان هاشم2420102051013015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة477.9ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد عباس فارس حمود2421132051016026

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة477.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيعبد هللا سالم خضير عبد هللا2422142051009044

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة477.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيسجاد علي شلش سلطان2423132051012055

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة477.0اعدادية عدن للبناتتطبيقينور عماد يحيى فخري2424132052106037

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة477.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيحسن ميسر ابراهيم اسماعيل2425142051005012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم البيئة477.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيزينب عامر نصيف جاسم2426132052091024

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة591.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيبدار عباس عبد علي2427292042065009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة590.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيتيما عماد ماجد نعمه2428282042054007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة588.0ثانوية السياب للبناتاحيائيدينا محمود فريح روضان2429102042077032

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة587.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الرحمن ابراهيم علي2430192041085009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة586.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيايه محمد عبد الرضا ابراهيم2431102042078026

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة586.4ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيفاطمة سالم كاظم عاجب2432132042134025

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة585.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيايمن طاهر عبد الهادي عبد هللا2433212041052021

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة585.0النصر النموذجية للبنيناحيائيقتيبه فياض حبيب جاسم2434312041024131

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة584.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمصطفى ليث مهدي محمد حسين2435162041075228

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة584.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيرشا طارق فيصل عبد الجبار2436312042031020

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة583.9ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيليث عالء حسين عليوي2437152041012068

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة583.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيتبارك علي حسن محمد2438292042085035

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة583.0ثانوية الرائد للبنيناحيائيحمزه عامر عبد الستار حسن2439102041001006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة582.9ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي حسن محمد تقي سبهان2440162041075114

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة581.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيالبتول قاسم صبيح جاسم2441132042121013

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة581.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيعائشه فراس كمال مطلك2442132042117184

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة580.5ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد سالم محمد صالح عبد الرحيم2443132041020153

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة580.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمؤمن رحيم محمد عفات2444192041004046

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة579.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيتبارك محمد كسار محمد2445102042106005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة579.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيحيدر غسان لطيف محمد2446192041006021

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة578.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي حيدر كاظم هويدي2447292041013026

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة578.0ثانوية الوثبة للبناتاحيائينبأ كامران مراد امام علي2448102042105030

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة578.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد سمير كريم عبود2449132041055088

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة578.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين محمد مدحت محمد2450272041002053
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة577.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيسميره عالء عبد مسلم دايخ2451142042086038

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة577.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيوصال حسن يحيى حسن2452192042141047

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة577.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيمجتبى عقيل خليل ناصر2453162041094046

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة577.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيالرضا عبد الباسط رجب علي2454262041209022

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة576.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيامير ميثم كاظم ناجي2455102041006005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة576.0اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيعلي اكرم حميد مهدي2456182041084004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة576.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيجعفر صالح حسن فالح2457122041005011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة576.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمحمد علي حسين محمد سلمان2458222041035242

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة576.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد نعمان سرحان عطية2459192041114101

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة576.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيحوراء عدنان عبد حمزه2460232042116011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة575.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرونق عدي محمد عباس2461212042098083

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة575.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغدير رضا سليم عبد الرضا2462232042088352

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة575.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيشكران حسين عالوي حسين2463142042132074

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة575.0اعدادية التحرير للبناتاحيائينبأ غازي احمد عزاوي2464212042136104

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة575.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيحسين زيدان خلف سالم2465142041047033

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة575.0اعدادية أور للبناتاحيائيفدك الزهراء علي حسن كريم2466222042154114

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة575.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيمحمد عزيز علي راضي2467232041172043

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة574.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيهبة محمد قاسم زغير2468102042137107

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة574.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعلي رعد عبد المحسن فرحان2469192041114068

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة574.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيايه ماجد هالل حماد2470112042075012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة572.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرقيه مظفر هاشم محمد يوسف2471122042109047

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة572.0ثانوية االسوار للبناتاحيائيساره كاظم علي كاظم2472132042076016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة572.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائيرند ثامر عواد محسن2473142042150009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة572.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيحسين سعيد عاصي عباس2474102041008017

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة572.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائيعبد هللا معن صباح سمين2475212041217012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة572.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائياساور محمد علي عبود2476122042086001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة572.0ثانوية الملوية األهلية للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبد هللا صالح2477182041049012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة572.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيطيبه صالح غضبان خلف2478202042282174

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة572.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائينبأ عماد شاكر جميل2479212042109085

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة572.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء خلف عكار عبود2480142042138014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة572.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيندى فالح حسن فالح2481122042090074

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة572.0اعدادية عنة للبنيناحيائيمحمد عماد سعد نصيف2482192041021053

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة572.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيغدير نعمان جميل شيحان2483132042093096

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة572.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيحسين لقمان ادريس محمود2484202041259349

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة571.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمالك علي فاضل عمران2485102042115140
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة571.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائينوران عثمان ابراهيم محمود2486262042083112

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة571.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيتقى اكرم صاحب شولي2487152042053015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة571.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيمصطفى كمال علي غفير2488112041012058

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة571.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيابو الحسن حسين كاظم كشمر2489222041077001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة570.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمحمد جاسم احمد صالح2490182041141072

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة570.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائياسل مهدي محمد عبيد2491102042137004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة570.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمهند فاضل عباس سليمان2492192041066151

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة570.0اعدادية البصرة للبناتاحيائياسراء بهاء علي حسن2493112042109003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة570.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيبتول عبد العباس منشد ناجي2494272042063024

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة570.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيحوراء زيد عبد الحسين غانم2495142042078022

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة570.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيجنات حيدر سلمان مرهج2496122042231021

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة570.0ثانوية بردى للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم سليمان وهاب2497212041229061

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة570.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمصطفى نعيم عقيل عبد الحسين2498182041006163

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة570.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيتبارك حسين فرهود هلوس2499122042105022

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة570.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيمريم زياد طارق مجيد2500142042089061

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة570.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائينور عالء عزيز محمد2501262042250227

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة570.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيبنين شعبان كاظم عليوي2502262042096026

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة570.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيتبارك باسم جاسم عبد الحسين2503142042104015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة570.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمنار حمزه حسين سلمان2504132042070214

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة570.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياديان سعدي باقر حسين2505132042071006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة570.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعلي حسين منصور سلمان2506112041026093

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة570.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيدنيا طارق احمد جميل2507132042091040

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة570.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيليث ايمن حميد شاكر2508112041156084

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة570.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد اسعد هاشم محمد يوسف2509122041001084

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة570.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيطيبة عادل عبد هللا دنبوس2510142042196069

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة570.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه صفاء جاسم ماجد2511162042165058

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة569.7ثانوية المتميزاتاحيائيبراء محمد نصيف جاسم2512132042108012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة569.2ثانوية المتميزاتاحيائينبأ حليم عيسى علي2513142042094155

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة569.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين مرتضى حسين مرتضى2514272041001104

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة569.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيحنين رائد قيس حسين2515112042077024

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة569.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيزهراء ياسر هاشم عواد2516142042225145

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة569.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيريهام عمر علي رسن2517152042042036

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة569.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيساره عامر هادي خلف2518142042067071

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة569.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسين علي جواد كاظم2519142041027020

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة569.0اعدادية القناة للبناتاحيائيمريم علي نبيل صالح2520132042072076
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة569.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي وسام كريم محمد2521252041031479

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة568.3ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيفرح عبد الرزاق راضي محمد2522102042078160

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة568.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائييسر ظافر مهدي صالح2523102042107043

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة568.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيدعاء عماد عبدهللا ابراهيم2524102042091033

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة568.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيشهد عامر يحيى عبيد2525272042058218

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة568.0ثانوية المناهل االهلية للبنيناحيائيعمار وسام عبد الستار خماس2526142041179022

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة568.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة رجم بخيت طالب2527292042052213

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة568.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمحمد عبد الكريم علي نصيف2528202041259266

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة568.0الخارجياتاحيائيشهد ليث عبد الرسول عباس2529122042401068

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة568.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيحور عمر فاروق احمد اديب2530132042117072

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة568.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيرند وسام عبد الكريم يوسف2531112042103033

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة567.2ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيانهار فالح الدين جاسم حمادي2532102042078018

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة567.0اعدادية العزة للبناتاحيائيهبه عادل حسين توفيق2533122042118074

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة567.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيجعفر علي فؤاد سليم2534112041006017

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة567.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيساره عزيز كامل ابراهيم2535102042101065

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة567.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيامنه احمد عصمت عبدالصمد2536132042100006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة567.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيرواسي علي حسين خضير2537232042095033

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة567.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الرضا خشان سلطان2538222041084012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة567.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيياسر ضياء مهدي حسن2539112041006088

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة567.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيرفل امير حسن زغير2540152042056033

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة567.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزهراء سلمان نجرس حسين2541142042093029

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة567.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيطيبة رزاق مهدي صالح2542222042143255

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة567.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائينور الحسين امير رعد جميل2543112041058140

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة567.0ثانوية الرمادي للبناتاحيائيطيبة احمد عبدهللا محيسن2544192042164017

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة567.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيجنى فاضل جاسم عبيد2545112042114026

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة567.0ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيحوراء اسامه موسى محسن2546122042132003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة567.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيمريم كاظم زيدان عبد2547142042090093

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة567.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيسما معد رحيم جواد2548262042126055

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة567.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد علي محمد خلف2549192041043031

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة566.7ثانوية المتميزاتاحيائيرهف عبد اللطيف هادي عبد اللطيف2550132042108037

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة566.7ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيساره خليل ابراهيم علوان2551102042100061

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة566.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيوسق رياض عبد الزهره عبود2552102042115167

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة566.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور مازن جواد كاظم2553252042100526

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة566.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيتاره ليث عبد هللا سعيد2554132042117047

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة566.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيبارق فريق مبدر علي2555112041203039
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة566.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيمريم سالم جاسم عز الدين2556102042118111

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة566.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي عمار عباس عطية2557142041021093

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة566.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائياماني عدنان صالح مخلف2558112042134002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة566.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه ماهر قاسم حسين2559102042117018

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة566.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيليلى رباح الدين فاضل هاشم2560132042074025

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة566.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيليان محمد محسن جاسم2561132042096039

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة565.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم حمدي فاضل طالل2562132042121191

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة568.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحسين غسان حسن رضا2563112051058050

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة564.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيعلي عبد اللطيف خلف جابر2564162051069085

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة553.0الخارجيونتطبيقيمصطفى جبار عبدالنبي مهاوي2565142051400100

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة549.6ثانوية المتميزاتتطبيقيفاطمه احمد منذر مصطفى2566132052108004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة549.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقياحمد هشام عبد هللا طه2567212051002006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة540.0اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقيزينب صباح حاتم ماشاف2568152052050014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة535.0ثانوية الشيباني األهلية للبنينتطبيقيسيف سالم محسن يونس2569222051025004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة535.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزهراء حيدر عبد الحسين طاهر2570112052076018

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة535.0اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيرقيه حميد صالح علي2571182052197010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة534.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيعباس هاشم سلمان سعيد2572102051205068

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة532.0ثانوية بابل للبناتتطبيقيزينب جبار جاسب مذكور2573122052095015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة531.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي حسن عبد الواحد عبد الباقي2574142051016062

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة530.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيفائز احمد عبد هللا مشكور2575132051045028

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة529.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيحسن صباح حبيب محمد2576142051013020

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة529.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيريام علي حسين علي2577102052091013

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة526.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمحمد الباقر احمد عباس اجود2578212051002083

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة524.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتتطبيقيايه رائد جواد عبد2579142052196001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة523.0ثانوية المتفوقين االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا جمال مطر محمد2580102051057009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة522.0اعدادية جصان للبنينتطبيقيحسين حامد عبد الرضا موسى2581262051036007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة521.0ثانوية الوطن للبنينتطبيقيذو الفقار عمار حسين محمد2582212051079004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة521.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيزينب حسين زيدان محمد2583142052076025

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة520.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمؤمل عباس عبد الرزاق فرج2584162051047123

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة518.0اعدادية القرنة للبنينتطبيقيمحمد ظافر حبيب كاظم2585162051027037

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة518.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمهدي احمد جبار لعيبي2586282051006161

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة518.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيزيد كاظم عبود حسون2587162051010043

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة518.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيحيدر علي رضا حسن2588202051006028

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة517.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيمريم عظيم مسعد علي2589112052065050

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة517.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقياحمد غالب راشد حسن2590212051002005
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة517.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيحسين نجم عبيد جاسم2591112051021047

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة516.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقييوسف محمد صادق سلمان2592102051019137

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة516.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمحمد الباقر احمد جبار رميض2593142051047093

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة516.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيتقى مؤيد والي نعيمه2594112052108012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة515.0اعدادية االصيل للبناتتطبيقيغاده حسن رحيم سرحان2595112052064022

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة515.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيرحمة سعدي طالب سالم2596102052101015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة514.0اعداية الهدى للبناتتطبيقينور نبيل محمد ربكي2597142052077041

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة514.0ثانوية الغربية االهلية للبنينتطبيقيليث مقبول مخلف شرقي2598192051117009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة514.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتتطبيقيطيبة خالد خليف محمود2599112052066016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة569.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيمنتظر وسام عبد العظيم نجم2600272051024074

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة562.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيعباس حسين هنيدي رميض2601222051098014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة547.0ثانوية الحزام االخضر للبنينتطبيقيحيدر صادق مصطفى عبد المجيد2602162051048004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة535.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيعباس حميد مهاري سهل2603222051098015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة533.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيامير عثمان علي حسين2604102051017019

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة532.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقياحمد زيدان حسين نعمه2605282051001007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة530.7ثانوية القيروان للمتميزينتطبيقيحيدر خالد كريم صكبان2606132051037006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة530.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيرياض زيون الطيف دمدوم2607222051307062

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة529.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيعلي جليل عبد الرضا كاظم2608142051048050

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة528.0ثانوية همسة للبناتتطبيقيايه هادي ابراهيم خلف2609202052157003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة527.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمصطفى مثنى خليل ابراهيم2610132051250073

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة526.0ثانوية عفك المسائية للبنينتطبيقيحسن هويني حران حسين2611242051208013

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة525.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيزهراء علي محمود شيحان2612112052078020

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة523.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتتطبيقيايه محمد علي محمد مرتضى علي2613122052088003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة517.0اعدادية المأمون للبنينتطبيقيمصطفى معن علي عبد المجيد2614102051006036

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة514.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيسجى فاضل صباح عليوي2615142052074027

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة514.0اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيعلي سمير حمزه حسين2616272051035016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة513.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمحمد شاكر سالم عبدهللا2617162051140061

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة512.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقياحمد وحيد رشك كاظم2618162051011006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة511.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيمصطفى عمار صاحب حسين2619132051001097

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة511.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد قاسم ياسين فرحان2620102051009029

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة510.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقييوسف نعيم جبر ثجيل2621112051058184

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة510.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيرائد خالد احمد محمد2622112051018051

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة510.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيعسل علي ابراهيم طراد2623112052067039

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة510.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم نشمي عكلو2624142051026071

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة509.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيكامل محمد كامل سلمان2625112051006112
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة508.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيمنار احمد ابراهيم محمود2626132052091061

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة506.0ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقيحسين ضياء يحيى موسى2627142051064007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة504.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقينبا جاسم كاظم مجيد2628122052094104

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة503.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقينور احمد كامل علي2629142052111033

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة502.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيكرار علي جوني عبد السيد2630142051011065

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة501.6ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينتطبيقيصهيب صالح الدين ابراهيم خليل2631102051048006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة501.0ثانوية الرواد االهلية للبناتتطبيقيفرح طه حردان حسين2632102052139003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة501.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقيتقوى حسين حسن منصور2633212052098007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة501.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيافنان عثمان عبد الرزاق شاكر2634102052118004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة501.0ثانوية الرافدين للبناتتطبيقينور محمد عبد المطلب عبد الحميد2635132052095027

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة500.0اعدادية عدن للبناتتطبيقيضحى عالء جاسم محمد2636132052106026

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة500.0ثانوية دمشق للبنينتطبيقيمهند اياد خيري عبد الكريم2637192051052016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة500.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيغسق حامد ناجي عبد2638112052114033

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة500.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقياحمد اسعد كاظم عواد2639162051358005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة500.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيسجاد احمد جمال عبد هللا2640142051021039

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة498.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيصبا صباح باقر حمودي2641132052080021

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة498.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عباس علي مطر2642142051201318

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة497.0اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيعلي شريف لفته جياد2643112051002025

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة497.0ثانوية الصباح االهلية للبناتتطبيقيشمس حيدر كاظم سعد2644142052132014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة497.0ثانوية الكرادة االهلية للبنينتطبيقيعلي سعد تركي فياض2645142051178014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة497.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيبكر عبد الستار خليل ابراهيم2646232051031011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة497.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقينرجس عبد الستار حسين قاسم2647132052100053

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة496.0اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيضحى عصام عبد الرحيم هاشم2648142052134011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة496.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيمسرى ازهر علي عزيز2649102052120047

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة496.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيسارة ناصر كاظم جواد2650112052067026

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة496.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيمنار جاسم محمد فرج2651152052040040

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة496.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقينبأ احمد ابراهيم شويل2652122052106031

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة495.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيزين العابدين جمعة علي محيبس2653122051001016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة495.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيشمس بهاء علي ناصر2654132052100028

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة495.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعلي مزهر سعد علوان2655132051005052

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة495.0اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيمحمد رافد جبار خلف2656112051002032

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة495.0اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيحسين لطيف جاسم كاظم2657112051017013

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة494.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقياحمد محمد عبدالرضا علي2658162051007007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة494.0اعدادية السياب للبنينتطبيقياحمد هادي عطية كريم2659132051030014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة494.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيبكر رباح محمود محمد2660112051021031
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة494.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيضحى نديم خضير عباس2661142052067014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة494.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيفاضل حميد حياوي كاظم2662112051023025

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران599.5ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمنار عماد حسن محمود2663232042132093

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران596.0ثانوية القحطانية للبنيناحيائينور الدين سهيل خليل حمد2664182041123031

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرنا جالل طاهر عبود2665252042062465

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران591.7اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمصطفى محمد هشام محمود2666172041023140

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران591.6ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيطيبه ناظم مجيد اسماعيل2667102042100077

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران591.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيمحمد عدي محمد خضير2668162041019047

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران590.7ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد الحكم لقمان يونس محمد2669172041022041

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران590.3ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسن علي محمد سلطان2670122041001031

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران590.2ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد وجدي علي خضير2671132041020024

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران590.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسين حيدر شنان عبد الحسين2672222041001033

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران590.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيوثاب جاسم حسين دنان2673102041019170

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران590.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائينور الهدى عدنان عبد هللا جاسم2674102042090116

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران590.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيزينب محي عزيز ناصر2675132042117137

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران590.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا سليمان قاسم محمد سليمان2676202041001118

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران590.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي ابراهيم محمد عبد2677132041055061

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران590.0ثانوية النبوغ للبناتاحيائيميديا طارق حياوي محمد2678102042098015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران590.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائياحمد فتاح حمزه راضي2679232041172002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران589.9ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا محمود رشيد سلمان2680112041010076

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران589.7ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد عمر عبدالحسين علي2681142041007095

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران589.3الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائييوسف محمد احمد يوسف2682142041046049

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران589.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيعبيده عمر خليل علوان2683182041140016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران589.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعلي محمد عبد القادر احمد2684272041019066

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران589.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيالحسن حيدر حسن عبد هللا2685142041017017

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران589.0اعدادية المعارف للبنيناحيائييوسف نبيل فليح حسن2686112041005116

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران589.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيرسل عالء احمد عبد هللا2687122042106039

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران589.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيحسين حسن موسى مصطفى2688272041019020

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران589.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيهاجر خالد خضير منجل2689102042094060

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران589.0اعدادية بلد للبنيناحيائيحسن علي مسلم حسن2690182041006035

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران589.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيمريم علي عبد الرزاق خفي2691142042105067

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران589.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد جمعه فظيليم جثير2692162041001065

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران589.0ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمنتظر ماجد مجيد شاباز2693142041007121

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران589.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيحسام حيدر فاضل عبد االمير2694122041031037

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران588.9ثانوية المتميزاتاحيائيشمس نبيل عدنان عباس2695132042108071
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران588.7الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيعلي حيدر عادل عبد األمير2696142041046020

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران588.2ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيبراق مهند كاظم محمد2697272041029014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران588.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيشهزنان حسين عبد هادي2698242042093115

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران588.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائياحمد فراس جاسم محمد2699212041003015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران588.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد علي حمزة2700102041048016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران588.0ثانوية المتميزاتاحيائيدره أحمد طه عبد هللا2701142042094039

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران588.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود شاكر ناصر2702132041055050

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران588.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيميالد مهدي عويد رحيم2703202041056044

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران588.0ثانوية قريش للبناتاحيائيهالة خليل زيدان خلف2704192042158088

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران588.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيدعاء بشار سامي سوادي2705142042079026

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران588.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد عماد كاظم صادق2706132041020162

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران588.0ثانوية السالم للبنيناحيائيبالل ساهر حسن علو2707182041044015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران588.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمصطفى مجيد علي حماد2708192041007160

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران587.9ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد هللا عالء عباس عبد اللطيف2709102041002110

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران601.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيعلي عدي حروبي حاتم2710242051005016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران600.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقياسماء شمس الدين عبد هللا جخيور2711162052216003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران592.0ثانوية عدن للبنينتطبيقيعلي عمر خماس جمعه2712202051084020

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران592.0ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقياحمد اسماعيل محمود محمد2713132051020003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران591.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيجمال عبد الناصر عبد الجبار علي2714102051019022

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران591.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعلي محمد شاكر حسن2715122051031106

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران590.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحسن رشيد حميد حسين2716122051031035

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران589.0ثانوية البالد للبنينتطبيقيمحمد صادق عباس كريم عبد الحسين2717122051008016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران588.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيحيدر هادي عباس حمزه2718272051027019

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران588.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيمحمد باقر احمد عباس حسن2719152051006038

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران587.7ثانوية المتميزينتطبيقياحمد عالء حسين جوني2720112051010002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران587.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيبنين قاسم كاظم جواد2721122052094020

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران587.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيايه محمد فالح سفاح2722112052073010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط605.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيجعفر عبد االمير جعفر عبد هللا2723122051001007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط599.0ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتتطبيقيحوراء حامد جاسم حمزة2724142052197001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط598.5الثانوية الشرقية للمتميزينتطبيقيالقاسم محمد علي قاسم حسن2725142051046003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط598.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيمحمد قاسم شياع علي2726142051029043

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط597.3ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد احسان عبد الرضا كريم2727112051010029

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط597.0ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيطه عبد الكريم حسن سلومي2728322051010011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط597.0ثانوية احمد شوقي المختلطةتطبيقياحمد علي حسن فليح2729212051231001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط597.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقينور عباس علي عوده2730262051011059
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط596.0ثانوية بغداد العلم االهلية للبنينتطبيقيطه سعد نافع يعقوب2731132051053003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط596.0ثانوية االنوار للبناتتطبيقيسجود عباس عبد الساده شنجار2732122052104012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط595.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيوسناء عزيز كريم فليح2733142052072060

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط595.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقياسماعيل عبد الحميد اسماعيل عبد السيد2734142051030005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط595.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينتطبيقيعمر عبد الوهاب جمعه احمد2735192051069020

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط595.0اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيعلي محمد عباس علي2736132051008031

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط594.3ثانوية المتميزينتطبيقيعلي محي سلمان علوان2737112051010021

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط594.0ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقيطه قحطان سامي حسين2738142051064010

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط594.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيمحمد لطيف جاسم عبد هللا2739192051009077

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط594.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعمار محمد عبد خلف2740192051043027

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط594.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقييوسف عباس حسين عليوي2741142051016111

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط593.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينتطبيقيعلي اياد محسن حليبت2742132051007013

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط593.0اعدادية النبوة للبناتتطبيقيفاطمه مازن مؤيد جاسم2743212052145015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط593.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيادريس محمد الحج صايل2744192051007009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط593.0اعدادية راوة للبنينتطبيقيمصطفى محمد فوزي كافي2745192051022020

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط592.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيهدير كريم جوده زبون2746112052076049

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط592.0اعدادية الفداء للبناتتطبيقيضحى نبراس عبد الحليم محسن2747142052100022

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط592.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيحيدر عالء محي جواد2748132051001031

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط592.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيانس محمد طه ياسين2749192051111003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط592.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيفاطمه ناصر شعالن عبد الرزاق2750112052067045

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط592.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيجعفر علي جبار محمد2751252051031004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط592.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيياسر عمار ياسر ازغير2752152051005160

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط592.0اعدادية زمار للبنينتطبيقيعمر محمد سلطان خلف2753172051103032

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط592.0اعدادية الكفل للبنينتطبيقيمحمد ثامر حسين علي2754232051032020

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط591.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيمرتضى حسين راضي محمد2755122051001028

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط591.0اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيحيدر عمار عبد ياسر2756262051044014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط591.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيمصطفى محمد رشيد حسن2757102051016075

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط591.0ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيعلي عماد هادي عيسى2758212051015009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط591.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينتطبيقيحاتم عفتان خلف حسين2759192051069009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط590.3ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيعبد هللا غسان عبد الكريم طعمة2760112051050007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط590.0اعدادية طوبى للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمد عبد2761212051087035

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط590.0اعدادية النور للبنينتطبيقيحسنين جالل حسن نجم2762122051026016

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط590.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيمينا عماد الدين سلمان احمد2763122052118044

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط590.0اعدادية جصان للبنينتطبيقيعلي حسين علي مرغيل2764262051036014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط589.0ثانوية النظامية المختلطةتطبيقيمحمد مالك محمد عبد2765212051206013
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جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط589.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيليث فالح حسن جسام2766142051022075

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط589.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيحمزة عبد العظيم عبد الفتاح منصور2767102051030003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط589.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقياحمد جبار مكطوف محمد2768142051030001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط589.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيعبد هللا عمر حسين شهاب2769212051011035

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط589.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيخضر الياس طعيمه خنجر شفلح2770142051028027

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط589.0ثانوية ١٤ تموز للبناتتطبيقيمريم محمد عبد الزهره علي2771142052071015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط589.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمؤمل خالد خلف رميز2772142051018097

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط588.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياحمد محمد اسماعيل حسن2773102051013014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط588.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد حميد احمد خضير2774102051017072

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط588.0ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيفاطمه جبار يدي سلمان2775282052065023

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط588.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمروان موفق عبد القادر علي2776102051013134

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط588.0ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيفاطمة عارف عجيل طرفه2777132052079022

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط588.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيسمر علي سعيد قادر2778102052091020

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط588.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيرغده موفق قحطان داود2779112052088005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط588.0ثانوية الريادة االهلية للبناتتطبيقيصفا سالم سعدون حسن2780112052146006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط588.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيعذراء أحمد شيحان محمد2781132052118052

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط588.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيحسن علي هادي صالح2782142051028012

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط588.0ثانوية ربيع بغداد األهلية للبنينتطبيقيعلي اوس عبد هللا سعيد2783132051051009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط588.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيعبد هللا رعد صادق عبد2784132051030058

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط588.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عادل جبير مصلح2785192051111008

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط588.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيحيدر حسين كاظم حسين2786142051017032

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط588.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيعبد هللا سعد عبد هللا محمود2787112051021072

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط588.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيعثمان محمد طارق مهدي2788112051016082

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط588.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيطه حيدر جبار عبد2789132051003036

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط588.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيصالح نهاد صالح عبد2790132051030047

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط588.0ثانوية المجد االهلية للبناتتطبيقيمريم عماد فياض عيسى2791192052383017

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط587.9ثانوية المتميزات - المنصورتطبيقيمسرى علي محمد خضير2792102052078004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط587.0اعدادية الطارق للبنينتطبيقيمصطفى حافظ ارحيم عباس2793102051042021

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط587.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقياحمد عالء هاشم حسن2794232051282001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط587.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي محمد جلوب سهر2795142051022063

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط587.0اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيحسين محمد عبد هللا عبد العباس2796262051009011

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم النفط587.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد فاضل عباس طوفان2797282051001151

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت588.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمنار باسم علي يونس2798132042121208

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت587.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيغيث ابراهيم منادي علي2799192041360038

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت587.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمصطفى رعد حسن جاسم2800122041031154
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جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت586.6ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيصبحي حسن صبحي توفيق2801102041002072

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت586.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائيسرمد وسام شاكر سلمان2802142041007042

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت586.3اعدادية الحريري للبناتاحيائيمنار عدنان مهدي حمودي2803132042117243

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت586.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيسفبم فالح حسن هبس2804102042106014

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت585.1ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيالحسن احمد محمد حسن عبد العزيز2805102041028036

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت585.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمحمد حسين علي حسين2806122041031143

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت585.0ثانوية نور الزهراء(ع) االهلية للبنيناحيائيمحمد سعد غازي شائع2807142041184018

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت585.0ثانوية االالء للبناتاحيائيفاطمة رشيد محمود مهدي2808212042189018

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت584.4ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيمصطفى عامر نوري جبر2809142041010084

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت584.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيبتول امير عبد االله اسماعيل2810102042115017

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت584.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيعائشه واثق وليد خماس2811102042091074

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت583.5ثانوية المتميزاتاحيائيجمانه واثق احمد ابراهيم2812142042094030

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت583.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعالء مكي عسل ربيع2813122041031098

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت583.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيسيف محمود شكر محمود2814102041002068

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت583.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيسميه وسام شعبان خزعل2815102042090063

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت583.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعز الدين يعرب يوسف علوة2816252041012097

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت583.0اعدادية الدور للبنيناحيائيبكر اسامه عبد الرحمن عبد الرزاق2817182041003012

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت583.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيايات ايمن شوقي عبد الباري2818142042085001

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت582.3ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد حيدر عبد الحليم عبد الكريم2819132041037084

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت582.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمحمد سعدون خضير عبد هللا2820222041058116

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت582.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيروان كنان عبد الجبار موسى2821142042086022

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت581.3ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الفتاح محمد علي عبد الفتاح2822132041018041

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت581.2ثانوية المتميزيناحيائينور الدين عماد توفيق احمد2823112041010141

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت581.2ثانوية القيروان للمتميزيناحيائياحمد ضياء غانم عمر2824132041037010

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت581.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيمصطفى نزار عبد القادر محمد2825212041011109

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت581.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين يحيى زكي مكي2826272041005053

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت581.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيتبارك علي حسين عباس2827132042091029

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت580.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيضحى حسن لفته حسن2828122042105106

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت580.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه احمد محسن حسان2829232042088054

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت580.0ثانوية بابل للبناتاحيائيشمس ضياء فاضل حمودي2830122042095029

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت579.1اعدادية النجاح للبناتاحيائيغدير هيثم علي حسين2831272042060235

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت579.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمود حسن كزار2832262042120180

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت579.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيتبارك أكرم مطيع حسب هللا2833112042064017

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت579.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيمحمد وليد عباس حايف2834192041029048

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت579.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيعلي حيدر اموري عباس2835142041005023
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جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت579.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيفاطمه وائل عبد االمير حسين2836122042094216

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت579.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعلي جنكيز حميد احمد2837202041005039

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت578.9ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن فرقد علي لطيف2838112041010069

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت578.6اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا احمد توفيق احمد2839102041026133

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت578.5ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيسارة مهند حمزة عباس2840162042156037

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت578.2ثانوية المتميزين للبنيناحيائيذو الفقار حسام عبدالجبار حسون2841142041007039

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت578.0اعداية الهدى للبناتاحيائيزهراء يسر علي يسر2842142042077030

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت578.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزهراء علي منخي شنون2843152042054104

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت578.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيزهراء حسين كنون راضي2844122042094110

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت578.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمهدي ياسر محمد كاظم2845142041021148

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت578.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيهدى عدي جعفر هادي2846112042116043

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت578.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد عالء عبد الرضا عبد الهادي2847112041005096

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت578.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيصفا علي يوسف علي2848142042224093

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت578.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيهدى عمر عباس عليوي2849112042192048

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت578.0اعدادية االمين للبنيناحيائيعبد هللا صالح جاسم علوان2850102041018010

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت578.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيتبارك قتيبه علي حسين2851212042177009

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت578.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيابو بكر طه كزار سعيد2852112041018007

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت578.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيمريم عصام عبدهللا مرزا علي2853122042087071

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت578.0ثانوية السياب للبناتاحيائينبأ علي فاضل محمود2854102042077098

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت578.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمحمد صادق عادل مبدر حمد2855122041030125

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت577.7ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيفاطمه خضر عباس خضير2856222042159040

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت577.6ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيقمر حيدر حماده حسن2857102042078163

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت577.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينب علي طارق كريم2858122042109079

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت577.0اعدادية الصفا للبنيناحيائياحمد فريد صبحي جبوري2859132041029008

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت577.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزلفى خالد سالم يازع2860142042132047

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت577.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيفاطمة الزهراء حسين راضي هويدي2861122042094194

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت577.0ثانوية بابل للبناتاحيائيايه طارق محمد حسين جعفر2862122042095005

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت577.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائييونس انور حبيب علي2863122041022124

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت577.0اعدادية النور للبنيناحيائيسجاد عالء واحد رسن2864122041026074

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت577.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيأيات عامر باسل ابراهيم2865122042135002

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت577.0اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيعلي سالم داود حسن2866112041013025

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت577.0ثانوية ابن سينا للبناتاحيائيبان محمد رشيد حسن2867122042128002

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت577.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيياسين محمد ياسين عواد2868102041026251

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت576.9اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيغالي احمد غالي مطشر2869162041105045

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت576.8ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي وليد عبد الجبار موسى2870132041037074
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جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت576.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيابراهيم احمد محمد احمد2871102041002005

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت576.3اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيسيف علي محمد علي2872272041005075

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت576.0ثانوية حطين للبناتاحيائيلينه محسن منصور احمد2873102042079031

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت576.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيزهراء فراس عبد الحسن فهد2874142042117033

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت576.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيهدير باسم محمد جالي2875142042079101

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت590.4ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيمجد منهل فيليب بشير2876132051020021

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت587.6ثانوية المتميزين-الحارثيةتطبيقيمحمد نوفل ظافر عبد الصاحب2877102051028020

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت585.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيزينب تقي سعدون عطيه2878122052107024

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت582.8االعدادية المركزية للبنينتطبيقيفرقد محمد محمود رحيم2879132051010064

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت577.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقيايمن فاضل عباس حمود2880142051034006

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت577.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعبد هللا حارث عبود هادي2881172051020046

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت576.0ثانوية زيونة األهلية للبنينتطبيقيجعفر علي خليل ابراهيم2882142051043002

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت574.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيعلي ضمير نامق شنين2883112051008041

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت572.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد رعد هادي وداعه2884142051022081

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت571.0ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقييوسف مازن فتحي بدر2885112051041032

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت569.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيحسين صادق كامل غركان2886142051036021

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت568.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمرتجى ابو ذر يحيى حسين2887112051058159

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت568.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيكرار احمد عبود جاسم2888132051018024

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت567.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمرتضى حسن هاشم شيال2889112051049124

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت567.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمنتظر احمد عبد االمير ابراهيم2890272051001149

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت567.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمؤتمن فؤاد جبار سايب2891142051022076

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت566.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد فاروق حسين اسد2892192051125018

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت565.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسين سالم جواد كاظم2893232051007031

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت565.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتتطبيقيشمس حيدر محمد عبد الرضا2894112052066014

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت564.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه حيدر بهجت محمد علي2895102052117032

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي601.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسجى محمد رزوقي حسين2896212042178130

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي596.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد طاهر عادل صالح عباس2897122041001097

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي593.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيدانيه ثامر نايف كاظم2898112042149017

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي593.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائينور الهدى عالء حسين علي2899132042080066

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي593.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور وليد عبد الستار احمد2900132042101094

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي593.0ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعياحيائيقمر صفاء سلمان فاضل2901132042081016

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي593.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيغاده بارق بادي محي2902272042060226

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي593.0اعدادية جرير للبناتاحيائيهاجر عمران حسين غزال2903122042089097

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي593.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيسجى هادي حزام عباس2904142042089035

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي593.0ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائياية فالح مطرود علوان2905132042123003
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جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي593.0اعدادية النصر للبناتاحيائيبنت الهدى حكيم جلوب شذر2906122042112037

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي592.0ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيالحر محمد عبد الفالح حسن2907142041165003

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي592.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيسجاد باسم عقيل جعفر2908132041018015

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي592.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيأروى جمال عبد اللطيف عمر2909102042090005

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي592.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسجى ميثاق محمد بربوتي2910132042118160

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي592.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيزهراء علي صبحي قاسم2911142042117032

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي592.0ثانوية المتميزاتاحيائيسجى عالء هادي ناجي2912112042113080

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي592.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيجنات رشيد حميد ألطيف2913112042091014

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي592.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيدلين صميم عبد المنعم طه2914132042117088

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي592.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيبنين اسماعيل كاظم حمادي2915122042094042

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي592.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيطيبه نزيه نوري حمادي2916312042047141

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي592.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيافنان مؤيد خالد درويش ولي2917142042104002

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي592.0اعدادية زينب للبناتاحيائيدانيه باسم حسن محسن2918142042110071

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي592.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيفاطمة صدقي عادل صالح2919112042066051

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي592.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمريم برهان زين العابدين عسكر2920132042100104

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.7ثانوية المتميزاتاحيائيزينه حقي اسماعيل محسن2921112042113074

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.7ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائييوسف كريم كاظم عوده2922102041002190

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.7ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيامنه احمد جاسم حمودي2923132042283011

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيغدير صباح حسن حسين2924122042109115

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.3ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيمهتدى احمد خلف كريمد2925132041054036

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.2ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائينبأ مضر ابراهيم حسين2926122042109162

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.2ثانوية المتميزاتاحيائيرند قيس حسن عبود2927112042113049

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمصطفى وصفي نعمان حسين2928212041003171

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية التعايش للبناتاحيائياديان نهاد طالل علوان2929312042054001

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية التاجي للبنيناحيائيعلي سعدي كاظم خلف2930122041010008

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيشيماء ماهر صاحب كاظم2931102042116032

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيدالل فراس اكرم فالح2932132042133015

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيبان غيث عبد هللا محمود2933142042134024

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيهاجر حسين علي سعيد2934142042111279

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيمصطفى ناظم علوان عطيه2935142041026058

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيحوراء عقيل شاكر محمود2936142042196028

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيضحى عصام غازي سعيد2937142042078065

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية النصر للبناتاحيائينبأ حامد غالب داغر2938122042112229

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه احمد زغير حمود2939122042112176

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء علي حلو سريح2940122042112096
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جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية الحبانية للبناتاحيائياسراء مزيد كرجي العبد2941192042187001

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية ابن سينا للبناتاحيائينور محمد سعيد خلف2942122042128013

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن حسين محمد2943112041016101

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيمنير صالح حسن عباس2944212041011111

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمريم زاهد كامل رشيد2945132042073083

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية البتول للبناتاحيائيزينب زاحم حميد عويد2946112042072070

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية القدس للبنيناحيائيهارون رشيد نعمه عبد2947102041014075

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية االمل للبناتاحيائيريام ثامر صالح حسين2948192042195046

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمحمد كريم خضر عباس2949262041209203

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيعلي حسين علي فاضل2950112041021047

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيصفا سلمان عبد الواحد سلمان2951142042100093

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية السياب للبناتاحيائيرند علي حسين علي2952102042077042

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيهنادي احمد فهد محمود2953142042111284

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى فالح حسن حاتم2954132042071142

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيدانيه اياد مهدي هادي2955112042062027

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيآيات حيدر صالح مهدي2956232042114013

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيحوراء احمد فاروق محمود2957112042110029

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمروه وليد وهيب حمد2958102042115123

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيصالح حسن هويدي عصيد2959142041003053

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيمريم احمد شاكر زينل2960142042095073

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعلي محمد بالسم ماهود2961152041003065

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء ضياء عبد الجليل حوار2962262042250105

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيانسام غزوان كافي حسين2963312042063019

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب سليم عبد الحسين غزيوي2964262042120113

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيالحسن ناصر حسن نكوان2965142041165005

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيطف ميثم فاخر علوان2966142042076095

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية الملوية األهلية للبنيناحيائيعلي زياد عبد الستار يونس2967182041049018

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيعائشة احمد ناهي خلف2968112042106070

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيعذراء يحيى امجد اسماعيل2969102042118088

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمحمد مهدي مهاوي مجافت2970142041042044

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيصفا ستار رحمان علوان2971212042293052

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية رقية للبناتاحيائيقبس عامر عبد الرزاق محمد2972112042069032

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيلبابة داخل حاشوش عبودي2973142042067108

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي605.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيامير محمد مهدي حميد2974122051001005

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي605.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينتطبيقيابراهيم باسم رؤوف هادي2975102051048001
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جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي602.4ثانوية المتميزين-الخضراءتطبيقيامين محمد مطشر محسن2976102051002003

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي602.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيفاطمه ضياء حميد سماوي2977122052102022

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي600.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيرسل علي حسون عبد2978142052077014

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي599.3ثانوية المتميزينتطبيقيعلي زمان عادل كريم2979132051016020

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي599.0اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقينور الهدى عقيل عبد الزهرة عبد الحسين2980142052193027

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي598.0اعدادية السويس للبنينتطبيقياحمد سلمان حميد حسن2981132051006005

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي598.0ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيمنتظر علي محسن علي2982282051042038

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي598.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبد هللا مشعان جنو خلف2983192051026039

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي597.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيعباس احمد بدر سلمان2984212051016012

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي597.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحسنين عدي محمد تقي كاظم2985142051022019

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي597.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي المرتضى فائق عاشور عطيه2986122051030078

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي597.0ثانوية البالد للبنينتطبيقيعباس نصر سعيد محمد2987122051008006

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي597.0ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيمروه رعد طعمه حسن2988102052107014

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي596.0ثانوية ربيع بغداد األهلية للبنينتطبيقيطه احمد جبير خضير2989132051051005

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي596.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتتطبيقينور قاسم عبد الحسين رشيد2990142052196021

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي595.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقياحمد سعدون جمعة حمادي2991192051011005

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي595.0إعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيجعفر عصام سعيد حسين2992132051015009

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي595.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيرقية محمد جليب علوان2993142052072022

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي594.0اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيحوراء عبد القادر سابط جابر2994142052134005

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي594.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيتبارك علي عبد هللا نصيف2995112052109011

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الطب الحياتي594.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيبنين شامل عبد جواد2996122052112007

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس588.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيمرتضى جبار جري ياسين2997142051008048

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس576.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمرتضى باسم محمد حسين2998122051025088

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس574.0اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيشهد مصطفى طالل شاكر2999192052188023

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس570.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيحسن بالسم حسين ابراهيم3000122051001008

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس566.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيمحمد يوسف حسن محمد3001182051078017

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس562.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقياحمد عبد الحليم احمد محمد3002232051007008

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس558.0ثانوية قرطبة للبناتتطبيقيتبارك حسين علي حمود3003232052126006

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس557.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيسجاد قيصر رزاق عبد الواحد3004252051205050

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس556.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقييوسف حكيم عبد الزهره حسن3005142051022108

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس553.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقياحمد علي محمود علي3006102051026013

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس550.0ثانوية اسماء للبناتتطبيقيفرح صالح الدين مهدي اسماعيل3007112052100016

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس547.0ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيفاطمه نبيل كامل جعفر3008132052075021

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس547.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيمحمد علي يحيى هاتف عبد الحسين3009242051064045

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس546.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمصطفى حلمي صاحب علي3010122051030156
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جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس544.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيعقيل رحيم عبود حنون3011152051018033

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس543.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيهمام ثائر فرحان ياسين3012142051021115

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس543.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعبد هللا حازم محمد حسين عبد علي3013162051047084

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس542.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيفهد اياد عبد الحميد يوسف3014192051014083

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس542.0اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقينوح طالل عبد هللا خضير3015102051041037

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس540.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد هللا محمود جهاد عبد القادر3016102051013083

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس537.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيعسل احمد عبد الحسين صاحب3017132052101022

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس537.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى عبد الرحمن حواس محل3018102051022066

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس537.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعبد المهدي حسين عذيب ماشاف3019282051006074

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس533.0اعدادية كميت للبنينتطبيقيمؤمل عدنان كشيش ماجود3020282051015050

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس533.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيمنتظر اسعد عبد علي عبد الحسن3021162051121037

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس532.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعلي سلمان عبد هللا كاظم3022142051047075

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس532.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيدانيه صباح نوري احمد3023132052117013

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس531.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياسامه محمد عبد الرضا كاظم3024112051058019

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس531.0ثانوية التكامل األهلية للبنينتطبيقيعيسى علي عبد هللا احمد3025122051038009

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس531.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيفراس صفاء عبد الرحمن حسناوي3026102051019083

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس530.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيمعن عبد هللا عبد الحميد عبد هللا3027142051020071

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس529.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقينور الهدى نعيم عباس حسوني3028142052080030

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس527.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقياحمد عمر حميد فرهود3029112051049011

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس527.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيهاجر عادل عزيز جبار3030112052065061

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس526.0ثانوية السياب للبناتتطبيقيشهد احمد حميد عبد هللا3031102052077015

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس525.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيفاطمه مصطفى حمدان زيدان3032142052072039

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس524.0ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيامنه محمد عبد الهادي محمد3033102052093002

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس523.0ثانوية الزوراء للبنينتطبيقياحمد عباس خضير قاطع3034142051001004

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس522.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعباس محمد علي حسن محمد3035122051031083

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس522.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيفاطمه رعد سلمان علي اكبر3036122052089033

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس521.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيزينب فاضل سعيد زينل3037142052086008

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس520.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتتطبيقيبنين خالد زيدان عاصي3038112052066004

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس519.0ثانوية ١٤ تموز للبناتتطبيقيبتول عبد الجبار ابراهيم عبد الجبار3039142052071003

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس519.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيمهل يوسف ابراهيم حسن3040142052125036

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس518.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيمريم محمد علي حسين3041122052105051

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس518.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيهدى حسن عبد هللا احمد3042122052112037

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس517.0اعدادية التقى للبناتتطبيقيمريم لؤي مهدي عباس3043112052071032

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس516.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيملك مؤيد محمود مهدي3044112052062035

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس516.0ثانوية المنار االهلية للبناتتطبيقيزهراء محمد فرحان نادر3045222052438005
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جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس516.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيفاطمه جابر محمد لطفي3046122052089031

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس516.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقياحمد عبد هللا عباس عطيه3047132051003005

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس516.0ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز احمد محمد سبهان3048162051035016

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس515.0ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيرسل زياد طارق عبيد3049102052137009

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس514.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيدعاء حسين علي حسين3050142052125011

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس513.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيمحمد مقدام علي عبد الحسين3051162051449038

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس513.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيصفا عبد الرزاق ابراهيم خضير3052142052067010

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس513.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحسنين احمد ياسين مهدي3053122051031041

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس512.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيزهراء جمال عبد الكاظم سعدون3054222052392018

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس511.0ثانوية ايالف للبناتتطبيقيمريم محمد رسن سالم3055142052105018

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس511.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمحمود سعد شاكر محمود3056112051004110

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس511.0ثانوية النصر النموذجية للبناتتطبيقيسجى باسم ذنون حمدان3057322052030012

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس510.3ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيرقيه عبد الصاحب صالح حميدي3058162052165012

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس510.2الثانوية الشرقية للمتميزينتطبيقيزيد حيدر حسين عوني3059142051046006

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس510.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعبد هللا رائد عدنان امين3060102051016039

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس510.0الخارجياتتطبيقيايالف طاهر جاري عبد3061142052401003

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس509.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيشهد عادل حميد عطوان3062132052094018

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس509.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزهراء عادل علي عبد الحسين3063142052080014

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس509.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيحذيفه حارث اسماعيل مصطاف3064102051020063

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس508.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيضحى كريم ظاهر رشيد3065142052079044

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس508.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى أركان محمد رمزي3066102051019121

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس508.0اعدادية االعظمية للبناتتطبيقياريج حيدر حميد شهاب3067132052073001

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس507.0ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقيخزر عدنان عبد هللا جابر3068102051004006

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس507.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيسجاد ابراهيم شامل اسماعيل3069182051141021

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس506.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيرافد مصطفى زومان ابراهيم3070192051067014

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس506.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقيبتول رحيم راشد جبر3071152052054007

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس506.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيسلسبيل عدي حاتم رشيد3072192052191019

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس505.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيسبأ حامد حاتم خماس3073132052118043

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس504.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمجتبى علي حسين فرج3074122051007093

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس504.0ثانوية البالد للبنينتطبيقيمحمد علي محمد علي3075122051008017

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس504.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيعبد الخالق مثنى فاضل حسين3076112051188003

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس504.0اعدادية االمال للبناتتطبيقيمآب علي فاضل عباس3077112052070031

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس503.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيطاهر عالء عبد الشهيد محمد3078102051019042

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس503.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيافنان مناف كريم محمد3079112052074005

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الميكاترونكس502.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيمريم حيدر باقر محمد3080112052110045
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جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية590.0اعدادية السياب للبنيناحيائيابراهيم رياض غازي عبد الحسين3081132041030003

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية590.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيزينب سالم عبد الحسين حسين3082142042117039

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية589.7ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد الرحمن نبيل انور توفيق3083102041002088

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية589.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائييمامه علي محفوظ احمد3084102042137110

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية589.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزينب اسماعيل خليل دانه3085142042145147

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية589.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائييقين اسماعيل ابراهيم مخلف3086192042383193

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية589.0ثانوية اسماء للبناتاحيائيمريم احمد خلف علي3087112042100024

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية589.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاحيائيايه قاسم محمد مهنا3088192042250004

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية588.5ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيبناز قاسم حسن بدن3089142042129010

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية588.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم حسين علي جاسم3090142042196083

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية588.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيفاطمة نجاح مهدي كاظم3091112042104050

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية588.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيالنا ضياء خليل عيسى3092132042117205

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية588.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيسنا احمد عبد االمير رجب3093122042117019

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية588.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء علي رحمه رسن3094262042132176

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية588.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينه فاضل صبحي فاضل3095102042117056

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية588.0ثانوية السياب للبناتاحيائينبيله محمود رياض عبد اللطيف3096102042077099

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية588.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمود سالم علي سلمان3097112041049092

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية588.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائياسراء نوزاد حامد عبد3098212042092007

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية587.2اعدادية الحريري للبناتاحيائيشهد مهند سلمان طه3099132042117173

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية587.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعبد الحميد وليد عبد الحميد حسن3100102041048015

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية587.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيزبيده علي كزار سعيد3101112042075031

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية587.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيزينب عباس حاتم محمد3102142042101028

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية587.0اعدادية عدن للبناتاحيائيمالك محمد علي حسين3103132042106065

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية587.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزينب فالح عبد خضير3104142042090062

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية587.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيريام عامر فرحان حسن3105102042101051

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية587.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائياسماء محمد عايد كاطع3106242042106009

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية587.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيغفران وليد شحاذه محمد3107122042106082

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية587.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمصطفى حازم نصيف جاسم3108102041017098

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية587.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيبشير اياد سليم مزعل3109112041012005

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية587.0ثانوية الموسيقى والباليهاحيائيماسة تيسير ابراهيم راضي3110102042007007

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية587.0اعدادية العزة للبناتاحيائيبتول عباس فاضل زيدان3111122042118009

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية587.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب صالح مهدي مرهون3112132042080025

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية587.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب محمود مجيد خليل3113132042101040

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية587.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد العزيز عبد الرزاق فرج شذر3114122041020074

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية586.8ثانوية المتميزاتاحيائيعال حيدر عبد الغني محمد حسن3115142042094107
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جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية586.7ثانوية المتميزيناحيائيكرار ستار هالل عبد االمير3116252041035052

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية586.2ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيمريم محمد حامد احمد3117102042100105

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية586.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيمروج عادل محسن فارس3118112042081028

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية586.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائياروى محمود سالم صالح3119102042223003

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية586.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيليفيار سامي علي سليمان3120202042118134

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية586.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيهدى نعيم سعيد كاظم3121142042078117

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية586.0اعدادية جرير للبناتاحيائيبنين حيدر علوان حسين3122122042089012

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية586.0اعداية الهدى للبناتاحيائينور الهدى قتيبه ابراهيم عبد العال3123142042077074

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية586.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائينور رافد علي جاسم3124132042281149

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية586.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائياسماء علي زهير احمد3125102042115002

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية586.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيميس احمد مجول فيصل3126102042100114

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية586.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيطيبة عبدالرحمن حسون علي3127192042204049

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية586.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيعبد القدير طه حيدر طه3128212041062031

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية586.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيمينا مهند علي مرهون3129102042116049

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية585.8ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي حازم محمد رضا طه3130102041048021

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية585.2ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيخالد وليد فرج حسين3131102041002060

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية585.0ثانوية اسماء للبناتاحيائيرانيه ماهر صبيح صالح3132112042100006

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية585.0اعدادية االمال للبناتاحيائيلينه علي محمد دحام3133112042070118

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية585.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيزياد نبيل افرام نيسان3134142041027029

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية585.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيدنيا عادل كاظم عكله3135142042095030

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية585.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائييقين قاسم محمد شويل3136222042113167

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية585.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم محمود عبد الرحمن حمدي3137102042115135

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية585.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمهدي طالل عبد االمير رضا3138122041030149

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية585.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيوالء هاشم محمد جوحي3139112042062111

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية585.0اعدادية ابابيل  للبناتاحيائيبلسم حبيب سلمان محمود3140112042111002

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية585.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعمر عماد عبد الوهاب علي3141102041019106

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية585.0ثانوية وهران للبناتاحيائياسل نبيل عبد الجبار شكر3142112042115001

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية585.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه سامر حسن سلمان3143232042088375

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية585.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيزينب حسين علي هاشم3144252042092010

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية585.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائياسيل عدي علي عباس3145102042221008

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية584.9ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرفل عماد عباس محمد3146132042121075

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية584.9ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيمهى محمد سلمان عبود3147142042117064

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية584.9ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيايه صادق محمد علي عباس3148102042078023

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية584.5ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرسل رياض سليم علي3149122042109042

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية584.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي حيدر عبد الحسن كاظم3150122041001064
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جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية584.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيطيبه رحيم ثامر عبد الحسين3151152042051128

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية584.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيشمس غالب عبد الكاظم حسن3152142042099035

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية584.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعساف كاظم احمد عبود3153102041026161

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية584.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيفاطمه نبيل قاسم سيد3154152042050100

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية584اعدادية البسالة للبناتاحيائيرقيه محمد عكله حسوني3155132042092023

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية584اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزهراء عادل ابراهيم محمد3156102042115057

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية584ثانوية الرشيد للبناتاحيائيدانيه نهاد داود سلمان3157132042096012

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية584اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمقتدى عماد علي غميس3158152041003103

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية575اعدادية الرطبة المركزية للبنينتطبيقيمحمود أرحيم عوده محمد3159192051069022

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية572ثانوية النجاة االهلية للبناتتطبيقينور جعفر ناجي مهدي3160102052131010

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية570اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعبد هللا حيدر غالب عبد3161132051001051

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية564ثانوية الشطرة االهلية للبناتتطبيقينور الزهراء جليل حسين عويد3162222052129003

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية564ثانوية بابل للبناتتطبيقيايه صفاء الدين ساجت سعيد3163122052095003

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية564اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيمحمد فراس بديع عبد الهادي3164132051034027

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية562اعدادية عدن للبناتتطبيقيرغد صبحي عبد عالوي3165132052106009

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية561اعدادية الرشد للبناتتطبيقيسجى علي محسن عبد هللا3166132052109014

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية561اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيزهراء كاظم كريم عبود3167132052111021

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية560اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي حسام محمد فرج3168122051030080

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية560اعدادية البطولة للبناتتطبيقيزينب علي فاضل عباس3169102052110038

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية556اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيسفيان فاضل حسين خليف3170112051026033

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية555اعدادية حديثة للبناتتطبيقيفاطمة احمد رشيد حسن3171192052199043

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية555اعدادية االمال للبناتتطبيقيمها علي عبيد صالح3172112052070036

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية554اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيسرمد فهد عبد الهادي عبد الرحمن3173102051043018

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية554اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزهراء فاضل حطاب محمد3174132052118032

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية553ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيعمر عادل حسن عبد راضي3175132051055042

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية553ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتتطبيقيساره شاكر عبدهللا حسين3176122052088016

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية553اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيجعفر جبار حسن خريبط3177142051049005

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية552ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيايات صاحب اكعيد لفته3178122052117002

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم الكيميائية االحيائية551اعدادية االصيل للبناتتطبيقيندى جمال ناصر محيبس3179112052064027

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت576ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائييوسف محمد صالح يوسف3180102041048045

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت575ثانوية المتميزيناحيائيالحسين علي طلعت شفيق3181112041010016

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت575إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائياحمد سعد خميس حسين3182142041011006

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت575ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائياسراء عبد القادر مجيد حميد3183142042129008

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت574اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيتبارك زهير ضياء حسين3184262042108020

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت572اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي عامر علي احمد3185102041026172

صفحة ٩١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت571اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائياطياف عبد الحسين محمود فارس3186262042126005

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت569ثانوية العزة للبناتاحيائيغدير عامر نوري اسد3187112042060017

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت569اعدادية النور للبنيناحيائياحمد كاظم جوده رحيمه3188122041026015

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت568ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيزينب عمار عبد الحسين عبد هللا3189112042114054

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت568ثانوية االنوار للبناتاحيائيمريم رعد سلمان محمد3190122042104039

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت568ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيديار منقذ جهاد مجيد3191102042078056

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت567اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيعلي إحسان حمودي سعيد3192102041043041

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت567اعدادية رقية للبناتاحيائيسجى هاشم عبد الخضر سلمان3193112042069021

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت567ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيهيا انمار قحطان محمد3194142042224153

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت566اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحيدر سالم حميد عباس3195122041030051

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت564ثانوية المعرفة للبناتاحيائيثراء واثق عباس حتيت3196142042106007

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت564اعدادية العراقية للبناتاحيائيبشائر احمد فوزي احمد3197212042139042

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت563اعدادية العقاد للبنيناحيائيابراهيم طه علي فرج3198122041031003

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت562اعدادية البخاري للبنيناحيائيايهم محمود مخلف خليفه3199192041106010

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت562ثانوية مؤتة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء كمال ناجي عبد علي3200112042116026

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت561اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيايه كريم احمد حنتوش3201142042196014

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت561ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيشيماء خالد عكله حمد3202192042385015

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت560اعدادية الكرامة للبناتاحيائييقين سلمان مهدي ناصر3203142042111286

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت560اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيسجاد عالء عويد راضي3204112041058063

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت560ثانوية التكامل االهلية للبناتاحيائييقين هيثم رمضان عبد علي3205142042130008

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت560ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيمريم محسن حسين هاشم3206102042131041

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت559اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيفاطمه رائد جعفر كاكي3207152042054206

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت559ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيمريم فؤاد كاظم هاتف3208112042114086

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت559اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء علي جبار عبد الساده3209132042070107

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت559اعدادية الفردوس للبناتاحيائيأنفال هاشم خلف هانو3210132042118002

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت558اعدادية الفداء للبناتاحيائيلينة رياض متعب محمود3211142042100128

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت558اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور خالد عبد الرحمن محمد3212132042094057

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت558ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيحوراء عالء مولى فزع3213112042215179

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت557اعدادية الحريري للبناتاحيائيتبارك محمود عبد هللا جوده3214132042117056

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت557اعدادية كنعان للبنيناحيائيمحمد برهان احمد مطلك3215212041013120

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت557اعدادية بغداد للبناتاحيائيرانيا احمد عزيز محمود3216102042117042

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت557اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيهمام محمد جليل جروان3217192041040090

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت557ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيفيصل فراس غسان محمد3218102041028119

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت556الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائياحمد عبد االمير جاسم حمود3219142041046004

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت555ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيتبارك صباح شاوي مراد علي3220122042109026
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جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت555اعدادية البتول للبناتاحيائيانفال نشوان نصيف جاسم3221112042072014

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت555اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيايه بهاء عبود علي3222132042093015

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت555ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائياسل بهاء الدين عبد خالد3223322042029002

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت555اعدادية االنفال للبناتاحيائيابرار مصطفى رحيم محمد3224102042101003

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت554ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيبراء لؤي فاضل حسين3225122042109019

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت554اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور عباس جليل عباس3226262042083111

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت554اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحنين نعمه فهد خليفه3227152042046062

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت554ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيبنين رعد حمزة عباس3228162042204023

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت554اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحسن علي جلوب طارش3229142041021034

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت553اعدادية العمارة للبناتاحيائينرجس علي محمود احمد3230282042059141

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت553اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء احمد جاسم عبد الحسن3231152042046092

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت553اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عبد النبي داخل خلف3232132042094021

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت553ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيزيد رافد كاظم مجيد3233132041054018

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت553اعدادية االزدهار للبناتاحيائينهى جواد موسى حسين3234122042090076

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت552ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيرويده عماد شعبان محمد3235312042031022

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت552اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمنار كمال جاسم محمد3236102042120101

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت552ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائيمنار حاتم جبار عودة3237112042146027

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت552ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزهراء سبهان عبدالزهرة عبدالصاحب3238182042275040

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت552ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الحسن سعدون مزهر3239222041084025

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت552ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينب اسامه زيد صالح3240122042109072

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت552اعدادية النعمانية للبناتاحيائيتكتم احمد مانع صبيح3241262042087036

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت552اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهدى عباس عبيد عباس3242232042080130

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت551ثانوية الفراقد للبناتاحيائيصفا جاسم محمد جميل3243212042148053

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت551اعدادية البيان للبناتاحيائيوهج سعد نزال عالوي3244182042246039

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت551ثانوية مؤتة للبناتاحيائيزهراء علي رحومي عباس3245112042116018

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت551اعدادية الفداء للبناتاحيائيسماء ماجد كريم عبود3246142042100088

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت551ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيضحى عمر قحطان دلف3247142042135025

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت551اعدادية التحرير للبناتاحيائيايه قيس مجيد ذعذاع3248212042136020

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت551اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسنين حيدر عبد االمير هادي3249102041026072

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت551اعدادية التعاون للبناتاحيائيريم جاسم عبد الحسين عباس3250112042105057

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت550اعدادية االخالص للبناتاحيائيفاطمة حميد مطلب ادريس3251112042112082

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت550اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيحنان حسين محسن عبد3252152042049019

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت550ثانوية الرمادي للبنيناحيائيفراس يونس نايف مطر3253192041001078

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت550اعدادية االنفال للبناتاحيائيساره عبد المجيد حميد عبد3254102042101064

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت550ثانوية تبوك للبناتاحيائيسنا باسم جميل احمد فخري3255112042102034
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جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت550ثانوية حطين للبناتاحيائيمريم سامي فرحان شحاذه3256102042079034

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت550اعدادية الكرامة للبناتاحيائيغفران معاذ حميد رشيد3257132042101067

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت550اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائينبأ عادل ياسر نعمه3258142042196096

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت547اعدادية الفوز للبناتتطبيقيتبارك محمد عبد هللا جاسم3259122052094027

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت539اعدادية القناة للبناتتطبيقيسجا فؤاد كامل حمود3260132052072014

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت526اعدادية االمال للبناتتطبيقيجنه جاسم حسن محمد3261112052070010

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت503اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيرفل مصطفى طالل شاكر3262192052188011

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت502اعدادية عائشة للبناتتطبيقيزهراء علي كاظم جاسم3263142052074015

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت502إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعبد هللا خالد حازم داود3264142051017047

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت500ثانوية المتميزين-الحارثيةتطبيقيطه انس صبيح شاكر3265102051028012

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت499اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيكوثر سعد حسين عباس3266142052133026

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت499ثانوية األقصى األهلية للبنينتطبيقيياسر عباس عبد الكاظم حسين3267112051040017

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت498ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيروان برهان جالل حسين3268102052093008

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت496اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه محمد عبد هللا كاطع3269102052117034

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت495اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيفهد حيدر فاضل عباس3270112051006111

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت495اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيطيبه عبد االمير لويذ محمد3271232052142033

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت495ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيريا محمد فاضل حسن3272132052075009

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت493اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيكفايه سكران محمود خضير3273212052092031

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت493ثانوية االالء للبناتتطبيقيدنيا سعدون عطا هللا حسن3274112052130003

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت491أعدادية الطارمية للبنينتطبيقياسامه شاكر علي صكر3275122051022009

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت489ثانوية النعمان للبناتتطبيقيايه صباح سلمان خورشيد3276132052102002

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت489اعدادية بغداد للبناتتطبيقيناز اراس محمد عبد الواحد3277102052117043

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت488اعدادية بغداد للبناتتطبيقيديمه نصير نور الدين عارف3278102052117012

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم التصنيع المؤتمت487ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقيحسين طالب محمد نوري محمد حسين3279142051173004

جامعة بغداد/كلية العلوم592اعدادية قتيبة للبنيناحيائياواب فوزي جبوري علوان3280242041003037

جامعة بغداد/كلية العلوم591ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيطيف قصي محمد جواد عبد الخالق3281102041028084

جامعة بغداد/كلية العلوم590اعدادية النجاة للبناتاحيائينبأ سالم عوده مدهوش3282152042042096

جامعة بغداد/كلية العلوم589ثانوية المتميزاتاحيائيسفانة فرقد عدنان علوان3283142042094095

جامعة بغداد/كلية العلوم589ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيمريم علي داخل سلومي3284102042100101

جامعة بغداد/كلية العلوم588اعدادية االصيل للبناتاحيائيسارة تحسين علي حسين3285112042064043

جامعة بغداد/كلية العلوم588اعدادية النصر للبناتاحيائييقين خليل برهان عبد3286122042112271

جامعة بغداد/كلية العلوم588اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيتبارك رسن زوير اهوين3287152042049016

جامعة بغداد/كلية العلوم588ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيقوام الدين زامل محمد صالح3288182041140022

جامعة بغداد/كلية العلوم587ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرفل وعد عبد وحيد3289122042109045

جامعة بغداد/كلية العلوم587ثانوية السياب للبناتاحيائيزينب حيدر جابر ارجاب3290102042077053
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جامعة بغداد/كلية العلوم587اعدادية الفكر للبناتاحيائياسراء مقداد زكي سدخان3291152042056008

جامعة بغداد/كلية العلوم587اعدادية الحريري للبناتاحيائيفرح منير جواد كاظم3292132042117203

جامعة بغداد/كلية العلوم587ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيرقيه سالم صبار لطوفي3293192042247011

جامعة بغداد/كلية العلوم587ثانوية ن والقلم االهلية للبناتاحيائيبراء فوزي داود عباس3294132042127001

جامعة بغداد/كلية العلوم587ثانوية ن والقلم االهلية للبناتاحيائينور فوزي داود عباس3295132042127009

جامعة بغداد/كلية العلوم586اعدادية األمل للبناتاحيائيفاطمه خالد رشيد كاظم3296112042065140

جامعة بغداد/كلية العلوم586ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي ناصر نعيمه3297222042417069

جامعة بغداد/كلية العلوم586اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء رعد منعم ميرزا علي3298132042086047

جامعة بغداد/كلية العلوم586ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيديما كمال رجه محمد3299192042383066

جامعة بغداد/كلية العلوم586ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيمحمد مهند جميل خماس3300212041263013

جامعة بغداد/كلية العلوم585ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيهمام علي تركي نافل3301102041028182

جامعة بغداد/كلية العلوم585ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمريم ثامر عبيد صكر3302112042067124

جامعة بغداد/كلية العلوم585ثانوية المتميزيناحيائيالمجتبى احمد جواد كاظم3303132041016011

جامعة بغداد/كلية العلوم585ثانوية المناهل للبناتاحيائيزهراء ماجد فاخر حسان3304132042126026

جامعة بغداد/كلية العلوم585اعدادية الماثر للبناتاحيائيزهراء صالح حريز المي3305152042051069

جامعة بغداد/كلية العلوم585ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه ثائر احمد غجر3306112042113106

جامعة بغداد/كلية العلوم584إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيمحمد علي فزع جبر3307142041023067

جامعة بغداد/كلية العلوم584ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزهراء باسل فوزي جميل3308102042078080

جامعة بغداد/كلية العلوم583ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحسين عقيل كاظم عبود3309152041071104

جامعة بغداد/كلية العلوم583ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيهاجر اياد حسين علي3310102042094059

جامعة بغداد/كلية العلوم583ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائييمامه ابراهيم محمد حسين3311182042276045

جامعة بغداد/كلية العلوم583اعدادية سيناء للبنيناحيائيعلي حيدر عبد االكبر شاكر3312132041019008

جامعة بغداد/كلية العلوم583ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيسرور سعد ساهي محمد3313182042208017

جامعة بغداد/كلية العلوم582اعدادية الفضائل للبناتاحيائيبلقيس سالم علي كاظم3314222042104005

جامعة بغداد/كلية العلوم582ثانوية العقيدة للبناتاحيائينبأ وسام سامي كاظم3315112042074076

جامعة بغداد/كلية العلوم582اعدادية زينب للبناتاحيائيواليه فاضل صالح رسن3316142042110242

جامعة بغداد/كلية العلوم581ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيسما ليث غازي كاظم3317132042281099

جامعة بغداد/كلية العلوم581ثانوية ام البنين للبناتاحيائينور علي عادل عوده3318132042080067

جامعة بغداد/كلية العلوم581اعدادية الفوز للبناتاحيائيايه حيدر مبدر حمد3319122042094027

جامعة بغداد/كلية العلوم581اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيمنتهى فارس هاشم كريم3320142042136058

جامعة بغداد/كلية العلوم580ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا جعفر احمد شفي3321132041020096

جامعة بغداد/كلية العلوم580ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزمرد حسن مالك يونس3322102042078077

جامعة بغداد/كلية العلوم580ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيشيماء محمد شبل سلطان3323152042060014

جامعة بغداد/كلية العلوم580ثانوية المروة للبناتاحيائينور حيدر ابراهيم جاسم3324212042158044

جامعة بغداد/كلية العلوم580اعدادية الفكر للبناتاحيائياسماء مقداد زكي سدخان3325152042056009
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جامعة بغداد/كلية العلوم580ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيمريم معد خضير عباس3326112042066061

جامعة بغداد/كلية العلوم579اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيأحمد عبد المحسن فاضل عبود3327142041022004

جامعة بغداد/كلية العلوم579اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينور الهدى محسن كاظم داود3328152042050130

جامعة بغداد/كلية العلوم579ثانوية االعتماد للبناتاحيائيزهراء حميد اكريم جازع3329142042191019

جامعة بغداد/كلية العلوم578ثانوية المتميزاتاحيائيعال حيدر سلمان عبد علي3330112042113094

جامعة بغداد/كلية العلوم578اعدادية الرطبة المركزية للبنيناحيائيعقيل زياد سعود مبارك3331192041069013

جامعة بغداد/كلية العلوم578ثانوية شط العرب للبناتاحيائيشهد حميد عبيد محسن3332112042062065

جامعة بغداد/كلية العلوم578اعدادية الرميلة للبناتاحيائيهبه سعيد عبد الهادي شاطي3333152042044203

جامعة بغداد/كلية العلوم578ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسرمد حسام حسن عبد3334252041044202

جامعة بغداد/كلية العلوم578ثانوية السياب للبناتاحيائيقمر معد شكر عبد علي3335102042077086

جامعة بغداد/كلية العلوم578اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينرجس رائد عجيل كعيد3336152042045098

جامعة بغداد/كلية العلوم578اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائييوسف أديب يوسف حسين3337132041004051

جامعة بغداد/كلية العلوم578اعدادية حماة للبناتاحيائياستبرق ماجد سعدون جاسم3338112042084007

جامعة بغداد/كلية العلوم578اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيضحى حسن عبدهللا كريم3339192042175063

جامعة بغداد/كلية العلوم578ثانوية ام ابيها للبناتاحيائينبا مهند فاضل كريم3340152042060016

جامعة بغداد/كلية العلوم578ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا احمد عريبي سلمان3341192041114056

جامعة بغداد/كلية العلوم578إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيأسالم علي عطية شرقي3342142041016011

جامعة بغداد/كلية العلوم578ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيمصطفى حسن محسن جايد3343122041170042

جامعة بغداد/كلية العلوم578اعدادية المسرة للبناتاحيائيغدير عبد الخالق محمد زغير3344152042041049

جامعة بغداد/كلية العلوم578اعدادية القناة للبناتاحيائيانفال انور علي كاظم3345132042072007

جامعة بغداد/كلية العلوم578ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيدعاء حسان ثابت عبدالفتاح3346192042316009

جامعة بغداد/كلية العلوم578ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء عبد الخالق صحبت عبد هللا3347142042094065

جامعة بغداد/كلية العلوم577ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد الرحمن احمد محمد جاسم3348102041002084

جامعة بغداد/كلية العلوم577اعدادية االصيل للبناتاحيائيزهراء احمد هاشم ياسين3349112042064031

جامعة بغداد/كلية العلوم577ثانوية الزقورة للبناتاحيائيرسل رشيد جديع جبر3350112042140013

جامعة بغداد/كلية العلوم577اعدادية النجاة للبناتاحيائيفاطمه صالح غالي سيد3351152042042076

جامعة بغداد/كلية العلوم577ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيميمونه ساجد براك محمود3352182042208026

جامعة بغداد/كلية العلوم577ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيآيه مؤيد جبار فارس3353142042190003

جامعة بغداد/كلية العلوم577اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه هادي صدام غضيب3354152042040115

جامعة بغداد/كلية العلوم577اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء فتاح شغيت عناد3355142042086030

جامعة بغداد/كلية العلوم577اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيبراق عادل فاضل جاسم3356132041012023

جامعة بغداد/كلية العلوم577اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيحسن محسن محمد حسين3357132041031010

جامعة بغداد/كلية العلوم577اعدادية االنفال للبناتاحيائيفاطمه ضياء سعود عليوي3358102042101093

جامعة بغداد/كلية العلوم577ثانوية فدك للبناتاحيائيعذراء سليم كريم عليوي3359142042070095

جامعة بغداد/كلية العلوم577اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيسما تحسين مكي صالح3360132042086064
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جامعة بغداد/كلية العلوم577اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفرح محمد عبد الحسن جباره3361232042087288

جامعة بغداد/كلية العلوم577اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمحمد جمال حسن علي3362192041015059

جامعة بغداد/كلية العلوم577اعدادية القناة للبناتاحيائيميمونه رعد زاهد سعيد3363132042072082

جامعة بغداد/كلية العلوم577اعدادية الفرح للبناتاحيائيصفا محمد خليل ابراهيم3364142042125035

جامعة بغداد/كلية العلوم577ثانوية المتميزيناحيائيعلي احمد محمد ملك3365132041016063

جامعة بغداد/كلية العلوم577ثانوية المتميزاتاحيائيريم عبد العزيز عامر كاظم3366132042108041

جامعة بغداد/كلية العلوم576اعدادية السويس للبنيناحيائيفيصل احسان علي كامل3367132041006041

جامعة بغداد/كلية العلوم576اعدادية بغداد للبناتاحيائيرويده ليث حميد حسين3368102042117047

جامعة بغداد/كلية العلوم576اعدادية النصر للبناتاحيائيرقيه باسم صبحي كريم3369122042112075

جامعة بغداد/كلية العلوم576اعدادية االنفال للبناتاحيائيسما عمر محمد جابر3370102042101069

جامعة بغداد/كلية العلوم576ثانوية الراشد االهلية للبنيناحيائيمصطفى رائد ماهر علي3371192041119015

جامعة بغداد/كلية العلوم576اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيغسق عالء ناصر قاسم3372152042050092

جامعة بغداد/كلية العلوم576اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيمروه منذر شاكر محمود3373142042067113

جامعة بغداد/كلية العلوم576اعدادية المسيب للبنيناحيائيسجاد لؤي صبار عليوي3374232041009048

جامعة بغداد/كلية العلوم576ثانوية البتول للمتميزاتاحيائينور الهدى صباح امير أينه3375152042057078

جامعة بغداد/كلية العلوم576ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيفرقان عبد السادة عبد الصاحب فنجان3376112042149049

جامعة بغداد/كلية العلوم575ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيمريم حسين علي خضير3377132042281125

جامعة بغداد/كلية العلوم575ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيامنه سليم مريوش زامل3378142042104005

جامعة بغداد/كلية العلوم575اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمروان ياسين علوان خلف3379192041009304

جامعة بغداد/كلية العلوم575ثانوية المعرفة للبناتاحيائيدانيه محمد لفته شاكر3380142042106009

جامعة بغداد/كلية العلوم575اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيحوراء موسى محمد علي3381152042054068

جامعة بغداد/كلية العلوم575ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزينب مهدي جاسم عبد3382142042093040

جامعة بغداد/كلية العلوم575اعدادية البتول للبناتاحيائيفاطمه عمر محمد عبد اللطيف3383112042072109

جامعة بغداد/كلية العلوم575ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيغفران عادل طماس احمد3384122042020073

جامعة بغداد/كلية العلوم575اعدادية رفيدة للبناتاحيائيسما صالح مجيد حميد3385112042106057

جامعة بغداد/كلية العلوم575اعدادية سيناء للبنيناحيائيمحمد شاكر غالم مصطفى3386132041019013

جامعة بغداد/كلية العلوم575ثانوية بلقيس للبناتاحيائيتقى عادل ثجيل حسين3387262042116011

جامعة بغداد/كلية العلوم575ثانوية فاطمة للبناتاحيائيمريم جاسم قاسم محمد3388212042105099

جامعة بغداد/كلية العلوم575ثانوية المسرة للبناتاحيائيحوراء مازن عباس كريم3389112042193011

جامعة بغداد/كلية العلوم574ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيتقى فالح احمد الياس3390132042134007

جامعة بغداد/كلية العلوم574ثانوية دجلة للبناتاحيائينور شهاب احمد ابراهيم3391102042095083

جامعة بغداد/كلية العلوم574اعدادية البتول للبناتاحيائيزهراء خليل ابراهيم فياض3392112042072065

جامعة بغداد/كلية العلوم574اعدادية المستقبل للبناتاحيائيامنية ليث عبد الكريم حسناوي3393112042101002

جامعة بغداد/كلية العلوم574ثانوية االستقالل للبناتاحيائيرفل احمد صالح حمد3394132042075021

جامعة بغداد/كلية العلوم574اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيايه صبحي امير اينه3395152042054024
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جامعة بغداد/كلية العلوم574اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب فؤاد محمد علي صادق3396142042111134

جامعة بغداد/كلية العلوم574ثانوية الرشاد للبنيناحيائيايوب مانع خلف جاروب3397192041050006

جامعة بغداد/كلية العلوم574اعدادية الزهور للبناتاحيائيشكران عبد الستار عبد الجبار حسن3398142042080038

جامعة بغداد/كلية العلوم574ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيبناز احمد محمود احمد3399102042078027

جامعة بغداد/كلية العلوم573اعدادية المسرة للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد زغير3400152042041053

جامعة بغداد/كلية العلوم573ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيساره يونس مطلك حسين3401142042135021

جامعة بغداد/كلية العلوم573اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء احمد حسين خطار3402142042140052

جامعة بغداد/كلية العلوم573اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيعثمان مطني علي اسماعيل3403102041032022

جامعة بغداد/كلية العلوم573اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرولى رياض محمد حسن3404112042076058

جامعة بغداد/كلية العلوم573اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه طارق محمد حمزه3405142042136052

جامعة بغداد/كلية العلوم573ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيعلياء محمود عبد الواحد حمد3406102042137072

جامعة بغداد/كلية العلوم573اعدادية االنفال للبناتاحيائيساره خضر نعمان حمد3407102042101062

جامعة بغداد/كلية العلوم573ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيرفاه محمد حسين حيدر3408132042079016

جامعة بغداد/كلية العلوم573اعدادية الفداء للبناتاحيائيزهراء سالم عبد صالح3409142042100063

جامعة بغداد/كلية العلوم573ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيديما نزار حسين محمد صالح3410142042112029

جامعة بغداد/كلية العلوم573ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيريم عالء نجم عبد هللا3411102042084013

جامعة بغداد/كلية العلوم573ثانوية الخنساء للبناتاحيائيرحاب فراس يوسف فخري3412212042117019

جامعة بغداد/كلية العلوم573اعدادية البطولة للبناتاحيائياالء عبد الهادي نواف احمد3413102042110008

جامعة بغداد/كلية العلوم572ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيعذراء خلدون برهان عبد3414132042121160

جامعة بغداد/كلية العلوم572اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزهراء صالح لفته عبيد3415112042080055

جامعة بغداد/كلية العلوم572ثانوية الزهراء للبناتاحيائيسارة محمود سعدي محمود3416112042088027

جامعة بغداد/كلية العلوم572اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينبأ مهند ريسان شاوي3417152042048166

جامعة بغداد/كلية العلوم572ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعمر ساجد ناصر حسين3418122041020102

جامعة بغداد/كلية العلوم572ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيريام سالم يحيى عبد النبي3419152042060006

جامعة بغداد/كلية العلوم572ثانوية المنصور االهلية للبناتاحيائيريان قاسم حسين اسماعيل3420112042125004

جامعة بغداد/كلية العلوم572ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيعائشه علي جالل ابراهيم3421322042029044

جامعة بغداد/كلية العلوم572اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي عقيل ابراهيم سلمان3422112041058090

جامعة بغداد/كلية العلوم572اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمحمد جاسم يابر بدي3423142041003083

جامعة بغداد/كلية العلوم572اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيايه منذر ملوكي عبدهللا3424192042189033

جامعة بغداد/كلية العلوم572اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمصطفى عبد الزهره هاشم كاظم3425152041004066

جامعة بغداد/كلية العلوم572اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهدى صالح مزهر مطلب3426112042073098

جامعة بغداد/كلية العلوم572اعدادية البتول للبناتاحيائياسراء فاضل وهب طاهر3427112042072010

جامعة بغداد/كلية العلوم572اعدادية البتول للبناتاحيائيفرح محمد كيطان سلمان3428112042072111

جامعة بغداد/كلية العلوم572الخارجياتاحيائيلبنى عبدالستار عيسى عبدالفتاح3429102042401069

جامعة بغداد/كلية العلوم572اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي بشار ايدام فريح3430152041001067
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جامعة بغداد/كلية العلوم572اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيخديجه سعدي محمد بني3431142042134047

جامعة بغداد/كلية العلوم572ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيبراء ثامر حسان علوان3432112042104011

جامعة بغداد/كلية العلوم572اعدادية العامرية للبنيناحيائينبيل لؤي عبد القادر حمادي3433102041020174

جامعة بغداد/كلية العلوم572اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء هاشم محمد عكار3434142042110119

جامعة بغداد/كلية العلوم572ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرونق عباس عبود عصمان3435122042109052

جامعة بغداد/كلية العلوم572االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد وليد ماهر غانم3436132041010048

جامعة بغداد/كلية العلوم571اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء سمير علي حسن3437132042118112

جامعة بغداد/كلية العلوم571ثانوية المعرفة للبناتاحيائيحنين باسم ناصر مهدي3438112042133019

جامعة بغداد/كلية العلوم571ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتاحيائيعرفان صباح مجبل خلف3439142042221025

جامعة بغداد/كلية العلوم571اعدادية النصر للبناتاحيائيسجى عالء كاطع عباس3440122042112141

جامعة بغداد/كلية العلوم571ثانوية القدوة المختلطةاحيائياية اسماعيل احمد محيميد3441102042161001

جامعة بغداد/كلية العلوم571ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيرقيه حيدر حسين اسد هللا3442102042094033

جامعة بغداد/كلية العلوم571اعدادية البتول للبناتاحيائيصفيه نبيل سمير فخري3443112042072088

جامعة بغداد/كلية العلوم571إعدادية المقدام للبنيناحيائيكميل عادل اسحق عاشور3444142041017089

جامعة بغداد/كلية العلوم571اعدادية اليمن للبنيناحيائييحيى خالد عبد هللا محمد3445102041016064

جامعة بغداد/كلية العلوم571اعدادية الفرح للبناتاحيائيمريم مؤيد جاسم عباس3446142042125048

جامعة بغداد/كلية العلوم571اعدادية ام ايمن للبناتاحيائينور علي عبد القادر شكور3447142042134173

جامعة بغداد/كلية العلوم571اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائياسراء عبد الرزاق عبد المطلب حسن3448152042046017

جامعة بغداد/كلية العلوم571اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينور الهدى حبيب كاظم فضل3449152042054284

جامعة بغداد/كلية العلوم571اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيفاطمة حيدر عزت حمزة3450122042110066

جامعة بغداد/كلية العلوم571اعدادية التعاون للبناتاحيائيرواسي تموز حكمت علي3451112042105054

جامعة بغداد/كلية العلوم571اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيتبارك عادل هاشم محمد3452152042048027

جامعة بغداد/كلية العلوم571ثانوية شط العرب للبناتاحيائياثمار هاشم محمد رجه3453112042062001

جامعة بغداد/كلية العلوم571اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيكوثر عامر عبد هللا عباس3454152042054222

جامعة بغداد/كلية العلوم571اعدادية المستقبل للبناتاحيائيايه جواد عباس عبد الجليل3455112042101007

جامعة بغداد/كلية العلوم571ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيميار ثائر عدنان لفته3456142042149067

جامعة بغداد/كلية العلوم571اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيأعراف خالد رحيم عالوي3457152042054001

جامعة بغداد/كلية العلوم571ثانوية الغد النموذجية االهلية للبناتاحيائيرباب كاظم علي عبود3458102042127003

جامعة بغداد/كلية العلوم571ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيامنه داود وحيد طليل3459282042190244

جامعة بغداد/كلية العلوم571ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتاحيائيامنه محمد سليم عباس3460132042087001

جامعة بغداد/كلية العلوم571ثانوية المتميزيناحيائيزين العابدين علي حسين حمزه3461132041016039

جامعة بغداد/كلية العلوم570اعدادية االعظمية للبناتاحيائيرحمه عبد اللطيف طه لطيف3462132042073032

جامعة بغداد/كلية العلوم570اعدادية الهدى للبناتاحيائينور أحمد حميد جاسم3463152042047132

جامعة بغداد/كلية العلوم570ثانوية الغزالي المسائية للبنيناحيائيمبدر اركان جبار عبيد3464102041202046

جامعة بغداد/كلية العلوم570ثانوية االنبار للبناتاحيائيشروق نصرت أحميد جدوع3465192042153061
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جامعة بغداد/كلية العلوم570ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيايات عبد الرحمن حمادي مهدي3466182042232004

جامعة بغداد/كلية العلوم570ثانوية الضحى للبناتاحيائيزهراء رحيم محمد حسن3467142042089021

جامعة بغداد/كلية العلوم570اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيمريم قاسم محمد خليل3468102042109080

جامعة بغداد/كلية العلوم570ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيزهراء طارق محمود نجم3469192042217060

جامعة بغداد/كلية العلوم570اعداية المعراج للبناتاحيائيايه لؤي نجم عبد3470102042113015

جامعة بغداد/كلية العلوم570اعدادية االنتصار للبناتاحيائينارين ئاري طه عثمان3471132042091114

جامعة بغداد/كلية العلوم570اعدادية العامرية للبناتاحيائيزينه انور هاشم علي3472102042118058

جامعة بغداد/كلية العلوم570اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيقادم حسين عريس محيي3473152041003072

جامعة بغداد/كلية العلوم570ثانوية المنصور االهلية للبناتاحيائياية سمير احمد موسى3474112042125001

جامعة بغداد/كلية العلوم570ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيساره عمر عباس حسين3475122042132009

جامعة بغداد/كلية العلوم570اعدادية االعظمية للبناتاحيائيجويريه منذر سلمان حسين3476132042073021

جامعة بغداد/كلية العلوم570اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيرقيه عباس مهدي عبد هللا3477152042048064

جامعة بغداد/كلية العلوم570اعدادية االمال للبناتاحيائيهاجر صفاء طالب علي3478112042070163

جامعة بغداد/كلية العلوم570اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه تأميم عبيس خضير3479132042070029

جامعة بغداد/كلية العلوم570ثانوية الربيع للبناتاحيائيمالك طالب محمد علوان3480122042081014

جامعة بغداد/كلية العلوم570ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيبتول فخري محسن مرماص3481142042225039

جامعة بغداد/كلية العلوم570ثانوية المناهل االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الكريم عباس حسين3482142041179031

جامعة بغداد/كلية العلوم570اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسين احمد اسماعيل احمد3483102041026074

جامعة بغداد/كلية العلوم570الخارجياتاحيائياقبال حامد حمد كاظم3484112042401010

جامعة بغداد/كلية العلوم570ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيروان مهدي جلوب راضي3485102042223057

جامعة بغداد/كلية العلوم570ثانوية ايالف للبناتاحيائيتبارك علي محسن عبد الحسين3486142042105012

جامعة بغداد/كلية العلوم570اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيبتول عبد الرحيم كريم مهدي3487152042049011

جامعة بغداد/كلية العلوم570ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيفرح حسين علوان عيدان3488112042149047

جامعة بغداد/كلية العلوم570اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيرقيه عبد الحسين جاسم الزم3489152042048065

جامعة بغداد/كلية العلوم570ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيهاجر حامد موسى جاسم3490102042129022

جامعة بغداد/كلية العلوم570اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه حسن علي جبر3491132042071112

جامعة بغداد/كلية العلوم570ثانوية الفردوس للبناتاحيائيحنان خالد جمال رجب3492102042090033

جامعة بغداد/كلية العلوم569ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي بهاء منذر رديف3493132041037060

جامعة بغداد/كلية العلوم569ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيحسين وليد خالد عبد االمير3494222041058041

جامعة بغداد/كلية العلوم569اعدادية االمال للبناتاحيائيداليا طارق جاسم حمادي3495112042070037

جامعة بغداد/كلية العلوم569ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيمريم عادل جبار صالح3496132042123024

جامعة بغداد/كلية العلوم569اعدادية عنة للبنيناحيائياسامه محمد شاكر محمود3497192041021010

جامعة بغداد/كلية العلوم569ثانوية مؤتة للبناتاحيائيضحى احمد عاشور خضير3498112042116024

جامعة بغداد/كلية العلوم569اعدادية الكرامة للبناتاحيائيعلياء سامي رهيف حمود3499142042111183

جامعة بغداد/كلية العلوم569ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيتبارك رياض عبيد الوي3500112042126007
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جامعة بغداد/كلية العلوم569اعدادية المثنى للبنيناحيائيأسامة خيري عباس حسين3501102041022011

جامعة بغداد/كلية العلوم569ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمه محمد حيدر عبد الكريم3502102042102032

جامعة بغداد/كلية العلوم569ثانوية دمشق للبناتاحيائيفاطمه خليل ابراهيم احمد3503182042203069

جامعة بغداد/كلية العلوم569اعدادية االنفال للبناتاحيائياسماء جمال ابراهيم حمادي3504102042101007

جامعة بغداد/كلية العلوم569ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيسهى سامى عباس حسن3505112042067078

جامعة بغداد/كلية العلوم569اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه جاسم كاظم رسن3506112042076132

جامعة بغداد/كلية العلوم569اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمنتظر محمد علي حمود3507142041029071

جامعة بغداد/كلية العلوم569ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيداليا غانم محمد طه3508142042190013

جامعة بغداد/كلية العلوم569اعدادية ام القرى للبناتاحيائيبتول سعد سالم محمد3509142042079016

جامعة بغداد/كلية العلوم569اعدادية الحريري للبناتاحيائيزينب محمد حميد محمد3510132042117136

جامعة بغداد/كلية العلوم569ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيرهف محمد ثامر عبد الجبار3511142042104029

جامعة بغداد/كلية العلوم569اعدادية الحرية للبناتاحيائيتبارك جميل جليل مهدي3512122042107047

جامعة بغداد/كلية العلوم569ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيهبه محمد هاشم جعفر3513132042100127

جامعة بغداد/كلية العلوم569اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيفاطمه احمد حسن خليف3514122042087059

جامعة بغداد/كلية العلوم569ثانوية المسرة للبناتاحيائيزهراء ثامر عبد الساده عبد3515112042193020

جامعة بغداد/كلية العلوم568ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي نعمان نافع حميد3516142041007076

جامعة بغداد/كلية العلوم568ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمصطفى ناظم عبد هللا حسين3517192041114108

جامعة بغداد/كلية العلوم568ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيتماره كريم يوسف حسن3518102042223030

جامعة بغداد/كلية العلوم568اعدادية الفاروق للبناتاحيائيجنى جاسم عباس جاسم3519102042119020

جامعة بغداد/كلية العلوم568اعدادية االنفال للبناتاحيائيمنال محمد علي احمد3520102042101111

جامعة بغداد/كلية العلوم568اعدادية البسالة للبناتاحيائيزهراء محمد خليفه حمد3521132042092034

جامعة بغداد/كلية العلوم568ثانوية اسماء للبناتاحيائيساره سلمان محمد كاظم3522112042100011

جامعة بغداد/كلية العلوم568ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيريم محمد جاسب جبر3523142042095038

جامعة بغداد/كلية العلوم568اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمود عامر صادق فليح3524102041013147

جامعة بغداد/كلية العلوم568اعدادية العامرية للبناتاحيائيرؤيا موفق عبد هللا سلمان3525102042118036

جامعة بغداد/كلية العلوم568اعدادية البسالة للبناتاحيائيلجين جواد عبد الكاظم حسن3526132042092067

جامعة بغداد/كلية العلوم568اعدادية الكرامة للبناتاحيائينبأ مهدي جبر زبون3527142042111261

جامعة بغداد/كلية العلوم568ثانوية الثوار للبنيناحيائيصالح ابراهيم عبد جاسم3528112041012015

جامعة بغداد/كلية العلوم568اعدادية الحريري للبناتاحيائيعائشه عبدالفتاح عبدالجبار طعمه3529192042193076

جامعة بغداد/كلية العلوم568ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائينسيبه ياسر وليد خالد3530212042183051

جامعة بغداد/كلية العلوم568إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمهدي عادل عبد الرحمن علي3531142041019117

جامعة بغداد/كلية العلوم568اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزينب طاهر رحيم عبد النبي3532152042080178

جامعة بغداد/كلية العلوم568ثانوية الوثبة للبناتاحيائيايات محمد حسين نعمه3533102042105003

جامعة بغداد/كلية العلوم568اعدادية فلسطين للبناتاحيائيبتول مهند عبد الهادي جاسم3534102042114010

جامعة بغداد/كلية العلوم568اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهدير مهند محمد مهدي3535112042073099
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جامعة بغداد/كلية العلوم568اعدادية النهار للبناتاحيائيرواس عادل بهاء الدين قاسم3536112042127016

جامعة بغداد/كلية العلوم568ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيسجى سمير احمد موسى3537112042215203

جامعة بغداد/كلية العلوم568ثانوية بغداد األهلية للبنيناحيائيزيد مؤيد عبد الهادي حسين3538152041023003

جامعة بغداد/كلية العلوم568ثانوية اغادير للبناتاحيائيزينب لؤي مجيد عبد اللطيف3539112042103043

جامعة بغداد/كلية العلوم568ثانوية السعادة للبناتاحيائيتبارك احمد نجم عبد3540142042120009

جامعة بغداد/كلية العلوم568اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيريام ماهر سلوم صخي3541142042136026

جامعة بغداد/كلية العلوم568ثانوية المربد المختلطةاحيائيدعاء وادي علي عباس3542112042152004

جامعة بغداد/كلية العلوم568اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائينرجس محمد شاوي حسين3543142042099072

جامعة بغداد/كلية العلوم568ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيامنه امجد عبد بحر3544102042078013

جامعة بغداد/كلية العلوم568ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيشمس فالح حسن علوان3545102042078129

جامعة بغداد/كلية العلوم567ثانوية المتميزاتاحيائيمسك اسعد كاظم عوده3546142042094143

جامعة بغداد/كلية العلوم567اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيفاطمه سعيد رشيد محمد3547152042054209

جامعة بغداد/كلية العلوم567اعدادية المثنى للبنيناحيائيجياد محمد جياد جاسم3548102041022025

جامعة بغداد/كلية العلوم567اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيطيف احمد مزعل سهيل3549112041016055

جامعة بغداد/كلية العلوم567ثانوية الضحى للبناتاحيائيمريم عمار جعفر صادق3550122042121027

جامعة بغداد/كلية العلوم567اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسجى كاظم حسين صباح3551132042118155

جامعة بغداد/كلية العلوم567ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيلينه سعد رياض عبد الرزاق3552132042134030

جامعة بغداد/كلية العلوم567اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيفرقان ثابت مهدي صالح3553132041009031

جامعة بغداد/كلية العلوم567اعدادية الحرية للبناتاحيائينرمين عالء فاضل محمد3554122042107218

جامعة بغداد/كلية العلوم567اعدادية ابابيل للبنيناحيائيمرتضى محمد كريم دعيم3555132041011043

جامعة بغداد/كلية العلوم567اعدادية االنفال للبناتاحيائيافنان عالء حسين علوان3556102042101011

جامعة بغداد/كلية العلوم567ثانوية االستقالل للبناتاحيائياسما احمد سويدان خضير3557132042075001

جامعة بغداد/كلية العلوم567اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمبين فراس ستار محمد3558152042054226

جامعة بغداد/كلية العلوم567اعدادية جرير للبناتاحيائيرقيه عباس مطلق محمد3559122042089033

جامعة بغداد/كلية العلوم567اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيغدير سمير مطر ناصر3560152042054188

جامعة بغداد/كلية العلوم567ثانوية عدن للبنيناحيائييوسف جاسم احمد شاهر3561202041084083

جامعة بغداد/كلية العلوم567اعدادية العامرية للبناتاحيائيهبه ماهر عزيز عبد الغفور3562102042118136

جامعة بغداد/كلية العلوم567اعدادية الحكيم للبنيناحيائيإيهاب جمال يحيى صالح3563112041032010

جامعة بغداد/كلية العلوم567ثانوية بابل للبناتاحيائيهبه سعيد لطيف جاسم3564122042095049

جامعة بغداد/كلية العلوم567اعدادية التعاون للبناتاحيائياسراء رائد مؤيد عبد الرحمن3565112042105003

جامعة بغداد/كلية العلوم567ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيراوان صباح درع حسين3566112042217025

جامعة بغداد/كلية العلوم567ثانوية الرباب للبناتاحيائيرقيه علي كاظم عبد علي3567152042052022

جامعة بغداد/كلية العلوم567اعدادية الحرية للبناتاحيائيايه مرتضى حافظ ابراهيم3568122042107028

جامعة بغداد/كلية العلوم567ثانوية الحضارة للبناتاحيائيرواء جمعه احمد حسين3569102042108043

جامعة بغداد/كلية العلوم567اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسين محمد علي حسين3570122041030048
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جامعة بغداد/كلية العلوم567اعدادية السيوطي للبنيناحيائيرضوان كريم حسون سهيل3571112041054010

جامعة بغداد/كلية العلوم567اعدادية االمام علي للبنيناحيائيارشد سليم حسين شنان3572232041002017

جامعة بغداد/كلية العلوم567اعدادية الرسالة للبناتاحيائيندى ميثم عبد محمد3573102042115151

جامعة بغداد/كلية العلوم567ثانوية المجيد المختلطةاحيائيعبد الوهاب احمد موسى شهاب3574182041105007

جامعة بغداد/كلية العلوم567اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيمصطفى مهدي كاظم مانع3575152041008067

جامعة بغداد/كلية العلوم566ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمة حسن صباح جبر3576112042113102

جامعة بغداد/كلية العلوم566ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيزينب سعد مرتضى هادي3577142042085015

جامعة بغداد/كلية العلوم566اعدادية حطين للبناتاحيائيمريم خالد عدنان ابراهيم3578132042103050

جامعة بغداد/كلية العلوم566ثانوية المشاهده للبناتاحيائينور تاجر محمد احمد3579122042080043

جامعة بغداد/كلية العلوم566اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيفاطمه شهاب كيطان دشتي3580152042080270

جامعة بغداد/كلية العلوم566ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيمنار مهند صفر محمد رضا3581142042104069

جامعة بغداد/كلية العلوم566اعدادية الشعب للبناتاحيائينبأ احمد ضياء نصيف3582132042098149

جامعة بغداد/كلية العلوم566ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائينور الهدى صباح يوسف خضير3583102042131047

جامعة بغداد/كلية العلوم566ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيفاطمه كاظم كريم فنجان3584142042225237

جامعة بغداد/كلية العلوم566اعدادية االستقامة للبناتاحيائيرقيه جليل دعير احديب3585152042058031

جامعة بغداد/كلية العلوم566اعدادية التقى للبناتاحيائيغسق خالد يوسف محمد3586112042071079

جامعة بغداد/كلية العلوم566اعدادية عائشة للبناتاحيائيطيبة مؤيد عبد الكريم حسين3587142042074098

جامعة بغداد/كلية العلوم566ثانوية االسوار للبناتاحيائيلينا علي محسن مظلوم3588132042076030

جامعة بغداد/كلية العلوم566ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيسجاد عوده مجبل صحن3589152041071159

جامعة بغداد/كلية العلوم566اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيزينب قيس اشرف اسماعيل3590192042188066

جامعة بغداد/كلية العلوم566ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيمالك عباس محمد كاظم3591112042114093

جامعة بغداد/كلية العلوم566اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحنين جاسم باني جبر3592152042046055

جامعة بغداد/كلية العلوم566اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائيسجاد حيدر نعمة طعمه3593142041201017

جامعة بغداد/كلية العلوم566ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيشهد هيثم مناف عبد الستار3594142042199021

جامعة بغداد/كلية العلوم566أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائينبيهه رشيد هادي حسين3595192042369365

جامعة بغداد/كلية العلوم566ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيدانيه عمار مخلف جاسم3596142042112026

جامعة بغداد/كلية العلوم566ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيزهراء عباس عبد هللا عطيه3597112042067059

جامعة بغداد/كلية العلوم566اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينه جميل صاحب داود3598142042111137

جامعة بغداد/كلية العلوم566اعدادية المثنى للبنيناحيائيأسامة رأفت صباح ناصر3599102041022012

جامعة بغداد/كلية العلوم566اعدادية حديثة للبناتاحيائيبروج كرامي عبدالغفور علي3600192042199005

جامعة بغداد/كلية العلوم566ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد علي حسين زبون زامل3601122041001105

جامعة بغداد/كلية العلوم566اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعلي ظافر هادي علي3602162041105040

جامعة بغداد/كلية العلوم565ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيساره ليث موفق حميد3603132042121124

جامعة بغداد/كلية العلوم565اعدادية البصرة للبناتاحيائيبتول نجم عبد حسين3604112042109019

جامعة بغداد/كلية العلوم565اعدادية االنفال للبناتاحيائيزينه عمران احمد خضير3605102042101061
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جامعة بغداد/كلية العلوم565ثانوية الرباط للبناتاحيائيهدى حسين شنيت خزعل3606112042121071

جامعة بغداد/كلية العلوم565اعدادية الحرية للبناتاحيائيفاطمه عماد جواد بهجت3607122042107173

جامعة بغداد/كلية العلوم565اعدادية الفوز للبناتاحيائيمريم علي نجم محمد3608122042094239

جامعة بغداد/كلية العلوم565اعدادية رقية للبناتاحيائيسبأ خضر جاسم حمد3609112042069019

جامعة بغداد/كلية العلوم565ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيعلي قاسم محمد زغير3610142041202046

جامعة بغداد/كلية العلوم565اعدادية المقدادية للبناتاحيائيتراث فالح حسن فليح3611212042140057

جامعة بغداد/كلية العلوم565ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيتبارك ثامر حسين عطيه3612132042281036

جامعة بغداد/كلية العلوم565اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيشيماء علي عابد خليفة3613112042068052

جامعة بغداد/كلية العلوم565اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيامنه خليف عوده سلمان3614142042067017

جامعة بغداد/كلية العلوم565ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمؤمن باسم جاسم محمد3615192041001079

جامعة بغداد/كلية العلوم565ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائياحمد حميد مدلول حسون3616152041071012

جامعة بغداد/كلية العلوم565.0اعدادية زينب للبناتاحيائيشمس وليد رسن عالوي3617142042110156

جامعة بغداد/كلية العلوم565.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيمنار هادي عبد عبد عون3618122042114080

جامعة بغداد/كلية العلوم565.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيحسين عالء مبدر محمد3619142041042012

جامعة بغداد/كلية العلوم565.0اعدادية المأمون للبنيناحيائياحمد قاسم جليل قاسم3620102041006002

جامعة بغداد/كلية العلوم565.0اعدادية الداودي للبنيناحيائياحمد ماجد عبد الرحمن عبد اللطيف3621102041029002

جامعة بغداد/كلية العلوم565.0ثانوية باب العلم للبناتاحيائيرسل عمار جبار عبد3622122042123008

جامعة بغداد/كلية العلوم565.0اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه علي مخيط درويش3623132042107114

جامعة بغداد/كلية العلوم565.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيضحى فراس عبيد حمادي3624112042082025

جامعة بغداد/كلية العلوم565.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيسجى طه عبد خلف3625152042054152

جامعة بغداد/كلية العلوم565.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيهبة مؤتمر حسين خشان3626112042112117

جامعة بغداد/كلية العلوم565.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيدعاء طاهر حيدر احمد3627152042047151

جامعة بغداد/كلية العلوم565.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيزينب طه ياسين حمادي3628212042294100

جامعة بغداد/كلية العلوم565.0ثانوية دجلة للبناتاحيائينبا رياض نوري داود3629332042038035

جامعة بغداد/كلية العلوم565.0ثانوية سومر للبناتاحيائينبأ عالء موسى عبد هللا3630142042072123

جامعة بغداد/كلية العلوم565.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبراء صباح جبار حسين3631142042111046

جامعة بغداد/كلية العلوم565.0ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيزهراء علي اكبر محمد علي3632132042123011

جامعة بغداد/كلية العلوم565.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيكماله عارف عبدالرزاق عسكر3633192042201020

جامعة بغداد/كلية العلوم564.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيشهد داود عبد علي مثنى3634132042121140

جامعة بغداد/كلية العلوم564.4ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيفرح حيدر اكرم محمود3635102042078159

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيهبه نبيل هادي فرج3636132042117276

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0مدارس المتنبي االهلية في تركيا - بولواحيائيياسمين سرمد حسن صالح3637132042221009

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمريم فالح صالح الدين احمد3638152042054246

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمروه احمد حسين علي3639142042111225

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيحارث سعد توفيق نجم3640192041009078
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جامعة بغداد/كلية العلوم564.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيايات ابراهيم جبار عبد3641142042099004

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيدعاء حامد سلطان حسين3642112042114033

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيشهد وسيم محمد لفته3643132042126047

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيأواب مؤمل عبد الحسن فيحان3644132041054001

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0اعدادية زينب للبناتاحيائيطيبه وسام محمود مهدي3645142042110174

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء رشيد حميد خفيف3646132042118108

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0ثانوية النضال للبناتاحيائيلينا عمر خالد محمد3647102042102035

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0ثانوية سومر للبناتاحيائيفاطمة عصام جواد ابراهيم3648142042072103

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيفاطمة ماجد سلطان سلمان3649132042099033

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0اعدادية العزة للبناتاحيائيمريم كرم علي عبد المالك3650122042118063

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائينورة فاضل شمخي جري3651112042218085

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيسامر حسام عواد خليفه3652192041027011

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيآيات حيدر جالي عبيد3653212042100002

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيسارة سعيد فرحان عوده3654142042190024

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيمريم ذياب هاشم عباس3655102042109078

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعياحيائيزهراء علي صبري بندر3656132042081011

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء عدنان خورشيد مراد3657152042047061

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيزينب ستار كاظم مطلك3658112042108051

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد هللا مالك عبد الحميد حمد3659102041013083

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور الهدى قيس نعمه رحيم3660142042111270

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيحنين ابوبكر سعد عبداللطيف3661192042383051

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحيدر حكمان سايه مير نوروز3662152041011054

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيرند اسماعيل خزعل رشيد3663142042112038

جامعة بغداد/كلية العلوم564.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيروكان عزت حسين علي3664112041005034

جامعة بغداد/كلية العلوم563.4ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيهاجر محمد جدعان جاسم3665102042100121

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيشهد حسن هادي جواد3666142042090070

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0اعدادية البتول للبناتاحيائيهاجر نزار شعالن محمد3667112042072146

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمريم رعد حمودي شاكر3668222042128103

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0اعدادية البتول للبناتاحيائيهديل فاضل داود سلمان3669112042072153

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيغدير عالء احمد علي3670112042101030

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0اعدادية التقى للبناتاحيائيترتيل رحيم حسن رسن3671112042071025

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيعال ماهر علي قاسم3672132042073070

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائينبأ نعمه خلف شهاب3673102042131046

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيشمس سعد اسماعيل حمود3674112042110056

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم محمد حسين عذير3675152042045085
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جامعة بغداد/كلية العلوم563.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيفرح اسمر جاسم محمد3676102042123047

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0اعدادية التقى للبناتاحيائيتبارك سلمان حمزة منصور3677112042071024

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين سعدون فريح3678142042080058

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيايه بكر فؤاد سلمان3679192042383031

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيمريم عالء سلوم عبد الحسين3680122042110075

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0ثانوية السجى للبناتاحيائيألق شفيق جعفر عباس3681112042138001

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيمريم سعد فاضل عبد الحسين3682272042065115

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0ثانوية الرباب للبناتاحيائياسراء محمد عوده عاكول3683152042052004

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيشهد سهل لطيف لعيبي3684102042136018

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزهراء سعد سليمان نجم3685112042074036

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيسما ستار ذياب سلمان3686142042067077

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبلسم محمود علي علوان3687112042076024

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0ثانوية سيوان للبنيناحيائيابراهيم عدنان جياد حمد3688312041003001

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائينيزك قادر هيال شافي3689102042123059

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيكرار جمال عبد الحسين عيسى3690142041022071

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيتبارك داود عبد عزيز3691142042111055

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيبنين مشتاق حسن حسين3692112042085015

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيزينب جالل جبار عطيه3693132042098079

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيفاطمه الزهراء رسول وعل محسن3694122042102063

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيحسين علي اسماعيل عباس3695122041031054

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0اعدادية جرير للبناتاحيائيزينب هادي حمود ناهض3696122042089058

جامعة بغداد/كلية العلوم563.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء مرتضى عبد علي محمد3697112042077042

جامعة بغداد/كلية العلوم562.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمصطفى عصام نعمة علي3698122041001121

جامعة بغداد/كلية العلوم562.3ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمصطفى عامر محمد ابراهيم3699102041002167

جامعة بغداد/كلية العلوم562.2ثانوية المتميزاتاحيائيبراء عدنان محيسن علي3700282042079009

جامعة بغداد/كلية العلوم562.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيروى قاسم عبد الرزاق حسين3701112042108041

جامعة بغداد/كلية العلوم562.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايمان احمد هادي رويني3702142042111036

جامعة بغداد/كلية العلوم562.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائياحمد ماجد محمد جاسم3703212041088008

جامعة بغداد/كلية العلوم562.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيزينب علي حسين عبدعلي3704132042283078

جامعة بغداد/كلية العلوم562.0اعدادية القناة للبناتاحيائينور عادل فائق مهدي3705132042072088

جامعة بغداد/كلية العلوم562.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحسن مهند عبد الكريم عبد الرزاق3706102041013040

جامعة بغداد/كلية العلوم562.0اعدادية جرير للبناتاحيائيفاطمه محمد رضا حسين3707122042089074

جامعة بغداد/كلية العلوم562.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيرياحين جمال جاسم محمد3708102042118047

جامعة بغداد/كلية العلوم562.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيطيبه رحيم عبود محمد3709152042054181

جامعة بغداد/كلية العلوم562.0ثانوية سارة للبناتاحيائيمريم نافع كامل محمد3710212042123051
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جامعة بغداد/كلية العلوم562.0ثانوية بابل للبناتاحيائيشفاء عاصم عادل صبيح3711122042095028

جامعة بغداد/كلية العلوم562.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيفريده طه ياسين حبيب3712132042098129

جامعة بغداد/كلية العلوم562.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيشهد رياض شنيشل عبيد3713142042132076

جامعة بغداد/كلية العلوم562.0اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيهالة اسماعيل فاخر هادي3714132042078038

جامعة بغداد/كلية العلوم562.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيايات رعد ماجد حمادي3715132042092004

جامعة بغداد/كلية العلوم562.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائينورس جليل ابراهيم جاسم3716122042020100

جامعة بغداد/كلية العلوم562.0اعدادية جرير للبناتاحيائيتبارك محمود جواد كاظم3717122042089017

جامعة بغداد/كلية العلوم562.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه حسين مسربت عبد3718132042080046

جامعة بغداد/كلية العلوم562.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرقيه عبد الكريم فاضل عبد علي3719132042101028

جامعة بغداد/كلية العلوم562.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي نبيل عبد الحسين رضا3720122041031126

جامعة بغداد/كلية العلوم562.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيزينب الحوراء ستار جبار يوسف3721142042105028

جامعة بغداد/كلية العلوم562.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيموسى ثامر كاظم جاسم3722122041030152

جامعة بغداد/كلية العلوم561.9ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا عبد االمير هادي عبد االمير3723112041010073

جامعة بغداد/كلية العلوم561.8ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائييسر صالح جاسم محمد3724102042100130

جامعة بغداد/كلية العلوم561.5ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيشمس هادي محمود حسن3725142042129040

جامعة بغداد/كلية العلوم561.3ثانوية الحريه للبناتاحيائينور عبد الحكيم عطيه فيصل3726212042143045

جامعة بغداد/كلية العلوم561.2ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيليث عدنان محمود داود3727132041020142

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيحسين علي عبيد حمزه3728112041013013

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب امين جلوب جاسم3729162042165210

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيصبا صبري جهاد رويض3730142042087021

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0اعدادية األمل للبناتاحيائيهاجر علي كردي مهنه3731112042065172

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيرقيه وليد علي صالح3732102042097032

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0ثانوية فدك للبناتاحيائيهدى محمد حماد عدون3733142042070148

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيثراء محمد علي حسين3734142042149012

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0اعداية الهدى للبناتاحيائيتبارك حسين بديوي سلومي3735142042077011

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0ثانوية السياب للبناتاحيائيبنين احمد خضير سهر3736102042077017

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد ياسر عمر جاسم3737112041005097

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيضحى دريد زكي فاضل3738132042074019

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيزهراء علي حسين حيدر3739112042112035

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيمصطفى ستار جبار رسن3740142041173035

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيرقيه جواد حسن كرم هللا3741132042097017

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيبكر محمد احمد حسن3742102041032009

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيالنه احمد دالور فيض هللا احمد3743102042115118

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيبسمه غسان عبد الحافظ مجيد3744102042120017

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيأستبرق عبد الخالق محمد زغير3745152042041045
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جامعة بغداد/كلية العلوم561.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيبنين شاكر لهمود عيدان3746122042102011

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتاحيائيهاجر ربيع ازهر احمد3747132042088009

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيسلسبيل محمد صباح سلمان3748132042077022

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الهدى عالء محسن شويخ3749232042087327

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0اعداية المعراج للبناتاحيائيمريم شاكر محمود جاسم3750102042113086

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائياحمد عامر حنون كاظم3751152041005003

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينور عيسى جار هللا عوده3752152042080351

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0اعدادية النهروان للبنيناحيائيمنتظر فيصل غازي غليم3753152041020061

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزينب ميسر هاشم مهلهل3754112042109053

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيطيبه سمير كاظم عطبان3755142042078067

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمنى نجاح عبيس فليح3756152042046215

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيساره حسين حمزه شمخي3757142042100081

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيآمال باسم مكي زناد3758132042070002

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيايالف ستار محمد فرحان3759102042129004

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيتقى هيثم عباس عبد3760152042048035

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمنار خالد حاجي علي3761152042047120

جامعة بغداد/كلية العلوم561.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيدعاء جمال عبد شقص3762142042074048

جامعة بغداد/كلية العلوم560.9ثانوية المتميزاتاحيائينور الهدى مرتضى كاظم عبد الساده3763142042094159

جامعة بغداد/كلية العلوم560.8ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيندى حميد طارش مهدي3764152042057075

جامعة بغداد/كلية العلوم560.2ثانوية المتميزاتاحيائيليلى جاسم محمد هادي3765142042094127

جامعة بغداد/كلية العلوم560.2ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيمصطفى صباح جبر عبيد3766112041045054

جامعة بغداد/كلية العلوم560.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيتبارك محمد حسان عمران3767102042110026

جامعة بغداد/كلية العلوم560.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيطارق سعيد راضي حسن3768152041015050

جامعة بغداد/كلية العلوم560.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيحنين سالم زمام محسن3769142042080012

جامعة بغداد/كلية العلوم560.0ثانوية التأميم للبناتاحيائيمريم حيدر خليل ابراهيم3770212042111028

جامعة بغداد/كلية العلوم560.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائياكرم عيسى جار هللا عوده3771152041011017

جامعة بغداد/كلية العلوم560.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيريم فارس غانم عبد3772102042140010

جامعة بغداد/كلية العلوم560.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيحوراء عالء عبد الجبار بدن3773142042145089

جامعة بغداد/كلية العلوم560.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين حميد عسكر مهدي3774102041009023

جامعة بغداد/كلية العلوم560.0اعدادية االنفال للبناتاحيائينبأ خليل شالل جبير3775102042101120

جامعة بغداد/كلية العلوم560.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيمنار حقي اسماعيل خليل3776212042113034

جامعة بغداد/كلية العلوم560.0ثانوية المأمون للبناتاحيائييسرى عصام محمد سعيد سلمان3777102042116056

جامعة بغداد/كلية العلوم560.0اعداية الهدى للبناتاحيائيفاطمه الزهراء ماهر حسن رحيم3778142042077047

جامعة بغداد/كلية العلوم560.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيهدى حميد خضير هادي3779152042047148

جامعة بغداد/كلية العلوم560.0ثانوية السياب للبناتاحيائيايه نوفل جاسم حمادي3780102042077015
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جامعة بغداد/كلية العلوم560.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد داود عبد هللا3781142041015029

جامعة بغداد/كلية العلوم560.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيزهراء رياض قاسم مظلوم3782102042123024

جامعة بغداد/كلية العلوم560.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيشروق حمادي بدر عاشور3783152042058071

جامعة بغداد/كلية العلوم560.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيرأفت عماد خالد زبير3784132041055033

جامعة بغداد/كلية العلوم560.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد عقيل عبد الزهره نعيمة3785152041011153

جامعة بغداد/كلية العلوم560.0ثانوية ميسلون االهلية للبنيناحيائيعبد الكريم سعدون علي فيصل3786142041063006

جامعة بغداد/كلية العلوم560.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيعلي مصطفى احمد عبد الرزاق3787102041029037

جامعة بغداد/كلية العلوم560.0اعدادية رقية للبناتاحيائيسجى سعد خضير عباس3788112042069020

جامعة بغداد/كلية العلوم560.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الحسين زياره مطرود3789142042149029

جامعة بغداد/كلية العلوم560.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب عبد الجبار جواد شريف3790102042114027

جامعة بغداد/كلية العلوم560.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينب لؤي ابراهيم مدحت3791102042115066

جامعة بغداد/كلية العلوم560.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيهدير عدنان محمد سلطان3792142042107072

جامعة بغداد/كلية العلوم559.7ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيفاطمه رعد مصطفى محمود3793142042112061

جامعة بغداد/كلية العلوم559.5ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيامنه نزار محمود داود3794102042078016

جامعة بغداد/كلية العلوم559.4ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائينور الحسين خالد نعمه محسن3795142042071060

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائيزهراء علي جواد كاظم3796142042191025

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمنتهى سليم محمد امين جمعه3797102042120102

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيمريم ماجد عبد هللا غالم3798142042149064

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيكوثر طالل كامل فرحان3799112042133052

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيافراح ماهر كطان ناظم3800142042067011

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمقتدى وسام حاتم هاشم3801152041071404

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب اسامه عبد العزيز بشير3802142042078046

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيسجى محمد رحيم يوسف3803112042066038

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيهند محمد عدنان حوم3804102042131050

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيمحمد عيسى باقر حسن3805132041001086

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيرنا نزار حميد حسين3806142042107026

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي وسام سالم هادي3807142041016082

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيكوثر خليل جليل عناد3808122042102068

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيأطياف حسين علي محمد3809112042114003

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيتبارك زياد خلف نايف3810102042125007

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0اعداية الهدى للبناتاحيائيوسن مصعب عصام صادق3811142042077079

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيفاطمه نجم الدين عبدهللا حمود3812192042369298

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيحسان جاسم محمد عبد الحسين3813142041005012

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعلي قاسم دويج غاوي3814152041071249

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيآيه اثير قاسم محمد3815142042194003
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جامعة بغداد/كلية العلوم559.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيخالد خليل ابراهيم جاسم3816172041084023

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيعلي محمد سالم حسين3817112041006046

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيفاطمه مشتاق طالب محمد علي3818112042124020

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب علي فوزي هاشم3819122042107128

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيانعام فيصل غازي هادي3820142042139004

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0اعدادية الزهور للبناتاحيائييسر علي حسوني عبدهللا3821122042105176

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيزهراء ماهر حمود احمد3822132042117122

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيطيبه بشار عبد الهادي عبد الرزاق3823102042101077

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء عادل محمد دهام3824122042105073

جامعة بغداد/كلية العلوم559.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائينورهان صائب صبحي عبد هللا3825102042090124

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيرحمه عباس عبد الرزاق عباس3826132042100036

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيرقيه اسماعيل عيدان علي3827152042048062

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيصفا فارس عباس حسن3828102042115093

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيايه عصام ناجي عبد النبي3829112042109015

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيانفال علي عبد الحسن الزم3830132042071015

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي خليل إبراهيم عبد هللا3831102041019092

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيسجاد داود سلمان حاوي3832152041006048

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد زياد طارق علي3833102041026207

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيبنين طالب جابر كاظم3834132042093026

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيحوراء خضر حريجه لفته3835222042110025

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0ثانوية الرباب للبناتاحيائينور احمد مزهر طاهر3836152042052054

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيبنين نصر هللا عبد هللا عبد االمير3837112042101009

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيسجى رعد حاتم محمد علي3838122042105098

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيزهراء زكي حنش صخي3839142042101021

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيعال تحسين خليل ابراهيم3840122042093037

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيطيبه عمر علي جواد3841142042139026

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيشهد فراس لطيف عبد هللا3842132042117172

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيود غالب خضير عباس3843132042100130

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0اعدادية العامرية للبناتاحيائينوران محمود حسين علي3844102042118133

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيبان خضر عبيس لفته3845112042105018

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيمنار زاحم محمد مسلم3846142042086059

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء عالء عبد الحسين عطيه3847112042076076

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيمهدي قاسم حسين جاسم3848102041015051

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزهراء رعد جاسم محمد3849112042110043

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيآيه محمد جخيور ياسين3850132042093007
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جامعة بغداد/كلية العلوم558.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيهديل احمد حسين شاكر3851112042075085

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0ثانوية الغد النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي عمار رحيم محمد3852132041036007

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيسرى زياد داود رشيد3853312042063062

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0اعدادية هند للبناتاحيائيرواء شعالن صبيح هماش3854112042079030

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0ثانوية سومر للبناتاحيائيحوراء حيدر هاشم محمد3855142042072026

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائييقين حسين هادي حاجم3856132042281163

جامعة بغداد/كلية العلوم558.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب احمد مطر رجب3857112042076084

جامعة بغداد/كلية العلوم557.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيدانيا عدي عبد االمير عبد الحسن3858122042109037

جامعة بغداد/كلية العلوم557.4ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيروان محمد فوزي محمد علي3859102042140009

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيزينب صالح جبار عبد الرضا3860112042114053

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيمالك خضر عباس ضاحي3861102042090100

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيهدى ناصر مبدر عاشور3862102042076039

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائييقين ريسان عبد الصاحب مركب3863222042301026

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيايات لؤي محمد زعيب3864142042109007

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0اعدادية يافا للبناتاحيائينور الزهراء علي هاشم صدام3865132042107140

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء ابراهيم خفيف ماضي3866152042045030

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيزهراء فاضل شرهان حافظ3867142042135017

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيامين حيدر عقيل حسين3868112041021018

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيايه اثير عبد الهادي باقر3869132042111010

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيسمية بهاء صاحب علي3870122042121015

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0ثانوية بابل للبنيناحيائيابو الحسن وائل ثابت كاظم3871232041021002

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيمريم يعقوب يوسف حسين3872122042094247

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء رعد رياض محمد3873122042092029

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيرسل مؤيد محمد خليفة3874192042369141

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيسجى عبد الرزاق جبار حسين3875152042054154

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمريم موفق ملك حسين علي مير3876152042054252

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0اعدادية يافا للبناتاحيائيأيه وسام مجبل حامد3877132042107004

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيمرام بهجت محمد عبد هللا3878132042130049

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائينور الهدى مطلك طراد حمزه3879112042114111

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيريام محمد مزهر طاهر3880152042052023

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0اعدادية المحبة للبنيناحيائيامير عبد الحسين عبد الرسول حسين3881112041003006

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0ثانوية راوة للبناتاحيائيسمر مؤيد حسن أحمد3882192042145024

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائيايه جاسم عبد فرج3883142042191006

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيداليا جوهر رضا كرم هللا3884132042098045

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمصطفى رياض ستار كاظم3885112041032081
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جامعة بغداد/كلية العلوم557.0الخارجياتاحيائيزينب محي فاضل غافل3886142042401093

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيرنا فرات محمود شهاب3887102042119031

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيضي قصي حميد عمر3888102042223093

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائياية سعد نعمان خلف3889102042109012

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيساره عبد الستار جبار عبد هللا3890102042101063

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0ثانوية السجى للبناتاحيائيرسل لؤي اسعد كاظم3891112042138009

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائيزينب عالء حسين علي3892142042071038

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيكنار اياد كاظم بصل3893142042066088

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسالم عدي كاظم عبد الحسين3894252042062077

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيعبد هللا رعد سرحان حمدان3895102041015029

جامعة بغداد/كلية العلوم556.8اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيشهد ناصر عويد عطيه3896152042055082

جامعة بغداد/كلية العلوم556.7ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزمن عماد حالوب حنون3897152042057028

جامعة بغداد/كلية العلوم556.6ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيغدير محسن حميد شدهان3898142042220098

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيبان كامل علي حسين3899102042108020

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0اعدادية جرير للبناتاحيائيايه معن كمال مهدي3900122042089008

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيعبد الجليل محمد جليل بخيت3901102041029025

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيفاطمة علي حسين علي3902132042133039

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائياسراء احمد عليوي مسعود3903142042133003

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمالك بسام خضير مهدي3904142042111241

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيايات مثنى فوزي علي3905142042080001

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0اعدادية قباء للبنيناحيائيمحمد وسام سالم محمود3906152041010089

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيفاطمه جليل عباس عبد الحسن3907132042098120

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيحمزة أحمد ماضي عبد3908142041017039

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيرسل عبد الرحيم عبد علي جالب3909112042110038

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيدموع سعد علي خلف3910112042082010

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيتبارك كريم خليفه سلطان3911102042118022

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب عمار اسماعيل خضر3912152042046124

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء رحيم عبيد كاظم3913122042105068

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيسجاد جاسم ضمد سعيد3914122041007057

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيلبنى طارق منغر جاسم3915142042090086

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيافراح علي حسن محمد3916142042079004

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيبنت الهدى خالد محمد حسين3917122042107035

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيزينب علي نوري مظهور3918102042141024

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيتبارك حسن علي نعمه3919152042044028

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيهبه صادق حسين جعفر3920152042044204
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جامعة بغداد/كلية العلوم556.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم جواد كاظم طارش3921122042105141

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0اعدادية الماثر للبناتاحيائياديان عبد الحسين نعيثل سويهي3922152042051008

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيفاطمه مصطفى ابراهيم ولي3923152042054219

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيمسرى رعد حسن علي3924112042103083

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيضحى محمود عبد الكاظم جباب3925122042105109

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0اعدادية العزة للبناتاحيائيزينب غايب فاضل جابر3926122042118037

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيميمونه محمود احمد محمد3927112042133061

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيدعاء ثائر فالح حسوني3928142042145097

جامعة بغداد/كلية العلوم556.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيكوثر حسين علي فياض3929102042125031

جامعة بغداد/كلية العلوم555.9ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزهراء فيض هللا محمود قهرمان3930152042057031

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيرقيه عادل ادعير عرار3931122042094099

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيالزهراء نوح ظاهر حبيب3932142042095008

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0اعدادية النهروان للبنيناحيائيعباس جاسم احمد عايد3933152041020026

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيفاطمه حسين محمد عالوي3934102042123045

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعبد الخالق مثنى ناجي مهدي3935122041022049

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيروان شاكر محمود محمد3936112042086031

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيعمار علي صعيب جبرة هللا3937142041050030

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0اعدادية األمل للبناتاحيائيمريم عالء عبد الحسين عاصي3938112042065156

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيمريم حسن جاسم مناتي3939122042090064

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيعلي حسين عبد شمخي3940222041307099

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيكاني كاروان عبد هللا امين3941142042099053

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0ثانوية السجدة للبناتاحيائيوئام سالم عبد هللا سلطان3942112042120024

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0اعدادية جرير للبناتاحيائيزهراء نبيل كاظم حسن3943122042089052

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0ثانوية حطين للبناتاحيائيفاطمه عقيل نوري صالح3944102042079029

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0ثانوية ذي قار للبناتاحيائيرقية حبيب ابراهيم حسين3945182042233016

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيشهد اياد شهاب احمد3946122042102048

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزينه خالد حيدر نايف3947142042067069

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيآمنه ماجد جلوب شمام3948142042111004

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيضحى محمد شهاب احمد3949142042079062

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0اعدادية حماة للبناتاحيائيسبأ سالم عبد حسن3950112042084108

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيغفران حسين كاظم جواد3951122042107164

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيفاضل رسول فاضل محمد3952102041019111

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائياية عبد سعد بداي3953112042104007

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهبه حسين حسون احمد3954112042073096

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0ثانوية االمال للبناتاحيائيجوانه ثابت عبود ظاهر3955142042108035
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جامعة بغداد/كلية العلوم555.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم حسين عبد القادر3956142042111194

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحسين علي نعيم عبد3957152041071111

جامعة بغداد/كلية العلوم554.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء عبد الحميد عباس محسن3958132042121103

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائينور حازم احمد ابراهيم3959112042101051

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم لفته3960122042094124

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغاده نجم عبد طارش3961252042100070

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيهدى مؤيد احمد عبد هللا3962122042106118

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيآيه سليم مفتن مذكور3963152042050009

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيرؤى صالح حسن بداي3964122042094092

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيساره نصر صباح حمود3965112042075042

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء رائد عباس خلف3966142042140033

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيجعفر غانم كريم مرهج3967232041047010

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسجى محمد عبد هللا لطيف3968112042076101

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيقنوت عباس فضل سيد3969142042225241

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمة مجيد رشيد حسن3970142042190029

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائيمريم مناضل فاضل علي3971142042114025

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمنه هللا ثابت عبد المنعم عبد الحميد3972102042091101

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم وليد جاسم جعفر3973142042111238

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم سعيد خضير3974142041016103

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد هالل علي عامر3975102041019139

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيتبارك حسين عبيد مجرن3976102042116009

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسمر هيثم محمد شمه3977132042118162

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتاحيائيساره محمد طه ياسين3978122042084013

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيجزائر صالح مولى مدلل3979112042076035

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيبنت الهدى سلمان حسين حمودي3980152042058015

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيهاجر مجيد عبد الرضا عمران3981142042069069

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء ماضي جاسم خير هللا3982152042048091

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيحميده باسم ياسين موسى3983122042096009

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0ثانوية باب العلم للبناتاحيائيزهراء احمد كريم ولهان3984122042123010

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيمروة بهجت محمد عبد هللا3985132042130050

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيتبارك عادل صدام كاظم3986132042093030

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينجوى خليل صفر محمد3987152042054277

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزهراء حسين ماهر حسين3988132042093061

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0اعدادية جرير للبناتاحيائيزهراء رعد فيصل خميس3989122042089042

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0اعدادية التقى للبناتاحيائيزهراء هيثم مظلوم عباس3990112042071055
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جامعة بغداد/كلية العلوم553.0ثانوية ظفار للبناتاحيائياسراء نوري عبيد كاظم3991112042091001

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0اعدادية الفارابي للبنيناحيائيحسين مازن محمد مجيد3992112041002014

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيعبد هللا حسين علوان عبود3993152041008028

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيغاده محمد عائد محسن3994142042197015

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيطيبة محمود حسن خلف3995122042136052

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0ثانوية العزة للبناتاحيائيتقى هللا فراس مظفر محمد3996112042060006

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيضفاف فرات هادي حميد3997122042114059

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيبنين حسين محمد حسين3998182042236023

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيشهد عالء كريم زاير3999152042048120

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0ثانوية اسماء للبناتاحيائيشكران هادي عبد هللا احمد4000112042100014

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزينه عماد غالب كواد4001102042137054

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائييوسف مالك جابر عطية4002132041008103

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0اعدادية النهار للبناتاحيائيحوراء فارس والي سرجاب4003112042127011

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب عبد االمير كريم جويري4004112042076088

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيجاسم منعم كامل حسين4005142041021028

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائياسيا هالل هادي محمد4006122042110002

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيايالف عباس فاضل علي4007112042106012

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتاحيائيسهى احمد حسن حمادي4008122042084016

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتاحيائيرسل اياد فائق عبد الرزاق4009222042426007

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائينور الدين احمد عباس سليمان4010192041011131

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0اعدادية السويس للبنيناحيائييوسف معاذ غافل محمد4011132041006071

جامعة بغداد/كلية العلوم553.0ثانوية الصقر المسائية للبنيناحيائيعبد العزيز دحام حسين علي4012102041208030

جامعة بغداد/كلية العلوم552.9ثانوية المتميزاتاحيائيقمر عبد الزهرة نعمه حسين4013112042113109

جامعة بغداد/كلية العلوم552.9ثانوية المتميزاتاحيائيسدم شهاب احمد حسين4014142042094093

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيضمأ عبد الرضا هادي عباس4015102042117069

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيحسين عدنان رسن عبد السيد4016142041208061

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيسحر احمد غالب حسن4017142042076084

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائينور العباس لطفي موسى حسن4018212041017052

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيسرى طالب عبود وادي4019122042100033

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد ظافر خلف محسن4020112041049080

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيعلي رائد جبار كاكي4021152041015067

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيحوراء جبار خزعل بدن4022152042048044

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيهدى رعد هامل حسن4023112042064088

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيغدير سداد عبد الرحيم هاشم4024112042116025

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزهراء حازم شاكر راضي4025132042093060
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جامعة بغداد/كلية العلوم552.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيرفل ثامر محمد ابراهيم4026142042093025

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيايات عادل عبد الكريم حسين4027142042089008

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيكوثر سعد عامر سمير4028112042086054

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيزينب جواد كاظم ادهيم4029122042086021

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيسمية سالم عبد الواحد علوان4030262042126057

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيلينا ستار جبار بريدي4031152042046201

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيزهراء ماجد عبد حسن4032142042073069

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب مهدي مولود كاظم4033142042111136

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيساره رافع سليم علي4034122042087042

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيطيبه عباس سلمان محمد4035142042078068

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحنان الزهراء نزار عباس لفته4036132042071041

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيرقيه محمود عكاب شاهين4037192042226049

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0ثانوية الرائد للبنيناحيائيياسر عبد السالم علوان ساهي4038102041001020

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0اعدادية البتول للبناتاحيائيطيبه علي عيسى عبد هللا4039112042072096

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيايمان محسن علي خليل4040212042109017

جامعة بغداد/كلية العلوم551.7ثانوية المتميزاتاحيائيمريم انعم احمد حسن4041142042094133

جامعة بغداد/كلية العلوم551.4ثانوية الزهراء للبناتاحيائيروان سالم محمد حسين علي4042132042097018

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0ثانوية دجلة للبناتاحيائياستبرق خوام اسماعيل خضير4043102042095004

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيوهج وميض ثامر يوسف4044112042073103

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفاطمه زيار ابراهيم عبد الرحمن4045142042134126

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيشهد رضا يونس حسين4046152042050081

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيرسل صباح عباس جبار4047122042107079

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي محمد حسين عبد علي4048142041018123

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيعذراء حيدر علي حسين4049102042107029

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0اعدادية المهج للبناتاحيائيانتهاء باسم حسين مظلوم4050142042102004

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الستار عبد العزيز حمدان ابراهيم4051102041020090

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0ثانوية الكوت االهلية للبناتاحيائيآيه ياسين خضير ناصح4052262042114001

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيهدى علي جبار رسيل4053102042123063

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمصطفى جاسم محمد عباس4054212041014145

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0اعدادية حماة للبناتاحيائيعلياء ناظم لطيف جاسم4055112042084151

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيايمان سعدون جبار لفته4056152042050001

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسين محمد رضا كزار4057262041014047

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0ثانوية السياب للبناتاحيائيرفاه مزاحم نعمه حمزه4058102042077038

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيضحى علي حسين علي4059212042121139

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيرزان رشوان فواز راشد4060132042095009
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جامعة بغداد/كلية العلوم551.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيرقيه جمعة عبد حنتاوي4061132042109025

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0اعدادية جرير للبناتاحيائيزهراء ليث خزعل حمزه4062122042089049

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0اعدادية الفداء للبناتاحيائينور غفار خلف محمد4063142042100154

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيرؤى جبار شاكر محمود4064142042134051

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0اعدادية التقى للبناتاحيائيميديا عادل رشيد حسن4065112042071103

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0ثانوية السياب للبناتاحيائيدانيه مظهر عباس محل4066102042077029

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائينور كامل لفلوف طارش4067142042224142

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0ثانوية المتميزاتاحيائيهديل مصطفى اسماعيل جبار4068112042113153

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيحمزه فاضل عباس هادي4069112041018039

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمؤمل مهند نجم عبود4070142041021112

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الحسن محمود4071142042095066

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيأمير عامر حسن محسن4072142041016012

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيلينا سالم محمد جاسم4073112042062089

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء يوسف نومي خماط4074152042055061

جامعة بغداد/كلية العلوم550.0ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيطيبه سعد اطراد منشد4075142042087022

جامعة بغداد/كلية العلوم550.0ثانوية وهران للبناتاحيائيزينب عبد الرحمن هاشم محمد4076112042115015

جامعة بغداد/كلية العلوم550.0ثانوية النضال للبناتاحيائيتقى قيصر اسكندر جواد4077102042102013

جامعة بغداد/كلية العلوم550.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيهيبة فراس وهيب اسد4078112042114118

جامعة بغداد/كلية العلوم550.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيطيبه احمد خالد طه4079132042101056

جامعة بغداد/كلية العلوم550.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيهدى حكمت محسن علوان4080142042098021

جامعة بغداد/كلية العلوم550.0اعدادية النور للبنيناحيائيعلي داود سلمان جاسم4081122041026105

جامعة بغداد/كلية العلوم550.0اعدادية بغداد للبناتاحيائياالء سعد ياسين نوري4082102042117007

جامعة بغداد/كلية العلوم550.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمحمد زين العابدين عبد الحسين فليح4083152041005109

جامعة بغداد/كلية العلوم550.0ثانوية الشباب للبنيناحيائيحيدر محمد عبد مشكور4084102041023006

جامعة بغداد/كلية العلوم550.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيسارة باسم محمد هربود4085132042091067

جامعة بغداد/كلية العلوم550.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيودق مهدي عاشور مهدي4086142042105081

جامعة بغداد/كلية العلوم550.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهاجر علي حسن ساجت4087132042094060

جامعة بغداد/كلية العلوم550.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور كريم حسن صيهود4088152042046250

جامعة بغداد/كلية العلوم550.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيشيماء مهدي عبد هللا محيميد4089132042092050

جامعة بغداد/كلية العلوم550.0اعدادية النهضة للبناتاحيائينبأ عثمان فاضل مريف4090192042191125

جامعة بغداد/كلية العلوم550.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيايه موسى خزعل عبد علي4091142042149005

جامعة بغداد/كلية العلوم550.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيريام بحر راضي جبر4092152042048069

جامعة بغداد/كلية العلوم550.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينورهان قاسم محمد ابراهيم4093132042094059

جامعة بغداد/كلية العلوم550.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيرقية خالد اسماعيل جمعة4094112042062032

جامعة بغداد/كلية العلوم549.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء مصطفى سعد حبيب4095152042050054
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جامعة بغداد/كلية العلوم549.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهد محمود رزوقي محمد4096112042076116

جامعة بغداد/كلية العلوم549.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيطيبه بهاء حسين علي4097132042100072

جامعة بغداد/كلية العلوم549.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيهاجر احمد حسن فرج4098142042067136

جامعة بغداد/كلية العلوم549.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيتبارك رسول كريم محمد4099102042123014

جامعة بغداد/كلية العلوم549.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيحسين تقي خالد محمد حسين4100122041031045

جامعة بغداد/كلية العلوم549.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيتبارك ناهد مؤيد عبد الرحمن4101112042105030

جامعة بغداد/كلية العلوم549.0ثانوية اسماء للبناتاحيائينور عمر عبيد ساهي4102112042100029

جامعة بغداد/كلية العلوم549.0اعدادية حماة للبناتاحيائيزينه شهاب احمد مطلك4103112042084101

جامعة بغداد/كلية العلوم549.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيعلي حميد نايف علي4104142041203133

جامعة بغداد/كلية العلوم549.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيحوراء احمد كديمي حسن4105182042352010

جامعة بغداد/كلية العلوم549.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتاحيائيايمان كريم هاتو جويعد4106142042221017

جامعة بغداد/كلية العلوم549.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيحوراء محمد عبد فرحان4107102042097025

جامعة بغداد/كلية العلوم549.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيفرح احمد كمال محمد4108142042125042

جامعة بغداد/كلية العلوم549.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيضحى ثامر دهام حميد4109122042114058

جامعة بغداد/كلية العلوم549.0ثانوية دجلة للبناتاحيائينبأ صباح حاتم عباس4110102042095078

جامعة بغداد/كلية العلوم549.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيرقية عماد علي محمود4111112042082014

جامعة بغداد/كلية العلوم549.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائياسالم عالء شناوه عبد هللا4112102042103001

جامعة بغداد/كلية العلوم549.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيهاله عايد حسين عبد االمير4113232042132106

جامعة بغداد/كلية العلوم549.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائينبأ باسم محمد حسين4114212042178239

جامعة بغداد/كلية العلوم549.0اعدادية الحريري للبناتاحيائييقين عالء عبد الحليم احمد4115132042117290

جامعة بغداد/كلية العلوم549.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيمريم محمد زيدان خلف4116102042119072

جامعة بغداد/كلية العلوم549.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه عادل حميد رستم4117152042047103

جامعة بغداد/كلية العلوم548.6ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد علي زغير محيسن4118152041012089

جامعة بغداد/كلية العلوم548.2ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيفاطمه جواد حسون كاظم4119142042129050

جامعة بغداد/كلية العلوم548.2ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائياسماء مزاحم شالل حبيب4120102042221007

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0اعدادية جرير للبناتاحيائيرمله قاسم كطامي موحان4121122042089035

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم سامي عاشور حسين4122152042046209

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيامير محمد عبد علي عبد عون4123112041013006

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعلي يعكوب ظاهر طاهر4124142041208161

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0ثانوية السجود للبناتاحيائيايه علي كاطع حسين4125142042065011

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيسجى حيدر راضي سلمان4126122042087043

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيحسن سعد عبد هللا امين4127112041005024

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحسين مهند عبد الكريم عبد الرزاق4128102041013044

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمهيمن سعد جميل اسماعيل4129132041012146

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0ثانوية حنين للبناتاحيائيجهينه غزوان جبار جوده4130132042104019

صفحة ١١٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه صادق حسين جالب4131152042046187

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعمر ثامر حسن علي4132132041005042

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيمحمد طالل محمد علي اكبر4133112041006059

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0اعدادية االمال للبناتاحيائيفاتن سعد فاضل علوان4134112042070108

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0ثانوية فدك للبناتاحيائيانسام جابر خشن سعيد4135142042070010

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيباقر محمد باقر محمد4136152041011021

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائينور الهدى صالح حسين كاظم4137142042069064

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيعلي محمد حسن خفي4138152041005082

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسراء فرحان جبار ثامر4139112042076007

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيايات طارق خليل ابراهيم4140112042066002

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيسما محمد عطا حسن4141132042100060

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمحمد قاسم صدام عودة4142132041045041

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعادل ابراهيم عبد الحليم محيسن4143102041020076

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيزهراء رعد شاكر محمود4144122042090033

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمحمد رافد محمد شاتي4145122041031144

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيزينب محي الدين خلف جعفر4146112042075037

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0اعدادية األمل للبناتاحيائيزهراء محمد جدوع عبيد4147112042065086

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيحوراء عبد االمير عجيل عكبايه4148132042093041

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0ثانوية حطين للبناتاحيائيزهراء عادل حسين علوان4149142042068029

جامعة بغداد/كلية العلوم548.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيشهد سعد داود عوده4150132042070152

جامعة بغداد/كلية العلوم547.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفرح احمد عبد الوهاب حسين4151122042109134

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء هاشم عطيه جياد4152152042048096

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيكرار عبد االمير عبد المهدي محمود4153122041005046

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيمنتهى رعد صبيح عبد الساده4154152042044178

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيداليه هيثم عبد الصاحب عباس4155112042102017

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيوالء علي فالح حسن4156132042070251

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائياسامه مجيد رشيد خضير4157142041030007

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيضحى جبار عبد الواحد جيجان4158142042145186

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيداليا ناصر ثويني لطوفي4159112042062026

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيايه خالد علي سلمان4160112042074015

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيسارة محمد عبد الواحد كاظم4161142042074082

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيرسل نزار سعيد احمد4162122042106041

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائيزهراء جليل عبد راضي4163142042191017

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0اعدادية األمل للبناتاحيائينبأ ثائر شوكت عبد علي4164112042065162

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0اعدادية الحريري للبناتاحيائياسراء صالح احمد علي4165132042117012
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جامعة بغداد/كلية العلوم547.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيبتول ابراهيم شنشول طاهر4166152042044020

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائيشهد مازن خزعل عباس4167142042150018

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيوسام صالح عبد الرحمن احمد4168132041003066

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيتبارك عماد عبد العظيم احمد4169132042117293

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزهراء محمد نوري عبد الحسين4170112042080067

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيساره عدنان سامي هالل4171112042077050

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيرقية حسين عباس منشد4172222042143122

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيفاطمة علي سمير عمير4173102042123042

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0اعدادية المعارف للبنيناحيائياجود سلمان عبد نجم4174212041005004

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيبنين بدر الدين هالل عبد الحميد4175142042079018

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيفرح باسم كاظم قاسم4176122042136067

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0اعدادية االمين للبنيناحيائيبدر احمد بدر ابراهيم4177102041018003

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيرقيه ستار جبار هادي4178122042107083

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيزهراء رزاق جاسم شالل4179112042104032

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0ثانوية المربد المختلطةاحيائيرضا باسم عبيد حمادي4180112041152010

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء محمد عبد هللا صابون4181152042046110

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيسجى نعيم شيال حمدان4182152042054155

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0اعداية الهدى للبناتاحيائيمريم عدي صدام رسن4183142042077059

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحيدر سامي كاظم جاسم4184132041037036

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيكرار صالح حسن كريم4185152041005092

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0اعداية الهدى للبناتاحيائينور الهدى سليم حميد جاسم4186142042077073

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيمريم علي قاسم شوقي4187122042117035

جامعة بغداد/كلية العلوم546.7ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيايات مهدي عبد العباس محيل4188152042057008

جامعة بغداد/كلية العلوم546.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيضي وسام بشار عبد4189132042121152

جامعة بغداد/كلية العلوم546.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيأسراء أسعد عزيز حسن4190152042041001

جامعة بغداد/كلية العلوم546.0اعدادية البشير للبنيناحيائيعبد هللا عباس عبد سالم4191142041036019

جامعة بغداد/كلية العلوم546.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهاجر فاضل محمود احمد4192152042046256

جامعة بغداد/كلية العلوم546.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيمريم محمود غني علوان4193102042123053

جامعة بغداد/كلية العلوم546.0ثانوية المنصور األهلية للبنيناحيائيعلي حسن علي كاظم4194102041034015

جامعة بغداد/كلية العلوم546.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفاطمة فارس محسن جابر4195102042115103

جامعة بغداد/كلية العلوم546.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيقصي حسين علي اسماعيل4196112041156083

جامعة بغداد/كلية العلوم546.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه محمد خالد شاكر4197132042101071

جامعة بغداد/كلية العلوم546.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيرانيه ياسين خضير بحر4198112042106039

جامعة بغداد/كلية العلوم546.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيزينب عبد الحسين نعمه محمد4199152042041038

جامعة بغداد/كلية العلوم546.0ثانوية عمر المختار للبنيناحيائيحسين احمد هالل علي4200102041004003
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جامعة بغداد/كلية العلوم546.0اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائينوري كريم يوسف حسن4201102041032034

جامعة بغداد/كلية العلوم546.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمنار مؤيد محمود عبد الغني4202112042067136

جامعة بغداد/كلية العلوم546.0اعدادية االمال للبناتاحيائيمنار عماد الدين ناصر سعد4203112042070133

جامعة بغداد/كلية العلوم546.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيباقر محمد علي ياسين4204152041015018

جامعة بغداد/كلية العلوم546.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائييوسف علي حيدر عكار4205142041011172

جامعة بغداد/كلية العلوم546.0اعدادية األمل للبناتاحيائينور حيدر عبد الحسين رحيم4206112042065168

جامعة بغداد/كلية العلوم546.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيعبد هللا خالد فجر زعين4207112041016063

جامعة بغداد/كلية العلوم546.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه محمد سالم حميد4208102042117083

جامعة بغداد/كلية العلوم546.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيكرار حاتم عبد جلوي4209102041020139

جامعة بغداد/كلية العلوم546.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيسجى عادل جميل حسين4210122042121014

جامعة بغداد/كلية العلوم546.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيرغد غسان محمود علي4211132042100040

جامعة بغداد/كلية العلوم546.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيرفل جواد كاظم عبد4212142042100055

جامعة بغداد/كلية العلوم546.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزهراء حسن زاير لفته4213142042133028

جامعة بغداد/كلية العلوم546.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيزينب صادق محيسن رسن4214152042060010

جامعة بغداد/كلية العلوم546.0ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمة امجد محمد علي باقر4215112042113100

جامعة بغداد/كلية العلوم545.2ثانوية المتميزاتاحيائيايه طالب هاشم لفته4216132042108007

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0اعدادية االمين للبنيناحيائيهمام اياد جاسم محمد4217102041018023

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيساره حيدر جاسم كاظم4218122042110053

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0اعدادية زينب للبناتاحيائيديار علي عبد الحسين شري4219142042110076

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الرحمن عاكف عبد الرحمن عاكف4220102041026124

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيليث هيثم هالل عبود4221232041067094

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيأحمد محمد صالح مهدي4222132041001009

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيفاطمة ايوب عباس حبيب4223132042079040

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي صالح عيدان علي4224152041011108

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينور حمد كاظم عطشان4225222042323374

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيزينب ابراهيم محمد حسين4226182042374041

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيرحاب عدنان محمد مجمان4227142042132034

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيخوله نصيف جاسم محمد4228112042068024

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيسحر عبد الودود عبد اللطيف علي4229102042100065

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيفاطمه سمير حسب هللا علوان4230122042135025

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعبد هللا سعدي رشيد حميد4231112041156058

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0اعدادية حماة للبناتاحيائينمارق ماجد سعدون جاسم4232112042084191

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين اسماعيل عبد زيد عباس4233252041207017

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيخديجه عبد القادر عبد الكريم مرعي4234102042101032

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0اعدادية السياب للبنيناحيائيفياض ليث عبود فياض4235132041030062
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جامعة بغداد/كلية العلوم545.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمصطفى محسن نعمه جبر4236152041005138

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيساره كمال فاضل مهدي4237142042133045

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0اعداية المعراج للبناتاحيائيغفران صالح هجاوي عياش4238102042113076

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0ثانوية االسوار للبناتاحيائيزهراء كريم عبد الزهره محسن4239132042076011

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيايالف كمال كامل حواس4240262042120018

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيسرى سنان صالح مهيدي4241102042099020

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينجاة هشام رشيد موحان4242152042050121

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيمريم رياض محمد علي مهدي4243102042137083

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيسجاد محمد رزاق كاظم4244152041015043

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائينبأ كمال حسن جوير4245102042083017

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيتبارك شاكر موحان عبود4246262042251014

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيامير احمد مخيلف عبد هللا4247112041204006

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيبان عبد الرحمن ناجي حسين4248142042136008

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيزهراء عبد الحسن فليح عبد الحسن4249222042261014

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0اعدادية االمال للبناتاحيائيشهد غسان منذر محمد4250112042070088

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيمينه حسين عوده تالي4251112042105123

جامعة بغداد/كلية العلوم544.9ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيهدير ياس عبد الزهره جبار4252102042078212

جامعة بغداد/كلية العلوم544.8اعدادية الرسالة للبناتاحيائيروان عصام عبد الجبار ظاهر4253102042115050

جامعة بغداد/كلية العلوم544.6ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيعبد الرحمن احمد صالح مهاوي4254102041028086

جامعة بغداد/كلية العلوم544.5ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيماريه محمود عمر ايوب4255102042078167

جامعة بغداد/كلية العلوم544.3ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيايه طالب عطشان مريهج4256102042078024

جامعة بغداد/كلية العلوم544.3ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيافنان حافظ صبري اليج4257152042057002

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيتبارك خلدون عبد علي سلمان4258142042112018

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائياسراء باسم محمد جسام4259102042131002

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيمصطفى ستار محمد عباس4260102041020170

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائياالء سالم أحمد خليل4261152042046018

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيمالك محمد عبد الرضا عباس4262122042087076

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيعبد الرحمن ماجد بندر محمود4263112041012019

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0ثانوية الزقورة للبناتاحيائيحنين ثامر كامل فياض4264112042140009

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحسين نعيم كطان صياد4265152041071120

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيتبارك عبد الرحمن عبد هللا حسين4266232042125027

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيرقية بادي هويدي مسعد4267142042124013

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0اعدادية االنفال للبناتاحيائياسماء احمد شكر محمود4268102042101006

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائياحمد مظفر قادر صابر4269132041055018

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0اعدادية البتول للبناتاحيائيوجدان جار هللا علي ياسين4270112042072155
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جامعة بغداد/كلية العلوم544.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيمريم عبد الرحمن محمد محمود4271102042223121

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائينور مهدي حسن علي4272112042108085

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم خليف4273142042099020

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائياحمد جمعة عبد السادة سريح4274132041045003

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيمحمد بالل ممتاز محمد صالح4275132041001079

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيايه حسن علي فياض4276102042100017

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيسرى محمد صالح هاشم4277112042081022

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0اعدادية العامرية للبنيناحيائياحمد صباح نوري حردان4278102041020018

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيعلي سعد جاسم واعي4279142041203134

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيابتهال محمود جسام حسن4280102042108002

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائينسرين احسان خزعل حسون4281102042137101

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0ثانوية الرشاد للبنيناحيائياكرم زغير عباس حمد4282192041050004

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيهاجر رزاق صالح جبر4283102042086093

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعياحيائيحسين عمار ميري جبر4284152041014005

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0اعدادية هيت للبنيناحيائيعمر فالح شاهين يوسف4285192041014086

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0اعدادية يافا للبناتاحيائيتبارك سليم ارزيج سالم4286132042107027

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمحمد الصادق عباس رحيم سبهان4287152041003080

جامعة بغداد/كلية العلوم543.8ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى اياد يونس طه4288132041020176

جامعة بغداد/كلية العلوم543.1ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحيدر كريم جابر كعيد4289152041012033

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيامنة رميض خضير حسن4290112042068008

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0اعدادية المهج للبناتاحيائيحوراء حسين جوده عطيه4291142042102011

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيحسن ناظم جساس منخي4292142041174010

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي محمود حمود عراك4293262041001138

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائيمؤيد احمد علي محمد4294112041008031

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيمرتضى علي اسماعيل توفيق4295132041023068

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0اعدادية النصر للبناتاحيائينرجس علي عباس حسين4296122042112240

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0اعدادية البتول للبناتاحيائينور حسين عطيه صالح4297112042072138

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمجتبى غانم هاشم مهدي4298152041011131

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيزهراء قاسم عطيه سندان4299142042069029

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيحنين عبد الرزاق حبيب ظاهر4300142042194024

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيثريا عدنان جهاد زيدان4301212042152005

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيآالء خالد مصطفى قادر4302152042054002

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيهدى حازم كاظم جبر4303152042042106

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائيساره احمد عبد القادر منصور4304132042075031

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيايه ثائر موحان غازي4305142042105005
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جامعة بغداد/كلية العلوم543.0ثانوية السياب للبناتاحيائيرسل حيدر شهيد علوان4306102042077037

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيسبأ قحطان عبد حسين4307112042129032

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائينبأ نعمان غائب شالل4308142042095082

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمصطفى اسامه عيدان جبر4309132041012129

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيمؤمل عصام حافظ راشد4310112041006053

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائيموسى سعد علوان محمد4311122041206077

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيهدى هادي جواد كاظم4312272042144023

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيشهد رسول عباس علي4313102042139023

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيرسول قحطان عدنان هراطه4314112041005033

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسعاد محمد عبد الرحمن محمد4315142042111156

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيايه فراس محمد نوش4316142042193010

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيشهد قاسم عوده مشحوت4317152042044125

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيمريم عماد حامد كاظم4318212042172062

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيهديل حيدر محي لفته4319112042108088

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيفاطمه علي عبد االمير تعبان4320232042126069

جامعة بغداد/كلية العلوم542.1اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسارة بشار عدنان شريف4321102042115074

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه عبيد ثامر فرج4322262042083078

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيامت هللا اسماعيل مهدي جواد4323142042097003

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعياحيائياساور علي كيوف ماجود4324132042081002

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيأرشد فاضل حسين علي4325112041025008

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيمقتدى علي حسين عبد علي4326152041008070

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء محمد هادي عباس4327122042107114

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيحوراء حكمت زيدان امير4328132042130013

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيضحى لؤي صاحب عبد الرضا4329112042135016

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيابراهيم ثابت حامد رشيد4330102041028003

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0اعدادية البيان للبناتاحيائيحوراء هادي رمضان مراح4331102042096024

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعقيل عدي حافظ شنين4332152041071201

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيزبيده محمد تركي عريبي4333212042172034

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيايه احمد محمد حسن محمدعلي4334122042110012

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيبنين علي حمود محل4335112042080028

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيريم ماهر محمد مشكور4336132042091055

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0ثانوية الموسيقى والباليهاحيائيابو الحسن محمد عبد يصغ4337102041007001

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيطيبه طه ميري علوان4338142042100098

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائياحمد نصير حامد العيبي4339122041206013

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيمصطفى خالد فاضل عباس4340112041021080
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جامعة بغداد/كلية العلوم542.0ثانوية سومر للبنيناحيائيذو الفقار رياض حسن ذفال4341122041043009

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0اعدادية البتول للبناتاحيائيميسم عالء الدين حسين حمادي4342112042072130

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيتقى محمود مرعي حسن4343102042118024

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيقاسم محمد قاسم محمد4344212041020038

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيايه إسماعيل عبد كاظم4345112042110010

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيزهراء حازم خليل احمد4346142042149024

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيفاطمه محمود عبد المجيد ياسين4347142042127025

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0اعدادية االمال للبناتاحيائيمينا نبيل عبد الستار عبد الجبار4348112042070138

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيسجى ميثم ناصر حسين4349142042066055

جامعة بغداد/كلية العلوم542.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمها صميم حكمت عبد4350112042076166

جامعة بغداد/كلية العلوم541.6ثانوية المتميزاتاحيائيامنه هادي محمد امين عبد الهادي4351142042094015

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمصطفى حسين علي حسن4352102041022093

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيفاطمه سعدون احمد ظاهر4353102042101092

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0ثانوية الريف للبنيناحيائياحمد يونس محمود دحام4354122041029006

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيسجى محمد ناسي بدر4355152042048115

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0ثانوية النوارس للبنيناحيائيكرار احمد عبد الرضا عباس4356132041027015

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائياسيل حسين موزان جاسم4357132042111004

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيرقيه حامد صيوان خشيت4358152042040056

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0اعدادية البتول للبناتاحيائياية صالح حسان حسون4359112042072022

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0ثانوية المأمون للبناتاحيائييقين علي نجم سهيل4360102042116057

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيكرار رضا جواد كاظم4361272041013087

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء وليد كاظم ناصر4362152042046113

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيسالم صالح كامل عبد4363132041004021

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0اعدادية التضحية للبناتاحيائيروان ايهاب حسين زيدان4364122042091011

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الكريم توفيق مجيد4365142042199017

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرسل زكريا محي احمد4366132042071056

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران-قماحيائيمريم هيثم شاطي بجاي4367132042210012

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائيعمر خضير ضبع مصلح4368192041103037

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايه مصطفى كريم ثاني4369142042140019

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور فالح كاظم حاتم4370132042094058

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0اعدادية االمال للبناتاحيائيفاطمه احمد جاسم محمد4371112042070109

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيبنين حسين علي برغش4372152042049012

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيحنين احمد امين فتح هللا4373142042224024

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيبنين رحيم طارش محمد4374142042225046

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيايه محمد سالم مطرود4375142042066018
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جامعة بغداد/كلية العلوم541.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيحنين نصير فرحان عبود4376142042076036

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائيفاتن خالد حامد عبد هللا4377112042167007

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيحوراء حيدر طاهر سعيد4378232042115047

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيآيه حسين مسلم انفيس4379152042056003

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيهيام ابراهيم عفتان جلوي4380192042151042

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائياالء عبد الرحمن عبد الستار معروف4381132042091004

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0اعدادية القناة للبناتاحيائينبأ صالح عبد القادر حسين4382132042072086

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعبد هللا حازم كريم احمد4383212041030051

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمثنى محي الدين لفتة برغش4384212041022044

جامعة بغداد/كلية العلوم541.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيكوثر احمد شهيب شالكه4385222042103224

جامعة بغداد/كلية العلوم540.8ثانوية المتميزاتاحيائيايات انور مصطفى عباس4386112042113014

جامعة بغداد/كلية العلوم540.4ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيهبة خليل ابراهيم علي اكبر4387152042057083

جامعة بغداد/كلية العلوم540.2ثانوية البتول للمتميزاتاحيائينور وليد عبد الهادي حسون4388152042057082

جامعة بغداد/كلية العلوم540.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيهاجر حيدر عبد حسين4389142042076156

جامعة بغداد/كلية العلوم540.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيتقى خليل مطر سلمان4390152042050020

جامعة بغداد/كلية العلوم540.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيرسل محمد جعفر مجيد4391122042107080

جامعة بغداد/كلية العلوم540.0اعداية الهدى للبناتاحيائيرقيه حسام علي حميد4392142042077021

جامعة بغداد/كلية العلوم540.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيفاطمه عبد الغني شاكر عبد الرزاق4393102042118096

جامعة بغداد/كلية العلوم540.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيايناس عباس العيبي سريح4394142042145041

جامعة بغداد/كلية العلوم540.0ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائينور محمد خالد شاكر4395102042092025

جامعة بغداد/كلية العلوم540.0اعدادية القناة للبناتاحيائيايه رجاء علي ناصر4396132042072010

جامعة بغداد/كلية العلوم540.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيحيدر حسن شطاوي فزع4397142041208072

جامعة بغداد/كلية العلوم540.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينقاء خليل مطر سلمان4398152042050126

جامعة بغداد/كلية العلوم540.0اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه فاضل شاوي عسكر4399132042107115

جامعة بغداد/كلية العلوم540.0اعدادية التقى للبناتاحيائيفخر حيدر صبيح سلمان4400112042071086

جامعة بغداد/كلية العلوم540.0إعدادية المروج للبنيناحيائيمحمد جاسم محمود مهلهل4401142041013071

جامعة بغداد/كلية العلوم540.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيشهد هيثم ابراهيم احمد4402122042230097

جامعة بغداد/كلية العلوم540.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيسيماء عماد مخلف علي4403112042062062

جامعة بغداد/كلية العلوم540.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتاحيائيهدى حامد لعيبي سيالن4404142042221012

جامعة بغداد/كلية العلوم540.0اعدادية عدن للبناتاحيائيغدير رعد شاكر محسن4405132042106049

جامعة بغداد/كلية العلوم540.0ثانوية فدك للبناتاحيائيسكينه احمد جميل جبور4406142042070078

جامعة بغداد/كلية العلوم540.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيياسمين ميسر موفق اسعد4407132042099054

جامعة بغداد/كلية العلوم540.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيندى قحطان محمد جاسم4408112042064080

جامعة بغداد/كلية العلوم540.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيسارة جاسم محمد طلب4409102042109044

جامعة بغداد/كلية العلوم540.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيفاطمه نايف نومان علوان4410102042155011
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جامعة بغداد/كلية العلوم540.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيرنا عدنان جبار علي4411132042080020

جامعة بغداد/كلية العلوم540.0اعدادية الفارابي للبنيناحيائيعلي خالد عبد مهدي4412112041002031

جامعة بغداد/كلية العلوم540.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيعلي جاسم محمد سرحان4413112041012027

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيلمياء عبد الكريم حسين محمد4414232042178027

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمالك معتمد مصطفى صالح4415102042115142

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0ثانوية عنه للبناتاحيائيمروه معاذ عبدالقهار داود4416192042200021

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0اعدادية هند للبناتاحيائيايه محسن علوان محسون4417112042079015

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيمريم محمد جاسم محمد4418142042100135

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيتبارك سعد جميل حسين4419152042044030

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبراق مجيد حياوي رخيص4420142042111047

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيتبارك ياسر حاتم محمد4421102042090030

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيهدى عبد الرزاق محمد عبد4422132042092089

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيطيبه قصي ابراهيم اسماعيل4423112042074054

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيساره جبار كريم علوان4424102042076012

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء هيثم محمد علي4425142042196049

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحسن رياض مهدي لفته4426152041012016

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعبد هللا هاني عبد الحميد حسين4427142041021082

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيدنيا جواد كاظم خضير4428142042196032

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيمريم جبار دحام محمد4429102042118109

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيهاجر احسان قاسم يوسف4430142042101049

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0اعدادية االمام المختلطةاحيائيمحمد عيسى احمد خضير4431182041278020

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيعمر ماجد مدهر ساري4432312041070119

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد العزيز مهند محمد سليمان4433142041022046

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائياالء برهان الدين شهاب الدين احمد4434102042223008

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائياحمد حافظ شجاع صالح4435212041009008

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيزينب احمد زامل جبار4436142042190018

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيهشام هاشم عبد حسين4437262041205109

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيمالك احمد صالح مهدي4438112042110083

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعبد هللا سعد شاوي عسكر4439142041018095

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيشمس الضحى عدنان حميد سلمان4440102042116030

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0الخارجياتاحيائياسيل زاحم قدري محمد4441132042401008

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائياحمد علي كليص حمدان4442152041009003

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيشهد عالء الدين جبار ناصح4443152042080226

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0ثانوية سومر للبناتاحيائيريام رياض كريم عباس4444142042072039

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيامنيه علي كاظم عراك4445262042144012
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جامعة بغداد/كلية العلوم539.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيعبد هللا خميس حمود محمد4446102041155013

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيبلسم محمد عبد الخالق عبد هللا4447212042140042

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيعلي عباس كاظم غاسم4448132041034021

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيزيد عماد عبد المجيد سعيد صالح4449112041012011

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيمهيمن صالح حسن حسين4450132041009048

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزهراء نجاح هاشم عبد هللا4451212042100061

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0ثانوية اغادير للبناتاحيائياية عمار محمد عليوي4452112042103007

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيامير احمد عباس عبد علي4453132041012016

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيايات فراس محمد مجيد4454132042096003

جامعة بغداد/كلية العلوم539.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحمن حاتم جابر4455212042117041

جامعة بغداد/كلية العلوم538.9االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين جاسم جواد عبد4456132041010031

جامعة بغداد/كلية العلوم538.4ثانوية المتميزاتاحيائيهاجر طارق جميل عبد الرزاق4457112042113147

جامعة بغداد/كلية العلوم538.4ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيسجاد فالح حسن شنيشل4458152041012038

جامعة بغداد/كلية العلوم538.2ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيفرح محمد حمود جاسم4459102042078161

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيمنتظر عائد شناتي محمد4460152041008072

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيزينه جاسم محمد جرعيط4461142042100080

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيحوراء علي حمودي شاكر4462122042102021

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيعهد ماجد هاشم فاضل4463152042052044

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيفاطمه مصطفى صبحي مهدي4464112042075060

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيمنار لؤي كاظم هادي4465112042215180

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيطه دحام حماد ابراهيم4466192041117011

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائييوسف عباس حسن بهجت4467262041012169

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيهبة جاسم حسين جاسم4468272042065129

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه صالح عبد الجبار عباس4469122042096027

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائييقين نجم عبد علوان4470102042099042

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيحاتم طه شايع محمد4471212041026012

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعلي حمزه كاظم عوده4472232041011034

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيمصطفى غسان صالح إبراهيم4473212041087094

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيصفا عمار طارق محمد علي4474112042073060

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزينب جعفر عبد الحسين حيدر4475152042080170

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرفل محمد حسين علي4476192042173019

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيأحمد حميد ظاهر حمادي4477112041032002

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيبسمه هادي عبد جابر4478112042108015

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيأيناس كريم رحيم عيسى4479142042111007

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى صباح عبد الحميد طه4480142041022094
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جامعة بغداد/كلية العلوم538.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيعلي حسين عويز نعمه4481282041012036

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائينور الهدى عباس جابر كماز4482222042311093

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0اعدادية االمال للبناتاحيائيزينه احمد شالل فرحان4483112042070068

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيسجاد محمد جاسم عبد4484142041027034

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0ثانوية النضال للبناتاحيائيايه محمد عبد الرضا خضير4485102042102006

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيساره احمد ناجي كريم4486112042075039

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيتبارك علي مسلم محمود4487132042070054

جامعة بغداد/كلية العلوم538.0ثانوية نوح للبنيناحيائيمحمد محمود علي خلف4488212041053059

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزهراء خالد زامل عواجه4489132042100046

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى عصام أحمد موسى4490142041016124

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيشمس حيدر صبيح حميد4491142042107049

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيدانية غفار حسين مطلب4492112042101017

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد باقر مجيد حميد علي4493152041001103

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمحمد حسين غازي سريح4494152041007127

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيمحمد المهدي كامل عبد هللا جاسم4495112041156087

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0اعدادية حطين للبنيناحيائياحمد رائد حسين علي4496232041023003

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيرضا حسن سالم حسن4497112041006028

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيايمان حسين زغير عليوي4498262042120019

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0ثانوية السجدة للبناتاحيائياسماء وليد احمد سهيل4499112042120002

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمصطفى حميد حسين حطيحط4500282041151281

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي احمد عطا هللا مخلف4501212041014089

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0اعدادية ابابيل  للبناتاحيائيهند منذر محمد خضير4502112042111025

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم سيروان رجب علي4503142042078089

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتاحيائيتقى عماد علوان حسين4504142042141003

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيتقى جاسم محمد عبود4505102042095018

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد مجيد سمير عبد4506102041013141

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيزينب قاسم رسول حميد4507122042087039

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائيتماره حسين نجم وردي4508182042257009

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب آزاد محمد محي الدين4509132042070117

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0ثانوية النسرين للبناتاحيائيزهراء احمد اسماعيل قاسم4510132042129008

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيمحمد عبدهللا يوسف تركي4511172041075010

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمحمد سعدون عطيه محمد4512282041016032

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمصطفى سالم خلف رميز4513142041028134

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيرقيه صبيح مزيد لفته4514152042054083

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيوسام نصيف جمال نصيف4515182041002113
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جامعة بغداد/كلية العلوم537.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيحسين داود تركي تمر4516142041026017

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0اعدادية األمل للبناتاحيائيدعاء علي نصيف جاسم4517112042065053

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0اعدادية العامرية للبناتاحيائياسماء نجم عبد هللا احمد4518102042118006

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيشهد عبد شالكه عبود4519152042080223

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0ثانوية غزة للبناتاحيائيرنين مؤيد لطيف حسن4520242042097013

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيايات عبد هللا جبار حنتوش4521102042103010

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيمريم احمد مزهر عليوي4522222042432041

جامعة بغداد/كلية العلوم537.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيهمام بدر رميض عبد4523192041007166

جامعة بغداد/كلية العلوم536.3ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيابو الحسن علي عاصم كريم4524102041028009

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيمروه حسين عبد هللا داود4525112042101034

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائييوسف عبد هللا حسين عبيد4526252041030037

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيزينب ازهر كاظم عباس4527112042106052

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيآصاله علي فليح حسن4528132042086001

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينور قيس سامي حمادي4529192042383173

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيمريم جالل عزيز محمد4530132042123023

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية عنة للبنيناحيائيمحمد مهند فخري شفيق4531192041021057

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيزهراء سمير جبر محمد4532142042136029

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية المركزية للبناتاحيائيزينب زياد طارق مصطفى4533132042119021

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائياية سالم مفيد خالد4534142042111032

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيدانيه عبد المهدي عبد شناوه4535122042096010

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيامنه محمد عبد هللا حسين4536102042120009

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0ثانوية االمال للبناتاحيائيتبارك صباح حسين هليل4537142042108033

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيايمن محمود كطاع عبد هللا4538192041007032

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيريام حميد رشيد عناد4539142042073058

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء محمد سعيد ثجيل4540142042080025

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيفالح محمود علي محمود4541182041033038

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيجمانه صفاء جواد علي4542102042119019

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيهمسه حازم احمد حميد4543122042114089

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمرتضى حاتم عبد االمير كاظم4544142041003095

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعباس كريم بدن جري4545112041058071

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيايات علي عبد الواحد فرج4546142042132008

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيلبنى مظهر حسين علي4547122042117033

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيعباس حسين علي رشيد4548212041257009

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء كريم شناوه دراج4549122042112102

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيشهد خليل عباس سرحان4550182042392034
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جامعة بغداد/كلية العلوم536.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيحوراء حسين صدام حافظ4551132042281046

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيمريم محمود نايف رحيم4552102042118117

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيسجاد سعد عبد الرسول فواز4553132041009014

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيعبير رباح جاسب عبد الساده4554102042117074

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائينور رحيم اسماعيل طحيمر4555112042133068

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيدانيه عماد كاظم زبون4556142042193026

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء جبار زياد عداي4557122042105062

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيحسن مصطاف مجيد زريج4558262041050010

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي عمار رسول حميد4559122041030101

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0ثانوية العزة للبناتاحيائينور اكرم مالك خضير4560112042060028

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينور حسين معارج ساجت4561152042048177

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيحوراء عطوان عكله علي4562152042053021

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحيدر رسول جاسم جالب4563152041003034

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمحسن مهدي نجم لملوم4564142041208186

جامعة بغداد/كلية العلوم536.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيريم شهاب حميد فرج4565102042120049

جامعة بغداد/كلية العلوم535.6ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيرحمة فؤاد فيصل صاحب4566102042078065

جامعة بغداد/كلية العلوم535.2ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمصطفى ايهاب علي حسين4567102041002162

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعلي حسين عليوي حسن4568232041034034

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعدادية زينب للبناتاحيائيتبارك اياد حمد سهيل4569142042110042

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيسجاد حسن ظاهر عبود4570262041014067

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيصهيب مظهر عيسى حسن4571112041026065

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيصفا حازم علي عبد هللا4572112042215176

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيمروه عالوي حنون كاظم4573152042058089

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعدادية بلد للبناتاحيائيبنين حسين علي عبد هللا4574182042176042

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0ثانوية الفرات االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد صالح الدين عيسى4575112041041006

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم شريف عبد الحميد عبد الرضا4576132042071125

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه سالم نجم عبد عون4577122042105123

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيقاسم محمد احمد ظاهر4578112041200062

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب صادق مطر غبيني4579122042098064

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيحنين حربي كاظم صافي4580142042132022

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنيناحيائيمصطفى بندر عدنان محمد4581212041276031

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيفوز درع فيصل محمد4582282042059122

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد خضير4583132042116027

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائينبأ حسين حريز جرو4584142042066101

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء صالح سيد قاسم4585142042140059
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جامعة بغداد/كلية العلوم535.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيساره ياسر مهدي عبد الوهاب4586102042089021

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيمنتهى عامر كلوب دعيبل4587142042066095

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيمحمد نصر سلمان عطية4588112041021074

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيعذراء مهدي عبد يوسف4589152042044140

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيفاطمه احمد محمود سرحان4590112042068069

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0ثانوية اسماء للبناتاحيائيمرام علي رشيد حتروش4591112042100023

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيسجى نورالدين علي حسين4592192042192019

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيوفاء صادق خضير علي4593112042085062

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيهدى علي حسن علي4594212042160052

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيطيبه منذر جبير مطر4595272042065084

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيالحسن جابر عبد النبي متعب4596142041022012

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيمروة جمال مشرف نجاد4597122042101030

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيعبدالرزاق بشير رزيك نصار4598192041316015

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيايه لطيف عبد العزيز صادق4599132042078003

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيانس جمال عبيس حمود4600112042105009

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء رعد حسين علي4601132042118110

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيتقى عدي يعقوب يوسف4602112042110027

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم عبد عذيب4603142042074066

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعدادية النصر للبناتاحيائيكوثر سالم شكير محمود4604122042112203

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيدعاء طاهر احمد محمود4605132042101020

جامعة بغداد/كلية العلوم534.5ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسين صالح الدين مهدي عبد الواحد4606132041020046

جامعة بغداد/كلية العلوم534.0ثانوية قوش تبه المختلطةاحيائينبا الفي خشمان سالم4607312042062013

جامعة بغداد/كلية العلوم534.0ثانوية اغادير للبناتاحيائينبأ محمد احمد محمد سعيد4608112042103089

جامعة بغداد/كلية العلوم534.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيسجاد صالح عباس سليم4609112041058061

جامعة بغداد/كلية العلوم534.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيحوراء وائل عبد المطلب صادق4610142042097014

جامعة بغداد/كلية العلوم534.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيآمنة عادل داود سالم4611282042055005

جامعة بغداد/كلية العلوم534.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيليث حكمت خضير عباس4612142041018143

جامعة بغداد/كلية العلوم534.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيرسل عالء نعيم عجيرش4613152042080103

جامعة بغداد/كلية العلوم534.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيبنين ستار جبار مطلق4614152042080039

جامعة بغداد/كلية العلوم534.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه حميد شاكر طاهر4615122042136062

جامعة بغداد/كلية العلوم534.0ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيمصطفى كاظم كريم عبد الرحمن4616142041173036

جامعة بغداد/كلية العلوم534.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيفاطمه كمال جودت موسى4617142042079069

جامعة بغداد/كلية العلوم570.0ثانوية المبدعات األهلية للبناتتطبيقيدنيا حيدر جابر محمد4618132052135003

جامعة بغداد/كلية العلوم565.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيفاطمه عباس جواد هاشم4619112052110041

جامعة بغداد/كلية العلوم562.0ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيزينب محمد رضا جعفر4620122052122016
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جامعة بغداد/كلية العلوم559.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقياسماعيل رزاق محيسن كاطع4621152051013006

جامعة بغداد/كلية العلوم557.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقياحمد ابراهيم عبد السادة سلمان4622142051009002

جامعة بغداد/كلية العلوم555.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيسجاد عصام عباس فاضل4623132051030044

جامعة بغداد/كلية العلوم554.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمرتضى طالب سوادي جبر4624152051071278

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيدعاء عمار ناجي عبود4625132052118020

جامعة بغداد/كلية العلوم552.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيسجاد صباح منيشد علوان4626142051201105

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيحسن رياض جمعه عبيد4627122051013010

جامعة بغداد/كلية العلوم551.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيايالف علي حسين محمد4628102052120007

جامعة بغداد/كلية العلوم549.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عمر سليمان فنر4629102051202027

جامعة بغداد/كلية العلوم549.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتتطبيقيرحمه عبد جهاد دليمي4630192052189007

جامعة بغداد/كلية العلوم547.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيعبد القادر ثامر محمد عبد4631142051015033

جامعة بغداد/كلية العلوم545.0ثانوية النهروان المختلطةتطبيقيامجد رعد فيصل عجاج4632192051304006

جامعة بغداد/كلية العلوم544.4ثانوية المتميزات - الخضراءتطبيقيناديه نبراس خالد عبد الرزاق4633102052100012

جامعة بغداد/كلية العلوم544.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيسفانه جبر حاتم علوان4634112052074028

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0اعدادية االصيل للبناتتطبيقيبتول عماد ضعيف جتان4635112052064002

جامعة بغداد/كلية العلوم543.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقياحمد رياض حسون محمد4636122051030006

جامعة بغداد/كلية العلوم535.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيمها قاسم جابر عليوي4637142052145065

جامعة بغداد/كلية العلوم533.0ثانوية ١٤ تموز للبناتتطبيقيزينب الحوراء احمد جبر بداي4638142052071008

جامعة بغداد/كلية العلوم530.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيفاطمة يعكوب هايت احمد4639112052072030

جامعة بغداد/كلية العلوم530.0اعدادية يافا للبناتتطبيقينوره علي عباس جاسم4640132052107048

جامعة بغداد/كلية العلوم529.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيمريم قيس ناجي خلف4641192052191034

جامعة بغداد/كلية العلوم527.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعبد العزيز قيس مكي علي4642112051034011

جامعة بغداد/كلية العلوم526.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيفاطمه بشير سرحان ذياب4643102052094019

جامعة بغداد/كلية العلوم526.0أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيمصطفى محمد حسين عالوي4644122051022041

جامعة بغداد/كلية العلوم526.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيحوراء رياض كريم احنين4645142052072016

جامعة بغداد/كلية العلوم525.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمحمد نجم عبد الرضا خويفج4646142051047111

جامعة بغداد/كلية العلوم525.0اعدادية الكاظمية للبناتتطبيقيامنه محمد صاحب غريب4647122052110004

جامعة بغداد/كلية العلوم525.0ثانوية المجد المختلطةتطبيقيحمزه احمد رشيد فارس4648102051157001

جامعة بغداد/كلية العلوم523.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمصطفى خليل احمد محمود4649282051151756

جامعة بغداد/كلية العلوم522.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيساره سامر فوزي رديف4650192052199026

جامعة بغداد/كلية العلوم521.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتتطبيقيبراء نعمه محمد محيسن4651112052080002

جامعة بغداد/كلية العلوم520.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيروان محمد حسيب توفيق4652102052094010

جامعة بغداد/كلية العلوم519.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيكوثر خالد محسن طاهر4653252052062030

جامعة بغداد/كلية العلوم519.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيغفران مالك جديع سعد4654192052191027

جامعة بغداد/كلية العلوم518.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتتطبيقيطيبة عصام عبد االمير حيدر4655142052224035
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جامعة بغداد/كلية العلوم517.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيمالك محمد راضي قاسم4656102052096036

جامعة بغداد/كلية العلوم516.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقياسراء يحيى شلش جاسم4657192052191003

جامعة بغداد/كلية العلوم514.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتتطبيقيمالك حازم حسن خلف4658112052149016

جامعة بغداد/كلية العلوم514.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيمرتضى عوده صبيح شهاب4659262051027045

جامعة بغداد/كلية العلوم514.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسن جالل راهي رداعه4660142051012009

جامعة بغداد/كلية العلوم513.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيحسين هيثم سامي بريسم4661112051008019

جامعة بغداد/كلية العلوم512.0ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيمحمد ياسين محمد هندي4662122051013032

جامعة بغداد/كلية العلوم512.0ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيحسين احمد حمود عبد المهدي4663252051156015

جامعة بغداد/كلية العلوم512.0اعدادية البسالة للبناتتطبيقيسجى نبيل نعيم عاشور4664132052092017

جامعة بغداد/كلية العلوم512.0ثانوية الحضارة للبناتتطبيقيطيبه ضياء سعيد حسين4665102052108011

جامعة بغداد/كلية العلوم511.0ثانوية الضحى للبناتتطبيقيرنين محمد عبد الكاظم عباس4666142052089003

جامعة بغداد/كلية العلوم511.0اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيحسين محمد ناصر حسين4667232051005015

جامعة بغداد/كلية العلوم510.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسجاد فيضي محسن عبد االمير4668102051022021

جامعة بغداد/كلية العلوم510.0ثانوية ايالف للبناتتطبيقينبأ احمد يونس طه4669142052105020

جامعة بغداد/كلية العلوم509.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيمريم بالل عادل سليمان4670102052110081

جامعة بغداد/كلية العلوم508.0ثانوية الكوثر للبناتتطبيقيشهد غنام عبد سلمان4671102052125006

جامعة بغداد/كلية العلوم508.0اعدادية سيناء للبنينتطبيقيسجاد محمد عبد الجبار عبد4672132051019012

جامعة بغداد/كلية العلوم508.0اعدادية هند للبناتتطبيقيساره سالم داود كاظم4673112052079007

جامعة بغداد/كلية العلوم508.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيحسين عماد شطب ملك4674152051002026

جامعة بغداد/كلية العلوم508.0اعدادية البسالة للبناتتطبيقيبتول عامر حنون ناصر4675132052092005

جامعة بغداد/كلية العلوم508.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيزهراء واثق فهد عزيز4676132052091023

جامعة بغداد/كلية العلوم507.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيحامد جويلي ناصر حسين4677292051016011

جامعة بغداد/كلية العلوم507.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيزينب عماد كاظم خضير4678112052103025

جامعة بغداد/كلية العلوم506.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيشكران عالء مهدي محمد صالح4679102052096027

جامعة بغداد/كلية العلوم506.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةتطبيقيعقيل عبد حسن حمزه4680252051122045

جامعة بغداد/كلية العلوم506.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقييسر هيثم احمد علوان4681112052073081

جامعة بغداد/كلية العلوم506.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزهره حيدر عايد موزان4682152052046014

جامعة بغداد/كلية العلوم506.0اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيمقداد عيدان عباس كعيد4683182051005035

جامعة بغداد/كلية العلوم505.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيزهراء حميد محمود محمد4684152052040015

جامعة بغداد/كلية العلوم505.0اعدادية عدن للبناتتطبيقيحوراء عاصم حميد كاظم4685132052106004

جامعة بغداد/كلية العلوم505.0ثانوية الريادة االهلية للبناتتطبيقيزينب عبد الحسين جبر ساجت4686112052146004

جامعة بغداد/كلية العلوم505.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيصفا عمار ناصر حسين4687122052106023

جامعة بغداد/كلية العلوم504.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيعلي نزار رسن سعيد4688112051029022

جامعة بغداد/كلية العلوم504.0ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيكوثر حسن حمادي هندال4689132052283035

جامعة بغداد/كلية العلوم504.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيمحمد عامر مهدي جعفر4690112051006127
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جامعة بغداد/كلية العلوم504.0ثانوية االنوار للبناتتطبيقيرؤيا طه يونس كريم4691122052104006

جامعة بغداد/كلية العلوم504.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيفرح عباس لفته جاسم4692142052145056

جامعة بغداد/كلية العلوم502.0اعدادية رقية للبناتتطبيقيرفل نزار فاضل عباس4693112052069002

جامعة بغداد/كلية العلوم502.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيبلقيس اسماعيل قدوري رزوقي4694142052072011

جامعة بغداد/كلية العلوم501.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيعز الدين حيدر عباس عبود4695272051153097

جامعة بغداد/كلية العلوم501.0اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقيامنه جاسم محمد علي عطيه4696112052081004

جامعة بغداد/كلية العلوم500.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيسيف سعيد رشيد حسن4697112051058078

جامعة بغداد/كلية العلوم500.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيحنين طارق ابراهيم جاسم4698122052106011

جامعة بغداد/كلية العلوم500.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء حسين نعمه داغر4699112052088006

جامعة بغداد/كلية العلوم499.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد سعيد مشحن حمادي4700102051009027

جامعة بغداد/كلية العلوم499.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيزهراء حيدر عبدالزهره هادي4701122052087006

جامعة بغداد/كلية العلوم499.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيايه احمد خليل حسين4702142052080004

جامعة بغداد/كلية العلوم498.0ثانوية االمامة للبنينتطبيقيمرتضى إبراهيم جاسم عبد4703212051083028

جامعة بغداد/كلية العلوم498.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيايالف عدنان فهد فياض4704192052191005

جامعة بغداد/كلية العلوم498.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعبد هللا شعيب نصيف جاسم4705102051016040

جامعة بغداد/كلية العلوم497.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقينبا حيدر عنيد عواد4706122052094105

جامعة بغداد/كلية العلوم497.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيساره حيدر طالب عبد الرضا4707102052116018

جامعة بغداد/كلية العلوم497.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيعلي كاظم خضير عباس4708132051011036

جامعة بغداد/كلية العلوم496.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيحسنين عبد الكريم علي حسين4709142051013027

جامعة بغداد/كلية العلوم496.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمرتضى رزاق عبد جاسم4710132051023068

جامعة بغداد/كلية العلوم496.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقيرضا عباس عودة علي4711142051182025

جامعة بغداد/كلية العلوم496.0ثانوية الكفاح العربي للبناتتطبيقيايه حازم عباس مزعل4712102052092001

جامعة بغداد/كلية العلوم495.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيحذيفة محمد فالح فزع4713192051011020

جامعة بغداد/كلية العلوم494.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيمؤمل فالح حسن مناتي4714142051020047

جامعة بغداد/كلية العلوم493.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيايه حازم علي عبد هللا4715112052062007

جامعة بغداد/كلية العلوم493.0اعدادية األعراف للبنينتطبيقيمصطفى مشتاق خضير غالم4716162051077067

جامعة بغداد/كلية العلوم493.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيحوراء عدي غازي سلمان4717122052094031

جامعة بغداد/كلية العلوم493.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيسجاد علي سامي عواد4718102051013052

جامعة بغداد/كلية العلوم492.0ثانوية فدك للبناتتطبيقيزينب محمد حسن عواد4719142052070009

جامعة بغداد/كلية العلوم492.0اعدادية المركزية للبناتتطبيقيرقيه ناصر عزت صديق4720132052119007

جامعة بغداد/كلية العلوم491.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقياسماء علي جباره شمخي4721122052094005

جامعة بغداد/كلية العلوم490.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينتطبيقيسفيان فالح فتيخان سهيل4722102051202021

جامعة بغداد/كلية العلوم490.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيأسراء أياد هادي خضير4723112052114002

جامعة بغداد/كلية العلوم489.0اعدادية الرشد للبناتتطبيقينور قاسم حسين نامدار4724132052109027

جامعة بغداد/كلية العلوم489.0ثانوية البالد للبنينتطبيقيحسن رائد جالل عبد االمير4725122051008004
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جامعة بغداد/كلية العلوم488.0اعدادية االمال للبناتتطبيقيفاطمه قاسم نوري نعمان4726112052070028

جامعة بغداد/كلية العلوم488.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء شهاب احمد حسين4727132052094010

جامعة بغداد/كلية العلوم488.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيرقيه علي عبد المحسن حسين4728122052118016

جامعة بغداد/كلية العلوم488.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيزين العابدين صدام حسين عبد4729132051014016

جامعة بغداد/كلية العلوم488.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي حسين ابراهيم عبد هللا4730112051009049

جامعة بغداد/كلية العلوم487.0اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيمصطفى ثامر اسماعيل فرحان4731112051054011

جامعة بغداد/كلية العلوم487.0اعدادية المهج للبناتتطبيقياقبال عدنان محمد حسن4732142052102003

جامعة بغداد/كلية العلوم487.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيداليا حارث زهير عبد األمير4733112052065018

جامعة بغداد/كلية العلوم487.0ثانوية النجاة االهلية للبناتتطبيقيبنين علي خضير جبر4734102052131004

جامعة بغداد/كلية العلوم487.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيايات محسن فهد علي4735112052062005

جامعة بغداد/كلية العلوم487.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيكوثر ابراهيم صبار ابراهيم4736102052118036

جامعة بغداد/كلية العلوم487.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيحنان عبد الرضا سلمان داود4737132052093019

جامعة بغداد/كلية العلوم487.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيتقى ظافر يونس كاظم4738142052072014

جامعة بغداد/كلية العلوم487.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيايه مجيد بالسم عويد4739142052140007

جامعة بغداد/كلية العلوم486.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيبنين يحيى عبد الحسن عبيس4740122052094021

جامعة بغداد/كلية العلوم486.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتتطبيقيمريم سعد خضير نزال4741112052080017

جامعة بغداد/كلية العلوم486.0ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيريم قحطان كاظم حلمي4742142052107009

جامعة بغداد/كلية العلوم486.0اعدادية الرشد للبناتتطبيقيدعاء عباس قاسم فرج4743132052109007

جامعة بغداد/كلية العلوم486.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيروان اركان جاسم فرحان4744102052118020

جامعة بغداد/كلية العلوم485.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيزهراء محمد حسن ديوان4745142052077022

جامعة بغداد/كلية العلوم485.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعبد هللا حسين نعمة حرز4746142051047063

جامعة بغداد/كلية العلوم484.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيزينب عباس جاسم هدايتي4747122052094056

جامعة بغداد/كلية العلوم484.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيتبارك علي عبد الوهاب خلف4748142052079014

جامعة بغداد/كلية العلوم484.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيايه عالء عبد الحسين بشاره4749152052047006

جامعة بغداد/كلية العلوم484.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيعبد هللا عمار حميد محمد4750112051016074

جامعة بغداد/كلية العلوم484.0اعدادية الرميلة للبناتتطبيقيزينب عباس محمد مناتي4751152052044020

جامعة بغداد/كلية العلوم484.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقيزهراء جاسم نصيف جاسم4752112052112016

جامعة بغداد/كلية العلوم483.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيمحمد عدنان عبد الكاظم جاسم4753232051252108

جامعة بغداد/كلية العلوم483.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينتطبيقيحسين عباس حسن عبيد4754242051021004

جامعة بغداد/كلية العلوم483.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين عبد سلمان وادي4755282051151192

جامعة بغداد/كلية العلوم482.0اعدادية االطهار للبنينتطبيقيمحمد فاضل غازي فرج4756222051034047

جامعة بغداد/كلية العلوم482.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيقنوت جعفر موسى محمد4757132052117041

جامعة بغداد/كلية العلوم482.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيبتول علي سبع خميس4758122052089008

جامعة بغداد/كلية العلوم481.0ثانوية السراج للبنينتطبيقيعباس عبد الرضا جاسم هاشم4759282051031009

جامعة بغداد/كلية العلوم481.0ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيمجتبى فؤاد جاسم محمد4760282051042029
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جامعة بغداد/كلية العلوم481.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمة حسين حبيب محمد4761152052047034

جامعة بغداد/كلية العلوم481.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقينور الهدى اياد حمدان سكر4762142052111035

جامعة بغداد/كلية العلوم480.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن ارشد عمير درباش4763162051060099

جامعة بغداد/كلية العلوم480.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيلبنى حيدر معيوف مطرود4764112052072031

جامعة بغداد/كلية العلوم480.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيمحمد فاضل مدلول سيد4765122051032084

جامعة بغداد/كلية العلوم479.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي حسن غازي كاطع4766132051012073

جامعة بغداد/كلية العلوم479.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيحوراء حيدر شهيد حمزة4767112052072012

جامعة بغداد/كلية العلوم479.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيعبد هللا هشام علي حسين4768112051020043

جامعة بغداد/كلية العلوم478.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقيمالك اركان عباس حسن4769112052105029

جامعة بغداد/كلية العلوم478.0ثانوية االالء للبناتتطبيقيزمن محمود هاشم عباس4770112052130004

جامعة بغداد/كلية العلوم478.0ثانوية المجد المختلطةتطبيقيخالد وليد صالح محمد4771102051157002

جامعة بغداد/كلية العلوم478.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيغدير علي حسين حسن4772152052046021

جامعة بغداد/كلية العلوم478.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيسجاد ستار سامي علي4773262051049010

جامعة بغداد/كلية العلوم478.0ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقيزينب سالم حميد حسن4774112052215035

جامعة بغداد/كلية العلوم477.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيحوراء عالء سامي عبد العزيز4775112052076009

جامعة بغداد/كلية العلوم477.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحسين سعد طالب عطيه4776122051031046

جامعة بغداد/كلية العلوم476.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمة احمد نوري عبد عل4777112052088011

جامعة بغداد/كلية العلوم476.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيامامه فؤاد صبري محمود4778112052072002

جامعة بغداد/كلية العلوم476.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيرانيا حسين علي نجم4779102052099002

جامعة بغداد/كلية العلوم476.0ثانوية النهروان المختلطةتطبيقياحمد رعد فيصل عجاج4780192051304003

جامعة بغداد/كلية العلوم476.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيايالف سالم رشيد حميد4781112052084004

جامعة بغداد/كلية العلوم476.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقينور جميل حبيب كاظم4782122052098058

جامعة بغداد/كلية العلوم475.0اعدادية االصيل للبناتتطبيقيرفل رعد علي محسن4783112052064011

جامعة بغداد/كلية العلوم475.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقييوسف سعد عاشور حسين4784142051017112

جامعة بغداد/كلية العلوم475.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيمهد انمار مهدي صالح4785112051021125

جامعة بغداد/كلية العلوم475.0اعدادية الفداء للبناتتطبيقيشهد حسين فليح حسن4786142052100020

جامعة بغداد/كلية العلوم475.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد يونس عبد4787192051009034

جامعة بغداد/كلية العلوم475.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيمريم رزاق جلوب كاظم4788102052096032

جامعة بغداد/كلية العلوم474.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيمريم محمد جواد محمد4789142052145061

جامعة بغداد/كلية العلوم474.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيحسين حيدر عبد الحمزه خميس4790242051064012

جامعة بغداد/كلية العلوم473.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيبراء نجم عبد هللا نامدار4791132052086007

جامعة بغداد/كلية العلوم473.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيسالي عادل محمد محمود4792142052076031

جامعة بغداد/كلية العلوم473.0ثانوية المعارف االهلية للبنينتطبيقيجواد كريم حسن صحن4793122051049007

جامعة بغداد/كلية العلوم473.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيمسرى اياد عوده حسن4794122052107049

جامعة بغداد/كلية العلوم472.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيمحمد رضاء الدين محمد صادق4795292051031039
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جامعة بغداد/كلية العلوم472.0ثانوية الخلود للبناتتطبيقيمينا عدي عدنان عبد اللطيف4796122052093026

جامعة بغداد/كلية العلوم472.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيحسين علي رثع كاظم4797192051040018

جامعة بغداد/كلية العلوم472.0ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيمحمد سلطان حسن ثامر4798282051105010

جامعة بغداد/كلية العلوم472.0ثانوية الضحى للبناتتطبيقينور علي خضر موسى4799142052089021

جامعة بغداد/كلية العلوم471.0ثانوية االندلس للبنينتطبيقيحسين عباس طالب عبد الحسين4800102051012004

جامعة بغداد/كلية العلوم471.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيحمزه لؤي عمر مطر4801192051020023

جامعة بغداد/كلية العلوم471.0ثانوية المجد المختلطةتطبيقيعلي محمد رشيد فارس4802102051157005

جامعة بغداد/كلية العلوم471.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيرند علي كاظم جواد4803132052080014

جامعة بغداد/كلية العلوم471.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيام البنين علي جاسم مطشر4804122052136002

جامعة بغداد/كلية العلوم470.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيادم حاتم عبود كشكول4805142051015015

جامعة بغداد/كلية العلوم470.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيزين العابدين علي حربي مصبح4806132051002032

جامعة بغداد/كلية العلوم470.0اعدادية العزة للبناتتطبيقييمام حيدر شعبان حسين4807122052118053

جامعة بغداد/كلية العلوم470.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم منصور4808132051002043

جامعة بغداد/كلية العلوم470.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيانوار ياس خضر حمزه4809242052130001

جامعة بغداد/كلية العلوم470.0اعدادية الكرخ للبناتتطبيقيتقى محمد مجيد حمود4810102052076004

جامعة بغداد/كلية العلوم469.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقينور الدين صباح حسن مخلف4811112051203261

جامعة بغداد/كلية العلوم469.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيهاجر حسن فالح مهدي4812142052074049

جامعة بغداد/كلية العلوم469.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيزهراء عبد الرضا مطلك ثبات4813132052107020

جامعة بغداد/كلية العلوم469.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيحذيفة اسماعيل سلمان حمادي4814192051011018

جامعة بغداد/كلية العلوم468.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيكرار جبار مطير خضير4815282051022094

جامعة بغداد/كلية العلوم468.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيزهراء حيدر رضا حسين4816142052077020

جامعة بغداد/كلية العلوم468.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيأمنيه احمد عبد العزيز مجيد4817102052110002

جامعة بغداد/كلية العلوم468.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيمعتصم عبد طعمه مهبش4818142051003034

جامعة بغداد/كلية العلوم468.0اعدادية النجاة للبناتتطبيقيتبارك خالد ابراهيم وسمي4819152052042009

جامعة بغداد/كلية العلوم467.0اعدادية الفداء للبناتتطبيقيزهراء مهدي نصيف جاسم4820142052100014

جامعة بغداد/كلية العلوم467.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقياحمد فيصل سلمان محمد4821152051017005

جامعة بغداد/كلية العلوم467.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيابرار صالح سعدون علي4822122052112002

جامعة بغداد/كلية العلوم466.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيمحمد صادق علوان سعدون4823262051002044

جامعة بغداد/كلية العلوم466.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقييوسف مصطفى عبد هللا صالح4824102051022081

جامعة بغداد/كلية العلوم466.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي محسن سابط اسماعيل4825152051009032

جامعة بغداد/كلية العلوم466.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحسن ثامر كمال محمد4826122051031032

جامعة بغداد/كلية العلوم466.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينتطبيقيذو الفقار يعرب فاضل مهدي4827132051259015

جامعة بغداد/كلية العلوم466.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيمنتظر احمد جبار مزهر4828112051006152

جامعة بغداد/كلية العلوم465.6ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيعبد هللا نجم عبد عبد السالم4829132051020015

جامعة بغداد/كلية العلوم465.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيامير خالد عبد حسون4830242051039005
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جامعة بغداد/كلية العلوم465.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيعمر ثامر عبد هللا سبتي4831112051203168

جامعة بغداد/كلية العلوم465.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقييوسف خضير محمد رمح4832112051026074

جامعة بغداد/كلية العلوم465.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيعلي جليل زبون كزار4833152051008042

جامعة بغداد/كلية العلوم465.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي خالد علي حسين4834112051009052

جامعة بغداد/كلية العلوم465.0اعدادية االمال للبناتتطبيقيفاطمه سمير محمد حسين4835112052070027

جامعة بغداد/كلية العلوم465.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيسجى محمد جبار فياض4836142052145039

جامعة بغداد/كلية العلوم464.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيرقية محمد عبد الرضا عبود4837152052048022

جامعة بغداد/كلية العلوم464.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحسن خالد حسن احمد4838112051058034

جامعة بغداد/كلية العلوم464.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيلبنى طه عثمان احمد4839102052117035

جامعة بغداد/كلية العلوم463.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيماجد لفته حسن جواد4840142051048058

جامعة بغداد/كلية العلوم463.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيحيدر صباح عكار عزيز4841222051363013

جامعة بغداد/كلية العلوم463.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمود خليل أبراهيم سلمان4842102051019116

جامعة بغداد/كلية العلوم463.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيرسول محمود جواد احمد4843102051205047

جامعة بغداد/كلية العلوم463.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيصفا منذر سعدي حسن4844142052072033

جامعة بغداد/كلية العلوم462.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيرقيه رائد نزار جميل4845112052067018

جامعة بغداد/كلية العلوم462.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتتطبيقيمريم صفوك رشيد عباس4846122052096022

جامعة بغداد/كلية العلوم461.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيشمس احمد طارش جاسم4847152052048046

جامعة بغداد/كلية العلوم461.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيساره عامر عبد العزيز رميض4848102052110042

جامعة بغداد/كلية العلوم461.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيسجاد نجم عبد الزهره رحيم4849252051150093

جامعة بغداد/كلية العلوم460.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقياسراء نبيل حسين غنام4850102052095004

جامعة بغداد/كلية العلوم460.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيمحمد سالم نعمه جعفر4851252051009076

جامعة بغداد/كلية العلوم460.0اعدادية الشهيد خليل للبنينتطبيقياحمد عالء جاسم حسين4852212051022003

جامعة بغداد/كلية العلوم460.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيسجى جبار حسن نعمه4853142052110024

جامعة بغداد/كلية العلوم459.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمهند قصي عباس محمود4854132051005087

جامعة بغداد/كلية العلوم459.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيالمصطفى حاتم عبود كشكول4855142051015016

جامعة بغداد/كلية العلوم459.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيهبة عالء حسين عبود4856122052102040

جامعة بغداد/كلية العلوم459.0ثانوية الكوثر للبناتتطبيقيهالة حسن طالب محمد4857102052125009

جامعة بغداد/كلية العلوم459.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد رائد راضي سلمان4858152051009036

جامعة بغداد/كلية العلوم459.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسن حسين خضير طاهر4859282051151130

جامعة بغداد/كلية العلوم459.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد الرحمن حامد عبد مهدي4860102051022029

جامعة بغداد/كلية العلوم459.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيزينه محمد خالد عبد االمير4861132052107028

جامعة بغداد/كلية العلوم459.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيوهب ليث سالم عباس4862232051251375

جامعة بغداد/كلية العلوم458.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي غالي حسن كشيش4863142051012034

جامعة بغداد/كلية العلوم458.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيأسماعيل مهند إسماعيل علي4864102051019009

جامعة بغداد/كلية العلوم458.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعلي نجم عبد هللا جاسم4865162051052043
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جامعة بغداد/كلية العلوم458.0اعدادية زينب للبناتتطبيقينور الهدى محسن سوادي لفته4866142052110045

جامعة بغداد/كلية العلوم457.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيحسين وسام عبود حمزة4867112051018046

جامعة بغداد/كلية العلوم457.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيحسين علي مرزا حمزه4868142051028018

جامعة بغداد/كلية العلوم457.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيعال حسين عبد الصاحب محمود4869132052091038

جامعة بغداد/كلية العلوم457.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيتبارك سلمان فلس راضي4870122052094026

جامعة بغداد/كلية العلوم457.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيسما عصام ابراهيم حسين4871142052080019

جامعة بغداد/كلية العلوم457.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيياسر عباس نافع علي4872142051023134

جامعة بغداد/كلية العلوم456.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمرتضى حمود زياره كاطع4873282051001163

جامعة بغداد/كلية العلوم456.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمرتضى مراد حسن داود4874282051022123

جامعة بغداد/كلية العلوم456.0ثانوية النيل المسائية للبنينتطبيقيمحمد حمزة محمد علي محل4875112051206030

جامعة بغداد/كلية العلوم455.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيسجاد عدي قاسم كاطع4876152051009018

جامعة بغداد/كلية العلوم455.0ث نون والقلم االهلية للبنينتطبيقيابو الحسن عالء غازي خير هللا4877162051057001

جامعة بغداد/كلية العلوم455.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقياسالم عبد الناصر حامد محمد4878142052067003

جامعة بغداد/كلية العلوم455.0اعدادية النور للبنينتطبيقيهاني وليد عبد الرضا عجيل4879122051026093

جامعة بغداد/كلية العلوم455.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقيايه نذير محراث خلف4880112052105004

جامعة بغداد/كلية العلوم455.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيفاطمه ويسي تركي راشد4881142052145055

جامعة بغداد/كلية العلوم455.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيضحى حسين جاسم سابط4882142052145048

جامعة بغداد/كلية العلوم454.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيأميرة جبار محمد حسن4883132052094001

جامعة بغداد/كلية العلوم454.0ثانوية السياب للبناتتطبيقيمروه عبد الستار سراج الدين عبد هللا4884102052077023

جامعة بغداد/كلية العلوم454.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيماجد صابر عبد الرحيم اسماعيل4885102051020172

جامعة بغداد/كلية العلوم454.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيمحمد فاضل جمعه عوده4886282051018083

جامعة بغداد/كلية العلوم454.0اعدادية النور للبنينتطبيقيعلي اصغر حيدر عبد الرسول محمد امين4887122051026038

جامعة بغداد/كلية العلوم454.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيمرتضى فليح قاسم فزع4888142051003031

جامعة بغداد/كلية العلوم454.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزهراء جالل غضبان الزم4889122052105021

جامعة بغداد/كلية العلوم453.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيزيد اياد علي كاظم4890112051006054

جامعة بغداد/كلية العلوم453.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقيتبارك علي حسين عطيه4891112052105007

جامعة بغداد/كلية العلوم453.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيشهد محمد جاسم نوفل4892102052110058

جامعة بغداد/كلية العلوم453.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيزين العابدين علي اخطيل سلمان4893142051003012

جامعة بغداد/كلية العلوم453.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيامير ظاهر عزيز هادي4894142051030007

جامعة بغداد/كلية العلوم453.0ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيثامر شاكر عبد الرحمن احمد4895192051124009

جامعة بغداد/كلية العلوم453.0أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيطه نجم عبد محمد4896122051022021

جامعة بغداد/كلية العلوم453.0ثانويه ابي تراب للبنين - الوقف الشيعيتطبيقيزيد صالح عبد الحميد عبد المجيد4897232051036013

جامعة بغداد/كلية العلوم453.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيرولى بكر محمد سعيد احمد4898102052091012

جامعة بغداد/كلية العلوم452.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيحسن صكبان حسن منهل4899142051013022

جامعة بغداد/كلية العلوم452.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيروسم محمد خضير عباس4900102052119010
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جامعة بغداد/كلية العلوم452.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيجهاد اياد سعيد حمزه4901192051012016

جامعة بغداد/كلية العلوم452.0اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيعمر عادل نصيف ابراهيم4902132051008032

جامعة بغداد/كلية العلوم452.0اعدادية زهو العراق للبناتتطبيقياميره عامر ستار لطيف4903132052078001

جامعة بغداد/كلية العلوم452.0ثانوية فدك للبناتتطبيقيياسمين حسن لفته تبينه4904142052070016

جامعة بغداد/كلية العلوم452.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقياحمد وليد مظفر حسين4905112051006017

جامعة بغداد/كلية العلوم452.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمود امين خزعل لفته4906162051038128

جامعة بغداد/كلية العلوم452.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين علي حنيش4907112051201057

جامعة بغداد/كلية العلوم452.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقييقين محمود جاسم محمد4908122052106036

جامعة بغداد/كلية العلوم451.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيسجاد شبر خلف طاهر4909142051017038

جامعة بغداد/كلية العلوم451.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيزهراء ابراهيم خليل عليوي4910112052108022

جامعة بغداد/كلية العلوم451.0اعدادية المنار االهلية للبناتتطبيقيمريم عبد الكريم محمد صالح مهدي4911252052058008

جامعة بغداد/كلية العلوم451.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيانسام عماد عبد المنعم هزاع4912112052110005

جامعة بغداد/كلية العلوم451.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيرحمة خالد غضبان ياس4913142052076017

جامعة بغداد/كلية العلوم450.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعبد الغفار هادي نايف حسين4914192051066017

جامعة بغداد/كلية العلوم450.0اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيعبد هللا فاضل غانم سلطان4915142051049014

جامعة بغداد/كلية العلوم450.0اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيريام علي فاضل محسن4916112052106016

جامعة بغداد/كلية العلوم450.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيايه جمال كامل عباس4917112052062006

جامعة بغداد/كلية العلوم449.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيليث فاضل عبد الرضا كاظم4918102051008048

جامعة بغداد/كلية العلوم449.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي عباس حمود4919112051048014

جامعة بغداد/كلية العلوم449.0اعدادية الكاظمية للبناتتطبيقيافنان ماجد صادق خليفة4920122052110003

جامعة بغداد/كلية العلوم449.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيساره احمد حسن علي4921232052117021

جامعة بغداد/كلية العلوم449.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقياحمد سالم حمد حسين4922112051026006

جامعة بغداد/كلية العلوم449.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيفاطمه علي عباس حزيم4923282052190111

جامعة بغداد/كلية العلوم448.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيعبد هللا عالء خالد حسن4924132051014021

جامعة بغداد/كلية العلوم448.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعلي محمد خليل ابراهيم4925102051020147

جامعة بغداد/كلية العلوم448.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقياحمد امير منطق ضياء الدين4926112051049002

جامعة بغداد/كلية العلوم448.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقياحمد سالم هادي معيل4927192051011006

جامعة بغداد/كلية العلوم447.0اعدادية المهج للبناتتطبيقيرواء ظاهر سلمان حجل4928142052102020

جامعة بغداد/كلية العلوم447.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزينب عبد االمير حمدان غنتاب4929282052068046

جامعة بغداد/كلية العلوم447.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقينور غسان علي غناوي4930112052110059

جامعة بغداد/كلية العلوم447.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيصهيب قادر محمد عبد القادر4931152051013034

جامعة بغداد/كلية العلوم447.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمجتبى شاكر قاسم عيسى4932282051032045

جامعة بغداد/كلية العلوم447.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقياحمد كامل احمد كاظم4933112051034002

جامعة بغداد/كلية العلوم447.0ثانوبة ذو النورين للبنينتطبيقييونس عبد الناصر جمعه عبد هللا4934122051020022

جامعة بغداد/كلية العلوم447.0ثانوية البغدادي المسائية للبنينتطبيقيمحمد اسود محمد عشوي4935192051359073
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جامعة بغداد/كلية العلوم446.0ثانوية النيل للبنينتطبيقيزيد عيسى عبد محيسن4936232051033015

جامعة بغداد/كلية العلوم446.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيكرار فاضل جاسم حميد4937142051030049

جامعة بغداد/كلية العلوم446.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيمحمد جاسم الطيف نصيف4938182051006044

جامعة بغداد/كلية العلوم446.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمصطفى احمد حسين نجم4939282051151744

جامعة بغداد/كلية العلوم446.0ثانوية الخلود للبناتتطبيقيريم اسامه عبد القادر عز الدين4940122052093013

جامعة بغداد/كلية العلوم446.0اعدادية الجوالن للبنيبنتطبيقيمحمد ابراهيم علوان خضير4941112051042023

جامعة بغداد/كلية العلوم446.0اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقيحوراء علي جاسم عبود4942152052050007

جامعة بغداد/كلية العلوم446.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعلي عالء الدين خليل ابراهيم4943132051009040

جامعة بغداد/كلية العلوم446.0ثانوية النصر المختلطةتطبيقييعقوب عبد الحسين حرز لطيف4944282051104059

جامعة بغداد/كلية العلوم446.0مدارس االمام علي (ع) النموذجية في ايران-قمتطبيقيحسنين صالح مشكور نعمة4945132051205006

جامعة بغداد/كلية العلوم445.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيشمس صباح يحيى مصطاف4946142052111022

جامعة بغداد/كلية العلوم445.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعبد الرحمن جهاد حسين جاسم4947112051033021

جامعة بغداد/كلية العلوم445.0الخارجياتتطبيقيمريم عمار فيصل نجم4948122052401033

جامعة بغداد/كلية العلوم445.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيداليا هيثم صباح محمد4949112052072013

جامعة بغداد/كلية العلوم445.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيزهراء حيدر مجيد علي4950142052077021

جامعة بغداد/كلية العلوم445.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيتبارك رزاق طعيمه مطلك4951102052096010

جامعة بغداد/كلية العلوم444.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيامير اثير جعفر صادق4952112051020011

جامعة بغداد/كلية العلوم444.0ثانوية الرماح العوالي للبنينتطبيقيامير ياسر عادي صالح4953182051058004

جامعة بغداد/كلية العلوم444.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيرائد علي مصطفى عباس4954112051049044

جامعة بغداد/كلية العلوم444.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتتطبيقيايات محمد عزيز مجيد4955142052150001

جامعة بغداد/كلية العلوم444.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيحيدر سعد رمضان صانت4956152051009014

جامعة بغداد/كلية العلوم444.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيامير حيدر عواد محمد4957142051022007

جامعة بغداد/كلية العلوم444.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيزينب وعد رزوقي عبد السادة4958152052048041

جامعة بغداد/كلية العلوم444.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيايه عادل محمد داود4959112052062008

جامعة بغداد/كلية العلوم443.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيتاج الدين سعد نجم عبد هللا4960142051012007

جامعة بغداد/كلية العلوم443.0اعدادية السيوطي للبنينتطبيقياكرم علي عباس راضي4961112051054002

جامعة بغداد/كلية العلوم443.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيمصطفى فيصل حميد سعيد4962212051067037

جامعة بغداد/كلية العلوم443.0ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقيفرح كاظم خلف عباس4963142052149009

جامعة بغداد/كلية العلوم443.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيعماد الدين حميد سلطان علي4964112051026051

جامعة بغداد/كلية العلوم442.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقياريج فاضل حمادي محمود4965102052094002

جامعة بغداد/كلية العلوم442.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيوسام عماد حسن ياسين4966142051023132

جامعة بغداد/كلية العلوم442.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد الوهاب بكر احمد نايف4967102051026069

جامعة بغداد/كلية العلوم442.0اعدادية الفجر للبنينتطبيقيحيدر حسين محمد سويج4968192051037010

جامعة بغداد/كلية العلوم442.0ثانوية الهدف األهلية للبنينتطبيقيمحمد أحمد عداي علي4969142051044004

جامعة بغداد/كلية العلوم442.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعلي مشتاق يعقوب عبدالحميد4970162051126027
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جامعة بغداد/كلية العلوم441.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيمرتضى احمد فؤاد شاكر4971102051205140

جامعة بغداد/كلية العلوم441.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيعباس صباح بدر عبد الرضا4972162051426028

جامعة بغداد/كلية العلوم441.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيزهراء فوزي عبد عبد الحسن4973122052089023

جامعة بغداد/كلية العلوم441.0ثانوية المعالي للبناتتطبيقيفاتن عمار غازي حمود4974142052127016

جامعة بغداد/كلية العلوم441.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعمر ياسين محمد احمد4975102051017063

جامعة بغداد/كلية العلوم441.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيعلي حسام عالوي جبار4976112051006085

جامعة بغداد/كلية العلوم441.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيسجى طارق عزيز عمران4977112052108034

جامعة بغداد/كلية العلوم440.4ثانوية المتميزين-الخضراءتطبيقيعبد الرحمن فائز عبد االله فتاح4978102051002007

جامعة بغداد/كلية العلوم440.3ثانوية المتميزينتطبيقيحيدر علي هاشم جواد4979112051010009

جامعة بغداد/كلية العلوم440.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيحسين وليد حسين سلمان4980142051011025

جامعة بغداد/كلية العلوم440.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد ستار جبار يونس4981282051001143

جامعة بغداد/كلية العلوم440.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيصفاء صالح عطيه هندوز4982272051046031

جامعة بغداد/كلية العلوم440.0ثانوية االشراق للبناتتطبيقيفاطمة محسن عبيد عزوز4983252052195018

جامعة بغداد/كلية العلوم440.0الخارجياتتطبيقيزينب غازي حاتم حسن4984212052401009

جامعة بغداد/كلية العلوم439.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقيغدير احمد عبد الستار جابر4985112052105022

جامعة بغداد/كلية العلوم439.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقياحمد وسام فخري رؤوف4986142051020009

جامعة بغداد/كلية العلوم439.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا شمخي جبار4987262051003045

جامعة بغداد/كلية العلوم439.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي رضا حميد حبيب4988132051012077

جامعة بغداد/كلية العلوم439.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيياسر محمود عبد الحليم علي4989162051075077

جامعة بغداد/كلية العلوم439.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزهراء صادق رحمان كريم4990152052047021

جامعة بغداد/كلية العلوم439.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقينور رضا علي محمد4991112052062039

جامعة بغداد/كلية العلوم439.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيتقى خضر حسين لفته4992132052093018

جامعة بغداد/كلية العلوم439.0ثانوية بابل للبناتتطبيقيتقى محمد كامل عباس4993122052095004

جامعة بغداد/كلية العلوم439.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيالحسن عدنان سلمان عباس4994112051020010

جامعة بغداد/كلية العلوم439.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيمصطفى ناظم راضي مؤيد4995112051006149

جامعة بغداد/كلية العلوم439.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيزهراء علي حسن حلو4996142052145023

جامعة بغداد/كلية العلوم439.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيزهراء نهاد احمد محمد4997132052100020

جامعة بغداد/كلية العلوم438.0اعدادية البسالة للبناتتطبيقيسجى فيصل فالح هامان4998132052092015

جامعة بغداد/كلية العلوم438.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمحمد غانم ندى عباس4999222051017073

جامعة بغداد/كلية العلوم438.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيسجاد عباس حمد ديمي5000142051027033

جامعة بغداد/كلية العلوم438.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتتطبيقيود عباس عبد الحسين كويش5001142052150009

جامعة بغداد/كلية العلوم438.0ثانوية الفردوس للبناتتطبيقيتبارك مهدي يحيى مهدي5002102052090004

جامعة بغداد/كلية العلوم438.0اعدادية المهج للبناتتطبيقيبتول عباس كامل راضي5003142052102008

جامعة بغداد/كلية العلوم438.0اعدادية القناة للبناتتطبيقيمريم فراس موفق خليل5004132052072022

جامعة بغداد/كلية العلوم438.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد نبيل رحيم كاطع5005142051017093
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جامعة بغداد/كلية العلوم438.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيمصطفى مرتضى سعيد ياسر5006142051019100

جامعة بغداد/كلية العلوم438.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيعلي عمار عيسى خليف5007112051020053

جامعة بغداد/كلية العلوم437.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمحمد كاظم زايد خالف5008222051042065

جامعة بغداد/كلية العلوم437.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقينور الهدى مزهر محيبس خليفة5009152052040045

جامعة بغداد/كلية العلوم437.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيمقتدى يوسف ايرام رحيم5010152051017050

جامعة بغداد/كلية العلوم437.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيامنه فاضل عباس علي5011102052117004

جامعة بغداد/كلية العلوم437.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقيمالك محمد مصطفى كاظم5012112052112034

جامعة بغداد/كلية العلوم437.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتتطبيقيرويده رشيد اسماعيل علي5013102052109017

جامعة بغداد/كلية العلوم437.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيعبد الصمد حسين عبيد بدوي5014112051201041

جامعة بغداد/كلية العلوم437.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيرامي سعيد ارام خاجيك5015142051022032

جامعة بغداد/كلية العلوم437.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيشهد فوزي رشيد حميد5016112052084026

جامعة بغداد/كلية العلوم437.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيايه محمد هاني جاسم5017142052099005

جامعة بغداد/كلية العلوم437.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةتطبيقينور فراس صالح مهدي5018162051350041

جامعة بغداد/كلية العلوم437.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيزينب محمد جبار عنيد5019122052094061

جامعة بغداد/كلية العلوم437.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقينبا طالب مهدي صالح5020102052110093

جامعة بغداد/كلية العلوم436.0ثانوية الكوثر للبناتتطبيقيزهراء ياسين جياد حسين5021102052125005

جامعة بغداد/كلية العلوم436.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيهدى شعالن عبد هللا علوان5022122052094116

جامعة بغداد/كلية العلوم436.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيعلي صدام حمد حمزه5023142051011048

جامعة بغداد/كلية العلوم436.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي صفاء جبار غزاي5024142051022059

جامعة بغداد/كلية العلوم436.0اعدادية الناصرة للبناتتطبيقينور صباح كريم شنيف5025142052133032

جامعة بغداد/كلية العلوم436.0اعدادية عدن للبناتتطبيقيشهد عصام خزعل نعمه5026132052106023

جامعة بغداد/كلية العلوم436.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين علي زغير صابط5027282051001037

جامعة بغداد/كلية العلوم436.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيسجاد كريم جودة رميض5028142051017039

جامعة بغداد/كلية العلوم436.0اعدادية الرشد للبناتتطبيقيحنين خالد جمعه عبد الرزاق5029132052109004

جامعة بغداد/كلية العلوم435.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقينوال ثائر عباس محمد5030102052110095

جامعة بغداد/كلية العلوم435.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعلي جاسم محمد حسن5031282051002066

جامعة بغداد/كلية العلوم435.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعمار عادل علي عبد الحسين5032162051022088

جامعة بغداد/كلية العلوم435.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيعلي عمار راضي شلتاغ5033122051005025

جامعة بغداد/كلية العلوم435.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد عبد هللا علوان5034112051210050

جامعة بغداد/كلية العلوم435.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحيدر مزهر رحيم ازبك5035282051151274

جامعة بغداد/كلية العلوم435.0اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيحسن دايخ زوير كرم5036262051009005

جامعة بغداد/كلية العلوم435.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيعبد المجيب سمير هاشم سلمان5037132051004021

جامعة بغداد/كلية العلوم435.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيمحمد سعدون مهدي عباس5038112051025044

جامعة بغداد/كلية العلوم434.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتتطبيقيمنار هاشم حسن جاسم5039112052080019

جامعة بغداد/كلية العلوم434.0ثانوية السياب للبناتتطبيقيساره عباس عبيد علوي5040102052077012
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جامعة بغداد/كلية العلوم434.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمنتظر علي حسين عبد علي5041162051309041

جامعة بغداد/كلية العلوم434.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيمريم عمار صدام هاشم5042282052070079

جامعة بغداد/كلية العلوم434.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقييوسف كاظم عبد الحميد محمد5043192051019097

جامعة بغداد/كلية العلوم434.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عبد الحسن كاظم كناوي5044162051038146

جامعة بغداد/كلية العلوم434.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيضرغام كاظم ناصر هاشم5045282051022065

جامعة بغداد/كلية العلوم433.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعبد هللا ليث صبحي عبيد5046212051002053

جامعة بغداد/كلية العلوم433.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيخنساء باسم مرزوك حمادي5047112052084008

جامعة بغداد/كلية العلوم433.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسين علي كريم قاسم5048282051008027

جامعة بغداد/كلية العلوم433.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيمحمد مهند كرم عبد الحسين5049132051014035

جامعة بغداد/كلية العلوم433.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيمحمد حسين سهير نون5050282051017072

جامعة بغداد/كلية العلوم433.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيزينه امير رحيم ابراهيم5051102052102011

جامعة بغداد/كلية العلوم432.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيهدير نبيل جهاد محمد5052122052102042

جامعة بغداد/كلية العلوم432.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيايالف علي رسول حميد5053142052125003

جامعة بغداد/كلية العلوم432.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيعلي احمد طالب محسن5054282051005032

جامعة بغداد/كلية العلوم432.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيسجى سمير شياع خيون5055222052323064

جامعة بغداد/كلية العلوم432.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيسجاد امير ستار شامي5056152051008035

جامعة بغداد/كلية العلوم432.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيسجاد نجم عبد مطر5057282051006063

جامعة بغداد/كلية العلوم432.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيزينب عادل عبد االمير جازع5058142052074022

جامعة بغداد/كلية العلوم432.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا زيد حنتوش عبود5059232051252077

جامعة بغداد/كلية العلوم431.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيعلي اسعد عبد الرزاق محمد5060122051002041

جامعة بغداد/كلية العلوم431.0ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيايه فرج جواد فرج5061142052135001

جامعة بغداد/كلية العلوم431.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسين عالء علي حسين5062252051008043

جامعة بغداد/كلية العلوم431.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقياحمد عقيل عبد خضير5063122051005004

جامعة بغداد/كلية العلوم431.0ثانوية النهروان المختلطةتطبيقيعلي يوسف مسير محمد5064192051304019

جامعة بغداد/كلية العلوم431.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقييوسف جمعة علي جمعة5065162051426059

جامعة بغداد/كلية العلوم431.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيحسين صادق عيسى موسى5066152051010019

جامعة بغداد/كلية العلوم431.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقيمحمد علي احمد عبد5067202051002033

جامعة بغداد/كلية العلوم431.0الخارجيونتطبيقيمصطفى محمد جليل مجيد5068122051400042

جامعة بغداد/كلية العلوم431.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمحمد حياوي سعود فياض5069142051015050

جامعة بغداد/كلية العلوم431.0اعدادية الفجر الجديد للبنينتطبيقيمحمد عامر ابراهيم عجيل5070102051032025

جامعة بغداد/كلية العلوم431.0ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقياحمد طارق خلف علو5071142051173002

جامعة بغداد/كلية العلوم431.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيعاليه نايف مالك عبد علي5072122052087011

جامعة بغداد/كلية العلوم431.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمصطفى عماد علي حميد5073142051015061

جامعة بغداد/كلية العلوم430.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعباس مصعب عبد المحسن غانم5074162051363158

جامعة بغداد/كلية العلوم430.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعلي محمد زيدان نايف5075102051013102
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جامعة بغداد/كلية العلوم430.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيلمى محمد علي صالح5076102052155010

جامعة بغداد/كلية العلوم430.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقياحمد حميد عبيد صلبي5077192051012006

جامعة بغداد/كلية العلوم430.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيحميد ناطق علي ابراهيم5078142051013035

جامعة بغداد/كلية العلوم430.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيزهراء نجم عبد حسن5079132052093027

جامعة بغداد/كلية العلوم430.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيحسين حازم لطيف عبد5080112051006036

جامعة بغداد/كلية العلوم430.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيسجاد فؤاد كاظم حمزة5081142051023047

جامعة بغداد/كلية العلوم430.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيبنين عماد احيال نعمه5082132052107006

جامعة بغداد/كلية العلوم430.0ثانوية الرتاج للبناتتطبيقيرسل عادل علي عيدان5083142052121007

جامعة بغداد/كلية العلوم430.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيعمر وليد حميد عطيه5084102051205114

جامعة بغداد/كلية العلوم429.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيسكينه باسم راضي حوفي5085282052050036

جامعة بغداد/كلية العلوم429.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيسجاد عالء حسين مجباس5086112051058067

جامعة بغداد/كلية العلوم429.0اعدادية البحتري المختلطةتطبيقيايالف طالل نوري حسان5087182052048001

جامعة بغداد/كلية العلوم429.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعبد هللا نبراس رحيم فياض5088282051012054

جامعة بغداد/كلية العلوم429.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيزهراء بدر حمد صالح5089102052118021

جامعة بغداد/كلية العلوم429.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيقاسم محمد نور علي5090272051008061

جامعة بغداد/كلية العلوم429.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيفاطمه علي محمد غنو5091132052091047

جامعة بغداد/كلية العلوم429.0اعداية المعراج للبناتتطبيقيمالك اياد محمد عواد5092102052113026

جامعة بغداد/كلية العلوم429.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيمريم احمد ابراهيم مهدي5093112052192017

جامعة بغداد/كلية العلوم429.0ثانوية الرباط للبناتتطبيقينور محمد سالم كاظم5094112052121016

جامعة بغداد/كلية العلوم429.0ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقيحوراء رعد سالم عطوان5095142052149003

جامعة بغداد/كلية العلوم428.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقييوسف هيثم صادق كاظم5096122051006051

جامعة بغداد/كلية العلوم428.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد جاسم5097102051019099

جامعة بغداد/كلية العلوم428.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعلي سعدي محمود حسين5098102051020143

جامعة بغداد/كلية العلوم428.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحيدر زياد خلف مهوس5099282051008032

جامعة بغداد/كلية العلوم428.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمحمد عباس مهدي نايف5100152051018058

جامعة بغداد/كلية العلوم428.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقياسماء محمود كرملي حسين5101122052098004

جامعة بغداد/كلية العلوم428.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقياشرف طاهر صالح عزيز5102142051047010

جامعة بغداد/كلية العلوم428.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيموده اسعد غالب حسين5103162052260029

جامعة بغداد/كلية العلوم428.0الخارجياتتطبيقيسجى سلمان تعيب تولى5104152052401015

جامعة بغداد/كلية العلوم428.0اعدادية االبداع المسائية للبنينتطبيقيماهر عباس سركال كريم5105122051202057

جامعة بغداد/كلية العلوم427.7الثانوية الشرقية للمتميزينتطبيقيمهند محمود منير عبد الفتاح5106142051046015

جامعة بغداد/كلية العلوم427.0ثانوية الصباح االهلية للبناتتطبيقيزينب علي ناصر حنون5107142052132013

جامعة بغداد/كلية العلوم427.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعلي عصام كاظم حميد5108132051029054

جامعة بغداد/كلية العلوم427.0الخارجياتتطبيقيايات منذر ابراهيم علي5109102052401006

جامعة بغداد/كلية العلوم427.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعمر شكر احمد عبار5110102051020160
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جامعة بغداد/كلية العلوم427.0ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيهبه عمر خطاب عمر5111132052095030

جامعة بغداد/كلية العلوم427.0ثانوية زيونة األهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن رياض عبد الرحمن شكر5112142051043007

جامعة بغداد/كلية العلوم427.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد خلف عبد المجيد5113132051001049

جامعة بغداد/كلية العلوم427.0اعدادية زينب للبناتتطبيقينهى مهدي حسون خلف5114142052110043

جامعة بغداد/كلية العلوم427.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيسيف محمد فيصل مغير5115142051015028

جامعة بغداد/كلية العلوم427.0اعدادية الفكر للبناتتطبيقيشهد حسين موسى حميد5116152052056028

جامعة بغداد/كلية العلوم427.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيغيث ضاري عناد خلف5117142051015042

جامعة بغداد/كلية العلوم427.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقينبأ مهند عدنان محمد5118102052094024

جامعة بغداد/كلية العلوم426.0ثانوية الحزام االخضر للبنينتطبيقيمؤمن جمال صادق محمد5119162051048012

جامعة بغداد/كلية العلوم426.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيمصطفى محمد نايف نوري5120222051001068

جامعة بغداد/كلية العلوم426.0اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقيرزان ضياء عبد الجليل اسماعيل5121112052081007

جامعة بغداد/كلية العلوم426.0اعدادية النجاة للبناتتطبيقيايالف قاسم جعفر عكال5122152052042004

جامعة بغداد/كلية العلوم426.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيسجاد سالم احمد كاظم5123142051003014

جامعة بغداد/كلية العلوم426.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيبشير مصطفى سامي كامل5124102051020054

جامعة بغداد/كلية العلوم426.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحسين علي محسن خزعل5125162051353058

جامعة بغداد/كلية العلوم426.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيعلي سامي رهيف حمود5126142051201191

جامعة بغداد/كلية العلوم426.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيفاطمه علي محمد طاهر5127162052171030

جامعة بغداد/كلية العلوم425.4اعدادية الحريري للبناتتطبيقيليا مصعب سليمان داود5128132052117044

جامعة بغداد/كلية العلوم425.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيسيف ثابت ابراهيم عمران5129272051046029

جامعة بغداد/كلية العلوم425.0اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيعباس محسن عبد علي5130242051207041

جامعة بغداد/كلية العلوم425.0اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيياسين محسن علي كطوف5131262051017071

جامعة بغداد/كلية العلوم425.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيحنين عبد الكريم رشيد سعيد5132142052125010

جامعة بغداد/كلية العلوم425.0اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيغصون علي خماس هيول5133142052133023

جامعة بغداد/كلية العلوم425.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيكرار جبر دعيدع عرد5134222051300097

جامعة بغداد/كلية العلوم425.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيمحمد محمود حمد محمد5135202051022046

جامعة بغداد/كلية العلوم425.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيكوثر صالح حسن شنادل5136142052145059

جامعة بغداد/كلية العلوم424.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيعبد هللا عمر عبد الكريم خلف5137222051036062

جامعة بغداد/كلية العلوم424.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقينور الدين محمد جاسم فرحان5138132051001101

جامعة بغداد/كلية العلوم424.0الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيندى حسين علي ناصر5139142052097016

جامعة بغداد/كلية العلوم424.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحسين عالء ليلو عباس5140122051031053

جامعة بغداد/كلية العلوم424.0اعدادية حطين للبناتتطبيقيمريم لطيف محسن محمود5141132052103038

جامعة بغداد/كلية العلوم424.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينتطبيقيحسن سمير جبر رومي5142222051040010

جامعة بغداد/كلية العلوم424.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيشهد مشتاق طالب حميد5143142052067008

جامعة بغداد/كلية العلوم424.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقياحمد مهند كريم جواد5144102051016006

جامعة بغداد/كلية العلوم424.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسين زياد طارق طاهر5145132051017015
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جامعة بغداد/كلية العلوم424.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيياسين رعد حسين ياسين5146112051049136

جامعة بغداد/كلية العلوم423.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيمؤمل رعد معن كاظم5147142051201241

جامعة بغداد/كلية العلوم423.0الخارجياتتطبيقيشهد حسين حمد نعمه5148122052401028

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات544.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيموج منذر جابر كريم5149262042092075

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات542.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيأطياب كريم زيدان لوني5150262042106002

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات534.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائياميمه حاتم عبدالكريم حمد5151122042080007

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات532.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيعذراء عزيز بطرس شابا5152112042067102

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات532.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد يوسف ابراهيم صالح5153212041014016

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات531.0اعدادية الوالء المختلطهاحيائيانمار حامد ناجي جياد5154212041236005

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات530.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه علي موسى حسن5155132042071117

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات530.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيسجاد محمد نوفل خضير5156102041205155

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات528.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيكرار حسين غالي ياسر5157142041018136

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات527.0ثانوية سامراء للبنيناحيائيسلطان علي شنداخ مذكور5158222041092021

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات527.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعبد هللا كعيد عبد راهي5159262041003089

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات526.0ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيسارة جابر كاظم ريه5160232042301008

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات524.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيساره محمد حميد فنوص5161112042062054

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات523.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائيوسام فارس عليوي عايد5162112041151054

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات523.0ثانوية النعمان للبناتاحيائينور عصام طارق جواد5163132042102010

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات522.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائياثمار حسين زامل راضي5164262042144002

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات522.0ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيانفال استبرق رشيد سلمان5165142042091004

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات522.0اعدادية القدس للبناتاحيائيهدى جاسم ناصر حبيني5166262042104165

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات519.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيزينب سعدون نخش محمد5167142042073075

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات519.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيالعذراء محمد نوري علي5168192042384004

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات518.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمنتظر جعفر صادق مهدي5169112041049106

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات518.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيدالل سعد صوكر جسام5170262042120065

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات517.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيشمس قيس مزهر حسن5171102042117066

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات517.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيحسين علي خميس علي5172112041006023

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات517.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيوسن عايد محمد عمران5173232042111138

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات516.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيسجاد احسان هاشم عذاب5174152041015039

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات515.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيامنيه اسعد حمدلي علوان5175112042080012

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات515.0ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيمصطفى مزهر عبيد حسين5176222041099045

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات515.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيهديل رياض حمود ضاحي5177102042106038

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات515.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيافنان اياد فليح حسن5178122042093002

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات515.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد احمد محمد احمد5179152041071304

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات515.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائييوسف وليد خالد اسماعيل5180102041017113
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جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات514.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيريم هادي عبد هللا سليم5181112042088016

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات514.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيزهراء سمير زاير حسين5182142042225134

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات513.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيامير نجم عبد هللا عبود5183122041020022

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات513.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيسعيد اشكير عباس سعيد5184192041009114

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات513.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيتبارك عالء جواد رضا5185122042093011

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات513.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيفاطمه علي عدنان صالح5186112042105107

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات512.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيمهدي مقداد كاظم عبود5187132041003062

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات511.4ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيفهد خالد فهد علي5188132041055075

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات511.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائياديان قاسم عبد فرج5189142042066004

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات511.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائينور حميد ابراهيم محمد5190102042221115

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات511.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمصطفى حيدر الوس فرج5191152041007156

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات511.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيزينب عصام صباح كاظم5192142042089029

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات510.0ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيعبد الرزاق احمد عبد حمد5193122041045026

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات510.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي عماد كاظم مانع5194282041006104

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات509.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيدنيا مهند جابر عباس5195142042225094

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات509.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسلمان عماد كاظم حاشوش5196142041012016

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات509.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائيزينب سيروان حسين علي5197212042176025

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات509.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيدانيا حازم عبد الحسين رحيمه5198222042421032

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات508.0ثانوية االنوار للبناتاحيائينور كاظم عبد المهدي حسن5199122042104047

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات508.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعبد هللا احمد مجيد محمد5200132041031028

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات508.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيصالح علي صالح مهيدي5201102041006012

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات508.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيرنا منير رشيد علوان5202102042131014

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات507.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيعلي حسين ابو الهيل داغر5203152041015065

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات507.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيمصطفى سعد عبود عباس5204132041034037

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات507.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيايه ليث مكطوف هادي5205262042126013

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات507.0ثانوية البخاري للبناتاحيائينور عبد المنعم عبد هللا صالح5206122042108063

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات507.0اعدادية األمل للبناتاحيائيبتول قاسم شريف جبر5207112042065026

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات507.0ثانوية السياب للبناتاحيائيمريم مهدي علي حسن5208102042077093

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات507.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمصطفى ناطق برهان داود5209102041019155

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات507.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيايالف جمال عاصي حسن5210122042100008

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات507.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيابراهيم عمار شالش كليب5211112041156004

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات507.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائينرجس حيدر ناصر خليل5212272042091134

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات507.0ثانوية النضال للبناتاحيائيمريم ناصر حسين ناصر5213102042102038

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات507.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحسين عباس كاظم سيد5214152041071102

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات506.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيمصطفى موفق خضر سعود5215232041011063
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جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات506.0ثانوية الريف للبنيناحيائيحسين عباس علي حسن5216122041029013

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات506.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسين لطيف كامل خلف5217142041017037

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات506.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيمريم فراس نوري كاظم5218102042078175

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات506.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد الوهاب خالد وليد عبد العزيز5219212041003098

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات505.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائيحسن فالح جيجان مذكور5220112041008011

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات505.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيرشا ابراهيم محمد علي5221102042091039

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات505.0اعدادية االمال للبناتاحيائيمريم محمود جاسم ناصر5222112042070125

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات505.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيسمير منذر كريم حصوه5223112041150007

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات505.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيزينه موفق صبري جبوري5224102042106012

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات505.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعلي جاسم مهنى حسين5225152041003057

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات505.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيزينب عقيل شنون حميد5226152042056058

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات505.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيتبارك حاتم كريم جبر5227132042131012

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات505.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيمريم باسم سالم سيد5228262042084037

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات505.0اعدادية سيناء للبنيناحيائيمرتضى سالم عبد الجبار عبد5229132041019017

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات505.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيفردوس سامر كريم محمد5230142042069052

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات505.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي كريم لفته كطين5231222041067084

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات505.0اعدادية المحبة للبنيناحيائيمنتظر عبد الكريم نصيف جاسم5232112041003028

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات505.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيسفيان رياض عبد يوسف5233192041009116

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات504.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب ابراهيم محمد موازي5234262042120104

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات504.0اعدادية النصر للبناتاحيائيساره خضير عباس موسى5235122042112136

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات504.0اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيسجاد كاظم ناصر حسين5236142041174024

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات504.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعلي عطيه محمود كاظم5237142041208145

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات504.0ثانوية التجدد للبناتاحيائيسؤدد عامر عيفان صالح5238122042120009

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات504.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيتبارك لؤي محمد زعيب5239142042225059

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات504.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد فراس ناصر منعثر5240222041093070

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات503.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيعائشة حسام فواز علي5241102042086061

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات503.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيمها كريم محسن فزع5242102042141051

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات503.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيمريم حاكم خضير سعد5243122042104038

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات503.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبتول جاسب راضي جلوب5244142042140021

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات503.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرفل هاشم علي ياسين5245142042111093

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات502.9ثانوية المسرة للبناتاحيائيافين شيروان منصور محمد5246112042193003

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات502.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيحوراء زامل عبيده درجال5247152042055028

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات502.0اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيمحمود حسين شكر محمود5248142041174060

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات502.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيحسين عزيز راضي حاجم5249222041309010

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات502.0اعدادية األمل للبناتاحيائيساره حيدر عبد الكريم علوان5250112042065100
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جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات502.0ثانوية نور العلم للبناتاحيائيايمان عادل عدنان سهيل5251112042118004

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات501.0اعدادية الروابط للبناتاحيائينسرين عبدالرزاق عبدالواحد حمد5252192042229094

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات501.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمقتدر فرحان مطر غباش5253252041001307

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات501.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيمنار رعد هادي مهدي5254142042076125

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات501.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينور عبد الرضا خشان عبد هللا5255152042050134

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات500.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيغيث مازن حسن صياح5256152041001088

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات500.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةاحيائيياسين حسين علي حمد5257202041283020

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات500.0اعدادية ابابيل للبنيناحيائيسجاد محمد حمزه احمد5258132041011026

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات500.0ثانوية النضال للبناتاحيائيزينب ثائر خالد حمدان5259102042102020

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات500.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائييقين رعد لفته مجيد5260132042095025

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات499.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيهاجر عباس نوار كعيد5261212042171036

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات499.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيسارة رشدي ولي مهدي5262182042244031

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات499.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيشهد احمد عباس حلواس5263102042137066

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات499.0اعدادية الداخلية للبنيناحيائيمصطفى نبيل نوري صالح5264102041033025

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات499.0اعدادية عنة للبنيناحيائيكمال مصطفى كمال ياسين5265192041021043

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات499.0ثانوية السياب للبناتاحيائينور ليث عبد الكريم عبد علي5266102042077103

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات498.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن خلف محمد5267262042148018

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات498.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيرند حيدر اسماعيل حمادي5268102042111023

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات498.0اعدادية المركزية للبناتاحيائيغفران احمد عبد الكريم عبد الجبار5269132042119028

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات498.0ثانوية أمل نينوى العراقية االهلية المختلطة في تركيا-اسطنبولاحيائيعبد هللا فوزان هاشم احمد5270132041225010

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات498.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيريام احمد حرز سكوت5271152042054086

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات498.0اعدادية العزة للبناتاحيائيسجى علي حميد محمد5272122042118043

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات498.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشيماء محسن عباس محمد5273252042062873

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات498.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحيدر ابراهيم جميل عرفان5274142041018058

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات498.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائيشهد صادق شاكر كاظم5275262042110034

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات498.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعبد الرحمن مشتاق طالب عبود5276142041015031

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات498.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيدانيا عالء كامل حسين5277122042105038

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات497.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةاحيائيياسر سعد مطر عاصي5278112041164008

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات497.0ثانوية المغيرة للبنيناحيائياحمد حميد عبد الرحمن جبر5279212041051003

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات497.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيشهد ناصر محمود عبد العزيز5280102042101073

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات497.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائياحمد ضياء ماجد عبد5281262041011007

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات497.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيفاطمه كمال جبار سلمان5282122042094214

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات497.0ثانوية النور للبناتاحيائيايه خالد مخلف طراد5283192042237001

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات497.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد هللا اسود خلف5284202041030069

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات497.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعباس عبد الرضا خلف عباس5285292041003134
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جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات497.0اعدادية االخالص للبناتاحيائينور سعد محمود صالح5286112042112110

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات497.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء عادل هاشم محمد5287132042107054

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات496.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيزهراء نجم منصور جواد5288322042030023

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات496.0ثانوية شمس التفوق االهلية للبنيناحيائياحمد حسين علي كريم5289112041187003

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات496.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائياديان كاظم هاشم جبر5290132042093008

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات496.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيسارة جميل عبدي عيدي5291142042220076

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات496.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسين حيدر محمود خضير5292132041012036

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات496.0ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيسجى وسام حبيب سهر5293112042124013

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات496.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيفرح وليد محمود عبد5294142042112064

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات496.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيشهد حسن جبر محسن5295122042090043

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات496.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعبد القادر حاتم كريم محمود5296122041022057

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات496.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمنار سعد عبد زيد حمود5297252042100399

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات496.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم صديان صكبان5298262042144072

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات495.0اعدادية السويس للبنيناحيائييوسف محمد كامل علي5299132041006070

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات495.0اعدادية حطين للبناتاحيائيضحى حافظ عريبي جبر5300132042103043

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات495.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمنتظر رزاق كاظم عاشور5301152041013097

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات495.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيكرار احمد كاظم مطلق5302162041084091

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات495.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيسجاد شاهر حسن هالل5303182041318018

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات495.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيرنا فيصل جدعان عليج5304192042246051

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات495.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيرنا عادل جبار عودة5305142042074054

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات495.0اعدادية الفاروق للبنيناحيائيمحمد عادل حسين مجبل5306132041014031

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات547.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيالياس ياسين طاهر زغير5307112051008011

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات529.0اعدادية حطين للبناتتطبيقياسراء جاسم فرهود جبر5308132052103003

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات514.0ثانوية بروانة للبناتتطبيقيهديل عبد الباسط عبيد عماش5309192052151026

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات511.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيحسين عصام ستار ناصر5310152051006012

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات509.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيكرار حيدر مخيلف خضير5311142051026072

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات506.0ثانوية التاجي للبنينتطبيقيمصطفى شامل شمس عطيه5312122051010021

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات497.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيطيبه حمدان خزعل عجيل5313112052109037

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات494.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيمبارك محمد عفر شميل5314192051070057

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات491.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينتطبيقيمحمد مضر عبد الرضا مجلي5315252051026005

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات489.0اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيباقر حسن عوده حسين5316152051004007

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات488.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقييحيى حسين مجيد خميس5317112051026072

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات479.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيموسى قاسم عباس صالح5318112051006161

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات477.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقييوسف جاسم كاظم جسام5319122051201083

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات472.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمؤيد علي حسين عبد5320122051007091
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جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات467.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيحسين حسن حسين سلطان5321152051008019

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات465.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيايهم وليد جاسم محمد جميل5322192051014026

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات459.0اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيحسن جمهور جلود عويد5323222051374018

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات459.0ثانوية العرفان االهلية للبناتتطبيقيرقيه عالء عجيل داود5324222052419004

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات456.0ثانوية الخضراء للبناتتطبيقينور سالم مشكور محمود5325102052089028

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات456.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد االمير صباح محسن5326222051307126

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات453.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيمحمد سعد حمد حريش5327192051058034

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات453.0اعدادية الفجر الجديد للبنينتطبيقيعبد الواحد منعم احمد ناصر5328102051032017

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات448.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيحوراء عباس تركي شمران5329122052102008

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات445.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيحسين لطيف جبير محمد5330292051153082

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات445.0اعدادية الغراف للبنينتطبيقيقاسم جليد سعد حمدان5331222051022048

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات444.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينتطبيقيرسول خليل عبد هللا حمد5332232051254013

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات444.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيعبد المهيمن عبد الحميد خليفة كاظم5333142051009047

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات444.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقييوسف حسن ناصر ياسر5334152051018075

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات444.0ثانوية سروة للبناتتطبيقيملك جاسم حسن علي5335202052152010

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات443.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيراويه عبدالمنعم كريم فليح5336212052113004

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات442.0ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقياحمد علي فياض حمد5337102051154003

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات442.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقيرقيه محمد جبار كريم5338152052080023

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات441.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقياحمد حارث مرتضى مهدي5339142051027004

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات440.0اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيرباب صباح رحمه مانع5340132052111014

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات440.0اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيزهراء رسول رحيم نفل5341142052133017

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات440.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحسين جبار شريف محمد5342222051096011

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات440.0اعدادية االصيل للبناتتطبيقيسارة عباس فاضل فرج5343112052064018

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات439.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيفرح ياسر اسماعيل كشاش5344112052108047

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات438.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيسجاد خالد ياسين عباس5345142051023045

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات437.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد خالد محسن5346312051024025

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات435.0ثانوية البصير االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي خلف خريبط5347162051412028

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات433.0اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيغزوان صدام سعدون جوير5348102051024025

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات432.0اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيمشتاق ثامر عبد عبد هللا5349112051151051

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات430.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيصفا احمد حسين محمد5350112052073049

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات429.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيعباس عوده فرهود عوده5351222051310106

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات428.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيامير فاضل شبوط سيد5352152051002010

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات427.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيزهراء يوسف رهيف داود5353112052110020

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات427.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيمحمد مصلح حميد علوان5354142051008047

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات427.0ثانوية التاخي للبناتتطبيقيزينب قدوري موسى صبر5355142052081010
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جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات427.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الواحد حمادي عباس5356162051357306

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات427.0ثانوية فاطمة بنت الحسين للبناتتطبيقينور حسن سلمان مطشر5357142052096016

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات426.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيشمس رياض مليح احمد5358142052140033

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات426.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقينصر هللا مهدي مصلح حسين5359142051011085

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات426.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعلي صباح نوري عرمش5360272051008054

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات425.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيسجاد رفيق حبيب جياد5361162051131057

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات423.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيجاسم محمد جاسم محمد5362112051018036

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات423.0ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيخضر حسن عبد كاظم5363212051015007

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات423.0ثانوية نور الوالية المختلطةتطبيقيحسين فارس عمران علوان5364242051166003

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات423.0اعدادية المأمون للبنينتطبيقيمهند اسماعيل احمد حسن5365102051006038

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات423.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتتطبيقيفاطمه كريم عباس محمود5366122052096018

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات423.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيحسين اسماعيل شيال فهد5367152051071062

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات423.0ثانوية المهيري للبنينتطبيقيعصام ابراهيم خليل خلف5368202051034004

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات423.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيمؤده محمود ابراهيم محمود5369142052098015

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات576.0اعدادية النصر للبناتاحيائيسراج عبد الحسن عبد الزهره خضر5370122042112144

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات576.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزمن محمد عبد الحسين سلمان5371122042112083

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات574.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيزينب مؤيد والي عباس5372122042082016

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات573.0ثانوية االمال للبناتاحيائيبتول محمد بريسم سلمان5373142042108026

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات565.0اعدادية النصر للبناتاحيائيسارة اياد حسن كسار5374122042112133

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات563.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء محمد ارهيف جبار5375132042118128

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات562.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيمنار حافظ حاجم علوان5376102042125036

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات559.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيسرى قيس كردي راشد5377192042159053

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات559.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائينرجس عادل احمد جعفر5378142042066106

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات558.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائينبأ حسين جاسم كاشي5379102042125038

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات557.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيكوثر يوسف هاشم محمد5380192042226107

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات557.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد عبد االمير علي5381142042136045

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات557.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيايه قاسم كاظم جاسم5382152042058011

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات556.0ثانوية السجود للبناتاحيائيزينب رعد ارحيمه قاسم5383142042065028

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات551.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيشهالء عادل مهدي مصطاف5384132042091077

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات551.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيحوراء علي محيسن نتيش5385152042044047

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات550.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيساره خوام غالب حسن5386102042108050

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات550.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيلبنى عادل عمران خضير5387142042067109

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات550.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائينبأ نصيف جاسم محمد5388142042079092

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات549.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيعلياء محمد عبد علي مصطاف5389142042066071

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات548.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيرانيه حاتم كعود بعير5390102042101039
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جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات548.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيضحى جاسم محمد عبد الساده5391142042111170

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات547.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزينب جبار جلوب عباس5392152042044095

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات547.0اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء علي كريم عبد5393212042156031

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات545.0ثانوية افق االهلية للبناتاحيائيريام جواد كاظم عليوي5394102042142003

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات545.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيوديان محمد جاسم محارب5395112042133078

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات544.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيايات جواد كاظم عبد علي5396152042042011

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات544.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيفاطمه حسين ديوان مسلم5397152042051140

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات544.0اعدادية حماة للبناتاحيائيازل رياض نجف فيروز5398112042084005

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات544.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيطيبه عماد قاسم علي5399102042086058

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات543.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيرفل عامر خليل شعالن5400112042068036

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات543.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتاحيائيمريم يوسف كمال محمود5401142042141011

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات543.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء صبر خلف سالم5402152042046068

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات543.0اعدادية االمال للبناتاحيائينور الهدى سعد عباس حسن5403112042070154

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات541.0ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعياحيائيحوراء عباس عبد السادة خلف5404132042081006

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات541.0ثانوية السجود للبناتاحيائيفاطمه حسين شاطي عبد5405142042065039

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات540.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايه جاسم قاسم خضر5406142042140016

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات540.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيسارة عامر عدنان محمد حسن5407142042134101

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات540.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيذكرى سعدون بدر عزيز5408142042224036

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات539.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيدانيه ثائر عبد القادر فاضل5409102042118029

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات539.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيفاطمه صادق نجم عبد هللا5410152042044157

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات539.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيشهد طالل غيدان حسن5411122042083028

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات538.0ثانوية الرباط للبناتاحيائياالء عامر وحيد مزعل5412112042121003

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات538.0اعدادية حماة للبناتاحيائيهاجر ياسين ناصر حسين5413112042084203

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات538.0اعدادية فدك للبناتاحيائيهدى حسام عبود زيدان5414212042156080

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات537.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيرواء سلمان عبد علي5415152042044071

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات537.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيفاطمه عقيل صالح بشير5416142042067101

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات537.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائياستبرق سلمان حميد جواد5417142042067003

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات537.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائينبأ صفاء الدين احمد شنتر5418102042089034

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات537.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيهاجر عامر ياس عبد هللا5419102042101132

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات537.0اعدادية البطولة للبناتاحيائينبأ رسول محمد سليمان5420102042110105

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات536.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيعليا يوسف عبد الحسين صالح5421142042078069

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات536.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيعائشه ماجد عبد الرزاق عبد الفتاح5422112042067099

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات535.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيضحى حازم عوده عمران5423102042106016

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات535.0اعدادية زينب للبناتاحيائيرنا حميد عبد علي عليوي5424142042110090

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات535.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيضحى حسون محمود جياد5425112042080092
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جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات534.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيرقيه محمد ابراهيم محمود5426112042086029

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات534.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيبنين جعفر جواد دبيس5427152042044025

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات534.0اعدادية العامرية للبناتاحيائياية غالب علوان علي5428102042118013

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات533.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيحنين منذر خلف حمد5429192042186018

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات533.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيضحى عادل حسين محمد5430112042074053

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات533.0اعدادية البتول للبناتاحيائينهله طه حماد ضيدان5431112042072135

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات533.0اعدادية األمل للبناتاحيائيدعاء بهاء الدين حسين حسن5432112042065049

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات533.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيحوراء علي جاسم هادي5433112042108032

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات532.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيساره اسماعيل ابراهيم حبيب5434142042067070

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات531.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيشهب حسن سلمان جبر5435142042109044

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات531.0ثانوية التفوق للبناتاحيائيكريمه راضي جبير عواد5436122042113023

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات531.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيياسمين علي عبد الحسن ابراهيم5437112042109122

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات530.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائينبأ قاسم حمود حمزه5438112042133063

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات530.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيهدى حسين ناصر حسين5439112042067163

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات530.0اعدادية يافا للبناتاحيائيفرح سعدي حمود سويف5440132042107121

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات530.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيقمر رياض محسن صحن5441102042123048

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات530.0ثانوية عائشة للبناتاحيائينور خالد مطلب عاشور5442112042082051

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات530.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب محمد كاظم محمد5443262042132140

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات529.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيشهد سلمان هالل جليب5444142042073093

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات529.0ثانوية ظفار للبناتاحيائينور الهدى رأفت عبد الحميد كاظم5445112042091056

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات529.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيزهراء سعدون سالم حسين5446152042041033

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات529.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيطيبه سعدي عوده علي5447112042085041

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات529.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيزينه حيدر قمر محسن5448112042192024

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات529.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيفاطمه مالك محمد احمد5449102042101096

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات529.0ثانوية السجى للبناتاحيائيهبه عباس حسين كاظم5450112042138036

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات528.0اعدادية البتول للبناتاحيائيسحر منذر حسين مكيل5451112042072078

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات528.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيساره سالم جخيور سعدون5452142042225161

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات528.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيساره محسن عناد كاظم5453142042122010

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات528.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيماجده حميد عباس سعيد5454152042049082

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات528.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفاطمة حسين علي هوكر5455102042115102

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات528.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيسجى سلمان مطلك ذريع5456262042144052

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات528.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيزينه عماد ياسين حمادي5457112042133029

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات528.0اعدادية زينب للبناتاحيائيشهد صباح حاتم حسين5458142042110160

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات527.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيمغفره خالد عبد محيميد5459102042089030

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات527.0ثانوية وهران للبناتاحيائيطيبه موفق جبار داود5460112042115025
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جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات527.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيصفا واثق حمود حمادي5461192042226080

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات527.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيفرقان ماجد بوش عبد الحميد5462122042094221

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات527.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيمريم محمد عبد محمود5463112042080136

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات527.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيبلسم امجد فاضل ابراهيم5464102042090028

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات527.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيبسمه باسم عباس نجم5465122042094040

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات527.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائياية فراس سامي احمد5466102042109014

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات527.0ثانوية فدك للبناتاحيائيحوراء محمد كيف عذاب5467142042070036

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات527.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيحوراء فالح خلف علي5468122042020036

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات526.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيروان يحيى فيصل غيدان5469102042099015

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات526.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيندى صبيح جسام حمادي5470142042122020

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات526.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائيبنين خالد سوادي رسن5471142042121012

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات526.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائينور موسى حميد سرحان5472122042230148

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات526.0ثانوية عشتار للبناتاحيائينور ماجد حامد مجيد5473112042086077

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات526.0اعدادية األمل للبناتاحيائيزهراء علي دعير وهم5474112042065079

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات526.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيسلسبيل عبد الجبار عبد الرزاق عبد القهار5475182042183084

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات525.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينب رشيد علي عبد الحسن5476122042109077

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات525.0اعدادية النعيم للبناتاحيائياسراء سعود نجم عبد هللا5477142042073008

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات525.0الخارجياتاحيائيغفران شعبان خلف علي5478102042401067

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات525.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيشهد ناطق خضير حسين5479232042122025

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات525.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرقيه ماهر بحر محمد5480112042074031

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات525.0اعدادية حماة للبناتاحيائيحنان عبد هللا احمد رمح5481112042084053

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات525.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيشهد احمد سعدي ابراهيم5482312042038032

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات525.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيرقيه فائز محمود مجيد5483292042052113

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات525.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيجنه فاضل كاظم محمد5484112042105033

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات525.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيغدق حيدر محمد الهي5485142042111185

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات525.0ثانوية فدك للبناتاحيائييقين عدنان كيف عذاب5486142042070151

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات524.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيبلسم جمال عبد الجبار حسن5487112042075017

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات524.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزينب صبيح رزاق محمد علي5488142042066046

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات524.0اعدادية االخالص للبناتاحيائينور كاظم علي راضي5489112042112113

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات524.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيساره فاضل محمود عليوي5490142042225163

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات524.0ثانوية االنامل للبناتاحيائيالهام ثابت احمد محمد5491212042184003

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات524.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائياسراء احمد محمد سريح5492142042067006

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات524.0اعدادية يافا للبناتاحيائينسرين فاضل محسن حسن5493132042107139

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات524.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيسجى ماهر عدنان ناجي5494112042114058

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات524.0اعدادية حيفا للبناتاحيائينمارق عمران عبد زيد كاظم5495232042122037
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جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات524.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيبراء ساري الزم جبر5496142042134025

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات523.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتاحيائيهبه عزيز عبد حمادي5497122042084030

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات523.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيزينب رعد عثمان محمد5498102042090052

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات523.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيرانيا كامل محمد عبد5499142042067047

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات523.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه سعد سلمان عبيد5500142042136050

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات523.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائياالء ياسين رشيد علي5501112042068007

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات523.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائينور الزهراء حيدر ناجي احمد5502132042096049

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات523.0اعدادية النصر للبناتاحيائيطيبه ماجد هامل زغير5503122042112166

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات523.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء شهيد كريم فرج5504152042055049

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات522.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيحوراء رائد جاسم لفته5505142042101010

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات522.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيرانيا ابراهيم حسين علي5506112042068029

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات522.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائينور حميد دحام عبد هللا5507122042103036

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات522.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيعطاء عمر اسمر سويدان5508112042218058

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات522.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيكوثر سعد حسين علي5509102042101099

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات522.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيوفاء بدير هادي عباس5510112042105137

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات522.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيزينب غالم سلطان جبار5511112042221029

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات522.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسجى كاظم كركاف سعد5512152042046132

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات522.0اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء محمد نعمه فرحان5513272042083062

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات522.0ثانوية الحريري للبناتاحيائينبأ قدوري حسن شهاب5514142042137044

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات522.0اعدادية المهج للبناتاحيائينرجس منتظر جبار علي5515142042102044

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات521.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزهراء حاتم سكر عذافه5516152042058040

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات521.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيتبارك محمد صالح مخلف5517102042110027

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات521.0اعدادية حماة للبناتاحيائيناديه سامي ابراهيم سلوم5518112042084180

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات521.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الرضا عباس5519112042088021

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات521.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيمريم مشكور محمود احمد5520112042086062

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات521.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائييقين علي نايف ابراهيم5521232042094060

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات520.0ثانوية دجلة للبناتاحيائينبأ فاضل اركيدان جاسم5522102042095079

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات520.0ثانوية الحريري للبناتاحيائييقين قيس محمود عبد5523212042144063

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات520.0ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيغفران شهاب حميد عطيوي5524192042218017

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات520.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيتبارك محمود مهيدي صالح5525142042136014

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات520.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيمالك علي عبد الصاحب شلتاغ5526132042096045

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات520.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيميساء نجم عبد هللا سلطان5527212042137146

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات520.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيهوازن زيد كريم مبارك5528112042062108

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات520.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيجنات رعد جبار حسين5529132042281039

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات519.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيوصال عبد المحسن مزاحم عباس5530182042236130
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جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات519.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيلوزه محمد عباس هجوج5531132042117209

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات519.0اعدادية زينب للبناتاحيائييسر عدنان جمعه عبد الحسين5532142042110245

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات519.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيزهراء رعد حسن صادق5533142042112042

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات519.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيآية حميد عبد الرضا يعكوب5534102042125003

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات519.0اعدادية القدس للبناتاحيائييسر عمار حسين زيدان5535212042110122

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات519.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمالك خضير سعيد جابر5536142042111242

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات519.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيغدير باسم عجيل خلف5537112042076127

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات519.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيفاطمه احمد نجم وسمي5538102042101088

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات519.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتاحيائياوهام فاضل جاسم عكاب5539182042252002

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات518.0اعدادية النصر للبناتاحيائيغدير باسم محمد حسن حسن5540122042112168

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات518.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيمسك محمد نوري اسماعيل5541102042137090

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات518.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيعذراء احمد حمود عبد5542102042090076

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات518.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيرسل عامر عبد الرضا دوله5543122042114026

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات518.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيطيبه شاكر محمود محمد5544122042108040

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات518.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيتبارك جبار صالح جياد5545102042141010

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات518.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيعذراء قادر خلف حسين5546212042091123

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات517.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائياسيل ياس حسين فياض5547102042108007

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات517.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيايناس عبد هللا علي هارون5548102042139003

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات517.0اعدادية عبير العراق  للبناتاحيائينور الهدى ياسين محسن حسين5549262042079030

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات517.0اعدادية بغداد للبناتاحيائييمامه عباس محمد علي حسون5550132042070253

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات517.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيأية سامي جبر حمزه5551132042117007

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات517.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيغدير حسن عبد الهادي قاسم5552122042094184

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات517.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينبأ حيدر سهر عناد5553152042045095

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات517.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيسجود محمد رشيد كاظم5554142042093045

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات517.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيفاطمه علي شنين زبين5555132042093102

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات517.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائييقين عوده محسن علي5556102042107045

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات517.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينرجس حسين كاظم حسين5557152042047130

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات517.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيطيبه جاسم عباس مهدي5558132042080037

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات517.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيحفصه سرمد عبد الرزاق رشيد5559102042120028

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات517.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائياية جعفر ساجت مجهول5560122042110009

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات517.0اعدادية األمل للبناتاحيائيطيبه جعفر محمد علي توفيق5561112042065120

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات516.6اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائياسيل صباح نوري حسين5562152042054016

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات516.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيسهامة وسام زيدان خلف5563142042089036

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات516.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه شهاب احمد سالم5564152042040108

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات516.0ثانوية فدك للبناتاحيائيحوراء خالد شعالن عدون5565142042070032
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جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات516.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيايه علي عبد الزهرة حساني5566122042107025

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات516.0ثانوية نون والقلم األهلية للبناتاحيائيمريم محمد حفظي عبد هللا5567112042097009

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات516.0اعداية المعراج للبناتاحيائيملك ريكان ابراهيم حماد5568102042113088

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات516.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيطيبه وليد لفتة محمد5569142042194054

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات516.0ثانوية أم ابيها االهلية للبناتاحيائيزينب حسن عوفي صالح5570142042198005

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات516.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيتبارك محمد خلف حسين5571152042048030

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات516.0ثانوية السجود للبناتاحيائيزينب ابراهيم سيد مراد5572142042065027

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات516.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسارة محمد قاسم حسين5573112042076095

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات516.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيدعاء عماد حبيب حميد5574122042136020

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات516.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيساره محمود احمد عباس5575102042095037

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات516.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائييزن رياض رشيد فياض5576192042150050

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات516.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيرقيه سالم جبار عبيد5577152042044067

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات516.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيعائشه عمر عبد الرحمن محمد5578102042101081

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات516.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم نسيم كاظم شويل5579122042100055

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات516.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيرسل علي حريز جرو5580142042066036

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات516.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيبراء اياد علي رسن5581122042094037

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات516.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيهديل علي لطيف محمد5582122042101044

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات515.8ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيشفق زهير علي شفيق5583132042134021

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات515.2ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيحنين عدنان جاسم خليفه5584102042100030

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات515.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيمريم عمار محمود حسين5585122042087072

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات515.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيسالي يونس فيصل احمد5586122042106060

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات515.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيفرقان حسن عليوي سعيد5587142042199031

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات515.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيمريم كاظم محسن كويطع5588142042090094

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات515.0اعدادية النهار للبناتاحيائيطيبه رافد يحيى محمد5589112042127036

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات515.0ثانوية التأميم للبناتاحيائيمنار فاضل عباس مولود5590212042111029

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات515.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيطيبه ناصر جالل محمد5591112042106069

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات515.0اعدادية الحرية للبناتاحيائينور علي مزهر منشد5592122042107224

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات515.0اعدادية المهج للبناتاحيائيفاطمه حسين علي عزيز5593142042102033

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات515.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب عالء حسين طوفي5594142042111133

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات515.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيزينب محسن مجيد حسن5595132042091065

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات515.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائياميره عمار كامل فرحان5596112042133007

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات515.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيضحى فاضل كاظم علي5597122042094168

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات515.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيوفاء طالب عودة حسين5598142042132112

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات515.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائينبأ فاضل حسين نون5599142042136061

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات515.0اعدادية المهج للبناتاحيائيهبه عصام حميد خورشيد5600142042102048
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جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات515.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيداليا ثائر عبد الرزاق حسون5601112042106033

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات514.4ثانوية البتول للمتميزاتاحيائينبأ احمد مكي مشيمش5602152042057073

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات514.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهاله سمير علي احمد5603142042103062

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات514.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيزهراء علي جاسم عبد5604142042076069

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات514.0اعدادية البتول للبناتاحيائيافنان محمد داود ساير5605112042072011

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات514.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائينور بدر صاحب خلف5606152042058103

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات514.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره خضر زويد حسوني5607142042140084

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات514.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيطيبة فراس صباح مهودر5608112042064056

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات514.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائياالء علي محمود فتحي5609102042119003

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات514.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيغسق صالح عباس يعقوب5610112042108064

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات514.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيئاره زو داود محمد علي5611202042333001

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات514.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيغدير حسين ساجت عجيل5612142042074104

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات514.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيحوراء ياس خضير زغير5613112042077026

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات514.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيدعاء عادل عبد العظيم كريم5614102042131009

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات513.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيافراح صباح كاظم زبون5615152042048006

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات513.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائياديان ريسان لطيف لفتة5616142042121003

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات513.0اعدادية الحرية للبناتاحيائياسراء سعد حسين عبد الباقي5617122042107005

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات513.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيزينب علي مزعل سعد5618132042116023

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات513.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيرقيه محمد خلف خورشيد5619142042099018

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات513.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرفل حسن علي جويعد5620212042102042

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات513.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء شوقي خضير عباس5621122042107097

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات513.0ثانوية االفكار للبناتاحيائيهند نبيل عبد الواحد شرموط5622132042120024

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات513.0ثانوية سومر للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عامر عبد الزهره شكاحي5623142042072100

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات513.0اعداية الهدى للبناتاحيائينور احمد غني حسين5624142042077072

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات513.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيزهراء محمد مصطفى عمران5625102042123028

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات513.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينبأ مهند هاشم جواد5626142042080074

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات513.0اعدادية المهج للبناتاحيائيمريم عبد الرحمن سهيل حميدي5627142042102038

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات513.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيحنين رحيم نوعي حسين5628122042090015

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات513.0اعدادية التقى للبناتاحيائيايالف عالء جمعه كاظم5629112042071122

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات512.2ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمينا فاضل وجدان فاضل5630122042109157

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات512.0اعداية المعراج للبناتاحيائيهدى طالب عبيد عمران5631102042113108

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات512.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيرقيه شرعان كشيش علي5632252042064035

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات512.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيجوان عدنان طرف حنو5633142042152004

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات512.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيالزهراء باسم حبيب جبار5634122042105003

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات512.0الخارجياتاحيائينجوان علي فهد عبد5635112042401152
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جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات512.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيهدير رحيم جايز جبر5636142042111280

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات512.0ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعياحيائيريام حسين صدام حافظ5637132042081009

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات512.0اعدادية التعاون للبناتاحيائينبأ ماجد سلمان مهدي5638112042105126

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات512.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه حسين صادق عبد علي5639122042090060

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات512.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيظالل عامر عبد هللا جاسم5640122042093034

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات512.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائياسماء فاضل محمد عواد5641112042062006

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات512.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيحوراء لطيف نشمي حسين5642142042076040

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات512.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيزهراء علي توفيق عبد االمير5643142042097024

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات512.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائياالء عبد الخالق حسين محمد5644142042107005

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات512.0اعدادية النهار للبناتاحيائيرفل شاكر فريح نزال5645112042127014

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات512.0اعدادية العزة للبناتاحيائيمريم حيدر عبد الحسين محمد5646122042118061

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات512.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيغسق باسم رحيم علوان5647232042095066

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات512.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب وضاح عبد الهادي عباس5648232042114071

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات511.9ثانوية المتميزات - المنصوراحيائياالء مازن جميل محسن5649102042078008

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات511.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرؤيا سمير توفيق كرم5650132042121065

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات511.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيخمائل ضياء محمد هويدي5651152042050030

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات511.0ثانوية الرباب للبناتاحيائينبأ علي فيصل حميد5652152042052052

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات511.0ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيسما محسن عويد فرحان5653142042197009

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات511.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيهدى سعدون محسن رومي5654132042112039

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات511.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيرسل عمار عبد الرحمن رمضان5655112042062031

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات511.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائيأيناس علي عذاب محيسن5656142042191002

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات511.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر هاشم سلمان5657122042088015

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات511.0ثانوية الميسرة للبناتاحيائيفرقد يوسف جاسم محمد5658112042139014

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات511.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء عقيل هاشم موسى5659232042117085

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات511.0اعدادية بلد للبناتاحيائيايه محمد فاضل خضير5660182042176029

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات549.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيعصماء صبحي حسين نجم5661112052072028

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات525.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيتبارك عباس حسن فلوك5662132052093013

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات518.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيايالف عادل فخري نوري5663112052074008

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات515.0اعدادية التقى للبناتتطبيقيورود لطيف فاضل كاظم5664112052071041

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات513.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيايه عمار احمد هادي5665102052096007

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات505.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتتطبيقيميالد رافع محمد عبد5666102052109027

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات501.0اعدادية الفكر للبناتتطبيقيرقيه حسين محسن حمود5667152052056012

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات499.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيرند جمال محمد خليفة5668112052068019

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات493.0ثانوية االالء للبناتتطبيقيشهد عبد الرزاق جراد حمد5669112052130006

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات489.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيليليان حميد هالل كليب5670112052067048
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جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات487.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيماريا علي احمد ابراهيم5671122052106027

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات479.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيشروق صباح عبد الكريم رحيم5672152052047029

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات477.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيرحاب محمد مهدي وهيب5673152052047014

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات474.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيزمن هادي هجرس لطيف5674212052294026

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات472.0اعدادية االمال للبناتتطبيقيبراق هيثم تركي يوسف5675112052070008

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات471.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيفضه حسين حسن برهان5676102052102017

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات470.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزينب فريد جاسم محمد5677112052109031

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات468.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيزهراء ماجود جميل حسين5678142052145026

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات467.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيدعاء انور علي عبد5679102052110024

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات467.0اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقينبأ صالح عبيد رشم5680152052050032

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات466.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتتطبيقياسماء حسن طالب مزهر5681102052109001

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات461.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيشهد سليم عبد هللا هادي5682112052084025

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات456.0اعدادية النجاة للبناتتطبيقيحوراء جاسم علي داخل5683152052042012

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات453.0اعدادية زينب للبناتتطبيقياطياف فرحان علي ساجت5684142052110002

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات453.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيدعاء اياد جاسم منسي5685102052119006

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات446.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيزينب حيدر عباس مطشر5686122052094055

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات446.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيايات حمد بنيان شمكلي5687102052096004

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات446.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتتطبيقيرحمه أديب سالم احمد5688102052134002

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات445.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيبراء هيثم خضير صالح5689102052101011

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات439.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيزينب محمد اسماعيل احمد5690112052110023

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات435.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيزهراء علي اسود كريم5691142052079033

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات433.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيايناس وحيد كاظم حسين5692142052145010

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات432.0اعدادية النيل للبناتتطبيقيفاطمة علي حسين قند5693222052169022

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات431.0ثانوية الصباح االهلية للبناتتطبيقيأريج مازن كاظم ناصر5694142052132001

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات430.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيميس جاسم كريم عبود5695132052091063

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات427.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقينبأ علي حسين خلف5696152052080058

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات426.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتتطبيقيشهد محمد علي فرحان5697112052066015

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات425.0ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقيمريم غصوب انور حسين5698142052149011

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات424.1ثانوية المتميزات - الخضراءتطبيقيرانيه نوفل عابد خلف5699102052100006

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات424.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقيورود محمد عباس محمد علي5700112052112040

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات422.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيلطيفه كامل فرحان جاني5701152052048060

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات421.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقينبأ سعدي عبد عباس5702142052067024

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات420.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيفاطمه هادي ماذي مذكور5703152052046023

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات419.0اعدادية النهار للبناتتطبيقيروال باسم محمد عبد الرحمن5704112052127009

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات418.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقياريج اكرم غالم محمد5705142052145003
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جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات418.0ثانوية عنه الشرقية للبناتتطبيقيمنى اياد عزيز محمد5706192052201014

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات416.0اعدادية التقى للبناتتطبيقيوالء ليث سالم محسن5707112052071042

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات416.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيساره سعدي احمد سلمان5708102052094012

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات416.0ثانوية الفوز للبناتتطبيقيايات جعفر عبد الواحد عبد هللا5709132052099004

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات415.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيايه جاسم محمد ابراهيم5710102052095008

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات415.0اعدادية حماة للبناتتطبيقياالء محسن عباس ابراهيم5711112052084003

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات415.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيشهد جواد عبد علي زاير5712112052108037

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات413.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتتطبيقيمرح حارث راضي جاسم5713142052196015

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات412.0اعدادية الرميلة للبناتتطبيقيفرح محمد عزيز عبد الحسن5714152052044040

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات412.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيفاطمه علي حاضر شرهان5715132052086022

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات412.0ثانوية الفردوس للبناتتطبيقياالء حيدر جمعه حسين5716102052090001

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات411.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقيطيبة خالد عبد الجبار خليل5717112052112026

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات411.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيصبا عبد الحسين علي صيوان5718122052105036

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات410.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيايه علي حنون جاسم5719132052094004

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات410.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقياالء حسين مهنه نايف5720102052114001

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات410.0اعدادية الرشد للبناتتطبيقيكوثر ضياء عطيه عبد هللا5721132052109021

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات410.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء سعد جبار جياد5722112052088007

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات410.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتتطبيقيهبة مهدي ابراهيم حيدر5723142052141008

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات410.0اعدادية النجاة للبناتتطبيقيزهراء علي حسن جوحي5724152052042019

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات409.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيسبأ قادر هادي ابراهيم5725102052110046

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات409.0اعدادية المهج للبناتتطبيقيزهراء حميد عبيد عبد الحسين5726142052102022

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات409.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيدعاء خالد عليوي طه5727102052118015

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات408.0اعدادية االمال للبناتتطبيقيالمها خليل ابراهيم مشهد5728112052070004

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات408.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيهاجر خلف جبر ذكر5729142052140052

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات408.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيغدير علي غالي كاظم5730102052096029

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات408.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيزينب جواد كاظم عبد5731122052094054

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات408.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيرقيه قيس موسى جاسم5732112052103018

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات407.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيرسل سامي عبيد حسب5733122052098024

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات406.0ثانوية السياب للبناتتطبيقيمريم عدنان حسن رشيد5734102052077024

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات406.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيطيبة احمد صالح مرعي5735112052068028

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات406.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيآيه سعد صبري عبد اللطيف5736102052101002

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات405.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقيسجى احمد جلوب عذاب5737112052112023

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات405.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتتطبيقيضحى محمد جدعان جاسم5738122052096017

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات405.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيرقيه علي تالي حميد5739112052108020

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات405.0ثانوية التحرير للبناتتطبيقينور الهدى علي كاظم حسوني5740282052057021
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جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات403.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيبنين سالم فرج جبر5741162052242004

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات403.0ثانوية قرطبة للبناتتطبيقيتبارك عدنان احمد خطيب5742232052126007

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات403.0اعداية المعراج للبناتتطبيقيهديل شامل احمد ناصر5743102052113033

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات403.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيهبه حسين فرج رهيف5744142052111036

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات402.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيمريم غازي سلمان صالح5745112052074048

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات402.0اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيصبا احمد حميد عباس5746132052111032

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات401.0ثانوية الصمود للبناتتطبيقيمريم اسماعيل خليل محمد5747142052101023

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات401.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيهاله عبد الرزاق مزهر عبد5748262052148009

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات401.0ثانوية المسعودي للبناتتطبيقيكوثر حمزه عبيد خضير5749232052095018

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات401.0ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقينبأ عقيل عبدال طالع5750112052215061

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات401.0اعدادية رقية للبناتتطبيقيصفا مهند رحيم نايف5751112052069009

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات400.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيزهراء طاهر نعمه جبر5752272052160083

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات400.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيحنين سفيان محمد سلمان5753102052120010

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات400.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقيزهراء مهدي علي وداعة5754152052054021

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات400.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيغفران عادي محمود مفرح5755112052108040

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات400.0ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقينور علي ثاني كاظم5756132052283041

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات399.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيفاطمه اسماعيل حسين حسن5757272052059054

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات399.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيايالف عبد الكاظم جخيم ملفوث5758222052323009

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات399.0ثانوية الكفاح العربي للبناتتطبيقيهبه حازم عباس مزعل5759102052092018

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات399.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقينور سعد جسام حمادي5760102052094026

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات399.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيحنين رحمن منخي عباس5761102052155004

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات399.0ثانوية عائشة للبناتتطبيقياسراء رزاق ترف حسن5762112052082004

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات398.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيرحمة شاكر تركي محمود5763192052194007

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات398.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقياستبرق كاظم لفته عالوي5764272052055002

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات398.0ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء بالل عادل احمد5765142052107010

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات398.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيتقى احمد جاسم محمد5766112052078010

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات397.0اعداية الهدى للبناتتطبيقياية هيثم حميد محمد5767142052077004

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات397.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيود وليد عبد الرحمن عبد اللطيف5768222052323124

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات397.0اعدادية االمال للبناتتطبيقيانسام صباح مهدي سرهيد5769112052070006

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات397.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيزهراء عباس عجاج محمد5770232052114013

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات397.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتتطبيقيمنى حمزة عبيد عرفان5771142052224045

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات397.0اعدادية الكاظمية للبناتتطبيقياسراء جاسم نعمه سفيح5772122052110001

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات397.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيزينب عالوي محيسن عذافة5773122052094059

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات396.0اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيضحى حسين محمود احمد5774212052092023

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات396.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيزهراء خضير عباس عوده5775152052048025
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جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات396.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيزهراء هيثم علي احمد5776102052120020

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات558.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمها احمد هليل مطر5777122042020090

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات530.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيحوراء هاشم حيال ظاهر5778142042074046

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات514.0اعدادية األمل للبناتاحيائيهدى عدنان يوسف طاهر5779112042065179

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات512.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيسراب فالح شاكر ناصر5780262042077017

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات509.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيهديل جسام حمد نواف5781102042090128

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات509.0اعدادية النصر للبناتاحيائيأمنه فراس دهله محسن5782122042112016

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات507.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيندى فالح محمد سعود5783112042077079

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات505.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيمينا محمد منصور عبدهللا5784122042082037

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات503.0اعدادية النصر للبناتاحيائيبتول عباس جابر كريم5785122042112030

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات503.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيسجى فاضل كريم سالم5786142042134107

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات502.2ثانوية المتميزاتاحيائيغفران راضي جاسم قاسم5787142042094110

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات501.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحوراء رعد محمد عبد5788142042111070

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات499.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيشهد خالص مهدي حسن5789212042139136

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات498.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيكوثر عبد الحميد عوده خلف5790152042041065

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات495.0ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيرسل احمد فائق اسماعيل5791192042135010

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات495.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيغصون فاضل حمود خنجر5792142042133058

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات495.0ثانوية سومر للبناتاحيائينبأ عبد هللا حسن فنوش5793142042072122

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات495.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيزينب مجبل علي حسين5794142042199018

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات493.0اعدادية المسرة للبناتاحيائينور الزهراء عباس سنيد نجم5795152042041075

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات493.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمنار عبد الكريم جبار غازي5796132042105053

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات493.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيسمر مشتاق غازي علي5797122042082023

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات492.0ثانوية بابل للبناتاحيائيصفا عبد الناصر زيدان خلف5798122042095031

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات492.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيدعاء نجيب علي هادي5799212042178078

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات492.0اعدادية الحويجة للبناتاحيائياالء عدنان محمد حسن5800202042147002

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات491.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزينب طالب علي عبد5801212042150019

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات491.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزينه هاشم محمد كاظم5802212042170074

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات491.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائياطياف ماجد محرف احمد5803182042205011

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات490.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيتبارك رعد مناجد جديع5804212042177008

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات490.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيتقوى بدر عواد مهيدي5805212042121052

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات490.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيحوراء علي عزيز رسن5806152042080074

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات490.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزينب سليم حسن علي5807262042074068

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات490.0ثانوية التفوق للبناتاحيائيزهراء حسين جابر سلطان5808122042113015

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات489.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيعلياء رعد ماضي راضي5809152042050090

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات489.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيقبس شاكر محمد جساب5810102042109076
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جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات489.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيايثار عدوان عطا هللا هندي5811212042178031

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات489.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيتبارك عالء جبوري داود5812102042223027

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات489.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيايات جاسم قاسم مناتي5813292042055010

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات488.0اعدادية المهج للبناتاحيائيرشا عبد الناصر علي الطوخي5814142042102016

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات487.0ثانوية دمشق للبناتاحيائياقبال غضبان حمزه صالح5815182042203009

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات487.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمنار خالد معروف رحيم5816102042120099

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات487.0اعدادية البتول للبناتاحيائيشيرين شعالن عبد هللا احمد5817112042072085

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات487.0اعدادية حماة للبناتاحيائيزهراء صافي صبر سعد5818112042084086

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات486.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيايمان ستار هاشم شباط5819212042178034

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات486.0اعدادية األمل للبناتاحيائينور حاكم بدر مخلف5820112042065167

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات485.0ثانوية التفوق للبناتاحيائيحوراء سالم صالح كطان5821122042113011

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات485.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيكوثر عدنان علوان سلمان5822232042112037

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات485.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء عالء صباح جبار5823152042049042

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات485.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيمغفره احمد صالح مهدي5824192042194082

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات485.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيايه نبيل جاسم محمد5825192042141005

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات485.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس كاظم سالم5826252042101176

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات484.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيمروه كريم حسن عباس5827132042074026

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات484.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتاحيائيحوراء رحيم كريم منهل5828142042221027

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات483.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيتونس حبش خليل ابراهيم5829212042178064

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات483.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيايالف عبد القادر خليل خميس5830122042130002

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات483.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيتبارك رشيد شوار خضر5831152042041019

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات483.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيهديل توفيق سرحان ذيب5832112042133077

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات482.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهد ناصر مطر الزم5833112042076118

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات481.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيشهد علي حنيش سليم5834112042083044

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات481.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء محمد خليفه سلمان5835212042170062

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات481.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيسبأ عايد خلف فندي5836112042133032

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات481.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء علي عزيز رسن5837152042080147

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات481.0ثانوية الطاهره للبناتاحيائيايالف صدام سلمان حمادي5838112042098003

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات480.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائيبتول عيدان عبد فاضل5839142042121011

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات480.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيالق مخلص عبد االمير هادي5840112042116002

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات480.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائياسيا محمد ابراهيم احمد5841122042080004

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات479.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيهاله كنعان عبد هللا مسلم5842142042069070

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات479.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيهدير سعيد محمد علي5843142042073160

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات479.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيعهد رحيم عبد علي5844112042218092

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات479.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيفاطمه قاسم مهدي محمد5845142042100117
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جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات478.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيكوثر حيدر كريم زامل5846152042046199

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات478.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائياسراء احمد حمدان خليفة5847212042165010

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات478.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيدعاء عادل حامد متعب5848142042067044

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات477.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم ابراهيم عبود فرج5849132042070201

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات477.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيايه ظاهر حسين علي5850112042129006

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات477.0اعدادية جنين للبناتاحيائيتبارك احمد محمد فاضل5851192042149017

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات477.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيطيبه حقي اسماعيل حميد5852132042099030

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات476.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب مجيد عودة عبيد5853142042110134

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات476.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيفرقان جبار عذاب عبود5854112042112089

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات476.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيعلياء عذاب درع خلف5855112042086051

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات475.0ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيعذراء عثمان عبد علي بنيان5856262042146009

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات475.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيآيات مهدي صالح مهدي5857272042088005

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات475.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيهيا غياث عبد الجبار عبد النبي5858122042093052

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات475.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيرفل عبد الحسين صالح حسن5859152042050034

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات475.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيحفصة صفاء قاسم مصطفى5860102042116011

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات475.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيزينب حاتم عارف عبد العزيز5861122042102035

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات475.0اعدادية العزة للبناتاحيائيآيه رسول محسن جاسم5862122042118006

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات475.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه كريم مشجل ناصر5863122042098089

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات475.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيشيرين حيدر جميل صخي5864122042094165

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات474.0ثانوية السجود للبناتاحيائيفاطمه مجيد حميد علي5865142042065044

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات474.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيزينب عبد سعيد عبد5866112042066033

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات474.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيشهد ستار خلف شذر5867142042111160

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات474.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور خضر جاسم محمد5868112042073093

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات474.0ثانوية السياب للبناتاحيائيفاطمه خضير حامد يونس5869102042077081

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات473.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء سامي فيصل صكبان5870142042138015

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات473.0اعدادية الحرية للبناتاحيائينبأ محمد فالح حسن5871122042107212

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات473.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيزهره محمد حردان معيش5872192042199016

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات473.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيدعاء عبد النجف حسين مرزه5873142042136019

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات473.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب حسن عزيز عليوي5874252042109035

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات473.0ثانوية االنامل للبناتاحيائيآيه علي حسين محمد5875212042184001

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات473.0ثانوية يثرب للبناتاحيائيزينه سعيد خلف نصيف5876182042215008

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات472.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمنار سعد صباح عليوي5877142042134152

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات472.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيرقيه كاظم جبار حسن5878142042105018

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات471.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيفرقان مصطفى عبد هللا جاسم5879152042053062

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات471.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيحنين مشعان تركي جاسم5880122042092017
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جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات471.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمالك علي حسن الزم5881132042118246

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات471.0اعدادية حماة للبناتاحيائيرسل صالح محمد عباس5882112042084066

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات471.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيمالك مهدي جعفر سلمان5883152042055109

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات471.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيآفين سام علي حسن5884212042092003

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات471.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيميمونه طه ابراهيم خليل5885102042101118

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات470.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيانفال علي شعبان يعقوب5886122042100006

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات470.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيمالك صالح عيسى عبيد5887142042225259

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات470.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محسن هاني داود5888182042236100

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات470.0اعدادية المهج للبناتاحيائياخالص رعد خلف عبد هللا5889142042102002

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات470.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيطيبه محمد جاسم محمد5890112042075053

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات469.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيسهاد ماجد كند فرحان5891262042074079

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات469.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه الزهراء فراس نجم حسن5892272042056316

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات469.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيشيماء رسول قاسم علي5893122042087050

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات469.0ثانوية التكاتف للبناتاحيائيلينا مشتاق عافت محميد5894192042231010

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات469.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيغسق عباس عبد هللا خلف5895112042114068

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات469.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيعيده طامي عواد سبتي5896232042271539

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات468.0ثانوية المروة للبناتاحيائياالء سعد عبيد علوان5897212042158003

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات468.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء مازن عبود رحمه5898122042112103

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات468.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيزينب احمد خضير عجمي5899142042109035

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات468.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيديار خالد احمد كاظم5900102042141021

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات468.0ثانوية حطين للبناتاحيائيساره طالل علي احمد5901102042079014

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات468.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيزينب عالء حمودي جاسم5902122042136041

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات548.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيوفاء حسن علي سيد5903122052107061

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات484.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيصحراء طاهر محمود حسين5904112052084029

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات469.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيماريه هيثم علي عباس5905102052110080

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات463.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقيزهراء كريم خيري عليوي5906152052080029

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات442.0ثانوية تل السمر للبناتتطبيقينبأ شعالن فجر عناد5907112052129021

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات440.0اعداية المعراج للبناتتطبيقيسارة عبد الرحمن زينل حسن5908102052113018

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات432.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيمريم محمد اسود مطلق5909112052083010

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات409.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيدعاء صالح مهدي صالح5910102052110025

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات408.0ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقيحنان ضرغام علي عبد5911102052123002

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات407.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيآيه كاظم هادي سليم5912102052110003

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات406.0اعدادية االصيل للبناتتطبيقينور حيدر عبد الرضا مجيد5913112052064028

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات406.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتتطبيقينغم نيسان دحام احمد5914102052109028

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات404.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيسما جاسم محمد جعفر5915232052271147
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جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات403.0ثانوية اسماء للبناتتطبيقيفاطمه احمد محمد عجيل5916112052100014

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات403.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيزهراء حسين كاطع ناجي5917282052050020

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات403.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتتطبيقيرسل صادق غني صادق5918112052066008

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات402.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقينور قاسم كريم حسن5919122052107059

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات401.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيفاطمه كريم عسكر لعيبي5920112052065043

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات401.0ثانوية الصباح االهلية للبناتتطبيقينور الهدى سالم هادي منيثر5921142052132022

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات401.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيرحمه مضر حسن محمد5922102052091010

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات401.0اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيلمى بالسم جياد حني5923192052188029

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات400.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيفاطمه علي هندي حمود5924102052110076

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات400.0ثانوية فدك للبناتتطبيقيمالك قيصر عبود كاظم5925142052070013

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات400.0اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقيمريم فاروق عبد الهادي حمودي5926132052074014

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات399.0اعداية المعراج للبناتتطبيقيزهراء حامد عواد محمد5927102052113015

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات399.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيزينب فهد فاضل عطيه5928272052072037

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات399.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيطيبه محمد خضير حمد5929102052110065

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات398.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيافراح ناظم محمد عناد5930112052065006

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات398.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتتطبيقياماني مازن عبد الحكيم حسين5931142052141001

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات396.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقينبا صباح صكبان صيوان5932122052094106

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات395.0اعداية الهدى للبناتتطبيقينبأ قاسم هادي جواد5933142052077036

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات395.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيسجى حسين حميد خلف5934112052068026

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات395.0ثانوية الريادة االهلية للبناتتطبيقينور الهدى كاظم سالم شلب5935112052146009

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات394.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيايناس صالح مشيوح علي5936112052078004

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات394.0ثانوية الضحى للبناتتطبيقيزهراء انور حسين عبد الرضا5937142052089004

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات394.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيفاطمة جاسم محمد يوسف5938162052381104

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات393.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيريم حسن عباس سهيل5939112052073029

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات393.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقينبأ محمد مجيد رشيد5940202052121021

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات393.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيياسمين خالد عبيد كاظم5941142052079067

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات393.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتتطبيقياسماء جاسم شياع خلف5942142052221037

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات393.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيحوراء حسين محمد علي عطيه5943112052084007

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات393.0ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقينوف غسان منذر شريف5944102052137019

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات392.0اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيفاطمه صباح جاسم محمد5945112052106035

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات392.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيتبارك حميد عبد المجيد ناصر5946112052072007

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات391.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيرانيه حسين دريب حسن5947112052068016

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات391.0ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيشهد قيس محجوب ابراهيم5948102052089014

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات390.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتتطبيقيدانيه هيثم ابراهيم احمد5949102052134001

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات390.0اعدادية الرميلة للبناتتطبيقيمريم علي شاوي حمادي5950152052044044
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جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات390.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيساره فوزي جلوب شاطي5951132052094017

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب544.0ثانوية حنين للبناتاحيائينبأ عصام نجف كريم5952132042104083

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب543.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيانفال احمد صالح حمدان5953322042029007

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب519.0اعدادية بغداد للبناتاحيائياالء هيثم سوير يسر5954132042070025

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب516.6ثانوية المتميزاتاحيائيزينب فيصل غازي ناجي5955132042108057

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب515.0اعدادية القناة للبناتاحيائيمريم كمال خليل محمد5956132042072077

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب511.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيغدير عمار محمد جواد محمد حسين5957122042230111

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب508.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيتبارك شكر محمود دواي5958102042094016

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب507.0ثانوية االمال للبناتاحيائيزهراء صادق جابر عكيد5959142042108068

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب507.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيزينب صالح محمد حطاب5960112042083030

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب505.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب جاسم محمد علي كريم5961142042080030

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب504.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيعذراء هاشم محمود عبد5962212042121145

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب504.0اعدادية حماة للبناتاحيائيصابرين اياد هادي هارون5963112042084129

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب504.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيسجى احمد حسين ناهي5964102042110061

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب504.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيسماء وليد خالد محمد5965122042082022

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب503.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيموده محمد خلف حفاتي5966122042090069

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب501.0ثانوية معصومة للبناتاحيائينادية عباس هادي شيحان5967142042113036

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب501.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم خالد غسان عدنان5968122042088018

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب499.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيرسل محمود شاكر احمد5969102042094031

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب499.0اعدادية االمال للبناتاحيائيحنين اياد جميل عاصي5970112042070027

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب499.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيزينه حميد محمد راضي5971122042121012

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب497.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيبنان مصعب ابراهيم عبيد5972112042085014

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب496.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيداليا نياز عز الدين مجيد5973132042070069

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب496.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيبراء تحسين عبد السجاد صالح5974122042136008

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب496.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيطيبه احمد حسن حرج5975112042085040

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب493.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيتبارك سعد نجم عبد5976122042094061

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب493.0ثانوية النضال للبناتاحيائينور علي عباس عبيد5977102042102047

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب492.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيدعاء زيد نوري حمود5978132042121061

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب492.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيهدى جليل عبد سالم5979212042094146

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب492.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسلمى حازم سلمان حسن5980142042111157

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب491.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائينور سلمان علي حسين5981212042161046

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب490.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيهدى رزاق عباس عالوي5982132042092088

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب490.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء عبد السالم موسى ناصر5983272042063074

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب490.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيتبارك احمد ناجي عبيد5984112042112014

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب489.0اعداية المعراج للبناتاحيائينور سالم محمد عبد هللا5985102042113101
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب488.0ثانوية السجدة للبناتاحيائيدعاء ماهر احمد علوان5986112042120008

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب487.0الخارجياتاحيائيجيهان جمال عبد حسن5987102042401015

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب487.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيفاتن فالح مصطاف حبيب5988112042109084

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب487.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيساره صدام خضير عباس5989212042090088

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب486.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيسحر اكرم شهباز علي5990152042054156

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب486.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيتبارك عيدان خلف محمد5991142042067035

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب485.0اعداديه االنوار للبناتاحيائينادية ابراهيم ذياب حتروش5992112042085055

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب484.0اعدادية القناة للبناتاحيائيتبارك حيدر حامد حنتوش5993132042072014

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب484.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائياساور نعيم عبود موسى5994142042145017

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب484.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيايات ابراهيم سالم منصور5995142042132007

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب484.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائينور الزهراء عماد نجم عبد5996142042112086

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب484.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيحوراء خضير عباس عبد الجبار5997112042066010

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب483.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيفاطمه ستار محمود صالح5998212042290084

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب483.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيرقية وليد سالم خضير5999112042068038

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب483.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزينه حسين علي جاسم6000182042236074

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب482.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرقيه سهيل غازي عزيز6001112042073038

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب482.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينبأ سعيد سلمان دايش6002152042050118

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب480.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيتارة مسعود محمود علي6003212042092020

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب480.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيرسل محمد بطوش راضي6004292042050056

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب480.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائياالء هاشم حسين بديوي6005152042044006

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب480.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيشفاء ماجد رزج جوده6006272042087097

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب479.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائييسر عمار عبد الجبار شنون6007142042117069

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب479.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيهديل نافع حسن سليمان6008102042129025

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب479.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيآيه سالم صالح عبود6009102042120004

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب479.0اعدادية حماة للبناتاحيائيصفاء رياض احمد خلف6010112042084133

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب479.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيبنين احمد عبيد محمد6011112042067026

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب478.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيعأل عبد الكريم جبار عبد الكريم6012132042086077

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب478.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيرهام احمد حسن كنعان6013142042137018

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب477.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيأيه يعقوب يوسف راضي6014152042056005

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب504.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيبنين هاشم خالد علي6015142052125005

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب483.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيعذراء قيس فوزي عبد االمير6016122052094078

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب469.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيساره شاكر زامل خزعل6017122052112024

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب445.0ثانوية الحضارة للبناتتطبيقيربى تحسين علي فياض6018102052108006

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب445.0ثانوية السرمد للبناتتطبيقيسبأ فاضل محمود يوسف6019212052157008

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب444.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيحوراء محمد عبود خلف6020122052094032
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جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب438.0ثانوية الرحاب للبناتتطبيقيطيبه عدنان خلف صالح6021192052214005

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب430.0اعدادية العزة للبناتتطبيقينبأ ميثم اموري هادي6022122052118047

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب430.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقييقين احمد رفيق توفيق6023192052191040

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب429.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيغدير علي حسين عبد هللا6024112052109040

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب427.0الخارجياتتطبيقيايات احمد خلف لفتة6025142052401001

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب422.0الخارجياتتطبيقيوالء داود سلمان حسن6026112052401046

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب422.0ثانوية السياب للبناتتطبيقيساره عمر انور عبد الحميد6027102052077013

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب421.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيايه عماد علي حسون6028112052109007

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب421.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيغاده اياد فاضل عيدان6029112052067040

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب413.0اعدادية البسالة للبناتتطبيقيزينب جالل رحمه علي6030132052092012

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب411.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيسهير هادي هليل راشد6031112052103031

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب411.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيسارة محمد نجم عبد6032112052073037

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب410.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيأمنه حسن محمد علي6033112052083001

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب408.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتتطبيقيايه ماجد حميد هادي6034112052066002

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب408.0ثانوية النهضة المسائية للبناتتطبيقياغادير علي يوسف مهدي6035112052217003

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب407.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيسلسبيل حيدر عبد االله حمزه6036132052117026

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب406.0ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيضحى فراس سامي جبار6037122052122018

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب406.0ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيريم ماهر خميس علي6038112052129010

جامعة بغداد/كلية القانون602.0اعدادية زينب للبناتادبيمنار ياسين خضير عباس6039142022110152

جامعة بغداد/كلية القانون596.0اعدادية القناة للبناتادبياالء سجاد جبار عبد6040132022072002

جامعة بغداد/كلية القانون591.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيزهراء محمد امير رمك6041152022054044

جامعة بغداد/كلية القانون591.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيسجى زهير هاشم جعفر6042112022073040

جامعة بغداد/كلية القانون591.0اعدادية بلقيس للبناتادبينور محسن عبد كاظم6043132022071085

جامعة بغداد/كلية القانون589.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمظفر مهدي حسين فدعم6044122021044093

جامعة بغداد/كلية القانون589.0اعدادية بلقيس للبناتادبيايالف عماد نعمان سعيد6045132022071012

جامعة بغداد/كلية القانون588.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيهمام وليد محمد سالم6046112021033080

جامعة بغداد/كلية القانون587.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيحوراء علي عبد الحسين الزم6047132022100008

جامعة بغداد/كلية القانون587.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيمريم نصير فوزي نجم6048132022100043

جامعة بغداد/كلية القانون586.0اعدادية اليوسفية للبنينادبياحمد صفاء عباس ابراهيم6049112021001004

جامعة بغداد/كلية القانون586.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيعبد الرحمن سمير عبد الرحمن محمد6050112021033032

جامعة بغداد/كلية القانون586.0ثانوية ام سلمة للبناتادبيطيبة ابراهيم خليل اسماعيل6051102022097020

جامعة بغداد/كلية القانون585.0ثانوية الوفاق للبناتادبيحفصة عمر ثابت نعمان6052122022103015

جامعة بغداد/كلية القانون584.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيعبير عقيل ماشاف غافل6053132022111079

جامعة بغداد/كلية القانون584.0ثانوية السياب للبناتادبيسرى عالء فاضل حسين6054102022077019

جامعة بغداد/كلية القانون584.0اعدادية الرباب للبناتادبيايمان حسين نعمه خضير6055122022125017
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جامعة بغداد/كلية القانون584.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيسجاد كريم عبد الصاحب حسن6056132021002046

جامعة بغداد/كلية القانون583.0اعدادية الرباب للبناتادبيحوراء عبد الستار جبار عليوي6057122022125033

جامعة بغداد/كلية القانون583.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء فرحان جبر فعيل6058152022050042

جامعة بغداد/كلية القانون581.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيمحمد غازي عبد هللا صالح6059132021008125

جامعة بغداد/كلية القانون581.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبياساور ياس خضير عباس6060112022073002

جامعة بغداد/كلية القانون580.0اعدادية عدن للبناتادبييسر صائب سامي فالح6061132022106096

جامعة بغداد/كلية القانون580.0ثانوية االستقالل للبناتادبينبأ علي يوسف فارس6062132022075034

جامعة بغداد/كلية القانون579.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيايه معن عبد الرزاق عبود6063102022084003

جامعة بغداد/كلية القانون579.0اعدادية التسامح للبناتادبيميسره احمد جبار علوان6064142022076120

جامعة بغداد/كلية القانون579.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيضحى مصطفى شنان حميدي6065112022073048

جامعة بغداد/كلية القانون578.0اعدادية البسالة للبناتادبيفاطمه محسن حافظ جناني6066132022092056

جامعة بغداد/كلية القانون578.0اعدادية الكرامة للبناتادبياسراء ناجي موسى حبيب6067142022111003

جامعة بغداد/كلية القانون578.0اعدادية جرير للبناتادبيمريم عبد الكاظم وناس كاظم6068122022089051

جامعة بغداد/كلية القانون578.0ثانوية اليرموك للبناتادبيافنان محمد طارق كامل6069102022093003

جامعة بغداد/كلية القانون577.0ثانوية ام سلمة للبناتادبيعال صباح ابراهيم حسن6070102022097021

جامعة بغداد/كلية القانون576.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيطيبه قيس داود عامر6071112022073051

جامعة بغداد/كلية القانون576.0اعدادية جرير للبناتادبيمريم قاسم محمد سلطان6072122022089053

جامعة بغداد/كلية القانون576.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعبد هللا عادل محمد فرج6073132021012061

جامعة بغداد/كلية القانون576.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرؤى كريم عبد هللا حسين6074112022076031

جامعة بغداد/كلية القانون576.0الخارجياتادبيزهراء باسم حسن غياض6075152022401058

جامعة بغداد/كلية القانون576.0اعدادية حماة للبناتادبيفرح عبد السالم عبد الحميد حميد6076112022084132

جامعة بغداد/كلية القانون576.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيزينب وصفي مسلط مهدي6077102022155011

جامعة بغداد/كلية القانون576.0اعدادية البتول للبناتادبينور ثامر طالب محمود6078112022072125

جامعة بغداد/كلية القانون576.0اعدادية بلقيس للبناتادبيكوثر جواد كاظم محسن6079142022140048

جامعة بغداد/كلية القانون575.0ثانوية التضامن األهلية للبناتادبيفاطمة عالء الدين عبد هللا عبد الكريم6080102022121001

جامعة بغداد/كلية القانون575.0اعدادية الهدى للبناتادبيهدى حسين حمود كريم6081152022047104

جامعة بغداد/كلية القانون575.0ثانوية االبتهال للبناتادبيزهراء قاسم حسين كاظم6082142022069029

جامعة بغداد/كلية القانون575.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيريام محمد مشكور غاوي6083102022141015

جامعة بغداد/كلية القانون575.0اعدادية االعظمية للبناتادبيمريم هشام شاكر اسماعيل6084132022073114

جامعة بغداد/كلية القانون575.0اعدادية االمال للبناتادبيتبارك علي مجيد محمد6085112022070016

جامعة بغداد/كلية القانون575.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةادبيلبنى حسين عالوي عواد6086132022242008

جامعة بغداد/كلية القانون574.0اعدادية جرير للبناتادبينسرين خالد جاسم عاجل6087122022089056

جامعة بغداد/كلية القانون574.0اعدادية يافا للبناتادبيتقى سعد احميد مجيد6088132022107028

جامعة بغداد/كلية القانون574.0اعدادية االعظمية للبناتادبيشمس جمال سعدون محمد6089132022073071

جامعة بغداد/كلية القانون574.0الخارجياتادبيبشرى فؤاد مال هللا حسن6090142022401043
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جامعة بغداد/كلية القانون574.0اعدادية الوزيرية للبناتادبياروى محمد محمود كاظم6091132022074003

جامعة بغداد/كلية القانون573.0اعدادية الرباب للبناتادبيفاطمه عبد الباري جبار زغير6092122022125104

جامعة بغداد/كلية القانون573.0ثانوية الرباب للبناتادبيغدير باسم جبر مخلف6093152022052021

جامعة بغداد/كلية القانون573.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيدانيه علي عبد الحكيم محمود6094132022074013

جامعة بغداد/كلية القانون573.0اعدادية يافا للبناتادبينور عبدالحسين دواي محيبس6095132022107147

جامعة بغداد/كلية القانون573.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيتمارا عادل زيدان خلف6096132022105008

جامعة بغداد/كلية القانون573.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيايه احمد محمد عبد الوهاب6097112022137002

جامعة بغداد/كلية القانون573.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيختام شهاب احمد هربود6098142022067043

جامعة بغداد/كلية القانون572.0ثانوية روناكي للبنينادبيعبد العزيز عبد الخالق سلمان فرحان6099322021048008

جامعة بغداد/كلية القانون572.0ثانوية النعمان للبناتادبيهاجر سهيل عمر امين6100132022102022

جامعة بغداد/كلية القانون572.0ثانوية الرباب للبناتادبيتبارك عالء فرج كوجي6101152022052006

جامعة بغداد/كلية القانون571.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيساره فالح حسن مجيد6102112022068031

جامعة بغداد/كلية القانون571.0ثانوية الفوز للبناتادبيفاطمه حامد حسن عباس6103132022099030

جامعة بغداد/كلية القانون571.0اعدادية السياب للبنينادبيالحارث عبد الجبار ابو الهيل دنبوس6104112021028014

جامعة بغداد/كلية القانون571.0ثانوية المعرفة للبناتادبيشمس حاتم كاظم عبد الحسن6105142022106013

جامعة بغداد/كلية القانون571.0اعدادية الكرامة للبناتادبيمريم حارث صادق حمود6106132022101072

جامعة بغداد/كلية القانون571.0ثانوية الميار المسائية للبناتادبيكوثر وليد عبد محمد6107112022221021

جامعة بغداد/كلية القانون570.0اعدادية االنفال للبناتادبيمريم بديع عبد القادر محمد6108102022101060

جامعة بغداد/كلية القانون570.0اعدادية صفية للبناتادبيسجى عبد الرزاق ارويض خليفة6109142022075153

جامعة بغداد/كلية القانون570.0اعدادية البيان للبناتادبيفاطمه حيدر ضياء عبد الحسين6110102022096072

جامعة بغداد/كلية القانون569.0ثانوية وهران للبناتادبيعلياء اكرم عبد الرزاق نجم6111112022115016

جامعة بغداد/كلية القانون568.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيحسين كوكز محمد فتاح6112132021008042

جامعة بغداد/كلية القانون568.0إعدادية المروج للبنينادبيباقر حسن خالد حسن6113142021013013

جامعة بغداد/كلية القانون568.0ثانوية طيبة للبناتادبيايه احمد عبد الجبار محمود6114132022116003

جامعة بغداد/كلية القانون568.0اعدادية االصيل للبناتادبيكوثر مظفر عضيد حسن6115112022064050

جامعة بغداد/كلية القانون568.0ثانوية الخضراء للبناتادبيهاجر عبد هللا علي مطر6116102022089037

جامعة بغداد/كلية القانون568.0ثانوية مؤتة للبناتادبيزينب حسين جاسم فاضل6117112022116018

جامعة بغداد/كلية القانون568.0اعدادية البسالة للبناتادبيرفيف موسى موله خلف6118132022092021

جامعة بغداد/كلية القانون567.0ثانوية نور الهدى للبناتادبينور هادي عبد كاظم6119142022124061

جامعة بغداد/كلية القانون567.0اعدادية يافا للبناتادبيزهراء علي ياسين داود6120132022107065

جامعة بغداد/كلية القانون567.0اعدادية الرميلة للبناتادبيزهراء قاسم عويد حسن6121152022044039

جامعة بغداد/كلية القانون567.0اعدادية عدن للبناتادبيزينب حسن عوده حسين6122132022106040

جامعة بغداد/كلية القانون567.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيحنين سمير كريم حسن6123112022136019

جامعة بغداد/كلية القانون566.0اعدادية بغداد للبناتادبينبأ بسام صالح مهدي6124132022070080

جامعة بغداد/كلية القانون566.0ثانوية بابل للبناتادبيتبارك موفق عبد الوهاب محمد6125122022095008
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جامعة بغداد/كلية القانون566.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيضحى عمار جبار ملك6126152022050068

جامعة بغداد/كلية القانون565.0اعدادية عدن للبناتادبياسراء باسم زعيبل حسين6127132022106004

جامعة بغداد/كلية القانون565.0اعدادية بلقيس للبناتادبيغدير ابراهيم جلوب حبش6128142022140040

جامعة بغداد/كلية القانون565.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيدعاء عدنان عوده سلمان6129142022066012

جامعة بغداد/كلية القانون565.0ثانوية مؤتة للبناتادبييمامه محمد جاسم محمد6130112022116041

جامعة بغداد/كلية القانون565.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيضحى حامد شاكر محمود6131142022067087

جامعة بغداد/كلية القانون565.0اعدادية الرشد للبناتادبينبأ رحيم ياسر محسن6132132022109040

جامعة بغداد/كلية القانون564.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبييمام رياض كامل رشيد6133112022075055

جامعة بغداد/كلية القانون564.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيوليد خالد كاظم حسن6134142021174098

جامعة بغداد/كلية القانون564.0اعدادية البتول للبناتادبيعائشه عايد كاظم عبد6135112022072076

جامعة بغداد/كلية القانون564.0اعدادية الخمائل للبناتادبيجمانه صالح عبد المهدي سالم6136122022127011

جامعة بغداد/كلية القانون564.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيمالك مجبل حسن خلف6137142022071065

جامعة بغداد/كلية القانون564.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيلبنان فاضل عبود شنيار6138142022098033

جامعة بغداد/كلية القانون564.0ثانوية االعتماد للبناتادبيريم حسن محسن فاطس6139142022191025

جامعة بغداد/كلية القانون564.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيتبارك عدي فاضل عبد االمير6140102022106012

جامعة بغداد/كلية القانون564.0اعدادية الماثر للبناتادبيايات فرحان بهيدل كاظم6141152022051015

جامعة بغداد/كلية القانون564.0ثانوية بغداد األهلية للبنينادبيسجاد محمد رضا عبد الرحمن6142112021030009

جامعة بغداد/كلية القانون563.0اعدادية الوركاء للبنينادبيزيد عادل صبيح حسن6143112021027034

جامعة بغداد/كلية القانون563.0اعدادية االعظمية للبناتادبينوال قصي يوسف بدر6144132022073121

جامعة بغداد/كلية القانون563.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيشهد فالح جلوب دهش6145152022048069

جامعة بغداد/كلية القانون563.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيفداء الدين سعد علي دهش6146152021007181

جامعة بغداد/كلية القانون563.0اعدادية النجاة للبناتادبيمريم سعدون داود مصاول6147152022042073

جامعة بغداد/كلية القانون563.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيفاطمه حيدر عالوي سليم6148122022096039

جامعة بغداد/كلية القانون563.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيكاظم مهدي عباس محمود6149122021018054

جامعة بغداد/كلية القانون563.0اعدادية ام ايمن للبناتادبينور عباس خضير عباس6150142022134079

جامعة بغداد/كلية القانون563.0اعدادية االنفال للبناتادبيضحى ثامر حمودي احمد6151102022101052

جامعة بغداد/كلية القانون563.0اعدادية البتول للبناتادبيفاطمه محمد لطيف محمد6152112022072090

جامعة بغداد/كلية القانون563.0اعدادية النعيم للبناتادبيعذراء محمود محمد محبس6153142022073089

جامعة بغداد/كلية القانون563.0اعدادية التضحية للبناتادبيزهراء مسير سلمان عباس6154122022091019

جامعة بغداد/كلية القانون562.0ثانوية تبوك للبناتادبيامل محمد عبد الحسن كاظم6155112022102002

جامعة بغداد/كلية القانون562.0اعدادية االعظمية للبناتادبيتقى دريد كمال منصور6156132022073026

جامعة بغداد/كلية القانون562.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيمريم سالم لطيف محمود6157112022061041

جامعة بغداد/كلية القانون562.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيدعاء فالح حسن كريم6158142022115017

جامعة بغداد/كلية القانون562.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه فاضل علي حسين6159112022076095

جامعة بغداد/كلية القانون562.0اعدادية الزهور للبناتادبيمريم علي شوين شالكه6160142022080056
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جامعة بغداد/كلية القانون561.0اعدادية اجنادين للبناتادبيرندة رائد صبحي عبد القادر6161102022120023

جامعة بغداد/كلية القانون561.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيوالء علي هامل دخان6162152022055085

جامعة بغداد/كلية القانون561.0اعدادية الفارابي للبنينادبيمحمد حكيم عباس محسن6163112021002029

جامعة بغداد/كلية القانون561.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيمينا سعد سلمان داود6164102022094046

جامعة بغداد/كلية القانون561.0ثانوية دار السالم للبنينادبيابراهيم محمد يحيى سالم6165102021066001

جامعة بغداد/كلية القانون561.0ثانوية البسملة للبناتادبيمريم محمد داود سبهان6166112022135027

جامعة بغداد/كلية القانون561.0اعدادية الخطيب للبنينادبياحمد محمد ثامر عبد السادة6167122021034011

جامعة بغداد/كلية القانون560.0اعدادية التضحية للبناتادبينبأ باقر عبد الستار جبر6168122022091039

جامعة بغداد/كلية القانون560.0اعدادية الصفا للبنينادبيابو الحسن جالل عبد االمير محسن6169132021029003

جامعة بغداد/كلية القانون560.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسين ستار كاظم حمادي6170142021049018

جامعة بغداد/كلية القانون560.0ثانوية العقيدة للبناتادبياسراء مظهر حميد نايف6171112022074002

جامعة بغداد/كلية القانون560.0اعدادية الوركاء للبنينادبييوسف جالل جواد ناصر6172112021027115

جامعة بغداد/كلية القانون560.0اعدادية التقى للبناتادبيياسمين علي خليل محمد6173112022071112

جامعة بغداد/كلية القانون559.0ثانوية مؤتة للبناتادبيمريم محمود احمد علي6174112022116032

جامعة بغداد/كلية القانون559.0الخارجيونادبيمؤمل جاسم مكطوف عليوي6175152021400148

جامعة بغداد/كلية القانون559.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبييحيى محمد احمد عيسى6176132021025078

جامعة بغداد/كلية القانون559.0ثانوية فدك للبناتادبيسبأ قصي عباس جبار6177142022070060

جامعة بغداد/كلية القانون559.0اعدادية االعظمية للبنينادبيمحمد سعد طاهر داود6178132021001106

جامعة بغداد/كلية القانون559.0اعدادية بغداد للبناتادبينورهان عباس سعيد عبد الرحمن6179102022117041

جامعة بغداد/كلية القانون559.0اعدادية بغداد للبناتادبيمريم محمد عبد الحميد محمد6180102022117034

جامعة بغداد/كلية القانون558.0ثانوية السياب للبناتادبيهاله اثيل ابراهيم عمران6181102022077041

جامعة بغداد/كلية القانون558.0اعدادية اجنادين للبناتادبيمالك زياد طارق جبل6182102022120053

جامعة بغداد/كلية القانون558.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيحنين فراس كاظم عبد6183122022172002

جامعة بغداد/كلية القانون558.0اعدادية النجاة للبناتادبيساره حافظ جليل جاسم6184152022042042

جامعة بغداد/كلية القانون558.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيكرار سعيد سلمان خلف6185152021003080

جامعة بغداد/كلية القانون557.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيتبارك محمد حميد محمد6186102022084004

جامعة بغداد/كلية القانون557.0اعدادية زينب للبناتادبيزينب نزار فالح حمدان6187142022110089

جامعة بغداد/كلية القانون557.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبياحمد محمد عبد الغني عبد الكريم6188122021002005

جامعة بغداد/كلية القانون557.0ثانوية فدك للبناتادبيزينب طعمه محمد غايب6189142022070053

جامعة بغداد/كلية القانون556.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيحوراء كريم احمد محمود6190102022094015

جامعة بغداد/كلية القانون556.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيمنار يوسف حسين بديوي6191132022078031

جامعة بغداد/كلية القانون556.0اعدادية اجنادين للبناتادبيمالك سالم سلمان حمودي6192102022120054

جامعة بغداد/كلية القانون556.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحمزه عبد هللا عدنان عبد هللا6193122021048032

جامعة بغداد/كلية القانون556.0الخارجيونادبيمصطفى كمال صبار خليل6194122021400131

جامعة بغداد/كلية القانون556.0ثانوية المأمون للبناتادبيرحاب حامد مصطفى سلمان6195102022116005
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جامعة بغداد/كلية القانون556.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيساره عبد المعين محمود علي6196112022075024

جامعة بغداد/كلية القانون555.0اعدادية االستقامة للبناتادبينور الزهراء سالم خضير جار هللا6197152022058085

جامعة بغداد/كلية القانون555.0اعدادية البسالة للبناتادبيوئام خالد كريم شالكه6198132022092075

جامعة بغداد/كلية القانون555.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيسما قحطان عدنان تقي6199132022074029

جامعة بغداد/كلية القانون554.0اعدادية البتول للبناتادبيسبا ايوب هايت احمد6200112022072059

جامعة بغداد/كلية القانون554.0ثانوية دار السالم للبنينادبيوضاح طالب عبد الحميد عبد هللا6201102021066053

جامعة بغداد/كلية القانون554.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيهبه عمر محمود مسلم6202102022094049

جامعة بغداد/كلية القانون554.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيعال عادل علي حيدر6203132022100036

جامعة بغداد/كلية القانون554.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيرسل فراس عبد العباس علي6204132022281021

جامعة بغداد/كلية القانون554.0ثانوية الحريري للبناتادبيسمر عبد الكاظم محسن محمد6205142022137019

جامعة بغداد/كلية القانون554.0اعدادية الرحمن للبناتادبيرسل عادل عبد باقر6206102022103009

جامعة بغداد/كلية القانون554.0اعدادية النجاة للبناتادبيهيام صادق وحيد جبر6207152022042095

جامعة بغداد/كلية القانون554.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيمحمد حامد اسماعيل هندي6208102021155016

جامعة بغداد/كلية القانون553.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيرقيه يوسف شندوخ كاظم6209132022111040

جامعة بغداد/كلية القانون553.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعباس قاسم عبيد جابر6210152021009087

جامعة بغداد/كلية القانون553.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيامير محمد حسين عبد6211142021018008

جامعة بغداد/كلية القانون553.0ثانوية المعالي للبناتادبيسحر راشد مصطفى رامز6212142022127040

جامعة بغداد/كلية القانون553.0اعدادية االمال للبناتادبيمريم نائل حكمت سلمان6213112022070073

جامعة بغداد/كلية القانون553.0اعدادية التسامح للبناتادبيأيثار حسين سعيد علي6214142022076005

جامعة بغداد/كلية القانون553.0اعدادية االخالص للبناتادبيفاطمة كاظم علك مطير6215112022112124

جامعة بغداد/كلية القانون552.0ثانوية النبوغ للبناتادبيمريم نعمه باقر جبر6216102022098022

جامعة بغداد/كلية القانون552.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيغاده احمد كاظم محمد6217142022071052

جامعة بغداد/كلية القانون552.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبياثير ضياء جميل فلحي6218152021011002

جامعة بغداد/كلية القانون552.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيفاطمه حسون عرين عبود6219142022134056

جامعة بغداد/كلية القانون552.0ثانوية الرباب للبناتادبيطيبه حسن علي حنتوش6220152022052020

جامعة بغداد/كلية القانون552.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيمياده طالب خضير عبد6221142022067126

جامعة بغداد/كلية القانون552.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيعباس غضبان علوان فرحان6222142021050017

جامعة بغداد/كلية القانون552.0اعدادية التعاون للبناتادبيهاله رسول عالوي بحر6223112022105077

جامعة بغداد/كلية القانون552.0اعدادية بغداد للبناتادبينبأ نبيل فالح حسن6224102022117039

جامعة بغداد/كلية القانون552.0إعدادية صنعاء للبنينادبيمحمد سعد معوض محمد6225142021025053

جامعة بغداد/كلية القانون551.0اعدادية بغداد للبناتادبيايالف محمد عبود حسين6226132022070013

جامعة بغداد/كلية القانون551.0ثانوية االخالص للبناتادبيمريم رائد درويش متاني6227122022099068

جامعة بغداد/كلية القانون551.0ثانوية الحضارة للبناتادبيعذراء شاكر ثجيل لفته6228122022135020

جامعة بغداد/كلية القانون551.0الثانوية الشرقية للبناتادبيرقيه هشام فاضل عباس6229142022097005

جامعة بغداد/كلية القانون551.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيعهد عبد الكريم فاضل حسن6230102022220032
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جامعة بغداد/كلية القانون551.0ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيتبارك جاسم محمد علي6231142022084001

جامعة بغداد/كلية القانون551.0اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد هللا محمد هاشم رمضان6232102021013035

جامعة بغداد/كلية القانون550.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبياثير مهدي حنتوش عسل6233142021032001

جامعة بغداد/كلية القانون550.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيكرار قاسم ابراهيم شبيب6234142021012066

جامعة بغداد/كلية القانون550.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيبنين عبد الحسن عكروك هاشم6235112022099009

جامعة بغداد/كلية القانون550.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيأحمد حسين علي حسين6236132021004006

جامعة بغداد/كلية القانون550.0اعدادية النهار للبناتادبيهبه ابراهيم شامل عباس6237112022127068

جامعة بغداد/كلية القانون550.0اعدادية البطولة للبناتادبيبسمه غازي فيصل عباس6238102022110029

جامعة بغداد/كلية القانون550.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيميمون سعدون صبار غويلي6239132022281054

جامعة بغداد/كلية القانون549.0ثانوية زبيدة للبناتادبيزمن نبيل هاشم جوحي6240142022082013

جامعة بغداد/كلية القانون549.0اعدادية الرباب للبناتادبيامنه حسن هاشم عبد الباقي6241122022125015

جامعة بغداد/كلية القانون549.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيمريم حسن زغير جاسم6242152022053062

جامعة بغداد/كلية القانون549.0اعدادية القناة للبناتادبيمريم حيدر عبد العزيز جبر6243132022072038

جامعة بغداد/كلية القانون549.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيمريم شهاب حمد عويد6244102022109104

جامعة بغداد/كلية القانون549.0اعدادية يافا للبناتادبيروان عبد  الرزاق ناصر علي6245132022107051

جامعة بغداد/كلية القانون549.0اعدادية الشماسية للبنينادبيعلي ياسر حميد خضير6246132021023044

جامعة بغداد/كلية القانون549.0ثانوية التفوق للبناتادبيضحى طالب شنيت حسين6247122022113014

جامعة بغداد/كلية القانون548.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيعباس فاضل عباس حمد6248122021018037

جامعة بغداد/كلية القانون548.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء وهاب عباس امير6249142022095032

جامعة بغداد/كلية القانون548.0ثانوية الحارثية للبناتادبيدانيه مهدي نزهت مهدي6250102022112003

جامعة بغداد/كلية القانون548.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيمصطفى حامد كاظم خضير6251102021155019

جامعة بغداد/كلية القانون548.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيمصطفى احمد عبد الستار موسى6252112021033062

جامعة بغداد/كلية القانون548.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمحمد جودي صبار عجمي6253142021009053

جامعة بغداد/كلية القانون548.0إعدادية المروج للبنينادبيعلي مفيد عبد الحسين جاسم6254142021013102

جامعة بغداد/كلية القانون548.0اعدادية الناصرة للبناتادبيختام صادق سلمان مكطوف6255142022133023

جامعة بغداد/كلية القانون548.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتادبيضحى صالح جاسم كريدي6256142022190009

جامعة بغداد/كلية القانون548.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي عماد مجيد نشأت6257112021011058

جامعة بغداد/كلية القانون547.0اعدادية رفيدة للبناتادبيزينه عامر محمود فاضل6258112022106030

جامعة بغداد/كلية القانون547.0اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه رعد حسين رحيمه6259142022075191

جامعة بغداد/كلية القانون547.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينه اكرم باوه مراد علي6260142022095038

جامعة بغداد/كلية القانون547.0اعدادية جرير للبناتادبيرفل يوسف عبد الحميد عبد الحسين6261122022089022

جامعة بغداد/كلية القانون547.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيسيف علي محمد مناحي6262102021015036

جامعة بغداد/كلية القانون547.0اعدادية اجنادين للبناتادبياسراء جمال داود سلمان6263102022120004

جامعة بغداد/كلية القانون547.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيبنين حيدر مهدي عبد الحسن6264152022046017

جامعة بغداد/كلية القانون547.0ثانوية السياب للبناتادبيفاطمه مقداد عبد الوهاب ذيبان6265102022077031
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جامعة بغداد/كلية القانون547.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد صباح نوري حسين6266112021011074

جامعة بغداد/كلية القانون547.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيشيماء سالم صاحب كاظم6267132022086040

جامعة بغداد/كلية القانون546.0ثانوية االنوار للبناتادبيأيه عبد الستار جبار كزار6268122022104004

جامعة بغداد/كلية القانون546.0ثانوية النبوغ للبناتادبيشمس حمد جعفر عبد الرزاق6269102022098014

جامعة بغداد/كلية القانون546.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيتبارك اكرم محمود ناجي6270112022095026

جامعة بغداد/كلية القانون546.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيربى رياض عدنان حميد6271132022105012

جامعة بغداد/كلية القانون546.0ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعيادبينور عدنان ماجد بالسم6272132022081011

جامعة بغداد/كلية القانون587.9ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيالنا صالح محسن ابو القاسم6273142042129053

جامعة بغداد/كلية القانون585.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيريا صالح احمد حسون6274102042090048

جامعة بغداد/كلية القانون575.0ثانوية سومر للبناتاحيائيهاجر علي عباس جبر6275142042072132

جامعة بغداد/كلية القانون575.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيودق محمد ناصر شنو6276142042080083

جامعة بغداد/كلية القانون572.0مدرسة دار السالم االهلية في تركيا-غازي عنتاباحيائيريا نوزاد حبيب عباس6277132042218005

جامعة بغداد/كلية القانون572.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيسجاد وليد غالب محمد6278152041071169

جامعة بغداد/كلية القانون571.7اعدادية المنصور للبنيناحيائيطه عبد اللطيف داود سلمان6279102041026116

جامعة بغداد/كلية القانون571.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرسل باسم محمد علي صالح6280142042140043

جامعة بغداد/كلية القانون569.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيهبة بهاء الدين احمد ابراهيم6281102042140018

جامعة بغداد/كلية القانون566.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزينب علي محمد صكب6282142042133043

جامعة بغداد/كلية القانون559.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه سمير علي امين6283102042117014

جامعة بغداد/كلية القانون557.4ثانوية المتميزاتاحيائيأطياف عبد السالم محمد مايل6284132042108001

جامعة بغداد/كلية القانون556.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمصطفى عبد الرزاق مسلم محمد6285142041009084

جامعة بغداد/كلية القانون554.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيميديا ابراهيم ياسين حسين6286102042101113

جامعة بغداد/كلية القانون553.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيرؤيا حسن ناجي شاكر6287102042136012

جامعة بغداد/كلية القانون553.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينور رحيم نعمه خضر6288152042054293

جامعة بغداد/كلية القانون552.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيعلي السجاد شاكر علي مفتن6289122041032041

جامعة بغداد/كلية القانون550.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمحمد وليد غالب محمد6290142041009078

جامعة بغداد/كلية القانون549.0اعدادية الحرية للبناتاحيائياسراء كاظم مشط وعل6291122042107006

جامعة بغداد/كلية القانون547.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينبأ ليث شاكر محمود6292142042111260

جامعة بغداد/كلية القانون547.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيتقى سمير عبد الرزاق مهدي6293132042101015

جامعة بغداد/كلية القانون545.7ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعدنان محمد دعومي عجون6294132041020114

جامعة بغداد/كلية القانون545.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفرح محمد خزعل عريبي6295152042046194

جامعة بغداد/كلية القانون545.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيوليد خالد منشد خضير6296152041001138

جامعة بغداد/كلية القانون545.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيام البنين مهدي حسين رشيد6297112042109006

جامعة بغداد/كلية القانون544.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيسماح محمد قاسم طعمه6298152042055079

جامعة بغداد/كلية القانون542.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيرسل ستار جبار عبد الحسين6299142042086019

جامعة بغداد/كلية القانون541.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرقيه عبد القادر ساجت عجيل6300152042046089
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جامعة بغداد/كلية القانون538.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي حسن عبد علي محمد6301122041030091

جامعة بغداد/كلية القانون538.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزهراء احمد هاشم محمد6302142042066039

جامعة بغداد/كلية القانون538.0اعدادية جرير للبناتاحيائيسلوى حميد جواد كاظم6303122042089063

جامعة بغداد/كلية القانون537.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيوصال يسر زويد حسوني6304142042140145

جامعة بغداد/كلية القانون536.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد وليد عبد المجيد حمد6305132041020170

جامعة بغداد/كلية القانون535.0ثانوية السيدية المسائية للبنيناحيائيمحمد مصطفى حميد خليل6306112041209055

جامعة بغداد/كلية القانون555.0ثانوية الدورة األهلية للبناتتطبيقيفرقان حامد طه علي6307112052093003

جامعة بغداد/كلية القانون547.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الهادي حسن حطاب6308152051071292

جامعة بغداد/كلية القانون523.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيتبارك محمد سويدان عباس6309102052118010

جامعة بغداد/كلية القانون517.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتتطبيقيرويده اسماعيل خليل مهدي6310142052224019

جامعة بغداد/كلية القانون516.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيطيبه احمد وحيد كاظم6311142052145050

جامعة بغداد/كلية القانون514.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عمار حميد سلمان6312152051071296

جامعة بغداد/كلية القانون512.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيعلي مالك رشيد سرهيد6313112051016089

جامعة بغداد/كلية القانون508.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيفاطمه حسين محمد علي عبد الكاظم6314122052087013

جامعة بغداد/كلية القانون505.0اعدادية الفكر للبناتتطبيقيسبأ سنان سهيل هادي6315152052056027

جامعة بغداد/كلية القانون505.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعبد هللا انمار فؤاد عبد الوهاب6316102051016037

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية547.0ثانوية الخلود للبناتادبينور سعد محمد عدنان علي رضا6317122022093041

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية542.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيعثمان فواد نوار داود6318192021011028

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية531.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيشهد صفاء يوسف محمد6319102022106022

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية530.0اعدادية العامرية للبناتادبيمريم زياد عبد القادر ابراهيم6320102022118051

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية529.0اعدادية االزدهار للبناتادبياية كاظم بريج تولة6321122022090006

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية528.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيايالف محمد عبد الحسن حمودي6322122022087012

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية524.0اعدادية زينب للبناتادبياسمهان قحطان حسين جاسم6323142022110013

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية521.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيتقى نعيم كاطع علي6324112022104018

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية517.0ثانوية االنتصار للبناتادبيايمان عباس جاسم حسين6325122022126005

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية515.0اعدادية يافا للبناتادبيزهراء اكرم احمد محمد6326132022107055

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية514.0اعدادية العامرية للبناتادبيحفصه رفعت مرتضى محمود6327102022118010

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية514.0ثانوية العراق العظيم المختلطةادبييونس بدر علي فليح6328132021171027

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية513.0اعدادية االمال للبناتادبيتقى محمد جاسم محمد6329112022070018

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية512.0ثانوية الزهراء للبناتادبيحنان جعفر مرزا حسين6330132022097008

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية511.0اعدادية يافا للبناتادبيزهراء ناظم عبد الواحد ياسين6331132022107069

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية511.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيحوراء علي نور جالب6332152022053015

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية510.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيدعاء محمد حسين صباح6333132022123011

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية510.0ثانوية بابل للبناتادبيرحمه فارس عبد الصاحب حسون6334122022095012

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية510.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيسجاد عادل رسن شنيشل6335152021011032
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جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية509.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيطيبة رضا جاسم عطيه6336132022086042

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية508.0ثانوية الندى للبناتادبيزهراء اياد ماهود سلمان6337142022302023

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية508.0ثانوية االخالص للبناتادبيبنين رفعت محمد حسب هللا6338122022099014

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية508.0اعدادية البتول للبناتادبيرنا محمود حسن جلوب6339112022072047

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية508.0ثانوية الريف للبنينادبيسيف الدين سعيد علي حسين6340122021029014

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية507.0اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد مناف احمد صالح6341102021027008

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية507.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيآمنه فالح حسن زيدان6342112022061002

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية506.0ثانوية السجى للبناتادبينبأ خضير عباس مطر6343112022138030

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية506.0ثانوية النبوغ للبناتادبيرفل مروان جميل رشيد6344102022098007

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية505.0اعدادية بغداد للبناتادبيمريم عمر حميد احمد6345102022117033

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية505.0ثانوية السياب للبناتادبيتقى نجيب شريف فليح6346102022077007

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية504.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبينور البتول هاني هالل داخل6347142022104048

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية504.0ثانوية الريف للبنينادبيذياب علي متعب حمد6348122021029011

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية503.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبينور الهدى سلمان هاشم علي6349142022095071

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية503.0اعدادية الخمائل للبناتادبيفرح اياد عبد الحميد رشيد6350122022127090

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية503.0ثانوية مؤتة للبناتادبيحنان ضياء عبد علي حسن6351112022116010

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية502.0ثانوية دجلة العراق االهلية تركيا-سامسونادبيفاروق ابراهيم موسى رشيد6352132021238006

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية502.0اعدادية بغداد للبناتادبيميار امير شاكر شهاب6353102022117036

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية501.0اعدادية زينب للبناتادبيآيه عماد مردان داخل6354142022110004

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية500.0اعدادية رفيدة للبناتادبيرويده ابراهيم احمد محمد6355112022106022

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية499.0ثانوية بابل للبناتادبيفيان ليث عزيز سلمان6356122022095026

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية499.0اعدادية جرير للبناتادبيغسق سالم الوس كبي6357122022089043

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية499.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيسهى محمد علي حمد6358122022096030

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية498.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمنتظر نزار ناجي محي6359112021180171

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية497.0اعدادية القناة للبناتادبيمنار سعد عسكر علي6360132022072041

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية497.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيمنار ثامر فاضل مجيد6361112022077044

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية496.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيزينب رحيم زبون سليم6362142022104019

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية494.0اعدادية الزهور للبناتادبيام البنين علي عباس مطلك6363142022080005

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية493.0اعدادية الفكر للبناتادبيحوراء علي حسين حيدر6364152022056022

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية492.0الخارجيونادبيعباس خالد عباس ابراهيم6365122021400066

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية492.0ثانوية فدك للبناتادبيميار عبد الكريم مهدي كاظم6366142022070096

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية492.0ثانوية الزهراء للبناتادبيزينب محسن عبد الواحد مسلم6367132022097018

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية492.0ثانوية اليرموك للبناتادبيرهف زهير صباح كامل6368102022093008

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية491.0ثانوية البسملة للبناتادبيتماره علي حسين علي6369112022135006

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية491.0اعدادية صفية للبناتادبيحوراء علي عبد الحسين صابر6370142022075067
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جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية491.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى عبد هللا حسين منسي6371102021027070

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية491.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيعبد الرحمن ثامر عالوي عبد6372112021189048

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية491.0ثانوية هوازن للبناتادبيضحى حسن احمد حسين6373122022137005

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية489.0ثانوية المهند للبنينادبياحمد كامل كاظم جاسم6374112021047004

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية489.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيكرار علي حسين يوسف6375132021009107

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية489.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمصطفى عماد عبيد شنيت6376122021003108

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية489.0اعدادية عدن للبناتادبيمالك فاضل عبد الرزاق رسن6377132022106074

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية488.0اعدادية االعظمية للبناتادبيهمسه شاكر محمود نوري6378132022073131

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية488.0اعدادية الخمائل للبناتادبيساهرة مشتاق كاظم بتينه6379122022127056

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية488.0اعدادية التعاون للبناتادبيمريم سعد ماجد عبد علي6380112022105061

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية487.0اعدادية البسالة للبناتادبيروان فاضل المي ثامر6381132022092025

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية487.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيعبد هللا ثامر عطيه حسين6382112021059042

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية487.0ثانوية البيان المسائية للبناتادبينشوه ثامر صفوك محمد6383192022376019

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية486.0ثانوية الخضراء للبناتادبيتبارك عبد الستار جوير شامخ6384102022089008

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية486.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبينبأ زهير عباس داود6385142022221030

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية486.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيمريم عبد هللا كاظم سرحان6386112022136074

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية486.0اعدادية االصيل للبناتادبيرند رافد حازم عبد هللا6387112022064022

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية486.0الخارجيونادبيمعتز فالح حمود عليوي6388142021400233

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية486.0اعدادية الناصرة للبناتادبيرسل حيدر مريوش عبد6389142022133026

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية486.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيسجاد عصام محمد مهدي6390102021004011

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية484.0اعدادية الفرح للبناتادبينور علي عبد الرزاق حسن6391142022125033

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية484.0اعدادية البصرة للبناتادبيفاطمة علي سوادي محمد6392112022109047

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية484.0الثانوية الشرقية للبناتادبيشمس ناظم صادق صالح6393142022097019

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية483.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيحسين علي رحم عبد هللا6394132021008038

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية483.0اعدادية الرباب للبناتادبيارجوان هادي كريم شكاكي6395122022125008

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية483.0اعدادية بغداد للبناتادبيرقيه علي جايش عبد6396132022070032

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية483.0اعدادية الرباب للبناتادبينورالهدى رياض صاحب عبد علي6397122022125127

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية483.0اعدادية رفيدة للبناتادبيحوراء مهدي جاسب حطاب6398112022106017

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية482.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيمريم محمد خليفه شريط6399112022075041

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية482.0ثانوية االبتهال للبناتادبيايه رحيم قاسم عبود6400142022069008

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية482.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيشيت محسن شيت محسن6401112021009050

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية481.0الخارجيونادبيعباس سالم هاشم حسن6402272021400064

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية481.0ثانوية االخالص للبناتادبيبتول باسم عداي زغير6403122022099012

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية481.0ثانوية المهند للبنينادبياسامه عباس احمد سلمان6404112021047005

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية479.0اعدادية التقى للبناتادبيصفا فاضل ابراهيم علي6405112022071069
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جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية479.0اعدادية البشير للبنينادبيمحمد جاسب عبد الساده صالح6406142021036088

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية479.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيدعاء عباس حسن محمد علي6407122022134047

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية479.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعلي حسين حسن جوده6408152021011044

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية478.0ثانوية الحريري للبناتادبيسبأ عالء عبد اللطيف كاظم6409142022137016

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية478.0الخارجياتادبيرنا علي صاحب كاظم6410142022401080

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية478.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيديمه أبا ذر احمد عبد الحسين6411122022110013

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية478.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتادبينور يحيى مهدي محمد6412132022127009

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية478.0اعدادية الرباب للبناتادبيبنين شاكر حسين عبد6413122022125020

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية478.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتادبيفاطمه شرهان عاصي باخي6414142022199007

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية476.0ثانوية تبوك للبناتادبيهبه هشام عبد مجيد6415112022102058

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية475.0اعدادية االكرمين للبنينادبيعلي سليم كاظم جاسم6416162021017039

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية475.0ثانوية المعرفة للبناتادبيمينا ثامر طالل سلمان6417142022106029

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية475.0ثانوية السعادة للبناتادبيديار اكرم حسن جالب6418142022120012

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية475.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيهاجر ناطق امين حسين6419112022068070

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية473.0ثانوية الخلود للبناتادبيرقيه بسمان حسن علوان6420122022093013

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية472.0ثانوية تل السمر للبناتادبياميره سعدون جوده كاظم6421112022129003

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية472.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيبيداء نهاد سعيد حميد6422142022143013

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية472.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبياديان محمد عبد الزهره دكتور6423152022054003

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية471.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيرسول غضبان عبد محمد6424212021025015

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية471.0إعدادية المروج للبنينادبيعلي سنان عبد زيد عبد العباس6425142021013090

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية471.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيكاظم محمد كاظم طعمه6426122021018053

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية471.0اعدادية بلقيس للبناتادبيغدير خالد كاظم عليوي6427132022071062

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية470.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيديما عامر حسين علي6428132022100009

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية470.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيياسر قتيبه صادق عبد األمير6429132021012139

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية470.0ثانوية الهجرة للبناتادبيديانه اياد محمد زيدان6430182022174005

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية470.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيريم مهند خيري صالح6431112022111015

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية469.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيزين العابدين عبد هللا سهيل عبد6432112021053047

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية469.0ثانوية المسك للبناتادبيايه ابراهيم رحيم طاهر6433142022119004

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية469.0الخارجياتادبيسماره يحيى ابراهيم خليل6434132022401115

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية469.0اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيكامل صفاء كامل محمد6435102021032027

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية469.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيايه عادل محسن داود6436122022096010

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية468.0اعدادية االخالص للبناتادبيامنة محمد علي جسام6437112022112014

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية468.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيمحمد نايف عاشور يوسف6438212021052043

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية468.0ثانوية المأمون للبناتادبيلينه ليث محمد عبد الوهاب6439102022116008

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية467.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيرؤى ثامر كامل حسن6440112022068018
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جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية467.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيامير قاسم دوشي راضي6441152021015014

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية467.0ثانوية الخليل المسائية للبنينادبيمرتضى ستار جبار جعفر6442102021210062

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية467.0إعدادية المروج للبنينادبيجالل سلمان حمزة حسن6443142021013016

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية467.0ثانوية طيبة للبناتادبيياسمين عمار مجيد بكر6444132022116039

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية467.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمحمد ياسر محمد عبد الكاظم6445142021005058

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية466.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيمريم هيثم فيصل وفيق6446122022096044

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية466.0اعدادية صفية للبناتادبيساجدين جعفر خضير نعيمه6447142022075146

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية466.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمة صادق علوان محمد6448152022048091

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية466.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيحيدر عالء محمد حسن جعفر6449142021005023

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية466.0اعدادية االنصار للبنينادبيصادق ابراهيم علي قهرمان6450132021003030

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية465.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيحكم سالم عودة كريم6451102021015030

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية464.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيتقى اسماعيل خليل شنته6452122022092016

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية464.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيحمزه احمد نظام ياور6453132021007015

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية463.0ثانوية حنين للبناتادبيايه طي علي عاتي6454132022104006

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية463.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيمينه غسان عبد الرحمن عبد  الرزاق6455132022100048

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية463.0ثانوية النعمان للبناتادبيسجى مروان علي احمد6456132022102012

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية462.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيياسر عمار هذال عبد6457212021017048

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية462.0اعداديه االنوار للبناتادبيمريم محمد متعب حسون6458112022085040

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية462.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيعباس محمد نزار ياسين6459222021069020

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية462.0ثانوية النور االعظم النموذجية االهلية للبناتادبيمينا عماد جميل ناصر6460132022125003

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية461.0اعدادية صفية للبناتادبيمريم ثائر محمد جواد نوري6461142022075207

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية461.0اعدادية البشير للبنينادبيمقتدر مناف امر كريم6462142021036118

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية461.0اعدادية الداخلية للبنينادبيعبد هللا حقي اسماعيل حسين6463102021033021

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية461.0ثانوية العزيزية المسائية للبناتادبيمريم سعد جاسم نايل6464262022252023

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية461.0اعدادية االمين للبنينادبيسيف سرمد نوري عبد االمير6465102021018005

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية461.0اعدادية البتول للبناتادبيزينب عبداالمير جاسم حسين6466112022072053

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية461.0اعدادية الفاروق للبنينادبيسامر مؤيد عمران محمود6467132021014029

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية461.0اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيعبد الرحيم سعد مهدي علي6468212021028013

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية461.0ثانوية الفردوس للبناتادبيهديل خالد علي حسين6469102022090041

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية459.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمه رزاق حسن سعود6470152022049073

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية459.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيدعاء علي كاظم صالح6471122022231022

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية459.0اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم جالل عبد عباس6472142022140049

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية459.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيباقر جبار مهر دخيل6473112021052014

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية459.0اعدادية الغزالية للبنينادبيامير علي جاسم فاضل6474102021008009

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية458.0ثانوية البنوك األهلية للبناتادبيناجين حيدر كاظم جلوب6475132022083012
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جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية458.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيزين العابدين جبار راضي مكطر6476142021201101

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية458.0ثانوية النبوغ للبناتادبياميره نايف مكيف شنان6477102022098001

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية458.0ثانوية الخنساء للبناتادبيفاطم حسن حرجان كريجي6478212022117021

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية458.0اعدادية رفيدة للبناتادبيمها محمد عبد هللا محمد6479112022106061

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية458.0ثانوية الخضراء للبناتادبيصفا علي صادق رشيد6480102022089026

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية457.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيكوثر جاسم مطشر كريم6481142022104038

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية457.0ثانوية التاخي للبناتادبياسراء ثامر صبحي احمد6482142022081005

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية457.0اعدادية اجنادين للبناتادبيلمى هيثم محمود شحاذه6483102022120047

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية457.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيسجاد قاسم حزام بدر6484152021006051

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية457.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي منير عبود علي6485212021014057

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية456.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيحوراء رياض عبد الرضا فجر6486142022099021

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية456.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينادبيمحمود تحسين علي مسلم6487262021208032

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية456.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتادبيايه عبد االمير سيد رحيم سيد علي6488142022224002

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية456.0اعدادية الفكر للبناتادبيسرى كاظم هاشم شبار6489152022056053

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية456.0اعدادية عائشة للبناتادبيغفران فوزي علي حسين6490142022074072

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية455.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيحسن علي حمادي موسى6491112021180032

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية455.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيامير حازم عزيز كامل6492142021038019

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية455.0ثانوية حطين للبناتادبيتبارك خليل ابراهيم مضعن6493102022079002

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية455.0اعدادية الناصرة للبناتادبيحسناء فالح كاظم عاشور6494142022133018

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية454.0اعدادية اجنادين للبناتادبيهدى رياض عز الدين مهيدي6495102022120066

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية454.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيمحمد حميد شهاب حمد6496112021156077

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية454.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيايات ضياء عباس عبد الصمد6497122022134014

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية454.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيالحسن هشام حمد خلف6498142021005008

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية454.0اعدادية السبطين للبنينادبيعبد الحق سالم زبيد أوشيح6499162021016034

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية453.0ثانوية الوفاق للبناتادبيمالذ محمد جواد كاظم فاضل6500122022103048

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية453.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيحسين خالد مخلف محمد6501192021350043

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية453.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبياسيل سامي مكي داود6502122022231007

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية453.0ثانوية بغداد األهلية للبناتادبيايه ثائر محمد حميد6503112022107001

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية453.0ثانوية الهدى المسائية للبناتادبيرانية احمد علوان سلطان6504102022224007

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية452.0ثانوية الرحاب للبناتادبيمنال هشام كاظم عبد6505112022148020

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية452.0اعدادية الناصرة للبناتادبيزهراء علي جمعه حمود6506142022133040

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية452.0اعدادية البتول للبناتادبيفاطمه سعد خليفه محمود6507112022072087

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية452.0ثانوية االسوار للبناتادبيغاده حيدر علي عبدهللا6508132022076034

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية452.0ثانوية دجلة للبناتادبيآمنه وليد ناجي صالح6509102022095002

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية452.0ثانوية المعالي للبناتادبيمريم لؤي حربي عبو6510142022127053
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جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية452.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيسما حسن محمد ناهي6511142022071045

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية451.0اعدادية المركزية للبناتادبيابتهال حسن مال هللا راشد6512132022119002

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية451.0اعدادية عائشة للبناتادبيزينب علي خضر علوان6513142022074047

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية450.0اعدادية المهج للبناتادبينور حيدر موفق كيطان6514142022102103

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية450.0اعدادية العراق للبنينادبيعباس سهيل حازم حسين6515122021009145

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية450.0ثانوية عدن للبناتادبيدانية عبد الكريم عبد الزهرة يعقوب6516112022094023

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية450.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيمهيمن نوفل رعد رشاد6517112021059092

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية450.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعباس حازم احمد جاسم6518142021019085

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية450.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيزهراء فالح ايوب ساقي6519102022106019

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية450.0اعدادية الوركاء للبنينادبيعلي هيثم خميس جالوي6520112021027068

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية450.0اعدادية االصيل للبناتادبيتقى سعد عبد الرزاق شالل6521112022064012

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية450.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيرسل عبد الرزاق ياس خضير6522212022121017

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية450.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيعلي حسين علي مصطفى6523112021053077

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية449.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينادبييوسف عبد الحسين عبد العباس معيوف6524102021203077

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية449.0اعدادية التعاون للبناتادبيشمس حامد خلف عطيه6525112022105042

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية449.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتادبيميا هاشم فاروق هاشم6526132022127007

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية449.0ثانوية دجلة للبناتادبياية حسن محمود حمادي6527102022095012

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية449.0ثانوية حنين للبناتادبياروى عيسى خليل خير هللا6528132022104001

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية449.0اعدادية السيف العربي للبناتادبينبأ ماجد طه خلف6529132022111101

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية449.0اعدادية النجاة للبناتادبيفاطمه محمد سرحان شويع6530152022042067

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية583.6ثانوية المتميزاتاحيائيامل حسين خلف حسين6531142042094013

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية579.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحيدر ابراهيم عبد االمير زغير6532272041002056

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية534.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي خالد كاظم رحيمه6533122041031112

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية524.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيايات شوكت فاضل شوكه6534142042196009

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية522.8ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمصطفى زياد نعمة سلمان6535102041028162

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية522.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيباسم حمد خلف ياسين6536112041016028

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية510.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيزينب نزار احمد جاسم6537122042110052

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية510.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيسجاد رياض شاكر حمودي6538132041034012

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية508.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيميثم عبد الحميد حسين عبد هللا6539132041250082

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية506.0اعدادية يافا للبناتاحيائيطيبه شاكر عبد الصاحب شاكر6540132042107099

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية506.0اعدادية االمال للبناتاحيائيديار وليد عبد هللا خلف6541112042070039

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية505.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيبالل عبد الرزاق خضير محمد6542112041016031

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية503.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمنتظر عبد الرحمن جبار محيسن6543122041031166

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية502.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعلي عمر جابر حليم6544192041020046

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية502.0اعدادية جرير للبناتاحيائياسراء عقيل عمران دخنه6545122042089001
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جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية501.0ثانوية سومر للبناتاحيائيزينب حسين جبر عبيد6546142042072057

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية498.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيمريم رياض ناجي عبد6547122042230127

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية498.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيود عمار علي خلف6548102042117125

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية495.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسارة وليد خالد داود6549132042101042

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية494.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب فهمي جواد محمد6550122042107130

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية494.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيفاطمه ياسين محسن لطيف6551122042107182

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية493.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيجعفر عباس فاضل حلواص6552112041058031

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية493.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيدانيه عالء حميد حسن6553132042117083

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية493.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيهاجر جاسم داود محسن6554102042101130

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية492.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيمصطفى وليد خالد عبد الستار6555102041006052

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية490.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيآيه حيدر ناظم حمودي6556212042160002

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية490.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيحوراء حيدر علي هلول6557292042085054

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية490.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائينور محمد خليفه محمد6558102042093039

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية489.0ثانوية التفوق للبناتاحيائيزينب حسين عاشور شطيب6559122042113017

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية488.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيمصطفى احمد جاسم محمد6560142041203208

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية487.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيضحى حسام عبد االئمه عبد الكريم6561112042105088

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية487.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسن احمد عبد االله هادي6562252041205026

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية487.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيمنار جالل جمعه حزام6563142042074136

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية485.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقييونس عوني يونس عبد الحسن6564222051036132

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية464.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد السالم فاخر مطشر مهدي6565102051026059

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية463.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمصطفى سامي خنجر جلهوم6566142051018130

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية452.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيسيف احمد نعيم ذهب6567102051015029

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية452.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيضحى رحيم فليح حسن6568192052191022

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية450.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيعباس عالء شاكر جدوع6569102051014044

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية443.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيهبة هللا علي فاضل جابر6570112052068042

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية441.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيايات خالد زغير سلمان6571112052088002

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية435.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيمنتظر محسن عطا محمد6572122051005036

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية433.0اعدادية االطهار للبنينتطبيقيعلي صالح كسار صياح6573222051034037

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية431.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيزبيده صديق احمد عواد6574102052099006

جامعة بغداد/كلية التمريض593.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيتبارك محسن عبد محل6575112042133011

جامعة بغداد/كلية التمريض593.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيزهراء باسم كاظم عبد المهدي6576122042094105

جامعة بغداد/كلية التمريض592.7ثانوية المتميزاتاحيائينرجس كاظم جبر راضي6577142042094158

جامعة بغداد/كلية التمريض591.8ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيعائشه عمار طارق مجيد6578102042100080

جامعة بغداد/كلية التمريض591.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيمريم كريم عباس حسين6579142042085025

جامعة بغداد/كلية التمريض591.0ثانوية السالم للبنيناحيائيبالل قحطان ابراهيم احمد6580182041044016
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جامعة بغداد/كلية التمريض591.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيغفران تركي فرحان حرامي6581262042108077

جامعة بغداد/كلية التمريض591.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيأيه منتظر عباس طاهر6582132042099004

جامعة بغداد/كلية التمريض591.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيذو الفقار جليل كاشر هدهود6583112041020033

جامعة بغداد/كلية التمريض591.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيحسين رضا احمد زيدان6584212041206006

جامعة بغداد/كلية التمريض590.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائييقين عمار عدنان داود6585132042121252

جامعة بغداد/كلية التمريض590.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيعلي مهدي هادي ياسين6586142041064027

جامعة بغداد/كلية التمريض589.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيزهراء قحطان عبد هللا زيدان6587112042064039

جامعة بغداد/كلية التمريض589.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيشيماء محمد حمد جرو6588192042186046

جامعة بغداد/كلية التمريض589.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائييوسف ضياء عبد الحسين محمد تقي6589112041049116

جامعة بغداد/كلية التمريض589.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين محروس عبد مكطوف6590222041036100

جامعة بغداد/كلية التمريض589.0ثانوية الرحمن األهلية للبنيناحيائيعلي محمد جميل عليوي6591112041035007

جامعة بغداد/كلية التمريض589.0ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيسجاد حازم خلفه عمران6592232041058006

جامعة بغداد/كلية التمريض589.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيزينب محمد مسلم عبيد6593152042052036

جامعة بغداد/كلية التمريض588.5ثانوية المتميزيناحيائيحسين صفاء عطيه علوان6594242041041032

جامعة بغداد/كلية التمريض588.2ثانوية المتميزيناحيائيبشير ناطق جبار محمد6595132041016021

جامعة بغداد/كلية التمريض588.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيمريم كريم عبد الهادي معجون6596142042097050

جامعة بغداد/كلية التمريض588.0اعدادية ابابيل للبنيناحيائيمحمد عدنان قاسم ولي6597132041011040

جامعة بغداد/كلية التمريض588.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيمروة وليد صبري رزيج6598192042137060

جامعة بغداد/كلية التمريض588.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيحيدر سعيد سلمان قاسم6599112041018041

جامعة بغداد/كلية التمريض588.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيايمان عادل اسماعيل حسين6600132042091011

جامعة بغداد/كلية التمريض588.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيأصاله عبد الرحمن حمد محمد6601192042152001

جامعة بغداد/كلية التمريض588.0ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيهبه سامي فانوس وهيب6602192042169019

جامعة بغداد/كلية التمريض588.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيايه اكرم عجيل نجيب6603152042044018

جامعة بغداد/كلية التمريض588.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيعماد محمود علي صالح6604212041084033

جامعة بغداد/كلية التمريض588.0اعدادية بلد للبنيناحيائيهادي حسن هادي عطيه6605182041006174

جامعة بغداد/كلية التمريض588.0اعدادية القائم للبناتاحيائيسيماء عامر خميس وادي6606192042146047

جامعة بغداد/كلية التمريض588.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسجى باسم فرج هللا وهاب6607132042071089

جامعة بغداد/كلية التمريض588.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيسرى سمير ابراهيم حمد6608212042121120

جامعة بغداد/كلية التمريض588.0اعدادية راوة للبنيناحيائيعماد ليث شاكر سلمان6609192041022013

جامعة بغداد/كلية التمريض588.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائينور الهدى قاسم كاظم طخيخ6610102042106034

جامعة بغداد/كلية التمريض588.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيمها محمد صبار خلف6611192042204065

جامعة بغداد/كلية التمريض588.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيحنين اثير محمد اسماعيل6612132042086027

جامعة بغداد/كلية التمريض588.0ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائيأصالة بعث حمدهللا صايل6613192042170001

جامعة بغداد/كلية التمريض588.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزينب مهند عبد علي فاضل6614212042100072

جامعة بغداد/كلية التمريض588.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائياواب فالح حسين حرز6615142041021021

صفحة ١٨٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بغداد/كلية التمريض587.8ثانوية الحريه للبناتاحيائيبان نعيم مهدي سلمان6616212042143009

جامعة بغداد/كلية التمريض587.6ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد مجيد6617112041045046

جامعة بغداد/كلية التمريض587.2ثانوية المتميزيناحيائيعلي سالم جمعه جارهللا6618132041016068

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيمصطفى محمد نوري ابراهيم6619212041030092

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيموسى عبد الكريم عبد الحميد هايس6620132041252154

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيهبة حاكم مغير عمران6621262042074131

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائياحمد محمد شنان عطيه6622132041252015

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب طالب كاظم محمد6623152042048103

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيعمر عامر عبد الباري سلمان6624112041203146

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيايات اياد سلمان حمادي6625112042078003

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد الرحمن نزار نواف مهدي6626192041026029

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيشهد وليد كريم محمد6627192042198051

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائياسراء منتظر حميد شهاب6628212042122002

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0ثانوية الغيث المختلطةاحيائيمريم علي ناصر حسين6629212042247008

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد الرحمن هيثم عبد موسى6630212041005069

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيفرح علي دريول محمد6631152042047106

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيايه سعد اطراد منشد6632142042087004

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسين عواد كاظم كنون6633152041011049

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيرسل سعودي كوكز شلش6634152042047049

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيمحمد عماد عبود ابراهيم6635212041085085

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيمريم رياض حسن علي6636132042111088

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0اعدادية االنام للبناتاحيائينرمين كمال الدين خماس جواد6637212042135099

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيحسين كاين عكاب خالوي6638242041201011

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيريام محمد سلمان روضان6639212042134040

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعبد هللا عامر عبد الرحمن سلمان6640142041021078

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايه عمار سعيد خالد6641212042138023

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0ثانوية الربيع المختلطةاحيائياحمد عماد حمدي مزبان6642192041295001

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0اعدادية المحبة للبنيناحيائياحمد زهير عبد االمير رسن6643112041003001

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيمحمد ثائر ابراهيم عزو6644192041085008

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيعذراء زايد كاظم سلطان6645122042136055

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيصفا حسين سلطان شاطي6646232042090123

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيرافد عدنان يونس ميخا6647142041026026

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيسيف جسام محمد صخيري6648192041360017

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0اعدادية تماضر للبناتاحيائياية خميس حسن درويش6649212042091028

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيمريم كريم رحيم صالح6650132042116038
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جامعة بغداد/كلية التمريض587.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيفاطمه عباس عبد الحسن ربح6651142042090082

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيابو بكر طارق ياسين عبد علي6652322041010001

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد حمد سليمان6653192041007075

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيطيبه ميثم جواد علوان6654132042091082

جامعة بغداد/كلية التمريض587.0ثانوية الرواد للبنيناحيائيعلي طارق صبار ذيب6655122041024014

جامعة بغداد/كلية التمريض586.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمنى عاصم صادق حمودي6656132042121213

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيمريم اسعد يونس حماده6657192042162073

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيرواسي عماد سمين فتح هللا6658212042092043

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0ثانوية المروة للبناتاحيائيطيبة لؤي وحيد حسين6659212042158032

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيحسين عماد حبيب لفته6660122041031057

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائييقين نجم عبد هللا جابر6661152042055135

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائياصيل قاسم عويد ثويني6662142041003009

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0ثانوية حنين للبناتاحيائيتقى علي كريم جواد6663132042104017

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيغفران يونس خليفة سلمان6664212042102112

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيفرقان فالح حسن جاسم6665212041002114

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيايه شاكر محمود حسن6666212042140026

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسجى كريم دواي ياسين6667132042118156

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية عنة للبنيناحيائينذير عمر شتوان فتحي6668192041021068

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمصطفى علي احمد ذاكر6669112041026140

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيحسين صبري صدام عبد السادة6670142041169012

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيرسل شناوه مزهر خابط6671222042162056

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد طالب كريم محمد6672212041272236

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا احمد اسماعيل محمد6673192041009153

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيغيث عباس فاضل محمود6674212041008086

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينبأ جمال جاسم محمد6675192042383161

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيفاطمه صالح عاصي صبر6676212042147108

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائينورا عمر عبد هللا احمد6677192042152043

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيياس عامر ابراهيم عبيد6678192041011135

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسن عماد كاظم عبد الرسول6679252041031130

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد حامد محسن6680232041011027

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيكوثر عبد هللا جبار شبوط6681152042040116

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعمر هادي عباس قدوري6682202041001165

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد عباس حسين6683192041114091

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائينرجس عباس سعيد علي6684212042122060

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيأسل محمد عباس علي6685272042060001
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جامعة بغداد/كلية التمريض586.0ثانوية بالل للبنيناحيائينظام صباح خضير دانه6686102041055047

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيندى محسن عزيز عبد هللا6687152042046228

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي السجاد صالح احمد صالح6688162041075107

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيلنا مندوب ايوب محسن6689212042107051

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه ماجد محمد علي عوده6690272042095122

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0ثانوية النجاح للبنيناحيائيعمار ياسر ابراهيم محمد6691192041289005

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0ثانوية التسامح للبناتاحيائينوى ياسين عفتان عارف6692192042221030

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيعبد الرحمن مفلح جراد عليوي6693192041060022

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائياحمد سهيل نجم عبد هللا6694112041029003

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيسجى حماد عواد برغش6695102042108053

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0ثانوية بردى للبنيناحيائيشمس الدين لطيف عبد الغني صالح6696212041229032

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0الخارجياتاحيائيهبه فارس عبدالنبي مهدي6697152042401134

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية هيت للبنيناحيائيعبد الحميد مثنى حميد توفيق6698192041014055

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمهدي صالح حمادي علي6699192041009335

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية النهروان للبنيناحيائيتقي عادل مراد مكلف6700152041020008

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية هيت للبنيناحيائيعبد هللا منقذ ثابت نعمان6701192041014067

جامعة بغداد/كلية التمريض586.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيعلي ثائر لفتان عبيد6702192041060031

جامعة بغداد/كلية التمريض585.9ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيرضا أنمار حمودي كاظم6703292041020014

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيدانية عادل حسين مجيد6704142042197004

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد عبد الرزاق احمد حسن6705102041020155

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيسبأ محمد صالح احمد6706212042290060

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0الخارجياتاحيائيهبة شريف مالو فياض6707212042401122

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيايناس ميثم سطوان صبار6708212042226010

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيحوراء قيس نعيم جاسب6709142042149014

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيانس محمد عبد القادر حسين6710212041005030

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيفاطمه حسن احمد يوسف6711212042170100

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية االنوار المحمدية للبنيناحيائيعمار عامر صبيح عبد6712192041072013

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبتول عصام يحيى حسين6713212042102016

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0ثانوية منارة عنه للبناتاحيائياريج عبدالرزاق حمادي صالح6714192042247001

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية القناة للبناتاحيائياسراء سعيد عوده فياض6715132042072002

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيهدير علي نجم عبد هللا6716192042133060

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيجعفر علي مشكور دبس6717132041252029

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه خضر عباس خنجر6718142042145215

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيفاطمه مناضل جاسم محمد6719122042107181

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن هالل ذياب6720192041041006
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جامعة بغداد/كلية التمريض585.0ثانوية السدة للبناتاحيائيشيماء علي حسن علوان6721232042110043

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية البيان للبنيناحيائيحسين علي فاضل مهدي6722232041014040

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية النصر للبناتاحيائيآيه عادل شذر عبد6723122042112004

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعبد هللا رياض شفيق مخيلف6724192041020031

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزبيده رعد عبد الرحمن سلمان6725142042140050

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0ثانوية الكرخ للبنيناحيائيمحمد علي شاكر جواد6726102041003035

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزينب عبد الرحيم توله جاري6727152042054134

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0ثانوية المودة للبناتاحيائيبشرى ساهر محمد طوبي6728212042132006

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيآالء حسين صادق حسين6729212042160001

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0ثانوية المتميزيناحيائيزين العابدين رحيم صبري خريبط6730282041026016

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحسن طه حسن قنبر6731212041007024

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيكاظم كريم كاظم خلف6732272041002120

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيتقوى ابراهيم حمد ياسين6733212042091049

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيرغد فارس حمد مخلف6734212042091063

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيزهراء ضياء دحام عبد6735192042191061

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيسامي شامل سامي عواد6736192041114041

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيجعفر صادق محمد علي جاسم6737272041135004

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية هيت للبناتاحيائينبأ محمد امين سعد6738192042196102

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمحمد عايد حسن عبد الشهيد6739142041021123

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيفاطمة عبدالرحمن عبدالجبار سلمان6740192042246089

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيزينب هيثم سعدون محمود6741262042109063

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائينور شفيق علي كامل6742142042134172

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيميالد قادر محمد جاسم6743212042098212

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيلمياء عبد الكريم جدوع كعيد6744102042108086

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمحمد علي سلمان تركي6745222041029161

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعلي صالح حسون جهادي6746242041251058

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيتبارك حسن عبد هللا حمد6747102042141013

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيالهام عدنان حميد احمد6748212042294016

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيكرار قاسم شهاب ساهي6749262041011145

جامعة بغداد/كلية التمريض585.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي شمال باكيت عيسى6750262041038060

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائيفردوس اسماعيل عبدهللا هيشان6751192042205021

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيغصون كاظم كامل علي6752212042263013

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيسجى علي عبود فارس6753212042105066

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0ثانوية سارة للبناتاحيائيهدير حامد محمود خلف6754212042123056

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيزهراء قيس نعيم جاسب6755142042149027
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جامعة بغداد/كلية التمريض584.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينه عويد معله سلمان6756262042086115

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيايه عباس فاضل احمد6757102042108018

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيمريم حسام الدين عبد الجبار سلمان6758102042119070

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائينبأ احمد حسن محمد6759212042099122

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيمريم عبد الكريم عباس علي6760132042096043

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائيزهراء سالم ناصر حسين6761222042149022

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيزينب طارق عبد الرزاق قادر6762212042091083

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيهيام كريم ابراهيم مخلف6763192042162094

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيرؤى طالب لفته جويعد6764142042099013

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيسكينه موسى رمزي محسن6765102042114030

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيايمان مليح فجل بلط6766222042172020

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيموج قاسم محمود حميد6767112042116036

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيغدير حسن جاسم محمد6768132042109056

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيطيبة نهاد شرهان فزع6769212042090121

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيشهد جميل علي حمد6770192042217091

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيسارة خضر حسن علوان6771212042122031

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيفاطمه محمد حميد مهدي6772192042168026

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0اعدادية بابل للبناتاحيائيفاطمه سامي داود علي6773212042141078

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيشهد عالوي داود سلمان6774122042087049

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0اعدادية األمل للبناتاحيائيرقيه جبار عيدان رزن6775112042065061

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيندى احمد خلف محمد6776102042110107

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيحوراء فرحان درويش موسى6777152042042026

جامعة بغداد/كلية التمريض584.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيزينب علي خلف شغاتي6778112042121036

جامعة بغداد/كلية التمريض583.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيفاطمه عبد الواحد حسين عليوي6779152042054215

جامعة بغداد/كلية التمريض583.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور الهدى احمد امانه حسين6780242042220749

جامعة بغداد/كلية التمريض583.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينبأ علي مهدي هاشم6781212042090170

جامعة بغداد/كلية التمريض583.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيهدى عايد وردي سلمان6782212042262036

جامعة بغداد/كلية التمريض583.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيمالك محمد نصيف جاسم6783102042111051

جامعة بغداد/كلية التمريض583.0اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه جبار غازي طاهر6784122042112180

جامعة بغداد/كلية التمريض583.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيشهد سعدون مزهر عواد6785212042144032

جامعة بغداد/كلية التمريض583.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسجى سالم جرمط خلف6786212042102092

جامعة بغداد/كلية التمريض583.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيموج سمير محمد حسين6787132042073096

جامعة بغداد/كلية التمريض583.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيأيه عدي مهدي عبدال6788212042104001

جامعة بغداد/كلية التمريض583.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيعالهن موسى حسين علي6789212042125056

جامعة بغداد/كلية التمريض583.0ثانوية التسامح للبناتاحيائيمها ميثاق سويد فاضل6790192042221026
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جامعة بغداد/كلية التمريض583.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيغسق بشير شالل جاسم6791212042142043

جامعة بغداد/كلية التمريض583.0ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيزينب حميد حسين جالب6792142042146013

جامعة بغداد/كلية التمريض583.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيبركات حسين عزال حمد6793142042090016

جامعة بغداد/كلية التمريض583.0ثانوية تبوك للبناتاحيائياطياف مثنى قاسم لطيف6794112042102003

جامعة بغداد/كلية التمريض583.0ثانوية البسملة للبناتاحيائينبأ هادي حسن علي6795112042135028

جامعة بغداد/كلية التمريض583.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيطيبه صباح عبدهللا محمد6796192042316025

جامعة بغداد/كلية التمريض583.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيفاطمة داود سلمان حسن6797132042109058

جامعة بغداد/كلية التمريض583.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيفاطمه ياسين علي شالل6798212042064037

جامعة بغداد/كلية التمريض583.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيحوراء احمد علي عليوي6799132042070062

جامعة بغداد/كلية التمريض583.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيطيبة محمد مزهر محمد6800142042132080

جامعة بغداد/كلية التمريض583.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيعائشه رعد مزاحم رشيد6801112042086049

جامعة بغداد/كلية التمريض583.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيايمان امين حمود محمد6802202042117015

جامعة بغداد/كلية التمريض583.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائينور الهدى علي خضر كسار6803222042162181

جامعة بغداد/كلية التمريض583.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيرسل رضا حسين علي6804152042051055

جامعة بغداد/كلية التمريض582.0ثانوية الدورة األهلية للبناتاحيائياريج هيثم مخلف سالم6805112042093001

جامعة بغداد/كلية التمريض582.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيمنى عبد العظيم الديداموني علي6806112042091053

جامعة بغداد/كلية التمريض582.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيجنان كاظم هدلوش قدوري6807322042020018

جامعة بغداد/كلية التمريض582.0ثانوية جمانة للبناتاحيائياسراء قادر حسن علي6808212042095008

جامعة بغداد/كلية التمريض582.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم جواد6809212042150030

جامعة بغداد/كلية التمريض582.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايات كاضم منصور صافي6810132042094002

جامعة بغداد/كلية التمريض582.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيعبير ياسر محمود شريمص6811192042162058

جامعة بغداد/كلية التمريض582.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيعذراء محمد علي محمود آمي6812152042047090

جامعة بغداد/كلية التمريض582.0ثانوية سارة للبناتاحيائيريهام نزار حميد شاكر6813212042123024

جامعة بغداد/كلية التمريض582.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيهند خالد احمد مجيد6814212042064051

جامعة بغداد/كلية التمريض582.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيحوراء مهند جعفر محمد6815212042145033

جامعة بغداد/كلية التمريض582.0اعدادية جرير للبناتاحيائيزهراء حبيب عبد دهام6816122042089040

جامعة بغداد/كلية التمريض582.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيامال حسين عذاب مزعل6817242042220070

جامعة بغداد/كلية التمريض582.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيزهراء شاكر سالم محمود6818142042125023

جامعة بغداد/كلية التمريض582.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيزهراء ابراهيم مراد علي6819212042178105

جامعة بغداد/كلية التمريض582.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد حسن محمد6820242042081080

جامعة بغداد/كلية التمريض582.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء زياد عبد الكاظم عوي6821142042145124

جامعة بغداد/كلية التمريض582.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيرويده جبر جاسم صالح6822232042131033

جامعة بغداد/كلية التمريض582.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيضفاف لطيف علي هني6823212042178170

جامعة بغداد/كلية التمريض582.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيغسق علي اسماعيل خليل6824212042145117

جامعة بغداد/كلية التمريض581.0الخارجياتاحيائيزينب زيدان عبد الحسين محمد6825142042401084
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جامعة بغداد/كلية التمريض581.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيصبا جاسم علي حسن6826262042083061

جامعة بغداد/كلية التمريض581.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيحوراء عماد خضير عباس6827142042099012

جامعة بغداد/كلية التمريض581.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيزهراء محمد محسن حمد6828142042125028

جامعة بغداد/كلية التمريض581.0ثانوية الروابي للبناتاحيائياسراء طارق خورشيد ديوان6829212042146002

جامعة بغداد/كلية التمريض581.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيزينب رزاق هادي حسين6830212042015009

جامعة بغداد/كلية التمريض581.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياالء ضاري سلمان خليفه6831212042102007

جامعة بغداد/كلية التمريض581.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائينور احمد محمود محمد6832212042178250

جامعة بغداد/كلية التمريض581.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيامنه ارحيم عبدهللا احمد6833192042189013

جامعة بغداد/كلية التمريض581.0ثانوية بروانة للبناتاحيائينور الهدى نصير يوسف صالح6834192042151038

جامعة بغداد/كلية التمريض581.0اعدادية القائم للبناتاحيائيايناس خميس هالل فتحي6835192042146013

جامعة بغداد/كلية التمريض581.0ثانوية النور للبناتاحيائيزهراء حامد عبود عويد6836192042237008

جامعة بغداد/كلية التمريض581.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيهاجر فالح ناصر حسين6837132042118282

جامعة بغداد/كلية التمريض581.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيفاطمه محمد عناد محمد6838212042095043

جامعة بغداد/كلية التمريض581.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيمرفأ اكرم احمد ياسين6839212042107053

جامعة بغداد/كلية التمريض581.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيرسل عادل خلف عواد6840122042020041

جامعة بغداد/كلية التمريض581.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزيان كليل صادق عبدالصاحب6841182042275042

جامعة بغداد/كلية التمريض581.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايناس صدر الدين يادكار محمد6842232042271085

جامعة بغداد/كلية التمريض581.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائينرجس جعفر عبود جعفر6843122042136085

جامعة بغداد/كلية التمريض581.0ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيآمنيه كاظم محمد علي6844142042129002

جامعة بغداد/كلية التمريض581.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب محمد منشد ضمد6845142042110135

جامعة بغداد/كلية التمريض581.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيفاطمة علي حمود طه6846212042113029

جامعة بغداد/كلية التمريض581.0ثانوية الطائف للبناتاحيائينور مقداد سلمان خيون6847212042159045

جامعة بغداد/كلية التمريض581.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيازهار موفق مهدي محمد6848212042178007

جامعة بغداد/كلية التمريض580.0اعدادية القدس للبناتاحيائيآيه ثائر علي احمد6849212042110004

جامعة بغداد/كلية التمريض580.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيطيبة نعمة حرز علوان6850142042074099

جامعة بغداد/كلية التمريض580.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيغفران صدام طالل عباس6851262042108078

جامعة بغداد/كلية التمريض580.0اعدادية البتول للبناتاحيائيأيه جمال سرحان ذياب6852112042072004

جامعة بغداد/كلية التمريض580.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الكريم حسين مرعيد6853222042135042

جامعة بغداد/كلية التمريض580.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيحنان طاهر محمد محيميد6854122042080015

جامعة بغداد/كلية التمريض580.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائينبأ صالح مهدي حسين6855212042064042

جامعة بغداد/كلية التمريض580.0ثانوية النور للبناتاحيائيرواسي ناجي حميد عبيد6856192042237006

جامعة بغداد/كلية التمريض580.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء خضر مغامس كليم6857152042055047

جامعة بغداد/كلية التمريض580.0اعدادية البتول للبناتاحيائيشهد حياوي عيدان عبد6858112042072083

جامعة بغداد/كلية التمريض580.0اعدادية الشعب للبناتاحيائياسالم عباس عبد سلمان6859132042098008

جامعة بغداد/كلية التمريض580.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيساره ناظم محمود محمد6860212042148043
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جامعة بغداد/كلية التمريض580.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيزهراء سالم عمران بايش6861232042122017

جامعة بغداد/كلية التمريض580.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينور شهاب جبار ناصر6862152042080345

جامعة بغداد/كلية التمريض580.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيتبارك صالح عبد هللا خلف6863212042178051

جامعة بغداد/كلية التمريض580.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيزهراء وليد شاكر علي6864212042213005

جامعة بغداد/كلية التمريض580.0اعدادية التقى للبناتاحيائيغاده صباح كاظم امويش6865112042071078

جامعة بغداد/كلية التمريض580.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيسجى نبيه جاسم محمد6866112042080079

جامعة بغداد/كلية التمريض580.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيهديل حسن محمد حسن6867192042283015

جامعة بغداد/كلية التمريض580.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيحوراء ياسين عطا هللا ضاحي6868262042126030

جامعة بغداد/كلية التمريض580.0ثانوية الفرات للبناتاحيائياحالم عبد الخالق حمد مرعي6869192042147003

جامعة بغداد/كلية التمريض580.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيبراء عباس ازرك طراد6870212042170021

جامعة بغداد/كلية التمريض580.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفخرية داود سلمان فارس6871212042102129

جامعة بغداد/كلية التمريض580.0اعدادية البتول للبناتاحيائيمريم جاسم مهدي اسماعيل6872112042072121

جامعة بغداد/كلية التمريض580.0اعدادية زينب للبناتاحيائيبراء فؤاد مطر هتيمي6873142042110035

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيمكارم مخلص محمود شياع6874212042235025

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتاحيائيرقيه عقيل خضير فهد6875222042422003

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيغصن البان حسين عبيد بدوي6876112042082030

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتبارك كاظم جبر محمد6877262042132046

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد اسماعيل6878212042293031

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيغدير عدنان راهي خلف6879262042109077

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيهاله خضير حاتم خضير6880212042165094

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيزهراء حسن جبار عبود6881122042122017

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0ثانوية اوراس للبناتاحيائيزهراء علوان كاظم علوان6882212042130013

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0ثانوية عتبة للبناتاحيائيشروق سعد احمد عباس6883212042167024

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيانسام دخيل شاكر حمود6884212042226006

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيايه عمر صبحي ناصر6885102042086011

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0ثانوية حنين للبناتاحيائيفاطمه محمد فرحان ذياب6886132042104058

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيضحى مطر عطيوس مراد6887212042121140

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيميس عبد الجليل حسين عطيه6888212042140224

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0اعدادية االنام للبناتاحيائياماني صفاء الدين جليل ادهم6889212042135007

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيزهراء مصطفى خيري كامل6890192042198034

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيكوثر عبد السالم قاسم محمد6891102042107035

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائينوال مازن صالح مهيدي6892102042099034

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيروى خليل ابراهيم مصطفى6893212042160017

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرقيه تحسين علوان عباس6894132042105021

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيياسمين عبد الكاظم هجر عباس6895212042122063
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جامعة بغداد/كلية التمريض579.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمريم قاسم غازي مخلف6896312042063099

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيوقار ليث احمد حبش6897212042178287

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيزينه علي رضا علي6898212042294108

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيامنة بشار شهاب احمد6899172042381004

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0اعدادية فدك للبناتاحيائيايه مشتاق حسين عبد6900212042156007

جامعة بغداد/كلية التمريض579.0ثانوية التون صو للبناتاحيائيايه شمس الدين احمد قادر6901202042143012

جامعة بغداد/كلية التمريض578.2ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيطيبه محمد سليم محمد6902102042100075

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسيناء ناظم ابراهيم رشيد6903212042102095

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيميس عدي عبد الرزاق سلمان6904132042080060

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيزهراء عطيه عبد شبيب6905142042079039

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء شاكر حبيب مسلم6906222042424038

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0اعدادية الهدى للبناتاحيائياسيل رياض توفيق نجم6907122042106004

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء عبد الرحمن عباس فنجان6908142042138016

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيرفل محسن عويد كشكول6909112042126017

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيفاطمه عبد الرسول فاضل عباس6910182042236104

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيسرى جاسم محمد تايه6911212042226023

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيتبارك عبد الكريم قدوري عبد الكريم6912192042157018

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيصفد علي عواد عيدان6913212042015016

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزينب جميل ضمد جاسم6914112042080069

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيايمان ماجد عباس جاسم6915212042122007

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائينور الهدى ستار حسن غالم6916132042131057

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيسرى حامد قاسم سلمان6917232042093104

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيطيبه حسين علوان عبد6918142042100096

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيكوثر جواد ظاهر زمان6919132042116030

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيتبارك عدي خليل ابراهيم6920142042097011

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيرواسي محمد طالب حمادي6921122042090029

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيفاطمة محمد سرحان حسن6922112042064070

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسجى حيدر جدوع شكر6923142042140086

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0ثانوية قطر الندى للبناتاحيائينور عصام احمد عريان6924192042169018

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيزينب جاسم حمود حسين6925142042136031

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيتبارك علي اسماعيل محمد6926212042099030

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيايناس عامر دهوك محمد6927312042081021

جامعة بغداد/كلية التمريض578.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيزهراء ثائر ياسر حسين6928222042311038

جامعة بغداد/كلية التمريض577.0ثانوية االحسان المختلطةاحيائيرغده خالد اسماعيل كاظم6929212042265003

جامعة بغداد/كلية التمريض577.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيطيبه ابراهيم حسون خريبط6930232042116035
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جامعة بغداد/كلية التمريض577.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيخديجه مرتضى جبار خنجر6931142042073049

جامعة بغداد/كلية التمريض577.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائينبأ رافد عبد الكريم احمد6932212042134098

جامعة بغداد/كلية التمريض577.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيصفية عاصي عبود هادي6933132042112024

جامعة بغداد/كلية التمريض577.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائييمامه عقيل احمد عباس6934112042104076

جامعة بغداد/كلية التمريض577.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيزينب ثائر احمد ابراهيم6935112042105063

جامعة بغداد/كلية التمريض577.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزينب حسن ياسين حمد6936152042050057

جامعة بغداد/كلية التمريض577.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبأ فارس خليفه عجيل6937132042071137

جامعة بغداد/كلية التمريض577.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيزهراء صبحي حسن عيدان6938212042093041

جامعة بغداد/كلية التمريض577.0ثانوية االمال للبناتاحيائيوسن حسن تعيب غالي6939142042108163

جامعة بغداد/كلية التمريض577.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيقبس خالد سعود احمد6940192042178055

جامعة بغداد/كلية التمريض577.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيامنه محمد كاظم عبد6941232042304016

جامعة بغداد/كلية التمريض577.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيمروة محمد عبيد عباس6942212042139187

جامعة بغداد/كلية التمريض577.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيايه عيدان خلف لفته6943122042107026

جامعة بغداد/كلية التمريض577.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائينبأ حسين علي عزال6944212042099124

جامعة بغداد/كلية التمريض577.0اعدادية القائم للبناتاحيائيأمنه عبد الخالق شاكر حسن6945192042146002

جامعة بغداد/كلية التمريض577.0ثانوية االيالف للبناتاحيائيرقيه اسعد نجم عبود6946102042104004

جامعة بغداد/كلية التمريض576.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيهدى جالل تركي كاظم6947122042101043

جامعة بغداد/كلية التمريض576.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيايمان سعيد رشيد عبد6948192042162011

جامعة بغداد/كلية التمريض576.0ثانوية التسامح للبناتاحيائيايناس جبير فرحان محمد6949192042221009

جامعة بغداد/كلية التمريض576.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائينغم حيدر حمادي درعي6950212042134102

جامعة بغداد/كلية التمريض576.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن محسن سالم6951162042457014

جامعة بغداد/كلية التمريض576.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمينا خالص خالد علوان6952212042121180

جامعة بغداد/كلية التمريض576.0اعدادية الوالء المختلطهاحيائيضحى احمد علي عطية6953212042236008

جامعة بغداد/كلية التمريض576.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيغفران روكان اسماعيل حسن6954212042290078

جامعة بغداد/كلية التمريض576.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيسجود علي ابراهيم نصيف6955212042139121

جامعة بغداد/كلية التمريض576.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيحنين قاسم رشيد حميد6956212042105035

جامعة بغداد/كلية التمريض576.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم منصور نجم6957222042436020

جامعة بغداد/كلية التمريض576.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيامنة عبد الخالق احمد عبد6958212042291007

جامعة بغداد/كلية التمريض576.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيهدايه محمد غازي عباس6959132042130065

جامعة بغداد/كلية التمريض576.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيفاطمه حاتم مهدي عباس6960182042392044

جامعة بغداد/كلية التمريض576.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء سالم عاشور عبطان6961142042110105

جامعة بغداد/كلية التمريض576.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيماريا عبد السالم محمد مخلف6962132042110022

جامعة بغداد/كلية التمريض576.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيسجى كمال فرحان صالح6963212042064022

جامعة بغداد/كلية التمريض575.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيزهراء سري عطا هللا ندا6964192042177016

جامعة بغداد/كلية التمريض575.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيإستبرق مهند طالب عبد األمير6965112042064002
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جامعة بغداد/كلية الطب البيطري608.0ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيفاطمه عماد علي حسن6966142042129051

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري591.4ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء احمد عاصي حمد6967142042094032

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري587.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيحنان حسين علي سعيد6968132042130069

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري584.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيشهد حازم حبيب يوسف6969312042047125

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري582.8ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيرضا عقيل فالح عبد الباقي6970102041028069

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري582.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيجمال احمد محمد حسين عبد هللا6971102041029011

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري576.0ثانوية حطين للبناتاحيائيشمس ياسين كريم حمد6972102042079020

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري575.7ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد زاهر فاخر شغاتي6973132041020151

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري575.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيطيبه مصطفى سعد قاسم6974102042084024

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري572.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيتبارك علي عبد الحسين جبر6975142042111057

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري570.8ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيمهيمن عمار موسى جعفر6976112041045060

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري569.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيهدى جاسم كاظم طاهر6977142042193100

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري568.6ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيعبد هللا محمد كريم مامه خان6978142041010055

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري567.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيفاطمه اربعات خزعل سلمان6979112042108065

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري565.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيفاطمه عماد رحيم عصفور6980112042105108

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري564.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرقيه علي حسن عريبي6981132042086040

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري561.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسين جبار سلمان رجب6982132041020045

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري561.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائييوسف باسم كريم علوان6983182041127059

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري561.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحيدر حسين جبار رشيد6984102041019050

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري561.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب جواد كاظم صحن6985132042118134

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري560.0اعدادية األمل للبناتاحيائيهديل جاسم نصيف جاسم6986112042065180

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري558.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي حسن راضي غضبان6987232041020211

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري557.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيازل حميد بريسم فجر6988142042093005

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري552.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيسراج عباس فاضل حمزه6989182041127025

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري552.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء جبر محسن جبر6990262042132092

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري551.6ثانوية المتميزاتاحيائيايه زياد طارق حسن6991132042108006

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري551.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينور الهدى محمد كاطع خليل6992122042105181

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري549.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيزينب حامد محمد عبد6993142042101026

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري549.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيحسن فالح حسن حمزة6994122041032012

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري546.0ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيحيدر محمد جاسم محمد6995142041034006

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري546.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب حسين عبد العباس عبد6996122042107123

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري545.8ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيابو الحسن مزهر لفته ابو الهور6997132041054002

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري545.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الرحمن خضير عباس علي6998102041020080

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري544.4ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيمريم عقاب يوسف حسن6999102042100100

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري544.0اعدادية النضال للبنيناحيائيعلي خالد فليح حسن7000212041029055
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جامعة بغداد/كلية الطب البيطري541.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيفرقان فارس عبد الستار جريان7001232042094049

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري540.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيأوفى خضير عباس محمد علي7002232042103002

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري539.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمحمد اياد ميري غياض7003272041021048

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري539.0ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيبارق ماجد جمعة رزوقي7004142041034003

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري538.0ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائياحمد حافظ ابراهيم عبيد7005112041055001

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري537.0اعدادية القدس للبناتاحيائيفاطمه الزهراء خالد عباس زيدان7006212042110082

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري537.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم محمد زغير عبد7007132042071127

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري536.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائينور لؤي نزار فائق7008102042090118

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري535.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيفاطمه جواد خلف سالم7009122042094198

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري535.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيشهد محمد كرحوت فرحان7010102042083010

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري533.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيفاطمه حازم صادق حسين7011122042094199

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري532.0اعدادية الطارق للبنيناحيائيشوقي احمد شوقي حسن7012102041042008

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري532.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيجعفر عبد الزهره عبد الحسين بوري7013262041017019

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري532.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائينور الدين ليث علي كاظم7014102041008049

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري532.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيفاطمه رزاق جبار عبد7015112042104051

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري531.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائياسامه فالح جاسم محمد7016192041002011

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري530.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيطه احمد حمد هللا عبود7017102041013057

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري530.0إعدادية المروج للبنيناحيائيايوب عثمان عبد اللطيف جاسم7018142041013014

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري529.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيياسر محمد حسن مهدي حسين7019232041042202

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري528.2ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائينور الزهراء ممدوح نعمه عبد الجبار7020102042137103

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري528.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعلي احمد عمر عبد الزهرة7021142041023038

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري528.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيعائشه جاسم محمد شاهين7022132042105039

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري528.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعبد هللا احمد خليفه اسماعيل7023212041033057

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري527.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيديمه طاهر حامد رضا7024132042117091

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري527.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيمنار امين بشت عويد7025112042101040

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري526.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد السالم صباح نوري حمد7026312041024079

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري525.0ثانوية افق االهلية للبناتاحيائيرحمة يحيى سلمان محمود7027102042142002

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري524.3ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائييمامة وليد نجم عبد هللا7028102042100132

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري524.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفرح خالد كمال عبد الحليم7029142042103044

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري524.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسن بشار سلمان فاضل7030102041026068

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري524.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةاحيائيأدهام نعمان غازي سادر7031212041222001

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري523.6ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا فارس علي حمادي7032132041020105

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري523.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيعائشه احمد حسين عيدان7033102042101080

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري523.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيفاطمة محمد عليوي كفر7034142042083032

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري521.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحيدر يحيى عباس خضير7035112041188004
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جامعة بغداد/كلية الطب البيطري520.4ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد العزيز اسماعيل جندي محمود7036102041002091

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري520.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر عبد الحسين كاظم7037252041200071

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري520.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيهنار يحيى ياسين علوان7038102042076040

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري519.0ثانوية الشروق االهلية للبنيناحيائيعيسى رائد عبد الحسين محمد7039142041052014

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري518.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيابابيل علي سلمان شاه ولي7040132042121006

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري518.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائينصير محمد حسن ناصر7041122041001134

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري518.0ثانوية سومر للبناتاحيائيألطاف ياسر خلف نجم7042142042072001

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري517.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيكوثر علي مهدي حسين7043292042088055

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري517.0ثانوية الزوراء للبنيناحيائيمحمد محمود فخري احمد7044142041001026

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري517.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائياحمد جليل اسماعيل محمود7045202041262004

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري517.0ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيسارة ساجد ظاهر علي7046162042262021

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري516.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيان شاء هللا سعد حميد مجيد7047112042062011

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري516.0ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيايام جابر والي زنبور7048142042087003

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري515.0اعدادية صاحب البراق للبنيناحيائيمحمد طارق هادي محمود7049102041035026

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري515.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيتبارك عدي رشيد غايب7050132042130006

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري515.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيايه حقي اسماعيل ابراهيم7051132042112003

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري515.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائينور الهدى عماد حسن حمود7052112042077082

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري515.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيأيه امير ياسين جاسم7053102042117001

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري515.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيسديم سرمد خضير عباس7054102042117065

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري514.1ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيتبارك مهدي صالح مهدي7055102042078034

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري514.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائينور حيدر كاظم طامي7056112042114112

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري514.0ثانوية التاخي للبناتاحيائينبأ سامي عباس محمد7057142042081030

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري514.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه محمود حسن شواي7058142042140106

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري514.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا زياد طارق عزاوي7059142041170029

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري513.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائيعلي احمد جاسم يوسف7060122041206040

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري513.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائينبأ محمد جسام صالح7061102042155015

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري513.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيسجى سمير جعفر خضر7062122042107138

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري513.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمريم حيدر ابراهيم محمود7063102042114047

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري513.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعلي محمد عباس عبيد7064192041007099

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري512.7ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيحسين سامي منخي منشد7065142041010030

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري512.1ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائياحمد محمود جعفر محمد صالح7066102041028026

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري512.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحسن ضياء عبد هللا يحيى7067102041013037

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري512.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيسماء رضا محمد حسن محمد علي7068132042096032

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري512.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيصهيب عدي علي خلف7069142041064021

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري512.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيآيه ليث فؤاد جهاد7070122042102009
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جامعة بغداد/كلية الطب البيطري510.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيهبه خالد سعدي علوان7071312042047218

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري510.0اعدادية النورين للبنيناحيائياحمد جاسم حسين حمزة7072142041004002

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري510.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائينور هادي عبد الحسين سعد7073142042138041

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري510.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيامنه فراس كريم جوهر7074102042119006

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري510.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد عقيل خليفة عبد هللا7075102041009046

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري510.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيمينا ثائر عواد محسن7076142042112077

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري510.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائينسمه حسين فاضل حساني7077112042062100

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري509.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمهدي صالح كاظم محمد7078272041019108

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري509.0اعدادية هيت للبنيناحيائينجم زهير نجم عبد هللا7079192041014119

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري509.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمنى يوسف كاظم عبد علي7080152042045091

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري509.0اعدادية القناة للبناتاحيائياية محمد خضير عباس7081132042072012

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري509.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيهبه سعد حمزه جواد7082112042110103

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري509.0اعدادية العامرية للبناتاحيائينبأ ظافر صادق مجيد7083102042118125

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري509.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيالمنتصر با سالم حسين بحث7084262041012011

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري509.0ثانوية السياب للبناتاحيائيروال مصطفى شاكر محمد طاهر7085102042077044

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري509.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيخنساء عالء جمال عبد الرزاق7086102042117032

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري509.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائييوسف سامر سامي اليأس7087142041021156

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري508.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيأحمد حيدر عبد السالم فوزي7088102041020002

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري508.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيدعاء سالم سلطان حاجم7089122042135010

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري508.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيامينة عبد الستار عبد الجبار ابراهيم7090122042230015

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري508.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيمينا ثروت اكرم سلمان7091102042136026

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري507.4ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمريم جعفر موسى كاصد7092152042057062

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري507.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعلي احمد عبد عباس7093132041005031

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري507.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيابتهاج كاظم عبود حطاب7094142042093001

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري507.0اعدادية جنين للبناتاحيائيعائشه سعد شعالن شكر7095192042149055

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري507.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيمصطفى اركان خلف مدب7096132041250065

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري507.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي ماجد حسين علي7097262041001133

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري506.4ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحيدر الكرار حسين مهدي امين7098132041020054

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري506.0ثانوية حنين للبناتاحيائينازنين كامران اسود حسين7099132042104081

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري504.4ثانوية المتميزيناحيائيغيث قاسم صاحب كريم7100132041016084

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري504.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينرجس محمود عبد الحسين مري7101142042145261

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري504.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيبنين قيس عباس سلمان7102122042114013

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري504.0الخارجياتاحيائيوسن وسام صاحب هاشم7103122042401108

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري504.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائينوره قاسم شناوه عبد هللا7104282042087019

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري504.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيساره محمد صبار خلف7105102042119045
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جامعة بغداد/كلية الطب البيطري504.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيرقية حسين حسن جواد7106112042066021

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري504.0اعدادية العامرية للبنيناحيائييونس زياد خلف عنفوص7107102041020190

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري503.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرقيه داود هيال عبد الرضا7108142042111094

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري503.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيزهراء كاظم كريم شخير7109242042112036

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري503.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيروزي ريناس علي مهدي7110142042103024

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري503.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيحسين احمد حميد كريم7111142041064012

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري502.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيمريم العذراء حامد ديوان وريوش7112142042193076

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري502.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيهبه الرحمن كاظم جالب عبد7113122042230152

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري502.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد مروان طارق عبد هللا7114102041013143

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري502.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائياالء باسم عبد حيدر7115122042098007

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري502.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيياسر عمار حمودي خضير7116112041012064

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري502.0ثانوية الموسيقى والباليهاحيائيبلسم احمد نعيم كريم7117102042007003

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري501.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيغاده عبد الكريم عيسى علي7118102042116036

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري501.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائياالء عبد الحميد عليوي ناصر7119102042106001

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري501.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيفاطمة احمد حمزة صالح7120102042141041

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري501.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيوديان عبد الرحمن محمد مظهور7121102042108112

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري501.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه ناطق سليم كريم7122142042140109

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري501.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمؤمل فرحان حسن هادي7123182041127046

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري500.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيايه صباح احمد فريد7124112042114011

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري500.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيطه احمد فارس عبود حمد7125102041013058

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري500.0اعدادية الفوز للبناتاحيائينور الهدى محمد عليوي حمزه7126122042094278

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري500.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيالحمزه عماد محمد شاكر7127102041017013

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري500.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائينور الزهراء باسم مهدي شلش7128142042085029

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري500.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزهراء فالح جمعه ابراهيم7129102042115061

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري500.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيضحى سعد عبد الوهاب عبد الرزاق7130102042091067

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري500.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيدعاء فالح حسن نصر هللا7131152042045021

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري500.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيشهد حسام علي سعدون7132162042184173

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري500.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائياطياف عبد حسان علي7133192042188022

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري499.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيزهراء حسن هادي غضيب7134112042068042

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري499.0اعدادية االمال للبناتاحيائيتبارك ليث حسين مظهر7135112042070024

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري499.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم اياد حطاب شاوي7136142042140113

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري498.1ثانوية المتميزات - المنصوراحيائييسر عبد المهيمن محمد سعيد7137102042078216

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري498.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيتبارك فراس غسان عبد هللا7138112042112017

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري498.0اعدادية االمال للبناتاحيائيتبارك حسن خضير احمد7139112042070021

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري497.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرقيه يوسف محمد جابر7140132042118092
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جامعة بغداد/كلية الطب البيطري497.0اعدادية فدك للبناتاحيائيزينب محمد عبد حسن7141212042156043

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري497.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيابتهال سالم حرز علوان7142152042058002

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري497.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيموج حازم عبد الحسين انعيمه7143122042104043

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري497.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيحوراء قاسم سعيد شاطي7144122042092021

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري496.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيبدرية محمود جاسم حسن7145152042080034

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري496.0ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائياحمد عامر عذاب ديوان7146142041173003

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري496.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينبأ رافد حميد حسين7147122042105165

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري495.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحيدر حسين عبد عبد النبي7148252041044141

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري495.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيايات عمار حسين محمد7149122042092003

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري495.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيعمر اسماعيل خليل ابراهيم7150192041085007

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري495.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيشهد حسن كامل رسن7151142042127020

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري495.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيطيبة جواد شريده تالي7152122042094169

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري495.0اعدادية التضحية للبناتاحيائيكوثر زهير عباس احمد7153122042091028

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري495.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمهدي محمد عطا هللا جاسم7154182041141095

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري494.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائييقين هشام جواد كاظم7155252042100611

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري494.0اعدادية النصر للبناتاحيائيرقيه خضير ملوح علوان7156122042112077

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري494.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيهدى منذر عبد المنعم علي7157152042080365

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري494.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيايه غازي عبد االمير حسن7158122042230022

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري494.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيحسن زيدون حميد حسين7159102041029012

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري494.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيسلوان مؤيد رحيم سالم7160102041026111

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري494.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيسهى حسن عبد هللا حسن7161102042221061

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري494.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيفيان صالح علي محمد فيض هللا7162102042137079

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري494.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيسما عماد حسين جواد7163142042103034

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري494.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيساره يوسف حياوي الطيف7164112042105076

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري494.0اعدادية البيان للبناتاحيائيايات علي تركي عبد علي7165102042096008

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري493.3ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيسارة رسول حمود مساعد7166132042281088

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري493.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيزهراء عمار حسين كاظم7167142042099023

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري493.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيرقية جبار حسوني جبر7168152042080108

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري493.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيحسن عالء محمد احمد7169112041004024

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري492.0ثانوية المستقبل للبنيناحيائيباقر خالد مرتضى صاحب7170122041012005

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري492.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيزهراء فاضل عبد الحسين عباس7171272042072029

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري492.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيااليهم غالب جبار عكال7172142041064007

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري492.0اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيزاهر لؤي محمود عبد الرضا7173112041013016

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري492.0ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيحسين ناظم عبيد عباس7174142041165011

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري492.0ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركيا-اسطنبولاحيائينور الرحمن رحيم سوادي كاظم7175132041246011
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جامعة بغداد/كلية الطب البيطري491.3ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد زيد ضياء هاشم7176102041048032

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري491.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيندى دريد رزوقي حمد7177142042107069

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري491.0ثانوية المعلمين االهلية للبنيناحيائيعلي جالل عبد الزهرة جاسم7178142041056005

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري491.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيعمر اسماعيل احمد وهيب7179102041006033

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري491.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيبنين رياض فاضل جواد7180102042076004

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري490.0اعدادية البتول للبناتاحيائيميامي حسين فاضل سالم7181112042072129

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري490.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيناصر فراس خالد ناصر7182102041006055

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري490.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائياحمد عبار حسن كريم7183142041011009

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري490.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيبراق ابراهيم محمد عبد الرحمن7184122041022025

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري490.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيبشار حارث عبد الجبار نعوم7185102041019033

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري490.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمحمد ليث عبد الرحمن محمد7186102041002158

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري490.0ثانوية الحارثية للبناتاحيائيمريم حيدر حسن جلوب7187102042112011

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري490.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيحسن محمد عالوي جاسم7188232041254017

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري490.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد عمر فتح هللا عبد هللا7189202041048162

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري489.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي حسين عكله محمد7190112041058083

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري489.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى كريم عبد الكاظم جماح7191102041026236

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري489.0اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائياحمد مجيد عبد هللا سبع7192262041049005

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري489.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعمر داود سالم ابراهيم7193212041004105

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري489.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيامين محمد زهراو عباس7194132041003008

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري489.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيمريم جاسم انصيف اللطيف7195132042091101

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري488.8ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيرانيا حكمت حنا فتحو7196102042100044

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري488.0اعدادية السياب للبنيناحيائيزيد مؤيد عباس محمد7197132041030031

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري488.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيآيه جاسم داود خضير7198142042100002

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري488.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيمعاذ طالب علي محمد7199212041282122

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري488.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيظبيه علي عبد الحسين محمد7200102042090075

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري488.0اعدادية البتول للبناتاحيائيفاتن سعد عواد خليف7201112042072105

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري488.0ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيزبيده قصي إبراهيم جاسم7202182042112015

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري488.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيعبد القادر خضر طالب عبيد7203112041016059

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري488.0ثانوية األقصى األهلية للبنيناحيائيمرتضى قصي شكر شاواز7204112041040017

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري488.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيرسل حيدر حسين علي7205122042230051

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري488.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيعلي احمد حسن عبد7206182041335054

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري487.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيسجى باقر صاحب يوسف7207142042095051

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري487.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيآيات احمد محمد شهيد7208122042107016

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري487.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيمحمد شعبان مخلف مطلك7209192041341165

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري487.0ثانوية المتميزاتاحيائيمحبة نوفل جوزيف رزقو7210112042113113
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جامعة بغداد/كلية الطب البيطري487.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرفل هشام هادي عبد7211142042103021

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري487.0اعدادية العزة للبناتاحيائينبأ محمد ابراهيم نجم7212122042118071

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري487.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسيد محمد عبد الحسين إبراهيم علي7213252041044203

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري486.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيشهد فراس بداي محيبس7214122042102050

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري486.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم احمد مجيد عبد علي7215112042076150

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري486.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينازك أنور صبحي محمد7216112042067142

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري486.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمهيمن احمد منعم حسن7217232041007182

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري486.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيهبة هللا عماد فاخر حسين7218112042110102

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري486.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمريم عماد مد هللا الفي7219102042091096

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري486.0ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيورود جبار بليبض فياض7220222042420026

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري486.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحيدر نيسان محمد جاسم7221122041030057

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري486.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيحسين قيس لطيف حسين7222102041205043

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري485.0ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائياحمد سفيان صالح سلمان7223142041165001

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري485.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيكرار مهدي كديمي حسين7224182041141066

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري485.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيعلياء جاسم حبيب كاظم7225122042098078

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري485.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب مهدي كريم حسين7226132042070129

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري485.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيعال محمد علي داود بلبيص7227122042107159

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري485.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرانيه صباح عبد الحسن عليوي7228112042076049

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري485.0ثانوية منار العلم االهلية للبناتاحيائينرجس عبد الصاحب غازي مانع7229122042129017

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري485.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيندى عبد االمير جمعه جبر7230112042104068

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري484.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيغدير علي سلمان فرحان7231262042087103

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري484.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيبنان حبيب حسين علي7232112042116007

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري484.0اعدادية النهار للبناتاحيائيهند مصطفى اعبيد دفاك7233112042127068

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري484.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي لؤي كاظم عبود7234102041026177

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري484.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيمحمد وزير تومان جبر7235232041198035

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري484.0ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائيقطر الندى مرزة حنتوش شرموط7236112042146022

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري484.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمرتجى انور علي حسين7237122041030131

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري483.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيسميه صباح درويش عنيد7238112042133039

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري483.0إعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيمحمد علي جمال شاكر يوسف7239142041020038

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري483.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيجنين محمد احمد جميل7240102042110032

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري483.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد العزيز احمد كريم صالح7241112041005058

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري483.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيسجاد وادي امسيور حسان7242242041074036

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري483.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه جليل كاظم عبيد7243222042141192

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري483.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه صادق مطر غبيني7244122042098085

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري483.0اعدادية األمل للبناتاحيائيُعال صبحي حسين علوان7245112042065125
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جامعة بغداد/كلية الطب البيطري483.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيشمس مصطفى اسماعيل ياسين7246102042137065

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري483.0ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيتبارك علي عبد الساده نعمه7247102042092004

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري482.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيمنار منذر مجيد ابراهيم7248142042112071

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري482.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيياسين عبد هللا علي احمد7249112041026150

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري482.0الخارجيوناحيائيعبد السالم رافع هاشم محمد7250132041400031

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري482.0الخارجياتاحيائينور رياض محمد محمد تقي7251122042401098

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري482.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيحنين خلف زيد طه7252142042225075

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري482.0اعدادية هيت للبنيناحيائيبشار نجاح عبد الجبار فرحان7253192041014021

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري482.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيحوراء عبد الحسين حسن هادي7254122042110027

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري482.0اعدادية االنفال للبناتاحيائياسيل ابراهيم احمد حميد7255102042101010

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري482.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائينور خالد يوسف عزيز7256142042112088

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري481.0ثانوية بابل للبناتاحيائيطيبه عبد الكريم جبار ولي7257122042095033

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري481.0اعدادية العقاد للبنيناحيائياحمد اياد غدير غزال7258122041031008

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري481.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيايمن حسن طاهر هادي7259142041026008

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري481.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيبدور ناظم مناحي عبد7260152042056016

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري481.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيتبارك ساجت عسر عنوي7261112042215027

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري481.0ثانوية المتميزاتاحيائيامنه اياد خليل حردان7262112042113011

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري481.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائيباقر عمار جبر حنين7263142041201008

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري480.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه جاسم راضي فرج7264122042098083

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري480.0ثانوية الرائد للبنيناحيائيبسام مهدي خزعل مولى7265102041001003

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري480.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيغدير عادل عاصم شاكر7266142042097036

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري480.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيسليمه عباس احمد غانم7267112042062061

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري480.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيزينب علي محسن رويضي7268112042126026

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري480.0اعدادية ام البنين االهلية للبناتاحيائيفاطمه اكرم عبد الرزاق محمد7269262042121012

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري480.0ثانوية الغفران المختلطةاحيائيفهد دحام عواد مريغان7270102041150010

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري480.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيفاطمه سعد باسم محمد7271112042105104

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري480.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيصفا اسامه جواد كاظم7272122042096023

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري480.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيابراهيم نعيم مهدي عطوان7273142041027002

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري479.5ثانوية المتميزيناحيائيكرار حيدر حسن حمود7274242041041071

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري479.1ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائياحمد مؤمل مجيد حميد7275102041028023

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري479.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائينبأ سعد خليفة طعمه7276102042221107

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري479.0اعدادية العقاد للبنيناحيائياحمد محمد صفاء كاظم جواد7277122041031022

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري479.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا منتصر مجيد نصيف7278132041020106

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري479.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد تقي محمد عجيل سحاله7279222041053150

جامعة بغداد/كلية الطب البيطري479.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائينور ابراهيم احمد عباس7280122042101041

صفحة ٢٠٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية530.0ثانوية المناهل االهلية للبنيناحيائيزين العابدين ستار خالد داود7281142041179012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية512.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيطيبه هيثم خليل محمود7282102042093022

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية506.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيسجاد صهيب عبد الكريم زكي7283112041004040

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية504.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعلي رضا محمد جبار علي7284142041023044

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية489.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيحوراء علي هالل شنته7285102042137028

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية483.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمهيمن محمد محمود محمد7286212041065133

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية481.0ثانوية المتميزاتاحيائيزينب حيدر حميد عبد الحسن7287132042108054

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية479.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيميمونه عزيز جاسم سلمان7288142042122019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية476.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعلي اياد عمران جويريد7289142041169026

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية476.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنيناحيائيابراهيم حسين علي عبود7290132041259001

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية476.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد جاسم محمد7291102041020085

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية474.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيمحمد ياس خضير علي7292112041156094

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية473.7ثانوية المتميزاتاحيائيرفل علي كاظم شهيد7293252042074030

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية473.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيدانيا احمد نديم ذنون7294102042100032

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية473.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيعمار ليث عبد القادر كاظم7295142041027054

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية472.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيعال كريم جبر مويلح7296222042143265

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية471.0اعدادية بلد للبنيناحيائيحسن ضياء عبيد حسن7297182041006034

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية469.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد صاحب شمسي صاحب صادق7298252041150324

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية467.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيعائشه عمر محمد فاضل7299142042111176

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية467.0ثانوية االسراء المسائية للبناتاحيائيتمارة علي احمد سلمان7300132042284005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية466.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيزينب سلمان صالح حسين7301122042110050

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية466.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمة كمال الطيف جاسم7302182042242125

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية466.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيايمن شاكر محمد حسين7303112041203034

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية465.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيجمال عبد الناصر عبد الوهاب جاسم7304132041009005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية464.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيفاطمه جبار خلوف مرزه7305112042121054

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية463.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيبان عمران علي جبار7306132042070040

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية462.0ثانوية بالل للبنيناحيائييوسف عدنان حواس رشام7307102041055051

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية461.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيايالف اياد حسين نايف7308112042068013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية460.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرسل وسام حميد ابراهيم7309132042118082

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية460.0اعدادية العامرية للبناتاحيائينبأ عبد الحكيم داود حسين7310102042118126

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية459.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيريم أحمد مزعل منشد7311142042117030

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية458.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيابراهيم مسلط عيسى جبر7312282041013001

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية458.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمروه عادل عسل جاسم7313152042054228

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية456.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيمحمد ضياء عبد الزهره عبد النبي7314132041022033

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية456.0اعدادية الداخلية للبنيناحيائيايهاب عماد مشرف علوان7315102041033006
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية456.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيصبا محمد علي عبد العباس حمودي7316102042117068

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية455.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب جواد كاظم مهلهل7317132042118135

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية455.0ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمصطفى حسين جاسم مريوش7318142041007108

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية455.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعمر جمال حمد عبد7319192041009211

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية454.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيفاطمه محسن عذيب صخي7320112042080117

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية454.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعلي الهادي احمد فؤاد سلمان7321252041009160

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية452.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائينور سعد جبار حسين7322132042130063

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية451.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزهراء قيس علي ثجيل7323152042051082

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية451.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيحسين عبد الستار محسن نايف7324122041202042

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية451.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيزينه اياد سعدون عبد عون7325112042082018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية451.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعلي عيسى عبد الكريم عواد7326142041011111

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية449.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيزينب غالب حسن ابراهيم7327132042098083

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية449.0ثانوية المنصور األهلية للبنيناحيائيادريس محمد ادريس عبد المجيد7328102041034002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية448.0ثانوية المتميزين للبنيناحيائيطه محمد شجاع حسن7329142041007045

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية448.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيرسل الزم غبن جبل7330262042126036

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية447.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمود وسيم عبد الوهاب عبد الرزاق7331102041019141

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية447.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحسين حبيب مظلوم حسن7332152041071093

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية447.0ثانوية حنين للبناتاحيائيشمس علي رحيم مراد7333132042104049

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية447.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيندى محمد صبحي عبد الزهرة7334132042116041

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية446.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيفاطمة رعد مظهر كاظم7335112042066050

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية446.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيفاطمة نصيف جاسم محمد7336102042109074

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية446.0ثانوية اسماء للبناتاحيائيزينب ضياء يحيى عبد7337112042100009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية445.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيرقيه اياد حمزه حسين7338122042094098

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية445.0ثانوية افق االهلية للبنيناحيائيامير محمد سهيل محمد7339102041065003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية445.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيزيد ثابت ناجي محيسن7340262041012049

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية444.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيحسن احمد حسن علي7341112041048006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية444.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيالحسين جواد كاظم صحن7342132041008011

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية444.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمنير عبد الحسن مزبان غنتاب7343102041019160

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية442.0اعدادية االمال للبناتاحيائينبأ غفار حماد مخلف7344112042070145

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية442.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد سعد جاسم علي7345102041020151

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية442.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيشهد عادل شنشل حسن7346112042104043

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية442.0ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيذكرى قائد سعدي محمد7347102042092006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية441.0ثانوية حطين للبناتاحيائيعال علي محمد كاطع7348142042068036

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية440.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيابراهيم اسامه عباس احمد7349122041170001

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية439.1اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد بحر اسماعيل ابراهيم7350102041026200
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية439.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيسارة ضياء هاتف سبع7351142042224079

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية439.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيعذراء كريم فرحان فهيدي7352262042092062

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية438.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيبتول نوري صبيح جايد7353152042052010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية438.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسنين صباح حبيب عبد علي7354282041001029

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية437.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيخضر حسين علي حسين7355142041022032

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية437.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيدر عبد القادر موزان مزعل7356122042105040

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية436.0ثانوية النبوغ للبناتاحيائيرسل زيدون ياسين عباس7357102042098004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية436.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيداليا حسين مجيد علي7358142042125012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية436.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتاحيائيشهد عالء عبد الرحيم سفيح7359122042088012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية436.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيبسام فؤاد داود سليمان7360192041044005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية435.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيبركات حسين علي سهيل7361102041155004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية435.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائياحمد محمود عبد هللا فرحان7362192041343038

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية435.0اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائياحمد باسم ورش عوده7363112041013002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية435.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيرند محمد عطية حسين7364282042070013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية434.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي حازم عبد الساده حمادي7365122041007088

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية434.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيزين العابدين محمد كريم محيميد7366102041020064

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية434.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائياحمد عيسى محمد وكح7367222041029008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية434.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيزينب عقيل حسن جاسم7368142042194043

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية433.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائيساره قصي محمد حسن محمد7369142042150013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية433.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحيدر عبد الحسين حسن هادي7370122041030054

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية433.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيامنه وعد عادل علي7371142042127002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية433.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائياحمد ماجد جاسم شيحان7372142041026003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية432.0ثانوية سومر للبناتاحيائيفاطمه صبحي سيد بوري7373142042072105

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية432.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائينهى عبد الكاظم عبد الصاحب مطبك7374142042079095

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية432.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرانيه محمد خضير حبيب7375122042105046

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية432.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيحنين فاروق فياض خلف7376102042099011

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية431.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيشهد مهند شالل صبري7377102042120067

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية431.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياسامه ساجد حميد سالم7378102041026041

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية431.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيهدى سالم حميد عداي7379112042064089

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية431.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيطيبه سعد عباس جسام7380102042120074

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية430.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيعبد هللا عامر سليمان علي7381102041011049

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية430.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه حمود دعير ظاهر7382132042105044

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية430.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب علي كاظم ديوان7383102042086040

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية430.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيسرى مثنى ابراهيم عبد الكريم7384102042119049

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية430.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيهند محمد حميد فياض7385142042193103
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية429.0اعدادية النصر للبناتاحيائيهاجر حسين علي عناد7386122042112262

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية429.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنيناحيائيغيث فاضل لعيبي كاظم7387132041259029

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية429.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيرغد سالم جسام محمد7388262042108040

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية429.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمؤيد علي فاضل عمران7389102041026196

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية428.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمصطفى حسام الدين محمد جاسم7390202041259306

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية428.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسين عباس حمادي7391322041060072

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية427.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائينبأ قيس عبد الصاحب محسن7392142042079091

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية427.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيسجاد علي حميد خلف7393192041009111

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية426.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرغد سعد حسن علوان7394112042073034

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية426.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيمريم اسعد عبد الحسن حسين7395122042231087

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية426.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم محمد هادي مهوس7396122042105155

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية425.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيمصطفى عبد الزهره حسين تقي7397122041025090

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية425.0ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء احمد مهدي ناجي7398132042108044

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية425.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء رائد عبد مرزا7399142042111115

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية425.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيصفا فارس عبد الحسين عبد الرضا7400152042054173

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية425.0اعدادية يافا للبناتاحيائيدموع زينب عادل صاحب الزم7401132042107040

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية424.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيهاله مجيد كاظم دخيل7402222042439075

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية424.0ثانوية الكرخ للبنيناحيائيعصام محمد عبد الرحيم سليمان7403102041003025

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية424.0ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائييحيى محمود عبود صالح7404112041204080

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية423.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيرسل رسول كاظم جاسم7405112042114041

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية423.0ثانوية الرباط للبناتاحيائينور طه خلف كاظم7406112042121067

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية423.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيزهراء عماد نوري علي7407132042091062

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية423.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيبان محمد داود جواد7408102042090026

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية423.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائينور حامد سعيد مخلف7409102042221114

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية423.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيالحسين سلمان رزاق عجيل7410232041292004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية423.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه اديب جعفر عبد المجيد7411102042090082

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية423.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيمحمد حيدر طارق حسن7412132041003045

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية423.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد مهدي نعيم خليف7413102041020160

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية422.0ثانوية الوركاء األهلية للبناتاحيائيحوراء مهدي خضير عباس7414132042090002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية422.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائييونس صباح جاسم مجباس7415192041125035

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية422.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيسجاد محمد فرج زغير7416122041032034

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية422.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعبد هللا بكر ياسين جميل7417102041205073

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية422.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائياحمد نجاح عيسى خضير7418232041289003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية422.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيضحى عدنان صبار خضير7419112042121046

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية422.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيريام احمد عبيد خلف7420142042079032
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية421.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيافنان معتز عبد الحسين فرحان7421102042115005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية421.0اعدادية البيان للبناتاحيائيانسام بشير جاسم اخيدر7422102042096006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية421.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيزينب يوسف ابراهيم عاجل7423122042094146

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية421.0اعدادية االسكندرونة للبنيناحيائيمصطفى ولي بكر حسن7424182041012026

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية421.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيهبه حسين جواد كاظم7425122042122042

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية420.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيياسمين علي عبد المجيد موسى7426282042052116

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية420.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي احمد جاسم هداد7427142041016063

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية420.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن مراد كاظم فرحان7428132041022016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية420.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه عقيل علي مشحوت7429132042118221

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية420.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيايالف جمال مهدي فرحان7430272042064017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية419.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيوجدان مخيف علكم فهد7431102042155017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية419.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيعبد هللا هيثم عبد هللا خليل7432102041043039

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية419.0اعدادية المعراج للبنيناحيائيعلي عمار الدين جبار عبد النبي7433112041024019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية419.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسجى عبد الرحيم عبد الكريم كاظم7434132042071090

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية419.0اعدادية النور للبناتاحيائينبا مهدي كركان جياد7435222042156257

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية418.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيصالح محسن صالح مهدي7436102041017032

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية418.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمصطفى وليد رحمن حسن7437262041048139

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية418.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيبراء أحمد هاشم محمد7438132041001020

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية418.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيديانا محمد خضير مشعان7439102042110040

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية418.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيزهراء حراز خضير عباس7440212042103031

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية418.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيمالك فوزي علي عباس7441122042121031

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية418.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيايه طه عبد المجيد محمود7442142042086006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية418.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائياحمد عالء عبد الرضا داخل7443132041012008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية418.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيبراق بشار غازي فيصل7444142042074022

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية417.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيغفران جبار فرحان محمد7445122042231075

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية417.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيانفال طه ابراهيم علي7446102042108013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية417.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيسجى فريد فهد جاسم7447192042393010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية417.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائينبأ احمد جاسم محمد7448102042114053

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية417.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيبراق عبد الكريم حسن صويح7449122042105017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية417.0اعداية الهدى للبناتاحيائيسكينه صادق عبد المطلب علي7450142042077040

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية417.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيامال صبري محمد محل7451112042102004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية417.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيزينه نزار كاظم جواد7452132042096030

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية417.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد عبد العباس كريم موسى7453102041026023

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية417.0ثانوية الزهاوي المختلطةاحيائيايهاب مجيد حميد فيحان7454192041282004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية417.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيديما عمر عالء الدين عبد الرزاق7455102042115040
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية416.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد حسن عبيد لهمود7456142041016097

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية416.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيشموس موفق حسن علي7457212042103046

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية416.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيانعام محمد عبيد ماهود7458142042100018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية416.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيأنفال سادر غدير دواي7459142042139001

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية416.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيغزل خالد حياوي صالح7460142042133056

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية416.0اعدادية التميز للبنيناحيائيزين العابدين علي هادي عطيه7461222041356079

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية416.0اعدادية التميز للبنيناحيائيليث حازم نعيم عبد7462222041356166

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية416.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيزينب علي اسماعيل خميس7463212042152016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية416.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيذكرى لوفي جاسم عرموش7464292042054037

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية416.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيالحوراء مناف عبد المطلب باقر7465142042112005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية416.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينور الهدى باسم ناجي كمر7466122042105167

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية415.0ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائيمها منذر داود سلمان7467142042151007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية415.0ثانوية النور للبناتاحيائيرقيه سالم عبد الحسن عزيز7468182042238016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية415.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيكوثر حسين عبد الرضا علي7469152042041064

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية415.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب جمال محمد عبيد7470112042074041

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية415.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيطه شريف احمد عبد7471192041011058

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية415.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي حسين نجم عبيد7472272041010108

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية415.0اعدادية جرير للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم جبار فرحان7473122042089045

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية415.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيدانيه عامر عبد االمير عبد الباقي7474122042093016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية414.0اعدادية المعراج للبنيناحيائيمنتظر ضياء عبد الجليل اسماعيل7475112041024031

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية414.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد الكريم محمد عبد هللا عزيز7476192041009152

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية414.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الرضا جعفر عبد العباس7477262042144071

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية414.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيغاده محمد هادي معله7478142042196072

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية414.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيفاطمه وليد خالد عباس7479152042044168

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية414.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسين سمير عبد الحسين راهي7480262041014032

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية414.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيمريم عقيل حاتم علوان7481142042079076

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية413.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيعذراء انور عبد الفتاح حسون7482102042119060

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية413.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيكرار حيدر عبد ديوان7483142041017087

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية413.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائياحمد عالء حسون فليح7484262041202005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية413.0اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد محمد رحيم خليل7485212041005016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية413.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعبد هللا فرقد شاكر محمد7486102041205077

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية413.0اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيحرجان غازي محمد حرجان7487262041049009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية413.0ثانوية الزقورة للبناتاحيائيريام حيدر عبد الرحيم درع7488112042140014

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية413.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيمائده رعد غدير حنفيش7489112042075065

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية412.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائيطه علي طه ياسين7490122041206034
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية412.0اعدادية األمل للبناتاحيائيفاطمه حيدر علي مهدي7491112042065139

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية412.0ثانوية االحسان المختلطةاحيائيعبد الباسط لفته كاظم لفته7492212041265003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية412.0اعداية المعراج للبناتاحيائيياسمين خالد ناصر عبد الرزاق7493102042113115

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية412.0إعدادية المروج للبنيناحيائيمحمد صاحب علي حسين7494142041013075

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية412.0الخارجيوناحيائيجعفر محمد خلف محمد7495112041400017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية412.0اعدادية بروانة للبنيناحيائيابراهيم جالل رزج علي7496192041067001

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية412.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيحوراء سنان جاسم محمد7497262042108028

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية411.0ثانوية الخيام للبناتاحيائينبأ حسام عبيد حمزة7498322042023026

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية411.0ثانوية المتميزيناحيائيسجاد محمد جاسم عطيه7499112041010059

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية411.0ثانوية نور العلم للبناتاحيائيعائشة شاكر محمود احمد7500112042118019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية411.0ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعياحيائيعلي عمار صبر زغير7501152041014009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية411.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيبتول صباح حسن عباس7502112042110017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية411.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد الحبيب اياد عبد الجبار احمد7503132041010103

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية411.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيطيبة بشار حسن ريحان7504102042109061

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية411.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيشهد داود موزان رحيمه7505122042094161

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية411.0ثانوية الرماح العوالي للبناتاحيائيحوراء منذر علي مهدي7506182042222008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية410.0الخارجياتاحيائياسيل حسن علي عبيد7507112042401006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية410.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيعلي حسين كاظم عبد هللا7508112041020052

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية410.0اعدادية عدن للبناتاحيائيزهراء صادق جميل ياسين7509132042106028

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية410.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيزهراء عامر شاكر جواد7510112042112033

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية410.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيسبأ نزهان يعقوب عبدالعزيز7511182042275053

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية410.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي مهدي محمد مهدي7512212041004101

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية410.0اعدادية جرير للبناتاحيائيساره قيس قاسم زغير7513122042089061

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية410.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمحمد بسام كامل حسين7514142041021119

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية410.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيزمزم زياد صالح عواد7515102042094035

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية410.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيمبين حميد محمد كاظم7516122041201056

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية409.0اعدادية حماة للبناتاحيائيخديجة فراس عبد الساده عبود7517112042084057

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية409.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد عبد الرحيم خليف جواد7518102041009045

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية409.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيتبارك احمد هاشم جبر7519152042040034

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية409.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمريم ماجد حميد سالم7520112042067129

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية409.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيجنات سامي كريم زغير7521112042076036

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية409.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيموسى نصير محمد عبد الرضا7522122041002039

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية409.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد احمد كاظم جاسم7523152041009072

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية409.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيبالل نبيل مجيد صالح7524102041026060

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية409.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمريم احمد عباس قدوري7525132042073081
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية409.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيامنه جبار راشد علي7526152042046023

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية409.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمهيمن ضياء سفاح محسن7527142041170058

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية409.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيعلي فراس فاضل جبر7528102041008034

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية409.0إعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيمحمد نجم عبد خضير7529142041020041

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية408.2ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيمينا سعد كعيد جباره7530142042112079

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية408.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيحوراء كاظم حسين كشكول7531142042134046

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية408.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيديمه سالم شاكر محمد علي7532112042114035

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية408.0ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائييعقوب ثامر صالح محل7533122041045062

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية408.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمؤمل احمد عبد الواحد خزعل7534142041018144

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية408.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيديار بشار حسن رضا7535262042108031

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية408.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيغدير زهير خلف محمد7536142042196073

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية408.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيمحمد ساجد مهدي رشيد7537132041023060

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية408.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسها عامر خليل ابراهيم7538102042095044

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية408.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائينبأ محمد سلمان جواد7539142042193087

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية408.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيفاطمه سعد كريم حسن7540132042283114

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية408.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد حسين نجم عبيد7541292041007006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية408.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي وليد علي حسين7542102041019100

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية408.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيعلي حسين مجيد داود7543222041307100

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية407.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيحسين عالء سعدي فاضل7544122041032015

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية407.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعبد الرحمن عثمان حسون حبيب7545132041001047

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية407.0ثانوية السجود للبناتاحيائينورهان ستار لعيبي مفتن7546142042065050

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية407.0ثانوية النضال للبناتاحيائيايات محمد محسن رشيد7547102042102005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية407.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائييوسف اسامة محمد حسين باقر7548122041002043

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية407.0اعدادية القدس للبنيناحيائيطه عمر محمد لطيف7549102041014035

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية407.0ثانوية نور العلم للبناتاحيائيرحمه هللا حسين دلف نصار7550112042118013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية407.0اعدادية النور للبنيناحيائيحيدر علي سلمان علي7551122041026062

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية407.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرقيه جالل كامل شاكر7552212042098076

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية407.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيعلي حسن حنون شنين7553102041043043

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية407.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيمياسه اسماعيل حمود غزال7554112042109105

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية407.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيأية حسين مصطفى شريف7555132042071002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية407.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيسفانه زياد طارق اسماعيل7556102042119050

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية407.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيزيد ياسر حسين زيدان7557102041019055

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية407.0اعدادية التقدم للبنيناحيائيمحمد عباس عسل عبد7558192041062016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية406.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيعلي سعد صباح طه7559112041048014

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية406.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيفاطمه علي هادي جبار7560142042097042
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية406.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيسجى عالء كامل جاسم7561242042121171

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية406.0ثانوية البنوك االهلية للبنيناحيائيهاشم فاضل حمود هاشم7562132041043018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية406.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم فاضل احمد عبود7563262042083093

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية406.0اعدادية الخبير للبنيناحيائيعلي حسين علي حسين7564112041007007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية406.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيندى بالسم فرحان مطلك7565142042193090

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية406.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيجالل عبد الستار خليل جاسم7566102041017022

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية405.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيأمير ماجد هادي كاظم7567272041001008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية405.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيابراهيم منير طالب كاظم7568112041018004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية405.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمنتظر جاسم مشكور شرهان7569112041009029

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية405.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائيالحسن احمد فرحان حمادي7570192041070011

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية405.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيشيماء اياد سعدون عبد عون7571112042082023

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية405.0ثانوية سومر للبناتاحيائيزهراء ستار ناهي شطيب7572142042072047

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية405.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيحوراء سعد ارزوقي تايه7573102042086018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية405.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيعلي حسين محمود سالم7574112041016073

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية405.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيايه حيدر حسين عبد7575112042135003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية405.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعمر بشير علي محمد7576112041005079

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية405.0اعدادية االمال للبناتاحيائيزهراء حسنين علي جودي7577112042070058

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية405.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيساره حسن عادل مري7578102042107022

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية405.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيمحمد انور محمد زبار7579192041350091

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية404.6ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيفهد هيثم صبحي حسن7580132041020139

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية404.0اعدادية بغداد للبناتاحيائياشواق عالء مجيد حسن7581132042070018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية404.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء حسين عبيد لفته7582122042105064

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية404.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيمهى خالد عبود محمود7583142042079081

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية404.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائياحمد طالب حسن جاسم7584212041052007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية404.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيسما ليث مجيد عزيز7585142042105038

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية404.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى خضير كريم محمد7586102041026232

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية404.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيبراق ملهب عثمان عبد الرزاق7587102042091119

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية404.0اعدادية بلد للبنيناحيائيادهم قيس قاسم هادي7588182041006014

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية404.0الخارجيوناحيائينورالدين فائز ابراهيم غفوري7589142041400096

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية404.0الثانوية المعينية للبنيناحيائيعلي فاضل حريث احمد7590112041022011

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية404.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينور رافد عوده ياسين7591152042050133

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية404.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتبارك سعد مطشر غليم7592132042118044

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية404.0اعدادية النصر للبناتاحيائيسجى عباس لفته صاحب7593122042112140

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية404.0اعدادية االنام للبناتاحيائيأسماء مؤيد محمد سعيد فتح هللا7594212042135002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية404.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغدير عماد عباس حاتم7595152042046160
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية404.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيبتول خليل ابراهيم علي7596112042121009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية404.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيمالك مهدي صالح عبد السالم7597122042093047

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية404.0الثانوية المعينية للبنيناحيائيعبد هللا عمار حاتم ضيف7598112041022007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية404.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيجنات عبد الرحمن محمد فاضل عباس7599142042138007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية404.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيسجاد عماد سلمان كاظم7600122041030068

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية404.0اعدادية السيدية للبنيناحيائياحمد رحيم عبد صالح7601112041004004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية403.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيرسل عماد سلوم مجيد7602122042087027

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية403.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيحوراء فوزي خزعل كيطان7603132042281047

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية403.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيحيدر احمد موسى كرم7604152041006036

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية403.0الخارجيوناحيائيوسام عبد هللا محمد يوسف7605212041400091

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية403.0ثانوية عمر المختار للبنيناحيائيمصطفى عمار محمد مجيد7606102041004017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية403.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعلي صباح عبد مطشر7607142041208142

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية403.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبروين هاشم خلف محيبس7608152042046036

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية403.0اعدادية البتول للبناتاحيائيوسن وحيد عداي عساف7609112042072159

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية403.0اعدادية السيوطي للبنيناحيائيعلي فؤاد جبار زاير7610112041054022

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية403.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيام البنين خضير عباس خضير7611152042046020

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية403.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيهدى عباس هرج عبود7612102042109091

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية403.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيمغفره محمد رسول محمد7613292042160164

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية403.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيرسل شعالن امير شمران7614112042081014

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية403.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيدانيه مصطفى مينا شكر7615142042078025

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية403.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيمريم حميد عبد غيالن7616122042102075

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية402.8ثانوية بابل للبنيناحيائيمرتضى عيسى راجي موسى7617232041021116

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية402.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيمصطفى صباح جبار خضير7618232041253135

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية402.0اعدادية السيوطي للبنيناحيائيخضير ذياب خضير عباس7619112041054007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية402.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيتبارك لؤي حميد حسين7620132042117052

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية402.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيمحمد عماد محسن راضي7621142041017104

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية402.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد القادر علي عبد المجيد عباس7622102041020093

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية402.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيمريم محمد خليفه عبد7623212042148071

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية402.0ثانوية سومر للبناتاحيائيشهد احمد جاسم محمد7624142042072076

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية402.0اعدادية العزة للبناتاحيائيسميه احمد جعفر علي7625122042118044

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية402.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيرحمة عادل علي عبد الحسين7626142042117022

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية402.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينور جبار رهيف رحمه7627152042080341

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية402.0اعدادية الموفقية للبناتاحيائيوضحه حارث عبد هللا منصور7628262042093062

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية402.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيوقار علي حسن عبد االمير7629132042086117

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية402.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائيبارق سعد قاسم نعمه7630112041008009
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية402.0ثانوية النسرين للبناتاحيائيغدير عادل قاسم عبد السادة7631132042129017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية402.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيمحمود عبد القادر عبد الكريم شبيب7632142041047162

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية401.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيزينب عادل يوسف ابو الهيل7633162042457019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية401.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائينرجس ليث هادي حسن7634112042215153

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية401.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسام عادل حسون عزيز7635102041022029

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية401.0الخارجياتاحيائيعال حافظ باقر حسن7636112042401119

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية401.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيحارث عبد الرحيم عايد عبد هللا7637102041022027

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية401.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعبد هللا أياد عبد الرزاق خلف7638132041001052

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية401.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينور صباح بشي محمد7639152042080346

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية401.0ثانوية التكامل األهلية للبنيناحيائيمهند احمد عبد الرزاق عبد الخالق7640122041038012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية401.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيطيبه وسام اسماعيل مغير7641112042217050

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية401.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيرقيه حسين حمزه محمد7642142042125017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية401.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيابراهيم احمد ابراهيم محمد رؤوف7643102041026001

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية401.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد فوزي عبد7644142042220049

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية401.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيورود ثائر جالل لطيف7645122042105175

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية401.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيمحسن عقيل لطيف عبد هللا7646142041203176

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية401.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيمنار غزوان علي نجيب7647112042114095

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية401.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيبارق هيثم خضير بحر7648112041021023

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية401.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم عادل عالوي فهد7649102042095073

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية401.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيايه فائق جبار عبيد7650102042097009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية401.0ثانوية فدك للبناتاحيائيمريم احمد سلمان حسون7651142042070117

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية401.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيجعفر يحيى غازي عبد7652192041029009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية401.0ثانوية االفاق المسائية للبنيناحيائييونس محمد علي محمد يونس عبد الكريم7653132041258050

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية401.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائيرحمه ليث صبحي عبد الكاظم7654132042075020

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية400.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسن ربيع بدر طعمة7655122041001029

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية400.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيحسين خضر عواد مخلف7656102041011025

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية400.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه حسين ثويني مجلي7657122042105120

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية400.0ثانوية الخورنق للبنيناحيائيعبد هللا حكمت كريم حسين7658122041028016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية400.0الثانوية المعينية للبنيناحيائيعمر مشكور محمود احمد7659112041022015

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية400.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيتقى عباس عبد الحسين حربي7660282042052025

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية400.0ثانوية الزقورة للبناتاحيائياالء فالح حسين عاشور7661112042140002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية400.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء حازم صبري عبد7662142042145118

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية400.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيايه احسان محمد احمد7663112042217010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية400.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيمريم فؤاد حيدر حسين7664132042116036

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية400.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيسرمد محمد علي حسين7665112041021033
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية400.0ثانوية الحارثية للبناتاحيائيايه مؤيد عدنان عاشور7666102042112002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية400.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيحوراء حمزه عبد شدهان7667122042094079

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية400.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيفيان ساالر رحيم ابراهيم7668142042076113

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية400.0اعدادية الصديق المسائية للبنيناحيائيالحسين شاكر محمود عيسى7669142041200006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية400.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمصطفى محمد رحيم عبد7670152041007165

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية400.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائياسامه صباح سالم خطار7671142041170010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية400.0ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائيامين محمد حسين عفريت7672112041210012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية400.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيايه خضير طعمة حمد7673212042098036

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية400.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيحمزه ريسان هادي علي7674102041026086

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيعباس سعد هليل وحيد7675142041182031

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيثامر اياد ثامر مجول7676112041026034

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيمريم فاروق فؤاد ميخائيل7677142042112068

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائياحمد ياسر ايدام رخيص7678152041005014

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيمحمد عبد الزهره حسين تقي7679122041025079

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد مجيد عبد الزهره فاضل7680112041049088

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0ثانوية االندلس المسائية للبنيناحيائيعلي الهادي عماد عون محمود7681132041256031

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيمحمد المصطفى مهدي نجم زغير7682142041202064

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائييوسف نايل علي عبد الحسين7683132041252164

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائينور حيدر ويسي عبد هللا7684212042140241

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيتبارك سعد شاكر جوير7685112042106020

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيرواء ياسين خليل ابراهيم7686182042236051

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0ثانوية حطين للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الحسن عليوي7687142042068032

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيطيبه رحيم محسن سلمان7688142042080046

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيهيام احمد نجم عبيد7689232042126092

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيمريم علي كاظم علي7690122042136079

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيمحمد احمد علي اكبر7691102041015041

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيهند خالد خليل فهد7692142042093077

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيرقيه كاظم اسماعيل ضعيف7693142042133024

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيفاطمة قاسم محمد مهودر7694112042064069

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0ثانوية الشباب للبنيناحيائيعلي عماد طه خضير7695102041023011

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0اعدادية القدس للبنيناحيائيعبد الرحمن سمير مزهر الطيف7696102041014040

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمحمد رائد محمود مسير7697112041026123

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء احمد عبد االمير ابراهيم7698122042112084

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعزام باسم حامد فياض7699112041058076

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيبارق كريم ترف حسن7700112041025011
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيعبد السالم محمود راشد مزعل7701262041026028

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0ثانوية النضال للبناتاحيائيشهد فارس زكريا عبد المجيد7702102042102025

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيشهد سعد احمد طه7703122042080027

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0مدارس المنصور العراقية االهلية تركيا-يلوااحيائينور محمد كاظم سلمان7704132042239009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0ثانوية منار العلم االهلية للبناتاحيائينور الهدى ياسر خضير ياس7705122042129018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيمريم حسام محمود حسن7706132042074028

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0اعدادية االنام للبناتاحيائيامنة محمد علي عبدالرحمن احمد7707212042135009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيبسمان احمد عبيد عزيز7708232041058003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0اعدادية المأمون للبنيناحيائييوسف كامران عبد العزيز ابراهيم7709102041006060

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيباديه نعمان جمعه محسن7710102042108019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0اعدادية رقية للبناتاحيائياسماء نجم عبد جبار7711112042069003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيجعفر احمد داود سلمان7712122041201018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0ثانوية سومر للبناتاحيائيسجى علي طاهر ناصر7713142042072073

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيمصطفى رياض حمدان مخلف7714102041011072

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيرند لؤي عبد المنعم علي7715102042137038

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسجاد مؤيد احمد عباس7716112041009016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0اعدادية حماة للبناتاحيائيميالد اكرم غركان كاظم7717112042084179

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيايه احمد محمود علي7718102042109019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيمهند عبد القادر كاظم حمودي7719192041013057

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعباس محمد خلف وشكه7720152041003049

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمحمد طالب محمد علي عبد7721252041010149

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيتقى عالء عباس كاظم7722142042100038

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0ثانوية البسمة االهلية للبناتاحيائيطيبه احسان نوري جاسم7723112042147002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0ثانوية ذو النورين للبنيناحيائيعلي احسان علي محمد7724112041019024

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيفيء اياد محمد نافع محمد عطا7725132042117204

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائياية عقيل عيسى بدن7726132042105008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0اعدادية البطولة للبناتاحيائينور محمد فهد علي7727102042110111

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية397.0ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائيسجاد حسين محسن حبيب7728112041210027

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية397.0اعدادية هند للبناتاحيائيايات سالم عبيد زعال7729112042079008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية397.0اعدادية جرير للبناتاحيائيزينب عصام علي عبد الواحد7730122042089056

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية397.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيهند علي خالد عبد الرحمن7731102042084039

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية397.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيعلي وسام طالب عباس7732122041170032

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية397.0اعدادية حماة للبناتاحيائيبراء نزار عبد علي جمعه7733112042084040

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية397.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيسحر كاظم شالل راشد7734142042224085

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية397.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيموده احمد ابراهيم حمزة7735122042117043

صفحة ٢٢١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية397.0ثانوية الُرسل االهلية للبنيناحيائيمصطفى ماجد كريم كباشي7736142041183008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية397.0ثانوية المنصور األهلية للبنيناحيائيايمن عمار حسين علي7737102041034005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية397.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيسجى هاشم جاسم عبد الحسن7738152042080211

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية397.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزينب مسير عباس سعد7739142042145159

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية397.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيطيبة عبد الرحمن لفته راهي7740112042112072

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية397.0الخارجياتاحيائينور شاكر حمادي عبيد7741122042401099

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية397.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيعلي جاسب حاتم غركان7742142041026039

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية397.0اعدادية االبرار للبنيناحيائياحمد علي غافل عبد7743222041091014

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية397.0اعدادية النور للبنيناحيائيحسن سعد محيبس حنون7744122041026036

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيزهراء هشام سلمان عبيد7745142042224064

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيسجاد كاظم فارس عذير7746122041007064

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيمصطفى احمد فاضل علي7747212041088049

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0اعدادية دمشق للبنيناحيائياحمد رضا حسين مزعل7748112041021004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0ثانوية سومر للبناتاحيائيسجى ابراهيم محمد جاسم7749142042072072

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيغدير موفق علي مهدي7750122042094189

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائياحمد محمد خضير عباس7751112041026017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيساره نعمان عبد مسلم جمعه7752112042110054

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيتبارك ماجد رزج جوده7753272042087034

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيهاجر واثق محمد سعود7754112042215168

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيإبراهيم حسين علي ظاهر7755112041032001

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائيمحمد عالء عبد اللطيف احمد7756122041206067

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائياحمد فاهم كامل منصور7757272041150012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيعبد هللا علي كريم مهدي7758182041001009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيتبارك سالم صالح ظاهر7759212042137035

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيزهراء محمد جويد طثيبر7760142042220058

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيعبد الرحمن عماد حمدي شهاب7761192041005009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيحسن محمد شاكر ياسين7762142041202018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيعبد الرحمن معتمد مجيد حميد7763102041006017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء مهدي داخل جبار7764152042049045

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيعبد الكريم عباس محمود جسام7765112041203104

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائيشهد فالح مهدي حسان7766122042103025

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيمنسك عدنان عناد حسن7767112042114097

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائياستبرق وصفي عباس حميد7768122042114002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.7اعدادية المنصور للبنيناحيائيسيف حكيم جاسم جسام7769102041026114

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0اعدادية االمال للبناتاحيائيغفران محمد احمد سالم7770112042070107
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء رعد حسن صباح7771152042045035

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيهدى محسن خليف حيال7772142042090115

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد اياد طه ياسين7773102041013122

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيمصطفى عامر عبد هللا عيسى7774102041006051

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0ثانوية السجود للبناتاحيائيشهد عبد السالم حسن فنجان7775142042065035

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيساره ابراهيم احمد مصطفى7776112042067069

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيوجدان ظافر شاكر سعيد7777142042107073

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيفهد ابراهيم اسماعيل عالوي7778192041350082

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيدعاء خميس عبيد احمد7779112042067043

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائياطياف عجيل مصحب نصيف7780212042094014

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيحسن عزيز محمد نخش7781142041182008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيبنين علي كاظم حسن7782142042135009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيعلي حسين عالوي عيدان7783262041018055

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0اعداية الهدى للبناتاحيائيمالك نشأت مجيد سعيد7784142042077062

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيعلياء حيدر حافظ صالح7785142042225204

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحمد علي عبد الحسين محمد7786102041013045

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائيعبد هللا محمد عيد ويس7787112041008021

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغفران حازم عباس شافي7788152042046162

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيهبه ماجد علي نوري7789102042119085

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيسجاد عباس عبد علي منصور7790112041020038

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيعبدالعزيز عبدهللا حسين محمد7791192041343111

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0ثانوية الرائد للبنيناحيائيعلي عبد السالم عارف شكر7792102041001011

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيبان عبد علي خيون معيلف7793142042069007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمأمون باسم ابراهيم حسين7794212041004122

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتاحيائيهاله مازن محسن حمود7795132042127010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.6ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمحمد مظهر عبد الوهاب مجيد7796102041028148

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائينور اسعد محمد جواد7797142042149071

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزينب ناجي سعيد عبد7798152042080188

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0ثانوية كرميان للبناتاحيائياسراء غضبان مغير عبد هللا7799322042020007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيرفل ياسر عاصي ابراهيم7800212042183023

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيفراس مازن رزاق ياسر7801272041010130

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيهجد محمد حسين جعفر محمد حسين7802142042104079

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0اعدادية األمل للبناتاحيائيبنين صالح محمد كرم7803112042065028

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد هللا حميد خلف ريحان7804192041007086

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0ثانوية الكرخ للبنيناحيائيعلي االكبر عبد الكريم هاشم محمد7805102041003026
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0ثانوية ابن سينا للبناتاحيائيمريم مظهر عبد الكريم سليم7806122042128011

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0ثانوية المالذ المسائية للبنيناحيائيرسول حقي اسماعيل مصطفى7807212041283006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيزينب رعد عباس حمزه7808142042220067

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيريام حسون ناجي حسون7809132042118097

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد عبد الكريم حميد محمد7810102041026024

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمصطفى عدنان شهاب أحمد7811102041019149

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيمريم رياض جمعه زغير7812132042116033

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيمحمد ضياء محمود حماد7813132041004045

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء مفيد عبد هللا خضر7814122042086020

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيمالك ماجد عوده ياسين7815152042050111

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم عمر هيثم عبد الوهاب7816102042095075

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيغدير حيدر علي محسن7817152042042070

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيبنين علي خلف هاشم7818122042094050

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيسهير محمد نعيم خضير7819232042117112

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينوره رياض هاشم حميد7820142042145268

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيسارة علي محمد كاظم7821212042291058

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائياحمد عبد االمير كعود خضر7822142041202006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيمريم محمد غافل كاظم7823242042082069

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0اعدادية حماة للبناتاحيائيبان خضير سلطان علي7824112042084035

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيبراء شامل شرقي محمد حسين7825142042105009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0اعدادية الفارابي للبنيناحيائيمدحت ميشيل موسى عوض7826112041002043

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيباقر عبد المحسن عالني سلمان7827132041045011

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء عالء عبد الستار محمد7828142042138018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم احمد كريم مجذاب7829142042111227

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0اعدادية الشروق للبنيناحيائياحمد رائد عزيز مزعل7830122041032005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب ضياء عيسى راضي7831262042088095

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيرقيه قاسم عويد عذيب7832152042058033

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيايالف شامل رشيد حمود7833192042189021

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيادم نوري حسين ضهد7834222041002030

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيآيات رائد مجيد لفته7835132042080001

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0اعدادية النصر للبناتاحيائياسراء حسين جبر موسى7836122042112008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد رافل محمد حسين7837102041013130

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائيامجد كاظم دايح خادم7838112041210011

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيمحمد اركان مالك مطلك7839122041170035

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0الخارجياتاحيائيزهراء سمير خليل ابراهيم7840152042401059
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعلي عدي سالم فرهود7841102041002125

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحنين رحيم حنون ازرك7842132042118057

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيتبارك نعيم ثقب عائش7843262042250264

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد جاسم حمادي7844122041205074

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمحمد مشتاق حيدر عواد7845152041007144

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيساره لفته محمد احيمد7846262042251035

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيايه محمد جساب راشد7847112042108010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيحيدر احمد مجيد خلف7848142041027021

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائيامنه عبد الكريم عبد الحسن وجر7849142042071005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائييمام سامر محمد رضا حسين7850132042097060

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0اعدادية األمل للبناتاحيائيقمر فالح كاظم رخيص7851112042065147

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمصطفى محمد علي حمادي7852192041001098

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن ناجي سالم7853122041022009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب حيدر صادق مهدي7854132042071081

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيفاطمة عدنان عباس سوادي7855112042221048

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب قاسم جواد كاظم7856222042162106

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0اعدادية القناة للبناتاحيائيامنه ازهر كامل محمود7857132042072005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0ثانوية المتفوقين االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ليث صالح توفيق7858102041057004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0ثانوية الصقر المسائية للبنيناحيائيصدام حميد محمد خزعل7859102041208023

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم عمار حمزه زكي7860102042095074

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه احمد محسن خليل7861262042083073

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0ثانوية الفوز للبناتاحيائينور هيثم عدنان احمد7862132042099049

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيهدير هاشم محمد جوحي7863112042062106

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيسارة ابراهيم جميل طاهر7864122042136046

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيمحمد حازم كريم عباس7865142041034020

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0اعدادية االنام للبناتاحيائيايه رؤوف محمد قادر7866212042135013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيمحمد رضا زهير شبر ضياء7867252041030025

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيمحمد شاكر اكباشي خلف7868102041205117

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيسندس عبد الرحمن احمد عبد الرحمن7869322042029040

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيوفاء كاظم هادي كاظم7870112042218088

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمشكات عبد الجبار شبر علي7871152042047117

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائينبراس سالم حريز جسام7872112042104067

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0ثانوية سومر للبنيناحيائيعلي فاضل فارس محمد7873122041043016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0اعدادية الفارابي للبنيناحيائيضرغام حيدر عباس محمد علي7874112041002022

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائياحمد نوري رحيم سالم7875142041015013
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد وليد حميد فرحان7876102041020164

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيهبة احمد عبد الباري سرحان7877142042220136

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0ثانوية االسراء المسائية للبناتاحيائيحوراء مؤيد كاظم جعفر7878132042284008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0اعدادية البيان للبناتاحيائيحوراء كاطع جبر صخي7879102042096021

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيهبه صالح عبد الرزاق محمد7880132042080068

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0ثانوية بغداد األهلية للبنيناحيائيمصطفى عالء مولى فزع7881112041030021

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيكوثر عصام محمود علوان7882212042260011

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيآيه احمد سعدي ابراهيم7883312042038001

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيسجى حميد محمود حميد7884102042076014

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الرحيم ماهر عبد الرحيم محمد سعيد7885102041026127

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور حامد جاسم زويد7886232042088489

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيسرور علي حمد زيتون7887212042142035

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الباري محمد جعفر7888152041071333

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0ثانوية الموسيقى والباليهاحيائيمؤيد نوار مؤيد صالح7889102041007002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0اعدادية األمل للبناتاحيائيزهراء علي جاسم عوده7890112042065077

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0اعداية الهدى للبناتاحيائينبأ عباس جعفر صالح7891142042077068

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0ثانوية هلمات للبنيناحيائيمحمد حميد ثابت تركي7892312041006010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه داوود سالم شبيب7893112042062085

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0ثانوية ذو النورين للبنيناحيائيمصطفى احمد طالل مصطفى7894112041019034

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائياحمد احسان عبد العظيم حسن7895112041023003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيهيا اكرم عبد الواحد النجم7896102042118142

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0اعدادية النصر للبناتاحيائيكوثر محمد ابراهيم عطيه7897122042112208

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0ثانوية الفراشة البيضاء االهلية للبناتاحيائيضحى صبار صاحب محسن7898112042122002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيخضر عباس شاكر محسن7899122041013015

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0اعدادية التسامح للبناتاحيائينور صباح خلف كاظم7900142042076149

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0اعدادية النصر للبناتاحيائيحوراء علي كامل عطيه7901122042112057

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيطيبه سالم احمد خلف7902132042101058

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيشهالء سعد طه صالح7903142042225186

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيزهراء اسود محمد هادي7904122042114032

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيزيد احمد جعفر عناية7905142041009033

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيمروه عامر حسين شنيشل7906152042080290

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0اعدادية النعيم للبناتاحيائياسماء صبيح جاسم عليوي7907142042073011

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيذو الفقار محمد كاظم وريج7908122041031066

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0ثانوية المناهل للبناتاحيائياسراء محمود علي خلخال7909132042126004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيفرقد خالد سلمان شنيار7910142041026048
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيسجى جاسم صاحب كاظم7911122042102043

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0ثانوية فدك للبناتاحيائياسراء علي حسين علي7912142042070008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيجعفر صادق نعيم فليح7913142041165007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيليث جاسم عبد الحسين فرحان7914112041029025

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0اعدادية راوة للبنيناحيائيعبد الرحمن مجاهد شاكر شريف7915192041022009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0ثانوية البخاري للبناتاحيائياية كريم فرحان عبد7916122042108010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيتارة جاسم محمد جواد7917142042095020

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيعلي وسام مجيد كاظم7918112041020066

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0الخارجيوناحيائيعبدالرحمن غسان حسن رحيم7919102041400016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيعلي فالح عبد هللا جابر7920132041250040

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0ثانوية حنين للبناتاحيائيشهد سالم جاسم علي7921132042104050

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيعبد هللا مظفر احمد سليمان7922102041015031

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيتقى سالم صبيح بداي7923112042215031

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيشهد جبار شاكر كامل7924262042120144

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0اعدادية البشير للبنيناحيائيابراهيم جعفر علي قنبر7925142041036002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيتبارك اسماعيل حسن عبد7926122042082004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيمهند عالء عبد الحسين مرزوك7927262041059106

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد مؤيد اسماعيل شكر7928112041018125

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0ثانوية المنار المسائيةاحيائياحمد عبد الكريم قاسم محمد7929292041150003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيزهراء سليم غزال عبد7930122042230070

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمؤمل حسن هادي محسن7931132041012098

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيسكينه علي طاهر عباس7932132042283093

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيحسن احمد محمد جاسم7933122041049003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيجعفر عالء شمخي جبر7934142041019018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيزينب طارق جعفر سلمان7935142042225149

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتاحيائيضحى خالد احمد جاسم7936122042084020

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية النصر للبناتاحيائيبنين احمد زغير حمود7937122042112038

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيعباس عقيل عباس طالب7938272041010088

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيزينب علي ابراهيم جاسم7939262042072026

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية حماة للبناتاحيائيتبارك نجاح داود كاظم7940112042084047

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيموسى ابراهيم حمودي ابراهيم7941132041023076

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية االمال للبناتاحيائيهدى علي حسين فهد7942112042070172

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائياسماء نوري محمد رسن7943122042098006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0ثانوية نور العلم للبناتاحيائيكوثر احمد خليف حميان7944112042118023

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيفاطمه عباس شمه حاتم7945132042093101

صفحة ٢٢٧ من ٦١٩٥
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم صباح مجيد فليح7946122042100052

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيفرح نوفل يوسف جميل7947102042095067

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيسجى امجد كاظم مكي7948132042096031

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيهند ماجد خالد عبد الوهاب7949132042099053

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسن علي حسين زيدان7950122041030031

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيهبه حميد زعون فريح7951152042047146

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيأحمد حميد رشيد عبد7952112041005001

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيبكر حقي إسماعيل يعكوب7953142041015016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية القدس للبنيناحيائيزيد محمد كاظم علوان7954102041014087

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيطيبه طالب محمد حسين7955132042091081

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيمخلد احمد عبد الحسين سوير7956132041005053

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية عفك للبنيناحيائيعبد هللا احمد كامل عبد هللا7957242041011044

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0ثانوية النضال للبناتاحيائيرنا عمر صقر عبد اللطيف7958102042102018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيرانيه وادي صالح حلو7959102042093013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيحمزه علي سمرمد رضا7960212041009071

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية العزة للبناتاحيائيخديجه اياد حسين عبود7961122042118018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمنوره بشير حسن صويح7962122042098100

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيغازي سمير غازي علوان7963132041023052

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيضحى عدنان سبع خميس7964212042140167

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيايات صالح كمال حسن7965112042114008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيحسين محمد شكر صالح7966212041011033

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0ثانوية المصطفى للبنيناحيائيجعفر محمد علي جبر7967232041045002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائينور ضياء فرج ظاهر7968132041250083

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه سلمان قاسم عطيه7969122042112186

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيميامي مكين صعيب مهدي7970112042104064

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد جليل عبد الحسين شامي7971122041026138

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيماريا وضاح علي عبد7972182042162022

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيزمن عقيل فالح حسين7973142042079033

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيحسين يوسف طالب حسين7974122041006009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0ثانوية الطاهره للبناتاحيائيسماح قاسم عبد العباس خلف7975112042098008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيغصون عادل حسين علوان7976112042109083

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيعلي مصطفى خضير جاسم7977112041021053

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيضحى زياد اسماعيل خضير7978102042120070

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيغسق احمد غازي منصور7979112042066045

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيايات كريم زعيل ثاني7980142042134015
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0ثانوية انوار بغداد االهلية للبنيناحيائييوسف حسان همام محمد7981112041036009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية هند للبناتاحيائيبتول هيثم يوسف شايع7982112042079016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد صادق فالح حسن زوير7983152041071328

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائيزينب ميثاق عبود درجال7984142042071040

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيزينب رائد علي عباس7985112042114052

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيمؤتمن حسين داود مهدي7986192041095069

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيآيه لقمان مظفر رضا7987152042050003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيزبيدة فراس محمود شيت7988112042062041

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائيمحمد علي حسن فشاخ داخل7989112041008035

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيحنين احمد سرحان ذياب7990132042281041

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيكرار حسين هاشم جاسم7991222041058100

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيياسر سلمان ياسر شعنون7992132041031063

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية التقى للبناتاحيائيأيسر احمد شاكر مجيد7993112042071005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين اياد عبد الحميد كاظم7994112041009010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيحوراء كريم جابر غالب7995142042220032

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيابراهيم مصطفى جاسم عبود7996112041058002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحيدر باسم عبود كاظم7997262041012042

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمريم باسم فنجان ارخيص7998152042054231

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيعلي حسن حيدر نزار7999132041034017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0ثانوية بابل للبناتاحيائيهديل قيس غني عبد8000122042095052

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيحيدر عصام صالل عليوي8001112041048009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيحارث عبد اللطيف عبد الرحمن شهيب8002112041005020

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةاحيائيياسر طه ياسين خضير8003112041160032

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيطيف ولي حسون هادي8004112042215206

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعلي مهدي لفته جاسم8005142041029047

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمحمد الجواد مالك عبد الرزاق عبد الرسول8006142041208188

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيعمر كاظم صالح عوده8007142041048074

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0ثانوية الياسمين للبناتاحيائينور محمد ثامر عبد الباقي8008322042025022

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيسجى امجد عبد الحميد دفار8009142042152010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائينصر محمود احمد جاسم8010142041203238

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائياحمد حامد ابراهيم مصلح8011112041016008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه حامد عبد الحسن عبد هللا8012132042121170

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيايه ثامر نائب عبد8013122042114008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيمالك سعد كاظم هادي8014112042110084

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيفرح كفاح عبد الحميد عيدان8015112042086053
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0ثانوية شمس التفوق االهلية للبنيناحيائيسجاد ضياء حسين عليوي8016112041187007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسن عالء جواد كاظم8017122041030029

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيعلي سعدي محمد ساجت8018142041203137

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0ثانوية النجاة االهلية للبنيناحيائيعلي رشيد كاظم عبد هللا8019132041047005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيسجود فالح احمد حرج8020112042121041

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0ثانوية التجدد للبناتاحيائيرنا عبد السالم محمد علي8021122042120005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيالحسين محمد حسن مهدي حسين8022232041042005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيطيبه ضياء عبدالكريم محمد8023192042383118

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعمر رياض مظهر صالح8024102041022069

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد مؤيد حسين علي كرم8025102041019133

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0ثانوية ذو النورين للبنيناحيائياحمد سهيل دلف صخي8026112041019003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية هند للبناتاحيائيزينب خالد علي حسين8027112042079041

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيسما ضياء خلف نعيثر8028102042101068

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيفاطمه خالد كاظم عيدان8029142042197016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيرغد سلطان احمد سويف8030152042045022

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية الجهاد األكبر للبنيناحيائيمنتظر صباح ناصر خلف8031132041013014

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيحنين هادي موسى محمد8032112042129013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد الزهرة راهي8033272042058257

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيدانية مهدي علي محسن8034142042132031

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيطارق عبد الحسين عويد داود8035122041031086

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي ابراهيم اسماعيل عبد الحسين8036232041251258

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيهدى كاظم علي موزان8037132042070246

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيشهالء عامر احمد عواد8038102042108063

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيسجى خميس ياسين احمد8039122042106063

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء صالح قاسم عباس8040142042111118

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين بري حوير8041112042215199

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائييوسف احمد حامد حسين8042132041055116

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيمريم بسام عدنان محمود8043122042082031

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب عاصف جبار شمران8044152042045049

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0ثانوية بيت العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسنين طارق حسين8045132041032015

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائيريهام مهدي حمد عبد هللا8046112042146010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية البراق للبنيناحيائيمحمد حيدر حمد عبد8047152041002053

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمحمد كريم بادي جاسم8048212041273078

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.5ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيغدير حيدر فائق علي8049102042100083

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيليديا فارس هندري فتوحي8050142042099054
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيزهراء رضا مجيد محمود8051122042110041

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيدعاء ساهم نجم جاسم8052262042126031

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيعثمان علي هادي ناصر8053112041025036

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيهدى ناصر محمد فرج8054142042225296

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عباس تركي عكله8055112042074057

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيفاطمه حسن حسب جبار8056142042073116

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيرقيه احمد عبد الرزاق منزل8057102042091043

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0ثانوية الفوز للبناتاحيائينور سعد عبد هللا كاظم8058132042099046

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيايه وليد خالد نعمه8059112042108013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيحسن حازم جبار حسين8060142041208043

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعدادية الشعب للبناتاحيائينرجس كامل حسن طالل8061132042098155

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الرضا هبس8062152042045040

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعدادية التقى للبناتاحيائيحوراء حارث شهاب احمد8063112042071032

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيغصون عبد الكريم خليل شلش8064122042231074

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيمناف اسامة محمد حسين باقر8065122041002037

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيهدى كمال خصاف محمد8066142042073158

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0ثانوية السياب للبناتاحيائينوره حميد رشيد حسن8067102042077107

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيمريم فالح عبد هاشم8068112042085053

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0ثانوية السجى للبناتاحيائيزينب عقيل حربي مرهون8069112042138014

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيعبير كريم سعد حسين8070132042077027

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيسجى شالل بندر نصر8071102042110064

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد هللا خلف8072102042086071

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيساره أزهر جواد عبد8073142042106015

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيشهد خضير عباس تركي8074272042160270

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيحسين هيثم عبد الحمزة جاسم8075112041020030

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعدادية االمال للبناتاحيائيمريم خالد محمود ابراهيم8076112042070122

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيزمن سمير محمود جاسم8077112042085023

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعدادية التضحية للبناتاحيائيفاطمه صباح جبار علي8078122042091026

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0ثانوية منار العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الهادي حمودي8079122042129014

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعدادية يافا للبناتاحيائينور الهدى داود سلمان عبد8080132042107142

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيليث عمار هادي ناصر8081102041020143

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيطيبه علي عبد هللا نجم8082112042075052

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيايه عماد عبد الحسين خضير8083122042094029

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0اعدادية االمال للبناتاحيائينورس احمد مصطاف كاظم8084112042070162

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيمريم رياض خالد كريم8085142042106031
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0ثانوية حمرين للبنيناحيائييوسف عمار نعمه طارش8086312041011043

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيهبة ستار جبار ماضي8087102042136031

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيريام نصير حاتم علوان8088182042373023

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيريم طالل اسماعيل ابراهيم8089132042116017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0ثانوية سومر للبناتاحيائيايات حازم كريم صحن8090142042072013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيايات محسن رسن صحين8091122042122007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0اعداية الهدى للبناتاحيائياديان محمد محمود عليوي8092142042077001

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيعلي نافع صالح محمد8093212041011069

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيحوراء حسن ناجح فليح8094232042124030

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائينور الهدى فاروق صالح حسن8095102042111059

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0ثانوية االيثار االهلية للبنيناحيائيحارث اسماعيل خليفه فياض8096102041054005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمعاذ فهد موسى حسن8097112041026145

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيبشار قاسم طعيمة فتنان8098292041004008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيضحى سالم جبار شبوط8099152042049064

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيحسين نجم عبد الزهره حمزة8100272041154055

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيرحمه خضير طالب غناوي8101212042139066

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيشفاء فاخر عدوان محمد8102262042251041

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيامنه بهاء عدنان محمد8103102042091004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد داود سليمان طلب8104192041125004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيفرح ياسين عبد هللا خلف8105102042120085

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيعلي عبد الرحمن خضر سعدون8106142041017075

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0ثانوية السياب للبناتاحيائيروان قيصر اسماعيل عباس8107102042077043

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيآية نزار فياض علي8108192042188008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمحمد عقيل عبيد صالح8109132041012114

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائياحمد عبد الكاظم مهدي بجاي8110142041011012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيكاظم فالح شطب عبد عون8111272041001224

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيندى مهدي حمادي شمخي8112152042052053

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيشيرين داود سليمان اكبر8113132042118167

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمريم خالد مكاوي عداي8114112042067125

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيفاطمه رامز مهدي جواد8115112042114074

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيمعاذ حميد صفر عباس8116192041343236

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيقاسم محمد عيدان كيطان8117142041018133

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيحسين نوري صبحي حرفش8118142041019025

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0اعدادية االنفال للبناتاحيائينمارق عثمان محمد عباس8119102042101125

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيجعفر عالء رسن لفته8120142041017018
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيضحى معاذ عبيد نصيف8121102042118078

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيهدى اسماعيل خليل اسماعيل8122142042097061

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0المدرسة العراقية في كوااللمبور - ماليزيااحيائييقين محمد مصلح مهدي8123132042203003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيتبارك سعد كريم زامل8124142042225053

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه قاسم حسين حجاب8125132042107116

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0اعدادية زينب للبناتاحيائيضحى كاظم علي سلمان8126142042110168

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0اعدادية االمير للبناتاحيائيانوار عادل سعيد جبار8127252042083016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0اعدادية القناة للبناتاحيائيسوزان خالد مهدي محمد8128132042072051

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيالياس باسل مهدي حسين8129232041289005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيرانيه بسام صباح ظافر8130142042079028

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيحسين احمد عباس هاشم8131232041253022

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيهبه شهاب احمد سرحان8132102042091115

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0إعدادية المروج للبنيناحيائيجاسم محمد خضير سلمان8133142041013018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0ثانوية العزة للبناتاحيائيايه عبد هللا كاظم محمد8134112042060003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0ثانوية الكرخ للبنيناحيائيباقر نضال كاظم احمد8135102041003010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم جاسم حسين فاضل8136132042094048

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0ثانوية المستقبل للبنيناحيائيعبد هللا جاسم حاجم سلطان8137122041012012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0اعدادية زينب للبناتاحيائينور حيدر جميل عيدان8138142042110229

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيايالف حسين جاسم عبد علي8139142042073022

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحارث علي راشد حميد8140182041127010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0ثانوية االندلس المسائية للبنيناحيائيسليمان زياد حسن خضير8141132041256017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0ثانوية الصقر المسائية للبنيناحيائيعبد الهادي محمد عبد هللا سعود8142102041208036

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيرسل رائد غانم ذياب8143132042073033

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائينور عادل عطا هللا حميد8144212042092106

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائياديان عالء الدين نجم الدين سليمان8145102042131001

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيسجى ميسم جواد كاظم8146132042086061

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمريم عباس رميض مطر8147102042091095

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيطيبة اثير محمد مجيد8148112042073062

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيزينب عالء صاحب محمد8149122042090040

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.4ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي حامد صدام حسن8150152041012055

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.1ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيفؤاد بسام فؤاد داود8151142041042036

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيرويده صالح حسن جواد8152142042104030

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياستبرق علي كاظم بلبول8153232042120006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيافراح كريم شالكه جياد8154102042117005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الواحد سلمان8155152042080262
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيديالن عالء الدين علي حسين8156112042067044

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية األمل للبناتاحيائيشمس اكرم عبد علي شهيب8157112042065112

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية االمال للبناتاحيائيايه جميل احمد سلمان8158112042070015

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيبلقيس طارق جاسم عبد هللا8159112042218015

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيايمن باسل زكريا عبد المجيد8160112041049010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيحيدر احمد كزار لفته8161142041182019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيسجاد موسى اسماعيل ابراهيم8162142041011069

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيايات عامر صالح علي8163262042072003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيمريم محمد عبد جسام8164192042369323

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيرحاب يعكوب يوسف صالح8165102042108037

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيامير علي حميد ناصر8166122041202019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيضحى فالح حسن خميس8167102042141035

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيهبه ستار جبار كاظم8168122042094290

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيحسين علي حسن ساجت8169132041002019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائياطياف ماجد جاسم علوان8170212042294010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيمينه مشتاق طالب جاسم8171102042097058

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيحسين حيدر جاسم محمد8172102041043018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائييوسف محمد قاسم ابراهيم8173122041005060

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيسجى لؤي صبحي عبد االمير8174112042112059

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيفخري كريم حمزه راضي8175232041252194

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيحسن جاسم خميس حسن8176142041019021

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيزينب عباس عبد الحسن خلف8177152042052034

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا خلدون ابراهيم عبد هللا8178112041005064

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيالحسن فراس جبار مظلوم8179102041046002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيحسين ستار عبيد عمران8180262041205025

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيرانيا خالد صحن عبد العزيز8181152042042032

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيساره جبار جميل ناصر8182142042079050

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيتغريد عطا خليل ابراهيم8183142042066024

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائياسيا كريم ذياب حماد8184122042020004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيكرار محمود عبد الحسين محسن8185232041001066

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمصطفى محمد ابراهيم عبد العزيز8186122041022104

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيفاطمه فايز غزال عبود8187142042225235

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيضاري زياد خليف محمد8188112041156047

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية النيل المسائية للبنيناحيائيجعفر محمد غازي عبد علي8189112041206014

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيساره محمد عبد الرحمن خلف8190142042104038
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيزينب ياسين خضير راضي8191262042126050

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائياطياف رائد عبد الواحد حسن8192112042066001

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيعلياء عدي فهد فليح8193212042125057

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائينوره صباح علي احمد8194212042294204

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية كنجان للبناتاحيائيبنان اثير عادل عبد الكريم8195312042048003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعلي عبد هللا حميد عباس8196212041003116

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيتقى مالذ هاشم رحمة8197112042064019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيسكينه عبد المحسن عبد الجبار وادي8198122042110055

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيأية جبار عبيد محمد8199112042064008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمقتدى عبد الصاحب عبد سدخان8200132041012136

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيعلي السجاد عباس قيطان كاظم8201132041250034

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيرسل ثامر نايف هويت8202112042080044

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيكوثر حسين عيرم مذكور8203132042086092

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعبد هللا خالص نافع أمين8204132041031031

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمحمد اسيل عماد حسين8205232041008148

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيزينة حامد عبد العباس طاهر8206232042126047

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبراء مهدي كاظم ملكه8207152042046035

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيسجى احمد رزوقي فليح8208132042098092

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائييوسف وليد حميد رحيمه8209142041208282

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائياسراء احمد حمودي حمدي8210142042099002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيامير جميل يارة محمد8211132041020032

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد كاطع منشد8212142042224050

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيرحمة شاكر محمود كريم8213112042103028

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيأمنيه تحسين حميد ياسين8214122042107012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائياية علي هاشم شنيت8215132042283020

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيعذراء احمد ابراهيم شمال8216122042231071

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيدانيه فارس عبد االمير حميد8217122042110030

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيصبا فؤاد نعيم حسن8218142042105043

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيامنه عدنان جبار زبون8219122042117004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيسامي ثائر سامي رزوقي8220152041009035

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائينوري صباح عبد الهادي علي8221262041011197

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيضحى ماجد علي عبيد8222232042099031

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيازل اياد يونس داود8223132042092001

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية السجدة للبناتاحيائيشهد عدنان زيد عباس8224112042120015

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمحمد صادق جاسم محمد عيدي8225152041005111
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم فاضل محمد خضير8226142042103050

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمنى رعد حميد اسماعيل8227112042076164

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية االسراء للبنيناحيائياياد حميد ابراهيم عواد8228102041011012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي يحيى عبد الرزاق سلطان8229142041019082

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد مصطفى صادق عبود8230102041026032

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيصادق هادي هالي موسى8231142041048038

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائينبأ يحيى عطيه طاهر8232272042069108

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمالك باسم جاسب كاطع8233102042117099

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحيدر احمد حسن علي8234132041018012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيصالح علي صالح مهدي8235262041059047

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيجعفر رحيم مبارك محمد8236142041026009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيفاطمة محسن مخرب ناصر8237112042221050

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيطيبه حيدر محمد كاظم8238142042080044

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيفاطمه صباح نجم سلطان8239142042220102

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيكوثر علي خلف زيدان8240142042225244

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحسين جالل عبد الواحد شهيب8241282041008035

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيزين العابدين علي منعم حميد8242142041022035

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الرضا عاصي8243262041026055

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية العرفان للبنيناحيائياحمد سلمان عبد غضبان8244192041029005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية البشير للبنيناحيائيمحمد قاسم سعد عبد الكريم8245142041036038

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيشهد محمد جبار حسين8246102042111039

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعبد هللا فاضل كاظم مزبان8247112041156060

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيطيبه وعد خضير عباس8248142042100100

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيبكر قاسم حماده اسماعيل8249212041055021

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيعماد حسين ضاحي سمير8250142041026045

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيموسى حمزه غليم خلوف8251142041011166

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0ثانوية وهران للبناتاحيائيدانيه سعد عبد الجبار الحاج ناشي8252112042115007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيصابرين عباس عبد هللا راضي8253232042126056

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيعبد الهادي احمد عبد الزهره غضبان8254122041202090

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0ثانوية السياب للبناتاحيائيفاطمه احمد ستار لفته8255102042077079

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه كصاد دغيم فليح8256232042145116

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيرسل ابراهيم اسماعيل حسين8257112042091018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيايالف فراس احمد جاسم8258212042137024

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيعلي عيسى عباس كاطع8259142041008065

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي خالد راضي علي8260112041058085
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد العزيز سالم خلف عامر8261192041009146

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيرحمه وليد عباس شهاب8262142042149019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء محسن عبد االمير نجم8263122042107113

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيمقتدى مسلم عبد زيد حبيب8264272041153153

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزهراء نجم علي حسن8265142042132058

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية التضحية للبناتاحيائيحوراء كاظم اموري رضا8266122042091008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزهراء غالب عبد الخضر سلمان8267142042093033

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيغزالن مالك عبيد نايف8268262042126072

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية االمال للبناتاحيائيحنين حيدر علي محمد8269112042070028

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيسجاد كاظم علي سريح8270262041014071

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيتبارك علي حسن كشاش8271122042114015

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيافراح ماجد حميد غثوان8272232042117008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيتقوى عبد الكريم صحن بايع8273112042124006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائياحمد سلوان احمد عدنان محمد جميل8274142041203013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمرتضى محمد عبد علي هاني8275142041019105

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيفواز مصطفى مدحت ابراهيم8276202041007046

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيفهد محمد علي ثامر8277192041007116

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنيناحيائياسماعيل حميد عبد صالح8278102041200006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيهبه حامد باجي جواد8279142042073155

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيزينه لطيف عبد علوان8280112042135013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيلؤي عمر خالد جبار8281122041031132

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0ثانوية االفاق المسائية للبنيناحيائيناصر سعد عبد الحسين عبد علي8282132041258045

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيمحمد حميد حمادي جاسم8283142041203185

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيبراء صباح فرج حمادي8284192041012014

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيطيبه طالب سالم احمد8285142042137030

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيهدير حيدر عبد علي احمد8286232042158018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب حيدر حسن اسد8287152042047157

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيآيه  ذياب عبد علي عبيد8288232042092024

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيبنين عبد الرحمن فرج ياسر8289132042122006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0ثانوية النسرين للبناتاحيائيتقى معن احمد باقر8290132042129005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء علي اموري غريب8291122042107105

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيزهراء محمد عبد العزيز جعفر8292142042107036

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائينور تحسين محسن عيدان8293262042120231

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعبد الرحمن حيدر ابراهيم جبر8294112041018059

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيكريم سعد كريم شغاتي8295102041026195
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيمريم محسن جميل وهيم8296132042126068

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه عبود مسعود سيد8297122042112190

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيصدر الدين عبد الرزاق احمد رغيف8298142041012017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0ثانوية حنين للبناتاحيائيزينب عماد عبد لطيف8299132042104039

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيطيبه محمد كاظم كاصد8300152042054183

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيزين العابدين لطيف خلف مهاوش8301142041203072

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيزهراء حكمت قاسم فاضل8302102042116024

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي عبد الزهره محمد مطير8303152041004040

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائينرجس يوسف نهير موزان8304152042044188

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحيدر عبد الجبار سعد لعيبي8305122041007046

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيسرور عاصم جرمط كاظم8306142042125032

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0ثانوية السياب للبناتاحيائينور محمد جبار عبد8307102042077104

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيلقاء ثامر وهيب سلمان8308112042086056

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية عدن للبناتاحيائيتبارك ستار جبار هاشم8309132042106012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيدالل رزاق مرزوك زنوب8310262042148008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيفاطمه محمد خضير مشعان8311102042110084

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمصطفى عالء محسن عواد8312102041022094

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيتسنيم عبد هللا احمد محمود8313112042217018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيامير وليد حميد شناوة8314222041058012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيتقوى بهاء مكي رحيم8315102042091021

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم احمد عبد علي خضير8316232042083056

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائينبأ ليث عبد الرحمن مبارك8317102042090112

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيمالك مؤيد كامل عبيدش8318152042042093

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائينور اياد محمد حسين8319132042242030

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيسجى هاني رحيم رفش8320142042133049

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيامير صالح هادي عنيزان8321232041254009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية حماة للبناتاحيائيفرقان محمد حسين ذياب8322112042084165

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0ثانوية المستقبل للبنيناحيائيطه محمد عبد الحميد عليوي8323122041012010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعداية المعراج للبناتاحيائيبراء ثامر عبد هللا ياسين8324102042113023

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائينجاه جبار حسن علوان8325142042143043

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيميثاق عبدالكريم داود عبد8326192042188125

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0ثانوية شمس التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي احمد عبد الحسن ناصر8327112041187009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيعلي جالل جبار عطيه8328132041034016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيتبارك جبار مهلهل عبد8329122042107046

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيأيه مناضل هاشم ناصر8330112042067008
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب رضا جابر كاظم8331262042083042

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيعمر عباس ابراهيم عواد8332102041011060

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0ثانوية اور المختلطةاحيائيظالل شاكر محمود صالح8333212042211026

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيهاله رعد صبار عبيد8334112042103096

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائينور حسين عبد الرضا عبد8335262042108109

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيعذراء طالب رويض محسن8336152042046152

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية العقاد للبنيناحيائياحمد قادر محمد ماجد8337122041031018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمحمد حامد ناجي عباس8338272041019078

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0ثانوية سيناء المختلطةاحيائيحمزه صبر حمزه سكران8339232041206002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائيامنه ياسر محمد دحام8340142042071006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائيعلي باسم عراك حمد8341112041008022

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور رعد علي عبد8342212042102144

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيمسك قاسم حمادي داود8343192042189180

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيغاده ياسين احمد عثمان8344132042097035

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيرويده سعد علي حمد8345102042118046

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعمار منقذ عبد علي محمد8346162041084090

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائينور الدين عباس عاشور زامل8347142041021152

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائييقين سعيد عبد القادر فهد8348112042073105

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزهراء رائد عبد المطلب راضي8349102042119037

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزهراء علي اسد احمد8350142042078042

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيغفران حاتم جواد عجاج8351112042083055

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد شوان غالب عمر8352202041001017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياسراء احمد ادريب حبيب8353132042086005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه مكي جريو مكي8354272042089110

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمرتضى علي مكاوي حسين8355262041012151

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيهبه احمد اكعيد لفته8356122042117054

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمنار محمد جار هللا حسون8357112042088038

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيمريم زياد طارق محمد8358102042094054

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0ثانوية التاخي للبناتاحيائيبنين والء جواد كاظم8359142042081007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0اعدادية البيان للبناتاحيائينور الهدى عيسى جاسم حمدان8360102042096075

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيرحاب محمد حسون خلف8361122042020040

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0اعدادية العزة للبناتاحيائيحوراء صدام عبد الكاظم حسن8362122042118017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيحيدر حبيب سلمان حسين8363212041013045

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيرنا ماجد حميد عبد خلف8364232042126033

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيهاجر فار وق سعيد اسعيد8365132042073106
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيلبنى قاسم محمد اسماعيل8366132042117207

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0اعدادية البشير للبنيناحيائيمصطفى صباح محسن عباس8367142041036040

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيرونق وليد خالد مسعود8368122042130006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمنتظر مؤيد عبد الصاحب حيدر8369262041048143

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0ثانوية البنوك األهلية للبناتاحيائيتبارك حسين خضير فاضل8370132042083003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيرسول صالح حسن مطشر8371152041071137

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيسبأ علي حسين حسن8372142042139020

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0اعدادية يافا للبناتاحيائيام البنين عادل صاحب الزم8373132042107013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0اعدادية الصديق المسائية للبنيناحيائيانمار اياد سالم خضير8374142041200007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيكرار حيدر مؤمن ليلو8375112041058101

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيدينا يعقوب محمود مطر8376132042073031

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيالحسين طارق ناصر حبيب8377292041151017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسؤدد مخلد اسماعيل عبد هللا8378102042095034

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد هللا ياسين محمد حمد8379102041020107

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيزينب ثامر علوان صادق8380102042107018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيديما علي انور علي8381142042194028

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه صالح حسن حطاب8382132042070036

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0ثانوية النجوم للبنيناحيائيزيد جعفر كريدي عبد هللا8383232041030016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائييوسف لؤي جوهر مايخان8384152041011196

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيسجى ابراهيم مزهر شلو8385282042061024

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيياس عبد الكريم قاسم اسماعيل8386132041252157

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيضياء الدين سالم حسين شرموط8387112041203082

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيساره سعد روضان شويلف8388152042080201

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيخالد علي اكرم محمد8389202041001068

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.7االعدادية المركزية للبنيناحيائيزين الدين محمد روضان محمد علي8390132041010043

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيايه عبد هللا ابراهيم حمادي8391112042114012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية الصديق المسائية للبنيناحيائيعمر اسامة وليد هادي8392142041200051

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيشيماء صالح لعيبي حسن8393112042110060

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيعالء محمد عدنان احمد8394212041263010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيأمنه طالل حسين عبدالوهاب8395122042105005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائينور الدين عباس ياسر مصحب8396262041012165

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيفاطمه عبد السالم خميس جاسم8397132042111082

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0ثانوية االقصى للبناتاحيائينور محمد صباح عبد هللا8398122042130028

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية الطارق للبنيناحيائيكرار محمد نوفل خضير8399102041042015

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي حسين مهدي حسين8400142041027050
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعلي قاسم سربوت علي8401232041001059

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0ثانوية المستقبل للبنيناحيائيحسين علي عبدهللا عليوي8402122041012007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيذكرى روكان محمود خضير8403212042290039

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيزيد واقع جواد مطر8404252041014066

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0ثانوية بيروت للبنيناحيائيمرتضى شهيد كاظم حسون8405232041022034

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيهبه ساجد احمد سلمان8406142042076158

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيرباب غسان عبد خالوي8407122042090025

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيجمانه صفاء عبد االمير جابر8408112042109025

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه اركان سعيد فريح8409142042111195

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيفاطمه الزهراء صالح رزاق هادي8410152042050095

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيمحمد جبار احمد عبد هللا8411112041204062

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيامير عامر حسن درب8412112041020012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء سامي هاشم مطر8413122042100022

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية النور للبنيناحيائيمهيمن باقر عبد الحسن لطيف8414122041026184

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيرائد محمد حمزه فرهود8415112041058055

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب حيدر شنيشل الزم8416142042110123

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيحسين خليل مجبل سريح8417142041049020

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0ثانوية المراد للبنيناحيائيعامر دهش رشيد غضب8418322041009007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيمحمد ماجد جليل شيحان8419142041017106

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحميد محمد علي حنتوش8420232041008053

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائينور الهدى رزاق رحيم غضب8421102042086089

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء علي جاسم محمد8422122042105075

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيعمار محمود عطا هللا حسن8423112041203142

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيحسن هيثم عبد المحسن حسين8424132041252041

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0ثانوية االفاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد الزهره حسين8425132041258042

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين رياض خضير حسن8426272041001080

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائينور محمد مكلف زاير8427142042109078

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيايمان وهب هنود ميدان8428112042081004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيابراهيم عبد الناصر علي خليل8429102041013001

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعلي عبد الرضا محمد وحيد8430212041049026

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0اعدادية المهج للبناتاحيائيمنى عبد سلمان جاسم8431142042102041

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا نعمه سلمان8432122042231046

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0ثانوية منار العلم االهلية للبنيناحيائيحسين سعد سهيل عبود8433122041051002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيعباس كريم عبد الزهرة مجيد8434242041047002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعمر خالد عبيد ناصر8435102041017077
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0ثانوية المعلمين االهلية للبنيناحيائيمحمود شاكر كاظم راضي8436142041056006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيمريم حمودي رشيد حمودي8437102042116045

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفاطمه قاسم جواد كاظم8438142042134130

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0ثانوية الريف للبنيناحيائيعثمان رمضان عبيد رزوقي8439122041029026

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسن علي عبد الحميد حسين8440102041022030

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيحوراء لؤي كريم سالم8441152042049023

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيساره حيدر عبد زيد تومان8442122042100031

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمحمد هادي معله كريم8443112041058123

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي احمد سلمان وادي8444232041020200

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0الخارجياتاحيائيرقيه سعد حنون احمد8445152042401047

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيشيماء عزيز حميد فرحان8446142042139025

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائياماني محمود دحام عليوي8447112042077007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيدعاء قاسم صبري ناجي8448112042091015

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيايناس خالد عبد الرحمن اسماعيل8449132042070031

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيسحر حسن داخل عبد8450272042160252

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيساره خضر صبحي الحسين8451102042115075

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيساره احمد خليل ابراهيم8452132042073059

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0ثانوية المنصور االهلية للبناتاحيائيزهراء مكي محمد علي حميد8453112042125005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعامر خضر سالم حمد8454142041015027

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيسلسبيل عبد هللا ياسين محمود8455112042218047

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيرند مازن عبد الرحمن محمد رائف8456102042223054

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيزهراء عبد الخالق عبد الرزاق مجيد8457132042091061

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيايالف سلمان حمد ابراهيم8458112042074012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيعلي توفيق مجيد ضفير8459142041048056

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد صدام حسين هالل8460152041004004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0اعدادية القدس للبنيناحيائياسامة حكمت احمد ظاهر8461102041014006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيحيدر محمد علي محمد8462122041022034

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيوسام ناصر عبد جابر8463102041020177

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائينبأ راسم حسن عداي8464142042197020

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيسارة علي محسن حسين8465112042112056

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيفاطمة رعد علي ابراهيم8466112042066049

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائييقين احمد عبد الحسين محسن8467262042080169

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائيابراهيم ليث ابراهيم متعب8468112041042001

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0ثانوية االيثار االهلية للبنيناحيائيمصطفى ميثم مصلح حمادي8469102041054015

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0ثانوية الزهور للبناتاحيائياسيا محمد عبطان دهش8470112042078002
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناحيائيمحمد حسن فريح سحاب8471192041045007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية437.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيمينه حيدر وادي مطلق8472122052102031

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية437.0ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيشفاء علي عادل حمزة8473142052104017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية433.0ثانوية النعمان للبناتتطبيقيمريم اسامة صبحي حمودي8474132052102011

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية432.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيالفاروق عمر عباس جسام8475102051020040

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية428.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيرسل محمد خلف جاسم8476102052096016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية427.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعز الدين محمد علي جباره8477142051026032

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية416.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيحنان ضياء حسين لطيف8478102052118014

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية415.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيخالد احمد عبد الحسن جاسم8479282051032020

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية415.0ثانوية المعرفة االهلية المختلطةتطبيقياروى صالح احمد عبد8480312052067001

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية415.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيامير علي حسين عبد الحميد8481112051009007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية414.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيزينب كاظم عزيز كاطع8482122052094060

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية413.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيعمر سعد مجبل خلف8483142051015041

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية412.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمحمد ثائر جواد غانم8484122051007098

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية409.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيايوب باسم اسماعيل هويدي8485112051005012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية409.0اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيشيرين مجيد حميد وحيد8486112052101015

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية408.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمصطفى راسم عبود عمران8487132051004048

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية408.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيمحمد سعد طارق مطر8488142051011071

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية407.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةتطبيقيحاتم حازم حاتم صالح8489182051361006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية406.0ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقيزهراء محمد شاكر محمد8490112052215030

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية406.0اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيمحمد مازن عبد علي عوده8491262051012035

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية406.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيعبد هللا عباس كاظم سلمان8492132051034017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية405.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمصطفى سالم شريده باتول8493112051049129

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية404.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيحوراء علي كامل كاظم8494112052109017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية404.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقينورهان خليل احمد علي8495112052075024

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية404.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيمحمد سالم غازي عبد الحسن8496142051048067

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية402.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيمحمد مصطفى فاضل عز الدين8497102051015063

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية402.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيامير تحسين سالم حسين8498142051022005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية401.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيعلي جليل ابراهيم حمود8499112051188004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية401.0اعدادية النور للبنينتطبيقيحسن مؤيد عبد الواحد خزام8500122051026014

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية400.0ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيسجى مهدي طه حمود8501122052122017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية400.0ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقيعلي حيدر كاطع شلتاغ8502132051257057

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية400.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد طارق عبد الرزاق نجم8503102051020017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية400.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيسما معد مجيد حميد8504112052114029

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0الخارجيونتطبيقيعلي فؤاد كاظم مطلك8505112051400047
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيمحمد ماجد محسن هاشم8506142051042038

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية399.0اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيفاطمه ستار سباهي عبد8507222052160025

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقياحمد محمد جسام محمد8508112051018013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0اعدادية النور للبنينتطبيقيمحمد حيدر رشيد عبد الحميد8509122051026071

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيسجاد سمير سليم كريم8510142051042021

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية398.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيحوراء صالح كاظم علي8511122052098019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية397.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمحمد خضير راضي ضاحي8512142051023096

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية397.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمحمد ناصر محمد حمد8513132051055052

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية397.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيمكين شفيق جاسم غانم8514132051009067

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعلي ثائر لطيف جواد8515112051033030

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية396.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيفهد محمد عبد الجبار حسن8516142051018087

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيكرار عدي قاسم كرجي8517122051002051

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد الملك معد خالد مهدي8518102051013088

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا هادي خلف كاظم8519142051173014

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0اعدادية المركزية للبناتتطبيقيرند عمر كامل ياسين8520132052119008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيياسين صادق جعفر علي8521192051004051

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية395.0ثانوية المعالي للبناتتطبيقيفاطمه سعد ابراهيم حسين8522142052127017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0اعدادية الحفرية للبناتتطبيقيتبارك ضياء جواد كاظم8523262052091003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيذو الفقار محمد رفيق عبدالجليل8524142051001016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيكرار عالء عباس موسى8525162051497080

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0ثانوية ميسلون االهلية للبنينتطبيقيابراهيم عماد مجيد احمد8526142051063002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقينور حامد جبار زعالن8527242052120017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية394.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعباس فاضل عباس جودي8528142051016050

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيعمار ابراهيم محمد الزم8529122051201050

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيرؤى احمد محمد حسن جاسم8530142052077012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية393.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتتطبيقيدانية احمد فاضل عيسى8531142052199005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيزينب علي محسن علوان8532112052073036

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيوسام خضير عبيس خميس8533102051022077

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0إعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقييوسف ياس خضير عدوان8534132051015047

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية392.0ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيفاطمة مهند حسين علي8535102052089018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيايوب رديف جاسم محمد8536192051024005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيكرار حيدر رحيم حامد8537112051049108

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيعمر حامد خلف كسار8538112051203170

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيفرح عماد فاضل سبع8539112052192015

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيقمر ناظم زامل بطل8540122052112030
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقيبتول حيدر حسين محسن8541112052215007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية391.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيعباس محسن الزم موشي8542152051071154

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيحسين باسم كامل هادي8543112051156017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0ثانوية الفردوس للبناتتطبيقييقين سعد حسن صالح8544102052090023

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0ثانوية قبس المميزين االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا مهند لطفي محمد8545142051189003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيام البنين احمد فرحان ثابت8546112052088001

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعلي حيدر طاهر عبد االمير8547142051021057

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية390.0ثانوية الفوز للبناتتطبيقيفاطمه عباس جعفر صادق8548132052099024

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيزين العابدين بشير عبد الصاحب راضي8549132051023023

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيتميم عالء جمعه احمد8550102051205027

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيسيف بشير عبد األمير حربوش8551102051019038

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0ثانوية ابن عقيل للبنينتطبيقيحسن عامر حسن عبدهللا8552122051014007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيبسمة مجيد رشيد حسن8553112052073013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيكاظم عباس عبد الزهرة علي8554162051017074

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحيدر عبد الصاحب حسين غلوه8555112051049042

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيحسين سعد جبار شمخي8556112051020020

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية389.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيغيث توفيق كاظم سلمان8557132051012091

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيمنتظر جبار عبد الكريم منصور8558222051045032

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية كوثا للبنينتطبيقيزين العابدين عباس مطلب جاسم8559232051051014

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمحمد قيس قاسم لفته8560102051029038

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيسجى براء ابراهيم عبد هللا8561102052120027

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية الفجر الجديد للبنينتطبيقياسامه جميل مهدي صالح8562102051032003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقيمحمود عبد الخالق محمود احمد8563112051200148

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيعلي بهاء الدين محمد صادق8564132051023036

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيعباس عالء حسين علي8565122051002036

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعبد علي نصير عبد علي حسن8566162051352152

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيعمر علي عباس صالح8567142051011056

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقياحمد حيدر كاظم حسن8568132051014003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية388.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيشهالء عبد االمير عزيز مزعل8569122052089028

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية المهج للبناتتطبيقينور طارق عويد عبيد8570142052102042

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيايه عبد الكاظم جبار سهيل8571122052098009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0الخارجياتتطبيقيمريم محمد عارف عبدهللا8572112052401036

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0ثانوية النيل المسائية للبنينتطبيقيمصطفى سعد جاسم محمد8573112051206037

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0الخارجياتتطبيقيزهراء حسين محمدصالح يونس8574102052401024

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتتطبيقيفردوس محمد حسين مطر8575192052189026
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعلي خالد كاظم عواد8576142051026036

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0ثانوية الزوراء للبنينتطبيقياحمد فؤاد اسعد حسن8577142051001005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية387.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقينبأ عادل عبد عفن8578102052110089

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقيسجاد عماد سعيد اسماعيل8579132051257040

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيحسن مناف طالب حسين8580112051008015

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقيحسن محمد خليفه محمد8581142051203024

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمنتظر محمد قاسم محمد علي8582122051030166

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيرؤى مخلص عبد الهادي احمد8583112052103015

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيحسين جهاد قاسم اسماعيل8584122051201017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0ثانوية الموسيقى والباليهتطبيقياساور شامل احمد بديوي8585102052007001

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعدادية الرميلة للبناتتطبيقيزهراء علي صاحب محيسن8586152052044016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0ثانوية ميسلون االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسن نعيم رحيمه8587142051063007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيحسن مالك كاظم ثويني8588142051048013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيغفران علي حرج عباس8589102052096030

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية386.0ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيفاطمه حيدر حسن مهدي8590102052093011

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا عبد المطلب عبد الحميد8591132051031051

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0الخارجياتتطبيقيهاجر حيدر عبد الخالق عبد الحسين8592112052401042

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيضحى عامر رحيم احمد8593102052120035

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيمصطفى زياد طارق منهل8594142051030059

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيعبد هللا علي محمد ابراهيم8595132051023029

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقياحمد حمزة علي زوراب8596212051011002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0الخارجيونتطبيقيحيدر عالء ابراهيم صادق8597122051400011

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيسرار عبد المنعم عكار شرهان8598282052078032

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0ثانوية الغد النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي حامد جواد احمد8599132051036002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الحسين عباس حميدي8600122051005032

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية385.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمرتضى ابراهيم محمد غنو8601132051012124

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقياحمد ماجد كاظم حسين8602142051042006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعمرو محمد ادريس محمد8603112051049101

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيسرى محمد عناد عطيه8604122052118032

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية384.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينتطبيقيمحمد راشد مرزه خضير8605102051200029

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيرونق رائد مصطفى عبد اللطيف8606122052118019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيحيدر عدنان محمد جاسم8607222051307237

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية رفيدة للبناتتطبيقينور الهدى رعد نافع محسن8608112052106045

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقيمحمد صادق مهدي سالم فرحان8609132051257079

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيرتاج احمد محمد حميد8610162052169019
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيمحمد جبار جمعة ولي8611142051169042

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيطيبه حيدر هاشم خضير8612112052073053

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا عبد الكريم عبد الدايم8613162051365191

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيمروه علي خلف غاطي8614102052095019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقياحمد اياد احمد حميد8615102051026006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقينظير مسلم مصعد خضير8616112051018134

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0ثانوية الضحى للبناتتطبيقيمريم صفاء احمد هواس8617142052089018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية383.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيعال فواز حسن رجب8618102052116023

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيعبد الرحمن عزام عبد الرحمن حمودي8619102051014047

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيزينه عبد الكريم قاسم حسين8620122052117016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيسجاد محسن شيت محسن8621112051009034

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيمحمد عمار هادي عبد الوهاب8622102051205137

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعداية المعراج للبناتتطبيقيشهد زياد محمد عواد8623102052113021

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية الفراشة األهلية النموذجية للبناتتطبيقيهبه عدنان خزعل صالح8624102052124004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمصطفى وليد بلبول مطر8625132051005086

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية السبطين المختلطةتطبيقيقاسم باسم محمد عباس8626182051314002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعمر عادل احمد داود8627132051003054

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية االبداع المسائية للبنينتطبيقيباقر سالم والي جبر8628122051202012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمجتبى عمار جبر حسن8629142051021080

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيهبه احمد حسن كاظم8630272052058063

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيهمام سالم محمد أحمد8631112051004125

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقينور عبد الحسين جبار محمد8632102052123021

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقييوسف عالء مهدي احمد8633142051005046

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية382.0ثانوية النظامية للبنينتطبيقيمجد مازن نجيب نعوم8634142051002017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي عباس نوري نايف8635102051009016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقياحمد نبيل حنون شنيشل8636112051008008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيعلي حسن محمد محمد رضا8637122051201043

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيصفا حسين رمضان وهيب8638142052125024

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمحمد لهيب نصيف جاسم8639112051058154

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقياحمد رافد عبد الكريم عبد الرحمن8640112051006007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية التفوق االهلية للبناتتطبيقيمها فاضل خلف سلطان8641102052086014

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيعبد هللا خالد خليل كاظم8642192051013030

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية381.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقياحمد علي جابر محمد8643142051170003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزهراء عباس حيال رمضان8644142052140025

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيلينا زيد مؤيد جاسم8645142052078032
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيامنه نصير ابراهيم حمد8646142052068003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيسيف مهند سعدون محمد8647192051104008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيمينا قيس عبد الرسول عبد8648102052094023

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيالحسن احمد فاضل حمد8649102051026021

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيقدس صالح محمد علي8650112052073060

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيحسين جاسم وناس سالم8651152051002018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد عماد جميل فرحان8652142051018115

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقيحسان حافظ عربي غافل8653142051203020

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيايالف جاسم محمد عبد8654122052094014

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيمعصومة كاظم شدهان مظلوم8655142052072047

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقيعلي كاظم اسماعيل عزيز8656112051200103

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0ثانوية الفردوس للبناتتطبيقيقطر الندى احمد مطلك فارس8657102052090024

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمحمد فرقد غازي محمد8658162051002140

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيورود حاتم كريم شبيب8659122052094118

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيصفا سمير فاضل حمادي8660142052079042

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقياحمد علي غني محمد8661112051006011

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعلي فيصل منادي حمزه8662142051019067

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية380.0اعدادية دجلة االهلية للبنينتطبيقيمحمد فؤاد جاسم حميد8663262051050012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد عباس سعد نايف8664142051017086

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيحسين ماهر محمد اسماعيل8665132051003025

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0ثانوية المتفوقين االهلية للبنينتطبيقيمصعب باسم عباس شهاب8666102051057012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيطه حسين علي عبد8667112051005027

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقينور وليد شداد فارس8668162052152073

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيفاطمه محمد علوان سلمان8669142052077031

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيايمن ابراهيم خضير محسن8670102051205023

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتتطبيقيضحى حسام كاطع عبد الحسن8671112052149012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيميس عالء محمد حسين8672112052065055

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقياثمر جاسم محمد جسام8673102051011002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيحيدر محمد حسن هادي8674112051008021

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيمحمد طه ياسين عيدان8675112051016104

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعبد هللا وائل وسام الدين خيري8676112051004074

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيميسر احمد حسن حنتوش8677142051016106

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيحيدر محمد حميد غني8678122051001014

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيسجاد قيس عايز حبيب8679112051032012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيعمرو وليد حسن عبد هللا8680182051140012
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيمؤمل ابراهيم محمد شكاره8681142051030051

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية األوفياء للبنينتطبيقيعبد هللا سعدون علي جاسم8682192051078024

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية379.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي عالء نزال عباس8683122051030095

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمصطفى علي سالم مهيدي8684142051021105

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد مصطفى محمود محمد8685102051020200

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيلينا علي محي الدين جواد8686102052110079

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيمريم جميل عبد الغفور عبد الوهاب8687122052102026

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينتطبيقيكرار سعد ناصر عفتان8688262051205047

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيسجاد مدحت حميد عبد هللا8689112051058070

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيمروه محمد رمزي فرهود8690142052067021

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0ثانوية الخضراء للبناتتطبيقينور خالد عبد الفتاح منير8691102052089027

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيفاطمه محمد نوري زيدان8692112052076037

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية378.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيعلي قاسم والي عبد8693142051011050

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيايمن اياد سالم جبوري8694102051033008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتتطبيقينورا عبد الرزاق علي محمد8695142052224050

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزهراء علي زيدان بريسم8696112052109028

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0ثانوية السيدية المسائية للبنينتطبيقياركان محمود عبد النبي متعب8697112051209010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيعسل سامي كريم حسين8698132052086021

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقييحيى لؤي حاتم سلمان8699132051009069

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينتطبيقيحسين علي عامر صالح8700102051025003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل شنان دشر8701112051020066

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيمحمد كيان بهجت اسماعيل8702102051003051

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيايه محمد نعمه حسن8703162052152012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيهاجر محمد محمود ظاهر8704112052074054

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيمنتظر محمد مجيد حميد8705102051016079

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيزينب سامي مسلم سلمان8706142052110022

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيحسين كامل عبد علكم8707292051031015

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية النهروان للبنينتطبيقيسيف حيدر جابر عبيد8708152051020019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقيجنات حقي اسماعيل كريم8709112052112010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيمحمد ضاري كامل عباس8710142051201277

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية القناة للبناتتطبيقيفاطمه عمار بالسم ياسر8711132052072019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمصطفى دريد هادي علي8712142051027078

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الكريم عمر محمد عارف عبد الكريم8713102051020116

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيهمسه حسين عالوي كاظم8714112052108055

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية377.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعلي حسين علي لفته8715142051021056
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيزينب مالك محسن خميس8716132052096010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0الخارجياتتطبيقيعفراء كريم احمد مضعن8717102052401034

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيسهام ايسر سهام احمد8718102051020090

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0اعدادية جصان للبنينتطبيقيحسن خالد عبد الرضا موسى8719262051036005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيعلي رافد ناصر ياسين8720152051071178

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيعبد هللا صباح علي احمد8721212051067019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيمصطفى فاروق عبد النبي علي8722152051015060

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيرقيه عصام صادق عبد الحسين8723122052089017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن ذو الفقار عباس علوان8724102051039005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعبد الرحمن فراس عبد السالم محمود8725132051005033

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيدالل وصفي قاسم جاسم8726162052252011

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقيمحمد عدي حسن جعفر8727142051034019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيسجاد عبد الحسين ابريسم عباس8728122051032037

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقييوسف حسن عبد القادر جاسم8729122051002069

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0ثانوية الُرسل االهلية للبنينتطبيقيحسين خليل ابراهيم حمزة8730142051183005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0ثانوية منار العلم االهلية للبنينتطبيقيعباس محمد عباس ابراهيم8731122051051006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعبد هللا خليل اسماعيل ورور8732132051009033

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيعلي فالح حسن سليم8733142051011049

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمحمد علي صفاء عايد علي8734122051025083

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيسكينه عقيل محمد حمزة8735102052110054

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتتطبيقيرقيه مشتاق حسن ربيع8736122052230018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية376.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيعبد القادر خالد قدوري سلمان8737102051063005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحيدر امير عبد المطلب عبد االمير8738102051026044

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد عمار ناجي عبد8739102051020021

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقياحمد اثير رعد عزيز8740112051005002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0الخارجياتتطبيقياسيل موسى كاظم عمران8741232052401002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0ثانوية اسوان المسائية للبناتتطبيقيمنار احمد خلف حمادي8742102052221034

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيحسين محمد علي ابراهيم موسى8743132051005014

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيالحكم رحيم محمد حمد8744102051017016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينتطبيقيهارون رشيد عبد الحسين صالح8745122051205056

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0ثانوية الهدف األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي حسين رضوان فليح8746142051044006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمحمد خضير حميد اسماعيل8747102051013123

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0ثانوية ميسلون االهلية للبنينتطبيقينذير امجد كاظم غضيب8748142051063013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيسجاد ناظم عبد الواحد كوكو8749122051030062

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0أعدادية الطارمية للبنينتطبيقياحمد عبد صالح عجاج8750122051022005
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيعبد الخالق عامر مظهر احمد8751122051022022

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي نوري بلبول خليل8752142051012035

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيعلي عامر عبود جبر8753142051030041

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقياحمد حسن حبيب شبيب8754142051027005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية375.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيزهراء عالء محمد خضير8755162052259022

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية374.0اعدادية زهو العراق للبناتتطبيقيغفران علي نصيف جاسم8756132052078006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية374.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيموسى احمد عبود محمد8757122051030167

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية374.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعبد العزيز محمد حسين ثويني8758192051011045

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية374.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيتبارك عباس عطيه دريعم8759122052098015

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية374.0اعدادية الرشد للبناتتطبيقيرحمه محمد سعيد عليوي8760132052109009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية374.0ثانوية السيدية المسائية للبنينتطبيقيمحمد عباس حمودي خضير8761112051209051

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية374.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيمينا ليث فائق سلمان8762142052085013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية374.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيمنتظر حامد محمد عبيد8763142051201331

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية374.0اعدادية السويس للبنينتطبيقياحمد صباح علي ابراهيم8764132051006006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية374.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيفاطمه عبد هللا تركي عبد8765102052155009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية374.0ثانوية الصمود للبناتتطبيقيزهراء حسنين صبري مهدي8766142052101010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية374.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عباس فاضل8767102051014054

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية374.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيابراهيم طالل محمد ظعون8768102051020002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية374.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقيامنه احمد خليل ابراهيم8769112052105002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية374.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيمريم حقي حمادي علوان8770112052068035

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية374.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقياحمد صالح احمد عفن8771102051011006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية374.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيمنار عالء عيسى عبد8772112052065053

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية373.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقياحمد شالل جماغ غليس8773152051071016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية373.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيابو بكر ياسين يوسف طه8774112051004004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية373.0اعدادية الجوالن للبنيبنتطبيقيحسين حاتم حسين داود8775112051042005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية373.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيفاطمه ناجي حميد ناجي8776122052094092

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية373.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيزينب محمود حسن محمد8777122052112023

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية373.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقياحمد سالم جخيور خضير8778142051030002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية373.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمصطفى مؤيد كاظم احمد8779102051013143

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية373.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيايه قاسم عبيس جبار8780112052108005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية373.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسون هادي ضميد8781222051302095

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية373.0ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقيكريم حاتم اكرم كاظم8782102051004017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية373.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيعبد الغفار عامر شاهين عبد8783112051016064

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية373.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيمحمد غني حسين جواد8784112051020072

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية373.0ثانوية الصمود للبناتتطبيقيزينب امجد حسن جاسم8785142052101014
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية373.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتتطبيقيداليا انور عبد الرزاق عبد الكريم8786122052096006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية373.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيشهد محمود ديوان قاسم8787122052087010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية373.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيفراس محمود سالم حمادي8788142051011059

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية373.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيحمزه ابراهيم وهيب كاطع8789192051071019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية373.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينتطبيقيمصطفى طالل عباس مهدي8790132051007028

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية373.0الخارجيونتطبيقيحبيب عباس عبد الرضا عباس8791122051400008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية372.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيسجاد حسين علي شيال8792222051021020

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية372.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيابرار مثنى عبدهللا جاسم8793122052094001

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية372.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمصطفى حيدر عباس مجيد8794122051025092

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية372.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيايوب احمد هندي محمود8795102051020049

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية372.0ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيحوراء هاشم عبد علي مزهر8796132052283010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية372.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيمريم منذر ثابت هالل8797102052096034

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية372.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيمحمد مهدي علي حسين الزم8798122051005034

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية372.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيعلي محمد جبار محمد8799112051006097

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية372.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيبدر مازن مدحت صالح8800102051022019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية372.0ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيفاطمه محمد ياسين ارحيم8801142052135018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية372.0ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقيزينب عبد هللا حسن فرحان8802102052123009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية372.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعبد هللا علي محمد محان8803102051016041

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية372.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيدنيا عمر صالح عبد العزيز8804112052103013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية372.0اعدادية الخبير للبنينتطبيقيمسلم عقيل ياسر حسين8805112051007048

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية372.0الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيشهد احمد شريف جاسم8806142052097011

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية372.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقيحسن عبد العظيم جاسب زامل8807142051203023

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية372.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمود عبد الحميد رشيد عبد اللطيف8808102051026112

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية372.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعمر وليد اشرف اسماعيل8809102051020164

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية372.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيصاحب محمد ريسم خضير8810192051009026

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية372.0اعدادية االبداع المسائية للبنينتطبيقيزيد علي عبد الرزاق عبد هللا8811122051202029

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية372.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيغدير محمد علي محمد جاسم8812112052192013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية371.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقياحمد مجيد جون مشكور8813122051005006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية371.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيامير محمد عبيد عمران8814112051016019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية371.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيالحسن جهاد كاظم محمد8815122051201006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية371.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيدالل علي احمد ياسين8816102052110026

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية371.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيصادق ضياء عبد العالي عوده8817112051006064

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية371.0الثانوية المعينية للبنينتطبيقيحيدر حسام حامد محمد8818112051022014

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية371.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيمحمد فرقدين جبار وحيد8819142051170017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية371.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزهراء عامر عبد الكريم محسن8820162052167015
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية371.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيعبد اللطيف معن عبد اللطيف يوسف8821112051005031

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية371.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينتطبيقيمسلم عبد الستار حسين قاسم8822132051007027

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية371.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقينور كريم حسين ضبع8823102052119033

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية371.0ثانوية انوار بغداد االهلية للبنينتطبيقيمحمد لؤي نعمة عبد الواحد8824112051036010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية371.0ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقياحمد كامل عبد علي8825102051004003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية371.0ثانوية االندلس االهلية  للبنينتطبيقيليث محمد سهام حامد8826102051051006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية371.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيسجاد علي حسين جاسم8827102051020085

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية371.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيمؤمل كمال عبد الكريم ويطان8828222051036090

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية371.0الخارجيونتطبيقيوائل محمد خضير فليح8829112051400077

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية371.0ثانوية المنصور األهلية للبنينتطبيقيزيد مصعب خالد عبد هللا8830102051034005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية371.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقياية حسن عبد هللا جابر8831112052109004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية371.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحيدر علي جليب شبوط8832112051058056

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيكرار حيدر اكويش عكله8833142051011064

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيمحمد عبد الستار فاضل ناجي8834112051005058

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقييوسف صالح مهدي حسن8835122051030175

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعلي رضا ستار جبار سفيح8836142051027052

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيبكر رفعت عزت علي8837142051020017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيسجاد عبد الكريم جعفر عبد الرضا8838132051055024

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيسداد عبد الرحمن حمود عطوان8839102052102013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيهدى سعدي نوري حمودي8840122052117029

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيعلي قاسم فنجان صالح8841102051008040

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0ثانوية اسماء للبناتتطبيقيصفا محمد عبد الحميد عبد اللطيف8842112052100012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتتطبيقيدعاء عمران عبد مهدي8843142052224012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيمحمد شاكر عبد االمير كريم8844222051035057

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيحسين حيدر جلوب فشيش8845112051008016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياحمد عباس يونس كاظم8846102051013009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0ثانوية الكرادة االهلية للبنينتطبيقيحسن حارث عبد الحسن عبد الحسين8847142051178006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبنينتطبيقيسيف الدين خالد زكي عبد اللطيف8848102051039004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينتطبيقيمرتضى عبد الخالق عبد الرزاق خميس8849262051205059

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد قاسم جبار كاظم8850142051021091

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد سلمان سبع8851112051210053

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيمحمد مزيد مطر شمخي8852222051306111

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0اعدادية الناصرة للبناتتطبيقينبأ ابراهيم عزيز اسد8853142052133030

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0ثانوية الخضراء للبناتتطبيقينبا عباس رشيد نجم8854102052089025

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحسين رائد علي عباس8855112051049032
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتتطبيقيعبير محمد عباس ابراهيم8856102052109024

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتتطبيقيطيبة حيدر جاسم محمد8857142052221027

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد عادل حمود عباس8858142051017085

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتتطبيقينرجس جبار حسن طاهر8859132052281026

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية370.0ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيعلي عماد عبد الرزاق عبد علي8860112051041018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية369.0ثانوية المتفوقين االهلية للبنينتطبيقيأيمن ابراهيم حمدان خضر8861102051057001

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية369.0ثانوية النيل للبنينتطبيقيطه ماهر طاهر ظاهر8862232051033021

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية369.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيمحمد نعاس خضير عبيس8863262051049041

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية369.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيماريا سعد علي حسين8864132052091055

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية369.0اعدادية الكرخ للبناتتطبيقيجنات صباح ناصر حمادي8865102052076005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية369.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيحيدر تحسين علي موحان8866222051001021

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية369.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيزهراء ابراهيم حسن علوان8867122052089019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية369.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا حاتم شنيور غليم8868112051200067

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية369.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيعلي احمد حاتم محمود8869122051002039

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية369.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيسيف طالب عبد الواحد علوان8870142051201121

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية369.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيرانيه مصطفى صالح حسين8871142052125013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية369.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمرتضى بشير شاكر عبد علي8872162051047148

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية369.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيعمار جعفر صكبان عطشان8873122051032066

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية369.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقياديان صادق ساجت عاصي8874122052107002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية369.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيحسين هادي عالوي زبون8875122051201023

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية369.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيمحمد سرحان عباس عراكي8876262051209079

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية369.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقينور فوزي عبد مطلك8877122052105062

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية369.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيحيدر طالب عباس جاسم8878132051005017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية369.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمقتدر احمد عيال جميل8879142051047124

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية369.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيهاشم عماد مكي محمد تقي8880102051026125

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية369.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد راسم معن عباس8881102051019102

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية369.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيايمان عادل جمعة مولود8882192052194004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية369.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيفاطمه نبيل ابراهيم حسن8883142052076043

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية369.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينتطبيقييعقوب فارس عبد الكاظم بريبر8884232051254045

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية369.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيقاسم بشار عبد االمير رزاق8885142051020044

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيمروه سمير علي عبد الرضا8886142052104019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0ثانوية بيروت للبنينتطبيقيعبد الرسول خالد ناهي مطلب8887232051022006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0اعدادية التضحية للبناتتطبيقيافراح عالء احمد عباس8888122052091003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعمر عبد الجليل خميس فاضل8889192051071030

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيعلي رعد حميد محمد8890112051023022
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمصطفى فاروق فؤاد حسين8891112051049131

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيتقى سعد علي مجيد8892132052086010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتتطبيقيحنين محمد كاظم عبد8893102052109013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد خالد ربيع حمادي8894282051001140

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقينورا محمد شهاب حسين8895132052086029

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0ثانوية المجمع المسائي للبنينتطبيقييوسف قاهر يوسف جميل8896192051347043

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيمالك عمار احمد غالم علي8897132052118071

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقياسحاق يعقوب يوسف ابراهيم8898262051202059

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0ثانوية منار العلم االهلية للبنينتطبيقيسرمد محمد بهاء صاحب8899122051051004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيزينب شهاب احمد راضي8900142052068021

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0ثانوية الصقر المسائية للبنينتطبيقيمثنى ابراهيم احمد اسماعيل8901102051208024

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيهادي سلمان محسن علوان8902282051018103

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيعلي رائد حسين عبد8903292051025044

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيزهراء حسين مالك محمد8904122052136007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد عصام محمد8905102051205072

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعبد الرحمن مهند مجيد دفار8906142051012027

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيعلي خالد حمد سليمان8907192051007036

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمسلم علي رضا راضي8908142051023115

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي محمد رشيد زيدان8909122051025067

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0اعدادية النور للبنينتطبيقيمحمد حسين دهيم حسن8910122051026070

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيرنا بشار سامي بولص8911142052068013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيتبارك حسين علي زغير8912102052096009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيوئام عبيد ونان دنان8913112052083014

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيبنين خالد ياسر حسين8914222052392009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيبراق قصي غالب احمد8915112051018030

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية368.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسعد حسين فيصل علي8916102051022024

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية367.0ثانوية الضحى للبناتتطبيقيساره عماد دنحا بهنام8917142052089011

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية367.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقياسامة خالد صبح منصور8918112051021019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية367.0ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتتطبيقياحالم احمد كاظم كاطع8919132052087001

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية367.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحيدر يوسف صمد محمد8920272051007022

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية367.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيزين العابدين سلمان رزوقي حسن8921222051373049

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية367.0اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيريام ليث ابراهيم فاضل8922112052106017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية367.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيسجاد احمد عجيل فنجان8923152051007046

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية367.0اعدادية االصيل للبناتتطبيقيرقيه رياض علي حميد8924112052064013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية367.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيحسين اكرم عدنان احمد8925112051006035
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية367.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقياحمد صبحي كريم علي8926132051017004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية367.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد هللا باسل عبد الرزاق صالح8927102051020120

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية367.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عمر عبد الكريم عبد اللطيف8928102051203041

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية367.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينتطبيقيعلي فالح حسن فضاله8929132051013015

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية367.0مدارس االمام علي (ع) النموذجية في ايران-قمتطبيقيمحمد الباقر أثير رسول دلي8930132051205014

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية367.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين علي جاسم خضير8931262051205024

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية367.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيزياد عمار محمود حسين8932102051013049

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية367.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعباس محسن صحن عشبه8933142051026026

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية367.0اعدادية الداخلية للبنينتطبيقياحمد محمد حمدان حميد8934102051033003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية367.0ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقيمؤمن ظافر صبحي صالح8935142051173016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية366.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيزهراء محمد حريجه شمخي8936222052323049

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية366.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيسجى ثائر خماس محسن8937122052094066

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية366.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيعلي ضياء فرج ظاهر8938152051018039

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية366.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيامير رافد رحمة حرز8939142051047011

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية366.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيمحمد حسين شريف جدوع8940122051002053

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية366.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيهدى محمد حازم أحمد8941112052065062

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية366.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيهدى عبد الكريم اسود مطلق8942112052083013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية366.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن رائد عزاوي علي8943102051205080

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية366.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيعلي عامر احمد سلمان8944262051049025

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية366.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعلي خليل ابراهيم شريف8945132051029048

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية366.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيمثنى ايمن محمد احمد8946102051018022

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية366.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيحبيب مهدي علي حسين8947152051008017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية366.0ثانوية الضحى للبناتتطبيقيالرا سمير قادر ميره8948142052089016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية366.0ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقيمرتضى فاروق جالل عبد الرزاق8949142051173023

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية366.0اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيحنين كفاح عاصم عبد العزيز8950142052193006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية366.0ثانوية االمام الجواد ( ع ) للبنين الوقف الشيعيتطبيقيحسين اسماعيل ابراهيم كاكاخان8951142051033004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية365.0الخارجياتتطبيقيايات سيف رمضان زغير8952122052401005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية365.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيفاطمه علي طالب حسن8953102052101032

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية365.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعلي عدنان كعيبر مهنا8954112051018094

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية365.0ثانوية النجاح للبنينتطبيقيعبدهللا طارق جديع احمد8955192051289005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية365.0ثانوية ربيع بغداد األهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد يوسف جهاد8956132051051015

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية365.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيعز الدين محمد عدنان محمد علي8957132051006043

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية365.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيفاطمة موفق عبد الرزاق حسين8958142052079051

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية365.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمصطفى حسن عباس حسين8959112051004115

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية365.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيهدى علي محمد حسن8960112052073076
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية365.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقياسيل رحيم فليح حسن8961192052191004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية365.0اعدادية حطين للبناتتطبيقيمريم علي هاشم غضبان8962132052103037

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية365.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيزهراء جواد كاظم منصور8963102052101019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية365.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيفاطمه صباح محمد ولي8964102052110073

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية365.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيمحمد جبار كاظم لفته8965142051030053

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية365.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيبشار عبد الخالق جبار جميل8966102051013035

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية365.0اعدادية القناة للبناتتطبيقيزمرد وصفي عبد العباس شبالوي8967132052072007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية365.0اعدادية األوفياء للبنينتطبيقيمحمد رائد عبد الحميد محمود8968192051078035

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية365.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيلينا ياسين سلمان ياسين8969142052067020

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية365.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيمصطفى كريم عبد نصيف8970102051205152

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية364.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيامير عالء عبد الحميد محمد8971102051017020

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية364.0اعدادية حامل اللواء المختلطةتطبيقيحسين فالح حسن حميدي8972262051155007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية364.0اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيمؤمل طالب بخشي عيسى8973132051008038

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية364.0اعدادية الفكر للبناتتطبيقيتبارك محمد جبار كاظم8974152052056007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية364.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيسجاد عبد هللا كريم عبد هللا8975112051021057

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية364.0ثانوية الرواد االهلية للبناتتطبيقيبنين بشير عبد خشان8976102052139001

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية364.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقياحمد مصطفى عبد الزهرة باهض8977162051311002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية364.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحسين علي نعاس جاسم8978162051353059

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية364.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيرسل حسين حريجه سلمان8979122052094039

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية364.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيجعفر امين علي حسين8980182051141007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية364.0اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيزينب عبد هللا الزم عماره8981132052111023

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية364.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيذو الفقار علي محمد حسين8982152051015029

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية364.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيصادق علي حسين سعد8983282051011055

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية364.0اعدادية النهار للبناتتطبيقيريام محي خليل جباره8984112052127010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية364.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيساره عصام علي جميل8985102052114015

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية364.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيبهاء الدين كريم عبد حسين8986112051201016

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية364.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيعباس هاشم اخريبط قاسم8987152051071155

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية364.0ثانوية ابن عقيل للبنينتطبيقيعبد الوهاب رائد رهيب علي8988122051014017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية364.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقياحمد مشتاق طالب محمد علي8989112051210012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية364.0ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنينتطبيقيابراهيم كاظم زغير رزن8990142051187002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية364.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيتبارك رحمن حسين علي8991102052120009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية363.0اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيعبد العظيم سعد عبد الزهره حمزه8992112051002020

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية363.0اعدادية النور للبنينتطبيقيمسلم عقيل كريم عبد الرضا8993122051026083

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية363.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقياكرم محسن دبيس نايف8994102051016009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية363.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيحسين محمد خلف محمد8995132051034011
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية363.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيوسام هيثم حيدر حسان8996132051002073

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية363.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتتطبيقيرقية ماهر فاضل فليح8997142052150002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية363.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيحسن عدي خلف طلفاح8998112051203057

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية363.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيزينب ماجد حميد مجيد8999112052114023

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية363.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيامنه سعد عاكول حسن9000102052120006

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية363.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتتطبيقيزينب علي نوري عبد المحسن9001142052117007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية363.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزينب محمد حسن احمد9002132052118042

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية363.0أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيسلوان عبد الرزاق محجوب رحيم9003122051022020

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية363.0ثانوية الكوثر للبناتتطبيقيياسمين اسماعيل خليل ابراهيم9004102052125010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية363.0ثانوية االندلس المسائية للبنينتطبيقيعمر باسم صالح الدين يوسف9005132051256029

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية363.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيأماني سمير احمد محمد9006132052100001

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية363.0الخارجيونتطبيقياحمد كريم جاسم فيضي9007132051400011

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية363.0ثانوية المتفوقين االهلية للبنينتطبيقياحمد حميد ابراهيم ظاهر9008102051057004

جامعة بغداد/كلية اللغات588.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيالمنتظر علي عزيز عطيه9009142021019022

جامعة بغداد/كلية اللغات581.0الخارجياتادبيتماره وعد خليل صالح9010102022401026

جامعة بغداد/كلية اللغات578.0اعدادية ام القرى للبناتادبيامنه علي موسى حمود9011142022079011

جامعة بغداد/كلية اللغات575.0ثانوية النبوغ للبناتادبيفاطمة فؤاد فواز رشيد9012102022098017

جامعة بغداد/كلية اللغات573.0اعدادية المركزية للبناتادبيمنار ياسر زهير عبد9013132022119031

جامعة بغداد/كلية اللغات573.0ثانوية النبوغ للبناتادبيقمر حمد جعفر عبد الرزاق9014102022098021

جامعة بغداد/كلية اللغات571.0اعدادية البيان للبناتادبيعائشه رامي سامي مفلح9015182022246035

جامعة بغداد/كلية اللغات570.0ثانوية العقيدة للبناتادبيعدن ظفار طاهر مخيلف9016112022074046

جامعة بغداد/كلية اللغات566.0ثانوية التاخي للبناتادبيغادة فؤاد اسماعيل عاشور9017142022081032

جامعة بغداد/كلية اللغات563.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيسرى احمد كاظم حسين9018142022092035

جامعة بغداد/كلية اللغات563.0اعدادية القدس للبناتادبيسنار غسان علوان حسون9019212022110024

جامعة بغداد/كلية اللغات556.0ثانوية السياب للبناتادبيآيه عادل خالد عيد9020102022077003

جامعة بغداد/كلية اللغات555.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيمهدي جبار عبد هللا غائب9021122021018075

جامعة بغداد/كلية اللغات555.0ثانوية بغداد األهلية للبناتادبيطيبه مضر عبد الوهاب راغب9022112022107010

جامعة بغداد/كلية اللغات553.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيشيماء ظافر محمود فهد9023132022086041

جامعة بغداد/كلية اللغات553.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيمريم علي قيس محمد علي9024132022100042

جامعة بغداد/كلية اللغات552.0اعدادية االعظمية للبناتادبيهديل قتيبه راتب طه9025132022073130

جامعة بغداد/كلية اللغات551.0ثانوية االستقالل للبناتادبياستبرق توفيق محيسن صالح9026132022075001

جامعة بغداد/كلية اللغات550.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيايالف حسام الدين مصطاف منهل9027142022104003

جامعة بغداد/كلية اللغات547.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعماد عبد الملك فيصل ياكوت9028162021030060

جامعة بغداد/كلية اللغات547.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيجعفر محمد كاظم علي9029132021015011

جامعة بغداد/كلية اللغات546.0ثانوية االبتهال للبناتادبيتبارك عبد القادر عبد علوان9030142022069016
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جامعة بغداد/كلية اللغات543.0اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيحسنين عبد العظيم عبد المجيد اسكندر9031222021055008

جامعة بغداد/كلية اللغات542.0اعدادية الكرخ للبناتادبيزهراء عمر رشيد محمود9032102022076014

جامعة بغداد/كلية اللغات539.0ثانوية النضال المختلطةادبياحمد ستار احمد بجاي9033112021157003

جامعة بغداد/كلية اللغات539.0اعدادية الخمائل للبناتادبيام البنين حسن كريم صالح9034122022127002

جامعة بغداد/كلية اللغات535.0ثانوية ام عمارة للبناتادبينور حسن هادي سلمان9035122022117027

جامعة بغداد/كلية اللغات532.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيساره ستار جبار راضي9036152022050056

جامعة بغداد/كلية اللغات530.0اعدادية المستقبل للبناتادبيهوازن اسامة ياسين مجيد9037112022101064

جامعة بغداد/كلية اللغات529.0ثانوية الوثبة للبناتادبيمريم اركان خضر شعبان9038102022105017

جامعة بغداد/كلية اللغات527.0اعدادية البصرة للبناتادبينبا سالم عباس محمد9039112022109054

جامعة بغداد/كلية اللغات527.0اعدادية بلقيس للبناتادبيسماره طالب مضهد مجيد9040132022071057

جامعة بغداد/كلية اللغات526.0اعدادية االمال للبناتادبيشهد محمود كاظم نجم9041112022070048

جامعة بغداد/كلية اللغات525.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيرسل حسين هاشم محمد علي9042262022108005

جامعة بغداد/كلية اللغات525.0ثانوية الحارثية للبناتادبيعائشه مثنى صابر عبد الرزاق9043102022112008

جامعة بغداد/كلية اللغات524.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيحوراء احمد شنين عرمان9044142022066009

جامعة بغداد/كلية اللغات524.0اعدادية السياب للبنينادبيحسين كاظم نعيم عطيه9045112021028029

جامعة بغداد/كلية اللغات524.0الخارجياتادبيساره شريده برعم حسن9046152022401076

جامعة بغداد/كلية اللغات524.0اعدادية القدس للبناتادبيهيدا غسان علوان حسون9047212022110049

جامعة بغداد/كلية اللغات523.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبينهى محمد علي حمد9048122022096052

جامعة بغداد/كلية اللغات522.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيسجاد رزاق احمد محمد جعفر9049272021151019

جامعة بغداد/كلية اللغات521.0اعدادية صفية للبناتادبيزينب هادي زغير حسن9050142022075140

جامعة بغداد/كلية اللغات521.0ثانوية النعمان للبناتادبيايه محمد احمد محمد9051132022102005

جامعة بغداد/كلية اللغات521.0اعدادية النجاة للبناتادبينور مهدي عزيز خنجر9052152022042093

جامعة بغداد/كلية اللغات520.0ثانوية الفوز للبناتادبيدعاء حسين علي سعدون9053132022099016

جامعة بغداد/كلية اللغات520.0الخارجياتادبينرجس محمد خضير حسين9054122022401134

جامعة بغداد/كلية اللغات520.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيفاطمه علي ياسر راضي9055142022098029

جامعة بغداد/كلية اللغات519.0اعدادية النجاة للبناتادبينبأ رحيم قاسم جبر9056152022042082

جامعة بغداد/كلية اللغات519.0اعدادية االعظمية للبناتادبيمريم مثنى اسماعيل طه9057132022073111

جامعة بغداد/كلية اللغات519.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيكرار صدى احمد علي9058142021049068

جامعة بغداد/كلية اللغات517.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيفارس محمود خزعل فارس9059142021015090

جامعة بغداد/كلية اللغات517.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيشهد عادل إسماعيل خليل9060122022117016

جامعة بغداد/كلية اللغات516.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتادبيبشائر حيدر رسول مهدي9061102022134003

جامعة بغداد/كلية اللغات516.0اعدادية الخمائل للبناتادبيمريم كريم هادي حيدر9062122022127099

جامعة بغداد/كلية اللغات516.0ثانوية الحوراء للبناتادبيدانيه زياد ضرغام محمود9063102022083002

جامعة بغداد/كلية اللغات515.0اعدادية البيان للبناتادبيايه فالح حسين راضي9064102022096017

جامعة بغداد/كلية اللغات515.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبياحمد صالح حسن ناصر9065142021038011
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جامعة بغداد/كلية اللغات515.0اعدادية البتول للبناتادبيمياسه جمال حكمان فارس9066112022072110

جامعة بغداد/كلية اللغات515.0اعدادية التحرير للبنينادبيحسين محمد عبد زيدان9067282021004040

جامعة بغداد/كلية اللغات515.0ثانوية الرائد للبنينادبيمصطفى هيثم غيالن رحيم9068102021001036

جامعة بغداد/كلية اللغات514.0ثانوية السياب للبناتادبيطيبه يعرب عبد المجيد حميد9069102022077028

جامعة بغداد/كلية اللغات514.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحيدر عبد االمير عباس ابراهيم9070112021011031

جامعة بغداد/كلية اللغات514.0اعدادية الرشد للبناتادبيفاطمه حسن ناهي غضبان9071132022109036

جامعة بغداد/كلية اللغات513.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيطيبة علي جواد كاظم9072112022095074

جامعة بغداد/كلية اللغات513.0اعدادية الفراتين للبنينادبيمحمد لؤي علي كريدي9073132021042078

جامعة بغداد/كلية اللغات512.0اعداية الهدى للبناتادبينور الزهراء عالء حسين عليوي9074142022077052

جامعة بغداد/كلية اللغات511.0اعدادية ام القرى للبناتادبيايه عبد الرزاق ابراهيم صالح9075142022079018

جامعة بغداد/كلية اللغات511.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبينور الهدى علي طه ياسين9076152022054095

جامعة بغداد/كلية اللغات510.0اعدادية الخالدات للبناتادبيزهراء ناظم جواد كاظم9077272022067042

جامعة بغداد/كلية اللغات510.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيرقيه عادل جاسب راضي9078122022172004

جامعة بغداد/كلية اللغات510.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيطه مؤيد نعمان حميد9079122021044045

جامعة بغداد/كلية اللغات510.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيليث بالل موفق فرحان9080112021059069

جامعة بغداد/كلية اللغات509.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبيامل غسان عباس امين9081142022085002

جامعة بغداد/كلية اللغات509.0اعدادية الفردوس للبناتادبيجيهان حيدر حسين سهيل9082132022118024

جامعة بغداد/كلية اللغات508.0اعدادية دمشق للبناتادبيميس خليل محسن راجح9083242022121051

جامعة بغداد/كلية اللغات508.0اعدادية الوثبة للبناتادبينور نعمان مظهر محمد9084192022194024

جامعة بغداد/كلية اللغات508.0ثانوية حطين للبناتادبيمريم فاروق اكرم خليل9085102022079024

جامعة بغداد/كلية اللغات507.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيسرى طه جوده كريم9086142022066027

جامعة بغداد/كلية اللغات506.0ثانوية طيبة للبناتادبيايه اسماعيل درويش حيدر9087132022116004

جامعة بغداد/كلية اللغات506.0اعدادية ام القرى للبناتادبيايه حيدر خلف محمود9088142022079016

جامعة بغداد/كلية اللغات506.0ثانوية دار السالم للبنينادبيمصطفى محمد يحيى سالم9089102021066050

جامعة بغداد/كلية اللغات505.0اعدادية النصر للبناتادبيتبارك قاسم عبد الواحد علي9090122022112016

جامعة بغداد/كلية اللغات505.0اعدادية الرباب للبناتادبيبتول عقيل حمزاوي حساني9091122022125019

جامعة بغداد/كلية اللغات504.0ثانوية حنين للبناتادبيمسره محمد مولود طه9092132022104032

جامعة بغداد/كلية اللغات502.0اعدادية سراجق المختلطةادبيمحمد عدنان خالد حسين9093212021248029

جامعة بغداد/كلية اللغات502.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيطيبه حسام حسن بكر9094112022063028

جامعة بغداد/كلية اللغات501.0اعدادية بلقيس للبناتادبيهبه نعيم عوده حسين9095132022071087

جامعة بغداد/كلية اللغات501.0ثانوية اسماء للبناتادبيياسمين حسين شاكر هادي9096112022100035

جامعة بغداد/كلية اللغات501.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد باقر جعفر موسى عزيز9097112021011072

جامعة بغداد/كلية اللغات501.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيصهيب ميثم محمد مكي9098112021011038

جامعة بغداد/كلية اللغات500.0اعدادية المستقبل للبناتادبياية احمد شكر عبد االمير9099112022101009

جامعة بغداد/كلية اللغات500.0اعدادية بغداد للبناتادبيرانيه رياض عبد سجاد9100132022070027
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جامعة بغداد/كلية اللغات500.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيايناس علي شهيد كاظم9101122022102015

جامعة بغداد/كلية اللغات498.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيعذراء ريسان حريز سحالة9102162022168032

جامعة بغداد/كلية اللغات498.0ثانوية الحوراء للبناتادبيزينب احمد حمد عواد9103102022083005

جامعة بغداد/كلية اللغات497.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمحمد ابراهيم حسين سلمان9104132021034117

جامعة بغداد/كلية اللغات497.0اعدادية االنفال للبناتادبيمينا فراس عماد ذنون9105102022101065

جامعة بغداد/كلية اللغات497.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبياستبرق يونس مصلح سعيد9106192022369007

جامعة بغداد/كلية اللغات497.0ثانوية الصفاء للبنينادبيحسين غني داود خلف9107142021167012

جامعة بغداد/كلية اللغات497.0اعدادية النعيم للبناتادبيأيمان صكبان ثابت حفيت9108142022073001

جامعة بغداد/كلية اللغات497.0اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء محمد حسين زبين9109142022073054

جامعة بغداد/كلية اللغات496.0اعدادية االزدهار للبناتادبييقين محمد عبد حميدي9110122022090089

جامعة بغداد/كلية اللغات496.0ثانوية السياب للبناتادبيايه جالل عباس محمد9111102022077005

جامعة بغداد/كلية اللغات496.0ثانوية الفردوس للبناتادبينبأ عبد الناصر عبد الجليل علي9112102022090038

جامعة بغداد/كلية اللغات496.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيزينب جواد سليم مهدي9113122022087035

جامعة بغداد/كلية اللغات495.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيفاطمه نوري سياب هالل9114122022117023

جامعة بغداد/كلية اللغات495.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيسجاد عزيز كاطع نعيس9115152021008076

جامعة بغداد/كلية اللغات494.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيبنين صادق حسن محمد9116152022050013

جامعة بغداد/كلية اللغات494.0اعدادية التقى للبناتادبياسيل عماد ياسين زاير9117112022071002

جامعة بغداد/كلية اللغات494.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيتقى فاضل شهيد هادي9118152022046025

جامعة بغداد/كلية اللغات493.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيعلي زيدون خلف جاسم9119132021008092

جامعة بغداد/كلية اللغات493.0ثانوية االخالص للبناتادبيزهراء فاضل جعفر مريوش9120122022099034

جامعة بغداد/كلية اللغات493.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيدانيه حيدر طالب كاظم9121142022193015

جامعة بغداد/كلية اللغات493.0اعدادية االخالص للبناتادبيياسمين شاكر عبد الكريم طاهر9122112022112172

جامعة بغداد/كلية اللغات493.0ثانوية االستقالل للبناتادبيتبارك صالح محمد قاسم9123132022075007

جامعة بغداد/كلية اللغات492.0اعدادية ام القرى للبناتادبيفاطمه عمار جاسم محمد9124142022079110

جامعة بغداد/كلية اللغات492.0ثانوية الخنساء للبناتادبيرونق مؤيد عزيز سلمان9125142022107016

جامعة بغداد/كلية اللغات492.0اعدادية الخمائل للبناتادبيفاطمه حسن شاكر خضير9126122022127079

جامعة بغداد/كلية اللغات492.0ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيسجاد خالد مجيد طابور9127132021250030

جامعة بغداد/كلية اللغات491.0اعداية الهدى للبناتادبيشمس رضا عباس حسن9128142022077023

جامعة بغداد/كلية اللغات491.0ثانوية ام سلمة للبناتادبيبراء عبد القادر هندي داود9129102022097006

جامعة بغداد/كلية اللغات490.0اعدادية الخمائل للبناتادبيساره عامر فرحان علي9130122022127052

جامعة بغداد/كلية اللغات490.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيحوراء عبد الرحمن محمد حمزه9131152022055024

جامعة بغداد/كلية اللغات490.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينرجس مزهر حسن مجيري9132152022046084

جامعة بغداد/كلية اللغات488.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيشمس يوسف شعبان ملك9133142022095043

جامعة بغداد/كلية اللغات488.0اعدادية القناة للبناتادبيربى عادل جفات وشال9134132022072011

جامعة بغداد/كلية اللغات488.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيبتول حسن مهدي صالح9135162022153006
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جامعة بغداد/كلية اللغات488.0ثانوية حنين للبناتادبيعذراء عبد النبي حسين جبر9136132022104026

جامعة بغداد/كلية اللغات488.0أعدادية الفاطميات للبناتادبياسراء ثائر عبد هللا خضير9137122022102005

جامعة بغداد/كلية اللغات487.0ثانوية الشفق للبناتادبيتبارك عباس جبار وذاح9138112022117012

جامعة بغداد/كلية اللغات487.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيطيبة عادل لوشي عويد9139152022045073

جامعة بغداد/كلية اللغات487.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمحمد سمير سالم ناصر9140142021015099

جامعة بغداد/كلية اللغات487.0ثانوية العقيدة للبناتادبيسجى سالم محمد نصيف9141112022074033

جامعة بغداد/كلية اللغات487.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيمرتضى عباس علي سعدون9142262021006073

جامعة بغداد/كلية اللغات487.0الخارجياتادبيفاطمة عباس حسين حميد9143112022401164

جامعة بغداد/كلية اللغات487.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيآمنة محسن محمد جاسم9144112022068005

جامعة بغداد/كلية اللغات486.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبييسر ذو الفقار حسين صالح9145212022179068

جامعة بغداد/كلية اللغات486.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيشهد علي جواد كاظم9146112022095068

جامعة بغداد/كلية اللغات486.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيمقتدى عباس عكيد رحم9147152021074115

جامعة بغداد/كلية اللغات486.0اعدادية بغداد للبناتادبييقين حسن علي فرج9148132022070083

جامعة بغداد/كلية اللغات486.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبييقين بشير صكبان جاسم9149122022134182

جامعة بغداد/كلية اللغات486.0ثانوية الشفق للبناتادبيمريم عيسى كريم علوان9150112022117054

جامعة بغداد/كلية اللغات485.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيرنده كريم عبد االيمه درباش9151152022080045

جامعة بغداد/كلية اللغات485.0ثانوية الشفق للبناتادبيفاطمه حميد داخل ثابت9152112022117046

جامعة بغداد/كلية اللغات485.0اعدادية االزدهار للبناتادبيايثار حسين علي حسين9153122022090007

جامعة بغداد/كلية اللغات484.0اعدادية التعاون للبناتادبيايه اياد عبد الكريم حسن9154112022105009

جامعة بغداد/كلية اللغات484.0ثانوية االعتدال للبناتادبيمريم مهند طه هاشم9155132022077058

جامعة بغداد/كلية اللغات483.0ثانوية السياب للبناتادبيماريا محمد سلمان محيسن9156102022077033

جامعة بغداد/كلية اللغات483.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبياحمد يونس محسن حسين9157142021211084

جامعة بغداد/كلية اللغات482.0اعدادية الكاظمية للبناتادبياالء احمد جميل مجيد9158122022110003

جامعة بغداد/كلية اللغات482.0اعدادية الطارق للبنينادبياسيد احمد عاكف مجيد9159102021042003

جامعة بغداد/كلية اللغات481.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين مبشر علي هاشم9160152021009050

جامعة بغداد/كلية اللغات481.0اعدادية حيفا للبناتادبيبنين علي جواد جمعه9161232022122012

جامعة بغداد/كلية اللغات481.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي رحيم صاحي حسوني9162142021026071

جامعة بغداد/كلية اللغات481.0ثانوية المعرفة للبناتادبيرسل محمد ياسر رعد9163142022106009

جامعة بغداد/كلية اللغات481.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيسجاد حيدر جاسم حسب9164142021026042

جامعة بغداد/كلية اللغات480.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبياحمد ماجد عبد عون احمد9165142021026013

جامعة بغداد/كلية اللغات480.0ثانوية فدك للبناتادبيسجى سعيد مجيد صالح9166142022070061

جامعة بغداد/كلية اللغات480.0اعدادية فلسطين للبناتادبيرفل عالء عداي حسين9167102022114007

جامعة بغداد/كلية اللغات480.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيمصطفى عادل كامل هبول9168122021018072

جامعة بغداد/كلية اللغات480.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيمرتضى كامل عاصي عليوي9169122021170046

جامعة بغداد/كلية اللغات479.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيفاطمه حسان علي حسين9170132022078024

صفحة ٢٦٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بغداد/كلية اللغات479.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسن احمد عبد العظيم صبيح9171122021048017

جامعة بغداد/كلية اللغات478.0ثانوية طيبة للبناتادبيهدير عامر محمود مصطفى9172132022116038

جامعة بغداد/كلية اللغات478.0اعدادية البسالة للبناتادبيزهراء جعفر محمد زبون9173132022092027

جامعة بغداد/كلية اللغات478.0ثانوية الجامعة للبناتادبيمروه صفاء حسين مخلف9174102022091031

جامعة بغداد/كلية اللغات478.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيدلنيا كمال جمعه شكر9175212022179020

جامعة بغداد/كلية اللغات478.0اعدادية الكرخ للبناتادبيقمر ابراهيم ارزوقي تايه9176102022076031

جامعة بغداد/كلية اللغات478.0اعدادية الفردوس للبناتادبيغدير علي سعيد رشيد9177132022118106

جامعة بغداد/كلية اللغات477.0اعدادية الكرخ للبناتادبياسراء عامر كامل عبد الحسين9178102022076003

جامعة بغداد/كلية اللغات476.0اعدادية االمل للبناتادبيمريم كريم عكله علي9179142022144035

جامعة بغداد/كلية اللغات476.0ثانوية الحكمة للبناتادبيرغد كاظم خضير عبد الساده9180102022107019

جامعة بغداد/كلية اللغات475.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمعمر محمد عالوي رجه9181102021027075

جامعة بغداد/كلية اللغات475.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيتبارك احمد درويش زغير9182112022136012

جامعة بغداد/كلية اللغات475.0اعدادية يافا للبناتادبيتبارك عدنان جاسم عيسى9183132022107025

جامعة بغداد/كلية اللغات475.0اعدادية السياب للبنينادبيعبد الرحمن عالء حسين محمد9184112021028062

جامعة بغداد/كلية اللغات474.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيروان فوزي حاتم كامل9185132022112019

جامعة بغداد/كلية اللغات474.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيألق عادل حسن علي9186142022193001

جامعة بغداد/كلية اللغات474.0اعدادية المستقبل للبناتادبيمريم عماد علي وحيد9187112022101051

جامعة بغداد/كلية اللغات474.0اعدادية الثقلين للبنينادبيسيف هللا مهند نوشي محمد9188122021048051

جامعة بغداد/كلية اللغات474.0ثانوية التفوق للبناتادبيرقيه مهدي جميل ابراهيم9189122022113008

جامعة بغداد/كلية اللغات474.0ثانوية الجامعة للبناتادبيمروه عمر فتوحي حسون9190102022091032

جامعة بغداد/كلية اللغات474.0اعدادية االنصار للبنينادبيعباس المع علي اصغر9191132021003033

جامعة بغداد/كلية اللغات473.0اعدادية ام القرى للبناتادبينور هيثم سالم مزيد9192142022079150

جامعة بغداد/كلية اللغات473.0اعدادية العامرية للبناتادبيمينا حازم مجيد حميد9193102022118055

جامعة بغداد/كلية اللغات473.0اعدادية الكرامة للبناتادبيفاطمه قتيبه سليم صبري9194142022111041

جامعة بغداد/كلية اللغات473.0ثانوية الرباط للبناتادبيآيه عالء الدين حسين عبد9195112022121001

جامعة بغداد/كلية اللغات471.0الخارجياتادبيزينب عمار عارف صالح9196132022401086

جامعة بغداد/كلية اللغات471.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبينور الهدى عباس محمد صالح9197272022052051

جامعة بغداد/كلية اللغات471.0الثانوية الشرقية للبناتادبيسارة احمد عامر خلف9198142022097014

جامعة بغداد/كلية اللغات470.0الخارجيونادبيخطاب عمر دين مصطفى محي الدين9199132021400032

جامعة بغداد/كلية اللغات470.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء عمر لعيبي عريبي9200102022114013

جامعة بغداد/كلية اللغات470.0ثانوية الشمائل للبناتادبيمنار محمد حمد عبد الرضا9201142022109060

جامعة بغداد/كلية اللغات470.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيتبارك محمد جمعه خشان9202152022046023

جامعة بغداد/كلية اللغات470.0اعدادية جرير للبناتادبيزهراء منذر عبد الكريم صبري9203122022089032

جامعة بغداد/كلية اللغات469.0اعدادية االعظمية للبناتادبيبتول عصام علي جبار9204132022073015

جامعة بغداد/كلية اللغات469.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيحسن سالم فياض رميز9205102021015017
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جامعة بغداد/كلية اللغات469.0اعدادية الفضيلة للبناتادبينبأ احمد حميد مرزوك9206152022045089

جامعة بغداد/كلية اللغات469.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيمريم احمد علي جواد9207142022134064

جامعة بغداد/كلية اللغات469.0اعدادية الناصرة للبناتادبيرقيه كريم مهدي فرج9208142022133031

جامعة بغداد/كلية اللغات468.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيمؤمل ستار جبار عبيره9209132021038049

جامعة بغداد/كلية اللغات468.0اعدادية االزدهار للبناتادبيلمار رجب حمودي علي9210122022090068

جامعة بغداد/كلية اللغات468.0ثانوية االمال للبناتادبيتقى حسين لطيف جواد9211212022153012

جامعة بغداد/كلية اللغات468.0اعدادية االنتصار للبناتادبيرفل موفق فاضل ابراهيم9212132022091037

جامعة بغداد/كلية اللغات467.0ثانوية الندى للبناتادبيفاطمة محمد جاسم محارب9213142022302054

جامعة بغداد/كلية اللغات467.0ثانوية االبتهال للبناتادبيايه رياض مزعل حسين9214142022069009

جامعة بغداد/كلية اللغات467.0اعدادية االستقامة للبناتادبيمريم عبد الكاظم زغير عوده9215152022058078

جامعة بغداد/كلية اللغات467.0ثانوية عائشة للبناتادبيطيبه محمد نجم خلف9216212022101033

جامعة بغداد/كلية اللغات466.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيسدن حسن كاظم عبد هللا9217112022136048

جامعة بغداد/كلية اللغات466.0ثانوية الجامعة للبناتادبيايه حازم عبد الكريم خزعل9218102022091006

جامعة بغداد/كلية اللغات466.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيمريم محمد كاظم عبد9219112022136077

جامعة بغداد/كلية اللغات466.0اعدادية المسرة للبناتادبيسجى احمد هدهود عكاب9220152022041037

جامعة بغداد/كلية اللغات466.0اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء حيدر جعفر حسن9221132022070037

جامعة بغداد/كلية اللغات466.0ثانوية قرطبة للبناتادبيرسل سمير محمود عبد9222232022126015

جامعة بغداد/كلية اللغات466.0اعدادية االعظمية للبناتادبيصفا زيد محمود سلمان9223132022073078

جامعة بغداد/كلية اللغات465.0اعدادية زها حديد للبناتادبياسراء سالم كمال عبد الكريم9224132022130003

جامعة بغداد/كلية اللغات465.0اعدادية االمل للبناتادبيهبه هاشم حسين صكبان9225142022144038

جامعة بغداد/كلية اللغات465.0اعدادية السويس للبنينادبيحسين معن علي مهدي9226132021006027

جامعة بغداد/كلية اللغات465.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيمريم حسين قادر نعمه9227122022085036

جامعة بغداد/كلية اللغات465.0ثانوية تبوك للبناتادبيمريم عبد الكريم خضير عباس9228112022102044

جامعة بغداد/كلية اللغات464.0اعدادية الرشد للبناتادبينوره علي حسن جعدان9229132022109044

جامعة بغداد/كلية اللغات464.0اعدادية الهدى للبناتادبيرقية علي عبيد عنيد9230152022047037

جامعة بغداد/كلية اللغات464.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمقتدى هادي جندي ناجي9231142021028209

جامعة بغداد/كلية اللغات464.0اعدادية جرير للبناتادبيرانيه كريم حسين شحيت9232122022089019

جامعة بغداد/كلية اللغات464.0ثانوية نور الزهراء(ع) االهلية للبناتادبيفاطمة مرتضى حمدان عباس9233142022195003

جامعة بغداد/كلية اللغات464.0الثانوية الشرقية للبناتادبيشمس حميد عبود بداي9234142022097018

جامعة بغداد/كلية اللغات464.0اعدادية البلديات للبنينادبيعلي محمد جاسم كاظم9235142021037158

جامعة بغداد/كلية اللغات464.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيمصطفى معتصم محمد علي غالب9236112021202068

جامعة بغداد/كلية اللغات464.0اعدادية نور العراق للبناتادبيمريم كيالن حسن علي9237202022138035

جامعة بغداد/كلية اللغات464.0اعدادية بروانة للبنينادبيايمن محمد انور محمد9238192021067006

جامعة بغداد/كلية اللغات464.0اعدادية االخالص للبناتادبيعراق عبد الكريم حسن علوان9239112022112111

جامعة بغداد/كلية اللغات463.0اعدادية الشعب للبناتادبيشهد نصيف جاسم محمد9240132022098111
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جامعة بغداد/كلية اللغات463.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيعمر ابراهيم جنون صديان9241102021162018

جامعة بغداد/كلية اللغات463.0اعداية الهدى للبناتادبيعذراء عبد الرزاق احمد حبيب9242142022077030

جامعة بغداد/كلية اللغات463.0اعدادية بغداد للبناتادبيسجى عبد الحسين سلطان صالح9243132022070046

جامعة بغداد/كلية اللغات463.0ثانوية اسماء للبناتادبينور سيف فارس سلمان9244112022100030

جامعة بغداد/كلية اللغات463.0ثانوية العلوم للبنينادبيكرار صباح رميله منادي9245132021052011

جامعة بغداد/كلية اللغات463.0اعدادية المهج للبناتادبيمنى ابراهيم مانع علي9246142022102093

جامعة بغداد/كلية اللغات462.0اعدادية صفية للبناتادبيحنين يوسف سليم جاسم9247142022075063

جامعة بغداد/كلية اللغات462.0اعدادية البطولة للبناتادبيآيه عباس جاسم حسين9248102022110005

جامعة بغداد/كلية اللغات462.0اعدادية االنفال للبناتادبيبلسم اسامه يونس سبع9249102022101015

جامعة بغداد/كلية اللغات461.0اعدادية العزة للبناتادبيعال يونس صادق صفر9250122022118039

جامعة بغداد/كلية اللغات461.0اعدادية حماة للبناتادبياسماء باسم حميد مجيد9251112022084005

جامعة بغداد/كلية اللغات461.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيغدير محمد عطيه جازع9252152022045075

جامعة بغداد/كلية اللغات460.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيامين مؤمن خالد مهدي9253142021018009

جامعة بغداد/كلية اللغات460.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيشمس رعد شهاب خطاب9254132022074030

جامعة بغداد/كلية اللغات460.0ثانوية الشفق للبناتادبيزينب جواد عبد الكاظم سعدون9255112022117030

جامعة بغداد/كلية اللغات460.0اعدادية عدن للبناتادبيمريم علي محمود كاظم9256132022106070

جامعة بغداد/كلية اللغات460.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيسيف عدي غازي علي9257142021200076

جامعة بغداد/كلية اللغات460.0ثانوية المعالي للبناتادبيفاطمه حيدر ثامر عبود9258142022127049

جامعة بغداد/كلية اللغات460.0اعدادية االعظمية للبنينادبياحمد اياد نزار جاسم9259132021001012

جامعة بغداد/كلية اللغات459.0اعدادية القناة للبناتادبيميار حسين محمد كاظم9260132022072042

جامعة بغداد/كلية اللغات459.0اعدادية االعظمية للبناتادبيداليا عالء تحسين اسماعيل9261132022073036

جامعة بغداد/كلية اللغات458.0اعدادية الكرخ للبناتادبيرحمه فوزي احمد هجهوج9262102022076012

جامعة بغداد/كلية اللغات458.0اعدادية العزة للبناتادبيآيه فاضل محمد ثامر9263122022118004

جامعة بغداد/كلية اللغات458.0اعدادية بلقيس للبناتادبيأيمان نعيم عيال هليل9264142022140004

جامعة بغداد/كلية اللغات458.0ثانوية دجلة للبناتادبيميساء عالوي بحر فياض9265102022095065

جامعة بغداد/كلية اللغات458.0ثانوية المنتظر المختلطةادبيامجد حميد شالل علي9266232021196002

جامعة بغداد/كلية اللغات457.0اعدادية التقى للبناتادبيتبارك عزت خالد بديوي9267112022071021

جامعة بغداد/كلية اللغات457.0الخارجياتادبيزهراء صبري ابو الهيل حسين9268142022401090

جامعة بغداد/كلية اللغات457.0اعدادية العقيلة للبناتادبينرجس قيس كاظم بدر9269152022040116

جامعة بغداد/كلية اللغات457.0ثانوية االعتدال للبناتادبيضحى احمد مظهر علي9270132022077039

جامعة بغداد/كلية اللغات457.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيحسن رعد عبد الواحد ناصر9271162021021003

جامعة بغداد/كلية اللغات457.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيزهراء ياسين حمود حسون9272152022054048

جامعة بغداد/كلية اللغات457.0اعدادية البسالة للبناتادبيغدير عبد هللا عليوي صالح9273132022092054

جامعة بغداد/كلية اللغات457.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيسجاد حكمت عبد الحميد حكمت9274132021034056

جامعة بغداد/كلية اللغات457.0الخارجياتادبينور عبد المنعم زيدان خلف9275142022401194
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جامعة بغداد/كلية اللغات456.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيايه محمد مزاحم علي9276142022193007

جامعة بغداد/كلية اللغات456.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيهديل محمد حسين علوان9277102022111043

جامعة بغداد/كلية اللغات456.0اعدادية الشماسية للبنينادبيمحمود عدنان عباس هادي9278132021023056

جامعة بغداد/كلية اللغات456.0ثانوية الزوراء للبنينادبيياسين رسول مجيد سعيد9279142021001038

جامعة بغداد/كلية اللغات456.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبيمينا حسن علي محميد9280122022230029

جامعة بغداد/كلية اللغات455.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي ظافر اسماعيل منسي9281102021027054

جامعة بغداد/كلية اللغات455.0اعدادية الشعب للبناتادبييقين جمال ابراهيم حمد9282132022098190

جامعة بغداد/كلية اللغات455.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيياسين حاتم عبد الكريم عبد الحسن9283112021057089

جامعة بغداد/كلية اللغات455.0ثانوية السالم للبنينادبيعبد الرحمن عمار مزهر عبد الجليل9284102021030007

جامعة بغداد/كلية اللغات455.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيتبارك احمد ثامر كريم9285112022128006

جامعة بغداد/كلية اللغات455.0اعدادية حطين للبناتادبيزينب شاكر محمود شكري9286132022103031

جامعة بغداد/كلية اللغات454.0اعدادية الناصرة للبناتادبيلمياء علي ابو شنون عاتي9287142022133073

جامعة بغداد/كلية اللغات454.0مدارس المتنبي االهلية في تركيا - بولوادبينورة خلف عيسى نجم9288132022221004

جامعة بغداد/كلية اللغات454.0ثانوية الشمائل للبناتادبيفاطمة مهدي كاظم حسن9289142022109051

جامعة بغداد/كلية اللغات454.0ثانوية ام البنين للبناتادبيعال محسن امير عبود9290132022080063

جامعة بغداد/كلية اللغات454.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيرضا محمد رحيمة حسب9291122021170019

جامعة بغداد/كلية اللغات454.0ثانوية الزهراء للبناتادبيبنين عبد الخالق مهودر عجيل9292112022088010

جامعة بغداد/كلية اللغات453.0اعدادية االخالص للبناتادبيشمس امير ثجيل طاهر9293112022112096

جامعة بغداد/كلية اللغات453.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيغسق ود فاضل بنيان9294142022095055

جامعة بغداد/كلية اللغات453.0ثانوية التألف للبناتادبيمريم رعد عباس محمود9295102022133051

جامعة بغداد/كلية اللغات453.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيانفال مهدي عبد العباس حسين9296152022048013

جامعة بغداد/كلية اللغات452.0اعدادية عدن للبناتادبيسماء علي غني جدوع9297132022106048

جامعة بغداد/كلية اللغات451.0اعدادية الخضراء للبنينادبيعلي رشيد محسن ياس9298102021013039

جامعة بغداد/كلية اللغات451.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد جاسم سلمان حسن9299152021001117

جامعة بغداد/كلية اللغات451.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيشهد ابراهيم محمد علي اسد9300112022136052

جامعة بغداد/كلية اللغات451.0اعدادية صفية للبناتادبيريام كاظم جودي داود9301142022075099

جامعة بغداد/كلية اللغات451.0ثانوية المأمون للبناتادبيوفاء فريد حمد ماجود9302102022116012

جامعة بغداد/كلية اللغات451.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيعباس علي كاظم كسار9303142021211044

جامعة بغداد/كلية اللغات450.0ثانوية الطاهره للبناتادبيتبارك رعد فاضل سبع9304112022098004

جامعة بغداد/كلية اللغات450.0ثانوية الحكمة للبناتادبيسندس محمد ولي موزان9305102022107029

جامعة بغداد/كلية اللغات450.0اعدادية حطين للبناتادبينبأ حقي اسماعيل ابراهيم9306132022103068

جامعة بغداد/كلية اللغات450.0ثانوية طيبة للبناتادبيغفران عامر علي جاسم9307132022116025

جامعة بغداد/كلية اللغات449.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزينب مهدي موزان معيبد9308152022055051

جامعة بغداد/كلية اللغات449.0إعدادية المروج للبنينادبيعلي عباس هادي جواد9309142021013095

جامعة بغداد/كلية اللغات449.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيايه حكمت فوزي كاظم9310112022089010

صفحة ٢٦٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بغداد/كلية اللغات449.0اعدادية الثقلين للبنينادبيجعفر محمد نوري حمود9311122021048015

جامعة بغداد/كلية اللغات449.0ثانوية الفوز للبناتادبينور قاسم محمد علي9312132022099049

جامعة بغداد/كلية اللغات449.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيختام علي محمد حسن9313122022231066

جامعة بغداد/كلية اللغات448.0مدارس المتنبي االهلية في تركيا - بولوادبيزبيدة سرمد فوزي عالوي9314132022221001

جامعة بغداد/كلية اللغات448.0اعدادية زها حديد للبناتادبيرقيه قحطان سعد هللا عبد هللا9315132022130016

جامعة بغداد/كلية اللغات448.0ثانوية نور العلم للبناتادبيتبارك صالح مهدي صالح9316112022118007

جامعة بغداد/كلية اللغات448.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيرانيه كمال ابراهيم احمد9317142022095017

جامعة بغداد/كلية اللغات448.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيمريم عبد الرحمن مزبان عبد الرحيم9318132022078029

جامعة بغداد/كلية اللغات448.0ثانوية العقيدة للبناتادبيرقيه احمد داود سلمان9319112022074020

جامعة بغداد/كلية اللغات448.0اعدادية يافا للبناتادبينور محمد ابراهيم حمدان9320132022107150

جامعة بغداد/كلية اللغات448.0اعدادية العزة للبناتادبيغدير هشام زهير هاشم9321122022118041

جامعة بغداد/كلية اللغات448.0اعدادية حماة للبناتادبيتبارك محمد سلمان عبد9322112022084033

جامعة بغداد/كلية اللغات448.0ثانوية الوثبة للبناتادبيرقيه علي قاسم عبد هللا9323102022105006

جامعة بغداد/كلية اللغات448.0اعدادية الحفرية للبناتادبيياسمين صالح حسين نكوان9324262022091066

جامعة بغداد/كلية اللغات448.0اعدادية ام القرى للبناتادبيكوثر عبد االمير عبد علي سوباط9325142022079117

جامعة بغداد/كلية اللغات447.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي طارق صبحي شكر9326112021011056

جامعة بغداد/كلية اللغات447.0ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينادبيحسن معتز جاسم هادي9327142021059001

جامعة بغداد/كلية اللغات447.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبييوسف محمود غزال خلف9328112021009122

جامعة بغداد/كلية اللغات447.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبياحمد علي احمد يوسف9329142021026011

جامعة بغداد/كلية اللغات447.0اعدادية التسامح للبناتادبيتبارك محمد فاضل حاجم9330142022076025

جامعة بغداد/كلية اللغات447.0ثانوية فدك للبناتادبيتبارك ستار حسين علي9331142022070023

جامعة بغداد/كلية اللغات447.0اعدادية الشعب للبناتادبيسجى ستار جبر عسكر9332132022098103

جامعة بغداد/كلية اللغات447.0الخارجياتادبيشهد راضي خلف عوده9333112022401134

جامعة بغداد/كلية اللغات447.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعمر كريم حسن عمر9334102021027059

جامعة بغداد/كلية اللغات447.0اعدادية التحرير للبنينادبيحسين جاسم محمد فرج9335282021004024

جامعة بغداد/كلية اللغات447.0اعدادية االصيل للبناتادبينادية صالح مهدي فاضل9336112022064056

جامعة بغداد/كلية اللغات446.0ثانوية الخليج العربي للبناتادبينور عامر مجيد حمدان9337142022135030

جامعة بغداد/كلية اللغات446.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبياحمد سلمان داود سلمان9338132021038002

جامعة بغداد/كلية اللغات446.0اعدادية زهو العراق للبناتادبينور محمد حميد علي9339132022078037

جامعة بغداد/كلية اللغات446.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيعلي مرتضى جواد كاظم9340152021015080

جامعة بغداد/كلية اللغات446.0اعدادية رفح للبناتادبيزهراء صبيح قدوري ايوب9341162022219025

جامعة بغداد/كلية اللغات446.0اعدادية الخطيب للبنينادبيخضر فوزي خضير عباس9342122021034038

جامعة بغداد/كلية اللغات446.0ثانوية االخالص للبناتادبيام البنين جاسم عبد الحسن مزعل9343122022099008

جامعة بغداد/كلية اللغات446.0اعدادية البتول للبناتادبيتقى حسين علي حسون9344112022072031

جامعة بغداد/كلية اللغات446.0ثانوية الشجيرية للبناتادبيرغد صالح حمدان خلف9345262022125012
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جامعة بغداد/كلية اللغات446.0إعدادية المروج للبنينادبيحسين علي غافل حمادي9346142021013030

جامعة بغداد/كلية اللغات445.0اعدادية العراق للبنينادبييوسف حسن فارس سلمان9347122021009321

جامعة بغداد/كلية اللغات445.0ثانوية ام البنين للبناتادبيكوثر بشير عبد العزيز عبد الهادي9348132022080069

جامعة بغداد/كلية اللغات445.0اعدادية البصرة للبناتادبيدعاء عبد السالم سالم مهدي9349112022109011

جامعة بغداد/كلية اللغات445.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمحمد رياض فياض زامل9350142021174077

جامعة بغداد/كلية اللغات445.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيمالك احمد نعمة ادريس9351112022136079

جامعة بغداد/كلية اللغات445.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيزهراء علي صادق جعفر9352142022134043

جامعة بغداد/كلية اللغات445.0اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء قاسم عبد علي مهتلف9353112022112067

جامعة بغداد/كلية اللغات445.0ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيعلي رعد عبد المحسن سعد هللا9354132021258020

جامعة بغداد/كلية اللغات444.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزهراء اياد كاظم علي9355112022136032

جامعة بغداد/كلية اللغات444.0ثانوية ام سلمة للبناتادبيهاجر جمال كنعان ياسين9356102022097033

جامعة بغداد/كلية اللغات444.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمحمد كمال جالل ناصر9357142021005056

جامعة بغداد/كلية اللغات444.0اعدادية ام القرى للبناتادبيزينب محمد رزيج ميس9358142022079075

جامعة بغداد/كلية اللغات444.0ثانوية البالد للبنينادبيمصطفى منذر عبد هللا حسين9359122021008026

جامعة بغداد/كلية اللغات444.0اعدادية البطولة للبناتادبيساره عمار علي خليل9360102022110061

جامعة بغداد/كلية اللغات444.0اعدادية النصر للبناتادبينبأ وحيد حبيب جعفر9361122022112105

جامعة بغداد/كلية اللغات443.0ثانوية العقيدة للبناتادبيسجى اياد حسام عبود9362112022074031

جامعة بغداد/كلية اللغات443.0اعدادية االمال للبناتادبيضحى حميد عبيد جاسم9363112022070051

جامعة بغداد/كلية اللغات443.0اعدادية النعيم للبناتادبياية عبد اليمة حبيب حيدر9364142022073011

جامعة بغداد/كلية اللغات443.0ثانوية الزهراء للبناتادبيصبا حيدر محسن عبد الكريم9365112022088029

جامعة بغداد/كلية اللغات443.0الثانوية الشرقية للبناتادبيرنين اسماعيل ابراهيم كعيد9366142022097006

جامعة بغداد/كلية اللغات443.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبينور زياد خليل إبراهيم9367102022109117

جامعة بغداد/كلية اللغات443.0ثانوية افق االهلية للبنينادبيعلي حيدر حمادي زاير9368102021065002

جامعة بغداد/كلية اللغات443.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيسجى أحمد لعيبي غانم9369132022093057

جامعة بغداد/كلية اللغات442.0ثانوية النجاة االهلية للبنينادبيعلي عدنان حسون جاسم9370132021047005

جامعة بغداد/كلية اللغات442.0اعدادية زها حديد للبناتادبيفاطمة عبد الناصر مهدي صالح9371132022130038

جامعة بغداد/كلية اللغات442.0ثانوية المعرفة للبناتادبيشهد محمد فايق محمد9372142022106016

جامعة بغداد/كلية اللغات442.0اعدادية السياب للبنينادبياحمد شهاب احمد ربيع9373112021028002

جامعة بغداد/كلية اللغات442.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيعباس حميد عكار عبيد9374142021048057

جامعة بغداد/كلية اللغات442.0اعدادية النهروان للبنينادبيمحمد علي حسون فندي9375152021020118

جامعة بغداد/كلية اللغات442.0اعدادية البتول للبناتادبينور عمار علي حبيب9376112022072128

جامعة بغداد/كلية اللغات442.0اعدادية الماثر للبناتادبييقين مهدي حسين سلمان9377152022051145

جامعة بغداد/كلية اللغات442.0اعدادية البتول للبناتادبيندى قيس عطيه جبر9378112022072117

جامعة بغداد/كلية اللغات442.0اعدادية شورش للبنينادبيسامان محمد سرحان رضا9379212021076010

جامعة بغداد/كلية اللغات442.0اعدادية الكرامة للبناتادبياالء علي سلمان سهيل9380142022111004
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جامعة بغداد/كلية اللغات442.0ثانوية دار السالم للبنينادبيعلي عمار عبد الستار مهدي9381102021066032

جامعة بغداد/كلية اللغات442.0اعدادية الشيماء للبناتادبيحوراء هادي عزيز مذكور9382122022098022

جامعة بغداد/كلية اللغات441.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيكرار فالح مطر هاشم9383282021151219

جامعة بغداد/كلية اللغات441.0ثانوية تل السمر للبناتادبيشهد محمود فياض علي9384112022129015

جامعة بغداد/كلية اللغات441.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبيضحى زياد شاكر شحاذه9385122022230024

جامعة بغداد/كلية اللغات441.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيهدى قاسم جاسب عبيد9386132022093129

جامعة بغداد/كلية اللغات441.0اعدادية السويس للبنينادبيايمن قاسم عبد هللا محمد9387132021006015

جامعة بغداد/كلية اللغات441.0اعدادية الكرامة للبناتادبينور محمد عزيز جاسم9388132022101084

جامعة بغداد/كلية اللغات441.0ثانوية الحضارة للبناتادبيزينب محمد عبد زيد مشعان9389122022135014

جامعة بغداد/كلية اللغات441.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيماجد حميد عبد هللا موسى9390112021059102

جامعة بغداد/كلية اللغات441.0اعدادية االصيل للبناتادبيوفر عالء سبع سلمان9391112022064070

جامعة بغداد/كلية اللغات441.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيتماره صباح ابو بكر سالم9392112022137006

جامعة بغداد/كلية اللغات440.0ثانوية بابل للبناتادبيضحى احمد سمير عمير9393122022095020

جامعة بغداد/كلية اللغات440.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيمحمد مشرف خلف منصور9394122021170043

جامعة بغداد/كلية اللغات440.0ثانوية التفوق للبناتادبيمريم كاظم موزان كبيش9395122022113019

جامعة بغداد/كلية اللغات440.0ثانوية البطوله للبنينادبيمبين علي نافع موسى9396212021067026

جامعة بغداد/كلية اللغات439.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيعباس جبار علي شكر9397152021015061

جامعة بغداد/كلية اللغات439.0اعدادية االخالص للبناتادبيسارية سعدي جهاد جمعة9398112022112087

جامعة بغداد/كلية اللغات439.0ثانوية االمام الجواد ( ع ) للبنين الوقف الشيعيادبيمصطفى مازن علي حسون9399142021033006

جامعة بغداد/كلية اللغات439.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيخالد عيال جوده منيف9400142021012035

جامعة بغداد/كلية اللغات439.0ثانوية الخليج العربي للبناتادبيرقيه محمود فوزي موسى9401142022135009

جامعة بغداد/كلية اللغات439.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمنتظر محمد بدر سالم9402142021049105

جامعة بغداد/كلية اللغات439.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيمجاب سامي عبد هللا حمود9403262021044043

جامعة بغداد/كلية اللغات439.0ثانوية السجى للبناتادبيبنين جاسم هادي مهدي9404112022138008

جامعة بغداد/كلية اللغات439.0اعدادية البراق للبنينادبيحسين عبد الكاظم حسن كريم9405152021002038

جامعة بغداد/كلية اللغات439.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمة رياض حسون كريدي9406152022048090

جامعة بغداد/كلية اللغات439.0ثانوية الذاريات للبناتادبيتبارك رائد مهدي عواد9407212022180007

جامعة بغداد/كلية اللغات439.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيحسين حمود خريبط شراد9408142021205035

جامعة بغداد/كلية اللغات439.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيعلي نعيم كاظم عصاد9409132021008103

جامعة بغداد/كلية اللغات439.0اعدادية الفكر للبناتادبياسيل خالد جمعه يوسف9410152022056003

جامعة بغداد/كلية اللغات438.0اعدادية االنصار للبنينادبيعلي محسن محمد محسن9411132021003039

جامعة بغداد/كلية اللغات438.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيمصطفى قاسم عبد عبادي9412112021189120

جامعة بغداد/كلية اللغات438.0اعدادية االستقامة للبناتادبيآيات حسين زنيد حسين9413152022058008

جامعة بغداد/كلية اللغات438.0ثانوية البنوك األهلية للبناتادبيزهراء احمد حسن هادي9414132022083005

جامعة بغداد/كلية اللغات438.0ثانوية التألف للبناتادبينبأ محمد حسين علي9415102022133056
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جامعة بغداد/كلية اللغات438.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيسناريا فارس صالح مهدي9416112022087013

جامعة بغداد/كلية اللغات438.0اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه فهمي سابط محارب9417142022110140

جامعة بغداد/كلية اللغات438.0إعدادية صنعاء للبنينادبيسعد علي صبحي صالح9418142021025030

جامعة بغداد/كلية اللغات437.0اعدادية االخالص للبناتادبيرسل داود سلمان محمود9419112022112050

جامعة بغداد/كلية اللغات437.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيحسين خالد نعمه محسن9420142021026029

جامعة بغداد/كلية اللغات437.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيمريم علي شذر تعيب9421152022050092

جامعة بغداد/كلية اللغات437.0اعدادية بغداد للبناتادبيغيداء لؤي ستار نايف9422102022117029

جامعة بغداد/كلية اللغات437.0ثانوية الخلود للبناتادبيآيه احمد علي خلف9423122022093001

جامعة بغداد/كلية اللغات437.0ثانوية عدن للبناتادبيسما نصير محمد صالح9424112022094060

جامعة بغداد/كلية اللغات436.0ثانوية الفردوس للبناتادبيرهف محمد علي سلمان9425102022090018

جامعة بغداد/كلية اللغات436.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيسيماء طه سلمان مبارك9426142022139030

جامعة بغداد/كلية اللغات436.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيتبارك توفيق هادي رجب9427112022220014

جامعة بغداد/كلية اللغات436.0اعدادية المهج للبناتادبيزمرد علي عزيز جبر9428142022102030

جامعة بغداد/كلية اللغات436.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمنتظر حسن محي لفته9429112021180169

جامعة بغداد/كلية اللغات436.0اعدادية النجاة للبناتادبيفاطمه احمد حسين بجاي9430152022042063

جامعة بغداد/كلية اللغات436.0اعدادية حماة للبناتادبيشروق خالد احمد مجيد9431112022084099

جامعة بغداد/كلية اللغات436.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيبتول حسين كويطع عباس9432152022050009

جامعة بغداد/كلية اللغات436.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيغفران خميس عبيد هالل9433122022100027

جامعة بغداد/كلية اللغات436.0اعدادية بغداد للبناتادبيمريم مصطفى هاشم محمد9434132022070075

جامعة بغداد/كلية اللغات436.0ثانوية الفوز للبناتادبينبأ رائد يونس ابراهيم9435132022099045

جامعة بغداد/كلية اللغات436.0الثانوية الشرقية للبناتادبيزهراء محمد علي سلمان9436142022097010

جامعة بغداد/كلية اللغات435.0اعدادية رفيدة للبناتادبينور الهدى وسام خضير حميد9437112022106066

جامعة بغداد/كلية اللغات435.0اعدادية النصر للبناتادبيزينه علي ميدان خميس9438122022112063

جامعة بغداد/كلية اللغات435.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيهبه عباس ابراهيم مهدي9439182022392014

جامعة بغداد/كلية اللغات435.0اعدادية االنتصار للبناتادبيوفاء احمد انور البير مارديك9440132022091118

جامعة بغداد/كلية اللغات435.0اعدادية الخمائل للبناتادبيزينب علي عباس ناجي9441122022127047

جامعة بغداد/كلية اللغات435.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمحمد عادل سعدون علي9442142021201224

جامعة بغداد/كلية اللغات435.0اعدادية البشير للبنينادبيعباس ماجد حامد كاظم9443142021036047

جامعة بغداد/كلية اللغات435.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيسجاد عطاء هادي ذيبان9444142021019071

جامعة بغداد/كلية اللغات435.0الخارجيونادبيسالم علي حميد دليمي9445142021400105

جامعة بغداد/كلية اللغات435.0اعدادية القدس للبنينادبيامجد هيثم محمد جبر9446102021014010

جامعة بغداد/كلية اللغات434.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحسن علي جبار محمد9447122021047029

جامعة بغداد/كلية اللغات434.0اعدادية المثنى للبنينادبيعبد هللا رسول عبد هللا سليمان9448102021022053

جامعة بغداد/كلية اللغات434.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبييوسف طالب جاسم محمد9449142021211083

جامعة بغداد/كلية اللغات434.0اعدادية االنتصار للبناتادبيرنا نعمان عزيز مظلوم9450132022091040
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جامعة بغداد/كلية اللغات434.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء سالم عبد الواحد مسلم9451132022071036

جامعة بغداد/كلية اللغات434.0اعدادية السويس للبنينادبيطه حسين صالح منديل9452132021006043

جامعة بغداد/كلية اللغات434.0ثانوية جمانة للبناتادبيجمانه سلمان جاسم محمد9453212022095007

جامعة بغداد/كلية اللغات434.0اعدادية سيناء للبنينادبيغيث موسى ملك كمر9454132021019031

جامعة بغداد/كلية اللغات434.0اعدادية االعظمية للبناتادبيايه ماجد عبد هللا عبد الرزاق9455132022073013

جامعة بغداد/كلية اللغات434.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيحسين علي عمش شهاب9456212021065023

جامعة بغداد/كلية اللغات434.0اعدادية االمال للبناتادبيمنال احمد محمد حسين9457112022070075

جامعة بغداد/كلية اللغات434.0اعدادية البلديات للبنينادبيعلي رضا رياض صبار9458142021037144

جامعة بغداد/كلية اللغات434.0اعدادية بلقيس للبناتادبيسجى حيدر حسن محمد9459132022071054

جامعة بغداد/كلية اللغات433.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيمحمد تقي جاسم عباس جاسم9460182021127044

جامعة بغداد/كلية اللغات433.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي حسن جمعه دوس9461122021009167

جامعة بغداد/كلية اللغات433.0اعدادية القناة للبناتادبيطيبه طارق خليل توفيق9462132022072030

جامعة بغداد/كلية اللغات433.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيأمير محمد عباس حمد9463132021252001

جامعة بغداد/كلية اللغات433.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيتبارك باسم محمد جبر9464272022095013

جامعة بغداد/كلية اللغات433.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد كريم مطشر محسن9465152021007231

جامعة بغداد/كلية اللغات433.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيسيف علي جميل حسون9466122021200064

جامعة بغداد/كلية اللغات433.0اعدادية المصطفى للبنينادبيصالح سالم محمود حسين9467102021017019

جامعة بغداد/كلية اللغات433.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيفاطمة محمد سلمان محمد9468262022126083

جامعة بغداد/كلية اللغات433.0اعدادية الخضراء للبنينادبيايمن عبد الرزاق عدنان عبد الرزاق9469102021013011

جامعة بغداد/كلية اللغات433.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبينور الهدى محمد طعمة كاظم9470262022126105

جامعة بغداد/كلية اللغات433.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيسبأ عادل علي فرج9471112022089042

جامعة بغداد/كلية اللغات433.0الثانوية الشرقية للبناتادبيسماره عالء بالسم جاسم9472142022097015

جامعة بغداد/كلية اللغات433.0اعدادية رقية للبناتادبينبراس رعد غريب حسن9473112022069034

جامعة بغداد/كلية اللغات433.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيامنه جاسب خلف عبد9474142022134007

جامعة بغداد/كلية اللغات433.0ثانوية الروابي للبناتادبينور الهدى حسن عباس باقر9475212022146057

جامعة بغداد/كلية اللغات433.0اعدادية ابابيل للبنينادبيحسين جليل موسى عزيز9476132021011026

جامعة بغداد/كلية اللغات433.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيبنين عبد االمير حسين مذكور9477122022231017

جامعة بغداد/كلية اللغات432.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيحيدر عادل جعفر ابراهيم9478132021002033

جامعة بغداد/كلية اللغات432.0ثانوية الشفق للبناتادبيسبأ خالد عباس عبد هللا9479112022117034

جامعة بغداد/كلية اللغات432.0اعدادية البسمة للبناتادبيرهام بهاء الدين علي جوالن9480162022257028

جامعة بغداد/كلية اللغات432.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب محمد سفاح سكران9481132022086035

جامعة بغداد/كلية اللغات432.0اعدادية بغداد للبناتادبيسمر سمير محمد عبود9482102022117025

جامعة بغداد/كلية اللغات432.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيورود دحام كاظم فيحان9483132022112041

جامعة بغداد/كلية اللغات432.0ثانوية الجمهورية للبناتادبينبأ غازي عبد الواحد غالي9484142022098038

جامعة بغداد/كلية اللغات432.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيابا الحسن فالح مهدي حسين9485142021019003
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جامعة بغداد/كلية اللغات432.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسجاد ناصر ملبس مشجل9486152021007114

جامعة بغداد/كلية اللغات432.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيامنه حسين محمد جواد9487112022067003

جامعة بغداد/كلية اللغات432.0اعدادية الرواد للبنينادبيحسين حيدر خليل ابراهيم9488212021077029

جامعة بغداد/كلية اللغات432.0اعدادية االخالص للبناتادبيشروق سالم محمد طاهر سعيد9489112022112095

جامعة بغداد/كلية اللغات432.0اعدادية التعاون للبناتادبياسراء خالد صباح حسين9490112022105003

جامعة بغداد/كلية اللغات432.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيهدى علي عبد الحسن صادج9491142022095077

جامعة بغداد/كلية اللغات432.0اعدادية العراق للبنينادبياحمد عدي صدام رشك9492122021009010

جامعة بغداد/كلية اللغات431.0اعدادية البسالة للبناتادبيايمان جبار درويش جاسم9493132022092006

جامعة بغداد/كلية اللغات431.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيصابرين مالك حسين حسن9494102022155015

جامعة بغداد/كلية اللغات431.0الخارجيونادبيحسين كاظم ناصر بنيان9495122021400038

جامعة بغداد/كلية اللغات431.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيمحمد حامد محمد رضا9496122021018061

جامعة بغداد/كلية اللغات431.0اعدادية المهج للبناتادبيفاطمه جاسم جمعه علي9497142022102071

جامعة بغداد/كلية اللغات431.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغيد فتح رشيد حميد9498132022086049

جامعة بغداد/كلية اللغات431.0ثانوية حواء االهلية للبناتادبيرقيه علي حسن جرو9499232022153004

جامعة بغداد/كلية اللغات431.0ثانوية الكوثر للبناتادبينور الهدى بشير انور لعيبي9500132022122042

جامعة بغداد/كلية اللغات431.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبياياد سلمان محسن فرحان9501142021048009

جامعة بغداد/كلية اللغات431.0ثانوية البتول المسائية للبناتادبيهنادي سعد احمد علي9502102022222044

جامعة بغداد/كلية اللغات431.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيزهراء عبد الكريم مجيد رشيد9503112022220033

جامعة بغداد/كلية اللغات431.0ثانوية المصطفى للبنينادبيعلي خضر علي جبر9504232021045021

جامعة بغداد/كلية اللغات431.0الخارجيونادبيمحمد عالء حسين ناجي9505102021400140

جامعة بغداد/كلية اللغات430.0اعدادية البشير للبنينادبيفادي حمود راشد منصور9506142021036072

جامعة بغداد/كلية اللغات430.0ثانوية البنوك األهلية للبناتادبيمريم صالح نعمه عبد هللا9507132022083010

جامعة بغداد/كلية اللغات430.0اعدادية الخمائل للبناتادبياية علي عبد الجليل عبد الرزاق9508122022127005

جامعة بغداد/كلية اللغات430.0اعدادية النهار للبناتادبيبنت الهدى مصعب راضي فنجان9509112022127011

جامعة بغداد/كلية اللغات430.0اعدادية البيان للبناتادبيفاطمه جاسم زهراو عوده9510102022096070

جامعة بغداد/كلية اللغات430.0ثانوية الحكمة للبناتادبيرانيه عماد عبد هنيس9511102022107018

جامعة بغداد/كلية اللغات430.0اعدادية النهار للبناتادبيمي عبد الستار حسام اركان9512112022127059

جامعة بغداد/كلية اللغات430.0اعدادية الكرامة للبناتادبيفاطمه وسام مطشر عجمي9513142022111042

جامعة بغداد/كلية اللغات430.0اعدادية النصر للبناتادبيرسل محمد مال هللا فرحان9514122022112031

جامعة بغداد/كلية اللغات430.0اعدادية الرباب للبناتادبيبنين عدنان عبد االمير علي9515122022125021

جامعة بغداد/كلية اللغات430.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيجعفر حامد محسن محمد9516122021202028

جامعة بغداد/كلية اللغات430.0الخارجياتادبيزينب حامد كاظم حربي9517142022401099

جامعة بغداد/كلية اللغات430.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمقتدى احمد عبد الرضا جاسم9518152021009162

جامعة بغداد/كلية اللغات430.0ثانوية االستقالل للبناتادبينور زياد جواد داود9519132022075035

جامعة بغداد/كلية اللغات430.0اعدادية الفداء للبناتادبيمريم مهند مهدي عبد الهادي9520142022100095
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جامعة بغداد/كلية اللغات429.0ثانوية ارض العجائب االهلية للبنينادبيمحي الدين مؤيد محي الدين عبد9521102021064005

جامعة بغداد/كلية اللغات429.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتادبيحوراء كريم صالح حمد9522112022192002

جامعة بغداد/كلية اللغات429.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتادبيفاطمه فراس محمد صالح9523112022192009

جامعة بغداد/كلية اللغات429.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى ذياب غافل عبادي9524142021024296

جامعة بغداد/كلية اللغات429.0اعدادية الشعب للبناتادبيفاطمة حامد جبار جياد9525132022098120

جامعة بغداد/كلية اللغات429.0اعدادية الخنساء للبناتادبينور الحسين وليد كاظم خشن9526132022094071

جامعة بغداد/كلية اللغات429.0ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيمصطفى احمد جبار نصيف9527252021019020

جامعة بغداد/كلية اللغات429.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنينادبيمحمود محمد فائق عبد الرحمن9528132021054012

جامعة بغداد/كلية اللغات429.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيبلسم عبد الستار جبار سابط9529142022124008

جامعة بغداد/كلية اللغات429.0الخارجيونادبيمرتضى محمد كاظم جواد9530112021400139

جامعة بغداد/كلية اللغات429.0ثانوية الرافدين للبناتادبياميمه احمد حسن علوان9531132022095003

جامعة بغداد/كلية اللغات429.0ثانوية المناهل للبناتادبيميس كريم فاخر جاسم9532132022126038

جامعة بغداد/كلية اللغات429.0اعدادية زينب للبناتادبيرقيه موفق جالل مندوس9533142022110058

جامعة بغداد/كلية اللغات429.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحسن جاسم محمد عبد الكريم9534122021047027

جامعة بغداد/كلية اللغات429.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيعلي باسم ابراهيم احمد9535142021201156

جامعة بغداد/كلية اللغات429.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيايات هاشم صدام رشيد9536152022053004

جامعة بغداد/كلية اللغات429.0اعدادية ام القرى للبناتادبيمروه عبد الكريم يوسف غدير9537142022079122

جامعة بغداد/كلية اللغات429.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتادبيريم اسامه حسين مخلف9538102022134006

جامعة بغداد/كلية اللغات429.0ثانوية السجى للبناتادبيزهراء موفق كريم مهدي9539112022138018

جامعة بغداد/كلية اللغات429.0اعدادية بغداد للبناتادبيمريم حيدر سليم عبد الباقي9540102022117031

جامعة بغداد/كلية اللغات428.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيحسن جاسم محمد مظهر9541242021153004

جامعة بغداد/كلية اللغات428.0ثانوية سومر للبناتادبيمنى عبد الرحيم كاظم بداي9542142022072094

جامعة بغداد/كلية اللغات428.0اعدادية الشعب للبناتادبينبأ كريم قاسم عامر9543132022098157

جامعة بغداد/كلية اللغات428.0الخارجيونادبيزيد عبد االمير حسن فرحان9544152021400086

جامعة بغداد/كلية اللغات428.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيسالي جاسم محمد علي9545112022099033

جامعة بغداد/كلية اللغات428.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيشهد فؤاد غازي احمد9546102022084022

جامعة بغداد/كلية اللغات428.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزهراء رائد فيصل حنتوش9547112022136034

جامعة بغداد/كلية اللغات428.0اعدادية الفردوس للبناتادبيياسمين حسن فرحان خابط9548132022118160

جامعة بغداد/كلية اللغات428.0اعدادية البلديات للبنينادبييوسف عبد الزهرة علي شذر9549142021037256

جامعة بغداد/كلية اللغات428.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبينور الهدى ماجد حميد جبر9550152022049084

جامعة بغداد/كلية اللغات428.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيملك ياس رحمه هاشم9551132022111092

جامعة بغداد/كلية اللغات428.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيإيالف قصي ناهض عبد الرزاق9552112022068008

جامعة بغداد/كلية اللغات428.0اعدادية العراق للبنينادبيحسن فالح حسن صخي9553122021009057

جامعة بغداد/كلية اللغات428.0اعدادية اليقظة للبنينادبيضرغام عالوي عطيه جاسم9554142021028087

جامعة بغداد/كلية اللغات428.0ثانوية الدرعية للبنينادبيامير ناظم سرحان عبيس9555232021170004
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جامعة بغداد/كلية اللغات428.0اعدادية شورش للبنينادبيكرار حيدر علي مامي خاني9556212021076023

جامعة بغداد/كلية اللغات428.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين محمد جبر مريان9557152021009051

جامعة بغداد/كلية اللغات428.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيساره احمد خالد كامل9558142022071042

جامعة بغداد/كلية اللغات428.0ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيامنه عمر تركي فرحان9559262022130002

جامعة بغداد/كلية اللغات427.0ثانوية مؤتة للبناتادبيتبارك احمد غازي صالح9560112022116007

جامعة بغداد/كلية اللغات427.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيميامي محمد نعيم عبيس9561262022126099

جامعة بغداد/كلية اللغات427.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمحمد حكمت عيسى صادق9562122021047140

جامعة بغداد/كلية اللغات427.0ثانوية نور العلم للبناتادبيغيد علي كاظم حمزة9563112022118025

جامعة بغداد/كلية اللغات427.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيزهراء عدي يوسف متعب9564112022068027

جامعة بغداد/كلية اللغات427.0اعدادية القدس للبنينادبيعبد هللا سعد محمد عبد9565102021014029

جامعة بغداد/كلية اللغات427.0اعدادية الفاروق للبنينادبيعبد القادر قصي احمد خلف9566132021014042

جامعة بغداد/كلية اللغات427.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعبد هللا احسان عبد الكاظم عبد الجبار9567122021005026

جامعة بغداد/كلية اللغات427.0اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد موفق ناجي احمد9568132021017013

جامعة بغداد/كلية اللغات427.0ثانوية االعتماد للبناتادبيهبه كمال خضير صبر9569142022191065

جامعة بغداد/كلية اللغات427.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي مهدي بخيت طوبان9570142021024202

جامعة بغداد/كلية اللغات427.0اعدادية البيان للبناتادبيبنين عبد االمير عبد اللطيف حسين9571102022096025

جامعة بغداد/كلية اللغات427.0اعدادية الكرخ للبناتادبيمروه جاسم عبد مهنه9572102022076034

جامعة بغداد/كلية اللغات427.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيهشام غسان محمود عيدان9573112021059095

جامعة بغداد/كلية اللغات427.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيمقتدى جواد كاظم بدن9574152021072230

جامعة بغداد/كلية اللغات427.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيآيناس محمد حميد عايد9575112022077001

جامعة بغداد/كلية اللغات427.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبينور وليد عبد محمد9576112022077049

جامعة بغداد/كلية اللغات427.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيحوراء حسن موسى مهدي9577142022139014

جامعة بغداد/كلية اللغات427.0ثانوية الزهراء للبناتادبياسراء عبد الرضا مومن كرم9578132022097003

جامعة بغداد/كلية اللغات427.0الثانوية المعينية للبنينادبيامير يعقوب عيسى موسى9579112021022005

جامعة بغداد/كلية اللغات426.0اعدادية التقى للبناتادبيسنية عبد القادر حسين حمزه9580112022071065

جامعة بغداد/كلية اللغات426.0ثانوية االسراء المختلطةادبياحمد رعد محمد حبيب9581112021169002

جامعة بغداد/كلية اللغات426.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعباس خضير عبد هللا عباس9582142021030061

جامعة بغداد/كلية اللغات426.0اعدادية الناصرة للبناتادبيكوثر علي حسن كريم9583142022133072

جامعة بغداد/كلية اللغات426.0اعدادية البتول للبناتادبيشهد عباس فاضل حسن9584112022072066

جامعة بغداد/كلية اللغات426.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيياسر عمر قادر صالح9585132021034155

جامعة بغداد/كلية اللغات426.0اعدادية جرير للبناتادبيهبه عادل طعمه عوده9586122022089059

جامعة بغداد/كلية اللغات426.0اعدادية العراق للبنينادبيعباس عبد الستار رمضان كاظم9587122021009146

جامعة بغداد/كلية اللغات426.0اعدادية االعظمية للبنينادبيمحمد عباس عبد الرزاق عباس9588132021001108

جامعة بغداد/كلية اللغات426.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيقمر زياد طارق داود9589122022096041

جامعة بغداد/كلية اللغات426.0اعدادية الزهور للبناتادبيفاطمه باسم فاضل مجيد9590142022080046
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جامعة بغداد/كلية اللغات426.0اعدادية النصر للبناتادبيزينب محمود حاتم حميد9591122022112062

جامعة بغداد/كلية اللغات426.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبينور حسن محمود ياسين9592102022141028

جامعة بغداد/كلية اللغات425.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيسجاد حسام ابراهيم صادق9593142021008041

جامعة بغداد/كلية اللغات425.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبييوسف حسن عبد الكاظم عبد الحسن9594112021180184

جامعة بغداد/كلية اللغات425.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيزهراء سيف علي حسين9595122022102050

جامعة بغداد/كلية اللغات425.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيسبأ طارق كامل سلمان9596132022100025

جامعة بغداد/كلية اللغات425.0ثانوية االبتهال للبناتادبيزهراء عباس نجم عويد9597142022069027

جامعة بغداد/كلية اللغات425.0ثانوية الطاهره للبناتادبيهيام حسين الطيف حسين9598112022098015

جامعة بغداد/كلية اللغات425.0اعدادية البطولة للبناتادبيرفل محمد حمد عيال9599102022110045

جامعة بغداد/كلية اللغات425.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيسجاد محمود شاكر خضير9600122021047073

جامعة بغداد/كلية اللغات425.0اعدادية البلديات للبنينادبيزيد عماد هاشم سعد9601142021037079

جامعة بغداد/كلية اللغات425.0اعدادية البتول للبناتادبيرقيه مجيد سليمان حسين9602112022072044

جامعة بغداد/كلية اللغات425.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمنتظر طه مسلم محمود9603132021009154

جامعة بغداد/كلية اللغات425.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيرفل جواد عبد الكاظم حسن9604112022089029

جامعة بغداد/كلية اللغات425.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور الهدى عادل ليلو حميد9605132022086072

جامعة بغداد/كلية اللغات425.0اعدادية السياب للبنينادبيسعيد ثابت سعيد سدخان9606112021028055

جامعة بغداد/كلية اللغات425.0اعدادية القدس للبنينادبيعلي رشيد حميد صالح9607102021014035

جامعة بغداد/كلية اللغات425.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيتبارك سرمد محمد نوري شهباز9608132022086009

جامعة بغداد/كلية اللغات425.0اعدادية االنتصار للبناتادبيحوراء شهيد عزيز حبيب9609132022091021

جامعة بغداد/كلية اللغات424.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيطيبه عادل كاظم جدي9610112022075033

جامعة بغداد/كلية اللغات424.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيعبد الحليم علي كرجي نجرس9611122021175012

جامعة بغداد/كلية اللغات424.0ثانوية فدك للبناتادبيمروج ثامر علي نخش9612142022070091

جامعة بغداد/كلية اللغات424.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيحيدر فاضل حسن عواد9613142021201091

جامعة بغداد/كلية اللغات424.0اعدادية رملة للبناتادبيسبأ صباح مهدي عريبي9614222022115042

جامعة بغداد/كلية اللغات424.0اعدادية عدن للبناتادبيحورية عدنان عبد هللا جاسم9615132022106028

جامعة بغداد/كلية اللغات424.0اعدادية األبلة للبناتادبيهدير عالوي بدر كنعان9616162022171056

جامعة بغداد/كلية اللغات424.0ثانوية الميار المسائية للبناتادبيفاطمه الزهراء ثاير جياد جاسم9617112022221017

جامعة بغداد/كلية اللغات424.0ثانوية الحارثية للبناتادبيساره يوسف عبد الحسن عباس9618102022112005

جامعة بغداد/كلية اللغات424.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيمؤيد شاكر حميد عمر9619192021109064

جامعة بغداد/كلية اللغات424.0اعدادية االعظمية للبناتادبيفاطمه عالء فاضل حمد9620132022073095

جامعة بغداد/كلية اللغات424.0ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيمحمد محمود مسرهد مطلك9621212021208006

جامعة بغداد/كلية اللغات424.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسن محمد عبد الزهره كريم9622152021007052

جامعة بغداد/كلية اللغات424.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء حيدر سامي جاسم9623112022076047

جامعة بغداد/كلية اللغات424.0اعدادية الغزالية للبنينادبيسجاد سمير كاطع هاشم9624102021008043

جامعة بغداد/كلية اللغات424.0اعدادية الشعب للبناتادبيرسل صبيح عوده زاير9625132022098043
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جامعة بغداد/كلية اللغات424.0اعدادية الفاروق للبنينادبيمقتدى علي هادي حسن9626132021014084

جامعة بغداد/كلية اللغات424.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيسجاد حميد عيفان محيسن9627142021048047

جامعة بغداد/كلية اللغات424.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيالق عالء ابراهيم عواد9628122022096003

جامعة بغداد/كلية اللغات424.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيحسين عباس علي كاظم9629132021024026

جامعة بغداد/كلية اللغات424.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد احمد هادي حسن9630112021009085

جامعة بغداد/كلية اللغات424.0اعدادية البيان للبناتادبيايات خالد تكليف عاجل9631102022096013

جامعة بغداد/كلية اللغات423.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيدعاء حسين برجاس حبيب9632112022104020

جامعة بغداد/كلية اللغات423.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيبراق رسول حميد عبد الساده9633122022085005

جامعة بغداد/كلية اللغات423.0ثانوية حطين للبناتادبيزينب اسعد عوده محسن9634142022068017

جامعة بغداد/كلية اللغات423.0اعدادية االمال للبناتادبيغيداء علي كامل علي9635112022070060

جامعة بغداد/كلية اللغات423.0ثانوية الوثبة للبناتادبيديار حيدر سلمان عبد الرضا9636102022105004

جامعة بغداد/كلية اللغات423.0ثانوية زبيدة للبناتادبيرقيه حامد نهيمه كاطع9637112022108038

جامعة بغداد/كلية اللغات423.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيصاحب هاشم صاحب ابراهيم9638122021170023

جامعة بغداد/كلية اللغات423.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيمنال خالد مكي علي9639192022175042

جامعة بغداد/كلية اللغات423.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيساره فالح حسن جبر9640112022099032

جامعة بغداد/كلية اللغات423.0اعدادية الخضراء للبنينادبياحمد فاهم محمد تركي9641102021013005

جامعة بغداد/كلية اللغات423.0اعدادية االخالص للبناتادبياستبرق عرفان عبد الحميد عبد الرحمن9642112022112005

جامعة بغداد/كلية اللغات423.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيدعاء محمد نعمه كاووش9643122022102037

جامعة بغداد/كلية اللغات423.0اعدادية الثقلين للبنينادبيضرغام حازم علي عبد هللا9644122021048053

جامعة بغداد/كلية اللغات423.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيمحمد علي حمادي خضير9645112021189102

جامعة بغداد/كلية اللغات423.0ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبيعلي جمال ياسين شرقي9646262021178007

جامعة بغداد/كلية اللغات423.0اعدادية البتول للبناتادبينسم عالء عبدالرزاق عبد الوهاب9647112022072119

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0ثانوية سامراء للبنينادبيمحمد صفوك فيصل حسين9648142021031072

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيايه احمد جهاد قاسم9649142022134011

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيكرار جواد كاظم عبد9650142021050025

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزهراء ماهر خليفه خريبط9651142022066021

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0ثانوية تل السمر للبناتادبيسناء حميد شاكر محمود9652112022129014

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0الخارجيونادبيعلي عباس ابراهيم صالح9653102021400089

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0اعدادية صفية للبناتادبيشيماء عباس زكريا محمد9654142022075164

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0اعدادية البتول للبناتادبياسماء عصام احمد سليمان9655112022072009

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0ثانوية الخليج العربي للبناتادبيندى محمد عزيز جبر9656142022135028

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0ثانوية الحريري للبناتادبيشهد مظفر محمد صالح9657212022144013

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0ثانوية ام سلمة للبناتادبيمريم سلمان ربيع طريف9658102022097028

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0اعدادية الوركاء للبنينادبيمصطفى ماجد حسن رضا9659112021027106

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0ثانوية السجى للبناتادبيرقيه طه حسين كاظم9660112022138014
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جامعة بغداد/كلية اللغات422.0اعدادية االعظمية للبناتادبيمريم حسين فتاح لطيف9661132022073102

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيبلسم حسن عباس شنيت9662102022109027

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0ثانوية ام عمارة للبناتادبييقين علي خومان علوان9663122022117033

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمرتجى رحيم عباس مطر9664152021001133

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياساور علي كاظم عيسى9665122022134003

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيفاطمة عامر شاكر محمود9666112022137032

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبيغسق صاحب بخيت كاظم9667252022196009

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0اعدادية العامل للبنينادبيحيدر احمد علي حسين9668112021015021

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0اعدادية صنعاء للبنينادبيحسين سعد حسين حمزه9669232021011017

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0اعدادية النهروان للبنينادبيعلي جاسم جبار سلطان9670152021020080

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمصطفى فالح حسن موسى9671212021010068

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0اعدادية فلسطين للبناتادبيتبارك قاسم محسن شاوي9672102022114004

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبينور الهدى ساجد هادي شاهين9673112022220080

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0الخارجياتادبيفاطمة صبري جبر غيالن9674112022401163

جامعة بغداد/كلية اللغات422.0اعدادية ام القرى للبناتادبيورقاء قاسم عوده سليم9675142022079159

جامعة بغداد/كلية اللغات421.0ثانوية الرافدين للبناتادبيرفيف محمد هيالن احمد9676132022095010

جامعة بغداد/كلية اللغات421.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبينبأ صباح هاتو جياد9677152022049081

جامعة بغداد/كلية اللغات421.0ثانوية السياب للبناتادبيشمس فراس يوسف قنبر9678102022077020

جامعة بغداد/كلية اللغات421.0ثانوية الزهراء للبناتادبيمينه وائل كامل محمود9679132022097035

جامعة بغداد/كلية اللغات421.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيعباس فاضل جهاد كاظم9680112021057034

جامعة بغداد/كلية اللغات421.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب هادي عبد الرحمن عداي9681132022118080

جامعة بغداد/كلية اللغات421.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيعبد الكريم محمد رؤوف نوري9682112021200065

جامعة بغداد/كلية اللغات421.0اعدادية الغزالية للبنينادبيايمن حسن فالح هميش9683102021008010

جامعة بغداد/كلية اللغات421.0اعدادية حطين للبناتادبينور حسين حسن جبر9684132022103070

جامعة بغداد/كلية اللغات421.0ثانوية عمر بن الخطاب المختلطةادبيعلي فياض حمد مصلح9685192021317006

جامعة بغداد/كلية اللغات421.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمصطفى يحيى قاسم محسن9686142021049096

جامعة بغداد/كلية اللغات421.0ثانوية التاخي للبناتادبيتبارك حسن عبد علي حسن9687142022081009

جامعة بغداد/كلية اللغات421.0اعدادية ام القرى للبناتادبيالزهراء فايق اسماعيل حمود9688142022079009

جامعة بغداد/كلية اللغات421.0اعدادية جرير للبناتادبينور كريم جبر محمد9689122022089058

جامعة بغداد/كلية اللغات421.0ثانوية عدن للبناتادبيعال عبد المطلب كاظم لطيف9690112022094064

جامعة بغداد/كلية اللغات421.0اعدادية جنين للبناتادبيسرى حامد عزيز حمادي9691192022149009

جامعة بغداد/كلية اللغات421.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيعذراء محمد طالب باهض9692132022078017

جامعة بغداد/كلية اللغات421.0الخارجيونادبيمحمد احمد راضي شنشول9693152021400151

جامعة بغداد/كلية اللغات421.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيانور خليل منور علي9694142021030010

جامعة بغداد/كلية اللغات421.0اعدادية االمام علي للبنينادبيضرغام حيدر عبد حمد9695122021005023
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جامعة بغداد/كلية اللغات421.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزهور يوسف عبد الحسين حمادي9696152022053028

جامعة بغداد/كلية اللغات421.0ثانوية الخنساء للبناتادبيساره عامر صبحي حميد9697142022107021

جامعة بغداد/كلية اللغات421.0ثانوية التألف للبناتادبيزهراء صفاء فرحان خضير9698102022133029

جامعة بغداد/كلية اللغات421.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيمروه ابراهيم مصطفى عبد الوهاب9699102022084025

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0اعدادية القناة للبناتادبيفاطمه قيس نهاد لفته9700132022072035

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيرضوان عبد الحسين بدن علي9701222021307030

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيامجد سالم خضير عباس9702122021017010

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0اعدادية الناصرة للبناتادبينبأ حامد عطشان خليف9703142022133083

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0ثانوية عائشة للبناتادبيصفا احمد علي عساف9704112022082023

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيابراهيم ستار جبير محمد9705132021021002

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيهمام عبد الرحمن فرهود خلف9706112021156100

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيحميد احسان علوان سكر9707132021008048

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيتبارك يحيى هادي حسين9708262022112005

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبياسماء خالد حسن علي9709112022150002

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0خارجياتادبيغفران غازي فيصل عمير9710192022401085

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيمريم علي سالم جابر9711152022080118

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0اعدادية التقى للبناتادبيفاطمة حسام عبد الرزاق حسين9712112022071079

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0اعدادية الشعب للبناتادبيفاطمه احمد عبد هللا صبح9713132022098121

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0اعدادية البيان للبناتادبيبتول علي عوده مناتي9714102022096020

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0اعدادية المقدادية للبناتادبيرنا ثامر احمد صبر9715212022140037

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0ثانوية المعرفة للبناتادبيغدير حسين جاسم سلمان9716142022106021

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبينبأ فارس عيدان فيصل9717112022095100

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0اعدادية ابابيل للبنينادبيعلي قاسم سيد سالم9718132021011067

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيعبير سعد كاظم مطلك9719132022086043

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0ثانوية المنصور األهلية للبناتادبينور اياد عباس محمد9720102022081007

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيياسين علي وهم مزعل9721142021019197

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0ثانوية الثوار للبنينادبياحمد محمد عبد عزيز9722112021012008

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0اعدادية البلديات للبنينادبيعلي رحيم محمد خارع9723142021037143

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيفاطمه سلمان حسين مصيل9724152022055066

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0اعدادية العراق للبنينادبيعبد الرحمن فالح مظلوم عبطان9725122021009153

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0ثانوية ام سلمة للبناتادبيانوار حسان محمد عبد هللا9726102022097003

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد مايس حاجي مخلف9727152021007233

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0اعدادية السويس للبنينادبيسجاد رياض سنجار مرزوق9728132021006036

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيرسول اسماعيل طاهر كريم9729122021202082

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0اعدادية االمال للبناتادبيساره عدنان صباح حسين9730112022070038
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرؤى ثائر اديب كريم9731122022092024

جامعة بغداد/كلية اللغات419.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيمرتضى جاسم محمد محيسن9732132021008135

جامعة بغداد/كلية اللغات419.0اعدادية بلقيس للبناتادبينور علي العيبي عسل9733132022071083

جامعة بغداد/كلية اللغات419.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي عبد الكريم عبد الرزاق فاضل9734112021028081

جامعة بغداد/كلية اللغات419.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسجى قيس قاسم علي9735112022076068

جامعة بغداد/كلية اللغات419.0ثانوية الرشيد للبناتادبيفاطمه باسل هاشم حمزه9736132022096026

جامعة بغداد/كلية اللغات419.0اعدادية االنفال للبناتادبيحياه مهدي سهيل خلف9737102022101023

جامعة بغداد/كلية اللغات419.0ثانوية الجامعة للبناتادبيطيبه جعفر حسين علوان9738102022091024

جامعة بغداد/كلية اللغات419.0اعدادية حطين للبناتادبيزهراء احمد خلف عبد9739132022103020

جامعة بغداد/كلية اللغات419.0ثانوية الفردوس األهلية للبنينادبيعلي بشار محمود احمد9740132021035001

جامعة بغداد/كلية اللغات419.0اعدادية البسالة للبناتادبيلبنى نديم سليم عبد الرحمن9741132022092061

جامعة بغداد/كلية اللغات419.0ثانوية الخضراء للبناتادبيروان صفاء فاضل توفيق9742102022089020

جامعة بغداد/كلية اللغات419.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيهاجر محمود ناصر حسون9743112022114039

جامعة بغداد/كلية اللغات419.0ثانوية الخلود للبناتادبيساره حيدر ضياء عبد االمير9744122022093021

جامعة بغداد/كلية اللغات419.0اعدادية الكرامة للبنينادبيكرار حيدر محسن جبر9745262021004068

جامعة بغداد/كلية اللغات419.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيآمينة مثنى سلمان محمد9746112022068006

جامعة بغداد/كلية اللغات419.0اعدادية الصفا للبنينادبيمحمد علي حسين علي9747132021029061

جامعة بغداد/كلية اللغات419.0اعدادية الثقلين للبنينادبيياسين فاضل حصموت حسين9748122021048127

جامعة بغداد/كلية اللغات419.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيكاظم احمد كاظم عبد هللا9749132021002072

جامعة بغداد/كلية اللغات418.0ثانوية الرائد للبنينادبيسجاد جاسم محمد عبيس9750102021001015

جامعة بغداد/كلية اللغات418.0اعدادية ابابيل للبنينادبييوسف نزار جبار حزام9751132021011118

جامعة بغداد/كلية اللغات418.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتادبيطيبه عبد الواحد محمد سلمان9752142022194004

جامعة بغداد/كلية اللغات418.0ثانوية التألف للبناتادبينرجس جمال حازم جاهل9753102022133057

جامعة بغداد/كلية اللغات418.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمحمد كريم ناصر موسى9754112021180142

جامعة بغداد/كلية اللغات418.0المدرسة العراقية الدولية في الصين - ايووادبيزينب ليث نعمة عكار9755132022213001

جامعة بغداد/كلية اللغات418.0اعدادية الخمائل للبناتادبيحوراء علي سلمان عبيد9756122022127018

جامعة بغداد/كلية اللغات418.0ثانوية البتول للبنات-الوقف الشيعيادبيبراء كاظم حسين جودي9757132022115001

جامعة بغداد/كلية اللغات418.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينادبيحسين علي عبد هللا فرادي9758132021255022

جامعة بغداد/كلية اللغات418.0اعدادية فلسطين للبناتادبينور خليل ابراهيم حسين9759102022114029

جامعة بغداد/كلية اللغات418.0اعدادية حطين للبناتادبيايه محمد منعم كاظم9760132022103007

جامعة بغداد/كلية اللغات418.0الخارجياتادبيشذى اياد عواد حميد9761112022401132

جامعة بغداد/كلية اللغات418.0اعدادية صفية للبناتادبيساره كامل علي حسين9762142022075149

جامعة بغداد/كلية اللغات418.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيطاهر محمد جميل ابراهيم9763122021003052

جامعة بغداد/كلية اللغات418.0ثانوية التاخي للبناتادبيايمان حسين علي مطر9764142022081007

جامعة بغداد/كلية اللغات418.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيتبارك رعد محمد سلمان9765112022111008
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جامعة بغداد/كلية اللغات418.0ثانوية التألف للبناتادبيفاطمه رشيد فائق عبود9766102022133047

جامعة بغداد/كلية اللغات418.0اعدادية الخمائل للبناتادبيمريم خليل ابراهيم رسول9767122022127096

جامعة بغداد/كلية اللغات418.0ثانوية تبوك للبناتادبيزينب ماجد تركي حميد9768112022102024

جامعة بغداد/كلية اللغات418.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيذوالفقار عدنان ناظم عوده9769142021020018

جامعة بغداد/كلية اللغات418.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمصطفى مرتضى مهدي صالح9770142021030112

جامعة بغداد/كلية اللغات418.0اعدادية االسراء للبنينادبيخالد حميد سعود محمد9771102021011018

جامعة بغداد/كلية اللغات418.0اعدادية النبوة للبناتادبيزينه عالء عبد الحسين محمد حسن9772212022145028

جامعة بغداد/كلية اللغات418.0ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيقبس فائز حسن نعمه9773102022092020

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0ثانوية النجاة االهلية للبنينادبيعبد هللا قاسم عبد عطية9774132021047004

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0اعدادية الكرامة للبناتادبيزينب عماد طالب سلطان9775142022111027

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيسفانه جمال صباح كاظم9776122022102064

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء عادل سعيد كاظم9777132022118056

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0ثانوية االنوار للبناتادبيتيسير نهاد بديع ابراهيم9778122022104009

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0اعدادية زها حديد للبناتادبيرند رعد هاشم علي9779132022130018

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0اعدادية اليمامة للبناتادبيهمسه محمد جاسم حميد9780282022063043

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0ثانوية ابن سينا للبناتادبيرانيه ضياء كريم ابراهيم9781122022128007

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0ثانوية الروابي للبناتادبينجمة جاسم طالك عبد9782212022146056

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيمؤمن منتصر عباس حمودي9783132021025054

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيمريم المثنى محسن ضمد9784152022053061

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيسيف سعد فواز سليمان9785132021008070

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمنتظر هاشم قاسم زيدان9786132021009156

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0اعدادية النصر للبناتادبيبتول محمد كامل عطيه9787122022112008

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء مجيد حميد حربول9788132022071041

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0اعدادية الفكر للبناتادبيزهراء يعقوب حسين عطيه9789152022056042

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0ثانوية الحارثية للبناتادبيطيبه مؤيد عدنان عاشور9790102022112007

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0ثانوية سومر للبناتادبيهاجر طالب فاضل عبد هللا9791142022072113

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيهدى سعد محمد كاظم9792152022048120

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0الخارجياتادبيدعاء عادل جاسم سلمان9793132022401053

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0اعدادية البتول للبناتادبيورود وسام صالح الدين عبدالسالم9794112022072146

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيمحمود عبد اللطيف حايف سمير9795112021203205

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0اعدادية الفراتين للبنينادبيحسن محمد سعيد عالوي9796132021042018

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0اعدادية االعظمية للبناتادبيميامي قصي حميد داود9797132022073116

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0الخارجيونادبيمصطفى مزهر سعيد حسن9798102021400156

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0ثانوية بصية المختلطةادبيعبد الهادي سعد دبي صكب9799292021103005

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0اعدادية البلديات للبنينادبيحسين علي اسماعيل خلف9800142021037058
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جامعة بغداد/كلية اللغات417.0اعدادية بغداد للبناتادبيمروه جبار ستار حسين9801132022070067

جامعة بغداد/كلية اللغات417.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيحوراء ليث عصام حسين مكي9802132022074012

جامعة بغداد/كلية اللغات416.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيزين العابدين اركان عباس حسن9803142021009023

جامعة بغداد/كلية اللغات416.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيطه عصام محمود محمد9804142021020025

جامعة بغداد/كلية اللغات416.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبييوسف ماهر كاظم كاطع9805132021015064

جامعة بغداد/كلية اللغات416.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتادبيدانية محمد عبد الكريم جواد9806132022127003

جامعة بغداد/كلية اللغات416.0اعدادية الداودي للبنينادبيعمر مصطفى محمد علي9807102021029023

جامعة بغداد/كلية اللغات416.0اعدادية الناصرة للبناتادبينور علي حسين عسر9808142022133088

جامعة بغداد/كلية اللغات416.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيسجاد عادل حسين علي9809102021024025

جامعة بغداد/كلية اللغات416.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء كاظم جبار زغير9810122022134072

جامعة بغداد/كلية اللغات416.0اعدادية حطين للبناتادبيزهراء حسن قاسم عبد الحسن9811132022103022

جامعة بغداد/كلية اللغات416.0اعدادية االعظمية للبناتادبيمريم باسل عبد الكريم صالح9812132022073100

جامعة بغداد/كلية اللغات416.0ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركيا-اسطنبولادبيحسن احمد محمد علوان9813132021246001

جامعة بغداد/كلية اللغات416.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعلي عبد عويد عطيه9814152021003072

جامعة بغداد/كلية اللغات416.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيهبه رياض ستار جابر9815142022098040

جامعة بغداد/كلية اللغات416.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيناهد محمد مزهر طاهر9816112022077045

جامعة بغداد/كلية اللغات416.0اعدادية الحمزة للبنينادبيعلي هاتف حاتم خلخال9817242021010028

جامعة بغداد/كلية اللغات416.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبيزينب حسين علي جاسم9818142022085005

جامعة بغداد/كلية اللغات416.0اعدادية القدس للبنينادبيعبد هللا خالد محمد خميس9819102021014027

جامعة بغداد/كلية اللغات416.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيريام عباس شياع عبد9820102022109057

جامعة بغداد/كلية اللغات416.0ثانوية المسك للبناتادبيميس معن سامي سلمان9821142022119052

جامعة بغداد/كلية اللغات416.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيزهراء حسين كريم حريس9822112022111016

جامعة بغداد/كلية اللغات416.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيامير جاسم محمد جميل9823142021020005

جامعة بغداد/كلية اللغات416.0ثانوية الشمائل للبناتادبيورود خالد حميد عصفور9824142022109068

جامعة بغداد/كلية اللغات416.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيياسر سعدي عليوي عباس9825272021044130

جامعة بغداد/كلية اللغات416.0اعدادية الحمار للبنينادبيحسين حيدر كاظم محمد باقر9826222021044006

جامعة بغداد/كلية اللغات415.0اعدادية التسامح للبناتادبيمريم نشأت عبد هللا حسن9827142022076113

جامعة بغداد/كلية اللغات415.0اعدادية المهج للبناتادبيايالف عيدان جبار عطيه9828142022102006

جامعة بغداد/كلية اللغات415.0ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيسما شاكر محمود علي9829112022217032

جامعة بغداد/كلية اللغات415.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعبد هللا قصي جواد كاظم9830102021015051

جامعة بغداد/كلية اللغات415.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيميار هيثم فالح حسن9831132022074044

جامعة بغداد/كلية اللغات415.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيرفل محمد حنون علوان9832132022079015

جامعة بغداد/كلية اللغات415.0اعدادية فلسطين للبناتادبيمروه رحيم سوادي كاظم9833102022114019

جامعة بغداد/كلية اللغات415.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيمريم عبد الزهره حماد معيدي9834132022123033

جامعة بغداد/كلية اللغات415.0اعدادية عدن للبناتادبيشهد مراد شناوه عبيس9835132022106051
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جامعة بغداد/كلية اللغات415.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد عارف جواد فالح9836142021024255

جامعة بغداد/كلية اللغات415.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيادبيزينب حسين حنون عبد علي9837242022112016

جامعة بغداد/كلية اللغات415.0اعدادية ابي غريب للبنينادبياسامه ريكان علي مضعن9838102021024007

جامعة بغداد/كلية اللغات415.0اعدادية الصفا للبنينادبيمصطفى مؤيد عبد الجبار اسماعيل9839132021029074

جامعة بغداد/كلية اللغات415.0اعدادية بلقيس للبناتادبيايه مجيد جياد زاير9840142022140008

جامعة بغداد/كلية اللغات415.0اعدادية الفردوس للبناتادبينرجس مسلم عكلة علي9841132022118137

جامعة بغداد/كلية اللغات415.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيعائشه محمد إسماعيل إبراهيم9842112022099037

جامعة بغداد/كلية اللغات415.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين مجيد حامد تفاح9843142021024088

جامعة بغداد/كلية اللغات415.0ثانوية المعالي للبناتادبيامنه عدنان محمود وهيب9844142022127006

جامعة بغداد/كلية اللغات415.0ثانوية دجلة للبناتادبينور الهدى احمد ابراهيم حمادي9845102022095068

جامعة بغداد/كلية اللغات415.0اعدادية التضحية للبناتادبيرنين عدنان عباس جاسم9846122022091013

جامعة بغداد/كلية اللغات415.0ثانوية اسماء للبناتادبيرحمه هللا احمد كاظم عبيس9847112022100012

جامعة بغداد/كلية اللغات415.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيمؤمل طالب شناوة صعيصع9848122021202165

جامعة بغداد/كلية اللغات415.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبير غد رياض حسين مجيد9849142022071020

جامعة بغداد/كلية اللغات415.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمصطفى فارس حسين رملي9850122021047166

جامعة بغداد/كلية اللغات415.0ثانوية لكش للبناتادبيسجى حسن صالح مهدي9851212022149017

جامعة بغداد/كلية اللغات414.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيرسول ستار جاسم مطيلج9852112021052030

جامعة بغداد/كلية اللغات414.0اعدادية عدن للبناتادبيفاطمه عماد غالم عبد هللا9853132022106065

جامعة بغداد/كلية اللغات414.0ثانوية السيد حسين السيد اسماعيل الصدر للمكفوفينادبيمصطفى قاسم عبد علي رسن9854122021042004

جامعة بغداد/كلية اللغات414.0الخارجياتادبيزينب علي محمد عطيه9855152022401070

جامعة بغداد/كلية اللغات414.0ثانوية تبوك للبناتادبينور فراس نعمه صاحب9856112022102056

جامعة بغداد/كلية اللغات414.0اعدادية الداخلية للبنينادبيتسنيم وسام عبد هللا شنتاف9857102021033014

جامعة بغداد/كلية اللغات414.0اعدادية التسامح للبناتادبيزهراء حازم احمد جاسم9858142022076056

جامعة بغداد/كلية اللغات414.0ثانوية زبيدة للبناتادبيغدير غسان عبد الزمان مجيد9859112022108068

جامعة بغداد/كلية اللغات414.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيعلي جبار حسن راضي9860122021170030

جامعة بغداد/كلية اللغات414.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيعلي طارق علي صالح9861132021025043

جامعة بغداد/كلية اللغات414.0ثانوية الزوراء للبنينادبيياسر معمر كمال خضير9862142021001037

جامعة بغداد/كلية اللغات414.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيسيف حمد عواد خلف9863192021040016

جامعة بغداد/كلية اللغات414.0ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيهاجر جاسم محمد سالم9864102022092025

جامعة بغداد/كلية اللغات414.0اعدادية سومر للبنينادبيعلي كاظم علوش سلطان9865242021009055

جامعة بغداد/كلية اللغات414.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاتن عادل رشيد مجيد9866112022076083

جامعة بغداد/كلية اللغات413.0اعدادية زينب للبناتادبيايات اياد جميل شالل9867142022110019

جامعة بغداد/كلية اللغات413.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيزهراء فوزي شريف حربي9868272022109039

جامعة بغداد/كلية اللغات413.0اعدادية المتنبي للبنينادبيالحمزه كريم مصطفى محمد9869102021027012

جامعة بغداد/كلية اللغات413.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمحمد رعد اسمر عبد الحسن9870262021015086
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جامعة بغداد/كلية اللغات413.0اعدادية الكوثر للبناتادبيفاطمة احمد عباس طه9871242022108030

جامعة بغداد/كلية اللغات413.0ثانوية الكوثر للبناتادبيتمارا عبد الرحمن محمود فارس9872102022125008

جامعة بغداد/كلية اللغات413.0اعدادية تماضر للبناتادبيريام احمد صفوك حسين9873212022091029

جامعة بغداد/كلية اللغات413.0اعدادية النصر للبناتادبيمريم حمد عبد الحسن صالح9874122022112098

جامعة بغداد/كلية اللغات413.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيهاجر علي فاضل ماجد9875122022100041

جامعة بغداد/كلية اللغات413.0اعدادية المحبة للبنينادبيفاضل علي قاسم احمد9876112021003023

جامعة بغداد/كلية اللغات413.0اعدادية الخمائل للبناتادبيمريم احمد ستار خضير9877122022127093

جامعة بغداد/كلية اللغات413.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي محمود حسين جازع9878142021008071

جامعة بغداد/كلية اللغات413.0اعدادية رفيدة للبناتادبيسالي لطيف عباس محمد9879112022106034

جامعة بغداد/كلية اللغات413.0اعدادية الخطيب للبنينادبيمصطفى قاسم طالب حمد9880122021034121

جامعة بغداد/كلية اللغات413.0ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيعلي اكبر حسن محمد داري9881132021250045

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0الخارجياتادبيزهراء نجم عبد حسن9882122022401066

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0اعدادية النجاح للبنينادبيعبد المطلب عباس صخيل كاظم9883142021027082

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0ثانوية الفردوس للبناتادبييارا وليد خالد حسن9884102022090043

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0ثانوية تل السمر للبناتادبيسرى قائد احمد كريط9885112022129013

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيشهد رائد مجيد حمود9886192022175026

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0ثانوية المهيمن المختلطةادبيعلي حسن حمد صالح9887212021239010

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0ثانوية اسوان المسائية للبناتادبيسرى عماد عادل محمد صالح9888102022221029

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0ثانوية اسماء للبناتادبيتبارك عماد غازي صغير9889112022100008

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0ثانوية الجامعة للبناتادبيميسم خالد احمد عبد هللا9890102022091034

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء حيدر عبد الرحمن كريم9891122022134063

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيايه احمد عدنان بحر9892112022099003

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0ثانوية االستقالل للبناتادبيزينب مصطفى مقداد ياسين9893132022075016

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0ثانوية السالم للبنينادبيعلي اياد جعفر محمد حسن9894102021030009

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0ثانوية الزوراء للبنينادبيإبراهيم رياض كاظم إبراهيم9895142021001001

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيسجاد محمد جاسم فالح9896142021211036

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0ثانوية ذي قار للبناتادبيفاطمة عبد العظيم صالح مهدي9897182022233023

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينادبيحسن عبد العزيز عبد الحسن علي9898132021255015

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0ثانوية زبيدة للبناتادبيغفران حاتم كريم موسى9899142022082020

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0اإلعدادية المركزية للبناتادبينور حسين جاسم محسن9900142022143061

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0اعدادية حطين للبناتادبيفاطمه عادل مهدي حميد9901132022103061

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0ثانوية االنوار للبناتادبيزينب عقيل هادي عباس9902122022104022

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0اعدادية رفيدة للبناتادبيبتول حارث حميد خليل9903112022106010

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبياحمد علي سلمان فرج9904142021005005

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيآيات عادل حاجم ضايف9905132022123002
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جامعة بغداد/كلية اللغات412.0اعدادية الحكيم للبنينادبيمصطفى عدي صدام يوسف9906112021032051

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0ثانوية التوحيد المختلطةادبيمعتز عبد الصاحب ابراهيم حسن9907212021232014

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيشيماء محمد نجم عبد9908112022136053

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0اعدادية االنتصار للبناتادبيشمس صباح جميل عبد الرزاق9909132022091063

جامعة بغداد/كلية اللغات412.0ثانوية سومر للبناتادبيسجى عالء مطر شرقي9910142022072056

جامعة بغداد/كلية اللغات411.0اعدادية العامل للبنينادبيكرار صالح خلف زناد9911112021015065

جامعة بغداد/كلية اللغات411.0اعدادية التحرير للبنينادبيحيدر ماجد كاظم رمضان9912282021004048

جامعة بغداد/كلية اللغات411.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتادبيشهد داود سلمان ذياب9913262022251015

جامعة بغداد/كلية اللغات411.0اعدادية الحكيم للبنينادبيعلي تركي حميد مجيد9914112021032032

جامعة بغداد/كلية اللغات411.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيسجاد عماد هامل بريغش9915142021211034

جامعة بغداد/كلية اللغات411.0ثانوية الرشيد للبناتادبيمها رفعت بشار عبد االمير9916132022096031

جامعة بغداد/كلية اللغات411.0الخارجياتادبيهند علي احمد رشيد9917122022401160

جامعة بغداد/كلية اللغات411.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيحسين عالء جويح جبار9918132021008036

جامعة بغداد/كلية اللغات411.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبينوال خليل ابراهيم كاظم9919152022054093

جامعة بغداد/كلية اللغات411.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد فهد ذياب داود9920102021027064

جامعة بغداد/كلية اللغات411.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبياكرم عواد محمود فاضل9921192021350017

جامعة بغداد/كلية اللغات411.0ثانوية المنصور األهلية للبناتادبيرغد خالد حسن فرهود9922102022081004

جامعة بغداد/كلية اللغات411.0ثانوية ام عمارة للبناتادبينسيبه ياسين احمد ساهي9923212022107039

جامعة بغداد/كلية اللغات411.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمرتضى علي ناصر صيوان9924142021030104

جامعة بغداد/كلية اللغات411.0ثانوية البتول للبنات-الوقف الشيعيادبيمنار عصام طه محمد9925132022115016

جامعة بغداد/كلية اللغات411.0ثانوية الصديق للبنينادبيعبد الملك احمد ستار راضي9926122021023021

جامعة بغداد/كلية اللغات411.0ثانوية بابل للبناتادبينور وسام محسن مطير9927122022095029

جامعة بغداد/كلية اللغات410.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي عبد السيد شبوط حسين9928112021009070

جامعة بغداد/كلية اللغات410.0اعدادية العزة للبناتادبيتقى نزار توفيق مجيد9929122022118012

جامعة بغداد/كلية اللغات410.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيفاضل احمد فاضل حمادي9930142021018075

جامعة بغداد/كلية اللغات410.0اعدادية االمل للبناتادبياسراء ستار عبد موسى9931142022144003

جامعة بغداد/كلية اللغات410.0ثانوية عدن للبناتادبيزينب ماهر صالح احمد9932112022094052

جامعة بغداد/كلية اللغات410.0اعدادية الخبير للبنينادبيمنتظر حسن نعمة عطية9933112021007089

جامعة بغداد/كلية اللغات410.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيمحمد خالد احمد خضير9934122021175027

جامعة بغداد/كلية اللغات410.0اعدادية المحبة للبنينادبيعلي سعد خزعل سلمان9935112021003019

جامعة بغداد/كلية اللغات410.0الخارجياتادبيحوراء توفيق حاجم عبد الحسين9936142022401057

جامعة بغداد/كلية اللغات410.0ثانوية طيبة للبناتادبيشهد ماجد حسان مجهول9937132022116019

جامعة بغداد/كلية اللغات410.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيمحمد ستار هاتف رشيد9938112021017071

جامعة بغداد/كلية اللغات410.0اعدادية الغزالية للبنينادبيمنتظر صادق عباس جاسم9939102021008130

جامعة بغداد/كلية اللغات410.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء هاني عبد سلمان9940132022118062
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جامعة بغداد/كلية اللغات410.0ثانوية االسكندرية للبناتادبيايه حامد سلمان دانه9941232022094002

جامعة بغداد/كلية اللغات410.0اعدادية الداخلية للبنينادبيبراء محمد فوزي شريف9942102021033013

جامعة بغداد/كلية اللغات410.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيسجاد عالء عبد الحسين محسن9943122021044039

جامعة بغداد/كلية اللغات410.0اعدادية العراقي للبنينادبيمحمد هيثم عادل رزاق9944102021005066

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0اعدادية القناة للبناتادبيسما فارس قدوري محمد علي9945132022072023

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتادبينبأ اسماعيل خليل ابراهيم9946132022127008

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيمخلد ليث عبد الغني ابراهيم9947132021015054

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيمريم حيدر مهدي حسون9948112022099047

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيأمير ابراهيم عليوي عبيس9949252021116003

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0اعدادية ام القرى للبناتادبيايه رائد ماجد داود9950142022079017

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيالحسين طالب عبد الكريم عبد الحميد9951112021180026

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيعذراء سعد عبود بردي9952132022100035

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0اعدادية الرحمة للبناتادبيساره ميثم عبد المهدي علي9953262022127032

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0الخارجيونادبيعمر عبدالقادر محي زكي9954112021400093

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0اعدادية ام القرى للبناتادبينورس هشام عبد الكاظم عبد9955142022079152

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيعلي زهير كاظم رضا9956122021176028

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيهجران ياسين طه نايل9957132022079054

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيمحمد احمد خلف حسن9958212021018037

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعلي يحيى عزيز عليوي9959142021061083

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0اعدادية الشعب للبناتادبيمروه زياد حسين سالم9960132022098137

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0اعدادية االمام المختلطةادبيعباس فاضل حسن شالل9961182021278006

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0اعدادية مندلي للبنينادبيعبد الحكيم عبد الرحمن جدعان علي9962212021034028

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0اعدادية اليقظة للبنينادبيكرار عطا هللا بدر فليح9963142021028164

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0اعدادية حماة للبناتادبيانوار محمود حسون رميح9964112022084015

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0اعدادية بغداد للبناتادبيتبارك جالل احمد محمد9965132022070017

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0ثانوية المعرفة للبناتادبيمريم وسام فالح حسن9966142022106028

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيزينه ياسين مجيد جواد9967132022100023

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0اعدادية المهج للبناتادبيتمارا عباس فليفل وسمي9968142022102012

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيايه علي حربي حميد9969112022089012

جامعة بغداد/كلية اللغات409.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمحمد خالد جليل بديوي9970152021006098

جامعة بغداد/كلية اللغات408.0اعدادية النهروان للبنينادبيمصطفى هاشم هادي هاشم9971152021020132

جامعة بغداد/كلية اللغات408.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزهراء حسين فرج ناصر9972152022053022

جامعة بغداد/كلية اللغات408.0ثانوية الفوز للبناتادبينبأ حازم قاسم محمد9973132022099044

جامعة بغداد/كلية اللغات408.0اعدادية االصيل للبناتادبينور الهدى نجم عبد فاخر9974112022064062

جامعة بغداد/كلية اللغات408.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيسجاد اياد عناد علوان9975122021047064
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جامعة بغداد/كلية اللغات408.0ثانوية حطين للبناتادبيفاطمه يحيى ابراهيم فضيل9976102022079019

جامعة بغداد/كلية اللغات408.0الخارجيونادبيحيدر حسين عبد الرضا مختاض9977142021400071

جامعة بغداد/كلية اللغات408.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيكرار غازي حسن عبود9978152021006090

جامعة بغداد/كلية اللغات408.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعبد الوهاب رياح حسن رشيد9979112021181070

جامعة بغداد/كلية اللغات408.0الخارجيونادبيفهد احمد كاظم جسام9980122021400102

جامعة بغداد/كلية اللغات408.0اعدادية السياب للبنينادبيعثمان عادل ابراهيم احمد9981132021030019

جامعة بغداد/كلية اللغات408.0اعدادية العراق للبنينادبيحسين سعد هاشم خريبط9982122021009073

جامعة بغداد/كلية اللغات408.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيعلي خضير عباس مزحم9983182021127036

جامعة بغداد/كلية اللغات408.0اعدادية االستقامة للبناتادبيحوراء ناضل حمود جبر9984152022058029

جامعة بغداد/كلية اللغات408.0ثانوية عدن للبناتادبيسجد عمر احمد حسن9985112022094055

جامعة بغداد/كلية اللغات408.0اعدادية البلديات للبنينادبيمؤمل محمد مطلك جاسم9986142021037184

جامعة بغداد/كلية اللغات408.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيعمار محمد شاكر ياسين9987142021020038

جامعة بغداد/كلية اللغات408.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعبد هللا جعفر تايه عربيد9988212021063027

جامعة بغداد/كلية اللغات408.0اعدادية االنفال للبناتادبيآيه حقي اسماعيل حمادي9989102022101004

جامعة بغداد/كلية اللغات408.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبياحمد جاسم كاظم جاسم9990192021040001

جامعة بغداد/كلية اللغات408.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه علي حسين كشكول9991142022115060

جامعة بغداد/كلية اللغات408.0اعدادية النجاح للبنينادبيعبد الرحمن علي نايف حميد9992142021027074

جامعة بغداد/كلية اللغات408.0اعدادية يافا للبناتادبيياسمين انور عبد القادر نعمه9993132022107164

جامعة بغداد/كلية اللغات408.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيعالء عبد الحكيم فليح حسن9994192021109050

جامعة بغداد/كلية اللغات408.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبيجمانه اسماعيل خليل محمود9995192022369048

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيعلي راضي نعمه الزم9996122021200085

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيعبد المهيمن عباس عبد الحميد عبد الرضا9997122021003062

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0ثانوية الزهراء للبناتادبيمينا ضياع حافظ غالم9998132022097034

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيريم محمد عبد الجبار عبد الرزاق9999102022084016

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0اعدادية الحقالنية للبناتادبيفرح عبد الكريم عبد هللا سعود10000192022178029

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمصطفى فارس كريم عباس10001132021007057

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0اعدادية دمشق للبناتادبيرقيه حيدر حسن مطرود10002242022121019

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0اعدادية القناة للبناتادبيفكره حمود بداي عريبي10003132022072036

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0ثانوية الرشيد للبناتادبينوران محمد سامي حسن10004132022096034

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيمالك مهند عباس عبد الحمزه10005122022102087

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0اعدادية ابن سينا للبنينادبياحمد مزعل علي حسين10006112021017012

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0اعدادية بغداد للبناتادبيبيداء عدنان حسين كاظم10007102022117011

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيياسين فراس عدنان صيهود10008112021181136

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0اعدادية اليسر للبناتادبيمنار كاظم سائب أمانة10009262022109035

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0ثانوية المعرفة للبنينادبيعبد هللا رسول ذياب حمود10010192021033012
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جامعة بغداد/كلية اللغات407.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيعلي صباح حسين مجهول10011152021072134

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0ثانوية الحضارة للبناتادبيزبيده محمد شهاب حسن10012102022108026

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيعفراء باسم عبد حريش10013142022099063

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0ثانوية الشمائل للبناتادبيجنات تحسين فالح مهدي10014142022109012

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيتبارك عدنان شوكت رخيص10015112022114007

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0ثانوية الثوار للبنينادبياحمد خالد حسين علي10016112021012003

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0اعدادية زينب للبناتادبيمنال ابراهيم عبد مصارع10017142022110153

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسرى باسم محمود رشيد10018112022076070

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0ثانوية المعالي للبناتادبيايه سامي احمد صالح10019142022127007

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0اعدادية طوبى للبنينادبيمصطفى عبد المنعم عبد الستار عبد10020212021087056

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0اعدادية العامل للبنينادبيعدنان مجيد كاظم رزيح10021112021015047

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0اعدادية االصالة للبنينادبيامين مجيد خليف كريم10022262021035011

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0اعدادية التسامح للبناتادبينور علي فنجان سايب10023142022076131

جامعة بغداد/كلية اللغات407.0اعدادية الرحمن للبناتادبيمينا سامي مجبل عطيه10024102022103022

جامعة بغداد/كلية اللغات406.0اعدادية زينب للبناتادبيرقيه كريم عبيد صايل10025142022110057

جامعة بغداد/كلية اللغات406.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيزهراء قاسم صبري ناجي10026112022137019

جامعة بغداد/كلية اللغات406.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيحسن سلمان فرج عطية10027112021057010

جامعة بغداد/كلية اللغات406.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعمر محمد محمود علي10028112021181090

جامعة بغداد/كلية اللغات406.0اعدادية الفداء للبناتادبينور سالم رملي جناني10029142022100111

جامعة بغداد/كلية اللغات406.0ثانوية البواسل المختلطةادبيرسل عماد مطر حميد10030232022174010

جامعة بغداد/كلية اللغات406.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيحسين عادل سلمان سمين10031152021011015

جامعة بغداد/كلية اللغات406.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين علي عبد السالم كريم10032112021009029

جامعة بغداد/كلية اللغات406.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيزهراء عبد الحسين عبد ابراهيم10033122022087031

جامعة بغداد/كلية اللغات406.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيحسين صالح هادي مالغي10034152021072049

جامعة بغداد/كلية اللغات406.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيحسين محمد عبد األمام عوده10035262021044012

جامعة بغداد/كلية اللغات406.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيمحمود ابراهيم محمود ابراهيم10036112021059077

جامعة بغداد/كلية اللغات406.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيشرف الدين رائد حميد محمد علي10037142021201122

جامعة بغداد/كلية اللغات406.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبياحمد غني عيسى جاسم10038112021189011

جامعة بغداد/كلية اللغات406.0اعدادية الصفا للبناتادبيميساء حاكم زيدان جابر10039262022085018

جامعة بغداد/كلية اللغات406.0اعدادية الرباب للبناتادبياماليد نافع شمخي جبر10040122022125014

جامعة بغداد/كلية اللغات406.0ثانوية الوطن للبناتادبيسجى حميد عبود جريذي10041192022257024

جامعة بغداد/كلية اللغات406.0ثانوية الجامعة للبناتادبيتبارك مثنى سلمان عبد الرحمن10042102022091008

جامعة بغداد/كلية اللغات406.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيبان ضياء جاسم حمدان10043122022102018

جامعة بغداد/كلية اللغات406.0ثانوية الحكمة للبناتادبيشاهيناز علي جاسم ابو اللوخ10044102022107030

جامعة بغداد/كلية اللغات406.0ثانوية فدك للبناتادبيجوانه جمال عبد االمير نجف10045142022070028
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جامعة بغداد/كلية اللغات406.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيعمر صفاء حسن سلمان10046112021029047

جامعة بغداد/كلية اللغات406.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيسجاد جميل حسين عبد10047142021003055

جامعة بغداد/كلية اللغات406.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمرتضى حسين كاظم حصو10048272021031198

جامعة بغداد/كلية اللغات406.0اعدادية المهج للبناتادبينورا ستار هاشم بلوط10049142022102107

جامعة بغداد/كلية اللغات406.0ثانوية الفضائل للبناتادبيزينب عبد الكاظم عبد رشم10050142022083023

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0ثانوية االبتهال للبناتادبيزهراء علي مبارك مظلوم10051142022069028

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0اعدادية النهروان للبنينادبيجبر كريم عطيه حيال10052152021020015

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحمزه عالء هادي كنيهر10053262021025025

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0اعدادية الفاروق للبناتادبيهبه فرج صباح غازي10054102022119034

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0اعدادية المثنى للبنينادبيسجاد علي خلف سليمان10055102021022042

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيتمارة رسول مطشر لعيبي10056132022281012

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0اعدادية الشماسية للبنينادبيعلي احمد صالح مرزه10057132021023036

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0ثانوية العقيدة للبناتادبيفاطمه شاكر صاحب جبار10058112022074051

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيشفاء جبار عبد الحسن كريم10059122022134105

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0الخارجياتادبيساره محمد رسن بدر10060152022401077

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0ثانوية الحارثية للبناتادبيطيبه سعد محمد زكي10061102022112006

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0اعدادية جابر بن حيان للبنينادبياحمد عصام نواف رحيم10062192021103002

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيحسين صفاء عبد اللطيف غايب10063132021008035

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0اعدادية الفردوس للبناتادبيطيبه محمد معن عبد الساده10064132022118102

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيمريم جميل خلف راهي10065132022078028

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0اعدادية الشماسية للبنينادبيصادق سالم صادق جعفر10066132021023026

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0ثانوية المعالي للبناتادبيجنات عالء فاضل صادق10067142022127014

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد حافظ شاكر محيسن10068142021024240

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0ثانوية اسماء للبناتادبيزهراء محمد ناجي محمد10069112022100017

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0ثانوية الزمر للبناتادبيمروة خالد وليد احمد10070212022126014

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0ثانوية االنتصار للبناتادبياستبرق هيثم فاضل مخيف10071122022126001

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0اعدادية القدس للبنينادبيعلي عبد الجبار عبد الستار عطا هللا10072102021014038

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0ثانوية الحضارة للبناتادبيمريم فراس رياض مجاهد10073122022135024

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتادبينبا محمد هاشم محمد10074262022251022

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0اعدادية المرتضى للبنينادبيعلي اسماعيل فليح سلمان10075282021002045

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0اعدادية المهج للبناتادبيهدى محمد جاسم فهد10076142022102111

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيطيف عامر شحاذه صالح10077122022100023

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيمتمم انور حميد مهدي10078102021004025

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبياحمد صفاء عبد الكريم هادي10079112021011002

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيزين العابدين عبد الحسين توفيق جاسم10080122021018028
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جامعة بغداد/كلية اللغات405.0ثانوية الريحاني االهلية للبنينادبيسجاد نصير كاظم محمد10081142021165004

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0ثانوية المسعودي للبناتادبينور حسن محمود كاظم10082232022095037

جامعة بغداد/كلية اللغات405.0ثانوية ام سلمة للبناتادبيبسمه مروان شوكت عبد الكريم10083102022097007

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيسناريا رعد عبد الغفار ابراهيم10084132022282016

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيهمسه مهند ابراهيم عبود10085142022193046

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0الخارجياتادبياالء حسين عباس حسن10086142022401031

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيحوراء مهدي عبد الرضا محيسن10087142022124020

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيطه حازم طه راضي10088112021180068

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0ثانوية الكرامة للبنينادبيابا تراب عبد الواحد كاظم رحمه10089122021019001

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0اعدادية التسامح للبناتادبيزهراء سامي جاسب مهينو10090142022076057

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0أعدادية الفاطميات للبناتادبينور محمد ناصر جابر10091122022102095

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0ثانوية الزهراء للبناتادبيرغد جاسم ياسر حسين10092112022088015

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيأنسام اركان شاكر محمود10093112022111003

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيجمال ابراهيم جنون صديان10094192021350035

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0اعدادية الخنساء للبناتادبيرفل غالب علي خضير10095132022094018

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0مدرسة الحياة االهلية  في تركيا - سكارياادبيرفاه اركان عبد المجيد كاظم10096132022224001

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0ثانوية زبيدة للبناتادبيزينب كريم عبد الزهره حمزه10097112022108051

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيرائد عمر طالب نايل10098102021160017

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0اعدادية الرميلة للبناتادبيطيبة فاخر جاسم محمد10099152022044069

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيذو الفقار علي باقر اسماعيل10100142021019054

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0ثانوية النبوغ للبناتادبيحال مدحت عبد هللا ابراهيم10101102022098003

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0ثانوية مؤتة للبناتادبيملك محمد عبود جامل10102112022116033

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبياحمد رحيم سلوم مرهون10103112021156004

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0ثانويةابي امامه الباهلي للبناتادبيمالك حميد رشيد عيدان10104192022210014

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد هيثم محمد جاسم10105152021013097

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0اعدادية االعظمية للبنينادبيمحمد باسل محمد حميد10106132021001103

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبياسامه عبد الحسن عبد العالي عوده10107112021180023

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0اعدادية النجاح للبنينادبيسيف صالح حسن علي10108142021027066

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0ثانوية العدنانية للبناتادبيذكرى ثامر محمد نجم10109212022094010

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0ثانوية الذاريات للبناتادبيرانيا علي عبد الكريم ياس10110212022180009

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0اعدادية الخمائل للبناتادبيتبارك علي حمادي عطيه10111122022127010

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0ثانوية العقيدة للبناتادبيايه كريم محمد عبد هللا10112112022074011

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيأيمان جمعه محمد جلوب10113122022231002

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيكاظم سعد عبد ياسر بريسم10114252021209008

جامعة بغداد/كلية اللغات404.0اعدادية العقيلة للبناتادبيتقوى حيدر قاسم هيكل10115152022040024
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جامعة بغداد/كلية اللغات404.0اعدادية حماة للبناتادبيدالل خالد احمد مجيد10116112022084049

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0اعدادية صفية للبناتادبيزينه جبار عبود مسعاد10117142022075142

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0اعدادية الفراتين للبنينادبيغيث كاظم نعيم عبد الحسين10118132021042061

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0ثانوية الفاتح المختلطةادبينور حسين متعب ابراهيم10119122022174019

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيرمله احمد حبيب مجيد10120112022137013

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0اعدادية المثنى للبنينادبيعلي شاكر كريم محمد10121102021022069

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه عبد الكريم عاشور مكطوف10122142022110135

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0إعدادية المروج للبنينادبيعزام احمد محمد نصيف10123142021013079

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0اعدادية االنتصار للبناتادبيزهراء عالء عبد المجيد عبد الحسن10124132022091044

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0اعدادية االخالص للبناتادبيبنين يونس باصي حسين10125112022112025

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0اعدادية زينب للبناتادبيزهراء رعد كاطع جبر10126142022110066

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيفاطمه صالل سعد جبر10127142022146031

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0ثانوية الجوادين للبنين - للوقف الشيعيادبيحسين عالء صاحب حميد10128122021033004

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمصطفى عادل عنيد غليم10129132021007055

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0اعدادية الكرامة للبناتادبيتبارك محمد جاسب هاشم10130142022111011

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0ثانوية بنات العراق للبناتادبياساور فريد شكر حمزه10131112022128003

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0اعدادية الخطيب للبنينادبيسيف نوفل جواد كاظم10132122021034058

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيحسين عدي عبد الحسين كريم10133112021181026

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيذو الفقار عبد الجبار مهاوي عبد هللا10134132021008057

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيزهراء كاظم موزان مطلق10135132022281062

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0اعدادية الروافد للبنينادبيعقيل باسم مقدام صياد10136182021085024

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمصطفى خالد عادل قاسم10137112021180154

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0اعدادية النور للبناتادبيسجى غازي مشرف شيال10138222022156038

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0ثانوية التألف للبناتادبيروان قيس عبد الرزاق عبد الوهاب10139102022133024

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0ثانوية االسوار للبناتادبيزينب حميد عبد جبر10140132022076024

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0ثانوية الطف المختلطةادبيعلي ظاهر فرحان عناد10141212021242004

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0اعدادية عائشة للبناتادبيزهراء كريم عبد هللا عيسى10142142022074044

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0ثانوية الشمائل للبناتادبيرسل سعد كامل عبد هللا10143142022109015

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد ريسان حسن محيسن10144142021024246

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0اعدادية العراق للبنينادبيحسين رعد محمد سوار10145122021009071

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0اعدادية بغداد للبناتادبيدانيه حسين عبد الباقي مهدي10146102022117018

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيرتاج علي عزيز ضاوي10147142022136026

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0ثانوية عمورية للبناتادبيرقيه حيدر كاظم عبد هللا10148272022098008

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0اعدادية التسامح للبناتادبيهبه هللا نشأت عبد هللا حسن10149142022076133

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيحسين ياسين عبد االمير علوان10150232021073007
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جامعة بغداد/كلية اللغات403.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمحمد عدنان كشكول حسين10151132021034123

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيطالل سعد جاسم محمد10152112021053066

جامعة بغداد/كلية اللغات403.0اعدادية العراق للبنينادبيكرار باسم سعيد عبد هللا10153122021009211

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0اعدادية النهروان للبنينادبيحسن احمد عبد سلمان10154152021020016

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0ثانوية الكرامة للبنينادبيمصطفى عبد الكريم كاظم البد10155122021019021

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيحذيفة مثنى عبد العظيم طه10156132021015012

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيعالء ياسين خضير بخيت10157112021203146

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيمحمد كريم جبار مرهج10158112021053104

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي عماد صدام حربي10159152021013063

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمصطفى ياسين خليل اسماعيل10160212021065085

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0اعدادية ام القرى للبناتادبيسجى محمد عذاب حميد10161142022079081

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيمريم غياث ابراهيم محمود10162122022096043

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0ثانوية الميسرة للبناتادبيزيتون صاحب حسن عاصي10163112022139010

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0ثانوية الفارابي للبنينادبيحسين كوان مخيبر محمد10164212021026023

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0اعدادية الداخلية للبنينادبيعبد المهيمن عمر محمود مهدي10165102021033025

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0اعدادية االصيل للبناتادبيسارة جمال عبد الغني مطلك10166112022064036

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0اعدادية العراق للبنينادبيامير حسن علوان خيون10167122021009021

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبينبأ قاسم عبد الكاظم محسن10168102022106044

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0مدرسة دار السالم االهلية في تركيا-غازي عنتابادبيغدير رسول نجم عبد10169132022218002

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0اعدادية المتنبي للبنينادبييوسف صالح مهدي ساحل10170102021027080

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمسلم عقيل علي مشحوت10171132021011101

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيساره نصير رشيد راضي10172142022071043

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمؤمل حيدر حسن طعمة10173132021007043

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمرتضى نجاح علي عبد هللا10174132021012122

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيمينة سعد فاضل كاظم10175262022126102

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0اعدادية العامرية للبناتادبيزهراء عماد خزعل خضير10176102022118021

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0اعدادية الشماسية للبنينادبيمجبل محمد مجبل عبد10177132021023048

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0اعدادية العامل للبنينادبيياسين وليد خالد خليل10178112021015093

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيايوب نبيل فاضل عباس10179102021015014

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيشمس علي سالم حفاتي10180112022136051

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيطه ناظر صابر محسن10181102021004014

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0اعدادية األوفياء للبنينادبيمصطفى إسماعيل السيد فرحات10182192021078057

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيصهيب سلوان مولود خطاب10183112021156038

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتادبياسالم نهاد حسن صالح10184142022141001

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيضحى شاكر نعمه برهان10185142022139033
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جامعة بغداد/كلية اللغات402.0اعدادية شفق النور للبنينادبيرضا فاضل خلف صالح10186142021061032

جامعة بغداد/كلية اللغات402.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيحيدر جاسم محمد علوان10187112021053040

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0اعدادية الهدى للبناتادبيمريم عمار جواد عامر10188152022047091

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0اعدادية الشعب للبناتادبيعذراء صالح حسن خضير10189132022098114

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيحسين صفاء حامد محمد10190112021033021

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0اعدادية البراق للبنينادبيعلي هادي جاسم سعد10191152021002124

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيطيبه ثامر عزيز حسن10192102022099023

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0ثانوية فدك للبناتادبيبنين علي ثامر عباس10193142022070018

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0اعدادية التعاون للبناتادبيفاطمه باسم محمد ابراهيم10194112022105053

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيياسر عدنان ندى ماهود10195122021202227

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0اعدادية الفاروق للبناتادبيشمس امين خليل ابراهيم10196102022119016

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0اعدادية السويس للبنينادبياحمد عزام مهدي سبع10197132021006007

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0اعدادية يافا للبناتادبياسيل حيدر سعدي علوان10198132022107007

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0ثانوية االعتماد للبناتادبينبأ حيدر عسل حسين10199142022191055

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين صباح ثامر سلطان10200142021024080

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0اعدادية السياب للبنينادبيعقيل ماهر علي حسين10201112021028069

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيايه رعد فرج محمد10202132022111014

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0الخارجيونادبيبالل محمد كاظم علي10203142021400041

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيكرار عبد علي فرهود عفات10204152021074087

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينادبيحسين هادي غميس علي10205222021079012

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0اعدادية البشير للبنينادبيوسام عبد حيدر ساري10206142021036133

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0اعدادية المهج للبناتادبيحنين حيدر سالم حسن10207142022102014

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيدار الجالل علي احمد نور الدين10208102022084007

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0ثانوية االنتصار للبناتادبيرؤى محمد عبد الجبار عبد الستار10209122022126009

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0ثانوية االخيضر للبناتادبيزينب فرحان عبد هللا جبر10210122022116020

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمحمد عقيل عبد زيد بشير10211142021005052

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0ثانوية المربد المختلطةادبيغفران عبد نجم حمام10212112022152005

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعبد العزيز علي عزيز جاسم10213112021009057

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيمها ايوب يوسف حسان10214142022099081

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0اعدادية الماثر للبناتادبيدعاء سليم عبد الحسن خلف10215152022051044

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0ثانوية النجاة للبناتادبيساره عالء عيدان عبد االمير10216282022095037

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزهراء مشتاق طالب عبد10217222022170031

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0اعدادية المسرة للبناتادبيزهراء عيسى منصور حسين10218152022041030

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0اعدادية الفكر للبناتادبيفاطمه نعيم شنيشل عبد هللا10219152022056062

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0ثانوية حطين للبناتادبيمنار صالح محمد جاسم10220102022079025
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جامعة بغداد/كلية اللغات401.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيعذراء حسين عبيس عبود10221272022102117

جامعة بغداد/كلية اللغات401.0اعدادية التسامح للبناتادبيرسل كريم عبيد سايب10222142022076046

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0ثانوية الصفاء للبنينادبيجعفر عقيل مسلم داود10223142021167007

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0اعدادية ام القرى للبناتادبيديانه علي حاتم لطيف10224142022079044

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيدانيه محمد طالب عبد الكريم10225112022137009

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيساره ناجح نوري حسين10226122022134094

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيسجاد مهدي علي مهيدي10227122021018032

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيسجاد حيدر علي حسين10228152021015051

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0اعدادية السويس للبنينادبياحمد عدنان اكرم حميد10229132021006004

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0اعدادية البتول للبناتادبيهبه مجيد حسين علي10230112022072137

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيمريم عبد الرحمن رجب عبد هللا10231112022087023

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيابرار محمد داود سلمان10232122022016001

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0ثانوية القدس المختلطةادبيشهالء ابراهيم محمد علي10233112022168004

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0اعدادية ام القرى للبناتادبياطياب حميد نغيمش عباس10234142022079006

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيمحمد ستار جبار حمود10235152021072185

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةادبيمحمد خضير عباس عبد هللا10236182021342091

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيزهراء هاشم راضي كاظم10237122022102052

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0الخارجياتادبيريام فاضل مجبل حسن10238122022401057

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبييوسف صادق كريم علي10239142021005070

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0ثانوية المنصور األهلية للبناتادبيفردوس جواد كاظم علوان10240102022081006

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبينبأ سالم اسماعيل نايف10241112022220077

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيمرتضى وعد حسن طاهر10242122021206056

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعباس ريحان ابراهيم كريم10243142021049036

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيعالء الدين طالب عكله خلف10244192021109048

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0اعدادية التعاون للبناتادبيسرور ضياء عبد الكاظم عبد10245112022105039

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيداليا طالب علي مهودر10246122022085012

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0اعدادية حماة للبناتادبيمينا ثامر رشيد احمد10247112022084148

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0اعدادية البتول للبناتادبيرنا برهان عيدان جاسم10248112022072046

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0اعدادية البتول للبناتادبيريام ابراهيم عبدالوهاب محمد10249112022072049

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0اعدادية االمال للبناتادبيسجى حامد حسين رميض10250112022070041

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمصطفى عماد اياد جواد10251112021180162

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيحميد رعد حميد شنوار10252262021044017

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0اعدادية التسامح للبناتادبيمريم فؤاد عبد الزهره شلش10253142022076112

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيمصطفى عباس علي كاظم10254112021202065

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيرسل داود سلمان علي10255122022117012
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جامعة بغداد/كلية اللغات400.0ثانوية الدجيلة المختلطةادبيايات حنون هاشم مسافر10256262022152001

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0ثانوية بغداد األهلية للبناتادبيزهراء حسين علي معيوف10257112022107007

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيليث حيدر علي خضر10258152021015091

جامعة بغداد/كلية اللغات400.0اعدادية الفراتين للبنينادبيعمار حيدر قاسم ناصر10259132021042058

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0ثانوية دجلة للبناتادبياكرام طارق فاضل علوان10260102022095007

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0ثانوية الغفران المختلطةادبيسالم شامل رشيد حنتوش10261102021150008

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0ثانوية االعتماد للبناتادبيرسل ايسر نعيم ناصر10262142022191020

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية النهروان للبنينادبيعلي عبد الخالق علي محمد10263152021020087

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0ثانوية جوارجرا للبناتادبيهديل باسل صالح الدين داود10264312022031037

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0ثانوية االوزاعي المسائية للبنينادبيانس عبد القادر محمد خالد10265122021203008

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيزهراء عماد كاظم راضي10266132022111053

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيتبارك علي مطشر لعيبي10267142022115013

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيمريم قائد احمد جاسم10268142022084012

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء عدنان صبيح فاضل10269132022080037

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0ثانوية االخالص للبناتادبيسجى مزهر نعمه ابراهيم10270122022099049

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية الخبير للبنينادبيحسين عبد الكريم عيسى سويد10271112021007024

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية الحفرية للبناتادبيرقيه محمد محسن يوسف10272262022091021

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعبد هللا مثنى هاشم مزعل10273132021034074

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيرباب طه يونس كريم10274122022100008

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية البلد االمين للبنينادبياحمد حكمت سلمان هزاع10275112021033004

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية الفاروق للبنينادبيعلي ثائر جبار شوكه10276132021014047

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية االصالة للبنينادبيسيف علي حسين مالح10277262021035058

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية االعظمية للبنينادبيعمر راسم عبد الوهاب جاسم10278132021001085

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيشيماء سعد صاحب جواد10279122022087040

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية بغداد للبناتادبيروال محمد فراس فتاح محمد10280102022117022

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيالحسين علي فاضل عزيز10281212021016002

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء محمد غريب خلف10282132022070041

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية الرافدين للبنينادبيحيدر جميل ملبس علي10283152021001041

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية الشماسية للبنينادبيحسين عباس فاضل حسن10284132021023015

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0ثانوية االفكار للبناتادبيزهراء رائد ابراهيم عويد10285132022120011

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية االعظمية للبناتادبيريام سعد منعثر عطيه10286132022073053

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبييوسف فالح عبد الحسن كاظم10287272021006062

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0ثانوية سومر للبناتادبيفاطمة محمد جبار سلمان10288142022072075

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية الغزالية للبنينادبيمنتظر سعد صالح زبيدي10289102021008129

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0ثانوية البسمة االهلية للبناتادبيبنين مصطفى سلمان سالم10290112022147001
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جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية عنة للبنينادبييونس عبد هللا رجب عبد هللا10291192021021017

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0ثانوية تبوك للبناتادبيداليا دريد حسين علوان10292112022102011

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية االمين للبنينادبياحمد عبد الغفار عامر نعيم مهدي10293102021018001

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيحسن جليل هاشم حسين10294102021024019

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبياحمد مفيد علي جخيور10295152021011005

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0إعدادية المروج للبنينادبيحسين ستار جابر عطيه10296142021013026

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0ثانوية دجلة للبناتادبيشمس رائد عبد الستار عبد الرحمن10297102022095049

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيحسين علي صالح مهدي10298272021006015

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيايمان احمد عبد الصاحب عبد الكريم10299152022045010

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0ثانوية نور الهدى للبناتادبينوره حسين جاسم عبد10300142022124062

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيزياد طارق احمد شكر10301262021015031

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية العراقي للبنينادبيعلي الرضا عبد الكريم حسن كاظم10302102021005039

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيغدير علي بادي هارف10303132022078020

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0ثانوية تبوك للبناتادبينور وليد كريم عبد10304112022102057

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0ثانوية سامراء للبناتادبيعائشه محمد مهدي صالح10305182022180028

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيليث لطيف عبد عون خالف10306122021206042

جامعة بغداد/كلية اللغات399.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد حسن هادي احمد10307142021026100

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيحسن فالح عبد الحسن زغير10308152021017028

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0ثانوية بابل للبناتادبيزينب احمد صباح عبد الكريم10309122022095017

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0ثانوية الخلود للبناتادبينور علي جبار كاظم10310122022093042

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيصفا صباح عباس عبد هللا10311102022111024

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعلي عمر عادل عباس10312102021015060

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية النصر للبناتادبينرجس جليل حداد حسين10313122022112106

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية المسرة للبناتادبيشهد عمار عبد العباس بهار10314152022041040

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية الكوثر للبناتادبيايمان محمد خلف عبد10315192022173005

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيمحمد حماد شهاب احمد10316192021054025

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية االمين للبنينادبيمؤمل محمد جابر غني10317102021018018

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية الفداء للبناتادبيمريم يوسف سهام اسماعيل10318142022100098

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيحوراء عبد الكريم خميس شالل10319212022100016

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0ثانوية الوفاق للبناتادبيشهد سلمان عالوي سلمان10320122022103033

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية البلديات للبنينادبيمصطفى احمد علوان عبد هللا10321142021037213

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيسجاد ناصر لهواك كاظم10322132021026033

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيحيدر مطشر حمد خضير10323142021029029

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبياحمد سعد محمود حميد10324112021059008

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيحسين حامد عبد الساده مطرود10325122021003018
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جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية االنصار للبنينادبيابراهيم علي عبد الحسن منصور10326132021003002

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0إعدادية المروج للبنينادبيكرار نصير سالم علوان10327142021013118

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمينا حازم محمد حسين علي10328122022134163

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية االصالة للبنينادبيسامر محمد صالح حسين10329262021035047

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0ثانوية النبوغ للبناتادبيديمه قصي حميد رشيد10330102022098005

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية الفردوس للبناتادبيشهد خالد داود محسن10331132022118091

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد ياسين ياسر عبد الرضا10332142021026109

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية بغداد للبناتادبيمالك امين حسن رسن10333132022070076

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيشمس حسين جواد حاجم10334142022098022

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد رياض داود سلمان10335142021027113

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية المثنى للبنينادبياحمد هاشم حسن ناهي10336102021022019

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبياريج وليد كامل جاسم10337102022099004

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيسجاد عصام جبار قاسم10338132021025025

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيمصطفى علوان مرهش عياده10339112021189119

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0ثانوية االخيضر للبناتادبيشهد اسامه حسين علي10340122022116025

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية الفداء للبناتادبييقين محمد صاحب فعل10341142022100124

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية الفردوس للبناتادبيعذراء علي عبد الحسين عبد10342132022118103

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية المنار االهلية للبنينادبيعلي احسان صاحب جبار10343252021022003

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيحسن كاظم عبد الرضا هويرف10344152021072035

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0إعدادية المروج للبنينادبيعلي حسين جبار دكمان10345142021013084

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية حيفا للبناتادبينرجس وسام عبد المحسن حسن10346232022122054

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0ثانوية الخضراء للبناتادبياسراء ياسين مخلف عبد10347102022089001

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيشهد احمد حمزة نوري10348132022100029

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية يافا للبناتادبيميسم محمد ابراهيم حمدان10349132022107134

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0إعدادية المروج للبنينادبيحيدر فرج عبد هللا حسن10350142021013036

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيتبارك عبد الرزاق خلف عبد10351112022114006

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0ثانوية نور العلم للبناتادبيعائشة حامد محمود حمد10352112022118023

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيحيدر اكرم داود محمد10353142021005022

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمحمد علي كاظم شرهان علي10354132021007048

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية الخيزران للبناتادبينبأ جسام عبد خليل10355212022147059

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيغفران علي عبد الحميد صالح10356112022158008

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية العزة للبناتادبيفاطمه فرزدق خضر صبري10357122022118052

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية الهدى للبناتادبيامنه علي جاسم داود10358152022047006

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمرتضى عبد النبي حمد عميد10359152021013101

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسن عالوي كاظم محمود10360152021015029
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جامعة بغداد/كلية اللغات398.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيرغد احمد بدري سعيد10361112022137011

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0ثانوية الرائد للبنينادبيهشام عقيل فاضل عباس10362102021001039

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0الخارجيونادبييحيى محمد زغير حسين10363152021400183

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية البلديات للبنينادبيمنتظر علي حسين علي10364142021037234

جامعة بغداد/كلية اللغات398.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيفاطمة حميد سلمان حرش10365262022126075

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيياسر عمار صباح جعفر10366102021004031

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد علي عبد قاسم10367142021049003

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيامنه نجم عبد االله عبد علي10368122022102012

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية ام القرى للبناتادبيساره ثائر حسن يوسف10369142022079078

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية الياقوت للبنينادبيحمزه حسن علي مهدي10370272021038025

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0ثانوية المعالي للبناتادبيحوراء عماد عبد هللا حمودي10371142022127020

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسيني حميد علي سمير10372152021015043

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية المستقبل للبناتادبياماني صالح عبد محمد10373112022101004

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية سيناء للبنينادبيعبد السالم خضر عباس حسن10374132021019017

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية النهار للبناتادبيفاطمه احمد عبد كاظم طاهر10375112022127047

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيشيرين مظفر عطوان حسن10376132022111076

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية صفية للبناتادبيزينه عدنان كاظم عوده10377142022075143

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيسامر سبع خماس ابراهيم10378112021181032

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيعلي حسين علي عباس10379142021200108

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحسين علي حسين ضايع10380142021019041

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيحسين رحيم سيد عرار10381142021029017

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية الشيماء للبناتادبينبأ سعد محسن عبد الساده10382122022098071

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية السياب للبنينادبيصادق محمد حميد عبد10383132021030012

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0ثانوية السجى للبناتادبيطيبه علي ابراهيم خضير10384112022138025

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي حسين سرحان شمخي10385152021008104

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيزهراء كاظم سرحان لفته10386142022134044

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية السياب للبنينادبياحمد محمد حاوي معيبد10387112021028007

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيايه علي رجب رحيم10388142022095005

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية الخضراء للبنينادبيسالم احمد عواد حسن10389102021013021

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية المسرة للبناتادبيزهراء حسين مجيد حمادي10390152022041026

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبييوسف ضياء ياس عباس10391112021202073

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0ثانوية حطين للبناتادبيسجى عادل عليوي معروف10392102022079014

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيالزهراء محمد مهدي صالح10393212022155009

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0ثانوية الجامعة للبناتادبيمالك خالد احمد سلمان10394102022091033

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيلنيا كامران ابراهيم عثمان10395132022086056
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جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية النورين للبنينادبيحسين خضير عباس فرحان10396142021004018

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيسجى شاكر خشن الزم10397152022049056

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيرسل خالد عبد الجبار سرحان10398112022158003

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية الرميلة للبناتادبيطيبه رحمان عمران عبد الحسين10399152022044070

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيوئام طاهر علي محمد10400142022124064

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0ثانوية الغدير للبنينادبيعقيل صفاء حسن شقي10401222021050028

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينادبييوسف احمد فاضل كامل10402102021025008

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0الخارجياتادبيايالف وليد عبدالحسين مصطفى10403212022401014

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية العراق للبنينادبيطيف كاظم حسن زاير10404122021009139

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيحسين كريم عبد علي عبد الحسن10405132021009053

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية الرضوان للبنينادبيحذيفة محمود احمد محمد10406112021034009

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0الخارجياتادبيوهام مثنى مهدي صالح10407112022401235

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0ثانوية الشفق للبناتادبيطيبه عبد منصور زوير10408112022117039

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية الشيماء للبناتادبيدعاء حسين حميد عبيد10409122022098023

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبياحمد علي شريف جابر10410142021030002

جامعة بغداد/كلية اللغات397.0ثانوية االمال للبناتادبيندى ابراهيم عبود احمد10411212022153051

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية المسرة للبناتادبيزهراء محمد عبد الزهرة هاشم10412152022041031

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0ثانوية ام البنين للبناتادبيفرقان علي احمد حسين10413132022080068

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية الجمهورية للبناتادبينبأ محسن سعدون اسماعيل10414112022068066

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية العامل للبنينادبيعباس كمال عاشور عتيوي10415112021015040

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيزهراء ياس خضير ديوان10416112022104041

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0ثانوية الفارابي للبنينادبيحسن جاسم علي صادق10417212021026013

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينادبيمصطفى هيثم محمود مسير10418132021255061

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحسين حميد سلمان محمود10419142021019037

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيبشرى حاتم عبد هللا محمد10420112022137004

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية رفيدة للبناتادبيغفران كريم كاظم علوان10421112022106047

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية القدس للبناتادبيعلياء قصي علوان محمود10422212022110032

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية الرميلة للبناتادبيهبه مصطفى محمد خنجر10423152022044104

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيخلدون عالء كامل كزار10424152021008062

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعباس نصير عبد الحسين مهدي10425132021045049

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيعلي جبار عباس رمضان10426142021018058

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية االنصار للبنينادبيمحمد نبيل محمد علي ياسين10427132021003055

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0ثانوية الريحاني االهلية للبنينادبيمرتضى محمد مركن فليح10428142021165012

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيامنه احمد وحيد خليفه10429142022067010

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبيغيث ليث عبد هللا محمد10430212021024030
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جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمه هاشم شمام جابر10431142022133070

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية الكرامة للبناتادبيانسام داود سلمان محمود10432132022101009

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية الطالئع للبنينادبيحسين علي حمد خلف10433162021012010

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0الخارجيونادبيعبد هللا جاسم محمد كاظم10434142021400134

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0ثانوية المدائن المختلطةادبيمنتظر عادل نجم علي10435212021227013

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية التقى للبناتادبينبأ طارق فليح حسن10436112022071097

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيميار مصطفى صهيب مصطفى10437122022096048

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيشيماء لؤي عبود سلمان10438132022110018

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية المهج للبناتادبيطيبه حسين فيصل مهنا10439142022102058

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية صفية للبناتادبيمنار هادي ثجيل جحيل10440142022075217

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية الخمائل للبناتادبيفاطمه جعفر حسين علي10441122022127078

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0ثانوية الزهراء للبناتادبيايات اسماعيل شريف كاظم10442112022088003

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيسجى بشار جبار سابط10443142022124037

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيايات احسان شاكر محمود10444102022109018

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية العراق للبنينادبيحسين علي سرحان ماضي10445122021009080

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0ثانوية وهران للبناتادبيشهد ثائر فاضل عبيد10446112022115012

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمحمد احمد محسن عبد الجبار10447142021005046

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد ثامر طاهر جبر10448112021009003

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيهارون خليل ابراهيم حمادي10449112021181130

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد هللا علي عباس حسين10450112021011048

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية الصفا للبنينادبيعلي اياد جاسم محمد10451132021029043

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية الفاروق للبناتادبيهاجر عبد الستار مخلف صالح10452102022119033

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0ثانوية القيم االهلية للبناتادبيزهراء كريم نايف ابراهيم10453142022149007

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعلي سعد جبار حسين10454142021174053

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية الرباب للبناتادبيهدى حميد مرهج كزار10455122022125129

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية الخبير للبنينادبيعلي براء جالب عاجل10456112021007059

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0ثانوية الوثبة للبناتادبيصفا حسين كريم حمزه10457102022105012

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية االبتكار للبنينادبيحمزة صبيح جاسم محمد10458112021151018

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية النجاح للبنينادبيعلي قاسم داود سلمان10459142021027100

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية الغزالية للبنينادبيكرار كريم وحيد الزم10460102021008089

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيعمر علي عدنان عبد الرزاق10461142021020039

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية الصفا للبنينادبيعبد السالم محمد جاسم حمادي10462132021029032

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية البتول للبناتادبيرقيه محمود شاكر خميس10463112022072045

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيكرار باسم كسار عبد10464152021008135

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيمرتجى محمد رضا حيال10465102021004029

صفحة ٢٩٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه عامر مجيد عذيب10466142022110134

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء كاظم شواي جابر10467112022077026

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية البيان للبناتادبيرسل كاظم جاسم كاطع10468102022096039

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء هيثم عبد عون محمود10469122022127040

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية الشيماء للبناتادبيساره ستار زاير قمندار10470122022098047

جامعة بغداد/كلية اللغات396.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب كريم قاسم سلمان10471132022118079

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية بلقيس للبناتادبيحوراء علي حسين عبود10472142022140011

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية االزدهار للبناتادبيمريم عائد عبد الحسين خالف10473122022090072

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية البلديات للبنينادبيكرار كريم عبد الرضا صالح10474142021037177

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0ثانوية عشتار للبناتادبيصبا شاكر محمود داود10475112022086020

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيمرتضى علي لفته جار هللا10476132021008138

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0ثانوية االمال للبناتادبيحنين جواد مهدي نوار10477212022153014

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0ثانوية المسك للبناتادبيلبنى حسين احمد حسين10478142022119044

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية النجاة للبناتادبيزينب امين نحو شريف10479152022042034

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيعمار علي محمود علي10480142021169034

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعلي نوري خضير فارس10481142021174059

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعلي قاسم محمد جواد10482112021181081

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيزينب حيدر عزيز الزم10483132022100022

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0ثانوية الربيع للبناتادبيورود امجد عبد الرزاق ابراهيم10484122022081027

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0خارجيونادبيمحمد سليم محمد عبد10485192021400097

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0ثانوية المناهل للبناتادبيمالك وليد خالد علي10486132022126037

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0ثانوية المهند للبنينادبيعلي حسين الطيف حسين10487112021047014

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية الحقالنية للبناتادبينبأ محي محمد علي10488192022178033

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0ثانوية لقمان الحكيم المسائية للبنينادبيرسول باسم محمد ابراهيم10489122021211008

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0ثانوية الوثبة للبنينادبيوالء جواد كاظم شعالن10490272021017092

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0ثانوية تبوك للبناتادبيغفران عارف جمعه يوسف10491112022102037

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية البيان للبناتادبيحنين جاسم مطشر سلمان10492102022096031

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبياية سالم حسن جبار10493112022136006

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية الوارثين للبنينادبيسجاد مهدي صالح علي10494152021013049

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0ثانوية الرباط للبناتادبيزهراء صفاء عبد الكاظم عطيه10495112022121038

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيشهد علي حربي حميد10496112022215050

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية الرميلة للبناتادبيزينب جاسم علي حمود10497152022044048

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبياحمد وسام قاسم خشان10498152021008018

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية البلديات للبنينادبيسجاد سعد دعير حمود10499142021037084

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية الشعب للبناتادبيهاجر سلمان ناصر موسى10500132022098175
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جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية قباء للبنينادبيعبد القادر كريم حواس كاظم10501152021010035

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيقاسم حسين قاسم حزام10502142021174063

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية النصر للبناتادبيبنين محمد شيهان جاسم10503122022112013

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0الخارجياتادبيسجى عباس كاظم فارس10504112022401116

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيميرنا ناطق انور رمو10505142022223056

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0ثانوية النضال المختلطةادبيعلي حسين كاظم غالي10506112021157015

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية المتنبي للبنينادبييوسف سعد محمد عزيز10507132021017117

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية الحكيم للبنينادبيصدام هادي جياد محمد10508112021032022

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد حكمت عبد هللا غضيب10509142021038125

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية التحرير للبنينادبيمقتدى عالء جواد كريم10510282021004143

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية الداخلية للبنينادبياياد محمد عواد فكاك10511102021033012

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء سعد علي حسين10512102022125010

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحسين علي حسين علي10513132021012033

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيحمزه اسماعيل كريم اسود10514112021156024

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيايه سعد مزهر حداد10515152022048016

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية الشعب للبناتادبيضحى جمال فاضل مزهر10516132022098113

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيلجين محمد عبد الجبار نصيف10517112022136070

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيسجاد احمد عبد هللا شايع10518142021018035

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبينبراس كريم جالب ساجت10519152022080122

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمصطفى صايل حسين علي10520192021040047

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيعمار امير مجيد ياسين10521122021044061

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيمريم عامر حسن خضير10522132022172007

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيأيات أحمد كاظم اسماعيل10523142022193002

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيزهراء جبار هاشم جباره10524132022123013

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيمنار طالب عباس عنبر10525142022193033

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء حسن فالح حسن10526142022140020

جامعة بغداد/كلية اللغات395.0ثانوية فدك للبناتادبينبأ ناصر خميس عليان10527142022070100

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية يافا للبناتادبيحوراء هيثم حسن عليوي10528132022107040

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيرسول جواد كاظم عبد هللا10529142021210034

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية الطارق للبنينادبيياسر غازي شوكت كريم10530102021042021

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0ثانوية البنوك األهلية للبناتادبيميالد رزاق حسن علي10531132022083011

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد مفلح عواد فزع10532142021024274

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0الخارجياتادبيايه اسعد عبد هللا علي10533122022401022

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء حسين طالب داود10534132022098069

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيفاطمه عبد الكريم جاسم محمد10535132022123031
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جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيديانا عادل قاسم باشخ10536132022086016

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0ثانوية النسرين للبناتادبيغفران سعد فالح غركان10537132022129021

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيامجد باسم الزم محمد10538142021169006

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيسارة عباس سلمان وادي10539282022055056

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية الماثر للبناتادبيغفران قاسم هالل عبود10540152022051104

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيباقر صباح صدام عذير10541142021018010

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيابراهيم ستار اسماعيل فزع10542102021155001

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيعلي كاظم عبد خلف10543122021170034

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية ام القرى للبناتادبيصابرين عقيل حاتم علوان10544142022079094

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمرتضى هادي زيدان هاشم10545152021011054

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية االعظمية للبناتادبيطيبة فاضل مسلم محمد10546132022073083

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية يافا للبناتادبييقين ستار جبار سابط10547132022107166

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0ثانوية زبيدة للبناتادبيهبه ماجد رشودي عبود10548112022108097

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية النجاح للبنينادبيعبد الرحمن نجم احمد نجم10549142021027075

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيحسن فوزي ناصر حسين10550122021003017

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيسلمان جبار عبد سلمان10551142021019079

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية الثقلين للبنينادبيسجاد ستار دخن راضي10552122021048047

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية ام القرى للبناتادبيلينا عامر الطيف نصيف10553142022079120

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيوسام جواد لطيف ضمد10554152021008193

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0ثانوية الرائد للبنينادبيمحمد حسن ثجيل جياد10555102021001033

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية االمل للبناتادبيزهراء حسن علي مطر10556142022144012

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيزهراء شهاب احمد 10557212022291018

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد غانم عبد هللا عباس10558152021001125

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0ثانوية فدك للبناتادبيصبا هيثم علي احمد10559142022070071

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبياشواق ريسان محمد سكران10560122022092006

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية المهج للبناتادبيزينه عادل ابراهيم حسن10561142022102045

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0ثانوية زيونة المسائية للبنينادبيمحمد مثنى عبد الحسين جخيور10562142021209051

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية ام القرى للبناتادبيسهام زويد زعال جاسم10563142022079087

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية البلديات للبنينادبيحسن سعدي مطشر عبود10564142021037041

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيأضواء مسلم جاسم لوتي10565152022046004

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0ثانوية الفتوة المختلطةادبيزهراء جبار صالح عويد10566262022169002

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية الخمائل للبناتادبيفاطمه محمد علي حسين10567122022127088

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية الشماسية للبنينادبيحسين علي رحيم لفته10568132021023017

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيرونق حافظ داغر محمد10569122022231029

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمد ستار جبار مسلم10570102021008109
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جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمحمد مؤيد جاسم محمد10571122021047152

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0ثانوية الوطن للبناتادبيرفل احمد مطير حسن10572192022257014

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعدادية الفاروق للبنينادبيمؤتمن صباح لعيبي جبر10573132021014062

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0اعداية الهدى للبناتادبيطيبة غازي لعيبي كريم10574142022077029

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0ثانوية دجلة للبناتادبيسجى حيدر منصور حسين10575102022095041

جامعة بغداد/كلية اللغات394.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيطيف جاسم سلمان عبد اللطيف10576102021004015

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية المرتضى للبنينادبياحمد عبد المطلب نعيم محمد10577282021002007

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية القدس للبنينادبيعبد هللا فراس نايف حمد10578102021014030

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسن جاسم علوان طرفه10579142021003022

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبياوهام عيسى علوان عويد10580152022055005

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية المصطفى للبنينادبيامير كريم شويلف كاطع10581152021009014

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمحمد ماجد سروال عطيوي10582132021011096

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية الماثر للبناتادبيزينب عقيل جاسب يديم10583152022051075

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية البطولة للبناتادبيشهد محمد شاكر محمود10584102022110077

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية الرميلة للبناتادبيغدير وليد عبد سدخان10585152022044076

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية االصيل للبناتادبيميامين رياض عبد االمير حسن10586112022064055

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية العراق للبنينادبيحسين سامي موسى حسين10587122021009072

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيحسين حازم حافظ داود10588142021201061

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0ثانوية الصفاء للبنينادبيليث كريم مانع راشد10589142021167033

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيسجى مصطفى جواد كاظم10590152022050061

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي سالم جاسب سهيمه10591122021009180

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمحمد عمار جبار فليح10592132021011090

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمرتضى علي طعيمه مطير10593142021024288

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيبالل سرحان كامل محمد10594112021053025

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية الثقلين للبنينادبيسجاد مظفر كاظم خلف10595122021048050

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0الخارجياتادبيغفران عبدالخالق داخل عبد10596152022401100

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية صفية للبناتادبينور الهدى عباس لعيبي جكل10597142022075236

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمهدي صالح مهدي حاجم10598132021017108

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية فلسطين للبناتادبيهدير مصطفى صالح اعبيد10599102022114032

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية الموفقية للبنينادبيعلي مجيد نايف جار هللا10600262021056087

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبيمصطفى حسين طراد عكموش10601132021257122

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية العزة للبناتادبينور قيس سعدون عباس10602122022118068

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية النجاة للبناتادبيمروه احمد خضير منهل10603152022042070

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية الكرامة للبناتادبيزينب حازم محمد كنهير10604142022111022

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبينبأ احمد حسن مصطفى10605102022106043
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جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية الشعب للبناتادبيغدير علي غالب حبيب10606132022098116

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا عمر عبد الباقي علي10607102021027041

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية زينب للبناتادبيسجى هاشم سادة صلبوخ10608142022110100

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبييوسف قاسم هادي جبر10609132021015063

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيسجاد بالسم كاظم نوري10610122021003034

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية القطيف للبنينادبيعلي سعد جمعه حريجه10611262021041039

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0ثانوية السراج للبنينادبيكرار كاظم عبد الرحيم مراد10612282021031020

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية الماثر للبناتادبينور الهدى رسول حاتم جاسم10613152022051132

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0الخارجيونادبيحسن عالوي اجخيور مشتت10614152021400040

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية الفردوس للبناتادبيكوثر حسنين عدنان عبد الرزاق10615132022118116

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0ثانوية حطين للبناتادبياساور ذياب مطشر ثامر10616142022068001

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيباقر سلمان خلف عبد علي10617152021015019

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية البسالة للبناتادبيرقيه طارق علي صالح10618132022092023

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0ثانوية البحيرة للبناتادبياية يوسف محمد عيدان10619212022120002

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي محمود عوده عبد نور10620112021011060

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0اعدادية االمال للبناتادبيديار صالح حسن مخلف10621112022070022

جامعة بغداد/كلية اللغات393.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيحسين جاسم محمد عبد الحسن10622252021026003

جامعة بغداد/كلية اللغات392.0ثانوية البسملة للبناتادبيسجى علوان حمود فليح10623112022135018

جامعة بغداد/كلية اللغات392.0اعدادية ام ايمن للبناتادبينبأ عباس حاتم نعمه10624142022134070

جامعة بغداد/كلية اللغات392.0اعدادية النجاة للبناتادبيعسل قيس كاظم عاشور10625152022042054

جامعة بغداد/كلية اللغات392.0ثانوية التفوق للبناتادبيايات نعمه حسين كاظم10626122022113002

جامعة بغداد/كلية اللغات392.0اعدادية المستقبل للبناتادبيريام حسن مطلب حسين10627112022101026

جامعة بغداد/كلية اللغات392.0ثانوية االستقالل للبناتادبيفاطمه انور عبد الكريم جليل10628132022075023

جامعة بغداد/كلية اللغات392.0اعدادية المقدادية للبناتادبينرجس شعبان رجب صفر10629212022140090

جامعة بغداد/كلية اللغات392.0اعدادية شورش للبنينادبيحسن ماجد محمد علي فتالي10630212021076006

جامعة بغداد/كلية اللغات392.0ثانوية المعرفة للبناتادبيفاطمة صباح نوري عداي10631112022133037

جامعة بغداد/كلية اللغات392.0اعدادية االخالص للبناتادبيهاجر عبد الكريم نايف هادي10632112022112158

جامعة بغداد/كلية اللغات392.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسن هادي خليف هويش10633142021003027

جامعة بغداد/كلية اللغات392.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبياكرم حسين علي ضيدان10634122021047013

جامعة بغداد/كلية اللغات392.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبينور ضياء عبد اللطيف كامل10635132022093120

جامعة بغداد/كلية اللغات392.0ثانوية الزهراء للبناتادبينور صباح غالم جمعه10636132022097038

جامعة بغداد/كلية اللغات392.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيسجى قيس احمد اسماعيل10637112022075029

جامعة بغداد/كلية اللغات392.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيغدير حيدر محسن ريكان10638152022046065

جامعة بغداد/كلية اللغات392.0اعدادية النجاح للبنينادبياوس رحيم حمود خميس10639142021027016

جامعة بغداد/كلية اللغات392.0ثانوية الحضارة للبناتادبيطيبه حاكم صلف كشيش10640122022135019
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جامعة بغداد/كلية اللغات392.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعبد هللا صالح مهدي عبود10641112021180083

جامعة بغداد/كلية اللغات392.0اعدادية الوارثين للبنينادبيحسن مثنى صالح حمد10642152021013023

جامعة بغداد/كلية اللغات392.0ثانوية جمانة للبناتادبيغسق طه احمد ساهي10643212022095021

جامعة بغداد/كلية اللغات392.0اعدادية الشيماء للبناتادبيصبا ستار حسين عناد10644122022098054

جامعة بغداد/كلية اللغات392.0اعدادية التعاون للبناتادبيايه حسين طاهر حسن10645112022105011

جامعة بغداد/كلية اللغات580.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيتمارا إبراهيم خليل إبراهيم10646112042215032

جامعة بغداد/كلية اللغات580.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيامنه خالد حمودي خلف10647322042066009

جامعة بغداد/كلية اللغات557.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيزهراء علي كامل لفته10648142042136030

جامعة بغداد/كلية اللغات554.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيموئل عزيز مولى فزع10649112041058139

جامعة بغداد/كلية اللغات553.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينه عبد الكريم عبد الستار خماس10650102042115070

جامعة بغداد/كلية اللغات551.0اعدادية البيان للبناتاحيائيمنار محمد جاسم فياض10651102042096068

جامعة بغداد/كلية اللغات550.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيرسل علي صالح كمر10652132042117101

جامعة بغداد/كلية اللغات542.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائياستبرق عبد البصير عبد السالم اسماعيل10653132042095001

جامعة بغداد/كلية اللغات538.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيسرور صبيح جوده ابو زركه10654102042123037

جامعة بغداد/كلية اللغات537.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الهدى ياسر عبد الحسين رستم10655232042087329

جامعة بغداد/كلية اللغات536.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائينور محمد كاظم حمزه10656102042090119

جامعة بغداد/كلية اللغات536.0ثانوية المسرة للبناتاحيائيزهراء علي صبار محمد10657112042193022

جامعة بغداد/كلية اللغات536.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيدعاء ساهر قاسم عبدالستار10658132042283043

جامعة بغداد/كلية اللغات532.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيأحمد علي صباح علوان10659142041017010

جامعة بغداد/كلية اللغات531.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيظاهر إبراهيم ظاهر حبيب10660102041019066

جامعة بغداد/كلية اللغات528.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيطيف مهدي صالح حسين10661222042421090

جامعة بغداد/كلية اللغات528.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيترتيل قاسم حسن عبود10662232042131023

جامعة بغداد/كلية اللغات526.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيتقى باسم محمد حمودي10663212042103021

جامعة بغداد/كلية اللغات525.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيمحمود عقيل تركي بعيوي10664242041039060

جامعة بغداد/كلية اللغات525.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيزينب حسين عالوي محمد10665122042020052

جامعة بغداد/كلية اللغات523.0ثانوية كويه المختلطةاحيائيغسق كثير يوسف عبود10666312042007001

جامعة بغداد/كلية اللغات522.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيعلي عماد ريسان هادي10667222041035173

جامعة بغداد/كلية اللغات522.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمحمد زياد كاظم عبد10668132041012158

جامعة بغداد/كلية اللغات521.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب محمد ياسر مجبول10669222042128063

جامعة بغداد/كلية اللغات520.0اعدادية العزة للبناتاحيائياساور محمد احمد محمد كاظم10670122042118002

جامعة بغداد/كلية اللغات520.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيباقر رياض عبد الحسين محمد10671252041020010

جامعة بغداد/كلية اللغات519.0اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائياحمد حسين صالح داود10672222041068002

جامعة بغداد/كلية اللغات518.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفيض عدنان هاشم خزعل10673262042132191

جامعة بغداد/كلية اللغات516.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيياسين عالء الدين عبد الستار داود10674112041018152

جامعة بغداد/كلية اللغات515.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيزهراء علي حسون زغير10675132042092031
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جامعة بغداد/كلية اللغات515.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيريم رياض قرياقوس حنا10676142042134067

جامعة بغداد/كلية اللغات514.0ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيا-اسكيشهيراحيائيغاده ليث زيدان حسن10677132042227009

جامعة بغداد/كلية اللغات514.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزهراء خالد نايف شخير10678232042077056

جامعة بغداد/كلية اللغات514.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيحوراء سالم خير هللا مطر10679152042056026

جامعة بغداد/كلية اللغات514.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيهاجر هيثم نعيم هاشم10680272042056453

جامعة بغداد/كلية اللغات514.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمنتظر علي شويل ناهي10681292041002166

جامعة بغداد/كلية اللغات513.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيطيبه محمد كاظم حمزه10682102042090074

جامعة بغداد/كلية اللغات513.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيطيبه باسم جفات وداعه10683112042114065

جامعة بغداد/كلية اللغات513.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيرشا جاسم محمد حافظ10684152042040055

جامعة بغداد/كلية اللغات513.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمنتظر حسين محسن جاسم10685152041017079

جامعة بغداد/كلية اللغات512.0اعدادية زينب للبناتاحيائييقين عماد خنفس طرفه10686142042110246

جامعة بغداد/كلية اللغات512.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائياالء عماد عبد الرزاق عبد هللا10687122042098009

جامعة بغداد/كلية اللغات512.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيعلي احمد جار هللا جاسم10688142041048052

جامعة بغداد/كلية اللغات512.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائينور رائد عبد االمير كريم10689122042117048

جامعة بغداد/كلية اللغات511.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيعلي السجاد مؤيد حسين خلف10690142041026038

جامعة بغداد/كلية اللغات511.0ثانوية الموسيقى والباليهاحيائيزينب عبد هللا خلف حسن10691102042007004

جامعة بغداد/كلية اللغات511.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيعسل عصام رحمان ابراهيم10692142042138027

جامعة بغداد/كلية اللغات510.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم علي ابراهيم مزعل10693142042111233

جامعة بغداد/كلية اللغات510.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيعباس احمد عبد اللطيف حميد10694142041047072

جامعة بغداد/كلية اللغات509.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمنار جعفر مدهوش عطيه10695102042114049

جامعة بغداد/كلية اللغات509.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائياديان رائد جبار خضير10696102042115001

جامعة بغداد/كلية اللغات508.0ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيا-اسكيشهيراحيائيمالك عاطف سالم موزان10697132042227012

جامعة بغداد/كلية اللغات508.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائياحمد رزاق محمد حسب10698122041202006

جامعة بغداد/كلية اللغات508.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيقمر حسين خضير حسين10699122042102067

جامعة بغداد/كلية اللغات508.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء هيثم عذيب مثنى10700152042080166

جامعة بغداد/كلية اللغات507.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيتقوى خليل ابراهيم محمد10701152042080051

جامعة بغداد/كلية اللغات507.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيسجى مؤيد شمخي عاصي10702152042080209

جامعة بغداد/كلية اللغات507.0اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيانور منير وطبان علوان10703112041013008

جامعة بغداد/كلية اللغات507.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمحمد المصطفى مالك محسن زبون10704152041007121

جامعة بغداد/كلية اللغات506.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيسجاد فتحي صبيح ياسين10705112041032033

جامعة بغداد/كلية اللغات506.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيامير عبد هللا حامد حسن10706122041202018

جامعة بغداد/كلية اللغات506.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمصطفى جواد عبد الكاظم بتاري10707152041001123

جامعة بغداد/كلية اللغات506.0ثانوية نور العلم للبناتاحيائيهاجر محمد صالح الدين عيسى10708112042118030

جامعة بغداد/كلية اللغات506.0اعدادية المنعم المختلطةاحيائيعادل عارف حماد سباح10709182041306008

جامعة بغداد/كلية اللغات506.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيبنين حاكم كاظم شنيف10710122042231016
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جامعة بغداد/كلية اللغات505.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمة ثائر صبحي حميد10711142042196075

جامعة بغداد/كلية اللغات505.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيميسم عبد المجيد حمود سالم10712102042101117

جامعة بغداد/كلية اللغات504.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيفاطمه صالح سيف الدين صالح10713312042063083

جامعة بغداد/كلية اللغات504.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيسالي خلدون ابراهيم خليل10714142042145164

جامعة بغداد/كلية اللغات503.3ثانوية المتميزيناحيائياحمد مهدي حسام مهدي10715132041016009

جامعة بغداد/كلية اللغات503.2ثانوية المتميزاتاحيائيشيماء رعد جاسب عاصي10716112042113088

جامعة بغداد/كلية اللغات503.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيدانية وسام فاخر حمزه10717102042114017

جامعة بغداد/كلية اللغات503.0اعدادية دار الزهراء(ع) االهلية للبنيناحيائيمحمد حميد رياح عبد10718252041210012

جامعة بغداد/كلية اللغات503.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى خضير جليل رعيد10719222041002341

جامعة بغداد/كلية اللغات503.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيسرى طالب امتاني وهيب10720142042135022

جامعة بغداد/كلية اللغات503.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيايمان ثامر عبد الستار عبد الرحمن10721102042090019

جامعة بغداد/كلية اللغات503.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيتبارك مشتاق جبار سمير10722132042098031

جامعة بغداد/كلية اللغات503.0ثانوية النضال للبناتاحيائيرسل معتمد نعمه عبد المحسن10723102042102016

جامعة بغداد/كلية اللغات502.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيمحمد راهي بعير علي10724222041054067

جامعة بغداد/كلية اللغات502.0اعدادية النصر للبناتاحيائيمنال احمد محسن شعيل10725122042112226

جامعة بغداد/كلية اللغات502.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيمريم وليد مزيد صوالغ10726152042053065

جامعة بغداد/كلية اللغات502.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد جعفر حسين درويش10727152041071311

جامعة بغداد/كلية اللغات502.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيتبارك عالء عبد الحسين كريم10728122042107051

جامعة بغداد/كلية اللغات502.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيفاطمة حيدر حسين مطشر10729222042143277

جامعة بغداد/كلية اللغات501.0اعدادية الصفا للبنيناحيائيبكر عمر محي الدين محمد10730132041029017

جامعة بغداد/كلية اللغات501.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيعبد الرزاق خضير علي خضير10731182041354063

جامعة بغداد/كلية اللغات501.0ثانوية حطين للبناتاحيائيتبارك خضير عباس منصور10732142042068016

جامعة بغداد/كلية اللغات500.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيحوراء علي شايع كاظم10733142042074044

جامعة بغداد/كلية اللغات500.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيياسمين عصام مجيد عبد علي10734102042115169

جامعة بغداد/كلية اللغات500.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيرانيه عصام حامد اسماعيل10735132042099015

جامعة بغداد/كلية اللغات500.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيتبارك سهل مهدي عكموش10736232042098049

جامعة بغداد/كلية اللغات499.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيهدى ثامر سلمان طعمه10737142042125056

جامعة بغداد/كلية اللغات499.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبد هللا حسين هادي جبار10738242041036089

جامعة بغداد/كلية اللغات499.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيغدير خالد ياسين كاظم10739142042089046

جامعة بغداد/كلية اللغات499.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيزهراء عصام عباس لطيف10740132042096022

جامعة بغداد/كلية اللغات499.0ثانوية المناهل االهلية للبنيناحيائيحيدر سلمان كريم ورد10741142041179011

جامعة بغداد/كلية اللغات499.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيفرح حسين سعيد حميد10742122042105135

جامعة بغداد/كلية اللغات499.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه غالب عبد خير هللا10743102042093025

جامعة بغداد/كلية اللغات499.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيمريم علي طالب عبد الجبار10744132042130056

جامعة بغداد/كلية اللغات498.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمود محمد ابراهيم علي10745312041024166
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جامعة بغداد/كلية اللغات498.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيدالل عالء راجي علوان10746142042190015

جامعة بغداد/كلية اللغات498.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيمنتظر محمد جاسم فياض10747102041008047

جامعة بغداد/كلية اللغات498.0ثانوية سومر للبناتاحيائيحوراء عباس ثامر زويد10748142042072027

جامعة بغداد/كلية اللغات497.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيايمان هاشم جابر فالح10749152042056013

جامعة بغداد/كلية اللغات497.0ثانوية حطين للبناتاحيائياية باسم محمد عليوي10750142042068007

جامعة بغداد/كلية اللغات497.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيحوراء حسين بدو طعمة10751212042152006

جامعة بغداد/كلية اللغات497.0اعدادية جرير للبناتاحيائينبا عبد الرزاق محمد حسين10752122042089085

جامعة بغداد/كلية اللغات497.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيعائشه زيد طارق بكر10753102042118085

جامعة بغداد/كلية اللغات497.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيموج صفاء نوري عبد القادر10754142042105072

جامعة بغداد/كلية اللغات496.8ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمنى بشتيوان كامل محمد10755202042116064

جامعة بغداد/كلية اللغات496.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيموسى كاظم جلوب سلطان10756142041169041

جامعة بغداد/كلية اللغات496.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد الرحمن اسامه جمعه عبد هللا10757102041017041

جامعة بغداد/كلية اللغات496.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيايالف قيس حمود حسن10758142042138005

جامعة بغداد/كلية اللغات496.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيايه حسين علي نعمه10759112042109011

جامعة بغداد/كلية اللغات496.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب كريم حمزة حسين10760102042086043

جامعة بغداد/كلية اللغات496.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي عباس خلف عناد10761122041031116

جامعة بغداد/كلية اللغات495.6ثانوية الفراقد للبناتاحيائيموج عالء الدين عبد خالد10762212042148074

جامعة بغداد/كلية اللغات495.0اعدادية القناة للبناتاحيائيغيد انيس جابر هادي10763132042072061

جامعة بغداد/كلية اللغات495.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيالزهراء حسام عبد هللا عبد الحميد10764142042086003

جامعة بغداد/كلية اللغات494.8ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيزينب لؤي فاضل ابراهيم10765102042100057

جامعة بغداد/كلية اللغات494.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيُرسل عبد السميع نايف عبد اللطيف10766312042063039

جامعة بغداد/كلية اللغات494.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيفاطمة ناصر صفر نور علي10767152042080260

جامعة بغداد/كلية اللغات494.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيلينه باهر فائق اسماعيل10768142042105065

جامعة بغداد/كلية اللغات494.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائينبأ خليل غالب داخل10769152042055111

جامعة بغداد/كلية اللغات494.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيخواطر علي لفته عبد القادر10770102042115032

جامعة بغداد/كلية اللغات494.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيرفل حميد خليفه حاجم10771152042042034

جامعة بغداد/كلية اللغات494.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيشمس ظفار احمد فياض10772112042109066

جامعة بغداد/كلية اللغات493.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائينور رعد احمد شهاب10773212042165089

جامعة بغداد/كلية اللغات493.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيدانيه عمر اكرم عارف10774102042115036

جامعة بغداد/كلية اللغات493.0ثانوية ذو النورين للبنيناحيائيابراهيم علي محمود علي10775112041019001

جامعة بغداد/كلية اللغات493.0ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائياحمد حازم محمد جاسم10776112041210001

جامعة بغداد/كلية اللغات493.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيصفا احمد عبد عون رحيمه10777262042108072

جامعة بغداد/كلية اللغات492.2اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيشمس كاظم عبد الحسين وهيب10778142042196059

جامعة بغداد/كلية اللغات492.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيفاطمه احمد صالح حمادي10779102042101087

جامعة بغداد/كلية اللغات492.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمصطفى رعد عبد الرحيم توفيق10780212041014146
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جامعة بغداد/كلية اللغات492.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيفاطمه علي حسين محمد10781152042044162

جامعة بغداد/كلية اللغات492.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيزينب خزعل فنيطل محمد10782282042061021

جامعة بغداد/كلية اللغات492.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيزينب جعفر عامر حسن10783162042175023

جامعة بغداد/كلية اللغات492.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيعلي حسام حسين عبد10784292041151086

جامعة بغداد/كلية اللغات492.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي احمد كاظم فياض10785132041010077

جامعة بغداد/كلية اللغات492.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيرفيف قحطان عدنان فيحان10786102042117045

جامعة بغداد/كلية اللغات492.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيفاطمه حاتم مغير فرهود10787212042094112

جامعة بغداد/كلية اللغات492.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيزهراء ساجد حميد عطيه10788132042109033

جامعة بغداد/كلية اللغات491.8ثانوية المتميزاتاحيائيداليا احمد سلمان حبيب10789142042094034

جامعة بغداد/كلية اللغات491.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن شهاب احمد حسين10790102041200050

جامعة بغداد/كلية اللغات491.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيمسلم غالب والي نجم10791222041314056

جامعة بغداد/كلية اللغات491.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيحنين جواد موسى محمد10792162042213010

جامعة بغداد/كلية اللغات491.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم قاسم شدهان عبد10793232042109152

جامعة بغداد/كلية اللغات491.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيتبارك حسن عيسى عبد الحسن10794152042048025

جامعة بغداد/كلية اللغات491.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيعذراء هادي عبد الواحد عنيبر10795132042077028

جامعة بغداد/كلية اللغات491.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه محمد حسن ياسين10796132042070188

جامعة بغداد/كلية اللغات491.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الحسين شامي10797122042094128

جامعة بغداد/كلية اللغات491.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيهمام حسيب علي ابراهيم10798202041022145

جامعة بغداد/كلية اللغات491.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الرضا رسول محمد عبد العباس10799292041007188

جامعة بغداد/كلية اللغات490.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد علي شاكر شريف10800252042062859

جامعة بغداد/كلية اللغات490.0النصر النموذجية للبنيناحيائيسامي نظام كريم رزيك10801312041024058

جامعة بغداد/كلية اللغات490.0ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائيمحمد عماد جبار إجعاز10802112041210078

جامعة بغداد/كلية اللغات490.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حسام علي محسن10803222041002190

جامعة بغداد/كلية اللغات579.0ثانوية ايالف للبناتتطبيقيرفاه اكرم مهدي حسين10804142052105009

جامعة بغداد/كلية اللغات533.0ثانوية الكفاح العربي للبناتتطبيقيياسمين عمر سعدي سلمان10805102052092019

جامعة بغداد/كلية اللغات518.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيابراهيم سعد ابراهيم حسن10806112051018003

جامعة بغداد/كلية اللغات511.0ثانوية الكفاح العربي للبناتتطبيقيحفصه عمر علي لطيف10807102052092004

جامعة بغداد/كلية اللغات499.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقيرسل باسم حمادي عالوي10808112052112014

جامعة بغداد/كلية اللغات490.0ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيسما علي حسين راضي10809102052137014

جامعة بغداد/كلية اللغات486.0اعدادية الشعب للبناتتطبيقيام البنين فاضل عباس جالي10810132052098005

جامعة بغداد/كلية اللغات483.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتتطبيقيساره عادل جابر هادي10811122052088017

جامعة بغداد/كلية اللغات481.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيعباس علي خليفه محمد10812112051020036

جامعة بغداد/كلية اللغات480.0اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيفاطمه رعد زكي احمد10813132052073022

جامعة بغداد/كلية اللغات476.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيالباقر محمود نوري ذا النون10814122051002008

جامعة بغداد/كلية اللغات476.0اعدادية النور للبناتتطبيقينور الهدى رعد عواد كاظم10815242052095028
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جامعة بغداد/كلية اللغات474.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيليلى علي بدري ابراهيم10816102052116027

جامعة بغداد/كلية اللغات471.0ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقيمريم مناضل غانم سرحان10817142052149012

جامعة بغداد/كلية اللغات470.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيعبد العزيز احسان عزيز علي10818142051169020

جامعة بغداد/كلية اللغات465.0ثانوية المتميزين-الخضراءتطبيقيابراهيم عبد هللا نصيف صافي10819102051002001

جامعة بغداد/كلية اللغات463.0اعدادية سيناء للبنينتطبيقيعبد هللا مصطفى عبد العاطي السيد يوسف10820132051019015

جامعة بغداد/كلية اللغات461.0ثانوية الفردوس للبناتتطبيقيشهد عبد الجبار احمد محل10821102052090013

جامعة بغداد/كلية اللغات458.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيفاتن محمد باقر حسين10822162052237028

جامعة بغداد/كلية اللغات455.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيفاضل عباس بناوي علي10823142051050021

جامعة بغداد/كلية اللغات453.0اعدادية صنعاء للبنينتطبيقيصديق حامد حسين علي10824232051011010

جامعة بغداد/كلية اللغات452.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيجيهان سالم محمد منسي10825112052110012

جامعة بغداد/كلية اللغات449.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيحسين جبر حميد عطوان10826282051017021

جامعة بغداد/كلية اللغات449.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيدانيه جمال مبدر جلوب10827112052073019

جامعة بغداد/كلية اللغات449.0ثانوية عفك المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين شاكر علي10828242051208028

جامعة بغداد/كلية اللغات448.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحيدر اسعد احمد عبود10829232051020026

جامعة بغداد/كلية اللغات448.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيطارق زياد ناصر ابراهيم10830192051012025

جامعة بغداد/كلية اللغات446.0الخارجياتتطبيقينور حميد عبدالواحد العيبي10831282052401014

جامعة بغداد/كلية اللغات446.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيرضا سعد عبد هللا داود10832142051047044

جامعة بغداد/كلية اللغات442.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيرنج سامان حميد نادر10833122051006018

جامعة بغداد/كلية اللغات440.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيتبارك حسين خليل سالم10834112052068013

جامعة بغداد/كلية اللغات440.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيروان عقيل يحيى مسلم10835102052117019

جامعة بغداد/كلية اللغات439.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيصفا مياس اكرم جميل10836142052106025

جامعة بغداد/كلية اللغات439.0اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيحسين منصور محمد عايد10837262051044011

جامعة بغداد/كلية اللغات439.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتتطبيقيزهراء سالم ياسر مجبور10838222052432007

جامعة بغداد/كلية اللغات438.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقييسار اياد محسن ضمد10839142051009089

جامعة بغداد/كلية اللغات438.0ثانوية اسوان المسائية للبناتتطبيقيامنه علي عبد االمير صالح10840102052221004

جامعة بغداد/كلية اللغات437.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيهدى حسين علي منهل10841112052073075

جامعة بغداد/كلية اللغات435.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيزهراء علي ابراهيم علي10842162052219016

جامعة بغداد/كلية اللغات435.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقيآيه سامي كامل عجرم10843232052122001

جامعة بغداد/كلية اللغات434.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيزينب علي حسين جبر10844112052110022

جامعة بغداد/كلية اللغات434.0ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيرحمه احمد فيصل عبد10845102052089005

جامعة بغداد/كلية اللغات434.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيلطيف حامد لطيف محمد10846112051009067

جامعة بغداد/كلية اللغات433.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمصطفى جاسم علي عبد10847112051058163

جامعة بغداد/كلية اللغات432.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيمصطفى محمد محمود عيسى10848132051006065

جامعة بغداد/كلية اللغات432.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيكرار جمال عبد الرزاق عبيد10849142051200114

جامعة بغداد/كلية اللغات432.0ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيغاده حسين عبد هللا ابراهيم10850132052075019
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جامعة بغداد/كلية اللغات432.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقييوسف مرتضى كامل عبد الحسين10851102051003058

جامعة بغداد/كلية اللغات432.0ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيعز الدين رائد حميد فرحان10852322051010017

جامعة بغداد/كلية اللغات431.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي اصغر رائد ناصر يوسف10853132051010052

جامعة بغداد/كلية اللغات430.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمنجد عالء عبد الملك ياسين10854282051012099

جامعة بغداد/كلية اللغات429.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيزيد هيثم مزهر سبع10855102051026050

جامعة بغداد/كلية اللغات426.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمحمد حامد حسين هويجل10856282051012075

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد575.0اعدادية االمال للبناتادبيعائشه ابراهيم محمد جاسم10857112022070056

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد573.0اعدادية الشعب للبناتادبيبتول خالد ولي نامدار10858132022098015

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد566.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيعلي عبد المحسن مزاحم عباس10859182021127037

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد564.0اعدادية االنفال للبناتادبيمريم عيسى عبد الرزاق خلف10860102022101062

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد563.0ثانوية العراق للبنينادبياحمد فراس عبد هللا فطاس10861142021040003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد559.0ثانوية الزهراء للبناتادبيزهراء صالح حميد ديوان10862132022097015

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد558.0اعدادية المستقبل للبناتادبيضحى صادق ابراهيم نصيف10863112022101041

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد556.0اعدادية االعظمية للبناتادبيامنه عناد كاظم مهدي10864132022073005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد555.0اعدادية الروابط للبناتادبيطيبة علي خليل علي10865192022229042

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد554.0ثانوية الشمائل للبناتادبيغفران محمد ابراهيم خليف10866142022109047

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد552.0اعدادية الدجيل للبناتادبيمريم محمد لطيف جاسم10867182022236028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد546.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيزهراء صادق لطيف ساحل10868142022092022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد544.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيريام هاشم محمد خلف10869152022049035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد542.0ثانوية الوفاق للبناتادبيآيه خالد جاسم محمد10870122022103001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد542.0ثانوية الشجيرية للبناتادبياسراء حازم خضير عباس10871262022125007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد541.0ثانوية نزار المختلطةادبيعلي محمد خميس حسين10872212021204014

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد541.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيمنه هللا صبيح هادي خضير10873192022188043

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد539.0ثانوية االعتدال للبناتادبيتبارك رشيد سبهان زوير10874132022077008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد537.0ثانوية الشجيرية للبناتادبيشفاء عايد محمد حسين10875262022125017

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد537.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيزهراء عباس فاضل خلف10876142022071032

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد537.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبينمارق رياض سلمان سرهيد10877112022061048

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد536.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبييوسف محمد عباس غزاي10878142021015126

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد535.0ثانوية حنين للبناتادبيموج فارس صبحي احمد10879132022104034

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد535.0اعدادية النورين للبنينادبيمحمود قاسم جهيد خرميط10880142021004058

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد535.0اعدادية العقيلة للبناتادبيصبا ياسين مهدي عبود10881152022040080

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد534.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيسرور خالد سرحان حمادي10882102022109073

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد533.0ثانوية االعتدال للبناتادبيفاطمه محمد عباس جواد10883132022077054

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد533.0ثانوية الوطن للبناتادبييقين أحمد حمادي تركي10884192022257032

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد532.0اعدادية النهار للبناتادبيزينب ابراهيم قاسم محمد10885112022127034
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد531.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيزين العابدين حازم مناجد جديع10886212021017011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد531.0ثانوية الوطن للبناتادبيضحى صباح عبد هللا صالح10887192022257027

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد531.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيعبد السالم جعفر سعود ناشور10888102021024038

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد531.0اعدادية الخمائل للبناتادبيزينب جعفر عباس نجم10889122022127043

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد530.0اعدادية عدن للبناتادبيأيات احمد يوسف عبد الحسين10890132022106007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد529.0اعدادية التقدم للبنينادبييوسف ابراهيم احمد حمادي10891192021062046

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد529.0اعدادية الرباب للبناتادبيزهراء محمد كمال حميد10892122022125064

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد529.0اعدادية يافا للبناتادبيرقيه نصر عبد الحسين اسماعيل10893132022107050

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد529.0ثانوية االستقالل للبناتادبيدانيه نوري رياض نوري10894132022075010

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد527.0ثانوية اإلخالص المسائية للبناتادبيزينب احمد عبد محمد10895132022285016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد527.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيمحمد عماد جميل محمد خصرو10896112021017074

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد527.0اعدادية الهدى للبناتادبيرفل عبد الرحمن اسد عزيز10897152022047034

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد526.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيرؤى حامد عزيز موسى10898152022055030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد526.0ثانوية الحوراء للبناتادبيضحى خضير رامز جلوب10899102022083007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد526.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبييونس سالم هندي مطر10900192021013044

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد525.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيعبد القادر فرج صالح حمد10901192021283007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد525.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيحيدر رعد مناجد جديع10902212021017009

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد525.0اعدادية عدن للبناتادبيرنا عبد هللا شجاع ياس10903132022106033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد524.0ثانوية الكوثر للبناتادبيمآرب مالك حسن عبد10904102022125022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد524.0اعدادية الشعب للبناتادبيايمان ثائر كامل خماس10905132022098010

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد524.0اعدادية الرباب للبناتادبيزينب محسن مال كاظم10906122022125074

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد524.0ثانوية العراق للبنينادبياسريسح سليم صافي بديوي10907142021040005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد523.0اعدادية االعظمية للبناتادبيمريم مصطفى موسى عبد هللا10908132022073113

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد523.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيمحمد حسين اسماعيل محيسن10909212021230021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد522.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمخلد هشام جاسم عبد10910132021017100

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد522.0ثانوية النعمان للبناتادبيجنات مصطفى عبد الكريم حمودي10911132022102006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد522.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمصطفى احمد حسين علي10912132021034136

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد522.0اعدادية الشعب للبناتادبيايه عالء منصور حاتم10913132022098012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد521.0ثانوية الوركاء األهلية للبناتادبيتقى عالء عبد اللطيف عبد هللا10914132022090003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد521.0اعدادية عائشة للبناتادبياسراء ظافر صبيح عبد10915142022074005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد521.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيشهد سالم غانم وضاح10916152022045068

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد521.0ثانوية السعادة للبناتادبيفاطمه محمد مهدي عبود10917142022120038

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد520.0اعداية الهدى للبناتادبيدعاء حسين كامل حمد10918142022077008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد520.0اعدادية الفرح للبناتادبيزهره سمير عباس سلمان10919142022125012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد520.0اعدادية االمال للبناتادبيعائشه عالء عبد الجبار فهد10920112022070057
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد519.0ثانوية حطين للبناتادبيكوثر عادل ثامر عبود10921142022068030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد519.0ثانوية الفوز للبناتادبيبراء باسم عباس رشيد10922132022099010

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد518.0اعدادية البتول للبناتادبيغسق سامي جمعه جميل10923112022072081

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد518.0اعدادية البتول للبناتادبيدنيا جونسن بابا جورج10924112022072039

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد518.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينادبيعبد القادر عمر ناصر لعيبي10925132021259019

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد518.0اعدادية القناة للبناتادبيشهد جمعة عويد جبيشه10926132022072026

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد518.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيعبد الملك غازي فيصل شياع10927112021156056

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد518.0ثانوية الحريري للبناتادبيغسق طارق عبد وهيب10928142022137029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد517.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيزينب حسن هادي ملوح10929122022085023

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد517.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيمنار جاسم محمد نظام10930132022105042

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد517.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيلينا علي ياسين مهدي10931122022134142

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد517.0اعدادية االزدهار للبناتادبيزهراء طاهر عبد االمير مجيد10932122022090039

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد517.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيايالف حسين علي سراي10933142022139006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد517.0اعدادية زهو العراق للبناتادبينبأ باسم حسين علي10934132022078032

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد517.0ثانوية الحريري للبناتادبيضحى خليل ابراهيم مهدي10935142022137024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد517.0اعدادية الهدى للبناتادبينبأ محمد باوي علي10936152022047094

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد517.0ثانوية وهران للبناتادبيشمس عمر ناظم حسن10937112022115011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد516.0اعدادية قتيبة للبنينادبيتوفيق شاكر شهادي محمد10938152021004008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد516.0الخارجياتادبيمروه انور جواد علي10939152022401110

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد516.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيقاسم غسان عباس حسين10940122021047120

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد516.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبينادين سامي محمد عسكر10941142022104047

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد516.0الخارجياتادبيفرح حازم حميد محسن10942112022401169

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد516.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيلهيب غالب رشيد علي10943102022129025

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد516.0اعدادية الفداء للبناتادبيرقيه سمير خلف فتحي10944142022100029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد515.0ثانوية الندى للبناتادبيهبة هللا جمال سراي علي10945142022302075

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد515.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيبنين داود جوحي مريهج10946152022053008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد515.0اعدادية العزة للبناتادبينرجس علي شاكر محمود10947122022118066

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد515.0ثانوية حنين للبناتادبيمريم علي صبحي عبد الوهاب10948132022104030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد515.0ثانوية الفوز للبناتادبيام البنين ابراهيم نعمه صخر10949132022099005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد515.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيعلياء بسام صدام محمد10950122022100025

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد515.0اعدادية الحكيم للبنينادبيابراهيم حسين صكب شهباز10951112021032001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد515.0اعدادية االصيل للبناتادبيدعاء ربيع اعضب محرج10952112022064016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد515.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعلي عباس هيجل نعمه10953152021005054

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد515.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيعلي سالم داود سلمان10954132021252081

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد515.0ثانوية الدورة األهلية للبناتادبياسل عامر عبد الباري سلمان10955112022093001
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد514.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي جاسم محمد الزم10956152021006071

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد514.0الثانوية الشرقية للبناتادبيعذراء داود سلمان عبود10957142022097020

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد514.0اعدادية الفراتين للبنينادبيموسى مصطفى كاظم حسن10958132021042085

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد514.0اعدادية االزدهار للبناتادبيريا غازي فيصل حبيب10959122022090033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد514.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيعلي هيثم ابراهيم حيدر10960142021018073

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد514.0اعدادية االنفال للبناتادبيزهراء قاسم محمد عبود10961102022101038

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد514.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيمصطفى عالء صبحي سالم10962112021033068

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد514.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيمنتظر شاكر فالح علي10963142021050034

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد514.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي سامي رمضان علي10964132021034089

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد514.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيأسامة احمد غريب قدوري10965212021065004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد514.0اعدادية يافا للبناتادبينور ضياء صبار جبار10966132022107146

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد514.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيزينب ستار جبار حنتاو10967142022143029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد514.0اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمة عالء صابر سهر10968142022074083

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد514.0ثانوية الفاروق للبنينادبيسجاد محسن محمد حسن10969142021054009

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد514.0اعدادية االنفال للبناتادبيبراق قصي محمد رشاد رجب10970102022101014

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد514.0ثانوية الرائد للبنينادبيموسى علي زغير زناد10971102021001037

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد514.0اعداية الهدى للبناتادبيامنه عماد مهدي نعمه10972142022077002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد514.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيفردوس سعد عباس خلف10973142022134062

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد514.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيفاطمة عبد الرحمن يونس حميد10974112022095083

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد513.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيعمر حسين حسون غاكه10975112021017060

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد513.0اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه غسان عبد االله صالل10976132022071068

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد513.0ثانوية المسك للبناتادبيزينه طالب مجيد حسين10977142022119024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد513.0اعدادية البشير للبنينادبيزيد اسامه محمد فدعم10978142021036029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد513.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيدنيا سليم محمود علوان10979132022111032

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد513.0اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء سنان عدنان جبار10980142022080028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد513.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيخديجة علي حاجم فرج10981122022102035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد513.0اعدادية الرباب للبناتادبيرحاب علي ردام نوفل10982122022125039

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد513.0ثانوية العقيدة للبناتادبيجنان سالم فاضل علوان10983112022074017

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد513.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيرقيه علي صافي حسن10984132022093035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد513.0ثانوية المهيمن المختلطةادبيرانيا عباس طالب عبد هللا10985212022239003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد513.0ثانوية مؤتة للبناتادبيورود قاسم راضي سبهان10986112022116040

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد513.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعلي عبد الساده خنجر عبد هللا10987152021005055

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد513.0اعدادية الرشد للبناتادبياسماء عبد شامخ شاتي10988132022109002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد513.0ثانوية الجامعة للبناتادبيسما خالد كامل ناجي10989102022091020

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد513.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيحيدر احمد مارد محسن10990142021045013
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد512.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيساره ليث ستار عبد الجبار10991122022087038

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد512.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيرانيا عباس علي عبد10992112022089026

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد512.0ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيعلي طارق محسن محمد10993122021176029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد512.0اعدادية البيان للبناتادبيايات عدنان كاظم حمزه10994102022096014

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد512.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم عمار عبد الرحمن عوده10995112022076108

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد512.0اعدادية طوبى للبنينادبياحمد قاسم محمد عبد10996212021087012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد512.0اعدادية الرضوان للبنينادبيبارق عدنان عبد حامد10997112021034005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد512.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد الملك احمد علي محيميد10998102021027047

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد512.0اعداية الهدى للبناتادبينبأ صباح حسن عبد10999142022077045

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد512.0ثانوية الكوثر للبناتادبيوفاء عباس نجم عبيد11000102022125035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد512.0اعدادية التقى للبناتادبيعائشة محمد بهجت ياسين11001112022071074

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد512.0اعدادية العامرية للبناتادبيكوثر مهند محمود ناجي11002102022118048

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد512.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيمريم محمد عبد الرزاق محمد11003112022137045

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد512.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيميثم عباس فاضل عبد الحسين11004112021009117

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد512.0اعدادية الخطيب للبنينادبيعبد هللا جبار كاظم زاير11005122021034066

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد511.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد مازن مصطفى رشيد11006132021017098

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد511.0ثانوية الصديق للبنينادبيبكر سلمان جبر حامد11007122021023005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد511.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبييوسف سامي ناجي داود11008132021009164

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد511.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعلي فاضل جاسب محسن11009142021061076

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد511.0ثانوية حنين للبناتادبيدانيه عبد الرزاق جاسم منشد11010132022104010

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد511.0اعدادية عدن للبناتادبيزينب حميد سعيد فكع11011132022106041

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد511.0اعدادية البلديات للبنينادبيمصطفى كريم عباس علي11012142021037225

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد511.0ثانوية الوفاق للبناتادبيمها خالد جاسم محمد11013122022103050

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد511.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيحوراء محمد كاطع مري11014152022045027

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد511.0ثانوية الحضارة للبناتادبيسجى عالء جواد كاظم11015122022135016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد511.0ثانوية الخلود للبناتادبيفاطمه احمد علي تقي11016122022093027

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد511.0ثانوية الفوز للبناتادبيوديان رعد عبد الرزاق حرج11017132022099054

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد511.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيتبارك حسين عبيد محمد11018112022073015

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد510.0اعدادية السويس للبنينادبيعلي خليل محمد شهاب11019132021006065

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد510.0اعدادية الفداء للبناتادبيشفاء زياد حميد حسن11020142022100063

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد510.0اعدادية الكرامة للبناتادبيهبه انور يوسف نصرت11021142022111056

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد510.0اعدادية بلقيس للبناتادبيعال ياسر عبد الباقي خلف11022132022071061

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد510.0ثانوية البالد للبنينادبيمصطفى محمد عبد خلف11023122021008025

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد510.0اعدادية الفداء للبناتادبيساره فاضل قدوري جمعه11024142022100054

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد510.0اعدادية البشير للبنينادبيسجاد لفته حابي سبيع11025142021036037
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد510.0اعدادية االمال للبناتادبيايمان سبهان نصر هللا طه11026112022070008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد510.0ثانوية الوطن للبنينادبياحمد ماهر راشد هتيمي11027192021099004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد510.0ثانوية البتول المسائية للبناتادبيإيمان حميد ذياب صالح11028102022222005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد510.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيحسين كمال عبد هللا سهيل11029112021001016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد510.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيحسين نوري محمد شهاب11030132021004031

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد510.0ثانوية الحكمة للبناتادبيفرقان احمد فاضل مجيد11031102022107035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد510.0اعدادية عدن للبناتادبيآيات ماجد عبد الرزاق هللا ويردي11032132022106001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد510.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور علي حسين جواد11033132022086073

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد509.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيساره اياد جواد كاظم11034112022089040

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد509.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمنتظر أياد عطيه لفته11035132021026087

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد509.0اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء محمد حمزة حسين11036132022070040

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد509.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعقيل عبد الرضا خلف حسين11037152021007135

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد509.0اعدادية االنفال للبناتادبياسمهان رعد عبد هللا صالح11038102022101007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد509.0ثانوية الصمود للبناتادبيجنات مصطفى كامل عبد11039142022101005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد509.0اعدادية يافا للبناتادبيسجود شاكر محمود نصيف11040132022107088

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد509.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيكرار حسين رشاك مزعل11041122021047122

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد509.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيغفران صبيح محمد حسين11042112022114028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد509.0ثانوية اسماء للبناتادبييقين محمود حسين خماس11043112022100036

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد509.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيفهد ضرغام خميس راضي11044102021015063

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد509.0اعدادية النهار للبناتادبيفرح ماجد جمعه حسن11045112022127052

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد509.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبياسماء كريم كردي غربي11046102022099005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد509.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيعذراء جعفر موسى نعمه11047122022087044

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد509.0ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح٢ للبنينادبيمحمد حسين سويدان فريج11048262021024030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد508.0اعدادية شفق النور للبنينادبيابراهيم سعد خليل عبد الحميد11049142021061004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد508.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيمصطفى نعمه ثامر بدن11050132021002098

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد508.0ثانوية حنين للبناتادبيذرى عدي ستار حسن11051132022104014

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد508.0ثانوية عدن للبناتادبياسراء منصور يحيى منصور11052112022094003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد508.0اعدادية الفضيلة للبناتادبييقين احسان جبار حسن11053152022045107

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد508.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيسفانه قحطان يعرب مالك11054132022086039

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد508.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيحيدر لؤي عطية حسن11055122021170016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد508.0اعدادية الشعب للبناتادبينور عبد االمير هاشم خلف11056132022098167

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد508.0ثانوية الخضراء للبناتادبيدعاء صباح طالب شاكر11057102022089014

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد508.0ثانوية اسماء للبناتادبينبأ طالب حبيب ظاهر11058112022100029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد508.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيهدى قاسم حسين ابراهيم11059122022087065

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد508.0اعدادية ام القرى للبناتادبيسجى حسن هادي جواد11060142022079079

صفحة ٣١٦ من ٦١٩٥
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد508.0اعدادية الشعب للبناتادبياسراء محمد كاظم جبر11061132022098005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد508.0ثانوية الجامعة للبناتادبيشمس رياض جعفر عبد الغفور11062102022091023

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد508.0اعدادية بلقيس للبناتادبيامنه صفاء خلف حمادي11063132022071009

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد508.0الخارجياتادبيرسل خالد خليل فيصل11064112022401064

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد507.0اعدادية المسرة للبناتادبيمريم حسين راضي علوان11065152022041053

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد507.0ثانوية ذي قار للبنينادبيعلي خليل نجم حسن11066212021032030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد507.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيمصطفى عدي طه ياسين11067132021038064

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد507.0اعدادية البشير للبنينادبيمنتظر طالب جبار سلمان11068142021036123

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد507.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيحسين حمزة محسن صيهود11069132021024023

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد507.0اعدادية االعظمية للبناتادبيفاطمة مهند محمد شريف11070132022073092

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد507.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبياحمد مظهر ثابت ياسين11071112021180018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد507.0اعدادية الفاروق للبنينادبيمحمد عالء خالد حسين11072132021014072

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد507.0ثانوية فدك للبناتادبياجوان علي موفق كيطان11073142022070002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد507.0اعدادية العراق للبنينادبيمرتضى عبد الكاظم صبيح علي11074122021009276

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد507.0ثانوية سعد للبنينادبيعدنان محسن ياس محمد11075212021060011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد507.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيحوراء نجم العيبي فليح11076152022050024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد507.0اعدادية العقيلة للبناتادبيالرباب جواد كاظم هويس11077152022040002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد506.0اعدادية التضحية للبناتادبيسجى عباس ناصر سلمان11078122022091023

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد506.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي ماهر علي احمد11079132021024081

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد506.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيامير حميد عجمي علي11080122021003008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد506.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيهاشم صفاء هاشم جبر11081142021029084

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد506.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيفاطمه امير فخري نعمه11082142022099067

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد506.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبياسراء مؤيد ابراهيم عبيد11083102022141002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد506.0اعدادية بغداد للبناتادبيرمله محمد حسون عبد11084132022070033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد506.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمالك محمد حسن علي11085132022086062

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد506.0اعدادية الهدى للبناتادبيايات رسول جمعه كاظم11086152022047009

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد506.0الخارجيونادبيحسين علي وادي مرهج11087122021400035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد506.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياحمد حيدر محسن صالح11088152021007007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد506.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيعلي رياض صدام خالد11089132021038038

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد506.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيحسين عبد الرحيم سهيل نجم11090132021026018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد506.0اعدادية يافا للبناتادبيوسناء عبد الحسن لفته حسن11091132022107162

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد506.0ثانوية االخالص للبناتادبياسراء جليل هاشم حسن11092122022099005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد506.0اعدادية التسامح للبناتادبيآيات رياض حسين طعمه11093142022076002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد506.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيهدى جمعه جابر عويز11094152022055083

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد506.0اعداية المعراج للبناتادبيرفل مظهر عبد حسن11095102022113029
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد505.0ثانوية الصمود للبناتادبيفاطمه علي رشيد داود11096142022101025

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد505.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيمحمود شاكر حمود غضيب11097132021002090

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد505.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعلي ربيع صبار جبار11098152021003068

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد505.0اعدادية المصطفى للبنينادبيسجاد جبار كطان بدن11099152021009066

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد505.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيدانيه محمد رضا محمد علي عبد الحسين11100122022110012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد505.0ثانوية العقبة المختلطةادبيمصطفى نشمي عبد غني11101212021246004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد505.0اعدادية المسرة للبناتادبينور زيدان حلفي محمد11102152022041058

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد505.0اعدادية االعظمية للبناتادبيبان حقي احمد وارث محمود حقي11103132022073014

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد505.0اعدادية جرير للبناتادبيهديل ليث صاحب حمود11104122022089060

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد505.0اعدادية ام ايمن للبناتادبينور ابراهيم صبحي ميخائيل11105142022134072

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد505.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيرحمه صالح محمد خضير11106112022068020

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد505.0اعدادية البيان للبناتادبيصفا قاسم عبود فالح11107102022096065

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد505.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيسيف سعد عبيد علوان11108132021012052

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد505.0اعدادية النهروان للبنينادبيمصطفى اسعد علي لفتة11109152021020126

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد505.0اعدادية ام القرى للبناتادبيعذراء احمد جاسم حمود11110142022079102

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد505.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيداود هيثم داود خلف11111142021015033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد505.0ثانوية الغسانية للبنينادبيمجيد نعمه كاظم حسين11112262021156049

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد504.0ثانوية الزهور للبناتادبيمياده محمد نصيف جاسم11113112022078040

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد504.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحارث حكمت فاضل صالح11114142021019029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد504.0ثانوية عدن للبناتادبيفرح قاسم صديق توفيق11115112022094075

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد504.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبييوسف حازم صالح رديف11116142021005069

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد504.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيفاطمه فائق شكر احمد11117102022099029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد504.0اعدادية المسرة للبناتادبيايه زيدان حلفي محمد11118152022041010

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد504.0اعدادية العامل للبنينادبيعلي ثائر جعفر عبد11119112021015051

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد504.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسين عباس عوده عبد11120112021011022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد504.0ثانوية الرافدين للبناتادبيرقيه اياد عبد القادر عبد الكريم11121132022095011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد504.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيعلي غانم خلف فلحي11122112021057050

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد504.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيمروه طارق عيدو سعيد11123102022106040

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد504.0ثانوية الثائر للبنينادبيايسر نزار عباس احمد11124122021011002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد504.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيسجاد سعدون محسن فياض11125142021019067

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد504.0اعدادية البطولة للبناتادبيزهراء قاسم خضير عباس11126102022110054

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد504.0اعدادية التعاون للبناتادبيمريم سعد خضير عباس11127112022105060

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد504.0ثانوية السعادة للبناتادبيحنان سعد علي محمد11128142022120008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد504.0ثانوية زبيدة للبناتادبيبنين رسول خضير عباس11129112022108018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد504.0اعدادية االنتصار للبناتادبيزينب يوسف فتحي سعيد11130132022091052
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد504.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيغيث رياض هاشم عاتي11131132021012088

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد504.0اعدادية ابابيل  للبناتادبينور عامر موسى عبد11132112022111051

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد504.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيزينب مزهر عيدان مصلح11133102022084020

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد504.0ثانوية الحضارة للبناتادبيكوثر سمير حسب هللا علوان11134122022135022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد504.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمروج طالب عبد هللا شمس هللا11135132022086057

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد503.0الخارجيونادبيعلي سامي منصور فرحان11136132021400070

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد503.0اعدادية البتول للبناتادبيصبا حامد عبد حمادي11137112022072070

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد503.0اعدادية الزهاوي للبنينادبياحمد حمزة ولي محمد11138152021015005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد503.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيمريم عامر زغير عبد11139152022080117

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد503.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد وسام محمد مرزوك11140122021009269

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد503.0ثانوية الندى للبناتادبيشهد محمد عاشور رداد11141142022302044

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد503.0اعدادية رقية للبناتادبيزينب جاسم محمد جاسم11142112022069021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد503.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمهند كاظم موسى جبر11143102021015099

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد503.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيمحمد عبد الرحمن احمد محي11144122021036026

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد503.0الخارجيونادبيرامي وناس جعاطة مانع11145142021400088

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد503.0اعدادية الخنساء للبناتادبيسجى حيدر محمد حسان11146132022094041

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد503.0ثانوية عدن للبناتادبيحوراء هشام عيسى عبود11147112022094021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد503.0اعدادية البتول للبناتادبيليليان محمد عثمان مصطفى11148112022072097

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد502.0اعدادية الصفا للبنينادبيمصعب احمد عبد الستار احمد11149132021029075

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد502.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيبان عبد االله عبود كريم11150112022104011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد502.0اعدادية زها حديد للبناتادبيمريم عدنان مهدي صالح11151132022130048

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد502.0اعدادية البطولة للبناتادبيملك حميد عبود احمد11152102022110106

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد502.0اعدادية الفاروق للبناتادبياسراء تحسين عليوي خلف11153102022119001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد502.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيايالف باسم ابراهيم احمد11154112022073008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد502.0ثانوية الندى للبناتادبيبنين عالوي غضبان شخناب11155142022302011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد502.0الخارجياتادبينورا محمد صباح عذاب11156112022401215

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد502.0اعدادية بلقيس للبناتادبيسدر فاضل كاطع كاظم11157132022071056

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد502.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيمريم محمد بحر فياض11158112022137044

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد502.0اعدادية بغداد للبناتادبيهاله محسن حميد نجم11159102022117042

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد502.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيامنه علي مهدي محمد11160102022109015

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد502.0ثانوية المعالي للبناتادبيمنار فراس كريم علي11161142022127057

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد502.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيايالف وسام عادل عبد هللا11162112022136009

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد502.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبينبأ فراس حميد إبراهيم11163112022114035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد502.0ثانوية الزهور للبناتادبيريما حسام نجم عبود11164112022078021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد502.0اعدادية النجاح للبنينادبيسجاد بشير شراد عبعوب11165142021027052
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد502.0اعدادية الماثر للبناتادبيزهراء شياع حمود عبد النبي11166152022051059

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد501.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيداود حامد علي جاسم11167182021127020

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد501.0ثانوية الغسانية للبنينادبيمحمود اركان جاسم محمد11168262021156052

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد501.0اعدادية المسرة للبناتادبيزينب جليل سدخان موسى11169152022041032

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد501.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد هللا عمر فاروق فرج11170112021011049

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد501.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيزهراء علي سلمان سحاب11171112022099027

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد501.0اعدادية البشير للبنينادبيحسين عباس محسن طخاخ11172142021036018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد501.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيدعاء حيدر غانم جدعان11173132022111028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد501.0اعدادية العزة للبناتادبيميسره سعد فاضل محمد11174122022118064

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد501.0ثانوية الخلود للبناتادبيلينا ماهر ناصر حسين11175122022093030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد501.0ثانوية الواقدي للبنينادبيبشير نواف محل خلف11176192021086007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد501.0اعدادية التسامح للبناتادبيدينا علي حسين يونس11177142022076037

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد501.0ثانوية بابل للبناتادبيتبارك عالء حسن علي11178122022095006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد501.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيتبارك حسن علي سراي11179142022139011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد501.0اعدادية القدس للبنينادبيعلي قحطان نصيف جاسم11180102021014040

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد501.0اعدادية القناة للبناتادبيفاطمه اسعد محمد ابراهيم محمد حسن11181132022072034

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد501.0اعدادية الشماسية للبنينادبيامير علي خضر عباس11182132021023007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد501.0اعدادية عدن للبناتادبيرهام نعمان ثابت نعمان11183132022106036

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد501.0اعدادية االعظمية للبنينادبيمحمد عماد شكر محمود11184132021001110

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد501.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيامامه جريان سعدون فرهيد11185142022143005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد501.0اعدادية النجاح للبنينادبيطه احمد صالح قنديل11186142021027070

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد501.0ثانوية العدالة للبنينادبيعمر حيدر شهاب احمد11187212021044025

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد501.0ثانوية السجى للبناتادبيامنيه لؤي سامي عبد الوهاب11188112022138004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد501.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيمريم باسل محمدامين عمار11189122022110027

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد501.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبييوسف قاسم احمد محسن11190142021049113

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد501.0اعدادية الثقلين للبنينادبيقاسم اسعد عبد االمير محمد11191122021048093

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد500.0اعدادية شط العرب للبنينادبيامير طالل جبار حسين11192132021045011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد500.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحيدر خالد فوزي كويد11193142021008028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد500.0ثانوية الندى للبناتادبيسجى رحيم عبد وزير11194142022302042

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد500.0ثانوية الرائد للبنينادبيعلي ابراهيم خلف ثويني11195102021001022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد500.0اعدادية الكرامة للبناتادبيخيريه عماد جهاد ابراهيم11196132022101022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد500.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيضحى زيد جبر عوده11197142022115054

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد500.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيابراهيم عبد هللا حسن عبد11198112021059003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد500.0ثانوية النبوغ للبناتادبيزهراء رعد عبد الرزاق جاسم11199102022098011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد500.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبينور الهدى علي جبار حبيب11200122022100038
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد500.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيدنيا حمدي هادي عبد الحميد11201112022061014

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد500.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيعيسى رياض سعيد حسون11202142021020040

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد500.0ثانوية السجود للبناتادبيبنين ماجد صيهود كريم11203142022065009

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد500.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمحمد كريم عناد حيال11204122021044079

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد500.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه فيصل عجرم حسين11205152022050084

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد500.0اعدادية العزيزية للبناتادبيرونق ناطق صبيح حسن11206262022110009

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد500.0ثانوية الشفق للبناتادبيتبارك فاضل حميد غالي11207112022117013

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد500.0ثانوية ام البنين للبناتادبيسجى محمد خضير احمد11208132022080050

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد500.0اعدادية االزدهار للبناتادبيايالف مهنا جليل جواد11209122022090008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد500.0ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعيادبيكبرى محمد حسين امين11210132022081007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد500.0ثانوية العدنانية للبناتادبيساره حسين عباس رميض11211212022094021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد500.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمه كريم ثامر عبد الحسين11212152022049074

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد499.0اعداية المعراج للبناتادبيهبه احمد حسين علي11213102022113073

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد499.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيايات سالم حسين علوان11214112022075002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد499.0اعدادية التقى للبناتادبيساره سالم عمران رمضان11215112022071059

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد499.0اعدادية العزة للبناتادبيمريم سعد عبد الستار عبيد11216122022118058

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد499.0اعدادية المتنبي للبنينادبييوسف وليد حلو كريدي11217132021017120

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد499.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب احسان علي كاظم11218132022094034

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد499.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد الملك ابراهيم عبد الرزاق عبد الستار11219102021027046

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد499.0ثانوية حنين للبناتادبيأيه مؤيد كاظم ياسين11220132022104007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد499.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيصفا حسن عالوي سوادي11221112022076077

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد499.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيعز الدين احمد خليل اسماعيل11222142021018056

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد499.0ثانوية الخضراء للبناتادبيفاطمه عبير باسم عبد العزيز11223102022089029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد499.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي محمد حسين حسن11224132021034101

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد499.0ثانوية الزقورة للبناتادبيمريم نعيم صانع عبد هللا11225112022140012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد499.0اعدادية االزدهار للبناتادبيزهراء حيدر محمد كاظم11226122022090036

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد499.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد جواد كاظم مولى11227152021009141

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد499.0ثانوية الفضائل للبناتادبينبأ حسن سالم عطوان11228142022083051

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد499.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيغفران جبار ثجيل عبود11229152022049067

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد499.0اعدادية عائشة للبناتادبيمرام سالم حسين موسى11230142022074088

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد499.0اعدادية الشماسية للبنينادبيضرغام ميثم مكي كاظم11231132021023027

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0اعدادية يافا للبناتادبينور مازن حامد حسون11232132022107149

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0اعدادية بلقيس للبناتادبيامنه فرقد فوزي جواد11233132022071010

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0ثانوية االخالص للبناتادبيسجى ثائر جراح صكر11234122022099046

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0اعدادية المقدادية للبنينادبيعلي زياد سعيد احمد11235212021039016
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيعبد الرحمن حسين علي حسن11236212021223022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0اعدادية الماثر للبناتادبيزينب جمعه حسان فياض11237152022051069

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0اعدادية عدن للبناتادبياسراء اسعد كاظم صالح11238132022106003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0اعدادية االعظمية للبناتادبيغفران صالح مهدي صالح11239132022073090

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيمصطفى فارس عبد الغني سليمان11240132021015057

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيايات لؤي محمد الزم11241112022136005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0ثانوية المناهل للبناتادبيأماني محمد حسن عطيه11242132022126001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0ثانوية الفردوس للبناتادبيريم احمد فيصل عباس11243102022090020

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيضحى فرحان عبودي شير11244142022134051

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيمالك عباس خضير حسين11245112022137047

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيمنى عدنان كاظم سيد11246152022050097

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيامل اسعد عايد لفته11247152022048012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيسجاد حسين هادي رحمن11248142021008043

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0اعدادية الغزالية للبنينادبيعيسى احمد هاشم عيسى11249102021008084

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0ثانوية باب العلم للبناتادبيمريم عمار جبار عبد11250122022123026

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0اعدادية الغزالية للبنينادبيمالك محمد زياد فهد11251102021008098

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيمريم ابراهيم علي محمد11252112022137040

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0ثانوية االخيضر للبناتادبيمالك فالح حسن فتاح11253122022116031

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0اعدادية البسالة للبناتادبيزهراء صالح عكله حسوني11254132022092030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد497.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيساره زهير جواد جعفر11255112022089041

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد497.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيبتول علي عبد النبي ظاهر11256152022048017

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد497.0ثانوية النعمان للبناتادبينور الهدى احمد جاسم عواد11257132022102019

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد497.0اعدادية الكرامة للبناتادبيسالي علي فاضل صالح11258132022101046

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد497.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيعلي روكان هالل أحمد11259132021008091

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد497.0اعدادية الشيماء للبناتادبيزينب علي جاسم محمد11260122022098042

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد497.0اعدادية عدن للبناتادبيغاده رعد عبد العزيز ياسين11261132022106060

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد497.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي عواد كاظم عبد11262142021003092

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد497.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيحسين عباس هاشم منشد11263132021025012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد497.0اعدادية العبيدي للبنينادبيامين عبد الخالق مخلف عبد الهادي11264192021024004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد497.0ثانوية دجلة للبناتادبيتبارك صالح فنجان نايف11265102022095022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد497.0اعدادية التعاون للبناتادبيزهراء فرقد ناظم حمزه11266112022105029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد497.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيشهد فالح حسن جواد11267112022067039

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد497.0اعدادية البشير للبنينادبيعلي سمير رسول مهدي11268142021036063

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد497.0اعدادية رفيدة للبناتادبيفرقان حسين عبد العزيز مهدي11269112022106053

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد497.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيبينات حازم غازي فرمان11270122022087019
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد497.0ثانوية البسملة للبناتادبيمريم علي شاطي مهضوم11271112022135026

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد497.0الخارجيونادبيسيف الدين محمود شاكر محمود11272102021400056

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد497.0ثانوية الوفاق للبناتادبيمها جاسم محمد حسين11273122022103049

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد497.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبييوسف مهدي ابراهيم سلمان11274132021012142

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد497.0اعدادية المثنى للبنينادبيعباس حسين عليوي يوسف11275102021022045

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد497.0ثانوية الواقدي المسائية للبنينادبيمحمد شهاب حمود ابراهيم11276132021254017

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية الفراتين للبنينادبيحمزة طارق بدر احمد11277132021042027

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيزينب يوسف صبري غالم11278152022054055

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيمريم بهاء خليل اسماعيل11279142022193029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية الفيحاء للبناتادبياسراء كريم قاسم مناتي11280152022048007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية ام ايمن للبناتادبياديان حازم حمود سرحان11281142022134005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0ثانوية الفوز للبناتادبيمريم علي كريم سليم11282132022099038

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية عائشة للبناتادبيتقى تحسين غازي خضير11283142022074024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية العقيلة للبناتادبيبسمه حسن محسن عبد الحسين11284152022040016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية البراق للبنينادبيكميل صبيح عنيد علك11285152021002138

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية الخمائل للبناتادبيضحى رائد حسن علوان11286122022127067

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية ام القرى للبناتادبينبأ احمد حسين طالب11287142022079134

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0ثانوية خير االنام المختلطةادبياحمد صالح محمد مجول11288112021166004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمنتظر عادل حسين ابراهيم11289152021003108

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيتقوى خضير عباس عجيل11290112022136015

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعداية الهدى للبناتادبيفاطمه حسين هادي زبالة11291142022077035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء عز الدين فرحان مذكور11292112022112063

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية عدن للبناتادبيساره عدنان حمود جبار11293132022106045

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0ثانوية السعادة للبناتادبيفاطمه صدام فرحان علي11294142022120035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية شورش للبنينادبيعمر سرود محمود محمد علي11295212021076021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسدر صالح الدين نوري حيدر11296112022076069

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيسماح ساهر عبد اللطيف عبد الرزاق11297112022073041

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيزهراء زهير علي محمد اسماعيل11298122022087029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيمريم وارد جاسم زويد11299152022048104

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى كاظم اصلبي عبيد11300102021009061

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0الخارجيونادبيعمار طارق احمد محمد11301122021400098

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء عبد الزهره حلو حسون11302142022115032

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد496.0ثانوية الواسطي للبنينادبيبهاء سامي محمود صالح11303102021040007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيعبد العزيز فرج صالح حمد11304192021283006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0اعدادية قباء للبنينادبيحيدر حمزة حسن لعيبي11305152021010020
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0الخارجياتادبيرندا كاطع طاهر مهدي11306142022401081

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيعبد هللا حيدر حسين لطيف11307122021003059

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0اعدادية القدس للبنينادبيغسان مثنى حارث عبد الكريم11308102021014045

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0ثانوية الحرمين المختلطةادبيجمعه علي عبد هللا ذياب11309122021178003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء محمد خالد عوده11310132022094032

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء عبد الرحمن خميس خلف11311122022098034

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0ثانوية السجود للبناتادبيغدير غالب عبد الرضا عبد الحسن11312142022065038

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبياحمد ياسر عواد راضي11313142021201018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم أحمد كاظم احمد11314112022076103

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0ثانوية الحضر للبنينادبياالء حسين محمد مجيد11315122022035001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيحسين ظافر حميد سعيد11316112021057016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيباقر ثائر عباس فاضل11317122021044010

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0ثانوية حنين للبناتادبيخديجه زياد خليل ابراهيم11318132022104009

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0اعدادية قباء للبنينادبيمنتظر جبار حاتم محمد11319152021010067

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيليلى فاضل تالي مهدي11320112022076099

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0الخارجياتادبيزهراء علي ناظر عبد الرزاق11321112022401093

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعبد هللا رحيم سالم حسين11322112021180082

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0اعدادية حطين للبناتادبيايه محمد زكي كيطان11323132022103006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيهاجر دالل ابراهيم حسين11324112022137054

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا رميزان جاسم دهش11325102021027038

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0اعدادية حماة للبناتادبيعائشه رشيد طالب شلكام11326112022084116

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0اعدادية الفردوس للبناتادبيمالك حازم كاظم خفيف11327132022118125

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيمحمد عبد هللا علوان سلمان11328112021181100

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0إعدادية المروج للبنينادبيمصطفى خضير عباس عبيد11329142021013145

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0ثانوية زبيدة للبناتادبيرقيه عامر علي حسون11330112022108039

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0ثانوية الكندي للبنينادبيصفاء محمد حسين خليف11331112021046010

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيفرح نجم عبد موسى11332152022054076

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه محمد عبد اللطيف توفيق11333122022106032

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد طلب علي عباس11334112021011075

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0اعدادية الكرامة للبناتادبيمريم محمد سعيد غازي محمد سعيد11335132022101074

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبياالء جاسم علي عباس11336112022077005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيشادية عيدان منهل ويس11337142022092037

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0اعدادية الرواد للبنينادبياصيل احمد احسان محمد11338212021077008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيعمر محمد عيسى مصطفى11339192021020033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيكوثر محمد عبد الحسين وهيب11340132022093081
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0اعدادية العامل للبنينادبيمقتدى عقيل عبد علي11341112021015085

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0اعدادية النهروان للبنينادبيعباس علي حسين محمد11342152021020063

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيعمار صاحب جاسم عبد11343112021053084

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيعباس حسين زغير عليوي11344262021044029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيسما علي عمران عباس11345112022067033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0ثانوية الزهراء للبناتادبيايه احمد صدام كاظم11346132022097006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0اعدادية االعظمية للبناتادبيود محمد طلعت محمد11347132022073132

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيعالء ريسان عبد السادة زغير11348122021036014

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيعلي عباس لطيف حيدر11349142021018068

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0اعدادية االسراء للبنينادبيحارث حميد عبد الهادي طه11350102021011012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0اعدادية الفردوس للبناتادبيرفل حسن بخيت حسين11351132022118039

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0اعدادية الفكر للبناتادبينور الهدى جاسم علي محمود11352152022056076

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0اعدادية التعاون للبناتادبيدنيا ماهر مراد محمد11353112022105021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيبسام محمد سرهيد منصور11354112021156016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0ثانوية المربد المختلطةادبيياسين محمد حسن فرحان11355112021152030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0اعدادية زهو العراق للبناتادبينبأ فالح غضبان علي11356132022078035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيريحانه بكر علي عواد11357102022094021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0اعدادية الكرامة للبناتادبيحوراء علي كاطع مجدي11358142022111012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0اعدادية الكرامة للبناتادبيوالء يعرب نجاح فاضل11359132022101089

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0ثانوية النوارس للبنينادبيعلي عبد هللا الزم عماره11360132021027014

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0ثانوية الوثبة للبناتادبيهند علي طه ياسين11361102022105019

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0اعدادية الرميلة للبناتادبيزينب جبار جحيني كاظم11362152022044049

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0اعدادية االستقامة للبناتادبيافراح ناجي صالح جبر11363152022058004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيبنان حسن علي مهودر11364132022093012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيحيدر عبد الكريم حسين خماس11365142021018029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0ثانوية االديبة للبناتادبيزهراء ماهر جالل جهاد11366212022114006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيتبارك علي زهير حسون11367152022046022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0ثانوية العمرانية المختلطةادبياحمد علي حسين علي11368212021230004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0اعدادية زها حديد للبناتادبيزهراء سعد ناصر محمد11369132022130024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0اعدادية زينب للبناتادبياسراء رحيم محسن معارج11370142022110006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء محمد عبد الوهاب احمد11371132022118059

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0ثانوية المسك للبناتادبيحنين كاظم وداي مجذاب11372142022119011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0ثانوية الزهراء للبناتادبيشهد احمد فرحان ثابت11373112022088027

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةادبيشهد اياد زبالة حيران11374132022242007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمرتضى ماجد علي عبود11375142021174085
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0اعدادية السياب للبنينادبيخليل محمود صبري ثابت11376112021028042

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0ثانوية االجيال المختلطةادبيحيدر محمود عبيد هاشم11377192021311005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمحمد عبد القادر شهيد بهلوان11378142021201227

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0اعدادية العراق للبنينادبيعباس حسين كاظم عمير11379122021009144

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيكرار امين خضير عزيز11380142021174064

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0اعدادية االخالص للبناتادبيفاطمة زهير علي اكبر صالح11381112022112117

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحسين شدهان محيل عبيد11382142021028035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0الخارجياتادبيرسل عبد الكريم كاظم حسين11383122022401049

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0ثانوية العقيدة للبناتادبيبلسم فتاح عثمان حميد11384112022074014

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيمحمد صادق محمود علي11385142021169039

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي فراس شحاذة كاظم11386102021017040

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0اعدادية ابابيل للبنينادبيعلي حسين حميد وادي11387132021011061

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتادبيتبارك ابراهيم محمود علي11388142022147002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0اعدادية الرحمن للبناتادبيزينب عبد الكريم زغير عبد علي11389102022103013

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0الثانوية المعينية للبنينادبيانس هيثم منصور محمد11390112021022007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيليث ضمد عبد الحسين علوان11391112021189095

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيسجى زكي محمد بدران11392142022134049

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0اعدادية العزة للبناتادبيزهراء حسين عبد هللا عبد الرزاق11393122022118027

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0اعدادية ام القرى للبناتادبيمسار عمار خير هللا خلف11394142022079127

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيرائد محمد شكر حمادي11395212021231004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0اعدادية بلقيس للبناتادبيأية كرار عبد العزيز عثمان11396132022071004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0اعدادية اليمن للبنينادبيحسين علي حسن عبد11397102021016016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيورود قيس فاضل مجيد11398112022076120

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيساره فاضل اسماعيل ابراهيم11399142022222060

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0اعدادية االزدهار للبناتادبيمريم حيدر حميد رشيد11400122022090070

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0ثانوية الفردوس األهلية للبنينادبيليث هاني نافع كعيد11401132021035003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0اعدادية سبل النجاح االهليةادبيمهند عبد الكاظم فهد احمد11402262021059018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0ثانوية الوركاء األهلية للبناتادبيديار كمال عادل عوده11403132022090005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي مازن مصطفى رشيد11404132021017078

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0اعدادية االعظمية للبنينادبيحسين احمد صبيح محمد علي11405132021001032

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0ثانوية السجود للبناتادبيرقيه عماد خنجر عبود11406142022065017

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0ثانوية دجلة للبناتادبينور خليل عبد هللا حميد11407102022095069

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيبنين مزهر علوان سكر11408152022046019

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0ثانوية الفردوس للبناتادبيرسل علي حمودي حمزة11409102022090014

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0اعدادية المثنى للبنينادبياحمد سعد نواف احمد11410102021022012
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد491.0ثانوية ابي غريب للبناتادبينسرين علي هوشان جياد11411102022111036

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد491.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيعبد العزيز وليد احمد رشيد11412112021033034

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد491.0اعدادية حماة للبناتادبيزهراء محمد كاظم علي11413112022084077

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد491.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيسالم رحيم سوادي عاشور11414152021075057

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد491.0اعدادية الرشد للبناتادبيزينب عماد حسن حسين11415132022109020

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد491.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيايه سعدون شامخ خنجر11416112022076016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد491.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمنتظر مسعود عبد العزيز عبد المجيد11417122021003117

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد491.0ثانوية الكراغول للبنينادبياحمد بزران ابراهيم حسن11418192021092002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد491.0اعدادية بلقيس للبناتادبياسراء محمود محمد رشيد11419132022071005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد491.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيشيماء ناصر حمود جابر11420132022123026

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد491.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيايمان زكي خير هللا ياسر11421142022143009

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد491.0اعدادية عدن للبناتادبينور حسن ابراهيم خليل11422132022106086

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد491.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيياسر مازن جمال حسن11423112021156103

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد491.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيغانم مؤيد فرج غانم11424132021008107

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد491.0اعدادية الرباب للبناتادبيرقية عبد المنعم يحيى حنش11425122022125045

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد491.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد المصطفى حيدر عبد الرضا جبر11426142021024235

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد491.0ثانوية العقيدة للبناتادبيورود فؤاد عزيز حسين11427112022074068

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد491.0ثانوية السجى للبناتادبيامنه خالد نجم عبد الحسن11428112022138003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد491.0اعدادية البسالة للبناتادبيطيبة كريم داخل عبد علي11429132022092051

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد491.0اعدادية الشعب للبناتادبيرقيه نبيل قاسم محمد11430132022098055

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد491.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيحسين محمد ناصر حسين11431122021018019

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد490.0ثانوية النهروان المسائية للبنينادبيياس خضير حسين تايه11432142021206058

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد490.0اعدادية صفية للبناتادبياسراء بالسم عالوي بساس11433142022075004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد490.0ثانوية العزة للبناتادبينور الهدى سعد احمد محمد11434112022060028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد490.0اعدادية المعراج للبنينادبيعلي اياد حسين هادي11435112021024023

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد490.0اعدادية المهج للبناتادبيرواسي رضا شالل حسن11436142022102027

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد490.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيرسل عباس خلف سالم11437112022081012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد490.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبياسيار احمد جميل معلة11438102021160006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد490.0اعدادية رقية للبناتادبيفاطمة طه محسن زيدان11439112022069030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد490.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيطاهر ابراهيم فرهود علي11440122021172012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد490.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيهبه هللا وليد بدري حسن11441112022077052

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد490.0اعدادية الخبير للبنينادبيكرار حسين شنين عيدان11442112021007072

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد490.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيموسى جاسم مشكور شرهان11443112021009116

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد490.0اعدادية العزة للبناتادبيآيه علي نجم عبد الحسين11444122022118003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد490.0اعدادية الرواد للبنينادبياحمد سعد الدين جاسم محمد11445212021077005
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد490.0اعدادية عدن للبناتادبيتقى زهير داود عباس11446132022106020

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد490.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيزهراء حسام جاسم محمد11447112022114017

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد489.0اعدادية اليمن للبنينادبيسامر احمد سعيد عليوي11448102021016022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد489.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزينب عبد هللا علوان حسن11449152022055047

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد489.0اعدادية االستقامة للبناتادبيزينب عبد الستار جبار عباس11450152022058049

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد489.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيسجاد علي قاسم كزار11451152021018044

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد489.0اعدادية اجنادين للبناتادبيطيبة زياد خلف سلمان11452102022120037

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد489.0ثانوية المعالي للبناتادبيساره هشام عبد القادر يونس11453142022127036

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد489.0اعدادية البراق للبنينادبيالمقتدى حسن محمود مجلي11454152021002010

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد489.0اعدادية الثقلين للبنينادبيامير نصير فاضل محمود11455122021048011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد489.0ثانوية الغدير المسائية للبنينادبيعلي عباس محمود نعمه11456142021207026

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد489.0اعدادية زنكورة للبنينادبيحسام صالح ابراهيم فرحان11457192021032011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد489.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيسرور سالم علي حسين11458112022104046

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد489.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيضحى رشيد دحام طعمه11459212022100033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد489.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيزين العابدين شاكر ابراهيم مصطفى11460142021018034

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد489.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيشوق صالح عبد هللا سلمان11461102022106024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد489.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحمود نعمه سدخان جارح11462142021003123

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد489.0اعدادية ام القرى للبناتادبينبأ محمد عبد حسين11463142022079138

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد489.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيندى احمد شهاب احمد11464112022075045

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد489.0ثانوية سومر للبناتادبيفاطمه فالح مهدي خليفة11465142022072078

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد489.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيمصطفى عالء حسين محمود11466112021057079

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد489.0اعدادية طه االمين للبنينادبيكرار علي عربيد شعالن11467262021026054

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد489.0ثانوية تبوك للبناتادبيورود رافد علي حسين11468112022102059

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد489.0اعدادية الصفا للبنينادبيعبد هللا محمود مصطفى عطا11469132021029041

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد489.0اعدادية المحبة للبنينادبيامير محمد ابراهيم اسماعيل11470112021003004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد489.0اعداية المعراج للبناتادبيدعاء خميس كريم مخلف11471102022113024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية جرير للبناتادبيبنين محمد مجيد سلطان11472122022089008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0ثانوية الرواد للبنينادبيطه فالح حسن علي11473122021024008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0ثانوية اليرموك للبناتادبيمريم محمد مصطفى عبد المجيد11474102022093014

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية الرافدين للبنينادبييوسف حسين عبد المجيد عبد الحميد11475152021001151

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيرانيا حسن كريم عبد علي11476132022078004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0ثانوية سومر للبناتادبينور الهدى يحيى حافظ مالح11477142022072110

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيمرتضى فراس خليفة احمد11478122021016030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيحسين باسل جواد صالح11479112021181025

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيفاطمة سعد كاظم حنش11480152022053056
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية المحبة للبنينادبيسجاد راسم حميد كريم11481112021003011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية عائشة للبناتادبيهاجر خالد هاشم حاتم11482142022074103

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيحوراء حيدر صاحب عبد الكريم11483112022075009

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية النصر للبناتادبيزينب حميد مجيد دخان11484122022112057

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيتماره مهدي احمد جعفر11485212022160012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0ثانوية الرباط للبناتادبيرواء محسن جواد كاظم11486112022121033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية التعاون للبناتادبيرؤيا محمد كريم مصلح11487112022105022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية البيان للبناتادبيشهد احمد رسن درويش11488102022096061

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية التسامح للبناتادبيزينب عباس شهواز عباس11489142022076070

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية العراق للبنينادبيحيدر كريم شناوه دراج11490122021009109

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب رحيم جبر عرار11491132022086033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه علي هادي حسين11492112022076094

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية الكرامة للبناتادبيتبارك علي طالب صالح11493142022111010

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيياسمين عباس خضير عباس11494212022097090

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0ثانوية واسط المختلطةادبيكرار عباس العيبي سعدون11495132021174011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمؤمل عباس كاظم مايع11496152021013077

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0إعدادية النضال للبنينادبيكرار حيدر سعدون عبد المجيد11497142021014029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزهراء عبد الرحمن حامد ياس11498112022095056

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0ثانوية الخليج العربي للبناتادبياالء قاسم مطشر خلف11499142022135001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0اعدادية العراق للبنينادبيعبد الحكيم احمد عبد الساده دخيل11500122021009151

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيرامي هاشم حمود صكر11501152021007091

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0اعدادية حطين للبناتادبيزهراء مجيد عيدان هدهود11502132022103027

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيانمار ياسر ناهي مهدي11503132021021009

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0اعدادية الرصافي للبنينادبيمحمد فاروق مدلول فزع11504192021012050

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0ثانوية االبتهال للبناتادبياسيل كاظم حميد رسولي11505142022069004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمحمد نهاد غني اسماعيل11506142021020050

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيفاطمة رافد زكي رفعت11507112022087018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبياحمد نزار عادل رحيم11508132021015006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0ثانوية عدن للبناتادبيروان علي حامد جالب11509112022094033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0اعدادية السياب للبنينادبيحسين غانم داغر عبيد11510112021028028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0إعدادية المروج للبنينادبيحسين خالد سلمان شذر11511142021013025

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0ثانوية تبوك للبناتادبيرند ارشد فاروق رشيد11512112022102015

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0اعدادية الشماسية للبنينادبيحسنين عامر حسن عبد هللا11513132021023010

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0اعدادية فلسطين للبناتادبينور كريم مهنه نايف11514102022114030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيمريم باقر عبد الواحد هادي11515142022143054

صفحة ٣٢٩ من ٦١٩٥
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0ثانوية النهضة المسائية للبناتادبينور صباح مهدي صالح11516112022217050

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0اعدادية الرباب للبناتادبيريتاج علي صادق محمد11517122022125052

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0اعدادية الخبير للبنينادبياحمد اياد رحيم كريم11518112021007001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0ثانوية النيل المسائية للبنينادبيمصطفى قيس حسن علوان11519112021206062

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0اعدادية البلديات للبنينادبيعبد هللا سعد عبد العزيز علي11520142021037121

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0ثانوية السياب للبناتادبيدعاء وليد نعمه فارس11521102022077009

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيحذيفة ستار جبار علوان11522132021004021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبيهدى قاسم كريم جاسم11523142022085015

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0اعدادية النجاة للبناتادبيزينب سمير حسين شنيار11524152022042036

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0الخارجيونادبيعلي سمير علي تقي11525142021400156

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبياحمد خالد إبراهيم شهاب11526122021017004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد487.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيحيدر مؤيد عباس ابراهيم11527132021034046

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0اعدادية التعاون للبناتادبيمالك عصام خزعل محمود11528112022105065

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0ثانوية افق االهلية للبناتادبيرغد حسين فائق حسين11529102022142001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيانس مشتاق نوار غوان11530102021160007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي كريم حسن خدام11531152021008123

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0اعدادية بلقيس للبناتادبيرحمه غسان عبد الساده حسن11532132022071024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0ثانوية بنات العراق للبناتادبينبأ فوزي دهيدي صالح11533112022128034

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيسجاد عبد الكريم محسن فليح11534152021003044

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0ثانوية البطوله للبنينادبيعلي جاسم عباس حميد11535212021067019

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0ثانوية المناهل للبناتادبيبيادر محمد طاهر جاسم11536132022126008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغفران عامر عدنان حسن11537132022086048

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعبد هللا حسين عليوي هادي11538122021048062

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0اعدادية االعظمية للبناتادبيشهد مرسوم سرحان جميل11539132022073074

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0اعدادية االخالص للبناتادبياية غانم ميلح صويلح11540112022112019

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0اعدادية الفرح للبناتادبيمريم منير ابراهيم كاظم11541142022125030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0اعدادية الرباب للبناتادبيزهراء فؤاد شلش بنوان11542122022125059

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيمريم عبد جبار جاسم11543132022112033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0اعدادية العراقي للبنينادبيحسين علي حسين خميس11544102021005020

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيبنين علي عطا هللا حمود11545142022088013

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيتبارك عدنان مظلوم مشاي11546142022098008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0ثانوية المعرفة للبناتادبيساره هاني طه جاسم11547112022133025

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0ثانوية الخلود للبناتادبيروان علي عباس عبود11548122022093014

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0اعدادية االمال للبناتادبيلينه عالء الدين مهدي موسى11549112022070066

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0اعدادية الفداء للبناتادبيغفران عابدين قاسم بدر11550142022100076

صفحة ٣٣٠ من ٦١٩٥
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0ثانوية االنوار للبناتادبيشفاء علي حميدي عبد النبي11551122022104027

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيرحمه كاظم سلمان عبد11552112022089027

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد485.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيهدى سعد عبد الواحد عبد علي11553132022093127

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد485.0ثانوية االخالص للبناتادبيدموع عباس حسن جبر11554122022099021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد485.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسبأ عالء محمد حسون11555112022076065

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد485.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيحوراء ثامر اسعد عباس11556112022081011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد485.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد علي حطاب عطية11557152021001123

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد485.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبياحمد يلدرم عبد المناف شاكر11558132021015007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد485.0اعدادية التعاون للبناتادبيحوراء محمد رحيم جويد11559112022105018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد485.0اعدادية الخطيب للبنينادبيزين العابدين نعيم جبر علي11560122021034045

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد485.0ثانوية الرحاب للبناتادبيكوثر قاسم عذاب حسين11561112022148018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد485.0اعدادية البلديات للبنينادبيعلي مجيد محمد علي اكبر11562142021037157

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد485.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيريا علي شالكة هندي11563112022095051

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد485.0الخارجيونادبيقحطان عدنان داود محمود11564212021400091

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد485.0اعدادية النهروان للبنينادبيعباس فاضل حسن عنتاكي11565152021020065

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد485.0اعدادية الفداء للبناتادبيزهراء اثير عمران موسى11566142022100033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد485.0ثانوية الحرمين المختلطةادبيمحمد قاسم محمد عبد11567122021178006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد485.0اعدادية الكرامة للبناتادبيزينب عبد االمير كامل حسين11568142022111026

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد485.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعباس عبد الكاظم عويد حميد11569132021034065

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد485.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيمها عدنان مرداس صالح11570142022122023

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0ثانوية المعرفة للبناتادبيامنه عبد الباسط رافع احمد11571142022106003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0الخارجيونادبيكرار حيدر ستار نصيف11572132021400084

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي فخري محجوب علي11573132021024077

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيعلي صدام حسين علوان11574102021010019

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيكرار علي عوده عبود11575262021015078

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0ثانوية االيالف للبناتادبيمريم رعد فيصل سلمان11576102022104006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0الخارجياتادبيمروه قيس شاكر علي11577112022401178

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيشروق بالسم باقر خلف11578142022115046

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرؤى سمير قاسم حسن11579132022086017

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0ثانوية البالد للبنينادبيعبد هللا حسن خليل حاتم11580122021008013

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعلي عجمي مصيخ سمير11581142021030075

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيعلي محمد حميد جبر11582152021015078

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0ثانوية زبيدة للبناتادبيفاطمه علي حسين خلف11583112022108074

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية الفيحاء للبناتادبياسماء رزاق محسن خريبط11584152022048008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية العزة للبناتادبيمريم صايل شهاب حمد11585122022118059
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمد علي حبيب كاظم11586112021027087

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية الماثر للبناتادبيمريم عدي حسين علي11587152022051123

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيابتسام حامد سلمان شبيب11588142022066001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمصطفى قيس محيسن جويعد11589142021019183

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية الشيماء للبناتادبيشهد جواد عبد حمزه11590122022098053

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية طه االمين للبنينادبيمحمود شاكر منصور عظم11591262021026061

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي جابر محمد سي حسن11592132021017067

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي اياد كاظم حسناوي11593152021001077

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0ثانوية الزهراء للبناتادبيشهد محمد عبد الرضا عباس11594112022088028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية زينب للبناتادبيزينه حيدر عبد الرضا جبر11595142022110090

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيمريم احمد خليل محمد11596112022111040

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيايهاب راضي محمد علي11597132021252019

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0ثانوية النعمان للبناتادبيدانيه محمد علي فليح11598132022102008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0ثانوية االخالص للبناتادبيآيه مؤيد خالد سلمان11599122022099002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية البلديات للبنينادبيمصطفى موح عنيد حميد11600142021037227

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0ثانوية االستقالل للبناتادبيسجى ابراهيم محسن حسن11601132022075018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية بني سعد للبنينادبيحسين فارس عبد علي11602212021008006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبيحسين علي عبد حسين11603122021204003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية السياب للبنينادبيعباس سالم كاظم حمدان11604132021030015

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية الغزالية للبنينادبيايمن علي خليف داود11605102021008011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمحمد خالد مطشر ناصر11606142021045061

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعبد الرحمن سمير عبد الرحمن حمد11607102021017022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0ثانوية الزهراء للبناتادبيرانيا محمود جاسم محمد11608132022097013

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية الفضيلة للبناتادبينور عادل يحيى محمد11609152022045101

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية اجنادين للبناتادبيشمس ثائر علي حسين11610102022120030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0ثانوية القيم االهلية للبناتادبيأفياء رحيم حسن حمزه11611142022149001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبينبأ ابراهيم عبد السيد شرهان11612112022136083

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيالحسن محمد حسن زاير11613132021012015

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية النهروان للبنينادبيعبد االمير رفعت سامي حميد11614152021020069

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبياثمار لؤي محمود احمد11615132022112002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية ام القرى للبناتادبيضحى محمد حسن محسن11616142022079097

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0ثانوية أم ابيها االهلية للبناتادبييقين ماجد موشر غانم11617142022198008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية البطولة للبناتادبيتبارك مشعان شمران حمود11618102022110035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0إعدادية صنعاء للبنينادبيموسى حسين علي فهد11619142021025067

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية االعظمية للبناتادبيحوراء رعد عباس شكر11620132022073033
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية الداخلية للبنينادبيعبد الرحمن اياد ابراهيم مصطفى11621102021033020

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية حماة للبناتادبيرسل جاسم عبد الحسين فرحان11622112022084056

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيغسق علي محسن محمد11623102022106030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد482.0ثانوية واسط المختلطةادبيعلي عباس العيبي سعدون11624132021174007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد482.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيفرح حسين علي جاسم11625122022087053

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد482.0اعدادية قتيبة للبنينادبيعباس علي محمد عبيد11626152021004037

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد482.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبينور احمد عبد المحسن حسين11627142022099091

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد482.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياية حيدر حسن عبد11628122022134016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد482.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيايه اسماعيل ناصر محمد11629112022068012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد482.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمسلم ستار جبار رسن11630132021034134

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد482.0ثانوية اليرموك للبناتادبيزهراء زهير سعدون عبد الجبار11631102022093009

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد482.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين شاكر محمود محمد11632142021008019

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد482.0ثانوية العلوم للبنينادبيجالل ناجح سرحان راجي11633132021052002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد482.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيشهد سعد عاشور جواد11634142022095044

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد482.0اعدادية جرير للبناتادبيامنه جاسم محمد علي11635122022089002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد482.0اعدادية الفداء للبناتادبيروان جواد كاظم كلب11636142022100032

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد482.0اعدادية طه االمين للبنينادبيمنتظر جبار متعب مناحي11637262021026064

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد482.0ثانوية االستقالل للبناتادبيكوثر صباح نوري داود11638132022075025

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد482.0اعدادية حماة للبناتادبيهبه حسين علي حساب11639112022084171

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد482.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعبد الرحمن احمد حسن سبع11640102021015045

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد482.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيزينب حقي اسماعيل جاسم11641152022054051

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد482.0ثانوية االنوار للبناتادبيمريم حسن شنيش عالوي11642122022104037

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد482.0اعدادية الغزالية للبنينادبيحيدر حسين عذافه حمود11643102021008035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية بغداد للبناتادبيامنه زاحم عبد هللا احمد11644102022117007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية زينب للبناتادبيوديان علي حسن مرضوخ11645142022110181

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيآيه عدنان زعل محمد11646192022201005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمرتضى جاسم لعيبي ماجد11647142021005059

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية التقى للبناتادبيايمان عماد عيدان جبر11648112022071009

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية النعيم للبناتادبيكوثر محمد كاظم عبود11649142022073109

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيرضا علي حميدي عبد النبي11650122021018027

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية بغداد للبناتادبيامنه اياد كاظم جبر11651102022117006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزينب حميد خيون حوشي11652142022222056

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيهمام كاظم فيصل شياع11653112021156101

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيعبد الرحمن يوسف محمد فرج11654132021025036

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0ثانوية التاخي للبناتادبيآية نجم الدين قنبر علي11655142022081002
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية الناصرة للبناتادبينور الهدى صادق سلمان مكطوف11656142022133085

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيفاتن سالم مفتن بدر11657132022123030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيحسين جاسم جبار فرج11658152021074024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية االستقامة للبناتادبيزينب جمعه طاهر خميط11659152022058046

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح٢ للبنينادبيذو الفقار حسين عبد منصور11660262021024012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيمحمد منذر تركي سهيل11661112021189108

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينبأ علي حيدر جبر11662132022086067

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية الخضراء للبنينادبيبدر لؤي بدران علي11663102021013014

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0ثانوية الصديق للبنينادبيوليد احمد مهدي خلف11664122021023039

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية السياب للبنينادبياحمد كاظم مخرب ناصر11665112021028006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعلي حبيب عليوي جحيته11666142021061068

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية ابابيل  للبناتادبينبأ احمد صالح ارزوقي11667112022111048

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية الداخلية للبنينادبيمحمد عبد الحميد قاسم حميد11668102021033042

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0ثانوية السجود للبناتادبيحوراء علي محمد عرار11669142022065015

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0إعدادية صنعاء للبنينادبيحسين وليد خالد عبد الكاظم11670142021025018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيمريم عباس علي حسين11671112022089070

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية الوركاء للبنينادبيعباس مازن علي عبد الرضا11672112021027043

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيلبنى علي صبري خريبط11673102022106039

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعبد هللا حميد عبد سلمان11674102021015048

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيمحمود وسام عبد الجبار عبد الكريم11675132021015052

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية االمل للبناتادبيتقى عماد كريم نعمه11676142022144007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيكرار خليل علي غالم11677142021024216

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيعلي كريم داخل حبيب11678152021072148

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيابراهيم حسين علي كاظم11679132021034002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0اعدادية الفراتين للبنينادبيحسين عبد االمير جمعه محمد11680132021042022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0اعدادية االمال للبناتادبيساره ثمار عبد الرحمن عواد11681112022070036

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0ثانوية يثرب المختلطةادبيمحمد ادريس احمد دهام11682182021043014

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0ثانوية االحرار للبنينادبيفهد سلمان حسين دليمي11683112021051037

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0اعدادية شط العرب للبنينادبيقتيبة قصي عبد الرحمن عبد هللا11684132021045073

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيبنين سالم حميد سالم11685152022055012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0ثانوية الكرامة للبنينادبيمحمد عبد االمير محمد حميد11686122021019019

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعبد الرحمن سعد زاحم نعمة11687142021015059

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0ثانوية التجدد للبناتادبيمنار ثامر مذود خلف11688122022120021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0ثانوية بالد الخير االهلية المختلطة تركيا-االنياادبيامير مجيد حميد ابراهيم11689132021351001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0ثانوية سومر للبناتادبينور الزهراء سهيل نجم عبد11690142022072107
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0ثانوية دجلة للبناتادبيايه محمد بدر كميل11691102022095015

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0اعدادية التنمية للبنينادبيحسين كريم عباس هليل11692262021030011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء حسن جبر غضيب11693152022047046

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0اعدادية الرباب للبناتادبيتبارك محمد خلف شبوط11694122022125027

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0اعدادية عدن للبناتادبيايه فالح مهدي كريم11695132022106011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيروان أحمد كاظم حطيب11696112022099022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0ثانوية الشفق للبناتادبيزينب الحوراء محمد جلوب موسى11697112022117029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيفاطمه عباس عصفور عبد11698102022106033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمد رعد يونس عبوسي11699112021027081

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0اعدادية الفرح للبناتادبيرواء محمد قاسم جرمط11700142022125011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيجواهر ميثل جابر احمد11701102022094012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0الخارجيونادبيعلي احمد سعيد عداي11702112021400078

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيزهراء سعد داود سلمان11703112022089034

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيزينب صالح عبد الهادي ملبس11704102022092012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد480.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور مهند ضياء باقر11705132022086074

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد479.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيهديل جبر عبيد سعدون11706112022063039

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد479.0ثانوية الكوثر للبناتادبيهدى حسين عباس عزيز11707102022125031

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيحسين غازي شامي منشد11708132021026021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيمريم رضا مهينو نعمه11709152022080116

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد479.0ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيمحمود هاني محمود احمد11710132021250074

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية الكوثر للبناتادبيايه عبد الجليل قاسم صحن11711232022114003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبييوسف عبد العباس خضير عبد هللا11712102021015103

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية الكرامة للبناتادبيرسل حيدر جميل علي11713142022111015

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيصفا احمد حمزه عباس11714112022073045

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي معيد عبد الحسن ثويني11715152021009114

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد479.0إعدادية المروج للبنينادبيحسن مشتاق شدهان محسن11716142021013022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبياحمد رحيم علي حسين11717152021008006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيعلي عبد جميل عيسى11718112021059053

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية عائشة للبناتادبياسالم ماجد رحيمه محيسن11719142022074009

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيابو الحسن كريم لفته كعيد11720152021015003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد479.0ثانوية االستقالل للبناتادبيلينه ميثم جمال نوري11721132022075026

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية ام ايمن للبناتادبينرجس عادل حمدان اسماعيل11722142022134071

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية المهج للبناتادبيزهراء مساعد عجيمي جاسم11723142022102041

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية سيناء للبنينادبيعبد هللا علي كاطع جابر11724132021019019

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد478.0ثانوية ام البنين للبناتادبيحوراء كريم قاسم ابراهيم11725132022080027

صفحة ٣٣٥ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد478.0ثانوية الفردوس للبناتادبيرانيا غزوان ناطق سعيد11726102022090012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعباس لفته عيال دليفي11727142021028099

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد478.0ثانوية الفوز للبناتادبيابتهال قاسم حسن علي11728132022099001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية الرافدين للبنينادبيياسر عمار جاسم غالن11729152021001148

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد478.0ثانوية سومر للبناتادبينبأ داود سلمان بريج11730142022072100

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيسجاد حكمت جهاد خماس11731122021044036

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد478.0ثانوية عدن للبناتادبيزهراء حسين عبيد هجوج11732112022094038

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية االمال للبناتادبيسميه محمود علي خضير11733112022070042

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية الفارابي للبنينادبيزيد ماجد جمعة خلف11734112021002011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي جبار العيبي بجاي11735142021049042

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد478.0ثانوية الواسطي للبنينادبيعبد هللا مخلف علي صالح11736102021040023

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد478.0ثانوية سامراء للبنينادبيعبد هللا مصطفى هاشم شاكر11737142021031046

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية التضحية للبناتادبيزينب سعدون عناد ساجت11738122022091022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد478.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيرقيه عصام غالي علوان11739122022231067

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية الماثر للبناتادبيزهراء سالم اميد خليف11740152022051055

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيحوراء ربيع قاسم راضي11741152022055023

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينور خالد عبد الرضا وريوش11742112022076115

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد478.0الثانوية الشرقية للبناتادبيسناريا علي طالب هاشم11743142022097016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية االعظمية للبنينادبيبكر مهدي محمد صالح حسين فوزي11744132021001027

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد حسين ناصر حسين11745102021027061

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسن حامد هليل مشيلخ11746152021003016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية الفكر للبناتادبيفاطمه طالل طه ياسين11747152022056059

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية النصر للبناتادبيمريم مهند هزبر عبد الرضا11748122022112103

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية فلسطين للبناتادبيبان هزبر عبد الحسن جواد11749102022114003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية جرير للبناتادبيايالف اكرم نايل عبد11750122022089003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيرافد علي قاسم علي11751142021208052

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0الخارجياتادبيزهراء مصطفى حمد مناتي11752152022401066

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0ثانوية الكندي للبنينادبيعبد الستار فرحان خليف عنيد11753112021046013

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0ثانوية التاجي للبنينادبيمصطفى جاسم غزاي منصور11754122021010029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية الفداء للبناتادبيمريم كريم شليبه حميدي11755142022100094

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0الخارجيونادبيعمار ياسر خميس شيت11756102021400104

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية العامل للبنينادبيابراهيم عالء عبد الحسين جبار11757112021015002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيبنين جاسم احمد علي11758122022134023

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبياحمد سعد هادي عبد الكريم11759122021018008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0ثانوية المناهل للبناتادبينور الهدى عالء عباس حسن11760132022126044
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيعذراء مجيد زغير منشد11761122022134115

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيرقيه قصي خضير ناصر11762142022134034

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0ثانوية البسملة للبناتادبيزينب قحطان صبيح عبد الحسين11763112022135016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية العقيلة للبناتادبيرسل محمد رحمن صعيو11764152022040035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية ام القرى للبناتادبيمريم حسن ابراهيم طه11765142022079123

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيزهراء حيدر حسين علي11766122022085015

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيمريم عالء كاظم عبد هللا11767112022136075

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية النورين للبنينادبيعلي غازي مريوش جعاطة11768142021004044

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبييوسف ضياء عكاب خلف11769122021047190

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية حماة للبناتادبيايه طه حسين علي11770112022084019

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0ثانوية االنوار للبناتادبيالتفات حاتم صالح حنش11771122022104005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية العراقي للبنينادبيحسين عالوي غدير عطب11772102021005019

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيسجاد قحطان علوان ميوك11773152021017059

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية طه االمين للبنينادبيمنصور شاكر منصور عظم11774262021026065

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيحنان صالل خلف سلمان11775122022092017

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0ثانوية الهدى المسائية للبناتادبيرسل علي عبدالرضا عطية11776102022224008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبياسراء عبد محمود عباس11777112022063002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزينب عماد حسين علي11778112022136041

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية الرواد للبنينادبيحسين عماد احمد حسن11779212021077036

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية قباء للبنينادبيمصطفى سالم حسين نعمة11780152021010061

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية القرطبي للبنينادبيعلي وليد عطيه اسماعيل11781212021054039

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيحنين فهمي قاسم جاسم11782152022054023

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية الوجيهية للبنينادبيمحمد احمد مزهر عبدالخالق11783212021030035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية الرباب للبناتادبيطيبه كاظم احمد سلمان11784122022125094

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيفاطمه ابراهيم عبد الحسين اسماعيل11785142022134055

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية الشعب للبناتادبيمي عبد اللطيف مجيد محمد11786132022098153

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيمصطفى طه ياسين نجم11787122021002040

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيطيبه محمد جبار شلش11788132022100034

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية الخبير للبنينادبيحسين فالح حسن ناصر11789112021007026

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية الفرح للبناتادبيآيه نور الدين فاضل عبد االمير11790142022125003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيمالك هدير جبار عبد الخالق11791112022068058

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0ثانوية حطين للبناتادبيزينب عصام فليفل سلمان11792142022068018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمحمد حسنين زكي عبد علي11793122021044075

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0ثانوية االخالص للبناتادبيمنى سعد هاشم حاجم11794122022099070

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيسجى فريد ابراهيم مهدي11795132022111068
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيديانا ليث كاظم علي11796112022099018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية الرميلة للبناتادبيخديجه نعيم حنون نشعان11797152022044017

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية االعظمية للبناتادبيداليه فريد فؤاد عبد السالم11798132022073038

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزهراء احمد لطيف عطيه11799142022066017

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0ثانوية السالم للبنينادبيمحمد تقي اياد هالل حسين11800102021030010

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية يافا للبناتادبياالء عبد الزهره محمد منصور11801132022107010

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية طه االمين للبنينادبيعبد هللا علي تركي مسرهد11802262021026041

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية العزة للبناتادبيايه عامر عبد االمير محمد حسين11803122022118006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيدعاء ماجد عبد الحميد عبد المحسن11804142022134030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسجاد عبد الحسين فرج بشت11805142021024132

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين هادي مجيد زغير11806142021008025

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية بلقيس للبناتادبيميس قاسم خميس حميد11807132022071075

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيطيبة نجاح مطرود حسين11808112022136058

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد573.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيدانية محمد عدنان محمود11809102042086021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد557.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيساره هادي عبيد عمران11810272042079069

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد548.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيضي مناف فاضل عباس11811142042196068

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد535.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعوف عبد الرحمن احمد بشير11812312041024121

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد522.0الخارجياتاحيائياميمة صالح قدوري احمد11813102042401004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد520.2ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيمحمد عدي حاتم كريم11814112041045050

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد516.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائينور محمد فالح شال11815152042053075

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد504.0اعدادية الغدير األهلية للبنيناحيائيمحمد رياض عامر سعيد11816152041019016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد504.0اعدادية األمل للبناتاحيائيامنه كريم عبود سلطان11817112042065024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد503.0اعدادية الصفا للبنيناحيائيمحمد بكري احمد بكري11818132041029055

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائينسرين عبد الهادي عباس سالم11819142042099073

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعبد هللا حسام الدين خليل ابراهيم11820122041022061

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد498.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائياحمد عادل كريم فياض11821112041048002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد497.0الخارجيوناحيائيموسى الكاظم علي فاخر محمد11822142041400094

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد497.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيدانيا نشأت سالم داود11823112042104020

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0اعدادية يافا للبناتاحيائيساره خماط عبد الرضا عبيد11824132042107080

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيزهراء زياد طارق حبيب11825142042125022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد492.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيمريم ثاني كاظم سلمان11826152042055102

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد491.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيحوراء محمد رحيم راشد11827152042040047

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد491.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيزهراء علي سالم كاظم11828142042076070

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد490.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيغفران محمد فرحان حسين11829112042110069

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد490.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيمصطفى رحمه هللا بالل محمد11830102041006050
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد489.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيهاله جبار كريم وحيد11831142042089068

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيهبه محمد حسين حسن11832132042100126

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد485.0ثانوية كفري المختلطةاحيائيمحمد خليل صالح نعمه11833322041040021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد485.0إعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيحسين منذر هادي نذير11834142041020017

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحسين رستم فاضل غالم11835122041005016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعلي محمد عبد هللا عبيد11836102041020121

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمحمد تحسين محسن توفيق11837232041043048

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيسجاد وحيد جعفر فنجان11838132041034014

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد482.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيامنه احمد كريم شاكر11839102042118010

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية النجاة للبناتاحيائينور الهدى صباح حسين ياسين11840152042042101

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد481.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائينورس خالد مظلوم خلف11841102042223148

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد479.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيرنين احمد عبد الخضر طالب11842232042126036

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيبنين عبد العظيم حسن سلمان11843142042145062

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيبراء كريم عبد هللا محمد11844112042075016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمصطفى عباس محمد جبار11845152041001125

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0ثانوية تبوك للبناتاحيائينور ثامر شاكر جدوع11846112042102054

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبراء كاظم محمد عواد11847152042040024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى مؤيد محمد مهدي11848102041026238

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد477.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيفدك طه عبد هللا موحان11849142042105061

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيمريم فالح عبد الحسن عبود11850112042106086

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمنار رحمن مريوش شمخي11851142042140124

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيحسن علي رمضان جاسم11852152041006023

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيتقى نبيل ابراهيم حسن11853142042074033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد474.3ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيعبد هللا خالد حميد محمود11854102041028092

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية النصر للبناتاحيائيضحى علي جبل موسى11855122042112152

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد474.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائييوسف فاضل صباح عليوي11856142041202096

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيداليا اسعد محمود حسن11857102042115033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيكوثر عماد حسب غضبان11858122042105138

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد473.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيساره يوسف منير يوسف11859142042112052

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيمنتظر حيدر عوده علي11860122041202166

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيرانيا كريم حميد ابراهيم11861132042070081

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية بغداد للبناتاحيائياسراء جدعان رحمان داود11862132042070012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيحيدر عبد الخالق جاسب عبد11863122041202053

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحيدر فالح حسن شامي11864152041009029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيطه مثنى طه احمد11865112041058069
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد471.0ثانوية النور للبناتاحيائيمريم غانم هادي عباس11866182042238039

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد471.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيصبا ثائر يعقوب شعبان11867112042078017

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد471.0ثانوية السياب للبناتاحيائيطيبه جاسم محمد حمزه11868102042077072

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد470.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعباس شاكر جبار اهميله11869152041071187

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد470.0ثانوية  االندلس االهلية للبنيناحيائييوسف حميد طاهر عبود11870252041049032

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد470.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيهند اياد قاسم خليل11871102042097064

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد469.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائيضحى شاكر هاشم مهاوش11872142042191033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد الوهاب سالم11873102042118093

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيمنار الهدى سامي ياسين محمد11874152042080302

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد469.0ثانوية السلوى االهلية للبنيناحيائيخليل طالل حاتم محمد11875132041046005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية تماضر للبناتاحيائينبأ سامي قادر جوامير11876212042091156

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيبهاء احمد طه ياسين11877142041003017

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية بابل للبناتاحيائيتقى حيدر صابط جبار11878122042095011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيبسمه مدحت محمد نجرس11879142042076024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيزين العابدين خالد جياد مظلوم11880122041032024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد468.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعبد هللا حسين ابراهيم جسام11881122041022062

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية القناة للبناتاحيائيندى ماجد حامد عبد الحي11882132042072093

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد467.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيايه صبري ابو بكر امين11883142042078007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد467.0ثانوية بابل للبناتاحيائيايات وليد صابط جبار11884122042095003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيوالء فاضل كاظم حسين11885122042110085

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمة قاسم عطيه موسى11886152042048144

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد466.0ثانوية بابل للبناتاحيائيغفران برهان نجم الدين مولود11887122042095035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد466.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمرتضى سعدون جرجيس امين11888142041208231

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد466.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيمحمد تحسين علوان ابراهيم11889142041064033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيجعفر احمد حسن عبود11890132041009004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد466.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيايه محمد نوري حطاب11891112042091007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمجتبى عبد الباقر حسين علي11892132041012102

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيعلي قاسم حميد طاهر11893122041032052

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينوره عقيل جمعه عبد11894152042050136

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيفجر هاني عبد الحمزه خضير11895232041031079

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمهدي عبد هللا جابر شاكر11896102041026245

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزينب احمد جاسم حمزة11897112042110047

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد464.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيدانيه عالء وليد كوسج11898102042095022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد464.0الخارجياتاحيائيزهراء محمود شكر شامار11899152042401065

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد464.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيدانيه هاني ابراهيم محمد11900142042112027
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزينب صباح عبودة عبيد11901112042110050

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد464.0ثانوية فدك للبناتاحيائيساره عباس سلومي كيطان11902142042070070

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد464.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيرؤى كريم عباس علي11903112042067045

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائييوسف علي اعبيد اعذيب11904152041005153

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد463.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيجعفر مسلم ضعيف سلمان11905142041018032

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيكرار مقداد كاظم محمود11906112041049059

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنيناحيائيمصطفى سمير محمود اسود11907132041007016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيليث عبد االحد عبد منصور11908142041047131

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمقتدى ستار جبار عسل11909142041029066

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي عبد الناصر كاظم محمد رضا11910242041003173

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية ابابيل  للبناتاحيائيعذراء عالء عبد السادة عبود11911112042111019

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيحسين هادي عالن سليم11912112041020029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائيفاطمة مسفر زيدان محمد11913142042121040

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعلي عباس فاضل جاسم11914142041170036

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيايه محمد خلف غريب11915102042101019

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيزيد قاسم عباس جاسم11916232041031042

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية االنصار للبنيناحيائينورالدين محمد جمعة جاسم11917132041003064

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا منعم سلمان عبد علي11918112041188006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيكوثر سهيم خليل ابراهيم11919112042066054

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية االمال للبناتاحيائيزينب كاظم محيسن عبيد11920142042108089

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائينور رضا فيصل حسين11921152042058104

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمحمود شاكر حسين هاشم11922152041006114

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيمنى قاسم نعيم شبير11923122042104042

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيزينب جابر عبد هللا شحات11924112042114050

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء احمد علي حسن11925142042140053

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيوسن احمد كافي احمد11926102042093044

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيضحى داود سلمان جميل11927112042074052

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيهدى محمد عبيد فنجان11928152042056103

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائيموده منير عباس صالح11929142042150023

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية القناة للبناتاحيائيدينا سعدي محمد حسن11930132042072028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمنتظر محمد عبد الرزاق محسن11931122041005057

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد460.3ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيمحمد شاكر عباس عبد11932142041010077

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد460.0إعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائياشتر صدام شنون قاسم11933142041020006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي محمد عاتي رمضان11934152041004042

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد460.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحسن مهدي عارف طهماز11935152041071078
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيفراس رفيق عارف محمود11936212041039048

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهمسه علي مهدي حمود11937132042071156

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد460.0ثانوية ابن عقيل للبنيناحيائيحسين قاسم مكي مجبل11938122041014008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيداليا عماد علوان عجون11939102042076005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد460.0ثانوية الربيع للبناتاحيائيمريم بنيان خضير كاظم11940122042081012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية البراق للبنيناحيائيمهدي شاكر مهدي شناوه11941152041002069

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيغفران حسن عبد علي روضان11942142042067093

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيايه رائد حمود نعيم11943152042050002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيريام عماد عبد الجبار محمد11944132042073045

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد459.8ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائياوس عمار محي عبد الحسين11945102041048006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائييوسف محمد زاجي فنطيل11946152041001139

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيامير عادل عباس رحيم11947272041002022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب جالل طالب محمد11948132042070119

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائياية مجيد شدهان الزم11949112042106018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيزينب غسان شاكر حسين11950122042230078

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيسجى امين حسين علوان11951102042139021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيميس فالح مهدي مفتن11952132042077035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيمالك مطشر حمدان دجر11953142042225260

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيعال زيد بدر عبد11954132042070167

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية الكرخ للبنيناحيائيمحمد قيس نعيم حسين11955102041003036

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيايه ثائر فتحي كامل11956102042091009

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيسارة ابراهيم خليف فوزي11957142042224075

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيليث فليح حافظ فليح11958102041016045

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيبارق عمار فاضل رحيم11959112041018027

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائياحمد رياض ستار جبار11960152041013004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد458.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائياحمد عالء احمد مهدي11961252041045010

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية الشروق للبنيناحيائينور الحسين هاني جعفر محمد11962122041032072

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية حطين للبناتاحيائيرنده محمد عبد المجيد رشيد11963132042103011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء نبيل نزار عبد الجبار11964102042114024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرفل جليل ابراهيم جاسم11965132042101025

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد458.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمصطفى ربيع خليل جواد11966122041022098

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهور محمد محمود براك11967212042145074

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيهدى علي فيروز عبد هللا11968142042196107

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية السياب للبنيناحيائيمصطفى مكي عبد السادة جبر11969132041030095

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيعبد هللا حمزه علي عبد هللا11970232041010063
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية السويس للبنيناحيائيطه عماد حميد مجيد11971132041006027

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين عباس دعير حسين11972152041001030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد457.0الخارجياتاحيائيمريم فالح حسن حسين11973102042401073

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد457.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيعلي هاشم جاسم جالي11974142041017083

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمرتضى حيدر مجيد محمد11975132041031053

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد457.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمنتظر أمجد كاظم جواد11976142041016131

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيعلي خليل ابراهيم شاه محمد11977152041017041

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائينسرين هيثم عبد الهادي احمد11978142042090104

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية يافا للبناتاحيائيساره كنعان مسلم صدام11979132042107083

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعلي هشام حسين حسن11980152041006091

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسرور اسعد هاشم محمد11981132042105035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه رحيم شعالن مهدي11982122042112183

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسين عبد االمير كاظم ناهي11983152041011042

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائينور جمال رحمان بيجان11984262042102144

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيعبد هللا سالم كاظم مهدي11985102041016031

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية البتول للبناتاحيائيتبارك عامر محمد خميس11986112042072029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية النهار للبناتاحيائييقين محمد حميد سعيد11987112042127069

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية النبوغ للبناتاحيائيبنين حسن عليوي موسى11988102042098003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحمزه باسم فرحان جاسم11989262041038028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد الشافي عواد11990112041016068

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيفاطمة عمر شكر محمود11991192042189145

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيهدى يوسف صاحب عباس11992122042092068

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيعال مؤيد هادي صخيل11993112042149045

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيسجى حسين خالد سعدون11994132042100058

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمصطفى حسين لفته عباس11995152041001124

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيسارة عادل نصيف جاسم11996112042067068

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيزينب حسين حسن داود11997112042102026

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد455.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد فواز زكي حسن11998172041008352

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيساره ماجد حميد محمد11999102042117061

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية العزة للبناتاحيائيعذراء ستار جبار سيالن12000112042060016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية ابابيل للبنيناحيائيصادق جاسم محمد علي12001132041011029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيكرار صباح حسن دهش12002152041071280

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائياالمير علي ياسر زبيدي12003122041002005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسين سعد محمد ابراهيم12004132041055029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائياحمد مصطفى عبد الرسول كاظم12005122041201010
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم محمد فهد ثجيل12006102042115133

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيرافع احمد فاضل عباس12007112041200030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية االندلس المسائية للبنيناحيائيحسن عالء صباح عبد الجبار12008132041256009

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيكاظم جواد كاظم حميد12009272041001220

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعلي عبد الصمد صالح رسن12010152041071238

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية دجلة للبناتاحيائياديان حازم كاظم حنيحن12011142042078003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائياسراء عبدهللا نصر عباس12012122042098004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيحنان حسين علي داود12013122042100011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيصبا عامر صبحي صالح12014212042231011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينور الهدى علي دعير طابور12015152042050129

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمرتضى ظافر جبار موات12016122041031152

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد452.6ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيتقى فاضل جواد راضي12017132042283033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد احمد حامد عبود12018102041026198

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائيرقيه عدنان نجم عبد12019132042075023

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيدعاء حسين فخري جاسم12020142042300003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيتبارك رحيم علي حسون12021102042101026

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيكوثر احمد عباس رحيمه12022152042058088

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد غسان وسام حسن12023212041005014

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيكرار كامل مطر عونه12024112041006050

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيعبد الرحمن زيدون ابراهيم محمود12025102041016025

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيطه عبد العزيز ناصر حسين12026102041017035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيعلي مهند محمد خميس12027212041058030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين سالم عبد الرضا يديم12028122041007029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيزهير احمد زهير عبد الرزاق12029272041001135

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيشهد هاشم عبود سعيد12030142042145184

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد هللا عوده عباس صميط12031102041002112

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيبارقه خالد عناد جروان12032102042118015

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيعلي زياد جليل عبد12033112041020054

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيحسام لفته مطرود زناد12034112041033008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيحوراء محمد كاظم خلف12035142042100046

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد451.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيبارق جاسم حسين عبد االمير12036142041021023

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيحنين خلف كلوش داغر12037122042098033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيهيام غنام خلف عباس12038102042109096

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية االخالص للبناتاحيائينبأ ناجي كويد قاسي12039112042112106

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية الفرات االهلية للبنيناحيائيعبد هللا رائد محسن حاوي12040112041041005
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيغدير كاظم حمدي الهيد12041142042073106

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب علي سكر كريم12042152042040080

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيحنين زيد طارق موسى12043142042104018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيحسين شاكر فريح نزال12044112041200021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيموده امجد عبد الصاحب خيال12045122042230133

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمحمد قاسم محمد عباس12046312041063068

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيشهد علي جابر نعمة12047102042091065

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسراب مصطفى محمد عبد هللا12048132042101047

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائييقين عدي جاسم جهلول12049152042044218

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء حيدر محي حسين12050102042117050

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتقى منعم سلمان احمد12051132042086024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيمنى رحمن شعالن حسين12052132042126072

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد449.5ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمحمد محمود رجب محمد12053102041002159

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيالزهراء البتول علي موسى عكبر12054142042136006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية االندلس للبنيناحيائيعبد هللا مازن عبد الجبار حسين12055102041012005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيايات سالم جبر حسين12056142042225025

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية معصومة للبناتاحيائيهجران صاحب جبار رطين12057142042113040

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي حسين علي فرحان12058142041049049

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيغفران مناضل كاظم حسن12059182042205092

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيايات سعدون محمد خلف12060152042048010

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية ميسلون االهلية للبنيناحيائيعلي االكبر محمد غافل نعيش12061142041063008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيتبارك حسين خضر عباس12062272042065029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمة غني مجيد محمد12063152042046175

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي حاتم فرحان حسن12064102041017069

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية المسرة للبناتاحيائيساره ياسين غانم طه12065112042193026

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد449.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعلي صفاء صالل عبد12066142041023046

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية المربد المختلطةاحيائيتبارك رضا حميد رديعان12067112042152002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد العزيز محمود احمد حسن12068212041009125

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية البراق للبنيناحيائيعلي مهدي جوده بدر12069152041002038

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد السالم ثامر حامد صالح12070102041017050

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزهراء كاظم زناد خنجر12071142042093036

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد448.0الخارجيوناحيائيايمن محمود جاسم عايد12072232041400032

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيسيف فراس طاهر حسوني12073112041032038

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائياحمد فاضل احمد فالح12074192041304003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيرفقه جاسم حسين خصاف12075142042078034
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزينب مصطفى ابراهيم ولي12076152042054140

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيعمر حمدي عبد الكريم جاسم12077142041173023

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد448.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيليث هادي محمد سعيد هادي12078102041205108

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيعز الدين عباس حميد قاسم12079112041020048

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيزينب علي خلف حسين12080112042106053

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية األوفياء للبنيناحيائيحذيفة حسن دحام مصلح12081192041078007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيسهى طالب عفي عندل12082232042304145

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيمالك مؤيد حسن حسين12083132042098143

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيرنا قصي عبد الرحمن صادق12084132042079018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيغدير خليل طهماز داود12085152042047092

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد447.5ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي محمد عقيل مسلم12086132041020126

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيسارا نوزات جالل محمد12087132042117139

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم عقيل رحيم سبهان12088132042118233

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزهراء حسين فالح سديح12089152042058042

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائياسراء رعد ميران عباس12090132042110003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائياحمد جواد كاظم مولى12091152041071008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيآالء موفق مبارك ميرزا12092142042095001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيسلوى عصام حسن محمد علي12093102042090061

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيقمر صالح غفوري حسين12094212042091136

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمهيمن احمد جليل اسماعيل12095102041013162

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيحسين رائد جاسم محمد12096112041023017

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيغدير باسم فليح حسن12097122042090051

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية الخالص للبنيناحيائياحمد باسم محمد علي12098212041002004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء ميثم عبد الغني سعيد12099272042160199

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد446.3اعدادية الحريري للبناتاحيائيرسل امير محمد رضا12100132042117099

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائينبأ مثنى منذر خضر12101102042090113

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيسراج المنير جعفر علي محمد12102132041045024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيماجده حيدر حميد توفيق12103122042122032

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي حميد عبد سلمان12104112041058084

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد446.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحيدر مجيد رشيد حسن12105142041021050

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمصطفى فراس علي اصغر عبد الحميد12106182041006158

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمحمد المختار يحيى حمدي علي12107122041031137

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عالء حسين جودة12108142042105054

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيمريم باسل نوري مجيد12109102042093029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنيناحيائيعلي مؤيد مشعان محمد12110132041025027
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية الشباب للبنيناحيائيعالء خضير مهدي ذياب12111102041023010

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينبأ علي كريم عبود12112142042148011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيمريم عامر رغيف مظلوم12113122042092058

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد445.1ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيمحمد حازم صبري رشيد12114142041010071

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحيدر سعد لوله سلطان12115152041009027

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيمريم نصير صبيح عبود12116112042101038

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيطوعه فليح عبيد زغير12117282042073041

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية الثوار للبنيناحيائييونس علي سلمان فياض12118112041012066

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيزهراء احمد حسب هللا رشيد12119142042124018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية الفكر للبناتاحيائياديان باسم عبود حسن12120152042056006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيكرم حسام ابراهيم حمود12121132041002071

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية السيدية المسائية للبنيناحيائيحسن خالد ناجي علي12122112041209013

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيهاني ليث محمود هادي12123112041013044

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه احمد جابر جميل12124122042090057

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية النوارس للبنيناحيائيسيف الدين علي بنيان كاطع12125132041027007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيشهد عمار علي محسن12126112042110059

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية النصر للبناتاحيائيوفاء جمعه كريم موزان12127122042112269

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيافنان زياد نوري مجيد12128192042247004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيزهراء علي حسن زاير احيمد12129132042092030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيمريم رزاق جبار عبد12130112042104058

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيختام خليل سلمان ساجت12131152042053023

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمحمد فاضل كاظم حسن12132152041003089

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيفاطمه سعيد عواد حسن12133142042225228

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيورد قيصر عبد الرسول صالح12134132042117284

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائينبا ياسر رجي شبل12135122042122036

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية ظفار للبناتاحيائينبأ عادل ثامر عزيز12136112042091054

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية االفكار للبناتاحيائيسبأ مصطفى هادي كريم12137132042120011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيأحمد حامد داود يحيى زكي12138102041020001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسن محمد سويدان سعيد12139252041031133

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيغسق عبد الكريم علي احمد12140232042125070

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيغدير علي فاضل ياسين12141132042098114

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيندى ايوب جليل ابراهيم12142132042110026

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء فالح مهدي محمود12143112042076080

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيرشا عادل صائب سالم12144112042108037

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب هاشم فرهود هادي12145132042086057
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحيدر كريم عطيه كريم12146122041007048

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيطيبه وليد احمد حسن12147102042097045

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيمحمد عبد القادر إحسان محمد12148102041043065

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية حماة للبناتاحيائيامنه علي احمد ذاكر12149112042084021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية الفاروق للبنيناحيائيحسين هادي لفته عبد هللا12150132041014005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائياحمد نجاح كاظم محيسن12151132041002007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيطيبه احمد فزع بدر12152112042081025

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية حطين للبناتاحيائينور غسان علي جاسم12153102042079043

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيزيد فؤاد محمد كرم12154112041203073

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيبتول ماهر هالل عبد12155102042110014

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيبراء صالح مهدي حمود12156122042136009

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد قحطان ضويل صالح12157222041002022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزهراء احمد جاسم مشاري12158142042093028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد442.1الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيمرتضى زهير عبد كوثر12159142041046041

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيزيد احمد حبيب عبد الجليل12160142041064017

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب مهدي علي حمدان12161132042107077

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيابرار قيس سلمان صالح12162192042189002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيموج خميس سليمان حماد12163122042101037

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية الفتاة للبناتاحيائينورس مقبل دوالب حمادي12164212042175036

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائياحمد نجم بريس حمد12165112041016016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيفاطمه عالء صالح محمد علي12166152042056083

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيابتهال حيدر جواد عباس12167122042094002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمصطفى صباح نوري جري12168152041005132

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية سومر للبناتاحيائيحوراء محمد سلمان صالح12169142042072028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية التضحية للبناتاحيائياية حيدر مهدي عبد االمير12170122042091003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيميار طالب عليوي ناصر12171142042080069

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيامير فالح عبد هللا حافظ12172102041009014

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد441.1االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حسن عالوي بساس12173132041010107

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحوراء احمد كاظم خالد12174112042076038

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية فدك للبناتاحيائيفاطمة عباس عمر عبد12175212042156063

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية الصمود للبناتاحيائياديان هشام عبد الرزاق سويحن12176142042101002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيتبارك سعد حمزاوي حساني12177122042092008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحنين صباح كاظم غضبان12178152042046058

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيزين العابدين محمد وليد عبد الرحمن12179112041033011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد شاتي12180122042105061
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمسلم رضا طعمه جبر12181262041027132

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيطيبه ميثاق طالب جاسم12182142042225199

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيحنين جواد عباس عبد الجليل12183112042101013

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد441.0إعدادية المروج للبنيناحيائياحمد ناجي زيدان خلف12184142041013010

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيهدى فالح محمد سعود12185112042077086

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيسجاد عباس عبد الحسين مخيلف12186122041031078

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد441.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيعبد الرحمن حمودي عبد الرحمن نعمان12187142041009045

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية بغداد للبناتاحيائينور فاهم ابو شريحه حسين12188102042117116

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد440.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعباس جاسم عبد هللا فليح12189142041021070

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعماد الدين اياد احمد غباش12190212041001056

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد440.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حارث حازم جواد12191142041016066

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية حماة للبناتاحيائيايه حاتم فخري مصلح12192112042084031

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمروان زكي ناجي عالوي12193112041049095

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيحسين علي عباس عبد الحسين12194132041034009

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمصطفى عباس فاضل درب12195152041071387

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيرسل عبد االمير حمد ابراهيم12196122042114027

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء مجيد موحان سليم12197152042048092

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد الرحمن ثائر علي محمود12198122041020069

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية المعارف للبنيناحيائييوسف فاضل خليل تركي12199112041005115

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائيعيسى قيس محمد سلمان12200142041043011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد كريم عفلوك محمد12201122041026157

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية العراقي للبنيناحيائيامير علي ناجي هادي12202102041005005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيدينا نوفل حسن وريوش12203112042103026

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية حماة للبناتاحيائيصفا عبد هللا كاظم سلمان12204112042084131

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيفاطمه سمير غني حسن12205122042230117

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيمصطفى حليم حيال فرحان12206152041008059

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيعباس حميد محمد فليح12207142041026035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمؤمل هامل حسن عالج12208152041013073

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي ايوب هادي حسين12209122041031102

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائياثار ناصر جاسم سلمان12210152042040002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية عائشة للبناتاحيائينور ضياء خضير حسن12211142042074154

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية عتبة للبناتاحيائيافراح اياد ماضي حمود12212212042167003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيتبارك محمد علي داود12213142042066023

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيغفران خالد ناصر عبد الرزاق12214132042070172

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيزينب علي حسن علي12215132042116022
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد439.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيعلي عباس حنظل نعمة12216142041009057

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيكرار عباس فاضل عباس12217142041202060

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيدانيه محمد ابراهيم حمادي12218132042073028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيزينب محمد عداي دخيل12219102042107021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد حسن12220112041058120

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي عامر هادي جميل12221142041047107

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيتبارك خضير حمدان كاظم12222102042139008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيمرام سعد باش اغا كاطع12223112042110078

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية قباء للبنيناحيائيياسر احمد لعيبي علي12224152041010125

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد438.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيسجاد قاسم محمد كاظم12225142041019035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية القدوة المسائية للبنيناحيائيعمر عالء مخيبر حمد12226192041365024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية السجود للبناتاحيائيزهراء علي مطشر حمد12227142042065025

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية المعارف للبنيناحيائينصر هللا عدنان سلمان عباس12228112041005108

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيضحى محمود محمد محمود12229132042097033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيمحمد صادق ثابت سلطان شنيو12230142041005027

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد438.0إعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيحسن ضياء حسن محمود12231142041020011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيعلي حسين محيسن فارس12232152041007073

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيانس عصام طالب جميل12233112041016024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمصطفى زياد رشيد حميد12234132041008089

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية الشيخ ضاري للبنيناحيائيمحمد حسن علي حميدي12235102041010018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيدنيا عباس هادي عوده12236212042152013

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا نجم عبد الحسين محمد12237142041064023

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيحيدر منير فهد خورشيد12238142041047048

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية زينب للبناتاحيائيابتهال ناصر مسعود عبد12239142042110008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيعباس فاضل علوان حمود12240142041047076

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيعبد االمير محسن سعيد مجيد12241112041017016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيطيبه صباح كرم شايع12242142042134116

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائيصهيب ابراهيم جاسم احمد12243142041151004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيرفل قاسم صالح مهدي12244182042236047

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيزهراء حازم محمد عباس12245112042064032

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد436.1ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا نصر خضير جاسم12246132041020109

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائياحمد سامي احمد عباس12247102041013010

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائياحمد نجم عبد صكر12248132041045006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيفرقان حسين لفته عبد الرضا12249132042111085

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيبراء شهاب احمد ضاري12250102042095014
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيحنين عبد الرحمن سلمان خضير12251102042097024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية االمال للبناتاحيائيصفا شهاب دحام شهاب12252112042070091

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء سعد جاسم محمد12253242042117123

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء ضياء عباس كاظم12254142042110108

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيصابرين كريم علي حمزه12255182042236088

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيطارق عبد هللا فاضل سرداح12256102041011034

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعالء حميد رشيد جدوع12257112041026090

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيزينب عبد الحسين عبد الجبار حيدر12258132042095011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيعلي نعمه عبد الصاحب محمد12259122041032054

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمحمد نوفل كريم عبد الهادي12260122041031149

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيعائشه ابراهيم اسماعيل كاظم12261112042109078

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية النور للبنيناحيائيعبدهللا محمد فرحان عبيد12262122041026090

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيعبير محمد تركي حماد12263142042136043

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيفاطمة فالح حسن عبد12264142042074118

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية يافا للبناتاحيائيلجين محمد جاسم طه12265132042107125

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيهديل فالح حسن داود12266142042111282

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيشهيناز قاسم محمد جبر12267142042196065

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيتبارك عدنان عباس خزان12268102042117020

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائينور الهدى مؤيد ياس خضير12269112042074079

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعبد هللا سالم داود عواد12270112041018072

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيمريم طالل كريم حسن12271102042094055

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائياحمد علي عبد هللا خلف12272102041155001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية االمال للبناتاحيائينور علي راشد كاظم12273112042070157

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعداية الهدى للبناتاحيائيهيا اياد غازي برغش12274142042077078

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينور محمد صبري وهيب12275112042067155

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيحمزة حسين راضي حسن12276112041020031

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائييسرى فضل عبدالحكيم حمد12277192042371122

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية رقية للبناتاحيائيصفا لبيب عايد حسين12278112042069025

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيكوثر حيدر حميد رسن12279122042231083

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد435.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيكرار فاضل كشكول سلمان12280142041018141

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد عيد اسماعيل حمد12281102041017090

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيمنار احمد علي حسين12282142042109065

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائيشهد سعد عبد الحسين احنيظل12283142042121030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيطيف رحمن ذياب ناجي12284112041203086

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمنار ايوب خلف كرم12285152042045088
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيمريم حسين عوده محمد12286212042231015

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيدعاء كاظم حسين خميس12287212042172026

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيهدى رياض داود سلطان12288142042137050

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيزهراء سليم كاطع علي12289112042108043

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية السياب للبنيناحيائيعلي صبيح فاخر كريم12290132041030049

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيغفران ماجد اسماعيل خليل12291112042080109

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية البيان للبناتاحيائيرواء سعد مطر صغير12292102042096031

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيسناء كامل حمزه طخاخ12293262042251080

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائينورس فاضل رشيد عبد الرزاق12294212042147144

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيجميله جاسم غني عبد12295112042108030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية اسماء للبناتاحيائيزينه علي عبد هللا فدعم12296112042100010

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيمنتظر احمد عباس عبد هللا12297132041023073

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيغفران محمد خامس علي12298102042110077

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيزهراء احمد مجيد سلطان12299102042123020

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيتبارك عدنان عبد االمير مهدي12300182042236030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيسيسبان علي شاكر محمود12301132042130033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية الدورة األهلية للبناتاحيائييمامة شيركو عبد الرحمن فارس12302112042093013

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد434.0إعدادية المروج للبنيناحيائيزياد طارق علوان محمد12303142041013035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي كاظم حسين علي12304282041002033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيزهراء انور صادق كشوش12305132042281062

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيحسين سعد عواد زامل12306142041048016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيايه ماجد بدر امين12307142042145051

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيشفاء حيدر عامر حسن12308102042125025

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمحمد باقر ضياء عباس خنياب12309152041013075

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيعلي سعد عبد هللا محمد12310202041020047

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية الزهور للبناتاحيائينورس حسين احمد ابراهيم12311112042078033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد433.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيمحمد جاسم رحيم الزم12312142041017095

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد433.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعلي حسين علي خلف12313142041015042

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائياسالم جاسم لفته عباس12314132042080004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية الرمانة المختلطةاحيائياحمد فاضل حميد حسين12315192041287001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيشهد محمد ابراهيم هيالن12316132042101051

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية البيان للبناتاحيائيبنين عبدي عبد الحسين فرج12317102042096016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية الفوز للبناتاحيائينور نبيل عبد الرزاق فرمان12318132042099048

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية االمال للبناتاحيائيرانيا عدي خضير حدب12319112042070041

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجى منير حسين علوان12320132042094029
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيرقيه جمال عبد العزيز حمودي12321122042090028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيجعفر جاسم مسلم مهدي12322112041048005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيابراهيم أركان جاسم فرحان12323102041020005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيعيسى ياسين عشوي شرقي12324192041106038

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيعلي عدنان غازي رشيد12325112041006043

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد433.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائياحمد حميد فيحان حمود12326142041015008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية السويس للبنيناحيائيمهيمن ابراهيم مظهر ابراهيم12327132041006060

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية البراق للبنيناحيائيعباس رحيم علي جحف12328152041002022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية القناة للبناتاحيائيمينه مهدي اسماعيل مهدي12329132042072083

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائياسماء خليل فالح عريبي12330142042145024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيمريم رسول محمد سلمان12331142042145243

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائينور عبد الوهاب دواي سيالن12332152042049096

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية السندباد االهلية للبناتاحيائيتينه رائد عبد الجبار حسين12333102042085002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيخليل اسماعيل خليل كاظم12334142041047050

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعبد هللا نصير هاشم عبيد12335262041012082

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيزينب سعد جبار وادي12336142042149028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيحنين محمد حسين معيوف12337132042122009

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحسام عبد الستار عبد الزهرة زبون12338142041021033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيبنين اياد شاكر كاظم12339112042109021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية االمال للبناتاحيائيضحى قتيبه مصلح عبد هللا12340112042070094

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيتبارك محمود سالم احمد12341112042114024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية فدك للبناتاحيائيأسالم ماجد هادي جالب12342142042070001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيعلي عادل شيال رميض12343112041188008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيايه كريم رحيم سلمان12344132042109014

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيهاجر عادل عبد الرزاق ذياب12345102042099037

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية جرير للبناتاحيائيهديل عبد الهادي حميد طاهر12346122042089103

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء حسن جواد منصور12347142042140032

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية العرفان للبناتاحيائينور عبدالحميد تركي مصلح12348192042166082

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيرويده سعد محمد زوره12349142042145113

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية بلد للبناتاحيائيامنه قاسم جاسم محمد12350182042176016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية التسامح للبناتاحيائينور الهدى وسام حاكم عبد12351142042076145

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحسين ناجي مهدي هاشم12352152041071119

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد431.4ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيحسين علي معين نجم12353112041045015

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيزينب خضير عباس خلف12354122042121010

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيسجاد علي سعيد تعبان12355112041058064
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد431.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي أيهم فالح صالح12356142041016062

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد431.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد الجواد كاظم عيدان مهاوي12357142041018150

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائينماء غازي اسماعيل ابراهيم12358112042074077

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيمريم ازهر علي محمد رضا12359142042085022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد هللا صادق رحيم لفته12360142041049044

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمصطفى علي هوسه محسن12361152041006121

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء خلف كلوش داغر12362122042098049

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيعلي ثامر عاتي عزيز12363212041087053

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعلي عقيل محمد خلف12364132041008057

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياريج ياسر يوسف ناصر12365132042071007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيايه خليل ابراهيم مجيد12366212042165018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية العزة للبناتاحيائيفضيله عامر حسن حمودي12367122042118059

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي جبار عبد عون ردام12368142041047091

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية بلد للبنيناحيائيعبد هللا عماد حمودي حسين12369182041006085

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيجعفر مهدي كاظم عذير12370132041017014

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم رعد ايوب عبد هللا12371142042103048

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية االخالص للبناتاحيائينور حسن هادي جاسم12372112042112108

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهديل رسول فالح مهدي12373132042105062

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيمروه محمد ابراهيم عبد12374102042090090

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيامال كاظم غبين ناصر12375112042215012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء عمار عبود نعمه12376132042118125

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيسرور عبد الكاظم عبد علي زاير12377112042105079

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمصطفى عبد الرحيم غني حسين12378122041031158

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيحمزه عادل حسين عبيد12379222041307053

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد430.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعبد الباري عبد القادر عواد عباس12380142041011079

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيايمن وليد عبد الملك محمد12381102041020040

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيصفا عبداالمير طالب شندل12382132042283101

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية الزوراء للبنيناحيائيمقتدر حازم موات محمد12383142041001037

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الصفا للبنيناحيائيعبد هللا عماد جاسم صالح12384132041029037

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيرقيه غسان كريم احمد12385132042091049

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد430.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيسجى عطا هللا خلف عباس12386142042143022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية سومر للبناتاحيائيريام جمعه نعمة خنيفر12387142042072038

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيلقاء قاسم عناد عطيه12388322042066053

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية يافا للبناتاحيائيدنيا سعد عبد الزهره جواد12389132042107041

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائياسامه خالد احمد مطلك12390192041283005
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيسيف الدين رحيم كريز سلمان12391142041165018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء امين كاطع محيسن12392152042080120

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعباس عبد السادة خلف عبيد12393122041007073

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيبثينه فائق جبار عبيد12394102042097012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية ميسلون االهلية للبنيناحيائيذو الفقار محمد صدام عباس12395142041063005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيمصطفى محمد مهدي فزع12396142041026057

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعلي عمار ياسين هادي12397132041031036

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائينبأ ابراهيم زيدان عبود12398142042093070

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيحيدر محمد حسن عاجل12399142041047047

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد429.0الخارجياتاحيائيهدى سعد كامل عالوي12400132042401150

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيمينا محمد راكع داود12401132042099041

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيغدير رعد محمد راهي12402232042116037

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمريم معاذ مصطفى جاسم12403132042117229

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيتبارك مالك حسن داود12404182042205036

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيرقيه رعد ساجت عبد12405152042055038

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيرؤى رباح نجم عبد هللا12406102042118035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيفاتن محمد وادي منصور12407132042130043

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعبد هللا جبار عمران جوده12408232041019083

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية جرير للبناتاحيائيزهراء داود سليم حسين12409122042089041

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيرسول ضياء رسول محمد12410212041026017

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيمحمد عبد الجليل محسن خضير12411122041025078

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيمينا فالح لفته عمر12412132042091113

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعلي حسن تالي ماضي12413142041208131

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية جرير للبناتاحيائينبا ساجد جاسم حسين12414122042089084

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيعلي محمود منصور حمد12415312041065028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم ناصر حسن يونس12416152042045086

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيرفيده ابراهيم محمود عالوي12417112042096012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيطيبه جاسم عبد الرحمن نصيف12418122042230101

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية قباء للبنيناحيائيحيدر باسم كاصد غانم12419152041010035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية األمل للبناتاحيائيدعاء عباس عبد ناصر12420112042065051

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتاحيائيرسل مهدي عبد الرسول حمودي12421182042375012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهجران عقيل جميل حسين12422212042102156

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائياحمد فالح محمد ستار12423212041009026

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيعال فؤاد سالم هادي12424182042275063

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيايه قيس عبدالستار رمضان12425112042110014
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيايه عامر يحيى حسن12426112042091005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد428.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيسجاد حسن كاظم عباس12427142041018069

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيسارة احمد جاسم وحيد12428112042103044

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائينور بدر راضي سلومي12429262042120230

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيبنين محمد عباس عبد علي12430132042093027

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيشهد فالح جاسم مطشر12431142042127021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية فدك للبناتاحيائينور حيدر جواد عبد12432212042156075

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي فليح حسن شائع12433222041356143

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيمريم لؤي عبد االمير ابراهيم12434142042125047

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسين باسم كريم حسن12435122041030037

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيرهف رعد كاظم سلمان12436112042105053

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيحكيم فالح حسن فياض12437272041150038

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيفرح رحيم طه ظاهر12438142042067104

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية الرباب للبناتاحيائينور عدنان كاظم ثويني12439152042052057

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيدانيه عمر احمد محمد12440132042126016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد محسن عبيد12441222041359016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيامنه جاسم محمد جواد قاسم12442122042094013

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية المنى للبناتاحيائيهبه مجيد جاسم زيدان12443182042256024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيامين قصي طه شهيد12444232041012018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائياستبرق عبد الحسيب جعفر صادق12445212042293003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيسعاد داود سلمان عباس12446142042220084

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيحسن نجم عبد حاتم12447152041007019

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيشيماء اسماعيل عبد الكريم شريف12448132042130034

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد عبد اليمه مجيد شذر12449152041004058

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائياسماء جاسم محمد عبد12450152042054015

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعمر رحيم خليف محمود12451262041012113

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيايه باسم عوده قاسم12452152042041012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسين محمد جاسم رشيد12453152041003030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيمؤمل علي جعفر جبار12454142041203171

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعلي هادي فخري جاسم12455142041011116

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيحوراء مرتضى عبد المنعم ناجي12456142042076042

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية احباب الرحمن االهلية للبناتاحيائيهالة احمد عبد الصاحب هاشم12457102042126005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية الخورنق للبنيناحيائيصدام محمود حسن علي12458122041028013

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.4ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيحمزه حازم عبد الجبار شهباز12459102041028060

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعمر نصير صبار عبود12460142041015047
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء عماد نجم الدين علي12461142042196046

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيشمس الضحى كاظم صيهود نومان12462142042224089

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيمحمد عبد هللا نجم عبد هللا12463102041016048

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمريم مهند كامل محمد12464132042117230

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيهنوف اياد جاسم محمد12465102042118141

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية االمال للبناتاحيائيزينب حسين ابراهيم عيدان12466112042070064

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيزهراء فراس محمد حسين12467122042090034

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية فاطمة بنت الحسين للبناتاحيائيسماء صالح مهدي داود12468142042096009

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيسجاد هادي رشك كريم12469152041005065

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية سارة للبناتاحيائيمريم ليث كمال احمد12470212042123050

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيايمن حازم عسل كزار12471142041022016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب ميثم عبد الحسين عريف12472142042103030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء محمد وحيد عبد الحسين12473212042156033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية الحريري للبناتاحيائياوفى عبد هللا نجم سهيل12474132042117026

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية بغداد للبناتاحيائينور الهدى ظافر جعفر نبات12475102042117113

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية االمين للبنيناحيائيرباح غسان عدنان اسماعيل12476102041018005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمؤيد انور عزيز صايل12477112041026118

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيسجى فراس جمعه ياس12478132042109043

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيرقيه مهند مشاري شناوه12479152042080111

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمينا عباس علوان أمين12480132042073097

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء صباح سمين كريم12481152042080139

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيباقر حسن رحمه عبود12482152041006012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيخطاب وسام فريد عبد السالم12483102041019051

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية حطين للبناتاحيائيتبارك علي داود سلمان12484132042103008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائينور علي عبد هللا محمد12485132042075042

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه سالم فرحان عبود12486142042145216

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيعلي كاظم دايش كليل12487282041003005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية االمال للبناتاحيائيسلر ثامر سلمان حميد12488112042070078

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيغدير علي صابر عرمان12489122042132012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيسحر ابراهيم عبد هللا ابراهيم12490102042110067

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيطه محمد فليح داود12491212041031021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائيزهراء سالم ياسين حمد12492142042071028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية حنين للبناتاحيائيهاله علي كاظم علي12493132042104090

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية النورين للبنيناحيائيمصطفى مخلص حسين يوسف12494142041004040

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيسجى ستار عباس يونس12495142042194047
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيصفا جوهر جمهور عطا هللا12496102042120069

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيسجاد حسين عباس حمزة12497142041182026

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد حسين خزعل طالب خزعل12498132041030074

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيحميد ماجد فاضل غالم12499132041003020

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية السياب للبناتاحيائيبتول عالء محمد باقر عطيه12500102042077016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيبنين احمد جاسم فنجان12501122042094041

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعلي قدوري سليمان كردي12502112041018095

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيمريم حاتم محمد وادي12503142042099058

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب علي خضر جسام12504112042074042

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيزهراء ساجد حميد دحام12505142042069028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية رقية للبناتاحيائيشمس نبهان كيالن ياسين12506112042069022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية قباء للبنيناحيائيمصطفى سعد غازي سعدون12507152041010105

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيعلي احمد عدنان هاشم12508242041200059

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيفاطمه ممدوح حرج علي12509112042080119

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية النيل المسائية للبنيناحيائيعمار مؤيد فوزي عباس12510112041206033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائينبا فالح مجيد عبد الحميد12511122042100057

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيدينه رزاق مريوش شمخي12512152042046082

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعمار محمد صباح عبد الباقي12513102041013099

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينور عالء حسين جوده12514142042148013

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيبنين درع عبد علوان12515122042087013

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيأيات كاظم حسين رحيمه12516132042281004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيمنار كاظم جباره فليح12517122042094255

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيسجى رحيم لوله كاظم12518152042058069

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء سلمان علي عبد الساده12519122042107095

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائينور عماد هادي كاظم12520102042103050

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيرسل هاشم مرجاح شبيب12521132042070088

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0الخارجياتاحيائيميعاد راضي حبيب عبد علي12522112042401148

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي قاسم محمد قاسم12523132041020123

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيسيف صفاء ناعم عذاب12524142041047069

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيتبارك وقاص عبد الخالق فليح12525112042073019

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية تطوان للبنيناحيائياحمد هاشم رشيد محمد12526112041018014

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية الحبانية المسائيةاحيائيمحمود احمد حمزه فارس12527192041344023

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيضحى فيصل حلو صكر12528142042193058

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائيفاطمة خضر باري فريح12529142042150019

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية بلد للبناتاحيائيطيبة مالك عباس احمد12530182042176141
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيطيبة قائد أحمد علي12531102042119056

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيسيل اياد علي ياسين12532132042091075

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيتقى عبد الرزاق غثيث سوعان12533102042111012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيعلي جعفر كاظم محسن12534142041203123

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية البالد للبنيناحيائيمحمد جاسم حسن سنيد12535122041008011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب محمود عبد الرزاق محمد12536122042107131

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيحوراء سعد سلمان خضير12537112042215039

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيعبد هللا حسن محمد جاسم12538112041004051

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية وهران للبناتاحيائيفاطمة محمد عبد الستار محمد12539112042115029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيساره حيدر هاني حاجم12540132042281090

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيرقية عباس مطلك علوان12541132042112015

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية النور للبنيناحيائيعلي حسين حمود فليح12542122041026099

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0الخارجيوناحيائيعبد هللا احمد عباس عبود12543132041400032

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيحسن خالد فؤاد قاسم12544142041009024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية المعراج للبنيناحيائيعمر طه محمود حمدي12545112041024021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعلي عدنان رضا مراد12546152041006086

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى علي عبد الرضا حمزة12547222041072170

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغفران حسين حيدر كاظم12548132042094038

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيرسول عبد الباسط عبد الرسول عبد المهدي12549122041201028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد511.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيمحمد باقر حسين الح عبد هللا12550152051003044

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد507.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزينب جبار صبري محسن12551112052076022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد499.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيرقيه محمد عطيه فرج هللا12552122052094044

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد499.0ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقيمحمد سعد دراو مطلك12553132051257077

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد497.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعلي كريم علي محمد12554252051205070

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد486.0ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيهاجر سعدي هاشم قاسم12555102052137020

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي محمد عبد حسين12556122051030100

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقياكرام اكرم عبد كريم12557122052087001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد470.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيمحمد ستار محمد امين12558102051003048

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد470.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيامنه نوفل حامد عبد المهدي12559132052100003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد470.0ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيرزان جمعة شراتي محيسن12560142052104007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد467.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتتطبيقينور محمد كريم حمزة12561112052066024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيندى يوسف باقر منصور12562122052087019

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد463.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيحسين صادق عذيب داود12563142051011021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيسيف محمد خضير عباس12564122051005018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقياسامه مهند حميد تركي12565102051155001
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيحيدر علي عكلة شدهان12566192051340021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيابراهيم صالح الدين ياسين والي12567132051008001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحيدر رعد مهدي عبد الحسين12568122051025039

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية النصر النموذجية للبناتتطبيقيديما سامي عبد الجبار ولي12569322052030007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقينور محمد فاضل ياس12570112052110063

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقياحمد حسن فالح داغر12571112051020002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية برزاني المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن حمد ملوح حمد12572312051070028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية االمال للبناتتطبيقيسرى محمد علي روضان12573112052070021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية القناة للبناتتطبيقيمريم صالح حيدر محمود12574132052072021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد449.4ثانوية المتميزينتطبيقياسامة زيد باسل دحام12575112051010005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي عامر اسماعيل محمد12576122051030093

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا عطا عبيد عطيه12577112051049072

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية النيل المسائية للبنينتطبيقيعلي عامر حسن عبد هللا12578112051206019

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعبد الكريم قاسم حامد صالح12579112051058090

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينتطبيقيابراهيم نبراس حربون حردان12580262051208001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيجعفر سهيل عبد االمير جليل12581122051001006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقيحسين عادل عباس حميد12582142051203028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيفيصل صباح حميد دهام12583122051201051

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيياسين خالد ياسين خضير12584142051169058

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيعبد العزيز نايف عبد هللا محمد12585112051020038

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزينب شاكر محمود كاظم12586132052070018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيزهراء عزيز حربي عبد العال12587112052104012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتتطبيقيبنين مؤيد مزهر حبيب12588262052139001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد439.0الخارجيونتطبيقيالحسن علي خضير عباس12589142051400018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقيخليل محمد ابراهيم عبد12590192051343044

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيأسامة أياد صالح فتحي12591132051001016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيعلي عبد محمود حسين12592132051004028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقيروز جهاد صالح حسن12593152052054016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيام البنين ثامر موسى يوسف12594132052093006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية أمل نينوى العراقية االهلية المختلطة في تركيا-اسطنبولتطبيقيطه احمد خطاب بكر12595132051225003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحسين انور حسين علي12596122051031043

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيمالك رياض كمال اسماعيل12597102052119029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيعلي سيف حاكم عبد12598142051042030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية الفداء للبناتتطبيقيتبارك مهدي داود سلمان12599142052100004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقياحمد كريم نصيف جمعه12600112051006013
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيأيه رحمان فضل حنضل12601112052114007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزهراء محمد هاشم اشالكه12602152052046013

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيشيالن وليد حسيب محمود12603102052095017

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية اسماء للبناتتطبيقيمريم حسن فؤاد عباس12604112052100017

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيلينه احمد عواد محمد12605112052073061

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية حطين للبنينتطبيقيعلي نجم عبد علي حسين12606232051023012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيياسين علي عبد الحسن صادق12607102051043042

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتتطبيقيزينة احمد صبار جبر12608112052066013

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية يافا للبناتتطبيقينبأ حسين محمد محسن12609132052107045

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الداخلية للبنينتطبيقياحمد عمار احمد جار هللا12610102051033002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد423.4ثانوية كلية بغداد - زيونةتطبيقيمهدي فراس كاظم جاسم12611142051010015

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد422.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيزيد دريد عبد الهادي كريم12612142051009028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمصطفى عالء فاضل حسن12613132051005084

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيبنين ستار جبار ناصر12614132052118009

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقيعلي جليل جريان جار هللا12615142051173015

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيعمر حسين مكي حسين12616102051014069

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينتطبيقيعدنان سليمان عدنان سليمان12617132051022018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد421.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيسجاد حسن علي ديوان12618142051011032

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيطه منير جاسم حميد12619112051025020

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية نور الزهراء(ع) االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد محيسن حمد12620142051184004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتتطبيقيزينب خليل عكار محسن12621142052224027

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقياحمد سعد امير شهاب12622132051055005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيحسين سعد ضيدان حسين12623112051016036

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيزينب عالء فليح حسن12624122052094057

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية باب العلم للبناتتطبيقيمنار عاصم علي حمد12625122052123008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيجواد عيسى عبد االمير علي12626142051042010

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيعلي عباس جاسم محمد12627122051032055

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيتبارك محمد عبد المنعم عمران12628102052137004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيكرار ضياء مالو علي12629102051019087

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمصطفى حيدر علي عبد12630142051027077

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد418.0أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيعبد العزيز ليث سالم طه12631122051022025

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الطارق للبنينتطبيقيمنتظر قصي ياسين علوان12632102051042025

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيلقمان حكيم شرتوح شرقي12633102051013114

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية المحبة للبنينتطبيقيمحمد فالح توفيق عمران12634112051003032

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيعبد الصمد حاتم مجيد محمود12635182051070055
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيقاسم هيثم رديو سلومي12636132051045029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيعباس عواد كاظم عبد الساده12637262051011028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقينسرين شاكر احمد حمه رش12638112052110055

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية سيناء للبنينتطبيقيحسن سعد اكرم علي12639132051019006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيجمال عادل ابراهيم جودي12640122051025022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية المحبة للبنينتطبيقيمقتدى قاسم جهاد عبيد12641112051003038

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد415.4ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقياحمد فائز حميد احمد12642132051020005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيكريم قاسم رسول جعفر12643132051055043

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيحسن زياد علوان سوادي12644122051007024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيسجاد طالب كاظم بدر12645132051045015

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيحسين محمد كاطع عبد12646142051200042

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد415.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد غزوان محمد احمد12647142051021089

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيزين العابدين معتمد عبد الرزاق حلبوص12648122051030057

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقينور الحسين اركان علي عبد االمير12649272051014061

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيحوراء علي كاظم حسين12650122052098020

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيابراهيم ياسر نوري عبد االمير12651122051030003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيمصعب تحسين فاضل نعمه12652112051005070

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقييوسف حسام محمد فياض12653192051009091

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيتحسين رائد عنون جبار12654122051031028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيهدى سلمان لعيبي باهض12655112052103053

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد413.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيحسين علي جاسم نعمة12656142051011023

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيكرار باسم جار هللا جاسم12657152051007085

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا اثير نبيل فؤاد12658112051013030

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية التقى للبناتتطبيقيفرح خليل ابراهيم عباس12659112052071029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية الرباط للبناتتطبيقيحنين سعد جبار كاطع12660112052121004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية األقصى األهلية للبنينتطبيقييوسف باقر عبد الرضا محمد12661112051040018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيعلي فرحان مراد علي12662142051008037

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي عدنان جاسم محمد12663212051014074

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيأيمن محمود عبد الحميد خميس12664132051017001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد ضياء عباس حسون12665102051026105

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيزينب رعد جبار شجر12666152052040021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيسيف علي حسين جابر12667132051011024

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيابراهيم حسين علي عبد هللا12668132051029001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقياحمد جعفر عيدان مخيلف12669132051012003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيحيدر جاسم ابراهيم هيالن12670132051006020
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيمحمد مصطفى نجيب ناجي12671102051043035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيسجاد بسام محمد سعيد جميل12672132051006028

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد409.8ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيابراهيم حامد محمد حامد12673132051020001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيحسين عمر مثنى اسماعيل12674102051017029

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينتطبيقيعبد القادر احمد عباس حنش12675122051205021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد409.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمرتضى احمد مزيد صبر12676142051016089

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الكريم عباس ابراهيم12677112051013031

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا سنان احسان عبد الرزاق12678132051055031

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينتطبيقيبكر محمد مجيد حمود12679102051203005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي شخير موزان12680142051059012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيصالح مهدي صالح سالم12681112051050006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل طاهر محمد12682212051004047

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيمنار كامل موسى ياسر12683142052110041

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياسامه خالد رشاد عبد هللا12684102051013022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيرقيه حامد كاظم عبد12685142052080009

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيفاطمه عمر اسماعيل عبد الجبار12686112052067044

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيمرتضى سعد عبد هللا لفته12687142051048074

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيفاطمه عبد هللا احمد حسن12688102052095018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيشمس ارشد عبد الستار جواد12689112052074031

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقياحمد هيثم خليل عنفوص12690192051011013

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيعباس داود سلمان حسن12691112051210046

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد406.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا بالل حسين علي12692102051205087

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد406.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيسجاد فالح حسن فليح12693142051023049

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيفارس علي فارس كاظم12694102051003044

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيكوثر عزيز كريم حسين12695112052076039

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيحيدر جميل رضيو علي12696152051003017

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيواثق وائل عبد الحميد عبد العزيز12697102051029046

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيامير بشار عدنان سلمان12698142051170004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيطه عماد الدين عبد الجبار عبد الوهاب12699142051042023

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزهراء وسام حميد ابراهيم12700132052118037

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية بيت العلوم االهلية للبنينتطبيقيحسين ازهر شرهان طعمه12701132051032002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيزينب ماجد ابراهيم علوان12702142052099019

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيسجاد قاسم وراد حسون12703112051013022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحسن حيدر تركي شمران12704122051031033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقينرجس محمد خشان دهش12705112052105033
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية التقدم للبنينتطبيقيعثمان جمال ابراهيم عبد12706192051062015

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد حمدي عبد هللا كاظم12707112051009071

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد المهيمن فراس حسن رشيد12708102051019067

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيزيد سرمد محمد مجيد12709112051049046

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيايه حيدر هريش حسين12710122052089006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيرسل عباس فاروق عباس12711112052074018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية االوحد االهلية للبناتتطبيقينبأ اسامه صادق ماجد12712162052475008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد405.0الخارجيونتطبيقيغيث يوسف موسى نعمه12713152051400032

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيفجر اسماعيل غضيب ثويني12714142052074037

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيبهاء حيدر حسين ساهي12715112051018034

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعبد هللا نزار عماد صالح الدين12716112051004073

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيان محمد وجيه ذاكر12717102052119003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد صادق عباس نذير12718152051001083

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنينتطبيقياحمد حسن فليح مهلي12719132051054002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي وليد عبد حسين12720102051026084

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمصطفى باسم محمد صبار12721132051055057

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية زهو العراق للبناتتطبيقيزينب رياض احمد عبد12722132052078005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيطارق زياد خلف سلمان12723142051201131

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد404.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيرضا صباح سعيد جياد12724142051023033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقياحمد قاسم زاير ثكب12725152051015004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى محمد جاسم صالح12726162051353189

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيمعتز رياض طالب عبود12727102051008058

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيفاطمه ثامر داود محمد12728102052114021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد مهدي عماد رشيد عبد الجليل12729122051030147

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيكرار رعد سهم زوير12730142051169035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد403.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمحمد هشام حميد مجيد12731142051023110

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيزينب عماد ناصر حسين12732122052107026

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية زيونة المسائية للبنينتطبيقييوسف سعد محمد حسن12733142051209078

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية رفيدة للبناتتطبيقياسراء علي محمد جعفر شاكر12734112052106004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيحسنين فراس حكيم حميد12735282051012016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيبندر ماجد خلف جبر12736192051067010

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيسجى سمير ابراهيم حمادي12737122052106019

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد403.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيأيمن اثير رتيب نظمي12738132051010002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقياحالم رحيم راشد جبر12739152052054002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيرؤيا محمود صبيح ابراهيم12740142052125012
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيمنار يحيى قاسم يحيى12741132052117050

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيمنار ماهر حسن حمود12742182052242049

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيمحمد صالح مهدي علي12743142051036058

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الطارق للبنينتطبيقيامير زيد كاظم صالح12744102051042004

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيعبد هللا عادل كامل صادق12745112051005033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد402.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمرتضى احمد سرحان ذياب12746142051021097

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيزكريا فيصل اسماعيل فارس12747162051061038

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيكوثر حليم عباس عبد12748112052074041

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقينوري سمير خليل ابراهيم12749102051009033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزينب صالح مهدي صديان12750212052160011

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمصطفى عادل غوجه عناد12751282051032053

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد صادق حيدر عبد االمير محمد12752252051008126

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى علي لفته شنته12753162051357465

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعلي فائد عبد الواحد خلف12754132051003049

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعثمان مصطفى مجيد محي12755162051358114

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد401.0الخارجياتتطبيقيزينه مناتي مهاوي كبيح12756132052401018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيمصطفى سرمد صباح عبد الوهاب12757112051020076

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيمينة زيد محمد عبد الحسين12758132052091064

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينتطبيقيمصطفى احمد ابراهيم جاسم12759122051205045

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمنتظر محمد حمدان دجر12760122051007127

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيحسين علي حمدان دجر12761122051007031

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيسيف حيدر عبد الزهره علي12762152051005065

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيمحمود شاكر محمود سهيل12763112051203228

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيحسن داود سلمان عصمان12764152051013016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيصالح عبد المحسن صالح اسماعيل12765192051060014

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد401.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقييوسف مصعب عبد هللا احمد12766142051022111

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيضحى حسين غيالن منشد12767122052094075

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية االصيل للبناتتطبيقيأماني ايمن احمد جميل12768112052064001

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينتطبيقيمؤتمن لؤي حسن عباس12769122051205035

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية قبس المميزين االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد سوادي عامر12770142051189006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيعبد الخضر سالم جميل سلمان12771112051002019

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمحمد علي حمود جاسم12772132051023063

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية فاطمة بنت الحسين للبناتتطبيقيبريق ياسين ادم محمد12773142052096003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيفاطمه محمد محمد يوسف صاحب12774122052118040

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد400.0أعدادية الطارمية للبنينتطبيقياحمد عمر سهيل نجم12775122051022007
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جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقيحسن جاسم صاحب ياسين12776142051203021

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمحمود مؤيد فارس عبد الحافظ12777192051019075

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيكرار سالم حسن حمود12778152051007087

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد هللا اسعد عبد حمزه12779102051020118

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيعلي ماجد عبد الكريم عبد الحميد12780112051006096

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الدورة األهلية للبناتتطبيقيسدى حامد حافظ مربط12781112052093002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الشمائل للبناتتطبيقيتبارك جاسم محمد زغير12782142052109002

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد400.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي حسن محمد حسن12783142051022056

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقييوسف ثائر علي ناصر12784132051009070

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمصطفى سلمان جاسم عبد12785122051007115

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيصالح مهدي زامل كمر12786152051005070

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعلي شوقي شهاب احمد12787162051365141

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيخديجه شوقي علي حسين12788162052152022

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيريم حاتم ذاكر عبد هللا12789132052095012

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيأحمد سعدون طالب كاظم12790132051001008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيرقيه كاظم دحام جبار12791132052107016

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقياحمد محمد صالح محمد علي12792142051042007

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقياحمد مشتاق عبد عربي12793152051011009

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيبلسم سعد محمود علوان12794102052116005

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتتطبيقيحوراء بهاء محسن غضيب12795122052088007

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم572.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء رزاق علوان عبيد12796142042080021

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم569.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيرحمه علي لفته رويض12797152042080095

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم560.0اعدادية الهندية للبنيناحيائياحمد هيثم كريم حمزه12798272041010018

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم560.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائياغادير غانم عبد الصاحب عيسى12799262042083005

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم558.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتبارك جودت كاظم حسن12800132042105012

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم550.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيرواء طالب حسن عليوي12801262042126038

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم544.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيرواء مهدي شجاع سعيد12802142042225118

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم543.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعلي عباس علي جامل12803212041007084

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم543.0ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيكرار مهدي كريم عتيج12804232041231017

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم542.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمحمد مهدي صالح عبد هللا12805222041051106

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم541.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيحسين علي حسان خضير12806222041058037

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم541.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيايمان ابراهيم جسام حمزة12807232042119019

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم539.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيأحمد جبار سعيد سلمان12808112041026001

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم539.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائييونس غالب سمير عبد12809222041098216

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم538.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيسجى باسم فيصل صالل12810222042175160
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم537.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيحنين صالح حسن محمد12811132042098034

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم537.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمسلم طالب صالح كريم12812142041048106

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم536.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيصادق عايد ابراهيم مجبل12813232041198017

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم536.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمجتبى محمد خلف راضي12814222041019157

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم534.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيعلي عباس حميد كريم12815232041010082

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم533.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعبد السالم حسين جامل سعيد12816212041052058

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم532.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيقتيبه وليد محمد زيدان12817212041201008

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم532.0ثانوية بالل للبنيناحيائيبالل علي حسين مطلب12818102041055014

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم532.0اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيابراهيم مؤيد محمد غزال12819102041032001

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم530.0ثانوية الغفران المختلطةاحيائيسليم كريم احمد مريغان12820102041150007

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم530.0اعدادية حطين للبنيناحيائيمؤمل فالح مذبوب هارف12821232041023023

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم529.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسين علي فضيح محمد12822292041002043

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم529.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيباقر محمد عبد الرضا عبد السادة12823262041003018

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم528.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحيدر حسين عبد علي شاطي12824222041011021

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم525.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي حسين علي حسين12825122041007093

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم524.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيزهراء محمد عباس حسين12826112042085027

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم524.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائييوسف يحيى خلف داود12827212041030105

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم523.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمجتبى حاكم محيسن جابر12828242041012048

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم522.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيتبارك رائد محي صاحب12829122042109025

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم522.0ثانوية سومر المختلطةاحيائيشاكر محمود مجيد حسين12830212041072006

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم522.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيجمانه خليل رزاق لفته12831222042175047

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم522.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيسجاد هادي نور حنتوش12832232041172017

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم521.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيزينب ابراهيم اسماعيل علي12833242042088031

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم521.0ثانوية فدك للبناتاحيائيرحمه حمود هديد ناصر12834142042070041

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم521.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيحسين مشتاق غازي عويد12835212041015004

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم520.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيادهم عدنان احمد حسين12836212041008014

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم520.0اعدادية الفاو للبناتاحيائينورهان باسم محي كاظم12837232042111132

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم520.0ثانوية البيادر للبنيناحيائيعبد هللا كامل جهاد كاظم12838192041094010

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم520.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الزهراء جليل خلف محمد12839152042046233

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم520.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيفرقان عادل محمود محمد12840212042100098

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم520.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمحمد علي حسان جبارة عبد علي12841222041058122

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم520.0اعدادية زينب للبناتاحيائيمروه حسين بشير راهي12842142042110202

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم519.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيفاطمه رياض خميس محسن12843122042020075

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم519.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيعمر حسن فهد عواد12844212041012101

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم519.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائياكرم علي مسحول حمد12845222041077014
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم519.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم توفيق حسن عبد الرضا12846262042083090

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم518.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيطه جبار محمد كعيد12847142041015025

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم518.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيدانيه علي محمد جعفر عبد الكريم12848142042104021

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم518.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيفاطمة فالح حسن ربيح12849262042144066

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم518.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتضى جليل عبد االمير عبد12850252041031708

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم517.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيليلى عبد لفته علك12851152042044170

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم517.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيقمر عباس حسن حمزه12852232042271632

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم517.0ثانوية بالل للبنيناحيائيعبد هللا نجم كامل هادي12853102041055029

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم517.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين محمد حسين خضير12854102041009026

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم517.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا نزال عبود12855222041307151

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم517.0اعدادية ابابيل للبنيناحيائيسجاد وجدي حيدر منصور12856132041011027

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم517.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء شهيد عواد نعمه12857122042112091

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم517.0اعداديه االنوار للبناتاحيائياقبال صباح يوسف تايه12858112042085003

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم517.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيموسى علي محمد مطلق12859212041025040

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم516.3اعدادية بغداد للبناتاحيائينور الهدى صباح حامد رسن12860132042070237

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم516.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيزينب عباس حسوني دويج12861262042108057

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم516.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائياسيل رشيد هاشم موزان12862152042080014

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم516.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيمنار فاضل محمد علي حسين12863262042108098

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم516.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيسيف مهدي بطي غنام12864142041003051

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم516.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيحسن قاسم حسن مكطوف12865142041008023

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم516.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيعذراء خالد عزيز مري12866142042132082

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم516.0ثانوية الحداثة للبناتاحيائيوردة احسان حميد جياد12867212042115023

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم516.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائينبأ حامد عبد الصمد غضبان12868262042110047

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم516.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزينب خالد خنجر حسين12869142042145149

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم516.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمسلم تيسير فالح حسن12870222041051112

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم515.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيزهراء رحمن عبيد جابر12871142042074061

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم515.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الحسين خلف12872152042047057

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم515.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيياسر عمار جباري حسين12873222041098211

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم515.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيمصطفى قاسم سهيل عبد هللا12874112041004096

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم514.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيغفران ناهض مهدي عالوي12875262042126073

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم514.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيميثم كريم محسن ساجت12876222041031152

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم513.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيصالح مهدي عالوي حسين12877232041172018

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم513.0ثانوية ابن عقيل للبنيناحيائيايوب محمد عبود جاسم12878122041014007

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم513.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيمجتبى عادل محمد رضا عبد الحسين12879122041006034

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم513.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيمصطفى ثامر كاظم نوفل12880112041018135
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم513.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيحمزه فاضل مجبور مفلوك12881152041015034

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم512.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيعذراء محمد جواد كاظم مهدي12882122042105113

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم512.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيسما كامل شمخي جبر12883122042105099

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم511.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيماجد ضاحي خماس حمد12884232041178032

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم511.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائياحمد حميد نايف شرقي12885232041256004

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم511.0اعدادية المحبة للبنيناحيائياحمد محمد حسين حسن12886112041003004

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم511.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيسجى حمزه نعمه مريوش12887262042112015

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم511.0ثانوية الطف المسائية للبنيناحيائيمهند ستار كريم راضي12888132041257072

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم510.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيعباس عامر حسين عبطان12889262041155036

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم510.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسن حمزه سعيد اليذ12890142041018038

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم510.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيعهد اسماعيل ابراهيم سالم12891262042108076

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم510.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيبكر اسامة عون هديب12892112041032015

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم510.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيديانا صبار منفي مطر12893122042100017

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم509.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمة سليم طاهر حسين12894232042271575

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم509.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائينورا رائد رياض صالح12895102042090120

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم509.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيكوثر صادق لطيف كريم12896262042251053

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم509.0ثانوية العمادية المختلطةاحيائيزيد علي عبد الكاظم محمد12897232041230014

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم509.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمنار مهدي حسين عريان12898152042045089

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم509.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب جبار جري علي12899152042046116

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم508.0اعدادية حماة للبناتاحيائيمروه رشاد سلمان حسن12900112042084167

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم508.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيسجاد كريم هاشم خالد12901122041202073

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم508.0اعدادية زينب للبناتاحيائينور الزهراء مؤيد ياسر عبد هللا12902142042110226

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم508.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيمريم احمد حامد عبد12903112042086058

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم508.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيالنه رشاد طالب خليل12904262042083087

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم508.0اعدادية النجاة للبناتاحيائياسراء جبار زيدان عالوي12905152042042005

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم508.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائينبأ قاسم جهاد علي12906222042321170

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم507.0ثانوية الزوراء للبنيناحيائياحمد زيد احمد عباس12907142041001003

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم507.0ثانوية النضال للبناتاحيائيتبارك ياسين موسى محسن12908102042102011

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم507.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيعلي صالح محسن محمد12909232041224031

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم507.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد الباقر زهير عبد الحسين مطر12910222041098159

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم507.0اعدادية االمامين العسكرين للبنيناحيائيامجد جاسم عويد جهيل12911222041254001

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم507.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمنار خيون عجيل ميخيور12912152042047121

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم507.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيبراء قيس طه حسن12913102042090027

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم507.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيسجاد جبار مهلهل فليح12914222041046034

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم506.0ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيتماره محمد صكب علي12915102042154001
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم506.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيجيهان ناهض مخيف شباط12916262042126023

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم506.0ثانوية الرشاد للبنيناحيائيعلي جراد عساف عبد12917192041050021

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم506.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيختام ستار كامل ثبيت12918152042049025

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم506.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيفاطمه مازن هاشم اسد12919122042121025

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم506.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيسبأ ماجد عباس جسام12920142042067074

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم506.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائيسالم خضير علي هاشم12921112041151021

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم506.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيغفران محمود طه خلف12922102042095063

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم506.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيرانيه عبد الرسول سالم محمد12923212042170040

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم505.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيهبه ناصر مخلف رجب12924102042119087

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم505.0اعدادية العزة للبناتاحيائيفاطمه عالء حسين عبد الرحيم12925122042118055

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم505.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيحسن رسمي مهدي جوالن12926222041076011

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم505.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيحيدر جحيل حنون جبر12927222041023017

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم505.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيآيه شاكر كاظم شمخي12928152042049007

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم505.0ثانوية العائلة العراقية االهلية للبناتاحيائينبأ طارق حامد دخيل12929152042062011

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم505.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيفاطمه عامر نزال علي12930102042155010

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم505.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيذكاء حاتم طعمه عفات12931262042132070

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم505.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيحسين محمد راشد ضاعن12932222041031024

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم504.0ثانوية المستقبل للبنيناحيائيابراهيم عبدهللا حسون لطيف12933122041012001

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم504.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائينهايه غالي حسن هالل12934142042122021

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم504.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزينب فاضل جمعه مطلق12935152042049050

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم504.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيمحمد ماجد فليح حسن12936112041029028

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم504.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيزمن حاتم حميد عبد عون12937232042305060

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم504.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيحمزه دايخ عباس محان12938232041051045

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم504.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيفارس علي مظهر زريف12939232041010095

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم504.0ثانوية االمال للبناتاحيائيزهراء خزعل فاضل عبد هللا12940142042108066

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم504.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمسلم عقيل علي حسين12941142041003099

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم504.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيمرتضى نجم عبد عليوي12942222041065090

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم504.0اعدادية النصر للبناتاحيائيتقى خالد جواد كاظم12943122042112049

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم504.0ثانوية االصالح المسائية للبنيناحيائيحيدر عارف كاطع حمزه12944222041318011

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم503.0اعدادية حماة للبناتاحيائينور الهدى صالح احمد خليف12945112042084192

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم503.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمصطفى شجاع نجم خضير12946232041001084

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم503.0اعداديه االنوار للبناتاحيائينبأ عدنان ثلج حبطي12947112042085057

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم503.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيفاطمه محمود جاسم محمد12948192042226105

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم503.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيايمان قاسم حسين عواد12949102042109015

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم503.0ثانوية عطر الجنة للبناتاحيائيعذراء خضير صالح ابراهيم12950112042144010
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم503.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيكرار كاصد خضير عباس12951222041077156

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم503.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعبد هللا محمد غالب فرعون12952112041026087

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم503.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاحيائيسجى جدوع حمادي حمد12953192042373025

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم503.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيعهود فالح نعيمه فاران12954262042112019

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم503.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيذو الفقار حسين عليوي حسين12955232041166020

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم503.0ثانوية المعرفة للبنيناحيائياحمد صبار محمد خلف12956192041033002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم502.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيعودة سامي عودة منصور12957232041181062

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم502.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينبأ هاني حسن جلوب12958152042046226

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم502.0ثانوية التراث للتعليم االساسي للبنيناحيائيجاسم محمد كطوف بري12959262041061002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم502.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيمحمد ناصر حسان رهيف12960232041054120

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم502.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيزهراء حسين علي عواد12961142042069027

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم502.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي خلف حسون سلمان12962262041003098

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم501.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيفدك قاسم سمين حسين12963212042109076

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم501.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحسام محمود ناصر حسين12964212041007021

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم501.0ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيمنتظر محمد راشد خلف12965232041231023

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم501.0ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيعمر ياسين عبيد غائب12966102041154017

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم501.0ثانوية سومر المختلطةاحيائيحيدر علي حسين احمد12967212041072004

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم501.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيضياء محمد رشيد نجم12968212041262006

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم501.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيساره شمران خلف غويلي12969142042090066

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم501.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفرح ضياء جاسم تقي12970152042046193

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم501.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيشهد عيد عبد هللا محمود12971112042158004

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم501.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمقتدى يحيى جعفر لوله12972142041049080

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم501.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيأيه محمد نعيم فرحان12973142042225002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم501.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه حاتم عبد الحسن فرهود12974112042076133

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم501.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيحسن شاكر معوبث مطنش12975132041034005

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم500.0اعدادية الماثر للبناتاحيائياطياف عمر عبد علي كاظم12976152042051011

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم500.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيحنين حبيب نعمت ميره12977152042047036

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم500.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيعلي رحمن فرحان عبود12978222041040094

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم500.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيعلي حسين ابراهيم حمزه12979232041038037

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم500.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيملك طارق فاروق محمد12980142042134149

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم500.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيعبد المهيمن عبد الرحمن خضير عباس12981112041203116

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم500.0ثانوية النعمان للبناتاحيائيآيه مصطفى حامد محمد12982132042102002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم500.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائيحسين عدنان علي غالم12983212041217007

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم499.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيمحمد رضا سعد دواي بربيد12984232041010112

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم499.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمرتضى كاظم ذياب حميدي12985122041013042
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم499.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيامنه زياد ولي حميد12986212042064002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم499.0ثانوية عرفات المختلطةاحيائيمحمد صالح عبيس مظلوم12987232041161021

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم499.0الخارجياتاحيائيزهراء فرج شاطي جهلول12988142042401074

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم499.0اعدادية حماة للبناتاحيائيزهراء تحرير نعمه كاطع12989112042084081

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم499.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيشميم فيصل احميد مثنى12990132042100065

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم499.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيسيف عالء محمود عزيز12991212041009092

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم499.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيازهار كامل جبر فرج12992122042106003

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم499.0اعدادية فدك للبناتاحيائيفردوس محمد جواد كاظم12993212042156066

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم499.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيغدير علي لفته سندال12994142042145201

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم498.0ثانوية الفتاة للبناتاحيائياستبرق نظير محمد حسين12995212042175004

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم498.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيغيث يقضان عبد هللا احمد12996212041063054

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم498.0ثانوية بالل للبنيناحيائيعمر حامد عبد هللا سويد12997102041055037

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم498.0اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه علي ناجي حسين12998122042112192

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم498.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيوالء عبد الزهره محمد غضب12999142042073165

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم498.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيمياده حاتم محمد حسين13000142042136059

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم498.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائييقين احمد شياع عليوي13001152042044214

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم498.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيميس فؤاد ستار عبد13002212042294187

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم498.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيبنين عبد الزهره هاشم فلحي13003152042047028

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم498.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيعلي سند عبيد مشخول13004132041002053

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم498.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب حامد فاضل حسين13005122042107121

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم497.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيحنين محمد خلف خيون13006152042061004

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم497.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمصطفى قحطان عدنان عبود13007212041065127

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم497.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيطيف عماد محمود حبيب13008122041022047

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم497.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيتبارك محمد حسين حسن13009132042116007

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم497.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمحمد حميد اعجيل محمد13010142041028110

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم497.0اعدادية النور للبنيناحيائيمنتظر ماجد محمد جبر13011122041026179

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم497.0اعدادية حماة للبناتاحيائيايه عباس فاضل هادي13012112042084033

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم497.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيزهراء جواد نعمه محمد13013272042161039

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم496.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائياحمد محمد جبار رجاب13014222041040013

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم496.0ثانوية بالل للبنيناحيائيعلي خالد ابراهيم محمد13015102041055035

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم496.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسن علي سبتي كاظم13016142041018042

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم496.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيبيداء عباس فاضل سلمان13017212042109023

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم496.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةاحيائيعبد العظيم محمد ذيب ويس13018112041160017

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم496.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمؤمل علي مالك نعمه13019242041168043

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم496.0اعدادية زينب للبناتاحيائيكوثر ستار عبد الساده حسن13020142042110198
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم495.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيرقيه غانم عبد هللا شناوه13021212042165040

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم495.0الخارجياتاحيائيزهراء علي شمال شكيب13022142042401073

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم495.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمصطفى احمد ناصر حسن13023222041035269

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم495.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائياكرم خضر علي محمود13024192041041013

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم495.0اعدادية النصر للبناتاحيائينور الهدى خلف دعير علي13025122042112245

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم495.0اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيحسين صبري جامل محيسن13026262041050012

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم495.0اعدادية فدك للبناتاحيائيبنين مظفر عبد كاظم علي13027212042156012

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم495.0ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيباقر عباس حسن خليف13028232041204003

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم495.0اعدادية جرير للبناتاحيائيحوراء كفاح ناصر سعيد13029122042089024

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم495.0الخارجياتاحيائيديانا نعيم عبد منخي13030142042401051

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم495.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيغيث ابراهيم جمعه رحيم13031212041268022

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم494.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور الهدى صالح الدين فرج هللا هويش13032102042115152

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم494.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيعمر عجيل دحام زغير13033192041356041

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم494.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمينا عمار عادل احمد13034132042070225

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم494.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيعلي عبد الرحمن كاظم فرحان13035132041002054

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم494.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيزينب احمد نصيف جاسم13036132042079024

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم494.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيحسين علي محمد علي13037222041302020

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم494.0ثانوية بالل للبنيناحيائيصالح محمود احمد مرعيد13038102041055023

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم494.0ثانوية اوراس للبناتاحيائيرسل جاسم محمد عبود13039212042130011

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم494.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيتبارك عادل فاضل جاسم13040132042073017

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم494.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيلؤي هالل مجباس نصيف13041312041101007

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم494.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد الكريم مالك علوان حسين13042212041012065

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم494.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائياية فرحان خزعل عبد الحسن13043132042281019

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم494.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعذراء صالح خليفه صالح13044122042020070

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم494.0اعدادية التقى للبناتاحيائياسيل مخلص رحيم جابر13045112042071011

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم494.0ثانوية نوح للبنيناحيائيعبد الجليل حميد عبد هللا حمادي13046212041053029

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم494.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيعيسى ياسين عادي علي13047192041041042

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم493.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمؤمن عبد هللا سالم عماش13048192041071049

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم493.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيحوراء علي محمد نور عبد الرضا13049142042100045

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم493.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيليلى عبد الرحمن ذعذاع حسن13050262042126084

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم493.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيمهى محمد نجم عبد13051122042108056

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم493.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيحسين عبد الرزاق جياد سعدون13052142041003030

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم493.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعباس هادي حسين عبود13053232041172025

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم493.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيحسين بهلول لطيف شهاب13054232041010024

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم493.0ثانوية أرض الرافدين االهلية للبناتاحيائيشمس احمد سلطان عربيد13055142042131001
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم493.0ثانوية التسامح المختلطةاحيائيشجاع عايد كاطع كمر13056232041192020

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم493.0ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائيكرار وسام محمود عليوي13057122041205049

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم493.0اعدادية حماة للبناتاحيائيزمزم علي نايف عبد الحسين13058112042084078

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم493.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيساره شاكر جبار ياسر13059142042073083

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم493.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيساره عالء حسن موله13060142042089031

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم493.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيادريس رشيد عزيز سلمان13061222041067003

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم493.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيصفا عبد الكريم مرموص حسين13062112042086043

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم492.2ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حسام عبد الستار عبد الخالق13063132042108046

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم492.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزهراء اياد فاضل عزيز13064142042133027

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم492.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزينب ستار قاسم زوير13065152042050058

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم492.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيزهراء حيدر حميد حمود13066132042126022

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم492.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسنين علي محمد شنان13067262041011039

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم492.0ثانوية منار العلم االهلية للبناتاحيائينورس اديب محمد جاسم13068122042129020

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم492.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيايه نجاح مسرهد سلمان13069212042104006

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم492.0ثانوية التاخي للبناتاحيائيمريم فؤاد جابر خضير13070142042081026

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم492.0ثانوية الرحاب للبناتاحيائيمريم كريم مسلم راشد13071112042148010

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم492.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيياسر معمر غالب عيدان13072112041018150

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم492.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيوجدي مصطفى حمدي صالح13073132041001101

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم492.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيضحى هادي عبد عباس13074112042109073

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم492.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيايناس محمود غاسي حمد13075122042098016

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم492.0اعدادية زينب للبناتاحيائيدعاء صباح غالي سعد13076142042110073

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم492.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيرقيه مهدي محمود علوان13077132042111037

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم492.0ثانوية قبلة االحرار للبناتاحيائيكوثر هادي ضيدان حربي13078262042138014

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم492.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيجعفر صادق بريج صالح13079262041012018

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم492.0ثانوية الرواد للبنيناحيائيبكر باسم احمد ابراهيم13080122041024005

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم492.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيمنى عادل جسام حمادي13081102042111052

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم491.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيالهام اياد عبد هللا فرحان13082112042082006

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم491.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيبالل كاظم عبد رجى13083112041026033

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم491.0ثانوية عنه للبناتاحيائيرشا سمير حمد مصطفى13084192042200010

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم491.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيعلي هادي هيال مطر13085262041205067

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم491.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيساره باسل محمد احمد13086122042106055

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم491.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيتبارك خالد جمعه سعدون13087132042099009

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم491.0اعدادية حماة للبناتاحيائيموج باسم حامد اسماعيل13088112042084178

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم491.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيالرا قاسم عبد االمير حسون13089232042117163

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم491.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيوليد عبد هللا جرجيس اسعيد13090182041016123

صفحة ٣٧٤ من ٦١٩٥
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم491.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيسجى فاضل علي عبيد13091262042250138

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم491.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيسجاد احمد خير هللا مفتن13092222041031041

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم491.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيعلي ماجد سعود ابراهيم13093142041030037

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم491.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيندى عادل محمد زائر دايش13094142042111264

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم491.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيلقاء كامل راضي عواد13095232042119100

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم491.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيابراهيم وائل عبد الواحد نعمه13096102041013004

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم491.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيشيماء رائد حمد نجم13097102042111040

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم490.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةاحيائيعلي وليد حميد نصيف13098212041202010

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم490.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيمحمد خالد عاصي صالح13099112041025052

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم490.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيابو الفضل عبد الرحمن بدن عجيل13100282041012003

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم490.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيايالف محمد حسن محمد13101112042106013

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم490.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد هللا عدنان عبد الرزاق مصلح13102102041020101

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم490.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيطيبة وسام قاسم علوان13103132042110019

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم490.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائياسراء احمد جاسم محمد13104152042040004

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم490.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيمنى رائد احمد عباس13105142042196094

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم490.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد فوزي لطيف حمادي13106122041050015

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم490.0اعدادية البطحاء للبنيناحيائيعبد المجيد عبد هللا شريف عطب13107222041006024

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم490.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيتبارك عالوي ابراهيم فاخر13108152042054044

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم490.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيبالل مجيد حمود علي13109192041356013

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم490.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيحسين قادر عجاج حسين13110212041201002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم490.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيايات محسن جبار دعدوش13111152042044013

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم490.0ثانوية الرشاد للبنيناحيائيياسر خليل ابراهيم مطلب13112192041050030

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم490.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيطارق محمد صالح مهدي13113192041010023

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم490.0ثانوية الزقورة للبناتاحيائيرحمه عدنان محمد عساف13114112042140012

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم490.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيمحمد غانم كاظم اسيمر13115222041031122

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم490.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيندى حيدر كريم موسى13116142042090099

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم489.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء مرمي اسماعيل مطلك13117152042080161

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم489.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيرباب علي صالح احمد13118222042139066

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم489.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعبد هللا علي حسين عبد13119222041031070

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم489.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيرضا سالم فليح حسين13120222041363028

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم489.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمنتظر حسن عبد كايم13121222041363078

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم489.0ثانوية السجود للبناتاحيائيساره عبد الرسول عباس عبد هللا13122142042065032

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم489.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيمجتبى علي عودة شاكر13123222041021149

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم489.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيدعاء قاسم عبدالرضا زغير13124132042283044

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم489.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيفاطمه ثجيل خريبط مهوس13125142042073115
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم489.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهدى جاسب حميد حسن13126132042071152

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم489.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائينور الزهراء زياد صباح زياره13127142042139037

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم489.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيعالء راهي جواد عبيس13128232041198020

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم489.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيحوراء قحطان زيدان غالب13129112042218022

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم489.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائياحمد يحيى نوار محمود13130192041066027

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم489.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيعبد هللا محمد احمد مهدي13131142041203117

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم488.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيميسم باسم جبار شريف13132112042112102

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم488.0الخارجياتاحيائيرنده خميس ابراهيم خميس13133122042401041

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم488.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيفاضل نعمه علي حمزه13134272041153103

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم488.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيغيث فيصل محية خسرو13135212041055061

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم488.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمحمد سلمان مهدي محمد13136222041363069

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم488.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيرقيه سعد محمد كاظم13137102042101050

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم488.0اعدادية زينب للبناتاحيائيسجى احمد علي حسن13138142042110144

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم488.0ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيكرار بشار صالح فليح13139212041069003

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم488.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمحمد علي فالح عبد هللا عباس13140262041009124

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم488.0اعدادية رملة للبناتاحيائييقين جمال دينار جبير13141222042115109

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم488.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزهراء علي محسن كحامي13142152042054103

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم488.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيلبنى حسين سلمان خضير13143232042117164

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم488.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائينبأ عبد اللطيف عبد العالي موسى13144122042090071

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم488.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينسرين علي شندي طعمه13145152042048171

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم488.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيفرح علي عبد هللا مهدي13146142042093061

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم488.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيكوثر بسيم علي حسن13147132042126066

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم488.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيرنا سلمان ابراهيم سلمان13148102042086030

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم488.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعالء مهدي صالح مهيدي13149222041031077

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم488.0ثانوية االفكار للبناتاحيائيبثينة زيد عباس مجيد13150132042120001

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيحنين اسماعيل علي حسون13151192042150010

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيهبة مهدي داود عليوي13152112042101056

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائياستبرق قاسم طالب صبر13153142042067004

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيزينب عماد لعيبي حسن13154142042101029

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيسحر طه ياسين محمد13155112042158003

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيرقية جمال مطرود عبد13156102042109037

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيمحمد رضا اكتاب كاظم هبول13157262041208044

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيحسين جواد شبل نصيف13158222041358010

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيضحى محمد حسن محمد13159112042083049

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيهاله وائل ملوكي عمران13160102042123060
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0ثانوية االسوار للبناتاحيائيزهراء عالء حسين فرحان13161132042076008

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيياسين ابراهيم شعالن مشكور13162192041011137

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيبركه جمال عبد الحميد حسين13163122042096007

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيزين العابدين نزار جبار صالح13164222041033065

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيزينب صالح حسين علوان13165102042131020

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيفيفيان حارس رسن علي13166142042146035

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيزينب جبار ازغير عليوي13167132042123015

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيساره سليم نصيف لطيف13168102042118060

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين عبد سالم13169142041203184

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيغدير عالء يوسف جاسم13170152042048134

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيرقيه جواد كاظم راضي13171152042051058

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزهراء نبيل غركان سرحان13172262042074058

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيايه علي داود احمد13173132042098022

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمؤمل حسين عبد حمود13174132041012099

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائييحيى جاسم ناصر علي13175222041358070

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0اعدادية غماس للبنيناحيائيحيدر فاضل جاهل سلمان13176242041016034

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيايه حبيب كريم فهد13177212042064007

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيحسين محمد عبيس فرحان13178232041001029

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينبراس حيدر خليف خماس13179112042067146

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينه طالل مصطاف روضان13180122042106052

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيعبد هللا حارث حميد شاكر13181112041203105

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب حسين كاظم عجه13182232042090098

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين علي والي حسن13183132042118038

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيصادق جوده خلف سلمان13184262041010087

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيرشيد حمد علي عناد13185112041025022

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيدعاء جبار جلوب عباس13186152042044053

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحمد سعيد محمد عباس13187262041011160

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمصطفى جاسم محمد جواد13188212041054148

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيمصطفى طه خضير عباس13189182041058028

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0ثانوية االمال للبناتاحيائيبنين نجم سعدون سلمان13190142042108030

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيتقى علي حسين عبد االمير13191122042093013

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيزينب ضياء صويح مونس13192142042136032

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائياحمد بشار سفاح متعب13193152041001005

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0ثانوية الريف للبنيناحيائييوسف فاضل عراك خلف13194122041029041

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيام البنين عدنان ثامر جار هللا13195142042079006
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0ثانوية التفوق للبناتاحيائيزهراء محمد اسماعيل فالح13196122042113016

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيسجى كاظم حاتم عامر13197152042048114

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمود عبد الحكيم مهنا حسين13198212041049036

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيرونق حسين طالب حسن13199112042091025

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم485.0ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائينور لفته سعيد غضيب13200142042087031

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم485.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيعلي حسين رضا صالح13201262041059064

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم485.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الحسين علي مزعل13202222041093048

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم485.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيميعاد طالب برهان عباس13203122042108057

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم485.0ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيرانيه احمد فاضل احمد13204142042087008

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم485.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمحمد جويد كمر شكايه13205142041003084

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم485.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيعمر جمال جواد شاطي13206232041256105

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم485.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيدعاء طارق محمد احمد13207102042101034

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم485.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد حسن نعيمه13208222042419037

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم485.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيامنه صدام كاظم علوان13209122042094016

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم485.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيحماس فالح عناد ثامر13210192042194032

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم485.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائينور الهدى علي بالد جلوب13211152042044190

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم485.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيحيدر احمد حافظ علي13212142041011049

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم485.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيابابيل عدنان هادي فرحان13213142042136002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم485.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائييونس عماد يونس محمد13214142041030062

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم485.0ثانوية الطف المختلطةاحيائياحسان علي حسين فيصل13215222041274002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم485.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيقدس عايد عبيس عبيد13216232042131071

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.8ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمؤمل فاضل سمك سفيح13217152041012070

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0ثانوية التفوق للبناتاحيائيرسل ماجد عجيب عبد13218122042113013

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيسحر فاضل جبار رسن13219142042073090

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيدالل محمد عبد الرحمن محمد13220132042109023

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيرسول محمد عبيد حمد13221122041045014

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0اعدادية األوفياء للبنيناحيائيعثمان صباح محمد داود13222192041078020

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0اعدادية هند للبناتاحيائيايناس عامر جاسم محمد13223112042079012

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزهراء حسين علي عويد13224142042133029

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0ثانوية الدورة األهلية للبناتاحيائيشهد عبد الحافظ حسين علي13225112042093007

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيعلي فيصل علي مفتن13226122041032051

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء حازم محمد رضا مجيد13227122042107090

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل ابراهيم علي13228232041292017

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيسجى جمعة علي هاشم13229142042073085

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0ثانوية حطين للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا رومي صباح13230142042068030
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيحسين مرتضى زامل محمد13231222041077047

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيسجاد ليث عباس فشاخ13232222041076038

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيعلي حمد صبخه زبار13233232041010077

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد عوده حسن عريمط13234102041017089

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائياميمه صفاء داود سلمان13235132042073006

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيآيه باسم محمد حسين13236102042101001

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزينب جاسم محمد منشد13237152042058056

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد رحيم عباس خالوي13238222041306323

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0ثانوية الغيث المختلطةاحيائيحنين صالح مهدي محمود13239212042247005

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيايات محمد جبار حسن13240122042098015

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيضحى محمد كاظم منخي13241152042047084

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي رحيم مجيد جواد13242262041012096

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0الخارجياتاحيائيزهراء عبد الرضا جرو محمد13243142042401071

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0ثانوية بالل للبنيناحيائيقيس جمعه عواد عبد13244102041055039

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيتقى عبد هللا هاشم عزيز13245152042048032

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0ثانوية الدبوني للبنيناحيائيرسول حسون بناي غلفص13246262041034008

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيضحى طارق حسن علوان13247122042101024

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنيناحيائيعلي حسين علي حمد13248132041025020

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد غالب سليمان حسين13249172041124009

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنيناحيائيمصطفى حميد عبد غافل13250222041079024

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيسجى فارس خالد عبد الزهره13251122042094153

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيمحمد طعيمه زغير لفته13252222041031119

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمنتظر خالد الياس عباس13253212041022068

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيحسين عدنان حسين شبيب13254212041009069

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائينبأ حمدان محمد جزاع13255102042083016

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0اعدادية قباء للبنيناحيائيامير احمد نايف عبد13256152041010010

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيام كلثوم علي نعمه سلمان13257152042040008

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةاحيائيمحمد خالد غفوري حسن13258112041160022

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيعذراء اياد العيبي حاجم13259132042118186

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيأمير عباس موسى عبد الحسين13260272041027002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0اعدادية البينات للبناتاحيائيسلمى حسين ابراهيم عبد13261212042116029

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيميس صباح عبد علي صخي13262142042139032

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيآيه فاروق رشيد محمد13263182042171005

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيكوثر ماهر سلمان كاظم13264132042133040

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيشفاء طه سرهيد علي13265112042083042
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيفرح ناصر عزيز حميد13266192042298012

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيسهاد سعد احمد كاظم13267112042129035

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيزهراء عباس سلمان خلف13268152042042043

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0ثانوية ابن سينا للبناتاحيائيسجى خليل ابراهيم احمد13269122042128007

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيمسلم ستار رزاق شبوط13270222041028150

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمينا مسعود سليم حنا13271142042078106

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيميالد غالب محسن حمود13272222042175250

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيمثنى لطيف حسين علي13273102041041067

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيزينب خالد مطير كاظم13274132042117131

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيمرتضى محمد احمد ابراهيم13275112041055023

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0ثانوية العلوم للبنيناحيائيحسين محمد كريم عبد الواحد13276132041052006

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف هيثم احمد شمير13277142041022108

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيوالء سهيل عبد هللا نجرس13278142042143048

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيزهراء علي جليل سلمان13279142042193038

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0اعدادية حماة للبناتاحيائيختام جاسم داود جاسر13280112042084055

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيطعمه حمزة نايف عبد الحسين13281112041029012

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيايه جاسم كشيش جبر13282132042093016

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور علي عبد الغني حمودي13283102042115158

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيامنة خليل خيري عبد13284112042218008

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء علي محسن شهاب13285152042047153

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0اعدادية نفر للبنيناحيائيحسين حميد حسن سلطان13286242041025014

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الزهره كاظم13287122042102065

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0ثانوية الرباط للبناتاحيائينبأ عباس جاسم عمران13288112042121078

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0ثانوية الرشاد للبنيناحيائيعبد الرحمن اسماعيل خليل فرحان13289192041050015

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0ثانوية نوح للبنيناحيائيابراهيم جليل ابراهيم زيدان13290212041053002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0ثانوية سارة للبناتاحيائيزينه جالل سليمان داود13291212042123028

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم481.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيسبأ نصر كاظم نايف13292112042080078

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم481.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيعذراء حسن جبر خلف13293142042132081

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم481.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمؤمل غالب عبد محمد13294262041038075

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم481.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيلينا سفيان عادي عبيد13295192042189160

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم481.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمصطفى رزاق حسين حسان13296232041043064

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم481.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى اركان قيس منفي13297102041026228

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم481.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيعذراء حازم محمد جاسم13298152042050088

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم481.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيمنتهى عماد عزيز فرحان13299262042126091

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم481.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيحيدر طارق معين حسين13300122041025026
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم481.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيشيماء فاضل سرحان حمادي13301102042109055

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم481.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيمحمد حمزة فرمان عزيز13302212041034091

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم481.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيمصطفى ناجي طراد عويد13303222041028135

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم481.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيزينب عدنان خليفه احمد13304132042111056

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم481.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي حسين عبد عون13305222041098118

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم481.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء سليم مطلك عزال13306262042120089

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم481.0اعدادية التقى للبناتاحيائيموج فاضل حسين فياض13307112042071101

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم481.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعباس امجد صادق عبد االمير13308122041030075

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0اعدادية فدك للبناتاحيائيساره محمود المرسي علي13309212042156046

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعمار ياسر جدوع كاظم13310212041039045

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيهديل جدوع ابراهيم مصلح13311112042067166

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد لؤي فاضل مهدي13312142041016043

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الهدى محمد قاسم محمد13313152042046242

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمصطفى مسلم عبد هللا حسن13314212041025039

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0ثانوية أم ابيها االهلية للبناتاحيائياثار سمير منير عبد النبي13315142042198001

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيطيبه هيثم صالح رداد13316152042044138

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيغدير عبد الحسين عبد الرضا عبد الحسين13317132042091087

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينرجس علي صيوان خضر13318152042048169

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيحيدره احمد ناصر حسين13319262041017039

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيايه قاسم عمران عيسى13320102042223020

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0اعدادية يافا للبناتاحيائيقنوت ستار جبار مرهج13321132042107124

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمة عباس جري كلخان13322152042046173

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائياسماء محمود حسين اسماعيل13323212042264002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيمصطفى الكرار جبار فاضل عبد هللا13324142041017114

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيرسل عبد الرسول محمد قاسم13325132042281053

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمصطفى حسين خلف أحمد13326112041026138

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيهبه حسام عدنان احمد13327112042086079

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيطيبه رحيم لوله كاظم13328152042058077

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيأحمد عامر ندا سحاب13329192041066001

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيهمام رزاق علي نجم13330232041178040

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيسجاد طالب صالح جالت13331232041051058

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائينور الهدى غالب جباري مانع13332222042301021

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيعلي سعد حاتم الزم13333282041008064

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيآمير علي حسون حسين13334182041148001

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرال رعد عبد المجيد سعيد13335102042115047
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائياحمد بشير محيسن نعيم13336222041053003

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم480.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيكوثر حيدر نعمه علوان13337122042105137

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم479.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيطه محمد طالع زكري13338112041026068

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم479.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيحنين نزار عطيه كاظم13339112042108031

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم479.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائينبأ حسين جاسم جبر13340142042193086

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم479.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جاني كنيهر13341222042393044

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم479.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمنتظر سعدون جابر مجباس13342142041012040

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم479.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي هادي نهايه منخي13343262041011133

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم479.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيندى كريم ابو جواد زغير13344142042073140

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم479.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيشريف محمود علي حنشل13345192041041024

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم479.0ثانوية  االندلس االهلية للبنيناحيائيحيدر حازم حسين جايش13346252041049006

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم479.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيياسمين جهاد اسماعيل محمد13347112042076199

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم479.0ثانوية األمين للبنيناحيائيعلي احمد جبار مشرف13348192041076014

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم479.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمصطفى طارق سعد عبد الرضا13349122041020122

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم479.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيشمس وليد سعد علي13350142042067080

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم479.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمهند شاكر محيسن منكاش13351262041010197

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم479.0اعدادية البحتري المختلطةاحيائيخالد وليد محارب محمود13352182041048008

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم479.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيمقتدى سعد هادي شيتي13353232041051175

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم479.0ثانوية انوار اهل البيت (ع) المختلطةاحيائيفاطمة كامل ثجيل ونان13354222042282015

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم479.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيرامي جبار محسن حسن13355232041211019

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم479.0اعدادية السنية للبناتاحيائيسجى عباس محمد عبد المحسن13356242042102192

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم479.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيتماره محمود مظلوم عيسى13357142042145072

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم479.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيزين العابدين ستار مهدي صباح13358182041141040

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم479.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيحوراء صالح عطا هللا صبح13359102042109027

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم479.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم خليل ابراهيم وسمي13360142042080062

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم479.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيصفا ثامر محمد عبيد13361122042082027

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم478.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيرضا جابر مهدي حمادي13362232041252089

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم478.0اعدادية البيان للبناتاحيائينور علي رزاق بدر13363102042096076

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم478.0اعدادية زينب للبناتاحيائيرسل غازي محمد عبد13364142042110082

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم478.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيعلياء جاسم عبدال حسين13365152042050089

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم478.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيايناس طالب حسين موسى13366232042185007

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم478.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيعباس عبد المجيد عباس فاضل13367232041051072

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم478.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائينرجس فارس سلمان عبد هللا13368272042107064

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم478.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيآيه احمد وهاب ديمي13369142042145008

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم478.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيهاجر حامد نعيم عبد13370132042101096
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم478.0ثانوية المربد المختلطةاحيائياطياف عادل محمود ابراهيم13371112042152001

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم478.0ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيسجاد عبد الحسين هاشم محمد13372322041004022

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم478.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيايات غالب صبح عبد هللا13373262042144014

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم478.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيسجى انور جاسم حسن13374132042109042

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم478.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينرجس كاظم عوده داغر13375152042046232

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم478.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيايه عباس جاسم محمد13376212042170017

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم478.0اعدادية البينات للبناتاحيائيغادة علي عباس عبد13377212042116035

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم478.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيعمر الفاروق علي مهدي خضير13378132041004035

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم478.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيخليفة خالد نعمه سهيل13379112041026054

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم478.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائياحمد علي عاشور طعيمه13380282041008009

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم478.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيجعفر جمال نواف صليبي13381112041156032

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم478.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيرقيه كريم قاسم فاخر13382152042048068

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائيمصطفى صباح منجل محيسن13383112041042065

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0اعدادية قباء للبنيناحيائيامير نجم عبد هللا سالم13384152041010011

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيهاله محمد جاسم فنجان13385142042095087

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيريم فالح عناد عبد13386192042150019

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيحبيب احمد عبد الحسن مراد13387232041164005

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيتهاني رحيم سلمان جبير13388142042073040

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيزهراء حقي اسماعيل خماس13389212042173018

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيمصطفى عباس سالم لفته13390122041170043

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0ثانوية التهذيب للبنيناحيائيعبد الكريم صالح ذيبان خلف13391192041073005

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0اعدادية العزة للبناتاحيائياالء حسين صالح مهدي13392122042118003

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائينور الزهراء سعيد عبد السيد شرهان13393112042110096

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0ثانوية الفاروق للبنيناحيائيمصطفى حسين حمد عبد هللا13394212041068022

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيسرى حميد حسين محمد13395212042142036

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0ثانوية التجدد للبناتاحيائيماريا حميد رشيد حسن13396122042120017

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء محمد خلف حسين13397152042046109

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيايه حازم جعفر ذيبان13398122042110013

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرهف محمد علي عبد الحسين13399142042111098

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيايه رياض تايه كريم13400232042126014

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيندى محمود سالم حمادي13401142042067129

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0ثانوية التجدد للبناتاحيائيسهى احمد خلف مرعي13402122042120013

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيفاطمه محمد قاسم هادي13403132042117198

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيورود عبد الجبار عاشج حسين13404232042271800

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيسجاد نبيل جاسم عبيد13405152041004028
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيزهراء جميل مشعان جحيف13406142042136027

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيهديل حميد عبيد نايف13407232042190023

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم477.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيمصطفى خزعل منصور قاسم13408212041282114

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0ثانوية المناهل االهلية للبنيناحيائياحمد نصر عدنان هاشم13409142041179003

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيفاطمة ستار ليلو برغش13410262042126076

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيمنتظر ابراهيم علي غائب13411232041204021

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيشهد عباس كاظم يوسف13412232042122024

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسين علي ملهاب لفته13413222041026007

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمهدي صالح جندي ناصر13414262041003177

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيسكينه صالح قاسم حسن13415132042116025

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيشاه زنان خير هللا محمد حسين13416152042049058

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيسناري احمد محمود يحيى13417212042165064

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيسجاد عباس منصور رسول13418152041006051

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيايات احمد حسن شاطي13419142042145035

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيأالء عبد علي حمد عمران13420112042086001

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0اعدادية البطولة للبناتاحيائينور نجم زغير عباس13421102042110112

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيباسم ناصر حمود رحيل13422152041071053

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيعال عبد االمير عبد االئمه هاشم13423102042223099

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيغدير علي الزم حسين13424152042044143

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0ثانوية السالم للبنيناحيائيانس ناظم نصيف جاسم13425182041044010

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيامنه طارق شدهان حمادي13426262042091005

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيشروق عباس طعمه محسن13427142042146026

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0اعدادية هند للبناتاحيائياالء كاظم جاسم جاري13428112042079006

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0ثانوية التون صو للبناتاحيائيمريم عبد الوهاب عبد الرزاق وهيب13429202042143028

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيمريم عادل كاظم زغير13430142042145244

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيكرار قاسم خليل كاظم13431212041025024

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعمر ناهض سعد عبد هللا13432112041029021

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيهاجر فالح عبد الحسن ياس13433142042067137

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيمنتظر علي حسين محمد13434152041015107

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم475.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائيحسن صالح حسن محمد13435112041151014

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم475.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيناصر نعمه ناصر كركر13436142041028143

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم475.0اعدادية النور للبنيناحيائيامير رياض نجم عاتي13437122041026024

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم475.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائياحمد قيس منعم محمد13438182041141004

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم475.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائياسيل ستار عبد الجبار حلفه13439132042079003

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم475.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيباقر عادل عطشان محسن13440222041308007

صفحة ٣٨٤ من ٦١٩٥
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم475.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيايالف ياسر خالد مكي13441102042076002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم475.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيحسين خليف مطر يوسف13442222041051015

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم475.0اعدادية المنزلة المختلطةاحيائيعبد القادر احمد عبد هللا علي13443202041209005

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم475.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيانس فاضل حميد عنفوص13444192041009055

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم475.0اعدادية العزة للبناتاحيائيفاطمه حسام جواد كاظم13445122042118051

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم475.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيعبد العباس مهدي منهل حسن13446262041017052

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم475.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيهبه عباس ناصر حسين13447122042080047

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم475.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيسيف فرات فضلي عبد13448112041005044

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم475.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيسيناء صدام حسين فارس13449112042083040

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم475.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيفاطمه جميل سعيد مصطفى13450112042104049

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم475.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيحامد مهدى علي نعمان13451112041026042

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم475.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحمزه عقيل عبد الستار اسماعيل13452212041052037

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم475.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيامنه عبد الحسين علي وهاب13453212042293010

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم475.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيشهد رسول علوان حسين13454142042196061

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم475.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيعبد المهيمن قيس بريسم كيطان13455232041051083

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم475.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور ابراهيم قاسم عبود13456132042094054

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم475.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيهمسه مهدي محسن رحمان13457142042136064

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم474.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب عالء نبات جبر13458152042046121

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم474.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيمريم خليل ابراهيم جياد13459112042066057

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم474.0ثانوية القائم (عج) المختلطةاحيائيعواطف عدنان ابهودي كاطع13460222042275012

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم474.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمتعب وليد محمد متعب13461212041033091

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم474.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيرواء رافد فاضل عبد الوهاب13462262042251022

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم474.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزهراء غالب كوكز رحيمة13463142042132053

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم474.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعمر طالب لطيف مسير13464102041013106

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم474.0اعدادية حماة للبناتاحيائياقبال حميد عبيد سلمان13465112042084013

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم474.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد عباس نجم عبد هللا13466152041071332

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم474.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسكينه عبد الستار فارس عناد13467132042105037

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم474.0الخارجياتاحيائيتبارك علي عبد الرزاق حسن13468122042401017

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم474.0ثانوية كوثى للبناتاحيائينور مالك عثمان ذياب13469232042305162

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم474.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيجعفر رسن دويج عويد13470262041022019

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم474.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيابراهيم عبد الستار احمد محمد13471102041011001

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم474.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيسجى احمد عيدان محمد13472132042092045

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم474.0ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيياسر وهاب كاظم طالب13473232041204023

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم474.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيصفاء يوسف مطلب احمد13474192041066074

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم474.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد السالم ايوب احمد13475192042373022
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم474.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحسين علي حسين الزم13476152041071106

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم474.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائياسراء عماد عبد هللا فرحان13477182042352001

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم473.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائينبأ ناظم جواد حسن13478122042109163

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم473.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيليث حامد جواد كاظم13479112041188009

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم473.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيمحمد فاضل محمد احمد13480152041015090

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم473.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمرتضى جاسم زياره جبر13481262041016094

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم473.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد تقي جابر هاشم محيسن13482262041016084

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم473.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائييقين اركان عبد الحسين قاسم13483152042055132

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم473.0ثانوية الرحمن األهلية للبنيناحيائيمصطفى ايهاب ناجي زبار13484112041035011

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم473.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيدانية احمد محمد حسين13485132042073025

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم473.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيفاطمه رزاق عبيد حسن13486112042110072

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم473.0اعدادية النصر للبناتاحيائينور حسين صالح كاظم13487122042112249

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم473.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيعلي سجاد عبد سعيد مهدي13488212041032020

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم473.0ثانوية الفاروق للبنيناحيائياحمد بشير ذياب اسماعيل13489212041068003

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم473.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيأيات حسين كاطع كاظم13490152042055002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم473.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيحسين علي سعد كاظم13491132041023024

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم473.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائينبأ سليم خيون كاطع13492222042203056

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم473.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيأمير رضا صادق جعفر13493102041019027

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم473.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيصادق احمد جاسم محمد13494112041012014

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم473.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيبدر علي عبد االمير صالح13495292041013006

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم473.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتاحيائيبتول علي ناصر راضي13496142042221004

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم473.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيتبارك حسين عبد علي كاظم13497142042069012

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم472.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيمريم محمد عواد علوان13498212042244020

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم472.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائييونس جاسم نصيف جاسم13499212041263017

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم472.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيغدير خضر ياسين خضير13500142042127022

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم472.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيشغاف احمد عبد علي كاظم13501242042103078

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم472.0اعدادية المكاسب للبنيناحيائياحمد اياد كاظم نعمه13502272041003002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم472.0اعدادية النيل للبناتاحيائيحنان ستار ثامر داود13503222042169113

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم472.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائياسماء خالد حسين شبلي13504142042149004

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم472.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعبيدة عبد هللا احمد علي13505212041039038

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم472.0اعدادية االمامين العسكرين للبنيناحيائيمرتضى نعيم مانع جاسم13506222041254024

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم472.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعمر عبد هللا محمود رميض13507232041011046

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم472.0اعدادية قباء للبنيناحيائيحسين علوان رضا سبتي13508152041010027

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم472.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهدى علي سالم محمد13509112042076193

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم472.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمير محمد ضياء فاضل13510142041018196
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم472.0اعدادية التقى للبناتاحيائيتقى نجم عبد حسين13511112042071027

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم472.0ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيعمر عماد حمزه إبراهيم13512182041136021

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم472.0ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيياسر يوسف حمد جرو13513112041204079

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم472.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيسمارة عبد السالم جاسم حمادي13514212042121121

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم472.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيغفران هاشم جبار مهتلف13515132042281111

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم471.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيبنين مجيد كاظم جواد13516122042094052

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم471.0اعدادية سومر للبنيناحيائيمحمد ماجد بدر عباس13517242041009131

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم471.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيغسق رسول حساني سلمان13518232042117135

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم471.0ثانوية ابن عقيل للبنيناحيائيمحمد خالد منصور عطيه13519122041014021

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم471.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الهدى فائق ريسان ياسر13520152042046240

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم471.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائياثير توفيق كاظم عبد الحسين13521242041168002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم471.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيرسل صالح جبر سعدون13522152042055036

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم471.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيارشد عباس علي محمود13523142041027010

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم471.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيرقيه ليث خضير طه13524122042106046

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم471.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيمصطفى نعمة سلمان سلطان13525112041029034

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم471.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمنتظر عدنان حسن كرم هللا13526132041045054

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم471.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيبريدة محمد حسين صالح13527212042137029

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم471.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيايه حسين خدام شكر13528262042112002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم471.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيافنان عدي خالد علوان13529212042190005

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم471.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي هادي شمام ثارد13530262041022114

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم471.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائياياد حازم كريم مالح13531222041031007

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم471.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيهديل جمال نواف محمد13532122042114088

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم471.0ثانوية بالل للبنيناحيائيعلي هادي احمد طاحوس13533102041055036

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم471.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزهراء حسين حسن علوان13534272042081050

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم471.0اعدادية العزة للبناتاحيائيمنار هادي محمد حسن13535122042118066

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم471.0اعدادية قباء للبنيناحيائيمصطفى مهدي مهاوي كريم13536152041010109

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم471.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيابراهيم سعدون نايف سلوم13537102041041004

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0اعدادية النصر للبناتاحيائييسر طالب بزيع حميد13538122042112270

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيدعاء كاظم عطية بسه13539152042044058

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيعلي سوادي حسين مطير13540222041078036

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسين ثامر حسين سلمان13541222041067024

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيغفران شاكر جابر كركز13542102042108078

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0اعدادية الطبري للبنيناحيائيمحمد جواد حبيب شطب13543232041061056

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيصاحب عداي عبد ربح13544222041053084

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائينور رسول كاظم غليم13545132042281150
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيسامر عباس كاظم مجبل13546232041204007

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحيدر شبيب جهاد جبر13547142041028034

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيمريم حكمت مظلوم حسن13548112042080130

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيذو الفقار فارس حيدر ابراهيم13549212041014054

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0ثانوية الطف المسائية للبنيناحيائيعلي مطر شاكر عبودي13550132041257044

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيعلي محمد محيسن برهان13551232041186017

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعبد هللا جبار خريوع صالح13552222041002168

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمهدي عناد سعد كتوب13553142041029072

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعلي عزيز عبد هللا حسين13554112041026100

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيرقيه صالح هاشم علوان13555142042134061

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيسجاد هادي غازي شياع13556232041255054

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيعمر خميس علي صالح13557132041004036

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0اعدادية المركزية للبناتاحيائيلقاء حسن نوري حسن13558132042119032

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0ثانوية الزخرف المختلطةاحيائياحسان سالم صالل فياض13559102041154001

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم عباس طابو13560262042148017

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0ثانوية دار الحكمة األهلية للبنيناحيائيرسول عدنان صالح حمادي13561102041045007

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيعبد هللا علي ابراهيم جواد13562142041203114

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم469.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحوراء رشيد عبد االمير سلمان13563252042116022

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم469.0اعدادية جصان للبنيناحيائيسجاد جاسب حبش سلمان13564262041036008

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم469.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمد قاسم شوكت13565132041010123

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم469.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيعلي ستار كريم حميد13566212041088034

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم469.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمحمد باسم جميل مصلح13567122041020112

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم469.0اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيعبد العزيز باسم محمد علي13568132041024021

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم469.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيسجاد احمد جبار عزوز13569252041200054

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم469.0اعداية المعراج للبناتاحيائيايناس عدي عادل سلمان13570102042113012

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم469.0اعدادية حطين للبناتاحيائيهدى صادق غيدان عيسى13571132042103062

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم469.0اعدادية البتول للبناتاحيائيهاجر ابراهيم طه حسين13572112042072142

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم469.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيضياء مراد حمود حسون13573212041013061

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم469.0اعدادية الشباب للبنيناحيائياحمد جبار مخيلف عبد هللا13574222041033005

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم469.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيتماره مؤيد ندا حبيب13575102042155004

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم469.0ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيعبد الرحمن سالم عبد الحمزه مصحب13576232041204010

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم469.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيايه هيثم فرج ضمد13577152042040020

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم469.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيزهراء محمد سالم فيض13578142042085013

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم469.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمحمد جالب حاتم حمادي13579192041041046

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم469.0ثانوية الرحاب للبناتاحيائيرنا قاسم عودة محمد13580112042148005
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم469.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيمالك عجيل هاشم كاظم13581152042040126

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم469.0ثانوية التهذيب للبنيناحيائياحمد باسم سامي محمد13582192041073003

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم469.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيزيد علي راضي عبيد13583152041005052

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم469.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتبارك عدي عبد الساده زويد13584132042118049

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء عواد عبد عون راشد13585152042055053

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0ثانوية البالد للبنيناحيائيعبد العزيز جاسم عبد الرحمن نصيف13586122041008005

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائياحمد رافد ضياء محمد13587222041098005

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعبد المهيمن صبار بديوي مجبل13588192041066094

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسراء نزار كاظم عبد الحسن13589112042076009

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيفاطمة رسول ثابت محمد13590142042152014

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبلقيس عبد الحسين محيبس صكر13591152042046038

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمرتضى تحسين علي عبد الرضا13592232041009108

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينبأ محمد يحيى خزعل13593252042059783

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيمريم حمزه زغير شهد13594102042110093

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيشهد عمار عبد الكريم وهيب13595212042097074

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0اعدادية غماس للبنيناحيائيحسن محمد نعمه محسن13596242041016022

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيمريم محمد عباس جابر13597122042107202

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيريسان رياض محمود جاسم13598212041007045

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيحيدر عباس جيار سلمان13599212041058013

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيزياد طارق مهدي صالح13600212041282037

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيغاده هاشم مشعل منعم13601102042114037

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيزينب جمعه علي مخيفي13602142042225147

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه اياد عبد المهدي عبد الخالق13603102042117080

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0ثانوية االمال للبناتاحيائيايات ناصر سالم بطيخ13604142042108017

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمؤيد سهيل نجم عبد13605112041026119

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيادم مازن كاظم عبودي13606152041071039

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعباس صدام خزعل عزال13607262041012069

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسن مؤيد هادي عطيه13608142041012008

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمنتظر رسول عبد علي عباس13609292041004110

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيزينب ثامر رشيد سالم13610132042091064

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيعلي عدنان ناظم كزار13611232041010083

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيعلي محمد عبد الصمد جوامير13612212041034070

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيزهراء نجم عبد هللا صخيل13613112042129025

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0اعدادية النعيم للبناتاحيائياسراء محمد عبد خلف13614142042073010

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم468.0ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيحيدر ناظم جاسم محسن13615232041226005
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0ثانوية العلوم للبنيناحيائياحمد طالب عبد الزهره فليح13616132041052001

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيسجى لطيف سعد راهي13617102042086046

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينور الهدى علي عبد الزهره شكاحي13618152042045104

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيحسين جبار محيل رحيمه13619222041354004

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيزياد طارق كريم عبد هللا13620102041026093

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيكرار فخري فارس عليوي13621112041029023

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيفاطمه كريم ثجيل ظاهر13622142042105059

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0اعدادية العامرية للبنيناحيائياحمد جميل فياض علي13623102041020014

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيمها هاشم عبد الرحمن حمد13624132042112034

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0اعدادية المنعم المختلطةاحيائياكرم احمد ابراهيم جرناس13625182041306001

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيمنار علي محل منصور13626142042135037

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيلينه مقداد جاسم حمادي13627102042086075

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيمريم عصام حسن علوان13628132042126067

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعمار ناجح جبار خماط13629222041031101

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي ستار محمد حسن13630142041047100

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةاحيائيحيدر سعد طحيمر عباس13631112041160013

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيساجدة منعم عبد هللا رديني13632112042215078

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزهراء سامر امين عبدالمهدي13633182042275039

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيغاده غسان عبد اللطيف جاسم13634102042101083

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيعبد هللا جاسم محمد ناصر13635232041027027

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0ثانوية االخاء المختلطةاحيائيعائشه ناصر شذر خميس13636322042053005

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيجواد كاظم عالوي مكطوف13637232041198008

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمود عبد حمد عبد هللا13638182041020077

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيرانيه معمر زكم علي13639102042109032

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيفايق صباح علي عذال13640102041041063

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين ماجد حميد كعيم13641222041098049

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0ثانوية السجود للبناتاحيائيزينب عبد هللا حسن خنيصر13642142042065029

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائييوسف حسن ابراهيم حسن13643212041260015

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيمريم سعد نعيس حايط13644142042149060

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيهيثم فاروق عادي نصيف13645212041043049

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيعباس حامد عبيد جابر13646222041028067

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم466.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيامال فخري حمود مخلف13647192042175004

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم466.0ثانوية وهران للبناتاحيائيجيهان محمد فرج حمود13648112042115004

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم466.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيمحمد حيدر شاكر مجلوف13649142041047146

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم466.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيكاظم ترمن دردوح افحش13650232041252204
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم466.0اعدادية ١١ اذار للبناتاحيائيزينب فرهاد احمد كاكا13651202042136006

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم466.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائياديان حسين ذياب جثير13652102042114002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم466.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحسين رزاق عزاره كريم13653292041005030

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم466.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيأسماء ناجي اسماعيل ابراهيم13654142042122001

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم466.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحوراء جودت كاظم حسن13655132042105015

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم466.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمصطفى اسعد موسى شنين13656242041251088

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم466.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيرفاه ثائر عبد الكريم نايل13657112042082012

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم466.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيحنين محمد علي شمخي13658142042145080

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم466.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيجعفر كريم حلو صحن13659222041029026

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم466.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي كريم حسن عبيد13660232041020245

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم466.0اعدادية جعفر النقدي للبنيناحيائيمسلم محسن شغيت صلبوخ13661282041044015

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم466.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائياحمد ثامر خميس علي13662192041012003

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم466.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيطه محمد عبد الكريم عبد علي13663102041205058

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم466.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد محمود عريبي سلمان13664192041114099

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم466.0ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيضرغام جبار علي كاظم13665232041226010

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيمصطفى فارس عمر كاظم13666262041059096

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحسن سرحان حلو صحن13667222041029029

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيسجى انمار عبد هللا عبد الحميد13668292042058050

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيماريه خليل خماس حمودي13669212042177047

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيتقوى رياض انتيش عليوي13670222042432009

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسراء سليم فليح حافظ13671252042062069

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينور علي رحيم حنون13672152042054300

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائياستبرق حسين عبد علي علوان13673272042095004

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيخديجة علي عبيد بصعون13674262042072011

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيمحمد هاشم علي ضيدان13675222041274048

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيهدى حسن جاسم علي13676152042044207

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيايه احمد عبد الرزاق خليفه13677102042111006

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0اعدادية الرشد للبناتاحيائينور ماجد عبد الحسين كريم13678132042109072

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0اعدادية عدن للبناتاحيائيمريم احمد بنيان كاطع13679132042106059

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0اعدادية السيوطي للبنيناحيائياحمد طالب رحيم عبد13680112041054001

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0ثانوية األميرات األهلية للبناتاحيائيغفران سلمان ابراهيم علي13681132042089009

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيايمن حميد جاسم محمد13682232041173015

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيشمس الضحى احمد عبد الرزاق عبد الرسول13683102042097041

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيرحاب احمد جاسم حمود13684142042137015

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيسجى جاسم عبد الهادي عبيده13685112042077052
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائياسراء قاسم عبد راضي13686152042044003

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيكرار كريم خنجر حمود13687152041013069

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0ثانوية الطف المسائية للبنيناحيائيمرتضى محمد يوسف زائد13688132041257065

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيمصطفى ناظم سلمان جبر13689232041010133

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعبد الرحمن باسم هاشم عبد13690102041041041

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد عامر عبد الجليل محمد13691132041030079

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيسمانه طاهر عوده جواد13692132042112023

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرغد خميس جاسم نوفل13693232042271244

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم562.0اعدادية الفجر المختلطةتطبيقيمحمد غانم طالب عون13694232051173015

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم545.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيرقيه قاسم محمد حسن13695142052140021

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم535.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمحمود عباس فاضل صافي13696122051031151

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم530.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمصطفى عباس فاضل صافي13697122051031159

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم529.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيمحمد خلف زويد غالي13698222051031055

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم523.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقييوسف محمد حسن مسافر13699142051048093

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم516.0ثانوية االسكندرية للبناتتطبيقيزهراء محمد علي عباس13700232052094008

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم516.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيسبأ ثامر جبر حسن13701112052084019

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم513.0اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيورود علي خليل ابراهيم13702142052134019

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم512.0ثانوية سامراء للبنينتطبيقياحمد عبد الرزاق كاظم مري13703222051092002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم511.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقينضال أحمد علي شهاب13704132052101032

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم509.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعلي حسين عبد الجليل عويد13705222051017052

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم508.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينتطبيقيضرغام حيدر طاهر مزعل13706132051025011

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم506.0ثانوية عائشة للبناتتطبيقيمريم عبد السالم جياد عبد13707112052082022

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم505.0ثانوية الرحاب للبناتتطبيقيمريم سامي علي مهيدي13708192052214008

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم505.0اعدادية بدرة للبنينتطبيقيحيدر حسين عباس محمد13709262051021006

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم505.0اعدادية الكفل للبنينتطبيقيعلي محمد صالح ردام13710232051032016

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم504.0أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيماجد جاسم اسماعيل صالح13711122051022034

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم503.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى جليل شليج بنيان13712222051003036

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم501.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيحميد جمعة حميد طخاخ13713152051008027

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم500.0اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقيعبد الرزاق جبار هادي حسن13714212051037020

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم498.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعباس عبد العالي عبد الحسين صخي13715222051096017

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم497.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيامنه تحسين جاسم محمد علي13716142052145005

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم497.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيعلي ناظم احمد جاسم13717112051156054

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم496.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيعباس سوادي مهيدي والي13718292051016044

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم495.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيحسين لطيف كاظم نصار13719222051035023

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم493.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقياية محمد سوادي كاظم13720112052112003
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم493.0اعدادية الفكر للبناتتطبيقيزهراء هادي كاطع عبد13721152052056021

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم492.0ثانوية المعارج األهلية للبنينتطبيقيايوب طليفح عكله كمش13722222051076002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم492.0اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيعباس عادل عبد هللا محمد13723212051031009

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم491.0اعدادية المشروع للبنينتطبيقيكرار عباس منهل حمود13724232051010018

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم490.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمحمد خزعل عطشان سكر13725222051096026

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم490.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمجتبى صاحب حنون نعيمه13726152051011084

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيزهراء محي عباس جمال13727112052084017

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0ثانوية اسوان المسائية للبناتتطبيقيمريم عباس فاضل عبيد13728102052221032

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيغيث اركان عالوي حسين13729192051040033

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم485.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيفاطمه علي حسين روضان13730142052145053

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم485.0ثانوية الرباط للبناتتطبيقيآيه نصر علي ابيجع13731112052121002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيطارق حازم كاظم عبد هللا13732112051201036

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيمحمد ماجد ناجي عبادي13733222051031061

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيحسن رافد زغير بجاي13734222051026013

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيمريم ياسر عدنان جاسم13735212052140046

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيطالب سعود شتام كتاب13736222051098013

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيعلي سامي جوبان مخرب13737152051007070

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم479.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيوسن عباس كاظم خلف13738112052084048

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم478.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيحسين حسن حسين محمد13739112051026019

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم478.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقيعمر امير نايل بدر13740212051278047

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيحسين عالء خلف حمزه13741232051255027

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم476.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيفاطمه فالح راضي محيبس13742142052145054

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم474.0اعدادية البصرتين للبنينتطبيقيعلي حثيث فليح بادي13743222051029010

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم473.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيحسام دحام سرحان جاسم13744192051066010

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم471.0اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقيزينب علي كاظم علوان13745262052111006

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم470.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعامر عالء اموري حسين13746122051030066

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيكاظم محمد زغير عبد الحسين13747242051064035

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةتطبيقيواثق سعد عطية راضي13748222051266027

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم467.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيسجاد اركان سعد راهي13749222051031023

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم466.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيزينب علي ابو الهيل شرهان13750142052145030

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقيعصام جليل فليفل كركوش13751222051313029

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيحسين مدير جواد كاظم13752222051309007

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم465.0اعدادية الحسين للبنينتطبيقيحسين ناجي نصيف جاسم13753262051028009

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم464.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيسجاد احمد كامل حاجم13754152051071118

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم463.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيمحمد ضاري طحيور دهيلي13755222051051071
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم463.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيمحمد ياسين محمود خضير13756132051006059

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم463.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيكرار محمد عبد هللا حميد13757282051151593

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم463.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيمحمد رياض ناصر مكطوف13758142051011070

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم462.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينتطبيقيناصر صبري حميد جلوي13759262051023057

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم462.0ثانوية الصقر المسائية للبنينتطبيقيسيف سعد سرداح عواد13760102051208013

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم461.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسجاد مظفر ابراهيم حمادي13761102051022023

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم461.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيعبد هللا عدنان هادي جواد13762212051007035

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم460.0اعدادية المشروع للبنينتطبيقيامين حسين علي فرحان13763232051010002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم460.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمصطفى نافع يونس عزيز13764152051071298

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم460.0اعدادية التضحية للبناتتطبيقيكوثر سامي عبود رسن13765122052091024

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم460.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيوالء منير بشير محمد13766212052294062

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم459.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيتبارك عباس حسن عبد13767122052107014

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم459.0اعدادية النيل للبناتتطبيقيزهراء عبد هللا حباب غضيب13768222052169014

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم458.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد عبد خضير13769112051016056

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم458.0ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيحسين علي حسن جبر13770282051010008

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم457.0ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيشفاء جاسم عيفان يوسف13771212052015008

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم457.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيهدى سعد خليل ابراهيم13772232052117049

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم457.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمحمد فاضل صيهود سلمان13773152051007103

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم456.0اعدادية المعراج للبنينتطبيقيحسين فالح مهدي حمزة13774112051024013

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم456.0ثانوية عائشة للبناتتطبيقييمامه هشام كامل رحيم13775112052082029

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم456.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقياالء مهدي عمران جواد13776132052070005

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم454.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقينصير طالب هنيدي محمد13777222051035072

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم453.0ثانوية المعارج األهلية للبنينتطبيقيعلي لفته مكطوف عجيل13778222051076019

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم453.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينتطبيقيعلي كريم عبد رسن13779222051040034

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم452.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيسجاد حقي اسماعيل هويدي13780112051018055

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم452.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيمنير رحيم جويعد شذر13781222051307212

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم452.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيمصطفى جبار عيفان حمود13782192051066035

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم451.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيحسن عالء فرحان محيل13783262051011006

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم450.0ثانوية الرواد االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عامر محسن علي13784102052139002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم450.0اعدادية الرشد للبناتتطبيقيفاطمه علي جاسم محمد13785132052109017

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم450.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي االكبر عبد الكريم داغر سعدون13786152051009022

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم449.0اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقيمحمود غالب تركي سليمان13787102051035017

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم449.0ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيزينب احسان نجم نعمه13788132052079014

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم449.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيشيماء عباس جبار فالح13789112052067033

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم448.0اعدادية السويس للبنينتطبيقياسامه شاكر محمود خضير13790132051006007
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم448.0اعدادية القناة للبناتتطبيقيزهراء علي حسين جبر13791132052072010

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم447.0ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيختام قاسم محمد جاسم13792112052129009

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم447.0اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيعبد هللا نعمه كاظم محمد13793112051151035

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم446.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيعلي كريم فرحان غالم13794282051017057

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم446.0اعدادية الفلق للبنينتطبيقيرائد طه محمد حمادي13795212051023016

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم445.0ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيعمر احمد صالح عبد الرزاق13796192051124019

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم445.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيشيرين عباس قادر صبري13797122052105035

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم445.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيحيدر علي محمود جوار13798222051373044

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم445.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين طلب ندة13799112051210057

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم444.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد حيدر محمد مهدي13800122051030125

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم444.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعلي نجاح خضير علي13801222051307249

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم444.0ثانوية المعارج األهلية للبناتتطبيقيهدى عاشور محل عزيز13802222052175031

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم444.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيعبد هللا قاسم محمد خلف13803262051049015

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم444.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمقتدى داود سلمان محمد13804152051005153

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم444.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيبراء هاشم جاسم علي13805122052112005

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم443.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيناصر نبراس ناصر عبد الجبار13806132051004051

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم443.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيمنتظر مصطفى جاسم علي ياور13807142051029053

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم442.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيحازم طلب نايف مجهول13808102051011018

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم442.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتتطبيقيرسل جعفر شهيب عداي13809272052145001

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم441.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيسيف محسن منصور عبود13810102051009011

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم441.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيحسين سمير رسول فرحان13811222051006010

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم441.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيزهراء خالد ابراهيم محسن13812232052117017

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم441.0اعدادية االطهار للبنينتطبيقيحسين علي قاسم محمد13813222051034014

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم440.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيمحمد طه صالح غرب13814112051156067

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم440.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيعلي نعمة جاسم علوان13815232051252091

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم440.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيحيدر علي عذيب دبي13816262051209033

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم439.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيمنير ذياب محمد اسود13817112051210090

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم439.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيحسن ماجد محسن عبيس13818262051011007

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم438.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحيدر حسين ابراهيم محمد13819162051363108

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم438.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيصفا جواد كاظم خلف13820222052311019

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم437.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيحسن كاظم عبد العباس عبيد13821122051206016

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم437.0ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيذياب حسن موجد صاوي13822232051186018

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم437.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيزهراء ناظر عايد عبد علي13823272052052011

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم436.0اعدادية الرفاعي  للبنينتطبيقييوسف ناظم خميس ذياب13824222051028022

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم436.0ثانوية المعالي للبناتتطبيقيسرى حسن منصور سعيد13825142052127011
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم435.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيعبدهللا اسماعيل خليل ابراهيم13826132051004023

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم435.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيكرار حسين عكموش زماخ13827222051027021

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم435.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيعلي در خلف عبد العباس13828142051011044

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم434.0اعدادية الدواية للبنينتطبيقيمصطفى طالب فضيل عجاج13829222051023029

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم434.0ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي حسن علي حسين13830132051258032

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم434.0ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيثريا سعدون حسن عبد هللا13831112052129006

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم434.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيعلي كمال محسن مجول13832112051026048

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم433.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيحسن جمعه عبد الكريم كاظم13833152051007017

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم433.0ثانوية الحاتمية للبنينتطبيقيحسين إبراهيم علي عباس13834182051301004

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم433.0ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم بجاي13835272051034032

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم433.0اعدادية النور للبنينتطبيقيمؤمل انور مراد ساجت13836122051026062

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم432.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيعيسى مازن شيخاوي جويد13837162051004050

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم432.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد شاكر عبد ابراهيم13838272051150165

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم431.0ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيمحمد صالح فرحان محمد13839102051154014

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم431.0ثانوية المجد للبنينتطبيقيحسن عدنان محمد كاظم13840232051025011

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم431.0ثانوية السراج للبنينتطبيقيعباس علي جبر عليوي13841282051031010

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم431.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيمحمود محمد حمزه محمد13842112051026063

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم431.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيحمزة حامد مكي رضا13843132051001029

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم431.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقياحمد حمد سلمان عبد13844102051011004

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم431.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيعالء عزيز عباس عالج13845252051152043

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم431.0ثانوية المجد المختلطةتطبيقيعامر حسن حزيران شاهر13846102051157004

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم430.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمؤمل عادل حسين عوده13847142051018099

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم430.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيمحيسن علي كاظم سمالة13848292051016074

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم430.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد نجاح كاظم محمد13849282051151704

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم430.0ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا ابراهيم قاسم عبود13850132051252056

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم430.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعبد هللا بعبد الجبار جواد كاظم13851142051017046

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم429.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحسن محمد حسن يازع13852222051364025

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم429.0ثانوية التاجي للبنينتطبيقيادريس ياسين أحمد كاظم13853122051010003

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم429.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيبكر محمد اسماعيل محمد جواد13854132051029011

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم429.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيخالد محمد غركان طالق13855222051311063

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم428.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيعبد الباسط محمود محمد عبد13856112051201039

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم428.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيعلي جاسب جيجاب مسلم13857222051311117

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم428.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيحسنين حسن سلمان جاسم13858162051309008

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم428.0أعدادية الطارمية للبنينتطبيقياحمد عادل خميس ابراهيم13859122051022004

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم427.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيثامر حمودي مهنا عبد13860192051013014
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم427.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيكرار حيدر نعيم نمر13861222051017067

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم427.0ثانوية السيدية المسائية للبنينتطبيقياحمد فاضل عبد عواد13862112051209008

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم427.0اعدادية هند للبناتتطبيقيشهد محمد احمد علي13863112052079009

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم427.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيكرار طاهر جليب غويض13864162051355224

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم427.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيمصطفى ميثاق عزيز مشكور13865222051036120

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم427.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيقتيبه يوسف اسود مناجد13866192051066028

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم426.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيسكينه محمد محمود محمد13867102052120030

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم425.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيايه احمد صديق جاسم13868172052357041

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم425.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيحسين حبيب جواد جعفر13869272051033010

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم425.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيايه قيصر لطيف داود13870102052101009

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم425.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيجواد كاظم عبد الزهره عبود13871272051154036

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم425.0ثانوية المحمدية المختلطةتطبيقيزينب علي حسين خلف13872222052233002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم425.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيفراس حليم نايف عالوي13873192051026051

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم424.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيحسين قادر حسين عبد علي13874132051018011

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم424.0اعدادية المركزية للبناتتطبيقيعذراء رائد رسول عليوي13875132052119014

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم424.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد جاسم محمد13876112051026036

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم424.0ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيبالل علي خليفه نهار13877102051154005

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم424.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيعلي محمد علي حسن شاطي13878222051373081

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم423.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيسجى حسين علي خريس13879142052145038

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم423.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعباس كريم حسن خنيصر13880142051047057

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم423.0اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيسميه يوسف مطر غدير13881132052073015

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم423.0اعدادية حطين للبناتتطبيقيايه كاظم عبد جبر13882132052103008

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم423.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيحسن جليل خوام ياسر13883222051021064

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم423.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيمصطفى صابر بصير عبد13884232051012053

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم423.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينتطبيقيكاظم جفات مكرود غيالن13885242051200061

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم422.0اعدادية غماس للبنينتطبيقيحسن زاهد نعيم تايه13886242051016017

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم422.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينتطبيقيحيدر عادل موحان خميس13887262051205022

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم422.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيحسين حيدر حسين مشيمش13888152051003011

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم422.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيحسين جاسم جابر حمود13889142051050007

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم422.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحيدر علي عبد علي راضي13890222051364049

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم422.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيحسن شنان خريبط مرعي13891162051004012

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم422.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء هادي صالح زبون13892112052065040

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم422.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيبنين فيصل مذكور حسين13893272052102005

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم422.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد حمزة محمد حسين13894102051022057

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم422.0اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيعبد الناصر عامر منصور علي13895112051151036
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم421.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيجنات حازم عبد الحسين كمر13896112052062012

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم421.0اعدادية حامل اللواء المختلطةتطبيقيسجاد مطير مغير عمران13897262051155009

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم421.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمحمد رضا احسان غالي وداعه13898222051042059

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم420.0اعدادية سيناء للبنينتطبيقياحمد علي محمد صالح ناصر13899132051019001

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم420.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيراضي جاسم جياد عطيه13900142051008025

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم420.0اعدادية المنار للبنينتطبيقيكرار كاصد كاظم كاكه هللا13901222051095021

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم420.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيعلي جمعة غبن عبد هللا13902102051011049

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم420.0ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيفاطمه جالل عبد الرحمن حسين13903102052084007

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم419.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيشهاب ياسن عبد الحميد ياسين13904192051020034

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم419.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسين اثير نصر هللا منصور13905122051025026

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم419.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيهشام صدام محمود دحام13906192051040044

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم419.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيكاظم محمد جالب جبار13907222051031047

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم419.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحيدر مطشر مهلهل وادي13908222051364054

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم419.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيمحمد سليم جاسم لفته13909222051364115

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم418.0اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيضياء عبد الحر كريم حمادي13910272051037020

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم418.0اعدادية النهضة للبنينتطبيقينذير عباس شناع شبيب13911222051049031

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم418.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعادل حاكم عرمش كرمش13912162051039050

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم418.0ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقياسيا اسماعيل خليفه كاظم13913212052166001

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم418.0اعدادية الفجر الجديد للبنينتطبيقيعثمان هيثم ياسين منصور13914102051032019

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم418.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيعباس علي عبد ماجد13915222051364073

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم418.0ثانوية وهران للبناتتطبيقيفاطمة محمد عبد الرضا حسن13916112052115008

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم417.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيحوراء نزار كريم عبد الزهره13917112052076011

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم417.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيعبد هللا حارث عبد هللا جاسم13918132051002040

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم417.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيمنتظر عطيه فاضل عطيه13919272051033047

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم417.0اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيحيدر لفته نجم حسين13920262051017018

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم417.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيحسن عماد يبير سليمان13921152051002017

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم417.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتتطبيقيتقى نبيل صاحب مهدي13922112052080005

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم417.0اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيزينب قاسم محمد حمه خان13923212052092016

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم416.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيحسن جواد جاسم حسن13924272051045018

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم416.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيمنتظر حيدر عبد الحسين عبد13925272051036081

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم416.0ثانوية الفردوس االولى للبناتتطبيقيفاطمه كاظم دودان عبدوش13926222052102024

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم416.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيمنتظر جبر خلف بويج13927222051364131

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم416.0اعدادية حطين للبناتتطبيقيشهد عبد الستار جبار هاشم13928132052103025

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم416.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقيمؤمل جامل عباس علي13929212051273051

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم416.0اعدادية النهضة للبنينتطبيقيعامر عبد الرضا عليان ياسين13930222051049015
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم416.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيمهدي عبد الخضر حمود بخيت13931142051050028

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم416.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينتطبيقيحمزه حميد صابر لهمود13932222051079007

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم416.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينتطبيقيحسين محمد خليل ابراهيم13933122051205010

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم416.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمحمد علي حسين علي13934212051002091

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم415.0ثانوية النهروان المختلطةتطبيقياحمد حسن عباس حرشان13935192051304001

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم415.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيفرح عامر عيدان جازع13936142052079053

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم415.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقياحمد مهدي صالح مهدي13937112051016014

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم415.0ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقييوسف احسان هاشم سهيل13938272051152074

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم415.0اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيمعتز وسام عبد االمير ساير13939272051021040

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم415.0ثانوية الصباح االهلية للبناتتطبيقيشهد احمد عبد الزهرة جبر13940142052132015

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم415.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيرضوان عبد الكريم خلف راضي13941152051008032

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم415.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيزهراء سعد رميض ناصر13942132052101014

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم414.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقييوسف مهدي صالح مهدي13943292051156265

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم414.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيصفاء ياسر طارش فرحان13944102051011032

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم414.0ثانوية الضحى للبناتتطبيقيمريم احمد هادي جابر13945142052089017

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم414.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيمريم عامر عبد الرزاق محمد13946112052065049

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم414.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيموسى جاسم محمد عرج13947152051018072

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم414.0ثانوية احمد شوقي المختلطةتطبيقينبأ حسن عباس حسن13948212052231008

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم414.0ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقياحمد خالد راضي نعمه13949222051309001

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم414.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيزين العابدين خالد كاظم اعزيبي13950142051047045

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم413.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقييحيى سليمان ضاري حماد13951192051004053

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم413.0اعدادية حامل اللواء المختلطةتطبيقياحمد حمزه طامي مطر13952262051155001

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم413.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتتطبيقيحوراء سالم اخي سخته13953262052084005

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم412.0ثانوية بابل للبناتتطبيقيطيبه عماد طارق عبد الجبار13954122052095019

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم412.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيحوراء جمعه محمد منفي13955152052047012

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم412.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيمحمد عبد المنعم نصيف جاسم13956192051066031

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم412.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقيضحى اسماعيل خليل ابراهيم13957112052112025

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم412.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيهارون حسين أصلبي عبيد13958102051022074

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم412.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيعباس محمد فاخر بشير13959222051310107

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم411.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينتطبيقيحمزه محمد عبد هللا محمد13960212051274023

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم411.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيامير ابراهيم صلبي عبد13961112051156010

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم411.0ثانوية المتفوقين االهلية للبنينتطبيقيابراهيم احمد جسام محمد13962102051057002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم411.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيهمام علي خليل ابراهيم13963112051023036

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم411.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيحامد جبار كريم غياض13964222051302019

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم411.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيانوار باسم لفته عيسى13965122052094010
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم410.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء جاسم محمد عبد هللا13966132052094009

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم410.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيكرار حسن مناتي صلبوخ13967282051044069

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم410.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيمهدي رعد مهدي عبود13968292051156254

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم410.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفرقان اسعد محمود عبد13969162052184099

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم410.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائية للبنينتطبيقيعباس طالب عباس سلطان13970222051317004

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم409.0اعدادية االبداع المسائية للبنينتطبيقيسجاد عبد الزهره اكريم راضي13971122051202035

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم409.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيمحمد مازن ضاري فليح13972142051008046

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم409.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد صالح محمود صالح13973212051004051

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم409.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيعباس محمد جواد حسن13974292051100063

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم409.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزهراء سنان ناهي جاسم13975122052105024

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم409.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيسجاد عبد المهدي عبد الحسين حميدي13976222051051029

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم409.0ثانوية الهالل المسائية للبنينتطبيقيسيف علي هادي حمود13977292051155032

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم408.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسين حسن موسى عوده13978272051007015

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية596.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيميادة عبد الخضر عباس علي13979112022158011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية587.0ثانوية السجود للبناتادبيساره حسن شارد خلف13980142022065032

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية586.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعباس باسم شلش سلطان13981152021006057

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية581.0اعدادية الفكر للبناتادبيبنين رعد عبد هللا زغير13982152022056013

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية580.0اعدادية المقدادية للبناتادبيفاطمه راغب محسن علوان13983212022140070

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية579.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيفنار قاسم محمد جاسم13984112022095087

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية579.0ثانوية عشتار للبناتادبينور كريم علي مخيف13985112022086031

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية579.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيزهراء حيدر مراد علي13986152022054041

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية577.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيميس باسم علوان عبد13987262022084029

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية576.0اعدادية الناصرة للبناتادبيمها صباح حسن محمد علي13988142022133081

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية575.0ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء محمد علي راضي13989132022080042

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية574.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيغدير طارق سبهان مشكور13990152022050075

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية574.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبيزهراء غانم ابراهيم جاسم13991142022221016

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية573.0اعدادية البراق للبنينادبياحمد حسن هادي عبد هللا13992152021002002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية573.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيآيه حازم عبد الزهرة عزيز13993122022087003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية572.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيبنين حسن قاسم حمدان13994152022048019

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية572.0الخارجيونادبيمحمد هشام ابراهيم احمد13995132021400115

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية572.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيهبة خيري اسماعيل سليمان13996122022016020

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية572.0اعدادية الشعب للبناتادبيمريم علي ابراهيم حسن13997132022098144

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية572.0اعدادية العقيلة للبناتادبيفاطمه صادق ساده فرج13998152022040097

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية571.0اعدادية الكرمة للبنينادبيمصطفى محمد دهام حمادي13999192021066031

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية570.0اعدادية حماة للبناتادبيرواء كريم عباس عبد14000112022084067
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية570.0اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه عليوي حسن خالطي14001142022110137

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية569.0ثانوية الحضارة للبناتادبيوسن محمد خلف عباس14002102022108055

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية569.0ثانوية الرتاج للبناتادبيفاطمه منصور حسين جبر14003142022121037

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية569.0اعدادية شرف الدين للبنينادبييوسف جمال ناصر عبد الساده14004262021044059

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية569.0ثانوية الرتاج للبناتادبيزينب ناظم يالب حاجم14005142022121020

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية568.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيياسمين وسام محسن محمد14006152022049093

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية568.0اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيايهاب عادل مجيد كريم14007212021022007

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية568.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيآمال عمار عبد احمد14008112022068004

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية568.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيزهراء عباس ثامر طارش14009132022111051

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية568.0ثانوية عدن للبناتادبيزهراء مهند عباس طه14010112022094044

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية568.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزينب فالح حسن شنته14011152022049052

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية567.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيشهد نهاد طاهر هارف14012152022048070

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية566.0اعدادية النصر للبناتادبيزهراء عبد الحسين عطيه سلطان14013122022112049

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية566.0ثانوية المسعودي للبناتادبيسرى جواد كاظم وهاب14014232022095025

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية566.0اعدادية بلقيس للبناتادبيريام رائد نصيف باقر14015132022071034

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية566.0ثانوية العراق للبنينادبيعلي ثامر عبد هللا مروح14016142021040020

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية565.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيزهراء عباس حسين سلمان14017142022071031

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية565.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيفاطمه درع شالكه نجرس14018142022143049

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية565.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبييمامه باسم مجيد حميد14019212022179069

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية565.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيصفا جمال عبد الرزاق مجيد14020192021071025

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية564.0ثانوية الندى للبناتادبيمريم حسن عبد الحسين اسحيب14021142022302059

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية564.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيمريم علي عبد الكريم سلمان14022142022071064

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية564.0ثانوية الوهج للبناتادبيغفران حسين عبد علي عباس14023142022116018

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية564.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيماريا نصيف جاسم محمد14024102022109100

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية564.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب فالح حسن فنجان14025152022045059

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية563.0اعدادية الماثر للبناتادبيهبة علي فليح حسن14026152022051141

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية563.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيزهراء ياسر ياسين عبد هللا14027102022109062

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية563.0ثانوية الربيع للبناتادبيمريم علي محمود حسن14028122022081021

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية562.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيهاجر نصير جاسم محمد14029142022067141

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية562.0اعدادية الكوثر للبناتادبيحوراء كامل خليبص ظاهر14030262022083013

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية562.0اعدادية القناة للبناتادبياسراء هاني ناجي فرحان14031132022072001

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية562.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعبد هللا حمزه عوده سفاح14032142021061057

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية562.0ثانوية االمال للبناتادبيفاطمه خالد السيد محمد14033142022108045

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية561.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيبسام علي مريوش محسن14034132021008020

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية560.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيحسين سامي جاهل عبد14035112021052023
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية560.0ثانوية بابل للبناتادبينور عباس جبر حسون14036122022095028

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية560.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيسجاد مازن حسن زناد14037142021018041

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية560.0اعدادية الفردوس للبناتادبيسرى حسن سهيل نجم14038132022118087

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية560.0ثانوية الشمائل للبناتادبيزهراء عباس عبيد حمد14039142022109024

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية560.0ثانوية االنتصار للبناتادبيشهالء محمد جبر جودة14040122022126017

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية560.0ثانوية الحضارة للبناتادبيغيداء اسماعيل ابراهيم علوان14041102022108042

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية560.0اعدادية الرميلة للبناتادبيتبارك عمار حسين عبود14042152022044012

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية560.0اعدادية صفية للبناتادبيزهراء غانم حسن محمد14043142022075116

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية560.0اعدادية زينب للبناتادبينرجس ثائر فارس صافي14044142022110160

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية559.0اعدادية المهج للبناتادبيفاطمه هالل مكطوف ونان14045142022102079

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية558.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيمصطفى عامر نصار حسين14046112021166028

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية557.0ثانوية فدك للبناتادبيرحاب سلمان مغير اليذ14047142022070038

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية557.0اعدادية الهدى للبناتادبيايفان باسم احمد باراني14048152022047010

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية557.0ثانوية الحضارة للبناتادبيسرى محمد خلف عباس14049102022108033

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية557.0ثانوية الحياة المختلطةادبيعلي جابر كاظم عباس14050262021151011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية557.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيتبارك عباس عبد كاظم14051132022111021

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية556.0اعدادية المسيب للبناتادبيمروة عالء حسن جواد14052232022117095

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية556.0اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمة عدنان خلف عبيد14053142022074082

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية556.0اعدادية الناصرة للبناتادبياطياف خضير سباهي كركوش14054142022133003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية556.0ثانوية السجود للبناتادبيزهراء حسين ارباط قاسم14055142022065021

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية556.0ثانوية الوهج للبناتادبيسلوى سمير سعيد عوده14056142022116014

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية556.0اعدادية العقيلة للبناتادبيزينب حميد عوض حمود14057152022040061

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية555.0اعدادية االزدهار للبناتادبيبنين خليل فيصل فرهود14058122022090016

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية555.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبينبأ حامد ناجي محمود14059132022100050

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية554.0ثانوية فدك للبناتادبيايه فوزي مهدي ارحيمه14060142022070013

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية554.0اعدادية الكرامة للبناتادبيابتغاء هيثم عبد الحسين شاغي14061142022111002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية554.0ثانوية الوهج للبناتادبيعذراء صالح حسن عطيه14062142022116017

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية554.0الخارجياتادبيساره صادق جاسم كردي14063102022401060

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية554.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيحسين علي رزوقي وهيب14064112021052025

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية553.0ثانوية طيبة للبناتادبيشهله عدنان عثمان سليمان14065132022116020

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية553.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيفاطمه عبد الكريم هاشم حسين14066142022071056

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية553.0اعدادية العزيزية للبناتادبيحوراء يحيى احمد محمد14067262022110006

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية553.0ثانوية الحريري للبناتادبيمها جاسم خضير جاسم14068142022137035

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية553.0ثانوية الثائر للبنينادبيمحمد سعد جبار جعفر14069122021011037

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية553.0ثانوية ام البنين للبناتادبيزينب عادل فليح حسن14070132022080044
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية553.0ثانوية الشجيرية للبناتادبيرنا باسم خضير عبود14071262022125013

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية552.0اعدادية االعتماد للبنينادبيعلي عدنان وثيج يوسف14072292021010086

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية552.0اعدادية النهار للبناتادبيفاطمه راجي مسلم يونس14073112022127049

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية552.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيضحى عبد الهادي صالح سلطان14074142022092041

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية552.0اعداديه االنوار للبناتادبيمنار عطا عباس عبيد14075112022085041

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية552.0ثانوية الخلفاء للبنينادبياحمد ماجد جوير عبد هللا14076192021036007

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية552.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيعذراء مصعب ابراهيم كاظم14077142022067100

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية552.0اعدادية العزة للبناتادبيرسميه سالم قاسم علي14078122022118018

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية551.0ثانوية الرباب للبناتادبيايه عبد الكريم زهراو راضي14079152022052003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية551.0ثانوية الشمائل للبناتادبيشهد عادل مفتن خلف14080142022109043

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية551.0ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيفاطمه سالم ابراهيم حسين14081142022084009

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية551.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه حسن عواد كاظم14082122022134128

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية551.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيغفران زياد نجم عبد14083152022049069

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية550.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبياسراء مظهر راهي ناصر14084102022141003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية550.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيمحمد مثنى حسن محمد14085102021010031

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية550.0ثانوية الربيع للبناتادبياسماء كامل دحام ياس14086122022081003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية550.0اعدادية العقيلة للبناتادبيحوراء علي سلمان عصمان14087152022040029

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية550.0اعدادية الكوثر للبناتادبينور كريم كاطع جادر14088262022083045

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية550.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيسجى طالب مخلف ريحان14089122022101011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية550.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيتقى مالك راشد علي14090152022053011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية550.0ثانوية الموعظة المختلطةادبيزهراء حمزه ساجت عبيد14091262022165003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية550.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيضياء حسين علي حسين14092102021041029

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية550.0ثانوية فدك للبناتادبيفاطمه الزهراء حيدر علي كريم14093142022070082

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية550.0ثانوية الغدير المسائية للبنينادبيحميد سلمان شالل عبود14094142021207011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية550.0اعدادية الزهور للبناتادبيمريم حسن جعفر كاظم14095142022080054

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية550.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء عبد الجليل خماس عبيد14096152022050040

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية550.0ثانوية بالل للبنينادبيعبد هللا طه عبدهللا عبد14097102021055022

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية550.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبياسماء نصر فرحان كاظم14098102022109012

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية549.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيامير نجم عبد الساده عتيج14099142021003014

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية549.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيأفنان حسن كريم راضي14100152022046005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية549.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيغدير خليل عبد الساده سلمان14101142022095054

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية549.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم فاضل شاكر موسى14102112022076110

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية549.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسين ابراهيم محمد علي منت14103152021006018

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية549.0اعدادية يافا للبناتادبيمنار صادق حسان كريم14104132022107133

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية548.0ثانوية عرفات المختلطةادبيحسين حامد عباس مهدي14105232021161006
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية548.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيهبه فاضل فهد صيهود14106142022122029

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية548.0ثانوية النسائم المختلطةادبييوسف فيصل منهل رشيد14107212021254021

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية548.0اعدادية يافا للبناتادبيزينب كريم طاهر حيدر14108132022107079

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية548.0اعدادية الحفرية للبناتادبيانهار عزيز جميل محسن14109262022091006

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية548.0اعدادية زينب للبناتادبيزهراء عقيل كامل جسام14110142022110069

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية548.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيسلطان مفيد ابراهيم عبود14111122021003044

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية548.0الخارجياتادبيزينب كاظم احمد راضي14112142022401104

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية548.0اعدادية النجاة للبناتادبيفدك عبود حسن عبود14113152022042068

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية548.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيشمس قاسم محمد جاسم14114112022095065

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية548.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيمنال سعد ارحيم نايف14115142022092054

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية548.0ثانوية المناهل للبناتادبيزينب بديع يوسف حسين14116132022126025

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية548.0ثانوية الرشيد للبناتادبيرقيه طالب خليل توفيق14117132022096011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية548.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيايمان عباس حسن جاسم14118102022155003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية547.0ثانوية اسماء للبناتادبيسوسن فيصل فهد زاير14119112022100021

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية547.0ثانوية الثائر للبنينادبيكرار جاسم سوادي عكبايه14120122021011030

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية547.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيمريم عيسى سمين درويش14121152022054085

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية547.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبياحمد عادل عيسى علي14122122021044002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية547.0اعدادية بغداد للبناتادبيقبس رشيد حسين عكله14123132022070065

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية547.0ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعيادبيساره علي فرحان عصفور14124132022081004

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية547.0ثانوية االعتماد للبناتادبيلبنى محمد عبد هللا جوده14125142022191052

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية547.0اعدادية االستقامة للبناتادبيامنه رضا صبار مطير14126152022058005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية546.0اعدادية العزة للبناتادبيآية جاسم محمد حمد14127122022118002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية546.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيتبارك حكمت زبون كتيب14128152022046020

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية546.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيمريم احمد عثمان نعمان14129262022126092

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية546.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيصالح طه هالل عبد هللا14130122021018034

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية546.0ثانوية النهروان المختلطةادبيعمر محمد جاسم فرحان14131192021304021

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية546.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيعصام احمد حميد فياض14132112021166020

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية546.0اعدادية االستقامة للبناتادبينور الهدى طالب محمد مختاض14133152022058087

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية546.0اعدادية الخمائل للبناتادبيمها محمد عارف كاظم14134122022127108

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية546.0ثانوية الخضراء األهلية للبنينادبيليث احمد سهيل علي14135102021038006

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية546.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيعذراء جاسم محمد خميس14136142022143047

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية546.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيكوثر حسين علي يسر14137152022048099

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية545.0ثانوية البالد للبنينادبيعلي حميد احمد حسين14138122021008016

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية545.0اعدادية الهدى للبناتادبينبأ حامد شرهان فرمان14139152022047093

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية545.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبياحمد حسين شغيان ضرس14140222021090001
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية545.0ثانوية الرحاب للبناتادبيمنار محمد كردي داود14141112022148019

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية545.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه حسن شاكر خوان14142122022134127

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية545.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيعلي فارس شالل فياض14143112021156063

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية544.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيزينب احمد ماضي كاظم14144212022151027

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية544.0اعدادية الفداء للبناتادبيالزهراء رياض مطشر خضير14145142022100007

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية544.0اعدادية الرميلة للبناتادبيمريم رسول مليخ دلي14146152022044089

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية544.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيهديل كاظم جويج حمدان14147152022053079

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية544.0أعدادية الفاطميات للبناتادبينبأ سامر محمد صالح14148122022102090

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية544.0ثانوية سارة للبناتادبيالرا جليل سمين اسماعيل14149212022123022

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية544.0اعدادية حطين للبناتادبينور سمير علي عبعوب14150132022103071

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية543.0اعدادية الشعب للبناتادبيفاطمه ضياء محسن سريد14151132022098128

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية543.0ثانوية طيبة للبناتادبيشذى محمد شاكر محمود14152132022116015

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية542.0اعدادية السيوطي للبنينادبيسالم اركان ياسين شهاب14153112021054018

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية542.0اعدادية القطيف للبنينادبيمحمد كامل نايف فضاله14154262021041051

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية542.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيمرتضى امجد رجاء حسين14155222021020027

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية542.0ثانوية الرتاج للبناتادبيسماح برزان غانم خلف14156142022121027

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية542.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيعلياء عدنان عطوان شنافي14157142022092043

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية542.0اعدادية الشعب للبناتادبياالء حسين علوان حاتم14158132022098008

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية542.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب هادي حسين جميغ14159152022046051

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية541.0اعدادية بلد للبنينادبيمجتبى مالك مهدي علي14160182021006032

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية541.0اعدادية هند للبناتادبيمريم حميد جواد كاظم14161112022079030

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية541.0اعدادية فدك للبناتادبيفوزية رياض طارق جعفر14162212022156029

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية541.0ثانويةابي امامه الباهلي للبناتادبيامنه خضير عباس حماد14163192022210004

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية541.0اعدادية حيفا للبناتادبيزهراء رعد كريم حافظ14164232022122025

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية541.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه حسين عبد هللا جبر14165152022046072

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية541.0اعدادية زينب للبناتادبيحوراء قاسم محمود نايف14166142022110046

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية541.0ثانوية فدك للبناتادبيدنيا عصام جاني روضان14167142022070036

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية541.0اعدادية ابابيل للبنينادبيعماد صادق حسان كريم14168132021011070

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية540.0ثانوية االعتماد للبناتادبينبأ عادل عبد سريح14169142022191057

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية540.0ثانوية الرتاج للبناتادبيعبير منصور جبار فياض14170142022121030

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية540.0ثانوية المناهل للبناتادبيايمان عبد الرحمن علي حسين14171132022126006

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية540.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيعلي حسين موسى حمزة14172142021210062

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية540.0الخارجياتادبيدعاء جبار حسين علي14173122022401040

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية540.0ثانوية ام سلمة للبناتادبيدنيا داود سلمان نجيب14174102022097013

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية539.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيتبارك عباس راهي عبادي14175142022136014
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية539.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيهند ستار جاسم حسن14176142022067145

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية539.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيزينب رحيم جاري ظاهر14177142022134046

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية539.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيرؤى علي جبر عبد الساده14178152022050027

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية539.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيهديل صريم حسوني دحام14179262022108031

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية538.0ثانوية الرتاج للبناتادبيغدير علي جمعه عباس14180142022121033

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية538.0اعدادية الرميلة للبناتادبينبأ فالح سوادي هاشم14181152022044093

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية538.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيزينب محمد خضير بديوي14182102022111018

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية538.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعلي عبد هللا سهيل عبد14183112021150043

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية538.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيحنين علي كريم جاسم14184262022074017

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية538.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيمصطفى تحسين مصطفى عنتر14185122021018070

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية538.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيابراهيم باسم محمد حسين14186112021059001

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية537.0الخارجياتادبيمنار طارق نحو جوير14187142022401167

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية537.0اعدادية الماثر للبناتادبيسجى جليل ناصر علي14188152022051083

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية537.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبيسجاد محمد نجم عبد الرحمن14189212021024016

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية537.0اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه عادل سلمان علي14190142022110131

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية537.0ثانوية االخيضر للبناتادبيزهراء حسن شنور رسن14191122022116017

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية537.0اعدادية االستقامة للبناتادبيموج عباس ثابت ناصر14192152022058081

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية537.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيالصدوق عباس حاجم نايم14193142021024031

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية536.0اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء قصي زهير جمعه14194122022127038

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية536.0اعدادية الفكر للبناتادبينبأ رعد مجيد حميد14195152022056071

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية536.0ثانوية سامراء للبنينادبيعثمان مزهر سرحان فرز14196142021031047

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية536.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب مظفر عبد هللا عباس14197102022114016

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية535.0ثانوية االنتصار للبناتادبيرسل جاسم ابراهيم سلمان14198122022126010

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية535.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيحسين احمد محمد رشيد14199122021175008

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية535.0اعدادية الفكر للبناتادبيآيه كاظم عباس عبد14200152022056002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية535.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيادهم علي عبد هداوي14201142021024027

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية535.0اعدادية النجاح للبنينادبيسجاد صفاء احسان فرج14202142021027056

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية535.0اعدادية االنفال للبناتادبيتقى محمود صكبان عريبي14203102022101019

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية535.0اعدادية التضحية للبناتادبيجنات حسين علي صباح14204122022091011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية535.0اعدادية البسالة للبناتادبيروان جاسم ماجد عبود14205132022092024

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية535.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيبتول علي عبيد كاظم14206262022074009

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية535.0اعدادية االستقامة للبناتادبيبنين زهراو مشتت نصر هللا14207152022058014

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية535.0اعدادية النعيم للبناتادبيفاطمه احمد شنين حسين14208142022073096

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية534.0اعدادية بلقيس للبناتادبيأمنه عودة خلف سالم14209142022140001

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية534.0ثانوية الحضارة للبناتادبيامنه لطفي محمود علي14210102022108006
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية534.0اعدادية الماثر للبناتادبيموده احمد جبار قدوري14211152022051126

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية534.0اعدادية االمال للبناتادبيكوثر خضير حسين حمد14212112022070064

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية534.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيهيثم جبار عباس جواد14213132021008155

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية534.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيأمير عادل حسن كاطع14214122021018002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية534.0الخارجياتادبيزينب رحيم صدام ثجيل14215122022401070

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية534.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيكرار صادق عبد المحسن مصطفى14216142021048080

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية534.0اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم نهاد كاظم اهويشم14217142022140052

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية534.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمصطفى حاتم علوي شلكام14218142021048094

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية534.0ثانوية دجلة للبناتادبيمريم فارس ناجي مجباس14219102022095060

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية534.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبياحمد هادي دواي كريم14220142021032007

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية534.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحميد حامد لفته ديكان14221262021047064

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية534.0اعدادية يافا للبناتادبيساره عبد الزهره حسن جاسم14222132022107084

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية534.0اعدادية عائشة للبناتادبيتقى حسين عليوي فرحان14223142022074025

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية534.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيزمن خالد ابراهيم حسين14224132022172003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية534.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبينوفل زبيدي عليوي نعيثل14225262021025068

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية534.0اعدادية الفيحاء للبناتادبينبأ محمد عبد الزهره عبد الحسن14226152022048108

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية533.0اعدادية الماثر للبناتادبينور الهدى صباح جواد كاظم14227152022051133

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية533.0اعدادية االيمان للبنينادبينور الدين عارف جبر عليوي14228192021063038

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية533.0اعدادية االستقامة للبناتادبيتبارك احمد زيد مهدي14229152022058018

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية533.0ثانوية فدك للبناتادبيرحمه محمد عبد المجيد شعبان14230142022070039

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية533.0ثانوية الحكمة للبناتادبياديان عباس فاضل علي14231102022107001

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية533.0اعدادية التسامح للبناتادبيوسن حسين عبد شبيب14232142022076137

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية533.0ثانوية فدك للبناتادبيهدى فاضل صالح شليج14233142022070114

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية533.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبياسراء مؤيد عطيه ساحل14234142022139004

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية533.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي صادق عبد الحسن حاجم14235142021049053

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية532.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيمريم كريم سالم جوني14236132022093097

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية532.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيحسن عالء اسماعيل حسن14237122021003016

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية532.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيبنين عباس خضير حسن14238152022050014

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية532.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعباس قاسم طرين ثامر14239262021025042

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية532.0ثانوية فدك للبناتادبيتبارك مهدي عوده محيسن14240142022070025

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية532.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيصهيب محمد سليمان فزع14241102021041028

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية532.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيسجى ميثم شريف طالب14242152022055053

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية532.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيشهد احمد طرموز ساهي14243142022143043

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية532.0ثانوية المستقبل المختلطةادبيمها عامر عطا مرعي14244182022115003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية532.0اعدادية بابل للبناتادبيزهراء محسن ابراهيم خميس14245212022141014
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية531.0ثانوية الرباب للبناتادبيديانا عباس حسن كريش14246152022052012

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية531.0ثانوية الرباب للبناتادبيزينب عباس راشد زوير14247152022052016

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية531.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبييوسف ليث لفته حسين14248142021003146

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية531.0اعدادية اليقظة للبنينادبياحمد سامي عطيه جاسم14249142021028003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية531.0ثانوية الشهيد عون للبنينادبيرسول جالل جبل ابراهيم14250212021050012

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية530.0اعدادية الرميلة للبناتادبيريهام فالح حسن مدهوش14251152022044027

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية530.0ثانوية طيبة للبناتادبيحوراء حيدر مراد علي14252132022116009

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية530.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيفاطمه مهدي حميد مجيد14253182022392011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية530.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيايات احمد محمد عبد14254132022105004

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية530.0اعدادية التضحية للبناتادبيبنين حيدر عباس ساجت14255122022091006

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية530.0اعدادية القطيف للبنينادبيليث عامر خليف درب14256262021041044

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية530.0ثانوية الشجيرية للبناتادبيفاطمة خليل ابراهيم عيدان14257262022125021

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية530.0اعدادية الرميلة للبناتادبيساره قاسم حنظل دويش14258152022044059

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية530.0ثانوية فدك للبناتادبيزهراء محمود حسون علي14259142022070051

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية530.0ثانوية االمال للبناتادبيسجى مثنى يوسف سبع14260142022108035

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية530.0اعدادية الفكر للبناتادبينرجس نصير عبد الحميد موسى14261152022056072

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية529.0اعدادية االزدهار للبناتادبيتبارك عبد الهادي شاكر مهدي14262122022090018

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية529.0اعدادية صفية للبناتادبيسرور ناجي حيدر عزيز14263142022075159

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية529.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيابراهيم احمد جواد كاظم14264112021166001

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية529.0اعدادية حلب للبنينادبيهيثم جليل ابراهيم شالل14265262021013185

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية529.0اعدادية زينب للبناتادبيتبارك صالح عبد هللا محسن14266142022110029

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية529.0اعدادية الخنساء للبناتادبيهدى احمد سفير حنتوش14267132022094079

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية529.0اعدادية االسراء للبنينادبيمحمد ماجد محمود محيميد14268102021011046

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية529.0اعدادية التضحية للبناتادبيبراء جعفر صادق علي14269122022091005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية528.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيكوثر غالب عريبي حسن14270262022108024

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية528.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزينب اياد عزيز محمد14271142022066022

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية528.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيزينب عماد الماز سهيل14272262022084017

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية528.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيحوراء حميد عبد مناجد14273132022112014

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية528.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيبراء محمد ابراهيم ياسين14274152022054015

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية528.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيايمان حيدر صالح موحان14275102022106006

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية528.0اعدادية بغداد للبناتادبيمريم عقيل حسين ناصر14276132022070073

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية527.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيساره محمد كاظم جاسم14277262022111033

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية527.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزينب علوان عجرم حسين14278152022050049

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية527.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيافنان حسين علي سلمان14279152022055002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية527.0ثانوية ام البنين للبناتادبيسفانه فاروق طارق حسن14280132022080051
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية527.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيعلي عبد السالم فرحان حسن14281102021024049

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية527.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد الجبار خالد كاظم محسن14282102021027027

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية527.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيأية علي ابو الهيت كاظم14283122022101003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية527.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيرونق محسن سدخان صباح14284142022122014

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية527.0ثانوية االنتصار للبناتادبياسماء حافظ اسود جاسم14285122022126002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية527.0ثانوية المعرفة للبناتادبيتبارك حسنين عبد الحسين اسماعيل14286142022106006

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية526.0ثانوية الرشاد للبنينادبياسامة نجيب كنوش محمود14287192021050005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية526.0اعدادية الكوثر للبناتادبيزينب عباس كتاب رحيم14288262022083023

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية526.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتادبيتبارك محمد عويد جباري14289262022251005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية526.0ثانوية العقيدة للبناتادبيساره بشار عبيس فرحان14290112022074029

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية526.0ثانوية الخلود للبناتادبياسراء صباح طه عبد الرزاق14291122022093002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية526.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيطيبه علي هادي رضا14292132022105027

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية526.0اعدادية النعيم للبناتادبيرؤى بشار حاشوش ناصر14293142022073031

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية525.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمصطفى مهند جبار عوفي14294262021047194

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية525.0ثانوية نور الزهراء(ع) االهلية للبنينادبيباقر علي خلف عبد14295142021184003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية525.0ثانوية االخالص للبناتادبيزهراء علي جابر علي14296122022099030

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية525.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي محمد حسن علي14297142021012054

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية525.0اعدادية الهدى للبناتادبيبنين وليد خالد حسين14298152022047020

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية525.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيمصطفى حسين منصور عبود14299122021175034

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية524.0ثانوية الحريري للبناتادبيايه طه خميس ابراهيم14300142022137005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية524.0ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيحوراء محمد لفته ملك14301142022132005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية524.0ثانوية التاجي للبنينادبياحمد عماد عبد حمودي14302122021010003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية524.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتادبيزهراء ابراهيم مطشر عبد الرضا14303142022190006

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية524.0اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيانس فخري صبري داود14304212021022006

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية524.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزينب كاظم سالم محمد14305142022088047

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية524.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيسجاد احمد رمضان عبود14306262021044023

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية524.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيحسين محمد حسن بوار14307142021015029

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية524.0اعدادية االنتصار للبناتادبيقمر خالص أكرم جبوري14308132022091091

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية524.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيشهد فاضل قحطان نايف14309202022282090

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية524.0اعدادية زها حديد للبناتادبيرقية مؤيد عبد علي داغر14310132022130017

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية524.0اعدادية قتيبة للبنينادبيمرتضى عبد الرزاق علي ذنون14311152021004058

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية524.0اعدادية النورين للبنينادبياكرم ابراهيم صالح حمد14312142021004007

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية524.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيمريم رضا مهاوي حزام14313142022098035

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية524.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيزمزم كامل حسين طهماز14314102022109058

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية524.0اعدادية االستقامة للبناتادبيمالك عامر حسان فرحان14315152022058079
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية524.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيرنين حسين محمد علي14316152022050033

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية523.0ثانوية الرتاج للبناتادبيمريم رسول عباس فاضل14317142022121044

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية523.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيسرى منذر سعدي محمود14318132022086038

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية523.0اعدادية المهج للبناتادبيشهد علي لفته حميد14319142022102056

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية523.0ثانوية عدن للبناتادبيمروج وسام عبد الحسين خلخال14320112022094077

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية523.0ثانوية الزهراء للبناتادبيمالك كاظم حسن حنون14321132022097033

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية523.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبياسراء حازم محمود عبد الجبار14322132022112003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية523.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيزهراء رياض خلف دراج14323142022124027

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية523.0ثانوية الرضوان للبناتادبيزينب هيثم محمد عطيه14324272022078026

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية523.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبينور ابراهيم كاظم جبر14325242021168011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية523.0اعدادية الناصرة للبناتادبيرغد كاظم خضير عباس14326142022133029

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية522.0اعدادية االصالة للبنينادبيكرار حيدر خضير علكم14327262021035097

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية522.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيايات محمد جير كفش14328142022143007

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية522.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيمريم عمار موسى عوده14329142022146036

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية522.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيعلي عمار عرب عكاب14330122021018050

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية522.0ثانوية روناكي للبناتادبيعبير سعد عبد محمد14331322022032007

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية522.0ثانوية الوركاء للبنينادبيمنتظر محمد كاظم دحام14332232021034052

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية522.0ثانوية البارقة المختلطةادبيعبد الغفور عالء حسين علي14333212021258007

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية522.0اعدادية العقيلة للبناتادبيسجى عبد الحمزه حسين كاظم14334152022040073

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية522.0ثانوية السعادة للبناتادبيزهراء عزت خليل ابراهيم14335142022120019

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية521.0اعدادية المهج للبناتادبيبراق فيصل يوسف خير هللا14336142022102009

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية521.0اعدادية النصر للبناتادبيشهالء جاسم محمد جاسم14337122022112074

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية521.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيمرتضى مطشر موحان عبيد14338112021053106

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية521.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيانوار فاضل عباس صالح14339262022126009

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية521.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيحوراء رحيم هاشم بغيض14340152022046027

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية521.0ثانوية البهجة المختلطةادبينوره جابر مسرهد دوجل14341262022167010

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية521.0اعدادية يافا للبناتادبيامل ستار كاظم عباس14342132022107014

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية520.0اعدادية االنفال للبناتادبيضحى حازم محمد غفور14343102022101054

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية520.0اعدادية بغداد للبناتادبيايالف قصي نوري حميد14344132022070012

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية520.0اعدادية طه للبنينادبيحسين علي صبيح عباس14345142021177037

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية520.0ثانوية ذي قار للبنينادبيمهدي حامد قادر حافظ14346212021032046

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية520.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيندى زياد عبد اللطيف جاسم14347132022111103

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية520.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمسلم عقيل حسين جميل14348142021201249

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية520.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيأحمد رعد عبود كريم14349152021018004

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية520.0ثانوية الكوثر للبناتادبيبنين كاظم خزعل بهير14350132022122007
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية520.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه زكي عباس حسن14351112022076089

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية520.0ثانوية العقيدة للبناتادبيغصون ضياء عبد االمير مصطفى14352112022074048

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية520.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد هللا عصام عبد الحميد عامر14353132021004048

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية519.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمة جاسم حسن صالح14354152022048084

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية519.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيعذراء رضا مهاوي حزام14355142022098026

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية519.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيعذراء قاسم قاطع راضي14356132022123028

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية519.0اعدادية المسرة للبناتادبيايه عادل حسن غضبان14357152022041012

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية519.0ثانوية فدك للبناتادبيحنين حافظ خليفه ضائع14358142022070030

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية519.0اعدادية ام القرى للبناتادبيفاطمه محمد مجيد حسين14359142022079113

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية519.0اعدادية الفكر للبناتادبيمريم حسين ناهي هادي14360152022056063

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية518.0اعدادية النهار للبناتادبيزهراء احمد حميد لويج14361112022127028

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية518.0اعدادية عدن للبناتادبينقاء محمد شرهان دعير14362132022106084

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية518.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمؤمل احسان محمد شنين14363112021180128

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية518.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيزهراء اثير حميد ناصر14364142022146014

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية518.0ثانوية بلقيس للبناتادبيتقى عامر مطر هالل14365112022191005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية518.0اعدادية النعيم للبناتادبيفاطمة طالب كاظم حمد14366142022073093

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية518.0اعدادية الغزالية للبنينادبيمجتبى صباح ليلو فهد14367102021008099

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية518.0ثانوية االخيضر للبناتادبيرسل جواد ديج رسن14368122022116015

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية518.0ثانوية الوفاق للبناتادبيابتهال جاسم محمد جمعان14369122022103002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية518.0اعدادية المسيب للبنينادبيسجاد علي حمزه حسين14370232021009051

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية517.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيعلي االصغر حسن مظلوم عبد الرضا14371122021018044

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية517.0ثانوية االصالة للبناتادبيبنين محمد شرهان خليل14372282022051020

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية517.0اعدادية السياب للبنينادبيياسر عبد الكريم عبد هللا مهدي14373112021028142

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية517.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيدعاء حمزه محمود حسين14374142022067047

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية517.0اعدادية التنمية للبنينادبيمنتظر محمد لفتة حسين14375262021030043

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية517.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيمالك كامل علي داغر14376152022048106

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية517.0اعدادية صفية للبناتادبيبنين رحيم هميل داير14377142022075036

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية517.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء كاظم جبار عبد هللا14378102022096049

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية517.0ثانوية خير االنام المختلطةادبياحمد حردان عراك محمد14379112021166003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية517.0اعدادية صفية للبناتادبينبأ حسين العيبي حمود14380142022075221

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية517.0ثانوية الرتاج للبناتادبيحوراء سعيد كاظم عذيب14381142022121007

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية516.0اعدادية زينب للبناتادبيتقى حسين جبر اشالك14382142022110036

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية516.0اعدادية العزة للبناتادبيفاطمه علي هاشم محمد14383122022118051

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية516.0ثانوية االصالة للبناتادبيجنه احمد محمود نايف14384112022083012

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية516.0اعدادية صفية للبناتادبيحنين عباس كسار يتيم14385142022075062
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية516.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيكوثر قاسم محين مطيلج14386142022088081

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية516.0اعدادية صفية للبناتادبيتبارك علي كاظم الزم14387142022075048

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية516.0ثانوية االعتدال للبناتادبيتبارك عادل كاظم خلف14388132022077009

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية516.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمرتضى علي كاظم حويزاوي14389152021003095

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية516.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيزينب محمد صالح احمد14390102022111019

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية516.0اعدادية ام القرى للبناتادبيمريم عمار فالح عبد14391142022079125

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية516.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيطيبه ياسين إبراهيم محمد14392102022109088

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية516.0اعدادية البيان للبناتادبيضحى علي كاظم شاهر14393102022096066

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية516.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيقيس عيسى اسماعيل ابراهيم14394112021166024

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية516.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيسجاد سعد مهدي كاظم14395252021045012

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية516.0اعدادية يافا للبناتادبيداليا عادل جواد كاظم14396132022107041

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية516.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيحيدر حسين علي عبد الحسن14397122021018021

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية516.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيمنار لفته عكار عبيد14398142022115071

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية515.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمحمد حسين عبد الكريم حسين14399132021034120

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية515.0اعدادية الشيماء للبناتادبيتبارك طارق غالي سعد14400122022098013

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية515.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعبد هللا مهدي حسان كريم14401132021045051

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية515.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعباس عالوي عباس فرج14402142021028095

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية515.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيدانيه حيدر سلمان داود14403132022093024

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية515.0اعدادية التسامح للبناتادبيرقيه محمد جاسم علي14404142022076048

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية515.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيهاجر علي كاظم حسين14405142022066054

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية515.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء سامي عويد عريم14406152022050038

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية515.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي حسن هادي مجمان14407142021026068

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية515.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمهدي شاتي كريم سنيد14408142021201272

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية515.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيمحمود حامد عبد هللا فارس14409112021181108

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية515.0ثانوية الكوثر للبناتادبيضحى عقيل فالح ربيع14410132022122026

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية515.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبينازك سلمان داود علي14411102022099033

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية515.0خارجيونادبيمصطفى ماجد امين مهدي14412192021400116

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية515.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي تركي جواد جابر14413142021028109

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية514.0الخارجيونادبيسجاد كامل مزعل مايح14414122021400054

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية514.0ثانوية الندى للبناتادبيامنه رعد زناد خنجر14415142022302003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية514.0اعدادية الشعب للبناتادبيتقى حسن شنو نعمه14416132022098026

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية514.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياكرم لفته كرز ناصر14417152021007019

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية514.0ثانوية فدك للبناتادبياديار حسين عبد علي راضي14418142022070003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية514.0اعدادية المتنبي للبنينادبييوسف سعد عبد السالم حسين14419102021027079

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية514.0اعدادية الهدى للبناتادبيايات رسول جاسم معيفي14420152022047008
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية514.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيطالب هاشم اكطيف معيدي14421102021160021

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية514.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمحمد عماد حمدان علوان14422152021017130

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية514.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيسجى كريم جواد حسين14423212022179037

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية513.0اعدادية القناة للبناتادبياماني عادل حسين خضير14424132022072003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية513.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبيعلي عماد خضير عباس14425182021352084

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية513.0اعدادية االنفال للبناتادبينبأ عبد الكريم حسين احمد14426102022101068

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية513.0ثانوية الشجعان للبنينادبيعبد الرحمن مجيد حميد ياسين14427262021176046

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية513.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيبنين حسن سيد عبيد14428152022049019

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية513.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيساره عباس نوري فرعون14429232022271089

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية513.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيرقيه فاخر حاتم عبد الرضا14430152022048037

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية513.0اعدادية مندلي للبنينادبيعلي مهنه صالح محمد14431212021034034

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية513.0اعدادية العزة للبناتادبيحوراء مهدي عبد الرزاق مهدي14432122022118016

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية513.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيزهراء سالم بليبص نعمه14433142022092021

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية513.0ثانوية الهداية المختلطةادبينرجس عماد عبد علي14434212022262015

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية513.0الخارجياتادبيدالل خضير عباس رحيم14435112022401058

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية513.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيكرار كريم راضي محمد14436152021003081

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية513.0اعدادية الناصرة للبناتادبيريام مازن كاصد شافي14437142022133035

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية513.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء سامي زغير حمود14438142022140021

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية513.0اعدادية طه للبنينادبيمحمد طارق محمد منصور14439142021177151

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية512.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيهبة عمار سعدون أرحيم14440112022095108

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية512.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيوالء محمد احمد عبد الحسين14441132022093130

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية512.0اعدادية اليمن للبنينادبيمحمد عبد السالم عبد هللا مهدي14442102021016040

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية512.0اعدادية النصر للبناتادبيفاطمه الزهراء سلمان جاسم حسن14443122022112089

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية512.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيعمر علي حسين علي14444112021057055

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية512.0ثانوية الغسانية للبنينادبيمرتضى سعد عبد الحمزة عبود14445262021156053

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية512.0ثانوية الشجيرية للبناتادبيشيماء سلوان حسين رباش14446262022125019

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية512.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيسجى عمار جبار ملك14447152022050060

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية512.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيسوالف فالح محسن فرحان14448142022143042

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية512.0ثانوية البواسل المختلطةادبيزينب ياسين حسين روضان14449232022174012

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية512.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيحسين طه عبد المحسن خضير14450112021042018

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية511.0ثانوية المناهل للبناتادبيهاله عادل مطشر كولي14451132022126045

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية511.0ثانوية ام البنين للبناتادبيزينب علي هاشم محمد14452132022080046

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية511.0اعدادية الرضوان للبنينادبيعلي ثامر ضيدان محمد14453112021034030

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية511.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيمريم علي جوني عبد السيد14454142022066045

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية511.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيزهراء عباس حيدر الياس14455212022179027
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية511.0اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه فارس صافي جاسم14456142022110138

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية511.0اعدادية النهار للبناتادبيساره خالد غازي حمادي14457112022127038

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية511.0اعدادية صفية للبناتادبيرقيه رزاق كيطان حسن14458142022075091

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية511.0ثانوية فدك للبناتادبيشهد حسين عبد سالم14459142022070067

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية511.0اعدادية البطولة للبناتادبيسميه سمير علي جاسم14460102022110071

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية511.0ثانوية فدك للبناتادبيشهد شاكر محمود حسن14461142022070068

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية511.0ثانوية فدك للبناتادبيطيبه احمد جعفر جارح14462142022070072

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية511.0ثانوية الحريري للبناتادبيمريم احمد سلمان خضير14463142022137034

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية511.0ثانوية الرحاب للبناتادبينوال حضيري حميد سكران14464112022148024

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية510.0اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه لفته كاظم سالم14465142022075194

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية510.0ثانوية الصديق للبنينادبياحمد صباح محمد عيدان14466122021023002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية510.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيعلي حداوي فارس مطلك14467262021044033

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية510.0اعدادية الرميلة للبناتادبينور وسام عبد شرهان14468152022044100

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية510.0اعدادية الفيحاء للبناتادبينورهان جاسم محمد كريم14469152022048117

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية510.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيشهد عبيد هدهود حسين14470142022143044

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية510.0اعدادية السجاد للبنينادبياحمد قاسم حسين عناد14471232021031005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية510.0اعدادية الرميلة للبناتادبيزينب جواد كاظم وريور14472152022044050

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية510.0اعدادية البطولة للبناتادبيود محمد عباس علي14473102022110135

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية510.0اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمة مهدي ورور سرج14474132022071064

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية509.0اعدادية العراق للبنينادبيحيدر علي كاظم سلمان14475122021009105

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية509.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيتبارك علي نوري موزان14476112022089018

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية509.0إعدادية صنعاء للبنينادبيرامي طارق مغير فرحان14477142021025024

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية509.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيزهراء شاكر نعيمه فريح14478142022124028

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية509.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيمريم قحطان طه مزعل14479102022109107

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية509.0ثانوية ام البنين للبناتادبيساره سعد محسن نافع14480132022080048

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية509.0اعدادية النجاة للبناتادبينور عالء جاسم محمد14481152022042092

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية509.0ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء لطيف حامد خضير14482122022093017

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية509.0اعدادية زينب للبناتادبيهدى عيدان حسن كاظم14483142022110180

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية509.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيبراق قادر عليوي سرحان14484112021181021

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية509.0ثانوية االخالص للبناتادبيهدى محمد عبد احمد14485122022099082

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية509.0اعدادية الفداء للبناتادبيمريم غسان عدنان محمد جواد14486142022100093

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية509.0ثانوية السجى للبناتادبيايات قيس حامد خضير14487112022138005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية509.0اعدادية الفردوس للبناتادبيهاله قحطان هادي محمد14488132022118153

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية508.0ثانوية السعادة للبناتادبيايه احمد جاسم محمد14489142022120003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية508.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزينب صباح كريم حسن14490252022089034
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية508.0ثانوية السجى للبناتادبيمريم عامر موجد كاظم14491112022138028

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية508.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمرتضى رعد كريم مزهر14492132021034128

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية508.0اعدادية الرصافي للبنينادبيعز الدين علي محمد مسهل14493192021012031

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية508.0ثانوية االخالص للبناتادبيزينه عزيز ناهي ضامن14494122022099042

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية508.0اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه علي عبد الحسن حران14495142022140044

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية508.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيتبارك علي دعير حسب14496152022049021

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية508.0اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد عادل محمد طاهر14497122021048003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية508.0اعدادية حطين للبناتادبيرسل اياد ماهر محمد14498132022103018

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية508.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيرحمه علي حسين ياسين14499102022084010

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية508.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيحمزة قاسم عزيز عبيس14500142021029026

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية508.0ثانوية المعرفة للبناتادبيعائشه صالح حميد جاجان14501112022133030

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية508.0ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيفاطمة عباس شاطي صافي14502262022138015

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية508.0اعدادية الماثر للبناتادبيزينب طارق حبتور عبيد14503152022051072

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية508.0اعدادية صفية للبناتادبينبأ رسول رشيد سرحان14504142022075222

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية507.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينورهان رباح حسن جياد14505152022050112

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية507.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبياحمد بشار شعيبث عبد هللا14506142021003001

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية507.0ثانوية االخيضر للبناتادبيزينب رشيد دبيان سلمان14507122022116019

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية507.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي انور بدري علوان14508122021048068

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية507.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيماريه كريم حسين محمد14509102022094041

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية507.0ثانوية االنتصارات للبناتادبينجاة حمود حريم فنطول14510262022072048

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية507.0ثانوية االخالص للبناتادبيحوراء عادل رحيم جعفر14511122022099018

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية507.0اعدادية الناصرة للبناتادبيبراء عبد الجليل ابراهيم احمد14512142022133011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية507.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيعمر عزيز جاسم سرحان14513102021010021

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية507.0اعدادية صفية للبناتادبيعذراء سامي شنشول طاهر14514142022075171

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية507.0ثانوية الشمائل للبناتادبيزينب عبد هللا مشحوت طاهر14515142022109032

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية506.0ثانوية الشجيرية للبناتادبيميس محمد احمد عبد14516262022125030

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية506.0ثانوية الحريري للبناتادبيدنيا محمد مزهر علي14517142022137011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية506.0ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء يوسف جبار كريم14518132022122021

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية506.0ثانوية الزهراء للبناتادبيبلقيس يعرب عباس خضير14519112022088009

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية506.0ثانوية االنتصار للبناتادبيعهد عبد الرزاق علي حسين14520122022126021

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية506.0ثانوية الوهج للبناتادبيحوراء صالح حسن عطيه14521142022116005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية506.0ثانوية الرحاب للبناتادبيغفران واثق عثمان حميد14522112022148013

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية506.0ثانوية االعتدال للبناتادبيساره سعد عبد الحسين زمام14523132022077033

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية506.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبينوار نعمة شاكر حسين14524142021210101

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية506.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةادبيعمر عدنان اسماعيل نايف14525112021160025
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية506.0اعدادية المقدادية للبناتادبيطيبه هشام محمد خلف14526212022140065

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية506.0ثانوية الندى للبناتادبيزينب وسام جبار كاظم14527142022302038

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية506.0ثانوية المعرفة للبناتادبيمروه حميد سعود عبد هللا14528112022133039

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية506.0ثانوية الرشاد للبنينادبيمحمد هاني سهيل حمود14529192021050034

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية506.0اعدادية االخالص للبناتادبيمروة انس محسن ادحية14530112022112130

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية506.0اعدادية الشيماء للبناتادبيبنين مشتاق طالب اسماعيل14531122022098010

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية505.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيمحمد محسن فياض حاتم14532122021018067

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية505.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيعبد هللا جواد كريم حسن14533122021018039

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية505.0اعدادية كوثا للبنينادبياحمد سالم صخي سلمان14534232021051002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية505.0اعدادية الماثر للبناتادبيمريم نزار حميد عبد الحسين14535152022051124

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية505.0ثانوية المسك للبناتادبيام البنين ناصر عيسى جبر14536142022119002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية505.0اعدادية زها حديد للبناتادبيفاطمه جاسم محمد هايس14537132022130037

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية505.0ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء صباح كذة طلفاح14538102022125011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية505.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيبشير علي محي محمد14539282021010011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية505.0اعدادية البتول للبناتادبينور الهدى عباس حنتوش كاطع14540112022072123

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية505.0اعدادية االمال للبناتادبيرويده صباح حسن علوان14541112022070029

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية505.0اعدادية زها حديد للبناتادبيفاطمه عباس حسن نايف14542132022130041

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية505.0ثانوية فدك للبناتادبييسر عقيل جبار احمد14543142022070117

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية505.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعباس علي حسين عبود14544122021048055

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية505.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيشيماء صالح عبد النبي فليح14545112022081027

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية504.0الخارجياتادبيزهراء والي حمادي تويه14546122022401067

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية504.0اعدادية الماثر للبناتادبيمروه عمار حميد سلمان14547152022051119

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية504.0اعدادية السياب للبنينادبيمرتضى حيدر محمد مهدي14548132021030036

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية504.0ثانوية الفضائل للبناتادبيزهراء داود سلمان جبر14549142022083019

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية504.0اعدادية النجاة للبناتادبيسارة علي حسين فرحان14550152022042041

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية504.0ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيعلي احمد شوقي عبد الكريم14551132021171014

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية504.0اعدادية البسالة للبناتادبيحوراء عالء جبر عاكول14552132022092015

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية504.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعثمان محمد هاشم نايف14553262021025047

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية504.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزينب قاسم عبيد جابر14554152022050051

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية504.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيبالل محمود احمد عارف14555122021175006

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية504.0اعدادية المثنى للبنينادبيكرار عبد علي حسين محسن14556102021022078

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية503.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيزينب جامل مسير كسار14557142022092026

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية503.0اعدادية البسالة للبناتادبيزهراء عادل عبد الزهره غانم14558132022092032

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية503.0ثانوية الحضر للبنينادبيعلي خضير احمد فياض14559122021035009

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية503.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيحسين سامي عبد علي سرحان14560262021173012
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية503.0اعدادية الخنساء للبناتادبينبا حامد عريمش مزيعل14561132022094070

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية503.0ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيمحمد حميد محمود مطر14562132021171018

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية503.0اعدادية الكرمة للبنينادبيزيد فالح حسن علي14563192021066018

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية503.0اعدادية الشيماء للبناتادبيبنين هادي جاسم جبر14564122022098011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية503.0اعدادية بغداد للبناتادبيرفل ناظم عبد هللا كاظم14565132022070030

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية503.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيزينب محمد حسين سعود14566142022067075

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية503.0ثانوية الرباط للبناتادبيايات جبار خالد عباس14567112022121007

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية503.0اعدادية زينب للبناتادبيزهراء مجيد جاسم عبد علي14568142022110072

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية502.0ثانوية البالد للبنينادبيمحمد علي عامر فاضل خضر14569122021008022

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية502.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيشهد خالد هاشم مريوش14570112022076075

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية502.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيمريم علي داود عليوي14571142022067121

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية502.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيعثمان كريم يوسف محمد14572122021017021

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية502.0اعدادية يافا للبناتادبيورود حيدر علي عبد هللا14573132022107159

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية502.0ثانوية االنوار للبناتادبيأسماء حسين عبد علي عمران14574122022104002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية502.0ثانوية االمال للبناتادبيسجى حمود عوده خضير14575142022108034

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية502.0اعدادية العقيلة للبناتادبيفاطمه خالد جميل سلطان14576152022040092

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية502.0ثانوية الفضائل للبناتادبينور الزهراء محمد جاسم حسن14577142022083056

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية502.0ثانوية السجود للبناتادبيزينب حسن سالم جندر14578142022065027

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية502.0ثانوية زبيدة للبناتادبيمريم هادي روضان محمد14579112022108082

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية502.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتادبيساره حسين علي خلف14580122022084009

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية502.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيبالل رباح حمزة سلمان14581112021189020

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية501.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبياحمد هشام عباس عبود14582142021009009

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية501.0اعدادية صفية للبناتادبيعذراء قحطان عبود ابراهيم14583142022075173

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية501.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيرقيه احمد حنين عيسى14584152022049030

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية501.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيمنى هشام جواد عبد الكاظم14585132022105044

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية501.0اعدادية التضحية للبناتادبيبتول نجاح صالح حسن14586122022091004

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية501.0ثانوية الندى للبناتادبيدانيه جاسم حميد مشحوت14587142022302017

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية501.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيصفا سعد محمود عجيل14588142022067086

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية501.0اعدادية التسامح للبناتادبيزينب عبد الهادي جاسم حسون14589142022076071

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية501.0ثانوية الصديق للبنينادبييونس علي احميد حسين14590122021023041

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية501.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيبالل سامي كرجي محمد14591192021040008

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية500.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمحمد لقمان صبري غالم14592152021017131

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية500.0اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه فاخر خضير مكصوص14593142022140046

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية500.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمصطفى حسن عبد حسين14594142021003133

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية500.0خارجيونادبيمولود عبد القادر عطيه عبد هللا14595192021400123
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية500.0اعدادية االمام علي للبنينادبيفرقد علي ثامر مهدي14596122021005042

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية500.0ثانوية العقيدة للبناتادبيمريم سعد يحيى خلف14597112022074058

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية500.0اعدادية الفكر للبناتادبيحسناء علي محسن عبد الحسين14598152022056017

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية500.0اعدادية الرصافي للبنينادبيمحمد ياسين حمد علي14599192021012051

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية500.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيياسمين مهدي صالح رشيد14600322022030047

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية500.0ثانوية االنتصار للبناتادبيمريم عبد سليم جبر14601122022126026

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية500.0اعدادية الرباب للبناتادبيتقى مشتاق طالب رسن14602122022125029

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية500.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبياسامه حكيم خميس سعد14603192021011009

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية499.0اعدادية الشعب للبناتادبيبراء حسين داخل غانم14604132022098016

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية499.0اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمة صباح حسن طوفان14605142022074079

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية499.0اعدادية الزهور للبناتادبيساره جواد سلمان فريح14606142022080033

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية499.0ثانوية االخالص للبناتادبيساره عبد حيدر علي14607122022099043

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية499.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيياسر محمد رشيد عناد14608122021017042

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية499.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيطيبة سعد عليوي عبيد14609112022136057

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية499.0اعدادية الرباب للبناتادبيسرى ثامر عبد الساده صباح14610122022125086

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية499.0اعدادية الرباب للبناتادبيرسل قاسم محمد مشكور14611122022125042

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية499.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبينبأ وسام عبد االمير حتاوه14612142022099088

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية499.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيفرح علي حسين حمودي14613132022093079

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية499.0ثانوية الكوثر للبناتادبيهند كاظم مزهر الزم14614132022122047

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية499.0اعدادية االستقامة للبناتادبيزهراء عبد النبي عبد مشاري14615152022058040

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية499.0ثانوية اكد للبنينادبيصادق عبد  الخالق صادق صالح14616122021021003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية499.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيسجى يحيى محمد احمد14617132022074026

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية499.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبياسراء صباح جاسم موزان14618262022084001

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية499.0ثانوية الوفاق للبناتادبيساره زياد مهدي سمين14619122022103029

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية499.0اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيمصطفى فهد حمد مخلف14620192021054028

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية498.0ثانوية عطر الجنة للبناتادبيرحمه سعد حمادي عبد14621112022144006

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية498.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيرانيه سعد فياض جياد14622132022111036

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية498.0اعدادية الدجيل للبناتادبيغدير فزع جاسم محمود14623182022236025

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية498.0اعدادية الكرامة للبناتادبيشذى علي كاظم عبد الحسن14624142022111033

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية498.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيهدى احمد صالح عامر14625152022049089

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية498.0اعدادية ام القرى للبناتادبيأيه اسامة عبد المنعم حسين14626142022079001

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية498.0اعدادية الماثر للبناتادبينور الهدى محمد سالم سلطان14627152022051134

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية498.0ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيامير حسين احمد حمزه14628122021176004

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية498.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبينسرين عامر عباس تهلوك14629112022095101

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية498.0اعدادية الرافدين للبنينادبيحسين علي خليل جدعان14630152021001030
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية498.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيعلي بدران داود حسن14631112021029041

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية498.0اعدادية العامرية للبناتادبيزهراء وليد هاشم احمد14632102022118023

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية498.0الخارجيونادبيامير سعد عبد العظيم عبد االمير14633132021400013

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية498.0ثانوية الخليج العربي للبناتادبيساره سعد حسين حطيحط14634142022135021

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية497.0ثانوية الندى للبناتادبيزهراء محمد حسين كريدي14635142022302027

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية497.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيعذراء عماد قاسم حسان14636152022046064

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية497.0ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيعدنان حميد جباره بدر14637252021019011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية497.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيحنين علي عبد المنعم حنتوش14638262022126027

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية497.0اعدادية الماثر للبناتادبيبراء غازي فيصل اخطيل14639152022051026

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية497.0ثانوية الوثبة للبناتادبيزهراء نصير مجيد كريم14640102022105008

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية497.0ثانوية الخليج العربي للبناتادبيحوراء سهيل عزيز حسن14641142022135006

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية497.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء علي حسين خشان14642152022046037

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية497.0اعدادية الخبير للبنينادبيحسين صاحب صباح سالم14643112021007019

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية497.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيزهراء سالم محسن عبد14644142022136037

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية497.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيرحمه امين محمود خلف14645142022143021

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية497.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيطيبة تركي محمد دحام14646102022129020

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية497.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيساره باسم علي عباس14647122022134090

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية497.0ثانوية مؤتة للبناتادبيفاطمه اياد جعفر هادي14648112022116025

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية497.0اعدادية الفراتين للبنينادبياحمد حيدر احمد عزيز14649132021042005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية497.0اعدادية النجاة للبناتادبيغفران عبد االمير محمد طاهر14650152022042060

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية497.0اعدادية النهار للبناتادبينرجس سعد عبد العالي حسين14651112022127060

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية496.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمصطفى فاضل محسن لفته14652142021028203

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية496.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيحيدر عمار ريسان علي14653122021018024

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية496.0ثانوية الفضائل للبناتادبيفاطمه عبد الزهرة حميدي كطين14654142022083040

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية496.0اعدادية شط العرب للبنينادبيحسين علي محمد جواد14655132021045027

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية496.0ثانوية الفضائل للبناتادبيمريم ضياء جليل ماضي14656142022083047

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية496.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبييوسف نصير الدين مهدي صالح14657112021009124

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية496.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه ضياء مجيد عبد14658152022050083

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية496.0اعدادية الخمائل للبناتادبيشهد مهند عبد علي سعيد14659122022127063

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية496.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيسيف محمد مهدي صالح14660122021175010

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية496.0اعدادية الكرامة للبناتادبيايالف حسن هادي جبر14661132022101010

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية496.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيسجاد عادل حمدان سعود14662112021053052

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية496.0اعدادية الفردوس للبناتادبينوره احمد خلف محسن14663132022118152

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية496.0اعدادية الفداء للبناتادبيفاطمه عباس فاضل عباس14664142022100083

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية496.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيساره رعد عليوي منصور14665132022078013
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية496.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحسين ابراهيم عبد الرضا منصور14666152021005014

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية496.0ثانوية سومر للبناتادبيدينا جاسم حميد خليل14667142022072023

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية496.0اعدادية الفكر للبناتادبينور الهدى مهدي كريم محسن14668152022056077

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية496.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبييوسف مهند خلف صالح14669112021156108

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية495.0ثانوية الوطن للبناتادبيتبارك يعرب تركي مجيد14670192022257009

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية495.0ثانوية الحسن البصري للبنينادبيخطاب عمر اكرم ابراهيم14671122021027007

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية495.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيشهد مهند جاسم محمد14672142022115048

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية495.0ثانوية الخورنق للبنينادبيمحمد طالل ابراهيم عباس14673122021028007

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية495.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبييحيى جاسم محمد عويد14674132021004093

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية495.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيرنا حكمت مطشر مزعل14675132022093038

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية495.0اعدادية بغداد للبناتادبيفرح احمد راهي حمزه14676132022070064

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية495.0اعدادية الحفرية للبناتادبيياسمين سعيد عزيز حسين14677262022091065

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية495.0ثانوية الحرمين المختلطةادبيلينا طه صالح عجاج14678122022178004

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية495.0ثانوية النخيل المختلطةادبيسعد كريم حسن علي14679192021290009

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية495.0اعدادية العراقي للبنينادبيزيد عادل عطية مهدي14680102021005025

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية495.0ثانوية الخنساء للبناتادبيايه عبد الناصر خضر فتحي14681142022107005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية495.0اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه كريم حاتم محيبس14682142022075192

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية494.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيعبد هللا خالد نعمة بهر14683112021029032

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية494.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيزينب قاسم يوسف نثر14684262022072028

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية494.0ثانوية البارقة المختلطةادبيحسين فهمي محي مهدي14685212021258004

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية494.0ثانوية السجود للبناتادبيزهراء شهيد لهمود بري14686142022065023

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية494.0اعدادية الزهور للبناتادبيساره جاسم عمران حسين14687142022080032

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية494.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمرتضى عماد عباس عبود14688152021008170

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية494.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء جابر توفيق عباس14689152022047045

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية494.0اعدادية زينب للبناتادبيطيبه مشتاق عبد العالي مهدي14690142022110117

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية494.0ثانوية االعتماد للبناتادبيسبأ حسين كاظم علوان14691142022191036

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية494.0اعدادية المدحتية للبنينادبيمرتضى جواد افندي عبد14692232021017055

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية494.0اعدادية المثنى للبنينادبيأنور علي جاسم علي14693102021022005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية494.0ثانوية االخيضر للبناتادبيحنين محسن فاضل علوان14694122022116010

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية494.0اعدادية االسراء للبنينادبيامين عواد خلف صالح14695102021011009

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية494.0اعدادية الكرخ للبناتادبيامنه حسين جاسم حسين14696102022076005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية494.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيسجاد جار هللا سلمان مظلوم14697122021018030

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية494.0اعدادية الماثر للبناتادبيسبأ محمد جثير عبد النبي14698152022051082

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية494.0ثانوية الصمود للبناتادبيمريم ستار جبر علوان14699142022101028

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية494.0اعدادية الفراتين للبنينادبيحسين عدنان عالء عبد الرسول14700132021042023
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية494.0اعدادية النجاة للبناتادبيبنين حيدر جبار محمد14701152022042008

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية493.0اعدادية الحكيم للبنينادبيابراهيم كاظم عباس كاظم14702112021032002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية493.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيعلي خير هللا دريعم جدران14703122021018046

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية493.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيرسل حيدر هادي جبار14704142022193017

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية493.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيمحمد مشعان احمد علي14705122021172026

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية493.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيبتول غازي فيصل علوان14706142022066005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية493.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتادبيفاطمه سليم هبر عكاب14707142022199006

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية493.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزينب صبيح محمد كريم14708152022053032

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية492.0ثانوية االصالة للبناتادبيأميمه محمود احمد جدوع14709112022083006

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية492.0ثانوية القوارير للبناتادبيتبارك قحطان محمد خضير14710212022150013

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية492.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعلي ابراهيم عظيم حسين14711142021045038

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية492.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيتقى فالح علي داخل14712122022102027

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية492.0ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيرانيه كريم قاسم محمد14713132022171001

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية492.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيحوراء عدنان مخيلف حزام14714142022136021

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية492.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمصطفى محمد عبد كاظم14715132021034142

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية492.0اعدادية الواسطي للبناتادبينبأ مازن شكر محمد علي14716202022102032

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية492.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيشهد فراس جاسم محمد14717122022101013

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية492.0اعدادية رقية للبناتادبيهبه يونس حميد علوان14718112022069035

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية492.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيسماء احمد عبد علي جبار14719152022054058

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية492.0اعدادية عدن للبناتادبيامنه عدي عبد االمير غياض14720132022106005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية492.0ثانوية المسك للبناتادبيزينب كريم محمد حسين14721142022119022

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية492.0ثانوية الحكمة للبناتادبيزهراء عالء جاسم يوسف14722102022107024

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية492.0اعدادية حطين للبنينادبيمهدي عماد مهدي هادي14723232021023041

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية492.0اعدادية زهو العراق للبناتادبينورهان محمد عبد االمير محمد سبتي14724132022078038

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية492.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيرنا عالء مداح مخلف14725122022096025

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية492.0ثانوية ابن الفارض للبنينادبيعلي محمد عباس حمود14726212021015026

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية492.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد ذياب عباس رحيمه14727142021012071

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية492.0ثانوية الرواسي للبناتادبيايمان علي سعدي سبع14728212022177007

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية492.0ثانوية عدن للبناتادبيهبه عبد العالي عبد العزيز غزال14729112022094096

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية491.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيمحمد علي رزاق عبيد عباس14730112021001037

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية491.0ثانوية بالل للبنينادبييوسف محمد شرهان ابراهيم14731102021055047

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية491.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيإستبرق حيدر علي سعيد14732112022095002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية491.0ثانوية االقصى للبنينادبيعلي جواد كاظم كعيد14733132021028030

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية491.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسين مزهر جهاد ساجت14734232021052028

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية491.0اعدادية البيان للبناتادبيدينا احمد محمد غازي14735102022096036
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية491.0ثانوية كصيبة المختلطةادبينور حمزه عبيد جبر14736262022173007

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية491.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيرند فراس جبار صاحب14737142022193018

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية491.0اعدادية زينب للبناتادبيختام حيدر جبر عليوي14738142022110048

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية491.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيالحوراء كريم جاسم مريسن14739132022281003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية491.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيرقيه علي احمد عبد14740142022122011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية491.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيسعد فالح داخل رواش14741272021049065

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية491.0اعدادية الفردوس للبناتادبيايه محمد علي عبد الواحد جبار14742132022118010

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية491.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعمر حاتم حميد عبيد14743142021015087

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية490.0اعدادية الطارق للبنينادبيمحمد قاسم عبد الكريم عبد الجليل14744102021042018

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية490.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمجتبى محمد جبر هاشم14745142021174072

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية490.0اعدادية االبرار للبنينادبيعمار حميد هامل علوان14746262021016030

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية490.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيضحى عباس عليوي حسين14747152022049061

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية490.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيعبد الرزاق سالم محمد نوري حسن14748122021018038

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية490.0اعدادية الزهور للبناتادبيكوثر حسن خزعل علي14749142022080051

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية490.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء ناظم ابراهيم رشيد14750212022102015

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية490.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي رزاق جاسم عبد الحسين14751142021003089

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية490.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيمريم جبار رهيف رحمه14752152022050091

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية490.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبياالء محمود منصور ارديني14753142022136005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية490.0اعدادية الفكر للبناتادبيرويده رعد داخل خشان14754152022056031

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية490.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيزينه ناظم صالح ساطي14755142022143034

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية490.0ثانوية االنوار للبناتادبيالحوراء محمد جاسم عبيس14756122022104006

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية490.0اعدادية البشير للبنينادبيعلي احمد كامل ثامر14757142021036054

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية490.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيعائشه لطيف كريم حسين14758142022067098

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية490.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيهيثم ماهر رشيد مزعل14759142021008103

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية489.0اعدادية النصر للبناتادبيساره هاشم كاطع خلف14760122022112065

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية489.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيمريم مراد وهيب حمد14761142022067122

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية489.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيعبد الكريم ياسين شاكر هندي14762122021016010

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية489.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزهراء علي ماضي جاسم14763152022055038

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية489.0ثانوية نور الهدى للبناتادبينبأ اسماعيل محمد زوير14764142022124057

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية489.0ثانوية السجود للبناتادبيزهراء حسن محمد جليدان14765142022065020

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية489.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيتقى باسم رحيم كاظم14766132022093015

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية489.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحسين عبد ابراهيم عفتان14767142021048026

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية489.0اعدادية الحكيم للبنينادبيحسين ماجد ناصر حسن14768112021032014

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية489.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيعمر مجيد حميد عبد14769212021052032

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية488.0اعدادية الرشد للبناتادبيزهراء مهدي علوان حسين14770132022109016
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية488.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيصابرين سنيد راشد كاهي14771142022092038

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية488.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء جميل رومي حسن14772152022045044

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية488.0ثانوية السجود للبناتادبيفاطمه كاظم سوادي مطر14773142022065043

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية488.0اعدادية شفق النور للبنينادبيخضر جريان حسب هللا علي14774142021061028

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية488.0اعدادية السويس للبنينادبيمهند بشير دلف محمد14775132021006092

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية488.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتادبيزهراء رعد مجيد كاطع14776142022190007

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية488.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعالء محمود فليح حسن14777142021174045

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية488.0اعدادية حطين للبناتادبيالين فائق شاكر محمود14778132022103003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية488.0اعدادية التضحية للبناتادبيكوثر ناظم سالم سهيل14779122022091035

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية488.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيسجاد حيدر فارس محمد14780122021172011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية488.0اعدادية البلديات للبنينادبيعلي كريم هديم محمد14781142021037156

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية488.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعبد الكريم محمد حاتم ضيدان14782152021017077

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية488.0اعدادية الماثر للبناتادبيتبارك فالح حسن خليفه14783152022051031

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية488.0الخارجياتادبياسراء جمعة دنارة رسن14784142022401015

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية488.0ثانوية الرتاج للبناتادبيتمارا سليم داود سلمان14785142022121006

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية488.0ثانوية االفكار للبناتادبيلقاء اركان عبيد احمد14786132022120021

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية488.0ثانوية اليرموك للبناتادبينور احمد نوري نجم الدين14787102022093018

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية487.0ثانوية حنين للبناتادبينور الهدى ابراهيم عبد هللا نوار14788132022104036

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية487.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيدعاء حميد عبد هللا كريم14789132022111027

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية487.0اعدادية البيان للبناتادبياسراء عماد سعد محيبس14790102022096006

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية487.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيهبه جواد حاتم عبد هللا14791152022053077

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية487.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبياحمد سعد محمود حسين14792112021156005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية487.0ثانوية االحرار للبنينادبيعبد هللا عدي حاتم محمد14793112021051028

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية487.0اعدادية التسامح للبناتادبيحوراء ازهر نصيف داخل14794142022076032

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية487.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيزينب جاسم عبيد ظاهر14795142022092025

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية487.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبياحمد نزار حسين جاسم14796122021171002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية487.0اعدادية الفضيلة للبناتادبينور خالد حميد جاسم14797152022045100

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية487.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد هللا محمد إبراهيم علوان14798132021004050

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية487.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيكرار احمد حميد جواد14799142021012064

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية487.0اعدادية االستقامة للبناتادبيجنات علي جبار أوحيد14800152022058022

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية486.0اعدادية عدن للبناتادبييقين علي كاظم نعيمه14801132022106098

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية486.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيليث محمد كاظم علي14802122021047129

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية486.0اعدادية رفيدة للبناتادبيزهراء حيدر ظاهر احمد14803112022106024

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية486.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيبنين هادي عناد خلف14804142022092007

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية486.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيمريم خضير عباس محي14805152022045081
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية486.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيحسين ناصر علي صالح14806122021018020

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية486.0اعدادية صفية للبناتادبيزهراء خضير عباس حسن14807142022075104

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية486.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيأفنان عادل عويد سابط14808152022046006

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية486.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيسهاد جاسم محمد مهدي14809132022111072

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية486.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيتبارك محمود صالح مهدي14810122022092015

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية486.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيعلي فاضل اسود جاسم14811122021036022

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية486.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيفاطمه محمود زيدان خلف14812142022067110

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0اعدادية فدك للبناتادبيمها صدام حسين جواد14813212022156033

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيغسان اسعد ساجت جبر14814112021053092

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيعمار خالد عباس غالب14815132021025050

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0اعدادية الشاكرين للبنينادبياحمد قيس جميل فلحي14816142021169004

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0اعدادية العكيكة للبنينادبيعلي احمد فضل حرجان14817222021041040

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0ثانوية فدك للبناتادبينسرين الزم ماضي عويد14818142022070103

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0اعدادية الدجيل للبناتادبيساره فاروق عبد الرحيم حسين14819182022236020

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيمحمد عيسى محمد حمد14820192021101051

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيفاطمه الزهراء لؤي سالم احمد14821132022079034

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0اعدادية بلقيس للبناتادبيطيبه مرتضى جبار علك14822142022140037

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0اعدادية البطولة للبناتادبياية صالح عبد علي14823102022110019

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبياحمد عبد علي عوسج14824102021035001

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرسل عبد الرزاق عبود مطرود14825142022067055

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0ثانوية التفوق للبناتادبيبنين كاظم عالل سطام14826122022113005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0ثانوية الفتوة المختلطةادبيكوثر حاتم كاظم هبول14827262022169005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0اعدادية حلب للبنينادبيسجاد عباس حسين لطيف14828262021013063

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0اعدادية التضحية للبناتادبيفاطمه عبد الرحمن علي علوان14829122022091032

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيسجاد هشام عبد الجبار شالل14830132021008066

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0اعدادية طوبى للبنينادبيعباس علي ناصر حسين14831212021087029

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبياالء انصيف عبودي عذيب14832142022146002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبيعبد هللا مظهر وسمي جاسم14833102021035019

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيعلي محمد سلمان داود14834112021166022

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0اعدادية الهدى للبناتادبيايمان ياسر يوسف يعقوب14835152022047012

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيرحاب محمد عبيس طالب14836102022129004

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0اعدادية يافا للبناتادبيهديل ياسر هاشم سعد14837132022107157

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0ثانوية بابل للبناتادبيمنار حسين لطيف ذبيح14838122022095027

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبياساور عباس مهدي صالح14839262022108001

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية484.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزينب ستار جاسم مطر14840152022049049
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية484.0اعدادية الناصرة للبناتادبيزهراء حيدر يوسف حسين14841142022133038

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية484.0اعدادية النصر للبناتادبيفاطمه عباس تومان اسماعيل14842122022112092

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية484.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمصطفى عدي وليد خلف14843152021011057

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية484.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيحسين يونس مزهر سلمان14844262021044015

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية484.0الخارجياتادبيايه رياض عبد هللا حمادي14845142022401039

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية484.0ثانوية عدن للبناتادبيبتول مهدي هادي كاظم14846112022094011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية484.0اعدادية الشعب للبناتادبيكوثر مشتاق فرحان الياس14847132022098135

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية484.0اعدادية النعيم للبناتادبيعذراء يوسف صالل حسن14848142022073090

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية484.0اعدادية عدن للبناتادبيبراء محمد شرهان دعير14849132022106016

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية484.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبيحسين علي هاشم سهيل14850102021035009

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية484.0الخارجياتادبياماني حسين علي منصور14851132022401022

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية484.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيمحمد عدنان محمد مصلح14852122021175031

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية484.0ثانوية الرباط للبناتادبينور مثنى عدنان حسن14853112022121059

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية484.0ثانوية بردى للبنينادبيمحمد برهان شكر محمود14854212021229013

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية484.0اعدادية الكرامة للبناتادبيشجن خضير رميض ناصر14855132022101049

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية484.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعباس راشد عبيد حسين14856132021045047

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية483.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبياحمد محمد احمد رشيد14857112021156007

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية483.0اعدادية العكيكة للبنينادبيعباس هرون عيسى عبد هللا14858222021041039

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية483.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه حسن جبار حذيه14859152022050078

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية483.0اعدادية الناصرة للبناتادبينور الهدى عادل عطيه سرسوح14860142022133086

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية483.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيبنين علي كاظم عيسى14861152022048020

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية483.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيرؤى عبد الستار صبار عباس14862132022111035

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية483.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمرتضى حسين راضي حسين14863102021009056

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية483.0اعدادية المتنبي للبنينادبيجاسم محمد جاسم عبد هللا14864132021017017

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية483.0ثانوية الزقورة للبناتادبينبا نوري احمد حمزه14865112022140014

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية483.0اعدادية المصطفى للبنينادبيباقر سالم جالب علي14866152021009018

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية483.0ثانوية عدن للبناتادبيهدير ثامر فاضل عباس14867112022094099

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية483.0ثانوية السجود للبناتادبيتبارك عباس جاسم محمد14868142022065010

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية483.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيابراهيم اسماعيل دهش حسن14869112021029001

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية483.0اعدادية االمال للبناتادبيزبيده مصطاف جاسم محمد14870112022070032

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية483.0ثانوية االنوار للبناتادبيتبارك باسم نوري محمد14871122022104007

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية483.0ثانوية االعتدال للبناتادبيغدير قاسم حسن جليل14872132022077044

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية483.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيعبد هللا صباح اوهيم عوده14873142021005034

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية483.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيمرام خليل ابراهيم شكر14874212022179054

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية483.0ثانوية االنوار للبناتادبيسجى تحسين مصطفى عنتر14875122022104025
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية482.0ثانوية الواقدي للبنينادبيياسر مهدي خوام مدب14876192021086043

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية482.0اعدادية الحفرية للبناتادبيرتاج عالوي حسين سلمان14877262022091017

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية482.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبينور الهدى علي غركان دبش14878142022104049

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية482.0اعدادية الجواد للبنينادبيمحمد وليد ابراهيم خليف14879222021062038

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية482.0ثانوية الرباط للبناتادبيبنين حيدر فاضل جبار14880112022121015

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية482.0اعدادية النهار للبناتادبيرسل فيصل حميد احمد14881112022127024

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية482.0ثانوية المعالي للبناتادبيرؤى اسماعيل خليل ابراهيم14882142022127024

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية482.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيعبد هللا حميدي نصيف دغيش14883182021127031

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية482.0ثانوية االعتدال للبناتادبيزينه عالء جمعة عبد14884132022077032

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية482.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيشهد خليل ابراهيم عبد14885132022100030

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية482.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبييوسف علي عبيد عبد عون14886142021019199

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية482.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيعبد الرحمن عبد علي حمزه كاظم14887232021160009

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية482.0ثانوية الزهراء للبناتادبينور عمار عبد العباس حمودي14888132022097041

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية482.0ثانوية الرافدين للبناتادبيصفا علي حنون صحن14889132022095025

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية482.0ثانوية الحضارة للبناتادبياسراء رحيم حمود علي14890122022135001

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية482.0اإلعدادية المركزية للبناتادبينوره سالم ناجي كناص14891142022143065

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية482.0ثانوية المنار المسائيةادبيحاتم شاكر حمزة عباس14892292021150014

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية482.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيايات حسين احمد رحيم14893132022111011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية481.0اعدادية الكرامة للبناتادبيهيا طارق غازي ابراهيم14894132022101087

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية481.0ثانوية الشجعان للبنينادبيسجاد عادل حامد جاسم14895262021176033

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية481.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيهاجر سلمان حسون مجيبر14896142022143067

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية481.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيزيد وافي فيصل نكه14897142021048044

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية481.0ثانوية الفضائل للبناتادبيزهراء محمد جبار فهد14898142022083020

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية481.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيغدير وسام محمد نوروز14899262022084022

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية481.0ثانوية باب العلم للبناتادبيمنار عامر حسن علي14900122022123027

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية481.0ثانوية المشاهده للبناتادبيزينب محمود حسين عبد العزيز14901122022080015

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية481.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيسجاد احمد رشيد فهد14902142021048046

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية481.0اعداية المعراج للبناتادبيفاطمه قحطان هاشم علي14903102022113057

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية481.0ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعيادبيرقية علي عبد جاسم14904132022081003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية481.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيايوب جبار جعفر زبون14905132021012017

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية481.0اعدادية الزهور للبناتادبيمالك باسم طعان زيدان14906142022080057

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية481.0ثانوية الفردوس للبناتادبيلمى صالح حميد حسن14907102022090031

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية481.0اعدادية الخطيب للبنينادبيعلي مهدي جبار محمد14908122021034080

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية481.0اعدادية اليقظة للبنينادبيكاظم عبد هللا ناهي شاغول14909142021028156

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية480.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيرغد علي عباس مطر14910142022066014
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية480.0ثانوية الوطن للبناتادبيرقيه خليل سالم ملحم14911192022257015

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية480.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيداليا نصير جاسم محمد14912142022067045

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية480.0اعدادية النهار للبناتادبيفرح محمد جاسم محمد14913112022127053

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية480.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيحوراء سعيد كاظم علي14914122022134039

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية480.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيعثمان باسم خالد عبود14915122021175017

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية480.0ثانوية الرشيد للبناتادبيحوراء حيدر سعدي ناظم14916132022096008

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية480.0اعدادية العزة للبناتادبيتبارك ياسر جابر خضير14917122022118011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية480.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزهراء هيثم عبد الحسن دخل14918112022136038

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية480.0ثانوية الفضائل للبناتادبينرجس قاسم موسى فليح14919142022083054

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية480.0اعدادية التسامح للبناتادبيفاطمه علي عبد حداد14920142022076104

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية480.0اعدادية البلديات للبنينادبيعلي حسين صدام خريبط14921142021037138

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية480.0اعدادية رقية للبناتادبيأمنه علي عبد هللا شبيب14922112022069001

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية480.0اعدادية التسامح للبناتادبيآيات فائز عبد الكريم محمد14923142022076004

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية480.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبياسامه مؤيد محمد خضير14924112021156011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية480.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيرند رائد سامي محسن14925152022048039

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية480.0ثانوية الغسانية للبنينادبيرسول مدين شراد جاسم14926262021156021

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية479.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيحسين سامي سعيد كاظم14927232021160006

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية479.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيغيداء بدر ناصر ثامر14928142022136059

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية479.0اعدادية النورين للبنينادبيمصطفى حسين وجيع سلمان14929142021004060

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية479.0ثانوية قرطبة للبناتادبيمينا هادي نجم زيدان14930232022126034

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية479.0ثانوية االنتصار للبناتادبيزينب علي حسن عباس14931122022126013

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية479.0اعدادية العراق للبنينادبيحسين محمد عبد الرضا حمدان14932122021009088

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية479.0اعداديه االنوار للبناتادبيلقاء شعبان احمد عبد14933112022085038

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية479.0اعدادية االخالص للبناتادبياحباب علي جواد عباس14934112022112002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية479.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبياسراء حسين حسن حطير14935142022146001

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية479.0اعدادية البتول للبناتادبياطياف حسين علي احمد14936112022072012

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية479.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيفاطمه خالد حليم محيسن14937142022136063

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية479.0ثانوية النساف المسائية للبنينادبيمؤمن وليد عاشور حسين14938192021364036

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية478.0ثانوية الرتاج للبناتادبيفاطمه كاظم ماهور بارح14939142022121036

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية478.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيبتول يوسف محيسن كاظم14940142022099012

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية478.0ثانوية االخالص للبناتادبيحنين عباس عبد الواحد وداي14941122022099017

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية478.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسين سجاد طالب عبد14942142021030025

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية478.0اعدادية زينب للبناتادبينبأ كريم يوحان مطر14943142022110158

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية478.0ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء فرحان مهدي عبود14944132022080040

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية478.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيزهراء محمد خزام مرعيد14945262022135016
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية478.0اعدادية صفية للبناتادبيزينب شاكر فالح عبد14946142022075133

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية478.0ثانوية النهروان المختلطةادبيعبد الحميد جاسم فرحان جاسم14947192021304014

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية478.0ثانوية مأرب المختلطةادبيراشد حسن هادي مطلك14948102021158005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية477.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيكرار سعد جوي بلعوط14949112021180125

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية477.0ثانوية االعتدال للبناتادبيدامياء ظافر حيدر اسماعيل14950132022077015

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية477.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيروان احسان فاضل جاسم14951112022077019

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية477.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيمصطفى احمد علي خير هللا14952112021059084

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية477.0ثانوية الحياة المختلطةادبياحمد قاسم هادي حميد14953262021151002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية477.0اعدادية بلقيس للبناتادبيايه محمد عبد احمد14954132022071013

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية477.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبياسماعيل علي ابراهيم عبد14955102021162004

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية477.0اعدادية حلب للبنينادبيمحمد شياع تركي حرجان14956262021013153

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية476.0ثانوية نور العلم للبناتادبيسما صالح مهدي صالح14957112022118020

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية476.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينادبيعلي محمد عليوي محمود14958262021200049

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية476.0اعدادية الرباب للبناتادبينور جواد كاظم حمزه14959122022125126

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية476.0ثانوية الكوثر للبناتادبيمنار حسن خلف حناني14960132022122038

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية476.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيتبارك كريم مكي موسى14961112022077011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية476.0اعدادية شفق النور للبنينادبيكرار حافظ حسب هللا عاجل14962142021061086

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية476.0اعدادية الرافدين للبنينادبيحسين مالك خزعل شبرم14963152021001036

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية476.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينبأ سالم انصار غيدان14964152022050101

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية476.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد علي جبار كدر14965142021012005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية476.0اعدادية الزهور للبناتادبيعلياء فاضل عباس عناد14966142022080042

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية476.0ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيطيبه حسن هاشم ذبيح14967102022092016

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية476.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيرفل ناظم احمد فياض14968112022164002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية476.0اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيمحمد مهدي باني عجيل14969222021082012

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية475.0اعدادية صنعاء للبنينادبيشمس الدين باسم سعيد مسير14970232021011035

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية475.0اعدادية النعيم للبناتادبيزينب هادي مطلك عويد14971142022073068

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية475.0اعدادية القدس للبنينادبياحمد سعد محمد احمد14972102021014004

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية475.0ثانوية اليرموك للبناتادبيهاجر عبد الرحمن عبد هللا ابراهيم14973102022093019

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية475.0اعدادية االطهار للبنينادبيعالء عويد عيسى زايد14974222021034016

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية475.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيتبارك علي كاظم احمد14975132022086010

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية475.0اعدادية التقى للبناتادبيايات سعد كاظم جبر14976112022071008

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية475.0ثانوية االمال للبناتادبيرقيه حليم مناتي قاسم14977142022108020

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية475.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيابو بكر محمود محمد محمود14978102021162001

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية475.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبياستبرق محمد عبد ياسين14979122022092005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية475.0ثانوية الندى للبناتادبيهيفاء طارق ياس عباس14980142022302077
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية475.0اعدادية البسالة للبناتادبيتبارك عادل حمود حمزه14981132022092009

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية475.0اعدادية الفداء للبناتادبيزهراء ضياء علي رضا14982142022100043

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية475.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمنتظر لفته كرز ناصر14983152021007267

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية475.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيانمار محمد كاظم عبيس14984112021052009

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية474.0اعدادية االحرار للبنينادبيتحسين عواد دهيدي ضاري14985262021018009

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية474.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبينور المصطفى محمد قاسم راضي14986142021049111

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية474.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبيشهد عالء حسين مغيطي14987122022230023

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية474.0اعدادية الرباب للبناتادبيزينب علي راضي مزبان14988122022125070

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية474.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينادبيعبد الباسط عبد عواد بدوي14989192021356014

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية474.0اعدادية المهج للبناتادبيرقيه سامي ثامر حسين14990142022102024

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية474.0الخارجياتادبيعلياء حسن هادي فرج14991132022401139

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية474.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيهبه محمود خلف راهي14992142022067143

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية474.0ثانوية النوارس للبنينادبيحسين حميد عزيز كاظم14993132021027003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية474.0اعدادية االنتصار للبناتادبيفاطمه بشير عبد الجبار عباس14994132022091081

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية474.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيسعد خضير عباس كريم14995152021075056

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية474.0اعدادية عدن للبناتادبينور نمير صالح هادي14996132022106089

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية474.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيباقر محمد علي حسن عبد الرضا14997132021012019

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية474.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتادبيبتول شاكر حمود ثامر14998222022188005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية474.0اعدادية التعاون للبناتادبياماني فيصل زيد حمزه14999112022105006

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية474.0ثانوية الرحاب للبناتادبيهدى مجول عبد هللا داود15000112022148025

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية474.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيمصطفى ماجد فرحان كناص15001102021010033

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية474.0اعدادية الرحمن للبناتادبياالء حسين سدخان جابر15002102022103002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية474.0اعدادية النجاة للبناتادبييراء موفق خلف عبود15003152022042096

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية474.0اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء سلمان عبد الرحمن عبد محمد15004122022127034

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية473.0اعدادية الزهور للبناتادبيايه عبد الستار فتحي محسن15005142022080009

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية473.0اعدادية بغداد للبناتادبياسرء احمد محمد رضا عزيز15006102022117001

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية473.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيبتول عباس وهاب كاطع15007122022172001

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية473.0ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعيادبيمينه فراس صباح عودة15008132022081010

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية568.0ثانوية االمال للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين محيبس سلطان15009142042108121

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية568.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيحوراء محمد سلمان عباس15010212042262013

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية567.3ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيجنات عمار محمد كمال15011122042109034

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية555.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه حردان داود ناصر15012102042114042

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية548.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك الرحمن لطيف كاظم جودي15013292042051056

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية541.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيعلي بهاء علي جاسم15014232041010074

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية539.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيمحمد حميد حسن عبد15015222041023064

صفحة ٤٢٩ من ٦١٩٥
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية538.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيعلي عائد كريم محمد15016132041252092

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية536.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيبنين علي شاكر رسن15017122042110021

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية535.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائينرجس جبار خليف مجيبر15018142042090100

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية534.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيشهد محمد خالد داود15019122042020064

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية533.0ثانوية كصيبة المختلطةاحيائيقيصر ياس حسن علي15020262041173024

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية533.0اعدادية السياب للبنيناحيائيياسر عامر جاسم سعيد15021132041030107

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية533.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيسالم ذياب كردي مهدي15022212041034040

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية532.0ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيمحمد كريم بدر نعمة15023222041099040

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية531.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمريم بسام علي عبد الكريم15024122042109140

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية531.0اعدادية حماة للبناتاحيائيتقوى عبد الرزاق حسين علي15025112042084049

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية527.0اعدادية النصر للبناتاحيائيخديجه عادل كاطع عبد الحسين15026122042112060

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية527.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيوسام محسن نون عبد الرضا15027152041006131

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية526.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزهراء سلمان داود كاظم15028142042067060

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية525.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيياسر عقيل ابراهيم حسن15029212041034119

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية524.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبنين محمد خضير عباس15030132042105011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية523.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنيناحيائيعمار طالب ناهي جبار15031132041025031

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية521.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمصطفى احسان مهدي جبار15032262041038102

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية520.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيبنين محمد شاوي عسكر15033142042090018

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية519.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيمريم مهند عبد االله محمد15034122042135029

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية516.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيعذراء ياسر جبير منادي15035132042105041

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية516.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائينور الهدى حيدر علي شنين15036142042121048

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية514.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيعبد الرحمن حسن علي صلبي15037112041004045

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية514.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيحوراء فاضل عباس موزان15038132042098043

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية514.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائينور سعد جمعه جبر15039152042044196

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية513.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيحسن مجيد حسين حميد15040212041274009

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية512.0اعدادية النهروان للبنيناحيائينصار جبار سلمان جبر15041152041020066

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية512.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيفاطمة عادل حميد ياسين15042152042050094

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية512.0اعدادية النورين للبنيناحيائيزيد راضي عبد ناصر15043142041004020

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية510.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيميسرة محمد راضي هادي15044272042093112

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية510.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيعباس نصير عباس حسين15045222041019100

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية508.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيعبد الباسط محمد مطشر نعمه15046152041007061

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية508.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيزهراء سالم هادي علي15047142042100062

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية506.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيوقار آصف كاظم طاهر15048142042066113

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية504.0ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيصالح مهدي صالح ناصر15049272041018017

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية503.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيمحمد باقر مرتضى عباس هاني15050152041008049
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية502.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب عباس عزيز علي15051132042097027

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية502.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيمريم علي طه شغيدل15052142042073134

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية501.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائينور المصطفى علي سليم زيدان15053142041012044

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية500.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد خالد احمد عبد الرضا15054112041049072

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية499.0اعداية المعراج للبناتاحيائيايمان هجاوي عياش حسين15055102042113011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية499.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيقاسم صفاء خلف سعد15056132041012092

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية499.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائييمامه رسمي محمد صالح15057312042047230

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية499.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيهبه كريم كرمل رسن15058112042104074

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية499.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيسجى عباس سامي شاكر15059122042107139

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية498.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبد هللا زوين15060232041001049

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية498.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيمنى صباح حسن عبد السادة15061262042084039

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية497.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين فالح حسن كاظم15062232041007053

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية496.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء باسم عبد اللطيف لفته15063122042109053

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية496.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب علي حسين علوان15064122042092040

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية496.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيزهراء حسن عبد هللا جاسم15065112042112031

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية494.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيابراهيم قحطان احمد علوان15066112041026011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية494.0اعدادية حماة للبناتاحيائينبأ فاضل عبيد حمزه15067112042084182

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية493.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيتبارك ايوب سرحان شدهان15068142042104014

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية492.0ثانوية التجدد للبناتاحيائيساره عبد هللا طه صالح15069122042120010

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية492.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد حبيب15070102041013125

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية492.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيحوراء شاكر جاهل عبد15071272042079031

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية491.0اعدادية شمس االمل للبنيناحيائيحسين عالوي عيسى غافل15072222041374015

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية491.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائياسراء عدنان عيسى احمد15073172042353003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية489.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيسبا اسعد محمود جميل15074122042114048

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية488.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيانوار حبيب مطير نفس15075142042066011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية487.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي امجد عويد جدوع15076122041030089

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية487.0اعدادية القدس للبنيناحيائيغيث سعد سامي رفيق15077102041014055

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية487.0الخارجياتاحيائيفاطمه حسين عويز مريهج15078282042401033

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية486.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمهدي نعمه حمادي علوان15079142041012041

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية486.0ثانوية الربيع للبناتاحيائيسجى طلب جدعان حماد15080122042081007

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية486.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعال علي ماجد عبيد15081132042094035

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيمحمد قيس سحاب عداي15082142041023068

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيابرار مهدي حمود جبار15083142042074002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيغفران تركي كطان منخي15084222042311075

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيامير عباس كاظم عبد هللا15085122041202017
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيايات هادي دايس جحيل15086142042146003

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية485.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيزهراء عدنان حاتم محمد15087112042106049

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية483.0ثانوية سومر للبنيناحيائيمؤمل كاظم جواد كاظم15088122041043022

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية481.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيايه حسام فاضل راضي15089132042118024

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية481.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيايه جاسب خلف حافظ15090152042048015

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية480.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسجى محمد كاظم رشك15091152042046133

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية479.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيثريه حسن عبيد ويس15092132042111023

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية479.0الخارجياتاحيائيشهد صباح عبدهللا مبارك15093112042401102

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية479.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي كاظم عبد العباس غافل15094222041053129

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية478.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيحسين جاسم باصر حسين15095272041152021

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية478.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيأحمد قاسم محمد رضا15096152041011005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية477.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين احمد رحم خلف15097152041004018

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية477.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيلمياء خلف شنان عليوي15098142042090088

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية476.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيكرار حميد جاسم محمد15099262041016073

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية476.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيزهراء حسين اسماعيل مصطفى15100152042056039

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية476.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيسجى عبد هللا عذيب بريدي15101152042044117

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية475.0اعدادية بلد للبناتاحيائيبنين عماد حمودي عمران15102182042176044

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية475.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيفاطمه سعد غالي محمد15103222042323423

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية475.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيسجاد حكيم سالم خيون15104222041078023

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية475.0ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيسجود حسين ظهري حلول15105142042146017

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية475.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمصطفى قحطان احمد علوان15106112041026142

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية475.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتقى وارد جابر عبد الواحد15107292042056044

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية475.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي جعفر حميد ساجت15108262041010114

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية474.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيجواد كاظم حسين خانه15109212041034019

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية473.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمة احمد قاسم حسين15110152042046168

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية472.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد هادي عبد الحسن لعيبي15111152041011161

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية472.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيفاطمه فالح عبد فاضل15112192042189151

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية472.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمحمود صائب عيسى نادر15113222041029168

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية471.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمحمد ماهر سهيل عبد هللا15114232041252255

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية471.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائييونس محسن شمر جفيت15115152041006134

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية470.0اعدادية النهار للبناتاحيائيابرار عباس مجبل جبر15116112042127001

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية470.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحيدر عدي عادل حسن15117152041004023

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية470.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيأحمد رحيم زين كيطان15118142041016002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية470.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيرؤى حسين علي ذياب15119102042123017

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية469.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمرتضى مثنى داود رهيف15120152041017067
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية468.0ثانوية سامراء للبنيناحيائيعبد الصمد عباس شرشاب نوار15121222041092024

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية468.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيرحمه جمال عبد الرحمن عمران15122102042117044

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية468.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء شهد طبيج مطرود15123222042143159

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية468.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيتمارا حميد منزل عبطان15124192042191028

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية468.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيميالد سالم محسن علي15125142042100141

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية467.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيفرقان مصدق حسن سهيل15126142042105064

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية467.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغدير حسين جاسم فاضل15127252042100074

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية466.2ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسين مصطفى حازم عبد الكريم15128132041055030

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية466.0الخارجيوناحيائيحسنين سعود لوتي جوالن15129122041400018

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية465.0اعدادية الفوز للبناتاحيائينرجس احمد عبد الرضا سالم15130122042094264

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية465.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائينصير عدنان سالم موسى15131152041007174

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية465.0ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيا-اسكيشهيراحيائييوسف اياد عبد الستار جبار15132132041227018

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية465.0اعدادية القطيف للبنيناحيائيأكرم جبار صكبان عبد النبي15133262041041001

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية464.0اعدادية زينب للبناتاحيائيالهام عباس طه محمود15134142042110016

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية464.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزهراء نزار خزعل جاسم15135142042078043

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية464.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيهال مؤيد حميد صوالغ15136122042098118

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية569.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيجمانه لؤي عدنان حسان15137102052091008

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية549.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيحسين عادل زاير محمد15138142051028017

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية537.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيحسن كاصد عنيد ثجيل15139222051100008

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية537.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيزهراء علي عبيد ظاهر15140232052271107

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية534.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيبراق علي حاتم جوده15141122052107011

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية525.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيكاظم ميثاق ريكان سلمان15142222051045024

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية513.0ثانوبة ذو النورين للبنينتطبيقيمصطفى سعد احمد جاسم15143122051020016

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية507.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيياسر عامر رسول فرحان15144222051006048

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية507.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةتطبيقيعباس رائد عباس عبد االمير15145182051352006

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية505.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيكرار علي كاظم علوان15146152051018050

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية504.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيسيف علي كاطع حسن15147142051050015

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية498.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيآية عالء عبد الوهاب كريم15148142052099001

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية489.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيزهراء عبد الكريم حسين داغر15149142052111016

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية483.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقياحمد محمد عاشور عريبي15150222051057002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية481.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيامنه سالم فرج كريم15151112052108004

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية480.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيزهراء محمد حبيب علي15152142052125019

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية478.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيزيد حيدر عبد الرزاق شوزي15153132051010032

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية475.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيحسن حيدر صبيح عطية15154222051373017

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية474.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمصطفى عباس علوان سيد15155222051373117
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جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية473.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقياية محمد سلمان حسين15156132052094005

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية473.0ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقينور احمد منشد لهد15157132052283038

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية470.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيمحمد رياض عبد الجبار عكار15158222051031056

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية463.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيمصطفى وليد فريح نصير15159222051045031

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية461.0الخارجيونتطبيقيمصطفى محمد عوده سمير15160142051400107

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية456.0ثانوية الضحى للبناتتطبيقيغدير جواد كاظم قاسم15161142052089015

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية454.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيأيمن راتب صالح عباس15162252051152002

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية454.0اعدادية رقية للبناتتطبيقيعائشه مصطفى حامد وادي15163112052069010

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية447.0ثانوية الثائر للبنينتطبيقيعمار مظهر عبد هللا جاسم15164122051011025

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية446.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيزينب محمد محسن علي15165122052136009

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية446.0ثانوية الجواهري للبنينتطبيقياحمد كاظم حسن بدن15166122051013006

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية443.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمحمد مصطفى حسين رويعي15167132051012121

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية442.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيشفاء ماجد محمد ماضي15168142052145043

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية439.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيزهراء ماجد محمد ماضي15169142052145025

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية438.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيبنين سهيل نجم عبود15170152052040007

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية434.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقينور جواد كاظم حسين15171162052245042

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية431.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةتطبيقيمحمد يونس حميد حبيب15172182051336102

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية430.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعمر محمد سلمان سهو15173192051066026

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية426.0اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيمريم شاكر عطيه عبد15174142052134016

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية426.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيضحى فالح حسن جبر15175142052145049

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية425.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيسما ماجد محمد ماضي15176142052145042

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية423.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي سفاح كمون15177262051205053

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات596.0ثانوية الرباط للبناتادبيهاله عبد الكاظم محمد حسين15178112022121060

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات591.0اعدادية التقى للبناتادبيريهام مهند صالح الدين احمد توفيق15179112022071041

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات588.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيايه جليل زاير حسين15180112022081004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات580.0اإلعدادية المركزية للبناتادبياماني احمد عطا هللا مشكور15181142022143006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات576.0اعدادية االمال للبناتادبيشهد احمد سلمان خالد15182112022070045

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات575.0اعدادية الناصرة للبناتادبيضحى فؤاد منهل عباس15183142022133055

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات574.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيتبارك عالء حسين محسن15184142022134021

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات573.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيسارة احمد زيارة جاسم15185142022088052

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات572.0اعدادية االصيل للبناتادبيفاطمه عباس شباط حواس15186112022064047

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات572.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبينورس ناصر وادي زامل15187142022088092

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات571.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيزينب علي صبحي عبد الجليل15188102022084019

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات568.0اعدادية الشيماء للبناتادبينور الهدى هادي محيسن سعيد15189122022098073

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات568.0ثانوية ام الكتاب للبناتادبيمريم رحيم حسن كناص15190262022140013
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات567.0اعداية المعراج للبناتادبيبراء صالح عداي محمد15191102022113015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات566.0اعدادية التقى للبناتادبيالق نبيل محمد عبد النبي15192112022071006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات566.0ثانوية ام الكتاب للبناتادبيحوراء لؤي ناصر علي15193262022140004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات565.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيزينب فاضل رزاق عبد الكريم15194122022110018

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات565.0ثانوية االعتماد للبناتادبيرسل سعد هالل سعدون15195142022191022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات564.0ثانوية الرحاب للبناتادبيهدية عدنان جاسم حميد15196112022148026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات564.0اعدادية هند للبناتادبيفاطمة علي مطر حمود15197112022079027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات564.0الخارجياتادبيدعاء محمود عبد محمود15198122022401043

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات563.0ثانوية الخنساء للبناتادبينور قصي علي حسن15199142022107038

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات563.0اعدادية العامرية للبناتادبيمريم نوري فخري نوري15200102022118053

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات563.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيامل مولود عبد الجليل عيسى15201122022175002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات562.0الخارجياتادبيسحر عبد الكريم حنين جناني15202142022401116

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات561.0ثانوية االعتماد للبناتادبيحوراء حسن شندل سويلم15203142022191018

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات560.0ثانوية الربيع للبناتادبينبأ سعد حاتم علوان15204122022081022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات559.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيعلياء فاضل محسن عباس15205112022068046

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات558.0اعدادية حماة للبناتادبيغيداء صالح هادي دهام15206112022084124

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات558.0ثانوية المعرفة للبناتادبياسراء ناظم احمد جاسم15207112022133003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات557.0ثانوية المعرفة للبناتادبينور هادي فاضل ياس15208112022133048

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات556.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيعذراء حيدر فضالة عباس15209142022088059

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات556.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيبلسم امين ناصر حسين15210112022220013

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات556.0ثانوية النضال المختلطةادبيدالل علي كشاش حسين15211112022157008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات556.0اعدادية الرباب للبناتادبيزينب وليد مزهر قاسم15212122022125076

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات555.0ثانوية االسوار للبناتادبيزهراء تحسين حسن فرج15213132022076014

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات554.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيدعاء واثق رحيم كاظم15214142022088023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات554.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيزينب علي منصور ابراهيم15215152022054054

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات554.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيشمس ماهر عبد الستار صالح15216112022067034

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات554.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيهاجر سمير خضير عباس15217112022128039

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات554.0ثانوية ام الكتاب للبناتادبيفاطمه علي فرحان منذور15218262022140011

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات553.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيزهراء علوان محيسن خليف15219262022084015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات553.0اعدادية الفداء للبناتادبيمريم احمد جبار دوحي15220142022100090

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات553.0ثانوية االعتماد للبناتادبينور احمد كاطع منشد15221142022191062

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات553.0اعدادية زينب للبناتادبيزينب علي كيطان بريسم15222142022110087

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات553.0ثانوية االسكندرية للبناتادبيامنه احمد علي حسون15223232022094001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات552.0اعدادية الرباب للبناتادبيغدير حامد علي حسين15224122022125097

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات550.0ثانوية الرباط للبناتادبيوجدان عبد هللا احمد علوان15225112022121064
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات550.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزينب محمد فاضل مزعل15226142022088048

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات549.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيحنين ياسر عواد راضي15227142022222021

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات549.0الخارجياتادبياسيل رعد عبد السالم حسين15228102022401009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات549.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيكوثر علي حوشي قاسم15229152022048100

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات549.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيتقى سعدي ابو شنه جاسم15230142022099016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات549.0ثانوية المسك للبناتادبيمريم عصام رحيم كاظم15231142022119050

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات548.0ثانوية اسماء للبناتادبينور مجيد حميد زغير15232112022100031

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات548.0ثانوية البسملة للبناتادبيتبارك حسن سلمان حسن15233112022135005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات548.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيرسل محمد حافظ خميس15234142022136031

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات548.0ثانوية الوطن للبناتادبيوسن اسماعيل حمد محمد15235192022257031

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات547.0اعدادية البتول للبناتادبيعائشه محمد هاشم محمد15236112022072078

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات546.0ثانوية الشفق للبناتادبيحوراء حيدر قاسم حسن15237112022117015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات546.0اعدادية حماة للبناتادبيأماني حمزه عيدان بحر15238112022084008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات546.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبياستبرق عالوي حسين نعمه15239142022136001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات546.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيدالل اكرم علي حسين15240142022088024

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات545.0اعدادية االنفال للبناتادبيرفل كمال الدين ابراهيم خليل15241102022101034

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات545.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيرانيه نجم عبد محمد15242142022136025

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات544.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيسعديه حميد سليم خميس15243142022139028

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات544.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيدعاء علي كاظم نجم15244122022092023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات544.0ثانوية الميسرة للبناتادبيعشتار طالب محمد حمزه15245112022139017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات543.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيغدير طالب كشكول عباس15246112022215055

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات543.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزهراء زياد عزيز عبد15247112022095054

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات543.0ثانوية النضال المختلطةادبيزينب محمد شالل دحام15248112022157015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات543.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيكوثر جميل راشد علي15249142022088080

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات542.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبينورا محمد خيري نجم15250112022073072

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات542.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتادبيزينب محمد جاسب حسين15251142022147004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات542.0اعدادية زينب للبناتادبيزمن ابراهيم حميد مرعيد15252142022110061

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات542.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبينور صادق عباس عبد اللطيف15253262022126109

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات540.0ثانوية المعرفة للبناتادبينور ظاهر سعدون عباس15254112022133047

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات539.0ثانوية ام الكتاب للبناتادبيرسل هادي رحيم خرباط15255262022140007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات539.0ثانوية عائشة للبناتادبيانوار حميد صالح عبود15256112022082005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات539.0ثانوية البارئ للبناتادبيرشا فراس محمد حسن15257112022119008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات539.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيحوراء هاشم حميد علي15258142022134027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات539.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيغدير حسن محمد مهدي15259122022087046

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات538.0ثانوية االعتماد للبناتادبينبأ عيسى زنوح سهر15260142022191058
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات537.0اعدادية الناصرة للبناتادبيتبارك محمد عبود جاسم15261142022133013

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات536.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبياية محمد حبيب نايف15262142022088008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات536.0ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيموج فالح عبد عرموط15263102022092022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات536.0اعدادية حماة للبناتادبيغادة نعمه حسين عبيد15264112022084122

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات535.0ثانوية النضال المختلطةادبيرشا منذر مطلب جبر15265112022157010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات535.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيبراء عدنان محمد جاسم15266112022095019

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات535.0اعدادية المسرة للبناتادبينور الهدى وسام ريسان حسن15267152022041057

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات535.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيرنيم رائد غازي حسين15268112022077018

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات534.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيفاطمة حميد فرج محمد15269262022126076

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات534.0اعدادية النصر للبناتادبيتبارك محسن طعمه مفتن15270122022112017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات534.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيتقى رياض كريم جواد15271112022081009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات533.0ثانوية الرتاج للبناتادبيزهراء جياد تركي مطر15272142022121014

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات533.0ثانوية الرافدين للبناتادبيدانيه يوسف صبيح جواد15273132022095008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات533.0ثانوية ام الكتاب للبناتادبينور صباح مال سلمان15274262022140014

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات533.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيجنان سالم راشد عبودي15275142022088015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات533.0اعدادية االزدهار للبناتادبيداليا خالد جاسم حمود15276122022090024

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات532.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيزينب سعد محسن عبيد15277142022136045

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات532.0اعدادية العامرية للبناتادبيتبارك محمد هاشم صالح15278102022118009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات531.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيهاجر عالء حسين احمد15279102022109120

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات531.0اعدادية ام القرى للبناتادبيايه قصي اسماعيل خميس15280142022079020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات531.0اعدادية الكوثر للبناتادبيعبير علي متعب فياض15281262022083031

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات531.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيخوله محسن رمازي عسل15282142022124022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات531.0اعدادية التقى للبناتادبيغسق نبيل محمد عبد النبي15283112022071076

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات531.0ثانوية سومر للبناتادبيرنين طارق مغير فرحان15284142022072030

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات531.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء علي عبد الواحد محمد15285142022115035

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات530.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيهاجر صادق جبار علي15286142022143068

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات530.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيحنان جبار عبد بداي15287142022146010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات530.0اعدادية المركزية للبناتادبيدانيه تحسين محسن علي15288132022119007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات530.0اعدادية البتول للبناتادبيموده عبد الرزاق محي حسين15289112022072109

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات530.0اعدادية زينب للبناتادبياسراء هادي حامد رخيص15290142022110011

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات529.0اعدادية االزدهار للبناتادبيرسل حيدر حميد درويش15291122022090027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات529.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيسهير اياد شكبان سلمان15292142022146023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات529.0اعدادية عمر المختار للبناتادبياصيل حسن جسام محمد15293112022081002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات528.0ثانوية الرتاج للبناتادبياالء ليث فليح حسن15294142022121002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات528.0ثانوية المعرفة للبناتادبيخديجة رعد عبد سلمان15295112022133012
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات528.0ثانوية الشمائل للبناتادبيزهراء فاضل عبيس محمد15296142022109026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات528.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتادبيزينب عبد هللا احمد جاسم15297122022084008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات527.0الخارجياتادبيوفاء علي حسون علوان15298112022401234

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات527.0اعدادية المهج للبناتادبيمريم سعدون علي حسين15299142022102086

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات527.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبينور شريف عبد هللا عجيل15300142022067135

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات526.0اعدادية المهج للبناتادبيهاجر قاسم عوده لفته15301142022102108

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات526.0اعدادية االصيل للبناتادبياحالم وفيق وهاب عبد الحسن15302112022064002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات525.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيساره علي صالح مهيدي15303102022155012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات525.0ثانوية االعتماد للبناتادبيزينب علي داود جاسم15304142022191032

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات525.0ثانوية العقيدة للبناتادبينورهان هاشم ربيع علوان15305112022074066

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات524.0اعدادية االخالص للبناتادبيرقية سالم قاسم حمود15306112022112054

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات524.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيمريم احمد حسين شرموط15307112022067053

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات524.0ثانوية الشفق للبناتادبيسجى احمد عليوي عبيد15308112022117035

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات524.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيمنار هاني عبيد خضير15309112022095096

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات523.0اعدادية التقى للبناتادبيزينب رياض كاظم عناد15310112022071054

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات523.0اعدادية الماثر للبناتادبيشيماء كاظم هدهود ثاجب15311152022051092

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات523.0اعدادية عمر المختار للبناتادبينور الهدى حيدر متعب محسن15312112022081045

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات523.0اعدادية حماة للبناتادبيتقى حافظ عبد حسن15313112022084036

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات523.0اعدادية حماة للبناتادبيأيات مهدي حميد حسين15314112022084016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات522.0ثانوية عدن للبناتادبيزهراء حازم فاضل علوان15315112022094037

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات522.0اعدادية االنفال للبناتادبيتبارك عالء الدين احمد خليفه15316102022101016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات521.0ثانوية كرميان للبناتادبيهاجر صباح مصطفى زين العابدين15317322022020020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات521.0ثانوية االصالة للبناتادبيزهراء خالد عبد عناد15318112022083018

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات521.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيداليا محمد عبد علي جاسم15319112022089023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات521.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيحوراء فرج حسن جاسم15320142022099022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات521.0ثانوية الشفق للبناتادبيايالف حسام حميد مجيد15321112022117006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات521.0ثانوية المعالي للبناتادبيفرح باسم عبد الحميد محمد امين15322142022127050

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات520.0اعدادية االمال للبناتادبيهبه محمد حمادي علي15323112022070085

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات520.0اعدادية حماة للبناتادبياميمه عبد الكريم احمد عبد الحسين15324112022084012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات519.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيزهراء محسن فراس جاسم15325142022223027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات519.0ثانوية تل السمر للبناتادبينور فارس عنيد عبد هللا15326112022129027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات518.0اعدادية بلقيس للبناتادبيداليا سعد رمح غياض15327142022140013

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات517.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيدعاء ضياء تركان صالح15328132022074015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات517.0ثانوية الطاهره للبناتادبيسمر كامل محمود ضيدان15329112022098009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات517.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيتبارك ناجي سامي عبيد15330112022073020
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات516.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبياسيا ماجد سعيد خضير15331112022220003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات516.0ثانوية الميسرة للبناتادبيتبارك صاحب حسن عاصي15332112022139003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات516.0اعدادية بغداد للبناتادبيفاطمه ياسين موات عناد15333132022070063

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات516.0الثانوية الشرقية للبناتادبيريتاج جاسم خلف مهدي15334142022097007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات516.0اعدادية حماة للبناتادبيرفاه ناصر حسين علي15335112022084063

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات516.0ثانوية التفوق للبناتادبيمريم جواد كاظم داود15336122022113017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات516.0اعدادية الشيماء للبناتادبيتبارك عادل مطر فيلي15337122022098014

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات515.0ثانوية عدن للبناتادبيفاطمة اسماعيل حاتم اسماعيل15338112022094068

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات515.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزينب شناوة شباط شجر15339142022088041

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات515.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبينبأ حذيفة سلمان وهيب15340112022087027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات515.0اعدادية االستقامة للبناتادبيبنين محمد كاظم عبد الحسن15341152022058017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات514.0اعدادية حماة للبناتادبيموج محمود محمد عكله15342112022084146

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات514.0ثانوية ام الكتاب للبناتادبياسراء ماجد جالب حوشان15343262022140001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات514.0اعداديه االنوار للبناتادبيحوراء صفاء عباس عرسان15344112022085014

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات514.0اعدادية االخالص للبناتادبيزمن عباس احمد مجيد15345112022112059

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات514.0ثانوية عدن للبناتادبيمريم حاتم كاظم حسن15346112022094079

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات514.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيتبصره زياد احمد عبد15347112022128009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات514.0اعدادية العقيلة للبناتادبيزهراء محمد خضر رجا15348152022040054

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات514.0اعدادية حماة للبناتادبيمريم ماهر هادي عوده15349112022084142

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات514.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيزينب كاظم محمد صالح15350112022081023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات514.0الخارجياتادبيسمر عيدان حسين عبيد15351112022401130

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات513.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيترفه خالد عبد هللا محمد15352112022128010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات513.0اعدادية ام القرى للبناتادبيغاده عامر سلمان خضير15353142022079104

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات513.0ثانوية االخالص للبناتادبيآيه محمد كاظم اسمير15354122022099003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات513.0اعداية الهدى للبناتادبيزهراء عوض عزيز حسن15355142022077016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات513.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيفاطمة سليم خضير سعود15356142022092047

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات512.0ثانوية حطين للبناتادبيدانية قتيبه حامد جاسم15357102022079007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات512.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينب كريم هاشم زبون15358152022047064

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات512.0اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه الزهراء عامر حمدان كاظم15359142022110126

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات512.0اعدادية االخالص للبناتادبيحوراء مسلم احمد مجيد15360112022112045

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات511.0الخارجياتادبيضحى عدنان خضير عباس15361232022401090

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات511.0ثانوية تل السمر للبناتادبيفاطمة اثير عبد االمير متعب15362112022129020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات511.0اعدادية الرشد للبناتادبيشمس عباس حمود عاجب15363132022109026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات511.0الخارجياتادبيشيماء جبار علي نوفل15364112022401137

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات511.0ثانوية عائشة للبناتادبيتبارك باسم عبيد درب15365112022082008
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات510.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيبتول كاظم اسماعيل ثجيل15366142022088011

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات510.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيالمسك فوزي محمد زبون15367132022078001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات510.0اعدادية الزهور للبناتادبيغدير سعد حنون جاسم15368142022080043

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات510.0الخارجياتادبيداليا عدي خضير عبيد15369112022401050

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات510.0اعدادية رفيدة للبناتادبيشهد مصطفى فريد نافع15370112022106041

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات510.0اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه ضياء كامل محسن15371142022110130

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات509.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيرسل مهدي جليل صديان15372102022129005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات509.0اعدادية االصيل للبناتادبيايه علي عباس صالح15373112022064008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات509.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيبان قحطان عدنان وهيب15374132022100005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات509.0ثانوية تل السمر للبناتادبيايات عيسى احمد عبيد15375112022129004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات508.0ثانوية تل السمر للبناتادبيوفاء عيسى كاظم نايل15376112022129035

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات508.0ثانوية وهران للبناتادبيهاجر وسام كامل عباس15377112022115023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات508.0ثانوية العزة للبناتادبيأروى عبد الكريم باشخ عبد الزهره15378112022060001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات508.0الخارجياتادبيفرح باسم قاسم محمد15379142022401153

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات507.0اعدادية البتول للبناتادبيشهالء عبيد نجم عبد هللا15380112022072068

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات507.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيدعاء خضير عباس بطوش15381262022135012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات507.0اعدادية صفية للبناتادبيتبارك علي حاتم مؤنس15382142022075047

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات507.0ثانوية زبيدة للبناتادبيميس رحيم محمد يبر15383112022108085

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات507.0ثانوية الحارثية للبناتادبياميمه ثامر عبد الحميد عباس15384102022112001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات507.0ثانوية االعتماد للبناتادبيزينب حبيب عبيد حسين15385142022191029

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات506.0ثانوية الشفق للبناتادبيفاطمه ثائر علي حسين15386112022117044

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات506.0ثانوية عدن للبناتادبيرونق علي ابراهيم جياد15387112022094034

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات506.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيزهراء مكي جواد حسن15388142022223028

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات506.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيمنتهى خالد عبد فرحان15389102022109111

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات506.0اعداية المعراج للبناتادبيغاده خوام عبد الكريم ضاري15390102022113053

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات506.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيزهراء رضا سلمان شناوه15391262022173004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات506.0ثانوية االصالة للبناتادبيياسمين محمد حسين علي15392112022083053

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات505.0اعدادية االنفال للبناتادبينور مجيد محمد احمد15393102022101073

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات505.0ثانوية الميسرة للبناتادبيضحى امجد حسين عباس15394112022139016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات505.0اعدادية ام القرى للبناتادبيمنار جعفر عبد الحسن علي15395142022079129

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات505.0اعدادية صفية للبناتادبيايات قاسم عوين كريم15396142022075017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات505.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيرانيه هادي اسماعيل هندي15397102022155005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات504.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء علي حطاب سوادي15398112022076054

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات504.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيختام فليح حميد عبد15399102022141009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات504.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيديما طالب براك عبود15400112022068017
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات504.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيسارة حسين خزعل طالع15401112022067026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات504.0اعدادية بلقيس للبناتادبيطيبه عالء حسين ناصر15402142022140034

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات504.0ثانوية السجود للبناتادبيزهراء احمد سهيل جلوب15403142022065018

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات504.0ثانوية تبوك للبناتادبيزينب انوار عباس فاضل15404112022102020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات504.0ثانوية النضال المختلطةادبيشهد ثائر عكش عبيد15405112022157020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات503.0اعدادية صفية للبناتادبيزينب حسين محمد فالح15406142022075126

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات503.0ثانوية دجلة للبناتادبيسها محمد عبد علي ضاحي15407102022095046

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات503.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيمنى حسن عباس عبيد15408112022158010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات503.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيطيبه ناظر عامر أحمد15409192022201016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات502.0ثانوية عائشة للبناتادبيدينا عماد صكر عوده15410112022082014

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات502.0اعدادية صفية للبناتادبيبنين جمال كاظم لفته15411142022075035

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات502.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيايه وليد محمد جاسم15412152022055010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات502.0اعدادية الزهور للبناتادبيمريم سمير عوده ردام15413142022080055

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات502.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيبسملة عماد غركان سرحان15414262022074012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات502.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيفاطمه حسين عاصي علي15415122022085033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات502.0اعدادية المهج للبناتادبيفاطمه داود سليمان كراخي15416142022102072

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات502.0اعدادية الرباب للبناتادبيزينب جاسم عاصي عاتي15417122022125065

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات502.0ثانوية ام سلمة للبناتادبيعال محمد جبار محمد15418102022097022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات502.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبينسرين حكيم صاحي عودة15419142022088085

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات502.0ثانوية الجامعة للبناتادبيساره عادل خالوي نجود15420102022091018

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات501.0اعدادية صفية للبناتادبياسيل باسم جبار جلوب15421142022075010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات501.0اعدادية هند للبناتادبيتبارك حمزه شمران كاظم15422112022079003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات501.0ثانوية المعرفة للبناتادبيلقاء عدنان نجم سهيل15423112022133038

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات501.0اعدادية الفرح للبناتادبيصفا عدنان كاظم لفته15424142022125022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات501.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيزهراء محمد حسن غويز15425152022080066

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات501.0ثانوية االبتهال للبناتادبيزينب سعدي وحيد هاشم15426142022069030

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات500.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيزهراء شاكر محمود عليوي15427112022150014

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات500.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء خميس ياسين جابر15428142022115029

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات500.0ثانوية االعتماد للبناتادبيفاطمه الزهراء رحمان زويد خلف15429142022191047

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات500.0اعدادية اجنادين للبناتادبيرغد قحطان عبد الحميد رشيد15430102022120022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات500.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيزهراء رعد جابر جاسم15431112022164003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات500.0ثانوية عدن للبناتادبينرجس سعد رشيد خليل15432112022094087

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات499.0اعدادية الزهور للبناتادبيزهراء سعد غالي فضل15433142022080027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات499.0اعدادية االصيل للبناتادبينور الهدى صباح مهدي محمد15434112022064061

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات499.0ثانوية الزقورة للبناتادبيحنين محمد علي رحيم15435112022140004
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات499.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيتبارك عباس ظاهر عساف15436112022067013

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات499.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيزهراء انور كاظم خلف15437112022128015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات498.0اعدادية التسامح للبناتادبيلبنى لؤي حسام الدين عبد15438142022076107

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات498.0اعدادية العقيلة للبناتادبيغفران علي كاطع خليفه15439152022040090

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات498.0اعداديه االنوار للبناتادبيسرور مثنى مبدر فياض15440112022085026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات498.0اعدادية النجاة للبناتادبيبنين ستار جبار نعيثل15441152022042010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات497.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيزينب عبد الرسول وريوش رحيم15442122022085025

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات497.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبينور عامر علي سلمان15443142022067136

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات497.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه زهير كاظم امنسف15444122022134131

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات497.0ثانوية سومر للبناتادبيزهراء عمار ياسر ظاهر15445142022072036

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات497.0اعدادية النجاة للبناتادبيميالد صبري فرج محمد15446152022042079

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات497.0اعدادية الحفرية للبناتادبيشيماء حسين كريم زمان15447262022091045

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات497.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيسجى جبار كريم حسين15448152022080088

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات496.0اعدادية العزيزية للبناتادبيهدى عمر عباس رمضان15449262022110027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات496.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيبراء هادي جمعه ظاهر15450112022218002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات496.0ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء عادل محمد فرج15451132022122019

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات496.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيعبير مهيب فيصل سلمان15452112022104053

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات496.0اعدادية الشيماء للبناتادبيفاطمه ناصر حسين نتوش15453122022098064

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات495.0ثانوية بلقيس للبناتادبيفاطمة محمد باقر نوري محمود15454112022191011

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات495.0اعدادية حماة للبناتادبيعذراء محمد خيري ابراهيم علي15455112022084120

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات495.0اعدادية الفرح للبناتادبيدر صادق جعفر نصيف15456142022125009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات495.0اعدادية الفاروق للبناتادبيامنه محمد جاسم محمد15457102022119004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات495.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيمريم نعيم نزال محمد15458112022089072

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات495.0اعدادية حماة للبناتادبيانفال طه احمد علوان15459112022084014

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات495.0ثانوية المناهل للبناتادبيزهراء منصور خلف عبد علي15460132022126024

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات494.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبينوره مؤيد جبار عبد الكاظم15461112022073074

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات494.0اعداديه االنوار للبناتادبياالء طه ياسين مهدي15462112022085002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات494.0اعدادية حماة للبناتادبيريام محمد رشيد حسين15463112022084072

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات494.0ثانوية حطين للبناتادبيظالل نهاد محمد غفور15464102022079017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات494.0اعدادية النصر للبناتادبيبنين حسن علي دريس15465122022112010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات494.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيرانيا جمال خليل ابراهيم15466112022061016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات494.0اعداديه االنوار للبناتادبيفاطمة علي نجم كاظم15467112022085036

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات494.0ثانوية التاخي للبناتادبيهديل حسام حسن عبد هللا15468142022081037

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات494.0اعدادية البتول للبناتادبيميامي امين ابراهيم حسين15469112022072111

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات494.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيفاطمه كريم بريس علي15470122022100029
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات494.0ثانوية السجى للبناتادبيشمس احمد محمد علي احمد15471112022138023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات494.0اعدادية هند للبناتادبيتبارك رحيم عباس بديري15472112022079004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات494.0ثانوية الرباب للبناتادبيفاطمة عباس راشد زوير15473152022052024

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات493.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبييسرى سعد عباس ثاني15474112022099055

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات493.0ثانوية حطين للبناتادبيجنات وليد محمد عبد المجيد15475102022079005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات493.0ثانوية المشاهده للبناتادبيسحر وليد مجيد ادهام15476122022080019

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات493.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه سعد ناصر حسين15477132022105033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات493.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيتقى فالح قاسم محمد15478112022081010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات493.0ثانوية الزقورة للبناتادبيزينب نوار شاكر محمود15479112022140008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات492.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيطيبه كريم موسى خلف15480122022096033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات492.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيبنين عباس خزعل عسكر15481152022049020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات492.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيايه نجم حمزه حمد15482232022178005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات492.0اعداية الهدى للبناتادبيتبارك نصير فليح حسن15483142022077006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات492.0اعدادية المسرة للبناتادبيآمال عدنان عنبر كصاد15484152022041001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات492.0اعدادية التضحية للبناتادبيسجى محمد طاهر عبد الزهره15485122022091025

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات491.0ثانوية الندى للبناتادبيزهراء ليث صادق مهدي15486142022302026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات491.0اعدادية البيان للبناتادبينور الهدى سعد مشجل جبر15487102022096096

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات491.0ثانوية السدة للبناتادبيكوثر سعدون كاظم عباس15488232022110039

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات491.0ثانوية العقيدة للبناتادبيبنين تحسين عليوي عبيد15489112022074015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات491.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيساره ضاري خميس اسماعيل15490112022067027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات491.0ثانوية العقيدة للبناتادبينداء االسالم سالم عبيد محمد15491112022074064

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات491.0اعدادية زينب للبناتادبيتهاني عباس محيسن رحيمه15492142022110038

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات491.0اعدادية الرحمن للبناتادبياسراء محمد الزم مهوس15493102022103001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات491.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيشهد محمد غازي محمد15494142022104026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات490.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبينور لؤي ولهان جاسم15495152022055081

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات490.0الخارجياتادبيرقيه صالح حسن علي15496262022401024

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات490.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزهراء محمد هليل جبار15497142022088035

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات490.0ثانوية الرحاب للبناتادبيطيبة رياض جمعة عباس15498112022148010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات489.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيمريم كريم كطافه سلطان15499152022048103

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات489.0اعداية المعراج للبناتادبيساره عادل ابراهيم علي15500102022113036

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات489.0ثانوية الرباط للبناتادبيزبيده محسن عبود دنان15501112022121035

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات489.0اعدادية حماة للبناتادبيحوراء احمد محمد حسن حمادي15502112022084044

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات489.0ثانوية الرباط للبناتادبيهبه سعد عايز حبيب15503112022121061

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات489.0اعدادية ام القرى للبناتادبينبأ محمد دشر جاسم15504142022079137

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات489.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيزينب هاشم ساجت محيسن15505142022146021
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات489.0الخارجياتادبيشهد ثائر داود سلمان15506112022401133

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات488.0ثانوية الشهابي للبناتادبيسبأ سعدي شالل زيدان15507192022254006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات488.0ثانوية الوطن للبناتادبياشجان حسام محمد دحام15508192022257002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات488.0ثانوية أم ابيها االهلية للبناتادبيزينب عبد الرحمن عبد العباس علي15509142022198006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات488.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيايه ستار كاظم حبيب15510142022067024

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات488.0اعداديه االنوار للبناتادبياماني ماجد عبد حسن15511112022085004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات487.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيطيبة عالء شاكر شلش15512152022048075

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات487.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبينبأ عبد الكريم علي عبد15513142022067130

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات487.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيكوثر محمد عبيد جابر15514142022143052

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات487.0الخارجياتادبيراوان راضي عامر كاظم15515152022401056

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات487.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيسبأ سعد عبود خير هللا15516142022099046

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات486.0ثانوية الفضائل للبناتادبيكفايه ماجد فليح حسن15517142022083041

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات486.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيحوراء ثائر عاتي مطر15518142022136019

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات486.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيضحى ماجد محمد عباس15519142022066031

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات486.0اعدادية المستقبل للبناتادبيزهراء جبار حسين مطلب15520112022101029

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات486.0ثانوية المسك للبناتادبيفاطمة طالب عبد كاطع15521142022119039

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات486.0اعدادية االمال للبناتادبيمرام كاظم عبد هللا عطيه15522112022070067

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات486.0ثانوية المعرفة للبناتادبيمنى حامد نصيف جاسم15523112022133045

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات485.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيزهراء نعمان جتان غازي15524142022136043

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات485.0اعدادية الفيحاء للبناتادبينور الهدى احمد جلوب 15525152022048113

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات485.0ثانوية الزقورة للبناتادبياالء عبيد مهاوش سهيل15526112022140002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات485.0ثانوية االعتماد للبناتادبيايه محمد جواد كاظم15527142022191008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات485.0اعدادية بلقيس للبناتادبيطيبه محمد يونس سلمان15528142022140036

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات485.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيسالر محمود عبد زريج15529112022150020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات485.0ثانوية النضال المختلطةادبيزهراء احمد حمزة هاشم15530112022157013

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات484.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيميساء عبد الجبار عويد حنفيش15531142022193038

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات484.0ثانوية الزهور للبناتادبيتبارك حسين علي حسن15532112022078010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات484.0اعدادية البتول للبناتادبيطيبه عيىسى احمد نجم15533112022072074

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات484.0اعدادية ام القرى للبناتادبيانفال منذر اسماعيل بيج15534142022079014

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات484.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيفرح علي محسن احمد15535112022087019

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات484.0ثانوية القدس المختلطةادبيفاطمة صباح طالع محمود15536112022168008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات484.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرفيده فوزي كاظم احمد15537102022109048

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات483.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيشذى ثائر اسماعيل منسي15538102022099021

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات483.0اعداية المعراج للبناتادبينبأ علي احمد هريش15539102022113068

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات483.0اعداية المعراج للبناتادبيغفران وسام محمود سلمان15540102022113055
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات483.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيمنتهى احمد هاشم حسن15541142022223054

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات483.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيرسل محمد عطيه جاسم15542142022136032

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات483.0ثانوية النضال المختلطةادبياية اياد مجيد علي15543112022157002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات482.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيأمنة يحيى خضير حسين15544112022076002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات482.0اعدادية الرحمن للبناتادبيبراق باسم عبد الزهره مطشر15545102022103003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات482.0اعدادية رفيدة للبناتادبيزينة فؤاد سلمان محمود15546112022106029

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات482.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيساره رياض عبد علي سلمان15547112022128019

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات482.0ثانوية التألف للبناتادبيايه علي حاتم محسن15548102022133007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات482.0اعدادية النعيم للبناتادبيعذراء تحسين علي حسين15549142022073088

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات482.0اعدادية المهج للبناتادبيمي رائد سعد محسن15550142022102094

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات482.0اعدادية رقية للبناتادبيايه صباح حسين عبد هللا15551112022069008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات481.0ثانوية الرباط للبناتادبيتيماء احمد حميد هادي15552112022121020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات481.0ثانوية الصمود للبناتادبيشهد زيد قاسم ناصر15553142022101020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات481.0ثانوية الرتاج للبناتادبيزينب عبد جودة فجر15554142022121019

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات481.0ثانوية تل السمر للبناتادبيهند عبد هللا حمدان خلف15555112022129033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات481.0الخارجياتادبيرحاب مهدي عليوي سلمان15556142022401073

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات481.0اعدادية ام القرى للبناتادبيسمانه ياسين عباس حسين15557142022079085

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات481.0اعداديه االنوار للبناتادبياسراء علي سبع خميس15558112022085001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات481.0اعدادية الهدى للبناتادبياستبرق علي رسن حاجم15559152022047002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات480.0ثانوية تبوك للبناتادبيزهراء ميثم اكرم كاظم15560112022102019

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات480.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب ابراهيم فرج علي15561132022071042

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات480.0اعدادية صفية للبناتادبيمنار عدنان خان جاسم15562142022075215

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات480.0ثانوية السجى للبناتادبيفاطمه سامي عامر عبد علي15563112022138027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات479.0ثانوية الشمائل للبناتادبيزينب حسن باسم عواد15564142022109030

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات479.0اعدادية الشيماء للبناتادبيضحى احمد عبد المحسن عبد هللا15565122022098056

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات479.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيرؤى حسن محمد حسن15566142022139018

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات479.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيامنة عباس عزاوي علي15567212022155012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات479.0اعدادية االصيل للبناتادبيرحمه عبد هللا جعفر مشل15568112022064017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات479.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيأنفال سعد خوير عباس15569112022067006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات479.0اعدادية المسرة للبناتادبيريهام علي الزم قاسم15570152022041022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات479.0اعدادية االمال للبناتادبيساره بالل كريم رميض15571112022070035

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات478.0اعدادية صفية للبناتادبيزهراء كريم جاسم صبر15572142022075118

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات478.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيرقيه علي مراد كاظم15573112022099021

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات478.0اعدادية التسامح للبناتادبييقين محمد يوسف اسحاك15574142022076139

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات478.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيلبنى رعد سعدي حسون15575112022137038
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات478.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه رحيم زاير ضايع15576112022076088

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات478.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء حامد عبد الحسين علي15577122022134060

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات477.0اعدادية حماة للبناتادبيمريم فاضل محي نوار15578112022084140

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات477.0ثانوية السجى للبناتادبيورود عامر عبد الكاظم ابو حليل15579112022138034

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات477.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيزهراء علي صباح مقطاع15580112022111018

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات477.0ثانوية الحريري للبناتادبيسرى عامر سلمان خلف15581142022137018

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات477.0ثانوية الرباط للبناتادبيايات عالء حسين علي15582112022121009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات477.0اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمه محسن عبد هللا عيسى15583142022133068

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات476.0اعدادية الخمائل للبناتادبيحوراء باسم عباس خليل15584122022127015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات476.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزهراء غازي دايخ كاظم15585112022136035

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات476.0ثانوية االالء للبناتادبيشهد حميد فاضل حسين15586112022130014

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات476.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيحميده جواد فيصل كهمي15587142022088017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات475.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيايه ياسين شمس الدين علي15588122022096012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات475.0اعدادية اجنادين للبناتادبياسماء عقيل ناجي ريحان15589102022120005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات475.0اعدادية ام القرى للبناتادبيبنين احمد مرز ياسين15590142022079026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات475.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيشيماء حاتم جسام محمد15591102022109078

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات475.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيشهد احمد رشيد طاهر15592142022099050

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات475.0اعدادية الكرخ للبناتادبيايه ثامر حيدر علوان15593102022076007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات474.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيزهراء نوري باشه جعفر15594152022054047

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات474.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزينب عبد هللا شاوي مطلك15595112022136040

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات474.0اعدادية ام القرى للبناتادبيهدير جاسم نصيف جاسم15596142022079157

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات474.0ثانوية الشفق للبناتادبيزينب رياض جبار كاظم15597112022117031

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات474.0ثانوية العقيدة للبناتادبيسجى نزار باقر محمود15598112022074034

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات474.0اعدادية التقى للبناتادبيرنا جاسم داود مخور15599112022071038

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات473.0اعدادية البصرة للبناتادبيزهراء عبد الكريم داود سلمان15600112022109020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات473.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتادبيزينب جاسم محمد شناوه15601262022251011

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات473.0الخارجياتادبيغفران حامد حسن مجهول15602112022401159

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات473.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيغدير عامر علي امين15603112022081036

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات473.0اعدادية الفداء للبناتادبيمريم وليد عطا عبد هللا15604142022100097

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات473.0اعدادية صفية للبناتادبيزينب طه ياسين محمد15605142022075136

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات473.0اعدادية حماة للبناتادبيأيه سعيد محسن حسين15606112022084018

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات472.0ثانوية الرحاب للبناتادبيكواكب فائق كامل علي15607112022148017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات472.0ثانوية الحريري للبناتادبيعبير كريم نعمه عبد الرضا15608142022137026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات472.0ثانوية نور العلم للبناتادبيايه ضياء هاشم حسين15609112022118006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات472.0ثانوية عشتار للبناتادبينور سعيد تركي كامل15610112022086030
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات472.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيزهراء خضير حميد كاظم15611262022173003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات472.0ثانوية تل السمر للبناتادبينهايه ثامر سلمان حياوي15612112022129026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات472.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيحوراء عقيل مطشر خير هللا15613142022124018

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات472.0ثانوية الوهج للبناتادبيمياسة اسماعيل شاغي كراب15614142022116022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات472.0ثانوية الحارثية للبناتادبيمريم بيان غازي داود15615102022112009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات472.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيداليا صالح عبد عرموط15616102022141011

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات471.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيفاطمه محمود مثنى حمود15617142022134060

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات471.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيمالك عباس عبد الرزاق علي15618112022104066

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات471.0اعدادية المهج للبناتادبيامنه رحيم اصعيوج شمخي15619142022102004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات471.0اعدادية النهار للبناتادبيمالك ثائر محمود عاشور15620112022127056

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات471.0ثانوية الندى للبناتادبيميثاق ماجد محمد سالم15621142022302064

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات471.0اعدادية عائشة للبناتادبيطيبة منذر حسن كريم15622142022074067

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات471.0ثانوية الوطن للبناتادبيرنا علي محمد حسين15623192022257016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات471.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيايمان حميد عزيز اليذ15624142022146007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات471.0ثانوية التاخي للبناتادبيفدك فاضل سالم هاشم15625142022081034

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات471.0ثانوية البارئ للبناتادبياسراء علي سلمان محمد15626112022119002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات471.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيضحى طه ياسين عبد هللا15627102022109082

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات471.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيدنيا حسين عباس جمعه15628102022220011

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات471.0ثانوية ابي غريب للبناتادبياسماء عبد العزيز نصر سعيد15629102022111003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات471.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيفاطمة حسين راهي سالم15630142022088067

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات470.0اعدادية ام ايمن للبناتادبينور الهدى عباس حسين علي15631142022134075

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات470.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيزهراء فؤاد عبد زيد15632102022094023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات470.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبينوره فراس عداي حمادي15633112022073073

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات470.0ثانوية الرباب للبناتادبيبتول سعيد سلمان حسون15634152022052004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات470.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيميالد نبيل عكيدي عبد15635102022084029

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات470.0اعدادية الفداء للبناتادبيسجى مصطفى عباس عبد15636142022100058

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات470.0ثانوية الصباح االهلية للبناتادبينورس رياض ياسين ورد15637142022132015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات470.0اعدادية النعيم للبناتادبيسكينة سعدون ذجر شندي15638142022073078

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات470.0اعدادية الفرح للبناتادبيفاطمه محمد عباس محمود15639142022125026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات470.0ثانوية ام الكتاب للبناتادبيكوثر حمد هللا عايد خلخال15640262022140012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات470.0اعدادية المهج للبناتادبينهال حسن صبري جاسم15641142022102099

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات470.0ثانوية الحكمة للبناتادبينور ناصر فليح حسن15642102022107041

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات470.0ثانوية االمال للبناتادبيهبه رعد عبد حمود15643142022108065

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات470.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيساره احمد مطر نزال15644142022139026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات469.0اعدادية االخالص للبناتادبينور عادل سلمان داود15645112022112149
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات469.0ثانوية سومر للبناتادبيمريم عبد الكاظم نجاح بنيان15646142022072089

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات469.0ثانوية االصالة للبناتادبيشهد محسن عبد محمد15647112022083029

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات469.0ثانوية الميار المسائية للبناتادبيزهراء حسين خالد ناصر15648112022221013

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات469.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبينبأ عباس جبار حسين15649152022049082

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات469.0ثانوية االعتماد للبناتادبيزهراء عمار ظاهر ياسين15650142022191027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات469.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيسجى عبد السالم محمد عبود15651112022128021

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات469.0ثانوية المسك للبناتادبيبراء بادي فرحان عطشان15652142022119007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات469.0اعدادية البطولة للبناتادبيرنا فالح حسن زغير15653102022110049

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات469.0اعدادية ام القرى للبناتادبيضحى احمد حنون سهر15654142022079096

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات469.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيعذراء كريم فرج عتبي15655112022099039

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات469.0اعدادية الكرامة للبناتادبيبراء خالد فيصل محمد15656142022111008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات469.0ثانوية البواسل المختلطةادبيغفران حازم حسين علوان15657232022174017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات469.0اعدادية االخالص للبناتادبينور محمد حسون سلمان15658112022112152

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات469.0ثانوية الوطن للبناتادبيضحى عالء عراك ابراهيم15659192022257028

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات468.0اعدادية الماثر للبناتادبيبتول عصام حسن كشيش15660152022051023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات468.0ثانوية الوفاق للبناتادبيرسل عامر مهدي صالح15661122022103020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات468.0اعدادية المستقبل للبناتادبيرقية اكرم عبد هللا محمود15662112022101024

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات468.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيسما محمد داود سالم15663142022066029

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات468.0اعدادية العقيلة للبناتادبيغدير لفته محمد شخناب15664152022040088

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات468.0ثانوية الميسرة للبناتادبيساره هابان رعد خضير15665112022139012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات468.0اعدادية صفية للبناتادبيبنين عباس سايد جحيل15666142022075039

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات468.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيدعاء هشام سعدون محميد15667232022119023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات468.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيداليا اياد ايوب ساقي15668102022106013

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات468.0ثانوية الفيحاء للبناتادبيعذراء قاسم عدنان عبد هللا15669132022084019

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات468.0اعدادية المهج للبناتادبيفاطمه ماجد علي شمخي15670142022102074

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات468.0ثانوية االصالة للبناتادبياستبرق عماد خضير عباس15671112022083002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات467.0ثانوية االصالة للبناتادبيهديل ماهر يونس نوفل15672112022083051

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات467.0اعدادية حماة للبناتادبينور عثمان شمسي ماجد15673112022084161

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات467.0اعدادية زينب للبناتادبيطيبه عبد الحسين كرم نايف15674142022110115

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات467.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرويده كنعان جبار مرهش15675102022109055

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات467.0اعدادية ام القرى للبناتادبياميمه يوسف عباس عبيد15676142022079012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات467.0الخارجياتادبيمنار يحيى محسن علي15677112022401183

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات467.0اعدادية االزدهار للبناتادبيتقى يحيى مظهر صالح15678122022090022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات467.0ثانوية الفضائل للبناتادبيايه علي جبار مسلم15679142022083005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات467.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيدعاء خالد بندر خليوي15680122022016007
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات467.0اعدادية صفية للبناتادبيزينب زياد خلف بني15681142022075132

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات467.0ثانوية عدن للبناتادبيتبارك عالء احمد خضير15682112022094014

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات467.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيرقيه خلف علي جاسم15683142022143023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات466.0اعدادية االستقامة للبناتادبيفاطمة كريم جاسم عداي15684152022058065

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات466.0ثانوية االصالة للبناتادبيشهد اياد محمد سرحان15685112022083028

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات466.0ثانوية الفردوس للبناتادبيرهف أصف عز الدين احمد15686102022090017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات466.0اعدادية البتول للبناتادبيهند جاسم محمد حسين15687112022072143

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات466.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبييقين نعمه مأذي مذكور15688152022046092

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات466.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيطيبة قاسم شالل سعدون15689112022068041

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات466.0الخارجياتادبيتبارك ناصر حمد حسين15690112022401040

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات466.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيمريم عليوي هاشم عذاب15691112022095091

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات466.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزينة هشام سعدون محميد15692232022119039

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات466.0ثانوية الحضر للبنينادبيمروة حميد رخيص مزعل15693122022035004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات466.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيسمر وسام محمد عباس15694142022139029

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات466.0اعدادية هند للبناتادبيمها احمد خليل كريم15695112022079032

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات465.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيرقيه علي خليل ابراهيم15696142022225013

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات465.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيمريم عبد الجليل خلف صالح15697112022068054

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات465.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبياسيل رائد احمد جاسم15698112022150003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات465.0اعدادية البطولة للبناتادبيزبيده ياسر محمد عليوي15699102022110051

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات465.0ثانوية الوهج للبناتادبيابتسام علي عجاج محمد15700142022116001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات465.0ثانوية االمال للبناتادبيسلوى حسن مرزوك جاتو15701142022108037

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات465.0اعدادية النصر للبناتادبينرجس يوسف جواد حنش15702122022112107

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات465.0الثانوية الشرقية للبناتادبينور فراس عبد الكريم محمد علي15703142022097030

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات465.0اعدادية الرميلة للبناتادبيزهراء جمعه شمخي دهش15704152022044032

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات464.0اعدادية الكوثر للبناتادبيتبارك علي عبد المنعم نايف15705262022083008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات464.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيفاطمه صاحب شهيد حسين15706252022089049

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات464.0ثانوية االخالص للبناتادبيهند وليد جون مشكور15707122022099084

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات464.0اعدادية المهج للبناتادبيسجى عبد الكريم سعود مناحي15708142022102050

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات464.0اعدادية اجنادين للبناتادبيرويده رائد عبد هللا محمد15709102022120024

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات464.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيجنان عالء عبد فياض15710112022136017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات464.0ثانوية االخالص للبناتادبيزهراء غازي مسلم معلى15711122022099033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات464.0ثانوية الفردوس للبناتادبيرغده مجيد فيصل مجيد15712102022090015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات464.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيايه بالل علي مصطفى15713122022096009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات464.0اعدادية رفيدة للبناتادبيبنين رزاق شمشون نمر15714112022106012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات464.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيتبارك محمود ابراهيم غثيث15715112022218007
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات464.0اعدادية البصرة للبناتادبيطيبة فاضل هادي فرحان15716112022109040

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات463.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيوجدان جاسم زغير عبد نور15717142022066057

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات463.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيرقيه طالل كاظم جواد15718112022114016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات463.0اعدادية الماثر للبناتادبيبنين تحسين علي حسين15719152022051028

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات463.0ثانوية السجود للبناتادبيبنين صالح حسن حميد15720142022065008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات463.0ثانوية الزهور للبناتادبيضحى محمد علي احمد15721112022078033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات463.0اعدادية حماة للبناتادبيزينب جبار عراك علي15722112022084082

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات463.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرسل صبري شالل إسماعيل15723102022109044

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات463.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيأسراء رياض كريم جبر15724152022046002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات463.0اعدادية التقى للبناتادبينور محمد صبر جرو15725112022071104

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات463.0ثانوية الدورة األهلية للبناتادبيطيبه احمد سامي عبد هللا15726112022093004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات463.0اعدادية زينب للبناتادبيبنين احمد سعد سلمان15727142022110026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات463.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيعائشه عماد شاكر نجف15728112022128026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات462.0اعدادية المستقبل للبناتادبيتبارك احمد سامي عبود15729112022101016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات462.0ثانوية البواسل المختلطةادبيسجى سليم عطيه عباس15730232022174014

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات462.0اعدادية رقية للبناتادبيهدى اياد سلمان هزاع15731112022069036

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات462.0ثانوية االالء للبناتادبيندى يوسف ياس احمد15732112022130017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات462.0اعدادية عدن للبناتادبيزهراء خالد توفيق عكله15733132022106038

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات462.0ثانوية االبتهال للبناتادبيزهراء حميد عبد العباس علي15734142022069025

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات462.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيغصون عبد الرزاق زيدان نهاب15735262022072038

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات462.0ثانوية الربيع للبناتادبيدعاء نعمة خميس عذافة15736122022081008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات461.0الخارجياتادبينها حسن محمد حسن15737142022401189

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات461.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيروزا تحسين علي سلمان15738142022067063

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات461.0ثانوية السدة للبناتادبيايه حسين كاظم عباس15739232022110007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات461.0ثانوية االنوار للبناتادبيكوثر عبد الكاظم لفته غشيم15740122022104036

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات461.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيتبارك باسم محمد محمود15741142022066007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات461.0اعدادية صفية للبناتادبيرغد علي حسين خضير15742142022075086

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات461.0اعدادية بلقيس للبناتادبيرفل رعد حسن منصور15743142022140016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات461.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيهبة اسماعيل نجم مخيف15744112022068071

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات461.0اعدادية الشيماء للبناتادبيرقيه فالح هادي محمود15745122022098026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات461.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيآيات رحيم سعيد عزيز15746112022089001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات461.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيرغد فالح حسن ذياب15747112022128013

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات461.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيعذراء هالل اليذ حسين15748142022146025

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات460.0ثانوية الفضائل للبناتادبيمريم عبد الزهرة حميدي كطين15749142022083048

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات460.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيزينه اياد شاكر نجف15750112022128018
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات460.0اعداديه االنوار للبناتادبيغصون عباس مهدي راضي15751112022085035

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات460.0اعدادية اجنادين للبناتادبياستبرق علي سمير عبد15752102022120003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات460.0ثانوية الربيع للبناتادبياديان خالد نجم عبد هللا15753122022081001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات460.0اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء نور عبد الكريم علي15754122022098038

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات460.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيداليا محمود توفيق فائز15755142022134028

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات460.0اعدادية التضحية للبناتادبيمريم محمد زغير لعيبي15756122022091036

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات460.0ثانوية البواسل المختلطةادبيايات مهدي محمد مطر15757232022174002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات460.0اعدادية المهج للبناتادبيمروة علي جبر عبيد15758142022102081

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات460.0ثانوية الصمود للبناتادبيصفا علي جواد حمد15759142022101022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات460.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيمريم عايد خيال كاظم15760262022072046

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات460.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبياسماء عبد الرزاق علي عبد الرزاق15761112022215001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات460.0ثانوية االسراء المختلطةادبيدعاء شعالن محمد مخيلف15762112022169001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات460.0اعدادية رفيدة للبناتادبيقمر الزمان حسين محمد حسن15763112022106054

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات460.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينور جاسم عبد سرحان15764112022076114

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات460.0ثانوية الرباط للبناتادبيبنين غالب صاحب خضير15765112022121017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات459.0الخارجياتادبيايالف فالح عبد الحسين علي15766112022401028

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات459.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيبان محمد منصور غضبان15767152022045015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات459.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيزينب نجم عبد هللا خضر15768222022168031

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات459.0ثانوية تبوك للبناتادبينبأ محمود نجم حمادي15769112022102053

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات459.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيبيداء طالب كاظم عناد15770112022095025

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات459.0اعدادية الفيحاء للبناتادبينقاء كريم جبر الزم15771152022048112

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات459.0اعدادية الكرامة للبناتادبيرقيه رعد محمود سلوم15772132022101024

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات459.0اعداديه االنوار للبناتادبياية عماد خضير حسين15773112022085007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات459.0ثانوية االبتهال للبناتادبيريام رعد بالسم تايه15774142022069023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات458.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبياسراء عبد الزهرة صدام حنين15775142022139003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات458.0اعدادية المهج للبناتادبيزهراء فراس ناصر حسين15776142022102037

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات458.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيهبة قاسم حمادي موسى15777112022104071

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات458.0اعدادية الفداء للبناتادبيرغد راضي عبد الحسين مرزه15778142022100028

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات458.0ثانوية الفردوس للبناتادبيسجى اياد عبد القادر عبد15779102022090022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات458.0اعدادية الياقوت للبناتادبينور خليل مخلف حمد15780192022246041

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات458.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء كريم حسين علي15781152022047053

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات458.0اعدادية النعيم للبناتادبينور الهدى قاسم مطر خليفه15782142022073123

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات458.0ثانوية دجلة للبناتادبيتيجان اكرم عبد الجبار ابراهيم15783102022095024

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات458.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيحنين دهام عبد هللا عطشان15784142022222020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات458.0ثانوية االبتهال للبناتادبيشهد فؤاد احمد عبد هللا15785142022069039
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات458.0ثانوية الرحاب للبناتادبيهيام حنتوش شرموط نجم15786112022148027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات458.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيبنين ستار نعيس ثابت15787262022135003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات458.0اعدادية التسامح للبناتادبينبأ فوزي مجبل علوان15788142022076124

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات457.0اعدادية الرباب للبناتادبيريام جميل محيسن بريدي15789122022125050

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات457.0ثانوية الكوثر للبناتادبيبنين مهدي حسن مالح15790132022122008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات457.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيشهد سلمان حمزه جديع15791102022109074

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات457.0ثانوية سومر للبناتادبييقين علي حنش شرهان15792142022072121

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات457.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيصابرين خالد عبد فرحان15793102022109079

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات457.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيساره احمد رحمان شيرمامي15794142022099043

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات457.0اعدادية بلقيس للبناتادبيآيه عباس كاظم محمود15795142022140005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات457.0ثانوية بنت الهدى للبنات- الوقف الشيعيادبينور محمد محسن نزال15796262022073016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات457.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيسارة فرحان حامد عطية15797142022092029

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات457.0الخارجياتادبيرهام والء الدين حسين فرحان15798142022401082

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات457.0اعدادية رفيدة للبناتادبيحنين رعد نعمه شريده15799112022106016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات457.0اعدادية التضحية للبناتادبيمينا عدي فاضل عبد الحسين15800122022091038

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات457.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيتبارك ضياء حسن بحون15801112022095029

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات457.0اعدادية البطولة للبناتادبياسماء احمد زيدان خلف15802102022110012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات456.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبينور عماد عاشور شاكر15803112022075049

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات456.0اعدادية النصر للبناتادبيشهد ادريس جواد عاشور15804122022112073

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات456.0ثانوية االصالة للبناتادبياسيا رحيم جاسم محمد15805112022083003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات456.0اعداديه االنوار للبناتادبيايه محمد عبيس سعود15806112022085009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات456.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزينب عالوي كزار شهد15807142022088046

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات456.0اعدادية العزيزية للبناتادبيديار كاظم عزيز محمد علي15808262022110008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات456.0اعدادية رفيدة للبناتادبيمريم خالد بشير مجيد15809112022106056

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات456.0اعدادية صفية للبناتادبيسرى يونس مجيد داود15810142022075161

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات456.0ثانوية المعرفة للبناتادبيسمر باسم مظلوم صالح15811112022133027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات456.0اعدادية جرير للبناتادبيزينب غازي حسين علي15812122022089040

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات456.0اعدادية العقيلة للبناتادبيكلثوم رعد جبار نعمه15813152022040105

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات456.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتادبيساره سالم شهاب جاسم15814122022084010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات456.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيسماح سعدون محيسن حميد15815152022053044

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات456.0الثانوية الشرقية للبناتادبيياسمين امير جاسم كريم15816142022097033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات455.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبينيران حسين حسن سلمان15817142022122028

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات455.0اعدادية البيان للبناتادبيبنت الزهراء محمد طالب هاشم15818102022096022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات455.0ثانوية عائشة للبناتادبيايه فؤاد عبد هللا خضير15819112022082006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات455.0اعدادية رفيدة للبناتادبيسرى علي جبار عبد هللا15820112022106036
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات455.0ثانوية المعرفة للبناتادبيحال فارس شالل فياض15821112022133010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات455.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتادبيسجى عماد جاسم محمد15822142022147005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات455.0اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء حسين عويد خميس15823262022083020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات455.0ثانوية زبيدة للبناتادبيرؤى جبار زاير عامر15824112022108032

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات455.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيتقوى حامد محمود احمد15825112022150008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات455.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيعسل فؤاد سليم حسن15826122022134116

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات455.0ثانوية االمال للبناتادبيزهراء حسين عطيه طه15827142022108024

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات455.0اعدادية النجاة للبناتادبيتبارك جميل فرج ماهي15828152022042013

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات455.0ثانوية العزيزية المسائية للبناتادبيزينب علي ابراهيم طخاخ15829262022252012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات455.0ثانوية االعتماد للبناتادبيليلى رشك جبار عويد15830142022191053

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات455.0ثانوية الرباط للبناتادبيوالء ماجد طعمه عيسى15831112022121066

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات455.0ثانوية عدن للبناتادبيايالف عبد جاسم سلمان15832112022094008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات455.0ثانوية الشجيرية للبناتادبيايمان سعدون تركي مطلب15833262022125009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات454.0الخارجياتادبيامنه زهير كاظم امنسف15834122022401012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات454.0اعدادية االخالص للبناتادبيهديل احمد باني كاظم15835112022112166

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات454.0ثانوية حطين للبناتادبينادين محمد حسين علي15836102022079026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات454.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيسجى هادي خضير عباس15837112022111027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات454.0اعدادية المهج للبناتادبيعذراء محمد علي عذاب15838142022102064

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات454.0ثانوية الصمود للبناتادبينرجس حسين كاظم عبيد15839142022101033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات454.0اعدادية الماثر للبناتادبينبأ حسن مطر مسلم15840152022051128

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات454.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيسرى عقيل مشعل سليمان15841102022094028

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات454.0اعدادية االخالص للبناتادبينور عمار سفيح ظاهر15842112022112151

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات454.0ثانوية الشفق للبناتادبيسجى محمد قاسم بنيان15843112022117036

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات454.0الخارجياتادبيرسل حيدر قاسم محمد15844132022401064

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات454.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيزينب رعد احمد خميس15845112022061025

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات454.0ثانوية بلقيس للبناتادبيايه هادي سعد جاسم15846112022191003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات454.0اعدادية بلقيس للبناتادبيايه احمد شاكر علي15847142022140007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات454.0اعدادية جرير للبناتادبيبتول حمدي علي حسون15848122022089006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات454.0اعدادية البيان للبناتادبيفاطمه عدنان جبار عباس15849102022096075

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات453.0اعدادية البطولة للبناتادبيحوراء أحمد جبار خلف15850102022110040

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات453.0اعدادية البطولة للبناتادبيقمر قيس ابراهيم علوان15851102022110093

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات453.0ثانوية فدك للبناتادبيزينب عادل عبد الرضا سواك15852142022070054

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات453.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيضحى جمال وشك عويص15853142022088058

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات453.0اعدادية العقيلة للبناتادبيرفاه ناصر جبار زبون15854152022040036

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات453.0اعدادية ام ايمن للبناتادبينور الزهراء ناظم لطيف علوان15855142022134073
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات453.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيورود مجيد علي فياض15856112022068075

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات453.0اعدادية عائشة للبناتادبيزينب محمد هلول جبر15857142022074052

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات453.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيميس حازم رحيم محمد15858112022136082

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات453.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيداليا محمد عبد الكريم محمد15859112022095041

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات453.0اعدادية الياقوت للبناتادبيلطيفة يحيى شاكر محمود15860192022246031

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات452.0ثانوية الرافدين للبناتادبيطيبه علي احمد حياوي15861132022095028

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات452.0ثانوية المعرفة للبناتادبيمريم حميد سعود عبد هللا15862112022133041

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات452.0ثانوية وهران للبناتادبينبأ عامر كامل ناجي15863112022115020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات452.0ثانوية فدك للبناتادبيزينب عباس علي عاتي15864142022070055

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات452.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيفاطمة محمد فاضل مزعل15865142022088076

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات452.0اعدادية النعيم للبناتادبيهجران عبد االمير حبيب حيدر15866142022073134

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات452.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيفاطمة ابراهيم محمد حسن15867112022068049

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات452.0ثانوية الشفق للبناتادبيفاطمه كاظم خلف زناد15868112022117049

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات452.0ثانوية نور العلم للبناتادبيسبأ احمد خليف حميان15869112022118019

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات452.0اعدادية االخالص للبناتادبيرحاب رياض عبد الحمزة جبر15870112022112049

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات452.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيرسل علي عبد المنعم حنتوش15871262022126033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات452.0ثانوية الخليج العربي للبناتادبيرهام ياس خضير عباس15872142022135010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات451.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيمريم زياد خلف حمود15873112022067054

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات451.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيطيبه مؤيد عباس عياش15874122022096034

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات451.0اعدادية ام القرى للبناتادبيزينب فايق اسماعيل حمود15875142022079074

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات451.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيديما جاسم محمد عنان15876102022141013

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات451.0اعدادية صفية للبناتادبيرقية عادل علي حسين15877142022075088

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات451.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيآيه قاسم حمزه عبد الحسين15878122022087005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات451.0اعدادية ام القرى للبناتادبيريهام رضا علوان احمد15879142022079060

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات451.0اعدادية صفية للبناتادبييقين هادي محسن جرخي15880142022075260

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات451.0ثانوية االصالة للبناتادبيسميه حسين علوان عبد15881112022083026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات451.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيشذى حسين محمود عبد هللا15882112022158004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات451.0اعدادية االمال للبناتادبيايالف محمود محمد سلمان15883112022070007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات451.0ثانوية االخيضر للبناتادبينبا جواد ديج رسن15884122022116032

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات451.0اعدادية الرميلة للبناتادبيهند كريم واشي زناد15885152022044107

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات451.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيزهراء سامح تركي عطيه15886112022089033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات451.0ثانوية القدس المختلطةادبيثريا كريم اسمر سويدان15887112022168002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات451.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياسماء كاظم حسن والي15888122022134006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات451.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيكولناز سالم ابراهيم علي اكبر15889152022080111

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات450.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزهراء علي عطية صاحب15890142022088032
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات450.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيرابعه مشعان كامل طلب15891112022068019

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات450.0الخارجياتادبيغفران كاظم رزوقي ياسين15892112022401161

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات450.0اعدادية صفية للبناتادبيهند عبد العزيز يحيى سلمان15893142022075255

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات450.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزهراء سعدون حسن مشجل15894152022053023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات450.0اعدادية النجاة للبناتادبيتبارك رياض حبيب درباش15895152022042014

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات450.0اعدادية اجنادين للبناتادبيمنار مؤيد كاظم احمد15896102022120056

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات450.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزهراء رحيم زغير خلف15897142022088030

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات450.0اعدادية الكوثر للبناتادبيمنار حسن ساجت عبطان15898262022083041

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات450.0ثانوية المعرفة للبناتادبيعلياء وليد خالد محمد15899112022133034

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات450.0اعدادية الشعب للبناتادبيمريم علي حسين حسن15900132022098145

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات449.0اعدادية الفداء للبناتادبيزهراء صالح فرحان دهش15901142022100041

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات449.0ثانوية االصالة للبناتادبيتبارك عامر عبيد صكر15902112022083010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات449.0الخارجياتادبيعلياء حسين انصيف جاسم15903122022401105

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات449.0ثانوية الصمود للبناتادبيشهد وسام احمد محمد15904142022101021

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات449.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيزينب معن حوت علي15905102022109065

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات449.0ثانوية سومر للبناتادبيسجى باسم حاجم سلطان15906142022072053

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات449.0اعدادية المستقبل للبناتادبيرقية عدنان كريم حسن15907112022101025

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات449.0اعدادية العزة للبناتادبيزينب محمد حسن عبد هللا15908122022118031

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات449.0ثانوية الخليج العربي للبناتادبيزهراء عباس عبد الرضا حمد15909142022135012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات449.0ثانوية السعادة للبناتادبياصاله هيثم علي ساجت15910142022120002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات449.0اعدادية هند للبناتادبيشهد طالب حمد جاسم15911112022079022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات449.0اعدادية زينب للبناتادبياسماء صالح ناصر بوري15912142022110012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيساره محمد نايف ناصر15913132022123022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيعذراء ناصر ورد زري15914152022055062

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتادبيهديل نهاد محمود صالح15915142022199009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0الخارجياتادبيرنا ظافر زكي جسام15916112022401074

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0اعدادية زينب للبناتادبيآيات حيدر جبر عليوي15917142022110002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيحنين مستقبل قاسم زامل15918152022053012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0اعدادية صفية للبناتادبيهبه عبد االمير كاظم عناد15919142022075249

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0ثانوية عائشة للبناتادبيياسمين رياض مسلم محمد15920112022082037

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0اعدادية النعيم للبناتادبيفاطمه رحيم عليوي زغير15921142022073099

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0اعدادية االخالص للبناتادبيمنار ضياء باهض حنظل15922112022112137

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0اعدادية رقية للبناتادبيدموع عادل شاكر خضير15923112022069015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0اعدادية التعاون للبناتادبيهدى بسام مهدي محمود15924112022105081

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0اعدادية البسالة للبناتادبيفاطمة ابراهيم جاسم طاهر15925132022092055
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزهراء محمد فرج لفتة15926112022136037

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0اعدادية صفية للبناتادبيسجى نزار خضير فنجان15927142022075158

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيزهراء عباس حميد بخيت15928142022124029

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0ثانوية التألف للبناتادبيشذى عبد الكريم محمد عيسى15929102022133039

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0اعدادية االخالص للبناتادبياستبرق امير حسن محسن15930112022112004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0ثانوية سومر للبناتادبيوسن سهيل خير هللا بطي15931142022072119

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيفاطمه قاسم جاسم كلمامي15932152022054072

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0ثانوية الرباط للبناتادبياطياف جليل طراد محمد15933112022121006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0اعدادية الفاروق للبناتادبيايه ياسر عبد الكريم حمود15934102022119009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيمنار مازن جبار محمود15935142022143058

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0ثانوية دجلة للبناتادبيهبه فاضل عيدان خميس15936102022095075

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0ثانوية التألف للبناتادبيزهراء صبيح غني جنزيل15937102022133027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيآيات محمد هليل شميل15938152022049001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0اعدادية صفية للبناتادبيكوثر بالسم عالوي بساس15939142022075200

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0ثانوية البسملة للبناتادبيصفا عباس عبيد محسن15940112022135020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه عامر جواد نزار15941112022076091

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيتبارك صالح جاسم محمد15942112022089017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0ثانوية عرفات المختلطةادبييقين حمزه علي سلمان15943232022161007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0ثانوية االمال للبناتادبيام سلمه حامد سلطان مجيد15944142022108002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0اعدادية التضحية للبناتادبياسراء سمير حسين صالح15945122022091002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0اعدادية المهج للبناتادبيمريم نعمه حمود علي15946142022102091

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0ثانوية حطين للبناتادبيمريم قاسم حسين شغيت15947142022068033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0ثانوية العقيدة للبناتادبيايالف علي حسن شبيب15948112022074009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0ثانوية االسراء المختلطةادبيفيحاء خليفة احمد عبد عون15949112022169004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0اعدادية التسامح للبناتادبيحوراء احمد عباس فاضل15950142022076031

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0ثانوية الوطن للبناتادبيسجى مظهر فليح حسون15951192022257025

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيامالي ياسر سلمان عبيد15952112022099002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبياسراء علي مربد مرهج15953142022225004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات446.0ثانوية الرباط للبناتادبيبصائر ناصر حسين محمود15954112022121013

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات446.0ثانوية التجدد للبناتادبيمريم باسم محمد ابراهيم15955122022120019

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات446.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيرسل فراس طالب هاشم15956112022136027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات446.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيتبارك حسين سلمان فاضل15957122022087020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات446.0ثانوية اسماء للبناتادبيحوراء هشام علي نايف15958112022100009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات446.0ثانوية البواسل المختلطةادبيعفراء انور مطر كرير15959232022174016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات446.0ثانوية الشمائل للبناتادبيسجى حسين علي جاسم15960142022109039
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات446.0ثانوية مؤتة للبناتادبيزهراء فواد عباس جواد15961112022116016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات446.0اعدادية حيفا للبناتادبيطفوف عالء فاضل منصور15962232022122037

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات446.0ثانوية معصومة للبناتادبيبثينة قاسم عباس خليوي15963142022113005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات446.0ثانوية كصيبة المختلطةادبياالء كامل زغير شيحان15964262022173001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات446.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيفاطمه جعفر احمد المراد15965152022055064

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات446.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيزينه يونس خضير نزال15966102022109067

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات446.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرحمه اسعد هادي باقر15967112022076033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات446.0اعدادية التقى للبناتادبيزهراء بشير محيسن كاظم15968112022071045

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات446.0اعدادية التعاون للبناتادبيحوراء عامر سعيد هاشم15969112022105017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0اعدادية الكوثر للبناتادبيفاطمه علي ورور يوسف15970262022083036

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0اعدادية عائشة للبناتادبيغدير صادق حسين ساجت15971142022074070

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزهراء ياسين يوسف جعفر15972112022136039

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0اعدادية ام القرى للبناتادبيفاطمه ليث حاتم خلف15973142022079111

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0اعداية المعراج للبناتادبيسجى جاسم مصطاوي حمادي15974102022113038

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0ثانوية البارئ للبناتادبيطيبه حسام حامد محمد15975112022119015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0اعدادية جرير للبناتادبينور خالد مصطفى صادق15976122022089057

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيزينه سعد فيصل وفيق15977122022096026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0ثانوية الجامعة للبناتادبيسرى ثائر ابراهيم لفته15978102022091019

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0اعدادية عشتار للبناتادبيتماره محمود جاسم نوفل15979232022125009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0ثانوية الميسرة للبناتادبيغصون خالد محمد احمد15980112022139018

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0اعدادية العامرية للبناتادبينبأ فاضل علي حمدان15981102022118056

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0ثانوية الوطن للبناتادبيسبأ عماد ابراهيم صالح15982192022257023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات444.0اعدادية المستقبل للبناتادبيرسل اسامة عبد هللا فهد15983112022101023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات444.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيسالمة محمد علي حمزة15984112022095063

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات444.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب عباس حسن صيهود15985142022140026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات444.0اعدادية التسامح للبناتادبيزهراء عيسى زامل عوده15986142022076063

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات444.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيايفان زياد مهدي كاظم15987142022193006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات444.0ثانوية البارئ للبناتادبيرانيا عادل ناجي ذياب15988112022119005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات444.0اعدادية الروابط للبناتادبيختام وليد عبد الخالق مهدي15989192022229019

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات444.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيرسل رفعت ناصر خلف15990142022122008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات444.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيغفران عدنان عباس نذير15991112022068048

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات444.0ثانوية الصمود للبناتادبيجنان وسام سليمان خلف15992142022101006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0ثانوية الرباب للبناتادبيفاطمه قاسم خربيط خيون15993152022052026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينور محمد فرج مزعل15994152022050108

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0ثانوية االخيضر للبناتادبيجنان محمد مطشر كاظم15995122022116009
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبينبأ رياض زامل ناتغ15996142022136072

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0ثانوية االصالة للبناتادبيسجى قاسم علي حتروش15997112022083024

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0اعدادية الرباب للبناتادبيدانية فريد كاظم مالي15998122022125036

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء عادل عبد الغني حسن15999102022096047

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0ثانوية االعتماد للبناتادبينرجس حسين عباس عبادي16000142022191059

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0الخارجياتادبيهاجر صالح جاسم محمد16001232022401132

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0اعدادية حماة للبناتادبيتيسير فرحان عبادي فرحان16002112022084037

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيهاله خالد عبد الساده امسلم16003152022049087

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيتبارك علوان طالع حسين16004112022128007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيايات فوزي حسين داخل16005142022146004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0ثانوية النهروان المختلطةادبيدنيا قاسم حسن درب16006232022181002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيحوراء هادي سهيل عليوي16007262022112009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0ثانوية عائشة للبناتادبيهديل قاسم عبد جاسم16008112022082036

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيزينب حامد رشيد حسن16009112022150015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0اعدادية التقى للبناتادبينبأ يحيى جاسم محمد16010112022071098

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0اعدادية التسامح للبناتادبيزينه حيدر مجيد عبود16011142022076073

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0ثانوية زبيدة للبناتادبينور حيدر غازي حسن16012112022108090

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيسجى عادل عبيد محيميد16013112022068034

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيسميه حسين سلطان جبر16014112022128023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0اعدادية المسرة للبناتادبيايات كامل محمد اطويرش16015152022041008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيدالل رعد عبد العزيز عبد الرزاق16016102022084009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0الخارجياتادبيحنين علي حسين عاصي16017112022401046

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0اعدادية حماة للبناتادبيتبارك محمد حسين محمود16018112022084032

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0اعدادية الناصرة للبناتادبيحور عين جبار حديد هدهود16019142022133020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحوراء حيدر عبد الحسين طاهر16020112022076027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0الخارجياتادبيايناس محمد عبدهللا نايف16021112022401033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيرسل فائز جواد كاظم16022112022095046

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0ثانوية ذات العيون للبناتادبينورس عبد الرحمن عباس علوان16023112022104069

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيزينه محمد عبد هللا عبد الواحد16024112022061028

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0اعدادية االصيل للبناتادبيزينب حيدر رعد مرتضى16025112022064032

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيسوالف اسماعيل نجم مخيف16026112022068036

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمأب علي رحيم سفيح16027112022076101

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0ثانوية االصالة للبناتادبينجوى ساجد عجمي علي16028112022083044

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0ثانوية البارئ للبناتادبيرسل علي ظاهر محمد16029112022119007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0ثانوية البهجة المختلطةادبيمروه حسين العيبي صالح16030262022167009
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيورود حميد حاتم وريد16031142022143069

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0الخارجياتادبيزهراء ثامر محسن عطيه16032112022401087

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيغزة زيارة جاسم عطية16033142022088061

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0اعدادية النعيم للبناتادبيشيماء عباس زويد كرم16034142022073082

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0ثانوية الكوثر للبناتادبيغفران محمد لفته خليفه16035132022122027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات441.0ثانوية باب العلم للبناتادبيام البنين حيدر ابراهيم جاسم16036122022123002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات441.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيدالل سلمان عبد السادة هاشم16037112022218013

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات441.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيفاطمه حسن ثابت فهد16038102022099027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات441.0ثانوية االصالة للبناتادبيريم عدنان ابراهيم دخيل16039112022083017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات441.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيطيبه سعد صاحب خماس16040142022071051

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات441.0اعدادية االزدهار للبناتادبيتقى عقيل حافظ ابراهيم16041122022090020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات441.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيبنين عيدان شراد كاظم16042262022126021

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات441.0ثانوية المربد المختلطةادبينسرين علي اسماعيل طحيمر16043112022152007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات441.0اعدادية صفية للبناتادبياسراء ماضي حسين كاظم16044142022075007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات441.0ثانوية فدك للبناتادبينور محمد عماد عبد المجيد16045142022070108

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات441.0اعدادية البطولة للبناتادبيايه عثمان شعالن صبر16046102022110024

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات441.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيفاطمه عبد الوهاب وليد حميد16047112022073057

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات441.0اعدادية جرير للبناتادبيحوراء هاشم علي حسن16048122022089017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات441.0اعدادية ام القرى للبناتادبيفاطمه الصغرى كمال محسن بجاي16049142022079106

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات441.0ثانوية االعتماد للبناتادبيحوراء فاضل جاسم محمد16050142022191019

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات441.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبينرجس علي جعفر سلمان16051152022055076

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات441.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيساره حاتم كريم عبد الرضا16052152022045063

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات441.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيتبارك عماد جويد حسين16053262022126025

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات441.0اعدادية الفردوس للبناتادبيرقيه شاكر موسى مولى16054132022118040

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات441.0ثانوية باب العلم للبناتادبيعلياء عباس فاروق احمد16055122022123020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات440.0اعدادية النعيم للبناتادبيفاطمه هادي مطلك عويد16056142022073106

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات440.0اعدادية االنفال للبناتادبيرفل شاكر محمود حسن16057102022101033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات440.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيرقيه جواد كاظم ماجد16058152022045034

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات440.0اعدادية صفية للبناتادبيزينه محمد شنين رشيد16059142022075144

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات440.0اعدادية البطولة للبناتادبيشهد صباح فاضل حسين16060102022110076

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات440.0ثانوية البسملة للبناتادبيزهراء محمد خضير صالح16061112022135014

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات440.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيهبة هللا كاطع جبار محيسن16062152022055082

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات440.0ثانوية االمال للبناتادبيفاطمه سليم عاشور نصر16063142022108047

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات440.0اعدادية العقيلة للبناتادبيزينب جواد كاظم جعفر16064152022040057

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات440.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرؤى فالح كامل حمزه16065142022067053
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات440.0اعدادية الكرامة للبناتادبيرقيه فاضل جبار لفته16066142022111017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات440.0ثانوية الشفق للبناتادبيهديل ثائر علي كاظم16067112022117062

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات440.0ثانوية االنوار للبناتادبيزينب حميد جاسم محمد16068122022104020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات440.0ثانوية االصالة للبناتادبيبدور صباح حسن جاسم16069112022083008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات440.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيمريم طه عجاج محمد16070112022089069

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات440.0ثانوية االبتهال للبناتادبيوسن كاظم حميد ظفير16071142022069058

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات440.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبينرجس محمد عباس جابر16072142022222091

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات439.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيمنتهى خلف لذيذ خويف16073132022105043

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات439.0اعدادية االمال للبناتادبيطيبه رياض عبود ذياب16074112022070055

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات439.0اعدادية الرباب للبناتادبيزهراء فاضل محمد صادق عبد الحسين16075122022125060

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات439.0ثانوية الكوثر للبناتادبياديان كاظم قاطع حسين16076132022122003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات439.0ثانوية حطين للبناتادبيحوراء عبد الحسين كاظم عليوي16077102022079006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات439.0ثانوية الزهراء للبناتادبيمريم كامل فاضل جاسم16078132022097031

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات439.0ثانوية االيالف للبناتادبيأمنه أيمن ابراهيم نعيمي16079102022104001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات439.0ثانوية االسكندرية للبناتادبينور حسن جاسم محمد16080232022094025

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات439.0ثانوية االصالة للبناتادبيمالذ مثنى احمد شحاذه16081112022083043

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات439.0ثانوية الطاهره للبناتادبينور عقيل كامل حامد16082112022098014

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات439.0ثانوية زبيدة للبناتادبيزهراء سعيد عناد خنجر16083112022108047

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات439.0ثانوية االالء للبناتادبيسجى شاكر حميد محمد16084112022130012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات439.0ثانوية المرتضى المختلطةادبياسيا حسين محمد جواد16085232022185001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات439.0اعدادية عدن للبناتادبيعال مازن عبد االمير محمد علي16086132022106059

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات439.0اعدادية الحفرية للبناتادبيزهراء فتاح عمهي فارس16087262022091030

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات439.0ثانوية الخضراء للبناتادبيايه حازم ابراهيم محمود16088102022089003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات439.0ثانوية معصومة للبناتادبيسرور هالل حجيل راشد16089142022113020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات439.0اعدادية النجاة للبناتادبيازهار احمد جمعه حسن16090152022042003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات439.0ثانوية تبوك للبناتادبيعذراء كاظم صاحب ضمد16091112022102035

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات438.0ثانوية الكوثر للبناتادبيبسمله رياض سعدون عبد16092132022122006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات438.0اعدادية االنفال للبناتادبيزينه ثامر نجم عبد هللا16093102022101043

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات438.0اعداية المعراج للبناتادبيمريم خالد ساير عواد16094102022113063

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات438.0اعدادية النيل للبناتادبيفاطمة محمد حسين صالح16095222022169034

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات438.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيزهراء ظافر عبد االمير حياوي16096142022139023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات438.0ثانوية النسرين للبناتادبيرسل سعد علي محمد16097132022129009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات438.0اعدادية النعيم للبناتادبيشيماء طه خيون قاسم16098142022073081

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات438.0ثانوية طيبة للبناتادبيكوثر سلمان فرمان محمد16099132022116031

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات438.0اعدادية الياقوت للبناتادبيردينه عبد الرزاق هالل رشيد16100192022246007
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات438.0اعداية الهدى للبناتادبيزينب عايد عبد علي سلمان16101142022077019

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات438.0اعدادية زينب للبناتادبيميالد كاظم حنون خليفه16102142022110156

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات438.0اعدادية صفية للبناتادبيروان ليث احمد مزيد16103142022075095

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات438.0ثانوية الرباط للبناتادبيرحاب حسن عزيز مريز16104112022121030

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات438.0ثانوية االنتصارات للبناتادبينور صادق محمد خليف16105262022072051

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات438.0ثانوية الحريري للبناتادبيلينا محمد مزهر علي16106142022137033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات438.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيرسل جاسم اسود حايف16107102022155006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات438.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيطيبه وليد ثامر مسلم16108142022067097

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات438.0ثانوية السعادة للبناتادبيزهراء عبد الكريم راضي موسى16109142022120018

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات438.0اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء رزاق خلف لفته16110142022073044

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات438.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيهبة فاضل محسن علي16111112022068072

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات438.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتادبيآيه مجيد حميد غربيل16112142022190001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات438.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبينريمان ثامر محمد حميد16113142022115076

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات438.0ثانوية شيخ سعد للبناتادبيايه موفق عطيه فياض16114262022145002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات438.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيضفاف ازهر عبد علي ناموس16115142022124043

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0اعدادية بلقيس للبناتادبيآيات سعد عبد الحسن مزعل16116142022140002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيفاطمه خلف اركان حسين16117102022099028

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيحال مركز قند سلمان16118222022424003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبيزينب هيثم احمد هتيمي16119122022171005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0اعدادية النجاة للبناتادبيغفران سالم منصور شذر16120152022042059

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء محمد رحيم عبد16121152022046043

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيعائشة صبري علي احمد16122152022050073

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0اعدادية الزبيدية للبناتادبيالهام سعود هاشم حمزه16123262022092004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيأم البنين عبد الكاظم زغير نعمه16124152022046007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0اعدادية االمال للبناتادبيهاجر حكيم جلوب كاظم16125112022070082

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيحوراء جواد كاظم شناوي16126122022085007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيلبنى سعد محمد عبد16127142022067116

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعهود محمد رحيم زبار16128112022158006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0اعدادية عدن للبناتادبيبتول علي قاسم صالح16129132022106015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0اعدادية صفية للبناتادبيرباب حسين حميد شدهان16130142022075079

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0اعدادية الرباب للبناتادبيمها فاضل عباس حسن16131122022125120

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0اعدادية صفية للبناتادبينور علي فتحي جابر16132142022075240

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيامنه عبد هللا فارس حسين16133112022063004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيبيداء محمد صاحب عبد الكاظم16134142022223011

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0اعدادية الشعب للبناتادبيابرار حميد جبار زبون16135132022098003
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيتقى حسن عمران موسى16136132022086011

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيساره محمد عطيه كيطان16137122022231038

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0اعدادية الماثر للبناتادبيزينب عدي حسين جبر16138152022051074

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0اعدادية الروابط للبناتادبيصفا وليد عبد الخالق مهدي16139192022229041

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0اعداديه االنوار للبناتادبيزهراء مصعب ابراهيم عبيد16140112022085019

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبينور محمد جاسم فالح16141142022088089

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم داود سلمان داود16142112022076106

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0ثانوية الحضارة للبناتادبيهديل توفيق محمود كاظم16143102022108052

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات437.0ثانوية الجامعة للبناتادبيسميه قيس سعدون فوزي16144102022091022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات436.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيطيبه علي بدري لفته16145152022053050

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات436.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيياسمين طاهر جوده مطر16146142022136083

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات436.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيسجى فريد ذياب عباس16147102022155014

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات436.0ثانوية الحضارة للبناتادبيسماء صالح عبد هللا سرحان16148122022135017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات436.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبيمريم هشام علي دلز16149182022352035

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات436.0ثانوية زبيدة للبناتادبيمريم حيدر قاسم عبد16150142022082026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات436.0اعدادية االخالص للبناتادبياية باسل عبد الخالق علوان16151112022112017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات436.0اعدادية االمال للبناتادبيامنيه باسم شكر عبد16152112022070004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات436.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيمالك جمال احمد دحام16153112022061043

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات436.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيفاطمه جبار ستوري عواد16154112022111031

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات436.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء عماد جعفر مهدي16155122022134071

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات436.0اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه حسين مطشر شبوط16156142022075189

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات436.0اعداية المعراج للبناتادبيرويده علي حسين عالوي16157102022113031

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات436.0ثانوية اسماء للبناتادبيسجى محمد حسين حسن16158112022100020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات436.0ثانوية الشمائل للبناتادبيسجى باسم محمد راضي16159142022109038

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات436.0ثانوية البتول المسائية للبناتادبيصابرين علي اسماعيل حمادي16160102022222024

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات436.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيرقيه ناظم كريم عبد16161262022112012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات436.0ثانوية الندى للبناتادبيمروة فؤاد عبد هللا فاضل16162142022302057

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات436.0اعدادية صفية للبناتادبيايات صباح سالم محمد16163142022075016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات436.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيرغد نهاد عبد الرزاق مصطفى16164102022099016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات436.0ثانوية عدن للبناتادبينور الهدى رائد محمود عيدان16165112022094090

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات436.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيبلقيس محمد صافي بديوي16166142022122005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات436.0اعداية المعراج للبناتادبيمروه سعد ابراهيم علي16167102022113061

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات436.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبيميقات كاظم علي حسين16168142022085012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات436.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيشهد صالح جميل عباس16169102022129017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0الخارجياتادبياسيل قاسم عبد الزهره داخل16170112022401013
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0اعدادية صفية للبناتادبييقين عبد الرزاق كاظم راضي16171142022075258

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0اعدادية زينب للبناتادبيعال شاكر محمد عالوي16172142022110119

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيامنة مقداد شريف محمد16173122022134011

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0اعدادية الرباب للبناتادبيزهراء اسماعيل خليل شمخي16174122022125053

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0اعدادية البتول للبناتادبيروان عبداالمير يوسف علي16175112022072048

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيتقى فاضل عباس حسن16176152022053010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0ثانوية العقيدة للبناتادبيفاطمه همام نجم عبد الحسن16177112022074054

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0ثانوية حطين للبناتادبينور الهدى زهير صالح ياسين16178142022068038

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0ثانوية الشفق للبناتادبيضحى رياض عبد النبي موزان16179112022117038

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0ثانوية الزهراء للبناتادبينور مصطفى هادي طرار16180132022097042

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0اعدادية الناصرة للبناتادبيسجى قاسم مصحب سبع16181142022133052

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرغد علي عبود مزبان16182142022115022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0اعدادية االصيل للبناتادبييشفين سعد عبد الرزاق حسين16183112022064072

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0ثانوية دجلة للبناتادبيوسن حسين علي مسعود16184102022095076

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0الخارجياتادبيسارة عبدالجليل حسين علوان16185102022401057

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0ثانوية ام الكتاب للبناتادبيشهد شريف جبر منشد16186262022140009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0اعدادية الرباب للبناتادبيمروه محسن جميل خضر16187122022125111

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0اعدادية زينب للبناتادبياالء قاسم كاشي عكبايه16188142022110015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0اعدادية المهج للبناتادبيعبير مشتاق عدنان محسن16189142022102063

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيختام فليح عوده حافظ16190132022111026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيمنار رسول علي زايد16191152022050095

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0ثانوية سومر للبناتادبيسجى حيدر عبد خلف16192142022072055

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0ثانوية المعرفة للبناتادبيرسل عبد الرحمن خلف جاسم16193112022133018

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيزينب صادق علي حسن16194122022085024

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0اعدادية المسرة للبناتادبيشيماء عامر فهمي منشد16195152022041041

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0اعداية المعراج للبناتادبينور احمد حسين اسماعيل16196102022113069

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0اعدادية التسامح للبناتادبيفاطمه سمير طاهر حسين16197142022076102

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيبيداء عادل شريف حسين16198262022126022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات434.0اعدادية العامرية للبناتادبياية سعد مهدي صالح16199102022118006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات434.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيفاطمة فالح جبار هاوي16200112022218043

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات434.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبينرجس رحيم جحيل سلمان16201152022055074

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات434.0اعدادية االمال للبناتادبيمالك عبد الوهاب ناصر حمود16202112022070074

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات434.0اعدادية االخالص للبناتادبيتبارك احمد عدنان احمد16203112022112027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات434.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبينور عامر حسين احمد16204112022075047

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات434.0اعدادية البطولة للبناتادبيهبه سعد شحاذه حمود16205102022110126
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات434.0اعدادية اجنادين للبناتادبيفاطمه خالد فاضل ابراهيم16206102022120041

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات434.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيشروق عباس علي حسن16207232022128023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات434.0ثانوية السجود للبناتادبيزهراء موسى صالح راضي16208142022065026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات434.0ثانوية العفاف للبناتادبيسدير جليل حايف راضي16209262022141007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات434.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيوجدان قاسم محمد سلمان16210122022174020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات434.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيفاطمه هشام عبد هللا ارحيم16211102022106036

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات434.0ثانوية االزدهار للبناتادبياسماء جمعه ابراهيم علي16212192022154001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات434.0ثانوية الخضراء للبناتادبييسر سمير خليل ابراهيم16213102022089038

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات434.0ثانوية التفوق للبناتادبينجالء حميد سهيل درب16214122022113020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات434.0ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيتبارك ثامر جبار ياس16215142022132001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات434.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيفرح علي عبد الرسول عبد علي16216112022111035

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات434.0اعدادية االمال للبناتادبيانسام عامر جاسم محمد16217112022070005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات434.0اعدادية رقية للبناتادبيضحى سعد خضير عباس16218112022069024

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات434.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيحنان جعفر حسن محمد16219112022136018

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات434.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيسجى حسن هادي علوان16220122022134096

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات434.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزهراء صادق صبري حمود16221152022053024

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات434.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيافنان حميد جاسم حسين16222152022049005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات434.0اعدادية االخالص للبناتادبينور العيون عمار شبيب هادي16223112022112145

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات433.0الخارجياتادبيساره احمد خليل كاظم16224112022401104

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات433.0اعدادية بلقيس للبناتادبيضحى رياض ناصر كريم16225142022140032

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات433.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيزينه حمدي صبحي عبد المقصود16226112022081025

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات433.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيزهراء احمد سلمان شحاذة16227102022129008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات433.0ثانوية دجلة للبناتادبياسراء خميس محمد صوين16228102022095005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات433.0اعدادية صفية للبناتادبينور ضياء جاسم حميد16229142022075238

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات433.0ثانوية الشفق للبناتادبيانادي حسام حميد مجيد16230112022117005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات433.0ثانوية النضال المختلطةادبيسجى ناجي تركي حمزة16231112022157018

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات433.0ثانوية تبوك للبناتادبيزينب علي اسماعيل عباس16232112022102023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات433.0ثانوية االنوار للبناتادبيشهد احمد كاظم غضيب16233122022104028

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات433.0اعدادية الرباب للبناتادبيرقيه علي ابراهيم حسين16234122022125046

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات433.0ثانوية الجامعة للبناتادبياصيل رياض فرحان داود16235102022091002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات433.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيرشا شاكر مهدي صالح16236112022075014

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات433.0ثانوية الزهراء للبناتادبيخليله محمد حمدان دواي16237132022097010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات433.0اعدادية عائشة للبناتادبيصباح وليد كاظم عليوي16238142022074061

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات561.0ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيزينب قاسم محمود سرحان16239142042087014

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات545.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيكوثر فالح حسن عذير16240262042083086
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات533.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيفاطمه رحيم طعمه حسين16241142042225223

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات531.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيايه عامر عبد الرحمن جاسم16242102042101018

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات530.0ثانوية البدور للبناتاحيائيطيبه خير هللا محمد نايف16243232042085015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات530.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيحوراء كريم مجيد شبوط16244142042090027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات527.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيفاطمة الزهراء حسين سعيد حسين16245112042085046

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات527.0اعدادية األمل للبناتاحيائيأديان ثامر رفعت عباس16246112042065001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات521.0ثانوية طيبه للبناتاحيائييمامة صباح احمد ابراهيم16247122042082047

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات520.0اعدادية النصر للبناتاحيائيالحوراء زينب سداوي لفته شندون16248122042112012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات514.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيسارة محمد فاضل كاظم16249122042230082

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات512.0اعدادية النصر للبناتاحيائينور الهدى ظاهر كنون كاظم16250122042112247

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات507.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهد عدنان جبار ياسين16251112042076112

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات505.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهراء ريسان حبيب ثويني16252142042090046

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات505.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيحوراء ستار جبار مهدي16253112042088012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات501.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد ناطق حميد16254142042141010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات499.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيمنار محمد عزيز داخل16255142042132098

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات498.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيمياسه عالوي حسين محمد16256102042110102

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات498.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيمريم ماجد احمد حمزة16257102042141049

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات497.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيرقية نافع كامل اسماعيل16258112042133026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات496.0ثانوية المربد المختلطةاحيائيسحر خضير علي حسين16259112042152010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات495.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيضحى داود سلمان عبد هللا16260102042095056

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات494.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائينورا علي راضي زاير16261152042058107

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات493.0الخارجياتاحيائيالحوراء عدنان علي جهلول16262132042401014

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات492.0ثانوية بابل للبناتاحيائيمنار حسن عمران فرحان16263122042095042

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات492.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيمريم ناجي عبد الرضا حسن16264142042224123

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات492.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيميساء سهيل عبد عويد16265102042090105

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات490.0اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيزينب فيصل محمد علي احمد16266132042078023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات490.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزينب علي خليفه مجبل16267142042145157

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات489.0ثانوية السجى للبناتاحيائيمنار عمار عبد االمير احمد16268112042138026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات486.0الخارجياتاحيائيضحى فرحان راضي عسل16269152042401099

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات486.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيزهراء عبدالستار دحام جرذي16270192042189087

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات485.0اعدادية حماة للبناتاحيائينور فارس كامل محمد16271112042084196

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات485.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيورود خلف مطشر نعمة16272152042054317

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات484.0ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيغاده جمال حسين علي16273142042087023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات483.0اعدادية النصر للبناتاحيائيرسل طارق محسن خلف16274122042112073

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات483.0اعدادية األمل للبناتاحيائيزهراء محسن رضا حسين16275112042065084
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات482.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه مهدي محمد رشيد16276152042046191

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات482.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائينور حسين عبد هللا خلف16277122042020095

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات481.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيميس سالم عطية جاسم16278112042068085

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات481.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيبدور عبد الكريم قدوري عبد16279112042083016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات480.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيامنه حسين رشيد طه16280112042067015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات480.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيساره هيثم ملك عبد الحسين16281142042093043

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات479.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيآيه حامد فنطيل ابو زركه16282272042160002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات479.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيفدك وسام حكمت علي16283102042139029

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات478.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيعذراء عوده رحيم معيجل16284152042055088

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات478.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه عبد الرضا عوده بطي16285142042111205

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات478.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيطيبه محمد جبر ضاحي16286232042126063

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات477.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيفاطمه عبد الكاظم محمد طاهر16287142042093060

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات475.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيسرى محمد رياض علي16288132042100059

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات475.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيطيبه محمد تركي حاوي16289182042236090

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات473.0اعدادية يافا للبناتاحيائيرسل احمد حسن غضبان16290132042107042

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات473.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيطيبه واثق حسب حميد16291132042070163

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات473.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيتبارك اكبر جعفر محمد16292142042127005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات470.0ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعياحيائيزهراء صادق عجيل مزبان16293132042081010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات469.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيكوثر علي جبار عوده16294152042045079

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات469.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء ادريس احمد مايخان16295152042047040

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات468.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيملوك سعيد محمود عيدان16296112042104063

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات468.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيخديجه مجيد عبد علي حمدان16297142042225090

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات467.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيمريم وليد معارج عودة16298112042064076

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات467.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيصفا حقي احمد عبد16299102042095053

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات466.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيطيبه حاتم روكان عواد16300102042108071

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات465.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيفاطمة عزيز حسن عباس16301112042066052

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات465.0ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائينبأ جاسم عبد زغير16302132042123029

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات465.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيرويده عدنان نصيف جاسم16303122042020047

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات465.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيامنة مؤيد بدوي عبد16304102042109009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات465.0ثانوية سومر للبناتاحيائيصفا عبد الستار حسن جبار16305142042072081

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات464.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيتبارك حيدر حسين مناتي16306142042100033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات464.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان سلمان هالل16307262042148015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات464.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه أنمار ماضي واحد16308152042047100

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات464.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيفاطمه قاسم محمد عباس16309142042125041

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات464.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيتبارك مازن محمد مصطفى16310112042088011
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات464.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيرفل عبد االمير شهاب احمد16311132042099019

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات464.0ثانوية التفوق للبناتاحيائيحنان احمد مطر مشوح16312122042113010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات463.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيماس محمود كامل اسماعيل16313112042133053

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات463.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتاحيائياستبرق سليم فزاع عباس16314262042139002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات463.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيرواء سمير سالم محمد16315132042100045

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات463.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيتبارك صافي عبد الكريم مصطفى16316102042095017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات462.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيندى سنان عاصي خليل16317112042101047

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات462.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايات ضياء الدين عبود سابط16318152042046025

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات462.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيعذراء عباس داود سلمان16319262042091035

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات462.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرفل وليد عباس عبد هللا16320212042102043

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات462.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيحوراء علي حلو داشر16321102042106007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات461.0ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائيتبارك شمران احمد ابراهيم16322112042167001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات461.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيسجى حامد محمود نايف16323112042083033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات461.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه عبد الهادي فزع محسن16324142042145219

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات461.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيياسمين نجم عبد الواحد سلمان16325112042067171

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات461.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائياماني حامد محمود احمد16326112042150002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات461.0ثانوية النبوغ للبناتاحيائيرقيه زكي محمد عبد الرزاق16327102042098006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات460.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيايات ابراهيم كاظم محمد16328152042048009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات460.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيازل علي عبد عبد الرضا16329242042092003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات460.0اعدادية حماة للبناتاحيائيآمنه وائل عبد هللا محمد16330112042084022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات460.0اعداديه االنوار للبناتاحيائياية سعد كاظم رشيد16331112042085009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات460.0اعدادية حماة للبناتاحيائيسجى ناجي جبر ياسين16332112042084113

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات459.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيهيام جاسم محمد خلف16333182042318018

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات459.0اعدادية البتول للبناتاحيائيرانيا ناهض عزيز كزار16334112042072047

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات459.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتاحيائيمريم صباح عبد علي صخي16335142042221010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات459.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيزهراء حميد علي فرحان16336142042124021

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات459.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيتقوى حمادي جياد عبد16337112042133012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات458.0اعدادية النهار للبناتاحيائيطيبه ماجد حميد لويج16338112042127039

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات458.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيسجا عبد احمد عبد16339212042170080

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات458.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائياساور محمد عبد الحكيم اسماعيل16340102042108003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات458.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب عبد الواحد حميد محاسن16341142042140073

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات458.0اعدادية حماة للبناتاحيائيزبيده هيثم حميد مشجل16342112042084077

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات458.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيمريم نبيل ناظم جمعه16343142042225256

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات458.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيحوراء جاسم حنون محسن16344152042058023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات457.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيزينب عباس سعدون شخير16345112042091029
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات457.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيسرى نجيب كاظم محسن16346142042080035

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات457.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء حسين كويطع جبر16347152042055045

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات457.0ثانوية البدور للبناتاحيائيمنار اسامه حامد سلمان16348232042085019

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات457.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيشيرين حاتم سلمان رجب16349122042114055

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات457.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيرنا طارق كاظم مهدي16350142042099019

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات456.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائينور جاسم كاظم حسين16351212042292092

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات456.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائيفاطمه جبار جهاد راشد16352142042121035

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات456.0اعدادية حماة للبناتاحيائيبدور يوسف ناصر حسين16353112042084036

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات456.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائينور حاتم طه خضر16354112042133067

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات456.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيزهراء سعدون كويطع شنين16355142042124024

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات455.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيأيالف يوسف عبد الزهره عزاوي16356112042083001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات455.0ثانوية االمال للبناتاحيائيزهراء ياسر جبر ناصر16357142042108078

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات455.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيحوراء محمد حمدان امير16358212042139062

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات454.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيمريم محمد عبد علي16359122042094244

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات454.0اعدادية المهج للبناتاحيائيزهراء عبد الحر مهدي كريم16360142042102021

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات454.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيمينا محمد اسماعيل محمد سعيد16361142042193085

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات454.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيأنغام سلمان حاج علي غالم16362212042125003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات454.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائينبراس حبيب عبد الحسن بريسم16363142042147014

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات454.0ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائينورهان زهير احمد علي16364112042096034

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات453.0اعدادية حماة للبناتاحيائياوراس عبد الرزاق حسين علي16365112042084023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات453.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيشهد سعد زوير تقي16366152042047078

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات453.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيحوراء جبار محمود حسن16367232042228005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات453.0اعدادية حماة للبناتاحيائيظي ثامر كامل عبود16368112042084143

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات453.0ثانوية وهران للبناتاحيائيجود قصي شاكر محمود16369112042115003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات453.0اعدادية العزة للبناتاحيائيرغد تحسين محمد حسن كريم16370122042118022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات453.0اعدادية جرير للبناتاحيائيصابرين علي غازي حاتم16371122042089066

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات453.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائينور هيثم عبد هللا عذاب16372262042126099

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات453.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيجمانه رياض مهدي محمد16373142042193019

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات452.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيمريم علي كامل محمد16374272042068174

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات452.0ثانوية السجود للبناتاحيائيافراح حسين عزيز سيد16375142042065006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات452.0اعدادية األمل للبناتاحيائيتبارك جاسم محمد حبيب16376112042065034

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات452.0ثانوية قبلة االحرار للبناتاحيائيعذراء مهدي عطية خضير16377262042138012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات452.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيهبه غانم فاضل رشيد16378102042117121

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات452.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم برجيل16379132042111044

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات452.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيغدير سعد حسن نعمة16380152042080254
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات452.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائياشواق عبد الجبار عبد الكاظم خلف16381142042122002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات452.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيكوثر علي كاظم محمد16382272042089120

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات452.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمريم ماجد جبار كاظم16383232042271672

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات452.0ثانوية االمال للبناتاحيائيياسمين رحيم عليوي مشحوت16384142042108166

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات452.0ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائيدالل غازي فهد نايف16385112042167004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات452.0ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيسرى ستار ساجت بريسم16386142042146021

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات451.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيسجى جمعه شمال جبر16387102042131024

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات451.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيابتهال طالب عبد هللا محمود16388112042158001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات451.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم سالم ياسين مخيفي16389132042118228

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات451.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيكوثر محمود شاكر محمود16390122042105139

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات451.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيورود زياد خالد سلمان16391102042118147

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات451.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيايمان جواد عليوي عبد الكاظم16392102042123010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات451.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيأية وليد جاسم محمد16393112042064011

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات451.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيطيبه رائد فرج رمضان16394152042045064

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات450.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائينبأ غالب كنداوي نصر16395262042074121

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات450.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيمريم حيدر نجم عبد هللا16396112042133055

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات450.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيرغد مهدي مزهر جاسم16397122042230053

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات450.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيسجى عبد الحسين غانم حسن16398152042049055

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات450.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيشذى عصام علي حسين16399112042129036

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات449.4ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيمريم محمد كاظم احمد16400102042137089

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات449.0ثانوية سومر للبناتاحيائياالء جعفر سليم صالح16401142042072006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات449.0ثانوية االمال للبناتاحيائيزهراء صباح سالم راضي16402142042108069

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات449.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيرقيه كامل عليوي عباس16403272042088091

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات449.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيزينه وسام خالد وايل16404102042120053

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات449.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيرسل مروان محمد عباس16405112042102021

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات449.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيسارة علي جواد حسين16406102042084018

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات449.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائياالء ادريس اسماعيل محسن16407102042109008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0ثانوية عشتار للبناتاحيائياناسي لؤي كامل عبد هللا16408112042086007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيرند نجم عبد هللا عبد السالم16409112042062035

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيريام ماهر محمد علي16410102042221042

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيعذراء عبد عباس حمادي16411102042110075

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه مرتضى عباس هاني16412152042049080

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيتبارك غالب مطير حسين16413142042149011

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيحوراء مصطفى علي هاشم16414112042110032

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0اعدادية زينب للبناتاحيائييقين فالح حمود عليوي16415142042110247

صفحة ٤٦٩ من ٦١٩٥
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيامنه داود سالم حسون16416262042108011

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيايات عبد الحسين حنون كاظم16417142042137006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيضحى محمد غانم جبار16418142042073099

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيعال محمد عبود جاسم16419112042192030

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات448.0ثانوية التفوق للبناتاحيائيبنين سعد جغيل حسين16420122042113008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمالك عقيل كاظم عبد الساده16421132042117237

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيساره اياد احمد حميد16422102042091050

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائينبأ عباس كاظم جوي16423142042225265

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0اعدادية المسيب للبناتاحيائياسيل كاظم هاشم ضاحي16424232042117007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيبنين جاسم موكد فرادي16425152042047026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيغسق هادي اطرير عبد هللا16426122042094191

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيايات تحسين صادق سعيد16427272042087013

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيالهام محمد فرحان عبد هللا16428112042129003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائياسراء كريم مكسر فرج16429262042098001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات447.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهره محمد حسين علي16430122042100026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات446.0ثانوية االمال للبناتاحيائيمريم حيدر غانم جزل16431142042108130

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات446.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزينه عادل حسين علي16432112042080074

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات446.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيلمياء حميد عناد رعد16433102042110089

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات446.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيفاطمة احمد حسن خشان16434112042112080

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات446.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيصفاء طالب عباس عسل16435262042126068

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات446.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيحواء محمود علي قنديل16436112042073024

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات446.0ثانوية معصومة للبناتاحيائيسارة سعد افندي رحيم16437142042113023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات446.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيبتول حميد عويد سويف16438262042126016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات446.0اعدادية حماة للبناتاحيائيتبارك ياس فاضل محمد16439112042084048

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0ثانوية الزقورة للبناتاحيائينور احمد محرود علي16440112042140033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيغدير عبد االمير طعمه مهلهل16441142042225206

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيالنا محمد فراس فتاح محمد16442102042117090

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيتقى احمد مجيد لطيف16443112042108027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيايات محمد علي اعويد16444142042073001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيحنين حيدر جعفر مجيسر16445132042093038

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائينباء لطيف عبدهللا جاسم16446192042188130

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيشهد احمد صادق جليل16447142042097033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0ثانوية التأميم للبناتاحيائيسمر حسين وهاب بيرام16448212042111020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيعلياء خالد عزيز عاتي16449142042132084

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيشهد حطاب راضي كاظم16450122042230162
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيهاجر عامر عبيد رومي16451102042101131

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمدلل سالم جالس عفن16452222042414192

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات445.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائياماني ايمن حميد شاكر16453112042133005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات444.3ثانوية وهران للبناتاحيائيساره قائد محي صادق16454112042115016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات444.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء محمد جمال جاسم16455142042145139

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات444.0ثانوية الخيام للبناتاحيائيغسق قيس خضير نغيمش16456322042023020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات444.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء محمد هادي عبد 16457152042052033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات444.0اعدادية حماة للبناتاحيائيزهراء سامي محمد حمزه16458112042084085

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات444.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيدعاء علي قاسم ضيدان16459152042080088

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات444.0اعدادية فدك للبناتاحيائيانسام عدي فاضل علوان16460212042156002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات444.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيزينب وسام جاسم حرب16461142042225156

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات444.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيغدير محمد زايد جعفر16462142042225207

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات444.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيسحر محمد كرجي عباس16463192042226062

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات444.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيسجى عامر علي شبل16464232042094039

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات444.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيريم عبد القادر عبد الستار محمد16465102042097035

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات444.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيصفا حيدر طعمه غزال16466262042126065

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيديانا نبيل عبد الصاحب حسن16467122042096011

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0ثانوية فدك للبناتاحيائيضحى سمير فاضل علي16468142042070084

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةاحيائيساجده حاتم حسين خلف16469112042164005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0اعدادية هند للبناتاحيائيحنان حكمت رحيم حريز16470112042079023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائيغفران حسين رحم سهر16471142042121033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0ثانوية المروة للبناتاحيائيمروه نصر كعيد حمود16472212042158040

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائييسرى زياد زامل خضر16473142042145288

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائياسراء رضا حسن ساجت16474142042220005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيكوثر عبد الكريم جبير جميس16475152042054223

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيعال عالء عبد الحسين امين16476152042047091

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0ثانوية نور الزهراء(ع) االهلية للبناتاحيائيمريم غانم صخي عودة16477142042195006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0ثانوية غزة للبناتاحيائيفاطمه حسين جليل علوان16478242042097033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد عبد الكريم عبد هللا16479112042096025

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0اعدادية التعاون للبناتاحيائينبأ شاكر محمود عبود16480112042105125

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيمآل دريد قيس عليوي16481142042133065

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينور جمال عبدهللا نجرس16482122042105169

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات442.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيميالد ادريس شكر صالح16483212042183047

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات527.0اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيحنين عالء عبد الكاظم مجيد16484142052134004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات497.0اعدادية الرميلة للبناتتطبيقينور الهدى جمال حسن جبر16485152052044048
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات487.0ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقيمريم منصور علي جميل16486102052123016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات485.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقينورا عالء طاهر حسين16487112052075023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات476.0ثانوية الصمود للبناتتطبيقيفاطمه حيدر هاشم عوده16488142052101020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات468.0اعدادية االمل للبناتتطبيقينبأ ستار جارهللا عنزي16489192052195022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات464.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقينبأ علي طالب حسن16490102052110090

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات449.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيازهار صالح عبد الواحد محيسن16491142052068001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0ثانوية النهضة المسائية للبناتتطبيقيجمانه نعمه حسين رجب16492112052217006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات443.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتتطبيقيسرور اياد سالم مجيد16493192052152009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات440.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيزينب ناجح مهدي حسن16494122052098037

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيشمس علي عبد هللا زيدان16495112052110029

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات431.0اعدادية النهار للبناتتطبيقيزهراء محمد عباس عليوي16496112052127022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات429.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيرنا عبد الكريم تركي ماجد16497112052103020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات424.0اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيخلود خلف محسن موسى16498142052133013

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات422.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيبلسم قيس سلمان عبود16499122052102004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات420.0ثانوية بابل للبناتتطبيقينور باسل سالم سلمان16500122052095032

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات419.0اعدادية الفكر للبناتتطبيقيفاطمه اسد زكي سدخان16501152052056034

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات413.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيمريم ماجد حميد جاسم16502102052099015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات413.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتتطبيقيفاطمه رسول قاسم محمد16503122052088019

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات412.0اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقيتبارك سعدي رحيم علي16504152052050002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات408.0ثانوية الخلود للبناتتطبيقياستبرق عادل شاكر محمود16505122052093001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات407.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيطيبه كامل شناوه جاسم16506112052109038

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات406.0اعدادية التقى للبناتتطبيقيزهراء يحيى عبد الكريم سلطان16507112052071021

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات406.0اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيغفران عبد الغفور ناظم محمد16508212052092028

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات405.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيرنا برير شهاب احمد16509112052084011

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات405.0ثانوية ايالف للبناتتطبيقيامنه ماجد احمد محمد16510142052105001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات400.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيانوار كامل امويح طرفه16511102052155001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات400.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقيرقية مرتضى عوده جالي16512152052080022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات400.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيرقية طالب محمد عراكي16513112052110018

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات399.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيمالك ايمن محمد حسين عبد هللا16514122052089037

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات399.0ثانوية عائشة للبناتتطبيقيزينب طالب عزال جدوع16515112052082014

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات399.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتتطبيقيغفران يونس عباس صالح16516112052218015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات398.0ثانوية ١٤ تموز للبناتتطبيقياسراء عقيل صبار نجم16517142052071002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات397.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيشهد حسين عون حسين16518122052118033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات397.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيزينه عمار علي حمود16519112052068024

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات397.0ثانوية اسوان المسائية للبناتتطبيقيسجى محمد سلمان طه16520102052221015
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات397.0ثانوية المسعودي للبناتتطبيقيزهراء باسم عبد هللا سعود16521232052095005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات397.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيفاطمه عماد موسى شلتاغ16522112052065041

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات397.0ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيزيتون سامي محمد اربيع16523112052129011

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات396.0اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيمها عباس فاضل عبد العظيم16524112052101021

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات394.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيتبارك عالء حمزه خضير16525112052108010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات394.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقينور احمد عبد الرضا كاظم16526132052091066

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات394.0ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيحنين قحطان زيدان غالب16527112052129008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات393.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيتبارك ابراهيم كاظم ابراهيم16528272052057007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات393.0ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيزينب نديم حنون عبد الواحد16529132052075013

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات393.0ثانوية الحضارة للبناتتطبيقيرقيه حسين عبد هللا حمزه16530102052108009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات392.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقيضحى مهدي عيدان عبود16531152052080043

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات391.0ثانوية سومر للبناتتطبيقياقبال دعاء حسين علوان16532142052072005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات391.0اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقيطيبه رمضان عبد الحسن بصيص16533152052050020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات390.0ثانوية اسماء للبناتتطبيقيأماني محمد مشكور محمد16534112052100001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات390.0ثانوية االقصى للبناتتطبيقيبنين جاسم كاظم صبر16535282052071001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات389.0ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيهند جعفر محمد صديق امين16536132052075025

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات389.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزينه جاسم محمد حسن16537122052105030

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات389.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتتطبيقيمريم سلمان حوشان كاظي16538142052221039

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات388.0اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيسبأ رياض طالب احمد16539112052106024

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات388.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيتبارك كاظم عباس نور16540142052078006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات388.0اعدادية الرميلة للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء احمد مجبل خليفه16541152052044031

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات388.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيزهراء محمد حسين علي16542142052074017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات388.0ثانوية بروانة للبناتتطبيقيمروه صالح عبد الحميد عزيز16543192052151019

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات388.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيبدور عالء خضير سبع16544102052094008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات388.0اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقيساره رضا عباس مدلل16545262052111008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات387.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيرضوه رائد جابر عمران16546142052077015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات387.0ثانوية التاخي للبناتتطبيقينور علي مال هللا علوان16547142052081021

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات387.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيطيبة عماد كاظم صيهود16548142052099022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات387.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيفاطمه مالك علي مجيد16549142052079052

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات387.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيحوراء زكريا يحيى جودي16550142052077009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات387.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقينور حيدر كاظم مكي16551242052104026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات386.0اعدادية المنار للبنينتطبيقيايمان مهدي عبد الساده رحيمه16552222052095007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات386.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيايالف بهاء جاسم محمد16553102052091004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات386.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقياسماء اديب زامل خلف16554152052054003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات386.0اعدادية مصباح الهدى للبناتتطبيقيضحى معروف محيسن حمزة16555262052126015
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات386.0اعدادية المهج للبناتتطبيقيناديه عالء خضير حمود16556142052102038

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات386.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيرند فؤاد نوري فؤاد16557132052101012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات386.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقيغفران رعد علي عبود16558112052112027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات386.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيبلسم خالد جالب زوير16559152052040006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي431.0ثانوية الندى للبناتادبيرقيه عادل جاسب زامل16560142022302021

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي425.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيعائشة حمزة حسن بديوي16561112022068042

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي422.0ثانوية الرحاب للبناتادبيفاطمة سامي داود يعكوب16562112022148015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي419.0اعدادية االخالص للبناتادبينبأ محمد جبار حمودي16563112022112141

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي416.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينرجس جعفر كاطع دنبوس16564152022046081

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي414.0ثانوية السجى للبناتادبينور الهدى عزت عطيه محسن16565112022138032

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي413.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتادبيكوثر منعم جعفر عبد االمير16566142022141005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي411.0اعداية المعراج للبناتادبيداليا عباس فاضل هاشم16567102022113023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي409.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيتمارة سالم عبد مهدي16568212022155026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي407.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتادبينبراس بشار عباس حسون16569142022224027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي407.0اعدادية االمال للبناتادبيرونق خالد نجم عبد هللا16570112022070028

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي405.0ثانوية االلباب االهلية للبناتادبيام البنين علي حسين علي16571162022281001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي404.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبينورهان حميد مجيد شناوه16572112022136090

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي403.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيمروه حسين جبار معيبد16573112022111039

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي403.0اعدادية البيان للبناتادبيرسل جالل عبد الجبار ابو جري16574102022096037

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي400.0اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء احمد راضي محمد16575122022098027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي400.0اعدادية جرير للبناتادبيفاطمه غانم عبد كاظم16576122022089045

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي398.0ثانوية الخليج العربي للبناتادبيحوراء سمير عباس سلمان16577142022135005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي397.0ثانوية اسماء للبناتادبيرسل زهير نايف عبد هللا16578112022100013

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي397.0اعدادية الرباب للبناتادبيسجى محمد صافي مشاري16579122022125084

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي397.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء جواد كاظم فرج16580152022050036

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي396.0ثانوية التألف للبناتادبيفاطمه حسن عبد الهادي جحجيح16581102022133046

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي394.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبياسراء عبد الخالق راضي سهان16582112022089003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي394.0اعدادية فدك للبناتادبيشهد يوسف فاضل عباس16583212022156020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي393.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيعبير محمد علي طه16584122022092046

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي392.0ثانوية فدك للبناتادبيزهراء علي جريو ضيدان16585142022070048

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي392.0اعدادية النجاة للبناتادبيحنين مجيد حمزه مجيد16586152022042016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي392.0اعدادية البتول للبناتادبينبأ صفاء عبد هللا عيسى16587112022072113

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي392.0ثانوية وهران للبناتادبيعائشه حسن مهدي صالح16588112022115015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي391.0اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه مطور رضا محمد16589142022140047

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي391.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيحنين عمار محمد محمود16590122022016006
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي391.0ثانوية النضال المختلطةادبيزينب محمد عبد هللا حسن16591112022157016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي391.0اعدادية المسرة للبناتادبيزهراء حنون كمر دويح16592152022041027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي391.0اعدادية رقية للبناتادبيطيبه الحبيب ثائر ابراهيم خضير16593112022069026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي391.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيكوثر ضعيف مكطوف سالم16594112022104062

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي390.0اعدادية البصرة للبناتادبيهاجر عباس حسن علوان16595112022109059

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي389.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيسهى سهيل عبد هللا نجم16596262022126056

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي389.0ثانوية التاخي للبناتادبيطيبات وجدان جبار سفيح16597142022081030

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي388.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء نمر ماضي محيبس16598142022115038

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي388.0اعدادية حماة للبناتادبيافراح جبار خضير عباس16599112022084007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي388.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيزهراء عماد عبد الوهاب قدوري16600112022061020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي388.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيايمان سالم جاسم رسن16601142022134010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي387.0اعدادية البراءة للبناتادبيجمانه شهاب احمد عليوي16602212022093007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي386.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيفاطمه الزهراء فاضل جمعه ناصر16603112022104057

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي385.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيايه مازن حكمت حاجم16604112022077009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي385.0اعدادية االستقامة للبناتادبيشهد خضير كاظم رسن16605152022058054

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي384.0اعدادية االزدهار للبناتادبيمالك صادق صدام عبد الحسن16606122022090076

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي384.0الخارجياتادبيزبيده رافد خليل ابراهيم16607112022401083

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي384.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيطيبه حكيم علي خليف16608112022067043

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي384.0اعدادية الفردوس للبناتادبيفاطمه عمار رشيد كايم16609132022118113

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي384.0اعدادية الماثر للبناتادبينوره مؤيد حميد ياسين16610152022051139

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي382.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبيرانية حيدر فيصل حبيب16611122022171002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي382.0ثانوية حطين للبناتادبيطيبه عبد سالم نايل16612102022079016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي382.0ثانوية الميسرة للبناتادبيفاطمه خضير جوامير محمد16613112022139020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي382.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبينور وسام عامر عبد الغني16614112022087030

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي382.0اعدادية الماثر للبناتادبيزهراء سمير عبد هللا حسين16615152022051057

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي382.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبياطياف مزهر محمد ناصر16616132022100001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي382.0الخارجياتادبيفاطمه نبيل يوسف علوان16617112022401167

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي381.0ثانوية نور العلم للبناتادبياالء احمد علي عبود16618112022118003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي381.0ثانوية طيبة للبناتادبيفاطمه محمود حسن كمر16619132022116027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي381.0اعدادية التعاون للبناتادبيموده رياض خلف عنان16620112022105068

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي381.0اعدادية االنفال للبناتادبيرحمه سرار قصي عبد المنعم16621102022101030

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي381.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبينور الهدى محمد خلف كاطع16622152022049085

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي381.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيبنين عباس ابراهيم محمد16623112022095023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي380.0ثانوية ام سلمة للبناتادبيصفا كريم نصيف دالل16624102022097018

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي380.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيشهد محمد عبد الكريم عباس16625102022109076
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي380.0اعداديه االنوار للبناتادبينور معتز نجم عبيد16626112022085043

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي380.0ثانوية االبتكار المختلطةادبيرغد مهدي احمد سريح16627232022228004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي380.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيمها مزهر مثقال عبد16628102022141026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي380.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيفاطمه حسن مغير مرزه16629142022136060

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي380.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيفاطمه محمد خريبط حافظ16630142022136067

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي379.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيالرا صباح نوار حسن16631112022061036

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي379.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيزهراء صفاء مخلف لطيف16632112022075021

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي379.0ثانوية عائشة للبناتادبيموج عباس حميد عكاب16633112022082028

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي379.0اعدادية حماة للبناتادبيطيبه احمد فائق عباس16634112022084113

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي379.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيميس قحطان يحيى عاكف16635102022084028

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي379.0ثانوية الشفق للبناتادبينور ضياء علي محمد16636112022117058

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي379.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب عباس جاسم حسين16637102022114014

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي379.0ثانوية بنات العراق للبناتادبياماني حاتم داود نجم16638112022128004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي378.0اعدادية التسامح للبناتادبيزهراء امير فوزي عبد القادر16639142022076055

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي378.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيحوراء عصام رشيد سعيد16640122022134042

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي378.0ثانوية فدك للبناتادبيام البنين حسين صادق عبد هللا16641142022070008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي378.0ثانوية البنوك األهلية للبناتادبينبأ باسم فاهم كاظم16642132022083013

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي377.0اعدادية البتول للبناتادبينور بهاء احمد عبدعلي16643112022072124

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي377.0اعدادية العامرية للبناتادبيميس سلمان مهنا نصار16644102022118054

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي377.0اعدادية الفردوس للبناتادبيغدير عماد كريم نعمة16645132022118107

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي377.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيرانيا انور جبار حسون16646122022231024

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي377.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيضحى عمار عبد هللا نجم16647262022126062

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي377.0اعداية المعراج للبناتادبينور ناظم عبد صالح16648102022113071

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي377.0ثانوية العزة للبناتادبيرحيق كرار خالد علي16649112022060011

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي377.0ثانوية زبيدة للبناتادبيبتول خالد عبد الواحد خلف16650112022108014

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي377.0ثانوية اإلخالص المسائية للبناتادبينور صاحب ضايف علي16651132022285033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي376.0ثانوية المأمون للبناتادبييسر ناصر حسين جوير16652102022116013

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي376.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيعذراء كريم جاسب فرج16653142022088060

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي376.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه علي لطيف قاسم16654132022086051

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي376.0اعدادية التقى للبناتادبينسرين عدي عبد عطوف16655112022071099

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي376.0اعدادية حماة للبناتادبيامنه فوزي محمد شريف16656112022084010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي376.0اعدادية الهدى للبناتادبيمروة كاظم سي مامي شيرة16657152022047089

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي376.0اعداديه االنوار للبناتادبيغدير حسين علوان ابراهيم16658112022085034

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي376.0ثانوية االمال للبناتادبيعذراء حامد جميل ساجت16659142022108042

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي376.0اعدادية البتول للبناتادبيلبنى مهند قاسم احمد16660112022072094
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي376.0اعدادية العامرية للبناتادبيزهراء مساعد محل دلف16661102022118022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي375.0ثانوية المشاهده للبناتادبيفاطمه عقيل حميد داود16662122022080027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي375.0اعدادية الفاروق للبناتادبيايه حسن علي مسير16663102022119007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي375.0ثانوية عشتار للبناتادبيشهد عماد كامل لطيف16664112022086018

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي375.0اعدادية رقية للبناتادبياستبرق قحطان مجيد حمزه16665112022069003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي375.0اعدادية زينب للبناتادبيرسل حميد حسين سلمان16666142022110053

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي375.0اعدادية التضحية للبناتادبيزهراء أحمد كاظم عطيه16667122022091015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي375.0اعدادية الرباب للبناتادبيغدير عماد فاهم مهدي16668122022125098

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي374.0ثانوية الجامعة للبناتادبيرفل احمد ناجح احمد16669102022091015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي374.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتادبياريج فاضل خليفة ذياب16670192022373002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي374.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيرسل عادل عبد الكاظم عيسى16671212022098018

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي374.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيريام عادل فاضل عبد الرحمن16672142022098013

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي373.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيزهراء عبد الكريم محمد لفته16673142022099037

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي373.0ثانوية الكوثر للبناتادبيوئام عبد الرحمن محمود فارس16674102022125033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي373.0اعدادية المستقبل للبناتادبيايه خالد صالح فزع16675112022101011

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي373.0اعدادية الفكر للبناتادبيزينب الحوراء مالح حسن عبد الحسين16676152022056043

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي373.0ثانوية سومر للبناتادبيمريم احمد فاضل عبد هللا16677142022072083

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي373.0ثانوية العذراء للبناتادبياية مؤيد ابراهيم رميض16678212022154004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي373.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيبسمه فراس عبد الكريم جميل16679112022073012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي373.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيبراء حسين ضمد عبد16680152022045017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي373.0اعدادية الفداء للبناتادبيايه عباس نعيم عباس16681142022100011

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي372.0ثانوية العزة للبناتادبيرؤى وسام حكمت الياس16682112022060009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي372.0ثانوية المنصور المسائية للبناتادبيرشا يعرب عامر طاغي16683102022223010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي372.0اعدادية حماة للبناتادبيشهد سعيد محمود زوري16684112022084102

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي372.0اعدادية الفداء للبناتادبيزهراء صباح فالح داغر16685142022100042

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي372.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيعفراء قاسم خليل إبراهيم16686212022151041

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي372.0اعدادية النهار للبناتادبيتقى باسم محمد كاظم16687112022127014

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي372.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيتقى قاسم صريع شهد16688122022134033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي372.0ثانوية الفردوس للبناتادبياسراء مهند موسى هاشم16689102022090003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي372.0اعدادية اسماء للبناتادبيايه احمد مرزه حمزه16690232022093005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي371.0ثانوية االصالة للبناتادبيساره سعد عبد زين16691112022083020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي371.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياسماء غسان كاظم صالح16692132022086006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي371.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيرقية احمد عطشان دخيل16693142022104015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي371.0اعدادية بغداد للبناتادبيفاطمه شاكر جاسم محمد16694102022117030

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي371.0ثانوية الصمود للبناتادبيسارة علي حسين احمد16695142022101017
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي443.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينور فاضل عباس جعفر16696252042108263

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي427.3ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيقمر احمد مولود احمد16697102042100093

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي426.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيفرقان صدام علي محمد16698122042020079

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي424.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيحوراء فاضل عباس علي16699112042101014

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي423.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيتماضر رعد كاظم عبيد16700142042093018

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي421.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينبأ ثامر نعمه عنيد16701152042046220

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي420.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيشهد موفق حسن مروح16702102042221064

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي420.0ثانوية فدك للبناتاحيائيزهراء عدي عبد الكاظم فليح16703142042070054

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي420.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيساره فراس سعد عبد الجبار16704192042141021

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي419.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيجنان نايف صدام حميد16705162042309008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي419.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين عبد الواحد فليح16706122042107169

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي416.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائيبنين فارس حمزه حسن16707142042071012

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي416.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيبنين حيدر جواد حاوي16708122042104008

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي412.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيعلياء عيدان عبد هللا نعمه16709102042223100

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي412.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيمريم تحسين كيطان ابريج16710142042073131

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي410.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيحوراء محمد جواد عبد الزهره سالم16711122042107068

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي410.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزهراء مؤيد طالب عجه16712142042067064

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي382.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيهبه كنعان اسماعيل داود16713122052102041

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي376.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيفاطمه باسم بوري حمد16714142052076040

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي372.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيسعاد ضياء كاظم زباله16715112052073042

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي371.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيسميه سعدون احمد جميل16716102052110055

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم االقتصاد المنزلي370.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقياستبرق خالد خوام عفيصان16717112052074001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال473.0اعدادية النجاة للبناتادبيمريم جواد كاظم عبد علي16718152022042071

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال432.0اعدادية االمال للبناتادبيوسن صباح كاظم عبد16719112022070089

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال430.0اعدادية اجنادين للبناتادبيلينه رياض علي سليمان16720102022120048

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال429.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيغدير احمد رشيد محمد16721152022048077

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال426.0ثانوية عدن للبناتادبيلبنى مهند فخري عبد16722112022094076

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال425.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيايمان علي حسين عليوي16723102022109021

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال424.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيتبارك صباح فضالة حسين16724112022095028

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال422.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيشيماء محسن علي عباس16725112022077032

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال421.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيبلقيس رياض محمد حسين16726112022218004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال420.0اعدادية التسامح للبناتادبينور طالب جبار سلمان16727142022076130

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال416.0ثانوية تبوك للبناتادبيزينب خلف حسون جبر16728112022102021

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال412.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبيفاطمة محمود حسين خشان16729142022085010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال410.0ثانوية االمل للبناتادبيرانيا سالم سليم كريم16730312022049006
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال405.0ثانوية وهران للبناتادبيسهير محمد عبد عبود16731112022115010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال405.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيغدق هادي منصور حسين16732102022109092

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال404.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيبراء محمد صالح عويد16733262022079007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال404.0ثانوية زبيدة للبناتادبيازهار باسم عيسى سويد16734112022108007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال403.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيهدى كاظم حسن طوبان16735142022139047

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال403.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيبراء عادل هاشم عكله16736132022093009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال403.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيبتول هاشم بليبص نعمه16737142022092005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال402.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبياية علي حسين جنام16738142022066003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال402.0اعدادية ام القرى للبناتادبيزينه اسماعيل ابراهيم عبد الجبار16739142022079076

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال401.0ثانوية االعتماد للبناتادبياسراء حميد مطر حسون16740142022191003

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال401.0اعدادية النصر للبناتادبيفاطمه محمد هاشم رحيم16741122022112093

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال401.0ثانوية الكوثر للبناتادبيآية محمود مهدي شرقي16742102022125005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال400.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيملك حسن مردان روستم16743142022136069

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال400.0ثانوية الميسرة للبناتادبيوداد عالء حسين ريحان16744112022139030

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال399.0اعدادية الهدى للبناتادبيساره سعد ابراهيم علي16745122022106019

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال399.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيساره علي صكبان عطشان16746122022134093

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال398.0اعدادية االخالص للبناتادبيعذراء رحيم عطية خليفة16747112022112109

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال397.0اعدادية زها حديد للبناتادبيزهراء زهير محمد عباس16748132022130023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال397.0ثانوية المناهل للبناتادبيشيالن شوقي برهان يد هللا16749132022126031

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال397.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيهديل جعفر كريم قاسم16750262022084035

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال397.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيحوراء ستار جبار ثبيت16751152022048030

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال397.0ثانوية وهران للبناتادبيسجى فالح عبد المهدي شراد16752112022115009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال396.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيزينب عمار فارس عبد الحميد16753112022111024

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال396.0اعدادية الزهور للبناتادبيفاطمه سعيد داود سلمان16754142022080048

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال395.0اعداديه االنوار للبناتادبينرجس طارق عبد هللا عبد عون16755112022085042

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال395.0ثانوية االعتدال للبناتادبيسماره محمد علوان زبون16756132022077035

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال394.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزهراء رضا قاسم حافظ16757142022222046

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال394.0اعدادية حماة للبناتادبينور عالوي مهدي ماجد16758112022084163

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال393.0اعدادية الفكر للبناتادبيزينب جاسم لطيف علي16759152022056044

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال393.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبينور صالح مهدي محمد سعيد16760112022136088

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال392.0اعدادية المسرة للبناتادبيايات محمود رجب مسيهل16761152022041009

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال392.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيصفا صالح محمود سلمان16762112022095072

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال392.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينور الهدى كريم عبد زاير16763152022046085

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال392.0اعدادية المسرة للبناتادبيدعاء جودة حسن شاكر16764152022041016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال390.0ثانوية عدن للبناتادبينورا حسين عبد هللا كاظم16765112022094093
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال390.0اعدادية الفداء للبناتادبياسراء ربيع كامل مهدي16766142022100004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال389.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيضفاف رسمي رحومي فتاح16767112022073050

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال389.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء حسن علي عبيد16768132022086027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال389.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيفاطمه وليد ابراهيم نصار16769112022067050

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال389.0ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيزينب احمد عسكر رديف16770262022148006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال389.0ثانوية الزهراء للبناتادبيمريم عدنان علي أحمد16771132022097029

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال388.0ثانوية التألف للبناتادبيايه رسول جوحي حسين16772102022133006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال388.0اعدادية هند للبناتادبيحوراء محمد حمزه خضير16773112022079007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال388.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيايناس محمد اسماعيل مغير16774212022097015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال388.0ثانوية اليرموك للبناتادبياسماء ياسين عبد الستار خورشيد16775212022125004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال388.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيهاجر موفق علي طه16776152022054102

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال387.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبيزهراء احمد حسين قاسم16777122022230016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال387.0اعدادية زينب للبناتادبيبتول غافل مطشر خضير16778142022110022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال386.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبياسراء خضير سلمان علي16779142022136002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال386.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبياميمة حاتم ثامر رشيد16780112022095016

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال386.0ثانوية اسوان المسائية للبناتادبيآيه شهاب احمد محمد16781102022221010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال386.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبيرسل طالب محمد محل16782122022230013

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال386.0اعدادية المهج للبناتادبيهدير مشتاق عدنان محسن16783142022102112

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال385.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيبسمه حسين علي فرحان16784142022098005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال385.0ثانوية نور العلم للبناتادبيمالك احمد خليف حميان16785112022118029

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال385.0اعدادية الفردوس للبناتادبيهديل ماجد عبيد الزم16786132022118156

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال385.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيزهراء بهاء عبد المطلب حسين16787122022087027

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال385.0اعدادية ابابيل  للبناتادبينرجس جبار علي جبر16788112022111049

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال384.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيدنيا تحسين حسين محي16789232022099013

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال384.0ثانوية التجدد للبناتادبيافراح حسن يوسف حمادي16790122022120002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال384.0ثانوية التفوق للبناتادبيرقيه عطيه كاظم صالح16791122022113007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال384.0ثانوية ابي غريب للبناتادبينور صباح عباس عبد هللا16792102022111040

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال384.0اعدادية الماثر للبناتادبيغسق عالء كاظم جاسم16793152022051102

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال384.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيزهراء نشأت عبد هللا محمود16794112022111020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال384.0اعدادية المهج للبناتادبيفاطمه محمد ثامر حسين16795142022102076

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال383.0ثانوية الرباب للبناتادبيمالك طالب حسن فارس16796152022052032

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال383.0ثانوية الفوز للبناتادبيمريم فراس فهد حسن16797132022099040

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال383.0اعدادية العامرية للبناتادبيسفانه عبد الوهاب نوري نافع16798102022118031

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال382.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيزينب كاظم دايح خادم16799112022150017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال382.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيساره حيدر مثيل جباره16800152022055052
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال382.0اعدادية النصر للبناتادبيآيات حميد محيل حسين16801122022112002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال382.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيامنه احمد كاظم سعود16802102022111005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال382.0ثانوية الفيحاء للبناتادبيحوراء احمد ابراهيم جابر16803132022084007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال381.0اعدادية الشطرة للبناتادبياديان راجي ناشع مهاوش16804222022161001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال381.0اعدادية جرير للبناتادبيام البنين قيس محمد ناصر16805122022089001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال381.0اعدادية حيفا للبناتادبيمروه عالء فاضل منصور16806232022122046

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال381.0ثانوية السجود للبناتادبيهدى جواد سلمان جاسم16807142022065051

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال381.0ثانوية الحكمة للبناتادبيريان وليد احمد محمد16808102022107020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال381.0اعدادية االزدهار للبناتادبينهى كريم طامي حميد16809122022090082

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال381.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيرغد عباس يونس خضر16810112022220028

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال380.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيساره شايع ورور فهد16811142022223033

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال380.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيعهد عباس حمزة جاسم16812262022126069

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال380.0ثانوية الصديقة للبناتادبيايه اسماعيل ناظم محمد16813212022181004

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال380.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزهراء رمزي ساري مزهر16814142022222047

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال380.0اعدادية الفاروق للبناتادبينورهان عمر فائق صالح16815102022119032

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال379.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبياالء طالب صدام حواس16816152022080007

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال379.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيدعاء عامر عبد القادر رشيد16817112022220025

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال379.0ثانوية ابن سينا للبناتادبيهاجر احمد شاكر عبد16818122022128026

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال379.0اعدادية عائشة للبناتادبيضحى كاظم علي موسى16819142022074063

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال379.0اعدادية المهج للبناتادبيحنين سعد حساني شالل16820142022102015

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال378.0ثانوية المسك للبناتادبيزهراء طالب سدخان شامخ16821142022119020

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال378.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيتبارك سيف نصرت عزيز16822212022155023

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال378.0ثانوية االديبة للبناتادبيآيه ثائر اكرم محمود16823212022114002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال377.0ثانوية السجود للبناتادبيزينب صالح حسن فنجان16824142022065029

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال377.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيرهف رافع صالح احمد16825102022220018

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال452.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيفاطمه مؤيد عباس عداي16826142042089050

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال439.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عبد العزيز محمد16827102042137052

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال436.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيمأب محمد كاظم جواد16828112042102045

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال436.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيمنار جاسم عبد هللا مطر16829152042080303

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال431.0اعدادية االنام للبناتاحيائياالء جبار يونس حميد16830212042135006

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال431.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد فهمي محمود16831112042149028

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال431.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيفاطمة شمسي محمد نوري حسن16832142042193068

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال430.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينبا علي قاسم محمد16833152042080317

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال420.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيدينا قاسم كريم حمود16834152042044060

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال419.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيساره كريم محسن حسن16835142042086035
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جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال418.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينهى علي محمد صالح16836112042076175

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال416.0ثانوية الميسرة للبناتاحيائيشهد صالح حسن خضير16837112042139011

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال415.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيايه صالح حسن خلف16838102042103011

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال414.0اعدادية المهج للبناتاحيائيديانه حسن علي عبد16839142042102013

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال385.0اعدادية الناصرة للبناتتطبيقياستبرق موفق محمد رضا16840142052133002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال383.0اعداية المعراج للبناتتطبيقيشهد محسن علي ياسين16841102052113022

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال382.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتتطبيقيطيبة صالح حسن عودة16842112052066017

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال379.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقينور ماجد صبيح مهدي16843112052110062

جامعة بغداد/كلية اآلداب556.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيمنى وليد فارس حسين16844142022134069

جامعة بغداد/كلية اآلداب549.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيزهراء عدي شعالن درويش16845132022078007

جامعة بغداد/كلية اآلداب537.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينادبيمحمد عيسى حميد ابراهيم16846102021025006

جامعة بغداد/كلية اآلداب533.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيشمس حيدر كريم عبد هللا16847132022100028

جامعة بغداد/كلية اآلداب525.0ثانوية الحريري للبناتادبيزهراء عبد الوهاب عبد هللا حسين16848142022137014

جامعة بغداد/كلية اآلداب521.0ثانوية االستقالل للبناتادبيبنان دريد جاسم محمد16849132022075005

جامعة بغداد/كلية اآلداب521.0ثانوية االستقالل للبناتادبيمريم حامد كاظم حمد16850132022075028

جامعة بغداد/كلية اآلداب521.0اعدادية الغزالية للبنينادبيحيدر ثامر محمد امين صيهود16851102021008034

جامعة بغداد/كلية اآلداب518.0اعدادية الرميلة للبناتادبينورس باسم قاسم حسين16852152022044102

جامعة بغداد/كلية اآلداب516.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيمريم عزيز حربي عبد العال16853112022104065

جامعة بغداد/كلية اآلداب514.0ثانوية نور الزهراء(ع) االهلية للبناتادبيفاطمة مشرق صادق نافع16854142022195004

جامعة بغداد/كلية اآلداب512.0ثانوية المسك للبناتادبيطيبه ناصر عبود علي16855142022119037

جامعة بغداد/كلية اآلداب506.0ثانوية دجلة للبناتادبيحنين عوف محمد احمد16856102022095029

جامعة بغداد/كلية اآلداب506.0اعدادية الكرامة للبناتادبياماني مؤيد جليل محسن16857132022101007

جامعة بغداد/كلية اآلداب505.0اعدادية الرشد للبناتادبيسما احمد جاسم محمد16858132022109024

جامعة بغداد/كلية اآلداب504.0اعدادية التقى للبناتادبيطيبه احمد حسين كاظم16859112022071072

جامعة بغداد/كلية اآلداب503.0الخارجياتادبيسمر عزيز الزم قاسم16860142022401120

جامعة بغداد/كلية اآلداب500.0اعدادية الرميلة للبناتادبيزينب عالء حسين لفته16861152022044053

جامعة بغداد/كلية اآلداب499.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبينور ناظم مهدي صالح16862122022230036

جامعة بغداد/كلية اآلداب498.0اعدادية الكرخ للبناتادبياسراء رياض نصيف جاسم16863102022076002

جامعة بغداد/كلية اآلداب497.0اعدادية الخمائل للبناتادبيضحى هشام محمد عنبر16864122022127069

جامعة بغداد/كلية اآلداب497.0اعدادية الدجيل للبناتادبيوئام ثائر حسين ياس16865182022236033

جامعة بغداد/كلية اآلداب497.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيحسن جبار منشد خيون16866142021045004

جامعة بغداد/كلية اآلداب495.0ثانوية الرافدين للبناتادبيمرام هاني محمود احمد16867132022095033

جامعة بغداد/كلية اآلداب495.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزهراء ستار جبار دهش16868152022049041

جامعة بغداد/كلية اآلداب494.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيتبارك خالد رشيد امين16869142022134019

جامعة بغداد/كلية اآلداب493.0ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيروكان محمد موسى محيبس16870132021258010
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جامعة بغداد/كلية اآلداب492.0الخارجياتادبياالء عالء حسين ناجي16871102022401011

جامعة بغداد/كلية اآلداب487.0ثانوية الزهراء للبناتادبيمريم فاضل محمود حسين16872132022097030

جامعة بغداد/كلية اآلداب487.0اعدادية النعيم للبناتادبيفاطمه هادي هامل حسن16873142022073107

جامعة بغداد/كلية اآلداب485.0اعدادية بغداد للبناتادبيمريم ثامر فخري محمود16874132022070069

جامعة بغداد/كلية اآلداب484.0اعدادية الفكر للبناتادبينور رضا مهينو نعمه16875152022056079

جامعة بغداد/كلية اآلداب483.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيميالد عدنان احمد جربوع16876192022218030

جامعة بغداد/كلية اآلداب483.0ثانوية فدك للبناتادبيزينب ثائر صالح مهدي16877142022070052

جامعة بغداد/كلية اآلداب480.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيمصطفى محمد عزيز دفار16878142021018106

جامعة بغداد/كلية اآلداب476.0ثانوية الفردوس للبناتادبيتقى زيد كاظم محمد16879102022090007

جامعة بغداد/كلية اآلداب475.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبياحمد داود سلمان خلف16880132021009002

جامعة بغداد/كلية اآلداب473.0ثانوية اسماء للبناتادبيزهراء كاظم خلف زويد16881112022100016

جامعة بغداد/كلية اآلداب473.0اعدادية الهدى للبناتادبيتبارك عيدان محسن فرحان16882152022047022

جامعة بغداد/كلية اآلداب472.0ثانوية التفوق للبناتادبيزهراء فالح نعيس عليوي16883122022113009

جامعة بغداد/كلية اآلداب472.0اعدادية البسالة للبناتادبيتبارك هادي عيسى عبد16884132022092010

جامعة بغداد/كلية اآلداب471.0ثانوية عدن للبناتادبيرانيا قاسم محمد احمد16885112022094026

جامعة بغداد/كلية اآلداب470.0ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء اسعد خزعل منصور16886132022080032

جامعة بغداد/كلية اآلداب470.0ثانوية الثوار للبنينادبيزيد خضير احمد محمد16887112021012023

جامعة بغداد/كلية اآلداب470.0اعدادية التقى للبناتادبيرسل كامل حزام بدن16888112022071033

جامعة بغداد/كلية اآلداب468.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيهشام عبد الرزاق علي زعال16889142021015118

جامعة بغداد/كلية اآلداب467.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمرتضى سالم زياره عبد16890142021019174

جامعة بغداد/كلية اآلداب467.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيمريم محمد جواد حسين16891132022093099

جامعة بغداد/كلية اآلداب466.0ثانوية الفوز للبناتادبيزهراء علي كريم عبد الساده16892132022099019

جامعة بغداد/كلية اآلداب466.0اعدادية االبرار للبنينادبيمحمد رضا عزيز منجل16893262021016036

جامعة بغداد/كلية اآلداب465.0اعدادية العامرية للبناتادبيساره عمار خالد مجيد16894102022118027

جامعة بغداد/كلية اآلداب465.0اعدادية طه االمين للبنينادبيحيدر عدنان علي فلحي16895262021026018

جامعة بغداد/كلية اآلداب465.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمنار خالد رحيمه عبيد16896132022086063

جامعة بغداد/كلية اآلداب464.0ثانوية االخالص للبناتادبيدعاء رحيم محمود حسن16897122022099020

جامعة بغداد/كلية اآلداب462.0ثانوية المناهل للبناتادبيسماح عامر جبار عبد16898132022126030

جامعة بغداد/كلية اآلداب462.0ثانوية دجلة للبناتادبيزهراء شهاب احمد صالح16899102022095035

جامعة بغداد/كلية اآلداب461.0اعدادية زينب للبناتادبيطيبه عدي كامل فزع16900142022110116

جامعة بغداد/كلية اآلداب461.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيرقيه حيدر محسن محمد16901112022081017

جامعة بغداد/كلية اآلداب460.0ثانوية الزهراء للبناتادبييقين وليد حميد عبود16902132022097044

جامعة بغداد/كلية اآلداب460.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي رياض حسن سلوم16903112021011055

جامعة بغداد/كلية اآلداب459.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتادبيمالك اسماعيل حميد جبر16904132022127006

جامعة بغداد/كلية اآلداب459.0اعدادية البتول للبناتادبيزهراء عباس محمد معروف16905112022072051
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جامعة بغداد/كلية اآلداب459.0اعدادية صفية للبناتادبيندى فارس كاظم عبد الحسين16906142022075227

جامعة بغداد/كلية اآلداب459.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب علي كاظم غيدان16907132022105022

جامعة بغداد/كلية اآلداب458.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيذو الفقار عبد الرحمن سامي ابراهيم16908192021350049

جامعة بغداد/كلية اآلداب457.0ثانوية حنين للبناتادبيزهراء احمد حيدر محمود16909132022104016

جامعة بغداد/كلية اآلداب457.0اعدادية الصباح للبناتادبينور حازم منصور جبر16910252022064103

جامعة بغداد/كلية اآلداب457.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيمصطفى حمزه مطلك خلف16911142021032057

جامعة بغداد/كلية اآلداب456.0اعدادية االنتصار للبناتادبيرفل عادل احمد شهاب16912132022091036

جامعة بغداد/كلية اآلداب456.0ثانوية التألف للبناتادبيسجى صدام شاكر عبطان16913102022133036

جامعة بغداد/كلية اآلداب455.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيفضل هللا خميس حميد جباره16914122021172020

جامعة بغداد/كلية اآلداب455.0اعدادية البتول للبناتادبيهبه محمود عبد سلمان16915112022072138

جامعة بغداد/كلية اآلداب455.0اعداية الهدى للبناتادبيعال عبد الرسول حميد راضي16916142022077033

جامعة بغداد/كلية اآلداب454.0اعدادية الخضراء للبنينادبيعلي عمار حاتم ابراهيم16917102021013043

جامعة بغداد/كلية اآلداب454.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيحسين ثائر غازي ابراهيم16918142021026025

جامعة بغداد/كلية اآلداب454.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيسعد احمد عواد خدام16919122021174006

جامعة بغداد/كلية اآلداب453.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيحذيفة ضياء جمعة كعود16920192021350039

جامعة بغداد/كلية اآلداب453.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيدالل فارس كريم كامل16921112022150011

جامعة بغداد/كلية اآلداب453.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيسوزان رحيم عبد النبي علي16922142022124042

جامعة بغداد/كلية اآلداب452.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيسامي عبد السالم سامي ابراهيم16923192021350056

جامعة بغداد/كلية اآلداب451.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيتقوى عبد العزيز خليل عبد العزيز16924142022115014

جامعة بغداد/كلية اآلداب451.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيمناهل احمد فيحان حسون16925102022162006

جامعة بغداد/كلية اآلداب451.0اعدادية الهدى للبناتادبينور صباح حميد رسن16926152022047100

جامعة بغداد/كلية اآلداب451.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعلي محمد فرج حسن16927142021061080

جامعة بغداد/كلية اآلداب451.0ثانوية الندى للبناتادبيزينب عليوي محمد شطب16928142022302033

جامعة بغداد/كلية اآلداب451.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيحسين احمد جواد هادي16929132021031007

جامعة بغداد/كلية اآلداب450.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيفاطمه جوهر ميركه ميران16930152022054068

جامعة بغداد/كلية اآلداب449.0ثانوية السجود للبناتادبيشيماء شهيد محسن فنجان16931142022065035

جامعة بغداد/كلية اآلداب448.0اعدادية الفردوس للبناتادبيشاهزنان خليل حاتم حنتوش16932132022118089

جامعة بغداد/كلية اآلداب448.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى حسين ظاهر كاطع16933142021012077

جامعة بغداد/كلية اآلداب447.0اعدادية صفية للبناتادبيتبارك ناصر عبد كاظم16934142022075051

جامعة بغداد/كلية اآلداب447.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيزينه حسن ناجي حسن16935132022111064

جامعة بغداد/كلية اآلداب447.0اعدادية القناة للبناتادبيطيبه هادي كاظم جار هللا16936132022072031

جامعة بغداد/كلية اآلداب446.0اعدادية عائشة للبناتادبياية فالح عبد الحسن سابط16937142022074016

جامعة بغداد/كلية اآلداب446.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيامنة علي عبد حمادي16938122022016004

جامعة بغداد/كلية اآلداب446.0ثانوية الفوز للبناتادبيشمس هادي عزيز حسن16939132022099025

جامعة بغداد/كلية اآلداب446.0اعدادية زينب للبناتادبينور الهدى عباس مشهول خريبط16940142022110165
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جامعة بغداد/كلية اآلداب446.0اعدادية المسرة للبناتادبيرحاب منشد شهاب منشد16941152022041018

جامعة بغداد/كلية اآلداب446.0ثانوية سومر للبناتادبيعلياء عماد ارزوقي الزم16942142022072069

جامعة بغداد/كلية اآلداب446.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيفاطمة محمد مصباح عبد االئمه16943112022081038

جامعة بغداد/كلية اآلداب445.0ثانوية الحكمة للبناتادبيتبارك محمد خضير قلقوس16944102022107012

جامعة بغداد/كلية اآلداب445.0اعدادية االنتصار للبناتادبيفاطمه حيدر مخلف سلمان16945132022091084

جامعة بغداد/كلية اآلداب445.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعباس فاضل علي االكبر سعد هللا16946132021012059

جامعة بغداد/كلية اآلداب444.0اعدادية الفكر للبناتادبيايه حيدر عبد الكريم حسن16947152022056008

جامعة بغداد/كلية اآلداب444.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيحسين جمعه صبري مطلك16948112021156022

جامعة بغداد/كلية اآلداب444.0اعداية الهدى للبناتادبيزينب حسين محمد علي16949142022077018

جامعة بغداد/كلية اآلداب444.0اعدادية االزدهار للبناتادبينور الزهراء تحسين بهيج كاظم16950122022090083

جامعة بغداد/كلية اآلداب444.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبياسراء ياسين طه حسن16951112022076011

جامعة بغداد/كلية اآلداب443.0اعدادية الفارابي للبنينادبيعبد الرحمن حسن روحي حسن16952112021002016

جامعة بغداد/كلية اآلداب443.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيتبارك ماشاف موسى فيصل16953142022223014

جامعة بغداد/كلية اآلداب442.0اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد هللا عمار محمود شكر16954132021001068

جامعة بغداد/كلية اآلداب442.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيياسر حسن صالح علوان16955142021045078

جامعة بغداد/كلية اآلداب442.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيزهراء عبد الصاحب عبد الكاظم جاسم16956142022134040

جامعة بغداد/كلية اآلداب442.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرسل قاسم عباس تايه16957122022134051

جامعة بغداد/كلية اآلداب441.0اعداية المعراج للبناتادبيزينب علي هاشم سهيل16958102022113035

جامعة بغداد/كلية اآلداب441.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيمناجات عبد هللا جابر نجاح16959112022089074

جامعة بغداد/كلية اآلداب441.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيسجاد حسن جبار حداد16960152021006045

جامعة بغداد/كلية اآلداب440.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحسين قيس عبد مجيد16961142021028042

جامعة بغداد/كلية اآلداب440.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيعبد الرحمن مزهر جاسم محمد16962122021174007

جامعة بغداد/كلية اآلداب440.0اعدادية بغداد للبناتادبيطيبه باسل صبيح حسن16963102022117026

جامعة بغداد/كلية اآلداب440.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيافنان عامر حبسي محمد علي16964122022134009

جامعة بغداد/كلية اآلداب440.0الخارجياتادبيشيماء قاسم ياسر عبيد16965112022401139

جامعة بغداد/كلية اآلداب440.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيسامر هاشم غني كاظم16966142021020022

جامعة بغداد/كلية اآلداب439.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيسيف مجيد عبود وهيب16967142021032032

جامعة بغداد/كلية اآلداب439.0اعدادية بلقيس للبناتادبيهدى احمد مجيد حسين16968132022071088

جامعة بغداد/كلية اآلداب439.0اعدادية الفكر للبناتادبينور فاضل جعفر محسن16969152022056081

جامعة بغداد/كلية اآلداب439.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيحبيب جعفر عبود لفته16970132021009035

جامعة بغداد/كلية اآلداب438.0ثانوية سومر للبناتادبيزينب عباس نعمة بطي16971142022072043

جامعة بغداد/كلية اآلداب438.0اعدادية التسامح للبناتادبيرويده حسين علي محمد16972142022076052

جامعة بغداد/كلية اآلداب438.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعبد هللا ابراهيم جلوب عبد هللا16973142021061056

جامعة بغداد/كلية اآلداب438.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيعالء خميس كريم ليلو16974112021042036

جامعة بغداد/كلية اآلداب438.0ثانوية الرشيد للبناتادبيتبارك محمود حسين علي16975132022096007
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جامعة بغداد/كلية اآلداب437.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيعبد القادر قيس خميس علي16976192021350077

جامعة بغداد/كلية اآلداب437.0اعدادية االنفال للبناتادبيرويده حامد جمعه كعود16977102022101036

جامعة بغداد/كلية اآلداب437.0اعدادية االنصار للبنينادبيسجاد لطيف حميد علي16978132021003028

جامعة بغداد/كلية اآلداب437.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيأية حسن علي علوان16979112022095013

جامعة بغداد/كلية اآلداب436.0ثانوية الشمائل للبناتادبيشهد ابراهيم هواس طهماز16980142022109042

جامعة بغداد/كلية اآلداب436.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعلي لطيف جاسم حسين16981142021015082

جامعة بغداد/كلية اآلداب436.0اعدادية رقية للبناتادبيرفل عباس فاضل اسماعيل16982112022069017

جامعة بغداد/كلية اآلداب436.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيحوراء فاروق عون هادي16983132022086014

جامعة بغداد/كلية اآلداب436.0ثانوية زيونة المسائية للبنينادبيمحمد كريم ظاهر رشيد16984142021209050

جامعة بغداد/كلية اآلداب436.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي محمد عبد علي فتالي16985142021003098

جامعة بغداد/كلية اآلداب436.0ثانوية الحوراء للبناتادبيسمر سعدي عبد الكريم فر ج16986102022083006

جامعة بغداد/كلية اآلداب435.0ثانوية الخنساء للبناتادبيزينب حسن ياسين سلطان16987142022107019

جامعة بغداد/كلية اآلداب435.0اعدادية بلقيس للبناتادبيرقيه محمد خيري حميد16988132022071030

جامعة بغداد/كلية اآلداب435.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمؤمل وليد عبد الحسن حمودي16989132021011079

جامعة بغداد/كلية اآلداب435.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبينرجس محمود كامل شاهين16990142022225034

جامعة بغداد/كلية اآلداب435.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين منعم حسن علي16991142021024091

جامعة بغداد/كلية اآلداب435.0ثانوية االحرار للبنينادبيرسول نصيف جاسم سلمان16992112021051017

جامعة بغداد/كلية اآلداب435.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمصطفى سعد جبار ماضي16993132021045088

جامعة بغداد/كلية اآلداب435.0خارجياتادبيزينب بحر عبد الكريم بحر16994192022401046

جامعة بغداد/كلية اآلداب435.0اعدادية الفرح للبناتادبيتبارك حيدر كشكول حمود16995142022125007

جامعة بغداد/كلية اآلداب434.0اعدادية ابابيل  للبناتادبياسراء صدام اسماعيل ابراهيم16996112022111004

جامعة بغداد/كلية اآلداب434.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعباس صالل هادي جاسم16997142021061052

جامعة بغداد/كلية اآلداب434.0اعدادية بلقيس للبناتادبيأيات عدنان كاظم عاتي16998142022140003

جامعة بغداد/كلية اآلداب434.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعلي مهدي عباس سلمان16999142021019127

جامعة بغداد/كلية اآلداب434.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبييوسف محمد احمد سالم17000132021002103

جامعة بغداد/كلية اآلداب434.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمسلم عقيل محراث صخي17001142021019178

جامعة بغداد/كلية اآلداب434.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعلي احمد حافظ محمد17002142021030065

جامعة بغداد/كلية اآلداب434.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء حمزه فاضل عودة17003132022086028

جامعة بغداد/كلية اآلداب433.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيحسن وليد ابراهيم محسن17004102021015020

جامعة بغداد/كلية اآلداب433.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمحمد مسلم رشيد موال17005122021044081

جامعة بغداد/كلية اآلداب433.0اعدادية الناصرة للبناتادبينور رشيد حميد علي17006142022133087

جامعة بغداد/كلية اآلداب433.0اعدادية البطولة للبناتادبينوال عماد محسن علوان17007102022110115

جامعة بغداد/كلية اآلداب433.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحيدر شعالن عاصي ستار17008142021028060

جامعة بغداد/كلية اآلداب433.0ثانوية زبيدة للبناتادبيفاطمه الزهراء محمد حسن علي17009142022082022

جامعة بغداد/كلية اآلداب433.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيزينة محمد زكي عبد الرسول17010142022193024
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جامعة بغداد/كلية اآلداب433.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتادبيكوثر خضير رشيد عمران17011142022224023

جامعة بغداد/كلية اآلداب433.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى محمد خلف حسين17012152021009158

جامعة بغداد/كلية اآلداب433.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيسالي ماجد حسين علي17013112022075028

جامعة بغداد/كلية اآلداب433.0اعدادية االعظمية للبناتادبيماجده ايسر خلدون عبدهللا17014132022073098

جامعة بغداد/كلية اآلداب433.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبياسيل اياد قاسم محسن17015142022095002

جامعة بغداد/كلية اآلداب433.0ثانوية اسماء للبناتادبياماني فريد هادي يونس17016112022100003

جامعة بغداد/كلية اآلداب433.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيحسين حمزه سلمان حسون17017142021208032

جامعة بغداد/كلية اآلداب433.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيانفال طالل احمد عبد17018112022063006

جامعة بغداد/كلية اآلداب433.0اعدادية النورين للبنينادبيعلي محمد شعوط دفار17019142021004045

جامعة بغداد/كلية اآلداب433.0اعدادية الفردوس للبناتادبيمريم عبد الحسين حسن ثامر17020132022118120

جامعة بغداد/كلية اآلداب433.0اعدادية العقيلة للبناتادبيتبارك محمود حسن عبد17021152022040023

جامعة بغداد/كلية اآلداب432.0ثانوية المعالي للبناتادبيمنى عادل غيدان جاسم17022142022127058

جامعة بغداد/كلية اآلداب432.0اعدادية البشير للبنينادبيعلي حسن جاسم محارب17023142021036056

جامعة بغداد/كلية اآلداب432.0اإلعدادية المركزية للبناتادبياسراء محمود خلف عباس17024142022143003

جامعة بغداد/كلية اآلداب432.0ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيتمارا هاشم جدوع فرحان17025212022208001

جامعة بغداد/كلية اآلداب432.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيجعفر سعد نجم محيسن17026152021007039

جامعة بغداد/كلية اآلداب432.0ثانوية التألف للبناتادبيدنيا وسام علي عبد17027102022133018

جامعة بغداد/كلية اآلداب432.0ثانوية المعالي للبناتادبيايه علي طارق نجم17028142022127010

جامعة بغداد/كلية اآلداب432.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيحوراء عادل شهيد فضاله17029102022094014

جامعة بغداد/كلية اآلداب432.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيفاطمه عماد كاظم ابراهيم17030142022098030

جامعة بغداد/كلية اآلداب432.0ثانوية االبتهال للبناتادبينبراس صباح علي عبد17031142022069054

جامعة بغداد/كلية اآلداب432.0اعدادية الخطيب للبنينادبيمصطفى عالء عودة علي17032122021034119

جامعة بغداد/كلية اآلداب432.0اعدادية القناة للبناتادبيزينب كامل احمد محمد17033132022072016

جامعة بغداد/كلية اآلداب431.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتادبيحوراء ضياء عبود صاحي17034142022141003

جامعة بغداد/كلية اآلداب431.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيعلياء جاسم مهدي عبد هللا17035102022155016

جامعة بغداد/كلية اآلداب431.0اعدادية بغداد للبناتادبيتقى محمد علي حسين17036102022117013

جامعة بغداد/كلية اآلداب431.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنينادبيحسين امجد عبد االله بنيان17037142021202013

جامعة بغداد/كلية اآلداب431.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيميثم ناجي كريم محمد17038142021024326

جامعة بغداد/كلية اآلداب430.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبينغم عباس فاضل ماجود17039142022099090

جامعة بغداد/كلية اآلداب430.0اعدادية الفاروق للبنينادبيعباس خالد حربي صخي17040132021014039

جامعة بغداد/كلية اآلداب430.0اعدادية العراق للبنينادبيعباس احمد كاظم حسن17041122021009140

جامعة بغداد/كلية اآلداب430.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيعذراء علي لفته طعمه17042122022085030

جامعة بغداد/كلية اآلداب430.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيرسول سعيد حاتم عبيد17043132021031009

جامعة بغداد/كلية اآلداب430.0اعدادية االنفال للبناتادبيورود محمد خميس كعود17044102022101078

جامعة بغداد/كلية اآلداب430.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيقاسم ضياء جعفر احمد17045112021057058
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جامعة بغداد/كلية اآلداب430.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيكاظم سعد سعود عبد العزيز17046102021015065

جامعة بغداد/كلية اآلداب430.0ثانوية االسراء المسائية للبناتادبينهاية رشيد سليمان رضا17047132022284019

جامعة بغداد/كلية اآلداب430.0ثانوية الرواد للبنينادبيمحمد رائد محمد عبد هللا17048122021024021

جامعة بغداد/كلية اآلداب430.0اعدادية بغداد للبناتادبيشهد زهير خميس هاشم17049132022070049

جامعة بغداد/كلية اآلداب430.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيفاطمه عاطف عبد الحسين راضي17050132022100039

جامعة بغداد/كلية اآلداب430.0ثانوية الخلود للبناتادبينبأ احمد محمد كاظم17051122022093037

جامعة بغداد/كلية اآلداب430.0ثانوية نور العلم للبناتادبينبا فاخر جياد عايد17052112022118034

جامعة بغداد/كلية اآلداب430.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيعلي جواد كاظم عبدالنبي17053152021074070

جامعة بغداد/كلية اآلداب429.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبينبا زياد جميل يوسف17054132022079049

جامعة بغداد/كلية اآلداب429.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيحوراء حيدر عدنان حسن17055112022136023

جامعة بغداد/كلية اآلداب429.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيسجى طالب خضير كرم17056132022093059

جامعة بغداد/كلية اآلداب429.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيايوب ثائر احمد حسين17057122021036004

جامعة بغداد/كلية اآلداب429.0اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد نعيم سليمان حمادي17058102021022094

جامعة بغداد/كلية اآلداب429.0اعدادية فلسطين للبناتادبيموج علي فيصل هوبي17059102022114025

جامعة بغداد/كلية اآلداب429.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيحوراء صالح حسن عبد الزهره17060122022085008

جامعة بغداد/كلية اآلداب429.0اعدادية الدجيل للبناتادبيزهراء فارس محمد نصيف17061182022236017

جامعة بغداد/كلية اآلداب429.0اعدادية زينب للبناتادبيزينب صبيح عبد هللا خدر17062142022110081

جامعة بغداد/كلية اآلداب429.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعصام عادل اكرم صالح17063102021015056

جامعة بغداد/كلية اآلداب429.0ثانوية زبيدة للبناتادبيبتول عصام محي مسير17064112022108015

جامعة بغداد/كلية اآلداب429.0اعدادية حماة للبناتادبيبراء شاكر حميد محمود17065112022084022

جامعة بغداد/كلية اآلداب429.0اعدادية العراق للبنينادبيمرتضى حسين علي عباس17066122021009272

جامعة بغداد/كلية اآلداب429.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيثابت شظيف عبود سري17067142021032010

جامعة بغداد/كلية اآلداب429.0ثانوية السجود للبناتادبيزينب حليم دهام دعثور17068142022065028

جامعة بغداد/كلية اآلداب429.0اعدادية الماثر للبناتادبيشهد حسين جهاد كاظم17069152022051090

جامعة بغداد/كلية اآلداب429.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيميس عباس خضير حسين17070112022137048

جامعة بغداد/كلية اآلداب429.0الخارجيونادبيحسين عادل خميس حميد17071142021400061

جامعة بغداد/كلية اآلداب429.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيحسن حيدر حسن علي17072112021052018

جامعة بغداد/كلية اآلداب429.0اعدادية النجاة للبناتادبينور عبد القادر كريم حميدي17073152022042091

جامعة بغداد/كلية اآلداب429.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد قاسم احنين حسين17074152021013093

جامعة بغداد/كلية اآلداب428.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيعلياء عباس فاضل كاظم17075112022089055

جامعة بغداد/كلية اآلداب428.0اعدادية التعاون للبناتادبيمالك احمد حسن هاشم17076112022105064

جامعة بغداد/كلية اآلداب428.0اعدادية االعظمية للبناتادبيالياسمين بالل احمد سعيد17077132022073004

جامعة بغداد/كلية اآلداب428.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيساره خضير جبار راضي17078152022080083

جامعة بغداد/كلية اآلداب428.0اعدادية رقية للبناتادبيروز فالح عبد هللا عفات17079112022069018

جامعة بغداد/كلية اآلداب428.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيغسق حسن محمد حسين17080142022139037
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جامعة بغداد/كلية اآلداب428.0اعدادية الكرامة للبناتادبيطيبه حسن هادي ابراهيم17081132022101059

جامعة بغداد/كلية اآلداب428.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيعال قصي نوري ابراهيم17082142022104030

جامعة بغداد/كلية اآلداب428.0ثانوية االبتهال للبناتادبيرفل مسفر عبد شحاذه17083142022069019

جامعة بغداد/كلية اآلداب428.0اعدادية الناصرة للبناتادبيغفران علي راضي ماشاف17084142022133061

جامعة بغداد/كلية اآلداب427.0اعدادية الوركاء للبنينادبيسجاد محمد كريم وشيح17085112021027038

جامعة بغداد/كلية اآلداب427.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي عبد الكريم عبد الرزاق محسن17086152021018070

جامعة بغداد/كلية اآلداب427.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي حافظ ستار حاتم17087152021001080

جامعة بغداد/كلية اآلداب427.0اعدادية ام القرى للبناتادبيسرى حسين حميد حسن17088142022079083

جامعة بغداد/كلية اآلداب427.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيزينب كاظم خضر حسين17089122022085026

جامعة بغداد/كلية اآلداب427.0اعدادية البتول للبناتادبيمالك وسام جميل محمدعلي17090112022072104

جامعة بغداد/كلية اآلداب427.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيرغد حسين علي محسن17091142022122009

جامعة بغداد/كلية اآلداب427.0اعدادية شط العرب للبنينادبيحسين هليل قاسم موسى17092132021045031

جامعة بغداد/كلية اآلداب427.0اعدادية رفيدة للبناتادبيشيماء علي جرو حسين17093112022106043

جامعة بغداد/كلية اآلداب427.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيرضا حسان لطيف كريم17094152021015047

جامعة بغداد/كلية اآلداب427.0اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمة عباس جبار عاكول17095142022074080

جامعة بغداد/كلية اآلداب427.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيطيبه علي عبد هللا حمود17096102022109087

جامعة بغداد/كلية اآلداب427.0اعدادية رفيدة للبناتادبيتبارك سامي احمد عبد هللا17097112022106014

جامعة بغداد/كلية اآلداب427.0ثانوية االسوار للبناتادبيزهراء لؤي محمد جواد مهدي17098132022076020

جامعة بغداد/كلية اآلداب427.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبياسماء صفاء جايد محسن17099152022049004

جامعة بغداد/كلية اآلداب426.0اعدادية الناصرة للبناتادبيمريم ضياء عوده حسين17100142022133077

جامعة بغداد/كلية اآلداب426.0ثانوية الزهور للبناتادبيمريم عامر اسماعيل محمد17101112022078038

جامعة بغداد/كلية اآلداب426.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمحمد جاسم محمد حمد17102212021025036

جامعة بغداد/كلية اآلداب426.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيباقر عادل سلمان سلطان17103132021034023

جامعة بغداد/كلية اآلداب426.0ثانوية النوارس للبنينادبيحسين علي حسين مدب17104132021027004

جامعة بغداد/كلية اآلداب426.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبييوسف عدنان حمد حسين17105102021155023

جامعة بغداد/كلية اآلداب426.0اعدادية ام القرى للبناتادبيزينب علي طعمه مولى17106142022079072

جامعة بغداد/كلية اآلداب426.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيمها ربيع كامل محسن17107132022093106

جامعة بغداد/كلية اآلداب426.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيياسر علي عيدان عباس17108152021015125

جامعة بغداد/كلية اآلداب426.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيمحمد جبار رهيف رحمه17109152021075104

جامعة بغداد/كلية اآلداب426.0اعدادية النهار للبناتادبيزهراء حيدر حميد رحيمه17110112022127030

جامعة بغداد/كلية اآلداب426.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبياحمد مهدي صالح فرج17111192021011007

جامعة بغداد/كلية اآلداب426.0اعدادية شفق النور للبنينادبياحمد رحيم حلو حسن17112142021061008

جامعة بغداد/كلية اآلداب426.0ثانوية بغداد األهلية للبناتادبيفاطمه مهدي خزيم جويعد17113112022107011

جامعة بغداد/كلية اآلداب425.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيتقى ناصر حسين جابر17114132021034026

جامعة بغداد/كلية اآلداب425.0اعدادية الناصرة للبناتادبيرنين فيصل عبد الكريم سعيد17115142022133032
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جامعة بغداد/كلية اآلداب425.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيالقاسم احمد سلمان جاسم17116142021015020

جامعة بغداد/كلية اآلداب425.0اعدادية البراق للبنينادبيعلي ستار جبار حسن17117152021002109

جامعة بغداد/كلية اآلداب425.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمرتضى عبد الكريم فاضل وهيب17118112021009103

جامعة بغداد/كلية اآلداب425.0اعدادية صنعاء للبنينادبيهادي احسان هادي محمد17119232021011082

جامعة بغداد/كلية اآلداب425.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيتبارك سمير جبار فياض17120132022112010

جامعة بغداد/كلية اآلداب424.0اعدادية رفيدة للبناتادبيمالك وائل حمادي دخيل17121112022106060

جامعة بغداد/كلية اآلداب424.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء احمد عيسى شكر17122152022047043

جامعة بغداد/كلية اآلداب424.0اعدادية الرواد للبنينادبيسجاد عالوي قاسم حسن17123212021077055

جامعة بغداد/كلية اآلداب424.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيمحمد ليث محمد عباس17124112021181103

جامعة بغداد/كلية اآلداب424.0ثانوية المعرفة للبناتادبيندى محمود كاظم حمدان17125112022133046

جامعة بغداد/كلية اآلداب424.0اعداية الهدى للبناتادبيمريم خليل اسماعيل سلمان17126142022077039

جامعة بغداد/كلية اآلداب424.0اعدادية البطولة للبناتادبياحالم حسين علي لباج17127102022110008

جامعة بغداد/كلية اآلداب424.0الخارجيونادبيمحمد علي عبد الكاظم راضي17128112021400119

جامعة بغداد/كلية اآلداب424.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد رياض حسن علوان17129142021049079

جامعة بغداد/كلية اآلداب424.0اعدادية البلديات للبنينادبيعلي عباس صباح عبد17130142021037148

جامعة بغداد/كلية اآلداب424.0اعدادية ام القرى للبناتادبيشيماء حسين علي صالح17131142022079093

جامعة بغداد/كلية اآلداب424.0الخارجيونادبيعلي ماجد صالح عبد الرحيم17132142021400162

جامعة بغداد/كلية اآلداب424.0اعدادية القناة للبناتادبيشيرين سعد محمد علي رحمن17133132022072028

جامعة بغداد/كلية اآلداب423.0ثانوية المأمون للبناتادبيتبارك وابل عزيز حميد17134102022116002

جامعة بغداد/كلية اآلداب423.0اعدادية عائشة للبناتادبيمريم عبد السالم جبار عبد17135142022074092

جامعة بغداد/كلية اآلداب423.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيحسين وليد خالد حسين17136142021210028

جامعة بغداد/كلية اآلداب423.0اعدادية حطين للبناتادبيمريم علي طه ياسين17137132022103065

جامعة بغداد/كلية اآلداب423.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد صالح مهدي محمد17138142021024254

جامعة بغداد/كلية اآلداب423.0اعدادية األوفياء للبنينادبيمحمد رياض هاشم موسى17139192021078049

جامعة بغداد/كلية اآلداب423.0اعدادية الكرمة للبنينادبيحسن احمد دهام حمادي17140192021066015

جامعة بغداد/كلية اآلداب423.0ثانوية الرشيد للبناتادبيزينه صالح عبد القادر حسين17141132022096016

جامعة بغداد/كلية اآلداب423.0ثانوية الحارثية للبناتادبيمريم قاسم عبد االمير علي17142102022112010

جامعة بغداد/كلية اآلداب423.0ثانوية زبيدة للبناتادبيغفران محمد علي حسين17143142022082021

جامعة بغداد/كلية اآلداب423.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيموسى عباس عبد هللا حمادي17144142021005065

جامعة بغداد/كلية اآلداب423.0اعدادية العقيلة للبناتادبيزهراء جواد موحان زاير17145152022040043

جامعة بغداد/كلية اآلداب423.0اعدادية المهج للبناتادبينور رائد يحيى محمود17146142022102104

جامعة بغداد/كلية اآلداب423.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيسجاد جاسم قاسم كاظم17147152021003041

جامعة بغداد/كلية اآلداب423.0اعدادية االخالص للبناتادبينبأ ثامر حسن علي17148112022112139

جامعة بغداد/كلية اآلداب423.0اعدادية القدس للبنينادبيعبد هللا رائد فوزي شهاب17149102021014028

جامعة بغداد/كلية اآلداب423.0اعدادية شفق النور للبنينادبياحمد علي صبار خلف17150142021061010
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جامعة بغداد/كلية اآلداب422.0ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيشمس مفيد سعدي حسن17151142022132009

جامعة بغداد/كلية اآلداب422.0الخارجيونادبياحمد شعيبث كاظم مجلي17152122021400003

جامعة بغداد/كلية اآلداب422.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيفاطمة الزهراء حكمت كامل حسين17153152022053055

جامعة بغداد/كلية اآلداب422.0اعدادية االنفال للبناتادبيتبارك علي عون عامر17154102022101017

جامعة بغداد/كلية اآلداب422.0إعدادية المروج للبنينادبيعبد الرحمن زياد عبود محمود17155142021013065

جامعة بغداد/كلية اآلداب422.0اعدادية الخضراء للبنينادبياحمد عزة محمد جاسم17156102021013004

جامعة بغداد/كلية اآلداب422.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي محمد هادي مخيف17157112021009074

جامعة بغداد/كلية اآلداب422.0ثانوية سومر للبناتادبيمريم رسول محمد عبد هللا17158142022072087

جامعة بغداد/كلية اآلداب422.0ثانوية الزهور للبناتادبيضحى خلف اسماعيل شهاب17159112022078032

جامعة بغداد/كلية اآلداب422.0اعدادية ابابيل للبنينادبيحيدر غني جابر عبد17160132021011041

جامعة بغداد/كلية اآلداب422.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيساره فالح سرحان عاشور17161142022223036

جامعة بغداد/كلية اآلداب422.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيسحر حامد عطوي مطلك17162142022143038

جامعة بغداد/كلية اآلداب422.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيحوراء علي عبد هللا مرهج17163122022085009

جامعة بغداد/كلية اآلداب422.0اعدادية البطولة للبناتادبيبراء حامد شكر حميد17164102022110026

جامعة بغداد/كلية اآلداب422.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمصطفى سلمان عيدان إبراهيم17165132021004082

جامعة بغداد/كلية اآلداب422.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيمرتضى عدنان علوان صكر17166212021272122

جامعة بغداد/كلية اآلداب422.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيبنين امين حافظ حميد17167102022220007

جامعة بغداد/كلية اآلداب421.0اعدادية البشير للبنينادبيمحمد حسن حسين خضير17168142021036090

جامعة بغداد/كلية اآلداب421.0ثانوية العلوم للبنينادبيحسن عالء خضير عباس17169132021052003

جامعة بغداد/كلية اآلداب421.0ثانوية الفسطاط للبنينادبيمحمد عباس محمد عبد هللا17170132021033017

جامعة بغداد/كلية اآلداب421.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبياالء اياد حسن علي17171112022089004

جامعة بغداد/كلية اآلداب421.0اعدادية الشيماء للبناتادبيزينب وسام مريح فيصل17172122022098046

جامعة بغداد/كلية اآلداب421.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبينور الهدى عادل علي عذاب17173112022136086

جامعة بغداد/كلية اآلداب421.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيزينب صالح حسن دالي17174142022136046

جامعة بغداد/كلية اآلداب421.0ثانوية الرسالة االهلية للبنينادبيذو الفقار حيدر عبد الزهرة عبد هللا17175102021058002

جامعة بغداد/كلية اآلداب421.0ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيمحمد يونس حميد حسين17176132021021044

جامعة بغداد/كلية اآلداب421.0اعدادية الخبير للبنينادبيسيف الدين سلمان احمد سالم17177112021007042

جامعة بغداد/كلية اآلداب421.0اعدادية الماثر للبناتادبيزهراء جاسم زغير طارش17178152022051054

جامعة بغداد/كلية اآلداب421.0ثانوية دجلة العراق االهلية تركيا-سامسونادبينور الدين جاالك عثمان محمد17179132021238008

جامعة بغداد/كلية اآلداب421.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبينور عدنان شنشول علوان17180132022093123

جامعة بغداد/كلية اآلداب421.0اعدادية عدن للبناتادبيسبأ باسم فاضل ابراهيم17181132022106046

جامعة بغداد/كلية اآلداب421.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبياحمد محمد ذروان علوان17182142021009008

جامعة بغداد/كلية اآلداب421.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيحيدر ناظم مزعل ثجيل17183152021074040

جامعة بغداد/كلية اآلداب420.0اعدادية االمال للبناتادبيافنان نصير كريم مجيد17184112022070002

جامعة بغداد/كلية اآلداب420.0ثانوية المناهل للبناتادبيغصون ياسر عباس خلف17185132022126033
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جامعة بغداد/كلية اآلداب420.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيهبة هللا علي هادي مراد17186112022220087

جامعة بغداد/كلية اآلداب420.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسن بالل راضي شندي17187152021008029

جامعة بغداد/كلية اآلداب420.0اعدادية المستقبل للبناتادبيمريم احمد جواد كاظم17188112022101048

جامعة بغداد/كلية اآلداب420.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيعبد هللا ثامر فاضل احمد17189132021015034

جامعة بغداد/كلية اآلداب420.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيأيه سالم كاظم غالم17190142022222001

جامعة بغداد/كلية اآلداب420.0اعدادية المهج للبناتادبيهدى عبد الكريم سعود مناحي17191142022102110

جامعة بغداد/كلية اآلداب420.0اعدادية المسرة للبناتادبيسعاد حسين خلف هللا جبر17192152022041038

جامعة بغداد/كلية اآلداب420.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيشهد اياد ناظم جواد17193112022111030

جامعة بغداد/كلية اآلداب420.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيغسان سفيان عادل ياسين17194112021189090

جامعة بغداد/كلية اآلداب420.0إعدادية المروج للبنينادبيمصطفى رياض صالح مكي17195142021013147

جامعة بغداد/كلية اآلداب420.0اعدادية الكرامة للبناتادبيشهد ليث عباس احمد17196132022101052

جامعة بغداد/كلية اآلداب419.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيغازي جالل غازي عبيد17197132021034108

جامعة بغداد/كلية اآلداب419.0اعدادية االنفال للبناتادبيرانيه علي كامل عبد17198102022101028

جامعة بغداد/كلية اآلداب419.0الخارجياتادبيساره وسام عبد الحسين لعيبي17199112022401110

جامعة بغداد/كلية اآلداب419.0اعدادية اجنادين للبناتادبيهدى عبد الوهاب عبد الرزاق محمود17200102022120067

جامعة بغداد/كلية اآلداب419.0اعدادية البتول للبناتادبييسرى احمد يونس محمد17201112022072147

جامعة بغداد/كلية اآلداب419.0اعدادية الرشد للبناتادبيسجى محسن جبار عبد علي17202132022109023

جامعة بغداد/كلية اآلداب419.0ثانوية االيالف للبناتادبيجوانا ستار جبار مسلم17203102022104002

جامعة بغداد/كلية اآلداب419.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيهيثم يوسف مطر ربيع17204102021160051

جامعة بغداد/كلية اآلداب419.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيحسين علي عليوي حمود17205142021029022

جامعة بغداد/كلية اآلداب419.0اعدادية زينب للبناتادبينور حسين عباس مطر17206142022110168

جامعة بغداد/كلية اآلداب418.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي رحيم داخل مونس17207112021028078

جامعة بغداد/كلية اآلداب418.0اعدادية االخالص للبناتادبييسر سعد انيس محمود17208112022112173

جامعة بغداد/كلية اآلداب418.0ثانوية العقيدة للبناتادبيعائشه سالم فاضل علوان17209112022074045

جامعة بغداد/كلية اآلداب418.0اعدادية االنتصار للبناتادبيمروه مهند حميد مجيد17210132022091094

جامعة بغداد/كلية اآلداب418.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيحيدر علي عزيز زيدان17211142021045016

جامعة بغداد/كلية اآلداب418.0اعدادية البيان للبناتادبيغدير محمد حسن لكالك17212102022096069

جامعة بغداد/كلية اآلداب418.0اعدادية الهدى للبناتادبيهبه احمد طاهر ابراهيم17213152022047103

جامعة بغداد/كلية اآلداب418.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيمحمود عامر سعيد خلف17214112021156087

جامعة بغداد/كلية اآلداب418.0اعدادية النورين للبنينادبيعبد هللا قاسم كاطع سيد17215142021004038

جامعة بغداد/كلية اآلداب418.0اعدادية شط العرب للبنينادبيصالح سليم جاسم مطر17216132021045045

جامعة بغداد/كلية اآلداب418.0اعدادية التقى للبناتادبيضحى كمال فليح عبد الحسن17217112022071070

جامعة بغداد/كلية اآلداب418.0الخارجياتادبيحنين سامي عبيس عكله17218112022401044

جامعة بغداد/كلية اآلداب418.0ثانوية االخيضر للبناتادبيايات فاضل فارس محمد17219122022116005

جامعة بغداد/كلية اآلداب418.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيمروان واثق سعيد جرمط17220112021181113
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جامعة بغداد/كلية اآلداب418.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزهراء عادل حسين حمد17221142022222050

جامعة بغداد/كلية اآلداب418.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمحمد صالح زوير كلخان17222142021030095

جامعة بغداد/كلية اآلداب418.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبييوسف سعيد يوسف محمد17223132021009165

جامعة بغداد/كلية اآلداب418.0اعدادية طه للبنينادبيعالء عماد توفيق كريم17224142021177090

جامعة بغداد/كلية اآلداب417.0اعدادية النصر للبناتادبيبتول سالم كشكول حافظ17225122022112007

جامعة بغداد/كلية اآلداب417.0ثانوية التاخي للبناتادبيزينب ضياء عبد هللا علوان17226142022081021

جامعة بغداد/كلية اآلداب417.0ثانوية حطين للبناتادبيزينب خالد محمد حسين17227102022079009

جامعة بغداد/كلية اآلداب417.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمؤمل فليح حسن هاشم17228142021009050

جامعة بغداد/كلية اآلداب417.0اعدادية النهار للبناتادبيزينب نبيل عبود حمزه17229112022127037

جامعة بغداد/كلية اآلداب417.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعمر كمال جميل داود17230122021048091

جامعة بغداد/كلية اآلداب417.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيمصطفى صدام حسين محمود17231102021162025

جامعة بغداد/كلية اآلداب417.0ثانوية المناهل للبناتادبيفاطمه احمد حسون غنيد17232132022126034

جامعة بغداد/كلية اآلداب417.0ثانوية االعتماد للبناتادبيامل محمد كاظم سلمان17233142022191005

جامعة بغداد/كلية اآلداب417.0اعدادية القناة للبناتادبيغدير خضير عباس عليوي17234132022072033

جامعة بغداد/كلية اآلداب417.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيمحمد وليد خالد مطر17235142021211073

جامعة بغداد/كلية اآلداب417.0اعدادية حطين للبناتادبينور موفق احمد رشيد17236132022103073

جامعة بغداد/كلية اآلداب416.0اعدادية االنصار للبنينادبيكرار حسين حنون مطير17237132021003045

جامعة بغداد/كلية اآلداب416.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمنتظر فرج زويد حسوني17238142021009068

جامعة بغداد/كلية اآلداب416.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيبنين حسين محسن حمود17239142022134018

جامعة بغداد/كلية اآلداب416.0ثانوية التألف للبناتادبيغفران فاضل رحيم نايف17240102022133044

جامعة بغداد/كلية اآلداب416.0اعدادية العقيلة للبناتادبيايه رعد عبيد شامخ17241152022040011

جامعة بغداد/كلية اآلداب416.0ثانوية سومر للبناتادبيشفاء حاتم داود سلمان17242142022072059

جامعة بغداد/كلية اآلداب416.0اعدادية الهدى للبناتادبيرغد ماجد عادل ولي17243152022047033

جامعة بغداد/كلية اآلداب416.0الخارجيونادبياحمد عبد الزهره رحيمه بريبت17244122021400004

جامعة بغداد/كلية اآلداب416.0الخارجياتادبيدعاء محمد حسين حمادي17245132022401054

جامعة بغداد/كلية اآلداب416.0اعدادية عائشة للبناتادبيغادة صالح حسن طوفان17246142022074068

جامعة بغداد/كلية اآلداب416.0ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيزينب عيسى حميد ارحيم17247142022084007

جامعة بغداد/كلية اآلداب416.0ثانوية سامراء للبنينادبيحسين محمد علي سيد17248142021031022

جامعة بغداد/كلية اآلداب416.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحيدر علي حسين كيطان17249142021048035

جامعة بغداد/كلية اآلداب416.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعباس حسين محمد محمود17250132021017056

جامعة بغداد/كلية اآلداب416.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيصالح طالب عباس حاجم17251102021160020

جامعة بغداد/كلية اآلداب416.0اعدادية النجاة للبناتادبيشيماء ستار سلمان محمد17252152022042047

جامعة بغداد/كلية اآلداب416.0ثانوية زبيدة للبناتادبيصبا فيصل ندا شهاب17253142022082019

جامعة بغداد/كلية اآلداب416.0اعدادية االنتصار للبناتادبيآيه احمد عبد القادر عباس17254132022091001

جامعة بغداد/كلية اآلداب415.0اعدادية الياقوت للبناتادبيحنين خالد خلف حمادي17255192022246006
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جامعة بغداد/كلية اآلداب415.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعلي صفاء محمد علي17256112021180104

جامعة بغداد/كلية اآلداب415.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيفاطمة معتز مؤيد زكي17257112022220058

جامعة بغداد/كلية اآلداب415.0اعدادية العامل للبنينادبيعبد الستار ناصر نايف نصار17258112021015043

جامعة بغداد/كلية اآلداب415.0اعدادية المهج للبناتادبيفاطمه الزهراء منعم راضي صدام17259142022102070

جامعة بغداد/كلية اآلداب415.0ثانوية التألف للبناتادبيبنين فالح حسن جار هللا17260102022133013

جامعة بغداد/كلية اآلداب415.0اعدادية الفكر للبناتادبيزينب سعدون علي الزم17261152022056046

جامعة بغداد/كلية اآلداب415.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيرند محمد راضي حسن17262112022104029

جامعة بغداد/كلية اآلداب415.0ثانوية زبيدة للبناتادبيبنين خير هللا حمود حران17263112022108017

جامعة بغداد/كلية اآلداب415.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعز الدين عبد الرزاق حسين موسى17264112021009062

جامعة بغداد/كلية اآلداب415.0اعدادية قباء للبنينادبيعلي احمد خزعل ماضي17265152021010037

جامعة بغداد/كلية اآلداب415.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيحيدر عبد الكريم احمد خضر17266142021169017

جامعة بغداد/كلية اآلداب415.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه حسين فاخر فنجان17267142022115057

جامعة بغداد/كلية اآلداب415.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيسجى غانم لفته طاهر17268132022086036

جامعة بغداد/كلية اآلداب414.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيايه طالب هادي عبيد17269142022222012

جامعة بغداد/كلية اآلداب414.0ثانوية فدك للبناتادبيهبه فاضل صالح شليج17270142022070113

جامعة بغداد/كلية اآلداب414.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيحسين عباس داود سلمان17271112021202012

جامعة بغداد/كلية اآلداب414.0اعدادية النعيم للبناتادبيحوراء محمود محمد محبس17272142022073028

جامعة بغداد/كلية اآلداب414.0ثانوية تبوك للبناتادبيساره رياض محمد علي17273112022102027

جامعة بغداد/كلية اآلداب414.0اعدادية االسراء للبنينادبيعدي صدام ابراهيم حديد17274102021011032

جامعة بغداد/كلية اآلداب414.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمؤمل رياض جوده حمود17275152021001111

جامعة بغداد/كلية اآلداب414.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزينب نزار صبحي شكر17276152022050054

جامعة بغداد/كلية اآلداب414.0اعدادية رفيدة للبناتادبيشهد سعيد لفته حسوني17277112022106040

جامعة بغداد/كلية اآلداب414.0اعدادية النعيم للبناتادبيأيه سامي مطلك صوالغ17278142022073015

جامعة بغداد/كلية اآلداب414.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمؤمل محمد رحيمه لعيبي17279152021008144

جامعة بغداد/كلية اآلداب414.0ثانوية بغداد األهلية للبنينادبيعمر فاضل توفيق عبود17280112021030015

جامعة بغداد/كلية اآلداب413.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيغفران كاظم مطلق مانع17281112022136062

جامعة بغداد/كلية اآلداب413.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيميس وائل شاكر ريشان17282142022099082

جامعة بغداد/كلية اآلداب413.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيعلي ابراهيم كاظم ياسين17283132021038034

جامعة بغداد/كلية اآلداب413.0اعدادية الشعب للبناتادبيديانا نصر عباس تايه17284132022098042

جامعة بغداد/كلية اآلداب413.0اعدادية قباء للبنينادبيعلي كمال عزيز جبار17285152021010044

جامعة بغداد/كلية اآلداب413.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيرفل علي ناجي محمد17286112022104024

جامعة بغداد/كلية اآلداب413.0ثانوية الرباط للبناتادبيصبا عدي عامر جواد17287112022121050

جامعة بغداد/كلية اآلداب413.0اعدادية بلقيس للبناتادبينور الهدى رياض لطيف وهيم17288142022140056

جامعة بغداد/كلية اآلداب413.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيامل محمد يسر عبد هللا17289282022091002

جامعة بغداد/كلية اآلداب413.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيشروق يوسف ثابت احمد17290102022094032
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جامعة بغداد/كلية اآلداب413.0ثانوية االبرار المسائية للبناتادبيعذراء صباح علي عبد17291132022283020

جامعة بغداد/كلية اآلداب413.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعلي حسين علوان عداي17292102021015057

جامعة بغداد/كلية اآلداب413.0اعدادية القناة للبناتادبيرفل عميد عبد الحميد سعيد17293132022072012

جامعة بغداد/كلية اآلداب413.0اعدادية االمين للبنينادبيعبد الرحمن حمد عبد هللا حسين17294182021014010

جامعة بغداد/كلية اآلداب413.0اعدادية المحبة للبنينادبيكرار صباح حسن جمعة17295112021003026

جامعة بغداد/كلية اآلداب413.0اعدادية البتول للبناتادبيايه محمد خالد نجم الدين17296112022072023

جامعة بغداد/كلية اآلداب413.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيمراتب خالد ابراهيم ناجي17297132022110025

جامعة بغداد/كلية اآلداب413.0اعدادية يافا للبناتادبيرسل محسن جبار محسن17298132022107047

جامعة بغداد/كلية اآلداب412.0اعدادية الخبير للبنينادبيعلي حسين رزاق عبدان17299112021007064

جامعة بغداد/كلية اآلداب412.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيوليد محمد علي حسين17300142021049112

جامعة بغداد/كلية اآلداب412.0ثانوية تبوك للبناتادبيزينه عباس كاظم صاحب17301112022102026

جامعة بغداد/كلية اآلداب412.0ثانوية العقيدة للبناتادبيتبارك حسين علي عباس17302112022074016

جامعة بغداد/كلية اآلداب412.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد فراس احمد عبد17303112021009095

جامعة بغداد/كلية اآلداب412.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيمنار سامر زهير خليل17304212022165029

جامعة بغداد/كلية اآلداب412.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيفاطمة محمد رزاق علي17305112022136065

جامعة بغداد/كلية اآلداب412.0اعدادية االخالص للبناتادبيهدى عدنان كريم عباس17306112022112163

جامعة بغداد/كلية اآلداب412.0ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيهدير مسير مظهر كاظم17307112022217055

جامعة بغداد/كلية اآلداب412.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبينور الحسن مهدي كامل محيسن17308122021047184

جامعة بغداد/كلية اآلداب412.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينور كريم ميذاب شحيل17309112022076117

جامعة بغداد/كلية اآلداب412.0ثانوية الحضارة للبناتادبيزهراء كريم محيبس راضي17310122022135012

جامعة بغداد/كلية اآلداب412.0ثانوية االخيضر للبناتادبيشهد علي ناصر فارس17311122022116026

جامعة بغداد/كلية اآلداب411.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيهاجر حسين جعفر صادق17312112022220085

جامعة بغداد/كلية اآلداب411.0اعدادية الفراتين للبنينادبيعلي عامر محمد حسين17313132021042050

جامعة بغداد/كلية اآلداب411.0الخارجيونادبيمحمود سالم حسن كعيد17314142021400217

جامعة بغداد/كلية اآلداب411.0ثانوية زبيدة للبناتادبيآيه سامي سالم علي17315112022108002

جامعة بغداد/كلية اآلداب411.0ثانوية الفردوس األهلية للبنينادبيمصطفى وائل جاسم صحن17316132021035004

جامعة بغداد/كلية اآلداب411.0اعدادية شورش للبنينادبيمصطفى سالم عبد الجليل زيدان17317212021076037

جامعة بغداد/كلية اآلداب411.0ثانوية حطين للبناتادبينور ناظم حشار حسين17318142022068042

جامعة بغداد/كلية اآلداب411.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيزهراء ابراهيم رزاق عيدان17319112022104034

جامعة بغداد/كلية اآلداب411.0اعدادية العامرية للبناتادبيرقيه ليث ثامر احمد17320102022118016

جامعة بغداد/كلية اآلداب411.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيطيبه رحيم مجيد عبد الرحيم17321142022124044

جامعة بغداد/كلية اآلداب411.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينب جاسم محمد راضي17322142022115039

جامعة بغداد/كلية اآلداب411.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيدعاء هشام صالح مهدي17323122022096018

جامعة بغداد/كلية اآلداب411.0اعدادية الفاروق للبناتادبيامنه تحسين عليوي خلف17324102022119003

جامعة بغداد/كلية اآلداب411.0اعدادية النهروان للبنينادبياحمد عباس ابو الشون حسين17325152021020001
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جامعة بغداد/كلية اآلداب411.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيابراهيم سعدون طلب علي17326192021343010

جامعة بغداد/كلية اآلداب411.0اعدادية شفق النور للبنينادبيكرار حبيب سفاح حمزه17327142021061087

جامعة بغداد/كلية اآلداب411.0ثانوية التألف للبناتادبيزينب ثائر علي حسن17328102022133033

جامعة بغداد/كلية اآلداب411.0اعدادية طه للبنينادبيمصطفى احمد شاكر ساجت17329142021177158

جامعة بغداد/كلية اآلداب411.0اعدادية االعظمية للبناتادبينبأ انور خالد فرج17330132022073119

جامعة بغداد/كلية اآلداب411.0اعداية المعراج للبناتادبيوالء مفيد نجم الدين هدايت هللا17331102022113077

جامعة بغداد/كلية اآلداب411.0ثانوية الشهباء للبناتادبينورهان احمد حسين عبد17332272022146038

جامعة بغداد/كلية اآلداب411.0ثانوية وهران للبناتادبيمنى قاسم جاسم حمادي17333112022115019

جامعة بغداد/كلية اآلداب411.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبياحمد هاشم محمد حبش17334142021201017

جامعة بغداد/كلية اآلداب410.0اعدادية الغزالية للبنينادبيحسين سعد سعدي حمود17335102021008027

جامعة بغداد/كلية اآلداب410.0ثانوية النبوغ للبناتادبينور عالء جليل ظاهر17336102022098024

جامعة بغداد/كلية اآلداب410.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيهديل غازي نايف جاسم17337122022101022

جامعة بغداد/كلية اآلداب410.0اعدادية الوركاء للبنينادبيموسى صفاء نعمه كاظم17338112021027112

جامعة بغداد/كلية اآلداب410.0اعداية الهدى للبناتادبيزهراء سالم عبد الواحد محمد علي17339142022077014

جامعة بغداد/كلية اآلداب410.0اعدادية المهج للبناتادبينور كاظم جاعد كباشي17340142022102105

جامعة بغداد/كلية اآلداب410.0اعدادية فلسطين للبناتادبيهاله عبد اللطيف جمعه عبد علي17341102022114031

جامعة بغداد/كلية اآلداب410.0ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيليث علي محمد عباس17342122021176038

جامعة بغداد/كلية اآلداب410.0اعدادية الشعب للبناتادبياالء اياد حسن حسين17343132022098007

جامعة بغداد/كلية اآلداب410.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيمحمد نبراس عبد اليمه جبار17344132021008131

جامعة بغداد/كلية اآلداب410.0ثانوية السعادة للبناتادبيمريم احمد خضير عباس17345142022120042

جامعة بغداد/كلية اآلداب410.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيحسن ياس غيالن خليفه17346142021029013

جامعة بغداد/كلية اآلداب410.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيحسين علي كاظم سيد17347132021008041

جامعة بغداد/كلية اآلداب410.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي فؤاد عبد الرضا سيالن17348152021009107

جامعة بغداد/كلية اآلداب410.0اعدادية الناصرة للبناتادبيزينب سعد محسن فرحان17349142022133045

جامعة بغداد/كلية اآلداب409.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبييوسف حيدر عيسى جواد17350112021181139

جامعة بغداد/كلية اآلداب409.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيغسق عماد سامي هويدي17351122022101015

جامعة بغداد/كلية اآلداب409.0اعدادية البتول للبناتادبيخديجه رشيد جبر علك17352112022072036

جامعة بغداد/كلية اآلداب409.0اعدادية الرباب للبناتادبيابرار محمود شكر حسون17353122022125006

جامعة بغداد/كلية اآلداب409.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيرسل نصير دشر سهر17354162022168015

جامعة بغداد/كلية اآلداب409.0اعدادية القدس للبنينادبياحمد حبيب محمد محمود17355102021014003

جامعة بغداد/كلية اآلداب409.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبينانسي حسين كريم امين17356142022071069

جامعة بغداد/كلية اآلداب409.0اعدادية ام القرى للبناتادبيشروق جمعه زبون حسن17357142022079088

جامعة بغداد/كلية اآلداب409.0اعدادية البلديات للبنينادبيمحمد قيس عباس هاشم17358142021037203

جامعة بغداد/كلية اآلداب409.0اعدادية ابابيل للبنينادبيعلي عباس جاسم محمد17359132021011065

جامعة بغداد/كلية اآلداب409.0ثانوية الخليل المسائية للبنينادبيسبطين سالم جويد عبيد17360102021210022
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جامعة بغداد/كلية اآلداب409.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسن محمد عودة منصور17361152021009029

جامعة بغداد/كلية اآلداب409.0إعدادية المروج للبنينادبيعلي محمد هادي ريكان17362142021013101

جامعة بغداد/كلية اآلداب409.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيسرور فوزي علي حسون17363152022050063

جامعة بغداد/كلية اآلداب408.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيسيف لواء راضي عبد17364122021003045

جامعة بغداد/كلية اآلداب408.0اعدادية التسامح للبناتادبيزهراء عبد الكاظم عجالن عليوي17365142022076060

جامعة بغداد/كلية اآلداب408.0ثانوية طيبة للبناتادبيفاطمه محمود كريم امين17366132022116028

جامعة بغداد/كلية اآلداب408.0الخارجياتادبيهالة عادل جليل عويد17367142022401204

جامعة بغداد/كلية اآلداب408.0اعدادية الحفرية للبناتادبيهدى محمود خلف عباس17368262022091063

جامعة بغداد/كلية اآلداب408.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيسجاد علي حكمان خلف17369142021048048

جامعة بغداد/كلية اآلداب408.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيغدير جاسم كاظم حسن17370132022078018

جامعة بغداد/كلية اآلداب408.0اعدادية ام القرى للبناتادبيشيرين جاسم عبد مخلف17371142022079091

جامعة بغداد/كلية اآلداب408.0اعدادية الرباب للبناتادبيزهراء حسين مهدي صالح17372122022125055

جامعة بغداد/كلية اآلداب408.0اعدادية الرافدين للبنينادبيحسين عبد هللا كاظم عبد17373152021001027

جامعة بغداد/كلية اآلداب408.0اعدادية عائشة للبناتادبيتبارك الرحمن علي هاشم راضي17374142022074021

جامعة بغداد/كلية اآلداب407.0اعدادية زها حديد للبناتادبيبتول رضا حسين علوان17375132022130007

جامعة بغداد/كلية اآلداب407.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيبركة هللا حيدر جابر محمود17376262022126019

جامعة بغداد/كلية اآلداب407.0اعدادية يافا للبناتادبيتبارك خالد جميل غافل17377132022107022

جامعة بغداد/كلية اآلداب407.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي محمد جليل ابراهيم17378152021006081

جامعة بغداد/كلية اآلداب407.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيرسل خالد ابراهيم محمد17379142022099025

جامعة بغداد/كلية اآلداب407.0ثانوية العدنانية للبناتادبينور وليد لطيف عباس17380212022094046

جامعة بغداد/كلية اآلداب407.0اعدادية قتيبة للبنينادبيحسن لفته جاسم مسلم17381152021004013

جامعة بغداد/كلية اآلداب407.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيعباس هاشم احمد كريم17382142021211046

جامعة بغداد/كلية اآلداب407.0اعدادية المعراج للبنينادبيكرار شاكر شبلي يونس17383112021024031

جامعة بغداد/كلية اآلداب407.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيعبد هللا سعدي حسون احمد17384122021003060

جامعة بغداد/كلية اآلداب407.0اعدادية الشيماء للبناتادبينور الهدى يوسف شهد جبر17385122022098074

جامعة بغداد/كلية اآلداب407.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيزينب احمد سليم علي17386142022143028

جامعة بغداد/كلية اآلداب407.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيصالح محسن حبيني هلول17387102021200066

جامعة بغداد/كلية اآلداب407.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيمنار عباس راضي عبد17388112022095095

جامعة بغداد/كلية اآلداب407.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيابتسام عدنان عبد هللا عاصي17389142022122001

جامعة بغداد/كلية اآلداب407.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحسين كريم جبر منهل17390122021047045

جامعة بغداد/كلية اآلداب407.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيفاطمه محمود حكمت خميس17391112022089062

جامعة بغداد/كلية اآلداب407.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد قاسم محمد جبار17392142021038136

جامعة بغداد/كلية اآلداب407.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمظاهر حسين عبد الصاحب عبود17393122021003111

جامعة بغداد/كلية اآلداب406.0الخارجيونادبيايهاب جاسم كامل حمد17394142021400035

جامعة بغداد/كلية اآلداب406.0ثانوية ابي غريب للبناتادبينور حسين شكر مصلح17395102022111039
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جامعة بغداد/كلية اآلداب406.0ثانوية العزة للبناتادبيرقيه جاسم محسن ردام17396112022060012

جامعة بغداد/كلية اآلداب406.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتادبيزينب سلمان علي عبد17397132022088004

جامعة بغداد/كلية اآلداب406.0اعدادية االمام علي للبنينادبيكرار حيدر مبدر حمد17398122021005044

جامعة بغداد/كلية اآلداب406.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيمصطفى خالد جاسم حسين17399112021203212

جامعة بغداد/كلية اآلداب406.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمصطفى باسم محسن محمد17400262021015098

جامعة بغداد/كلية اآلداب406.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي قاسم محمد نشمي17401152021009110

جامعة بغداد/كلية اآلداب406.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمصطفى حامد رسن محمد17402132021007054

جامعة بغداد/كلية اآلداب406.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعبد الرحمن عدنان هادي جاسم17403112021009056

جامعة بغداد/كلية اآلداب406.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيسجاد جواد كاظم حسون17404142021211032

جامعة بغداد/كلية اآلداب406.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبييقين رعد هادي علوان17405112022067065

جامعة بغداد/كلية اآلداب406.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيايه فائز محمد جاسم17406132022111015

جامعة بغداد/كلية اآلداب406.0ثانوية دجلة للبناتادبيمريم عدنان خليفه وحيد17407102022095059

جامعة بغداد/كلية اآلداب406.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزهور ماجد علي سلمان17408142022222055

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيهارون شاكر محمود احمد17409102021205137

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبياية منعم انور محمد17410112022136008

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0إعدادية النضال للبنينادبيطه سعد محمد عيدان17411142021014021

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0اعدادية الزهور للبناتادبيرغده نزار لطيف توفيق17412142022080023

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيحيدر عباس نزر علي غالم17413112021017034

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيسجاد لؤي علي حسين17414112021011037

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0ثانوية التألف للبناتادبيشهد احمد حسين رشيد17415102022133040

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيياسر محمد علي حسن17416122021174018

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0اعدادية القدس للبنينادبيمصطفى صادق محمد ابراهيم17417102021014059

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0ثانوية زبيدة للبناتادبيحنين عالوي عبد عساف17418112022108025

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0ثانوية الحريري للبناتادبيندى هاتف حياوي يوسف17419142022137036

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0الخارجياتادبينبأ حيدر محمد عبد الرضا17420122022401131

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0اعدادية البراق للبنينادبيحسن حيدر جليل محمد حسن17421152021002027

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمصطفى حسن جابر صخي17422142021028199

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي عبد هللا كاظم عبد17423152021001085

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0ثانوية سومر للبناتادبيزينب عيسى ناجي ادم17424142022072045

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0ثانوية الندى للبناتادبيامنه شهيد شريف خليف17425142022302004

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0ثانوية الصمود للبناتادبيزينب علي هاشم حمد17426142022101016

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيبنين نيروز زوير عبد الرضا17427122022092013

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيايهم حسن جاسم حمادي17428192021350025

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيجواد رعد جواد عطية17429152021017024

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0ثانوية المعالي للبناتادبيشهد احمد محمد صالح كاظم17430142022127041
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جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0ثانوية الغدير المسائية للبنينادبيحسين عبد االمير صدام رحيل17431142021207009

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0ثانوية الرتاج للبناتادبيمريم محسن زيدان خلف17432142022121046

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0الخارجياتادبيمهى جمعة مناتي هاشم17433282022401046

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيمريم خالد حافظ حسين17434142022104041

جامعة بغداد/كلية اآلداب405.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيمنار عمار لطيف لفته17435142022095066

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيسجاد عدنان كامل هاشم17436142021174029

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0الخارجيونادبيمحمد حسين علوان حسون17437122021400111

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0اعدادية الشيماء للبناتادبيسجى علي زيدان امعله17438122022098050

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0ثانوية الميار المسائية للبناتادبيفدك جبار عبد حبيب17439112022221020

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي صبحي حسن خلف17440132021034092

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0ثانوية التاخي للبناتادبيزهراء حسن محمد حسون17441142022081019

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزينة عقيل مهدي حميد17442132022110013

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيزينب عبد هللا عبد الواحد زاير علي17443132022093049

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0اعدادية الفرح للبناتادبيزينب ثامر سالم كاظم17444142022125013

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبياستبرق محمد رغيف مكسر17445122022231003

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0اعدادية شط العرب للبناتادبيأيه احمد عباس متعب17446232022124002

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيسجاد جعفر ضاحي جبر17447152021006043

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0اعدادية الهدى للبناتادبيحنين حسين سلمان تايه17448152022047025

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0اعدادية صفية للبناتادبينور الهدى ربيع فليح حسن17449142022075230

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيحسين عالء عبد الخالق علي17450132021034036

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيرفل عبد جبير كزار17451262022126035

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0اعدادية النهروان للبنينادبينور الدين عامر عوده ضمد17452152021020145

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيايالف عالء الدين عبد الكريم محمد علي17453122022102014

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحمزه احمد عادل اسماعيل17454142021049021

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0اعدادية الخنساء للبناتادبيسجى خالد كاظم موسى17455132022094042

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0اعدادية العزة للبناتادبيآيات حسين عبد الصاحب حسين17456122022118001

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيضحى حسين رحيم هاشم17457112022218030

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0اعدادية صالح الدين للبنينادبينوفل سمير سلمان محمود17458132021008154

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسجاد رحمان لفته جرو17459152021007101

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيداوود ثامر داوود سلمان17460132021008055

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيمحمد اياد فاضل جزاع17461122021209047

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيعلي هادي عبد مهجهج17462142021208112

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0ثانوية ام سلمة للبناتادبيايه سمير محمود شكر17463102022097004

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0ثانوية مؤتة للبناتادبيأمل هادي فهد خماس17464112022116002

جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعلي محمد مدلول عبود17465122021005039
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جامعة بغداد/كلية اآلداب404.0ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيصفا جاسم عبود كاظم17466102022092015

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيبشرى عبد الرزاق جواد علي17467142022223009

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيياسر صاحب محمد كاظم17468122021002049

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0اعدادية االمل للبناتادبيغصون محمد مولود بيرام17469142022144030

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبييوسف علي فيصل عبود17470142021015124

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبياشواق رحيم عبد الحسين عرمش17471152022053001

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيآيات عباس فاضل مهدي17472112022095009

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيمنار شاكر عبد عبد هللا17473102022109109

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0اعدادية الصفا للبنينادبيطه احمد قيس حرب17474132021029027

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبياسراء جمعة زغير خليف17475152022080002

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0ثانوية ام البنين للبناتادبياستبرق عصام خزعل كاظم17476132022080003

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0ثانوية فدك للبناتادبيدعاء سليمان عسكر منصور17477142022070033

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0اعدادية البراق للبنينادبيمنتظر كاظم حنون صالح17478152021002173

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0ثانوية النسرين للبناتادبيعائشه نصر كرم أيوبي17479132022129020

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0اعدادية البطولة للبناتادبينبأ فالح خضير عبد هللا17480102022110112

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0الخارجياتادبيلبنى هيثم محمد غزال17481102022401097

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيضفاف ربيع احسان عليوي17482142022067090

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0ثانوية النبوغ للبناتادبينور ماجد صدام خصاف17483102022098025

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0اعدادية العقيلة للبناتادبيمروه عدنان شياع حرز17484152022040107

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0اعدادية االبرار للبنينادبيعلي مهدي حميد رسن17485262021016027

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيزيد سالم حسون زاير17486132021009063

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيعلي فاضل جعفر عبد17487112021059055

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0ثانوية قرطبة للبناتادبيزينب احمد ماجد حمودي17488232022126022

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0اعدادية االستقامة للبناتادبيبنين احمد مجبل علي17489152022058012

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0اعدادية الرميلة للبناتادبينور الهدى عبد الحسين راضي وهيم17490152022044097

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسين عقيل خالد عبد17491142021030032

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0اعدادية البصرة للبناتادبيسكنه علي حسين رضا17492112022109027

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0ثانوية حنين للبناتادبيسما ضياء طاهر داود17493132022104024

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيانس سالم محمد فرحان17494102021010007

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء خلف مهاوي خنجر17495152022050037

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0ثانوية الكوثر للبناتادبيتبارك علي جبر دراج17496132022122010

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزهراء كريم محيل غليم17497152022055041

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0اعدادية االصيل للبناتادبيزهراء حيدر رداد جعفر17498112022064027

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0ثانوية حمرين للبنينادبيسامي هيثم سامي عالوي17499312021011008

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمصطفى جابر عادل علي مير17500152021006110
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جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0اعدادية اجنادين للبناتادبيزهراء خضير عباس خليفه17501102022120026

جامعة بغداد/كلية اآلداب403.0الخارجيونادبيمحمد ابراهيم خضير ناصر17502272021400108

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمنتظر قاسم سرحان كريم17503142021003140

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0اعدادية البتول للبناتادبيطيبه سليم خضير عباس17504112022072072

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحمد قاسم خضير عباس17505142021003122

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبينور الهدى كتاب خيون امين17506152022053073

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0اعدادية حطين للبناتادبيصابرين عباس فاضل كامل17507132022103047

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبينسرين حسن هاشم حمزة17508142022099089

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيأيات رعد هاتو غليج17509152022046009

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0اعدادية النجاح للبنينادبيشاكر غالب شاكر جابر17510142021027067

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0اعدادية الخمائل للبناتادبياية ماجد سرحان فرحان17511122022127006

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيسجاد ميثم مطلق منشد17512122021047074

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيحسين علي غازي صيهود17513152021011017

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0اعدادية السويس للبنينادبيايوب خميس خلف دايح17514132021006016

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0اعدادية السياب للبنينادبيعمر عادل كريم غانم17515112021028091

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0اعدادية االصيل للبناتادبياية توفيق رزاق وهاب17516112022064006

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيأيات علي خزعل عريبي17517152022046010

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0الثانوية المعينية للبنينادبيعلي صبري جباري حمزة17518112021022034

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيعلي عبد المهدي قاسم سلمان17519122021036021

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعبد هللا عامر علي سلمان17520142021015067

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزهراء كريم حسن كحط17521112022095059

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0ثانوية المربد المختلطةادبيميسر قيس عباس علي17522112021152029

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0اعدادية فلسطين للبناتادبيرند محمد جاسم احمد17523102022114008

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0اعدادية صفية للبناتادبيريام حسين عبد كرجي17524142022075097

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيمنتظر نبيل حميد عبد علي17525132021002100

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0اعدادية النهار للبناتادبيبلسم نجم مهدي فرج17526112022127010

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيزين الدين علي محمود جبار علي17527142021009022

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيسجاد بدر جعفر غضب17528122021047065

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيعلياء عباس علي عاشور17529112022095080

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبييوسف وهب فهد حاتم17530122021036031

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيميس ليث قيس مجيد17531112022137049

جامعة بغداد/كلية اآلداب402.0اعدادية الفراتين للبنينادبيحسين شاكر جبار شلش17532132021042021

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية الفردوس للبناتادبيتمارا محمد ابراهيم عزو17533132022118020

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0ثانوية الشفق للبناتادبيرانية عادل حسن مناحي17534112022117018

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيضحى فالح حميد عبد17535112022063026
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جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية هند للبناتادبيرغد عبد العظيم خضير عباس17536112022079012

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية االصيل للبناتادبيزهراء سمير دحام اخليفه17537112022064028

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبينبأ احمد رشيد جبار17538262022084030

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية العراقي للبنينادبيياسين طه فرحان حسن17539102021005079

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية البتول للبناتادبياسماء علي صالح يوسف17540112022072010

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمعن صباح جاسم محمد17541192021040049

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0ثانوية الزهور للبناتادبيسارة موفق حكمت محمود17542112022078025

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية العراق للبنينادبيمرتضى عباس حمود عليوي17543122021009275

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى اسماعيل حسين عليوي17544102021009057

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0ثانوية االعتماد للبناتادبيفاطمه علي صافي جود هللا17545142022191051

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0ثانوية الفوز للبناتادبياساور عقيل محسن ابراهيم17546132022099002

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمه رحيم محسن شرجي17547142022133065

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0ثانوية منار العلم االهلية للبناتادبيرفل ياسر خضير زيدان17548122022129004

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0ثانوية الشمائل للبناتادبيفاطمة الزهراء اياد عدنان عبود17549142022109048

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيألره جبار علي طره17550112022099044

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيحسين ماجد بدر حسن17551152021011018

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0ثانوية اآلمال للبناتادبيتبارك محمد كاظم عليوي17552232022118008

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه احمد عبد الساده شداوي17553152022050076

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيمحمد بشير حسن كاظم17554132021002084

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيعبد الرحمن احمد عبد هللا محمد17555232021001037

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيتبارك رعد زيدان صالح17556152022050017

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية الشماسية للبنينادبياحمد مشكور عبد االمير فرج17557132021023006

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية شفق النور للبنينادبيجاسم محمد طالب عبد هللا17558142021061018

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية الداودي للبنينادبيكرار حيدر محسن حسن17559102021029024

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيزهراء احمد قاسم طاهر17560142022124025

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيزين العابدين عبدهللا جابر دواي17561152021006038

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيازهار خالد احمد أسماعيل17562102022109005

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيمحمد علي فهد خلف17563222021227020

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيباقر مطلك جاسم مهاوي17564142021012014

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيحسن يونس حسن حنتوش17565132021013005

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية صفية للبناتادبيايه جاسم فاضل حميد17566142022075023

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية الرميلة للبناتادبيتبارك جاسم حاتم عبد الساده17567152022044011

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعبد هللا باسل توفيق محمد17568122021048061

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0ثانوية االصالة للبناتادبيمريم خضر كاظم سلمان17569112022083039

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية البراق للبنينادبيازهر محمد حنون فليح17570152021002007
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جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحسين محمد ارحيمه صدام17571122021047046

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0ثانوية الوفاق للبناتادبيتبارك ابراهيم حسين عطية17572122022103013

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبينور فراس حسين حمزة17573122022096053

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعلي محمد جاسم سعيد17574142021045049

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0ثانوية اسماء للبناتادبينور وسام خليل تقي الدين17575112022100032

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحيدر محمد حسين عبد علي17576132021012037

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيرفل رائد منصور فياض17577102022129006

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية االستقامة للبناتادبيزهراء جاسم عبدال طالع17578152022058036

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيايه حامد رميض مطر17579112022067007

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية الرافدين للبنينادبيجاسم عمار جاسم غالن17580152021001017

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية االزدهار للبناتادبيتقى محمد ابراهيم ناصر17581122022090021

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0ثانوية الحريري للبناتادبيفيحاء طاهر عصواد مايع17582142022137032

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيتبارك احمد نعمه جوده17583142022067035

جامعة بغداد/كلية اآلداب401.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيسجاد محمد حسين طعمه17584142021003066

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0اعدادية البتول للبناتادبيزينه محمود صبار حسين17585112022072055

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0اعدادية المهج للبناتادبيرسل عبد الكريم سعود مناحي17586142022102019

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيسمارة سعد محمد كاظم17587152022080092

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعثمان ناجي احمد حمدي17588112021181072

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0الخارجياتادبيمياده صالح مهدي صالح17589102022401111

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيرنا هيثم هاشم عبد الجبار17590182022336018

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيالرا جواد شدهان عودة17591112022136069

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيطيبه حيدر عامر عبيد17592112022077035

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبياحمد محمد مجيد وحيد17593152021017012

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0اعدادية الوارثين للبنينادبيكاظم جواد عبد الكاظم جليب17594152021013073

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0اعدادية العامل للبنينادبيمصطفى محمد احمد جاسم17595112021015082

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيمحمد احمد كاظم سلمان17596132021038052

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0اعدادية العقيلة للبناتادبيفاطمه مرتضى حضيري عباس17597152022040101

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين جويد خليف فيحان17598142021012025

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0ثانوية االفكار للبناتادبيمياده عدنان علي كاظم17599132022120023

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0اعدادية بلقيس للبناتادبيطيبه نادر غازي مطر17600142022140038

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0اعدادية الرميلة للبناتادبيليليان فلح عكله حمود17601152022044085

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيعلي كريم ساجت محسن17602142021201179

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد جاسب بوه فرج17603132021017008

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0الخارجياتادبيلبابه فهد كاظم حسب17604122022401118

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمصطفى صالح حسن جبر17605152021013107
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جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0اعدادية المسرة للبناتادبيضحى عبد علي عبد السادة يعكوب17606152022041042

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0اعدادية االمام علي للبنينادبيمروان عمار تحسين جعفر17607122021005054

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيمحمد ربيع علك محمد17608112021017070

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيأيمان احمد حميد عذاري17609152022049011

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0الخارجياتادبياسراء محمد صبر ناصر17610152022401005

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيناظر الحجة محمد سلمان بدر17611142021024327

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0اعدادية البتول للبناتادبيفاطمه الزهراء رشيد جبر علك17612112022072085

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبينورهان عبد الكريم ابراهيم محمود17613112022075051

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0ثانوية باب العلم للبناتادبياسماء محمد اسماعيل محسن17614122022123001

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0اعدادية الوركاء للبنينادبيعلي ليث محمد عبد والي17615112021027061

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيكرار قاسم علي عبد17616122021044069

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0اعدادية رفيدة للبناتادبيصفا حيدر حميد عزيز17617112022106045

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبينور قاسم فاخر طاهر17618142022115081

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه عالء حسن محمد17619112022076093

جامعة بغداد/كلية اآلداب400.0الخارجيونادبيعلي ظافر عبد الزهرة الزم17620112021400083

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0ثانوية الميار المسائية للبناتادبيافراح حسن فليح حسن17621112022221001

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0اعدادية ام القرى للبناتادبيدعاء علي حسين عباس17622142022079042

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيطيبه علي خبار صاحي17623142022222069

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0ثانوية فدك للبناتادبيسرور حيدر ستار امين17624142022070062

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيزياد طارق كامل علي17625112021202022

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0اعدادية الزبيدية للبناتادبيزينب رعد مطر مال17626262022092016

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0اعدادية الثقلين للبنينادبيسجاد رائد عباس ادريس17627122021048046

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0ثانوية االسوار للبناتادبيشيماء محمد موشي حسوني17628132022076029

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0اعدادية الماثر للبناتادبيايه راضي صبحي هاشم17629152022051020

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0ثانوية القلعة للبنينادبيعبد هللا عبد الوهاب عباس ياس17630182021063023

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيميثم محمد رشم سلمان17631152021007271

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيحسين محمد حسين محمد17632122021044027

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0ثانوية دجلة للبناتادبيآسيا سعود عزيز احمد17633102022095001

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0ثانوية واسط المختلطةادبيمحمد عذيب حريجه ظاهر17634132021174012

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0اعدادية االزدهار للبناتادبيطيبه رافد عباس وادي17635122022090056

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيحنين وسام وضاح خليل17636112022073026

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء مهدي احمد مهدي17637132022101036

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0ثانوية االقصى للبنينادبيمحمد سالم حرش حسين17638132021028042

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبينبراس حسين علي كاظم17639132022105046

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيضرغام مشتاق جمعه عوده17640152021003051
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جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزينب كاطع فري عليوي17641152022055048

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمسلم شهاب احمد حميد17642142021024291

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0اعدادية الرباب للبناتادبيمريم حمزه حميد بريسي17643122022125113

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0ثانوية زبيدة للبناتادبيشهد محمد كاظم عبيد17644112022108063

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيأيه يوسف حسين كاظم17645102022099003

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيمريم صفاء فليح عبد الحسن17646142022099076

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0اعدادية التضحية للبناتادبيتقى صادق ساجت عاصي17647122022091010

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبينبأ عبد الرضا خلف خلباص17648112022095099

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0خارجياتادبيزينب سالم خلف سلطان17649192022401047

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0اعدادية االزدهار للبناتادبييسر محمد علي جواد كاظم17650122022090087

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينرجس خضر ابراهيم موسى17651122022134171

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0اعدادية عائشة للبناتادبيمالك هيثم رشيد داود17652142022074095

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيحسين هاشم محمد حسين17653132021034042

جامعة بغداد/كلية اآلداب399.0اعدادية جرير للبناتادبيزينب عبد الكريم غني مهدي17654122022089038

جامعة بغداد/كلية اآلداب530.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبان جواد كاظم مريخ17655132042118031

جامعة بغداد/كلية اآلداب517.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيمالك صفاء طارق حبيب17656142042117062

جامعة بغداد/كلية اآلداب507.0اعدادية الهدى للبناتاحيائياميمه عبد القادر عزيز احمد17657122042106010

جامعة بغداد/كلية اآلداب489.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيصبا مؤيد انويه ججو17658102042120068

جامعة بغداد/كلية اآلداب489.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفرح ياسر صباح عبد الوهاب17659262042148031

جامعة بغداد/كلية اآلداب489.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيفاتن اثير زكي زهرون17660102042091075

جامعة بغداد/كلية اآلداب486.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيفاطمه رعد كاظم جواد17661132042283113

جامعة بغداد/كلية اآلداب485.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائييحيى حسن حسين زين العابدين17662132041022041

جامعة بغداد/كلية اآلداب485.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيمريم عبد الوهاب رزاق حسن17663112042080133

جامعة بغداد/كلية اآلداب485.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيفدك الزهراء ثامر محمد كريم17664142042193073

جامعة بغداد/كلية اآلداب482.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيامنه صالح عادل قاسم17665102042091005

جامعة بغداد/كلية اآلداب481.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيتبارك احمد سمير عبد الستار17666112042106019

جامعة بغداد/كلية اآلداب481.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيمريم احمد خليل ابراهيم17667102042116042

جامعة بغداد/كلية اآلداب479.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيدينا عدنان طه مزعل17668102042109030

جامعة بغداد/كلية اآلداب478.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيعبد هللا علي خضير طلب17669192041013030

جامعة بغداد/كلية اآلداب478.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائينبأ جودت كاظم لكي17670112042116037

جامعة بغداد/كلية اآلداب477.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائييقين بسام محي حمدان17671102042076042

جامعة بغداد/كلية اآلداب477.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيايات عبد اللطيف عباس علوان17672102042094010

جامعة بغداد/كلية اآلداب477.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيسالي بهاء الدين عبد االمير حسن17673112042062057

جامعة بغداد/كلية اآلداب476.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب سالم عبدالحمزه جبار17674272042056218

جامعة بغداد/كلية اآلداب476.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيهيا عماد محسن جبار17675122042114090
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جامعة بغداد/كلية اآلداب476.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيبسمه صباح ذياب عناد17676152042056019

جامعة بغداد/كلية اآلداب476.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيضحى زهير خلخال حسين17677112042110062

جامعة بغداد/كلية اآلداب474.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيحفصه عمر فياض صبار17678112042114028

جامعة بغداد/كلية اآلداب474.0اعدادية عنة للبنيناحيائيمصطفى زياد مخلف عبد17679192041021062

جامعة بغداد/كلية اآلداب474.0اعدادية الصفا للبنيناحيائيهارون ئاريان عبد هللا عباس17680132041029070

جامعة بغداد/كلية اآلداب473.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيمنار ماهر محمود عبود17681142042193082

جامعة بغداد/كلية اآلداب472.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب حميد مجيد وحيد17682152042047159

جامعة بغداد/كلية اآلداب472.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيبهاء مطر علي عبد17683122041020035

جامعة بغداد/كلية اآلداب472.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينبأ ايوب خلف كرم17684152042045093

جامعة بغداد/كلية اآلداب471.0اعدادية الصديق المسائية للبنيناحيائيعلي ثائر هادي صخيل17685142041200043

جامعة بغداد/كلية اآلداب471.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيرسل محمد بدر كاظم17686112042110040

جامعة بغداد/كلية اآلداب471.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم دعيم17687152042046108

جامعة بغداد/كلية اآلداب470.4ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمحمد احمد عطيري خلف17688102041002145

جامعة بغداد/كلية اآلداب470.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائياية حسين عباس ابو كذيلة17689142042106044

جامعة بغداد/كلية اآلداب470.0اعدادية بغداد للبناتاحيائينور رياض محسن حسن17690102042117115

جامعة بغداد/كلية اآلداب470.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائياحمد محمد عبد الرحمن مسربت17691192041350012

جامعة بغداد/كلية اآلداب468.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيهاله عماد محسن جبار17692122042114085

جامعة بغداد/كلية اآلداب468.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعبد هللا وسام عبد اللطيف صالح17693102041205083

جامعة بغداد/كلية اآلداب468.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيتبارك عامر هادي عباس17694192042188034

جامعة بغداد/كلية اآلداب468.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب محمد جبر عبود17695142042111135

جامعة بغداد/كلية اآلداب467.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيفاطمة عبد اللطيف خضير عباس17696142042224109

جامعة بغداد/كلية اآلداب466.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيساره عالء كريم احمد17697102042115076

جامعة بغداد/كلية اآلداب466.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيرفل عامر موسى حرجان17698112042105048

جامعة بغداد/كلية اآلداب465.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيحنين ابراهيم صبار جسام17699112042133017

جامعة بغداد/كلية اآلداب464.0اعدادية المركزية للبناتاحيائيفاطمة عبد الكريم عباس حسن17700132042119030

جامعة بغداد/كلية اآلداب464.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيحوراء عبد الزهره شبيب علي17701132042086032

جامعة بغداد/كلية اآلداب464.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيأبراهيم يوسف لفته بجاي17702142041016001

جامعة بغداد/كلية اآلداب463.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيأساور خالد عبد هللا عبد االمير17703252042062002

جامعة بغداد/كلية اآلداب463.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيشمس مصطفى منعم فخري17704132042117167

جامعة بغداد/كلية اآلداب463.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيعباس نجم عبد هللا عبيد17705152041018028

جامعة بغداد/كلية اآلداب463.0ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عصام غانم مهدي17706112041010111

جامعة بغداد/كلية اآلداب463.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيسلوان سامي نايف حسين17707122041170020

جامعة بغداد/كلية اآلداب463.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيزهراء عمر محمد سعيد مهدي17708102042101056

جامعة بغداد/كلية اآلداب463.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائياحمد علي سلمان كاظم17709122041007005

جامعة بغداد/كلية اآلداب462.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزينب محمد حسن عيدي17710152042049052
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جامعة بغداد/كلية اآلداب462.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيروان قصي صبيح صاحب17711142042080020

جامعة بغداد/كلية اآلداب462.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيورده صباح مهدي جودي17712112042112122

جامعة بغداد/كلية اآلداب461.0ثانوية التأميم للبناتاحيائينبأ عقيل نادر سليمان17713212042111033

جامعة بغداد/كلية اآلداب461.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيعلي جمال طارق محمد17714122041025053

جامعة بغداد/كلية اآلداب460.0ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيرحاب رياض عبد المجيد طه17715182042266007

جامعة بغداد/كلية اآلداب460.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائياحمد عباس غيدان محمد17716212041088004

جامعة بغداد/كلية اآلداب460.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايمان هشام جالل محمد علي17717142042111037

جامعة بغداد/كلية اآلداب460.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيعمر عماد عبد هللا مسربت17718262041026044

جامعة بغداد/كلية اآلداب459.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيسجى عبد سلطان معيدي17719122042098070

جامعة بغداد/كلية اآلداب458.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيطيبه احمد صبري دريب17720192042369258

جامعة بغداد/كلية اآلداب458.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزينب احسان مرتضى ابراهيم17721272042067116

جامعة بغداد/كلية اآلداب458.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيأنسام حسن هادي جاسم17722212042139003

جامعة بغداد/كلية اآلداب458.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيابرار احمد خضير عباس17723152042080002

جامعة بغداد/كلية اآلداب458.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيايه جبار ستيت حميدي17724122042098017

جامعة بغداد/كلية اآلداب457.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائياية محمد علي حمد17725142042097004

جامعة بغداد/كلية اآلداب457.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنيناحيائيمحمد تقي امير سعيد سابط17726132041007010

جامعة بغداد/كلية اآلداب457.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيهند حمد عبدهللا خلف17727192042383188

جامعة بغداد/كلية اآلداب457.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعلي ياس خضير دفاك17728102041020124

جامعة بغداد/كلية اآلداب456.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائياوراد رعد عبد الكريم احمد17729312042063020

جامعة بغداد/كلية اآلداب456.0ثانوية بردى للبنيناحيائيعلي جاسم محمد علي17730212041229050

جامعة بغداد/كلية اآلداب456.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيسكينه سمير خضير عباس17731132042091074

جامعة بغداد/كلية اآلداب456.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيآيه جبار عبد هللا راشد17732142042111008

جامعة بغداد/كلية اآلداب456.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيسارة صالح سالم جبير17733102042141027

جامعة بغداد/كلية اآلداب455.0اعدادية الداخلية للبنيناحيائيمرتضى ضياء فاضل عبد الحسين17734102041033022

جامعة بغداد/كلية اآلداب455.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيزهراء طالب جبر ثاني17735142042074063

جامعة بغداد/كلية اآلداب568.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيفاطمة عبد الحسين كحيط حسن17736122052105042

جامعة بغداد/كلية اآلداب498.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيفاطمه علي حسين جعفر17737102052106012

جامعة بغداد/كلية اآلداب473.0ثانوية النعمان للبناتتطبيقيرقيه عثمان ناجي محمود17738132052102004

جامعة بغداد/كلية اآلداب444.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد هللا سدير فاضل جاسم17739112051018078

جامعة بغداد/كلية اآلداب427.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيزينب عبد االمير حبيب رخيص17740162052231017

جامعة بغداد/كلية اآلداب426.0ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيدانيه حسين محمد علي يوسف17741132052075006

جامعة بغداد/كلية اآلداب424.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعلي كفاح ابراهيم مالك17742162051365155

جامعة بغداد/كلية اآلداب424.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيسراء بهاء حسين عوده17743102052117024

جامعة بغداد/كلية اآلداب420.0ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقيشيماء محمد علي محمد شلكة17744112052215042

جامعة بغداد/كلية اآلداب419.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمود نصير جميل محمد جواد17745142051018118
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جامعة بغداد/كلية اآلداب418.0ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيايالف موفق حسين عليوي17746132052075003

جامعة بغداد/كلية اآلداب418.0ثانوية الكفاح العربي للبناتتطبيقيزهراء نبيل صباح عبد هللا17747102052092010

جامعة بغداد/كلية اآلداب417.0الخارجيونتطبيقياحمد عالء عبد الحسين لطيف17748162051400018

جامعة بغداد/كلية اآلداب417.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيغسق رعد نعمة عذاب17749112052068031

جامعة بغداد/كلية اآلداب416.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمجتبى فاضل عبد الحسن شاهر17750162051076094

جامعة بغداد/كلية اآلداب416.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيعباس عالء صباح عبد النبي17751152051018030

جامعة بغداد/كلية اآلداب413.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمحمد رضا عالء هاشم محمد17752162051056062

جامعة بغداد/كلية اآلداب413.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمنتظر فراس عبد الحسين محمد17753162051038149

جامعة بغداد/كلية اآلداب412.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقينور ثائر جاسم عزيز17754112052105034

جامعة بغداد/كلية اآلداب409.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيحوراء جواد كاظم خليف17755142052099007

جامعة بغداد/كلية اآلداب408.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيبراق عماد الدين غانم فنجان17756132051250081

جامعة بغداد/كلية اآلداب408.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيابراهيم حيدر عبد الحسين صاحب17757142051042001

جامعة بغداد/كلية اآلداب407.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيحسين علي جابر بيوض17758122051007030

جامعة بغداد/كلية اآلداب407.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيميسم محمد احمد هندي17759192052194018

جامعة بغداد/كلية اآلداب406.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيحسين ثائر صبحي عبد هللا17760102051018007

جامعة بغداد/كلية اآلداب406.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيمحمود قيس محمود عباس17761142051020062

جامعة بغداد/كلية اآلداب406.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيعبد الكريم سعد عبود ياس17762142051015034

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس493.0اعدادية الخبير للبنينادبيمجتبى علي جعفر ابراهيم17763112021007076

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس484.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيتقى مرتضى محمد حسين ذياب17764122022110009

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس462.0اعدادية الطيبات للبناتادبيمريم صدام عادل حمه17765212022178053

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس453.0الخارجيونادبيغيث الدين مالك نوري عبد الحسين17766122021400101

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس446.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبينورس جاسم سلمان احنين17767112022087031

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس442.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي عزيز نعمة شبار17768152021007170

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس434.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيسجى قاسم سعيد متعب17769212022100030

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس434.0اعدادية الكرامة للبناتادبيايه عامر كيالن اشخير17770142022111007

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس433.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبييقين محمد غالي خلف17771262022102033

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس433.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيايالف ماجد محمد شبيب17772132022100003

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس433.0اعدادية البيان للبناتادبيزينب ثامر كاظم علي17773102022096054

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس432.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيياسين سعد عبيد بنيان17774112021059098

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس428.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبياسراء محمد جليل لطيف17775112022076010

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس428.0ثانوية الفضائل للبناتادبيساره علي عبد المحسن عبد المعارج17776142022083025

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس428.0ثانوية الحضارة للبناتادبيزينب عبد االمير كاظم حسن17777122022135013

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس427.0اعدادية حيفا للبناتادبيمريم سعد عبد حميد17778232022122047

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس427.0اعدادية االزدهار للبناتادبيحوراء علي فيصل علي17779122022090023

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس427.0اعدادية االستقامة للبناتادبيفاطمه عامر حميد جابر17780152022058069
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جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس423.0اعدادية حماة للبناتادبينبأ علي حسين علوان17781112022084150

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس423.0ثانوية االخيضر للبناتادبياالء عالء صباح حسن17782122022116003

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس423.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيبارق نوري دخيل رجب17783212021244004

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس423.0ثانوية الزهراء للبناتادبيزهراء عبد الكريم عبد الصاحب كاظم17784112022088019

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس422.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيطيف راغب حسين علوان17785142022104028

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس422.0ثانوية التاخي للبناتادبيساره ستار حسن محمد الصالح17786142022081025

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس422.0اعدادية البشير للبنينادبيكرار شاكر حميد سالم17787142021036078

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس420.0اعدادية العامرية للبناتادبيفاطمه عصام عبدالحميد حسين17788102022118046

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس418.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبيفاطمة احمد عباس سلوم17789142022085009

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس418.0ثانوية ام البنين للبناتادبيكوثر حسن مهدي جابر17790132022080070

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس416.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيوداد محمد حنظل كمر17791122022102100

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس415.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيبتول كامل عبود حسين17792112022104013

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس414.0ثانوية باب العلم للبناتادبيمروه عدي حكمت حساني17793122022123024

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس413.0اعداية المعراج للبناتادبيختام حسين راضي جسمان17794102022113020

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس413.0اعدادية الكاظمية للبناتادبينوران حسن هادي عبدالرسول17795122022110032

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس412.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيرسل عدنان محمد داود17796112022087009

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس411.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيسما حسن علي رضا17797112022099035

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس411.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيكولتان قاسم حميد مجيد17798112022111036

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس411.0اعدادية الرباب للبناتادبياسراء عباس عبيد مجيد17799122022125009

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس411.0ثانوية الزهراء للبناتادبيزهراء مازن خيري حسن17800112022088021

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس410.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينادبيعلي قاسم جاسم نزال17801262021208023

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس410.0اعدادية الروافد للبناتادبيشهد عفتان محمد فزاع17802192022198024

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس410.0ثانوية االخالص للبناتادبيزهراء علي سبتي عبد17803122022099032

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس410.0اعدادية النبوة للبناتادبيشمس وليد سعيد عبيد17804212022145032

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس410.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبينور علي حسوني صادق17805142022071072

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس409.0اعداية الهدى للبناتادبيهبة هللا حيدر جاسم مهدي17806142022077056

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس409.0ثانوية الخليج العربي للبناتادبيزينب حامد خوام حمد17807142022135016

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس408.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبييوسف حمدان كاظم كريم17808272021016220

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس408.0اعدادية االصيل للبناتادبيزينب حقي شهاب احمد17809112022064031

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس408.0اعدادية الفرح للبناتادبيفاطمه محمد علي كاظم حسين17810142022125027

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس408.0ثانوية الندى للبناتادبيصفا هاني حميد حاجم17811142022302046

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس408.0اعدادية رقية للبناتادبيسجى عباس عوده فايز17812112022069023

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس407.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيامير حسن بدر عبد الغني17813142021008009

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس407.0اعدادية البيان للبناتادبياالء حسين مظلوم خامه17814102022096009

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس406.0اعدادية الخبير للبنينادبيمصطفى شاكر محمود مجبل17815112021007085
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جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس406.0ثانوية الفوز للبناتادبيالحوراء قاسم حمود غضبان17816132022099004

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس406.0ثانوية زبيدة للبناتادبيمريم محمد ثجيل رزاق17817112022108081

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس406.0اعدادية البتول للبناتادبياالء ياسين علي عباس17818112022072013

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس406.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيهدى احمد اسماعيل احمد17819112022136092

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس405.0ثانوية الرواد للبنينادبيعمار محمد جميل عبد17820122021024014

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس404.0ثانوية بالل للبنينادبيعلي نجم عبدهللا مهاوش17821102021055028

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس404.0أعدادية الفاطميات للبناتادبينرجس علي داود سلمان17822122022102091

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس403.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبيسجى مظهر محسن عبود17823122022230020

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس402.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبييمام عمار عبد الرحمن ناجي17824112022073082

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس401.0الخارجيونادبيعبد العزيز يوسف مطلك عباس17825122021400074

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس401.0اعدادية شفق النور للبنينادبيسجاد نزار فاضل عباس17826142021061044

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس401.0اعدادية الحي المسائية للبنينادبيمصطفى محمد حسين ياسر17827262021202033

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس401.0اعدادية االنفال للبناتادبيامنه محمد بدر جدوع17828102022101009

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس400.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتادبيبراء ماجد حسين محمد17829142022224003

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس400.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيرقيه دهام صالح حمادي17830122022096024

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس400.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمؤمل عبد المجيد شاكر محمد17831112021180129

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس400.0الخارجياتادبيمريم خالد خضير عبدهللا17832102022401103

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس399.0ثانوية السياب المسائية للبنينادبيعبد هللا محفوظ عبد هللا مطلك17833122021208025

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس399.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمهدي عماد حسين قاسم17834122021047179

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس399.0اعدادية العراقي للبنينادبيليث احمد عداي عباس17835102021005058

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس399.0ثانوية أم ابيها االهلية للبناتادبيسرى حسن ضاري حسين17836142022198007

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس399.0اعدادية االسراء للبنينادبيابو بكر سعد شهاب احمد17837102021011003

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس399.0اعدادية الرباب للبناتادبيضحى محسن فاضل حمود17838122022125091

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس399.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزهراء حسين علوان ظنون17839142022088029

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس399.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيهبه علي عباس حميد17840212022099085

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس399.0اعدادية حماة للبناتادبيرونق عامر احمد حمادي17841112022084068

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس398.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيكاظم قتيبة كاظم جعفر17842112021009078

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس398.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيبهاء الدين خضير سلمان حمدي17843112021001009

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس398.0ثانوية الوطن للبنينادبيحسين رياض مصطفى محمد17844192021099010

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس398.0ثانوية البطوله للبنينادبيسجاد حيدر جاسم حسين17845212021067012

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس398.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيزينب كزار كاظم عيدان17846132022093051

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس397.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد جمعه ماضي زغير17847142021024239

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس397.0اعداية المعراج للبناتادبينور الهدى ناجي بدوي مصيخ17848102022113070

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس397.0اعدادية الخطيب للبنينادبياحمد مؤيد جبار مشاري17849122021034009

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس396.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيبنين علي حميد حمد17850212022160010
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جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس396.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيحسن احمد صبار مسير17851112021200026

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس396.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيعلي عامر جاسم خميس17852142021200116

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس396.0اعدادية البشير للبنينادبيمنتظر عبد الكريم جبار شنته17853142021036124

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس396.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيانبهار حيدر عبد الحسين عبد هللا17854122022100003

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس395.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيشهد علي فرعون منشد17855132022093064

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس395.0اعدادية المهج للبناتادبيزينه محمد حاتم جميل17856142022102046

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس395.0اعدادية التقى للبناتادبياطياف علي محمود ضيدان17857112022071003

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس395.0اعدادية الرباب للبناتادبيحوراء ستار عبد علي17858122022125032

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس395.0اعدادية المستقبل للبناتادبيهديل ايهاب احمد محمد17859112022101063

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس395.0اعدادية القناة للبناتادبيزينه عبد اللطيف عبد المناف عبد اللطيف17860132022072017

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس395.0اعدادية طه للبنينادبيعلي صباح جبار موسى17861142021177105

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس395.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيورود مهند عبد الزهره محسر17862142022124065

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس395.0اعدادية الشاكرين للبنينادبياسماعيل فهمي حميد جاسم17863142021169005

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس395.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي حميد خنيصر حمود17864152021008107

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس395.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي احسان علي ناصر17865112021009064

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس395.0اعدادية النهار للبناتادبينور قاسم عبد الساده حاتم17866112022127067

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس395.0ثانوية فدك للبناتادبيايات وليد جبار شبيب17867142022070010

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس395.0ثانوية الحرية للبناتادبيحوراء عصام عبد شاطي17868272022099038

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس394.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيرسل علي برع ناصر17869102022220013

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس394.0اعدادية العزة للبناتادبيمريم ضياء الدين مدرك حسين17870122022118060

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس394.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعلي قحطان أحمد عباس17871142021029053

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس394.0ثانوية البسملة للبناتادبيايه سالم شريف عبد هللا17872112022135003

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس394.0اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد حسين مهدي صراي17873212021077141

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس394.0اعدادية سما بسماية للبناتادبينور عباس ناهي شيال17874142022193043

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس394.0ثانوية الزهور للبناتادبيايات زياد عبيد محمد17875112022078005

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس394.0ثانوية ابن الجوزي للبنينادبياحمد هاني عباس مصطفى17876132021021006

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس394.0ثانوية السعادة للبناتادبيتبارك رسام جمعه الياس17877142022120006

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس393.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيجعفر جواد اموري رضا17878122021206010

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس393.0اعدادية شط العرب للبنينادبيحسن جبار محسن ضيدان17879132021045016

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس393.0ثانوية السجى للبناتادبيايه عباس حسين مزبان17880112022138007

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس393.0ثانوية الغزالي المختلطةادبيعالء مانع عبد ظاهر17881232021186025

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس393.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد هادي محمد كاطع17882152021013096

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس393.0ثانوية العقيدة للبناتادبيزهراء سعد مصلح روضان17883112022074023

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس393.0ثانوية السجود للبناتادبينور الهدى ثائر عزيز كاظم17884142022065048

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس392.0ثانوية عدن للبناتادبيسما حيدر موسى توفيق17885112022094059
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جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس392.0اعدادية الفيحاء للبناتادبينور الهدى طارق جهاد 17886152022048114

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس392.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي محمد سلمان حامد17887122021048085

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس392.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسين عباس محسن دنان17888112021011023

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس392.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيضحى خالد طعمه كشكول17889142022115053

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس392.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيحسين محمد راضي سبع17890112021189027

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس392.0اعدادية طه للبنينادبيعمار عصام حسين نصر هللا17891142021177118

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس392.0ثانوية االبتهال للبناتادبيرقيه رزاق حوار كواد17892142022069020

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس391.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيكاظم فالح حسن كاظم17893212021016010

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس391.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي عبد الرسول عبد الهادي جابر17894132021017076

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس391.0اعدادية البطولة للبناتادبيايمان خليل ابراهيم عالوي17895102022110021

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس391.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمحمد هادي قاسم كاظم17896152021003091

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس391.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمحمد حسين فليح حسن17897212021278112

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس391.0اعدادية البيان للبناتادبيانفال لطيف حسين جياد17898102022096012

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس391.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيمحمد ظافر سليم علوان17899122021016025

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس391.0اعدادية الهدى للبناتادبيمها عبد الستار جميل محمود17900122022106038

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس391.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيزهراء عصام حميد هاتف17901112022220034

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس391.0ثانوية االمال للبناتادبيبراء شعالن هندي صعيع17902142022108006

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس391.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيهشام عبد فرحان حمود17903122021175035

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس391.0ثانوية االعتماد للبناتادبيفاطمه علي داود جاسم17904142022191050

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس391.0اعداديه االنوار للبناتادبيبنين صالح سعيد حبيب17905112022085012

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس391.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيزهراء حسين خليفة عيسى17906142022134038

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس391.0اعدادية الفاروق للبنينادبيكرار حيدر سلمان موسى17907132021014058

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس391.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيعبد هللا قيس عبد جواد17908112021029035

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس391.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيمصطفى غيث طالب خضر17909112021202066

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس391.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيهاجر محمد جبار حميد17910132022078039

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس391.0ثانوية الحضارة للبناتادبيآيات مكي علي محمد17911122022135002

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس391.0اعدادية التعاون للبناتادبيوسن محمد سعيد جبر17912112022105083

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس391.0اعدادية جرير للبناتادبيزينب عالء حسن رزوقي17913122022089039

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيزينب عبد االمير حميد مفتن17914152022080076

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيبنين حيدر حسين محمد17915122022134025

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية ام القرى للبناتادبينبأ عباس ضعيف كاين17916142022079135

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0ثانوية ابو جعفر المنصور االهلية للبنينادبيعلي عصام سلمان جبر17917102021047005

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية االخالص للبناتادبيمريم جاسم محمد مزهر17918112022112133

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية الثقلين للبنينادبيموسى عباس محمود جاسم17919122021048123

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعباس شهاب احمد كول محمد17920152021017073
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جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعلي صباح حسين جبر17921122021047101

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيابراهيم سالم اسود فهد17922112021181003

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية شط العرب للبنينادبيامير سالم زيارة جليوي17923132021045010

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيصادق علي اسماعيل مصطفى17924112021059034

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0الخارجيونادبيرمزي خالد مجيد عزيز17925112021400049

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0ثانوية المهيمن المختلطةادبياحمد عدنان سعد عبد17926212021239001

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0ثانوية البطوله للبنينادبيفاضل سليم فاضل رشيد17927212021067025

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية التعاون للبناتادبيفاطمة عبد المطلب سعد شعالن17928112022105052

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبينور الهدى علي عباس ذبيح17929152022054096

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية الصفا للبنينادبيالمصطفى مهند عبد الجبار عثمان17930132021029008

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية هند للبناتادبيزهراء مصطفى عبد هللا مدهوش17931112022079016

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيزينه جاسم محمد غافل17932112022068029

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية البصرة للبناتادبيزهراء محمد جمعه علي17933112022109019

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيسفيان عباس سلمان علي17934112021033026

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0ثانوية التاجي للبنينادبيسليمان اسعد محمد علوان17935122021010011

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعباس علي حسن عباس17936142021008052

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيسما عالء حسون علي17937112022104047

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0ثانوية الفيحاء للبناتادبينوره علي صخر صدام17938132022084033

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0ثانوية طيبة للبناتادبيشهد رباح سهيل خضير17939132022116018

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية بلد للبنينادبيكرار غانم عبد سلمان17940182021006030

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبيمنى خالد كاظم جواد17941142022085011

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس389.0اعدادية رقية للبناتادبيطيبه اياد كاظم ريس17942112022069027

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس389.0اعدادية هند للبناتادبيسجى طالب فرهود مشعل17943112022079020

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس389.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيليث هاني سويد جرو17944232021253120

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس389.0ثانوية االخالص للبناتادبينور علي عبد الرضا جاسم17945122022099078

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس389.0اعدادية البتول للبناتادبياسراء نجاح حسن علي17946112022072008

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس389.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب باسم احمد سوادي17947112022076061

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس389.0اعدادية التسامح للبناتادبيضحى احسان علي حسون17948142022076084

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس389.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد مشتاق عبد الحميد عبد المجيد17949112021028118

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس389.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبياالء راشد محسن حسين17950122022231009

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس589.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيرقيه اياد محي الدين نوري17951102042137036

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس571.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيخنساء سالم علي ذهبان17952312042047068

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس564.0ثانوية السياب للبناتاحيائيلبنى علي عبد الكريم مخلف17953102042077088

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس550.0ثانوية النضال للبناتاحيائيتبارك رعد فخري يونس17954102042102010

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس534.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيفرح خالد شاكر عليوي17955232042141035
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جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس506.4ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيحوراء عمار سلمان صخي17956152042057020

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس499.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيزينب ثامر خليف علي17957192042369174

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس493.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيتبارك محمد فيصل محمد17958292042055017

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس489.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيساره فرحان احمد كاظم17959142042132066

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس488.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيفاطمه زيد فاضل جعفر17960122042086032

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس488.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عباس حسين داخل17961142042107033

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس487.0ثانوية المعرفة االهلية المسائية للبناتاحيائيمالك عالء نعيم رزوقي17962192042372020

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس483.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيحنين ضياء سالم داوود17963102042141019

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس481.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيفاطمه صالح الدين عبد اللطيف جاسم17964142042101038

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس480.0اعدادية بغداد للبناتاحيائينورس سالم علوان احمد17965132042070242

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس479.0ثانوية حطين للبناتاحيائيضحى عمار عبد عودة17966102042079023

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس479.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيهاني هاشم حسن بريبر17967132041022040

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس473.7اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيمالك جليل كريم يونس17968142042086057

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس473.0ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيسارة صالح عزيز يوسف17969162042232014

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس496.0اعدادية التضحية للبناتتطبيقيحوراء يوسف سلمان جبر17970122052091009

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس466.0ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيفاطمة احمد عطا كاظم17971132052283033

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس457.0اعدادية حطين للبناتتطبيقينبأ احمد جاسم حسين17972132052103042

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس443.8ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينتطبيقيمكي هادي مكي رشيد17973102051048008

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس426.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيساره ثامر سامي يوسف17974112052108031

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس420.0اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيمنتظر محمد جاسب عجيد17975132051026042

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة448.0اعدادية الخمائل للبناتادبيسراب كاظم محمد خضير17976122022127060

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة425.0اعدادية الخنساء للبناتادبيمالك محمد حامد مسافر17977132022094067

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة423.0اعداية المعراج للبناتادبيشهد علي شهاب احمد17978102022113044

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة422.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيمروه خضير عباس سلمان17979142022139040

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة419.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه محمد نومي بسي17980132022094060

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة407.0اعدادية رفيدة للبناتادبيسارة فارس قاسم اسماعيل17981112022106031

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة405.0اعدادية صفية للبناتادبيهاجر صالح محسن صخيري17982142022075245

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة403.0الخارجيونادبيمرتضى حسن فالح علي17983122021400123

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة399.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيصالح محمد صالح كاظم17984142021038070

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة398.0اعدادية عدن للبناتادبيزهراء مجيد حميد حسن17985132022106039

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة397.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبينور مهدي صالح علي17986132022079052

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة395.0اعدادية الزوراء للبنينادبيعلي المرتضى عادل سعيد ياسين17987122021006011

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة394.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيامنه حميد عبيد علي17988102022094006

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة393.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبياساور حسين هادي سعيد17989212022155005

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة393.0اعدادية الوركاء للبنينادبيمصطفى حسن علي حمود17990112021027101
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جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة393.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبياحمد كامل دارم شاطي17991132021025002

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة392.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيهاله طالب فرج خلف17992102022141029

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة390.0اعدادية السياب للبنينادبيحسين عالء حسين علوان17993112021028026

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة390.0اعدادية البتول للبناتادبيرفل ضياء عبدالوهاب عبدالقادر17994112022072043

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة390.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيتبارك محمد فرحان حلول17995262022135005

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة389.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيايات احمد هادي هندي17996112022081003

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة389.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيعصام محمد سعد علي17997112021017048

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة389.0اعدادية زينب للبناتادبيبتول نعمه حسين عصفور17998142022110024

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة389.0اعدادية االخالص للبناتادبيشهد ابراهيم كاظم فليح17999112022112098

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة389.0اعدادية بلقيس للبناتادبيتبارك رعد سلطان صنيع18000132022071017

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة389.0اعدادية االصيل للبناتادبينور علي هاشم ياسين18001112022064064

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة389.0اعدادية تماضر للبناتادبيرغد هارون رشيد ظاهر18002212022091022

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة389.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمحمد جالل قاسم بدر18003132021012102

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة388.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيرانيا سامي شاكر محمود18004122022102041

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة388.0اعدادية التعاون للبناتادبيساره احمد خير هللا عنيد18005112022105038

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة388.0ثانوية المسعودي للبناتادبياماني داود سلمان دانه18006232022095005

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة388.0ثانوية الخضراء للبناتادبيتماره فاروق محمد لفته18007102022089010

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة388.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيحسين ناصر سوادي عبد النبي18008142021018024

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة388.0ثانوية عائشة للبناتادبيتماره قاسم علي مربط18009112022082011

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة388.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمرتضى عبد الزهره عطيه عبد الحمزه18010112021180149

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة388.0ثانوية الرسالة االهلية للبنينادبيمنتظر جاسم زغير جالب18011102021058006

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة388.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيزهراء خضير عباس جبر18012112022104037

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة388.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزهور فرحان فليح زياره18013142022222054

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة388.0ثانوية الكرامة للبنينادبيعبد هللا طالل جمال حسن18014122021019013

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة388.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيهديل كاظم جاسم محمد18015142022139048

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة388.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيحسين رحيم حسين كمر18016132021002024

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة388.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبييقين عبد الحكيم كاظم جاسم18017152022046091

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة388.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمة حسين كاظم غالم18018112022076085

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة387.0ثانوية االصالة للبناتادبيهديل خضر عبد هللا ديوان18019112022083050

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة387.0ثانوية الخنساء للبناتادبيعائشة ماهر سامي محمد18020142022107027

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة387.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيعلي محمود حمد خليفه18021192021020030

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة387.0الخارجيونادبيحسين صباح جعفر محسن18022122021400030

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة387.0اعدادية قباء للبنينادبيمحمد باقر حيدر عالوي كاظم18023152021010056

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة387.0اعدادية التقى للبناتادبيفاطمه رباح غضبان جبار18024112022071080

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة387.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعلي كاظم مسلم حمود18025142021019118
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جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة387.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيزيد ثامر حسين علي18026112021180049

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة387.0ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبيمرتضى شهيد حميد كروم18027122021204018

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة387.0اعدادية السياب للبنينادبيطه عماد محمد احمد18028132021030014

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة387.0ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيفاضل عيدان سلمان حسن18029122021176034

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة387.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيمريم محسن هادي سالم18030262022074045

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة387.0ثانوية التألف للبناتادبيتمارا عامر عبد الواحد محمد18031102022133016

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة387.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيدعاء نعمه سالم فرج18032112022075010

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة387.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبينور ضياء هوبي فاضل18033112022218054

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة387.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيامجد مثنى حميد عبد اللطيف18034122021044006

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة387.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمحمود عطا حسين فريح18035142021029067

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة387.0اعدادية العراق للبنينادبيحسين ضياء جبار خضير18036122021009075

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة387.0ثانوية الحارثية للبناتادبيزينه حيدر جبير عباس18037102022112004

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة387.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبييسر ابراهيم حسين محمد18038122022134181

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة386.0اعدادية المركزية للبناتادبيبنين رباح سعد الدين سلمان18039132022119005

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة386.0اعدادية الرصافي للبنينادبيسيف خلدون محمود ابراهيم18040192021012014

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة386.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيتبارك حيدر كاظم خلف18041152022080023

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة386.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينادبيابراهيم حسين علي كاصد18042222021254001

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة386.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيتقي ستار عيدان كريم18043132021024017

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة386.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيهبه محمد قاسم عبد علي18044152022045104

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة386.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيحسين طالب جاسم سدخان18045142021208034

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة386.0ثانوية االوزاعي المسائية للبنينادبيمجتبى شوقي صباح جبار18046122021203037

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة386.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيعذراء وسام برهم عبد الحسن18047102022106029

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة386.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيسيف صاحب حمد عجيل18048142021211039

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة386.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيوليد حمزة نعمة يوسف18049112021189128

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة386.0اعدادية االمال للبناتادبيصفا صالح مهدي صالح18050112022070049

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد الرحمن ثامر احمد رجب18051132021001050

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0اعدادية التعاون للبناتادبيزينب غالب فليح حسن18052112022105033

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0ثانوية زبيدة للبناتادبيمريم علي خير هللا عنيد18053112022108080

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0ثانوية طيبة للبناتادبيرسل حسن عبد الرحيم حسن18054132022116011

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0ثانوية االسوار للبناتادبيزهراء قاسم علي حمود18055132022076018

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0اعدادية الحفرية للبناتادبيمريم كمال جهاد مخيلف18056262022091053

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0ثانوية اسوان المسائية للبناتادبينداء منصور حسين علي18057102022221040

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0اعدادية الخمائل للبناتادبيزينب علي عبد الخضر عاجل18058122022127048

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0اعدادية الناصرة للبناتادبينرجس عالء جاسم ارشيد18059142022133084

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيمحمود علي عبد هللا خلف18060122021016029
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جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0ثانوية العقيدة للبناتادبيفاطمه جمعه عبد هللا عنيفص18061112022074049

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0ثانوية االبرار المسائية للبناتادبيرؤيا وسام محمد علي مهدي18062132022283028

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0اعدادية الداخلية للبنينادبيمحمد عدنان توفيق حسين18063102021033043

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0ثانوية الجوادين للبنين - للوقف الشيعيادبيامير علي عبيد فاضل18064122021033001

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0اعدادية العامرية للبناتادبيسميره اسماعيل ابراهيم ظاهر18065102022118035

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيأسماء أحمد شيحان جاسم18066102022099001

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب هشام طالب فرحان18067122022134085

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسن عبد االمير سهيل كمر18068142021038032

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0ثانوية االنصاري للبنينادبيمصطفى سمير مولى بقال18069212021080018

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0اعدادية السجاد للبنينادبيعبد هللا بشير عبد علي متعب18070232021031031

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0اعدادية بلقيس للبناتادبيساره صالح مهدي محمد18071132022071053

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0ثانوية التألف للبناتادبينبأ حيدر صادق مهدي18072102022133054

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبيفاطمة عبد القادر حاتم نجيب18073142022221026

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0اعدادية االستقامة للبناتادبيامنه شبل الزم صالح18074152022058006

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه عباس خضير حسين18075142022115059

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0اعدادية االنفال للبناتادبيريم كامل خلف عيدان18076102022101037

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0اعدادية الشيماء للبناتادبيزينب عباس كاظم محمد18077122022098041

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0اعدادية الناصرة للبناتادبيزهراء عماد شريف مكطوف18078142022133043

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيمريم فالح خضير فرج18079142022134065

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0اعدادية البيان للبناتادبينبا عادل ابراهيم حسين18080102022096091

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمنتظر عالء اسماعيل عبد االمير18081142021005064

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيمريم خليل ابراهيم محمد18082112022220067

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء خالد عبد االمير كاظم18083122022127031

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0اعدادية النعيم للبناتادبيضحى جعفر حسان فياض18084142022073083

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيابتهال كريم بدر برجيل18085132022111001

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0اعدادية ابن سينا للبنينادبييوسف وليد شنين رشيد18086112021017093

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبيكرار قابيل فاضل عباس18087122021204010

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيرقيه اياد عبد الحسين راجح18088102022106015

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيزهراء رافد فاخر شغاتي18089132022078006

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعباس محمد عيسى نصر هللا18090152021006064

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيعمر عادل حميد حسين18091102021024058

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0اعدادية الكرامة للبناتادبيفرح علي طايع ندى18092142022111043

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0ثانوية سومر للبناتادبيزينب هادي راضي شالكه18093142022072049

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0اعدادية اجنادين للبناتادبيأيثار احمد عصام عوني18094102022120002

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0اعدادية االخالص للبناتادبيسجى دريد ناصر حسين18095112022112089

صفحة ٥١٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيهويدى تحسين هادي عطا18096112022061052

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعلي احمد نجم عبد18097122021005029

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي سعد هادي عباس18098112021009068

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0اعدادية بغداد للبناتادبيمريم علي هادي حسين18099102022117032

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيكمال الدين بشير كمال علي18100122021003094

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيسحر جاسم الحاج جاسم18101112022077029

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة470.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزهراء هادي ابراهيم عباس18102112042110045

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة468.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيايات رعد نجم عبد هللا18103132042133006

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة464.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزينب ابراهيم صفر سلمان18104142042145146

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة455.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيايه محمد ابراهيم راضي18105132042117036

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة453.0اعدادية النهروان للبنيناحيائيمصطفى علي محمد حسين18106152041020057

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة453.0الخارجيوناحيائيحيدر قاسم مهدي كريدي18107132041400021

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة451.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيقبس علي خزعل عباس18108132042100098

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة448.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيعبد هللا سمير عبود عبد الغفور18109282041006083

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة447.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمحمد بالل صالح شكر18110142041170045

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة447.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد جالب مطر18111142041170055

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة444.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيعال بهاء عبد الستار عبد الكريم18112142042103038

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة444.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائييوسف خير هللا اكريم اموير18113142041018202

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة441.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيزينب عبدالرزاق طناش حسن18114192042369177

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة410.0ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينتطبيقيجواد كاظم عبد الرزاق فهيد18115162051072012

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة402.0اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقيهبه حسين نافع محمد سعيد18116132052074017

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة399.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمرتضى غانم حسن عبد18117112051018119

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة399.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيغزوان جمال حمد ناصر18118112051156056

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار474.0اعدادية النعيم للبنينادبيحسين علي عبد حمادي18119262021008008

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار410.0الخارجيونادبيمحمد علي جواد كاظم بردان18120122021400114

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار408.0اعدادية الشعب للبناتادبيرقيه محمد عيسى كاصد18121132022098054

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار400.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيمصطفى مظفر خضر جاسم18122102021205132

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار399.0اعدادية طه للبنينادبيعمر خالد وليد عبد الرحمن18123142021177119

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار398.0اعدادية الخطيب للبنينادبيابراهيم عالء طالب حميد18124122021034001

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار397.0ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيناصر مهر رحيم جوعان18125292021111015

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار395.0اعدادية الفداء للبناتادبيآمنيه يوسف جبر شبيب18126142022100002

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار392.0اعدادية العزة للبناتادبيزينب طاهر فايق هادي18127122022118029

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار392.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد صالح علوان دحام18128142021038131

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار392.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيقصي محمد حسين سهيل18129122021174011

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار391.0الخارجيونادبيعزيز صائب عزيز حسن18130252021400064
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جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار389.0ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيحوراء فالح حسن جبر18131142022132004

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار389.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد المهيمن موسى ابراهيم كاطع18132112021011050

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار389.0اعدادية البلديات للبنينادبيعباس هنو سدخان موسى18133142021037120

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار389.0اعدادية التعاون للبناتادبيسعاد عمار محمد حسين18134112022105041

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار389.0اعدادية قباء للبنينادبيمنتظر جميل هاشم خماس18135152021010068

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار388.0اعدادية البيان للبناتادبيمريم حسن ابراهيم علي18136102022096087

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار388.0اعدادية االصيل للبناتادبيزهراء عباس عبد كاظم18137112022064029

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار388.0اعدادية الفرح للبناتادبيصبا باسم رزوقي جاسم18138142022125021

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار388.0اعدادية العراق للبنينادبيسجاد نبيل عبد الرحيم عبد الحسن18139122021009129

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار387.0ثانوية زبيدة للبناتادبينسمه محمد صبحي عزيز18140112022108088

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار387.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيفرح احمد كاطع خليل18141102022106037

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار386.0ثانوية االفكار للبناتادبيلمياء محمود طعمه خلف18142132022120022

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار386.0اعدادية الخطيب للبنينادبيعبد هللا عامر رسن سلطان18143122021034068

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار386.0ثانوية العلوم للبنينادبيمهدي مجيد خيون حصموت18144132021052017

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار386.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمينا عبد المجيد حطاب كاظم18145122022134164

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار386.0اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء عباس حيدر سلمان18146132022098072

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار385.0اعدادية الفرح للبناتادبيسجى محمد نجاح علي غالب عبد الكريم18147142022125017

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار385.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيعبد هللا صالح الدين وحيد ابراهيم18148112021033038

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار385.0اعدادية الوركاء للبنينادبيعلي عماد عبد المنعم هزاع18149112021027060

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار385.0ثانوية السعادة للبناتادبيفاطمه غالب ياسين عباس18150142022120036

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار385.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبينور المصطفى صباح الزم علي18151132021034150

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار385.0اعدادية زينب للبناتادبيسماح حسن علي محمد18152142022110103

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار385.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيسلمان امين اسماعيل سلمان18153212021016004

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار385.0ثانوية الشفق للبناتادبيوفة علي جواد كاظم18154112022117064

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار384.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيدانيه زياد طارق ارزوقي18155112022114011

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار384.0ثانوية الرافدين للبناتادبيمريم عالء محمد هالل18156132022095037

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار384.0اعدادية بغداد للبناتادبيزينه عمر محمود سعيد18157102022117023

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار384.0اعدادية الخطيب للبنينادبيكرار علي ردام نوفل18158122021034093

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار384.0ثانوية الجوادين للبنين - للوقف الشيعيادبيحسن حسين عبيد فاضل18159122021033003

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار384.0اعدادية الفاروق للبناتادبيايه عبد القادر عفص ابراهيم18160102022119008

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار384.0اعدادية البيان للبناتادبينبا محمد قاسم حسين18161102022096092

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار384.0اعدادية الشعب للبناتادبيرسل عباس حسن عليوي18162132022098044

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار384.0اعدادية الخضراء للبنينادبيمحمد منير حميد رشيد18163102021013057

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار384.0ثانوية الشمائل للبناتادبيزهراء فيصل نعيمه محيميد18164142022109027

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار384.0اعدادية الخطيب للبنينادبيكاظم جاسم ضعيف خليف18165122021034085
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جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار384.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعمر وليد محمد ابراهيم18166102021017044

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار383.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيمحمد نور سفيان سامي دوشة18167132021015050

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار383.0اعدادية المثنى للبنينادبيعبد الرحمن فاضل عباس ناصر18168102021022048

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار383.0ثانوية منار العلم االهلية للبنينادبييوسف محمود خليفة احمد18169122021051013

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار383.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيحسين علي حسين عليوي18170112021180037

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار383.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيريام عادل كاظم جابر18171112022077021

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار383.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحيدر احمد جاسم حلو18172152021009056

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار383.0اعدادية طه للبنينادبيمحمد حسن عبد الرضا نعمه18173142021177147

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار383.0اعدادية النجاة للبناتادبيزهراء حيدر بريهي عبود18174152022042027

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار383.0اعدادية الفردوس للبناتادبيبنين رشيد عبد عداي18175132022118014

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار383.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيذلفاء انس رشيد مجيد18176142022098011

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار383.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيمرتضى باسل عباس جعاز18177112021057076

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار383.0اعدادية قتيبة للبنينادبيعباس طارق حسب خضير18178152021004035

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار383.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمصطفى مهند يعرب ضايف18179122021047171

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار383.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي عباس قاسم رسن18180152021007163

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار383.0اعدادية الخطيب للبنينادبيمصطفى عبد االمير عزيز شنون18181122021034118

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار383.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيعمر اسماعيل خليل محمود18182112021059063

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار383.0الخارجيونادبيعمر احمد صبري نايف18183112021400090

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار383.0مدرسة بالد النهرين العراقية االهلية تركيا-انطالياادبيرؤى احمد سعدون حمد18184132022222001

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار383.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيفاطمه حاتم عبد هللا محمد18185112022137031

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار383.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيمقتدى علي ناجي حميد18186212021016017

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار382.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيامير رائد رشيد مالك18187122021206006

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار382.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيعمر احمد علوان محمد18188112021156066

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار382.0اعدادية الهدى للبناتادبيسجى توفيق بوري رحيم18189152022047068

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار382.0اعدادية البصرة للبناتادبييسر حيدر محمد طالب18190112022109066

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار382.0اعدادية االنتصار للبناتادبينور خالد يونس شيخان18191132022091106

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار382.0اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد مجيد كاظم خضير18192122021034112

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار382.0اعدادية التقى للبناتادبينور خالد هادي امين18193112022071103

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار382.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيايناس صالح نوري علي18194102022141006

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار382.0اعدادية العامل للبنينادبيسجاد عادل محمد جبر18195112021015030

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار382.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمحمد علي حسن عبد هللا18196132021012114

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار382.0الخارجياتادبيضحى غسان حفيري نايف18197142022401137

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار382.0اعدادية الصفا للبنينادبيعلي محمد محمد علي موسى18198132021029048

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار382.0ثانوية المعالي للبناتادبيآيه باسم حسن جبار18199142022127002

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار382.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمنتظر كريم جبار مريوش18200132021034145
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جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار382.0ثانوية الندى للبناتادبيزينب محمد جميل علي18201142022302036

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار382.0الخارجيونادبيكرار عباس كريم فليفل18202112021400099

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار381.0ثانوية ام البنين للبناتادبيمريم حسن محمدعلي عباس18203132022080074

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار381.0اعدادية الداخلية للبنينادبيعبد هللا عبد الوهاب راكان صالح18204102021033023

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار381.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء خالد جاسم كاظم18205122022134064

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار381.0ثانوية النوارس للبنينادبييوسف مهدي حسن عزيز18206132021027026

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار381.0اعدادية االنتصار للبناتادبيطيبه محمد عبد الكريم عنبر18207132022091071

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار381.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبياحمد خلدون احمد حسن18208112021180005

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار381.0ثانوية الرشيد للبناتادبيمروه سلمان عجيل رجا18209132022096028

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار381.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي كاظم جاسم عناد18210152021001087

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار381.0اعدادية البيان للبناتادبيابرار هاشم محمد عبد الرضا18211102022096002

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار381.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمنتظر رائد عبد الخالق ناصر18212122021047176

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار381.0ثانوية الخنساء للبناتادبيزهراء عباس محمد علي18213212022117013

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار464.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائينور محمد سلمان نصيف18214122042102090

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار459.0الخارجياتاحيائينرجس مصطفى عبد الرسول محمد صالح18215272042401152

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار448.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتاحيائيفاطمة حسين سبع نصيف18216122042084022

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار446.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد زياد خلف جلوب18217102041020149

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار434.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهند عادل مجيد موسى18218232042087353

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار434.0ثانويةالنجاح االهلية للبناتاحيائيرسل فاضل سليمان عبد هللا18219202042178003

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار434.0ثانوية حطين للبناتاحيائيفاطمه حسن محمود كاظم18220102042079028

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار434.0ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيسرى سعد رحيم خضير18221112042124014

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار434.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيريمه محمد عباس هادي18222142042074057

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار397.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيبسمه رعد خضير محمود18223112052108007

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار397.0ثانوية القدوة المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين نعمه عمران18224192051365014

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم االثار395.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيسال باسم فالح غني18225102052118028

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية478.0ثانوية الغسانية للبنينادبيياسر عمار طه ناصر18226262021156059

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية476.0اعدادية الرضوانية للبنينادبياثير محمود كاظم حسين18227102021041002

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية447.0ثانوية االخيضر للبناتادبيايات مهدي رمضان حسن18228122022116006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية441.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيسجاد محمد سهيل نجم18229142021020023

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية434.0اعدادية الغزالية للبنينادبيمؤمل حسين فليح جبير18230102021008092

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية433.0ثانوية االعتدال للبناتادبيرقيه احمد حمزه نوري18231132022077022

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية431.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعبد الصمد وهب محمد ابراهيم18232102021160024

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية430.0ثانوية االبتهال للبناتادبيامنه علي عبد جازع18233142022069005

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية430.0اعدادية النعيم للبناتادبيمريم عبد علي كاظم معله18234142022073112

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية429.0اعدادية المثنى للبنينادبينور الدين عطية نايف عبد18235102021022109

صفحة ٥٢١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية428.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيرسل مهند مطر محمد18236112022128012

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية428.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيغفران عباس حسن حطير18237142022146027

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية427.0اعدادية اجنادين للبناتادبينبأ لطيف عبد ابراهيم18238102022120058

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية427.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيشالل محمد خلف هدوش18239132021172006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية424.0اعدادية البتول للبناتادبيشروق محمد كريم وهيب18240112022072063

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية424.0اعدادية ابابيل للبنينادبيكرار رجى عبد الحسين عزيز18241132021011072

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية424.0ثانوية تل السمر للبناتادبيريا عمر سلمان محمد18242112022129009

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية422.0اعدادية النجاة للبناتادبيزهراء فاخر جبار حنتوش18243152022042030

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية418.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيبراء نوري صباح مصلح18244112021181020

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية416.0ثانوية السيد حسين السيد اسماعيل الصدر للمكفوفينادبييونس قيس نافع مهدي18245122021042006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية415.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبياية عبد هللا محمد سليمان18246122022101006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية414.0ثانوية الحبانية للبناتادبيمالك حاتم مهدي صالح18247192022187017

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية414.0ثانوية الوهج للبناتادبيسجى هادي شطب احمد18248142022116013

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية412.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيامال عادل نعيس ثابت18249262022112003

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية412.0اعدادية العزيزية للبناتادبيزينب فاضل جواد كاظم18250262022110015

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية412.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيانس خالد حربي مطلك18251102021024012

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية409.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيامير عالء سلطان عبد العظيم18252112021009017

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية407.0اعدادية الحفرية للبناتادبيسحر اياد حبيب عبيد18253262022091039

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية407.0اعدادية النصر للبناتادبيزينب حسين جمعه كطوف18254122022112055

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية406.0اعدادية الخنساء للبناتادبيشهد فالح زبون جبار18255132022094047

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية405.0اعدادية عائشة للبناتادبيغفران ماجد جاسم شنين18256142022074073

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية405.0اعدادية القطيف للبنينادبياحمد مطشر ساجت نعيم18257262021041005

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية405.0اعدادية الحفرية للبناتادبيهدى رزاق ماجود رديني18258262022091062

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية405.0اعدادية النعيم للبناتادبيانفال عبد هللا عوده دفار18259142022073009

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية405.0ثانوية هوازن للبناتادبيالهام علي راشد سراح18260122022137001

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية404.0اعدادية الصفا للبنينادبيعبد هللا عالء الدين عدنان رشيد18261132021029039

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية404.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيزهراء صكبان يازع عبد هللا18262142022136039

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية404.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيساري عبد االمير عويد سلطان18263262021203023

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية404.0اعدادية البتول للبناتادبيميناء احمد محمد حسن18264112022072112

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية403.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيغصون حسين علي عبد18265142022067104

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية403.0اعدادية النجاح للبنينادبيعلي ماجد كاظم ملكاش18266142021027101

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية403.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيباسم عباس علي عسكر18267142021205018

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية403.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيعلي تركي عبد الزهرة حصيني18268122021170028

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية402.0ثانوية دجلة للبناتادبيزينه حاتم حسن مصلح18269102022095039

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية402.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيرمضان عبد الحميد حرجان رشيد18270102021155011
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية402.0ثانوية المصطفى للبنينادبيخالد طه خضير حسين18271232021045011

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية402.0ثانوية سومر للبناتادبيرقيه علي مجيد حسن18272142022072029

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية402.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيمحمد عداي عبد الحسن غضب18273142021208145

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية402.0الخارجيونادبيمحمد خالد عباس مريف18274112021400108

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية402.0اعدادية النعيم للبناتادبيسبأ صالح كامل علي18275142022073074

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية402.0ثانوية الرتاج للبناتادبيفاطمه نعمه رحم مفتن18276142022121038

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية401.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبياحمد نافع حسن احمد18277192021071010

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية401.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيهديل فالح خليل احمد18278142022122030

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية401.0اعدادية الفردوس للبناتادبيحوراء ليث راضي والي18279132022118030

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية401.0الخارجياتادبياسماء كاظم حسن بدن18280142022401023

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية401.0ثانوية البسملة للبناتادبيدعاء حاكم ثجيل عجيل18281112022135010

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية401.0اعدادية النعيم للبناتادبينور غفار مولي محسن18282142022073127

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية401.0اعدادية الفداء للبناتادبيزهراء يونس محمد راهي18283142022100045

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية400.0اعدادية الشيماء للبناتادبينور حمزه وصخ رفش18284122022098076

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية400.0اعدادية الحفرية للبناتادبيمريم ابراهيم محمد موزاي18285262022091051

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية400.0اعدادية الوركاء للبنينادبيايمن عيسى كاظم عباس18286112021027013

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية400.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنينادبيمحمد حيدر شكير شالل18287132021054011

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية400.0ثانوية السيد حسين السيد اسماعيل الصدر للمكفوفينادبيضرغام ايوب هاشم حسين18288122021042001

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية400.0ثانوية الفارابي للبنينادبيعبد هللا سهيل حميد مجيد18289212021026038

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية400.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيمحمد ظافر محمد فياض18290112021156081

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية400.0اعدادية البلديات للبنينادبيسجاد احمد عباس غانم18291142021037080

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية400.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبينورس رعد كريم عامر18292232022128044

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية399.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينب عبد الكاظم جبار غضيب18293142022115041

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية399.0ثانوية فدك للبناتادبيبنين حسن كاظم عذاب18294142022070017

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية399.0اعدادية السيوطي للبنينادبيكرار حسين علي حسين18295112021054036

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية399.0ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيرغد جعفر محيسن جرماط18296262022138006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية399.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيختام جبار مرزه خضير18297142022122006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية399.0اعدادية الرباب للبناتادبيكوثر وليد عوده سلمان18298122022125109

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية399.0ثانوية القوارير للبناتادبينور الهدى وسام احمد حميد18299212022150047

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية399.0الخارجيونادبيعلي ماجد جاسم عياده18300112021400087

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية399.0اعدادية الخبير للبنينادبيمنتظر حسين عون مهدي18301112021007090

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية398.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيكرار عبد علي جبار كزار18302122021018056

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية398.0ثانوية طه حسين المختلطةادبيكرار احمد اكرم حمودي18303212021351011

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية398.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيفاطمه حسين نعمه كاظم18304142022136062

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية398.0اعدادية المهج للبناتادبيغدير احمد ابراهيم حبش18305142022102066
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية398.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيعلي حسين محمود عمران18306102021200097

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية398.0اعدادية عطر الوالية للبناتادبيغفران ضياء غضبان محمود18307262022117016

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية398.0اعدادية البلديات للبنينادبيمصطفى علي فياض سلمان18308142021037222

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية397.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبياالء محمد حمود حسين18309142022067008

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية397.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبياحمد عبد الكريم كاظم مرداس18310122021170002

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية397.0اعدادية المقدادية للبناتادبيفيحاء قاسم صادق مهدي18311212022140076

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية397.0اعدادية حلب للبنينادبيعلي شعبان ملوي احمد18312262021013115

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية397.0ثانوية الحريري للبناتادبيزينب مصطفى مشعان جحيف18313142022137015

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية397.0ثانوية االمال للبناتادبيزهراء حامد عيدان لفته18314142022108023

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية397.0اعدادية االستقامة للبناتادبيآيات علي كاظم لوله18315152022058002

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية396.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيرواء صالح سلمان ابراهيم18316142022122013

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية396.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيمصطفى جاسم حسين علوان18317122021170048

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية396.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيسجاد عباس سبتي طعمه18318142021049030

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية396.0ثانوية المعرفة للبناتادبيبيداء عماد حميد رشيد18319112022133009

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية396.0الخارجياتادبينور معن كاظم علي18320212022401098

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية396.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيمرتضى محمد طالب كريم18321132021025062

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية396.0ثانوية الشموخ المختلطةادبيحسين نيسان محمد احمد18322102021159005

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية396.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيرسول شاكر عبود منجي18323142021015034

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية395.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيصابرين ناصر احمد خلف18324112022063023

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية395.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحيدر عبد الكريم محمد سعد18325152021005030

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية395.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيتبارك جمعه محمود سبع18326112022076021

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية395.0اعدادية الشعب للبناتادبيثقه نائل اسماعيل عبد هللا18327132022098028

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية395.0اعدادية زينب للبناتادبيهدى باسم محمد بحت18328142022110178

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية395.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيبنين علي طاهر علي18329112022099010

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية395.0ثانوية الرباب للبناتادبيغدير علي عبد طعمه18330152022052022

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية394.0اعدادية الماثر للبناتادبيزينب سلمان زغير جابر18331152022051070

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية394.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيفاطمه محمد علي جلوب18332142022067108

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية394.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيمنير عبد القادر جمعة محمود18333112021052084

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية394.0ثانوية البواسل المختلطةادبيكهرب قاسم محمد مطر18334232022174021

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية394.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمصطفى كاظم محمد خضير18335142021174090

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية394.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيعبد الظاهر علي ظاهر محمد18336132021015031

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية394.0اعدادية النعمانية للبناتادبيشهد محمد خليف عليوي18337262022087035

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية394.0إعدادية المروج للبنينادبيعلي صباح زغير كباشي18338142021013091

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية393.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيرنده عوده جبر جابر18339142022146013

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية393.0ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينادبيمصطفى عبد الخالق منعم عبد الستار18340142021059008
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية393.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسن ابراهيم عبود عليوي18341152021003015

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية393.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيميسلون عبد الستار عزاوي ياسين18342112022095097

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية393.0اعدادية المثنى للبنينادبيحسين عزيز وهيب جاسم18343102021022034

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية393.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيفاطمه عقيل خليل ابراهيم18344142022143051

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية393.0اعدادية االستقامة للبناتادبيحوراء راشد شغاتي جحيل18345152022058026

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية393.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزينه احمد محمد حسين18346152022053038

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية392.0ثانوية دجلة للبناتادبيامنه علي نوري عبد الكريم18347102022095009

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية392.0ثانوية زبيدة للبناتادبيشهد حيدر خضير حسين18348112022108060

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية392.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيانوار جمال حميد فنر18349122022102013

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية392.0ثانوية الصديق للبنينادبيحقي اسماعيل مطلك عبود18350232021027013

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية392.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيامنة حمزة عزيز حسن18351142022088002

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية392.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيفاطمه رحمان موسى عبيد18352112022137035

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية صفية للبناتادبينرجس سيد رحيمه بدن18353142022075229

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيزيد فالح صينيخ كاظم18354102021162009

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية الرضوانية للبنينادبييوسف صالح عناد نهار18355102021041064

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية فدك للبناتادبياستبرق وسام حسين علي18356212022156002

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية االبتكار للبنينادبيوسام احمد تركي يوسف18357112021151067

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية391.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبيعلي محمود صالح ذهب18358102021035026

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية391.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيحسين جميل دعيج شهد18359112021052022

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية391.0اعدادية العراق للبنينادبيعبد الخالق كاظم حميد بديوي18360122021009152

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية391.0ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيسجى علي حسين علي18361112022217029

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية391.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيسارة مهدي عبد جدوع18362142022092030

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية391.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيعلي نهاد عزاوي سالمة18363142021201186

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية391.0ثانوية الشفق للبناتادبيغسق صباح هادي جاسم18364112022117040

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية391.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيحارث مثنى اسماعيل حاجم18365102021162007

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية391.0ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعيادبيكوثر فائز محمد خلف18366132022081008

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية391.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيالزبير ناظم هاشم عباس18367112021158001

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية390.0ثانوية االخالص للبناتادبيطيبه مؤيد عبد الزهره حسن18368122022099052

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية390.0اعدادية النعيم للبناتادبيانسام سلمان عبد الرضا سلطان18369142022073008

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية390.0اعدادية زينب للبناتادبيريم رحيم مهدي حنتوش18370142022110060

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية390.0اعدادية الفردوس للبناتادبينرجس فرحان رحم عليوي18371132022118136

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية390.0اعدادية المثنى للبنينادبيعلي محمد لفته ابراهيم18372102021022072

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية390.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمصطفى محمد صاحب عبد الكاظم18373142021048098

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية390.0ثانوية واسط المختلطةادبيطيبه محمد فيصل ياسين18374132022174004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية390.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي كاظم رحيم حزام18375142021003094
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية390.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيهدى فاضل حسين مطير18376152022053078

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية390.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبييسر صاحب مهدي هاشم18377102022155022

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية390.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيسجى عبود حميد كاظم18378122022134098

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية390.0ثانوية السجود للبناتادبيحوراء حسن حمد هللا مزهر18379142022065012

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية390.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيجبرائيل حامد راضي عرد18380112021042015

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية390.0اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء باسم محمد اعريبي18381112022112060

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية390.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيدعاء عدنان عبد الحسين سلمان18382142022143019

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية390.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي هيثم شلوح حميد18383142021003102

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية390.0ثانوية الهداية المختلطةادبيسبأ هاشم محمد عبد18384212022262007

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية390.0ثانوية االمال للبناتادبينورس خضير جياد عبره18385142022108064

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية390.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيمصطفى حسين علي حسن18386142021208159

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية390.0اعدادية حماة للبناتادبيهيام عبد هللا خالد سمير18387112022084175

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية389.0ثانوية الغسانية للبنينادبيمحمد سمير جاسم محمد18388262021156051

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية389.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي مهدي محمد غضيب18389142021028141

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية389.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيعبد الرحمن شاكر محمود جاسم18390112021053067

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية389.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي حميد حسين ثجيل18391142021003087

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية389.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيمصطفى كاظم حمود بخيت18392142021050031

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية389.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي ضياء كاطع عجيل18393152021007160

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية389.0اعدادية الحكيم للبنينادبيمصطفى مهند حسين فيصل18394112021032053

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية389.0ثانوية الواسطي للبنينادبيمصطفى محمد شكر محمود18395102021040040

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية389.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيسجى نوري عبد محمد سلمان18396142022143037

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية389.0اعدادية صفية للبناتادبيعذراء رحيم ابراهيم كاظم18397142022075170

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية389.0اعدادية النهار للبناتادبيايه صابر صاحب عزيز18398112022127005

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية389.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيكرار علي جبر جابر18399142021018082

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية389.0اعدادية النجاح للبنينادبيكرار عماد شالل فرج18400142021027105

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية388.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمحمد حامد عبد الكريم شفي18401152021006096

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية388.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيعلي حسين علي زامل18402142021018063

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية388.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبينور فالح حسين ابراهيم18403132022105052

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية388.0اعدادية الرميلة للبناتادبيوفه فاضل جاسم خلف18404152022044108

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية388.0ثانوية الحضارة للبناتادبيطيبه رائد سعدون سحاب18405102022108039

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية388.0ثانوية الوهج للبناتادبيزهراء هيثم عبد هللا حميد18406142022116008

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية388.0ثانوية الشجيرية للبناتادبيسارة ناصر محمود نايف18407262022125016

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية388.0ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيعبد الرحمن ناصر ناجح شهاب18408132021021025

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية388.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبياحمد قصي عبد الصاحب كاظم18409142021038014

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية388.0ثانوية السجى للبناتادبيمريم عالء غالي عطيه18410112022138029
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية388.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيحسين حامد كريم حسين18411142021032017

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية388.0اعدادية النهار للبناتادبيحوراء داود سلمان غضبان18412112022127020

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية388.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيلقاء حسن كركوش راضي18413142022223052

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية388.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيفاطمه قاسم عبد الرزاق عبد18414102022155020

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية388.0إعدادية المروج للبنينادبيمحمد نبيل مجيد حميد18415142021013137

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية387.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبياحمد كريم شرهان جبر18416142021050001

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية387.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبينور الهدى سمير مطلك مهدي18417142022099092

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية387.0ثانوية المربد المختلطةادبياحمد اكريم احمد عيدان18418112021152004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية387.0اعدادية االصيل للبناتادبيزينب صفاء حسين علوان18419112022064035

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية387.0اعدادية الشعب للبناتادبيمريم رحيم عباس عليوي18420132022098139

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية387.0ثانوية فدك للبناتادبيرقيه مثنى مظهر ابراهيم18421142022070043

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية387.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيحسين محمد هادي براك18422132021038018

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية387.0اعدادية النعيم للبناتادبيجيهان ثائر دكمان راضي18423142022073022

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية387.0اعدادية النعيم للبناتادبيأيات كاظم زبون بدر18424142022073010

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية387.0ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبيحيدر ناطق ياسين شرقي18425262021178004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية387.0اعدادية قتيبة للبنينادبياحمد رحيم عيسى ابو الهيل18426152021004002

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية387.0ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيسها رائد قاسم محمد18427212022231006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية387.0اعدادية زينب للبناتادبيامل علي حسين علي18428142022110017

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية387.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد عباس خضير سرحان18429142021024258

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية387.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيايفون عماد غازي يوسف18430212022179008

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية387.0اعدادية ام القرى للبناتادبيمريم فاضل علي رسول18431142022079126

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية387.0ثانوية االبتهال للبناتادبيطيبه صالح طه ياسين18432142022069042

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية387.0اعدادية العراقي للبنينادبيعبد هللا محمود شاكر خضير18433102021005037

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية387.0ثانوية التاخي للبناتادبيأسراء مهند محمود عباس18434142022081001

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية387.0اعدادية االخالص للبناتادبيزينب فاضل غازي حميد18435112022112078

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية387.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيعائشه شاكر توفيق خضير18436142022122019

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية387.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعلي احمد رحيم شايع18437152021005051

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية387.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتادبيكوثر شاكر عطوان محمد18438142022147007

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية386.0ثانوية الغسانية للبنينادبيابراهيم عصام كريم مصطفى18439262021156002

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية386.0اعدادية الشيماء للبناتادبينور حزوم سعيد ملوح18440122022098075

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية386.0اعدادية االزدهار للبناتادبيسرى محمد حسين عبد18441122022090050

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية386.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيغدير هيثم علي حسين18442152022053053

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية386.0اعدادية ام القرى للبناتادبينداء حميد كامل لفته18443142022079139

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية386.0اعدادية الرضوان للبنينادبيسفيان ستار محمد فرحان18444112021034016

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية386.0ثانوية اسوان المسائية للبناتادبياثمار كمال احمد غانم18445102022221001
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية386.0ثانوية االمال للبناتادبيزينب علي حسين ذباح18446142022108033

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية386.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيعلي طه عبد مهنه18447112021200083

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية386.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيكرار حسن حلو كطامي18448152021008137

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية386.0اعدادية النعيم للبناتادبياسماء خلف شراد عداي18449142022073004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية386.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيعبير صالح ثامر عويد18450112022081031

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبياحمد مبدر احمد حسن18451112021181012

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي ماجد حميد نعمه18452152021001091

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيمريم محسن عطيه جبر18453112022137043

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيرقيه حيدر يحيى حاجم18454122022102047

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيمها فاضل عبد حسون18455102022109112

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيحسين كاظم معن حسن18456142021174014

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبيعبد االمير حسن ارحيم ابراهيم18457212021214016

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيعلي جواد كاظم بجاي18458122021018045

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية دجلة للبناتادبينبأ رباح حسن علوان18459102022095066

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية المتنبي للبنينادبيحسام عبد الرزاق لفته فرج18460132021017023

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية صفية للبناتادبيبراء اياد عبد االمير رحمه18461142022075029

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية العقيلة للبناتادبييقين عبد الرزاق عبد الوهاب زاير18462152022040131

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية العراقي للبنينادبيعلي باسم عبد الحسن جابر18463102021005041

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية الكندي للبنينادبيسمير مطلب لكاد حمود18464112021046009

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي يحيى جبار غانم18465142021003103

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية الفداء للبناتادبيهدير كريم محمد جاسم18466142022100122

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية سومر للبناتادبيعذراء قاسم خزعل هكش18467142022072065

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية الفكر للبناتادبيوديان قاسم عبد الكاظم منخي18468152022056083

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيرغد علي هادي صالح18469102022155007

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيهند عبد الجبار سلومي صايل18470212022155103

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية االعظمية للبنينادبيمحمد عالء محسن حسن18471132021001109

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيايات فوزي عناد ابويه18472152022055006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية مؤتة للبناتادبيزينب جميل صالح شمخي18473112022116017

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية الوطن للبناتادبيانسام حسن علي حمزه18474192022257004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية الرحمن للبناتادبيهبه محمد جاسم حسين18475102022103027

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية االعظمية للبناتادبيايه ابوبكر قاسم محمود18476132022073008

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية البراق للبنينادبيحيدر كاظم سلمان شواي18477152021002056

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيصابرين جبار سعدون سلطان18478142022115051

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية عائشة للبناتادبيفرح صالح حسان عبد علي18479142022074085

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية االصالة للبناتادبيمريم حسين حسن مطارد18480112022083038
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيزينب خليل داود خليل18481112022111021

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد عبد الرحيم جواد كاظم18482122021009259

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيأمير سلمان عبد اللطيف شحاذه18483142021019002

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية حطين للبناتادبيهبه عباس كاظم راضي18484132022103075

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية صفية للبناتادبيتبارك ضياء فالح حسين18485142022075045

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيوئام حسن صبار كامل18486112022073077

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيعلياء سلمان عتوي الزم18487152022053051

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيتبارك سعد مجيد سعيد18488132022281010

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعلي سلمان احمد كاظم18489102021160032

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية البتول المسائية للبناتادبيموج رشيد عالوي سمير18490102022222034

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعمر حامد سلمان علي18491142021015088

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيسالم عاصي ابراهيم حزام18492142021210041

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيعبد الحكيم صالح مهدي عبود18493152021075069

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية المربد المختلطةادبيمحمد سالم صالح مهاوش18494112021152022

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية االحرار للبنينادبياحسان سلمان محمد علوان18495112021051001

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية اليقظة للبنينادبيكرار جواد كاظم ناصر18496142021028161

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية حماة للبناتادبياسراء ثنيان عبد ساجت18497112022084004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية البتول المسائية للبناتادبيشهالء عالوي حمادي علي18498102022222023

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية زينب للبناتادبيضحى موسى ولي شطب18499142022110114

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب علي عبد جاسم18500152022045058

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيدنيا كنعان عطوان شنافي18501142022092012

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيأمنة محمد اسود كاظم18502112022095008

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمة رائد غازي غضبان18503152022048087

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية البراق للبنينادبيسجاد سبهان محمد سوادي18504152021002066

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية الفداء للبناتادبيزهراء حميد شنين عبد الحسن18505142022100037

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيسيف سعيد مجاري ضمد18506152021008082

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيهديل حميد كامل عبد الرزاق18507112022068074

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيرنا عبد االله جمعه سعيد18508132022111041

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيمريم غسان فاضل عبد العباس18509102022109106

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيمالك فاضل عباس حسن18510142022193032

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية الناصرة للبناتادبيزهراء خلف حسن ركبان18511142022133039

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية االمل للبناتادبيفاطمه عبد شريف عيدي18512142022144033

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0ثانوية االمال للبناتادبيحنين محمد جبار عالوي18513142022108011

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيعلي دلف نجم مشرار18514112021052055

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية االخالص للبناتادبيمريم فراس صادق كاظم18515112022112136
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية الشعب للبناتادبيوديان حقي اسماعيل عبد هللا18516132022098185

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبييوسف محمد ياسين ناصر18517262021178010

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية الرميلة للبناتادبييقين شريف جليل شريف18518152022044110

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0ثانوية الصديق للبنينادبيعلي حسن علي جواد18519232021027035

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0ثانوية عدن للبناتادبيفرح عمار ديوان كاظم18520112022094074

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0ثانوية الفيحاء للبناتادبيزينب محمد جاسم عرمش18521132022084014

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد نعيم عبد نعمه18522122021034113

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية زينب للبناتادبييقين رزاق عويز محمد18523142022110186

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيحيدر محمد عبد الرضا اسد18524142021169018

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء علي مطشر كاظم18525142022073050

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية يافا للبناتادبيساره حسين عالوي جوده18526132022107082

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبينوال ارسين عاصي ثاني18527142022088086

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيعمران سعدون جاسم روكان18528112021042042

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيحسن صالح قيس صالح18529112021017025

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء ستار كريم حسن18530122022127032

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية العقيلة للبناتادبيتبارك محمد ستار محمد18531152022040022

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية رفيدة للبناتادبيميس شهاب احمد مصلح18532112022106062

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية االسكندرية للبناتادبيفاطمه قاسم عجمي محمد18533232022094022

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعلي الهادي بشير جاسم حمادي18534112021180097

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسين علي فزع سيد18535142021003040

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبياطياف خالد عبد حسين18536102022141004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية الغفران المختلطةادبيحذيفه مجيد وادي محسن18537102021150006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيابان حميد سلمان ابراهيم18538192021350001

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية المسرة للبناتادبيزينب جواد كاظم حسن18539152022041033

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةادبيادريس عبد ذياب احميد18540112021160003

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيسيف سعد حامد طارش18541262021155018

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيعلياء عبد الجبار محمد حميد18542122022172005

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيوالء علي اسماعيل محسن18543142022066058

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية حماة للبناتادبيعذراء عبد االمير حسن عوده18544112022084119

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيزهراء محمد دوشي سلطان18545262022111026

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية طيبه للبناتادبيزينب خليل اسماعيل عبيد18546122022082008

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية المشاهده للبناتادبيعلياء محسن فهد عواد18547122022080022

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية الرباب للبناتادبيسجى سعد عكله جبار18548122022125082

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي عبد هللا عيسى شريف18549142021024187

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيأمنة عباس عبد الجبار احمد18550112022095007
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية فدك للبناتادبيتبارك رحيم مظلوم عبيد18551142022070022

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية عطر الجنة للبناتادبيورود مجيد حميد جراد18552112022144013

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية الهداية المختلطةادبيطيبه باسم ابراهيم عباس18553212022262009

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية الرافدين للبنينادبيابراهيم خليفة فاضل عباس18554102021009003

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمحمد احمد مجيد جاسم18555142021015096

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0إعدادية المروج للبنينادبيمصطفى عبد العظيم طه حومد18556142021013148

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية التجدد للبناتادبيهدى رافد عبد محمد18557122022120025

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبييونس سالم يونس كريم18558132021172020

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيسجى جعفر حسين عباس18559152022045065

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيايمن ضرغام مزاحم احمد18560142021020008

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية الرشد للبناتادبيبتول شهاب احمد شهاب18561132022109006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيحيدر ناجي حميد داود18562142021015031

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيسراب خلف علوي خويخ18563142022092033

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية الحريري للبناتادبيعذراء حافظ حميد نصيف18564142022137027

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية االمل للبناتادبيشروق طه عبد الرزاق جابر18565142022144021

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيدانيه عباس منجل جاسم18566142022067046

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيعبد الرزاق احمد عبد هللا احمد18567102021024036

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية عائشة للبناتادبيزهراء رحيم عبد علي رسن18568142022074040

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0ثانوية المربد المختلطةادبيحوراء سالم صالح مهاوش18569112022152003

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية النعيم للبناتادبيإيناس مظلوم خلف جالي18570142022073002

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيعبد الرحمن اسماعيل خليل ابراهيم18571102021041034

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية شفق النور للبنينادبيسجاد حمزه كمر محمود18572142021061040

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعلي غازي فيصل محمد18573142021061075

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيالمنتظر قاسم جبار حسين18574152021008020

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيضحى حسن صدام جاسم18575142022095045

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيساره شوكت زكي وهيب18576212022160021

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمحمد هاشم جاسم جالي18577142021201234

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيرفل عامر محمود عبيد18578142022122010

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0ثانوية الكفاح العربي للبناتادبياسراء ضياء سعدي محي18579102022092003

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0ثانوية الزهراء للبناتادبيفاطمة مجيد جميل زناد18580112022088036

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيمحمد فالح حسن لفته18581152021015103

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيابراهيم عبد الكريم صالح ابراهيم18582112021181005

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيزينب جاسم رضيوي يوسف18583112022067021

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية اليقظة للبنينادبياسامه مهدي زاير جاسم18584142021028008

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيمحمد عزيز محسن ناصر18585152021072191
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيعبد هللا حازم خضير مطشر18586112021042031

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيتبارك مازن عبد االمير كنيوى18587112022077012

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0ثانوية االحرار للبنينادبياحمد سلمان حرش حسين18588112021051003

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيمحمد سامر حميد رشيد18589132021008117

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية الخمائل للبناتادبيمنتهى حيدر باقي تقي18590122022127106

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا سالم عباس عبد الحسين18591102021027039

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0ثانوية الجوادين للبنين - للوقف الشيعيادبيمحمد خلف ارزوقي عبد الرضا18592122021033013

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبييوسف خضر صكبان كعود18593152021008198

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية اليقظة للبنينادبياحمد ناجي كريم جبار18594142021028005

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعمار مجيد لطيف خضير18595142021012058

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية صفية للبناتادبيابتسام فاضل فرحان عوده18596142022075001

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيضحى صبحي خزعل صباح18597122022134109

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية الماثر للبناتادبيزهراء علي عبد الحسين حنيوي18598152022051063

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعبد هللا منهل نوري عزت18599152021011041

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية االمال للبناتادبيزينب شهاب الدين احمد عبد الواحد18600112022070034

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية الفداء للبناتادبيبيداء محمود شاكر محمود18601142022100014

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية الشعب للبناتادبينور احمد عدنان جواد18602132022098161

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية زينب للبناتادبيبنين فريد فالح حسن18603142022110028

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0ثانوية الواقدي المسائية للبنينادبيمرتضى رشيد حميد رشيد18604132021254019

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيمهيمن فيصل علي منصور18605112021189124

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيساره محسن فجر شغيني18606142022136051

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية النجاة للبناتادبيفاطمه شاكر ثامر بطان18607152022042064

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية اليقظة للبنينادبيكاظم حسن دشر اسعيد18608142021028155

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيزينب علي خزعل هاشم18609112022111023

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيصادق ربيع عباس عبد18610102021160019

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية الكرامة للبناتادبياسراء جاسم محمد عباس18611132022101006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية دار السالم للبنينادبيعلي محمد كريم اخيرس18612102021066033

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيابراهيم ياسر ابراهيم نجم18613142021005001

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيرياض مزعل جبار حسين18614142021205057

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبينور رائد لطيف افريش18615142022221031

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية الرافدين للبنينادبيحسين كاظم غضبان زغير18616152021001033

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيامنه حافظ حمزه ابراهيم18617262022072009

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية الرشد للبناتادبيزينب خالد جمعه حمدان18618132022109018

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية زينب للبناتادبيرانيه نهاد جميل حميد18619142022110050

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية االصالة للبناتادبيسجى خالص شراد ابراهيم18620112022083023
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمحمد نجم شاطي عبد الحسن18621122021047154

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيراويه محمد مصلح مهدي18622102022162002

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيسيف اشرف فاضل رحيمه18623122021044040

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيحسين مهدي حسن عبد18624132021024032

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيوسام طارق كامل حاتم18625122021003125

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي ستار خزعل عطيه18626142021012050

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية المصطفى للبنينادبيباقر مجيد سالم فريح18627152021009020

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزينب حسن خشان عبد هللا18628152022050046

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية عائشة للبناتادبيزبيده صباح ياسين هزاع18629112022082018

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتادبيطيبه سعد طراد حميد18630262022251018

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية سيوان للبنينادبيفهد فالح فياض حمادي18631312021003016

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيمصطفى احمد عبد هللا اسود18632112021053107

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية الزهور للبناتادبيرسل جاسم عبد محمود18633112022078016

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمنتظر احمد حسن زبون18634122021047173

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية حطين للبناتادبياالء جمال عبد اللطيف هرموش18635102022079001

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيعمر عادل براك كاظم18636112021189085

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي زيدان خليفه سعد18637152021018066

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية الكوثر للبناتادبينوره اياد عبد الصاحب شريف18638132022122045

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية االعتماد للبناتادبيهبه هللا خالد سفاح عاجل18639142022191064

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية االسراء المختلطةادبيمحمود خليفة احمد عبد عون18640112021169008

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية السيد حسين السيد اسماعيل الصدر للمكفوفينادبيعلي مفيد صالح مهدي18641122021042003

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيايه عدي جواد خميط18642142022136009

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرباب حسين قاسم رهيف18643142022115020

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمحمد علي حسين سفيح18644142021028184

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية العراق للبنينادبيليث عامر هادي كاظم18645122021009224

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية النوارس للبنينادبيمحمد منتظر عبد علي محمد18646132021027023

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية المدى للبنينادبيهذال سالم ساجت موازي18647272021026055

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية السياب للبناتادبيأمنه عمار محمد سلوم18648102022077001

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي عبد الرضا موسى رضا18649122021048079

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية االبتكار المختلطةادبيغفران مجيد ضايع عبيد18650232022228008

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية طه للبنينادبيعلي احمد حميد فليح18651142021177091

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعباس جابر جالب هدهود18652142021028091

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية بالل للبنينادبيعثمان نجم عبدهللا مهاوش18653102021055025

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمرتضى نوري جباري مري18654142021028195

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمحمد نوار شاكر محمود18655112021034038
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحيدر محمد ناصر كاطع18656142021028067

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيعلي منصور خلف عبد علي18657132021038042

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبياحمد حامد حسين كردوش18658102021206005

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية اليقظة للبنينادبيسجاد عباس سعد شايع18659142021028077

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية الشماسية للبنينادبيزين العابدين ليث غازي هاشم18660132021023021

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيدعاء فالح خلف محمد18661142022067048

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد قاسم خلف موسى18662122021009264

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيايه صالح حسن حميد18663212022134014

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية الوطن للبنينادبيجعفر صادق مصطفى محمد18664192021099006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبياحمد ستار خضر مرجان18665152021005002

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيأيمان عادل عزيز حسن18666122022231012

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية الرشد للبناتادبيحوراء طالب فالح حسن18667132022109009

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبياحمد غازي فيصل عباس18668102021200016

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية العامل للبنينادبيسجاد ماهر مهدي عبد الرضا18669112021015034

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية االنفال للبناتادبيآيات ياسين طه جميل18670102022101003

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةادبياسماعيل طه علي عبد هللا18671112021160005

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيدعاء خضير محيبس عواد18672152022055028

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية الخبير للبنينادبيهيثم ثامر عبدعلي احمد18673112021007096

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية حماة للبناتادبينور خلدون سعدون حسين18674112022084157

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي عدنان موحي علي18675112021009071

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعباس هادي زهراو فرج18676152021003061

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسجاد ناظم جبار كاظم18677142021024139

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء حسين كاظم مشالي18678132022118051

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبياحمد هادي خشان شتيوي18679142021050003

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمصطفى عباس طالب محمد18680102021035034

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية البيادر للبنينادبياحمد خالد احمد ريحان18681192021094002

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية الثائر للبنينادبيعلي حاتم فخري حاتم18682122021011023

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيمنار ميثم عبد المنعم عبد18683262022108027

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية سامراء للبنينادبيسجاد حسن هادي والي18684142021031032

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية االعتماد للبناتادبيعذراء خير هللا عباس هزاع18685142022191044

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية البشير للبنينادبيحمزه صبر شنون خلوفي18686142021036023

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية النجاح للبنينادبيحسين جمعه داخل جبار18687142021027032

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيأيمن عالء حسين علي18688152021018008

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية الخنساء للبناتادبيهديل جمعه احمد كاظم18689132022094082

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيمريم عباس حسين عبود18690142022139042
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبيحسن مصطفى والي مانع18691132021257029

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية بغداد للبناتادبيغصون عبد الكريم عبد جباره18692132022070058

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيسجاد نعيم عباس صبري18693112021001021

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية الفكر للبناتادبيسجى شهيد نزال عالوي18694152022056051

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيختام عبد الكاظم فالح حسن18695142022139016

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيمالذ مقصد جاسم مطلك18696112022136078

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية االمال للبناتادبيرفل هادي سدخان كركوز18697142022108019

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحيدر جاسم سهل كريم18698152021005026

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية زينب للبناتادبيزينب عادل عباس كاظم18699142022110083

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيفرح علي بادي هارف18700132022078026

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعبد الرزاق ثامر زرزور شمران18701142021015060

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية االخالص للبناتادبيحنين وسام هادي عبد الوهاب18702112022112044

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبياحمد ناصر حسين رمضان18703142021205012

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيغسق عالء جاسم نصار18704152022048080

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيارشد عادل اسماعيل ابراهيم18705112021029008

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيعبد الجليل كايم مطر حسين18706212021259003

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيعمر احمد ابراهيم زيدان18707112021189081

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيمحمود كريم احمد فياض18708102021041055

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيجعفر عبد االمير محمد حسين18709142021024045

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد الباقر محمد قاسم جبر18710112021011071

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية البيان للبناتادبيابرار نزار صباح حسين18711102022096001

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية الرميلة للبناتادبيهدى جاسم رشك شاتي18712152022044105

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد عدنان ناصر جبار18713152021001007

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيزينب فالح مهدي مانع18714262022084018

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيمصطفى جبار نجم عبد18715102021200147

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيعلي سالم داخل جري18716122021170031

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيساره عالء منذر جهيد18717142022143036

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي ماجد حميد مهدي18718142021008067

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية الحريري للبناتادبينور حسين علي حسين18719142022137037

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية مدينة المدن للبنينادبيحسين صبيح محيسن معطي18720262021175003

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية قرطبة للبناتادبيعائشه رياض داود فرج18721232022126028

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية النعيم للبناتادبياسيا علي محسن موسى18722142022073005

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمصطفى ماجد حميد شاطي18723152021007256

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبياميرة علي عبيس طالب18724102022129002

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيمصطفى كامل ظهيري كنيمش18725142021050032
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمصطفى عادل عيسى عريبي18726152021007251

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية حطين للبناتادبيسميرة سجاد كرم علي جمشير18727132022103044

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيريم محيسن مهنا كويطع18728142022088027

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية الحضارة للبناتادبينور حسين علوان احمد18729102022108049

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيعبير عامر سباهي حميد18730142022099060

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية الحكمة للبناتادبيزهراء جاسم محمد سلمان18731102022107022

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيزين العابدين فاضل فرج محمد18732142021024120

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية طه االمين للبنينادبيوليد مزهر هندي لفته18733262021026069

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية االزدهار للبناتادبيفاطمه مهدي عزيز مهدي18734122022090065

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية االخالص للبناتادبيسارة نجم عبد الزهرة محسن18735112022112085

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبياحمد باسم عبد االمام ساجت18736152021075003

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0الخارجياتادبيضحى سعدون ضيدان سرحان18737102022401077

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي قصي كريم حاتم18738152021013065

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية الطاهره للبناتادبيخوله داود سلمان خلف18739112022098005

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمحمد خالد جميل بكر18740152021006099

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيتبارك حسين علي فلحي18741152022080022

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية الزهراء للبناتادبيصفا عادل رهيف يوسف18742112022088030

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية صفية للبناتادبيايات محمد حسين جمعه18743142022075021

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية الشجيرية للبناتادبيمريم وليد حميد خلف18744262022125026

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيتمارا عماد غازي رزوقي18745142022098009

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية الفردوس للبناتادبيشدن احمد كاظم مشالي18746132022118090

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية شمس العراق المختلطةادبيصادق قحطان رشيد هتيمي18747102021152008

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية الموعظة المختلطةادبياحمد قاسم محمد خلف18748262021165001

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية بالل للبنينادبيعثمان احمد مصطفى محمد18749102021055024

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0الخارجيونادبيمحمد علي جبار هليل زعين18750142021400204

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية الزوراء للبنينادبيعلي توفيق غازي توفيق18751142021001019

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبيبكر سعد جاسم غربي18752262021178003

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينادبيحسين سالم حسين شيحان18753122021205007

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه جواد حسن كيطان18754132022094058

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية النعيم للبناتادبيزينب لفته عوده خضير18755142022073065

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيياسر مؤيد خضير عطيه18756112021053119

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية الحفرية للبناتادبيتبارك حسين مطر ضاحي18757262022091008

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيمحمد عويد غالي ميذاب18758122021209049

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبينور حسن عالوي صبيح18759112022077047

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء جاسم كاظم هاشم18760142022073037
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية الفضيلة للبناتادبياسراء صباح جبر سرحيد18761152022045004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية المعرفة للبناتادبيشهد مصطفى حبيب سيد18762142022106017

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية الفداء للبناتادبيمي فرات حسن حسين18763142022100102

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية حماة للبناتادبيسرى عفتان غربي مجول18764112022084095

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية الواسطي للبنينادبيعبد المهيمن عباس حسين فياض18765102021040024

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية البطولة للبناتادبيمريم عبد الكاظم عبد هللا صالح18766102022110098

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية المعرفة للبناتادبيغزوة احمد عبد الرزاق جاسم18767112022133035

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينادبيرسول خالد جويج طاهر18768132021255027

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبياصالة جعفر جاسم مطلق18769112022215002

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية المهج للبناتادبيفاطمه مبدر موحان جابر18770142022102075

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيايه باسم قاسم حسين18771142022124007

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية الشماسية للبنينادبيعطا سالم عطا هادي18772132021023035

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمصطفى سعد عزيز عبد الحسين18773142021049092

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيانوار صبيح عاشور شناوه18774152022050005

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية العراق للبنينادبيحسين علي جبار منصور18775122021009078

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيرؤى مظهر ضاري خلخال18776112022095043

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيزينب سعدي محمد مضعن18777112022150016

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحمد فرج زاير شريف18778142021003121

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعلي فراس خضير عباس18779112021180108

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية شفق النور للبنينادبيطه علي عطوي سرع18780142021061048

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعباس جاسم ماجد شياع18781152021001069

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية الشمائل للبناتادبيزهراء ضياء حسن لفته18782142022109023

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية الغدير للبناتادبيحوراء فالح محسن عباس18783232022131005

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيرنين محمد طالب محمد18784142022099032

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيحنين علي داود هليل18785152022050020

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية االصيل للبناتادبيزمن عالء جعفر عبد الحسين18786112022064026

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية ام سلمة للبناتادبيداليا عامر رزوقي حميد18787102022097012

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية النجاح للبنينادبيياسر سعد احمد محمد18788142021027140

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبياحمد رائد عبيد أحمد18789132021172001

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية الهدى للبناتادبيشهد عبد الصمد دهام حمد18790122022106024

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعباس مجيد كاظم عامر18791152021018053

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبياالء باسم محمد عبد هللا18792142022099005

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيرندة عبد الكريم خضير سبع18793112022095049

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية المهج للبناتادبيحوراء فالح عبد الحسن زويد18794142022102017

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيزهراء جاسم محمد مالح18795142022067067
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية الرتاج للبناتادبينور صباح بردي محيسن18796142022121049

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية قتيبة للبنينادبيمصطفى رسول جبار حنتوش18797152021004061

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية المركزية للبناتادبيايه فالح حسن حسين18798132022119001

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية االخالص للبناتادبيامنه عادل مانع هاشم18799122022099010

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيحسن فريد حميد شهيد18800112021033020

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيموسى كاظم جبار طاهر18801152021018111

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمهدي صدام خير هللا عليوي18802142021048103

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية العقيلة للبناتادبيغفران قاسم حسن جلوب18803152022040091

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيضياء احمد عليوي سعود18804232021001033

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0الخارجياتادبيشهد علي حمد غافل18805152022401091

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمصطفى علي شتوي سلمان18806152021008178

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية اليمن للبنينادبيبالل وليد حسين علي18807102021016013

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيعلي طارق حسن علوان18808142021208100

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0إعدادية المروج للبنينادبييوسف عيسى محمد عباس18809142021013170

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية طيبة للبناتادبيزينب عالء حميد رشيد18810132022116014

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية اليمن للبنينادبيمحمود ماجد عاشور جاسم18811102021016043

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيوسام خليل خميس عبد هللا18812142021015119

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية االخالص للبناتادبيوفاء محمد جاسم حسن18813112022112171

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية الرافدين للبنينادبيكرار عوده قاسم صالح18814152021001100

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية المصطفى للبنينادبياسامة احمد خلف جراد18815102021017004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية زينب للبناتادبيزينب صدام حسن حسون18816142022110082

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنينادبيعلي كامل عبد مشاري18817142021202024

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية الخطيب للبنينادبيعباس محمد نعمه سلمان18818122021034064

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية االسراء للبنينادبيحسين امين عبد جراح18819102021011016

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية التاخي للبناتادبياسراء علي طارق عبد18820142022081006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحيدر حسين احمد حسين18821142021028054

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية الداخلية للبنينادبيالحمزة قصي صبحي معتوك18822102021033009

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيفاطمة مراد كاظم خليف18823142022088077

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية الكرار المختلطةادبيصالح مهدي صالح خضير18824112021165005

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيدعاء محسن علي حمود18825112022217015

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية االعظمية للبنينادبيكرار نبيل عبد القادر عبد الوهاب18826132021001097

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية حماة للبناتادبينور صباح علي حسين18827112022084158

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية االمل للبناتادبيساره هادي صالح مرزوك18828142022144019

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيكرار محمد كاظم سلمان18829152021015087

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية زبيدة للبناتادبيزينب عدنان محمد عبد18830142022082017
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية البلديات للبنينادبيحسين عقيل عبد الواحد شرهان18831142021037057

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية بالل للبنينادبيعمران سلمان احمد سهيل18832102021055031

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمصطفى محمد وليد عبد الغفور18833132021009147

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعلي حسن حمود حمد18834142021015074

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي ياسين صغير عوده18835142021028145

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعزيز محمد عزيز خضير18836142021008055

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية طه االمين للبنينادبيرسول هيثم اسماعيل مطلك18837262021026021

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية االستقامة للبناتادبيشهد علي جبار غيدان18838152022058055

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيزينب سعد عبد العزيز محمد18839142022193022

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية سما بسماية للبناتادبينور حسام منعم جهاد18840142022193042

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبياحمد شاكر محمود اسود18841102021010002

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية الهدى للبناتادبيرقية علي حسن اكعيد18842152022047036

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية الرصافي للبنينادبيمصطفى سمير هالل عبد18843192021012057

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيمصطفى جاسم محمد رحال18844102021162024

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيعبد هللا لفته حسين محمود18845122021200069

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية االصالة للبناتادبيافنان خليل ابراهيم عذاب18846112022083005

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيامير جاسم محمد ابراهيم18847122021209011

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيعلي محمد سلمان حسين18848132021013022

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيايوب حسن صبر جعفر18849132021038007

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية النهروان للبنينادبيسياف احمد قاسم عبد الحسين18850152021020051

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية النعمان للبناتادبيايه بالل عدنان محمد18851132022102004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيعباس مطر مدب خميس18852112021052042

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية االسوار للبناتادبيزينب عامر هيالن سر18853132022076025

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية عدن للبناتادبيفاطمة حسين كاظم حمد18854112022094069

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزبيدة صاحب محمد عباس18855112022095052

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيأسيا عدنان رشك دخيل18856152022046003

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعداية المعراج للبناتادبيايه طالب احمد عداي18857102022113014

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية المثنى للبنينادبيعبد الرحمن كاظم مهدي هالس18858102021022049

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبينايري وليد عبد الرزاق نصيف18859112022075043

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبييوسف علي عبود عواد18860112021053122

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحيدر حسين جاسم محمد18861152021008057

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية الرضوان للبنينادبياكرم حامد شالل عبطان18862112021034004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيفردوس كريم بدر برجيل18863132022111087

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحوراء طارق علي عطيه18864112022076028

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0أعدادية الفاطميات للبناتادبياسراء ناصر حسين علي18865122022102007
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية العقيلة للبناتادبيسعاد صباح صاحب بخيت18866152022040076

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية الكندي للبنينادبياحمد مصطفى فرحان رجه18867112021046002

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيأية حامد سالم خليل18868142022099009

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبياالء عبد الهادي جبر محمد18869142022092003

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية المجاهد المختلطةادبيصالح حسن علي احمد18870182021100006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية الثوار للبنينادبيرضا عدي شالعة وطن18871112021012022

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية المتنبي للبنينادبيكرار حيدر جبر هاشم18872132021017084

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية بالل للبنينادبيمروان محمد نزال زكم18873102021055043

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0خارجياتادبيأيه مال هللا أحميد مشعان18874192022401007

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي جاسم مفتن زاير18875152021007143

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيرقيه عمر شكر علي18876152022045035

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية صفية للبناتادبيطيف هيالن جعفر منشد18877142022075169

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية البراق للبنينادبيمصطفى حسن شايع كاظم18878152021002162

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيكرار كريم عبد الحسن حسون18879122021202163

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية الشفق للبناتادبيفاطمه ابراهيم موسى راضي18880112022117043

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيمسلم حسين مرعيد عبد18881112021001041

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيعبير فرحان كاظم فرحان18882112022218033

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيعلي قاسم عباس حنون18883142021210066

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيعبير حسن كريم ورد18884142022139035

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية الخطيب للبنينادبيعلي عباس جعفر علي18885122021034075

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيليلى فؤاد اموري مهدي18886122022110026

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيهاجر عماد مهدي عبد18887112022220086

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية البتول للبناتادبيغدير مقداد عبيد عواد18888112022072080

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيسجاد بهاء عبد العزيز غازي18889122021047066

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية بالل للبنينادبيشهاب احمد جميل غنام18890102021055017

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية االزدهار للبناتادبيفاطمه حقي اسماعيل محمد18891122022090061

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيرقيه نيسان نصيف جاسم18892102022155009

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية المهج للبناتادبيزهراء محمد محسن زناد18893142022102040

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبياحمد جمعة عبد هللا جاسم18894142021015010

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيمصطفى ناجي طعمه كاظم18895112021033075

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيصابرين غازي حنتوش عسل18896142022092039

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيغفران طارق نعيم صالح18897112022068047

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية الندى للبناتادبيفاطمة عبد الكريم منصور حسين18898142022302052

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية التاخي للبناتادبيتبارك خالد كريم فنجان18899142022081010

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية الحسن البصري للبنينادبيمصطفى سالم شوكت عبد18900122021027014
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيأحمد عبد الزهره عباس مزبان18901152021018005

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية الرواد للبنينادبيمرتضى عصام جليل حسين18902212021077159

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية االسراء المختلطةادبيزيد سعد محسن جالب18903112021169003

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية الشعب للبناتادبيفاطمه ثامر عبد كريم18904132022098123

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء سالم حنيف عجالن18905132022118053

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيعلي سعد سالم عبد18906132021031014

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء علي حمودي فرج18907212022155047

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبياحمد سلمان ريسان مسعد18908142021003003

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية االمال للبناتادبياديان حبيب حسين علي18909142022108001

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيحوراء علوان زوير عامر18910142022124019

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية البطولة للبناتادبيفاطمه محمد فاضل حسين18911102022110091

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية سارة للبناتادبيسحر قيس عادل بيرام18912212022123020

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية الشيماء للبناتادبيزينب عادل ده لي سلمان18913122022098040

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية الوطن للبناتادبيفاطمه فائز صالح مهدي18914192022257029

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية الجهاد للبنينادبيمحمد صادق حربي حسين18915232021004067

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية التسامح للبناتادبينبأ محمد صبار دهام18916142022076125

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية الغزالية للبنينادبييوسف ابراهيم خضير بريسم18917102021008138

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي عبد االمير هاشم خلف18918132021034096

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبييحيى حاتم شالل مطلب18919112021156105

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية الداودي للبنينادبييوسف احمد عدنان سلمان18920102021029035

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية المعراج للبنينادبياحمد نبيل يوسف شاكر18921112021024004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية االنتصار للبناتادبينور الهدى محمد عبد الرضا عبد هللا18922132022091104

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية البصرة للبناتادبيايه حسين حافظ شهاب18923112022109004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية الشماسية للبنينادبيكرار حيدر حمود باقر18924132021023045

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية النعيم للبناتادبيزينه علي غني جاسم18925142022073069

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيعذراء مطشر كتاب محمد18926182022159020

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية الكوثر للبناتادبيبنين هاني نايف حبيب18927262022083004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية فدك للبناتادبيعفاف عالء عبد الحسين غالم18928142022070077

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمة سعد حسين ساجت18929132022122030

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياحمد فاضل جاسم مطر18930152021007015

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية زينب للبناتادبيسجى فاضل منشد علوان18931142022110098

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيمحمد علي حسن علي18932112021042047

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية النورين للبنينادبيعبد الوهاب صباح شاغي حسين18933142021004041

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية الفارابي للبنينادبيعبد الرحمن وليد عبد هللا علي18934212021026037

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمهدي اركان جباره زاير18935152021001146
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية الماثر للبناتادبيرحاب فرحان جابر ماجد18936152022051045

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية الخيزران للبناتادبيغفران محمد طه عبد18937212022147044

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيزهراء جاسم اوحيد حاتم18938152022080051

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيحسام علي محي حمزه18939262021173006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية الرميلة للبناتادبيايه جاسم حاتم عبد الساده18940152022044006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيياسر عمار حسن علي18941142021015122

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية العامل للبنينادبيمؤمل جواد كاظم علوان18942232021026017

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية فدك للبناتادبيفاطمه الزهراء علي موسى حسين18943142022070083

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية الماثر للبناتادبيرقيه رحيم خلف ساهي18944152022051048

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيمريم صالح حسن ريحان18945102022109105

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيضحى عماد جمعة زيدان18946152022080095

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيحسين باسل عباس صالح18947122021036009

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية طوبى للبنينادبيمهند مصطفى شكر محمود18948212021087061

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيسيف الدين احمد علي كاطع18949112021210032

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيحسين كمال شياع كريم18950132021034040

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية الفاروق للبنينادبياحمد علي حميد قاسم18951132021014004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعلي دوري محمد مشعل18952122021005031

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية العراق للبنينادبيليث سعد قاسم زاير18953122021009223

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعلي زايد خليفة مداح18954122021005033

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيابا الحسن ماجد هاشم حسن18955112021017001

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية الصباح المختلطةادبيمحمد طه نجم عبد هللا18956212021240006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية الخيزران للبناتادبيزينب طالل محمود منصور18957212022147023

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية اوراس للبناتادبيعبير حسين عبد الرحيم عباس18958212022130021

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية البلديات للبنينادبيحسين علي حسون حبيب18959142021037059

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية العقيلة للبناتادبيوالء فرحان عبد الرضا عباس18960152022040130

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيزينب سلمان كاطع جاسم18961262022135019

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيذو الفقار طالب نعمه محمد18962262021173027

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية البراق للبنينادبيعلي حربي حسين حمزه18963152021002101

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية المسعودي للبناتادبيضحى حسن خليل ابراهيم18964232022095028

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية الخيزران للبناتادبيزهراء قيس عبد الكريم داود18965212022147022

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيرسول مطر جاسم شريجي18966142021024114

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبياحمد ثجيل فرج رهيف18967142021205004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيباقر عادل عبود حسين18968142021208019

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية الفردوس للبناتادبيطيبه عامر زبون كاظم18969132022118100

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية النجاة للبناتادبيزهراء حسين حنش جبر18970152022042026
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعبد هللا عبود سلمان علي18971122021202117

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيفاطمه عالء فيصل كشكول18972122022087052

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيأنور مزاحم رشيد شعالن18973112021150002

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيكرار احمد نصيف جاسم18974142021048079

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية حلب للبنينادبيعلي هاشم تويج حسن18975262021013121

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد صباح مهاوي شمخي18976152021013088

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيطه عبد الحسين سكوندي داود18977152021075065

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية العزة للبناتادبيزهراء نجم عبد عوده18978112022060016

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبييونس صالح حيون صالح18979212021038151

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية االستقامة للبناتادبيمروه حميد حسن خلف18980152022058075

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية الماثر للبناتادبيصفاء جعفر عذافه فتحي18981152022051094

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعبد هللا ماجد حسن شاله18982152021001075

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيرسل محمد كاظم عكله18983152022054033

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيطيبه رزاق سالم خلف18984142022067092

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية االستقامة للبناتادبيحوراء عباس موحي رحمه18985152022058027

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية حلب للبنينادبيعلي اياد طالب خلف18986262021013107

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية النضال للبنينادبيكرار مصطفى عبد هللا حسن18987212021029010

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعلي سالم مراد نظر18988152021011045

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيايه ابراهيم خليل اسماعيل18989102022094008

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية الصادق األمين المسائية للبنينادبيعمر فاضل حمود عبد18990112021205021

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية التضامن للبنينادبيعبد الرحمن زامل هتيمي مهدي18991212021019007

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية االسراء المختلطةادبيمنى هادي حسين عبد هللا18992112022169006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية الغزالية للبنينادبيباقر سعد فرحان مشاري18993102021008014

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيرسل سالم اسماعيل نايف18994112022111013

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية الفارابي للبنينادبيكرار حسن محمد محمود18995212021026050

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0الخارجيونادبيعبداالله مرتضى حسين جاسم18996212021400063

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمجتبى محمد لفته علي18997152021005066

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيمصطفى احمد جبر طاهر18998132021024115

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين عادل عطية عبود18999152021007066

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيمحمد رحيم فرحان غافل19000152021074096

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي عباس كاظم حسن19001152021009106

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيميثم قحطان عبد الرزاق قاسم19002142021201274

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية المعراج للبنينادبيعمار رضا حسن عبد19003112021024030

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية ديالى للبنينادبيمروان نجم عبيد محمود19004212021012088

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيشهد محمد هادي احمد19005132022093065
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية االصالة للبناتادبيهبه سعدون جاسم روكان19006112022083048

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيمريم فاضل محيسن شريجي19007142022098036

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيتبارك حسين علي حسين19008112022095027

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية الرباب للبناتادبيحوراء عيسى رشيد خواف19009152022052011

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيهدى حيدر ربيج خليفه19010152022046087

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية الصديقة للبناتادبيحوراء مهدي هوبي وحيد19011212022181013

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية الحمائم للبناتادبيمها حيدر عبود شهاب19012212022122016

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية االمال للبناتادبيزهراء علي حسين ذباح19013142022108027

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية االستقامة للبناتادبيمنال جاسم بدر جهلول19014152022058080

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيحسام حسن عليوي ناصر19015112021001013

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيضحى سعدون حسين سكران19016212022100034

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيمحمد علي حسين بدن19017122021202185

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية الثقلين للبنينادبييوسف سليمان محمد يوسف19018122021048129

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية الشيماء للبناتادبيرقية حمزه جابر محسن19019122022098024

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0الخارجياتادبيزهره شاكر جاسم حمادي19020102022401049

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية حطين للبناتادبيتسنيم حيدر طارق حمزه19021102022079004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية المركزية للبنينادبيمنتظر زياد خليفة كاظم19022212021004050

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيصفا حيدر رشيد محمود19023142022067085

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية الحضارة للبناتادبيمريم اجهاد عوده علي19024102022108045

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية عطر الجنة للبناتادبيلمياء فؤاد حامد علوان19025112022144010

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية الفضائل للبناتادبيهبه رضا جاسم محمد19026142022083062

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيحفصه احمد مهدي داود19027212022107017

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية الفاروق للبناتادبيفاطمه صالح عبد القادر عبد الكريم19028102022119020

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية عمر المختار للبنينادبييوسف علي محسن عبود19029102021004033

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية الثائر للبنينادبيمحمد علي عزيز مجيد19030122021011039

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيمريم غايب عبد االمير غايب19031122022087055

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية ام البنين للبناتادبيعداله زكي كاظم عبود19032132022080062

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية الكرامة للبناتادبيفاطمة حازم محمد كنيهر19033142022111036

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية الزهاوي للبنينادبييمان فخري حسين خليل19034152021015126

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية الرشيد للبناتادبيتبارك طالب رضا بجاي19035132022096006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية البواسل المختلطةادبيهدى فاضل محمد مطر19036232022174024

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية الخطيب للبنينادبياحمد عبد الواحد احمد مهاوي19037122021034006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية الرافدين للبنينادبيليث عدنان عبد علي ديوان19038152021001107

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية البسملة للبناتادبيشمس حسين محمد علي احمد19039112022135019

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيمحمد رضا خليل حسين19040212021042034
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية الحضارة للبناتادبيحوراء عمار فليح حسين19041122022135004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعالء عبد مذكور عسكر19042142021003082

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي حسين عبد علي طوكان19043142021028115

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية البينات للبناتادبيزهراء قاسم محمد عبد19044212022116011

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية االصيل للبناتادبيزبيدة ضياء ذياب عطا هللا19045112022064025

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية زبيدة للبناتادبينور علي طالب جاسم19046112022108092

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية الوطن للبنينادبيحارث خالد طعان جاسم19047192021099008

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيحسين خضير عباس عبود19048222021307020

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيحسين عماد كامل نعمه19049142021020013

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية الخبير للبنينادبيعبد هللا علي مصطفى راضي فليح19050112021007055

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية زبيدة للبناتادبيابتهال جاسم سبتي علوان19051112022108004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبينور محمد عباس محمد19052212022160039

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيخيرية علي حسين علوان19053112022218012

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية االحرار للبنينادبيياسين مقداد علي حسين19054112021051045

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية البراق للبنينادبيمصطفى صباح حسن ثويني19055152021002168

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزينب حيدر شامخ حسن19056152022053031

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعلي منذر فاضل عبد19057122021047116

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيفاطمة طالب نعيم كاظم19058142022088071

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعداية المعراج للبناتادبيتبارك لؤي فاضل عبد هللا19059102022113018

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحسين اياد عاصي محمد19060122021047032

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياية عبد الحسين محمد عبود19061122022134020

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية الزهور للبناتادبيهدى محمد عبد الوهاب ابراهيم19062212022113029

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيشهد عماد نجم عيدان19063102022129018

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية االزدهار للبناتادبيتبارك عالء حريجه سلمان19064122022090019

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء طالب جبار شاوي19065152022048049

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية الشفق للبناتادبيفاطمة الزهراء مالك عباس وحيلي19066112022117042

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية االمال للبناتادبينبأ هاشم عيسى صابر19067142022108058

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية المثنى للبنينادبيأيمن مجيد حميد غزاي19068102021022006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيبنين عباس محمد مفتن19069152022045018

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيعلي حميد فرحان مشعل19070122021200084

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبينبأ ماجد احمد فليح19071142022099086

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية الفداء للبناتادبيرضاب خليل عبيس سلمان19072142022100027

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء علي سالم ناصر19073142022115034

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمصعب ابراهيم علي ابراهيم19074102021017057

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيساره طالب كزار سلطان19075132022105023
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينب علي ثامر مهوس19076152022048059

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيمصطفى محمد هاشم مطشر19077152021015120

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيمنار عباس عادل فاضل19078142022066050

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيرقية ناظم قاسم حسون19079142022088026

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيمصطفى قحطان عدنان ابراهيم19080132021024119

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية التوحيد المختلطةادبيعلي هاشم محمد جواد19081212021232010

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية فدك للبناتادبيعبير حسن علي حسن19082142022070074

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية صفية للبناتادبيحنان محمد عبد هللا درويش19083142022075059

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية الشباب للبنينادبيمحمد ياسر محمد شوقي19084102021023010

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية زبيدة للبناتادبيآيه صاحب جابر راشد19085112022108003

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيابراهيم منعم علي سلمان19086102021010001

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية البارقة المختلطةادبيتبارك فيصل عبد اللطيف علوان19087212022258003

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية يافا للبناتادبيبراء حسن عالوي جوده19088132022107018

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيعلي جبار ثجيل فرحان19089132021172011

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيعبد الكريم حاتم عويد علوان19090142021048062

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيعلي خالد طالب عيسى19091112021200079

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0الخارجياتادبيمنال تحسين شبيب صداعي19092142022401168

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية المأمون للبناتادبيتقى عبد الحافظ عبد محمد19093102022116003

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية الشمائل للبناتادبيعذراء حامد عيدان عيال19094142022109046

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيوالء محمد هاشم محسن19095152022050117

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية االمل للبناتادبيبراق كنعان سعيد محمد19096142022144005

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيزهراء محمد كاظم علي19097212022160020

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبينرجس كريم كاطع خلف19098152022055077

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية يافا للبناتادبيزهراء خماس حمود حولي19099132022107058

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمؤمل مؤيد عبد االمير جياد19100112021011069

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية الخمائل للبناتادبيسجى اكرم فاضل عبد19101122022127057

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية صفية للبناتادبيسجى كامل عباس جياد19102142022075156

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية البنوك األهلية للبناتادبينبأ درع مشعان مطلب19103132022083014

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيامير مرتضى فالح حسن19104142021026016

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية التقى للبناتادبيهديل رزاق حسن كاظم19105112022071111

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيعذراء حسن نوري حسن19106142022099061

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية المثنى للبنينادبيفيصل وليد فيصل خليفة19107102021022077

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمنتظر جمعه علي عبد الرضا19108142021003139

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية فدك للبناتادبيزينب عالء عبد الحسين غالم19109142022070056

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمحمد حسين فالح ريه19110142021048084
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبييوسف نعمه هاشم عبود19111152021018113

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية جيا المسائية للبنينادبيمحمد طالب جبر دهش19112322021060033

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيطيبة موفق عباس عبد هللا19113112022220053

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية السويس للبنينادبيمحمد قحطان عبد دواي19114132021006082

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيامير نجم رضا عباس19115212021223003

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية االسراء المسائية للبناتادبيدينا علي موسى مهدي19116132022284005

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيطه عبد خلف سدخان19117142021045033

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيعبد الكريم صالح كاظم صالح19118132021024063

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية حماة للبناتادبيندى محمود ضاري سلومي19119112022084153

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية االسراء للبنينادبيحيدر علي حسين عالوي19120102021011017

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيآيه احمد لطفي عبد الكريم19121122022087002

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية العامل للبنينادبيعلي احمد محمد مجيد19122112021015049

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية الفضائل للبناتادبيزينب قاسم غازي صوالغ19123142022083024

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية النهروان للبنينادبيمقتدى جالل فاخر سلمان19124152021020133

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيزهراء خماس عكيلي حسن19125262022135014

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية العراقي للبنينادبيعمر عبد الكريم رشيد ردام19126102021005052

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبيايمان احمد عبيد خربوش19127192022369031

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيمحمد محسن علي موسى19128112021210068

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية سراجق المختلطةادبيمحمد اياد جاسم ابراهيم19129212021248026

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيافراح عمر عبد هللا ضبع19130112022150004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية المثنى للبنينادبيعصام باسم علي مطر19131102021022063

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية العقيدة للبناتادبيزينه يحيى محيسن فرج19132112022074028

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيريام إبراهيم حمزه جار هللا19133112022099023

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية الثمرات للبناتادبينورا كريم كاظم ابراهيم19134212022169048

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية الفاروق للبنينادبيمرتضى صالح عبد الحسن عباس19135132021014079

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيمحمد عبد الكاظم سعيد حمد19136122021018065

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية اليرموك للبناتادبيتبارك باسل منصور عبد الهادي19137102022093004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحسن علي عبد الحسين محيسن19138142021019033

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية السيوطي للبنينادبيياسين علي سلمان خضير19139112021054045

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبياحمد لؤي جبار حمود19140142021003008

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اإلعدادية المركزية للبناتادبينورالزهراء باسم فالح حسن19141142022143064

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية النهروان المختلطةادبيساره احمد علي جاسم19142212022213008

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية السجى للبناتادبيزهراء احمد مبرد عبد19143112022138017

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيهيثم حسين عجاج حامد19144322021011044

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية العزة للبناتادبيهاجر وليد سلمان عمران19145112022060030
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيجعفر صدام حسين سلطان19146152021008027

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيابراهيم منعم ابراهيم علوان19147112021059004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية البلديات للبنينادبيسجاد جاسم محمد منصور19148142021037082

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد عالء حسين علي19149102021017002

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيبنين حسين محمد هاشم19150112022076019

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية االنوار للبناتادبيرقيه رحمن سفيح حسن19151122022104015

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيحنين سعد محجوب كسار19152132022110004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية الرشد للبناتادبيفاطمة حسام علي موسى19153132022109035

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمصطفى سالم رحيم نعمه19154152021013106

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية االستقامة للبناتادبيزهراء مشتاق هاشم هندي19155152022058044

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيكرار عالء محسن كاظم19156132021024090

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية دجلة للبناتادبياستبرق عبد الستار كاظم مهدي19157102022095004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمحمد الباقر عيسى حمود سمرمد19158152021005067

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية العراق للبنينادبيحسين علي عبد الساده زكاح19159122021009082

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية الماثر للبناتادبيزهراء سمير جبار رحمه19160152022051056

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية االبتهال للبناتادبينور حامد جرمط عبيد19161142022069055

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيرقيه ماجد خلف شمخي19162142022095021

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعقيل علي جمعه رهيف19163142021028106

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية فدك للبناتادبيطيبة سمير عبيد عبد عون19164142022070073

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية سومر للبناتادبيبنين حسين علي حبش19165142022072015

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية صفية للبناتادبيروعه حميد حسب هللا حسين19166142022075096

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيذو الفقار علي خزعل محمد19167142021208051

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيالياس جاسم عبادي حول19168142021008006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية التعاون للبناتادبيريام رعد عباس حسن19169112022105026

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيرسل حسن كريم نوار19170212022099028

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسين جمعه جبار بدن19171142021049016

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية البتول للبنات-الوقف الشيعيادبيزينب خليل عبد حسن19172132022115007

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيعلي محمد حميد عطا هللا19173102021155015

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية الصباح المختلطةادبيسعيد عايد عباس سعيد19174212021240004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية اسوان المسائية للبناتادبياسراء عماد عبد المنعم خضير19175102022221004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيحسين علي باسم هادي19176122021003020

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية الماثر للبناتادبيشكران جبار راشد شالل19177152022051088

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية الرافدين للبنينادبيياسر غالب كريم عباس19178102021009066

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيحميد حسن خضير حسين19179122021209021

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية زينب للبناتادبيتبارك ناجي منعم مذري19180142022110033
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية حماة للبناتادبيسما فاروق شمران عبد هللا19181112022084096

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية قباء للبنينادبياحمد حميد حنظل عبود19182152021010001

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد اياد عدنان رشيد19183212021014002

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية العامرية للبناتادبيزبيده باسم محمد محمود19184102022118020

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعمار عبد الحميد محمد عبد هللا19185142021015086

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية الرباب للبناتادبيزينب حازم حلو محمد19186122022125066

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية االستقامة للبناتادبيحوراء ياس خضر مرجان19187152022058030

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيسميه بديع حسن صالح19188112022164005

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيشهاب احمد نجم جاسم19189212021273030

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية فلسطين للبناتادبيريام جمال شاهين عواد19190102022114009

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيصفا جاسم محمد حماد19191112022061031

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية االمال للبناتادبيمريم شاكر عبد محمد19192112022070071

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية الصفا للبنينادبيمحمود عبد السالم ابراهيم عبد الرزاق19193132021029067

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية عدن للبناتادبيسجى حسن محمد مهدي19194112022094056

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية النضال المختلطةادبيياسين مؤيد عباس خضير19195112021157019

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية الرميلة للبناتادبيهدى عداي رضا نعمه19196152022044106

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية المعرفة للبناتادبيرسل ابراهيم عباس عبد19197112022133016

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية فدك للبناتادبيتبارك حاكم عطيه عويد19198142022070020

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية بلقيس للبناتادبيعائشة اسماعيل خضير حسون19199112022191010

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية حطين للبناتادبيزينب عبد المهدي جبار حلبوص19200132022103032

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية الماثر للبناتادبيأبرار صافي راشد فلحي19201152022051001

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية الشعب للبناتادبيشروق كاظم عبد حديد19202132022098107

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيآيه علي جبر عبد الساده19203152022050002

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية حماة للبناتادبيحوراء حسين علي مريح19204112022084045

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمصطفى باسم سلوم شرهان19205142021048093

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية البسالة للبناتادبيزهراء محسن شريف محمد19206132022092034

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحيدر ريسان عبد الواحد مدلل19207142021003046

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبياسراء مثنى يوسف محمد19208212022165001

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبياسراء قيس جواد نغيمش19209262022126002

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية الكندي للبنينادبيحارث صباح احمد سرحان19210112021046003

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية583.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيطيبه صباح عبد هللا عطيه19211112042106066

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية461.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزينب يوسف عبد هللا سلطان19212142042134099

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية451.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيسجى عباس عبد سعيد19213132042122023

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية443.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيتبارك انصيف جاسم شمخي19214132042077007

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية440.0اعدادية االخاء للبنيناحيائياحمد عبد الحسين عبد النبي يعقوب19215222041037011
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية437.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيبنين جليل حسن برع19216112042215024

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية432.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيشهالء سلمان داود علي19217142042079058

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية429.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيفاطمة رحمان صكبان شمخي19218262042077025

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية428.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيهبه رافد كامل عبد19219152042050139

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية425.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيهمام عوف عبد الرحمن فتح هللا19220212041026045

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية425.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيمريم مازن نجم عطية19221142042085026

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية425.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيحوراء سالم كاظم خليفه19222142042145085

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية424.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيشهد عالء عبد الرحمن حسن19223142042099037

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية422.0ثانوية الزقورة للبناتاحيائيداليا دحام احمد دحام19224112042140010

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية422.0ثانوية السجدة للبناتاحيائيطيبة بهاء مهدي علوش19225112042120017

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية422.0اعدادية النعيم للبناتاحيائييقين جعفر كوتان سلمان19226142042073166

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية421.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيمحمد لؤي محمد جواد مهدي19227132041252134

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية421.0ثانوية فدك للبناتاحيائيتقوى سامي عبود كاظم19228142042070028

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية420.0ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركيا-اسطنبولاحيائيدعاء محمد حمزة احمد19229132042246007

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية420.0ثانوية حطين للبناتاحيائينبأ عبد الرزاق حمد عبد الرزاق19230102042079040

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية420.0ثانوية اسماء للبناتاحيائيزينب احمد عبيد نوار19231112042100008

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية419.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيزينب علي عواد زغير19232142042076080

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية418.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيآيات سعد علي شهاب19233262042108002

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية417.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيايام عماد علوان حسن19234122042104005

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية417.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائياماني عبد هللا حسوني عبد هللا19235112042215013

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية416.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائياسراء سعد عبد هللا حسين19236112042062002

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية415.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي جمعه عليوي دهش19237222041098116

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية415.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعلي ماجد محان احمد19238192041071047

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية414.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيايه كاظم حافظ كريم19239142042078008

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية414.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائينور ضياء محمد حسين19240122042231101

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية414.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينسرين محمد عبد جبار19241152042050124

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية413.0ثانوية دجلة للبناتاحيائينمارق علي جاسم محمد19242102042095080

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية413.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء نعمه عبداليمه حسين19243252042084376

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية412.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيفاطمه ستار صيهود صالح19244212042104036

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية412.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيسجاد خميس مشرف نجاد19245122041020055

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية411.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيهبه ناصر حيدر رشك19246142042145278

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية411.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيشهد محمد كاظم رشك19247152042046140

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية411.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيتبارك محمد فخري الهيمص19248112042101011

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية411.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياديان ميثاق نجم عبيد19249222042103005

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية411.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيالمجتبى محمد جعفر حبيب19250272041001033
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية409.4االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين علي عباس عبد الحسن19251132041010034

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية409.0ثانوية االمام الباقر(ع) للبنين-الوقف الشيعياحيائيحيدر مقداد كريم هادي19252262041029001

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية409.0اعدادية الشعب للبناتاحيائياالء كريم عودة زياوي19253132042098010

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية408.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائياستبرق مرتضى هادي عبد علي19254222042128004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية408.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائييوسف نهاد رشدي عباس19255112041032093

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية407.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي موسى عبيس جاسم19256232041044037

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية407.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيزهراء فؤاد جمعه جاسم19257102042108047

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية407.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيبنين ماجد كاظم محمد19258142042145063

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية407.0اعدادية النيل للبناتاحيائيوفاء غالي ناصر شاتي19259222042169109

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية406.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيهاله حماد سهيل حمد19260102042095085

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية406.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيجنان صالح بشير شمال19261112042133015

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية406.0ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعياحيائيمحمد فاضل حسين ماصخ19262152041014011

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية406.0اعدادية االنام للبناتاحيائيميالد صالح خماس جواد19263212042135094

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية405.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعبد هللا حامد شهاب عليوي19264142041011082

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية405.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائياخالص عباس داود سلمان19265262042091001

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية405.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيمنتظر عالء مهدي صالح19266272041036109

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية405.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيفاطمه محسن كامل خريط19267152042042078

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية405.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيزهراء فراس عباس مسلم19268152042042050

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية405.0ثانوية الحلة للبنيناحيائيحيدر سحبان كاظم ناصر19269232041015006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية404.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيسجى شامل محمد امجد هاشم19270122042101020

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية404.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيهند جواد كاظم فرج19271152042080368

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية404.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيطيبه عادل شلش عبيد19272152042040098

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية404.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيبتول جواد قاسم عيسى19273132042281030

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية404.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعلي حسن صالح جبر19274142041028075

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية404.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيمصطفى محمد غازي عريبي19275222041311084

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية404.0ثانوية المعلمين االهلية للبنيناحيائيمخلد علي كاظم راضي19276142041056007

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية403.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيايه تميز سامي خليل19277122042092004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية403.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمصطفى سعد هادي تركي19278152041013090

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية403.0اعدادية التضحية للبناتاحيائيزينب نعيم شنيشل علوان19279122042091016

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية403.0اعدادية النهار للبناتاحيائيفاطمه حسنين سعد فليح19280112042127045

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية403.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائيمصطفى شاكر فيصل عوني19281142041201042

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية403.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيحوراء ستار جبر ماله19282142042080014

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية403.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائياحمد حافظ عوده عجالن19283122041005001

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية403.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيهدى عبدالجبار ابراهيم احمد19284122042080048

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية403.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيزيد فاهم داخل ظاهر19285112041009012
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية403.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيأصالة هاشم كريم حسين19286232042167003

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية403.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعلي عباس موحان حيدر19287232041008116

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية403.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيدنيا هاشم محمد الزم19288152042046080

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية402.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائينور احمد شهاب احمد19289112042221059

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية402.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيليث موزان فيصل سالم19290142041050034

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية402.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيمريم مصطفى عبد الرحمن حسون19291132042111090

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية402.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيسجى خميس مشرف نجاد19292122042101019

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية402.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيحميد فيصل عطب خميس19293142041208070

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية402.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائياحمد هادي جاسم هادي19294152041005012

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية402.0الخارجياتاحيائيايليا رزاق رجب خميس19295262042401006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية402.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائينور ذياب عوده عباس19296102042129021

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية401.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزينب علي خزعل جبر19297132042093074

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية401.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيعلي اكرم احمد عباس19298152041015062

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية401.0ثانوية االسوار للبناتاحيائيفاطمه عباس داخل غافل19299132042076027

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية401.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيتبارك نصيف جاسم مؤمن19300142042145070

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية401.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيضحى سالم احمد نعمه19301112042217045

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية401.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيايمان طه كامل حمد19302102042137014

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية401.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائياشرقت صادق مهدي معارج19303152042045004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية401.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيهاجر خالد خليل مطر19304112042068099

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية401.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيحوراء علي شاكر حسون19305142042069022

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية401.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيحسين علي جبر عداي19306142041029022

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية401.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيسجى احمد عبد الرحمن محمود19307132042079027

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية400.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيمحمد احمد نجم عبد هللا19308112041012042

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية410.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيتبارك خالد مشعان محمد19309122052094025

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية390.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيجواد انور رسول عبود19310122051030022

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيبراق سمير ناجي جبر19311132052096004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية القدس للبنينتطبيقينور المصطفى حسين قادر19312102051014097

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد الرضا علي مريان19313162051371232

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية383.0ثانوية المسعودي للبناتتطبيقيزهراء حسين وحيد حبيس19314232052095006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيصادق وليد يونس غانم19315152051071146

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيحوراء حميد هالل مشعاب19316222052311009

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية االصيل للبناتتطبيقيتبارك حيدر خماط محمد19317112052064004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمصطفى رياض لفته جاسم19318102051013138

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيأحمد محمد طعمة خميس19319102051022008

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتتطبيقيسجود خير هللا محمد شويل19320222052143006
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيحسين خالد حسين حمد19321142051201069

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقياحمد محمد ناجي سعيد19322112051008007

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيحسن ناظم نعيمه حمود19323132051002019

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيهديل احمد محي محمد19324132052283044

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية الرسالة االهلية للبنينتطبيقيمنتظر جعفر كاظم نيرك19325102051058006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيكاظم جاسب زايد جعفر19326142051017073

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيشهاب علي شهاب احمد19327132051006031

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيتبارك محمد عدنان محمد19328112052109012

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيعباس قادر غزي زالف19329152051010034

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية الصمود للبناتتطبيقيزهراء عادل مهدي صالح19330142052101013

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيزهراء سمير هادي جبر19331132052107018

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيايات حامد علي سعود19332102052110010

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيدنيا عبد الكريم مهدي حميد19333132052080010

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينتطبيقيعبد العزيز احمد عزيز محمد19334132051007012

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيانفال محمد فرج عبيد19335102052110008

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقياكرم محمد حسين ظاهر19336222051307229

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيحسنين محمد عبد الكريم علي19337282051036003

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقياحمد علي هادي مرهون19338112051013006

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيأمجد علي عبد المحسن علي19339142051016016

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيهبه هللا قيس هاشم علي19340112052072038

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقيوليد خالد قاسم محمد19341222051304031

جامعة بغداد/كلية األعالم542.0اعدادية الفداء للبناتادبيشروق محمد صالح عبدالجبار19342142022100062

جامعة بغداد/كلية األعالم524.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيايات احمد عبد الستار احمد19343112022077006

جامعة بغداد/كلية األعالم523.0اعدادية الفكر للبناتادبيسجى هاشم كاظم دوالب19344152022056052

جامعة بغداد/كلية األعالم519.0ثانوية فدك للبناتادبيهاجر محمد صالح عطيه19345142022070112

جامعة بغداد/كلية األعالم518.0ثانوية النرجس اللبناتادبيرسل صالح شيال حسين19346222022182010

جامعة بغداد/كلية األعالم516.0اعدادية الصديق للبنينادبيعبد هللا نبيل عبد االمير احمد19347172021028033

جامعة بغداد/كلية األعالم511.0اعدادية المركزية للبنينادبيمصطفى جمال جميل حسن19348212021004044

جامعة بغداد/كلية األعالم510.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيرقيه بازل كامل رسول19349102022084013

جامعة بغداد/كلية األعالم506.0اعدادية الفداء للبناتادبيفاطمه عبد الجبار شالل فرج19350142022100084

جامعة بغداد/كلية األعالم505.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيبيداء خليل كاظم جلوب19351142022066006

جامعة بغداد/كلية األعالم504.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيبنين جاسم محمد حيدر19352122022231014

جامعة بغداد/كلية األعالم500.0ثانوية نور االيمان للبناتادبياسراء مهدي عمود عباس19353122022085002

جامعة بغداد/كلية األعالم499.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيجمال خالد حسين عبد19354142021030016

جامعة بغداد/كلية األعالم499.0اعدادية التضحية للبناتادبيسكينه قاسم علي عبد19355122022091027
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جامعة بغداد/كلية األعالم497.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيمريم قاسم بلشان كاظم19356122022092055

جامعة بغداد/كلية األعالم497.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعبد هللا علي كريم جواد19357132021012062

جامعة بغداد/كلية األعالم495.0ثانوية زبيدة للبناتادبيزهراء رعد عبد النبي جواد19358142022082014

جامعة بغداد/كلية األعالم495.0مدارس الفرات االهلية تركيا-انقرةادبينور صالح عبد حسين19359132022248002

جامعة بغداد/كلية األعالم492.0اعدادية الخبير للبنينادبيحيدر حسين كاظم مناديل19360112021007031

جامعة بغداد/كلية األعالم491.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيبان جالل عياش حسن19361122022092011

جامعة بغداد/كلية األعالم487.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينب كامل يوسف يحيى19362152022047063

جامعة بغداد/كلية األعالم486.0ثانوية االبتهال للبناتادبيصفاء قاسم لفته عطيه19363142022069040

جامعة بغداد/كلية األعالم485.0ثانوية حطين للبناتادبيساره فاضل مريع ندي19364102022079013

جامعة بغداد/كلية األعالم483.0ثانوية القدس المختلطةادبيمصطفى محمد عبيد جايد19365112021168012

جامعة بغداد/كلية األعالم482.0اعدادية جرير للبناتادبيزهراء وليد احمد عالوي19366122022089034

جامعة بغداد/كلية األعالم482.0ثانوية المسك للبناتادبيسارة عباس ملك محمود19367142022119026

جامعة بغداد/كلية األعالم482.0ثانوية تبوك للبناتادبيمالك عمار صبحي يعقوب19368112022102047

جامعة بغداد/كلية األعالم481.0اعدادية الرافدين للبنينادبيياسين عبد الجبار هاشم صيوان19369152021001149

جامعة بغداد/كلية األعالم481.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيايالف جالل عياش حسن19370122022231010

جامعة بغداد/كلية األعالم481.0ثانوية الغسانية للبنينادبيسجاد راضي طه ناصر19371262021156027

جامعة بغداد/كلية األعالم481.0اعدادية حطين للبناتادبيسكينه تحسين فاضل نجم19372132022103043

جامعة بغداد/كلية األعالم480.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي غسان علي حمد19373132021034098

جامعة بغداد/كلية األعالم480.0اعدادية القدس للبنينادبيكرار عادل محي عبد الواحد19374102021014046

جامعة بغداد/كلية األعالم478.0ثانوية االنوار للبناتادبيضحى صبري كاظم محسن19375122022104029

جامعة بغداد/كلية األعالم475.0اعدادية النصر للبناتادبياسراء جعفر رحيم كاظم19376122022112003

جامعة بغداد/كلية األعالم475.0ثانوية ذات العيون للبناتادبياحالم رياض عبد االمير عبد الحسن19377112022104006

جامعة بغداد/كلية األعالم475.0اعدادية القدس للبناتادبينازك ياسين طاهر جواد19378212022110041

جامعة بغداد/كلية األعالم474.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيطيبه معد محمد محمود19379122022134113

جامعة بغداد/كلية األعالم474.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيسيف جبار عطية ربيع19380142021045030

جامعة بغداد/كلية األعالم474.0اعدادية العامل للبنينادبينسيم نوفل رشيد عبد االمير19381112021015091

جامعة بغداد/كلية األعالم474.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيهبه ماجد ناجي غثيث19382112022081048

جامعة بغداد/كلية األعالم473.0اعدادية الكرامة للبناتادبيايالف محمد حسين علي19383142022111006

جامعة بغداد/كلية األعالم473.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيقمر علي خالد محمد19384112022137037

جامعة بغداد/كلية األعالم473.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيرهام وئام عبد الكريم يعقوب19385102022084014

جامعة بغداد/كلية األعالم473.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيمحمد حيدر ناجي محمد19386112021059070

جامعة بغداد/كلية األعالم472.0الخارجيونادبيعدنان حميد محمود حسن19387212021400072

جامعة بغداد/كلية األعالم472.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيفرح لطيف حمودي مرعي19388122022096040

جامعة بغداد/كلية األعالم472.0ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيتبارك محمود داود سلمان19389112022217013

جامعة بغداد/كلية األعالم471.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيمريم احمد يحيى جاسم19390132022078027
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جامعة بغداد/كلية األعالم470.0اعدادية النهار للبناتادبيبنين جعفر كزار قطان19391112022127012

جامعة بغداد/كلية األعالم470.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيابراهيم محمد عبد الحسين يحيى19392112021180002

جامعة بغداد/كلية األعالم468.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبيهديل عزيز شرهان محمد19393142022221035

جامعة بغداد/كلية األعالم468.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيصبا سلمان مهاوش حمادي19394112022095071

جامعة بغداد/كلية األعالم468.0ثانوية االمال للبناتادبيمريم حواس وكر نغيش19395142022108053

جامعة بغداد/كلية األعالم468.0اعدادية المعالي للبناتادبيابرار مهند علي عيسى19396162022173002

جامعة بغداد/كلية األعالم466.0اعدادية االصيل للبناتادبيتبارك حسين علي محسن19397112022064011

جامعة بغداد/كلية األعالم466.0اعدادية ام القرى للبناتادبيفرقان علي عباس كاظم19398142022079115

جامعة بغداد/كلية األعالم465.0ثانوية الحكمة للبناتادبيتبارك عماد عبد هنيس19399102022107011

جامعة بغداد/كلية األعالم465.0اعدادية القناة للبناتادبيعال قيس علي محيسن19400132022072032

جامعة بغداد/كلية األعالم465.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيسجاد قيصر محسن كاظم19401142021211035

جامعة بغداد/كلية األعالم465.0ثانوية نور الزهراء(ع) االهلية للبنينادبيمحمد علي حسين محمد19402142021184011

جامعة بغداد/كلية األعالم464.0اعدادية الفردوس للبناتادبينبأ حسنين خليل ابراهيم19403132022118131

جامعة بغداد/كلية األعالم464.0اعدادية االزدهار للبناتادبيزينب عامر محمود هتيمي19404122022090045

جامعة بغداد/كلية األعالم464.0اعدادية جرير للبناتادبيمريم علي كاظم علي19405122022089052

جامعة بغداد/كلية األعالم464.0اعدادية عدن للبناتادبيضحى مازن موسى جاسم19406132022106055

جامعة بغداد/كلية األعالم463.0اعدادية التسامح للبناتادبيحنين علي طالب مناتي19407142022076029

جامعة بغداد/كلية األعالم462.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد عبد الكريم عبد خضير19408122021048102

جامعة بغداد/كلية األعالم461.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيحسين احمد خنجر خضير19409102021200045

جامعة بغداد/كلية األعالم461.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيايمان عامر يوسف حمادي19410122022096007

جامعة بغداد/كلية األعالم461.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيعبد الحميد ستار حميد مجيد19411112021210040

جامعة بغداد/كلية األعالم460.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيتبارك ناظم خورشيد مجيد19412102022094010

جامعة بغداد/كلية األعالم460.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيعلي مهند طارق عبد الرحمن19413112021057051

جامعة بغداد/كلية األعالم460.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيشمس احمد غايب كاظم19414142022104023

جامعة بغداد/كلية األعالم460.0ثانوية تبوك للبناتادبيمسرى حيدر سلمان جواد19415112022102046

جامعة بغداد/كلية األعالم459.0الخارجيونادبيحسن علي جبار كاظم19416112021400034

جامعة بغداد/كلية األعالم459.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيامنة ثائر مظهر محمد19417132022110001

جامعة بغداد/كلية األعالم459.0ثانوية اسماء للبناتادبيفاطمة طه نجم حسن19418112022100023

جامعة بغداد/كلية األعالم459.0اعدادية االجيال للبنينادبيحسين زكي حسن مكي19419162021014009

جامعة بغداد/كلية األعالم458.0ثانوية المنصور المسائية للبناتادبيوفاء محمود حسن احمد19420102022223023

جامعة بغداد/كلية األعالم458.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمؤمل ستار جبر ناصر19421152021006092

جامعة بغداد/كلية األعالم457.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينادبياحمد عبد جميل عبد19422112021204008

جامعة بغداد/كلية األعالم456.0الخارجيونادبيمصطفى هادي كاظم شمران19423142021400232

جامعة بغداد/كلية األعالم456.0ثانوية الكراغول للبنينادبيعمر طالب تركي جاسم19424192021092010

جامعة بغداد/كلية األعالم455.0ثانوية وهران للبناتادبيآمنه رائد رعد طارق19425112022115001
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جامعة بغداد/كلية األعالم455.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينور علي عبد الخضر عباس19426112022076116

جامعة بغداد/كلية األعالم455.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيزياد طارق رمضان زبار19427142021026040

جامعة بغداد/كلية األعالم454.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيرسل محمد اسماعيل جاسم19428102022084011

جامعة بغداد/كلية األعالم454.0اعدادية الوركاء للبنينادبيليث رعد يونس عبوسي19429112021027073

جامعة بغداد/كلية األعالم454.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينادبيعلي محمد فرحان عبد هللا19430192021340063

جامعة بغداد/كلية األعالم453.0ثانوية سومر للبناتادبياسراء عالء الدين حسن علي19431142022072003

جامعة بغداد/كلية األعالم453.0اعدادية الكرامة للبناتادبيأديان عماد علي صالح19432132022101001

جامعة بغداد/كلية األعالم453.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيهديل عماد حسن ضاحي19433122022096057

جامعة بغداد/كلية األعالم453.0اعدادية المعراج للبنينادبيعلي كمال عبد هللا جبار19434112021024028

جامعة بغداد/كلية األعالم453.0ثانوية الفردوس للبناتادبيروال زيد داود سلمان19435102022090019

جامعة بغداد/كلية األعالم452.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحازم فاضل عطوان بدر19436122021048016

جامعة بغداد/كلية األعالم452.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم عالء عباس عبد علي19437122022134153

جامعة بغداد/كلية األعالم452.0اعدادية العراق للبنينادبيسجاد رياض موسى حسين19438122021009120

جامعة بغداد/كلية األعالم451.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعبد المهيمن مؤيد فاضل مضعن19439192021101025

جامعة بغداد/كلية األعالم451.0اعدادية النهروان للبنينادبيعلي رعد قاسم فرج19440152021020084

جامعة بغداد/كلية األعالم451.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه سامي كريم جمعه19441112022076090

جامعة بغداد/كلية األعالم450.0اعدادية التنمية للبنينادبيكرار حامد كريم روز19442262021030026

جامعة بغداد/كلية األعالم450.0اعدادية الكرخ للبناتادبيشمس سعد عطوان حسين19443102022076023

جامعة بغداد/كلية األعالم450.0اعدادية اجنادين للبناتادبيديمه لؤي يوسف عبد الرزاق19444102022120017

جامعة بغداد/كلية األعالم450.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيهاشم كاظم كاطع عامر19445112021180175

جامعة بغداد/كلية األعالم450.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيطلحة علي كاظم جدي19446112021189044

جامعة بغداد/كلية األعالم449.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيكريم محمد راضي عبد19447122021003093

جامعة بغداد/كلية األعالم449.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيزهراء اسماعيل عبد جابر19448132022078005

جامعة بغداد/كلية األعالم449.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيامير حازم محمد خزندار19449122021044007

جامعة بغداد/كلية األعالم449.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعلي اكبر كريم جبار بنيان19450122021202124

جامعة بغداد/كلية األعالم449.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيغفران جبار هليل كاظم19451152022053054

جامعة بغداد/كلية األعالم449.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيصادق احمد حسين جبار19452112021180063

جامعة بغداد/كلية األعالم449.0اعدادية ام القرى للبناتادبيفاطمه حسين كريم صالل19453142022079107

جامعة بغداد/كلية األعالم449.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيسجاد خالد رمضان زبار19454142021026043

جامعة بغداد/كلية األعالم448.0ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيمازن رشيد خلف شايع19455192021360028

جامعة بغداد/كلية األعالم448.0اعدادية االزدهار للبناتادبيمريم كاظم مزهر عبد الرضا19456122022090074

جامعة بغداد/كلية األعالم448.0ثانوية الفضائل للبناتادبيغدير جبار اسمر عنبر19457142022083036

جامعة بغداد/كلية األعالم448.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي دريد كاظم حميد19458132021034088

جامعة بغداد/كلية األعالم447.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيتبارك سعيد محسن داود19459132022105007

جامعة بغداد/كلية األعالم447.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين عدنان حسن طاهر19460122021048025
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جامعة بغداد/كلية األعالم446.0ثانوية عدن للبناتادبينور عماد محمد علي حسين19461112022094092

جامعة بغداد/كلية األعالم446.0اعدادية الفراتين للبنينادبيمصطفى محمد جاسم عبد هللا19462132021042082

جامعة بغداد/كلية األعالم446.0اعدادية التسامح للبناتادبيآيات سليم حسن عباس19463142022076003

جامعة بغداد/كلية األعالم446.0اعدادية بلد للبنينادبيكرار قاصد عبد الحسين علي19464182021006031

جامعة بغداد/كلية األعالم446.0اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين محمد عبد الزهره غانم19465132021017038

جامعة بغداد/كلية األعالم445.0اعدادية يافا للبناتادبيسجى نجم عبد هللا طارش19466132022107094

جامعة بغداد/كلية األعالم445.0ثانوية البالد للبنينادبيياس طه ياسين حمد19467122021008028

جامعة بغداد/كلية األعالم444.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي حيدر جواد كاظم19468122021048075

جامعة بغداد/كلية األعالم444.0ثانوية الجوادين للبنين - للوقف الشيعيادبيعلي فرحان خلف ارزوقي19469122021033009

جامعة بغداد/كلية األعالم444.0اعدادية النجاة للبناتادبينبأ حميد عبد خنجر19470152022042081

جامعة بغداد/كلية األعالم444.0ثانوية الجاحظ للبنينادبياحمد عصام محمد محمود19471122021016001

جامعة بغداد/كلية األعالم444.0ثانوية القدوة المسائية للبنينادبيمحمد حسان علي مسير19472192021365078

جامعة بغداد/كلية األعالم444.0اعدادية اليمن للبنينادبيعبد الرحمن جاسم كامل متعب19473102021016025

جامعة بغداد/كلية األعالم444.0ثانوية الطائف للبناتادبياية سعد حمدي علي19474212022159005

جامعة بغداد/كلية األعالم443.0ثانوية تبوك للبناتادبيحوراء بدر سالم حامد19475112022102009

جامعة بغداد/كلية األعالم443.0ثانوية الرائد للبنينادبياحمد محمد عبد السالم محمد19476102021001003

جامعة بغداد/كلية األعالم443.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيام البنين وعد فياض موزان19477132022086007

جامعة بغداد/كلية األعالم443.0ثانوية االستقالل للبناتادبيدانيه سيف فاضل عيدان19478132022075009

جامعة بغداد/كلية األعالم442.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمجتبى محمد حسين بديوي19479152021001113

جامعة بغداد/كلية األعالم442.0اعدادية عدن للبناتادبيسجى صالح محسن طاهر19480132022106047

جامعة بغداد/كلية األعالم442.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيروى عباس علي كمر19481142022223021

جامعة بغداد/كلية األعالم442.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسين حامد جميل علوان19482162021052018

جامعة بغداد/كلية األعالم442.0ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيروز رسول عبد محي19483142022084004

جامعة بغداد/كلية األعالم442.0ثانوية االنوار للبناتادبيرقيه أمين فاضل حميد19484122022104014

جامعة بغداد/كلية األعالم441.0اعدادية الفكر للبناتادبيرقيه رحيم فنجان كاطع19485152022056026

جامعة بغداد/كلية األعالم441.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم عادل عباس فتاح19486122022134151

جامعة بغداد/كلية األعالم441.0ثانوية النور االهلية للبناتادبيفاطمه ثامر ستار سلوم19487112022123004

جامعة بغداد/كلية األعالم441.0ثانوية الميسرة للبناتادبيدنيا محمد عبد خضير19488112022139006

جامعة بغداد/كلية األعالم441.0اعدادية الخضراء للبنينادبيمصطفى سالم علي عبد هللا19489102021013060

جامعة بغداد/كلية األعالم440.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيبلقيس احمد ابراهيم حسن19490112022087005

جامعة بغداد/كلية األعالم440.0ثانوية حطين للبناتادبيزهراء امير عباس كاظم19491142022068014

جامعة بغداد/كلية األعالم440.0ثانوية المعرفة للبناتادبيزينب عباس رشيد دهلوس19492142022106010

جامعة بغداد/كلية األعالم440.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي عبد الرزاق محسن خشن19493112021009069

جامعة بغداد/كلية األعالم440.0اعدادية االعظمية للبناتادبيطيبه رعد مصطفى محمود19494132022073084

جامعة بغداد/كلية األعالم440.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمحمد اسامه محمد خلف19495142021009051

صفحة ٥٥٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بغداد/كلية األعالم440.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيهاجر جبر عبيد سعدون19496112022063037

جامعة بغداد/كلية األعالم440.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيروى نجم عبد حمد19497112022076040

جامعة بغداد/كلية األعالم440.0اعدادية الجهاد للبنينادبيحسين مؤيد علي كاظم19498232021004026

جامعة بغداد/كلية األعالم439.0الخارجياتادبيحوراء جاسم كريم صكر19499152022401034

جامعة بغداد/كلية األعالم439.0اعدادية الرواد للبنينادبيفاضل عباس فاضل كاظم19500212021077115

جامعة بغداد/كلية األعالم439.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيايمن حسين حميدي عباس19501192021011012

جامعة بغداد/كلية األعالم439.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيابو طالب حفيز حاشوش حامي19502142021012002

جامعة بغداد/كلية األعالم439.0اعدادية المهج للبناتادبينور حسين جبار دكمان19503142022102102

جامعة بغداد/كلية األعالم439.0اعدادية البلديات للبنينادبيعباس داود سلمان كاطع19504142021037113

جامعة بغداد/كلية األعالم439.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيايه حافظ عيسى حسين19505132022074005

جامعة بغداد/كلية األعالم439.0ثانوية سامراء للبنينادبيعلي سالم صبر جباره19506142021031054

جامعة بغداد/كلية األعالم439.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمحمد جعفر عبود جاسم19507142021045060

جامعة بغداد/كلية األعالم439.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي ستار جبار سلطان19508122021009179

جامعة بغداد/كلية األعالم439.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيغفران عبد الحمزه جاسم حسن19509112022076082

جامعة بغداد/كلية األعالم439.0اعدادية البلديات للبنينادبيحسن علي جايد مزعل19510142021037043

جامعة بغداد/كلية األعالم439.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيزهراء جبار صالح جبر19511142022146015

جامعة بغداد/كلية األعالم439.0اعدادية طه االمين للبنينادبيمحمد علي وهاب سرهيد19512262021026060

جامعة بغداد/كلية األعالم439.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيمصعب هادي حسن عبد19513132021024121

جامعة بغداد/كلية األعالم439.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيوليد خالد رمضان زبار19514142021026120

جامعة بغداد/كلية األعالم439.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيسامر نبيل اسماعيل ولي19515132021002043

جامعة بغداد/كلية األعالم439.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيمحمد رعد عوده برغش19516102021010028

جامعة بغداد/كلية األعالم438.0اعدادية الرافدين للبنينادبيحاتم طالب نعيم كصاد19517152021001019

جامعة بغداد/كلية األعالم438.0اعدادية العراق للبنينادبيمهدي لطيف شابث الزم19518122021009309

جامعة بغداد/كلية األعالم438.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيمصطفى محمد علي كركوش19519112021033074

جامعة بغداد/كلية األعالم438.0ثانوية زبيدة للبناتادبيمالك صالح حسن ناصر19520112022108083

جامعة بغداد/كلية األعالم438.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتادبينور سالم جونه عرمش19521142022147011

جامعة بغداد/كلية األعالم438.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيعلي قائد حربي حسن19522102021024051

جامعة بغداد/كلية األعالم438.0اعدادية ام القرى للبناتادبيقمر فؤاد عباس حميد19523142022079116

جامعة بغداد/كلية األعالم438.0ثانوية العدنانية للبناتادبيهند سالم عارف قدوري19524212022094051

جامعة بغداد/كلية األعالم437.0اعدادية بغداد للبناتادبيملك وسام جواد حسان19525102022117035

جامعة بغداد/كلية األعالم437.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعبد هللا عماد جميل علي19526112021181062

جامعة بغداد/كلية األعالم437.0الخارجيونادبيمحمد سهل محسن كاصد19527132021400097

جامعة بغداد/كلية األعالم437.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمود احمد عباس علي19528152021001131

جامعة بغداد/كلية األعالم437.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعلي جاسم غضبان عزيز19529152021017086

جامعة بغداد/كلية األعالم437.0اعدادية المثنى للبنينادبيحارث خالد عزيز حسين19530102021022028
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جامعة بغداد/كلية األعالم437.0ثانوية الزوراء للبنينادبيحيدر حطاب مفتاح حسين19531142021001007

جامعة بغداد/كلية األعالم437.0اعدادية صفية للبناتادبيرشا طالب عبد الحسن فنجان19532142022075085

جامعة بغداد/كلية األعالم437.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيعلي عبد الجليل خماس عبيد19533152021015076

جامعة بغداد/كلية األعالم437.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيشمس بركان محمد عباس19534142022098021

جامعة بغداد/كلية األعالم436.0ثانوية البالد للبنينادبيابراهيم خليل ابراهيم اسماعيل19535122021008001

جامعة بغداد/كلية األعالم436.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعباس سعد حميد جميل19536142021024154

جامعة بغداد/كلية األعالم436.0اعدادية التضحية للبناتادبيبنين حيدر عدنان مهودر19537122022091007

جامعة بغداد/كلية األعالم436.0اعدادية عدن للبناتادبيدينا علي محسن خريبط19538132022106029

جامعة بغداد/كلية األعالم436.0ثانوية الثوار للبنينادبياحمد جاسم محمد عبد19539112021012002

جامعة بغداد/كلية األعالم436.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيأحمد صابر جاسم مطر19540142021029003

جامعة بغداد/كلية األعالم436.0اعدادية الرباب للبناتادبيرسل حسين مهدي عيدي19541122022125040

جامعة بغداد/كلية األعالم436.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيالهام أركان يحيى ديوان19542112022068011

جامعة بغداد/كلية األعالم436.0ثانوية فدك للبناتادبيزهراء باسل أبراهيم احمد19543142022070044

جامعة بغداد/كلية األعالم436.0الثانوية الشرقية للبناتادبيفرح وسام عبد االله هادي19544142022097021

جامعة بغداد/كلية األعالم436.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيواثق ماجد تعبان محلي19545152021007275

جامعة بغداد/كلية األعالم436.0الخارجيونادبيباسم محمد ناهض بايع19546122021400013

جامعة بغداد/كلية األعالم436.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم غانم عباس جبر19547112022076109

جامعة بغداد/كلية األعالم436.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي عدنان حمزه عواد19548272021038077

جامعة بغداد/كلية األعالم436.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسنين عالء رضا محمد19549272021044025

جامعة بغداد/كلية األعالم435.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيقتيبه باسم نوري حمض19550192021040031

جامعة بغداد/كلية األعالم435.0اعدادية ام القرى للبناتادبينور مناضل حسين عليوي19551142022079148

جامعة بغداد/كلية األعالم435.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمحمد عالء حسين جابر19552142021005053

جامعة بغداد/كلية األعالم435.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيعلي حسن عمر عبد19553132021172012

جامعة بغداد/كلية األعالم435.0ثانوية سعد للبنينادبيجاسم محمد صاحب حسن19554212021060001

جامعة بغداد/كلية األعالم435.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمحمد علي رزاق محمد19555112021180141

جامعة بغداد/كلية األعالم435.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمؤمل سلمان اخي سخته19556262021015081

جامعة بغداد/كلية األعالم435.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيعمار حقي خليل ابراهيم19557132021008105

جامعة بغداد/كلية األعالم563.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمصطفى قصي عبد الرزاق يحيى19558102041013154

جامعة بغداد/كلية األعالم547.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيساره وعد عبد حسين19559172042286150

جامعة بغداد/كلية األعالم534.0ثانوية فاطمة بنت الحسين للبناتاحيائينور فراس اسعد فليح19560142042096017

جامعة بغداد/كلية األعالم530.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزينب خالد مسير حسن19561142042133039

جامعة بغداد/كلية األعالم519.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب عقيل علي ابراهيم19562142042140074

جامعة بغداد/كلية األعالم511.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد صالح سليمان كردي19563112041018118

جامعة بغداد/كلية األعالم508.0ثانوية حلب للبناتاحيائيثريا فؤاد سلمان عبود19564232042129006

جامعة بغداد/كلية األعالم501.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسين علوان عبيد19565252041044476
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جامعة بغداد/كلية األعالم501.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمحمد علي تولي عويز19566132041012115

جامعة بغداد/كلية األعالم500.0اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيعلي جبار كاظم رجب19567102041015034

جامعة بغداد/كلية األعالم500.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيشهد مهند جاسم عبد الحسين19568142042086040

جامعة بغداد/كلية األعالم498.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائيسجى عامر سلمان عبد19569122042103023

جامعة بغداد/كلية األعالم495.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور الهدى وسام موات صكر19570112042076183

جامعة بغداد/كلية األعالم495.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائياحمد فائز سعيد محمد شريف19571272041005009

جامعة بغداد/كلية األعالم493.0ثانوية معصومة للبناتاحيائينور علي ردام كاظم19572142042113039

جامعة بغداد/كلية األعالم493.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيفاروق فهمي عبد الكريم ناجي19573112041026111

جامعة بغداد/كلية األعالم491.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيعبد هللا وسام صباح عبد الرزاق19574142041182034

جامعة بغداد/كلية األعالم486.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيأحسان داود سلمان عذيب19575142041029003

جامعة بغداد/كلية األعالم486.0ثانوية المنصورة المختلطةاحيائيعلي حميد عجرش جابر19576222041283005

جامعة بغداد/كلية األعالم485.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائياحمد رفل جبار حسين19577182041002012

جامعة بغداد/كلية األعالم482.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيمرتضى علي جبار عطيه19578122041025086

جامعة بغداد/كلية األعالم481.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحيدر محمد رؤوف حسين19579212041002057

جامعة بغداد/كلية األعالم480.0ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيسمر حازم عبدهللا هويدي19580182042165015

جامعة بغداد/كلية األعالم478.0ثانوية االمال للبناتاحيائيايات خلف شغيث عيدان19581142042108015

جامعة بغداد/كلية األعالم478.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيهاله حميد ابراهيم حسين19582312042047217

جامعة بغداد/كلية األعالم478.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمصطفى رواء كريم نايل19583192041011125

جامعة بغداد/كلية األعالم476.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيحوراء ثجيل منجل فرج19584142042225081

جامعة بغداد/كلية األعالم476.0اعدادية التعاون للبناتاحيائياسراء امين هاشم عبد19585112042105001

جامعة بغداد/كلية األعالم471.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيعبد هللا وعد عبد حداوي19586272051015027

جامعة بغداد/كلية األعالم462.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقياحمد ميثاق عبد حسوني19587132051003008

جامعة بغداد/كلية األعالم444.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيزين العابدين علي مجيد حسن19588182051085015

جامعة بغداد/كلية األعالم444.0ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيعلي بادي ياسر طارش19589162051370054

جامعة بغداد/كلية األعالم443.0ثانوية اسماء للبناتتطبيقيزهراء رعد ابراهيم جاسم19590112052100009

جامعة بغداد/كلية األعالم443.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمصطفى حسن اسماعيل محمد19591122051025091

جامعة بغداد/كلية األعالم437.0اعدادية حطين للبناتتطبيقياسراء قاسم ارحيم جبر19592132052103004

جامعة بغداد/كلية األعالم432.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيفاطمه ياسر خضير عبدهللا19593192052191030

جامعة بغداد/كلية األعالم430.0اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيحسين وصفي هادي عبد هللا19594162051099008

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة513.0اعدادية االخالص للبناتادبيفاطمة شهاب احمد عبد الزهرة19595112022112121

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة506.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبينور حيدر قنبر عباس19596142022085013

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة472.0اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيحسين منذر عودة خريخت19597222021055012

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة464.0اعدادية زها حديد للبناتادبيدانيه مراد غافل محمد19598132022130013

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة461.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيمهيب جبار دويح صنير19599222021311088

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة456.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيمسك يعرب طه خلف19600112022061042
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جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة453.0الخارجيونادبيمحمد حسن غياض عوده19601222021400140

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة443.0اعدادية المستقبل للبناتادبيمريم اياد حسين عبد19602112022101049

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة440.0ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيماجد حميد عبد هللا لفته19603262021159019

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة435.0اعدادية جرير للبناتادبيتبارك هاشم علي حسن19604122022089010

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة433.0اعدادية العزة للبناتادبيعلياء سعد عبد الواحد سالم19605122022118040

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة431.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيحنين ثائر عبد اللطيف هاشم19606142022071015

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة428.0ثانوية الضحى للبناتادبيريم اسعد علي عيسى19607172022316014

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة427.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيياسمين عبد االمير جواد خيون19608142022134086

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة426.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزهراء جهاد عباس ابراهيم19609112022073034

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة424.0اعدادية الفكر للبناتادبيبتول نبيل محمود علي عسكر19610152022056010

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة424.0اعدادية البشير للبنينادبيمحمد كامل كوكز سلمان19611142021036101

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة423.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيسجاد عذاب عبد الحسين ساجت19612222021086048

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة422.0ثانوية النبوغ للبناتادبيرند احمد محمود نجم19613102022098009

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة422.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيحمزه حافظ جبار كاظم19614262021044016

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة422.0ثانوية السيدية المسائية للبنينادبيامير عبد السالم عباس راهي19615112021209009

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة421.0اعدادية الخضراء للبنينادبياحمد خالد جاسم محمد19616102021013003

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة420.0ثانوية فدك للبناتادبيهديل موفق شاكر محمود19617142022070115

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة419.0اعدادية القطيف للبنينادبيعلي باسم جابر حسن19618262021041035

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة417.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيزيد عادل عيسى علي19619122021044034

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة416.0ثانوية الرباط للبناتادبيحنين خضر ابراهيم حردان19620112022121023

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة415.0اعدادية حطين للبنينادبيذو  الفقار حسين عبد علي علوان19621232021023015

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة413.0اعدادية النورين للبنينادبيحسين معين احمد عداي19622142021004020

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة412.0اعدادية الفجر للبناتادبيرقيه حمادي كاظم عباس19623222022132004

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة411.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيمروه فائق هاتف فائق19624102022220040

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة410.0اعدادية الحفرية للبناتادبيهبه راضي محسن عبد19625262022091060

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة410.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه علي ولي زبون19626142022115062

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة410.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيعبد هللا فاخر مدلول لفته19627122021200068

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة409.0اعدادية االعظمية للبناتادبيفرح نجم الدين عبد هللا محمد19628132022073097

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة407.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيمصطفى مهند مزاحم محمد19629142021169043

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة407.0اعدادية المثابرون للبنينادبيحسين مشتاق طالب عبد19630222021376030

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة405.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيجعفر احمد عبد السالم مكي19631132021038009

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة405.0ثانوية طيبة للبناتادبينور الهدى جمال ابراهيم احمد19632132022116035

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة405.0ثانوية الزهراء للبناتادبيرسل محمد جار هللا حسون19633112022088014

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة405.0اعدادية المستقبل للبناتادبيامنة فراس وفاء بدري19634112022101006

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة404.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعبد الباقي مزعل سكر علك19635142021012043
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جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة402.0اعدادية الرباب للبناتادبيرفل حسن عبد الهادي كاطع19636122022125043

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة402.0اعدادية الروافد للبنينادبيحمزه علي حسين محمد19637112021025015

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة402.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء عدنان حسين محمد19638212022102014

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة401.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء علي جاسب صبار19639142022115033

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة401.0ثانوية شمس العراق المختلطةادبيمحمد حسام زامل محمد19640102021152012

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة400.0اعدادية العزيزية للبناتادبيزهراء صالح فليح عبد الحسن19641262022110010

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة400.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي جالل جاسم محمد19642152021007146

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة400.0ثانوية المسعودي للبناتادبيهدى هادي نعيم علوان19643232022095039

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة400.0اعدادية البطحاء للبنينادبيمصطفى سلمان عبد النبي لفته19644222021006065

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة400.0اعدادية الحفرية للبناتادبيزينب صالح حسن هذال19645262022091033

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة399.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيسجاد عالء الدين حسين لفته19646112021180056

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة399.0اعدادية المستقبل للبناتادبيحور عين حيدر عبد علي عيسى19647112022101020

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة399.0ثانوية القوارير للبناتادبيمريم ستار خضير عباس19648212022150043

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة399.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبياحمد علي عبيد محمد19649112021207004

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة399.0ثانوية تل السمر للبناتادبيرانيا حميد ابراهيم نايل19650112022129006

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة398.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي صادق حسين جعفر19651152021007158

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة397.0اعدادية العراق للبنينادبيحسين وليد جون مشكور19652122021009094

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة397.0اعدادية ام القرى للبناتادبيطيبه محمد فاضل عباس19653142022079101

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة396.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيساره علي حميد محمد علي19654122022134092

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة396.0اعدادية الوركاء للبنينادبيمهدي صفاء حازم خير هللا19655112021027109

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة396.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيساره رياض مخيف كيطان19656232022116020

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة396.0اعدادية الخالدات للبناتادبيرفقه حسن حيدر خضر19657272022067032

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة396.0الخارجيونادبيعلي عبد الكريم محمد حنتوش19658132021400072

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة395.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيدعاء جبر حافظ مرداو19659142022134029

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة395.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبياحمد خالد مجيد لفته19660122021002003

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة395.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيايه صالح راضي جاسم19661212022097017

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة395.0اعدادية الغزالية للبنينادبيعبد هللا ستار مجيد محمد19662102021008060

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة394.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمحمد حسن كاظم محمد19663152021006097

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة394.0اعدادية الخمائل للبناتادبيمريم محمد جواد كاظم هاشم19664122022127100

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة394.0اعدادية الهدى للبناتادبيطيبه علي كاظم عبيد19665122022106029

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة394.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيسجاد نعيم محسن ابراهيم19666112021200055

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة394.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسين عادل شنين جبار19667142021030030

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة394.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيحاتم معن جبار سالم19668112021210015

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة393.0اعدادية االمام للبنينادبيياسر علي دعيج نجم19669232021013041

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة393.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيهاشم حميد هاشم عودة19670102021015101
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جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة393.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيحذيفه عبد الرحمن محمد حسين19671102021205033

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة393.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيجاسم كاظم قاسم موحي19672152021007034

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة392.0اعدادية االبرار للبنينادبيمقتدى علي كاظم ناصر19673222021091008

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة392.0ثانوية السعادة للبناتادبيمريم طه عبد القادر حمدي19674142022120043

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة392.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيعائشه كيالن انور مردان19675142022099059

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة392.0اعدادية العراق للبنينادبيمؤمل غالب جاسم محمد19676122021009234

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة392.0اعدادية الخطيب للبنينادبيعباس محمود رحيم منخي19677122021034065

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة392.0ثانوية بني تميم المختلطةادبيمحمد منذر حسن علوان19678182021279010

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة392.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيسيف جابر شاوي عبد19679132021012051

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة392.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمرتضى رعد كلو صخي19680122021044087

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة391.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيبشرى رحيم عبد الحسين موسى19681262022126020

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة391.0اعدادية البصرة للبناتادبيصفا علي فاضل نادم19682112022109037

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة391.0ثانوية المعرفة للبناتادبياوراس جعفر حميد مخلف19683112022133006

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة391.0اعدادية التنمية للبنينادبيكرار عدنان كطوف دبعون19684262021030027

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة391.0اعدادية الخطيب للبنينادبيعلي فاخر يوسف فرحان19685122021034076

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة391.0اعدادية العراق للبنينادبيحسين موسى علوان لفتة19686122021009091

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة391.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء حسن جابر علوان19687132022118049

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة391.0ثانوية الرواسي للبناتادبيبراء عامر محمد صالح19688212022177009

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة391.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيوسام خالد احمد محمود19689112021181134

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة391.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبياحمد عايد سعد حمد19690192021109010

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة390.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيرفل عدي قحطان رسن19691122022087024

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة390.0اعدادية التعاون للبناتادبيدعاء يوسف حسن ناصر19692112022105020

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة390.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمؤمل حميد جاسم حسين19693152021007195

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة390.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيمحمود فالح احمد صالح19694262021203064

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة390.0ثانوية البنوك األهلية للبناتادبيهاجر عبد االمير عودة لعيبي19695132022083016

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة389.0ثانوية الرحاب للبناتادبيريام هيثم علي حسين19696112022148007

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة389.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيحوراء جمعه عريبي نافل19697152022049025

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة389.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيحسين علي حمد بكان19698222021305014

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة389.0اعدادية الغزالية للبنينادبيمنتظر محمد عبد االمير عبد الوهاب19699102021008133

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة389.0اعدادية العراق للبنينادبيمصطفى جوده فيصل سعدون19700122021009280

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة389.0اعدادية الكوثر للبناتادبيفاطمه كريم ابراهيم كاطع19701262022083038

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة389.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمرتضى علي حسين سلمان19702152021005074

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة389.0ثانوية الحكمة للبناتادبيبيداء رمضان فرحان سيد19703102022107008

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة389.0ثانوية االسوار للبناتادبيفاطمه احمد صالح الدين محمد19704132022076036

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة389.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيرقيه احمد ابراهيم فيروز19705122022102046
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جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة389.0اعدادية الخمائل للبناتادبيفاطمه عبد الرضا جعفر حسن19706122022127083

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة389.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمصطفى صباح كريم ابراهيم19707142021019181

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة388.0اعدادية ام القرى للبناتادبيبنين نجم ثجيل باهض19708142022079028

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة388.0ثانوية الرائد للبنينادبيقصي محمد عبد هللا عبد اللطيف19709102021001029

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة388.0ثانوية المروة للبناتادبيعائشه عبد السالم احمد خميس19710212022158024

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة388.0اعدادية العزة للبناتادبيرقيه علي فاضل عبد19711122022118024

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة388.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعبد هللا محمد عزيز عبد الوهاب19712212021014047

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة388.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيبشار علي احمد سلمان19713112021180030

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة388.0اعدادية قتيبة للبنينادبيعلي جميل جاسم مناحي19714152021004040

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة388.0إعدادية المروج للبنينادبيعمر سمير حسين جاسم19715142021013110

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة388.0اعدادية حلب للبنينادبيهمام سالم هاشم غنام19716262021013183

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة387.0اعدادية الرضوان للبنينادبيحسن احمد عبد عباس19717112021034010

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة387.0اعدادية البتول للبناتادبيتقى علي محمد سامي19718112022072032

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة387.0اعدادية حيفا للبناتادبيضحى غازي حسن سلمان19719232022122036

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة387.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيقتيبه عبد الرحيم نعمه جبر19720122021044066

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة387.0اعدادية ام القرى للبناتادبيسجى نجاح حسن سلوم19721142022079082

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة387.0ثانوية الموعظة المختلطةادبياحمد ناهض حميد راضي19722262021165002

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة387.0ثانوية عائشة للبناتادبيطيبه حيدر عباس جبر19723112022082024

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة387.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمؤمل قاسم حمودي جدعان19724122021047131

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة387.0الخارجيونادبيحسين صالح عيدان دخيل19725152021400053

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة387.0اعدادية االطهار للبنينادبيمحمد سامي هاشم راشد19726222021034024

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة387.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحيدر جبار تويم جوده19727112021009035

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة387.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيهبه خضر عبيد جويد19728152022049088

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة387.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيكرار سعدي قاسم جاسم19729152021017106

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة386.0ثانوية النيل المسائية للبنينادبيعباس خضير شحل جاسم19730112021206029

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة386.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمرتجى جاسم حميد زوير19731152021003093

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة386.0ثانوية تبوك للبناتادبيزينب عالء عبد الخضر عباس19732112022102022

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة386.0اعدادية الرواد للبنينادبيحسين كريم علي كاظم19733212021077038

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة386.0الخارجيونادبيمحمد احمد عارف خانه19734152021400152

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة386.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبيسجاد ليث لطيف علي19735132021257061

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة386.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيسجاد عماد شيال حسن19736262021015036

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة386.0اعدادية بغداد للبناتادبيبنين رافد عيسى كريم19737132022070016

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة386.0ثانوية الوفاق للبناتادبيرغد محسن ابراهيم حسن19738122022103021

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة386.0اعدادية جرير للبناتادبيدانيه حسين فهد خزعل19739122022089018

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة386.0ثانوية الخنساء للبناتادبيداليا ساطع عبد هللا نجم19740142022107009

صفحة ٥٦٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة386.0اعدادية الخطيب للبنينادبيعباس حسين علي عبد19741122021034061

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة385.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيمياده عدنان مرعي حسن19742112022061047

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة385.0ثانوية النسرين للبناتادبيبنين صفاء حسن سفيح19743132022129006

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة385.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبياماني نعمان سعدون صالح19744212022097006

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة385.0اعدادية الناصرة للبناتادبيمالك كرم جليل سعيد19745142022133080

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة385.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيعلي احمد زيدان جالب19746112021029040

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة385.0اعدادية االمام علي للبنينادبيمرتضى ماجد صادق حمودي19747122021005053

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة385.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيامجد ستار جبار علي19748122021047014

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة385.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيزينب حاتم قاسم علي19749142022225015

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة385.0اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء علي نعيم عطوان19750132022098076

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة385.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيمصطفى علي حسين احمد19751102021205131

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة385.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيصبيح خضر صبح سمرمد19752112021150028

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة384.0ثانوية زيونة المسائية للبنينادبياحمد صدام طيب رضا19753142021209006

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة384.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيواصف فرحان شناوه جاسم19754262021173066

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة384.0اعدادية التضحية للبناتادبيرقيه فرحان نعمه محمد19755122022091012

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة384.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيشاهناز سالم كاظم جبر19756122022092043

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة384.0الخارجيونادبيمحمد الجواد طالب قاسم عباس19757152021400153

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة384.0اعدادية االصيل للبناتادبيرسل احمد هاشم ياسين19758112022064018

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة384.0اعدادية الشماسية للبنينادبيحسين صفاء حسين محمد19759132021023013

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة384.0اعدادية االعظمية للبنينادبيعمر فاضل علي حسين19760132021001087

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة384.0اعدادية طه للبنينادبيمصطفى مثنى جبار جاسم19761142021177164

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة384.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي عبد الكريم لفته ملك19762152021007167

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة384.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيكاظم حسن عبطان يونس19763152021018077

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة384.0اعدادية القدس للبنينادبيمصطفى محمد جاسم محمد19764102021014061

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة384.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيموسى قحطان محمد حسن هادي19765112021059093

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة384.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعايد جبار خضير عباس19766112021009051

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة384.0اعدادية المستقبل للبناتادبيايه عباس فاضل عباس19767112022101012

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة383.0اعدادية القدس للبنينادبياحمد قاسم عبد المجيد علي19768102021014006

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة383.0اعدادية النهروان للبنينادبيمنتظر حامد كاطع شرهان19769152021020136

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة383.0ثانوية بابل للبناتادبيزهراء فراس يونس هاني19770122022095015

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة383.0اعدادية االمام علي للبنينادبيمحمد دوري محمد مشعل19771122021005050

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة383.0اعدادية االصيل للبناتادبيهاله منذر زيدان حمزه19772112022064066

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة383.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي حيدر شاكر محمود19773132021030025

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة383.0ثانوية قرطبة للبناتادبيرسل عباس كامل ناجي19774232022126016

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة383.0ثانوية الشمائل للبناتادبيزينب فالح حسن حمد19775142022109034
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جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة383.0ث ميسلون المسائية للبناتادبيحوراء طالب هاتم عباس19776142022220011

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة383.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيعلي صالح ريسان عبد19777222021305041

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة383.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيكوثر زغير حاتم جبر19778292022078086

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة383.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيحنين اياد بهجت عبد الرحمن19779132022074010

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة383.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيهاجر علي مذكور عبد الصاحب19780122022102097

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة383.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيمصطفى احمد كاظم داود19781122021036028

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة383.0ثانوية اإلخالص المسائية للبناتادبيتبارك عالء عباس حسن19782132022285007

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة383.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي سعد داود سلمان19783132021034090

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة383.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيسجاد حاتم كريم عطيه19784152021011028

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة383.0اعدادية المثنى للبنينادبياحمد سهيل عبد عبد هللا19785102021022013

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة383.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيهاله فاضل مناتي حيدر19786142022095076

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة383.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيباقر صادق جليل خريبط19787122021044011

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة383.0ثانوية الرائد للبنينادبيزين العابدين علي جبر دباغ19788102021001013

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة383.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيعلي قصي مفيد عبد االمير19789122021003080

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة382.0اعدادية الرحمن للبناتادبيطيف رحيم حسين كاظم19790102022103016

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة382.0اعدادية النعيم للبنينادبيمحمد جعفر نعمه حسين19791262021008030

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة382.0اعدادية حيفا للبناتادبيمريم عبد الرضا ناصر حسين19792232022122049

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة382.0اعدادية االنتصار للبناتادبيآيه نعمان حسين راضي19793132022091004

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة382.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيبنين حيدر كاظم عيدان19794132022093013

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة382.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي حسين عبد الكاظم عبود19795122021009170

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة382.0اعدادية السويس للبنينادبيحسين عالء عبد الحسين زوين19796132021006026

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة382.0اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد رعد عبد هللا سليم19797152021001006

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة382.0اعدادية المستقبل للبناتادبيغفران علي محمد حمزة19798112022101044

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة382.0اعدادية بلقيس للبناتادبيضحى عدنان محمد رسن19799132022071060

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة382.0اعدادية بلقيس للبناتادبيرفل عمار ياسين مجيد19800132022071028

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة382.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيعبد هللا نبيل باسل حسين19801132021026042

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة382.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيحسن صادق محسن احمد19802132021253011

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة382.0اعدادية الرميلة للبناتادبيفدك شكري راضي حسين19803152022044084

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة382.0اعدادية الطارق للبنينادبيمحمد حيدر عبد الهادي حسين19804102021042017

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة382.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمصطفى احمد محي حميد19805152021003098

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة382.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي الكرار عادل عبد السادة غليم19806152021007141

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة382.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمصطفى يوسف مجبل كحيط19807132021011109

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة382.0ثانوية التاجي للبنينادبيعبد هللا احمد محمود محمد19808122021010016

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة382.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمصطفى محمد كريم علي19809132021011107

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0اعدادية العراق للبنينادبيزيد يحيى كاظم حسين19810122021009113
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جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيمجتبى عباس كاظم راشد19811262021044044

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0اعدادية شط العرب للبنينادبيقاسم علي قاسم طابور19812132021045072

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعبد العزيز لؤي لطيف شكور19813132021034070

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0اعدادية الخطيب للبنينادبيحسين وسام جابر كاظم19814122021034036

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0ثانوية الخنساء للبناتادبيداليا زياد فؤاد عبد هللا19815142022107008

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0اعدادية االنصار للبنينادبيمحمد علي جعفر مفتن عباس19816132021003053

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيدره قاسم عباس نصيف19817122022134044

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0اعدادية الخمائل للبناتادبيفاطمه علي عبد الحسين علوان19818122022127085

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0اعدادية االنتصار للبناتادبيفاطمه مصطفى جبر حرجان19819132022091089

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيمصطفى غالب مناحي محمد19820222021307067

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0اعدادية يافا للبناتادبيفيفيان فوزي سلمان محمد19821132022107120

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0اعدادية النبوة للبناتادبيمريم احمد مسلم صالح19822212022145049

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي ماهر عناد رشيد19823142021012053

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0اعدادية النهار للبناتادبيبسمه مجيد عبد الحميد صالح19824112022127009

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0اعدادية هند للبناتادبيخديجه نجم عبيد هويت19825112022079008

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيمرتضى لفتة رحيم كمر19826162021357187

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين ناظم مطشر سلطان19827142021008024

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيصالح عباس فرج عبد هللا19828292021153098

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيسرمد ثائر اسماعيل منسي19829102021205057

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيعلي محمد هاشم عزيز19830132021002068

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0اعدادية الرشد للبناتادبينور الزهراء كاظم جبر امجيسر19831132022109042

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0ثانوية منار العلم االهلية للبناتادبيازهار سعد كاظم محمد19832122022129001

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة380.0ثانوية الكرامة للبنينادبيجعفر محمد جبار مطر19833122021019004

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة380.0ثانوية المسك للبناتادبيزهراء حسن عبد الكريم خلف19834142022119018

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة380.0ثانوية الصمود للبناتادبيمريم هيثم مالك محمد19835142022101030

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة380.0ثانوية الفضائل للبناتادبيبنين صالح حسن حميد19836142022083007

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة380.0اعدادية االنفال للبناتادبينور الهدى احمد ناجي سلمان19837102022101070

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة380.0ثانوية الزهور للبناتادبيرفيف حاتم عبد حسن19838112022078018

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة380.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي ثامر خضير عباس19839272021038068

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة380.0اعدادية النصر للبناتادبيمنار خالد حمادي طارش19840122022112104

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة380.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبياحمد عبد الكريم هاشم احمد19841122021047011

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة380.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيعلي ليث عبد الحميد فرج19842112021017059

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة380.0اعدادية عدن للبناتادبيرند احمد حمزه عبود19843132022106034

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة380.0اعدادية حطين للبناتادبيفاطمه محمد حميد رشيد19844132022103062

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة380.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيهناء كامل عبيد حسين19845262022126117
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جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة556.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمجتبى بشير جهيد بدر19846222041029154

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة519.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيباقر محمد عبد هللا سهيل19847122041202022

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة513.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين علي عبيد ركن19848242041001071

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة502.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيصفا صالح حسن عيدان19849222042421084

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة485.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيفاطمه وليد حسن صاحب19850122042086033

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة472.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيعلي عمار صالح مهدي19851112041004064

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة458.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمرتضى رياض نعيم خلف19852152041004062

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة453.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيسبأ محمد محمود علي19853102042090058

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة453.0اعدادية ديالى للبنيناحيائييوسف وليد حميد عناد19854212041012146

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة452.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهدى مجيد لعيبي بديوي19855142042140143

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة448.0اعدادية الفداء للبناتاحيائينور رياض مصطفى حسين19856142042100153

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة447.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيشهد رسول هادي عباس19857272042091101

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة447.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيمقتدى عقيل طالب جاسم19858142041202085

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة442.0اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيالنا اميل عدنان احمد19859132042078030

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة435.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيعبد هللا صباح علوان دريعي19860272041011064

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة435.0ثانوية القدوة المسائية للبنيناحيائيليث احمد صالح حمد19861192041365026

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة434.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسن ذياب فالح زبون19862262041014024

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة433.0ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيالحسن صالح مهدي محمد حسن19863142041165004

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة433.0اعدادية عائشة للبناتاحيائياية عباس ساجد راضي19864142042074016

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة432.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي فائز عبد الغني حسين19865122041005042

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة432.0ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائييقين جواد كاظم عوده19866122042109184

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة432.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيعلي حسام الدين عبود محمد19867112041006039

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة431.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيعلي حميد يوسف بديوي19868222041310124

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة430.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيمروه حمد عبيد شاهر19869102042116041

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة429.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيتبارك منذر عبد الهادي محمد علي19870122042102016

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة429.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيدانيه اياد سمين فتح هللا19871212042092030

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة428.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيحبيب الياس علي عباس19872172041178024

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة428.0اعدادية التقى للبناتاحيائينور فراس محمد كاظم19873112042071115

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة424.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيبنين صباح فارس محسن19874272042102013

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة423.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيسجاد عادل نجم موسى19875112041049024

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة421.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيبسام سليم جبر خلف19876222041310024

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة420.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيحسن هادي زامل جبر19877132041252039

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة418.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي مصطفى عبد الواحد شلش19878132041012088

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة417.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيايسر ليث مدحت طه19879112042102006

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة415.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء علي جاسم محمد19880282042062042
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جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة415.0اعدادية ابابيل  للبناتاحيائيمنان محمد تايه ثامر19881112042111024

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة414.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيطيبه ثائر عامر رشيد19882132042117177

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة414.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايه حسن هادي سبتي19883102042115015

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة412.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيعباس جميل لفتة حسن19884142041202031

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة412.0اعدادية الصفا للبنيناحيائيامين عمر صادق محمد19885132041029014

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة412.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيغسق هيثم طعمه محمد حسن19886112042109082

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة412.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسين مظفر عبد هللا عباس19887102041026084

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة412.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيحسن رعد مزيد عبد الكريم19888162041028004

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة412.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمريم جاسم محمود أسد19889132042097047

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة411.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيهدى حامد مشفي ياسين19890152042050141

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة410.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيعائشه خالد زكي علي19891102042091073

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة409.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيزينب حميد حسام حميد19892262042251030

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة409.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيميامي توفيق كاظم نعمه19893132042131053

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة409.0ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتاحيائيفاطمه نجم عبد زيد عوده19894132042087020

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة408.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيتغريد علي حميد زيون19895212042173009

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة407.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيجعفر محمد جاسم محمد19896102041026062

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة407.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيمريم اسماعيل كريم خضير19897102042139030

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة407.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد الرحمن عدي رحومي عبد الغفور19898112041005055

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة407.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيزينب زياد طارق حسن19899112042149029

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة407.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيسجاد حسين ملهاب لفته19900222041046036

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة407.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعمران علي صاحب هادي19901252041052054

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة407.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيتبارك هيثم قاسم رحيم19902132042116009

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة407.0إعدادية الفرقان للبنيناحيائيقتيبه هاشم ناجي حسن19903182041021032

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة406.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسين علي حسين ثاني19904262041048034

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة406.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الجبار عبد الوهاب عبد الجبار حسون19905132041010060

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة406.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيموده جاسم محمد حسين19906132042131052

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة405.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتانيه مهند محمد وحيد19907232042087072

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة405.0اعدادية التآخي للبنيناحيائيجعفر محمد فليح محمد19908242041029011

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة405.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيهدى تحسين سوادي عبد19909132042118284

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة405.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيكرار حيدر هاشم محمد19910112041018107

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة405.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيدينا فالح عبد الجبار عبد الحسن19911142042125014

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة404.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب اركان خميس علي19912212042138076

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة404.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيمالك طارق حسين مجيد19913102042118120

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة404.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيحسن جابر حسين جاسم19914262041059022

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة404.0ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائيشمس ساجد عبد الحميد عبد المجيد19915112042146016
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جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة403.0اعدادية يافا للبناتاحيائيايات سالم طعمه كريم19916132042107016

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة403.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيدانية عصام عبد الفتاح احمد توفيق19917102042100033

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة403.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيليندا رزاق حمود عبد19918292042160161

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة403.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيرغده ماجد شهاده محمد19919132042079015

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة402.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيجعفر عطيه غياض عوده19920222041314009

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة402.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيطيبه خالد ابراهيم جاسم19921212042097082

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة402.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيبراء نصيف جاسم محمد19922112042133009

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة402.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيحوراء ساجد حسين جابر19923152042052018

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة402.0ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائينور الدين فالح حسن عبود19924272041018040

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة402.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيحوراء سامي خليل برهم19925122042087021

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة402.0الخارجيون - ايسراحيائيعلي محسن محمدعلي حميد19926172041402073

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة402.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيجمال علي عبد الحسين هادي19927122041032010

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة401.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمصطفى عبد الحسين صياح علي19928292041003268

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة401.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيسيف الدين سعد زغير رسن19929142041017055

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة401.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيزهراء قتيبه مجيد حميد19930122042087033

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة401.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيسجاد صفاء بخيت عبد هللا19931162041105030

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة401.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعبدهللا صفوان عبدالحميد سليمان19932182041277022

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة401.0ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيمنتظر عادل عبد هللا نومان19933112041204075

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة400.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيرسول محي غافل مظلوم19934272041015019

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة400.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرشا محمد حسن خضير19935112042076051

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة400.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيحنين زياد طارق عبد الحسين19936112042109027

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة400.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيتبارك ماهر محمد عبداالمير19937122042086006

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة400.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيزينب عبد الكريم علك زاجي19938122042102037

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة400.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيياسمين حسن عبد الوهاب عبد الرزاق19939112042192050

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة400.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزينب شاكر محمود قهرمان19940152042054126

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة400.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائياميره علي عباس اسماعيل19941142042086004

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة400.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيزهراء حسين جعفر كاظم19942122042102028

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة400.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيخضر جواد كاظم عبد19943132041250025

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة399.0اعدادية البتول للبناتاحيائيريام عماد هادي مطني19944112042072064

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة399.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيعذراء ابراهيم عباس عواد19945122042098076

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة399.0ثانوية السياب للبناتاحيائيفاطمه محمد غريب علي رضا19946102042077083

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة399.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيخديجه سالم سلطان حاتم19947262042143035

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة399.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائييوسف علي عبد هللا حميد19948142041009095

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة399.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيعبير عالء صباح سليمان19949122042130018

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة399.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيغاده منعم خزعل منصور19950132042080039
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جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة398.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عادل فالح عبد الرزاق19951132041018021

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة398.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيهالة فرقد حسون مرزه19952112042103097

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة398.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيمصطفى عامر علي عداي19953142041017120

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة398.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيعطاء سلمان علوان محمد19954212042137118

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة398.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمصطفى مصير قاسم عبد19955122041007149

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة398.0ثانوية الوركاء األهلية للبناتاحيائيايات احمد عزيز جواد19956132042090001

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة398.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي خالد روكان دوش19957122041007095

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة398.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيمحمد فالح حسن عبد الرضا19958122041025082

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة398.0اعدادية بلد للبناتاحيائيامنه خضير مسلم عبد الرضا19959182042176014

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة398.0ثانوية االسراء المسائية للبناتاحيائيمريم باسم دعير عبد هللا19960132042284041

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة398.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيساره جاسم محمد علي جاسم19961122042105096

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة397.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد فالح جوده المي19962142041016108

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة397.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيحيدر كاظم كريم عيدان19963212041010041

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة397.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيمريم نبيل عز الدين سعيد19964102042101107

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة397.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحيدر شاكر مجيد الزم19965152041071126

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة397.0ثانوية سومر للبناتاحيائيزهراء باسم حسين عبد هللا19966142042072041

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة397.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيايالف عاصف احمد صالح19967102042120014

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة397.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغيداء طالب عبد هللا عباس19968152042046165

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة397.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد عمر ربيع هاشم19969192041114007

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة397.0الخارجيوناحيائيعلي لفته حسوني علي19970142041400060

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة397.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد حميد حسين داخل19971152041011141

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة397.0اعدادية ابابيل للبنيناحيائياحمد عادل جاسم كريم19972132041011003

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة397.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيوائل حمزه عبد الكاظم عباس19973252041156069

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة396.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيمؤمل أزغير مطر حسون19974142041203169

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة396.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيود محمود محمد فاضل عباس19975142042078119

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة396.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيبصائر غازي ريسان عبيد19976222042170015

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة396.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي فالح حسن جاسم19977252041200090

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة396.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيجنات واثق خير هللا حربي19978122042107060

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة396.0اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيابو الحسن حيدر عبد العباس خضير19979252041216001

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة396.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيمريم عالء عبد االمير جاسم19980142042145246

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة395.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيرتاج جمال هاشم الزم19981142042124017

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة395.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيعلي عبد القادر ناظم محمد19982212041270038

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة395.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائينرجس شكري راضي حسين19983152042058097

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة395.0ثانوية سومر للبناتاحيائيدالل حيدر دليل خلف19984142042072031

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة395.0ثانوية الفتاة للبناتاحيائيشيماء قاسم عزت مهدي19985212042175023
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جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة395.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتاحيائيريم عماد الطيف محمود19986182042252011

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة395.0ثانوية المتفوقين االهلية للبنيناحيائيمحمد باسم محمد أمين19987102041057006

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة395.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيمراد اردم شوكت حسن19988202041390085

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة395.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيورود حبيب كاظم خلف19989142042145285

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة394.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد حسين19990112041004080

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة394.0ثانوية حطين للبناتاحيائياسراء سالم حسين كميت19991142042068003

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة394.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيبنين رياض فياض عبد19992152042055018

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة394.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبنين يوسف قاسم جبر19993152042046045

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة394.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيمرتضى حسين محمد علي19994232041256137

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة394.0ثانوية المنار المسائيةاحيائيمنتظر صالح مدلي عوده19995292041150021

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة394.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيمريم وسام كاظم وليد19996122042231092

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة394.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيمجتبئ هاشم فاضل علي19997122041202129

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة394.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيمريم حميد محمد مجيد19998202042282228

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة394.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيرحمه صفاء جميل صالح19999102042111019

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة393.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيزينب امجد عباس بريس20000142042220063

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة393.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي ناصر عطيه جوده20001252041208026

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة393.0مدرسة الحياة االهلية  في تركيا - سكاريااحيائيضي مصطفى عبد اللطيف عبد الرزاق20002132042224001

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة393.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيسما مظفر جالل عباس20003102042137063

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة393.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينرجس مهدي حاتم فالح20004152042048170

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة393.0ثانوية فدك للبناتاحيائيبنين علي محمد شريان20005142042070018

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة393.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيايمن فوزي عبد الكاظم كريم20006112041020013

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة393.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعبد الوهاب عبد الرزاق نجم سمير20007112041029019

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة393.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيحنين عامر صالح مهدي20008132042281043

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة393.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيزيد مصطفى مظهر عبد الهادي20009142041021055

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة393.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيكوثر وليد حميد شالل20010112042080125

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة393.0اعدادية العراقي للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد هجول20011102041005029

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة393.0ثانوية الريف للبنيناحيائيسيف عبدهللا عليوي سليم20012122041029016

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة455.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيامنه ضياء طعمه حمادي20013102052119002

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة444.0ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقيإبراهيم رائد مزبان عبد هللا20014182051136001

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة430.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيمصطفى فائز سالم عبد20015102051205150

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة429.0ثانوية الشهداء المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا ماجد عايش حمود20016192051345006

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة424.0ثانوية الكرادة االهلية للبنينتطبيقيفادي رائد شوكت حنا20017142051178017

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة421.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيموسى زهير حسين جعفر20018132051010081

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة419.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيفاطمه هاني مسلم عبود20019132052100039

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة413.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد جابر20020292051156177
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جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة413.0ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ثائر صالح الدين فوزي20021112051041027

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة407.0إعدادية النضال للبنينتطبيقيمصطفى باسم حسين يونس20022142051014021

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة403.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيزهراء عبد الحسين راضي حشوش20023132052100017

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة402.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيرؤى محمد كاظم مجهول20024112052076012

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة398.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد صباح حسن علي20025162051083114

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة397.0ثانوية زيونة المسائية للبنينتطبيقياحمد ليث سعدي حسين20026142051209008

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة396.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيحوراء عبد النبي خضير عبد هللا20027272052160047

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة394.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيزينب رسول دنبوس حسين20028142052074019

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة388.0ثانوية الخلود للبناتتطبيقيفاطمه كاظم قاسم شوكان20029122052093022

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة387.0اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقياحمد نبيل جمهور مهدي20030212051085006

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة387.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقينور صباح احمد محمد20031132052117058

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة386.0ثانوية المتفوقين االهلية للبنينتطبيقيالفاروق عمر محمد عزيز20032102051057006

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة386.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمحمد صادق حكمت حمادي كاظم20033132051011045

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة386.0الخارجيونتطبيقيجهاد نجم عبد الرزاق كرم20034122051400007

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة386.0ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيرانيا ماجد جويعد حمود20035132052283012

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة386.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيطه عمار صالح محمد20036112051013027

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة386.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيعلي سالم عبد علي حسن20037132051014023

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة385.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيعلي سلطان طالل حاتم20038102051014061

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة384.0اعدادية النور للبنينتطبيقيمرتضى عالوي شعالن كريم20039122051026082

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة383.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيمحمد وسام محمد احمد20040132051030091

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة383.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيميسم مازن حمدي عبد العزيز20041102052120051

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة382.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقياحمد طاهر جودة مطر20042142051012003

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة382.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيتقى خالد طواش مطر20043132052093017

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة382.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمحمد غضبان مردان صيهود20044162051357418

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد عبد الستار حسين عليوي20045102051019106

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقينور خليل ابراهيم وسمي20046142052080031

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0ثانوية الزوراء للبنينتطبيقينورالحسين باسم عبدالرزاق حسين20047142051001053

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة381.0ثانوية فاطمة بنت الحسين للبناتتطبيقيشمس احمد عبد جعفر20048142052096013

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة380.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيمحمد صاعب كاظم عباس20049112051020071

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة379.0ثانوية االصالح المسائية للبنينتطبيقيمنتظر سعيد محسن شبيب20050222051318034

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة379.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيمهند علي احمد سلمان20051142051200158

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة378.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيهاشم ميسر يحيى محمد علي20052102051019134

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة377.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيايه سعد مظهر عبد الهادي20053102052091005

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة377.0اعدادية البسالة للبناتتطبيقينرجس قاسم حاجم فليح20054132052092030

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة377.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمنتظر قيس عبود مهوس20055142051012053
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جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة377.0ثانوية الصمود للبناتتطبيقينبأ رياض ماجد منهل20056142052101026

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة377.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيحسين كاظم هاشم كاظم20057162051061025

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة375.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيدنيا وليد رشيد مجيد20058142052078012

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة375.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيفاطمه صباح عباس عبد هللا20059142052080022

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة375.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيحسن خالد موزان لعيبي20060132051014010

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة375.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيسامي قصي زكي سلطان20061132051029025

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة375.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيمحمود شاكر محمد احمد20062102051155029

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة375.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيابراهيم عالء عدنان عبد الواحد20063162051358002

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة374.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد داود20064112051009083

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة374.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمهيمن عادل جاسم ادعيس20065232051003081

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة374.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمحمد حسين جواد حسين20066162051047131

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة373.0اعدادية أور للبناتتطبيقيمياسه رحيم عناد سباهي20067222052154021

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة373.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيغدير عباس معروف الياس20068122052136013

الجامعة المستنصرية/كلية الطب612.8ثانوية المتميزاتاحيائيمريم طه ياسين احمد20069112042113117

الجامعة المستنصرية/كلية الطب612.7ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء نبيل غازي عزيز20070112042113065

الجامعة المستنصرية/كلية الطب612.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيغيد عباس طعمه جوده20071102042078145

الجامعة المستنصرية/كلية الطب612.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عيسى قاسم20072102041048025

الجامعة المستنصرية/كلية الطب611.8ثانوية المسرة للبناتاحيائيرغد عبد الكريم علي خضير20073112042193016

الجامعة المستنصرية/كلية الطب610.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائياسراء محمد احمد عبد الكريم20074102042078005

الجامعة المستنصرية/كلية الطب609.0ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيسجاد نزار مجيد شلش20075112041045027

الجامعة المستنصرية/كلية الطب609.0ثانوية المسرة للبناتاحيائيزهراء حيدر احمد حسن20076112042193021

الجامعة المستنصرية/كلية الطب608.8ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حيدر عبد الساده عباس20077242041041084

الجامعة المستنصرية/كلية الطب608.4ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيسنا زيد فؤاد مجيد20078142042129038

الجامعة المستنصرية/كلية الطب608.0ثانوية المسرة للبناتاحيائيدانيه دري حسن ناصر20079112042193013

الجامعة المستنصرية/كلية الطب607.9ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيداليا معن ابراهيم يوسف20080102042078048

الجامعة المستنصرية/كلية الطب607.9ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء معين عبد الغني هادي20081112042113064

الجامعة المستنصرية/كلية الطب607.8اعدادية الراية المسائيةاحيائيمصطفى ماهر ستوري ابراهيم20082192041341194

الجامعة المستنصرية/كلية الطب607.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيساره مشتاق صباح محمد20083102042078117

الجامعة المستنصرية/كلية الطب607.7ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد هللا مقداد يونس محمد20084102041002118

الجامعة المستنصرية/كلية الطب607.6إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعمار ياسر عبد الجبار مطلك20085102041205160

الجامعة المستنصرية/كلية الطب607.5ثانوية بابل للبنيناحيائيقاسم رزاق سعيد عاجل20086232041021093

الجامعة المستنصرية/كلية الطب607.4ثانوية المتميزيناحيائيحسين كاظم جواد علي20087112041010043

الجامعة المستنصرية/كلية الطب607.4الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيحسين زيد فؤاد مجيد20088142041046011

الجامعة المستنصرية/كلية الطب607.4ثانوية المسرة للبناتاحيائيمريم حيدر مهدي عباس20089112042193039

الجامعة المستنصرية/كلية الطب607.4ثانوية المتميزاتاحيائيسارة واثق عبد الحسن مشعل20090112042113078
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الجامعة المستنصرية/كلية الطب607.2ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيشهد علي عباس عبد20091122042109104

الجامعة المستنصرية/كلية الطب607.2ثانوية المتميزاتاحيائيزينب فاضل يوسف عبد هللا20092112042113070

الجامعة المستنصرية/كلية الطب607.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائييوسف عبد الستار ابراهيم محمد20093102041002189

الجامعة المستنصرية/كلية الطب607.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيايات علي عدنان حسين20094142042112006

الجامعة المستنصرية/كلية الطب607.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيساره امين احمد مهدي20095102042078113

الجامعة المستنصرية/كلية الطب606.9ثانوية المتميزات - المنصوراحيائينبأ رياض مجيد علوان20096102042078195

الجامعة المستنصرية/كلية الطب606.7ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيفاطمه وليد احمد عبد اللطيف20097102042078158

الجامعة المستنصرية/كلية الطب606.0ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء واثق مجيد محمد20098112042113066

الجامعة المستنصرية/كلية الطب606.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيرقيه احمد هاشم جبر20099272042077038

الجامعة المستنصرية/كلية الطب606.0ثانوية المسرة للبناتاحيائيتبارك علي عامر حسان20100112042193007

الجامعة المستنصرية/كلية الطب606.0ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء مؤيد علي شمه20101142042094070

الجامعة المستنصرية/كلية الطب605.9ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائياحمد توفيق يونس صالح20102102041028013

الجامعة المستنصرية/كلية الطب605.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيفاطمه حيدر كاظم عبد اللطيف20103102042078151

الجامعة المستنصرية/كلية الطب605.8ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيبراء رياض خليل احمد20104102041028044

الجامعة المستنصرية/كلية الطب605.8ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيطه عبد الحميد موسى زناد20105112041045030

الجامعة المستنصرية/كلية الطب605.6ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعلي احمد سلمان حمد20106102041002123

الجامعة المستنصرية/كلية الطب605.6ثانوية المتميزيناحيائيزيد حامد رحيم شريده20107112041010052

الجامعة المستنصرية/كلية الطب605.6ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعلي جعفر خليفة شفيق20108112041050012

الجامعة المستنصرية/كلية الطب605.5ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي رائد محمد عبد الرزاق20109102041048022

الجامعة المستنصرية/كلية الطب605.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيساره علي جواد كاظم20110272042077075

الجامعة المستنصرية/كلية الطب605.2ثانوية المتميزيناحيائيفهد عبيد يعكوب يوسف20111112041010094

الجامعة المستنصرية/كلية الطب605.1ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيسرمد كريم خلف محمد20112102041028079

الجامعة المستنصرية/كلية الطب605.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيبان احمد فؤاد عبود20113112042091008

الجامعة المستنصرية/كلية الطب605.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيايه محمد عبد الوهاب عماش20114102042093003

الجامعة المستنصرية/كلية الطب605.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيُدر مضر عبد المجيد ابراهيم20115102042106008

الجامعة المستنصرية/كلية الطب605.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيطيبه صباح عبد الجليل عبد الصاحب20116162042290059

الجامعة المستنصرية/كلية الطب605.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيساره خليفه جاسم محمد20117102042094039

الجامعة المستنصرية/كلية الطب605.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيعال اسماعيل خلف مطر20118192042383124

الجامعة المستنصرية/كلية الطب605.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمحمد ابراهيم عبد السالم ياسين20119102041002142

الجامعة المستنصرية/كلية الطب605.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيايالف يحيى عيال جياد20120112042081003

الجامعة المستنصرية/كلية الطب605.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيمصطفى جميل حاتم فرهود20121122041006047

الجامعة المستنصرية/كلية الطب605.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيلمى حسن محمود مفلح20122112042076148

الجامعة المستنصرية/كلية الطب605.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه محمد فاضل حمادي20123142042111211

الجامعة المستنصرية/كلية الطب605.0ثانوية بغداد األهلية للبناتاحيائيسارة عالء فاضل عباس20124112042107008

الجامعة المستنصرية/كلية الطب605.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيرانيا ناظم معجل عبد هللا20125102042078063
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الجامعة المستنصرية/كلية الطب605.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمصطفى عمار جعفر صادق20126102041028171

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.9ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيسميه حماد رجه حمادي20127102042100069

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.9ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء عقيل هاشم محمد20128112042113063

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد الكريم حيدر عبد الكريم عبد الرحمن20129102041002094

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.7ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيابو الحسن رافد مانع عبد الحسن20130112041045003

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.2ثانوية المتميزاتاحيائيود رائد حسن عبد القادر20131112042113154

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائياساور عالء مهدي صالح20132112042080002

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيزهراء عالء ياس خضير20133112042121033

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0اعدادية العزة للبناتاحيائيذكرى محمد حسن محمد علي20134122042118020

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيشهد علي صالح حسين20135212042098141

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0اعدادية الصفا للبنيناحيائيعبد الملك يونس عمار حمد20136132041029039

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيغدير محمد محسن قحط20137112042105101

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيعبد هللا عمر عادل عيسى20138212041011052

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيعال محمد علي حسن20139102042090080

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائياحمد حميد احمد ياسين20140212041009011

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيشمس حسين علي شكر20141142042129039

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيشيماء سعد حسن بدن20142152042046141

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائياحمد فارس نوار احمد20143102041028020

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيحوراء سالم جابر كاطع20144222042204055

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0اعدادية بغداد للبناتاحيائينور رياض جاسم محمد20145102042117114

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيحرير حيدر فخري هادي20146142042112023

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيفرقد عباس عبعوب سيد20147152042044169

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائياسيل منير غافل احمد20148112042133003

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيغدير محمد عبد هللا حمودي20149142042111189

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيمريم حكمت احمد عبود20150212042117044

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائياماني باسم راضي فرحان20151112042081001

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيهبه ماجد محمود محيميد20152102042110114

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمصطفى ثامر علي محمد20153232041019171

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0ثانوية سارة للبناتاحيائيزهراء ابراهيم سمين احمد20154212042123026

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشادن محمد عدنان هاشم20155102042115081

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد مجبل حسون20156102041025008

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد الرحمن جاسم كامل ظاهر20157212041014069

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيطه ايهاب طه ياسين20158102041002076

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد نجدات مرعب عبد الرحمن20159102041019138

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائينوران سامي حامي عباس20160222042417088
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الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيعبد هللا هشام شهيد اسماعيل20161282041006084

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائينور عبد الرزاق عمران موسى20162102042090117

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمصطفى وسام نيسان عباس20163192041114110

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيابراهيم معتز خزعل مرعي20164102041028007

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0اعداية المعراج للبناتاحيائيدانيه هيثم كاظم حمادي20165102042113030

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائينور الهدى ابراهيم خضير معيلي20166112042114108

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائياحمد امجد صفاء الدين بهاء الدين20167122041006002

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحيدر عدنان احمد علي20168142041021049

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0ثانوية تدمر للبناتاحيائيدعاء محمود فريح حسين20169212042131002

الجامعة المستنصرية/كلية الطب604.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيهديل عمار صالح مولود20170102042116053

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.9ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحمزة ياسين عبد الجبار خلف20171132041020053

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.9ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيصفيه احمد خليفه متعب20172142042129041

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.9ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمجتبى محمد حسين عبد علي20173122041001082

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.8ثانوية المتميزاتاحيائيعسل فارس علي حمادي20174132042108077

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.8ثانوية المتميزاتاحيائيميس احمد محمد عبد هللا20175112042113134

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.7ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمحمد عبد هللا مسعود عباس20176102041028136

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.7ثانوية المتميزاتاحيائيموج جبار فارس فرج20177112042113132

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.7ثانوية المتميزيناحيائيحسنين علي عبد الحسين راجي20178242041041027

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.7ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيطارق مروان طارق حسين20179102041028082

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.7ثانوية المتميزيناحيائيزين عباس مهدي عبد الكريم20180112041010055

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيساره غسان غازي العيبي20181132042121123

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.6ثانوية المتميزاتاحيائيسارة كاظم عبد الشهيد كاظم20182112042113076

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.6ثانوية المتميزيناحيائيعباس حيدر حميد صالح20183242041041050

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.4ثانوية المتميزاتاحيائيقطر الندى احمد جواد شمخي20184132042108088

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.4اعدادية الحريري للبناتاحيائيسماء عبد الجبار عبد االمير حاتم20185132042117158

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.4ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيعباس رائد حمود حتاي20186142041010050

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.4ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد الصادق جعفر نايف علي20187152041012075

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.4ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمة حازم محمد ميران20188142042094120

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.4ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعلي سعيد عليوي براك20189212041020031

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائييوسف جواد يوسف جلوب20190142041007129

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.4ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا علي خالد حاتم20191282041026021

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.4ثانوية المتميزاتاحيائيمريم عباس علوي صغير20192242042084078

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.3ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيعبد الهادي حسين هادي حسين20193132041054023

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.3ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء زهير محمد عباس20194142042094064

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.3ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء كاظم حسن علي20195122042109064
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الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.3ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمؤمل عبد االمير عبد الواحد فليح20196122041001080

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.2ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيحنين علي ابو كذيله زامل20197152042057018

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.2ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزهراء فالح عبد الهادي سلمان20198102042078086

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.2ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيغسق حيدر حمزه عباس20199142042129049

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.1ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد وسام جاسم صكبان20200142041007099

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.1ثانوية الفراقد للبناتاحيائيآية جبار حسين جواد20201212042148004

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.1ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيبدور علي حسين عبود20202122042109017

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.1ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء محمد مهدي حسين20203122042109066

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرحيق بهمان جمعه حسين20204212042140083

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيرفل عبد الرسول علوان كاظم20205142042134059

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمريم علي ثجيل عيدان20206152042054243

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية النجاة للبناتاحيائييقين علي صالح نشعان20207152042042113

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيشهد نعمه جياد عباس20208122042102051

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزهراء يحيى صبيح مزعل20209142042078044

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيسجى ثامر نعيم حسين20210222042175161

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيبان سلمان خلف وزير20211262042120029

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية األمل للبناتاحيائيتبارك علي محمود علي20212112042065038

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيفاطمه صالح كاطع كاظم20213122042094204

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيميمونه ياسين علي موسى20214142042112075

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائينور الهدى محمد فاضل عليوي20215262042087141

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيغدير علي عبيد خلف20216142042111188

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية حطين للبناتاحيائيمريم قحطان عدنان اسماعيل20217102042079036

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزينب محمد طالب جبر20218222042421069

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد صالح حميد عبد20219102041013132

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائياحمد حسين رشيد جاسم20220212041009009

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيطيبه محمد رحيم حسن20221132042118185

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيجيهان عدنان جميل جسام20222212042146014

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية الجبل للبنيناحيائياحمد منذر ابراهيم علي20223212041036008

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية السياب للبناتاحيائيفاطمه دلي حمود محمد سعيد20224102042077082

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيمريم حسين عبد الكاظم مناتي20225122042094232

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء اسعد جاسم محمد20226212042138066

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيثناء سالم احمد عواد20227102042119018

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيزهراء مثنى ابراهيم اسماعيل20228212042094063

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية المسيب للبنيناحيائياسامه حمزه كاظم عراك20229232041009007

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم عوده قاسم20230222042141130
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الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيغاده اركان غني كريم20231142042197014

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية جرير للبناتاحيائيمريم مؤيد جاسم سمير20232122042089078

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيقنوت صبيح حسن محمد20233142042093064

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية جرير للبناتاحيائينور عالء عيسى طاهر20234122042089093

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيزينب ليث علي حسين20235112042105067

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد عدنان فاضل حمزه20236242041010125

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائيفرقان رياض كاطع قاسم20237282042077030

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيشمس عبد الكريم ولي حسين20238212042098135

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيياسر مصطفى مقداد جمعه20239142041010091

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائينوران عالء فريد عبد الزهره20240142042103060

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعبد هللا احمد اسود محمد20241192041001055

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية حطين للبناتاحيائيسماء باسم عبد المجيد محمد علي20242102042079016

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيزيد وليد مد هللا محمد20243102041013053

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيهاله طه مصعب فياض20244192042189204

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية يافا للبناتاحيائيحياه احمد محمد ناصر20245242042117076

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيغاده عمر خطاب توفيق20246212042185053

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائياحمد سرمد ثابت احمد20247102041028018

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيبنين مهند محمد حسن مهدي20248122042094054

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزهراء عبار ابراهيم كطان20249142042133031

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد علي عباس مصطفى20250172041028187

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيهشام طارق محمد حسين20251202041048190

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائينور الهدى عصام عوزان كاظم20252222042417083

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيعباس رافع محمد جميل20253212041026022

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيمروة جواد كاظم علي20254142042076118

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب حسين حليم مطرود20255222042135118

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائيحنان محمود رشيد عبود20256192042306005

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمؤتمن عثمان سعد سليمان20257212041022043

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيكوثر احمد صالح عوده20258102042107033

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية نوح للبنيناحيائييوسف محمد سلمان دايح20259212041053067

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيبشرى اسعد كامل حمودي20260102042119013

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيانفال ابراهيم عبد الرضا ياسين20261132042071014

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيبنين اثير محي كاظم20262222042143049

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيفاطمه احمد عبد عباس20263102042100087

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمصطفى نبيل عبد زيد عبد الكاظم20264242041076126

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائياحمد شهاب احمد فرحان20265232041001003
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الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيسرى حسين محمد علي20266262042108067

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيريام سعد خليل ابراهيم20267102042095031

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعمر احمد عبد المحسن حسن20268192041114072

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمرتضى ناهي طحيول رميله20269292041005146

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزينب رياض عبد علي ساجت20270222042412042

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعمر سعد غانم محمود20271212041009177

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيزهراء حسن عيسى جواد20272122042231041

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية طيبة للبناتاحيائينور محمد مهدي داود20273132042116042

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيغدير رياض جياد صالح20274122042094186

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية النضال للبناتاحيائيغدير عمار احمد ياسين20275102042102028

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائياحمد حاجم حسن علي20276212041001005

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيعلي زاهر عبد السادة راجي20277232041289033

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيسجاد عبد عويز رعد20278262041012054

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيحسين علي اجخيور ازغير20279222041359014

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيغاده عقيل عبد علي كاظم20280292042065057

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية االمين للبنيناحيائيحسن محمد نايف احمد20281102041018004

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيفاطمه عواد سلطان صالح20282212042264017

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية جرير للبناتاحيائينور الهدى حيدر علي عبد20283122042089090

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية جرير للبناتاحيائيزينه سعد مهدي احمد20284122042089059

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيدانيه هشام حامد جاسم20285222042204067

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيأيوب مصطفى خليفه حسن20286182041119003

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي حسن طعمه حمزه20287222041053112

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيفرح احمد جعفر كاظم20288262042102117

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينه فؤاد عبد هللا سويدان20289102042095033

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه الزهراء ستار لفته علي20290272042060243

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائياسامه سعد سلمان ثويني20291222041307223

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمرتضى حامد نور عبد20292242041008112

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية السياب للبنيناحيائيحسن خلدون عبد عون عبد علي20293132041030017

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي طارق ظاهر مير حسين20294152041011109

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه ستار ساري محمد20295142042111201

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائياسماء عبد الرزاق صبار عبيس20296112042104005

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيماية احمد غيدان خلف20297212042095049

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيطيبه غالب علي جبر20298112042080097

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين جميل حميد عبود20299272041014057

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيمها اياد فيصل نجم20300102042139034
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الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيمالك سعد صادق لفته20301212042160039

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيرفل صدام حسين محمد20302212042292039

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيبالل غني جاسم محمد20303102041013033

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعون ايوب خلف عبودي20304142041028093

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية فدك للبناتاحيائيتبارك حيدر حسن عوده20305142042070022

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيعال شرشاب عبد حسن20306222042207062

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائياحمد عبد االمير كاظم محمد20307102041013014

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية عدن للبناتاحيائياميره ماجد محمد حمزه20308132042106004

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية النجاح للبنيناحيائييوسف محمد معتوك محمد حسن20309142041027076

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي ثعبان جاسم حسين20310212041002087

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الهدى نصير رحيم حميدي20311152042046244

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيفدك محمد حسن ديوان20312142042193074

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحسين سمير صفر علي20313142041021041

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية العزة للبناتاحيائييقين عبد المنذر جبار حبيب20314112042060034

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية ذو النورين للبنيناحيائياحمد قتيبه صالح حسن20315112041019006

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيفاطمه عامر عبد الخالق محمد أمين20316212042142045

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيزبيده حيدر عبد الرسول جاسم20317312042047093

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعمر حازم عباس كنهوش20318102041019103

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيايه عبد الكريم رضا عبد الكريم20319142042134021

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائياباذر حربي محمد نعيمه20320292041002001

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب صالح كاظم خلف20321112042076087

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائينبأ صابر طلب محمد20322142042196111

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائينور فالح جاسم حمادي20323142042067135

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعبد هللا مهند عبد دشر20324162041060056

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمصطفى ضياء مرسول حسن20325142041021139

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيزينب علي نعيم محمد20326122042087038

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيوسام حافظ رشيد مطلك20327102041048041

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيعمر حازم غني مطرود20328212041282080

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعباس غالب مير حسين حسن20329152041071191

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيمصطفى رياض عدنان هراط20330102041155025

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0إعدادية الفرقان للبنيناحيائيحميد عباس رشيد صالح20331182041021017

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيدعاء محمود علي حسين20332192042229031

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيمرتضى محمد جياد مظلوم20333262041155061

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيعلي هواري عبد فشاخ20334222041019134

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعباس سالم علي معالن20335222041036163
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الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد مازن عادل حماد20336192041114097

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيمريم سعد حسن داود20337102042137084

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائييوسف مهند جبار سرور20338132041001106

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايالف نوح محسن حمود20339142042111034

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيفاطمة باسم عباس كنهوش20340112042103069

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيموسى احمد جواد كاظم20341142041011165

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيدعاء هللا حسن عباس علوان20342142042117020

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيعبد هللا عمر كاظم خضير20343212041059032

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرسل سعدي حاتم عبد20344142042111090

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيمحمد حسنين عيسى عمران20345232041075020

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائينور وليد حميد شراد20346222042141251

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي احمد محمد عمران20347272041005091

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعامر اسماعيل داود سلومي20348212041005062

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيسجاد عباس محمد جالل محمد صالح20349102041028076

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائييقين علي ادعيم اخضير20350152042053079

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيزهراء محمد ياسين احمد20351232042094029

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيعبد هللا مهيمن ازهر قاسم20352122041006019

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية جرير للبناتاحيائيساره محمد عبد الصاحب باقر20353122042089062

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيمالك جليل كاطع محسن20354152042042092

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيآيات زهير هاشم عزيز20355232042115016

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب احمد محمد فرج20356132042097023

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزينب عالء يحيى محمود20357212042145082

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيرانيا لقاء عبد الهادي حمد20358222042323099

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيرسل ابراهيم عبد الجليل محمد20359112042126015

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية بلد للبنيناحيائياحمد شحاذه حمزه توفيق20360182041006006

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيرسل علي جواد حنو20361142042139013

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيتبارك اسماعيل غايب عبد هللا20362142042149010

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيمنار طارق علي سالم20363122042107207

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيمعاذ عواد مراد محمد20364212041036039

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزينب خالص غضبان جاسم20365212042140116

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعلي سمير برزان ندا20366192041020043

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيجعفر شريف شخير جبر20367222041002046

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعباس ابراهيم عرمش حسين20368222041053089

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائينور نعيم شعالن محمد20369132042100123

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايه سعد كاظم لعيبي20370132042094004
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الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيمحمد باسم مجيد حميد20371212041088043

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيمسره ماجد صالح الدين توفيق20372142042196091

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية بغداد األهلية للبناتاحيائياسراء علي عبد الرحمن كريم20373112042107001

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية الضحى للبناتاحيائينور الزهراء حميد غني حميد20374122042121034

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيطه ياسين حسن عليوي20375262041012065

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيرشيد ناظم رشيد محسن20376192041095034

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه سعيد معيوف نعيم20377242042220632

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيضحى علي خزعل فعل20378132042111070

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية المعارف للبنيناحيائييوسف ابراهيم عبد السالم خليل20379112041005114

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية البشير للبنيناحيائيمحمد احمد ناصر خليل20380142041036035

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمآب علي خلف جعفر20381132042117212

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيام البنين علي نصيف عبيد20382142042093008

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائينبأ اسماعيل خليل حمزه20383212042137147

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد حامد صبري عباس20384112041018115

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعبد الكريم عبد العظيم عبعوب احمد20385212041007067

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية النضال للبناتاحيائيفرح علي ابراهيم محمود20386102042102033

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمريم علي ناصر جحيف20387152042057065

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيايات فرقان محمد رضا عزيز20388122042107018

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيتبارك عبدالستار عبد صالح20389122042082006

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعمر سمين جليل مولود20390212041009178

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيحيدر حسين متعب هزاع20391192041041022

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية النضال للبناتاحيائيسارة حيدر عبد هللا احمد20392102042102022

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيرقيه قاسم وحيد عطية20393122042094101

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية بغداد للبناتاحيائينبأ يحيى فارس موسى20394132042070230

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية عفك للبنيناحيائياركان عادل جايش جاسم20395242041011010

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائينبا محمد علي طالب20396232042126081

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء عبد الساده عزيز ماضي20397132042118119

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيطيبه عبد القادر عبد الرحمن عبد الرزاق20398132042121156

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب عليوي مطشر حنوان20399232042271385

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعلي رشيد عدنان رشيد20400212041001051

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيهدير عبود حبيب عبد20401142042193101

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيهاجر ابراهيم احمد علي20402232042128081

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية فدك للبناتاحيائيحوراء صادق محمود كعيد20403212042156022

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسرور علي نعمه شهاب20404142042111154

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيايه ثابت خليفه حسين20405192042178012
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الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيجنة كمال حسين قنبر20406202042114026

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد حسان نوري محمود20407102041019121

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائينوران ليث علي طالب20408102042090122

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيطيبه جبر جاسم صالح20409232042131062

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيرغده خليل ابراهيم حسين20410322042020025

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحسناء موسى حرب كاظم20411162042165107

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيحسين عبد حسن معرب20412152041007030

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد محمد عبد الكريم ياور20413132041010010

الجامعة المستنصرية/كلية الطب603.0ثانوية ربيع بغداد األهلية للبنيناحيائيحسن علي منذر يونس20414132041051009

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.9ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيافنان محمد عبد الدائم اسماعيل20415102042100010

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.9ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر مطر عطب20416222042421046

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.9ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد وسام مجيد جابر20417142041007100

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.8ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائييسر غزوان عباس علي20418142042112093

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.8ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمحمد ارشد عبد الجبار عبد هللا20419102041028124

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.8ثانوية المسرة للبناتاحيائيساره كاظم نعمه ادريعم20420112042193024

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.8ثانوية المتميزاتاحيائيتسنيم بكر صديق سعيد20421132042108020

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.8ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعمر ايمن محمد حسين20422132041020131

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.8ثانوية المتميزاتاحيائينبأ نشوان السالم علي مخلف20423112042113140

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.8ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيسجاد مهدي علوان خريبط20424112041045026

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.8ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعبد هللا عاصف عبد هللا حمود20425272041029048

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.8اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيآمنه امير موسى جاسم20426232042271002

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.8ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيطه اياد احمد جمعه20427142041010046

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيبان نصير خضير عباس20428122042109015

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.8ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد محمد عبد الكريم حبيب20429132041020023

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.8ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف علي ناصر حسين20430132041020201

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيغدير علي حسن فليح20431132042121163

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.7ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيحسن عبد الرزاق صالح اغليم20432142041010028

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيدانيه مجيد حميد صاحب20433132042121060

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينبأ محمد لطيف خير هللا20434132042121223

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.7ثانوية المسرة للبناتاحيائيهاله هيثم صالح بدر20435112042193047

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.6ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيذو الفقار رياض محمد حسن20436102041028066

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.6ثانوية المتميزيناحيائيعلي موفق محمد غريب20437132041016080

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.6ثانوية المتميزاتاحيائيموده علي حسين عبد الرسول20438132042108107

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.6ثانوية الذرى للمتميزيناحيائياحمد قصي هادي رؤوف20439272041029009

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب عالء عباس ثويني20440132042121113
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الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيكرار حيدر هاني حميد20441122041001077

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه راشد عيسى كريم20442132042121172

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.6ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد علي محمد حسن20443142041007093

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.6ثانوية المتميزيناحيائيحمزه خيون حسن محمود20444112041010044

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.5ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيياسر محمد علي عمران20445132041020196

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.5ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيصالح عبد القادر اسماعيل ابراهيم20446132041020075

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.5ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمصطفى رحمن عباس عوده20447232041047096

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.5ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيزيد علي عبد الحسين علي20448102041028072

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.5ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيالحسن علي عبد االله محمد20449102041002030

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.4ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد الرزاق عبد الرحمن رشيد اسماعيل20450102041002090

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.4ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيزينب صالح الدين محمد مارد20451142042129033

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.4اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفاطمه الوليد خالد دايخ20452102042115105

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيحوراء عباس حنش كاطع20453132042121053

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.4ثانوية المتميزاتاحيائيرانيا رفاع سلمان زامل20454112042113038

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.4ثانوية المتميزاتاحيائيغدير علي كاظم لفتة20455132042108080

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.4ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيأيه علي عيسى عباس20456142042112002

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.4ثانوية المتميزاتاحيائيبنين فالح حسين كاظم20457112042113023

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.4ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد فؤاد قحطان وحيد20458132041020164

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.3ثانوية المتميزيناحيائيامير علي جاسم حمد20459132041016014

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.3ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعمر رباح حميد حسين20460132041020133

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.3اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد حازم رسام غضبان20461142041022081

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.3ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيسلمى عمار حسان رضا20462122042109095

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.3ثانوية المتميزاتاحيائيرهف فالح هاشم راضي20463132042108038

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.3ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيشهد حسن علي حويلي20464292042076020

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.3ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيسجاد صباح عباس رشيد20465132041037043

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرقيه محمد قاسم عبد الكريم20466132042121079

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.2ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيرؤيا هشام قاسم محمد20467102042100043

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمريم وليد خالد جاسم20468272042077119

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.1ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيعال صادق فليح علوان20469122042109113

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.1ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمصطفى علي حمزه جاسم20470292041020034

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين عهد شاكر محمد20471222041036094

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيغيث رياض حسين جاسم20472122041022077

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد شاكر حميد حنيوش20473112041049077

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية البيان للبناتاحيائيطيبه عبد الرزاق جواد كاظم20474102042096051

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية السندباد االهلية للبناتاحيائيزهراء مهند صادق محمد ابراهيم20475102042085004
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الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيرائد احمد عبد الرزاق سلمان20476102041019052

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمصطفى حامد عبادي عبد علي20477272041014248

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيايمان جميل عمران موسى20478212042104004

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية جرير للبناتاحيائيهاجر ستار عبدالصاحب كمبار20479122042089096

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية البدور للبناتاحيائينور حسن خضير منصور20480232042085022

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد دهام محمد دهام20481102041019124

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد خالد محمود سلمان20482182041006137

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثاتوية المتميزيناحيائيمحمد نمير كريم عبد20483262041040050

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيتبارك رائد ردام جواد20484112042073018

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيايه علي حماد عباس20485122042114010

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيزينب عبد الكريم حسن علي20486132042117132

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائينور الهدى حيدر كريم محمد علي20487132042091125

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيحيدر علي زماط ياسر20488262041203026

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائيزهراء هادي صالح محمد20489122042103018

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيزينب خالد احمد فاضل20490192042229048

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيفاطمه محمد رفعت عبد الجبار عبد الرحمان20491142042095065

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيحوراء عبد هللا جمعه عبد هللا20492212042293023

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيفاطمه قاسم محسن ناجي20493142042097043

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيامنه عبد الكريم عباس حسين20494142042190006

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائياسيل عماد اسامه عبد الرحمن20495132042100004

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيتقوى وليد بدر حمادي20496122042106021

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيعثمان احمد مهيدي صالح20497192041010031

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيكرار حيدر محمد حسن20498222041058101

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن صاحب هادي سلحب20499262041209111

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية سارة للبناتاحيائيعائشه نادر اسماعيل محمد20500212042123041

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرهف عادل عباس بنيان20501232042142124

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيرسل احسان عبد علي دحام20502222042414081

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية شفق للبناتاحيائيفاطمه كامل عباس كشول20503202042145031

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيفراس ماجد سعدون جاسم20504112041026113

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيإبراهيم أمجد جاسم محمد20505102041043001

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيتونس علي عبد كاظم20506232042094012

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيحسناء علي كاظم حميد20507232042117054

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيمصطفى ندى محمد موسى20508192041356066

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيأيه فرحان كريم مشجل20509152042047007

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيالزهراء علي صيوان كريم20510222042135013
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الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائياحمد ثامر عبد االمير سلمان20511122041030002

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيشمس رياض محسن نجم20512112042067081

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمينا مؤيد خليل ساجت20513142042078104

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيحسين عدنان أحمود جاسم20514142041050007

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاجر سالم مجيد مجلي20515142042140139

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعباس غزاي عناد مجيبل20516222041051057

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيجمانه حسين هاشم علوك20517212042145030

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيالحوراء زينب عبد الرضا خلف علي20518222042135012

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيدانيه احمد سلمان محمد20519142042133016

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيميس خالد مكي مهدي20520132042080059

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيزهراء هيثم فاضل عبد20521142042135018

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزهراء علي مهدي عبدالصاحب20522182042275041

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمصطفى عالء عويد بدع20523112041049099

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيامجاد محمد عبيد عوده20524262042144011

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمينا مازن محمد حسن20525142042078105

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائينبأ سالم ياسين صالح20526142042067125

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيزهراء موفق هادي مهدي20527132042117125

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيوالء محمد عنزان خلف20528212042178289

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيطيبة احمد محمود اسماعيل20529262042120155

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيشروق حامد جبار غيالن20530152042040091

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيبنين جاسم كريم جاسم20531122042114012

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيرغد جاسم عبد محمود20532122042106042

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمهيمن علي محمود محمد20533102041048039

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم مهدي ابراهيم20534182042236096

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد حايف زعيل20535192041111016

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمد فؤاد حمدي بكر20536102041014066

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيعلي كامل معروف جاسم20537212041034069

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيمحمد عبد علي كامل خيون20538222041021167

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيخضراء حسين طه مسعود20539142042066031

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية هند للبناتاحيائيورود احسان داود عباس20540112042079078

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيمحمد علي اركان معيدي عكال20541222041077174

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيسجاد حسين علي نعيم20542292041005060

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيسامي حارث احمد وهيب20543212041007049

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمريم نجم عبد كريم20544132042086106

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعباس علي دهروب حميد20545262041054023
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الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد عالوي عويد حمادي20546102041026212

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيشيماء ابراهيم فالح حسن20547262042083060

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية يافا للبناتاحيائيفرح حسين عبد العزيز حسين20548132042107120

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيسوما سامان رمضان كاكل20549202042398019

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد العزيز كريم20550232042117144

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائياسراء محمد ناصر حسون20551112042062004

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيطيبه عماد محمد عواد20552212042290073

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيكرار عدي عبد علي حميد20553142041022072

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيمحمد صالح عبد ابراهيم20554112041156088

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيزينب طالب عبد الرضا عبيد20555142042105031

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيدانيه طالل عبداللطيف حسين20556192042246037

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيفاطمه حسين فالح عريبي20557282042065069

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيضحى نشأت فيصل لفته20558142042140096

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم صبار20559262041209188

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيرقيه رعد مهنه حسن20560152042060005

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيروان خضير عباس عبد20561112042062036

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيسارة رافد كاظم عباس20562142042196050

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيجنه ابراهيم حامد فتحي20563192042383049

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمنتظر رعد هاشم عبود20564222041001122

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0الخارجياتاحيائيمريم ايمن جليل ابراهيم20565212042401102

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيدنيا اسامه عبد الرزاق عبد الجبار20566132042100032

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيوالء محمد زغير ممدوح20567142042145287

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية عشتار للبناتاحيائينور الهدى عمر احمد ابراهيم20568112042086076

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائييونس احمد خضر محمد علي20569202041399049

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيزينب سعد داود سلمان20570262042108055

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيمؤمل مشتاق محمد حبيب20571222041046066

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيايات صباح حسون مجيد20572132042131006

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الحرية للبناتاحيائينور شهاب احمد عبد الهادي20573122042107223

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيماريه مظفر بالسم ياسين20574102042090087

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيديار سعد كامل هاشم20575142042067045

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية المتميزيناحيائيامجد غسان صالح شهاب20576132041016012

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيريم عبد السالم محمد محمود20577312042067015

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيمريم مازن حميد عبد المجيد20578112042106087

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية فدك للبناتاحيائيضحى جبار محمد مهدي20579212042156052

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيام البنين محمد احمد محمد علي20580122042100005
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الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد عايد عبد علي جبر20581262041012137

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيفاطمه فاضل هادي مكي20582112042080116

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه سليم رشيد حميد20583122042090088

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرنده عدنان مخيلف موله20584132042118093

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائينهى عبد الرحمن عجيل كوتي20585222042412088

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي عدنان مخيلف حزام20586142041012023

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية عتبة للبناتاحيائيزينب فرحان جاري عناد20587212042167019

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيهديل احسان هادي محسن20588142042111281

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عويش مشري20589222041093053

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيرحمه وقاص سعد مجيد20590212042235007

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائييقين ياسين خضير فاضل20591192042316044

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية سيناء للبنيناحيائيمصطفى جوهر امير سلمان20592132041019020

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائينرجس قاسم محمد فدعم20593222042311089

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيايالف اياد غازي صالح20594132042117029

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيكاظم علي ياسين مصطفى20595172041228033

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا سرود عبد هللا محمد20596202041001117

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيغدير بهجه محمد حسين20597142042111187

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيصفا عبد الجليل علي عوده20598112042105087

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيوالء رائد عبدالحسين ناصر20599192042246124

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية المتميزاتاحيائيرغده ياسر داخل رشيد20600132042108032

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب قحطان صبيح كريم20601262042148024

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء حيدر مصطفى داود20602142042111113

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمرتضى ميثاق حسن جوامير20603212041052119

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيسجى كمال عبد الزهره طعمه20604112042106055

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعبد المجيد حارث رمضان مجيد20605192041020038

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيفيصل حازم غني مطرود20606212041055063

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد ثاير مشهد شجاع20607212041005127

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيسجى عدنان قاسم ليلو20608112042215187

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيكرار جمال كرم ماهور20609282041001086

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحيدر عماد فرج منصور20610262041012046

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيرشا حيدر عدنان علي20611212042170044

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية البتول للبناتاحيائيرقيه ماجد عابد نصار20612112042072058

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمنتظر مهدي احمد جاسم20613142041022098

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعمر خالد حامد عباس20614192041011088

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيايمان سعد مظلوم حسن20615102042097008

صفحة ٥٨٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد هللا حسين سلمان حسين20616102041020097

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيفاطمه خالد ياسين عبد الرحمن20617322042029048

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيفرح مازن خضير ابراهيم20618122042096028

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية تدمر للبناتاحيائيرقية ماجد حمد خميس20619212042131005

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي قاسم علي كريم20620272041005112

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمصطفى فتيان مهدي نهير20621222041035288

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيعذراء محمد عباس حسن20622142042111180

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيغدير احسان علي حسين20623262042083069

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائينور اسعد عبد الصاحب علي20624182042236123

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية المتميزيناحيائياحمد عصام علي حسين20625112041010011

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيبتول احمد علي موسى20626142042069008

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزينب حسين علي محمد20627122042112112

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيياسر عمار تركي بدر20628212041263016

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائييقين سمير حمزه جاسم20629262042108118

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيسماء نوار جليل هاشم20630132042121134

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية حطين للبناتاحيائيبان عبد الوهاب عبد الرزاق محمد20631102042079005

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيهيا علي صالح عباس20632152042054314

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائينور ايهاب ناجي عباس20633132042075041

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيفرح مازن عباس فاضل20634102042117087

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيعلي ثامر خليفة محمد20635212041059035

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيسجاد قاسم بلشان كاظم20636122041025037

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية هند للبناتاحيائياغادير عرفان عبد الرحمن عباس20637112042079005

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعلي رسول كاظم عباس20638232041008112

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيفهد صالح محمد محمود20639192041009229

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفاطمه علي حسن مسلم20640102042115107

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيساره ظاهر عبد العزيز طاهر20641212042139114

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيفاطمه محمود علي منصور20642212042093072

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيريم محمد رضا عبد العزيز20643142042125020

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الفوز للبناتاحيائينسرين صادق عبد كاظم20644122042094269

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسجى سالم علوان جبر20645142042111152

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء نبراس نمر محمد20646142042196047

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيفاطمة ذياب هاشم عباس20647102042109071

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائياحمد كاظم ريسان كانوص20648142041011015

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائياالء جاسم طاهر عبد هللا20649222042141022

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيدعاء حسن هاتو جويعد20650142042225093
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الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيصفا حيدر عبد هللا جاسم20651242042124127

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيعبير عادل كاظم جواد20652122042093035

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائياحمد عباس حسون سهيل20653112041042010

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية العزة للبناتاحيائيبنين صادق طعمه سفيح20654122042118010

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيسدره محمد فائق اسماعيل20655322042029038

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيسعيد محمد صالح محمد20656192041009115

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيا-انقرةاحيائيرحيق معتز عبد الحميد عارف20657132042226004

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيميس علي سلمان محمد20658102042100115

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية القناة للبناتاحيائيحنين نصير جمعه ريس20659132042072026

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية المتميزاتاحيائينور عبد االمير سامي عبد االمير20660142042094162

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعبد الرحمن ياسين غفوري حسن20661112041026077

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيهاله محمد جابر عسكر20662222042135236

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيمريم علي خميس عابدين20663222042141217

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي سعد كاظم عبد حسن20664122041030097

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيرحمه ريسان خلف محمد20665272042086012

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيعلي حسن ابراهيم ياسين20666152041013048

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية بلد للبنيناحيائيحسين منتظر عمار مهدي20667182041006050

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائييحيى عبد المهدي مطهر فرهود20668222041031159

الجامعة المستنصرية/كلية الطب602.0ثانوية فرج هللا  االهلية للبناتاحيائيسفانه حاتم مظلوم محمد20669232042155029

الجامعة المستنصرية/كلية الطب601.9ثانوية الجواهري للبنيناحيائيبراء الدين عمار حسن حسين20670212041020008

الجامعة المستنصرية/كلية الطب601.9ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائياحمد لؤي باسل سعيد20671102041028022

الجامعة المستنصرية/كلية الطب601.9ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائياحمد ابراهيم حسين حميد20672122041001003

الجامعة المستنصرية/كلية الطب601.9ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائياحمد اثير رشيد سعيد20673102041002010

الجامعة المستنصرية/كلية الطب601.9ثانوية المتميزاتاحيائيمالك هيثم محسن صفوك20674112042113128

الجامعة المستنصرية/كلية الطب601.8ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيابراهيم احسان محمود عباس20675142041010001

الجامعة المستنصرية/كلية الطب601.8ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيسدن بسام حمزه جلوب20676142042129037

الجامعة المستنصرية/كلية الطب601.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزهراء محمد عبد طاهر20677102042078088

الجامعة المستنصرية/كلية الطب601.8ثانوية المتميزيناحيائيبكر مهند احمد جبر20678132041016022

الجامعة المستنصرية/كلية الطب601.8اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء صادق جعفر كاظم20679132042131029

الجامعة المستنصرية/كلية الطب601.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمرتضى محمد رشيد لفته20680122041001114

الجامعة المستنصرية/كلية الطب601.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيالكوثر معتصم غازي حسون20681272042077009

الجامعة المستنصرية/كلية الطب601.8ثانوية المتميزيناحيائيعلي احمد عبد هللا عالوي20682282041026024

الجامعة المستنصرية/كلية الطب601.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء فراس كاظم عبد الكريم20683122042109062

الجامعة المستنصرية/كلية الطب601.8ثانوية المتميزين للبنيناحيائيالمصطفى ثائر صبري حسين20684142041007017

الجامعة المستنصرية/كلية الطب601.8ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعبد هللا علي كاظم خضير20685132041037055
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الجامعة المستنصرية/كلية الطب601.8ثانوية الحريه للبناتاحيائيارجوان عبد هللا محمد احمد20686212042143001

الجامعة المستنصرية/كلية الطب601.7ثانوية المتميزيناحيائيسجاد نبيل صالح مظلوم20687112041010060

الجامعة المستنصرية/كلية الطب601.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب عبد السالم صبيح علي20688132042121111

الجامعة المستنصرية/كلية الطب601.7ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيقمر هشام صبري محمد20689142042129052

الجامعة المستنصرية/كلية الطب601.7ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزهراء محمد عريبي عبود20690102042078089

الجامعة المستنصرية/كلية الطب601.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسن احمد رؤوف احمد20691122041001027

الجامعة المستنصرية/كلية الطب601.7ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيطيبه حسين مكطف ثلج20692202042116047

الجامعة المستنصرية/كلية الطب601.7ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء قاسم عبادي حسين20693122042109063

الجامعة المستنصرية/كلية الطب601.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائياسل مسلم عباس احمد20694132042121011

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان598.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيبراق علي محمود صالح20695112041018028

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان598.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيرقيه سعد خضير عباس20696232042117069

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان598.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيجمانه طارق سليم هوير20697112042217021

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.2ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمحمد االمين يوسف محمد خلف20698102041002148

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزينب سالم عبد الصاحب حسن20699272042057101

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيسمراء جبار حمش عباس20700232042126050

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيرقيه حيدر حمدان حسين20701152042044065

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيحراء حسين محمد فاضل20702212042093024

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم كريم كاظم عباس20703152042046210

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم هاشم حسن20704132042118212

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيالحسن احمد ذياب حمادي20705122041022016

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيميساء زيد احمد وادي20706212042290101

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيعباس ياسر جاسم مري20707262041002041

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية حنين للبناتاحيائيمنار باسم سلمان سلطان20708132042104075

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيزهراء ابراهيم قاسم منديل20709212042105050

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيطيبه عباس جاسم سيد20710132042098110

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيمريم احمد محمد عبد20711132042110023

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الحلة للبنيناحيائينور الحسن ثامر شنشول ركبان20712232041020404

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيقدس سالم احمد سالم20713212042140203

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيهديل شاكر محمود ضاحي20714212042126071

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيانس محمد عدنان ابراهيم20715142042103004

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيجنان طاهر جاسم محمد20716142042111060

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيطيبه رحيم كريم حسن20717122042087053

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية العراقية للبناتاحيائينور الهدى عباس محمود شاكر20718212042139216

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد باقر احمد عبد النبي حسين20719162041033035

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيضحى هشام اكبر عبد هللا20720102042094047
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الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيايه ليث فارس احمد20721142042104011

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيشفاء علي طارق جاسم20722102042095046

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيجمانه ازهر عباس يوسف20723232042087094

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0الخارجياتاحيائيمروه برهان حازم ابراهيم20724212042401100

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمروان قحطان مهدي عباس20725182041141083

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد يتيم كطافه20726222042175214

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيوالء محمد جواد كاظم20727122042082045

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيسنار رافع محمود مصطفى20728322042029039

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيمريم خالد هاشم سلمان20729102042078172

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيكاظم مزهر جدي زويد20730142041018134

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيناز عباس محمد عزيز20731142042111252

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرفل عدنان محمد خليفه20732212042140089

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيرسل عبد الرحمن سعدون شالش20733212042094050

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيتبارك صفاء الدين حسين جابر20734112042149012

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيعبد القادر وليد جبير مشعان20735122041002015

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائيطه صالح محسن عبد20736112041151026

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيمحمد صالح مهدي مجيد20737132041003050

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائينبأ جمال غازي كريدي20738152042044182

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيربا كطوف موسى سلومي20739262042084013

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيزينب خلف علي زهلول20740262042251031

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيصبا حاتم صالح عبود20741102042091066

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائينبأ جمال ادريس ابراهيم20742112042110090

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية جعفر الطيار للبنيناحيائيشاكر محمود احمد حمادي20743192041054007

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية سومر للبناتاحيائيزينب جاسم حنون جاسم20744142042072055

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية اسماء للبناتاحيائيايه محمد عراك عبد هللا20745112042100002

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيايالف وسام صالح مهدي20746212042091034

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيمروه علي نجم عبد المجيد20747142042196081

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيشهد عبد المهدي زامل حمود20748142042197010

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيرسل محمد عزيز داخل20749112042091019

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيجنان سلمان هادي داود20750212042293017

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء حازم احمد محمد20751142042196042

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية تماضر للبناتاحيائياالء فالح عبد الواحد علي20752212042091020

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيطف عبد الحسن مذبوب دهيل20753222042113113

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيمحمد نزار محمود حسن20754212041206035

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيزيد عمار ابراهيم محمد20755142041169016
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الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيطيبة حامد خلف حميد20756112042068057

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0النصر النموذجية للبنيناحيائيأنس مشعل غربي جاسم20757312041024003

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيرامي رياض خلف احمد20758112041050007

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب هاشم عبد غافل20759242042121162

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعثمان احمد رجب عبد20760192041007092

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزهراء نامس صاحب جسوم20761182042392028

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيضحى مصلح نوار داود20762212042140169

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيتبارك حسن كريم عبد الرضا20763122042094057

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيتقى جالل عطوي عبود20764142042073039

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائياميره فيصل علي عواد20765212042099021

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيمحمد عباس خليل ابراهيم20766212041012117

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيفاطمة احمد مانع سيد20767112042112081

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيامنيه رزاق جواد كاظم20768102042086007

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيحسين راهي ضاحي تويس20769292041151045

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيايثار محمد كاظم حسين20770322042029008

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيبراءة زياد طارق سيالن20771102042221152

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد كاظم حاتم20772152041071398

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائينورهان عامر مزهر يعقوب20773212042094141

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين خليل كريم عبود20774222041053033

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائينبأ هيثم حسن حمد20775212042170130

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيسيماء احمد محمد دهش20776122042082025

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيايمان وميض جاسم حسين20777142042134016

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزينب صباح حافظ سعد20778152042058060

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيرحمه عبدالرحمن فرحان عبد20779192042188046

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية المودة للبناتاحيائيبشرى فالح مهدي عباس20780212042132007

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيعقيل احسان عبد علي حسين20781112041203121

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائييوسف رشيد غافل سالم20782192041125034

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرفل هاشم حسن علي20783122042105052

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية الريف للبنيناحيائيمعاذ عبد صالح عجاج20784122041029037

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعمر جواد كاظم مشكور20785102041026187

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم عامر عبد هللا عويز20786142042196087

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيآيه خاشع شاكر عبد الرحمن20787102042119001

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيأيه حسن اهليل اطريفي20788132042105010

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية عنه المسائية للبنيناحيائيمحمود عماد حسين محسن20789192041366014

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعبد هللا يقظان علي حسين20790222041036186
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الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيابراهيم باسل تحسين صالح الدين20791102041002007

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعباس عالء حميد جليب20792262041027076

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائيرتاج محمد جاسم محمد20793212042120023

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيتبارك علي هاتو هاشم20794152042053013

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائياحمد عزت جسام حسين20795192041066021

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0مدارس المتنبي االهلية في تركيا - بولواحيائيمحمد عماد طارق عبد هللا20796132041221006

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيطيبه عالء حسين مراد20797102042137071

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيبنين محمد رشيد منهل20798112042067027

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد المنعم حسين صالح عبد20799182041036063

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيتبارك مأمون أوحيد شيال20800142042133013

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائينور هادي طعيمه وزير20801222042421120

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائياحمد رغيد صبري عباس20802142041010007

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيمدثر صالح حسن حسين20803212041081037

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية الرواد المختلطةاحيائيحيدر صالح عبد الحسن عبد علي20804242041020010

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه اثير صباح عبود20805142042078070

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعبد العزيز قاسم مزحم ساهي20806182041127033

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عبيد سعد20807252041052052

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيرقيه محمد قاسم عبد الرزاق20808102042095030

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم ماجد جاني اغابابا20809142042111235

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيراحيل خالد حمادي ابراهيم20810212042121067

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيالمرتضى احمد غزاي جميل20811192041316004

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيرؤى فرحان كريم مشجل20812152042047048

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتاحيائيمنار هادي عواد فزع20813142042221023

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيكرار حكمان سايه مير نوروز20814152041011121

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيعمر صالح الدين عز الدين عبد الرحيم20815212041088037

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعبد هللا صالح هادي صالح20816142041169024

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيزينب يحيى محمد حسون20817212042139108

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهدى توفيق كمر رشيد20818212042102157

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيسما عدي عبد الحميد جواد20819112042149035

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيحوراء جمعه جاسم محمد سعيد20820102042115031

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبنيناحيائيحذيفه محمد هالل كعود20821182041154003

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيأحمد علي حمد عبود20822272041034001

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيزينه احمد علي حمد20823102042118057

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيزينب احمد رحمه علي20824142042105027

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيمنار الهدى ضياء حسين طراد20825262042074114
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الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيفاطمه حامد دويج جيال20826222042175198

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيفرقان خالد جاسم محمد20827102042084028

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيمحمد ضياء خليل عبيد20828102041006042

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيباقر محمد خلف محمد20829222041002044

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيضحى خليل حسين علي20830212042119034

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيتبارك عماد غريب صيهود20831122042094063

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمرتضى حسين صالح نعيمه20832142041028122

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية عدن للبناتاحيائيرونق فاضل رحيم كرم20833132042106026

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية القدس للبناتاحيائياالء خضير احمد وسمي20834212042110012

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيفاطمه محمود ابراهيم غثيث20835112042082033

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية الراية المختلطةاحيائيعبد هللا يونس عطا سعيد20836212041021010

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيمريم ليث تحسين جاسم20837112042126040

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيسجى طاهر حناد رويض20838142042224082

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد المهيمن وليد عارف توفيق20839102041019087

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيحوراء حامد جالوي جار هللا20840262042120055

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيغفران عبدالسالم ياسين جاسم20841192042383128

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيانمار دكلص حميد صفر20842222041358002

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية السجى للبناتاحيائياماني خالد صباح عواد20843112042138003

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيتبارك حسين علي ناصر20844222042421024

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيأسامه نعيم جاسم محمد20845232041020002

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الرحمن سلمان20846132042099034

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية سيناء للبنيناحيائيسجاد جمال محمد عزت20847132041019005

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيهدى بنوان كاظم زاجي20848152042080361

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينبأ ثائر خلف علي20849142042111255

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية بلد للبناتاحيائيطيبة رياض عبد االئمة جاسم20850182042176139

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0الخارجياتاحيائينبأ كامل عناد علي20851122042401094

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيزمزم محمد عباس ابراهيم20852212042292046

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسرى احمد ابراهيم نصر هللا20853132042094030

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائياالء مؤيد علي رضا20854132042118017

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيمحمد رعد عباس مطلب20855142041026052

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفرقان سعد مناتي مهودر20856142042111217

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية حنين للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد علي20857132042104055

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيعبد هللا فاروق حميد ذياب20858232041027028

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية البخاري للبنيناحيائياحمد وحيد غفير حسين20859192041106005

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيحسين صكبان وحيد محمود20860212041058008
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الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيابو العباس نصيف جاسم محمد20861102041009002

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب يحيى مهدي راضي20862292042085102

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمريم خالد عبد الرحمن شاكر20863212042178213

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائينبأ محمد شاكر محمود20864102042137100

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيالرا رسول حسون شناوه20865142042133064

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيايالف زياد سامي عليوي20866212042121024

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيغفران محمد ساجت عنيد20867142042134123

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية الحريه للبناتاحيائينور الزهراء حسين ناجي عبد الحسين20868212042143043

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0إعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيكاميران اركان كريم امين20869142041020037

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتاحيائيمينا خيري لطيف جواد20870132042087022

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عقيل عبد الواحد سعود20871192041117014

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية السياب للبنيناحيائيهادي احمد هادي جواد20872132041030105

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيحارث نجم عبد هللا محيميد20873182041002030

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيشهد حسين عبد هللا كريط20874212042151035

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائينسيبة عمر محمد كريم20875102042083018

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية جمانة للبناتاحيائياسراء خميس عكاب حميد20876212042095007

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0النصر النموذجية للبنيناحيائييحيى عبد القادر خميس حميد20877312041024192

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينورهان شاكر جبار ثجيل20878142042140137

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية البيان للبناتاحيائيساره محسن عبد علي حسين20879102042096043

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيزهراء طالب زغير خضير20880132042281064

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء حارث جاسم مطشر20881132042107048

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمحمد كريم غوري طرار20882282041032031

الجامعة المستنصرية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزينب حيدر فاضل حمزه20883182042236068

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة602.5ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيشمس احمد فاضل عباس20884102042078125

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة601.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيمريم جمال عبد الستار ابراهيم20885102042116044

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة600.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيزينب هاشم عبد رضا20886142042112049

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة599.5ثانوية المتميزاتاحيائيمريم احمد عباس هادي20887112042113115

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة599.0ثانوية حطين للبناتاحيائيامنه فوزي محمد مصطفى20888102042079001

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة599.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيشمس عادل احمد غفوري20889112042074047

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة599.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيانس رعد عكوبي يوسف20890112041021020

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة599.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيامنه هاني عبد االمير جودي20891262042116006

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة598.6ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن محمد جاسم محمد20892132041016054

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة598.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائياسيل عبد الكريم حسين يوسف20893102042136005

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة598.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيدعاء مازن عبد الوهاب مردان20894102042118033

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة598.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيزهراء عمار موسى عبد الصاحب20895112042064036
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الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة598.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد عادل عبد الرضا حسين20896112041049081

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة598.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائينبأ عطوان مزيون علوان20897132042075040

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة598.0اعدادية االمال للبناتاحيائينور مأمون محمود عبد الغني20898112042070158

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة598.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيحنين عبدالدايم يونس ابراهيم20899192042316008

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة597.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيرحمه اياد فليح عجيل20900112042091017

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة597.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيفاطمة هيثم صالح شنين20901112042064071

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة597.0اعدادية السيوطي للبنيناحيائيطه محمود عبود صالح20902112041054015

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة597.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيمريم محمد عبد الحكيم عبد الرحيم20903212042290094

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة596.7ثانوية المتميزاتاحيائيساره عمار عبد الرزاق فنجان20904142042094087

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة596.2ثانوية المسرة للبناتاحيائيزهراء مشتاق عبد الجبار زبون20905112042193023

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة596.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيبنين كريم هريد شنيور20906142042100030

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة596.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيأفنان معد سكران جاسم20907112042103001

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة596.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائياسماء عباس علي حسين20908102042091003

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.5ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيرولى مهند طه محمد20909102042221138

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.4ثانوية المتميزيناحيائيحسان جبران علي احمد20910112041010028

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.4ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي فهد تركي صالل20911132041020121

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.2ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي عبد المحسن عيسى كاطع20912152041012061

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية السياب للبناتاحيائيريم عقبه مصلح علي20913102042077045

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيمحمد عدنان فرحان ذرب20914212041001068

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمد قيس صالح شكور20915212041022057

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيحسين اسد علي اكبر20916132041031012

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمنار جاسم حميد ظاهر20917212042185066

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزهراء طارق رياض عبد الوهاب20918142042078041

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياسراء حويش فليح حطاب20919132042071008

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيختام كريم طالك فارس20920212042102035

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائياحمد عباس جاسم محمد20921262041010013

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعمر صباح كامل خضير20922212041005112

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيطيبه علي نصيف جاسم20923112042106068

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية حنين للبناتاحيائيغدير عباس جبار حسن20924132042104053

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيتبارك جاسم محمد عنبر20925122042107045

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية السندباد االهلية للبناتاحيائيسارة ياسر محمد عبد الحسين20926102042085005

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيكاظم فاضل جعفر عباس20927262041009102

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيرفل فاضل محمد سالم20928102042109036

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية بابل للبناتاحيائيبان محمد تركي مطلك20929212042141015

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشمس سعد شاكر حسون20930212042138104
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الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائينور يوسف احمد سبع20931142042086072

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيشهد سعد صالح ابراهيم20932212042134068

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيهبه صادق راشد عطار20933262042144089

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور الزهراء جالل داود مزعل20934112042076177

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيدعاء غانم محمد حسين20935142042122005

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيهبه انور هظم علي20936212042107069

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيامنه عقيل جبار عداي20937212042159002

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه مروان عبد االمير عبد الرحمان20938132042094045

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيآيه محمد حسين عبد الرضا20939142042078002

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيسجاد لؤي عبد الساده رسن20940152041015042

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائياكرام اسماعيل خليل رشيد20941212042098025

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيامجد عبد الحميد مجيد ابراهيم20942112041006012

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيحوراء عدنان محمد معلى20943262042111012

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعبد المهيمن عبد الستار شكر شالل20944212041001044

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيختام محسون خشان جاعد20945262042251016

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيانمار سالم حمود جبار20946222041311010

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينبأ صالح مهدي مزيقر20947152042046222

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزهراء ابراهيم محمد صالح جاسم20948112042109039

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية بروانة للبنيناحيائيمعمر سعيد سلمان محمود20949192041067034

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيطيبه عاصم واثق عبد هللا20950142042112059

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية بغداد األهلية للبناتاحيائيزهراء فرات خلف مغامس20951132042136002

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيبروج محمود مطر حمودي20952112042116006

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب فاضل كاظم عبد هللا20953132042070126

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيزهراء علي رشيد عبد الحميد20954142042112043

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيتبارك حسن حاتم هاشم20955152042041018

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية البتول للبنات-الوقف الشيعياحيائيمريم احمد كطل صيوان20956132042115014

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيفاطمه جبار راشد جبر20957102042103033

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية نور العلم للبناتاحيائيطيبه عبد الرحمن محمود عيدان20958112042118018

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية القناة للبناتاحيائيفاطمه غزوان حسين علي20959132042072067

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعباس احمد شنان عليوي20960142041019046

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية حنين للبناتاحيائينبأ هادي رستم حسين20961132042104084

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء عباس خليف لفته20962142042145128

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية حنين للبناتاحيائينور عماد فاضل كاظم20963132042104088

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيبسمله احمد شالل فالح20964102042139007

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائينوران علي عبد الحسين مهدي20965142042114032
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الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيفاطمه علي عبد النبي جواد20966212042159034

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيايه اياد كاظم عباس20967142042067024

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد عدنان خضير عباس20968232041020027

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيبراء يسر حاتم نمير20969152042054033

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيكرار عدنان خضير عبد الحسين20970112041032068

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية النبوة للبناتاحيائينور عزيز كرجي محمود20971212042145154

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيغفران محمد جاسم حسون20972142042067096

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيسجاد جعفر صادق عبد الكريم20973152041011071

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر صبري عبيد20974142041042026

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيمريم محمد علي جاسم20975132042126070

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيسرى مهدي سلمان ابراهيم20976212042136061

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية االمال للبناتاحيائيضحى احمد ذياب احمد20977212042153033

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيزهراء عماد حسون علي20978142042147010

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد ميثم عبد الحسين حمزه20979222041033148

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيطيبه عبد السالم شاكر طه20980102042091069

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة595.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي عباس فاضل عليوي20981112041032052

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.7ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحيدر غازي كريدي عبدعلي20982142041007038

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.5ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمهدي جليل فليح حسن20983142041007122

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم قاسم حنيص شوكت20984132042121203

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.4ثانوية المتميزاتاحيائيدنيا عبد السالم هاشم رحمه20985142042094041

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.3اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد احمد20986252041150359

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.3ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه حميد داخل عاصي20987142042094054

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.3ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيغطفان محمود عبود محمود20988132041020138

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.2ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا حسين علوان محمد20989132041016056

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.2ثانوية المتميزيناحيائيحسين حيدر عبد الوهاب حمودي20990112041010037

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.2ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيعبد هللا بالل احمد حسين20991102041028090

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.1ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمصطفى سعدون حمد حسين20992102041028164

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيسجاد مرتضى خلوفي كناوي20993262041012056

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائينبأ حسن جبار جبجاب20994142042134160

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيساره صالح رياض اكرم20995112042105073

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيحنين عالء فاروق رديف20996112042106030

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائياحمد علي عباس احمد20997212041017007

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيريم سعد حاتم عبد االمير20998102042118049

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيفاطمه طالب جمعه عبد20999122042107168

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيزينب نوفل خيري شكر21000102042101060
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الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيحسين عمار اسماعيل عمر21001112041016039

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيخديجة احمد عباس شوكه21002112042104019

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيريم فيصل غازي صبحي21003102042137043

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرفل قاسم عامر جلو21004142042140047

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيتبارك الرحمن حسين علي هادي21005212042186006

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيمحمد باقر عبد هللا محمد21006222041077166

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائينور عمار عبد العباس عبد علي21007112042110100

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعداية الهدى للبناتاحيائيسبأ قاسم هادي جواد21008142042077035

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيهيفاء سالم عبد االمير جاسم21009122042110084

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائييقين رعد سعدي مظلوم21010102042093045

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزينب رضاء ازياره جبر21011142042134093

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيمريم احمد شفيق عبد اللطيف21012142042127029

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية النضال للبنيناحيائيحيدر صادق عبود شهاب21013212041029027

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيفاطمة عبد الكريم جاسم محمد21014132042092062

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيايالف فاضل عوده كريدي21015112042126002

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيذكرى عطيه عبد مسعود21016102042095027

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيأوس عبد الرحمن محمد عباس21017192041066008

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية البتول للبناتاحيائيهاجر احمد حميد عبد21018112042072143

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيبالل جودت عبد الكريم عواد21019102041046004

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيمها ادهم محمد جبر21020102042089031

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيانفال ثائر خليفة رحيم21021102042089005

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمد عبد هللا وسمي سميط21022182041036095

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيمنار حسن اعناد كاظم21023122042094252

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيشهد دريد عبد الجبار محي21024102042109051

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيتبارك عبود شندي سلمان21025142042100037

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيحسين محمد علي محمد جواد ياسين21026142041182017

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيباقر وفي عبد رحيم21027252041046004

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمجتبى محمد مجيد احمد21028212041025027

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيمحمد نهاد صكار وادي21029192041117022

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية االمال للبناتاحيائينور الهدى نعيم قاسم محمد21030142042108147

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيميقات ابراهيم جميل عليوي21031122042106097

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيمينا عبد الكريم فاضل عبد الحسين21032122042117044

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائييوسف محمد حسن شلش21033132041012157

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيزينب علي حميد خليل21034232042158010

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيمريم محمد عدنان عبد الحسين21035122042086036
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الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية القناة للبناتاحيائيحبايب علي احمد علي21036132042072020

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيرقيه عدي يعقوب علوان21037182042183060

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية حنين للبناتاحيائينور علي فاضل ابراهيم21038132042104087

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء خالد حمدان21039102042131016

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيأيه عبد المهدي صالح محمد21040212042095005

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبناز ازاد علي محمود21041262042083016

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه نائل علوان خضير21042132042118217

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيعلي سعد حسين جبر21043112041200049

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائياسماء مهدي جواد كاظم21044222042412005

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية عائشة للبناتاحيائياخالص نعمه علوان شالل21045112042082004

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيسجى عامر كاظم زامل21046142042107048

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه عبد الكريم فوزي عبد الكريم21047252042100204

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية المهج للبناتاحيائيمنار حسين مصخن ثجيل21048142042102040

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيشهد محمود عبد هللا رمضان21049102042120066

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمهيمن نعمه حميد جبر21050252041044506

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيمها بشير حمود سلطان21051112042086069

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيسجاد علي هاتف ياس21052212041001027

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيايه هيثم عباس اسماعيل21053212042097019

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيآمنه سامر عبد الحسن محي21054102042137001

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعثمان خالد علي فياض21055192041011078

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية البشير للبنيناحيائيعلي جميل كاظم بني21056142041036024

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية حطين للبناتاحيائيرغده هيثم عبد الكريم علي21057102042079010

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيغدير علي موسى بدر21058142042117052

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيا-اسكيشهيراحيائيعلي حسنين عبد المنعم صادق21059132041227011

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيايه حسن عبد الحسين سليمان21060142042100021

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية األمل للبناتاحيائيساره رياض محمد عبد21061112042065101

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيفاطمه صفاء جاسم محمد21062132042117192

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيسجاد مؤيد فيصل كريم21063132041017029

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء احمد خلدون عبدي21064142042120024

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه مهدي صالح زيدان21065142042080060

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيحوراء عباس نعمه عباس21066132042130015

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء قصي مهدي محمود21067132042101034

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية سارة للبناتاحيائيايه محمود ظاهر محمد21068212042123003

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيفاطمه مهند جميل خماس21069212042263015

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائيزينب حميد علي عاصي21070262042110031
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الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيمنتظر محمد حمزه داود21071112041013042

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيفاطمه صباح حسن سلطان21072212042170105

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيفرح محمد شواي جابر21073142042066087

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسين محمد عبود خضير21074152041011051

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيميالد باسم ابراهيم مهدي21075102042103044

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء احمد صالح سلطان21076132042070099

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد محسن عبد الغني حافظ21077222041003025

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيابا الحسن محمود عبد الكريم خليفه21078252041031007

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحسين سالم حسين جبر21079242041168016

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيمحمد جميل كاظم حديد21080262041026057

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيتغريد احمد عبد الحكيم احمد21081102042117023

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء عماد عبد الحسين علي21082262042083036

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيشهد رائد عبود شنان21083242042169051

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيرنا فاضل جبر عجيل21084122042107084

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعداية المعراج للبناتاحيائيهدير مهدي صالح فياض21085102042113110

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيعلي عبد الحسين عواد فيصل21086222041019122

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيجنات كمال عبد هللا حسن21087132042086025

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية الصباح للبنيناحيائيجعفر جبار كاظم يونس21088262041162006

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية سومر المختلطةاحيائيفاطمه احمد عبد هللا بريسم21089212042072003

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية حماة للبناتاحيائيزهراء اياد كمال عبيد21090112042084080

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء طالب كاظم اسود21091212042138070

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيشكران خليل جواد كاظم21092142042093050

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيام كلثوم سفير عبد الحسين راضي21093132042099005

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية النجاح للبناتاحيائياسراء حسين احمد مزهر21094272042060009

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيتبارك عامر محمد صالح21095212042137036

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء عيسى علي سلمان21096152042055054

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيبكر عدنان مازن عبد هللا21097122041025013

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتاحيائيزينه انمار اكرم ابراهيم21098122042084012

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائياستبرق كاظم باقر كاظم21099132042080003

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمريم احمد طاهر حسن21100132042100103

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرغد حميد خلف عبد21101132042101024

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيشيماء ماهر عبد الرزاق شاهر21102102042099021

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمعتصم احمد مطشر نجم21103112041049105

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيهاله فخري صبري مجيد21104212042097140

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيهدى نوري احمد عبد21105102042108109
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الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيافنان محمد سليم ضاري21106122042087006

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيطفوف هادي جبار منشد21107142042105045

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعلي محمد غالب كاظم21108132041031038

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعبد هللا بدر ندى عباس21109232041031055

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيبتول رحيم جلوب حسن21110152042049010

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتاحيائيشهد جاسم حمادي عبد21111122042084018

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية سومر للبناتاحيائيمالك محمد رمضان محمد21112142042072117

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيمريم فارس حسين جاسم21113102042090096

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائياماني كاطع عبد متعب21114112042129004

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيفاطمه رعد عبد الحسين جلوب21115122042231078

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيزهراء طارق ناجي ناصر21116112042105060

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيحيدر مناف عبد هللا وادي21117212041260005

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي كوان حسن خلف21118182041112003

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيمروه مؤيد صالح خميس21119212042103061

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية االسوار للبناتاحيائيعلياء محمد طاهر جبر21120132042076024

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيزهراء خالد مزهر اسماعيل21121212042146022

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيعذراء محسن شعيوط معيدي21122142042132083

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيشهد احمد رشيد صالح21123112042074048

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء حسين علي سرحان21124132042070102

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزينب محمد مجيد حسن21125102042137053

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية الميسرة للبناتاحيائيايمان علي محمود سعدون21126112042139004

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمحمد خميس محمد عوده21127192041040072

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيزينب تحسين عالء جليل21128142042117038

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهدى مازن محمد ابراهيم21129112042074087

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيزهراء يحيى حيدر عزيز21130142042089024

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيريم علي عبد الكريم عبد علي21131122042086015

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيسناء رزاق عناد عبد العباس21132122042086027

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية الحريه للبناتاحيائينور أثير عدنان جاسم21133212042143042

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيضحى حسن احمد حريفش21134232042271506

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي رعد جاسم ابو الليل21135282041006094

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيزينب رشيد مبارك خضير21136212042294098

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيدينا وليد شاكر توفيق21137102042091036

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائينور تحسين زامل فارس21138112042110097

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية النهرين للبنيناحيائييوسف حميد يوسف رزوقي21139112041020112

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب حبيب عبد علي عمران21140212042090081
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الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركيا-اسطنبولاحيائيزهراء سليم عبد الزهرة محسن21141132042246008

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيجنان وليد خالد صالح21142132042074007

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائييسرى ناصر هندي وني21143102042107044

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيزهراء حيدر طعيمه حداوي21144222042314021

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا سعد محمد زكي علي21145102041019080

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمصطفى علي حيدر خليل مهدي21146102041028169

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيسرور ماجد خليل مطر21147112042068048

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيتماره محمود علي غربي21148112042067036

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمصطفى طعمه عبد بخيت21149142041003105

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيمحمود جمال سعود محمود21150112041016105

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية القدس للبنيناحيائيحسن علي حسين علي21151102041014018

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيامنه علي حسون جواد21152112042149007

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيرامونه تحسين كاظم مزعل21153142042196035

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية البتول للبنات-الوقف الشيعياحيائيرغداء حسين علي عبد هللا21154132042115006

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0إعدادية المروج للبنيناحيائيحسين حميد حسين ابراهيم21155142041013024

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيمصطفى سلمان شمس عبيد21156142041010083

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيطيبه رعد كنعان داود21157212042094101

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائياساور هادي ابراهيم طالب21158142042139003

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيزهراء علي حسين عليوي21159232042122018

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمحمد باقر رزاق حسن نزال21160252041042017

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيسجى نجم عبد كاظم21161142042069040

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيسجاد طه احمد محيميد21162212041058015

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمجتبى بشير عبد الرضا راهي21163142041019092

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيجوان ماجد سلطان جواد21164132042118055

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيآيات احمد عبد عصواد21165122042107015

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائينور باهر سلمان داود21166132042130061

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيرسل مصطفى محمد جعاز21167122042136025

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة594.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينهله ماهر جالب زاير21168212042098227

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.8ثانوية المتميزيناحيائيامير نوري صبيح عبد السادة21169132041016015

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.8ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيابراهيم محمد خضير مهدي21170112041050001

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.8ثانوية المتميزيناحيائياحمد ضياء عادل مصطفى21171112041010010

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.7ثانوية الحريه للبناتاحيائيفرح لؤي عدنان محمد21172212042143031

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.7ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه حسن عيسى محمد21173122042109120

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.7ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيصفا علي سامي صالح21174102042078136

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.6ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائياستبرق عبد الكريم حسين نايل21175102042100005
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الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.5ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيحياة عادل كاظم عكله21176152042057021

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.5ثانوية المتميزاتاحيائيمالك اوس طالب جيبون21177112042113126

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.5ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسن عباس صادق عبد الكريم21178132041020042

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.5ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيعلي عدنان محسن جواد21179102041028111

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.5ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيغيد عماد جدعان كرم21180102042078146

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.5ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي رعد قاسم ديكان21181132041037063

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.5ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعبدهللا معن احمدنزار عبدالرحمن21182142041007055

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيحوراء عادل جاسم محمد21183122042109036

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.4ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائييوسف خلدون ساطع عبد الحميد21184102041028189

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.4ثانوية المتميزيناحيائيسجاد فتاح عبد الحسين صالح21185112041010058

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.3ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيتبارك نظير حمود سالم21186152042057015

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.2ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائياحمد طالب عبد فرحان21187102041002018

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.2اعدادية الحريري للبناتاحيائيدانية مؤيد بادي علي21188132042117080

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.2ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعبدهللا نوار صباح عبدهللا21189142041007056

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.1ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعمر نصير مجيد حميد21190102041002135

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.1ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيزيد قاسم عبد االمير سعيد21191102041002064

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.1ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيابراهيم جبران ناظم شوقي21192102041028004

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائينبأ طوفان محمود متعب21193212042105106

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيكوثر غازي كاظم حسين21194122042107187

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيريحانه محمد امين مصطفى21195142042085010

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيشهد رافد شكر حميد21196212042064028

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتاحيائيفاطمه سيف مظفر قاسم21197132042087019

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيشهالء محمد يحيى محسن21198132042283099

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0اعدادية اليمن للبنيناحيائياحمد مليك اسماعيل رزوك21199102041016008

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمحمد سعيد محمد حمزة21200122041020117

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيهدى غصون سلمان ابراهيم21201142042197023

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيضحى أوس رمضان مجول21202102042090070

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0ثانوية الربيع للبناتاحيائيايات محمد سلمان حمدي21203122042081002

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء ناصر جواد حسن21204232042124065

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0ثانوية بالل للبنيناحيائيحماد محمد صالح عواد21205102041055020

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0ثانوية السجود للبناتاحيائيزهراء رحيم صيوان علي21206142042065022

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيرنده حسن كاظم سبع21207212042107029

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيلينا رعد عبد هللا طاهر21208122042107188

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيعباس هادي شنشل جبار21209122041170022

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0ثانوية القدوة المختلطةاحيائيزينب طارق هادي محمود21210102042161006

صفحة ٦٠٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا عامر محمد درويش21211212041004079

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيايه مؤيد حسن علوان21212112042075011

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائياستبرق سعد جبار جبر21213142042136003

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0اعدادية عائشة للبناتاحيائياية مطشر عامر زغير21214142042074017

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيبدور صبيح سلمان شنون21215112042217013

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيسرور حيدر احمد محيسن21216132042131034

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0اعدادية السويس للبنيناحيائييوسف اسامة محمود حمدي21217132041006063

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0اعدادية بلد للبناتاحيائيشهد اكريم احمد سلمان21218182042176130

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرقيه فراس جبار سمير21219242042096061

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0اعدادية السياب للبنيناحيائيمصطفى عدي محمد بشير21220132041030092

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيكوثر وليد مزهر واحد21221132042092066

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيطيبه احمد جواد سلمان21222122042086029

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيبيداء حازم شهاب احمد21223112042192010

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة593.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعز الدين محمد خميس محمد21224122041031097

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة593.0اعدادية حطين للبناتتطبيقيزهراء صالح نوري علي21225132052103018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة585.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيحوراء اسعد جواد عمران21226132052117011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة578.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيعبد العزيز ثامر خليف علي21227192051009036

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة576.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيسيف حامد دخيل ابراهيم21228192051026027

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة575.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيسداد عباس مضعن خلف21229192051043009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة574.0اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقينرجس علي محسن ضايع21230152052050034

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة573.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمصطفى كامل كلنتر محمد21231142051017104

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة572.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيحذيفه ظافر ابراهيم كاظم21232112051005015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة572.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيفاطمة محمد غازي هادي21233142052099026

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة571.0ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيسجى سمير خزعل ابراهيم21234122052117018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة571.0اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقيضحى ساجد عبد الحميد فرج21235152052050019

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة570.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقياحمد ستار كريم حسن21236192051009006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة570.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعمر قحطان خليف احمد21237102051013108

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة569.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعبد هللا ليث قيس عطيه21238132051031031

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة569.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيحسين ناهي محمد كاظم21239112051201024

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة568.0ثانوية البالد للبنينتطبيقياحمد محمد اسماعيل ابراهيم21240122051008003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة568.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيتبارك ثائر علي حسين21241122052105005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة568.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد سالم رحيم21242142051170021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة567.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد الرزاق جبار محمد21243152051071258

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة567.0ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيحوراء مهند حميد رشيد21244102052107002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة567.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيحيدر حسن حسين علي21245272051019017
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة567.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيأيمن سنان عبد الشهيد محمد21246102051019012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة567.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيبتول علي جمعه سالم21247122052107010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة567.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةتطبيقيهيلين جالل نادر قادر21248202052333025

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة567.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيساره عقيل عبد باقر21249142052125022

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة567.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيهبه حيدر ذياب عساف21250192052191037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة567.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيسجاد رحيم غانم جوده21251152051005052

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة566.4ثانوية المتميزات - الخضراءتطبيقيريام خالد ثامر فهد21252102052100007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة566.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيساره عدنان عبد االمير حسين21253132052091029

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة566.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينتطبيقيالحارث مثنى صبيح محمد21254102051048003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة565.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيمثنى جزاع محمد فرحان21255192051067037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة565.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيتاره محمد صبحي خضر21256312052063003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة565.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيعلي حسين عبد هللا عباس21257112051026046

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة565.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيارشد بهاء محمود حميد21258112051049018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة565.0اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيمريم رفعت شاكر محمد21259212052092032

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة565.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيمرتضى أحمد غريب عليوي21260142051029045

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة565.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتتطبيقيريما محمد طارق عبد الكريم21261142052117005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة564.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمرتضى محمد خضير عبد21262272051001136

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة564.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقييوسف شاكر داود سلمان21263112051006166

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة564.0اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين كاظم عليوي21264102051033021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة564.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيمصطفى هيثم عبد الحليم رزوقي21265122051002064

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم العمارة563.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيزيد زهير كريم حسن21266122051032031

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني552.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيبنين ميثم مجيد عيسى21267122052118007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني548.0اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيضحى احمد سليمان حسين21268192052188024

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني547.1ثانوية القيروان للمتميزينتطبيقيحسين جابر فرمان علي21269132051037004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني547.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيايه عبد الحافظ جمعه احمد21270142052110003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني547.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيحسين علي عبيد عبد علي21271292051031014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني547.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيهاجر عالوي زاير فرج21272122052105065

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني546.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيمحمد حيدر الياس جمعه21273132051003059

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني546.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسين خير هللا فزع عدوان21274112051034006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني545.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقياحمد سعيد حمد عبد21275192051002003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني545.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيوليد احمد جاسم محمد21276152051010070

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني545.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيمحمد مبارك صالح علي عبس21277192051012047

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني545.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيتبارك احمد حميد دهش21278132052091008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني545.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمحمد حيدر مجيد امين21279132051055048

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني544.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمصطفى علي محمد برنجي21280152051011106
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني543.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيهادي غضنفر حمودي عبد الرسول21281102051026124

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني543.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقياحمد رمضان سعد كاظم21282142051182004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني543.0اعدادية الشعب للبناتتطبيقيزهراء صالح جبار مهودر21283132052098018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني543.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعلي كمال اسماعيل حسين21284152051011076

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني542.0اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيمحمد قاسم منعم محمد21285212051085030

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني542.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي كاظم عباس كاظم21286132051012086

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني541.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي حيدر حسن علي21287122051025061

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني541.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيفاطمه قحطان جواد وهاب21288122052107041

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني540.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقييوسف حسن كاظم سلمان21289142051027085

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني540.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيمحمد علي محسن حسين21290142051011074

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني540.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيحيدر خضير عباس عبيد21291222051373041

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيسجاد فريد عبد االله تقي21292132051045016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية األمل للبناتتطبيقياسيل قاسم محمد عبودي21293112052065005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني537.0ثانوية المهند للبنينتطبيقيزين العابدين علي مكداوي جاسم21294112051047004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني536.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيالخطاب عمر احمد مصلح21295132051006008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني536.0اعدادية األوفياء للبنينتطبيقيفرحان محمود فرحان غدير21296192051078033

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني535.0اعدادية االصيل للبناتتطبيقيديار رياض عبد الستار كريم21297112052064008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني535.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحسين حامد علي ابراهيم21298122051030031

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني535.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيساره جاسم داخل ظاهر21299102052096025

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني535.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيضياء مروان ضياء عثمان21300102051013060

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني535.0ثانوية بابل للبناتتطبيقيوصال امجد عبد الكريم غزال21301122052095038

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني534.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيشجاع مزاح حسن خلف21302192051070023

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني534.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيأفنان محمود ابراهيم صالح21303102052091002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني534.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيروان احمد صبيح جاسم21304132052094008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني534.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيامنيه وائل حسن كاطع21305122052107006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني534.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعبد المهيمن خالد احمد ابراهيم21306132051005041

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني533.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمؤمن صباح نوري غريب21307112051018106

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني533.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيابراهيم عالء حسين محمد21308152051005002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني533.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقينور حسين جعفر كاظم21309122052102036

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني533.0ثانوية الغربية االهلية للبنينتطبيقيمحمد موفق راكع احمد21310192051117010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني533.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقياحمد قاسم ثجيل ربيد21311122051007007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني532.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسين عطيه كامل فرحان21312272051001033

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني532.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيسيف ماجد يوسف احمد21313192051003025

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني532.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيزهراء حيدر وحيد عطيه21314122052094050

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني532.0اعدادية القناة للبناتتطبيقيتقى خليل اسماعيل عبد الحسين21315132052072002
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني531.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيعلي باسل محمد حسين سلمان21316122051032048

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني531.0اعدادية البتول للبناتتطبيقياستبرق جواد عبد هللا سهيل21317112052072001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني531.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمهند وسام غازي محمد21318102051022071

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني531.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيعبد الرحمن عماد احمد عبد هللا21319112051025022

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني531.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقياسامه ماجد حميد احمد21320142051030004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني530.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيسالم عواد محيل ميله21321252051116018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني530.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيهاله رياض هادي حسن21322132052101036

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني530.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيايمن عبد المجيد عبد الحميد خشمان21323102051020046

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني530.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمة ماجد محمد علي21324152052047036

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني530.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعباس فاضل عباس عبد الحسين21325112051058086

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني529.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيحماد عبد الكريم حميد خلف21326192051007017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني529.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيمصطفى حسين ناجي خلف21327142051003033

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني529.0ثانوبة ذو النورين للبنينتطبيقيمصطفى جميل مجبل رجه21328122051020015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني528.0اعدادية البشير للبنينتطبيقياحمد علي محيسن محيميد21329142051036007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني528.0اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيثامر حافظ عطا هللا صبار21330192051024006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني528.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقيمرام جعفر حكمت محسن21331112052105026

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني528.0اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيحسين صالح مسرهد ضباب21332262051014010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني527.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عماد حسن سلمان21333102051025012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني527.0اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقيعبد الرحمن زهير محمد محمود21334212051017017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني527.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقيامير جليل زيدان عاكول21335142051182010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني527.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيشيرين سامي امحان حمد21336192052191020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني527.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمازن هادي خزعل سالم21337142051027066

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني527.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعثمان ناجي علي محل21338102051013092

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني527.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقينور جواد كاظم فرعون21339112052076045

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني527.0اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيادريس محمود محمد هني21340212051009005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني527.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيحنان رضا عبدالحسن جاسم21341122052105011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني527.0ثانوية حطين االهلية للبنينتطبيقيعباس ناهض أسماعيل خماس21342212051071003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني526.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقياحمد ياسر أزغير شجر21343132051012009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني526.0اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقيمحمد ياسين حسن عبد هللا21344102051035016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني526.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد عبد الباسط عبد الصمد عبد الوهاب21345162051001015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني526.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيياسر فائز عبد الحسين جبار21346142051012059

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني526.0اعدادية اولى القبلتين للبنينتطبيقيياسين محمود شهاب احمد21347212051065021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني526.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيعبد الهادي ثامر جاسم هادي21348192051040029

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني526.0ثانوية حطين االهلية للبنينتطبيقيعلي قيس محسن سعيد21349212051071005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني526.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيحيدر رحيم عبد خليفه21350112051006043
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني525.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعلي جواد حسن جاسم21351162051010058

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني525.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتتطبيقيزينب حيدر عبيد عبد السيد21352152052049004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني525.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقييوسف صالح حسين ناصر21353142051170023

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني525.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقييقين علي جواد كاظم21354122052094119

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني525.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي عبد السادة كاظم حسن21355132051045026

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني525.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد هللا احمد تركي21356192051111010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني525.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيدعاء داود جاسم حمد21357142052076014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني525.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيعبد هللا زياد عبد الكريم عباس21358112051156043

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني525.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيابان فراس نايف جاسم21359112051018001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني525.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيمحمد عالء حسون حمودي21360132051001084

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني524.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيرنا عباس عبد خلوف21361142052110012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني524.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقينور الهدى علي عبد الزهره جبر21362132052070041

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني524.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيايهاب ثامر علي جاسم21363132051010017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني524.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيطه نبيل عالء الدين عبد العزيز21364102051026056

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني524.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيحسن طالب لفته محمد21365142051027016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني524.0ثانوية الكفاح العربي للبناتتطبيقيرند فاضل احمد عباس21366102052092007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني524.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيموسى سالم موسى هاشم21367252051152080

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني524.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتتطبيقيحنين نامق عبد العزيز عبد المجيد21368102052136003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني524.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيغفران حميد صالح حسن21369122052118039

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني523.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيمنير صباح محمد حسين21370192051028048

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني523.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقياحمد عماد حسن محمد21371162051394007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني523.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي ماجد جاسم رسن21372282051151510

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني523.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيمرتضى صدام صالح مهدي21373132051024062

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني523.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيروزان محمد صالح احمد21374112052076014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني522.0اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيعبد هللا خالد كريم رشيد21375112051017021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني522.0الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيميقات ابراهيم كاظم لعيبي21376142052097015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني522.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيذو الفقار قيس هاني حسين21377112051006051

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني522.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينتطبيقيبهاء سعد قاسم بشاره21378132051013003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني522.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيمحمد زيدان حميد عبد هللا21379192051040038

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني522.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتتطبيقينور ضياء صبحي عبد االمير21380112052066023

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني522.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقينور حامد ظاهر رشيد21381142052079062

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني522.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد مصطفى عثمان21382162051140078

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني522.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمحمد سمير احمد شاطي21383102051013126

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني522.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد محمد عبد الكريم جمعة21384132051010007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني522.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيسلوان سهيل خلف فليح21385112051006061
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني522.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقياحمد جواد كاظم لفته21386262051049002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني521.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيزينب محمد كريم سندال21387112052065028

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني521.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيرانيا سالم علي ابراهيم21388102052101014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني521.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعثمان مالك عبد المحسن شناوه21389102051016045

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني521.0ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيهاجر احسان مظفر عريبي21390132052075024

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني521.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيحسين علي نطيتة سمير21391142051008018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني521.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقيفاطمة قاسم محمد فرهود21392152052080051

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني521.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعمر محمد سلمان سعد21393142051017069

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني521.0ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيتبارك كريم حسين كريم21394212052160006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني521.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسين فليح مهدي21395142051201262

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني520.0اعدادية سبل النجاح االهليةتطبيقيغيث احمد مخلف كاظم21396262051059011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني520.0ثانوية دار الحكمة األهلية للبنينتطبيقيعلي بسام ابراهيم علي21397102051045007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني520.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيقصي قيصر سعيد مطلك21398192051071033

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني520.0اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيزينب محمد غازي حسن21399112052101014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني520.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعلي محمد لطيف مجيد21400282051012062

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني519.0اعدادية هند للبناتتطبيقيزهراء طالب معادي عبيد21401112052079005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني519.0اعدادية المهيمن للبنينتطبيقياحمد حيدر خضير عبد21402272051035001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني519.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيليث مهند محمد يوسف21403102051009023

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني519.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيمهدي صالح مهدي محمد21404102051014096

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني519.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي شياع حسين موزان21405282051006090

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني519.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيحسن عبد االمير عيدان عباس21406152051015013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني519.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياحمد عماد رحيم غضبان21407102051013013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني519.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمصطفى مهند عادل قاسم21408102051020229

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني519.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيياسين كامل كشيش كاظم21409162051017111

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني519.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيعلي محمود شاكر محمود21410132051041015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني519.0اعدادية الشوملي للبنينتطبيقيحسين سمير عبد الحسين موسى21411232051054004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني519.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيعباس فيصل حميد عبد الكريم21412142051201145

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني519.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيعثمان جابر زيدان جالب21413112051029015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني518.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيحسن علي حمد جاسم21414162051090005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني518.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد باسم داخل طالب21415252051205089

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني518.0اعدادية االصيل للبناتتطبيقيعلياء حسين سعيد خلف21416112052064021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني518.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيعلي عالءالدين عبد الزهرة حميد21417162051050037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني518.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقياحمد احسان علي نوفان21418192051067003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني518.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقياورهان صفوان نوري عبد هللا21419212051011012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني518.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيريام سعد حماد خلف21420102052101018
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني518.0ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقيفاطم طالب محمد غالب21421112052215048

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني518.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيهاشم حكيم يوسف هاشم21422232051067079

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني518.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقياحمد علي عبد الحسين عباس21423132051031006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني518.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعمار سالم موحي حمادي21424162051140050

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني518.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيفرح عبد علي شباك فنجان21425122052087014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني518.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيحسين ناظم محمد عجيمي21426222051306037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني517.0اعدادية المهج للبناتتطبيقياطياف سعد حيدر طاهر21427142052102002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني517.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقياسراء ابراهيم عبد السالم محمود21428102052116002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني517.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعبد المهيمن مهند سعدي صالح21429122051031091

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني517.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي حيدر عبد لفته21430282051009049

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني517.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيطه عبد الرحمن عدنان ابراهيم21431102051029015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني517.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحمزة علي جبار بهار21432132051010028

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء551.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيمنار علي محسن جبر21433132052118072

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء543.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيحسنين علي فالح مهدي21434162051090006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء537.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمصطفى ماجد محمد علوان21435282051009091

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء533.0اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقينبأ ستار عبد النبي مهبش21436152052050030

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء527.0ثانوية الفردوس للبناتتطبيقيتبارك اياد محمد عزيز21437102052090003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء527.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيحسين حيدر عبد الكريم احمد21438112051005019

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء526.0اعدادية النور للبنينتطبيقيفضل هللا قيس صاحب كريم21439122051026055

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء518.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيبالل منعم علوان منصور21440102051011014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء517.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينتطبيقيعلي حميد حبتر شعواط21441222051254007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء517.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقياحمد حسن عداي حديد21442162051307002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء516.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيزهراء سمير عبد الواحد عبد النبي21443162052183019

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء515.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيمريم عبد الحسين محيبس صالح21444152052047042

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء515.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسين حسن عالوي فهد21445152051001018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء514.0ثانوية بني هاشم المختلطةتطبيقيمرتضى عداد ناصر حسان21446282051106012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء514.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيساالر سهيل نوري حميد21447142051018047

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء513.0اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقيحسن جميل رحيمه هارف21448232051001006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء513.0ثانوية الثائر للبنينتطبيقياحمد محمد فنر مهدي21449122051011003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء513.0اعدادية داقوق للبنينتطبيقيعلي حسين علي مصطفى21450202051017023

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء512.0اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيمروه مشتاق طالب عبد21451132052111037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء512.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيابراهيم اثير خضير بديوي21452102051017001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء512.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقياسعد محمد خليل رثع21453192051341016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء512.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيشيماء عامر نزال علي21454102052155006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء511.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيعلي رائد حميد حسين21455152051007069
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء511.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيغيث احمد عبد هللا سمير21456162051348027

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء511.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيعبد هللا فاضل علي حمود21457192051013033

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء510.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيعلي شياع سكر سعيد21458152051003038

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء510.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمهدي منتظر كامل جواد21459132051055063

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء509.0ثانوية بابل للبناتتطبيقيمروه ايمن عوده محمد21460122052095023

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء509.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمؤمل احمد باقر محمد21461162051010078

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء508.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمرتضى وليد بلبول مطر21462132051005082

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء508.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيمحمد ثائر حمود فرحان21463162051365178

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء508.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيمحمد علي باسم حسن21464132051034026

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء507.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيكرار حسن عباس علوان21465112051008054

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء506.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيحيدر حسن عبد الهادي صالح21466152051008028

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء506.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحيدر عبد الحر عبد علي احمد21467162051363112

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء506.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيكاظم عبد الحسين عبد كريم عليوي21468282051002084

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء506.0ثانوية التميز االهلية للبنينتطبيقيمحمد إسماعيل خليل عريبي21469102051053005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء506.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيزينب حامد عبد علي عبد الكريم21470142052112011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء505.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيجعفر محمد اعبيد علي21471282051151118

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء505.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيكرار عبد المعين حسين حميد21472212051029020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء505.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيشمس ليث غازي نجم21473102052099009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء504.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي وسام ستار عاشور21474142051022067

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء504.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمصطفى كريم محسن ثامر21475152051005149

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء504.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيسجاد حسين محسن عباس21476132051006029

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء504.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين صابر محمد21477282051151670

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء503.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيتبارك علي سالم لفته21478162052164013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء503.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيياسر عصام كاظم خضير21479162051060216

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء503.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقيغدير نصيف جاسم عبيد21480152052080049

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء503.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيحازم محمد مهدي محجوب21481212051002019

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء503.0ثانوية سومر للبنينتطبيقيحسين حميد كاظم حسين21482122051043007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء503.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيعبد هللا عباس عبيد حميد21483112051025026

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء503.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيروان زهير راضي محمد21484162052458021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء503.0اعداية المعراج للبناتتطبيقيرنده حسين علي سليمان21485102052113014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء502.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحسن كاظم جودي جبر21486152051005025

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء502.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيامين فوزي علي فليح21487112051018024

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء502.0اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيسجاد جاسم عجالن كاظم21488152051004013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء501.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيحسين ناظم هللا ويردي سعد هللا21489202051001024

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء501.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيزين العابدين جعفر نجم عبد21490122051030056
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء501.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيجاسم احمد جاسم حمادي21491192051011017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء501.0اعدادية حطين للبنينتطبيقيمصطفى محسن فاضل كاظم21492232051023018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء500.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحيدر جبر علي جنزيل21493152051005039

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء500.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيامير عبد علي نعيثل سويهي21494152051071035

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء500.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيمصطفى مؤيد حمزه نعمه21495112051026065

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء500.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيطيبه حيدر زيدان خلف21496102052120036

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء500.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعبد هللا مصطفى تركي نايف21497112051033027

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء500.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد عباس عبد هللا21498162051090042

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء500.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيكرار سليم حسون رجاء21499142051030048

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء499.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيحيدر عباس رحيم باشط21500282051011036

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء499.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقينبأ عزيز مزيد جبر21501132052118074

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء498.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقينور الهدى علي محمد عبد الرضا21502282052074042

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء498.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمحمد المصطفى اسعد عبد السيد حميد21503162051049118

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء497.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيامير جبار ستار مهدي21504132051009006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء497.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيمؤمل طالب عبد الرضا جابر21505152051010049

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء497.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيهمام نزار زاير احمد21506142051026066

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء497.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيمريم احمد هيال شافي21507162052383120

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء497.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمحمد نديم لهد هامل21508162051108058

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء497.0اعدادية كميت للبنينتطبيقيخليل موحان راضي حسين21509282051015021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء497.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيعلي هادي ماضي علي21510282051017059

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء497.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحسن غازي يوسف غانم21511162051017018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء497.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيعلي حمود مطيلب لفته21512282051017050

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء497.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقياحمد صالح صيهود دحام21513282051001009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء496.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيسجى جاسم محمد حسن جبر21514252052116010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء496.0ثانوية الثائر للبنينتطبيقيايمن نزار عباس احمد21515122051011004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء495.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيضرغام عقيل عبد الرزاق لعيبي21516102051019041

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء495.0ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيعلي عباس عناد كاظم21517232051186032

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء495.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الناصر حسين عريبي21518132051025014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء495.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقييوسف حسين علي كاظم21519132051012151

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء495.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقياحمد علي عباس جاسم21520142051011005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء494.0ثانوية المستقبل للبنينتطبيقيحسين علي حسين عبد21521122051012006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء494.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي فراس كاظم صالح21522112051009059

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء494.0اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيمرتضى سلمان علوان خلف21523112051002038

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء494.0ثانوية العلوم للبنينتطبيقياسامة حازم نجم عبد21524132051052002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء494.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيكرار داود خيطان جابر21525162051394034
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء494.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيشهد لقمان محمد نظر21526152052047031

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء494.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمحمود ياسين خلف مهدي21527132051004044

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء494.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمنتظر احمد عبد الرضا مجبر21528162051353194

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء493.9ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينتطبيقيسرمد وصفي سرمد حسين21529162051392004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء493.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمصطفى أحمد سامي مانع21530112051004112

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء493.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم ميثم كاطع21531162051075054

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء493.0اعدادية الجوالن للبنيبنتطبيقيعلي حامد ذياب مهبول21532112051042013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء493.0ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقينور محمد جاسم مهدي21533212052015012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء493.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعمار تحسين اسماعيل علي اكبر21534152051011079

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء492.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيمنتظر عزيز كاصد جبر21535152051013068

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء492.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيعباس حامد ياسين وزير21536222051301025

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء492.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينتطبيقيعدنان محمد عدنان احمد21537212051274039

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء492.0ثانوية سومر للبنينتطبيقيوليد خالد حميد عجيل21538122051043034

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء492.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيامير هاشم صدام ازغير21539152051071037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء492.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي اياد زويد خلف21540162051060119

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء492.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيأيهم مهند عبد الرحمن خشمان21541132051003002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء492.0ثانوية بيروت للبنينتطبيقيعباس حسن حاتم حسن21542232051022005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء491.9ثانوية المتميزينتطبيقيمصطفى اسماعيل فاروق اسماعيل21543132051016028

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء491.0ثانوية النهرين االهلية للبنينتطبيقيعباس خالد حميد هليل21544282051003006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء491.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيزهراء طالب عبد المطلب جالب21545132052086013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء491.0ثانوية المتفوقين االهلية للبنينتطبيقيحسن احمد كاظم نبت21546102051057008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء491.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيحيدر محسن عباس حسن21547142051050010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء491.0اعدادية صنعاء للبنينتطبيقييوسف علي عبد نجم21548232051011024

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء491.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحسين راضي حمد حسن21549282051002024

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء491.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيابراهيم عالء ابراهيم علي21550182051078001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء491.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيطه فارس حميد صالح21551102051020095

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء491.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقينور ضياء كمال علي21552112052075022

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء491.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيامير عباس كريم كمر21553152051011012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء491.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم محمد علي21554102051014077

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء490.6ثانوية القيروان للمتميزينتطبيقيكرم علي اسماعيل علي21555132051037015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء490.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمحمد احمد حسين اجويد21556152051007094

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء490.0ثانوية الفوز للبناتتطبيقياسل عبد االمير شهاب احمد21557132052099002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء490.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيقصي صالح عبد محيسن21558262051011038

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء490.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمجتبى عبد علي عبد االمام حمود21559162051010081

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء490.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد فضل عبد القدير عيسى21560102051020194
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء490.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي نجم عبد هللا دويس21561162051016066

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء490.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي محمود عبد زيدان21562282051006100

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء490.0ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقيدعاء عماد عباس حسن21563102052123005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء490.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيزين العابدين اياد قحطان محيسن21564232051019023

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء490.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيحسين كاظم حسين شاطي21565122051007035

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء490.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيحسن محيسن حنون شمخي21566142051048014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء490.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيمحمد جبار قاسم حسون21567162051365180

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء489.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيمصطفى قصي علي حسين21568142051020067

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء489.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمرتضى محمد رحيم مهينو21569112051018120

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء489.0ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقياحمد جبار رشيد شاهين21570102051154001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء489.0ثانوية المعالي للبناتتطبيقيشهد راسم عاجل سدخان21571142052127012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء489.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمصطفى باقر طاهر لفته21572162051019111

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء489.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيسجاد حسين هاشم محمد21573122051007050

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء489.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقينبأ كريم خضير عباس21574142052076049

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء489.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيشهد علي جاسب عبادي21575162052165022

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء489.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعبد هللا سالم علي هاشم21576142051017048

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء489.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمحمد فرج عبد مزبان21577222051026057

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء489.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقياحمد رحيم لفتة عبد21578282051017004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء489.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيمحمد مجيد صبار حايف21579112051201084

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء489.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياسامة مصطفى شاكر محمد21580132051010009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء488.0ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد سعد نجم عبد21581112051010032

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء488.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي جواد محسن دعيبل21582162051085073

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء488.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعباس هاشم ناصر غضبان21583132051012064

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء488.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمصطفى علي كاظم مهودر21584282051032054

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء488.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيندى احمد شاكر محمود21585122052102032

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء488.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيكرار حيدر صاحب عبد االمير21586122051005029

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء488.0ثانوية المعارف االهلية للبنينتطبيقياميري علي مكطوف حطاب21587222051381002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء488.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيطيف صفاء حمزه عبد الحسين21588112051049063

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء488.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيعلي احمد مدلول حسين21589252051020011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء487.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيحسنين محمود داود سلمان21590112051005018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء487.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيحسين اشرف كامل حاتم21591132051023011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء487.0ثانوية بيروت للبنينتطبيقيعلي سعد ناجي عبطان21592232051022009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء487.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمنتظر امجد تركي عطوان21593152051011111

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء487.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقينور محمد دعير وادي21594282052059091

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء487.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيحسين مهدي قاسم محمد21595142051017030
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء487.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيفاطمه احمد ماهود حمود21596282052190101

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء487.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيمحمد علي وادي حسين21597152051008063

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء487.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيمنتظر مكي دينار ياسين21598162051126042

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء487.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيباقر ليث هادي درويش21599122051007013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء487.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعلي عادل حسن شوقي شويش21600132051001065

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء487.0الخارجيونتطبيقيمحمود عيسى راضي علي21601162051400309

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء487.0اعدادية الخبير للبنينتطبيقيإبراهيم رضا جعفر صادق21602112051007001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء487.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينتطبيقيمرتضى ستار حسين علي21603132051025029

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء486.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقيزينب علي حسين علي21604152052080033

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء486.0الثانوية المعينية للبنينتطبيقيوسام عارف عبد الرزاق شاطي21605112051022035

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء486.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيحيدر مطر عبود عيسى21606162051043020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء486.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيامجد غانم خضير حسن21607112051016017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء485.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيمروج عبد االمير عطوان جري21608282052055029

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء485.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقياحمد حيدر محمد حسين صادق21609122051030005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء485.0ثانوية الحارثية للبناتتطبيقيزينب جابر محمد ابراهيم21610102052112002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء485.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيحسين نصر هللا ابراهيم جسام21611192051011028

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء485.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيزهراء محمد طالب علي21612162052196012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء485.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقياالء معد احمد محمود21613132052117004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء485.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمحمد عالء عبد الواحد رشيد21614102051029035

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء485.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيحسين علي داود فاضل21615152051007027

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء484.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيعذراء محمد شليخ فيصل21616142052072036

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء484.0ثانوية بابل للبناتتطبيقيزهراء جاسم محمد مناتي21617122052095011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء484.0ثانوية عائشة للبناتتطبيقيساره علي جدوع كريم21618112052082016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء484.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمصطفى حسين جبار حسن21619142051018127

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء484.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمحمد علي زيدان جبر21620152051005136

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء484.0اعدادية البسالة للبناتتطبيقيدعاء عالء حازم خلف21621132052092009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء484.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيايه علي مكطوف عاجل21622122052107009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء484.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمصطفى داود سلوم عجة21623142051015058

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء484.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيامير شاكر يونس رضا21624292051153027

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء484.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيطيبه صفاء مجيد جاسم21625142052110034

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء484.0ثانوية المتميزينتطبيقيحسين عبد الباقي جاسم عطيه21626132051016008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء484.0اعدادية الشهيد خليل للبنينتطبيقيحسين قدوري حسين عباس21627212051022008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء484.0ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيمصطفى قصي علي عبد هللا21628212051026030

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء483.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمصطفى ياس خضير احمد21629282051151788

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء483.0اعدادية البسالة للبناتتطبيقيايات احمد طالب جبر21630132052092002
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء483.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيسجاد سالم ماشاف خلف21631282051012037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء483.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيمنتظر محمد جاسم محمد21632122051002065

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء483.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيمسره سعيد محمد عبود21633142052078035

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء483.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيمرتضى كريم مذبوب سلمان21634252051116042

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء483.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيعلي احمد جاسب مناتي21635162051005029

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء483.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد هللا حمد عيسى21636112051018070

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء483.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيمريم سالم زوير لفته21637152052048062

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء482.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيهيثم رائد شاكر ابراهيم21638102051020239

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء482.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيحارث مجيد حميد رحمان21639142051013017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء482.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعباس ماجد حامد احمد21640102051017037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء482.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعلي بهاء الدين حسين نصيف21641132051031034

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء482.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محسن كاظم كريدي21642222051098017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب590.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيعمر بشير احمد موسى21643332041050017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب587.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمصطفى صادق عناد عبد العباس21644122041031156

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب585.9ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائياية طالب هاشم علي21645142042129009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب585.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيساره محمد طالب حسين21646132042100056

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب583.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمصطفى راضي سيد صحن21647152041007159

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب583.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيعبد السالم حسن عبد اسماعيل21648182041016057

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب582.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيتاره احمد سعد احمد21649132042070049

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب581.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيشمس احمد ضياء حمود21650232042134018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب581.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيرسل محمد معن حمدي عزة21651102042116016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب580.0اعدادية بدرة للبنيناحيائيعبد هللا عبد السالم حسين كيطان21652262041021011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب578.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزينب علي محمود ابراهيم21653132042100052

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب577.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمحمد علي رجا عنيد21654232041292033

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمرتضى احمد حيدر زاهر21655142041018171

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيام البنين حيدر علي هادي21656212042015002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب574.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيهمسه حيدر جبار موسى21657212042139234

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب574.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيحذيفه شاكر فرحان احمد21658192041007042

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب574.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيفاطمه غازي فيصل علي21659192042369296

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب573.3ثانوية العراق للمتميزيناحيائيايوب قتيبة عماد الدين احمد حمدي21660202041050021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب573.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا نادر فليح علي21661212041005085

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب573.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيمريم سعد عيدان عبيد21662152042042087

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب573.0اعدادية القناة للبناتاحيائيساره هيثم طاهر محمد21663132042072048

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب573.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيشهد قاسم محمد حسين21664212042139139

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب573.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيزينب احمد شاكر كاظم21665232042147041
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب573.0اعدادية البتول للبناتاحيائيمنار فالح خضير احمد21666112042072127

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب572.9ثانوية المتميزاتاحيائيروز نزار قمر عبد الشهيد21667132042108039

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب572.0ثانوية االقصى للبنيناحيائيكرار حيدر حمودي عبد الهادي21668132041028014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.3ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيياسر عمار محسن عباس21669272041029126

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0اعدادية النصر للبناتاحيائيمريم احمد عبد الرحيم هواش21670122042112211

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيمريم خضير عباس مهدي21671102042103040

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمه مؤيد غالي حبيب21672102042102031

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائيفاطمه عماد عبد الحميد مجيد21673132042075036

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيرويدا فاروق خضير حمد21674112042103034

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيايالف خضير خلف شالل21675102042223016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم حسن عبد االمير حسين21676162042165400

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيعبد هللا مؤيد حسين رجب21677192041015042

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيمريم جعفر غركان حميد21678142042074129

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمصطفى باسم صباح عبد هللا21679142041009083

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائينور رافد ظاهر عليوي21680132042130062

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيرؤى عبدالناصر حسن خضير21681122042080020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي الكرار كريم حسين شفيه21682152041001066

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0اعدادية القدس للبنيناحيائيحيدر سهيل حميد صالح21683102041014025

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0اعدادية النور للبنيناحيائيمصطفى جمال جبار سلمان21684122041026166

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناحيائيمحمد عالء صالح فتحي21685192041069023

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0اعدادية البيان للبناتاحيائينرجس عدنان صالح جوده21686102042096074

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيزينب رعد طارش كعيد21687142042089026

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب هزاع ابراهيم عبيس21688232042090110

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيسكينه عمار عباس رشيد21689142042193049

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعبد هللا مهند رضا عبد21690272041001176

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينب حيدر حسين كاظم21691122042109075

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0اعدادية رقية للبناتاحيائيآسيا رائد سلمان خضير21692112042069001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيفاطمه عالء خزعل مجيد21693142042112062

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب محسن خلف كيطان21694132042086056

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيوهد كاظم محمد سعيد كاظم21695272042056471

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيهيثم خالد مرزه فتاح21696132041041017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمؤمن محمد عبيد احمد21697192041004048

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيرفل رافد عبد الرضا جليل21698132042111035

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيفاطمه احمد عبد الرضا عباس21699132042100089

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيفاطمه عقيل محمد مطر21700142042220103
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيفاطمة حسن حلو حرج21701132042133037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيريم عبدالكريم عدنان محمد21702192042383088

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيعلي محمد جبار حسين21703132041003040

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهراء حاتم شعالن مزبان21704142042090043

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيكرار اسماعيل خليل رزوقي21705212041003135

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيزينب رحيم برهان بداي21706112042112044

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب568.8ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيساره رائد كاظم داود21707142042129035

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب568.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيفاطمة احمد كاطع سعيد21708142042107056

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب568.0إعدادية المروج للبنيناحيائيطه عادل ياسين احمد21709142041013047

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب568.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيفاطمه احمد جاسم صكر21710232042125071

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب568.0اعدادية النهروان للبنيناحيائيمؤمل جالل فاخر سلمان21711152041020047

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب568.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناحيائيعبد هللا محمد صالح فتحي21712192041069011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب568.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيفاطمة مصطفى عاتي حسن21713142042074121

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب568.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينور الزهراء صباح مهدي حسين21714272042056427

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب568.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب احمد حمزة علي21715242042121144

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب568.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيهبه فاضل عليوي فرحان21716152042044205

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.9ثانوية المتميزاتاحيائينور قاسم غالم داود21717142042094165

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.9ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمالك محمد مجيد حميد21718122042109149

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.5ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد نزار مضر عبد االمير21719122041001109

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيشهد صالح الدين حسن فاضل21720132042121142

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.3ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيفاطمة ناصر جاسب عجيل21721152042057058

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائياحمد محمود مهدي شرموط21722132041055017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيشهد محمود عباس مجيد21723212042294136

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيمرتضى محمد عباس شنون21724232041067116

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيإنجي محمد فاتح حسيب21725202042395005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحارث عادل مدب مجحم21726102041017024

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيتبارك فتاح لطيف كاظم21727102042139009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيآالء عامر خلف عبد العزيز21728102042090002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائييقين عبد الزهرة هاشم فلحي21729152042080373

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي محمد رضا مرزا21730152041011112

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرانيا عبد الجبار محي عبد الجبار21731142042111088

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب566.2ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد محمود رحيم قاسم21732132041037095

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب566.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناحيائيمصطفى احمد سعود مبارك21733192041069024

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب566.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيامير علي صفاء الدين جعفر احمد21734142041009017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب566.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيتبارك بالل ابراهيم حمادي21735192042383043
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب566.0ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيزهراء هيثم نصيف جاسم21736132042123014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب566.0ثانوية الوطن للبنيناحيائيمحمد الباقر محمد عبد الحسين محمد21737212041079024

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب566.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الرحمن جبر جوده21738112042126009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب566.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيزينب حامد خلف علي21739312042065013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب566.0اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمعاذ سالم عبد ناصر21740182041086031

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب566.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيهديل كنعان محسن حسين21741142042076160

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب566.0ثانوية حمورابي للبنيناحيائياحمد حسين جاسم موسى21742272041025002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب566.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيمحمد فيصل حسن ناهي21743132041022034

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب566.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيسجى خالد جسام محمد21744182042352027

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب566.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيفي هيثم قاسم رشيد21745132042079045

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب566.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الهدى جاسم هاشم عنيد21746152042046236

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب566.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيمالك جمال نايف علي21747192042189181

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب566.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور محمد حمادي جاسم21748142042111277

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب566.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنيناحيائينور صبحي جواد كاظم21749132041007017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب566.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائياكرم احمد فاضل كاظم21750132041250009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.6ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيحارث هاشم مطلوب حميد21751102041028050

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيسجى علي زين العابدين مهدي21752212042145096

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0ثانوية القوارير للبناتاحيائياديان خليل كاظم بريس21753272042081001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيسراج الدين علي وفيق علي21754132041012061

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيضحى جاسم محمد عداي21755112042062071

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0ثانوية موطلو للبناتاحيائيسما احمد صباح يوسف21756202042181021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيليث عباس مياح فواز21757272041135010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيحيدر عقيل محمد عبد هللا21758212041028015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيمنار سمير حسين لفته21759152042050113

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيدالل صالح حسن تعيب21760112042076046

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيمحمد عقيل حسن علي21761142041027063

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيمنى احمد حسين علوان21762122042101036

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيكوثر ستار عيدان محمد21763142042139030

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيتبارك رياض طارش جبر21764222042421025

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0اعدادية االنام للبناتاحيائيرهام طه يوسف محمد21765212042135035

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائيزهو رحيم مزيد علي21766142042071036

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيمصطفى حسن عباس باقر21767212041063065

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيعبد هللا عدنان كريم فليح21768122041006018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيمحمد اياد سعيد عبد الوهاب21769192041019056

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيمنار هاشم سعد يونس21770152042044177
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائينبأ قاسم رسن جري21771112042088041

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمعتز عمار جاسب ثعبان21772242041003282

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0ثانوية حنين للبناتاحيائيخديجه محمد جالل حسين21773132042104022

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء عصام عبد هللا سعودي21774102042117052

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائياواب ثائر عمران كاظم21775232041292006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيختام عباس صخي حمزه21776112042074023

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0ثانوية جصان للبناتاحيائيحواء قاسم محمد عنين21777262042071010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0ثانوية السالم للبنيناحيائياحمد حسن محمد حسن21778182041044002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0ثانوية الصمود للبناتاحيائينور عبد السالم محمد امين21779142042101047

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيأسراء علي داود سلمان21780112042114001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائيسفيان مظهور محمود حمزه21781192041103021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيأواب نديم خالد حسن21782182041277001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيعلي مجيد زويد سلمان21783142041182039

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيمريم ياسين حميد علوان21784112042217066

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائينور الهدى باهض اسماعيل ابراهيم21785112042129052

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم عزيز جاسم21786252042101092

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.7ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائياصيل حسين سعيد كاظم21787102041048004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.5اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد حسين محمد هاشم حسين21788272041005139

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيتبارك حيدر حميد علوان21789212042139047

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمحمد خضر عباس ثعبان21790232041252233

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0اعدادية النورين للبنيناحيائيعبد هللا محمد ثابت محمد21791142041004024

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائيحيدر عباس فاضل كاظم21792112041008015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيايثار احمد عليوي حسين21793112042074010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيسجى قيس مزهر سكندر21794152042048113

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0اعداية الهدى للبناتاحيائينجالء اسماعيل عيسى صادق21795142042077069

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيصفا حسن عبيد بريسم21796122042121018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيضحى خالد حاكم حسن21797132042100068

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيفاطمة هادي مالح محمود21798142042149048

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد الزهره هادي21799232041002151

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيضي علي بالسم طراد21800222042204152

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيسجاد عباس غضبان خلف21801152041018021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيهبه قاسم نحو مسلم21802132042092086

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0اعدادية النهار للبناتاحيائينور اسماعيل حمد مريسن21803112042127062

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيترتيل خليل جديع حمادي21804102042116010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعياحيائيحوراء فريد جبار كاظم21805132042081007
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0اعدادية القائم للبناتاحيائيسبأ عبد حمد محمد21806192042146043

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزينب عدنان نصار بازع21807142042143016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمصطفى وسام صالح عيسى21808222041358064

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيطيبه حسين فاضل داود21809102042221066

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيمسلم مزهر مردان زغير21810112041006069

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيرؤى عمار جاسب عداي21811122042107075

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيفيروز حيدر اسماعيل ابراهيم21812122042105136

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيامة هللا حسين زامل غضيب21813102042117010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد عبد الحميد نجيب ياسين21814102041026021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء سليم راضي ذباح21815262042113018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي عبد الكريم حسين عجيل21816242041062116

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء كامل حسين قاسم21817122042107109

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائياحمد عبد الجبار جميل عسل21818142041042004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيكاظم عباس صاحب عباس21819122041030112

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمرتضى علي زيارة محمد21820122041001113

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0اعدادية النهار للبناتاحيائيحوراء موفق خليل ابراهيم21821112042127012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه حميد حسين طوفان21822272042060249

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمود شوكت ماجد عبود21823232041020360

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0ثانوية قريش للبناتاحيائيهاجر خضير عباس جاسم21824192042158084

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0اعدادية النور للبنيناحيائييوسف فالح عبد فلحي عمران21825122041026192

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0ثانوية المتميزاتاحيائيغدير عبد علي مرزه21826242042084059

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائياحمد زنزل سامي عارف21827212041206002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.9ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيداليا اسامه علي فرج21828132042121057

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيميادة حسن عزيز حسن21829122042109152

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.8ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيالق عامر نايف كاظم21830202042116014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.4ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعدنان عمر عدنان منير21831132041020112

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.3ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء جالل محسن فريح21832142042094061

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.1ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي حسين فليح حسن21833112041010113

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0اعدادية االمال للبناتاحيائيمريم مهند ارشد محمد21834112042070126

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيبراء محمد علي حسن علي21835112042218014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيشهد محمد فريدون سعيد21836142042104043

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0ثانوية الحورية المسائية المختلطةاحيائيصفاء نامس سعيد طالل21837182041340022

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعلي جاسم مجيد جوده21838152041003056

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي محمد حمزه مرزه21839232041003061

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيحسن علي غريب غانم21840122041032011
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمأمون احمد واصف عبد الرحمن21841142041042038

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيروناك عبيد محمد محمود21842122042231037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم فراس خالد قاسم21843142042078093

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنيناحيائيامير عماد زيدان شهد21844102041200008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيابراهيم ياسين جاسم حمادي21845142041064003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنيناحيائيصالح محمد عباس حمد21846102041200018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيسما جمعه دهيوك فرج21847102042110069

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0اعدادية القدس للبنيناحيائيعيسى جاسم ناظم غفوري21848102041014054

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيزينب خلدون ابراهيم متعب21849112042082017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزينب خليل مظفر امين21850212042092057

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزينب عامر محمد جواد21851152042054132

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيوصال جابر شاكر حمزه21852112042080159

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.8ثانوية المتميزيناحيائييوسف علي حيدر عباس21853132041016125

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.1ثانوية المسرة للبناتاحيائيالغدير سالم محمود محمد21854112042193005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيحنين حيدر عبد الرزاق عباس21855132042121048

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيهدى كريم عبود عذاب21856112042086082

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيمريم اياد عبد الرضا علي21857152042080376

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور الهدى هاشم حميد هاشم21858152042040139

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيايه خالد ثلج علي21859212042136015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0اعدادية النهوض للبنيناحيائياكرم فالح حسن نصيف21860142041047020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيايه جواد كاظم محمد21861142042095013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيعلي عبد هللا معارج حامي21862272041027051

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيمحمد ثامر حكيم عبد الرزاق21863102041006039

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيمريم كمال مصطفى صالح21864142042100134

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائياروى عامر سامي علي21865102042140002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائيغسق كامل زيدان حسين21866112042134011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائيفاطمه حامد محمد اكبر21867142042114020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرونق مشتاق ابراهيم مطشر21868132042118096

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمروه ابراهيم ثابت صالح21869102042115122

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيياسر عماد عباس عبد21870102041020180

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيتبارك صالح محمود جعاطه21871102042094017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.7ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيمؤمل محمد حنش سلمان21872142041010069

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء زهير دنيف نفاوة21873132042121094

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.3ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيطه عامر عباس سعيد21874102041028083

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.1ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيمحمد رائد يوسف فياض21875112041045048
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا كاظم شالل21876102042136020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقياميمه قاسم صالح مهدي21877212052016007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب557.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحيدر جميل مزهر علي21878282051001046

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب557.0ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيزينب احمد علي اكبر علي21879122052117014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيسجاد عدنان خلف سلمان21880152051018027

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب551.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحسن محمد غازي عبد الحسين21881122051030027

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب551.0ثانوية النظامية للبنينتطبيقيعبدهللا فراس مانع ناصر21882142051002010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب550.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيمنار احمد خلف فهيد21883152052048066

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب549.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمرتضى رائد جبار صالح21884272051002157

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب548.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيعلي حسين جعفر حسن21885122051001019

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب548.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيأحمد صالح حسن كاظم21886142051017001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب548.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيزهراء طارق نادم لفته21887152052048028

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب547.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيابراهيم جاسم علي حسين21888102051014003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب547.0اعدادية النجاة للبناتتطبيقيايه حسين فيصل مجبل21889152052042005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب546.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينتطبيقيهشام فؤاد عبد فليح21890242051021021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب546.0اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقيفاطمه عالء عبد الجليل اسماعيل21891112052081015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب545.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيظافر شاكر بجاي باشخ21892162051083061

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب545.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيمالك مهدي لعيبي زبون21893142052085012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب545.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيرنا محمد عبد القادر جبوري21894112052110019

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب545.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقياحمد حيدر عبد الكريم عبد الوصى21895162051030005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب545.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيتكتم جابر لطيف سويف21896112052108013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب545.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعمر عصام الدين عبد السالم محمد21897102051013107

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب545.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيعلي محمد شاكر محمد21898112051013040

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب545.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيفرقان داود سالم جاسم21899142052067018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب545.0ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيمحمد خالد جابر مطلق21900142051001036

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب545.0اعدادية الطبري للبنينتطبيقيعلي احمد عبد الزهره محمد رضا21901232051061015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب544.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيزينب عيسى عطيه مايع21902162052383072

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب544.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعبد هللا علي موسى كاظم21903112051032021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب544.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه ماجد خلف عبد الرضا21904102052117033

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب544.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمهتدى يونس راضي جواد21905132051023074

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب543.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيكرار فالح فاخر عبد الحسن21906222051364101

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب542.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيبيداء قاسم باكور حاتم21907142052145014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب542.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيعائشة علي منذر اسماعيل21908142052106026

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب542.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيآيه جواد كاظم عوده21909142052140002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب542.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيهاني ثائر عبد داغر21910162051039127
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب542.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيمرتضى محمد نزال زكاط21911232051017063

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب541.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقينور توفيق احمد عليوي21912142052079061

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب541.0ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيحنين ماجد سدخان لفته21913142052107003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب541.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيفاطمه رعد نصيف جاسم21914122052112029

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب541.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيامل أسامه خضير علي21915102052095007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب541.0الثانوية المعينية للبنينتطبيقيسيف حاتم سلمان زبار21916112051022017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب540.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمنتظر احمد شاكر عوده21917112051058170

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب540.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمحمد مهدي عواد مزعل21918122051025087

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب540.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمصطفى عايد نوري مالك21919232051044046

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب540.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيحسين حمزة جاسم راضي21920152051007023

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب540.0اعدادية المركزية للبناتتطبيقيايه ظافر محمد عبد القادر21921132052119002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب540.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيصالح احمد صالح أحمد21922142051016048

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب540.0اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيمحمد حازم راجي سهل21923112051017035

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب539.0اعدادية الكرخ للبناتتطبيقيرقيه حيدر فليح حسن21924102052076007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب539.0اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيعبد االله صباح حميد عبيد21925102051024010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب539.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيحسين جاسم محمد محمود21926102051013041

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب539.0ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيعذراء اسماعيل زغير فياض21927102052107008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب539.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقيرانيه احمد علي اكبر علي21928152052054012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب539.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينتطبيقيصادق عباس حسن عبيد21929242051021010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب539.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيفاطمه قاسم بالسم احمد21930102052091032

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب538.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيزينب احمد علي رسن21931102052096020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب538.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيريام صادق حمود شريده21932142052079028

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب538.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيحليمة عبد الكريم مصطفى راشد21933112052078011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب538.0ثانوية ربيع بغداد األهلية للبنينتطبيقياحمد حيدر عبد المهدي بسام21934132051051001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب538.0اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقيغدير اياد قاسم خير هللا21935152052050021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب538.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتتطبيقيشهد عماد صابر عبد الحسن21936162052450007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب537.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيسجى حميد حسن علي21937112052074026

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب537.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي هيثم حميد عبد الحسن21938122051030103

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب537.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيمحمد فالح علي مراد21939152051010057

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك569.8ثانوية المتميزاتاحيائيزينب عدي محمد ذرب21940142042094074

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك559.6ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزينب عادل حسين جبر21941102042078097

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك559.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيرقيه محمد حسين خشان21942132042070093

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك559.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيهدى عقيل علي كريم21943232042117194

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك558.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيبنين محمد جبار ضايف21944222042135038

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك557.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم علي داود سلمان21945142042078092

صفحة ٦٢٧ من ٦١٩٥
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.2ثانوية البتول للمتميزاتاحيائينور الهدى علي عبد الرزاق صكبان21946152042057079

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك555.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيتقى طه محسن اسماعيل21947152042053016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك554.2ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمريم علي مرتضى ابراهيم21948122042109145

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك553.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائيزهراء رضا شاكر هاشم21949122042103017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحمد خالد كاظم حسين21950112041032074

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيتبارك حكمت طاهر حسين21951132042116006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.0ثانوية األقصى األهلية للبنيناحيائيخطاب سرمد صباح خضير21952112041040008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.9ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيتيا ياسين ابراهيم حمودي21953142042117016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيبراء قاسم لفته علي21954272041035019

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.6ثانوية المتميزات - المنصوراحيائينور حيدر فالح يعقوب21955102042078203

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.1ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعمر حيدر عواد حبيب21956132041020132

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائينور حسن هاشم مشمور21957102042086090

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك545.5ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحسين عباس خضير داغر21958152041012025

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك545.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان حسن مهدي21959142042086028

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك545.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيايالف عماد طالب صادق21960212042139033

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك545.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيغيث محمد حسن فرحان21961192041013038

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك545.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي عباس علي حسين21962232041020233

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.3ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائياحمد عمر جعفر عبد الحسن21963142041170009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيالحر مفيد عبد هللا حسن21964152041018004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيرسل شاكر عبد ناصح21965132042077012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد نغماش علوان21966112041026073

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبنين ياسر مطنش كعيد21967142042111050

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمجتبى جاسم عبودي حسن21968132041045039

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعلي دلشاد حيدر عسكر21969142041023043

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0اعدادية االمال للبناتاحيائيزهراء السيد كمال محمد21970112042070057

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيقنوت حيدر عبد الكاظم حسين21971232042121116

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعماد الدين ثائر عبد الرحمن محسن21972232041011043

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.5ثانوية المتميزيناحيائيطه حسين علي حسين21973132041016052

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيفادي اياد صبري ناصر21974142041010067

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيسجاد رائد مهدي بخيت21975112041026056

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيايه كمال اصغر كاظم21976152042047008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيسراج جاسم محمد عبد21977262042251037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيفاطمه جعفر محسن سعدون21978142042220152

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنيناحيائياحمد عبد االمير حسين جبر21979162041088003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.0اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد شطب21980102041015042
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.0اعدادية السياب للبنيناحيائيعبد العزيز طه ابراهيم حمودي21981132041030040

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيحيدر عبد الكريم مهدي زغير21982152041007045

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيسهاد زياد طارق حسن21983102042221060

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائيبتول انور محمود مراد21984132042075009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيطيبه احمد عاتي رمضان21985152042048127

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك540.5ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائييوسف ابراهيم خليل ابراهيم21986102041028186

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك540.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيحمزه سيف صالح الدين محمد21987132041031016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك540.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيايناس هيثم ابراهيم سبع21988132042091013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك540.0اعدادية السماوة للبناتاحيائياديان حسام فرج عبد الرزاق21989292042052003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك540.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيميثم حيدر فخري مجيد21990132041034042

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزهراء علي حمزه جواد21991212042148036

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد رضا رياض طوينه عوده21992162041060086

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمحمود عبد الرزاق عزيز جبير21993192041020059

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيهدى علي محمد علي21994222042185132

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء عباس زهراو عنيد21995282042051036

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيتقى محمد خضير احمد21996182042242045

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعلي عامر حسن عيدان21997212041039042

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0ثانوية الخيام للبناتاحيائيزينب خالد كيطان موسى21998322042023014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0اعدادية االنام للبناتاحيائيعائشه حسين علي نوار21999212042135070

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزينه ثامر هادي عبيد22000102042139020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعلي ليث اكرم عبد االمير22001142041023048

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيمروه فاضل كاظم عبد22002102042103038

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيحسن حافظ عبد الكريم فارس22003162041090010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقيه صبيح حميد محمد22004262042148010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيحسين طالب خليفه عبد هللا22005212041273025

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيغدير شهاب احمد داخل22006142042134121

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيهدى محمد سعد مجيد22007132042117279

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد قحطان احمد سلمان22008212041005143

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0ثانوية الواقدي للبنيناحيائيمصطفى راشد عبود محمد22009192041086020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيسجاد باسل غزال مهدي22010122041022037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائيمصطفى ناظم عوده عبود22011142041201046

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0ثانوية البيادر للبنيناحيائيبراء احمد سليم محمد22012192041094003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعمر باسل ابراهيم حسين22013142041016084

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيآمنه جمال جاسم محمد22014112042082001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيخليل ابراهيم عبد نجم22015122041022035
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيمحمد علي حسين طاهر22016212041274050

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيعمر صباح بشير حسن22017322041004045

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0اعدادية القدس للبناتاحيائيمريم سلمان نعمه لهيب22018262042104146

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيوضاح علي كاظم حميد22019122041020137

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعساف حردان محسن علي22020102041022061

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0ثانوية دار المعارف األهلية للبنيناحيائيعباس ليث محسن محمد22021112041039004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0مدرسة بالد النهرين العراقية االهلية تركيا-انطاليااحيائيايمن حسين قاسم جماغ22022132041222003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيأشرقت ذو الفقار علي محمد22023212042100011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيمينا علي عبد الجليل رشيد22024112042149059

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيصفا عالء محمد رجب22025102042118073

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيكرار عماد عدوان دهراب22026162041060077

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيبسمله علي مكطوف عاجل22027122042107033

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0ثانوية بالل للبنيناحيائيخالد كريم علوان محسن22028102041055022

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيايه محمد عبد الحسين داود22029132042121034

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0اعدادية الفارابي للبنيناحيائيمحمد خالد عبد مهدي22030112041002039

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيميالد رحيم دليل شالل22031142042090098

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيأيات عدنان رهيف رداد22032222042439005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيمقداد حميد عبد الرزاق محمد22033322041010078

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيضحى سلمان حسين علي22034142042143026

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيمصطفى خضير شحل جاسم22035112041020099

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0اعدادية حماة للبناتاحيائيعسل حازم سالم محمد22036112042084149

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.6ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيتبارك الرحمن لؤي محمد خضير22037102042078031

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائياسراء جواد عليج عذير22038152042080009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0ثانوية المتميزيناحيائيعلي عامر جاسم محمد22039132041016072

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمينا عبد الرزاق عبد الوهاب محمد22040142042103051

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعمر جمعه محارب حسين22041102041019102

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0اعدادية االعالم للبنيناحيائيعلي مؤيد عبد المنعم عبد الجليل22042162041045022

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيعباس مزهر عزيز صالل22043222041076044

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيوجود قاسم جاسم عاصي22044132042118287

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الحسن زغير22045152042054108

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيساطع نوار ساطع جميل22046142041042017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيتقوى عبد الزهره عوده لعيبي22047132042131014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسن علي حسين جبر22048142041017026

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيفالح عناد غيالن حسن22049162041074026

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيحسن فالح حسن ثجيل22050132041031009
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهمسه مازن داود سلمان22051102042115165

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائييقين جاسم محمد صالح22052132042091138

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسن مدلول لفته22053222041314057

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائييوسف عساف محمد عبد22054112041026156

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيفاطمه نوح ظاهر حبيب22055142042095068

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائياحمد عبد الحميد مجيد نفاوه22056162041075011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيديما حامد رحيم حمادي22057142042196034

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيورود منعم حسين علوان22058142042086077

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد ناهض سليم محمد سعيد22059102041013145

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائينور الزهراء صفاء عبد اللطيف هادي22060112042066066

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى اياد هجول شرباك22061222041002334

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيتقى عبد االمير ابو علي حسن22062282042063024

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائياحمد رسول علي حمود22063112041058010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0اعدادية الغدير األهلية للبنيناحيائيمصطفى لؤي جليل محمد حسن22064152041019023

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0ثانوية المتميزيناحيائيليفون رافي بوغوص ميناس22065112041010097

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0اعدادية السما للبناتاحيائيرقيه علي ضياء كاظم22066272042083050

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيمريم محمد حميد كاظم22067112042080135

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيتقى حمدي شاكر حسني22068192042194029

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيجواد محمد احمد جواد22069122041030026

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0الخارجياتاحيائيميالد سعد مجيد حاجم22070142042401150

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيطالب علي طالب خلف22071162041060043

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0ثانوية انوار الحجة للبنيناحيائيمحمد علي مناحي ياسين22072162041026011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0اعدادية البيان للبناتاحيائيرسل علي عبد الحسن حيدر22073282042078028

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيزين العابدين عالء حسين خضير22074132041009012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0اعدادية بدرة للبنيناحيائيابو الفضل محمد حسن عبد محمد صالح22075262041021001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيتبارك عبد الحسين فاخر علواش22076152042054042

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيرسل عدنان أدعيم جازع22077162042170024

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية النهروان للبنيناحيائيعبد الستار وسام حسين عبد الحسن22078152041020033

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيمروى علي سعيد صالح22079142042196082

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيمنار جاسب جبارة علوان22080222042158069

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعلي حسين حمد عبد هللا22081122041020096

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيعبد هللا محمد شحاذة فياض22082102041011050

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمحمد فاضل ناهي عبدعون22083232041071067

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعبد هللا فاضل عبد العباس نجم22084232041251249

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيطيبه صالح كريم عبد الرحمن22085102042078138
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0ثانوية االقمار االهلية للبناتاحيائيشمس المنتظر ميثم نور عبود22086142042305007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيرائد ناهد فيصل عبد الواحد22087162041075073

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0اعدادية الزاب للبنيناحيائيحسن عبد هللا شجاع ياس22088202041026004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيأيمن محمد فليح غزال22089102041022023

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيحسنين اسامه الماز محمد22090102041020056

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائياالء محمد احمد حسين22091162042145007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيالرا ياسر خلف مطر22092232042086153

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيمحمد عبد االله عبد الحميد صالح22093272041036093

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.6ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيرياض رائد يوسف فياض22094112041045020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.3اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى ماجد حامد ناصر22095102041026239

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيمريم تعيين عبد الكريم عبد هللا22096282042190176

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0ثانوية السياب للبناتاحيائيامل احمد ستار لفته22097102042077009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيعبد هللا حسين فرحان عباس22098142041182033

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0اعدادية الفاروق للبنيناحيائيعلي نعمه حسين عبد22099132041014022

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمحمد عادل وهيب جراد22100212041273075

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي صبيح محمد ديوان22101282041006097

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحيدر كامل عبد هللا صوب هللا22102122041005023

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء محمد سعدون صالح22103232042093082

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0ثانوية الغد النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر ناجي طه22104132041036009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيايات جاسم محمد حطحوط22105192042194015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.5ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيحسين احمد سرحان حسين22106142041010029

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعمر حيدر حمزه حسين22107102041041057

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية الفاروق للبنيناحيائيعلي محمد زامل زغير22108132041014020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد الساده فرحان قاسم22109282042190067

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن مكطوف جباره22110262042088075

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمحمد قاسم خليف كاظم22111142041021129

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمهدي عماد حسن عبد22112122041001132

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينبا خليل جودي هادي22113122042105164

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمؤمل علي فرحان صالح22114282041006121

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيساره صالح ابراهيم صالح22115132042130027

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية السويس للبنيناحيائيمحمد الباقر وليد جاسم علوان22116132041006046

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.4ثانوية المتميزيناحيائيحسن علي جاسم محمد22117282041026010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيكرار فالح وحيد هاشم22118162041075152

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيمريم انس طارق محمد صالح22119162042381178

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0اعدادية يافا للبناتاحيائيحنين منتظر جدي شنشول22120132042107032
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزينب الحوراء حسين خضير راضي22121262042074062

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيساره سمير فائز يعقوب22122162042152116

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيجعفر سعدون جاسم حاجم22123122041007018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائيزيد احمد مجيد عبد الكريم22124232041250066

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0الثانوية المعينية للبنيناحيائيعمر عماد عبود منصور22125112041022013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد غالب هاشم جاسم22126222041100055

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيميسون صادق مرزه ادريس22127252042170596

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمصطفى سهيل عبد هللا عاصي22128112041049098

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائيمحمد ستار فاضل مريف22129122041206062

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.8ثانوية بابل للبنيناحيائيعبد هللا حسين لفته هوير22130232041021061

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.7ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرانيا حسين محمد عزيز22131122042109040

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.2ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيصهيب قحطان عدنان عبد الجبار22132102041028081

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0ثانوية الفرات االهلية للبنيناحيائيعالء عباس فاضل عبد الكريم22133112041041008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيريام محمد نافع غيدان22134262042108045

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحيدر عبد الرسول عبد الحسن كاظم22135222041029060

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر علي حسين22136102041008025

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن بدر عطيه22137262042080068

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ضياء عبد القادر عبد المجيد22138162041433004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيحيدر محمد شفيق حسن22139162041363018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائياحمد سعيد ظاهر اسماعيل22140212041008004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائياحمد باسم اسماعيل ابراهيم22141212041026001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمحمد اسماعيل صبيح موحان22142272041013094

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائييسر سرمد عالء شهيد22143102042086097

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0ثانوية السجى للبناتاحيائيبروج وسام يوسف ناجي22144112042138004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0اعدادية ام البنين االهلية للبناتاحيائيساره حسين فارس كاطع22145262042121009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق فليح نعمه22146142041165043

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيمسلم احمد جبار صويح22147222041021187

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائينور سهيل نجم عبد22148212042092103

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيتقى قاسم حسين علوان22149132042130008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم محمد حسين عبد الرزاق22150132042118237

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمرتضى عبد هللا عباس عبد هللا22151212041273083

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي عقيل محمد عبد22152162041084079

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيمينا نوري عزيز كريم22153112042112105

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيعباس سليم صبري شاتي22154262041208021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيسرمد محمد عباس غليس22155212041014062
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد مهدي مكطوف كاظم22156222041356213

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائينبأ صاحب رحيم احمد22157142042106035

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيعباس علي لفته سليم22158122041025042

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيحوراء احمد جوده يوسف22159242042120069

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعبد المعز وائل محمد سعيد رجب22160192041011074

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0اعدادية النور للبنيناحيائيحيدر كريم حميد راضي22161122041026064

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية البنوك األهلية للبناتاحيائينور الهدى سالم زياره جليوي22162132042083028

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية السيدية المسائية للبنيناحيائيعبد العزيز ميزر محمد سمير22163112041209027

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيايه خالد مكي ناصر22164142042117010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيباقر شعالن جابر كاظم22165222041098023

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية األميرات األهلية للبناتاحيائيصفاء ابراهيم حمود عبد هللا22166132042089008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائييونس خليل ابراهيم جاسم22167122041022125

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيشهد جبار علي مطر22168102042086051

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيحمزة مثنى محمد عبد الرزاق22169142041010039

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعمر فراس عامر عبد الرزاق22170112041005080

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية زينب للبناتاحيائيتبارك قاسم عبد الكريم محمد22171142042110051

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية المشرح للبناتاحيائيريام ثائر فاضل عبد الحسن22172282042072006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيسيف الدين لؤي حديد حمزة22173162041497028

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيفاطمة حسين علي حسين22174162042381158

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية بروانة للبنيناحيائيعلي حيدر هاشم احمد22175192041067021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيطيبه علي حسين جابر22176142042098013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيمنتظر عصام عبد الهادي عبد االمير22177142041182074

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد احمد حسين22178162041497071

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيتبارك رحيم جعفر صنكور22179112042110023

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيازهار صباح جاسم معتوق22180162042165004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيوالء علي عبد العزيز حمد22181282042065095

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيزينه عبد الجبار عباس عوده22182122042136045

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا فاضل جواد عبيد22183262041050027

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيهدير محمد عبد الزهره ناصر22184232042128084

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية الصفا للبنيناحيائيعدنان مهند ميران عليوي22185132041029041

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعلي احمد طه خليل22186102041013092

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعمار عباس حمود عبد22187232041020266

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسن عادي معالي كريم22188262041027023

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.7اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائياحمد رياض محمد جعفر شهاب22189162041105004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0ثانوية البتول للبناتاحيائيتبارك حسنين محمد علي محمود22190262042075021
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية جيكور للبنيناحيائيحسين سالم ثامر علي22191162041061005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائياحمد عدنان عبد مختاض22192222041035012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيفرح عارف حمود سالم22193142042105063

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيفاطمه احمد محمد يوسف22194192042153074

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيصالح ابراهيم حمدان سبتي22195142041027036

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعمر ثائر ابراهيم مصلح22196102041013104

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية الكندي للبنيناحيائييوسف عبد السالم صالح غالم22197102041019180

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيمريم كاظم حمدان جاسم22198162042162059

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيبتول محمد حسين والي22199122042105016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعبد الحميد بندر جاسم حميد22200192041071033

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيمجتبى طالل حسن سعدون22201122041006033

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء احمد طعمه لطيف22202132042105024

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيا-انقرةاحيائيمحمد حمود عبد حمود22203132041226010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيضرغام عبد الحسين عبد الحسن عاشور22204252041045086

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيسراج الدين طالب مخلف فياض22205112041016049

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزينب عماد ياسين حمود22206132042093076

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0ثانوية المراد للبنيناحيائيعمار محمد جليل ابراهيم22207322041009008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمروة وديع خالد عبيد22208122042083037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينور الهدى تحسين علي سالم22209132042121228

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0ثانوية فدك للبناتاحيائيزينب صباح علي خضير22210142042070062

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيايهاب طالب سلمان صكب22211112041026030

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيضحى تقي عبد الخضر عواد22212142042220090

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيأستبرق رحمن غضيب كيطان22213152042058005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيموج حسين داود حميد22214112042106089

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيحيدر علي صدام صبح22215122041025029

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيمحمد عبد المنعم عبد الخالق داود22216132041003052

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيأحمد محمد ساجت مذب22217132041004001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيغدير حامد بك مراد محمود22218152042047172

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي محمد محمود محسن22219222041053132

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمحمد مصطفى حسين علي22220202041259288

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبنين عباس رسن وني22221282042063018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائيعلي مهدي عبيد حميد22222112041151037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيامجد عمر سلمان داود22223162041060013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيفاطمة جاسم حسين جاسم22224192042371085

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0ثانوية الكرادة االهلية للبنيناحيائيمصطفى ضياء كريم جبر22225142041178024
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد علي حازم موسى22226142041049066

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى منذر زوير ثامر22227142041016127

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.5اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحسن عيسى هاشم عبد هللا22228162041105016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.1ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائياحمد حازم كاظم حسن22229102041002012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيحسين احمد يونس هربيد22230142041026016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0إعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد نجيب عباس محمد22231182041021006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيامير عماد عبد الكاظم شهيد22232112041009007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيفضل طالل زويد ربح22233162051085056

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقينور جاسم حسين جاسم22234112052105035

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيفهد فراس جاهد محسن22235112051008051

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمنتظر بشير قاسم مسلم22236282051008141

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيالفضل وميض عدنان طعمة22237162051016008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيحسام ابراهيم محمد ابراهيم22238212051033005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0ثانوية المعلمين االهلية للبنينتطبيقياحمد عبد الحمزة جراد عبيد22239142051056003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيزينب غالب عبد كاظم22240162052152043

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيمحمد فالح عبد الكاظم مهدي22241162051075071

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيحسن كاظم ديوان فليح22242132051009015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيسيف كاظم محمد بسين22243162051034063

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيمحمد ماجد ساجد رسول22244132051009055

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي طالب محمد قاسم كاظم22245162051084162

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك500.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيابراهيم ياسين قاسم صيهود22246162051364003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك500.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقياحمد فاضل جمعة عيسى22247162051049008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك498.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيفاروق محمد جعفر عبد الحافظ22248162051358163

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك498.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيمصطفى عبد العباس فالح جار هللا22249262051011054

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك498.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيعلي محمد ابراهيم محمود22250132051024049

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك498.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسن هادي احمد عزيز22251162051363068

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك497.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيزكريا يعقوب يوسف مراد22252162051108016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك497.0ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيعلي جاسم طعمه عبد هللا22253162051059010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك496.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيسيف الدين سعد حسين زباري22254282051016076

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك496.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقياسراء فاضل جابر علي22255162052165001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك496.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيبارق فتاح صالح مهدي22256142051012006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك494.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيجعفر عبد الحسين مرداو حسين22257282051002015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك493.0اعدادية سيناء للبنينتطبيقيعلي مجيد حبيب حسن22258132051019018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك493.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيحيدر ماجد محمد صفر22259162051497036

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك493.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى سامر صباح احمد22260102051025011
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك493.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيرسول كريم فليح حسن22261112051026029

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك492.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيمرتضى مسلم موسى علي22262162051301083

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك492.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيحسين يعقوب جليل حسان22263162051075024

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك492.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيحيدر بشير خلف دحام22264122051032024

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك492.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعز الدين نجم عبود جريذي22265102051020139

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك492.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقيميثم سهيل عبد سلمان22266212051273065

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك491.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيبكر محمد بدر حمادي22267102051020055

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك491.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر سعد طاهر عبد الحسين22268162051001079

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك490.5ثانوية المتميزينتطبيقيحسين علي فؤاد عبد الغفور22269112051010007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك490.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيوسام داود ابراهيم تالي22270162051307034

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك489.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيمسره علي عزيز محمد22271122052094099

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك489.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد رعد كريم لعيبي22272162051060172

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك489.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد عمار عبد هللا جبار22273162051494036

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك489.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعباس عادل دواي جياد22274162051038061

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك488.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيأسامة داخل حاشوش عبودي22275142051015002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك488.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيسجاد حيدر عباس قدوري22276122051025046

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك488.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمرتضى وائل جبار حاتم22277122051025090

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك488.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمرتضى فياض عبد الواحد كطان22278162051011064

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك487.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيحيدر ابراهيم يابر محمد22279162051426020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك487.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد سمير خريبط الزم22280162051038119

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك487.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيعبد الرحمن علي عبد الحسن عبد هللا22281162051075043

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك487.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيليث محمد بديوي حمادي22282102051014075

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك487.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسن خضير بدن حسين22283162051060029

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك486.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد محمد كامل22284132051055045

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك486.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيباسم جميل حمدان كزار22285282051151091

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك486.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي قاسم درباش جودة22286162051022085

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك485.8ثانوية المتميزاتتطبيقيروان رائد انور حميد22287282052079002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك485.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقياحمد حسين مدلول عبيد22288162051012003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك485.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي احمد عبد السالم علي22289162051001127

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك485.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد فاضل صالح ابراهيم22290102051022059

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك484.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيعلي ماجد عزيز غميس22291162051394030

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك484.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيامير عبد السميع محمد مهدي22292132051029009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك484.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيبشار احمد عاشور محمود22293112051156014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك483.0اعدادية السويس للبنينتطبيقياحمد بشار اسامه محمد علي22294132051006004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك483.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمنتظر عبد الكريم هادي علي22295162051052056

صفحة ٦٣٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك483.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيصادق عبد اللطيف غني حسن22296122051025049

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك483.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيسجاد عبود عبد المهدي عبود22297162051049064

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك482.1ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيفاروق عمر صادق مصطفى22298132051020018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك482.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيياسين عصام ياسين محمود22299162051061105

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك482.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمحمود زكي عبد فرج22300112051049123

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك482.0اعدادية المرتضى  للبنينتطبيقيأمير هاشم ناهي عبيد22301222051019004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك482.0ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيالمختار عبد علي هداب عامر22302282051020004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك481.8ثانوية المتميزين للبنينتطبيقياحمد مرفأ كاظم عوده22303162051003006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك481.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعلي احمد محمد صيهود22304162051497063

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك481.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمحمد ثامر صاحب علوان22305132051023052

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك481.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعلي احمد تولي ثامر22306282051018059

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك481.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعباس نجم عبد هللا مهدي22307162051497052

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك481.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيحسين داود سلمان محسن22308142051026012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك481.0ثانوية انوار الحجة للبنينتطبيقيحسين عالء حسين فنان22309162051026008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك481.0ثانوية القدوة المسائية للبنينتطبيقياحمد باسل كريم ناصر22310192051365002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك480.1ثانوية المتميزينتطبيقيمصطفى منذر نهاد جبر22311112051010040

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق534.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزينب رعد جاسم محمد22312142052140026

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق513.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيهاجر عبد الجبار عبد الحسين ثاني22313122052102039

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق511.0ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينتطبيقيعبد الوهاب طالب عبد الوهاب صالح22314162051392006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق504.0ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيهدى خالد عبد الفتاح منير22315102052089030

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق500.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيعماد عباس كتاب خضير22316232051251239

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق499.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيمريم جاسم عباس مجيد22317122052105047

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق493.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيرفل علي عبد القادر كسار22318112052110016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق490.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيقتيبة كامل مدب مجحم22319102051017064

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق490.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيمعتز محسن عماش حسين22320112051033038

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق489.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيمحمد حامد بهجت احمد22321112051005052

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق489.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيوليد خالد سالم نايل22322192051067053

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق489.0اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيعلي حسن فيصل حسن22323112051017026

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق488.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقينور الهدى ثامر جبير حمزه22324122052102035

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق488.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيامنه احمد محسن جواد22325102052102003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق488.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيغدير ستار عيدان بريسم22326132052091040

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق487.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيتقى ستار جبار رزيج22327102052096012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق487.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيعلي جاسم مطشر فلحي22328152051013045

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق486.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيحسين عقيل حسين خضير22329222051356022

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق486.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمحمد علي صاحب عباس22330112051004107
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق484.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيحسين صفاء حسين عزيز22331102051020067

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق482.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقياسراء رعد سعدي عبد االمير22332132052101003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق482.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيايه احمد كمال محسن22333122052089005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق482.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيزينب محمد راضي حمد22334122052094062

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق481.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيرضا منصور مهدي ناصر22335272051001047

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق480.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيزهراء حسين علي ناجي22336132052091021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق480.0ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيموده ثامر كريم عبد الحسين22337102052137017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق480.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقياحمد محمد احمد علي22338102051016005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق479.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم قاسم غالم22339122051002058

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق479.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيشمس اثير زهير علي22340102052091021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق479.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمة سعد عبد القادر محمد جواد22341112052088013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق479.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعلي حيدر كامل فرحان22342142051018080

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق477.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيافنان داود سالم حسين22343142052077002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق477.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيدانيه احمد حاتم عبد العزيز22344142052078010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق477.0ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيحسين انور فوزي منشد22345142051001011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق477.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي صبحي عبد المنعم اسماعيل22346132051030073

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق476.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيسجاد عماد كاظم عباس22347162051365098

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق476.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنينتطبيقيعلي هادي صالح عضيب22348212051058003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق476.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقينور فالح صفوك محمد22349102052095026

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق476.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقينور علي جبار علي22350132052086027

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق476.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيثامر فاضل جبر اشالك22351152051002012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق475.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيتبارك محمد خضير عباس22352132052070007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق475.0ثانوية الصمود للبناتتطبيقيسارة كاظم جاسم وادي22353142052101015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق474.0ثانوية بغداد األهلية للبنينتطبيقيمحمد مصطفى سامي عبد اللطيف22354112051030009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق474.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيقصي فراس حميد احمد22355132051030080

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق474.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيحسين جاسم خلف سيد22356132051011012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق473.0ثانوية المتميزينتطبيقيعلي احسان علي محيبس22357132051016018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق473.0ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقيمحمد فاضل كامل يوسف22358102051004020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق473.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيزهراء فراس علي حسين22359142052095010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق473.0ثانوية بابل للبناتتطبيقيعلياء احمد علي فرج22360122052095020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق472.9ثانوية المتميزين-الحارثيةتطبيقيزيد حسين علي عبد الحسين22361102051028010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق472.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقياحمد عبد االمير حمزه عباس22362232051031002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق470.0اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيزينب رسول حسين علي22363132052073012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق470.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمجتبى يوسف عبد هللا رحيم22364162051016077

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق470.0اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيصالح الدين اياد صالح هادي22365112051017019
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق470.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيعلي اكبر جاسم رشك كاظم22366152051017028

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق470.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيابراهيم غانم عبد الجبار ابراهيم22367192051009003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق470.0ثانوية دجلة الخير للبنينتطبيقياحمد صفاء علي اسماعيل22368132051038002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق470.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيحسين عبد الرحمن غالم سايه22369152051015020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق469.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعلي هاشم حمزه محمد22370142051026045

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق469.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقييحيى علي فياض جوبان22371102051008064

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق469.0اعدادية النور للبنينتطبيقيسجاد جمعه رحيم منخي22372122051026025

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق468.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيأحمد عادل محمد عنين22373142051019005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق468.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيشيبان مظهر مدروج خليفه22374312051024021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق468.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيليث نزار عبد الباري جبار22375142051169040

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق468.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيحيدر محمد هاشم محمد22376142051169013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق468.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينتطبيقيمحمد عالء محسن امين22377222051040038

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق468.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيمنتظر عبد مناف عبد الكاظم راضي22378112051006156

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق468.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقيجمال بدر حمود عباس22379182051016016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق467.0ثانوية المجمع المسائي للبنينتطبيقياحمد منعم محمد صالح22380192051347004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق467.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمنتظر علي لعيبي فياض22381162051074060

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق467.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيايهاب زياد ابراهيم مطر22382192051040010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق467.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد سعد عباس نجم22383122051030129

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق467.0اعدادية العرفان للبنينتطبيقيمحمد عبد الجبار حمادي خلف22384192051029012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق467.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيسجاد ماجد عودة العيبي22385142051050013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق466.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيعلي كنعان كريم حميد22386262051001038

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق466.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيتماره عقيل عباس متعب22387102052096013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق466.0ثانوبة ذو النورين للبنينتطبيقيعلي حسين سامي خلف22388122051020012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق466.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيعلي عقيل طالب كاظم22389162051075055

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق465.0ثانوية الدر االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عامر عزيز اسعيد22390222051099029

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق465.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيعلي مشكور محمود عبد22391102051011053

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق465.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعباس صالح ناصر حسين22392142051027043

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق464.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقينور الهدى ستار شميل فرج22393152052048070

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق464.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيجعفر احمد خلف حافظ22394132051011010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق464.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيفنر قيس فنر سلطان22395102051019084

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق463.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيرحيق عبد الرحمن عباس كريم22396142052080008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق462.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينتطبيقيبسام حيدر باسم حميد22397102051061005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق462.0اعدادية الكرخ للبناتتطبيقيسماح ماهر عبد الواحد مصحب22398102052076013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق462.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيزهراء نزار خليل ابراهيم22399102052116015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق462.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيانمار خالد ابراهيم عبد هللا22400112051026009

صفحة ٦٤٠ من ٦١٩٥
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق461.0ثانوية بابل للبناتتطبيقيشهد قاسم صباح عبد22401122052095017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق461.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيحوراء سعد سلمان محمود22402142052111009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق461.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعبد هللا عضيد عبد كاظم22403132051045022

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق461.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيايه صفاء عبد الحسين حسن22404102052117006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق461.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد الوهاب صالح عبد الوهاب كريم22405102051026070

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق460.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيمحمد روكان جياد جاسم22406112051026057

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق460.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيابراهيم علي ناصر حسين22407132051010004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق460.0ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينتطبيقيعلي طالب خضير عباس22408142051059011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق460.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقييوسف سلمان حسن عجيل22409222051307268

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق459.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيطيف صباح جبير مخلف22410102051013063

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق459.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيعلي احمد جرمط فيصل22411112051020044

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق459.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيحسين بدن محبس أشبيب22412142051029008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق459.0اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيهبه رعد محسن فياض22413142052133033

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق459.0ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيحسين علي عيسى عمران22414182051123008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق458.0ثانوية االندلس للبنينتطبيقيابراهيم محمد عبد الفتاح كامل22415102051012002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق458.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيعلي جاسم محمد سعدون22416102051011048

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق458.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينتطبيقيابراهيم عبد الستار عبد الجبار حسين22417102051061001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق458.0اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيعائشه اسالم محمد ناصح22418132052073020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق458.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيحسين جبار خريبط خلف22419162051075014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق458.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيجمانه نسيب احمد سعيد22420112052103010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق458.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيعلي صباح مهدي حسن22421272051150122

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق458.0ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقيجعفر خالد وليد لفته22422132051257016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق458.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحسن علي معتوق اسماعيل22423122051030026

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق457.3اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيهاني ادريس محمد عبد الرسول22424272051005032

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق457.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيالكرار حيدر حسن عبد هللا22425142051201032

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق457.0اعدادية القناة للبناتتطبيقيزبيده جاسم خجوري شناوه22426132052072006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق457.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزينه لؤي عباس صادق22427112052076027

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق457.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيرانيه صالح علي حبش22428142052078013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق457.0اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقياحمد مناف عبد المطلب حاتم22429262051044002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق457.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الكريم حسين حمودي22430212051002051

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق456.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيأبو بكر عبيد رشيد علي22431102051022003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق456.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيمرتضى عالء عبد الصاحب حسين22432132051030095

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق456.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيفاطمة هاشم عبد الحسين محمد22433112052110038

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق456.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي احمد خزعل حمزة22434102051017052

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق456.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيعمر علي سلمان محمد22435192051104018
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق456.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي سامي كاظم الزم22436282051001096

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق455.6ثانوية كلية بغداد - زيونةتطبيقيحسين ليث محمد عبد الواحد22437142051010008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق455.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيمحمد صالح مهدي خلف22438162051308013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق455.0ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيزينب ناصر موهي وريوش22439282052075018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق455.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعبد هللا شكر عبد الجبار مهدي22440122051030072

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق455.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيفؤاد حماد طارش معافي22441102051009020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق455.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحيدر كاظم واصي مكطوف22442132051012043

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق455.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعبد هللا نجم عبد هللا غضيب22443222051004029

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق455.0اعدادية البخاري للبنينتطبيقيمصطفى زهدي غزاي محمد22444192051106026

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق455.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيكرار علي جاسب سوادي22445152051071216

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق455.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمهند محمد جاسم غياض22446132051005088

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق455.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيايالف سعد مفضي حسين22447102052110011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق455.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقيحسن عالوي عبد الزهرة طراد22448232051006013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق455.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقييوسف سالم مخلف محيسن22449192051015072

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق455.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي حسين جمال عبد هللا22450132051030067

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق454.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيمحمد زيد علي عبد الوهاب22451192051067040

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق454.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيأمنة معد صافي ياسر22452142052095001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق454.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيكوثر قاسم محمد ثابت22453142052076044

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق454.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيجعفر علي شاكر عبد الواحد22454162051064003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق454.0ثانوية المتفوقين االهلية للبنينتطبيقيمحمد فؤاد محمود حميد22455102051057011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق453.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيرانيه احمد جبار عبد22456132052070011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق453.0اعدادية المحبة للبنينتطبيقيمصطفى مكي ابراهيم حسن22457112051003037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق453.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيحسين عالء محمد سعيد عبد العظيم22458132051003022

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق453.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيزهراء حسين صالح حسن22459142052111015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق453.0اعدادية الشعب للبناتتطبيقياسراء احمد مهدي نعمه22460132052098004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق453.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيعلي عبد عطية حمودي22461102051029025

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق453.0ثانوية الخلود للبناتتطبيقيتبارك نوري عباس نعيم22462122052093006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق453.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيعبد الوهاب حامد بكر ابراهيم22463112051156049

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق453.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيامير علي عبد الوهاب محمد سعيد22464122051032009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق453.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيعلي الكرار رائد خليل ابراهيم22465122051032047

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق452.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيزينب عبد الستار كامل محمود22466132052101015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق452.0اعدادية جرير للبناتتطبيقينور ايسر نوري عبد الكريم22467122052089045

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق452.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمصطفى وسمي ياس خضير22468112051018131

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق452.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيعبد الوهاب عبد الجبار وهيب احمد22469192051009047

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق452.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد انمار عبد المحسن ثامر22470102051017067
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق452.0اعدادية السياب للبنينتطبيقياحمد فاضل غني عليوي22471132051030009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق452.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيبراق وعد يحيى لطيف22472132051024014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق452.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقيعلي االكبر عبد الصاحب سلمان صحو22473142051203061

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق452.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيمحمد علي فرحان احمود22474112051006130

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق452.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيغسق خالد رشيد جاسم22475142052077029

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق452.0اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيمحمد حكيم محمد موسى22476192051065025

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق452.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيعبد الواحد موسى ياسين خضير22477112051025029

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق452.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيادهم محمد نصار حسين22478112051004018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق452.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيابراهيم حيدر سالم مجيد22479122051031004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق451.8ثانوية المتميزينتطبيقيعبد هللا نزار هاشم محمد22480112051010013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق451.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيسجاد حسن شويش فياض22481282051018044

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق451.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقينذير محمد سلمان كاظم22482132051012145

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق451.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد حسين شرموط22483112051203124

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق451.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيزينب احمد كاظم احمد22484102052120022

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق451.0ثانوية االندلس للبنينتطبيقيصدام فاضل شاكر علي22485102051012007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق450.5ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيعلي حسين طعمة حمادي22486122051001020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق450.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيرشد اسامه دندح مهدي22487102052120013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق450.0اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيمحمد علي مهدي كامل22488102051033031

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق450.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيطيبه حامد كريم محمد22489142052145051

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق450.0ثانوية سومر للبنينتطبيقيمرتضى محمد رشيد يوسف22490122051043029

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق450.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعبد الوهاب عمر علي عبد هللا22491112051004075

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق450.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقيمرتضى سعد عبد الجليل عبد الصاحب22492112051200150

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق450.0اعدادية الشعب للبناتتطبيقيأيه ناصر حسين جابر22493132052098002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق450.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحسين عودة رشك زورة22494282051022036

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق450.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيآالء فالح دحام يوسف22495142052072001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق450.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيسيف خالد مخيلف عايد22496192051011035

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق450.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيصهيب محمد حسين مهدي22497112051156035

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق450.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد باقر سمير طاهر صنكور22498282051006120

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق450.0ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقياسراء محمد عادل موسى22499142052149001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق449.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيداليا علي ناجي بعيوي22500142052099008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق449.0ثانوية المتميزين-الخضراءتطبيقيعلي عقيل جبوري ياسين22501102051002012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق449.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيحيدر عبد الستار عبد هللا رداس22502132051006022

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق449.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيحيدر رياض احمد محمد22503142051201092

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق449.0ثانوية ١٤ تموز للبناتتطبيقيهدى بشار موفق حسين22504142052071017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق449.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيمحمد عامر الفت محمد22505142051042037
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق449.0اعدادية االطهار للبنينتطبيقياحمد عدنان صاحب عباس22506222051034001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق449.0ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقياريج احمد فائق ناصح22507132052283001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق449.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيكرار أحمد مالح خفي22508142051029037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق449.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين عبد الكريم محمد احمد22509162051088009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق449.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزهراء حسن فاضل جاسم22510162052246009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق449.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمصطفى ليث داود سلمان22511132051045034

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق448.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيفهد محمد قيس عبد السالم22512102051016058

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق448.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيحسن فالح حسن زامل22513132051024021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق448.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيعمر قيس بحر عسل22514192051012042

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق448.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيزينه فراس جواد كاظم22515142052076029

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق448.0اعدادية األوفياء للبنينتطبيقيعبد هللا عصام زغير رحيم22516192051078026

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق448.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمصطفى علي جهاد حسين22517112051004119

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق448.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيحوراء رعد لفته كريم22518152052048019

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق448.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيحسين طراد خضير دخيل22519112051006039

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق448.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيقاسم احمد سامي مطلوب22520102051029030

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق447.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيمسلم راضي طالب كاظم22521232051012052

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق447.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عماد صبحي موسى22522102051020105

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق447.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد شاكر حبيب22523162051140047

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق447.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيمحمد حميد شاكر محمود22524132051009053

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق447.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقياحمد الجواد حيدر ناجي حسون22525112051006004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق447.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيحمزه عبد الكريم حنون حسين22526102051008017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق447.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيعمر سهيل حميد صالح22527102051014070

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق447.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد طارق محمد نجرس22528142051016081

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق446.0ثانوية السياب للبناتتطبيقيسارة طه ياسين خضر22529102052077009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق446.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيعلي حسنين رجب محمد22530132051023037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق446.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيهاله رحيم ناصر فرحان22531112052114047

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق446.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمهيمن رحيم طاهر مسلم22532242051203196

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق446.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيسجاد جاسم عبد الحسين جليوي22533142051009034

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق446.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيذو الفقار عمار سعدي عبد22534142051022031

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق446.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينتطبيقيالسجاد ضياء عبد هللا رؤوف22535132051259006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق446.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد ضياء محمد عباس22536142051018110

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق446.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيحسين ميثاق طالب اسماعيل22537102051018009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق446.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيكرار عدنان كاظم نعيم22538162051049114

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق445.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمحمد صباح كاظم سماري22539142051023098

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق445.0ثانوية االقصى االهلية للبناتتطبيقيزهراء سالم مجهول وايش22540112052124001
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق445.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيميامي ثائر عبد هللا شالل22541112052103045

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق445.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيزهراء سعد عبد الجبار حسن22542102052116013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق445.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيرغد عامر شهاب مسعود22543112052072017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق445.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيحيدر عايد جاسم حمود22544182051141017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق445.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمؤمل منهل نحش حامي22545152051071232

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق445.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيأحمد عامر محمد محسن22546142051016007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق445.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتتطبيقياسيا مهند ثابت نعمان22547102052136001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق445.0اعدادية سيناء للبنينتطبيقيمرتضى نبيل طارق كامل22548132051019025

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق445.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمصطفى ليث كاظم حسون22549272051010091

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق445.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتتطبيقيشمس ظافر حيدر علوان22550112052218011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق445.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيمجتبى حيدر حسن جواد22551272051154189

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق445.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيعالء فرحان كامل كزار22552292051156125

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق445.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيعلي تحسين ناجي حمزه22553242051055001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق445.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقينبأ فؤاد عبد المجيد حمود22554142052095021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق444.4ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيمحمد عمار علي محمد22555132051020023

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق444.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتتطبيقيهبة هللا علي نجم عبد الحسين22556122052088026

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق444.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعلي سعد مغيض فري22557142051018081

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق444.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيحيدر صادق جعفر بريسم22558152051002028

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق444.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقييوسف سالم جبار شمخي22559282051001200

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق444.0اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيمؤمل ميثاق عبد العباس خضير22560252051005013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق444.0اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيمهند عبد الرحمن علي حسين22561102051033034

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق444.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد ثائر كاظم فاضل22562142051018105

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق443.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيابراهيم علي صادق ذياب22563122051001002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد579.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائياسيل سالم عبد الكريم عبد22564102042103002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد574.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائينور رعد رمضان خماس22565232042081082

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد570.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيهدى فالح علي نايل22566192042191142

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد567.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائييقين احمد لطيف كاظم22567142042069072

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد562.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعمر معن عبد الرزاق عبود22568102041026189

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد559.0اعدادية جرير للبناتاحيائيدانيه عبد الرضا محمد عبدالرضا22569122042089026

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد557.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيفاطمه ظافر شياع عباس22570112042108066

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد556.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء حسين عبد االمير كاظم22571262042096068

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد556.0اعدادية القناة للبناتاحيائينور هشام محمود احمد22572132042072091

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد555.0اعدادية بغداد للبناتاحيائياسراء هاني شناوه صالح22573132042070016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد554.8ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيرعد رياض رعد محسن22574112041045019

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد554.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيآيه احمد عبد االمير سلوم22575132042121003
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد554.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائينور الهدى علي واشل بلخش22576152042044191

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد553.0ثانوية دجلة للبناتاحيائينادين دعد صبيح اسماعيل22577142042078107

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد553.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيصفا شاكر محمود عباس22578112042102037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد553.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيرسل علي مدلول مرعي22579142042109022

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد553.0اعداية الهدى للبناتاحيائيعال حسين عادل محمد22580142042077046

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد552.7ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد هللا عبد الخالق عبد العزيز22581102041048017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد552.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيأشرقت عبد المنعم اسماعيل جاسم22582132042117002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد551.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيرونق حسين جبر طعمه22583282042052034

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد550.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي مهدي حميد خلف22584132041012090

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد548.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيبسمله فائق طه محمود22585142042086008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد548.0اعدادية البتول للبناتاحيائيغسق اياد راضي علي22586112042072103

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد548.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيفرح موفق ابراهيم عباس22587192042189157

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد547.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيايات فراس محمد علي اكبر22588122042086002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد546.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعلي اكرم جابر احمد22589102041020113

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد546.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيايه صباح نوري فزع22590192042193020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد546.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعلي عباس كاظم حسين22591212041020048

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد545.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيزينة ابراهيم عبدالنبي شبيب22592192042298008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد545.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائيجنات عماد احمد سلمان22593192042161013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد544.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيروان خالد عبد الرضا عبد الحسن22594132042121083

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد544.0ثانوية ابن عقيل للبنيناحيائيمثنى جمال عباس محمود22595122041014020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد544.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيرند عباس داود عبد22596132042070094

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد543.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائينور زهير عاصي عاتي22597122042231100

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد543.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء قيس يوسف محمود22598242042106103

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد543.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيفاطمه أحمد العيبي زامل22599152042054201

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد542.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائينور صالح محمد علي كاظم22600142042086069

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد541.6ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيسجر انمار عبد االمير مجيد22601102041028077

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد541.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيروسم احمد مجيد ابراهيم22602142042134066

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد540.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيسرى علي سلمان كاظم22603262042106069

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد539.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزهراء محمد دهام احمد22604102042115062

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد537.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائينور زيد عدنان عبد هللا22605212042293066

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد537.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيشهاب احمد عناد ضاري22606182041072004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد537.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمنار عماد عدنان عالوي22607112042076162

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد536.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيعال محمد خليل عيادة22608112042103065

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد536.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائينبأ عباس عبد علي محمد22609142042095079

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد536.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيمريم نزار عباس احمد22610122042230130
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد536.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيحنان فالح جبوري جاسم22611102042091028

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد536.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيسبأ كاظم لفته جابر22612142042089032

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد534.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحيدر حسين حمد شالكه22613212041007037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد534.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحنين فاضل هاشم سلمان22614132042118060

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد534.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد الرحمن ايوب حميد عطيه22615102041013062

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد534.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيساره علي داود عناد22616152042080204

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد534.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيريام محمد صالح امهلهل22617152042049032

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد534.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيمالك نزار مهدي كريم22618282042052099

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد533.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب احمد سعدون رباط22619142042111127

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد532.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيرؤى حسين عباس محمد22620112042114037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد532.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمنتظر علي عبد االمير كاظم22621252041031792

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد532.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائييقين حيدر صكبان عبد الوهاب22622212042293074

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد532.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيمحمد عادل داود سلمان22623222041054070

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد532.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيمنار فاضل عباس عبد علي22624112042080140

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد532.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيبنين محمد شريف سعيد22625122042094053

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد532.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيدينا محمد عباس حسكه22626102042076006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد531.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد جاسم الزم محسن22627142041049063

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد531.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيشبر كريم سلمان صبر22628242041202069

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد530.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيمحمد علي كاظم كريم22629152041018044

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد530.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيشهد عالء عبد الحسين عباس22630142042149041

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد529.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائينور باسم سالم زيدان22631122042109171

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد529.4ثانوية المتميزيناحيائيتمار هيثم مصطفى حسن22632132041016024

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد529.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيعلي ثائر كاظم محمد22633222041057018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد529.0ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيمنار عمار جبار مهدي22634162042262035

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد529.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائينور ياسر بناي فارس22635152042044201

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد529.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيتانيا حسام الدين فؤاد ابراهيم22636122042107043

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد528.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيسجاد فؤاد كاظم مرعب22637142041021062

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد527.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيشمس حيدر مسلم تقي22638142042112056

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد527.0ثانوية ذي قار للبناتاحيائيصفا صدام جمال عبد هللا22639182042233030

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد527.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيعباس ماجد عبد هللا شنيار22640222041039067

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد527.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيرؤى فالح حمد سميسم22641262042120066

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد527.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيايات علي احمد عبد22642262042084004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد527.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيكوثر علي عبد الحسين عبد االمير22643112042105112

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد526.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيعلي نزار صالح داود22644102041043048

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد526.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائيكوثر عبد الكريم مجيد يونس22645142042150020

صفحة ٦٤٧ من ٦١٩٥
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد526.0ثانوية فدك للبناتاحيائينور امير ابراهيم حسن22646142042070141

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد526.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيالحسن سعد محمد علي22647102041028037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد526.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيغيث حيدر سليم محمد22648112041049054

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد526.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيمنتظر عماد خوام متعب22649232041211045

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد525.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيكرار احسان فليح حسن22650222041065069

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد525.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيربيع نهاد مجيد عبد الحميد22651112041049021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد525.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيآمنه علي عواد عليوي22652192042383003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد525.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حازم كريم عويد22653142042086047

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد525.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمريم مؤيد حافظ فاضل22654132042073088

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد524.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيوفاء عمار سلمان غالي22655162042467030

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد524.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيزينب جمال احمد عبيد22656192042383097

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد523.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيحوراء خالد عباس سعدون22657242042120072

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد523.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيرويده فرقد جبار  عبد الرزاق22658222042135082

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد523.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيغدير بدري حسين عبد هللا22659132042093094

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد523.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيفاطمة سعد عباس عاشور22660112042062082

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد523.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيانفال عبد العزيز براك محسن22661102042115010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد523.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم مناف محمود موسى22662142042196089

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد522.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيمرتضى جمال محمد حسن22663142041182064

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد522.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيسرى غسان علي ساجت22664102042137061

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد522.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيفرقان علي محسن حبيب22665282042190170

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد521.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيفاطمة محمد عريان صالح22666282042052082

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد521.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائينور سالم محمود محمد22667112042149064

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد521.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيرقيه فرج سلمان شحيت22668132042093051

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد520.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمود حسين جسوب22669112041048021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد520.0ثانوية المنصور األهلية للبنيناحيائيعز الدين توفيق هاشم توفيق22670102041034014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد520.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيفاطمه مهدي هدو احمد22671132042095016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد520.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمصطفى صالح حسن محيسن22672232041017162

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد519.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيمنار حميد ابراهيم علي22673102042076032

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد519.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيياسر عبد الحسين عاشور عبد االمير22674272041007146

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد519.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيغدير حيدر عبد الواحد مجيد22675102042114038

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد519.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائياحمد خلف جابر بوالن22676142041028004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد518.0ثانوية األميرات األهلية للبناتاحيائيمريم عمران سليمان عزيز22677132042089012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد518.0اعدادية جعفر النقدي للبنيناحيائيمؤمل جميل محيبس خلف22678282041044010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد518.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمقتدى كاظم عودة نصيري22679132041045053

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد518.0ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائياحمد محمد حليم محمد22680182041057005
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد518.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيبنين حميد عبد الحسين كريم22681102042131006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد518.0اعدادية القدس للبنيناحيائيعبد العزيز ابراهيم عزيز ابراهيم22682102041014044

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد518.0ثانوية الكرخ للبنيناحيائيحيدر وليد عباس مجيد22683102041003015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد518.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيايات طالب حسين مطشر22684222042143032

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد518.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيسجاد قصي علي خزعل22685112041006030

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد518.0مدرسة الحياة االهلية  في تركيا - سكاريااحيائيفاطمة الزهراء علي جواد نمر22686132042224003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد517.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيدانيه ليث ماجد يحيى22687132042091037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد517.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائينور الدين عز الدين علي نيازي22688202041001251

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد517.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزينب منتصر عبد المنعم حسن22689102042119042

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد517.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعبد الحسين سالم عبد الحسين جابر22690242041003140

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد517.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيصبحي مهند صبحي خلف22691212041017018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد517.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيأسراء ناصر دامج مطلب22692142042076006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد517.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمصطفى خالد رشيد لطيف22693102041013151

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد517.0اعدادية النور للبناتاحيائيايات حسن عبد مسلم عبد هللا22694242042095010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد517.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيميسرة علي عبد الوهاب جواد22695102042223132

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد517.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيزهراء كمال عبد هللا عبد الكريم22696142042225143

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد516.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيزينب حيدر كريم سعيد22697282042071011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد516.0ثانوية الفارابي االهلية للبنيناحيائيطه سعد طه علي22698102041061008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد516.0ثانوية االمام الباقر(ع) للبنين-الوقف الشيعياحيائيعباس عبد الهادي عبد الحسن حسون22699262041029002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد516.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعبد المهيمن محمد نوري ملوح22700142041015038

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد516.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيتبارك هالل مناحي منشد22701222042143073

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد515.1إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيانس عدي نعمان اسماعيل22702102041205029

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد515.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيضرغام امير خالد عيدان22703232041009052

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد515.0اعدادية زينب للبناتاحيائيشهد مالك عبد علي عليوي22704142042110163

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد515.0الخارجياتاحيائيزينب حسين علي شاه نضر22705142042401083

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد515.0ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيايمن عدي سامي محمد صالح22706142041165006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد515.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيرباب عبد الكاظم عبد الجليل وناس22707142042076048

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد515.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيعذراء رسول جباري ديوان22708142042225200

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد514.0ثانوية الفارابي االهلية للبنيناحيائيمؤمل احمد عباس حلواس22709102041061015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد487.0اعدادية مصباح الهدى للبناتتطبيقيحوراء خالد هادي مجيد22710262052126004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد480.0اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيليان نبيل محمد عبد هللا22711142052193022

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد476.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيكريمه عدي رزاق جليب22712122052098050

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد476.0اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيكوثر عباس فاضل خميس22713132052073025

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد472.0مدارس أور العراقية النموذجية االهلية في تركيا-انقرةتطبيقيعبد الرحمن عامر جبر عبد22714132051241004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد468.0الخارجياتتطبيقياالء حسن جبار سعيد22715122052401002
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد467.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين رياض رسن صبر22716162051060040

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد467.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيصفا محمد لطيف يونس22717132052086020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد466.0ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد رحيم محمد22718122051050004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد466.0ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقيلمى احمد خضير عباس22719112052215055

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد464.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيحسين سعيد كاظم جبار22720142051011020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد461.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيهدى سؤدد محسن دوازه22721112052088019

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد460.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيكرار علي غافل ثجيل22722132051012099

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد460.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقياكرم مطنش خزعل مزيعل22723162051355028

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد460.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيانس نبراس جبار ناصر22724142051169005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد459.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقيحسين عباس ابراهيم جعفر22725162051359021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد459.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيبراق كريم محسن زغير22726132052071009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد459.0اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيمريم عباس فاضل قاسم22727132052111038

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد458.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيمنار عمار علي هندي22728142052098016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد458.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى فؤاد سالم يوسف22729162051001214

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد457.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين حمدان جلود22730162051357272

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد457.0ثانوية التاجي للبنينتطبيقيعبدهللا عمر ابراهيم خلف22731122051010014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد457.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيجاسم محمد حسين كاظم22732162051363047

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد457.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعباس شهاب احمد عبد الستار22733162051497050

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد457.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيأمين كريم محسن ابراهيم22734102051022015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد457.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيفاديه رحيم شالل محمد22735112052067042

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد456.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيأيوب جميل علي باني22736272051030001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد456.0ثانوية االوحد االهلية للبناتتطبيقيمينه مثنى عبد الجبار محمود22737162052475007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد456.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي محمد ازغيول ذبيح22738162051002106

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد455.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيعلي تحسين عبد علي عطوان22739122051001018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد455.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد زهير باقر هاشم22740162051494032

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد455.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيرانيه ابراهيم الدسوقي شعبان22741142052106011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد453.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيانمار جاسم هادي سفيح22742102051020044

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد452.0ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيداليا ثامر خضير عباس22743102052137007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد452.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي مصطفى محمد سعيد سلمان22744162051084184

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد452.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا خليل عبد الزهره عبود22745162051354049

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد452.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيمنار صباح احمد خضير22746162052169060

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد452.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيليلى ميثم علي حسين22747112052109044

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المواد451.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيحميد احمد غافل حمزة22748112051210035

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية499.0ثانوية االقصى للبناتتطبيقيزهراء احمد شاكر عبد النبي22749282052071003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية472.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه محمد عبد هللا شريف22750132052070031
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية471.0اعدادية األوفياء للبنينتطبيقيعالء ثامر محمود عزيز22751192051078028

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية470.0ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيفدك صادق عباس هويرف22752282052090031

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية468.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيحيدر شاكر حسين علي22753112051006044

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية460.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيياسين عبد الصمد خليل ابراهيم22754142051021121

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية459.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيسجى باسم شبيب عبد22755142052074024

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية456.0اعدادية المهج للبناتتطبيقيفاطمه عدي هويدي جاسم22756142052102030

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية455.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا كريم جبر طميغ22757112051200072

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية455.0ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيغدير ماجد كاظم جواد22758122052117022

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية454.0ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيكردستان لقمان عبد هللا عبد الرحمن22759132052283034

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية451.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمالك حسين علي شفيق22760132052071042

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية449.0اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقيزينب خليل قادر حسين22761132052074011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية448.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيحسين اسعد عبد االئمه غازي22762272051151029

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية447.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينتطبيقيمحمد منصور اكبر حسين22763132051007025

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية447.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقياحمد صفاء جمعه شلش22764132051024005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية447.0ثانوية بابل للبناتتطبيقينادين حيدر امير ناصر22765122052095030

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية447.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيجعفر حسن هالل ضاحي22766222051363005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية446.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيحسين اسكندر جنزير جبر22767152051003009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية445.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعادل مازن عبد الحسن زايد22768142051021046

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية445.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيمحمد عمر محمد عبد الحسين22769262051002046

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية445.0ثانوية سومر للبناتتطبيقينبأ اثير حسين جودي22770142052072050

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية445.0اعدادية األمل للبناتتطبيقينور الهدى كامل محمد جاري22771112052065060

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية443.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيصهيب ماجد ناجح سلمان22772112051032016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية443.0ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركيا-اسطنبولتطبيقياحمد جواد كاظم رضا22773132051246001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية443.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيتبارك عبد علي كريم جعاز22774142051048009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية443.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيباقر هيثم جاسم ملغوث22775102051044002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية443.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعلي احمد محمد عبد22776142051023072

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية443.0اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيلبنى هشام ناصر حسين22777142052193021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية443.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيخالد وليد خالد جبر22778282051044028

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية443.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيرقيه جميل جاسم محمد22779282052190041

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية443.0اعدادية القناة للبناتتطبيقيزهراء ساالر صباح حنش22780132052072008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية443.0اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقينورا محمد قاسم حسين22781142052193029

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية442.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيقاسم عباس فاضل مهدي22782272051153142

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية441.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقينرجس حيدر محمد موسى22783262052102035

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية441.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيضحى ضياء صبار جبر22784102052110061

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية441.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيعلي ذياب حاجم حسين22785122051032052
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية441.0اعدادية هند للبناتتطبيقيزهراء عماد عباس كاظم22786112052079006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية440.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيالحسن ابراهيم مزهر محمود22787132051003009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية440.0اعدادية النور للبنينتطبيقياحمد حسن الواشي سلمان22788122051026002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية440.0ثانوية اليرموك للبناتتطبيقياميمة حاتم نوري حسون22789102052093003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية440.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيعلي مفيد شامل راضي22790142051201209

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية439.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيحيدر مشرق جبار خلف22791152051010026

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية439.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقياحمد ريكان عكاب شالل22792192051012007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية439.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيحسين محمد صادق مهدي22793262051027019

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية439.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمجتبى قاسم غليم حمود22794282051021064

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية439.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحمزه عالء الدين هادي زغير22795282051001045

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية439.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقياحمد قيس عبد الرحيم علي22796262051005005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية439.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيحامد احمد فيصل محمد22797182051141009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية439.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيحذيفة يوسف ابراهيم حمدان22798112051021039

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية439.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتتطبيقيمريم احمد محسن علوان22799102052136009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية439.0اعدادية الناصرية للبناتتطبيقيزهراء حازم سلمان جدعان22800222052149014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية439.0اعدادية التقى للبناتتطبيقيساره شالل سهر ابراهيم22801112052071025

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية439.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيضرغام محمد سرحان عتولي22802232051019030

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية439.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيصدام حسين عبد هللا بشيت22803222051311087

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية439.0ثانوية الفرات االهلية للبناتتطبيقياخالص ثامر تركي عريان22804112052134001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية438.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحيدر رحيم صدام عبد هللا22805132051017023

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية437.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياحمد علي مطر عباس22806102051013012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية437.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيساره محمد حميد علي22807102052110044

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية437.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيمصطفى بالل احمد شهاب22808192051009082

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية436.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقينور الدين خالد طه علي22809102051013154

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية436.0ثانوية الصمود للبناتتطبيقيطيبة وليد مهنه داغر22810142052101018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية436.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيعمر ممتاز عبد مخلف22811192051014080

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية436.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي ماجد جاسب حمود22812162051084178

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية436.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيزين العابدين ضياء موسى جعفر22813122051025044

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية436.0اعدادية مصباح الهدى للبناتتطبيقيسرى كامل عيسى جابر22814262052126013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية436.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقييوسف باسم لطيف صالح22815102051020247

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية436.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد عقيل عطية حسن22816222051003002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية435.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيزيد كريم محمد حسين22817132051011018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية435.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيسجاد طالب باجي عبيس22818142051018054

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية435.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيياسر عمار نايف حنوش22819192051007058

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية435.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيرضا حيدر مهدي دخل علي22820272051003019
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية435.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيعبد الملك يحيى احمد فرحان22821112051021080

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية435.0اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيدنيا عبد الكريم نعمة جعفر22822132052073006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية435.0ثانوية العلوم للبنينتطبيقيمرتضى حسين عطيه فارس22823132051052015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية435.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيحسين يوسف حسين هادي22824102051029012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية435.0ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيحسين ضياء ناجي فرحان22825142051001012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية434.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيعبد الرحمن حميد ابراهيم حسين22826192051012028

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية434.0اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقيسجاد كاظم كاطع جراد22827262051048010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية434.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقياحمد مزعل سكر علك22828142051201023

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية434.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيعلي سليم محمد رضا علي22829142051042029

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية434.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيسرمد عقيل خلخال حسين22830112051058073

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية433.0الخارجيونتطبيقياحمد عبد الناصر عبدهللا حسن22831142051400011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية433.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيعباس قاسم كاطع لعيبي22832152051010035

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية433.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيكرار فائز كريم جبر22833122051031120

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية433.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمقتدى محمد مزهر منشد22834142051047126

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية432.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحسين عدنان محمد درويش22835122051031049

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية432.0ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيحسين داود سلمان شريف22836112051041010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية432.0ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيعلي حاكم خليل عبد الحسين22837222051358016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية432.0اعدادية مصباح الهدى للبناتتطبيقيفاطمة محمد علي شهاب22838262052126018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية432.0اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقيآيات علي احمد ياسين22839112052081001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية432.0ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيدنيا محمد عبد الكريم محمد22840102052084004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية432.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيحسين عبد هللا خلف عباس22841142051009021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية432.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمحمد خميس عبد هللا عبيد22842192051071037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية432.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيآيه فوزي معتوك مهدي22843272052065003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية431.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيعلي فرحان راضي كاظم22844152051071190

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية431.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقييوسف سمير يوسف مجبل22845192051019096

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية431.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيعلي خميس تاجي هالل22846192051341064

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية431.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقياحمد جاسم مدب مجحم22847102051017008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية431.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيمآب شاكر عبد الصاحب مهدي22848122052094096

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية431.0ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيزهراء جاسم محمد هادي22849212052015004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية431.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيفاطمه حسين رضا حمزه22850142052098013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية430.8ثانوية المتميزينتطبيقيمرتضى حيدر نوري حسين22851112051010037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية430.0اعداية المعراج للبناتتطبيقياطياف فالح عبيد كناص22852102052113004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية430.0اعدادية الحفرية للبناتتطبيقيشهد مشتاق محمد جاسم22853262052091008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية430.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيالهام بكر خلف حسين22854102052079001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية430.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد احمد غني عبد الحسين22855122051030119
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية430.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمنتصر مهدي عبد الصاحب عبد22856102051019130

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية430.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقييوسف لؤي اسماعيل سلطان22857142051042051

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية430.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيطه رعد نواف سعود22858192051011038

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية430.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيعماد حسن جمعه سلمان22859112051006106

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية429.0ثانوية النعمان للبناتتطبيقيياسمين احمد فائق ناصح22860132052102014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية429.0اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقياحمد زياد احمد ابراهيم22861212051017005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية429.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيحسين جاسم علوان بالسم22862102051008013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية429.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيمحمود قتيبة غازي محمود22863132051029075

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية429.0ثانوية االقصى االهلية للبناتتطبيقيزهراء علي محمد محي22864112052124002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية429.0اعدادية المعراج للبنينتطبيقيعبد الرحمن حيدر صباح رضا22865112051024020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية429.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيشهد رياض محسن عبد هللا22866122052098040

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية429.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزينب جبار محمد حسين22867142052080015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية428.2ثانوية المتميزين-الحارثيةتطبيقيفراس عدي شاكر عبد22868102051028014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية428.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيسرور زهير محمد علي كاظم22869132052117023

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية428.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيبراء علي عبد جاسم22870122052094016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية428.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيايوب يونس نصار حسين22871192051067008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية428.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيفاطمه محسن علي حنش22872112052076036

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية428.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيعلي ياسر عبد هللا رزوقي22873112051006104

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية428.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي مناف علي طاهر22874132051030075

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة553.0اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيمجتبى ضياء عبد الرزاق طالب22875222051068046

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة509.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيصالح هيثم لطيف احمد22876192051011037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة497.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتتطبيقيفاطمة محمد خماط عبد الرضا22877222052393009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة496.0ثانوية التكامل األهلية للبنينتطبيقيعلي رضا هيثم عباس عوده22878122051038008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة488.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيايات محمد موكد فرادي22879152052047002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة479.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم غزوي احمد22880192051058028

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة476.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيعلي عدي حسن جعفر22881132051055039

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة475.0ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيزينه محمد عبد حمادي22882102052089011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة475.0ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقينجالء باسم بشار خضير22883222052204019

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة473.6ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيمنتظر عمار عبد النبي مجيد22884112051050012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة473.0ثانوية الغربية االهلية للبنينتطبيقيبدر فواز حسن علي22885192051117001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة472.0ثانوية المحسن للبنينتطبيقياسعد مصطفى عبد الكريم جبار22886212051225007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة472.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيعلي الرضا محمد محمود سحور22887262051002023

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة471.0ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيزهراء حسن عادل مري22888102052107003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة471.0ثانوية السديد االهليةتطبيقيحسين عصام محسن زاجي22889162051443012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة471.0اعدادية طوز للبنينتطبيقيايمن كنعان عبد الرحمن قنبر22890182051037002

صفحة ٦٥٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة470.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيزينب صفاء عبد الزهرة كريدي22891112052110021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة469.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيمحمد مؤيد عبد الحسين بخاخ22892162051053114

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة468.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيريام فراس عبدالزهرة علي22893162052231001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة468.0ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيفرح محمد عبد حمادي22894102052089019

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة468.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيفاطمة حيدر حسن لفته22895122052089030

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة467.0ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيسجاد حمود مخيلف جابر22896222051358011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة467.0ثانوية التاخي للبناتتطبيقيفاطمه علي فؤاد حميد22897142052081016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة467.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيليث مهدي هاشم حسين22898122051030115

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة466.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينتطبيقيمهند خالد احمد عبود22899122051205055

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة466.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيناديه حسين كريم حسين22900202052139055

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة466.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزهراء ابراهيم عبد الحسين عبد الكريم22901162052169026

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة465.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيجعفر حسين كامل عبد الساده22902232051007018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة465.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيمريم سعد عبد الرحمن محمود22903102052116029

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة465.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيجالل الدين ضياء شناوه عبد علي22904162051094006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة465.0اعدادية حطين للبناتتطبيقيمسره حسين عبد الكريم حميد22905132052103040

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة465.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمؤمل صباح كاظم علي22906152051018052

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة464.0اعدادية الرشد للبناتتطبيقيزينب كمال ناصر علي22907132052109012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة464.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيابراهيم عمر عبد الحميد درع22908102051026003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة464.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيامجد اسماعيل خليل مهدي22909132051034004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة464.0اعدادية التضحية للبناتتطبيقيضحى حيدر عبد هللا محمد22910122052091020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة463.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيضحى محسن خلف محسن22911142052072034

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة463.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيحنين خير هللا مهيدي صالح22912102052110021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة463.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيانس جبار سالم هزاع22913102051017022

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة461.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيفرح محمد اسماعيل محمد22914102052091034

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة460.0الثانوية المعينية للبنينتطبيقييوسف خلف فياض محمد22915112051022036

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة460.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيامجد منير حاتم نايف22916102051017017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة460.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقينبأ مهدي صالح مهدي22917132052117053

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة459.0الخارجياتتطبيقياالء شاكر كويطع سعد22918132052401002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة459.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيزين العابدين واثق عبد الستار سلمان22919162051022047

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة459.0ثانوبة ذو النورين للبنينتطبيقياحمد سمير حسين احمد22920122051020003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة459.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيحسين محمد صاحب عمران22921222051311056

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة458.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعباس عامر كاظم حسن22922162051090021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة458.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيفرزدق عبد الحسين حميد زاير22923142051012038

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة458.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء علي عبد هللا غضيب22924112052076034

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة458.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيبان علي حسين سلمان22925102052101010
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة456.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيرغد مهند جاسم عبد الحسين22926142052086004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة456.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيسجاد عطيه حمود فضاله22927222051300057

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة456.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعصام عامر محمود رشيد22928132051029046

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة456.0اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيمريم طه ياسين علي22929222052150036

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة456.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيبنين علي هلول حمادي22930132052093011

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة455.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيفاطمه نجم ثجيل فرج22931162052380066

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة455.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينتطبيقيعلي عباس فيصل ثويني22932132051007015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة455.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيمحمد زاهر حسن محمد22933122051002055

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة455.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيشهد احمد لطيف رزوقي22934102052119016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة454.0اعدادية البسالة للبناتتطبيقينور الهدى عدنان جبار محسن22935132052092031

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة454.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيعلي سامر خليل مجيد22936122051206064

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة454.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمحمد باسم ناجي رشيد22937112051058144

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة454.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين فاضل صابر شاني22938162051060052

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة453.0ثانوية ١٤ تموز للبناتتطبيقييقين ميعاد زهير جوده22939142052071019

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة453.0ثانوية االحرار للبنينتطبيقيحيدر حميد عباس خضير22940112051051006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة452.0اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقياسامه علي ساهي مناتي22941132051008003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة452.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا اسامة صبيح احمد22942162051108026

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة452.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعبد هللا فؤاد احمد عبد هللا22943132051009034

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة452.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيمحمد مشتاق طلب غائب22944112051016110

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة451.0ثانوية التاجي للبنينتطبيقيمحمد فالح حسن كامل22945122051010020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة451.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيحسين حميد سالم رشم22946152051013018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة451.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيمصطفى فيد صادق حسن22947212051011061

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة451.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيامير علي كاظم عطيه22948132051012015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة451.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيايه نجيب كاظم محسن22949142052080005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة450.0اعدادية صنعاء للبنينتطبيقيعمر نزار حسين عليوي22950232051011016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة450.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيرنا خالد قحطان عبود22951142052079024

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة449.0اعدادية عنة للبنينتطبيقيياسين فوزي عبد القادر ابراهيم22952192051021035

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة449.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينتطبيقيعلي ناجي عبد رجي22953252051160015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة448.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتتطبيقيطيبه محمود طعمه رشوان22954182052227008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة448.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيغاده طلعت قادر عمر22955102052096028

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة448.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعلي نصار عذيب كاظم22956142051028049

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة447.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيعقيل تركي لفته سعد22957162051053067

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة447.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعلي حسين زغير صافي22958142051027050

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة446.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيأيه فاضل جاسب جاسم22959112052076003

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة446.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيعلي حيدر عبد الحسين طعمه22960112051006088
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة446.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتتطبيقيمنار فراس علي عنيزان22961112052080018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة446.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيمحمود احمد عبد هللا حسين22962112051005062

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة446.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقينبأ اكرم طالب كاظم22963102052114025

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة446.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيحوراء باسم قاسم مهدي22964132052091010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة445.0اعدادية االمل للبناتتطبيقيايه عدنان خلف عبدهللا22965192052195005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة445.0ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقيرقية رائد شرقي محمود22966112052215021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة445.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيحسين خيري علي ملوح22967152051071067

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة444.4اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيصالح عالء محمد حسين حمادي22968162051105021

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة444.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيهبه سعد مجذوع جاسم22969162052234081

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة444.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيسالي جواد جعفر مهدي22970142052086013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة444.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقيفاطمه حيدر عادل عبود22971112052105023

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة443.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيعلي عبد الخالق محمود خلف22972192051009051

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة443.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتتطبيقينرجس حسن محمد لعيبي22973142052117017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة443.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيزهراء احمد جوده رضا22974122052118020

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة443.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيسجاد جاسم محمد حسين22975102051015025

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة443.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيإيالف احمد رشم رحمه22976112052114005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة443.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه نبيل عبد الرحيم مهدي22977132052080029

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة443.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين علي وادي صعيب22978162051094018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة442.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيحسين عالء عبد المحسن مطلك22979142051019026

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة442.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيمحمد عبد الزهرة سعدون خالطي22980282051017075

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة442.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسن علي عبد الحسين عبد الكريم22981162051110014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة442.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيرضا جاسم مطر عودة22982142051047043

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة442.0ثانوية ١٤ تموز للبناتتطبيقيتبارك نهاد كاظم عيدان22983142052071005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة442.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيمحمد هادي خجوري شناوه22984132051014037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة442.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسجاد مؤيد ابراهيم جاسم22985162051001094

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة441.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمصطفى قاسم محمد عباس22986142051017103

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة441.0اعدادية القناة للبناتتطبيقيزينب ليث حسين جواد22987132052072012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة441.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيمعد جبار فياض علي22988182051044038

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة441.0اعدادية العزة للبناتتطبيقياسيل سالم حسين صبح22989122052118005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة441.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقينبأ صبار عبيس فرحان22990142052067025

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة441.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزهراء محمد علي حسين22991132052118035

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة441.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحيدر سليم حسين حيدر22992152051005042

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة441.0اعدادية النور للبنينتطبيقيمؤمل خالد مشعان محمد22993122051026063

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة441.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيرفل حميد حسين عبود22994312052063007

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة440.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمسلم عماد ثامر زايد22995112051049125
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة440.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيجواد كاظم جويد عبد الحسن22996142051036017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة440.0ثانوية اليرموك للبناتتطبيقينورهان امير فاضل عبد الرحمن22997102052093015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة440.0اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيغفران حسن هادي خضير22998142052193017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة440.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيعلي امين عبد الساده محمد22999272051015028

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة440.0ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتتطبيقيمريم اسامة ابراهيم غائب23000132052124002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة440.0ثانوية باب العلم للبناتتطبيقيام البنين حسين داخل خنجر23001122052123001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة440.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد مثنى قحطان عبد الجليل23002102051020198

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة440.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيمريم حسن جمال خيري23003142052095017

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة439.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمصطفى بركات جواد كاظم23004272051014052

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة439.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقييمامه احمد عزيز نعمة23005132052070048

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة439.0ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيساره فؤاد حسون سلمان23006102052107006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة439.0ثانوية التاجي للبنينتطبيقيوسام يحيى ابراهيم خلف23007122051010024

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة439.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيكرار ستار قاسم جبر23008152051005112

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة439.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد الرحمن وليد مجيد جاسم23009102051013068

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة439.0ثانوية أم ابيها االهلية للبناتتطبيقيبتول جاسم دريول كريم23010142052198001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة439.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيشهد قاسم عبد الجواد يوسف23011112052074032

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة439.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيباقر علي جواد كاظم23012152051011015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة438.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيساره ابراهيم عبد الجبار رمضان23013112052103027

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة438.0ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيشهد علي محمد جهاد23014142052107013

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة438.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيوسام عدنان صالح محمود23015102051016085

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة438.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمصطفى محمد راضي مرهج23016282051032056

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة438.0ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حيدر عبد الكاظم علي23017222051358028

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة437.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعلي احمد رمضان صالح23018102051020140

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة437.0ثانوية شمس التفوق االهلية للبنينتطبيقيبارق عباس حسن علي23019112051187001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة437.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيسيف ابوتراب عامر عبد الهادي محي23020122051006022

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة437.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيغفار اياد صالح زيدان23021132052101023

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة437.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيضحى شاكر سلمان منشد23022112052065037

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة437.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقينبا باسم محمد زبون23023122052094103

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة437.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيحسن عبد السالم عبود علي23024162051358040

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة437.0اعدادية النجاة للبناتتطبيقيمنار ثائر حازم عبد هللا23025152052042025

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة437.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد احمد محمد زبون23026152051009035

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة437.0اعدادية النجاة للبناتتطبيقيغدير حميد رشيد سلمان23027152052042024

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة436.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد ادريس رمضان حسين23028162051022102

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة436.0اعدادية الدور للبنينتطبيقيعماد واثق لطيف جاسم23029182051003016

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة436.0ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيزهراء مؤيد حسين علوان23030132052079012
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة436.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمصطفى محمد مجفول عصمان23031132051011057

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة436.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقياحمد عبد الحسين قحطان وريوش23032132051014005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة436.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيسجاد سعد عبد هللا سلمان23033232051020033

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة436.0ثانوية الحلة للبناتتطبيقيديانا ميثم عباس حسين23034232052100015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة436.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيصدام حسين احمد شبيب حمد23035182051044014

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة435.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمهتدي قاسم هادي صالح23036132051012141

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة435.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتتطبيقيرند ضرغام علي حسن23037122052096010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة435.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيالموحد حيدر صالح كاظم23038102051020041

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة435.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيمريم قيس عدنان داود23039142052072045

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة434.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزينب حامد عويز حمد23040132052118039

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة434.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقينور الدين زهير محمد جاسم23041112051018137

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة434.0اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيمحمد لطيف حمزه جابر23042262051014052

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة434.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيمصطفى علي عبود عماره23043152051015059

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة434.0اعدادية زهو العراق للبناتتطبيقيريم رعد محمد علي23044132052078004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة434.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيجهاد عدنان احمد حسين23045192051013015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة434.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيعبد الملك خالد صالح مهدي23046112051156047

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة433.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيايمان احمد سليم عبد هللا23047102052120008

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة433.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيشهد جمعه محمود شهيب23048152052046019

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة433.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيفاطمه رائد احمد جبار23049132052118061

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة433.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي ابراهيم حسن حمزه23050272051013073

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة433.0اعدادية كميت للبنينتطبيقيميثم عادل مفتن حسن23051282051015065

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة433.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيسعيد نجم عبد هللا سليمان23052192051067018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة432.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيرحمه عبد الحي طه ياسين23053112052067015

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة432.0اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقيامنه عباس ذياب غالي23054262052111001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة432.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيمينا سعد حسن علي23055132052100050

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة432.0اعدادية عدن للبناتتطبيقيرقيه محسن والي ناشور23056132052106010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة432.0ثانوية المجد االهلية للبناتتطبيقيسبا فهمي عايد فياض23057192052383010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة432.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيعبد هللا بهاء خليل هادي23058122051006025

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة431.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمقتدر وليد محمد جواد محمد علي23059102051019129

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة431.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد ليث عبد القادر احمد23060102051026107

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة431.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمرتضى حسين قمر عبد23061102051022061

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة431.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينتطبيقيرضا ياسين اسماعيل حسن23062162051122005

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة431.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيحسين ساجد هاشم حويد23063222051363010

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة431.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمنتظر جابر محمد وريش23064132051045036

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة431.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقياهلة حارث نوري جعيله23065292052056005
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الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة431.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيسجاد ايوب هادي عباس23066222051036045

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة431.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيمحمد حسين علي حسن23067132051014030

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة431.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيمريم فرحان حسين عبود23068232052115035

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة431.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيامنه صالح خليل ابراهيم23069122052102002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة430.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمرتضى يوسف عبد هللا رحيم23070162051371257

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة430.0ثانوية المعارف االهلية للبنينتطبيقياحمد علي كاظم سلمان23071122051049001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة430.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيأحمد رائد طالب حسن23072142051016004

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة430.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيدانيه رائد جبار محسن23073122052136006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة430.0ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيطارق هيثم ناجي عواد23074102051154009

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة430.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسين اياد خضير عباس23075112051210077

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة430.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمرتضى عنبر الزم موكر23076282051151725

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة429.4ثانوية المتميزينتطبيقياحمد علي حميد محمود23077132051016001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة429.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيالحسن احمد عبد هللا عبد الهادي23078132051055012

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة429.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنينتطبيقيحسين صالح جوير عبد هللا23079212051058001

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة429.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا مؤيد فاضل خلف23080132051018019

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة429.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقينورس زكي جياد ايدام23081122052094115

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة429.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيسماء علي سعدون فاضل23082102052114018

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة429.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز محمد جانون طراد23083232051292006

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة429.0اعدادية التضحية للبناتتطبيقيازل حافظ شيخ علي هللا كرم23084122052091002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم591.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيرئام حامد علي حسين23085192042191044

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم590.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيشهد احمد جبار حسين23086102042111038

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم588.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيامنه احمد جدعان احمد23087132042101005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم588.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيحارث عبد الكريم قاسم محمد23088132041022004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم587.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيزينب عبد القادر شيبان حمادي23089102042091048

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم584.0الخارجياتاحيائيايات خالد حافظ معالك23090152042401012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم583.5ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيوليد اياد وليد رشيد23091132041020194

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم582.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيزينب عبد السالم شاكر طه23092102042091047

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم577.2ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن رعد صالح شحاذه23093132041055048

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم576.0اعدادية النور للبنيناحيائيعادل راضي ناشين سعد23094122041026080

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم575.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيداليا محمد هاشم محمد23095142042093020

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم575.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيعباس كريم علي ريه23096142041048043

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم575.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيامنة قاسم عبد الرضا خالطي23097152042048008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم574.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيضحى هيثم عيسى احمد23098152042045060

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم573.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيزهراء رياض كاظم عبد الكريم23099152042056044

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم572.1ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا رعد سعدون صبري23100112041010072
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم571.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب احمد جدعان احمد23101132042101036

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم571.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائينرجس ثائر كاظم اسمير23102102042106032

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم569.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمة بدر بالسم حسن23103152042046170

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم569.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيتبارك عماد نجف محمد23104132042080009

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم566.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد عباس صالح23105192041071037

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم566.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيمنار صباح رشيد حسن23106132042092074

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم565.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيمريم علي رحيم حسن23107142042143038

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم564.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيبلسم محمد جاسم محمد علي23108122042086005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم564.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيغدير سعدون كباشي سبهان23109152042041048

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم564.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة شامل محمد مصطفى23110132042110021

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم563.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيدانيا عدنان كامل حميد23111212042098059

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم563.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيبسمه وهاب عبد مرهش23112102042155003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم562.0ثانوية حنين للبناتاحيائيبتول عادل عباس عبد23113132042104010

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم561.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيزينب رافد حميد رشيد23114212042094066

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم560.0ثانوية الوثبة للبناتاحيائيطيبه ياس خضير محمد23115102042105022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم560.0ثانوية السجود للبناتاحيائيفاطمه فاضل هلول مخيلف23116142042065043

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم560.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيداليا غني مهدي محمد23117102042086020

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم560.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم هيثم عبد الكاظم جابر23118132042118240

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم559.5ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيريام فوزي رجب توفيق23119102042100051

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم559.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائينازك كمال خليل احمد23120132042091115

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم559.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمهنا صالح سالم ربيع23121102041022098

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم559.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد علي عبود طعيمه23122142041049004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم558.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيعذراء رحيم بوهان مخيلف23123152042049065

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم558.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيبنين مهدي ناصر مهدي23124132042091026

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم558.0ثانوية الضحى للبناتاحيائينرجس مهدي صاحب عباس23125122042121033

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم557.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيدانيه نهاد ظاهر رشاد23126132042100030

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم557.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيغدير سعد محسن عباس23127122042086031

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم557.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيشهد وليد رسن جثير23128132042122026

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم556.0ثانوية االسوار للبناتاحيائييقين فالح شنشول راضي23129132042076037

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم556.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيحوراء قحطان عويز مطر23130142042199008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم556.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه قاسم عباس سبع23131132042071118

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم556.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيغدير حسين شايع هميم23132152042048133

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم555.2ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي عبد القادر عبد الستار نجم23133132041037067

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم555.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيشهد قاسم شالكه عبد علي23134132042118165

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم555.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشيرين محروت سلمان عبد الرحمن23135132042094032
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم554.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء رعد لفته يونس23136152042045036

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم554.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيحسين رضا نور حسن23137122041031049

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم554.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيمريم حسين عمران موسى23138102042223119

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم554.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيسجى طاهر حسين طاهر23139142042089034

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم554.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيمازن جاسم عوده جربوع23140192041006052

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم553.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيطيبه فاضل محمود صالح23141192042185055

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم553.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهاجر حمزه نحو ثامر23142152042046252

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم553.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيرقيه علي خيبر عبود23143152042048066

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم552.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيزينب علي بركه علي23144152042042057

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم552.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه احمد مهدي عبد23145122042105119

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم552.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيشهد جاسم كاظم جواد23146132042092047

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم552.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيانسام حسن حمد كرحوت23147102042120012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم552.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهدير صباح نور الدين داود23148112042076194

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم552.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيضرغام ثائر فاضل علوان23149112041026066

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم552.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيمريم عبد هللا هاشم عزيز23150152042048156

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم552.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائييقين حاتم سامي خليل23151192042370282

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم552.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيزهراء علي جحش محمد23152122042114038

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم551.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينبأ طارق شكر محمود23153152042047124

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم551.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب عالء عبد الواحد ناصر23154152042046120

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم551.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم حسن23155152042050051

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم551.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائييسر رافد نصيف جاسم23156122042090086

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم551.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيعلي حسين عالء عبد الحسين23157122041025055

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم551.0اعدادية سيناء للبنيناحيائيحيدر احمد وحيد جمعه23158132041019003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم550.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيمسره علي محمد كاظم23159192042189177

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم550.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم حسين عبد علي مهدي23160122042105143

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم550.0اعدادية حطين للبناتاحيائيهبه عباس عوده وهابي23161132042103061

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم550.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيفاطمه أحمد حسن كاظم23162132042073073

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم550.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء رزاق فاضل مهدي23163152042080132

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم550.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيزينب قصي سعدي ناهي23164262042251033

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم550.0اعدادية عدن للبناتاحيائيمريم تحسين كريم عبد23165132042106060

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم550.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيليث خالد عيسى عبد الحسن23166152041011126

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم550.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينور عالء محمد ملك23167152042054299

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم549.0ثانوية السجود للبناتاحيائيزهراء جميل مرعيد بادي23168142042065020

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم549.0اعدادية عدن للبناتاحيائيفاطمه تحسين كريم عبد23169132042106051

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم549.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيرائد ميثاق نور الدين هاشم23170142041019028
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم549.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيطيبة عماد عالء جاسم23171212042094097

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم549.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه مصطفى عبد هللا حمود23172132042086089

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم549.0ثانوية المناهل للبناتاحيائياديان حسام عبد الكريم رحيمه23173132042126001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم548.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيمريم محمد حسين حنش23174142042093067

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم548.0ثانوية السجود للبناتاحيائيفاطمه سعدون طاهر جبر23175142042065041

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم548.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيود صادق جعفر علي23176132042097059

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم548.0ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيشروق سعد محمود كاظم23177142042146024

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم547.4ثانوية ايالف للبناتاحيائيزهراء زيدون طعمه سلوم23178142042105025

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم547.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينور الهدى علي حجي خضير23179152042080336

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم547.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيايه خضير عباس جاسم23180132042118025

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم547.0ثانوية البتول للبنات-الوقف الشيعياحيائيآيه ساطع سلمان جاسم23181132042115001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم547.0اعدادية عدن للبناتاحيائيحنان لؤي لطيف جاسم23182132042106016

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم547.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيحوراء جاسم كاظم غازي23183142042224027

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم547.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيهديل شالل أحمد حنفيش23184142042073163

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم547.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينور الهدى ستار جبار قاسم23185152042080329

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم546.9ثانوية المتميزيناحيائيمحمد الباقر علي جواد كاظم23186132041016094

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم546.6ثانوية المتميزاتاحيائيرؤيا عبد الحافظ مصطفى عبد الحافظ23187142042094045

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم546.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيايات محمود علي محمود23188122042230019

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم546.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء نصير حيران لفتة23189132042094013

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم546.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمؤمل مرتضى جمعه خنفوس23190152041006099

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم545.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيمها علي قاسم فرج23191132042077034

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم545.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائينرجس مزهر عبد هللا عبد علي23192132042079053

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم545.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيرقيه حيدر ابراهيم عبد هللا23193142042076057

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم545.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيايمان بدر جبار دعبول23194122042107021

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم545.0ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائينور الهدى وسام فليح حسن23195142042197021

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم545.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيتبارك عبد الرزاق جابر محسن23196122042098026

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم545.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيزهراء علي عبد الواحد حسن23197142042224057

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم545.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمؤمل ناصر محمد سلمان23198152041007112

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم544.0اعدادية يافا للبناتاحيائيرسل سعدون موسى جعفر23199132042107043

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم544.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيغسق سهيل عبد هللا علي23200142042220099

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم544.0اعدادية يافا للبناتاحيائيهدى فاضل عبد الجبار محمد23201132042107152

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم544.0ثانوية التجدد للبناتاحيائيصبا نادر حسن ابراهيم23202122042120014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم544.0ثانوية السجود للبناتاحيائينور ضياء كريم سعيد23203142042065049

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم544.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائياماني مبجل طارق صبري23204212042094017

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم543.0ثانوية االمال للبناتاحيائيياسمين احمد نذير محمد23205142042108165
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم543.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيليث احمد حسن مرير23206152041007105

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم543.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبنين خالد اسماعيل علي23207152042040027

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم543.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيولدان محمد عبد الجبار رشيد23208132042074035

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم543.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيفاطمة خليل جبار جاسم23209152042054198

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم543.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيطيبه جبار فريح حسين23210132042077024

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم543.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائياثمار علي شمخي فرطوس23211152042080003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم543.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه حسين ذياب جبر23212102042114043

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم543.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيدنيا احمد نجم عبد23213122042105042

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم543.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيعباس محسن عبار سويلم23214142041047078

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم542.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائينرجس حسن فليح اشبيب23215132042281137

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم542.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيمريم عدي مالك عبد الجبار23216112042104059

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم542.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائينبأ قيس حمود سلمان23217152042044184

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم542.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيأحمد ناظم قاسم خلف23218142041029007

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم542.0ثانوية كصيبة المختلطةاحيائيحسين سلمان عبد علي سرحان23219262041173004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم542.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيسميه عماد محمد ذياب23220122042100034

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم541.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيضحى فيصل غازي مركب23221132042126051

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم541.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيضحى حميد كاطع ضبير23222152042044129

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم541.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيدانيه صالح سعيد عبد علي23223102042123016

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم541.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائياسماء ليث فنر مهدي23224122042114004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم541.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيحيدر احمد علي عبد الكاظم23225212041206010

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم541.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيديار احمد محسن جونى23226152042044059

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم541.0اعدادية جرير للبناتاحيائيبتول محمد حسين علي23227122042089011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم541.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيرحاب صالح حسن ثويني23228152042044062

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم541.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيسجى عبد هللا حمدان اشعين23229152042047075

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم541.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم حسين خالد كاظم23230132042118225

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم540.0اعدادية بروانة للبنيناحيائياحمد مهند صيهود ندا23231192041067005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم540.0اعدادية البينات للبناتاحيائينور حيدر محمد حمد23232212042116048

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم540.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيطه ياسين طه عالوي23233122041022045

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم540.0ثانوية السجود للبناتاحيائيايمان زين العابدين عبد هللا محمود23234142042065010

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم540.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسن منقذ احمد عبد النبي23235132041012032

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم540.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيحسن حسين سعيد علي23236122041013009

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم539.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيحسين عودة زغير خليف23237222041039033

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم539.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيشهد خضير جعيول جديع23238122042136051

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم539.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائينبأ هيثم عدنان تبان23239212042100121

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم539.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائياحمد حسن بغدادي سلمان23240222041306007
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم539.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهدى كريم سلمان هيجل23241142042140142

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم539.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء صفاء حيدر نزار23242152042046069

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم539.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعباس علي ثامر يونس23243152041006069

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم539.0ثانوية االفكار للبناتاحيائيياسمين سعد كريم شرموط23244132042120025

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم539.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيمحمد قاسم فزع حسين23245222041039123

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم538.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيمصطفى ناجي عبد الوهاب محمد صالح23246132041009047

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم538.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيهدى علي جحش محمد23247122042114086

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم538.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيتبارك خالد حسن حمد23248212042172018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم538.0اعدادية عدن للبناتاحيائيتقى موفق عبد الكريم يونس23249132042106014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم538.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعلي محمود جاسم حميد23250102041013097

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم538.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيتبارك جاسم خلف كاطع23251122042230030

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم538.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيخمائل عباس علي غالي23252152042046077

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم538.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيطيبة حمود توله فارس23253152042058076

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم537.5ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائينبأ محمد قاسم عبد الحسين23254122042109161

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم537.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيزهراء ثامر محسن حيدر23255142042135016

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم537.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيمنار قاسم عبود علي23256152042080304

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم537.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيرعد عيسى عجيل حسين23257142041028043

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم537.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمجدي حميد جواد جبر23258142041029056

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم537.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسن عباس علي سعدون23259262041001045

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم537.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيرسول محمد رسول عزيز23260122041030061

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم537.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين كريم حسين23261222041020087

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم537.0ثانوية االقمار االهلية للبناتاحيائيدينا سيف جليل علي23262142042305004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم537.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيسفيان محمد عبد هللا علي23263192041006028

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم537.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائينور كاظم جبر كريم23264142042124068

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم537.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائينبأ سلمان خضير زيدان23265142042067126

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم537.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيتبارك رعد اسماعيل مفرود23266142042111056

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم536.9ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيامنه رافت حيدر عبد الحسين23267122042109009

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم536.2ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عادل عبد حسين23268112041010109

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم536.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيمريم امير حسين وفر23269142042069057

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم536.0ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيعذراء نعمه علي هليل23270142042146030

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم536.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيمينه موحان عجيل حمادي23271142042067123

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم536.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحيدر عبد حسن راشد23272152041071130

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم536.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيايات عبد اللطيف محمد علي23273122042105010

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم536.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمالك حميد عبد هللا علي23274132042094049

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم536.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعثمان مهدي فتاح اسماعيل23275102041017064
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم535.0اعدادية قباء للبنيناحيائيحسن شاكر حمود عبد الحسن23276152041010019

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم535.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيكرار خيون رشيد موسى23277152041011124

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم535.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمرتضى هاتف جبار عبيد23278242041018092

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم535.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزهراء تحسين علي كيطان23279142042134072

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم535.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم غزوان محمد خزعل23280122042105152

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم535.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيليث ضياء جاسم محمد23281122041022081

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم535.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيطيبه فراس ريكان عامر23282102042120076

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم535.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيرفل طارق محسن حسن23283122042094097

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم535.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيابرار أحمد جواد كاظم23284152042042002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم535.0اعدادية قباء للبنيناحيائيمصطفى حسن علي حسين23285152041010104

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم535.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيساره بشير زاهد عبد الحسن23286122042092041

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم535.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيايه علي عبيد نور23287132042077004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم535.0اعدادية حطين للبناتاحيائيشهد فهد مطر شمخي23288132042103039

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.3ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيالحسين جميل عبد الزهره محمد23289152041012007

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيعباس باسم سليم كاظم23290122041201037

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائييقين فرقان حسن كاظم23291142041008101

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيمريم طه محمد مهدي23292142042193077

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائينور الدين علي عباس عبود23293142041208266

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0اعدادية قباء للبنيناحيائيمحمد عبد الحسن علي موسى23294152041010085

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيزهراء نذير صبيح محمود23295122042094131

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينور الهدى علي كاظم جالب23296152042080337

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيمريم باسم زيدان حاتم23297132042130053

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0اعدادية يافا للبناتاحيائينبأ عباس سالم حوشي23298132042107132

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيساره نصير فرات حميد23299132042086060

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0اعداية المعراج للبناتاحيائيضحى حسين علي ناصر23300102042113067

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيرانيه حيدر سلمان داود23301132042093045

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيدرة طارق سعيد نعمه23302152042044051

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيشهد اياد حاتم حربي23303132042117169

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينبأ عقيل عمران عبيد23304112042076173

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيشهد خوام صادق داود23305102042108060

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيمحمد عالء نجم عبد هللا23306112041156089

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0ثانوية بابل للبناتاحيائيزهراء مرتضى عبد الكاظم عبد23307122042095022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0الخارجيوناحيائيمحمد علي سالم صدام صالح23308132041400058

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائياالء صباح جاسم محمد23309182042236005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزهراء قاسم سعدون لفته23310142042066043
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0اعدادية االنوار المحمدية للبنيناحيائييوسف ياسين خليل مندوه23311192041072024

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيسجى محمد فارس عناد23312112042149034

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0اعدادية البتول للبناتاحيائيرانيا سعد محمد مهدي حسن23313112042072046

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعلي عمار ريسان علي23314122041013029

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم534.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيحسين علي جابر حمود23315132041045014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم533.0ثانوية حطين للبناتاحيائيطيبه مضر عبد الجبار حمدان23316102042079026

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم533.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيحوراء فاروق ليلو زجاري23317222042143094

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم533.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيتبارك سرمد عبد االمير لطيف23318102042103016

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم533.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائياحمد عجمي تركي جياد23319132041055010

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم533.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيمنار عماد حسين داود23320132042091106

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم533.0ثانوية السجود للبناتاحيائيعلياء خضير عباس جواد23321142042065037

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم533.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيفارس عبد الحميد عبد الكريم علي23322132041004038

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم533.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمريم فائق حسن جبار23323132042097048

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم533.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيودق حيدر علي ماهود23324152042041082

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم533.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيحنين عبد الزهره حسين عبد هللا23325152042040043

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم533.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيميسره ميثم ماجد اسماعيل23326232042104055

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم533.0الخارجياتاحيائيجنات عبد الرزاق صكر هزاع23327122042401020

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم533.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيهبه جاسب خليل موله23328122042098115

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم533.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي فاضل ناصر حسين23329232041020242

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم533.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي سعد مطر نزال23330142041047101

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم533.0اعدادية السياب للبنيناحيائيحسام عدي شافي كريم23331132041030015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم533.0اعدادية حماة للبناتاحيائيشيرين عقيل عبد النبي مهدي23332112042084128

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم533.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيبنين وصفي اكرم توفيق23333112042077014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم533.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمريم هادي حران عباس23334132042100110

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم533.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيزين العابدين حازم محمد جابر23335112041005038

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم533.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمحمد صادق اشنين غانم23336152041017057

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم533.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيزينب يونس زبون لعيبي23337132042092043

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم533.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمصطفى منعم مطر علي23338192041011129

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0اعدادية التضحية للبناتاحيائينور سالم مجيد غدير23339122042091034

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيعبد الوهاب اكرم محمود عاصي23340112041034014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيساره محمد جبار حسن23341102042097038

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيحيدر ناصر خليفه حمود23342192041009095

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0ثانوية السجود للبناتاحيائيمريم عادل حزل كاطع23343142042065045

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0اعدادية بغداد للبناتاحيائينورس محمود شكران شكر23344102042117119

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك منعم زيدان خلف23345132042071036
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0اعدادية السياب للبنيناحيائيالمجتبى صباح دغيوي عبيد23346132041030011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0اعدادية القائم للبناتاحيائيفرقان ضياء محمد احمد23347192042146066

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرسل احمد صالح دايخ23348232042271233

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيتبارك حيدر عبد االمير علي23349132042091027

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيايمان فيصل عبد الرضا عبد علي23350142042145039

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0ثانوية سومر للبناتاحيائيزينب صبيح راضي مجيد23351142042072059

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائياحمد فالح محمد احمد23352192041071006

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزهراء شوقي معين حسن23353252042086057

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيمهدي صالح حسن عبد الهادي23354182041085071

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيزينه مؤيد صالح عبد23355102042099019

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0اعدادية القدس للبنيناحيائيحسين محمود اسماعيل جاسم23356102041014023

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسهام جاسم طعمه محمود23357142042140089

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائياسالم نصر شاكر ناصر23358102042137005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0اعدادية الداخلية للبنيناحيائيطه مثنى هاشم فليح23359102041033013

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمنار عدي علي مهدي23360102042114050

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيامنه اكرم عبد هللا محمود23361102042093002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيسجاد نعيم خليفه حافظ23362142041049036

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايه عزت عبد هللا علي23363142042111044

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0اعدادية يافا للبناتاحيائيتقى علي هاشم زايد23364132042107030

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهراء عباس لطيف مكطوف23365142042090048

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيآيه نوزاد مرتضى محمد23366152042047017

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيعلي محمود صالح غزال23367122041045042

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم532.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيشهد محمد محسن فليح23368152042058074

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.2ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه عالء خليل ابراهيم23369142042094122

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0ثانوية الكرادة االهلية للبنيناحيائيغسان بالسم حمد حسن23370142041178015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائييوسف عبد المنعم محمد جواد23371142041016142

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيشمس قاسم وسمي كرامط23372132042091076

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيتبارك نعمه كاظم مونس23373222042132018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزهراء كريم صبيح خلف23374152042051083

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيمريم صباح صابر حسن23375232042094050

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيعلي محسن شمخي زيدان23376262041026039

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيطيبه محمد معيوف مطرود23377102042101079

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0ثانوية حنين للبناتاحيائيموج لؤي كامل علي23378132042104079

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيجعفر صادق لعيبي جبار23379132041012026

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحسن احمد ابو الليل وريوش23380152041071066
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزهراء عبد الكاظم عيدان فياض23381142042133033

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيورود برهان الدين شهاب الدين احمد23382102042223152

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيريام محمود احمد خابور23383262042120081

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0ثانوية العزة للبناتاحيائيفرقان حقي اسماعيل ابراهيم23384112042060021

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد نزال23385262041014130

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيذوالفقار سالم كاظم زروك23386122041025032

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب فاضل عباس حمدان23387152042048107

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيبراق صالح طه محمود23388112042103011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيايالف باسم محمد شاكر23389142042104006

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0ثانوية فدك للبناتاحيائيفاطمه باسم محمد عالوي23390142042070100

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيكوثر خالد سيالن لعيبي23391152042050104

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا عالء فائق أحمد فؤاد23392102041019082

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيطيبه جبار على هللا جاسم23393142042105046

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0ثانوية السجدة للبناتاحيائينبراس كريم مهدي عباس23394112042120021

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيايه قاسم حازم مفتن23395142042105007

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0ثانوية فدك للبناتاحيائينرجس رعد جاسب زامل23396142042070131

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمحمد امين جاسم محمد23397152041013074

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيطيبه انور صبيح محمد23398142042073101

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيانوار حسين سلمان حسين23399142042079007

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائينرمان خالد كوكز خلف23400212042294169

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسام نعمه محمد حسن23401102041009022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيفردوس حمدان فزع فرحان23402102042110086

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيسجى خضر عبد العباس الزم23403132042093082

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم531.0ثانوية الزخرف المختلطةاحيائييوسف جمال فارس حمادي23404102041154025

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم530.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمحمد علي حسين زيدان23405232041251411

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم530.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائياسماء حميد رحمان غاوي23406142042066006

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم530.0اعدادية المركزية للبناتاحيائيرهام مهدي خضير عباس23407132042119016

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم530.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيلبنى خالد فرج مطير23408152042056088

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم530.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيساره ناصر مطر الزم23409112042076098

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم530.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيسيف رائد موزان فيصل23410142041050015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم530.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء جاسم جخيور محمد23411122042105058

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم530.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيدرة احمد فاخر حميد23412142042074047

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم530.0ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيمريم عالء الدين محسن جهلول23413142042091022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم530.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيسفانه عدي حاتم رشيد23414192042369208

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم530.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيعذراء جبار عبد الحسين عبد هللا23415152042046151
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم530.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيزهراء مصدق سرتيب شيخلي23416132042281072

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم530.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينور سعيد شاكر جابر23417152042054296

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم530.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيهديل احمد عبد الرضا سلطان23418142042104080

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم530.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم نصير كاظم عبد المنعم23419132042070207

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم530.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيمنتهى عبد الوهاب حسن جبر23420142042152018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم530.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيموسى جعفر موسى حسن23421122041007158

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم530.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيودق محمد جعفر عباس23422122042100064

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم530.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزمزم محمد عبد الرحيم عبد الحميد23423112042073044

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم530.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيرسل كريم ابراهيم داود23424122042094095

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم530.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيدانيه مناف اسماعيل عبود23425102042083005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم530.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيفاتن حيدر ناجي فرج23426132042099032

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم530.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيتبارك سالم نعمه عبود23427122042087015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم530.0ثانوية الراشد االهلية للبنيناحيائيطارق ناصر كليب صكر23428192041119007

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم530.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمنتظر والي رحم عطيه23429142041208258

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم529.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيزهراء محمد عليوي كاظم23430102042110055

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم529.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيشمس وعد طالب علي23431102042223087

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم529.0ثانوية شباب اليوم االهلية للبنيناحيائييحيى مهند عبد هللا مهدي23432122041015012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم529.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيكوثر جاسم اسماعيل حيدر23433152042054221

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم529.0اعدادية االنام للبناتاحيائيلينا رضا رويز حمودى23434212042135085

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم529.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد حمزة23435122042110069

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم529.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء محمد صادق ماضي23436152042047067

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم529.0الخارجياتاحيائيزهراء عبدالحسن قاسم لفته23437152042401060

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم529.0اعدادية التقى للبناتاحيائيجواهر رجاح حسن رشيد23438112042071028

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم529.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيهمام عطيه عليوي نجم23439242041201059

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم529.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعز الدين عدنان ابراهيم بريسم23440102041041052

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم529.0الخارجياتاحيائيسبا عبدهللا دنيف حمدان23441152042401080

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم529.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيغدير ناجي مطلك ناصر23442142042111190

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم529.0ثانوية شباب اليوم االهلية للبنيناحيائيمرتضى مهدي صالح ذياب23443122041015008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم529.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيحيدر حميد عبد الجبار حميد23444112041018040

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم529.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائينبراس خالد فخري عبيد23445142042225268

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم529.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيغدير محمد حسن جاسم23446212042139165

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم529.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيمنار احمد شاكر غانم23447132042098144

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم529.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيرؤى احمد عبد الجبار احمد23448102042100040

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم529.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد علي محمد عباس23449262041048118

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم529.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيفرح فرج عبد هللا كعيبر23450152042055097
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم529.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيحال رزاق جاسم شالل23451112042104018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم529.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمرتضى خالد ناصر عبد الحسين23452152041004061

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد هللا فاضل طعمه رحيم23453212041009142

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائينبأ عبد المنعم يحيى محمد23454142042079090

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء تحسين لفته عناد23455152042050039

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيايات موفق رحيم مجيد23456102042118012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0ثانوية الرشاد للبنيناحيائييحيى ضياء خليفة حمود23457192041050031

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب كاظم كاطع خليفه23458152042045051

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيحوراء فياض حسين ينزيل23459152042054066

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0اعدادية القدس للبنيناحيائيعلي أركان اسماعيل علوان23460102041014050

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0ثانوية بالل للبنيناحيائيبارق طالب شكير اسود23461102041055010

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيامجد عدنان محمد عساف23462112041156024

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيزهراء علي حسين محيسن23463142042073065

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيشهد علي حسين محمد23464142042066058

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0ثانوية الربيع المختلطةاحيائيعباس عناد جارهللا عباس23465192041295009

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمحمد فراس محمد نزار صبري23466142041042043

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0اعدادية االمال للبناتاحيائيزهراء شاكر محمود سلمان23467112042070060

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياحمد محمد مهدي عبد االله23468192041009031

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيغفران سالم طالب احمد23469132042074023

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائياآلء علي لطيف داود23470142042083002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0اعدادية النصر للبناتاحيائيبنين حميد مظلوم خليل23471122042112040

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيحيدر اياد سالم غضبان23472222041040057

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيصبا حسن محمود عبود23473122042093033

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور الهدى علي جاسم محمد23474112042076180

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيشمس عبد القادر احمد شاكر23475142042111158

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيشمس عباس سعيد مجيد23476132042100064

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيكرار احمد جاسب عليوي23477262041059076

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيمريم كمال جاسم محمد23478192042191119

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0اعدادية حطين للبناتاحيائيزهراء حسين صالح عواد23479132042103020

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء باسم ابراهيم هيالن23480132042124004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0ثانوية المبدعات األهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء جعفر زكي حسين23481132042135004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيقيس حمادي عويد علوان23482142041203159

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيسارة مهند هاشم جاسم23483132042130028

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمرتضى محمد نعمة مهدي23484132041045048

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى محمد مشكور فليح23485252041031775

صفحة ٦٧١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرنا جمال عبد الحسين عيسى23486142042103022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم528.0اعدادية األمل للبناتاحيائيساره جاسم عبد الحسين جبار23487112042065099

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه هاني دهش عفات23488122042109133

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيهدير سمير نعمه عبد23489132042121247

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيباقر خضر ناصر ماشاف23490152041003008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيابراهيم مهند وليد ياسين23491122041020005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيهند اركان محمود خضير23492212042092113

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء كريم حسين ماجد23493152042044088

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيايه جميل حسين علي اغا23494142042095012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائييقين كريم سلمان عبد علي23495262042120247

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيرشا فاضل قاسم سلمان23496142042076054

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيمريم عقيل محمد علي23497142042097048

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحيدر ولي يد هللا صفر23498152041011060

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيمنار باسم محمد رسن23499112042112099

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائياريج قدوري احمد محمد23500312042031002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعبد االله مالك محمد جياد23501112041156049

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيايه عمار جاسم مطلك23502132042098023

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيعذراء صفاء خليل اسماعيل23503152042054184

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0اعدادية التسامح للبناتاحيائينورا كمال صبري حمد23504142042076155

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيطيبه عالء علوان طاهر23505212042103052

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه حيدر عواد عبد23506122042105122

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيعلي شاكر محمد علي خضير23507272041008059

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمصطفى خضير عبد جبر23508112041032080

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائياحمد علي عطشان الحج23509142041011014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائينبأ وليد رفعت طلعت23510132042112036

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيمحمد عدنان عبيد محمد23511102041155021

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةاحيائيعلي هادي محمد جاسم23512212041222022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيفاطمة نجم رحيم زويد23513142042074122

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيزهراء احمد فرحان مطلك23514142042193035

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم527.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء محمد كمال عبد الباقي23515132042110013

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.8ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمصطفى حسين فيصل حسين23516102041028161

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.5ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمريم محمد شمس الدين نشأت23517152042057067

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.4ثانوية المتميزاتاحيائيسلوى حسين رشيد محمد23518142042094096

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0اعدادية قباء للبنيناحيائيحسين جمال ناصر عريبي23519152041010025

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيدينا كفاح غالي مطر23520142042103016
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمرتضى محسن ناهي ضامن23521222041372026

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمريم محمد فالح مهدي23522132042086105

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيشهد عادل حميد شبيب23523142042145180

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيضحى عادل عزيز راضي23524152042054176

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيزهراء عماد غريب بشير23525132042281070

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0ثانوية البالد للبنيناحيائيعبد القادر طارق ضياء حسين23526122041008006

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيآالء اسماعيل فرمان جليل23527132042070001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائياسيل حيدر رحمن راضي23528112042110002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمحمد ستار جبار ضمد23529222041020083

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيتقوى عامر عبد هللا نجم23530102042223028

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمالك رياض عبد االمير جبر23531132042118244

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيشمس عامر موسى حسين23532112042109067

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياسماء خضير كاظم محسن23533132042071010

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعلي ثامر محمد شكر23534192041104022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيايه سعد حسن شندي23535152042040018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيآيه طلعت عبد الكريم حسين23536102042110011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعلي مهند محمد علوان23537122041020098

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0اعدادية القائم للبناتاحيائيأساور ساجد صادق علي23538192042146001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزهراء حازم محمود زاير23539152042051063

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيحوراء سعد سالم طارش23540142042148002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيمحمد سعد بردي سالم23541192041304009

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد الرحمن فاروق فؤاد محمد شريف23542102041019069

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيختام حسين عليوي فريخ23543142042145093

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد محمود محمد علي عبود23544132041010046

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0اعدادية يافا للبناتاحيائيحوراء ريسان طالع عناد23545132042107033

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيزهراء محمد فرحان غرب23546112042062046

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيعبد هللا عثمان عبيد حمادي23547102041016033

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائياديان حيدر عبد هللا حسن23548142042145015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0ثانوية الرشاد للبنيناحيائيخبيب اسماعيل ربيع خلف23549192041050012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0ثانوية نور الزهراء(ع) االهلية للبناتاحيائياينور ميثاق طالب جاسم23550142042195001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيعلي كريم صدام جبر23551152041007085

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيتبارك خلدون طاهر ماهر23552102042120019

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيدانيه علي صبيح عباس23553132042117084

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيشهد حيدر يحيى عبد الستار23554142042148003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيرانيه محمد معيوف مطرود23555102042101040
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0اعدادية ابابيل  للبناتاحيائيسجى رعد عبد الحسين سلمان23556112042111015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيسؤدد ستار محمد عبد23557112042075038

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياسماعيل عبد الرحمن ابراهيم موسى23558192041009052

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد خالد حنون23559142042194058

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيحنين كاظم شغيث رومي23560132042123004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيسجا خميس عالوي ضعين23561102042141032

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0اعدادية القدس للبنيناحيائيايسر قحطان عطية محمد23562102041014009

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمنار حسين سعدون حنظل23563152042046214

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0ثانوية الريف للبنيناحيائيعثمان رحمن فرحان حمد23564122041029025

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين عبد الكاظم حربي زمال23565242041062048

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0ثانوية الريف للبنيناحيائيرامي محمد ابراهيم فهد23566122041029015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيزينب انصيف جاسم عليوي23567142042135020

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء سالم يوسف خليفه23568152042044080

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيبنين مصطفى حسين جياد23569102042101024

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيبالل جمعة حماده صالح23570212041039018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيشهد محمود خورشيد احمد23571172042231199

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيأديان عبد اللطيف كنج علي غالم رضا23572152042047001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.3اعدادية اجنادين للبناتاحيائيجمانه محمد ابراهيم اديب23573102042120025

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيمالك وسام علي عطيه23574122042110078

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيوسن مروان يونس عبد23575192042229120

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيفهد عبود حامد محمد23576192041060038

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائينورهان قيس نصيف جاسم23577112042081033

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيمريم مثنى عبد العزيز حسن23578102042083015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيحوراء امجد قاسم محمد23579132042098037

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيفرقان فتيح حافظ عباس23580122042096029

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0الخارجياتاحيائياالء عبد العباس سكران سلمان23581142042401010

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيحسين علي عبد الحسين محمد23582142041049023

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزينب صابر سعيد حسين23583152042055065

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيزينب علي ذياب حسن23584212042103035

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية النور للبنيناحيائيابا ذر مزهر حسن محمد23585122041026001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0ثانوية االسراء المسائية للبناتاحيائيياقوت منتظر كامل جواد23586132042284051

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيعذراء سلمان مهدي محيميد23587262042144061

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيجنات احمد خزعل كاطع23588132042100024

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيعماد احمد زويد ردعان23589182041146028

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيافنان احمد جاسم محمد23590132042118013
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيغادة مؤيد كامل احمد23591162042202124

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيبنين ناجي مهدي هاشم23592132042097011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية ابي غريب للبنيناحيائياحمد صالح عطا هللا صبح23593102041024004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0ثانوية سومر للبناتاحيائيغسق شمس الدين رستم كاظم23594142042072095

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيامنه محمد خليل ابراهيم23595132042080006

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيغدير جاسم محسن سلمان23596122042105114

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائياحمد اكرم مصطفى رشيد23597132041242004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيعلي ادريس احمد دهام23598182041015019

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية التسامح للبناتاحيائينرجس عباس فاضل مهدي23599142042076140

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيأمير هادي كطن عواد23600152041001002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيالهام ليث عدنان خلف23601102042117009

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيديمة نظام عبد الهادي محمود23602132042121064

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيرسل صباح عبد هللا رحيم23603102042083006

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية االمل للبناتاحيائيسارة باسم نافع اجحالي23604192042195057

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيأحمد ميثم غسان حمدي23605132041001011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيتبارك راضي علي كرجي23606142042100034

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائياسيا سعد عبد الحي رمضان23607102042094004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيحسن مهدي رحيم صالح23608272041009021

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0ثانوية حنين للبناتاحيائيميسرة علوان حسن علوان23609132042104080

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0ثانوية نور العلم للبناتاحيائيمنى صباح احمد حبش23610112042118028

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0ثانوية االمال للبناتاحيائيسرى صفاء حكمان رمح23611212042153023

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيتبارك هادي سعدون محمود23612142042073038

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيهديل سعد احمد شكر23613152042054311

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيفاطمه عدنان نصار بازع23614142042143033

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيغدير ستار جبر سعد23615132042093095

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه تاج الدين قلندر ساقي23616182042275068

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد حميد جواد عبد23617122041026141

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيتقوى يحيى ناصر زناد23618262042120047

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيحسن فالح حسن وهيب23619122041025019

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيزهراء حسين محسن زرزور23620122042230067

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائينور محسن عليوي كضاب23621112042075079

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائيتبارك طعمه كاظم جواد23622142042071014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائياحمد جمعة خماس عزت23623142041169003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم524.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعبد هللا محمد حمزه اسماعيل23624102041041050

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.9ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى امين عبد الفتاح امين23625132041016108
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.6ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائياواب عباس فاضل حسن23626102041028041

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيطيبه محمد خليل حمد23627102042107028

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيحسين عبد الغفار بارود مصاول23628142041064014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمة احمد عبد الجليل زيدان23629122042100043

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائياسماء كاظم جواد عبد هللا23630122042098005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0ثانوية فدك للبناتاحيائيحوراء مثنى خزعل صادق23631142042070035

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء مهدي علي حمدان23632132042107066

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم حميد كاظم23633152042044082

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء حسين مدلول طابو23634152042047042

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيسجى كريم عناد حيال23635122042230086

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيمصطفى جالل خلف جابر23636142041203214

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيشيالن حكيم حسن محمد23637142042190026

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيروان مصطفى كامل محمود23638142042112040

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيرباب محمد تحسين كافي23639132042117097

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيضمياء يقظان مرتضى صادق23640112042149043

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائيزينب شاكر شمخي جابر23641222042149028

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيحوراء محمد خنجر زناد23642142042145090

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيوسناء ناظم ساطي علي23643122042230161

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيعلي بهاء هويدي جديع23644322041010048

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيهبه محمد مهدي صالح23645152042047147

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيام البنين وسام سالم جبار23646142042100013

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيفاطمة سلمان حبيب فرهود23647142042074116

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0ثانوية البتول للبنات-الوقف الشيعياحيائيبنين محمد رسول حسن23648132042115004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0إعدادية المروج للبنيناحيائيعبد هللا زهير عدنان خلف23649142041013052

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيطيبه جاسم غموس عبد23650122042090046

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0ثانوية الغزالي المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد محمد الحج23651102041202014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيباقر طارق محمد عودة23652152041003009

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيدالل محمود محمد صديان23653102042125010

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0الخارجياتاحيائيساره عماد علي حسين23654112042401090

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيمنار اياد بحت حسين23655142042199035

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيخديجة توفيق رزاق وهاب23656112042064021

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0اعدادية يافا للبناتاحيائيمالك حسين عبد عبد الهادي23657132042107129

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم كنعان قحطان عبد هللا23658112042074070

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيداليا فالح عبد القادر سعيد23659132042070068

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيايمان باسم محمد نايف23660112042129005
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيمصطفى كامل جبار حبيب23661132041250075

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمقتدى سليم نعيمه عطيه23662152041071401

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيايات سامي تركي سكران23663192042224013

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيرسل قائد عزيز عبيد23664142042137017

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيعائشة يحيى مضحي حسن23665182042183112

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيبراء رعد عبد علي حسين23666152042056017

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيفاطمه فالح عبد لفته23667152042056086

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيمريم وارد حميد شناوه23668152042040125

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزينب عبد المهدي عبد الحسن مظلوم23669142042066048

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0اعدادية ابابيل للبنيناحيائيسجاد حسن عبد الصاحب محسن23670132041011024

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم523.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيغفران كاظم موسى حسن23671142042134122

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0ثانوية االندلس المسائية للبنيناحيائيمصطفى فالح ذنون يونس23672132041256043

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائياسماعيل خميس براك فهد23673192041004008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيايه قصي سلمان عبد هللا23674122042094030

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزهراء عبد الزهره ناصر عطيه23675132042093068

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء باسم هجر هاشم23676132042098058

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب مجيد مزهر مجيد23677122042100030

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيهدى نوري احمد فليح23678102042086094

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0اعدادية السيوطي للبنيناحيائيعدي صدام حسين سهيل23679112041054020

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيصبا ستار جبار صالح23680142042104045

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيسما مازن جمعة كاظم23681112042149036

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيندى محمد عباس رشيد23682142042085027

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء سعد تركي عبد23683112042076066

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحنين عبد الرسول رحيم مجبل23684132042118059

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيحيدر فالح حسن علي23685142041047045

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيايالف عباس علي جاسم23686102042092002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيبراء هاشم عبود سعيد23687142042145057

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0الخارجياتاحيائيعذراء جبار ساجت زغير23688142042401123

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0ثانوية حنين للبناتاحيائيرند جمال صادق عبد االمير23689132042104025

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيعمار قاسم كاظم حسين23690212041278088

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفرقان ستار جبار حسان23691242042118126

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائيمصطفى سبتي حمد صالح23692192041103053

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيعباس مقداد كاظم شالل23693142041048045

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزيان ماجد ولي كمرخان23694212042092053

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0الخارجيوناحيائيحسين محسن عبار سويلم23695142041400030
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيزينب طالب صبار ابراهيم23696142042100076

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0اعدادية السياب للبنيناحيائيعلي مؤيد قاسم علي23697132041030053

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيسماح طارق عبد اللطيف احمد23698132042130032

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائياحمد نايف سلوم احمد23699322041060008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبان سمير غيدان حسن23700132042101010

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيابتهال صباح رحمه مانع23701132042281007

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0ثانوية المربد المختلطةاحيائيعثمان حسين عطية حمادي23702112041152015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائينور فرج سيف هللا طهماز23703132042283150

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور حسن خضير عداي23704112042076184

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيتبارك مهدي زباله خضير23705122042102017

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسن عبد هللا مهدي صالح23706292041003045

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه علي والي ضيدان23707122042112193

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيدانيه ليث خالد عبد هللا23708152042054071

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمحمد شاكر رسول حميد23709152041017056

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيزينب كريم حمزه عباس23710112042133028

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم522.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيايات عماد حميد جابر23711122042110008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.9ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد ضياء الدين عبد المهدي مثنى23712152041012085

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.7ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد العزيز خالد عزيز مجيد23713132041020091

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيدينا ظافر عبد الخالق عبد الكريم23714112042114036

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيبراء حسين علي حنتوش23715152042042015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيسرمد فارس فاضل محي23716132041252066

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب مؤيد علوان عباس23717142042140077

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيعذراء دريد يعقوب علي23718212042104033

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيحوراء توفيق كامل عباس23719142042109018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايات علي جابر عبد23720142042111029

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء فاهم حبيب مرشد23721122042105078

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيكوثر حسين علي حسين23722112042074064

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائياالء ليث مصطفى جاسم23723142042106002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيمرتضى قاسم محمد هادي23724142041203205

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائينبأ مجيد حميد مزهر23725142042066104

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيقمر نمير صبيح عبد الخالق23726132042086090

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائياالء طالب اسماعيل كاظم23727122042114007

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائياطياف عبد الكريم عباس فنجان23728142042079003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0اعدادية قباء للبنيناحيائيمحمد عباس علي غالي23729152041010083

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء حمزه راضي خميس23730142042111111

صفحة ٦٧٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيعمار ناجي عبود حسن23731112041012032

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيبراء زيدون صالح عباس23732202042119018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمصطفى مجيد راضي كرمش23733212041273089

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيسجاد محمد باني محمد23734152041071162

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيسجى اياد عبد الجبار محمد23735132042117149

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائياحالم عبد الخالق علي فاضل23736122042117001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيلينا كاظم جواد كاظم23737132042092068

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم محمد وحيد23738212042090138

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيحسين مثنى خليل اسماعيل23739142041030016

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيجمان عبد السالم عباس حمودي23740122042105027

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء اسماعيل حسن عكله23741152042080119

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيفدك رغد كاظم حيدر23742122042117032

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيسماره باسم كريم ناصر23743192042191077

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0اعدادية حماة للبناتاحيائيريم محمد ابراهيم علي23744112042084075

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيسجاد اسامة يوسف محسن23745152041011070

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيسالم صالح سليمان اسماعيل23746212041262005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيحمزه علي كاظم منصور23747262041050017

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الحسن كاظم23748122042136034

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائيايه نعيم ناصر حمدان23749142042121009

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيبيداء حامد لهيبي نايف23750122042020021

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيفارس كريم مجول كاظم23751232041255086

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.8ثانوية المتميزاتاحيائياالء عامر طه عبد هللا23752132042108003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيحوراء صادق احمد حسين23753132042121052

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيحارث ماجد عبد صالح23754112041150017

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية زينب للبناتاحيائيسجى حسن جبار راضي23755142042110146

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيمريم حيدر احسان نجم23756132042096041

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرؤى سعد علي حسون23757322042030019

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد هشام نوري حسن23758212041002144

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه نعمان حمادي ناجي23759122042105131

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيختام حسين ناصر جودة23760262042074040

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيكاظم مهدي حسون موسى23761182041127044

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيهاجر محمد شنيشل جاسم23762152042044202

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائينبا غازي فيصل حنون23763152042040132

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيزينب رائد مجيد حسن23764122042110048

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيساره رائد راضي سلمان23765152042050071
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمزهر ثاير محمد حياوي23766212041049037

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيمريم علي هاشم عناد23767102042109079

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيحوراء خالد ليلو عباس23768142042074037

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيمريم نصيف جاسم محمد23769152042048159

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0ثانوية البنوك األهلية للبناتاحيائيحوراء حسين حسان كطيفه23770132042083005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيكرار منعم يوسف حجام23771142041028098

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمالك عبد الكريم قاسم عبد االمير23772232042087311

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية النور للبنيناحيائيحسين عباس كاطع عبد هللا23773122041026053

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيصادق باسم سمور عجمي23774152041071178

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائيحوراء عامر نعمان عثمان23775142042191012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيساره صباح يوسف كوربيل23776142042112051

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0ثانوية الرشاد للبنيناحيائيرسول محمد سعدون شاطي23777192041050014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيدعاء حسين علي خضير23778112042121027

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية قباء للبنيناحيائيمصطفى جاسم مطر جابر23779152041010100

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيداود سلمان فرج منصور23780152041001041

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيرسل عدي ستار هاشم23781152042054078

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعبد هللا عون خماني كنجي23782142041018098

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0ثانوية الطاهره للبناتاحيائيزهراء منذر لطيف خلف23783112042098007

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيهيفاء قاسم صبري خميس23784142042133083

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيمنار مشرق عدنان نجم23785112042086068

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائيريام جاسم مهدي محمد23786142042114012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيمنار مهدي صالح طويش23787222042439067

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيحسين سالم رشيد فتح هللا23788152041015029

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيحسن رداد حسيب منصور23789262041059024

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزينه حسين عيدان عطيه23790152042051109

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيفرقان هاني عباس عبيد23791112042080124

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائياحمد سليم احمد سعيد23792192041304001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمروه محمد احمد فهد23793112042067120

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمؤمل وسام كاظم حيدر23794152041001098

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيدانيه مالك خلف منيخر23795112042066014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيدنيا توفيق جاسم محمد23796102042095024

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيهمام هاني شاكر نايف23797112041018147

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا نسيب احمد سعيد23798102041019085

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.0اعدادية بابل للبناتاحيائيمها توفيق علي جواد23799212042141091

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيحوراء ساجد حميد فهد23800212042152007
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيشهد سمير عبد الواحد جبر23801122042230095

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتبارك حربي عبد الوهاب حسين23802102042115020

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيسنار جمال فرحان عبدالحمد23803192042166047

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيزهراء طالل صادق عبود23804122042110043

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي قاسم ناصر مجيد23805182041006109

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيعبد هللا قيس حسين مرعي23806112041004055

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمصطفى حسن هاشم شيال23807112041049096

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية النعيمية للبنيناحيائياحمد جاسم محمد شرموط23808192041105001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائينور الزهراء عبد المجيد فرج صبار23809122042102087

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية المكاسب للبنيناحيائيمحمد علي صالح عبد الهادي جبار23810272041003037

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمحمد الجواد كاظم جواد عبد الحسين23811232041252222

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعمر جبار عودة مري23812152041003068

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحمن حمد غالي23813132042118210

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيشهد عادل حسين اسماعيل23814102042108061

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيشروق صالح حسين علي23815262042144056

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتاحيائيزهراء جاسم حمادي عبد23816122042084011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيضفر فارس سلمان نصيف23817112042066042

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء سعد جعفر عبد الصاحب23818132042118062

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيايه محمد كاظم عبيد23819112042078005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب ياسين محمد جواد23820112042076094

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيبتول محمود حميد هبول23821142042073031

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعداية المعراج للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الحسين كاظم23822102042113078

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيايمن طارق جبار علي23823192041011029

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0ثانوية االمال للبناتاحيائيمنار فاضل جاسم رحيمه23824142042108136

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية التضحية للبناتاحيائيتبارك عبد الرحمن مصطاف جاسم23825122042091005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية االمال للبناتاحيائيسارة عماد عبد هللا نايف23826112042070073

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0ثانوية حلوان للبنيناحيائياسامه علي ابراهيم علي23827212041055012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيمريم ليث خليل علي23828102042084031

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0ثانوية دار الحكمة األهلية للبنيناحيائيحيدر محي عبد الحسين شهاب23829102041045006

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0ثانوية بالل للبنيناحيائيجالل ياسين جمعه خلف23830102041055015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية هيت للبنيناحيائيحبيب وحيد حميد حنش23831192041014026

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيايناس عيسى رزاق عبيد23832152042044017

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيموده احمد جعفر اغاتي23833152042045092

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيريام علي كطان حسان23834122042098044

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيغدير حسين جريز جواد23835142042149047
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيحوراء قيس جبار عيدان23836152042044048

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0ثانوية التاخي للبناتاحيائيرند عبد الكريم كعيد جباره23837142042081012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء عطا هادي ذباح23838152042046102

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائينبأ علي راشد حميد23839182042236120

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم519.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائينسرين قيس جاموس مظلوم23840262042144084

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.9ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيبراء اكرم احمد حسن23841142041010025

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0اعدادية الحرية للبناتاحيائينرجس حيدر محمد حسين كريم23842122042107216

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي خضر عبد العباس الزم23843132041012079

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيياسر عامر علي فياض23844142041018200

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيدعاء صالح حسين جبار23845152042048052

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0اعدادية عنة للبنيناحيائيحمزه عبد الحميد رحومي مهيدي23846192041021020

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى انوار حميد عبد اللطيف23847132041020175

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيسجاد محمد صادج محمد23848152041005063

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيشهد حسين كريم سلمان23849142042225178

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0ثانوية االفاق المسائية للبنيناحيائيامير ضياء عباس محسن23850132041258006

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيمريم قيصر ثامر عبد الزهره23851152042061016

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيافنان مجاهد عايد كصب23852232042271041

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيشمس خالد ناصر الدين طه23853312042031033

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيسجاد حميد طراد غافل23854212041052042

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتاحيائياياس احسان حسين علي23855142042221022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيختام رحيم شنيشل زامل23856142042145094

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيمي عزيز عبد الرحمن صالح23857122042102081

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيمريم جواد كاظم حسن23858122042107193

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحمزه عبد الرحمن رشيد مخلف23859192041043011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينور خالد عبد الرزاق عبد الكريم23860112042067150

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيغدير سهيل نجم غافل23861262042103040

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيهفين فؤاد علي فالمرز23862132042097058

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائيتبارك عبد الواحد رسن عامر23863142042191010

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0ثانوية فدك للبناتاحيائيغدير عدنان رزاق خلف23864142042070096

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهراء صباح حسن معله23865142042090047

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيمصطفى محمد فياض حريش23866102041016056

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسين هاشم حسين علي23867122041030049

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0اعدادية حطين للبناتاحيائيزينب علي حمود سلمان23868132042103030

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيعذراء اسامه غازي عباس23869212042117036

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيدعاء عامر وحيد عليوي23870212042139065
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد طارق جاسم محمد23871182041127049

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك قيس مطرود ظاهر23872292042056041

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0ثانوية نوح للبنيناحيائيحذيفة محمد احمد صالح23873212041053019

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه سالم ياسر حسن23874142042066078

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايه ناصر صدام ناصر23875132042071023

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0ثانوية القيروان للمتميزيناحيائياحمد صادق طالب كريم23876132041037007

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم518.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيرحمه كريم مهدي كريم23877182042236044

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.9ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيسجى زهير حسن مجيد23878142042129036

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيحوراء علي فالح حسن23879132042121055

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.4ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيرحيق عبد الكريم عمر عبد الكريم23880102042140008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.2ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائياحمد مضر فائز محمد23881102041028028

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.1ثانوية المسرة للبناتاحيائيدانيه علي كاظم يعقوب23882112042193014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحيدر حميد معبد علي23883152041009026

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيدعاء علي حسين جبر23884152042080087

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0اعدادية القناة للبناتاحيائيزهراء سالم بشير عبد23885132042072038

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيايه جعفر ظاهر كشاش23886132042283023

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0اعداديه االنوار للبناتاحيائينبأ طارق مرعي فرحان23887112042085056

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائييقين كامل جفرد عبيد23888142042066115

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0ثانوية الرسالة االهلية للبنيناحيائيعلي حسين عمران موسى23889102041058004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيالحسين حايف سالم جاسم23890182041277007

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم هادي صالح23891142042196044

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد المحسن عبد الشهيد23892292042055034

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيمريم منذر كاظم حمزه23893142042117060

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0اعدادية السويس للبنيناحيائيفرقان عماد عبد علي مصطفى23894132041006040

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيلميس جمال فارس عبد الرزاق23895132042097044

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيعلي عبد الرزاق نعمه راضي23896152041015071

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0اعدادية االنام للبناتاحيائيامل دلير محمد فالمرز23897212042135008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيسماح حسن زاحم عدوان23898102042125022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيزينب حسين ناصر عيدان23899152042056055

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياسامة خالد حسن ابراهيم23900102041026038

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيشهد احمد طه سلمان23901102042076017

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء احمد كاظم حسين23902122042092027

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيمعتز ابراهيم حمدان ابراهيم23903112041156100

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيطيبة عبد الزهره جبار سعدون23904142042124044

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي اسماعيل محمد حميد23905152041011092
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائينبأ سالم طه جواد23906142042138039

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى خضير هاشم كاظم23907242041062179

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمحمد عباس نجم صالح23908122041020119

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0اعدادية تطوان للبنيناحيائياسماعيل خالد امين مهدي23909112041018018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيرتاج خليل ابراهيم محمود23910102042078064

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0ثانوية اغادير للبناتاحيائينور الهدى حمدي عبد غضبان23911112042103091

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيرويدة مصعب كامل عبد هللا23912132042091053

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمحمد باقر علي حسين فضاله23913132041008077

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعلي عمار شحين عباس23914142041208146

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائياحمد عبود محمد رشيد23915182041352002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيغفران داود علوان عبد هللا23916142042067094

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيحنين علي كاظم عيسى23917152042048040

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائياريج عباس دنان عباس23918182042072001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمهدي نعيم سمير محمد23919122041007156

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم542.0اعدادية حطين للبناتتطبيقيزهراء قحطان عدنان جعفر23920132052103020

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم538.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيهبه هللا فالح نوري كريص23921132052107050

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم525.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيضحى عبد الخالق هاشم محمد23922132052118051

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم521.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه عمار قيس حسن23923132052080025

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم517.0اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقياالء سعد علي هيال23924132052111003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم513.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيابراهيم محمد هاني مجيسر23925142051017008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم510.2ثانوية القيروان للمتميزينتطبيقياحمد كريم عطيه شويري23926132051037002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم506.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيعباس فاضل سالم سهر23927142051029024

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم506.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيزين العابدين سالم مناحي حسن23928152051008033

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم505.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيفاطمه فاضل كاظم عبد الرضا23929132052107039

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم505.0اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيليلى كامل خشان غازي23930132052111036

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم502.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيعبد هللا خماس عبد هللا حسن23931142051029025

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم502.0اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقينيان ابراهيم علي اكبر حسن23932212052092041

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم501.0اعدادية الرميلة للبناتتطبيقيرقيه عبد االمير عجيل زوره23933152052044012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم498.0ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقيداليا نبيل نجم عبد الخالق23934102052123003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم496.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقيزهراء كاظم جمعه سعيد23935152052054018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم494.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتتطبيقيحوراء ضرغام محسن جعفر23936132052088001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم493.0اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقيحوراء رزاق حسين عبد23937152052050005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم491.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيفاطمه غازي فيصل عنصيل23938142052110037

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم490.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقياستبرق محمد حامد فوزي23939142052076001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم489.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيانتصار عبد الكريم علي خالد23940132052086004
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم488.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينتطبيقيموسى حميد محمد علي23941262051205063

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم487.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيهدى عباس عبد صالح23942122052094117

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم486.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزهراء صباح جوهر ولي23943152052047022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم484.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيتهاني خالد وهيب حمد23944132052100012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم482.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعبد هللا محمود خزعل عباس23945152051011061

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم481.0اعدادية زنكورة للبنينتطبيقياحمد راسم ارزيج عواد23946192051032003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم478.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد هللا رياض عبد هللا موسى23947112051019027

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم477.2ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيعبد االعلى فراس حميد راضي23948132051020011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم475.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيفاطمه كمال عبد الكريم اسماعيل23949132052071036

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم475.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيساره جمعه جاسم كاظم23950132052094016

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم473.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمحمد الباقر طالب خريبط عبد هللا23951152051071239

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم471.0اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيمصطفى محمد وسين محمد23952152051004035

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم471.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيعباس علي عبد الرزاق جوده23953162051131031

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم465.0اعدادية الرشد للبناتتطبيقيفاطمه قاسم كاظم محسن23954132052109018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم464.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيكرار حزام منيت خضير23955142051201226

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم464.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمة منير اسد داود23956152052047037

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم463.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيفاطمه سلمان جبير عطيه23957122052094085

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم463.0اعدادية عدن للبناتتطبيقيهدى حيدر شاكر محمود23958132052106039

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم462.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيحسن جبار عجيل ناصر23959142051042011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم462.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقياحمد ميسم ستار عبيد23960212051016001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم461.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيعقيل حسن حلو عبد23961152051013042

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم460.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيسجاد محمد علي كعيد23962132051018015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم460.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمجتبى كاظم عبد الحسين مكي23963162051043053

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم460.0ثانوية التراث للبناتتطبيقيزهراء عبد الحسين عبد الحمزة عيدان23964232052148011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم458.1ثانوية الذرى للمتميزينتطبيقيحسن محسن علوان عبد23965272051029003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم458.0اعدادية االستقامة للبناتتطبيقيبنين محمد حسن مطر23966152052058002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم456.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيطه عبد الستار عبد الجبار عبد اللطيف23967132051004012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم456.0اعدادية المركزية للبناتتطبيقياستبرق وليد خالد مدلول23968132052119003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم455.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيتبارك علي خلف جلوب23969132052118011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم455.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيسرى وليد نعمه رحيم23970142052145041

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم455.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيزهراء محمد جليل عبد الشاه23971142052068019

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم455.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيكرار عامر دردح جاسم23972122051030112

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم453.0ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيتبارك قصي فاضل هادي23973142052135003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم452.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمصطفى حليم حيال حامد23974162051110063

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم451.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيحيدر محسن جواد جبر23975162051139030
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم450.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد حسين علي هيل23976102051009026

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم448.0ثانوية التحرير للبناتتطبيقيشهد نبيل حميد علي23977282052057016

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم447.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيأحمد اسماعيل حماد جاسم23978102051022004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم447.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمصطفى حسين هاشم مطر23979152051007118

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم444.6ثانوية القيروان للمتميزينتطبيقيمصطفى زهير حيدر فيحان23980132051037019

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم444.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى خيرهللا حسن راعي23981162051038138

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم444.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعبد هللا عماد عبد هللا حريجه23982272051013071

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم443.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيزينب حسن مجيد علي23983162052218034

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم442.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيبنين مؤيد جتان كاظم23984152052047008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم441.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقيرسل ستار جبار كاضي23985152052080018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم440.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيجوان عدوان علي اكبر غالم23986152052047010

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم440.0ثانوية الروافد االهلية للبنينتطبيقيكرار عمران موسى عباس23987162051444005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم439.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيحسين عبد الحميد نوري عبد الوهاب23988162051096012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم439.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيطيبه عبد هللا غالي كزيبر23989132052094020

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم437.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيبهاء وميض خضير عواد23990112051026015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم437.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعبد المطلب ميثم جمعه عالوي23991282051006073

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم434.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينتطبيقيعالء ستار نعيم عليوي23992222051040027

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم434.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيخالد وليد نجم محمد23993192051360019

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم434.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمحمد عادل احمد صافي23994142051023100

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم433.0ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيسيف يوسف عطشان ثجيل23995282051013012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم433.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحسين محمد عزيز خصاف23996222051364039

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم432.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيأحمد حيدر محسن احمد23997142051016003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم432.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي حيدر كرم زامل23998122051030087

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم432.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيايمن خالد كاطع هندال23999162051060021

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم430.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمؤمل عبد االحد حميد جابر24000282051006111

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم430.0ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيحوراء علي حسين ناهي24001162052161008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم429.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيعبد الرحمن عامر عبد محمود24002102051014046

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم428.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيمحمد حازم علي شنيتر24003102051155024

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم428.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقييقين خالد نجم عبد هللا24004162052383158

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم428.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيبنين عمار شاكر شنيح24005132052086008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم428.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيالمرتضى غانم عويد سويد24006162051354005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم427.0ثانوية ابن عقيل للبنينتطبيقياحمد شاكر محمود محمد24007122051014002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم427.0اعداديه الوهج للبنينتطبيقيمحمد خضير عباس عبيد24008242051051026

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم427.0ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقييوسف غيث صباح عبد الجبار24009192051085023

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم427.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيمنار حيدر كاظم محسن24010122052094100
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم426.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي باسم زغير حسين24011282051151434

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم426.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين عبد لفته24012242051200053

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم426.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيرسل ذو الفقار هاشم محمد24013112052088004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم425.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعباس طالب كاظم عامر24014282051001066

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم425.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيفاطمه فاضل محمد راشد24015132052118062

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم425.0اعدادية فدك للبناتتطبيقيبنين حيدر فاخر كاظم24016212052156007

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم424.0ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيبتول جميل داخل لعيبي24017282052065004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم424.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيصادق ناصر عباس خلف24018152051071145

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم423.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمصطفى أحمد فهد محمود24019142051016090

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم423.0اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيسجاد فؤاد سالم عبد24020152051004015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم423.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيمصطفى فوزي شلش سرحان24021192051067048

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم423.0ثانوية الحزام االخضر للبنينتطبيقيحيدر فالح محمد علي24022162051048005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم423.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتتطبيقيمريم محمود محمد جواد24023132052088006

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم423.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحيدر عبد الكريم حسين علي24024162051010038

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم423.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمصطفى حسون زاير خوين24025282051151751

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم423.0اعدادية النور للبنينتطبيقيمحمد عباس وناس عباس24026122051026074

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم423.0اعدادية االمال للبناتتطبيقيايات خالد حسين عبد هللا24027112052070007

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم422.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمحمد ستار شكر احمد24028142051015052

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم422.0ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيابراهيم محمد عبد الرزاق محمد24029212051262001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم422.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقياحمد رياض ريسان عطيش24030222051035074

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم422.0اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقيبنين علي حسين خضير24031132052074003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم422.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيعلي كاظم مكي نجم24032102051003039

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم422.0اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقيعلي بهجت مهدي علي24033182051084014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم422.0اعدادية االبتكار للبنينتطبيقياحمد ناهض شريمط جسام24034112051151005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم422.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيعلي احمد خلوف موسى24035142051201163

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم421.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد هللا خلف24036102051017048

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم421.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيكرار ناصر جبار جوده24037152051007089

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم421.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسين عبد الواحد فاخر يوسف24038132051017018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم421.0ثانوية النجاة االهلية للبنينتطبيقيحسن محمد حاكم طراد24039132051047004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم421.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينتطبيقيعبد الوهاب احمد بردي نجم24040102051200015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم421.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينتطبيقيعلي محمد جاسم دواي24041132051022022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم421.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيمحمد الباقر علي محسن عساف24042152051013058

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم421.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيهمام محمد كاطع محسن24043132051031059

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم421.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيمروان علي قاسم رشيد24044112051203234

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم421.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيايه سعد علي عبد هللا24045122052106006

صفحة ٦٨٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم421.0ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيموسى كريم حنون عذاري24046282051033046

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم421.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيغفران عيسى عباس جبر24047282052070061

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم421.0اعدادية الفجر للبنينتطبيقيخالد سعد كريم عامر24048192051037011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم420.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيزينب حازم غضبان مفتن24049122052102015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم420.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتتطبيقيمنار جواد عبد الكاظم جبار24050142052221031

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم420.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقينور الهدى محمد فرحان علوان24051142052145071

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم420.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقياسراء وسيم فرمان سلطان24052142052076002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم420.0ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيبان ليث فاضل عبد24053132052095003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم420.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيعلي حيدر جاسب محسن24054152051013046

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم420.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمحمد صادق حيدر عبد الكريم صباح24055162051043061

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم420.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقياحمد نزار علي ياس24056122051006005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم419.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيزهراء صادق صباح صافي24057132052107019

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم419.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيمصطفى علي احمد حسن24058132051030098

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم419.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيمحمد عباس منخي موسى24059152051015053

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم419.0ثانوية المجد االهلية للبناتتطبيقيليلى ثامر شاكر محمود24060192052383015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم419.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعلي حسين هاشم داود24061142051018079

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم419.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيطيبه علي عبد االمير طعمه24062122052094076

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم419.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيعباس محمد دعير هاشم24063132051014019

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم419.0ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيوسام محمد حسن رحم24064272051034055

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم419.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيزهراء عادل فريح زغير24065282052050022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم419.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد بشار عبد الحميد يوسف24066102051019098

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم419.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيمريم حقي اسماعيل عبد الباقي24067112052062033

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم419.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيعذراء جمهور عبد حربي24068162052231026

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم419.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيريام ناظم احميد كاظم24069112052067019

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم419.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيجعفر حمزه عبد علي مطر24070132051003014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم418.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيايات محمد مجيد حميد24071122052094013

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم418.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمحمد اركان شاكر ناصر24072122051007094

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم418.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعلي جعفر حيدر حامد24073212051002057

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم418.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمصطفى ناجي نوفل مظلوم24074112051034019

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم418.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيمسك ماجد شاكر محمود24075142052111029

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم418.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيحسام حاتم كريم حميد24076222051314022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم418.0اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيماجده جمال يوسف محمد24077132052073027

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم418.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيجعفر علي جبر هدهود24078262051209018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم418.0ثانوية الصمود للبناتتطبيقيرقية عماد داود داخل24079142052101008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم418.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عادل غالب فاضل24080162051497100
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم418.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيعباس كاظم عبدال زغير24081152051018031

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم418.0الخارجيونتطبيقيعلي قاسم احريجه حسين24082122051400022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم418.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيطيبه صادق محسن حنظل24083132052071033

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم418.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقياحمد صبار محبس عزيز24084192051020009

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم417.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقياجوانه مثال جبير حرج24085102052118002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم417.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمحمد سعد كامل حميدي24086142051026052

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم417.0ثانوية الشروق االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد سالم حبتور24087142051052005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم417.0اعدادية الشباب للبنينتطبيقيبهاء احمد حسن موسى24088222051033007

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم417.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمه محمد طه محمد24089122052106026

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم417.0ثانوية التاخي للبناتتطبيقيتماره أحمد صبيح محمد24090142052081003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم417.0ثانوبة ذو النورين للبنينتطبيقيعبد الرحمن خليفه علوان عبد هللا24091122051020007

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم417.0اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيرقيه محمد اسماعيل محمد24092132052111017

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم417.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيامير علي رحيم فليح24093152051013007

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم417.0ثانوية الفوز للبناتتطبيقينور وسام خميس شيت24094132052099032

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم417.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقياحمد اكريم محمد حسن24095102051017006

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم417.0ثانوية الضلوعية المسائيةتطبيقيمريم كريم عبد حسن24096182052331005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم417.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيسجاد داود حمزه حسن24097232051008032

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم417.0ثانوية الصباح االهلية للبناتتطبيقيغفران عيسى كاظم جعين24098142052132020

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم416.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد كنعان مجيد برا24099202051001080

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم416.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتتطبيقيزهراء خيرهللا محمد ياس24100122052096011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم416.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتتطبيقيغادة سرمد جمعه مهدي24101192052391004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم416.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيهدى حاتم حسين عبادي24102112052076048

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم416.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسين عبد االمير محمد سعد24103112051009016

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم416.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمحمد اياد عدوان حمود24104212051014092

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم416.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيفاطمه مهند ناصر حسون24105272052058049

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم416.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد هللا سعد عبد هللا حسين24106102051013076

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم416.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيامير كامل محمد جابر24107222051364011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم416.0ثانوية االزدهار االهلية للبنينتطبيقيحسين حيدر محمد حسين24108232051289003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم416.0ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيايات محمد داود سلمان24109132052075002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم416.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعلي مهند محمد جواد حسين24110112051032026

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم416.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيندى عثمان حميد شكر24111122052106033

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم416.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمصطفى االمين جمعه حسن زغير24112132051011052

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم416.0اعدادية الرميلة للبناتتطبيقيزينه هادي فرج ثجيل24113152052044022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم416.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيرحمن غانم جبر يونس24114282051016050

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم416.0اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيعلي صبر جاسم مزعل24115262051012025
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم415.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقييوسف علي خان باوه جوامير24116142051042050

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم415.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيغيث نجم عبيد فليح24117142051020042

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم415.0اعدادية يافا للبناتتطبيقينور حمزه داود علوان24118132052107047

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم415.0ثانوية بابل للبناتتطبيقيزهراء ثجيل لعيبي عبد النبي24119122052095010

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم415.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتتطبيقيمريم رائد رزاق علي24120132052088005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم415.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيمحمد خضير غياض حسين24121222051027023

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم415.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقييوسف نجم عبد هللا جابر24122152051018077

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم415.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمازن رجاح حسن رشيد24123102051026096

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم415.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيعلي حسين مزعل هوير24124262051008021

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم415.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيكرار جاسم عبد الحسن حامد24125282051151569

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم415.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتتطبيقيتبارك رعد جليل جابر24126142052117003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم415.0الخارجياتتطبيقيمريم فرات لطيف رضا24127122052401034

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم415.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيامين سلمان عبد الساده صحن24128282051151084

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم414.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيابراهيم طارق زيد حمود24129102051026002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم414.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيتبارك تحسين خليل هاشم24130162052265008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم414.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيحيدر كريم عودة حسين24131142051027027

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم414.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعباس قاسم محمد حسان24132152051011059

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم414.0ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيبان قحطان عدنان عباس24133132052095002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم414.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتتطبيقيمريم محمود خميس فهد24134122052096023

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم414.0ثانوية الصقر المسائية للبنينتطبيقيمحمد طالب دلف صياح24135102051208026

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم414.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقييوسف هادي خلف شرار24136142051182071

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم414.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقيهدى عادل حسن عبد24137252052084040

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم414.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمؤمل عماد عبد ناهي24138252051200020

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم414.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيالمجتبى ساجد نعيم نصار24139162051355030

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم414.0ثانوية المتميزينتطبيقيمجتبى علي كاظم مهدي24140132051016025

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم414.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتتطبيقيساره حسين عبد حمزه24141122052096013

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم414.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتتطبيقيموج رعد عبادي حسين24142122052088024

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم414.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيافنان حسام خلف كاظم24143282052083002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم413.0ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيرسل علي عبد الحسين مظلوم24144132052095009

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم413.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيرقيه مناف عبد هللا حسن24145132052091016

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم413.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيشكري وليد خالد احمد شكري24146132051001039

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم413.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيمرتضى عبد الجليل رحيم عبود24147132051030093

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم413.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي مالك حسن عزيز24148112051058132

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم413.0اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيعصام نجاح نجم عبد هللا24149192051024023

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم413.0ثانوية التاجي للبنينتطبيقيحاتم اركان عزيز احمد24150122051010006
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم413.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيعبد الوهاب زياد اسماعيل النصيف24151192051104011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم413.0ثانوية المعارج األهلية للبناتتطبيقيزهراء عبد الواحد حمد فجر24152222052175014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم413.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيفاطمة علي موسى عبيد24153272052063067

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم413.0اعدادية العكيكة للبنينتطبيقياكرم رياض عزيز عادم24154222051041008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم413.0الخارجيونتطبيقيحسن علي محسن عبدهللا24155282051400015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم413.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعلي احمد كامل منذور24156252051044074

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم413.0اعدادية الكرخ للبناتتطبيقياسماء علي خالد علي24157102052076001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم413.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمنار حيدر ذياب دخيل24158132052071043

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم413.0ثانوية الرباط للبناتتطبيقيغسق موفق جبار حسين24159112052121012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم413.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمصطفى عبد هللا ياسين حسين24160212051002101

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم413.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقيفاطمة محمد سلمان سبع24161112052112029

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم413.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيمريم لؤي اسماعيل ابراهيم24162142052078034

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم412.0اعدادية االطهار للبنينتطبيقيبهاء هادي جبر شنيف24163222051034005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم412.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيمريم صباح يحيى مصطاف24164142052111027

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم412.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقييونس محمد خليفة مسعود24165132051001107

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم412.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيفاطمه وليد مكي راضي24166142052085008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم412.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيأحمد حيدر عمران جاسم24167102051019004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم412.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيحسين محمد عبد الكريم باراني24168142051019030

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم412.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعباس محمود مهدي حسين24169132051031029

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم412.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيارشد عبد الرحمن رشيد عبد العزيز24170102051015004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم412.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيزينب محمد خضير عباس24171112052068023

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم412.0ثانوية عائشة للبناتتطبيقيريحانه سعد عبد هللا حسون24172112052082013

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم412.0ثانوية المبدعات األهلية للبناتتطبيقيطيبه عباس علي بهير24173132052135004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم412.0ثانوية البغدادي المسائية للبنينتطبيقيعماد خليل ابراهيم فواز24174192051359055

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم412.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيمحمد الجواد حسن لفته حسن24175122051201059

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم411.0ثانوية االحرار للبنينتطبيقياحمد عبد الرحمن حمادي سلمان24176112051051002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم411.0ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيآيه حطاب علي شميم24177282052065002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم411.0ثانوية السياب للبناتتطبيقيعائشه عبد الرزاق اسماعيل عبد هللا24178102052077018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم411.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحي الدين قاسم محي ثامر24179162051083130

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم411.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد قيس عبد جاسم24180102051020195

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم411.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيرسول سعيد كاظم معارج24181282051016054

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم411.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد هللا هالل مهدي هالل24182102051020131

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم411.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعزيز حسن عزيز كاظم24183242051203098

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم411.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيعبد الخالق مجيد طالب عيسى24184102051003026

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم411.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعمار محمد كامل عبد24185122051031112
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم411.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيضرغام حيدر كريم حسين24186142051021045

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم410.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي رياض فالح حسن24187112051049084

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم410.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمرتضى مؤيد تقي هادي24188272051014049

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم410.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيزينب شكيب عبد الرضا منهل24189112052108027

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم410.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيطالل عبد هللا غالي زغير24190162051355121

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم410.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيطه عمر غالب كامل24191112051049060

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم410.0الخارجياتتطبيقيمريم علي شوكت حميدالدين24192102052401037

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم410.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيعلي حسن عبد الزهرة عبيد24193162051131036

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم410.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينتطبيقياحمد طارق شاكر ناطق24194132051022002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم410.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيحيدر سعد مرجان حسين24195132051250082

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم410.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقينور الهدى ناظم هاشم كاظم24196132052118079

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم410.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيعبد الرحمن شكر نادر سمين24197212051011032

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم410.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيجعفر وسام جبار ابراهيم24198142051008008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم410.0ثانوية الرسول للبنينتطبيقيمنتظر تحسين عسكر مزبان24199162051058070

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم410.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيزهراء فخري رضا باني24200122052107022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم410.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحيدر صباح احمد صالح24201122051025040

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم410.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيايمن رحمن شعيب عبود24202142051036014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم409.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيغيث سعد هاتو كريم24203282051008088

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم409.0اعدادية البسالة للبناتتطبيقيمالك مهند كرم عبد الحسين24204132052092029

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم409.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيماهر وليد حسين علي24205102051011060

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم409.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيعباس عامر عبد فزع24206222051031032

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم409.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمصطفى درع عالوي سمير24207102051009031

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم409.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعلي عصام جواد مجيد24208202051030036

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم409.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيعبد هللا حاتم عبد الكريم ناصر24209112051021070

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم409.0ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيازهر صالح عمران موسى24210272051152003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم409.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيسجاد عدي هادي ثجيل24211112051058066

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم409.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيدنيا عادل محمد زامل24212282052060021

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم409.0اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيعذراء قادر عدنان محمود24213212052092025

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم409.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيبنين حسين علوان موسى24214282052051009

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم409.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيزهراء دريد خالد خضير24215112052067021

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم409.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد العزيز حسام علي ابراهيم24216102051020113

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم408.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيصهيب ماجد طركي محمد24217192051009027

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم408.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقييوسف عالوي حسين فريح24218142051170024

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم408.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمرتضى ناظم عبد علي24219162051061093

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم408.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيالصادق نجم عبد الزهرة حيدر24220142051021012
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم408.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيالحسن هيثم سالم علي24221112051016016

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم408.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيمحمد عباس علي عسكر24222152051015052

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم408.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيعلي هشام عبد الكريم خليل24223142051030045

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم408.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيفاروق جبار هندي جاسم24224192051003050

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم408.0ثانوية ايالف للبناتتطبيقياميمه خالد جابر كاظم24225142052105003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم408.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيقيصر سمير عبد اللطيف جميل24226112051032030

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم407.0ثانوية الكوثر للبناتتطبيقيفاطمة نجم عبد هللا مطر24227102052125008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم407.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعلي رعد حبش شاحوذ24228142051023080

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم407.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزينب طالب حسن جبر24229132052094011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم407.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقينور الهدى صباح نور علي زغير24230122052098055

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم407.0ثانوية السراج للبنينتطبيقيمؤمل محمد جاسم خليف24231282051031018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم407.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقييونس خالد علي حسين24232142051030072

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم407.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيجعفر ظاهر صالح جابر24233162051083017

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم407.0ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيمريم فريد فاضل كاطع24234142052135021

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم407.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيقمر عبد الجبار مولى جعفر24235112052108048

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم407.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعباس عمار عباس حمودي24236142051022042

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم407.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعمر خالد شافي فريح24237192051066023

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم407.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيصدام علي كامل عبد هللا24238262051049011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم407.0اعدادية الصويرة للبنينتطبيقياحمد ياسين خضير حسين24239262051012004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم407.0ثانوية النيل المسائية للبنينتطبيقيحسين علي حسين عبيد24240112051206007

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم407.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيايالف حسين كاظم ظاهر24241132052086005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم407.0اعدادية االصيل للبناتتطبيقيزهراء سلوان ياسين طه24242112052064014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم407.0اعدادية النور للبنينتطبيقيمحمد ميثم عبد الزهره جياد24243122051026080

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم407.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيمريم زهير عالء الدين فهمي24244102052099014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم407.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيمحمد الباقر راضي كريم جبارة24245152051015050

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم407.0ثانوية اليرموك للبناتتطبيقييسر وليد خالد احمد24246102052093016

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم406.7الثانوية الشرقية للمتميزينتطبيقيمحمد تقي حيدر محمد علي حسين24247142051046012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم406.0إعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيحسين علي محسن غنو24248132051015014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم406.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمحمد كريم جاسم فيضي24249132051011046

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم406.0ثانوية االندلس المسائية للبنينتطبيقييوسف رشيد مجيد رشيد24250132051256047

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات561.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيطه نوفل كامل جواد24251212041272130

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات518.0ثانوية الطف المسائية للبنيناحيائيتقي مهدي كاطع خلف24252132041257013

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات517.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمصطفى احمد حسن حاجم24253152041013088

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات517.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء ستار جبر محمد24254142042145126

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات516.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا انس حازم حميد24255102041019076
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات516.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيعبد هللا حسن علي ابراهيم24256152041015058

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات515.0ثانوية االفكار للبناتاحيائيهبة عمر سعيد محجوب24257132042120022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات514.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمازن صالح جلوب محمد24258232041009088

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات513.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتضى رائد موسى عمران24259252041031713

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات509.0الخارجياتاحيائيسجى محسن ناصر حسين24260142042401107

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات508.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزهراء بشار تركي مفتن24261152042051061

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات507.0اعدادية زينب للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل عبيد شندي24262142042110182

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات507.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم جويد عنيد24263222042141133

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات505.0ثانوية السعادة للبناتاحيائينبأ اياد مزهر جابر24264142042120030

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات504.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد نجم الدين يونس محمد24265252041001268

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات504.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائينور حسين داود محروس24266132042079056

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات501.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمصطفى مهدي حاتم فالح24267152041017075

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات499.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزينه احسان جبار حمود24268132042093077

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات498.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيورود خالد محسن عبد عون24269152042042108

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات497.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرسل اوس علي حسن24270212042140084

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات496.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمنار ابراهيم اعبيد جبارة24271142042134150

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات495.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيحوراء مطر محمد فياض24272142042143007

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات495.0ثانوية الواقدي للبنيناحيائينائل محمود مجبل شريمط24273192041086022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات494.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياحمد سالم انور شرموط24274192041009023

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات494.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحوراء كاظم ناظم جسام24275142042111075

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات494.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيريم بهاء فازع محمد24276102042136016

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات494.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيسجاد سعد مرشد علي24277212041262004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات493.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب ماجد جبار عيسى24278132042097028

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات493.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعلي محمد حاكم حريز24279142041028087

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات493.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيحيدر سعدون جبار مراد24280152041017024

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات493.0اعدادية االمال للبناتاحيائينبأ ليث مصطفى سلمان24281112042070146

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات493.0ثانوية الغد النموذجية االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن مجيد شاكر24282102042127005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات492.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيعلي ياسين عباس حسن24283152041018037

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات492.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيعلي صدام عبد علي حسين24284262041026036

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات492.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيمصطفى تحسين علي عبد الحسن24285112041021078

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات492.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائيعلي محي الدين جبوري برجلي24286212041217017

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات492.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائياحمد رياض حسوني لويذ24287292041008004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات492.0ثانوية جصان للبناتاحيائيآيات علي جابر حمادي24288262042071001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات491.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي طالب رشيد فرمان24289212041004092

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات491.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسماره عبد الستار عبد هللا احمد24290212042098132
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات491.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياية عادل صبار خلف24291142042140013

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات490.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيمصطفى جاسم مجيد خضر24292182041016107

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات490.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء قاسم حسن علي24293122042112099

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات490.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائيمحمد خليل سليم حسين24294212041217022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات490.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيغيث قاسم نوماس عباس24295232041049039

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات490.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيانفال ليث زيدان خلف24296132042098012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات490.0ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمود اديب محمود24297142041165049

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات490.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيحسن عائد شهيب رسن24298262041018021

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات489.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء زهير عامر جاسم24299132042118111

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات489.0ثانوية المحسن للبنيناحيائيمصطفى حبيب عناد مشاري24300212041225040

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات488.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيسكينة حيال مسلم علي24301222042161085

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات488.0ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيجعفر عبد الرزاق طالل جاسم24302212041042004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات488.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينور مهدي صالح عاصي24303152042054302

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات488.0ثانوية العائلة العراقية االهلية للبناتاحيائيرانيا حسين هاشم محمد24304152042062005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات488.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين نوري جلوب24305142041208197

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات487.6ثانوية المتميزاتاحيائيزينب فالح عيسى حسين24306112042113071

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات487.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيسجاد اكرم لفته سليم24307152041004026

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات487.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد نافع يحيى حمد24308212041005149

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات487.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيمصطفى علي خليل تركي24309112041203189

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات486.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيغسق شهاب احمد وهيب24310112042073073

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات486.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيحنان حامد شاكر محمود24311132042073022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات486.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء عبد االمير عبد هللا محسن24312132042118117

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات486.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائيايه حاتم عبد الكريم عبد علي24313132042075007

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات486.0اعدادية المأمون للبنيناحيائييمان سعدون حسين علي24314102041006058

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات486.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء كريم هادي جاسم24315212042145067

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات486.0اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيرحاب كريم حسن جواد24316262042111017

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات486.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيزينب وليد خليل مصطفى24317132042073057

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات485.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيسجى حسين موسى محمد24318152042050074

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات485.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيزينب جمعه كاظم عيسى24319112042108047

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات484.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء محمد عبود لفته24320132042098075

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات484.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمحمد علي فرحان هندي24321212041007107

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات484.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيشهد احمد خليل حمادي24322122042020062

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات484.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاحيائيزهراء حسان ناجي عبدهللا24323192042373021

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات484.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيعسل حيدر علي حسن24324122042090050

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات484.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحيدر علي داود سلمان24325262041019019
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات484.0خارجيوناحيائيمصطفى عبد الستار عطاهللا كمبار24326192041400046

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات484.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيحسين فالح هذيل لفته24327222041307046

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات484.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرؤى جواد كاظم صالح24328132042086038

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات484.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبنين مهدي عبد الحسين جوده24329272042058059

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات484.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيسيف رضا جدوع جياد24330212041013057

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات483.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيحوراء طه فياض وسمي24331142042067042

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات483.0اعدادية الكسائي للبنيناحيائيمحمد بحر حسن مبارك24332262041037016

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات483.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيبتول مشتاق فاضل عباس24333142042100025

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات483.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيبيداء محمود خضر محمد رحيم24334102042111009

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات483.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد حيدر محمد جمعة24335212041065102

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات482.2ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائييقين الزهراء مصطفى فاضل عباس24336142042117070

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات482.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيفاطمه اديب عباس صالح24337122042087060

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات482.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيايات رعد سامي جياد24338152042053004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات482.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعلي حميد شحاذه لوصان24339192041071044

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات482.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمحمد عمر خطاب عمر24340212041010095

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات482.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائييحيى جواد كاظم عبد24341132041012155

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات481.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيمصطفى عبيد محمد عبيد24342192041106052

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات481.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرقيه مؤيد محمد زكي محمد علي24343132042086041

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات481.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيمالك كامل نايف سلمان24344232042305148

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات481.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعلي كاظم سالم حسن24345122041013031

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات481.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيساره باسم احمد سعود24346112042077048

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات481.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيعمر طه حمادي تركي24347112041016082

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات481.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيصفاء خالد عبد هللا سلمان24348142041008044

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات481.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائيعباس انور جمال حسن24349112041008018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات480.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيحمزة عبد السالم صالح اسماعيل24350192041060013

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات480.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيعمر فيصل طه ياسين24351212041023064

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات480.0اعداية المعراج للبناتاحيائيدعاء عبد الرحمن محمد محمود24352102042113032

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات480.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيجعفر محمد مهاوي حسين24353162041001020

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات480.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيآية خضير علوان محمود24354102042125004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات480.0اعدادية االنام للبناتاحيائيبنار جمال حيدر يار كرم24355212042135018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات480.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيزينب احمد اسماعيل محمد24356232042095048

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات479.0اعدادية الهدى للبناتاحيائياية قاسم شايع محمد24357152042047016

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات479.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا حسام عباس اسود24358192041009160

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات479.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي محمد عطية العزب24359172041124113

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات479.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيصالح جمعه طباش علي24360132041001042
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات479.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزينب صباح يغنان فارس24361152042055066

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات479.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيهاجر ماهر محمود عبد24362102042120117

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات479.0اعدادية التضحية للبناتاحيائينبا سهيل محمد عبود24363122042091032

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات479.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيمحمد صباح فالح هميش24364102041008040

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات479.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائينبأ طارق حسين سكران24365212042100117

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات479.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي صباح جاسم محمد24366112041058088

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات478.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمصطفى عواد خلف بلعوط24367222041019203

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات478.0ثانوية بالل للبنيناحيائيبراك عناد براك محمد24368102041055012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات478.0ثانوية االفنان للبناتاحيائيبيداء عباس محمود ابراهيم24369192042242008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات478.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيصفا جمال هادي حسن24370132042101052

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات478.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب حسام عواد حمادي24371242042220399

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات478.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيحسين محمد جاسم حمادي24372122041202049

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات478.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيامنه صالح حميد عوده24373112042080010

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات478.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيميساء كفاح جاسم عبد24374272042084055

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات478.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيعلياء اياد عبد علي خلف24375152042055089

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات477.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياحمد سالم صبر ذيب24376192041009024

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات477.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيزينه عكاب احمد فياض24377212042294107

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات477.0اعدادية الصديق المسائية للبنيناحيائيحسين مكي كباني جوده24378142041200023

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات477.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيامير احمد عبد الحسين عبد الرزاق24379222041072010

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات477.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيجاسم صادق عزيز محمد24380172041068008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات477.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائينبأ باسم احمد كرجي24381142042079086

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات477.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيعلي سعد لطيف لعيبي24382112041020056

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات477.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيهاجر قاسم محمد حسن24383252042075074

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات477.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيمحمد فاضل غايب عبد السادة24384112041020085

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات477.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيسما عبد المهدي صاحب جواد24385122042107141

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات477.0الخارجياتاحيائيفاطمه فالح نهاد خليل24386122042401081

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات477.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيمرتضى قاسم محمد علي24387282041012062

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات477.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيهبه احمد علي عيسى24388212042016015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات477.0ثانوية تطوان األهلية للبنيناحيائيياسر احمد عدنان كاظم24389112041179005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات476.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمرتضى سالم عبد الحسن عماره24390142041029065

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات476.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيابو تراب رسمي جاسم راشد24391222041029002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات476.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنيناحيائيحيدر جميل كاشر عكاش24392262041023024

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات476.0اعدادية البيان للبناتاحيائينبأ عمار رحيم منكاش24393102042096071

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات476.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمحمد كريم خليل علي24394222041020092

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات476.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيشذى صالح مهدي معارج24395262042091030
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات476.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمهند اياد جبار مناتي24396122041030151

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات476.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيجواهر هواري عويجل كاظم24397142042066029

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات476.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائياسماء كريم خضير كاظم24398142042134009

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات475.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيحسن محمد شتوي سلمان24399152041008012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات475.0اعدادية االنام للبناتاحيائيزينب ايوب خماس جواد24400212042135043

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات475.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيمحمد ناصر عناد رداد24401262041202098

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات475.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيبارق حمود وسمي صحيب24402262041018013

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات475.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء علي محمد محيبس24403152042046103

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات475.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيحسن نعمان عبد المنعم نعمان24404132041001028

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات475.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيضحى علي حسين نجم24405142042149044

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات475.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء هشام محمد قدوري24406112042088022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات475.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمنتظر باسم محمد راضي24407262041044061

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات475.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائياحمد يوسف كريم حمد24408262041014010

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات475.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيحنين فاضل حسين عليوي24409152042044037

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات474.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيدنيا كاظم طعمه حسين24410262042094015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات474.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيعلي احمد عبد الرضا حيدر24411222041040088

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات474.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيسبأ محمد حاتم احمد24412182042140017

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات474.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب علي جباري علي24413142042110130

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات474.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحسين رعد حسن مزعل24414282041151072

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات474.0ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيضياء حاكم خضير راهي24415262041159016

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات473.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةاحيائيمظفر هادي محمد ضبع24416112041160028

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات473.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيأسماعيل كريم حسن محمود24417212041036003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات473.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيحسين عالء مجيد خضر24418222041078014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات473.0اعدادية يافا للبناتاحيائينوره سعد حسين جبر24419132042107147

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات473.0اعدادية المحبة للبنيناحيائيحيدر شاكر محمود حمزة24420112041003013

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات473.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيشهد كريم ارزيج سالم24421152042048121

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات473.0اعدادية كبيسة للبنيناحيائيحسين ماجد حسين محمد24422192041017005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات473.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الملك موفق حامد عبد24423102041020110

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات473.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائياية سمير عبد المنعم محمود24424132042121029

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات473.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب خالد عمران اسماعيل24425122042098063

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات472.0اعدادية التقى للبناتاحيائيسجى قاسم محمد عيفان24426112042071062

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات472.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعبد القادر باسم كساره حسين24427102041205069

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات472.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائياسراء حاتم علي داود24428212042294004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات472.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيداود صائل محمود حسين24429212041033032

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات472.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيابراهيم جواد ابراهيم حسين24430122041031002
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات472.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيستار شاكر عبادي اليم24431292041153089

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات472.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينه سعد علي جالل24432112042073050

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات472.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمنتظر ثاير اسويد نمر24433222041096062

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات472.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيعباس حسن نعمه حسن24434272041015025

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات472.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيسمر خالد علي روكان24435112042133037

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات472.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمحمد امين احمد اكرم محسن24436132041031045

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات471.6ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعباس عبد هللا عبد علي باهض24437152041012045

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات471.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيمريم سامي عبد الرحمن زيدان24438212042146067

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات488.0ثانوية الميار المسائية للبناتتطبيقيزهراء جميل جليل خلخال24439112052221009

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات469.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمحمد عبد االمير احمد شلفون24440142051047105

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات451.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيمرتضى حسين اسماعيل قاسم24441132051002060

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات443.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيعلي االكبر تحسين حميد حواس24442142051009049

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات438.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين جابر ابراهيم24443272051150125

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات438.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيسجاد محمد يوسف محمد24444122051005017

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات431.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيحوراء حسن فاضل حمود24445152052048017

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات428.0ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقيكرار حيدر نجاح لطيف24446102051004015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات426.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيمحمود احمد ثابت حامد24447132051024060

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات425.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقياستبرق جواد كاظم خضير24448142052111002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات424.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيزينب جعفر موسى شاه علي24449282052190058

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات421.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيحسن عباس راضي مانع24450142051027017

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات421.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيفاطمه عبد الجبار خالد دار حيدر24451112052074036

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات421.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقياحمد زهير عباس صكبان24452132051005003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات420.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيحيدر باسم جعفر ابراهيم24453152051011037

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات420.0ثانوية طريق النجاح االهلية المسائية للبنينتطبيقيعلي كامل ثجيل جاسم24454222051332004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات419.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيخطاب عامر محسن احمد24455132051006024

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات418.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيمحمد صادق صبار خضير24456152051006041

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات418.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيحيدر نمير ابراهيم صادق24457132051006023

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات417.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعلي امير جواد كاظم24458132051031033

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات417.0اعدادية االصيل للبناتتطبيقيفاطمة غانم ياس خضير24459112052064024

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات417.0ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقيصدام مصطفى محيسن عبود24460102051004007

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات416.0ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيزهراء عباس زغير رسن24461132052075011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات416.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيسعد حسن علي سلمان24462132051024037

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات414.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيفجر صباح ادم محمود24463132052071038

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات413.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيدنيا حسن حامد احمد24464222052321011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات413.0ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيمريم سعد اسماعيل جاسم24465122052117025
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات413.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيناصر عبد الرزاق عبد الرسول محمود24466162051049148

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات413.0اعدادية المسار المختلطةتطبيقيغانم محسن حامد محيسن24467222051255021

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات412.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيابراهيم غانم عذاب عبد الحسين24468112051004003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات412.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيزينب علي محمد عيسى24469172052357112

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات410.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي عماد عبود حمود24470122051030096

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات410.0اعدادية الخبير للبنينتطبيقيعبد الرحمن شاكر محمود شاكر24471112051007022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات410.0الخارجياتتطبيقيزهراء عبدالمطلب عبدالرضا شنيار24472152052401013

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات410.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحسن عبد الكريم يسر حطاب24473282051009015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات410.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيمنتظر علي حسن محسن24474152051002069

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات409.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعمار عبد الستار عبد الزهره زبون24475142051021071

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات409.0ثانوية القيروان للمتميزينتطبيقيعلي هاشم محمد هاشم24476132051037012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات409.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتتطبيقياية حسين سهيل جدي24477142052224004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات408.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسن عبد الجليل جايد جابر24478162051094008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات408.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد كريم جاسم عوده24479142051182053

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات408.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيعباس تكليف محسن مايع24480292051025035

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات408.0ثانوية الرباط للبناتتطبيقيرونق عامر سعيد شهيد24481112052121006

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات408.0ثانوية الكوت المسائية للبناتتطبيقيزهراء عبد الواحد حلفه عذب24482262052250021

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات408.0ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيوفاء رباح جعفر فاضل24483212052015013

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات407.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيحسن احمد عبد علي حسين24484272051003008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات407.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيمحمد عوده غانم عجه24485222051302104

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات407.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيباقر حسين صبحي نجم24486122051025016

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات406.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنينتطبيقيمهيمن ناصر حسين فرحان24487132051054019

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات406.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسن يونس حسن علي24488112051009014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات406.0ثانوية عائشة للبناتتطبيقيرانيه حامد عجيل محمد24489112052082011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات406.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيكرار حيدر كريم عبد الواحد24490162051340032

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات406.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيغدير مصطفى مهدي جياد24491102052091027

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات406.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمهدي صالح مهدي خضير24492142051012055

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات405.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي حسين عذوب رغيف24493142051012031

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات405.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيمنهل مسلم كاسب عبود24494272051153201

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات405.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيصالح جاسم احمد مهدي24495112051016050

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات405.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيامين محمود خضر كردي24496112051201012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات404.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيابتهال عباس ماهر طعمه24497122052118001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات404.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيجعفر هادي محسن سلوكي24498222051311032

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات404.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيكرار حسين جبار صنكور24499282051151574

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات404.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعمار سعد ارزوقي وهيب24500132051005060
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات404.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيعلي سعد تركي عيدان24501132051018022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات404.0اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيمحمد احمد فليح عجاج24502102051033024

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات404.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم سوادي فرج24503282051151673

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات404.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيحسين علي ياقوت شريب24504142051028019

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات404.0اعدادية االصيل للبناتتطبيقينور محمد عبد الرزاق فرحان24505112052064029

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات404.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيكرار رائد كريم كاظم24506112051013045

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات404.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيجاسم علي سلطان غالي24507282051151105

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات404.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعبد هللا احمد فاضل حسين24508142051018067

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات404.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيزين العابدين عبد الحميد خليفة كاظم24509142051009030

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات403.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيسما جواد كاظم حمودي24510132052101018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات403.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيايات علي ناصر كاظم24511122052094012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات403.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيعلي احمد ناصر حسين24512292051153159

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات403.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقيزيد غالب عبد الساده ذياب24513252051045007

الجامعة المستنصرية/كلية القانون557.0اعدادية العزة للبناتادبينور عباس عبد المجيد شراد24514122022118067

الجامعة المستنصرية/كلية القانون551.0اعدادية الحكيم للبنينادبيعبد هللا وادي ابراهيم خليل24515112021032030

الجامعة المستنصرية/كلية القانون548.0اعدادية الماثر للبناتادبيمريم حيدر محسن صالح24516152022051120

الجامعة المستنصرية/كلية القانون546.0اعدادية االزدهار للبناتادبيرسل صفاء محمد داود24517122022090028

الجامعة المستنصرية/كلية القانون546.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيسجاد منذر خلف خورشيد24518142021019074

الجامعة المستنصرية/كلية القانون546.0ثانوية الغدير المسائية للبنينادبيحسن مايد ضايع مروح24519142021207006

الجامعة المستنصرية/كلية القانون546.0اعدادية الماثر للبناتادبيصابرين هادي كاظم زغير24520152022051093

الجامعة المستنصرية/كلية القانون546.0اعدادية الرضوان للبنينادبيحارث نجم عبد هللا سهر24521112021034008

الجامعة المستنصرية/كلية القانون546.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء جاسم محمد حبيب24522152022048042

الجامعة المستنصرية/كلية القانون546.0اعدادية المحبة للبنينادبيعلي قيس غازي لفته24523112021003022

الجامعة المستنصرية/كلية القانون546.0اعدادية القناة للبناتادبيضحى اياد حازم جرجيس24524132022072029

الجامعة المستنصرية/كلية القانون545.0ثانوية الحوراء للبناتادبيرانيه مناف اسماعيل عبود24525102022083003

الجامعة المستنصرية/كلية القانون545.0الثانوية المعينية للبنينادبيحيدر محمود شاكر احمد24526112021022015

الجامعة المستنصرية/كلية القانون545.0ثانوية معصومة للبناتادبيمالك علي جبار موسى24527142022113027

الجامعة المستنصرية/كلية القانون545.0اعدادية السويس للبنينادبيسجاد عمار عباس عبد24528132021006038

الجامعة المستنصرية/كلية القانون545.0اعدادية الثقلين للبنينادبيزيد علي جاسم محمد حسين24529122021048039

الجامعة المستنصرية/كلية القانون545.0ثانوية الرباب للبناتادبيميالد حسن منجل حسين24530152022052033

الجامعة المستنصرية/كلية القانون545.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد عباس كاظم حميدي24531122021009258

الجامعة المستنصرية/كلية القانون545.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيمنار هاشم صالح حمزه24532112022061045

الجامعة المستنصرية/كلية القانون545.0الخارجياتادبيغدير علي دعير خلف24533142022401143

الجامعة المستنصرية/كلية القانون545.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيمنار عارف حسين ظاهر24534122022092056

الجامعة المستنصرية/كلية القانون544.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيسجاد احسان عباس توفيق24535122021047062
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الجامعة المستنصرية/كلية القانون544.0ثانوية الصفاء للبنينادبيمصطفى احمد جهز جريان24536142021167041

الجامعة المستنصرية/كلية القانون544.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيزهراء عماد جابر شبر24537112022089037

الجامعة المستنصرية/كلية القانون544.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد وليد قهير خليفه24538102021027065

الجامعة المستنصرية/كلية القانون544.0ثانوية دجلة للبناتادبيمريم صالح حسن سهيل24539102022095057

الجامعة المستنصرية/كلية القانون544.0اعدادية البشير للبنينادبيموسى ليث علوان حمدان24540142021036129

الجامعة المستنصرية/كلية القانون544.0اعدادية االخالص للبناتادبيتبارك راضي ناصر حسين24541112022112032

الجامعة المستنصرية/كلية القانون544.0اعدادية البلد االمين للبنينادبياسالم هادي ابراهيم حسين24542112021033011

الجامعة المستنصرية/كلية القانون544.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيود عبد هللا خلف جمعه24543142022134085

الجامعة المستنصرية/كلية القانون544.0ثانوية الخضراء للبناتادبيفاطمه عمر عادل علوان24544102022089030

الجامعة المستنصرية/كلية القانون543.0ثانوية ابن الرازي االهلية للبنينادبيسجاد حسن عبد حسن24545142021168001

الجامعة المستنصرية/كلية القانون543.0اعدادية رفيدة للبناتادبينور حسن حميد عريبي24546112022106068

الجامعة المستنصرية/كلية القانون543.0ثانوية االعتماد للبناتادبيزهراء امين رشيد عبد الحسين24547142022191026

الجامعة المستنصرية/كلية القانون543.0ثانوية تبوك للبناتادبيغفران عالء عبد المحسن سلمان24548112022102038

الجامعة المستنصرية/كلية القانون543.0اعدادية بغداد للبناتادبيازل حامد حسين فالح24549132022070005

الجامعة المستنصرية/كلية القانون542.0اعدادية االخالص للبناتادبياية انور جمال حسن24550112022112016

الجامعة المستنصرية/كلية القانون542.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيمريم صباح منهل مسلم24551142022092052

الجامعة المستنصرية/كلية القانون542.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيعائشه عبد الجبار شكر عبد الجبار24552132022078016

الجامعة المستنصرية/كلية القانون542.0ثانوية الثائر للبنينادبيجهاد علي حسين سلمان24553122021011005

الجامعة المستنصرية/كلية القانون542.0الخارجياتادبياصاله عباس حسين صالح24554132022401011

الجامعة المستنصرية/كلية القانون542.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه هادي فاضل حسن24555122022092053

الجامعة المستنصرية/كلية القانون542.0ثانوية الميسرة للبناتادبيسجى امجد حسين عباس24556112022139013

الجامعة المستنصرية/كلية القانون542.0ثانوية اسماء للبناتادبيزينب اياد خالد محمود24557112022100018

الجامعة المستنصرية/كلية القانون542.0اعدادية النصر للبناتادبيبنين جاسم جبار كزير24558122022112009

الجامعة المستنصرية/كلية القانون542.0اعدادية عدن للبناتادبيرفل عبد الفتاح فاضل عباس24559132022106032

الجامعة المستنصرية/كلية القانون542.0اعدادية االمال للبناتادبيشهد سعد فرحان جاسم24560112022070047

الجامعة المستنصرية/كلية القانون542.0اعدادية عائشة للبناتادبيايمان ستار جبار شبيب24561142022074019

الجامعة المستنصرية/كلية القانون542.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيلجين خليل ابراهيم احمد24562132022112031

الجامعة المستنصرية/كلية القانون542.0اعدادية الكرخ للبناتادبيحال محمد عبد الصمد عبد الجبار24563102022076010

الجامعة المستنصرية/كلية القانون542.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمد فالح راشد كاهي24564132021045080

الجامعة المستنصرية/كلية القانون541.0الخارجياتادبيسارة حازم عدنان جاسم24565132022401100

الجامعة المستنصرية/كلية القانون541.0مدارس المنصور العراقية االهلية تركيا-يلواادبيزينب حيدر عباس علي24566132022239001

الجامعة المستنصرية/كلية القانون541.0ثانوية المعالي للبناتادبياساور عباس مطرود جبر24567142022127003

الجامعة المستنصرية/كلية القانون541.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيشهالء عادل نعيم كريم24568142022115050

الجامعة المستنصرية/كلية القانون541.0ثانوية المعالي للبناتادبيطيبه جميل عيدان حليحل24569142022127042

الجامعة المستنصرية/كلية القانون541.0اعدادية المركزية للبناتادبيصبريه قاسم محمد علي حسين24570132022119023
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الجامعة المستنصرية/كلية القانون541.0اعدادية المتنبي للبنينادبيهاشم حيدر هاشم رسن24571132021017111

الجامعة المستنصرية/كلية القانون541.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيرغد رعد عدنان محمد24572112022061018

الجامعة المستنصرية/كلية القانون541.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيمسره حسن سعد حبيب24573152022050093

الجامعة المستنصرية/كلية القانون541.0اعدادية يافا للبناتادبيحوراء محمد كاظم حمدان24574132022107039

الجامعة المستنصرية/كلية القانون541.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيمروه مدين عباس حسن24575132022112032

الجامعة المستنصرية/كلية القانون541.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء أحمد حسين جابر24576132022086024

الجامعة المستنصرية/كلية القانون541.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيسيف علي جخيم راضي24577132021025030

الجامعة المستنصرية/كلية القانون541.0اعدادية الفضيلة للبناتادبينور الهدى عبد علي حميد جبر24578152022045098

الجامعة المستنصرية/كلية القانون540.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي عالء حسين عبيد24579112021028083

الجامعة المستنصرية/كلية القانون540.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيرامي رعد جمعه عبد الساده24580132021026027

الجامعة المستنصرية/كلية القانون540.0اعدادية العقيلة للبناتادبينبأ مؤيد حطاب عبد هللا24581152022040115

الجامعة المستنصرية/كلية القانون539.0اعدادية النجاة للبناتادبيرهام عالء ناعم عذاب24582152022042020

الجامعة المستنصرية/كلية القانون539.0اعدادية الفارابي للبنينادبيعز الدين حسين لطيف سلمان24583112021002019

الجامعة المستنصرية/كلية القانون539.0اعدادية الخمائل للبناتادبيفاطمه سيف خليل ابراهيم24584122022127082

الجامعة المستنصرية/كلية القانون539.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبينور الهدى سعدون فالح حسين24585132022093116

الجامعة المستنصرية/كلية القانون539.0ثانوية روناكي للبنينادبياحمد جبار حمزة محمد24586322021048001

الجامعة المستنصرية/كلية القانون539.0ثانوية ابي غريب للبناتادبينور جاسم كريم توفيق24587102022111038

الجامعة المستنصرية/كلية القانون539.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينور حسن عيسى ميرزا24588152022050105

الجامعة المستنصرية/كلية القانون539.0اعدادية الفردوس للبناتادبيآيه ليث مجيد سمين24589132022118004

الجامعة المستنصرية/كلية القانون539.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمه جواد كاظم شاكر24590152022049071

الجامعة المستنصرية/كلية القانون539.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيزينه حامد عبد هللا علي24591142022122017

الجامعة المستنصرية/كلية القانون538.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسارة جاسم عليوي حسين24592112022076063

الجامعة المستنصرية/كلية القانون538.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيهشام صبحي سلمان جدوع24593112021166031

الجامعة المستنصرية/كلية القانون538.0الخارجياتادبيرباب سعدون محسن احمد24594112022401060

الجامعة المستنصرية/كلية القانون538.0ثانوية المناهل للبناتادبيزينب حسين شيحان جواد24595132022126027

الجامعة المستنصرية/كلية القانون538.0ثانوية فدك للبناتادبيبتول نجم عبد هللا سوز علي24596142022070016

الجامعة المستنصرية/كلية القانون538.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحيدر محمد كاظم حسين24597142021049024

الجامعة المستنصرية/كلية القانون538.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيطيبه ميثاق عبد الحسين رهيف24598132022111078

الجامعة المستنصرية/كلية القانون538.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيمصطفى صادق جبر علي24599142021050030

الجامعة المستنصرية/كلية القانون538.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيأساور عباس عبد عباس24600132022105001

الجامعة المستنصرية/كلية القانون538.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد حسن غازي صحن24601142021019152

الجامعة المستنصرية/كلية القانون538.0اعداية الهدى للبناتادبييقين احمد علي حسين24602142022077058

الجامعة المستنصرية/كلية القانون537.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيمحمد هادي رحيم عبد الحسن24603142021208150

الجامعة المستنصرية/كلية القانون537.0ثانوية االخالص للبناتادبيلقاء محمد فرحان غياض24604122022099064

الجامعة المستنصرية/كلية القانون537.0اعدادية االزدهار للبناتادبيزينب كريم حمزه عطيه24605122022090049
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الجامعة المستنصرية/كلية القانون536.0ثانوية االخالص للبناتادبيثريا نعيم جبر محيبس24606122022099016

الجامعة المستنصرية/كلية القانون536.0اعدادية عدن للبناتادبيآيه غسان ابراهيم علي24607132022106010

الجامعة المستنصرية/كلية القانون536.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء صدام صبار محمد24608112022076049

الجامعة المستنصرية/كلية القانون536.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعثمان اسماعيل حمزه جاسم24609102021009031

الجامعة المستنصرية/كلية القانون536.0اعدادية عدن للبناتادبيفاطمه عبد االمير عبد الرضا فرحان24610132022106063

الجامعة المستنصرية/كلية القانون536.0اعدادية االنتصار للبناتادبيايالف خالد مجيد محمد24611132022091010

الجامعة المستنصرية/كلية القانون536.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيدانيه معن جليل خضير24612142022193016

الجامعة المستنصرية/كلية القانون536.0اعدادية المثنى للبنينادبيوليد خالد عباس احمد24613102021022115

الجامعة المستنصرية/كلية القانون536.0اعدادية الوارثين للبنينادبيعباس علي عبد الحسن جالب24614152021013054

الجامعة المستنصرية/كلية القانون536.0ثانوية تبوك للبناتادبيغفران احمد عبد الكريم سفاح24615112022102036

الجامعة المستنصرية/كلية القانون536.0إعدادية المروج للبنينادبيحسن ضياء جابر علوان24616142021013019

الجامعة المستنصرية/كلية القانون536.0اعدادية الزهور للبناتادبيطيبه طارق ابراهيم علي24617142022080040

الجامعة المستنصرية/كلية القانون536.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيعباس حسين عبد الوي24618112021052039

الجامعة المستنصرية/كلية القانون535.0ثانوية الشمائل للبناتادبيزهراء نبيل جواد فالح24619142022109028

الجامعة المستنصرية/كلية القانون535.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيبراء رحيم عوده صكر24620142022134016

الجامعة المستنصرية/كلية القانون535.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيعبد الرزاق سعدي محمد فرحان24621122021175014

الجامعة المستنصرية/كلية القانون535.0اعدادية االمال للبناتادبيديما عمر فتوحي خلف24622112022070023

الجامعة المستنصرية/كلية القانون535.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحمد جبار حمود عامر24623142021003117

الجامعة المستنصرية/كلية القانون535.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعباس علي كاظم عباس24624152021003057

الجامعة المستنصرية/كلية القانون535.0اعدادية زها حديد للبناتادبيرسل علي حسين حافظ24625132022130014

الجامعة المستنصرية/كلية القانون535.0ثانوية العقيدة للبناتادبينبأ سالم حسن علي24626112022074063

الجامعة المستنصرية/كلية القانون535.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعلي عامر علي عامر24627122021005035

الجامعة المستنصرية/كلية القانون535.0اعدادية الخنساء للبناتادبيهدى بشار محمد جرجيس24628132022094080

الجامعة المستنصرية/كلية القانون535.0ثانوية المناهل للبناتادبيزهراء عيدان اغنيد مخلص24629132022126021

الجامعة المستنصرية/كلية القانون534.0ثانوية الحكمة للبناتادبينور الهدى فارس محسن خيطان24630102022107039

الجامعة المستنصرية/كلية القانون534.0اعدادية الفردوس للبناتادبيجنات عادل خضر درمان24631132022118023

الجامعة المستنصرية/كلية القانون534.0ثانوية اليرموك للبناتادبيفاطمه علي ابراهيم محمد24632102022093013

الجامعة المستنصرية/كلية القانون534.0ثانوية الفوز للبناتادبياسيل فهد عكش جاسم24633132022099003

الجامعة المستنصرية/كلية القانون534.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء سعد برهان علي24634152022048047

الجامعة المستنصرية/كلية القانون534.0الخارجيونادبياحمد طارق محمود احمد24635102021400010

الجامعة المستنصرية/كلية القانون534.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيغسق عادل ناجي خليل24636112022137028

الجامعة المستنصرية/كلية القانون534.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبينورا عباس حمادي موسى24637112022089081

الجامعة المستنصرية/كلية القانون534.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيمريم عباس مرداس صالح24638142022122022

الجامعة المستنصرية/كلية القانون533.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبييقين عادل كاظم اعبيد24639152022050118

الجامعة المستنصرية/كلية القانون533.0ثانوية الرباب للبناتادبيمريم جاسم معرض اذياب24640152022052029
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الجامعة المستنصرية/كلية القانون533.0ثانوية زبيدة للبناتادبيابرار سالم محمد علي سوادي24641112022108005

الجامعة المستنصرية/كلية القانون533.0اعدادية الكرامة للبناتادبيمريم حسين خلف محمد24642142022111045

الجامعة المستنصرية/كلية القانون533.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيياسر يوسف سلمان حسين24643142021015123

الجامعة المستنصرية/كلية القانون533.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبييوسف جبار مذكور رخيص24644132021012140

الجامعة المستنصرية/كلية القانون533.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمحمد سعيد هاشم كميش24645152021005072

الجامعة المستنصرية/كلية القانون532.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيكاظم كريم محسن حاتم24646132021008108

الجامعة المستنصرية/كلية القانون532.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيوالء جاسم محمد عبد نور24647132022111112

الجامعة المستنصرية/كلية القانون532.0اعدادية االصيل للبناتادبيهجران رهيف محسن محمد24648112022064068

الجامعة المستنصرية/كلية القانون532.0اعدادية عدن للبناتادبينبأ محمد حسين عبد هللا24649132022106079

الجامعة المستنصرية/كلية القانون532.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيسليمان وليد سليمان صالل24650112021156034

الجامعة المستنصرية/كلية القانون532.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمرتضى علي كمر جاسم24651142021030103

الجامعة المستنصرية/كلية القانون532.0اعدادية التعاون للبناتادبيروان محمد علي رشيد24652112022105025

الجامعة المستنصرية/كلية القانون532.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبياحالم ابراهيم جلوب حبش24653142022222004

الجامعة المستنصرية/كلية القانون532.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمجتبى ماجد صاحب رحيمه24654142021020044

الجامعة المستنصرية/كلية القانون532.0اعدادية النصر للبناتادبيتقى ضياء جبار قاسم24655122022112020

الجامعة المستنصرية/كلية القانون532.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيزينب قاسم حميد عبد هللا24656122022102058

الجامعة المستنصرية/كلية القانون531.0اعدادية البتول للبناتادبيايه ملتزم علي خلف24657112022072024

الجامعة المستنصرية/كلية القانون531.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيمرتضى محمد كاظم قاسم24658112021202063

الجامعة المستنصرية/كلية القانون531.0اعدادية البصرة للبناتادبييقين تكليف جالوي مجيد24659112022109067

الجامعة المستنصرية/كلية القانون531.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب فؤاد عزيز محمد24660142022095035

الجامعة المستنصرية/كلية القانون531.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيحسين جميل جبار صالح24661132021008032

الجامعة المستنصرية/كلية القانون531.0الخارجياتادبيهدى احمد علي عطيه24662152022401139

الجامعة المستنصرية/كلية القانون531.0اعدادية الناصرة للبناتادبيساره رسول حسون شناوه24663142022133050

الجامعة المستنصرية/كلية القانون531.0ثانوية الفوز للبناتادبيود سعد عبد اللطيف علي24664132022099053

الجامعة المستنصرية/كلية القانون531.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمنتظر محمد منفي مزعل24665132021012132

الجامعة المستنصرية/كلية القانون531.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيايناس عباس راضي داخل24666132022111012

الجامعة المستنصرية/كلية القانون531.0اعدادية السيوطي للبنينادبيحيدر جياد فيصل محي24667112021054016

الجامعة المستنصرية/كلية القانون530.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتادبيدانية احمد حردان جبوري24668132022127002

الجامعة المستنصرية/كلية القانون530.0ثانوية الفوز للبناتادبينغم عبد المنعم جواد علي24669132022099046

الجامعة المستنصرية/كلية القانون530.0اعدادية النهار للبناتادبيرسل عامر عبد العالي كاظم24670112022127023

الجامعة المستنصرية/كلية القانون541.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيهيا عماد كاظم علي24671152042054315

الجامعة المستنصرية/كلية القانون532.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيمريم نوار صباح عدامة24672102042089029

الجامعة المستنصرية/كلية القانون531.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيصديق ياس خضير ابراهيم24673112041032039

الجامعة المستنصرية/كلية القانون531.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمحمود محمد حميد دعيم24674142041021132

الجامعة المستنصرية/كلية القانون528.0اعدادية القدس للبنيناحيائيسفيان عمار خالد شاحوذ24675102041014031
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الجامعة المستنصرية/كلية القانون527.0اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائياحمد حسن ثابت اسماعيل24676102041015002

الجامعة المستنصرية/كلية القانون523.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيميمونه عماد محمود جواد24677142042196095

الجامعة المستنصرية/كلية القانون523.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيساره لفته حمزه حسين24678142042067073

الجامعة المستنصرية/كلية القانون521.0اعدادية الخبير للبنيناحيائييوسف ناظم صيهود تومان24679112041007017

الجامعة المستنصرية/كلية القانون520.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيطيبه عادل موسى ناهي24680112042110065

الجامعة المستنصرية/كلية القانون520.0اعدادية هند للبناتاحيائيكوثر خليل خيري عبد24681112042079062

الجامعة المستنصرية/كلية القانون519.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيسرى وليد حميد جواد24682132042283091

الجامعة المستنصرية/كلية القانون519.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيساره عبد الكريم عبد العباس علي24683142042107044

الجامعة المستنصرية/كلية القانون518.0ثانوية االمال للبناتاحيائينبأ بدر عوده زامل24684142042108137

الجامعة المستنصرية/كلية القانون518.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمسك فالح سعدون رسن24685132042117236

الجامعة المستنصرية/كلية القانون518.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب فالح حسن خلف24686132042086054

الجامعة المستنصرية/كلية القانون517.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عبد الكريم فتحي موسى24687132041010032

الجامعة المستنصرية/كلية القانون517.0ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد تقي نصير راضي علي24688152041012077

الجامعة المستنصرية/كلية القانون517.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائييقين عادل عباس جبر24689152042046267

الجامعة المستنصرية/كلية القانون516.0ثانوية سومر للبناتاحيائيهاله فرقد سعدي محمد24690142042072134

الجامعة المستنصرية/كلية القانون516.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيمصطفى طاهر فياض وسمي24691142041152018

الجامعة المستنصرية/كلية القانون514.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم هاشم محمد حبش24692142042111237

الجامعة المستنصرية/كلية القانون514.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد داود عطيه24693102041017047

الجامعة المستنصرية/كلية القانون496.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيداود سهام داود معروف24694102051013046

الجامعة المستنصرية/كلية القانون495.0ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقيسماح عبد الجبار صالح جبوري24695102052123010

الجامعة المستنصرية/كلية القانون495.0اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقيأحمد عامر إبراهيم علي24696102051035003

الجامعة المستنصرية/كلية القانون492.0اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقييوسف كريم جنزير جبر24697142051049029

الجامعة المستنصرية/كلية القانون486.0اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقيليلى محمد مهدي عبد الوهاب24698152052050026

الجامعة المستنصرية/كلية القانون485.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيأيه رائد صباح حزام24699112052114006

الجامعة المستنصرية/كلية القانون485.0الخارجيونتطبيقيعلي عماد فرج يارة24700132051400051

الجامعة المستنصرية/كلية القانون481.0اعدادية النور للبنينتطبيقيعلي عمار توفيق جار هللا24701122051026051

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية494.0ثانوية المروة للبناتادبيورود محمود حسن علوان24702212022158035

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية491.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيدنيا اسعد حميد حمود24703102022109040

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية484.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيموسى اسعد حاتم شنته24704132021009157

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية484.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعبد هللا فاضل خضير خلف24705142021015068

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية476.0اعداية الهدى للبناتادبيبنين رضا عباس حسن24706142022077005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية475.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيرند راضي يوسف نعيس24707132022074020

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية468.0ثانوية تبوك للبناتادبيمريم عقيل سامي ناجي24708112022102045

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية466.0اعدادية القناة للبناتادبيروان حسان قصي عبد الحليم24709132022072013

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية459.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيسجاد عطا هللا جبار عبيد24710142021030054
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية455.0اعدادية النهروان للبنينادبيعلي محمد فالح حسن24711152021020096

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية451.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيايمان خيون زياره صخي24712142022124006

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية450.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد جاسم سلمان شري24713152021007207

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية449.0اعدادية حماة للبناتادبيمريم فرحان حسين مطرود24714112022084141

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية449.0اعدادية بلقيس للبناتادبيجنان طارق ذياب كريم24715132022071019

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية449.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيمحمد ابراهيم علي حمد24716142021032048

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية448.0اعدادية طه االمين للبنينادبيياسر يحيى عبد التاج عباس24717262021026070

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية448.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيسجاد علي عبد الحسين حسن24718142021201112

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية448.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمرتضى مكي حسن هادي24719242021017074

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية447.0اعدادية االخالص للبناتادبيتبارك خالد خلف صالح24720112022112030

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية447.0اعدادية االنصار للبنينادبيغدير حسن جاسم داره24721132021003041

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية446.0اعدادية االمال للبناتادبيهدى عكاب مطر مطلك24722112022070086

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية446.0ثانوية سومر للبناتادبيعال جالل كاظم بريدي24723142022072068

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية446.0ثانوية الكوثر للبناتادبيتبارك خالد عبد الجبار زغير24724102022125007

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية446.0اعدادية الرواد للبنينادبيحسين ليث جعفر مجيد24725212021077039

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية446.0الخارجياتادبيعائشة محمد عبد الرحمن احمد24726112022401150

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية446.0اعدادية العراق للبنينادبيسيف حسن خضير بدر24727122021009131

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية445.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيفاضل محمد نصر عبد مطلك24728112021180119

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية445.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيمالك حكمت ابراهيم ولي24729112022077042

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية445.0اعدادية البراق للبنينادبيمصطفى محمد فلحي سلطان24730152021002170

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية445.0اعدادية بلقيس للبناتادبيغدير سعد عدنان خزعل24731142022140042

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية444.0ثانوية النسرين للبناتادبيبتول علي حسين حسن24732132022129005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية444.0اعدادية النجاة للبناتادبيغدير محمد عوفي يوسف24733152022042058

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية443.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمرتضى محمد حسين سلوم24734132021009133

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية443.0اعدادية العراقي للبنينادبياحمد حسن صيهود مري24735102021005001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية442.0اعدادية الخطيب للبنينادبييوسف عزيز محيسن مسلم24736122021034141

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية442.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيبنين علي محمود جبر24737102022106010

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية442.0اعدادية الشيماء للبناتادبيفاطمه حسن رحيم سالم24738122022098063

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية442.0اعدادية النصر للبناتادبيفاطمه حمدان عبد النبي محمد24739122022112091

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية442.0اعدادية المختار للبنينادبيالحسين مزهر مطلك حسين24740222021047012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية442.0اعدادية الشعب للبناتادبيهاجر زياد طارق جهاد24741132022098174

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية442.0اعدادية زينب للبناتادبيزهراء رحيم جبر عبد24742142022110065

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية441.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيمالك سعد كاظم مجبل24743152022045086

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية441.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرند بشار يوسف علي24744112022076039

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية441.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيتبارك مثنى محمد لطيف24745212022220005
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية441.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيمصطفى احمد علي صالح24746112021181115

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية440.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيطه تحسين علي عباس24747132021008076

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية440.0ثانوية الرافدين للبناتادبيعال هيثم عدنان رشيد24748132022095030

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية440.0اعدادية المقدادية للبنينادبيوضاح اياد سبع خميس24749212021039027

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية439.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيحوراء حمزه رستم مرزا24750152022050023

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية439.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيزهراء علي حسن جاسم24751142022071035

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية439.0اعدادية الخطيب للبنينادبيعمرو عادل قنديل شنان24752122021034081

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية439.0ثانوية رانية المختلطةادبيرغد قاسم فهد رشيد24753212022350003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية439.0اعدادية االنفال للبناتادبيملك ياسر احمد دلو24754102022101064

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية439.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيمروان هشام عبد الرحمن حمودي24755102021205126

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية439.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمرتضى رزاق طارش راضي24756152021008169

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية438.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيهاجر عبد الواحد هيالن سعيد24757142022134081

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية438.0اعدادية العراقي للبنينادبيمعروف عبد المنعم حسين سلمان24758102021005074

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية438.0ثانوية الجبل للبنينادبيكمر نجم عبد أملي24759212021036014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية438.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيحسن حبيب غازي عباس24760122021200030

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية438.0ثانوية سومر للبناتادبيفاطمة غالب عبود حسن24761142022072073

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية438.0اعدادية بغداد للبناتادبيكوثر احمد سامي حطاب24762132022070066

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية437.0ثانوية عمر المختار للبنينادبياحمد نمير يحيى حميد24763102021004006

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية437.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيحسين حاتم عزوز خلخال24764132021026015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية437.0اعدادية عدن للبناتادبيمريم محمد حسين أجليوي24765132022106072

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية437.0ثانوية الكندي للبنينادبيعبد الباسط فرحان خليف عنيد24766112021046012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية436.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيحسين سعد عبود دهش24767122021044022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية436.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينب عامر حيدر نظر24768152022047059

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية436.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيتبارك اذار عبد الكاظم كاظم24769152022048021

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية436.0اعدادية الخبير للبنينادبيعلي جاسم مجيد درجال24770112021007060

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية436.0اعدادية البشير للبنينادبيسجاد محمد جاسم محمد24771142021036038

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية436.0ثانوية الثوار للبنينادبيزيد خليل تمام صالح24772112021012024

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية436.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيطارق زياد طارق تركي24773112021001023

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية435.0ثانوية واسط المختلطةادبيعلي كاظم خالد ماضي24774132021174009

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية435.0اعدادية االنفال للبناتادبيضحى اسماعيل خليل محمد24775102022101051

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية435.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيهبه عدي حاتم علي24776152022050114

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية435.0ثانوية تبوك للبناتادبيشهد خالد محمد خالد24777112022102030

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية435.0اعدادية البلديات للبنينادبيعلي ابراهيم جلوب اسماعيل24778142021037126

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية435.0ثانوية حطين للبناتادبيفاطمة فاروق عبد حرز24779142022068028

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية435.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيمحمد احسان علي غنام24780142021169038
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية434.0اعدادية العراق للبنينادبيحيدر قاسم بايش مرجي24781122021009106

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية434.0اعدادية البيان للبناتادبياصاله عبد الحسين بداي مسلم24782102022096008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية434.0ثانوية النيل للبنينادبيعبد هللا خيري عيال خفيف24783232021033036

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية434.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيسيف نوري خضير سعود24784262021047092

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية434.0ثانوية الفسطاط للبنينادبيجعفر برع عزيز كاظم24785132021033003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية434.0اعدادية زينب للبناتادبيملك علي ثابت علوان24786142022110150

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية434.0ثانوية الزمر للبناتادبيضحى عمار جواد كاظم24787212022126012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية433.0ثانوية السجود للبناتادبيبتول صالح حافظ مليش24788142022065007

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية433.0ثانوية الشباب للبنينادبيابراهيم صباح علي صالح24789102021023001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية433.0اعدادية الثقلين للبنينادبيزين العابدين حيدر سعيد عبد االمير24790122021048041

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية433.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيزهراء حسين سلمان محمد24791132022123014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية433.0اعدادية النجاة للبناتادبيطيبه سليم فرج مخيلف24792152022042051

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية433.0الثانوية الشرقية للبناتادبيمريم حميد دهش جبر24793142022097023

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية433.0ثانوية عشتار للبناتادبيشيماء شاكر سليم مشجل24794112022086019

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية433.0ثانوية الصفاء للبنينادبيعلي مهدي جبار كشور24795142021167031

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية433.0اعدادية االبتكار للبنينادبيمحمد خميس عبيد زيدان24796112021151053

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية433.0اعدادية البتول للبناتادبيشمس بدر علي احمد24797112022072064

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية433.0اعدادية السياب للبنينادبيفهد احمد غازي عطا هللا24798112021028094

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية433.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيأية حيدر كزار كيطان24799152022046011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية433.0الخارجياتادبينور حسن عبد زيد حسن24800122022401144

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية432.0ثانوية عدن للبناتادبيمريم هاشم عبد علي مراد24801112022094083

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية432.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب كاظم سلطان صالح24802132022118077

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية432.0اعدادية التسامح للبناتادبيمريم حازم حسن محمد24803142022076111

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية432.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبياحمد تحسين جاسم كيطان24804152021008003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية432.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمنتظر صالح كريم ويس24805132021004087

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية432.0اعدادية االمال للبناتادبيهبه سعد اسماعيل ناصر24806112022070084

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية432.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء محمد شكر زامل24807152022045051

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية432.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد حسن هادي جواد24808122021009244

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية432.0اعدادية الشامية للبنينادبيامجد حميد خالد شعالن24809242021015006

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية432.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمرتضى شاكر جاسم عيسى24810132021026073

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية431.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبييعقوب يوسف سعدي ابراهيم24811142021038169

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية431.0اعدادية رقية للبناتادبيسبأ اكرم عبيد دبيس24812112022069022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية431.0إعدادية المروج للبنينادبيعلي ناظم عبد الكاظم ظاهر24813142021013104

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية431.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيحسين فارس عبد الزهرة حصموت24814132021009050

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية431.0اعدادية حطين للبناتادبيسبأ خالد عباس سلمان24815132022103036
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية431.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحسن محمد خيون عنيد24816142021028029

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية508.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيابو بكر احمد طاهر عباس24817132041055003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية505.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد علي24818122042094107

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية502.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيزينب خليفه مهدي صالح24819142042124035

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية500.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيضحى قحطان عيسى عيدان24820232042119084

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية498.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمريم قاسم عبد الكريم فرحان24821152042054247

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية498.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمريم محمد صالح خريبط24822142042148008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية490.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيندى ظاهر حمود عبد24823142042196099

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية487.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي فارس قاسم حسين24824102041048024

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية486.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيسجاد حسن جبر سبهان24825252041031281

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية486.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناحيائيحسام دهام عبد هللا محمد24826192041340024

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية484.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيابراهيم سهيل نجم عبد الواحد24827212041007001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية483.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور الهدى صفاء عبد االله فرج24828262042132228

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية481.0اعدادية المعراج للبنيناحيائيعلي عبد هللا علي حسين24829112041024018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية481.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائياحمد صالح الدين راهي كريم24830142041005003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية479.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيطيبه سالم حمد جالب24831242042120199

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية478.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيطيبه علي حميد خضير24832132042073069

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية476.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم خالد اكرم علي24833122042105144

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية475.5ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمصطفى يوسف حسن حسين24834122041001126

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية427.0اعدادية النهروان للبنينتطبيقياحمد نجم الدين جابر عبيد24835152051020006

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية419.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعلي جعفر عبد الصادق علوان24836162051497067

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية419.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيوسام مازن حبيب خيزران24837142051042048

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية418.0ثانوية الريحاني االهلية للبنينتطبيقيحسين ماجد خضير عباس24838142051165005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية418.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيابراهيم احمد عويد صيوان24839112051058001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياسية417.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيمنار عالء اسماعيل ابراهيم24840142052106032

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد543.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيبسام كاظم حمدان صالح24841212021226004

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد536.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبينرجس وليد عبد الحسين فضل24842152022080123

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد530.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيتبارك شهاب احمد فوزي24843142022071011

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد517.0اعدادية البتول للبناتادبينور الهدى باسم حسن عبادي24844112022072121

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد517.0اعدادية الفردوس للبناتادبيأيه عبد االمير حسن جاسم24845132022118003

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد517.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب سامي عبد حسين24846132022118069

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد512.0اعدادية العامل للبنينادبينوفل اركان احمد عباس24847112021015092

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد511.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةادبياحمد عبد هللا طه خضير24848112021160002

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد505.0ثانوية البتول للبنات-الوقف الشيعيادبيتبارك علي جورج جوزيف24849132022115003

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد505.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبييمامه كاظم صحن عيسى24850142022095078
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد503.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيمرتضى فتاح رضا موسى24851212021052044

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد502.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيياسمين مازن حمزه عبد هللا24852112022075054

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد502.0ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيكرار حسين يونس نايل24853132021021037

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد502.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيوارث حسين كاظم خفي24854152021072249

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد501.0اعدادية النهروان للبنينادبيعلي مؤيد جليل عبد الرضا24855152021020093

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد501.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيسبأ ارحيم اشريف جبر هللا24856142022088053

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد501.0اعدادية حلب للبنينادبيعثمان عباس حسين ياسين24857262021013100

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد500.0ثانوية ام البنين للبناتادبيحوراء امير حسن امين24858132022080022

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد500.0اعدادية الخمائل للبناتادبيلقاء وسام هاني طالب24859122022127091

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيفهد عماد جاسم عباس24860112021001032

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية البلديات للبنينادبيمصطفى عبد الكريم هاتو فرحان24861142021037221

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد495.0اعدادية االخالص للبناتادبيشهد سعد تعبان لفتة24862112022112100

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد494.0اعدادية اليقظة للبنينادبيقاسم جبار حافظ حسين24863142021028151

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد493.0اعدادية الماثر للبناتادبيبنين نزار لعيبي بدن24864152022051030

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد492.0اعدادية الخمائل للبناتادبيضحى فالح علي ابراهيم24865122022127068

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد492.0اعدادية المقدادية للبناتادبيوديان ثامر احمد صبر24866212022140102

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد491.0ثانوية الوطن للبناتادبيآمنه فيصل دينار حمادي24867192022257001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد491.0اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه محمد عبد هللا علي24868132022071071

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد490.0اعدادية بيخال للبنينادبيعلي برجس ابراهيم ياسين24869212021074053

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد490.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيعلي جاسم محمد عطيه24870132021172010

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد490.0اعدادية حلب للبنينادبيعمر ظافر عابد سالمه24871262021013126

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد489.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيكوثر جاسم رويح سهيل24872152022049076

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية اليقظة للبنينادبيكرار محيسن عذيب دوح24873142021028167

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد488.0ثانوية طه حسين المختلطةادبيزهير شامل كامل مصطفى24874212021351006

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية الشعب للبناتادبيرقيه يوسف خليل اسماعيل24875132022098056

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية الفداء للبناتادبيامنيه عبد الوهاب رزوقي عبد24876142022100008

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد487.0اعدادية البيان للبناتادبييقين كريم منديل شمران24877102022096103

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد487.0اعدادية يافا للبناتادبيرقيه اياد دراو مطلك24878132022107049

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد486.0ثانوية المعالي للبناتادبيسحر حسين داود شاه قولي24879142022127039

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد486.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزهراء علي طارش مجافت24880152022049045

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد486.0ثانوية فدك للبناتادبينور الهدى فراق ابراهيم احمد24881142022070104

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد484.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعباس جبار جاسم نعمه24882142021024150

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية الرواد للبنينادبيحمزة منعم فاضل احمد24883212021077043

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية عائشة للبناتادبينرجس يونس محمد مكي24884142022074099

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد483.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيمحمد سامي سلمان شريف24885152021075144
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية االخالص للبناتادبيمريم عالء عبد الواحد غضبان24886112022112135

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد483.0ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيمهيب عباس عبيد احمد24887212021231019

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية العراق للبنينادبيمؤمل محمد علي محيبس بنيان24888122021009236

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد483.0ثانوية الشهيد عون للبنينادبيعلي حسين عبد االمير حسن24889212021050017

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبييوسف رباح صالح احمد24890212021014086

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد482.0اعدادية البشير للبنينادبياحمد جاسم خلف راضي24891142021036001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد482.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد سالم عزيز جابر24892142021024247

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد481.0ثانوية االنتصار للبناتادبيفاطمة محمد قاسم محمد24893122022126024

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية المتنبي المختلطةادبييوسف احمد حمدان صالح24894212021226043

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد480.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيشهاب عالء رشيد شهاب24895142021174037

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد480.0اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيمنذر سعيد علي منصور24896212021028024

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية عدن للبناتادبيتماره زاهد شنيشل حاتم24897132022106021

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية يافا للبناتادبيزهراء كريم مواد مطشر24898132022107068

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد479.0ثانوية المعرفة للبناتادبيعال خالد باهر حمودي24899142022106019

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية البسالة للبناتادبيفيان عادل فؤاد محمد أمين24900132022092058

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية اليقظة للبنينادبيسجاد جبار محمد خليل24901142021028072

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد479.0ثانوية النزاهة للبنينادبياسيل عبد الناصر جدوع خلف24902182022066001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيمحمد رائد عبد االمير حسين24903132021024097

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية كنعان للبنينادبيأحمد سلمان محمد حسين24904212021013002

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمؤمل عايد كاظم راضي24905142021028170

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبينور فرات عبد المجيد حسين24906142022099094

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية صفية للبناتادبينورس حسن كاظم حسن24907142022075242

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد477.0ثانوية الفضائل للبناتادبيتبارك علي عاصي عبد هللا24908142022083009

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد477.0الخارجياتادبيحوراء عباس كاظم علي24909132022401047

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيسجى رياض هاشم كاظم24910152022053042

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيسجاد غالب زاجي لصلوص24911142021174030

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيرفل داود عزيز صالح24912212022100022

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبينور الدين عدنان عبد الجبار داود24913132021025074

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي عبد الهادي اعرير سلمان24914152021007168

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية الماثر للبناتادبينبأ ثجيل عذافة عباس24915152022051127

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيبدر صبري بدر الزم24916142021049008

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0ثانوية الفارابي للبنينادبيحسين احمد مهدي حيدر24917212021026019

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبيياسين مجيد ياسين مجيد24918132021018011

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيحسين جبار سامي ماهود24919152021017034

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعمر هيثم كامل عباس24920142021019132
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية يافا للبناتادبيسجى عوده عزيز عوده24921132022107091

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0ثانوية العقبة المختلطةادبينور الدين عادل يحيى محمود24922212021246005

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبياالء احمد علي حسين24923142022085001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية يافا للبناتادبيآيه ميثم سلمان صفر24924132022107003

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0ثانوية ذات العيون للبناتادبينور الهدى سيف عبد علي جار هللا24925112022104068

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمنتظر شاكر قاسم خلف24926142021029077

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0ثانوية الندى للبناتادبيغدير عالء حسين سلمان24927142022302050

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمة نبيل جهان اسد24928152022047086

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسين سعد محل كركز24929142021030026

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية العامل للبنينادبيحيدر علي خضير صبر24930112021015022

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية ابابيل للبنينادبيحسن سرمد حسن عبد الكريم24931132021011021

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعماد علي عبد المحسن فزع24932142021012057

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0ثانوية المسك للبناتادبيرقيه حسين خلف شمام24933142022119015

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية االخالص للبناتادبيصفا رائد محمد جاسم24934112022112105

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيحسن عبدالرحيم ظاهر ناصر24935212021031009

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعبد القادر سمير حسين عيسى24936142021061055

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية االنفال للبناتادبيطيبة احمد علي رسن24937102022101055

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0ثانوية الخضراء للبناتادبيسماء غالب مشعل عبد24938102022089023

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية الرباب للبناتادبيزينب رسول ثجيل محسن24939122022125067

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0ثانوية االخالص للبناتادبيآيه عقيل راضي امير24940122022099001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية البيان للبناتادبيمريم حسن فليح جبير24941102022096088

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0ثانوية زبيدة للبناتادبيبيداء فراس عباس جلوب24942112022108021

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيمصطفى حميد طالب حميد24943112021059087

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0ثانوية سومر للبناتادبيزينب فاضل خالد لطيف24944142022072046

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم حمدان عبد عليوي24945122022134146

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيحسين علي حمادي صيهود24946132021024027

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيسجى عدنان فرحان حسين24947262022111034

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيدنيا موفق عبد يحيى24948112022099016

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية االنصار للبنينادبيسجاد حسن جاسم داره24949132021003023

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0ثانوية النعمان للبناتادبيفاطمه الزهراء غسان علي مسعود24950132022102014

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0ثانوية الزهراء للبناتادبينور صالح سالم جبار24951132022097040

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية البطولة للبناتادبيدعاء كاظم جسام حمادي24952102022110043

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمصطفى حسين علوان عبد24953152021003101

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمحمد رسن سفيح حسين24954142021174076

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية جرير للبناتادبيتمارا رحيم خلف طاهر24955122022089012
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية الوالء المختلطهادبيحيدر علي احمد قادر24956212021236006

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمهدي عبد حميدي صبخايه24957152021001147

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية الفردوس للبناتادبينور البتول محمد جاسم علي24958132022118140

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية االعظمية للبناتادبيبسمه عامر نجم عبود24959132022073018

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0الخارجياتادبيفداء حسين محمد حسين24960182022401106

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيزينب حسين محسن موسى24961112022104042

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية النهار للبناتادبينور امجد محي خلف24962112022127061

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيسجى علي حمزه محمد علي24963142022124040

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0ثانوية حطين للبناتادبيامنيه عباس عبد الحسن حمود24964142022068004

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيسندس نصار خلف حسين24965152022055055

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية الفكر للبناتادبيحنين نصيف جاسم كامل24966152022056019

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية طه للبنينادبيياسر عمار حمد حمزه24967142021177179

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيحسن أحمد شناوة سعيد24968132021004022

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0ثانوية الفارابي للبنينادبيحيدر خليل ابراهيم جواد24969212021026026

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمحمد باقر هيثم عبد هللا كاظم24970142021028172

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية االعظمية للبناتادبيساره احمد هشام احمد24971132022073066

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية الكرامة للبناتادبيهدى محمد عليوي حسين24972132022101086

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزهراء رحمان جاسم تويلي24973152022049040

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيسجاد محمد جدالن محسن24974112021052033

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية البشير للبنينادبيمحمد غالب حسين محمد24975142021036098

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0ثانوية الحكمة للبناتادبيافين اكرم محمد صديق شريف24976102022107003

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيمحمد مظهر محمد رشيد24977322021011038

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية البشير للبنينادبيحسن علي كاظم حمد24978142021036020

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0ثانوية الهداية المختلطةادبيمحمد احمد جاسم محمد24979212021262017

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيندى سعد سلمان حمد24980132022093111

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد الرحمن محمد يحيى توفيق24981102021013030

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0ثانوية النوارس للبنينادبيخلدون جواد زغير بشيت24982132021027008

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيحمزة كاظم والي جاسم24983142021045012

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبييحيى ادريس محمود دحل24984112021150058

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية السويس للبنينادبيخطاب عمر اسماعيل مهدي24985132021006030

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية التسامح للبناتادبيزينب صالح خزعل جويد24986142022076069

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية قباء للبنينادبيسجاد علي عبد الغني احمد24987152021010029

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0ثانوية عدن للبناتادبيابرار عبد الكريم احمد عواد24988112022094001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيزهراء حازم محمد نجم24989152022054040

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0ثانوية اسماء للبناتادبيهديل خلدون خضير حسن24990112022100034
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية السياب للبنينادبيسجاد خضير علي حيدر24991112021028046

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0ثانوية زبيدة للبناتادبيأيه قيس عبد ناصر كسار24992142022082001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0ثانوية النوارس للبنينادبيقتيبة علي حسين فرحان24993132021027016

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسجاد حسين علي بندر24994152021007100

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمحمد احمد محمد رسن24995142021030089

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية الماثر للبناتادبيبنين صاحب نور طابور24996152022051029

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0ثانوية الشجعان للبنينادبيهيثم حسين ربيع عبد هللا24997262021176073

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية االنفال للبناتادبيانوار محمد صالح شحاذه24998102022101011

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنينادبيعلي عامر سلمان مهدي24999142021202023

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد472.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيمحمد جمعه عراك عبد علي25000122021018060

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد472.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمصطفى حسين عالوي غازي25001112021180153

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية اليقظة للبنينادبيكميل احمد عبود حسين25002142021028168

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية السويس للبنينادبيحسن فالح حسن محمد25003132021006022

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء صباح صدام زامل25004122022134065

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد472.0ثانوية الميمونة للبناتادبيايه رحيم كاظم مظلوم25005282022073006

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية الناصرة للبناتادبيحوراء علي عيسى شمخي25006142022133022

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية البراق للبنينادبيسجاد ناظم حسن جاسم25007152021002073

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد472.0ثانوية المهيمن المختلطةادبيحسين عباس محمود علوان25008212021239007

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد472.0ثانوية الخنساء للبناتادبيميعاد اركان محسن جوني25009142022107037

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيعبد الرحمن فائق عبد الكريم سرهيد25010192021103012

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد472.0ثانوية هلمات للبنينادبيعبد المهيمن عمر اسماعيل حمادي25011312021006010

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية الفراتين للبنينادبيعلي ميثم قاسم علوان25012132021042055

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد472.0ثانوية الكرامة للبنينادبيعلي احمد أكرم كامل25013122021019015

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء عماد عبد الواحد محمد علي25014132022086030

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيمؤمل طاهر علي محيسن25015112021057061

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيمريم جالل عبد كريم25016112022111041

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية الحكيم للبنينادبيصدام وليد نعمة هاشم25017112021032023

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد472.0ثانوية الزهراء للبناتادبيزينب محمد خليل ابراهيم25018132022097019

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية الكوثر للبناتادبيسهى خضير عيسى حمادي25019262022083028

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية النهار للبناتادبيهبه رعد خليل ابراهيم25020112022127069

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية البتول للبناتادبياسراء رائد فخري جميل25021112022072006

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيعمر محمد داود ساير25022112021033054

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد472.0ثانوية المعالي للبناتادبيسجى عالء محمد حمود25023142022127037

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيحيدر مصلح منصور عذاب25024262021044018

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0ثانوية اليرموك للبنينادبيواثق محمد جاسم حمود25025182021129019
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية البراق للبنينادبيعلي فرحان عوده عبيد25026152021002115

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية صفية للبناتادبيزهراء عبد الكريم محمد سلطان25027142022075113

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية البطولة للبناتادبيعال عامر حميد منسي25028102022110084

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيحسن صالح حسن جبر25029152021011011

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيندى عبد الصاحب محمود جبر25030142022143059

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيطاهر محمد مخيلف جار هللا25031142021038073

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية التسامح للبناتادبيرشا سمير عبد الزهره محمد علي25032142022076047

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0ثانوية التألف للبناتادبينور هادي علي عبد الحسين25033102022133060

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0الخارجياتادبياالء طارق لطيف مرهج25034132022401017

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية البلديات للبنينادبيطالب محمد جاسم محسن25035142021037108

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية الشعب للبناتادبيرسل محسن حميد محسن25036132022098046

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيمنتظر حسين عبد الواحد حمود25037262021203072

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0ثانوية الهدى المسائية للبناتادبيفاطمة لؤي علي ناجي25038102022224015

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0ثانوية التحرير المسائية للبنينادبيأحمد نوري هالل حمادي25039192021351003

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0ثانويةابي امامه الباهلي للبناتادبياالء علوان محمد فرحان25040192022210003

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء سعد عبعوب جاسم25041142022115031

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيرسل حاتم رسول ياس25042102022099015

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيعيناء عبد القادر احمد عبد هللا25043102022094037

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية السياب للبنينادبيعالء سعد فاضل عباس25044112021028070

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0الخارجياتادبيداليا ماجد رحيم رشم25045132022401051

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيمروة عبد الزهرة حسين عودة25046152022080113

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0ثانوية االبتهال للبناتادبيرقيه علي عبد جازع25047142022069021

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيمحمد مجيد نواف خضير25048102021205119

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيمريم عدنان جدوع سلوم25049132022112034

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0ثانوية الريف للبنينادبيابراهيم مجيد حميد جاسم25050122021029002

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية العراق للبنينادبيحسين علي شريف شنان25051122021009081

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0إعدادية صنعاء للبنينادبيعلي عماد الدين حسين حميدي25052142021025043

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيرانيه خليل اسماعيل خليفه25053132022074017

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيطه يونس فياض سلمان25054112021181049

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0الخارجيونادبيحاتم عبد الكربم عبد سيد25055152021400036

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية الصفا للبنينادبيابراهيم عبد القادر ابراهيم محمد25056132021029002

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0ثانوية التجدد للبناتادبيمنار علي محمد حردان25057122022120022

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0ثانوية اور المختلطةادبيبراق قحطان علي عباس25058212021211001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية االنصار للبنينادبيرشيد كاظم رشيد كاظم25059132021003020

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيزهراء حسن غالم حسين25060132022093041
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية االستقامة للبناتادبينور عبد هللا نوري حمزه25061152022058092

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيطيبه جبار شهاب عليوي25062142022139034

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية ديالى للبنينادبيعبد هللا عبد القادر فيصل محمود25063212021012053

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية رفيدة للبناتادبيام البنين عقيل علي شياع25064112022106003

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمحمد رائد زكي علي25065102021015076

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيابراهيم حيدر تركي هالل25066122021047001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبينديم عبد الكريم كاظم أسمير25067142021049110

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيزينب فاضل فهد صيهود25068142022122016

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0ثانوية الوثبة للبناتادبيضحى احمد كامل عباس25069102022105013

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعداية الهدى للبناتادبيامنه محمد شويع سيد25070142022077003

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية االعظمية للبناتادبيبنين لؤي محمود مهدي25071132022073021

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعداية الهدى للبناتادبيغدير نهاد رحمن هادي25072142022077034

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0ثانوية الحضارة للبناتادبيحنين كريم عناد سرحان25073102022108016

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية المسيب للبنينادبيعباس عبد الرحمن شاكر محمد25074232021009060

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0ثانوية العراق للبنينادبيبالل صالح حميد منصور25075142021040008

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية صفية للبناتادبينورهان صالح فالح مولى25076142022075244

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية اجنادين للبناتادبيلبنى سعد حمد حسين25077102022120045

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية الغزالية للبنينادبيفضل احمد كاظم عبد هللا25078102021008086

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية الصفا للبنينادبيياسر عمار خليل محمد25079132021029078

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية الناصرة للبناتادبيجنه ابراهيم رحيم طاهر25080142022133017

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0ثانوية طيبة للبناتادبينبأ محمد عبد الرضا كرمد25081132022116034

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0ثانوية التفوق للبناتادبينمارق محمد حسن عبد الرزاق25082122022113021

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0ثانوية طيبه للبناتادبيهاجر قيس عباس حسين25083122022082019

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية الرافدين للبنينادبيحسين عالء ناصر جزل25084152021001029

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية زينب للبناتادبيرنين سمير عبد عبد25085142022110059

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية الشماسية للبنينادبيحسين احمد صالح مهدي25086132021023011

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0ثانوية العراق للبنينادبيعلي جاسم محمد سلومي25087142021040021

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيمحمد محمود درويش غربي25088212021043041

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية التسامح للبناتادبيساره اثير عادل مصطفى25089142022076075

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0ثانوية الكندي للبنينادبيحسين قاسم راشد حنفوش25090112021046004

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية الخنساء للبناتادبيسماء عبد هللا منصور جالب25091132022094044

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية االعظمية للبناتادبيمريم رياض سعدون محمد25092132022073105

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيسجى علي عطية رسن25093132022123023

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسين علي خلف خنوبه25094152021003029

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيبتول فيروز حاتم عطيه25095142022146009
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0ثانوية النضال المختلطةادبينور اياد مجيد علي25096112022157027

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبينافع صباح عبد نايف25097142021048105

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيفاطمه صكبان والي عبد هللا25098142022143050

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0ثانوية الوثبة للبناتادبيزينب وليد مجيد لفته25099102022105009

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيزهراء محمد كاظم حديد25100122022087034

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية العامل للبنينادبياحمد عدنان عزيز جمعة25101112021015004

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية االعظمية للبناتادبيزينب علي هاشم محسن25102132022073061

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبياحمد مازن رباط كريم25103122021003005

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبيعباس راضي حمودي درباش25104132021257071

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية العقيلة للبناتادبيزهراء فاضل قاسم عليوي25105152022040052

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتادبيفاطمه احمد عبد عون25106142022147006

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيحيدر حسين عبد شياع25107212021001023

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيمحمد حسين علي محسن مهدي25108122021018062

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية الندى للبناتادبينبأ حمزة عوفي علي25109142022302066

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية التسامح للبناتادبيحنين ماجد جاسم سالم25110142022076030

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية االحرار للبنينادبيمحمد طالب محمد وادي25111112021051040

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية االصيل للبناتادبيعفراء عالء عبد الكريم محمد25112112022064043

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية الفاروق للبنينادبيكرار كفاح عباس محمد25113132021014059

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية عدن للبناتادبيحوراء كاظم غليس حميد25114132022106027

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبييوسف محمود هليل كاظم25115122021200141

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية الفضيلة للبناتادبينبأ سلمان مطير فرج25116152022045090

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية المهيمن المختلطةادبيرقية باسم ياسين علوان25117212022239004

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية الصمود للبناتادبيزهراء حيدر علي سلطان25118142022101009

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسين عبد الباقي صافي جبر25119152021006023

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيابراهيم اسعد ابراهيم احمد25120212021022001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب عبد الرضا سرحان زغير25121132022118072

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيحوراء فارس كريم كامل25122112022150009

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيامين عيسى نايف هراطة25123112021042009

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية السيوطي للبنينادبيحسين رحمن عبيد هاشم25124112021054012

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية سراجق المختلطةادبيالمهدي احمد ابراهيم جاسم25125212021248003

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية االنفال للبناتادبيرند محمد خضير عباس25126102022101035

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعز الدين محمد نجيب حمادي25127102021027051

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي حسين شولي خلف25128132021017069

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيهبه يوسف سلوم جواد25129112022089082

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيمحمد عدنان مجيد حسون25130132021024104
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0الخارجياتادبيزهراء محمد قاسم شلش25131132022401079

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينبأ وسام مهدي رشيد25132132022086068

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبينبأ محمد وحش خليفه25133142022136073

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية الحكمة للبناتادبيزهراء شهاب احمد رشيد25134102022107023

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية مؤتة للبناتادبيحنين عبد هللا حسين جواد25135112022116011

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمنتظر احمد وعيلج سلطان25136152021005083

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيسجاد علي كاظم عبد الحسين25137142021009026

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيياسر حميد حسين جميل25138112021053117

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيحسن ياسر علي عبد الكريم25139102021015021

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء فاضل عبد الزهره فليح25140132022094031

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية حماة للبناتادبيهبه حسين غركان كاظم25141112022084172

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0ثانوية االعتماد للبناتادبيطيبه قيصر نعيم ناصر25142142022191042

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية النورين للبنينادبيمحمد عبد هللا فخري دفار25143142021004057

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0ثانويةابي امامه الباهلي للبناتادبيذكرى ثابت شالل فاضل25144192022210006

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0ثانوية الحكمة للبناتادبيحوراء عقيل عبد الحسن سلمان25145102022107016

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0ثانوية الوفاق للبناتادبيزينب علي جاسم جرباوي25146122022103027

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0الخارجيونادبيمصطفى حسن عبد االمير حسون25147142021400224

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء خميس رشك ظاهر25148132022094025

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية النهروان للبنينادبيضياء الدين علي جاسم ماهود25149152021020057

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي احمد سلمان حسين25150142021026065

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0الخارجياتادبيدالل ضياء حسين عبد هللا25151132022401059

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0ثانوية المسك للبناتادبيمرام رحيم ثجيل جبر25152142022119045

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيياسين سعدي محمد فرحان25153122021175036

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي ستار جبار ماضي25154132021012077

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيشيماء جعفر شهاب احمد25155132022079029

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0ثانوية الشفق للبناتادبيرسل عادل حسن مناحي25156112022117019

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية التسامح للبناتادبيفرح وعد محمد سعيد25157142022076106

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيفهد زياد فهد سرحان25158102021010024

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمصطفى محمد عبدالصاحب محمد جواد25159122021048117

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيمحمد زكي محمد بدران25160142021018092

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد رحيم عبد النبي علي25161152021013086

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية ابابيل للبنينادبيحسين جاسب عبد الساده جبر25162132021011025

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد466.0ثانوية المناهل للبناتادبينور الهدى عامر علي ضيف25163132022126043

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد466.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيكرار حبيب عبد الحسن مجيد25164212021222013

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد466.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيحسن قصي ابراهيم عباس25165122021002012
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد466.0ثانوية يثرب المختلطةادبيمروان قيس محمد دهام25166182021043016

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد466.0ثانوية الثائر للبنينادبيمنتظر فليح جابر حمد25167122021011048

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد سمير صبار زعماك25168152021007216

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية بلقيس للبناتادبيأفنان يعقوب يوسف ضيف25169132022071001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية الخمائل للبناتادبيغاده وسام هاني طالب25170122022127072

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية صنعاء للبنينادبيزين العابدين عبد الكريم حميد رميض25171232021011034

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينورس سالم جاسم فنجان25172152022050110

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية المستقبل للبناتادبيمريم عباس خضير عباس25173112022101050

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيسيف حسام حيدر غزال25174122021044041

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية الرباب للبناتادبيمنار عبد الهادي حنش جعفر25175122022125118

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيتبارك علي شخير عمران25176112022076023

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية الخمائل للبناتادبيحنين رعد سعدون حسن25177122022127012

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية الرواد للبنينادبيانمار عباس عبد الكريم جواد25178212021077011

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية الفداء للبناتادبيايات كاظم حمزه فزع25179142022100009

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيرضا ستار محمد بريج25180142021048043

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية الحكيم للبنينادبيرسول حكمت ابراهيم علي25181112021032019

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية المهج للبناتادبيرفل نزار نجم عبد هللا25182142022102023

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي كامل مزعل مايح25183122021009193

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد466.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيعبد هللا مهدي لفته محمد25184142021050021

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد466.0الخارجيونادبيحسين عبدالكريم طاهر نخاي25185102021400033

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيوالء فخري رحيم سالم25186142022067148

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيسلمان عيسى صالح حمود25187112021181037

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية الشعب للبناتادبيهند احمد مهدي عباس25188132022098183

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمنتظر رضا حميد حبيب25189132021012130

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية النهروان للبنينادبيحسن سعد حسون فندي25190152021020018

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0ثانوية باب العلم للبناتادبينور سمير جعفر عباس25191122022123031

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعلي فرحان كاطع عبد هللا25192142021061077

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيتبارك يونس سالم علوان25193112022099012

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية صفية للبناتادبيزهراء ماجد عزيز فاضل25194142022075120

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيظاهر فواز صيف محده25195102021160022

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبياحمد قاسم حسن علي25196142021024022

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمصطفى سعيد وهيب عليوي25197142021174088

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبيحسن محمد عبد ريس25198212021214010

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0ثانوية العزة للبناتادبيسراء حسين عبد علي حسين25199112022060021

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0الخارجيونادبيحيدر ستار جليل كرم25200122021400041
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية االزدهار للبناتادبيآيه علي جاسم حسن25201122022090001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء علي بدر عبد الحسين25202132022098074

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيكرار عبدالحسين ربيع يوسف25203142021032044

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية الناصرة للبناتادبيبنين خيري كريم كاطع25204142022133012

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد رعد كنبر شغيث25205152021007214

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد عادل شدهان جبار25206142021012004

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيالمقتدى عبد المجيد كريم الزم25207142021030008

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية الشعب للبناتادبيبنين نجم نريمان علي25208132022098024

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية العراقي للبنينادبيمحمد احمد خميس سبع25209102021005061

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0ثانوية الخضراء للبناتادبيايه وليد جميل ابراهيم25210102022089005

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيضحى ناجي سلطان رسن25211112022089053

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيسجاء رحيم عبد النبي علي25212142022124036

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0ثانوية واسط المختلطةادبيسجاد بداي سدخان داود25213132021174003

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيرحمه عماد سعد محسن25214132022111037

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد465.0ثانوية النهروان المسائية للبنينادبيسجاد جاسم عبد زيد عنون25215142021206026

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0ثانوية منار العلم االهلية للبناتادبيهاجر ابراهيم عبد هللا احمد25216122022129007

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية قتيبة للبنينادبيعلي حسين جباري حسن25217152021004042

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيزيد نهاد عبد الحسن نايف25218122021047060

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0الخارجيونادبيسامي قصي عبدهللا احمد25219102021400048

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0ثانوية السالم للبنينادبيمحمد طالل سامي صالح25220102021030012

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيزهراء ضياء صبحي محمد25221122022102051

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية المسرة للبناتادبيحوراء عبد العباس سعيد مفتن25222152022041015

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية ام القرى للبناتادبيبراء بشار سامي سوادي25223142022079023

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعمار حيدر جواد طارش25224132021034106

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحسين شاكر وادي محسن25225142021048023

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0ثانوية الحضارة للبناتادبيثريا محمد شهاب حسن25226102022108012

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبييسر وليد خالد محمود25227112022076121

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية بلقيس للبناتادبيايناس قيس حياوي مسير25228142022140006

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0ثانوية الفردوس للبناتادبيسميعه مصطفى نجم عبد هللا25229102022090023

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية النورين للبنينادبيعبيدة رعد جاسم حمادي25230142021004042

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية الفداء للبناتادبيآمنه علي هاشم راضي25231142022100001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية الفردوس للبناتادبينور سمير عيدان جبر25232132022118151

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيساره صباح محسن خلف25233142022095039

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب سامي صالح مطر25234132022118068

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعباس عبد الحسين جاسم حافظ25235152021003054
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيصادق نعيم فنجان خليفه25236142021026057

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيساره طالل عبد الحسين ملك25237152022054056

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسجاد علي جاسم حسوني25238152021007108

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية النجاح للبنينادبيرأفت طارق جسام محمد25239142021027045

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية الفراتين للبنينادبيعبد الحكيم سداد طلعت عبد الحكيم25240132021042042

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعباس فاضل علوان حمد25241132021034066

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمصطفى فالح حسين زغير25242152021007255

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0ثانوية االسوار للبناتادبيطيبه حسن برهان محسر25243132022076032

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية حماة للبناتادبيهاجر احمد سالم لطيف25244112022084167

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية الفداء للبناتادبيساره كريم نظامي جاسم25245142022100055

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية حطين للبناتادبيرسل منير جعفر صادق25246132022103019

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0الخارجياتادبيورود قادر عمران موسى25247132022401205

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبياحمد جالل موشر غانم25248152021006002

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0ثانوية الشهيد عون للبنينادبيحيدر جعفر ناجي حسين25249212021050007

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين خضير عباس دلي25250142021012029

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيحوراء عالء حسين هادي25251122022087021

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعداية المعراج للبناتادبيختام عبد علي عوسج25252102022113021

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيطه وهاب احمد نعمة25253112021042026

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبيغفران قاسم كريم جاسم25254142022085008

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيمحمد صافي مهدي حمندي25255212021272105

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية زينب للبناتادبياسراء سنيد راشد عطيه25256142022110008

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية البراق للبنينادبيعلي سنان يعكوب يوسف25257152021002110

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعبد هللا عدنان كيطان فياض25258142021028104

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية يافا للبناتادبيحوراء علي شنين عبود25259132022107036

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيابراهيم خضير ياس ابراهيم25260212021062001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية التقى للبناتادبيهدى باسم عبدالرزاق حسن25261112022071109

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية الفرح للبناتادبيساره صباح مسلم خطار25262142022125015

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية هيت للبناتادبيبلقيس اسماعيل خليل عبد الرحمن25263192022196007

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى جواد كاظم هدهود25264142021024292

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية يافا للبناتادبيوسن ميثاق علي حسين25265132022107161

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0ثانوية االعتماد للبناتادبيتبارك عباس لفته جاسم25266142022191014

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية عدن للبناتادبيآيه موفق غالم مرزه25267132022106012

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0ثانوية سومر للبناتادبيوفاء جمعة فاطس حطاب25268142022072120

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيحسين كاظم جبر شبيب25269142021174013

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمنتظر رزاق عطيه جاسم25270142021028212
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية الماثر للبناتادبياالء شنيشل مهاوي خنجر25271152022051011

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية العراقي للبنينادبياحمد ميثاق حاتم ماضي25272102021005008

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0ثانوية الندى للبناتادبيمنار بهجت واحد عبد25273142022302062

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية الحي المسائية للبنينادبياحمد كامل دعيس نعيس25274262021202001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي محمد عبد الرحمن بهار25275152021006083

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية الفوز للبناتادبيمريم علي هشام كاطع25276132022099039

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمرتضى يحيى احمد كاظم25277142021003131

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية السجى للبناتادبيرواء كاظم نصر كاظم25278112022138016

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية المناهل للبناتادبيايات سعد حميد محمود25279132022126005

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمصطفى محمد خير هللا محمد25280142021038151

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية الحكمة للبناتادبيمريم بشير محمد اصغر25281102022107036

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية فدك للبناتادبينجالء نصر محمد مهدي25282212022156036

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية التسامح للبناتادبيتبارك ماجد عبود نايف25283142022076024

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيصادق أياد كريم ناصر25284142021029038

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0ث ميسلون المسائية للبناتادبيريام تحرير وردي خلف25285142022220015

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية الناصرة للبناتادبيطيبه حسن كمر احمد25286142022133056

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية االعظمية للبنينادبيزيد سمير ابراهيم سلمان25287132021001041

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيحسين عبد الهادي فاضل محمد25288112021001015

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية اسوان المسائية للبناتادبيسنار سعد عواد مصلح25289102022221030

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي احمد جبار محسن25290152021007136

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية ام القرى للبناتادبيرحمة فريد فرحان يوسف25291142022079048

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيزهراء مهدي كوكز مظلوم25292142022146017

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمصطفى ابراهيم صغير زاير25293142021049091

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيعبد الوهاب محمد جاسم محمد25294142021210058

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0الخارجياتادبيفاطمه محمد موسى مهنا25295152022401103

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية التألف للبناتادبيزينب جميل نفس حريجه25296102022133034

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية الرباب للبناتادبيتبارك جاسم رحيم خضر25297122022125023

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبياحمد رائد حميد شدهان25298122021017005

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية البالد للبنينادبيمحمود قاسم نصيف جسام25299122021008024

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية تل السمر للبناتادبيوالء جمال شاكر محمود25300112022129036

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية الراشد االهلية للبنينادبياحمد عبد مطر جاسم25301192021119001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية االسراء المختلطةادبيشمس دريد سعدون جالب25302112022169003

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيلبنى رائد مجيد حميد25303112022089064

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية الحكمة للبناتادبيزينب شالل علي حسين25304102022107026

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية شمس العراق المختلطةادبيعلي احمد كاظم هراط25305102021152010
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية بغداد للبناتادبيشهد عباس عبد الموجود عبد السالم25306132022070050

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي محمد رسول جاسم25307132021017080

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبينور جاسم عبد محمد غانم25308142022095072

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيزهراء باسم هادي جدوع25309112022089031

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية الوركاء للبنينادبيمصطفى محمد كاظم خلف25310112021027108

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمنتظر احمد هاني سليم25311152021007261

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيكرار شعالن جوده جباره25312132021172016

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيمحمد احمد مجيد حميد25313112021189097

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد علي نور جالب25314152021007225

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيورود صالح ابراهيم علي25315122022096059

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبياحمد مهند ستار فنر25316122021044004

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيرنا حسن فاضل حمود25317142022095022

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية التعاون للبناتادبياديان محمد سعيد رشيد25318112022105002

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيدراك هزبر محمد حسين25319212021223013

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية الطاهره للبناتادبيوقار سعد مزهر شبيب25320112022098016

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية الخطيب للبنينادبيمسلم عقيل جلوب حسن25321122021034117

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية المهند للبنينادبيحسين حمود صالح محمد25322112021047007

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيرقيه علي عبد الحسين سعيد25323142022134033

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية القطيف للبنينادبيمرتضى راسم عبد مصيخ25324262021041052

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيضحى علي محمد عبد السادة25325112022089051

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيالحمزه مصطفى حميد عيسى25326112021059014

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبياحمد اكرم عناد خضير25327102021155002

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية البلديات للبنينادبيحسن عباس كاظم صالح25328142021037042

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيسجاد كريم جاسم محمد25329142021018040

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين ثعبان كاظم فندي25330262021015016

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية هيت للبناتادبيسبأ اسماعيل خليل عبد الرحمن25331192022196018

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية التاخي للبناتادبيمروه اسامه اسماعيل خماس25332142022081035

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0أعدادية الفاطميات للبناتادبينور جاسم محمد مهدي25333122022102093

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيمحمد سعد جواد كاظم25334112021033059

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيزين العابدين عباس عدنان سعيد25335122021003032

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية العراقي للبنينادبيمحمد خالد قاسم محمد25336102021005063

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمنتظر جبار كعيد بكتاش25337122021047175

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعباس حامد محمد محبس25338142021003075

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبياحمد طارق ابراهيم فلوك25339152021008011

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيطه حامد احمد صالح25340122021044044
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي حسين والي شويع25341132021012072

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0ثانوية دجلة العراق االهلية تركيا-سامسونادبيلجين جاالك عثمان محمد25342132022238007

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية سراجق المختلطةادبيعبد هللا رشيد هادي محمد25343212021248016

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيبنين رسول بكال عطيه25344142022115009

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيرهف حسن عبد الرضا عباس25345132022111042

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبينور محمد جبار حسين25346112022077048

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0ثانوية الخلود للبناتادبيشوق بشار محمد جعفر باقر25347122022093025

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية الدجيل للبناتادبياسماء محمد شامل اسماعيل25348182022236001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعبد هللا جالل خلف جابر25349142021019093

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0ثانوية حنين للبناتادبينور هاشم محمد حيدر25350132022104041

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد علي هاشم حمزة25351142021027121

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيمهند كمال بخيت هليل25352142021169047

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيزهراء حبيب كاطع يوسف25353132022100015

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينهى حسين عبد االله حيدر25354112022076113

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0ثانوية الخلود للبناتادبيهدى حسين علوان سجان25355122022093043

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسين قاسم عبد الحسن كاظم25356152021015042

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0ثانوية بابل للبناتادبيرقية صباح محمد زامل25357122022095014

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية النورين للبنينادبيعبد هللا قيس عبد هللا غليس25358142021004039

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحيدر جبار طالب داخل25359122021047051

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيغسان سالم الوس كبي25360122021044064

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبينبأ علي خشان سكر25361152022055073

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0ثانوية فدك للبناتادبيامنه جميل محسن جميل25362142022070009

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيعذراء اسماعيل باوي علي25363212022179046

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعلي شاكر محسن فارس25364142021030072

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيهبه صباح عبد الواحد عاصي25365152022045102

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية المهج للبناتادبيطيبه نعيم رحمان مطر25366142022102062

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيايه حيدر مطشر فرج25367152022045012

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية الكوثر للبناتادبيضحى رعد علي حسين25368262022083029

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية الفيحاء للبناتادبيفاطمة قصي اسماعيل عباس25369132022084025

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية المصطفى للبنينادبيالسجاد عبد القادر شرهان علي25370102021017006

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية الخنساء للبناتادبيشهد حسين علي نافع25371142022107025

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيحوراء عبد الحسين عبد يوسف25372152022080026

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية زبيدة للبناتادبيزهراء هاشم عباس سلمان25373112022108050

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية رفيدة للبناتادبيمريم عماد حمود علي25374112022106057

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمهند جاسم محمد كايم25375142021174095
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيفاطمه رياض علي عليوي25376102022220037

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية المعراج للبنينادبيعامر قاسم هالل خليل25377112021024020

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية التقى للبناتادبيزينب حامد باقر ناصر25378112022071053

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيابتهال شهيد شنين حضيري25379142022088001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيسجاد كريم محمد محيسن25380132021012049

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيزهراء اسماعيل مراد حسن25381152022054037

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيزينب هيثم فاضل عبد25382132022123020

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيهدى ياس خضير حمزة25383112022068073

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية االستقالل للبناتادبيطيبه نعيم سليم علي25384132022075021

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي مهدي علي عباس25385122021048088

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية الزهراء للبناتادبيفاطمة عصام صبيح محمد25386132022097027

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية الفكر للبناتادبيزهراء جميل حميد مامه خان25387152022056033

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسنين عالء شاكر منصور25388122021048023

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية الرشد للبناتادبيساره صالح جبر صالح25389132022109022

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيعلي محمود مجيد علي25390132021008099

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية االقصى للبنينادبيجواد كاظم شعالن فليح25391132021028006

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية النعيم للبناتادبيرياحين حميد دعير عبد الحسن25392142022073035

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيجعفر عمران حميد داود25393152021006012

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية الخبير للبنينادبيعباس خليف عباس جاسم25394112021007048

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية البشير للبنينادبيعمر اياد جميل احمد25395142021036071

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعلي عدنان ابراهيم قاسم25396152021017093

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزهراء جواد كاظم عبود25397152022049038

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية الهدى للبناتادبينرجس رحيم محسن جبر25398152022047097

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبينبأ قائد مهدي عياش25399112022077046

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية السياب للبنينادبيحيدر كامل علي حيدر25400112021028041

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0ثانوية السعادة للبناتادبيشهد عبد الجبار عطيه عبد السالم25401142022120026

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيحسين وسام صادق جمعه25402152021011021

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية االنتصار للبناتادبيزهراء نبيل سلمان حسن25403132022091047

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية بلدروز للبنينادبييحيى محمد نجم عبد الواحد25404212021007049

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيزينب محمود عبد الرحمن عبد الرزاق25405132022079024

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيزهراء علي منير شلش25406132022100019

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية الخطيب للبنينادبياحمد علي محمود علي25407122021034008

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية االبراهيمية للبنينادبيكاظم باهر بندر حمزة25408182021001039

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية البراق للبنينادبيسجاد زياره عبد الرضا عباس25409152021002065

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيبنين سليم جواد كاظم25410122022101008
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيطه عدي حسب هللا محمود25411212021014036

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيسجاد ابراهيم خليل مهدي25412142021211030

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية المسيب للبنينادبييحيى حامد عزيز شمران25413232021009119

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية االعظمية للبنينادبيأسامه محمود نشأت محمود25414132021001001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمحمد المصطفى عباس حنون غيالن25415152021005068

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية العامرية للبناتادبيدالل ليث علي سليمان25416102022118012

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية النصر للبناتادبيام البنين شاكر علي محمد25417122022112004

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيعلي المرتضى وعد حسن جبار25418112021200074

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0ثانوية الخنساء للبناتادبيروان ياسر شاكر محمود25419142022107015

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمصطفى كاظم جمعة جاسم25420152021011059

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية الزهور للبناتادبيحوراء هادي علي غالم25421142022080019

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0ثانوية الكندي للبنينادبيقتيبة خالد ناصر علي25422112021046018

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيعائشة جعفر مصطفى حامد25423102022094036

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيحسين سعد قاسم محمد25424142021026030

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0ثانوية الوركاء للبنينادبييوسف هادي احمد جاسم25425232021034055

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية الرواد للبنينادبيمصطفى سمير علي جاسم25426212021077165

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيامنيه باسم خزعل درويش25427152022054009

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيزينب عالء حسين جواد25428142022132007

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيحسين عزيز لطيف جار هللا25429122021003019

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية السجى للبناتادبينور حسين علي حسن25430112022138033

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيزهراء حسين ابراهيم حسن25431132022281028

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيسجاد سالم هنو جبر25432152021005037

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد457.0ث ميسلون المسائية للبناتادبيسبأ كريم وردي خلف25433142022220025

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد572.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيابراهيم محمد جفات ثويني25434232041010002

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد509.0ثانوية المتميزيناحيائيكرار علي فالمرز رمك25435132041016089

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمصطفى صادق ناير عناد25436152041007163

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد476.0ثانوية النور للبناتاحيائيساره مرتضى عمران جواد25437182042238023

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيعبد هللا سامي فاضل سرداح25438102041011047

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0ثانوية االمال للبناتاحيائيغفران عماد هاشم محمد25439142042108113

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد473.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيشروق عبد االمير سيد جاسم25440122042104027

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد471.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائينرمين عيدان جبر عوده25441132042281140

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيمحمد معمر طاهر محمد25442132041001087

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيثناء عبد الرزاق جياد عبد هللا25443112042221014

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيمريم كاظم عبد الحسن علي25444272042087133

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيغدير ساهر عبد الخالق حميد25445102042103031
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية المتميزيناحيائيعلي حيدر سلمان عبد علي25446112041010085

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيفاطمه قيس حسن زمان25447132042093103

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيكاظم محمد سعدي راضي25448132041023055

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيفاطمه نذير حميد حسين25449132042281119

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد460.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب نذير حميد حسين25450132042105032

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد459.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيمقتدى هاشم حميد علي25451142041017128

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائينعم نصر داود محمود25452112042077080

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيمحمد حميد عبد الرزاق محمد25453322041010064

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه عباس فاضل علي25454152042040109

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية السكري للبنيناحيائيبارق عقيل غازي عبد25455212041046003

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيآيات فؤاد خنجر عبود25456142042145004

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيدموع طارق قادر ولي25457152042054074

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية النهار للبناتاحيائيكحالء ماجد نعمه عباس25458112042127051

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية زينب للبناتاحيائيهدى سامي عباس غيالن25459142042110238

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيامنه محسن سفاح حالوب25460142042076012

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية المناهل للبناتاحيائينورا عباس أحمد عبد هللا25461132042126078

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائينور الهدى عباس كامل حسين25462212042100127

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد451.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي حمزه حسن وهيب25463142041019069

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيمريم مجيل حميد طخاخ25464152042051150

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية البشير للبنيناحيائيعلي عماد عواد كاظم25465142041036028

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيعبد الهادي رعد عبد االمير لطيف25466122041025048

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيرمضان جاسم سبكتر كاظم25467152041005050

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيأمنيه شهاب احمد ياسين25468102042120001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية البتول للبناتاحيائيتبارك حسين علي ويس25469112042072028

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيحسين محمد ابراهيم حمندي25470152041005036

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيفاطمة جبار راهي دخيل25471142042124049

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيحوراء فالح حسن علي25472132042086033

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائيسجى عدنان حسين عليوي25473142042121026

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيآيه حمزه علي حسين25474112042067005

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية بابل للبناتاحيائيتبارك حسام كريم عبود25475122042095010

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيدعاء حافظ مرسول حسن25476142042127011

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية دمشق للبنيناحيائياحمد نصير عدنان محمد25477112041021013

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية الماثر للبناتاحيائينرجس جمال محمد جمين25478152042051159

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم محمد25479152042058039

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائياماني غني عبد خليف25480222042162009
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمرتضى احمد غازي مانع25481152041011163

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية قباء للبنيناحيائيعلي باسم جاسم راضي25482152041010059

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائينرجس سرحان جويعد شيحان25483142042124062

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمسلم عقيل جمعة وجر25484152041009091

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائييوسف رحيم باتول ثويني25485152041007177

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية االمال للبناتاحيائيشروق اعجيل محمد ظنه25486142042108100

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيسارة طالب نزار علي25487152042054143

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيسارة محمد كاظم سلطان25488142042132067

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيايه رائد عبود منصور25489142042134018

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية بغداد للبناتاحيائينعم فاضل جواد راضي25490132042070233

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه علي يعقوب يوسف25491152042040111

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزينب عباس عاتي حسن25492152042054133

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسارة محمد ابراهيم عبد الجبار25493142042111144

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيشهد نعيم حسن جبر25494112042112065

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائيزينب زياد عبد الوهاب عباس25495132042075029

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد436.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعلي جواد كاظم حمزه25496142041023041

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيعلي حسين علي هويرف25497142041003067

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيعلي احمد محمد عبيد25498232041289031

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمحمد حميد محمد اسد25499132041031046

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية الرباب للبناتاحيائييقين جعفر عبد القادر موسى25500152042052063

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور ضياء خلف حمادي25501132042071145

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه ثائر عباس راضي25502132042094042

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد لطفي عبد هللا فاضل25503272041001026

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائينزار عباس فاضل علي25504102041009053

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيعباس رحيم خضير موزان25505222041033084

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد431.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيمهيمن ناظم لفتة جابر25506142041023083

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية النورين للبنيناحيائيصهيب يونس نصر هللا حمد25507142041004022

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائياميمه احمد ياسين حمادي25508132042100009

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيتقى موسى احمد محمد25509122042107059

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيطيبه صفاء داود سلمان25510102042083012

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد429.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيمنى قاسم عباس حسين25511142042143041

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيهدير علي حسن مونس25512152042056104

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية معصومة للبناتاحيائيفاطمة نزار عبد الرضا خضير25513142042113032

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيشمس مازن فالح جاسم25514132042073064

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيضحى جعفر الزم ابنيان25515142042093054
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيصفا رزاق زيدان تالي25516152042054172

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية العامرية للبنيناحيائياحمد ماجد دحام احمد25517102041020025

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنيناحيائيعلي حيدر ساجر حسون25518132041259023

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيفاطمه سالم حمزه خضير25519232042158015

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائياميره علي كامل رسول25520292042160031

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية المتميزيناحيائيايمن لؤي حسن جبار25521132041016017

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزينب محمد حسن بندر عطيه25522142042134096

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيورود عادل اكحيط عبود25523272042160419

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائياديان علي أمسلم حسن25524142042145016

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيالفت جمال بديوي رشيد25525102042108010

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحيدر عباس محيسن رداد25526142041028035

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجود كاظم هاشم عذير25527132042094027

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائياية حسن علي عبدال25528152042046026

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية قباء للبنيناحيائيحسين فيصل قاسم خليف25529152041010032

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية االندلس المسائية للبنيناحيائيمقدس حامد صالح عطيه25530132041256044

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية االقمار االهلية للبناتاحيائينور الهدى عزيز دحام سمير25531142042305016

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيمنار ياسر علي جبار25532112042109103

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر يحيى صاحب25533132042087007

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائينورس محمود علي ذويب25534142042143046

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب احمد حسين مجيعد25535142042110121

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيستار جابر شمخي جبر25536152041008019

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيهالة أسامه خضر احمد25537112042067159

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايه بالل علي جمعه25538102042115014

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمصطفى محسن ترف علي25539122041007148

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيساره عصام عبد الكريم عبد الرحمن25540112042075041

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيرؤى عثمان شهاب حمد25541212042165037

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه حيدر قحطان جودي25542142042111199

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيسرى خضر عباس حيدر25543142042105036

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيسيف علي عبد االمير عبد الحسين25544122041006015

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيزينه عالء حسين كاظم25545262042108065

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيعلي عباس عبد المهدي احمد25546262041202073

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينورا عطا هللا سلمان اليذ25547112042067156

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية النهروان للبنيناحيائيعباس شاكر حميد جاسم25548152041020029

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائياحمد صبري شميل فارس25549152041003003

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائييقين علي محمد بهيدل25550152042048190
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه فرحان حسن جاسم25551152042040113

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسين ماجد زكي محمد25552122041030047

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية هند للبناتاحيائيندى عبد االمير كاظم ذهب25553112042079070

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائينورا ضياء عبد الهادي عبطان25554112042149068

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيزهراء فريد اصغر علي25555102042223065

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية فدك للبناتاحيائيأمنه محمد جبار شويع25556142042070002

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد رياض خصاف عبد25557222041002295

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.5ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيغاده محمود عدنان عبد الجبار25558142042129047

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيضحى صباح نعمه علي25559142042109047

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية االخالص للبناتاحيائياسراء قاسم كاظم قاسم25560112042112005

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية البيان للبناتاحيائيكوثر محمد راضي ابراهيم25561102042096062

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيلينه والء محمد حسن عبد االمير25562132042080052

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0إعدادية المروج للبنيناحيائيطيف عادل عبد الرزاق احمد25563142041013048

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيهندي حاجم هندي احمد25564142041048123

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسين باسم عبد الرضا فرهود25565142041017031

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيلمى مراد كاظم محمد25566142042134138

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيفاطمه علي لفته شالكه25567132042077031

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية النور للبنيناحيائياحمد فيصل حمزه ناصر25568122041026014

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية الزوراء للبنيناحيائيمحمد مهدي كاظم محمد25569142041001028

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيزهير احمد حسن جاسم25570262041049013

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية القناة للبناتاحيائيزهراء حيدر باقر حسن25571132042072036

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيامير ابراهيم هاشم محمد25572142041003010

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيزينه حسين طواله عويد25573162042235010

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الفرح للبناتاحيائينور احسان محمد محمد حسن25574142042125053

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية التقى للبناتاحيائيآية رائد فاضل محمد25575112042071004

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمهيمن جبار زيدان علي25576142041012042

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيمنار عامر عدنان حسوبي25577102042090101

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيعبد هللا محمد عرام الزم25578132041017036

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيزينه حسام جبر سعدون25579112042217037

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية البراق للبنيناحيائيطارق خالد جعفر عبد25580152041002020

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمة محمد كريم طاهر25581152042046177

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيفاطمه ابراهيم محمد ابراهيم25582132042100088

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيحنين صالح احمد خميس25583112042133020

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائيريان رائد محمد خورشيد25584212042176021

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحسن حسين مطشر عرمان25585152041071069
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيسميه عدي عزام ممدوح25586142042103036

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيمسك ثامر لفته ثامر25587122042117039

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيبلسم محمد عبد علوان25588102042118016

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيايه عباس محسن عبد الحسن25589142042220016

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنيناحيائيكرار مجيد سلمان عودة25590132041025034

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيخديجة حمزة صفاري كاظم25591142042224032

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائياسيل علي حسين حمزة25592122042230009

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائياحمد منعم ضعن صالح25593132041041002

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيريهام رضا احمد محمد25594132042091056

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيصفا جبار حسن مرهج25595142042224092

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية اور المختلطةاحيائيمحمد حذيفه كاظم احمد25596212041211011

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيايه رياض كاظم حسين25597132042100012

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيحسنين طالب جاسم نعمة25598102041029013

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائينور الهدى حامد مجيد علي حسن25599122042136089

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيعلي عادل عبد علي غافل25600122041032049

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمصطفى ثائر كامل حسن25601102041019145

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين حيدر علوان خيون25602122041007027

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائياريج يونس حسين فياض25603102042090006

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيكاظم فراس علي غازي25604152041013066

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية التضحية للبناتاحيائيمريم حيدر حسين علي25605122042091029

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد االمير محمد كاظم محمد جواد25606142041022044

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيامجد باسم عذاب جساب25607112041009005

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيعلي حسن علي خيري25608112041006040

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء نائل كاظم حسن25609152042040073

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيتماره ثائر ثامر كاظم25610142042225065

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيزين العابدين درع عبد علوان سلمان25611122041030065

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيرند طارق محمد جاسم25612142042087010

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية عدن للبناتاحيائيضحى شاكر حميد عبود25613132042106044

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيزهراء مثنى ابراهيم خلف25614212042095027

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيتبارك صادق جبار عباس25615142042225055

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيرحمة فيصل شامي منشد25616152042048059

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد420.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي ماجد حامد حسين25617142041021097

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد فارس جسام نصير25618192041009284

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية ارض الحضارات االهلية للبنيناحيائيسيف حيدر منير هادي25619142041172003

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينور طارق رجب حمود25620182042242164
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيعبير حمزه محمود دريدح25621102042099024

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد420.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيسجاد خالد جبار باشا25622142041009037

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنيناحيائيعبد الرزاق واثق عبد الرزاق ناموس25623132041025016

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحمزة عدي عدنان ابراهيم25624212041002051

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية المسرة للبناتاحيائياديان خالد عجالن خلف25625152042041002

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفاطمة احمد سحاب احمد25626102042115100

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيامتنان عمار مزهر محسن25627132042117018

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن فليح حسن25628142041170047

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيامين الحسين محمد عبد الرسول عبد الرزاق25629102041028039

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء عالوي خليف مهيهي25630262042104081

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيالنه جبار اطراد عكاب25631142042078080

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمحسن هشام مجيد هالل25632132041031044

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينرجس عبد الحسين لفته خريبط25633152042046230

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء قاسم جبر حاشي25634142042140064

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه حسن فارس عزال25635142042080054

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائياسراء احمد عبد هللا ويس25636112042074003

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيزهراء حمزه طالب عباس25637112042066027

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيطيبه وسام علي شبيب25638142042140097

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية رقية للبناتاحيائيالباب عدي قيس علي25639112042069004

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيجالل هشام جالل محمد علي25640142041021030

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية يافا للبناتاحيائيسجى طه خليل عياش25641132042107085

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية العزة للبناتاحيائيزهراء رائد علي جواد25642122042118028

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيطيبه حسين ياسين جاسم25643152042050085

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية القدس للبنيناحيائيعبد الرحمن راكان مهدي صالح25644102041014038

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيهبه معمر نجاح حسين25645132042073108

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائياساور ضياء عبيد مرزوك25646262042126002

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيكاظم قاسم جابر حسين25647222041096042

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيديار محمد حسين محمد25648142042079027

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيالهدى رياض مجيد رشيد25649132042091005

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيداليا أنور ثامر عداي25650112042067041

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيعمار حيدر عبد الحسن كاظم25651132041002065

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمنذر نعمان منديل عبد الحسين25652252041014170

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيامير جاسم عبد هللا مطر25653152041011018

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية وهران للبناتاحيائيمالك وحيد سلمان عمران25654112042115033

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيابراهيم ياسين منعم جاسم25655142041011003
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيبراء محمد خضير حمودي25656122042020019

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعداية الهدى للبناتاحيائيمسره عدنان حسين علي25657142042077061

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية فدك للبناتاحيائيمريم حسين حسن عواد25658142042070119

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيربى محمد حميد فهد25659132042096014

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيساره عبد الجبار عبد هللا زيدان25660112042114056

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمهدي حيدر مهدي ميثم25661122041013050

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيايه فارس موسى عبد السيد25662112042075010

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيحسين علي عبد جوده25663142041026021

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيمروة عبد الستار ربيع سالم25664102042118105

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية حماة للبناتاحيائيورده مشتاق خليل سالم25665112042084219

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائياحمد عماد فرحان شرقي25666192041065004

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيريم وليد جاسم عواد25667102042090049

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيحسن حافظ غضبان ابراهيم25668132041005014

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيهاجر صايل شهاب حمد25669122042080046

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيامل عبد منصور علي25670132042079004

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي حسين مظلوم عباس25671252041205125

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيمريم خميس منجل جاسم25672142042067116

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيعلي فليح ناظم جواد25673112041200053

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية بابل للبناتاحيائيساره مثنى كاتب حطاب25674122042095023

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية التكامل األهلية للبنيناحيائيمرتضى أحمد ياسين علي25675122041038011

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيبان بهنان قرياقوس بهنام25676142042112013

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيزينب محمود مهدي حسين25677132042096028

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيحوراء حيدر جميل عبود25678122042094080

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية قباء للبنيناحيائيحسين علي محمد حسن25679152041010031

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيقدوس عبد الجبار محمد علي25680132041005046

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيتبارك عقيل حنون مناتي25681152042048028

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيتقى عمار عباس عالوي25682112042105031

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمحمد سعدي ناهي عناد25683232041292032

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية السجى للبناتاحيائينور الهدى سلمان شريف نايف25684112042138030

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيبشير نزار عبد االله حسن25685132041012024

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الفارابي للبنيناحيائيمصطفى احمد حنون غانم25686112041002045

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيبنين حميد العيبي عجد25687152042048020

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيهديل حامد حمزه شالل25688112042086083

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيشهالء رزاق راضي احذيه25689142042196064

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيهبه محسن مالك محسن25690232042159040
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي عقيل كاظم محمد25691122041031120

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيطارق زياد كروم ياس25692102041002074

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيكرار غانم جبار عبد25693112041020071

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيبراء حسن موسى حسين25694152042054031

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيسجاد حمود خبار خابط25695142041049033

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية فدك للبناتاحيائيفاطمه حيدر علي فليح25696142042070103

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيعلي جاسم موسى عصاد25697152041015064

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائينبا فراس عناد فحيمي25698122042101039

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم محمد صبر ياس25699122042105154

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائييوسف عماد جدوع حسين25700142041026062

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد417.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرغد مازن منهاج عبد الحميد25701122042109044

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية عدن للبناتاحيائيمفاز زيد هادي محمد25702132042106064

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الغدير األهلية للبنيناحيائيحسن هادي سامي رحيم25703152041019005

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيبنين محمد حسين خير هللا25704152042041015

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد عمار زيد جواد25705102041020157

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد417.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمذري عطا محمد عطيه25706142041019102

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية حماة للبناتاحيائيشهد حاتم فخري مصلح25707112042084122

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد سليمان خالد حمدان25708192041125031

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينور حسين موسى غانم25709152042080343

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمحمد عبد الزهره غضبان حسين25710152041006110

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيفرح حامد عبد محمد25711112042067112

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد االمين عبد الواحد عبد الرسول عبد الزهره25712222041033127

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية البيان للبناتاحيائيزينب فليح ناصر فرج هللا25713102042096041

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيزينب اكرم رحيم سلمان25714142042098007

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيوسن حسن محمد سعيد25715152042080369

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية النضال للبناتاحيائيفرح فاروق مالك عبد25716102042102034

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيبتول كريم حسين عبد25717142042149007

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيفاطمه مهدي هاشم عيسى25718142042087026

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينبأ باسم سامي نافع25719112042067143

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيغدير حسن شغاتي مفتن25720112042105100

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيعلي محمد محسن علي25721112041020064

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيكرار حيدر كريم حسين25722142041208165

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيأيثار مؤيد محسن طاهر25723152042046008

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية جرير للبناتاحيائيتبارك باسم نوري غني25724122042089014

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيُجلنار احمد عبد الحسين عبد الحسن25725112042077021

صفحة ٧٣٥ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيحنين ليث حميد محمد علي25726132042098036

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينسمه هادي صالح صدام25727132042118263

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد مثنى عبد علي حمزه25728212041003153

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزينب احمد علي جواد25729142042134090

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى نوري سعدي علوان25730142041016128

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيامنه فالح عبد الهادي مصلح25731142042067018

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم خالد محمد سعد25732112042074068

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيمريم حامد جاسم خلف25733102042086077

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيمريم اسماعيل مهدي فلحي25734142042139031

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية الفرات االهلية للبنيناحيائيعمر احنف فاضل عباس25735112041041009

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيحسين هاني جاسم محمد25736212041223016

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسرى سعد علي حسون25737322042030028

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنيناحيائيمحمد علي نعيمه منشد25738222041060019

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية المتميزيناحيائيعبد الوهاب رعد علي داود25739132041016062

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيايات عبدهللا خلف حمادي25740192042189019

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيسالم حنين عبد الحسين فراك25741222041307065

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيالحسن باسم محمد مزبان25742142041202010

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمصطفى وليد عبد الحسين عبد25743152041007167

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزينب سليم عيسى ناصر25744132042122018

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية بلد للبناتاحيائيمياسه محمد محسن علي25745182042176182

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيعزيز حامد جواد محمد رضا25746272041027044

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيمريم عبد الرحمن فهد احمد25747102042110097

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه قاسم كصاد علوان25748122042100044

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيايه كامل عبد داود25749142042079015

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيفاطمه حاتم مهدي حسين25750232042079049

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيسجى احمد عبد الستار علي25751142042079053

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية حطين للبناتاحيائيشهد علي قاسم علي25752132042103038

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيرند رعد محمود حسن25753132042091051

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه سالم غانم ماهود25754142042136049

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيمديحة سعدون جودة كاظم25755112042218069

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية بروانة للبنيناحيائيسلطان جمال بحص رميالن25756192041067012

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيمحمد عالء غازي عباس25757262041049034

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيهاجر زياد طارق ابراهيم25758112042091060

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد415.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين محمد اياد عبد الجليل25759142041022028

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيسجى علي سلوم كاظم25760112042103049
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيايات خميس نايف ابراهيم25761102042221015

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائينمارق عبد الرسول حسن عيسى25762232042095081

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيزهراء غسان ابراهيم مطلك25763142042124027

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيطيبة كاتب محمد مطر25764102042141037

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيحيدر أياد حميد حيوت25765102041043024

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيانفال عالء رحمن طربوش25766142042111026

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيانمار تاجر محمد احمد25767122041020025

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمصطفى عيسى عبد شندي25768152041071392

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد415.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةاحيائيمصطفى محمد علي كويت25769112041180003

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيتبارك حيدر حمود باقر25770132042080008

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيعذراء علي عزيز فرج25771112042064059

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيحوراء عامر جبار كيالن25772132042086031

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد415.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمرتضى جمال عبد الحسين عيسى25773142041022091

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء سعدي مهدي جواد25774152042048082

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيهاجر حسن عواد حسن25775122042094286

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين رعد سلمان مكطوف25776142041016024

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية النور االهلية للبناتاحيائينور محمد رشيد جاسم25777112042123008

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيأمير ثامر عبيد محمد25778102041019026

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشهد زياد خلف زوير25779142042140093

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية المركزية للبناتاحيائينبأ كيالن زكي احمد25780132042119040

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيمنتظر رائد حسين عبد علي25781112041204074

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيعبد هللا هادي محسن سعيد25782132041252078

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيجنات حيدر طالب عبود25783122042086009

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيندى عماد بنيان آدم25784142042137045

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينور صالح غالم خورشيد25785152042047142

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيحفصه احمد نامس محمد25786142042137011

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيابراهيم عدنان عبد هللا أحمد25787112041004002

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزهراء احمد زيد مهدي25788152042058036

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيسبأ عباس فاضل عباس25789132042126037

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيطيبه محمود فتاح جميل25790122042230103

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيرند كريم كاظم قاسم25791262042251021

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينبأ رعد زمام محسن25792142042080073

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائينبا محمد حنون راضي25793122042122035

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيشكران عبد هللا قاسم حسن25794142042145176

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيتبارك علي مظهر مسرهد25795142042073037
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيايه صفاء مجول فيصل25796102042137016

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية الربيع للبناتاحيائينور حسن علي جاسم25797122042081016

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيايه ليث عبد االله كامل25798102042078025

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0إعدادية المروج للبنيناحيائيسجاد وليد عطا شنشول25799142041013044

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائييوسف سعد موسى حسين25800122041201092

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائياحمد حسين علوان منحوش25801222041039005

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمرتضى سعد صحيب منشد25802122041007136

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيبالل محمود خلف حمادي25803122041022028

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيطيبه حامد هندي دراج25804152042047162

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيحسن مناضل حسن عاشور25805132041031011

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيسجا كريم عبد هللا راضي25806152042050073

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيحسن المجتبى حسين حسن درب25807112041020018

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيسجى رحيم طاهر عذار25808152042044113

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية يافا للبناتاحيائينور الهدى احمد عباس لفته25809132042107141

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية النصر للبناتاحيائيديانا منقذ وهاب عبد الواحد25810122042112065

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيسجاد كطان رخيص غافل25811152041071160

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0الخارجيوناحيائيعلي عادل كاظم يونس25812142041400056

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيدعاء نادر وحيد عجاج25813112042108035

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية العراقي للبنيناحيائيعبد هللا محمود نظير محمد25814102041005017

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيسنار مدين عويد عبد هللا25815232042095057

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيساره مازن عبدالجبار عزيز25816192042246063

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد فوزي فياض عويد25817192041009287

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيابراهيم احمد جبار فليح25818132041005001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيمحمد هاشم سعدون طاهر25819142041050038

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيهاجر محمود كامل صالح25820102042097062

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيابراهيم يحيى كاظم هدالن25821102041205005

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيامنيات حميد جاسم حمدي25822142042194012

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائياسيا لؤي علي حسين25823102042094005

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسرى سالم رومي سبهان25824132042105036

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيداليا سامي سعدون عبد الرزاق25825212042117016

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيعلي غسان طالب حامد25826142041165029

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمنى قحطان صبار عباس25827112042068081

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيجواد ميثاق عباس وهيب25828212041270012

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية المثنى للبنيناحيائييوسف وسام خضر محمد رحيم25829102041022102

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيمحمد سالم سعدون بدن25830142041064036
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيعلي محمد صادق صباح ابراهيم25831132041023050

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الماثر للبناتاحيائينرجس صبيح عبد الزهره جادر25832152042051160

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي عالء صيوان عبد هللا25833102041026175

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيندى حمزه اسماعيل كريم25834152042054278

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيحسين سعد فليح حسن25835122041032014

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيايه عبد االمير حسن عبد االمير25836122042121003

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي جليل فالح محسن25837142041022055

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيإبراهيم عبد الوهاب فاضل جاسم25838132041001002

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيمنتظر احمد مزعل علي25839132041017055

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيمهند معمر حسان جواد25840112041012061

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية جرير للبناتاحيائيهدير فؤاد كاظم عبد علي25841122042089102

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيصادق علي عبد الحسين داود25842132041023038

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيزينب عبد االمير جبر مطر25843132042281080

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيسجى كريم خلف سعيد25844112042103050

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيمصطفى مشتاق طالب حسن25845102041016057

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيياسمين قاسم عباس حميد25846232042157057

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية العزة للبناتاحيائيفاطمه طالب خبار خابط25847122042118054

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيمريم حيدر عيدان غانم25848142042138037

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد علي25849142042224051

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية بابل للبناتاحيائيحوراء اسامه فاروق ناجي25850122042095013

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيصادق فالح لفته كزار25851142041023028

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية البسملة للبناتاحيائينواره عماد محمد عبد25852112042135030

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيعبد هللا علي حسين محمد25853212041223027

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيزينب علي مظلوم مكي25854142042076081

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيمحمد نزار محمد حمزة25855112041020086

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيسبأ نبيل عبد اللطيف حمودي25856112042149032

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعبد الستار عدنان ستار عبد الرزاق25857142041023036

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيحسن طه محمود مهدي25858212041054035

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه عالء حسن ياسين25859132042070038

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية السويس للبنيناحيائيابراهيم محمد مهدي حسن25860132041006002

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية هند للبناتاحيائيزمن محمد قاسم محمد25861112042079034

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعبد هللا عبد الكريم مهدي كاظم25862232041017087

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية النوارس للبنيناحيائيعباس عوده رحيمه مري25863132041027009

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيشهاب احمد غائب حردان25864192041011053

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد حسين تايه فاضل25865142041016098
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائييقين سعد جعيب عالوي25866152042049104

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيصابرين عباس حسن شبيب25867122042107150

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد الوهاب سعد كاطع موسى25868112041005072

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائيطه عمار صافي عبد25869192041103026

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيعبد الرحمن ثامر عبد عزيز25870212041244013

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائياحمد كاظم عبد الحسن علي25871152041003005

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب خالد محمد نوري25872212042190025

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية االفكار للبناتاحيائيزينب عالء طه عسل25873132042120007

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الكريم تركي هندي25874142041170037

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيمحمد نوح نصيف جاسم25875212041018026

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية فدك للبناتاحيائيحنين أحمد عباس فاضل25876142042070030

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائياسراء مهدي خليف عطيه25877142042121004

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيزهراء فاضل ناصر خلف25878142042087013

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيغفران عادل عبد الكاظم سلمان25879142042074108

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيحسين حيدر عبد علي علوان25880142041169010

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيعلي عادل نعمة خضير25881142041017073

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيغصون عادل محمد ابراهيم25882182042236095

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيعفره محمد محسن مدلول25883192042246084

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيتبارك حسين جهان بخش جوامير25884132042116005

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمد داغر عباس25885122042231077

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائياحمد حسين عوده سند25886122041020009

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيايناس قاسم محمد علوان25887112042106015

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيشهالء طه جلوب فاضل25888102042095050

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيياسر عمار عدنان عباس25889102041013167

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيروان امين محمد حاتم25890122042114030

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم جوحي خلف25891152041071302

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيتمارة عادل عبد الوهاب كاظم25892132042112010

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحيدر اياد رحيم غضبان25893102041013048

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيسرمد محمد حسون سعيد25894212041272117

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية سومر للبناتاحيائيضحى جبار مطر سالم25895142042072082

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيحسن هادي خليل بلهان25896142041174012

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية النهروان للبنيناحيائيجعفر حسين حميد كاطع25897152041020010

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيشيماء فالح عذيب مدك25898152042051126

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائياحمد خليل عبد اللطيف عبد العزيز25899212041020002

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0إعدادية المروج للبنيناحيائياحمد باسم محمد بحر25900142041013003
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد حيدر صادق فاضل25901212041004007

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية االمين للبنيناحيائيعلي غسان كاظم حسون25902102041018013

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية حماة للبناتاحيائيزينب حمود سليم سهيل25903112042084095

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيشدن حيدر حنون سعيد25904102042097040

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائينور خالد محمد صبري25905112042116042

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية زينب للبناتاحيائيطيبة مجيد فرحان خيطان25906142042110169

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيرامي سالم عبد الرحمن رستم خان25907322041004020

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية يافا للبناتاحيائيسجى محمود العيبي عباس25908132042107086

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد كاظم عبد الصاحب عزيز25909132041250004

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية المناهل للبناتاحيائينور الهدى صباح حسون جخيور25910132042126076

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم بالل خالد ناجي25911112042073078

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية النور للبنيناحيائيعلي حسين جاسم حسين25912122041026098

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيمنار ماجد حميد عطيه25913142042086060

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية السويس للبنيناحيائيمحمد قيس عبد الرزاق مهدي25914132041006052

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيهاله طالب عبد علي ضيف25915142042076157

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيجعفر محمد احمد ابريهي25916112041026036

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيايه مصطفى صاحب علي25917132042097008

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيعلي محمد علي عمران25918232041027035

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيجنان رعد علي محمد25919112042121022

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيخديجه عزيز عبيد بداي25920222042204066

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا عماد عزيز مجبل25921312041024087

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية بغداد األهلية للبنيناحيائيباقر عبد الصاحب موسى حمدان25922152041023002

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائيعمار كريم شنشول شذر25923112041008028

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيامنة ثامر محمد كريم25924142042193007

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيطيبه جواد كاظم حسن25925142042111172

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمة احمد عبد الزهره علي25926152042046167

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيشروق ضرغام عبد االئمه حاتم25927122042087047

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيضرغام واثق زيد عبد25928142041203095

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيزينب حقي اسماعيل كمر25929122042102036

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية زينب للبناتاحيائيدعاء حميد جوده صافي25930142042110072

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيحيدر مجبل عباس حسن25931132041004019

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين عبد هللا شنيشل خزيم25932142041016027

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيرقيه محمد رضا محمد علي25933122042136026

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي تحسين علي جاسم25934122041007085

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الخلد المختلطةاحيائيعلي حسن موسى سمير25935222041245026
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيعلي ظاهر عبد العزيز طاهر25936212041274034

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر فاضل خلف فتين25937132041010127

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيمحمد حيدر مهنا ايدام25938212041042029

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية العزة للبناتاحيائيرسل نصر جبار شاكر25939112042060010

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيمهيمن نافل ياس اسماعيل25940102041016060

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية االجيال االهلية للبنيناحيائياحمد حسن حسين عبد25941212041045002

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيزينب عدنان عبود علي25942142042124038

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيرؤى فراس ياس خضير25943212042137059

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيبتول سامي مشكور كركور25944112042112013

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيسمر علي حمود رحيمة25945142042074087

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيمحمد رائد مهدي موسى25946122041002030

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية فدك للبناتاحيائيتبارك سالم حلول جرو25947142042070024

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيباقر خلف حميد عبد الحسين25948282041151042

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه حسين شمس شاطي25949132042080045

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيزينب حسن عبد العالي طاهر25950222042125058

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمنتظر علي كريم محسن25951152041071408

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيآيه ياس خضير جاسم25952132042086004

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيتاج الدين امجد كامل عباس25953182041002027

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيزينب عامر شحاذه علي25954132042133023

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية بلد للبناتاحيائيسكينة اسماعيل مرزوق هوير25955182042176126

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0الثانوية المعينية للبنيناحيائيعلي احمد حامد محيبس25956112041022008

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيهديل محمد عبد الرضا كاظم25957112042112120

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيزهراء كامل حمزة محمد25958142042224060

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية األمل للبناتاحيائيرقيه ستار خزعل عبد هللا25959112042065063

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسنين رضا عزيز جواد25960122041007022

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيعلي حسين ابراهيم مصطفى25961132041017038

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية فدك للبناتاحيائيآيه جليل عبد الحسين لفته25962142042070015

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد رياض فاضل رضا25963132041030077

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية نون والقلم األهلية للبناتاحيائياية ماجد سلمان محمد25964112042097001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيحسين عالء كريم جاسم25965142041042011

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية حماة للبناتاحيائيالرا مسعود جميل خزعل25966112042084166

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيتقي محمود مكي مهدي25967132041023016

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية حماة للبناتاحيائيفاطمه سمير احمد عبود25968112042084161

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيبهنام قصي يوسف خاجو25969142041170014

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه رحيم كاظم شويطي25970132042086083
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد مهدي جاسم25971102042137077

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية عنه المسائية للبنيناحيائيعبد هللا عبد الحميد رحومي مهيدي25972192041366010

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الفرات االهلية للبنيناحيائيمحمد حقي اسماعيل خضير25973112041041012

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية زينب للبناتاحيائيطيبه عادل مجيد لفته25974142042110172

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقيسجاد كاظم حسين مهدي25975212051278025

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية النجاة للبناتتطبيقيحوراء مهدي جمعه راضي25976152052042013

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيمختار اسعد جاسم غياض25977142051169046

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيبنين عقيل جاسم محمد25978282052061004

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنينتطبيقيحسن عبد االمير فتين مريهج25979142051171004

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد فارس25980102051017069

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيمصطفى غسان محمد جاسم25981132051018030

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية االسكندرية للبناتتطبيقيسرى صباح عبد داود25982232052094013

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية صادق شريف للبنينتطبيقياحمد سالم بالسم احمد25983212051088001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الشنافية المسائية للبنينتطبيقيهادي كردي عبد الواحد ديوان25984242051205011

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيياسين غازي عفات فرحان25985192051020099

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيايه حسين صالح مهدي25986102052110013

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيمحمد رياض سامي عبد الرزاق25987192051009067

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيزهراء سعد علي حسون25988142052133018

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيايات كريم ارشيج جياد25989132052094002

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيزينه هيثم ياسين احمد25990132052079016

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية االندلس المسائية للبنينتطبيقيمصطفى احمد عبد الكريم حمودي25991132051256039

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية الثائر للبنينتطبيقيطارق غنام محمد منصور25992122051011018

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية األوفياء للبنينتطبيقيعماد الدين عبد الرزاق حميد كريمان25993192051078030

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية عدن للبناتتطبيقيشهد حيدر كاظم ياسين25994132052106022

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد400.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيجعفر الصادق علي حسين عالوي25995142051017012

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم عباس هزاع25996222051072026

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقيايمن فالح غالم حسن25997202051002012

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيحسين علي سهر فرج25998152051018015

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيعلي فؤاد عباس مالكي25999112051008043

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيكرار احمد خضير عباس26000152051015045

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية منار العلم االهلية للبنينتطبيقيامين عماد عبد الرسول مهدي26001122051051001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيقصي محمد عبد هللا مشكور26002152051008057

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيايات محسن كريم محمد26003152052040003

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيشيماء محمد طاهر هاشم26004142052145046

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيعلي فالح مهدي حسون26005162051007072
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد علي حمودي ابراهيم26006122051030138

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحسين سالم سالم حسين26007132051012034

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد399.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحيدر علي بخيت جناح26008142051012020

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد398.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيرقيه عباس تركي شمران26009122052102011

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحيدره هاشم حسن بربوت26010132051017025

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيمحمد مصطفى حاتم خلف26011142051029044

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد398.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيفراس فائق حسن جسام26012142051012037

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمحمد سعدون محمد سعدون26013162051355250

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد398.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر منير إبراهيم عباس26014132051010030

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقياسعد علي نعمه علي26015162051011007

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيمنتظر رحيم ابراهيم عبد26016142051008057

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيعلي محمد عمر صبحي26017142051042031

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد398.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعلي محمد سلمان سعد26018142051017062

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيكامل مالك رشك بردي26019132051012093

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقيمصطفى موفق جاسم حسن26020142051173032

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية حطين للبناتتطبيقيحوراء محمد حسن جبر26021132052103016

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد398.0الخارجيونتطبيقيامير صالح حسن جاسم26022132051400018

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيباقر صالح حسن رسن26023142051008007

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية المآثر للبناتتطبيقينور الهدى هشام زيدان هاشم26024162052455024

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي شاكر داود سلمان26025152051001060

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيامير عامر رجب قاسم26026122051002009

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيعلي تحسين علي كاطع26027142051036041

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيابراهيم ضياء عبد الوهاب ابراهيم26028112051004001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيصالح عمر علي حماد26029142051027041

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيياسر عامر مجيد حمزه26030112051020085

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيمحمد طه جعفر صادق26031112051016103

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعبد الرزاق سامي عبد الوهاب مالك26032102051016036

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيغدير حسن عكله حنون26033152052040031

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد396.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيحسن كاظم مهدي صكر26034142051009019

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقياسماء عبد الستار سلمان صكبان26035122052094004

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقياحمد محمود شاكر كنوش26036112051201008

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيعثمان عبد الباسط عبد الكريم عبد الوهاب26037112051016081

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيسجاد عدنان رمضان نور26038152051011051

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقيسجى عيسى موسى حمد هللا26039152052080040

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيناصر رعد ياسين محمود26040102051015079
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمود ضاحي26041142051182052

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيمينا ثابت محمود نجم26042142052145068

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيحسين فاضل حسين محمد26043132051008010

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيسيف سعد جلوب عاتي26044102051044007

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيغدير عبد المحسن عناد هاشم26045132052118055

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيبنين رحيم هاشم تركي26046152052047007

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعبد القادر عبد الخالق نايف عبد اللطيف26047192051019044

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيسماء ازاد محمود شوكت توفيق26048102052091019

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد395.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيسجاد سعيد جبر لفته26049142051018053

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقيمصطفى خليل محسن جاسم26050112051200154

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيعلي صفاء جواد عبود26051162051371168

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية بغداد األهلية للبنينتطبيقيفارس عبد الستار جبار لطيف26052112051030005

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية بغداد المسائية للبنينتطبيقيعلي اركان محمد مظلوم26053142051208019

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيمنتصر فارس عبد هللا امين26054102051016078

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحيدر علي حسن ذهب26055152051001029

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحسين حيدر محمد مهدي26056122051030034

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الفداء للبناتتطبيقيمروه محمد عباس حمود26057142052100027

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد ماجد جابر26058132051250053

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيمحمد علي عباس يوسف26059132051014032

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزهراء عبد االمير احمد حمزة26060162052167016

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيرقيه وليد حمادي علوان26061102052102006

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيمحمد منير عبد عوده26062172051027069

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد395.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمنتظر سامي هادي نايف26063142051012051

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيعبد االله انور ثامر عداي26064112051016053

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد394.7االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد الخالق حامد بدر منصور26065132051010043

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيضحى جاسم سوادي سابط26066132052118050

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيياسر عمار صالح حسين26067152051017056

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقيبلسم قاسم عبد الباري طاهر26068102052128001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعماد ستار محمد محل26069192051020059

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية االمين للبنينتطبيقياسامة تيسير هاشم ظاهر26070312051009008

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيحمزة امجد حمدان لطيف26071102051014032

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد394.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمنتظر عبد المحسن عبود منصور26072142051022099

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيريهام عبد هللا صالح كاظم26073112052083004

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعبيده مؤيد ذياب احمد26074102051017050

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية االميرات االهلية للبناتتطبيقينوران خالد محمد عبد هللا26075142052300004
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيحسين عمار ثجيل هاشم26076152051008023

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيمحمد احمد نصرت جمال26077102051033025

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحسين علي حسين علي26078112051049036

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد393.0الخارجياتتطبيقيمريم كريم سلمان احنوف26079132052401035

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية صنعاء للبنينتطبيقيعلي جواد عبد الكاظم اشكح26080232051011012

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية التقى للبناتتطبيقياساور علي عبد محسن يوسف26081112052071001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيحسن فؤاد حمزه حبيب26082112051041008

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الناصر احمد ناصر26083102051063011

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد393.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمصطفى عبد الرزاق وهيب داود26084142051015059

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية النظامية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد حسين26085142051002019

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسن محسن عبد هللا حسن26086162051010021

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيحيدر كريم باكيت عايز26087152051018021

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيعلي تحسين عبد الواحد عبد الهادي26088162051491032

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيميثم طلعت رحمن فرحان26089272051152072

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقيسلوان محمد عباس علي26090142051182029

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقيمحمود عماد خلف عبد الرحمن26091132051252099

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي يوسف كريم حسين26092132051017046

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيالمرتضى جواد كاظم زبن26093152051010008

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيحسين قاسم خضير عباس26094112051006042

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقيمرتضى سلمان سلطان مطلب26095132051252101

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتتطبيقيامل ستار منعثر كولي26096102052136002

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد392.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيأحمد عالء قيس عليوي26097142051016008

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقيبنين باسم سفاح محمد26098262052111002

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيحيدر كريم سالم سعيد26099152051008031

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتتطبيقيافنان هيثم عبد االمير محمود26100142052117001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعبد الرحيم عمار عبد الهادي نجم26101132051029036

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيمعصومه محسن منذر عبد هللا26102132052111046

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد392.0الخارجياتتطبيقيفاطمه علي احمد مريوش26103142052401036

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتتطبيقياسراء محمود ذياب صكب26104122052230003

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيامنه داود سلمان حميد26105112052110003

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية حطين للبناتتطبيقيامنه خالد جبر جباره26106132052103005

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيايوان خوشابا سوالقه شليمون26107112051021026

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعمر حسين هادي صالح26108112051034013

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيعلي جاسم حسن هادي26109122051032050

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيايات عقيل عبد الحسن سلمان26110122052094011
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيبراء حيدر محمد علي عبد26111142052125004

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعز الدين مشرق حقي سعد هللا26112102051013093

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيغفران رشيد احمد عبد هللا26113122052106025

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية الساجدات للبناتتطبيقيزينب فاضل حسين وشيوش26114162052144008

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية البشير للبنينتطبيقياسالم خالد علي جاسم26115142051036009

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقياحمد جمعة عاجب نعيس26116152051071007

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيعلي مهدي يحيى نايل26117132051024050

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيحسين علي محسن ربيش26118142051048021

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية التاجي للبنينتطبيقيأحمد حسن هادي جاسم26119122051010001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد391.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيياسر عمار جبر حسن26120142051021118

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقيمصطفى ظافر عبد االمير محمد26121142051203099

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الجوالن للبنيبنتطبيقيليث عالوي كاظم عباس26122112051042022

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمصطفى عبد السالم تايه ناصر26123122051030160

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد391.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمحمد رعد هادي محمد26124142051015051

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيهاشم محمد طالب هاشم26125102051013164

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية دجلة االهلية للبنينتطبيقيعلي عطا هللا عبد محمد26126262051050007

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيمحمد حاتم موسى علي26127102051015057

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيصالح محمد صالح مهدي26128132051024040

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيمحمد جاسم عصمت جاسم26129132051029066

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيرامي قاسم مرتضى علي26130132051023022

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الفوز للبناتتطبيقيحنين حسين فاضل عباس26131132052099008

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمصطفى محمد حميد سبتي26132102051020227

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيمينا عباس حايف عبد26133102052120052

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقيرعد قيس هادي حسن26134212051037015

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية االصيل للبناتتطبيقيجنات صالح نايف عفين26135112052064005

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعالء حسن علي موسى26136212051014066

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيمجتبى حيدر جهاد علوان26137142051005033

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمصطفى احمد عبد خالوي26138152051007115

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيهدى عبد هللا علي حمود26139152052048076

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقيمحمديوسف عدنان شاكر حمود26140192051343128

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيامجد حسين فريح احمد26141142051201035

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقياحمد شهاب احمد حسين26142112051033003

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمحمد علي سالم شاهين26143112051058151

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيريام محمد غالي زغير26144142052072023

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينتطبيقيمصطفى زهير عبد الزهرة عبد االئمة26145102051202044
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمرتضى عادل صالح محمد26146112051058160

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيمهند عماد محمود فرمان26147112051019059

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيمؤمل علي اعجيم عبد الحسن26148142051200120

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيمصطفى بهاء صالح حمودي26149182051119036

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقياحمد ثائر زغير مخيلف26150142051003001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمهيمن مقداد طارق جاسم26151132051005089

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيزينب كاظم حداد موسى26152112052065027

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد نوري جميل دهوس26153162051022119

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية المحسن للبنينتطبيقياحمد مشتاق كمال منصور26154212051225006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية572.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزينب عبد االمير كباش عبيد26155142022088044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية539.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيشهد علي حسن جاسم26156152022049059

الجامعة المستنصرية/كلية التربية534.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب تحسين هاشم كامل26157152022046045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية516.0ثانوية الرباب للبناتادبيفاطمه فرحان جاسم رحيمه26158152022052025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية515.0ثانوية الكرار المختلطةادبيزينب عارف جميل حسن26159112022165004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية512.0اعدادية العقيلة للبناتادبيزهراء صالح عبد خنجر26160152022040048

الجامعة المستنصرية/كلية التربية510.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيتبارك احمد عبود تركي26161102022111007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية509.0الخارجياتادبيزينب علي زامل كاظم26162132022401084

الجامعة المستنصرية/كلية التربية507.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيهديل خميس خلف جاسم26163122022175005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية506.0اعدادية الرباب للبناتادبيدعاء رعد عبد الرسول مجيد26164122022125037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية506.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيمالك رحيم كريم براج26165152022053065

الجامعة المستنصرية/كلية التربية506.0اعدادية الفداء للبناتادبيايه سلمان حسين احمد26166142022100010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية505.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيبنين احمد كريم طاهر26167142022134017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية505.0اعدادية االستقامة للبناتادبيطيبه جاسم سلطان عبيد26168152022058060

الجامعة المستنصرية/كلية التربية504.0ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيختام خليل خليفه حمزه26169262022138004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية504.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيزينب علي خزعل حاتم26170112022111022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية502.0اعدادية الفكر للبناتادبيشهد جمال كاظم محسن26171152022056055

الجامعة المستنصرية/كلية التربية502.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيرسل حميد هادي دويج26172142022092015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية502.0اعدادية عائشة للبناتادبينور الهدى صادق محسن علي26173142022074100

الجامعة المستنصرية/كلية التربية499.0اعدادية االستقامة للبناتادبيبلقيس هاشم والي زوير26174152022058011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية498.0اعدادية زينب للبناتادبيزينب عبد العالي عبود رخيص26175142022110085

الجامعة المستنصرية/كلية التربية498.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيتبارك عبد الرزاق خضير عاصي26176152022048024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية496.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيهديل عبد الرحيم مظلوم علي26177142022092058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية495.0اعدادية االستقامة للبناتادبينور صباح خضر دخان26178152022058090

الجامعة المستنصرية/كلية التربية495.0اعدادية العقيلة للبناتادبيسجى باسم فيصل حنون26179152022040071

الجامعة المستنصرية/كلية التربية494.0ثانوية حنين للبناتادبينور أركان مصطاف محمود26180132022104035
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية494.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيمأوى شاكر حميد فليح26181132022111090

الجامعة المستنصرية/كلية التربية494.0اعدادية االستقامة للبناتادبيمريم صباح جماغ يتيم26182152022058076

الجامعة المستنصرية/كلية التربية493.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيزينب سالم جلوب طاهر26183142022071040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية493.0ثانوية الرباب للبناتادبيمعصومه هادي جميل صانت26184152022052031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية492.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيانمار خالد دينار زايد26185152022054010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية492.0الخارجياتادبيزينب موفق عواد علوان26186132022401094

الجامعة المستنصرية/كلية التربية491.0ثانوية معصومة للبناتادبيزهراء كاظم نجم عبيد26187142022113011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية490.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي ايسر عصواد فرحان26188142021028108

الجامعة المستنصرية/كلية التربية489.0اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء حيدر ناصر جاسم26189122022098031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية489.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيدانيه محمد حسن ابو الهيل26190152022049027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية488.0ثانوية شمس العراق المختلطةادبيزينب هيثم مهدي دحام26191102022152004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية488.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيرنده رائد غالب جراد26192192022218013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية487.0اعدادية االعظمية للبناتادبياالء منهل فريد قاسم26193132022073003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية487.0الخارجيونادبيسجاد محمد كامل عباس26194152021400095

الجامعة المستنصرية/كلية التربية487.0اعدادية االستقامة للبناتادبيريهام صبيح كاظم ساجت26195152022058035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية486.0اعدادية العزيزية للبناتادبينور ياسر كريم عباس26196262022110026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية486.0اعدادية االستقامة للبناتادبيتقى حسن عبد علي عبيس26197152022058020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية486.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيمريم مازن بهجت محمد26198132022093098

الجامعة المستنصرية/كلية التربية485.0اعدادية البسالة للبناتادبيصبا هشام عبد الجبار كريم26199132022092046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية484.0ثانوية قزانية للبناتادبينور قنبر داود سلمان26200212022104031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية484.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسام حسن عادل عيسى26201152021007043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية484.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيزينب هاشم محمد علي26202132022111062

الجامعة المستنصرية/كلية التربية483.0اعدادية االستقامة للبناتادبيكوثر شاكر حسين سعد26203152022058074

الجامعة المستنصرية/كلية التربية483.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحسين احمد كاظم رواش26204142021028032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية483.0اعدادية التسامح للبناتادبيفاطمه حيدر تركي زغير26205142022076099

الجامعة المستنصرية/كلية التربية483.0ثانوية العزة للبناتادبيسجى كريم حسن جاسم26206112022060020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية481.0ثانوية الرباب للبناتادبيمريم توفيق جميغ عبد هللا26207152022052028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية481.0اعدادية يافا للبناتادبيدعاء مطر خلف حسين26208132022107042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية480.0الخارجياتادبيميس عادل محمد عبود26209132022401174

الجامعة المستنصرية/كلية التربية479.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيخضير عباس عذاب حسين26210142021008031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية479.0اعدادية الماثر للبناتادبينوره غيدان حطعوط رسن26211152022051138

الجامعة المستنصرية/كلية التربية479.0اعدادية البطولة للبناتادبيهبه هللا كريم سعيد مرعي26212102022110125

الجامعة المستنصرية/كلية التربية479.0اعدادية الشعب للبناتادبيهبه رافد حسن هادي26213132022098180

الجامعة المستنصرية/كلية التربية477.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيحسين مهدي موات سدخان26214142021032022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية477.0ثانوية السجود للبناتادبيزهراء كريم محمد مفتن26215142022065025
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية477.0اعدادية اليقظة للبنينادبيكرار ماجد عزيز مري26216142021028166

الجامعة المستنصرية/كلية التربية477.0ثانوية شمس العراق المختلطةادبياحمد عدنان خليف عبد26217102021152001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية477.0اعدادية الخنساء للبناتادبيايه جمعه احمد كاظم26218132022094006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية476.0اعدادية النهروان للبنينادبيحيدر نصيف جاسم محمد26219152021020039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية476.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيبراء علي سعيد اسماعيل26220152022050011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية476.0ثانوية طيبة للبناتادبينور الهدى عصام محمد مهدي26221132022116036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية476.0ثانوية الشمائل للبناتادبيلبنى حازم غني فرهود26222142022109053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية476.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيآيات كريم عبد كيطان26223142022092001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية476.0اعدادية المنتهى للبناتادبيمريم حسين علي محمد26224212022103029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية475.0اعدادية بغداد للبناتادبيمريم حسين كامل خلف26225132022070070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية475.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيحوراء حمادي صعيو جبار26226262022112007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية475.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيانسام خميس حميد علي26227132022111009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية474.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيفاطمة خالد دعدوش سلومي26228142022092046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية474.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمثنى مخلص رحمه حسين26229152021003085

الجامعة المستنصرية/كلية التربية474.0اعدادية البراق للبنينادبيعلي بداي غليم حسن26230152021002099

الجامعة المستنصرية/كلية التربية473.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمهدي احمد راضي محمد26231152021003109

الجامعة المستنصرية/كلية التربية473.0ثانوية الهداية المختلطةادبيياسمين قاسم جاسم محمد26232212022262018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية473.0ثانوية الندى للبناتادبيعذراء فخري عبد هللا حسين26233142022302048

الجامعة المستنصرية/كلية التربية473.0ثانوية طيبة للبناتادبيزينب صبحي عبد باشا26234132022116013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية473.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيايه صالح حسين جاسم26235112022099004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية473.0اعدادية حطين للبناتادبيايه حيدر محمد علي26236132022103005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية473.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيأمنة علي حسين حميد26237152022046008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية473.0اعدادية الكرخ للبناتادبيعائشه باسم محمد مهدي26238102022076029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية473.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيعبد الرحمن شكر محمود عظم26239212021278061

الجامعة المستنصرية/كلية التربية473.0اعدادية االسكندرية للبنينادبييوسف صباح عوده حسن26240232021001072

الجامعة المستنصرية/كلية التربية473.0ثانوية االخالص للبناتادبيزهراء احمد العيبي ساري26241122022099025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية472.0اعدادية الكوثر للبناتادبيعبير حسين فرحان وداع26242262022083030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية472.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيرغد احمد علي نصر هللا26243142022139019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية472.0اعدادية حطين للبناتادبيزهراء جميل كاطع شالش26244132022103021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية472.0ثانوية االمال للبناتادبيتبارك محمد سالم ضميد26245142022108010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية472.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيطه حسين علي خلف26246322021011017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية472.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيحارث منذر جاسم محمد26247102021041021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية472.0اعدادية السيوطي للبنينادبياحمد قاسم محمد ختالن26248112021054005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية472.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيفاطمه ستار شاكر عبد الحسين26249142022139039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية472.0اعدادية الفكر للبناتادبيحنين عباس فالح تهيم26250152022056018
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية471.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم خالد ناجي عبيد26251122022134147

الجامعة المستنصرية/كلية التربية471.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيسامر ليث عبد الخضر كريم26252112021052032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية471.0اعدادية الوارثين للبنينادبيحيدر نعيم عبد الزهره فليح26253152021013036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية471.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيطيبه فيصل غازي ناصر26254132022093069

الجامعة المستنصرية/كلية التربية471.0الخارجياتادبيفاطمه مناضل محمد حسن26255122022401112

الجامعة المستنصرية/كلية التربية471.0اعدادية الكرامة للبناتادبيدانيه ثابت نعمه شهاب26256142022111013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية470.0ثانوية الفضائل للبناتادبيرسل حميد رسن لفتة26257142022083015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية470.0اعدادية الناصرة للبناتادبيرباب احمد كوي سلمان26258142022133025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية470.0ثانوية الفضائل للبناتادبيغفران رضا جاسم محمد26259142022083037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية470.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيحسناء كطران فداوي نومان26260142022071014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية470.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي اياد جعفر هادي26261112021009065

الجامعة المستنصرية/كلية التربية470.0اعدادية الفكر للبناتادبيمريم محمد هاني حمود26262152022056068

الجامعة المستنصرية/كلية التربية470.0ثانوية النهروان المختلطةادبيزيد حميد محي عبد26263192021304009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية470.0الخارجياتادبيالنا شيرخان محمد الفت26264212022401080

الجامعة المستنصرية/كلية التربية470.0اعدادية صنعاء للبنينادبيحسن ستار هادي لهمود26265232021011012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية470.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي ناظم كركوش صاحي26266142021028143

الجامعة المستنصرية/كلية التربية470.0ثانوية الوهج للبناتادبيساره سعد هالل نجم26267142022116012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية469.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيحوراء علي ياسر عبود26268122022092020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية469.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيريم سالم حميد جاسم26269262022108012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية469.0ثانوية ام البنين للبناتادبياية قاسم ناجي محمد26270132022080007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية469.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيجاسم عماد جاسم محمد26271122021047021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية469.0اعدادية الخنساء للبناتادبيساره قاسم محمد عبد هللا26272132022094040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية469.0ثانوية االصالة للبناتادبيعائشه حاتم حسين داود26273112022083032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية469.0اعدادية الرميلة للبناتادبيزينب صادق عباس فاخر26274152022044051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية469.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيشهد عبد االمير محسن عبد26275142022134050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية468.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيكرار ناجي خليفه حسن26276142021032045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية468.0ثانوية الكرار المختلطةادبيسجاد حازم كاظم عبد هللا26277112021165003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية468.0اعدادية االزدهار للبناتادبيفاطمه عطا حميد مزبان26278122022090064

الجامعة المستنصرية/كلية التربية468.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيعلي حسين محمد لفتة26279142021208189

الجامعة المستنصرية/كلية التربية468.0اعدادية المعراج للبنينادبيحسين فالح محمد باقر عبد الصاحب26280112021024016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية468.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسيف علي جبار حسين26281152021007119

الجامعة المستنصرية/كلية التربية468.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيعيسى جاسم احمد جريان26282112021029049

الجامعة المستنصرية/كلية التربية468.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبياحمد قتيبه فاضل عباس26283122021018011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية468.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيعبد هللا عبد كاظم سعدان26284102021041040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية468.0اعدادية االنتصار للبناتادبيحور حسين غازي حمودي26285132022091020
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية468.0اعدادية النعيم للبناتادبيطيبه جميل عبيد شكايه26286142022073085

الجامعة المستنصرية/كلية التربية468.0الخارجيونادبياريقد مثنى عباس كاظم26287112021400017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية467.0اعدادية الشعب للبناتادبيزينب محمد كمال بشير26288132022098094

الجامعة المستنصرية/كلية التربية467.0اعدادية يافا للبناتادبيتبارك قاسم مناحي كاظم26289132022107026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية467.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبينور الهدى غازي جبير عنبر26290142022088088

الجامعة المستنصرية/كلية التربية467.0اعدادية العقيلة للبناتادبيزينب منتظر ياسين طاهر26291152022040063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية467.0اعدادية بلقيس للبناتادبيتبارك صالح نجم كاظم26292142022140010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية467.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزهراء ماجد سلمان هاشم26293282022062032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية467.0الخارجياتادبيدعاء أحمد جبار كاظم26294142022401060

الجامعة المستنصرية/كلية التربية467.0اعدادية الخمائل للبناتادبيساره علي حميد حسين26295122022127054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية467.0اعدادية االستقامة للبناتادبيضحى راضي عوده سلمان26296152022058057

الجامعة المستنصرية/كلية التربية467.0ثانوية أضواء الفرات المختلطةادبيمعاذ ذياب فرحان جمعة26297192021292012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية467.0اعدادية الماثر للبناتادبيزهراء احمد هادي محسن26298152022051052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية467.0ثانوية المستقبل المختلطةادبيحيدر فرحان سكران حمادي26299182021115003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية466.0اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء نسيم حاتم عنيد26300142022073056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية466.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيمالك محمد كاظم عطية26301112022220072

الجامعة المستنصرية/كلية التربية466.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيسجاد جاسم هادي ساجت26302142021003054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية466.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيالهام رمضان محمود علوان26303132022111006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية466.0ثانوية االخالص للبناتادبياسيا نصيف جاسم كاطع26304122022099007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية466.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي هاشم سالم خلف26305142021024205

الجامعة المستنصرية/كلية التربية466.0ثانوية بني هاشم المختلطةادبينور الدين علي بدر انبيت26306282021106017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية466.0اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء عباس طالب حسين26307122022127036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية466.0اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيضاري سليمان علي عبد26308102021032006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية466.0ثانوية المناهل للبناتادبيمينه ماجد كاظم بريسم26309132022126039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية466.0ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيسجى ماجد حميد علي26310262022138010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية466.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيمصطفى عبد الكريم حسن عبد هللا26311112021033067

الجامعة المستنصرية/كلية التربية465.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي رحيم اجبيشه نافل26312142021003088

الجامعة المستنصرية/كلية التربية465.0اعدادية التسامح للبناتادبيرحمه حسين علي حمزه26313142022076041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية465.0ثانوية السجود للبناتادبيفاطمه فاضل خلف حنش26314142022065042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية465.0ثانوية نور العلم للبناتادبيتقى صالح الدين غازي سليم26315112022118008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية465.0ثانوية نور العلم للبناتادبيرفيف وليد سامي محمود26316112022118010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية465.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيحسين باسم جباري رومي26317112021017028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية465.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبياسراء حامد عبد الحسين حسين26318122022100001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية465.0اعدادية هند للبناتادبيزينب عادل خليل محمد26319112022079018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية465.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيكوثر خالد عبيد رحيمه26320142022071060
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيرونق بدر فالح ثلج26321232022119029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية المسرة للبناتادبيزهراء ابراهيم عبد الزهره سالم26322152022041023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيمحمد علي داخل عبد26323102021024070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية الماثر للبناتادبيايمان ناظم جواد كاظم26324152022051019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية شفق النور للبنينادبيذو الفقار امين مظلوم سلمان26325142021061030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية الحفرية للبناتادبيزهراء علي سعد عبد26326262022091029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينبأ رشيد جاسم محمد26327152022050100

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية النجاة للبناتادبينبأ عباس حسين مظلوم26328152022042084

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيحوراء قاسم علي يونس26329152022045025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0ثانوية الثائر للبنينادبيمحمد حسين سلمان جباره26330122021011035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيحسين سالم محسن حسين26331262021155010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيتبارك ضرغام خزعل رحيم26332112022073017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيسجى صالح الدين شمسي حطحوط26333142022223038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0ثانوية الرشاد للبنينادبييحيى عبد الرحمن جسام فرحان26334192021050040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0اعدادية القائم للبناتادبيشيماء محمد صالح قاسم26335192022146019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0اعداديه االنوار للبناتادبيمريم حامد خضير سعود26336112022085039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيمالك رفيق عبد المحسن كطو26337122022102086

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيعبد هللا عصام جفات مطشر26338152021015066

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيشاكر خالد عسل شكر26339122021175011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0اعدادية الرضوان للبنينادبيخير هللا حامد نعمة كاظم26340112021034013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0ثانوية نور الهدى للبناتادبينور الزهراء ناظم ماضي فيصل26341142022124059

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيسماء حسين مظلوم صكر26342152022055054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمرتضى محمد كيتلي عبد الرضا26343142021028194

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0ثانوية البهجة المختلطةادبياسراء صادق كاظم ناصر26344262022167002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0اعدادية صفية للبناتادبيمريم العذراء علي خلف حنين26345142022075205

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيامنه طارق حسن جبر26346152022049007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0اعدادية الرافدين للبنينادبيسجاد احمد صاحب راضي26347152021001049

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمحمد عبد الرزاق عجيل ليلو26348152021018094

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0اعدادية الفارابي للبنينادبيعلي عباس محمد محسن26349112021002024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي محمد ياسين فياض26350102021009040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0ثانوية العامرية للبنينادبيايهاب طارق شالل هزاع26351112021044003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0ثانويةابي امامه الباهلي للبناتادبيهدى صالح حمد عبد هللا26352192022210015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0اعدادية الشيماء للبناتادبيهدى نصير ابراهيم علي26353122022098079

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب وسام كاظم ديوان26354142022140029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0اعدادية بغداد للبناتادبيسجى فؤاد قاسم سبهان26355132022070047
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيزينب جاسم محمد حسين26356132022100021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينادبيمنتظر حامد جبار محمد26357222021254041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعلي ناصر مايود سلمان26358142021045051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء جبار حسين جبر26359122022134059

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيحمزه نادي محمد عالوي26360122021202068

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0ثانوية الصباح للبنينادبيحسن راضي مهدي محمد26361262021162002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0اعدادية يافا للبناتادبيزهراء نصير محمد رضا حسن26362132022107071

الجامعة المستنصرية/كلية التربية461.0اعدادية يافا للبناتادبيسجى محمود طه محمود26363132022107093

الجامعة المستنصرية/كلية التربية461.0ثانوية نور الهدى للبناتادبياالء محمود سلمان عيدان26364142022124004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية461.0اعدادية الناصرة للبناتادبيايمان سماعيل راشد حسين26365142022133007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية461.0اعدادية بغداد للبناتادبيدعاء وليد نصيف جاسم26366132022070024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية461.0اعدادية يافا للبناتادبيشهد محمد عزيز صلبوخ26367132022107098

الجامعة المستنصرية/كلية التربية461.0اعدادية المسرة للبناتادبيفاطمه محمد والي زوير26368152022041049

الجامعة المستنصرية/كلية التربية461.0ثانوية الغدير االهلية للبناتادبيمريم عقيل دعير لفته26369152022061003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية461.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيجعفر رعد عبود كاظم26370152021007038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية461.0اعدادية النجاة للبناتادبيفاطمة حسن حاوي كزير26371152022042061

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0ثانوية السجود للبناتادبيفاطمه حسن علي جبر26372142022065040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0ثانوية القدس المختلطةادبيغزوان فاضل حريش حمد26373112021168009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيحنين فاضل فرج عواد26374142022124013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0اعدادية ام القرى للبناتادبيتقى رعد صالح فياض26375142022079030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0اعدادية حماة للبناتادبيريام هائل عبد هللا محمد26376112022084073

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمحمد علي راهي صبار26377262021047172

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0اعدادية الروافد للبنينادبيسيف الدين فالح نصيف جاسم26378112021025022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0الخارجياتادبينبراس خالد حاتم سلطان26379132022401179

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0اعدادية الماثر للبناتادبيمريم صالح سالم ماضي26380152022051121

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0اعدادية القرطبي للبنينادبيرشيد جبار رشيد عمر26381212021054023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0اعدادية يافا للبناتادبيفاطمه ماجد رمضان جاسم26382132022107117

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيعبد الرحمن جمال جنون صديان26383102021162011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0ثانوية النسائم المختلطةادبيعلي وليد عدنان عبد26384212021254015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيحسن علي كاظم عبد26385232021255021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0الخارجياتادبيحنان عباس فرج منشد26386122022401035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيكرار صالح محمد شكر26387142021019134

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيوسام رعد عبد علي جميل26388142021012087

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء حسن يوسف ضمد26389122022098029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0ثانوية المستقبل المختلطةادبيمحمد احمد عبد مرزوق26390182021115008

صفحة ٧٥٤ من ٦١٩٥
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0ثانوية الفضائل للبناتادبيايات كاظم سلمان حازم26391142022083003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0ثانوية الرشاد للبنينادبيعبد السالم جاسم ظاهر حمود26392192021050021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0ثانوية الميمونة للبنينادبيسجاد كاطع خميس جاسم26393282021019029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيعصام حسن هاشم عبد هللا26394112021052052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0اعدادية الماثر للبناتادبيزهراء عباس محسن عطيه26395152022051061

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0اعدادية الفكر للبناتادبيزهراء عبد الرحمن محمود دهش26396152022056039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه كريم حمادي راضي26397142022075193

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0اعدادية الرشد للبناتادبيرقيه خميس حسب صايح26398132022109011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0اعدادية الفردوس للبناتادبيبنين انور صبيح قاسم26399132022118012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيعلي احمد موسى خلف26400192021350090

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0اعدادية المحاويل للبنينادبيمنتظر علي عبيس حمزه26401232021008105

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0الخارجياتادبينبأ هاشم صكر حسين26402132022401178

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0اعدادية حطين للبناتادبيزهراء مهند خضير هاشم26403132022103028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0اعدادية الخمائل للبناتادبيمها سنان سعدون معروف26404122022127107

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء حسن هاشم حسين26405132022122017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيسمر عادل كاظم فرج26406152022046059

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيياسر كريم حمادي فياض26407102021032038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0ثانوية االسكندرية للبناتادبيشهد فاضل يونس عباس26408232022094014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي رحيم جاسم كاظم26409152021018063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0ثانوية الشمائل للبناتادبيزينب خالد بدر فرج26410142022109031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيزين العابدين احسان علي شنداخ26411152021074043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0اعدادية الزهور للبناتادبيهند خالد مظلوم شحاذه26412142022080062

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسين كريم حسن تالي26413142021003043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0ثانوية الواسطي للبنينادبيخضر مظهور احمد ياس26414102021040014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0اعدادية الهدى للبناتادبيفيان بارش محمد بكر26415152022047087

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيرقية كريم عبد الرضا جاسم26416142022092019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيسجاد رمضان محل علي26417112021053050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0ثانوية المناهل للبناتادبيثناء اياد اخرس عبد26418132022126013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0اعدادية المقدادية للبنينادبيعلي جاسم محمد نصيف26419212021039015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0اعدادية االمام علي للبنينادبياحمد حسين ناجي رزوقي26420122021005007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبيمحمود علي محمد موسى26421122021204017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0اعدادية يافا للبناتادبيحوراء عز الدين صبيح عبد26422132022107035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيزهراء حسين بشير كاظم26423142022124026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيمحمد قاسم مري سربوت26424222021055032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0اعدادية الشماسية للبنينادبيمقداد قاسم مهدي محمد26425132021023061
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0ثانوية الشجيرية للبناتادبيزهراء حسان عبيد عيدان26426262022125015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0ثانوية مهدي البصير للبناتادبيميس عامر حامد مزهر26427232022133014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيفاطمه صالح محمد فرج26428262022111044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي رعد سلطان فياض26429142021028121

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0اعدادية القطيف للبنينادبيزين العابدين كريم جاسم برغش26430262021041026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيامير علي جبار حسين26431152021007022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتادبيرشا مهدي صالح طه26432122022084004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0ثانوية القدوة المسائية للبنينادبيعبد هللا احمد فرحان عبد26433192021365042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيمحمد خميس حمد خلف26434102021024066

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0ثانوية الرتاج للبناتادبيخديجه حسن دشر اسعيد26435142022121010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمصطفى حيدر فوزي عريبي26436112021011084

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0اعدادية االخالص للبناتادبياالء عماد علوان ناصر26437112022112008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيياسر حسن صلبوخ ارهيف26438152021007276

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0اعدادية بغداد للبناتادبينبأ كاظم محمد عبد26439132022070081

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسين جالل جلوب سلومي26440142021049015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيكوثر بدر سعود محمد26441152022080109

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيعروبه صيوان مدلول دعاج26442262022112020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0اعدادية النعيم للبناتادبيحنان عدنان شاكر علي26443142022073025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيامنه فؤاد محمد كرحوت26444122022096004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0اعدادية الفردوس للبناتادبيحوراء عبد الحسن عويد عصاد26445132022118029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0اعدادية صفية للبناتادبيامنه حامد كيطان دراج26446142022075015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0ثانوية عدن للبناتادبيبنين غسان صبحي صالح26447112022094012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0ثانوية االعتدال للبناتادبيايه ضياء زغير فرعون26448132022077005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0اعدادية الخمائل للبناتادبيحوراء عبد الرضا جعفر حسن26449122022127017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0اعدادية التقى للبناتادبيايه ابراهيم صالح اسماعيل26450112022071010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0اعدادية التسامح للبناتادبيتبارك علي هاتو شواي26451142022076022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيكرار مسلم مهدي يوسف26452262021015080

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0اعدادية الفردوس للبناتادبيحوراء عبد االمير نصيف جاسم26453132022118028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0ثانوية الموعظة المختلطةادبيسجاد عباس فليح عطية26454262021165006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0اعدادية السيف العربي للبناتادبينبأ حيدر عبد الساده علوان26455132022111099

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيعباس أحمد محمد عبد26456132021024057

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحيدر قاسم عبعوب شدهان26457142021048036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0اعدادية الناصرة للبناتادبيمريم عبد الستار جابر عبد26458142022133078

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0اعدادية زها حديد للبناتادبيمريم فارس علي جمعه26459132022130049

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0الخارجياتادبيوجدان حازم رحمان علي26460142022401212
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0ثانوية الشجيرية للبناتادبيمنار علي غازي خزعل26461262022125027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيفواطم نور مهدي فلحي26462142022115064

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0اعدادية البيان للبناتادبيايه محمد جاسم عباس26463102022096018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيعمار جبار كاظم جبر26464132021013023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبينور كريم محمد محمود26465262022126111

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0اعدادية زينب للبناتادبيهبه سالم سعيد كريم26466142022110176

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0ثانوية الثائر للبنينادبيعباس لبيب عباس جعفر26467122021011019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0ثانوية التفوق للبناتادبيطلبه ثامر عباس علي26468122022113015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0ثانوية لكش للبناتادبيفاتن سعيد عزيز علي26469212022149023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزينب علي حسين راضي26470142022222058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0اعدادية الكوثر للبناتادبيرقيه سليم محمد موسى26471262022083017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعباس فالح حسن جار هللا26472142021028098

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0ثانوية الشموخ المختلطةادبيبرهان رشيد محمد علي26473102021159004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0ثانوية االستقالل للبناتادبيرفل علي يوسف معروف26474132022075011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيغصون رحيم ابراهيم فرحان26475142022124046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0ثانوية االخالص للبناتادبيختام صباح حسين محمد26476122022099019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0اعدادية الشيماء للبناتادبيحوراء محمد كاظم حبيب26477122022098020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيياسمين موفق عبد الرزاق خطار26478132022093131

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0ثانوية اليمامة للبناتادبيهدير عصام خليل خالد26479202022108021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيرقيه محمد عبد الرضا حسين26480152022049032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0ثانوية سارة للبناتادبيزينب نوري ابراهيم محمود26481212022123016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيضحى عمار شكر حسين26482212022179042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيعبد الرحمن حسن منصور عبود26483122021175013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0اعدادية الرميلة للبناتادبيزينب ماجد عبد هللا عباس26484152022044056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0اعدادية النورين للبنينادبياحمد قاسم حسن جاسم26485142021004005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0ثانوية الواسطي للبنينادبيفاروق اسماعيل مرموص محمد26486102021040032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0ثانوية النهروان المسائية للبنينادبيمنتظر حسن فندي عزيز26487142021206052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمنتظر كاظم دوحي نجر26488152021009173

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0اعدادية الماثر للبناتادبينجالء حسين علي طعان26489152022051129

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0ثانوية الوفاق للبناتادبيبنان عبدالرحمن فزع كيطان26490122022103011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيزهراء حسين فرج هادود26491142022146016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0ثانوية الربيع للبناتادبيزهراء ابراهيم حسين ابراهيم26492122022081012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية العراق للبنينادبيمنتظر وليد ناصر حسين26493122021009306

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0ثانوية الثائر للبنينادبيرسول عويد مهاوي زغير26494122021011014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيعلي مكي مدلول حسون26495262021173047
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية صفية للبناتادبيزهراء سالم جبار قاسم26496142022075107

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0ثانوية سامراء للبنينادبيكرار سالم شمال حسن26497142021031062

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية صفية للبناتادبيمريم رائد حسن زغير26498142022075209

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم احمد نوري مطلك26499132022086059

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسين محيسن عالوي محسن26500152021008051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية القطيف للبنينادبيزيد حسن نعيم ابراهيم26501262021041024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيعباس قاسم شامي عجه26502222021082007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0ثانوية الشمائل للبناتادبيفاطمة هادي صالح جواد26503142022109052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية المهج للبناتادبيطيبه نصير عايد دخين26504142022102061

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيتبارك طه رشيد حمه صالح26505152022050018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيايسر فالح حسن جاسم26506102021155008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية حطين للبناتادبينبأ عالء حسين عزوز26507132022103069

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية صفية للبناتادبينبأ ناجي علي وادي26508142022075225

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية طه االمين للبنينادبيفاضل نافع محمد كاجي26509262021026053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0ثانوية اإلخالص المسائية للبناتادبيندى جبار زعبيل عبيد26510132022285030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية رفيدة للبناتادبيريهام عدنان حسن احمد26511112022106023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبياحمد مخلف حسن جاسم26512102021155003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0ثانوية المهند للبنينادبيخضر حميد حسين حسن26513112021047008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية الفيحاء للبناتادبياساور علي سعيد حسن26514152022048005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0ثانوية الرشيد للبناتادبيعذراء عباس جاسم محمد26515132022096024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيضحى هلول دولي منسف26516152022050070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0ثانوية المناهل للبناتادبيتبارك عادل أحمد وهيب26517132022126009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيرفل اكرم كاظم حسن26518152022048034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0اعدادية طه للبنينادبيحيدر عبد الرضا كامل نجم26519142021177048

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي كاظم ناصر دراج26520152021001088

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0اعدادية الكرامة للبناتادبيمغفره علي ماجد خلف26521132022101076

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0اعدادية التسامح للبناتادبيايه احمد امجد احمد26522142022076014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0ثانوية الشجيرية للبناتادبيمنى داود سلمان عبد26523262022125028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء مهدي ارهيف جبار26524132022118061

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبيجالل عمر نوري فرحان26525102021206018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيعلي فاضل عبود مهدي26526252021113023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعماد ذياب عوده يوسف26527112021150044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيحوراء حيدر مطشر شرباك26528142022146011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0ثانوية دجلة للبناتادبيبثينة ضياء مصطاف عبد هللا26529102022095016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0ثانوية االخالص للبناتادبيفاطمه موسى علوان لفته26530122022099061
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0ثانوية الصقالوية المسائية للبنينادبيعلي سليمان حاجم سلطان26531192021358027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0ثانوية الرشاد للبنينادبيضياء شافي جمعة حمود26532192021050020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيهدى خالد جواد محمد علي26533112022077054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0اعدادية بيخال للبنينادبيعكرمة نوري محمد ابراهيم26534212021074052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيهمام محمد نصر نومان26535112021166032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية البراق للبنينادبيعلي حميد رزاق موسى26536152021002105

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسجاد واثق جبار حواس26537152021007115

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية الفردوس للبناتادبيطيبه رشيد كاطع خلف26538132022118098

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية الرحمن للبناتادبيتبارك احسان نجم عبد االمير26539102022103005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0ثانوية مدينة المدن للبنينادبيوليد خالد حسن كريم26540262021175012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية الماثر للبناتادبيغدير رشيد شمخي جبر26541152022051100

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية الحفرية للبناتادبيحوراء قاسم هادي حلباص26542262022091012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية صفية للبناتادبيمنار مصطفى نصيف كمر26543142022075216

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعيادبيابتهال علي حسن حطاب26544132022081001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمقتدى وسيل مطلك لفتة26545152021009165

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية االستقامة للبناتادبيحنين جاسم والي زوير26546152022058024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0ثانوية الرائد للبنينادبيعلي السجاد عادل دعير طابور26547102021001024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمحمد سالم كفيل سمير26548142021045062

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيكرار علي معال شلش26549142021045056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية المثنى للبنينادبيحسين عبد الستار منصور علي26550102021022033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيوفاء علي عبد هللا عبد الحسن26551142022124066

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0إعدادية المروج للبنينادبيسجاد محمد هادي عبد26552142021013044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0ثانوية الحضارة للبناتادبيرقيه حسن احمد محسن26553102022108022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0ثانوية االسوار للبناتادبيصفا خليل ابراهيم عجيل26554132022076030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيسجى حسن زغير عبيد26555262022126053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0ثانوية الحبانية للبناتادبيهاجر صالح مهدي صالح26556192022187018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية جعفر الطيار للبنينادبياحمد فالح عبد فرحان26557192021054003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0ثانوية مؤتة للبناتادبيميس ابراهيم علي منصور26558112022116034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيرفل عبد االمير شاكر ناعور26559112022081016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية النجاة للبناتادبيتبارك بهاء الدين ابراهيم عوده26560152022042012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعباس ناصر حمود رسن26561142021003080

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيحسن محمود جمعه علي26562112021180186

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيمنه هللا ضياء عبد هللا زيدان26563142022134068

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية االستقامة للبناتادبيزينب سعيد عوفي حسوني26564152022058047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية الشعب للبناتادبيهبه حسن جلوب محسن26565132022098179
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0ثانوية الوهج للبناتادبيمنار مجيد عطيه مري26566142022116020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيزهراء عبد علي حميد حوشي26567122022085018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي جاسب محمد حطاب26568152021018058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمصطفى عبد الكريم زبون سلطان26569132021026081

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية الخمائل للبناتادبينور مهدي عبد العزيز محمد علي26570122022127120

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيجعفر يوسف زغير سالم26571262021025010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0ثانوية الوهج للبناتادبيزينب قاسم محسن شكاكي26572142022116009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0ثانوية النهروان المسائية للبنينادبييعقوب طه نعمه شذر26573142021206059

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيرفل يوسف عطاي سعيد26574262022111022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0ثانوية النجباء المختلطةادبيعلي عماد علي محمد26575212021253012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية الرشد للبناتادبيتبارك عبد العباس شامخ شاتي26576132022109008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية االبتكار للبنينادبيعلي عبد الرحمن عباس متعب26577112021151042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية القدس للبنينادبيعبد الكريم اديب عبد الكريم عباس26578102021014026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية الخمائل للبناتادبيمريم عادل غني جواد26579122022127097

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية النجاة للبناتادبيمريم سالم عبد الرزاق ساهي26580152022042074

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيرقيه عالوي جغيول بربير26581122022085014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيعيسى جبار هادي فضيل26582142021048075

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمحمد حامد حميدي خلف26583192021011036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0الخارجياتادبيزهراء صباح زامل كاظم26584152022401059

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0الخارجياتادبياسراء عبد االمير جبار هبس26585112022401008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبياحمد فيصل خالد خزار26586162021139005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0اعدادية الهدى للبناتادبيزمزم مؤيد مزهر حمد26587152022047042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0ثانوية االبتهال للبناتادبيزينه مزري كسوب حنيحن26588142022069035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0ثانوية البهاء المختلطةادبيمصطفى محمد عباس سلمان26589212021203016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيابتسام فاضل اسماعيل جاسم26590122022175001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيعذراء ياسين ناهي جاسم26591142022146026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0ثانوية المهيمن المختلطةادبيفاطمه محمد محمود فياض26592212022239006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0اعدادية النورين للبنينادبيمحمد عباس شياع محي26593142021004056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيعبد العزيز ياسر ابراهيم علي26594102021032013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0ثانوية الزهراء للبناتادبيأمنة وسام فاروق خليل26595132022097001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0ثانوية الهداية المختلطةادبيعلي فاضل حميد عباس26596212021262013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0اعدادية الفردوس للبناتادبينور الزهراء جاسم محمد محسن26597132022118141

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمنتظر جاسم محمد جاسم26598222021090074

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي حسين صالح عبد26599142021049047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0اعدادية الكوثر للبناتادبيرقية مؤيد دحام مشحوت26600262022083016
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمنتظر سعدون ماضي كاطع26601142021049102

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيسجاد حسين جلود زاير26602142021003057

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0ثانوية الزهراء للبناتادبيزهره طالل سعيد صالح26603132022097016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيمنتظر خالد خزعل نصيف26604142021032060

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0ثانوية بلقيس للبناتادبيتبارك سعدي نايف دهش26605112022191004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0اعدادية الوركاء للبنينادبيزين العابدين ماهر شاكر الزم26606112021027036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيتقي محمد جبر عوده26607142021012017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0اعدادية النعيم للبناتادبيسجى عماد ورور هادي26608142022073075

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزينب عباس عكله سلمان26609152022055046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0ثانوية الكرار المختلطةادبيعمار محمد علوان جواد26610112021165011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0ثانوية الرافدين للبناتادبيفاطمه عبد الخالق خليل عبد هللا26611132022095032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبينور عبد االمير مصالوي رفش26612132022093122

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيغادة جاسم عبيد سلمان26613122022231044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيحوراء علي ناجي كاظم26614132022086013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0ثانوية البسملة للبناتادبيزهراء ناطق عبد الرضا زاير26615112022135015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعباس نعمه سلمان جاسم26616142021049038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0ثانوية المنتظر (عج) المختلطةادبيحسن حسين علي محمد26617212021207002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0اعدادية اليمن للبنينادبياحمد محمد غازي مهدي26618102021016007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0ثانوية الثائر للبنينادبيعبد هللا جاسم فاضل جسام26619122021011021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0اعدادية العامل للبنينادبيعلي حسين خضير ظاهر26620112021015054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيباسم خميس حميد حسين26621122021175004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيجعفر محمد جاسم عبد السادة26622122021047025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0الثانوية الشرقية للبناتادبيميسم عزيز الزم قاسم26623142022097026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيكرار معروف ابراهيم خسرو26624152021006091

الجامعة المستنصرية/كلية التربية447.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيناهض سالم تركي فرحان26625142021048106

الجامعة المستنصرية/كلية التربية447.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيعباس خميس حميد علي26626132021024058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية447.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيايمن حاتم خضير سعد26627112021001007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية447.0اعدادية الماثر للبناتادبيزهراء شامل حيدر محمد26628152022051058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية447.0اعدادية الحفرية للبناتادبيزهراء رائد رحم جويد26629262022091027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية447.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيزكريا حسن دواي نصر26630102021041024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية447.0اعدادية االطهار للبنينادبيرائد صبار حربي سعدون26631222021034010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية447.0ثانوية الرواد للبنينادبيعلي ثاير احمد فياض26632122021024012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية447.0اعدادية السيوطي للبنينادبيصادق حسين عليوي محمد26633112021054021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية447.0اعدادية صنعاء للبنينادبيحسين مهدي صالح ثامر26634232021011023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية447.0اعدادية مندلي للبنينادبياحمد قاسم حلو حسين26635212021034003
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية447.0اعدادية الفكر للبناتادبيسوزان عدنان ابراهيم محمد26636152022056054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية447.0اعدادية المهج للبناتادبيسجى جميل فرحان عبد هللا26637142022102049

الجامعة المستنصرية/كلية التربية447.0اعدادية الماثر للبناتادبيسجى فاضل عبد ستر26638152022051085

الجامعة المستنصرية/كلية التربية447.0ثانوية الشجيرية للبناتادبيهاجر اسعد خليل علوان26639262022125033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية447.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيسجى صدام حسين لفته26640132022093058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية447.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيحسين علي حسين علي26641132021009044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية447.0اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد هللا طارق يعقوب يوسف26642132021001059

الجامعة المستنصرية/كلية التربية447.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيمروه خير هللا عبد علي26643102022099031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية الماثر للبناتادبيليلى حسين علي حمدان26644152022051118

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب عبد الستار طالب عبد26645122022134078

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبياحمد فراس محسن علي26646132021002005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيكاظم عادل خضير حول26647142021008074

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيعباس خليل ابراهيم رزوقي26648202021077022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0ثانوية الوطن للبنينادبيعادل حميد محمد رشيد26649192021099017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيسجاد نوري خضير فارس26650142021174033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيعمر سعد متعب علي26651102021162019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0ثانوية النسرين للبناتادبيرفقه طاهر نادر كيطان26652132022129010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيعلي االكبر ربيع جابر معله26653232021256085

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية العراقي للبنينادبياسامة نصيف جاسم عليوي26654102021005010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيعلي محمد وريوش جعفر26655132021008098

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء محمد مطلك خالطي26656142022073055

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء علي كاظم علي26657132022098075

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعلي حسين شنته لایر26658122021202133

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية الماثر للبناتادبيحوراء صبيح عبد الزهرة جادر26659152022051042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية العزة للبناتادبيفاطمة احمد عبد العباس مطر26660122022118045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0ثانوية الكوثر للبناتادبيأزهار ناجي عباس جاسم26661102022125001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية الماثر للبناتادبيفاطمه قاسم عباس عليوي26662152022051112

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيزينب سعد خنجر كميت26663142022143030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيجعفر حسن قاسم كاطع26664142021024044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية االنتصار للبناتادبينور قاسم علي حسين26665132022091112

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحيدر حسين صيهود عينون26666122021048033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0ثانوية الحياة المختلطةادبياحمد سعد عيدان كاظم26667262021151001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية الفردوس للبناتادبيتمارا طالب خضير طارش26668132022118019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيايوب عبد هللا حسين يوسف26669102021041017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعباس محمد عبد الساده عبيد26670272021016094
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد علي خليل محيميد26671122021009262

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمحمد ستار جبار شبيب26672142021048086

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0ثانوية العراق للبنينادبيثامر ماجد داود حسون26673142021040009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيخالد دريد خالد حسن26674212021038035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية الرشد للبناتادبييسر سالم طالب خشيش26675132022109047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية طه االمين للبنينادبيهاني سالم جميل راشد26676262021026067

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيشمس فالح ابراهيم كرم26677142022071046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيفاطمة حمادي مطلك سلمان26678262022126073

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيفاطمه محمد عبيد جواد26679132022079038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية446.0اعدادية البلديات للبنينادبيموسى عباس مفتاح لفته26680142021037243

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيفدك علي ساجت داود26681142022115063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0اعدادية حطين للبناتادبيشذى سعد عبد اللطيف كشكول26682132022103045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيغفران عالوي حمادي علي26683102022111031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيمرتضى زمان علي محمد26684122021170044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0اعدادية البشير للبنينادبيكرار حسين زغير ياسين26685142021036077

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0اعدادية زينب للبناتادبينور علي ابراهيم سابط26686142022110172

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0اعدادية المثنى للبنينادبيعلي حاكم فيصل جبر26687102021022067

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0اعدادية صنعاء للبنينادبيعمر خلف رشيد علوان26688232021011054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0ثانوية الوفاق للبناتادبيسجى محمد هادي محمود26689122022103032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبينور احمد مطلك جاسم26690142022115077

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0اعدادية قتيبة للبنينادبيحسن موسى ياسين خاوي26691152021004014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيمحمد عصام حسن حيدر26692122021200118

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمرتضى حميد سوري فهد26693142021024281

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0اعدادية قتيبة للبنينادبيمحسن رعد قاسم دريول26694152021004052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0ثانوية العراق للبنينادبيكرار علي فهد صيهود26695142021040026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد تحسين وهيب احمد26696142021019147

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0ثانوية سومر للبناتادبينضال رياض عبد الكريم عبد هللا26697142022072106

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعثمان عيد عبد هللا حمادي26698112021150038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0ثانوية حنين للبناتادبيزهراء عبدالهادي كامل محمد26699132022104020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيحسن صكبان ثجيل كاظم26700212021220001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبياحمد عبد السالم عبود صالح26701112021059011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0اعدادية الفردوس للبناتادبيرؤى محمد فالح حسن26702132022118034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0اعدادية صفية للبناتادبيمريم حيدر كاظم جثير26703142022075208

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0اعدادية الهدى للبناتادبيجنات حسين طارش فنجان26704152022047024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء قائد محمد خلف26705102022096048
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0اعدادية البراق للبنينادبيعباس علي ثجيل صنيخ26706152021002087

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0ثانوية االسكندرية للبناتادبيصبا محمود يونس عباس26707232022094017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية445.0ثانوية سامراء للبنينادبياحمد خالد هاشم دليان26708142021031003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه الزهراء سعد علي كردي26709122022134125

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0ثانوية االمال للبناتادبيضحى طارق محمود ابراهيم26710142022108041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0ثانوية عدن للبناتادبيمريم ميشيل موسى عوض26711112022094082

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحمزة خضر صكبان كعود26712152021008053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0اعدادية صفية للبناتادبييقين باسم قاسم واشي26713142022075257

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيبنين ميثاق عبود درجال26714142022071010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيسجاد عالء جميل مخيلف26715262021015035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0ثانوية النعمان للبناتادبيدعاء محمد صباح عبيس26716132022102010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0اعدادية النجاة للبناتادبيسجى خضير جبار برهان26717152022042044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0اعدادية العقيلة للبناتادبيسجود سعد عبد فرج هللا26718152022040069

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0اعدادية االزدهار للبناتادبيشمس حسين علي مجيد26719122022090052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيتبارك سالم رشيد نعمه26720142022095009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيحسين محمد عبد الحسين حميد26721132021002030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0ثانوية مدينة المدن للبنينادبيعلي هادي بريج صالح26722262021175010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0اعدادية اليقظة للبنينادبيسجاد محسن علوان كاظم26723142021028084

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمهدي حسن بني خلف26724122021048121

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0اعدادية العراق للبنينادبيالياس ياسين اسماعيل ياسين26725122021009019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0اعدادية المتنبي للبنينادبيطه احمد خضير حمد26726102021027025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0الخارجيونادبيسعد ياسين مزهر كاظم26727142021400101

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0ثانوية العقيدة للبناتادبيعائشه باسم شاكر عبد هللا26728112022074044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبياحمد عماد جواد طعيمه26729132021015002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0اعدادية البراق للبنينادبيذو الفقار حيدر فرحان باني26730152021002057

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0ثانوية المعالي للبناتادبيرقيه عدنان عبد الحسن الياس26731142022127025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعمار محمد فليح حسن26732192021040026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيمريم صباح نوري تقي26733112022089068

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0اعدادية الرباب للبناتادبيفاطمه خضير كريم سرحان26734122022125099

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0ثانوية االبتهال للبناتادبيمريم كريم جاسم كريم26735142022069051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0اعدادية الماثر للبناتادبيشهد جبار حافظ علي26736152022051089

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيكرار حامد عبد الرضا عويد26737262021044039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمنتظر عجيل سعيد مبارك26738152021013111

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيمهند مزهر حسن محمد26739102021160050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0اعدادية البسالة للبناتادبيحوراء حقي اسماعيل الزم26740132022092014
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0اعدادية االنفال للبناتادبيزينب مانع عجمي علي26741102022101042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0اعدادية النجاح للبنينادبيزيدون صالح عبد الكريم زبون26742142021027047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيختام حميد علي عناد26743112022067016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0اعدادية ام ايمن للبناتادبينور جاسم خزعل حسن26744142022134077

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيحسين عودة خلف جاسم26745132021013009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0اعدادية الرافدين للبنينادبيكرار كريم عبد جاسم26746152021001101

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيحوراء عبد الكاظم خميس علي26747152022055025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمرتضى وليد كامل وادي26748152021003097

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعبد الرحمن قاسم علي شالل26749262021015051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0ثانوية ام البنين للبناتادبيبتول حسين زيد محمد26750132022080010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0ثانوية الفضائل للبناتادبيبنين حسن عكله وادي26751142022083006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيحنين محمد يوسف سويد26752112022063009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0الخارجيونادبيابراهيم كامل محمد وسمي26753142021400002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0ثانوية الحارثية للبناتادبييقين علي ناجي محمد26754102022112012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0اعدادية الزهور للبناتادبيايات وصال مصطفى محمد حسين26755142022080008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0ثانوية االعتدال للبناتادبيزهراء عماد عبدالهادي شريف26756132022077028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيزياد احمد عدنان احمد26757112021053045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعباس سعدي نايف جاسم26758112021150032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيسجى عباس جاسم صحن26759152022080090

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمصطفى محمد كامل هويل26760142021028205

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيجنان ناصر جياد عايد26761112022220019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيعذراء سامي خضير فرحان26762112022218034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيعبد الرحمن اركان سكران عطوان26763132021024062

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0ثانوية فدك للبناتادبيشهد علي شمران عبود26764142022070069

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمصطفى سعد هاشم حنون26765282021010056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0الخارجيونادبيمصطفى حميد عبوده محمد26766132021400123

الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيكوثر علي خلف حسين26767152022048101

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية العامرية للبناتادبيمريم علي عبيد فياض26768102022118052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0ثانوية االمال للبناتادبيبنين احمد وحيد علي26769142022108008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيايمن احمد سلمان راشد26770132021008017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0ثانوية االحرار للبنينادبيصالح اركان سلمان صالح26771112021051020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيليث صدام حسين عبود26772102021160038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0ثانوية الرباب للبناتادبيزينه محمد رشك ضميد26773152022052017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية الهدى للبناتادبيحوراء احمد قاسم طليج26774152022047028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيسجى احمد كاظم علي26775152022049055
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيسامر عصام طاهر شنيشل26776132021002042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية الشماسية للبنينادبياحمد عبد الكريم اسماعيل محمود26777132021023005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية الروافد للبنينادبيخضر هيثم سعدون خضير26778112021025017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية صفية للبناتادبيمها احمد مهدي جاني26779142022075219

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيرانيا كريم عماره هاشم26780112022061017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية صفية للبناتادبينور الهدى صادق جعفر راضي26781142022075234

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية النجاة للبناتادبيزهراء حسين حميد كاطع26782152022042025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحسين لطيف عيسى طريف26783142021048030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية صفية للبناتادبيايمان محمد عبد قاسم26784142022075022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية ام ايمن للبناتادبينورهان صباح عبيس حسن26785142022134080

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيعلي مالك نجم عبد هللا26786262021203045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0ثانوية الحكمة للبناتادبيزهراء كريم عباس خضير26787102022107025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية الكرخ للبناتادبيمروة علي سالم عيسى26788102022076032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية التسامح للبناتادبيرسل سامي محمد لفته26789142022076042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي كريم حسن ضاحي26790142021003095

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0ثانوية التاخي للبناتادبيحوراء اركان ياسين طارش26791142022081014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية حلب للبنينادبيعقيل محمد عبد  الخالق عبود26792262021013103

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية زينب للبناتادبيشروق فائق حميد خلف26793142022110104

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية العقيلة للبناتادبيحوراء علي مالح زغير26794152022040030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبياسحاق اسعد خزعل هزاع26795102021035002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمحمد فالح حسن كاظم26796142021045064

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية الشعب للبناتادبيميعاد خلف عجد فزع26797132022098154

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيعبد الرحمن عادل عبد علي26798132021025035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية الفردوس للبناتادبينور اسماعيل عبد احمد26799132022118139

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية الرشد للبناتادبيبراء طاهر جبار مليح26800132022109007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبينور حيدر خضير سحور26801262022126107

الجامعة المستنصرية/كلية التربية442.0اعدادية الماثر للبناتادبيآيات هاني عبد علوان26802152022051003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية441.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرقيه حسن عليوي ناصر26803102022109050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية441.0الثانوية المعينية للبنينادبيضرغام خضير عبود حمد26804112021022017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية441.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي شاكر رسن رجه26805152021001083

الجامعة المستنصرية/كلية التربية441.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيايمن حسام عيادة محمد26806112021166008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية441.0اعدادية صنعاء للبنينادبيمسلم ساجد محمد رضا احمد26807232021011071

الجامعة المستنصرية/كلية التربية441.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيابتهال انور صابر عبد هللا26808142022134004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية441.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيبشير محمود كاظم حسين26809102021041019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية441.0اعدادية النجاة للبناتادبينبأ صالح هادي ابراهيم26810152022042083
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية441.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيعالء عباس حسين طعمه26811232021252047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية441.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيسراب صادق كاظم حاجم26812142022092034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية441.0اعدادية النهروان للبنينادبيمحمد مصطفى مطشر جالب26813152021020120

الجامعة المستنصرية/كلية التربية441.0اعدادية البيان للبناتادبينور محمد زهراو خالطي26814102022096098

الجامعة المستنصرية/كلية التربية441.0ثانوية اإلخالص المسائية للبناتادبيزينب جالل كاظم محسن26815132022285017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية441.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيابراهيم غسان فاضل عبد العباس26816102021024002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية441.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينادبيعلي عبد الكريم شنو علي26817132021255043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية441.0ثانوية حنين للبناتادبيمنار حسن عبد الهادي ابراهيم26818132022104033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية441.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيصادق عمران حميد داود26819152021006055

الجامعة المستنصرية/كلية التربية441.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعبد هللا سلمان جاسم محمد26820142021032039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية441.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيرسل بدر عبيد حسين26821142022136028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية441.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحسين داود مكي داود26822122021047035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية441.0ثانوية الجبايش للبنينادبيمرتضى وليد فزيع نصير26823222021045029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية441.0اعدادية النورين للبنينادبيمصطفى علي حربي احمد26824142021004061

الجامعة المستنصرية/كلية التربية440.0اعدادية النعيم للبناتادبينسرين علي حميد شويش26825142022073120

الجامعة المستنصرية/كلية التربية440.0اعدادية االزدهار للبناتادبيبشائر علي فاضل خضير26826122022090013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية440.0اعدادية طه للبنينادبيعلي جبار حمزه طالل26827142021177097

الجامعة المستنصرية/كلية التربية440.0ثانوية المناهل للبناتادبيهدى صفاء جبار سعدون26828132022126047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية440.0ثانوية االيمان المختلطةادبيمحمد زويد خليف ساجت26829222021214015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية440.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيمنتظر محسن جبار حمد26830132021038068

الجامعة المستنصرية/كلية التربية440.0اعدادية حيفا للبناتادبيتبارك حسن صالح عبود26831232022122014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية440.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبييونس حسن وارد مفضل26832152021007279

الجامعة المستنصرية/كلية التربية440.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمد حسن هادي هندي26833142021008081

الجامعة المستنصرية/كلية التربية440.0ثانوية الحريري للبناتادبيهدى حامد ابراهيم مهدي26834142022137038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية440.0اعدادية زينب للبناتادبينبأ سالم رشيد كريم26835142022110157

الجامعة المستنصرية/كلية التربية440.0ثانوية الزهراء للبناتادبيايات محمد عبد النبي عبد الكاظم26836112022088005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية440.0اعدادية صفية للبناتادبيرقيه محمد مريوش حسين26837142022075093

الجامعة المستنصرية/كلية التربية440.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيطيبة علي عطية رسن26838132022123027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية440.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه عبد السالم غضبان علوان26839152022046070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية440.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيفؤاد فاضل عباس عذاب26840112021053093

الجامعة المستنصرية/كلية التربية440.0اعدادية المعراج للبنينادبيابا الفضل احمد سالم عبيد26841112021024001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية440.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيابو حسنين حاتم لفته علي26842122021003004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية440.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين عبد االمير بهلول شرباز26843152021007069

الجامعة المستنصرية/كلية التربية440.0اعدادية الشماسية للبنينادبيايمن احمد عزيز جاسم26844132021023008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية440.0ثانوية فدك للبناتادبيرغد صالح نور مجيد26845142022070040
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية440.0اعدادية الشيماء للبناتادبيضحى حسون حميد عبيد26846122022098057

الجامعة المستنصرية/كلية التربية440.0اعدادية الخمائل للبناتادبيحوراء خضر نيازي جمشير26847122022127016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية554.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء احمد حسن زامل26848152042048072

الجامعة المستنصرية/كلية التربية544.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيسكينه حازم جواد محي26849232042305094

الجامعة المستنصرية/كلية التربية544.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيتحسين علوان صاحب عبيد26850222041029022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية543.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيأيه منذر نعمان كاظم26851132042070005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية539.0مدارس االمام علي (ع) النموذجية في ايران-قماحيائيمحمد مهدي ضياء ولي علي26852132041205014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية517.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيحيدر أحمد عبد الكاظم ربيح26853232041166017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية515.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيرغد صريح عبد الواجب عباس26854182042205042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية513.0الخارجياتاحيائيامنة قاسم علي حسين26855142042401013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية509.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيشهد عباس عبود زامل26856152042051125

الجامعة المستنصرية/كلية التربية506.6ثانوية المتميزيناحيائياصف علي كاطع جابر26857112041010014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية506.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيحسين فراس شريف محمد26858222041046026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية506.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيشهد هادي فريح بصروكي26859142042093053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية505.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيسعدي صباح مهدي هادي26860252041045081

الجامعة المستنصرية/كلية التربية505.0اعدادية فدك للبناتاحيائيحوراء بهاء حسن محمود26861212042156021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية503.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيقمر فرحان حصين كود26862232042181020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية502.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي ابراهيم محمد داور26863132041010076

الجامعة المستنصرية/كلية التربية501.0ثانوية االمال للبناتاحيائيزهراء صالح جاسم نادر26864142042108070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية501.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد قادر سمين26865262042144023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية500.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزهراء نجم عبد هللا رفيش26866112042080068

الجامعة المستنصرية/كلية التربية500.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيطيبه ضياء كاظم عبد26867152042051130

الجامعة المستنصرية/كلية التربية499.0ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيمصطفى خليف اسماعيل عوده26868102041154018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية498.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيتبارك مسلم هادي جاسم26869212042248004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية496.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيشهد علي حسوني مهدي26870142042093052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية496.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيحسين عبيد ورور محمد26871212041023024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية495.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيزهراء ماجد عدنان حمزة26872212042291049

الجامعة المستنصرية/كلية التربية492.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيمنال حسن علي هتيمي26873102042155014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية491.0اعدادية حماة للبناتاحيائياسيل فالح حميد مشلول26874112042084011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية491.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيابراهيم احمد فجر زعين26875112041016001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية490.0ثانوية الجهاد للبناتاحيائيزينب رحيم عذاب ناصح26876222042121010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية490.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيمصطفى عبد غاوي هزاع26877152041008063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية489.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيعلي فاضل عليوي حسين26878152041013058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية489.0اعدادية حلب للبناتاحيائيبنين فاهم عيدان وناس26879242042107024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية489.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيعلي حمود عبد مجيد26880222041309027
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية488.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي حسن غياض عوده26881222041029103

الجامعة المستنصرية/كلية التربية488.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائيعلي عبود عكلة عكبان26882122041206048

الجامعة المستنصرية/كلية التربية488.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائياحمد جبار جواد كاظم26883212041052005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية488.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيباقر حازم حميد صخي26884232041009015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية487.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيعلي عباس فرحان موسى26885272041153091

الجامعة المستنصرية/كلية التربية487.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزهراء سلمان كامل نعيمه26886222042203025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية486.0ثانوية الضلوعية المسائيةاحيائيحارث ثامر محمد حسين26887182041331007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية486.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيعلي اكرم صبيح عامر26888222041021094

الجامعة المستنصرية/كلية التربية485.0ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيمصطفى عادل كريم داير26889262041159029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية484.0ثانوية العذراء للبناتاحيائيراويه غيدان سعدون حسين26890182042207004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية483.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيكوثر حسن وادي حمدي26891152042052050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية483.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبنيناحيائياحمد عبد السالم محمد زيدان26892102041039001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية483.0ثانوية الصباح للبنيناحيائينجيب جاسم صباح عيدان26893262041162033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية483.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيغسق عبد الرضا محمد عبد الصاحب26894152042047164

الجامعة المستنصرية/كلية التربية481.0ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيمحمد نواف محمد حرامي26895122041045056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية480.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحسان سعد عباس تعبان26896252041031013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية479.0ثانوية كصيبة المختلطةاحيائيماجد حسن مظلوم حسين26897262041173026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية478.0ثانوية العذراء للبناتاحيائيخنساء شهاب احمد صالح26898182042207003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية478.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمرتضى فاضل مطشر كريزم26899142041028125

الجامعة المستنصرية/كلية التربية477.0ثانوية المرادية المختلطةاحيائيحازم حبيب جاسم محمد26900242041158003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية477.0اعدادية االصالح للبنيناحيائيبسام عبد العباس زبيري بنور26901222041015002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية475.0ثانوية العذراء للبناتاحيائينباء محمد لفته درويش26902182042207014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية474.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد زاهر صبار بريهي26903292041002132

الجامعة المستنصرية/كلية التربية474.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيزهراء كريم محمد حسن26904132042133022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية474.0ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيشاكر ناصر عطوان رفاس26905122041045016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية473.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمحمد قاسم عبد فرج26906142041011146

الجامعة المستنصرية/كلية التربية473.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيتبارك ستار حسون جاسم26907112042080030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية472.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيحسين علي سلمان سهيل26908142041029023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية472.0ثانوية بالل للبنيناحيائيعقيل عامر متعب حسن26909102041055034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية472.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه علي كاطع حسين26910152042049077

الجامعة المستنصرية/كلية التربية472.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب عبد الهادي طالب عبد الهادي26911122042105088

الجامعة المستنصرية/كلية التربية471.0ثانوية عرفات المختلطةاحيائيحسنين هيثم سالم عاصي26912232041161005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية471.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيأسيد عادل لفته شيحان26913212041278002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية471.0ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيمحمد رحيم فهد طوكان26914222041099035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية470.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيهدى سامي مرزا اسماعيل26915192042175090
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية470.0ثانوية كوثى للبناتاحيائياستبرق مهدي سالم عسل26916232042305004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية470.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيعلي احمد علي حسين26917102041008029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية469.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمينا عمر اسماعيل خليل26918102042091104

الجامعة المستنصرية/كلية التربية469.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسين احمد لفته محسن26919272041011028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية469.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر نجم عبود26920252041044107

الجامعة المستنصرية/كلية التربية469.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيعلي االكبر خليل محمد مراد26921212041088033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية468.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيكرار شعالن سلمان فرحان26922222041302059

الجامعة المستنصرية/كلية التربية468.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزينب مرتضى خضير عباس26923152042051106

الجامعة المستنصرية/كلية التربية468.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيهاله احمد كاظم فرحان26924132042086114

الجامعة المستنصرية/كلية التربية468.0الخارجياتاحيائيفاطمه عبد الواحد دعير ساهي26925142042401133

الجامعة المستنصرية/كلية التربية467.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد علي حسين عباس26926272041002144

الجامعة المستنصرية/كلية التربية467.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيهيثم عبد المهدي جاسم كريم26927222041036361

الجامعة المستنصرية/كلية التربية467.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعبد الرحمن عادل شفيق جبار26928142041023035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية466.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيغدير علي صابر عذيب26929152042048135

الجامعة المستنصرية/كلية التربية465.6ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف ثامر محمود صالح26930132041020199

الجامعة المستنصرية/كلية التربية465.0اعدادية البراءة للبناتاحيائينور مالك خزعل حسين26931212042093084

الجامعة المستنصرية/كلية التربية465.0ثانوية االمال للبناتاحيائيسجى خضير مزعل سلمان26932142042108096

الجامعة المستنصرية/كلية التربية465.0ثانوية النضال للبناتاحيائيرسل عادل مريس موات26933282042050022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية465.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيكمال عمار خلف فرحان26934152041071287

الجامعة المستنصرية/كلية التربية465.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيرسل دريد مثنى علي26935122042106036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية465.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينور الهدى نبيل جودي مويلح26936222042143350

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء زامل نعمه زوير26937152042046066

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيسجاد جنكيز علي حسين26938202041022041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيايه حسين علي خلف26939102042110013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية الجهاد األكبر للبنيناحيائيمحمد عباس حمود عاجب26940132041013013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية االخالص للبناتاحيائياية عمار مهدي مالك26941112042112009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيايه سعد محمد امين محمد26942112042114010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائياحمد لطيف لفته شايع26943142041028006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيابراهيم عالء عبد الحسين مطلك26944142041030002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0ثانوية التفوق للبناتاحيائيزينب علي مفتن سعد26945122042113018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء علي فضل كاظم26946242042119089

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيكرار عبد هالي سالم26947262041044036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيتبارك حازم جعفر ذيبان26948122042110022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيسيف كاظم منصور شامخ26949152041071176

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيلينه علي مشرف محمود26950192042189161
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي ماجد هادي خلف26951232041051112

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائييونس اديب يونس علي26952252041007452

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيامين احمد فليح حسن26953242041201003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائياحمد رياض نصر هللا عناد26954212041007005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي سمير ذياب سلمان26955262041016064

الجامعة المستنصرية/كلية التربية464.0اعدادية حماة للبناتاحيائيزهراء حاتم عباس حمود26956112042084082

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيفاطمه حسين حمودي عاتي26957152042051139

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء كريم عبد طعمه26958132042118067

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيسجى عبد الرزاق سعدي شهاب26959212042294116

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحسين مشتاق كاظم جبر26960232041054049

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيحيدر محسن زاير علي26961222041314022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيقتيبه زياد خضر جدوع26962112041025047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيعلي فليح حسن جالي26963142041003072

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيحسين حسون علي حسين26964112041055008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0اعدادية البصرة للبناتاحيائياديان جاسم اوختي ميرزا26965112042109001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيليث يوسف مطلب احمد26966192041066119

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد وسام شرهان ملكه26967222041091189

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء محمد محمود حميد26968142042080026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0اعدادية العراقي للبنيناحيائيحسين عبد الرحمن غافل زغير26969102041005008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيعذراء عامر احمد عباس26970112042083053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيايمان فالح رزوقي محمد26971232042117023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرقيه محمد خضير عباس26972132042105023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيايه حيدر عباس قدوري26973132042091017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيليث معد عواد اسماعيل26974212041205015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمنير محمود عبد فرحان26975192041041070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0اعدادية النضال للبنيناحيائيانور عبد الزهرة محمد كاظم26976212041029007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيحنان حمزه هاشم سلمان26977112042133016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيايه عبد الجبار عبد القادر اسماعيل26978112042109013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0ثانوية الوطن للبنيناحيائيوعد هللا عامر خليفة احمد26979212041079034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائياحمد طه رشيد خلف26980212041050003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيايهم خالد حامد حرجان26981262041059018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيعائشه يونس وهيب جاسم26982112042075056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيعباس رياض زغير مطر26983232041051070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيسيف مهند عبد الرزاق عفلوك26984102041043031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية462.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم حسين26985122042107089
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية461.0الخارجياتاحيائيبشرى منعم مخلف محارب26986102042401012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية461.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيحسين داود سلمان نصيف26987212041032005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية461.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيعباس ليث مجيد شالل26988212041012058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية461.0اعدادية التقى للبناتاحيائيزهراء ناهد عبد المحسن علي26989112042071053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية461.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيرواء قصي عبد الرحمن صادق26990132042079019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية461.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيبشرى ابراهيم محمود عبد اللطيف26991212042064009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية461.0اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيمنذر حسين كاظم سبع26992212041028040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية461.0ثانوية فدك للبناتاحيائيآيه عصام عبد الرضا صباح26993142042070006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية461.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا فاضل عبد هويدي26994252041044249

الجامعة المستنصرية/كلية التربية461.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيتبارك شريف علي عبد26995272042072015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0ثانوية االمال للبناتاحيائيخديجه حسن شراد حسين26996142042108044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمحمد رافد عبد الصاحب رحمان26997212041273071

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيبنين رحيم عبد هللا محمد26998152042058016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيزينب عادل سامي عبدون26999272042054042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيمروه رعد صباح راضي27000152042048154

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعياحيائيمجتبى ابراهيم كاظم قاسم27001152041014010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيعبدالكريم ياسين عباس عبدالجبار27002192041350061

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعباس عامر مالك كاظم27003232041001045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمقتدى نزار عبد الواحد جابر27004222041307174

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0ثانوية السجود للبناتاحيائيدعاء قاسم فالح نعمه27005142042065017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0اعدادية حماة للبناتاحيائيآيات كامل غريب عبد الحسين27006112042084024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائياميمه مثنى جميل عبد27007212042294023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيحسين عالء عجيل داود27008222041301014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيمصطفى حسن احمد زيدان27009112041018136

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0اعدادية زينب للبناتاحيائينور الهدى كريم تايه علي27010142042110228

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائيام البنين سعد حمد حسين27011262042110005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيسعود مالح محيسن عبد الدلف27012262041059044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينور الهدى ضياء محسن محمد27013152042080332

الجامعة المستنصرية/كلية التربية460.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيبنين حازم جلوب جدوع27014122042135005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمنتظر ماجد عالوي عبد الحسن27015142041009089

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي جواد حميد حمودي27016132041012075

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيشهد يونس حميد فرحان27017142042066060

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب صادق سليمان ابراهيم27018122042105086

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0اعدادية االمام للبنيناحيائيصدام حسين كاظم شدهان27019232041013037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0اعدادية قباء للبنيناحيائيمرتضى رياض حرب سلمان27020152041010092

صفحة ٧٧٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيامير لفتة هليل طرفة27021242041203031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه عبد الستار هاشم محمد27022102042095065

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيهدى اسماعيل خليفه عباس27023132042099052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينبأ غازي ثجيل معلى27024142042111258

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيعلي جعفر رديني ماضي27025112041048013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيعبد هللا رشيد عبد هللا حسين27026212041278063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيسجى محسن عيدان حسين27027262042120135

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيحيدر رافد رياض محمد27028112041058050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائينبأ عادل محمود صالح27029112042217071

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيهدى فاضل حمود عبيس27030232042093189

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيقبس عقيل حسن راضي27031142042073125

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائياقمار عباس عبد العظيم حسين27032182042275004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد الوهاب مظهر خلف متعب27033212041009149

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0ثانوية فدك للبناتاحيائينور دريد جاسم ظاهر27034142042070142

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0الخارجيوناحيائيعمار عبد الجبار قاسم 27035122041400051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيسجاد جبر خلف بويج27036222041302028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسجى علي حمزه غيدان27037132042118153

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي محمود جبار شالش27038262041010127

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيسجاد حسين عبد علي حسين27039212041008050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية459.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الحسين أرحيمه عليوي27040132042133011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه حسن زهير حسن27041142042145212

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0اعدادية بابل للبناتاحيائيايه ياس خضير عباس27042212042141014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيمنتظر حدود عيسى جعفر27043212041063069

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائييعقوب محمود مجيد ابراهيم27044112041034024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيسارة جواد كاظم جبار27045112042112054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينور احمد زهير خليل27046212042098231

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيعلي عبد الرسول عبد الزهره عبد الحسين27047252041152060

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0اعدادية البشير للبنيناحيائيسجاد كامل جبر ساجت27048142041036012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0اعدادية حماة للبناتاحيائينور علي كريم جميل27049112042084195

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0اعدادية الفارابي للبنيناحيائيماجد ميشيل موسى عوض27050112041002035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيمها احمد جاسم كاظم27051142042145251

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيتبارك حامد سلمان عبد27052112042085016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحوراء قاسم حسين حميد27053142042111074

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيايات ظافر حسين نعمه27054152042041009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0اعدادية السيوطي للبنيناحيائياحمد محمد سعود جيثوم27055112041054003
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائياكرام حيدر كريم قدوري27056132042281014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيحسين عبد الكاظم عبد ربه عباس27057232041051040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيايمن باسم محمد احمد27058232041008022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية458.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيرقيه جاسم سامي مصحب27059262042120075

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0اعدادية زهو العراق للبناتاحيائينرجس عدنان حسون علي27060132042078033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيسرى محمد احمد عليوي27061122042082020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمهدي طاهر امين هادي27062152041071414

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيحيدر عبد عالوي الزم27063122041201027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيورود عبد الرحمن مظهر فاضل27064152042055131

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيعبد هللا حامد محمد محبس27065142041003063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعماد رعد حميد احمد27066212041054104

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيسبأ علي بهاء الدين محي27067102042107023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب محمد حامد دبعون27068262042120125

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0اعدادية فدك للبناتاحيائيحوراء محمد نهاد عبد27069212042156023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيانس عبد الرحمن حبيب علي27070122041022018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيبان خميس مهدي علي27071102042155002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيمالك وسام سامي شكر27072212042170123

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيعلي حسين عبد الهادي حسن27073262041026032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائينبأ عماد حاتم محمد27074142042067127

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيحارث سعيد علي شيحان27075232041011014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0ثانوية حطين االهلية للبنيناحيائيأحمد صالح مهدي أحمد27076212041071001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.2ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمصطفى عبد االمير محمد ابراهيم27077132041037104

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائيتيسير قتيبه سليمان داود27078112042167002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائييونس ياسين جبوري جاسم27079232041181073

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيحوراء فرحان راضي كاظم27080152042051044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنيناحيائيمصطفى محمد اسماعيل شبيب27081132041025043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0اعدادية الهدى للبناتاحيائييسر مازن سامي طه27082122042106125

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيكرار ياسر عبد االمير كاظم27083122041031131

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيالزهراء هالل ابراهيم عبد الحسين27084262042120008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0اعدادية يافا للبناتاحيائيرفل فاضل هاشم علي27085132042107045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيعباس حسين جاسم حمادي27086112041055015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيعلي عبد الحسين خضر كاظم27087242041169032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائياسراء علي محمد مبارك27088212042292001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسرى سالم رحيم خيون27089152042046134

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0اعدادية األوفياء للبنيناحيائيمحمود يوسف عيد عبد27090192041078037
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيحسين قاسم فاهم عاجل27091232041252060

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيامير علي شكري محمود27092322041004010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيحيدر فارس عبد الكاظم بريبر27093232041289013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.5اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمرتضى شاكر حسن كاظم27094272041005167

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائييقين ستار جبار سرحان27095102042111066

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيشاه زنان نجاح اليج محمد27096252042096321

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيمصطفى فاضل كاظم سلمان27097232041253138

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائينور جاسم عبد زغير27098132042123033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيعلي عبد الحسن صكبان حسين27099142041050026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبنيناحيائيحازم محمد كزكوز لفته27100242041046002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمجتبى سلمان اكباشي عكبايه27101152041071299

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيسعدون هاشم ناصر وحيد27102242041074037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيعبد الرحمن حسن محمد حسن27103212041263009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0اعدادية حماة للبناتاحيائيهدى رعد علي نايف27104112042084210

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمصطفى وليد محمد عبد هللا27105122041022110

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيدنيا ضامر محمد نزيه عبداللطيف27106122042080019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمنتظر سالم رحيم عيسى27107142041021145

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0ثانوية فدك للبناتاحيائيتبارك رعد رسن عبد الحسن27108142042070023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيدنيا محمود ابراهيم جليل27109212042291037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي ريسان نعمه لطيف27110242041036101

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيليث محمد جاسم لفته27111112041032069

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيمؤمل جبار حسين ظاهر27112222041021141

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائيرسل ستار جبار عبيد27113122042103014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.1ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيحسين معين جاسم محمد27114102041028059

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسن اياد طالب عبد الكاظم27115252041009034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0ثانوية بالل للبنيناحيائيعثمان شعالن مصعد صعب27116102041055033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيايناس صباح حلواص راهي27117262042137005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0ثانوية حطين للبناتاحيائيغدير عماد خلف علوان27118142042068037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيحنين غالب علي نايف27119262042108027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيغفران هاني جبر عبد الحسن27120142042124045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائينورس محمد عزيز عليعل27121122042098114

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0ثانوية االقمار االهلية للبناتاحيائيضحى عيدان عباس عبد الحسن27122142042305008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمهدي علي محسن علوان27123252041014174

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيزينب غانم جبار عبد الحسين27124232042228007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0اعدادية االنوار المحمدية للبنيناحيائيمصطفى محمد حسن سعيد27125192041072022
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0اعدادية االمام للبنيناحيائيليث محمد سلمان كيطان27126232041013062

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0ثانوية المستقبل المختلطةاحيائيرقية رزاق سكران حمادي27127182042115002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيابراهيم قيس علي حسين27128122041020003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيوفاء سعد جميل راشد27129262042091056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0ثانوية السرمد للبناتاحيائياسراء عبد الكريم طه عثمان27130212042157006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيهويده سالم جندي عبد27131272042059161

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيمنار محسن محمد احمد27132122042130025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيزينب عامر كسوب راشد27133232042305077

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيفياض عبد العالي بتخ فنيخر27134272041151057

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيليلى هشام جواد عبد الكاظم27135132042105048

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيزهراء ستار جبار ياسر27136112042221023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيديار محمد عوده امحيسن27137152042053025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيعلي فؤاد كاظم عبد27138142041203146

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية حماة للبناتاحيائيشهد ياسر حسين علي27139112042084127

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيمحمد الباقر خالد صباح حمود27140142041047139

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية العزة للبناتاحيائيمريم عبد المطلب مجيد هاني27141122042118062

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0الخارجيوناحيائيمحمد عامر كاظم علي27142142041400077

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمرتضى احمد نور سوادي27143122041005051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي داود جمعه داود27144222041072094

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيكرار بشار إسماعيل إبراهيم27145232041020278

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائياسيا مؤيد فاضل جميل27146102042114005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيسجاد عصام نعمه رشم27147122041006013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0ثانوية المربد المختلطةاحيائياسماعيل ابراهيم مهاوش جاسم27148112041152004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيفاطمه مجيد حسن هادي27149272042087124

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيكرار كامل ناصر خلف27150142041208171

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحنين ابراهيم حسين جباره27151212042102031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية453.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمنتظر محمد تركي محي27152232041183099

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيباسم محمد مجيد شمران27153252041150052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيزينب عالء فليح محسن27154222042309019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيأيوب شاكر نعيم ايدام27155142041049001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيمحمد عادل مهدي كاظم27156212041257018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيمصطفى نعمه دعيج عبد27157262041203033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعيسى احمد فزيع زغير27158222041031103

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعلي محمد غالم عباس27159212041008084

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0ثانوية العدل المختلطةاحيائيمحمد مطر حسين عكموش27160242041161009
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائياسالم كامل هاشم موسى27161132042133004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزنوبيا طالب كريم فيض هللا27162152042054088

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء منير احمد زغير27163152042048095

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0ثانوية الرباط للبناتاحيائينبأ مهند عبد محمد27164112042121065

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيسجى حسن صدام جبار27165142042145167

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0ثانوية االفكار للبناتاحيائيسجى شامل محمد عبد الرحمن27166132042120012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيعلي حاتم عبد االمير محمد27167142041008057

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرواء عباس عبد الحسين حسن27168242042220300

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيذو الفقار فتاح داود سهراب27169152041017027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيطفوف سماح محمد ساجت27170222042105064

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيوليد مسير عبيد زغت27171222041003416

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيحوراء علي اسماعيل جاسم27172242042120074

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيايهاب علي حمادي مجول27173192041066042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0اعدادية البتول للبناتاحيائيمالك احمد عباس حمود27174112042072126

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيمسلم برهان محمد خشان27175232041059088

الجامعة المستنصرية/كلية التربية452.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيدالل فراس فيصل محمد27176112042085017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيمها عدنان عيدان حسن27177212042157057

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية الفاو للبناتاحيائياالء عايد حبيب حديد27178232042111005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيضياء عداي موحان لفته27179232041188009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيمحسن كريم نعمه حسين27180242041202110

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيميسم حامد محمد حسين27181132042091112

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمحمد غانم هاشم عنون27182232041173142

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزينب خليفه محجوب حسين27183212042140117

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتاحيائياية خالد علي شاكر27184122042084006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنيناحيائيأسيد وهاب عبد مرهش27185102041200007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيعلي خليل حمود عبيد27186102041016039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيبان اسماعيل عبد هللا حميدان27187262042108013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيعبد هللا علي حافظ حسن27188212041064019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائياحمد حسين احمد حمادي27189122041206004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزهراء عصام يونس سلمان27190112042074037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيمريم عدنان محمد جاسم27191152042042089

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيماهر حسين عبد الحسن اغضيه27192242041010114

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية السياب للبنيناحيائيأمين قاسم صالح حنش27193132041030001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية السالم للبنيناحيائيسجاد حيدر نعيم عوده27194222041013062

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيمصطفى علي نوري كاظم27195122041201085
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد عالء كامل جابر27196242041003241

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيدنيا علي كريم محمد27197262042091014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمصطفى محمد ظاهر ويسي27198212041014152

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0ثانوية المناهل للبناتاحيائياسيل احمد ناصر جبر27199132042126005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائينور الهدى علي حطحوط وهيب27200212042165088

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد سويدان عبد الرحمن27201102041200042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيتبارك محمد برهان اسماعيل27202102042119016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء بدر سعود محمد27203152042080121

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية حماة للبناتاحيائيايه حسن جاسم محيسن27204112042084032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية عائشة للبناتاحيائياطياف عبد الرسول رحمة جالم27205142042074010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء حميد عبد السادة بدر27206152042048080

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيعباس سمير جواد محيسن27207222041035130

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل خليفه عيال27208212042157053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيشفاء علي حسن علي27209172042297047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيمنيب محمد علي مرزه27210232041051177

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمريم علي ناصر عبد الحسين27211232042271667

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيايه ياسين سامي غضبان27212152042040021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعبد الرحمن جاسم محمد كاظم27213122041022050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0ثانوية ابن عقيل للبنيناحيائيزيد عبد الرزاق احمد عبد27214122041014010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية النعيم للبناتاحيائياسراء جبار رحيل ظاهر27215142042073005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية النيل للبناتاحيائيزهراء سعد عبد الهادي عودة27216222042169046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعباس خالد اسماعيل حسين27217122041007071

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم رائد فاخر عبد الحسن27218142042140114

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيبنين جواد خضير محمد27219262042137006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعمر مروان خليل ابراهيم27220212041014115

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيحوراء ضياء كاظم سيد27221112042109029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائينبأ صادق جعفر ساجت27222142042066103

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0ثانوية بالل للبنيناحيائيالبراء صباح ابراهيم كركز27223102041055007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيتبارك حادث عبد الرضا جاسم27224232042077036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائياحمد خضير يوسف موشيه27225222041051002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيجنات نزار جبار عطيه27226152042048038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيمحمد صادق اسماعيل دهله هايش27227152041015087

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيحسين مؤيد عطوان زايد27228222041064006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيرقيه خليل نعمه زغير27229262042072014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيطيبه احسان علي مهدي27230242042120198
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيرسل امير حسن زغير27231152042056032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية450.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمصطفى عبد العباس سعدون عباس27232242041008120

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعبد هللا فراس خضير جسام27233192041066092

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمالك حسين عيثه عبد27234232042271677

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفاطمة جبار عناد عيدان27235262042120168

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعلي مرتضى سعيد رشيد27236152041071259

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيحسين علي سمير عويد27237142041008029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمرتضى محمد عليوي عطيه27238142041011152

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيحيدر صبر محمد كاظم27239112041204016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0اعدادية النور للبنيناحيائياحمد عادل كامل ورور27240122041026010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم يوسف اسماعيل توفيق27241152042047116

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0ثانوية الشباب للبنيناحيائيأمير عدنان فاضل ثامر27242102041023001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيريم احمد حمدي ياسين27243102042076008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيعباس جاسم محمد دنيدش27244272041152042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيايمن داخل مسير موحان27245252041046003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0اعدادية النصر للبناتاحيائيحوراء حاتم كريم مطلوب27246122042112054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيمحمد رزاق جرد كاظم27247232041228013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم علي برزان سلمان27248132042118234

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيعلي رحيم صدام ثجيل27249122041202098

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيضحى خليل عباس دعدوش27250152042080236

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيآيات عاشور حميد طخاخ27251152042051002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيايمن كامل علي صالح27252112041033003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم بدر سدخان27253222041363073

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيحوراء علي منيب مالك27254132042117076

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيياس خضير احمد حسن27255262041049043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية449.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيعلي حسين نعيم جبر27256142041202042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائييوسف عجيل غانم حميد27257232041054148

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيايمن فالح علي مجيد27258202041030036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيمحمد عبد هللا صباح عاصي27259132041024034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيمؤمن موفق جدوع نصر هللا27260212041226017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعباس نعيم سويط راهي27261222041053099

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيقاسم حسين علي خليل27262232041012102

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء شايع كاظم محيسن27263242042106092

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي حسن مجيد شهيب27264242041005105

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيتاج الدين ابراهيم عبدالرحمن سلمان27265122041050004
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيايات بدر عبيد حسين27266142042136007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيبنين سعد غيالن عبد27267142042134027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيشهد زهير جمال محمد27268212042104027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيايه نوفل حسين عمهي27269262042120028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيبتول حيدر علي كريم27270132042095004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيغفران اسماعيل محمود حمزه27271212042145118

الجامعة المستنصرية/كلية التربية542.0ثانوية االسكندرية للبناتتطبيقيزهراء قحطان عدنان محمد27272232052094007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية541.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيايالف حسين فاضل مهدي27273102052114002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية534.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيحسين علي صبيح داخل27274152051011034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية530.0اعدادية االستقامة للبناتتطبيقيشيرين محمد رشك محسن27275152052058006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية529.0اعدادية قباء للبنينتطبيقياحمد محسن مولى محمد27276152051010006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية515.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعبد الرحمن ثابت حسين سلطان27277142051017044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية508.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعلي سلمان حوشان كاضي27278142051028047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية493.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيهند كامل زاجي نزال27279152052040049

الجامعة المستنصرية/كلية التربية485.0ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيسجى مهدي حسن حسين27280212052160013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية484.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيحسن هالل جبر عابد27281222051031008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية482.0ثانوية النهروان المختلطةتطبيقيعمار محسن ابراهيم مهيدي27282192051304020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية469.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقينوره عمار هادي مزهر27283102052110099

الجامعة المستنصرية/كلية التربية466.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيحسين حيدر عامر هليل27284222051100009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية466.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيأحمد سعدي نواف شحاذه27285192051066001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0ثانوية العرفان االهلية للبناتتطبيقيشهد سعد كامل زغير27286222052419006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية463.0اعدادية النجاة للبناتتطبيقيزهراء سعد طرير محمد27287152052042018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية461.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيفؤاد حسين نعيم عبد الحسن27288252051152050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية457.0ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقياحمد محمد حسان عبد27289252051156004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية456.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيمحمد جاسم احمد خضير27290142051008042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية455.0ثانوية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى جبير دهيرب كاظم27291222051032021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية454.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيسجاد سعيد عياي مانع27292222051301019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية451.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمؤمل جواد كاظم عالوي27293152051071226

الجامعة المستنصرية/كلية التربية448.0الخارجياتتطبيقيزهراء علي كاظم كريم27294142052401016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية447.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي رعد جودي عبد27295112051058119

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد غائب يوسف زين العابدين27296172051124051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقينصيف عبد نصيف جاسم27297102051022073

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيحسام قائد عبيد حسن27298242051036014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعلي حسين هاشم علي27299152051005095

الجامعة المستنصرية/كلية التربية444.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى كمال محيبس هامل27300162051353187
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية443.0ثانوية نون والقلم األهلية للبناتتطبيقياية محمد رحومي رشيد27301112052097001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية441.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيامير فاضل علي كاظم27302232051257014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية440.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتتطبيقيسرور جودة هالل عكاب27303112052218009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية439.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيهاشم محمد صالح جاسم27304102051022075

الجامعة المستنصرية/كلية التربية438.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيهبه طالب حسن هوبي27305132052070046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية437.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيمحمد محمود محمد صادق27306132051034028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية436.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيابراهيم خالد عطار كصاب27307132051002001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية431.0اعدادية حامل اللواء المختلطةتطبيقيبشار محسن راشد رعد27308262051155006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية431.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيعذراء نعمه زغير ياسر27309142052079046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية429.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمحمد كاظم حمود مهاوش27310222051070050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية429.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقياوس حازم كامل هاشم27311112051201013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية427.0ثانوية المعارف االهلية للبنينتطبيقيمؤمل سعود فرج رداد27312222051381013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية427.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقياحمد عباس حسن فليح27313152051013002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية427.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقياخالص عنيد عوده رسن27314122052098001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية426.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيعلي كريم زعل ماجد27315152051018043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية426.0ثانوية السراج للبنينتطبيقيعبد هللا نجم عبد الحسين عبد الرضا27316282051031011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية424.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيجعفر محمد جاسم جبر27317222051051015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية424.0اعدادية الفداء للبناتتطبيقيزهراء جليل ابراهيم محمد27318142052100012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية423.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيبنين احمد سلمان مهدي27319132052071010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية422.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيحسين داود علوان منصور27320222051046010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية422.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيسجاد فالح حسن جمعه27321152051071130

الجامعة المستنصرية/كلية التربية421.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزهره جبار علي محمد27322152052047023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية421.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيكرار غني حسين معيجل27323222051307255

الجامعة المستنصرية/كلية التربية421.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيمرتضى محسن شبيب صادق27324152051003052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية421.0ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيمرتضى طعمه خليف وسمي27325272051152067

الجامعة المستنصرية/كلية التربية421.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي جاسم صالح عبد27326112051058109

الجامعة المستنصرية/كلية التربية421.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقيعلي يونس عبد السيد حيدر27327162051360033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية420.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيحسين حسيب سالم سعيد27328142051017020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية419.0اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيمحمد عبد الرحمن ذياب مهبول27329112051054010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية419.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيعلي صالح عبد الرسول عبد27330112051203154

الجامعة المستنصرية/كلية التربية419.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيزين العابدين عباس كاظم عبود27331232051067024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية418.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينتطبيقيكرار علي هادي بويج27332222051254010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية418.0ثانوية الغربية االهلية للبناتتطبيقيشهد ابراهيم منادي علي27333192052135002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية417.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيسجى قاسم حسن تويه27334152052046018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية417.0ثانوية الحسنين (ع) للبنينتطبيقيكرار صبار جوحي عبيد27335282051043020
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية415.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيأكتفاء حسين ازغير جابر27336112052108001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية415.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيكرار احمد علي ضاحي27337102051155022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية414.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيياسر علي عبيد لهد27338272051033050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية414.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتتطبيقييقين حميد خضير يونس27339122052230047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية414.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيمحمد قاسم كامل عبد الحسين27340232051257134

الجامعة المستنصرية/كلية التربية413.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيايناس محمد فرج راضي27341132052071004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية412.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقيعدوية طالل جمعة حيدر27342152052080047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية411.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيحسن ضياء حسن مهدي27343122051005009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية410.0ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيندى داود عباس صادق27344212052160021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية410.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيايه سعيد يوسف علي عسكر27345152052047005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية410.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيتهاني عبيد ناصر بداي27346282052068021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية410.0ثانوية الثائر للبنينتطبيقيحسين عالوي خضير حنين27347122051011009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية409.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمقتدى حسين جاسم شخير27348152051071301

الجامعة المستنصرية/كلية التربية408.0اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيحسين سالم محيبس سوادي27349132051026005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية408.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيامير علي سمير ابراهيم27350132051011006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية407.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيعلي حميد خضير عوده27351112051025032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية407.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيمحمد باقر ياسر نعمة مطر27352162051069103

الجامعة المستنصرية/كلية التربية407.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيكرار صبري عبد النبي حسين27353112051006113

الجامعة المستنصرية/كلية التربية407.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعباس فاضل عبد الحسن جخم27354142051028041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية406.0اعدادية بوتان المسائية للبنينتطبيقيرسول اسماعيل خليل عيسى27355212051270012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية406.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيداود سليم عوفي علي27356142051019033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية405.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيكوثر وليد كريم هزام27357152052040036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية405.0اعدادية الفداء للبناتتطبيقينور قاسم ويس خضير27358142052100036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية405.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتتطبيقيريتاج محمد خلف حسين27359262052084008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية405.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيعبد الملك رياض عبد هللا زعال27360112051201049

الجامعة المستنصرية/كلية التربية405.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيفرح حقي اموري عبود27361122052118043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية405.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيشهالء جاسم تركي عبود27362142052076037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية405.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي حسين لفته عبد الحسين27363162051001133

الجامعة المستنصرية/كلية التربية404.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتتطبيقيهدى راجح عايل علي27364122052088028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية404.0ثانوية االندلس االهلية  للبنينتطبيقيمحمد فراس طارق مزهر27365102051051007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية404.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيعلي صادق شغناب عبد27366142051011047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية404.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينتطبيقيمصطفى كاظم جابر خريبط27367262051203042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية403.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيعلي عزيز عبد الواحد عبد الحسن27368292051156147

الجامعة المستنصرية/كلية التربية403.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيأمير علي لفتة علي27369292051025004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية403.0اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيعلي سامي عبد الحسن مريهج27370222051068039
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية403.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيجمال محمد شياع محمد27371222051096008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية403.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقيمحمد رضا فاضل عبد27372142051203084

الجامعة المستنصرية/كلية التربية403.0ثانوية سومر للبنينتطبيقيحسن عامر عليوي حسين27373122051043009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية403.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزهراء سعد علي طابو27374152052047020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية403.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيبكر بشار فخري فياض27375102051026026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية403.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيضرغام حيدر حسن علي27376142051009040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية403.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيمحمد طالب عبيد جاسم27377142051201278

الجامعة المستنصرية/كلية التربية402.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيحسين رغد عبد الجبار جار هللا27378132051014011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية402.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينتطبيقييوسف رحم ترف ثويني27379262051023062

الجامعة المستنصرية/كلية التربية402.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقياحمد حسين كاظم ثامر27380152051008003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية402.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيحنين صاحب محمد كاظم27381272052091014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية402.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقيناطق محسن دبوني ناعور27382142051203107

الجامعة المستنصرية/كلية التربية402.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيزينه ضياء دبس جبر27383152052040022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية402.0ثانوية المعارف االهلية للبناتتطبيقياباء حسن حامد احمد27384222052420001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية402.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمحمد رضا صادق جعفر27385112051004101

الجامعة المستنصرية/كلية التربية402.0ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقيحسين محمود باقر محسن27386132051252034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية401.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيانس علي حسين علوان27387112051021023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية401.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيزهراء نجم عبد الحسين عواد27388272052160098

الجامعة المستنصرية/كلية التربية401.0ثانوية الحياة االهلية للبناتتطبيقيريهام نبيل لفته جابر27389142052301002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية401.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيامير حسان عبيد حمادي27390122051201009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية401.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيحسين باسم بسيله خميس27391132051003017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية400.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيهداية فاضل حسون جابر27392132052094024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية400.0اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقيبكر حميد علي محمد27393102051035007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية400.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيانور صباح شاتي كطن27394142051019011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية400.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيحمزه اركان ماجد مطلق27395222051363012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية400.0الخارجيونتطبيقياحمد قيس جاسم 27396122051400003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية400.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد كاظم ناجي ناصر27397272051002144

الجامعة المستنصرية/كلية التربية400.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيماهر شاكر محمود احمد27398142051009064

الجامعة المستنصرية/كلية التربية400.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيعلي اياد فاضل محمد27399112051006078

الجامعة المستنصرية/كلية التربية400.0ثانوية الثائر للبنينتطبيقيسجاد حسن علي شمخي27400122051011014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية400.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقياسيا حاتم احمد نغيمش27401102052120004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية400.0ثانوية حطين للبناتتطبيقياية شندروف مهدي ياسر27402142052068004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية399.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيسجاد عالء حسين محمد27403132051041010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية399.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمرتضى ابراهيم عزيز جبار27404152051011100

الجامعة المستنصرية/كلية التربية399.0اعدادية الفكر للبناتتطبيقيفاطمه عادل زكي عبد27405152052056035
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية399.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيصادق وعد مطر عبد الرضا27406142051008030

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب580.0ثانوية االستقالل للبناتادبيزهراء احمد عبد الزهره صادق27407132022075012

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب537.0اعدادية النجاة للبناتادبيآالء حمزه حسين سعيد27408152022042001

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب529.0اعدادية الخمائل للبناتادبيموده عامر ابراهيم عبد علي27409122022127109

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب527.0ثانوية الفردوس األهلية للبنينادبيغيث هاني نافع كعيد27410132021035002

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب508.0اعدادية العزة للبناتادبيبنين قصي سهيل خضير27411122022118009

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب506.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيزهراء اسماعيل دريول محمد27412152022054036

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب505.0اعدادية االمل للبناتادبيغدير حمودي زاير حافظ27413142022144029

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب505.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيايوب علي حميد خلف27414112021181019

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب502.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيرفل سالم صالح مهدي27415132022100012

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب501.0الخارجياتادبيمهى حميد انكال مسلم27416152022401122

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب499.0ثانوية الخلود للبناتادبيبلسم علي حسين علي27417122022093006

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب496.0ثانوية معصومة للبناتادبيفاطمة محمد عبيد عاصي27418142022113024

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب496.0اعدادية الكاظمية للبناتادبييسر رضا عباس علي27419122022110034

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب494.0اعدادية الرافدين للبنينادبييوسف احمد كاظم عويد27420152021001150

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب493.0اعدادية صفية للبناتادبيرقيه تعداد عوده عبيد27421142022075090

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب491.0اعدادية االمال للبناتادبيمريم خالد احمد صبار27422112022070070

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب491.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبياالء كريم فليح حمود27423142022071003

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب491.0اعدادية الماثر للبناتادبيرسل محمد كامل عبد الرزاق27424152022051046

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب489.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيرقيه عدنان ناعم جابر27425152022049031

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب488.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيرقية ستار حافظ كحيط27426142022092018

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب485.0اعدادية البسالة للبناتادبيزهراء عماد سعد صكر27427132022092033

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب485.0اعدادية الكرامة للبناتادبيآمنه عبد هللا احمد صالح27428132022101003

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب485.0اعدادية النعيم للبناتادبينورة كريم صالح ساطي27429142022073129

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب485.0ثانوية الزهد للبناتادبيشيماء منعم عبيد طلب27430102022135005

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب483.0ثانوية االمال للبناتادبيعذراء مجيد دوجل فزع27431212022153042

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب482.0اعدادية االنتصار للبناتادبيآيه محمد هادي محمد27432132022091003

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب481.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبييقين ثامر محمد علي خسرو27433142022071076

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب481.0اعدادية صفية للبناتادبيسجى حسن كاظم حسن27434142022075151

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب479.0ثانوية الحكمة للبناتادبيايالف حيدر علي حسين27435102022107004

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب478.0اعدادية العامل للبنينادبيمجتبى رضا عباس محمد27436112021015071

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب478.0ثانوية الرباب للبناتادبياطياف صادق حاتم محمد27437152022052002

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب478.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيسجاد صالح رحيم ذجر27438142021026049

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب477.0ثانوية الخلود للبناتادبيزينه قاسم كاظم حسين27439122022093019

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب477.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيفرح سمير يونس محسن27440142022071059
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الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب477.0اعدادية التسامح للبناتادبيدسار محمد محسن مطرود27441142022076035

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب477.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيميثم نبيل كاظم خيام27442132021025072

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب476.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيحوراء فالح عبد الواحد عبد النبي27443152022053017

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب475.0ثانوية الفردوس للبناتادبيشمس كمال شاكر حمادي27444102022090025

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب473.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتادبيساره احمد صالح عبد السالم27445112022192007

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب473.0اعدادية الشعب للبناتادبيأفنان جاسم لطيف حسين27446132022098001

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب472.0اعدادية االخالص للبناتادبيفاطمة سعد خزعل شهاب27447112022112120

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب472.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبياحمد قتيبه ضياء مهدي27448132021015003

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب471.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيطيبه حسن مفتاح ارهيف27449142022066033

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب471.0ثانوية الخلود للبناتادبيجمانه علي جاسم هاشم27450122022093007

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب471.0اعدادية الخمائل للبناتادبينور الزهراء شوكت عباس ناصر27451122022127115

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب471.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيحامد سالم مهدي مصطفى27452122021172005

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب469.0اعدادية العقيلة للبناتادبيساره طالب قاسم عليوي27453152022040067

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب469.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيلينا داود سلمان عبد الحسن27454122022100032

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب468.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيسجاد صباح نعيم دويش27455152021011031

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب466.0اعدادية التضحية للبناتادبيسفانه حاتم قحطان خلف27456122022091026

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب466.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيمالك علي خزعل نعمه27457152022048105

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب465.0اعدادية البراق للبنينادبيصادق اكرم عزيز عبد الحسين27458152021002077

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب463.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيبالل حازم محمد حسين27459122021174005

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب462.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحيدر رحمان الياس هير27460152021006034

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب462.0ثانوية االيالف للبناتادبيرانيه اسماعيل موسى جعفر27461102022104004

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب461.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيجعفر حكيم جوني عبود27462152021006011

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب460.0ثانوية الخلود للبناتادبيناديه نبيل عبد الجليل مسافر27463122022093036

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب459.0ثانوية حطين للبناتادبيزهراء سعد حمد جواد27464142022068016

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب458.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيمرتضى جعفر رضا كرم هللا27465152021015108

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب458.0اعدادية الفاروق للبنينادبيالحسن حارث عبد االمير محمود27466132021014007

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب457.0ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيا-اسكيشهيرادبيتبارك عبد الكريم داود سلمان27467132022227001

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب456.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيكرار خليل حسون برهان27468142021003105

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب456.0اعدادية البلديات للبنينادبيمصطفى محمد هاشم مجيد27469142021037226

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب455.0اعدادية البسالة للبناتادبيبنين بختيار علي امين27470132022092008

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب455.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي عقيل هاني جعفر27471132021034097

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب454.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيليلى كريم سالم عصوات27472132022281047

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب454.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيلبنى رياض سلمان خميس27473142022071062

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب453.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيليث عبد هللا نعيم جعاز27474142021003112

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب453.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبيزهراء ناجي حاجم وافي27475142022221018
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الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب453.0الخارجيونادبيعلي رياض ناصر خضير27476132021400069

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب452.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيتبارك علي ناصر عبد27477142022071012

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب451.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمهدي احمد شلش طاهر27478142021003141

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب451.0ثانوية عائشة للبناتادبيريام هادي صالح عبد27479112022082016

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب451.0اعدادية النعيم للبناتادبياميره حبيب حيدر عبدوش27480142022073007

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب451.0ثانوية المعالي للبناتادبيريام فاضل عباس فرمان27481142022127026

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب451.0اعدادية االعظمية للبناتادبيروان علي ماهر هادي27482132022073051

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب450.0اعدادية البتول للبناتادبيامنه محمد حسن جاسم27483112022072014

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب450.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينه امير كريم جاسم27484142022115044

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب450.0اعدادية الياقوت للبناتادبيهبه سعد عبد العزيز سليمان27485192022246044

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب449.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيهيثم احمد حسن سلمان27486182021078017

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب449.0ثانوية البتول للبنات-الوقف الشيعيادبيفاطمه محمد علي عباس27487132022115013

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب448.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحسين سعد حاتم عوده27488132021012031

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب448.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيايالف حميد حسين عنفوص27489142022067020

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب447.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمصطفى غسان اسماعيل احمد27490152021017140

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب447.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيمريم خالد طالب جاسم27491142022193030

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب447.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيايسل عبد الرحيم زامل علوان27492142022071005

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب447.0ثانوية الرافدين للبناتادبيريا عبد الكريم شريف داود27493132022095013

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب446.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي قاسم الياس عباس حسين27494132021012081

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب446.0ثانوية الخلود للبناتادبيساره همام كمال محمد امين27495122022093022

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب446.0ثانوية التاجي للبنينادبيغيث مهند عدنان محمد27496122021010024

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب445.0اعدادية االنتصار للبناتادبيصفا علي جمعه كاظم27497132022091065

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب445.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيحيدر رمزي مريوش فالح27498152021011025

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب445.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيزهراء كاظم عبد الرضا علي27499152022080065

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب444.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي صالح فرحان مطلق27500132021045056

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب444.0ثانوية المعالي للبناتادبينور صباح جبار سلمان27501142022127066

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب444.0اعدادية زينب للبناتادبيحوراء عطوان جري ساجت27502142022110045

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب443.0اعدادية االخالص للبناتادبيغسق فوزي عباس سلمان27503112022112113

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب443.0ثانوية الوثبة للبناتادبيبراء سلمان محمد جمعه27504102022105002

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب443.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبينبا علي حسين نامدار27505152022054090

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب442.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيكاظم باسم كاظم حمود27506122021206035

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب442.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبينور علي حسين حسن27507152022054097

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب441.0اعدادية الماثر للبناتادبيزينب محمد جودت سلمان27508152022051080

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب441.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيبنين محمد جاسم جواد27509122022134027

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب441.0الخارجياتادبيمديحة كمال عبد اللطيف احمد27510132022401162
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الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب440.0اعدادية الشيماء للبناتادبيزينب موحان حمزه عبد27511122022098045

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب440.0اعدادية البشير للبنينادبيمنتظر احمد راشد ناهض27512142021036120

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب440.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيحنين بسام حنا يوسف27513142022104007

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب440.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمحمد علي جويد حريجه27514142021009056

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب440.0اعدادية البشير للبنينادبيمصطفى ماجد محسن اكريم27515142021036114

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب439.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيسيف الدين سعد جعيول برهان27516102021024029

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب439.0الخارجيونادبيعزام احمد شلش جبر27517142021400139

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب439.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيفاطمه رياض ابراهيم حسين27518142022071055

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب438.0اعدادية السويس للبنينادبيعبد الكريم محمد عصمت جاسم27519132021006050

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب438.0اعدادية االنتصار للبناتادبيديما حسين كريم حسين27520132022091026

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب438.0اعدادية الكرامة للبناتادبيرقيه ليث حميد عباس27521132022101025

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب438.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسين بنوان ورش شرقي27522142021003028

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب438.0الخارجيونادبيمصطفى علي جويعد غياض27523142021400228

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب438.0اعدادية العقيلة للبناتادبيفرح احمد نوفي كاطع27524152022040104

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب438.0ثانوية الواقدي المسائية للبنينادبيمصطفى احمد شناوه سعيد27525132021254020

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب437.0اعدادية االنتصار للبناتادبينور زيد سليم مهدي27526132022091108

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب437.0ثانوية العلوم للبنينادبينور المهتدين أنيس محسن جعفر27527132021052018

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب437.0ثانوية سومر للبناتادبيزينب محمد راضي زغير27528142022072048

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب437.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنينادبيعباس فائز عطوان مفتن27529132021054006

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب437.0اعدادية يافا للبناتادبيمعصومه خزعل مالك خزعل27530132022107132

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب437.0اعدادية البلديات للبنينادبياحمد عادل جبار سوداني27531142021037011

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب437.0ثانوية االنتصار للبناتادبيمريم محمد قاسم محمد27532122022126027

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب436.0اعدادية الفكر للبناتادبيزهراء حيدر مرزا شاه مراد27533152022056035

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب436.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيغفران محمد معروف احمد27534212022179049

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب436.0اعدادية الماثر للبناتادبيفاطمه احمد سعدون جغيول27535152022051109

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب436.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي ناصر جبار محسن27536122021009203

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب436.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيسجى عبد هللا جعفر عثمان27537152022080091

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب435.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبياستبرق جليل ابراهيم باقر27538142022071002

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب435.0الخارجياتادبيرسل باسم ياسين خضير27539142022401075

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب435.0اعدادية صفية للبناتادبيايه صباح نوري محمد27540142022075024

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب434.0اعدادية يافا للبناتادبيآمنه عدنان فارس كامل27541132022107001

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب434.0ثانوية الربيع للبناتادبياريج عبد الرحمن اسماعيل عفتان27542122022081002

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب434.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيضحى احمد جمعة سوادي27543142022088057

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب434.0ثانوية الرافدين للبناتادبيزهراء احمد حاكم حسن27544132022095015

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب434.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيمريم بالسم امانة باني27545152022055070
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الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب434.0ثانوية الفضائل للبناتادبيمريم ماجد اسوادي نعمه27546142022083050

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب434.0اعدادية الخنساء للبناتادبيضحى فارس أسود حبوب27547132022094052

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب433.0اعدادية الرحمة للبناتادبيخديجه الكبرى اسماعيل حسين علي27548262022127018

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب433.0اعدادية البشير للبنينادبيعبد هللا فخري عبد هللا ناجي27549142021036051

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب433.0ثانوية الزهراء للبناتادبيسنور عمار جهان بخش فرمان27550132022097022

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب433.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيسيف جالل جويد سلمان27551142021009027

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب433.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد شهيد عواد نعمه27552122021009251

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب433.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسن رمزي فيصل عباس27553142021038031

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب432.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيفاطمة محمد سعدي حاتم27554112022136066

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب432.0اعدادية الكرامة للبناتادبينرجس محمد جاسم نصيف27555142022111051

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب432.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه ستار جبار شبيب27556132022105032

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب432.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيياسر عيسى كاظم مطلوب27557142021201280

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب432.0الخارجياتادبيفاطمه عامر حسين محسن27558142022401152

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب431.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيهمسة عماد سامي عبد الحسين27559112022215076

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب431.0ثانوية الرشاد للبنينادبيرباح فاروق عبد هللا كمر27560192021050013

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب431.0ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيعلي احمد محمود خلف27561122021176027

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب431.0ثانوية االعتدال للبناتادبيزهراء سعد رشك ابو الهور27562132022077026

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب431.0اعدادية الفرح للبناتادبيبراء حيدر عبد الكريم حيدر27563142022125005

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب431.0اعدادية قتيبة للبنينادبيكريم ثائر رحيم كريم27564152021004050

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب431.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسين علي صدام رحيمة27565142021030034

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب431.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء اياد جاسم عيسى27566122022134058

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب431.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبينور محمد رحيم جبر27567152022053075

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب431.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيهمام حازم خير هللا وحيد27568132021034151

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب430.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد ثائر احمد محمد27569272021044100

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب430.0اعدادية القناة للبناتادبيميسم حيدر شاكر عبود27570132022072043

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب430.0اعدادية يافا للبناتادبياسماء جبار طاهر مزبان27571132022107006

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب430.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي كريم طاهر حيدر27572132021045064

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب429.0ثانوية العال المسائية للبنينادبياحمد محمد حميد حسن27573112021203028

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب429.0ثانوية الجاحظ للبنينادبييقين صالح خضير محمود27574122022016021

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب429.0اعدادية الناصرة للبناتادبيايه محمد حربي حمادي27575142022133009

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب429.0إعدادية المروج للبنينادبيمحسد محمد ابراهيم علي27576142021013123

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب429.0اعدادية يافا للبناتادبياالء سمير حسين مشيمش27577132022107009

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب429.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيلينا سلمان قاسم محي27578152022054079

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب429.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحسين جليل هاشم شنشول27579122021047033

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب429.0اعدادية النهروان للبنينادبيكرار سعدي محمود مجيد27580152021020102

صفحة ٧٨٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب429.0اعدادية التقى للبناتادبيأيه هشام خليل ابراهيم27581112022071001

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب428.0ثانوية سومر للبناتادبيحوراء حسن عبد الحمزة هادي27582142022072020

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب428.0الخارجيونادبيجعفر صادق جلوب شنشول27583152021400030

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب428.0اعدادية يافا للبناتادبيوالء علي حسن علي27584132022107163

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب428.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيفيصل صباح جبار دبخ27585152021011049

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب428.0اعدادية االزدهار للبناتادبيماجده حسن جاسب حمد27586122022090069

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب427.0ثانوية الرافدين للبناتادبيتبارك صباح مونس محمد27587132022095006

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب427.0اعدادية الكرامة للبناتادبيمنار محمود شاكر محمود27588132022101079

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب427.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعلي يوسف حسين علي27589142021038104

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب427.0ثانوية الندى للبناتادبيزينب نعيم غافل دخينة27590142022302037

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب426.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيرفل عالء ياسين حمد27591142022071022

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب426.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيساره عماد شجاع نجرس27592132022111066

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب426.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيتبارك اسامه عبد العزيز شياع27593112022073014

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب426.0اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه فاضل محيسن رحيمة27594142022110139

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب426.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيدعاء كمال صبري سعيد27595132022093026

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب426.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزهراء محمد صابط حاتم27596152022053027

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب426.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبينسيم عوده شيال خلف27597142021003143

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب426.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيطارق احمد محمد عيسى27598142021048055

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب426.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيازهار خالد لفته سبهان27599142022098003

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب426.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيهاجر عالء حسين عباس27600142022095074

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب426.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمقتدى موحان رحيم زغير27601142021029075

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب426.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيزهراء مهدي صاحب حمدان27602152022080070

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب425.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيشبر حيدر سعد غني27603122021003047

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب425.0ثانوية المناهل للبناتادبيفاطمه صفاء حسين محسن27604132022126035

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب425.0ثانوية سومر للبناتادبيمريم اياد دينار فهيد27605142022072084

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب425.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيحسين عبد خزعل علك27606152021074030

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب425.0اعدادية المتنبي للبنينادبيكرار عباس حميد حسن27607132021017086

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب425.0ثانوية الصفاء للبنينادبياحمد سليم خالد جبر27608142021167001

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب425.0اعدادية الفاروق للبنينادبيباقر شاكر سعد عيسى27609132021014011

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب425.0اعدادية يافا للبناتادبيبنين علي رسن احريب27610132022107021

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب424.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغاده علي منير عبد االمير27611122022134119

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب424.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيكوثر داود سلمان مرعي27612142022223051

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب424.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيتبارك رشيد حمادي مطلك27613112022076022

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب424.0اعدادية البصرة للبناتادبياسيل حمزه محمد مطر27614112022109002

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب424.0اعدادية البلديات للبنينادبيعلي هادي ستار فاضل27615142021037164
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الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب423.0ثانوية سومر للبناتادبيزهراء مشتاق طالب ساجت27616142022072041

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب423.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيمنار ضياء حسين داود27617112022068059

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب423.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين عباس لفته جابك27618152021009040

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب423.0اعدادية الفردوس للبناتادبيرنين عالء خليل محمود27619132022118043

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب423.0اعدادية عدن للبناتادبيمريم علي حربي حمادي27620132022106068

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب423.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرنا محمد حسن خضير27621112022076038

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب423.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيايمان عبد ربه حمود منشد27622142022146008

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب423.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيغدير عقيل حسن احمد27623142022124045

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب422.0ثانوية الكرامة للبنينادبيمصطفى رحيم محمد صالح هادي27624122021019020

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب422.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيأستبرق عصام عبد الرضا شلش27625152022046001

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب422.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيلبنى عادل فخري سعدون27626132022093083

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب422.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء حسين ناصر حسين27627122022134062

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب421.0ثانوية المهيمن المختلطةادبيمهدي حياوي مهدي صالح27628212021239014

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب421.0اعدادية صفية للبناتادبيضحى كريم عبد هللا محسن27629142022075166

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب421.0ثانوية االستقالل للبناتادبيمروه محمد عالء هاشم27630132022075027

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب421.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيدنيا خالد علي سعيد27631102022141012

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب421.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمصطفى انس عيدان لفته27632112021180151

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب421.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسين جبار محسن فرج27633142021003031

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب420.0ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء رعد حيدر عبد الحسين27634122022093016

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب420.0ثانوية دجلة للبناتادبيعائشة جسام محمد احمد27635102022095053

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب420.0ثانوية االنوار للبناتادبيأزهار عبد الباقي هاشم نحش27636122022104001

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب420.0ثانوية الرافدين للبناتادبيفاطمه احمد طالب جبر27637132022095031

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب420.0اعدادية حطين للبناتادبيزهراء عبد االمير عبد علي جبار27638132022103023

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب420.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيمروه حسن سامي ظاهر27639132022093087

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب420.0ثانوية الفوز للبناتادبيميس مهدي شاكر جنديل27640132022099043

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب420.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيمقداد صالح مهدي جدوع27641112021001043

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب420.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه عامر توفيق عباس27642122022092051

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب419.0اعدادية البشير للبنينادبيميثم كريم كاظم بطي27643142021036131

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب419.0ثانوية الفضائل للبناتادبيرغد كريم عليوي محمد27644142022083016

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب419.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيفاطمه رحم حسين جالب27645142022146029

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب419.0اعدادية البراق للبنينادبيحبيب يحيى عبد الحسين صجم27646152021002024

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب419.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيسجاد علي هاشم موات27647152021006050

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب419.0اعدادية النجاة للبناتادبيزينب احمد هاشم مجيد27648152022042033

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب419.0ثانوية التألف للبناتادبيسجى حيدر حازم يونس27649102022133035

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب419.0ثانوية الصديق للبناتادبيهناء مؤيد صالح حميد27650312022052021
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الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب419.0ثانوية المناهل للبناتادبياطياف قاهر عبد الهادي عبد هللا27651132022126004

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب419.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبياالء سلوم جوالن تعبان27652152022053002

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب418.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيسجاد محمد سلمان مشكور27653152021017063

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب418.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيزينب نجم عبيد راشد27654132022111061

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب418.0اعدادية الزهور للبناتادبيتبارك كاظم عوده عسكر27655142022080017

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب418.0اعدادية بغداد للبناتادبيايه نعمه عبد حسين27656102022117009

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب418.0الثانوية المعينية للبنينادبيعبد هللا سعد حسن حمود27657112021022024

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب418.0ثانوية المعالي للبناتادبيجنه ياسين حسين هادي27658142022127015

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب418.0ثانوية الخلود للبناتادبيحنين مازن ناصر حسين27659122022093009

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب418.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيهديل مهند ضياء هاشم27660112022067064

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب418.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسن جبر عبد هللا ناهي27661142021030018

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب418.0اعدادية صفية للبناتادبيدموع ماجد علوان طاهر27662142022075077

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب417.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيمصطفى محمد صبري محمد27663122021002041

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب417.0اعدادية النهروان للبنينادبيعباس رباح محمد محيبس27664152021020060

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب417.0ثانوية القيم االهلية للبناتادبيزهراء رياض نوفي حسان27665142022149006

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب417.0اعدادية العراق للبنينادبيمصطفى فالح زماط ضيدان27666122021009288

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب417.0ثانوية زبيدة للبناتادبيفاطمه عبد الكريم محمد فرج27667112022108072

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب417.0الخارجيونادبيمحمد عدنان جعو خلف27668142021400203

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب417.0اعدادية الغزالية للبنينادبيباقر ابراهيم اسماعيل عبد الرضا27669102021008012

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب417.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي نعيم خير هللا عليوي27670152021018076

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب417.0اعدادية الماثر للبناتادبيايه ياسين عبطان مجهول27671152022051022

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب417.0اعدادية بلقيس للبناتادبيدعاء صادق حسن سلومي27672142022140014

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب417.0اعدادية المسرة للبناتادبيزهراء باسم عكاب خليف27673152022041024

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب416.0ثانوية المناهل للبناتادبيضحى قاسم موات محمد27674132022126032

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب416.0ثانوية بني تميم المختلطةادبيقيصر صدام خميس ياسين27675182021279009

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب416.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيفرح علي اعبيد دفاك27676102022084024

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب416.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيكرار عباس كيف عاكول27677142021003107

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب416.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينادبيغسان سالم صالح محمد27678132021255046

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب416.0اعدادية التسامح للبناتادبيزهراء عماد عبد العزيز عبد الرضا27679142022076062

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب416.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيرنا عمار ناصر جاسم27680142022071024

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب415.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيحيدر علي جاسب لفته27681132021252041

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب415.0اعدادية البراق للبنينادبيجعفر الزم عالوي حسب27682152021002023

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب415.0ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيفاطمه عبد الهادي محمد حسين27683142022084010

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب415.0إعدادية المروج للبنينادبييوسف حاتم حسن حسن27684142021013165

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب415.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيرقيه عبد الحميد يوسف شيال27685152022048036
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الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب415.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيرنا كامل جعفر عبد الرحمن27686142022095023

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب414.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيحسن قاسم عيسى حطيحط27687122021172007

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب414.0ثانوية الحياة االهلية للبناتادبيميادة محمد سليم جواد27688142022301001

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب414.0ثانوية عدن للبناتادبيمريم سعد فوزي جواد27689112022094080

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب414.0اعدادية االستقامة للبناتادبيساره سعد كامل خريبط27690152022058051

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب414.0ثانوية الزهراء للبناتادبيطيبه احمد خماس حسين27691132022097025

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب414.0اعدادية البتول للبناتادبيشهد محمد خضير علوان27692112022072067

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب414.0اعدادية البتول للبناتادبياساور محمد رضا كاظم نجم27693112022072005

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب413.0اعدادية الفكر للبناتادبيمريم عبد الزهره غضبان حسين27694152022056064

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب413.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيغسان عدنان عبد هللا محمد27695112021180116

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب413.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمرتضى باسم حسين زبون27696132021011098

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب413.0ثانوية التاخي للبناتادبيزهراء هيثم احمد حميد27697142022081020

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب413.0اعدادية بغداد للبناتادبيافنان مدحت نبوي السيد 27698132022070010

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب413.0اعدادية التقى للبناتادبيايه ابراهيم مجبل عبد27699112022071011

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب413.0اعدادية االمام علي للبنينادبيالباقر صادق صباح سلمان27700122021005009

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب413.0اعدادية الكرامة للبناتادبيرنين حقي اسماعيل احمد27701142022111019

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب412.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينرجس حسين سعيد مبارك27702122022134170

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب412.0اعدادية النورين للبنينادبياحمد عباس فاضل عبد هللا27703142021004003

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب412.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب حسن غانم حسين27704152022046047

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب412.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمة أحمد حميد غضيب27705152022046067

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب412.0اعدادية االنصار للبنينادبيعثمان احمد هيجل احمد27706132021003036

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب412.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيمحمد عبد هللا كمر خوير27707142021032051

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب412.0اعدادية حطين للبناتادبيغفران احسان فخري جاسم27708132022103057

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب411.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيكوثر حسين وحيد شراتي27709152022049077

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب411.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيألزهراء عبد الجليل كاطع سلمان27710122022134002

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب411.0اعدادية الفراتين للبنينادبيمحمد طالب عباس جاسم27711132021042073

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب411.0اعدادية النصر للبناتادبيرقيه سالم انعيم علي27712122022112036

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب411.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيعبد هللا احمد عبد الوهاب عبد الرزاق27713132021038032

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب411.0اعدادية يافا للبناتادبينبأ جبار هاشم طويرش27714132022107136

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب411.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيحسين حسن علي حسين27715132021034034

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب411.0اعدادية البلديات للبنينادبيمحمد قاسم طعمه سلطان27716142021037202

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب411.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيمرتضى خلف كاظم محسن27717112021200114

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب410.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيتبارك خضير محمود جبار27718112022067011

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب410.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعباس كريم بالسم خفي27719142021029042

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب410.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينب حسين خضر مخور27720152022048056
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الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب410.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمحسن رحيم حسن حطاب27721132021034116

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب410.0اعدادية االخالص للبناتادبيزينب غني كريم مطشر27722112022112077

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب410.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمرتضى هاتف رسول عبد زيد27723132021034131

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب410.0الخارجياتادبيزينب عيسى خلف لفته27724132022401087

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب410.0اعدادية النصر للبناتادبيرقيه ماجد محمد عمار27725122022112034

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب410.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمحمد هادي احمد صبر واشح27726132021012116

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب410.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمقتدى نعمه راضي علوكي27727132021011113

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب410.0ثانوية ام البنين للبناتادبيتقوى محمد راغب زيدان27728132022080018

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب409.0اعدادية زينب للبناتادبيحوراء وسام عوده صبار27729142022110047

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب409.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمنتظر عدنان حسين علي27730152021011064

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب409.0اعدادية البطولة للبناتادبيزينب عبد هللا عباس علوان27731102022110057

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب409.0اعدادية الفداء للبناتادبينور مصطفى صبر عمران27732142022100114

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب409.0ثانوية االنتصار للبناتادبيفاطمة عبد  الكريم عبد الحمزة مرزة27733122022126022

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب409.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعدنان احمد عباس ناصر27734112021181073

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب409.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيسجا قاسم خليفه حبيب27735142022146022

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب409.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمقتدى رحيم شناوه صالح27736142021049097

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب409.0ثانوية الزهراء للبناتادبياديان عمار عبد الجبار داود27737132022097002

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب409.0اعدادية عائشة للبناتادبيتقى حيدر ضياء مشفي27738142022074026

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب408.0اعدادية الصفا للبنينادبيعمر علي عبد الحليم حامد27739132021029050

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب408.0الخارجيونادبيمحمد غالب سلمان موسى27740142021400207

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب408.0اعدادية بغداد للبناتادبيمريم لؤي خضر حميد27741132022070074

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب408.0ثانوية السجود للبناتادبيزهراء حسين علوان عيدان27742142022065022

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب408.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيرقيه سالم كاظم اسماعيل27743122022085013

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب408.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيحسين علي مهدي عالوي27744132021024028

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب408.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمرتضى فرحان عنص جواد27745132021034130

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب408.0إعدادية صنعاء للبنينادبيياسر علي محمد رضا27746142021025073

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب408.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيايات سليم جالل ماشاف27747152022049009

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب408.0ثانوية نور االيمان للبناتادبياالء عقيل قادر نعمه27748122022085003

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب408.0اعدادية السيف العربي للبناتادبينور اركان سكران عطوان27749132022111105

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب408.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء حسين عبد الكاظم حساني27750122022134061

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب407.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيفاطمه علي حسين رجا27751122022085034

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب407.0الخارجيونادبيليث رزاق علي حسين27752142021400186

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب407.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيرونق اسماعيل عوده مخيف27753142022136035

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب407.0اعدادية النهروان للبنينادبيغيث علي عبد السادة خلف27754152021020099

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب407.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي صفاء جايد محسن27755152021007159
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الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب407.0ثانوية الواسطي للبنينادبيخالد ياسين مشكور عواد27756102021040013

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب407.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيبنين احمد حسن شريف27757122022134022

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب407.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيمحمد علي محسن زاغه27758122021200119

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب407.0اعدادية الماثر للبناتادبياية سعد خزعل كاظم27759152022051017

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب407.0ثانوية االمانة المختلطةادبيعلي حمد كعيد سيد27760182021324005

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب407.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمصطفى علي ابراهيم جدعان27761142021038149

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب406.0ثانوية االبتهال للبناتادبيشهد جبار صياح ثجيل27762142022069038

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب406.0اعدادية الهدى للبناتادبيحوراء طالب عبد صكر27763152022047029

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب406.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبينور وسام حسن علي27764152022054099

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب406.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيحسب هللا محمود حسب هللا نايف27765142021032011

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب406.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمحمد عادل عبد الزهره غانم27766132021011088

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب406.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمصطفى ناظم جمعه مطلق27767152021007260

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب406.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمرتضى باسم حمد مانع27768152021008166

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب406.0اعدادية البيان للبناتادبيمنار قاسم كريم خضير27769102022096089

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب405.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيحوراء صالح هادي سلمان27770142022124016

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب405.0اعدادية شورش للبنينادبيمهدي علي نجف رضا27771212021076043

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب405.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمة قيصر جوبي مناتي27772152022048095

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب405.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيريم ياسين خليفه حسين27773142022067065

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب405.0اعدادية االعظمية للبناتادبيايه عصام اشرف سلمان27774132022073011

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب405.0ثانوية اليرموك للبناتادبيمالك حسن موسى شاكر27775102022093015

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب405.0ثانوية نور العلم للبناتادبينبأ عبد الرحمن محمد مايخان27776112022118033

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب405.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيرفل سالم جالب جاسم27777152022053019

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب405.0ثانوية المسك للبناتادبيتبارك محسن كاظم رشيد27778142022119009

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب405.0اعدادية سيناء للبنينادبيحسين محمد جاسم قاسم27779132021019009

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب405.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيضحى عبد الوهاب حمزه عيدان27780102022109083

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب405.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيهبه جاسم عطيه سعد27781132022093126

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب405.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبياسراء محمد فاضل خلف27782132022079002

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب405.0اعدادية الماثر للبناتادبيتماره عباس زغير طارش27783152022051035

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب405.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيجعفر ثاير مزود خلف27784142021048015

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب405.0اعدادية عائشة للبناتادبيمروة صبري صدام موسى27785142022074089

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب405.0اعدادية الرميلة للبناتادبيفاطمه عماد محسن زاير27786152022044082

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب405.0اعدادية االبرار للبنينادبيعلي احمد عبد الستار حسين27787262021016020

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب405.0اعدادية الفضيلة للبناتادبياسراء علي جبار خليف27788152022045005

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب404.0ثانوية بالل للبنينادبيثائر فارس اسماعيل عباس27789102021055008

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب404.0ثانوية تبوك للبناتادبيانفال سمير احمد عباس27790112022102004
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الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب404.0اعدادية النصر للبناتادبيويكان شعالن جودة رحيمة27791122022112115

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب404.0ثانوية الزهراء للبناتادبينبأ رائد زيتون جبر27792112022088043

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب404.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبينور الزهراء محمد مطشر جالب27793152022055078

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب404.0اعدادية البلديات للبنينادبيسيف احمد صالح محمد علي27794142021037099

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب404.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبياحمد كاظم مزعل كوسج27795142021205010

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب404.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيسجى جاسم مهاوي حسين27796152022045064

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب404.0اعدادية التسامح للبناتادبيعلياء محسن خلف محمد27797142022076091

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب404.0اعدادية العراق للبنينادبيحسين صالح عيدان جاسم27798122021009074

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب404.0اعدادية البلديات للبنينادبيعلي ابراهيم حسين مجذاب27799142021037127

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب404.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيمروه جاسم حسن حمود27800152022055069

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب404.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيعلي كمال ناصر علي27801132021026051

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب404.0الثانوية الشرقية للبناتادبيزينب عادل حسن جياد27802142022097012

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب404.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمنتظر حميد حران منادي27803142021028211

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب404.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيرؤى شاكر رابح عباس27804132022111034

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب403.0اعدادية االعالم للبنينادبيحسين صالح مهدي عبيد27805162021045012

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب403.0الخارجيونادبيعبد الرحمن هالل كريم عطيه27806122021400070

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب403.0اعدادية الرباب للبناتادبيفرح صباح جبار علي27807122022125106

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب403.0اعدادية زينب للبناتادبيتهاني محمد نوري عبد القاسم27808142022110039

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب403.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمحمد وحيد رشم راضي27809142021028190

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب403.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين عالء حسن عبد الزهره27810112021009028

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب403.0اعدادية البلديات للبنينادبيسجاد كاظم طعمه سلطان27811142021037094

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب403.0اعدادية يافا للبناتادبيتبارك محمد قاسم جليل27812132022107027

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب403.0ثانوية االسوار للبناتادبيزهراء احمد صالح كاظم27813132022076011

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب403.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيحوراء رحيم حميد رسن27814152022048028

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب403.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيجعفر فاضل سيف حمد27815132021038011

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب403.0اعدادية النجاح للبنينادبينور عبد الكريم شندي الزم27816142021027138

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب403.0اعدادية صفية للبناتادبيحوراء حسين جبار حاتم27817142022075065

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب403.0اعدادية الفارابي للبنينادبيسجاد سعد يوسف عبد الرضا27818112021002012

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب403.0اعدادية العقيلة للبناتادبيهاجر ابراهيم شياع حمدان27819152022040122

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب403.0ثانوية التألف للبناتادبيالحوراء رافد رحيم جبر27820102022133003

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب403.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيحسين كريم شاكر محمود27821142021018023

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب403.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمنتظر جاسم محمد عوده27822142021024317

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب403.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي محمد عبد الحسين نافل27823152021007178

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب403.0الخارجيونادبيعلي محسن زامل محمد27824142021400163

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب403.0اعدادية الماثر للبناتادبيضحى عالء خلف سعدون27825152022051096
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الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب402.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمهدي صالح سالم تقي27826142021028217

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب402.0اعدادية حطين للبناتادبيحنين كريم طه ياسين27827132022103016

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب402.0ثانوية الحريري للبناتادبيبراء حسين شاكر لطيف27828142022137007

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب402.0ثانوية الفيحاء للبناتادبيامنة عباس ياس عباس27829132022084003

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب402.0اعدادية الناصرة للبناتادبيغفران رضا عزيز احميد27830142022133060

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب402.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسن خالد مهدي حمادي27831122021048019

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب402.0ثانوية فدك للبناتادبيعلياء ضياء حسين حمد27832142022070079

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب402.0ثانوية الرافدين للبناتادبيرقيه حبيب رزاق حسين27833132022095012

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب402.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي السجاد عبد الرضا عبد الكاظم عيسى27834152021008098

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب402.0اعدادية الوارثين للبنينادبيامير ستار جبر هديد27835152021013013

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب402.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي محسن امهينو مهر27836142021028139

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب402.0اعدادية التسامح للبناتادبيمنار حسن شلش عبد الواحد27837142022076116

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب402.0ثانوية االعتماد للبناتادبيبيداء شمخي جبر خلف27838142022191013

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب402.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي لهمود جويد علي27839142021008066

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب402.0ثانوية الفيحاء للبناتادبيرقية حسان عبد هللا ثجيل27840132022084009

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب401.0ثانوية الشمائل للبناتادبيهبه قاسم علوان كاظم27841142022109066

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب401.0اعدادية السويس للبنينادبيبكر سالم حسين علوان27842132021006019

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب401.0اعدادية المثنى للبنينادبيأكرم فاضل صالح ابراهيم27843102021022001

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب401.0اعدادية الفردوس للبناتادبيهبه عباس اتويه حسين27844132022118155

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب401.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيسمر نجاح محمد علي عباس27845122022134103

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب401.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيحيدر رسول خليف مريهج27846142021205051

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب401.0اعدادية حماة للبناتادبيلمياء علي احمد جاسم27847112022084138

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب401.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيالزهراء مهدي صالح خلف27848142022104001

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب401.0اعدادية ابابيل للبنينادبيبهاء الدين علي هاشم محمد27849132021011014

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب401.0ثانوية الطف المختلطةادبيسجاد صدام كريم مهدي27850212021242003

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب401.0اعدادية الشماسية للبنينادبيمحمد ادهم احمد علوان27851132021023050

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب401.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمحمد علي جواد كاظم كعيبر27852132021012113

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب400.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيآيه عدنان حسين علي27853152022054001

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب400.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيشذى محمد حسين محمد27854112022073043

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب400.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيجعفر رؤوف عبد شبيب27855142021049009

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب400.0ثانوية فدك للبناتادبيزهراء كاظم جواد كاظم27856142022070050

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب400.0اعدادية عدن للبناتادبينرجس فائق قواي كاظم27857132022106083

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب400.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيعلي نصير حاتم جاسم27858112021200093

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب400.0اعدادية يافا للبناتادبيكوثر درعم شالكه عبد علي27859132022107123

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب400.0اعدادية الصفا للبنينادبيياسين عامر عبد الحكيم محمود27860132021029079
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الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب400.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيدعاء هادي مشرف حمادي27861102022109038

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسن سرحان كاظم محيبس27862152021007045

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0اعدادية النعيم للبناتادبيزينب حمادي محمد محبس27863142022073059

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيسجى قيس محمد حسن27864142022098020

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0ثانوية العقيدة للبناتادبيغسق محمد هاشم احمد27865112022074047

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبيمنتظر طالب عبد الواحد سعدون27866132021257131

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0ثانوية سامراء للبنينادبيمصطفى سالم كريم خليفة27867142021031077

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0ثانوية الشفق للبناتادبيفاطمه حسن خلف لطيف27868112022117045

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0اعدادية العقيلة للبناتادبينور فالح حميدان ياسين27869152022040120

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيمؤمل عادل هاشم خلف27870132021025053

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0اعدادية الرافدين للبنينادبيحسين كريم ثاني عبود27871152021001034

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0اعدادية صفية للبناتادبيسجى علي ياسين بوهي27872142022075155

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0اعدادية الفداء للبناتادبيغدير حيدر كامل عبد علي27873142022100073

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيايات صباح جاسم جواد27874152022080136

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد حسين عبد الزهره ابراهيم27875152021001119

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيبنين محمد عبد الزهره هاشم27876152022080019

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب عباس جاسم هادي27877212022155057

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0اعدادية االستقامة للبناتادبيفاطمه فالح صدام مطلك27878152022058072

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمحمد سعود عزيز جبر27879142021028176

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيصادق حسن دندوش عجيل27880152021003049

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0ثانوية االحرار للبنينادبيخطاب عمر علي سلمان27881112021051015

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0اعدادية البراق للبنينادبيمحمد رضا كريم قاسم حسين27882152021002145

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيحسين حامد حسب هللا يوسف27883142021032016

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيكرار عبد الحسين فدعوس سويلم27884152021074086

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعباس زياد عكله سلمان27885152021003053

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمرتضى محمد زرزور بدر27886142021015106

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب399.0ثانوية الندى للبناتادبيشهد ثامر صبري كريم27887142022302043

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبينقاء احمد حسين راشد27888112022067061

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيزينب علي كامل محمد27889112022104044

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0ثانوية باب العلم للبناتادبيايه رعد جبار علي27890122022123006

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيمرتضى نجم عبد الحسين عبد الحسن27891112021203207

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيماريا حرج زيدان خلف27892112022061037

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0ثانوية الغسانية للبنينادبيعبد الوهاب جبار صالح علوان27893262021156041

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبياالء علي عباس علي27894262022126007

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0اعدادية الغزالية للبنينادبيصفاء محمد هادي عبد الرزاق27895102021008052
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الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبينور ياسر عمار وثيج27896142022225038

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعلي االكبر حسين علي هليل27897142021061065

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيهاجر حسين عبود عجه27898142022067140

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء علي قاسم محمد27899132022080039

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0اعدادية االنتصار للبناتادبيساره علي عبد الحميد محمد27900132022091055

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيعلي هاشم والي فرحان27901132021007041

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحسين رعد فليح جالب27902122021047036

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيحسين جاسم محمد صالح27903122021016005

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0ثانوية االعتماد للبناتادبيزهراء فاضل مطلك مهدي27904142022191028

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيابراهيم علي ابراهيم جدعان27905142021201002

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0اعدادية شط العرب للبنينادبيفائز عطا شيال محيسن27906132021045071

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0ثانوية بيروت للبنينادبيابراهيم عزيز علي عبود27907232021022002

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسين ابراهيم حسين علي27908142021038037

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0ثانوية الميسرة للبناتادبينسرين حامد محمد سالم27909112022139026

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيباقر رحمن مسير راهي27910142021024038

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيمريم محمد صابر محمد علي27911142022104044

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبينور الهدى صالح هادي فرج27912142022223062

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0اعدادية طه للبنينادبيعلي رياض دعاج حسن27913142021177103

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيريام احمد سلمان كاظم27914102022084015

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء عوده حلبوص غضبان27915152022046039

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0اعدادية فلسطين للبناتادبيساره ياسر عبد الحميد سعد27916102022114017

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0اعدادية اليمن للبنينادبيخالد سليم منصور نايف27917102021016017

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء سمير عيدان جبر27918142022140022

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0اعدادية الشعب للبناتادبيمناسك جاسم جبر ولود27919132022098152

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0اعدادية التسامح للبناتادبيفاطمه زيد خلف خزيم27920142022076101

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0اعدادية جرير للبناتادبيزينب صباح صالح محمود27921122022089036

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي حيدر حمدان فرج27922152021007151

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيعال احمد لطيف بكر27923112022073054

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبينبأ حسين عائد نايف27924112022063036

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب398.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينبأ رحيم جوني عبود27925152022046078

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبياحمد عواد عبيد حمود27926132021012009

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0ثانوية فدك للبناتادبيحوراء حسن جاسم منصور27927142022070031

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيسيف حمادي عويد علوان27928142021012038

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيحيدر امجد بداي عيسى27929152021017045

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0ثانوية عشتار للبناتادبيهاله احمد حامد عبد27930112022086032

صفحة ٧٩٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0ثانوية الواقدي المسائية للبنينادبيمعتز عادل عبد الوهاب كاظم27931132021254021

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0ثانوية االحرار للبنينادبياحمد عماد حامد محمد27932112021051005

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0الخارجياتادبيشيماء فالح محمد سيد27933152022401093

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيمالك محمد عبد عبد الكاظم27934142022139043

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0ثانوية الصقالوية المسائية للبنينادبيمحمد حسين حوار عبد27935192021358035

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبياشجان جميل لفته احمد27936112022076013

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0اعدادية االستقامة للبناتادبينسك فالح صدام مطلك27937152022058084

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيياسر باسم ياسر قاسم27938142021020065

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0اعدادية بلقيس للبناتادبيرسل سعدون محمد عباس27939132022071025

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمحمد الصادق محمد علي قاسم27940142021030091

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0ثانوية الوفاق للبناتادبياسيل عدنان عباس خلف27941122022103007

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0اعدادية النعيم للبناتادبيتبارك عباس كاظم شخير27942142022073021

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمصطفى طالب عبد الرضا جابر27943132021012127

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0ثانوية سومر للبناتادبيايات حيدر علي حزام27944142022072009

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيغفران عبد الستار كاظم علي27945122022117018

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبياسراء طارق حميد حسن27946132022093001

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0الخارجيونادبيعبد الكريم عدنان جعو خلف27947142021400133

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيحسين رزاق حسن جاسم27948152021072042

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحيدر ماضي منصور فندي27949142021003047

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيزينب علي حسين جبر27950132022078010

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيام البنين سامر نايف محمد علي27951122022087010

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0اعدادية النورين للبنينادبيمصطفى حسن سلمان علي27952142021004059

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيمريم ضياء احمد جلوب27953112022215078

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيمحمد عداي هاشم خلف27954112021181101

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0اعدادية العقيلة للبناتادبيمريم جعفر خير هللا حسين27955152022040110

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيطه سعد حسن قاسم27956132021009072

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0الخارجيونادبيحسنين عبد الرحمن عباس سعود27957142021400057

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيمحمد رزاق شحيت موسى27958152021015100

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0اعداية الهدى للبناتادبيفرح مظفر عباس علوان27959142022077038

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمحمد مؤيد كريم حمادي27960132021004076

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0ثانوية الرواد للبنينادبيعمر يوسف حميد نايف27961122021024016

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0اعدادية بروانة للبنينادبيعبد هللا محمد نيسان ندا27962192021067021

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0اعدادية البلديات للبنينادبيمنتظر محمد جبار عبد علي27963142021037236

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب397.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبينور حميد عباس حمزه27964132022123039

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0ثانوية االمام الجواد ( ع ) للبنين الوقف الشيعيادبيفهد عدي كاظم حسون27965142021033004
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الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0ثانوية النيل للبنينادبيمروان وهاب عبود دردوس27966232021033055

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمهدي عبد الهادي مهدي مصلح27967152021017144

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيزهراء طالب عاكول لفتة27968102022106018

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0ثانوية الكرامة للبنينادبيسيف سعد حسن سعد27969122021019009

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء عباس ولي هللا فتح هللا27970152022047048

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0اعدادية المستقبل للبناتادبيسندس حيدر حليم عبد الجليل27971112022101036

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0اعدادية االنتصار للبناتادبيود اياد مهدي حسن27972132022091117

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0اعدادية الحجرات للبناتادبيعائشه بكر حسين علي27973212022109022

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمرتضى رميض عبد النبي عطيوي27974152021006108

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0ثانوية االحرار للبنينادبيمحمد محسن عباس احمد27975112021051041

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0ثانوية واسط المختلطةادبيصالح هادي احمد علي27976132021174004

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيايه عباس طه محمود27977142022222013

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0اعدادية التسامح للبناتادبينور الهدى حسين مطلك دلهوم27978142022076126

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيزين العابدين جبار مذبوب برغال27979152021017051

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيعباس حسن جار هللا عودة27980152021072107

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيعبد هللا عدنان عطيه عبد27981132021008083

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزهراء سلمان رحيم خضر27982152022055034

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0ثانوية فدك للبناتادبيتبارك رائد نعمه حسن27983142022070021

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبياية محمد منخي بردان27984142022066004

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيعلي ميثم سليم ذيبان27985112021059060

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0اعدادية االنفال للبناتادبينور غسان حمد حميد27986102022101072

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتادبينبأ محمد شهاب احمد27987322022066016

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0اعدادية صفية للبناتادبيحوراء هادي حسن خميس27988142022075072

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0ثانوية الندى للبناتادبيزهراء رزاق جبر حسين27989142022302024

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيحوراء نوزاد ظاهر باشي27990152022080028

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيرقيه عبد عيد عبيس27991142022223020

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيمها حسن حمود خضير27992102022106042

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيمنتهى كاظم عبد الصاحب محسن27993142022071067

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء رحيم حاكم جبر27994152022048045

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0اعدادية بغداد للبناتادبيغفران محمد كامل محمد27995132022070059

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0ثانوية الحريري للبناتادبيايه ضياء حسن هجول27996142022137004

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب396.0اعدادية الشماسية للبنينادبيعبد هللا علي جليل جاسم27997132021023033

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب539.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيسميه مهدي صالح خضير27998172042371184

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب524.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيزهراء رائد عبد الكريم هاتف27999102042221046

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب503.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيكرار حسين كاظم طعمه28000152041071276
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الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب500.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيامنية عماد اسامه عبد الرحمن28001132042100008

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب498.0اعدادية البتول للبناتاحيائياديان حسن مزهر طاهر28002112042072007

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب494.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيمحمد صادق علي ناصر حسين28003132041017047

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب492.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيغفران موسى كمر خوير28004142042073110

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب489.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسمى محسن عبد الحسين حميد28005252042062084

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب488.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيبتول احمد عبد الهادي سعودي28006142042145052

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب487.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيتامار واروجان نوبار كرابيت28007142042078013

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب482.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيمريم علي عبد االمير عبد الواحد28008112042105117

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب481.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين عادل حسن طاهر28009292041003064

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب477.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيوتين احمد عبود شنته28010132042095024

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب476.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيايمان محمود ابراهيم احمد28011132042281025

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب473.0اعدادية القدس للبنيناحيائييحيى سعد ثامر احمد28012102041014084

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب473.0ثانوية االيالف للبناتاحيائيزهراء محمد موسى محمد28013102042104005

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب472.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيسجى يحيى حسين محمد28014142042133050

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب472.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيستار موفق جواد جمعه28015142041021058

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب471.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيشهد داود كاظم محمد28016282042190131

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب471.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينباء خضر محمود علوان28017132042101086

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب471.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائيعبد الباسط محمود محمد محمود28018162041358024

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب470.0ثانوية بابل للبناتاحيائيفاطمه جبار عبد جاسم28019122042095036

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب470.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيازهار علي معال خليف28020122042098003

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب469.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيطيبه احمد غني محمد جواد28021132042117176

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب469.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيشهالء هاشم بشاره عبود28022152042053044

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب469.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيريم محمد جبوري جواد28023142042078037

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب467.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء جمعه باني نتوش28024122042112086

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب465.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيرشا احمد رسن فرهود28025122042098040

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب464.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيورود غسان عدنان محمد28026102042120120

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب464.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيجنات ثامر احمد سعد28027192042383048

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب464.0اعدادية بلد للبناتاحيائيزينب عادل نجم عبد محمد28028182042176106

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب463.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائينبأ طه عاصم طه28029102042120107

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب463.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيزهراء عبد الرحمن عبد الباقي محمد صالح28030142042125024

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب463.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحمن غني مزعل28031222042321248

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب462.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيفرح علي احسان كامل28032142042104056

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب461.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينور ماجد رحيم عالوي28033132042121234

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب461.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيايه فالح هادي عبد الحسن28034142042097007

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب460.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيتيسير حيدر مرداو احمد28035142041047028
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الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب458.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيجنات احسان محي جبار28036122042121005

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب455.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيطيبة يونس جمعة نعمة28037112042215107

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب455.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيتفى حسن صاحب جاسم28038132042283032

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب454.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي اكبر ايوب محسن ابسيط28039152041011093

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب454.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيعهد صالح مسعود عكله28040102042110076

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب454.0اعدادية بلد للبناتاحيائيرويده ظافر فاضل عباس28041182042176083

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب453.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحسين رافد فرج عبد الرزاق28042102041013042

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب453.0اعدادية التسامح للبناتاحيائييسر فاضل عوني كاظم28043142042076162

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب453.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيبتول داود سليمان فتاح28044152042047023

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب453.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيكوثر كريم حسون خلف28045132042086096

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب453.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيشمس مصطفى ماجد محمود28046112042102035

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب452.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيهدى سعد عبد ياسين28047142042196106

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب452.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيطيبه سعد قدوري كريم28048142042066068

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب452.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيزهراء نعمان غضبان حبيب28049142042074073

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب452.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيمريم ساهر افرام ككو28050142042127033

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب451.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيتبارك مهدي سلطان لفته28051152042054046

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب451.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائينور الهدى رياض جابر حسين28052142042134167

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب451.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمروه حسين محمد حسن28053132042086098

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب451.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيآيه رشيد توفيق راشد28054122042086003

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب451.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزينب يونس حسن مذخور28055152042051108

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب451.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور الهدى قاسم ياسين حمادي28056132042101090

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب555.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيعائشة وليد شاكر عبد الواحد28057112052067037

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب503.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيسجى سمهر رافع نذير28058112052073041

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب469.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيشاكر ناجي فرحان عبد هللا28059192051104009

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب461.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيعباس محمد مظلوم رويضي28060142051030030

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب446.0اعدادية المهج للبناتتطبيقيمرام هشام قاسم فليح28061142052102033

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب445.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيحسنين رفعت محمد جاسم28062112051006034

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب438.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيحامد اسعد غازي عبد الوهاب28063162051358034

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب436.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعلي منذر عبد األمير حسين28064162051042042

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب431.0ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيرلى حيدر فخري عبد المجيد28065142052107007

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب429.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيماهر جبار عوده طاهر28066162051139108

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب428.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيسفانه محمد جاسم رحمه28067162052169038

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب427.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقيتبارك فاضل عباس محمد28068112052112008

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب425.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيشهد منقذ عبد القادر علي28069102052117027

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب423.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيداليا تحسين قاسم احمد28070142052106007
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الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب417.0اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيحيدر علي حميد كريم28071162051009011

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب416.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسجاد اسعد شاكر سهيل28072162051001091

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب412.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي عبد هللا نجم عبيد28073162051084168

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب411.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيبتول حسن عباس مهدي28074102052106002

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب408.0ثانوية الفوز للبناتتطبيقياسراء منذر جليل علي28075132052099001

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب408.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقياريج طالب حسن هوبي28076132052070003

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس472.0الخارجياتادبيسميه اياد احمد داود28077132022401117

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس462.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيسجى سمير محسن نايف28078102022155013

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس435.0الخارجياتادبيافراح عدنان جلوب سلمان28079152022401010

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس435.0اعدادية عائشة للبناتادبيحوراء علي مفتاح حسين28080142022074028

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس432.0ثانوية زبيدة للبناتادبيزهراء انور عبد هللا محمد28081112022108044

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس430.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيمها عمار ابراهيم عبيد28082112022218050

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس425.0اعدادية الفردوس للبناتادبيشهد صباح سرحان جابر28083132022118092

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس424.0اعدادية الناصرة للبناتادبيشمس الضحى جاسم عبد فارس28084142022133053

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس422.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيرنا كاظم عباس حسن28085132022093039

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس416.0اعدادية التسامح للبناتادبيزينب سعد سلمان عبد هللا28086142022076067

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس416.0اعدادية البصرة للبناتادبيغسق ليث محمود عثمان28087112022109046

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس414.0اعدادية كنعان للبنينادبيرزاق عدنان ردام نايف28088212021013013

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس413.0ثانوية طيبة للبناتادبيرقيه حيدر فاروق جبار28089132022116012

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس410.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيزهراء حسن حيدر عباس28090112022089032

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس409.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيريم خالد سعد مهدي28091142022071027

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس408.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيضحى محمد اسماعيل عبد الصاحب28092122022110022

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس408.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسين مكي هاشم محمد28093142021038050

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس408.0اعدادية الخنساء للبناتادبيايه طالب فاضل عبد هللا28094132022094008

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس406.0ثانوية الزهور للبناتادبيفاطمه علي يوسف عبد هللا28095112022078036

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس405.0اعدادية العزة للبناتادبيزينب وعد عبد الزهره شاكر28096122022118032

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس403.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيظمأ عباس حسن شاه مراد28097212022098033

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس403.0الثانوية المعينية للبنينادبيمصطفى سعيد حميد ثلج28098112021022051

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس402.0ثانوية الحضارة للبناتادبياسيل عيسى حسين محمد28099102022108004

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس400.0اعدادية الرميلة للبناتادبيبشائر كاظم جاسم فعل28100152022044009

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس400.0ثانوية التاخي للبناتادبيغفران ثامر كامل محمد علي28101142022081033

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس399.0ثانوية معصومة للبناتادبيزهراء عبد الكاظم برهان شخير28102142022113010

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس399.0اعدادية العراق للبنينادبيكرار احمد عبد محسن28103122021009210

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس398.0ثانوية الرتاج للبناتادبينور عبد حسون عباس28104142022121050

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس396.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيقنوت مالك زاير علي28105142022115065
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الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس396.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيحسين طارق حمزه عبد28106262021203009

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس395.0اعدادية االعظمية للبنينادبيبكر رياض احمد جميل28107132021001024

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس394.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب محمد حسن حسين28108122022134083

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس394.0اعدادية الخبير للبنينادبيسجاد جبار شنين عيدان28109112021007038

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس394.0اعدادية الكرامة للبناتادبيشيماء قيس فهمي عبد القهار28110132022101054

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس393.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبينبأ نعيم كطفان نعيمه28111142022136074

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس393.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيطيبة خميس عبد هللا راشد28112112022136056

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس393.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيدموع حسن حميد علي28113132022111030

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس393.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيعلي غزوان سعدون عبد الوهاب28114112021033047

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس393.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبيعلي مهدي محسن محمد28115122021171010

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس393.0اعدادية السياب للبنينادبيحميد ماجد حميد غضب28116112021028037

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس393.0اعدادية الخنساء للبناتادبيمنيره جمعه احمد كاظم28117132022094068

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس392.0الخارجياتادبينبأ خالد حسين امين28118132022401176

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس392.0اعدادية بغداد للبناتادبيغدير جواد كاظم عبد هللا28119132022070055

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس392.0اعدادية المركزية للبناتادبيزينب عماد هادي هوبي28120132022119016

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس391.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيانفال حسين نفل علي28121142022067015

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس391.0الخارجيونادبيعلي ابراهيم جعفر احمد28122142021400142

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيزينب عباس حسين جاسم28123262022108019

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيزين العابدين اسامه وجيه عبد الكريم28124112021033025

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية يافا للبناتادبيهبه سلمان علي غضبان28125132022107155

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين جبار كريم بديوي28126152021007058

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيدعاء عزيز جاسم عبد الرضا28127152022055029

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد مهدي حميد جاسم28128122021009268

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد عالوي عيدان شراد28129122021009260

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيفدك حيدر رضا حسين28130142022223050

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0ثانوية طيبة للبناتادبيحوراء شامل علي عبد هللا28131132022116010

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيلبنى هيثم محمد علي عباس28132132022086055

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس390.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيزمزم حسين محمود دخيل28133142022067066

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس389.0اعدادية البسالة للبناتادبينبأ عاصم عباس موسى28134132022092071

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس389.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيابراهيم عادل عبد اسماعيل28135102021200001

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس389.0اعدادية الفراتين للبنينادبيإبراهيم محمد إبراهيم عباس28136132021042002

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس389.0ثانوية الفوز للبناتادبيزينب كاظم كصاب ساكت28137132022099022

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس389.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين عباس سعد جابر28138152021009039

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس389.0الخارجياتادبيساره احمد فريح عباس28139102022401058

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس389.0اعدادية الخنساء للبناتادبينور محمد كافي عبد النبي28140132022094074
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الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس389.0اعدادية النبوة للبناتادبيشمس محمد هارون رشيد28141212022145031

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس389.0اعدادية يافا للبناتادبيرسل حسين شير محمد28142132022107044

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس389.0اعدادية البصرة للبناتادبيجنه علي رضا نذير28143112022109008

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس388.0ثانوية النسرين للبناتادبينور عبد الكريم ميرزا علي نور علي28144132022129025

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس388.0اعدادية اليمن للبنينادبيزين العابدين بهجت جبار فرحان28145102021016021

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس388.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعبد الرحمن عبد الكريم محمد امين28146152021017076

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس388.0ثانوية تبوك للبناتادبيضحى نايف صالح يبير28147112022102033

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس388.0ثانوية شمس العراق المختلطةادبيشبيب ابراهيم محمد شبيب28148102021152007

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس388.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيكرار محمد شمخي جابر28149152021075097

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس388.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيوسام محمد وهيب ناصر28150132021008157

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس388.0اعدادية عدن للبناتادبيريحانه قصي سوادي عبد28151132022106037

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس388.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمحمد عبد الحميد عليوي عيسى28152152021018092

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس388.0اعدادية الكوثر للبناتادبيتبارك داود سلمان ذياب28153262022083005

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس388.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينة عبد الزهره حمزه صباح28154122022134087

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس388.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبينورهان وجدي اسماعيل علي28155122022230038

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس388.0اعدادية البصرة للبناتادبيعائشة احمد عبد حسين28156112022109042

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس576.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيسميه وعد محمد دحام28157122042086026

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس489.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيغفران سعد اكرم رفعت28158212042092077

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس481.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيمريم مخلص امين ناصح28159162042169063

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس476.0ثانوية العائلة العراقية االهلية للبناتاحيائيسجى رشيد مجيد زاير28160152042062008

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس472.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيشهد علي طنوشي جبر28161292042088041

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس466.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزينب طارق جبار مسعود28162212042145080

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس465.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيكرار حيدر صاحب عبد الزهره28163272041027057

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس464.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيزهراء هيثم كاظم رهيف28164112042064041

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس416.0ثانوية األقصى األهلية للبنينتطبيقيسجاد احمد موسى حسين28165112051040011

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس406.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيسجاد علي عبد الهادي رسن28166122051032038

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس395.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمحمد حامد عاتي بالسم28167122051031135

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة439.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه حسن هنيد ضميد28168152022050079

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة413.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبياسد هللا حمزة عزيز حسن28169142021050005

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة411.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيأسيا فؤاد فوزي محمد28170122022101001

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة397.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيهبه احمد صالح مهدي28171112022128040

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة396.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيرغد جاسم محمد حسين28172152022055031

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة396.0اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد صفاء حسين رحيم28173152021009004

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة395.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيلقمان حكيم دواي كعيد28174132021038048

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة394.0اعدادية قتيبة للبنينادبياحمد محمد عاشور حسين28175152021004004
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الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة394.0اعدادية يافا للبناتادبيرسل هيثم جبار حمادي28176132022107048

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة393.0اعدادية الفردوس للبناتادبيفاطمه هاشم عناد هاشم28177132022118115

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة393.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيعلي راضي حاتم دنانة28178142021201162

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة391.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيضحى باسم رحيم سعد28179142022104027

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة391.0ثانوية االبتهال للبناتادبيفاطمه احمد حميد ناصر28180142022069045

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة391.0ثانوية سومر للبناتادبينبأ نزار محمد عبد الحسن28181142022072104

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة390.0اعدادية الكرامة للبناتادبيايه ثامر كامل خليل28182132022101011

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة390.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيزينب عزيز جاسم محسن28183142022143031

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة390.0اعدادية المهج للبناتادبيغدير علي حسين صفر28184142022102067

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة390.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيبان نجاح هادي عزيز28185102022106009

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة389.0اعدادية الزهور للبناتادبيام البنين محسن علي فريح28186142022080006

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة388.0اعدادية الحجرات للبناتادبيفاطمه حسن فاضل سمين28187212022109027

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة388.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمهند سعد غدير كطاف28188152021005093

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة388.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيمنتهى مثنى جواد محمد28189132022111096

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة388.0ثانوية المسعودي للبناتادبيريام مؤيد عبد الكاظم حميد28190232022095019

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة388.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيشهد نصير عبد االمير طاهر28191152022045070

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة388.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيباقر رائد حاتم هاشم28192152021007027

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة388.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيفاطمة علي جبار عبد28193262022126078

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة387.0ثانوية عدن للبناتادبينور الهدى عبد الحسين محمد علي كاظم28194112022094091

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة387.0ثانوية الفوز للبناتادبيمريم عبد الكريم حمود راضي28195132022099037

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة387.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيعباس جبار كاظم حسين28196152021015062

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة386.0ثانوية ام البنين للبناتادبيسكينه حسين عباس كاظم28197132022080052

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة386.0اعدادية الكرامة للبناتادبيزمن سعد عبد المبدر حمزه28198132022101032

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة386.0ثانوية البنوك األهلية للبناتادبيرؤى قاسم عباس جاسم28199132022083002

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة386.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيمروه محمد داخل عسكر28200142022222081

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة386.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعمر هادي صالح مهيدي28201192021101038

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة386.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيعلي عدي عباس حمادي28202132021026049

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0الخارجياتادبيايه سعد حسين عباس28203132022401028

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0اعدادية النهروان للبنينادبيمحمد حسن جبار حسين علي28204152021020109

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيمهيمن عامر عمران سلمان28205152021015123

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0اعدادية شط العرب للبنينادبياحمد محمد الزم عبد السادة28206132021045007

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0اعدادية التسامح للبناتادبيفاطمه باسم محمد ثابت28207142022076098

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0ثانوية حطين للبناتادبيتبارك مريح عباس موسى28208142022068008

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة385.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيحوراء رحيم مناتي حسون28209152022048029

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينور حسن عبود علوان28210152022050104
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الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0اعدادية النجاح للبنينادبيعبد المنعم احمد عبد المنعم عبد هللا28211142021027083

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيفاطمه عادل شدهان جبار28212142022136065

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبياحمد حميد حاتم احمد28213112021181009

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0اعدادية الشيماء للبناتادبيحوراء ناجي مالح بجاي28214122022098021

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0اعدادية الصفا للبنينادبيحسين محمد ابراهيم محمد28215132021029017

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيزينب علي جواد حسين28216132022123019

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0اعدادية االستقامة للبناتادبيزهراء علي جاسم مهدي28217152022058042

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي محمد رشم سلمان28218152021007177

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة384.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد قاسم جبل حسون28219142021024267

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0اعدادية االنتصار للبناتادبينور علي هادي عباس28220132022091110

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0اعدادية ابابيل للبنينادبيحسن باسم زبون حسن28221132021011020

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0اعدادية بلقيس للبناتادبيفله عمر محمد عبد الغني28222132022071072

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيصفا مؤيد محمود محمد28223142022193025

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0ثانوية الحسين المسائية للبنينادبيمصطفى ثائر عبد الكريم علي28224112021208027

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0اعدادية ام القرى للبناتادبيميالد زياد وهيب فريح28225142022079133

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0اعدادية المتنبي للبنينادبيحيدر عماد علي جواد28226132021017042

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0ثانوية السعادة للبناتادبيتبارك جهاد خلف رضا28227142022120005

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0اعدادية الرميلة للبناتادبيرياحين حسن نعيمه حاسد28228152022044026

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحيدر حسين مهدي حسن28229212021014030

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0ثانوية الفاروق للبنينادبيمصطفى حامد سلمان صالح28230142021054024

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعلي ثائر عطية محمد28231142021038085

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0اعدادية االمل للبناتادبيطيبة عدنان محمد حسين سلمان28232142022144024

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0ثانوية الخضراء للبناتادبيتقوى خلدون عيفان اسماعيل28233102022089009

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0اعدادية يافا للبناتادبيتبارك عادل فاضل عباس28234132022107024

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0ثانوية االبرار المسائية للبناتادبينبأ صباح صالح سعيد28235132022283025

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0اعدادية الفراتين للبنينادبيعلي اياد مالك محمد28236132021042047

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0اعدادية حماة للبناتادبيهمسه عادل مجيد محمود28237112022084174

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0اعدادية يافا للبناتادبيزهراء رعد عبد هللا محمد28238132022107060

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمنتظر هاشم جابر كاظم28239122021047177

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحسين سعدون عبد عجيمي28240142021048021

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0ثانوية المعالي للبناتادبينور عبد الساده محمد بريدي28241142022127068

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0الخارجياتادبيسجى عكلة جبر تقي28242132022401108

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينادبيعبد هللا قيصر نوري جاسم28243112021204080

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعبد هللا جليل عبد المجيد عبد الحميد28244152021001074

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد فاضل حنون علي28245112021009094
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الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة383.0ثانوية بابل للبناتادبييقين احمد ماجد حيدر28246122022095033

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة452.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيهاجر كريم محسن حسن28247142042086074

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة449.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد مطير28248152041004054

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة447.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيسما ستار راضي ضاحي28249142042076085

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة444.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيحنين واثق حميد منصور28250152042080065

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة443.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسنين نضال كاظم حامد28251222041001027

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة438.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزهراء جعفر صادق حسن28252152042054090

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة437.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيسما عقيل مسلم حسن28253132042093087

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة437.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيذو الفقار محمد جبر حسن28254232041254022

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة403.0ثانوية الزوراء للبنينتطبيقييوسف علي صبري مطر28255142051001055

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة391.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزمن حمزة خليفة علي اكبر28256152052047016

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم الفلسفة389.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيسما احمد سلطان علي28257112052084024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية553.0ثانوية الرتاج للبناتادبيرقيه ساده جبر سلمان28258142022121013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية537.0اعدادية حماة للبناتادبيفاطمه اياد هادي كريم28259112022084125

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية533.0اعداية المعراج للبناتادبيانتصار خليفه عبد جعاطه28260102022113008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية531.0اعداية المعراج للبناتادبيزهراء خالد مطر عفان28261102022113032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية522.0الخارجياتادبيرشا سعد عبد علوان28262142022401076

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية519.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيمريم حسين ناصر كاظم28263262022129042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية518.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيمحمود خضير محمد حمزة28264112021166026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية513.0ثانوية الوفاق للبناتادبيفاطمه قاسم احمد سلمان28265122022103044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية512.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيتبارك حسين جمعه مطر28266152022048022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية511.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيحذيفه خالد عبيد حسن28267102021155010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية511.0ثانوية الغدير االهلية للبناتادبيزهراء سلمان جاسم محمد28268222022417008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية511.0ثانوية االحرار للبنينادبيحيدر محمود محمد حسن28269112021051014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية510.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعالء صدام مجيد عذافه28270142021028107

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية510.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيوليد احمد جاسم محمد28271112021166033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية507.0ثانوية سامراء للبنينادبيحسين رحيم كريم حسين28272142021031016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية507.0اعدادية الخنساء للبناتادبيخلود باسم زامل بشير28273132022094014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية503.0اعدادية المسرة للبناتادبيرقيه علي سالم فرج28274152022041020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية502.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيبالل طه يوسف خليل28275112021053026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية502.0اعدادية االستقامة للبناتادبيزهراء علوان طعمه عباس28276152022058041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية501.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبينور الهدى رائد عبد الواحد فيض هللا28277152022054094

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية497.0ثانوية الخنساء للبناتادبيهاجر ياسر سهيل نجم28278142022107040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية497.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيفاطمه وليد داود عواد28279122022117024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية496.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيحوراء حسين فرج عبد الحسين28280122022102031
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية495.0ثانوية االفكار للبناتادبيزهراء عبود مصلح حسن28281132022120012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية494.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيحارث جمال جنون صديان28282102021162006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية494.0ثانوية الصديق للبنينادبيحسين علي هاشم حمادي28283122021023008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية494.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيأم البنين حسين شناوه صعيصع28284122022085001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية492.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيحسن سعود حسين ظاهر28285222021307072

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية492.0الخارجياتادبيميس عثمان كريم ابراهيم28286112022401190

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية492.0ثانوية شمس العراق المختلطةادبيسلمان محمد حسين سلمان28287102021152006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية490.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيهدى عبد الجبار سليم احمد28288102022109124

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية488.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيسراج محي شالكه محسن28289142022143039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية488.0اعدادية زينب للبناتادبينور الهدى علي كاظم حسين28290142022110167

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية487.0اعدادية الرافدين للبنينادبيابو القاسم حسين قاسم جبر28291152021001002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية487.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيجهاد محمود كريم رجه28292112021150019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية487.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيعمر محمد احمد خلف28293112021042041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية486.0ثانوية السجود للبناتادبيطيبة عماد محي حسن28294142022065036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية486.0اعدادية القطيف للبنينادبيسيف الدين حسن عوده ميدان28295262021041028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية485.0ثانوية واسط المختلطةادبيعباس رمح غياض فليح28296132021174005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية485.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيزهراء احمد عبيد مظلوم28297262022084012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية485.0ثانوية الرباب للبناتادبيبنين احمد كعيد هاشم28298152022052005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية485.0ثانوية المربد المختلطةادبيسيف عدنان داود لباج28299112021152009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية484.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعبد الستار حامد سرحان محمد28300112021150034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية484.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيمرتضى محمد كاظم محمد28301102021155018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية484.0ثانوية الوفاق للبناتادبيايات عادل عبد حمودي28302122022103009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية483.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيطه محمد ناظم عبد هللا28303102021024033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية483.0اعدادية النورين للبنينادبيامين عيسى فيصل حمادي28304142021004010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية483.0إعدادية صنعاء للبنينادبيمرتضى حبيب فهد معيبد28305142021025056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية483.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيغدير صبيح محسن غافل28306152022055063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية482.0اعدادية الفكر للبناتادبيفاطمه محمد راضي حنش28307152022056061

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية480.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء محمد عبد الرضا علوان28308122022134073

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية480.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيوسن اسماعيل جاسم جبر28309112022158013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية479.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيمحمد عزيز كريم شكر28310132021172018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية479.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيحوراء مجيد سلمان شذر28311262022135010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية476.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي محمد جدوع سلمان28312142021008068

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية476.0ثانوية الصمود للبناتادبيازهار ابراهيم عبد نور عبادي28313142022101002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية476.0اعدادية االزدهار للبناتادبيغدير عقيل طعمه عبد28314122022090059

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية475.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيمحمد عبد االمير مطشر جبر28315132021038055
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية475.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبيمنال قحطال عدنان هراط28316122022171009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية475.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمصطفى رائد نجم عبود28317142021003134

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية475.0اعدادية الروافد للبنينادبيمعتز فاضل اسماعيل شعالن28318112021025048

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية475.0اعداية المعراج للبناتادبيفاطمه حازم بحر نصر28319102022113056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية474.0ثانوية البراق المختلطةادبياالء خميس حسين علي28320122022177002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية473.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيلطيفة علي حمود كريم28321112022095088

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية473.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيعبد هللا شهاب احمد داود28322112021042033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية473.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبييقين فراس جبار خلف28323122022134183

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية473.0اعدادية بغداد للبناتادبيعال احمد عبد الهادي عيسى28324132022070054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية472.0اعدادية المثنى للبنينادبياحمد هاشم عبد هللا سليمان28325102021022020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية472.0ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيرحيم محمد مالح سلمان28326222021358007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية471.0ثانوية االمال للبناتادبيزينب حواس وكر نغيش28327142022108031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية470.0اعدادية العقيلة للبناتادبيفاطمه هادي حسن عليوي28328152022040102

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية470.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبينعيم قاسم نجم مدب28329112021200127

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية470.0اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيعلي خليل بطوش خلف28330222021082008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية469.0ثانوية عدن للبناتادبيهبه علي جابر جاسم28331112022094097

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية469.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيايمن صادق اسماعيل شحاذه28332102021041015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية469.0اعدادية الوركاء للبنينادبيعلي مؤيد سلمان عبد عباس28333112021027062

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية469.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحسين كريم عيفان محيسن28334142021048029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية469.0اعدادية العزة للبناتادبيمالك خليل حسين ديوان28335122022118062

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية469.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيحيدر حسين عبد هللا شمام28336122021170015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية468.0اعدادية المعراج للبنينادبيياسر محمد جياد بخيت28337112021024052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية468.0اعدادية النعيم للبناتادبيهبه علي حسين سعدون28338142022073132

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية468.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيغفران حيدر صالح علوان28339132022112028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية467.0اعدادية صفية للبناتادبيزينب مهدي كريم نادم28340142022075139

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية467.0اعدادية الشيماء للبناتادبياسراء علي كاظم لفته28341122022098001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية467.0اعدادية زينب للبناتادبينور الحسين سعد فتال محمد28342142022110161

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية467.0ثانوية المنصور المسائية للبناتادبيايه حيدر كتاب رباط28343102022223004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية467.0ثانوية اكد للبنينادبيعبد هللا حازم صادق صالح28344122021021004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية467.0اعدادية االخالص للبناتادبيتقى صالح مهدي جاسم28345112022112040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية467.0اعدادية حلب للبنينادبيعلي عبد الكريم اسماعيل حميد28346262021013117

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية465.0اعدادية الماثر للبناتادبيختام هاشم محمد زغير28347152022051043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية465.0ثانوية النا االهلية المختلطةادبيفاطمه عماد نعمه عبيد28348312022063001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية465.0ثانوية الميمونة للبنينادبيمحمد دعير سالم محمود28349282021019055

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية465.0اعدادية النصر للبناتادبيحوراء علي مزيد محمد28350122022112026
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية465.0ثانوية النهروان المختلطةادبيبارق نعمه هادي هدام28351232021181005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية464.0اعدادية البراق للبنينادبيايهاب حامد مطشر مجمان28352152021002016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية464.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيحسن رياض مطلب كمر28353112021150021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية464.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء حسين جواد جعفر28354152022048044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية464.0اعدادية الخمائل للبناتادبيساره جواد جميل جواد28355122022127051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية463.0ثانوية المدائن المسائية للبنينادبينور صباح عبد الجبار حسن28356142021204032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية463.0ثانوية قزانية للبناتادبيفاطمه سعد عبد القادر قاسم28357212022104023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية462.0اعدادية النجاة للبناتادبيطفوف هيثم جالب محمد28358152022042049

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية462.0ثانوية االصالة للبناتادبيريام عباس كريم كاظم28359112022083016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية462.0اعدادية الفكر للبناتادبينهى عمار جليل محمد28360152022056073

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية462.0اعدادية حماة للبناتادبيرحاب عدي عبد المحسن عباس28361112022084054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية462.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيفاطمة عبد الحمزة عيسى جبير28362142022088072

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية462.0اعدادية العراق للبنينادبيامير محمد سلمان مهوس28363122021009028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية461.0اعدادية الهدى للبناتادبيساره علي حميد بوري28364152022047066

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية461.0ثانوية الزقورة للبناتادبيعائشه احمد اسماعيل عبد28365112022140009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية461.0اعدادية الهدى للبناتادبيمنى هيثم شهاب زاير28366152022047092

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية461.0ثانوية االعتماد للبناتادبيهبه ناصر شراد دخيل28367142022191066

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية461.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيايهاب طارق رمان جدوع28368112021166009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية460.0ثانوية االحرار للبنينادبيعبد الرحمن عمار محمد سلمان28369112021051022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية460.0اعدادية االستقامة للبناتادبيفاطمه كاظم لفته علوان28370152022058073

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية460.0اعدادية اليقظة للبنينادبيكرار جاسم حسن خليف28371142021028157

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية460.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبياحمد جاسم ياسين عسكر28372152021017003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية460.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبياحمد عبد الحسين عبد سعيد28373122021018009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية459.0ثانوية ابن سينا للبناتادبيرسل ابراهيم حمد عبد هللا28374122022128009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية459.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيمصطفى سعيد جاسم محمد28375112021042060

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية459.0اعدادية حماة للبناتادبيريام عدي عبد المحسن عباس28376112022084071

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية459.0اعدادية الفضيلة للبناتادبينمارق خلف نعمه حوير28377152022045096

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية459.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيسري عدنان رسول علي28378192021071023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية459.0اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيعثمان سلمان مطر جاسم28379102021032020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية459.0ثانوية باب العلم للبناتادبيرسل عباس جاسم عبود28380122022123013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية458.0ثانوية االصالة للبناتادبيضمياء محسن سلطان داموك28381112022083031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية458.0ثانوية الصديق للبنينادبيمحمد حامد عبد حسين28382122021023033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية458.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيغدير فرحان خلف حسين28383122022102077

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية458.0ثانوية ام سلمة للبناتادبيايه عبد عواد احمد28384102022097005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية458.0ثانوية الرشاد للبنينادبيمحمد فالح محسن خلف28385192021050031
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية457.0اعدادية زها حديد للبناتادبينور محمد سلطان علي28386132022130057

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية457.0اعدادية الرميلة للبناتادبيبراء عباس شرهان علي28387152022044008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية457.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعلي حيدر عبد االمير نعمه28388142021030070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية457.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيشهد جاسم عبد الواحد ماجد28389142022099051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية457.0اعدادية شط العرب للبنينادبيحسن هادي حسان كريم28390132021045022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية456.0اعدادية الشيماء للبناتادبيغدير ازهر يوسف محمد28391122022098058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية456.0ثانوية االحرار للبنينادبيخلدون عصام خليل حسين28392112021051016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية456.0اعدادية العزيزية للبناتادبيبان محمد عبيد حمد28393262022110004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية456.0اعدادية الفراتين للبنينادبيعمار علي اخفيف إبراهيم28394132021042057

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية455.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمؤمل محمد جاسم منصور28395142021008076

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية455.0ثانوية الرتاج للبناتادبيسراب سالم حميد منخي28396142022121026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية455.0ثانوية الوديعة للبناتادبيزهراء مكي حسن عبد28397212022129011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية455.0اعدادية قباء للبنينادبيسجاد ماجد حسين جواد28398152021010030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية455.0اعدادية يافا للبناتادبيمريم نصيف جاسم لفته28399132022107130

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية454.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء اسعد رمضان علي28400132022086026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية454.0ثانوية بالل للبنينادبيمصطفى مهدي عبد خليل28401102021055046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية453.0اعدادية النصر للبناتادبيزهراء حسين جبر كلواز28402122022112044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية453.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيمرام عالء عبد العظيم ابراهيم28403142022071063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية452.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيابراهيم محمد عبد المهدي حكيم28404142021024005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية452.0ثانوية المهيمن المختلطةادبيحسين علي حسين عبد28405212021239008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية452.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين سعد محمد عرب28406142021024078

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية451.0اعدادية الدجيل للبناتادبيتبارك احمد عباس ابراهيم28407182022236008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية451.0اعدادية األوفياء للبنينادبيانمار شمسي خليفة محمد28408192021078011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية451.0اعدادية االمام للبنينادبيعبد هللا ثامر عبد علي ديكان28409232021013021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية451.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيوجدي محمد ياسين جمعه28410212021244025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية451.0ثانوية السجود للبناتادبيفاطمة رمزي كامل العيبي28411142022065041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية450.0ثانوية الكندي للبنينادبيعثمان شالل شرار جلوب28412112021046015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية450.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيمصطفى فريد عبد هللا صالح28413102021200154

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية450.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيام البنين حسين عبد الزهره علي28414122022092007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية450.0اعدادية االعظمية للبناتادبينور الهدى مهدي مريس شنيت28415132022073123

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية449.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةادبيعبد الخالق ياسين غفوري حسن28416112021160016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية449.0اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم كريم نزال جويد28417132022094065

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية449.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحيدر محمد غيالن خريبط28418122021047056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية449.0اعدادية يافا للبناتادبيريهام حسين عبد هللا هوبي28419132022107052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية449.0ثانوية المربد المختلطةادبيعبد العزيز وليد اسماعيل محيسن28420112021152012
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية449.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد المهيمن لؤي حسن كامل28421132021004052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية449.0اعدادية االستقامة للبناتادبيدعاء قيس غازي نايف28422152022058032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية449.0ثانوية الصالحية للبنينادبيمصطفى علي صالح مريع28423242021022046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية449.0ثانوية الحضر للبنينادبيعلي نصير ابراهيم حسين28424122021035012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية449.0اعدادية االسراء للبنينادبياحمد علي محمد حسين28425102021011006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية449.0اعدادية الرباب للبناتادبيرفل فراس خضير سرحان28426122022125044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية449.0اعدادية النعيم للبناتادبيساره عباس فرحان جار هللا28427142022073072

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية448.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتادبيفاطمه ابراهيم خليل محمد28428122022084014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية448.0ثانوية الغفران المختلطةادبيمصطفى فاضل عبد حنتوش28429102021150015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية448.0اعدادية زها حديد للبناتادبيفاطمه محمد عبد الستار حسين28430132022130043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية448.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيمصطفى مؤيد فاضل مضعن28431192021101056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية448.0اعدادية الماثر للبناتادبياية رعد جاسم محمد28432152022051016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية447.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيسكنه حمادي صالح اشنيشل28433152022050064

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية447.0اعدادية سيناء للبنينادبيصفاء عبد السالم محمود عيسى28434132021019013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية447.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيتبارك محمود عبد الحسن جبر28435112022077014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية446.0اعدادية طه االمين للبنينادبيمحمد جاسم محمد شهاب28436262021026056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية446.0اعدادية التسامح للبناتادبيمروج بشار داود سلمان28437142022076109

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية446.0ثانوية سومر للبناتادبيلينا زياد طارق محمود28438142022072080

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية446.0اعدادية النهار للبناتادبيتماره احمد كاظم دفاك28439112022127015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية446.0اعدادية الرباب للبناتادبياسراء فالح عبد الحسن بالل28440122022125011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية446.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيهناء احمد عبد حسون28441132022110030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية445.0اعدادية االستقامة للبناتادبيفاطمه جميل عجمي علي28442152022058066

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية445.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيجواد هاشم ابراهيم محمد28443112021052017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية445.0اعدادية النورين للبنينادبيياسر سالم مجيد محمد28444142021004065

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية445.0ثانوية الفهود المسائية للبنينادبيضياء مهدي ناصر عطشان28445222021308008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية445.0اعدادية الشماسية للبنينادبيمحمد قصي ياسين ارحيم28446132021023055

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية445.0ثانوية القاهرة المختلطةادبياحمد سعد لفته خشيش28447232021178005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية445.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيمصطفى طه محمود راضي28448192021101055

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية445.0اعدادية التقى للبناتادبيزينب شاكر عبد هللا جياد28449112022071055

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية445.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيعباس طارق عباس جاسم28450122021018036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية444.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيزهراء نزار جاسم محمد28451132022100020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية444.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبياكرم علي شكور احمد28452112021180025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية444.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيزينب دريد حسن مطشر28453132022078009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية444.0اعدادية زها حديد للبناتادبينبأ علي مهدي عالوي28454132022130051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية444.0اعدادية المشروع للبنينادبيمقتدى حسن هاني عصيد28455232021010057
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية444.0اعدادية التعاون للبناتادبيشهد سالم عبد الزهره علي28456112022105043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية443.0اعدادية االصيل للبناتادبيزهراء عدنان شالل اسماعيل28457112022064030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية443.0ثانوية الوفاق للبناتادبيبنين احمد شهاب حمد28458122022103012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية443.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبينورا ماجد حميد سليمان28459212022179064

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية443.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحيدر عواد حامد حسون28460122021047055

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية443.0ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء نجم عبد هللا عذاب28461132022122020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية443.0ثانوية الحضارة للبناتادبيزهراء رياض عاشور مطر28462102022108027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية443.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيسمر ابراهيم جاسم عبد الكريم28463132022123024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية443.0ثانوية البالد للبنينادبيهمام رسمي احمد عليوي28464122021008027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية442.0ثانوية فدك للبناتادبينور الهدى مهدي غازي اسماعيل28465142022070105

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية442.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيعمر عادل علي بسمار28466112021156069

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية442.0ثانوية ام الكتاب للبناتادبيهبه حسين هادي كيطان28467262022140015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية442.0اعدادية الجواد للبنينادبيمحمد مجيد حميد مطشر28468222021062037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية442.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيعباس قاسم محمد عجيل28469112021052040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية441.0اعدادية المسيب للبنينادبيحسن علي عبد الحسين لفته28470232021009027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية441.0ثانوية ابن سينا للبناتادبيساره محمد خليل ابراهيم28471122022128013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية441.0اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيمنتظر كاظم كسار صياح28472222021082015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية441.0ثانوية العال المسائية للبنينادبياحمد اياد عماد الدين توفيق28473112021203010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية441.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيدنيا علي تركي عبد هللا28474122022016008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية441.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحسن مزعل جحيل مذبوب28475142021028030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية441.0اعدادية الوارثين للبنينادبيحسين يوسف عربي ياسر28476152021013032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية441.0اعدادية النيل للبناتادبيضحى ماجد محمد هبر28477222022169030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية441.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيزهراء اسامه كاظم جاسم28478122022087026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية440.0اعدادية البلديات للبنينادبيعلي ثائر ماجد عبد الرضا28479142021037137

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية440.0اعدادية النورين للبنينادبيسجاد توفيق مخلف سالم28480142021004026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية440.0اعدادية الرميلة للبناتادبيدالل باسم جبر شاكر28481152022044018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية440.0ثانوية المناهل للبناتادبيزهراء مجبل جاسم محمد28482132022126023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية440.0اعدادية الرباب للبناتادبيآمنه علي شمخي جبار28483122022125001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية440.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياسراء نعمان جوده سلمان28484132022086005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية439.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيزينب سلمان حسن مدنف28485132022123018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية439.0ثانوية االنتصار للبناتادبيشيماء عبد الرحيم ابراهيم عودة28486122022126018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية439.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيسجاد صدام حسين رحيم28487142021045023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية439.0ثانوية ام البنين للبناتادبيندى مظهر عبد هللا محمد رضا28488132022080085

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية439.0الخارجياتادبينور حسين جهاد حياوي28489112022401206

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية439.0اعدادية النهروان للبنينادبيسجاد صباح غالب شميل28490152021020044
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية439.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيهدى محمد عبد الحسين جليوي28491152022050115

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية439.0اعدادية الماثر للبناتادبيزهراء كاظم هدهود ثاجب28492152022051066

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية439.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبياحمد صالح عيالن زغير28493222021020001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية439.0ثانوية التفوق للبناتادبيسجى سلمان وزير فزع28494122022113010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية439.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمحمد قاسم محمد هيلي28495142021028188

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية439.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحيدر كريم كاظم محسن28496152021005031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية439.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيحيدر حسين حميد ناصر28497122021016007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية438.0ثانوية الثائر للبنينادبيمصطفى ميثم كاظم جواد28498122021011047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية438.0اعدادية العراقي للبنينادبيمصطفى احمد مالك عامر28499102021005071

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية438.0اعدادية الوركاء للبنينادبيسجاد صباح رمضان حسين28500112021027037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية438.0اعدادية الخطيب للبنينادبيعلي كمال جالل هادي28501122021034079

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية438.0اعدادية جرير للبناتادبيزهراء ماجد كاظم حمزة28502122022089031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية438.0ثانوية المعتز االهلية للبنينادبيهمام هيثم عبد هللا ابراهيم28503102021049009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية438.0اعدادية الخطيب للبنينادبيكرار عماد نعيم شرهان28504122021034094

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية438.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبييوسف عبد النبي سلمان عبود28505112021164012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية438.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى زياد طارق صفوك28506102021027069

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية438.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيجهاد كاظم جويد مكطوف28507142021205021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية438.0ثانوية الرشاد للبنينادبياسامة محمد سليمان عبد28508192021050004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية438.0ثانوية الواقدي للبنينادبيعبد الرحمن حسن عبد مجبل28509192021086020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية438.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيزينه يونس فياض فرحان28510102022109068

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية438.0ثانوية االندلس المسائية للبنينادبيرمزي مصطفى حمدي صالح28511132021256016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية438.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي رعد علي فرمان28512142021024182

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيصفاء فيصل جاسم محمد28513112021166013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيدانيه علي خليل ابراهيم28514132022079009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيكرار عادل خلف عاتي28515142021003106

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0اعدادية حلب للبنينادبيمخلد عامر رعد عبد االمير28516262021013164

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0اعدادية الماثر للبناتادبيعلياء حسين عبد راضي28517152022051098

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0اعدادية رفيدة للبناتادبيزينب ساجد هادي شاهين28518112022106027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيعمر عبد الرحمن احمد عبد28519192021036039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينب مصطفى حسن سلمان28520152022048063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0ثانوية الشفق للبناتادبينور الزهراء علي حسن جري28521112022117057

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبينور الهدى شاكر سلمان مطير28522152022055080

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيخالد محمد عبد نصيف28523132021004032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمحمد حمود الحوطي رحيم28524132021026063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0ثانوية النوارس للبنينادبيحسن محمد ابراهيم كاظم28525132021027002
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعباس فاضل عباس رجه28526152021005047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0اعدادية البيان للبناتادبيرسل حربي خطار عبد الرضا28527102022096038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء ليث جاسب بهير28528132022118058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0ثانوية الصدرين المختلطةادبيمجتبى مصطفى زاهي ضامن28529222021213016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيعلي عبد الحسين حيدر حسن28530122021018048

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0ثانوية فدك للبناتادبيشهد نوزاد نزر علي28531142022070070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيزينب حازم محمد مظلوم28532262022084016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0ثانوية االعتدال للبناتادبيلينا رائد قيس ياسين28533132022077056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0الخارجياتادبيشيرين هادي عبد عليوي28534142022401129

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيبنين عماد فوزي جوده28535142022067034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيصابرين علي عبد النبي شنجار28536152022048071

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيكرار حسين شناوة عليوي28537142021210107

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيسعود خليل إبراهيم سعود28538142021015047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيحسين ناهي ساجت فرحان28539232021256048

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0اعدادية العراق للبنينادبيهشام طاهر جاسب محمد28540122021009319

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0ثانوية الميار المسائية للبناتادبيطيبه حمزه ساهي عباس28541112022221016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيآمنه عبد الحليم فيصل حسين28542142022134001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0ثانوية الواقدي للبنينادبيعبد الرحمن فالح محل شرقي28543192021086021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعلي خالد كرم جبر28544152021003067

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمصطفى هادي طعمه عبيد28545142021008094

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0اعدادية البتول للبناتادبيهاجر احمد غزال مشاي28546112022072133

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0ثانوية شمس العراق المختلطةادبيجعفر قحطان رشيد هتيمي28547102021152002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي سعدون طاهر مشهول28548142021003091

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0اعدادية السيوطي للبنينادبيعبد المجيد حسن عدنان هارون28549112021054028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحيدر فالح حسن كاظم28550142021049023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد علوان سعد مفتن28551122021009261

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0اعدادية االزدهار للبناتادبيمالك اكرم قاسم مهدي28552122022090075

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمنتظر جبار محسن عزيز28553142021028210

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0ثانوية العراق للبنينادبيمصطفى عبد الستار جاسم محمد28554142021040032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعباس غازي عبد هللا محيسن28555142021061053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0اعدادية المسيب للبنينادبيقاسم سامر قاسم محمد28556232021009085

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيحسين عقيل علي هالل28557122021018016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيغسان سعد عنيد سلمان28558142021174061

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه كريم عباس فرهود28559152022050085

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيطه محمود يوسف خلف28560102021032007
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيالمختار عادل فاخر فرهود28561132021009021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينادبياحمد كاظم ياسين جخيور28562222021254003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0اعدادية النورين للبنينادبيحسن ضياء احمد سرحان28563142021004014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيسجاد سالم علي حسين28564142021003060

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0ثانوية العراق للبنينادبيطه محمد سلمان حمد28565142021040016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0اعدادية السيوطي للبنينادبيعبد هللا كريم خضير عبالن28566112021054027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء حيدر مطشر فرج28567152022045046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبيجاسم محمد عبد االله عبد الحسين28568122021204001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيسجى عادل جمعه منحوش28569152022046055

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0ثانوية روناكي للبنينادبييوسف محمد يوسف محمد28570322021048012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةادبيعبد الخالق محمد عبد هللا محمد28571112021160015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0ثانوية الرشاد للبنينادبيمعتز جاسم علي فرحان28572192021050037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيحسن عباس مجيد حميد28573112021053035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيباقر صباح علي اكبر جعفر28574152021007028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمحمد حيدر رحيم علي28575152021008150

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0ثانوية الوطن للبناتادبيحصة محمد مطير حسن28576192022257010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيسجاد صادق عبد عبد السادة28577132021007022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0اعدادية الهدى للبناتادبيغدير صباح عبد الحسين حبيب28578152022047080

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0إعدادية المروج للبنينادبيسيف عادل مهدي حسون28579142021013052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0الخارجيونادبيوليد خالد حسن منشد28580222021400186

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيعائشة محمد عبيد خضير28581112022095077

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0ثانوية االفكار للبناتادبيزينب ناصر هادي محمد28582132022120014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيليث فاضل باني مرعب28583132021012096

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0ثانوية الهداية المختلطةادبيتبارك محمود جواد كاظم28584212022262003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0اعدادية البسالة للبناتادبيندى محمد خلف حسوني28585132022092073

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبياحمد حاتم عوفي حسن28586122021018007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيعادل عمر عادل محمد28587112021166015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0اعدادية المحاويل للبنينادبيمزيد صالح مهدي هالل28588232021008096

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد هللا ثائر محمد رشيد28589132021004045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0ثانوية الغدير المسائية للبنينادبيحسين عبد الزهره خشجوري صابر28590142021207010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيعبد هللا حمزه حسين عبيد28591112021156052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيكرار نعيم علي خلف28592142021029059

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0اعدادية السيوطي للبنينادبيكمال ثامر عبيد علي28593112021054037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0ثانوية االنوار للبناتادبيرؤى عباس علي حسان28594122022104012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيعبد هللا هيثم سعود عاصي28595112021042034
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيكرار عالء عبد الزهره صبيح28596152021015086

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0اعدادية الماثر للبناتادبيسارة عبود عيدان سبهان28597152022051081

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0ثانوية الفردوس للبناتادبيعلياء جمال علي حبوش28598102022090029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزهراء عزيز باني جالس28599152022055036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0ثانوية المناهل للبناتادبيحوراء عادل جلوب كاظم28600132022126014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0اعدادية االزدهار للبناتادبيبنين كاظم احمد كاظم28601122022090017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0ثانوية عائشة للبناتادبيعذراء حسين ناصر متعب28602112022082025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيزهراء تحسين كاظم غافل28603132022281025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيكامل زامل كامل عباس28604112021158007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0الخارجيونادبيعباس طه جبر موسى28605112021400069

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبياساور صباح ساهي وهاب28606152022049002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزهراء علي خليفه مزعل28607152022055037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبيهيثم شاكر محمود طه28608122021171013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0ثانوية الرشاد للبنينادبيعمر علي صبار عباس28609192021050028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0اعدادية الشعب للبناتادبيبنين مهدي عبد سلمان28610132022098022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبييوسف حميد كاظم مطر28611152021008197

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0اعدادية الفكر للبناتادبيزينب قيس جبر رشيد28612152022056047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0اعدادية النعيم للبناتادبيهاجر محمد جاسم محمد28613142022073130

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0ثانوية المدائن المسائية للبنينادبيمصطفى محمد عبد هللا احمد28614142021204030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0ثانوية االنتصار للبناتادبيزهراء عبد الرحيم ابراهيم عوده28615122022126012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0اعدادية الخمائل للبناتادبيشيماء لواء صفاء محمد علي28616122022127065

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبينبأ عالء ظاهر حاوي28617212022294073

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0ثانوية المعالي للبناتادبيتبارك طه يوسف محمد28618142022127013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0اعدادية البسالة للبناتادبيدعاء عبد الزهره عبود جبر28619132022092016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيزيد طالب علي زيد28620192021101013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين خليل كاظم تايه28621152021007059

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0اعدادية الرضوان للبنينادبيفراس شامل عداي مطلب28622112021034037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسن جميل غازي علوان28623152021015027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0الخارجياتادبياسراء حسن قاسم حسن28624132022401006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيامجد محمد عبد غضيب28625142021008007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيمصطفى عزيز حسن كمر28626222021028063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب عميد خالد حطاب28627132022118076

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيمؤمن عماد مجيد ابراهيم28628192021010028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيفاطمه علي حسين خلف28629102022155019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0ثانوية الحكمة للبناتادبيبراء اسماعيل صادق ابراهيم28630102022107006
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبياشواق عماد مزهر اعيجب28631262022135002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0اعدادية البراق للبنينادبيفاضل عباس حسن صيهود28632152021002129

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيحوراء علي حسين محمد28633142022066011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيمحمد مهدي احمد بخيت28634112021042052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية زينب للبناتادبيزهراء حسون حميد علوان28635142022110064

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية يافا للبناتادبيزهراء احمد علي محمود28636132022107054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبينور الزهراء حاكم ثامر فرحان28637142022136076

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبياسماعيل ثامر دلف اسماعيل28638112021156014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيعلي عبد هللا كاظم حسين28639222021020019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبيحامد ذيب زغير عرسان28640102021206019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيرسل رحيم حميد رشيد28641112022068021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرقيه حافظ سعيد نايل28642102022109049

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعداديه االنوار للبناتادبيخديجة غانم عبد الحسين جاسم28643112022085015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0ثانوية االخالص للبناتادبيهبه فريد جون مشكور28644122022099080

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيمروان خضر خميس نجم28645112021156088

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0ثانوية مؤتة للبناتادبيحوراء عبد الرزاق عبد الجبار موسى28646112022116012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية الخنساء للبناتادبيرسل هيثم فالح لويس28647132022094017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية النجاح للبنينادبيحارث رحمن صالح سرحان28648142021027022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية البراق للبنينادبيمنتظر عالء جبار حسين28649152021002172

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية التنمية للبنينادبيمحمد حسن جميل فالح28650262021030033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيعلي اسعد علي مصلح28651122021175022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيتبارك اركان علي ابراهيم28652132022111019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0ثانوية الحيدري المختلطةادبيمهند فرحان جدوع علي28653232021213008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0الخارجيونادبيسجاد كريم قاسم موسى28654152021400094

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيسجاد قاسم حمدان عناد28655142021012037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0ثانوية اسوان المسائية للبناتادبياسراء عارف حميد مخيلف28656102022221003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية الموفقية للبنينادبيمحمد مهدي درويش علوان28657262021056117

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية صنعاء للبنينادبيمحمد باقر عبد الخضر طالب28658232021011060

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيشهد جواد حاتم رسن28659122022092045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيجعفر محمد صدام مطلك28660152021003012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0ثانوية المناهل للبناتادبيزينب جبار حنون غليس28661132022126026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيعبد هللا عبد الفتاح ابراهيم سلمان28662142021020029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية الخبير للبنينادبيعبد هللا هاشم سلمان منشد28663112021007058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0ثانوية الحضارة للبناتادبيوديان جمال بندر حميد28664102022108054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية صفية للبناتادبيزهراء ضياء خليل ابراهيم28665142022075110
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0ثانوية الكوثر للبناتادبيغصون نصر محمود مهدي28666102022125018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية االمل للبناتادبيشيالن صباح عبد علي سلمان28667142022144023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية يافا للبناتادبيساره سعد عبد الحسين داغر28668132022107083

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيهادي نوري هادي محمد28669142021012083

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0اعدادية المدى للبنينادبيابراهيم احمد حميد غضيب28670272021026001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعباس علي جاسم محمد28671132021012058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيمحمد ليث صادق حسين28672132021252126

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0الثانوية المعينية للبنينادبيعبد القادر رياض خلف حمود28673112021022023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبينور الزهراء بشار نعيمه ترف28674142022066052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيزهراء نادر محمد علي اكبر28675212022179030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيشروق محمد جاسم محمد28676132022110016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينوران احمد محمد علي28677122022134177

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء فالح دينار جرو28678142022073051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمحمد مهدي نجم لملوم28679142021045065

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيميسم فالح عبد الحسين أخضير28680142021174097

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0ثانوية االسوار للبناتادبيفاطمه صادق عكار كمر28681132022076039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينادبيحسين عبد هللا مال محمد28682262021208012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0اعدادية االستقامة للبناتادبيدعاء ستار جبار ثامر28683152022058031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيزهراء عبد الحسين جابر محمد28684132022111052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيرانيا عمر صالح جهاد28685102022094016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0ثانوية حنين للبناتادبيهبه احسان صادق محسن28686132022104043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعلي كاظم جبر عبد الحسن28687132021004061

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0ثانوية معصومة للبناتادبيضحى محمد خريوت دعداع28688142022113022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0ثانوية الثائر للبنينادبيمصطفى احمد سعيد عبود28689122021011043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0ثانوية الصدرين المختلطةادبيعباس فجر ربيد صينخ28690222021213007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمسلم ريسان حسن احمد28691132021009134

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0ثانوية الحضارة للبناتادبيسفانه معن حسن جميل28692102022108034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيابراهيم بسام حسن حمادي28693132021024001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعباس جاسم عبد هادي28694152021017070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيزهراء جاسم محمد احمد28695192022218015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعباس رعد سعدون زغير28696142021003077

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحكمت فاضل محمد فياض28697152021009054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيكرار كامل ملي حلبوت28698142021012067

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيحيدر حسين طعان محمد28699142021174021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيكرار جبار راشد صلبوخ28700142021012065
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0اعدادية الرشد للبناتادبيضحى جعفر جاسب لوتي28701132022109030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبينور الهدى أحمد الطيف مطشر28702142022136077

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيتقى عباس حسين كاظم28703152022048025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0ثانوية المربد المختلطةادبيعبد هللا ياسين عبيد فياض28704112021152014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيمحمد غني دبيس حمادي28705122021170041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0ثانوية ام البنين للبناتادبيحوراء حيدر محمدعلي كاظم28706132022080024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيعبد الرحمن حسين خضير عباس28707112021156044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0اعدادية الزبيدية للبناتادبيرحاب صاحب كاظم زنيد28708262022092010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0اعدادية القطيف للبنينادبياحمد رعد منعم سلمان28709262021041003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0اعدادية عدن للبناتادبياثمار قاسم كاظم كريم28710132022106002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيسجاد محمد كاظم عبود28711142021003067

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيمريم هيثم داود محمد28712142022067123

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0اعدادية االعظمية للبناتادبيساره غالب حسين علوان28713132022073067

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0اعدادية البشير للبنينادبيحيدر علي راضي حسن28714142021036027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0ثانوية البواسل المختلطةادبينور عامر ضيغم هادي28715232022174023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيهند محمد أياد مزيد28716102022092027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيسيف سعد افندي رحيم28717142021012039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0ثانوية الجهاد للبنينادبيمحمد قاسم حسن ياسر28718222021078017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0ثانوية الكرامة للبنينادبيعلي قيس ناجي هرس28719122021019017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0اعدادية البصرة للبناتادبيسجى جواد كاظم فرحان28720112022109026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيسيف وحيد خشن جعفر28721142021045031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0ثانوية الواسطي للبنينادبيحمزه هاشم محسن ابراهيم28722102021040011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0اعدادية قباء للبنينادبيحسين علي موحان سليم28723152021010014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0ثانوية الواقدي للبنينادبيعالء حسين محمود عباس28724192021086025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0ثانوية الرتاج للبناتادبيياسمين كريم كامل زاير28725142022121053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيمصطفى درويش حسون حمد28726112021210075

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيرفل احمد شريف جاسم28727212022100021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيزين العابدين بشير سوادي سابط28728142021008035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0ثانوية الحضارة للبناتادبيحنين تركي محمد غزال28729102022108014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0إعدادية المروج للبنينادبيسيف غسان مجيد حميد28730142021013054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0اعدادية البراق للبنينادبيعلي عدي جاسم الوس28731152021002113

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسين علي دويج غاوي28732152021006026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبينورهان جواد كاظم خير هللا28733142022066053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0ثانوية الندى للبناتادبيريام عباس فاضل خلف28734142022302022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيخميس احمد جاسم محمد28735142021012036
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبياية عباس متعب صالح28736212022165004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0ثانوية سومر للبناتادبيهدى عماد محمد غريب28737142022072116

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0ثانوية الرافدين للبناتادبيطيبه محمد كعيم مكصد28738132022095029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0اعدادية حماة للبناتادبينور صالح مهدي حبيب28739112022084159

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0اعدادية البلديات للبنينادبيحسن اسعد شوال عيسى28740142021037039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0ثانوية الفاتح المختلطةادبييوسف صباح فرحان حسين28741122021174019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0الخارجياتادبياسيا فاضل محمد جاسم28742142022401024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعلي حيدر علي كشاش28743142021061070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيحارث مثنى حميدي كاظم28744262021044008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0اعدادية االبرار للبنينادبيعبد الرحمن جمال لفته هامل28745262021016018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةادبيامير عدي شالل صالح28746112021160006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيدعاء احمد سابط عبيد28747142022143018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0اعدادية التسامح للبناتادبيعهد عبد الرحمن كريم حمود28748142022076093

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء سالم خيبر عبود28749152022048046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0الخارجياتادبيزهراء كريم عبود فرج28750142022401095

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيعبد هللا سالم عيدان محسن28751142021050018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0اعدادية ابي غريب للبنينادبياحمد سعد فزع جاسم28752102021024004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحسين عيدان عذيب حاشي28753142021028040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية الشعب للبناتادبيفاطمه محمد قاسم مجيد28754132022098133

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيمحمد علي فرهود علوان28755132021024106

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمصطفى محمد ادريس صالح28756122021048115

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية الرميلة للبناتادبيسماء فوزي محمد ماهود28757152022044063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية المعراج للبنينادبيمعتز فراس طاهر حسوني28758112021024046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيسيف باسم مظلوم صالح28759112021156035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمحمد تقي رحيم خريبط راضي28760132021011083

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية يافا للبناتادبيسالي قاسم رحيمه كريخي28761132022107086

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبينبأ احمد علي داود28762132022093109

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي خضر ياس عباس28763102021009037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية القطيف للبنينادبيحسين علي حسين صالح28764262021041015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتادبيرسل تحسين عيسى حمه28765212022174002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية التنمية للبنينادبيمنتظر مهدي أبو كيف كاطع28766262021030044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية الشعب للبناتادبياسماء جبار صالل مظلوم28767132022098006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين صالح مهدي حاجم28768132021017030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيتبارك باسم خلف هانو28769152022050016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيفاطمة ثائر حسين علي28770262022126071
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية الرميلة للبناتادبيزينب ابراهيم جعفر حمادي28771152022044046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبيرعد محمد حرز سليمان28772102021035013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0ثانوية السجود للبناتادبياسيل فليح حسن ولي28773142022065004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيموسى جعفر صادق كتاب28774152021008188

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0ثانوية اسماء للبناتادبيعبير عمر علي عبود28775112022100022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0الخارجياتادبينرجس ستار ميذاب صالح28776142022401184

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0إعدادية صنعاء للبنينادبيعبد االعلى علي حسين محمد28777142021025034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0ثانوية السجود للبناتادبيايه علي جبار عبد28778142022065005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيحسين محمد صدام اعويز28779142021201085

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0ثانوية لكش للبناتادبيزينب محمد جاسم محمد28780212022149014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية الكرامة للبناتادبيزينب مقداد محمد علي عمران28781142022111029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيمحمد صباح نوري كندوح28782142021211068

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه جليل عطوان جبر28783142022140043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0اعدادية الغزالية للبنينادبياحمد عالء عبد الزهره بنيان28784102021008004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيحسين فاضل اسماعيل ابراهيم28785142021208043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0اعدادية الخبير للبنينادبيمحمد مازن مظلوم كاظم28786112021007080

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0اعدادية الوارثين للبنينادبيرضا محمد كاطع احمد28787152021013038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0ثانوية السجى للبناتادبيشهد مازن جليل راهي28788112022138024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيتبارك سعدون حمود سليمان28789192022224002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0اعدادية البراق للبنينادبيحسين احمد شهيب حميد28790152021002032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيدعاء نعيم جلوب صحين28791122022172003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيهمام احمد اسماعيل عبد28792112021156099

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيرحمة حمدان سي محمد اسد28793152022080033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحسن هادي حميد منحوش28794142021028031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيفرح حيدر بشير شلتاغ28795112022089063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيانور زيدان خلف محسن28796152021015017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيضحى عالء جبار حسين28797152022046061

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0ثانوية االسوار للبناتادبيزينب محمد مصطفى طالب28798132022076026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0ثانوية الرسالة االهلية للبنينادبيايمن ظافر لقمان جبوري28799102021058001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيحوراء حسين فاضل مهدي28800152022055022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد حسين عبد ياس28801152021013085

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينبأ اركان عبد الصاحب محمد28802152022050098

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0اعدادية الفداء للبناتادبيفاتن جواد كاظم عبد28803142022100077

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0اعدادية حلب للبنينادبيمحمد ياسين طه رحيم28804262021013162

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيسجاد علي هنيهن موزان28805132021025026
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبياحمد عديم عبد علوان28806112021150010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيسجاد ناصر جريو شناوه28807142021211037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0اعدادية صفية للبناتادبيتبارك صباح عبد زيدان28808142022075043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيخديجة عادل عبود جبار28809152022048032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي رعد خليل محمد28810142021012049

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0اعدادية رفيدة للبناتادبيمريم محمد عبد المنعم ابراهيم28811112022106058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0ثانوية االخيضر للبناتادبيكوثر صبيح منشد صحن28812122022116029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0اعدادية صفية للبناتادبيزينب رزاق كيطان حسن28813142022075131

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0اعدادية ام القرى للبناتادبيفاطمه علي فوزان ثويني28814142022079109

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0ثانوية الواقدي للبنينادبيادريس خيري معجون عبد28815192021086004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي حكمت زيدان امير28816132021024071

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0ثانوية التألف للبناتادبيزهراء عبد اليمه صبيح مخيف28817102022133031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0اعدادية البلديات للبنينادبيحيدر علي بدن جبر28818142021037072

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيلبنى حسين جبار حسين28819132022079039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبياحمد عمر خلف ابراهيم28820112021156006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0ثانوية الحسن البصري للبنينادبيمحمد علي احمد محمود28821122021027011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0اعدادية حيفا للبناتادبياسراء ماهر ابراهيم علوان28822232022122007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيتقى علي حسين سلطان28823152022049023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيعذراء جاسم محمد حسين28824102022129022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0ثانوية االمال للبناتادبيميالد مهدي صالح راضي28825142022108056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبياحمد قيس عبد هللا عليوي28826142021024023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمحمد جميل صالح فالح28827152021017120

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيفيان حميد رشيد كنجي28828212022179053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0اعدادية كوثا للبنينادبيحسين نغيمش حسين خليفه28829232021051009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيحوراء ثائر حسن حنين28830142022124014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيشهد علي غافل شحيل28831132022093063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0اعدادية الكرامة للبناتادبيمريم محمد صبر كنيهر28832142022111046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعلي باسم جمعة قاسم28833152021017083

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيزين العابدين عباس احمد وسمي28834142021015039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعقيل عبد االيمه شيحان محمد28835132021017063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0اعدادية بغداد للبناتادبيبراء ارسالن حسن علي28836132022070014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيابراهيم خالد احمد فرحان28837192021350003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيآمنه صالح صبري صعيب28838112022104002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية النجاح للبنينادبيحسام ذياب جودة كالو28839142021027024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية المثابرون للبنينادبيعمران كامل غالب كاظم28840222021376071
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد هللا زيد جاسم محمد28841102021013034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيمصطفى احمد عبد عون عبود28842112021042058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية زينب للبناتادبيهبه حيدر عبد الحسن حليحل28843142022110175

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية االنتصار للبناتادبييمامة مهند عبد الكاظم عبد الحسين28844132022091122

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيتبارك علي نديم محي28845152022049022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0ثانوية الربيع للبناتادبييسرى محمد ناجي عبد هللا28846122022081028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيمثنى موحان هادي حسين28847112021029051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية االستقامة للبناتادبيتماره حسن غازي نايف28848152022058021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية التضحية للبناتادبيزينب حبيب محمد علي28849122022091020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية البراق للبنينادبيامير فالح منحوش جالب28850152021002013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعلي قاسم محمد علي28851142021045048

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية النعيم للبناتادبيمريم جاسم محمد الزم28852142022073111

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0إعدادية المروج للبنينادبيسجاد هادي كريم حسوني28853142021013047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية االنصار للبنينادبيسجاد رياض محمد نايف28854132021003025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0ثانوية الخنساء للبناتادبيزينب جبار حردان سلمان28855142022107018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية اليقظة للبنينادبيصادق قنديل عبد حمد هللا28856142021028086

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الخمائل للبناتادبيطيبه طارق كاظم عبد الرضا28857122022127071

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيفاطمة راضي جاسم دخيل28858142022088068

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0ثانوية االعتدال للبناتادبيايه عباس ناصر عبد الحسين28859132022077006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيحسين احمد قاسم شيركة28860152021017032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0ثانوية القيم االهلية للبناتادبيسرى محمد قاسم فهد28861142022149008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0ثانوية القدس المختلطةادبيشهاب احمد عبد هللا حمود28862112021168002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيليث فريد حميد محمد28863132021013028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيكرار حيدر جواد عبد الساده28864112021180122

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيامجد خلف داغر عبد28865152021007020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي قيس كاطع ناصر28866152021008121

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الرميلة للبناتادبييقين طارق جمعه سعيد28867152022044111

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الخطيب للبنينادبيمقتدى نجم محسن ظيغم28868122021034128

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيفاطمه اياد منخي جبر28869142022124048

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية المشروع للبنينادبيمرتضى عمران شياع مخيف28870232021010052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0ثانوية االيمان المختلطةادبينور حربي كامل جار هللا28871222021214020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي احمد صبر سعيد28872122021009159

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبينذير كمال مجيد حميد28873142021015116

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيرسول احمد علي نصيف28874212021064009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الفيحاء للبناتادبياساور جاسم حرز سكوت28875152022048004
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيعباس عزيز ساير خليف28876142021205079

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعمر حمد عبد حمد28877142021038105

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيمنتظر غازي كريم محمد28878142021208176

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء علي ناصر محمد28879152022046038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي حسين جامد مائع28880142021028226

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0اعدادية ام القرى للبناتادبيزهراء حسن خضير حزوم28881142022079062

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0اعدادية الروافد للبنينادبياحمد ماجد محمود حسين28882112021025004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0اعدادية زينب للبناتادبيغدير كاظم محمد زاير28883142022110120

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمحمد صالح عبد المهدي علي28884142021048089

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0اعدادية العامل للبنينادبيكرار علي سالم حسن28885112021015066

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0ثانوية المربد المختلطةادبيعداي عايد عداي عيدان28886112021152015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيسيف الدين سعد غاوي هزاع28887152021008080

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0اعدادية الهدى للبناتادبيشمس ليث سلمان داود28888152022047072

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0ثانوية السجود للبناتادبيسجى عامر هادي فرحان28889142022065034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزهراء حسن رشيد حسن28890142022222044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبياقبال خليل عبد الحسين عبود28891142022136004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرغد عماد خضير عباس28892122022092029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيجعفر محمد طعمه عطيه28893142021018013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيفاطمه جاسب عبد كاظم28894142022124049

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيسجى عباس محسن شمخي28895142022124038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0ثانوية اسوان المسائية للبناتادبيرؤى حسناوي عالوي جاسم28896102022221017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيسجاد وسام نعمة حسين28897132021025028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيمهدي قاسم حسن مهدي28898212021031034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0ثانوية بالل للبنينادبيايمن عبد الكريم علي نزال28899102021055005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه سالم عبد هللا محمد28900152022050082

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0اعدادية التسامح للبناتادبيآمنه خالد محمود علي28901142022076001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيدنيا محمد وادي جعفر28902142022104009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0ثانوية الندى للبناتادبيزينب محمد جاسم محارب28903142022302035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمد هادي عناد محيميد28904142021008088

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزهراء ناصر زياره محسن28905152022049047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0ثانوية االصالة للبناتادبيمريم قيس كامل عاصي28906112022083040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية حطين للبناتادبيفرح علي حسين سعيد28907132022103063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0ثانوية المستقبل المختلطةادبيحيدر مصطفى تركي حسين28908182021115004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية زينب للبناتادبيرسل حسن عبد حمود28909142022110052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0ثانوية الثائر للبنينادبيعبد الرحمن علي رشيد جاسم28910122021011020
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0ثانوية الشمائل للبناتادبيرسل كريم عبد حسين28911142022109017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبينورا خالد شمخي جبر28912142022088091

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينادبيصادق هاشم ابراهيم محمد28913112021201022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية يافا للبناتادبيمريم قاسم سلمان عريبي28914132022107128

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيمصعب محمود جسام حمد28915102021010035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيزينب موسى حسن صالح28916112022164004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعلي عبد الجبار حسن علي28917142021061073

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيمحمد غانم جاسم ابراهيم28918122021016027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد لطيف صبيح وادي28919142021012075

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية حطين للبناتادبيزهراء كريم حمزه فتحي28920132022103026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتادبيحنين محمد حسين سلمان28921262022251006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسن شمام سالم فرحان28922142021049010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيهدى مجيد حسين خضير28923122022102098

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيكاردينا عمر عبد العزيز حمد28924112022076098

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيياسر جاسم محمد عباس28925142021029087

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية حطين للبنينادبيسجاد حيدر منعم عبد الحسين28926232021023019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0ثانوية التجدد للبناتادبيمروه محمد ياسين جميل28927122022120017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية حطين للبناتادبياساور عامر عباس سلمان28928132022103001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية االنتصار للبناتادبينغم حسين عطوان طاهر28929132022091102

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيخالد هاشم محمد عبد هللا28930142021015032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية المعراج للبنينادبينور هللا طه هاشم موله28931112021024050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبينور نجم عبد سالم28932142022088090

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيشهد عواد عبد علي28933132022112027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية البسالة للبناتادبينبأ قيس قاسم منصور28934132022092072

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0ثانوية الحضر للبنينادبيسمير عباس ابراهيم محيميد28935122021035003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية البسالة للبناتادبيضي فاضل كاظم خضير28936132022092050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية الخطيب للبنينادبيحميد اياد خلف حسن28937122021034037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيسجى صباح جاسم محمد28938102022129012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيفاطمه مسعد سرهيد مزبان28939142022067111

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية صفية للبناتادبيزهراء حسن حسين علوان28940142022075103

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين حافظ حسين مجيد28941142021012026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعلي حسين سهيل عبد28942112021150042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0ثانوية الرشاد للبنينادبيعمر عدنان عنيد رشيد28943192021050027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمرتضى محمد بشير راهي28944142021024290

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية العقيلة للبناتادبيتبارك علي سوادي حلو28945152022040019
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية الفداء للبناتادبيتبارك طالب حسين حمدان28946142022100016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية بغداد للبناتادبيطيبه محمد موسى عبد28947132022070052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياحمد عدنان سالم موسى28948152021007012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0ثانوية العراق للبنينادبيمحمد خيزران كامل جاسم28949142021040029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيمؤيد احمد عبد فرهود28950102021162021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية االنتصار للبناتادبيسكينه فاضل هادي حسين28951132022091060

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمصطفى بلجي دحام عناد28952112021034043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية الشاكرين للبنينادبياسامه محمد قاسم رشيد28953112021029010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0ثانوية االفكار للبناتادبيغفران نوري عبد هللا ابراهيم28954132022120019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0ثانوية الصفاء للبنينادبيحسين علي حسين راضي28955142021167010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0ثانوية الفرسان المختلطةادبيعمر منذر عبد جاسم28956262021158019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبينورس ليث محمد حمزة28957132022079053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيحسين فاضل جواد كاظم28958122021018018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية ابابيل للبنينادبيعبد هللا عبد الستار محمود قاسم28959132021011059

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0ثانوية كرميان للبناتادبيايمان حسن علي محمد28960322022020003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم حيدر صادق محمد28961132022086060

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية شفق النور للبنينادبيمحمد عبد الكريم مهدي حسين28962142021061093

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية التنمية للبنينادبياحمد علوان عوين مسير28963262021030005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيفاطمه عبد الملك عبد هللا ساجت28964112022067048

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيتماره عبد رحيمه نشمي28965132022123006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0ثانوية النهروان المسائية للبنينادبيسالم صدام فريح منصور28966142021206031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيزيد سالم فرحان احمد28967132021021022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية البسالة للبناتادبيرانيا محمد عطوان طعيمه28968132022092018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية النجاة للبناتادبينور الهدى حسين ورد كاظم28969152022042087

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية البيان للبناتادبيداليا بشير جاسم اخيدر28970102022096034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمحمد عبد الزهره جبار محمد28971142021028182

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية االخالص للبناتادبيفاطمة ليث عبد الستار قادر28972112022112125

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0ثانوية الثائر للبنينادبيمحمد كريم حسن صالح28973122021011040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمصطفى رياض وحيد سيد28974132021026079

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيمهدي صالح علي سيف28975112021166030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيامير محمد ابراهيم حسن28976132021024016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0ثانوية الفضائل للبناتادبيسجى زامل تركي جابر28977142022083027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيإيهاب هيثم صباح ابراهيم28978112021150004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0ثانوية االحرار للبنينادبيفالح طلب جاسم بجاي28979112021051036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمرتضى قاسم علوان طرفه28980142021003129
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0ثانوية الربيع للبناتادبيحنان محمد سلوم ناصر28981122022081007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيموسى سرحان ذياب ياسين28982212021231020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0الخارجيونادبيعلي محمد مرزه حمزه28983122021400096

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0ثانوية الفوز للبناتادبيديار جمال كريم عبد28984132022099057

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0اعدادية البسالة للبناتادبيحوراء حسين كاظم نجم28985132022092013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبينرجس حامد راضي عرد28986112022164010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0اعدادية اليقظة للبنينادبيذو الفقار ستار جباري راهي28987142021028069

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيراشد محمد راشد جسام28988122021018025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيهبة رائد عايد عيدان28989262022126113

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيرسول محمد مجيد سلمان28990122021018026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0اعدادية النجاة للبناتادبينور سعدون نوروز علي28991152022042090

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيزهراء حمد هللا سكر حسين28992262022084014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0اعدادية المثنى للبنينادبيمهند فراس رشيد حميد28993102021022106

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0اعدادية النورين للبنينادبيكرار فاضل خلوف اسماعيل28994142021004051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0الخارجياتادبيجنان عيدان عباس ــــــــ28995142022401051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيحيدر باسم سعدي شجر28996132021008049

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعلي نصيف جاسم محمود28997142021015084

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيعثمان لفته عبيد محمد28998112021053075

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيمريم محمد سفاح عواد28999112022063033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0اعدادية البسالة للبناتادبيشدن مزهر محسن فرحان29000132022092043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبياحمد هاني كاطع جبر29001152021008017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0ثانوية الصمود للبناتادبينور جبار عيدان جاسم29002142022101034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزهراء مناضل هادي نايف29003142022088036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيكرار عبد الحمزة عيسى جبير29004142021050026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيمحمد عدنان محمد حمزه29005232021254072

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبييقين حامد حمود سلمان29006152022049094

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0ثانوية الغسانية للبنينادبييونس ثامر محمد صالح29007262021156063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيميثم عماد عبد هللا خضر29008102021162026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيرامي صباح حسن حمد29009112021156027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0ثانوية الرتاج للبناتادبيختام خير هللا ثجيل صخي29010142022121009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0ثانوية الخضراء للبناتادبيرغد عمر حسين علي29011102022089017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبينبأ ناهض صبيح سالم29012142022122026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية الرميلة للبناتادبياسراء جواد كاظم موسى29013152022044005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيعلي حسين كاظم محمد29014122021200082

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية الكرمة  للبنينادبيضاحي عبد الرحيم عبد االمير ضاحي29015222021039010

صفحة ٨٢٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعمار عادل عبد الكريم محمد29016132021004063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسجاد كاظم حمدان مصحب29017142021024135

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمؤمل سرحان عبد هللا خدر29018142021003115

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية الحفرية للبناتادبيزينب يوسف هالل ناصر29019262022091036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0ثانوية المسعودي للبناتادبيتبارك طارق عباس غني29020232022095014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء مثنى عبد الكاظم جواد29021232022116015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيحيدر عدنان داود حسين29022132021172003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيعبد هللا نجم عبيد محمد29023122021018041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينادبيحسين صالح ستار وشل29024262021200012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيهدى محمود صاحب عبيس29025112022089084

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية صفية للبناتادبيفاطمة حسن هادي هندي29026142022075182

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء مهدي كاظم عبيد29027152022048053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية البلديات للبنينادبيحسن علي كاظم شمخي29028142021037044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيزينب غالب وحيد ياسين29029122022087036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0ثانوية ذي قار للبنينادبيمحمد حسين سيدولي مهدي29030212021032038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية الماثر للبناتادبيرقية عالء كاظم عبد الحسن29031152022051047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية زها حديد للبناتادبينور الهدى وليد نعيم كريم29032132022130053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيزينب جمعة سعيد حسن29033142022146020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية المحبة للبنينادبيامير حسام هادي كامل29034112021003002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبياروى خالد عبد جميغ29035122022087007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية سبل النجاح االهليةادبيابراهيم محمد فارس زكم29036262021059001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0ثانوية الندى للبناتادبينبأ صالح مهدي صالح29037142022302067

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه محسن كاظم عبد الرضا29038132022071070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبينور عباس محسن سيد29039152022049086

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتادبيلينا احمد كامل احمد29040122022084015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0ثانوية الرواد للبنينادبيمحمد عالء اسماعيل ابراهيم29041122021024023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0ثانوية الريف للبنينادبيمهند محمد عوين فرحان29042122021029030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعدادية الرميلة للبناتادبيزينب قاسم عبد الحسين محمد29043152022044054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0ثانوية الرحاب للبناتادبيغصون حازم رشيد محمد29044112022148012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيرسل كميل سلمان خفيف29045262022084009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0ثانوية الندى للبناتادبينور باقر ابراهيم عبد هللا29046142022302072

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعدادية زينب للبناتادبيتبارك فاضل اجميل شذر29047142022110031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعدادية االنتصار للبناتادبيرباب نوح هادي عون29048132022091029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي عامر احمد نجم29049102021009038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0ثانوية النعمان للبناتادبيدانيه ياسر خالد خماس29050132022102009
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبياحمد عبد الخالق ناجي حسين29051142021026009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبينور حيدر زغيب تقي29052142022223063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيغفران هادي إبراهيم علي29053102022109094

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0ثانوية الرشيد للبناتادبيطيبه الزهراء رياض عباس نعمه29054132022096021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعدادية حيفا للبناتادبيصابرين جبار جميل حمادي29055232022122034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيأثير حسن عاتي عاصي29056132021026003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيآيه تحسين علي داخل29057112022076006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيمحمد مجيد جبار مزعل29058142021200145

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعدادية صفية للبناتادبيزينب رحيم طعمه حسين29059142022075129

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0ثانوية ذي قار للبنينادبيباقر جودت عبد الستار صالح29060212021032005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبياسحاق خالد احمد عبد29061182021352013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0ثانوية حنين للبناتادبينوره حيدر علي احمد29062132022104042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعدادية االمام للبنينادبيياسر بدر خريبط فراس29063232021013039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0الخارجياتادبيفاطمه علي حميد كاظم29064132022401153

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيراقيه علي لفته احمد29065112022076032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعدادية االخالص للبناتادبيسارة عقيل محسن ضهد29066112022112083

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0ثانوية االيمان المختلطةادبيحيدر حسين خير هللا مطير29067222021214003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعدادية حطين للبناتادبيدعاء باسم الزم خلف29068132022103017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيمنار علي عبد الكريم داود29069142022193034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيآمنه ليث حازم يحيى29070122022231001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية فدك للبناتادبيمريم حسين كامل عيسى29071212022156030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيأنور نشأت عبود جابر29072142021015006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيعلي عبد السادة حمود بخيت29073142021201169

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيحسين مؤيد عبد المجيد يحيى29074132021034041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمهيمن كريم علي ياسين29075132021034148

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية قتيبة للبنينادبيعلي علي رضا سلمان29076152021004045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيزهراء حسين مرجاح شبيب29077132022093042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الماثر للبناتادبيتكتم نعيم عنيد عوفي29078152022051033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين وحيد عايد حسين29079142021024095

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0ثانوية سامراء للبنينادبيعباس مهدي صالح حسوني29080142021031044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبيبسمه حسن عليوي سعيد29081142022221008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيزهراء رعد علي ابراهيم29082142022071030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية التسامح للبناتادبيفاطمه علي حسين كاظم29083142022076103

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0ثانوية اوراس للبناتادبيرانيا مطلوب جميل حسن29084212022130007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية العقيلة للبناتادبيبتول عبد الزهره كاظم جبر29085152022040014
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية االستقامة للبناتادبيتبارك تحسين جمعه جبر29086152022058019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0ثانوية النهروان المختلطةادبياحمد فارس يوسف حسين29087232021181003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0ثانوية حنين للبناتادبيدعاء فاروق فؤاد حميد29088132022104012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيذو الفقار كريم كاصد جلود29089222021020009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمهند نجم عبد مطر29090102021009064

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0ثانوية الرباط للبناتادبيرنا احمد محمود محيسن29091112022121032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية المهج للبناتادبيطيبه ضياء عبد الحسين جبر29092142022102059

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيوداد حمدان جبار مرعب29093152022049092

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبياكرم جليل عويز علك29094152021005005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0ثانوية دجلة للبناتادبيغفران عبد هللا شياع بردى29095102022095056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيمحمد قاسم داخل صخي29096132021251040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية النهروان للبنينادبيعباس مهدي عليوي حمدان29097152021020068

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0إعدادية النضال للبنينادبيعلي اياد محمد علي29098142021014024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية التعاون للبناتادبينور بهاء زهير حسين29099112022105073

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0ثانوية الفضائل للبناتادبيحنين سالم سعد جبر29100142022083012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعداية المعراج للبناتادبيزينب عامر كردي هالل29101102022113033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0ثانوية الواسطي للبنينادبيحسن صباح جميل علي29102102021040009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية حماة للبناتادبياسماء جبار عراك علي29103112022084006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعلي قيس محسن مهاوي29104152021005058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0الخارجيونادبيحسن كريم جبار حمود29105152021400043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0ثانوية الواقدي للبنينادبيطالب زبن فواز عباس29106192021086017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0ثانوية مدينة المدن للبنينادبيعلي عايد خريبط مزهر29107262021175008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيمريم باسم حنتوش ساجت29108152022049079

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0ثانوية الرشاد للبنينادبينزار عراك حسين حنش29109192021050039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية العراق للبنينادبيحيدر حسن عوده الزم29110122021009101

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0ثانوية الشموخ المختلطةادبياحمد سالم تركي سليمان29111102021159001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0ثانوية دار الندوة المختلطةادبيفارس هديب علكم سراب29112222021225036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية المركزية للبناتادبيرحمة محمد قاسم حسين29113132022119009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية النجاح للبنينادبيعبد هللا مصطفى شرهان محمد29114142021027080

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0ثانوية اوراس للبناتادبيزهراء حيدر كاظم حسن29115212022130012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية ابي غريب للبنينادبييوسف هيثم سعدون جوير29116102021024081

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0ثانوية الغدير االهلية للبناتادبيزهراء علوان غليب عذار29117222022417011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0ثانوية الفارابي للبنينادبيزين العابدين جاسم محمد جاسم29118212021026029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيريهان عوده حلبوص غضبان29119152022046035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيجعفر محمد درجال جبر29120142021019027
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية الخنساء للبناتادبياية احمد حسن سعدون29121132022094004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية االخالص للبناتادبيزينب هادي محمد عبيد29122112022112080

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية البصرة للبناتادبيمنار عادل حمد سلمان29123112022109051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية البخاري للبناتادبيميقات زياد رشيد صالح29124182022245012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيعلي محمد عبد الحسين مشحوت29125112021200091

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيزينب علي فرحان راشد29126262022135020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيكرار وحيد علي هاشم29127142021003109

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية التسامح للبناتادبيايه اياد عويد بريسم29128142022076015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي سلمان زغير باجي29129142021049050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية االمام علي للبنينادبيحسن جمعه سوادي حسن29130122021005014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية القطيف للبنينادبيحيدر امين فضاله مطر29131262021041022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيمريم جابر عبد الرضا راهي29132142022146034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمصطفى زياد جمعه نايف29133102021035033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية الصفا للبنينادبيحامد ياسين هاشم سلمان29134132021029013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعباس مطشر عكار مزعل29135142021028102

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيعلي فاروق عمران مهدي29136142021018070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية الرميلة للبناتادبيزهراء جبار شهف كرم هللا29137152022044030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية صفية للبناتادبيعذراء سعد حسن غافل29138142022075172

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيصادق هشام فرحان خريبط29139142021169022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعباس جاسب حسين وادي29140142021029041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيمنتظر جبر راشد سمير29141112021053113

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0ثانوية الغدير المسائية للبنينادبيعلي حميد جودة جابر29142142021207023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيهشام ماهر رشيد مزعل29143142021008102

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيزينب اكرملي جاسم سدخان29144152022080072

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية البراق للبنينادبيمصطفى رعد طالب سعيد29145152021002164

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0ثانوية الحضارة للبناتادبينبأ عادل نعمه جاسم29146122022135025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية النجاة للبناتادبيغدير محمد عبد خلف29147152022042057

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0ثانوية النضال المختلطةادبياحمد محمد حسين علي29148112021157005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الفاروق للبنينادبيمحمد عباس جاسم محمد29149132021014071

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0ثانوية االخيضر للبناتادبيسجى علي رحيمه جبر29150122022116022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0الخارجياتادبينضال سالم حسن كاظم29151212022401093

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الشماسية للبنينادبيسجاد عقيل محمد مهدي29152132021023023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيبراء قاسم محمد صالح29153112022095020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء لفته جماغ خليف29154152022045050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية البطولة للبناتادبيهاجر هاشم جواد حسن29155102022110122
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0ثانوية الفيحاء للبناتادبيزهراء اياد تركي نصيف29156132022084011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الفردوس للبناتادبيمينا سالم عباس كباشي29157132022118129

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0ثانوية دار السالم للبنينادبيرسول فالح علوان احمد29158102021066023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيالفرزدق رعد كامل والي29159282021010008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيانس صالح عباس سموم29160112021150015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الفردوس للبناتادبيطيبه حيدر طالب صالح29161132022118097

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية زينب للبناتادبيضحى قاسم محمد عبد29162142022110113

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمصطفى غازي هيشه عبد الحسن29163142021028202

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0ثانوية المأمون للبناتادبينبا صائب عبيد محسن29164102022116009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الخضراء للبنينادبيمحمد عبد الكريم شكر احمد29165102021013055

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0ثانوية السجى للبناتادبيزينب كاظم جفات لوتي29166112022138020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيزينب علي حسين علي29167142022136048

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيمنار انمار موسى حسين29168142022134067

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية العراق للبنينادبيعباس اياد كريم زاير29169122021009141

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية االبتكار للبنينادبيمحمود طه حنون هيدي29170112021151059

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0ثانوية الزهور للبناتادبيضحى ثائر حسين ردام29171112022078031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0ثانوية المناهل للبناتادبيتماره ستار جبار شوكه29172132022126011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبييوسف عبد الوهاب خليل ابراهيم29173102021162028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيطيبة جاسم خلف مجدي29174152022048074

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية الروافد للبنينادبيياسر خالد محمود صخيل29175112021025051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0ثانوية االفكار للبناتادبيدنيا ناظم حميد احمد29176132022120007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيلينا محمد حلو سعد29177152022050088

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية الروافد للبنينادبيستار حسين سلمان محمد29178112021025018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية جرير للبناتادبيحوراء عباس فاضل عباس29179122022089014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزهراء زيد جامل منصور29180132022110011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمصطفى علي حسين منصور29181142021015109

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيسيف عدنان حمد عطا هللا29182122021017016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيعمار جواد كاظم حنتوش29183132021013024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيمنار ياسين عطا هللا نجرس29184142022092053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية المدحتية للبنينادبيمحمد باسم رحيم عبدون29185232021017050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية البراق للبنينادبيمرتضى ناظم عبد كاظم29186152021002159

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية النورين للبنينادبيحيدر صالح طالب علي29187142021004021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0ثانوية العراق للبنينادبيمصطفى محان عليوي جاسم29188142021040033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0ثانوية الوركاء للبنينادبيحيدر محمد مهدي عبيد29189232021034018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيزينب سالم جاسم عطية29190212022228012
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيمريم اياد علي حمود29191142022099073

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي كريم جاسم عطية29192142021028136

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية الرشد للبناتادبيرنين خميس حسب صايح29193132022109012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيغيث سمير سطوان حسن29194212021018034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعمر قيس محمد داود29195192021101036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيايه عبد هللا نجم يصغ29196152022049015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء عوده قاسم ساري29197152022046040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0ثانوية الرضوان للبنينادبيوليد عباس كاظم عبد29198292021023031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية صفية للبناتادبيسجى محمد محسن سيد29199142022075157

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعلي حسين علي داود29200142021015077

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعيسى حسن عنود ساجت29201142021024207

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0ثانوية السياب المسائية للبنينادبيحذيفه سالم جمعه عبد هللا29202122021208012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبيمرتضى ايوب جبارة صالح29203212021024034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيسجاد حسن بادي كاظم29204142021008042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0ثانوية الحضر للبنينادبيعلي حميد عبد الحمزة حسين29205122021035007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيعباس رمله احمد عباس29206212021231007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيغسق الئق محمد حسين29207102022094038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0ثانوية الواسطي للبنينادبيمحسن قاسم محسن ابراهيم29208102021040033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية ابابيل للبنينادبيخالد كاظم مسير كزار29209132021011043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية الكرامة للبناتادبيمنار محمد علي عباس29210132022101078

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0ثانوية الدرعية للبنينادبيعلي ثامر كاظم موجد29211232021170014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية االزدهار للبناتادبيداليا ماهر عبد الرضا جعفر29212122022090025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعبد هللا محمد محمود كردي29213102021017029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية النعيم للبناتادبيسارة محمد وجيع صاحي29214142022073070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية الحلة للبنينادبيسجاد علي عبد العزيز حسين29215232021020028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0ثانوية الكندي للبنينادبيمصطفى حامد عواد ريحان29216112021046021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية االستقامة للبناتادبيانوار رمضان عاجل جهلول29217152022058007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسجاد سالم فيصل وسيج29218152021007102

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية زينب للبناتادبيهدى صادق محيسن شبيب29219142022110179

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية المسرة للبناتادبيايه علي حطاب عبد الحسن29220152022041013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0ثانوية بالل للبنينادبيمشكور طالب مرفوع فوح29221102021055044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية االزدهار للبناتادبيزهراء وليد حميد محمد29222122022090042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية العامل للبنينادبيسجاد محمد عبد الحسين جبار29223112021015035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيجعفر محسن سعد جبر29224152021003011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية االيمان للبنينادبيمحمد عمر كرب علي29225192021063033
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0ثانوية االقصى للبنينادبيعبد هللا عمار عبد الحسين علوان29226132021028026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية الفداء للبناتادبيزينب عباس ياسر حسن29227142022100049

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية المحبة للبنينادبيمحمد ماجد محمد حسين29228112021003031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيعبد الرحمن حسين علي حسين29229112021042028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0ثانوية الوفاق للبناتادبيدنيا عامر عباس احمد29230122022103017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية الرضوان للبنينادبيعبد الهادي مجيد حميد مظهور29231112021034025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبياحمد ابراهيم حنتوش زنبور29232112021053004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية المصطفى للبنينادبييوسف وليد فيصل عبد29233102021017065

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية النجاة للبناتادبينور سعدون عربي شامي29234152022042089

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي حسين علي فاضل29235152021007150

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيتبارك جمال عبد النبي محمد29236122022134028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0ثانوية االقصى للبنينادبيزيد نزار صاحب عليوي29237132021028015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0الخارجياتادبيعبير فالح شايع مجيد29238142022401140

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيعبد العزيز فالح حسن علوان29239232021256076

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية البلديات للبنينادبيمؤمل امير خنوبه جاسم29240142021037182

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيخديجه احمد كريم كاظم29241152022050025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه عمران كاظم حسين29242132022071067

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0ثانوية اليرموك للبنينادبيفراس محمد جاسم حمود29243182021129014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0ثانوية الكوثر للبناتادبيعبير كريم عبد هللا حسين29244102022125016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبياوس احمد محمود نايف29245112021207008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيمصطفى قيس عبد جواد29246112021029056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح٢ للبنينادبيمحمد علي حيدر مجبل خلف29247262021024032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية النهروان المسائية للبنينادبيجعفر محمد عون ربيش29248142021206010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0اعدادية الخبير للبنينادبيحيدر عادل عبد مسلم حربي29249112021007033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0اعدادية النهضة للبناتادبيمينا اسماعيل خليفه علي29250192022191065

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية االمال للبناتادبيزهراء جمعه حسن عبد29251142022108022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيكوثر اياد جمعه حسين29252152022054077

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية الفارابي للبنينادبيحيدر بدر مهدي هادي29253212021026025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعبد هللا حسن حمزه طالل29254122021005027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسن عالء صالح موسى29255142021012021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0اعدادية السيوطي للبنينادبياحمد فرج محمد جاسم29256112021054004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتادبينبا غالب ثجيل حميد29257222022188029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيمرتضى عادل كامل هبول29258122021018069

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0اعدادية النورين للبنينادبيمحمد سلمان اسماعيل جحيل29259142021004055

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0اعداديه االنوار للبناتادبيحنين عبد الرزاق احمد عبطان29260112022085013
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيباقر عايد حسين صخي29261142021049007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيعباس محمد عباس مجيد29262132021251023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيظاهر سعدون طاهر خضير29263112021203105

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسين رعد صادق جواد29264152021006021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيزهراء احمد نعمه شبيب29265132022093040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية الحسن البصري للبنينادبيمحمد صالح شرقي حمادي29266122021027010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةادبيعلي حسين عبد العباس حسين29267112021160019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيسجى عباس عبد زيدان29268112022063018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيصادق جعفر موسى محمد29269132021012053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم رافد كاظم عبد الكريم29270122022134148

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيعباس حسن سلمان رسن29271262021173038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0الخارجياتادبيفاطمة فاضل عباس جاسم29272142022401150

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحيدر صدام جبر عبد النبي29273142021028061

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية اوراس للبناتادبيعطاء عبد الرحيم عويد عبيد29274212022130023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمحمد فؤاد هاشم حسين29275142021029064

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعمار ياسر حيدر عليوي29276142021012059

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيطيبه حيدر يسر حطاب29277152022055060

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية اإلرادة المختلطةادبيمازن خليل اسماعيل مصطفى29278102021156028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0اعدادية البطولة للبناتادبيمالك طالب عبد هللا علوان29279102022110105

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيمريم رعد شاكر مظهور29280102022141023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيسرور احمد حسين جواد29281262022072030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيبركات صادق مجبل عرار29282112021150018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيزهراء علي مهاوي حسن29283122022085019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيمالك محسن عداي رجه29284112021150049

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسن ناجي حسين فهد29285152021007053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعبد هللا سالم عبد الواحد عبد هللا29286152021017078

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيسجى ابراهيم حبيتر ناهي29287262022138009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية النعيم للبناتادبيفاطمه شمال عذيب سكر29288142022073100

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0ثانوية واسط المختلطةادبيدعاء علي مختاظ فليح29289132022174001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيسعاد سلمان جبار ونان29290262022135023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمنتظر كاظم رحيم بايع29291142021029078

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0ثانوية الغدير المسائية للبنينادبيحسن عبد الكريم حسن كاظم29292142021207003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسن علي قاسم كزار29293152021018016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيبنين جمال جاسم غضبان29294152022049018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعباس حسن مطشر عجيل29295122021202106
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية الخنساء للبناتادبيهبه رياض عاتي حسين29296132022094077

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية زهو العراق للبناتادبينور الهدى نوري عباس سيد29297132022078036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0ثانوية االبتهال للبناتادبينبأ علي ناصر جاسم29298142022069053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزهراء احمد كريم عبد هللا29299152022049037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحامد حمود عاصي عبيد29300142021028024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0ثانوية باب العلم للبناتادبيجلنار فالح حسن محسن29301122022123008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيعبد العزيز عبد علي خلف ساجت29302122021172016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية التقى للبناتادبيريام احمد كاظم مطلب29303112022071039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية االزدهار للبناتادبيبراء محمد عبد الرزاق سلمان29304122022090012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية الناصرة للبناتادبيدنيا مهند فخري جميل29305142022133024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية التضحية للبناتادبيبتول علي محمد كريم29306122022091003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية الماثر للبناتادبيفاطمة كاظم جواد عزال29307152022051107

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي عباس جاسم علي29308152021007161

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبينور احمد حاتم حميد29309122022230031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيحسنين خليل هادي عبد هللا29310232021190006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0ثانوية الصديق للبنينادبيعلي عمار علي جواد29311232021027040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيمحمد عبد هللا احمد فيحان29312262021044048

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية المحاويل للبنينادبيسيف عويز دايخ حسين29313232021008041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية الخبير للبنينادبيحسين ضاري محسن حسون29314112021007021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيفاطمه باقر عيسى عبد علي29315222022143028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية زها حديد للبناتادبينبأ نهاد شاتي ميزر29316132022130052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيطيبة موسى نايف عبيد29317152022048076

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيعلي محمد كاظم زغير29318152021005059

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية الهدى للبناتادبيطيبة فاضل احمد موسى29319152022047075

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0ثانوية البارئ للبناتادبياساور خالد محمد حبيب29320112022119001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيحسين كاظم حمود جبر29321142021205046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0ثانوية الهداية المختلطةادبيجبار صادق جعفر محمد29322212021262001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0ثانوية قرطبة للبناتادبيبنين احمد نعمه فارس29323232022126009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0ثانوية الصديق للبنينادبيعبد  الرحمن علي حسين ابراهيم29324122021023013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية اليقظة للبنينادبيجهاد عيسى حميد حسان29325142021028022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0ثانوية الرشاد للبنينادبيمحمد جاسم علي فرحان29326192021050030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيعقيل صندوق رحيل شاتي29327142021050022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيماجدة سعد عبد المجيد زغير29328132022110024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية الخمائل للبناتادبيرفل رزاق فاضل عباس29329122022127023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياية حيدر شاكر طعمه29330122022134017
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيطارق زياد حيدر عليوي29331142021012040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية المثنى للبنينادبياحمد هاشم علي مطر29332102021022021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0ثانوية التفوق للبناتادبيايه ابراهيم شهاب حسن29333122022113004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية النجاح للبنينادبيليث محمد جخيور خضير29334142021027107

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية السياب للبنينادبيامير عماد عبود نعمة29335132021030002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيابراهيم حسين جاسم ابراهيم29336112021053001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0ثانوية دجلة للبناتادبييقين علي فاضل علوان29337102022095077

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيأحمد صادق جمعه معن29338132021026006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0ثانوية التجدد للبناتادبيمريم ابراهيم طه فياض29339122022120018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية الماثر للبناتادبيفاطمة يوسف عبادي محمد29340152022051108

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0ثانوية سامراء للبنينادبيسيف علي عبد حميدي29341142021031041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيمحمد عباس فهد جبر29342132021002088

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبياحمد هاشم كاظم عواد29343142021050004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانويةابي امامه الباهلي للبناتادبياسراء عدنان خلف راضي29344192022210002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية المعرفة للبناتادبيزينه حسين علي صالح29345112022133024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزينب عدنان جبر ناصر29346142022088045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية المعراج للبنينادبيعلي عمار عبد الحسين ياس29347112021024027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيايمن مجيد محمد خليفة29348112021203045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية النورين للبنينادبيمحمد خليل ابراهيم سلمان29349142021004053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيعباس احمد لطيف كاظم29350142021050015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية الشمائل للبناتادبيزينه رشيد حميد غربيل29351142022109035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعلي غانم مصطاف غثوان29352112021158003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيهشام رعد عنيد خليف29353142021012086

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية قتيبة للبنينادبيمحمد شاكر محمد حسن29354152021004054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي كعيم جياد عوض29355142021003096

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيصفا مهدي صالح مشاي29356152022049060

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبياحمد اياد غازي زاير29357132021012001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية الحضارة للبناتادبيمريم علي جعفر صادق29358122022135023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الناصرة للبناتادبيتبارك هيثم خضير عباس29359142022133014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيتقى وسام صالح محمد29360142022143014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيجاسم محمد جاسم مرزه29361122021044013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية الفارابي للبنينادبيمصطفى حسام يوسف محمد29362212021026056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية الحضارة للبناتادبيحنين سليمان دحام فرحان29363102022108015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية وهران للبناتادبيندى رعد حسين عزيز29364112022115021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الرباب للبناتادبيكوثر عبد الكريم حسن عالوي29365122022125107
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الفضيلة للبناتادبينور الهدى علي عباس ياسين29366152022045099

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية الوفاق للبناتادبيحنين جاسم محمد جمعان29367122022103016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية االخالص للبناتادبيمريم حسن عويد مهدي29368112022112134

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيحسين جاسم عبد الحسين سدخان29369142021045008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيرشا حميد مشعل حسين29370102022084012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيمصطفى حميد يوسف احمد29371122021018071

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيمقتدى محمد عبيد سنوح29372222021055038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي كريم لعيبي هاشم29373122021009195

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرابعه احمد خليل إبراهيم29374102022109043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحيدر كريم سعدون شميل29375142021028065

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية الوفاق للبناتادبيايه وليد جاسم محمد29376122022103010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية القطيف للبنينادبيعلي احمد سالم جاسم29377262021041034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الروافد للبنينادبيسجاد سعد عطيه كاظم29378112021025020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الخمائل للبناتادبينرجس عاصف سعد عبد الرضا29379122022127114

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية االمامة للبنينادبيعادل فيصل عبد هللا حميد29380212021083020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الرافدين للبنينادبيحسن محمد حسن عيدي29381152021001024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية الشجعان للبنينادبيحسين علوان نجيب جبر29382262021176018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيزهراء هاشم محمد عبيد29383142022134045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية صفية للبناتادبيزهراء فاضل لعيبي شهان29384142022075117

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية حماة للبناتادبيشيماء محمد عبود صالح29385112022084107

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية البصرة للبناتادبيزهراء خضير فضاله خضير29386112022109018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيحوراء مهدي جليوي جبل29387142022134026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعباس خالد حمزه عبد هللا29388142021019087

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية االيمان للبنينادبياحمد محمود خلف حمد29389192021063004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيغسق مؤيد ناجي عالوي29390102022094039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيسلوى عادل رحمان حمود29391142022223041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمصطفى ستار جباري فرحان29392142021030107

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية التجدد للبناتادبيهديل فاضل علي محمود29393122022120027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبييوسف علي فالح حسن29394152021018112

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيكوثر قاسم محمد حسين29395122022101016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمسلم ابراهيم هاشم معضد29396132021034133

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم أحمد محمود فهد29397132022086058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيعائشة بهجت عبد الواحد احمد29398122022016015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية حماة للبناتادبيصابرين احمد سلمان هرطمان29399112022084108

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي جاسم رغيف شكاكي29400132021045054
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيسجاد فاضل فيصل نصر29401102021024026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية االبرار المسائية للبناتادبيزينب سعدون شاكر مجيد29402132022283015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيعبد الرحمن خليل ابراهيم عبد الرزاق29403192021337066

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيياسر مهدي ياسر شوكة29404132021004092

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبييونس عبد علي منصور29405112021156109

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيتبارك طالب فائق عباس29406122022134030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانويةابي امامه الباهلي للبناتادبيزينب ثابت شالل فاضل29407192022210010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيمحمد علي محمد عنفوص29408142021208147

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الغزالية للبنينادبيحسين ناصر كاظم خلف29409102021008032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية السجود للبناتادبيفاطمه جمعه سعدون غانم29410142022065039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية المناهل للبناتادبيزينب عبد الزهره رحيم لفته29411132022126028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الرباط للبناتادبيبنين خضير كاظم مسلم29412112022121016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية يافا للبناتادبياستبرق فرحان حمادي بدن29413132022107005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الخبير للبنينادبيحسام كريم حسين صالح29414112021007013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية ام البنين للبناتادبيحوراء سجاد مشكور عبد29415132022080025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيصهيب طارق عبيد محسن29416112021150029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمرتضى أحمد موسى زامل29417132021026072

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيمهدي عايد عبيد حمزه29418262021173063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيزهراء مهاوش عوفي حسوني29419152022080069

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي محمد طالب هادي29420142021049058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيأية مصطفى صبار مزعل29421152022046014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيمصطفى عادل سعدي شجر29422132021008143

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيكرار ناجي سعود ناهي29423222021090058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية ام القرى للبناتادبيبلسم عبد هللا حسن رشيد29424142022079025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية العراق للبنينادبيحسين وليد لعيبي منهي29425122021009095

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0ثانوية البيادر للبنينادبياسماعيل حقي حسون عبد29426192021094003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيصديق علوان حسين علي29427112021203097

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعبد هللا هشام سعد حازم29428122021048066

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0ثانوية الوثبة للبناتادبيشهد علي نجم عبد29429102022105011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسن صفاء شكري عباس29430142021030019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيامير عدنان جبار عبد الحسين29431152021017016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية االزدهار للبناتادبيزهراء صفاء محمد صحن29432122022090038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيحيدر كاظم سعدون غضب29433122021209022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيمريم داود حمد عبد29434142022066044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحسن حازم فليح محيل29435262021025013
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0ثانوية الجهاد للبنينادبيمحمد سعد شاكر شياع29436222021078013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية السجاد للبنينادبيحسين علي كاظم مغير29437232021031014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء مناف شاكر مطلك29438102022096050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيزهراء حسين علي حسين29439132022172004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية عائشة للبناتادبيغدير حسين عبد الرضا ياسين29440142022074069

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0ثانوية الحضارة للبناتادبيتبارك محمد جسام ابراهيم29441102022108011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعلي عامر عباس هاشم29442132021009090

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0الخارجياتادبيأيات حميد هاشم ابراهيم29443142022401003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية حطين للبناتادبيعاليه احمد عبد الكريم سليمان29444132022103052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيام البنين خضر علي شطب29445142022136006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية الرافدين للبنينادبياياد صالح حسن ريحان29446102021009012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيوليد مثنى جواد سعود29447142021024334

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية غماس للبنينادبيحسن كامل عباس كاظم29448242021016015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0ثانوية االسراء المسائية للبناتادبيمريم رافد حاتم اسماعيل29449132022284016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية العراق للبنينادبيجواد محمد جواد اسماعيل29450122021009042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء حاتم كومان خزاز29451112022076045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيباسم محمد كريم ابراهيم29452112021166010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية التسامح للبناتادبيحنين سعد علي سعيد29453142022076028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيزهراء خالد محمد طاحوس29454102022109059

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية سيناء للبنينادبيسجاد عماد جليل اسماعيل29455132021019010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية الرميلة للبناتادبيرقية جمال سرحان مهلهل29456152022044021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي عبد الرضا والي مذكور29457152021007166

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0ثانوية الكراغول للبنينادبيابراهيم خليل ابراهيم صالح29458192021092001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0ثانوية الرائد للبنينادبيعبد هللا موفق عباس زين العابدين29459102021001021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية صنعاء للبنينادبيحسين احمد خضير حمزه29460232021011014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية المهج للبناتادبيمريم عيسى مهدي صخي29461142022102089

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيوالء عالء ياسين مغير29462262022135032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيساره فاضل كاظم جبر29463152022046054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية سامراء للبنينادبيكرار عباس محيبس سلطان29464142021031063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحمزه محمود عبد غالي29465262021047063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية النهروان للبنينادبيسجاد علي عبد الحسين زامل29466152021020045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية بني سعد للبنينادبيعلي حامد محمود صفر29467212021008021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية الشفق للبناتادبيزبيده احسان دحام كاظم29468112022117024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيحيدر سعدون نايف خلف29469112021053041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الفردوس للبناتادبيحنين لفته علي حسين29470132022118026
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية حماة للبناتادبيتبارك رحمن احمد علي29471112022084029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية المقدادية للبنينادبيوليد خالد صالح عباس29472212021039028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيجاسم محمد جاسم ظاهر29473152021075020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية الكوثر للبناتادبينور حسين حميد حمود29474102022125029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية المثنى للبنينادبيمرتضى محمد عبد هللا صالح29475102021022098

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيرسل حمد طالب عطيه29476142022136029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية التسامح للبناتادبيريم زيدان خلف عرنوس29477142022076053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبينبراس فالح حسن احمد29478102022162007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيعبد الستار حسين حمود حسين29479122021172014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيقدس كريم علي اسماعيل29480142022067114

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية يافا للبناتادبيسجى لؤي كامل علي29481132022107092

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية المسيب للبناتادبيصفا خضير عباس عبيد29482232022117074

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحيدر سمير حسين صالح29483122021048034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيعال قحطان عدنان فرج29484132022086046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيحسام قاسم محمد حماد29485232021255019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبياحمد حاكم حسين علوان29486192021350009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمصطفى جاسم صدام مزبان29487112021034044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية االسوار للبناتادبيطيبه سالم جليل جنديل29488132022076033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية االنوار للبناتادبيحنين محمد علي رسن29489122022104010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيالحر جواد سليم مهدي29490122021003007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0الخارجياتادبينبا رزاق جابر راضي29491152022401125

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية المحاويل للبنينادبيسجاد علي عيسى راشد29492232021008038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزهراء ابراهيم جاسب جابر29493152022049036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيانور صباح مهدي عبد الحسن29494112021029011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيحسام عالء عباس كاظم29495102021162008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0الخارجياتادبيريام محمد احمد ابراهيم29496112022401082

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الشعب للبناتادبيسهيله وسام سامي علوان29497132022098104

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية المهيمن المختلطةادبيمعن صبري عقيل عبدان29498212021239013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيسها سهيل فالح حسن29499102022094031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيضحى محمد كوكز شلش29500152022050069

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياماني صالح عناد عبد الرزاق29501132022086008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيزهراء سالم عبره حسن29502152022080058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء ثائر كاظم عبد الرضا29503122022098028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية الفاتح المختلطةادبينهى محمد عجمي علي29504122022174018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية حطين للبناتادبيمريم محسن جاسم هاشم29505132022103067
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية405.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيرسل عماد ناصر عبود29506102022220014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية405.0اعدادية النورين للبنينادبيسامي عباس حسين خميس29507142021004025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية405.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبينذير مؤيد مهدي كاظم29508112021057085

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية578.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزينب علي فيصل سالم29509222042139132

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية550.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد محسن عبد هللا محمد29510212041065114

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية528.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيايمان قيس محمد صالح29511142042137007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية511.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيحنين محمد بدن نايف29512152042048041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية499.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائياستبرق حسن ياسر ثجيل29513142042090003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية481.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيجوده عبد الكريم جوده علي29514222041310031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية476.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائينور حسين حميد فارس29515262042098041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية474.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمروه حازم خلف عبيد29516232042119103

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية471.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيبتول محمد صدام علي29517152042051026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية467.0ثانوية الدبوني للبنيناحيائيعباس فاضل محمود عبود29518262041034016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية465.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيزهراء حيدر عباس سلمان29519262042108050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية464.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيياسر جبار علي شالل29520112041025069

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية463.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيسجاد خضير عباس علوان29521212041016004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية463.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائينور عدنان عبدالبرهان سليمان29522132042283147

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية462.0اعدادية البتول للبناتاحيائيايالف فاضل جبير فاضل29523112042072017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية461.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيشروق حسن علي حسون29524262042126060

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية460.0اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه صدام حسين عليوي29525132042107112

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية460.0ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيزهراء جاسم احمد كاظم29526262042145007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية459.0ثانوية السيدية المسائية للبنيناحيائيضرغام حمد علوان خضير29527112041209022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية458.0الخارجيوناحيائيقتيبه مولود لطيف جاسم29528122041400055

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية458.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيصفا حسين حسن علي29529232042214006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية457.0اعدادية زينب للبناتاحيائياسراء يوسف حبيب خلف29530142042110014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية456.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيانور طارق كريم حسن29531152041008008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية455.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمه زامل الزم محمد29532222042128088

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية455.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيمصطفى عامر نايف مخلف29533102041011073

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية455.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيجعفر محمد جمعه هذال29534152041004014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية451.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيعباس حيدر مكي حسن29535142041003058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية451.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيحسن علي حسين مزعل29536222041058021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية450.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيديار علي كاظم عباس29537142042196033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية450.0اعدادية حماة للبناتاحيائيعائشه سمير موسى خضير29538112042084144

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية448.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزهراء عالوي ابراهيم فاخر29539152042054102

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية448.0ثانوية الصدرين المختلطةاحيائيعلي عباس محسن حمود29540222041213005
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية447.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرضاء جاسم عبد هاشم29541232042083018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية447.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيسجاد سعد علي ياسر29542222041314027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية446.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيبنين نصر عباس علوان29543152042042019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية446.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيمريم اياد جعفر محمد ابراهيم29544122042087068

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية445.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيفاطمه حاتم شاكر دهش29545132042091092

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية445.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائياشواق هادي مطشر مهوس29546152042053002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية445.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيسجاد حسين عبد هللا منسي29547152041011072

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية445.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزينب حسين حمزه عبد هللا29548112042110048

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية444.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائياحمد هاني غازي ناصر29549152041071035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية444.0الثانوية المعينية للبنيناحيائيمصطفى نعيم علي شهاب29550112041022021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية444.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيورود رزاق عبد الرضا حمدان29551112042080158

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية444.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعلي جابر عبد هللا فرج29552152041003055

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية443.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيكوثر عبد طعمة جار هللا29553262042144075

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية443.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيمريم سالم جواد عبد الحسين29554132042093121

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية443.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيحنان محمد عويد حمدان29555222042143081

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية443.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل جبار ناصر29556142041181010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية442.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهراء وليد عيسى جبر29557142042090054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية441.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيعلي زامل عباس مال هللا29558112041158003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية441.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعماد محمد ابراهيم عبد هللا29559142041012029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية441.0اعدادية حماة للبناتاحيائياالء عثمان عبد عوده29560112042084014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية441.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائينبأ كاظم مهدي سعيد29561152042044185

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية441.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعباس حسن فليح عبد الحسن29562252041014077

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية441.0ثانوية سومر للبنيناحيائيظاهر غانم حميزه باصي29563122041043014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية441.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحسين لفته عباس غافل29564222041029050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية441.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمحمد زيدان خلف مرزوك29565212041273072

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية441.0اعدادية النصر للبناتاحيائيايه عباس عبد االمير كزار29566122042112026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية441.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيابراهيم فاضل عباس جاسم29567152041008001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية441.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيشهد رحيم مهاوي حسن29568142042194050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية440.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيحيدر حميد عزيز جبار29569142041003039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية440.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيايناس حسين فرحان ظاهر29570122042105011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية440.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيديمه سمير حسن علي29571132042117090

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية440.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيحوراء موحان نوفان معن29572262042144029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية440.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيصفا داود سلمان حسن29573132042086071

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية440.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيسجاد حاتم محمد نجم29574222041058053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية440.0اعدادية البشير للبنيناحيائيعباس محمد جاسم سلمان29575142041036016
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية440.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيحسين حبيب عبد علي منجل29576152041007023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية440.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيمي غانم كاظم ميرزا29577132042093125

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية440.0ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيياسر عامر نجم سلمان29578112041204078

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية440.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيحارث مثنى احمد علوان29579112041026040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية439.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيابراهيم سجاد محمد حسين عمران29580112041049001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية439.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائياحمد خضر ياس خضير29581232041254004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية439.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائينضال مروح خيري منوخ29582132042073102

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية439.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيسجى نعمه ويس عباس29583132042109044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية439.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيايات صالح جالب نهير29584142042134013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية439.0اعدادية الفوز للبناتاحيائينور الهدى حسن حسين محمد29585122042094271

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية439.0ثانوية التسامح المختلطةاحيائيحسين علي ناهي طعمه29586232041192015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية439.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيسجاد احمد حسن مناتي29587152041011069

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية439.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيزينب قاسم حلو جعفر29588122042114045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية439.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمريم عمر عبد الخالق جبار29589212042098201

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية439.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء محمد جبار عاتي29590152042048094

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية438.0اعدادية عدن للبناتاحيائيهاجر حسن عبد الكريم حمود29591132042106067

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية438.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي محمد خليف ياسين29592232041051115

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية438.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمريم علي جبار كريم29593152042054244

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية438.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسرى ياسر مجيد وفي29594102042115079

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية438.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائياكرام مثنى سعد حسن29595102042109007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية438.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيايه عبد الواحد مطر فليح29596132042118029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية438.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيايه رشيد حميد علي29597212042257005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية438.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةاحيائيعبد هللا حامد كاظم محمد29598112041164003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية438.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي جبر علي29599222042424039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيضحى محسن صالح خلف29600142042220093

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0اعدادية حماة للبناتاحيائينسيبه محمد حسن حسين29601112042084188

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0اعدادية زينب للبناتاحيائيغفران رياض نعيم نصر29602142042110178

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيفاطمة عادل ياس عباس29603132042112029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيساره هاشم جعفر عبد الحسن29604152042050070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية437.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيرقيه عدي فليح سواد29605112042116013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيايات لفته سعيد غضيب29606142042143001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0اعدادية هند للبناتاحيائيسحر اياد تركي عباس29607112042079047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائياسماء سعدون مطشر علي29608122042114003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيمؤمل جليل حمد زهيري29609142041047132

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيعلياء خضير ناجي سلمان29610242042115081
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا خلف حاوي29611112042215068

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0اعدادية حماة للبناتاحيائيسجى رافع ناجي عبد29612112042084110

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيقصي مصطفى محسن خلف29613102041019112

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0ثانوية المروة للبناتاحيائياالء ناظم كريم حسون29614212042158004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيتبارك عقيل محمد شاكر29615122042110023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيبنين عامر موسى عباس29616232042122005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيطيبة علي ناهي حسين29617142042224099

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيبراء ماجد حسين موسى29618122042094039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيايات سلمان عبد هللا بستان29619262042126009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةاحيائيزينه تركي عبيد خضير29620112042164004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيمحمد رحيم حسين عناد29621142041017097

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيشيرين كاظم نجم عبد الحسين29622142042069045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيحوراء مهدي عباس دحام29623232042079016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيمحمد عبد المحسن ناصر عباس29624142041047155

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيطارق رياض كامل سهيل29625232041051067

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيريام صبيح بشير عكال29626222042175089

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيوسن فالح خلف محمد29627142042067144

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيفاطمه معتز حسين مناتي29628142042100122

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيحسين صادق عودة سعيد29629112041023018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية435.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيايمان فاضل عباس عوده29630102042221020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسين مهدي عبد علي عبد29631262041012035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائينور الهدى مرتضى حسين لفته29632122042231099

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيكوثر عيدان حميد حسوني29633122042098093

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائياالء قاسم جبار عبود29634142042145027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيتقى عبد الكاظم غالي عباس29635112042080031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيامنه عباس فاضل محمد29636232042095008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين جبار شريف كاظم29637222041036075

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية434.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء صالح حسن كاظم29638132042105025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيمحمد قاسم شالل زعيتر29639112041034020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0اعدادية حطين للبناتاحيائينبأ ليث جاسم محمد29640132042103055

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0اعدادية العزة للبناتاحيائيزهراء حيدر رضا اكبر29641122042118026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب فاضل قادر علي29642132042086053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيفاطمه عباس مطشر غانم29643132042281118

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيمريم جبار كومان رمح29644142042067115

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيسجى حمود دويج جيال29645222042175162
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0اعدادية السياب للبنيناحيائينور المصطفى صبحي طعمة مهدي29646132041030104

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيتقى الزهراء عباس حسن محمد29647122042104011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيتبارك هيثم حسن محمد علي29648112042108026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيزهراء غازي سلمان عبد29649192042369173

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0اعدادية زينب للبناتاحيائيسارة أحمد ياسر كاظم29650142042110140

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيبراء كريم علي غالم29651142042136009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهبه عالء حسن محمود29652252042100560

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيعذراء مروان طالب عباس29653142042193061

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرغد حيدر شهاب احمد29654122042109043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.3اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد هللا احمد هاشم عبد29655272041005082

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعبد الستار حميد جاسم حمد29656112041156053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعمر سمير عبد الستار احمد29657122041022075

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيشهد صادق حسن ناموس29658142042093051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0ثانوية معصومة للبناتاحيائيسارة حسين داود نوام29659142042113022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيتقى كاظم زاير خلف29660152042048033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0ثانوية التسامح المختلطةاحيائيحسين معارج بدر مطرود29661232041192016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيوسام محمود طه خضير29662112041025068

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيزهراء حيدر درويش طالب29663132042109032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعيسى عبد هللا جوار شبيب29664222041029127

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه شعالن ناجي احمد29665142042136051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيمريم رمزي جهاد عباس29666142042090091

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينور حسن محسن هاشم29667152042048175

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيدعاء علي محمد صالح29668152042042031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية432.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعباس علي كشيش شمخي29669152041006070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيبسمه عبد اليمه صبيح مخيف29670102042123011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينبأ محمد جاسم سلمان29671152042047125

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيمريم سعد حسين محمود29672112042158008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمود صبري صحن هالل29673262041012144

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيطيبه حسين لعيبي جاسم29674132042118178

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0ثانوية االنتصار المختلطهاحيائيعلي ثامر عبد الحسن طوفان29675252041036006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين مجيد حميد محمد29676272041001098

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيمريم محمد عباس جاسم29677102042084032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية المركزية للبناتاحيائيمريم محمد خلف داود29678132042119036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيمهدي سالم حسن محمد29679212041034110

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيحسن عصام بدر فزع29680232041010021
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائيايمان مصطفى يوسف سعيد29681142042114006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمحمد مصطفى علي محمد29682222041029165

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية431.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيحيدر ثامر نايف ملهود29683272041153047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائياسماء مجيد عودة وريوش29684142042132005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيحوراء كاظم حسن حسين29685122042087022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيايات جمال كاظم علي29686112042085006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفيان محمد نادر قادر29687112042076145

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيزينة عبد الرحمن عطا عبد الرحمن29688132042073058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0اعدادية النهوض للبنيناحيائياحمد صباح عزيز مطلك29689142041047010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0اعدادية حماة للبناتاحيائيسرور علي كاظم حسين29690112042084115

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيدعاء عبد الرحمن مشتت خلف29691132042109022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيبتول سلمان عبيد سالم29692142042193011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائيبتول حسن عليوي حسن29693142042121010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية430.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيسحر طالب عزيز عليوي29694142042145172

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيهبه سعد موسى هزاع29695112042110104

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائياسد حافظ كامل عبد29696212041028008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعلي احمد طه علوان29697132041008050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيرفل احمد صالح دايخ29698232042126030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب حسن زغير عاتي29699152042048098

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيسبأ احمد لطيف حسن29700102042094040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيشذى فاضل عبد راضي29701152042051121

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيهند ماجد خلف حمود29702102042110117

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيالرا واثق هادي ناجي29703112042215132

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائينورس اياد عويز حسن29704222041036359

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائياحمد عائد جياد فزع29705102041041009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية429.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيتقى انور مهدي علوان29706112042121020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي ليث حميد سابط29707132041010082

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيعباس مهدي عبيد فضاله29708222041309023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيسرى حميد فرحان موسى29709262042091026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيباقر قاسم كامل جاسم29710222041078005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيايات عبد الستار عبد الواحد كاطع29711112042121006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيامنه عمران حسين عاشور29712262042083010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور فاروق احمد عبد هللا29713132042101092

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمها علي حسين علي29714112042067138

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0ثانوية االشراق للبناتاحيائيآيات اكرم عوض محمد29715252042195002
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية428.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيعلي عمار رحم اجويد29716262041026038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيعلي جواد كاظم عطيه29717112041020051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائينبأ صباح منصور عيال29718262042144080

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمحمد عبد العزيز علي حسن29719212041031039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0ثانوية بالل للبنيناحيائيحارث جمعه جلوب فياض29720102041055017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزينب مالك رحيم خضير29721152042051101

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياسراء محمد علي فرهود29722142042140007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيحسن احمد جاسم محمد29723152041006019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه ياسر حسين قاسم29724132042107118

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0ثانوية سومر للبنيناحيائيوسام علي حسين جرمط29725122041043030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائيابو بكر الصديق احمد حمادي عبد هللا29726112041042003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزينب عامر رضا صادق29727142042066047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيحوراء احمد فليح حسن29728142042145082

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيطيبة محمد نصيف جاسم29729102042141038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيرقيه حسن هادي جاسم29730152042054081

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه صالح نعمة حسن29731132042094043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0اعدادية قباء للبنيناحيائيمرتضى سلطان صاحب عاصي29732152041010094

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيمريم حامد جاني حسن29733152042056090

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيأيه أحمد جاسم هادي29734142042193001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0اعدادية هند للبناتاحيائيريام كريم عويد نصيف29735112042079032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيمريم محمد قاسم شريف29736132042091103

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائينور حسين صعب محمود29737112042146029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمحمد حسن ضرغام ماجد تركي29738122041030121

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيحوراء ضرغام محمد عباس29739122042135009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيمريمان جميل ضياء هادي29740122042230131

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0ثانوية باب العلم للبناتاحيائينبا مهدي حسن لفته29741122042123022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0ثانوية الرباب للبناتاحيائينور حبيب لفته هاشم29742152042052056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية426.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائياماني عالء حيدر علي29743132042075003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائينبأ محمود اسماعيل امين29744112042074075

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيمريم زيد فخري جاسم29745112042123005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائينذير ارحيم صالح علي29746112041158006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائياديان ابراهيم مطشر عبد الرضا29747142042190004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0ثانوية عطر الجنة للبناتاحيائينور علي ابراهيم علي29748112042144013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0الخارجياتاحيائيسهام محمد كاظم علي29749102042401052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيتبارك غازي راجح شالكه29750262042072008
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0ثانوية فدك للبناتاحيائيرحيق علي محمد حسن29751142042070042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0اعدادية النهار للبناتاحيائيرنين ماجد نعمه عباس29752112042127015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيوالء سمير عباس ابوكذيله29753152042042109

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيرفل صالح حسين خلف29754112042077031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية425.0ثانوية عطر الجنة للبناتاحيائيساره احسان هادي حسوني29755112042144008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد فاخر ثجيل عالل29756142041049067

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيسما احمد بدر جحالي29757222042424055

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيساره ليث فاضل كاظم29758232042114076

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية زينب للبناتاحيائيتبارك محمد عبد الرضا عيدان29759142042110053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيبنين رعد شحيل حسين29760152042051030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيايه حسن شبيب علي29761142042145043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمد صدام جاسم عباس29762212041022052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد كاظم29763232041051136

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيهاني محمود توفيق مرهج29764142041047195

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيجعفر علي محي الدين جاسم29765112041020016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية حماة للبناتاحيائياسيل عارف عبد هللا كاظم29766112042084010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية حطين للبناتاحيائيزهراء عماد جلوب مدلول29767132042103027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب حسن عبد االمير حسن29768122042107122

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي عيسى تركي متاني29769222041051079

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمؤمل ناظم خلف هادي29770152041007113

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمنه هللا حسين صالح محمد29771122042098099

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيهدير عالء جبار حسوني29772142042109081

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمريم مؤيد عبد شوكه29773192042193103

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيزهراء سمير رسن جبر29774122042231045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد حسون وطيفي29775262042144028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية424.0ثانوية معصومة للبناتاحيائياية ناظم موحان جبر29776142042113004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيجعفر اسماعيل ناهي حبوب29777222041051008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيزينة فراس حسين خلف29778112042112052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيمريم نصيف جاسم عليوي29779152042040124

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الواحد كاظم29780142042074069

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيحوراء فاضل جواد كاظم29781152042054065

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيمحمد اسماعيل يونس اسماعيل29782272041153121

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيسجاد راضي سعدون عوج29783222041040070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية423.0ثانوية المالذ المسائية للبنيناحيائياحمد علي غالب عباس29784212041283001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعادل ماجد فليح حسن29785112041029013
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيآيات سعد عبيس حمادي29786262042251001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعبد هللا محمد جاسم محمد29787142041019060

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيعبير حسين عطيه جاسم29788262042091034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعمار عبد هللا خلف حمد29789102041022068

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيشهد صبار خضير معيلف29790112042218050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيشيماء عامر فليح حسن29791122042106071

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيامجد هادي دشر راشد29792222041098019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيايناس عدنان حبيب مهدي29793122042130004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمنتظر جاسم محمد علي29794262041012160

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيضحى يوسف مخلف عباس29795102042109060

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيكرار جميل زعيط يازع29796222041030059

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيمروة هشام علي جاسم29797112042218071

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيزهراء مرتضى عبد الواحد كاظم29798132042123013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيمصطفى شهيد هادي داري29799262041028117

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية النصر للبنيناحيائيحيدر صالح حسن يعقوب29800222041027036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيكرار نصيف جاسم علي29801262041026051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية422.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمقتدى عالء صكبان محمد29802242041012062

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهد منذر علي جبر29803112042076117

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةاحيائياحمد رحمان حطحوط بديوي29804112041160003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيصالح ستار جاسم محمد29805212041009098

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيزيد خالد هادي عيسى29806272041010070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه حقي اسماعيل كاظم29807132042097039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائينور علوان جبار مرعب29808152042049097

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية الشيخ ضاري للبنيناحيائيحارث عبد الكريم علي حمادي29809102041010006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية بلد للبناتاحيائيفضة مهدي علي سلمان29810182042176167

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيسمر علي وهاب محمد29811142042149038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيرحمة عبد الرحمن عبد هللا وردي29812112042062030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيختام مهدي حامد ابراهيم29813262042112004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيطيبه سعد عباس ميس29814222042150040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيحيدر انمار عبد علي مونس29815222041372009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيديار لطيف احمد عبد29816112042081013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيامنه باسم جمعه منادي29817102042119005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيأسماء هادي شهيد هادي29818132042097001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية421.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيسجال محسن كريم عبود29819222042162110

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيسالم علي جاسم جابر29820152041013037
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0اعدادية حماة للبناتاحيائيشهد عامر حسن محمد29821112042084125

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0اعدادية الماثر للبناتاحيائينور الهدى علي كاطع شياع29822152042051169

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيهبه هيثم رزاق كاظم29823152042048183

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعمر محمود علي محمود29824102041041059

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0ثانوية عطر الجنة للبناتاحيائينبأ فرات هاشم عباس29825112042144012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيشكران رعد عبد االمير ورور29826262042126061

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيزهراء مرتضى خالد حسن29827122042132008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد هللا علي حسين طعمه29828212041003093

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0ثانوية بالل للبنيناحيائيحاتم اياد صدام احمد29829102041055016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيمالذ زهير معروف حسين29830132042074029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيهاني عقيل عبد الحسن ظاهر29831292041105042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء عمران رحمه حسن29832152042047064

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء صباح محمد علي29833222042143161

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية420.0اعدادية جرير للبناتاحيائيفاطمه علي ياسر حسن29834122042089073

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية العزة للبناتاحيائيمريم احمد نور الدين عبد المطلب29835122042118060

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيامنه قاهر شاكر سلمان29836142042103003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيهبه رزاق حمزه طالل29837112042086080

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيغزوان اكرم كامل سهيل29838232041051124

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيكرار غانم جويعد غياض29839142041208170

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيشهد عرفان عبد الرزاق عزيز29840142042105040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيقحطان فنر ضيدان جساب29841182041001017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0ثانوية االمال للبناتاحيائيزهراء كريم ارحيمة ماذي29842142042108076

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمنتظر فرحان ناشي صالح29843222041029187

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيكرار فاضل يبار حسين29844262041202081

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيمؤمل عبد الحسين نعيثل سويهي29845152041008045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية االطهار للبنيناحيائيمصطفى رياض حمد جبر29846222041034041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية هند للبناتاحيائيفاطمه اسعد اسود كاظم29847112042079059

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائياحمد طالب كريم موسى29848272041021004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيزهراء محمد علوان محسن29849142042073070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء سمير سويدان حسين29850122042105071

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائينور الهدى عالء صاحب عباس29851142042093071

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيكاظم هاني سالم جويعد29852152041003074

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب خالد جمال ابراهيم29853152042045046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية419.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيعلي جليل جاسم محمد29854222041021099

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.1ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى حيدر احمد جعفر29855132041020178
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0ثانوية االفكار للبناتاحيائيزينب قاسم محسن منصور29856132042120008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيحنين فؤاد صبير حمد29857142042225078

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور الهدى محمد عباس جويج29858142042111271

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيتقى اياد علي حسين29859152042042021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعدادية عدن للبناتاحيائيساره محمد منشد لفته29860132042106039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيحنين حاتم صالح جاسم29861112042075021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزينب مؤيد قاسم فرج29862102042137051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيبنين هيثم صالح مهدي29863232042139019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيحسين محمد منهل جينة29864142041047041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيفاطمه محمود عبد هللا عبد29865102042111046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيضحى قاسم ابراهيم عمر29866112042124017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعداية المعراج للبناتاحيائيايه يوسف شحاذه مخلف29867102042113018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائيشهد علي يوسف كاظم29868122042103024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحيدر حسين فاضل أمين29869142041016036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعباس حسين عبد الحسن هداش29870232041173076

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيجاسم محمد ناصر حسين29871232041009016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيسجى ضياء حسن بوري29872132042098095

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية418.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرئام عبدهللا عمران موسى29873232042271225

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيورود ثامر خزعل شهاب29874122042083050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيتبارك عبد الكريم علي حمادي29875102042108026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيرسل محمد منعم عبود29876142042145104

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيابرار احمد ارميض عويد29877122042108002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيدعاء فاضل خضر بريسم29878152042044056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيفاطمة عبد الرضا حسن قاسم29879132042281112

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية حماة للبناتاحيائيبراء فاضل حسين حمادي29880112042084039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيمنتظر سالم جواد مهدي29881232041049060

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب علي حسين خميس29882262042083046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيزهراء محمد عودة احمد29883112042064040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائيمحمد صادق محمد قاسم محمد29884122041206065

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0ثانوية الدبوني للبنيناحيائيضياء خلف عبد هللا لطيف29885262041034014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيلمياء كاظم هميش حسن29886122042231085

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيهبه محمد شحم جبر29887142042225291

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية األمل للبناتاحيائيمنار احمد مكفي حمد29888112042065159

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيريام محمد عودة احمد29889112042215058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائييوسف اسامة قاسم عوده29890212041272308
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيزينب حامد جاني حسن29891152042056054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيسفانة احمد نجم عبد هللا29892102042109047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيغدير فارس حسن عبد االمير29893252042095096

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزينب هادي فالح نعمه29894152042044107

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعباس حسين عواد عطية29895142041049043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيسارة حكمت فرحان عبود29896142042224077

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائياالء كامل راضي صياح29897262042072001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيمروى صدام نعمه شريجي29898142042145240

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائياحمد سامي حامد عبد الساده29899232041255002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبتول طالب كباشي حسن29900152042046034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيسامي سعد سامي حميد29901232041005054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيحيدر اسد عزيز حميد29902122041031063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0ثانوية فضة للبناتاحيائيمنار التقى محمد اسماعيل محسن29903262042095049

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي رضا نصيف عكل29904262041011119

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيكوثر محمد حسن حمود29905152042041066

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيهبه هيثم احمد صالح29906102042108108

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيتبارك جبار شاكر راضي29907262042092019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائييسرى رياض حديد شرت29908262042126107

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيسجاد احمد نعيمه عذافه29909232041228007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيحميد حسين يوسف هاشم29910272041033010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيغدير اسعد جاسم محمد29911112042068066

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء علي حسين كاظم29912112042083029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيمحمد الزم ضمد ثامر29913272041036095

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيعلياء حميد جوده جسام29914232042119090

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيدعاء سوادي عبد الجاسم عكروك29915232042165009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيياسمين عبد الخالق عبد هللا احمد29916112042078039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيفاطمه سليم داود سليمان29917102042221073

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0ثانوية الفرزدق االهلية للبنيناحيائيحسن صالح عبد الحسين موسى29918252041206002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيشهد عامر ثامر عبد29919102042125027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيعذراء عدنان كاطع شياع29920142042074102

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائينبأ عبد مهدي موسى29921132042111100

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيخنساء تحسين جبير محمود29922102042129007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيعبد علي طالب عبد علي محمد حسن29923122041006020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيمحمد تقي ساجد كريم سوادي29924222041031114

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيبراء قدوري عبيد حسون29925232042119027
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد حسين29926102041041069

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.3ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينرجس جليل هنبل كريم29927252042109085

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيهدى موفق قاسم محمد29928212042231020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيعباس فاضل كريم خلف29929152041017032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعمار احمد عبد صالح29930192041066102

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيمريم سعد ثجيل عبيد29931232042126076

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيمفدى احمد محمد زكي29932262041059099

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيخديجه ليث عباس فرحان29933142042145096

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيكرار عباس كاظم جواد29934212041026035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية االنام للبناتاحيائيايه جمال حيدر ياركرم29935212042135011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيحسن اسماعيل احمد محيميد29936102041011024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيكرار رفل عبد السالم عبد الرزاق29937142041034018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم اسماعيل29938152042050097

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0ثانوية الصقر المسائية للبنيناحيائيحيدر سمير نصر هللا شهاب29939102041208016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0ثانوية صالح الدين للبنيناحيائياسحاق طه خضير عباس29940112041186003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب جابر عيدان شاهر29941262042144043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيرسل عارف عبد الرزاق شاطي29942112042086025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة عبد الوهاب رزاق حلبوص29943232042120172

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائيعلي انيس حسن احمد29944122041206041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيطه ياسين خضير حسن29945232041009053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائياية جاسم بدر جبر29946132042122003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائيمحمد سلمان خزعل عجيل29947112041008033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيزينه جلوب طعمه عبد الحسن29948142042194045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيموسى حسين جاسم علي29949142041018195

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيطيف علي حسين نعيمه29950222042162127

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية الغراف للبنيناحيائياحمد حسين عزيز عبد الحسين29951222041022003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيايات عباس نعميه رسن29952152042040012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيطيبه باقر مهدي عباس29953112042121049

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيفاطمه عامر عبد الحسين مسلم29954102042118095

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيبركات خلف عودة عريمش29955222042143047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيايالف علي جهاد احمد29956122042110010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمنتظر حسن علي كاطع29957272041010211

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيحسين محمود مجباس حمود29958232041001030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيزكية صالح احمد ابراهيم29959132042112019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيايمن اسد غازي طالب29960252041031084
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء كاظم تركي عبد الحسين29961142042110113

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيمصطفى وحيد جوالن ناصر29962112041020103

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي هاشم عبد االمير حسون29963122041005045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيسجاد عادل صبيح كاظم29964152041015040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيوليد سماح اسود حسين29965192041360048

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائياسراء محمد وحيد بدن29966142042145023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية النصر للبناتاحيائيكوثر عبد فياض نحو29967122042112206

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيمحمد اياد احمد شهاب29968192041095072

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيمصطفى سامي عبد الوهاب مالك29969102041016054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيفرح رزاق وزير تومان29970232042198007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيدنيا احمد علي حسين29971112042215047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية413.0ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائييوسف محمد فاضل حسين29972112041204083

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيدالل عبد الحسين عبيد رواد29973242042220239

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائيهديل فخري شكر محمود29974122042103037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيقمر نصير فاضل عبود29975232042114109

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيعذراء حمزه عبد الواحد عيسى29976232042139050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيرؤى رزاق محمد لفته29977222042135066

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائيحسين كامل مهدي صالح29978112041167003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيياسر قاسم عبد الكريم عبد هللا29979122041050018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيامير سالم خليل ابراهيم29980102041205026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفاطمة محيسن سالم علي29981262042120178

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية بالدي المختلطةاحيائياحمد حيدر جالل ناجي29982232041207002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيمريم باسم محمد جسام29983112042103078

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيابراهيم شوكت شكر جليل29984212041064002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر عليوي لفته29985232042153077

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينوره عامر لطيف جاسم29986232042088511

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية النيل للبنيناحيائيحسن بشير مجيد كريم29987232041033016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمحسن ناجي نصار ماهو29988222041078045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيفاطمه احمد خضير عامر29989272042081101

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمرتضى انور فليح حسن29990242041076112

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء اكرم عبد هللا حسين29991132042098057

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيحيدر عادل داود سلمان29992222041054022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0اعدادية النصر للبناتاحيائيكوثر ماجد محمد جبر29993122042112207

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيبراق حسن علي علوي29994232042305026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةاحيائيحسن حامد حسن خليل29995112041160011
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائيعثمان حسين علي اكريم29996112041167006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية412.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيزهراء عبد المحسن عبيد كسار29997232042128046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيعلي فاضل كاظم بديوي29998112041023039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيايمان نعيم حوير كيطان29999242042168012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0ثانوية الوعي المختلطةاحيائيسجاد رعد عاصي عكله30000222041341004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيبراء بادي موزان بطي30001152042058014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائينور الدين ضياء سعيد حسين30002112041026148

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية البيان للبناتاحيائينرجس رحيم كريم جاسم30003102042096073

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيحيدر اسماعيل ابراهيم قادر30004212041009072

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائياطياف صباح حنون عطيه30005152042045005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيرسل فاضل عباس برهان30006232042131031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن سعد صالح مهدي30007132041010027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي ظافر خلف دهش30008122041007100

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيندى فاروق فؤاد محمد30009142042225270

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائياحمد عباس لفته سندال30010152041071021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية هند للبناتاحيائيميس حميد جاسم لفته30011112042079065

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي عبد هللا هاني حسن30012252041044304

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيدينا احمد شهاب احمد30013112042080041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائياحمد علي نايف وناس30014232041044003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائييسرى محمود حسون خلف30015212042183061

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيعال طالب سلمان خلف30016122042094179

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب محسن عبد الرضا شبوط30017232042111076

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيهبة صفاء هادي عيد30018262042126100

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية البيان للبناتاحيائيهاجر عبد الحسن عالوي عطيه30019102042096078

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0ثانوية االشراق للبناتاحيائيشمس اكرم عوض محمد30020252042195023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية411.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور حمزه عباس عليوي30021232042119127

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائينجاة عباس طعمه هادي30022212042160046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيطه هيثم ابراهيم عريبي30023112041058070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيكوثر احمد محمود محمد شريف30024272042089118

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيايالف محمد علي عبيد30025112042121007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد ياسين خضر الياس30026172041178104

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب جواد كاظم كرم30027142042140068

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية العزة للبناتاحيائيعسل سيف صادق عباس30028122042118048

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائيعبد هللا محمد زيدان مطر30029112041210037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0ثانوية المجد للبنيناحيائيمحسن صبحي ظاهر محسن30030232041025044
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيليلى صباح سلمان خرموش30031152042040117

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية النور للبنيناحيائيمقتدى وليد مهدي كريم30032122041026174

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيضحى اياد محسن سلمان30033222042168048

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيفاطمة محمد عبد الوهاب حسن30034142042085019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحنين ناصر يحيى باخي30035152042046061

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايالف عماد علي هالل30036232042080009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية االيمان للبنيناحيائيعاصم زياد حمد سالم30037192041063012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمصطفى فالح سلمان شلكام30038152041003100

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيايمن سعد سفاح حمزه30039142041011023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائياية عباس ابراهيم حسين30040212042161006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائياسماعيل عبد الستار حماد عبد هللا30041192041041011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمنتظر فالح صافي عاشور30042122041007155

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيورود حافظ عباس شمخي30043122042094298

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيرواء عبد الكريم احمد غايب30044142042220043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيسجاد عواد زمزوم عبد هللا30045222041067056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية العزة للبناتاحيائينور رائد سعود ويس30046112042060030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيحنين محمد كاظم درويش30047232042271177

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيغسان صادق محمود عزيز30048242041042015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيفاطمه دخيل شمال دغموث30049112042133050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيروان حيدر جاسم عبيد30050232042095034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد ثامر مهدي صالح30051232041021104

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيحوراء حيدر شاكر حمزه30052232042116010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء محمد جابر عماره30053152042080160

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائياسالم مسلم غالي سبع30054232041255009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب كندي حربي عمير30055232042080078

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب فالح عبد الحسن مسلم30056252042097109

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيمثنى كريم ناجي حسون30057232041219014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعلي محمد صبري شهاب30058112041018096

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية بابل االهلية للبنيناحيائيعلي محمد خلف سلوم30059232041288025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا انور ثامر زيدان30060182041352041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيعمر حسناوي خلف علي30061192041041036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيقصي حسن محمد عبد30062152041071272

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيافنان اسامه رحيم عبود30063152042080016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الفوز للبناتاحيائينبا جواد شريده تالي30064122042094262

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهناء عبد الكاظم حمود هليل30065262042083120
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائيسيف سعد مخيلف سرحان30066112041151022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعباس فيصل رحم عويد30067142041028067

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي لؤي حسن جابر30068252041205141

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيبشار اياد محمد مهدي عبد هللا30069122041031033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيعباس عبد هللا عبد الحسن علي30070222041274030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيمريم عادل محسن خليل30071122042087070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيسجاد ابراهيم جواد كاظم30072112041023023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيهدى جابر عجيور حبيب30073262042108116

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمجتبى احمد ساجت سلمان30074262041027118

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيهبه مجيد كشيش جاسوس30075142042090111

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الماثر للبناتاحيائينور الهدى علي رشك طعمه30076152042051167

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية409.0ثانوية عرفات المختلطةاحيائيعبد هللا احمد مظهر عبيد30077232041161012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحيدر هادي سدخان خلف30078152041003038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيكاظم رحم صالح عيدان30079142041012030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيغزوان محمد جاسم حمادي30080142041203151

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيفيحاء نعيم احمد فرج30081142042122017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد رحيم اسماعيل نعمه30082252041031023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيمريم فيصل محمد طلب30083102042108092

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيمهدي رحيم مايع جاسم30084132041252151

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيزينب نيسان مرضي عبد الرزاق30085102042221051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسجى عالء ابراهيم مطلك30086132042101045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيمريم علي عبد الحسين عبد30087122042094238

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيمحمد مهند عبد محمد30088112041023047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي سمير حميد بديوي30089122041007098

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيرقيه كريم راشد بطي30090142042145108

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر عيد رمح30091262041050034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمصطفى فالح حسن معله30092152041005136

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيحسين فالح حسن عبد الحسين30093232041253029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمحمد حاتم احمد حمادي30094122041022085

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيبنين جميل محسن علي30095132042093023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء جبير كمون مظلوم30096242042104069

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيسجاد عبد هللا كريم جاسم30097212041007051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيرقيه عدنان غافل فيصل30098132042109026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائيبراء صدام حسين خليفه30099122042103006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيبنين حسن هدهود ثاجب30100152042051029
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيبتول علي احمد علي30101142042132012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيكوثر صدام محمد علي30102132042098131

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية التضحية للبناتاحيائيبتول قاسم احمد جاسم30103122042091004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيوضاح احمد عباس دلي30104102041041081

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيطيبه عبد علي لفته عكله30105152042044136

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيغيداء قاسم محمد صالح30106262042108080

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيحيدر طالب محمود حمزة30107232041231010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الجهاد للبناتاحيائيهاله عقيل حبيب اطعيمه30108222042121021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0اعدادية العزة للبناتاحيائيرقيه نعيم محسن راضي30109122042118023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيكرار عماد خاجي كطيفه30110152041008042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعلي حسن هادي داود30111232041257148

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمحمد وادي عبيد فريح30112262041022150

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية النعيم للبناتاحيائياسمهان هادي عبد عليوي30113142042073012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيحسين خالد مكي مهدي30114132041023022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيفاطمه بدن محسن ثامر30115142042073114

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيعز الدين احمد جالت فرحان30116232041010070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيكرار محسن جاسم محمد30117222041091160

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0ثانوية المعالي للبناتاحيائينور محمد عبد المحسن عبد الرزاق30118142042127044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية قباء للبنيناحيائيمحمد صادق كاظم جمعة قاسم30119152041010081

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيفاطمه اياد مطلك نخش30120142042073113

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعلي سعيد صالح عزيز30121232041001057

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيشفاء راضي زاير فرج30122122042105101

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيراسم محمد حمزه عوده30123232041164015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائياحمد قاسم محي يونس30124222041030004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيآيه عماد لطيف نجم30125152042054009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمثنى عبد الرحيم دوهان حسين30126232041005109

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهدى حسن رعد كزار30127232042119133

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسن حيدر جميل طالب30128222041036058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائييوسف لفتة حسين شنيدخ30129222041098213

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور حازم طارش عباس30130252042096527

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد بشير راضي حلو30131122041026137

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائياشراق عماد اسماعيل غانم30132152042048005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية السالم للبنيناحيائينور زياد نجم عبد هللا30133182042044022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر حامد حمزه30134232042153075

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية العزة للبناتاحيائيمها محمد ادم الفكي30135122042118068
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيايه رياح جاسور حمزه30136232042187005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيناز خالد مصلح فرحان30137102042137097

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيزينب محمد بوهان محمد30138232042094037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيغيداء خالد حسين عبود30139232042117138

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيضياء رشيد علي رشيد30140102041032017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيحنان فراس ايوب محمد30141112042106028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيشيماء عبد هللا عبد احمد30142122042106072

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيشهد علي عبد الواحد فرج30143142042073094

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيضحى ريحان علي حسين30144122042096024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيسجاد جاسم محمد سعد30145262041059041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمصطفى سعد محسن صالح30146152041071385

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0الخارجياتاحيائيازهار عبيد ضيدان جاسم30147132042401004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيروان شاكر حسون ياسين30148142042220044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيتقى فالح حسن علوان30149142042220027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرقيه كاظم عبد هللا عبد زيد30150232042271265

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيبشير ابراهيم علي احمد30151192041041015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمصطفى عبد الجبار محمود سمين30152212041022065

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيحسن تقي محمد سعيد30153272041008017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيسيف صباح مهدي حسين30154232041010053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية البشائر للبنيناحيائيفرقان كامل حسن عليوي30155232041028039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيالسجاد عالء حسون ناصر30156152041001015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية زيد بن علي المختلطةاحيائيبنين كريم حسن عالوي30157222042217001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعادل علي اسماعيل عزيز30158102041017037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيفاطمه عبد جمعه يوسف30159232042305132

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب سعدون حاشوش موسى30160122042105084

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الداخلية للبنيناحيائيحسين عالء حسين عبد االمير30161102041033010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيمحمد حاكم دعار جبر30162222041031115

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيسجاد زغير عبيس كاظم30163232041226008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية الرواد المختلطةاحيائيفاطمة علي عبود حسين30164242042020016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيفاطمة محمد هاشم محمد30165142042193071

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيايام جليل زبون موزان30166102042086008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية الحرية للبناتاحيائينسرين غالب فخري عبدالرزاق30167192042192037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية405.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيام البنين جمال كاظم تايه30168152042044008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية405.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيتغريد عمار يوسف عجيل30169142042067039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية405.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائياشرف فائز حامد علي30170262041012010
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية405.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائينورا كريم شواي صحين30171122042098112

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية405.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائياسراء حسين علي ناموس30172142042145020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية405.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمصطفى حمزه عبد حسن30173272041021062

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية405.0ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيعبد هللا محمد غازي عبد30174232041188013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية405.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيمها محسن فرحان حمد30175262042108099

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية405.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيانفال حسين حمود نهاب30176232042305015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية405.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينور محمد حسوني خضير30177232042153179

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية405.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيقدس نصير حمزه مشعان30178262042072041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية405.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيمحمد جاسب حميد حسن30179132041009040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية405.0اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيابراهيم نوري جلوب شرقي30180182041005001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية405.0ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنيناحيائيامير حسين مكي حمود30181232041258004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية469.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيحسين حنون سلمان راضي30182222051301012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية467.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيعلي عباس كاظم كريم30183142051009055

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية446.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيحسين علي قاسم منشد30184152051002025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية442.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيعلي سالم جابر امين30185212051029019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية436.0ثانوية عائشة للبناتتطبيقيديانا جبار خضير معيلف30186112052082010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية433.0ثانوية القدوة المسائية للبنينتطبيقيمحمود ربيع محمد سليمان30187192051365023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية427.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا علي فرحان مذكور30188152051071158

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية417.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقياحمد داود خضير ياس30189142051015012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية416.0اعدادية غماس للبنينتطبيقياحمد واثق عبد االمير حسين30190242051016004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية النور للبنينتطبيقيزين العابدين عامر حطاب جميل30191122051026024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية414.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيمحمد راضي خضير محمد30192222051314080

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية410.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيكرار حيدر قاسم نعمه30193142051012040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيحمزه محسن حمد عناد30194272051152019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمرتضى رياض سمور عجمي30195152051071277

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية النجاة للبناتتطبيقيحوراء جاسم خليف لهيب30196152052042011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمصطفى عالء مجيد فرج30197152051018067

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيايمن ياسر عبيد رداد30198262051202060

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية407.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيخلدون نذير حسن سهيل30199112051156024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية406.0ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيبراء عدنان رؤوف عبد هللا30200132052095005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية405.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيسجاد طالب رزاق كاطع30201222051306049

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية405.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيحسين كميل حسن عبد الرسول30202122051002022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية405.0اعدادية الشعب للبناتتطبيقيوسن علي ناصر دحلوس30203132052098040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية405.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيعلي باقر عباس حاجي30204262051002024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية404.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيسجاد أحمد حسن شواي30205142051017036
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية404.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعباس سالم غياض كوسر30206222051010030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية402.0اعدادية الطارق للبنينتطبيقيانس محمد فريد عاصم30207102051042005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية402.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيعلي واثق شاكر فارس30208222051046038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية401.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيمصطفى رحيم عباس عليوي30209132051003066

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية400.0ثانوية األقصى األهلية للبنينتطبيقيحسين داود رسن خليفة30210112051040008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية399.0ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيصابرين احمد ظاهر حرج30211112052129016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية399.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيحسين عجاج كاظم نذير30212222051051018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية399.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيايه عالء جبار خريبط30213152052048006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية399.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيحيدر حسين خوير وزير30214142051048027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية399.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيبراء حسن علي حسين30215122052106009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية398.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيحسين جميل كامل ماهر30216222051307036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية398.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمحمد حسن عبيد ضيدان30217222051373099

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية398.0ثانوية المنصور المسائية للبناتتطبيقينسرين اكرم طالب كاظم30218102052223016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية398.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينتطبيقيحسين محمد عبد المنعم حنتوش30219262051203012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية398.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل قاسم عبد القادر30220122051031128

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية398.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيتحسين علي راضي فنجان30221152051071043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية398.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيعلي كريم كاظم عبد هللا30222152051071193

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية398.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيعلي جابر جاسم سعيد30223132051004026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية397.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيعلي عادل سوادي صحن30224152051010043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية397.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةتطبيقيهشام قاسم كاظم محمد30225112051164009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية397.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيأيه عباس عبد الحسين محسن30226132052086002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية396.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيصادق علي خليل شناوه30227222051026030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية396.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينتطبيقيحسين عامر جاسم محمد30228262051203010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية395.0اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيرانية نهاد قاسم عبد الوهاب30229142052193008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية395.0اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيعلي جبار عاصي سلمان30230262051014032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية394.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيامير طارق حسن سهيل30231112051156011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية394.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيمرتضى فالح عبد الرضا فرحان30232152051017046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية394.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيحيدر صباح حميد ذرب30233152051003019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية394.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيرونق وادي يوسف علي30234152052048023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية393.0اعدادية غماس للبنينتطبيقيعالء يحيى جبار سلطان30235242051016041

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية393.0ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيعمر كريم حميد احمد30236212051262019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية393.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينتطبيقيعلي عبد هللا حسن بردي30237222051040033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية393.0ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيزهراء فارس محمد حسن30238132052079011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية392.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيعباس علي عبد الحسن علي30239152051007060

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية392.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقيمحمد خلف علي جبر30240142051203083
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية392.0ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيزهراء عباس جلوب داود30241122052122013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية392.0ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيمنار اثيل ماهر حسن30242132052075022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية392.0ثانوية السراج للبنينتطبيقيرافع عبد العفيف طاهر محسن30243282051031006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية391.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعبد هللا ياسر شاكر الطيف30244132051031032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية391.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيتقى محمد طاهر حسين30245142052076012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية391.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيسيف صالح حسن عبد الرضا30246152051071138

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية391.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيليث عثمان طه محمد30247112051029026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية390.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيعبد الرحمن فالح حسن خليف30248102051155011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية390.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيعبد الملك جمال سلمان كريم30249112051026043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية389.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينتطبيقيمحمد حسين غني حسين30250132051013017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية389.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيحوراء يحيى حسين خضير30251142052111010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية389.0اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيشاهر كمال شاكر محمود30252102051041020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية389.0ثانوية الكرار المسائية للبنينتطبيقياحمد اسامه حمزه عبود30253252051163001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية388.0ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيزهراء محمود خضير عباس30254132052079013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية388.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعامر محمد حسين محمود30255142051023054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية388.0ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيأمنية فراس يوسف صالح30256132052095001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية388.0ثانوية الشمس األهلية للبنينتطبيقيعلي صالح حسن احمد30257222051074004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية388.0اعدادية البصرتين للبنينتطبيقيأشرف أمير علي غياض30258222051029001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية387.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيحسين ستار جبار عنبر30259142051201071

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية387.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقيتبارك عادل حميد خميس30260152052054010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية387.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيسيف علي عبد الحسن هيجل30261132051012060

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية387.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقياسامة محمد شاكر محمود30262232051043005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية387.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينتطبيقيمنتظر عبد هللا رحيم علي30263272051006038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية387.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقياسد عبد الحكيم عبيد خليفه30264192051042005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية387.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيسجاد علي عبد العباس محسن30265152051010030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية387.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقيارجوان طارق رحيم مفتن30266112052105001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية387.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي عمار شهاب احمد30267102051026080

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية387.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيمحمد كامل جميل يدام30268222051314085

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية387.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيفداء الدين صالح فنيش جدوع30269152051011081

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية387.0ثانوية العلوم للبنينتطبيقيبهاء محمد كاظم حنتوش30270132051052003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية387.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيألمجتبى رافد سلمان محمود30271132051001018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية386.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيباقر صادق حميد حسون30272142051009013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية386.0ثانوية قرطبة للبناتتطبيقيزينب يوسف جميل عبد30273232052126014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية386.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمنتظر مهدي راضي قاسم30274152051005155

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية386.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيكرار شنو محمد مجيبل30275222051301045
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية386.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيحسن صالح كاظم جساس30276132051003016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية386.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيحسين سلمان مزهر زياد30277112051018043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية386.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيعلي جبار مال هللا حسن30278102051008035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية386.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيخميس عايد شافي ثامر30279192051040024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية386.0ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمة امين كاطع عباس30280142052107015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية386.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيزاهد نجم عبد علي داغر30281282051151300

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية386.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيسجاد حمزه محمد مخيلف30282262051049009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية385.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيرسول سلمان بلبول خليل30283142051012023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية385.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيايه قاسم مزعل علي30284142052145011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية385.0ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيمحمد خالد صالح عبد30285102051154013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية385.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمنذر قيس منذر علي30286142051021111

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية385.0ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيعلي مجيد كاظم عتيوي30287222051270015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية385.0ثانوية النهضة المسائية للبناتتطبيقيضحى جبار صبار حميد30288112052217023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية385.0ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيغدير عبد االله موسى عمران30289142052107014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية385.0ثانوية تطوان األهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الستار جبوري جاسم30290112051179007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية385.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيبنين محمود تمر صباح30291122052098014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية385.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقياحمد راضي كاظم شميل30292152051009002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية385.0ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيمروان صالح سلمان حمادي30293122051013034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية385.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيمصطفى رحمن عبادي عجيل30294222051311190

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية385.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحسين حيدر سعيد عطيه30295112051058043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية384.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمصطفى حاتم رميض سهر30296222051072043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية384.0ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيهند اسعد عبد هللا محمد30297112052129024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية384.0اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقيفاطمه محمد عبد الحسين جليوي30298152052050024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية384.0ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيزهراء جبار حسين نعمه30299132052283016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية384.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقياحمد فارس حسين ناصر30300162051353016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية384.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقياحمد طالب احمد صالح30301102051205008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية384.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيطيبه رعد كريم حسن30302142052140035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية384.0اعدادية حطين للبناتتطبيقيمريم خالد ساجت حسين30303132052103034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية384.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيسعد عبد الحسن مزهر مشكور30304222051051031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية384.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمحمد عبد الخضر حسن حمزة30305102051029033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية384.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقيحذيفه محمد نزار كامل30306112051200023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية384.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيعادل علي جاسب طعمه30307142051201134

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية384.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزهراء محمد كاظم مجبل30308152052046012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية383.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقينوران كنعان خليل ابراهيم30309162052231042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية383.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيمنير عباس حسين عكله30310152051003062
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية383.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيزهراء علي حسين عصيود30311142052072026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية383.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعبد هللا محمد حمزة سيد30312142051023070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية383.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقييحيى عمار محمد جبار30313112051019061

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية383.0ثانوية الخلود للبناتتطبيقينمارق علي نوري ناصر30314122052093027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية383.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمحمد كاظم عبيد فحل30315112051032035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية383.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيحوراء محمود علوان عجيل30316142052140016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية383.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيفاضل خلف جبجاب صعيب30317222051051054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية383.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمحسن محمد حسين محمد علي30318112051018111

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية383.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيعبير ثامر مهدي جعفر30319212052140040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية383.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيحسن ضاوي عوده مرش30320142051003006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية382.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتتطبيقيحوراء خالد رسن كلش30321142052147001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية382.0ثانوية بغداد المسائية للبنينتطبيقياحمد مهدي ماضي جاسم30322142051208001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية382.0ثانوية النعمان للبناتتطبيقياسيل ماجد خالد خماس30323132052102001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية382.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيحسين علي كاظم محمد30324152051071081

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية382.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقينورس عبد القادر امين يحيى30325152052054044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية382.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيحسين جبار عبيد داود30326262051027011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية382.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينتطبيقياحمد سالم علي محمد30327222051020001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية382.0اعدادية سيناء للبنينتطبيقيمحمد اياد عبد الحسين محمد30328132051019020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية382.0الخارجيونتطبيقياحمد حقي اسماعيل قادر30329132051400005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية382.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيامنه حسين غالم وضاح30330132052107001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية382.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيسجاد سالم عليوي نجم30331112051018056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية382.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي حميد رحيم ذياب30332112051009051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية382.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيبهاء فالح ياسر حمد هللا30333222051051012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية382.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتتطبيقيحوراء وسام محمد نوروز30334262052084006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية381.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيزهراء عطا رزاق جاسم30335142052145022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية381.0اعدادية االستقامة للبناتتطبيقينور الهدى منتصر كاظم ديوان30336152052058008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية381.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيحاتم جالل حسين راضي30337262051027007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية381.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيزينب لؤي سعدي حسين30338142052098010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية381.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيبثينه عبد هللا سليم علي30339142052078002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية381.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيزينب ستار مظلوم كباشي30340112052065026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية381.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمنير وسام محمد هادي30341112051004123

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية381.0اعدادية االصالح للبنينتطبيقيخضر عبد الجليل عصواد عبيد30342222051015021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية381.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيجعفر جاسم عبد االمير محمد30343152051008015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية381.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيمهدي منتظر صالح سلطان30344142051048086

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية381.0ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيايناس محي حميد هليل30345112052129004
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية381.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيضياء الدين هاشم سلمان دوش30346142051013042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية380.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيابراهيم جعفر عبد هللا محسن30347122051025002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية380.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيمالذ حسين حلو علوان30348132052118070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية380.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيماريه عبد الرضا عباس طعمه30349182052251025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية380.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتتطبيقيليلى علي احمد عبد30350212052291017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية380.0اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا شمران كاظم30351262051009038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية380.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيهبه ميعاد لطيف عجيل30352102052079010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية380.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينتطبيقيمحمد قاسم صكبان إبراهيم30353102051025010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية380.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقياحمد وسام شاكر محمود30354152051011010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية380.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيعلي صافي صاحب محل30355152051017030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية380.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيهمسه جمال عبد هللا علي30356132052117061

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية380.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعلي حسين علي أحمد30357132051001062

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية379.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيرنا هيثم عبد الرزاق محمود30358212052136011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية379.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيعلي محمد سلومي عبد30359142051015037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية379.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيعبد القادر طه محمود دلف30360112051203120

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية379.0ثانوية البالد للبنينتطبيقيقاسم حيدر فاضل احمد30361122051008013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية379.0اعدادية الشعب للبناتتطبيقينور الهدى عواد شوجه حاشوش30362132052098038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية379.0اعدادية هند للبناتتطبيقيظالل خالد حميد مشجل30363112052079010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية379.0اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين سلطان عجيل30364222051313031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية379.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعلي باقر ثامر عوده30365222051307276

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية379.0ثانوية الحسنين (ع) للبنينتطبيقيمحمد جبار عبد الوهاب صكر30366282051043021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية379.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيحسن عدنان فالح حميد30367142051013023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية378.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقيشمس سلمان مشتت عليوي30368252052056044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية378.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيحسين حسن علي عباس30369142051011018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية378.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقييوسف قيس حسين مسير30370112051021136

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية378.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسن موسى خالد كردي30371142051016029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية378.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيمنار شهاب احمد سعيد30372122052105053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية378.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيعبد الكريم غضبان عبد الكريم غضبان30373132051030055

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية378.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيكرار محمد علي محمد30374152051005118

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية378.0ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيمجتبى عادل زغير عباس30375232051255103

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية378.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيايوب محمود حسين عباس30376192051071010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية378.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمنتظر فالح راضي هيجل30377132051250077

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية378.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقياحمد علي حسن ابراهيم30378232051006004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية378.0اعدادية البسالة للبناتتطبيقييقين علي عكله مسعد30379132052092033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية378.0اعدادية االطهار للبنينتطبيقيعلي خالد رحيم عبد هللا30380222051034035
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية378.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينتطبيقيحيدر حسين كامل محيسن30381262051023015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية378.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي جاسم محمدعلي متعب30382272051154216

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية378.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقينازك مالك علوان سمير30383222051026071

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية378.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينتطبيقييعقوب اسماعيل جواد كاظم30384122051205058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية378.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيمنتظر رياض كامل عبد الحسن30385222051031071

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية378.0ثانوية البنوك االهلية للبنينتطبيقيمقتدى حسن خلف زبون30386132051043003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية377.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيحسين علي عبد الرزاق بندر30387222051070021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية377.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيسيف صالح مهدي فرمان30388232051031022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية377.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمحمد حامد سمين ابراهيم30389142051009070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية377.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيرقيه علي حسين نايل30390112052072019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية377.0اعدادية المعراج للبنينتطبيقيغيث جبار عبد حسين30391112051024028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية377.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيحسين محمد جواد كاظم30392232051008022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية377.0ثانوية الفوز للبناتتطبيقيحوراء محمود سبتي خلف30393132052099010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية377.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعلي جميل لفته اجحيش30394152051005090

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية377.0اعدادية المهج للبناتتطبيقيرقيه سمير بشير جابر30395142052102019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية377.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعلي عقيل عبد هللا عطيه30396222051307129

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية377.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعلي عمار سعيد محمد حسن30397142051019065

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية376.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقياحمد عزيز نجم عبد هللا30398142051047005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية376.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيعلي سالم عبد الستار محمد30399152051002042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية376.0اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيسجاد أحمد شاكر محمد30400112051002015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية376.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيسلوان رافد جبر خضير30401222051066004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية376.0اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقيداليا رعد هلجان دهش30402152052050009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية376.0ثانوية المسعودي للبناتتطبيقيشهد علي عبيد عبد هللا30403232052095012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية376.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيايمن سعد احمد حسن30404142051047013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية376.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقياحمد علي خليل سلوم30405132051023002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية376.0ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيعلي نعمان جواد كاظم30406212051015010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال415.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيرندة طارق حسن عبد30407112022218017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال408.0اعدادية الخمائل للبناتادبيرانية حيدر كريم حسن30408122022127021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال404.0الخارجياتادبيسجى فوزي عزيز فرج30409152022401085

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال404.0اعدادية الفردوس للبناتادبيتيماء صباح ياسين عبد الكريم30410132022118022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال404.0ثانوية عائشة للبناتادبيجيهان حسين جاسم عاشور30411112022082012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال403.0اعدادية التسامح للبناتادبيتبارك احسان علي حسون30412142022076020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال403.0اعدادية عمر المختار للبناتادبينبأ محمد مطر سدخان30413112022081044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال402.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب ثامر كاظم شريف30414152022046046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال402.0اعدادية يافا للبناتادبيتيجان علي حمود علي30415132022107029

صفحة ٨٦٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال401.0ثانوية الكوثر للبناتادبيزينب الحوراء شايع سعيد عبدالحسين30416132022122022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال399.0اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه الصغرى محمود علي فرحان30417142022110127

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال398.0ثانوية السجود للبناتادبيندى خالد عوده وادي30418142022065046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال398.0اعدادية الخمائل للبناتادبيغدير ليث محمد علي عبد30419122022127075

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال398.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيفاطمه احمد جاسم مبارك30420212022097062

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال397.0اعدادية حماة للبناتادبيهديل حسن هادي ماجد30421112022084173

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال396.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرقيه علي حسين ناصر30422102022109053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال395.0ثانوية االمال للبناتادبينبأ ظاهر جبر سرحان30423142022108057

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال395.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزينب حمود كاطع فهد30424152022055044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال395.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء نجم عبد هامل30425152022050044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال395.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيتمارا جمال ندى كنو30426102022109032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال395.0اعدادية البيان للبناتادبيايه جبار كعب جبر30427102022096016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال394.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيمروة وليد هاشم عجيمي30428152022048102

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال393.0اعدادية الرميلة للبناتادبيمريم رحيم جاسم حسن30429152022044087

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال393.0اعدادية الفاروق للبناتادبينور مازن عبد االله حسين30430102022119031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال393.0ثانوية التألف للبناتادبيبيداء فيصل غازي ابراهيم30431102022133014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال392.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيهبه هادي حمودي الزم30432142022136081

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال392.0اعدادية العزة للبناتادبيفاطمه مؤيد شاكر شارد30433122022118053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال391.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيقبس حقي اسماعيل حنون30434152022080108

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال390.0اعدادية المركزية للبناتادبييمامه نسيم عبد الستار غضبان30435132022119034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال390.0اعدادية البيان للبناتادبيفاطمه عباس حسين عليوي30436102022096074

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال389.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبينبأ موفق عباس حمد30437142022067131

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال389.0اعدادية السيف العربي للبناتادبينور جعفر فلحي شغي30438132022111106

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال387.0ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيهدى جاسم عباس جاسم30439132022282030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال387.0اعدادية التعاون للبناتادبيمريم حسين مجيد عبد علي30440112022105059

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال387.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيبشائر صباح مهدي جاسم30441152022080018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال387.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيسجى طالب عبيد كزار30442142022067078

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال386.0اعدادية المهج للبناتادبيفاطمه ناظر ابراهيم حمزه30443142022102078

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال385.0ثانوية المعالي للبناتادبيايه شهاب احمد سلمان30444142022127008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال385.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبينور الهدى ياسر خيون رسن30445132022093118

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال385.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيحنين سمير سلمان داود30446132022093019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال384.0اعدادية الفردوس للبناتادبينور حامد لفته كاظم30447132022118150

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال384.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيآيات حسين علي ناصر30448132022281001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال383.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيرقيه ماجد عبد الحسن هيجل30449132022093037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال383.0ثانوية الرباب للبناتادبيلندا فالح رحيم حاجم30450152022052027
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال383.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيشمس جمال خليل ابراهيم30451142022099049

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال382.0ثانوية جصان للبناتادبيفاطمه علي كطي داود30452262022071016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال382.0اعدادية زها حديد للبناتادبيمالك نجم عبد هللا جالل30453132022130050

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال382.0اعدادية رقية للبناتادبيزمن ياسين خضير عباس30454112022069019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال382.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتادبيامال محمد جاسم محمد30455122022084001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال382.0اعدادية زينب للبناتادبيحوراء خضير عباس سلمان30456142022110044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال381.0الخارجياتادبينور الهدى محمد عبيس عساف30457232022401122

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال381.0اعدادية المهج للبناتادبيمريم قاسم ماضي مهاوي30458142022102090

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال381.0ثانوية الخنساء للبناتادبياوفى سعد مجيد عبد الكريم30459142022107004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال381.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيهدير لؤي حسين جبر30460152022048124

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال381.0اعدادية العزة للبناتادبيمروة حسين كامل علوان30461122022118056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال380.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيمريم ضياء حسين شريف30462122022100033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال380.0ثانوية فدك للبناتادبيزهراء عيسى عسكر كشتل30463142022070049

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال380.0ثانوية الوطن للبناتادبياغادير محمود محمد حسن30464192022257003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال380.0ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيهبه محمد مجيد حميد30465102022092026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال380.0ثانوية بنت الهدى للبنات- الوقف الشيعيادبيفاطمه زهير زيد كاظم30466262022073010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال380.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيامنه هشام عطا هللا حسن30467132022100002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال379.0ثانوية الحضارة للبناتادبياديان ليث ناصر ثامر30468102022108002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال379.0اعدادية عائشة للبناتادبيشمس الملوك صفاء حسون غانم30469142022074057

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال379.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيندى ساجد جاسم محمد30470132022281056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال379.0ثانوية الصديقة للبناتادبيزمن سعد مهدي حسن30471212022181016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال378.0ثانوية الوطن للبناتادبيساره هذال عباس حسن30472192022257022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال378.0اعدادية المسرة للبناتادبيزينب هيثم كامل خلف30473152022041036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال378.0اعدادية االنفال للبناتادبيسوريه هيثم جاسم رميض30474102022101047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال377.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيشهد عمر كاظم حسين30475132022078015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال377.0اعدادية البيان للبناتادبيندى نصيف جعفر عباس30476102022096093

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال377.0اعدادية العقيلة للبناتادبيبراء علي مهدي جاسم30477152022040015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال377.0اعدادية االمال للبناتادبينبأ نصيف جاسم حمدان30478112022070079

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال377.0ثانوية االخيضر للبناتادبيبراء حميد كاظم جبر30479122022116007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال377.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيآمنه مصطفى اسماعيل عبد الرحمن30480112022067005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال377.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيميالد ياسر محمد شيال30481142022222088

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال376.0ثانوية الرباط للبناتادبيغفران عبد الهادي محيبس صريم30482112022121054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال376.0الخارجياتادبيوالء عبد الحسين هادي سلطان30483142022401218

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال376.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء احمد حسن شواي30484142022140019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال376.0اعدادية االخالص للبناتادبيتبارك رياض حسين مسرهد30485112022112033
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال376.0ثانوية المعالي للبناتادبيفاتن عمر شوقي خليل30486142022127047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال376.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيفاطمة موفق صادق جعفر30487132022078023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال376.0اعدادية عدن للبناتادبيطيبة فراس حميد مجيد30488132022106058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال376.0اعدادية بلقيس للبناتادبيبنين محمد بادي موسى30489142022140009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال375.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء اسعد حسين نشمي30490132022071035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال375.0اعدادية الفردوس للبناتادبينور جبار كاظم جوي30491132022118149

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال375.0الخارجياتادبينور الهدى مهدي جلود شاني30492242022401056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال375.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيجنات عامر هادي خليفة30493112022136016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال375.0ثانوية الشفق للبناتادبيمريم ستار جبار لفته30494112022117053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال375.0اعدادية النجاة للبناتادبيزهراء جعفر عبد الكاظم ماضي30495152022042024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال374.0ثانوية التفوق للبناتادبيازهار شاكر محمود خلف30496122022113001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال374.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيآمنه حيدر صابر مزعل30497142022098001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال374.0اعدادية الهدى للبناتادبينبأ هيثم عبد كرحوت30498122022106039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال374.0اعدادية البتول للبناتادبيايالف قيس حامد جميل30499112022072017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال374.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيبتول عبود حميد جوده30500142022088010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال374.0ثانوية ام سلمة للبناتادبيقدس كمال كريم حامد30501102022097025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال374.0اعدادية الشعب للبناتادبيفاطمه فالح حسن محسن30502132022098131

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال374.0اعدادية بلقيس للبناتادبيدنيا كاطع جاسم عالوي30503132022071022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال374.0اعدادية عائشة للبناتادبيالزهراء احمد عباس كاظم30504142022074011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال373.0اعدادية الكرامة للبناتادبيتبارك علي فاضل فيصل30505132022101020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال373.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيسعاد عباس هادي ابراهيم30506102022129014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال373.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء محمد كريم غيدان30507132022118060

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال373.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيتقوى عماد تايه عجيل30508102022109031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال373.0الخارجياتادبينور طالل عباس حمودي30509132022401188

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال373.0ثانوية باب العلم للبناتادبيحوراء حسين جاسم ابوحميد30510122022123010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال373.0ثانوية االبرار المسائية للبناتادبيلمى فالح ذنون محمد30511132022283023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال373.0اعدادية الكرامة للبناتادبيبنين رائد رضا جليل30512132022101013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال373.0الخارجياتادبيلبنى محسن عجالن جلوب30513122022401119

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال373.0اعدادية زها حديد للبناتادبيتبارك حسن هادي عبد30514132022130008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال373.0اعدادية رفيدة للبناتادبيزينب محمد حسن مروح30515112022106028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال373.0اعدادية الشعب للبناتادبيزينب جعفر عبد الرضا علوان30516132022098083

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال373.0اعدادية يافا للبناتادبيقمر عادل طاهر جبار30517132022107122

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال372.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيشهد داود سلمان جازي30518152022049058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال372.0اعدادية ام القرى للبناتادبيحوراء خالد احمد سلمان30519142022079035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال372.0اعدادية المقدادية للبناتادبيزهراء شامل محمد حميد30520212022140045

صفحة ٨٧٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال372.0ثانوية الرشيد للبناتادبيزهراء حازم شاكر محمود30521132022096012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال372.0ثانوية االنتصار للبناتادبيامنة تركي حماد ساجد30522122022126003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال372.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيزهراء حسن علي دخيل30523112022099025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال372.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيسجى حازم سلمان عبد هللا30524212022155066

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال372.0ثانوية البنوك األهلية للبناتادبيضحى بسام موسى ياسين30525132022083008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال372.0اعدادية الفكر للبناتادبيعهد عامر كاظم الزم30526152022056058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال372.0اعدادية تماضر للبناتادبيرفل خالص فهد خميس30527212022091023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال372.0ثانوية االخالص للبناتادبيفاطمه باسم عطوان طاهر30528122022099057

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال372.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيسرى قصي ضياء احمد30529112022087011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال372.0ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبينور عالء مرجان نعمه30530142022084014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال372.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزهراء احمد شالكه علي30531142022222042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال372.0الخارجياتادبيوالء حسين علوان جهاد30532152022401147

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال372.0اعدادية صفية للبناتادبيفاطمة قحطان حسين جاسم30533142022075184

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال372.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيفاطمه لؤي فوزي نجم30534132022100040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال371.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبيهدى شرهان عبيد حسن30535142022221034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال371.0اعدادية جرير للبناتادبيايه محمد عبد العزيز مهدي30536122022089005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال371.0اعداديه االنوار للبناتادبيهند هيثم عبيس سعود30537112022085044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال371.0اعدادية النصر للبناتادبيحوراء عبد اللطيف مسلم علي30538122022112024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال371.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيمريم حمزة مطلب حسين30539112022215062

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال371.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب صباح سعد علي30540212022155056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال371.0ثانوية ابن سينا للبناتادبيدينا احمد كامل احمد30541122022128006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال371.0اعدادية ام القرى للبناتادبيرقيه محمد جاسم بالسم30542142022079054

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال371.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيسجى مؤيد محمد حميد30543192022188024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال371.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيسرى عبد علي عذيب حساني30544142022143040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال371.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيرغده احمد اكرم احمد30545102022220015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال371.0ثانوية السعادة للبناتادبيشهد ماهر طعمه غيالن30546142022120027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال370.0اعدادية الفردوس للبناتادبيدعاء عباس فيصل محيبس30547132022118033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال370.0ثانوية الفضائل للبناتادبينور يحيى عيال كاظم30548142022083060

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال370.0اعدادية زها حديد للبناتادبيكوثر عبد الرحيم فنجان مهودر30549132022130046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال370.0ثانوية الرباط للبناتادبيزهراء سالم صلب حسون30550112022121037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال370.0اعدادية االصيل للبناتادبينبأ رعد هاشم صالح30551112022064058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال370.0اعدادية يافا للبناتادبيطيبه سالم دواي ياسين30552132022107103

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال370.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيالنور زيد سامي طه30553212022291007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال370.0اعدادية عدن للبناتادبيرحاب مقداد حنون حسين30554132022106031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال370.0ثانوية سومر للبناتادبيغدير حازم حنش شرهان30555142022072070
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال370.0اعدادية االخالص للبناتادبيزينب ضياء جاسب عناد30556112022112073

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال370.0ثانوية االفكار للبناتادبيرفل رائد سليم نصيف30557132022120010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال370.0ثانوية نزار المختلطةادبينادين اياد غفار احمد30558212022204008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال370.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيصفا حازم زكي شاكر30559122022096031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال369.0اعدادية البطولة للبناتادبيسماح عودة حسون بردي30560102022110069

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال369.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيعذراء احمد هادي عباس30561112022081032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال369.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيزينب طامي صعب محمود30562142022134048

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال369.0ثانوية الربيع للبناتادبينمارق جمال ابراهيم خلف30563122022081023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال369.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيافياء ماجد شمخي عكيش30564112022220005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال369.0اعدادية االعظمية للبناتادبيشهد سالم عبد عجالن30565132022073073

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال369.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيانتظار مهدي كاظم محمد30566142022134008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال369.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء رائد غازي سعدون30567142022115030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال369.0اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء عباس كاظم محمد30568122022098033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال369.0اعدادية عائشة للبناتادبيحنان كريم عبد خلف30569142022074027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال369.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيزهراء محمد سلمان داود30570112022089038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال369.0ثانوية البتول المسائية للبناتادبيمريم ضاري شمران محمد30571102022222032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال369.0ثانوية البارئ للبناتادبيزهراء محمد سلمان ظاهر30572112022119013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال369.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزهراء حسام كريم كاطع30573152022053021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال369.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيدنيا بشار ساهر علوان30574132022111031

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال369.0ثانوية العقيدة للبناتادبياروى فراس عبد الرزاق عبد القادر30575112022074001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال369.0ثانوية الفضائل للبناتادبينور الهدى احمد موله محسن30576142022083057

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال369.0اعدادية النبوة للبناتادبينبأ محمد حميدي جبل30577212022145052

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال369.0اعدادية يافا للبناتادبينبأ محمد جاسم هويت30578132022107138

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال369.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيرند محمد كاصي عبد الرحمن30579112022137015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال369.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيعلياء خليل فاضل سرداح30580102022129023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال368.0ثانوية الزهراء للبناتادبيهدير احمد قاسم رحيمه30581132022097043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال368.0ثانوية البسملة للبناتادبيفاطمه ظاهر هاشم بكر30582112022135023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال368.0الخارجياتادبيميس عبد علي اجريدي لفته30583112022401189

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال368.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيمروج عماد احمد جاسم30584112022068051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال368.0ثانوية المشاهده للبناتادبيهديل والء غازي علي30585122022080039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال368.0اعدادية االخالص للبناتادبيسارة عدنان جابر عباس30586112022112082

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال368.0اعدادية المسيب للبناتادبياسراء حكمت عبيد شهاب30587232022117003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال368.0اعدادية البصرة للبناتادبيزينب رائد صباح مخلف30588112022109022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال368.0اعدادية التضحية للبناتادبيتبارك فراس عبد الباقي مهدي30589122022091009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال368.0ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيزهراء راشد مهدي علي30590132022171003
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال368.0ثانوية زبيدة للبناتادبياثمار فراس صالح مهدي30591112022108006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال368.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيضحى علي حسين رزاق30592152022048073

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال368.0اعدادية الفردوس للبناتادبيسجا حسين عبد الساده حسن30593132022118086

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال368.0ثانوية المعالي للبناتادبيدنيا علي ردام حسن30594142022127023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال368.0اعداديه االنوار للبناتادبيالهام محمد خضير عباس30595112022085003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال368.0اعدادية الحقالنية للبناتادبيساره واثق عبد العزيز مشعل30596192022178018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال368.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيتبارك عماد خلف حسن30597122022092014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال368.0ثانوية البخاري للبناتادبيبشائر صالح عمران سعيد30598122022108003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال368.0ثانوية االعتدال للبناتادبيهدى جواد كاظم عبد الحسين30599132022077063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال368.0ثانوية فدك للبناتادبيفاطمه عباس فاضل محمد30600142022070085

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال368.0ثانوية البارئ للبناتادبييقين عامر حسن عباس30601112022119025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال368.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيساره كوثر لطيف حسن30602212022099046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيتبارك طعمه صبيح حسن30603152022054018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0اعدادية الكرخ للبناتادبيمروة علي صالح حسن30604102022076033

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0اعدادية حيفا للبناتادبيزهراء ضياء حامد حمزه30605232022122027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيفاطمه جاسم نصيف جاسم30606112022081039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0اعدادية حماة للبناتادبيرضاب عباس فاضل عباس30607112022084061

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0ثانوية تبوك للبناتادبيريام ياسين عبد هللا ناصر30608112022102017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0ثانوية الوفاق للبناتادبيمروه عدنان عباس خلف30609122022103046

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0ثانوية التاخي للبناتادبياديان قصي محمد عبد الحسن30610142022081004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0اعدادية حماة للبناتادبيقبس احمد عبد القادر دوشي30611112022084135

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيزينه ربيع مهدي عباس30612132022111065

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيتماره مهند كريم جاسم30613132022086012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيلقاء خالد ضاري سبع30614142022066042

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0ثانوية الحضارة للبناتادبيزهراء سالم سلطان حاجم30615122022135008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0ثانوية بابل للبناتادبيصابرين محمد كاظم ذبيح30616122022095018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0ثانوية زبيدة للبناتادبييقين حسين كاظم لفته30617112022108100

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0ثانوية الرواسي للبناتادبيزهراء فالح حسن ابراهيم30618212022177018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0ثانوية الشفق للبناتادبيزهراء علي فرحان لفته30619112022117027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0اعدادية عدن للبناتادبيطيبه جاسم عبد الحمزه حسين30620132022106056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه جاسم محمد سلمان30621142022115056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيمنار طالب اعطيه عبد هللا30622142022136071

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0اعدادية الهدى للبناتادبيمريم شاكر عبد محمد30623122022106035

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0اعدادية البيان للبناتادبيكوثر رحيم ناهي عبد علي30624102022096083

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيرسل عامر كاظم داود30625212022099030
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0ثانوية بلقيس للبناتادبياسراء قيس نصيف جاسم30626112022191001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0اعدادية عدن للبناتادبيياسمين كمال حمزه حمادي30627132022106095

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال366.0ثانوية المعرفة للبناتادبيليلى صفاء عبد الكريم فرحان30628142022106027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال366.0ثانوية سومر للبناتادبيبتول رائد هاشم خلف30629142022072014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال366.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيافراح محمد عريبي سلمان30630152022048009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال366.0ثانوية الخلود للبناتادبينور ستار علوان عطيه30631122022093040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال366.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء خالد علي هادي30632212022155044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال366.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيحوراء كريم طعمه فعل30633152022045026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال366.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيزهراء خالد يوسف محمود30634212022118011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال366.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيريام تيسير فالح حسن30635142022104016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال366.0اعدادية االستقامة للبناتادبييقين علي شنيشل جاسم30636152022058096

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال366.0اعدادية القدس للبناتادبيوديان حسين عواد منصور30637212022110053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال366.0اعدادية التقى للبناتادبيمينة عماد رشيد رملة30638112022071094

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال366.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبيزينب كريم محمد حسين30639142022221019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال366.0ثانوية االنوار للبناتادبيزهراء محمد عامر فليح30640122022104018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال366.0ثانوية نور العلم للبناتادبيرقيه احمد عبد الستار سعيد30641112022118011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال366.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيزهراء مطلق عوده جابر30642132022281034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال366.0ثانوية منار العلم االهلية للبناتادبيامنيه عصام عبد الستار ابراهيم30643122022129002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال366.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبينور الهدى رعد مهنه حسن30644152022055079

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال366.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبيزهراء عزيز حمزه طالل30645142022085004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال366.0ثانوية مؤتة للبناتادبيكوثر ستار جبار مطشر30646112022116030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال366.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيبنين كاظم صالح يونس30647262022111012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال366.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيهبه نزار عبد الزهره عبد30648122022087064

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال365.0ثانوية الوطن للبناتادبيزينب رشيد عباس حسن30649192022257020

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال365.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيحنان صفاء شاكر محمود30650112022067015

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال365.0ثانوية اوراس للبناتادبيزهراء حسين عبد الرحيم عباس30651212022130011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال365.0ثانوية التاخي للبناتادبيزينب قيس كاظم مطر30652142022081022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال365.0ثانوية ام الكتاب للبناتادبيانتظار فالح كيتب سلمان30653262022140002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال365.0ثانوية زبيدة للبناتادبيشمس ثائر مرهون ساجت30654112022108059

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال365.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبينور التقى محمد حسن شخير30655132022093113

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال365.0اعدادية التسامح للبناتادبيدانيه عمار حبيب ميخا30656142022076034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال365.0ثانوية المسك للبناتادبيشيماء كريم راشد شبوط30657142022119032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال365.0الخارجياتادبيرسل سعد حسين كاظم30658122022401048

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال365.0ثانوية التاخي للبناتادبيسجى ثامر عبد اللطيف ابراهيم30659142022081027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال365.0ثانوية الوفاق للبناتادبيشيماء يوسف عبد حسن30660122022103036
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال365.0ثانوية العدنانية للبناتادبيوجدان محمد حسن علي30661212022094053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال365.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيرسل سحر صدام محمد30662112022111012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال365.0ثانوية الحوراء للبناتادبينبأ ثابت علي حمد30663102022083010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال365.0ثانوية دجلة للبناتادبيتبارك سلمان حميد ظاهر30664102022095021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال365.0اعدادية البتول للبناتادبيايه قاسم حسن كرحوت30665112022072022

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال364.0ثانوية المسك للبناتادبيكوثر جبار حسين عويد30666142022119043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال364.0اعدادية الفرح للبناتادبيمريم محمد حسين عجم30667142022125029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال364.0اعدادية بغداد للبناتادبياسماء عبد الحسين زايد خليف30668132022070008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال364.0اعدادية االخالص للبناتادبيتبارك عباس حسن كاظم30669112022112036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال364.0اعدادية النهار للبناتادبيمالك عباس عبود علوان30670112022127057

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال364.0ثانوية الهدى المسائية للبناتادبيوالء مؤيد قاسم احمد30671102022224030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال364.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيتبارك عبد الكاظم غالي عباس30672112022095030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال364.0اعدادية الناصرة للبناتادبيمروه ناهض محمد علي30673142022133075

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال364.0اعدادية الموفقية للبناتادبيهاجر فرحان والي يعكوب30674262022093072

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال364.0اعدادية تماضر للبناتادبيندم عبد علوان جسام30675212022091063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال364.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبيمريم رياض جمعه سيد30676122022230027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال434.0اعدادية النصر للبناتاحيائيرحاب زكي جبار داغر30677122042112068

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال412.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيورود خالد مخلف حمد30678102042118146

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال411.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيغدير كريم محيسن كاظم30679222042132053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال406.0اعدادية طوز للبناتاحيائيزينب محمد نوري قاسم موسى30680182042181030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال405.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيأميرة جواد كاظم طنش30681142042134003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال405.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيزهراء علي حميد عبد30682152042041084

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال404.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيبنين ماجد غياض عبود30683112042105023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال404.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيمريم محمد حروش جاسم30684182042236114

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال404.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيفرقان محمد رحيم محمد30685122042106084

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال403.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيطيبه رائد غالب مرزه30686112042080094

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال403.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيغفران ياسر عبد كاظم30687122042230113

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال403.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيمريم حامد داود يحيى زكي30688102042136023

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال403.0ثانوية دجلة للبناتاحيائينور احمد عباس معارج30689102042095081

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال403.0ثانوية النضال للبناتاحيائيتقوى مؤيد مصطفى محمد30690102042102012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال403.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيايناس مهدي طه عبود30691122042020014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال403.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيليلى هادي نعيس حاشي30692142042073128

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال403.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيايه ابراهيم حمودي ابراهيم30693102042084004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال402.0اعدادية االمال للبناتاحيائيرسل سالل خالد نجم30694112042070045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال402.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينور سعد محسن عويد30695272042056440

صفحة ٨٧٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال401.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيطيبه دويش شنوف مطلك30696132042118179

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال401.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيايه سعد عبيد علوان30697232042098027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال401.0اعدادية البيان للبناتاحيائيمريم حزام محمد شاكر كاظم30698102042096065

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال400.0اعدادية يافا للبناتاحيائيعال مجيب احمد مكي30699242042117194

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال400.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمريم نبيل عدنان مايخان30700152042054253

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال400.0اعدادية الفداء للبناتاحيائياستبرق عبد الكاظم صباح فرج30701142042100008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال399.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرقيه عمار خليل ابراهيم30702112042074030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال398.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيعائشه فاروق حسين عبد هللا30703232042094045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال398.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيعذراء سالم عبد علي30704142042225202

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال397.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيايه غسان عدنان حسن30705132042130004

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال397.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيأمل مجيد حميد مزهر30706142042066002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال397.0اعدادية الشعب للبناتاحيائياساور حسين صالح مهدي30707132042098007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال397.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيآية احمد عبد الحميد عبد اللطيف30708112042068001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال397.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيرقيه شاكر محمود كاظم30709122042106045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال376.0اعدادية هند للبناتتطبيقيغصون عالء عبد الحسين جنكير30710112052079013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال374.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقينرجس حكيم جاسم محمد30711152052047044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال374.0اعدادية االمال للبناتتطبيقيدعاء صدام حسين عبد هللا30712112052070014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال372.0ثانوية البخاري للبناتتطبيقيهديل سعد نومان عبود30713122052108017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال372.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيهدى احمد قاسم محمد30714102052119037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال370.0ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيرؤى عالء محمد علوان30715122052117011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال369.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقينوره زهير نجم عبد30716112052073072

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0ثانوية اسماء للبناتتطبيقيمينا محمد محسن ضاحي30717112052100019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيياسمين عظيم حمود عيسى30718242052220248

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيجيهان غالب جبار عناد30719112052084006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال367.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيبراء عالء حسين علي30720232052271044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى506.0الخارجيونادبيعلي عبد الرزاق كنبر حمدان30721222021400117

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى484.0اعدادية الحمزة للبنينادبيحسين حسن بطاح بريج30722242021010010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى483.0اعدادية الرباب للبناتادبيدنيتي علي حميد عليوي30723122022125038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى470.0اعدادية الحمزة للبنينادبيعلي حسن بطاح بريج30724242021010026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى467.0ثانوية علي الغربي للبنينادبيسجاد عيدان عبد الحسين سيد30725282021013012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى467.0اعدادية حماة للبناتادبيرسل طه كريم ابراهيم30726112022084057

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى464.0ثانوية الرضوان للبنينادبيحاتم كريم كاظم عبد30727292021023006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى461.0اعدادية زينب للبناتادبيرغد علي ابراهيم خضر30728142022110056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى459.0اعدادية حماة للبناتادبيحنين احمد طه حمود30729112022084040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى457.0اعدادية المثنى للبنينادبيحسن طالب علي حسين30730102021022031
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى457.0ثانوية العراق للبنينادبيسجاد حميد وسمي سالم30731142021040014

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى457.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي عيدان شايع تويه30732292021009096

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى453.0اعدادية السيوطي للبنينادبيعلي سلمان هادي عبد30733112021054030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى452.0ثانوية التاجي للبنينادبيسرمد بسام فاضل محمد30734122021010010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى451.0ثانوية شمس العراق المختلطةادبيمحمد فاضل علي خليف30735102021152013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى450.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيصهيب عامر عبد محمد30736112021156039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى448.0ثانوية الخضراء للبناتادبيرنين قيس محمود ابراهيم30737102022089019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى448.0اعدادية الكسائي للبنينادبيسجاد محمد دعدوش جباره30738262021037016

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى443.0ثانوية الجامعة للبناتادبيامنه ثامر خليل عبد30739102022091003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى442.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيعلي عدنان كريم ابراهيم30740112021166021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى441.0ثانوية علي الغربي للبنينادبيسجاد جميل عبد الكريم جبر30741282021013011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى441.0اعدادية القدس للبنينادبيعمر عادل جاسم محمود30742102021014044

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى436.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيسرى احمد عبد الستار احمد30743132022074027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى435.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيرائد محسن حسن موزان30744142021201096

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى435.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيعلي قاسم عبود علي30745232021255063

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى435.0اعدادية حامل اللواء المختلطةادبييوسف ابراهيم كاظم هاشم30746262021155039

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى434.0ثانوية االعتدال للبناتادبياثار حيدر محمد محمود30747132022077001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى434.0اعدادية عدن للبناتادبيزينب رياض خضير عجيل30748132022106043

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى434.0اعدادية زينب للبناتادبيزينب محمد عبد الرضا كعيم30749142022110088

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى434.0اعدادية المشروع للبنينادبيعبد هللا عبد الكاظم جريذي ثلج30750232021010032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى433.0اعدادية طه للبنينادبيعلي محمد ابراهيم رشيد30751142021177113

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى433.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيشهد علي مجيد ساجت30752152022055057

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى432.0ثانوية الحكمة للبناتادبيزينه رياض ابراهيم ثيل30753102022107028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى431.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيحوراء خضير علوان سويلم30754232022128011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى431.0اعدادية البطولة للبناتادبيفاتن داود شدهان رشيد30755102022110089

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى430.0اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه محمد كاظم هالل30756142022110124

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى429.0اعدادية الرباب للبناتادبياسراء علي عوده حسين30757122022125010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى429.0ثانوية عرفات المختلطةادبيحيدر امير عبيد حسين30758232021161008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى428.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيهاله صالح عبد جاسم30759232022077029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى427.0اعدادية المستقبل للبناتادبينبأ محمد عادل عباس30760112022101059

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى427.0ثانوية الصمود للبناتادبيمروة علي جواد حمد30761142022101027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى426.0اعدادية حماة للبناتادبيزينه علي اسماعيل خليل30762112022084089

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى425.0اعدادية الفجر المختلطةادبيايسر عبيد طليع عبيد30763232021173007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى425.0اعدادية الشيماء للبناتادبياسراء مهدي عبد الحسين مهدي30764122022098002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى424.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيمحمد زيد جديع مخلف30765112021053103
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى424.0اعدادية البطحاء للبنينادبيحميد احمد ابراهيم غانم30766222021006019

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى424.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبينور الزهراء اديب مالك حافظ30767152022053067

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى424.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيهدى محمود ابراهيم حمادي30768122022096056

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى424.0اعدادية المسرة للبناتادبيزهراء صباح حسن ثاني30769152022041029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى423.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيابراهيم احمد ابراهيم اسماعيل30770102021004001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى423.0ثانوية الرضوان للبنينادبيمصطفى حسين محمد مشاي30771292021023028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى423.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبياسالم عباس محمود علوش30772102021155006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى422.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيموسى جعفر جلوب عريان30773152021007270

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى421.0ثانوية عرفات المختلطةادبيمحمد مهدي كاظم سعود30774232021161018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى421.0اعدادية المحاويل للبنينادبيحسين علي خير هللا نهاب30775232021008026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى421.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسجاد جاسم محمد عرب30776142021024125

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى421.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيحمزه خزعل شكاكي ضاحي30777222021307025

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى421.0ثانوية الحسن البصري للبنينادبيعلي مهدي صالح عبد هللا30778122021027009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى420.0ثانوية الفهود المسائية للبنينادبيحيدر زغير بجاي جاسم30779222021308007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى420.0اعدادية النجاح للبنينادبييوسف صالح حسن عكلة30780142021027142

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى420.0ثانوية الربيع للبناتادبيرحاب فارس احمد جاسم30781122022081009

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى420.0اعدادية المشروع للبنينادبيمحمد صباح حسون جوير30782232021010047

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى419.0اعداديه االنوار للبناتادبياية سامي عزيز كاظم30783112022085006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى419.0ثانوية اليرموك للبنينادبيعلي ناجح شاهود حاجم30784242021023010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى418.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبينبا مصطفى سعيد رشيد30785112022215068

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى418.0ثانوية عرفات المختلطةادبيحسين جمال فاضل سرهيد30786232021161005

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى418.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيسجى علي عبد المجيد غزال30787112022095062

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى418.0اعدادية بلقيس للبناتادبيسالي حسين عويد سلمان30788142022140030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى418.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيعبد العزيز جاسم عواد محسن30789102021155012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى417.0ثانوية ام البنين للبناتادبيتبارك يوسف محمد عبد30790132022080017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى417.0ثانوية الرحاب للبناتادبيسبا عاصم محمد كاظم30791112022148008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى417.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيعلي قاسم عبد الستار عباس30792122021044058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى417.0ثانوية عرفات المختلطةادبيحسين علي حسين مرداس30793232021161007

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى417.0ثانوية هوازن للبناتادبيتبارك علي هالل سهيل30794122022137002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى417.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيسجاد محسن علي حمد30795102021024027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى417.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيكرار زيدان دعثور كصاد30796142021205119

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى417.0ثانوية االعتدال للبناتادبيشهد صالح هادي جوامير30797132022077036

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى416.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبيحسين علي عبد هللا سراي30798102021035008

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى416.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعلي خلف جبار بنيان30799142021029051

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى416.0ثانوية طيبه للبناتادبيساره عبد القادر محمد محمود30800122022082009
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى415.0اعدادية االزدهار للبناتادبيقبس مهند كاطع موسى30801122022090067

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى415.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيأيه مثنى صباح محمد30802112022068010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى415.0اعدادية النهار للبناتادبيزهراء حسن علي شمه30803112022127029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى414.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيانس طه عبد الغفور داود30804122021017012

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى414.0اعدادية االصيل للبناتادبيايات مثنى ستار هادي30805112022064001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى414.0ثانوية الياسمين المختلطةادبياحمد ثامر حماد علي30806122021172001

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى414.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيفرقان محمد عزيز ظالل30807142022099070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى414.0اعدادية اليقظة للبنينادبيسجاد علي ناصر جبر30808142021028079

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى413.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمرتضى بشير حسين هليل30809152021008167

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى413.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسين صبيح بدر جبر30810152021008040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى536.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيكوثر احمد عبد الرضا راشد30811232042093150

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى487.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيمريم محمد كريم عيدي30812152042056095

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى451.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيبنين اسماعيل عبيد كاظم30813232042126018

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى446.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمحمد عدنان حلو حميدي30814222041066032

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى444.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيفرح رزاق عباس سعيد30815102042223107

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى443.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزهراء موسى عنيد عريبي30816152042051087

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى441.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيعال ابراهيم ثاني رشك30817152042044141

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى440.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيزهراء حسين عويد سلمان30818142042074060

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى439.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائياحمد مهدي عزيز عبد30819142041008013

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى439.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيرقية عبد الرزاق سرحان درويش30820152042055037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى438.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمنار قاسم هاشم جميل30821132042073093

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى513.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيمحمد غانم عيسى جالب30822232051257131

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى399.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيسيف حيدر جاسم بنوان30823112051008026

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى398.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةتطبيقيمهيمن صباح عبد الكاظم عراك30824232051168021

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى398.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيطارق ماهر عبد الحمزه عبد المنعم30825112051058084

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية437.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيمياده حياوي حمد علي30826112022092002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية431.0اعدادية الوثبة للبناتادبياطياف احمد جابر خضير30827192022194001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية430.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبياشواق عبد الكريم حمودي راهي30828112022077004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية422.0اعدادية الفاروق للبنينادبيمرتضى فوزي ماضي طالل30829132021014081

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية421.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيحوراء ثاير ياس خضير30830102022084006

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية417.0ثانوية الخضراء للبناتادبيمروه ياس محي فهمي30831102022089033

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية416.0اعدادية البسالة للبناتادبيزهراء محمد جاسم عرين30832132022092035

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية407.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمحمد هاشم ماضي حافظ30833152021011053

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية405.0اعدادية التسامح للبناتادبيزهراء قاسم نصيف جاسم30834142022076064

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية402.0اعدادية بلقيس للبناتادبينور رائد رافد شاكر30835132022071081
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية399.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمهدي درع جواد كاظم30836132021034147

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية398.0ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيايات علي محمد جاسم30837132022282003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية396.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيامجد ابراهيم اسماعيل ابراهيم30838122021206004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية396.0ثانوية االقتدار للبناتادبيشمس رحيم شعنون مطلك30839212022119017

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية394.0ثانوية ام البنين للبناتادبيبنين عبد االمير حبيب عباس30840132022080012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية394.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةادبيعبد هللا عباس حسين عزيز30841132021242006

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية393.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيرسل عماد خليل علوان30842112022067018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية393.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيموسى طه خليفة محمد30843112021017085

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية392.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي احمد عبد علي غيالن30844132021012064

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية392.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيسجاد عبد الحليم دايح علي30845182021127023

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية392.0اعدادية الشماسية للبنينادبيعبد هللا عدنان ابراهيم حسون30846132021023031

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية392.0ثانوية الشمائل للبناتادبياحالم منذر حكمت داود30847142022109001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية391.0اعدادية الرافدين للبنينادبيصالح سامي حسين محمد30848152021001065

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية390.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبياحمد صباح عبد هللا عطيه30849122021202010

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية390.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبينور خالد فوزي عبد هللا30850102022220048

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية390.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيأالء خالد فيصل نوري30851112022114002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية390.0اعدادية الماثر للبناتادبيفاطمه محمد راضي عوده30852152022051114

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية390.0اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء حسين هويش حسن30853122022098030

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية389.0ثانوية بغداد األهلية للبنينادبيابراهيم باسم خزعل ناصر30854112021030001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية389.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيعبد هللا فريق حسين روضان30855112021059045

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية389.0اعدادية ابن الرومية للبنينادبيجاسم ياسين شهاب احمد30856212021037010

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية389.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبياحمد محمود محسن داود30857132021034015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية389.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيحسين وهاب حسن كشيش30858132021002031

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية388.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيوردة واثق جميل عبد الرزاق30859122022100043

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية388.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمعن صباح عبد علي محمد30860142021015112

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية388.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيعلي حسن مهدي صريم30861112021200076

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية388.0ثانوية عدن للبناتادبيهبه وليد ابراهيم جياد30862112022094098

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية387.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيفرح رحمن ابراهيم محمد30863132022074039

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية387.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبياركان جاسم مجيد محمد30864152021006007

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية386.0إعدادية صنعاء للبنينادبيمنتظر مهدي صدام جياد30865142021025065

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية386.0اعدادية االخالص للبناتادبيتبارك حيدر عبد الشريف حسين30866112022112029

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية386.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيرسل احمد خالد علي30867112022063012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية386.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء محمد زامل كاظم30868152022047055

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية386.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيازهر تركي محمد مبارك30869142021026014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية386.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحامد محمود فرحان مناحي30870142021030017
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية386.0اعدادية السيف العربي للبناتادبينورس سعيد سكران علي30871132022111107

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية385.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمقتدى رحيم محمد عبده30872142021012079

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية385.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيجعفر حسين صبار عبيد30873142021038024

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية385.0اعدادية البسالة للبناتادبيضحى رزاق محان جساس30874132022092049

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية385.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين جواد هاشم طعمة30875152021009034

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية385.0ثانوية الشجيرية للبناتادبيآية سامي محمد عبد هللا30876262022125002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية385.0ثانوية الرشيد للبناتادبينبأ حميد رضا علي30877132022096032

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية384.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمرتضى سليم محمد حمد30878262021015095

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية384.0اعدادية بلد للبنينادبيحسين كمال محمود طالب30879182021006013

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية384.0ثانوية بابل للبناتادبيامنه علي عبدالرضا كاظم30880122022095001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية384.0اعدادية الفرح للبناتادبيحوراء حيدر شاكر عبد الحسين30881142022125008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية384.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمحمد عادل سكر عودة30882122021047144

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية384.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيدعاء احمد حسن مجمان30883102022220010

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية383.0اعدادية االخالص للبناتادبيديمة عامر عبد السادة صباح30884112022112048

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية383.0ثانوية االبتهال للبناتادبيزينب يحيى كاظم جاسم30885142022069033

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية383.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمصطفى عبد الرسول جاسم بدن30886142021201261

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية383.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسن حازم باني حسين30887152021007044

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية383.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيذو الفقار علي كاظم ناصر30888142021019055

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية383.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعبد الرحمن ابراهيم معيش علي30889142021024163

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية382.0الخارجياتادبيدعاء حسين علي ناصر30890112022401052

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية382.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمصطفى خير هللا نعيم غضيب30891122021044089

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية382.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبيحيدر محمود حاتم حميد30892132021257046

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية382.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي صادق هاشم هالل30893122021009182

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية382.0ثانوية ام البنين للبناتادبينبأ كاظم دواش زاير30894132022080081

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية382.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيطيبه صادق مهدي كاظم30895142022193027

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية382.0ثانوية باب العلم للبناتادبيفاطمه عادل يوسف حسين30896122022123021

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية382.0اعدادية الناصرة للبناتادبيحنين ضياء منديل عوفي30897142022133019

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية382.0اعدادية عدن للبناتادبيفاطمه ناظم علوان معله30898132022106066

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية382.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيميس غني عبد الحسين كريم30899112022128031

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية381.0اعدادية المثابرون للبنينادبيعيسى ظافر غالب كاظم30900222021376072

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية381.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيتقى رائد صباح داود30901142022193010

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية381.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيجعفر صباح جاسم موزان30902262021015010

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية381.0ثانوية الريحاني االهلية للبنينادبيمحمد المهدي رياض عبد الستار جميل30903142021165009

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية381.0ثانوية الزهراء للبناتادبيفاطمة كاظم محمد مهدي30904132022097028

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية380.0ثانوية الرائد للبنينادبيحذيفه هيثم قدوري جاسم30905102021001006
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية380.0اعدادية  الميقات للبناتادبيروزة صباح خضير حسن30906162022194034

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية380.0اعدادية الشعب للبناتادبينور رضوان حنون عبود30907132022098164

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية380.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيهبه هللا خالد عبد الكريم رشيد30908112022114040

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية380.0اعدادية التسامح للبناتادبيداليا فريد سلومي داود30909142022076033

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية380.0ثانوية الثائر للبنينادبيقعقاع الزم مطلك عباس30910122021011029

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية380.0اعدادية القدس للبنينادبيمحمد عدي حسن عبد الوهاب30911102021014053

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية380.0اعدادية االنفال للبناتادبيامينه جمال فايز سعيد30912102022101010

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية380.0اعدادية الخمائل للبناتادبينور الهدى كاظم عبد الحسن كاظم30913122022127116

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية380.0اعدادية الماثر للبناتادبيفاطمه محمد هادي محسن30914152022051115

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية380.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيحيدر ياسين علي سلمان30915142021201093

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية380.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبياحمد محمد شمخي جبر30916112021180017

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية380.0اعدادية بلقيس للبناتادبينبأ علي كيطان جنيو30917142022140055

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية380.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمهدي فاضل عبد النبي حسن30918152021009174

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية380.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيلينا هيثم عبد الزهره حبيب30919122022102084

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية380.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيمختار شاكر محمود احمد30920102021205125

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية380.0ثانوية المسك للبناتادبيمريم حنين لطيف كاظم30921142022119049

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية380.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيعبد هللا احسان عبد القادر باش اغه30922132021252070

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية380.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي حسن حميد علي30923152021009100

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية380.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمنتظر حميد عاشور عبدي30924152021009168

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية380.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبياحمد ضياء الدين عبد الحسين سكيب30925142021024014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية380.0اعدادية الثبات للبنينادبيمحمد حامد كريم جفات30926272021024062

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية380.0ثانوية الجامعة للبناتادبياميمه جميل اسماعيل ابراهيم30927102022091004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية379.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد سعيد احمد محمد30928132021030034

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية379.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمحمد احمد صبحي عباس30929102021015070

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية379.0ثانوية التاجي للبنينادبيعلي محمود علي فياض30930122021010019

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية379.0الخارجيونادبيمنتظر عصام امين رحيم30931152021400175

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية379.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبييقين محمد حاتم جاسم30932152022054105

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية379.0اعدادية ام القرى للبناتادبينور محمد عطا هللا ضرار30933142022079147

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية379.0اعدادية االمام علي للبنينادبيحيدر سامر قاسم جبار30934122021005019

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية379.0اعدادية االمام علي للبنينادبييونس مازن حسن غانم30935122021005066

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية379.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيفاطمة كاظم حالوب كزكوز30936152022053057

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية379.0ثانوية الفوز للبناتادبيظفر ثامر عبيس علي30937132022099026

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية379.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمحمد كمال مصطفى محمد30938132021011095

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية379.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيحسين حامد سمين ابراهيم30939142021009015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية379.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى حسن عبد احمد30940102021027067
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية379.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيجعفر علي سرهيد بريدي30941152021003010

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية379.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيعبد هللا ياسر عماد حميد30942142021005036

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية379.0الخارجيونادبيحسن احمد درويش زغير30943112021400031

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية379.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبياحمد فرات كيطان كاظم30944102021015005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية379.0اعدادية مندلي للبنينادبيحسين كريم سليمان هللا حسين30945212021034014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية379.0اعدادية الغزالية للبنينادبيامير عالء مجيد فاهم30946102021008008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية379.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبينورا عبد الستار مبارك كريم30947122022230037

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية379.0ثانوية الفيحاء للبناتادبينبأ علي حسن شنين30948132022084031

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية379.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي ناصح درويش موسى30949152021001092

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية379.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيعز الدين خالد ذياب سرحان30950112021059048

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية379.0اعدادية المحاويل للبنينادبيابراهيم ناطق خضير عباس30951232021008001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية379.0اعدادية شط العرب للبنينادبيكاظم سعد عبد حافظ30952132021045074

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية378.0ثانوية الخنساء للبناتادبيعهد محمد عبد الكريم محمد30953142022107028

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية378.0ثانوية الخلود للبناتادبييثرب احمد فاضل زينل30954122022093044

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية378.0ثانوية الخليج العربي للبناتادبيمريم باسم بشار صفوك30955142022135027

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية378.0ثانوية الشفق للبناتادبيفاطمه عبد االمير حسن خيطان30956112022117048

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية378.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعباس ثابت سرحان نجم30957242021030024

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية378.0اعدادية الصفا للبنينادبيعبد هللا احسان عبد الوهاب حسون30958132021029034

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية378.0اعدادية االنتصار للبناتادبياستبرق علي هادي نوري30959132022091006

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية378.0ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيمحمد علي سهيل محمد30960122021176043

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية378.0ثانوية الفضائل للبناتادبيحوراء علي عبد الحسن جلوب30961142022083013

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية378.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينادبيعلي احمد محجوب حمد30962122021205016

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية378.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيسلوان حمد ناصر عبطان30963112021033027

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية378.0اعدادية السويس للبنينادبيامير عبد القادر نجم عبد علي30964132021006012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية378.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمحمد حسن ناصر منخي30965142021201217

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية377.0اعدادية المستقبل للبناتادبيميالد تحسين علي خلف30966112022101057

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية377.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيطالب فاضل عباس فاضل30967132021008075

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية377.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعبد الحسين زيد عبد الهادي حسين30968112021181051

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية377.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيعبد هللا نجم عبد مهودر30969132021252072

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية377.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيمحمد نجم عبد خدام30970152021072201

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية377.0اعدادية النهروان للبنينادبيباقر صالح حسن عطيه30971152021020009

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية377.0اعدادية الفكر للبناتادبيرانيا محمد عبد الرضا ثجيل30972152022056025

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية377.0ثانوية الرائد للبنينادبيمسلم عباس نيروز غانم30973102021001035

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية377.0ثانوية باب العلم للبناتادبيحوراء حيدر نوري خضير30974122022123011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية377.0ثانوية الغسانية للبنينادبيعثمان حازم علي حماد30975262021156042
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية377.0اعدادية المستقبل للبناتادبيبركات عماد احمد جواد30976112022101014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية377.0ثانوية الرشيد للبناتادبيايه خضر شاكر جهاد30977132022096003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية377.0اعدادية البتول للبناتادبياسراء شهاب احمد ناصر30978112022072007

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية377.0اعدادية الغزالية للبنينادبيحسين علي جمعه ذنون30979102021008029

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية377.0ثانوية دجلة للبناتادبيتبارك هادي علوان احمد30980102022095023

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية377.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيعلي حسين جباري خريب30981142021009036

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية377.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيمنتظر عبد الستار علوان عبد30982142021210097

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية377.0اعدادية بغداد للبناتادبيساره قصي سالم رديف30983132022070045

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية377.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيفاطمه عبد القادر محمد حسين30984112022104058

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية377.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمسلم حسن عبد نايف30985142021029070

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية376.0ثانوية الندى للبناتادبيدانيه محمد جواد عدوان30986142022302018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية376.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمصطفى حسين شيخان كريص30987132021011105

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية376.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمنتظر سالم لطيف مهدي30988122021048120

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية376.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيامير صالح عبد المهدي حسن30989122021003009

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية376.0ثانوية الصمود للبناتادبيمرام عالء صالح فياض30990142022101026

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية376.0ثانوية الرافدين للبناتادبيمريم سعد عبد الرزاق لفته30991132022095035

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية376.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيرافع انور نايف سلمان30992112021059027

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية376.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيشهد صالح مهدي مطر30993112022067035

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية376.0الخارجيونادبيعلي كريم جاسم محمد30994142021400160

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية376.0اعدادية اجنادين للبناتادبيرانيه غسان صبار حسن30995102022120018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية376.0اعدادية السويس للبنينادبيحسن عمر هادي صالح30996132021006021

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية376.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيرضا محمد حسين مساعد30997132021025022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية376.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعباس ناظم باقر حسن30998152021011038

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية376.0ثانوية نور العلم للبناتادبيزهراء علي سجح حسين30999112022118016

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية376.0ثانوية البطوله للبنينادبيمهدي جواد كاظم حسن31000212021067032

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية376.0اعدادية البلديات للبنينادبيضرغام محسن عبد الرضا منخي31001142021037106

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية376.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبياحمد علي حسن عبد هللا31002132021012006

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية376.0الخارجياتادبيتهاني صالح مهدي حمود31003212022401019

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية376.0ثانوية الجوادين للبنين - للوقف الشيعيادبيمهدي عالء عبد حسون31004122021033018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية376.0اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد هللا عماد فاضل نوري31005132021001067

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية375.0اعدادية المصطفى للبنينادبيصادق حسن عليوي قصاد31006262021019039

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية375.0اعدادية القدس للبنينادبييوسف محمد زكي فؤاد31007102021014068

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية375.0ثانوية القدوة المسائية للبنينادبيمصطفى خضر محمود فتاح31008192021365090

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية375.0ثانوية الندى للبناتادبينوران كريم حسن زعين31009142022302073

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية375.0اعدادية النجاح للبنينادبياحمد امين عبد مختار31010142021027003
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية375.0اعدادية حديثة للبناتادبيسميه سامر عبد المجيد عبد الجبار31011192022199019

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية375.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيمحمد جواد كاظم مدلول31012132021253035

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية518.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيرؤى رزاق خلف عبد31013122042098039

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية511.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيبتول سامي جبار كاظم31014132042070042

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية489.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيطيبة رياض فاضل عطية31015112042064055

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية457.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائياحمد حسام سلمان محمد31016112041150002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية449.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيرنا عصام عبد الرحيم هاشم31017142042225116

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية447.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائيزينب كامل عريمش رهيف31018222042149030

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية437.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيفاطمه احمد سامي حسن31019112042105102

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية433.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيبتول ساجد دبس ناصر31020142042093012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية429.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائييوسف رائد عبد الكريم صاحي31021272041007148

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية429.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد زهير محمود عوده31022232041020328

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية428.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيابراهيم حسين جميل خضر31023122041025001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية425.0ثانوية الوثبة للبناتاحيائيزهراء علي ناصر عباس31024102042105017

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية424.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيحنين ياسر علي محمود31025112042102015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية423.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزهراء قحطان عدنان علوان31026102042119039

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية423.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء علي كعيد محمد31027132042107059

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية421.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيحوراء باسم محمد احمد31028112042103023

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية417.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيطه منذر عبد حسون31029142041023031

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية417.0ثانوية المناهل االهلية للبنيناحيائيكرار علي صبري حميد31030142041179023

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية415.0ثانوية الطف المسائية للبنيناحيائيكرار محمد ثجيل مرهج31031132041257050

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية414.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيعلي حسين جميل خضر31032122041025054

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية410.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمريم عمر شوكت كاظم31033132042073085

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية410.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي صدام حسين طاهر31034292041003166

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية408.0ثانوية سرى االهلية للبناتاحيائيهدى فيصل رحيم سعود31035212042163018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية408.0اعدادية سيناء للبنيناحيائيكاظم علي كاظم زيدان31036132041019011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية407.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرند عمار عباس عفتان31037112042073039

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية407.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيفريده احمد مهدي احمد31038142042095069

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية406.0اعدادية قباء للبنيناحيائيابوذر محمد صبار محيسن31039152041010001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية406.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيساره علي خلف خيون31040152042047074

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية406.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيرسل حسين سلطان عبد هللا31041112042078008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية405.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيشيماء عبد هللا خضر عبود31042142042079061

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية404.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيسارة وليد خالد خالد31043112042112057

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية404.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيأيه عمار علي حسن31044212042098011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية404.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب طعمه عبد الرحيم علي31045152042048104
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية403.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيشروق عدنان علي كاظم31046142042137024

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية403.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي فراس اكبر محمد31047142041016076

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية403.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيكرار صالح غربي صالح31048122041006030

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية403.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيزينب صادق محمود حسين31049102042118053

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية403.0اعدادية حماة للبناتاحيائينبأ عباس فاضل هادي31050112042084181

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية402.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيعلي كامل جبر حالوب31051262041059070

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية402.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا عامر صباح موجد31052102041026146

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية401.0ثانوية االندلس المسائية للبنيناحيائيعبد الوهاب خليل رحيم نجم31053132041256029

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية401.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء هادي علي عباس31054122042107117

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية401.0ثانوية حطين للبناتاحيائيمريم نعمان حسن رحمان31055142042068049

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية401.0اعدادية النهرين للبنيناحيائييحيى احمد عبد الرزاق خطاب31056112041020109

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية401.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيبسمه وحيد ياسين جسام31057102042116008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية400.0ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائيمصطفى خالد دحام راضي31058142041043015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية400.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيتبارك رفعت علي حميد31059182042275015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية400.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسين علي صكبان حسن31060222041035074

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية400.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهاجر احمد عبد الفتاح خماس31061142042103061

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية400.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيندى عبد الكريم كاظم عبد هللا31062272042161084

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية399.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائيوسن ستار حسين علي31063212042120052

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية399.0ثانوية حطين للبناتاحيائيدعاء حسين كاظم علي31064142042068025

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية399.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيسجاد سعيد عبد السيد شرهان31065112041058060

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية399.0ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائييوسف صباح يوسف مناتي31066132041041018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية398.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيدانيه صارم كاظم محمد31067152042080082

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية398.0ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن ياسين حرز31068132041041014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية398.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي فراس حسن عبد المجيد31069122041005043

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية397.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيتبارك علي عون حسن31070262042250059

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية397.0الخارجياتاحيائيعبير زياد منير رشدي31071112042401117

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية397.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيرسل غالب عباس صابر31072152042047050

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية397.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيغدير حيدر حمزة عبيد31073142042083030

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية397.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيعبد القادر احمد ابراهيم مخلف31074322041060038

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية396.0اعدادية التسامح للبناتاحيائينور الهدى منعم ظافر كاطع31075142042076144

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية396.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيعلي حسن مايس فهد31076142041008060

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية396.0ثانوية العدل االهلية للبنيناحيائيامير رباح عاشور كاظم31077122041046001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية396.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائينور موسى ابراهيم حسن31078112042149066

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية396.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد غناوي علوان31079132041054022

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية396.0اعدادية القدس للبنيناحيائيهمام عالء دهام حمد31080102041014078
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية396.0ثانوية منار العلم االهلية للبناتاحيائيساره محمد مطر ابراهيم31081122042129008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية396.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائيزهراء محمد علي سلمان31082142042071034

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية396.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيايه ابراهيم طاهر عمران31083112042081005

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية395.0اعدادية الصفا للبنيناحيائيابراهيم أمرئ القيس جاسم محمد31084132041029002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية395.0الخارجيوناحيائيمصطفى حسن سعيد عداي31085122041400070

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية395.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيهاله عقيل جبار سلطان31086112042104073

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية395.0ثانوية البالد للبنيناحيائيمنتظر جابر طاهر سعيد31087122041008013

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية395.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيشيماء حسن جدوع محمد31088212042145105

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية394.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائيتيجان جبار كطان محيسن31089142042071015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية394.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا معتز عناد غزوان31090102041026154

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية394.0اعدادية النصر للبناتاحيائينرجس كاظم عباس رسن31091122042112242

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية394.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيرقيه حمزه ميري عبد31092272042061026

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية394.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيمحمد الباقر كريم علي رزوقي31093132041023057

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية394.0اعدادية النهرين للبنيناحيائياحمد طالب عبد شفي31094112041020003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية394.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيحسين عالء محمد باقر جواد31095152041015030

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية394.0ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيدانيه سمير ذياب منير31096112042124008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية394.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيفاطمه سعدي عطيه كريم31097142042143031

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية393.0ثانوية التاخي للبناتاحيائيهيا يوسف عبد علي سلمان31098142042081036

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية393.0الخارجياتاحيائيمريم ماجد عزيز جبار31099122042401089

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية393.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيزينا حيدر كاظم معتوق31100232042086091

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية393.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيزينب سمير حسن حافظ31101132042281079

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية393.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيهاله فياض حمد سليمان31102132042110028

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية393.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيطيبه معن عبود محمد31103142042107052

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية393.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب رعد سوادي عالوي31104122042100029

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية393.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيعباس علي يبار حسين31105262041202058

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية393.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيسجاد علي حسين عبيد31106112041200033

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية393.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمة ليث ابراهيم رضا31107132042094040

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية393.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيشهد احسان كامل نعمه31108252042084471

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية393.0ثانوية الرباط للبناتاحيائينوره عدنان حميد مهاوش31109112042121070

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية392.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيعامر صباح خليل ابراهيم31110212041064013

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية392.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيمصطفى قيس محمد منشد31111212041055079

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية392.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعمر محمد احمد سلمان31112212041065083

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية392.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيايالف اسعد جربوع علوان31113112042103010

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية392.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزهراء عصام سعيد حميد31114142042134079

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية392.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيامير عدي محمد نوري31115232041282009
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية392.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعياحيائيحيدر مشرق عزيز طنيش31116242041031014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية402.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتتطبيقيزهراء بشار بدر كاظم31117112052066011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية399.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيسجاد مظفر كاظم احمد31118122051030061

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية395.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيسيف صباح عبد الجليل جاسم31119142051048039

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية389.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين علي سردال جبار31120142051016031

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية389.0اعدادية المحبة للبنينتطبيقيسجاد احمد حاتم سهيل31121112051003018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية388.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيرفل خالد عواد نجم31122192052191014

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية388.0اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقيأحمد طه محمد هراط31123102051035002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية388.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمحمد قاسم احمد غالم31124132051055050

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية387.0ثانوية الفوز للبناتتطبيقينورس جاسب جبر حافظ31125132052099033

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية387.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيثناء سعد طالب كاظم31126242052220057

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية386.0اعدادية الرشد للبناتتطبيقيحوراء محمد طاهر حسين31127132052109006

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية386.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزهراء عطيه خزاز سلمان31128112052109026

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية385.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحسن طالب شنشول نهير31129152051005019

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية385.0الخارجيونتطبيقيوسام ياسين طالب عيسى31130112051400078

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية384.0ثانوية زيونة المسائية للبنينتطبيقيحسن علي سوادي عامر31131142051209017

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية384.0ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيعلي راهي سهم خليف31132162051409008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية384.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعبد هللا صائب طراد عبد الكاظم31133232051004018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية384.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيرفل فراس صالح كردي31134112052103017

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية383.0ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنينتطبيقيسيف احمد عدنان محمد31135142051171008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية383.0ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيمحمد مرتضى عزيز جودة31136212051026026

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية382.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتتطبيقينورس عبد الجبار خليل ابراهيم31137102052109029

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية382.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيحسين عالء حسين مهدي31138132051055018

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية382.0مدرسة بالد النهرين العراقية االهلية تركيا-انطالياتطبيقيصميم حسين قاسم جماغ31139132051222003

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية381.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعلي صالح الدين عبد الحسين عساف31140162051036074

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية380.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقياحمد عادل محمد عبد الرضا31141122051002001

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية380.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمحمد وليد مطر مذري31142192051020084

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية378.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينتطبيقيعلي احمد كريم كاظم31143132051025015

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية378.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد رياض علي احمد31144122051030127

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية378.0ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيشهد عبد الهادي عبد الحسين خليفه31145132052283025

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية378.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيميالد كريم نده حمزه31146112052110054

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية378.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقينور رائد رشيد اسماعيل31147112052112039

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية377.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيعمر غانم سالم ياس31148212051272095

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية376.0ثانوية عفك المسائية للبنينتطبيقيامير علي جميل رميض31149242051208008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية375.0ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقيعبد الكريم قاسم ثجيل عكاب31150132051257048
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية375.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيمحمد احمد بسيط علوان31151142051048061

جامعة البصرة/كلية الطب613.0ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيحوراء سرمد مانع حبش31152162042156013

جامعة البصرة/كلية الطب613.0ثانوية المتميزين للبنيناحيائيبيان قاسم حسن حمزه31153162041003007

جامعة البصرة/كلية الطب613.0ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيمجتبى محمد عبد الرضا عريبي31154162041392008

جامعة البصرة/كلية الطب612.9ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيمنار قاسم احمد عالوي31155162042156057

جامعة البصرة/كلية الطب612.8ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيزهراء كاظم زبون ناصر31156162042156022

جامعة البصرة/كلية الطب612.8ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيأديان عباس عادل حنتوش31157162042156003

جامعة البصرة/كلية الطب612.7ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد رضا عادل مكي عبد اللطيف31158162041075181

جامعة البصرة/كلية الطب612.7ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيزينب عالء علي نعمه31159162042156029

جامعة البصرة/كلية الطب612.7ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائياحمد حازم خلف فالح31160162041075005

جامعة البصرة/كلية الطب612.6ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيحيدر حسام عبد هللا جاسم31161162041075069

جامعة البصرة/كلية الطب612.4ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعبد هللا فالح حسن عبد الحسين31162162041075099

جامعة البصرة/كلية الطب612.3ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيحسين علي عادل علي31163162041075057

جامعة البصرة/كلية الطب612.0ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيزينب قيس علي حبيب31164162042156033

جامعة البصرة/كلية الطب611.2ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيكرار عبد المطلب مطرود فيصل31165162041075150

جامعة البصرة/كلية الطب610.9ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعبد هللا محمود شاكر عبد الكريم31166162041003014

جامعة البصرة/كلية الطب610.8ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيشهد حمزه مال هللا محمد31167162042156041

جامعة البصرة/كلية الطب610.4ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيأبهى شوقي بشير عبد الواحد31168162042156001

جامعة البصرة/كلية الطب610.4ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيصفا عبد الكريم حلو مناتي31169162042156043

جامعة البصرة/كلية الطب610.4ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور هيثم عبد االمام محمد31170162042165482

جامعة البصرة/كلية الطب610.0ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيحسين علي عبد علي نزر31171162041392001

جامعة البصرة/كلية الطب610.0ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيشهد محمد جواد خلف31172162042156042

جامعة البصرة/كلية الطب609.8ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائياية رعد عبد الرزاق عبود31173162042232003

جامعة البصرة/كلية الطب609.7ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب قاسم عبد الرضا ناهي31174162042184140

جامعة البصرة/كلية الطب609.6اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمحمد حسن عبد الكريم ادريس صالح31175162041105049

جامعة البصرة/كلية الطب609.6ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم رائد نصر هللا ناصر31176162042165406

جامعة البصرة/كلية الطب609.5ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيبنين عماد حسين مزعل31177222042159011

جامعة البصرة/كلية الطب609.4ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيمروه احمد عبد عجيل31178162042156052

جامعة البصرة/كلية الطب609.1ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيزينب عبد الزهره جعفر نعمه31179162042156027

جامعة البصرة/كلية الطب608.7اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمصطفى جواد كاظم قاسم31180162041105058

جامعة البصرة/كلية الطب608.4ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه خالد خليل ابراهيم31181162042165342

جامعة البصرة/كلية الطب608.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمصطفى خلدون خلف حنون31182162041003026

جامعة البصرة/كلية الطب608.4ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائينورالهدى وليد خالد مصطفى31183162042232023

جامعة البصرة/كلية الطب608.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائياسامة احمد زكي حسن31184162041003004

جامعة البصرة/كلية الطب608.2ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحنين علي حمزه عباس31185162042165112
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جامعة البصرة/كلية الطب608.1ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيكريم يحيى نافع جبر31186162041075153

جامعة البصرة/كلية الطب608.0ثانوية االيالف المتميزاتاحيائياسراء احمد عبد الدايم احمد31187162042156005

جامعة البصرة/كلية الطب607.9ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد باسل سالم محمد31188162041003019

جامعة البصرة/كلية الطب607.8ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيضحى عبد الكريم يوسف يعقوب31189162042165313

جامعة البصرة/كلية الطب607.7ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيالزهراء عماد حمود جابر31190162042165025

جامعة البصرة/كلية الطب607.7ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيام البنين طارق ثامر عيسى31191162042165029

جامعة البصرة/كلية الطب607.6ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيحاكم اسعد ابراهيم قاسم31192162041075041

جامعة البصرة/كلية الطب607.2ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيام البنين مجيد كاظم كثير31193162042156007

جامعة البصرة/كلية الطب607.0ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسين ادريس حبيب عبد هللا31194162041003010

جامعة البصرة/كلية الطب606.9ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيزينب عصام سليم ناصر31195162042156028

جامعة البصرة/كلية الطب606.8ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيايه كامل عبود حسين31196162042163015

جامعة البصرة/كلية الطب606.4اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحسنين واثق فرعون حسين31197162041105018

جامعة البصرة/كلية الطب606.0ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيآمنة عبد االمير ثجيل جابر31198162042156004

جامعة البصرة/كلية الطب606.0ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيعباس عبد الكريم غالي محسن31199162041392005

جامعة البصرة/كلية الطب605.8ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيبان محمد جاسم علي31200162042156008

جامعة البصرة/كلية الطب605.3اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيابراهيم كاظم مطرود بدر31201162041105001

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الموانئ للبنيناحيائيليث قيس عبد اللطيف محمد31202162041059007

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيمياسه عبدالكريم يوسف عبدالزهره31203162042152180

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيبتول سعد وحيد تايه31204222042139034

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيعلي مزهر قاسم محمد31205162041074025

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمؤمل عبد هللا عبادي عبد علي31206162041075160

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد عبد العالي فالح باهر31207162042165292

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيزهراء ايمن داود سلمان31208162042262015

جامعة البصرة/كلية الطب605.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيزين العابدين فالح مهدي عبد هللا31209162041001064

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيباقر مجيد سلمان مسيم31210162041083007

جامعة البصرة/كلية الطب605.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى علي جاسم حسين31211162041001146

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيغسق علي مهجر نعمه31212162042165329

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيشهد اعراس محمد علي جواد31213162042202113

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيماجد عبد هللا عيسى عبد هللا31214162041075163

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيريم محمد قاسم عبد الحسين31215162042165166

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائيزهراء قصي شفيق قاسم31216162042197010

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيزهراء نبيه جلوب هادي31217162042290035

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائياسامة محمد سلطان صالح31218162041075020

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيعذراء جعفر شنشول حبش31219162042165320

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة جاسب محمد بدر31220162042202132
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جامعة البصرة/كلية الطب605.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمجتبى محمد جاسم جبار31221162041001115

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه ناصر علي منشد31222162042165374

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائياحمد غسان شاكر مهدي31223162041075014

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمة عدنان حسين علي31224162042282003

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائينبأ زهير حبيب عباس31225162042152185

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه محمود محمد عبد31226162042165367

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيسجاد بهاء صيوان خضير31227162041075080

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينبأ مرئد نعمه عكاش31228162042165451

جامعة البصرة/كلية الطب605.0اعدادية العشار للبناتاحيائيهدى عادل عبد الرسول عبد القادر31229162042228131

جامعة البصرة/كلية الطب605.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيعبد هللا رحيم صدام لعيبي31230162041352046

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيسيف علي شاتي شهوان31231162041075087

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائينور الهدى مكي ناصر لفته31232162042332106

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفواطم عالء مجيد خضر31233162042165382

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب عبد الكريم يونس عبد هللا31234162042165228

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم جاسم فيصل جاسم31235162042165396

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينرجس حيدر محمد اديب كاظم31236162042165455

جامعة البصرة/كلية الطب605.0اعدادية العشار للبناتاحيائيافراح علي جمعه شبيب31237162042228007

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفاطمه رياض نعمه عبد علي31238162042183070

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم طاهر محسن منصور31239162042165411

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيمالك عبد االمير الزم ساجت31240162042196045

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزهراء جعفر كاظم مزعل31241162042162028

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيصفا عقيل ناصر عباس31242162042165305

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمؤمل حازم عبد الستار عبد الساده31243162041075158

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمنار عبد هللا اسماعيل عبد هللا31244162042165439

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه جهاد محمد احمد31245162042165335

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيمنار ماجد لطيف مهجر31246162042290089

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء طارق مهدي كاظم31247162042184107

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيام البنين جالل مشط علي31248162042251003

جامعة البصرة/كلية الطب605.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيحسين جمعه خلف زامل31249162041083012

جامعة البصرة/كلية الطب604.8ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيمنار عادل ماجد لفته31250162042156056

جامعة البصرة/كلية الطب604.6ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي فاضل عبد راشد31251162041075126

جامعة البصرة/كلية الطب604.2اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمحمد فالح معروف مطلك31252162041105057

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيمريم معاون مزهر دخيل31253162042152167

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهدى محمد جاسم حسن31254162042165495

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيبان احمد خليل ابراهيم31255162042152024
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جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائياسماء فاضل عوده عبد علي31256162042202008

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمنار جبار رحيم حسين31257162042204098

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمسره حسام ابراهيم جاسم31258162042165434

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيسارة خليل قاسم جابر31259222042410064

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الجليل علي منصور31260162042452015

جامعة البصرة/كلية الطب604.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيفاطمة عباس نعمة حنوش31261162042176045

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب محمد فالح عبد الرسول31262162042165243

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيلبابة مسلم جاسم محمد31263162042452024

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية نون والقلم االهلية للبناتاحيائيساره رائد فالح حسن31264162042469005

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنيناحيائيعلي عباس سالمة محيبس31265162041064012

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيامنه فاضل جاسم محمد31266162042165038

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائياسامه حامد شهاب احمد31267162041060011

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي مهند صبيح يوسف31268162041075140

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيكرار اسماعيل حميد فالح31269162041083034

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتقى صفاء عبد القادر صالح31270162042165099

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائينبأ قاسم حسين حمادي31271162042207154

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيبنين اسعد حميد عبد هللا31272162042260017

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيتبارك كاظم جواد عباس31273162042475011

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي مهند عبد المجيد عبد الحميد31274162041075141

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيغاده اوس عبد الوهاب عبد31275162042165323

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب حيدر عباس بري31276162042152095

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب فيصل راضي رشم31277162042152105

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عبد الباري عبيد31278162042204058

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية نون والقلم االهلية للبناتاحيائيهبه اياد مهدي عبد31279162042469010

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتاحيائيزينب ميثاق رمضان عبد31280222042426014

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب عباس عبد الزهره حسين31281162042184132

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيهدى عبود عبد الرزاق عبيد31282162042202188

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيحميده عبد هللا عبد االمير صالح31283162042183025

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيمروه عبد المطلب جابر هاشم31284162042183082

جامعة البصرة/كلية الطب604.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائيفاطمه لؤي لطيف ناجي31285222042104023

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائينبأ عالء عبد الرضا محمد31286162042162065

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيهاجر محمود يوسف راضي31287162042280110

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائياستبرق ابراهيم شاكر مشحوف31288162042259004

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائينور الهدى بالسم جبر كريم31289162042207158

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتبارك مسلم ناصر سلمان31290162042165096
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جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء عدي فالح حسين31291162042165186

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسارة بسام صدام عبد الكريم31292162042204063

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه سعود عزيز علي31293162042165057

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيطيبه علي عبد الرضا ميدان31294162042290060

جامعة البصرة/كلية الطب604.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه حميد مجيد مهدي31295162042165341

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمسلم رحيم عبد الحسين جاسم31296222041058139

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيهبه محمد عباس دهر31297162042450089

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائينور جاسم عبد االمير لجالج31298162042450087

جامعة البصرة/كلية الطب603.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيرقية حسن فليح حسن31299162042239015

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم خلف رسن31300162041090054

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيهدى كاظم كريم علي31301162042202190

جامعة البصرة/كلية الطب603.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيفاطمه صبيح مزعل سلمان31302162042169051

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيبنت الهدى علي مجيد مزعل31303162042290011

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء منخي جبار بخيت31304162042165204

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيدينا محمد جواد صادق فالح31305162042184080

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهدي جميل عامر31306162042259050

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيمريم شاكر عبدالجبار صالح31307162042152160

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه عبد الرضا خلف مشاري31308162042165356

جامعة البصرة/كلية الطب603.0اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء مصطفى جالل مصطفى31309282042078041

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره وسام عبد الجليل عبد علي31310162042165268

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب هاني حسين حاتم31311162042165248

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينقاء ماجد داود سلمان31312162042165457

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء صادق نزار عبد النبي31313162042165181

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب اياد عبد الباري عواد31314162042165212

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم وليد يحيى محمد علي31315162042165431

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء حبيب خضير محمد31316162042204043

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيحوراء وصفي عباس اسماعيل31317162042184075

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمكارم قاسم خلف شافي31318162042165436

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرانيه شاكر بدر عبد هللا31319162042165145

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيعذراء اياد عبد الكاظم خلف31320162042280071

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيسجاد مضر صادق عزيز31321162041084049

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية الشام للبناتاحيائيزمن سعد مطر داغر31322162042254017

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيريم اسامه عبد الرحيم عبد الكريم31323162042290028

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنيناحيائيعالء جاسم محمد حسن31324162041088012

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسين عبادي31325162042457023
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جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائينبأ رعد جابر عباس31326162042152184

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيتبارك صباح عبود حميد31327162042196010

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيمالك ضياء عبد الخالق مصطفى31328162042381188

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحارث ابراهيم خالد عبد اللطيف31329162041060016

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزهراء وائل وفيق غياض31330162042145036

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيفاطمه داود عطيه بخاخ31331162042290075

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيحوراء كمال عامر سعدون31332162042290019

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيضحى رائد كاظم عبد الكريم31333162042165310

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعباس مرتضى عبد الحسين محمد31334162041075092

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد احمد محمد عبود31335162041075166

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيليث راهب سامي شياع31336162041131031

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد جاسم محمد حميد31337162042165286

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره محمد فرج محسن31338162042165265

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم علي شبيب31339162042183075

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية النور للبناتاحيائياسراء عبد الحسين عباس عبيد31340162042275001

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزهراء عباس قاسم خليل31341162042383094

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائييقين علي حامد نعيمه31342162042165509

جامعة البصرة/كلية الطب603.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمصطفى فالح احمد محمد31343162041075226

جامعة البصرة/كلية الطب602.6ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه هيثم محمد عاتي31344162042165375

جامعة البصرة/كلية الطب602.1ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيدانيه عبد الحليم مراد عثمان31345162042165136

جامعة البصرة/كلية الطب602.1اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيجعفر صادق محمد حسون31346162041105013

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي ناصر نوري ناصر31347162041060070

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتوراة عادل عبد االمير حسين31348162042165103

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد هاني عبد الواحد ناصر31349162041075210

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيبنين محمد خضير عباس31350162042383038

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائيمحمد علي كاظم الزم خلف31351162041491017

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتاحيائيمريم احمد عبد علي محمد31352162042182007

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسجى طالب عبد علي هاشم31353162042204069

جامعة البصرة/كلية الطب602.0اعدادية العشار للبناتاحيائيمنى مقداد مسعود محمد حسين31354162042228107

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيحوراء محمد عبد الواحد سماري31355162042247033

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك رياض جابر عفريت31356162042192016

جامعة البصرة/كلية الطب602.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي طارق عبد الجبار عبد الكريم31357162041001088

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفدا الحسين حارث كامل عبد الواحد31358162042165377

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمؤمل مؤيد كاظم حالوب31359162041075162

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب احمد شامر كطامي31360162042204051
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جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيمنار عبد الكاظم مزهر علوان31361162042457043

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيمحمد اسامه يعقوب يوسف31362162041392009

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفاطمه هشام حسن حسن31363162042183078

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيميالد عوده داخل رمضان31364162042184259

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمة رائد ضايف مامور31365162042162048

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزينب حازم حامد يعقوب31366162042145038

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم عقيل كاظم سلمان31367162042165415

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزينب محمود عبد علي خزعل31368162042207082

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسين علي حسن علي حسين31369162041060025

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه مكي ناصر لفته31370162042332083

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيغادة حميد خلف اسماعيل31371162042204082

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيحنين عدنان جاسم محمد31372162042161010

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيرقيه محمد سالم ذيبان31373162042187012

جامعة البصرة/كلية الطب602.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيالكوثر راشد دايخ يزاع31374162042212001

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيتبارك منذر ابراهيم حسين31375162042207037

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائياحمد بسام هاشم محسن31376162041090001

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيطف حسين شناوة مجيد31377162042146055

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيتقى وضاح ضيول سعدون31378222042143075

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسن حازم عزيز لطيف31379162041060019

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائياسماء فاضل خلف جبار31380162042163004

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي حسين علي31381162042187026

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم قيس عالوي موسى31382162042184245

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد خالد سوادي صالح31383162042165288

جامعة البصرة/كلية الطب602.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيبنين جبر احمد دهيش31384162042240020

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيكمال احمد كمال محمد31385162041075154

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيبنين عبدالحسين حافظ نصار31386162042152033

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياسراء نجاح محمد صالح31387162042165010

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء نديم رحيم شياع31388162042165205

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيهبه منذر ابراهيم حسين31389162042207167

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيهدى علي مالك ديوان31390162042381225

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه مهند مصطفى نمر31391162042165371

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتاحيائيبنين هاشم عودة عيسى31392162042198005

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائيفاطمة خليل ابراهيم سعيد31393162042197015

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيحسين مازن محمد ياسين31394162041134007

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيالسجاد صباح جاسم حسن31395162041084014
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جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي احمد غازي احمد31396162041075105

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيسبأ شاكر نجم عبد هللا31397162042461012

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيضحى صفاء كامل محمد31398162042165312

جامعة البصرة/كلية الطب602.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيفاخر باسم فاخر علي31399162041039025

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيحسنين عماد فرج بدراوي31400162041076006

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبتول خليل مهنه جاسم31401162042165069

جامعة البصرة/كلية الطب602.0اعدادية القرنة للبنيناحيائيجاسم محمد سالم عبد31402162041027005

جامعة البصرة/كلية الطب602.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيفاطمة ماجد غضبان داود31403162042257042

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيسجى رافع سالم بريدي31404162042145055

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائياديان رفعت سامي داود31405162042152008

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسين علي جواد كاظم31406162041139010

جامعة البصرة/كلية الطب602.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء سلمان جودي داود31407162042165180

جامعة البصرة/كلية الطب601.5ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياطياف مصطفى عبد الملك منصور31408162042165016

جامعة البصرة/كلية الطب601.2ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيزهراء محمد علي عباد31409162042156024

جامعة البصرة/كلية الطب601.1ثانوية االيالف المتميزاتاحيائياسراء صالح محمود عيسى31410162042156006

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيختام بهجت علي دهيك31411162042165128

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبتول ماجد عبد الحي جابر31412162042165072

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفاطمه مازن محمد خضير31413162042183076

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيأيات طارق سلمان دوخي31414162042450001

جامعة البصرة/كلية الطب601.0اعدادية االعالم للبنيناحيائيمصطفى عباس ابراهيم جادر31415162041045026

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيبالل عبد الفتاح عبد العالي عبد الجليل31416162041075034

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنيناحيائياحمد حميد قاسم محمد31417162041446001

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمصطفى بشير خيرهللا علي31418162041038050

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية الريان االهلية للبنيناحيائيعبد هللا مؤيد خالد حمود31419162041035007

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفاطمه شوقي جابر عبد الرضا31420162042183073

جامعة البصرة/كلية الطب601.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب صالح عبد الهادي نعيم31421222042153221

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم حمود حسين31422162041094048

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيحنين كامل جميل رجب31423162042163026

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيحنين عبد الرضا مطشر فاضل31424162042183027

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيشهد احمد جاسم صالح31425162042467017

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيايات كامل عبدعلي نزر31426162042152022

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب صباح كتاب عريبي31427162042165222

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران-قماحيائيمحمد مهدي عمار عبد هللا مالح31428132041210009

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد ضياء احمد عبد النبي31429162042165290

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيمنار فالح خصاف فالح31430162042161037
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جامعة البصرة/كلية الطب601.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمرتضى كاظم بدن صالح31431222041356220

جامعة البصرة/كلية الطب601.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيرتاج جواد شنشول نادر31432162042234028

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيبان احمد عبد النبي كطافه31433162042184037

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية نون والقلم االهلية للبناتاحيائيعال عدي علي عبد هللا31434162042469006

جامعة البصرة/كلية الطب601.0اعدادية رفح للبناتاحيائينور الهدى باسم عباس عيسى31435162042219070

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيحوراء عبد العالي ريسان عبيد31436162042243023

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيرانيه كامل منشد خرباش31437162042204039

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعبد هللا عالء عبد المنعم داود31438162041075098

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيعيسى بهجت حردان عطيه31439162041131029

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيقمر حارث عبد الرحمن عبد الحبيب31440162042332087

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيجمانة زيد خلف حطاب31441222042437006

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيام البنين بسام شاكر عبد الرضا31442162042450007

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيانوار جميل حويس عبد احمد31443162042299003

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيصفا جابر كاظم مطشر31444162042381136

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيفاطمة مسلم هاني نعيثل31445162042161033

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد خلف غانم31446162042163064

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنيناحيائيكرار احمد عبد الرضا خمام31447162041088018

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيجواد ياسين حسن شريف31448162041300003

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك فاروق عمر محمد31449162042192017

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمرتضى ناصر عيثان غضبان31450162041075214

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيضحى عبد الودود عبد الرضا عبد31451162042183060

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيفاطمه مجيد كامل فاضل31452222042185095

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء عبد كاطع عبد هللا31453222042143165

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيبتول مدين حمود ثامر31454162042152028

جامعة البصرة/كلية الطب601.0اعدادية البسمة للبناتاحيائينبأ اسعد فرحان محمد31455162042257051

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيحوراء هادي حسين اسماعيل31456162042280022

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيوسن اسعد محمد عبد الرضا31457162042184293

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه عماد يوسف داود31458162042152148

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء عالء عبد الحسين عبد الزهره31459162042165189

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمصطفى خالد عبد العباس مصبح31460162041075221

جامعة البصرة/كلية الطب601.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيعلي نقيب حميد صالح31461162041022032

جامعة البصرة/كلية الطب601.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائياوراس لفته رشيد هجول31462162042240010

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيهدى طاهر مطشر محيي31463162042207171

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيمجتبى صباح حمود درويش31464162041083035

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب صالح زهير عبد31465162042165223
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جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحيدر عالء عبد الزهرة عبد النبي31466162041084043

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية  البحار للبناتاحيائينور الهدى محمد حسين علي31467162042191006

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء صباح مهدي صالح31468162042184106

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشفق فراس عبد هللا فارس31469162042165278

جامعة البصرة/كلية الطب601.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيورود جواد كاظم حمد31470162042226127

جامعة البصرة/كلية الطب601.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمفيد برزان جحيل جايد31471222041091218

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب سالم جمعه بنو31472162042165220

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزهراء محمد عباس سبوس31473222042185054

جامعة البصرة/كلية الطب601.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيسجاد رافد عبد االمير احمد31474162041075081

جامعة البصرة/كلية الطب600.6ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه عقيل كاطع شلتاغ31475162042165064

جامعة البصرة/كلية الطب600.4ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيزينب هادي كحامي صالح31476162042156034

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب بركات ابراهيم جياس31477162042165213

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الموانئ للبنيناحيائيمرتضى حسين علي عباس31478162041059009

جامعة البصرة/كلية الطب600.0اعدادية البتول للبناتاحيائيبنين عباس فاضل جبر31479162042242005

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيمريم خيري كاصد مسير31480162042152159

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيمحمد عماد حميد نجم31481162041089037

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيكوثر خالد احمد ميرزه31482162042165387

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب عبد علي رزاق شعبان31483162042184136

جامعة البصرة/كلية الطب600.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه محمد شوكت مكي31484162042150029

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتاحيائيحنين ناطق داود محمد31485162042198008

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه رسول كاظم فرحان31486222042394067

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيمريم مالك اسماعيل بدر31487162042383213

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيشمس حسين هادي صالح31488222042135141

جامعة البصرة/كلية الطب600.0اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيدعاء عباس كاظم حسن31489162042253010

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيالزهراء مدحت علي مكي31490162042165026

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الحسين صياح عبد المحسن31491162042452025

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرافت حسين حبيب زاير31492162042165143

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمصطفى كاظم كيطان باشخ31493162041075227

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيعلي هادي وحيد حسين31494162041090044

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء كامل شريف جمعه31495162042207066

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائياسالم شهاب نعيس كماش31496222041053013

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره احمد عدنان احمد31497162042165252

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب نوفل اسماعيل حسين31498162042383137

جامعة البصرة/كلية الطب600.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيزهراء عدنان لهمود جبر31499222042111034

جامعة البصرة/كلية الطب600.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد حيدر مايد محيبس31500222041002127
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جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيبتول صباح كحيوش عمارة31501162042184040

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيسجاد عباس عاتي مشاي31502222041077071

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيتبارك نجم عبدهللا فضيح31503162042152044

جامعة البصرة/كلية الطب600.0اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيام البنين عقيل عبد اللطيف خضير31504162042253002

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيحسين جواد كاظم سلمان31505282041012016

جامعة البصرة/كلية الطب600.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائينبأ حسن سلمان حسون31506272042058314

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنيناحيائيحسن عبيد رزاق علي31507162041366001

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعدنان خير هللا طعيمة جويد31508222041098111

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيخديجة حسن سركال اسود31509162042381057

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين محمد نجف ابراهيم31510252042062211

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائينبيل حسن مولى كريم31511162041038055

جامعة البصرة/كلية الطب600.0اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين سعيد كاظم هليل31512222041356050

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسين خيري غالب عريبي31513162041094016

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيابو الفضل حازم سعود سلمان31514222041372001

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيموسى مهدي جاسم عبد31515162041060109

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيقاسم حامد كاظم محمود31516162041134015

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد سهيل نجم عبود31517162041075182

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب عبد النبي ضمد غليم31518162042165229

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيايه اسامه بدر جبار31519162042290008

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد امجد عبد هللا سمير31520162041060081

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا غضبان علي31521162042450065

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيوديان عز الدين جعفر ماهود31522162042457052

جامعة البصرة/كلية الطب600.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيمروه تحسين علي حسين31523282042059126

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه محمد عكال موسى31524162042152150

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيايات عبدالكريم يوسف عبدالزهره31525162042152021

جامعة البصرة/كلية الطب600.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبنين حسام قاطع عجيل31526162042212004

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد طارق علي فهد31527162041084105

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيانفال بهاءالدين يعقوب يوسف31528162042152018

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيسجاد ماجد هاشم ثاني31529162041078008

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيصفين حيدر علي والي31530222042321243

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد عادل جميل كريم31531162041497061

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيصفا مازن هالل مرضي31532162042192049

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيمريم جابر جدوع حاجم31533162042152156

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيالمجتبى غزوان حميد جابر31534162041075029

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائينور الهدى قاسم جلوب والي31535162042187033
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جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينه حامد غيدان احمد31536162042204060

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمؤمل قاسم محمد لفته31537282041032023

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيساره كاظم خالوي كعيد31538222042301031

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيندى عباس محمد حسين31539162042163076

جامعة البصرة/كلية الطب600.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيعبير عبد الرضا نجم محمد31540162042296035

جامعة البصرة/كلية الطب599.9اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعلي عقيل عبد االله نعيم31541162041105043

جامعة البصرة/كلية الطب599.8ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيزهراء احمد عبد الحسن مجيد31542162042156020

جامعة البصرة/كلية الطب599.1اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحسين علي عبد النبي داغر31543162041105023

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائينور محمد عبدالساده مهوس31544162042152195

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمصطفى صالح عبادي عبد هللا31545222041058140

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيمحمد اسعد مطير عجمي31546162041083036

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم علي سعدون حريجه31547162042184244

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية البينة للبناتاحيائيفاطمة علي حسن صالح31548162042291024

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد حامد بدر جواد31549162041075174

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيوائل امير امه خان خداداد31550152041015114

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائينوران احمد قاسم هاشم31551262042108111

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمحمد الباقر هادي جبر مزعل31552232041008149

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيسجاد رحيم علي حسين31553222041019082

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيسجا عزيز سعيد عليوي31554262042132153

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبتول عادل علي ناصر31555232042271097

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيتمار عرفان نزار صبري31556132041023017

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيمريم اكرم عبد محمد31557222042112088

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيغدير عيسى محمد نعمه31558162042165326

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية سامراء للبنيناحيائيجعفر صدام عبد عنيد31559222041092007

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسن جواد راضي حسن31560162041060018

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي ايوب صالح يوسف31561162041075110

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية العشار للبناتاحيائيهدى امين منصور عبود31562162042228128

جامعة البصرة/كلية الطب599.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسنين موفق مطر موسى31563162041001034

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيعبد هللا اكرم عوده شهاب31564222041035141

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيحمزه محمد هليل علك31565222041033058

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيكوثر ناظم محسن جابر31566162042165389

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة قصي فائق حميد31567162042202143

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد الباقر امين سالم كاظم31568222041002269

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمة سرحان محيل معارج31569262042074094

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم ابراهيم جاسم31570162042260028
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جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيمروه عبدالحميد عبدالرحمان ضيدان31571162042152155

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية العزة للبنيناحيائيمرتضى عقيل محمد جليب31572252041016060

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد اياد عبد الساده طه31573162041075170

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائياسراء خالد حسوني جبر31574142042114003

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينه كفاح كاظم هادي31575242042101072

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائينبا سعود حسن عبد الكريم31576162042450082

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيمروة امين محمد بندر31577162042171036

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب قاسم كريم ديري31578162042184141

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيهدى سعد عبد العزيز حمود31579162042259072

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائييسرى صالح مهدي صالح31580162042259077

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيرقية قاسم محمد حمود31581162042156018

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيرقيه محمد عبد الحسين حسن31582142042117027

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيبتول حمد جاسم محمد31583162042338003

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيمحمد صادق لفته موسى31584222041076082

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائينور هادي علي مهاوش31585162042383244

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين عبد هللا عبد العظيم حمود31586222041010037

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب هادي كامل جايل31587222042204135

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيحسين مصطفى عبد االمير عبد الرضا31588162041075065

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيمريم بالسم جبر كريم31589162042207144

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية البصرة للبنيناحيائيعمار صفاء حسين مهدي31590162041007037

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الكريم عبد هللا31591162042165365

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائياحمد حميد ثجيل الحاوه31592222041021009

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيمحمد وسام عباس حسن31593212041026040

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيالنوار جعفر باقر حسن31594162042207007

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيندى علي حسين محمد31595272042058318

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيالزهراء صادق محمد شبيب31596162042165024

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى عباس ابراهيم صادق31597222041072169

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيايالف حسن لعيبي فياض31598162042383026

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب عبد علي عبد الرضا عباس31599162042230031

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائينور رفعت سامي داود31600162042152193

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيآالء علي زيارة عوض31601282042055003

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيعبير حسن محمد طاهر31602162042207108

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيآيه حسن عثمان حسن31603162042184033

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيمصطفى فؤاد كاظم نعيمة31604162041078017

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيايات فالح جعفر كاظم31605162042169011
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جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسن مازن فريد علي31606162041030020

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمنتظر جالل عبد العالي خشان31607222041091221

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد علي جليل علي31608272041029097

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمصطفى محسن عيدان عليوي31609152041011179

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين عبد الرضا كريم محمد31610222041036086

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزينب موفق عبد هللا عباس31611162042146044

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيهبه صالح سالم عوده31612212042160051

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيالحسن فالح برهان حسين31613282041006026

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه شمخي عبد علي محمد31614162042259048

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيسرى ضياء عبد الوهاب حمودي31615162042162038

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيزين العابدين حسام عبد الباقي عبد الجبار31616162041075077

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيمريم صباح جعفر عليوي31617162042163069

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيبتول قحطان مجيد راضي31618142042078009

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيحسين حسن علي طاهر31619222041046021

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيضحى عادل عرار غالب31620222042175174

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين عقيل إسماعيل نجم31621232041020090

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء موسى كاظم موسى31622162042202083

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيمصطفى رياض رحيم رشم31623162041094060

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيندى عبد االمير جمعة راضي31624162042452029

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيبتول حيدر عمران كريم31625162042152025

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيازهر محمد عبد صالح31626222041100006

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه عبدالكريم عبدالعالي عبود31627162042152146

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيسبأ جواد يونس جواد31628162042168028

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيريام احمد علوان شالل31629162042165165

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية البرهان االهلية للبناتاحيائيمريم مهدي جاسم حمادي31630162042278023

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد ضاحي مصطفى ضاحي31631162042165289

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيمصطفى علي حسين عذافه31632222041021196

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عقيل مزيد عبد هللا31633162042165333

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيسناء فليح عبد الحسن عبد الحسين31634162042383158

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمالك احمد عبد االمير احمد31635162042165437

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيتبارك حسين خليل قاسم31636162042152038

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد عدي عبد الصاحب امين31637122041001103

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيمحمد سعدي محمد ظاهر31638102041006040

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيهاله احمد جبار عيسى31639162042184288

جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه حسين كاظم مكطوف31640272042067077
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جامعة البصرة/كلية الطب599.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيغدير اعالن هاني عبد االمير31641262042083070

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء نجاح عبد مظلوم31642252042096254

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمصطفى عوده ميشي فاخر31643222041053183

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمصطفى كاظم غافل نعيم31644162041060103

جامعة البصرة/كلية الطب599.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائياالء محمد نجيب كريم هادي31645222042175015

جامعة البصرة/كلية الطب598.9ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء محمد أوشيل جبر31646242042084037

جامعة البصرة/كلية الطب598.8ثانوية التحرير للبناتاحيائيهدى ظافر تركي جهاد31647232042096141

جامعة البصرة/كلية الطب598.8ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيزهراء مخيمر سيد محمد31648162042156025

جامعة البصرة/كلية الطب598.8االعدادية المركزية للبنيناحيائيالعباس صالح محمد منصور31649132041010016

جامعة البصرة/كلية الطب598.7ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائينور جواد عبيد عناد31650242042109039

جامعة البصرة/كلية الطب598.7ثانوية المتميزين للبنيناحيائياحمد حسام يوسف عبد المحسن31651162041003002

جامعة البصرة/كلية الطب598.7ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحسن علي خلف شذر31652152041012018

جامعة البصرة/كلية الطب598.7ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى عمار علي شاهين31653132041016109

جامعة البصرة/كلية الطب598.7ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائينور نبيل محمد شيال31654222042112106

جامعة البصرة/كلية الطب598.6ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمرتضى مهدي محمد مهدي31655272041029110

جامعة البصرة/كلية الطب598.6اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائياحمد حازم عبد الرسول كاظم31656162041105002

جامعة البصرة/كلية الطب598.5ثانوية المتميزاتاحيائينور مجيد عبد حنش31657142042094168

جامعة البصرة/كلية الطب598.4اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد علي رحيم حنظل31658272041005151

جامعة البصرة/كلية الطب598.1ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيايه عدي كاظم زاجي31659222042159008

جامعة البصرة/كلية الطب598.1ثانوية المتميزيناحيائيمجتبى عماد رزوقي كاطع31660282041026035

جامعة البصرة/كلية الطب598.1ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيليث شهاب كاظم عباس31661272041029075

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحيدر علي عبد الزهره حسين31662232041002084

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزهراء حسن عبد المهدي صالح31663272042093045

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي صالح الدين مهدي صالح31664162041060063

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيفاتن زكي صبري عبد القادر31665162042262025

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعارف صالح ابراهيم خليل31666272041009054

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء بدر كطران ساجت31667252042097067

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمحمد جميل طالب نعيم31668222041036289

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا احمد رزاق محمد31669272041014117

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيالق عباس رحيم عزوز31670252042096039

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائييوسف يحيى عبدعلي يوسف31671162041131047

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيفاطمه علي دكمان شمران31672262042146013

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيزمن زكي حسن مكي31673162042455019

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشمس مشتاق رشيد دهام31674162042165284

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيزينب ميثم ناصر يوسف31675162042290052
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جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمحمد رسول عبد الحمزه كاظم31676242041034050

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيامير احمد عبادي حسون31677252041031064

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيساره عدي حسن سعيد31678252042084438

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء هاشم فعل عبد الحسن31679282042068046

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعثمان عصام محمد علي31680102041002121

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائينور الهدى وليد خالد نوحي31681162042164034

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيوسق حسن وحيد حسين31682232042167017

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيامال عبد الزهرة جبار محمد31683162042207009

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد توفيق فيصل فاضل31684162041075173

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية جيكور للبنيناحيائيمحمد علي محسن علي31685162041061030

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيوضاح احمد عبد الصمد احمد31686162041075239

جامعة البصرة/كلية الطب598.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين رعد عبد كاظم31687162041001039

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهيام عطشان عريبي علوان31688242042108145

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيايمان نظام الدين غازي رمضان31689202042177011

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيايالف هيثم مسلم مكطوف31690162042259012

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيبنين سمير حتوت عبد الساده31691242042136022

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيابتهال علي دينار ابراهيم31692292042085003

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائينورة احمد علوان حسين31693212042133064

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيساره رافد ثابت طعمة31694162042383143

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية غزة للبناتاحيائيكوثر محمد حسين حسن31695272042057162

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيام البنين وليد عبد االمير كاظم31696252042170037

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتاحيائيفاطمة صالح أمين تامول31697162042293011

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية الفاو للبناتاحيائياالء خالد حسن سلمان31698162042225002

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيمريم حيدر محمد عبد الحميد31699162042161034

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيحسين علي فياض هذال31700162041038016

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيغاده اسعد محمد حمزه31701232042118049

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي نعيم عبد علي31702222041033113

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيبتول علي نجم عبد هللا31703162042301018

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينب حسن دريب سعد31704242042136064

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائياحمد عالء ابراهيم محمد31705232041002012

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيفرح سلمان ناصر عمران31706232042081066

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية العدل للبناتاحيائيكوثر حبيب ظاهر راضي31707282042082037

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفرح جابر حسن حليم31708242042106199

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيعلي سالم خماط حسون31709222041019119

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيشهالء عدنان جبوري عبيس31710242042168056
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جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء حيدر علي محمد31711272042063068

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء يعرب علي حسين31712272042160203

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيشيخه علي حمود مجيد31713162042152127

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيجمانه محمد شاكر ناجي31714272042060069

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى صالح جابر بندر31715272041005177

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيشفاء باسم فاروق احمد31716132042079033

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمجتبى علي محمد علوان31717272041014191

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيدعاء ساير جابر عايد31718222042175064

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء عبد الزهره جواد عبد الحسين31719272042057086

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعلي فيصل قنبر يونس31720172041068050

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمرتضى عدنان حمزه عويد31721292041003255

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائينور الزهراء علي حسين عواد31722162042162068

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي كريم كاظم علوش31723262041001132

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيغدير حيدر كطان حمدان31724122042090052

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيغاده جابر محمد حسين31725242042149080

جامعة البصرة/كلية الطب598.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد االمير عبد الوهاب هادي31726222041003323

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمود سالم موسى طالب31727252041009270

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمختار داخل عبيد والي31728252041200132

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمة فالح هاشم عبود31729162042184197

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيعال عامر موسى منفي31730272042060224

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيمرتضى شهيد عبد زيد عباس31731252041209046

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية الكوت للبنيناحيائياحمد عباس مع هللا بدوي31732262041001013

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائياخالص حيدر جميل عبادي31733232042142004

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية االصمعي للبنيناحيائيسجاد علي خميس فيصل31734162041010006

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد حسين ادريس31735212042186007

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيضحى رحمن محمد عبود31736232042142211

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية النور للبنيناحيائيعلي سعد محمد علي عباس31737122041026107

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمحمد قيصر صباح حسن31738222041036309

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائياسراء علي كاظم علي31739232042091006

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسن سعدي كاظم حسين31740232041282017

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب فالح دخيل عبد السادة31741222042323367

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيرحمه هللا رزاق بجاي حسين31742162042152063

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد أياد حسن جاسم31743252041031548

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائييقين علي مسافر منديل31744242042220842

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد سمير سعدون شويعي31745222041002130
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جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية العشار للبناتاحيائيتبارك اسعد اسماعيل مكي31746162042228028

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية السياب للبناتاحيائيماريه علي مسيهر علي31747102042077089

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيصفا كريم مزعل محمد31748262042096126

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيامنه شهاب خلف علي31749162042204013

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيآيات جمعه موحي حميدي31750272042091005

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائينور الهدى صباح مهدي جاسم31751112042077081

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائيعبد الجبار نزار عبد الجبار ابراهيم31752162041348009

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيزينه فالح عبد القادر قاضي31753202042398018

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائينوح غانم حسن فهد31754162041060110

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيرضا فاهم عزيز هاشم31755252041045071

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينه عماد زياره خلف31756162042184152

جامعة البصرة/كلية الطب598.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائياحمد رائد عبد النبي جاسم31757142041019005

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء محمد عباس محمد31758232042090094

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائينور هيثم هيثم ماجد علي31759142042199040

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيسجود راضي عبد الحسين عباس31760292042153084

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء مرتضى جمعه كاظم31761142042111126

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمحمد باقر حسن يوسف حوذان31762222041036282

جامعة البصرة/كلية الطب598.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمرتضى عباس عبدالرضا جابر31763222041007090

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية التحرير للبناتاحيائياديان حسن جمعه عبد الحسين31764282042057001

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيحيدر غازي حسن ثجيل31765262041001070

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيايمان عمار خالد نجم31766162042163014

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائينور الهدى هاشم راشد زجي31767222042391062

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيايه علي عدنان ابراهيم31768112042105015

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائينور نجاح فيصل عتوي31769272042069116

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسجى حمزه شاني طعمه31770252042062794

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائياالء حسين علي دعيج31771232042090007

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيام البنين علي محيسن محمد31772262042132017

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيزهراء فالح مهدي رسن31773232042168018

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيندى عبداالمير فالح حبيب31774162042145090

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيمحمد مضر حسن عليوي31775252041034051

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمحمد صادق حسام عزيز احمد31776222041058118

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيود سلمان هاشم حمادي31777162042165503

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم غانم31778152042060007

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين علي قاسم عبد الواحد31779162041038042

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيرقية نعيم جوني عفلوك31780162042465003
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جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيندى علي طالب خضر31781222042412085

جامعة البصرة/كلية الطب598.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيحوراء علي كاظم راضي31782232042090053

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي باسم عالوي حسن31783252041205117

جامعة البصرة/كلية الطب598.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمصطفى احمد خيري سعيد31784142041009081

جامعة البصرة/كلية الطب598.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائياماني ياسين طه سالم31785162042161005

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء605.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة حميد عبد الرضا لفتة31786162042280078

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء605.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم حامد جدوع عباس31787162042165399

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء605.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدياله كاظم رسن مرير31788162042230018

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء605.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعبد هللا مظفر عبد الجبار ابراهيم31789162041075101

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء603.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحنان جواد رمضان فضل31790162042165108

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء602.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسارة احمد ماجد حاتم31791222042103169

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء602.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزهراء نزار حيدر احمد31792162042145035

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء602.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيبينات علي ناصر عكاب31793222042185017

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء601.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينور سعد عبد الحسين عبد علي31794132042121233

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء601.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبدور صالح مهدي علي31795162042165073

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء601.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيحسن هادي سلمان عباس31796162041075046

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء600.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيرواء حسين والي عبد31797222042203017

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء599.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينرجس جاسم محمد رضا31798232042271703

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء599.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيحوراء جبار محيسن راضي31799162042204033

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء599.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد حميد عبد الزهره حسب31800252041150316

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء599.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائياسماء قاسم كاظم حسوني31801232042106003

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء599.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحسين علي قاسم نوري31802202041001060

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء599.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيياسر علي ضيدان جعفر31803252041205262

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمنار حسن علي هادي31804252042100398

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء599.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد الرزاق ابراهيم31805252042108207

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء599.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه صادق خلف علي31806162042152143

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه اياد نوري داود31807252042100138

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء599.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزهراء حسن علي فضل31808252042087027

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء599.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيمريم حسن محمد حمزه31809232042118057

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم علي كاظم عطيه31810252042100363

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء599.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيزهراء محمد عبد هللا حميد31811282042071010

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء599.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائينور الهدى هادي مطر حبيب31812222042311096

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه أحمد ناصر حسين31813252042100119

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء599.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيساره قاسم ناصر حمود31814162042380071

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء599.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمه حليم جواد محمد علي31815232042271569
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جامعة البصرة/كلية طب الزهراء599.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينبأ رعد حسين جابر31816252042084676

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.9ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيصفا محمد تقي هاشم علوان31817132042121148

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.8ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايات سالم يوسف مكي31818162042165046

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.7ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي طالب مهدي خليف31819222041093045

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.7ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حسين حيدر الزم محيبس31820252041035060

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.3اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى صالح محسن علوان31821272041005176

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.1ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزهراء علي رسن صكبان31822222042159024

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيعلي حيدر كاظم دشمان31823242041204092

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية اسماء للبناتاحيائياميره عظيم طارش حسون31824242042104016

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحنين رياض عبد االمير جاسم31825232042088117

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيابراهيم محمد قاسم هويدي31826172041008016

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيياسين مخلف عبد هللا عطية31827172041007195

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيعلي احمد عبد االمير مرهج31828242041063047

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور مهند هاشم عبادي31829232042120212

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيراشد جمال اسماعيل عبد هللا31830172041350116

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيزيد حازم فاهم كاظم31831252041031248

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية نفر للبنيناحيائيحسين جميل سعيد كاظم31832242041025012

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء عبدهللا مدلول رفاس31833232042271318

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائييقين لطيف محمد عباس31834152042040150

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزينب حسين فخري شراد31835162042146039

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيبنين كاظم حسين راضي31836242042104036

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد امير جبار حمزة31837232041020300

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد سالم جبار عبود31838252041031610

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد عثمان امين مسعد31839172041018168

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه حاجب عبد اللطيف ماضي31840162042165336

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنيناحيائيمحمد هاشم محمد خضير31841162041088022

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمؤيد قاسم مجيد محمد31842242041010113

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرسل بهاء محمد جاسم31843162042184086

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي صالح خميس جابر31844222041053118

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيتكتم عبد الستار جاسم علي31845242042121068

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائياية عودة ساري عودة31846162042202028

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعبد هللا احمد ادهم عبد الهادي31847142041016059

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمحمود محمد طارق ادهم31848292041031031

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد امين عبد هللا حسن31849272041010148

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل نعمه كاظم31850252042096236
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جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيرقيه حسن عبيد علوان31851222042175081

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحيدر علي عبد مراد31852232041007063

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد حيدر عبد الرضا عبد هللا31853252042062850

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيهدى حسين علي مصطفى31854172042261074

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيغفران موفق صالح احمد31855102042097047

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيايه احمد رشيد خالد31856272042056050

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرتاج مهدي عبد الصاحب شهاب31857262042132074

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيوالء حسن عليوي شبيب31858262042088175

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيحيدر رحمه زاجي محمد31859142041208284

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرفل عبد الرحمن غزال عواد31860172042231117

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيآسيا طارق اسماعيل صالح31861202042109002

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيسلوى خليل ابراهيم مالك31862162042161024

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيايات كامل عباس كاظم31863232042113007

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء حمزه شريم مهبول31864232042098089

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمد قاسم ابراهيم خلف31865212041033105

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيعمر خالد سرحان عالوي31866312041002014

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيحسين عبد االمير كنبر عبيد31867222041358013

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيهيثم ثامر كامل خضير31868272041152104

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية التاخي للبناتاحيائيمريم نرسيس اواديس نرسيس31869142042081028

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيحنين حسين عبد حسين31870142042152005

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيعلي وليد حميد عبيد31871132041250044

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيمحمد سامي اكرم خضر31872212041032030

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد سعيد عزيز زيدان31873192041114005

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمروة صالح حسن ابراهيم31874212042098186

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب ازويد زغير لفته31875262042088089

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية فرج هللا  االهلية للبناتاحيائيرقيه عذاب بعيو غانم31876232042155018

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيعلي جاسم كاظم عبيس31877232041202017

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايه ثائر نافع مهدي31878262042132024

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية سومر للبنيناحيائيحسن ماجد عبد االمير عيال31879242041009035

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب صالح مهدي علي31880242042120143

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمود عبد االمير عبد الحسين عبد هللا31881272041001300

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيشيماء رافد حسن محمد31882252042096331

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية عدن للبناتاحيائينور الهدى خالد معيوف عبيس31883232042076083

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيفاطمه حسين علي محسن31884252042116067

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيايات شاكر الزم كاظم31885152042045008
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جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيجنان رياض علي حمد31886202042109025

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء كريم هادي حسن31887222042139111

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيفاطمه رسول حمزه سلمان31888232042224014

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائياديان غالب فخري هادي31889252042097001

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيرقيه حسين عبد الخضر ابراهيم31890272042077039

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء حسين شاكر عبد31891242042114117

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينوران ساجد مجيد هندول31892222042143363

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيبنين سعود عزيز مجيد31893222042178024

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيمصطفى امين حزام مزعل31894162041083044

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم عبد محمد دور علي31895232042088204

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيعذراء احمد خلف سلطان31896142042111177

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيصادق رعد علي جبر31897152041013039

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائيماريا لقمان عثمان محمد31898212042176038

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب مظفر مهدي صالح31899332042038015

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء سعد محمد عبد هللا31900212042139089

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيسميه عباس مهدي جلوب31901112042080085

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبلقيس سبع خليف موسى31902262042097020

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيحسن مهدي محمود حسن31903212041025006

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية النيل للبنيناحيائيسجاد حازم كعيب تركي31904232041033046

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد باقر حيدر محمد باقر محمد حسين31905252041031567

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمحمد علي غاوي عبد31906252041052070

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء عدي رياض عبد الهادي31907272042055122

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغفران احمد عبد الغني خلف31908222042103206

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائياية عبد الكاظم مهوس صحن31909162042467003

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمجتبى ميثم عبد العالي رخيص31910162041075164

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى محمد علي كاظم جابر31911132042071143

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيزهراء حامد عبد الحمزه منشد31912242042094047

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب عباس لطيف عبد هللا31913262042132130

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمروه محمد صالح تكي محمد علي31914252042100319

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء جبار محسن فرهود31915242042220195

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحيدر جبار محسن مصاول31916222041306115

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء مهند ماهور عزيز31917162042207068

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمهدي بشير جابر عبود31918142041021147

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيفاطمه عبد الزهره كاظم عبد المهدي31919242042168065

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيعلي يعقوب شياع ساهي31920162041063009
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جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية العقبة للبناتاحيائينور الهدى علي بطي عويد31921222042111081

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيمحمد شهاب احمد حسن31922312041001027

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمنتظر رعد سلمان عبيد31923222041002365

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمرتضى طارق ادهام روضان31924182041151076

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدعاء ابراهيم محمد فهد31925232042087110

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيغيث عبد الرحمن احمد عصمان31926212041245022

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيهارون حامد حاتم محمد31927192041007163

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائياحمد عيسى نعيمه جابر31928162041076003

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيساره نعيم شعيل والي31929222042413058

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسبأ عامر منعم عسكر31930232042271421

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيايات محمد حاتم جواد31931232042117021

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيكاظم جواد كاظم دالي31932272041002119

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الرشد للبناتاحيائياالء جميل جمعه سليم31933132042109004

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية رملة للبناتاحيائيمريم احمد سعيد رومي31934222042115100

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيرقيه يوسف عباس جبر31935222042314018

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيهديل قاسم رحيم رهيف31936132042126081

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيايه ستار جبار حسين31937142042190007

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد خير هللا حسن محمد31938162041075180

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيمرتضى حسين ملغيط حسين31939232041172046

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيحوراء عقيل عبد الرضا عبد31940292042058022

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيامام محمود فرحان جاسم31941192041343046

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه عامر عبد الحسن هادي31942232042088382

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسنين احمد عبد هادي31943252041044093

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب علي عباس مجيد31944152042046122

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء إسماعيل عبد الرضا نصار31945222042414094

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيضحى احمد حسن مطر31946162042173027

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيرضوان عبد الستار خضير عباس31947272041005063

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيندى كاظم حمود كرم31948242042126042

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيعلي حسين علي نعمه31949272041045052

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيزينب قاسم هالل ناصر31950142042136035

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيأمال جاسم محمد حنون31951222042414008

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية المتميزاتاحيائياستبرق حسين هالل عبد االمير31952252042074009

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمة محمد حسن علي31953232042271599

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية جيكور للبنيناحيائيمصطفى مازن محمد عطيوي31954162041061033

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيسيف سعد مزعل عبد31955112041058066
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جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيايات رحيم كاظم فارس31956232042095011

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيفاطمة سامي عناد سلمان31957262042137016

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيفارس علي عاشور سلمان31958162041126016

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية بابل المختلطةاحيائيزهراء حسين خليف جالوغ31959222042259005

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيقاسم احمد مهدي صالح31960212041034081

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيوسن عالء عدنان عبد الواحد31961162042189028

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية النضال للبناتاحيائيإيناس محمد نايف احمد31962102042102002

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيضحى جبار قاسم محمد31963222042323380

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين محسن علي صالح31964242042118023

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيهاجر عبد الحميد مبلط عجة31965222042139247

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية العميد للبناتاحيائيسحر فاضل عباس مجيد31966272042149017

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسميه محمد كامل دغيش31967242042220508

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيزين العابدين سلمان نعمة علي31968222041018036

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيآمنه عبد تركي ساجت31969162042145003

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد نعيم عبد محمد31970242041001269

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيصادق ماهر نابت نعمان31971212041010047

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى ايهاب فرج حبيب31972222041002335

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائينور الهدى حاكم ناصر حسون31973252042097200

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيعباس عمر احمد محمد علي31974202041303106

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيسيف صالح ابراهيم خلف31975182041016042

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعلي لطيف عباس علوان31976182041119040

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية االسوار للبناتاحيائيمريم حيدر ستار كاظم31977132042076031

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيايالف عماد عادل محمد31978202042334049

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي قاسم محي يونس31979222041098130

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيامنه عامر عبد العباس علوان31980232042119014

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحوراء حسين علي جاسم31981162042165120

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الكوت للبنيناحيائياحمد علي تعبان تركي31982262041001017

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيغسق اشم خضير داخل31983242042126027

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيحوراء حامد جواد كاظم31984242042142011

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيحيدر سالم محمد حسن31985262041169006

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمجتبى طاهر محسن غافل31986252041031537

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيبالل حمزة جاسم وريش31987232041042016

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب سليم مكطوف عبيد31988222042414135

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيحسن إبراهيم جمعة علوك31989212041087021

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيزينب صادق عبد الواحد ناصر31990252042102025

صفحة ٩١٤ من ٦١٩٥
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جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء علي عطوان حسين31991222042172068

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسكينة حيدر خضر عبد الرضا31992162042243059

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيآيه مخلص جاسم محمد31993252042092001

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرواء فراس فاضل محمد31994232042087138

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء جاسم عبيس حسين31995262042087055

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيحوراء حازم فليح هادي31996222042141070

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيمريم عبد القادر محمد جاسم31997142042100132

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعلي محمد عبد حبيل31998142041208156

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء راضي ابراهيم بلط31999232042145057

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيهند احمد راضي فليح32000222042393113

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرقيه عبد الحسين عبد الحمزه عيسى32001252042170242

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيأكرام محمد جمعه حسين32002292042053002

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتضى جبار ناهي علوان32003252041031705

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي غسان علي طريمش32004262041012104

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيمريم صالح حسن حسين32005212042147119

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعلي خضير شالل عبود32006232041034035

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائييوسف عبد السالم شامي حسو32007172041072035

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيساجد سلمان حسن كمر32008222041053072

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء حسين عباس كاحي32009272042160170

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيسيف فاخر كاظم عباس32010252041005038

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينب ناطق خضر محمود32011102042115067

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية النور للبنيناحيائيعلي حيدر عبد علي حزام32012122041026103

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيآالء بشير عوده فالح32013162042207001

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيطيبه نجاح خضير حمزه32014262042083066

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة كامل عثمان مايع32015222042135183

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور حسين ضاحي محل32016172042357809

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيحمزه ماجد علي سلمان32017112041006026

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية العراق للمتميزيناحيائيايمن يوسف نوري هدايه هللا32018202041050020

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيعلي عبدالوهاب شاكر عبدالفتاح32019192041316020

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيزينب عمار محمد يوسف32020162042339013

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد حميد سعيد كاظم32021252042062848

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه حسن هادي ظاهر32022252042062425

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد حمزه ويس عاكول32023192041026008

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيكرار حيدر كاظم عبد هللا32024222041053138

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمحمد غالي تبينه عواد32025222041035244
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جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحسين سلمان ياسر جاسم32026222041363021

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيدعاء نصيف جاسم محمد32027212042136037

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمهيمن سليم كريم علوان32028262041014150

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيرسل مجيد محسن نبيه32029152042041025

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيشهد احمد فاضل حسين32030232042142202

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك عبد عون عبد عوده32031272042056105

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الكوت للبنيناحيائياحمد حيدر هادي رؤوف32032262041001010

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي محمد خضير محمد32033232041002190

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيابرار اسعد حسن بندر32034222042323002

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيابراهيم محمد عبد الواحد بالسم32035282041009002

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيبشرى ياسين مزهر اسماعيل32036212042107018

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيندى ساطع عبد كامل32037232042115176

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي حسين حسن كاظم32038252041207067

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيايات فوزي عباس طوفان32039272042089013

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيرسل جليل مكطوف يعقوب32040222042311031

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء وليد عبد العزيز مظلوم32041212042138075

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيجعفر عبد العظيم ناصر حسين32042222041065010

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيجعفر عدنان محمد حسن32043222041093019

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائينرجس عقيل شاني كريم32044282042063127

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائينور الهدى هاشم راضي وزير32045222042178150

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيحسام محي كافي عطيه32046272041024023

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائياسراء وحيد صبر صبيح32047222042417008

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزمن فاضل طاهر محسن32048282042070015

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيسلمان فائز طعمان نايف32049222041274026

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيضياء مكطوف كامل عايد32050222041309019

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيمعمر صادق حمادي مخلف32051212041209010

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد علي محمود زيدان32052172041351712

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير محمد عباس شنون32053232042087250

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيامنة حسين محمد اعديل32054282042069012

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيضحى رزاق عبد الحسين جعفر32055222042414161

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم سعد عزيز محمد شيت32056172042288216

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد يونس محمد يونس32057172041012070

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيمرتضى شهيد جاسم محمد32058162041022042

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيهبه مظفر كريم رهل32059262042088170

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيأمنه فؤاد يوسف علي32060232042088004
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جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائياسامة رشدي محمود خورشيد32061212041009036

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير عطا مسير32062272042060257

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيابراهيم صباح نصيف جاسم32063212041014002

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيندى شاكر محمود طه32064162042165453

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسن عبد الحسين هاشم كاظم32065142041017025

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسن محسن هويدي مطر32066262041010032

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيطيبه منذر عبد هللا مطر32067262042087096

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيرقيه بشير حسين كريم32068232042185016

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيزينب ماجد محسن شويخ32069112042105068

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمه قاسم محيسن خضير32070232042098162

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيحنين حسين حبيب حسن32071232042098059

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيمصطفى عالء صبيح سلمان32072112041006078

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيفاطمه فاضل عباس نعيم32073122042094212

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيرسل خالد علي حسين32074232042082028

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمهدي حسين علي عبد الساده32075272041020083

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتاحيائيمنى رحيم قاطع عجيل32076162042293015

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزينب عالوي زيدان ناصر32077162042207080

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبتول سعد جمعه مهوس32078162042165070

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيزهراء عامر خياط تالي32079222042166017

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيسرى حازم هاشم عباس32080182042275057

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيسجى سالم عبد الرضا وادي32081222042421077

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيآيات جاسم محمد حسون32082242042136005

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيهاجر ثائر حمد مصطفى32083212042178259

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيانعام عامر تركي حمادي32084192042370024

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيبراق داخل محمد جوخان32085222042135029

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية عدن للبناتاحيائيابتهال صبيح جاسم بردان32086232042076006

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حسن حميد كريم32087252042062506

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيسليم ناظم عبيد دوحان32088262041001087

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية المتميزاتاحيائيأديان جواد عبد الشهيد محمود32089252042074001

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب حيدر كريم علي32090242042120140

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينبأ عماد عبد الحسين سرحان32091232042109156

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين عبد مسلم مهدي عبود32092252041031175

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية االخالص المختلطةاحيائيمؤمل رائد عوده غلطه32093222041242006

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى عبد العالي مذبوب زبن32094222041003377

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيرسل حميد كاظم حياوي32095262042080058
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جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الكسك للبنيناحيائيياسين حمد احمد جاسم32096172041116017

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك رحمن هادي حاتم32097252042062236

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيمصطفى هاني عبد الحمزة عباس32098232041205027

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيحسين نعمان حامد فرحان32099232041051043

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعلي اسامه اسماعيل هاشم32100132041018024

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيساره عبد الجبار طه محمود32101122042106057

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية غزة للبناتاحيائيعال فالح صالح مهدي32102242042097032

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد خالد احمد يوسف32103242041003227

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيعصام موسى نصيف فليح32104212041081025

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتاحيائياسراء حسين وريد عودة32105142042221019

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنت الهدى علي عبد الرضا باقر32106252042062183

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد سعد سعيد محمود32107172041089001

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيرقيه رضا عبودي مهدي32108232042117068

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحسين محمد طعمه حمدان32109152041012031

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيسارة حسن مان هللا حميد32110222042105045

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيزهراء حيدر سليمان علوان32111112042085026

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيفاطمه محسن عبيس عبود32112242042125008

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمصطفى صالح حسون عبد32113232041008180

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية حنين للبناتاحيائيساره ابراهيم صبري فارس32114132042104043

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيمرام عقيل صادق محمد32115142042089056

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب جابر منهي محمد32116242042123093

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية حلب للبناتاحيائيميسم محسن حمزه راضي32117242042107159

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيديار فراس حسين جاسم32118122042136021

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيعلي حسن طارش شاله32119152041022011

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك زياد عبد الوهاب بشه32120212042138028

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عباس عبد داخل32121242041001066

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيعباس فاضل ولي سلطان32122172041066026

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيوهب قاسم ثامر طالب32123222042414234

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيهديل هيثم صاحب غبن32124232042077150

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء ريحان ضايف سهم32125222042414104

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه باقر ارحيم حميد32126222042141189

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء598.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيليث حميد احمد حمد32127102041020142

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.9ثانوية المتميزيناحيائيذو الفقار فاضل جاسم حسين32128252041035022

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.9اعدادية بغداد للبناتاحيائيمنار موفق ابراهيم كريم32129132042070220

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.9ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيداليا محمد كريم عبد الرضا32130152042057022

صفحة ٩١٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.9ثانوية المتميزين الثانية للبنيناحيائيمحمد عامر حسن سعيد32131172041212012

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.9ثانوية المتميزيناحيائييوسف سمير شاكر حسين32132282041026049

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.8ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيايثار حيدر طاهر جبار32133252042108020

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.8ثانوية المتميزيناحيائيحسن عبد الحسن عذيب حمد32134242041041026

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.8ثانوية المتميزاتاحيائيلينه محي كاظم وناس32135142042094129

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.8ثانوية المتميزاتاحيائيطيبه حيدر عبد الحسين محسن32136252042074058

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.8ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيعلي حسين عبد الكريم حماس32137102041028103

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.8ثانوية المتميزيناحيائيحسين رسول ناجي نعمه32138112041010038

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.8اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد علي عبد الرحيم وهيب32139102041026213

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.8ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائياحمد جبار فاخر مطر32140152041012003

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.8ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حيدر حسن محمد32141252042062526

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.8ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمرتضى حيدر طالل جيجان32142142041007105

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.7ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيياسر عصمت ياسين خليل32143102041002181

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.7ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيمصطفى محمد عيدان كيطان32144142041010087

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.7ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيفاطمة عبد الرضا عظم جبر32145152042057052

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.7ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيزينب جنكيز احمد مصطفى32146202042116030

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.7ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعبد هللا غسان عدنان جابر32147232041047047

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.7ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيساره هيثم رؤوف احمد32148122042109091

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.6ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي عبد االمير انور صمد32149202041050053

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.6ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعباس ظافر كمال جمعه32150202041050036

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.6ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيعمر جواد كاظم وداي32151222041093054

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.6ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيحسن ميري ناصر حسون32152242041048006

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.5ثانوية المتميزيناحيائيميثم فاضل جواد كاظم32153112041010138

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب علي عبد الصاحب كاظم32154252042062717

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.5ثانوية الفراتين االهلية للبنيناحيائيطه احمد عبد الجبار محمود32155172041227005

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.5ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيانسام لطيف خلف خضير32156112042067018

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.4ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى يعرب ادريس عبد القادر32157132041020187

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.4ثانوية المتميزاتاحيائيزينب الكبرى علي ستار شياع32158282042079028

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.4ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمؤمل حسن جبر عبد32159232041047070

جامعة البصرة/كلية طب الزهراء597.4ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيابرار علي جاسب محمد32160162042232001

جامعة البصرة/كلية طب االسنان604.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيدنيا عبد الخالق عبد الرسول بدن32161162042165140

جامعة البصرة/كلية طب االسنان604.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيايالف عبد االمير ابراهيم عبد هللا32162162042274006

جامعة البصرة/كلية طب االسنان603.8ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمينه اياد عبد الكريم غفوري32163162042165444

جامعة البصرة/كلية طب االسنان603.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيجنات قاسم محمد جاسم32164162042184066

جامعة البصرة/كلية طب االسنان602.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرسل سليم عبد الكاظم جبر32165162042165147
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جامعة البصرة/كلية طب االسنان601.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي رائد بناي ناصح32166162041001085

جامعة البصرة/كلية طب االسنان601.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيافنان احسان خليل هاشم32167162042165018

جامعة البصرة/كلية طب االسنان601.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيغدير علي سوادي جالب32168162042165325

جامعة البصرة/كلية طب االسنان601.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيحوراء نعيمه مهلهل حمود32169162042204035

جامعة البصرة/كلية طب االسنان600.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائياحمد عالء حسين علي32170162041075012

جامعة البصرة/كلية طب االسنان600.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعبد هللا يوسف فريد يوسف32171162041075102

جامعة البصرة/كلية طب االسنان600.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيختام غانم مكطوف سعيد32172162042332025

جامعة البصرة/كلية طب االسنان599.5ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشمس صباح خلف مغامس32173162042165282

جامعة البصرة/كلية طب االسنان599.1ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه هاشم علي جميل32174162042184222

جامعة البصرة/كلية طب االسنان599.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر علي رشيد ناصر32175162041001056

جامعة البصرة/كلية طب االسنان599.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرانيه احمد صبيح جبار32176162042165144

جامعة البصرة/كلية طب االسنان599.0اعدادية العشار للبناتاحيائيزينب ابراهيم يحيى احمد32177162042228057

جامعة البصرة/كلية طب االسنان599.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرسل احمد جاسم جعفر32178162042165146

جامعة البصرة/كلية طب االسنان599.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزهراء محمود عبد الحسين محمد32179162042218047

جامعة البصرة/كلية طب االسنان598.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيليلى عبدهللا سالم عبد32180162042227055

جامعة البصرة/كلية طب االسنان598.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيايات مارد حسن مهدي32181162042207018

جامعة البصرة/كلية طب االسنان598.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم رعد كامل طاهر32182162042170070

جامعة البصرة/كلية طب االسنان598.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيرسل باسم غانم حنون32183162042152065

جامعة البصرة/كلية طب االسنان598.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر ثجيل كزار32184162042204045

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائياية عصام حسين علي32185162042459007

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0اعدادية المنار للبنيناحيائيكرار محمد قاسم عاشور32186222041095040

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيياسر عمار فيصل علي32187222041001133

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتبارك مهند عويد محسن32188162042165097

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب عماد شاكر مرزوك32189162042165238

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيمنار عادل يعقوب محمود32190162042152174

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحنين محمد جاسم عاجب32191162042165113

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاديه ساجت عبد الحبيب مهدي32192162042332073

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0اعدادية األبلة للبناتاحيائينور الهدى اسعد بدر جاسم32193162042171040

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0النصر النموذجية للبنيناحيائيحيدر حسين عبد علي محمد32194312041024047

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيبهاء عبد الحكيم حسك عبد الحسن32195162041075035

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيمجتبى قصي مسلم بندر32196162041140045

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد هللا محمد32197162041497040

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمة فاضل مكطوف عبد الرضا32198162042332074

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيآية عادل جوالن صالل32199162042257004

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيمريم حسن ثجيل شمخي32200162042251021
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جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيلقاء هاشم عبد صياح32201162042204091

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0اعدادية االصمعي للبنيناحيائيعبد هللا حسن عاصي شنته32202162041010009

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيسارة احمد كاظم شويح32203162042216022

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر صادق خير هللا32204162042197011

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيهدى عبد االمير زماط عبيد32205162042183116

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيعبد الصمد عبد الخضر سلمان اجعاز32206162041354033

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفاطمه فراس محمد عبد الحميد32207162042183074

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتاحيائيهدى رحيم قاطع عجيل32208162042293017

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيتبارك شاكر جابر غريب32209162042332015

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمحمد علي عبد الكريم ادريس صالح32210162041105055

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائينورالهدى عذيب امبيرد كنكوز32211162042152200

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيجمان عباس محمد عبدالرضا32212162042152048

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيعبدهللا ميثم كاظم صالح32213162041134011

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء احمد ثجيل ربيع32214162042165169

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0اعدادية غزة للبناتاحيائيدعاء نعيم عوده عبيد32215162042208020

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم سوادي مجهم32216162041084107

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0اعدادية العشار للبناتاحيائيابرار جعفر صادق عبد هللا32217162042228002

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزينب عباس عطية عجيل32218162042381102

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائينور حسين عطشان علوان32219162042380118

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء حيدر شاكر جاسم32220162042165178

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن جواد حسن جاسم32221162041001022

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيود سلمان محمد علي عبد الشيخ32222162042163084

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيبنين حسين جلوب كاظم32223162042260018

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيسيف ماجد عبد علي نغيمش32224162041121005

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيفرح ايمان زيبك مهوس32225162042381172

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيجعفر حسيب عبداالمام مرزوق32226162041075038

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسارة سعد عبد الكاظم نايف32227162042204064

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جويد ماطلي32228162042184119

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيالياس يحيى ابو الهيل احمد32229162041030008

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيبنين خلف عبد الكريم زبيله32230162042183017

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره سلمان صاحب عطشان32231162042165257

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم عبد الحسن رحيم حمادي32232162042165412

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0اعدادية الزبير للبنيناحيائييوسف كاظم يوسف يعقوب32233162041034067

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتبارك عقيل صادق فايز32234162042165092

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيهدى مهدي ساجت فهد32235162042226125
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جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيعليه عبد الحسن عباس حبيب32236162042184185

جامعة البصرة/كلية طب االسنان597.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيبتول عبد هللا عبد الحسن بخيت32237162042280016

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.5ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمصطفى حسام محمود يوسف32238162041075220

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.3ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيضحى عالء الدين عبد الخالق منصور32239162042165314

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.3اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعلي عباس عكله جازع32240162041105042

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيكوثر مطشر عبد النبي رايش32241162042333029

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيهبه حبيب صالح مظلوم32242162042259067

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيعال عدنان شعالن جبر32243162042165322

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور صباح عبد المحسن علي32244162042165472

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيفاطمة هشام عبد الواحد جار هللا32245162042239027

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيساجدة اسعد عبد العزيز عبد الرزاق32246162042209042

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيحسن معين عبدالصمد علوان32247162041140012

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيبنين امين عباس رجب32248162042338006

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتاحيائيكوثر سلمان رضيوي كطامي32249222042426021

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائيمصطفى عباس حطاب لعيبي32250162041491021

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه كريم كامل لعيبي32251162042165364

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد عبد الكريم طعمه حسن32252162042165293

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيحوراء رحمن عامر يوسف32253222042321246

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد احمد محمود عبد الرزاق32254162041001118

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيزينب حامد جاسم شيحان32255162042380059

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيدانيه محمد حسين سلمان32256162042165139

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيكوثر جواد كاظم حاتم32257162042165386

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين علي عبد الزهره راضي32258162041001046

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0اعدادية االريج للبناتاحيائيبلقيس جواد كاظم عبد هللا32259162042238007

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0اعدادية العشار للبناتاحيائياسراء سيف الدين علي حسن32260162042228006

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيسجى ضياء موسى كطافة32261162042170049

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الكافي االهلية للبناتاحيائيهدى الزهراء عباس كاظم حسن32262162042279005

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية البتول االهلية للبناتاحيائيكوثر عبد الكريم احمد حسن32263162042468010

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد علي سعدون هشام علي32264162041075195

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيمرتضى عبد الحسين مجيد عبود32265162041085059

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد نجم عبد هللا32266222041084010

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب كريم محمد خلف32267162042152108

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم حسين حمادي32268162042190002

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور الهدى احمد عبد العالي رخيص32269162042184274

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0اعدادية العباسية للبناتاحيائيأم البنين قاسم محمد صالح علي32270162042233001
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جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائينور علي حسين الزم32271162042381210

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيهدى جميل شويل زامل32272162042150042

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيحيدر خالد عبد هللا مطر32273222041058044

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمعاذ محمد احمد محمد32274162041126027

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيبتول ضياء الدين علي جوالن32275162042380023

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيحسن علي عداي حسن32276162041089007

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيرسل شاكر جليل كاظم32277162042290024

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر شريف محي32278162042187014

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزينب فالح قدوري ايوب32279162042218055

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرؤيا صباح عبد الصاحب محمد32280162042165142

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيشهد عبد هللا جمعة محمد32281162042280064

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء لعيبي عاشور خلف32282162042165197

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيمريم رعد علي حسن32283162042192061

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0اعدادية حيفا للبناتاحيائينور رياض عبد الهادي قاسم32284162042220041

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيمروة جاسم خريبط خلف32285162042467021

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0اعدادية العشار للبناتاحيائيجمانه منصور مهدي صالح32286162042228032

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيآيات حميد رسن خلف32287162042333002

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيضحى كاظم حسين عبد السيد32288162042218070

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيفاطمه باسم عتوي نعيثل32289162042290069

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيرضا باسم صالح ياسين32290162041139015

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائياسراء عوده عبد الصاحب ناصر32291162042176004

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيقبس بدر حنون عالو32292162042207139

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم مصطفى مهدي حسين32293162042165427

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمرتضى فاضل عباس دهر32294162041038047

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد المنتظر صارم كامل سعيد32295162041001120

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل لحك راضي32296162042146030

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائياالء مهدي جاسم عبد32297162042152012

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد جواد احمد محمد جواد عبد الرزاق32298162041001125

جامعة البصرة/كلية طب االسنان596.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيحسن عبد النبي حسن بتيل32299162041352026

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.6اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيذياب عبد المحسن ذياب احمد32300162041105029

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائينورا حسن جبار جوني32301162042162071

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيمنتظر حسين مزيد عناد32302162041354079

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيمرتضى محمد جواد يوسف مطر32303162041085060

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيغدير سالم شميل ياسر32304222042153302

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائييقين محمد جليل كاظم32305162042290109
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جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائينوفل جميل مهدي جرات32306222041001130

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0الخارجيوناحيائيمحمد ثابت حمود عبد هللا32307162041400083

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسنين علي ماجد32308162042202133

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمريم عبد هللا صكر محمد32309162042204095

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيانعام عبد الزهره جبار محمد32310162042207011

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائينور مهدي جعفر مهدي32311162042163080

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيام البنين محمد جاسم نعت32312162042184021

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران-قماحيائيمصطفى طارق نوال خزعل32313132041210011

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0اعدادية االندلس للبناتاحيائياية كريم جاسم حميد32314162042170010

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرسل حسين خلف عليوي32315162042265016

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزهراء ادريس حسين عبد علي32316162042176024

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمة ياسر عواد خضر32317222042436042

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحوراء عدنان عبدعلي صيهود32318162042165122

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب محمد باقر لفته32319162042184144

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبنين صدام جاسم محمد32320162042165081

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية المآثر للبناتاحيائياهله توفيق كريم جاسم32321162042455005

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد جواد مطر عبيد32322222041003009

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم عبد الحسين زوير بدن32323162042165413

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيذو الفقار خالد عزيز جاسم32324222041216007

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائياحمد جمال عبد الودود صبري32325162041365002

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد نافع فايز عبد الرضا32326162041001136

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيحنين صفاء حمزه عباس32327162042174016

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيأسوان حبيب شنان فياض32328222042414004

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد قصي شاكر محمد32329162041033004

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيسامي محمد ناصر كاظم32330162041075079

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمنار محمود محمد باقر32331162042165442

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيعباس حسين خليف نفاوه32332222041246007

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيضحى ناظم بدر دهام32333162042202119

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيسناء احمد عبد الغني جعفر32334222042113103

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيدعاء طارق حسين جادر32335162042259020

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعثمان عماد طه عبد32336112041156066

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيدينا عبد الرزاق عبد الحسين مزبان32337222042161040

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينبأ اسماعيل ادريس اسماعيل32338162042165447

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائينبأ عقيل عبدالحميد شهاب32339162042145087

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزهره فالح حسن عباس32340162042176031

صفحة ٩٢٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيايناس فاضل شاوي حسج32341162042451005

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيكميل يحيى زباري جاسم32342162041001112

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0اعدادية االعالم للبنيناحيائيعبد الوهاب محمد عبد الوهاب يوسف32343162041045014

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيزهراء محمد عبد علي راضي32344162042148013

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب علي عبودي صالح32345162042165236

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرانيا عالء محمد صيهود32346162042184081

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيزهراء محمد خليف عبد32347222042311048

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه قاسم محمد حسن32348162042184218

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمرتضى ضياء حسين علي32349122041031151

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيهدى صالح عبد الهادي نعيم32350222042153447

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيمجتبى عبد الجليل ظاهر عالوي32351222041037102

جامعة البصرة/كلية طب االسنان595.0اعدادية الفاروق للبنيناحيائيعلي السجاد حسين جبار محسن32352132041014012

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.8اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيالحسن محمود شاكر عبود32353162041105010

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.8ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمحمد عقيل مهدي يوسف32354102041028139

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.7ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحوراء مقداد نوري عزيز32355162042165126

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.4ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيمريم قاسم صياح سباهي32356222042159043

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.2ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيدينا مشتاق زياره عبد علي32357162042156015

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.2ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائينبأ مكي نعيمة مطر32358162042232021

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيسكينه اياد فاضل عبد هللا32359162042218063

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيحسن هادي حسن محمد32360222041302015

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمحمد عزيز عبد هللا نعمه32361142041008082

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائييسر عباس خلف علي32362162042165507

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيختام مهدي محمد جاسم32363282042065021

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيوفاء جبار شريف سفيح32364162042204118

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمحمد رائد عبد الغني مطلك32365142041011136

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد دوحي معيدي والي32366222041002005

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمصطفى ياسين اسماعيل مطشر32367222041018120

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياماني جبار كريم مطلك32368162042165034

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسارة قصي سالم كاظم32369162042204065

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية النبأ للبناتاحيائينور وسام هاشم فاخر32370162042215023

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي عبد الوهاب بهجت عبد الوهاب32371162041075122

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناحيائيمحمد جاسم فرحان جراد32372192041045006

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيحوراء علي عيدان ظاهر32373162042380037

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي الزم عودة بريدي32374162041084085

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائياالء حازم محمد حسين32375162042183005
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جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزهراء خلف فرحان سوير32376222042113060

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء عادل دايخ غضبان32377252042062319

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيزيد عبد الرحمن خلف سلمان32378182041137009

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه صباح كاظم فالح32379162042152144

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيساره محمد رضا قاسم مشري32380162042145054

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاديه امين عبد الجليل ضمد32381162042207118

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الوالية للبناتاحيائياسيا لفته عطشان عباس32382222042190009

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة يوسف خليل ابراهيم32383162042280085

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيظاهر يوسف كردي حياصه32384212041033044

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيحمزه حسين مطر صكبان32385222041058042

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائياصول سعود محمد حوار32386262042250016

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائياديان وليد عبد علي عبادي32387162042383004

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيتقى كاظم حسن جبر32388222042131006

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيبان محمود ياسين احمد32389112042067023

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيأساور صادق عبد االمير جابر32390162042218001

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب احمد عبدالرضا معتوق32391162042152087

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب قاسم حميد كنعان32392162042165239

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائياروى حيدر جاسم محمد32393222042135004

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيزين العابدين ناصر عبد علي حليفي32394162041392003

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيصفا رائد عبد هللا خضير32395162042234056

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعياحيائياحمد كريم عباس جاسم32396232041037003

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب ثائر حميد جاسم32397162042243040

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائياروى علي يونس حميد32398222042172004

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيفاطمة ادريس حسين عبد علي32399162042176041

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيايثار مخلص عبد الرضا طاهر32400162042192010

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيفاطمة يعقوب عبد الرزاق علي32401222042139201

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيغدير عباس حسين زبون32402162042162043

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء حيدر كاظم والي32403222042199043

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيخديجه خطار جابر عبد الحسن32404162042332027

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيبنين جواد عبد الكاظم ضيول32405222042414045

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائياالء ماجد محمد كاظم32406162042184017

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيرقيه قاسم عبد عيفان32407192042166032

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيمصطفى باسم نجم عبود32408162041085064

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمينا رزاق قاسم والي32409132042100115

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0اعدادية زمار للبنيناحيائيماهر احمد حمد محمد32410172041103057
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جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي محمد مكطوف عبد هللا32411222041077141

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد منير ناصح عبود32412162041075204

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد رمضان سبوس زغير32413162041060087

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي جالل طعيمه كنداح32414222041002187

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيأيوب اسماعيل هاني مخيف32415222041053001

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيبنين نجم عبد عبد الحسين32416222042139039

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه خلدون خضر احمد32417162042332076

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيبراء مؤيد حسن طاهر32418222042421016

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيشمس مهدي اسماعيل ابراهيم32419282042080022

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيفاطمة شاكر قاسم محمد32420162042338037

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيباقر عمار يوسف طه32421162041075033

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيمنار ناجي جواد محمد32422222042323385

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمصطفى عبد الحسين قاسم حسين32423222041035282

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيفاطمة ماجد محيسن حسين32424162042257043

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيزهراء رحمن عزيز جاسم32425162042251011

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر خماط رحيم32426142042114013

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيضحى فراس حبيب حيدر32427162042192051

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيانباء حسين ثجيل كاظم32428232042128009

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيعلي محمود غازي حمود32429222041035180

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياخالص جبار محيي دهم32430222042165002

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمقتدى علي مانع دغيم32431222041058145

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيجسام كامل شمخي عايد32432162041001019

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيمنى علي جاسم محمد32433162042196048

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزهراء ساهي نعمة شريف32434162042162029

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيالحسن مازن ناجح عباس32435142041023010

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيمسلم سالم داود جبار32436222041054073

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0اعدادية القدس للبناتاحيائيليلى عالء عبد الحسين حميد32437262042104144

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيهاجر ناظم حميد جابر32438152042052059

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيامنه حسن هادي عبيد32439162042165036

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيانفال ضياء عون علي32440162042184026

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائيحسين صالح عبد الرحمن خزعل32441162041348006

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيشمس محمد جاسم محمد32442162042152122

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيبتول محمد جواد كاظم32443162042338004

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزينب عبدالعباس حمدي مالك32444162042145042

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيفادي حسين طارش عداي32445162041060075
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جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيراشد حبيب راشد علي32446162041049020

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء احسان صادق سعيد32447162042165168

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيبان محمد كاظم محسن32448162042184039

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيغدير امجد حمود خليف32449222042139175

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمريم محسن يوسف خليل32450162042280092

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية العقيدة المختلطةاحيائييعقوب سعود عليعل كزار32451222041232019

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيخديجه كاظم حنيف حسن32452162042165129

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائياية عباس عبد الجليل ضيدان32453222042398001

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية السيبة للبناتاحيائيطيبة شاكر جميل عبد الرزاق32454162042250006

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيسجى حسن فاضل عباس32455162042152118

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب جاسم عبدالكريم عبدالعزيز32456162042152092

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيعلي عبدالمنعم عبود علي32457162041074023

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيفاطمة عبد االمير خزام محمد32458142042109057

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائينور صالح عبد كامل32459222042178152

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية البتول االهلية للبناتاحيائيبنين ابراهيم عبد الوهاب ابراهيم32460162042468001

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0اعدادية االمام المختلطةاحيائييحيى عبداالمير كبسون حميد32461182041278024

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزهراء مصطفى هادي صالح32462222042178080

جامعة البصرة/كلية طب االسنان594.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعباس اركان صيوان عطوان32463162041075090

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.8ثانوية الطف المسائية للبنيناحيائيطه محمد عبد هللا نعمان32464132041257032

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينادين امير مراد علي بشير32465132042121217

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيسارة علي عزيز فاضل32466272042077074

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.6ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيضحى عمار موسى مهلهل32467152042057040

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.2ثانوية المتميزات االولىاحيائيدانيه علي عبد المطلب محمد32468172042233032

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.1ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيبدور هادي عبود محمد32469162042232004

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء حيدر جليل نجم32470222042165046

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمنار ياسين صالح جاكل32471202041022137

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيماجد عزيز خليف جبير32472262041022129

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيحنان عماد حايف سمير32473112042067038

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيحوراء مازن وحيد ابراهيم32474222042414075

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفوزيه علي جليل هيجل32475222042110062

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيود وعد عبد الكريم نصيف32476132042096053

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيحاتم مالك محمد مغامس32477132041252031

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية العلم للبناتاحيائيطيبه طه محمد عبد هللا32478182042170058

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيجابر نجاح جابر سلمان32479252041031097

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينور عادل اسماعيل حميد32480222042135231
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جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمي مؤيد محمد جواد جاسم32481162042165443

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية االعالم للبنيناحيائيعلي باسم نعمه عليوي32482232041066026

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيدعاء مشتاق طالب كاظم32483292042052098

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائينور الزهراء جعفر شهيد علي32484242042149113

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيايات عبد الحسن بديوي غضبان32485232042301004

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعبد الحميد أحمد حميد شالل32486102041205156

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيزهراء سعدي حسين مرزوك32487222042112042

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيفيصل مبارك مساعد ايدام32488222041001094

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائياحمد علي خلف سايب32489222041065001

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمصطفى حسين سهر فرج32490152041022015

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0الخارجيوناحيائيحيدر حسن محمد عباس32491202041400020

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيحنان وضح كعيم جابر32492292042053038

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيحسن غسان عبد الكاظم نمر32493162041022007

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيالحسن محمد عبد الحر فرعون32494162041030007

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمه خليل ابراهيم راضي32495162042450059

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيعلي محمد ابراهيم علوان32496112041016078

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيفاطمه تاميم مهدي خلف32497222042112076

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائياحمد مفيد حامد خلف32498162041075017

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيرقيه علي نصافه مجيد32499162042207051

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء جاسب حسن خضير32500222042103108

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية دجلة العراق االهلية تركيا-سامسوناحيائيجود غسان كريبل محسن32501132042238001

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينور  الهدى محمد جاسم محمد32502142042080077

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعلي الكرار حسين جاسم محمد32503162041049033

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية القادة االهلية للبنيناحيائيحسام محسن ايوب عيسى32504172041199004

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيحسين خالد جاسم محمد32505222041076016

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحيدر طالب دويعي جبير32506222041053060

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيفاطمة فائق حاتم عطشان32507272042070071

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية دار السالم للبناتاحيائييقين سعد علي خلف32508182042209022

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزينب كريم سهيمه عبد هللا32509282042063056

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب حسين غضيب عبد32510262042089059

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء جواد عبد الكاظم راضي32511212042145055

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي حسين عويد كاظم32512222041051071

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيوردة عبد الكريم سلمان عباس32513162042165504

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيايه علي عبيد حمود32514222042321238

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية االماني للبناتاحيائيزينه عامر عبد هللا علي32515182042254026
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جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيايات فيصل عباس هادي32516242042120025

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن لواء صالح مال هللا32517162041365029

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمصطفى حمزه عباس ياسين32518232041038066

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيدعاء امجد عبدالخضر محمد32519162042152059

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيانغام خليل خضير جباره32520222042141029

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيمصطفى عادل صالح مشاري32521162041090058

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيسجى باسم محمد حسن32522162042192042

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيازهار علي عبيس جبر32523232042304006

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرفل محمد سعيد ذنون32524172042357355

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيفاطمه جالل سلمان حسن32525262042096137

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية بغداد األهلية للبنيناحيائيرضا مثنى عبد الكاظم سعد32526112041030006

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيتبارك احمد جواد كاظم32527102042103015

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيبنين داود سلمان كبسون32528252042097024

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية خديجة للبناتاحيائينور الهدى حسين غافل مهوس32529242042080116

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيسامر قحطان فالح حسن32530252041045078

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيغاده سامي معروف عبيد32531142042089044

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيتبارك صباح عبد الحسن صياح32532242042081014

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيباقر محمد عواد مارد32533252041052010

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينور عادل قاسم محمد32534222042414219

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائينور الزهراء مبدر عبدالجبار شاتي32535162042145093

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيمنار مانع تركي عطيه32536162042207151

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيروان قاسم حاتم سلطان32537162042241010

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشمس رياض محسن سالم32538232042088303

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد نعيم شبيب سلمان32539222041002029

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمة عزيز كاظم عطية32540162042170060

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره صالح نوري عباس32541162042165258

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيآيه زعالن محمد حبيب32542212042094009

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء سالم ياسر خضير32543232042096049

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور الهدى سالم حسن هليل32544162042165462

جامعة البصرة/كلية طب االسنان593.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمة حسن جبر مزعل32545232042271567

جامعة البصرة/كلية الصيدلة607.4ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب هيثم كاظم مايح32546162042165249

جامعة البصرة/كلية الصيدلة605.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره محمد جودت موسى32547162042165263

جامعة البصرة/كلية الصيدلة605.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتاحيائيالزهراء سالم يوسف زامل32548162042284001

جامعة البصرة/كلية الصيدلة604.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيدينا عبد هللا عبد الباقي عبد هللا32549162042280026

جامعة البصرة/كلية الصيدلة604.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيسمانه مخلد عبد الحسين علي32550162042280058

صفحة ٩٣٠ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية الصيدلة603.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائينمارق حيدر مجيد عبود32551162042183103

جامعة البصرة/كلية الصيدلة603.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيمريم شريف كامل حسن32552162042202154

جامعة البصرة/كلية الصيدلة602.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفواطم عمار كاظم مطر32553162042165383

جامعة البصرة/كلية الصيدلة602.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيعذراء اياد عبد الرحيم عبد الكريم32554162042290061

جامعة البصرة/كلية الصيدلة602.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء علي رحيم خضر32555162042165191

جامعة البصرة/كلية الصيدلة600.0اعدادية غزة للبناتاحيائيحوراء ماجد عباس هادي32556162042208015

جامعة البصرة/كلية الصيدلة600.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزينب جاسم محمد مظلوم32557162042163042

جامعة البصرة/كلية الصيدلة599.8ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتبارك عبد هللا عبد الحسين شياع32558162042165091

جامعة البصرة/كلية الصيدلة599.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسين عبد االمير كاطع32559162041001080

جامعة البصرة/كلية الصيدلة599.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرحيل امجد حاتم صيوان32560162042184085

جامعة البصرة/كلية الصيدلة599.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهدى داخل خزعل منصور32561162042165494

جامعة البصرة/كلية الصيدلة599.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء علي شريف عبود32562162042202075

جامعة البصرة/كلية الصيدلة599.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيساره علي عبد الهادي يسر32563162042145053

جامعة البصرة/كلية الصيدلة599.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيامنة ماجد كاظم جعفر32564162042381021

جامعة البصرة/كلية الصيدلة598.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيداليا زيد عبد هللا عبد الحميد32565162042165130

جامعة البصرة/كلية الصيدلة598.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزهراء علي فاضل عبد علي32566162042183038

جامعة البصرة/كلية الصيدلة598.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيزهراء سلمان حميد عبد هللا32567162042235008

جامعة البصرة/كلية الصيدلة598.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيمنار خالد عبد هللا رسن32568162042260056

جامعة البصرة/كلية الصيدلة598.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيفاطمة محمد رضا علي عبد الحسين32569162042301056

جامعة البصرة/كلية الصيدلة597.4ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيمريم باسم هاشم عبد هللا32570162042156053

جامعة البصرة/كلية الصيدلة597.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء ستار جبار مطر32571162042150018

جامعة البصرة/كلية الصيدلة597.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين يسار جابر عيسى32572162041001050

جامعة البصرة/كلية الصيدلة597.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائياشواق كاظم طاهر مطشر32573162042201003

جامعة البصرة/كلية الصيدلة597.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزهراء صفاء حسين حمود32574162042145033

جامعة البصرة/كلية الصيدلة597.0ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيعلي ربح منخي غضبان32575162041067013

جامعة البصرة/كلية الصيدلة597.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيحوراء علي جاسم عبد الواحد32576162042207047

جامعة البصرة/كلية الصيدلة597.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيفاطمه وليد حميد اسد32577162042209066

جامعة البصرة/كلية الصيدلة597.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزينب امجد داود سلمان32578162042145037

جامعة البصرة/كلية الصيدلة597.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيبنين قادر محمد عودة32579162042202043

جامعة البصرة/كلية الصيدلة597.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينبأ حيدر عبد معارج32580162042165448

جامعة البصرة/كلية الصيدلة597.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبصائر رياض عيسى موسى32581162042165078

جامعة البصرة/كلية الصيدلة597.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيجنات محمد جاسم مرزوك32582162042175012

جامعة البصرة/كلية الصيدلة597.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد عبد الكريم عبد النبي عبود32583162042165294

جامعة البصرة/كلية الصيدلة597.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيزينب توفيق رمضان حسين32584162042290039

جامعة البصرة/كلية الصيدلة597.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيامل صالح شالش عوي32585162042192003
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جامعة البصرة/كلية الصيدلة597.0اعدادية االريج للبناتاحيائيسرى عبد الجبار ناصر حمد32586162042238025

جامعة البصرة/كلية الصيدلة596.6ثانوية المتميزين للبنيناحيائيزيد طارق فتحي جاسم32587162041003012

جامعة البصرة/كلية الصيدلة596.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد السالم صدام محمد32588162042383098

جامعة البصرة/كلية الصيدلة596.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم عبد الهادي مهدي عبد الرضا32589162042165414

جامعة البصرة/كلية الصيدلة596.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيعذراء مهند سبتي كاظم32590162042260045

جامعة البصرة/كلية الصيدلة596.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزينب كريم جبار صكر32591162042163048

جامعة البصرة/كلية الصيدلة596.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن مصطفى فيصل غازي32592162041060052

جامعة البصرة/كلية الصيدلة596.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم هاني عبد الكريم منصور32593162042184250

جامعة البصرة/كلية الصيدلة596.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيهدى مجيد عبد الحميد محيي32594162042207172

جامعة البصرة/كلية الصيدلة596.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائينور عالء عبدالجليل ياسين32595162042152194

جامعة البصرة/كلية الصيدلة596.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه معاذ احمد كاظم32596162042165066

جامعة البصرة/كلية الصيدلة596.0ثانوية دجلة للبناتاحيائياخالص علي هاشم شريجي32597162042243001

جامعة البصرة/كلية الصيدلة596.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيحوراء طالب خلف ظاهر32598162042207045

جامعة البصرة/كلية الصيدلة596.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد علي عوده جمعه32599162041033003

جامعة البصرة/كلية الصيدلة596.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحيدر حازم غازي خدام32600162041030029

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.7ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيتبارك نصير جبار مرزوق32601162042156011

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.6ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد علي وسام عبد الرزاق32602162041003022

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.2اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحسين فؤاد كامل شفيق32603162041105024

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيمريم مهدي محيبس نعيمه32604162042247103

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائياحالم علي عبد الحافظ عبد الصاحب32605162042176002

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب رعد عبد الرضا ديوان32606162042165217

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيسرى ميثم عبد العزيز عبد الحميد32607162042207099

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0ثانوية الكافي االهلية للبناتاحيائيفاطمة جمعة شياع ضيدان32608162042279004

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيحسن عباس جميل خفي32609162041019009

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0ثانوية السياب االهلية للبنيناحيائيعلي حسين فزع رشم32610162041073006

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيشيماء هادي مجري هيلك32611162042176036

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيزينب مهند عبد االمير هادي32612162042475024

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب عبد الستار جبار مغامس32613162042383129

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0ثانوية الريان االهلية للبنيناحيائيمحمد عباس يونس حسن32614162041035010

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمحسن كاظم محسن علي32615162041038040

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائياسراء علوان سالم احمد32616162042450003

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيحسن علي كاصد عطيه32617222041039021

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيتبارك ماهر عبد الودود عبد الجبار32618162042383047

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهبه علي زيدان خلف32619162042165492

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيرقية فياض عمير مطشر32620162042296018
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جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيأماني اسعد كاظم عواد32621162042280005

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيشهزنان سعدي مجيد جاسم32622162042457028

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائياحمد كاظم جنيح علي32623162041346004

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة كريم ياسين الزم32624162042202145

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائينادية جبار مطر صالح32625162042163074

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيايالء رزاق راضي جابر32626162042202029

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيكرار رياض يوسف غالي32627162041075148

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر كاطع هندال32628162042259044

جامعة البصرة/كلية الصيدلة595.0اعدادية العشار للبناتاحيائيرنين غازي فيصل عبد الرزاق32629162042228041

جامعة البصرة/كلية الصيدلة594.6اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيالحسن طالب عبد الباقي طالب32630162041105009

جامعة البصرة/كلية الصيدلة594.0اعدادية العزم المختلطةاحيائييوسف احمد شريف عبود32631162041309020

جامعة البصرة/كلية الصيدلة594.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي عبد الحسين عبود عبد هللا32632162041084077

جامعة البصرة/كلية الصيدلة594.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد السالم خريبط عبد العالي32633162042207130

جامعة البصرة/كلية الصيدلة594.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيدانيه لؤي عبد االله عبد العباس32634162042165138

جامعة البصرة/كلية الصيدلة594.0ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيمهدي طاهر حاتم ضايف32635162041067020

جامعة البصرة/كلية الصيدلة594.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعبد هللا محمد ياسين نزال32636162041105036

جامعة البصرة/كلية الصيدلة594.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيحوراء علي حسين خليف32637222042204059

جامعة البصرة/كلية الصيدلة594.0ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيزينب سمير عوده جياد32638162042299013

جامعة البصرة/كلية الصيدلة594.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيامنه منير عبد الجليل اسماعيل32639162042165039

جامعة البصرة/كلية الصيدلة594.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيمريم خالد حمود بشير32640162042152158

جامعة البصرة/كلية الصيدلة594.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفرح عبد الباقي مجيد عبود32641162042183079

جامعة البصرة/كلية الصيدلة594.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزينب ضرار عبد االله عبد الحميد32642162042183046

جامعة البصرة/كلية الصيدلة594.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيضرغام عكار مهدي عامر32643262041022073

جامعة البصرة/كلية الصيدلة594.0ثانوية السديد االهليةاحيائيتمار محمد قاسم علوان32644162041443004

جامعة البصرة/كلية الصيدلة594.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيبيادر هاشم لطيف جاسم32645162042383040

جامعة البصرة/كلية الصيدلة594.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الكريم جابر عباس32646162042196037

جامعة البصرة/كلية الصيدلة594.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمرتضى غني مشاي هذال32647162041139044

جامعة البصرة/كلية الصيدلة594.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور مشتاق فاضل محمد32648162042165479

جامعة البصرة/كلية الصيدلة594.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيبتول عدنان عطشان كاصد32649162042209014

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزينب محمد مهدي ابراهيم32650162042216020

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائياحمد أسامة عبد هللا خالد32651162041348002

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيمريم ماجد عبد علي نغيمش32652162042146065

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن راضي عبود عويز32653162041433003

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيبتول عبد االمير مزيد علوان32654162042207024

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور محمد جاسم حسن32655162042165477
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جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمسره ضياء بجاي عبد الصاحب32656162042165435

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمنى جبار امين جابر32657162042280100

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيكرار علي شيرون جلوب32658162041075151

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء منتجب جعفر خضر32659162042163041

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيرسل يوسف يعقوب يوسف32660162042332035

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمصطفى محمد حسن فليح حسن32661212041025038

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيمريم صالح محي مهلهل32662162042290085

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين حاتم حمودي عباس32663162041001037

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيايات فالح حسن عباس32664162042176011

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0اعدادية القرنة للبنيناحيائيعلي عبد الباري علي عبد علي32665162041027018

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتاحيائيطيبة ميثم خلف نعمة32666162042166013

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمنار جواد كاظم جمعه32667162042243085

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي حسين عبد اللطيف32668162042280081

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0اعدادية النور للبنيناحيائيبهاء جواد هاشم مهوس32669122041026029

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمسلم عقيل علي الزم32670162041075217

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيزينب كاصد شاكر خضير32671162042290047

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيايات فالح مهدي صالح32672282042080003

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيغفران احمد حنون حتيوي32673222042162136

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب عالء طعمه عبود32674162042212021

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزهراء احمد مجيد محمد32675162042216016

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيتبارك عمار محمد سلمان32676162042183021

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيبنين ماجد فالح حسن32677162042227006

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية العدل للبناتاحيائينور حسين رزاق حسن32678282042082041

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيسيف علي جابر عبد32679222041029075

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيايالف ميثاق شاكر عمران32680162042240012

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيتبارك جابر نوري خلف32681162042184055

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائينور حسن غزاي ساري32682162042452030

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب اسعد علي زغير32683162042152088

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيمآب عبد الكريم محمد جعفر حسين32684162042260050

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيزهرة عدي عبد الحسين مهلهل32685162042201010

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية صنعاء للبناتاحيائيرجاء عبد الحسين عبد الساده عبيد32686162042221008

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة رياض سعيد علوان32687162042202135

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسن علي جاسم محمد32688162041030016

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء حسين ثجيل سلمان32689222042141105

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيقحطان عدنان علي حسين32690252041031496
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جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيزهراء هالل فلحي حمد32691162042164021

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائياستبرق ظاهر حمادي جاسم32692162042197001

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمؤمل حسين عليوي سعيد32693162041139036

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيضحى مرتضى عبود محمد32694162042218071

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيبنين علي عواد مخور32695162042207033

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي طارق ياسين الزم32696162041075120

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائينسم عبد الرضا كاطع مشكور32697222042393103

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيافنان حسن عبد هللا عبود32698202042134012

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيسحر حيدر عبد الحافظ حسن32699162042183053

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيتبارك كاظم عبود سوادي32700162042163022

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية الصفا المختلطةاحيائيمحمد سعد صبري يونس32701282041105008

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب محسن جاسب صالح32702162042202103

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيآمنه أسامه منصور يوسف32703162042183001

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيغزوان فيصل ناصر جابر32704162041075144

جامعة البصرة/كلية الصيدلة593.0اعدادية البصرة للبنيناحيائيسجاد حسين دريول غريب32705162041007020

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.5ثانوية المتميزيناحيائيالمؤتمن مصطفى جبار محمد32706132041016010

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.3ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد حسنين عبد علي حسن32707162041003021

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.1اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيياسر عدنان ياسر مجيد32708162041105061

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيغفران صافي عبد نمر32709162042207115

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية البينة للبناتاحيائيضحى مزهر لهوج خدام32710162042291020

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائييقين سعيد قاسم بدر32711162042165508

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيفاطمة عباس مكي جبر32712222042139187

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار عباس زغير حماس32713222041003268

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيآيات عبد الكريم عزيز علي32714282042069005

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيمريم فاضل منشد زهير32715282042065084

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب يحيى محيل ثجيل32716162042152112

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا خضير عصفور32717222041309050

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائينور ابراهيم عباس حسن32718102042120111

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيازل شاكر شبوط كاصد32719152042041004

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيساره احمد طه ياسين32720162042280053

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيحوراء حسين هاشم كاظم32721252042108061

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيحوراء عباس منصور محمود32722162042381054

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي سالم محمود كاظم32723212041004089

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيمريم عماد عبد الرحمن محمد32724162042297038

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيفاطمه مجيد باني ناصر32725142042073123

صفحة ٩٣٥ من ٦١٩٥
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جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية رفح للبناتاحيائيساره يوسف نعمه يوسف32726162042219033

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيعلي احمد عباس محمد32727162041019030

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيهدى علي راسم ضيدان32728162042162072

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيبتول محمدعلي طوينه عوده32729162042152027

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء امين عبد الكريم علي32730272042056169

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيمريم محمد مشاي زغير32731222042142072

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب ناصر حاجم ماجد32732162042165247

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد حسين ناصر احمد نصار32733162041060085

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيكرار علي منعم مهدي32734222041051089

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائينور غازي ياسر عبد الحسن32735162042381211

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية النور للبناتاحيائيزينب ضياء موسى كطافة32736162042275011

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزهراء فوزي عبد الصاحب عبد الحسين32737162042146036

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد ايدن فاضل نجم32738202041050075

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعياحيائيرغد حيدر عبد الرضا حنون32739132042081008

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيمريم كريم مهجر محسن32740162042452026

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيرؤى نجم عبد هللا باني32741162042210034

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية سامراء للبنيناحيائيديوان علي شنداخ مذكور32742222041092017

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيسكينه عبد الكريم لعيبي عالوي32743162042175031

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائياسراء علي عبد المجيد علي32744162042381010

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيزينب هاني عبد القادر عثمان32745172042297041

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيأيات عبد الهادي خليفة حنون32746222042414011

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الماجدات للبناتاحيائيزهراء حميد ارحيمة حمود32747162042211008

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيتبارك علي كاظم سالم32748222042203007

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائينور عبد الستار جبار يسر32749162042251028

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيتقوى احمد كاظم محمد32750212042121051

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيفاطمة مصطفى صبر علي32751162042196039

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمود اسامه محمود يوسف32752162041001137

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيغدير طالب علي حسين32753162042183064

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية القرنة للبناتاحيائيايمان فرحان طعمة فرهود32754162042154003

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيعلي جاسم ارحيمه ديوان32755162041019031

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية العشار للبناتاحيائيهدى عبد المنعم محمد حسين32756162042228132

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيبنين علي زوير جودة32757162042179007

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعبد هللا خليل عبود هاشم32758142041018094

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحسن هيثم سعدون محيسن32759222041017025

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيقيصر جبارة لفته مانع32760162041119019
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جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيالحسين عباس كاظم غنيم32761162041075026

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمصطفى ماجد محمد علي حسين32762162041075229

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيافنان سعد فالح جاسم32763142042117005

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمة مسلم راضي محمد32764162042228095

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتاحيائيزينب حيدر بدر جاسم32765162042276013

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيدعاء سليم ياسر هاشم32766222042162047

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائينسرين ياسين ثابت عبد32767192042155034

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيمرتضى محسن ثاني دبيان32768162041353053

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائينبيل رعد عبد الحسين جوني32769222041021204

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية تراث االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي مهدي محمد طالب32770162041440003

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية الحي للبناتاحيائيعرفان علي مهدي ظاهر32771262042107115

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيموسى رمضان خلف خالد32772172041005081

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيزهراء جبار جاسم حسين32773272042054031

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيبتول عقيل شامخ بهيدل32774162042239007

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية االسوار للبناتاحيائيزهراء مهدي حمزه مهدي32775132042076012

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية العشار للبناتاحيائيزينب سعد الدين ثاقب احمد32776162042228061

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعمار كاظم فياض هاشم32777162041075143

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائينور حسن فاضل عباس32778212042092102

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية رفح للبناتاحيائيندى هاني شاكر عبد الوهاب32779162042219065

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب ضايف فالح دحيبش32780222042414137

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد فرحان عبد الجليل مجفل32781162041060091

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عدي نوري ماضي32782162042230054

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائياحمد اياد عباس هادي32783112041016005

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينور الحسين سليم شريف صالح32784162042204105

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسن عماد عبد الكاظم ناصر32785222041035050

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد عبد هللا سهم عبد هللا32786162041075190

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزهراء مناف ناصر منصور32787162042383105

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيتبارك كريم الزم عبد النبي32788162042184060

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياسالم عامر ياسين شرقي32789202042188004

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيمرتضى عبد الخالق طالب صبر32790162041022043

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائينرجس عباس سعيد عبد32791162042146070

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنيناحيائيابراهيم محمد علي عبد النبي32792162041088001

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيهاجر ماجد محسن عبد هللا32793132042121241

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيرقية زهير احمد موسى32794172042252025

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائينجالء شايع عبود خريبط32795162042297042
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جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسن ابراهيم حمود حسين32796162041094012

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمحمد رضا حميد حسن محسن32797152041007131

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر مرتضى خلف عداي32798162041001124

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفاطمه نعمان حمد جمعه32799142042103043

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيحيدر مهدي محمد مزعل32800162041020014

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي سعيد فليح محيسن32801162041060062

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عبد الرضا وداعة ساجت32802222041003228

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيغدير مرتضى فاضل عبدالكريم32803162042152134

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية عشتار االهلية للبنيناحيائيعلي صبيح غضبان عويز32804162041066005

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيدالل عبد الستار خضر عطا32805102042094024

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيعلي محمد رضا ناصر جاسم32806162041363038

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيعبدالهادي نزار محمود زيد32807162041134012

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب عبد الزهره عبد الكريم حسين32808162042165227

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائينور الهدى جاسم حسن عباس32809272042086031

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيفاطمه عادل نعيم علي32810162042169052

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسين عبد الجبار عبد الكريم عبد النبي32811162041084033

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمرتضى محمد عبد الوهاب سعيد32812162041075212

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي كاظم عبد الواحد ضيف هللا32813222041002226

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيجبار كريم عبد السادة مهدي32814242041013028

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم مرزه دريس32815252042096218

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيعبد العباس احمد صكبان عودة32816162041094030

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحنين محمد عبد الجبار عبد الواحد32817162042165114

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيزهراء سعد خليل ابراهيم32818162042169028

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعبد الهادي رياض صالح عايد32819312041063042

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيكاظم لفته خميس شجر32820162041126017

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيجراح حسن صبيح جارح32821162041075037

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب ساهر ناجي موسى32822232042111069

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمنار الهدى احمد مالك شراد32823222042103237

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفرح حسين علي ناصر32824162042383203

جامعة البصرة/كلية الصيدلة592.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائينبأ موسى عوده عباس32825162042207156

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.9اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد عامر فتاح علي32826272041005148

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.8ثانوية الحريه للبناتاحيائيمنى قاسم رشيد حميد32827212042143038

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.8ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى احمد سعدون عز الدين32828132041020174

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.7اعدادية االندلس للبناتاحيائيتقى غسان حازم شكوري32829172042286061

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب علي عباس يوسف32830132042121114
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جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.6ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمؤمل حسن حمزه عبد32831232041047071

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.6ثانوية الحريه للبناتاحيائيزهراء قصي محمد رضا32832212042143024

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.6ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى مشتاق طالب مهدي32833272041029121

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيدانيه عبد القادر جاسم حمادي32834132042121059

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.5ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيزكريا يحيى محمد زكي عبد الرزاق32835172041022032

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.4ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيقطر الندى عماد ميري حمادي32836252042100281

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.4اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم عمار قاسم مكي32837142042196088

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.3ثانوية الرباب للبناتاحيائياديان حيدر حسن عبد السيد32838262042113001

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.3اعدادية العامرية للبناتاحيائيزمرد عاصف سعدي رجب32839102042118050

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.3ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مارس دخيل ملوح32840252041035074

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.2ثانوية المتميزين للبنيناحيائيابراهيم محمد حبيب شبيب32841142041007004

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.2ثانوية المتميزاتاحيائيامنة محمد بدن نغيمش32842282042079005

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.2ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي احمد حسن عزيز32843152041012050

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.2ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي احسان علي قاسم32844202041050049

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.2ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد عالء لفته مجيد32845132041037091

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.2ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمصطفى خالد داؤد ايوب32846172041022104

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.1ثانوية بابل للبنيناحيائيعباس محمد ليلو حسون32847232041021058

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.1ثانوية بابل للبنيناحيائيالحسين علي ياسين طه32848232041021015

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيغفران علي مناحي منان32849162042174036

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيحوراء كريم محسن كاظم32850242042130046

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيفاطمة حيدر جمعة حسين32851222042139258

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيبراء ماجد شياع خير هللا32852232042153020

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيعلي كاظم حسين حمزه32853232041227020

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيإيه علي كاطع رشك32854282042051008

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيباقر سالم موسى شباح32855222041232005

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية التميز للبنيناحيائيسجاد عبد الرضا كاظم ضهد32856222041356089

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينه حيدر هادي محي32857242042136077

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائينهاد احمد صالح حسين32858182042164039

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عزيز كاروك32859162041135011

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيغدير عمار عبد الصاحب علي32860282042059105

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمحمود جبار عبد الحسين جبار32861262041009129

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية عفك للبنيناحيائيعبد الرحمن باقر محمود عزيز32862242041011043

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيسجاد جاسم شيال كريم32863142041028045

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية النور للبنيناحيائيحسين علي كريم زغير32864122041026055

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك عبودي جبار جاسم32865252042062244
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جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء علي جبار وهم32866282042059060

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينور الهدى حسين عز الدين يوسف32867232042271722

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية حطين للبناتاحيائيهدير خلدون رحيم هاشم32868142042068054

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسهام سلمان حبيب ذياب32869102042095045

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية حلب للبناتاحيائيشيماء حاكم حمزه عباس32870242042107111

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيأيه حسين نعيمه سعيد32871262042080007

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء شاكر حمدان سلمان32872262042132101

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عبد الستار جوامير جبار32873202041307034

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبنين محمد عذافه عبد الرضا32874242042139028

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيامير علي هاشم عبد32875132041023012

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيسرى علي عبد الحسين مجيد32876252042084459

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيساجر زعالن عبد محمود32877202041259095

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيكرار مالك عمران كاظم32878272041010141

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيمريم عامر حسين حسن32879142042076121

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيطيبه هاشم هادي حسين32880132042100078

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيفالح حسن علي ناصر32881142041028094

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيمرام عفيف محمد رشيد32882222042323291

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيكاظم دنبوس شالل سهيل32883222041100046

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيغاده رضا طالب سمين32884202042174007

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه حسن علي حمادي32885272042056148

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية الشام للبناتاحيائينور الهدى خير هللا جمعه طعمه32886162042254058

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيمثنى نور حمزة زايد32887242041015101

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائينرجس انور عبد هللا بدن32888142042066105

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيايهاب نصير فاضل ديوان32889112041018025

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيذات الهمه مطر نعيم حمزه32890222042141083

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية االزاهير للبنيناحيائيقاسم علي غالب محمد طاهر صالح32891172041176019

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيارجوان عبد الحسين حمد موسى32892232042087005

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسين علي منعم كحط32893252041045056

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيهبه محمد فياض مخيلف32894222042141258

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين محمد عبد الواحد جاسم32895222041036103

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيحسنين عبد الرزاق مجيد حميد32896262041209042

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيحيدر احمد صالح مهدي32897212041020015

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيعذراء حسن خضير عباس32898252042170454

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيرقيه يعقوب نعمه حمد32899232042093062

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيصادق مرتضى ظاهر حبيب32900162041049026
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جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء ادريس زعيزع محمد32901232042271295

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينجاة مصطفى عبيد حسن32902232042304203

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيضحى جعفر مخور بربر32903222042153286

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيلطيف ناصر حسين عبد علي32904292041025060

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية الكوثر االهلية للبنيناحيائيثامر حميد كريم كميش32905252041048004

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيجلنار علي عبدعلي نزر32906162042152047

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيمريم رحيم عباس ابراهيم32907252042119042

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيرقية عادل عبيد حسن32908162042202061

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيرقيه خلف علي عبد32909122042020044

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيطيبه ستار مخيلف ناصر32910162042169041

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه وليد حسين سعد32911282042068087

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد جابر رسول عباس32912232041020304

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيزمزم حيدر حسين عبود32913282042052036

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيقطر الندى محسن رضا محمد32914252042100282

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائينورا علي حيدر مجيد32915212042109089

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيعذراء زيد عبد المنير عبد العزيز32916212042139152

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز نواف مسلم اغضيان32917162041346013

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية الزهور للبناتاحيائينور قاسم رزوقي لطيف32918212042113036

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيمحمد عبد طاهر جبر32919272041030033

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية خولة للبناتاحيائيام البنين كاظم شخوطي جبر32920282042083002

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيقدس مهدي كزار دعيمي32921102042221084

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيشعاع خير هللا خلف خليبص32922272042160264

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائياديان صالح حسن جازع32923162042467001

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيهمام صالح محمد خضر32924182041016118

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيحيدر محمد عباس نهاية32925232041166018

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه صالح سعيد حميد32926232042086138

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيثروت احمد عبد الرزاق خلف32927192042160027

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيايثار صادق عزيز لهيمص32928242042169009

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم خربوط جاسم32929162042153060

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفرقان عقيل جليخ سلمان32930252042096435

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية المأمون للبنيناحيائييوسف نهاد يعقوب حالوب32931102041006061

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيرسل علي مالك حميد32932212042248009

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء علي هويدي مطر32933242042104079

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيعلي عدي عبيدان سلمان32934272041021035

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمهدي علي مهدي سكر32935222041002374
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جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية العياضية المسائية للبنيناحيائيعلي حسين عبد هللا محمد32936172041361008

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيعبد هللا ناصر عبد الحسين طارش32937222041023034

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي صبري زباله خضير32938272041005104

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية البتول للبناتاحيائيزهراء حسين ساجت حمادي32939162042242011

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمينا عالء عبد هللا خضير32940142042103052

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيازل ليث جاسم محمد نافع32941262042132007

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيرباب سالم مشكور صبر32942222042111027

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيهبه عالء غميس ياسين32943142042080082

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمنتظر علي حسين ربيع32944212041272291

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيالنه عباس عبد الستار عبد القادر32945112042103072

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة591.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمجتبى عبد الكريم قاسم حسن32946162051019080

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة586.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفاطمة هاشم محمد عبد الرسول32947162052184092

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة585.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيهدى خالد عباس طاهر32948162052165047

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة582.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيبراء ماهر عبد السادة عبد الزهرة32949162052163002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة581.0ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقينورة ماجد عبد الرحيم عباس32950162052467021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة581.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيصفا حسن عبد االمير نصيف32951162052152048

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة578.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيتبارك عادل عبد الحسين مكطف32952162052224009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة577.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتتطبيقيزينب وصفي جاسم محمد32953162052201006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة574.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيبنين مرتضى عادل دايخ32954162052213010

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة572.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيحسن ياسين عبود محمد32955162051140013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة571.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقييوسف رياض محمد أحمد32956162051006119

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة570.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيسارة احمد جواد يوسف32957162052202019

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة569.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقييوسف جبار كاظم نجرس32958162051034172

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة569.0ثانوية االوحد االهلية للبناتتطبيقينرجس حسين جابر حسين32959162052475009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة568.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيمنار ماجد حمد موسى32960162052165036

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة568.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقياعتماد جاسم محمد احمد32961162052165002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة568.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيكرار عبد الزهره جاسم محمد32962162051356045

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة568.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي عمار حياوي لفته32963162051033071

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة567.0اعدادية الرشد للبناتتطبيقيزهراء عبد الخالق خلف جبر32964132052109010

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة567.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيهديل خالد علي زغير32965162052168036

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة567.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقياحمد هيثم يوسف طه32966162051062007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة566.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيمرتضى لطفي غالب عبد الزهره32967162051449039

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة566.0ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيمهيمن جمال محمد رزق32968162051003017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة566.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيمروه ضياء كريم حمزه32969162052165031

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة565.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا صادق جعفر موسى32970162051499022
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة565.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسين مصطفى خيرهللا فرج32971162051038040

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة564.0اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيشهد فيصل جاسب جبار32972162052258017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة564.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيمصطفى محمد شنون صالح32973162051307033

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة564.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيجواهر باقر كاظم صالح32974162052170016

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة564.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزينب ميثاق كريم موسى32975162052230032

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة564.0ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيمريم كاظم مجبل حميد32976282052080016

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة564.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيزهراء رائد رحيم عداي32977162052241007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة564.0ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيتبارك محمد لوله سلطان32978282052081011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة564.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين مرتضى حسين قاسم32979162051094022

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة564.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي سجاد عبد الحسين عبد الرضا32980162051049087

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة563.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيعبد هللا احمد فاضل حسن32981162051075045

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة563.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيمنار محمد خلف عبد الواحد32982162052152066

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة563.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيعلي عقيل طعيمه محسن32983222051001043

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة563.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيزين العابدين عباس كرين عودة32984162051028016

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة562.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيبنين عدنان هاشم حمزه32985162052224008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة562.0ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيندى ماجد بردان مكلف32986162052303005

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة562.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفرقان احمد زيدان سفيح32987162052184098

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة562.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيضحى ناظم كريم محسن32988162052228037

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة562.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيفاطمه قاسم سعيد جواد32989162052155012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة562.0ثانويه نبراس العلم االهلية للبنينتطبيقيراشد عدنان علي محمد32990162051129006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة561.3ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقينبأ منصور نعمة زوير32991162052232012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة561.0اعدادية البسمة للبناتتطبيقيهدى نزار صبري عبد الصاحب32992162052257026

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة561.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيزينب مرتضى فاخر ماضي32993162052145027

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة561.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمنتظر احمد هادي عبود32994162051010103

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة561.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيجنائن جعفر حسن حمود32995162052146017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة561.0ثانوية نون والقلم االهلية للبناتتطبيقينورا زهير نيسان نايف32996162052469004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة561.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيمريم علي شرهان عبد هللا32997162052154043

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة560.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيهدى رياض شجر عزيز32998162052243052

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة560.0ثانوية الدير للبنينتطبيقيمحمد امين عبد االله ياسر عوده32999162051025023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة560.0ثانوية اهل العلم االهلية للبنينتطبيقيسجاد عبد الوهاب مرزوك حسان33000162051447002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة560.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمود جعفر باقر عبد الباري33001162051001205

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة560.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيباقر حكيم احمد ساهي33002162051076016

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة559.0ثانوية الرحال المختلطةتطبيقيحيدر نعيم خماط حاصود33003162051317006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة559.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيساره ناصر كاطع رجه33004162052380050

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة559.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا عالء غازي اسماعيل33005162051001120
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة559.0ثانوية البروج االهلية للبنينتطبيقيحسن رعد حنون عبد الرضا33006162051439001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة559.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيبنين عبد العباس جبار شفيح33007162052163007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة558.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي صباح كاظم غنيم33008162051084160

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة558.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيشمس وعد عبد اللطيف ضايف33009162052309014

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة558.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيوميض طارق عالوي رضا33010162051357508

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة558.0ثانوية التحرير للبناتتطبيقيزينب نجم عبد محسن33011282052057013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة558.0ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقيهمسه صالح ايوب مطشر33012162052187012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة557.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيورود محمد ناصر لعيوس33013162052192038

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة557.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيحوراء محمد عبد االمير مطر33014162052283012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة557.0ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيمريم فريد عيسى يحيى33015162052467014

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة557.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقياية وسام حميد عيدي33016162052459004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة557.0ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيزينب قاسم داخل خضير33017162052332014

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة557.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيسارة صادق جعفر صادق33018162052231020

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة557.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزهراء ماجد كاظم جابر33019162052184044

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة557.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيحسين عصام كاظم قلي33020162051056015

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة557.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيسبأ فؤاد كاظم داود33021162052145030

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة556.9ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيمرتجى ثامر سالم جابر33022162051003015

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة556.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيمريم فياض زويد خلف33023162052210047

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة556.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيندى طه زيدان حميد33024162052196027

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة556.0اعدادية كميت للبنينتطبيقيموسى عباس كريم جبر33025282051015064

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة556.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيزين العابدين خليل ابراهيم حسن33026162051491021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة556.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيمنار فراس فالح هادي33027162052226108

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة555.3اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيحسين وسام محمد حسين33028162051105016

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة555.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيساميه عبد الرضا عبد الحسن عبد الرضا33029162052259030

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة555.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيبنين علي فاضل كاظم33030162052202011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة555.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيرقيه سعيد مريعي محمد33031162052183016

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة555.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيسارة ستار جبار هاشم33032162052146035

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة555.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعباس عبد الحسين مولى جابر33033162051001111

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة555.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيرسل رافد عبد الجبار عبد الحسن33034162052154014

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة554.0ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيعلي عبد النبي ناصر عباس33035162051008020

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة554.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيرؤى سليمان داود عبد السالم33036162052280019

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة554.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقياكرم غازي فيصل عبد الصمد33037162051112010

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة554.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيحسين راضي جعاز كطوف33038282051012020

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة554.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين كريم غياض33039162051038079

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة554.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيرغد حسون راضي عطية33040162052146024
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة554.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمصطفى كريم موسى ناصر33041162051140075

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة554.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحسن هادي سالم جابر33042162051085010

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة554.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينتطبيقيمحمد قاسم عويد جديه33043222051053017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة553.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيحوراء محمد سلمان انهام33044162052168011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة553.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيفاطمه محمد حاتم محيسن33045282052059065

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة553.0اعدادية المعالي للبناتتطبيقيمريم جمال ناصر حميد33046162052173027

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة553.0ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقيحسن سالم عبد الواحد شراد33047162051442004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة553.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيبنين عماد قاسم محمد33048162052184016

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة553.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيزهراء صباح عبد عبادي33049162052260016

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة553.0ثانوية االوحد االهلية للبناتتطبيقيمريم قاسم جاسم محمد33050162052475006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة553.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيامال حسن قاسم مسلم33051162052338007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة553.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيحيدر ناظم وحيد فرج33052162051062026

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة552.8اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمحمد احمد فائق كريم33053162051105044

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة552.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيحيدر حسين وساف جاهل33054242051202043

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة552.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيبسام سعود عزيز مزيد33055162051017008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة552.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيسارة حسن فليح حسن33056162052146034

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة552.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيفاطمة عبد هللا كاظم عطية33057162052239026

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة551.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيباقر حبيب جبار طعمه33058162051051018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة551.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعبدالرؤوف قاسم محمد صخي33059162051052028

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم العمارة551.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيمحمد مؤيد صيوان خزعل33060162051340041

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني596.0ثانوية المتميزين للبنينتطبيقياحمد كاظم رباط محسن33061162051003004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني576.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيحوراء لفته عبود حسون33062162052245006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني570.0ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتتطبيقيفاطمة مازن عبد الواحد كبيان33063162052282006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني570.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيزهراء عبد المطلب خليل يوسف33064162052238015

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني567.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيسجاد حسن ناصر حسين33065162051140027

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني567.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيعلي منصور كاظم حمود33066162051371186

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني566.0ثانوية السديد االهليةتطبيقيمحمد خلف عبد الزهره عبد الحسن33067162051443044

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني565.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيعقيل محمد ضمد عبود33068282051102016

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني564.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين عائد مزيد حسين33069162051084065

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني564.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي سعيد عبد الرحمن منخي33070162051030045

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني563.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيياسمين احمد طالب معتوق33071162052165049

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني563.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيحسين امجد علي شداخ33072162051140014

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني563.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينتطبيقيعلي حسن جعفر عبود33073162051018007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني563.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعباس هيثم كاظم جري33074162051039059

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني562.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيعباس خيري جابر موسى33075162051112032
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني562.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسين زكي علي دهش33076162051010024

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني561.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيمريم حكمت حميد كبان33077162052183038

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني561.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيحسن مسلم غالب صالح33078162051300013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني561.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقياحمد عودة زغير علي33079162051355016

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني560.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتتطبيقيرقيه غزوان جواد عبد الزهرة33080162052290009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني558.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيعلي محمود متعب راضي33081162051017067

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني558.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقينورهان عدنان جاسم محمد33082162052152074

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني557.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيعلي رحيم طالع ثجيل33083162051012047

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني557.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقينور الهدى قصي محمد حرج33084162052152070

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني557.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيجاسم مازن عبد اللطيف جاسم33085162051110010

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني557.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقيابراهيم حازم جمعه دعيم33086162051045002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني557.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين علي قاسم زغير33087162051001070

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني557.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمحمد مدلول حطيب حمدان33088162051036127

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني557.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيمحمد بهجت عبد العالي جويد33089162051081010

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني556.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتتطبيقيمروه جبار عاصي محسن33090162052272017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني556.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد حافظ تومان فرج33091162051060166

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني556.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيأزهار عبد الواحد بندر حنون33092162052383001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني556.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقينبأ فائق محسن بدر33093162052204033

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني556.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيحسين قاسم حميد لفته33094162051365072

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني556.0اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيعلي حمد كاظم حمد33095162051136013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني555.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيديما حسين فارس ثجيل33096162052184026

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني554.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيعلي فالح حسن محمد33097162051300050

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني554.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمحمد تحسين نتيش حسن33098162051010084

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني554.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحيدر خالد خلف جثير33099162051022041

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني554.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةتطبيقيعباس خليل اسماعيل جاسم33100162051350017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني554.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيرضا عباس فاخر يعقوب33101162051051050

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني554.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزينب سلمان محسن عطية33102162052170031

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني554.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسين داخل جابر موسى33103162051022029

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني553.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيمحمد صالح عبدالمجيد حميد33104162051126035

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني553.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيمريم عقيل ايوب فرج33105162052338048

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني552.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيعلي سالم عبيد جبر33106162051089040

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني552.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقياحمد محمد ميلو محمد33107162051062006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني551.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمحمد جاسم هادود عليوي33108162051108049

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني551.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيرسل مؤيد عبد االمير راضي33109162052218026

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني551.0اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيفاطمه عادل عبد الزهرة حلو33110162052258020
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني550.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقياسعد رياض خير هللا حسين33111162051084024

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني550.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيفاطمه محمد سليم ناصر33112162052165028

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني550.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيساره عباس جبار علي33113162052274021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني550.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيام البنين جميل عبد الشهيد نعمه33114162052207007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني550.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيكاظم كريم نعيم فارس33115162051491045

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني550.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيزينب قيس عبد الكريم حسين33116162052338025

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني550.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيحوراء علي فالح سالم33117162052146019

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني550.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقينور الهدى صالح عبد الحسن عبد ربه33118162052240050

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني549.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمصطفى علي سعيد عبد الحسين33119162051010099

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني549.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيحسين علي كريم احمد33120162051365069

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني549.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيزهراء ميثاق سامي كاظم33121162052163015

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني549.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيفاطمة احمد جميل عبد الحسن33122162052196018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني549.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيعبد الرضا برزان نوري عبد33123162051449023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني549.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيرواء مرتضى ثامر ياسين33124162052380036

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني549.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيعذراء خلف عبد الواحد عبود33125162052283026

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني549.0ثانوية البرهان االهلية للبناتتطبيقيتبارك مصطفى عبد الخالق مجيد33126162052278001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني548.4اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعلي مازن صالح عبد33127162051105037

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني548.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيناصر الدين ابراهيم ناصر محمد33128162051301094

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني548.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيهدى محمد حمودي سعيد33129162052169067

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني548.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمهيمن جمعة شريب روضان33130162051007102

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني548.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عبد المطلب هاشم عبد هللا33131162052146041

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني548.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي صالح مهدي عبد الرضا33132162051022078

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني547.2اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيحسن عالء الدين عبد الرزاق جاسم33133162051105008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني547.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيزين العابدين فاضل عبد الحسن داخل33134162051084093

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني547.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيرسل عالء صبري ابراهيم33135162052246007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني547.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيزهراء عبد الرحمن ابراهيم حسين33136162052338021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني547.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيمريم فاخر محمد رضا حسن33137162052228052

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني547.0ثانوية فيض الرحمن للبناتتطبيقيبتول نوري حمادي عثمان33138162052249003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني547.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعبد الكريم لؤي عبد الكريم مصطفى33139162051085035

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني547.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن قصي كاظم محمد حسن33140162051001052

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني547.0ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقياحمد محمد عبد هللا عذار33141162051442002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني547.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيحسن قاسم حسن هليل33142162051042008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني547.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعلي صبحي عيسى محمد33143162051047098

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني547.0ثانوية نون والقلم االهلية للبناتتطبيقيوئام عبد الكريم عامر محمد33144162052469005

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني547.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتتطبيقيمروة ثجيل لوج محيسن33145162052452008
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني546.8اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعبد الرزاق سمير عبد الرزاق سلمان33146162051105026

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني546.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحسنين نمير نعمة صافي33147162051017019

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني546.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقيزهراء عماد بوهان سلطان33148162052174012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني546.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيعلي طاهر جخيم شريع33149162051356039

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني546.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيرسل عبد الودود عبد اللطيف دخيل33150162052246006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني546.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيكاظم علي علكم عداي33151162051060151

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني546.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيبتول محمود كاظم جاسم33152162052459006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني546.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسين جواد جاسم كريم33153162051049034

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني546.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقياحمد بشير هاشم هادي33154162051084011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني546.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين ستار جبر صحن33155162051128037

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني546.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةتطبيقيمؤمل حسن كاظم يوسف33156222051266020

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني546.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقياسماء طبك عفلوك محي33157162052301003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني546.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعلي الهادي محمد كاظم حمادي33158162051497064

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني546.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقياحمد عباس عبد الباقي عبد الوهاب33159162051047005

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني546.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيجالل باسم حسن فرعون33160162051131007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني546.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيزين العابدين عبد هللا عبد الباقي عبد هللا33161162051060070

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني545.8اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعباس عبد الباري يونس خضر33162162051105023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني545.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيزينب حميد جاسم محمد33163162052168021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني545.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزينب خالد جواد كاظم33164162052170029

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني545.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيتبارك عمران خريبط بدر33165162052165008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني545.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيعلي يعقوب حمدي خالف33166162051394033

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني545.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي بسام عاشور فالح33167162051001130

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني545.0ثانوية نون والقلم االهلية للبناتتطبيقيمالك حسن ناصر عشعوش33168162052469003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني545.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيمصطفى حسام محمود صالح33169162051075073

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني545.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيكاظم فرج خضير يسر33170162051084190

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني545.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيرسول غانم فاخر مهوس33171162051089029

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني545.0ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيحيدر محمد غالي مشحوت33172162051080010

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني545.0اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيايات رافد علي باهض33173162052258002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني545.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين سالم عبد االمام مطر33174162051001064

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني544.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين احمد سلمان حمود33175162051094013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني544.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقياحمد ايمن عبود عبد العباس33176162051075004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني544.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقياسماء صالح عزيز علي33177162052218004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني544.0ثانوية السديد االهليةتطبيقييوسف حسن داود علوان33178162051443059

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني544.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيقاسم محمد منخي هليل33179162051036092

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني544.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيحوراء جبر محمد كاظم33180162052165010
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني544.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزينب حسن علي فالح33181162052170028

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني544.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيهيفاء جليل صلبوخ عجيل33182162052245044

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني544.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيمريم غازي عبد هللا علي33183162052239031

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني544.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيقاسم حميد قاسم جابر33184162051083098

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني544.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسين علي ساري صكر33185162051010029

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني544.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسين احمد عبد الرزاق حبيب33186162051022025

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني544.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعبد الكاظم ليث عبد الكاظم طعان33187162051076060

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني544.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيحسين رحيم طالع ثجيل33188162051052010

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني543.0اعدادية المعالي للبناتتطبيقيزينب ايهاب احمد مكي33189162052173018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني543.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيسجاد محسن عطوان غضبان33190162051084104

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني543.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد صادق جعفر نجم33191162051001012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني543.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيجعفر سليم علي محسن33192162051019017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني543.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزينب جابر معتوك حذيه33193162052294018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني543.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي طارق عبد الرزاق عبد المحسن33194162051084161

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني542.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحيدر عادل محسن مجافت33195162051010036

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني542.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعلي سمير عبد النبي صيهود33196162051363189

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني542.0اعدادية غدير خم للبناتتطبيقياسماء حميد عبد الخضر زغير33197162052268002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني542.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقينبأ رعد داود زهراو33198162052192030

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني542.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيهبه محمد قاسم فاضل33199162052145056

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني542.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسن فاضل صمد يحيى33200162051047029

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني542.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيياسمين عماد عبد الكاظم حسين33201162052176040

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني542.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيطالل حامد عبد هللا عيسى33202162051060089

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني542.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيمروه محمد عبد الرزاق عبد النبي33203162052145047

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني542.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيشفق ياسين قاسم دغباش33204162052380054

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني541.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقياحمد زكي صبري عبد الحسين33205162051028004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني541.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعباس عبد الباسط عبد الصمد علي33206162051001110

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني541.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيرضا وضاح مالك حسن33207162051140026

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني541.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقينبأ احمد محمد رضا كاظم33208162052162019

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني541.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزهراء علي عبد االمير احمد33209162052234038

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني541.0ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيوفاء جساس حمزه عباس33210162052332029

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني541.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعباس عبد النبي خلف فيصل33211162051083064

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني541.0اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيمصطفى محمد سعيد جاسم33212162051099037

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني541.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيمحمد طه ياسين عبد المجيد33213162051096031

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني541.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيمنال ناصر قاسم صالح33214162052226109

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني541.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد حسام عبد المجيد يوسف33215162051001186
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني541.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيمجتبى فيصل حسون خضير33216162051005045

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني541.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقياحمد ماجد عزيز غميس33217162051394008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني541.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد عبدعلي نجم33218162051140048

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني541.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيكرار خالد جمعه خليل33219162051001170

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني541.0ثانوية المدينة للبنينتطبيقيمحمد وديع لعيبي الزم33220162051029019

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني540.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيمرتضى جواد حسين دخيل33221222051036114

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني540.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيعمار حسن عبد المحسن عصفور33222162051075058

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني540.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيكرار بسيم عبد الخضر كاظم33223162051060154

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني540.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيزهراء بسيم عبد الخضر كاظم33224162052152033

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني540.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيغدير خضير حسين علي33225162052150026

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني540.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتتطبيقيعال ظاهر عبد الستار جمعة33226162052151007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني540.0اعدادية العشار للبناتتطبيقياسراء عبد الزهره مذكور رهيج33227162052228001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني540.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمنتظر ميثاق نعيم خادم33228162051007097

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني540.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيغدير احمد شهاب سرحان33229162052169046

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني540.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعباس هشام كريم طه33230162051015050

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني540.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيازهار مصطفى خضير جاسم33231162052381003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني540.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقينرجس يعقوب عبد هللا عبد الوهاب33232162052252036

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني540.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيدنيا جواد العيبي نعمة33233162052146022

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني540.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقينبأ سالم عطية جوده33234162052237036

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني540.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيفاطمة فاضل عبد السادة طاهر33235162052234063

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني540.0ثانوية الرسول للبنينتطبيقيعبد هللا علي حسن زغير33236162051058037

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني540.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقيمرتضى غالب ياسين سالم33237162051088030

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيجاسم حبيب حمزه عباس33238162051050004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني539.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد المنتظر فراس محمد جاسم33239162051001177

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيحسن جاسم شنين خضير33240162051036015

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني539.0ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيفاطمه ماجد هادي جاسم33241162052297013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيحسينية نبيل بدر عبد الكريم33242292052051030

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيزينب حيدر مذبوب اعبيد33243162052210022

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيبتول ناصر طالب ناصر33244162052228009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيزينب فالح حسن عبد اللطيف33245162052309011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني539.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتتطبيقينور عادل عبد الحسين علي33246162052272022

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني539.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيمحمد جاسم جبار سكير33247162051081011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقياحمد حسين محمود احمد33248162051045004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني538.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيجعفر لقمان سالم عبد هللا33249162051084040

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني538.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمحمد اسعد جاسم سعدون33250162051010082
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني538.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيخالد محمد عبد هللا عيسى33251162051426021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني538.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيرحيم سالم عبدالحسين سلطان33252162051038048

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني538.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسين كريم فالح حسن33253162051083039

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني538.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعقيل زكي طاهر عطا هللا33254162051083074

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني538.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيتبارك جاسم محمد حميد33255162052183012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني538.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمصطفى صالح وسيل فالح33256162051076114

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني537.0ثانوية الينابيع المختلطةتطبيقيعباس نجاح عبد الشفيع حمود33257162051302022

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني537.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيفاطمه محمود طعيمه لفته33258162052219033

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني537.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيرقية رحيم نعيم بري33259162052204011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني537.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيحوراء عامر عبدهللا جابر33260162052145014

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني537.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي كفاح علوان مظلوم33261162051001149

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني537.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيموسى طه كاظم خلف33262162051012080

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني537.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيفالح حسن هوله عامر33263162051076087

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني537.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقينهى حميد خضير شمير33264162052294030

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني536.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقياحمد سعيد دبيج ناصر33265162051083003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني536.0ثانوية النبأ للبناتتطبيقينور علي حسين جابر33266162052215032

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني536.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم محمد33267162051121021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني536.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقياسامة عواد طالب مغامس33268162051363032

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني536.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحسين محمد عبدعلي راضي33269162051007032

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني536.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيمحمد مرتضى عبد المجيد عبود33270162051499037

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني536.0ثانوية الينابيع المختلطةتطبيقيزيد علي مفتن كشكول33271162051302018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني536.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمحمد مهدي صالح عبد الرضا33272162051031029

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني536.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتتطبيقيوئام سامي حنتوش عداي33273162052452012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني536.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيمرتضى كامل شريف جمعة33274162051364152

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني536.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسن احمد عبد الرزاق33275162051022018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني536.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيسيف الدين اسماعيل ابراهيم محمد33276162051006039

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني536.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيقاسم ثامر يونس عبد الحسين33277162051309025

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني536.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتتطبيقييقين وليد مهدي زبيله33278162052272023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني535.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمقتدى عبد الباري خليل ابراهيم33279162051011066

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني535.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيعواطف جالل محمد جاسم33280162052381098

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني535.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحسن محمد حسن فياض33281242051001055

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني535.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيحسنين قادر سويد حسن33282162051365047

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني535.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعبد هللا صباح نوري جاسم33283162051006053

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني535.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمنتظر حسن باقر عبد السيد33284162051394048

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني535.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيزينب علي حسين جياس33285162052146030
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني535.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمسلم موحان سلطان عطا هللا33286162051060198

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني535.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيزهراء محمد حيدر جاسم33287162052210019

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني535.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيانمار صالح جوحي عيدي33288162051051017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني535.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيختام عبد الكريم فالح فياض33289162052146021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني534.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيهدى بكر عبد الرزاق محمود33290162052152075

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني534.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيايات حسين عكالوي طعمة33291282052051006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني534.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيفهد ناجي دحيبش حامد33292162051062069

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني534.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء احمد قاسم حسن33293162052230043

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني534.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمحمد ضيدان مشكل حسين33294162051002137

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني534.0ثانوية البينة للبناتتطبيقيانوار احمد صالح جابر33295162052291003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني534.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمهدي صالح جمعة شهاب33296162051043080

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني534.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيفاطمه خالد فاضل جياد33297162052169050

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني534.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقينور الحسين سمير عبد االمير محمد33298162051022135

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني534.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي ازهر حسن حمودي33299162051001128

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني534.0ثانوية الجنات األهلية للبنينتطبيقيحسن فاضل كريم حمزة33300162051032004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني534.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيحنان عبد العالي محمد لفته33301162052380026

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني533.5اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيسجاد عالء قاسم حميد33302162051105019

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني533.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيزينب علي حسين عبد اللطيف33303162052280030

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني533.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيبنين علي عزيز مهدي33304162052162003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني533.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيمريم قيس عزيز جليل33305162052226104

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني533.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيساره ماجد صباح جاسم33306162052238021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني533.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيجنة ظاهر حبيب ايوب33307162052338015

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني533.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسين شهاب احمد حسن33308162051022032

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني533.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عبد الحسن علوان صكر33309162052145041

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني533.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعامر سعدون ناصر مصبح33310162051355124

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني533.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيسرمد محمود عبد العزيز عبد الزهره33311162051309017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني533.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيهالل ثامر مسير كصير33312162051139135

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني533.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيزهراء حسن عطية خير هللا33313162052196009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني533.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي طارق عبد الصمد مبارك33314162051030049

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني533.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيحنين باسم قيس عبد هللا33315162052154011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني532.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي جعفر علي33316162051085072

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني532.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي رغدان كاظم سعيد33317162051019061

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني532.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي جالل مرزوق ياسين33318162051084225

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني532.0ثانوية هبة الزهراءاالهلية للبناتتطبيقيمسك اثيل مزهر حسن33319162052286007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني532.0اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيمحمد حامد خميس هاشم33320162051099031
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني532.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيمريم محمد طعمه عاصي33321162052380077

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني532.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي مكي هاشم داود33322162051001156

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني532.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيهدى مصطفى صالح نور33323162052280056

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني532.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقياسماعيل هنبوش عبدالنبي جاسم33324162051038012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني532.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي مازن عبد الحميد عبد المعبود33325162051001150

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني532.0ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيضياء ناجي محسن محمد33326162051073015

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني532.0اعدادية البسمة للبناتتطبيقيغفران اكرم عدنان عيسى33327162052257010

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني532.0ثانوية المفاخر للبنينتطبيقيعواد صالح مطر صكر33328162051024007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني532.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين عبدالرزاق يوسف33329162051038078

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني532.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقينور الهدى علي عاصي مبارك33330162052239035

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني531.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمرتضى احمد كامل عجيل33331162051036130

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني531.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيمسلم حسن جابر ظاهر33332162051300076

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المدني531.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي تحسين علي عبد الحسين33333162051011044

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء576.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيحوراء عدنان ثامر لفتة33334162052242011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء564.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقياحمد ثائر ابراهيم جبر33335162051060006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء562.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيحيدر محسن فاضل مجبل33336162051053044

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء562.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين علي سلمان عبد الرزاق33337162051084072

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء561.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي عبد هللا علي عبد الرحمن33338162051001144

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء561.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيوسن ابراهيم حميد خياط33339162052225030

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء560.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيرعد نعيم حسن عاجب33340162051051052

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء559.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيبتول عايد عبد االمير شهيب33341162052202006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء559.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعبدهللا فراس عبدهللا رشيد33342162051126021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء559.0ثانوية النور للبناتتطبيقيفاطمة صادق عالوي رضا33343162052275012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء558.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيمحمد رضا عدنان ياسين حسين33344162051053144

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء558.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزهراء اسعد علي محسن33345162052184036

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء557.0اعدادية القرنة للبنينتطبيقيمرتضى غالب ماهر فهد33346162051027042

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء556.0اعدادية المعالي للبناتتطبيقيبنين اسعد سبتي محمد33347162052173004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء556.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعباس عبد الرضا عباس علي33348162051022065

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء556.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيعلي عقيل سيد زيارة33349162051353115

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء556.0اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيجعفر صادق عبد هللا خلف33350162051044003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء555.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيصادق احمد ريسان شرهان33351162051042023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء555.0ثانوية االعتصام للبنينتطبيقيعبدهللا فالح هادي كنعان33352162051143014

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء554.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقينور نعمه احمد نعمه33353162052218078

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء554.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتتطبيقيسكينة احمد نمر عبد الحسين33354162052276011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء553.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيام البنين صادق ماهر كاظم33355162052280004
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء552.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيمحمد داخل عدنان صالح33356162051300068

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء551.0ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيعباس ميثاق رسمي يحيى33357162051446010

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء551.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد بهاء ناصر حسين33358162051084207

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء551.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمحمد رافد حميد هبر33359162051039100

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء550.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيقاسم ناصح محسن مغامس33360162051019077

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء550.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمؤمل حيدر عبدالرضا زويد33361162051140055

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء548.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيمريم اسامه كاظم عبد الكريم33362162052380072

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء547.0ثانوية االعتصام للبنينتطبيقيايوب مدحي عبد الرزاق سنيد33363162051143001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء547.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيآمنة ابراهيم حميد خياط33364162052225001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء546.0ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقيفاطمه باقر شاكر سبع33365162052187011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء546.0ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقيعلي سامي جخيور عباس33366162051442013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء546.0ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيغفران عبد هللا جمعة عباس33367182052117010

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء546.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيحوراء علي حسين نجم33368162052170018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء546.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمصطفى ماجد سامي لطيف33369162051083138

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء546.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيهديل علي حامد صالح33370162052283038

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء545.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمسلم كريم عناد احمد33371162051357452

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء545.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيمصطفى طه ياسين حيدر33372162051096036

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء545.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيفاطمة اسعد عبد الرزاق حسين33373162052459018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء545.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيدعاء اسعد حبيب عبد علي33374162052169018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء545.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحيدر احمد صالح طعمة33375162051007033

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء545.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيمنار محمد عبد المحسن علي33376162052228056

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء544.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيمنار علي كاظم حسب33377162052202040

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء544.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزينب عباس خلف ظاهر33378162052230028

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء544.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيحوراء عباس جلوب دهش33379162052167012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء543.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسين قاسم عبد الواحد سلمان33380162051016030

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء543.0اعدادية غدير خم للبناتتطبيقيهبه فالح جاسم عباس33381162052268020

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء543.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيمرتضى سعد جوده راشد33382162051096034

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء543.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيزينب فاضل كريم عباس33383162052176024

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء542.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيعلي كريم ياسين الزم33384162051354064

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء542.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيهاشميه مهدي كباشي فاضل33385162052381160

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء542.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيسجاد عبد الكريم عبد القادر ظاهر33386162051357201

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء541.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسن عبد لعيبي خلف33387162051010018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء541.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيالحسن ظاهر ضباب نحير33388162051076012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء541.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيحوراء عبد الرؤوف عبد الهادي شحرور33389162052213012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء540.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقينور قيس عبد النبي ملوح33390162052167044
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء540.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقياكرم جميل كريم الزم33391162051039013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء540.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحسن علي عبد الزهرة راضي33392162051002027

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء540.0ثانوية قائم آل محمد للبنينتطبيقيمؤمن جعفر محسن ناطور33393162051432014

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء540.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد فاضل عباس جابر33394162051353167

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء540.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيرقية والء احمد سعيد33395162052224012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء540.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسنين اسعد عبد الخالق تعبان33396162051049029

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء539.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيسارة كريم قاسم عيسى33397162052167024

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء539.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيميعاد عبد الحسن كريم محمد33398162052380083

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء539.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيشيماء سلمان سعيد طه33399112052065035

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء539.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقيعلي عماد حميد يعقوب33400162051045041

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء539.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعلي ناظم فيصل محمود33401162051126029

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء539.0اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيجعفر شاكر مهدي خطار33402242051152005

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء539.0اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيفواطم فاضل كامل كريم33403162052258023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء539.0ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيايمان عبدالرزاق هاون حسين33404162052244008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء538.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيعبد الهادي سالم عبد الجليل بكال33405162051301049

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء538.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيحسين واصف عبد االمير احمد33406162051134018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء538.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيعلي عقيل زكي عبيد33407162051007071

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء538.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمصطفى جعفر محمد جعفر33408162051033099

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء537.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيعذراء علي عاصي محسن33409162052240030

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء537.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقينضال اياد وهيب عبد الزهره33410162051309042

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء537.0الخارجياتتطبيقيسجى علي عبد الزهره راضي33411162052401073

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء537.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيالقاسم يحيى كاظم عبيد33412162051110007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء537.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعلي موفق عبد الرزاق كريم33413162051034118

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء537.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيزهراء سمير محمد جاسب33414162052146026

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء537.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيفاطمه طالب حسن عبد هللا33415162052265035

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء537.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيزهراء هاشم مكي راشد33416162052165016

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء536.0اعدادية غدير خم للبناتتطبيقيفاطمه باقر عبد الغفور زعالن33417162052268012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء536.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيزهراء عبد الواحد صمد عريبي33418162052301021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء535.0ثانوية السديد االهليةتطبيقيفالح حسن عبد االمام كاظم33419162051443037

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء535.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيعلي قيس صبيح مغيند33420162051307024

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء535.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقينور عقيل محسن ابراهيم33421162052381154

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء535.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيايمان ساجد محمد شغيت33422162052154006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء535.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيسجاد جاسم محمد جاسم33423162051340018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء534.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيكرار جاسم محمد حسن33424162051096023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء534.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيايات ايوب محمد زهير33425162052218009
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء534.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيمصطفى احمد محمد خليل33426162051112070

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء534.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمجتبى عبد الوهاب صبري حسين33427162051056060

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء533.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقياحمد ثامر عبد االمير عبد الجليل33428162051365006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء533.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقيمنار اسامه جواد خضير33429162052220026

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء532.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيسجاد عالء عبد الحسين معارج33430162051017044

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء532.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمحمد خالد عبد االمير نصيف33431162051049123

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء532.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيمجتبى حسن عبد الحسين عبد33432162051364124

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء532.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد حازم عبد الرضا رمضان33433162051084212

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء531.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيبنين مهدي صالح عبدالهادي33434162052145010

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء531.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمجتبى عبد الرحمن حسن غاوي33435162051010080

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء531.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيحسين محمد ماضي وحيد33436162051121013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء531.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيياسر مازن فراس حامد33437162051126047

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء531.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقينبأ احمد محمد جبر33438162052239032

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء531.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيصفا ثامر مونس كاظم33439162052184073

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء531.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعلي حميد عبد علي عباس33440162051010060

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء530.0ثانوية السديد االهليةتطبيقيعلي حسين عبد هللا حنون33441162051443029

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء530.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيحسين سمير عبد الزهرة بلبول33442162051134015

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء530.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقياميره سعيد دبيج ناصر33443162052207009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء530.0ثانوية البرهان االهلية للبناتتطبيقيحوراء ياسين هندال عبد هللا33444162052278002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء530.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعباس امجد توفيق طالب33445162051060091

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء530.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيحسن عبد هللا محمد مال هللا33446162051426011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء530.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقياسعد صباح صاحي زهيان33447162051062008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء530.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيتبارك غازي حسين خليف33448162052168007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء530.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيزينب حسن جرمان فهد33449162052338023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء530.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيامنه عبد الحسين عبد الواحد حسين33450162052154004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء530.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقييحيى زكريا محمود حميد33451162051001235

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء530.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسين شمخي هاشم ناصر33452162051083030

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء530.0اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيفاطمة اسماعيل خلف هاشم33453162052194025

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء530.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيزهره غسان عبد الباري حنون33454162052301023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء530.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيمنال محمد فرات خالد33455162052280048

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء529.4اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعبد هللا مقدام عبد الرحمن يوسف33456162051105028

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء529.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيمحمد باسم ناهي عبد الكريم33457162051426047

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء529.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي فالح حسين حمود33458162051049097

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء529.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيضحى ناظم رحمه جابر33459162052226084

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء529.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيجعفر جبار عبد الساده عاصي33460162051053016
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء529.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيغدير جاسم محمد خلف33461162052163021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء529.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيمصطفى صالح حمادي جازع33462162051494040

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء529.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعباس حسين يوسف ناصر33463162051061045

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء529.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيحسين سعد يعقوب باجي33464162051140017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء529.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيرشا يونس عبد النبي يونس33465162052204009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء529.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقياضواء عامر عبدهللا جابر33466162052145002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء529.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيحنين نزار عبد الحسين عراك33467162052184022

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء529.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمؤمل نعيم سلمان شنيشل33468162051060160

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء528.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيبنين مهند عباس ياسين33469162052172005

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء528.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر صالح مزيد منشد33470162051038112

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء528.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيسميه نزار خضير عباس33471162052155007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء528.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي تريج سبهان33472162051494035

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء528.0ثانوية النبأ للبناتتطبيقينور الهدى كاظم هاشم كاظم33473162052215029

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء528.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسين عماد كامل علي33474162051010031

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء528.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيغالب صالح خميس جليوي33475162051036084

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء528.0ثانوية المآثر للبناتتطبيقيفاطمه احمد طالب عبد الرسول33476162052455018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء528.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيلولوه جمال جابر عبد العزيز33477162052380068

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء528.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين عطيه شرهان33478162051010090

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء528.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيوليد خالد محمد تركي33479162051083152

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء528.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقياحمد جبار قيس عبد الواحد33480162051031001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء528.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد ضرغام عبد السالم عبد القادر33481162051085070

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء528.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيعبد هللا كريم حسن فارس33482162051300036

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء528.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيبدور عبد اللطيف ياسين طه33483162052219008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء528.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمحمد مهند مصطفى نمر33484162051140068

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء528.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقياحمد شوقي مجيد شهيد33485162051049004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء527.0ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقياالء عباس محمد علي عبد الرزاق33486162052251002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء527.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيفضل محمد صباح عبد الحميد33487162051075059

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء527.0ثانوية الصراط القويم االهلية للبنينتطبيقيمحمد رضا مكي حسين علي33488162051408004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء527.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيسارة ثائر شهاب احمد33489162052196014

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء527.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعقيل احمد خضير عبد االمام33490162051355163

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء527.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيشهد عبد الستار مذكور رهيج33491162052168028

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء527.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيامنة علي عبد هللا عرير33492162052146008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء527.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمحمد هاشم جاسم عيسى33493162051007088

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء527.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيسجاد اسعد محسن حمد33494162051365095

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء527.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيمحمد تقي عبد الحسين حميد عبد الزهرة33495162051028033
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء527.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسين صباح عكاب عزيز33496162051083032

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء527.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيسماء صادق جعفر صادق33497162052231022

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء527.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيتبارك خالد فريد محسن33498162052246003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء526.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيمحمد حسين حمدان جلود33499162051053105

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء526.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمصطفى مشتاق صابر محمد حسين33500162051020101

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء526.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيسجاد عبدالحسين جاسم عليوي33501162051007042

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء526.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعلي محمد عبد فرعون33502162051034115

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء526.0ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينتطبيقيبهاء الدين أياد محمود عباس33503162051072008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء526.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيخير هللا رعد حسين ضميد33504162051060066

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء526.0ثانوية النبأ للبناتتطبيقيزينب سلمان جمعة محسن33505162052215011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء526.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيطيبة حارث احمد صالح33506162052228039

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء526.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمة محمد خلف محمد33507162052226095

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء526.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقينور علي محمد حسن عبد الكريم33508162052154048

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء526.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتتطبيقيمسره جواد عوده حمود33509162052272018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء526.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيزهراء حسن حمود عداي33510162052458023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء525.4اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعلي مصعب كاظم عبد الحميد33511162051105039

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء525.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد الباري حمزه33512162051060205

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء525.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقياخالص فهد لعيبي عوده33513162052164003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء525.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتتطبيقيمنار خلف خضير عنبر33514162052198009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء525.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي عدنان علي محسن33515162051001145

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء525.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيزهراء محمد باقر رحمة جابر33516162052154018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء525.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين عيسى غازي ناجي33517162051001072

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء525.0ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقياحمد عبد الرضا عبد المنعم فالح33518162051080002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء525.0ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنينتطبيقيحيدر محمد سالم حاجم33519162051375010

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء525.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقينور علي قاسم عبد هللا33520162052245043

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء525.0ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيسعاد لواء صالح مال  هللا33521162052467009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء525.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيسبأ حازم عدنان سلمان33522162052230034

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء525.0ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عباس يعقوب يوسف33523162051347003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء525.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيزهراء رعد هاني جاسم33524162052155004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء525.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي عماد محمد علي احمد33525162051060133

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء525.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمحمد قاسم عيسى عبيد33526162051357419

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء524.0ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيشهد احمد كحطان عويد33527162052161016

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء524.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيحوراء صالح ناصر رحيم33528162052226024

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء524.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيسمر كامل محمد جاسم33529162052239023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء524.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعماد احسان ارحيم لفته33530162051001161

صفحة ٩٥٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء524.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسن نجف جازع33531162051363252

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء524.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحسين عالء عبد الحسين معارج33532162051017026

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء524.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقياديان سعد شاكر سعد33533162052184005

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء524.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسين مجيد جاسم عيسى33534162051015033

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء524.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي محمود علي محمود33535162051060140

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء523.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقيعلي فريد عبد الرحمن ابراهيم33536162051088016

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء523.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيبنين نزار محمد عناد33537162052184017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء523.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيسيف علي ياسر مشاري33538162051053054

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء523.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعبدهللا حمد عبدالجليل مجيد33539162051126017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء523.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عادل طالب عبود33540162052272014

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء523.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيزينب محمد زعالن ناصر33541162052196013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء523.0اعدادية األعراف للبنينتطبيقياحمد حيدر عبد االمير سلمان33542162051077001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء522.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقييوسف عبد علي محسن هندي33543162051089071

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء522.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيمريم عبدالرضا حسين مكي33544162052150034

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء522.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيزينب جعفر سعود محمد33545162052209022

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء522.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيجاسم حميد ياسين طه33546162051043008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء522.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمصطفى سامي مكي مشيري33547162051015093

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء522.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيسجاد حسون علي حسون33548162051007040

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء522.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيعبد الرحمن فراس عدنان معتوق33549162051075044

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء522.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيهاله عبد اللطيف اسماعيل صالح33550162052165044

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء522.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيحوراء ضياء عبد هللا جهلول33551162052245004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء522.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيام البنين كاظم عباس عبد النبي33552162052280005

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء522.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسين توفيق عبد العباس عبد الحسين33553162051015024

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء522.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقيخديجة سعود عبدالعزيز خاطر33554162052227013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء521.7ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيشمس موفق محمد راضي33555162052232007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء521.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيمحمد حسن عوفي عباس33556162051300067

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء521.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسين طارق عبد الزهرة فرحان33557162051083033

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء521.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيمروه باسم فهد عبد العزيز33558162052192024

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء521.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيمرتضى والء خيبر بخاخ33559162051131047

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء521.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقينعمان عدنان ياسين خليل33560162051126045

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء521.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيبهاء الدين سمير حسين رسن33561282051006025

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء521.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيوليد خالد بشير جبر33562162051076127

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء521.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي كاظم شبيب عيسى33563162051030053

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب591.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفرح عالء يوسف نعمه33564162042165379

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب591.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد مهدي علي جواد33565162041075205
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب590.0اعدادية العشار للبناتاحيائيسجى اكثم مجيد عبد الحسين33566162042228072

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب590.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء حارث محمد علي غانم33567162042332042

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب589.9ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيزينب رامي غضبان عبد علي33568162042156026

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب589.0اعدادية جيكور للبنيناحيائيحسن سعد عيسى عبد الوهاب33569162041061003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب589.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيحسين وسام عبد هللا جاسم33570162041075067

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب589.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمصطفى ميثم ايوب عبد القادر33571162041075231

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب589.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهند عبد اللطيف طالب عبد الوهاب33572162042165502

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب588.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيمريم رائد مهدي صالح33573162042333030

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب588.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب عباس ناصر جابر33574162042165225

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب587.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيعلي يوسف جرمل غانم33575162041131028

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب587.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب قاسم سلمان عبيد33576162042152106

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب587.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيعلي زكي سلمان عبدعلي33577162041074020

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب587.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيتبارك احمد خضير نعمة33578162042383041

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب587.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه حسين محمد محسن33579162042165340

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب586.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيرواسي اياد فاضل عباس33580142042074055

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب586.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيغدير عدنان جليل خير هللا33581162042207114

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب586.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء علي طه عبدالحسين33582162042152080

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب586.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي ماضي عبد الرزاق سوادي33583162041075135

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب585.0ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيهدى عادل حسن عبود33584162042466019

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب585.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياسراء ماجد رشك عبد هللا33585162042165009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب585.0ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيهبه حمدي طالب خضير33586162042466018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب585.0ثانوية السديد االهليةاحيائيمحمد حسن طعمه حسين33587162041443021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب585.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب مؤيد سليم عبد القادر33588162042165240

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب585.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيشهد سعد فهد روضان33589162042259038

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب584.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيفاطمه ستار جبار عبدالسيد33590162042145066

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب584.0ثانوية الورود والرواد االهلية المختلطة تركيا-سامسوناحيائيدعاء كميل حمود لفتة33591132042354002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب583.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشمس الهدى غازي عبود جابر33592162042165280

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب583.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء عامر عبد هللا علي33593162042165182

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب583.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم قيس كاظم باقر33594162042165421

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب583.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبتول كامل صالح احمد33595162042165071

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب583.0ثانوية الكفاح األهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم جبار زامل33596162041096002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب583.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء ماجد شناطي نعمه33597162042165198

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب582.5ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيهبه هللا حسين علي حسين33598162042184289

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب582.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعلي مصطفى عبد العزيز عبد الحميد33599162041083030

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب582.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهال كريم خضير جابر33600162042165500
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب582.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيحسين كاظم جوده دهش33601162041075064

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب582.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيربا جسام محمد عليوي33602222042170028

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب581.7ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيزين العابدين حسين عبد الرحيم عبد الرضا33603162041392002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب581.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيرغد وسام جواد قاسم33604162042247038

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب581.0اعدادية كميت للبنيناحيائيمحمد شبر عبد الواحد محمد33605282041015021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب580.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيحسن محمد كاظم عباس33606162041355028

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب580.0ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتاحيائيمتاب عالء الدين عبد الستار عبد القادر33607162042205004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب579.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيرسل احمد خالد لفته33608162042169022

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب579.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء اسعد يوسف ابراهيم33609162042165171

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب579.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيحوراء رائد جمعة وهيب33610282042069023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب578.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيحيدر جاسم محمد علي محمد33611162041140017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب578.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه ميثم فارس فلك33612162042165373

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب577.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيسما عبد الجبار عبد العزيز فالح33613162042381126

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب577.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهبه ضياء اسماعيل عبد هللا33614162042165490

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب576.4ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد عبد الحسن نجم عبود33615162041075187

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب576.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء علي عبيد مهدي33616162042165192

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب576.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسين علي حسين عامر33617162041060026

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب576.0اعدادية رملة للبناتاحيائيسهى قحطان عزيز عبيد33618222042115074

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب576.0اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيغدير علي مكطوف ناصر33619162042253033

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيرسل علي حسين يوسف33620162042218031

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعد عبد الحسين سرحان33621162042332077

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيسارة حسام عودة داخل33622222042421070

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزهراء كريم طالب كريم33623162042383101

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي عقيل جواد كاظم33624162041497047

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيكوثر عبد الحسن سامي ظاهر33625162042247094

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب574.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائينورا سامي عبد الكريم جابر33626162042218118

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب574.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الكريم عبد الزهرة كنعان33627162042184134

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب574.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسرى احمد عبد الرزاق ديوان33628162042165272

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب574.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيعمار ياسر سلطان عبيد33629252041011059

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب574.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيزينب وسام عدنان مطر33630222042125070

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب573.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيبنين ستار كاصد صلبوخ33631162042207029

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب573.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب عالء جاسم محمد33632162042165232

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب573.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد نزار عبد الحافظ عبيد33633162041001069

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب573.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء داخل بهاض حاجم33634292042085074

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب573.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور الهدى طه ياسين مهودر33635162042165464
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب572.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرونق علي عبد الحسن زبون33636162042165164

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب572.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائياساور حسن علي مجيد33637162042260006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب572.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء عبدالكاظم جبار حجذاب33638162042150012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب572.0ثانوية الماجدات للبناتاحيائيفاطمة هادي صالح اسماعيل33639162042211027

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب تحسين مهدي احمد33640162042280048

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0اعدادية جيكور للبنيناحيائيحسين فالح قدوري ايوب33641162041061007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء كامل ساجت عبد النبي33642162042450035

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0اعدادية رفح للبناتاحيائيضحى ضياء سلمان نمر33643162042219039

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيبيداء حبيب ظاهر عبد الرضا33644162042183019

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيفاطمة خليل محمد هادي33645162042176043

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره احمد رمضان مهلهل33646162042165251

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفرح علي كاظم عباس33647162042165380

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيفاطمه امجد عبد الجليل هدار33648162042458069

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيعلي رزاق حمزه كاصد33649162041300017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيضحى فؤاد قاسم خضير33650162042297031

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيفاطمة عدنان عبد القادر فيصل33651162042171032

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي فارس حمادي راضي33652162041001094

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتاحيائيايمان رمضان صحن جبار33653162042182001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيزينب صبيح طعمه عبد الواحد33654162042213018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيانعام خالد محمود خلف33655162042280013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيصفا بهاء محمد امين يوسف33656162042165302

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمنتظر نجم عبد هللا ايدام33657162041075234

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياغادير سلمان كاطع شلتاغ33658162042165017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيالحسين علي قحطان عبد العالي33659222041002036

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد الوهاب موسى33660162042265042

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيايات محمد عبد االمير احمد33661162042146008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائياالء عبد االمير عجيل عريان33662222042135010

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيافنان ماجد ريسان برغوث33663162042383014

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتاحيائيبتول محمد لطيف لفتة33664162042276004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب محمد راضي عيسى33665162042230035

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب568.0ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنيناحيائياحمد مصطفى جابر حسن33666162041415001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب568.0اعدادية االريج للبناتاحيائيمريم ماهر عبد المحسن علي33667162042238039

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.7ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمرتضى ملهم عبد الرزاق والي33668162041075213

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيريم عامر فهد براك33669162042184095

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيألياس مصطفى حسن عذافه33670222042414007
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيسارة هيثم رشيد حسين33671162042475026

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيحوراء عدنان شاكر نور33672162042207046

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور الهدى فخري ذيبان عباس33673162042165467

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمنى جواد علي سعد33674162042167036

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائيمريم علي كاظم محمد33675162042194044

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم يوسف عباس33676162042196018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء هاني جواد كاظم33677162042146058

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب566.0ثانوية منابع العلم االهلية للبناتاحيائيبشرى تحسين زكي محمد حبيب33678162042285002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب566.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيتبارك حيدر هاشم حمدي33679162042173010

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب566.0اعدادية العشار للبناتاحيائيمروه ضياء عبد المجيد عبد الرحمن33680162042228098

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.5ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسبـأ صفاء الدين فاضل سعد33681162042165269

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائينور الهدى جاسم محمود نحم33682162042146071

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيبنين قاسم وناس الفي33683162042152034

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيجنات يعرب عبد األمير عبد الكريم33684162042280021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيشمس سالم عوده علي33685162042184170

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر عبد العباس كاظم بدن33686162041001055

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيأحمد جاسم محمد حسين33687162041085003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمنار عبد علي مرزوك موزان33688162042165440

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيمالك نبيل خليل مجيد33689162042145083

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيحسين عالء الدين صالح جعفر33690162041047014

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيخديجه سلطان صالح حسن33691162042152056

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرتاج مهدي صالح بشير33692162042184083

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0ثانوية االصالح المسائية للبنيناحيائيعلي جاسب فيصل عنصور33693222041318019

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد ثائر كاظم محمد33694222041053151

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيرسول حميد عبد القادر يوسف33695162041001060

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيحسين عالء صباح مرعي33696162041074007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيشهد محمد جبار ساهي33697152042046139

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيساره جواد كاظم جبر33698162042184156

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد خلدون ذيبان كاظم33699162041094051

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائياعتقال علي عبدالحسين علوان33700162042152011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء اسعد حميد ساير33701222042116036

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيبراء رحيم حشيف ياكوت33702162042153017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعلي طعمة كاصد صلبوخ33703162041083025

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيفاطمه اسعد عبد نعمه33704162042283038

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيمحمد المصطفى طارق غضبان شويره33705162041085054
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيمالك فالح حسن جبار33706162042259056

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيماجده وليد محمد سلمان33707162042280089

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيايه عبد الساده وحيد مبارك33708222042175024

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيزهراء صادق زيدان خلف33709162042171016

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيفاطمة الزهراء علي صبري باهض33710162042168034

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيمقتدى سعد كاظم ثجيل33711162041043026

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0اعدادية القرنة للبناتاحيائيصابرين محمد حسين علي33712162042154024

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيآيه ابراهيم لفته مصارع33713162042152007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيانوار رافد ناظم خضير33714162042165043

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيتبارك عبدهللا عبدالواحد سلمان33715162042152041

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيساره ريسان عبد السيد خلف33716162042475027

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم علي33717162041497057

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيحسين ازاد جعفر ماهود33718162041131011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي عبدالزهره معتوق33719162042145095

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب حيدر صبري عبد المنعم33720162042165215

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيزينب احمد حنظل عبد الحسن33721222042126031

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عادل مسلم مكي33722162041001129

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الرضا عبد علي33723162042184216

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنيناحيائيحسن ناظم رسمي يحيى33724162041446002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء حيدر قاسم عبيد33725162042152075

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه عبد الرضا ناصر عبد الزهره33726162042200029

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيروان رحيم علي عبد النبي33727162042248006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزينب وصفي طالب جاسم33728162042163050

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائياسراء بشير عبد الخضر علي33729162042163003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.3اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائياحمد عبد الرحيم جاسم محمد33730162041105006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمسرات احمد شهاب خضير33731162042165433

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0اعدادية البتول للبناتاحيائيبنين مسلم فاضل حسن33732162042242007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينور سالم عبد هللا محمد33733162042204107

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائياحمد نجم فزع عباس33734162041083003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيمحمد مسلم طالب علي33735162041353049

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0ثانوية  البحار للبناتاحيائيزينب عبد علي عبد الصادق حمزة33736162042191003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.5اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيالمرتجى علي جمعه جواد33737162041105011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.1ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيفاطمه محسن عوده تركي33738162042156049

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0اعدادية االهله للبناتاحيائياماني منذر جاسم دبيس33739162042473004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتاحيائيزينب فالح عبد الرزاق خضير33740162042272014
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد علي محسن عذافة33741162041497064

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيحيدر صيهود عبيد لفته33742162041067006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعبد هللا ناظم حامد يعقوب33743162041084068

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيضحى فتاح محسن علي33744162042450051

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب محمد زاكور عناد33745162042184145

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيرسل عادل شاكر مجيد33746162042163031

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه رزاق غني ساجت33747162042184209

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.0اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيياسر عمار جلوب محمد33748162041365055

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيداليا علي حاتم طاهر33749222042185029

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيرقيه صادق محمد جواد عبد الرضا33750162042220012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب عماد الدين جواد عبد االمام33751162042172018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيساره نصيف جاسم نعمه33752282042059086

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزهراء عقيل قاسم عبد االمام33753162042381083

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.0ثانوية نون والقلم االهلية للبناتاحيائياسيل علي حسين عباس33754162042469001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.0اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيفواز مضر محمد تركي33755162041043017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب558.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء طارق نوري مولى33756162042184108

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب558.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائينبأ انس عبد الحسن عبد السادة33757162042168049

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب558.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي محمد لفته عبد االمير33758262041001137

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب572.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعيسى عبد الجبار عبد المجيد عبد الجبار33759162051043050

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيزهراء حيدر محمد مهدي33760162052176018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيساره عبد الهادي قاسم محمد33761162052184065

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيزهراء جمعه كاطع عبد33762162052194011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي سمير خريبط عبود33763162051049089

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0اعدادية العباسية للبناتتطبيقيزينب عبد العباس حسين محمد33764162052233013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيبدور ابراهيم عبد العزيز عبد المجيد33765162052459007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيخالد ناظم محمد خنجر33766162051060065

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيسكينه فاضل عدنان موسى33767162052459015

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيعلي باسم قاسم حنون33768162051112036

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقياية حازم محمد حسن33769162052237004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب560.0ثانوية النخيل االهلية للبناتتطبيقيمريم عبد االمام حميدان عبد العباس33770162052262013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.2ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيحسين علي حسين حسك33771162051003009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب558.0ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيساره كاظم مهدي علوان33772162052332017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب558.0اعدادية األعراف للبنينتطبيقيعباس يوسف عبد الكريم حمزة33773162051077033

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب558.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي فاخر جبار عبود33774162051083087

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب557.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيمحمد جاسم خنجر مكطوف33775162051135061
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب557.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيبنين حسين علي عذافة33776162052171012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب557.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيموسى خزعل محيسن عودة33777162051016102

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب556.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزينب فائز غازي علي33778162052170034

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب556.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيمريم حسام عالء عبد اللطيف33779162052243041

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب556.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيأفياء عبد الجبار عبد المجيد عبد الجبار33780162052219002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الخالق عبد الشهيد إبراهيم33781162051352177

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.0ثانوية الفرات االهلية للبناتتطبيقيطيبة ماجد محمد رؤوف33782162052197001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزهراء ابراهيم مالك خضير33783162052184034

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتتطبيقيحوراء شهيد هاشم زغير33784162052201002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيايمان بهاء عبد الحسين محمد حسين33785162052165006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب554.3اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعلي اكرم عبد الجليل علي33786162051105031

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب554.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيمريم اياد جبار خماس33787162052231033

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب554.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيامال محمد هاشم بحبوح33788162052213004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب554.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيبتول سجاد جادر سالم33789162052338011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب553.0ثانوية الوهج االهلية للبناتتطبيقينبأ عبد الرزاق يوسف عبد هللا33790162052339013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب553.0اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيحسين علي محمد جبر33791162051099006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب553.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقياية عبد الهادي مهجر نعمه33792162052301008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب552.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحسين هاشم محمد مهوس33793162051076032

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب552.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمه رياض عرس بهار33794162052230046

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب552.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيسجاد هاني عبد السيد عمران33795162051015044

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب552.0ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيصفا علي عبدالصمد علي33796162052244020

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب552.0الخارجيونتطبيقيعلي حسين علي حسين33797162051400206

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب552.0ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتتطبيقيغصون حسن يعقوب يوسف33798162052466008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب551.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيهمسة عبد هللا عبد المحسن عبد الجبار33799162052183045

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب551.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيزهراء حسن الزم علي33800162052152035

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب551.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيزينب جميل جليل سوادي33801162052309009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب551.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيمريم ناصر تالي عاجل33802162052240042

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب551.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتتطبيقيبتول فريد عبد السيد علي33803162052166003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب551.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيتبارك حيدر ساري عبد علي33804162052240007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب550.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيرضا عقيل عبد علي عوده33805252051044050

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب550.0ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيمريم رائد كريم عجيل33806162052332024

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب550.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيايات جاسم جواد جاسم33807162052230006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب550.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقياسراء باسم جمعة عبد الرضا33808162052146002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب550.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيحوراء ناظم حسين عبد الحسين33809162052218023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب550.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتتطبيقيمنار محمد عبد الحسن مهجر33810162052284016
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الحاسوب550.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيعبد المحسن عبد الرزاق جبر ناصر33811162051364091

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك591.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد كاظم عبود33812162042163060

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك588.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيام البنين سمير عبد الصمد عبد المحسن33813162042170004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك588.0ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمالذ ليث شريف مجدي33814162041003028

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك587.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيجنات صادق محمد حسن محمد حسين33815162042165105

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك586.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنيناحيائيعلي ابا ذر فاضل عبد الخضر33816162041394006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك585.7اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحسين علي عبد المجيد علوان33817162041105022

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك585.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاتن قتيبه بدر جراح33818162042165330

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك585.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر عطوان كاطع ناصر33819162041001151

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك585.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيابو الحسن علي أشياع ضيدان33820162041075003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك585.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد عامر عبد هللا علي33821162041075184

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك585.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيجواهر محمد جبار عاتي33822162042216007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك585.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيزيد فالح عدنان علي33823162041001061

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك585.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيمالذ مزهر عبدالصمد جاسم33824162042152172

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك584.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيكاظم حازم حميد عبد الرزاق33825162041001105

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك584.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي عدنان حميد عبد الرزاق33826162041075123

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك583.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد عبد العظيم لطيف معيجل33827162041075188

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك582.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيعلي محسن عبد النبي فالح33828162041022031

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك582.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيمسرى عبد الخالق حاجم اعطيوي33829162042381185

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك581.0ثانوية ابن النفيس االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز رياض عبد الرحمن ابراهيم33830162041345003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك580.0اعدادية البصرة للبنيناحيائيكرار طلعت عبد المهيمن علي33831162041007038

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك579.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمسلم يوسف محسن يوسف33832162041038049

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك579.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائييوسف نوفل لعيبي سالم33833162041075243

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك579.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيمنتظر حسين عبد الوهاب عطا هللا33834162041022046

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك578.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي رجب كاظم محمود33835162041001086

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك577.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيحيدر ميثم جميل عبد الباري33836162041075071

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك576.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيأحمد قصي عبد الحافظ سعدون33837162041084005

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك575.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعبد هللا زيدون طارق شاكر33838162041060054

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك573.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمصطفى فراس عبد الساده يوسف33839162041075225

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك573.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيجعفر ماجد نعيم عبد علي33840162041016004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك573.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم حسن كاظم ابراهيم33841162042165401

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك572.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار رعد قاسم حريجه33842162041001108

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك572.0اعدادية العشار للبناتاحيائينبأ عالء الدين حسين علي33843162042228111

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك572.0اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيمنتظر كاطع راضي بندر33844162041365052

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك571.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور الهدى ناظم سلمان ظاهر33845162042165470
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك570.0اعدادية العشار للبناتاحيائيسكينه احسان رومي ديوان33846162042228074

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك570.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيصفا منتصر محمد ظاهر33847162042165308

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك569.0ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائيحسين سعد عبد الصاحب حمود33848162041491007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك568.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي ماجد محمد حسن33849162041075132

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك568.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم هشام جواد عبد الكاظم33850162042165429

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك568.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيتبارك عبد الكريم حسن جاسم33851162042239010

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك567.4ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيمفاز حسين محمد عبد الجليل33852162042156054

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك567.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي مكي عبد الحسن عبد علي33853162041060069

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك567.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيايات علي زياره محيبس33854162042383021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك566.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمة رافد عبد المجيد عيسى33855162042162049

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك566.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيمجتبى مشرق ياسين يوسف33856162041019044

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك566.0ثانوية البصرة الفيحاء النموذجية االهلية للبناتاحيائيجميلة عبد الحليم ياسين عبد الجبار33857162042337001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك565.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائيمحمد كريم عبد هللا عبد االمير صالح33858162041358038

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك565.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم سعد محمد33859162042198017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك564.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايات اسعد جاسب سعد33860162042165045

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك563.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيقنوت عباس عبد المحسن محمد33861162042145068

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك562.3اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيخالد عماد يعقوب يوسف33862162041105028

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك562.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيمرتضى عماد عبد العليم جدوع33863162041134018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك562.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيسكينه حارث محمود شاكر33864162042184164

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك562.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه خليل ابراهيم ياور33865162042165344

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك562.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيوفاء عبد هللا عبد الزهرة عيسى33866162042226128

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك562.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيسيف علي حسين رسن33867162041075086

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك561.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيرقيه عبد الرضا عبد هللا جاسم33868162042283017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك561.0ثانوية النور للبناتاحيائيفاطمة مصطفى عبد الحافظ ثامر33869162042275013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك561.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيحسن هادي عبدالوهاب عبداالمام33870162041075047

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك560.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي كريم عريج علي33871162041001096

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك560.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيحيدر عبد الواحد ناجي عبد الواحد33872162041015006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك560.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيالمجتبى مهند عبد المحسن محمد33873162041075030

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك560.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعلي زهير احمد خلف33874162041085040

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك559.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمريم حسن علي نجم33875162042167033

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك559.0ث نون والقلم االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا علي حسين33876162041057006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك559.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيرضا منير كامل فنجان33877162041497018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك559.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبسمه فارس طاهر سلمان33878162042165076

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك559.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتاحيائيطف مؤيد جبار محمد33879162042284008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك559.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيتبارك ضياء حمود ياسين33880162042168010
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك559.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيمنار مالك محيسن كاظم33881162042202160

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك558.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيمريم مالك محيسن كاظم33882162042202157

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك558.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيأبرار علي زغير عبود33883162042169001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك558.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس رياض فالح حسن33884162041001072

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك558.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيمصطفى محمد سليمان حسين33885112041004100

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك558.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيزين العابدين احمد شرار شعبان33886162041140020

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك558.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيسليل عبد الستار جبار عبد هللا33887162042207104

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك558.0اعدادية العشار للبناتاحيائيساره عبد الخضر جابر حاجم33888162042228070

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك558.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء كاظم احمد حسين33889162042152082

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك558.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيزهراء فرقد مكي عباس33890162042338021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك557.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء عيسى حسين حمودي33891222042161058

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك557.0ثانوية االوحد االهلية للبنيناحيائيمؤمل محمد عبد الساده كاظم33892162041499012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك557.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيرسل قصي رجب حنون33893162042162026

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك557.0اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيحسن حامد جواد علي33894162041036008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك557.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم حميد عبد الحسين حميد33895162042165405

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك557.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي فتحي منيخر ساروح33896162041075127

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك557.0اعدادية البصرة للبناتاحيائياديان جواد شنشول نادر33897162042234003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك557.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائياحمد هاني كاظم علي33898162041060010

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك557.0اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائينور الهدى رياض ناصر محيل33899162042245039

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك557.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيهبه هاشم حميد عبيد33900282042063141

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك557.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء علي محسن عذافه33901162042165193

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك557.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائياساور وحيد علي عبيد33902162042161002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك557.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمحمد غانم سالم احمد33903162041126024

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك557.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيزينه ماضي كاظم شناوه33904162042268019

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيأيات جاسم محمد عبد الزهرة33905162042170003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين حيدر محمد رشاد محمد علي33906162041001038

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيوجدان شريف ابو الهيل مزعل33907162042175066

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد عقيل كاظم سلمان33908162041075191

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائينبأ ماجد محمد اكزار33909162042231037

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيعلي كاظم عبدالنبي علي33910162041131025

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيحيدر احمد عبد الحليم علي33911162041075068

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيايهاب صالح عبد الرضا عارف33912162041060014

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك555.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيعائشه عدي محمد امين محمد33913162042165318

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك555.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيابو ذر وجدي لعيبي عمادي33914162041075004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك555.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرسل طيف سليم كريم33915162042165149
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك555.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعباس حيدر عباس وكت33916162041060045

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك555.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيشهد شهاب احمد عطوان33917162042169040

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك555.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيمريم كريم عبيد ردان33918162042168045

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك555.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيايات وادي صالح عواد33919162042162011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك555.0اعدادية االصمعي للبنيناحيائيعباس حسين علك ضهد33920162041010007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك554.0ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيمحمد جمال محمد خنفر33921162041119023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك554.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسين احمد حسين رحيمه33922162041084027

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك554.0اعدادية سبأ للبناتاحيائينور مصطفى علي حسين33923162042174043

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك554.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيساره محمد احمد محمد33924162042163052

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك554.0ثانوية صنعاء للبناتاحيائيسبأ بدر عرام عذبي33925162042221018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك554.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنيناحيائيمجتبى حازم محمود جاسم33926162041088019

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك554.0اعدادية األعراف للبنيناحيائيمنتظر سعيد صابر طه33927162041077017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك554.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيالحسن حيدر محسن جار هللا33928162041075021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك553.8اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمحمد علي حسين عزيز33929162041105054

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك553.0اعدادية رفح للبناتاحيائيساره علي كاظم عبد علي33930162042219032

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك553.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب فالح كثير منصور33931162042204055

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك553.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيأحمد صباح مهدي صالح33932162041084003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك553.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمريم زهاء حسن ماشي33933162042204094

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيجلنار سرحان دور مارد33934162042380029

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيفواز صفاء عبد الستار احمد33935162041085049

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيرسل باسم محمد اسماعيل33936162042152066

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيحنين حسين ابراهيم خليل33937162042234024

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيفواز رفعت محسن محمد حسين33938162041094044

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيالحسين علي قاسم جاسم33939162041075027

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائينبأ عماد عبد الهادي مويل33940162042245036

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيخديجة احمد رحيم سالم33941162042146020

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزينب عباس لفتة جاسم33942162042146042

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيمريم هادي شاكر محمود33943162042163070

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياالء عبد الكريم موسى هزاع33944162042165022

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه سلمان محمد سلمان33945162042259047

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0ثانوية  البحار للبناتاحيائيحوراء محمد ريسان محمد33946162042191002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيحسين عيسى حسن عبد هللا33947162041074008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.1اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمقتدى مجيد حميد سلمان33948162041105060

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه سعد علي حسين33949162042165347

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيتمارا عمار نعمه صافي33950162042184064
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيميسم خالص سفاح جاسم33951162042381191

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيدانه محمود جاسم محمد33952162042165132

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرباب عباس عبد الحسين علي33953162042184082

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيسجى رياض عبد مغتاظ33954162042168029

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عائد عبد الحي عبد االمام33955162042332078

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.0ثانوية السيبة للبناتاحيائينبأ شاكر حسين خمامه33956162042250011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيصالحه عبد هللا جعفر حسون33957162042247074

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيطيبة عمار نايف شرهان33958162042189015

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيحسين فاضل محمد عبد هللا33959162041075063

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيكوثر شاكر محمود عبد الحسين33960162042153072

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيحسين حامد خلف سهر33961162041090014

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنيناحيائيمحسن عقيل سلمان خلف33962162041426007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائياسماء نادي حسن عبد المقصود33963162042209006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيانوار عبد الرزاق عبد القادر صالح33964162042165044

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعلي عبد الرحيم عبد االمير محمد33965162041083027

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائييوسف جودت كاظم جالب33966162041355148

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0اعدادية العشار للبناتاحيائييسر حامد شهاب حمد33967162042228134

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0ثانوية تراث االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد مهدي محمد طالب33968162041440007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيمريم خيري فرهود محينه33969222042157099

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيخديجة حسام عبد االمير وناس33970162042196012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0اعدادية العزة للبنيناحيائيعلي نعمان عبد الحسين محمد33971252041016038

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيمريم علي عباس حسن33972162042145076

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائينبا مهند خير هللا صكبان33973162042146069

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0ثانوية علوم االمام الباقر(ع)االهلية للبنيناحيائيمهدي صالح عمران فداغ33974162041124008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيمنار طارق لعيبي هاشم33975162042455048

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيمحمد هاني موسى جاسم33976162041365046

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائينبال كزار صحن جبار33977162042152188

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيسجاد حيدر غازي عبد الرضا33978162041019022

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيروان عبد الجليل سلمان مزعل33979162042184092

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0ثانوية النور للبناتاحيائيزينة اسعد ضامن ابراهيم33980162042275012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0اعدادية القرنة للبناتاحيائيغادة حميد صيهود شالش33981162042154026

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد كاظم غضبان حسين33982162041075201

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعلي حيدر طه ياسين33983162041085038

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائياديان ليث عبد الباقي عبد الجبار33984162042163002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيفاطمه عبد المجيد حبيب حمد33985162042213037
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيانفال ميثم عبد الجليل مكي33986162042196002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيحسين رافد كاظم عبدالنبي33987162041131012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيمصطفى اثير نوري عبد الحسين33988162041355134

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيمصطفى طالب مجيد عبدعلي33989162041140061

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيزين العابدين انيس عبد القادر محمد33990162041075076

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0اعدادية جيكور للبنيناحيائيعلي سامي عبد الرضا خضير33991162041061021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه سنان صالح نادر33992162042165349

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيباقر صباح زغير كاطع33993162041355015

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائياالء عماد حليم جابر33994162042240006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك545.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه عقيل فرهود دهش33995162042165063

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك545.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد ناصر كريم33996162042145032

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك545.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيجعفر مرتضى لفته صالح33997162041060015

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك545.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبد هللا محمد33998162041075096

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك545.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنيناحيائيمجتبى واثق عبد علي عبد الحسين33999162041359018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك545.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور الهدى علي صالح عبد الزهره34000162042165466

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيضحى ناصر حسن علي34001162042218072

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيبنين حسن فاخر هاشم34002162042268004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد مظفر عبد الهادي عبيد34003162041030006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيزاهره عيسى احمد طعمه34004162042253015

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0اعدادية الكفاح للبنيناحيائيحسين رعد العيبي طالل34005162041002015

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور خالد جبار خدام34006272042058329

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي كريم سالم هاشم34007162041075130

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائينورالهدى عقيل جمعه حاجم34008162042152201

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيزهراء موسى عبد الباقي عبد الوهاب34009162042458040

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيمريم اسعد عساف علي34010162042247098

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي هيثم علي سدخان34011162041060071

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0ثانوية الجبايش للبنيناحيائيذو الفقار جواد عبد جحيل34012222041045014

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن عبد النبي سعيد فيصل34013162041001025

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0ثانوية  البحار للبناتاحيائينوره فؤاد سالم طاهر34014162042191007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء عاجل جلود حسين34015162042296023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.9ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيعباس ذو الفقار صالح عبد الحسين34016162041392004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.2اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحسين فراس عبد الخالق حسن34017162041105025

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0اعدادية العشار للبناتاحيائيعال شعبان عبد هللا صالح34018162042228083

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمنتظر صبيح حنتوش ملبس34019162041075233

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيضحى حمد جاسم جابر34020162042184181
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيصفيه احمد عبد هللا فالح34021162042165309

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيآيه صالح حسن بدن34022162042169002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيضالل ابراهيم عبد الجبار سعيد34023162042260044

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب احمد ابراهيم مزعل34024162042165207

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيحوراء قيصر عبد المهدي صالح34025162042163029

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيابرار ستار محمد جوده34026162042457001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك588.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقياسعد كريم كاظم عريبي34027162051075009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك576.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد رياض احمد غني34028162051001190

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك569.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيعبد هللا حيدر عامر حسين34029162051075046

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك568.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيأساور لقمان ايوب خضير34030162052152002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك568.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيسيف عادل خلف محمد34031162051355113

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك565.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقييونس لفتة عناد احمد34032162051047175

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك562.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيمحمد ناهض محمد عبد الرزاق34033162051499038

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك562.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعالء عادل محسن مهدي34034162051010055

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك562.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمؤمل مهند محمد خضر34035162051060159

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك562.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيحسين فاضل بناي مكطف34036162051300018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك561.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمسلم رمضان مطر علي34037162051083134

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك560.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين عبد المطلب سعيد مايع34038162051139040

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك559.5اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعلي كامل جميل رجب34039162051105036

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك559.0الخارجيونتطبيقيعلي صالح ذنون عبد اللطيف34040162051400215

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك559.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتتطبيقيعال عبد النبي جويد عبد34041232052140013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك558.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعبد الجبار محمود عبد الجبار محمود34042162051085030

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك557.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحيدر ماجد عبد اللطيف محمد34043162051083045

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك557.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد نجم هادي حيال34044162051083127

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقييحيى منتصر عبد الحسن عياش34045162051075079

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد سبتي جالي ثجيل34046162051022109

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيمحمد حيدر عبد االمير احمد34047162051005048

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيكرار مهند حليم عبد الزهرة34048162051084194

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقياحمد علي محمد محسن34049162051084017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك555.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيطه مبارك عبد النبي فرحان34050162051060090

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك554.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيايمن وليد عباس حمزة34051162051394009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك554.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزينب هشام خضير عباس34052162052184060

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك554.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم ابراهيم جعفر34053162051088026

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك553.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيهادي جبار كماش كزار34054162051015105

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيحسن عالء فاخر عبد هللا34055162051078012
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمهدي عبد هللا عبد الحسن عاتي34056162051083151

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد عماد شاكر سلطان34057162051001194

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد محمود جميل عذاب34058162051083123

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيعلي عباس حمزة عباس34059162051108033

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد حسام صحن عبد الرضا34060162051033083

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعبد الحميد حيدر حميد جبر34061162051083069

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيابراهيم ناطق سعدون صالح34062162051060003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيذو الفقار علي شاكر محمود34063162051075030

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيسجاد عادل محمد مجيد34064162051126013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمحق فالح حسن كباشي34065162051047126

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الحميد خضير جبار34066162051084167

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيسجاد كاظم جواد كاظم34067162051010046

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمنتظر مؤيد شيال حسين34068162051083145

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيهبة سهيل نجم حسون34069162052196028

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيايات احسان علي حسين34070162052458006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقينور الهدى عادل ناصر باهض34071162052207048

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيسجاد نعمه عطيه عياده34072162051303007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقياحمد عبد سيد عنيد34073162051394006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيسجاد زكي عيسى فزع34074162051307011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي صفاء عبد الزهره حمزه34075162051011048

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0ثانوية شموع االمل االهلية للبناتتطبيقيشهد محمود كحيوش كاظم34076162052451005

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزهراء مهند جواد فرج34077162052234043

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد عمار حسن شندي34078162051022114

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيبشائر علي عبد الرسول حبيب34079162052163003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيحسن واصف عبد االمير احمد34080162051134013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعثمان مؤيد خلف عبود34081162051001124

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد عالء حسين كاظم34082162051060179

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيحسين ستار جبار قاسم34083162051140016

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمجتبى جرير فالح كاطع34084162051085062

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية591.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائياوهام عزيز عبد الواحد علي34085162042162007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية591.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب عادل عبد الجليل مجيد34086162042383260

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية591.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيهدى حسين علي جلو34087162042332113

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية590.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائينور جمال خلف سالم34088162042152192

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية590.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيبتول فيصل فالح حنتوش34089162042184042

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية589.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيجيهان قاسم مرحب حسين34090162042383051
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية589.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيبتول رحيم عبود كعود34091162042294004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية589.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم مهدي كاظم جواد34092162042165428

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية588.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهديل عبد الحسين محمد فرج34093162042165499

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية588.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهاجر صالح علي عجيل34094162042165486

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية587.0اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين طالب عبد الصاحب34095162042228050

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية587.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد عقيل عبد العزيز عبد الغني34096162042165296

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية587.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمصطفى سمير سعيد علي34097162041084122

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية587.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم مهدي عبود34098162042163038

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية586.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيزينب طالب عبيد هليل34099162042201011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية586.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيتبارك سمير رمضان نعمه34100162042207035

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية586.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائياماني عماد الدين عبد الرزاق جاسم34101162042184023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية586.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائينور عالء كاظم رحيم34102162042162070

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية586.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقية عبد السالم فيصل عبد الرحمن34103162042280035

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية586.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيساره ميثم عبد األمير عبد الجبار34104162042280056

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية586.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسفانه عالء محسن يوسف34105162042165274

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية586.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم محمد جعفر علي34106162042165423

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية585.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه احمد عباس فجر34107162042152138

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية585.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيمصطفى قاسم غضيب رسن34108162041019051

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية585.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيناجي حسن مفتن مونس34109162041355151

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية585.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيجنات عمار عبد الجبار حاتم34110162042165106

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية585.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيآيات ستار هاشم شنيور34111162042184003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية585.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيحسين عالء عبد الحسن جمعة34112162041075056

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية585.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزينب نوري قاسم محمد34113162042145051

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية584.7ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء مشتاق سلمان جاسم34114282042079026

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية584.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنيناحيائيحسين عدنان خميس جابر34115162041426003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية584.0ثانوية المتميزاتاحيائيسرى سعد حالن خلف34116282042079032

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية584.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمجتبى احمد صبيح اسماعيل34117162041001114

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية584.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمة جاسم ذهب حميدي34118162042230049

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية584.0اعدادية العشار للبناتاحيائيالهام قسام جبار جوده34119162042228009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية584.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيطه سمير حسين رمضان34120162041049027

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية584.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء خالد حسن زينل34121162042165179

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية584.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايالف عمار حميد جاسم34122162042165053

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية583.8اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعادل سالم عادل عبد الحسن34123162041105035

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية583.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيناديه علي فاضل جابر34124162042165446

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية583.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم سامي محمد جوري عبد الرسول34125162042165409
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية583.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيايات اسحاق جعفر عبد الحسين34126162042338002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية583.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيابراهيم مصطفى جمعه عيدان34127162041001004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية583.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب حسين طاهر كطافه34128162042259028

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية583.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيبنين عالء عبد اللطيف احمد34129162042459008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية583.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور محمد عبد الرضا نجم34130162042165478

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية583.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد الستار اجباري عبد الجليل34131162041001131

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية583.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء فؤاد حمود خضير34132222042414121

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية583.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايات محمد حسن عبيد34133162042165050

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية582.2ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيأديان أحمد عبد الرزاق علي34134162042156002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية582.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيامنيه ناظم ضيدان حبش34135162042247012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية582.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزهراء عارف عبد النبي عواد34136162042183036

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية582.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيسرى مثنى عمر مصطفى34137132042091073

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية582.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيهجران وفي رزاق حسين34138162042461021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية582.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيضحى صفاء يعقوب يوسف34139162042274024

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية582.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهبه حيدر حسين فياض34140162042165488

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية582.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيتبارك محمود محمد باقر34141222042162030

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية582.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيهبه ماهر عبد الواحد عمران34142162042183113

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية582.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيبنين احمد فاضل عباس34143162042450016

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية582.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائياحمد فؤاد حسن عباس34144162041140004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية582.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور الزهراء عاطف محمد احمد34145162042184272

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.1اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحسن مازن محمود علي34146162041105017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب عبدهللا هادي نون34147162042152102

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمسلم عقيل عبد الحسن محسن34148162041075216

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزينب حسن هاشم محمد34149162042163043

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم بشار عدنان حمود34150162042184237

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة عادل عبد هللا بدر34151162042202136

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم مهدي شرامة34152162041074036

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيساره حمود دودان عنيفش34153162042152114

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيزينب حسان عبد علي حسن34154162042169032

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0ثانوية البتول االهلية للبناتاحيائينبأ مهدي محمد عبود34155162042468012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيغدير محمد إبراهيم جضعان34156162042201012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزينب اياد رمضان حمود34157162042183041

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيداليا عبد الرحمن شهاب احمد34158162042240040

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمة عدنان سوادي اشويل34159162042228090

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيفاطمة شعالن حسين جتان34160162042209058
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية580.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيسبأ حسين علي نيسان34161162042184161

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية580.0ثانويه نبراس العلم االهلية للبنيناحيائيحيدر وائل صالح علي34162162041129004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية580.0ثانوية الشام للبناتاحيائيسجى محمد حسن محمد34163162042254033

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية580.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيحنان مخلص عبد الكريم نيشان34164162042207040

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية580.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب هزاع عبدالمحسن هزاع34165162042152111

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية580.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتاحيائيمريم ماجد مناتي شرهان34166162042166017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية580.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيعلي منير شاكر طعمه34167162041140042

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية580.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزينب حسين بدر سلطان34168162042187013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية580.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيايه باسم مونس عالج34169162042146010

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية580.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينهى زاهد محمد سهر34170162042165458

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية580.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيايات عبد الحسن عبد هللا جعفر34171162042170006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية580.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيشهد زهاء كامل علوان34172162042184174

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية580.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيمحمد مرتضى حبيب أحمد34173162041140056

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.2ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيفاطمه عقيل حسن صالح34174162042156047

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبان اياد ابراهيم شناوه34175162042165068

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيحيدر عبد الخالق طالب صبر34176162041022015

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعدنان محمد جاسم محمد34177162041075103

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعبد هللا هشام عباس نعمة34178162041084069

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيرند امجد ميه رودين34179162042145026

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد حبيب كاطع خاجي34180162041075175

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيمسره ضياء سرحان صابط34181162042163072

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب مهند رمضان احمد34182162042204059

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيعلي باسم عبد الزهرة جودة34183162041121008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيمريم فراس صالح عبد العزيز34184222042183082

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيغدير علي جاسم عودة34185162042222017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0اعدادية البصرة للبنيناحيائيزين العابدين عبد الرحيم سامي يوسف34186162041007018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيبنين خلف مغامس كلخان34187162042244008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير قاسم داود34188162042184194

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية578.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء عالء حسن الزم34189162042165187

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية578.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيبتول اسعد حاتم صيوان34190162042146011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية578.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائينور علي جبار حسن34191282042063135

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيزينب مصطفى جاسم محسن34192162042458049

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيميثاق عبد الكريم قاسم صالح34193162041001154

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنيناحيائيمحمد خلف غبيش غضيب34194162041064015

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيامنيات كريم عبود فليفل34195222042412009
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيرقية عبد الحميد عبيد عبد الرزاق34196162042162027

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم علي رياض احمد34197162042184243

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيشهد ابراهيم عبد الحافظ عبد الواحد34198162042183055

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيمحمد الجواد ابراهيم ياسين شريف34199162041131033

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائياية محمد عواز جالب34200162042163013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0اعدادية العشار للبناتاحيائيسمانه واثق عذار بردان34201162042228076

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0الخارجياتاحيائيزهراء جاسم ارحيمه ديوان34202162042401065

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفرقان كاظم حسن هذيلي34203162042165381

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء عبد الهادي مراد خليفة34204162042165184

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.9اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعلي عادل شاتي شهوان34205162041105041

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيحنين صبيح قاسم علي34206162042257012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0اعدادية القرنة للبناتاحيائيرؤى منذر نايف تويه34207162042154010

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيمريم هشام طاهر حمادي34208282042052097

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية الشام للبناتاحيائيبنين باقر هاشم جاسم34209162042254008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيشمس عادل شاكر مجيد34210162042152121

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزينب منير ياسين يوسف34211162042145050

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيغدير سعد صبار حاتم34212162042184187

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائياديان علي عبد الرسول كاظم34213162042381004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيمريم زهير حميد مجيد34214162042163068

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسن باسم حميد عيدان34215162041084021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتاحيائيحنان عباس ثجيل منشد34216162042293003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيمريم وليد عيسى لفته34217162042235023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزينب هادي علك حمود34218162042207085

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيمريم ضياء شاكر ضهد34219162042202155

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء عطشان بداي زاهي34220162042296024

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه عبدهللا عيسى يونس34221162042152147

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية575.4ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيصاحب احمد صاحب كريم34222252041031314

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية575.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيرانية سامي قاطع جاسم34223162042202055

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية575.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيرقيه ميثم عبد الحسين بديوي34224162042169023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية575.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيهديل بدر هادي نون34225162042152215

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية575.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر عادل علي عبد الحسن34226162041001052

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية575.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيغياث الدين علي عبد الوهاب ادريس34227162041060074

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية575.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيغفران شريف مظلوم ساهي34228162042380086

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية575.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيطف حسين علي جاسم34229162042204076

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية575.0ثانوية البرهان االهلية للبناتاحيائيتأويل ثاني دخان فيصل34230162042278010
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية575.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيهديل محمد فتح هللا عطيه34231162042152216

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية575.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيحوراء غازي كامل احمد34232162042162020

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية575.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنيناحيائيحسين علي صالح عبد الحميد34233162041064002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية575.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيحوراء احمد عبد الحسين اسد34234162042209025

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية575.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسين طالب محيسن راضي34235162041139009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية575.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيمريم اسامه كريم مبارك34236222042141213

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية575.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيمحمد عدنان فعل حسين34237162041074035

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية575.0ثانوية علوم االمام الباقر(ع)االهلية للبنيناحيائيصالح صباح كاظم صخي34238162041124003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية575.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب صالح محمد جاسم34239162042165224

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية575.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائياسامة احمد عبد الرضا معيبد34240162041022005

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية575.0اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائياسراء كريم عوده زنيد34241162042245001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية574.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيفاطمة عبد الرضا مهدي علي34242162042239026

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية574.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيام البنين خالد فالح حسن34243162042247009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية574.0اعدادية العشار للبناتاحيائيبتول مصطفى سلمان عيسى34244162042228023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية574.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعباس فضل ربح علي34245162041060047

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية574.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتاحيائيمريم حيدر عبود علوان34246162042151010

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية574.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتهاني عبد الرسول ناصر عبيد34247162042165102

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية574.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر عيدان علي34248162041140035

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية574.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيحوراء نوري محمد عبد الحسين34249162042338009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية574.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزهراء رمضان منصور سعدون34250162042243035

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية574.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم خالد عنايه34251162041001132

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية574.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائينرجس شلش صحن بدن34252282042065085

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية574.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيالحسن علي فالح حسين34253162041497003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية574.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان خزعل عاشور34254162042145043

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية574.0ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائينبأ ياسين خليف حالوب34255222042415029

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0اعدادية العباسية للبناتاحيائيهاجر حميد مجيد أحمد34256162042233040

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيمنار ابراهيم محمد مشتت34257162042183089

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرفاد هادي سلطان يمن34258162042165152

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيهبه مسلم كاظم جاسم34259162042247114

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيمروة وليد محمود احمد34260162042234065

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمصطفى امان سعود محمد علي34261292041003259

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائينهى عزيز عايش حسين34262162042152190

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيأميره أبا ذر عبد الخالق مالك34263162042184002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0ثانوية النضال للبناتاحيائيفرح ميثم عبد األمير سلمان34264282042050067

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتاحيائيكوثر هادي صبر حسان34265162042272024
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزينب يوسف شاكر يوسف34266162042381114

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء منير مصطفى ناصر34267162042207120

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيفرح حسن بدن كاظم34268282042062091

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم صباح مهدي محمد امين34269162042165410

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيأيمان سالم فايز حلو34270162042259001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائينورهان عادل عدنان صالح34271162042183110

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمة مؤيد مهدي عبد الحسين34272162042184198

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيآالء ياسين هاشم سنيد34273282042059005

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيالحسين جهاد ثويني طه34274162041083005

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيختام صبيح صالح عبيد34275222042112020

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0ث نون والقلم االهلية للبنيناحيائيحسين علي عبد الزهره موسى34276162041057002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيهدى عبد الكريم قاسم عودة34277162042226124

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائينظار طه ياسين مكي34278162042239033

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيزهراء سالم عباس سكر34279162042455021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينبأ عبد المنعم خليل خريبش34280162042184263

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحوراء محمد ناصر وادي34281162042165125

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحسن علي عيدان موزان34282282041008028

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزينب حيدر هشام عباس34283222042421060

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي قحطان عدنان مزهر34284222041003237

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعلي بشار سالم عليوي34285212041008071

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزينب محمد هاشم عشاو34286162042381110

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيزمن خلف عامر صكبان34287222042138029

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيحسين علي نبيت زاير34288162041022012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائياديان ميثم وهاب اسماعيل34289162042184009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائينور الهدى سعد محسن زويد34290222042112098

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيعال غني ريسان جادر34291162042332071

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيسهام عبد الوهاب عبد الباقي حسين34292162042339016

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنيناحيائيحسين صباح كاظم خلف34293162041088008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينه عقيل رياض عبد القادر34294162042184151

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسن لطيف قاطع عجيل34295162041060022

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيدانيه علي عبدالعزيز اسماعيل34296162042150014

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيمريم اياد عبد القادر خضر34297162042163067

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيمنار مهند شريف حسين34298162052248013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيمجتبى جواد كاظم سويد34299162051050043

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية575.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيتبارك طلعت حسين خلف34300162052145012
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية571.0ثانوية السيبة للبناتتطبيقيايمان جواد كاظم مويل34301162052250001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية571.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيشهد علي فليح وروش34302162052167030

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية571.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيحسين طاهر قاسم خلف34303162051491011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية571.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيعلي امجد عبد الرزاق راضي34304162051078027

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية570.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقينضال عبد العالي عبد الرحمن كاظم34305162052202043

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية570.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيزهراء حمادي موسى ظاهر34306162052207023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية570.0ثانوية السيبة للبناتتطبيقيحوراء باسم محمد علي34307162052250005

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية569.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد رغدان كاظم سعيد34308162051019086

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية569.0اعدادية االجيال للبنينتطبيقيعقيل محسن بخور عرص34309162051014027

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية569.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيفاطمه ابراهيم حميد كنعان34310162052165024

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية569.0اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيتبارك عدنان والي عبيد34311162052181009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية568.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيابرار عبد الجبار رحيم جابر34312162052170002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية568.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيكرار علي حسين منصور34313162051340033

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية568.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي مسلم حيدر بداي34314162051083091

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية568.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد حبيب برهان محسن34315282051151640

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية568.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيزينب زياد جبر مهاوي34316162052163016

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية568.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيزهراء عداي عبد علي دويلي34317162052383062

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية568.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيزهراء حسن حنتوش ناصر34318162052192009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية568.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي محمد توفيق عبد الواحد34319162051084180

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية568.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقيعلي حميد سلطان صالح34320162051088013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية567.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا تحسين صادق فالح34321162051084121

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية567.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيبتول عقيل يعقوب حمادي34322162052234011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية567.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيأحمد محمد بدر جراح34323162051084003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية567.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقياحمد كريم مهدي حسين34324282051012005

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية567.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي نائل توفيق عبد العزيز34325162051038096

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية567.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيفاطمه محمد صبر امحيبس34326282052062038

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية567.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد وصفي عبد العباس ابراهيم34327162051038127

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية567.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي غسان عدنان كامل34328162051084174

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية566.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا معين جاسم محمد34329162051001123

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية566.0ثانوية قائم آل محمد للبنينتطبيقيمحمود عدنان ضاحي حنتوش34330162051432019

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية566.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيحيدر حميد عبد الحسين خميس34331162051131018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية566.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا ماجد صابر علي34332162051363167

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية565.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيهاجر جاسم محمود نجم34333162052146055

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية565.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمعتز محمد صيوان عبد الزهره34334162051309039

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية565.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيحوراء عبد الحسين ربيج جويد34335162052213011
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية565.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقياسراء حامد فالح مطيلج34336162052146004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية565.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيبنين باسم بدران غانم34337162052213008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية565.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمهدي خالد جاسم حاذور34338162051355290

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية565.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعقيل ستار عبد الجبار محمد34339162051033063

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية565.0ثانوية السديد االهليةتطبيقيحسين علي كريم حسين34340162051443015

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية565.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيرقية وائل ابراهيم عبد اللطيف34341162052167014

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.6اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعبد الرحمن بسام عبد المعين صالح34342162051105025

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0ثانوية االعتصام للبنينتطبيقيحسين اسماعيل نمر عبد الحسين34343162051143005

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيعلي سعيد رحيل خلف34344282051042025

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيكرار فاضل حسن مطير34345162051080033

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيجنات جرير عبد الرزاق خيون34346162052380024

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيايالف اسعد ناصر ماجد34347162052332002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيحوراء خليل ابراهيم احمد34348162052209012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعباس عدي ناصر عبود34349162051083065

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عامر عبد علي صيهود34350162052202033

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء فالح بالغ فهد34351162052226046

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية563.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمرتضى عبد الزهرة شاتي خضير34352162051357443

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية563.0ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيمحمد عبد الرضا محسن شيال34353162051303019

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية563.0ثانوية االعتصام للبنينتطبيقيحسين رؤوف محمد طعمه34354162051143008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية563.0ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيمحمد ضياء حسن سفيح34355162051035023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد588.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيحسين محمد احمد حميد34356212041087030

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد571.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيضحى خالد محمد منصور34357162042184182

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد570.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحنين خالد احمد محمود34358162042165109

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد570.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائينور الهدى اسعد زغير عبد هللا34359162042163077

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد567.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب محمد مجيد عباس34360252042062747

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد567.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهديل ابراهيم جاسم احمد34361162042165497

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد565.0اعدادية العشار للبناتاحيائيصابرين جاسم خضير نزال34362162042228079

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد564.0اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمة محمود امجد احمد34363162042228092

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد564.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيازهار محمد عبد الحسين مزعل34364162042251002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد562.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيبنين حازم محمد زغير34365162042184046

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد561.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيمسرة كاظم حنون صجم34366162042257050

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد561.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزينب محمد عبد الكريم جويد34367162042234048

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد558.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيايات جواد رسخ محمد34368162042162009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد558.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيهدى منير حمد هاشم34369162042294032

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد556.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيسجى عبد علي عودة عباس34370162042207096
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد554.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم عالء عبد االمير حمزه34371162042165416

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد554.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيصفا مصعب عبد الصمد ابراهيم34372162042165307

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد554.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيبتول جوده حاتم حبيب34373162042265005

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد553.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد عبد هللا باقر عبد هللا34374162042165295

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد553.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيسجى عبد الكاظم جبر دهش34375162042234053

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد553.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيندى مهدي عذافه حريب34376282042060064

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد552.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزهراء ذكاء عبد الكاظم ضميد34377162042146027

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد552.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيجنات حسن علي نجم34378162042170019

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد549.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم سالم ناجي34379162042450038

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد549.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيحسين باسم عبد الرضا حسن34380162041497012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد549.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيغدير احمد جمعه سوادي34381162042207112

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد549.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب ياسين محمد ياسر34382162042184150

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد548.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيمروه محمد حنون عبد الرضا34383162042301059

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد547.0اعدادية القرنة للبناتاحيائيدعاء محمود ذياب نتيش34384162042154009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد547.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيسيف حسنين احمد غضبان34385162041084052

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد547.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيايمان محمد خلف جياد34386162042213005

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد546.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزينب حيدر لفته حسين34387162042247059

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد546.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيايه محمد طارق عباس34388162042184035

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد545.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيشهد اياد ناصر عبادي34389162042332063

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد542.9ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره عبد الرحمن خلف وهام34390162042165260

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد542.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيمالك زهير صالح فرهود34391162042260053

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد542.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفاطمه فالح قدوري ايوب34392162042218089

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد542.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيعباس جواد عبد الكاظم موسى34393162041038024

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد542.0ثانوية النور للبناتاحيائيزينب اسعد كاظم موسى34394162042275008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد542.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيتقى خالد عبد اللطيف علي34395282042059027

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد542.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيمحمد رياض رزوقي سلطان34396162041020024

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد541.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيزهراء باسم بدر حبش34397162042169025

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد541.0ثانوية التعاون للبناتاحيائيغدير رياض ثجيل جمعه34398162042267006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد540.0اعدادية غزة للبناتاحيائيمنار حمود خالد حمود34399162042208049

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد540.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزينب عماد مسلم جادر34400162042381106

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد540.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيشذى كامل شريف جمعه34401162042383160

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد540.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزينب وهاب دحدوح حساني34402162042381113

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد539.3ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايات منصور امين محمد34403162042165051

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد539.0اعدادية كربالء للبناتاحيائياديان احمد نعمة حتروش34404272042056003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد539.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائياسراء علي حلبوص محمد34405162042475002
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد539.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيمريم عبد السجاد فاضل عباس34406162042209069

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد539.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيدان ادور زيا خوشو34407162041075072

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد539.0اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيمصطفى عماد مسلم جادر34408162041043025

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد538.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه مهند جاسب عبد الرزاق34409162042165370

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد538.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزينب نجم عبود عودة34410162042240067

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد538.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعماد يوسف جاسم محمد34411282041009039

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد538.0اعدادية العشار للبناتاحيائيهاله محمد قاسم بندر34412162042228126

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد538.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائينورالهدى محمد عباس عفيت34413162042145101

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد538.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعلي عبد الحسين عبد علي حسن34414162041083026

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد537.0اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيياسمين رياض جاسب ابو الهيل34415162042179028

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد537.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتاحيائيمريم سعد داود حنش34416162042276018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد537.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيغدير عبد الكريم كاظم عبد هللا34417162042170056

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد537.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيبنين محمد شاكر كاظم34418272042055037

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد537.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى علي عبد الحسين محمد34419162041001147

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد536.8ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيفدك صباح جاسم حسن34420162042232018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد536.0اعدادية البصرة للبناتاحيائياكرام سلمان عبد الكريم فرحان34421162042234006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد536.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزينب حامد عبد النبي معارج34422162042234041

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد536.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيشهد ابراهيم حميد موسى34423162042184172

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد536.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيضحى سالم كاظم فرحان34424222042439055

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد535.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب سعيد جابر عبد هللا34425162042204054

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد535.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيحنين هادي كاظم جاسم34426162042227009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد535.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل جابر عيسى34427162042146033

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد535.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيمحمد رافد امين عثمان34428162041090048

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد535.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيمؤمل عبد الحسين شعبان يصغ34429162041022036

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد535.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائياحمد بهاء عبد الزهره قاسم34430252041150006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد535.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيمريم فائق قاسم ظاهر34431162042153077

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد534.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيابراهيم خليل ابراهيم سلمان34432162041084007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد534.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيرواء عبد الكاظم عليوي طارش34433162042297018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد534.0ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيبنين مازن عبد الستار موسى34434162042339005

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد534.0ثانوية المعراج المختلطةاحيائيفاطمه فالح كاظم راضي34435162042304014

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد534.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب قاسم جاسم محمد34436162042332059

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد534.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيتيما يعرب عبد الباقي دايخ34437162042333009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد534.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيفاطمة بشير منصور جاسم34438162042459027

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد533.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب حسين فاضل عباس34439162042265031

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد533.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائينبأ ميثم عبد الجبار امين34440162042155018
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد533.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيبتول فائز دحام نصر34441162042184041

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد533.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيسجاد فالح حسن عبد الكريم34442212041008054

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد533.0اعدادية األعراف للبنيناحيائيعبد هللا باسم عبد الزهرة موسى34443162041077008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد532.0ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيعلي مطلق علي عبد34444162041449011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد532.0ثانوية الخورنق المختلطةاحيائيعباس محيسن هريد دخيل34445222041271010

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد532.0اعدادية االريج للبناتاحيائينرجس عبد الحسين كاظم محسن34446162042238043

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد532.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن مهند عبد الوهاب عبد السالم34447162041497034

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد532.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزهراء ميثاق علي عبد الزهره34448162042247055

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد532.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيعلي حسين خضير جدوع34449272041035057

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد532.0ثانوية النبوغ للبناتاحيائيفاطمه كول فوزي اكرام سمين34450102042098011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد532.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيتقوى كريم الزم عبد النبي34451162042184062

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد531.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد مزهر معتوق عبد هللا34452162041497067

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد531.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيزينب فائق عبد االمير محمد34453162042294020

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد531.0ثانوية عشتار االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز سعيد مفتن محمد34454162041066003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد531.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيحسين صفاء عبداالمير عبدالغفار34455162041075053

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد531.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيسجى عبدالحكيم قدوري عبدالواحد34456162042152119

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد531.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيجمانه عادل حسن ابراهيم34457162042333010

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد531.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفرات عادل عبد الحسين مزيد34458162042332085

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد531.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور الهدى سجاد محسن عبادي34459162042226116

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد531.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره عقيل ابراهيم الزم34460162042165261

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد530.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي حسين علي عنيد34461142041018110

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد530.0اعدادية الزينبيات للبناتاحيائينور خليل صالح سنافي34462162042258022

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد555.0الخارجياتتطبيقيانعام عبد الكريم جاسم محمد34463162052401012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد546.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيود مجيد عبد الصمد ابراهيم34464162052162024

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد546.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقينرجس مضر عوده موسى34465162052243047

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد542.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيبنين عبد المنعم مسلم حمادي34466162052226017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد537.0ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقيرضا عدنان جاسم محمد34467162051442006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد531.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي عدنان درويش عبد علي34468162051094039

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد529.0ثانوية االيالف المتميزاتتطبيقيديما اسماعيل غازي عوده34469162052156002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد529.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب حسن جاسب سبهان34470162052226051

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد529.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي حسين علي عبد الحليم34471162051084150

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد528.0ث نون والقلم االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن علي عدنان نعمه34472162051057003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد528.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيبنين اسماعيل سليم ابراهيم34473162052154008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد527.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيعطيه علي كريم عطيه34474162051135037

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد527.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيايه وليد عواد مسلم34475162052184003
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد527.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيهناء كاظم عريان زباري34476162052171051

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد525.0ثانوية شموع االمل االهلية للبناتتطبيقيضحى حامد كحيوش كاظم34477162052451006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد525.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيهدى هاني عبود عبد هللا34478162052154050

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد525.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيزينب جعفر مجبل جاسم34479162052153010

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد524.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيزينب عالء محسن عيسى34480162052162009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد524.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيازهار عبد الستار حسن عيسى34481162052224003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد524.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيزينب مهدي عزيز عبود34482162052146033

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد523.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيساره قاسم عباس صالح34483162052213021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد523.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد حيدر جاعل داود34484162051022107

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد523.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسن عماد اسماعيل جدوع34485162051016016

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد523.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيكرار عبد الباسط ناصر حمد34486162051010076

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد522.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيمريم حسين ضاحي صياح34487162052208031

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد522.0اعدادية المعالي للبناتتطبيقيزمن طالب عبد الحسن شذر34488162052173013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد522.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيبتول عوده حسن لفته34489162052150007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد521.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيغدير فاضل كايم موزان34490162052234057

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم المواد520.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيزينب مالك حاتم سلطان34491162052171025

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط596.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعارف عمار جرن ساجت34492162051034068

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط595.0ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيصفوان ماجد لطيف داير34493222051358012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط595.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيمنار عبداالله جبر سلمان34494162052145051

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط595.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعمار حيدر يونس جبار34495292051002078

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط593.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيمحمد عيدان نجم محمد34496162051067039

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط592.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيهدى هللا باسم عبد الحسن محمد34497162052184122

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط592.0ثانوية التعاون للبناتتطبيقيفاطمة راضي فرحان زري34498162052267006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط592.0ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيحنان طه ياسين سلمان34499162052297005

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط592.0اعدادية الروان للبنينتطبيقيعلي حيدر باقر حسن34500162051023005

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط591.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا عبد الشهيد عبد الحميد34501162051060176

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط591.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيانجيل جميل شنشل كريم34502162052294003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط591.0ثانوية المآثر للبناتتطبيقينمارق بشير كاطع جبر34503162052455023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط591.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيهدى حيدر عبد الحسين صبيح34504162052241014

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط591.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيرقيه حقي ريسان عبد السيد34505162052207020

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط590.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيزينه حسن نمر حسن34506162052165019

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط590.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيحسين عدنان جفات غالي34507162051499012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط590.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيعباس جواد خير هللا نصر34508162051053059

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط590.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعبد هللا صالح يعقوب يوسف34509162051061054

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط590.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيضحى ناظم نعيم حسن34510162052184076

صفحة ٩٨٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط590.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقياحمد طاهر محسن عطيه34511162051088001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط589.0ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيغفران حسن فالح حسين34512162052161021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط589.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقييحيى سعيد دواي حطاب34513162051075078

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط589.0ثانوية شموع االمل االهلية للبناتتطبيقيآيات امين خير هللا مظلوم34514162052451001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط589.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين عالء حسين علي34515162051084069

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط589.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيساره محمد امين جابر34516162052169036

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط589.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيصباح طالب عبد الحسين داغر34517162051083060

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط589.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقينور عدنان جبار علي34518162052202045

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط588.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيزينب عقيل عبد الرحمن خزعل34519162052219021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط588.0ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عدنان علي كاظم34520162052297011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط588.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي يوسف يعقوب سلمان34521162051019076

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط588.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقياالء هاشم حسين عواد34522162052162001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط588.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيعال احمد حسن كاطع34523162052169045

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط588.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيمهدي حسين شافي عكيلي34524162051135076

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط588.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيكرار مرتضى سامي مهودر34525162051047119

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط588.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيزهراء عصام حسن عبودي34526162052152041

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط588.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيهاجر ابا ذر محمد سالم34527162052184120

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط588.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمجتبى عالء محمد لفتة34528162051083106

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط588.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيالسجاد صفاء عبد االمير جابر34529162051084029

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط588.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيحسين باسم محمد علي سالم34530162051131013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط588.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيساره نهاد عبد الخالق عبد الجليل34531162052152047

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط587.2اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمحمد اياد عوده احمد34532162051105046

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط587.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيريام كريم صكبان حسين34533162052259016

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط587.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزينب صالح جليل جاسم34534162052184052

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط587.0ثانوية المآثر للبناتتطبيقيزينب مصطفى بديع عبد اللطيف34535162052455013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط587.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسنين ماجد محمود عذافه34536162051001057

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط587.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد عدنان غردول عبد الزهرة34537162051083119

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط587.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيتحسين مسلم مردان محيسن34538162051053013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط587.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحيدر نبيل علي خلف34539162051085020

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط587.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيفاطمه نزار عبد الجبار مغامس34540162052240040

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط587.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا حسين جاسم محمد34541162051499020

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط587.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين صافي ناصر34542162051019064

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط587.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيمصطفى خلف مهدي حسين34543162051012074

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط587.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيمحمد باسم يوسف هادي34544162051300063

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط587.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزهراء زكي حسين علي34545162052169027
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط587.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيانفال عبد الكريم كوز ازيادي34546162052234004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط587.0ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيفاطمة مصطفى علي راشد34547162052161023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط587.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيكرار هاشم حميد طاهر34548162051089048

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط587.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحسن عبدهللا نجم علكو34549162051007017

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط587.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيسارة فريد سعيد عبد هللا34550162052338030

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط587.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيسارة عقيل عبد العالي عذافة34551162052216027

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط587.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيعلي يوسف موسى بوهان34552162051300057

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط587.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيساره جعفر صادق جعفر34553162052184062

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط586.3ثانوية المتميزين للبنينتطبيقياحمد عماد محمد احمد34554162051003003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط586.0ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيمحمود شاكر عبد الهادي حسين34555162051073025

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط586.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيدحام خالد دحام عبدالرضا34556162051140023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط586.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقياسيل باسل رومي مسلم34557162052213003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط586.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيمروه علي عبد الحسين عبود34558162052165032

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط586.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمصطفى علي حميد جالب34559162051110064

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط586.0ثانوية الفضل االهلية للبنينتطبيقيكرار عباس يونس بناي34560162051448016

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط586.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيمصطفى اسعد جبار علك34561162051121035

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط586.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيزين العابدين هيثم لفتة جابر34562162051084095

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط586.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيبتار رمضان راشد خفيف34563162051060022

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط585.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيغدير علي فرهود عليوي34564162052169047

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط585.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيغزوان محمد جودة محمد34565162051036087

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط585.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيعبد هللا رياض غضبان عبد الحسن34566162051056038

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط585.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيمحمود فليح حسن عليوي34567162051069110

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط585.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيحسن ماجد علي حسن34568212051016004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط585.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيمرام رياض صدام محيسن34569162052184101

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط585.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيبنين عبد الحسين راضي محمد34570162052170013

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط585.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقيمريم ساجد احمد عبد هللا34571162052227039

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط585.0ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيضحى حمود جاسم محمد34572162052251018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط585.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين سالم عزيز لفته34573162051060042

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط585.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمنتظر جاسم محمد جابر34574162051076119

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط585.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمصطفى مهدي نافع خالد34575162051083140

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط585.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيزهراء لؤي بشير عيسى34576162052242016

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط585.0اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقينور صباح ثامر فلغوص34577162052181020

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط584.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقياحمد كاظم حمود كرم34578242051065001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط584.0ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيمحمد طالل بدر حامد34579162051095006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط584.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيعباس علي حسين خضير34580162051056036
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط584.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمنتظر ماجد صبار محمد34581162051010104

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط584.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيهديل حاتم زهوري عبيد34582162052184123

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط584.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيرواء عقيل حميد بزون34583162052152029

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط584.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيالحوراء مصطفى عباس جبار34584162052207006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط584.0ثانوية الرسول للبنينتطبيقيحسن عبد الشهيد حسن محمد34585162051058011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط584.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيحسين جواد كاظم حسن34586162051352310

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط584.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي مجيد خضير عبد االمام34587162051060136

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط584.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيعلي فاضل جاسم محمد34588162051075056

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط583.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيحسن عطشان مهدي صالح34589222051100007

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط583.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحيدر سهيل عبد الرضا صالح34590162051022042

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط583.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيفاطمة حسن بدر عبيد34591162052146039

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط583.0ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيحنان طارق محمد علي حسين34592162052467006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط583.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتتطبيقيتسنيم كاظم عبد االمير محمد حسين34593162052450003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط583.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسن كريم محسن هيلك34594162051047030

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط583.0ثانوية االمل المختلطةتطبيقيمرتضى عبد الحسين عبد هللا جبر34595222051287019

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط582.6اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمحمد امجد مهلهل ياسين34596162051105045

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط582.0ثانوية ابن الهيثم األهلية للبناتتطبيقيساره مشتاق كاظم علي34597162052185004

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط582.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحميد كريم حميد سلمان34598162051060056

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط582.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيالسجاد صبري خلف حسين34599162051001030

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط582.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيدنيا احمد كاظم عبود34600162052145016

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط582.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيكرار خليل ثجيل عبيد34601262051010054

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط582.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمصطفى هاشم عبد الواحد خضر34602162051019116

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط582.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيزينب ستار يوسف تركي34603162052238016

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط582.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقيحسين علي عبد هللا عبد الرحمن34604162051046016

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط582.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيصادق سعد طارق عيدان34605252051205053

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط582.0اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقييقين حسن سلمان خضير34606162052258034

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط582.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيشهد نعمه خلف نعمه34607162052145035

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط582.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيحسين حمادي كاظم رحيم34608162051311006

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط582.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيفاطمة علي منديل جارح34609162052167038

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط582.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيمحمد احمد حميد زباله34610162051300062

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط582.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيبنين قاسم شمخي جبر34611162052274005

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط582.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد ناظم عمران موسى34612162051094062

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط582.0الخارجياتتطبيقيمريم عدنان عبد المالك حسين34613162052401115

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط582.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتتطبيقيليلى محمد روين محمد34614162052201009

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط582.0ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيضحى عبد الحسين عبد السادة عبد الزهرة34615162052161017
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط581.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسان مؤيد نافع ياسين34616162051110012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط581.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحيدر عبد المهدي ربيع كشيش34617162051022043

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط581.0اعدادية القرنة للبنينتطبيقيصالح حسن عبد الرحمن جاسم34618162051027015

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط581.0ثانوية النبأ للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء نوري صبيح حنون34619162052215021

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط581.0ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينتطبيقياحمد فاضل اسماعيل خليل34620162051392002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط581.0اعدادية العباسية للبناتتطبيقيفاطمة قيس جاسم مجيد34621162052233023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط581.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيمصطفى علي محمد سالم34622162051096037

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط581.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيرانيا مصطفى حاجم سلطان34623162052184028

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط580.4ثانوية االيالف المتميزاتتطبيقييسر عبد الحميد كنفذ سلمان34624162052156008

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط580.0اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيمرتضى ستار عبد جابر34625262051017060

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط580.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقياسراء عادل سالم خضير34626162052459002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط580.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيحسين زين العابدين حميد علي34627162051053027

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط580.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقينور صادق مطلك فتان34628162052174031

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط580.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقياحمد اسماعيل شنشول يعقوب34629162051307001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط580.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين هالل عباس34630162051135040

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط580.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيزينب كاظم قاسم جنزيل34631162052219023

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط580.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين عنيد عبيد34632162051089057

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط580.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيمحمد ضياء عبد مالح34633162051064022

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط580.0ثانوية االعتصام للبنينتطبيقيكرار منذر منير غضبان34634162051143018

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط580.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيهبه هللا عبد الرحمن عبد الخالق خير هللا34635162052240054

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط580.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقيعبد هللا عبد المطلب شاكر احمد34636162051046031

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط580.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيآيه حازم خزعل ناشور34637162052150001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط580.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيمريم ياسين قاسم دغباش34638162052152063

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط580.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتتطبيقيمريم خضير عباس رويح34639162052201010

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط580.0اعدادية نفر للبنينتطبيقيامير خضير سوزان عيدان34640242051025002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط580.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيزينب محمد خضير ثامر34641162052154030

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط579.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمسلم قاسم محمد علي موسى34642162051060197

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط579.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيمحسن مسلم محسن مناتي34643162051053103

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط579.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيصالح منتظر هاشم جاسم34644162051038057

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط579.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيمحمد صبيح ابشاره سالم34645162051449036

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط579.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيبتول سمير حاجي هليل34646162052207012

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط579.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيزينب علي جبر نايف34647162052259026

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط579.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعباس جاسم محمد رحيمة34648162051084114

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط579.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسن علي جبار منشد34649162051060033

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط579.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيآيه رائد محمد عبد الرضا34650162052184001
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جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط579.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقياحمد فاضل كريم عباس34651162051340001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط578.5اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعباس عالء سالم حسين34652162051105024

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط578.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيايمان عبد السالم عبد العزيز سعيد34653162052170010

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط578.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيعقيل احسان هادي محسن34654292051100067

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط578.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد داعي عبد الكريم صافي34655162051084215

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط578.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيحوراء صباح كاظم لفته34656162052239011

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط578.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز سالم عبد هللا عيسى34657162051426033

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط578.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيزهراء محمد جواد عبد هللا34658282052190052

جامعة البصرة/كلية العلوم588.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه علي جاسم محمد34659162042165359

جامعة البصرة/كلية العلوم587.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزينب يعقوب خالد عيسى34660162042208031

جامعة البصرة/كلية العلوم587.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيهند علي عبدهللا حمود34661162042145107

جامعة البصرة/كلية العلوم586.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيغدير سهيل جاسم محمد34662162042381148

جامعة البصرة/كلية العلوم586.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيروان ثامر حمود ثامر34663162042189012

جامعة البصرة/كلية العلوم586.0اعدادية العشار للبناتاحيائيهاجر حسن تركي حمود34664162042228125

جامعة البصرة/كلية العلوم585.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيرقية سالم عباس مشعان34665162042161012

جامعة البصرة/كلية العلوم582.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيخديجة نزار مؤيد صالح34666162042274012

جامعة البصرة/كلية العلوم580.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيام البنين عدنان قوري جراد34667162042165030

جامعة البصرة/كلية العلوم580.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء جميل حسين علوان34668162042165175

جامعة البصرة/كلية العلوم578.0الخارجياتاحيائيتبارك طارق عبد الوهاب طه34669162042401029

جامعة البصرة/كلية العلوم577.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك صالح خضير جاسم34670162042230013

جامعة البصرة/كلية العلوم576.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيسعاد جمعه عبد الحسن شناوه34671162042240070

جامعة البصرة/كلية العلوم576.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيفاطمه قاسم عبد الزهره عبد النبي34672162042458076

جامعة البصرة/كلية العلوم576.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيسجى سمير درويش عبد الرزاق34673162042226068

جامعة البصرة/كلية العلوم575.3ثانوية المتميزين للبنيناحيائيابراهيم سعيد عبد الرزاق مهدي34674162041003001

جامعة البصرة/كلية العلوم575.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيزهراء نزار مؤيد صالح34675162042274017

جامعة البصرة/كلية العلوم575.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزهره طه ياسين طه34676162042234040

جامعة البصرة/كلية العلوم575.0اعدادية العشار للبناتاحيائيرفل عمار علي كاظم34677162042228040

جامعة البصرة/كلية العلوم575.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائينوف عمار كامل كطامي34678162042152207

جامعة البصرة/كلية العلوم574.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيزهراء عقيل مسلم يحيى34679162042209036

جامعة البصرة/كلية العلوم573.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتاحيائيأنفال عواد صالح حسن34680162042272001

جامعة البصرة/كلية العلوم573.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيسيفان نزاريت سيروب سنباط34681162041075088

جامعة البصرة/كلية العلوم573.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيزينب عيسى عزيز عبد34682162042210047

جامعة البصرة/كلية العلوم572.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيهبه مصطفى ياسين طه34683162042234080

جامعة البصرة/كلية العلوم572.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيسكينه عبد الكريم عبد الغني سالم34684162042450045

جامعة البصرة/كلية العلوم571.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيبتول علي رحيم صالح34685162042226014
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جامعة البصرة/كلية العلوم571.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيجمانه عبد الكريم محمد جاسم34686162042165104

جامعة البصرة/كلية العلوم570.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحذيفة عامر حمودي جاسم34687162041126003

جامعة البصرة/كلية العلوم570.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمريم يونس عبد الجبار صالح34688162042280096

جامعة البصرة/كلية العلوم570.0اعدادية المعقل للبنيناحيائييوسف عبد هللا رحيم عوض34689162041019057

جامعة البصرة/كلية العلوم569.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد اللطيف عجيل34690162041354076

جامعة البصرة/كلية العلوم569.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عالء عبد علي راضي34691162042383179

جامعة البصرة/كلية العلوم569.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيزينب عبد االمام عوده مطر34692162042457020

جامعة البصرة/كلية العلوم569.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه حسين علي خلف34693162042165338

جامعة البصرة/كلية العلوم569.0اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيحسن فالح عبد المهدي ناصر34694162041365010

جامعة البصرة/كلية العلوم569.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيحسين علي قاسم عشاو34695162041075060

جامعة البصرة/كلية العلوم568.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي ماجد موحان عبد السيد34696162041075134

جامعة البصرة/كلية العلوم568.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزينب عدي طعمه فيصل34697162042183047

جامعة البصرة/كلية العلوم568.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائياسراء رحيم لفته كاطع34698162042294001

جامعة البصرة/كلية العلوم568.0ثانوية الشام للبناتاحيائيسكينة علكم حمدان كاظم34699162042254034

جامعة البصرة/كلية العلوم568.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيرقيه قسور خير هللا جاسم34700162042146024

جامعة البصرة/كلية العلوم567.0ثانوية ضياء الصالحين للبنيناحيائيمرتضى عدنان سوادي عبد الحسن34701282041039012

جامعة البصرة/كلية العلوم567.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان شعبان نجم34702162042467010

جامعة البصرة/كلية العلوم567.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيندى غزوان فيصل طالب34703162042165454

جامعة البصرة/كلية العلوم567.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيسارة كريم جار هللا خضير34704282042069046

جامعة البصرة/كلية العلوم567.0ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيحمزه رعد عوده سعد34705162041346007

جامعة البصرة/كلية العلوم566.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيهبه نجم عبد طارش34706162042240111

جامعة البصرة/كلية العلوم566.0ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيرباب سلمان محيبس بريدي34707162042299007

جامعة البصرة/كلية العلوم565.0ثانوية الشام للبناتاحيائيبتول علي عبد الرحيم مبارك34708162042254006

جامعة البصرة/كلية العلوم565.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيهبه خيري عبيد حمادي34709162042207165

جامعة البصرة/كلية العلوم565.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيفاطمه مهدي عبد المحسن مهدي34710162042239029

جامعة البصرة/كلية العلوم565.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيبشرى داخل شمير نجم34711162042204020

جامعة البصرة/كلية العلوم565.0اعدادية غزة للبناتاحيائيهنادي وليد ابراهيم عبد هللا34712162042208058

جامعة البصرة/كلية العلوم564.7ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء عبد فليح حسين34713282042079021

جامعة البصرة/كلية العلوم564.0اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيفاطمة هاني عبد العالي عاكول34714162042179020

جامعة البصرة/كلية العلوم564.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز طاهر ناصر ديكان34715162041076018

جامعة البصرة/كلية العلوم564.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائينوره رحيم عبد الجليل مهدي34716162042301071

جامعة البصرة/كلية العلوم564.0اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيهدى نعمه هاشم محمد34717162042179027

جامعة البصرة/كلية العلوم564.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء زايد عبد راضي34718162042259025

جامعة البصرة/كلية العلوم564.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيرانيا زهير دواي جدوع34719162042383073

جامعة البصرة/كلية العلوم564.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الزهره جعفر34720242042220337
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جامعة البصرة/كلية العلوم563.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيرقيه باسم كاظم علي34721162042309010

جامعة البصرة/كلية العلوم563.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمة نسيم إسماعيل عبد الجليل34722162042170065

جامعة البصرة/كلية العلوم563.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ عدنان خلف زغير34723162042230064

جامعة البصرة/كلية العلوم563.0اعدادية البصرة للبنيناحيائيعلي عزيز عبد الحسين لغيوي34724162041007033

جامعة البصرة/كلية العلوم563.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء علي شامل صالح34725162042170031

جامعة البصرة/كلية العلوم563.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيزينب ميثم فاضل محسن34726162042196023

جامعة البصرة/كلية العلوم562.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيمنتهى عباس حمزه عباس34727162042268034

جامعة البصرة/كلية العلوم562.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيمحمد علي هيثم عطية يوسف34728162041022040

جامعة البصرة/كلية العلوم562.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيسجى حافظ مصطفى سرحان34729162042297026

جامعة البصرة/كلية العلوم561.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيرغد طالل كاظم صالح34730162042176022

جامعة البصرة/كلية العلوم561.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيبنين رياض فالح عبد الحسن34731162042265008

جامعة البصرة/كلية العلوم560.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيسجى ضياء هاشم راضي34732162042333023

جامعة البصرة/كلية العلوم560.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتقى عادل جاسم عاجب34733162042165100

جامعة البصرة/كلية العلوم559.0اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه علي ونان كزار34734162042208041

جامعة البصرة/كلية العلوم559.0اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيزينب زاهي جاسم قاسم34735162042253022

جامعة البصرة/كلية العلوم559.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيحسنين جاسب طعمة عطية34736162041074003

جامعة البصرة/كلية العلوم559.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيهاجر رحيم عبد شامي34737162042240110

جامعة البصرة/كلية العلوم559.0ثانوية الترابة المختلطةاحيائيبنين جميل عبد الحسين مفتاح34738162042316002

جامعة البصرة/كلية العلوم559.0اعدادية ام قصر للبنيناحيائياحمد مؤتمن عبد الصمد علوان34739162041042002

جامعة البصرة/كلية العلوم559.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيقنوت احمد قاسم مري34740162042170066

جامعة البصرة/كلية العلوم558.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيرباب رزاق جعفر جبر34741162042204040

جامعة البصرة/كلية العلوم558.0اعدادية االهله للبناتاحيائيجواهر عواد عبيد جودة34742162042473014

جامعة البصرة/كلية العلوم558.0ثانوية الشام للبناتاحيائيمريم مازن عبد الكريم عبد الودود34743162042254052

جامعة البصرة/كلية العلوم558.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائيسارة حازم بدر عبد الوهاب34744162042194034

جامعة البصرة/كلية العلوم558.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاضل كيلو موزان34745162042207134

جامعة البصرة/كلية العلوم558.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور الهدى عمار هادي عبد العباس34746162042184278

جامعة البصرة/كلية العلوم558.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمة علي مرزوق عاشور34747162042226090

جامعة البصرة/كلية العلوم558.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرقيه عبد العباس عبد الزهره صويح34748162042265018

جامعة البصرة/كلية العلوم558.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيتهاني علي ونان كزار34749162042259017

جامعة البصرة/كلية العلوم557.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيحوراء عدنان ليلو ثجيل34750162042210031

جامعة البصرة/كلية العلوم557.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائينبأ محيي نجم عبد هللا34751162042207155

جامعة البصرة/كلية العلوم556.0اعدادية رفح للبناتاحيائيفاطمه جعفر جبر محيل34752162042219046

جامعة البصرة/كلية العلوم556.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفاطمه جاسم عبد الحسين نعيم34753162042218080

جامعة البصرة/كلية العلوم556.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيزينب عبد الزهره جبر كشمر34754162042455030

جامعة البصرة/كلية العلوم556.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيبنين مصطفى الزم عباس34755162042231004
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جامعة البصرة/كلية العلوم556.0اعدادية غزة للبناتاحيائيمريم حسن مشاري دالي34756162042208046

جامعة البصرة/كلية العلوم556.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيمريم صباح عبد الخضر عبد النبي34757162042332090

جامعة البصرة/كلية العلوم556.0ثانوية الماجدات للبناتاحيائيهبه فاضل عبد الزهرة نعيم34758162042211036

جامعة البصرة/كلية العلوم555.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزينب انور محمد حسن34759222042185062

جامعة البصرة/كلية العلوم555.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد عودة طاهر34760162042204028

جامعة البصرة/كلية العلوم555.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء حسين علي34761162042163040

جامعة البصرة/كلية العلوم555.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيآيه عبد علي شتيل جباره34762162042260004

جامعة البصرة/كلية العلوم555.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائينوف حسين حاجم بريدي34763162042380122

جامعة البصرة/كلية العلوم554.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد طارق زاير رسن34764162041497060

جامعة البصرة/كلية العلوم554.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيام البنين جميل حمود عطية34765162042163007

جامعة البصرة/كلية العلوم554.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيمنى هاشم عاشور حسين34766162042183094

جامعة البصرة/كلية العلوم554.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب وسام عبد الخضر عباس34767162042226064

جامعة البصرة/كلية العلوم554.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيجنان كريم عبد الرزاق كريم34768162042209023

جامعة البصرة/كلية العلوم554.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزهراء عدنان محمد معلى34769162042381081

جامعة البصرة/كلية العلوم554.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيفاطمة حاتم ياسين جباره34770162042455039

جامعة البصرة/كلية العلوم554.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيعلياء نوري فاخر سعد34771162042290066

جامعة البصرة/كلية العلوم554.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائياسيل واثق ثجيل حسن34772162042204005

جامعة البصرة/كلية العلوم554.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياستبرق خير هللا جاسم محمد34773162042230004

جامعة البصرة/كلية العلوم554.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيايات جالل اسماعيل علوان34774162042169009

جامعة البصرة/كلية العلوم554.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيضحى ناظم ثامر عبد الحسين34775162042244023

جامعة البصرة/كلية العلوم553.0اعدادية المعقل للبناتاحيائياوهام عماد جاسم فياض34776162042169008

جامعة البصرة/كلية العلوم553.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمة محمد عامر عبداالمير34777162042243070

جامعة البصرة/كلية العلوم553.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيبشرى سجاد لعيبي ظاهر34778162042183016

جامعة البصرة/كلية العلوم553.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائياالء عادل عبد الحسين مكي34779162042226005

جامعة البصرة/كلية العلوم553.0اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيحنين عبد القادر قاسم سدخان34780162042181008

جامعة البصرة/كلية العلوم553.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه محمد عوده سلطان34781222042103219

جامعة البصرة/كلية العلوم553.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيرؤيا عماد عبدالخالق نجم34782162042152060

جامعة البصرة/كلية العلوم553.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيصابرين ناصر سرحان جمعه34783162042296033

جامعة البصرة/كلية العلوم553.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيفاطمة عبد الكريم خلف غضبان34784162042241023

جامعة البصرة/كلية العلوم553.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيضحى سمير حسين عبد النبي34785162042226079

جامعة البصرة/كلية العلوم552.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيفاطمة عبد الحسين لعيبي صالح34786162042176046

جامعة البصرة/كلية العلوم552.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيعذراء لؤي شريف حسن34787162042234059

جامعة البصرة/كلية العلوم552.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيشهد حمزه سلمان عبد السيد34788162042146050

جامعة البصرة/كلية العلوم552.0اعدادية االريج للبناتاحيائيفاطمة عبد الوهاب فاضل شاوي34789162042238033

جامعة البصرة/كلية العلوم552.0اعدادية رفح للبناتاحيائيهدى علي عبد هللا عبد الرحمن34790162042219082
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جامعة البصرة/كلية العلوم552.0ثانوية نون والقلم االهلية للبناتاحيائيمريم وليد عبد الحي عبد اللطيف34791162042469009

جامعة البصرة/كلية العلوم552.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيمريم ياسين خضير غانم34792162042163071

جامعة البصرة/كلية العلوم552.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيسارة ماجد عبد اللطيف حسن34793162042170048

جامعة البصرة/كلية العلوم551.0اعدادية االعالم للبنيناحيائيحسين عبد االمير عكله جويد34794162041045006

جامعة البصرة/كلية العلوم551.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيفاطمة فالح جاسم حسن34795162042240084

جامعة البصرة/كلية العلوم551.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيشهد محمد علي معن34796162042240071

جامعة البصرة/كلية العلوم551.0اعدادية البصرة للبنيناحيائيعبد هللا عبد الخالق كاظم حميد34797162041007025

جامعة البصرة/كلية العلوم551.0ثانوية الشام للبناتاحيائيزينب حميد راشد ابو الهيل34798162042254026

جامعة البصرة/كلية العلوم551.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيحوراء مشتاق قاسم فضل34799162042458026

جامعة البصرة/كلية العلوم551.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيتقى خالد عباس حمزه34800162042333008

جامعة البصرة/كلية العلوم550.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائينور رعد لعيبي وهيب34801162042240106

جامعة البصرة/كلية العلوم550.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الهادي محمد علي عبد المحسن34802162042163039

جامعة البصرة/كلية العلوم550.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيدانيه عبد الستار عبد اللطيف عمر34803162042183031

جامعة البصرة/كلية العلوم550.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيفاطمه ساجت جميل غانم34804162042333025

جامعة البصرة/كلية العلوم550.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيزهراء حسين علي حسن34805162042210040

جامعة البصرة/كلية العلوم549.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزهراء علي عبد االمير جاسم34806162042216017

جامعة البصرة/كلية العلوم549.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيسكينه نافع عواد كاظم34807162042207102

جامعة البصرة/كلية العلوم549.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمحمد راضي جواد عباس34808162041049046

جامعة البصرة/كلية العلوم549.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائياسراء عامر ناصر حسن34809162042380009

جامعة البصرة/كلية العلوم549.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيزهراء شمران عبد ساجت34810162042209034

جامعة البصرة/كلية العلوم549.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيمريم صابر عبد رحمة34811162042153075

جامعة البصرة/كلية العلوم548.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفاطمه سعود عزيز زباري34812162042218085

جامعة البصرة/كلية العلوم548.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينجالء عبد المحسن عبد المهدي مطرود34813162042265053

جامعة البصرة/كلية العلوم548.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيرسل جعفر صادق علي34814162042218030

جامعة البصرة/كلية العلوم548.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائينور الهدى رزاق جبار صالح34815162042196050

جامعة البصرة/كلية العلوم548.0اعدادية العشار للبناتاحيائيهدى توفيق ضيدان قاسم34816162042228129

جامعة البصرة/كلية العلوم548.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيايات حاتم حسين جودة34817162042274005

جامعة البصرة/كلية العلوم548.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسن عوض دلي34818292041151137

جامعة البصرة/كلية العلوم548.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيضحى جمعه داخل رمضان34819162042332067

جامعة البصرة/كلية العلوم548.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيضحى ناجح احمد عبد العزيز34820162042381142

جامعة البصرة/كلية العلوم548.0اعدادية غزة للبناتاحيائيلجين جار هللا جبار محسن34821162042208045

جامعة البصرة/كلية العلوم548.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينبأ شهيد عبد الجبار احمد34822162042280103

جامعة البصرة/كلية العلوم547.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه واثق عبد الخالق عبود34823162042165067

جامعة البصرة/كلية العلوم547.0ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيزينب حيدر مجيد ناصر34824282042066020

جامعة البصرة/كلية العلوم547.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيحنين عباس فاضل عباس34825162042163025

صفحة ٩٩٥ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية العلوم547.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيهبه رياض جميل عبيد34826162042207166

جامعة البصرة/كلية العلوم547.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرحال مصطفى عطيه رسن34827162042184084

جامعة البصرة/كلية العلوم547.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيرقيه حيدر هجول خضير34828162042457010

جامعة البصرة/كلية العلوم547.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائينرجس حميد محيسن مشحوف34829162042380114

جامعة البصرة/كلية العلوم547.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينوران مصطفى سامي محمد34830162042184285

جامعة البصرة/كلية العلوم546.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيمنتظر محمود ابراهيم بوهان34831162041083045

جامعة البصرة/كلية العلوم546.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب علي عبادي علي34832162042170043

جامعة البصرة/كلية العلوم546.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيبتول طعمة دمينه رسن34833162042202034

جامعة البصرة/كلية العلوم546.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه جواد عبد الكاظم جاسم34834162042230050

جامعة البصرة/كلية العلوم546.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتاحيائيخديجه فيصل عبد العزيز حزام34835162042272005

جامعة البصرة/كلية العلوم546.0اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء حارث عبد الجبار عباس34836162042223009

جامعة البصرة/كلية العلوم546.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيمالك نايف حزام جبر34837162042259057

جامعة البصرة/كلية العلوم546.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيساره علي عوده عبد هللا34838282042068058

جامعة البصرة/كلية العلوم545.0اعدادية العباسية للبناتاحيائيعذراء راضي نجم عبد هللا34839162042233023

جامعة البصرة/كلية العلوم545.0اعدادية العباسية للبناتاحيائينور أحمد صالح أحمد34840162042233038

جامعة البصرة/كلية العلوم545.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيبتول عبد العباس سوادي داود34841162042240015

جامعة البصرة/كلية العلوم545.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيمريم رعد عبود موسى34842162042383210

جامعة البصرة/كلية العلوم545.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيأمامة عبد الرزاق عبد هللا غميس34843162042202001

جامعة البصرة/كلية العلوم545.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائياحمد رحيم مطشر نعيمه34844162041076002

جامعة البصرة/كلية العلوم545.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائيغفران زبون علي شراد34845142042121034

جامعة البصرة/كلية العلوم544.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيمريم سعيد ابراهيم جادر34846162042218097

جامعة البصرة/كلية العلوم544.0ثانوية الغفران للبناتاحيائينور الهدى مثنى داود زبون34847282042069085

جامعة البصرة/كلية العلوم544.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمة ميثم راضي علي34848162042212043

جامعة البصرة/كلية العلوم544.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد عقيل محمد جعفر خلف34849162041001009

جامعة البصرة/كلية العلوم544.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائينورا سالم خليل سالم34850162042381215

جامعة البصرة/كلية العلوم544.0اعدادية رفح للبناتاحيائيفاطمه محمد عيسى حسين34851162042219053

جامعة البصرة/كلية العلوم544.0ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيمريم كاظم جري عبود34852162042339021

جامعة البصرة/كلية العلوم544.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزهراء عيسى شاكر كاظم34853162042461007

جامعة البصرة/كلية العلوم544.0اعدادية االريج للبناتاحيائياطياف جاسم خضير جابر34854162042238005

جامعة البصرة/كلية العلوم544.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائينور الهدى حبيب عبد الرزاق محسن34855162042381203

جامعة البصرة/كلية العلوم543.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيهبة احمد عبادي رسن34856162042176058

جامعة البصرة/كلية العلوم543.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيسارة صالح جاسم محمد34857162042152113

جامعة البصرة/كلية العلوم543.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيايات رائد عباس ياسين34858162042207014

جامعة البصرة/كلية العلوم543.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمة اركان طعمه مهودر34859162042226086

جامعة البصرة/كلية العلوم543.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيسيف علي عزيز صالح34860162041034023
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جامعة البصرة/كلية العلوم543.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيزهراء عامر محمد علي عاتي34861162042209035

جامعة البصرة/كلية العلوم543.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيحوراء اسعد محسن دينار34862162042218025

جامعة البصرة/كلية العلوم543.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتاحيائيبنين رحيم كاطع صحن34863162042151002

جامعة البصرة/كلية العلوم543.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه عباس فاضل عبود34864162042165352

جامعة البصرة/كلية العلوم543.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيلينا احمد عبد الجبار عبد الهادي34865162042237016

جامعة البصرة/كلية العلوم543.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم ريسان عبد هللا34866162041354034

جامعة البصرة/كلية العلوم543.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائييقين رزاق عبد الحسن كليب34867222042153465

جامعة البصرة/كلية العلوم543.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمنار عبد هللا احمد مغامس34868162042243087

جامعة البصرة/كلية العلوم543.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيبتول محمد طاهر خضير34869162042381038

جامعة البصرة/كلية العلوم542.0اعدادية العشار للبناتاحيائينادين زاهي خضير حبيب34870162042228108

جامعة البصرة/كلية العلوم542.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسن رستم صكبان حسين34871162041039006

جامعة البصرة/كلية العلوم542.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيبنين وليد هاشم فهد34872162042152035

جامعة البصرة/كلية العلوم542.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعباس سالم برجس حمود34873162041076016

جامعة البصرة/كلية العلوم542.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب خالد خضير جابر34874162042226055

جامعة البصرة/كلية العلوم542.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائينورا مقداد عودة قاسم34875162042290100

جامعة البصرة/كلية العلوم542.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيغدير علي محمد محيبس34876282042074037

جامعة البصرة/كلية العلوم542.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائياسراء عمار عبد الكريم جابر34877162042218004

جامعة البصرة/كلية العلوم542.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيروان عدنان جمعه مندي34878162042192027

جامعة البصرة/كلية العلوم542.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيبتول يوسف عبد الصمد عبد الرضا34879162042243013

جامعة البصرة/كلية العلوم542.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيحنين حيدر يوسف يعقوب34880162042170020

جامعة البصرة/كلية العلوم542.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيبتول مرتضى جاسب يعقوب34881162042461003

جامعة البصرة/كلية العلوم542.0اعدادية الحمار للبنيناحيائيكرار عبد الحسين منسي طهيمز34882222041044018

جامعة البصرة/كلية العلوم541.0ثانوية منابع العلم االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي حرجان صالل34883162042285006

جامعة البصرة/كلية العلوم541.0ثانوية المعراج المختلطةاحيائيغفران مصطفى يسر هاشم34884162042304012

جامعة البصرة/كلية العلوم541.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب حسين عبدالكريم محمد34885162042152094

جامعة البصرة/كلية العلوم541.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزينب قاسم كاظم جبر34886162042240064

جامعة البصرة/كلية العلوم541.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيزينب مرشد علي حسين34887162042290050

جامعة البصرة/كلية العلوم541.0اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيكاظم جواد حميد ابراهيم34888162041044018

جامعة البصرة/كلية العلوم541.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيشهد ناصر سحور جابر34889222042190138

جامعة البصرة/كلية العلوم541.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي ياسر مزبان كريم34890222041017074

جامعة البصرة/كلية العلوم541.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيزين العابدين فؤاد سبتي حسين34891162041085023

جامعة البصرة/كلية العلوم541.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمحمد خالد رحيم نعمه34892282041008082

جامعة البصرة/كلية العلوم540.0اعدادية القرنة للبناتاحيائيفاطمه طعمه جابر صفيح34893162042154031

جامعة البصرة/كلية العلوم540.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيفرح محمد جاسم محمد34894162042152152

جامعة البصرة/كلية العلوم540.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيزهراء علي عبد الصمد جاسم34895162042283021
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جامعة البصرة/كلية العلوم540.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا عبد الزهره احمد34896162042220030

جامعة البصرة/كلية العلوم539.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيهبه مصطفى علي عيدان34897162042450090

جامعة البصرة/كلية العلوم539.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيياسمين عالء خليل عبد الكريم34898162042209090

جامعة البصرة/كلية العلوم539.0اعدادية غزة للبناتاحيائينور عبد هللا عبد القادر عبد الباري34899162042208052

جامعة البصرة/كلية العلوم539.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبود جمعه ابراهيم34900162042207131

جامعة البصرة/كلية العلوم539.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزينب موسى فاضل موسى34901162042162035

جامعة البصرة/كلية العلوم539.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيجنات عقيل محمد عبادي34902162042241005

جامعة البصرة/كلية العلوم539.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء سجاد كاظم كناوي34903162042332045

جامعة البصرة/كلية العلوم539.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيتقى حبيب عبدالواحد جابر34904162042234023

جامعة البصرة/كلية العلوم538.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم حسن محمد34905162041497066

جامعة البصرة/كلية العلوم538.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيكوثر قاسم عبد االمام عاشور34906162042280088

جامعة البصرة/كلية العلوم538.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيساره صبار حسن علي34907162042207090

جامعة البصرة/كلية العلوم538.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب سالم عبد الحسين حنظل34908162042225009

جامعة البصرة/كلية العلوم538.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيزينب علي عباس حنش34909162042171023

جامعة البصرة/كلية العلوم538.0ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيزهراء جهاد كبريت عبد هللا34910162042299010

جامعة البصرة/كلية العلوم538.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيغدير قيس عبد هللا موسى34911162042381149

جامعة البصرة/كلية العلوم537.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي حسين فدعم عوده34912162041033024

جامعة البصرة/كلية العلوم537.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائياالء نزار دخيل كطران34913162042260008

جامعة البصرة/كلية العلوم537.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم رياض عزيز غضبان34914162042184239

جامعة البصرة/كلية العلوم537.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيدالل مؤيد حمزه سالم34915162042283015

جامعة البصرة/كلية العلوم537.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيام البنين سعيد فارس حسين34916282042062006

جامعة البصرة/كلية العلوم537.0اعدادية االجيال للبنيناحيائيحيدر مصطفى علي عبد االمام34917162041014005

جامعة البصرة/كلية العلوم537.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعباس عدنان جعفر جبر34918222041001064

جامعة البصرة/كلية العلوم537.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسن علي تركي نزال34919162041030015

جامعة البصرة/كلية العلوم537.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيبشاير فيصل محمد علي34920162042210021

جامعة البصرة/كلية العلوم537.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا عبد النبي عجمي34921162041357091

جامعة البصرة/كلية العلوم537.0اعدادية البصرة للبنيناحيائيمحمد جبار عبد شريجي34922162041007046

جامعة البصرة/كلية العلوم537.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحيدر سعيد صالح عجر34923162041139014

جامعة البصرة/كلية العلوم536.0اعدادية المنار للبنيناحيائيمصطفى معلك بخيت سرحان34924222041095059

جامعة البصرة/كلية العلوم536.0ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيتمارا حيدر حسن عريبي34925162042262008

جامعة البصرة/كلية العلوم536.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائينرجس رحيم اوعيد كاطع34926222042104031

جامعة البصرة/كلية العلوم536.0اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيسجاد مسلم حسين طه34927162041044011

جامعة البصرة/كلية العلوم536.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيبنين ابراهيم كاظم صحين34928162042202037

جامعة البصرة/كلية العلوم536.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيليث عبد الحميد عبد االمام عبود34929162041049040

جامعة البصرة/كلية العلوم536.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيحسن ذاري شامل عبد الكاظم34930162041363011
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جامعة البصرة/كلية العلوم536.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيندى مصطفى حسين احمد34931162042280105

جامعة البصرة/كلية العلوم536.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمسلم حازم محمد حسن34932162041033039

جامعة البصرة/كلية العلوم535.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الهادي حنون مزعل34933162041060100

جامعة البصرة/كلية العلوم535.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيحوراء جميل مشلوش كلكول34934162042247028

جامعة البصرة/كلية العلوم535.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيايام طاهر ضمد مطر34935162042192007

جامعة البصرة/كلية العلوم535.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيخالد نايف حزام جبر34936162041060037

جامعة البصرة/كلية العلوم535.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيعمار جميل عامر جلود34937222041058098

جامعة البصرة/كلية العلوم535.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيطيبة فراس عبد علي خنفر34938162042231023

جامعة البصرة/كلية العلوم535.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيايه بشار سوادي وثاك34939162042145010

جامعة البصرة/كلية العلوم535.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب حيدر مجوت عبد34940162042226054

جامعة البصرة/كلية العلوم534.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيسناء قصي جاسم حسون34941162042175032

جامعة البصرة/كلية العلوم534.0ثانوية المبادئ للبناتاحيائيبنين حسن حمود رضا34942162042177004

جامعة البصرة/كلية العلوم534.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيسجاد ستار جبار الزم34943162041075082

جامعة البصرة/كلية العلوم534.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمة علي حسين بستان34944162042212042

جامعة البصرة/كلية العلوم534.0ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيغدير موات خلف عباس34945162042451015

جامعة البصرة/كلية العلوم534.0ثانوية المآثر للبناتاحيائينعمه سامي محمود محسن34946162042455050

جامعة البصرة/كلية العلوم534.0ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيعلياء عبد الخضر عباس عجالن34947162042466007

جامعة البصرة/كلية العلوم534.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيبتول يحيى عبد المجيد زهراو34948162042244007

جامعة البصرة/كلية العلوم534.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزهراء مجيد احمد شهاب34949162042218046

جامعة البصرة/كلية العلوم534.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائياسراء حسين ابراهيم نعمه34950162042184012

جامعة البصرة/كلية العلوم534.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيافنان عبدالكريم قاسم سكر34951162042145006

جامعة البصرة/كلية العلوم533.0ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائياسيل عدي انغيمش خزعل34952162042339001

جامعة البصرة/كلية العلوم533.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيخنساء طارق خير هللا حسين34953162042184076

جامعة البصرة/كلية العلوم533.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد اسماعيل عبد الحليم غليطه34954162041030002

جامعة البصرة/كلية العلوم533.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيتبارك جاسم حميد زعيل34955162042184056

جامعة البصرة/كلية العلوم533.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيدالل زياره عبد علي حسن34956162042332029

جامعة البصرة/كلية العلوم533.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهديل اياد جبار حسين34957222042414231

جامعة البصرة/كلية العلوم533.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيشهد ناطق عبد الرحمن مسلم34958162042450049

جامعة البصرة/كلية العلوم532.0ثانوية المآثر للبناتاحيائياديان وسام عبد االمام عبد الصاحب34959162042455001

جامعة البصرة/كلية العلوم532.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيايات رائد قاسم تعوبي34960162042240011

جامعة البصرة/كلية العلوم532.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب وصفي طاهر نعمة34961162042383139

جامعة البصرة/كلية العلوم532.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيطيبه جواد كاظم غافل34962222042120044

جامعة البصرة/كلية العلوم532.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيمشكاه عبد الجبار عبد الحسين حسن34963162042247104

جامعة البصرة/كلية العلوم532.0اعدادية حيفا للبناتاحيائينور الهدى احمد جاسم محمد34964162042220039

جامعة البصرة/كلية العلوم532.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيخوله اسعد ابراهيم مهنه34965162042218026
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جامعة البصرة/كلية العلوم532.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء رحيم جعوال عاصي34966162042207061

جامعة البصرة/كلية العلوم532.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيتقى عقيل دعيج خلف34967162042259016

جامعة البصرة/كلية العلوم532.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمنتظر ستار عبد الجبار عبود34968272041001336

جامعة البصرة/كلية العلوم532.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنيناحيائيعلي احمد يونس يعقوب34969162041088014

جامعة البصرة/كلية العلوم532.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد جميل حسين عبودي34970162041001006

جامعة البصرة/كلية العلوم532.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيتماره محمود شمال علي34971162042297010

جامعة البصرة/كلية العلوم531.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب الحوراء علي مرتضى مرزوك34972162042383109

جامعة البصرة/كلية العلوم531.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء كريم عبد حافظ34973162042150013

جامعة البصرة/كلية العلوم531.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيعلياء عباس محمد نعاس34974162042146056

جامعة البصرة/كلية العلوم531.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيابراهيم نوري حسين علي34975162041301001

جامعة البصرة/كلية العلوم531.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيزينب راضي صاحب لعيبي34976162042161018

جامعة البصرة/كلية العلوم531.0ثانوية سامراء للبنيناحيائيمنتظر عبد الرضا شريف مزعل34977222041092043

جامعة البصرة/كلية العلوم531.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء عماد جواد كاظم34978162042265027

جامعة البصرة/كلية العلوم531.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيعلي شاكر رحيم ناصر34979162041300018

جامعة البصرة/كلية العلوم530.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيآالء رسن فاضل نعيم34980162042309001

جامعة البصرة/كلية العلوم530.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيهدى هيثم عاشور صقر34981162042257059

جامعة البصرة/كلية العلوم530.0اعدادية رفح للبناتاحيائينرمين وليد محمد حسن عبد الموجود34982162042219066

جامعة البصرة/كلية العلوم530.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيهبه فراس عبد الحسن احمد34983162042189026

جامعة البصرة/كلية العلوم530.0ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيزهراء عماد صدام نعمة34984162042339012

جامعة البصرة/كلية العلوم530.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيحسين بدر غازي هليل34985162041089009

جامعة البصرة/كلية العلوم530.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم حسين علي ثاني34986162042165403

جامعة البصرة/كلية العلوم530.0ثانوية الماجدات للبناتاحيائيكريمة حميد والي عودة34987162042211028

جامعة البصرة/كلية العلوم530.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيهدى نبيل عبدالكريم ظاهر34988162042145105

جامعة البصرة/كلية العلوم530.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائياحمد صالح بردان عنول34989162041038003

جامعة البصرة/كلية العلوم530.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيسحر سامي غازي مزيعل34990162042153055

جامعة البصرة/كلية العلوم530.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عادل مهدي جاسم34991162041001089

جامعة البصرة/كلية العلوم530.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيأطياف كريم عادل عيسى34992162042167001

جامعة البصرة/كلية العلوم530.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب علي سالم خضير34993162042165235

جامعة البصرة/كلية العلوم529.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزهراء عدي عبد الحسن رشك34994162042231016

جامعة البصرة/كلية العلوم529.0اعدادية االصمعي للبنيناحيائيمحمد فاضل عباس عبد الزهره34995162041010024

جامعة البصرة/كلية العلوم529.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيام البنين عصام عبد الدايم مدلول34996162042204008

جامعة البصرة/كلية العلوم529.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء محمد إسماعيل كواك34997162042170035

جامعة البصرة/كلية العلوم529.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيبتول سهيل نجم عبيد34998162042234012

جامعة البصرة/كلية العلوم529.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيعذراء هاني حسين علي34999162042212038

جامعة البصرة/كلية العلوم529.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيخنساء عباس صياح عبد المحسن35000162042202051
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جامعة البصرة/كلية العلوم529.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتاحيائيرنا ناصر نتيش سماري35001162042198011

جامعة البصرة/كلية العلوم529.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيساره محمد عامر سلمان35002162042450043

جامعة البصرة/كلية العلوم529.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيحوراء هاشم محمد جياد35003162042458027

جامعة البصرة/كلية العلوم528.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمناف محمد مهدي صالح35004162041084127

جامعة البصرة/كلية العلوم528.0ثانوية البناء االهلية للبناتاحيائيآيه قيس خليل ابراهيم35005162042471001

جامعة البصرة/كلية العلوم528.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيدعاء علي حميد حمود35006162042239014

جامعة البصرة/كلية العلوم528.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيسرى عادل عبد هللا حميد35007162042183054

جامعة البصرة/كلية العلوم528.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيبان ساجد مهدي ياسين35008162042218017

جامعة البصرة/كلية العلوم528.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائياالء حيدر نعمه داود35009162042187002

جامعة البصرة/كلية العلوم528.0اعدادية حمدان للبنيناحيائيعبد هللا منير عبد القادر محمد35010162041046007

جامعة البصرة/كلية العلوم528.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيامنة خليل ابراهيم عبدهللا35011162042239005

جامعة البصرة/كلية العلوم528.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيكريمه توفيق ايوب طعمه35012162042259052

جامعة البصرة/كلية العلوم528.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمصطفى خلف فاخر محمد35013282041006153

جامعة البصرة/كلية العلوم528.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيعلي نعيم ضيدان رومي35014222041057024

جامعة البصرة/كلية العلوم528.0ثانوية السياب االهلية للبنيناحيائييوسف عبد الكريم فوزي رحيم35015162041073014

جامعة البصرة/كلية العلوم528.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء سعدون شوعي جليف35016162042202070

جامعة البصرة/كلية العلوم528.0اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيفاطمة باسم محمد جراد35017162042245028

جامعة البصرة/كلية العلوم528.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيهدير عالء جمعه منشد35018162042184291

جامعة البصرة/كلية العلوم528.0اعدادية التراث العربي للبناتاحيائياالء محمد عباس غضبان35019162042179003

جامعة البصرة/كلية العلوم528.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيرغد زهير جواد عباس35020162042226036

جامعة البصرة/كلية العلوم528.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيمجتبى صدام راضي حسين35021262041160041

جامعة البصرة/كلية العلوم527.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيحوراء رياض عبد الزهره ثاني35022162042455015

جامعة البصرة/كلية العلوم527.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمرتضى حيدر مفتن كاطع35023222041091197

جامعة البصرة/كلية العلوم527.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيفاطمه زيد علي حسين35024162042145065

جامعة البصرة/كلية العلوم527.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيسارة رحيم بالسم شلش35025162042241016

جامعة البصرة/كلية العلوم527.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيباقر فليح حسن طوفان35026292041153036

جامعة البصرة/كلية العلوم527.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزهرة غازي صالح خضير35027162042176030

جامعة البصرة/كلية العلوم527.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيمريم هاني كاطع حسن35028162042168046

جامعة البصرة/كلية العلوم527.0ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيمحمد شاكر عبد الواحد عبد المهدي35029162041081008

جامعة البصرة/كلية العلوم527.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب زهير حيدر حسن35030162042332052

جامعة البصرة/كلية العلوم527.0اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيفاطمه عبد اللطيف قاسم مسلم35031162042181019

جامعة البصرة/كلية العلوم527.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيانيسة فالح علي جمعه35032162042225004

جامعة البصرة/كلية العلوم526.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيغدير ناظم حافظ احمد35033162042183066

جامعة البصرة/كلية العلوم526.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزينب كاظم احمد سلمان35034162042381108

جامعة البصرة/كلية العلوم526.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزهراء قاسم داغر سعود35035162042381085
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جامعة البصرة/كلية العلوم526.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائياحمد حاتم دخان سالم35036222041098003

جامعة البصرة/كلية العلوم526.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهدي عبد االمام عبد الواحد35037162042183077

جامعة البصرة/كلية العلوم526.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيروان فراس عبد الزهرة علي35038162042231014

جامعة البصرة/كلية العلوم526.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء عيسى فاخر خريبط35039162042184115

جامعة البصرة/كلية العلوم526.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيهاجر عادل احمد سكر35040162042455055

جامعة البصرة/كلية العلوم526.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيايه عالء جميل وطن35041162042204017

جامعة البصرة/كلية العلوم526.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيرباب فاضل مجيد غالم35042162042152062

جامعة البصرة/كلية العلوم526.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيآية قصاد عجيل حسن35043162042171004

جامعة البصرة/كلية العلوم526.0اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيحسين زكي خير هللا جابر35044162041069007

جامعة البصرة/كلية العلوم525.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيمنار حيدر جمعة عبد35045162042467024

جامعة البصرة/كلية العلوم525.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائينور الهدى ثائر صباح عبد35046162042467027

جامعة البصرة/كلية العلوم525.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيياسمين محمد هاشم علي35047162042176063

جامعة البصرة/كلية العلوم525.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيوفيق ياسين اسماعيل احمد35048162041134024

جامعة البصرة/كلية العلوم525.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيمنار حيدر مهدي صالح35049162042222024

جامعة البصرة/كلية العلوم525.0اعدادية األبلة للبناتاحيائياديان حميد محيديد نعيمه35050162042171005

جامعة البصرة/كلية العلوم525.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيجمانة فؤاد خلف جري35051162042163024

جامعة البصرة/كلية العلوم525.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعمران عبد هللا نجم عبد هللا35052162041076023

جامعة البصرة/كلية العلوم525.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيسميره مؤيد عبد الواحد عمران35053162042283030

جامعة البصرة/كلية العلوم525.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيرباب عادل علي حسين35054162042170023

جامعة البصرة/كلية العلوم525.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيزينب فتاح واحد سلومي35055282042074028

جامعة البصرة/كلية العلوم525.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه مصطفى عبد الصمد بندر35056162042165368

جامعة البصرة/كلية العلوم525.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمؤمن جنكيز رشيد رضا35057202041001171

جامعة البصرة/كلية العلوم524.0اعدادية البيان للبناتاحيائيزينب حياوي صالح سدران35058162042223011

جامعة البصرة/كلية العلوم524.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيسجاد ابراهيم كاطع تعبان35059162041084047

جامعة البصرة/كلية العلوم524.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور الهدى علي ياسر يوسف35060162042226118

جامعة البصرة/كلية العلوم524.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيايه حيدر عبد االمير عبد الجبار35061162042240014

جامعة البصرة/كلية العلوم524.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيعذراء علي موسى حسن35062162042338030

جامعة البصرة/كلية العلوم524.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسارة نواف زغير خلف35063162042204066

جامعة البصرة/كلية العلوم524.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيياسمين سمير غالب عجيل35064162042458104

جامعة البصرة/كلية العلوم524.0ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائيعلي احمد خضير سلمان35065162041348012

جامعة البصرة/كلية العلوم524.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك حسين خلف محمد35066162042192015

جامعة البصرة/كلية العلوم524.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيسكينة حسين علي عبد هللا35067162042226071

جامعة البصرة/كلية العلوم524.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب عصام جبارة عودة35068162042231019

جامعة البصرة/كلية العلوم524.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيحسناء حسن كاظم داود35069162042183024

جامعة البصرة/كلية العلوم524.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعلي محمود سلمان احمد35070162041085043
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جامعة البصرة/كلية العلوم524.0ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائياحمد شعالن كريم جخيور35071162041078002

جامعة البصرة/كلية العلوم524.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد كاظم صمد علوان35072162041033005

جامعة البصرة/كلية العلوم524.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائياالء كريم قاسم عباس35073162042290004

جامعة البصرة/كلية العلوم524.0ثانوية البتول االهلية للبناتاحيائيشهد منذر غازي عبود35074162042468006

جامعة البصرة/كلية العلوم524.0اعدادية العشار للبناتاحيائيوديان علي جمعه عبد35075162042228133

جامعة البصرة/كلية العلوم524.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيحنين عباس عبدهللا علي35076162042152052

جامعة البصرة/كلية العلوم523.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيحنان طاهر نعمه عجيل35077162042192019

جامعة البصرة/كلية العلوم523.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيعلياء مرتضى داود سالم35078162042145062

جامعة البصرة/كلية العلوم523.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيزينب رائد ياس خضير35079162042174030

جامعة البصرة/كلية العلوم523.0اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيفاطمه علي محمد حسين35080162042258018

جامعة البصرة/كلية العلوم523.0ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائينور الهدى هاشم شويخ عبد هللا35081162042148021

جامعة البصرة/كلية العلوم523.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائينورالهدى احمد ناظم عبدالسادة35082162042152198

جامعة البصرة/كلية العلوم523.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيابراهيم محمد لقمان يعقوب35083162041085010

جامعة البصرة/كلية العلوم523.0ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد محمد بدير35084162041108030

جامعة البصرة/كلية العلوم523.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيبتول مرتضى حاتم مراد35085162042183014

جامعة البصرة/كلية العلوم522.9ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد عالء عاجل اعبيد35086162042165298

جامعة البصرة/كلية العلوم522.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائينورين سعد راضي عبد هللا35087162042297047

جامعة البصرة/كلية العلوم522.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيزينة رعد جاسم محمد35088162042161021

جامعة البصرة/كلية العلوم522.0اعدادية غزة للبناتاحيائيهند سليمان داود شياع35089162042208059

جامعة البصرة/كلية العلوم522.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائينهى ميثم عبد المطلب نعمه35090162042268036

جامعة البصرة/كلية العلوم522.0ثانوية النضال للبناتاحيائيبثينه محمد عزيز احمد35091282042050011

جامعة البصرة/كلية العلوم522.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيميس رعد عيسى محمد35092282042059136

جامعة البصرة/كلية العلوم522.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعلي محمد علي راشد35093212041010072

جامعة البصرة/كلية العلوم522.0اعدادية البصرة للبنيناحيائيمحمد حسين خليل ابراهيم35094162041007047

جامعة البصرة/كلية العلوم522.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيبنين علي شاهين ماهود35095162042173007

جامعة البصرة/كلية العلوم521.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيايمان علي عودة باهض35096162042234008

جامعة البصرة/كلية العلوم521.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيحنان قصي شاكر ادريس35097162042184070

جامعة البصرة/كلية العلوم521.0اعدادية العشار للبناتاحيائيام البنين ناظم ثامر حسن35098162042228011

جامعة البصرة/كلية العلوم521.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيرباب باسم صبار ترياك35099162042283016

جامعة البصرة/كلية العلوم521.0اعدادية العشار للبناتاحيائياسراء جهاد عبد الزهرة عيسى35100162042228005

جامعة البصرة/كلية العلوم521.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه وسام مفتن شعالن35101162042259051

جامعة البصرة/كلية العلوم521.0اعدادية البصرة للبنيناحيائييوسف كريم جبر عذاب35102162041007062

جامعة البصرة/كلية العلوم521.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرغداء ذنون ياسين عبد الخضر35103162042280033

جامعة البصرة/كلية العلوم521.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيتبارك كريم نعمة جادم35104162042171042

جامعة البصرة/كلية العلوم521.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيبتول لطيف مسلم محسن35105162042207025
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جامعة البصرة/كلية العلوم521.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيمنار فاضل عبد الرؤوف جابر35106162042192065

جامعة البصرة/كلية العلوم521.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه محمد حسن خلف35107162042172024

جامعة البصرة/كلية العلوم521.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيعذاب فرحان زغير عبد هللا35108162042200024

جامعة البصرة/كلية العلوم520.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائينرجس حسين نجم خشان35109162042251025

جامعة البصرة/كلية العلوم520.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيجنات عبد الرحيم مهدي عبد35110162042301021

جامعة البصرة/كلية العلوم520.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيتبارك باسم محمد عبد الرضا35111162042244010

جامعة البصرة/كلية العلوم520.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه جاسم محمد عبد الصمد35112252042100142

جامعة البصرة/كلية العلوم520.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيفاطمه جاسم حسن موسى35113162042458070

جامعة البصرة/كلية العلوم520.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيمحمد عادل عبد الكريم شهاب35114162041353045

جامعة البصرة/كلية العلوم520.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزهراء خالد شاطي رديف35115162042234035

جامعة البصرة/كلية العلوم520.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيايه جاسم عوده كاطع35116162042296008

جامعة البصرة/كلية العلوم520.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيهاجر هيثم قاسم جاسب35117162042209085

جامعة البصرة/كلية العلوم520.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم محمد عيسى جعفر35118162042165425

جامعة البصرة/كلية العلوم520.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيسجى احمد ناصر نعيم35119162042333021

جامعة البصرة/كلية العلوم520.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيابتهال مهدي فليح حميدي35120162042240001

جامعة البصرة/كلية العلوم519.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبنين عبد نزر حمادي35121162042212005

جامعة البصرة/كلية العلوم519.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائييوسف بشير مهدي ماجد35122162041075240

جامعة البصرة/كلية العلوم519.0اعدادية رفح للبناتاحيائيهاجر أحمد أنس جاسم35123162042219078

جامعة البصرة/كلية العلوم519.0اعدادية حيفا للبناتاحيائياديان اسعد يوسف عبد الرزاق35124162042220002

جامعة البصرة/كلية العلوم519.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمحمد كريم مويح نشمي35125282041008097

جامعة البصرة/كلية العلوم519.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيموسى احمد خالد موسى35126192041004062

جامعة البصرة/كلية العلوم519.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور الهدى حسام مالك عبد النبي35127162042226115

جامعة البصرة/كلية العلوم519.0ثانوية البناء االهلية للبناتاحيائيساره اسعد سلمان عيسى35128162042471006

جامعة البصرة/كلية العلوم518.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيسارة عدنان هادي حسن35129162042226066

جامعة البصرة/كلية العلوم518.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيزينب عادل عواد شاهر35130162042239019

جامعة البصرة/كلية العلوم518.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائينور الهدى ابراهيم شريف نوفل35131162042168050

جامعة البصرة/كلية العلوم518.0ثانوية الماجدات للبناتاحيائينبأ مرتضى عبد عباس محسن35132162042211032

جامعة البصرة/كلية العلوم518.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائيصادق حميد مخرب خضير35133162041357041

جامعة البصرة/كلية العلوم518.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيايات توفيق عباس حمزه35134162042218011

جامعة البصرة/كلية العلوم518.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي فوزي عبد وهيب35135162041001095

جامعة البصرة/كلية العلوم518.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيحسناء عبد االمام علي محمد35136162042226023

جامعة البصرة/كلية العلوم517.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه صالح اسماعيل خيرهللا35137162042150026

جامعة البصرة/كلية العلوم517.0ثانوية  العصر الحديث االهلية للبنيناحيائيجعفر عبد هللا كاظم اسحاق35138162041125001

جامعة البصرة/كلية العلوم517.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمرتضى عبد الكريم قاسم ربيع35139282041006147

جامعة البصرة/كلية العلوم517.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيحسين عبد الرضا لطيف علي35140162041085018

صفحة ١٠٠٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية العلوم517.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيكوثر جبار زاير خوين35141282042068090

جامعة البصرة/كلية العلوم517.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيساره عبد الكريم طهران حمدي35142162042207091

جامعة البصرة/كلية العلوم517.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيحسن عبد الرضا محمد علي35143162041497010

جامعة البصرة/كلية العلوم517.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الحسين صبار خواف35144162042297013

جامعة البصرة/كلية العلوم516.6ثانوية المتميزات - المنصوراحيائياريج عضيد غصوب علوان35145102042078004

جامعة البصرة/كلية العلوم516.0ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائياسيل رياض حسيب كاظم35146162042266002

جامعة البصرة/كلية العلوم516.0اعدادية البصرة للبناتاحيائينجيبه ابراهيم مهدي صالح35147162042234075

جامعة البصرة/كلية العلوم516.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيام البنين احمد مزعل خزعل35148162042226007

جامعة البصرة/كلية العلوم516.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيصفا حبيب عبد الرزاق قاسم35149162042251013

جامعة البصرة/كلية العلوم516.0ثانوية البينة للبناتاحيائيفاطمة رائد جبار ساري35150162042291022

جامعة البصرة/كلية العلوم516.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيبنين رعد شنيشل حمادي35151162042176016

جامعة البصرة/كلية العلوم516.0اعدادية االندلس للبناتاحيائينهروان عبد الحسين عبد الجليل عبيد35152162042170074

جامعة البصرة/كلية العلوم516.0ثانوية ضياء الصالحين للبنيناحيائيعباس رحيم محمد رسن35153282041039007

جامعة البصرة/كلية العلوم516.0اعدادية البيان للبناتاحيائيمرام ثائر عبد الكاظم غضبان35154162042223026

جامعة البصرة/كلية العلوم516.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيسجى سهل ساجت عبد السادة35155162042240068

جامعة البصرة/كلية العلوم516.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيضحى احمد جندي حمدي35156162042153057

جامعة البصرة/كلية العلوم516.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيحوراء عباس طالب زيارة35157162042153023

جامعة البصرة/كلية العلوم516.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيام البنين حيدر عبد االمام بنيان35158162042163008

جامعة البصرة/كلية العلوم516.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمة عبد الصادق محمود حسين35159162042167029

جامعة البصرة/كلية العلوم516.0اعدادية القرنة للبناتاحيائيزهراء باقر ناصر حسون35160162042154016

جامعة البصرة/كلية العلوم516.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيهدى سعيد عبد عبد هللا35161162042332115

جامعة البصرة/كلية العلوم515.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفرح سمير جبار محمد35162162042184223

جامعة البصرة/كلية العلوم515.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيمريم عدنان رمضان كعيد35163162042458088

جامعة البصرة/كلية العلوم515.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيساره خالد عبد العزيز راشد35164162042259033

جامعة البصرة/كلية العلوم515.0اعدادية البصرة للبنيناحيائيعلي جواد كاظم حنون35165162041007027

جامعة البصرة/كلية العلوم515.0ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيسجى فاضل عبيد وادي35166282042066024

جامعة البصرة/كلية العلوم515.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتاحيائيشهد محمد سعود حسين35167162042190003

جامعة البصرة/كلية العلوم515.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائينور الهدى جاسم محمد رحيم35168162042381201

جامعة البصرة/كلية العلوم515.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيبتول عقيل هاني ياسين35169162042220005

جامعة البصرة/كلية العلوم515.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيسارة ظافر عباس عبود35170162042297025

جامعة البصرة/كلية العلوم515.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيشريفه احمد سويد راضي35171162042280060

جامعة البصرة/كلية العلوم515.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين شايع زغير حمود35172162041001040

جامعة البصرة/كلية العلوم515.0اعدادية البيان للبناتاحيائيفاطمه عبد الحي سنيد محمد35173162042223022

جامعة البصرة/كلية العلوم515.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيناديه حنون نعيم عطوان35174282042060063

جامعة البصرة/كلية العلوم515.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمه موزان ماجد خضر35175162042450066
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جامعة البصرة/كلية العلوم515.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيجنان ناصر كاظم صبيح35176162042240034

جامعة البصرة/كلية العلوم515.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمة فاضل مجبل فعيل35177162042170063

جامعة البصرة/كلية العلوم514.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيحليمة عبد الكريم عثمان داود35178162042168013

جامعة البصرة/كلية العلوم514.0اعدادية االكرمين للبنيناحيائياحمد سرمد عبد الزهرة ابراهيم35179162041017004

جامعة البصرة/كلية العلوم514.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسن علي خضير فياض35180222041036065

جامعة البصرة/كلية العلوم514.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيتقى علي حسن علي35181162042152046

جامعة البصرة/كلية العلوم514.0اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيحوراء سلمان عبد الكريم جابر35182162042253008

جامعة البصرة/كلية العلوم514.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيريم محمد هادي فيصل35183162042207056

جامعة البصرة/كلية العلوم514.0اعدادية العباسية للبناتاحيائيكوثر حسين علي حسن35184162042233031

جامعة البصرة/كلية العلوم514.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائينور الهدى عمار حسج حنظل35185162042240104

جامعة البصرة/كلية العلوم513.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيعلي مؤيد عبدالزهرة عبدالصاحب35186162041038031

جامعة البصرة/كلية العلوم513.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزينب باسم متعب خلف35187162042240058

جامعة البصرة/كلية العلوم513.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائياسراء ماجد منصور مزبان35188162042383006

جامعة البصرة/كلية العلوم513.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحنين مسلم طاهر ظاهر35189162042165115

جامعة البصرة/كلية العلوم513.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء مصطفى عبيد نجي35190162042204049

جامعة البصرة/كلية العلوم513.0اعدادية العباسية للبناتاحيائيمريم جميل أسماعيل محمد35191162042233033

جامعة البصرة/كلية العلوم513.0اعدادية األبلة للبناتاحيائينورالهدى جارح حسن نشمي35192162042171041

جامعة البصرة/كلية العلوم513.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيايات فالح جبارة طاهر35193162042459005

جامعة البصرة/كلية العلوم513.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيهبه مشتاق جميل خلف35194162042163081

جامعة البصرة/كلية العلوم513.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعالء احمد طارش جبر35195222041036189

جامعة البصرة/كلية العلوم513.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء امجد داود سلمان35196162042165172

جامعة البصرة/كلية العلوم512.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيمروه محمد علي عتيوي35197162042290083

جامعة البصرة/كلية العلوم512.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيحسن قاسم حسن محمد35198282041011008

جامعة البصرة/كلية العلوم512.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبنين واثق عبد الهادي صالح35199162042167012

جامعة البصرة/كلية العلوم512.0ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتاحيائيعبير حسين علي عبد الرحمن35200162042182006

جامعة البصرة/كلية العلوم512.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد طاهر ضهد35201222042410019

جامعة البصرة/كلية العلوم512.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيتبارك جبار صدام جميغ35202162042168009

جامعة البصرة/كلية العلوم512.0ثانوية النور للبناتاحيائيمريم احمد انيس جمالي35203162042275014

جامعة البصرة/كلية العلوم512.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتاحيائينبأ غني صالح مسني35204162042198032

جامعة البصرة/كلية العلوم512.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيعلي عريبي محيسن منشد35205282041008071

جامعة البصرة/كلية العلوم512.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيمنار ابراهيم عبد االمام حبيب35206162042338044

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيوفاء مزهر صاحب احمد35207162042458102

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيدينا حسين خزعل عبد هللا35208162042380042

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزينب جاسم محمد عليعل35209162042208029

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزهراء زاهر جناني عباس35210142042083014
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جامعة البصرة/كلية العلوم511.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيعلي عباس مهدي جاسم35211132041250038

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0ثانوية المبادئ للبناتاحيائيليلى طاهر عطا هللا علي35212162042177014

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيكوثر عقيل حرب سوادي35213162042243074

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء يوسف عبد الحسين حميد35214162042226048

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائياسيل اسماعيل مهوس شمخي35215162042247005

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيفالح حسن عودة كاصد35216162041353040

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر خالد فرحان يونس35217292041007106

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمهدي رعد جودة سعد35218162041049053

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي محسن هلول سعد35219282041001075

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيافراح خنجر علي حسين35220162042383013

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد امين صالح مهدي35221252041001235

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيرواء موسى عوده عباس35222162042207052

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيسكينه عبد الرزاق حسين علي35223162042227033

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيايات محمد عبد النبي طاهر35224162042202024

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد قاسم35225162042198013

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد هاتف جبر35226252041208031

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيهبة حميد حمزة عباس35227162042153085

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيعباس حسين مطلك طارش35228162041069018

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيغيث علي عبد حسين35229252041205154

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0اعدادية المنار للبنيناحيائيايوب جبار رمضان محمد35230222041095009

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيحسين عدنان عنيد عزيز35231162041074006

جامعة البصرة/كلية العلوم510.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائينورا صفاء كامل شفيق35232162042146075

جامعة البصرة/كلية العلوم510.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيذو الفقار مهدي عبدالرضا غالي35233162041039011

جامعة البصرة/كلية العلوم510.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيسحر ميثاق طالب عبد الرزاق35234162042283029

جامعة البصرة/كلية العلوم510.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزينب رحيم محمد رسن35235162042240059

جامعة البصرة/كلية العلوم510.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيرسل احمد كاظم كزار35236162042297016

جامعة البصرة/كلية العلوم510.0ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيحسن أحمد حسين جويد35237222041260006

جامعة البصرة/كلية العلوم510.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا عبد الحسن فيصل35238162041075223

جامعة البصرة/كلية العلوم510.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيزهراء لفتة عبد االمير عبد الواحد35239162042222008

جامعة البصرة/كلية العلوم510.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيفاطمه تحسين طعيمه عبدول35240222042413076

جامعة البصرة/كلية العلوم510.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيهبة ياسين خضير مزعل35241162042381222

جامعة البصرة/كلية العلوم510.0اعدادية القدس للبنيناحيائيعباس ناظم طهيلي سالم35242232041055026

جامعة البصرة/كلية العلوم510.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعقبه احمد اسماعيل ابراهيم35243162041105038

جامعة البصرة/كلية العلوم510.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيهاجر عدنان كاظم هالل35244162042170076

جامعة البصرة/كلية العلوم510.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الزهرة عاجل جياد35245242041201046
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جامعة البصرة/كلية العلوم510.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيسجاد كامل جالب جويد35246162041039012

جامعة البصرة/كلية العلوم510.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيبراء عبد علي عبد الحسين عمران35247162042189005

جامعة البصرة/كلية العلوم510.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيمؤمل علي ياسر حسين35248222041065073

جامعة البصرة/كلية العلوم510.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيقاسم صالح حسين علوان35249232041060100

جامعة البصرة/كلية العلوم510.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائينور قاسم جبار مغاوي35250162042244035

جامعة البصرة/كلية العلوم509.0ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيميامين عزيز منديل كباشي35251162042299023

جامعة البصرة/كلية العلوم509.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيرغد سعيد علي مهدي35252162042383077

جامعة البصرة/كلية العلوم509.0اعدادية البيان للبناتاحيائيابتهال عباس يعقوب يوسف35253162042223031

جامعة البصرة/كلية العلوم509.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيفاطمة باسم محمد سلمان35254162042338035

جامعة البصرة/كلية العلوم509.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائييقين جواد عبيد جلو35255162042259078

جامعة البصرة/كلية العلوم509.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزهراء حيدر محي شهاب35256162042247051

جامعة البصرة/كلية العلوم509.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيغفران علي خلف هليل35257222042138063

جامعة البصرة/كلية العلوم509.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيرسل حسين علي عبد الهادي35258162042243028

جامعة البصرة/كلية العلوم509.0ثانوية الشام للبناتاحيائيابتهال سجاد صاحب خميس35259162042254001

جامعة البصرة/كلية العلوم509.0ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيسجاد عايد حريز ناصر35260162041346010

جامعة البصرة/كلية العلوم509.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب حسين جواد مهدي35261242042220403

جامعة البصرة/كلية العلوم509.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيعبد هللا احمد نايف محسن35262262041059057

جامعة البصرة/كلية العلوم509.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائياماني ناصر محمد طاهر35263162042247011

جامعة البصرة/كلية العلوم509.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيعمار حيدر علي داود35264142041047122

جامعة البصرة/كلية العلوم509.0ثانوية الشام للبناتاحيائيزينب منير ادريس طاهر35265162042254031

جامعة البصرة/كلية العلوم509.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب نزال والي غيالن35266222042153246

جامعة البصرة/كلية العلوم509.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيزهراء لفته هجول خضير35267162042457016

جامعة البصرة/كلية العلوم509.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائياستبرق حسن سلمان ابريق35268162042297002

جامعة البصرة/كلية العلوم509.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيحسين جالل حنون عيسى35269162041034012

جامعة البصرة/كلية العلوم508.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائينرجس قاسم جبار صالح35270162042152189

جامعة البصرة/كلية العلوم508.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيحنين عارف حميد حسين35271162042207041

جامعة البصرة/كلية العلوم508.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيمشاعل جابر مبارك راضي35272162042183086

جامعة البصرة/كلية العلوم508.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيعلي كاظم عبد الحسين حمد35273162041019039

جامعة البصرة/كلية العلوم508.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيأسراء كاظم كباشي منصور35274162042280004

جامعة البصرة/كلية العلوم508.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيفتوح وليد ياسين محمد35275162042152151

جامعة البصرة/كلية العلوم508.0اعدادية االريج للبناتاحيائيزينب علي جبار جوده35276162042238020

جامعة البصرة/كلية العلوم508.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمة جواد داخل علوان35277242042093135

جامعة البصرة/كلية العلوم508.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيكوثر عطيه حسن كطان35278282042102007

جامعة البصرة/كلية العلوم508.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيمريم علي جاسم محمد35279162042240096

جامعة البصرة/كلية العلوم508.0ثانوية المبادئ للبناتاحيائيأيه علي حمود رضا35280162042177001
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جامعة البصرة/كلية العلوم508.0ثانوية النضال للبناتاحيائيإيمان عباس غانم محيسن35281282042050008

جامعة البصرة/كلية العلوم508.0اعدادية رفح للبناتاحيائيآيه عادل عبد الرزاق عباس35282162042219004

جامعة البصرة/كلية العلوم508.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيهبه رشيد عبد ثامر35283162042380123

جامعة البصرة/كلية العلوم508.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيغفران حبيب عبد الرضا زويد35284162042171030

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيعلياء كامل كليف لعيوس35285162042296036

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0ثانوية االنجاز االهلية للبنيناحيائيمحمد غسان ريسان عبد هللا35286162041423004

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيسجاد كاظم جنيح علي35287162041346011

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعبد هللا حاصود نازول دوشان35288222041031069

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيفاطمه كريم عطيه حمد35289222042108081

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيكرار رشيد مايع منصور35290162041030045

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيسجى جمعه عبد هللا سلطان35291162042458054

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيسارة محسن عبد الحسن عبد العالي35292162042209044

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيزينب اسعد يونس حمادي35293162042338023

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيهاجر عماد هاتف حبيب35294242042100153

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيشمس يحيى مالك عيسى35295162042231022

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينور عبد الرحمن عبد السالم عبد الرزاق35296162042280108

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيمريم عقيل مولى عوده35297162042207146

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0ثانوية البينة للبناتاحيائيزينب غالي مردان هليل35298162042291010

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينور فالح غانم حسين35299222042128118

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيتهاني نعمة عودة فضل35300162042209022

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء صبيح موير راشد35301222042394037

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيحسن حامد جعيالن قتر35302162041034010

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيسجاد احمد خالد غانم35303222041078022

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0اعدادية المروج للبناتاحيائيدعاء ظاهر محيسن شنين35304222042137024

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزينب غسان يونس هندول35305162042163046

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيامنه سوادي علوان ضيدان35306162042153007

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيبنين كريم كاظم رهيج35307222042157019

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0اعدادية السالم للبنيناحيائيحسين فاضل هاشم محمد35308222041013047

جامعة البصرة/كلية العلوم506.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور الهدى فراس طالب عزيز35309162042165468

جامعة البصرة/كلية العلوم506.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيثريا نبيل خليل حماده35310242042124047

جامعة البصرة/كلية العلوم506.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمصطفى كاظم رحمن عليخ35311222041096058

جامعة البصرة/كلية العلوم506.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء نعمان ناظم عباس35312162042170037

جامعة البصرة/كلية العلوم506.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائياحمد باسم عبد الباقي طالب35313162041060002

جامعة البصرة/كلية العلوم506.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنيناحيائيعلي نجم عبد سعيد35314162041064013

جامعة البصرة/كلية العلوم506.0اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائينرجس عماد حمزة عبد العباس35315162042181026
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جامعة البصرة/كلية العلوم506.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيشمائل حمود عبد هللا جاسم35316162042212035

جامعة البصرة/كلية العلوم506.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيسحر راضي ضاحي كاظم35317222042142050

جامعة البصرة/كلية العلوم506.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيكوثر فالح حسن حميد35318162042184229

جامعة البصرة/كلية العلوم506.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيهبه مهدي عباس جلوخ35319222042321199

جامعة البصرة/كلية العلوم506.0ثانوية السبطين المختلطةاحيائيزينب محسن كاطع والي35320222042344002

جامعة البصرة/كلية العلوم506.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرقيه حازم حبيب جهاد35321252042084264

جامعة البصرة/كلية العلوم506.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيشهالء رزاق عبد االمير حسن35322222042143242

جامعة البصرة/كلية العلوم506.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيسرى يوسف عبد المجيد عبد اللطيف35323162042381125

جامعة البصرة/كلية العلوم506.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيفاطمه صادق محمد ساجت35324222042172128

جامعة البصرة/كلية العلوم506.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيعلي طالب سبتي شخير35325222041021111

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيسعاد عيد عبود جايد35326162042184163

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيطالل ليث عبد الكريم يعقوب35327162041043009

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيمنار كامل حسين حاوي35328162042181024

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0اعدادية احمد الوائلي للبنيناحيائيضياء جاسم كاظم جاسم35329162041050005

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0اعدادية القدس للبنيناحيائيحازم حسين كاظم كوكو35330232041055008

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةاحيائيفاطمة وليد هاشم جابر35331162042350005

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمقتدى مجيد لطيف عبد35332222041307173

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيحوراء ريسان كريم شهاب35333162042148005

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0اعدادية العباسية للبناتاحيائيزهراء زهير عبد االمام نصار35334162042233012

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمروه طه حسون ابو سوده35335252042084625

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيحنين عالء خضير خشاله35336162042450018

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيجمانه عماد محمد عبد العزيز35337222042421029

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء حسن عطوان كطافة35338222042139090

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيبنين فارس شهاب احمد35339162042280019

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمهدي محمد جليل درجال35340222041356236

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حسين خضر عباس35341222041002191

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0اعدادية تونس للبناتاحيائيزهراء حسن محسن عجيل35342222042106033

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0اعدادية االمامين العسكرين للبنيناحيائيمحسن ياسر قاطع بهيل35343222041254021

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0ثانوية النبوغ للبناتاحيائيأمنه نعيم صكر صليبي35344222042114001

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيخنساء محمد طه حالوب35345162042338010

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيام البنين عالء خطار موسى35346162042260010

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم مفيد عبد الرزاق كاظم35347162042184247

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين كامل هاشم زعيل35348222041356062

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه وائل جواد كاظم35349222042141206

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيزينه سلمان خشان عبود35350242042093098
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جامعة البصرة/كلية العلوم505.0اعدادية البسمة للبناتاحيائينور الهدى محمد عبد الحسين خلف35351162042257052

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيهند عواد عبود فليح35352222042166029

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء عزيز جاسم باري35353222042162080

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيسجى عبد االمير عبد هللا كاظم35354222042153265

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء مصطفى كامل بشير35355162042165203

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزينب مشرق جعفر باقر35356222042113089

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيباقر علي حاجي شعالن35357242041168006

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0اعدادية العباسية للبناتاحيائيإيناس محمد عبد الوهاب محمد35358162042233004

جامعة البصرة/كلية العلوم504.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينور الهدى قاسم مزيرع وريش35359132042121231

جامعة البصرة/كلية العلوم504.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين احمد مطشر شرهان35360222041036072

جامعة البصرة/كلية العلوم504.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيحوراء نجم عبد شمخي35361222042120017

جامعة البصرة/كلية العلوم504.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيهنادي رمضان غازي جالي35362162042176062

جامعة البصرة/كلية العلوم504.0اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيفاطمة الزهراء مهدي صيهود فرج35363162042245027

جامعة البصرة/كلية العلوم504.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين علي حمزه35364232041253117

جامعة البصرة/كلية العلوم504.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيضرغام حاكم شنداوي حسن35365232041165016

جامعة البصرة/كلية العلوم504.0ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائياحمد ماجد هاشم نعمه35366282041003001

جامعة البصرة/كلية العلوم504.0اعدادية النهضة للبنيناحيائيحسين سليم عباس شناع35367222041049013

جامعة البصرة/كلية العلوم504.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيزهراء عبد الخالق عامر غريب35368162042213013

جامعة البصرة/كلية العلوم504.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمصطفى رائد مراد بهلول35369222041017102

جامعة البصرة/كلية العلوم504.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينور الهدى اسعد محمد خلف35370162042212051

جامعة البصرة/كلية العلوم504.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمصطفى احمد مجيد جبار35371222041018110

جامعة البصرة/كلية العلوم504.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمرتضى جمال عباس صالح35372132041012125

جامعة البصرة/كلية العلوم504.0ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيظاهر حبيب عزيز خلف35373162041081005

جامعة البصرة/كلية العلوم504.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطيبه علي قاسم داخل35374262042097080

جامعة البصرة/كلية العلوم504.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيصفا اياد صمد عبد هللا35375162042165301

جامعة البصرة/كلية العلوم504.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي جبار ناصر حسين35376262041001119

جامعة البصرة/كلية العلوم504.0اعدادية الزينبيات للبناتاحيائينور عقيل عبد المجيد جعفر35377162042258023

جامعة البصرة/كلية العلوم504.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيغسق سامي جلوب زاير35378162042259042

جامعة البصرة/كلية العلوم504.0ثانوية االخالص المختلطةاحيائيخديجه جاسم رشيد مصبح35379222042242010

جامعة البصرة/كلية العلوم504.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزينب حمد فايز جابر35380222042161066

جامعة البصرة/كلية العلوم504.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيامين مجبل إبراهيم كحيط35381162041020006

جامعة البصرة/كلية العلوم504.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينور عبد الحسين يابر محمد35382162042204108

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائياسيا محمد عاشور وطبان35383282042062004

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزينب عباس يوسف جاسم35384162042167021

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا شويل بريج35385222042151034
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جامعة البصرة/كلية العلوم503.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيزهراء سليم عبد الصاحب هاشم35386162042457015

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0اعدادية البيان للبناتاحيائيشهالء كريم سالم خيون35387282042078058

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيبدور عبد الحسين ناصر علي35388162042240018

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي هادي وحيد35389252041205206

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم حسن غالب فرج35390132042071123

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0اعدادية العباسية للبناتاحيائيسارة قيس خميس علي35391162042233018

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيعلي جاسم نعيمه عبد علي35392222041028079

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيمحمد حسن عذافة حافظ35393282041012051

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0ثانوية المؤمنات للبناتاحيائينور الهدى عدنان كاظم خارع35394282042098043

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمريم هاني فاضل سويد35395162042280095

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء سلمان حسين عالوي35396222042164041

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيزينب تحسين طعيمه عبدول35397222042311050

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيحنين عبد الحسين سامي فرج35398162042174017

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيمريم علي كاظم عبود35399162042153076

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0اعدادية أور للبناتاحيائيندى ناصر راشد خيون35400222042154127

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيهدى مزعل مانع موسى35401282042061045

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائياحمد رزاق علي ناصر35402262041010010

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتبارك صباح عبد حسين35403242042119040

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيعلي محمد حامد كريم35404162041119018

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيزهراء باسم ايوب طوفان35405162042338016

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب فاضل نزار خساره35406232042083031

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0ثانوية سيناء للبناتاحيائينور عقيل جمعة وسيج35407282042064036

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء شالل هالل صكبان35408222042204097

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحمن غالم محمد35409162042165355

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيام البنين احمد عجمي مهنه35410162042301008

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور احمد جابر حسن35411252042170620

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيرسل فاضل جبار عاتي35412162042339009

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائياسيل نصيف جاسم جبار35413162042381014

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد سعد عبد هللا حمدان35414172041186079

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي كامل علي35415222042396046

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء صفاء حسين مطشر35416222042161054

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيايه صالح عبد المهدي علي35417262042087018

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيسماح علي لفته سلمان35418222042134076

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيضحى رعد احمد صيهود35419162042165311

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء رضا عوده رغيد35420242042220200
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جامعة البصرة/كلية العلوم502.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيامنه وعد عبد القادر مهلهل35421162042183009

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم مهدي عبد الرسول ماهود35422162042243083

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياناغيم قيثار رشيد مجيد35423162042165040

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمصطفى احمد يامن رشم35424162041033041

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيحوراء شاكر سيف مطشر35425262042081016

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيحنين علي نويري ناصر35426162042155005

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيزينب عباس فارس عطوان35427162042181015

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتاحيائيجنات علي خيرهللا حسين35428162042288004

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيشمس صالح مناتي هاشم35429282042063077

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيكرار حيدر حميد حسن35430222041011050

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0ثانوية الشام للبناتاحيائيزينب خير هللا سعدون عبد الرضا35431162042254028

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيزينب طاهر جاسم حسين35432162042181014

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0اعدادية غزة للبناتاحيائيعهد حسن مشاري دالي35433162042208040

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0ثانوية البتول للبناتاحيائيفاطمه رحمن حلو زاير35434262042075049

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيمريم هاشم صاحب غضبان35435162042455047

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0ثانوية دجلة للبناتاحيائياالء عالء عبد العالي حسن35436162042243006

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمصطفى رحيم صالح جنحيت35437292041002155

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيغدير محمد حمزة طه35438282042190215

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائييقين علي عبود بنيان35439162042183120

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيامير محمد غالي عبيد35440242041012007

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيعباس فاضل عباس بري35441162041355062

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفاطمه جمال عبد الرزاق حسن35442162042218081

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزهراء فالح عزيز حسون35443262042100026

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيجاسم محمد حسابه حاجم35444292041005023

جامعة البصرة/كلية العلوم501.8ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيكوثر احمد نديم شهف35445162042156051

جامعة البصرة/كلية العلوم501.8ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيفاطمةالزهراء اياد صبيح نجدي35446162042232017

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيهدى جواد كرم زبون35447282042052114

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائينور الهدى سعدي حسن كريم35448162042202173

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيكرار جناح عبد الحسن بالسم35449282041151206

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبراء فليح عبد حسن35450222042155014

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء قيصر برزان مزهر35451222042103082

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيفاطمه حكمت هادي ظاهر35452162042213032

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيعذراء فاخر طاهر هليل35453162042241020

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيسجاد حسن كاظم عبود35454292041003106

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0اعدادية المسار المختلطةاحيائيزهراء مهدي غالي شلوحي35455222042255008
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جامعة البصرة/كلية العلوم501.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيكوثر كاظم عبد الزهرة كاظم35456162042171035

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيابرار محمد خزعل حسب35457162042201001

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائياحمد خليل ابراهيم حربي35458242041153004

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيرافد ارحيم عبد الرضا عواد35459242041027102

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيمريم عدنان ليلو ثجيل35460162042210079

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0اعدادية رفح للبناتاحيائيعال عمار فيصل عبد الحسين35461162042219042

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيخديجة علي حرب غضبان35462162042243024

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيعيسى عماد مهدي ظاهر35463262041028085

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيآيات خلف عودة عريمش35464222042321002

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمود وليد سعدون عبد الحسين35465162041030052

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيمهدي جليل سعد فهداوي35466262041017098

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينب محمد عبادي بدر35467222042152020

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزهراء احسان علي حسين35468242042081029

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0ثانوية الحسنين (ع) للبنيناحيائيمصطفى جعفر حسين عبد الحسن35469282041043025

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيراوية عبد الرضا كريم حميدي35470162042257016

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيأديان ياسر داود مجيد35471162042259003

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيامير عمار سالم وناس35472252041045020

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيبنين ماجد جواد كاظم35473282042059021

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيمريم عبد الكريم محمد جعفر35474162042383212

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائيطيبه علي عليوي عذاب35475192042155023

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيمرتضى علوان عبد الحسين سيد35476282041013043

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم حسن جعاز35477162041355115

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيكوثر وكاع فجار مخور35478292042051277

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائياسراء محمد عبد الرضا قمبر35479162042380010

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0ثانوية النهرين للبنيناحيائيمحمد عطيه ابراهيم عبد العزيز35480182041067031

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيعال منذر ابراهيم حميد35481162042260046

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0ثانوية صنعاء للبناتاحيائيانغام هشام ابراهيم عجيل35482162042221005

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيغسق احمد شاكر مشاري35483162042283035

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيهمام عادل شعالن طراد35484222041003413

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمحمد علي عبد الحسين عبيد35485262041022143

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد المصطفى ارحيم دندوح وزن35486222041033128

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيخلف ماجد عودة خلف35487162041094021

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيفالح حسن عاصي كطوف35488282041013031

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب عقيل علي الزم35489162042230033

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيديانا حيدر عايز عبد هللا35490222042143108
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جامعة البصرة/كلية العلوم500.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائينور الهدى صالح ثجيل منصور35491262042250222

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيزينب كاظم عبد كريم35492242042169042

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيسبأ سعيد حريز عناد35493222042158049

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرؤى سمير مطشر دايخ35494162042231012

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0اعدادية المنار للبنيناحيائيصابرين جابر سلمان مهوس35495222042095044

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب نجم عبد عون طابور35496162042280052

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيعلي حيدر حسن علي35497222041058077

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعباس محمد نور يونس خضر35498172041178060

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيشهد ميثم حميد عبدالعباس35499162042145061

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيامنه عبعوب ياسر فهد35500162042209010

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيمريم رائد ناصح جبار35501162042260051

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزينب عالء حسن بناي35502162042240060

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيرسل جواد جري يوسف35503162042161011

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيحسنين سالم محمد وداعة35504282041022005

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيعلي حبيب راضي زغير35505222041058075

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه جاسم غانم دبس35506162042184205

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0اعدادية االهله للبناتاحيائيهديل حسن جابر كاظم35507162042473033

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزهرة واثق عبد الغريب احمد35508162042218048

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيجنان باقر فرج اسماعيل35509162042150009

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيآيه فاضل محمد علي حسين35510142042078001

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0ثانوية البروج االهلية للبنيناحيائيحسن خالد هاشم غالب35511162041439001

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجود رائد محمد اسماعيل35512292042056098

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيعلياء غالب جبار كحيوش35513162042175041

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء حيدر حرز سمير35514222042108034

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيحنين ستار هاني جهاد35515252042170163

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيعلي حسن فيصل حاتم35516282041042022

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيفاطمة ثائر محمد سويد35517162042146060

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائياسراء جهاد كاظم داود35518162042290002

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد ذرب كبر35519222042394062

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيمحمد باقر عبد الحكيم ياسر سلمان35520222041028107

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيساره حيدر عزيز عبد الباقي35521162042207088

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0اعدادية كميت للبنيناحيائيكرار كريم جاسم دنانه35522282041015019

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيحسين معادي بريج حبشان35523292041153073

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائياية خير هللا خليف سويلم35524162042192008

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزهراء ناظم حسن عبد السيد35525162042381091
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جامعة البصرة/كلية العلوم499.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيانس حميد محمد صالح35526192041006009

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء حسين حنون جابر35527222042141106

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمروة عبد القادر صدام غليم35528162042212046

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0اعدادية ام قصر للبنيناحيائيطاهر يونس مهدي طاهر35529162041042007

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0اعدادية العشار للبناتاحيائيمروه طه ياسين عبد الحليم35530162042228099

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0ثانوية صدى العلوم األهلية للبنيناحيائيمرتضى علي حسين فهد35531282041025012

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد انور ناصر علي35532222041002273

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0اعدادية الشباب للبنيناحيائياسامة عبد االمير ناصر محيسن35533222041033020

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفرقد وكاع فجار مخور35534292042051273

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0اعدادية العشار للبناتاحيائيايات عبد الكريم فالح عبد الهادي35535162042228016

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائياية غسان كشكول عبود35536162042222004

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيحسام كاظم حزام سلمان35537282041017004

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيمريم العذراء عباس محمد نعيمه35538292042088057

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0ثانوية عدن للبناتاحيائيحوراء حسين سواري حسون35539232042076021

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيكرار حسن ماهود افريح35540142041208164

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحسن طابور والي محمد35541282041008026

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيمنار باقر رسول فرج35542162042301063

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0اعدادية رفح للبناتاحيائينور الهدى حازم جواد جاسم35543162042219071

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0ثانوية العذراء للبناتاحيائيعذراء حسين محسن حسن35544282042058019

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعبد هللا اسعد أحمد هادي35545162041084061

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0اعدادية رملة للبناتاحيائيوداد عقيل كريم جابر35546222042115107

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيمصطفى حامد كويم راضي35547282041012064

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيرقيه مرتضى حسين علي35548232042116015

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك سليم حفظي رخيص35549232042087080

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0اعدادية العشار للبناتاحيائينوار طارق عبد المنعم عاشور35550162042228117

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينبأ نعيم ثجيل شنين35551222042143326

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعلي عبد الباقي عبد الكريم ورد35552142041028082

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيهدى نجاح جليل حسان35553162042145106

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب جليل صاحب صيهود35554222042164049

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائياحمد محمد قاسم محمد35555162041060008

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي فاضل كاظم خدام35556222041091139

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0اعدادية غزة للبناتاحيائيهاجر حميد حربي حميد35557162042208054

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيهبه ميثم عبد الكريم منصور35558162042183114

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيانفال احمد يوسف احمد35559162042459004

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0ثانوية الصالحية للبنيناحيائيعلي محمد علي كشاش حيدر35560242041022034
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جامعة البصرة/كلية العلوم498.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيزينب حسن شلتاغ سالم35561162042380060

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيبنين ليث علي جواد35562122042107041

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهبة الرحمن عقيل عبد الرضا علي35563162042165487

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيتبارك خضر غضبان مهدي35564162042184057

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيفاطمه حامد خزام ثجيل35565262042250312

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيزيد خليف مصحب منثر35566222041077062

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيعفره عكاب عوده شهوبي35567162042457030

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائياحمد جواد كاظم علي35568162041006002

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0اعدادية غزة للبناتاحيائيايات كريم عبد هللا رشه35569162042208004

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيحسين محمد فرحان ذرب35570212041001018

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيخديجه سلمان جري عبود35571162042148008

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0ثانوية البناء االهلية للبنيناحيائيمهدي احمد بدر محسن35572162041429008

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيمحمد رائد ناصر عبد الرزاق35573162041085056

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيتقى عدنان سعد حبيب35574152042057016

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0اعدادية الحمار للبنيناحيائيمهدي صالح لفته جبار35575222041044026

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزينب حسن عبد اللطيف حنتوش35576162042200013

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائياية محسن ثالج فرحان35577202042125006

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب وسام جاسم محمد35578222042393063

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائياالء عبد االمير ناصر مزيد35579162042259007

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن علي زاير35580222042414110

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيامير قحطان عدنان طير35581272041153019

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيام البنين عادل عذافه عباس35582162042175004

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيام البنين خلف علي خلف35583222042392008

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمنى فالح مديح بردى35584222042153383

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائينرجس شاكر جنكال سعدون35585222042394081

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائياحمد حميد جليد عبيد35586132041045004

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيرغد مهدي غركان عويد35587222042204078

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزينب وسام محمود جاسم35588162042234051

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب محمد خالد كاطع35589282042062063

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيكرار حيدر جابر ابراهيم35590162041365038

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0ثانوية باقر العلوم المختلطةاحيائيمنتظر صباح فاضل ضيدان35591222041284010

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسين طالل35592222042204104

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0ثانويه نبراس العلم االهلية للبنيناحيائيحسن محمد مهدي مظلوم35593162041129003

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء عيسى عبد الرضا ثاني35594162042223010

جامعة البصرة/كلية العلوم496.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائييقين احمد يونس يعقوب35595162042251031
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جامعة البصرة/كلية العلوم496.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيايمان فالح حسن شبر35596162042234009

جامعة البصرة/كلية العلوم496.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيبدور يعقوب يوسف يعقوب35597162042247016

جامعة البصرة/كلية العلوم496.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائياريج سعد حسين علوان35598232042090002

جامعة البصرة/كلية العلوم496.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي رياض سلطان منصور35599222041033100

جامعة البصرة/كلية العلوم496.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيابرار باسم حسين رمضان35600162042283002

جامعة البصرة/كلية العلوم496.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء هاشم داغر35601162042184113

جامعة البصرة/كلية العلوم496.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيجعفر الصادق سجاد عمار ياسين35602162041085012

جامعة البصرة/كلية العلوم496.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائياديان أياد عبد الساده صالح35603222042150003

جامعة البصرة/كلية العلوم584.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتتطبيقيرشا قيس عبد الرحمن صالح35604162052276005

جامعة البصرة/كلية العلوم573.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيضمياء حميد سلمان احمد35605162052383091

جامعة البصرة/كلية العلوم558.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيتحسين فالح منصور جاسم35606162051039016

جامعة البصرة/كلية العلوم557.0ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقينبأ عباس كاظم علي35607162052467016

جامعة البصرة/كلية العلوم557.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقينبأ عبد الكاظم محمد جواد كاظم35608162052234073

جامعة البصرة/كلية العلوم556.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيزهراء محمد عبد الزهره عبيد35609162052168018

جامعة البصرة/كلية العلوم552.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيفاطمه صفاء مسلم جبار35610162052458053

جامعة البصرة/كلية العلوم550.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسن فياض حمد ابراهيم35611162051011014

جامعة البصرة/كلية العلوم545.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيكرار حيدر حسن علي35612162051112048

جامعة البصرة/كلية العلوم544.0ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيبيداء قيس رحيم صيهود35613162052332003

جامعة البصرة/كلية العلوم544.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيفاطمه سهيل نجم عبد هللا35614162052236010

جامعة البصرة/كلية العلوم543.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيزهراء عبد الوهاب رزوقي عبد الصاحب35615162052154017

جامعة البصرة/كلية العلوم542.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيمريم حسين علي فنجان35616162052458061

جامعة البصرة/كلية العلوم540.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحيدر حسام محمد رضا حسين35617162051094023

جامعة البصرة/كلية العلوم540.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيفاتن منصور عبد علي علي35618162052458046

جامعة البصرة/كلية العلوم537.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمصطفى مالك عبدالحافظ عمران35619162051039117

جامعة البصرة/كلية العلوم536.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقييسرى اكرم محمد كاظم35620162052154051

جامعة البصرة/كلية العلوم534.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيزهراء عادل ناصر مهوس35621162052296011

جامعة البصرة/كلية العلوم532.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيسجى محمد حميد جايد35622162052223014

جامعة البصرة/كلية العلوم531.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيعلي قاسم محمد صالح35623162051300051

جامعة البصرة/كلية العلوم531.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيزهراء عبد الحميد هليل كزير35624162052381055

جامعة البصرة/كلية العلوم530.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيسالم عقيل سالم عبد الزهره35625162051301041

جامعة البصرة/كلية العلوم530.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمحمد حميد عبيد عذير35626162051355247

جامعة البصرة/كلية العلوم529.0ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقيرغد سجاد هادي مكي35627162052462009

جامعة البصرة/كلية العلوم529.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيعبدالناصر جبار برغوث سلمان35628162051135036

جامعة البصرة/كلية العلوم529.0ثانوية الكندي للبنينتطبيقيعلي جار هللا فرحان عباس35629162051100006

جامعة البصرة/كلية العلوم529.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيسجى عبد هللا عجيمي فجر35630162052192017
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جامعة البصرة/كلية العلوم529.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقيرقية صدام طاهر صندوك35631162052174010

جامعة البصرة/كلية العلوم529.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيغفران محمد صدام مسعد35632162052209033

جامعة البصرة/كلية العلوم527.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعبد الهادي حسين جبير دهيم35633162051355160

جامعة البصرة/كلية العلوم527.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتتطبيقيفرقد عبد الحليم عذبي جاسم35634162052452007

جامعة البصرة/كلية العلوم524.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقياية عباس هاشم كاظم35635162052169008

جامعة البصرة/كلية العلوم523.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيضحى عبد الرحمن محمد ابراهيم35636162052338037

جامعة البصرة/كلية العلوم521.0ثانوية الكندي للبنينتطبيقيمحمد جار هللا فرحان عباس35637162051100010

جامعة البصرة/كلية العلوم521.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي حسن فالح مزيد35638162051083080

جامعة البصرة/كلية العلوم520.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيساره مرتضى صالح سلمان35639162052163019

جامعة البصرة/كلية العلوم519.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيحوراء حمود طعيمه حمود35640162052208009

جامعة البصرة/كلية العلوم519.0اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيفاطمه ابراهيم قاسم محمد35641162052253031

جامعة البصرة/كلية العلوم519.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيسجى خيري مجيد مظلوم35642162052383079

جامعة البصرة/كلية العلوم518.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيعلي حسين جبار رحيم35643162051307019

جامعة البصرة/كلية العلوم518.0ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقيصفا سمير مجيد بني35644162052462015

جامعة البصرة/كلية العلوم518.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيتبارك واثق عبد الهادي صالح35645162052167010

جامعة البصرة/كلية العلوم517.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيامنه سوادي كشكول شنون35646162052308002

جامعة البصرة/كلية العلوم517.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيعلي حسن هاشم لعيبي35647162051300040

جامعة البصرة/كلية العلوم516.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيتقى طالب زبون ناصر35648162052162005

جامعة البصرة/كلية العلوم516.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيسجاد سالم محمد محي35649162051017043

جامعة البصرة/كلية العلوم516.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقياميرة عبد المطلب حامد جابر35650162052226006

جامعة البصرة/كلية العلوم516.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيكرار كاظم عيسى حسن35651162051039091

جامعة البصرة/كلية العلوم516.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا فاضل محسن علي35652162051078025

جامعة البصرة/كلية العلوم515.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمسلم عقيل عبد الجبار تركي35653162051056068

جامعة البصرة/كلية العلوم515.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيفاتن جاسم محمد عيسى35654162052381100

جامعة البصرة/كلية العلوم514.0اعدادية االهله للبناتتطبيقياديان احسان عبد السادة عبد الرضا35655162052473001

جامعة البصرة/كلية العلوم514.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الرضا عوده35656162051371182

جامعة البصرة/كلية العلوم514.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيزينب ابراهيم عباس راضي35657162052383067

جامعة البصرة/كلية العلوم513.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيرنا قنبر مونس عبد الرسول35658162052301018

جامعة البصرة/كلية العلوم512.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتتطبيقينبأ محمد عبد الكريم كاظم35659162052298003

جامعة البصرة/كلية العلوم512.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقينبأ كاظم عبد االئمة عباس35660162052204034

جامعة البصرة/كلية العلوم512.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيساره هادي علي حسن35661162052184067

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيفاطمه احمد طالب لفته35662162052165025

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيزينب حسن عبد الزهرة نعمه35663162052176022

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيمريم مهند كريم كاظم35664162052176033

جامعة البصرة/كلية العلوم511.0اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيساره عماد عيسى شعبان35665162052253024
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جامعة البصرة/كلية العلوم511.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقياسراء علي باقر علي35666162052184006

جامعة البصرة/كلية العلوم510.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي عدنان عزيز عبود35667162051084226

جامعة البصرة/كلية العلوم510.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيسجاد طالب خلف عويد35668162051135027

جامعة البصرة/كلية العلوم510.0اعدادية العشار للبناتتطبيقييقين هدير فالح حسين35669162052228068

جامعة البصرة/كلية العلوم509.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيزمن حميد عبد الحسن مكطوف35670162052296009

جامعة البصرة/كلية العلوم509.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيزهراء علي ثويني نجم35671162052237016

جامعة البصرة/كلية العلوم508.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيفاطمة علي عويد كاظم35672162052242024

جامعة البصرة/كلية العلوم508.0ثانوية السيبة للبناتتطبيقيزهراء احمد جاسم محمد35673162052250006

جامعة البصرة/كلية العلوم508.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي موسى كريم صاحي35674282051151529

جامعة البصرة/كلية العلوم508.0ثانوية النبأ للبناتتطبيقيسكينة امير شاري فليح35675162052215017

جامعة البصرة/كلية العلوم508.0ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيجنات منذر هادي كنعان35676162052244010

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيشهد عالء كريم حسين35677162052230037

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيحوراء محمد مزيعل حسين35678162052252010

جامعة البصرة/كلية العلوم507.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتتطبيقيمريم احمد خير هللا عفلوك35679162052166009

جامعة البصرة/كلية العلوم506.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيهدى علي عبدو قاسم35680162052183044

جامعة البصرة/كلية العلوم506.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد خلف عويد حسين35681162051060169

جامعة البصرة/كلية العلوم506.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيفاطمه وليد محسن حبيب35682162052246015

جامعة البصرة/كلية العلوم506.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيمنار عبد الخالق احمد كاطع35683162052236013

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيحيدر مطر جواد كاظم35684162051139033

جامعة البصرة/كلية العلوم505.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيفاطمه حبيب كاصد طالل35685162052458048

جامعة البصرة/كلية العلوم504.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقياديان عدنان حسن صبيح35686162052169002

جامعة البصرة/كلية العلوم504.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيرقيه علي حسين كاظم35687162052163011

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيمنار عدي عادل عبد الخضر35688162052210049

جامعة البصرة/كلية العلوم503.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتتطبيقيكوثر عقيل سلمان عباس35689162052198007

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيحوراء ميثم احمد عبد الحسين35690162052196005

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقينبأ حيدر محمد حسن خضير35691162052240044

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي غسان ناظم صاحب35692162051022084

جامعة البصرة/كلية العلوم502.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيهديل ميثم عباس صالح35693162052280057

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقياحمد ساري سالم هادي35694162051017003

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيزينب محمود عبد الهادي عبود35695162052380048

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيعلي باسم كريم لعيبي35696162051056041

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيزينب طارق زيدان معيلو35697162052145023

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيبنين غانم لعيبي عاتي35698162052458009

جامعة البصرة/كلية العلوم501.0اعدادية غدير خم للبناتتطبيقيهبه عزيز حنون وهب35699162052268019

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيحسين عواد محمد زنجار35700162051355068
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جامعة البصرة/كلية العلوم500.0ثانوية فيض الرحمن للبناتتطبيقيفاطمة هاشم عبد السادة احمد35701162052249009

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيوديان جمعة زيدان خلف35702162052167046

جامعة البصرة/كلية العلوم500.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيحنين ثائر حسين طاهر35703162052150010

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيشفاء نعمه كاظم جاعد35704162052380053

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيمجتبى هيثم عبد الرزاق عبد الحليم35705162051358174

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيرقيه علي صكر حسن35706162052169024

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقيزهراء حسين طالب عبد الكريم35707162052360002

جامعة البصرة/كلية العلوم499.0ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيسارة حسين مهدي هارف35708162052244018

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقياحمد غزوان عباس حياوي35709162051015007

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد الرضا خلف35710162051046055

جامعة البصرة/كلية العلوم498.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيحسين حمودي شاكر كزكوز35711162051356012

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيغدير كاظم جاسم مكي35712162052260024

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيزينب أياد عبد الرضا جمعة35713162052202016

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقيزهراء ستار عباس محمود35714162052461002

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيعذراء علي حسين عويتي35715162052245025

جامعة البصرة/كلية العلوم497.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعلي كريم مشعل مهدي35716162051352183

جامعة البصرة/كلية العلوم496.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيخلود سعد توفيق محمد35717162052458015

جامعة البصرة/كلية العلوم496.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقينور حسين نوري محمد35718162052209052

جامعة البصرة/كلية العلوم496.0ثانوية التعاون للبناتتطبيقيهديل خضير عباس هتيمي35719162052267011

جامعة البصرة/كلية العلوم496.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيزينب سامي جلوب حسين35720162052239017

جامعة البصرة/كلية العلوم495.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقينوره عبد الحافظ حميد كنعان35721162052184118

جامعة البصرة/كلية العلوم494.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيزينب علي جري حريجه35722162052458037

جامعة البصرة/كلية العلوم494.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيبنين علي عبود رسن35723162052152014

جامعة البصرة/كلية العلوم494.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيكرار احمد عاشور احمد35724162051017075

جامعة البصرة/كلية العلوم494.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيمالك مهند محمد سالم35725162052192027

جامعة البصرة/كلية العلوم493.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقينور صباح حسن خضير35726162052184117

جامعة البصرة/كلية العلوم493.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيحسين علي زيارة محي35727162051371057

جامعة البصرة/كلية العلوم493.0ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيمرتضى كاظم باشخ مشيجل35728162051303022

جامعة البصرة/كلية العلوم493.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمرتضى حبيب عبد الرضا دليفي35729162051043069

جامعة البصرة/كلية العلوم492.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيمحمد عباس هادي عبود35730162051340036

جامعة البصرة/كلية العلوم492.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعباس فالح الزم عبدالنبي35731162051039056

جامعة البصرة/كلية العلوم492.0اعدادية المعرفة للبناتتطبيقيبتول حسن عبد هادي35732162052175002

جامعة البصرة/كلية العلوم492.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعلي جاسم محمد مزبان35733162051034095

جامعة البصرة/كلية العلوم492.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد جعفر مجبل جاسم35734162051038115

جامعة البصرة/كلية العلوم492.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيسجى جاسم جوده جاسم35735162052243027
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جامعة البصرة/كلية العلوم491.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيهبه شهاب خضير سعيد35736162052171050

جامعة البصرة/كلية العلوم491.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيضحى عبد الكريم علي شعبان35737162052237026

جامعة البصرة/كلية العلوم491.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيشهد رفعت طاهر احمد35738162052230036

جامعة البصرة/كلية العلوم491.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعبد هللا مؤيد عبد الصاحب نجم35739162051047087

جامعة البصرة/كلية العلوم491.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيزهراء عبد االمير عبد علي فضل35740162052381053

جامعة البصرة/كلية العلوم491.0ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيحمزه حسين ليلو داود35741282051033014

جامعة البصرة/كلية العلوم491.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين عبد الكريم ربيع كشيش35742162051357186

جامعة البصرة/كلية العلوم490.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيمحمد ميثم امين فالح35743162051028040

جامعة البصرة/كلية العلوم490.0اعدادية المعرفة للبناتتطبيقيعذراء سلمان فاخر عبد الرزاق35744162052175012

جامعة البصرة/كلية العلوم490.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيآمنه أحمد ناصر داود35745162052219004

جامعة البصرة/كلية العلوم490.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيشاكر محمود شاكر ناصر35746162051083059

جامعة البصرة/كلية العلوم488.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفرقان احسان عباس عبد الكريم35747162052230049

جامعة البصرة/كلية العلوم488.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيام البنين ضياء ثامر خلف35748162052150005

جامعة البصرة/كلية العلوم488.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيأنور عيسى خلف عبد الرزاق35749162051050002

جامعة البصرة/كلية العلوم488.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعلي خيري خلف عيسى35750162051015063

جامعة البصرة/كلية العلوم488.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيزينب احمد طه عاشور35751162052381062

جامعة البصرة/كلية العلوم487.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيملك باسم طابور جارح35752162052231034

جامعة البصرة/كلية العلوم487.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيهاجر اسعد خضير عبود35753162052213032

جامعة البصرة/كلية العلوم487.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةتطبيقيمروة جعفر سعدون حسن35754162052350004

جامعة البصرة/كلية العلوم487.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيرضا حسن هومان حميدي35755162051049056

جامعة البصرة/كلية العلوم487.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيغاده عدنان نوري هامل35756162052184078

جامعة البصرة/كلية العلوم487.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيفايز حافظ عبد الزهره جازع35757162051301064

جامعة البصرة/كلية العلوم486.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيتبارك عقيل كامل عبد الحسين35758162052458013

جامعة البصرة/كلية العلوم486.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيغدير عدي محمد جاسم35759162052280038

جامعة البصرة/كلية العلوم486.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيزينب حافظ صالح عبود35760162052252016

جامعة البصرة/كلية العلوم485.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعلي عناد خيون دالس35761162051039078

جامعة البصرة/كلية العلوم485.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الواحد طارش جاسم35762162051363197

جامعة البصرة/كلية العلوم485.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي طعمه حنتوش35763162051139116

جامعة البصرة/كلية العلوم485.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقيفاطمة حسن سبتي حمود35764162052174021

جامعة البصرة/كلية العلوم485.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيتبارك محمد عبد الواحد حمود35765282052051011

جامعة البصرة/كلية العلوم485.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيعلي حسين عليوي رسولي35766162051069076

جامعة البصرة/كلية العلوم485.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيزينب حسين بري عبد الحسين35767162052208021

جامعة البصرة/كلية العلوم485.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عبد الكريم بدر علي35768162052259038

جامعة البصرة/كلية العلوم485.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيتبارك حسن مطلك ناهض35769162052381028

جامعة البصرة/كلية العلوم484.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيسعد ماجد سلمان مرهون35770162051017045
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جامعة البصرة/كلية العلوم484.0اعداية التضحية للبنينتطبيقياحمد كاظم بدر شرهان35771162051053008

جامعة البصرة/كلية العلوم484.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيغدير خميس داود خميس35772162052145038

جامعة البصرة/كلية العلوم484.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقياحمد قاسم سالم مطر35773162051047011

جامعة البصرة/كلية العلوم484.0ثانوية النخيل االهلية للبناتتطبيقيزهراء جميل عبد االمير جميل35774162052262005

جامعة البصرة/كلية العلوم484.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقياحمد سعدون عبد علي صخي35775282051021006

جامعة البصرة/كلية العلوم483.0اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيحسن موسى عبد الواحد موسى35776162051009006

جامعة البصرة/كلية العلوم483.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيطفوف دريد صالح خضير35777162052167031

جامعة البصرة/كلية العلوم482.0ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيكرار علي شنته عصمان35778162051040015

جامعة البصرة/كلية العلوم482.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيزهراء وليد عبد االمير مهودر35779162052219018

جامعة البصرة/كلية العلوم482.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقينرجس مصعب حسب غافل35780162052231037

جامعة البصرة/كلية العلوم482.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمقتدى عبد المنعم خليل خريبش35781162051084263

جامعة البصرة/كلية العلوم482.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقيعلي عبود ازيارة عبود35782162051045039

جامعة البصرة/كلية العلوم482.0اعدادية االهله للبناتتطبيقيمريم علي عبد عيفان35783162052473042

جامعة البصرة/كلية العلوم481.0ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيام البنين عبد الباري جاسم موسى35784162052299001

جامعة البصرة/كلية العلوم481.0ثانوية السيبة للبناتتطبيقيبنين حيدر ياسين عبد الحسن35785162052250002

جامعة البصرة/كلية العلوم481.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعلي عبد الواحد جاسم عبد هللا35786162051110045

جامعة البصرة/كلية العلوم480.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيافنان صالح مهدي علي35787162052280001

جامعة البصرة/كلية العلوم480.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقيام البنين عبد الكريم الزم طاهر35788162052174004

جامعة البصرة/كلية العلوم480.0الخارجياتتطبيقيبدور ضياء ماهور علي35789162052401025

جامعة البصرة/كلية العلوم480.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيمريم محمد عبد علي مزيهر35790162052242025

جامعة البصرة/كلية العلوم480.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقيايمان محمود يوسف خلف35791162052220005

جامعة البصرة/كلية العلوم480.0ثانوية السيبة للبناتتطبيقيمعصومة عدنان محمد شبر عدنان35792162052250012

جامعة البصرة/كلية العلوم480.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيزينب محمد كاظم محمد35793162052209026

جامعة البصرة/كلية العلوم479.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيحمد حسين بشير طريم35794162051356015

جامعة البصرة/كلية العلوم479.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيضحى علي سهم زباري35795162052150025

جامعة البصرة/كلية العلوم479.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقياحالم سعدي ياسين سلطان35796162052227001

جامعة البصرة/كلية العلوم479.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسين اركان طعمة مهودر35797162051049032

جامعة البصرة/كلية العلوم479.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيايات ماهر حبيب ناصر35798162052218010

جامعة البصرة/كلية العلوم479.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتتطبيقيحوراء غسان احمد جبار35799162052457002

جامعة البصرة/كلية العلوم479.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيليلى مجيد حميد محمود35800162052338045

جامعة البصرة/كلية العلوم478.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيآمنه احمد شمران محمد35801162052380003

جامعة البصرة/كلية العلوم478.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيسجى حامد محمود محمد35802162052204024

جامعة البصرة/كلية العلوم478.0ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيمصطفى سالم نعمه محمد35803162051063046

جامعة البصرة/كلية العلوم478.0ثانوية الجنات األهلية للبنينتطبيقيقاسم محمد محسن يعقوب35804162051032014

جامعة البصرة/كلية العلوم478.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمحمد عالء فالح مشحوت35805162051371234
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جامعة البصرة/كلية العلوم478.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيمريم عوده جاسم سلمان35806162052207043

جامعة البصرة/كلية العلوم478.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيام البنين عادل فعل ناصر35807162052228005

جامعة البصرة/كلية العلوم478.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمة عدنان عبد الحسن عبد الزهرة35808162052226091

جامعة البصرة/كلية العلوم477.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيحسن علي ابراهيم ماضي35809162051365036

جامعة البصرة/كلية العلوم477.0ثانوية المآثر للبناتتطبيقيساره عبد هللا نجم مطرود35810162052455014

جامعة البصرة/كلية العلوم477.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيايوب حميد جابر جريح35811282051022009

جامعة البصرة/كلية العلوم477.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزهراء مسلم محمد خلف35812162052170025

جامعة البصرة/كلية العلوم477.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيبنين رحيم جوحي حسن35813282052059011

جامعة البصرة/كلية العلوم477.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيزينب كاظم عجيل حسن35814162052265025

جامعة البصرة/كلية العلوم477.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيحوراء رافد خزعل طعمة35815162052204008

جامعة البصرة/كلية العلوم477.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا قنبر مونس عبد الرسول35816162051363166

جامعة البصرة/كلية العلوم477.0اعدادية االهله للبناتتطبيقيفرقد زهر خلف محي35817162052473039

جامعة البصرة/كلية العلوم476.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيفاطمة عبد الزهرة مطشر عبد الواحد35818162052252028

جامعة البصرة/كلية العلوم476.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيدنيا جادر سعدون مبارك35819162052226028

جامعة البصرة/كلية العلوم476.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيحسين فائز محمد نتيش35820162051053033

جامعة البصرة/كلية العلوم476.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيهدى كاظم جباري سعيد35821162052243053

جامعة البصرة/كلية العلوم476.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيسجاد جاسم شنين خضير35822162051036043

جامعة البصرة/كلية العلوم476.0اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيسجاد علي موحان كمر35823162051041019

جامعة البصرة/كلية العلوم476.0ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيابتهال رعد هويدي حنتوش35824162052251001

جامعة البصرة/كلية العلوم476.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيسجاد عبد الحسن عبد النبي عجمي35825162051357199

جامعة البصرة/كلية العلوم475.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيايات باسم حنظل علي35826162052212002

جامعة البصرة/كلية العلوم475.0ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيحسين عبد علي مطر سلمان35827162051102008

جامعة البصرة/كلية العلوم475.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي ستار جبار الزهره35828162051049086

جامعة البصرة/كلية العلوم475.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحيدر رحمن فرج عبد هللا35829162051110027

جامعة البصرة/كلية العلوم475.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزينب حسين علي حمادي35830162052230025

جامعة البصرة/كلية العلوم475.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيزينب عبد الجليل نعمه عيسى35831162052301026

جامعة البصرة/كلية العلوم475.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيسفانة حميد رشيد عبد35832162052231021

جامعة البصرة/كلية العلوم475.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيسيف الكرار عبد الستار عبد الرضا احمد35833162051426026

جامعة البصرة/كلية العلوم475.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيفاطمه يحيى جبر عداي35834282052062039

جامعة البصرة/كلية العلوم475.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعبد هللا ماجد حبيب محمود35835162051022070

جامعة البصرة/كلية العلوم475.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الحميد جلوب غضبان35836162051060131

جامعة البصرة/كلية العلوم475.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيفاطمة كاظم سعيد محمد35837162052146044

جامعة البصرة/كلية العلوم474.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقياحمد حسين علي خلف35838162051360001

جامعة البصرة/كلية العلوم474.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزهراء توفيق محسن صافي35839162052294012

جامعة البصرة/كلية العلوم474.0ثانوية الحزام االخضر للبنينتطبيقيسجاد شاكر محمود جاسم35840162051048007

صفحة ١٠٢٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية العلوم474.0اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيمنتهى عبد هللا بناي علي35841162052194030

جامعة البصرة/كلية العلوم474.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيسجاد عبد الرضا عبد السادة مدلول35842162051084100

جامعة البصرة/كلية العلوم474.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيزهراء ثامر حتروش داود35843162052380039

جامعة البصرة/كلية العلوم474.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقياحمد شهاب احمد مطر35844162051043004

جامعة البصرة/كلية العلوم474.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيايالف مصطفى محمد جواد ناصر35845162052167006

جامعة البصرة/كلية العلوم473.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عماد عارف عبد الرزاق35846162051355283

جامعة البصرة/كلية العلوم473.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيزينب طاهر مال هللا طاهر35847162052202018

جامعة البصرة/كلية العلوم473.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمحمد جواد عبد الكاظم حطيحط35848162051049121

جامعة البصرة/كلية العلوم473.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيباقر هشام محسن تفيج35849162051083014

جامعة البصرة/كلية العلوم473.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين معتز عبد الصاحب حسين35850162051497041

جامعة البصرة/كلية العلوم473.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيفرحان عطيه فرحان عباس35851162051034121

جامعة البصرة/كلية العلوم473.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقيداود انس داود سلمان35852162051046022

جامعة البصرة/كلية العلوم473.0ثانوية الماجدات للبناتتطبيقيبتول رائد عبد الدائم حسن35853162052211007

جامعة البصرة/كلية العلوم473.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيعذراء كاظم فالح سلمان35854162052245026

جامعة البصرة/كلية العلوم473.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيهدى احسان علي محمد35855162052208039

جامعة البصرة/كلية العلوم472.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيزهراء قاسم سلمان شكر35856162052165015

جامعة البصرة/كلية العلوم472.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعباس سامي صدام لطيف35857162051363152

جامعة البصرة/كلية العلوم472.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقيزينب علي عبد الجليل حسين35858162052174015

جامعة البصرة/كلية العلوم472.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمهدي عماد الزم سلمان35859162051084270

جامعة البصرة/كلية العلوم472.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقياسراء جواد كاظم عبد الصمد35860162052146003

جامعة البصرة/كلية العلوم471.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيبتول فالح حسن جابر35861162052224006

جامعة البصرة/كلية العلوم471.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيبنين حاتم محمد صبر35862162052164010

جامعة البصرة/كلية العلوم471.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيسبأ حيدر عبد الواحد حميد35863162052240028

جامعة البصرة/كلية العلوم471.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيخالد فالح عذيب شهد35864222051011021

جامعة البصرة/كلية العلوم471.0ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقياالء محمد عبد المحسن محمد35865162052187002

جامعة البصرة/كلية العلوم471.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزهراء علي عبد الرضا عريبي35866162052184043

جامعة البصرة/كلية العلوم471.0اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيعباس مالك محمد احمد35867162051099013

جامعة البصرة/كلية العلوم471.0اعدادية البسمة للبناتتطبيقيحوراء مؤيد عبد الرضا عبد علي35868162052257004

جامعة البصرة/كلية العلوم471.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمرتضى ماضي غريب مطر35869162051076111

جامعة البصرة/كلية العلوم470.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتتطبيقيفاطمة عماد محسن يوسف35870162052222005

جامعة البصرة/كلية العلوم470.0الخارجيونتطبيقيمنتظر لفته زباله جدوع35871162051400334

جامعة البصرة/كلية العلوم470.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيأم البنين علي ناجي محمد35872162052252003

جامعة البصرة/كلية العلوم470.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيهديل عصام سلمان حبيب35873162052283037

جامعة البصرة/كلية العلوم470.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيغدير هاني مجيد عبد الرضا35874162052245028

جامعة البصرة/كلية العلوم469.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد الرضا زغيرون عودة35875162051371231
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جامعة البصرة/كلية العلوم469.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمحمد رحيم شدهان مايوس35876162051010086

جامعة البصرة/كلية العلوم469.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيفاطمه هشام حبيب جاسم35877162052168032

جامعة البصرة/كلية العلوم469.0اعدادية القرنة للبنينتطبيقيعلي حامد عبيد طاهر35878162051027022

جامعة البصرة/كلية العلوم468.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتتطبيقيزهراء لؤي عبد االمير عباس35879162052189005

جامعة البصرة/كلية العلوم468.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيرقية جابر حسن محمد35880162052169022

جامعة البصرة/كلية العلوم468.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيرامي عماد السيد احمد35881162051069046

جامعة البصرة/كلية العلوم468.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتتطبيقيأنعام ابراهيم عبد علي عبد الرضا35882162052457001

جامعة البصرة/كلية العلوم468.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقينور حسين عبد الزهرة سبتي35883162052459028

جامعة البصرة/كلية العلوم468.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيفاطمه باسم فالح منخي35884162052154037

جامعة البصرة/كلية العلوم468.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقياحمد جاسم بناي عبد الحسن35885162051022006

جامعة البصرة/كلية العلوم468.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيكوثر جمال عبد الرضا حسين35886162052146047

جامعة البصرة/كلية العلوم468.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقياحمد باسم عبد حريجه35887162051015001

جامعة البصرة/كلية العلوم468.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيمصطفى فراس عبد الرضا عبد الرزاق35888162051051125

جامعة البصرة/كلية العلوم467.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيمريم علي جمعة عبد الحسن35889162052184104

جامعة البصرة/كلية العلوم467.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيزهراء رعد خضر عباس35890162052164020

جامعة البصرة/كلية العلوم467.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيدالل حسن جبل حرج35891162052164016

جامعة البصرة/كلية العلوم467.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيأبراهيم شريف ابراهيم شلش35892162051497001

جامعة البصرة/كلية العلوم467.0الخارجياتتطبيقيخديجه عبود محمد مشحوت35893162052401035

جامعة البصرة/كلية العلوم467.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعبد هللا محمد محي الدين عبد الحميد35894162051015055

جامعة البصرة/كلية العلوم467.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيزهراء علي جواد عوده35895282052074022

جامعة البصرة/كلية العلوم466.0ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقياحمد محمد حميد جابر35896282051014002

جامعة البصرة/كلية العلوم466.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعباس عبد الحميد محمد مهاوي35897162051365107

جامعة البصرة/كلية العلوم466.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي خالد حبيب محمود35898162051060123

جامعة البصرة/كلية العلوم466.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزهراء محمد سالم كاظم35899162052240020

جامعة البصرة/كلية العلوم466.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقينغم نوري صبيح حميد35900162052234078

جامعة البصرة/كلية العلوم465.0ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيفاطمة خلدون خلف عبد الحسن35901162052161022

جامعة البصرة/كلية العلوم465.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقياسيا جري شعالن حبش35902162052458003

جامعة البصرة/كلية العلوم465.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيرقيه عارف هادي حميدي35903162052154015

جامعة البصرة/كلية العلوم465.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمحمد صادق جعفر عبد الرزاق احمد35904162051357391

جامعة البصرة/كلية العلوم465.0ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيعلي حسن سامي هليل35905162051498003

جامعة البصرة/كلية العلوم465.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيقاسم مصطفى حنتوش عمران35906162051311025

جامعة البصرة/كلية العلوم465.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقينرجس علي محمد حسن35907162052230057

جامعة البصرة/كلية العلوم465.0اعدادية االجيال للبنينتطبيقيحسين هاشم رسن ناجي35908162051014011

جامعة البصرة/كلية العلوم465.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيعبير مزهر عبد الواحد مزيد35909162052212028

جامعة البصرة/كلية العلوم465.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيفاطمه باسم كامل عبد الزهره35910162052219030
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جامعة البصرة/كلية العلوم465.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيحوراء صادق جعفر طعمة35911162052209013

جامعة البصرة/كلية العلوم465.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيسمر غازي عبد الصاحب سوزة35912162052265027

جامعة البصرة/كلية العلوم464.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيام البنين منذر محمد عباس35913162052145003

جامعة البصرة/كلية العلوم464.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيمنار غالب نايف راشد35914162052208033

جامعة البصرة/كلية العلوم464.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقينوره سليم جاسم محمد35915162052164038

جامعة البصرة/كلية العلوم464.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعباس علي كريم سعد35916162051013035

جامعة البصرة/كلية العلوم464.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء امين محمد ماهود35917162052226039

جامعة البصرة/كلية العلوم464.0ثانوية النبأ للبناتتطبيقينور حيدر سلمان عبد الزهرة35918162052215031

جامعة البصرة/كلية العلوم464.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزهراء عالوي حسين كريم35919162052240017

جامعة البصرة/كلية العلوم464.0اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيعيسى انور عيسى جالب35920162051068038

جامعة البصرة/كلية العلوم464.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمحسن مكي صبري ياسر35921162051007082

جامعة البصرة/كلية العلوم464.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيبتول سعد كاظم حطاب35922162052237007

جامعة البصرة/كلية العلوم464.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمؤمل فارس ابو الهيل مخور35923162051497083

جامعة البصرة/كلية العلوم463.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد حسن سلمان مجيد35924162051001009

جامعة البصرة/كلية العلوم463.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيفاطمه هيثم عبد الحسن محمد35925162052210039

جامعة البصرة/كلية العلوم463.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيزينب نعمة فليح حسن35926162052288024

جامعة البصرة/كلية العلوم463.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيحسين سامي خنجر مكطوف35927162051135010

جامعة البصرة/كلية العلوم463.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيسجى سمير صابر ارشيج35928162052184068

جامعة البصرة/كلية العلوم463.0ثانوية التعاون للبناتتطبيقينور الهدى محمد علي نوري مهدي35929162052267010

جامعة البصرة/كلية العلوم463.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمنتظر جليل مساعد رحمه35930162051371271

جامعة البصرة/كلية العلوم463.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمهتدى جاسم كاظم عبد هللا35931162051010106

جامعة البصرة/كلية العلوم463.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقينور الهدى منذر محمود محمد حسين35932162052145054

جامعة البصرة/كلية العلوم463.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيحيدر نعيم حاتم فعيل35933162051300022

جامعة البصرة/كلية العلوم462.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقيحسين فهمي يابر محمد35934162051360010

جامعة البصرة/كلية العلوم462.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيام البنين لفته ساهي فليح35935162052184009

جامعة البصرة/كلية العلوم462.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيسجاد عزيز مطشر سعود35936162051051055

جامعة البصرة/كلية العلوم462.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيكاظم يوسف ساهي عزيز35937282051022093

جامعة البصرة/كلية العلوم462.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيحسين علي حسين رسن35938162051069034

جامعة البصرة/كلية العلوم461.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيساره كاظم علي شبيب35939162052183027

جامعة البصرة/كلية العلوم461.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيزهراء سعد يونس نعمه35940162052245013

جامعة البصرة/كلية العلوم461.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيسجى رياض عبد الحسين ابراهيم35941162052226070

جامعة البصرة/كلية العلوم461.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيامنة محمد مهدي محمد35942162052209006

جامعة البصرة/كلية العلوم461.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعلي حسن عباس حسن35943162051352165

جامعة البصرة/كلية العلوم461.0ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيأحمد كاظم بريسم سدخان35944162051102002

جامعة البصرة/كلية العلوم461.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعلي صدام خلف غانم35945162051042036
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جامعة البصرة/كلية العلوم461.0ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيمحمد رياض عبد العزيز مهدي35946162051080036

جامعة البصرة/كلية العلوم461.0اعدادية غدير خم للبناتتطبيقيساره مكي ناصر ديوان35947162052268007

جامعة البصرة/كلية العلوم460.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيمريم ماجد حميدي منادي35948162052238038

جامعة البصرة/كلية العلوم460.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيفاطمة جميل لعيبي شولي35949162052280041

جامعة البصرة/كلية العلوم460.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيياسمين خميس عودة سبتي35950162052238045

جامعة البصرة/كلية العلوم460.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيكاظم وجدان كاظم داود35951162051357338

جامعة البصرة/كلية العلوم460.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيخالد بهاء هاتو عبد علي35952162051020046

جامعة البصرة/كلية العلوم460.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيحوراء عبد الرضا جبار عبد الحسن35953162052184024

جامعة البصرة/كلية العلوم460.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيفرقان جاسم صابر محمد35954162052171038

جامعة البصرة/كلية العلوم460.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيبنين ميثم عبد الزهرة نعيم35955162052296005

جامعة البصرة/كلية العلوم460.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم لطيف35956162051394023

جامعة البصرة/كلية العلوم459.0ثانوية الكافي االهلية للبناتتطبيقيزينب حيدر حسين عيسى35957162052279002

جامعة البصرة/كلية العلوم459.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزهراء عدنان حسن صبيح35958162052169028

جامعة البصرة/كلية العلوم459.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيمحمد قيس عبد هللا صالح35959162051017094

جامعة البصرة/كلية العلوم459.0اعدادية البسمة للبناتتطبيقينور الهدى ميثم سامي وهب35960162052257021

جامعة البصرة/كلية العلوم459.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقيزينب حازم خلف محسن35961162052174013

جامعة البصرة/كلية العلوم459.0ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيحمزة سرحان جاسم فارس35962162051008007

جامعة البصرة/كلية العلوم459.0ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيعباس عبد الكريم حسن سلطان35963162051446008

جامعة البصرة/كلية العلوم459.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيحسين مرتضى نجم فزع35964162051043018

جامعة البصرة/كلية العلوم459.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى صالح هاشم زغير35965162051084254

جامعة البصرة/كلية العلوم459.0ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيفاطمه ثائر لعيبي بدن35966282052066016

جامعة البصرة/كلية العلوم458.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينتطبيقياحمد علي محيبس ماهود35967162051369001

جامعة البصرة/كلية العلوم458.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيرحيم حسين علي حسين35968162051356018

جامعة البصرة/كلية العلوم458.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيعباس عمار هاشم طاهر35969162051119018

جامعة البصرة/كلية العلوم458.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيازل محمد قاسم عبد الرضا35970162052260002

جامعة البصرة/كلية العلوم458.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقياسيل عالء عبد الحسن ناصر35971162052184007

جامعة البصرة/كلية العلوم458.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيسيف عباس نعمة حنوش35972162051357205

جامعة البصرة/كلية العلوم458.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيعلي منذر عبود شغيت35973162051364109

جامعة البصرة/كلية العلوم458.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيخلدون طاهر حسن علي35974162051355087

جامعة البصرة/كلية العلوم458.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقياحمد حبيب عبد الرضا ضمد35975162051028003

جامعة البصرة/كلية العلوم458.0الخارجيونتطبيقيحيدر حسن جميل عبد الزهره35976162051400109

جامعة البصرة/كلية العلوم458.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيحسن عقيل عزيز ايوز35977162051108006

جامعة البصرة/كلية العلوم458.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيحسن شوكت عبد الشهيد عبد الرسول35978162051050009

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات526.0مدارس االمام علي (ع) النموذجية في ايران-قماحيائيهدى احمد فاخر جازع35979132042205040

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات522.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء حامد ياسر حاشوش35980162042208023
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جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات517.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيمحمد هاشم محمد عبد هللا35981162041309015

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات515.0اعدادية رفح للبناتاحيائيزينب حيدر ناصر محمود35982162042219026

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات505.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمجتبى ليث سبع جابر35983222041040118

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات501.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيزين العابدين عبد كريم هدهود35984262041209074

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات497.0ثانوية انوار الهدى االهلية للبنيناحيائيجعفر حسن هادي معيوف35985222041368003

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات495.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيام البنين علي عبد الحسين سلطان35986162042257006

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات495.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيتبارك ماجد جعفر صادق35987162042338008

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات495.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائييسرى جعفر صادق علي35988162042202196

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات494.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيوداد هادي كاظم مزهر35989232042211019

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات493.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الحليم خضير عبد35990162042202156

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات493.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيسعاد مطشر فهد كريدي35991162042210055

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات493.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيشهد احمد حسن حميد35992162042202112

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات492.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائينور ياسين سلطان جابر35993282042190222

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات492.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيام البنين فراس حسين حسن35994162042172006

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات490.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعباس وسام رياض حسين35995162041060050

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات490.0اعدادية السيوطي للبنيناحيائيليث شهاب احمد كاظم35996112041054028

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات490.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيبنين هاشم صياح سباهي35997222042158014

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات490.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيآيات جمال جميل عثمان35998162042333001

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات489.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيتمار ميثم عباس عبد علي35999162041084016

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات488.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيمريم حسن طعمة حنتوش36000162042209068

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات488.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيهديل جاسم محمد حسين36001162042247120

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات486.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيتيا علي حسن جاسم36002162042189010

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات485.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيرسول جميل هدهود علكم36003252041001106

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات485.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزينب داود سلمان مكي36004162042381099

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات485.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيسجاد رفعت حسن ريسان36005222041091088

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات485.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء ايهاب جاسم حسن36006222042414099

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات484.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي ستار معيدي عكال36007222041077120

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات484.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيزهراء حيدر جاسم محمد36008162042283020

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات483.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائينور صباح حسن محمد36009162042383239

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات482.0اعدادية غزة للبناتاحيائياحالم عبد الرزاق شايش حسين36010162042208001

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات482.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيحنين كدي كاظم رشيد36011162042467004

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات482.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسن احمد حسين رحيمه36012162041084020

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات482.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيتبارك احسان سالم جبر36013162042260020

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات482.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمنار علي ضيدان كحط36014222042165097

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات482.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيعلي رعد حلو خيون36015162041140037
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جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات481.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيآالء مقداد محمد علي منثر36016162042207002

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات481.0اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء كاظم مجيد حسون36017162042228052

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات481.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب جواد كاظم بادي36018162042226051

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات481.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيرند احمد محمد احمد36019162042234032

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات481.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمة حميد عبود بديوي36020162042212041

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات480.0ثانوية الشام للبناتاحيائيرقية كاظم زغلول ضيدان36021162042254014

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات479.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيدعاء رياض هليل عوده36022162042192023

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات479.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعلي زكي فاضل عباس36023162041013018

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات479.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد كريم داود36024162041085066

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات478.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيتبارك حسين طعمه محمود36025162042161008

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات478.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب ريسان محسن سلوكي36026222042141146

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات477.0اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيحسام رسن منعثر سلطان36027162041069005

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات477.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيغدير عبد الكريم نايف سهيل36028232042108071

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات476.0اعدادية البصرة للبنيناحيائيحسين نمير عبد الصمد جاسم36029162041007015

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات476.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائياالء احمد يعقوب يوسف36030162042283050

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات475.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيأبو الغيث حسن بدر نجم36031162041352001

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات474.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب مضر محمد رضا سعيد36032162042165245

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات474.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيتبارك اسعد عبد الزهرة عبد الحسين36033162042161007

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات474.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيفاطمة اسحاق طعمة فيصل36034162042161028

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات474.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيبراء وليد حمدان قاسم36035162042239008

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات474.0اعدادية العباسية للبناتاحيائيزهراء ثائر عبد هللا درويش36036162042233010

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات473.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهرة خير هللا عبد النبي احمد36037162042226050

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات473.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيحسين طالب مالك علي36038232041185014

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات472.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيكاظم غانم دريدم حسون36039252041208028

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات472.0اعدادية السالم للبنيناحيائيمقتدى صادق نايف شهيب36040222041013143

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات471.0اعدادية البيان للبناتاحيائيسكنه سعد صيهود عبيد36041162042223016

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات471.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيوداد توفيق موسى عيسى36042162042163085

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات471.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمالك فؤاد فالح جاسم مهدي36043162042230062

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات469.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامير علي شياع بدر36044252041044057

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات469.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيبدور اياد دكسن صلبوخ36045162042210020

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات468.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائياسيل عماد شنشل خزعل36046162042332001

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات468.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيفاطمه يوسف جابر مطير36047222042175219

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات467.0ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيفاطمة بنيان شمخي غازي36048162042339019

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات467.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه مضر احمد جبار36049162042192059

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات467.0ثانوية علي الشرقي للبنيناحيائيعلي حليم الزم لفته36050282041010008
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جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات466.0اعدادية المروج للبناتاحيائيزينب عبد الحسن حموده كليش36051222042137036

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات466.0اعدادية رفح للبناتاحيائيزينب عدنان جواد كاظم36052162042219029

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات466.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيساره فتحي حسين غالي36053162042150022

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات465.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيعلي ثائر فندي فنجان36054222041302046

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات465.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيسجا حسين محمد ذجر36055282042190123

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات464.0ثانوية نهر الفرات المختلطةاحيائيزهراء علي صكبان محمد36056222042223005

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات464.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم عطيه عباس36057222041100057

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات463.0ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائييوسف مجيد قاسم سالم36058282041014030

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات463.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيحيدر حسين محمد محيسن36059152041006038

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات463.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزهراء مهدي عبد الخالق ناصح36060162042153044

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات462.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحنين فائق محمد حسين36061142042140030

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات462.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيسجاد عبد الرضا نعمه شنته36062242041063038

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات462.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيزهراء مراد هدي نعومي36063222042102039

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات461.0اعدادية القرنة للبنيناحيائيمحمد غالب نومي جار هللا36064162041027030

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات461.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتاحيائيفرح عالء عبد الحسن عليوي36065162042272023

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات460.0اعدادية النيل للبناتاحيائيازهار ضيدان محسن ثجيل36066222042169003

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات460.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب خير هللا جاسم محمد36067162042383117

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات460.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي رعد شامي حمزه36068162041030041

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات460.0اعدادية االهله للبناتاحيائيزهراء جمعة جابر حسن36069162042473019

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات459.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيرباب عبد صالح حسين36070162042380044

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات459.0اعدادية القدس للبناتاحيائيهدى شهيد غازي راضي36071262042104167

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات458.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزينب نعيم ضمد موسى36072282042073037

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات458.0اعدادية نفر للبنيناحيائيحسين راضي كاظم كنكون36073242041025015

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات458.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيزينب كامل احمد ناصر36074222042311055

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات457.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيتبارك صباح موسى جبر36075162042241003

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات457.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيبركات فالح عرفان محيميد36076282042068014

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات457.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيمالك الزم سمير ياسر36077162042240097

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات456.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائياحمد عبد الجليل داود سلمان36078222041069053

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات456.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيرواء خير هللا عبد الجبار سدخان36079162042247045

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات455.0ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيهنادي قيس عبد الكريم يوسف36080162042266020

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات455.0اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيزهرة شاكر عبد الرضا حبيب36081162042258010

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات455.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينور الهدى سالم نضال سجاد36082292042085168

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات454.0ثانوية المعراج المختلطةاحيائيزينب عدي رحمه هاشم36083162042304010

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات454.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائياحمد دفار حسن فدوع36084222041081005

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات454.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهدى جودي عبد اليمه محمد36085292042051326
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جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات454.0ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيمصطفى صبري زوير حصيري36086282041021030

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات454.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيفاطمه مصطفى محمد حسن36087222042108083

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات454.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيزينة عبد العزيز علي محمد36088162042196024

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات453.0اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيعلي عادل حسين علي36089162041036025

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات453.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعلي عباس معودس لذيذ36090222041018072

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات453.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزينب علي هادي جبر36091262042087080

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات453.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيوفاء عبد هللا جابر حسين36092222042162199

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات453.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيساره بسام عبد الرحمن يوسف36093162042183050

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات452.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيليلى علي ناصر ردام36094222042143301

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات452.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمنتظر فائق شمخي محيي36095162041038053

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات452.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمرتضى احسان بدر كندوح36096242041003256

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات451.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائياسماء أريان جمال حميد36097212042137003

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات450.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور ناجي عجيل مزهر36098222042153429

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات450.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيبتول حسن حاجم راضي36099162042204018

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات450.0ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيزهراء كاطع نخيل ناصر36100222042441014

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات450.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائياحمد ناصر حمود رحيل36101152041005010

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات449.0ثانوية ابن النفيس االهلية للبنيناحيائياحمد حسين علي حسن36102162041345001

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات449.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيحسين ظاهر عيسى حسان36103282041022007

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات449.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمنتظر خليل حسن مطرود36104222041036345

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات448.0اعدادية االريج للبناتاحيائيرباب عدنان كاظم عبود36105162042238012

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات448.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيحسن محمد عباس عبد الرضا36106162041047009

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات448.0اعدادية العباسية للبناتاحيائيعبير ميثم كاظم حسن36107162042233022

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات448.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفاطمة فريد جري ناصر36108162042383193

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات448.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيسجاد شاكر خير هللا زبون36109162041094022

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات448.0اعدادية األمل للبناتاحيائيأنفال سنان جعفر سالم36110112042065005

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات448.0ثانوية الفرات األهلية للبنيناحيائيعادل عبد المطلب عبد الجليل عبد الزهرة36111162041079001

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات448.0ثانوية النبوغ للبناتاحيائيايه علي حنون كاطع36112222042114029

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات448.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيبنين خضير حواس عبد36113162042240023

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات448.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم حيدر عبد االمام خضير36114162042212047

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات448.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين فاخر عبد الرزاق ماجد36115222041036096

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات447.0ثانوية كميت للبناتاحيائيزينب هادي معال كباشي36116282042067019

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات447.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائينور الهدى يوسف سلمان عبد هللا36117142042225278

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات447.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجى علي جبار عبد الواحد36118222042103178

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات447.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيزينب عبد الرحمن ترياك حسين36119162042338024

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات446.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيمريم انور محمود حسين36120162042234066
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جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات446.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيسجى حيدر قيصر محسن36121162042467015

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات446.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيسليمه ناهض مرشد مصيخ36122262042251038

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات446.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمؤمل احمد كاظم حسين36123262041012125

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات446.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيرسل احمد حسن علوان36124292042067022

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات446.0اعدادية البيان للبنيناحيائيمحمد غالب عبيد عبد هللا36125232041014108

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات446.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمقتدى كريم عباس ديوان36126282041151295

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات446.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيحسين سوادي محمد رباط36127242041039018

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات446.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيروان اسعد مكي صادق36128162042165161

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات446.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيعلي كوكيس زاجي محمد36129222041311053

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات445.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيرسول حميد عبد الحسين بدر36130222041098066

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات445.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيشهد موسى طعمة حسن36131162042455033

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات445.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان نعمه جاسم36132162042475021

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات445.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيرقيه شعالن عبد الحسين عبد السيد36133262042087047

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات445.0اعدادية النور للبناتاحيائيدعاء طالب عبد سمير36134222042156082

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات445.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيميامي حيدر عبود حنون36135222042421108

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات445.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيحوراء طالب كاظم نتيش36136222042199023

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات542.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيرحيمة محمد علي محمد36137162052242012

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات526.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيزينب كريم احمد مريهج36138162052308013

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات514.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمرتضى عقيل حسن هاشم36139162051022124

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات507.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيمحمد علي خالد داود36140162051112057

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات496.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيزينب صادق جعفر عباس36141162052308010

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات495.0ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتتطبيقيفاطمه خليل جاسم محمد36142162052188006

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات474.0ثانوية السديد االهليةتطبيقيمحمد حسين عبد اللطيف علي36143162051443043

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات473.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقياسماء جواد غالب اسود36144162052225007

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات472.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي رعد منخي عزيز36145162051060126

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات471.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيخلود وليد جليل عبد36146162052208013

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات468.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيزينب عبد النبي حسن منسي36147162052243023

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات465.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيزينب عبد النبي والي جازع36148162052458036

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات462.0اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقينور مكي موسى نايف36149162052258029

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات458.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعبد هللا محسن عبد علي حميدي36150162051036067

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات458.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيكرار سالم صبيح منصور36151162051096024

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات458.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عبد الحسن عبد الواحد جاسم36152162052207039

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات458.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيحنين طالب عبد الرضا مزبان36153162052164015

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات457.0الخارجيونتطبيقيمحمد احمد عبد الجليل طالب36154162051400269

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات457.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتتطبيقيسارة عبد هللا وطبان عبد الحسين36155162052166005
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جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات457.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيزينب عامر عبد هللا كريم36156162052239018

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات457.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيهبة محمد صالح مهدي36157162052169064

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات457.0الخارجيونتطبيقيحسين وليد جبار وادي36158162051400108

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات456.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيغدير عبد الواحد بالسم مذخور36159162052238026

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات456.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيتبارك محمد طه عبيد36160162052283008

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات456.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيايات احمد مهدي عبد الحسن36161162052239005

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات455.0ثانوية السديد االهليةتطبيقيعلي قصي محمد مهلهل36162162051443035

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات455.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيبنين اياد دريول ماهود36163162052163005

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات455.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيزينب عبدالكريم شلش زامل36164162052145025

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات455.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسن حميد عبد علي غانم36165162051363061

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات455.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيياسر ناجح هاشم حسن36166162051354103

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات455.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعبد هللا جواد كاظم جاسم36167162051022067

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات454.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيفاطمه محمد عبد المحسن عبيد36168162052213028

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات454.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقيعلي حسين جاسم محمد36169162051045031

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات454.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسين امين جاسم عبد النبي36170162051015023

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات454.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيمريم سعيد عبد االمام عبد هللا36171162052228051

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات453.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمرتضى سامي كاطع تمن36172282051011119

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات453.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعلي قاسم خلف عطيه36173162051015068

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات453.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيفاطمه عبد الرسول حاجي عبد الرضا36174162052265036

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات453.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيدعاء نوفل ابراهيم محمد36175162052280018

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات452.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيعباس احمد خلف ثامر36176162051056034

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات452.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقياحمد عبد الكاظم كيطان محمد36177162051030006

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات452.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتتطبيقيشهد جمال كاظم شاهين36178162052333009

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات451.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقياماني ثائر سالم عبد هللا36179162052338008

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات451.0اعدادية االجيال للبنينتطبيقيوسام رعد خلف راشد36180162051014054

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات451.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيميالد وليد عباس سالم36181162052380084

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات450.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيكرار صالح حسين رحيمة36182162051013051

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات450.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيفاطمه زياد طارق ياسين36183162052213026

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات449.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيزينة حسين حسن محمود36184162052242020

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات449.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيعذراء كاظم حاجي محمد36185162052338038

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات448.0ثانوية البروج االهلية للبنينتطبيقيحسن ناهي جواد طاهر36186162051439002

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات448.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيايات عاشور خضر خليف36187162052208005

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات448.0اعدادية البتول للبناتتطبيقينور الهدى ضياء جعفر عبد36188162052242028

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات448.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتتطبيقيفاطمه حازم عائش حسين36189162052272013

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات448.0الخارجيونتطبيقيالحارث معد صادق عبد هللا36190162051400034
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جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات448.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيالحسن حيدر حمدان كاظم36191162051110006

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات447.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيكاظم جواد كامل سعدون36192162051036095

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات447.0ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقيوسن جاسم عودة كرم36193162052462025

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات447.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيحبايب علي يعقوب خلف36194162052208006

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات447.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيمنار موسى بريسم اسماعيل36195162052238039

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات446.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيزهراء مسلم لفتة سعيد36196162052176020

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات446.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيمالك مشتاق فالح حسن36197162052242027

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات446.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيروان عالء حسين عبد الرحيم36198162052171018

جامعة البصرة/كلية العلوم/قسم الرياضيات445.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيسجاد سالم كريم علوان36199162051015041

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات567.0اعدادية البصرة للبناتاحيائينرجس عبد الحليم مهدي عبد علي36200162042234076

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات555.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء ماجد مطشر حميد36201282042059066

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات533.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزينب احمد شاكر ظاهر36202162042247058

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات529.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائينور عبد االمير عادل داود36203162042247110

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات527.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيبنين ياسين سلمان فرحان36204222042134022

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات527.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتاحيائيابتهال فيصل غازي جابر36205162042276001

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات523.7ثانوية المتميزين للبنيناحيائيجعفر احمد عبد الدائم احمد36206162041003008

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات519.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيحيدر جاسم جبر يعقوب36207162041354022

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات518.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمة معن احمد جاسم36208162042151008

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات515.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيروسم عدي جبار شناوه36209222042203019

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات513.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائياديان طارق خالد علي36210162042163001

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات512.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيسجى عبد الرضا كريم محمد36211162042235011

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات511.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائيام البنين عباس احمد حسن36212162042197002

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات510.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيامنة عادل فاضل سلمان36213162042162006

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات509.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيدانيه حيدر علي حسين36214162042165134

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات507.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم حميد شرهان بالسم36215162042165404

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات504.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيسيف الدين حازم الياس خضر36216172041059044

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات503.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهبه خالد جميل اسماعيل36217162042165489

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات500.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم مشرق كاظم عبد36218162042184246

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات497.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائياطياف فراس توفيق عبد الرحمن36219162042163005

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات496.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيسجاد عادل عبد احمد36220162041105031

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات496.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيفاطمه عدنان سلمان مرزوق36221162042475035

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات496.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيمريم ميثم حسين علي36222162042176051

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات495.0ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيكرار فرات خريبط عبود36223162041119020

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات495.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمنار علي زكي محمد36224162042165441

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات494.0اعدادية العباسية للبناتاحيائينبأ مؤيد عبد الواحد حمود36225162042233036

صفحة ١٠٣٥ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات494.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيزينب صادق ماهود داود36226162042173020

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات494.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد مناتي مزبان36227162042184053

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات494.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيسكينة ميثم جواد ابراهيم36228162042226072

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات494.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيمصطفى علي زكي محمد36229162041034059

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات494.0ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيزهراء صالح حنون صيهود36230162042148010

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات493.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيشمس خالد عبد القادر محمد صالح36231162042184169

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات493.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيبنين زهير يعقوب يوسف36232162042380026

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات493.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيبتول حسين جميل جريح36233162042207022

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات493.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيمشاعل سالم عاشور خلف36234162042209071

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات493.0ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائياسيل علي جبار مكطوف36235162042148001

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات492.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيحوراء جبار أرزوقي دخيل36236162042226028

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات492.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائيعلي جاسم محمد حسون36237162041357054

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات492.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيمنار امجد عبد العزيز عبد هللا36238142042193081

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات492.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيحنين خضر عباس يعقوب36239162042283012

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات492.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزهراء صالح حسين محمد36240162042234036

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات492.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيأالء مازن عبد االمير حسين36241162042210009

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات492.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنيناحيائياحمد ياسين خضير راضي36242162041340002

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات492.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد يوسف36243162042247085

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات492.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائينبأ عبد العزيز عبد الرزاق طه36244162042209075

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات492.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيحوراء عالء داخل ابراهيم36245162042174020

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات491.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيهدى حيدر فاضل صيهود36246162042176060

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات491.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيعلي الكرار حميد عبد الكريم كريم36247162041355081

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات491.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيام البنين صفاء جعفر جواد36248162042231001

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات491.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد مسلم عبد هللا36249162042475032

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات491.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيتبارك محمد غني غالي36250162042455011

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات490.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيمريم عبدهللا حسين كاظم36251162042145075

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات490.0ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيبنين شاكر محمود علوان36252162042339004

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات490.0اعدادية االريج للبناتاحيائيهدى مصطفى ياسين عبد الرحمن36253162042238048

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات490.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيجنان سعد شامل أهبيش36254162042294007

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات490.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيمريم طالل عبد هللا فرج36255162042222022

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات490.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيايات امين داود سالم36256162042216002

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات490.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي الهادي ياسر عامر عبد الجبار36257162041075109

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات490.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيمسرة حليم سلمان غريب36258162042176054

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات490.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن مهدي غازي هادي36259162041001029

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات489.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيطيف احمد جاسم احمد36260162042455035

صفحة ١٠٣٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات489.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيسليمه ثائر زبون محمد36261162042234054

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات489.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيبنين مهدي محمد كاظم36262162042244009

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات489.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيحوراء عدنان مردان جازع36263162042176019

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات489.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزهراء صادق محمد ثاجب36264162042467009

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات489.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيبتول مرتضى جواد كاظم36265162042381039

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات489.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائينور وليد معتوق حنون36266162042247112

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات488.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيبراء وليد عبد الجبار عبد الحسن36267162042184044

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات488.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيقطر الندى علي جواد خلف36268162042265048

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات488.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيهاجر مهدي نبات مصبح36269162042168053

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات488.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيبنين كريم شنين صوالغ36270162042162015

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات488.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيحنين عباس محمد منصور36271162042458021

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات487.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيياسين رضا إبراهيم كحيط36272162041020033

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات487.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد بستان عبود36273162042274026

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات487.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب ضياء كاظم علي36274162042152099

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات487.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيابرار محسن ماجد موسى36275162042251001

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات486.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمة جواد كاظم عبد الحسين36276162042184206

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات486.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائينور الهدى باسم محمد خميس36277162042164031

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات486.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيزينب عزيز هاشم غياض36278162042268016

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات486.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينرجس نوفل محمد مجيد36279162042184267

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات486.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيسجاد رياض ظاهر فاخر36280162041085025

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات486.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب حازم علي خليل36281162042226052

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات486.0اعدادية البصرة للبنيناحيائيمنتظر ليث مسير فزع36282162041007059

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات485.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيحوراء نعيم مزعل مطلك36283162042294008

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات485.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعباس علي موسى بدر36284162041013015

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات485.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائينورا صبيح جواد درباش36285162042290099

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات485.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيابو الحسن سليم شريف صالح36286162041139002

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات485.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء سفاح حنيف حسن36287162042184104

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات485.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينورالهدى محمد جاسم حمادي36288162042150038

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات484.2ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيزهراء بسام عبد الوهاب علي36289162042156021

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات484.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائينور عادل طعمه عباس36290162042383240

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات484.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزينب امجد محمد عبد هللا36291162042218049

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات484.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا عاشور فرج36292162042458073

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات484.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيخديجة اركان عدنان حسن36293162042227011

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات484.0ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيدانية عالء جاسب غالب36294162042282001

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0ثانوية منابع العلم االهلية للبناتاحيائيشهد تيسير عبد الجبار عبد عون36295162042285005
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جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيحسين فالح نافل جدوع36296162041047017

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيصفاء فرحان خضر صواف36297162042210058

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائينور الدين ناهي سباهي علي36298162041085069

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0اعدادية االعالم للبنيناحيائيعماد مشتاق طالب حاتم36299162041045023

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيبنين عادل نجم عبود36300162042227005

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيمروه عدنان عبد الحسين عبد الرضا36301162042176050

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيزهراء علي عبد الجليل حسين36302162042174027

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الصمد صكر محمد36303162041139022

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيمصطفى عماد صبري علي36304162041034060

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات482.0اعدادية االعالم للبنيناحيائيعلي صدام محمد راضي36305162041045020

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات482.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيامنه عبد الحسن كريم محسن36306162042176008

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات482.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيبنين رفعت محمد رضا36307162042163018

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات482.0ثانوية النبأ للبناتاحيائينعمت عبد الرحيم قاسم عكاش36308162042215022

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات482.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيدعاء علي مناحي معتوق36309162042207049

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات481.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغادة غانم عبد الكريم عبد الحسين36310162042230047

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات481.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيمرتضى رحيم راضي ياسين36311162041019049

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات481.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيغدير رعد حسن سلمان36312162042187024

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات481.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيعال حسين هود عجيل36313162042380079

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات481.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيطه عبد الكريم خلف عناد36314162041019026

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات481.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب اسعد حيدر خلف36315162042184124

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات481.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب تقي فاضل حسن36316162042265029

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات480.0اعدادية غزة للبناتاحيائيتهاني كريم عوده عبيد36317162042208014

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات480.0ثانوية العلياء للبناتاحيائينغم نصير جابر عيسى36318162042227060

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات480.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيابرار خالد باقر عبد السيد36319162042333003

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات480.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمة حسن علي حسين36320162042170058

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات480.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيعال شكري محمود جاسم36321162042196034

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات480.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيريم عادل شهاب احمد36322162042145028

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات480.0ثانوية االلباب االهلية للبناتاحيائيعذراء دريد أحمد عبد36323162042281001

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات479.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيعقيل عبد الهادي حنظل شبير36324162041353027

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات479.0اعدادية االطهار للبنيناحيائيكرار كاظم حسن جبر36325222041034035

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات479.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيفاطمه ناظم فهد جاسم36326162042247091

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات479.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيدانيه خالد ناصر صباح36327162042165135

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات479.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائياحمد صالح لفته مطرود36328162041060005

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات479.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزينب رجوان عبد االمير علوان36329162042218051

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات479.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيبنين محمد عبودي صالح36330162042184052
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جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات479.0ثانوية الخيام للبناتاحيائيمريم زهير حيدر احمد36331322042023022

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات479.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتاحيائينبأ مسلم مهدي كريم36332162042166020

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيمجتبى ماجد جاسم بدر36333162041497054

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعبدالسالم سلمان داود صالح36334162041126009

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيحسن شاكر محمود حمود36335162041497009

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيغفران علي حسين دنان36336162042187025

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء غسان هاني حسين36337162042184116

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيانيسه ستار جبار شنيشل36338162042150004

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب اسعد جابر عبد الواحد36339162042265028

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيام البنين عباس علي محمد36340162042230007

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيزينب حيدر زياره ناصر36341162042458044

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيفاطمه شاكر غازي فيصل36342162042173028

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيسجى هيثم شاكر عبد الرزاق36343162042213023

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيبتول ابراهيم فيصل جبارة36344162042257007

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيبنين وارد حنون ابو الهيل36345162042187006

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرزق ناجح يعقوب معتوق36346162042280029

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات477.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيبنين سامي سمير جري36347162042146014

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات477.0ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيحسن صالح مهدي جاسم36348162041119006

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات477.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيزهراء علي احمد عطوان36349162042169030

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات477.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيدرة نمير محمد وداد36350162042184079

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات477.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائياسراء زكي عبد الجبار مرزوق36351162042381008

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات476.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيكوثر صبار حمود سنام36352162042152154

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات476.0اعدادية االصمعي للبنيناحيائيمصطفى فضل داخل نعمه36353162041010028

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات476.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيأساور قاسم محمد مكطوف36354162042152001

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات476.0ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمة عدي احمد خضير36355162042282004

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات475.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيايه محمد حسن مجيد36356162042184034

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات475.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتاحيائينرجس نوري عباس معتوق36357162042293016

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات475.0اعدادية االهله للبناتاحيائيهدى فرحان ثجيل منشد36358162042473032

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات475.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيليلى لؤي عبد االمير عيسى36359162042381177

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات475.0ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيا-سامسوناحيائيعماد حيدر عبد القادر هاشم36360132041350004

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات475.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيشهد عيسى جاسم محمد36361162042183057

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات475.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيفاطمة عالء عبد الحسن عبد الكريم36362162042467020

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات474.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيايه عبد الرحمن عبد الجبار صالح36363162042218016

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات474.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيام البنين احمد حمزة عباس36364162042218006

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات474.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيغدير محسن عبد الحسن عبد العالي36365162042209053
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جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات474.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيعلياء تقي كاظم تقي36366162042467018

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات474.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيفاطمه عبد الواحد عبد الحسين نواص36367162042380092

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات474.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمحمد الحسن فالح حسن عبد الرضا36368162041105048

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات474.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيميسم فهمي ناجي مبارك36369162042171037

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات474.0اعدادية غزة للبناتاحيائيمنار جواد كاظم مطر36370162042208048

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات474.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزينب فالح حسن فرج36371162042240063

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيتبارك رعد خريبط محمد36372162042163021

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيسوسن جبار خلف ناطور36373162042207107

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيياسين محمد سعيد جاسب36374162041083048

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتاحيائيايمان خليل ابراهيم سلطان36375162042276003

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيزينب دارم عبد النبي فهد36376162042455057

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0اعدادية االكرمين للبنيناحيائيحسين محمد كاظم حمادي36377162041017008

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيدعاء يعقوب حسين يعقوب36378162042380039

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيايات حسن فالح لعيبي36379162042383020

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0اعدادية غزة للبناتاحيائيشمس فؤاد عاجل نايف36380162042208036

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيأبرار فاضل عبد الوهاب جاسم36381162042210002

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0اعدادية غزة للبناتاحيائيخديجه جميل عوض كاظم36382162042208016

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيمريم حيدر عبد علي عبد الهادي36383162042257048

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية البتول للبناتاحيائيرحاب طالب عبد النبي حنون36384162042242009

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيكريمه رياض قاسم مهدي36385162042458081

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيمؤمل علي عباس جودة36386162041108024

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب راضي علي حسن36387162042383119

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0ثانوية الثريا للبناتاحيائينور الهدى عبد الخالق حسن معيوف36388162042338047

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيام البنين عالء مهدي عبود36389162042184020

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيمنتظر هاني عبد الجليل عاشور36390162041352119

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيحوراء احمد خلف عطيه36391162042333011

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي مهدي صاحب لعيبي36392162041075139

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيمحمد زكي عبد الشهيد عبد العزيز36393162041063012

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيزينب علي ابراهيم جاسب36394162042227030

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيغفران ناجح عبادي عبد الصاحب36395162042268024

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0اعدادية الكفاح للبنيناحيائيعبد الكريم ماجد محمد رمضان36396162041002028

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيالهام سعيد حمزه مجيد36397162042381017

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيهدى باسم ناظم كاطع36398162042202185

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيانوار صباح جواد حمود36399162042381022

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمنار عامر سامي هاشم36400162042184251
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جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيسبأ عبد الزهره سعود ظاهر36401162042207093

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيمالك باسم ناذر حسون36402162042222023

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيعمار ياسر دخيل كريمش36403292041031025

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0اعدادية جيكور للبنيناحيائيسجاد صباح عزيز شبوط36404162041061011

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيهاشم عمر هاشم عبدالغني36405162041140063

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمة صباح علي مظلوم36406162042237012

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائييقين كاظم الزم صالح36407162042247122

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد ظاهر36408162042213011

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزينب عزيز هادي حمادي36409162042145044

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيهاله عبود عبد هللا عبود36410162042174045

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيهديل حسن بشاره فياض36411162042383254

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيهبه ابراهيم كشيش ثجيل36412162042152210

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيرسل ظافر شريف صالح36413162042146021

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم حاتم كاظم مالح36414162042165398

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفاطمه مسلم اسمير مرزوك36415162042218092

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية العباسية للبناتاحيائيسجى ضياء سلمان داود36416162042233019

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيبتول عبد العزيز عبد الكريم مشتت36417162042260013

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيتبارك نعمه محمد طوفان36418162042332016

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.5ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيعبد هللا عصام عادل انور36419102041028094

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيآيات محمد صالح غلوم36420162042380003

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائينجالء جمال فضيل مهدي36421162042194047

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائينسرين جابر كاظم نصر36422162042245038

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيسجاد ريسان مردان كاظم36423162041083019

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيعباس ماجد خلف محمد36424162041019029

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيسحر شكري محمود حمدي36425162042280057

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0اعدادية رفح للبناتاحيائيفاطمه ضياء عبد الزهره عبد هللا36426162042219050

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينورهان صباح محمد عوده36427162042184286

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيبنين ظافر ناصر عبود36428162042163020

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيوسن محمود عبد الهادي عبود36429162042192072

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه اسعد كامل مطرود36430162042230019

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسن رعد عبدالرضا احزيم36431162041039007

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائينبأ علي عبد هللا غدنان36432162042383227

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيتبارك عباس طه منصور36433162042145019

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائينبأ وفي هاشم علي36434162042163075

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية غزة للبناتاحيائيايفان منير فوزي ابو الهيل36435162042208006
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جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزهراء علي نعمه رمضان36436162042146034

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيتبارك ستار عبد الجبار عبد36437162042332014

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية القاسم للبنيناحيائياحمد محمد عبد الزهرة عيدان36438232041006006

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء مهند صدام خلف36439162042150020

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائياساور علي حسين عويد36440162042207004

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيجمال احمد عبد الصمد عبد الواحد36441162041049008

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيزينب مفيد عبد العظيم قاسم36442162042171025

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيزينب مؤيد محمد عوفي36443162042174032

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيابرار عبد القادر حسين مهدي36444162042187001

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية االهله للبناتاحيائيبراء علي عبد هللا علي36445162042473011

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمة صباح كاظم عبيد36446162042237013

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيمهدي عقيل سالم حميد36447162041365053

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيكرار حيدر عدنان هاشم36448162041081007

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائياياد لفته ناصر اسكندر36449162041139007

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمحمد صادق احمد عبد الحسين لعيبي36450132041008080

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء احمد عبدالقادر عبدهللا36451162042152071

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية القرنة للبنيناحيائيمحمد علي باسل عبد الجليل عباس36452162041027028

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزينب شاكر عبد الحسين فندي36453162042381101

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيشهد حيدر عبد الخالق عويد36454162042237010

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0ثانوية الثريا للبناتاحيائينادية عدنان حسين ناصر36455162042338046

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنيناحيائيكرار ناطق عبد الحميد مردان36456162041394012

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمصطفى محمد جاسم عبادي36457232041042186

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد علي عادل خلف سلمان36458162041060090

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيحنين محمد جاسم عودة36459162042222005

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبنين لطفي عبد الكريم حنوش36460162042165085

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيرباب حيدر حنون سعيد36461162042164013

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائينوال سمير مهدي هادي36462162042383231

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيرملة حسن خضير بديوي36463222042183040

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيسجاد فرحان جواد كاظم36464162041108009

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيعلياء عبد االله ياسين احمد36465162042251017

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيساره مازن واثق طالب36466162042260037

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحنين عبد الزهره حمود ناصر36467162042165111

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيسجى احمد عبد اللطيف اسحاق36468162042183051

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيبنين سمير عبد هللا خنجر36469162042380027

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيحسن جهاد مكي مجيد36470162041043002
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جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيمريم حيدر عباس صالح36471162042247100

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيرضا عادل عبد الرزاق عباس36472162041090024

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيحسين محمود شاكر حسين36473162041497015

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيهديل محسن شميل عواد36474162042150044

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0اعدادية البسمة للبناتاحيائينور عبد الكريم عبد الصاحب حسين36475162042257054

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيقحطان عدنان نصر مرزوك36476162041363042

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم مهجر طعمة36477162042151006

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب ماجد حسن علي36478162042204057

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات457.0اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء امجد ريسان عبد36479162042228044

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات457.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيغصون حافظ جاسم راضي36480162042213028

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات457.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائينوره حيدر أحمد عبيد36481252042089129

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات456.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائيبان ابراهيم مزعل مناتي36482162042194006

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات456.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا قيس عبد هللا نجم36483312041024089

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات456.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيامنة عبد الزهرة محمد حسون36484162042218009

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات456.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيرسل حامد احمد شهاب36485162042234029

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات456.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب عبد الرسول جواد خليل36486162042383128

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات455.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيعادل سعد مطير عيسى36487162041355057

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات455.0ثانوية النرجس اللبناتاحيائيرباب ناجي مايع حسين36488222042182014

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات455.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيسجاد ناصر منعثر شياع36489222041093038

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات455.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم جميل حنتوش سلمان36490162042165397

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات454.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيشاهزنان ناصر محسن عذافة36491162042381129

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات454.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد ايهاب اسعد عبد الحسين36492162041001121

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات454.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيزهراء كريم اسماعيل الزم36493162042168019

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات454.0اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيعلي سعد نعمة جابر36494162041069023

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن فاضل عبد االمير عبد الواحد36495162041001027

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيطفوف كريم عادل عيسى36496162042167025

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيبراء جعفر حرجان صالل36497132042242005

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0ثانوية ابن الهيثم األهلية للبناتاحيائيجنات رائد كاظم جبار36498162042185001

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0ثانوية انوار الحجة للبنيناحيائيحسين نوري حبيب رحمه36499162041026003

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيمريم احمد عجيل عبدالقادر36500162042145069

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية االعالم للبنيناحيائيإيهاب أياد فهد عبد الكريم36501162041045003

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزينب عقيل يوسف حسين36502162042234044

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية البصرة للبنيناحيائيعلي حيدر عبد الزهرة عبد الرضا36503162041007031

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيمنار كامل نصيف عاصي36504162042297040

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيعلي خيون وهيب عجر36505162041069022
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جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنيناحيائيعلي عبد الصمد سويدان عباس36506162041366004

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية حمدان للبنيناحيائيمحمود عامر عبد الواحد عبد المجيد36507162041046011

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمصطفى فرحان حسن ذجر36508162041060102

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمحمد حسين جبار عبود36509162041049045

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات452.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيبتول شاكر عبد السادة شايع36510162042251006

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات452.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيغسق قاسم جاسم محمد36511162042332072

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات452.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزهراء عزيز خليفة راضي36512162042240053

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات452.0اعدادية االكرمين للبنيناحيائيعبد الدايم ثامر عبد الدايم سلمان36513162041017014

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات452.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيكرار حازم عبد قاسم36514162041019041

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات452.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائينور عبد الهادي عويد عبد علي36515162042218116

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات452.0اعدادية جيكور للبنيناحيائييعقوب مازن صالح عبادي36516162041061037

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات452.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزينب عبد الناصر عبد الستار عبد القادر36517162042234043

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات452.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيشروق عبد االمير كاظم اسماعيل36518282042190129

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات451.6ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيبنين اباذر عباس غضبان36519162042156010

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات451.0اعدادية البيان للبناتاحيائيبنين محمد محسن مهدي36520162042223007

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات451.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيايات محسن لفتة عبيد36521162042381030

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات451.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيزينب فالح فرهود عبد الحسن36522282042051054

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات451.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيتبارك مرتضى عبد العباس اسماعيل36523162042167013

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات451.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيرفيف رمضان مهلهل سدخان36524162042220011

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات451.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحيدر نعيم شنشول فرحان36525282041151109

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات451.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتاحيائيمريم احمد محمد حسن36526162042293014

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات450.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيايات فاخر صبري سلمان36527162042458010

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات450.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيزينب حسني عبد الحسن مطر36528162042294033

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات529.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيفاطمة جبار حسين علي36529162052243035

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات526.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيشيخه عامر عبد الصمد شاكر36530162052219025

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات523.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيتهاني عذبي موسى خواف36531162052209011

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات517.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيبنين فاضل اسماعيل شمندل36532162052213009

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات515.0ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيافنان احمد سوادي جعفر36533162052244003

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات515.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين ناجي عبد الحسن36534162051031027

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات514.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيزهراء حازم ستار عاكول36535162052459011

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات514.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيفاطمة نصير خزعل زناد36536162052210037

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات509.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيدانه عبد الواحد طارق عبد الواحد36537162052163008

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات509.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيصفا قاسم سعود سلوم36538162052230039

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات509.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيسندس اسعد عبد الكريم عصفور36539162052280032

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات507.0اعدادية العشار للبناتتطبيقينرجس عالء صبيح عريبي36540162052228058
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جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات504.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيمنار باسم عناد زايد36541162052209042

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات503.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقياسراء يوسف عبود يوسف36542162052152009

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات503.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتتطبيقيزينب حازم عباس شبيب36543232052141007

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات502.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيمحمد جابر هاشم جاسم36544162051300065

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات501.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيمؤمل ثائر عبد الرزاق شكاصي36545162051121031

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات500.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيفاطمة مرتضى عبد الحسين جاسم36546162052171037

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات499.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيزين العابدين عذب كنش عبدالسادة36547162051052020

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات495.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيحوراء نجم عبدالزهرة محمد36548162052152021

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات493.0اعدادية الروان للبنينتطبيقيابراهيم بدر ناصر حسين36549162051023001

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات493.0ثانوية السيبة للبناتتطبيقيمريم منعم احمد عبدالؤاحد36550162052250011

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات491.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيياسمين عبد الكريم حسين محمد36551162052230060

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات490.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقيسلمى احمد عبود ابراهيم36552162052227025

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات490.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيديار هيثم غاوي شريجي36553162052240012

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات489.0ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقياحمد عدي احمد شهاب36554162051073001

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات489.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن معن جاسم محمد36555162051085032

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات488.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيمحمد عودة ياسين عبدالخضر36556162051112058

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات488.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيتبارك عالء خشان سلطان36557162052210009

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات487.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيعباس عقيل يوسف عوض36558162051134023

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات486.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيبنين عباس عبد االمام عباس36559162052236004

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات486.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيرقيه عبد الرحمن محمود عبد الكريم36560162052218027

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات486.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقي محمد باقر امجد محمد نعمه                                           36561162051060164

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات486.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيانصاف احمد محمد عبد الرحمن36562162052226007

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات485.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا مشتاق ناصر محمد36563162051355159

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات484.0ثانوية الرسول للبنينتطبيقيعمار قاسم سعود سلوم36564162051058053

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيالحسين وعد محمد هاشم36565162051056008

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيابو الحسن عودة عقرب صنكور36566162051043001

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات482.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمصطفى علي حسن محمد36567162051140074

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات482.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقيفاطمة محمد سعيد مطر36568162052227034

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات482.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتتطبيقيفاطمة محي رضيو غيالن36569162052290018

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات482.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيحيدر أسامة كاظم محمد36570162051112025

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات482.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيهادي عبد الصاحب عبد العباس محمد36571162051053133

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات481.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتتطبيقينور الهدى جمعه عمار اكريدي36572162052272019

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات481.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيزهراء قاسم احمد عبد الرضا36573162052216019

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات479.0اعدادية االهله للبناتتطبيقيحياة فالح حسن مشاري36574162052473013

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات479.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيفاطمه سالم جميل رجب36575162052164033
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جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات479.0ثانوية البناء االهلية للبناتتطبيقيزينب زهير عبد الصاحب عبد المهدي36576162052471004

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات479.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقيايات عالء عبدالحسين علي36577162052227004

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات477.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقياحمد عبد الرحمن غالم محمد36578162051075005

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات477.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتتطبيقيزينب رعد جاسم محمد36579162052272010

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات476.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيحوراء كريم حمود كاظم36580162052381040

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات476.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيزينب عبد الرضا لغيوي صباح36581162052207027

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات476.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيلينة وسام صالح جبار36582162052234067

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات475.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعلي خالد خوام شاهين36583162051010062

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات475.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيبنين جواد كاظم والي36584162052210007

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات475.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعباس عبد هللا مهدي صالح36585162051022066

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات474.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيفاطمة ساري داود ناصر36586162052224023

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات474.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيفنار رافد حميد احجيرش36587162052171039

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنينتطبيقيناجي جاسب حسين عبد هللا36588162051375024

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيزهراء صالح مهدي محسر36589162052145019

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيرسل هاشم حسين عبيد36590162052181010

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء عبد الصادق جاسم صبيح36591162052230020

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيسبأ فياض حنون عالو36592162052207030

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيعلي حسين كاظم لفته36593162051056042

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0ثانوية حمورابي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حسن زاكي فايز36594162051071009

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيقطر الندى ناظم زوير غانم36595162052146046

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيحوراء حسن جاسم شريف36596162052241005

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيبنين حسن توفيق كريم36597162052226015

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيانتظار عبد العالي منشد مشمور36598162052176005

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد حبيب36599162051006081

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقيعادل حسين عباس عبد الكريم36600162051359029

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيهادي عماد عبد الحسين عباس36601162051015106

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيايات رشيد مجيد عبدالنبي36602162052234005

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0ثانوية الوركاء للبناتتطبيقياستبرق طه شرهان راضي36603162052244001

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيزهراء عادل عبد االمير راضي36604162052168015

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيحسين عبد الساده شهاب صيهود36605162051061021

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعلي حامد احمد خضير36606162051352164

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيمريم اسامه مهدي كاظم36607162052165033

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعلي محسن عبد حسين36608162051052042

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقياسر محمد حسين محمد36609162052338004

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقيعباس سبع نعيم فارس36610162051045026
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جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقييوسف علي عثمان محمد36611162051352296

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيزينب هادي صالح خلف36612162052244017

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي سعد عوني شنيور36613162051060127

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.1اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيحسن فؤاد عبد الحسن عباس36614162051105009

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيمريم عمران حميد محمود36615162052210045

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحسين محمود ناصر محمود36616162051076030

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيزهراء عباس محمد علي عبد الرزاق36617162052251015

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيضحى علي محمد عباس36618162052145037

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيبتول باسم جواد كاظم36619162052167007

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتتطبيقيزينب قاسم عبد هللا عبد الرضا36620162052466005

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيحسين عباس قاطع دخان36621162051034038

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيكرار نزار سلمان يوسف36622162051497081

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيحسين عباس جواد فلحي36623162051020032

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيهبه جعفر عبد الكريم عبد هللا36624162052165045

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0ثانوية الوركاء للبناتتطبيقينبأ قاسم خماس بداي36625162052244024

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيسجاد عقيل يعقوب مذخور36626162051134022

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيمحمد عالء حسن مرود36627162051017090

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيامنة علي حسين هويدي36628162052170007

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيرواء عبد العزيز عبد الوهاب عبد العزيز36629162052251012

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقيحسين عبد هللا عيسى محمود36630162051046015

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0ثانوية البتول االهلية للبناتتطبيقيايه محمد حاجي محمد36631162052468003

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمحمد رائد محي نور36632162051061082

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيرباب عبد الحسين فهد عبد هللا36633162052170020

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيعلي هيثم هاشم عبد الصمد36634162051062064

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيشاهين وارتان موسيس الكسان36635162051084108

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0ثانوية فيض الرحمن للبناتتطبيقيشهد رزاق هاشم بكر36636162052249007

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعلي شكري محمود جبار36637162051140041

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيخديجة مهدي ضيدان أعبيد36638162052150014

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيحوراء عباس محمد عبد الزهره36639162052176012

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0اعدادية العباسية للبناتتطبيقيهدى نوري عبد القادر حسين36640162052233028

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيصفا عالء راضي لعيبي36641162052232008

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيفاطمه مصطفى عبد الشهيد عبد هللا36642162052165029

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي حسن عبد الرسول كاطع36643162051019055

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيتبارك كاظم جواد طاهر36644162052207016

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيزينب حيدر عبد الكريم جاسم36645162052237019
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جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيحسين احمد صابر محسن36646162051075012

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيسجاد ليث محمد كريدي36647162051358082

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسين حبيب عبد السيد محسن36648162051049035

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزينب محمد حسين محسن36649162052170037

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيالحسن مازن عبد الحميد عبد المعبود36650162051001029

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0ثانوية ماريا القبطية للبناتتطبيقيدالل كاتب محبس مجلي36651162052266003

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيسيف الدين باسم عبد الرزاق عبد الجبار36652162051040006

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0اعدادية البسمة للبناتتطبيقيانفال عبد الرحيم حمود محسن36653162052257002

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيانعام أحمد محمد عبد الرحمن36654162052226008

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيمسك مزاحم يوسف منصور36655162052459023

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيشمس حسين علي حسون36656162052165020

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات457.0اعدادية  الميقات للبناتتطبيقينهال رياض كاظم فياض36657162052194031

جامعة البصرة/كلية القانون593.0ثانوية الوركاء للبناتادبيهبة موح عزال يازع36658162022244039

جامعة البصرة/كلية القانون590.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيتبارك حبيب غالب الزم36659162022222003

جامعة البصرة/كلية القانون589.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيرقية عبد الحسين سوادي عاصي36660162022163006

جامعة البصرة/كلية القانون588.0اعدادية القرنة للبناتادبيام البنين منذر هاني عبيد36661162022154007

جامعة البصرة/كلية القانون588.0اعدادية القرنة للبناتادبيسرى فالح مهدي هادي36662162022154027

جامعة البصرة/كلية القانون582.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزهراء هاشم حميد هوصان36663162022217047

جامعة البصرة/كلية القانون582.0اعدادية الخنساء للبناتادبيياسمين منتظر خلف محسن36664162022230049

جامعة البصرة/كلية القانون578.0اعدادية البسمة للبناتادبيحوراء هشام رزاق ناهض36665162022257021

جامعة البصرة/كلية القانون575.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيزينب نجم مهدي رشك36666162022239026

جامعة البصرة/كلية القانون574.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيبنين قاسم خضير ضايف36667162022266011

جامعة البصرة/كلية القانون572.0اعدادية البيان للبناتادبيعذراء عبد هللا سالم محمد36668162022223039

جامعة البصرة/كلية القانون571.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيفاطمه فريد عيسى يحيى36669162022235039

جامعة البصرة/كلية القانون571.0اعدادية البيان للبناتادبيسجى حيدر هاشم حسين36670162022223035

جامعة البصرة/كلية القانون570.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيفاطمة لطيف جابر محمد36671162022209059

جامعة البصرة/كلية القانون569.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيبنين رشيد عبد الحميد عبد المجيد36672162022168011

جامعة البصرة/كلية القانون568.0اعدادية العباسية للبناتادبيبتول علي عبد الحسين عبود36673162022233004

جامعة البصرة/كلية القانون567.0اعدادية العباسية للبناتادبيزهراء طه عبد العزيز سلمان36674162022233015

جامعة البصرة/كلية القانون566.0ثانوية القنوت للبناتادبيبنين جاسم خلف خير هللا36675162022206004

جامعة البصرة/كلية القانون566.0اعدادية اليمامة للبناتادبيدنيا فريد احمد فريدون36676162022167022

جامعة البصرة/كلية القانون565.0ثانوية الجامعة للبناتادبيايه انور جاسب شنته36677162022155007

جامعة البصرة/كلية القانون562.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزهراء فالح حسن خميس36678162022245025

جامعة البصرة/كلية القانون561.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيكرار حكيم صكر حسين36679162021340057

جامعة البصرة/كلية القانون561.0الخارجياتادبيهدى عبد الكريم حامد صالح36680162022401328
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جامعة البصرة/كلية القانون560.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيثمر هاشم محمد اسماعيل36681162022224018

جامعة البصرة/كلية القانون560.0ثانوية االقتدار للبناتادبيمعصومة ماجد ناصر مناتي36682162022289028

جامعة البصرة/كلية القانون558.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعلي عبد الحميد خضير حسين36683162021139034

جامعة البصرة/كلية القانون555.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبينبأ صالح مهدي دخيل36684162022162021

جامعة البصرة/كلية القانون553.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيفاطمة عبد الحليم عبد علي عبيد36685162022239034

جامعة البصرة/كلية القانون553.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعبد هللا رزاق وحيد منسي36686162021030046

جامعة البصرة/كلية القانون552.0اعدادية العروبة للبناتادبينرجس وليد بدر عبد الرضا36687162022237051

جامعة البصرة/كلية القانون552.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيزينب احمد كاظم حسين36688162022239021

جامعة البصرة/كلية القانون551.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيوفاء خالد جمعة ابراهيم36689162022288048

جامعة البصرة/كلية القانون550.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيشهالء وارد صبيح طعيمه36690162022265048

جامعة البصرة/كلية القانون550.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغدير علي عبد الحسين عودة36691162022265054

جامعة البصرة/كلية القانون550.0ثانوية النبأ للبناتادبيفاطمة طه ياسين فارس36692162022215054

جامعة البصرة/كلية القانون549.0اعدادية الخنساء للبناتادبيتبارك حيدر عباس جمعه36693162022230008

جامعة البصرة/كلية القانون549.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبياسراء حامد عبد الستار خلف36694162022235004

جامعة البصرة/كلية القانون548.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيفاطمة حسن عويد جريح36695162022288035

جامعة البصرة/كلية القانون548.0ثانوية العلياء للبناتادبيزينب حيدر عبد الرزاق ياقوت36696162022227041

جامعة البصرة/كلية القانون548.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيشهد نبيل نصر قاسم36697162022461007

جامعة البصرة/كلية القانون548.0ثانوية الهدف التربوي االهلية للبناتادبيمروه صالح حسن حمزه36698162022263003

جامعة البصرة/كلية القانون545.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيتماضر فارس لفته سالم36699162022453007

جامعة البصرة/كلية القانون545.0الخارجياتادبيحنين حسن عبد جابر عبيد36700162022401075

جامعة البصرة/كلية القانون544.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنينادبيعلي رعد فهد روضان36701162021424003

جامعة البصرة/كلية القانون544.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيعائشه عاطف يونس خلف36702162022209051

جامعة البصرة/كلية القانون543.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحسن داخل حسن جعفر36703162021033008

جامعة البصرة/كلية القانون543.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيزينب جعفر حسن عبد الصاحب36704162022235026

جامعة البصرة/كلية القانون543.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينادبيحسين مالك محسن مفتن36705162021131001

جامعة البصرة/كلية القانون542.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء عبد البصير مهدي جمعة36706162022287063

جامعة البصرة/كلية القانون541.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيسكينه طالب عكاب مسهر36707162022294016

جامعة البصرة/كلية القانون541.0ثانوية الجامعة للبناتادبيزينب وليد جبار عبد الكريم36708162022155023

جامعة البصرة/كلية القانون541.0اعدادية االندلس للبناتادبيلمياء احمد جمعة مطرود36709162022170040

جامعة البصرة/كلية القانون541.0ثانوية االقتدار للبناتادبيفاطمة جبار جواد هالل36710162022289025

جامعة البصرة/كلية القانون540.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيمحمد صباح مصطفى ناصح36711162021044039

جامعة البصرة/كلية القانون540.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيرواء ميثم احمد عبد الزهرة36712162022224072

جامعة البصرة/كلية القانون540.0اعدادية الخنساء للبناتادبيمالك عبد الحكيم عامر ضاحي36713162022230039

جامعة البصرة/كلية القانون540.0اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه علي عبد كاظم36714162022150048

جامعة البصرة/كلية القانون539.0اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد عدنان كاظم عالوي36715162021033055
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جامعة البصرة/كلية القانون539.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزهراء عادل قاسم محمد36716162022224030

جامعة البصرة/كلية القانون539.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيزينب فوزي محمد مهدي36717162022196011

جامعة البصرة/كلية القانون539.0اعدادية  الميقات للبناتادبينور مهند عبد الوهاب عبد القادر36718162022194102

جامعة البصرة/كلية القانون539.0ثانوية الشام للبناتادبينورا رحيم كاطع جاسم36719162022254053

جامعة البصرة/كلية القانون538.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسين محمد عبد الكريم مشتت36720162021052022

جامعة البصرة/كلية القانون538.0اعدادية الخنساء للبناتادبيمنار اسماعيل محمد جاسم36721162022230040

جامعة البصرة/كلية القانون537.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيهاجر عقيل ياسر حسين36722162022181040

جامعة البصرة/كلية القانون537.0ثانوية الموانئ للبنينادبيكرار وسام عبد الرزاق كريم36723162021059023

جامعة البصرة/كلية القانون537.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيمهدي ريحان حمدان شريجي36724162021004039

جامعة البصرة/كلية القانون536.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتادبيزهراء سلمان كاظم خضير36725162022255010

جامعة البصرة/كلية القانون536.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبياسراء صادق عبد علي عبد هللا36726162022210013

جامعة البصرة/كلية القانون534.0اعدادية اليرموك للبنينادبيعبد هللا جاسم وحيد خضير36727162021033038

جامعة البصرة/كلية القانون534.0اعدادية الهدى للبناتادبيمريم نجم عبد الحسين خضير36728162022150052

جامعة البصرة/كلية القانون534.0ثانوية الماجدات للبناتادبيزينه عامر توفيق جمعي36729162022211012

جامعة البصرة/كلية القانون534.0اعدادية األبلة للبناتادبيحوراء علي زغير غدير36730162022171023

جامعة البصرة/كلية القانون533.0ثانوية العقيدة للبناتادبيزينب عبد هللا كريم فرج36731162022231039

جامعة البصرة/كلية القانون533.0اعدادية االكرمين للبنينادبياحمد قاسم عبود كثير36732162021017006

جامعة البصرة/كلية القانون532.0اعدادية الهارثة للبناتادبيبتول مهدي طالب زاجي36733162022176005

جامعة البصرة/كلية القانون532.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبينرجس حيدر سالم جعفر36734162022288043

جامعة البصرة/كلية القانون532.0الخارجيونادبيعلي مصطفى عبد الزهره عبود36735162021400221

جامعة البصرة/كلية القانون532.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيبيداء كريم جوهر عيسى36736162022287029

جامعة البصرة/كلية القانون532.0اعدادية البسمة للبناتادبيزمرد بهاء غازي ياسين36737162022257030

جامعة البصرة/كلية القانون531.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتادبيطف عبد الكريم ناصر علي36738162022293006

جامعة البصرة/كلية القانون530.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبياية عالء عبد العالي حسن36739162022383008

جامعة البصرة/كلية القانون530.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيهناء احمد حسن فجر36740162022204035

جامعة البصرة/كلية القانون530.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبيجلنار نزار عبد المحسن جعفر36741162022297008

جامعة البصرة/كلية القانون530.0اعدادية االندلس للبناتادبيبنين مؤيد مزعل علك36742162022170006

جامعة البصرة/كلية القانون530.0اعدادية حيفا للبناتادبيفاطمه ابراهيم خليل ابراهيم36743162022220068

جامعة البصرة/كلية القانون530.0ثانوية البينة للبناتادبيبنين نجم عبد الزهرة جعفر36744162022291012

جامعة البصرة/كلية القانون529.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيفاطمة حامد مطرود عبد هللا36745162022224056

جامعة البصرة/كلية القانون529.0اعدادية التراث العربي للبناتادبينرجس فاضل طالب هني36746162022179040

جامعة البصرة/كلية القانون528.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيكرار حسين شرباك مهدي36747162021039041

جامعة البصرة/كلية القانون528.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبيجواد سلطان جميل سلطان36748162021096004

جامعة البصرة/كلية القانون527.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيسجود سامي رحيمة مهودر36749162022288029

جامعة البصرة/كلية القانون526.0اعدادية القرنة للبناتادبيالبتول محمد هادي عجرش36750162022154005
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جامعة البصرة/كلية القانون526.0اعدادية الخنساء للبناتادبيضحى ستار ثامر شبيب36751162022230028

جامعة البصرة/كلية القانون526.0اعدادية الوثبة للبناتادبيالزهراء علي عبد الحسين صبري36752162022241004

جامعة البصرة/كلية القانون525.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيفاطمة توفيق محمود علي36753162022216059

جامعة البصرة/كلية القانون525.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء هاشم طالب عبود36754162022150027

جامعة البصرة/كلية القانون525.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيبدور ستار فرج حسين36755162022153007

جامعة البصرة/كلية القانون525.0ثانوية الجامعة للبناتادبيزهراء مهدي محيسن عاشور36756162022155019

جامعة البصرة/كلية القانون524.0اعدادية القرنة للبناتادبياسراء ناظم زباري مطشر36757162022154002

جامعة البصرة/كلية القانون524.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيمحمد فوزي بناي نصير36758162021310052

جامعة البصرة/كلية القانون524.0ثانوية الماء المعين االهلية للبناتادبيسجى عبد الرحمن عبد االمام سالم36759162022465001

جامعة البصرة/كلية القانون524.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب جاسم كامل رعيد36760162022216045

جامعة البصرة/كلية القانون524.0اعدادية األعراف للبنينادبيياسين عبد الكريم ياسين حمود36761162021077070

جامعة البصرة/كلية القانون524.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبينور القران رافد عبد الصمد عبد النبي36762162022217110

جامعة البصرة/كلية القانون523.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيصفا صبيح طالب داود36763162022210077

جامعة البصرة/كلية القانون523.0اعدادية غزة للبناتادبيدعاء منير فوزي ابو الهيل36764162022208014

جامعة البصرة/كلية القانون523.0ثانوية صنعاء للبناتادبيأيات قاسم زعالن جعفر36765162022221002

جامعة البصرة/كلية القانون523.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيعلياء عبد الحسن قاسم صنكور36766162022253035

جامعة البصرة/كلية القانون523.0اعدادية الخنساء للبناتادبيياسمين فراس طه عبد الرسول36767162022230048

جامعة البصرة/كلية القانون522.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيبدر أمجد بدر يعقوب36768162021495012

جامعة البصرة/كلية القانون522.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيغفران عبد الحسين وادي عباس36769162022224054

جامعة البصرة/كلية القانون522.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمؤمل جاسم محمد نجم36770162021049061

جامعة البصرة/كلية القانون522.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعبد هللا خالد عبد الوهاب جاسم36771162021139029

جامعة البصرة/كلية القانون521.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتادبيزهراء كاظم رحيم نصار36772162022255011

جامعة البصرة/كلية القانون521.0ثانوية الثريا للبناتادبيندى حسين لطيف كريم36773162022338026

جامعة البصرة/كلية القانون521.0اعدادية االجيال للبنينادبيناجي حسن ناجي خليل36774162021014066

جامعة البصرة/كلية القانون520.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيحسين محسن شاكر جاسم36775162021310015

جامعة البصرة/كلية القانون520.0ثانوية المآثر للبناتادبيعبير زهير دواي جدوع36776162022455020

جامعة البصرة/كلية القانون520.0اعدادية ام قصر للبنينادبيقاسم عقيل جابر مطرود36777162021042058

جامعة البصرة/كلية القانون520.0ثانوية الشام للبناتادبيزينب حاكم جمعه طعمه36778162022254028

جامعة البصرة/كلية القانون520.0ثانوية الماجدات للبناتادبيمريم محمد ناصر كاطع36779162022211019

جامعة البصرة/كلية القانون519.0ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيفاطمة عباس فاضل عبد هللا36780162022249014

جامعة البصرة/كلية القانون519.0الخارجياتادبيسجى جار هللا خضير حسين36781162022401171

جامعة البصرة/كلية القانون519.0اعدادية األبلة للبناتادبيمريم نجم عبد هللا حسين36782162022171048

جامعة البصرة/كلية القانون519.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمنار سالم حسين علي36783162021052074

جامعة البصرة/كلية القانون518.0الخارجياتادبيفاطمه طه ياسين عبد هللا36784162022401240

جامعة البصرة/كلية القانون518.0ثانوية الثريا للبناتادبيزينب جعفر كاظم حسين36785162022338011
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جامعة البصرة/كلية القانون518.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيمنار شهاب احمد علي36786162022209070

جامعة البصرة/كلية القانون518.0اعدادية األبلة للبناتادبيبنين احمد حسين خليفة36787162022171015

جامعة البصرة/كلية القانون518.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء باسل صالح علي36788162022246007

جامعة البصرة/كلية القانون518.0ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتادبيصلوات كاظم عبد حسين36789162022205008

جامعة البصرة/كلية القانون517.0ثانوية العقيدة للبناتادبيتبارك عدنان طه سكر36790162022231014

جامعة البصرة/كلية القانون517.0ثانوية ادم االهلية للبناتادبينبأ اياد ناصر عبادي36791162022332007

جامعة البصرة/كلية القانون517.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيصفا علي الزم حسن36792162022283036

جامعة البصرة/كلية القانون517.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزينب مشتاق كاطع عبد السادة36793162022287084

جامعة البصرة/كلية القانون516.0ثانوية الشام للبناتادبيمنار زيدان خلف لعيبي36794162022254047

جامعة البصرة/كلية القانون516.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبياطياف حمزه عباس كعيد36795162022163002

جامعة البصرة/كلية القانون516.0اعدادية المعرفة للبناتادبيزينب محمد لفته جبير36796162022175023

جامعة البصرة/كلية القانون516.0اعدادية الصادق للبنينادبيفهد رياض جارح هاشم36797162021031013

جامعة البصرة/كلية القانون515.0ثانوية الجامعة للبناتادبيتبارك قاسم خلف موسى36798162022155012

جامعة البصرة/كلية القانون515.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيحسين عبد هللا لفته نصار36799162021139014

جامعة البصرة/كلية القانون515.0اعدادية األعراف للبنينادبيمنتظر عبد الحسين مرزوك موزان36800162021077066

جامعة البصرة/كلية القانون515.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيمنار غدير عبد الرسول عباس36801162022217104

جامعة البصرة/كلية القانون515.0اعدادية الرسالة للبنينادبيمصطفى زايد خلف صحن36802162021013048

جامعة البصرة/كلية القانون515.0اعدادية االندلس للبناتادبيميساء عماد حمادي مجلي36803162022170047

جامعة البصرة/كلية القانون514.0ثانوية الوركاء للبناتادبيبتول علي حسن عبيد36804162022244010

جامعة البصرة/كلية القانون514.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيحسين سالم غازي صبيح36805162021112007

جامعة البصرة/كلية القانون514.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيكامل بداي حميد نغميش36806162021139039

جامعة البصرة/كلية القانون514.0اعدادية الروان للبنينادبيعباس نعمة مهدي شهاب36807162021023016

جامعة البصرة/كلية القانون514.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيمصطفى محمد دواي عبد الزهرة36808162021311036

جامعة البصرة/كلية القانون514.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيهاجر هيمان خضير هليل36809162022181041

جامعة البصرة/كلية القانون513.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبينجاة احمد عبد السالم خليل36810162022210108

جامعة البصرة/كلية القانون513.0اعدادية األبلة للبناتادبيهديل صالح مهدي محمد36811162022171058

جامعة البصرة/كلية القانون513.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبياروى عبد الحسين قادر مثكال36812162022288003

جامعة البصرة/كلية القانون512.0اعدادية حيفا للبناتادبيهدى كريم حسن احمد36813162022220106

جامعة البصرة/كلية القانون512.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيزينه مجيد صبار غويلي36814162022458072

جامعة البصرة/كلية القانون512.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمؤمل محمد عبد الحسين سهر36815162021052057

جامعة البصرة/كلية القانون512.0اعدادية األبلة للبناتادبيبتول عدنان قاسم عوده36816162022171012

جامعة البصرة/كلية القانون512.0ثانوية المحاسن للبناتادبيلقاء صبيح حمود ساجت36817162022193019

جامعة البصرة/كلية القانون511.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء ناظم حطيحط خشجوري36818162022265032

جامعة البصرة/كلية القانون511.0ثانوية الجنات األهلية للبنينادبيمحمد رياض عبد هللا طاهر36819162021032015

جامعة البصرة/كلية القانون511.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبياحمد مصطفى خلف ياسين36820162021052010
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جامعة البصرة/كلية القانون511.0اعدادية الطالئع للبنينادبيكرار خيري فرحان محسن36821162021012038

جامعة البصرة/كلية القانون511.0اعدادية البسمة للبناتادبيام البنين جاسم عباس جعفر36822162022257009

جامعة البصرة/كلية القانون510.0اعدادية األعراف للبنينادبيمرتضى حسن علي احمد36823162021077061

جامعة البصرة/كلية القانون510.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيإيمان علي قاسم حسن36824162022252009

جامعة البصرة/كلية القانون510.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيبراء عباس سلمان خضير36825162022258005

جامعة البصرة/كلية القانون510.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنينادبيابراهيم ماجد زبون محمد36826162021424002

جامعة البصرة/كلية القانون510.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبياديان سعيد رافع مصعب36827162022287002

جامعة البصرة/كلية القانون510.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيمريم خالد حسن باهض36828162022236050

جامعة البصرة/كلية القانون510.0ثانوية النبأ للبناتادبيايالف احمد حاتم فهد36829162022215009

جامعة البصرة/كلية القانون509.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيمريم احمد جري عاشور36830162022217099

جامعة البصرة/كلية القانون509.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيمرتضى عيسى خضير كباشي36831162021310055

جامعة البصرة/كلية القانون509.0ثانوية الوركاء للبناتادبيمنار عبداالمير موزان شلش36832162022244030

جامعة البصرة/كلية القانون509.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء عدنان عباس غضبان36833162022216039

جامعة البصرة/كلية القانون509.0ثانوية الدير للبنينادبيمحمد رضا سالم عبد الحسن يوسف36834162021025027

جامعة البصرة/كلية القانون509.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيايمن محمد توفيق مجبل36835162021052011

جامعة البصرة/كلية القانون508.0اعدادية المعرفة للبناتادبيزهراء يعرب خيون جري36836162022175019

جامعة البصرة/كلية القانون508.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيحسين عباس مال هللا فرهود36837162021139013

جامعة البصرة/كلية القانون507.0اعدادية االحرار المسائية للبنينادبياحمد ماجد منصور مزبان36838162021365006

جامعة البصرة/كلية القانون507.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيمكيه توفيق علي خلف36839162022235048

جامعة البصرة/كلية القانون507.0ثانوية البينة للبناتادبيشجون جري ناصر جاسم36840162022291020

جامعة البصرة/كلية القانون507.0ثانوية النصر المختلطةادبيعلي كاظم جابر باقر36841162021305019

جامعة البصرة/كلية القانون507.0اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه محمد فاضل الزم36842162022150049

جامعة البصرة/كلية القانون507.0ثانوية العقيدة للبناتادبيفاطمة عقيل محمد حسن36843162022231060

جامعة البصرة/كلية القانون507.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيطيف احمد فرحان سمير36844162022266029

جامعة البصرة/كلية القانون507.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمة جواد كاظم قاسم36845162022217078

جامعة البصرة/كلية القانون506.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبينجاة محمد خلف كوبال36846162022283055

جامعة البصرة/كلية القانون506.0اعدادية حيفا للبناتادبيفاطمه عادل عبد العزيز نجم36847162022220076

جامعة البصرة/كلية القانون506.0اعدادية الهارثة للبناتادبيسرى صالح مهدي عاتي36848162022176029

جامعة البصرة/كلية القانون505.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتادبينبا احمد عبد الرضا خضر36849162022166015

جامعة البصرة/كلية القانون585.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب عالء خزعل خلف36850162042165233

جامعة البصرة/كلية القانون571.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيحنين صادق نعيم جريد36851162042218022

جامعة البصرة/كلية القانون550.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين علي خماس حطاب36852162042230010

جامعة البصرة/كلية القانون540.0ثانوية السياب االهلية للبنيناحيائيمصطفى رائد شنشول نمر36853162041073012

جامعة البصرة/كلية القانون536.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائياالء هشام احمد عبد الرزاق36854162042283004

جامعة البصرة/كلية القانون529.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتاحيائيرهام علي جبار جاسم36855162042198012
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جامعة البصرة/كلية القانون528.0ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيحسين علي حسين ثويني36856162041108005

جامعة البصرة/كلية القانون522.0اعدادية االعالم للبنيناحيائيمنتظر علي نجم عبد هللا36857162041045027

جامعة البصرة/كلية القانون515.0اعدادية الكفاح للبنيناحيائيعبد الزهرة محسن عبد الزهرة عبد هللا36858162041002027

جامعة البصرة/كلية القانون513.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيحسين علي عبد الحسن دهش36859162041016012

جامعة البصرة/كلية القانون511.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياسراء اياد طارق عبد الواحد36860162042165007

جامعة البصرة/كلية القانون511.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيشهد ناظم حمود عبد الحي36861162042247072

جامعة البصرة/كلية القانون511.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائينور عدنان قحطان حمزة36862162042467028

جامعة البصرة/كلية القانون504.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسن عامر طاسين محمود36863162041003009

جامعة البصرة/كلية القانون503.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء اياد حموده طاهر36864162042450026

جامعة البصرة/كلية القانون501.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيزينب ابراهيم يعقوب طه36865162042227022

جامعة البصرة/كلية القانون501.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن هاني خير هللا داغر36866162041363024

جامعة البصرة/كلية القانون501.0ثانوية النور للبناتاحيائيزهراء ثائر يوسف يعقوب36867162042275007

جامعة البصرة/كلية القانون499.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيهند نزهت محمد جواد نوروز36868162042227067

جامعة البصرة/كلية القانون498.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء رحيم حسين جياس36869162042184101

جامعة البصرة/كلية القانون496.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيياسمين عجيمي شاكر عيسى36870162042183119

جامعة البصرة/كلية القانون494.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيصفا رأفت عبد االمير محمد36871162042332066

جامعة البصرة/كلية القانون493.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائياحمد علي سوادي مفتاح36872162041352009

جامعة البصرة/كلية القانون493.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزينب عادل عباس علي36873162042146041

جامعة البصرة/كلية القانون493.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه محمود قاسم محمد36874162042165065

جامعة البصرة/كلية القانون493.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيسجى مكي عبد اللطيف زعالن36875162042383152

جامعة البصرة/كلية القانون493.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيبتول حسين ناصر جاسم36876162042170012

جامعة البصرة/كلية القانون492.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيبان محسن جميل جريح36877162042202032

جامعة البصرة/كلية القانون519.0اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيمرتضى عباس شرهان خلف36878162051068047

جامعة البصرة/كلية القانون517.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسن بشار هاشم جاسب36879162051033019

جامعة البصرة/كلية القانون513.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيزينب ضياء قاسم يوسف36880162052213019

جامعة البصرة/كلية القانون511.0اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيعلي عماد مجيد حميد36881162051099023

جامعة البصرة/كلية القانون511.0اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيضحى حامد عبد هللا مكي36882162052194021

جامعة البصرة/كلية القانون508.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعباس لفته جبر سلمان36883162051033057

جامعة البصرة/كلية القانون502.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيفاطمه باسم نوري متليك36884162052145040

جامعة البصرة/كلية القانون492.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيعقيل سالم غزاي جبر36885162051062053

جامعة البصرة/كلية القانون492.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيمحمد كاظم حرب سبتي36886162051300071

جامعة البصرة/كلية التمريض591.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائياالء عبد علي طعيمة حسن36887162042163006

جامعة البصرة/كلية التمريض590.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفاطمه عبد الرزاق لفته سلمان36888162042383199

جامعة البصرة/كلية التمريض590.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتاحيائيمريم غازي فيصل خزعل36889162042198029

جامعة البصرة/كلية التمريض588.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمنتظر عبدالكريم جمعة صالح36890162041038052
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جامعة البصرة/كلية التمريض587.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينبأ جادم موحي مسعد36891162042259060

جامعة البصرة/كلية التمريض587.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء هيثم هاشم داود36892162042184123

جامعة البصرة/كلية التمريض586.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيدعاء عبد القاسم محمد جاسم36893162042218027

جامعة البصرة/كلية التمريض586.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنيناحيائيمعتز رحمن دعلج غالب36894162041394018

جامعة البصرة/كلية التمريض586.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيمالك عبد االمير مجيد حميد36895162042260054

جامعة البصرة/كلية التمريض586.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمؤمل اياد لطيف هاشم36896162041075157

جامعة البصرة/كلية التمريض585.0ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عباس غضبان36897162041449010

جامعة البصرة/كلية التمريض585.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزهراء باسل جاسم محمد36898162042218040

جامعة البصرة/كلية التمريض584.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد عباس ماضي حمد36899162041075185

جامعة البصرة/كلية التمريض584.0ثانوية نون والقلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه شاكر مونس حبيب36900162042469007

جامعة البصرة/كلية التمريض584.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيحسين احمد دعدوش بنيان36901212041031006

جامعة البصرة/كلية التمريض584.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيعائشة علي احمد عبد النبي36902162042251015

جامعة البصرة/كلية التمريض584.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيمجتبى حامد علي حسين36903162041300022

جامعة البصرة/كلية التمريض584.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد ناجح عبد محمد36904262041001189

جامعة البصرة/كلية التمريض584.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيكرار حيدر عباس عبد الرضا36905222041040108

جامعة البصرة/كلية التمريض583.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيايات عباس بريسم حبيب36906162042251005

جامعة البصرة/كلية التمريض583.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيفاطمة عالء جبار مهينو36907162042241024

جامعة البصرة/كلية التمريض583.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيحوراء عماد عبد الحسين بدر36908162042332022

جامعة البصرة/كلية التمريض583.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيمنال عبدهللا عبدالحميد يعقوب36909162042152176

جامعة البصرة/كلية التمريض583.0اعدادية البتول للبناتاحيائيزهراء عبد االمير رحمة حمادي36910162042242012

جامعة البصرة/كلية التمريض583.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم وليد عبد الحسين خشن36911162042165430

جامعة البصرة/كلية التمريض583.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيزهراء اسعد خضير منصور36912162042338015

جامعة البصرة/كلية التمريض582.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيكرار عبد االمير كاظم خليفه36913162041019043

جامعة البصرة/كلية التمريض582.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائينبأ سعد حسن علي36914162042152186

جامعة البصرة/كلية التمريض582.0اعدادية العشار للبناتاحيائينور الهدى عبد االئمه نعيمه بشاره36915162042228119

جامعة البصرة/كلية التمريض582.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمنتظر جبار حنظل سلمان36916222041053187

جامعة البصرة/كلية التمريض582.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيهبة كامل عناية طالب36917162042225016

جامعة البصرة/كلية التمريض582.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبنين احمد فنجان هاشم36918162042165080

جامعة البصرة/كلية التمريض581.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيعلي طالب فرهود غازي36919292041151092

جامعة البصرة/كلية التمريض581.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحسن صالح حيذور حسن36920262041001162

جامعة البصرة/كلية التمريض581.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزهراء عبد المجيد موسى حسن36921162042218042

جامعة البصرة/كلية التمريض581.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن ناصر حسين36922212041054133

جامعة البصرة/كلية التمريض581.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيأستبرق راضي خلف خطار36923162042210003

جامعة البصرة/كلية التمريض581.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيزينب محمود مجيد حسين36924162042274022

جامعة البصرة/كلية التمريض581.0اعدادية النضال للبنيناحيائيحسن غانم عبود كريم36925242041014010
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جامعة البصرة/كلية التمريض581.0ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتاحيائيسوسن جبار نعيمة جالب36926162042182004

جامعة البصرة/كلية التمريض581.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيخالد كاظم حسين ضميد36927162041060036

جامعة البصرة/كلية التمريض581.0اعدادية العزة للبنيناحيائيصادق هالل عبد كاظم36928252041016026

جامعة البصرة/كلية التمريض581.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيتبارك محمد نعمه مهدي36929162042218020

جامعة البصرة/كلية التمريض581.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعادل مهدي عوده حسين36930292041005078

جامعة البصرة/كلية التمريض580.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيفاطمة مكي عبيد جهلول36931162042209065

جامعة البصرة/كلية التمريض580.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيمحمد عبد الرضا محسن حطاب36932162041047042

جامعة البصرة/كلية التمريض580.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي مظفر محسن نعيم36933162041075138

جامعة البصرة/كلية التمريض580.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيجعفر سالم محمد عبد الكريم36934272041001051

جامعة البصرة/كلية التمريض580.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيزين العابدين إسماعيل حمد جابر36935222041040064

جامعة البصرة/كلية التمريض580.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائياحمد قتيبة عبد هللا سليمان36936162041084011

جامعة البصرة/كلية التمريض580.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد رحيم فرج دلي36937252041007314

جامعة البصرة/كلية التمريض580.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيرقية علي سلمان شمخي36938162042461005

جامعة البصرة/كلية التمريض580.0ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنيناحيائيميثم علي حسين عليوي36939162041446003

جامعة البصرة/كلية التمريض580.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعثمان جابر مهدي دريح36940222041029092

جامعة البصرة/كلية التمريض580.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد عيسى شاني راضي36941272041014225

جامعة البصرة/كلية التمريض580.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيوائل سعد مشني كشاش36942222041029193

جامعة البصرة/كلية التمريض580.0اعدادية القرنة للبنيناحيائيمحمد اسامة عبد علي عبد االمام36943162041027024

جامعة البصرة/كلية التمريض580.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيجعفر حسن داخل ارزيج36944222041036048

جامعة البصرة/كلية التمريض579.7الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيعلي حسين نعيمة كشمر36945142041046019

جامعة البصرة/كلية التمريض579.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيموسى ستار جبار موسى36946202041022140

جامعة البصرة/كلية التمريض579.0ثانوية الغدير للبنيناحيائيمسلم شهيد كايم جبار36947222041050048

جامعة البصرة/كلية التمريض579.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيحيدر حسين زاير موسى36948232041060042

جامعة البصرة/كلية التمريض579.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد امير عبد الحسين حسن36949222041010158

جامعة البصرة/كلية التمريض579.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعمر مشكور حمود تايه36950202041011041

جامعة البصرة/كلية التمريض579.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيعز الدين خضير محمد عبد36951112041025037

جامعة البصرة/كلية التمريض579.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد حسين محمد حسين36952172041351036

جامعة البصرة/كلية التمريض579.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيحسين والي خلف اليذ36953222041018028

جامعة البصرة/كلية التمريض579.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمجتبى اسعد حسن مخيسير36954242041003203

جامعة البصرة/كلية التمريض579.0اعدادية دهوال المختلطةاحيائيالياس حيدر خدر خديده36955172041347002

جامعة البصرة/كلية التمريض579.0ثانوية الدستور للبنيناحيائيحيدر حمزه عبيد واوي36956232041018013

جامعة البصرة/كلية التمريض579.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائينور عدنان شعالن جبر36957162042381209

جامعة البصرة/كلية التمريض579.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنيناحيائيثائر رحمن دعلج غالب36958162041394001

جامعة البصرة/كلية التمريض579.0ثانوية الكبر للبنيناحيائيابراهيم احمد حمود منيس36959172041210001

جامعة البصرة/كلية التمريض579.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائييوسف علي حسين كباشي36960162041084137
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جامعة البصرة/كلية التمريض579.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيكاظم علي كاظم ابو دوخه36961222041009043

جامعة البصرة/كلية التمريض579.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزهراء ماضي احمد كاظم36962162042153041

جامعة البصرة/كلية التمريض579.0ثانوية الشباب للبنيناحيائيعلي محسن جاسم حمد36963102041023012

جامعة البصرة/كلية التمريض579.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيحسنين جابر خليف امحيل36964262041028029

جامعة البصرة/كلية التمريض579.0اعدادية غماس للبنيناحيائيمرتضى ابراهيم شنين يوسف36965242041016094

جامعة البصرة/كلية التمريض579.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيادم سعدون اسماعيل عطيه36966102041011007

جامعة البصرة/كلية التمريض578.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد باسم فليح حسن36967292041007274

جامعة البصرة/كلية التمريض578.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الرحمن فراس فاضل اسماعيل36968172041011086

جامعة البصرة/كلية التمريض578.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعياحيائيمحمد علي شراد عبود36969242041031030

جامعة البصرة/كلية التمريض578.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيسيف علي حسين جاسم36970232041002121

جامعة البصرة/كلية التمريض578.0ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيزين العابدين سعد شناوه كزار36971242041069019

جامعة البصرة/كلية التمريض578.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين ظافر عبد الزهره عسر36972252041031169

جامعة البصرة/كلية التمريض578.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد باسم عبد الزهره مطر36973242041001009

جامعة البصرة/كلية التمريض578.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيامير صالح عبيد بناي36974242041002011

جامعة البصرة/كلية التمريض578.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيرسل وليد عاشور حسين36975162042218032

جامعة البصرة/كلية التمريض578.0اعدادية السيوطي للبنيناحيائيعبد الملك صدام حسين عبد هللا36976112041054019

جامعة البصرة/كلية التمريض578.0ثانوية كصيبة المختلطةاحيائيمنتظر عباس حمزه غافل36977262041173031

جامعة البصرة/كلية التمريض578.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيجمال سالم حسن علي36978292041003036

جامعة البصرة/كلية التمريض578.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعلي صالح راضي حمزه36979232041034036

جامعة البصرة/كلية التمريض578.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيفالح حسن عبيد عبد العالي36980162041085048

جامعة البصرة/كلية التمريض578.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيجعفر صادق كاظم حسن36981212041223009

جامعة البصرة/كلية التمريض578.0ثانوية  االندلس االهلية للبنيناحيائيحسين عالء حسين محمد36982252041049004

جامعة البصرة/كلية التمريض577.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيقطر الندى حسن علي عبد الجليل36983162042247092

جامعة البصرة/كلية التمريض577.0اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيسنية منذر نجم حبيب36984162042253028

جامعة البصرة/كلية التمريض577.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء مجيد جسيم نصيب36985162042244017

جامعة البصرة/كلية التمريض577.0ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيفاطمه رسول عامر حلو36986222042438017

جامعة البصرة/كلية التمريض576.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتاحيائيزهراء هاني جابر ناصر36987162042198019

جامعة البصرة/كلية التمريض575.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينرجس صباح نزال عذاب36988222042153406

جامعة البصرة/كلية التمريض575.0ثانوية بابل للبناتاحيائيمريم باسم كاظم مهدي36989122042095038

جامعة البصرة/كلية التمريض575.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب فرج مهدي كطل36990222042135127

جامعة البصرة/كلية التمريض575.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره وداد خضير حسين36991162042165267

جامعة البصرة/كلية التمريض575.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب جعفر لطيف عالوي36992162042243041

جامعة البصرة/كلية التمريض575.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيسجى ناظم جعفر مريهج36993162042170050

جامعة البصرة/كلية التمريض575.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيرباب اسامه عبد الكاظم نمر36994162042458030

جامعة البصرة/كلية التمريض575.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الحسين عطوان36995162042207132
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جامعة البصرة/كلية التمريض575.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الساده عبد علي مجالد36996162042184133

جامعة البصرة/كلية التمريض575.0اعدادية البيان للبناتاحيائيام البنين محمد جاسم سالم36997162042223003

جامعة البصرة/كلية التمريض574.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائينوار سالم جواد داغر36998162042176056

جامعة البصرة/كلية التمريض574.0ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيسعاد طعمه مفتن صالح36999262042163016

جامعة البصرة/كلية التمريض574.0اعدادية سبأ للبناتاحيائياسيل عبد علي صالح عبد النبي37000162042174006

جامعة البصرة/كلية التمريض574.0اعدادية األبلة للبناتاحيائينور الهدى احمد هاشم صالح37001162042171039

جامعة البصرة/كلية التمريض574.0ثانوية صنعاء للبناتاحيائيامل ستار طعمه جابر37002162042221004

جامعة البصرة/كلية التمريض574.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيخديجة محمد فرج حسن37003162042163030

جامعة البصرة/كلية التمريض574.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه مصعب سامي ناصر37004162042165369

جامعة البصرة/كلية التمريض573.0اعدادية البيان للبناتاحيائيمريم حميد عبد الباري حسن37005162042223027

جامعة البصرة/كلية التمريض573.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيزينب عالء جبار مهينو37006162042241013

جامعة البصرة/كلية التمريض573.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيغفران هادي عبد علي درويش37007162042192055

جامعة البصرة/كلية التمريض573.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيهاجر عبد الجبار دخيل داغر37008162042332109

جامعة البصرة/كلية التمريض573.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيزهراء قاسم جعفر ناصر37009162042227019

جامعة البصرة/كلية التمريض573.0ثانوية المبادئ للبناتاحيائيايات ناظم محسن جابر37010162042177003

جامعة البصرة/كلية التمريض573.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيآيات عبدهللا نجم عبدهللا37011162042152004

جامعة البصرة/كلية التمريض573.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيتبارك مطر كحيوش بلبول37012162042153020

جامعة البصرة/كلية التمريض573.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيصبيحة نجم عبد الحسين جاسم37013162042167024

جامعة البصرة/كلية التمريض573.0ثانوية الماجدات للبناتاحيائيزينب حميد ارحيمة حمود37014162042211010

جامعة البصرة/كلية التمريض573.0اعدادية القرنة للبناتاحيائيفاطمه حازم قيس عبد هللا37015162042154027

جامعة البصرة/كلية التمريض573.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائينوال رحيم علي عطاب37016162042296050

جامعة البصرة/كلية التمريض573.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء جميل حسن برهان37017272042056173

جامعة البصرة/كلية التمريض572.9ثانوية المتميزاتاحيائيكوثر مشتاق غازي مجيد37018252042074090

جامعة البصرة/كلية التمريض572.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيبنين باسم فرحان حميد37019162042458015

جامعة البصرة/كلية التمريض572.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيصابرين رياض كامل داغر37020162042200022

جامعة البصرة/كلية التمريض572.0اعدادية العشار للبناتاحيائينجالء ريحان صيهود عباس37021162042228112

جامعة البصرة/كلية التمريض572.0اعدادية االريج للبناتاحيائينور مصطفى عبد الحسن مزعل37022162042238044

جامعة البصرة/كلية التمريض572.0اعدادية غزة للبناتاحيائيوجدان ثابت عبيد الماس37023162042208061

جامعة البصرة/كلية التمريض572.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائينبأ حسن نايف صحن37024162042183097

جامعة البصرة/كلية التمريض571.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيانتظار كريم عبد هللا اغالم علي37025222042321017

جامعة البصرة/كلية التمريض571.0ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران-قماحيائيسجى احمد زبون داخل37026132042210007

جامعة البصرة/كلية التمريض571.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيفاطمه ضياء عبد الواحد عبد الصمد37027162042213034

جامعة البصرة/كلية التمريض571.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيهند محمد جاسم محمد37028162042259074

جامعة البصرة/كلية التمريض571.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائينور الهدى رحاب علي موسى37029162042202172

جامعة البصرة/كلية التمريض571.0اعدادية العشار للبناتاحيائيزينب كريم خالد ظاهر37030162042228065
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جامعة البصرة/كلية التمريض570.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الهادي منصور فرحان37031222042411022

جامعة البصرة/كلية التمريض570.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء طالب مسعد شيحان37032222042139098

جامعة البصرة/كلية التمريض570.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب شمخي عبد علي محمد37033162042259030

جامعة البصرة/كلية التمريض570.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائينور الهدى فالح كاطع جثير37034162042163079

جامعة البصرة/كلية التمريض570.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب حسين شمخي شذر37035222042156163

جامعة البصرة/كلية التمريض570.0ثانوية البينة للبناتاحيائيشهد فالح حسن رهيف37036162042291019

جامعة البصرة/كلية التمريض570.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيكوثر نصيف جاسم مظلوم37037102042125032

جامعة البصرة/كلية التمريض569.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزهراء كريم محمد عدوان37038212042137082

جامعة البصرة/كلية التمريض569.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيغفران حيدر كاظم زاير37039162042259043

جامعة البصرة/كلية التمريض569.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيايناس ناظم عبيد حسين37040232042115020

جامعة البصرة/كلية التمريض569.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء خالد لعيبي ابراهيم37041222042143147

جامعة البصرة/كلية التمريض569.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيمالك ناصر دعار جبر37042222042204197

جامعة البصرة/كلية التمريض569.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهاجر مسافر طامي حميد37043242042134212

جامعة البصرة/كلية التمريض569.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء بهاء عبد الرحمن فاضل37044162042332041

جامعة البصرة/كلية التمريض569.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيزينب عدنان عبد الكاظم نمر37045162042458045

جامعة البصرة/كلية التمريض568.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جهاد حسين37046222042175117

جامعة البصرة/كلية التمريض568.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفاطمه واثق فيصل هاشم37047162042218093

جامعة البصرة/كلية التمريض568.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيزينب محمد طارق عباس37048142042224072

جامعة البصرة/كلية التمريض568.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيام البنين اياد جعفر عبد37049102042137007

جامعة البصرة/كلية التمريض568.0ثانوية المعراج المختلطةاحيائيبنين باسم صالح جابر37050162042304002

جامعة البصرة/كلية التمريض568.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائياسراء احمد موسى عوده37051222042185007

جامعة البصرة/كلية التمريض568.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء رشيد فليفل مشعل37052222042204093

جامعة البصرة/كلية التمريض568.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايناس ستار جواد صالح37053222042151005

جامعة البصرة/كلية التمريض568.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيفرقان مقدام عزيز سليمان37054222042113135

جامعة البصرة/كلية التمريض568.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيسارة نجم مطر ماجد37055162042162036

جامعة البصرة/كلية التمريض568.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيبنين علي حسن ساجت37056222042421020

جامعة البصرة/كلية التمريض567.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيعذراء مجيد كريم زاهي37057222042135157

جامعة البصرة/كلية التمريض567.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيعذراء احمد غازي عبد علي37058162042333024

جامعة البصرة/كلية التمريض567.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتماره محمد كاطع خشان37059162042165101

جامعة البصرة/كلية التمريض566.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحوراء رياض سلطان عيال37060272042058082

جامعة البصرة/كلية التمريض566.0ثانوية االنبار المختلطةاحيائيفاطمة احمد عبد الكاظم حمد37061232042217010

جامعة البصرة/كلية التمريض566.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيمينا صالح برهان شمس الدين37062142042076130

جامعة البصرة/كلية التمريض566.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيفاطمة احمد حسين علي37063242042153012

جامعة البصرة/كلية التمريض566.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء عباس مطر مغامس37064222042153176

جامعة البصرة/كلية التمريض566.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمريم مالك عبد علي جعفر37065282042063118
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جامعة البصرة/كلية التمريض566.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايه ناصر جاسم مري37066262042132029

جامعة البصرة/كلية التمريض566.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب علي حسين محمد37067232042120124

جامعة البصرة/كلية التمريض566.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيميامين عبد الحافظ عبد الجبار جعفر37068162042184256

جامعة البصرة/كلية التمريض566.0ثانوية المعراج المختلطةاحيائيهدى مسلم مالح ناصر37069162042304017

جامعة البصرة/كلية التمريض566.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيحوراء حسين عبد علي شري37070162042247029

جامعة البصرة/كلية التمريض566.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيامنه ميثاق صالح مهدي37071222042261004

جامعة البصرة/كلية التمريض566.0اعدادية االهله للبناتاحيائيفاطمة فاخر حسن مهدي37072162042473027

جامعة البصرة/كلية التمريض566.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور الهدى حسين فياض دايخ37073162042184276

جامعة البصرة/كلية التمريض566.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائيرقية مهدي عبد السادة سلمان37074162042194017

جامعة البصرة/كلية التمريض565.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينور رعد كاطع راشد37075222042135229

جامعة البصرة/كلية التمريض565.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيسجى حسين ناصر عويد37076222042143228

جامعة البصرة/كلية التمريض565.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيانعام مسافر فليح حسن37077242042100010

جامعة البصرة/كلية التمريض565.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيساره مهدي عبد الحسين مناع37078232042154036

جامعة البصرة/كلية التمريض565.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه رحيم خزعل مصاول37079162042259045

جامعة البصرة/كلية التمريض565.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم عبد الزهره عبد الحسين عبد الزهره37080252042100356

جامعة البصرة/كلية التمريض565.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيحوراء حيدر كامل طالل37081232042144024

جامعة البصرة/كلية التمريض565.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاحيائيمروه يونس عدوان عطيوي37082192042250020

جامعة البصرة/كلية التمريض565.0اعدادية النور للبناتاحيائياسراء سالم عواد دحام37083242042095003

جامعة البصرة/كلية التمريض565.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيزينب مجيد عذيب هيطان37084242042152010

جامعة البصرة/كلية التمريض565.0ثانوية البرهان االهلية للبناتاحيائيدعاء محسن عبد الخالق مجيد37085162042278012

جامعة البصرة/كلية التمريض565.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهبه احمد ملحان هكتر37086242042134213

جامعة البصرة/كلية التمريض565.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيضمياء عامر حبيب جلوي37087112042080093

جامعة البصرة/كلية التمريض565.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيورقاء باسم محمد ناصر37088222042414233

جامعة البصرة/كلية التمريض565.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيحوراء عبد الواحد جبر حسون37089222042138018

جامعة البصرة/كلية التمريض565.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيفاطمة ظافر جعفر كاظم37090252042193131

جامعة البصرة/كلية التمريض565.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الحسين شريف شندول37091222042425034

جامعة البصرة/كلية التمريض564.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيزينب رعد هدلوش ناصر37092212042093046

جامعة البصرة/كلية التمريض564.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيكوثر عبد االمير ياسين عبود37093162042213040

جامعة البصرة/كلية التمريض564.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائينرجس حسين محمد كاظم37094222042421111

جامعة البصرة/كلية التمريض564.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشمس علي كريم غافل37095242042106149

جامعة البصرة/كلية التمريض564.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيشهد جليل كاطع كنهور37096222042323235

جامعة البصرة/كلية التمريض564.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيسراب فرج حمادي نعوم37097292042053073

جامعة البصرة/كلية التمريض564.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيمياسه عبد الخالق عبد العباس مهدي37098162042450079

جامعة البصرة/كلية التمريض564.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائييقين صادق جعفر عباس37099262042097120

جامعة البصرة/كلية التمريض564.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء علي حسين مهدي37100252042062590
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جامعة البصرة/كلية التمريض564.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيام البنين عدنان جابر حسين37101222042143021

جامعة البصرة/كلية التمريض563.2ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيزينب فالح رويضي حمادي37102292042076016

جامعة البصرة/كلية التمريض563.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيسجى ظاهر حبيب عوده37103222042153264

جامعة البصرة/كلية التمريض563.0اعداية الهدى للبناتاحيائيبراء صالح ياسين محمود37104142042077009

جامعة البصرة/كلية التمريض563.0ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيابتهال خلف حسون صبيح37105222042428001

جامعة البصرة/كلية التمريض563.0ثانوية النبأ للبناتاحيائيهدى مهدي عبد الزهرة مظلوم37106162042215026

جامعة البصرة/كلية التمريض563.0اعدادية السنية للبناتاحيائيغفران حسين خاور راضي37107242042102230

جامعة البصرة/كلية التمريض563.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهاجر سالم عبدالخالق عبدهللا37108182042271159

جامعة البصرة/كلية التمريض563.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيايناس سلمان صعيب متعب37109222042141035

جامعة البصرة/كلية التمريض563.0الخارجياتاحيائيبنين أنور ريحان فزيع37110222042401020

جامعة البصرة/كلية التمريض563.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائياسراء حسين عبد سلمان37111162042172005

جامعة البصرة/كلية التمريض563.0ثانوية الروابي للبناتاحيائينوره هيثم لطيف رحيم37112212042146085

جامعة البصرة/كلية التمريض563.0اعدادية حلب للبناتاحيائيزينه حسين حمزه عوده37113242042107095

جامعة البصرة/كلية التمريض563.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيعفاف رحيم محسن جسام37114222042178113

جامعة البصرة/كلية التمريض563.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيهند رعد زغير بتور37115162042332118

جامعة البصرة/كلية التمريض563.0اعدادية رفح للبناتاحيائيهدى عقيل جابر جاسم37116162042219081

جامعة البصرة/كلية التمريض563.0اعدادية النور للبناتاحيائياسيا شهيد عكاب حسين37117222042156012

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائياوراد رزاق هاشم داود37118232042078011

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيمروه حميد مسير حسين37119222042116063

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيفاطمه كمال عبد االمير طالب37120222042203046

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيدعاء صاحب عطشان عريبي37121222042420005

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيريم فراس فؤاد عبد الكريم37122222042139082

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيزينب عبد الواحد خلف جويد37123162042294018

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء قاسم كاظم عبد37124222042190098

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيهاله لطيف منعم حمد37125272042061075

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين طالب خريبط طارش37126292042051040

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه زهير حساني عباس37127252042100178

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيصفا كاظم مهدي كايم37128242042220551

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء حيدر علي محمود37129242042093071

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرشا مهند شهيد شاكر37130232042142109

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيايناس حسن جباري طرفه37131222042410011

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه احمد شهاب خضير37132222042151060

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0اعدادية يافا للبناتاحيائيغاده عمار هوين حمزه37133242042117200

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه سالم زباله ناجي37134242042114205

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيساره جميل كريم الزم37135162042213021
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جامعة البصرة/كلية التمريض562.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائينور عواد فليح ناهي37136222042203060

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيايمان عبد االمير حسين عباس37137162042339003

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيعال عبد الحسين عبد الكاظم شمران37138242042220589

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياالء بشار نعيمه كرم37139262042097009

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائياميره ناجي كاظم عبود37140262042102015

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزينب ماجد محمد جادر37141262042087085

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرسل حسين مردان محمد37142252042170209

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس جاسم رمضان37143162042207128

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0ثانوية همسة للبناتاحيائيرؤيا عدنان عادل جليل37144202042157011

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيفاطمه عجيل ضاحي جاسم37145222042175210

جامعة البصرة/كلية التمريض562.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء عبد الرحمن محمد حسان37146222042165052

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء مصطفى محمد حسون37147242042191030

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينة اسعد علي رباط37148242042121165

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيبنين رعد بندر عجيل37149162042207028

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء نعيم حسون عبيد37150222042175125

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيوصال محمد عبد االمير مجهول37151292042057284

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء احمد جميل مزهر37152272042067035

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيرجاء علي جالل اوغير37153162042240045

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائينور حسن ردام حاتم37154182042236126

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايه حيدر عدنان عطيه37155232042304026

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيرسل حميد عبد هللا حسين37156212042148026

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائياالء محمد عبد الكريم عبد القادر37157162042459002

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيبنين محمد حسين دحام37158232042077035

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزهراء رياض باقر عذافة37159162042153034

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيسحر عالوي محمد محيسن37160142042100087

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب عباس رضيم دنبوس37161232042304122

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0اعدادية السنية للبناتاحيائينور الهدى رياح كاظم محمد37162242042102283

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائينورس علي عذيب فزع37163222042162189

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيايات عبد الحسن عناد شروم37164242042120023

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيضحى ريسان جاسم محمد37165222042412055

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفاطمة محمد عبد الزهرة داخل37166162042383194

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيفاطمة مهدي محمد سنكي37167222042219010

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيود هشام محمد عطشان37168222042125116

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيهدى اياد راهي ثامر37169222042424084

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيميسم صالح جميل كاظم37170212042044011

صفحة ١٠٦٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب ميثاق طالب علي37171252042096292

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيهنادي علي مطشر نايف37172162042204116

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيفاطمه علي حسين محمد37173162042169053

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0اعدادية حلب للبناتاحيائيبنين مزهر نيون ميش37174242042107030

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفاطمه عماد الزم محل37175242042096133

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيفاطمه علي حسين علوان37176232042105066

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0ثانوية فضة للبناتاحيائيزهراء عدنان عفات شرف37177262042095023

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيقمر فاضل عباس عبيد37178232042080106

جامعة البصرة/كلية التمريض561.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء رحيم جياد عرب37179242042108061

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينوره غافل كاصد مفتن37180222042323343

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حسن حسوني كاظم37181252042062505

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0ثانوية االمال للبناتاحيائيأيه نعيم كاظم جوده37182142042108003

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزهراء زين العابدين خلف منصور37183222042421048

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيزينب صبري علي عيدان37184162042268015

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيتبارك سعد كريم علي37185242042149032

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور الهدى ضرغام مالك عبد الحمزه37186242042220757

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم ناصر حسين37187242042081038

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزينب حسن مخيلف شهاب37188232042079030

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيايه ماجد كاظم حنتوش37189122042098019

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0ثانوية الشام للبناتاحيائيهبة ورثة رحيم حواس37190162042254062

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0اعدادية يافا للبناتاحيائيعذراء تحسين تركي اسود37191242042117190

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0ثانوية الرواد المختلطةاحيائينبأ خالد مهدي صالح37192242042020019

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0اعدادية أور للبناتاحيائيبراء مكي كيطان ناصر37193222042154024

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيدعاء محمد علي حسين37194242042096049

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمة عالء عبد الكريم فاضل37195162042204088

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيتبارك سرمد جواد احمد37196252042056066

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيحوراء احمد عبد الرضا جاسم37197222042113038

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0اعدادية الرباب للبناتاحيائينور لبنان حمزه شاني37198242042094127

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيعذراء حسين حبيب بطي37199232042115128

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيحوراء عبد االمير عبد الحمزة علي37200232042271187

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزينب حيدر هاشم شريف37201222042139122

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر دشدوش هادي37202292042088020

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه ناجي طعيمه حمود37203162042208042

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0اعدادية رفح للبناتاحيائينهايه غضبان خير هللا خشن37204162042219068

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيغفران عبد تكليف رحيم37205242042100113
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جامعة البصرة/كلية التمريض560.0ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيحوراء والي عطيه كني37206292042091005

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيحوراء علي دوشان ياسين37207242042184015

جامعة البصرة/كلية التمريض560.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيمروه حمزه زغير لحيدي37208232042145124

جامعة البصرة/كلية التمريض559.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء رعد اسماعيل مغتاض37209292042051138

جامعة البصرة/كلية التمريض559.0ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيرباب ماجد كاظم دنان37210232042146013

جامعة البصرة/كلية التمريض559.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزهراء صالح جبير شمردل37211292042083009

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري562.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمصطفى قاسم فرهود صالح37212152041071393

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري546.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب محسن عبد الرضا خليل37213162042226063

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري528.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسن واثق حسن داود37214132041012033

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري528.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيكرار واثق حسن داود37215132041012095

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري521.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائينور يوسف جاسم عبد هللا37216162042209080

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري515.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيتبارك فاروق عبد الرضا عجيل37217162042204027

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري508.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيحوراء جالل موسى حسين37218162042209026

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري507.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد علي رياض محمد علي هادي37219162041001133

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري505.0ثانوية الهدف التربوي االهلية للبناتاحيائيزينب نجم عبد الزهرة سبتي37220162042263003

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري503.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيشيماء قصي عبد اللطيف عبود37221162042196030

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري501.0اعدادية النصر للبناتاحيائيتقى احمد عبد علي37222122042112048

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري501.0ثانوية النقاء للبناتاحيائيزينب مهدي خضير محمد37223272042101029

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري499.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائياسراء حامد عبد الجبار عبد هللا37224162042274001

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري497.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيزهراء محمد خضير عبد37225222042120032

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري493.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائينور محمد سالم يوسف37226162042183108

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري491.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيامامه عبد السالم قيطان خلف37227162042247010

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري490.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء سامر توفيق صندل37228162042184103

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري487.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيسراء فراس محمد حسن غفوري37229162042145056

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري485.0اعدادية كميت للبنيناحيائييوسف نعيم عبود بدن37230282041015031

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري479.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيحوراء ثامر كاظم كاطع37231222042166011

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري479.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر كاظم كاطع37232222042143066

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري477.3ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك اثير محمد مهدي37233132042108017

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري477.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيبدور ابراهيم حطاب مسلم37234162042210019

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري477.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمحمد عبدالفاصل سلمان مكي37235162041126023

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري476.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينور جالل مطشر دحيبج37236162042212052

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري473.0ثانوية الماجدات للبناتاحيائيغفران عالء عدنان 37237162042211021

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري472.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائياحمد ماجد رزاق حسن37238162041363006

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري472.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين مظفر عوده مزعل37239102041019046

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري469.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهره مهند طه رشيد37240162042184122
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جامعة البصرة/كلية الطب البيطري468.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيرؤى طالب سبتي حسين37241162042196013

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري468.0اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيفاطمة هاني موسى جاسم37242162042253038

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري467.0اعدادية العزة للبناتاحيائيهبه محمد ادم الفكي37243122042118075

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري464.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب فارس جاسم محمد37244162042184138

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري464.0اعدادية القرنة للبنيناحيائياحمد محمد ابراهيم عيسى37245162041027004

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري462.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنيناحيائيمسلم حميد موحي فضيل37246162041004018

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري462.0اعدادية العراقي للبنيناحيائيمحمد احمد حامد شاكر37247102041005024

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري462.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيهناء مرتضى طالب جنزي37248162042168056

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري461.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفرح ربيع ابراهيم باقر37249222042394075

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري460.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم خضير جباره37250222042142036

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري460.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائياسيل مهند فاضل سبع37251162042274002

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري460.0اعدادية رفح للبناتاحيائيلبنى باسم طالب عبود37252162042219058

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري458.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتاحيائينور الهدى عقيل عبد الساده عبد احمد37253162042284012

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري458.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيكرار حيدر حسون فليح37254222041067101

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري456.0ثانوية البصرة الفيحاء النموذجية االهلية للبناتاحيائيياسمين وسام خضير عبد الرضا37255162042337007

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري454.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمجتبى نبيل حسن جناح37256222041036278

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري453.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد سالم منادي عبد37257102041022083

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري451.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيعبد هللا خضير حامد كاظم37258232041253070

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري451.0ثانوية الحسنين (ع) للبنيناحيائيزين العابدين راضي قاسم عبد الحسين37259282041043006

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري450.0ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائياحمد مهند ياسين يوسف37260162041491003

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري449.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيامينه فيصل عبد هللا فيصل37261162042259011

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري448.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائياحمد ساجد يوسف شهاب37262162041075007

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري447.0ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائييوسف سالم عبد الحسن جباره37263142041043018

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري447.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم مطر حسن37264162042459017

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري447.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيصفا رحيم امجوت العيبي37265162042230041

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري444.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم جبار عطشان37266162042163047

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري443.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيريان عبد االله محمد حسن37267172041350130

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري443.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيحمزه حساب كاطع راضي37268222041021048

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري443.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيايات مزهر منصور جارح37269162042222003

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري443.0اعدادية الحريري للبناتاحيائينور احمد حسن رشيد37270132042117259

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري442.0مدارس االمام علي (ع) النموذجية في ايران-قماحيائيفاطمه احمد عبد الحسين رهيف37271132042205026

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري442.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيضحى محمد عزيز طاهر37272162042155015

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري441.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيزين العابدين توفيق حسن جوان37273292041002063

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري440.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيامنه حسني اسماعيل حيدر37274162042165037

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري440.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيسارة سجاد باقر حميد37275272042086017
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جامعة البصرة/كلية الطب البيطري439.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيفاطمه جعفر صادق علي37276162042268026

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري438.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيمنتظر مصطفى جبار حريجه37277162041354080

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري438.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيعلي الكرار باسم رشك طعمة37278142041009054

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري437.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمصطفى حمود شاكر مهلهل37279162041084120

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري437.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيمحمد محسن نور سلمان37280232041185045

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري436.0ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيكرار رائد محمد حسين37281162041063010

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري436.0اعدادية أور للبناتاحيائياديان مشتاق طالب عبود37282222042154010

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري436.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيانور صباح داود علوان37283222041308005

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري435.0اعدادية البصرة للبنيناحيائيهاشم محمد طه نوري37284162041007060

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري435.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيحسين عباس جوني هليل37285282041013008

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري435.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيسجى محمد عبد هللا حمود37286282042190125

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري435.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيبراء عبد الحسين نعيم عبد هللا37287162042381043

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري435.0ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائييوسف صادق جعفر نجم37288162041491025

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري435.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمنتظر عباس حامد محمد37289252041031788

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري434.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنيناحيائيرضا عباس محمد سعيد37290162041433001

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري434.0ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائياية الرحمن قاسم محسن موجر37291162042339002

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري434.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنيناحيائيعالء كاظم برهان عجيل37292162041004014

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري433.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيرمز العال هاني علي حسين37293162042218035

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري433.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيحسين عبد العالي مشجر نعيم37294162041354020

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري432.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيحمزه محمد خلف محي37295282041006055

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري432.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيمالك الروح مصعب موسى جعفر37296162042381186

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري432.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائينسرين طه ياسين حمود37297162042226112

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري432.0اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيحيدر سلمان محمد كويهي37298222041030022

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري432.0الخارجيوناحيائيمهند طالب عسكر امهنه37299242041400114

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري432.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائينور الهدى حنون شريف جمعه37300162042381204

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري431.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيسعد ابراهيم عبد الوهاب ابراهيم37301162041085026

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري431.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيرنا عماد سلمان سلطان37302112042077034

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري431.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيقيس زياد جبار ثجيل37303222041067095

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري430.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحمد زغير حديد ليالي37304222041026044

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري429.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتاحيائيهدى جمعه اسماعيل ناصر37305162042255014

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري428.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيعبد هللا حسام طالب عبد الحسن37306242041015075

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري428.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينبع خالد جمعه عبيد37307142042111263

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري427.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيغدير صبيح كاظم خلف37308282042070044

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري427.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيمحمد عباس عبد الكريم محمود37309182041085064

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري426.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد هللا عبد الحسن37310162041121022
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جامعة البصرة/كلية الطب البيطري426.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيرضا قاسم عبد الزهره عبد37311252041009099

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري426.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي محمد عباس باقر37312112041009021

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري425.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيام البنين حسن عمران موسى37313272042056022

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري424.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيشهد مضر جميل عثمان37314162042202116

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري424.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيطيبه حسن حمدان عيسى37315292042050107

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري424.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيبشار داود لطفي شوقي37316162041084015

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري424.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسن سلمان راضي عطيه37317162041060020

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري424.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيوسل يعرب عبد القهار حمد37318172042357912

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري424.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيهدى يوسف محمد تقي37319132042091135

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري423.0ثانوية التعاون للبناتاحيائيآمنه عبد االمير جاسم جابر37320162042267001

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري423.0اعدادية البصرة للبنيناحيائيعلي ماجد عبد الهادي عبد الرزاق37321162041007034

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري423.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيزينب حيدر جاسب حمودي37322282042059071

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري423.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيماجد حامد هادي ساجت37323232041173123

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري423.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيعلي سمير عوده شنيور37324282041008067

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري422.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيسمين ناظم كريم ابراهيم37325212041036020

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري422.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيزهراء صالح عبد الحسن خضر37326262042137013

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري422.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيعلي عباس عبيد حسن37327272041151054

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري421.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيعذراء تالي زياره مسلم37328272042069069

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري421.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيدالل خفيف حاجم مالح37329222042153130

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري421.0اعدادية االندلس للبناتاحيائينور عالء حسن خضير37330162042170075

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري420.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيعمار ناجي رحم علي37331222041311056

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري420.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيسجاد حيدر سعدون خلف37332232041289019

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري420.0اعدادية الشباب للبنيناحيائياحمد اسامة جاسم غني37333222041033004

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري420.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمسلم صادق حمود حاشوش37334222041019189

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري420.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيسعاد صالح نصار عبد الهادي37335162042192043

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري420.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيحسين محمد جليل رضيوي37336222041031023

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري420.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيمنار عباس سعدون عبد الحافظ37337162042234071

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري420.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائينور ابراهيم جميل احمد37338102042221159

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري419.0اعدادية الكفاح للبنيناحيائيصالح الدين مهدي عبد الكريم كاصد37339162041002024

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري419.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيرفل محمد سهر عناد37340152042045023

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري419.0ثانوية الكوثر االهلية للبنيناحيائيمنتظر جاسم محمد خضر37341252041048021

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري419.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائييسر شوقي زيدان خلف37342142042224157

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري418.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيغدير عامر حسين جاسم37343262042102105

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري418.0اعدادية جصان للبنيناحيائيمحمد خالد شمخي جبوري37344262041036016

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري418.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيهبة هللا احمد حاجم حسين37345252042108270
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جامعة البصرة/كلية الطب البيطري418.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائيحسن محمد عبد الغفار محمود37346162041358008

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري417.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيزين العابدين عبد االمير دريول محمد37347282041151124

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري417.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي خليل عوض ابو حيه37348222041033098

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري417.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيفرح عماد كاظم سعدون37349222042185099

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري417.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيمحمد مؤيد حسن عبود37350162041047045

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري417.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائياحمد سعد ابراهيم حياوي37351212041282008

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري417.0اعدادية االندلس للبنيناحيائياحمد حيدر علي جبر37352282041009005

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري417.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيايمن عدنان مالح ساجت37353222041093013

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري417.0اعدادية هيت للبنيناحيائيعلي سعد شاكر صبري37354192041014075

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري417.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيمرتضى صفاء عبد المنعم غضبان37355162041352101

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري416.0اعدادية المثنى للبنيناحيائياحمد كريم حسن محمد37356262041005009

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري416.0ثانوية عفك المسائية للبنيناحيائيسجاد محمد خنجر كاني37357242041208022

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري415.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيكرار صباح حسين احمد37358122041006029

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري415.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور خالد حمزه عباس37359162042184281

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري415.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيامين مهند خضير مشوح37360232041289006

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري415.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائييمامه حسام يحيى محمد37361172042371321

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري415.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيعلي جاسم هنيدي عويز37362232041164034

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري415.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيموسى علي عريبي جابر37363242041074090

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري415.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب حسن مرزوق يوسف37364162042170038

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري415.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيأريج علي صالح محمد37365222042102001

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري415.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتاحيائيضي عالء عبد الرزاق رشاد37366262042076021

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري415.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائياحمد خالد فاضل عبد الرزاق37367192041095007

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري414.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفرح وليد خالد احمد37368162042184224

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري414.0ثانوية العليم االهلية للبناتاحيائيدعاء سالم هالل عجيل37369162042472002

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري414.0اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمه نصير عبد االمير حبيب37370162042228096

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري414.0ثانوية المجد للبنيناحيائيعباس ميثم جابر حسن37371232041025031

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري414.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيدعاء عماد ثامر صالح37372162042381061

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري414.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيسجاد فالح شاطي جابر37373222041310094

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري414.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء اسماعيل محمد عبد الرضا37374222042204086

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري414.0ثانوية دار الحكمة األهلية للبنيناحيائييوسف عبد الجليل معتوك عبد القادر37375102041045014

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري414.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا لطيف محمد غريب عبد الرحمن37376202041001124

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري414.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء باسم جبار كاظم37377242042121108

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري414.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيزينب جاسم محمد كاظم37378272042070049

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري414.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه مسلم عبد علي عبد الحسين37379232042142264

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري414.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمه نوري عبد الحسين محمد37380162042450067
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جامعة البصرة/كلية الطب البيطري414.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتجى زلزال نعمه هادي37381252041031699

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري414.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيسلمى احسان موزان كطامي37382162042189014

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري413.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيأكرام داود عبد الجليل حاجم37383162042241001

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري413.0ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيام البنين عالء سعيد خلف37384162042262004

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري413.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائينرجس طالب نعيم خضير37385162042145091

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري413.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائياصيل اركان سبتي شنان37386222041311009

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري413.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمؤمل علي رحيم عجيل37387282041006120

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري413.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيسكينه حازم محمد احمد37388172042241042

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري413.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيفاطمة اياد سالم عبد37389282042070047

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري413.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحمزه هادي كريم ثويني37390142041018057

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري413.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيسجى عبد العالي عبد عباس37391222042321109

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري413.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيحيدر علي إبراهيم مطير37392262041020015

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري413.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيضحى كريم كاظم خضير37393162042380078

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري413.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسنين جواد رسول طالب37394252041205036

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري412.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيسجاد رعد نور حسين37395292041151069

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري412.0ثانوية الهناء المختلطةاحيائيسلطان محسن اليج سلطان37396222041276002

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري412.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيايمان حسين حسن علي37397212042139034

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري412.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائييعقوب ازهر صادق عبد هللا37398262041012168

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري412.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيسيف علي طاهر سلمان37399162041019024

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري412.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيحسين مرتضى جواد كاظم37400222041065028

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري412.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيوديان كامل ثاني خلف37401162042184292

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري411.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيحيدر عادل جاسم عبد الحسن37402272041153049

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري411.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيشهد عدنان مطشر عبد الرضا37403132042281100

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري411.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائياطياف عادل عبد الواحد محسن37404162042247006

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري411.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيعبد هللا بشار ابراهيم سعيد37405112041012020

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري411.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيابراهيم عبد هللا جابر حسن37406162041047001

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري411.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيعلي حسين علي يعقوب37407182041007021

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري411.0ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيمحمد سامر عبد علي حسين37408132041041013

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري411.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبد الكاظم محمد37409242042077024

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري411.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائياسراء خالد عبد الرحمن اسماعيل37410162042155001

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري411.0اعدادية العشار للبناتاحيائيعبير عبد الكريم محمد فاخر37411162042228082

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري411.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيبكر باسم حسين علي37412182041007007

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري410.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيكوثر وميض سلمان محمد37413122042094227

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري410.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمحمد عمار جابر شندل37414292041151127

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري410.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيشيماء عبد هللا جابر علي37415162042280066

صفحة ١٠٦٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري410.0ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيعبد الرحمن رافع ابراهيم غريب37416182041058018

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري410.0ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيدعاء سالم عبود ناصر37417222042415004

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري410.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيغيث احمد خليف هليل37418222041028093

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري410.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبنين مهند هادي عبيد37419242042123034

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري410.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتبارك علي محسن عبد37420282042055022

جامعة البصرة/كلية الطب البيطري410.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيبوكان عادل محمد رضا37421202041259066

جامعة البصرة/كلية الزراعة464.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياسراء ابراهيم شاكر لفته37422162042165005

جامعة البصرة/كلية الزراعة426.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيفاطمة ميثم احمد جاسم37423162042222020

جامعة البصرة/كلية الزراعة413.0اعدادية رفح للبناتاحيائيحنين حميد مسلم يوسف37424162042219013

جامعة البصرة/كلية الزراعة411.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيتبارك عادل اسعد محسن37425162042184058

جامعة البصرة/كلية الزراعة410.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيفاطمه جبار كاظم حمود37426162042169047

جامعة البصرة/كلية الزراعة409.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي يونس علي37427162042189019

جامعة البصرة/كلية الزراعة409.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيعذراء اسعد طالب عبد الرسول37428162042235014

جامعة البصرة/كلية الزراعة408.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب سعدي يوسف يعقوب37429162042226057

جامعة البصرة/كلية الزراعة407.0اعدادية البصرة للبناتاحيائينسرين حسام عبد المجيد يوسف37430162042234077

جامعة البصرة/كلية الزراعة406.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء منير خلف سلمان37431162042226047

جامعة البصرة/كلية الزراعة406.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيمداد محمد عبدالكريم عبود37432162042227056

جامعة البصرة/كلية الزراعة402.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء احمد عبد الكريم عبد اللطيف37433162042189017

جامعة البصرة/كلية الزراعة401.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيرقية بريسم حمد عبدهللا37434162042467007

جامعة البصرة/كلية الزراعة399.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمينه مدين محمد سعيد نعمه37435162042184260

جامعة البصرة/كلية الزراعة395.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيساره سامر عبدهللا احمد37436162042152115

جامعة البصرة/كلية الزراعة395.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيزيتون عبد الواحد جميل سبتي37437162042458041

جامعة البصرة/كلية الزراعة394.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيزينب علي عوض جابر37438162042380064

جامعة البصرة/كلية الزراعة394.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيمريم معن جوي جابر37439162042268033

جامعة البصرة/كلية الزراعة391.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيغدير بالل عبد الهادي عبد الرضا37440162042226083

جامعة البصرة/كلية الزراعة391.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي عبد الحسين تخم لعيبي37441122041007101

جامعة البصرة/كلية الزراعة390.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيكوثر جمال عبد الواحد مشكور37442162042165385

جامعة البصرة/كلية الزراعة389.0ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيحسين علي وداعه جبر37443162041119011

جامعة البصرة/كلية الزراعة388.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيحوراء علي عبد الحسين فياض37444162042202049

جامعة البصرة/كلية الزراعة385.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسين عقيل عبد الواحد صيهود37445162041094017

جامعة البصرة/كلية الزراعة385.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيغدير احمد فاخر جبار37446162042165324

جامعة البصرة/كلية الزراعة385.0ثانوية السجى للبناتاحيائينور زيدان عوده عذافه37447112042138031

جامعة البصرة/كلية الزراعة381.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيوسن فيصل زاير عيسى37448162042259075

جامعة البصرة/كلية الزراعة381.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء صفاء حسين جاسم37449232042114056

جامعة البصرة/كلية الزراعة381.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائياسيل فراس رشيد عبد الرضا37450162042383010
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جامعة البصرة/كلية الزراعة379.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبنين جاسم خريبط جلوب37451162042172009

جامعة البصرة/كلية الزراعة378.0اعدادية غزة للبناتاحيائياسماء صفاء صعبر عبد الرحيم37452162042208003

جامعة البصرة/كلية الزراعة375.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيرقيه عباس عبد المحسن جبر37453162042187011

جامعة البصرة/كلية الزراعة375.0اعدادية حيفا للبناتاحيائينها صباح عبد الستار عبد الرسول37454162042220037

جامعة البصرة/كلية الزراعة375.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيهدى عبد الستار جبر مكي37455162042290104

جامعة البصرة/كلية الزراعة375.0اعدادية ام قصر للبنيناحيائيمصطفى امير ظاهر ثويني37456162041042015

جامعة البصرة/كلية الزراعة375.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمه خليل عيال غضبان37457162042450060

جامعة البصرة/كلية الزراعة374.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةاحيائيايات دريد مؤيد فاخر37458162042350001

جامعة البصرة/كلية الزراعة374.0ثانوية التاج األهلية للبناتاحيائيشهناز وسام درويش جواد37459132042137006

جامعة البصرة/كلية الزراعة374.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق ناصر حسن37460162042208024

جامعة البصرة/كلية الزراعة374.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيرسل جواد حسن علي37461162042383074

جامعة البصرة/كلية الزراعة373.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيلمياء ماجد عبد الحر ناصر37462222042125093

جامعة البصرة/كلية الزراعة373.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد الجواد عباس شمخي جبار37463272041014199

جامعة البصرة/كلية الزراعة373.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيتبارك هاني داود مسفر37464162042162018

جامعة البصرة/كلية الزراعة372.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيساره مصطفى عاطف بدر37465162042383146

جامعة البصرة/كلية الزراعة372.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك علي احمد صبار37466292042051059

جامعة البصرة/كلية الزراعة372.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيمريم عبد السالم كاظم زهراوي37467122042102076

جامعة البصرة/كلية الزراعة372.0ثانوية الكرادة االهلية للبنيناحيائيحسين حميد باقر حسين37468142041178005

جامعة البصرة/كلية الزراعة372.0اعدادية االجيال للبنيناحيائيعلي محمد جبار خزام37469162041014010

جامعة البصرة/كلية الزراعة371.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيامنه عبد الصمد سامي صالح37470132042100007

جامعة البصرة/كلية الزراعة371.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيايالف آيدن كريم محمد37471202042180025

جامعة البصرة/كلية الزراعة371.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيأيه فراس محسن حسن37472212042148005

جامعة البصرة/كلية الزراعة371.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيفاطمه عقيل عبد علي37473162042475036

جامعة البصرة/كلية الزراعة371.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيمينا دريد طالب علي37474112042101045

جامعة البصرة/كلية الزراعة371.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيزينب مازن فالح محسن37475162042458047

جامعة البصرة/كلية الزراعة370.0ثانوية الكرار للبناتاحيائيمريم لطيف شاكر رحيم37476162042277017

جامعة البصرة/كلية الزراعة370.0ثانوية الكرادة االهلية للبنيناحيائيفالح صالح مهلي عزيز37477142041178017

جامعة البصرة/كلية الزراعة370.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه احسان عيدان عبد الكريم37478162042165332

جامعة البصرة/كلية الزراعة369.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائيسجاد حيدر علي حسين37479162041357039

جامعة البصرة/كلية الزراعة369.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيزينب مصطفى سامي صعب37480162042227032

جامعة البصرة/كلية الزراعة368.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب صبيح حميد محمد37481262042148022

جامعة البصرة/كلية الزراعة368.0اعدادية رفح للبناتاحيائيزينب عماد إبراهيم أحمد37482162042219030

جامعة البصرة/كلية الزراعة368.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيمنتظر عادل شعالن جبر37483262041002097

جامعة البصرة/كلية الزراعة368.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيايات عماد ثجيل غالي37484222042436004

جامعة البصرة/كلية الزراعة368.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيآمل حارث مكي شالل37485162042145001
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جامعة البصرة/كلية الزراعة367.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيآيات جاسب جاسم محمد37486162042172002

جامعة البصرة/كلية الزراعة367.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائيمحمد رشيد حميد مفتن37487122041206060

جامعة البصرة/كلية الزراعة367.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيرياحين حيدر جاسم عناد37488122042121008

جامعة البصرة/كلية الزراعة367.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيرسل باسم عبد الرحيم عطيوي37489162042183033

جامعة البصرة/كلية الزراعة367.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب عبد الحسين جاسم جبار37490162042383126

جامعة البصرة/كلية الزراعة367.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيعلي حسين ناهي ضامن37491222041372013

جامعة البصرة/كلية الزراعة367.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيزهراء البتول مازن جبار ثجيل37492162042222007

جامعة البصرة/كلية الزراعة366.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيجاسم محمد رضا عبد راضي37493162041084017

جامعة البصرة/كلية الزراعة366.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه ناصر احمد محمد37494162042150030

جامعة البصرة/كلية الزراعة366.0اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء حسين ناصر حسين37495262042119023

جامعة البصرة/كلية الزراعة366.0ثانوية المبادئ للبناتاحيائيندى عدنان جاسم شاكر37496162042177015

جامعة البصرة/كلية الزراعة366.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيسارة حسين عبد الخالق تعبان37497162042196026

جامعة البصرة/كلية الزراعة366.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيشهد حسين فرهود محي37498222042392083

جامعة البصرة/كلية الزراعة366.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيرانيا عدنان جميل مطشر37499162042162023

جامعة البصرة/كلية الزراعة366.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيتبارك احمد غالي جبر37500162042226018

جامعة البصرة/كلية الزراعة366.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيصابرين خضير عباس حسين37501212042294139

جامعة البصرة/كلية الزراعة366.0اعدادية سبأ للبناتاحيائياسماء توفيق خير هللا موسى37502162042174004

جامعة البصرة/كلية الزراعة366.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائينور اسعد قاسم ناصر37503162042297043

جامعة البصرة/كلية الزراعة366.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيفاطمة علي عبد الحسين حمد37504162042216031

جامعة البصرة/كلية الزراعة365.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيفدك الزهراء شهيد حسين محمد37505142042106026

جامعة البصرة/كلية الزراعة365.0الخارجيوناحيائيمصطفى عبد الرحمن ثامر جويد37506162041400096

جامعة البصرة/كلية الزراعة365.0ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيسبأ علي مهدي علي37507162042262022

جامعة البصرة/كلية الزراعة365.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسن علي جدوع غايب37508132041055028

جامعة البصرة/كلية الزراعة365.0ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيمريم نائب طعمه مكي37509162042262034

جامعة البصرة/كلية الزراعة364.0ثانوية الكفاح األهلية للبنيناحيائيبارق معن جمعه عبادي37510162041096001

جامعة البصرة/كلية الزراعة364.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيجنات احمد عبد الرزاق هادي37511162042458018

جامعة البصرة/كلية الزراعة364.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيتبارك حيدر عبد الحسن عبدربه37512162042240029

جامعة البصرة/كلية الزراعة364.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحنان سعد عبود حميد37513212042138038

جامعة البصرة/كلية الزراعة364.0ثانوية السيدية المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد السالم احمد حسين37514112041209025

جامعة البصرة/كلية الزراعة364.0الخارجياتاحيائيشهد موسى جعفر موسى37515162042401101

جامعة البصرة/كلية الزراعة364.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائينور صبيح محمد علوان37516162042381208

جامعة البصرة/كلية الزراعة364.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائياحمد خالد جحات عباس37517272041002006

جامعة البصرة/كلية الزراعة364.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائييوسف عمار عبد الزهرة موسى37518162041049056

جامعة البصرة/كلية الزراعة364.0ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيمحمدالباقر حسين قاسم جاسم37519162041119025

جامعة البصرة/كلية الزراعة364.0ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيبتول جميل حسين علي37520162042148003
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جامعة البصرة/كلية الزراعة363.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عبد الرزاق حسن علي37521162042381154

جامعة البصرة/كلية الزراعة363.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتاحيائيرقيه علي حسين محمود37522122042088007

جامعة البصرة/كلية الزراعة362.0اعدادية البتول للبناتاحيائيزهراء كاظم حسين صكر37523162042242013

جامعة البصرة/كلية الزراعة362.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائياحمد جاسم عبد الحسين محمد37524162041020001

جامعة البصرة/كلية الزراعة362.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيشكران حسن عبد الرضا خنجر37525262042083058

جامعة البصرة/كلية الزراعة362.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائينور الهدى محمد حسب صايح37526162042155019

جامعة البصرة/كلية الزراعة362.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء فخري فرج عطية37527142042224106

جامعة البصرة/كلية الزراعة362.0ثانوية بابل للبناتاحيائيمنن محمد عبد الكريم مناتي37528122042095043

جامعة البصرة/كلية الزراعة361.0ثانوية النبأ للبناتاحيائيهاجر عبد مرزوق عايد37529162042215025

جامعة البصرة/كلية الزراعة361.0ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيفاطمه ماجد ريسان برغوث37530162042466010

جامعة البصرة/كلية الزراعة361.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيمصطفى صادق سلمان امين37531132041023070

جامعة البصرة/كلية الزراعة361.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيشفاء احمد جسام حمد37532142042224088

جامعة البصرة/كلية الزراعة361.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيسيف رحيم علي خلف37533262041205044

جامعة البصرة/كلية الزراعة360.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيمحمد عبد هللا مكطوف حسن37534162041006032

جامعة البصرة/كلية الزراعة360.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيايات سالم نعيم جاسم37535162042163011

جامعة البصرة/كلية الزراعة360.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيرسل ناصر علي ناصر37536162042241009

جامعة البصرة/كلية الزراعة360.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيخديجة حبيب فرحان كاظم37537162042240038

جامعة البصرة/كلية الزراعة360.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيجنات علي احمد عبد الكريم37538162042184065

جامعة البصرة/كلية الزراعة360.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيذو الفقار حيدر خلف جابر37539222041069014

جامعة البصرة/كلية الزراعة360.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزهراء باسم صالح مكطوف37540162042381075

جامعة البصرة/كلية الزراعة360.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنيناحيائيحسين علي حميد عزيز37541132041259010

جامعة البصرة/كلية الزراعة360.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزهراء كاظم عبد االمام جبر37542162042383100

جامعة البصرة/كلية الزراعة470.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيمجتبى نور الدين اسحاق عبد النبي 37543162051012063

جامعة البصرة/كلية الزراعة445.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيحسين عبد علي كاظم ناهي37544162051365058

جامعة البصرة/كلية الزراعة443.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيعلياء عبد الرزاق جعفر محسن37545162052294023

جامعة البصرة/كلية الزراعة440.0ثانوية البرهان االهلية للبناتتطبيقيدنيا هاني صبري حمادي37546162052278003

جامعة البصرة/كلية الزراعة440.0ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسن عبد المجيد عبد الرضا37547162051446015

جامعة البصرة/كلية الزراعة434.0اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيهدى عبد االله ضيدان طاهر37548162052258032

جامعة البصرة/كلية الزراعة428.0ثانوية البرهان االهلية للبناتتطبيقيسجود وليد صبيح راضي37549162052278008

جامعة البصرة/كلية الزراعة421.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيدالل موسى كاظم عبد هللا37550162052381042

جامعة البصرة/كلية الزراعة417.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي حسين عبد الرضا كاظم37551162051019058

جامعة البصرة/كلية الزراعة416.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيهدى حسين احمد كشمر37552162052380099

جامعة البصرة/كلية الزراعة416.0ثانوية الماجدات للبناتتطبيقيكفاح شاكر لفته مشكور37553162052211017

جامعة البصرة/كلية الزراعة415.0ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيبنين علي جاسم طعمة37554162052467004

جامعة البصرة/كلية الزراعة414.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيحنين عبد الخضر صدام عريبي37555162052218021
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جامعة البصرة/كلية الزراعة414.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيشهد ماجد حامد فرحان37556162052381093

جامعة البصرة/كلية الزراعة413.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيعباس قاسم حمدان فزع37557162051371130

جامعة البصرة/كلية الزراعة413.0ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيرانيا احمد جاسم جبر37558162052248006

جامعة البصرة/كلية الزراعة413.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحسين عمار محمد شبيب37559162051002042

جامعة البصرة/كلية الزراعة413.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيايمان ماجد سلمان علي37560162052239007

جامعة البصرة/كلية الزراعة412.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمنتظر مزهر عبد الواحد شناوه37561162051497109

جامعة البصرة/كلية الزراعة412.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحسين عقيل حميد مجيد37562162051002038

جامعة البصرة/كلية الزراعة412.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقياسراء وميان عفلوك مطر37563162052176003

جامعة البصرة/كلية الزراعة412.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيكوثر حسن طالب حسين37564162052153023

جامعة البصرة/كلية الزراعة411.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعبدالرحيم محمد رحيم عبد وش37565162051140032

جامعة البصرة/كلية الزراعة411.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيسجاد احمد مالك ضمد37566162051371098

جامعة البصرة/كلية الزراعة410.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقينور الهدى ضياء كاظم علي37567162052380089

جامعة البصرة/كلية الزراعة410.0ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيحنين علي خلف شبوط37568162052248004

جامعة البصرة/كلية الزراعة409.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتتطبيقيهبة هاشم جاسم محمد37569162052198015

جامعة البصرة/كلية الزراعة409.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيبتول عبد الكاظم مزهر منصور37570162052237008

جامعة البصرة/كلية الزراعة409.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمصطفى مجدي جبار عيسى37571162051022128

جامعة البصرة/كلية الزراعة409.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيحميده سرحان جوهر خالطي37572162052145013

جامعة البصرة/كلية الزراعة408.0اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيمصطفى نجم حسين هاشم37573162051021033

جامعة البصرة/كلية الزراعة408.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيندى ضياء حمزة عباس37574162052459027

جامعة البصرة/كلية الزراعة408.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعالء الدين هشام قاسم مجيد37575162051352154

جامعة البصرة/كلية الزراعة407.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيتبارك حيدر طالب عطيه37576162052240008

جامعة البصرة/كلية الزراعة407.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيزهراء هاني كريم مسعد37577162052171020

جامعة البصرة/كلية الزراعة406.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيشهد نزار راضي سلمان37578162052245023

جامعة البصرة/كلية الزراعة406.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمحمد مازن عبد االله عبد المجيد37579162051036125

جامعة البصرة/كلية الزراعة406.0ثانوية قائم آل محمد للبنينتطبيقيمحمد خاشع خير هللا مال هللا37580162051432015

جامعة البصرة/كلية الزراعة406.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيحوراء احمد جمعه صيهود37581162052226022

جامعة البصرة/كلية الزراعة406.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيآيات حسن رحيم عبد الحسن37582162052265002

جامعة البصرة/كلية الزراعة405.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيفاطمة كفاء رحمان داخل37583162052212034

جامعة البصرة/كلية الزراعة405.0اعدادية العباس للبنينتطبيقياحمد عماد طالب عبد الحسين37584162051051007

جامعة البصرة/كلية الزراعة404.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيكرار ظافر حبيب مصطفى37585162051016069

جامعة البصرة/كلية الزراعة404.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعباس حسون صافي عبد37586162051019043

جامعة البصرة/كلية الزراعة404.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقيمحمد قاسم سعد محمد37587162051088028

جامعة البصرة/كلية الزراعة403.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي عيسى علي عيسى37588162051084173

جامعة البصرة/كلية الزراعة403.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيصابرين صباح جابر علي37589162052383087

جامعة البصرة/كلية الزراعة403.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقينور عماد غازي جاسم37590162052174032
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جامعة البصرة/كلية الزراعة403.0ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيزهره اسعد عبد هللا علي37591162052248008

جامعة البصرة/كلية الزراعة402.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيعباس احمد شيب حبيب37592162051007046

جامعة البصرة/كلية الزراعة402.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد سلمان عطار37593162051067023

جامعة البصرة/كلية الزراعة402.0ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيفاطمة معتز مصطفى خلف37594162052161024

جامعة البصرة/كلية الزراعة402.0اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيمريم عوده وسيل فالح37595162052181018

جامعة البصرة/كلية الزراعة401.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيرانية عبدالرسول حاتم يسر37596162052150017

جامعة البصرة/كلية الزراعة401.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيرنا صدام فيصل عودة37597162052226034

جامعة البصرة/كلية الزراعة401.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيريم جواد كاظم بارح37598162052196008

جامعة البصرة/كلية الزراعة401.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقينور عادل عبد الحسن هاشم37599162052231041

جامعة البصرة/كلية الزراعة401.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسين ضياء طه جادر37600162051047038

جامعة البصرة/كلية الزراعة401.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمجتبى حيدر حسين عبود37601162051007081

جامعة البصرة/كلية الزراعة401.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعلي احمد رسن عبد الرضا37602162051357255

جامعة البصرة/كلية الزراعة400.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيايات حيدر سالم فرهود37603162052170008

جامعة البصرة/كلية الزراعة400.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيروان صادق رشيد صادق37604162052152030

جامعة البصرة/كلية الزراعة400.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيزهراء رحيم حسن موحان37605162052381052

جامعة البصرة/كلية الزراعة400.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيهدى مجيد كاطع زهراو37606162052210057

جامعة البصرة/كلية الزراعة400.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيسجاد سالم عبد صباح37607162051015042

جامعة البصرة/كلية الزراعة400.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحيدر ميثم عبد الزهرة راضي37608162051002051

جامعة البصرة/كلية الزراعة400.0ثانوية الرسول للبنينتطبيقيحسين حيدر علي حسين37609162051058014

جامعة البصرة/كلية الزراعة400.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقياحمد عادل علي كريم37610162051301006

جامعة البصرة/كلية الزراعة400.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيفاطمة عبد الجبار احمد جاسم37611162052237031

جامعة البصرة/كلية الزراعة399.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيمريم حيدر سالم عطيه37612162052234068

جامعة البصرة/كلية الزراعة399.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيبلسم جاسم جبر يعقوب37613162052202009

جامعة البصرة/كلية الزراعة399.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينتطبيقيمحمد خليل عباس محمود37614162051018011

جامعة البصرة/كلية الزراعة399.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيمهدي صالح مهدي لفته37615162051121041

جامعة البصرة/كلية الزراعة399.0ثانوية البصرة الفيحاء النموذجية االهلية للبناتتطبيقيبتول نصير جاسم محمد37616162052337004

جامعة البصرة/كلية الزراعة399.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد عماد عبد الزهرة جمعة37617162051084227

جامعة البصرة/كلية الزراعة398.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيأيات محسن عبد الرضا صخي37618162052153003

جامعة البصرة/كلية الزراعة398.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقينوال عباس علي عبد النبي37619162052240048

جامعة البصرة/كلية الزراعة398.0اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيسجاد كريم لعيبي شيال37620162051068022

جامعة البصرة/كلية الزراعة398.0ثانوية الوهج االهلية للبناتتطبيقيتقى وسام عبد الصاحب عبيد37621162052339004

جامعة البصرة/كلية الزراعة398.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعلي عدنان شاكر مزيد37622162051363199

جامعة البصرة/كلية الزراعة398.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيحسين علي جبار عوده37623162051497028

جامعة البصرة/كلية الزراعة398.0اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيسارة صابر راضي محسن37624162052194016

جامعة البصرة/كلية الزراعة397.0ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقياسيا عبد الكريم مختاض عبيد37625162052297001
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جامعة البصرة/كلية الزراعة397.0اعدادية غدير خم للبناتتطبيقيمريم عباس عبيد خلف37626162052268014

جامعة البصرة/كلية الزراعة397.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيغالية سعود عزيز عبد الرضا37627162052338039

جامعة البصرة/كلية الزراعة397.0ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتتطبيقيزهراء امجد فالح عبود37628162052205001

جامعة البصرة/كلية الزراعة397.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيمرتضى جاسم بنيان عليوي37629162051053120

جامعة البصرة/كلية الزراعة396.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيشهد شاكر جبارة عوده37630162052145034

جامعة البصرة/كلية الزراعة396.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيهيفاء مهدي عثمان عبد الرزاق37631162052237046

جامعة البصرة/كلية الزراعة396.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزهراء صالح راضي خلف37632162052240016

جامعة البصرة/كلية الزراعة396.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيسجاد ناظم حمود شهاب37633162051051058

جامعة البصرة/كلية الزراعة396.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء عالء تحسين علي37634162052164032

جامعة البصرة/كلية الزراعة396.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمهدي عالء ضمد شبيب37635162051140079

جامعة البصرة/كلية الزراعة396.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيرسل صالح شاكر كحيوش37636162052301016

جامعة البصرة/كلية الزراعة396.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيمسار ظافر عبد الرزاق بخاخ37637162052252034

جامعة البصرة/كلية الزراعة395.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي ضامن عبد الجليل كاظم37638162051019063

جامعة البصرة/كلية الزراعة395.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيبتول عماد كاظم جنديل37639162052458007

جامعة البصرة/كلية الزراعة395.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزهراء رحيم ريسان موحي37640162052294013

جامعة البصرة/كلية الزراعة395.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء احمد شهاب احمد37641162052226038

جامعة البصرة/كلية الزراعة395.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيايمان خليفة حمد غريب37642162052212006

جامعة البصرة/كلية الزراعة395.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقينور الهدى نوري علي حاجي37643162052380092

جامعة البصرة/كلية الزراعة394.0ثانوية الفضل االهلية للبنينتطبيقيمصطفى كاظم حسين علي37644162051448023

جامعة البصرة/كلية الزراعة394.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيسجاد معد عاجل شلتاغ37645162051064010

جامعة البصرة/كلية الزراعة394.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء رافد كامل جالب37646162052226040

جامعة البصرة/كلية الزراعة394.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء فائق حمود فرج37647162052265032

جامعة البصرة/كلية الزراعة394.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيايالف ماجد كاظم جمعه37648162052176007

جامعة البصرة/كلية الزراعة394.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا سامر صبري حميد37649162051001118

جامعة البصرة/كلية الزراعة393.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيسجود عدي جابر عبد الهادي37650162052169037

جامعة البصرة/كلية الزراعة393.0ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيمهدي موفق مهدي احمد37651162051008036

جامعة البصرة/كلية الزراعة393.0ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيرنا علي عبد الحسن حسين37652162052251011

جامعة البصرة/كلية الزراعة393.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيعبد الحسين مهدي عبد الحسين مهدي37653162051340022

جامعة البصرة/كلية الزراعة393.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيبدور جاسم عوده فلغوص37654162052380017

جامعة البصرة/كلية الزراعة393.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيحسين عبد علي عبد السيد علي37655162051042012

جامعة البصرة/كلية الزراعة392.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمنتظر مهدي عبد الكاظم عبود37656162051357490

جامعة البصرة/كلية الزراعة392.0ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنينتطبيقيمحمد مرتضى منصور زغير37657162051375023

جامعة البصرة/كلية الزراعة392.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيحوراء حسين جبار جاسب37658162052150011

جامعة البصرة/كلية الزراعة392.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيصالح وائل صالح مهدي37659162051060086

جامعة البصرة/كلية الزراعة391.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيدعاء خضير حسين علي37660162052150016
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جامعة البصرة/كلية الزراعة391.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيبان احمد خضير فرج37661162052381018

جامعة البصرة/كلية الزراعة391.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتتطبيقيزهراء حسين الوي طالب37662162052151006

جامعة البصرة/كلية الزراعة390.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا سعد فرحان شنول37663162051139069

جامعة البصرة/كلية الزراعة390.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيرسل ناظم عيدان خلف37664162052172009

جامعة البصرة/كلية الزراعة390.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيفالح مجيد كريم جاري37665162051307027

جامعة البصرة/كلية الزراعة390.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمنتظر يحيى رجب خضر37666162051353199

جامعة البصرة/كلية الزراعة390.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيحوراء احمد نعيم صويدج37667162052169017

جامعة البصرة/كلية الزراعة390.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعمار ياسر مهوس عبد علي37668162051355201

جامعة البصرة/كلية الزراعة390.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمة ماجد حامد عبد الكريم37669162052226094

جامعة البصرة/كلية الزراعة390.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيامل عدنان ظاهر حبيب37670162052236001

جامعة البصرة/كلية الزراعة390.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتتطبيقياصالة موسى منصور عبد الكريم37671162052276001

جامعة البصرة/كلية الزراعة390.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيزينب عالء موسى عبد هللا37672162052219022

جامعة البصرة/كلية الزراعة390.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقياحمد اياد جبار عبود37673162051075003

جامعة البصرة/كلية الزراعة389.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيحسين عباس منصور سلمان37674162051357125

جامعة البصرة/كلية الزراعة389.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد الرحمن حاتم يسر37675162051363018

جامعة البصرة/كلية الزراعة389.0ثانوية المهدي(عج) االهلية للبنينتطبيقيسجاد صفاء طارق عبد الواحد37676162051421007

جامعة البصرة/كلية الزراعة389.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيحسين سعد محمد حسين37677162051056013

جامعة البصرة/كلية الزراعة389.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزينب مؤيد ناصر عبد هللا37678162052169034

جامعة البصرة/كلية الزراعة389.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيرشا حازم عبد الصمد حمود37679162052288007

جامعة البصرة/كلية الزراعة389.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتتطبيقينور الهدى فارس عبد العالي نيسان37680162052452011

جامعة البصرة/كلية الزراعة389.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيفاطمة حمزه عباس علي37681162052169048

جامعة البصرة/كلية الزراعة389.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيضحى حسين كريم فالح37682162052381095

جامعة البصرة/كلية الزراعة388.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيليلى هجر عباس حامي37683162052154042

جامعة البصرة/كلية الزراعة388.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقينبأ خالد عبود عبادي37684162052265043

جامعة البصرة/كلية الزراعة388.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيحوراء سالم طاهر هليل37685162052242010

جامعة البصرة/كلية الزراعة388.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتتطبيقيزهراء سعد جبر عزيز37686162052450006

جامعة البصرة/كلية الزراعة388.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزينب محمد حسن ذاري37687162052184057

جامعة البصرة/كلية الزراعة388.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عزيز لفته خضير37688162051135073

جامعة البصرة/كلية الزراعة388.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيفاطمه محمد رحمه ناجي37689162052458056

جامعة البصرة/كلية الزراعة388.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحيدر حميد جاسب حمود37690162051007034

جامعة البصرة/كلية الزراعة388.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيضحى محمود شاكر محمود37691162052231024

جامعة البصرة/كلية الزراعة388.0الخارجياتتطبيقيفاطمه هاني عطية رسن37692162052401105

جامعة البصرة/كلية الزراعة388.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيمنتظر ثائر محسن عيال37693162051121038

جامعة البصرة/كلية الزراعة387.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيسجاد مؤيد نجاح خضير37694162051002063

جامعة البصرة/كلية الزراعة387.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء خليل عطية ضمد37695162052381102
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جامعة البصرة/كلية الزراعة387.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحسين علي جواد حسين37696162051353051

جامعة البصرة/كلية الزراعة387.0اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيضحى كاظم نعيم عجيل37697162052194022

جامعة البصرة/كلية الزراعة387.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيخديجة هاشم محمد حسون37698162052218024

جامعة البصرة/كلية الزراعة387.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيشهد ليث عبد هللا ناهي37699162052184072

جامعة البصرة/كلية الزراعة387.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيعباس عبد الفتاح عبد الحميد محمد علي37700162051051063

جامعة البصرة/كلية الزراعة387.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقييقين عباس هاشم جاسم37701162052184125

جامعة البصرة/كلية الزراعة387.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيمحمد طالب حسن ثجيل37702162051358188

جامعة البصرة/كلية الزراعة387.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيامير رياض كوثر جاسم37703162051121006

جامعة البصرة/كلية الزراعة386.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقينورا صباح سالم سعد37704162052383148

جامعة البصرة/كلية الزراعة386.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيدالل عدنان ماجد سلطان37705162052170019

جامعة البصرة/كلية الزراعة386.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينتطبيقيحسنين عالء خضير عباس37706162051369007

جامعة البصرة/كلية الزراعة386.0ثانوية الهدف التربوي االهلية للبناتتطبيقيرهام معتز محمد علي علي37707162052263002

جامعة البصرة/كلية الزراعة386.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقيعلي سالم خضير عبد علي37708162051359037

جامعة البصرة/كلية الزراعة386.0اعدادية البسمة للبناتتطبيقيفاطمة محسن منشد عاصي37709162052257012

جامعة البصرة/كلية الزراعة386.0ثانوية البينة للبناتتطبيقيوديان حسن خالد قاسم37710162052291016

جامعة البصرة/كلية الزراعة386.0اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقينور احمد عبد العزيز حمد37711162052253036

جامعة البصرة/كلية الزراعة385.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيزينب زهير حسن محمد37712162052204016

جامعة البصرة/كلية الزراعة385.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيمريم باسم عبد الرحيم خضير37713162052380073

جامعة البصرة/كلية الزراعة385.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسن هادي عبد الحسن سالم37714162051047033

جامعة البصرة/كلية الزراعة385.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيغدير احمد جابر فليح37715162052164031

جامعة البصرة/كلية الزراعة385.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقيمحمد بدر موسى حسين37716162051088021

جامعة البصرة/كلية الزراعة385.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيتبارك احمد قاسم شناوة37717162052234019

جامعة البصرة/كلية الزراعة384.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيحنين حسن يوسف منصور37718162052380027

جامعة البصرة/كلية الزراعة384.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزينب نبيل بدر عبد الكريم37719292052051060

جامعة البصرة/كلية الزراعة384.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيشهد سامي بريسم منصور37720162052294022

جامعة البصرة/كلية الزراعة384.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقييحيى عباس جميل هبسي37721162051001236

جامعة البصرة/كلية الزراعة384.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيمحمد صادق مجبل شاوي37722162051067035

جامعة البصرة/كلية الزراعة384.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيدالل كاظم عبد الهادي حفاتي37723162052381041

جامعة البصرة/كلية الزراعة384.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعبد هللا حامد كامل باقر37724162051006052

جامعة البصرة/كلية الزراعة384.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيام البنين عبد الكريم نايف حافظ37725162052260003

جامعة البصرة/كلية الزراعة384.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيمنار جاسم محمد شمال37726162052380078

جامعة البصرة/كلية الزراعة384.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيزين العابدين ساجد عبد الرزاق لفته37727162051300025

جامعة البصرة/كلية الزراعة383.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيحسين جواد كاظم صادق37728162051497026

جامعة البصرة/كلية الزراعة383.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقياسالم مصطفى عبد الحسين عبد الحسن37729162052170005

جامعة البصرة/كلية الزراعة383.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين علي نجم عبد37730162051001071
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جامعة البصرة/كلية الزراعة383.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد جاسم37731162051357374

جامعة البصرة/كلية الزراعة383.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمصطفى اياد محمد خلف37732162051355278

جامعة البصرة/كلية الزراعة383.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقياالء لؤي عبدالحميد عبود37733162052234002

جامعة البصرة/كلية الزراعة383.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي بارح عبد الحسن37734162051357409

جامعة البصرة/كلية الزراعة383.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيهدى احمد غفوري ابراهيم37735162052224028

جامعة البصرة/كلية الزراعة382.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد عمار عبد القادر عاتي37736162051083121

جامعة البصرة/كلية الزراعة382.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقياساور رحيم عبود جويد37737162052383006

جامعة البصرة/كلية الزراعة382.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمحمد خضير عبد الحميد محمد37738162051047134

جامعة البصرة/كلية الزراعة382.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقياحمد رافد كامل عبدالحميد37739162051140006

جامعة البصرة/كلية الزراعة382.0ثانوية االختيار االهلية للبنينتطبيقيسجاد عباس عبد االمير عبد النبي37740162051391002

جامعة البصرة/كلية الزراعة382.0الخارجيونتطبيقيمحمد قصي علي كاظم37741162051400298

جامعة البصرة/كلية الزراعة382.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيرسل مهدي عبد الواحد محسن37742162052381045

جامعة البصرة/كلية الزراعة382.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعبدالرحمن قاسم خليل ابراهيم37743162051126015

جامعة البصرة/كلية الزراعة382.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتتطبيقيفجر شرف عبد الجليل شرف37744162052166008

جامعة البصرة/كلية الزراعة382.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيحسين احمد وطبان كاظم37745162051119008

جامعة البصرة/كلية الزراعة381.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيام البنين نزار بدر عيسى37746162052274002

جامعة البصرة/كلية الزراعة381.0اعدادية غدير خم للبناتتطبيقيايناس ستار جابر خلف37747162052268004

جامعة البصرة/كلية الزراعة381.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقياحمد يوسف سلمان كريم37748162051497007

جامعة البصرة/كلية الزراعة381.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى اسعد عبد االمير نعيم37749162051084246

جامعة البصرة/كلية الزراعة381.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيعباس محمد رحمه ناجي37750162051340021

جامعة البصرة/كلية الزراعة381.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد حميد غانم عبد علي37751162051033084

جامعة البصرة/كلية الزراعة381.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيحوراء باسم توفيق حسين37752162052243008

جامعة البصرة/كلية الزراعة380.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقياحمد عبد الزهرة غازي ابراهيم37753162051083004

جامعة البصرة/كلية الزراعة380.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمصطفى صالح هادي هاشم37754162051061096

جامعة البصرة/كلية الزراعة380.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيتبارك عبد الستار جابر موسى37755162052283007

جامعة البصرة/كلية الزراعة380.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزينب ساهي نعيمه حامي37756162052240022

جامعة البصرة/كلية الزراعة380.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقيرغد نعمان سلمان عبدالرحيم37757162052227017

جامعة البصرة/كلية الزراعة380.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيحسن محمد بنات دهماي37758162051300012

جامعة البصرة/كلية الزراعة380.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد عبد الرحمن درويش عبيد37759162051019092

جامعة البصرة/كلية الزراعة380.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقينعمه عبدالحسين نعيم حميدان37760162051135079

جامعة البصرة/كلية الزراعة379.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيشفاء اسعد عبد هللا طالب37761162052246013

جامعة البصرة/كلية الزراعة379.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقياسراء شاكر معتوك حمود37762162052265004

جامعة البصرة/كلية الزراعة379.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيسارة يوسف عودة مزعل37763162052218041

جامعة البصرة/كلية الزراعة379.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيزين العابدين مكي عبد الحسين حسان37764162051062031

جامعة البصرة/كلية الزراعة379.0اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيضحى فراس يحيى عبد الرزاق37765162052253027
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جامعة البصرة/كلية الزراعة379.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيهبه عبد الكريم خلف كرين37766162052213033

جامعة البصرة/كلية الزراعة379.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيمحمد رياض كاطع داود37767162051096030

جامعة البصرة/كلية الزراعة379.0ثانوية الرسول للبنينتطبيقيأحمد محمد جاسم قاسم37768162051058003

جامعة البصرة/كلية الزراعة379.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيفاطمه عبد العالي دويج حطاب37769162052240037

جامعة البصرة/كلية الزراعة379.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيحوراء علي باجي حسين37770162052294008

جامعة البصرة/كلية الزراعة379.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيبنين عادل خليل عبود37771162052171014

جامعة البصرة/كلية الزراعة379.0ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيعال مصطفى صالح عبد37772162052161019

جامعة البصرة/كلية الزراعة379.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عباس كريم عاكول37773162051394049

جامعة البصرة/كلية الزراعة379.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيمريم زكي غالي راهي37774162052218066

جامعة البصرة/كلية الزراعة378.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعباس طالب خريبش فارس37775162051022064

جامعة البصرة/كلية الزراعة378.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتتطبيقيمروة عباس كاظم لفتة37776162052276013

جامعة البصرة/كلية الزراعة378.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيفاطمة مرتضى عبد االمير مجيد37777162052171036

جامعة البصرة/كلية الزراعة378.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيرسل عليوي عبيد مهاوش37778162052228019

جامعة البصرة/كلية الزراعة378.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيعبدهللا فواز مؤيد جاسم37779162051007054

جامعة البصرة/كلية الزراعة378.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيخزنه علي فهد صفوك37780162052259013

جامعة البصرة/كلية الزراعة378.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيزكية عبد هللا هاشم شناوه37781162052296008

جامعة البصرة/كلية الزراعة378.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقينور الهدى حسين نفيسه جخيور37782162052245039

جامعة البصرة/كلية الزراعة377.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا مهدي حسين علي37783162051134026

جامعة البصرة/كلية الزراعة377.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيعبد هللا حيدر كاطع مصطفى37784162051491028

جامعة البصرة/كلية الزراعة377.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعقيل مسلم صالح مهدي37785162051019050

جامعة البصرة/كلية الزراعة377.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيسجاد موسى عبد الحسين محمد37786162051051057

جامعة البصرة/كلية الزراعة377.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيزينب فراس خليل ابراهيم37787162052274015

جامعة البصرة/كلية الزراعة377.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيزهراء قاسم حسن بريسم37788162052168016

جامعة البصرة/كلية الزراعة377.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمصطفى ناصر اسماعيل عبود37789162051002161

جامعة البصرة/كلية الزراعة376.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقيفاطمة سمير عبدالحسن احمد37790162052227033

جامعة البصرة/كلية الزراعة376.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيسجاد ماجد يوسف محمد37791162051121019

جامعة البصرة/كلية الزراعة376.0ثانوية الماجدات للبناتتطبيقيزهراء عبد الرضا فاضل نيشان37792162052211013

جامعة البصرة/كلية الزراعة376.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيتبارك حيدر عبد الحافظ حسون37793162052234020

جامعة البصرة/كلية الزراعة376.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيسجاد احمد كاظم محمود37794162051499014

جامعة البصرة/كلية الزراعة376.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيالحسين محمد سعود عبد الهادي37795162051352029

جامعة البصرة/كلية الزراعة376.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسين عالء فاضل جاسم37796162051016024

جامعة البصرة/كلية الزراعة376.0الخارجيونتطبيقيثامر ميثاق نعيم خادم37797162051400054

جامعة البصرة/كلية الزراعة375.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي السجاد زهير عبد هللا مزهر37798162051002085

جامعة البصرة/كلية الزراعة375.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيبنين عبد الرزاق عاشور عشاوي37799162052237010

جامعة البصرة/كلية الزراعة375.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيقاسم ماجد قاسم خليل37800162051353132
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جامعة البصرة/كلية الزراعة375.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيحسين ماجد عبد اللطيف ابراهيم37801162051497032

جامعة البصرة/كلية الزراعة375.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيفاطمة فاضل داود سلمان37802162052234062

جامعة البصرة/كلية الزراعة375.0الخارجيونتطبيقيعلي داود سلمان نصيف37803162051400209

جامعة البصرة/كلية الزراعة375.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقياسراء جواد عبد الكاظم بدر37804162052226001

جامعة البصرة/كلية الزراعة375.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيفاطمة عالء محسن ابراهيم37805162052238033

جامعة البصرة/كلية الزراعة375.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيايه زيدان خلف جويد37806162052184002

جامعة البصرة/كلية الزراعة375.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسن صالح خليل ابراهيم37807162051060032

جامعة البصرة/كلية الزراعة375.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيحسناء عبد الهادي حسن علي37808162052246004

جامعة البصرة/كلية الزراعة375.0اعدادية البتول للبناتتطبيقينور محمد لفتة جادم37809162052242029

جامعة البصرة/كلية الزراعة374.0ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيذكاء غانم سويد عبد هللا37810162052251010

جامعة البصرة/كلية الزراعة374.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيزينب رائد حميد صالح37811162052208022

جامعة البصرة/كلية الزراعة374.0ثانوية الساجدات للبناتتطبيقيوالء مجيد ليلو صاحب37812162052144011

جامعة البصرة/كلية الزراعة374.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمرتضى عادل عيدان عبد37813162051002146

جامعة البصرة/كلية الزراعة374.0ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيحنين قحطان عدنان رمضان37814162052251007

جامعة البصرة/كلية الزراعة374.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيصابرين محمد مصدق مسفر37815162052226083

جامعة البصرة/كلية الزراعة374.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيوسن محمد قاسم محمد37816162052459030

جامعة البصرة/كلية الزراعة374.0اعدادية األعراف للبنينتطبيقيمؤمل ناظم علي هادي37817162051077047

جامعة البصرة/كلية الزراعة374.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيهبه جاسم محمد علي37818162052380096

جامعة البصرة/كلية الزراعة374.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقيعلية علي عبدالحسين عيسى37819162052227031

جامعة البصرة/كلية الزراعة374.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيزهراء عبد الكريم لعيبي تعبان37820162052208019

جامعة البصرة/كلية الزراعة373.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيهبه حامد غانم جالل37821162052240055

جامعة البصرة/كلية الزراعة373.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيسجاد عبد السالم باقر فنجان37822162051497045

جامعة البصرة/كلية الزراعة373.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقينور حكمت محسن مطلك37823162052308020

جامعة البصرة/كلية الزراعة373.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيالفاروق مثنى احمد مجيد37824162051001032

جامعة البصرة/كلية الزراعة373.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيمنى عقيل مهدي محمد37825162052237035

جامعة البصرة/كلية الزراعة373.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيزينب زايد خلف عبد37826162052207026

جامعة البصرة/كلية الزراعة373.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيزينب رعد عبد هللا نجم37827162052224016

جامعة البصرة/كلية الزراعة373.0ثانوية البصير االهلية للبنينتطبيقيحسين ناصر حنتوش عبد الرضا37828162051412010

جامعة البصرة/كلية الزراعة373.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيسجى محمد حسن صالح37829162052458043

جامعة البصرة/كلية الزراعة373.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمرتضى هاشم ناصر مزعل37830162051363271

جامعة البصرة/كلية الزراعة373.0ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عدنان فاضل عبود37831162051409007

جامعة البصرة/كلية الزراعة372.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقينبأ سمير عبد الحسن احمد37832162052227042

جامعة البصرة/كلية الزراعة372.0الخارجياتتطبيقيعليه عماد كاظم علي37833162052401089

جامعة البصرة/كلية الزراعة372.0اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيزهراء قاسم محمد خضير37834162052258011

جامعة البصرة/كلية الزراعة372.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيآيه ظاهر عبدالزهره خضير37835162052150004
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جامعة البصرة/كلية الزراعة372.0ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيامال عالوي عبدالرزاق عبود37836162052244005

جامعة البصرة/كلية الزراعة372.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيلمياء محمد شناوة حمود37837162052458059

جامعة البصرة/كلية الزراعة372.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيسحر حازم طارش سهل37838162052234051

جامعة البصرة/كلية الزراعة372.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيحسن ميثم احمد شهاب37839162051358045

جامعة البصرة/كلية الزراعة371.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمحمد موسى اسماعيل عساف37840162051039107

جامعة البصرة/كلية الزراعة371.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيزينب فوزي كاظم عبد الكريم37841162052228028

جامعة البصرة/كلية الزراعة371.0اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيعباس حامد خلف شذر37842162051021015

جامعة البصرة/كلية الزراعة371.0ثانوية الرسول للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الكريم عبد الحسين حمود37843162051058035

جامعة البصرة/كلية الزراعة371.0ثانوية الرسول للبنينتطبيقيسيف عزام سعد الدين عبد هللا37844162051058029

جامعة البصرة/كلية الزراعة371.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقينورة باسل ابراهيم جليل37845162052171048

جامعة البصرة/كلية الزراعة371.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيحوراء خلدون نجم عبد37846162052152020

جامعة البصرة/كلية الزراعة371.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيياسين محمد رمضان فضل37847162051355307

جامعة البصرة/كلية الزراعة371.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيرحاب جاسم محمد عويد37848222052323135

جامعة البصرة/كلية الزراعة371.0ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقيخنساء شاكر موسى عودة37849162052462006

جامعة البصرة/كلية الزراعة370.0اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعبد الهادي مأمون عبد الهادي عبود37850162051044027

جامعة البصرة/كلية الزراعة370.0الخارجيونتطبيقيزين العابدين احمد شياع حسن37851162051400129

جامعة البصرة/كلية الزراعة370.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيجواد كاظم جواد ماشاءهللا37852162051007015

جامعة البصرة/كلية الزراعة370.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيزهراء يوسف عودة مزعل37853162052218030

جامعة البصرة/كلية الزراعة370.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقينور فؤاد رجب ياسين37854162051119041

جامعة البصرة/كلية الزراعة370.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي جاسب جابر علي37855162051060120

جامعة البصرة/كلية الزراعة370.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسين احمد عبد الحميد حيدر37856162051110015

جامعة البصرة/كلية الزراعة370.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي حيدر حسين علي37857162051006060

جامعة البصرة/كلية الزراعة370.0اعدادية المعالي للبناتتطبيقيسجود سعدي مكي معن37858162052173021

جامعة البصرة/كلية الزراعة370.0اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيبدور عماد هاشم سريبت37859162052181006

جامعة البصرة/كلية الزراعة370.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيهديل مؤيد جاسم محمد37860162052283039

جامعة البصرة/كلية الزراعة370.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقياحمد سامر احمد ابراهيم37861162051348001

جامعة البصرة/كلية الزراعة370.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيشيماء حيدر راضي مجيد37862162052169042

جامعة البصرة/كلية الزراعة370.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمحمد سالم ياسر مزعل37863162051036112

جامعة البصرة/كلية الزراعة370.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى صالح مهدي حسين37864162051353184

جامعة البصرة/كلية الزراعة370.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد عبد الجبار فاضل فليح37865162051019091

جامعة البصرة/كلية الزراعة370.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمنتظر حامد سالم عبد الحسن37866162051015099

جامعة البصرة/كلية الزراعة370.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقينور الهدى منذر حسين كريم37867162052172032

جامعة البصرة/كلية الزراعة370.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمرتضى سلمان جاسم صبيح37868162051002145

جامعة البصرة/كلية الزراعة369.0ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيعباس خالد داود سلمان37869162051370040

جامعة البصرة/كلية الزراعة369.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيعلياء عبد الحسين عبود جعفر37870162052383092

صفحة ١٠٨٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية الزراعة369.0الخارجياتتطبيقيفاطمه عبد الرحمن حسن غضبان37871162052401098

جامعة البصرة/كلية الزراعة369.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعبد هللا وسام حسن عثمان37872162051011039

جامعة البصرة/كلية الزراعة369.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقيحمودي حيدر حمودي يونس37873162051046019

جامعة البصرة/كلية الزراعة369.0الخارجياتتطبيقيفرح اياد كامل حنيش37874162052401106

جامعة البصرة/كلية الزراعة369.0الخارجياتتطبيقيبتول حمود عباس جبار37875162052401021

جامعة البصرة/كلية الزراعة369.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعبد هللا عوده داود سوادي37876162051049076

جامعة البصرة/كلية الزراعة369.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقياماني اياد عبد الزهرة ماضي37877162052226005

جامعة البصرة/كلية الزراعة368.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيمحمد عباس شاوي عباس37878162051134035

جامعة البصرة/كلية الزراعة368.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيغالي فالح ناصر شفي37879162051135049

جامعة البصرة/كلية الزراعة368.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد المجيد حميد37880222051001067

جامعة البصرة/كلية الزراعة368.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الخالق عبد الرزاق مشاري37881162051076100

جامعة البصرة/كلية الزراعة368.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيفاطمه مهدي خير هللا طاهر37882162052458058

جامعة البصرة/كلية الزراعة368.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيفاطمة عبد هللا دواس عبد هللا37883162052224024

جامعة البصرة/كلية الزراعة368.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيعلي اكبر قاسم محمد صياح37884162051119022

جامعة البصرة/كلية الزراعة368.0اعدادية االهله للبناتتطبيقيفاطمة سالم صيوان كبر37885162052473033

جامعة البصرة/كلية الزراعة368.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين ثامر37886162051012021

جامعة البصرة/كلية الزراعة368.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمحمد شاكر محمود سلمان37887162051352236

جامعة البصرة/كلية الزراعة368.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيزينب عماد علي زبون37888162052288013

جامعة البصرة/كلية الزراعة368.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيجاسم محمد فائز جواد37889162051371024

جامعة البصرة/كلية الزراعة368.0الخارجيونتطبيقيمحمد سامي علي موسى37890162051400282

جامعة البصرة/كلية الزراعة368.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد فاضل حسن محمد37891162051001022

جامعة البصرة/كلية الزراعة368.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمة مرتضى ثاجب جاسم37892162052226096

جامعة البصرة/كلية الزراعة367.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيمنتظر عمران موسى عيسى37893162051365222

جامعة البصرة/كلية الزراعة367.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيفاطمة حيدر عبد الحافظ حسون37894162052234058

جامعة البصرة/كلية الزراعة367.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيضرغام علي حسين جويد37895162051110036

جامعة البصرة/كلية الزراعة367.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيفاطمه علي حسين يوسف37896162052165027

جامعة البصرة/كلية الزراعة367.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعباس عبدعلي عبدالرزاق عبدهللا37897162051052024

جامعة البصرة/كلية الزراعة367.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيحسن عصام عبد الرسول عبد الزهرة37898162051364034

جامعة البصرة/كلية الزراعة367.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيزينب ناظم مهاوي عبيد37899162052243025

جامعة البصرة/كلية الزراعة367.0اعدادية األعراف للبنينتطبيقيحسن محسن محمد صادق عبد علي37900162051077010

جامعة البصرة/كلية الزراعة367.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عدنان عبيد حسين37901162052184088

جامعة البصرة/كلية الزراعة367.0ثانوية بوادر الخير االهلية للبنينتطبيقيعباس رياض مهدي عمران37902162051343008

جامعة البصرة/كلية الزراعة367.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيعلي محمد شرهان جالب37903162051017066

جامعة البصرة/كلية الزراعة366.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيالحسن اسعد عبد االمير عبد الغفار37904162051075010

جامعة البصرة/كلية الزراعة366.0ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينتطبيقيعبد الهادي حامد عبيد عبد العالي37905162051054007
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جامعة البصرة/كلية الزراعة366.0ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتتطبيقيزينب علي موسى عبد الوهاب37906162052466004

جامعة البصرة/كلية الزراعة366.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيبنين علي كبان موزان37907162052380020

جامعة البصرة/كلية الزراعة366.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيحسين نبيل موسى عباس37908162051358062

جامعة البصرة/كلية الزراعة366.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمحمد عقيل محسن علي37909162051047142

جامعة البصرة/كلية الزراعة366.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيرضا صدام عبد الرزاق مهلهل37910162051051048

جامعة البصرة/كلية الزراعة366.0الخارجياتتطبيقيافنان فراس محسن مرزوك37911162052401006

جامعة البصرة/كلية الزراعة366.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحسين علي عادل عبد الزهرة37912162051353057

جامعة البصرة/كلية الزراعة366.0ثانوية الجنات األهلية للبنينتطبيقيمقتدى حسين جابر ياسين37913162051032019

جامعة البصرة/كلية الزراعة366.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين جرداغ كاطع37914222051302076

جامعة البصرة/كلية الزراعة365.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيمحمود محسن محمد علي منثر37915162051112061

جامعة البصرة/كلية الزراعة365.0اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيحيدر علي ثويني نجم37916162051009010

جامعة البصرة/كلية الزراعة365.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيزينب محمد عبد النبي كطافه37917162052207029

جامعة البصرة/كلية الزراعة365.0ثانوية البرهان االهلية للبناتتطبيقيزهراء مسلم شاكر راضي37918162052278005

جامعة البصرة/كلية الزراعة365.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيصفا زهير شعبان عزيز37919162052152049

جامعة البصرة/كلية الزراعة365.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا وارد عطشان عبد الواحد37920162051094034

جامعة البصرة/كلية الزراعة365.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعلي عباس جبار فرج37921162051497070

جامعة البصرة/كلية الزراعة365.0اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقياسراء قاسم علي جابر37922222052165001

جامعة البصرة/كلية الزراعة365.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمنتظر يوسف حسين علي37923162051083148

جامعة البصرة/كلية الزراعة365.0اعدادية العباسية للبناتتطبيقياآلء عباس عبد الرزاق عبد علي37924162052233003

جامعة البصرة/كلية الزراعة365.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيرقية حمودي راضي محمد37925282052078021

جامعة البصرة/كلية الزراعة365.0ثانوية  العصر الحديث االهلية للبنينتطبيقيحسين كريم زبيد وشيح37926162051125003

جامعة البصرة/كلية الزراعة364.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيامجد نزار زباري سبتي37927162051365024

جامعة البصرة/كلية الزراعة364.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيزينب عذاب خلف علي37928162052260018

جامعة البصرة/كلية الزراعة364.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيسحر جالل ناجي دخيل37929162052155006

جامعة البصرة/كلية الزراعة364.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقينجالء مهند حسن هالل37930162052383134

جامعة البصرة/كلية الزراعة364.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد الزهرة وهيب37931162051352201

جامعة البصرة/كلية الزراعة364.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيحسن احمد جواد يوسف37932162051357077

جامعة البصرة/كلية الزراعة364.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيرضا مهدي علي حسين37933162051047060

جامعة البصرة/كلية الزراعة364.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيحسين عبدالجبار عبد حبيب37934162051052011

جامعة البصرة/كلية الزراعة364.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيفخرية عبد الكريم علي حسين37935162052383114

جامعة البصرة/كلية الزراعة364.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيفاطمة حيدر بريدي كاطع37936162052243036

جامعة البصرة/كلية الزراعة364.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيسجاد محمد خضير محمود37937162051016041

جامعة البصرة/كلية الزراعة364.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا بيان عبد هللا عبد الكريم37938162051497056

جامعة البصرة/كلية الزراعة364.0اعدادية العباسية للبناتتطبيقيرسل سليم عبد النبي عبد هللا37939162052233009

جامعة البصرة/كلية الزراعة364.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيحيدر سعدون محمد خويطر37940162051371074
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جامعة البصرة/كلية الزراعة363.0الخارجيونتطبيقيطالل عبد هللا فيصل خلف37941162051400157

جامعة البصرة/كلية الزراعة363.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقياحمد صالح خلف احمد37942162051076007

جامعة البصرة/كلية الزراعة363.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيتبارك سعد ماشي كامل37943142052099006

جامعة البصرة/كلية الزراعة363.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقيمصطفى خليل ابراهيم خليل37944162051045062

جامعة البصرة/كلية الزراعة363.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمجتبى فالح ناصر حسين37945162051353143

جامعة البصرة/كلية الزراعة363.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيمحمد امين ابراهيم رحيم يسر37946162051308011

جامعة البصرة/كلية الزراعة363.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيدعاء علي جعاز علي37947162052210016

جامعة البصرة/كلية الزراعة363.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيعذراء محسن دشر الزم37948162052381097

جامعة البصرة/كلية الزراعة363.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيزين الدين عبد اللطيف عبد االله عبد اللطيف37949162051060069

جامعة البصرة/كلية الزراعة363.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيتبارك كاظم شاكر احمد37950162052274006

جامعة البصرة/كلية الزراعة362.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيسيف علي هادي بكوري37951222051001028

جامعة البصرة/كلية الزراعة362.0ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيشهد فؤاد غالب مجيد37952162052297008

جامعة البصرة/كلية الزراعة362.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي معين جاسم محمد37953162051030056

جامعة البصرة/كلية الزراعة362.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم حسن37954162051140038

جامعة البصرة/كلية الزراعة362.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيسجاد احمد جعفر فرج37955162051365094

جامعة البصرة/كلية الزراعة362.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى مطرب حميد مجيد37956162051084261

جامعة البصرة/كلية الزراعة362.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعباس فاضل عباس عبد النبي37957162051358095

جامعة البصرة/كلية الزراعة362.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيحسين جاسم محمد عاشور37958162051364043

جامعة البصرة/كلية الزراعة362.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيمحمد علي حسين محمد علي محمد حسين37959162051075070

جامعة البصرة/كلية الزراعة362.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيساهره عبد العباس فليح حسن37960162052168027

جامعة البصرة/كلية الزراعة362.0الخارجيونتطبيقياحمد مسلم حمزه عباس37961162051400026

جامعة البصرة/كلية الزراعة362.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينتطبيقيمحمد شرف عبد الجليل شرف37962162051018012

جامعة البصرة/كلية الزراعة362.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيسيف مهند يحيى طالل37963162051015045

جامعة البصرة/كلية الزراعة362.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيفاطمه حسين نوري مهدي37964162052218047

جامعة البصرة/كلية الزراعة362.0اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيحسين حيدر عبد العزيز هاشم37965162051068011

جامعة البصرة/كلية الزراعة361.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيعيسى فاضل مسير كريم37966162051135048

جامعة البصرة/كلية الزراعة361.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقينور الهدى نجم عبد هللا نزال37967162052245041

جامعة البصرة/كلية الزراعة361.0ثانوية الشاهين االهلية للبنينتطبيقيعبد العباس صبيح محسن جوده37968162051490007

جامعة البصرة/كلية الزراعة361.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعباس صباح نوري جاسم37969162051011035

جامعة البصرة/كلية الزراعة361.0ثانويه نبراس العلم االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد خلف فرج37970162051129012

جامعة البصرة/كلية الزراعة361.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيفاطمه حيدر فاضل عباس37971162052228046

جامعة البصرة/كلية الزراعة361.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيهبه والء زكي يونس37972162052219044

جامعة البصرة/كلية الزراعة361.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيبنين هاشم عبد الرزاق مهدي37973162052167009

جامعة البصرة/كلية الزراعة361.0اعدادية رفح للبناتتطبيقينبأ حسام محمد مطلق37974162052219039

جامعة البصرة/كلية الزراعة361.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزينب محمد طه عبد الكريم37975162052234045
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جامعة البصرة/كلية الزراعة361.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحسين كريم بادع مكطف37976162051353061

جامعة البصرة/كلية الزراعة361.0ثانوية النخيل االهلية للبناتتطبيقيميعاد عبد الرضا محمد علي37977162052262015

جامعة البصرة/كلية الزراعة361.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيعلي عطا هاشم حمود37978162051112042

جامعة البصرة/كلية الزراعة361.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعباس وسام علي لعيبي37979162051363160

جامعة البصرة/كلية الزراعة360.0مدارس االمام علي (ع) النموذجية في ايران-قمتطبيقيحوراء كاظم جبار علي37980132052205002

جامعة البصرة/كلية الزراعة360.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقياخالص مزهر جبار ياسين37981162052294001

جامعة البصرة/كلية الزراعة360.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيزينب احمد خلف مالح37982162052288010

جامعة البصرة/كلية الزراعة360.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيحسن علي عبد الكريم عبد السيد37983162051051025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد581.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيطيف صالح عوده فرج37984162022209049

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد576.0ثانوية االمجاد للبناتادبيزينب باسم جواد مسيب37985162022454013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد553.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيزهراء جبار كاظم سلمان37986162022239018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد546.0اعدادية الفاو للبناتادبيياسمين محمد حمد حميد37987162022225039

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد536.0اعدادية  الميقات للبناتادبيغفران رحيم سعيد الزم37988162022194071

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد535.0ثانوية الجنات األهلية للبنينادبيعلي فيصل عبد الرضا مسلم37989162021032012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد535.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبينور حسين جابر عبد علي37990162022181037

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد534.0اعدادية العروبة للبناتادبينور ماجد مال هللا علي37991162022237053

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد533.0اعدادية الخنساء للبناتادبيعذراء ميثم موزان جابر37992162022230030

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد533.0اعدادية حيفا للبناتادبيطيبه عبد الهادي عيسى عبيد37993162022220060

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد523.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيزينب عباس جبر شبيب37994162022252026

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد523.0الخارجيونادبيمحمد احمد عبد حسن37995162021400316

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد519.0ثانوية االمجاد للبناتادبيفاطمه صباح فيصل شالل37996162022454023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد516.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتادبيعبير محمد حمزة عباس37997162022146004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد512.0اعدادية البسمة للبناتادبيورود عماد عودة راضي37998162022257071

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد509.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهرة جبار عبد النبي خلف37999162022287074

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد509.0ثانوية شموع االمل االهلية للبنينادبيصدام ميثم هاشم رضا38000162021425008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد507.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيمحمد احسان صالح مهدي38001162021021033

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد505.0ثانوية التعاون للبناتادبيزهراء صادق مال هللا حسين38002162022267007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد505.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبينور علي مجيد حمادي38003162022381085

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد505.0الخارجياتادبيفاطمه قاسم نجم عبد هللا38004162022401248

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد504.0اعدادية اليمامة للبناتادبيغسق عبد الحسن محمد سلطان38005162022167043

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد504.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيبنين صفاء غانم ياسين38006162022217017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد503.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسن عبد العالي شوال جهل38007162021030016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد503.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيرباب اياد خيري الزم38008162022288014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد502.0ثانوية المحاسن للبناتادبيتبارك امجد خليل ابراهيم38009162022193004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد501.0ثانوية الجامعة للبناتادبيايات ماجد حاضر جبار38010162022155006
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد500.0اعدادية المعالي للبناتادبييقين رعد محمد شبل38011162022173059

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد500.0اعدادية السبطين للبنينادبيعباس عبد الرضا جاسم محمد38012162021016032

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد499.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيعباس علي محمد عيسى38013162021011010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد498.0اعدادية  الميقات للبناتادبيشمس مهند عبد الوهاب عبد القادر38014162022194062

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد497.0اعدادية الطالئع للبنينادبيرضا ثائر دواس عبد هللا38015162021012013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيعبد المجيد كاظم مجيد عاشور38016162021357109

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد496.0ثانوية الحبيب المصطفى (ص) للبناتادبيزينب شهيد عبد الكريم عبد الحسين38017162022295010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد496.0ثانوية النبأ للبناتادبيفاطمة فراس فاضل غضبان38018162022215055

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد495.0اعدادية غانم سوادي للبنينادبيحيدر غالي عباس جاسم38019162021068012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد495.0اعدادية االبتسامة للبناتادبياستبرق صباح علي محسن38020162022253002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد493.0اعدادية حمدان للبنينادبيالحسن غالب إبراهيم عبد الواحد38021162021046010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد493.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيبنين ماجد حميد خضير38022162022283010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد493.0الخارجياتادبيبنين حسان عبد الجليل حمادي38023162022401056

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد492.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيعباس جاسم عداي حديد38024162021307009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد492.0اعدادية االكرمين للبنينادبيمحمد ضياء حسن ماشي38025162021017055

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد491.0ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيمنتظر جبر فاخر عودة38026282021045018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد491.0الخارجياتادبيزينب جابر حزام سنيد38027162022401135

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد491.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيايات عدنان شهاب احمد38028162022168005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد490.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزهراء عبد الحكيم محمد فرج38029162022288017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد490.0اعدادية الطالئع للبنينادبيحسنين صباح عبد الحسين لوكي38030162021012009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد490.0ثانوية السديد االهليةادبيمحمد جاسب يوسف جاسم38031162021443015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد490.0اعدادية اليمامة للبناتادبيايات عبد الرضا قاسم زبون38032162022167009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد489.0ثانوية المدينة للبنينادبيزين العابدين امين عبد االمير بحيوس38033162021029018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد489.0ثانوية شموع االمل االهلية للبنينادبينور خالد عبد الزهره عزيز38034162021425014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد488.0الخارجيونادبيعبد هللا خليل يعقوب خليل38035162021400160

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيعلي قاسم عبد العالي حسين38036162021044025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية االكرمين للبنينادبيجاسم محمد صالح حاجم38037162021017009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية األبلة للبناتادبيزينب جميل عباس محمد38038162022171033

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد487.0اعدادية البسمة للبناتادبيزينة نعمة عبد الجبار عباس38039162022257042

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد487.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيوليد حسن فرحان عبره38040162021495170

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد487.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيحسين عبد الرضا سلمان علي38041162021370012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد486.0اعدادية حيفا للبناتادبينور علي ناصر محمود38042162022220102

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد486.0اعدادية حيفا للبناتادبياسراء حازم صبحي حمود38043162022220003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد486.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيزينب جاسم محمد عبد الصاحب38044162022184009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد486.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيسارة عبد هللا جاسم عبد هللا38045162022287088
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد485.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيام البنين نعمة مهدي جدوع38046162022216008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد485.0ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتادبيرقيه عقيل رمضان عاشور38047162022466004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد485.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبينهاد جميل بزون جبار38048162021030088

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد485.0ثانوية العلياء للبناتادبيبيداء عبد الحسين جبار حميد38049162022227015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد485.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيضحى قاسم شهيد احمد38050162022217069

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد485.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزينب يوسف جابر يوسف38051162022224040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد485.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيعلياء ماجد حميد بعنون38052162022245050

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيطه احمد نصر صالح38053162021030036

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعلي سعيد احمد عبود38054162021052044

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي عبد الكريم مزهر وادي38055162021006047

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد483.0ثانوية المآثر للبناتادبيزينب محمد سند حاتم38056162022455017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمه شهاب احمد يونس38057162022246018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد482.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيمصطفى عالوي علي كاظم38058222021307066

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد482.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء حازم محمد هيال38059162022287058

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد482.0اعدادية الرضوان للبنينادبيعلي قاسم سالم مطر38060162021047059

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعلي زيد طارق رشيد38061162021052043

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيسجى محمد عوده غليم38062162022265044

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية المعقل للبناتادبيتماره مؤيد عدنان حنوش38063162022169011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية األصفياء للبنينادبياحمد عودة مهوس مطشر38064162021099002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيحسن عبد علي عوفي راشد38065162021307001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحيدر حسن كاظم عبد38066162021030025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد481.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينادبيعمر طارق زياد عبد المجيد38067162021074024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية الرضوان للبنينادبيعباس فاضل هادي ياسين38068162021047045

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية السبطين للبنينادبيحيدر لفته حمد لفته38069162021016027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد480.0اعدادية الطالئع للبنينادبيمجتبى ماجد جاسم نعمة38070162021012042

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد480.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيحسن اياد عبد الزهرة عبد العباس38071162021044007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد480.0اعدادية ام قصر للبنينادبيكرار حيدر ظاهر زهراو38072162021042060

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد480.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمنتظر احمد كريم عبيد38073162021030081

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد480.0اعدادية المعالي للبناتادبيهبه نعمه فيصل ياسين38074162022173055

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد480.0اعدادية العباسية للبناتادبيتبارك طارق عبد الكريم مجيد38075162022233009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد480.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيفاطمة كاظم جواد كاظم38076162022224062

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيكرار عباس محسن عباس38077162021340058

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية البسمة للبناتادبياسماء محمد رحيمة منخي38078162022257007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيعلي طالب حمود حسن38079162021307011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد479.0ثانوية الشام للبناتادبيدعاء راضي ناصر جبارة38080162022254014

صفحة ١٠٨٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد479.0ثانوية المبادئ للبناتادبيمنار مأمون خيري علي38081162022177049

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيبنين جواد كاظم مغامس38082162022224012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد477.0ثانوية الحرة االهلية للبنينادبيعبد هللا رغد مجيد عبد الحميد38083162021496005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية األصفياء للبنينادبيحسين عباس حنتوش حمود38084162021099011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمقتدى اياد عبد هللا خير هللا38085162021049084

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد476.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيفاطمه علي خزعل بلبول38086162022458098

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية ام قصر للبنينادبيخلدون ماجد عبد الرزاق براك38087162021042029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيعلياء علي عبد الخالق عبد هللا38088162022181025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية االحرار المسائية للبنينادبييوسف سالم محمد حمد38089162021365071

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد475.0ثانوية الجبايش للبنينادبيحسين علي رزيج جويعد38090222021045009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد475.0الخارجيونادبيسجاد جعفر محمد جاسم38091162021400117

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب خالد حاجم سلطان38092162022265039

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيقيصر صباح تالي مطر38093162021307015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد473.0الخارجياتادبيهبه رعد عزيز مغامس38094162022401317

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد473.0الخارجياتادبياسراء ناصر محمد جاسم38095162022401009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية االبتسامة للبناتادبينور الهدى رعد حسن مجيد38096162022253053

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد473.0الخارجياتادبيهبه هادي عبد الحسين طخم38097162022401323

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد472.0ثانوية المحاسن للبناتادبياسراء صبيح حمود ساجت38098162022193001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيكاظم محمد حبيب محمد38099162021052052

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية االندلس للبناتادبيمريم عالء عبد علي راضي38100162022170042

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد472.0الخارجيونادبيعلي جواد كاظم ثاني38101162021400182

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية القرنة للبناتادبيبتول رياض عوده راضي38102162022154011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية الطالئع للبنينادبيمرتضى ضياء اوحيد محسن38103162021012046

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيبنين ميثم احمد عاشور38104162022283011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعداية التضحية للبنينادبياحمد عبد الحسين عبيد عنيد38105162021053003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبياحمد كمال كاطع دهش38106162021052006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد471.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتادبيعذراء باسم سالم حميدي38107162022255013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيحليمة محمد خليل ابراهيم38108162022217023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية الهارثة للبنينادبيحسين عيدان ناصر عبيد38109162021022007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيبنين عبد العزيز محمد شهباز38110162022210020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية األزكياء للبنينادبيحسين علي باقر شاكر38111162021097032

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية االندلس للبناتادبيزينب نعمة عباس هادي38112162022170026

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيكرار جاسم محمد اسماعيل38113162021030061

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية العروبة للبناتادبيسجى حامد صبري محمد38114162022237029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعلي اسعد باجي يوسف38115162021052038
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد469.0ثانوية الجاحظ للبنينادبياحمد كاظم شامخ حساب38116162021303001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبياحمد محمد زكي شهاب38117162021052008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسين عبد علي خريبط مشكور38118162021030020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزهراء خليل ابراهيم حسن38119162022245023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية الرسالة للبنينادبيعباس فيصل خلف معيدي38120162021013027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية السبطين للبنينادبيزيد ابراهيم خلف حسين38121162021016028

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد467.0ثانوية الزوراء للبناتادبيغدير احمد عبد الرزاق حسون38122162022180016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد467.0ثانوية الشهيد باسم المختلطةادبيحسن دعير ناصر محسن38123282021103001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد467.0ثانوية موطني االهلية للبناتادبيبنين حمودي سليم جاسم38124162022467002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيحوراء نعمه فالح دبعن38125162022181010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحسن سالم عالء عبد اللطيف38126162021033009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد467.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزينب اديب ياسين عويد38127162022287077

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبينور الهدى خليل ابراهيم كاظم38128162022217111

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية اليرموك للبنينادبيمهدي عبد الرحيم عبد هللا عبد الحسين38129162021033064

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية المعالي للبناتادبيايات رائد كاظم عذافه38130162022173007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية  الميقات للبناتادبيمجد الزهراء نعيم حلو حمد38131162022194087

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد466.0ثانوية المدينة للبنينادبيصالح حسين جباري شكاكي38132162021029022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيساره عبد السالم محمد جاسم38133162022212019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد466.0ثانوية االحرار المختلطةادبيزينب عبيد خبيله شرهان38134162022313008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد465.0ثانوية الصمود للبنينادبيحسن بالل خليل عبيد38135162021435006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد465.0الخارجيونادبيمحمد نعيم كريم كسار38136162021400381

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيفاطمة محمد عبد الصاحب كاظم38137162022168034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية  الميقات للبناتادبيفاطمة علي هادي كحيش38138162022194081

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعلي ميثم علي رمضان38139162021020109

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد465.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيبنين ناظم يوسف علي38140162022235010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية االكرمين للبنينادبيسجاد ميثم كاظم محمد38141162021017028

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحسنين حيدر عبد الرضا سلطان38142162021033011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد465.0ثانوية الحبيب المصطفى (ص) للبناتادبيزهراء عادل يحيى هذال38143162022295008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب شهاب جاسم حنون38144162022230021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد464.0ثانوية الصمود للبنينادبيعبد هللا علي ابراهيم عبيد38145162021435018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيزينب عبد المطلب مهدي حسين38146162022283023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد464.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيحنان ضياء عبد الوصي سلمان38147162022216022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد463.0ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينادبيحسين عادل محيسن كاظم38148162021072005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية ام قصر للبنينادبيقاسم اياد عبد الرحمن ابراهيم38149162021042057

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد463.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيكرار لطيف جابر طربوش38150162021370060

صفحة ١٠٩٠ من ٦١٩٥
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية األزكياء للبنينادبيعلي عظيم عبد الرزاق جابر38151162021097088

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد463.0ثانوية المتنعمين للبنينادبيايمن جاسم احمد جاسم38152162021092004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد463.0الخارجياتادبيبشائر صادق قاسم عبد الرضا38153162022401055

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية الطالئع للبنينادبيمرتضى محمد ماجد محمد38154162021012048

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحسام حسن يوسف منصور38155162021495016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية االكرمين للبنينادبيشكر محمود شاكر مسلم38156162021017029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية التعاون للبناتادبينور رائد خضير عباس38157162022267023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزينب هاشم نجم عبد هللا38158162022217060

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية الوركاء للبناتادبياطياف علي جاسم سلمان38159162022244002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبياحمد منير كاظم حسين38160162021357018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيساره احمد حسن خماط38161162022164033

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد نزار هادي حسين38162162021006066

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمة عبد العباس ناصر غضبان38163162022217082

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية السبطين للبنينادبيفاضل عباس عبد فاضل38164162021016054

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد حسن جابر عبود38165162021097106

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيمرتضى سهيل حسب جبارة38166162021021041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية المعالي للبناتادبيايات قاسم راشد عزيز38167162022173008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيفيصل هاشم عبد النبي خضير38168162021021027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية سبأ للبناتادبيزينة حسين ابراهيم عبود38169162022174012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيعلي مؤيد عبد الواحد ابراهيم38170162021044026

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية غزة للبناتادبيهاجر اكرم خلف صند38171162022208036

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية  الميقات للبناتادبيزهراء احمد عبد الواحد عناد38172162022194036

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية التراث العربي للبناتادبينضال شريجي هندي حسين38173162022179041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية الهارثة للبناتادبينرجس سعيد جواد كاظم38174162022176047

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيباقر صدام غني راشد38175162021039007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد459.0الخارجيونادبيمسلم جواد كاظم عبد الحسين38176162021400408

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيشذى ماجد عبد الجليل عبد الحسن38177162022383052

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزهراء هشام عودة كاظم38178162022288022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية البتول للبناتادبيزينب محمد وحيد مسعود38179162022242040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية المرفأ للبناتادبيزهراء فؤاد جاسب خضير38180162022213018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية غزة للبناتادبيايمان علي شديد حميدي38181162022208007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبياحمد ثائر شاوي جاسب38182162021340001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيحيدر ناعم جياد سيالوي38183162021028014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية العروبة للبناتادبيزهراء أيوب ابراهيم عيسى38184162022237018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد458.0ثانوية النصر المختلطةادبيجابر ناظم جابر ثجيل38185162021305004
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد458.0ثانوية المدينة للبنينادبيحسن يعرب غانم عبد38186162021029011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيفاطمه جعفر اسحق شنان38187162022283041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد458.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيسارة هادي كاظم حسن38188162022287092

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية العباسية للبناتادبيهنادي عادل طه محمد38189162022233041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينادبييوسف فاضل حمزه عباس38190162021428007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية العباس للبنينادبيمصطفى عباس عبد رخيص38191162021051039

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيزين العابدين عباس كاظم شندي38192162021052023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية األصفياء للبنينادبيحسين فاضل كشكول حاتم38193162021099013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية األزكياء للبنينادبيطالب عبد الزهرة جابر داود38194162021097056

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيكرار علي عبد الحسين هاشم38195162021369035

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية القنوت للبناتادبيمريم هاشم حاجم هاشم38196162022206027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية االندلس للبناتادبيفاطمة احسان فلحي بدر38197162022170035

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية األعراف للبنينادبيبسام عادل صالح متعب38198162021077006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية المتنعمين للبنينادبيمحمد محمود شاكر سويد38199162021092024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية الهدى للبناتادبيدعاء عالء محمد صالح مهدي38200162022150021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية االجيال للبنينادبيمصطفى حيدر شهاب احمد38201162021014061

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية المعقل للبناتادبيسحر احمد مردان مهجر38202162022169025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبينايف فيصل جابر فيصل38203162021139047

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيحسن عبد الكريم صالح سرحان38204162021050007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية العلياء للبناتادبيسلسبيل محمد عبد الكريم غافل38205162022227049

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيتبارك عبد الزهره حاتم حسن38206162022380021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيفاطمة عباس قاسم حميد38207162022222025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية العباسية للبناتادبينبأ طارق عبد الكريم مجيد38208162022233037

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد456.0الخارجيونادبيعادل كريم عبود رسن38209162021400145

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد455.0الخارجيونادبييوسف قاسم احمد عبد الساده38210162021400483

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيياسمين محيي مزعل مهدي38211162022209089

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية العروبة للبناتادبيرنا محمد زبيدي والي38212162022237017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيحسين خالد هاشم هزاع38213162021351014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية الشهيد باسم المختلطةادبيمحمد كاظم جلوب ياسر38214282021103006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتادبيزينب عبد الحسن خلف محمد38215162022205005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد عبد القادر ريسان عبيد38216162021033054

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعداية التضحية للبنينادبيعباس كريم فرحان مخيلف38217162021053032

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيجيهان جهاد علي حسين38218162022252012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيامل عبد الناصر فاضل محمود38219162022217010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيفاطمه محمد كاظم حسن38220162022164043
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتادبيفضة عودة خصاف زمان38221162022198010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيسجاد حسن كاظم حمادي38222162021371051

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية المحاسن للبناتادبيحوراء جراح دبشي عفات38223162022193007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية النبأ للبناتادبيبنين الزم لفتة راضي38224162022215016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعداية التضحية للبنينادبيوائل حسين عبيد حمادي38225162021053068

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد452.0الخارجيونادبيليث عبد الرزاق بالسم خفي38226162021400304

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيزينب شوقي ناصر تعبان38227162022258021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية الفاو للبناتادبيعذراء مازن ناهي عبد الكريم38228162022225023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية الهدى للبناتادبيدعاء حسن راضي خلف38229162022150020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية  الميقات للبناتادبيرسل جاسم جبار جبر38230162022194032

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية المستقبل االهلية للبنينادبيمنتظر ماجد عبد عودة38231162021436010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية االريج للبناتادبيمريم العذراء خالد صبار بشير38232162022238030

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيزينب جبار هداب جبيل38233162022181016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعباس جاسم مهدي فاضل38234162021020073

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية االكرمين للبنينادبيمحمد عبد اليمة عباس تويه38235162021017056

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية السديد االهليةادبيحسن عبد الباري عباس شندي38236162021443002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيدعاء عزيز جمعة عيدي38237162022287045

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبينهايه كريم زبين عذير38238162022245071

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية  الميقات للبناتادبيزينب سامي سواك خشان38239162022194050

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية رفح للبناتادبيحنان معتوق اسماعيل ابراهيم38240162022219014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية المآثر للبناتادبيفاطمه الزهراء خالد حسين حسن38241162022455022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية الرسالة للبنينادبيسجاد حويل خزار مارد38242162021013022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحسين محمد مشيري محمد38243162021033018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية القنوت للبناتادبيبدور عبد الخالق سالم جواد38244162022206003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية االعالم للبنينادبيحسين هيثم عبد الستار مهاوي38245162021045014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية البسمة للبناتادبيكريمة اسعد عبود محمد38246162022257061

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية االجيال للبنينادبيمحمد صبيح حميد شاهر38247162021014049

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية الرسالة للبنينادبيمهدي عطية حسن كاظم38248162021013054

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية الرضوان للبنينادبيسجاد صادق جعفر حميد38249162021047029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيبنت الهدى صالح عوده كاظم38250162022458021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيشهد حيدر قاسم حمزة38251162022258024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيسحر حمزه عباس عبد هللا38252162022245039

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية المبادئ للبناتادبيلمياء مردان نجم عبود38253162022177046

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعلي مرتضى يوسف جاسم38254162021052050

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيشهد حسن عبود علي38255162022224048
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية العباس للبنينادبيرافد حسن غانم كاظم38256162021051011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد عباس خلف ظاهر38257162021006003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيمحمد يحيى ياسر قاسم38258162021370067

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد447.0الخارجياتادبيزهراء كريم زبون زوير38259162022401127

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية ام البنين للبناتادبيام البنين عون عبد الصادق بنيان38260162022270001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية جيكور للبنينادبيجواد كاظم سالم شهاب38261162021061013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيوداد عبد السالم زيدان خلف38262162022381095

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيفاطمه حميد عباس صالح38263162022380040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية الوركاء للبناتادبياسراء رياض عبد سالم38264162022244001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد447.0الخارجيونادبيعلي خالد هاشم حمدان38265162021400187

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبيعباس محمد عجد خلف38266162021060005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبياحمد صالح حسين خضير38267162021353008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية السبطين للبنينادبيحسين وسام زغير حيدر38268162021016025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية األصفياء للبنينادبيمصطفى عباس تعبان خلف38269162021099041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيفاطمة فائز محمد علي حميد38270162022222026

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية ام قصر للبنينادبيمصطفى حيدر هاشم زغير38271162021042072

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب رعد غضبان عيدان38272162022265040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية األزكياء للبنينادبياحمد حنش جبر حامي38273162021097004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبينبأ محمد كاظم سلمان38274162022181036

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيهاجر عقيل عيدان دشر38275162022164058

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيسجاد عبد الرؤوف محمود عباس38276162021050013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيأستبرق ميثم حسين لفتة38277162022210004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية رفح للبناتادبيجليله جاسم عبد الوهاب جاسم38278162022219013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية االعالم للبنينادبيعيسى فالح عبد الصمد صالح38279162021045038

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيهبة كاظم عبد العالي سلمان38280162022383087

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيطيبه رعد عبد الجبار نعمه38281162022294019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية النبأ للبناتادبيهبة احمد جابر عمران38282162022215067

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية المعقل للبناتادبيدعاء مؤيد عدنان حنوش38283162022169014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية االلباب االهلية للبنينادبيعلي نجم عبد هللا مرزوق38284162021123024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية الفواطم للبناتادبيمريم عالء حسين محمد38285162022172058

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعيسى سليمان غالب وبدان38286162021139038

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعداية التضحية للبنينادبيعباس مكي جبار حسن38287162021053033

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية الشهداء للبنينادبيسجاد جواد كاظم علي38288162021015015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية النبأ للبناتادبيزهراء حسن علي محمد صالح38289162022215027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية الموانئ للبنينادبيقاسم حسن علي محمد38290162021059022
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية االلباب االهلية للبناتادبيام البنين فائق خزعل لطيف38291162022281002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمصطفى عماد محمد عبيد38292162021020147

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية اليرموك للبنينادبيهشام نايف غرديل مسعد38293162021033065

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيسماح عالء عبد الكريم صحين38294162022383049

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية االعالم للبنينادبيمجتبى محسن ذياب حسن38295162021045048

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيعلي جميل ستار علي38296162021359036

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية سبأ للبناتادبينور رعد منصور جابر38297162022174021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية حذيفة بن اليمان للبنينادبيابراهيم احمد عبد الكريم حاجم38298162021103001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيحسين عبد هللا عبود عبد الزهرة38299162021369012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية وشق المدائن االهلية للبنينادبيعلي اسامة يوسف علي38300162021349003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيجاسم علي جاسم محسن38301162021039008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية البتول للبناتادبيزهراء احمد قاسم نوح38302162022242023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيمنار مهلب عبد الكريم عبد هللا38303162022209072

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية اليمامة للبناتادبيخديجة حسين علي حسن38304162022167020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية االكرمين للبنينادبيحسن جواد عبد الكاظم مزعل38305162021017012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية االجيال للبنينادبيعباس صالح حسن سلمان38306162021014023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية الموانئ للبنينادبيحسين علي عباس شايع38307162021059007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية الموانئ للبنينادبيسيف احمد أوحيد جاسب38308162021059015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية االجيال للبنينادبيفالح علي جري عبيد38309162021014041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية حيفا للبناتادبيام البنين عبد هللا درويش موسى38310162022220005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية سبأ للبناتادبيفاطمة عبد الرحيم معدوش خلف38311162022174014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية القنوت للبناتادبينرجس مرتضى حسن حمادي38312162022206029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية الجامعة للبناتادبيدعاء عصام عبد هللا محسن38313162022155015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية  الميقات للبناتادبيزهراء مازن محمد عبد النبي38314162022194040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيزهراء وليد عبد القادر بلبول38315162022252022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيمالك عامر قاسم شوكان38316162022252042

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيزينب عادل لفته مزعل38317162022276011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم عامر سوادي عمارة38318162022265064

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيمريم حيدر عواد عبود38319162022287139

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية الميمونة للبنينادبياحمد جعفر جلوب رمام38320282021019002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعلي نائل صبار حسن38321162021020110

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية المآثر للبناتادبيهدى صباح جبار رمضان38322162022455040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية دجلة للبناتادبينورس احمد عبد علي غدير38323162022243053

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسين هادي سلمان جابر38324162021020051

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية المآثر للبناتادبيالزهراء توفيق يوسف يحيى38325162022455002
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيعبد هللا جاسم محمود جابر38326162021112024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية العباس للبنينادبيعلي شكري شاكر فالح38327162021051021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيقطر الندى ستار عزيز غميس38328162022164046

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتادبيزهراء جمعة رشيد خضير38329162022190003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتادبيفاطمة حسين علي حسن38330162022466006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيسجى مشتاق قابل عبد38331162022287095

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية المعالي للبناتادبيشمس عقيل يعقوب يوسف38332162022173030

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيسجى احمد حيدر جاسم38333162022350006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية الرضوان للبنينادبياحمد مهدي حسين ابراهيم38334162021047008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيكرار وسيم سعيد جواد38335162021052055

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية األصفياء للبنينادبيمرتضى عبد الحسين علي حسين38336162021099039

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية االكرمين للبنينادبيمحمد فوزي عبد الخضر حسوني38337162021017057

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية حيفا للبناتادبيايمان جمهور سامي رجب38338162022220008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية غزة للبناتادبينوال منذر جالب جوده38339162022208035

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية الجامعة للبناتادبياسيل فاضل صنكور جاسم38340162022155001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية العلياء للبناتادبيدانية ثائر عباس علي38341162022227023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية الصناديد المختلطةادبياحمد سعد جابر ظاهر38342162021310002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمهدي ناصر عبد الحسين ناصر38343162021052078

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد438.0الخارجياتادبيمريم صفاء علي عيسى38344162022401262

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيمروة محمد جعفر ناصر38345162022212032

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيعلي ضياء جعفر سدخان38346162021352062

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينادبيمحمد مصطفى ابراهيم ريحان38347162021131004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية األزكياء للبنينادبيحسن مصطفى كامل جعفر38348162021097022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد438.0الخارجياتادبيفاطمه محمد جابر محسن38349162022401250

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيعلي جهاد عبد الرزاق محمود38350162021353035

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيزهراء حسن سلطان ضمد38351162022168019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيمحمد طالب عبد الكريم صكر38352162021357161

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانوية المحاسن للبناتادبيرقية علي عبد االمير حمود38353162022193008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية االعالم للبنينادبيعباس كامل نجم عبد هللا38354162021045024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية األزكياء للبنينادبيكرار رائد ابراهيم عيسى38355162021097095

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيسجاد حسن فالح ناصر38356162021112014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية حمدان للبنينادبيعبد هللا شاكر اسحاق أيوب38357162021046041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية الهارثة للبنينادبيحسين سجاد عبد السالم حنون38358162021022006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيفاطمة الزهراء ناظم عبد االمير نجم38359162022222020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد436.0الخارجياتادبيايناس عبد الزهره حميد زوير38360162022401046
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينادبيابو الحسن ماجد ياسين شريف38361162021110001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية المتنعمين للبنينادبيياسر سامي جبار عبد هللا38362162021092026

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسين عادل اسماعيل رحمه38363162021020042

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمحمد سعد رزاق كاظم38364162021039046

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيايالف علي باقر علي38365162022381012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيتبارك حمزة عباس محمد38366162022224015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية االحرار المختلطةادبياحمد محسن ابو الهيل عبد هللا38367162021313002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية موطني االهلية للبناتادبيهبة عقيل ابراهيم شمخي38368162022467008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية  الميقات للبناتادبيمريم عباس ناصر صادق38369162022194090

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية المربد المسائية للبنينادبيحسن عودة بدن رشم38370162021362008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية الرضوان للبنينادبيسجاد قصي عبد هللا جاسم38371162021047030

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتادبيايمان سجاد كاظم عبد الرزاق38372162022166001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد435.0الخارجيونادبياحمد محمد رضا ناصر جاسم38373162021400020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية الكحالء للبنينادبيحيدر حسن رحيم مهدي38374282021007013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية السبطين للبنينادبيحسين علي محمد عبد الخضر38375162021016022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيليث علي حسين الزم38376162021139041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيالحسين عالء سعيد غضبان38377162021020013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيحنين مؤيد عبد الكريم عبود38378162022224019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيجاسم محمد محسن مهدي38379162021340008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية  الميقات للبناتادبيشمس الضحى صادق جبار حسون38380162022194060

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية ابن خلدون األهلية للبنينادبيعلي توفيق موحي احمد38381162021093002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية القرنة للبنينادبيايوب يوسف عبود شغيث38382162021027006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيكرار كاظم شايع عسكر38383162021139040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية المرفأ للبناتادبيكوثر رمضان صالح مطلق38384162022213040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة نجم عبد هللا يوسف38385162022287130

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية ام قصر للبنينادبيعبد هللا طالل دايل هاشم38386162021042039

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية الطالئع للبنينادبيحسن وسام لعيبي خنوبه38387162021012008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الشهداء للبنينادبيرزاق حميد عبد الحسن مريهج38388222021057012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتادبيحوراء زيدان خلف كشكول38389162022190002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الطالئع للبنينادبيعباس عبد هللا خلف شميل38390162021012024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية البحتري المختلطةادبيمحسن حسين فرعون حسين38391222021222020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الرسالة للبنينادبيحسين عبد العزيز عبد الرضا لفتة38392162021013016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيبنين علي كاظم ناصر38393162022168012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيصالح علي غالي فارس38394162021495049

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسين علي يوسف عثمان38395162021020049
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيعلي كاظم قاسم بردي38396162021310039

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيايالف جواد حسن قاسم38397162022184002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبياديان جبار فرحان عيادة38398162022288001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزينب طاهر حسن علي38399162022210054

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء حيدر عبد الخضر حسين38400162022287059

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية المشرق العربي للبناتادبيفاطمه محمد صبري هاشم38401162022148019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيبنين زايد مطر حسين38402162022239005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيزهراء فاضل اسماعيل ابراهيم38403162022203021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية العقيدة للبناتادبيزينب احمد عبد الوهاب علي38404162022231036

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتادبيبنين صباح ياسين كاظم38405162022190001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية االمجاد للبناتادبيفاطمة علي حسن علوان38406162022454020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية العقيدة للبناتادبينور ماجد عبد االمير نجف38407162022231073

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيفاطمة سمير لطيف طارش38408162022222024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيسهى يوسف ناصر يعقوب38409162022258023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية النصر المختلطةادبيعلي قاسم صالح بردي38410162021305018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية حمدان للبنينادبيمازن سامي عباس علي38411162021046070

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية األزكياء للبنينادبيزين العابدين ابراهيم حسن حسين38412162021097047

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيحسن صابر حسن حسين38413162021352024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتادبيامل عبد الكريم حاتم جبار38414162022466001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيام البنين حسن عبد النبي عبد الرحمن38415162022249002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الوثبة للبناتادبيفاطمة علي خلف مطر38416162022241041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيافراح عبد هللا احمد حسين38417162022287008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية غزة للبناتادبيفاطمه الزهراء سجاد عبد العالي مطلك38418162022208027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيزينب حسين علي حمد38419162022381101

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيعلي حسين خالطي نصيف38420162021371071

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة وليد حسن حسين38421162022287133

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية االجيال للبنينادبييوسف فالح شالكي محسن38422162021014069

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية الحمد للبنينادبيعلي اسعد حرب منيهل38423162021056025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيامين سرحان زغير محيسن38424222021028009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيرسل عادل جاسم خلف38425162022381027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية االحرار المختلطةادبيزينب خضير سلطان عزيز38426162022313007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية االقتدار للبناتادبيرؤى خالد قادر راضي38427162022289011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية الهدى للبناتادبيالطاف علي شويم عزيز38428162022150009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية األصفياء للبنينادبيعلي خضر الزم حافظ38429162021099024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيمحمد جاسم حميد جاسم38430162021021034
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية البتول للبناتادبيعذراء علي كيطان بدن38431162022242052

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الشهداء للبنينادبيعبد هللا عدنان خير هللا بداي38432162021015026

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية اليمامة للبناتادبيرباب جاسب قاسم لعيوس38433162022167023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيسجاد حسن رمضان طعمة38434162021052024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الروان للبنينادبيجاسم عبيد شري سلطان38435162021023002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية المعالي للبناتادبياسراء جواد كاظم سوادي38436162022173003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية الثريا للبناتادبيايات ناظم ناجي وادي38437162022338004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد427.0الخارجياتادبيهيفاء فاضل جبار ابراهيم38438162022401331

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية الرضوان للبنينادبياحمد عقيل علي عبيد38439162021047004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية العقيدة للبناتادبيحنان حسين محسن علي38440162022231017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية السبطين للبنينادبيحسين عالء رمضان انتيش38441162021016020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية االندلس للبناتادبيمريم رعد شاكر عبد الرزاق38442162022170041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيحسن علي فاضل زباري38443162021044009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية االحرار المختلطةادبيحوراء خير هللا حسين جبر38444162022313003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيسارة ظافر عبد الحسين سلطان38445162022216053

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية العلياء للبناتادبيفاطمة صباح مبارك ناصر38446162022227061

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0الخارجيونادبيمحمد علي طالب جاسم38447162021400363

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبيفهد بسام لطيف قاسم38448162021096009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية االنجاز االهلية للبنينادبيوسام عبد العظيم علي حسين38449162021423009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية االندلس للبناتادبيهبة عبد الكريم جاسم قاسم38450162022170058

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبينور الهدى عبد الرضا حسين ثامر38451162022164056

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية اليمامة للبناتادبيافراح طالل موسى احمد38452162022167003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية المعالي للبناتادبياطياف مرتضى شاكر ياسر38453162022173005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيعبير حمزة جويد عليوي38454162022222019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية الهارثة للبنينادبيعلي ناظم صينخ عبيد38455162021022015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية العباسية للبناتادبيفاطمة نجم عبد هللا عبد الكريم38456162022233032

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعداية التضحية للبنينادبيمحمد قاسم محمد غثيث38457162021053057

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية الهدى للبناتادبيحوراء ياس خضير خليف38458162022150018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية الوثبة للبناتادبيحوراء نجم عبد سلمان38459162022241012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه فالح محسن كمر38460162022265059

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية  الميقات للبناتادبيبلسم حامد عبد الرحمن محمد38461162022194019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيهديل هشام كنعان عباس38462162022164061

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيسجاد محسن صالح عاشور38463162021370025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيشروق خالد جاسب نصيف38464162022287097

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيمحمد امين عباس دغيم38465162021307016
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية المعقل للبناتادبيبنين ناظم اسماعيل عاشور38466162022169009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيحمزة عدنان يوسف خياط38467162021041009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبيعلي سعد سلطان زغير38468162021060007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيبنين خالد عبد الزهرة حسين38469162022459007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزينب ياسين كامل ياسين38470162022209040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية البسمة للبناتادبيغدير داود لفته رشيد38471162022257049

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيحسين مفيد حميد سلمان38472162021340020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية البسمة للبناتادبيابرار ظاهر كاظم صبار38473162022257005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية  الميقات للبناتادبيكوثر عبد الرحمن شياع كريم38474162022194086

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينادبيادريس حمزه عباس معتوق38475162021078001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية االلباب االهلية للبنينادبيحيدر محمد مهدي صالح38476162021123015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية المرفأ للبناتادبيفاطمه ريسان محمد خضير38477162022213036

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيحسين جواد كاظم غضبان38478162021028008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمحمد عبد الحسين هادي حمادي38479162021052066

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيايه اثير خليل ابراهيم38480162022235009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيسجى خالد عبد الحسن حميد38481162022235033

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية جيكور للبنينادبيحيدر وليد مكي غانم38482162021061028

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبياحمد مازن كريم مكي38483142021003010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية الدير للبنينادبيسجاد قصي مهجر عجمي38484162021025012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية االكرمين للبنينادبيعلي الكرار احمد فالح حسن38485162021017036

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الحمد للبنينادبيمحمد عبد الزهره محمد فرحان38486162021056045

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية المتنبي للبنينادبيموسى عجيل حري مشاري38487162021006074

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0الخارجيونادبيحيدر عبد هللا وهاب علون38488162021400093

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبينور فرحان حسين شمخي38489162022294030

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيرويدة جاسم محمد سلمان38490162022216030

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيزينب علي عبود محيسن38491132022111059

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبياحمد قاسم خلف عليخ38492162021352013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيمحمد صالح حامد صالح مهدي38493162021044038

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية األعراف للبنينادبيسجاد حميد عبد السادة هيال38494162021077031

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الشهداء للبنينادبيسجاد مشتاق حمد سهر38495162021015020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتادبيمروه كاظم رحيم نصار38496162022255019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية حمدان للبنينادبيعبد الرحمن عدي عبد الجبار عبد المجيد38497162021046033

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيحسين علي عبد النبي مبارك38498162021021013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعلي ليث فاضل علي38499162021052047

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعلي نصيف جاسم نصيف38500162021495108
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الطالئع للبنينادبيمؤمل رعد مالك شرقي38501162021012040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيايات محمد عيسى علي38502162022461001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيعذراء فيصل هاشم مجيد38503162022217073

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعلي محمد شاكر عبد هللا38504162021039034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد422.0الخارجيونادبيعلي عبد الكاظم نوري عبادي38505162021400202

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الرسالة للبنينادبيحيدر رعد ريسان البد38506162021013019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمة مدن جوخان عيسى38507162022217088

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيحسين ناصر ابراهيم كاظم38508162021370014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية األصفياء للبنينادبيجاسم محمد عبد الرضا عدنان38509162021099007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية االعالم للبنينادبيصالح حسن عبد الرضا شري38510162021045023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيشهد حسين عبد علي علي38511162022458080

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبييوسف عبد الواحد عدنان عبد الواحد38512162021052084

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينادبيعبد الكريم حسين مثنى عبد الحسن38513162021433003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية حمدان للبنينادبيعباس حسين خليفة صبيح38514162021046028

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد عبد الرحيم مردان صيهود38515162021030068

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الهدى للبناتادبيصفيه صادق عبود نجم38516162022150041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية االكرمين للبنينادبيعمران عبد الوهاب علي ضيدان38517162021017047

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيغدير حميد خويط ارحيمه38518162022209054

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيزهراء علي سالم حمزه38519162022236027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية نون والقلم االهلية للبناتادبيزينب مهدي عبد الهادي حسين38520162022469002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية جيكور للبنينادبيحسين ناظم جواد شمخي38521162021061023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية االندلس للبناتادبيريم مشتاق جميل سلطان38522162022170016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينادبيسجاد حسن عباس بدران38523162021054004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينب عادل علي حسين38524162022150029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيزهراء سالم نعمه طاهر38525162022179009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية النصر المختلطةادبيمنهل سالم خير هللا خضير38526162021305028

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيايات كاظم عداي تركي38527162022184001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيمعصومة محمد نعمه علي38528162022212035

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيمنار عدنان عباس معتوق38529162022381104

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبيعلي احمد مصطفى موسى38530162021096007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبينبا عبدالصمد موسى عبود38531162022458116

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية التراث العربي للبناتادبياسراء جبر عبد الواحد فارس38532162022179003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيجعفر صادق كاظم طاهر38533162021039009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية المربد المسائية للبنينادبياحمد توفيق عبد الرحمن الزم38534162021362002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية البتول للبناتادبيغفران سعد قاسم حسن38535162022242055
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيعباس علي حسين علي38536162021028019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية السبطين للبنينادبيمهيمن احمد نعمه محسن38537162021016079

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية جيكور للبنينادبيحسن قصي فاضل قاسم38538162021061019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيحسين علي عبد الرزاق خزعل38539162021358020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية البتول للبناتادبيفاطمة الزهراء عبد الزهرة سويد حسن38540162022242056

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية النبأ للبناتادبيزينب كريم كاظم شميل38541162022215041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيهديل عمار ياسر يوسف38542162022287158

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتادبيتبارك تيسير علي حسين38543162022298002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية االجيال للبنينادبيعلي حميد مصراع جوده38544162021014030

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية االعالم للبنينادبيحيدر ناهي احمد ناصر38545162021045016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبياحمد مجيد نجم داغر38546162021369004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية الجامعة للبناتادبيمريم هيثم عبد هللا عبد الرحمن38547162022155032

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية الحرة االهلية للبنينادبيحسين علي زويد خلف38548162021496004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيتبارك قاسم عبد السادة جار هللا38549162022224016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية الحبيب المصطفى (ص) للبناتادبيايمان جاسم ناصر عبود38550162022295002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية  الميقات للبناتادبيحوراء جبر سبتي عبد العالي38551162022194027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية الشام للبناتادبيمريم كريم ابو الهيل كرم38552162022254044

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية الجبايش للبنينادبيمحمد عاطي جلوب عماره38553222021045026

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية الشعب للبنينادبيمصطفى جميل خليفة فهد38554162021055016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيسجاد عباس جاسم غليم38555162021340030

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيفاطمه ابراهيم احمد علي38556162022164039

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيحوراء عماد ياسين معطل38557162022222006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية الصمود للبنينادبيحسين ماجد كريم يعقوب38558162021435011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية العباسية للبناتادبيفاطمة عالء سلمان عطيه38559162022233029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيحسين ابراهيم خليل كباشي38560162021357043

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيبنين عبد الزهره عبد الجليل خليل38561162022236012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية  الميقات للبناتادبيميامين صالح مهدي كنعان38562162022194095

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية السبطين للبنينادبيمصطفى محمد راضي داموك38563162021016074

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية البسمة للبناتادبينور ميثاق محمد ياسين38564162022257066

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيهدى وصفي زاجي بدن38565162022458132

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيليلى عبد الكريم مهدي سوادي38566162022283045

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيرجاء حسين علي محمد38567162022383021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمد قيس مال هللا مزعل38568162021049075

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الهارثة للبناتادبيهند عباس حمود صالح38569162022176054

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية حيفا للبناتادبيزينب غسان عبد الرزاق عاشور38570162022220047
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية السبطين للبنينادبيحسن صفاء عبد الزهرة كريم38571162021016016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الوثبة للبناتادبيزهراء عقيل طاهر ماهور38572162022241021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الهارثة للبناتادبيكوثر علي عبد حسن38573162022176043

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية االندلس للبناتادبينور مؤيد عباس هادي38574162022170055

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيايات كامل ياسر زعيبل38575162022209010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية العلياء للبناتادبيرباب جواد كاظم عبد علي38576162022227025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية المرفأ للبناتادبيابرار صباح نوري محمود38577162022213001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية جيكور للبنينادبيعبد الحميد عبد الحسن عبد الحميد جدوع38578162021061041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية االكرمين للبنينادبيمؤمل ماهر عبد الزهرة حسن38579162021017052

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية جيكور للبنينادبيحسن عبد الواحد احمد شاكر38580162021061017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية فيض الرحمن للبناتادبياسراء جابر طالب جابر38581162022249001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيعبد هللا عدنان عبد الجليل علي38582162021112025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيموسى الكاظم احمد هاشم عبد38583162021112042

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية االكرمين للبنينادبيزين العابدين عالء حسن جبر38584162021017024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية الجامعة للبناتادبيرقيه مازن عبد الواحد كبيان38585162022155016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمحمد خليل خلف صباح38586162021052061

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيحوراء سالم محمود عباس38587162022235013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية االعتماد للبنينادبيعلي محمد راضي عكاب38588292021010090

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية األبلة للبناتادبيروان زكي عبد االمام مطرود38589162022171028

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب ضياء عبد الباري خليل38590162022216046

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيايات باقر جمعه محمد38591162022380014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيجهان جواد حسين ابراهيم38592162022287038

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية األزكياء للبنينادبيادم محمد سالم جاسم38593162021097012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيحسين وليد جميل دهوس38594162021340022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعداية التضحية للبنينادبيكرار حيدر سمير بالسم38595162021053046

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيهدى عبد السالم عبد الحسن عريبي38596162022236056

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيزهراء عادل عبود نكال38597162022383028

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعلي نعيم غني راشد38598162021039036

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الرسالة للبنينادبيحسن احمد محسن مناتي38599162021013009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء رعد محمد علوان38600162022216037

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية االعالم للبنينادبيعلي احمد حمدي صالح38601162021045032

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية المعقل للبناتادبيفدك مرتضى كامل مفتن38602162022169033

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمنتظر عبد الرحيم محي سوادي38603162021047087

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية األزكياء للبنينادبيمصطفى واثق عبد النبي حمزه38604162021097128

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبينبأ جاسم محمد موسى38605162022164052
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية السبطين للبنينادبياحمد خالد علي زغير38606162021016003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية العباسية للبناتادبينورا عادل طه محمد38607162022233040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء جمال ثامر عبيد38608162022265027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيعبد الرزاق عبد الرسول عبد هللا صكر38609162021112022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية النصر المختلطةادبيعباس ناظم جمعه ضيدان38610162021305015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية الجنات األهلية للبنينادبيابراهيم محمد جاسم محمد38611162021032001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية غانم سوادي للبنينادبيباقر باسم عبد القادر داخل38612162021068005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية الموانئ للبنينادبيسجاد عبد االمير عبد النبي مرزوق38613162021059014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيايات سمير عبد العباس يعقوب38614162022381009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية غزة للبناتادبينبأ فيصل غازي عبد هللا38615162022208033

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبينرجس قيس خزعل محمد38616162022207015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيرواء رجب طالل ياسر38617162022252017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية جيكور للبنينادبياحمد مخلص عبد الحافظ عيسى38618162021061008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية العروبة للبناتادبيطيبه عبد الكاظم صدام مطشر38619162022237037

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتادبيزينب يعقوب يوسف حسون38620162022166009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية حيفا للبناتادبيتبارك منذر خالد عيسى38621162022220020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية المعرفة للبناتادبيسهام جابر عبد المحسن ماجد38622162022175028

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية االبتسامة للبناتادبينبأ عالء طاهر سلمان38623162022253051

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد414.0الخارجياتادبيزهراء عدنان حميد شالكه38624162022401124

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيحسام فيصل جاسم عبد الرزاق38625162021028004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيعمار محسن مطشر ضيدان38626162021310042

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيحسين سعد مفلح طاهر38627162021371030

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيعبد الحميد اياد عبد الحميد جابر38628162021028020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الرجاء للبناتادبيزهراء مشتاق طالب عبد االمير38629162022178012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزهراء عدنان رحيم نعمة38630162022210051

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية جنوب الخير االهلية للبنينادبياحمد امين قاسم محمد38631162021414001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمحمد عبد االمير عبد الحسن محمد38632162021047073

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينادبيعباس علي نور علي38633162021074015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية العقيدة للبناتادبيزهراء عبد الزهرة عبد علي عبد الزهرة38634162022231034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية رفح للبناتادبيمنار حيدر جياد ثامر38635162022219047

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الرضوان للبنينادبياحمد عقيل عليوي شبيب38636162021047005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيباقر مجيد سلمان كاظم38637152021006009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الهدى للبناتادبيتقى حسن علوان جاسم38638162022150014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية األصفياء للبنينادبيبهاء الدين هادي كيلو حميد38639162021099006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الموانئ للبنينادبيسجاد احمد خزعل دواس38640162021059011
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيمجتبى احمد صالح مهدي38641162021357155

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيزينب ميثم كريم عبود38642162022381040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية العلياء للبناتادبيفاطمة حميد مجيد احمد38643162022227059

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيحسين عبد العظيم خليل اسماعيل38644162021021010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية النصر المختلطةادبيحسين هادي عبيد ناصر38645162021305010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية البسمة للبناتادبيبنين عمار اياد عبد الواحد38646162022257015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية االجيال للبنينادبيحسين لؤي حيدر علي38647162021014015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيمنتظر خضير كريم خفي38648162021004038

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعداية التضحية للبنينادبياحمد مؤيد كاظم عبد38649162021053004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية غزة للبناتادبيجيهان انور صكبان عبد الحسين38650162022208010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيحوراء عبد الحسن باقر محمد38651162022217028

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبيزهراء نزار سيد عبد هللا38652162022297014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية الصمود للبنينادبيعباس غسان خضر عبد الرسول38653162021435017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيعذراء خزعل جاسب سبهان38654162022287105

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية جيكور للبنينادبيمصطفى طالل حسين علي38655162021061073

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية االكرمين للبنينادبيرحمن سهيل نجم عزيز38656162021017023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبيعلي ابراهيم عبد الرزاق محمد38657162021060006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينادبيعبد هللا عقيل مسلم اسماعيل38658162021054005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيرقية عباس علي لطيف38659162022168017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيرحاب جاسم محمد زناد38660162022258011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعبد هللا قاسم جبر جويد38661162021139031

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الرضوان للبنينادبيحسن زيدان خلف مكي38662162021047014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية البتول للبناتادبيزهراء احمد بشير احذية38663162022242022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الخنساء للبناتادبينور خالد ياس خضير38664162022230042

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيفاطمه علي عدنان طعمه38665162022236042

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الكندي الخاصة للبنينادبيمنتظر مهدي صالح حمود38666162021413007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيمصطفى رمضان نوري عذافه38667162021351040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية القرنة للبناتادبيبنين ابراهيم محمد شغيت38668162022154013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الوثبة للبناتادبيفاطمة محمد راضي يوسف38669162022241043

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية حمدان للبنينادبييوسف صادق حرفش حسين38670162021046092

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمحمد موفق شنشول حسن38671162021047079

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيعلي صادق محمد محمد علي38672162021369026

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيحوراء علي عبد الحسين عبود38673162022235015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي محمد شرهان مطلك38674162021006050

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبيفاطمه حامد يعقوب يوسف38675162022297024
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيهاله عبد الكريم عبد الجبار محمد38676162022253059

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيعلي محمد هاشم محمد38677162021370051

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية حيفا للبناتادبيبتول حيدر محمد حسين38678162022220011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيفاطمه عبد الصمد خليل محمد38679162022283042

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الحبيب المصطفى (ص) للبناتادبيامنه سليم قاسم جمعه38680162022295001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية األعراف للبنينادبيجبار عباس جبار سوادي38681162021077007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الثمرات للبناتادبينور الهدى فالح حسن ياس38682212022169046

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية األصفياء للبنينادبيعباس خالد محيسن سعد38683162021099021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية شط العرب للبنينادبيحسن سمير ابراهيم طعمة38684162021049013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الشعب للبنينادبيناهد طاهر محمد ماذر38685162021055019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزينب علي حسين علوان38686162022224037

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبينبأ بركات صالح عبد هللا38687162022224068

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية حيفا للبناتادبيزهراء فؤاد حسين معتوق38688162022220036

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيحوراء حكيم مزيد كريم38689162022164021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الدير للبنينادبياحمد عبد الحسين كاظم زامل38690162021025002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيفاطمة عبد العظيم محسن حميد38691162022381057

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيعباس داخل كاظم جعفر38692162021310027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينادبيعلي عادل احمد ذياب38693162021415012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد ماجد فالح حسن38694162021097117

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية االعالم للبنينادبيميثم فهد جبار محيسن38695162021045061

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيحسن تحسين جاسم حمد38696162021050006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيحبايب حسين عليوي ثامر38697162022350003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية األصفياء للبنينادبييوسف عباس حنتوش حمود38698162021099044

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمرتضى شاكر حمزة عباس38699162021052069

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية البتول للبناتادبيبنين رعد سعدون منشد38700162022242007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية المعقل للبناتادبيايالف حميد الزم رامي38701162022169005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الموفقية للبنينادبيحسام سعدون حزام ضيغم38702262021056020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية االكرمين للبنينادبيعباس خيون شنان جحف38703162021017030

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيمنار هادي صالح حسين38704162022162020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيسجى اقبال ياسين عبد الجبار38705162022168030

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الشهداء للبنينادبيمصطفى ماجد جاسم حسن38706162021015052

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الوثبة للبناتادبيزهراء نوري صباح خالد38707162022241023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعباس فراس حسين حسن38708162021495057

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد409.0الخارجيونادبيعلي رسم رحيم سلمان38709162021400189

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الهارثة للبناتادبيمروه فالح حسن عبد النبي38710162022176044
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيعباس طالب لطيف علي38711162021112019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية العروبة للبناتادبيكوثر عماد عيسى اسماعيل38712162022237042

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية ابن خلدون األهلية للبناتادبيفاطمة صادق خضر جاسم38713162022186002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية  الميقات للبناتادبيسبأ سامي سواك خشان38714162022194059

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد409.0الخارجياتادبيفاطمه مكي مجبل حمادي38715162022401251

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيعبد هللا احمد قاسم حسن38716162021041023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيسجى كريم داخل فليح38717162022224045

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الخليج االهلية للبنينادبيعبد هللا محمد حطاب كطامي38718162021109003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية المتنعمين للبنينادبيحسين محمد فاضل محمد38719162021092011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية شط العرب للبنينادبيصفاء علي مغامس دهر38720162021049035

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسام محي كاصد عبد الحسن38721162021030013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيكرار رحيم جاسب مطشر38722162021004021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزينب كريم الزم فهد38723162022246009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيزينب جاسم محمدعلي زغير38724162022458058

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيإدريس عبد الكريم فالح حسين38725162021312001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الصادق للبنينادبيجعفر امين حنف صينخ38726162021031002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية األعراف للبنينادبياحمد عدنان غصاب منصور38727162021077005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية االجيال للبنينادبيعلي حسن باقر عبد السيد38728162021014026

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعداية التضحية للبنينادبيمحسن عبد الحسين حمدي شريف38729162021053052

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيريام شاكر يعقوب دهراب38730162022216031

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيزينب طاهر عبداالمام محسن38731162022184011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية االبتسامة للبناتادبياسراء حسن علي جاسم38732162022253003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينادبيمرتضى نبيل ناصر جواد38733162021366009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية االنجاز االهلية للبنينادبيعلي نوري سلمان هله38734162021423007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبينزار فاضل مجيد محمد38735162021052079

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية العباسية للبناتادبيآيه حيدر عبود حسن38736162022233002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيسجاد مناضل وهاب احمد38737162021353026

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينادبيحسن حازم فلحي حسن38738162021074004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيرغد عبد الرسول عبد العالي عذافه38739162022216028

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية البتول للبناتادبيجنة خير هللا صدام حميد38740162022242013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الفواطم للبناتادبيهدى جاسم محمد راضي38741162022172064

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزينب اسعد عبد الكريم سالم38742162022245027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيشمس علي عباس مزعل38743162022283032

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية السياب االهلية للبنينادبيفوزان محمد يعقوب احمد38744162021073009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية النبأ للبناتادبيبنين علي عباس كربول38745162022215015
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيمصطفى منذر حاجم سوادي38746162021028037

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية العباس للبنينادبيمحمد ناظم حسن عبد هللا38747162021051036

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيمرضيه داود سالم كاظم38748162022235045

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيمحمد سبتي برهي صالح38749162021307019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيسندس عباس ناصر شداد38750162022383050

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيهاني طالب جبار مخلف38751162021495168

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيمكارم قاسم محمد صيوان38752162022181034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الوثبة للبناتادبيزينب عبد الجبار ونان عبود38753162022241027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه موفق جاسم وادي38754162022150050

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية المرفأ للبناتادبيايالف عدنان عبد الزهره يونس38755162022213006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيعبد الرحمن حسين حسين عجيل38756162021041021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعلي وسام محمد مطلق38757162021052051

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيثائر عباس محمد طاهر38758162021028002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيسجاد عماد عبد الخالق خلفان38759162021050014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيلجين فاخر مهدي حسن38760162022283044

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية األعراف للبنينادبيفوزي علي فوزي علوان38761162021077047

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور اسعد جواد كاظم38762162022265066

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيزهراء فاضل عباس جليل38763162022258018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبيزينب ميعاد مهدي حسين38764162022297016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية االنجاز االهلية للبناتادبيفاطمة احمد حسين جويد38765162022474002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيمها وليد محمود احمد38766162022236051

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الرسالة للبنينادبيجواد كاظم خلف ماضي38767162021013007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية المشرق العربي للبناتادبيهدى علي ثامر جويد38768162022148025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزهراء عدنان حسين غلوم38769162022210050

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء قاسم هاشم ناصر38770162022216040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيكوثر مهدي صالح جاسم38771162022258035

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد405.0الخارجيونادبيعالء عباس جبار عوفي38772162021400175

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيياسر احمد طعين رشم38773162021354059

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الرضوان للبنينادبيحسن نجم عبد هللا نجم38774162021047017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية االبتسامة للبناتادبينبأ فؤاد عبد الحافظ عبد الجبار38775162022253052

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمصطفى محمد ابراهيم سلمان38776162021020150

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية القرنة للبنينادبياحمد صالح نمر جاسم38777162021027003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية المدينة للبنينادبياكرم حسن سعيد فعيل38778162021029004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمحمد صباح صبر خلف38779162021039047

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية البسمة للبناتادبيهاجر عقيل عبد الواحد محمد38780162022257068
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية حيفا للبناتادبيهدى يونس حافظ يونس38781162022220107

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيرباب خالد شهاب لطيف38782162022210040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيشهد قيس فهد علي38783162022163007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الوثبة للبناتادبيضحى ابراهيم شبيب سالم38784162022241037

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية الثريا للبناتادبيابتسام صالح ناصر عبد الحسن38785162022338001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيذكريات عبد العباس ناصر غضبان38786162022217031

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيشروق رعد ساهي عبد الرحمن38787162022287098

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0الخارجيونادبيعبد هللا غيث ثابت عبد العالي38788162021400163

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية النبأ للبناتادبيسارة علي جميل فاضل38789162022215042

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية شط العرب للبنينادبيحسين متعب جبار كثير38790162021049026

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية جيكور للبنينادبيشاكر محمود شاكر جابر38791162021061034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية جيكور للبنينادبيعباس عبد الكريم سالم حسين38792162021061038

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية الشام للبناتادبينجالء علي شاكر عبد علي38793162022254048

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيسجاد كاظم خضر أحمد38794162021495043

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية الصمود للبنينادبيكرار سالم حميد عباس38795162021435032

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيعالء حسين لكن حمود38796162021371065

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعداية التضحية للبنينادبيعلي عبد الرسول مالك طالب38797162021053041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية حيفا للبناتادبيزينب علي نصيف جاسم38798162022220046

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية  الميقات للبناتادبيهبة احمد هاشم خلف38799162022194104

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية االمجاد للبناتادبيبنين عصام علي حسين38800162022454003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية األزكياء للبنينادبيسيف علي مجيد طاهر38801162021097054

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيزينب عباس فاضل عبدالجليل38802162022458063

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية سبأ للبناتادبيمريم عبد الرؤوف نجم عبد الزهره38803162022174017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبينرجس باسم شهيد عبد النبي38804162022294029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيمريم رباح مشعان سالم38805162022212033

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيعلي زكي داغر جودة38806162021310032

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية األعراف للبنينادبيابراهيم اسعد عدنان ضيغم38807162021077001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمحمد ناظم ظاهر حبيب38808162021047080

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الرؤية الذكية االهلية للبناتادبيزهراء حسين ابو الهيل حسين38809162022464002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الهارثة للبنينادبيعلي هاشم حسين حافظ38810162021022016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعلي عبد الخضر دريول مفتن38811162021020103

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية األزكياء للبنينادبيمرتضى اسعد جبار صواب هللا38812162021097119

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيرسل محمد راضي يوسف38813162022381099

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينادبيعلي غالي عبد جحيل38814162021433006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحسن رمضان خزعل فارس38815162021495019

صفحة ١١٠٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الماجدات للبناتادبيزهراء حومان محسن عودة38816162022211009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية المتنعمين للبنينادبيعبد هللا محمد علي حطاب38817162021092020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيميامي عبد العباس ايوب عبد هللا38818162022253049

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيبتول حسن عبد الجليل جوالن38819162022164013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبيمصطفى كاظم مسلم جاسم38820162021060011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحسين نايف كريم خليف38821162021495033

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيبنين خالد الحج غضبان38822162022265019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية المبادئ للبناتادبيرقيه قصي عبد هللا جاسم38823162022177022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيعبد الرحمن حسن خلف جاسم38824282021045011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية المتنعمين للبنينادبيحسين قحطان موحان غافل38825162021092010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد وحيد كاظم عبيد38826112021011080

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيرانيا حسين غازي كليف38827162022222009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد502.0اعدادية العشار للبناتاحيائيمنار حسين سالم عبد الواحد38828162042228105

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد490.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي المرتضى محمد عبد الزهرة عريبي38829162041139027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد482.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحيدر عبد الرزاق محيسن عبد علي38830162041060033

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيآمنة اسعد محمد عبد هللا38831162042171001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد478.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب جعفر صادق عاشور38832162042383112

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيساره نزار هالل مرضي38833162042209045

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي احمد حمادي مطلك38834222041001070

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيعبد المنعم عبد الرزاق عبد الحافظ عبد الرزاق38835162041355077

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيشهد تحسين عبد حسن38836162042383164

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهبه رياض نعيم محسن38837142042140140

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية المعراج المختلطةاحيائيزهراء عبدالحسن عبدالرضا حامد38838162042304004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيشمس جواد كاظم سلطان38839162042241017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيسعاد كاظم سلمان سعد38840162042174034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائيمصطفى عبد الكريم عبد العالي محي38841162041491022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيساره نظام عباس حيدر38842162042163053

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيكرار كريم علي عطية38843162041352076

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء حسين لفته علي38844162042167018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائياحمد حسين سلمان سلجت38845162041069001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد فاضل محمد حسن38846162041075199

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيعذراء طاهر حبيب عبود38847162042257034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيبتول حسين سبهان جميل38848162042273002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزهراء حسين عبود ناهي38849162042240050

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائينبأ فاضل حسين غليم38850162042262036
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء فارس مسلم طوينه38851162042152081

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيرغد فاضل عبد الحسين حبيب38852162042247037

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد437.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيفاضل غسان عبد الحر بادع38853162041001102

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائيأمجد طه مصطفى احمد38854162041491001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيهدى عبد الكريم عبود محمد38855162042169077

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيرغد وليد خالد عبد اللطيف38856162042244012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعمران موسى حمدان ناهي38857162041039024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيسعود عبد العزيز مكي ناصر38858162041036017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيازهار عبدالواحد رسن جبر38859162042145005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيبتول يوسف شداد فارس38860162042152029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتاحيائيابرار محمد فاضل عباس38861162042255001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيمريم عبد الكريم قاسم محمد38862162042218099

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيمؤتمن علي عبد الزهرة حسن38863162041108022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيانور حسين اصبيح غنوي38864162041355013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائينور حسين جالو جابر38865162042244034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية العباسية للبناتاحيائيزهراء حميد عبد القادر حسين38866162042233011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي احمد قاسم يحيى38867162041497041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيساره محسن جاهل حسين38868162042184160

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنيناحيائيعلي قاسم عجد صحن38869162041394009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية االكرمين للبنيناحيائيعلي سعد كاظم صفر38870162041017019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيوالء جبار كامل جاسم38871222042135241

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيحسن مكطوف عاتي سلمان38872162041365012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية رفح للبناتاحيائينداء عالء عبد االمير عبد االمام38873162042219064

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية االصمعي للبنيناحيائيحسين شاكر نعمه خميس38874162041010005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيمريم لؤي احمد خلف38875162042218100

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيعطاء عبد الكريم عويد كاظم38876162042244025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائياحمد حيدر عبدالحسين داود38877162041119002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيحوراء علي منعثر زياد38878162042381056

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد علي عباس عبد علي احمد38879162041075196

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية رفح للبناتاحيائيفاطمه احمد ناصر داود38880162042219043

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيرباب علي اجبير منصور38881162042152061

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيمنتظر نضال مطر عباس38882162041015018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيرجاء احمد عوض سلمان38883162042210035

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد419.3اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيسجاد مانع هاشم هادي38884162041105032

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية دجلة العراق االهلية تركيا-سامسوناحيائيباقر بركات راضي 38885132041238003
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيحوراء هيثم سحين حمد38886162042283014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيعباس مرتضى عبدالنبي تعبان38887162041074013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائينور الهدى عقيل هاشم محمد38888162042148020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيالعذراء مريم عمران موسى كاظم38889162042260009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية البتول االهلية للبناتاحيائيرغد قيس محمد عبود38890162042468004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيايات عبد االمير نعمه محمد38891162042227003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائينرجس سجاد علي عباس38892162042241026

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيموسى خلف عبدالحسن ضمد38893162041119028

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيعلي يعرب عبد الجليل شبيب38894162041020018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيأبتهال حسن يعكوب عبد ربه38895162042210001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية النيل للبناتاحيائيحنين طارق جبار حسن38896222042169029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائيايمان عامر عبد الستار عبد الحسن38897162042194005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الموانئ للبنيناحيائيعباس عصام بكر جبار38898162041059003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيفاطمه مطشر ذرب شمخي38899162042380097

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الكافي االهلية للبناتاحيائيالبتول حمد هللا ابراهيم عبد النبي38900162042279001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية السياب االهلية للبنيناحيائيعلي جبار حسين حسن38901162041073004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيهنادي عبد الجليل منصور علي38902162042383255

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية االريج للبناتاحيائيهيفاء جمال عيسى خليل38903162042238049

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيمنار انور خلف مال هللا38904162042218104

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيرباب حكمت مالك عبد الرضا38905162042309009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعلي حسن مرزوق علي38906162041049035

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيمحمد مهدي حسن عبد الكريم38907162041352097

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيطيف انور فرحان سرحان38908162042209049

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيعبير جاسم محمد حسن38909162042247078

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيرسل حيدر جبار مالك38910162042155006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب ابراهيم عبد الكريم مسلم38911162042243038

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيامنه رحيم صيهود الزم38912142042224004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيضحى جميل صبيح غزي38913162042184180

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيريم رياض عوده راضي38914162042383084

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيزينب حارث عبد الرزاق حسن38915162042459018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيحسين عادل حسين جتان38916162041034013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيحسين قاسم محمد فرج38917162041140015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الشام للبناتاحيائيزينب حسين ياسين سعد38918162042254025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيزينه محمد لعيبي شنان38919162042475025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيحوراء عبد الكريم دعاج المي38920162042247032
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتاحيائيمريم حسن شمخي جبر38921162042284010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيعذراء عقيل اسحيق يعقوب38922162042196032

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائينبأ اياد حسين علي38923162042235025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيبتول صالح مهدي عبد هللا38924162042234013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية رفح للبناتاحيائيفاطمه صبيح عبود دخينه38925162042219048

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيشمس علي قاسم محيسن38926162042184171

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيرقية سعود عبد الحسين حسون38927162042218034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه يعقوب يوسف علي38928162042165376

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء احمد عبد اللطيف حبيب38929162042230023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيدالل صدام منصور موازي38930162042266006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الكفاح للبنيناحيائيخلف كريم خلف عداي38931162041002020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيسرى جعفر نوري مكي38932162042381122

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائينبأ حسين جبار حاتم38933162042196049

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيسدير جبار محمد خضير38934162042161023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيصباح ربيع هليل حواس38935162042380075

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية البصرة للبنيناحيائيمصطفى صفاء كامل شفيق38936162041007055

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتاحيائيزهراء نعيم حاتم فعيل38937162042276010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية رفح للبناتاحيائيناديه مصطفى ناصر سالم38938162042219062

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائينور الهدى حسن علي عبيد38939162042290094

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيحسين فارس علي حسين38940162041081003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيعبد الرضا محمد عبد الرضا اسماعيل38941162041006009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيمحمد مزهر قاسم محمد38942162041074037

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفاطمه رحمن اسماعيل كاظم38943222042162144

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب صباح صحن برغال38944162042383123

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيظنون مهدي راضي شهاب38945162042247076

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية العشار للبناتاحيائينرجس كاظم ريحان عبوش38946162042228116

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين مصطفى عبود38947162041358035

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيمحمد عقيل عبد الصادق علوان38948162041085057

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية ام قصر للبنيناحيائيعبد هللا علي طاهر علي38949162041042009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية ام قصر للبنيناحيائيامير اياد عبد االمير ياسين38950162041042003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيابو الحسن سالم جميل مهدي38951282041006003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية العشار للبناتاحيائيضحى عباس حكيم عوده38952162042228081

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيمروه مازن جواد كاظم38953162042455044

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيمريم بدر ناصر جاسم38954162042192060

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحوراء احمد فاخر جبار38955162042165116
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائياحمد عبد الحسين عبود عبد هللا38956162041013001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه كريم حسين سحاله38957162042184220

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيمحمد علي عباس عبد السيد مكطوف38958162041078014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيمصطفى حيدر اسماعيل معالك38959162041022044

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيمصطفى عادل علي حسين38960162041121020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيرسل وليد محمد علي محمد سعيد38961162042209031

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد عوده صفوك38962162041060105

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتاحيائيمالك الزهراء محمد قاسم احمد38963162042272027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية البتول للبناتاحيائيطيبة جبار حنون رسن38964162042242020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزينب سامي عبد علي حسن38965162042145039

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم محمد عبد الصاحب38966162042184102

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيميثم التمار علي ناصر بناي38967162041134023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيمريم حمزه عبد العباس عبد الرضا38968162042220033

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزينب منصور عباس عبد اللطيف38969162042216021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيرقيه عبد االمير ثاني عبد الحسن38970162042247040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية نون والقلم االهلية للبناتاحيائيرسل ثائر جاسم جاسب38971162042469003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيعباس كاضم جاسب حسن38972162041074012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيروان علي عبد الصمد محمد38973162042170026

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيهديل احمد صالح عبد الرزاق38974162042209089

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيشمس كامل صبر محي38975162042381131

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيهاجر خالد محمود سلطان38976162042218120

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيريم ساهر عبد الجبار ابراهيم38977162042280040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيايمان مؤيد محمد عبد هللا38978162042274007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائييوسف علي عبد علي ناصر38979162041020034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيفاطمه هالل مطير غانم38980162042380099

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيمريم سهيل نجم عبد هللا38981162042196042

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الزبير للبنيناحيائييقين امين وامي ناصر38982162041034066

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب عبد الكاظم رمضان ضميد38983162042170042

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشميم عبد االمير عباس عبود38984162042165285

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيمالك كريم مرعي عبود38985162042168047

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائينبأ جاسم علوان جاسم38986162042381195

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائينور عادل مكي عماره38987162042145097

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيسجى كاظم طعمة جاسم38988162042218061

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيايات حسين فالح نبات38989162042164004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء اياد عبد الكاظم عبد الزهره38990162042332040
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيسدل سمير نعيم عبد الرحمن38991162042467016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية رفح للبناتاحيائيعذراء حسين جبار شبيب38992162042219041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيبشائر عصام حسن عبد هللا38993162042237004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية النور للبناتاحيائيبنين جابر عبد الرسول جابر38994162042275003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب حافظ عبد مطر38995162042383113

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائينور حمد شاكر ياسر38996122042092064

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيحيدر علي حاتم عبد الرضا38997162041063006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائيمحمد صادق حسن ناصر عويد38998162041357078

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية وشق المدائن االهلية للبنيناحيائيحسين مصطفى حسين فياض38999162041349001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد باقر غسق محمد عبد هللا39000162041060083

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيفاطمه علي حسن مهلهل39001162042247088

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائياكرم جودت كاظم حسين39002162041028002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزهراء رحيم داود عناد39003162042145031

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائينور الهدى حسن احمد نصار39004162042380116

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد396.1اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيباقر حسين باقر موسى39005162041105012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيسجاد احمد داخل ظاهر39006262041048048

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيهاجر عقيل شكون جاسم39007162042265054

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمحمد علي ناصر ثامر39008222041036304

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزهراء طاهر قاسم خلف39009162042381078

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب عبد الحسين احمد عبد الحسين39010162042170041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيتبارك جياد حبيش موزان39011162042204024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي حسين رضا محمد جواد39012162041075115

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائينور الهدى عالء الدين عزت بسيوني39013212042294197

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائياحمد جميل كاظم محمد39014162041352003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيسناء سحاب حسن علي39015162042145058

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية البيان للبناتاحيائيصفاء عمار نجم سعدون39016282042078060

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمحمد خضر عسكر عبد هللا39017202041259247

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية البيان للبناتاحيائيزينب عقيل جودي نمر39018162042223012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيسارة سعد ابراهيم بدن39019162042212030

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيحنين طالب كاظم حمود39020162042383057

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيحسين علي حسين سكران39021142041047036

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيوهب مصطفى كامل خلف39022162042458103

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيضحى عماد ياسين عبدالزهرة39023162042227039

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي محمد ناظم محمد39024162041060068

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيمحمد علي حكمت عبد الوهاب خلف39025162041047043
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيمصطفى صالح محمود حسين39026202041262093

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيزهراء نعمة هللا محمد ديوان39027162042222009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيحوراء رائد نجم عبد هللا39028162042207044

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء عالء يوسف يعقوب39029162042244015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيعذراء جعفر محسن جعفر39030162042455036

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه باسم محمد احمد39031162042172022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائينور الجنه هيثم فياض عاشور39032162042458094

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية در الصفا االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد محيبس عواس39033222042390003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيفاطمة اسعد حسين خضير39034162042381153

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين ماجد يوسف عليوي39035222041098050

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيعباس حميد شبوط مشخول39036162041355060

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتاحيائيضحى عادل حسين موزان39037162042255010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد كريم39038162042213029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية العشار للبناتاحيائيامنه مشتاق ابراهيم عيسى39039162042228012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيهاشم علي عبد هللا علي39040162041355146

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيمريم كريم هاشم ديوان39041162042210081

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيدالل محمد احمد يحيى39042162042187009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية بغداد األهلية للبناتاحيائيمريم صباح محمد جابك39043132042136003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيزينب كريم عبد الجبار عبد هللا39044162042210048

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيزينب احمد حسن مالجي39045162042380056

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد عجرم39046222041091183

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيضحى احمد ياسر عبد هللا39047162042212037

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيثريا نبيل عبد الزهره حمزه39048162042297011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيمحمد هشام مري محمد39049222041046075

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائياحمد جبار عواد حسن39050222041381001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيمحمد عبد العظيم عمران عيسى39051222041069046

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيحسين علي عبد الحسين خير هللا39052252041046016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائينور الهدى ثامر علي خلف39053162042213045

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيكاظم ضيدان حرب فايز39054162041083033

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيمريم فاضل حسين غليم39055162042262033

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيحسن عباس عكار رشود39056222041054017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية رفح للبناتاحيائيايمان محمد حسين جبار39057162042219006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيايات محمد احمد ياسين39058162042204015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيزين العابدين حسين خورشيد رشيد39059222041002117

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيتبارك محمد عبود شفلح39060262042100010
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمؤمل عبد الحسين كاظم عبد الرضا39061222041019151

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيحسن احمد عاشور محمد39062162041354009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيلمياء مهند عبد الواحد حمزة39063162042218094

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيشهد شاكر مشلوش كلكول39064162042247071

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيحوراء اسماعيل ابراهيم صالح39065162042210029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيحسن عبد الزهرة خلف جبر39066162041013002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيفاطمه حامد جويل فرحان39067222042246009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيحوراء عباس عبيد حسن39068162042247031

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتاحيائيزهور عباس محمد سعيد39069162042198020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيحسن علي لفته جالن39070262041022027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد النبي كريم محمد39071162041060099

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمنتهى عبد المعين يوسف لفته39072162042184255

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيغفران نجيب كاصد طالل39073162042176040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيخديجه عبد العباس نوري عبادي39074162042240039

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه ماجد محمد فليح39075162042230021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائينور رضا فرحان شليح39076262042088164

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيياسر مؤيد عبد الصاحب يوسف39077162041019055

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد390.6ثاتوية المتميزيناحيائيغيث عبد الحسين علي فرحان39078262041040035

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيبدر مالك حياوي حسين39079162041355016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد390.0الخارجياتاحيائيزهراء علي عبيد خلف39080162042401073

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيمرتضى عبد الرضا لفته عبد الرضا39081162041074038

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية البصرة االهلية للبنيناحيائيفهد حسنين فدن عريم39082162041132005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيالزهراء عبد الكريم وهاب متليك39083162042173002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزهراء عودة فهد راضي39084162042218044

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيبنين خليل جابر يعقوب39085162042234017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد اياد محمد سكر39086152041009073

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةاحيائيطارق زياد عبد الحافظ يوسف39087162041360005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينه احمد سالم رحيم39088132042094024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيعيسى حسين غالي كاطع39089222041067091

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيهبة علي محمد فيصل39090162042209086

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيرغد مهند عبد اللطيف حمادي39091162042274014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزهراء حسين علي مزعل39092162042381076

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيفاطمة عبد هللا هاشم عبد السيد39093162042381166

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائياسيل حيدر جبر عبد39094222042323017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيسجى حازم عزيز ناصر39095162042218060
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأديان سالم فرحان والي39096222042153007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيرفاه فاضل عباس علي39097162042381067

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه عبد الحسن شوشي جاسم39098162042230043

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه قيس حسين فهد39099162042265046

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية تونس للبناتاحيائيحوراء خير هللا كوين عباس39100222042106018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيحسن مؤيد عبد الزهرة عيسى39101162041108003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائينبأ جعفر علي احمد39102162042458091

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنيناحيائيعبد هللا عالء حسن رزوقي39103232041258013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيزينب احمد عمران جبار39104162042227023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الفرات للبناتاحيائياثمار محمد سمير عبد39105222042101002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية النور للبناتاحيائيقنوت محمد كامل عبد39106222042156240

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد389.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر محمد سلمان صليبي39107242041001093

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم عساف جبارة39108162042265025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيهبة طاهر زغير يري39109162042296053

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيكوثر سالم كاطع صحن39110162042257046

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيرند ميثم ابراهيم نعمة39111162042467008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد يونس علي39112162042207067

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيشهد رمضان غازي جالي39113162042458058

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيايات محمد سمير كزار39114162042380021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيندى طالب عزيز موسى39115162042381197

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد389.0الخارجياتاحيائياديان كاظم عبد الحسين عبود39116162042401005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد القادر عيسى مرزوق39117162042381080

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد388.1ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد حامد رجب حبيب39118102041048030

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية االريج للبناتاحيائياسماء مهدي كاظم عبد هللا39119162042238004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيضحى لعيبي جماغ حافظ39120162042257032

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائييقين محمد عبد الحميد عبود39121162042241031

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائيمريم شهيد نعيم وسيخ39122222042149040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية المتميزاتاحيائيليلى محمد نجيب رفعت سري39123132042108092

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد السالم يونس حسين39124162041134021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيخديجة رياض حيمد حمزه39125252042084218

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية الصمود للبنيناحيائيمقتدى محمد عبد الحسن علي39126222041008037

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب فهد شهد صيوان39127162042152104

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد غالي محمد39128162041064005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيهدى هاني قاسم زيارة39129162042212056

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيزهراء شاكر جبار عجالن39130162042380052
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيرقيه قاسم صالح ياسين39131162042247041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيحسين صالح ابراهيم غالي39132222041019046

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيسرى رحيم عاجل منصور39133222042323230

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيمرتضى عدنان موسى مزعل39134222041373064

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية السوق للبناتاحيائيبنين احمد عبد الزهره خضير39135222042209019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيضحى علي مهدي حمود39136162042226080

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيصفا احسان عيسى طه39137162042475029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيرقيه حسين علي حسين39138162042268010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنيناحيائيمحمد حسن شاكر عبود39139252041212009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيمحمد حسين مصطفى محمد39140222041046069

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيزهراء عالء شرهان زبون39141162042455024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيغيث منهل عبد جالب39142242041207111

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية االهله للبناتاحيائيافراح طالل جمعة خزعل39143162042473001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيابو الفضل علي مجيد مزعل39144162041094001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيحنين حسن غانم عجيل39145162042247026

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيمحمد الجواد صدام احمد جبارة39146162041036033

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائياحمد اياد خليل ابراهيم39147162041353004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيحيدر قصي عدنان احمد39148272041008032

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيمصطفى صباح كاظم مرزوق39149162041085065

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الزبير للبنيناحيائينايف مؤيد نايف راشد39150162041034063

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيكفايه ضياء مجيد صالح39151162042230059

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعون عباس محمد عطيه39152232041252187

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائياستقالل عالء نجم سهيل39153162042184011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيحسين علي غالب شهاب39154162041075058

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية االهله للبناتاحيائيبنين حسن ناصر خليفه39155162042473012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسن احمد راضي متعب39156162041039005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية العباسية للبناتاحيائيبنين كامل ناجي نجم39157162042233005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيكفاية جميل داود عطيه39158162042201015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيحوراء باسم عبد العباس عزيز39159162042243020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيايات كاظم سلمان خضير39160162042258003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيآية صباح جاسب شبيب39161162042174002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتماره محمد برهان عربيد39162162042265013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيميالك علي جاسم محمد39163162042381192

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيمصطفى ماهر اديس علي39164162041365051

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائييوسف حسين علي شخيمت39165162041363063
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمسلم رسول عبد الساده هالل39166232041251452

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيالحسين عباس رحيم سلمان39167252041044044

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينور عقيل كاظم موسى39168162042259064

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور سعد فضخان كنوف39169292042051315

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيمهدي نبيل هادي خليل39170212041042034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيصفاء هاشم شريف مطر39171162042172020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيحنين رحيم محمد هاشم39172242042123044

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتاحيائيتبارك رشيد دعيه حنظل39173222042140005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيمنال جليل رعيوي فرحان39174222042432044

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيرسل احمد عباس عبد الرضا39175162042174022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسين احمد ماجد يوسف39176262041027030

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيحسن عبد االمير علوان خفي39177162041016006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم عباس39178162042155008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيآيات عدنان كاظم حمزة39179252042084079

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيمنار صباح حسين محمود39180162042152173

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية الشام للبناتاحيائيهديل قاسم نعيم عبد الزهرة39181162042254063

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيرقية علي صيوان صباح39182162042170025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيحنين وصفي علي جاسم39183162042225006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيفؤاد كاظم علي دخيل39184162041069029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء ناظم حكمت احمد39185162042183068

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عالء كامل ميس39186252042059638

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيانعام عصام علي حسن39187162042209012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب غسان سلمان دبوس39188162042170044

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيسجاد مؤيد عبد الكاظم حمزه39189232041060056

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيساره عبد الرسول لفته جواد39190162042450042

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيهبة عزيز كاظم كعبير39191162042257057

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنيناحيائيمحمد مصطفى عبد وادي39192162041359015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي تقي فاضل جواد فرج39193222041072082

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد382.2ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيحمزه ايسر خالد محمود39194142041010038

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية البصرة للبنيناحيائيعبد هللا عبد الحسين خالد عوض39195162041007024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيتبارك توفيق حسن عبود39196162042240028

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيعلي مالك حسن علي39197162041365036

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم باسم ياسين حسن39198162042184236

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية احمد الوائلي للبنيناحيائيسجاد صالح عبد السيد محمد39199162041050003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيمحمد خضر رزاق سلمان39200162041121017
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمؤمل سالم عبد شلش39201242041203254

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيتقى ماجد عبد هللا هويل39202292042053034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائياحمد عبد المهدي عبود مهدي39203162041015002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمصطفى حمدان عبيد حسن39204232041252271

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيكوثر علي توفيق عبد الكريم39205162042381175

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيزينب الكبرى محمد طالب عبود39206162042380058

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية النبأ للبناتاحيائيزهراء جميل مزعل جابر39207162042215009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاخته محمد علي صاحب عبيد39208252042170478

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائياحمد جمال محمد عبدالهادي39209162041134002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية الكرار للبناتاحيائيبشائر غانم بناي خضير39210162042277006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيكوثر ليث عبد الرزاق كاظم39211162042184230

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية النور للبناتاحيائييقين غانم بدر شذر39212222042156297

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيمسره حيدر عطب عبد39213162042152170

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمجتبى حميد راضي حسين39214222041036276

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائيزهراء شهيد كاظم رشك39215162042194020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيعلي صبيح رحيم ضاحي39216162041044016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيبنين محسن جبر خميس39217162042383037

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينرجس محمد كاظم سلمان39218252042096509

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيعلي صادق سفاح جعفر39219282041151183

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الكفاح للبنيناحيائيالحسين صفاء غازي عزيز39220162041002005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيحدود تالي حاجم فرز39221162042380031

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية الشام للبناتاحيائيمنتهى خير هللا ماضي نجم39222162042254054

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعباس حسين علي حسين39223252041008116

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيضحى ليث ايوب عبد اللطيف39224162042383169

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد380.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيمحمد مهدي ماجد حميد مجيد39225102041205125

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الزينبيات للبناتاحيائياسراء علي عاشور شراد39226162042258002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيسكينة ناظم ناصر حمد39227162042226073

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية السوق للبناتاحيائيبنين محمود عبود حميد39228222042209029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيرسل عادل موحان فرحان39229222042321069

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيام البنين جاسم لطيف كاظم39230162042244004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيحميدة عزيز معتوك محمد39231162042262010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء مجيد طعيمه إحميد39232222042153192

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيغفران عبد الحسن ناجي عبد هللا39233162042247083

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيعلي عبد الغفار مهدي علي39234162041090041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء علي كاظم صبيح39235222042143173
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيحسن مؤيد عبد الكريم جاسم39236162041497011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمشرق مدحت حميد حسن39237222041001116

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيحارث شعبان عمر علي39238162041047006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيرقيه كامل عبد الواحد عبيد39239162042333014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعلي احمد عاصم جاسم39240252041014088

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد المنعم ابراهيم صالح39241162042466009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيمصطفى فاضل عباس مظلوم39242232041027060

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائيحسن عبد الوهاب عبد الرزاق سلطان39243162041491006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه عبد الرسول جايج لعيبي39244162042230044

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيعذراء صائب ياسين خضير39245162042268022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيزهراء جاسم كشيش عيدان39246162042258008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد مهدي صالح مذكور39247162041084110

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيسجاد عدنان فالح سعدون39248222041310092

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيايات بشير احمد خلف39249222042157009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيليث محسن صادق راضي39250222041039103

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيساره عباس حسون راضي39251162042283028

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيصابرين اسعد فضل عباس39252162042218066

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمرتضى حميد زغير عباس39253282041009064

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الزبير للبنيناحيائينواف ذياب غانم رحيمه39254162041034064

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء حامد كعيد لعيبي39255162042184098

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيكوثر سعيد عبود مجيد39256122042114074

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزينب صفاء موسى خليل39257162042146040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيجعفر عبد هللا مسعد سلطان39258222041306052

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيهاجر جواد عبود جلهوم39259162042294031

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيسجى عادل جاسم حفاز39260222042323220

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية مدينة العلم للبناتاحيائيزهراء جاسم عبد علي انتيش39261162042477008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيمنه هللا محمد جعفر حسين39262162042145084

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيكوثر عبد الخالق عبود العصفور39263162042231032

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيحسين علي عبد الكاظم طاهر39264222041021040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية غزة للبناتاحيائيجنان كريم عباس راجي39265272042057051

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيسجاد سامي عواد محمد39266292041005063

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيشهد رحيم جاسم عذيب39267222042441018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيحسين كامل شمشير نعيمه39268162041034016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيباقر صالح عبد الحسن ابراهيم39269122041002006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الكفاح للبنيناحيائيابراهيم عواد فاضل عبد الحميد39270162041002001
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيالهام خلف مطشر غافل39271222042158006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائياية صالح غانم خيون39272222042178015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيشمس سليم جبر جاسم39273162042173024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيعلي حيدر عبد هللا عباس39274162041043013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيشهد قاسم برغوث حسين39275162042260042

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية االصمعي للبنيناحيائيمحمد عبد الزهره خلف كريم39276162041010023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائينور محمد شاكر عباس39277162042148023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد كاظم محمد عبيد39278222041002315

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيبنين فالح عودة عبدالرزاق39279162042145018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد سالم عبد علي ياسين39280222041002007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمصطفى صبري عبد علي جاسم39281272041009141

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية االهله للبناتاحيائينور الهدى محمد لفته بردي39282162042473031

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائيحنان عبد الزهرة صبيح راشد39283162042194011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية الشام للبناتاحيائيكوثر علي شهاب مالح39284162042254049

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيبتول كاظم سالم علي39285162042381037

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الرحمن صالح عبد الرحمن39286162042210063

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائينورس صباح نوري حسن39287162042274033

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيتبارك احمد علي عويد39288222042143063

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائينهى رحمن بشير عكال39289222042210014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائينادية صبيح موسى خنيصر39290222042398019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيايالف عدنان عذاب عبد الحسين39291162042383027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيبنين خليل ابراهيم عبد االمير39292272042079020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيمهابه ماجد نوري عذافه39293162042207152

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيعباس عدنان عبد الهادي عباس39294292041151080

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيبنين كاظم بجاي مطير39295162042297006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائياحمد ساجد جليل فهد39296162041078001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين خالد حسين سلومي39297262041011044

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزهراء كريم لفته رستم39298222042157050

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيايات اسماعيل توفيق عبد العباس39299162042381024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتاحيائيامنه مصطفى شفيق حسن39300162042166003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيسارة علي شنان عبد39301162042212031

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيفاطمه علي كاظم دنان39302232042146028

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية ابن الهيثم األهلية للبناتاحيائيزهراء احمد حسن عبد هللا39303162042185002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائيعباس علي عبد الهادي عبد الوهاب39304162041357045

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعمار ياسر حسين هاون39305262041010129

صفحة ١١٢٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيهيفاء علي عاشور غانم39306222042199100

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيمحمد لؤي جابر عبد هللا39307222041028115

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية سامراء للبنيناحيائيعلي عبد الحسين محسن حمود39308222041092031

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمصطفى فراس جاسم عبد39309252041009291

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية االصالح للبنيناحيائيحسين رياض ثامر شبيب39310222041015008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائياثمار ستار جبار الزم39311162042164002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب خالد سلمان ناصر39312162042212018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيرغد نعيم غياض تبينه39313162042380046

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيزمن رحيم رويح سوادي39314222042132027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيمنتظر عزيز جابر علو39315292041153214

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيسيف مهدي صالح عباس39316162041084054

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيضحى فاضل موسى سعدون39317162042213025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيكرار عبد االمير عبود مهاوي39318272041021043

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائياسراء سعد قاسم لعيبي39319282042190004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي نضال غانم سلمان39320232041003066

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيبنت الهدى خالد عبد اللطيف سالم39321162042383032

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائيزينب خضير عامر خضير39322162042194027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيشهد قاسم شعيل جبر39323292042160128

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي طالب عبد هللا لطيف39324162041033025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزينب حاجم عبد القادر عبد الساده39325162042176033

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيابراهيم عصام نعمه ثامر39326252041001001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيزينب رجاء عبد القائم فياض39327162042451008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيسهر غالي ناشور اعجيمي39328222042158051

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائينور الزهراء فاضل عبد فرهود39329222042139229

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيسجود حسن علي عبد الحسين39330222042424051

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيحيدر عماد كامل عبد زيد39331252041122050

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيآيات عدنان فليح حسن39332262042137003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيأالء حسين عباس خلف39333162042210007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء امجد عكلو عيسى39334282042078032

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيناجي سعد ناجي علي39335212041010118

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الشذرات للبناتاحيائيمنتهى سوادي عبود حسون39336292042077031

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينوره حيدر محمد هاشم39337282042055133

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيروان كاظم محمد عجيمي39338222042323117

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرسل علي عبد حطحوط39339222042165039

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيسجى عبد الرزاق يوسف سلمان39340162042260039
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائياحمد صائب عبد الحسين عبد الحسن39341232041067005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفاطمة عماد طالب جبار39342162042383192

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية البتول للبناتاحيائيهدى زهير مهدي شبوط39343162042242026

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائياحمد جبار هامل هاشم39344282041008006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنيناحيائيعلي لطيف اشعيبث فريح39345262041204024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزهراء علي جبار راضي39346222042136017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيندى صباح شامخ زغير39347162042167037

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيسالم مشرق خلف كاظم39348162041084050

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائينور فايز شاكر حميد39349222042139236

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الرضا احمد عباس39350272041153137

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيحسن وسام ريسان ضيول39351222041018019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائياحمد جميل صفر نوروز39352162041355002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيافراح جعفر جبار هادي39353162042458005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمحمد مصطفى عبد الوهاب محمد39354162041049050

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزينب علي حميد مجيد39355222042143204

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيدعاء محمد منعم صالح39356222042155034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيمنتظر ديوان جاسب عبد39357272041046108

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية القطيف للبنيناحيائيسجاد محمد جاسم موزان39358262041041018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائينرجس عبد السالم عبد علي جاسم39359162042301067

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد373.0الخارجيوناحيائيازهر زغير مزعل عذافه39360222041400015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسين عامر علي جبر39361232041251118

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيبنين جميل محمد كريم39362292042086002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنيناحيائيمؤمل عبد الرضا انطيته عبد الصاحب39363162041340009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيشهالء عدنان سعدي عبد39364242042220535

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد373.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي ذو الفقار علي عطية39365222041003214

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء داخل جاسم حسون39366242042114018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائينبا جاسم ثامر سلمان39367222042183086

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية سامراء للبنيناحيائيكرار رزاق احمد لفله39368222041092033

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين صابر جحيل39369222042323147

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيسجاد قاسم محمد صوات39370242041036075

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية النزاهة المختلطةاحيائياسراء ثجيل نعيم ياسر39371222042286001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية السوق للبناتاحيائيمريم رافد ذياب عناد39372222042209172

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد373.0الخارجياتاحيائيرؤى صالح محمد شلبه39373152042401039

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية الحسنين (ع) للبنيناحيائيعلي حامد شويل مسلم39374282041043016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيحسين حمزة سلمان حسين39375232041256028
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحيدر عبد الرضا هاشم صالح39376282041151102

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيكوثر متعب عبد هللا مناحي39377162042212044

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي حيدر عبد العزيز عبد الرحيم39378232041003052

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء صافي فليح عرد39379222042398007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية البناء االهلية للبنيناحيائيحميد خليل ابراهيم محمد39380162041429002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيانغام مراد شريف حمادي39381222042109005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزهراء منعم سعد جاسم39382162042240057

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيشيماء رحمن رمضان هاني39383222042411042

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيايه مضر عبد علي39384162042173005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيجنان نعيم عبد الحسين عناد39385162042164009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيزينب عادل صدام محمد39386162042168023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفاطمه عامر ياسر عجيل39387162042383188

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم احمد محمد39388162042184213

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد داود عبد الرزاق39389162042339010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيزينب حسام عادل علي39390162042227026

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية البصرة للبناتاحيائينبأ عبد هللا ابراهيم عبد هللا39391162042234074

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائينور ميثم علي يعقوب39392222042392123

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعباس حسين حمزه حسون39393262041027072

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائياحمد حمود صبيح علوان39394162041363003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيضحى مجاهد شعبان عبد اللطيف39395162042220024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن جوده علي39396222042141119

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية العشار للبناتاحيائينور الهدى صبحي عباس شعبون39397162042228118

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائينور زياد طارق جاسم39398102042221116

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيحسين خليل خشان عذاب39399222041020021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية المرتضى للبنيناحيائيوسام علي حسين علوان39400282041002050

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية النصر للبنيناحيائيسجاد عماد وناس مهلي39401222041027044

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء عادل رستم محمد39402272042160187

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيفاطمه طالب سلمان فرحان39403252042116069

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيكرار موسى علي رهيف39404222041069039

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيابرار منتصر حامد عامر39405162042204001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء محمد خلف غالب39406222042153118

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائياحمد كريم كاظم جاسم39407242041013009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء برزان عبد هللا عاتي39408222042109034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيكرار علي محسن هويدي39409252041116052

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية األبلة للبناتاحيائينرجس رعد جبار خلف39410162042171038
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد371.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد الباقر عمران موسى عبود39411222041003291

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيبدور عبد الكاظم هندي هادي39412162042162014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائياحمد بدر حساب فلغوص39413222041307005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد عباس سالم حمدان39414162041139038

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن جاسم محمد39415222042392057

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيفاطمة طلب نجم مبارك39416222042392092

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيعلي مازن محمد خضير39417222041373046

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيقاسم محمد فيصل ذياب39418222041031105

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية رفح للبناتاحيائيضحى حسين نجم عبد هللا39419162042219038

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيكرار علي عباس حسن39420162041140044

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيهاله باسم شاكر حميد39421232042147090

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتاحيائيتبارك دريد خالد عبد اللطيف39422162042255015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد شاكر جعفر مجيد39423162041084104

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيياسين حنون حسين صالل39424232041211047

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحسين موحان عبود رشم39425282041151066

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية السديد االهليةاحيائيحمزه عادل طالب كاظم39426162041443008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي احمد رمضان نعيم39427162041084070

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتاحيائيزهراء اياد كاظم باني39428162042284004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيرقيه كاظم جبر جوير39429222042392043

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيزينب شاكر مناتي فزاع39430222042232015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب خالد عبد حديد39431162042265032

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيمحمد محسن طاهر عبد الحسين39432222041028116

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيطوعه علي محسن عبد39433222042207056

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيياسمين علي محسن جبار39434262042109115

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائينصير عبد هللا كريم داخل39435292041151151

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيعلي فالح حسن ستار39436252041030017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيهاجر رافد عبد الحسن حسن39437162042168052

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيزهراء ماجد جاسم حسين39438162042466005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية النقاء للبناتاحيائيمريم قحطان نبهان شنان39439272042101041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيسجاد عباس عبد هللا ثجيل39440162041016014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه السيد يوسف سالم39441142042086045

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية الدير المسائية للبنيناحيائياحمد محمد باقر عباس علي39442162041364001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيآيات محمد غالي سهيل39443162042247001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيابرار كاظم راضي كشمر39444162042172003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيهدى عبد الحسن سهر موسى39445162042172030
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيسندس خالد حاتم ايدام39446162042260041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيديانا ياسر جابر حشف39447222042116027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيباقر حسين علي حمزة39448232041252029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيمحمد هادي دشر شرهان39449162041355128

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائيمحمد كامل جاسم محمد39450162041491018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا خالد وليد اسماعيل39451162041497036

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعادل جواد مكطوف جالب39452222041306173

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيباقر حيدر ابراهيم محسن39453252041005015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية االعمار للبنيناحيائيانور خضير ربيع منصور39454222041273003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية الشام للبناتاحيائيزهور عطية عبد هللا عبد الرزاق39455162042254022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفرقان محمد عبد االمير سلمان39456272042064143

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيمحمد يوسف عبد القادر احمد39457162041044028

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية الهدف التربوي االهلية للبنيناحيائياحمد عادل عبد الرزاق عبود39458162041393001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيغصون هاشم حمود حمادي39459162042294025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيسارة أسامة عبد الرزاق سلمان39460162042170047

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيمصطفى حميد زويد مرز39461222041030057

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي امير حسن ناصر39462162041497043

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائينور شاكر محمود عواد39463162042213046

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيشكران احمد قنديل عبيد39464162042184167

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد502.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيتبارك رياض عبد الزهرة عبد هللا39465162052381029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي عباس صالح لعيبي39466162051002099

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيفاطمه جليل عزيز مهدي39467162052168031

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقياحمد مؤيد خلف حنون39468162051010008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعبد العزيز حسن علي ظاهر39469162051355144

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمحسن عبد العظيم الزم طالب39470162051036105

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقياحمد مرتضى محمد حسن عبود39471162051355024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيزيد بشير عثمان محمد39472162051084090

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيحسن مهند جميل مجبل39473162051340007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية االلباب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه صباح طارق حسين39474162052281006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيمنى صبيح عبد العباس دوخي39475162052145052

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيزين العابدين رائد عبد اللطيف صالح39476162051049059

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتتطبيقيزهراء مشتاق طالب خضير39477162052198004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيزهراء فالح جعفر عوده39478162052458029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعباس احمد مجيد عاشور39479162051358088

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيندى عامر ضاحي حسن39480162052230056
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقينور ضياء علي نعمه39481162052165042

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقينبأ ماجد صالح عبيد39482162052234076

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيصفاء صالح عباس طالب39483162051043030

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيالعباس نزار حمدي صالح39484162051358022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد ماجد مطشر زبون39485162051019101

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيابرار راشد عجيل شاهين39486162052168001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيفاطمه عبد الحسن عبد السيد عزيز39487162052218049

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيزهراء محمد جاسم محسن39488162052265020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية االجيال للبنينتطبيقيمنتظر عبد السالم طارش فهد39489162051014049

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية الجوشن االهلية للبنينتطبيقيعلي اسامه صالح موسى39490162051427003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية المآثر للبناتتطبيقيزهراء علي دينار خضير39491162052455008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتتطبيقيهبة حبيب سبع خميس39492162052151008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةتطبيقيمرتضى شاكر عبد هللا عباس39493162051350038

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيرسل محمد رومي بندر39494162052381044

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية الهدف التربوي االهلية للبنينتطبيقيعلي وليد عبد الساده فنجان39495162051393005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسين علي عويد جاسم39496162051110022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن مسلم ياسين سلطان39497162051365113

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقينورا فيصل غازي عبد الكريم39498162052226124

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيكرار محسن قاسم طاهر39499162051121029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيكرار نجم عبد الحسن يعقوب39500162051005044

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حسنين سهيل داود39501162051140073

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيفاطمه فرحان عبيد كريم39502162052458055

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمرتضى عبد هللا زباري حنظل39503162051352262

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيماجد ستار حسن سلمان39504162051307028

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيفاطمه احمد اشهيب احمد39505162052145039

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيعلي راضي كاظم احمد39506162051051085

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمحمد مثنى علي حبيب39507162051497094

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقياحمد محمد سالم كاظم39508162051110005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية ماريا القبطية للبناتتطبيقيزينب قاسم غضبان محيي39509162052266005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيعالء نعيم غميس عبد الحسين39510162051062054

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيترتيل عصام مهدي طعمه39511162052239010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيزينب عماد يوسف صباح39512162052381072

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية الوهج االهلية للبناتتطبيقينور علي حسون علي39513162052339014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيسهى حسين حميد غالب39514162052225017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقينايف خير هللا نجم نايف39515162051034168
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيهاجر نوزي محاول كعيبر39516162052146056

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيضحى زكي سعود حمود39517162052176029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد سعيد عبد الرزاق معتوق39518162051353155

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيزينب عباس راضي علوان39519162052236009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقياثمار فالح ذياب حاجي39520162052164001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيمنى ثامر مخيلف نهيب39521162052380080

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيعطاء حمود هادي راضي39522162052238025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيمحمد واثق محمد صالح قاسم39523162051005056

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانويه نبراس العلم االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبدالرضا هادي علي39524162051129016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمحمد بهاء مانع شياع39525162051010083

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية اللؤلؤة االهلية للبناتتطبيقيسرى احمد كامل عبد القادر39526162052182002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد435.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى جبار حمود حميد39527162051001208

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيابو الجوادين فالح حسين علي39528162051006001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيحنين رياض خضير عبد الوهاب39529162052381037

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيمينه محمد حطاب كطامي39530162052161026

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتتطبيقيفاطمة وميض عبد الخالق يوسف39531162052189010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةتطبيقيحسين كاظم خريبط حلو39532162051350008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيتبارك فؤاد انور رعيد39533162052238008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيهاجر خالد عبد الواحد حمد39534162052208038

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد434.0الخارجيونتطبيقيعباس عبد الحسن موحان كمر39535162051400162

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقيسجاد اباذر عبد الحسن محسن39536162051359025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيتبارك عباس نجم عبد39537162052265009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيسمر صابر راضي محسن39538162052194019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد434.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي حيدر محمد رشاد محمد علي39539162051001136

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد434.0الخارجيونتطبيقينور بدر عدنان فاضل39540162051400345

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيحسين علي عبدهللا خلف39541162051052012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعلي حسين علي عبد الحسين39542162051110042

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية ابن الهيثم األهلية للبناتتطبيقيفاطمة وليد حالوب مطر39543162052185006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيزهراء محمد كاظم مخيط39544162052216021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيعلي مالك جابر مزعل39545162051053081

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا خالد وادي يعقوب39546162051085036

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقيحسن جبار محسن عطيه39547162051088003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيمريم شاكر زغير والي39548162052155014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيساره محمد علي حسين39549162052283022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقينرجس يحيى يوسف عبد الكريم39550162052239034
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحيدر صادق جعفر محمد39551162051110029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيبدور عبد هللا مسلم سلمان39552162052210006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيسجاد طارق محمد يعقوب39553162051354036

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيامير ناظم حبيب جاسم39554162051084035

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقياحمد نوري علي حاجي39555162051069012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيكوثر عدنان وادي يعقوب39556162052218056

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيزينب صباح جمعه عذاب39557162052154025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيمحمد رائد جاسم محمد39558162051358185

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيايات علي خلف ناصر39559162052226011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيسجاد علي محمد حسين39560162051006038

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيمنار احمد جبر لعيبي39561162052155015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيحسين جبار عزيز ناصر39562162051053025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية الماجدات للبناتتطبيقياسراء محمد فجر سلمان39563162052211001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيفاطمه حميد حنون جاسم39564162052258018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية النبأ للبناتتطبيقيحنان علي عبد الحسين جاسم39565162052215003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيفاطمة صادق جعفر مهدي39566162052381105

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية الوهج االهلية للبناتتطبيقيتقى مازن عبيد فهد39567162052339003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيحيدر مؤيد سليم عبد القادر39568162051075028

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيسجى كاظم علي عبد هللا39569162052226068

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية البسمة للبناتتطبيقيهدى حازم محمد عباس39570162052257024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيعال سمير شهاب رمضان39571162052380059

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسين شاكر عبيد علي39572162051010025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيمريم علي حسين عبد علي39573162052165034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي حسين بشارة فياض39574162051083081

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد430.0الخارجياتتطبيقيروان صباح حسن كاظم39575162052401049

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيحسين هادي عزيز عبد هللا39576162051042018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيبدور شاكر محمود ايوب39577162052225009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسين صباح ناصر محمد39578162051010026

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد429.0الخارجياتتطبيقيمريم عيسى عبد هللا ابراهيم39579162052401116

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيرضا ماجد معتوق جاسم39580162051358074

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيفاطمة حامد دينار سلمان39581162052238030

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد429.0الخارجياتتطبيقينور احمد سالم محمد39582162052401125

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيسجاد حازم عباس عبد حواس39583162051019038

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيحوراء عبد الكريم سويد سهر39584162052216013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقينرجس عبدالمطلب هاشم زبون39585162052237037
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيحسنين علي بدر جبار39586162051036017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية الرسول للبنينتطبيقيعلي حسن محمد مدهوش39587162051058042

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعباس علي عبد الحسين وجر39588162051019047

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيسجى بدر مرزوق عاشور39589162052225015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيباقر وصفي عبد الرزاق كيطان39590162051022013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزينب اسعد ديوان شلش39591162052184048

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيمريم طالب جاسب سلمان39592162052380076

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعزام قصي حسن فالح39593162051084136

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيبنين سعيد قاسم عبد الوهاب39594162052224007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيرسل تأميم عبد الرزاق جبر39595162052288006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتتطبيقيسارة أرشد لويس نعوم39596162052188005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية االجيال للبنينتطبيقيمحمد حازم كشيش فالح39597162051014042

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيغسق انور صباح حسن39598162052380061

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد427.0الخارجيونتطبيقيحيدر فالح عبد الحسن فالح39599162051400118

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية الكندي الخاصة للبنينتطبيقيحسين عبد الكريم بهلول عبيد39600162051413002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيفاطمة سعيد رزاق جاسم39601162052196019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد سلمان فاضل39602162051140046

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي كاطع حسين39603162051139117

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفي عيسى عبد الحسين ابراهيم39604162052226097

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقينبأ اثيل خليل ابراهيم39605162052210051

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيغدير اسعد خليل ابراهيم39606162052274018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمحمد امين عبد محمد39607162051140059

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيعباس هاني صيهود كاطع39608162051494021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيحسن حيدر حسن وحيوح39609162051357083

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيسارة جواد كاظم محسن39610162052294020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيفاطمة هاشم نعيم غانم39611162052383112

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيبنين رعد عبد الساده رحمه39612162052164011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيجعفر ناظم خميس صالح39613162051022015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيسجاد احمد كاطع خاجي39614162051020051

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية المآثر للبناتتطبيقيفاطمه منذر قاسم هيال39615162052455020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقيزياد ياسين ابراهيم خليل39616162051360016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين عودة مشعان39617162051352168

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيافنان عبدالقادر شهيب أحمد39618162052152010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد425.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيفواز ناثر عبد االمير منثر39619162051001166

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقيحوراء عدنان عبد الرسول عبد الرضا39620162052220009

صفحة ١١٣٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية المعالي للبناتتطبيقيوفاء عبد الواحد زباري حنظل39621162052173031

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعبدهللا محمد عبدالرضا عبدالجبار39622162051052033

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيتبارك الرحمن صالح جاسم محمد39623162052381027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد425.0الخارجيونتطبيقيزين العابدين علي عباس محمد39624162051400132

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينتطبيقيعلي كاظم احمد كاظم39625162051392008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيحسن ميثاق جاسم علي39626162051497021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيدعاء سامي عبد الوهاب عبد الواحد39627162052280017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيفاطمة محمد جاسم سلطان39628162052171034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيغدير مكي ناصر محمد39629162052172020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيرسل احمد سراج جابر39630162052458019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيمرتضى طه ياسين علي39631162051044053

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية االهله للبناتتطبيقيشهرزان حسن ناصر خليفة39632162052473030

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيمحمد كاظم سالم علوان39633162051012070

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيريم هشام حسن حميد39634162052145017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيفاطمة فراس محسن مرزوك39635162052167040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيعبد الحكيم راضي حسن علي39636162051075042

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيشروق بندر طحيمر ضايف39637162052212026

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيعلي حيدر عبد القادر هاشم39638162051364099

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيفاطمة حيدر عوده خلف39639162052245029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقييوسف قصي عبد الحميد خضير39640162051134045

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيزين العابدين احمد حسن زغير39641162051110030

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيبسملة رحيم عريمش مطرود39642162052171011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمسلم محمد صالح عبود39643162051020097

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيايالف عبد االمير محمد حناي39644162052381015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيساره عصام حميد جاسم39645162052253023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية الوركاء للبناتتطبيقينور الهدى جبار خزعل سيد39646162052244027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيحسين مرتضى محمد فليح39647162051052016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيبنين محمد عبد الرزاق محمد39648162052209010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيايات محمود عبد هللا محسن39649162052296004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيازهار فؤاد يوسف كاظم39650162052338002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيزينب علي موله داخل39651162052245020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيفاطمه كاظم علي موزان39652162052171032

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحمزة شاوي سلمان عناد39653162051002046

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيرنا سليم صلبوخ عجيل39654162052245009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمصطفى احمد صباح جخيور39655162051076112
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقينعيم صادق كاظم عباس39656162051045066

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيزمن جواد محمد عبد العالي39657162052213015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيحسين وليد راضي موسى39658162051364053

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمحمد خزعل طعمة معيوف39659162051355248

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعلي عقيل حسين علي39660162051042039

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيدعاء كاظم جريح يوسف39661162052213013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيعلي ضياء محمد هليل39662162051340025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنينتطبيقيمحمد سعيد عبد االمير عبد الجليل39663162051375021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسين أحمد جاسم محمد39664162051022024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الوهج االهلية للبناتتطبيقينبأ عبد الرزاق محمد عيسى39665162052339012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيفاطمه حسام فوزي اكوش39666162052228045

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية البناء االهلية للبناتتطبيقيتبارك حسام جواد كاظم39667162052471002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيعلي منذر عبد هللا عذير39668162051498004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمحمد جالل عبد هللا محي39669162051006082

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية االهله للبناتتطبيقيسارة راشد قاسم مال هللا39670162052473026

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتتطبيقيسارة حيدر هادي احمد39671162052284012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا كاظم حنتوش عبد الرضا39672162051084130

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية الماجدات للبناتتطبيقيبان خالد ناصر محمود39673162052211006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقيناهد محمد عامر عبد العاطئ39674162052227041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيسعد طارق حسين مجيد39675162051036047

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي خالد محسن جبر39676162051060125

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة483.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمحمد رعد عباس مزعل39677162021052062

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة464.0اعدادية القرنة للبناتادبيساره حنين خضراوي عباس39678162022154025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة453.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحسين وادي رضا عبيده39679162021033019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة451.0اعدادية القرنة للبناتادبياسيل نايف منحر عجالن39680162022154003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة440.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحسين ازهر عبد الكريم غاجي39681162021033013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة425.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينادبيمحمود عدنان خلف سالم39682162021078010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة423.0ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء كريم عبد الحسين حنتوش39683162022200011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة422.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبياحمد عبد هللا لفتة فرهود39684162021004002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة416.0ثانوية دجلة للبناتادبيايناس عامر هادي عبيدان39685162022243003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة412.0اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيرضا سعد نور علي39686162021136011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة409.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيفاطمة رحيم مايع صبيح39687162022179033

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة405.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيزينب محمد كاطع مزبان39688282022053013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة405.0اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيأبراهيم خالد فاضل مجيد39689162021136001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة401.0اعدادية الرضوان للبنينادبيعالء عبد االمير عبد الزهره ناجي39690162021047051
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة401.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعباس محمود خنفوس محمود39691162021039027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة401.0اعدادية اليرموك للبنينادبيعبد هللا محمد جبيش لفته39692162021033040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة401.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمصطفى خضير فرحان محسن39693162021052072

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة400.0ثانوية الدير المسائية للبنينادبيكرار قاسم عبد الزهرة عبيد39694162021364060

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة400.0ثانوية الصمود للبنينادبيمحمد صبيح عبد  الحسين حنش39695162021435037

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة400.0اعدادية شط العرب للبنينادبيحسن عقيل محمد نمر39696162021049014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة399.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيفاطمه مجيد عبد الرزاق جاسم39697162022458102

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة399.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبيمحمد ابراهيم خليل كنيش39698162021060010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة399.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزينب عدنان ديوان شديد39699162022209037

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة398.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيعبد هللا سعدون مجيسر عذير39700162021371062

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة398.0اعدادية الروان للبنينادبيصادق سجاد عبد علي حسن39701162021023013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة398.0ثانويه نبراس العلم االهلية للبنينادبيحسين رعد زيدان خلف39702162021129003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة398.0ثانوية سفوان المسائية للبنينادبيمهدي فاضل موحان كمر39703162021356034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة398.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيام البنين مسلم ضاحي علي39704162022283003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة397.0ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيعلي االكبر خليل برهان مردان39705162021354025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة397.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبينوره عدنان هاشم محمد39706162022209081

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة397.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينادبيمهيمن جميل حسن منشد39707162021090008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة396.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمنتظر فرقد عبد الرضا حسن39708162021052077

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة396.0اعدادية األعراف للبنينادبيعلي حسين عبد الباقي جاسم39709162021077042

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة396.0اعدادية الحمد للبنينادبيعلي طارق جعفر سالم39710162021056031

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة396.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي جالل كاظم جليل39711122021048071

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة395.0ثانوية االلباب االهلية للبنينادبيكرار سعدي قنديل عبيد39712162021123025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة395.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتادبيهدى عمر عبد الرزاق عاشور39713162022198018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة395.0اعدادية االجيال للبنينادبيحسن حيدر عادل كريم39714162021014005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة394.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيفاطمة ياسين طه عبد الوهاب39715162022210094

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة394.0ثانوية المربد المسائية للبنينادبيمحمد ابراهيم عجمان خليل39716162021362045

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة394.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينادبيعيسى مشاوش عيسى محسن39717162021078008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة394.0ثانوية االقتدار للبناتادبيآيات حكمت عبد هللا حنون39718162022289003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة394.0اعدادية التحرير للبنينادبيعبد هللا جواد عاصي جعفر39719282021004072

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة393.0اعدادية المعرفة للبناتادبينور غضنفر لطيف نفاوه39720162022175047

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة393.0ثانوية الشعب للبنينادبيمنتظر عباس رحيم هاشم39721162021055018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة392.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد لفته قاسم حسب39722162021030071

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة392.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيطارق محمد عبد الصاحب سلمان39723162021495050

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة392.0الخارجيونادبيرحيم خلف مظلوم ساهي39724162021400105

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة391.0اعدادية العباس للبنينادبيعلي حسن صبيح خلف39725162021051020
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة391.0اعدادية حيفا للبناتادبيفاطمه توفيق حميد مجيد39726162022220073

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة391.0ثانوية الرجاء للبناتادبيبتول عبد الكريم حسين علي39727162022178003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة391.0اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيمحمد سعود فيصل زغير39728162021136025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة390.0اعدادية االكرمين للبنينادبيمحمد الجواد كاظم عبد الزهرة خزعل39729162021017054

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة390.0اعدادية حمدان للبنينادبيحسين احمد دينار عبد المجيد39730162021046015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة389.0الخارجياتادبيامنه ميثم جاسم مسلم39731162022401025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة389.0اعدادية األصفياء للبنينادبيعباس عبد الكريم جاسم دفار39732162021099022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة389.0اعدادية الروان للبنينادبيعباس داود سلمان مونس39733162021023015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة389.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيوليد مهند محمد مسلم39734162021020166

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة389.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيحسن جالل حسن الزم39735162021359007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة388.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزينب فوزي شنان نجم39736162022246008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة388.0اعدادية االكرمين للبنينادبيكميل علي عادل عبد الدايم سلمان39737162021017050

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة388.0اعدادية االكرمين للبنينادبيعلي رياض طه نعيم39738162021017038

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة388.0اعدادية االكرمين للبنينادبيرافد عباس علي عودة39739162021017022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة387.0ثانوية المرفأ للبناتادبيزينب محمد عبد اللطيف عليوي39740162022213029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة387.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبينور الهدى بهاء هاتو عبد علي39741162022383080

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة387.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمحمد علي مهدي حسن39742162021020130

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة387.0اعدادية الرسالة للبنينادبيمصطفى احمد عبد السادة كاظم39743162021013047

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة387.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبياحمد حسين حامد صبر39744162021357005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة386.0ثانوية البصير االهلية للبنينادبيسيف عدنان عبد الحسين عطوان39745162021412009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة386.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيحسين علي امين يوسف39746162021371032

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة385.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمصطفى رحمان محمد عاتي39747162021495148

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة385.0اعدادية البتول للبناتادبيزينب حامد حسن زايد39748162022242032

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة385.0اعدادية العباس للبنينادبيمنتظر سامي داود عبد الرضا39749162021051040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة385.0ثانوية الكندي للبنينادبياحمد سالم كاظم جاعد39750162021100003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة385.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعادل عقيل محسن عسكر39751162021139021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة384.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبياسراء عباس مزاوي كاظم39752162022168002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة384.0ثانوية المربد المسائية للبنينادبيعبد الكريم احمد فالح حسن39753162021362026

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة384.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيشهد عباس فرعون عبد المنعم39754162022453018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة383.0اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد عدي شهاب احمد39755162021006004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة383.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيسجى علي خريبط زبون39756162022209042

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة383.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيساره رعد ميرزه محمد رضا39757162022235032

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة382.0اعدادية األعراف للبنينادبيمصطفى احمد جاسم محمد39758162021077064

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة382.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيإيمان ضايف عبد الرزاق فارس39759162022252008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة382.0اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيجعفر علي عودة جابر39760162021136004
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة381.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينادبينجيب شريف نجم الدين عبد الحبيب39761162021131005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة381.0اعدادية األصفياء للبنينادبيغيث علي عبد الصمد حنتوش39762162021099033

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة381.0ثانوية الدير المسائية للبنينادبيمحمد قاسم عبد الزهرة عبد39763162021364072

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة381.0ثانويه نبراس العلم االهلية للبنينادبيعلي صاحب محمد رحيمه39764162021129009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة380.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيعصام كريم شريف طاهر39765162021352057

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة380.0اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيعادل عدنان عامر محمد39766162021136017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة379.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيسجاد قاسم رضا كريسن39767162021307005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة379.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيفاطمة عبد المنعم هاشم مجيد39768212022291041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة379.0اعدادية  الميقات للبناتادبيمريم قاسم فاضل جبر39769162022194091

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة379.0اعدادية القرنة للبنينادبيمحمد تحسين كامل لفته39770162021027024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة379.0اعدادية العباس للبنينادبيمصطفى احمد عبود زبون39771162021051038

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة378.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي ناظم سالم علي39772162021030058

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة378.0ثانوية الزوراء للبناتادبيورود عبد الرحمن سلمان عبد اللطيف39773162022180028

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة378.0الخارجيونادبيزين العابدين عباس شبيب عبيد39774162021400114

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة377.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيسارة كاطع نعيمة اسماعيل39775162022216054

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة377.0اعدادية الطالئع للبنينادبيسجاد حسين قاسم نعمة39776162021012017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة377.0الخارجياتادبيزهراء عادل رضا عبد هللا39777162022401121

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة377.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيمحمد حامد حنتوش عبد هللا39778162021358059

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة377.0اعدادية حمدان للبنينادبيعلي نوري عبد الكريم عيسى39779162021046060

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة377.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيحنين محمد داود سلمان39780162022287041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة376.0اعدادية األصفياء للبنينادبيسجاد صاحب جواد كاظم39781162021099017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة376.0ثانوية البينة للبناتادبيفاطمة علي حسين حميد39782162022291024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة376.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيالحسين عبد الهادي دهر جبار39783162021039006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة376.0ثانوية الدير للبنينادبياحمد جاسم محمد هندي39784162021025001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة376.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينادبيعلي عادل فضالة العيبي39785162021018012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة375.0اعدادية العروبة للبناتادبيصفاء عودة عبد هللا راضي39786162022237035

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة375.0اعدادية األصفياء للبنينادبيالحر جواد سلمان اتهام39787162021099004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة375.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيآية سعيد صدام فالح39788162022456001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة375.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيزهراء علي كريم مشاي39789162022184007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة375.0اعدادية الرسالة للبنينادبيمنتظر سالم جواد عباس39790162021013050

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة375.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيسجاد عماد عبد الكريم عباس39791162021039025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة375.0اعدادية االكرمين للبنينادبيفهد فالح حسن عبد الواحد39792162021017048

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة374.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيمؤمل محمد عبد الزهرة جعفر39793162021310045

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة374.0ثانوية السياب االهلية للبنينادبيعبد الرحمن عدنان شاهي محمد39794162021073007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة374.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيمحمد حامد فيصل عبد الهادي39795162021350042
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة374.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبياحمد عالء عبد الحسين جاسم39796162021020008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة374.0ثانوية الصناديد المختلطةادبياحمد راضي غالي سلطان39797162021310001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة373.0اعدادية البسمة للبناتادبيزهراء نجم جبار لفتة39798162022257036

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة373.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيأسماء فاضل كاظم حسن39799162022210008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة373.0ثانوية السديد االهليةادبيمحمد رضا فالح كاطع عبد الرزاق39800162021443016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة373.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيزين العابدين عواد إبراهيم سعود39801162021359019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة373.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبيخديجة فرحان عجيل حريب39802162022202006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة373.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمحمد فاضل محمد صنكور39803162021020131

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة372.0ثانوية المدينة للبنينادبيعلي معد ساجت عبد الحبيب39804162021029033

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة372.0اعدادية االريج للبناتادبيزينب عبد العباس غانم حيدر39805162022238020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة371.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبياحمد لطيف عارف مجياس39806212021038009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة371.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيزين العابدين محمد خصابه سلمان39807162021020060

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة371.0اعدادية الشهداء للبنينادبيرائد حاتم زهوري عبيد39808162021015011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة371.0اعدادية  الميقات للبناتادبيايات عباس رسن مفتن39809162022194013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة371.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينادبيحسن صالح يسر سالم39810162021094002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة371.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيحسين عبد هللا فاضل حسن39811162021369013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة370.0اعدادية حمدان للبنينادبيحسين ضياء عبد الحسين محمد39812162021046017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة370.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحسن محمد منصور محمد39813162021495022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة370.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبيعلي هادي دهدار ماهو39814222021021015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة370.0اعدادية جيكور للبنينادبيعلي عادل جاسم محمد39815162021061053

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة370.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةادبيحسن عدنان حمد عباس39816162021360002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة370.0اعدادية الطالئع للبنينادبيحسن علي حسين راضي39817162021012006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة370.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاطمة عادل عبد الجبار مهدي39818162022253039

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة370.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينادبيرضا عبد العزيز محيي عيسى39819162021083006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة370.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيحسن علي عزيز عبود39820162021044008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة370.0اعدادية المعرفة للبناتادبيايات محمد صافي جاسم39821162022175006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة369.0اعدادية جيكور للبنينادبييوسف جاسم حسن جاسم39822162021061077

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة369.0اعدادية اليرموك للبنينادبيصدام ياسر عدنان عبد39823162021033032

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة369.0اعدادية العكيكة للبنينادبيسجاد مرتضى جابر ناصر39824222021041030

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة369.0اعدادية االكرمين للبنينادبيعلي نايف عبد الحسن جاسم39825162021017045

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة369.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبيمصطفى حيود سعيد كريفع39826212021214041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة369.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيضياء محسن كاطع ناصر39827162021030034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة368.0ثانوية المرفأ للبناتادبينور الهدى وائل عبد الكريم علي39828162022213046

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة368.0اعدادية ام قصر للبنينادبيمحمد قاسم محمد حاجم39829162021042065

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة368.0اعدادية الثبات للبنينادبيكرار واثق جعفر موسى39830272021024058
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة368.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيمحمد مكي محمد جاسم39831162021021038

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة368.0اعدادية الرضوان للبنينادبيسجاد محمد راضي عباس39832162021047031

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة368.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء لؤي عبد الحسن هلول39833162022287070

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة367.0الخارجيونادبيمنتظر ناجح احمد عبد العزيز39834162021400442

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة367.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبيسجاد فرهود جاسم هبر39835222021021010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة367.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمؤمل علي رشيج راضي39836162021020119

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة367.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيمجتبى طاهر مطشر محيي39837162021310046

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة367.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعيسى عبد هللا حبيب نجم39838162021006053

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة366.0ثانوية الدير للبنينادبيكرار علي فيصل عجيل39839162021025024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة366.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيعباس ثائر ميري هادي39840162021310026

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة366.0ثانوية صنعاء للبناتادبيزينب طاهر ضيغم طاهر39841162022221020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة366.0ثانوية دجلة للبناتادبيزهراء امين رمضان عبد علي39842162022243017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة366.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيبراء ماجد عبد الجبار سالم39843162022459006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة366.0اعدادية حمدان للبنينادبياحمد عدنان حامد ضيدان39844162021046001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة366.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيحسن طالب ثجيل منصور39845232021256036

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة365.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيضياء الدين كاظم خزعل كريز39846282021151143

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة365.0اعدادية الطالئع للبنينادبيعلي اسعد حميد مجيد39847162021012030

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة365.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيعلياء مخلص خوام عريبي39848162022252035

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة365.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيهديل فوزي زيدان فاضل39849162022153034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة365.0ثانوية المبادئ للبناتادبيدعاء عباس احمد شهاب39850162022177019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة365.0اعدادية الخنساء للبناتادبيدعاء حمزه نايف هجول39851162022230010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة365.0ثانوية الصمود للبنينادبيجاسم عبد االمام جاسم حميد39852162021435005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة365.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيمحمد عبد النبي عبد االمام محمد39853162021358065

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة365.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعباس فاضل عبار دفار39854152021003059

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة365.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيسيف الدين احمد جبار غضبان39855162021352047

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة365.0ثانوية السياب االهلية للبنينادبيحسين محمد هاشم شقي39856162021073003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة364.0ثانوية البينة للبناتادبينرجس سهم عودة عطية39857162022291027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة364.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيزينب داود سلمان محسن39858162022204016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة364.0اعدادية حمدان للبنينادبييوسف ماجد يعقوب يوسف39859162021046094

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة364.0اعدادية الرضوان للبنينادبيازهر عبد االمير نفاوة خلف39860162021047010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة364.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيعبد هللا سالم جابر عطية39861162021370040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة364.0اعدادية األعراف للبنينادبيحسين هيثم عبد الزهرة سلمان39862162021077018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة363.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتادبيحوراء عادل ابراهيم قاسم39863162022166004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة363.0ثانوية النضال للبناتادبيكوثر كاظم خلف راضي39864282022050064

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة363.0اعدادية حمدان للبنينادبيمؤمل جميل خليفه صبيح39865162021046069
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة363.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي احمد راضي عباس39866142021026064

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة363.0ثانوية ميسان للبنينادبيعلي صدام سالم غضبان39867282021027015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة363.0ثانوية السالم للبنينادبياحمد محمد فاخر عبود39868282021005001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة363.0اعدادية السبطين للبنينادبيمحمد علي حسين عبد39869162021016063

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة363.0ثانوية النصر المختلطةادبيمصطفى عباس عبد الزهرة خادم39870162021305027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة363.0ثانوية االلباب االهلية للبنينادبيحسين نبيل صالح فالح39871162021123013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة363.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسين رحيم صابر حسين39872282021046034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة362.0ثانوية النضال للبناتادبيهدى صبار امحيل كاصد39873282022050078

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة362.0اعدادية حيفا للبناتادبينور الهدى رعد عبد الخضر عباس39874162022220098

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة362.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبيمروه خضر عبد الرحمن راضي39875162022202013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة362.0ثانوية الكحالء للبنينادبياحمد علي الزم لعيبي39876282021007003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة362.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيحسين جاسم رحيمه حنيف39877162021307002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة362.0اعدادية كميت للبنينادبيعلي راضي حسين محمد39878282021015034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة362.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي مازن عبد الرزاق بندر39879162021049054

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعباس حبيب عبيد عجيل39880162021495054

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيحسين علي عبد الزهرة جهلول39881162021028010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيمهدي عادل ناصر حيدر39882162021369048

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحسين جاسب نعمه حسن39883282021151053

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيامجد حكمت ابو الهيل مال هللا39884162021311002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0ثانوية النضال للبناتادبيهبه سالم جريو عيسى39885282022050077

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيطفوف نعمة مرزوق خضير39886162022252034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور الهدى رياض عبد بدر39887162022265067

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0ثانوية البصير االهلية للبنينادبيحسين كاظم معتوك صالح39888162021412007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0ثانوية التكامل االهلية للبنينادبيفاضل عباس فاضل جواد39889162021441005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0اعدادية الروان للبنينادبيعلي مرتضى جبار نعمة39890162021023022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيوليد عماد حسن ماهو39891162021370074

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمحمد امين هارون عبد هللا39892162021052058

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيمؤيد ثامر علي ثجيل39893282021102021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةادبيحسين صبري حسين ازغير39894282021108004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0ثانوية دجلة للبناتادبيفاطمة حافظ عالوي عبد هللا39895162022243034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0ثانوية الصمود للبنينادبيسامي عبد االمير عبد النبي ضمد39896162021435015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0اعدادية القرنة للبنينادبيمحمد باقر حامد جبر39897162021027022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيزين العابدين محمد جاسم محمد39898162021039021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة360.0ثانوية المتنعمين للبنينادبيعلي محمد فدن عريم39899162021092021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة360.0ثانوية الشام للبناتادبيبنين يعقوب يوسف عيسى39900162022254006
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة360.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيمهدي ستار جبار طارش39901162021112040

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة360.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيحسين حميد صيوان ضاحي39902162021357045

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة360.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيعبد الوهاب زين العابدين عبد الوهاب محمد39903162021021024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة360.0اعدادية الياقوت للبنينادبيابراهيم مصطفى محمد فواز39904272021038002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة360.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيضحى كاظم سبهان جعفر39905282022091030

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة360.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسن طالب جبار علي39906162021030015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة360.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزهراء صدام جاسم حاتم39907282022090025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة360.0اعدادية األزكياء للبنينادبيستار حامد جبار شري39908162021097050

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة360.0اعدادية حمدان للبنينادبيمحمد صفاء حسين علي39909162021046075

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة360.0ثانوية تراث االجيال االهلية للبنينادبيمصطفى حازم عبد علي صيوان39910162021440003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة360.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينب مصطفى شلتاغ دويح39911162022150034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة360.0ثانوية الدير للبنينادبيحسن يعقوب يوسف جابر39912162021025006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة360.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتادبيريم مصطفى عبد الرزاق ولي39913162022274006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة360.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسن علي فالح فريح39914282021046028

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة360.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبينور الهدى عبد الساده محمد سديره39915282022190115

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة360.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيمحمد اسيل عدنان حبيب39916162021044034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة360.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيكاظم مزعل حميد حسن39917282021151206

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة440.0اعدادية العشار للبناتاحيائينور الهدى عالء احمد عبد السيد39918162042228120

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة412.0ثانوية االيمان المختلطةاحيائيكرار حازم نعيم نعناع39919222041214011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة408.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيرقيه ظاهر عبد الحسين حسين39920162042259023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة402.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيياسين ابراهيم مري حسن39921222041091233

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة401.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائياسراء صالح يوسف الصديق39922162042209004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة401.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةاحيائيقاسم محمد ياس خضر39923232041208008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة397.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيمريم جبار عبد علي جليد39924162042162058

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة390.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائينور الهدى حيدر قاسم زوران39925162042383232

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة389.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائينور فرحان عبادي سلمان39926162042383242

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة389.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمحمد رضا علي امين39927232041252235

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة388.0اعدادية القرنة للبناتاحيائينور صبيح مايع عبد الرضا39928162042154046

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة388.0اعدادية القرنة للبناتاحيائيليلى خالد عبد االمير عبد الرضا39929162042154036

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة386.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيجنات محمود فيصل سعدون39930162042297012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة386.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيهاله حسن عاجل منصور39931222042190207

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة385.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيفاطمه كريم داخل كطافة39932162042380094

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة385.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائينمارق عبد الواحد جمعة طربال39933162042202171

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة385.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزمن ابراهيم نحيو حاجم39934162042243033

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة384.0الخارجياتاحيائيساره سعيد محسن يوسف39935222042401053
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة384.0اعدادية االمام الرضا ع للبنيناحيائيمحسن عبد االمير مجباش واحد39936262041043036

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة384.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيامل جودت حسين عبد العباس39937162042309005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة384.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائينور الدين ابراهيم طالب علي39938132041005063

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة383.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيسعاد حامد قاسم عيسى39939162042309023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة383.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعبد العزيز خير هللا مسير كايم39940222041010092

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة382.0ثانوية الهناء المختلطةاحيائيساره عباس عبد الشريف عوفي39941222042276006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة381.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيساره محمد خالد محسن39942162042383145

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة380.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيعهود جاسم عنيد شاهر39943162042204081

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة380.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيروان نوري حسين مجمان39944162042200010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة380.0ثانوية دجلة للبناتاحيائينور الهدى عبد العالي خضير مدهلي39945162042243091

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة378.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزينب ماهر نعيم عبد العباس39946222042139139

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة377.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيعباس خضير عباس مسرهد39947242041169027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة376.0اعدادية الحي للبناتاحيائينبأ عبد الحسين جبار زغير39948262042107141

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة376.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيزينب علي محمود عبد المطلب39949162042450037

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة376.0ثانوية المدينة االهلية المسائية للبنيناحيائيمحمد هاشم جليوي عبيد39950222041299017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة376.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيغدير علي عبد الحسين يوسف39951222042162133

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة375.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائياحمد سعدون عطية عبود39952282041151020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة374.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيمنتظر مالك عوفي جاسم39953162041089041

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة374.0اعدادية كميت للبنيناحيائيعلي باسم جمعه جميل39954282041015011

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة374.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء احمد فيصل طاهر39955142042111105

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة373.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيفاطمه كريم بسل ناشي39956222042413087

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة372.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائييوسف حسين رحمن هراطه39957242041200113

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة372.0اعدادية رفح للبناتاحيائيربيعه عبد هللا نصار شيحان39958162042219017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة371.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيمنتظر عالء محسن عبد هللا39959162041352114

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة371.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحمزه رحيم سدخان ثامر39960282041151090

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة371.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيرشا محمد علي عبد هللا داود39961162042153029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة371.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيعلي عدنان حميد علي39962222041037088

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة370.0ثانوية االحرار المختلطةاحيائيمحمد هاشم غني كاظم39963222041281015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة369.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء كزار هاشم عبود39964232042271338

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة369.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيجمانه سعد تالي سلطان39965222042311020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة369.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيمحمود جالوي حلمي حسون39966242041204127

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة369.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمعتصم قاسم حسين عليوي39967222041100064

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة369.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيايات جواد كاظم لفلوف39968222042190013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة368.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةاحيائيفاطمه فالح لفته حسوني39969162042360010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة368.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيهوازن حيدر عزيز جبار39970222042120065
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة368.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيحسين عبد اللطيف مهودر عبد الحسين39971162041019014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة368.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعبد القادر يوسف عبد هللا عمر39972162041139023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة368.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيدعاء عويد صكبان عبد39973222042204072

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة368.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيحسين خالد عباس زختار39974242041074016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة368.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى عماد نصيف حافظ39975222041003380

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة368.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسين علي رشيد علي39976232041173043

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة368.0اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيسعد جاسم شمخي جلير39977162041365026

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة368.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيمحسن خضير محسن عبود39978222041310170

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة367.0اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء عقيل حيال صالح39979222042209090

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة367.0ثانوية البينة للبناتاحيائينور جواد كاظم منديل39980162042291027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة367.0اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيفاطمة ماجد طاهر عبد الواحد39981162042179019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة367.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمحمد عدنان جهاد عبد39982252041004061

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة367.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمسلم عباس علي سويف39983232041183083

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة367.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائييقين صادق عبد هللا موسى39984222042161140

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة367.0اعدادية العشار للبناتاحيائيزينب باسم عبد الحسن صالح39985162042228059

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة367.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيطيبه رافد مزعل عبيد39986162042290058

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة367.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيسجى صالح حنون معرض39987222042190134

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة366.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب حسن عبود محسن39988162042202091

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة366.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيضياء الدين جبار عبد هللا فرحان39989262041209097

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة366.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيلجين عباس صادق جعفر39990162042184231

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة366.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيحميده كاظم هاشم جاسم39991222042323070

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة366.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيجعفر رزاق كمر دنان39992222041054013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة366.0اعدادية الصادق للبنيناحيائيمحمد خير هللا وصيخ جابر39993222041070044

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة366.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيتكتم سعدون مغامس صالح39994222042410023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة366.0ثانوية االمام محمد الباقر(ع) االهلية للبناتاحيائياسراء عقيل حسن فالح39995162042264001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة365.0اعدادية تونس للبناتاحيائيهاجر حمزه جوار فضيل39996222042106080

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة365.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم حسن قاسم39997162042450034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة365.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتاحيائيهبة عودة نوري موسى39998162042276022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة365.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائينصير حميد كايم عينون39999222041311091

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة365.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيمحمود احمد محمد هداب40000102041205126

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة365.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزهراء عواد جاسم محمد40001222042321086

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة365.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيمحمد صباح شنيشل جبر40002282041022032

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة365.0اعدادية الثورة للبنيناحيائييحيى ثائر جاسم محمد40003282041001134

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة365.0اعدادية التميز للبنيناحيائيصديق علي محسن اطخيخ40004222041356099

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة365.0اعدادية البيان للبناتاحيائيامنه عقيل عبد هللا حميد40005162042223004
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة364.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمنتظر قاسم محمد عليوي40006282041151303

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة364.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمنجد ماجد سالم عبد40007222041036350

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة364.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيام البنين حسين اسماعيل طاهر40008162042213001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة364.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيابراهيم عبد هللا هالل فتات40009222041028002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة364.0اعدادية العباسية للبناتاحيائيسمر عبد الستار جبار حسين40010162042233021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة364.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمدعلي صباح ضيدان شاهر40011162041139042

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة364.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيأميره عادل حسين دوخي40012162042152003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة364.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيهبه صبري خزعل عبد هللا40013162042243095

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة364.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيابراهيم عدي هادي جبر40014252041008005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة364.0اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيمحمد سبتي حايف حرج40015162041365043

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة364.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيايات جاسم جبر عبيد40016222042126005

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة363.0اعدادية البصرة للبنيناحيائيحسين وسام صبري محمد40017162041007016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة363.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيمنار عويد هالل بندر40018222042132061

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة363.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد علي نعيم منشد40019252041031653

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة363.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيبتول مكي فرج ناصر40020162042153016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة363.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائياسراء فاضل محمد حمد40021242042100004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة363.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء فراس عبد الحسين محمد40022162042332047

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة362.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمهدي صالح حسن جاسم40023162041084129

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة362.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنيناحيائيعلي مردان عبد الكريم كاصد40024162041018003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة362.0ثانوية االمام المنتظر للبنين - الوقف الشيعياحيائياحمد سعد عزيز عاصي40025232041035001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة362.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيايمان باسم حبيب زماط40026162042458012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة362.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائياحمد سعد غازي سعد40027162041060004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة362.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسام فليح عبد مهدي40028232041017016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة362.0اعدادية النور للبناتاحيائيهدى محسن خضر زاير40029262042119107

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة362.0اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيزهراء حسين خلف حسوني40030162042181012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة362.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائينور فرات عبد الرسول حسين40031142041042057

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة362.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيهاجر رافد عبد الواحد جبر40032222042139246

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة362.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنيناحيائيمحمد حمودي علي حميدي40033222041060018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة362.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيسكينة سامي محمود ناجي40034162042175030

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائياحالم احمد محمد يحيى40035162042380007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيدالل جاسم دخيل بديوي40036162042209029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء ضايف علي عبد هللا40037222042103123

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيضحى قاسم عبد الحسن شالش40038222042428007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0ثانوية النهضة للبناتاحيائينبأ علي حسين صابر40039222042147071

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيايفان فاضل عباس حسن40040242042094008
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيسجى حمود مرزوك حمود40041162042153052

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيعباس عبادي كسار مزعل40042222041307084

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة361.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيهاجر علي ابراهيم عبود40043162042187035

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة360.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحسين رزاق عبد هللا علي40044222041306085

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة360.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينور الهدى عباس جواد كاظم40045222042143344

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة360.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيزينب داود سليم عجيمي40046162042301035

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة360.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياسماء مبارك محسن قانون40047222042424006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة360.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيمصطفى عادل عايد عبد العباس40048162041034058

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة444.0اعدادية غزة للبناتتطبيقياسراء ماجد غداي عباس40049162052208002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة444.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيشهد محمد عبد الستار عبد الساده40050162052183029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة443.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا علي محسن جباره40051162051499023

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة437.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيسجاد عبار داغر كيم40052162051013029

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة434.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيفالح حسن عبداالمام احمد40053162051039088

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة424.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزهراء عباس عبد الزهرة نعيم40054162052170024

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة423.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين مجيد عبد السادة40055162051352323

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة422.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب علي محمد علي40056162052226055

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة419.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزهراء فاضل يوسف فهد40057162052294016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة419.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيريم حارث يعقوب سالم40058162052209017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة419.0ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقياحمد محمود قاسم حافظ40059162051498001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة419.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيزين العابدين طارق جودت علي40060162051075034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة418.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمصطفى ماجد نعمه جخيور40061162051015095

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة417.0ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيمحمد فرحان خايس بدر40062162051303021

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة417.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمنتظر حسن جاسم محمد40063162051371272

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة416.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيحسين مسلم زيدان خلف40064162051348010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة416.0ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتتطبيقيحنين رشيد شالش خير هللا40065162052466003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة416.0ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيفاطمة حيدر لطيف خلف40066162052467010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة415.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيرضا نزار علي حسين40067162051083049

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة415.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقيعباس فراس عبد الحسين حسن40068162051046027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة414.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتتطبيقيحوراء عبد الصاحب منصور طعمه40069162052450004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة414.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقياحالم موحان مثني عوجان40070162052164002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة413.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيضحى عبد الرحيم ناجح عبد الصاحب40071162052380057

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة413.0ثانوية المدينة للبنينتطبيقيوليد خالد كاظم رمام40072162051029027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة413.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسن عماد نعمه جاسم40073162051060034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة413.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيفاطمة عمران حبيب محمد40074162052167039

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة413.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيأنوار أسعد جراح كاظم40075162052252004
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة413.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقياسماء عبد الكريم عبد الخالق سلمان40076162052204001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة413.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعمر بدر سبتي مرزوك40077162051076086

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة412.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيكرار رائد عباس نعيم40078162051083103

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة412.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيمرتضى حسن هاشم اوذيح40079162051078046

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة412.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيعقيل عباس جاسم رمضان40080162051300039

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة412.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيفهد رائد وحيد اعويز40081162051084187

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة412.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقينور الهدى علي شرهان عبد هللا40082162052154047

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة411.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيكوثر عبد الرزاق ياسين سلطان40083162052209038

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة411.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعلي قاسم عبد مطلك40084162051358150

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة410.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيكرار عليوي خلف فارس40085162051371200

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة410.0ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيرقية عدنان هاون حسين40086162052244013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة410.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيمسلم عقيل خليل ابراهيم40087162051112068

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة410.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيحوراء احمد عبد هللا سلمان40088162052241004

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة410.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقييوسف ضياء عبد هللا فرج40089162051358243

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة410.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيساره جاسم محمد صالح40090162052209027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة410.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي عبد االمير حيدر ابراهيم40091162051049092

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة409.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيسجى بدر سالم ناجي40092162052153018

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة569.0اعدادية القرنة للبناتادبيمريم عبد اللطيف محمد جاسم40093162022154034

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة565.0ثانوية دجلة للبناتادبيوالء يوسف هاشم حمادي40094162022243057

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة549.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيزهراء صادق نعمة حداد40095162022153010

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة549.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيوئام عبد هللا سعيد مزبان40096162022153035

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة548.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيزينب حامد سلمان عبد الحسين40097162022153013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة547.0ثانوية القنوت للبناتادبينور الهدى ساجت عبد الحبيب عباس40098162022206031

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة542.0اعدادية المعرفة للبناتادبيعذراء يحيى صادق عبد الصاحب40099162022175034

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة539.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيمصطفى برزان علي صالح40100162021310056

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة538.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيأيات صباح هاشم عبود40101162022153004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة537.0اعدادية القرنة للبناتادبيفاطمه صباح عبد الساده جليل40102162022154029

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة536.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيعلي عادل جواد محمد40103162021004015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة535.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيفاطمة فالح حسن هاشم40104162022153024

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة534.0ثانوية الكوثر للبناتادبيأمال جواد كاظم حسين40105162022200001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة534.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيحيدر خالد عبود عليوي40106162021004010

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة530.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيرقية خالد هجول عبود40107162022179007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة528.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيحنين حسين عاصي الزم40108162022179005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة526.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيزينب علي عبد الحسين جريو40109162022252028

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة526.0ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيسجاد خير هللا لفته نصار40110162021354015
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة526.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيغدير جاسم حمد ثامر40111162022179029

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة525.0ثانوية صنعاء للبناتادبيبنين عربي معارج كشيش40112162022221010

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة523.0اعدادية القرنة للبناتادبيزينب غازي عاتي جابر40113162022154024

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة523.0اعدادية الفضائل للبناتادبيأياس محمد رسن غافل40114222022104002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة521.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيكوثر باسم جاسم محمد40115162022153025

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة518.0ثانوية مريم بنت عمران للبناتادبياسمهان أحمد محسن شبيب40116162022336003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة517.0الخارجياتادبيزهراء عبد هللا لعيبي حطاب40117162022401123

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة517.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيعلي عقيل يونس سبتي40118162021028022

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة516.0اعدادية المعرفة للبناتادبيفاطمه ماجد شاكر هاشم40119162022175039

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة513.0اعداية التضحية للبنينادبيعبد الكريم عبد الباري ثامر نضيف40120162021053035

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة513.0اعدادية المعرفة للبناتادبيزهراء منتصر محمد سعيد حميد40121162022175017

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة511.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيسجى انمار فالح حسين40122162022179023

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة510.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيفاطمة داخل عطية بخاخ40123162022179032

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة510.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيسجا جهاد شرشاب دبيس40124162022179022

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة509.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيزهراء مالح صافي عبود40125162022179012

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة509.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيعذراء عبد الحكيم بدر دهام40126162022453019

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة509.0ثانوية صنعاء للبناتادبياديان راضي ناصر محمد40127162022221005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة509.0ثانوية مريم بنت عمران للبناتادبيمريم جري شناوة ابخير40128162022336014

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة508.0اعدادية المعرفة للبناتادبيفاطمه خزعل كشكول عبد الرضا40129162022175036

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة506.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيرحمن عبد الحسن سويدان كاصد40130162021028017

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة506.0ثانوية الشنافية المسائية للبنينادبيباسم حمزة محمد مهجة40131242021205003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة505.0ثانوية الدير للبنينادبيمصطفى حيدر عبد الرضا خلف40132162021025033

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة505.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيريم جاسم عبد الرزاق ناصر40133162022453010

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة504.0اعدادية المعرفة للبناتادبيزينب قحطان عدنان كيطان40134162022175021

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة502.0اعدادية البطحاء للبنينادبيسجاد سامي كامل شريف40135222021006026

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة502.0ثانوية البرهان االهلية للبناتادبيهيام كامل ضمد عبود40136162022278020

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة502.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيدعاء وليد عبد القادر بلبول40137162022383019

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة500.0الخارجياتادبيجمانه حمود سلمان هاشم40138162022401063

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة500.0ثانوية مريم بنت عمران للبناتادبيشهد عبد الكريم حنون اعديم40139162022336010

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة500.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياليذ جاسم ضيدان صالح40140162021030062

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة499.0ثانوية دجلة للبناتادبيزينب علي هاشم سوادي40141162022243026

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة498.0ثانوية المدينة للبنينادبيمجيد عبد الواحد جداوة جدوع40142162021029038

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة498.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيحوراء ساهي كريم فهد40143162022252013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة498.0الخارجياتادبيضحى فاضل عباس عاشور40144162022401212

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة497.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيفاطمة فائق جالب خلف40145162022453022
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة496.0ثانوية الجبايش للبنينادبيمرتضى نجف لفته خنيفر40146222021045028

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة496.0الخارجياتادبينور الهدى جواد شابث محسن40147162022401298

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة494.0ثانوية القنوت للبناتادبيفاطمه ناصر منعثر عزيز40148162022206023

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة493.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيتبارك قصي صبيح حبيب40149162022224017

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة493.0اعدادية حيفا للبناتادبيفاطمه صالح صبري نجم40150162022220075

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة493.0ثانوية الحرائر للبناتادبيفاطمه مكي عبد الرزاق سكران40151272022107062

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة492.0ثانوية النصر المختلطةادبيمهدي بدر خيط تعبان40152162021305029

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة491.0اعدادية القرنة للبناتادبيجمانه نجم راضي نجم40153162022154014

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة491.0ثانوية البينة للبناتادبيام البنين سعد باشخ حميدي40154162022291005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة489.0اعدادية القرنة للبناتادبيحوراء سجاد لطيف مهجر40155162022154015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة488.0ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيعباس احمد مجيد علي40156162021312007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة488.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمة محمد يعقوب عبد السيد40157162022217086

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة488.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيوفاء احمد هندي جاسم40158162022179045

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة486.0ثانوية النصر المختلطةادبيحسن كامل عبد  الحسين خصاف40159162021305008

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة486.0اعدادية اليرموك للبنينادبيفهد غسان عبدعون بارود40160162021033045

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة485.0ثانوية القنوت للبناتادبيام البنين عباس باجي عباس40161162022206001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة485.0اعدادية اليرموك للبنينادبيزين العابدين خالد صدام غالي40162162021033026

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة484.0اعدادية القرنة للبنينادبيمنتظر زامل عبد علي صيهود40163162021027037

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة484.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيزينب ميثاق ناظم شناوه40164162022179019

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة483.0ثانوية البينة للبناتادبياسماء عبد الكاظم خزعل تعبان40165162022291003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة483.0الخارجيونادبيحمود ابراهيم عزيز حمود40166162021400086

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة483.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيبتول جواد عبد الجليل نعاس40167162022153005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة482.0اعدادية الفضائل للبناتادبيزهراء مهدي صالح جمعه40168222022104021

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة481.0ثانوية الكوثر للبناتادبيمنار مؤيد عبد الواحد جلوب40169162022200018

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة481.0ثانوية المدينة للبنينادبيعلي زيد فاضل تعبان40170162021029030

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة480.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيسرور منصور كاظم جابر40171162022209043

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة480.0اعدادية القرنة للبناتادبينرجس سالم حسن محمد40172162022154037

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة479.0اعدادية الصادق للبنينادبيحسن صباح عبد الحسين حسن40173162021031003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة476.0ثانوية النصر المختلطةادبيهاجر مصطفى عبد الحسين خصاف40174162022305011

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة476.0ثانوية مريم بنت عمران للبناتادبيابتهاج سفان كاطع مشيجل40175162022336001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة476.0ثانوية الحبيب المصطفى (ص) للبناتادبيبنين عادل عبد الجليل عبود40176162022295005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة475.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيزينب نمر بجاي بخاخ40177162022179020

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة474.0الخارجيونادبيسجاد عادل مطر حسب40178162021400118

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة474.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعبد اللطيف اسعد فايز نجم40179162021495073

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة473.0اعدادية القرنة للبنينادبيمحمد صادق قصي حميد صيهود40180162021027026
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة473.0ثانوية الحبيب المصطفى (ص) للبناتادبيغدير احمد عبد العباس مهدي40181162022295012

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة472.0ثانوية دجلة للبناتادبينور الهدى عبد السالم كامن خلف40182162022243050

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة472.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيعبد هللا عبد الكريم حنون اعديم40183162021303005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة471.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيحسن سعد رضا عبود40184162021311006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة469.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيكوثر بشير عبد ناصر40185162022153026

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة469.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيبنين جبار طالب سوادي40186162022179004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة466.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيزينب كاظم صبيح ثامر40187162022179018

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة466.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيزهراء ماجد ولهان جابر40188162022179011

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة465.0اعدادية التراث العربي للبناتادبينظيرة سلمان كاظم جعفر40189162022179042

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة464.0ثانوية حذيفة بن اليمان للبنينادبيجعفر عودة محمد ياسين40190162021103004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة464.0اعدادية القرنة للبنينادبيحسين علي ناصر برغش40191162021027013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة464.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيمقتدى زامل عبد علي صيهود40192162021004037

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة462.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيعلي صبيح عوض شهيب40193162021303007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة461.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيايمان زكي نوري عبود40194162022453003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة461.0اعدادية اليرموك للبنينادبيمرتضى محمد خير هللا حسوني40195162021033060

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة461.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبيجنان علي سالم حبيب40196162022202005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة461.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيبتول مجيد لفته فرهود40197162022453004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة461.0ثانوية ميسان للبنينادبيحسن لفته عودة موزان40198282021027006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة461.0اعدادية القرنة للبناتادبيبتول ماهر جاسم مركب40199162022154012

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة461.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيحوراء فرحان خضير مهينو40200162022453009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة460.0ثانوية القنوت للبناتادبيزهراء كاظم جاسب جايد40201162022206014

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة459.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيأسماء خليل عبد الرحيم ناجي40202162022153001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة459.0اعدادية القرنة للبناتادبيساهره علي عبد هللا لعيبي40203162022154026

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة459.0ثانوية مريم بنت عمران للبناتادبيغدير رعد عبد الزهره خزعل40204162022336012

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة459.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبياحمد سعد تامول حسين40205282021046006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة458.0ثانوية السديد االهليةادبيمجتبى حسون ادهام محمد40206162021443013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة458.0الخارجيونادبيحسين محمد عبد محسن40207162021400080

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة458.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيخنساء صافي عبد نمر40208162022207005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة457.0ثانوية االقتدار للبناتادبيزينب نبيل عبد الكريم عباس40209162022289017

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة457.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبينبأ شهاب احمد جودة40210162022153031

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة456.0اعدادية الفضائل للبناتادبيفاطمه سلمان حاتم عبيد40211222022104031

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة456.0ثانوية القنوت للبناتادبينور الهدى أسعد نجف عبد هللا40212162022206030

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة455.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيمرتضى رائد محمد ديوان40213162021352093

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة454.0ثانوية الكوثر للبناتادبيتقى سامر طالب عبود40214162022200007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة454.0اعدادية غزة للبناتادبيوسن مجيد عبد صباح40215162022208039
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة454.0ثانوية البينة للبناتادبيازهار عبد الرسول صدام متجي40216162022291001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة453.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينادبيعلي شعالن علي عبد40217222021319016

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة452.0ثانوية الحبيب المصطفى (ص) للبناتادبيفاطمة قيس حامد منور40218162022295016

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة451.0ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيمحمد علي حسين كاظم40219162021312012

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة451.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيام البنين مثنى لفته عبد هللا40220162022236003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة451.0ثانوية الماء المعين االهلية للبناتادبيفاطمه ميثاق خشان عبد العزيز40221162022465004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة450.0ثانوية النصر المختلطةادبياسراء عبد الرضا عبد الزهرة خادم40222162022305002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة449.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيابرار جبار عبد الستار احمد40223162022179001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة449.0الخارجيونادبيكرار عبد الهادي خلف مزعل40224222021400131

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة449.0ثانوية مريم بنت عمران للبناتادبيحياة صبيح روضان ضيدان40225162022336004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة449.0ثانوية البرهان االهلية للبناتادبيامنه كاظم عمران موسى40226162022278002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة449.0ثانوية الكوثر للبناتادبياديان رأفت لفته عبد الزهره40227162022200002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة449.0اعدادية القرنة للبناتادبيمريم علي بغداد راغب40228162022154035

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة448.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيساره فرحان مجيد ياسين40229162022179021

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة448.0اعدادية المعرفة للبناتادبيزهراء فرهود مدهوش عودة40230162022175016

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة448.0ثانوية مريم بنت عمران للبناتادبيفاطمة مهدي باشخ مشيجل40231162022336013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة447.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيكوثر عادل مردان عبد علي40232162022153027

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة446.0اعدادية المعرفة للبناتادبيفاطمه عبد الستار جبار فاضل40233162022175037

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة446.0ثانوية البينة للبناتادبيزينب فريد خالد دهاج40234162022291018

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة445.0اعدادية االكرمين للبنينادبياحمد حيدر مهدي بدر40235162021017003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة445.0اعدادية القرنة للبناتادبيزينب عماد فالح طابور40236162022154023

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة445.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمصطفى جواد كاظم خلف40237162021039053

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة445.0ثانوية ميسان للبنينادبيحسن بدر وهم بخيت40238282021027004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة444.0اعدادية الفضائل للبناتادبياديان حسن كريم رحيم40239222022104003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة444.0الخارجيونادبيحسن كامل عبد علي عبد الهادي40240162021400059

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة444.0اعدادية الفضائل للبناتادبيايناس جابر لفته عبد40241222022104007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة443.0ثانوية دجلة للبناتادبيتبارك عالء جبر شهيد40242162022243005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة443.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيايات جالل جبر ماهود40243162022453002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة442.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيسجاد علي خلف تويه40244162021369021

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة442.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيمريم غيالن محمود كريدي40245162022235047

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة442.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيشهد علي جارح ضايف40246162022179028

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة440.0ثانوية العلياء للبناتادبيزهراء احمد مهدي علي40247162022227032

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة440.0اعدادية حيفا للبناتادبيغدير زكي جاسم محمد40248162022220063

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة439.0اعدادية القرنة للبناتادبيامينه تحسين مرزوك عصمان40249162022154008

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة438.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيسبأ احمد عبد الحسين سبع40250282022088037
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة438.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتادبيرسل منير اسماعيل ابراهيم40251162022255006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة438.0ثانوية صنعاء للبناتادبيفاطمة ناصر صالح عباس40252162022221026

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة437.0ثانوية البينة للبناتادبيعلياء عبد الرحمن حنون تقي40253162022291022

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة436.0اعدادية االكرمين للبنينادبيمصطفى بالسم جابر حسن40254162021017060

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة436.0ثانوية االحرار المختلطةادبيليلى مكي صبري وحيد40255162022313010

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة436.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيسجاد يحيى جواد كاظم40256222021086050

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة436.0اعدادية القرنة للبناتادبينور الهدى ابراهيم عطيه عباس40257162022154039

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة435.0ثانوية الكوثر للبناتادبياسراء جبر عزيز مهلهل40258162022200003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة435.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيفاطمة منذر عبد العزيز علي40259162022209060

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة435.0ثانوية البرهان االهلية للبناتادبيرواء اديب عداي حسن40260162022278005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة434.0ثانوية السديد االهليةادبيضرغام عبد الزهره كطامي ندى40261162021443007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة434.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيايمان سعيد كاظم مرسول40262162022383009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة434.0ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيحسين كريم وادي كريم40263162021312005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة433.0ثانوية دجلة للبناتادبيخديجة ضياء حسن علي40264162022243010

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة433.0اعدادية رفح للبناتادبيبنين هشام جابر عبد هللا40265162022219011

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة432.0ثانوية الماء المعين االهلية للبناتادبيفاطمه ابراهيم ياسين شريف40266162022465002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة432.0اعدادية الجزائر للبنينادبيداود عبد القادر عبد االمام مروح40267222021042020

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة432.0الخارجياتادبيايات سعيد رشيد عباس40268162022401036

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة432.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيزهراء باسم غازي زغير40269162022453011

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة432.0اعدادية حمدان للبنينادبيمحمد نجم كاظم عبود40270162021046078

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة431.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينادبيطارق كريم مالغي كاطع40271222021079020

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة431.0اعدادية السبطين للبنينادبيعلي سالم صالح سالم40272162021016043

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة431.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيزينب بدر حميد محمد40273162022179013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة431.0اعدادية الجزائر للبنينادبيماهر سجاد فليح طعمه40274222021042044

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة430.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيغنده زكي قاسم عيسى40275162022453020

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة430.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيزهراء عبد الحسين خلف رمام40276162022179010

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة429.0اعدادية الجزائر للبنينادبياحمد عبد الرضا عبد ردن40277222021042001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة429.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيمريم علي ياسين طه40278162022380046

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة429.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيفاطمة ضمد شامل نفاوه40279162022179034

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة429.0ثانوية الحبيب المصطفى (ص) للبناتادبيقطر الندى سعد نوري عبد الواحد40280162022295017

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة428.0ثانوية االقتدار للبناتادبيبتول عجيل طاهر فهد40281162022289004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة428.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينادبيحسين علي غالب راضي40282162021134001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة428.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيبنين صفاء عبد المنعم غضبان40283162022239007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة428.0اعدادية القرنة للبناتادبيايات رمضان حافظ عبد الصاحب40284162022154009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة426.0ثانوية العقيدة للبناتادبيزهراء رياض عبد االمير خلف40285162022231031

صفحة ١١٥١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة426.0ثانوية العلياء للبناتادبيورقاء صبري عبد الودود صبري40286162022227085

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة424.0ثانوية عدن للبناتادبيرنا قاسم حسن حمزه40287232022076017

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة424.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيزينب عبد الكريم عبد علي حمد40288162022153015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة424.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيحيدر نزار جندي عبد النبي40289162021028015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة423.0الخارجيونادبيعايد طالع عبد حواس40290292021400060

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة423.0ثانوية االحرار المختلطةادبيحوراء الزم غانم كاطع40291162022313004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة422.0ثانوية الرويمي المختلطةادبيحيدر سهيل علي كحامي40292222021243002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة422.0ثانوية النصر المختلطةادبياسراء بشير منشد حسن40293162022305001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة421.0اعدادية الخنساء للبناتادبيذكريات قاسم عبد هللا فنجان40294162022230011

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة421.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيهدير فوزي زيدان فاضل40295162022153033

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة421.0ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيباقر كاظم هجول محارب40296222021304003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة421.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيسجى حسن عودة خلف40297162022179024

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة421.0اعدادية البيان للبناتادبيغفران اياد سوادي جوده40298162022223041

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة421.0ثانوية البينة للبناتادبيايات عبد هللا غادر ماضي40299162022291007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة421.0اعدادية الهارثة للبنينادبيمنتظر باسم مهلهل ثامر40300162021022023

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة420.0اعدادية القاسم للبنينادبيقاسم جبار حسن مجلول40301232021006037

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة420.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي سعد سامي جمعه40302162021049048

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة419.0ثانوية المعراج المختلطةادبيعقيل صكبان مفتاح داود40303162021304019

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة419.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعزيز محمد عزيز عبد الساده40304282021046076

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة419.0اعدادية المعرفة للبناتادبياحالم عارف مناتي بردي40305162022175001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة419.0ثانوية دجلة للبناتادبيمها توفيق زبيد جلوب40306162022243043

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة418.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيمحمد ناصر حسين كاظم40307242021021027

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة418.0اعدادية المعرفة للبناتادبيتماره علي عباس صالح40308162022175008

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة418.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيمحمد علي محمد حسين مناتي40309162021004030

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة418.0اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيعلي حسين حميد محمد40310162021136020

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة418.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيحسين سوادي زغير حسن40311242021021007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة417.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعباس عبد السادة سوادي عرنوص40312162021030039

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة417.0اعدادية االحرار المسائية للبنينادبياحمد مرتضى عبد العالي حسين40313162021365008

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة417.0اعدادية الصادق للبنينادبيمحمد احمد عامر خلف40314162021031018

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة417.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيكرار سهيل راهي ماجد40315162021028025

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة417.0ثانوية القنوت للبناتادبيرقيه لطيف محمد جواد كاظم40316162022206009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة416.0اعدادية الفضائل للبناتادبيأطياف فيصل مسبح محيسن40317222022104001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة416.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيزينب حافظ عبد الجبار محمد جوده40318162022458059

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة416.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيزينب جعفر كاطع رحيم40319162022179014

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة416.0ثانوية مريم بنت عمران للبناتادبيمريم عبد الحسين وحيد عكلة40320162022336015
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة416.0اعدادية القرنة للبناتادبيايات عبد الواحد صبري عبد الواحد40321162022154010

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعبد هللا جواد لعيبي علي40322162021030045

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0ثانوية البينة للبناتادبياستبرق عبد هللا مهاوي جبر40323162022291002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيزهراء كريم خلف محمد40324162022453013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0ثانوية دجلة للبناتادبيزهراء سمير عودة علوان40325162022243019

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0اعدادية شط العرب للبنينادبيياسر اسعد عبد الرضا مطرود40326162021049092

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0ثانوية دجلة للبناتادبيخديجة باقر بدر نعمة40327162022243009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسن علي مالك عيسى40328162021020027

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيمنير مزهر حميدي ودان40329162021370071

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0ثانوية االمجاد للبناتادبيساره فارس حسون محمد40330162022454016

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة414.0ثانوية الخلود للبناتادبيصفا علي عباس عليوي40331232022137025

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة414.0اعدادية البيان للبناتادبيهدى محسن كاظم حسين40332162022223055

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة414.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيأزهار أحمد جودة عبود40333162022252001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة414.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبينداء حسن عبد هللا ناصر40334162022383077

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة414.0اعدادية القرنة للبناتادبيمريم ابراهيم عطوان جابر40335162022154033

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة413.0ثانوية دجلة للبناتادبيفاطمة جواد كاظم حسن40336162022243033

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة413.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيفاطمة ابراهيم خير هللا عباس40337162022179030

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة413.0اعدادية القرنة للبناتادبيزهراء حيدر عدي عبد الرزاق40338162022154020

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة412.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيزهراء عبد االمير ظاهر حبيب40339162022458054

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة412.0ثانوية صنعاء للبناتادبيزينه ضياء جعفر سويد40340162022221022

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة411.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيمحمد حازم صالح عباس40341212021081049

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة411.0اعدادية السبطين للبنينادبيمصطفى صبار ناصر جميل40342162021016072

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة411.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبياديان وارث عبد المحسن صحين40343282022053001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة411.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيحسين عبد الكريم محسن عبد هللا40344162021011007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة411.0ثانوية الماجدات للبناتادبيحوراء ماجد طالب حمود40345162022211007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة411.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحسين عبد الستار غانم عالوي40346162021033016

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة410.0اعدادية اليرموك للبنينادبيعبد هللا صبيح عوده كاظم40347162021033039

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة410.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيسجى محمد داود جعيل40348292022060105

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة410.0اعدادية المعرفة للبناتادبيسجى عدنان فرحان سالم40349162022175026

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة410.0اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيذو الفقار عبود كاظم سوادي40350252021212012

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة409.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزينب علي حسين عطيه40351282022062037

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة409.0اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم مرتضى حسين مكطوف40352162022230037

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة409.0اعدادية االبراج للبنينادبيصادق ضياء محمد انهير40353252021027038

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة409.0اعدادية المعرفة للبناتادبيزهراء موسى بدر قاسم40354162022175018

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة409.0ثانوية الجبايش للبنينادبيكرار سلمان مزهر خلف40355222021045022

صفحة ١١٥٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة409.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزهراء توفيق محسن راضي40356162022210043

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة409.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعلي حسين خلف شافي40357162021139032

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة408.0اعدادية اليرموك للبنينادبيسجاد عبد االمام صدام مفتن40358162021033028

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة408.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيفاطمة قاسم عبد الحسن عبد الزهرة40359162022179037

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة408.0ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيعلي غسان مهدي أبو الهيل40360162021312009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة408.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيفاطمة خالد هجول عبود40361162022179031

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة408.0ثانوية البتول للبناتادبيزهراء عمار عبد الزهره علوان40362282022056035

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة408.0ثانوية الدير للبنينادبيعلي ساجد هادي عبد المحسن40363162021025017

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة408.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيرفد بشير دهام مهودر40364162022252016

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة407.0اعدادية القرنة للبنينادبيمزهر مرتضى عطية عبد الرضا40365162021027030

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة407.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيزينب عبد هللا هاشم كريم40366162022179017

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة407.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبيهدى علي عدنان حميد40367162022202017

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة407.0ثانوية الكوثر للبناتادبيزينب فوزي علي حنتوش40368162022200012

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة407.0ثانوية االجتهاد االهلية للبنينادبيبدر عارف عزيز فارس40369162021347001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة406.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيفاطمه ريسان فرعون عبد المنعم40370162022383063

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة406.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيعلي طالب وناس علي40371162021370045

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة406.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيمحمد جاسم لعيبي علي40372162021004026

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة405.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيحسين سعد صباح اليج40373222021054013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة405.0ثانوية النصر المختلطةادبيعباس عبد الستار كحيوش خمام40374162021305013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة405.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيمريم عبد الستار عبد الجبار احمد40375162022283046

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة404.0ثانوية دجلة للبناتادبيرؤى عالء عبد الرحيم عبد مظلوم40376162022243013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة404.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحيدر قصي عبد الرزاق عالج40377162021033023

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة404.0ثانوية القنوت للبناتادبينبأ طارق صالح غضبان40378162022206028

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة404.0الخارجياتادبيهبه علي كامل عبيد40379162022401320

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة404.0الخارجياتادبيمريم محمود صدام عسكر40380162022401265

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة404.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيكاظم عبدالحسين طاهر عباس40381222021086085

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة403.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبينرجس علي عواد مخور40382162022207014

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة403.0ثانوية صنعاء للبناتادبيزهراء انتيش عباس موسى40383162022221014

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة403.0اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمود مهداوي داخل حسن40384162021033058

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة402.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيعلي عبد القادر بلم عالوي40385162021004016

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة402.0الخارجياتادبيهدى حسن تعبان كاظم40386162022401325

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة402.0اعدادية الفواطم للبناتادبيدرر محمد ماري زبون40387162022172017

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة402.0ثانوية الماجدات للبناتادبيهديل حسين فريد زيد40388162022211024

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة401.0ثانوية قلعة صالح للبناتادبيغفران نعيم كاطع حنون40389282022066021

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة401.0ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء جبار عبد سلمان40390282022095026
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة401.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينادبيزين العابدين فوزي عليوي رهيف40391162021018007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة400.0ثانوية الماجدات للبناتادبيشهد ماجد نهير سعود40392162022211013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة400.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيمحمد ضياء فرج شاطي40393162021011020

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة400.0ثانوية الدير للبنينادبيرضا حسن مهدي محمد40394162021025011

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة400.0اعدادية العباسية للبناتادبيبنين أسماعيل ناصر نجم40395162022233006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة400.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيمريم ناصر زغير حسن40396252022080100

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة399.0اعدادية جيكور للبنينادبيسجاد حسن غيث عباس40397162021061033

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة399.0ثانوية النصر المختلطةادبيعبد هللا ريسان كاظم كشيش40398162021305016

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة399.0ثانوية بصية المختلطةادبيداود بطين ضاحي فنيخ40399292021103002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة399.0اعدادية الروان للبنينادبيحسين زاهي عناد سلمان40400162021023006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة399.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبينور صالح هادي بطي40401162022458127

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة398.0اعدادية اليرموك للبنينادبيمالك باسم عوده كاظم40402162021033048

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة398.0اعدادية البيان للبناتادبيحنان منير مال هللا عبد الواحد40403162022223017

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة398.0ثانوية صنعاء للبناتادبيام البنين عبد الباسط سلطان موسى40404162022221007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة398.0ثانوية البينة للبناتادبيكوثر سعيد وحيد سالم40405162022291026

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة398.0اعدادية القرنة للبناتادبيام البنين علي جعفر ياسر40406162022154006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة398.0ثانوية المدينة للبنينادبيجعفر الياس فالح ياسين40407162021029006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة398.0ثانوية صنعاء للبناتادبيحنين ثائر علي مرزوق40408162022221012

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0ثانوية الصمود للبنينادبيمحمود عباس فاضل جاسم40409162021435041

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0اعداية التضحية للبنينادبيسجاد عماد نجم عبد هللا40410162021053026

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0ثانوية الدير للبنينادبيحسين كاظم ثامر سنيد40411162021025008

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيحيدر مالك علي طاهر40412222021086039

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيأسراء توفيق محسن راضي40413162022210005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيحوراء عدي حمزه عباس40414162022276006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0ثانوية ال ياسر للبنينادبيكرار جبار هاشم غالي40415252021204010

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمختار فاضل عبد الواحد محسن40416162021039051

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة396.0اعدادية المناذرة للبناتادبيمريم عامر عباس محسن40417232022078034

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة396.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيختام حسن نعيم جبر40418282022053005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة396.0اعدادية الفضائل للبناتادبينور الهدى ربيع سعدون عطيه40419222022104039

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة396.0ثانوية الحبيب المصطفى (ص) للبناتادبيبتول حازم ضامن علي40420162022295003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة396.0اعدادية اليرموك للبنينادبيوسام كاظم جريح نغيمش40421162021033067

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة396.0ثانوية البرهان االهلية للبناتادبيزهراء حسن سلمان زاجي40422162022278007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة396.0اعدادية الفضائل للبناتادبيزهراء علي ناصر دويج40423222022104019

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة395.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيفهد سعد ماجد طواله40424162021495115

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة395.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيغدير قاسم الزم عجيل40425282022053018
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة395.0اعدادية البيان للبناتادبينرجس رسول صافي خفي40426162022223051

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة395.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحسن جاسم محمد زيارة40427282021151042

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة395.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيحسن فالح عبد علي حريجه40428162021340013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة395.0اعدادية الجزائر للبنينادبيجاسب مزاحم صباح عباس40429222021042004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة395.0اعدادية العباسية للبناتادبيفاطمة عباس جواد عبد الواحد40430162022233028

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0ثانوية النصر المختلطةادبيسجى فوزي جبار عبد الزهرة40431162022305007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيمحسن مزهر كاظم هادي40432162021365052

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0ثانوية البصير االهلية للبنينادبيحسن علي حميد صالح40433162021412003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد عمار جرن ساجت40434162021495133

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0ثانوية المعراج المختلطةادبيحسين هادي صالح فضي40435162021304008

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0ثانوية النصر المختلطةادبيخديجة علي عبد الرزاق عريبي40436162022305004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0اعدادية االجيال للبنينادبيمحمد خضير جواد كاظم40437162021014048

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة393.0ثانوية االقتدار للبناتادبيحنين علي حمزة عباس40438162022289008

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة393.0اعدادية الكرامة للبناتادبينورس احمد جبر سرحان40439142022111055

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة393.0اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيعلي سهر علي نادر40440162021136021

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة393.0اعدادية التراث العربي للبناتادبينور الهدى طاهر حنف صنيخ40441162022179043

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة392.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيكاظم زاجي جابر ثجيل40442162021310044

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة392.0اعدادية االكرمين للبنينادبيعلي سمير مهر الدين فضل الدين40443162021017040

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة392.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيضحى مؤيد عودة ياسين40444162022209048

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة392.0اعدادية االصالح للبنينادبيسجاد ناظم نمينم هاشم40445222021015007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة392.0ثانوية البرهان االهلية للبناتادبيغفران مرتضى كاظم علي40446162022278012

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة392.0اعدادية المعرفة للبناتادبيرباب محمد سعيد هادي عطوان40447162022175010

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة391.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيندى عبد الحسين عبد الزهره نجم40448162022235051

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة391.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيمالك إبراهيم سوادي حمدان40449162022245065

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة391.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيعيسى امين جاسم محمد40450162021004019

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة391.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيزهراء عامر جواد جوالن40451162022252020

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة390.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعلي ابراهيم سلمان ابراهيم40452162021340043

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة390.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيحسين قصي حامد عبد العزيز40453222021090016

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة390.0اعدادية الروان للبنينادبيحسين سامي عبد الغفور زعالن40454162021023007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة390.0ثانوية البينة للبناتادبيبنين محسن بدر ماضي40455162022291011

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة390.0ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيذو الفقار ابراهيم هادي مجيد40456162021306012

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة390.0اعدادية البيان للبناتادبيشهد علي موزان فالح40457162022223038

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة390.0ثانوية االقتدار للبناتادبيفاطمة احمد حسين نعيم40458162022289023

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة390.0اعدادية البيان للبناتادبيرقيه حسن سالم خيون40459282022078017

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة390.0ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيحسين عبد الحسين علي نفاوه40460162021306006
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة390.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيجهاد كاظم هادي جاسم40461252021207008

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة389.0ثانوية الكوثر للبناتادبيهبه عبد الوهاب جاسم خضير40462162022200020

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة389.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيشفاء حسن موحي حميدي40463162022453017

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة389.0ثانوية الحبيب المصطفى (ص) للبناتادبيفاطمة علي حيدر حسين40464162022295015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة389.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيزينب شاكر نعيم جعفر40465162022453015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة389.0ثانوية البصير االهلية للبنينادبيحسن عبد الرضا شهيد مجيد40466162021412002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة389.0ثانوية المدينة للبنينادبيمحمد بدر لعيبي عبد الحسن40467162021029039

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة388.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيبشائر رحيم فليح حسين40468162022381015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة387.0ثانوية الجبايش للبنينادبيليث علي مزهر خلف40469222021045024

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة387.0ثانوية الرويمي المختلطةادبيعالء سهيل علي كحامي40470222021243004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة386.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينادبيازهر عبد الزهره حسين عليوي40471222021079003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة386.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيمحمود ماضي حسين عبد علي40472162021310054

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة386.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعبد هللا حايف صدام شية40473162021139028

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة386.0ثانوية الحوراء للبناتادبيزهراء عبد الهادي جواد كاظم40474102022083004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة386.0اعدادية النور للبناتادبيرويدة رضا حسين عزيز40475222022156022

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة386.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيعلي صباح خليوي بطي40476162021370044

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة386.0اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد جاسم شرهان اعنيسي40477162021033049

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة386.0اعدادية الجواد للبنينادبيعقيل حيدر علي كاظم40478222021062022

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة386.0اعدادية المعرفة للبناتادبيفاطمه عبد هللا قاسم جابر40479162022175038

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة386.0ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيكرار حيدر مرزوق عريبي40480162021312010

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة386.0اعدادية المعرفة للبناتادبيصهباء محمد عجمي جياد40481162022175030

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة385.0ثانوية الدرعية للبنينادبييوسف سلمان مهدي خضير40482232021170031

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة385.0اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيسبتي عبد الحر راضي صافي40483162021136013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة384.0اعدادية الجزائر للبنينادبيعباس ايمن فالح حنون40484222021042025

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة384.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيزهراء سالم حنين جبير40485222022231002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة384.0ثانوية االقصى للبناتادبيهديل ستار جبار كعيد40486282022071047

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة384.0اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه عالء فرج عاكول40487262022097036

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة384.0ثانوية الكوثر للبناتادبيايات كمال كامل سالم40488162022200005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة384.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيمنتظر موسى عطيش كباشي40489162021028040

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة384.0ثانوية المحمدية المختلطةادبيكرار قصي ابراهيم لطيف40490222021233007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة384.0ثانوية النصر المختلطةادبيعبد االمير محمد هامل مطشر40491282021104016

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة383.0الخارجيات - ايمنادبياية علي اكبر عباس محمود40492172022401017

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة383.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةادبينور حسين كاظم عاتي40493162022360004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة383.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبيمؤمل مجاهد هاني محمد40494162021096010

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة383.0ثانوية المعراج المختلطةادبيحيدر خميس عبود صنكور40495162021304010
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة382.0اعدادية المعرفة للبناتادبيفريال فرحان عبد الرضا عباس40496162022175040

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة382.0اعدادية السبطين للبنينادبيعلي محمد خضير محمود40497162021016049

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة382.0اعدادية السبطين للبنينادبيمهدي مالك راضي كريم40498162021016078

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة382.0ثانوية صنعاء للبناتادبيدالل قادر مهدي قاسم40499162022221013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة382.0اعدادية الفضائل للبناتادبيامل رحيم عبد ردن40500222022104005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة382.0اعدادية القرنة للبناتادبيوحيده فرحان نعمه عطوان40501162022154043

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة382.0ثانوية الدير المسائية للبنينادبياسامة علي عبد هللا حريص40502162021364009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة381.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتادبينبأ منير اسماعيل ابراهيم40503162022255022

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة381.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيسارة محمد قاسم جايد40504162022383042

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة381.0ثانوية االقتدار للبناتادبيضحى فاضل راضي حمد40505162022289020

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة381.0اعدادية اليقظة للبناتادبيساره محمود صادق سويد40506232022089022

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة380.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيمصطفى عقيل جعيط مكطاف40507252021207029

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة380.0اعدادية جيكور للبنينادبيشهاب احمد ماضي عبادي40508162021061035

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة380.0ثانوية القنوت للبناتادبيرحاب عكاب شوال جهل40509162022206008

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة379.0ثانوية دجلة للبناتادبيشهد قيس علي ياسين40510162022243030

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة379.0ثانوية الدير المسائية للبنينادبيمنتظر جابر هاشم جاسم40511162021364078

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة379.0اعدادية القرنة للبناتادبيحوراء فضاء عاصي عناس40512162022154016

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة379.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعبد هللا ابراهيم شافي هالل40513162021139027

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة378.0ثانوية حذيفة بن اليمان للبنينادبيمحمد مهدي خضير جمعه40514162021103011

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة378.0ثانوية الشعب للبنينادبيحيدر كاظم رسن نعيم40515162021055004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة378.0اعدادية القرنة للبنينادبيمنتظر ناصح صالح خديم40516162021027039

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة377.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينادبيحيدر باسم سامي كاظم40517162021018006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة377.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيبنين حسين فالح معتوك40518162022153008

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة377.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيزهراء عبد الرزاق عبد هللا داود40519162022252021

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة376.0ثانوية الدير للبنينادبيداود احمد خير هللا جبر40520162021025010

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة376.0اعدادية الشهداء للبنينادبيحيدر رحيم ناصر جاسم40521162021015010

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة376.0اعدادية جيكور للبنينادبيحيدر نعيم محمد عبود40522162021061027

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة376.0ثانوية غماس المسائية للبنينادبياحمد نعمه عاصي لفته40523242021201003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة376.0اعدادية االكرمين للبنينادبيعلي كاظم عبد هللا عويز40524162021017043

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة376.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيزينب ماجد عبد السادة مزعل40525162022252029

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة376.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمرتضى صباح حسن ثعيل40526162021495139

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة375.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء قاسم صبيح مطشر40527152022046041

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة375.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيمريم صبيح عبود هنيوش40528162022179038

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة375.0ثانوية مريم بنت عمران للبناتادبيزينب عبد الكريم اسماعيل فليح40529162022336009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة375.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيمنتظر فراس صباح حمد40530112021057082
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة375.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد موفق مايع منصور40531162021030006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة375.0ثانوية البينة للبناتادبيايمان حبيتر طويع جليف40532162022291008

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة375.0اعدادية المرتضى للبنينادبيحسين يونس علي كاظم40533282021002028

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة374.0الخارجيونادبيهشام صالح شخير هاشم40534222021400184

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة374.0ثانوية ميسان للبنينادبيسجاد شعير حزيم رسن40535282021027010

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة374.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينادبيكرار حيدر عبد المحسن خلف40536222021073026

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة374.0اعدادية البيان للبناتادبينوره عوده عباس ديوان40537162022223054

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة374.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعبد هللا رسن عبد مزبان40538162021139030

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة374.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيمجتبى حسن فالح ماضي40539162021004025

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة374.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيحسين جبار نعمه حسين40540252021122036

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة374.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينب لؤي جاسم محمد40541162022150033

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة373.0ثانوية دجلة للبناتادبيوفاء حازم برهان كاظم40542162022243056

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة373.0اعدادية الجزائر للبنينادبيحسين خميس جاسم بهلول40543222021042010

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة373.0اعدادية االكرمين للبنينادبيسجاد اسماعيل داود سلمان40544162021017025

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة373.0اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيرضا محسن تفاك جابر40545162021136012

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة373.0ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيحسين ابراهيم خلف حبيب40546162021351012

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة373.0اعدادية القرنة للبنينادبيمحمد هادي نكاش خمام40547162021027029

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة373.0ثانوية الصمود للبنينادبيمنتظر كريم جاسم منيشد40548162021435045

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة373.0اعدادية البيان للبناتادبيمنار محمد خربيط صالح40549162022223049

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة373.0ثانوية الوركاء للبناتادبينور الهدى رياض جويد مفتن40550162022244035

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة373.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيعلي عبد الحسن تويلي علي40551162021310036

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة372.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيزهراء سعيد صدام فالح40552162022456007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة372.0اعدادية حيفا للبناتادبيمروه عباس علي عبد اللطيف40553162022220085

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة372.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيزينه جاسم محمد عباس40554112022067023

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة372.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيمحمد عايد شريف ودعان40555162021041034

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة372.0ثانويه نبراس العلم االهلية للبنينادبيأبو الفضل غسان شيال كطامي40556162021129001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة372.0ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينادبيمحمد علي كريم مجوت عوده40557162021428005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة372.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيحسن مهدي فاخر بناي40558162021310009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة371.0ثانوية البينة للبناتادبيهديل كامل حرز زرزور40559162022291030

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة371.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي مكي جبار نعمه40560162021049058

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة371.0ثانوية الشعب للبنينادبيحيدر حسين عريبي حسون40561162021055003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة590.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيفاطمه حامد جبار لفته40562162042290072

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة573.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهاله قاسم نيشان خليفه40563222042414224

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة569.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيضحى فؤاد عبد الحسن عبيدة40564162042243063

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة552.0اعدادية العشار للبناتاحيائيزينب قصي علي جواد40565162042228064
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة547.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائييقين رياض دحام كاظم40566222042105100

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة543.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيرقيه نجم عبد هللا جباره40567162042175016

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة542.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيحوراء حيدر حسين نتيش40568162042153022

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة533.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيبارق ماجد حاجم سلطان40569162041001017

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة533.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائييقين محمد يعقوب عبد السيد40570162042218126

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة529.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمصطفى كريم جبار عبادي40571222041042032

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة529.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيبلقيس كامل ساجت عبد النبي40572162042175009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة521.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائيحوراء هيبت حاتم سعيد40573162042194014

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة521.0ثانوية الجبايش للبنيناحيائيمصطفى رحمان مدلول امجيدي40574222041045033

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة519.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزهراء ازاد جعفر ماهود40575162042243034

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة518.0اعدادية القرنة للبناتاحيائيريا مهند علي محمد40576162042154015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة517.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيمريم عدنان خير هللا مردان40577162042309032

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة516.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيعلي احمد ماشي عبادي40578222041042019

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة515.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتاحيائيأحالم رسول عبد غفلة40579222042426001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة515.0ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيصفاء عماد مولى عبد الرضا40580162042451011

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة512.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيعقيل علوان كعيم كاظم40581222041023037

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة509.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيبتول هشام شهيب رشيج40582162042309007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة508.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفاطمه عباس رسن عبيد40583162042383198

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة508.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمة محمد عبد الرضا هادي40584162042243071

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة507.0ثانوية البرهان االهلية للبناتاحيائيانفال رعد خالد سعيد40585162042278005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة507.0ثانوية الجبايش للبنيناحيائيحسين جواد مسلم مزيد40586222041045006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة504.0ثانوية صنعاء للبناتاحيائيالهام سعيد عباس محسن40587162042221002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة504.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيبنين جميل عبد حمادي40588162042202038

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة503.0ثانوية البينة للبناتاحيائيالزهراء قاسم رحيم مشجل40589162042291004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة501.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيهدى مكي عبد الصاحب جبر40590162042383253

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة497.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيزينب فرحان مسيم حاتم40591162042175026

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة497.0ثانوية السبطين المختلطةاحيائيحيدر علي حياوي مسير40592222041344004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة496.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتاحيائيبنين قاسم راضي عبد40593222042426028

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة496.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي عبد هللا غالي40594162042202139

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة495.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنيناحيائيهادي حسن هادي كطافة40595162041004021

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة494.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيغدير حيدر جالب محسن40596162042283034

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة491.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائيرباب حيدر كاظم عبد الحسن40597162042197008

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة491.0ثانوية الدير المسائية للبنيناحيائيرسول الدين شاكر نجم عبد هللا40598162041364006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة491.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزينب عبد الحسن مناتي مهدي40599162042153048

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة489.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزينب محمد مناحي كريم40600162042200018
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة489.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب رشيد عامر فرهود40601162042243046

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة488.0ثانوية صنعاء للبناتاحيائيالبودى لؤي عبد الحسين عجيل40602162042221001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة487.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتاحيائيزهراء أحمد جبار مهاوي40603222042426009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة487.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيفاطمة قصي كامل عوده40604162042457031

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة486.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتاحيائيدموع رسول عبد غفلة40605222042426006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة485.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزهور مهنة هملي سهر40606162042153045

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة485.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيهدى خضر عباس نحيو40607162042243097

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة485.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيانوار زيدان خلف ناصر40608162042207012

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة483.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائيزينب محمد جاسم حميد40609222042104016

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة483.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيسجاد ستار عباس جباره40610222041018042

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة481.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيفاطمة واثق سامي عبد الحسن40611162042153068

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة480.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيسكينه ناظم عبد الكريم ضهد40612162042457027

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة480.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيمحمد عاتي شريف ذبيح40613222041023068

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة479.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائيحوراء طالب ثجيل هادي40614222042104009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة478.0اعدادية المنار للبنيناحيائيحسن جميل ناصر حسين40615222041095013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة478.0ثانوية صنعاء للبناتاحيائيهدى عدنان عناد راهي40616162042221028

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة477.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيهالة عبد علي منكاش عبد هللا40617162042202182

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة477.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيانعام هاشم هاني مسلم40618162042301011

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة477.0ثانوية فهد الشرشاب المختلطةاحيائيحمزه عبد هللا طعمه فرعون40619222041340004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة476.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيشهربان عودة غني محمد40620162042301048

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة476.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء محمد فلسطين حمزه40621222042165058

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة475.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة ياسر عامر خضير40622162042202148

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة475.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيزهراء صود شوش حبيب40623162042290031

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة475.0الخارجياتاحيائينورس عنيد محمد مشيري40624162042401173

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة474.0اعدادية المنار للبنيناحيائيفاطمة صمد عزيز عبود40625222042095047

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة474.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيزينب احمد يوسف ضيغم40626162042309015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة474.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائينرجس عبد الكاظم ناظم وطبان40627162042301068

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة473.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزينب عبد هللا حسين علوان40628162042153050

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة472.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمصطفى باني ازياره كاظم40629282041008101

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة472.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيابو الحسن عبد الحسين هادي جمعان40630222041091009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة471.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسارة حيدر عبد العظيم محمد تقي40631162042243054

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة471.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيفاطمه جواد عباس بعنون40632162042290071

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة470.0اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيمصطفى جبار نعيم شاتول40633222041373068

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة470.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيهبه حازم كشيش شليش40634162042290102

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة469.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيضحى عبد الكريم منديل فاضل40635162042175036
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة468.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائياحمد قاسم حنون جوده40636162041354003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة467.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيحوراء عبد المنعم كاظم راضي40637232042166011

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة467.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة غضبان مختاض خليبص40638162042202141

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة467.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيضحى عماد غافل عبد الزهرة40639162042153058

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة465.0الخارجياتاحيائيشاهيناز نادي كاظم خلف40640162042401095

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة462.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيمصطفى عبد الكريم عزيز ماجد40641162041352109

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة462.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائيحنين حميد ضيوف مدهوش40642162042197007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة462.0ثانوية الجبايش للبنيناحيائيقاسم هليل داود سلمان40643222041045029

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة462.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيحيدر عباس شبيب عبيد40644162041300009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة461.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمحسن عالء توفيق هاشم40645162041038039

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة460.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزينب عباس عبد الكاظم حمود40646162042153047

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة459.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزينب شاكر وحيد علوان40647162042183045

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة458.0ثانوية طريق النجاح االهلية المسائية للبنيناحيائيحيدر علي كمال عبيد40648222041332004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة458.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيكرار خضير محمد مزيعل40649222041035205

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة456.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيكوثر احسان عزيز حاجم40650162042457038

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة456.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيايمان كاظم محسن علي40651162042153013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة455.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائياية ريسان لفتة كاوش40652162042202027

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة455.0ثانوية الجبايش للبنيناحيائيقاسم عالوي شريع مجور40653222041045027

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة455.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمالك ميثم جواد ابراهيم40654162042226103

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة455.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمنى ممتاز كاظم غانم40655162042243088

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة455.0اعدادية الغراف للبنيناحيائيعلي مشتاق حميد سرحان40656222041022034

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة455.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيمحيي الدين محيي خيون محسن40657222041069058

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة455.0ثانوية الدير المسائية للبنيناحيائيحيدر علي طه ياسين40658162041364005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة454.0ثانوية دجلة للبناتاحيائياسراء فاروق عباس نحيو40659162042243002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة454.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسين تركي حسين خضر40660262041010036

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة454.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيصفاء عبد حسين شيال40661222041036151

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة454.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد االمير نعمة عبد الحسين40662162042202137

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة453.0ثانوية الجبايش للبنيناحيائيعلي جاسم عاتي معله40663222041045023

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة453.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيبنين علي شده وصيخ40664222042105011

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة453.0ثانوية اوروك االهلية للبنيناحيائيمحمد عاجل شهيل عبد الحسين40665292041030012

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة452.0ثانوية الصمود للبنيناحيائيمحمد عارف سمير معجل40666222041008029

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة452.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينبأ حسن خيري زغير40667222042323371

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة451.0اعدادية االصالح للبنيناحيائيعلي السجاد مازن ثجيل جاسم40668222041015020

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة451.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيهيام سعيد خيون شحرور40669162042332119

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة450.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيرقية محمد زغير مهودر40670162042202064
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة450.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب حكمت كاظم مهوس40671162042243042

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة450.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيبراء حميد ناصر مهدي40672222042128021

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة449.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزهراء مردان مارس مزيعل40673162042153042

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة449.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفاطمه خليل قاسم خليل40674162042383197

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة449.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الزهرة يسر موسى40675162042452017

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة448.0ثانوية مدينة العلم للبناتاحيائيبتول رمضان مهدي جبار40676162042477003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة448.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيحسين مشتاق لطيف مهلهل40677162041309004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة448.0اعدادية غزة للبناتاحيائيايات لطيف جاسم دهش40678162042208005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة447.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيأمل رزاق عبد أكمير40679162042153001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة447.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيبنين نعمان صالح جعاز40680222042202011

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة447.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيحسن عبد الزهرة صبري محسن40681162041085015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة445.0اعدادية النضال للبنيناحيائيحسين خضير ياسين خضير40682242041014013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة444.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيسالمة سليم عبد الخضر عساف40683162042216024

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة444.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتاحيائيزينب سالم رشيد سلمان40684222042426011

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة443.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيمريم عمران موسى حسين40685162042207147

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة443.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعلي نعيم علي كاصد40686222041036241

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة443.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمجتبى خالد جبار حاضر40687222041307138

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة443.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد المبتغى جاسم علي محمد40688282041001100

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة442.0ثانوية السديد االهليةاحيائيمحمد يونس مالك خضر40689162041443026

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة441.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيعلي عبد الخالق مبارك عبد الزهره40690162041363035

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة440.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائياسحاق وائل صبري كعود40691222041028009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة440.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيمصطفى هاشم إبراهيم هاشم40692242041035160

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة440.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعياحيائيعلي حسين علي حسين40693242041031020

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة439.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيحسين جبار محمد كرم40694282041011011

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة439.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسن علي حسين ضخر40695222041035046

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة439.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائياسراء سعد عبد الهادي عبيد40696222042161003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة439.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيام البنين نعيم قاسم شالل40697222042103021

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة439.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيسندس هادي فاخر محمد40698162042202111

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة439.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي حسن زوير حسين40699282041001066

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة438.0ثانوية البطائح للبناتاحيائيايناس خير هللا ميس زغيرون40700222042197004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة438.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيساره نصار حسن شخير40701222042417050

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة438.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسين محسن هويدي مطر40702262041010054

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة437.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيخديجه نصيف جاسم هاشم40703282042090014

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة437.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيهاني غازي رسن عريمش40704222041096067

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة437.0ثانوية المحمدية المختلطةاحيائيأحمد باسم سرحان فياض40705222041233001
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة437.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتقى علي خضير حسن40706252042062277

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة437.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيزهراء فرج زغير عليوي40707282042090025

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة437.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيأيات علي عبد الرحيم بتور40708162042153004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة436.0اعدادية السالم للبنيناحيائيعلي مطير فرحان عودة40709222041013101

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة436.0اعدادية القرنة للبناتاحيائيفاطمه كريم فلس محمد40710162042154033

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة436.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيسجاد علي صخيل عبد40711222041001060

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة436.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيهدى عبد هللا جاسم محمد40712222042212016

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة436.0ثانوية الشهيد علي العكيلي المختلطةاحيائيمجتبى ابراهيم صالح بديوي40713222041229010

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة436.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيحنان عبد أحمد حساني كاظم40714162042383052

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة436.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيعباس راضي زاير كاظم40715162041354030

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة435.0ثانوية الكرار للبناتاحيائيبنين عبد الكريم كوكس مغامس40716162042277007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة434.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائينور سالم جاسم قاسم40717162042290096

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة433.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيمريم منتظر عوده عبد الصاحب40718162042450074

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة433.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائيحنان عطيه نيشان خليفه40719222042253012

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة432.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائينجاة دحام عبد القادر عبد الصاحب40720162042332100

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة432.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيغيداء عاكف عبد القادر عوده40721162042383175

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة432.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين خوير هميم طاهر40722222041036079

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة432.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيكوثر علي جبير شالكة40723292042054091

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة432.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمة منذر صالح جابر40724162042170064

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة432.0ثانوية القائم (عج) المختلطةاحيائيموسى عماد سلمان كرمود40725222041275049

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة431.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعباس غائب علي حسن40726172041124082

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة431.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيحيدر وحيد شريف خليل40727222041064008

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة431.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيفاطمه رسول فخري عيسى40728242042191044

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة430.0اعدادية المشرح للبنيناحيائيحسين علي شامل ادحيماوي40729282041018005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة430.0ثانوية نور الشمس للبناتاحيائيهاجر كحيط حميدي شخيتر40730162042470008

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة429.0اعدادية الحي للبناتاحيائيبراء حبيب خميس زمام40731262042107026

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة429.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الغفار بادع حمود40732162042332058

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة429.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسن علي دنيف ساجت40733222041035047

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة429.0اعدادية السالم للبنيناحيائيحسين جبار خضير حميدي40734222041013033

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة429.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيساجدة سعيد مهنا علي40735242042184033

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة428.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيسجاد جابر طراد راضي40736252041007158

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة428.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيسائلين ماجد غازي غانم40737162042309021

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة428.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب جبار غانم عبد هللا40738162042202090

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة427.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك مهدي محمد حسين40739232042304067

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة427.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيساره ناجح مطشر عبود40740162042218059
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة427.0اعدادية القرنة للبناتاحيائينور ايسر خير هللا عثمان40741162042154045

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة427.0اعدادية حمدان للبنيناحيائيحسن يسر كاظم مخور40742162041046002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة427.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعلي عبد سواد جاسم40743242041251060

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة427.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعامر عبد الحسين صبير فلك40744222041041053

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة427.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيمريم حامد ناصر عبود40745162042145072

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة426.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحيدر احمد باني رهيف40746222041100026

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة426.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيحسن سعد كاظم حسين40747232041165008

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة425.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيفاطمة عقيل ياسر حسين40748222042105075

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة424.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيهبة هاني عبود بندر40749162042200033

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة424.0ثانوية البرهان االهلية للبناتاحيائيونسة محسن شندي عبد هللا40750162042278026

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة424.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائياحمد علي شاكر عبد40751162041038005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة423.0ثانوية البناء االهلية للبناتاحيائينرجس عبد االمير عبد هللا جعفر40752162042471012

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة423.0ثانوية الدير المسائية للبنيناحيائيعلي امين قاسم جهلول40753162041364008

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة423.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيزينب صكبان عيدان عناد40754162042290043

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة423.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزهراء محمد مهدي عبد العباس40755162042383103

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة423.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيزين العابدين سالم جعفر غانم40756222041040066

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة423.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحارث عباس عواد بنيد40757222041004010

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة423.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيمريم محمد عبد الزهرة يوسف40758162042383214

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة423.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيمهند عبد االمير حنون راضي40759222041054077

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة423.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمنصور ناصر زغير كاظم40760222041004063

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة422.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيايات غانم غضبان كاطع40761222042392012

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة422.0ثانوية النرجس اللبناتاحيائيزينه رحيم محسن عليوي40762222042182029

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة422.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيحسن عوده زاجي كاظم40763222041302013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة422.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء حسين كامل عبد40764242042134052

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة422.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزينه ستار جبار داود40765162042247066

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة422.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب احمد حمود شنون40766162042243039

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة422.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزهراء سالم نعمة شجر40767162042381077

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة422.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد مهدي باش رحيل40768272041007118

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة422.0ثانوية السنابل للبناتاحيائيعذراء رسول ياسين عوده40769222042122013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة422.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنيناحيائيهيثم صباح صالح لهمود40770252041160022

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة422.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتاحيائيمريم عدنان وهم بخيت40771282042053019

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة422.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيبتول حازم خضر عجمي40772242042080015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة422.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيرحيمة وسام شنشول عزيز40773162042153028

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة422.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيمصطفى محمد كشاش عجرش40774222041023078

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة422.0اعدادية العقبة للبناتاحيائينمارق عبد الهادي علوان دخيل40775222042111079
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة422.0ثانوية القائم (عج) المختلطةاحيائيموسى قاسم خضر سلمان40776222041275050

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة421.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيعلي ثجيل صكر حافظ40777222041037074

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة421.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائياسراء نعيم طهران حمدي40778162042207005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة421.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيمحمد راهي شنون سلطان40779222041067108

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة421.0ثانوية الشهيد علي العكيلي المختلطةاحيائياحمد جابر راشد هبر40780222041229001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة421.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيأسراء حسين علي احمد40781162042280001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة421.0ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيعباس كامل خلف محمد40782222041263006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة421.0اعدادية النهضة للبنيناحيائيمحمد باقر قاسم محمد40783222041049039

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة421.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد منذر نعمه مطر40784222041306352

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة421.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيفاطمة مهند عبد الحي ثامر40785162042175046

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة421.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائينور صباح كاظم عبيد40786232042077138

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة420.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيعباس ستار جبار صالح40787222041310106

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة420.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب خالد عبد المهدي هاشم40788162042243044

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة420.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعلي كريم جوده عبود40789222041306259

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة420.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعبيس حسين سرحان عبيس40790232041060071

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة420.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائياسيا علي جوي ضاحي40791162042301005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة420.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيمحمد ليلو بندر مسير40792242041202120

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة420.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيأسماء صباح مهدي موسى40793242042115001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة420.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائيفاطمة داود سلمان ثاني40794162042194040

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة420.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينور الهدى خالد قاسم كاظم40795222042204208

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة420.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيانور مجيد شوين عذار40796242041201004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة420.0ثانوية الترابة المختلطةاحيائيايمان كاظم خضير ساري40797162042316001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة420.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيسجى مالك جعفر هالل40798162042207097

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة420.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيتقى جعفر حمود حاشوش40799222042166009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة419.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن احمد حسن عناد40800222041002052

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة419.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجى حميد رحيم وحيد40801222042164057

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة419.0اعدادية سكينة للبناتاحيائينبأ علي هادي نصيف40802242042093171

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة419.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائيتبارك ايمان عبد الزهرة مجدي40803162042197005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة419.0اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيرحمه جمعه جواد جمعه40804162042245015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة419.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمنار رحيم مختاض صدام40805162042243086

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة419.0اعدادية السوق للبناتاحيائييقين رعد عبد الرحيم اسماعيل40806222042209210

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة419.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيكرار عبد الحسين مطر شهيد40807232041282078

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة419.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم مرتضى راهي حسن40808162042243082

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة419.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيانور مكي جباري عويز40809222041310019

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة419.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيسجى نعمان فاضل عطية40810162042153054
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة419.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعباس اسعد يحيى حسين40811222041036159

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة418.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيأيات حسين كريم غياض40812162042153003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة418.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيحمزة فاضل نعيم عباس40813222041069013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة418.0ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيعلي ناظم عبد هللا رومي40814162041346015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة418.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيميسم موسى كاطع لفته40815222042323471

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة418.0اعدادية النصر للبنيناحيائيقاسم جاسم مكرود خضر40816222041027078

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة418.0ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائينور علي سعدون مهدي40817162042451019

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة418.0اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيريام ضيف هللا ورش حمزه40818222042171013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة418.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيمحمد صادق محمد ثامر موسى40819262041017083

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة417.0اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيمؤمل فراس أرزوقي عبيد40820222041373052

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة417.0اعدادية يافا للبناتاحيائيغفران دريس حسن كاظم40821242042117205

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة417.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيزيد حمد عبد زيد عبد عون40822252041122058

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة417.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائياماني احمد عجاج راضي40823162042204012

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة417.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائياسراء نادر فرهود عواد40824222042202003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة417.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء نجاح جواد كاظم40825252042084372

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة417.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيكاظم حسن عبد الكاظم طه40826242041039047

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة417.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيحسين علي منصور علي40827252041122044

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة416.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيمحمد ناظم هنداز طعين40828222041310191

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة416.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسين يوسف جاسم محمد40829262041027041

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة416.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيام البنين حسين كاظم مداح40830272042053006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة416.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائياالء مثنى مدلول صبخه40831222042411007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة416.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعبد هللا خالد وهيم عكاش40832252041014082

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة416.0ثانوية الخورنق المختلطةاحيائيمحمد عبد الحسن عبد االمير عوده40833222041271015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة416.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيمنار جبار شنون ريسان40834222042139219

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة416.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيتبارك فارس طالب شنان40835162042169015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0ثانوية البدر المختلطةاحيائييوسف كريم سلمان علي40836222041216030

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيعلي فرحان شكاح مفضي40837262041033086

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي عقيل طه نعمه40838222041011044

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيخلود قاسم محمد مهاوي40839222042016006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيصابرين نغيمش حميد خالوي40840222042321118

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيغفران مصطفى نعمه زباله40841162042175042

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزهراء علي زغير علوان40842222042410047

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمحمد علي رزاق سهل ونان40843222041019174

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائييونس سمير وهاب مزهر40844272041035108

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0ثانوية بالد الرافدين االهلية للبناتاحيائيرسل رياض سعد فزيع40845222042200004
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيبنين صباح رزيج محسن40846162042202041

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيمحمد فرحان مواش حسين40847242041153029

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة414.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء صالح مهدي غيدان40848242042115049

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة414.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين محمد نجم عبد هللا40849252041207027

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة414.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيزيد صالح كاظم نور40850252041151075

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة414.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيمريم علي عبيد والي40851222042136035

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة414.0ثانوية الشام للبناتاحيائيفاطمة كريم جاسم لفته40852162042254046

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة414.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيبنين حميد عبد الزهره جابر40853222042439016

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة414.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيسجى مصطفى سالم شالهي40854162042226070

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة414.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعمار حميد غريب عواد40855292041003188

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة413.0ثانوية المعراج المختلطةاحيائيحسن ناصر علي حسين40856162041304003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة413.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيهيثم كاظم بشارة نايف40857222041308049

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة413.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمنتظر مجيد غركان نعاس40858242041013137

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة413.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيآمنه علي عبد الرزاق عليخ40859162042380001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة413.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء احمد عبد زوير40860222042108030

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة413.0اعدادية رملة للبناتاحيائينجالء عوده شاهين حسين40861222042115102

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة413.0ثانوية بحر العلوم المختلطةاحيائيطارق جليل نعمه ختروش40862222041249005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة413.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي يحيى جخير شنون40863222041091147

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة413.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمة مسافر عباس محمد40864242042093147

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة412.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء يحيى محسن صالل40865222042162089

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة412.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيمعصومه مضر جاسم مالح40866162042301062

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة412.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيدعاء عبد الجليل عباس خفيف40867222042109029

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة412.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيليلى علي عبد االمير كطافه40868222042138070

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة412.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمحمود وليد عبدالزهرة عبيد40869162041038045

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة412.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيحسن عالوي عبد بدر40870222041040031

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة412.0اعدادية االطهار للبنيناحيائيمنتظر علي صبيح فزع40871222041034044

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة412.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيملك محيي كاظم مطير40872242042080113

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة412.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيفاطمه حسين لعيبي حسن40873222042168051

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة412.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحيدر عادل مردان عذافه40874162041030030

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة412.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائينور علي جهاد حسين40875222042391066

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة412.0ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائينبأ خلف هاشم مهلهل40876162042465006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة412.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيمريم ماجد عبد الرحمن حمدان40877162042153078

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة412.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيكرار رضا محمد شمران40878222041306294

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة412.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيمنتظر علي رحيم يوسف40879162041352115

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة412.0اعدادية القرنة للبناتاحيائيزينب عصام عطا حسن40880162042154021
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة412.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيامجد قاسم محمد مهاوي40881222041016003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة411.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيزينب سالم عوده وران40882222042138039

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة411.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيحسن عمار ياسر راشد40883222041039023

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة411.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب كاظم جاسم محمد40884222042107036

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة411.0اعدادية السالم للبنيناحيائياكرم سعد علي ماهود40885222041013012

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة411.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيجنات فراس عبد الكريم طالب40886102042091024

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة411.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمل صالح صخيل جري40887222041003278

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة411.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيتهاني حسن عاشور عباس40888162042383050

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة411.0اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيسجاد فهد سلمان بجاي40889162041069015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة411.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيحوراء زاهد كاظم حمادي40890222042147019

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة411.0اعدادية المروج للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين قاسم كريم40891222042137050

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة411.0ثانوية الدير للبنيناحيائيحسين علي طالب محمد40892162041025004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة411.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائياحمد كريم حلو صحن40893222041314001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة411.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيبنين حيدر سوادي عبد الحسن40894272042068033

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة411.0اعدادية االهله للبناتاحيائيفاطمة بهجت عطية منصور40895162042473026

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة411.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيروان طالب بجاي عبد العكار40896222042207024

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة411.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد كاظم طليع40897222042175213

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة410.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفاطمة بهجت عبد الكريم جناح40898162042383181

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة410.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنيناحيائيهاشم فاهم هاشم حاجم40899242041061029

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة410.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيمريم خلف والي مصنصل40900162042200032

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة410.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي كريم حميد حريج40901262041022110

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة410.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمؤمل فارس صيهود محينه40902222041010152

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة410.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء فالح رحيم بستان40903222042391031

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة410.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائينرجس علي علوان ناصر40904162042207157

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة410.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيام البنين ناظم ياسين خلوهن40905162042204011

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة410.0اعدادية السوق للبناتاحيائيضحى حيدر محمود سالم40906222042209135

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة410.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيعلي صبري ساجت عكيد40907222041311051

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة410.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينور الهدى عبد العزيز هاشم سريبت40908162042204106

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة410.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمحمود حسين خابط ناصر40909222041041107

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة409.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعلي عادل شاكر محمد40910232041252163

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة409.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسن علي قاسم حرج40911252041045036

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة409.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيحيدر محمود مهدي عطيه40912242041157009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة409.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيباقر محيسن كاظم عباس40913242041013022

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة409.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب سعد ربيح عطيه40914222042153215

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة409.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنيناحيائياحمد صادق خصاف معيوف40915222041319001
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة409.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب سلمان جودة صالح40916222042204123

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة409.0ثانوية المبادئ للبناتاحيائيفاطمه عدي بدر الزم40917162042177012

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة409.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيمؤمل وليد عاشور عبد الحسين40918262041202085

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة409.0اعدادية غماس للبنيناحيائيمرتضى عواد عطيه عبد الحسين40919242041016097

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة408.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين ناظم ناصر مطير40920262041038026

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة408.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطفوف علي خلف محمد40921162042230042

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة408.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسين اعالن محسن حسين40922232041017030

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة408.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائيهدى حليم عبد الصاحب كاطع40923162042194054

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة408.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعلي حسين حميد هاشم40924222041036202

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة408.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيحسين كاظم محيسن رومي40925222041302021

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة408.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيعلي شالل طويش عباس40926232041059062

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة408.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيسجاد سالم حمزه حسن40927242041204059

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة408.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب علي عبد هللا حمد40928162042202099

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة408.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيحيدر هيثم جاسم نجم40929232041228005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة408.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيزينب كفاح عبد الحسين منثر40930162042171024

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة408.0اعدادية الغراف للبنيناحيائيجبار هاشم حسن جويد40931222041022008

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة407.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيكريم قاسم محمد خنفر40932222041023056

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة407.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيغاده عدي جبر مشعان40933232042166033

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة407.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيثريا عبد الرحمتن عبد حطاب40934162042146017

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة407.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيحيدر باقر حسين نعيم40935162041028006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة407.0اعدادية المنار للبنيناحيائيمقتدى سعد مايع اعبيد40936222041095061

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة407.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمصطفى مهدي محسن حسين40937232041017163

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة407.0ثانوية االصالح المسائية للبنيناحيائيصادق عبد االمير غضبان سليمان40938222041318014

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة407.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمصطفى رحيم بيد هللا عبد هللا40939242041074082

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة407.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنيناحيائيعبد الهادي عبد الكريم حسن كاطع40940162041433005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة407.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيآيات عبد الواحد عبد العزيز عبد الحميد40941272042055006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة407.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيزهراء عدنان عبد الكاظم نمر40942162042458038

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة407.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيامنه رسول عبد الحسن عبد الحسين40943162042332007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة407.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيضياء فاضل سعد خضر40944292041002083

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة407.0اعدادية عفك للبنيناحيائيامير قاسم كاظم مناحي40945242041011013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة407.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيصابرين جليل رحيم صيهود40946222042411043

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة406.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيفاطمه صكبان سعدون وطيب40947222042105077

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة406.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيفاطمه جبار لفته هزاع40948162042290070

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة406.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيرسل مصطفى مظلوم عباس40949162042202058

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة406.0ثانوية الرويمي المختلطةاحيائيزينب سالمه كامل سليمان40950222042243004
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة406.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيسرمد سامر سعيد محمد حسين40951162041497027

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة406.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيمحمد محسن ناصر حسين40952232041185044

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة406.0اعدادية التآخي للبنيناحيائيمناف علي حمزه ناجي40953242041029076

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة406.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسن ناظم جواد كاظم40954242041019006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة406.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه انذار عناد بعيوي40955242042149084

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة406.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائياحمد ماجد محمد حمود40956222041029011

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة406.0ثانوية المسجد النبوي للبنيناحيائيحيدر ناجح غافل عبيد40957292041016018

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة406.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيكرار ابراهيم فرحان غازي40958292041100077

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة406.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيضحى خضير عباس داود40959232042104039

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة406.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيزينب جهاد ناجح يعقوب40960162042455029

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة406.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيساره ناصر عرم مسلب40961242042149067

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة406.0اعدادية نفر للبنيناحيائيطارق كاظم غازي ناصر40962242041025025

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة406.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيمروه احمد عبد الساده عبود40963222042138072

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة406.0ثانوية الهناء المختلطةاحيائيجنان صادق صبار عبد40964222042276002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة406.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيحوراء علي خريبط عاتي40965222042411023

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة405.0ثانوية البدير المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسن عبيد مفيتن40966242041209022

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة405.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيسيناء عيدان دبعن رشيد40967222042207054

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة405.0ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيكرار خالد ناصر محمد40968222041246010

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة405.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيهبه رياض كاظم خلف40969222042323346

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة405.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي محمد عوده حسن40970282041001077

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة405.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزينب عالء عدنان حمزه40971242042122078

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة405.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائياحمد سلمان عطية حليحل40972222041036015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة405.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيعلي جاسم جابر برهان40973282041022020

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة405.0اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيمحمد عبد االمير سالم مشرف40974222041030050

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة405.0ثانوية فهد الشرشاب المختلطةاحيائيفالح حسن شهيل فرهود40975222041340009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة405.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيطف رحيم جبار محمد40976222042143251

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة405.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيزهراء عبد العباس عبد الكاظم طه40977242042080055

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة404.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيانوار حاتم عاكول علوان40978222042437002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة404.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيمنه هللا فايز حسين ابراهيم40979162042183093

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة404.0ثانوية االنبار المختلطةاحيائيضياء ابراهيم علي نايف40980232041217011

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة404.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبيداء عبد حسين شيال40981222042103053

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة404.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيرسل احمد خلف سلمان40982162042259022

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة404.0ثانوية الخورنق المختلطةاحيائيأحسان عادي عويز صحين40983222041271003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة404.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيحسين فاضل عبد الكاظم موسى40984232041166016

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة404.0ثانوية الفرسان للبنيناحيائيداهي رائد ناظم مظلوم40985252041003015
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة404.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيسجى مالح مخيلف عجمي40986222042412050

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة404.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيآيات عزام ناظم علي40987242042131001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة404.0ثانوية البينة للبناتاحيائيرسل قاسم زغير مشجل40988162042291008

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة404.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائييوسف احمد خلف فيصل40989162041358050

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة404.0ثانوية البرهان االهلية للبناتاحيائيزينب عماد سالم جابر40990162042278016

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة404.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيأيات باسم حسن فرعون40991162042153002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة404.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب شاكر ترف علي40992242042115054

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة404.0اعدادية الصادق للبنيناحيائيجالل ناجي كاطع عمير40993222041070007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة404.0اعدادية الحمار للبنيناحيائياحمد وحيد يعقوب يوسف40994222041044003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة404.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيحسن مراد محمد عبد هللا40995272041153033

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة404.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائينجالء عبد هللا حسين شلتاغ40996242042124181

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة403.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيسحاب حسن ياسين وادي40997282042073039

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة403.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيهادي حمزة هدهود علي40998242041027290

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة403.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيحسين غالب محمد جبر40999222041051025

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة403.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسين انور يحيى عطوان41000222041001031

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة403.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيخالد ماجد مناحي عبد41001252041157044

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة403.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيدعاء خضر عباس كاظم41002232042166014

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة403.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيزهراء حسين مذكور ناصر41003282042071007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة403.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيمريم عبد الحسين شريف داخل41004222042162164

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة403.0اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء كاظم عبيد نايف41005222042156076

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة403.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزينب زكريا عيسى عطيه41006222042175136

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة403.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيخالدة حامد غانم حسن41007162042153025

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة403.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيكرار حميد مطر سالم41008262041010133

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة403.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنيناحيائيعقيل فالح محمد عزيز41009162041004013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة403.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيعلي عبد الكريم خلف عبيد41010222041039088

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة403.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيسجاد عماد جباره مسعود41011222041307072

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة402.0اعدادية البصرة للبناتاحيائياالء طالب حسين علي41012162042234007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة402.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء مشتاق طالب جواد41013252042062638

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة402.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيحسين سالم عبد الحسين موسى41014162041300006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة402.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيندى قطران معيدي حافظ41015222042138081

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة402.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيضحى رياض عبد راضي41016222042175173

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة402.0ثانوية القائم (عج) المختلطةاحيائيرسمي كاظم افنيش فضالة41017222041275024

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة402.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيقاسم عبد العلي طاهر ثامر41018242041200078

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة402.0اعدادية الحمار للبنيناحيائيمهدي سمير عوض حسان41019222041044025

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة402.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيساره فاضل عزيز صالح41020202042334154

صفحة ١١٧٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة402.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيعباس فالح خنجر علي41021222041310109

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة402.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمصطفى اركان محمد سلمان41022112041026136

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة402.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي خالد شهاب احمد41023222041002201

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة402.0اعدادية رملة للبناتاحيائيفاطمه حميد علي حسن41024222042115084

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة402.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيدعاء محمد حسن عبد الكاظم41025252042084229

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة402.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعبد الحسين راجي جميل رمضان41026242041062094

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة401.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائينور حاكم محسن فنفون41027222042393107

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة401.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمرتضى كامل شمران كيوي41028242041074079

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة401.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيهدى سلمان حتروش داود41029162042192071

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة401.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمسلم عقيل توفيق صاحب41030252041150393

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة401.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيحسين علي كاطع جثير41031162041013006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة401.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعلي عيدان طعمه غضيب41032222041358037

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة401.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيفاطمه علي مطشر كاظم41033222042138092

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة401.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيحنين عواد عباس محسن41034242042144003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة401.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيرشيد عبد الزهره كاطع راضي41035222041310079

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة401.0ثانوية المدينة االهلية المسائية للبنيناحيائيامجد رعد علوان عبود41036222041299003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة401.0الخارجياتاحيائينور علي جبير شالكه41037292042401059

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة401.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيالعباس سحبان طاهر حمادي41038282041006027

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة401.0ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيحيدر مارد حربي عبيس41039232041162011

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة401.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم طليع41040222042175119

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة401.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسن حسام صالح مهدي41041252041207010

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة401.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيام البنين جعفر هاشم حمدان41042162042332006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة401.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيناريمان علي حمزه جبار41043242042220727

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة401.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيتبارك مهدي عزيز مزبان41044222042170022

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة401.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيمحمد ساجت بذوت لويذ41045292041008057

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة401.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيكافي عبيد كزار حسين41046242042220670

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة401.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيعذراء هاني امين هاشم41047162042290064

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة400.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيعلي رعد عبد الرحيم اسماعيل41048222041035165

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة400.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيامير مسلم جاسم حمادي41049242041002013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة400.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيرؤى عدنان منصور عيسى41050162042383072

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة400.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين فريد شاكر جبار41051252041044123

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة400.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيفاطمه ثائر عداي فرعون41052162042301057

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة400.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتاحيائيفاطمة صبيح سمير زويد41053162042276016

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة400.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيخالد وليد سريح عبد41054232041252084

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة400.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيضياء عبد الحسين راضي حسين41055252041046028
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة400.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيتغريد فاهم عنون حنش41056242042121066

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة400.0ثانوية جبال العراق المختلطةاحيائيمصطفى صدام صباح نايف41057322041002002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة400.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيحسن فرحان محسن محمد41058232041224011

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة400.0ثانوية االيمان المختلطةاحيائيخديجه عماد كاظم والي41059222042214003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة400.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيزهراء رفعت عبد الكاظم موسى41060272042146006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة400.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائياحمد غني بطل ايدام41061222041098013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة400.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيغصون رحيم عبد منخي41062222042204160

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة400.0اعدادية وليد الكعبة للبنيناحيائيسيف طاهر كطب فنطيل41063222041082008

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة400.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيهبه فالح عبد الحسين جبر41064162042243096

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة400.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيغفار ياسر ظاهر مكطوف41065222041064022

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة400.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتاحيائيقنوت حسن صبري عبيد41066222042426019

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة399.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيجعفر كريم ابو الخير ساجت41067242041204020

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة399.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحيدر سعد هاني رحوم41068252041008076

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة399.0ثانوية بابل المختلطةاحيائيزهراء كاظم حاجم زماط41069222042259006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة399.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيسجاد محمد خضر كسار41070222041018048

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة399.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيجنات سعيد ريسان جاسم41071222042143077

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة399.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيهدى ساجد شياع جهاد41072162042192070

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة399.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء جمهور عزيز علي41073242042095065

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة399.0اعدادية عشتار للبناتاحيائياطياف عبد الرحمن مهدي راضي41074222042158005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة399.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيعلي حسن طعمه جابر41075162041354044

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة399.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيتبارك حيدر كاظم حمادي41076152042050017

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة399.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيفاطمه الزهراء كاظم دخيل عبد الحسن41077222042108076

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة399.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائياحمد قاسم مزيد عبد هللا41078262041010016

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة399.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيهدى حسن خضير حمود41079222042161132

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة399.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر هادي محمد41080222041096009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة399.0اعداديه الوهج للبنيناحيائيحسين جمال ناصر حسين41081242041051012

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة399.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيزينب خضير عباس مسرهد41082242042100073

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة399.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائياحمد جاسم محيسن علي41083222041309001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة399.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائياسراء بدر محيل تاير41084222042160001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة398.0ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيمهدي صالح صعيصع عواد41085222041359043

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة398.0ثانوية السدير المسائية للبنيناحيائيزهير جياد عيدان فرحان41086242041216015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة398.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيهنادي حازم صباح حزام41087162042204115

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة398.0الخارجياتاحيائيسرى عارف جاسم عبد الحسين41088162042401092

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة398.0ثانوية بدر الرميض المختلطةاحيائيسجاد سمير رحيم صيهود41089222041250002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة398.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيعباس جاسم شديد مومن41090222041307080
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة398.0ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيعلي محمود حمزة سلمان41091232041231016

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة398.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسين علي عبد الحسين41092222041358059

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة398.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعمار محمد كريم يوسف41093242041004044

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة398.0اعدادية العباسية للبناتاحيائيعهود مازن نجم عبد هللا41094162042233024

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة398.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمسلم عبد الرحمن عبد هللا حسين41095222041091204

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة398.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهبه صادق قاسم محمد41096252042096551

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة398.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائينداء عبد الجليل ابراهيم رشم41097162042290093

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة398.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفاطمة عقيل شاكر عبد الصاحب41098162042383191

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة398.0ثانوية السدير المسائية للبنيناحيائيآحمد رحيم صبيح محيسن41099242041216001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة398.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيميقات سعد ناصر كاظم41100162042153082

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيعلي محمد موسى شويلي41101222041307116

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيساره حامد طاهر عبد الساده41102272042056235

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيحسن ناظم عبيد كاظم41103232041209005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيشهد خير هللا سفر عبد الحسين41104162042213024

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائينبأ أبراهيم حسون علوان41105242042081089

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيزينب علي حسين خضير41106222042168035

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيمروه صباح حسن مسلم41107162042169059

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيحسين اسعد حكمت حياوي41108222041078010

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0ثانوية السالم للبنيناحيائيمحمد جلوب جبار مطشر41109282041005018

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيحيدر سعد نعمان كاظم41110252041122048

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0ثانوية انوار الحجة للبنيناحيائيرسالن وسام هادي ياسين41111162041026004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيحسين علي هاشم عبد الواحد41112282041011014

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيحسن علي جليل طاهر41113222041019027

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبنيناحيائيياسر حليم كريم ضجر41114242041046016

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيقيس عاشور فرحان اسماعيل41115222041308029

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0اعدادية يافا للبناتاحيائيرحاب ناظم كشيش بجاي41116242042117092

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزينب ذكوان عبد الجليل عباس41117162042200014

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمرتضى شالش راشد بريدي41118222041010188

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياثمار علي عبدهللا ملمول41119222042164001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة397.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي شاكر عبد زين41120222041100041

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة396.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيسماح حسن محمد جازع41121222042414156

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة396.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيانور محمد عبد هللا عباس41122222041358003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة396.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسين علي عبد الخضر مهدي41123232041019047

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة396.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيصادق رحمان محمد منسي41124232041059044

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة396.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيذكرى عوده محسن سعد41125232042271224
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة396.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيباقر محمد اغدير مناحي41126162041354005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة396.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيحياة ياسين عباس شبرم41127162042164012

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة396.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء رزاق علي جابر41128162042207062

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة396.0ثانوية االصالح المسائية للبنيناحيائيمهدي جمعه غالي كحيط41129222041318025

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة396.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيحسين علي حسين ساجت41130292041153068

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة396.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيصفاء حسين علي راشد41131222042162123

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة396.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيشهد سامر عبد الهادي احمد41132272042060208

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة396.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيلمى جاسم جبار مغاوي41133162042244028

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة396.0ثانوية الشام للبناتاحيائيعطارد رسن حويجي جويد41134162042254039

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة396.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيسجاد حسن جبار كاظم41135262041022059

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة395.0اعدادية النيل للبناتاحيائينور الهدى كاظم سلمان عاتي41136222042169103

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة395.0ثانوية الهناء المختلطةاحيائيعطاء سامي بدر جاسم41137222042276007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة395.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيجاسم محمد كامل جوده41138292041007045

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة395.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيكاظم مهدي حاكم حمود41139242041039048

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة395.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي عزيز جبير علي هللا41140242041005121

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة395.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيمحمد طارق جاسم حسن41141222041039116

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة395.0اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيفاطمه باسل محمد مبارك41142162042245030

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة395.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد كايم شغيد41143222042398009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة395.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيفاروق عباس كاظم محمد41144232041185034

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة395.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيوقاص طه ياس عواد41145212041273093

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة395.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عقيل عبد عباس41146162042230026

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة395.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيايات نجاح رسن خضير41147242042220085

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيمنى جميل عبد باجي41148222042160052

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0ثانوية الرويمي المختلطةاحيائيحسين عادل سالم نايف41149222041243004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهدى كريم حسن عكيلي41150222042164102

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0ثانوية الكوثر االهلية للبنيناحيائينذير علي عواد عبد الزهره41151252041048025

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0ثانوية زيد بن علي المختلطةاحيائيمؤمل عباس سعيد فليح41152222041217019

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0اعدادية الصادق للبنيناحيائيرضا هويرف مريح سالم41153222041070016

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيغسان فالح جواد عبد41154232041252188

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيعلي عباس فاضل عبود41155162041006018

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد تقي صادق دخن عفات41156222041098160

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيجعفر فاتك كاظم صبر41157252041044069

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيبتول رشيد حميد نعيمه41158222042125015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيجعفر صادق محيبس عبد علي41159252041207008

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيخوله حازم ثجيل نصيف41160222042417027
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين حسن صالل منهي41161242041010035

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي حسن صالل منهي41162242041010090

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائيكاظم صالح موحان صبيح41163222041253015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمهتدى رحيم بغيه حبوب41164162041038054

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنيناحيائيحسين كامل صالح حيال41165162041359006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة394.0ثانوية البدير المسائية للبنيناحيائياحمد جبار محمد عباس41166242041209002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة393.0ثانوية النضال للبناتاحيائيهبه مصطفى حسن جنيح41167282042050089

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة393.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيدالل عبد الكاظم مجافت محمد41168162042450021

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة393.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيمنار لفته كاظم هادي41169272042069105

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة393.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيحوراء يوسف يعكوب محسن41170222042135059

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة393.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيمصطفى جواد عبد خشان41171152041015099

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة393.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائيعلي عادل محمد جواد جادر41172162041358030

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة393.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائياالء عبد الستار جاسم محمد41173162042183006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة393.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيمحمد ياسر عبد الساده خضير41174162041363054

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة393.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائيحسين رحيم خزعل فياض41175162041357021

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة393.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيزينب عزيز فنجان كريم41176162042290045

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة393.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيفاطمه حامد رمضان مريهج41177222042202023

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة393.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء زكريا عيسى عطيه41178222042175101

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة393.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيامين عدنان هاشم هايم41179222041046014

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة393.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيمروة محمد عبيد عبادي41180162042301060

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة393.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيسكينه كريم عبد علي مزعل41181162042301046

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة393.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيزاهر حاكم ياسين سلمان41182232041054060

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة548.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتتطبيقيهديل كريم محيبس مشري41183222052426027

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة543.0ثانوية مدينة العلم للبناتتطبيقيسكينة عبد الحسين محمد مكطوف41184162052477009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة541.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيبتول عبد الغني عبد الواحد خضير41185162052209009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة503.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقياحمد مصطفى غازي هادي41186162051363027

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة501.0ثانوية البينة للبناتتطبيقيوالء ضياء عبد الجليل عاتي41187162052291017

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة496.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقياحمد فاضل حسن علي41188222051311009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة496.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيمرتضى لطيف كامل مغامس41189162051300075

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة491.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد اشعب عبد النبي عالوي41190162051038110

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة491.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيعفاف ناصر عيسى حسين41191162052308016

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة490.0ثانوية مدينة العلم للبناتتطبيقيابرار حسن شاكر شذر41192162052477001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة489.0اعدادية المعرفة للبناتتطبيقينور الهدى عبد الرؤوف زاجي ساجت41193162052175015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة489.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيفاطمة جاسم يوسف يعقوب41194162052252023

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة488.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيحوراء علي مطشر مانع41195162052154013
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة486.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيفاطمة فرات رافع جبار41196162052243040

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة485.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقينرجس عزيز حسين عبود41197162052309021

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة484.0ثانوية المنار المسائيةتطبيقيسالم ريسان بردان دخيل41198292051150015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة478.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيميسون عباس لعيبي مدلول41199162052154044

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة476.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيمحمد وصفي عوده سلمان41200162051354091

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة476.0ثانوية الموعود االهلية للبنينتطبيقيعلي احمد حسن جبر41201222051357006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة475.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيزهره حمود ياسين لفتة41202162052301022

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة474.0ثانوية شموع االمل االهلية للبناتتطبيقياستبرق كاظم ماضي مريسن41203162052451002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة471.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتتطبيقيكواكب سلمان حنون يونس41204222052426021

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة469.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقينور علي صادق فالح41205162052309024

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة469.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقياسراء جدوع عبد الزهره جابر41206222052103002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة469.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعلي اياد سلمان حسين41207162051358124

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة469.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيصفا صالح جواد كحيط41208162052202024

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة468.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيمحمد فيصل نعمه موسى41209162051053113

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة468.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيحمود هاشم ماجد حمود41210162051354027

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة467.0اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيفاطمة ضياء خليل ابراهيم41211162052253029

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة463.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمريم ايوب ايلون شالل41212162052309020

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة462.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيمكارم عبد الحي علك حمادي41213162052153025

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة462.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقينظيمة عبد محمد مجدي41214162052154046

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة462.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقياحمد عبد الحافظ عبد الرزاق مهودر41215162051121004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة462.0اعدادية الفضائل للبناتتطبيقينور الهدى طالل نيشان سلمان41216222052104024

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة461.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيزهراء ضمير عريج صيهود41217162052309007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة460.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيفاضل حامد عبيد حسن41218222051036087

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة460.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمحمود محمد ابراهيم موسى41219162051034152

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة459.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسن كريم قاسم عزيز41220162051363067

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة457.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيهاجر هادي نجم سريح41221162052202046

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة455.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيزهراء حميد جابر عنبر41222162052383057

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة455.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيغصون عباس لعيبي مدلول41223162052154035

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة455.0ثانوية البينة للبناتتطبيقيدعاء غانم ماضي عيسى41224162052291005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة455.0اعدادية العباسية للبناتتطبيقيسارة أسعد أحمد طالل41225162052233015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة454.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقياسماء جمهر موسى احمد41226162052383009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة453.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتتطبيقيغفران صدام حميد الزم41227282052053003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة451.0اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقيمصطفى حسين حمود شيحان41228222051313051

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة451.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيطيبة رعد زيدان جنتو41229162052146037

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة451.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيامنة محمد عودة عبد41230162052301007
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة450.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقياسراء مصطفى كاظم حسن41231162052381007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة449.0ثانوية الترابة المختلطةتطبيقيهديان فالح عبد الرزاق ضمد41232162052316001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة449.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيزهراء ميثاق ناظم عبد الكريم41233162052154019

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة448.0ثانوية الفرات االهلية للبناتتطبيقيفاطمة سمير غانم مزعل41234162052197002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة448.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيشكران صادق عبد الحسين محمد41235162052204025

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة447.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقينور اسعد ميري منور41236162052243048

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة446.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيزهراء كايد مالك مفتن41237162052243020

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة446.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيهديل علي عبد مكطوف41238162052209059

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة446.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيحيدر صبيح هاشم اكطامي41239222051045013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة445.0ثانوية مدينة العلم للبناتتطبيقيامنه هاشم عبد الحسن طالل41240162052477002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة443.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيبنين حيدر جمال راضي41241162052154009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة443.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيهناء غني عبد المحسن عبد الزهره41242162052309026

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة442.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين ادريس41243162051022037

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة442.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيحسين محمد جاسم اسماعيل41244162051358061

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة442.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتتطبيقيحوراء رحيم ذياب صالح41245162052290006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة442.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتتطبيقيفاطمة كاظم عبد الزهرة جبوري41246222052426018

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة441.0ثانوية البرهان االهلية للبناتتطبيقييسرى عمار عبد الكريم حسين41247162052278021

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة440.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز جمال سلمان منديل41248162051076057

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة440.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيعلياء مؤيد عبد الجبار عوض41249162052167034

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة440.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيوفاء وليد اسماعيل ناجي41250162052309027

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة439.0اعدادية العباسية للبناتتطبيقييقين رياض جواد عيسى41251162052233029

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة439.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيزهراء مؤيد عبد الرسول اسماعيل41252162052309008

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة439.0ثانوية البرهان االهلية للبناتتطبيقيهديل علي عبد الجليل عبد الحسين41253162052278020

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة439.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقينبأ محمد جاسم سبتي41254162052207047

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة439.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عمار عبد السالم عبد الغفور41255162052272015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة439.0ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيعلي ماجد كاظم صاجي41256162051080028

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة439.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيشجن قاسم عباس لفتة41257162052202023

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة438.0ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقيمجتبى ضاحي علي منصور41258162051442020

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة438.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتتطبيقيمنار ضياء الدين رمضان سعدون41259162052276014

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة438.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقينور الهدى ميثاق جمعه عبد اللطيف41260162052309022

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة438.0ثانوية الينابيع المختلطةتطبيقيمجيد جبار عبد عبد الحسين41261162051302035

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة437.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيزيد شاكر قاسم وداي41262162051049058

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة437.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعيسى عماد صالح عباس41263162051355202

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة437.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيزينب عبد الغني ناصر حسوني41264162052308012

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة437.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيزهراء امجد مجيد كايد41265162052163012
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة436.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيهبه علي عبيد هادي41266162052380098

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة436.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسين رعد جميل صالح41267162051110018

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة436.0ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقيعبد الحي عبد هللا نجم ياسين41268162051442009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة435.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيكرار كاظم سلمان هادي41269162051036100

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة435.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيهدى نعمان عزيز حاجم41270162052243054

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة435.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيمنتظر محمد جاسم فعيل41271162051300082

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة435.0ثانوية الدورة للبنينتطبيقينور عبد اللطيف ابراهيم عبد الرضا41272162052101001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة435.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيهدى علي حسين كشوش41273162052252041

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة434.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيمحمد رجب صبيح خصاف41274162051364134

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة434.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقياياد محمد خضر مطر41275222051302013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة434.0اعدادية القرنة للبنينتطبيقيهاني عبد الزهرة مشمول غيالن41276162051027046

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة434.0ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيحوراء عصام عويد رزيق41277162052299007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة434.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيساره عبدالرضا جميل عبد الرضا41278162052145029

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة434.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيشهد يوسف حسين حمد41279162052150024

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة433.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقيفرح عباس عبد علي عمران41280162052227036

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة433.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيزهراء رسول ثجيل عبد الرضا41281162052153009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة433.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيمحمد تقي زكي حافظ عذبي41282162051042051

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة433.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيحسين هادي عبد الحسين عباس41283162051358063

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة432.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيايه عدنان فاضل علي41284162052228008

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة432.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيسيف حمود ياسين لفته41285162051363134

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة432.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيكرار محمود شريف خلف41286162051004054

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة432.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعبود عبد الصمد عبود عبد هللا41287162051061056

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة432.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيزهراء حسين غازي حسين41288162052168014

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة432.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيسجاد صدام جلوب جابر41289282051011050

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة431.0ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيتبارك علي نزه يازع41290282052098001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة431.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقينور صالح عبد الرضا كاظم41291162052381151

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة431.0ثانوية الدير للبنينتطبيقيحسن عقيل موسى عبد علي41292162051025004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة431.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيزهراء محمد عبد العزيز جابر41293162052308008

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة431.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقيفاطمه صفاء عبد الجبار عبد الرزاق41294162052220021

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة431.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيموفق منذر ياسين سلمان41295162051062094

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة431.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيقاسم محمد طعمه علوان41296162051301068

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة430.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيعلي رعد كاطع جثير41297162051012048

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة430.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتتطبيقيزهراء عدنان عبد العالي يوسف41298162052452004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة430.0ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينتطبيقيزين العابدين امين حسن زهراو41299162051054004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة430.0ثانوية السيبة للبناتتطبيقيزينب علي طاهر غالى41300162052250007

صفحة ١١٨٠ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة430.0ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقيضحى عدنان عبد االمام جبر41301162052462016

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة430.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيمريم فاضل كاظم حمد41302162052210046

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة429.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيعلي محمد فاخر بناي41303162051300054

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة429.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيابراهيم احمد يامن رشم41304162051363001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة429.0ثانوية البينة للبناتتطبيقيعذراء محسن خالد سعيد41305162052291010

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة429.0ثانوية التضامن للبنينتطبيقيمحمد نعيم رحم لفته41306222051016033

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة429.0الخارجياتتطبيقيساره حامد منصور عيسى41307162052401070

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة428.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيبتول حسين صالح عبد هللا41308162052260005

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة428.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيسجاد حيدر محمد صادق عبد العباس41309162051010045

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة428.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيبتول سالم جمعة حسين41310162052301009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة428.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيسمر عدنان ياسين نجم41311162052154032

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة428.0ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقينبأ احمد حسن هاشم41312162052299021

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة427.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيرويده وليد بدر درباش41313162052237013

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة427.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقيتبارك عبد الحسين عبد علي حمدي41314162052220008

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة427.0اعدادية الفضائل للبناتتطبيقيافراح علي حسين عبد الرضا41315222052104004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة427.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعلي ضياء طه جادر41316162051047099

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة427.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتتطبيقينور جعفر صادق حنون41317162052276015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة427.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيفاطمة رزاق عبد أكمير41318162052153021

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة427.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقياحمد خيري مزعل شندي41319162051015002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة427.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيمريم عبد الرزاق خلف حسين41320162052162015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة426.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيحسين عقيل يعقوب عبود41321162051365062

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة426.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيفاطمه قصي صالح حسن41322162052223018

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة426.0ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيفاطمه رحيم مديح مهدي41323162052332020

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة425.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحيدر ضياء رحمان شبيب41324162051033039

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة425.0اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيحسن مفيد عطيه محمد امين41325162051041006

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة424.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقياديان يعقوب حسن عبد الحسين41326162052216002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة424.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيزهراء حازم توفيق حسين41327162052243018

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة424.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمحمد ماجد لعيبي موحي41328162051089060

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة424.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمصطفى نوري راضي موسى41329162051083142

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة424.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتتطبيقينبا عبد الحسين جبار عباس41330162052290020

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة424.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيكرار حسن عودة سدخان41331162051036098

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة424.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتتطبيقيافراح غانم شكاكي مشري41332222052426003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة424.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيعلي عبد الرسول وحيد حسن41333162051012054

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة423.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمحسن سعيد زرار سلمان41334222051070042

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة423.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيحوراء مسلم دايخ مهلهل41335162052380031
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة421.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيحوراء كريم والي سلمان41336282052068026

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة421.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيبنين عبد هللا بدر عبيد41337162052308003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة421.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتتطبيقياسيل صالح سلطان بدر41338162052151003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة421.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد رحمة ناجي41339162051357234

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة421.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيياسمين خالد ابراهيم احمد41340162052283040

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة420.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيايوب صالح صلبر جابر41341162051307003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة420.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي رائد محمد عبد السالم41342162051076073

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة420.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيمريم عدنان فالح عيسى41343162052223019

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة420.0اعدادية المنار للبنينتطبيقيمهدي حسن ثجيل صيهود41344222051095027

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة420.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقينرجس معارج غني مزعل41345162052301038

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة420.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين محسن جبر خساره41346162051094020

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة420.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيحسين مؤيد حاتم سالم41347162051061026

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة419.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيهاني عطوان صالح رعيد41348162051069120

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة419.0اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيمها صالح فهران صفوك41349162052181019

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة419.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيام البنين احمد رحمه مدلل41350162052309002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة419.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقياسماعيل حسن طالب اسماعيل41351162051089007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة419.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيعباس صباح حسين رشك41352162051062041

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة418.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتتطبيقيساره عمار كريم محيبس41353162052272011

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة418.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيضحى وليد حمود عبد الرضا41354162052242022

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة418.0اعدادية الفضائل للبناتتطبيقيزينب سعد مصاول ضيدان41355222052104016

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة418.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقياديان عدي حفاتي رفش41356162052170003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة418.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيعلي سعد عبد النبي حاجم41357162051300043

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة417.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيكرار عايد جابر حنون41358222051057017

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة417.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيكفايه خيون اعبيد بدير41359282052190116

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة417.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقينوره خليفه جبار وادي41360162052154049

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة417.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيزهراء طاهر منصور وادي41361162052219015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة416.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتتطبيقيزهراء فياض طعمة كباشي41362162052276007

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة416.0اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيغفران عبد الحسين عبد الكاظم حسن41363162052194024

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة416.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيآالء شنان عبد الرزاق فارس41364162052252002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة416.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقياحمد رعد شاكر عبد الحافظ41365162051046003

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة416.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيمنتظر بسام يونس محمد حسين41366162051090047

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة416.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيعلي صدام حسين عليوي41367162051300045

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0ثانوية االوحد االهلية للبناتتطبيقيروان رائد غازي هاشم41368162052475002

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0ثانوية الفهود المسائية للبنينتطبيقيحمزه جبار عبد علي41369222051308020

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيتبارك باسم صالح مهدي41370162052458011
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جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0ثانوية المعارج األهلية للبناتتطبيقيوالء زويد مانع هايس41371222052175032

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0الخارجياتتطبيقيوفاء رحمن حميد عبد االمام41372162052401144

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0اعدادية السوق للبناتتطبيقينور الهدى فراس بدر جابر41373222052209047

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيتبارك عدنان عبد العزيز عبد السيد41374162052260009

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة415.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمحمد تقي علي راضي علي41375162051110054

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة414.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيامل ايهاب طارق شهاب41376162052145004

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة414.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيساره قيس عبد الصاحب شغاتي41377162052240026

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة414.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيحسين وفي عبد الكاظم طعمة41378162051301035

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة414.0ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيزهراء عدنان فاضل شريجي41379162052299012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة575.2اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحسن سمير عبد الواحد مكي41380162041105015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة565.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيفاطمه وليد خلف هيرس41381162042380100

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة563.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيبتول سمير ناصر عبد الحسين41382162042202033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة558.0ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيرقية مرتضى طعمة عبد الحسين41383162042451006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة537.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتاحيائيأسراء وجدان كامل صالح41384222042426002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة536.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيبتول احمد محمد زكي محمد علي41385162042458013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة535.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيسارة جابر صالح جبر41386162042209043

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة533.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيامل كريم فليح حسن41387162042296003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة533.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائيزهراء رزاق سعد فرحان41388222042104012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة532.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحيدر حازم جيجان عذافه41389162041030028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة531.0اعدادية األعراف للبنيناحيائيمرتضى محمد حسين عبد الواحد عبد الصمد41390162041077016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة531.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيمعصومه عبد الكريم محمد جاسم41391162042169066

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة530.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيايات عبد الحسين ريسان مشاي41392162042243010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة525.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمنى هاشم حسن محمد41393162042280101

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة523.0ثانوية الجبايش للبنيناحيائيسجاد ياسر حسين علي41394222041045017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة522.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيمصطفى رحيم لفته حسن41395222041046081

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة521.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيأطياف علي جويد بند41396222042143004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيحوراء احمد ثامر شبوط41397162042296014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيزينب عايد جابر كاظم41398162042299014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيبنين احسان احمد عبد هللا41399162042452008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب عبد االمير مزهر مكي41400162042165226

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيسامية سامي كاظم حسين41401162042212032

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0اعدادية المنار للبنيناحيائيمؤمل معارج داغر ورك41402222041095041

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيسكينه زهير عبد الحر عبد احمد41403162042309024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيخالد مشعل زامل حربي41404252041001104

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيخلود سمير عبدالمجيد معتوق41405162042234027
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيفاطمه ضياء عبد االمير فاضل41406162042247087

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0ثانوية الشام للبناتاحيائيزينب حسن نتيش كمر41407162042254024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0ثانوية المعراج المختلطةاحيائيحسين خالد رشيد كشيش41408162041304004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزينب وهاب مردان عبد علي41409162042207086

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيايات عبد الصاحب منهل عجيل41410162042296007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء ناظم احزيم ناصر41411162042152084

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيمحمد علي كاظم فارس عطوان41412162041069033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0ثانوية اهوار الجنوب للبنيناحيائيعلي مارد هاشم سالم41413222041073011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0ثانوية المثنى للبنيناحيائيعلي جواد كاظم باقر41414222041032014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء حاكم حمد مطلك41415162042296021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية المنار للبنيناحيائياحمد سعيد عبد الحسين حسن41416222041095006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0ثانوية الرويمي المختلطةاحيائيمنتصر عبد هللا نجم بريح41417222041243014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية المنار للبنيناحيائيوهب جميل عبد كشكول41418222041095063

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمحمد رسول عامر عبد41419222041035230

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0ثانوية المعراج المختلطةاحيائيفاطمه هاني مطر جابر41420162042304016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيسجاد حسن بدر جعفر41421222041007044

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية حيفا للبناتاحيائياسماء محمد عبد السيد زايد41422162042220003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسن علي كاظم سلمان41423222041035049

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية الثريا للبناتاحيائينائلة زياد عبد الحافظ يوسف41424162042338045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيافتخار علي عبد الحسين سلمان41425162042234005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيزينب محمد سلمان جاسم41426222042147045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد فرج جابر41427162042296039

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيسارة احمد عبد هللا مجيد41428162042212028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيشهد علي عبد االمام عبد الزهره41429162042184177

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيرهام صالح حسن فرهود41430162042176023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيصالح نثر فنجان فهد41431282041151146

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيام البنين مهدي كامل لعيبي41432162042204010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائينور عبد المعين عبد هللا موسى41433162042175064

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيكرار جاسم محمد علي41434162041036031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح خليل ابراهيم41435162042207126

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد فؤاد عبد القادر41436162042475037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية السديد االهليةاحيائيمحمد غالب محمد خضير41437162041443024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد صادق41438222041371031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية النبأ للبناتاحيائيزينب اسعد حمزة عباس41439162042215012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيمنار عدنان عبد مكي41440162042175055
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيدعاء علي جمعة فرج41441162042176021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيمريم هاني عبد العباس عبد هللا41442162042176052

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزينب عظيم عبد الكاظم جابر41443162042381105

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقية هاشم حامد طالب41444162042280037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيزهراء احمد سلطان داود41445162042301026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيعباس فيصل مزهر خضير41446162041022023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينورس عماد عربي حبيب41447222042109092

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيسيف هادي طعمه عيدان41448222041028056

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنيناحيائيكرار عماد كماش جاسم41449162041004017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيحوراء سمير رشيد بتور41450162042247030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيزينب جبار طهيلي جبار41451162042209037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية فهد الشرشاب المختلطةاحيائيسجاد حسين مضحي مشرف41452222041340005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةاحيائيايات عبد الخالق عبد المنعم علوان41453162042350002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيلمى طالب ناصر حداد41454162042338041

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيعلياء علي صالح مهدي41455162042461014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية النهضة للبنيناحيائيعلي صالح حسن نصار41456222041049029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيحوراء سامي محسر عنيسي41457282042062024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية القرنة للبنيناحيائيمرتضى يعرب نوري حسين41458162041027033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيمرتضى رحيم بديوي مشاي41459162041069035

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيفاطمه عبد علي ظاهر ياسين41460162042235018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائيعلي محمد معود جايد41461162041135012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيغفران رعد منصور جابر41462162042174035

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائيعلي عبد المفيد عبد الحسين ياسين41463162041357063

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية العزم المختلطةاحيائياسيل حسن منهل مسيم41464162042309004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيبنين جابر نعمه عوده41465162042201007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائينور علي حيدر جمعي41466162042167040

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيفاطمه حسين مهتلف حاتم41467162042458071

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيزهراء كامل كاطع صحن41468162042257021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيمريم احسان احمد محمد41469162042380103

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية المنار للبنيناحيائيحسين سعيد عبد الحسين حسن41470222041095019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزينب خالد شهاب احمد41471162042234042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيأنفال عبد الرزاق عبد هللا رشه41472162042181001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيفاطمه رحيم حنظل حسن41473162042251019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية االهله للبناتاحيائيافراح عبد الزهرة تاوه نايف41474162042473002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية الرويمي المختلطةاحيائيرضا دفتر عباس جبير41475222041243006
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيفاطمه موفق محمد مهدي41476162042458079

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيبيادر ريسان محمد بندر41477222042109019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيفاطمة عزيز صالح شتات41478162042209060

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية سفوان المسائية للبنيناحيائيفارس علي حسن عجيل41479162041356014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية الرويمي المختلطةاحيائيعلي حازم شنيت كريم41480222041243010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزهراء مشتاق قاسم فضل41481162042176029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيحوراء شاكر نايف عوض41482162042268007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيحوراء لطيف ثجيل سعدون41483162042152055

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيمريم باسم محمد عبد الرضا41484162042244030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائينور فتحي جنيح حمد41485162042251029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسن غضنفر لطيف نفاوه41486162041030017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيحسن مرتضى جعفر عبد اللطيف41487162041047010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيغفران حبيب الزم طرخيم41488222042111060

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيكرار كاظم حليحل نايف41489222041057027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزينه فائز عبد كريم41490162042208032

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيكرار راضي كاظم عبد41491222041260014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنيناحيائيعبد الرضا علي كاظم جاسم41492162041426004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيعذراء جاسم سبيت دبيس41493162042332069

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيفاطمه عبد جعفر راضي41494162042268028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية العقبة للبناتاحيائينرجس كاصد حسين عبيد41495222042111078

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية سفوان المسائية للبنيناحيائيعبد الرزاق عليوي جودة خشمان41496162041356010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيمريم سعد عزيز صالح41497162042380105

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه علي زويد حسين41498162042165360

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية المبادئ للبناتاحيائيخديجه عباس شنشول ياسين41499162042177006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيمريم جاسم محمد عبد االمام41500162042332089

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيمنى جبار عبد االمير حمد41501162042181025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائيايالف رياض كاظم بشارة41502222042104004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيلمياء عواد كاظم تركي41503162042458084

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيمقداد ماضي نعيم بجاي41504222041016032

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية سفوان المسائية للبنيناحيائيطالل سعد طاهر فرحان41505162041356009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيام البنين رحيم كريم محمد41506162042296002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيبنين علي قاسم حرج41507252042076005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيحسنين فرج محمد نور41508222041040034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيحيدر قاسم صحن اسحاق41509162041309005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيلبنى بشير غانم هادي41510162042176049
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيمنتظر نصير خير هللا جليل41511222041232017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيسلوى عبد االمير ابراهيم عبد اللطيف41512162042383157

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيلقاء هاني شاكر سكر41513162042243077

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيزينب حسن عليوي ماضي41514222042168030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد الباقر حيدر جواد حمدي41515162041001119

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمياسه ياسين دخيل ضمد41516162042212049

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد المنعم عباس محسن41517162042196017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيبلقيس حميد محيسن مشحوف41518162042181006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء فالح حبيب موسى41519162042207065

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء محمد خضير جاسم41520162042212015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيحوراء محسن قاسم عباس41521162042184074

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية البطائح للبناتاحيائيسكينه محسن ساجت ناجي41522222042197015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية غزة للبناتاحيائيايه عبد هللا عبد حاشوش41523162042208009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيحاتم عادل حاتم مختاض41524222041310032

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه امجد جاسم كويطع41525162042152139

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيعلياء نتوش لطيف نعيم41526162042301052

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيحوراء حسين رزاق ثامر41527222042436015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائينور كامل حسين حاوي41528162042181030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائينبأ ياسر قاسم عبد الحسين41529162042450081

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيزينب يسر خليفة فري41530162042164024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيتبارك لطيف عبد الرضا لطيف41531162042169016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيخديجة سالم حسين مذكور41532162042210032

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب عبد الرضا محمد علي فرحان41533162042226060

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيأماني سعيد عبد السالم عبد هللا41534162042283001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية باقر العلوم المختلطةاحيائيكاظم جبار كريم بطل41535222041284007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية االيمان المختلطةاحيائيايمان حميد زويد خليف41536222042214001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيانوار جبار موزان كطافة41537162042301012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيجنان هالل ساجت عكله41538162042152050

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيرحاب عواد موسى عودة41539162042209030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب لفته سعيد بدن41540162042383134

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيثامر عبد الرضا عليان ياسين41541222041310026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنيناحيائيمحمد علي مكي عايد41542162041088020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيتبارك عالء عبد الحسين عبد الوهاب41543162042168011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيرحاب حامد ظاهر عودة41544162042210036

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية النبأ للبناتاحيائيعذراء علي عبد هللا احمد41545162042215018
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيحوراء فائق محسن مهلهل41546162042458025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية الماجدات للبناتاحيائيدعاء داود جاسم محمد41547162042211005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيهدى صادق جعفر محسن41548162042247116

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية سامراء للبنيناحيائيسجاد مهدي عبد الصاحب محمد41549222041092020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيندى سعدون عبد العزيز فرحان41550162042283046

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمصدق محمد صاحب احمد41551222041036328

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيغفران علي اسماعيل عجر41552162042172021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي عواد عبد الحسن مايد41553222041077131

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيمريم جاسم عيدان علوان41554222042105082

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية الماجدات للبناتاحيائيفاطمة جاسم سمير حسين41555162042211022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيسجاد هاشم حسن سلطان41556222041021068

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائيشهد خالد ابو الهيل عرب41557162042194036

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيزينب عبد الولي عبد الزهرة كريم41558162042301039

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيمنار كامل فاضل عباس41559162042218105

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية المبادئ للبناتاحيائيزهراء نجاح داود مطر41560162042177008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيانوار حسين طه حسين41561162042383019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيندى شهاب حمد عبد هللا41562162042309034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائيفاطمه ميثم ناجي عبد الحسين41563222042104025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء باسم عبد الزهره جمعه41564162042207060

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيشهد عبد الرزاق شاكر شري41565162042234055

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائيناصر هيثم ناصر خلف41566162041135018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية فضة للبناتاحيائيرقيه ملك صافي خزعل41567262042095020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزينب عبد الستار عبد الحافظ جابر41568162042176035

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيرغد كاظم طعمة مالح41569162042210037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيسجاد صبيح جبار راهي41570222041057012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتاحيائيفاطمة عبد الزهرة جلود مالح41571222042426018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيمقتدى علي عبد ربه نايف41572222041016031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية رفح للبناتاحيائيفاطمه صفاء حسين شناوه41573162042219049

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائياديان عبد االله عبد الصاحب هاشم41574162042458002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائيزهراء معن عطشان طعين41575222042104015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية المعراج المختلطةاحيائيزهره عبدهللا فياض عبدهللا41576162042304006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيمجتبى شهاب رمضان مندي41577282041021022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيضحى عائد كاظم جابر41578162042204075

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائياحمد اياد جبار نجم41579222041093003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية المبادئ للبناتاحيائيايات قاسم احمد باهض41580162042177002
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية المبادئ للبناتاحيائيساره نزار أسماعيل باهض41581162042177011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية الشمم للبناتاحيائيآيات حسين صباح خلف41582222042198004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيمنال ساجد شرقي محمد41583162042333032

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيصابرين جبار كريم عطيه41584162042192047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزهراء علي جعفر طاهر41585162042153040

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيزينب حامد مكي عودة41586222042147041

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيمحمد غافل احنيحن جابر41587222041063038

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيسكينه عبد الرضا ناصر عبد الزهره41588162042200020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيحسين عوض حامد رومي41589162041346006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحوراء سعد عزيز دغيمث41590222042165025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيمحمد يحيى هاشم عبود41591162041420002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفاطمه مجيد عبد الحميد محمود41592162042218091

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيهدى عقيل مزبان مطشر41593222042113160

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية صنعاء للبناتاحيائيرقيه عباس فاضل عباس41594162042221009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيعبد هللا عبد العظيم كاطع جالب41595162041089017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية رفح للبناتاحيائيرسل حامد عبيد موسى41596162042219018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيسجاد عايد خلف عبد41597222041009015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية النهضة للبناتاحيائينور الهدى علي نعيم عباس41598222042147076

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيزهراء كريم صدام زبين41599162042179010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائياحمد سمير جيجان ضيغم41600222041036016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيحوراء محسن عزيز علوان41601162042148006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيسحر علي يحيى عباس41602162042220018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيبتول عبد الرزاق عبد الغني عبد الرزاق41603162042234014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيهند نعيم كيطان عاشور41604222042437037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر محمد كاظم عبد41605222041003123

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعباس علي احمد خضير41606242041004034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسعيد قاسم محمد دحام41607292041007152

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمحمد منعثر شالل خصاف41608222041009051

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد جاسم عباس41609162042207057

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيحسن فاضل زرزور مسعد41610222041354002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيضياء سعدون راشد زايد41611222041216010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمود نصيف جاسم فليح41612292041002151

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيحسنى حيدر حسن جواد41613162042231007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد ناجي عزيز طلب41614222041091188

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيقدوس عطوان فاضل رويعي41615222042153351
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائياسماء فاضل بناي مكطف41616162042383007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيايه رعد سامي منور41617162042290009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائينور علي ياسر جثير41618162042183107

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائياحمد رزاق عبد االمير حسن41619272041013008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية علوم االمام الباقر(ع)االهلية للبنيناحيائياحمد جاسم محمد جبر41620162041124001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيشيماء ازيرج ريسان عكلة41621222042155076

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية النبأ للبناتاحيائيرقية سعدون فالح وهيم41622162042215008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية االخالص المختلطةاحيائيفاطمه صباح اسود ضايف41623222042242019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائياستبرق حسن داغر جفيل41624222042105002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائياسيل عبد هللا محمد وادي41625222042323018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد عبد الكاظم جبر فرهود41626222041072148

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائياسراء محمود ريسان حميد41627162042457002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيايالف مالك شعالن علي41628162042153012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائينور علي خلف خضير41629162042153084

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا عباس عبد هللا41630162042213036

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائياحسان سفيح حسن علوان41631222041307003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيرهام علي شمخي جابر41632222042392045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيرسمية صفاء عبد الجبار احمد41633162042459015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيمنتظر عبد الرضا محمد علي41634162041497074

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيجعفر علي عويز بحيلج41635222041065011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية المنار للبنيناحيائيحسن عقيل شبوط فارس41636222041095016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمؤمن جخيور حسين موازي41637222041026038

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائيهدى سعيد طاهر صالح41638222042104035

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيشروق محمود عطية شمخي41639162042381130

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية الماجدات للبناتاحيائيزينب عباس فاضل شيال41640162042211012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية البناء االهلية للبنيناحيائيعمر عارف عادل حمود41641162041429004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيجنات عبد السالم موحان زباله41642222042190048

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية الطف المختلطةاحيائييونس ماجد حسن راشد41643222041274057

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيفاطمة قاسم شاهباز عبد الكريم41644162042338039

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائييسرى شخير عضيب ظاهر41645222042412097

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء اسماعيل مظلوم حسون41646222042204087

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية المروج للبناتاحيائيتبارك كاظم عبد علي شمال41647222042137016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيعلي عبد الرحمن غانم سلمان41648222041021115

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيخالد زكي رستم ياسر41649162041354026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيجواهر عرام تايه نبهان41650162042380030
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعبد الرحمن كاظم نعيم كاطع41651222041017053

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيعلي غانم والي مطر41652222041021117

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيزينب ميثاق عزيز مشكور41653222042131014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء عبد االمير ريحان كاطع41654222042190087

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0الخارجيوناحيائيحسين محمد عبد الكاظم غازي41655242041400037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزينب عادل عبد اللطيف اسماعيل41656162042207078

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيكرار حيدر عزيز عريبي41657222041307132

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيانتظار محمد طاهر غانم41658222042183012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيحوراء نوري محمد صبر41659162042202050

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيجاسم عبد الجبار جاسم كاظم41660222041093015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية النور للبناتاحيائيتقوى حسن جبار جليد41661222042156061

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيوجدان متعب عوده صالح41662222042116090

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي كريم غنيم رويعي41663222041091142

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزينب سلمان شباط عنادي41664222042207045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيسجى جاسب عبد الرضا جاسم41665222042147048

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيرقيه نجم عبود محمد41666162042234031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائياكرم عباس عوده حميدي41667222041035024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب حسين لفته ضيغم41668162042226053

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيصابرين اسعد حسن عبد الرضا41669162042332064

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسامر حسين رزاق عودة41670222041010057

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيتقوى ايوب يوسف ناصر41671222042105014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيورود كريم حنون عبود41672222042425044

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيزين الدين عبد علي حسن جياد41673222041016014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيحنين محسن غياض صخي41674162042204032

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيياسمين غني اسماعيل عامر41675222042428011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية المسجد النبوي للبنيناحيائياحمد ماجد هادي ابو حسنة41676292041016004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتاحيائيفاطمه يحيى عبد الحافظ نعمه41677162042272021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0الخارجيوناحيائيمصطفى عماد نعمه جابر41678222041400130

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمقتدى مرتضى عبد الرضا داخل41679222041036340

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي طاهر شاهر فارس41680222041017070

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتاحيائيتبارك علي هادي جاسم41681162042276005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور الهدى مرتضى كاظم عبيد41682222042153418

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمصطفى باسم محمد جعفر41683222041035272

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيعبد هللا محمد موسى علي41684292041025043

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمل ستار عبد الحسن شجر41685222041003277
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيامير فالح حسن خليف41686232041204002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية بردى للبناتاحيائيغدير رزاق كريم صكر41687222042163072

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الكاظم جليل حسان41688162042145074

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائيعلي رعد قاسم عبد الرزاق41689162041357056

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيفرح مثنى حسين علي41690162042268031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية تونس للبناتاحيائيزينب حسن حنظل جابر41691222042106044

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيسجاد طعمه حسين فزع41692222041040073

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيرباب مجيد جابر علي41693222042170029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائينورس خالد محسن بديوي41694222042178159

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيحوراء علي جبر عطار41695222042323399

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيضحى عثمان نجدي عبد هللا41696222042424059

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبتول حامد محمد خضير41697252042059123

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائييقين أياد كاظم عواد41698222042153462

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيمالك مهند هاشم مطرود41699222042175241

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيصالح طعمه سالم فهد41700292041007163

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيبتول عبد الرسول ناصر حسين41701162042301017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية رفح للبناتاحيائيزهره رعد عبد الرسول كريم41702162042219025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية  االندلس االهلية للبنيناحيائيمحمود حسن جودة حسون41703252041049025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائياالء محمد علي عبد الرزاق علوان41704162042332004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسن عدنان هاشم عبد41705222041001025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية التعاون للبناتاحيائيكوثر خليل عايد راشد41706162042267008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي كافي كامل سهر41707222041091141

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائييوسف مصطفى غازي جالي41708162041357101

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية االحرار المختلطةاحيائيسجاد رشيد محسن خزعل41709222041281006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين عبد الصمد هاني عطيه41710242041005037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائياحمد فرحان شاكر حمود41711292041002010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية النور للبناتاحيائيايات عباس تاجي هاشم41712222042156027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحي عبد الزهره سلمان41713162042207129

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية الفاضلية للبنيناحيائييوسف علي عبد الرضا طاهر41714242041151050

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء مؤيد كامل عطيه41715222042172072

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسن عادل عدنان هاشم41716222041036061

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيسجاد محمد حسن سلمان41717222041018047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيبنين صباح حسن جري41718162042174010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمحمد علي اسعد عبد شايع41719222041001109

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائينور نعمان شلهم عكله41720222042175268
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيمريم ثامر جبير جراد41721262042103046

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية الشهيد عبد الكريم إسماعيل االهلية للبناتاحيائيشمس الضحى يعقوب يوسف حلو41722222042434011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه حقي كريم فليح41723222042153321

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيايالف ناصر شريف مهوس41724162042297003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية الشام للبناتاحيائيتقى زهير عطية رسن41725162042254010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيكرار باسم كاظم عباس41726232041060106

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائياسد عامر علوان صياح41727222041042004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينور حيدر جواد مسير41728272042056439

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمحمد علي جبر علي41729252041010153

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعلي عبد الستار عبد الزهرة عبد هللا41730222041306246

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية االمامين العسكرين للبنيناحيائيمحمد تركي عاتي عطيه41731222041254022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية بابل المختلطةاحيائيفارس عربي ريسان عبد علي41732222041259008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية غزة للبناتاحيائيهدى هادي تايه حميدان41733162042208057

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيمريم قاسم جبر صالح41734162042266014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسن حميد عبد علي نجم41735162041084022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائياسماء مزعل شاتول محمد41736222042139008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيابتهال سالم جلوب جبارة41737162042265001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائينور نعيم سلمان عبد الكاظم41738162042380121

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية المسار المختلطةاحيائيمحمد جواد صاحي خضر41739222041255040

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الغني ناصر موحان41740222042410028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه خلف عباس علي41741222042207069

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي صباح عبد الساده جياد41742222041029112

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه مرتضى صبري عبد الرضا41743162042332081

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء رهيف مدلول معيدي41744222042323136

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيبتول مهدي مولى مطيلب41745162042207026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيحنان حسين عليوي مهلهل41746222042323071

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن وحيد محمد41747242041201043

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيفيحاء صباح حسين علوان41748222042411051

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيهبة قاسم محمد يونس41749162042175065

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية الجبايش للبنيناحيائيحسن علي جمعه حمود41750222041045004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب كاظم حمود عبد الخضر41751292042054064

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيفاطمة حسن ياسين خضير41752162042381157

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية القائم (عج) المختلطةاحيائيعقيل زاهي عبد هللا جاسم41753222041275036

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيكاظم عبد الحسين سعدون ظفير41754222041030045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسجى حيدر فزع خلف41755222042165070
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيرقية محمد ردام فرحان41756162042210039

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمرتضى المحسن رحيم سعدون41757252041207111

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي عبد الحسين عباس خضير41758242041010096

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيحنين عدنان محمد ناصر41759222042175050

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيرملة ربيح ناهض مونس41760222042105021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين حبيب طعمه مهاوش41761222041053032

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائياحمد سالم حسون موسى41762252041150009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائينوره ساري داود ناصر41763162042247113

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائيمنار ايمان زكي محمد علي41764222042104027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمنتظر مهند كردي حمدان41765222041017112

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي ناظم مرسال حمود41766222041356151

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء مؤيد قاهر مالك41767162042332049

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيأسماء سالم حسن عبيد41768272042065001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيزهراء صالح داشر فهد41769222042142039

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائينور الهدى عباس هادي هاشم41770232042082077

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعلي خضير مهاوش حميدي41771222041031085

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائينبأ ضياء محسن ياسر41772222042139227

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيمنار محمد علي عبد الرحيم حسن41773162042183091

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيازهار عماد حسين علي41774162042230003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية المروج للبناتاحيائيغفران عبد حنين زامل41775222042137047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيسعاد علي حسين رضا41776162042192044

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي حيدر محي ارزيج41777232041016046

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيدعاء طالب عبود ياسر41778222042138024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيقمر عبد الحمزة غازي حسن41779222042139204

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيايات عبد هاشم عويد41780222042190016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية العشار للبناتاحيائيمريم قيس نوري عبد الواحد41781162042228102

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيحسين عبد علي ترمن فرحان41782222041031020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية العزة للبناتاحيائيبتول محسن ياسر عبيد41783262042099013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزالل كاظم معارج وطبان41784162042383085

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيسلمى نزار عجمي حمود41785162042383156

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيحوراء رياض دخيل داغر41786162042173013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجى كاظم حسين عصاد41787222042103180

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيبتول علي محيسن صمد41788162042380024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين محسن رسن جليف41789262041038023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيعبد الكريم رزاق عبد ناصر41790222041302040
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيمريم مالك كشاش سفيح41791222042111071

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيدلفين الياس جوكي رشو41792332042056028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية النيل للبناتاحيائيدالل فرحان متعب مطرود41793222042169035

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية الكافي االهلية للبناتاحيائيحنين رياض يوسف حسين41794162042279002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمصطفى عزيز مجيد محسن41795222041041118

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنيناحيائيحسن ستار عامر عبد41796162041359005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمسلم ساجت عياش زختار41797242041074080

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحوراء عبد الحسين جواد كاظم41798272042058085

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيفؤاد جاسب عبد طالب41799222041310145

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعباس فالح علي سلطان41800262041003082

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه عايد داير راشد41801222042156229

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيايمان عبد الستار موسى عبد الحافظ41802162042220004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمه رحيم ملوح شالكه41803292042057214

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائيجمانه داود سلمان ثاني41804162042194010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيجواهر موسى عبد الحسين غلوم رضا41805162042213009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيحيدر فيصل عباس علي41806272041152028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد هادي عبد هللا حمد41807292041005143

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيمالك رياض عبد السادة تعبان41808292041008055

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية المنار للبنيناحيائيمحمد جمال محيسن رمضان41809222041095044

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيبراء سعد طالب كاظم41810222042391009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيحنين جواد كاظم محمد41811162042173011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيحسين سعد علي عبد هللا41812222041077033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الساده مناني41813162042458068

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيزينب عودة كاظم ربيع41814162042209041

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيابرار علي جلوب مارد41815162042260005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى احمد كريم عبود41816242041001284

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتاحيائينبأ مهدي مناحي ضاحي41817162042255013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيزهراء حسين محمد عبد الكريم41818162042458035

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي رحم خلف مجذاب41819222041053115

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيغفران فالح خليفه حافظ41820162042200025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيسجاد واثق فاضل نجم41821232041252103

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي نصير جبر عصواد41822222041098137

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية القائم (عج) المختلطةاحيائيحليم احمد محيبس عبد الرزاق41823222041275018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيعلي ستار جبار مطرود41824262041202139

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيطيبه طالب جالي دفار41825222042204155
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيريام علي دوشان كريم41826222042103105

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائياستبرق ريحان جاسم دشر41827222042246002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيزهراء ناصر عبد جبر41828222042111039

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيبنين عدنان خلف جبار41829292042050030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية سفوان المسائية للبنيناحيائيأسلم عبد كرافه فليح41830162041356001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد عبد هللا شالل نعيمه41831282041001010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان شاكر مزيد41832162042299015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيهجران مزهر حسين كاظم41833222042204232

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء ايهاب كاظم صالح41834162042184096

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحسن علي فرج يوسف41835262041016082

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيزينب طالب داخل جابر41836222042102045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيازهار عزيز مطير علي41837222042117003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيمحمد صادق محمد وحيد غزيوي41838242041063064

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.2ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيزينب صباح كاظم حبيب41839162042232011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيهبة رياض عبيد حوتة41840292042153140

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيشهد عباس نعيم راضي41841162042245024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزهره علي عادل حسن41842162042231017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيمحمد محسن راضي نعمه41843222041309044

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية البسملة للبناتاحيائينبا يوسف سوادي جبار41844292042069057

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيعباس سعيد صالح مسني41845272041020038

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائينور الهدى حسين علي رشيد41846162042210087

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيحيدر خالد ناجي عويد41847162041346008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمرتضى قاسم ضهد دويشر41848222041307163

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية القادسية للبنيناحيائيعلي محمد مدلول راضي41849252041211014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائياسراء قصي جواد هاشم41850162042239004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيتقى باسل عبد االمام عيدان41851162042455013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمحمد حسن محيسن خليف41852222041081068

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية المعراج المختلطةاحيائيزينب عبدالرحيم عبادي خزيعل41853162042304009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم عبد كاظم41854162042297021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيبتول عبد الرسول شامل قاسم41855162042309006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية الجبايش للبنيناحيائيعلي ريكان قاسم صرصر41856222041045024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية البيان للبناتاحيائيعذراء زهير عبد العالي جويد41857162042223018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي ناجي حميد سلمان41858222041003244

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد سالم رزاق حسين41859292041007136

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيشهيد مجيد سري شنور41860222041311033
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيباقر عبد الرضا مصاول باتول41861222041100009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيعبد هللا لطيف جاسم عوده41862222041054042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمريم عبد الكريم عبد الوهاب حسين41863162042265050

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيالبتول غانم حبيب عبد اللطيف41864162042218005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيدنيا قاسم باهض خضير41865162042202054

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائياديان عبد الكريم عوده عبد41866222042175006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيحيدر عبد االمير كشيش كاظم41867222041016009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيهدى محمد عياي فنفون41868222042210017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتقى مصطفى سالم خلف41869162042230014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيرحيم جبر جوده سلمان41870222041311028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزهراء كاظم عبد الزهرة عبد الحسن41871162042176028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمصطفى قيصر غني عبيد41872292041005151

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية النور للبناتاحيائيغفران جواد كاظم مريس41873222042156216

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0ثانوية االشراق للبناتاحيائيايات عزيز محمد صيهود41874252042195007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتاحيائيتبارك عامر جواد خزار41875222042140006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين فاضل عيدان عبد علي41876222041091054

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمحمد علي طالب عباس علي41877242041168045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية الطبري للبنيناحيائيجاسم محمد منعم شدهان41878232041061011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائياحمد كريم عبد الخضر جايس41879222041020008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيسجى احمد جواد يوسف41880162042294024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحيدر سالم جميل جاسم41881222041053059

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0ثانوية الشام للبناتاحيائياخالص خيون حميد شبيب41882162042254002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء علي حسين صكبان41883252042170299

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائينور صباح يعقوب يوسف41884162042145096

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيحوراء حسن صالح وهام41885222042175052

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيشكران عبد االمير عبد الرزاق فارس41886162042383162

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيساره عباس عاصي ثامر41887162042309022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيبنين علي شدود عبود41888162042148004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيمريم عدنان جواد علي41889162042381179

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0اعدادية االمام الرضا ع للبنيناحيائيعلي رزاق حسين كاظم41890262041043028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي ماجد جبار خضير41891162041060066

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيرسول دحام جزاع منفي41892192041006024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيرمله كاظم كاطع كعيد41893222042207021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيحسن بديوي زغير بلعوط41894262041022025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب عماد مليون علي41895222042172085
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0ثانوية الشام للبناتاحيائيضحى علي كاظم نعمه41896162042254037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0ثانوية السبطين المختلطةاحيائيايات احمد عريبي عاجل41897222042344001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرسل نجم عبد حسين41898222042424031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيهند اياد عذاب حتحوت41899292042052288

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفاطمه خالد نعمه احمد41900162042218082

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيرقيه محمد غالي عليوي41901162042259024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيازل هادي ياسر كريم41902222042112002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0ثانوية عفك المسائية للبنيناحيائيمصطفى عبد الكريم مطلوب كوشان41903242041208053

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيزينة هادي عبد الغفور مزعل41904162042294022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيرواء عبد الباري اسحاق احمد41905162042216015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0ثانوية االعمار للبناتاحيائيسعاد مجيد جبر بسام41906222042430017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر عوض كتوب41907222041381016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيحوراء عبد الرزاق علي هزاع41908162042268008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيعبد العالي عبد االمير عايد درعان41909222041310114

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيسمير هايف شبيب وشل41910242041012034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0ثانوية المسجد النبوي للبنيناحيائيعلي حسين زهوري كامل41911292041016028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائينور الهدى ضياء محيي جبر41912162042202174

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيتبارك محمد كاصد شياع41913162042179008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسام كاظم حسن محيسن41914232041017017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0ثانوية المسجد النبوي للبنيناحيائيزين العابدين شنان ناجي شعالن41915292041016020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0الخارجيوناحيائيحسين رياض عواد خلف41916162041400028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياقبال جمعه معيجل غازي41917242042220052

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيتبارك شاكر عبدالرزاق زالم41918222042162026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيمصطفى محمد خلف جحين41919162041034061

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0ثانوية االرتقاء للبناتاحيائيرهام رحيم علي عبد النبي41920162042248007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيبنين عواد عباس محسن41921242042144002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائينور زياد عبد العباس كاظم41922222042152023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيايالف باسل محمد خليف41923162042204016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيبنين عارف مهجر ضيدان41924162042207031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزمن علي ياسر عبد الساده41925222042417031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيفايز حيدر رصاص غافل41926222041076068

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيحنان رأفت عبد الواحد مختار41927162042216008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزمن بشار جبر كاظم41928262042107063

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأفراح برزان خلف حسن41929222042153020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيبنين عباس ناجي عبد هللا41930162042247018
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيفدك كاظم جهاد صبر41931222042410084

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيانتظار عبد الزهره جبار سدخان41932162042153008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي ساجت منذور حبش41933222041017066

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائييعقوب محسن محمد بيده41934222041063054

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيزهراء عباس غالي سلمان41935252042119015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب قحطان حطاب خلص41936162042184142

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيمنتظر هلول خلف راشد41937162041074040

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيبنين كاظم فاضل راضي41938222042175036

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيفاقد تكليف حاجم حويل41939292041100073

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيصفا رياض طالب عبد العباس41940162042258013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0اعدادية يايجي للبنيناحيائياحمد ابراهيم عبد هللا صالح41941202041203004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيزينة فيصل احمد خزعل41942162042210051

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيرسل فراس عبد الرحيم خضير41943162042383075

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيايات نصر عباس باجي41944162042163012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيعذراء علي عبد الزهره عبد الحسن41945162042247079

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق خزعل طعمة41946162042204047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0اعدادية حمدان للبنيناحيائيعمر باسم احمد سلمان41947162041046010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين سعدون طنيش صوبن41948222041010030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين مزهر عنصيل مناحر41949292042051051

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد حيدر ياسين الزم41950162042165287

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمحمد فليح هادي سفاح41951222041307155

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائياسراء هاشم نعيم عبد الحسين41952162042459001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيضحى عقيل سواد ناصر41953162042458062

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد علي طحيبل راضي41954222041003335

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزهراء مسلم سعيد لفلوف41955222042157055

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيحسين عباس علي فشاخ41956222041021038

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيحوراء ظافر محمد سلمان41957162042220007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيسعد جاسم محمد حسن41958212041034045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين خنجر دخان41959162042475016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينه صاحب هادي حميد41960232042271404

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنيناحيائيحسن حيدر جبار عامر41961222041367004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسكينه نعيم عجاج علي41962222042165074

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيجعفر سعد جفات خليفة41963222041274012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائياية كريم مسلم عطيه41964162042381032

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية االفاق المسائية للبنيناحيائيحسين ايوب محمد غازي41965222041304002
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية السيبة للبناتاحيائيمأل منذر خالد غالب41966162042250010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيعذراء فرحان مهجر لفته41967162042458064

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيجعفر عباس خضير محمد41968222041040025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0اعدادية النصر للبنيناحيائيجهاد وليد جهاد مريهج41969222041027015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيسجاد لطيف حسن حمزة41970222041037060

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيف ظاهر صالح سطام41971162042230045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينبأ خلف مجذاب عكش41972222042199089

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيايات رياض صدام صكر41973162042294002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء عقيل هالل عبد الحسين41974222042156138

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحيدر جاسم سلمان جابر41975222041098056

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد طعمة حمزه41976222042141187

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيبتول سمير جبر نزال41977162042258004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفضاء حسين فارس رويض41978222042204180

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي محسن جابر مخور41979222041010122

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيطيبه ناهي عبد كاظم41980242042136087

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيحنان محمد رحيم فرحان41981222042158017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة438.0اعدادية تونس للبناتاحيائيايه علي تويلي جبر41982222042106012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة438.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيترتيل محمد صبري عبيد41983222042105013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة438.0اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيسيف عالء سليم ناصر41984222041373028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة438.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيزينب فائق قاسم علي41985162042257024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة438.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيعلي غني جابر حسين41986232041185031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة438.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيكرار جابر شمخي جبر41987222041029136

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة438.0اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي احمد جاسم والي41988222041356125

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة438.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيسجاد عادل وحيد خالد41989162041355048

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة438.0اعدادية وليد الكعبة للبنيناحيائيحيدر كريم حسين مظلوم41990222041082006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة438.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيابرار ميثاق شاطي أمعلك41991222042157002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة438.0اعدادية المعقل للبناتاحيائياديان طالب مزهر شناوه41992162042169003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة438.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء ميثم عبد العالي مطلك41993162042208026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة438.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب صالح جمعه محمد41994222042153220

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة438.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيمريم طاهر زغير يري41995162042296047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة438.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيهدى جعفر حسين محمد41996222042207094

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة438.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيأمير علي جواد كاظم41997222041021004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة438.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد فالح عبيد زغيرون41998292041005137

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيمحمد علي ناصر جباره41999222041371047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0ثانوية التراث للبناتاحيائيتماضر علي ناصر حسين42000232042148013
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيعلي عباس كامل شاهر42001252041011052

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية رفح للبناتاحيائيزينه موحان دخينه جثير42002162042219031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية تونس للبناتاحيائيورود حسن داخل حسون42003222042106082

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيبنين عبد الحسين علي احمد42004162042283009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيحوراء ثابت راضي طاهر42005222042102017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية يافا للبناتاحيائيوديان رحيم خشان محمد42006242042117278

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيهنادي تحسين هاشم مناتي42007162042240113

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمسلم غالي عبيد داود42008272041013116

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيمحمد اديب عبد الجليل فرج42009162041354062

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتاحيائيمروه علي نصيف عبيد42010162042272025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيفاطمه ناجي جاسب حمود42011162042169056

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيبنين ذياب ردام خليف42012222042141047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء جواد فاضل شمران42013242042136090

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائياحمد مهند عبد الحسين عباس42014162041140005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتاحيائياالء حامد نعيم خلف42015162042276002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية المسار المختلطةاحيائيحسين احمد قند شلوحي42016222041255009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب علي حنون مهجج42017242042107086

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيوئام ماهر رميض خميس42018162042268040

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيمنتظر احمد محي عبد42019252041119029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيزهراء طالب رزاق خصاف42020222042216019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيرقيه عكلة نافع كاظم42021222042311034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيامنة كامل محيسن راضي42022162042212002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء كريم جبينة كاطع42023162042244016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسهى خلف غالب صالح42024252042062830

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0ثانوية اهوار الجنوب للبنيناحيائيعالء موحان حسب جوده42025222041073007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيزهراء صدام يعقوب عباس42026162042196016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيبراء ناثر يوسف محمد حسين42027162042145013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيهاني ابراهيم كاظم بدر42028222041216029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعلي نوري عويض شذر42029222041020065

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب محمد نصيف جاسم42030162042230036

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0اعدادية النصر للبنيناحيائيحسين غسان عبود صعيصع42031242041064023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيغدير ثائر شهاب احمد42032162042213027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيزهراء غالب عبيد مانع42033222042413045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيطاهر صباح حافظ جابر42034222041023031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0اعدادية االكرمين للبنيناحيائياحمد وليد شريدة جاسم42035162041017006
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0اعدادية المنار للبنيناحيائيزهراء محمد نعمه حسين42036222042095027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيفاطمة شعبان حمود علي42037162042179017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحميده زاير بطي حمود42038242042220183

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0ثانوية بالدي المختلطةاحيائيحسين احمد حسين رحال42039232041207007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائينور فالح مريوش عناد42040232041054141

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل كاظم كاطع42041222042141188

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيحسين علي سلطان عبد النبي42042162041049015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيهدى سالم سعود عزيز42043162042458101

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيزين العابدين حيدر فاضل عباس42044242041035057

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيمها عالء محسن عبد هللا42045162042183095

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزينب شاطي ضيدان غافل42046222042108048

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيزهراء وائل منصور الزم42047162042294015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيسعيد راضي ناصر مطير42048262041038040

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية جيكور للبنيناحيائيسجاد احمد حسن صالح42049162041061010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيزين العابدين حسن كاطع جار هللا42050232041020142

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيايه هاشم جبار معيبد42051222042128019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحسام عبد كاظم شياع42052292041005025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزهراء طارق ناجي شمخي42053162042383093

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية تونس للبناتاحيائياخالص وحيد عبيد خليف42054222042106004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد حافظ جالب فرهود42055222041306316

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0ثانوية الحلة للبنيناحيائيسجاد حيدر محمد عبيد42056232041015009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيشهد عامر شهاب احمد42057162042209047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيضحى حميد خليفة راضي42058162042146053

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيافراح عبدهللا ماجد سلطان42059162042150002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائييحيى حسين سكران خليل42060162041352123

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية النهضة للبنيناحيائيعبد هللا عقيل سلمان جاسم42061222041049025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0ثانوية الشام للبناتاحيائيصبا عبد الكريم احمد ياسين42062162042254035

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسن علي ميران جبار42063242041010028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0ثانوية البصير االهلية للبنيناحيائياحمد هيثم صالح مهدي42064162041412003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمصطفى حميد منعم حميده42065222041098187

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيعال نزار طالب محمد42066162042189016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء محمد راضي مشجل42067222042209098

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيحسين احمد خميس جبر42068222041310045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيعلي جاسم درويش حمد42069262041205056

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائينايف ناجح خلف وناس42070292041005160

صفحة ١٢٠٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعباس جاسم محمد رميض42071222041091100

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيهبه كاظم حنظل ناصر42072222042162196

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيعلي نائل حسن قربون42073162041352070

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزينب نصر فائق خزعل42074162042153051

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيمحمد رحمن حسين جعفر42075222041028111

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء جمال ناصر حسين42076242042108059

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم غني عبد الكريم جبر42077222042153362

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية ام قصر للبنيناحيائيحسين عامر عبد الحسين عبود42078162041042005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيبنين هاني عبد القادر خميس42079162042170015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيمحمد جبار قاسم عبد هللا42080222041310175

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيايوب حسين عوض ضجر42081292041005015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيجعفر صادق عبدهللا محمد42082162041038010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسين خالد جبير صالح42083292041002033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي خالد حسين علي42084232041019105

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيمروة ابراهيم مبارك عبد هللا42085162042225014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيزينب ميثاق عبد القادر طالب42086162042257025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيسجاد يعكوب يوسف صالح42087222041098083

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيعباس درويش عبيد فرحان42088242041202075

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية االطهار للبنيناحيائيمهدي رزاق حمدان تايه42089222041034045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيغفران علي حسن موسى42090222042139181

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيزينب رعد مدور بجاي42091222042125061

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيزينب عبد االمير تركي شناوه42092162042294017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتاحيائيبيارق محمد ناسي جودة42093162042293002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائياسماء حسن نهيت بردان42094242042133001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيهدى أحمد عبد الواحد عبد الرضا42095222042141261

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيبتول مسير زغير سلطان42096222042394012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيآيات محسن هاشم منصور42097162042202005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيحنين عدنان اسماعيل شاكر42098162042268006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيمرتضى حكيم عبد بشارة42099222041063040

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيزهراء حبيب ظاهر حسن42100242042080050

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه مؤيد خيري خلف42101162042207136

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب حيدر كاظم والي42102222042199053

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيمرتضى طعمه عطشان جبر42103222041302077

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحيم عبد الصاحب مركب42104222042204169

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيانغام جبر عبيد حسن42105162042153010
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيعبد الرحمن منصور عجيل شريف42106162041036019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيسكينه عبد الكاظم ناصر حسين42107162042301045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيآالء محمد عبد الرضا عبد الحسن42108162042257002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبادي جفات عبد42109242041251092

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيأحمد محمد كايم نزيل42110142041029006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمصطفى عبد الحميد مبلط عجة42111222041036336

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيمنار محمد ظاهر جواد42112162042383222

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيعلي حسن قاسم نحيو42113262041017061

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيابرار رزاق علوان حمادي42114242042149002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيامجد جمعه حسين حماد42115182041035012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه جودت علي جباره42116262042148029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيزهراء اسعد تركي عبيس42117262042142004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيحسن غانم محسن عاشور42118222041019031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائينور الهدى عادل راشد صكر42119162042247107

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيكرار حمزه نايف دويح42120232041038051

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائيعال قيس حمزه فالح42121162042197013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيحيدر عامر موسى عبد42122222041051034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيعذراء غايد حسن منشد42123162042241019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائياسراء عبد الصادق محمود حسين42124162042381009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر رضا لفته42125252041207087

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائينوره جبار سلمان جاسم42126222042102083

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا يعقوب يوسف42127162042148018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيمحمد صادق كاظم مهدي ماجد42128162041354064

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيغدير شاكر عبد العالي عبد الحسن42129222042101073

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيفاطمه حميد عباس قنبر42130162042213033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيفاطمه مقدام يعقوب يوسف42131162042235019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيستار بدر جميل عوده42132162041363020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء زيد خلف عبد الحسن42133222042139096

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0ثانوية غمدان المختلطةاحيائيعمر صالح محمود عبد42134202041235009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهره حميد حويس حويدر42135282042190103

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيجمال ناصر بزيع كزار42136222041053022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيزين العابدين فاضل جاسم عيدان42137222041091084

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيمريم خالد نمر مجيد42138162042380104

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيفاطمه مصطفى خضير سلمان42139162042227051

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيحسن محمد كاظم طليع42140222041076014
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائينور الهدى عبد المحسن حسين مويح42141222042175258

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء عباس خليف حسن42142222042155041

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائينور محمد جاسم مطشر42143162042380120

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيكرار نعمه ياسين نزال42144162041044020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيدعاء علي عوده سلمان42145162042202052

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسن عيسى محمد صيهود42146222041091034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0اعدادية االهله للبناتاحيائيتيسير ياسر ثامر فرحان42147162042473013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0اعدادية االصالح للبنيناحيائيسجاد وليد كاظم عطوان42148222041015015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيعبد الرزاق حسين عبد السادة عريبي42149282041151161

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد محمد عز الدين بصاص42150202041048025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيرغد جوده وايل غيالن42151222042160017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيفاطمة غالب حفيني جابر42152222042139192

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه حيدر خضير عنبر42153242042220625

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعلي طالب محمد علي42154222041363052

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيحنين خليل خلف فرج42155162042383056

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيمحمد سعد على هللا جوير42156192041027034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيعلي االكبر حسن يونس كريم42157282041008059

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنيناحيائيعلي مالك عيدان محي42158162041340008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيدالل اثير صالح عبد42159292042065023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0اعدادية االطهار للبنيناحيائيمرتضى خلف صالح ازيرج42160222041034048

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0ثانوية الجهاد للبناتاحيائيرسل كاظم نعيم طاهر42161222042121007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائياحمد عبد الكريم نوري رجب42162162041062003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينورا وليد عبد الهادي زغير42163222042107069

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد عبد الواحد حسان عبد42164232041019154

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0ثانوية االخالص المختلطةاحيائيغزوان عماد جاسم غيالن42165222041242005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0اعدادية العمارة للبناتاحيائينور أحمد حسن ساهي42166282042059144

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيبدور قصي غافل مزيعل42167162042175008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيختام عبدالرحمن مجبل احمد42168192042224022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيفالح جاسم عبيد جخيم42169162041033027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيحسين شاكر عباس عليوي42170222041023014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيساره علي ضمد خلف42171162042380068

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيرنا خالد اشياع عيسى42172222042147026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الحسن محسن بازول42173222041319016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيايناس لفه معن حيال42174222042413014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل منصور رجاب42175222042417097
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0اعدادية القرنة للبنيناحيائيكاظم نجم شاكر نجم42176162041027022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك صفاء رشيد كاظم42177222042103057

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيقنوت جبار شريف زوير42178222042410087

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0ثانوية الهالل المسائية للبنيناحيائيحسن فالح جبار غضب42179292041155003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0ثانوية الهدى للبناتاحيائيوسن محمد ناصر خليف42180222042146045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيعلي طارق شناوه عبد اللطيف42181222041021110

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزينب طعمه مارد ريه42182162042296027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنيناحيائيزين العابدين احمد قاسم نعيم42183162041088009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيصادق طارش مانع دغيم42184222041099021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيزين العابدين امجد عواد كاظم42185222041010056

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب حيدر احمد محمد42186162042243043

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعلي اسعد جاسم عباس42187162041083022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0ثانوية الكرار للبناتاحيائياشواق محمد شلش داود42188162042277001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيهبه حسن دخيل كطران42189162042260061

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد الرضا كاظم42190142041208249

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0ثانوية بدر الرميض المختلطةاحيائيباسم نعيم طاهر موازي42191222041250001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيأسراء حسين عباس خلف42192162042210005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0ثانوية الرويمي المختلطةاحيائيحسين حبيب خلف مواسي42193222041243003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الرحيم حنظل عطيه42194232041252243

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيبتول جواد كاظم هليل42195162042296009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسماء ستار جبر صبيح42196222042103009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيساره طاهر جاسم مسعد42197162042247068

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيبهاء الدين حسين ضيول جالي42198222041036043

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيقائد رحيم حاجم دعيم42199262041009100

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيعلي حيدر محسن شالل42200222041307104

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيزهراء خالد صبيح لفته42201222042102032

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء اياد علي ورواش42202162042207059

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيعلي حميد علي بدر42203222041078035

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفاطمه اسحق طعمة جاسم42204162042218077

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيمهدي حسن شريف مرزوك42205222041028141

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيعلي عدنان حويل منشد42206222041382017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحسين رحيم عبد الحميد محيسن42207222041306083

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحسين جليل جابر ضهد42208222041081019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائياصالة عبد االمير غانم الزم42209162042383011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء ناصر عباس لفته42210222042103142
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيسيناء امين عبد جابر42211222042105060

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيميقات عبد الرحمن هادي مليح42212222042147069

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسين فواز فرحان حاجم42213242041013054

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه علي عبد هللا جابر42214222042164082

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرقيه عبد الكريم عرمش فرحان42215162042172012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيدعاء عادل حسن داود42216222042392037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيهبه كريم عباس معيرض42217162042458100

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيهديل عبد اللطيف مطر عبد الحسن42218222042111090

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0ثانوية زيد بن علي المختلطةاحيائيزينب محمد كاظم ظاهر42219222042217002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيبراء عماد صالح مهدي42220162042455007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينبأ حيدر حسن لفته42221222042153394

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيحسين علي كاظم جساب42222222041307042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياسامه فؤاد كريم عبد هللا42223222041002031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيام البنين محمود عبد االمير وادي42224162042202016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0ثانوية دار الندوة المختلطةاحيائيليث محسن باجي شذر42225222041225027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيعاصم حاضر شاكر ناصر42226222041054031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمحمد مبارك بطي زويد42227222041058131

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيحسين علي مراد حسين42228242041012020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيأنور عدنان مهوس شريده42229222041019012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيامير احمد حسين يعقوب42230232041042006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب سعد جاسم محمد42231282042096006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء حسين طاهر محمد42232222042162069

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيزهراء مكي عبد عواد42233292042160094

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0اعدادية القرنة للبناتاحيائينور عبد حميد عزيز42234162042154047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيآمنه احمد شهيد حسن42235242042122001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيبنين علي قاسم عبد42236242042115016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيمريم هادي صالح حسين42237162042381183

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيفاطمة عباس مظلوم حسين42238162042467019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائينبأ فائز جابر صوالغ42239222042104030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيياسر عامر هاشم جعفر42240242041251102

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيسجاد عماد دويح ماضي42241222041031046

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد عزيز حسن محي42242292041007141

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0اعدادية االمام الرضا ع للبنيناحيائيصادق كاظم حسين عاتي42243262041043020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى طالب كريدي عوده42244222041007093

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيحسين عماد عباس مجلي42245162041355029
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائياساور اسعد عبد العزيز حميد42246162042297001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائياحمد عوده جبار مطشر42247222041076003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيانعام حامد عبد القادر خلف42248162042209011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيجعفر علي عنكود عامر42249222041246003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيمنتظر علي وحيد حنون42250162041094067

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية السرور للبناتاحيائيمريم صادق علي حميد42251272042066027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيأماني ثائر عبداالله عبداللطيف42252162042152002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيمنار فالح حسن عبيد42253162042380107

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0ثانوية فضة للبناتاحيائيهيام علي صافي خزعل42254262042095056

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيتبارك فاضل محمد صبر42255272042055045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0الخارجيوناحيائيعبد الستار اسعد جيته كشيش42256162041400057

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0ث. الخوارزمي االهليه للبنيناحيائيحيدر ثائر كاظم جليوي42257222041352004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية االبراج للبنيناحيائيزيد قحطان عدنان كاظم42258252041027004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية السالم للبنيناحيائيعلي نعيم كاظم ياسر42259222041013104

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيزيد محمد عبد االمير عبد42260252041207047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيسارة غالب جبار عودة42261222042203037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيباقر حسام علي حسن42262242041063014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزينب مهدي جميل جحيش42263262042107098

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمجتبى سالم عباس زغير42264222041029155

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب عباس منصور سلمان42265162042383125

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمصطفى عدنان عبود سلطان42266242041002134

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيبنين احمد عيدان وادي42267162042383033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائيمريم فراس عبد علي عباس42268162042194045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسن ستار هالل هداك42269222041091031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيطيبة عباس حريز عبيد42270162042257033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيذو الفقار ماجد حمدان حيال42271162041034022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب داخل زاجي منحوش42272222042199054

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيشكران عبد الخضر زغير سلطان42273222042394053

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0ثانوية كصيبة المختلطةاحيائيحمزة جاسم عبيد اليج42274262041173005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية البطحاء للبنيناحيائيحسين حميد غالي عبد هللا42275222041006009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيمعصومه قصي عبد الجبار عبد المحسن42276162042332094

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية العشار للبناتاحيائينور حازم عبد الحسن مطرود42277162042228121

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيليث حيدر خضير عباس42278222041010148

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيبنين حسن عليوي اسيود42279222042158011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفاطمة عبد اليمة عبد النبي جواد42280162042383190
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء محمد زيارة اسكندر42281162042172016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عبد الكريم عبد المحسن عبد الشهيد42282292041007081

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيعلي ميذاب فضاله بيده42283262041002065

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي كامل خضير رفه42284222041029118

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائياديان فرقد محسن صالح42285222042139001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية السوق للبناتاحيائيفدك حسين كاظم هواش42286222042209164

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء يوسف عبد الصمد سرحان42287162042226049

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية الصادق للبنيناحيائياكرم جواد كاظم بعير42288222041070005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية السالم للبنيناحيائيجهاد جواد جري جابر42289222041013019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنيناحيائيناجي غانم حسن جثير42290162041359017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية النور للبناتاحيائيبنين محمد عبد ثجيل42291222042156055

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائياسراء دحام علي عبد الحسين42292162042301002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيتبارك محمد بالسم شياع42293222042171009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيرقيه عدنان جاسم محمد42294162042458032

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيميادة بعير قاسم محمد42295222042105088

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي حامد برغش ساهي42296262041022090

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيمهدي قاسم جابر علوان42297292041100110

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيعلي لطيف كاظم محمد42298222041310138

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية رفح للبناتاحيائينور الهدى هاني خلف محمد42299162042219074

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيمصطفى انور صباح جابر42300222041039137

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيابرار مرتضى عبد العظيم عبد النبي42301162042176001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0ثانوية الشهيد عبد الكريم إسماعيل االهلية للبناتاحيائيمهى جاسم محمد كاظم42302222042434016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء ياسين عريبي حسن42303222042164047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيعلي عارف بدر سعدون42304222041078038

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعالء رحيم جوعان عبد علي42305222041018056

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيمنى يحيى ناظم سالم42306162042153081

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعلي احمد ردام فرهود42307222041020054

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيابرار شهيد خلف راضي42308222042103002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء فاضل علي عبيد42309262042119047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0ثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهاحيائيمحمد هاشم جياد مزعل42310242041154013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيزينب ماجد فاخر خيون42311222042147044

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمجتبى جعفر هزيز كشكول42312272041014190

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيفاطمة جمال كامل سالم42313222042432039

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيفاطمة علي معتوق مزبان42314162042171033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيمحمد عبد االئمه عذوف عداي42315222041057034
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيزينب ناظم حسن حمزه42316162042258011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0ثانوية شفق للبناتاحيائينور الهدى علي خدادوست تقي42317202042145043

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنيناحيائيحسن سعود كامل شمال42318222041367005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعلي احمد مهدي عيسى42319242041203179

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية بردى للبناتاحيائيمريم لطيف فليح حسن42320222042163087

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية النصر للبناتاحيائيايمان حميد محسن عبد42321222042167012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية المسار المختلطةاحيائيحسن هادي ياسر رحميه42322222041255008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب عناد مزهر موسى42323162042212022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0ثانوية بابل المختلطةاحيائيعبد هللا حسين حماي عليوي42324222041259006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيالمختار رزاق بريهي عبود42325292041002015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزينب رحيم طاهر لفته42326222042157063

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسجى سرحان منشد عبد42327222042155065

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي احمد صمد علي42328222041003188

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيمصطفى صالح صدام جبر42329272041030041

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور هاني جبار محمد42330162042226121

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيسجاد عبد الساده حاتم عسكر42331222041031044

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة424.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيصهيب محمود مجيد طه42332182041146019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة424.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيزينب سمير عبد علي بدر42333162042222010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة424.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرسل يحيى دغيم جبر42334292042085063

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة424.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيبتول ناجي سعيد يوسف42335162042210018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة564.0ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيآيات حسن داخل عفيت42336222052427001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة554.0اعدادية االصالح للبنينتطبيقيحسين كامل محمد جيادي42337222051015017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة546.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيزهراء عامر غضبان كباشي42338162052223010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة545.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقياستبرق عبد الحسين يونس حيدر42339162052301002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة536.0ثانوية االهوار االهلية للبناتتطبيقيزهراء ماجد فرعون ابو الهيل42340222052411005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة535.0ثانوية مدينة العلم للبناتتطبيقيبتول رائد خيون عبيد42341162052477003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة529.0اعدادية العباسية للبناتتطبيقيتبارك موسى علي حسين42342162052233006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة526.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعباس عزيز سالم عذافه42343162051363154

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة526.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتتطبيقيفاطمة حمزه روين محمد42344162052201008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة526.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيتقى محمد جعفر عبد الواحد عبد الصمد42345162052234022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة525.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه احمد راضي عبد هللا42346162052183031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة522.0ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيزينب علي كاظم نعيم42347162052332012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة522.0ثانوية ماريا القبطية للبناتتطبيقيسلوى حسين علي حسن42348162052266007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة522.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمحمد طلب مزعل ضمد42349222051042061

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيبتول مكي صبري ياسر42350162052234012
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيهبه اسعد عذار درويش42351162052234080

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيرحاب احمد حبيب عزال42352162052176014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعبد هللا كاظم موسى محمد42353162051022069

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيسجاد سعد شاكر ضهد42354162051307012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيحسين عبد الكاظم صدام شندوخ42355222051063007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيحوراء حامد عبد الرزاق محي42356162052216012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتتطبيقيبنين عبد الحسين عزيز قاطع42357162052272004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةتطبيقيرسول فليح حسن رشيد42358222051266011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيمحمد عبد العظيم شريف عبد هللا42359162051301078

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيآالء عبد االمير عبد االمام حسن42360162052207002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيرقية صفاء مجيد جاسم42361162052243013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0اعدادية البسمة للبناتتطبيقياسراء جاسم كريم منصور42362162052257001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0اعدادية غدير خم للبناتتطبيقياسماء بشير محمد جايد42363162052268001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيبتول عماد فاضل عباس42364162052459005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقيمهند عبد الرزاق عبد الكريم عبد الرزاق42365162051046059

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيعباس حيدر حمود حسين42366162051135031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيعلي حمزه عباس صالح42367162051050032

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيكرار محمد عودة جبر42368162051042048

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0ثانوية المفاخر للبنينتطبيقيسجاد احمد جاسم حنش42369162051024002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةتطبيقيمسلم موسى هادي سفاح42370222051266024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعلي حسن عيسى عبد الكريم42371162051365135

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقيعلي خليل إسماعيل عوده42372162051359036

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينتطبيقيسجاد طالب فاضل جبار42373222051319006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0ثانوية التعاون للبناتتطبيقيفاطمة وارد حاتم ضايف42374162052267008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيزينب كريم جباري شكاكي42375162052153014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيزهراء رياض حيدر عبد هللا42376162052164021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيزينب يحيى يوسف عبد الكريم42377162052239021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيمالك لؤي توفيق عبد الرحمن42378162052183041

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعلي قيصر كاظم مانع42379162051358151

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقياحمد خضير ياسين متجي42380162051353010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيضحى هشام سند عبد الرزاق42381162052218046

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزينب حسن جابر حسن42382162052150022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية النبأ للبناتتطبيقينور الهدى ميثم محمد محمود42383162052215030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيبنين سعدي حسن كريم42384162052252008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية االهله للبناتتطبيقيفاطمة علي ثجيل حسين42385162052473034
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيامنه احمد لفته ياسر42386162052458005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيفاطمة عبد هللا محمد نجم42387162052167037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيعباس صالح خلف حسن42388162051028018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقينور الدين نعيم محمد حسان42389222051302125

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيحسين زاهي عبث عبدالحسن42390162051135009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيمها احسان حريجة راضي42391162052243045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيجمال مانع عبدربه كوش42392162051135006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الكاظم زباله عبد الخضر42393162051067045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيسجاد جليد جابر رجي42394162051135025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية الفضائل للبناتتطبيقيفاطمه طاهر عبد محمد حسن42395222052104019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيياسر صادق علي حسين42396162051001234

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيياسين احمد جار هللا خنياب42397162051356061

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيعذراء اسعد نجف عبد هللا42398162052309016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيعباس حسن ذياب مطلك42399222051042041

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيمحمد زعيبل فلغوص محيل42400162051356049

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيفاطمة باسم عبد القادر عبد الكريم42401162052238029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقياحمد مشتاق حميد نعيمه42402162051034012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية العباسية للبناتتطبيقيعلياء عبد اللطيف عبيد عبد الخضر42403162052233019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيمريم احمد لفته عبد السيد42404162052226102

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعلي عماد احمد مسافر42405162051357308

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيبثينة كريم عبد علي مزعل42406162052301012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيسارة رائد فيصل حوشان42407162052252020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيفاطمة قيس عبد الكريم حسين42408162052338044

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية التضامن للبنينتطبيقيمنتظر حافظ مهدي حمد42409222051016039

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية التعاون للبناتتطبيقيفاطمة عبد جبار جاسم42410162052267007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية السديد االهليةتطبيقيعقيل حسين قاسم حسن42411162051443026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيبراء نجم عبد هللا ثامر42412162052154007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحيدر عمار عبد الرضا بدر42413162051038045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية الفضائل للبناتتطبيقياسراء جاسم عليوي العيوس42414222052104002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيتبارك سعيد جبار احمد42415162052228012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيهدى اسعد يعقوب محمد42416162052218082

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية الفضائل للبناتتطبيقياسيل بدر جبر عايم42417222052104003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيمنار رائد عبد الحميد راجح42418162052184109

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد علي احمد محمد جواد عبد الرزاق42419162051001193

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزينب كريم عاشور كريم42420162052240023
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية العباسية للبناتتطبيقينبأ كاظم جبر عجد42421162052233027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيميسم عبد الحسين ابراهيم عبد النبي42422162052234071

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية الحزام االخضر للبنينتطبيقيعبد هللا جاسم جواد عاشور42423162051048009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيمنى محمد حسن علي42424162052209047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيباقر رحيم كاظم ميس42425222051046005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقينور صباح ابراهيم حبيب42426162052283034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيبنين كامل فرج علي42427162052240006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيعال عبد العالي جاسم صيهود42428162052223015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية التضامن للبنينتطبيقيمرتضى صباح علوان دخيل42429222051016035

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعلي ثابت سامي مجيد42430162051352159

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيهبة عدنان عطية ناصح42431162052244028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد مجيد فرج خير هللا42432222051304022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية المرتضى  للبنينتطبيقيمقتدى أحمد يعكوب يوسف42433222051019047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيفاطمة شنان عبد الرزاق فارس42434162052252026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيكاظم عبد النبي كاظم زغير42435162051364115

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0الخارجياتتطبيقيجمان عدنان عبد الرحمن عبد النبي42436162052401033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيكوثر فرحان خايس بدر42437162052303003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيفاطمة عماد عبود موسى42438162052234061

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقياحمد ماجد كاظم حمزه42439162051078005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيسجاد حميد جبار خشان42440222051042036

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيزهراء حسين سموم عجة42441162052296010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيكرار جواد حسحوس عبيد42442162051017076

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيمحمد جبار كاظم خفي42443162051099030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية النهضة للبنينتطبيقيعلي خميس وداعه وداي42444222051049022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيمحمد عزيز دلي محمد42445162051364142

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيزينب خالد كيلو زناد42446162052332010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيهاله هاشم محمد عبد الحافظ42447162052218080

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيموسى عادل موسى عبدالعالي42448162051039124

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيعذراء عبد الحسين طالب عودة42449162052153020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيزهراء غانم حنون حسن42450162052242015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيسجود سلمان عبد الحسين عبد42451162052167025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيزهره علي رحيم زنبور42452162052383066

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيجواد تقي حسن جواد42453162051010015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيبراء عباس ناجي محمد42454162052146012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيفاطمة علي كريم احمد42455162052209035
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيبتول سلمان عبد الحسن شافي42456162052207011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيحسين صاحب باجي دحل42457222051006011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيحيدر داخل وشك مروح42458222051026021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية العرفان المختلطةتطبيقيكرار محمد كاظم عبد علي42459222051253007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقياحمد حسين عابر فهد42460162051041001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمصطفى عباس عليوي شبيب42461162051047155

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيسكينه حسن نعيم موسى42462162052332018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقينهاية داود سالم علي42463162052252037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقياديان حيدر حسن سعدون42464162052216001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقياحمد ناصر عبد السادة قاسم42465162051043005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمحمد كاظم عذافة قاسم42466222051042066

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيشيماء احمد صبري جمعة42467162052163020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيحنين احمد عبد الكريم حيدر42468162052225011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيعلي مجبل حرب سبتي42469162051300052

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية االهله للبناتتطبيقيخديجة مكي فريج غالي42470162052473014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيتبارك ساطع سعيد عبد العزيز42471162052219009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيزهراء احمد عبد الصمد زعالن42472162052204012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقياماني علي طالب عبد السادة42473162052146007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقياكرم هشام عدنان راهي42474162051128011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعباس صفاء عبد الحسين هيال42475162051049069

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيعبدهللا رياض صبري حسين42476162051007052

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيحسين عالء قاسم اعبيد42477162051128029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0ثانوية قائم آل محمد للبنينتطبيقيعبدهللا عدنان عبد هللا نجم42478162051432010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقينور عالء ثامر سوادي42479162052294031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمحمد جالل جابر محيل42480222051042058

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقياسراء عايد سالم الزم42481162052212001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيايمان احمد عبدالرزاق عباس42482162052145007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيمريم علي رمزي صادق42483162052184105

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقينبأ يوسف سعيد دحام42484162052380087

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيخضر عباس عجيل زعل42485222051364055

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيانوار رياض مهجر محسن42486162052252006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيمروة مجيد سعيد يعقوب42487162052218063

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيابرار حسين علي محسن42488162052218001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيبنين محمد طه قاسم42489162052237011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقياسراء عقيل حسن عبد اللطيف42490162052226002
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزينب احمد قاسم احمد42491162052234044

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيفاطمه جبار حسن نعمه42492162052207037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقينوال عوده عبود بريسم42493162052212044

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيالمرتضى عبد الستار جبر عكرب42494162051011008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عبدهللا فاضل عيسى42495162052145042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيرضا عبد هللا احمد عبد هللا42496162051043023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيحسين نعيم عويد طليع42497162051135013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيزينب كريم عبيد عبد الحسن42498162052207028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيميثم رياض فارس جابر42499162051354098

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيمصطفى مؤيد عبد الخالق تعبان42500162051494041

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعباس سالم جعفر سلطان42501162051006047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيدنيا حيدر بداي علي42502162052252012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيجاسم محمد عبد علي نجم42503162051084039

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعبد الرحمن عايد خلف نايف42504162051034079

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيآيات فالح حسين عبد الحسين42505162052248001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية الخالدين للبنينتطبيقياحمد ساجد عبد الزهرة غالي42506162051008002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيزهراء حبيب جباري جوني42507162052161011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيمالك احمد عبد الحسين حنظل42508162052167042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية االجيال للبنينتطبيقيعبد هللا رحيم نادر جابر42509162051014024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةتطبيقيعلي موسى هادي سفاح42510222051266017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقيمحمد توفيق عبد السالم عزيز42511162051360036

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية النبأ للبناتتطبيقيزينب جمعة حسن داخل42512162052215010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعباس سلمان هليل ناطق42513162051034073

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيتبارك ابراهيم توفيق محمد42514162052458010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتتطبيقيخلود عودة حسن عودة42515162052198001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيمصطفى عون مونس عبد الرسول42516162051301087

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيباقر حسين جليو غالي42517222051042014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعباس عبد الرضا جاسم محمد42518162051034076

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية التعاون للبناتتطبيقيلطيفة احمد يعقوب يوسف42519162052267009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيفاطمه عالء حسين عبد العباس42520162052245033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيسماهر يحيى محسن كاظم42521162052224019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيرقيه ماجد عبدالواحد شياع42522162052152027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتتطبيقيبتول نجم صالح عليوي42523162052276003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية المفاخر للبنينتطبيقيفراس شاكر محمود فارس42524162051024009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيزينب عباس سعيد عباس42525162052219020
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية األعراف للبنينتطبيقيمحمد فاخر مالك جابر42526162051077055

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقياسراء ماجد وليد حسن42527162052167003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيهدى عقيل قاسم صالح42528162052237044

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقياية قاسم محمد جواد42529162052218011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيازهار عوده عبد الحسين جبر42530162052296001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيروان فؤاد رجب عبدالرسول42531162052150019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية القرنة للبنينتطبيقيعبد هللا سعيد عبد الحسين صيوان42532162051027018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقييوسف احمد علي جاسم42533162051006109

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء صالح مهدي عيسى42534162052167035

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيمنار كاظم فالح زهير42535162052234070

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيعلي عبد الرضا عبد الحسين عباس42536162051053077

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد صفاء عبد االمير رشم42537162051084219

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيحسين نجم زباري قاسم42538162051034042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيرؤى عادل عبد العزيز علي42539162052283015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيعبد الهادي فالح رشيد عبود42540162051108028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقيزينب عبد الستار جبار علي42541162052174014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيقاسم حسن ذياب مطلك42542222051042056

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيحنين عبود نجم عبود42543162052283009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية العشار للبناتتطبيقينرجس شهاب احمد حسن42544162052228057

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيخنساء خزعل جاسب فياض42545162052308006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمرتضى محمد قاسم نصر42546162051033097

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيهبة هللا موفق مهدي رضا42547162052184121

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية الكرمة  للبنينتطبيقيمصطفى نبيل عبد الواحد عجيمي42548222051039076

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيفاطمة سعد سالم محمد42549162052225022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيزينب جمعه عبد مكلف42550162052299014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعبدهللا احمد عبداللطيف عبدالرزاق42551162051126016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيضحى علي عبد العالي شالل42552162052162013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيساره جاسم جمعه جاسم42553162052183024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيدعاء امجد نعيم عباس42554162052383041

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيتقى عدنان اسماعيل ابراهيم42555162052381032

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيسجاد منذر حميد محمود42556162051050024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيبتول علي طه جاسم42557162052230008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيحيدر محمد جاسم سدخان42558162051078020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيايات حسن سعود عبد هللا42559162052226009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيمحمد ناهض عبد الخضر عبيد42560162051301080
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيفاطمة حسين صادق عبيد42561162052252024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية ماريا القبطية للبناتتطبيقيفاطمة عبد فهد محمد42562162052266008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيدالل صباح قمندار حسون42563162052383043

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.7ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيزينب عامر سلمان عبدالحسين42564162052232004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقينازك رزاق خلف راشد42565162052381137

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقينبأ محمد كاظم مزبان42566162052216042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعلي عدنان عبد الخضر جاسم42567162051061068

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقيقاسم عباس فاضل داوود42568162051359051

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية البرهان االهلية للبناتتطبيقيسارة ناظم عبد الرزاق سلمان42569162052278007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقياحمد سبهان هادود خشمان42570162051363014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقياحمد علي كاظم جبر42571162051036005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيزهراء ليث محمد حريجه42572222052111015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيفاطمه باسم محمد جاسم42573162052208028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمنتظر ماهود علي كاطع42574162051030072

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيسجى نافع خالد جازع42575162052153019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقيايات احمد عبد هللا احمد42576162052220004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيدعاء مجيد عبد الواحد جار هللا42577162052239012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيبشير صالح عبد الكريم خلف42578162051139017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتتطبيقيصابرين جميل داود عفيه42579162052201007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيأعياد تموز كاظم راضي42580162052171001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيموسى نمير عبد ناصر42581162051049147

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية المنار للبنينتطبيقيفرقان جاسم عبد الحسين ناصر42582222052095041

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيمريم حسين زوير محيبس42583162052171042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0الخارجياتتطبيقيفاطمه عبد الرضا خلف يعقوب42584162052401099

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية البينة للبناتتطبيقيسكنة كاطع خشن صحين42585162052291009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيعبد الواحد نعمة حمد سميع42586162051364092

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية الكرمة  للبنينتطبيقيمصطفى لطيف كعيد عجيل42587222051039075

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيغسق صالح عبد علي مدهوش42588162052161020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقينور حازم حميد مجيد42589162052231040

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيسجاد صالح محمد ثجيل42590162051069057

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية البناء االهلية للبناتتطبيقيمالك الروح اسعد محمد جاسم42591162052471007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيسجى احمد عبد الرحمن عباس42592162052226069

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتتطبيقيحنين شاكر قاسم حسن42593162052290005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين عبد العالي عبد االمام شالهي42594162051001066

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمحمد عدنان صيهود عبد42595162051355254
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء علي فيصل عبد الحسن42596162052168030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيعلي بهجت بدر جاسم42597162051119023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمة توفيق سالم مزعل42598162052226088

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0ثانوية البينة للبناتتطبيقيهناء صباح خديم لشالش42599162052291015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية المعالي للبناتتطبيقياسراء حسن سودي بديوي42600162052173001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمنتظر حيدر عبد الزهرة وهيب42601162051049140

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمنتظر احمد كاظم موسى42602162051010102

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيفاطمة علي عبد الحميد غريب42603162052338042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيوالء عبد الجواد لفته عبد الرضا42604162052176039

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمه مختار عبدالواحد مختار42605162052150031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمتقين قصي قحطان حميد42606162051084197

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز نديم عزيز اسماعيل42607162051076059

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيندى مجيد عبد الرحمن شكراوي42608162052383135

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقينور مسلم نايف كريم42609162052174033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيمريم عبد الخالق نتوش داود42610162052294029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقينرجس بشير عبد نور تالي42611162052202042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيهبه ميثم عبد الزهره راضي42612162052224027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيورود ظاهر جالب طرفه42613162052380103

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد هللا علي احمد42614162051358147

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيهبه عقيل قاسم صالح42615162052237043

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيبشرى سعد شمشير خليوي42616162052163004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر عزيز مجيد42617222051364100

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيجنات انور عبدعلي حميد42618162052152018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيرقيه صالح طه مسفر42619162052207021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيرهام باسم الزم حسوني42620162052280022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيزهره هاشم عاتي هادي42621162052308009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيزينب هاشم حسن احمد42622162052213020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتتطبيقيزينب دارب صخي خفي42623162052201004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيفاطمه كاظم عوده ياكوت42624162052164034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيحوراء حميد عبد النبي حمد42625162052212012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عالء عبدهللا طاهر42626162052145043

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيفاطمة حميد خالف حاجم42627162052238031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيحبيب سلمان عبد الزهرة حسين42628162051005009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقيفاطمه علي احمد علي42629162052220023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيقوت القلوب حبيب ابراهيم غضبان42630162052332023
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0اعدادية عشتار للبناتتطبيقيفاطمة قاسم عودة جودة42631222052158021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية النور للبناتتطبيقيفاطمة جاسب سلطان فعيل42632162052275011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسين عبد الكريم حمد محمد42633162051019025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيرضا عبد الحسن احمد خلف42634162051049057

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيهاجر محمد طعمه جاسب42635162052283035

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيرباب كامل محسن سعد42636162052184029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيام البنين محسن كاظم علي42637162052244004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعباس كتاب جياد سلمان42638162051060096

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية598.0ثانوية المبادئ للبناتادبيبنين حسن عبد االمام فيصل42639162022177009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية588.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيمنى هاشم محمد زناد42640162022258038

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية586.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيام البنين ابراهيم عباس جاسم42641162022216006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية582.0ثانوية العلياء للبناتادبيزهراء عدنان عبد الغني كاظم42642162022227036

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية582.0اعدادية البيان للبناتادبيبنين عمار غالس محيل42643162022223015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية581.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيايمان محمد دينار سلمان42644162022380017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية580.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيفدك عباس عبد الحسن كاظم42645162022258033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية579.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيحوراء عباس محيسن كاظم42646162022453008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية576.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيرقية قصي عدنان شهيد42647162022287056

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية574.0ثانوية الشام للبناتادبيحنين حسن ياسر هزاع42648162022254008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية573.0اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيدعاء طارق محيي سالم42649222022323024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية573.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب مصطفى حسين علي42650162022216050

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية572.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيهاله حبيب غافل مطر42651162022266044

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية570.0اعدادية العروبة للبناتادبيرسل نعمه سلمان نعمه42652162022237015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية568.0ثانوية االحرار المختلطةادبيعبد المجيد حبيب خلف ناجي42653162021313009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية567.0اعدادية الهدى للبناتادبيتبارك حاتم هادي عباس42654162022150012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية566.0ثانوية البينة للبناتادبيبتول عماد مزعل عبد الجبار42655162022291010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية565.0ثانوية مريم بنت عمران للبناتادبيزينات محمد عبد الزهره خزعل42656162022336008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية564.0اعدادية البيان للبناتادبياالء احمد خريبط صالح42657162022223005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية564.0ثانوية المبادئ للبناتادبيهدى محمد فاخر ثجيل42658162022177057

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية564.0ثانوية الصمود للبنينادبيكرار جاسم محمد فاضل42659162021435029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية563.0ثانوية التعاون للبناتادبيشهد جعفر طعمة زعالن42660162022267011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية563.0ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء عدنان بدران هزاع42661162022270010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية563.0اعدادية اليمامة للبناتادبيزهراء عباس كاظم حمود42662162022167026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية561.0اعدادية األبلة للبناتادبيآية عماد محمد حسن جعفر42663162022171001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية561.0اعدادية العباس للبنينادبيحسن جالل محمد حمود42664162021051003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية559.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزهراء وليد خيري سعيد42665162022164029
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية558.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيفاطمة وليد مجيد جراد42666162022204025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية558.0ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمه عوده جلوب حليحل42667162022200016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية557.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبيرسل حميد مهدي عوده42668162022297011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية557.0ثانوية االجتهاد االهلية للبنينادبيمنتظر جاسم محمد هندي42669162021347006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية557.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيفاطمه احمد مالك عبدالكاظم42670162022458095

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية556.0ثانوية المرفأ للبناتادبيشيماء محمد رشيج حلو42671162022213032

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية556.0الخارجياتادبيابتهال محمد خلف هيرس42672162022401005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية556.0ثانوية دجلة للبناتادبيفاطمة عبد الحسين كاظم بغيلي42673162022243038

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية556.0اعدادية الهارثة للبناتادبيزينب عماد رحيم جمعه42674162022176023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية555.0اعدادية االندلس للبناتادبيمها رشيد راهي حلو42675162022170045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية554.0اعدادية الفواطم للبناتادبيمرام موسى ساري حاتم42676162022172056

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية554.0ثانوية التعاون للبناتادبيزينب مازن نعيم خليل42677162022267010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية554.0ثانوية الشام للبناتادبياسراء صكبان عباس كاطع42678162022254002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية554.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيزهراء عامر صادق احمد42679162022459015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية553.0اعدادية االكرمين للبنينادبيكرار علي حسين خيون42680162021017049

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية553.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيطيف سليم عبد السادة محمد42681162022258026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية553.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتادبيشهد صفاء عباس طاهر42682162022198006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية553.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيزمرد قصي كاظم صادق42683162022235020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية553.0ثانوية سفوان المسائية للبنينادبيخالد طعمه جراد مغيصان42684162021356013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية552.0ثانوية الوركاء للبناتادبييقين حميد شاور جالب42685162022244042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية552.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيبنين يحيى عبد السيد جابر42686162022236015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية551.0ثانوية الوركاء للبناتادبيندى فارس حسن عبيد42687162022244032

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية551.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتادبيمنار مؤيد عبد هللا عبيد42688162022255020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية550.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيمروه حامد جليل طه42689162022224063

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية549.0اعدادية االندلس للبناتادبيتقى علي شاكر حبيب42690162022170008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية549.0اعدادية المعقل للبناتادبيزينب احمد جاسم زعالن42691162022169021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية548.0اعدادية رفح للبناتادبينبا فاروق عبد الزهره كاظم42692162022219050

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية548.0اعدادية الوثبة للبناتادبيآيات كاظم محمد جبر42693162022241003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية547.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيكرار حيدر عيسى عبد هللا42694162021044031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية547.0اعدادية البسمة للبناتادبيفاطمة اياد حميد عبد المجيد42695162022257054

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية546.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيبنين عقيل خلف سلمان42696162022181007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية543.0ثانوية المرفأ للبناتادبيحوراء ستار جاسم راضي42697162022213011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية542.0ثانوية مريم بنت عمران للبناتادبياديان سعدون صبار موزان42698162022336002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية542.0اعدادية البيان للبناتادبيزينب بشير عبد الزهره محمود42699162022223029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيزينب احمد قاسم سلمان42700162022249007
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيرنا انور سويدان خزعل42701162022209024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0ثانوية صنعاء للبناتادبياحالم جعفر ناصر محي42702162022221004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيفاطمة ناجي خلف جاسم42703162022162018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيفاطمه رعد هاشم مطشر42704162022245053

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيمريم حبيب عبد علي عيسى42705162022168038

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبياسوار عادل رحمان فايز42706162022458004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0ثانوية صنعاء للبناتادبياسراء قيس فارس جابر42707162022221006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0ثانوية الزوراء للبناتادبيفاطمه عباس علي محمد42708162022180018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزينب رعد هاشم مطشر42709162022245029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0ثانوية المبادئ للبناتادبيساره طالب محي ثامر42710162022177033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيبراء يحيى عبد السيد جابر42711162022236009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0ثانوية االحرار المختلطةادبيهيام هاني رسن سنيد42712162022313011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0ثانوية البرهان االهلية للبناتادبيهدى عبد نكري لعيوس42713162022278019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيمسلم علي صالح جاسم42714162021041037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية537.0اعدادية العباسية للبناتادبيشهد جواد محمد جاسم42715162022233021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0اعدادية ام قصر للبنينادبيجاسم محمد خليل عبد هللا42716162021042011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0ثانوية المرفأ للبناتادبينجالء رزاق فاضل وادي42717162022213044

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0ثانوية النبأ للبناتادبيزينب جمال حسن غانم42718162022215034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيزهرة سالم عبد الحسين نزال42719162022249006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0اعدادية اليمامة للبناتادبينجوى عبد المطلب معتوق هاشم42720162022167055

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية534.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيابرار صفاء جابر محمد42721162022235001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية534.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيلبنى مثنى منذر حاجم42722162022209062

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية534.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيابرار نجم عبد الوهاب عبد هللا42723162022196002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيسارة كاظم علوان منصور42724162022224043

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيدعاء فاضل نفيسه جخيور42725162022245015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيفاطمة علي عبد الحسين راضي42726162022224059

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0ثانوية الطموح للبناتادبيرقيه فائز غالي زباري42727162022157013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبياحالم سلمان عدنان عوده42728162022209001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0ثانوية االحرار المختلطةادبيمحمد عبد االمير حبيب خلف42729162021313012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيريام احمد عبد الرحمن ياسين42730162022236023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0اعدادية العباسية للبناتادبيبتول عبد الواحد عباس عبد الواحد42731162022233003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0اعدادية القرنة للبناتادبيفاطمه ماجد عاكول عريبي42732162022154031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0ثانوية النبأ للبناتادبيمريم مكي عباس مكي42733162022215064

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0الخارجياتادبييقين عبد الكريم باقر عبد الحسين42734162022401339

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0اعداية التضحية للبنينادبيحيدر عبد النبي شعبان يصغ42735162021053017
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيزينب علي حسين عبد42736162022168026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0ثانوية المبادئ للبناتادبيزينب رمضان جاسم حميدي42737162022177026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0اعدادية الهارثة للبناتادبيساره عدنان جواد كاظم42738162022176027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0ثانوية الطموح للبناتادبيآالء مزيد حسين علي42739162022157001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0اعدادية البسمة للبناتادبيفاطمة عدنان احمد جابر42740162022257056

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزهراء عبد االمير قاسم حسون42741162022217045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبياسماء جمعه جاسب عبد الرضا42742162022294001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبينور الهدى علي رشيد حسين42743162022168046

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0ثانوية موطني االهلية للبناتادبياسراء رياض جبر مزعل42744162022467001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0ثانوية العلياء للبناتادبيزهراء محمد خلف جاسم42745162022227038

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيعلي راشد غالي عناد42746162021067012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبييقين عبد النبي حسين راضي42747162021052083

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيماليين عبد االمير حسين مجمان42748162022245066

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0اعدادية البيان للبناتادبيايات نوري رحيم عبد علي42749162022223008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0ثانوية الشام للبناتادبيمعصومة صبري مهنه واعي42750162022254046

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيدعاء عاطف عزيز جاسم42751162022224024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0ثانوية مريم بنت عمران للبناتادبيرؤى عبد القادر عبد النبي الزم42752162022336005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيدعاء حسين علي شريف42753162022283016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0اعدادية المعالي للبناتادبيعال احمد عبدالصمد حسن42754162022173034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبينبأ هاشم تبينه حسين42755162022168044

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0اعدادية السبطين للبنينادبيعلي حسين بداي شمخي42756162021016040

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيامنيات كريم سويد شريف42757162022239001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيخاتمة المسك محمود علي حسين42758162022459010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0اعدادية البسمة للبناتادبيهدى سعد محمد امين عاصي42759162022257070

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0ثانوية االقتدار للبناتادبيدعاء نبيل غانم حسب42760162022289009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0الخارجياتادبيزهراء اسعد علي مشاري42761162022401110

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0اعدادية االريج للبناتادبيحبيبه سعدي عبد الرزاق خضير42762162022238010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0اعدادية التراث العربي للبناتادبياديان محمد عبد الحسين مجيدي42763162022179002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0ثانوية مريم بنت عمران للبناتادبيرواء عيدان شنين جداوه42764162022336007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيشهد صادق طه عباس42765162022294017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيليلى فالح حسن جبار42766162022216062

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيفاطمة عماد لطيف ناصر42767162022216060

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيرهام جميل قاسم حميد42768162022184005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزينب عبد االمير نجم ياسين42769162022224034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0الخارجياتادبيشروق عبد الزهره علي سلمان42770162022401190
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيفاطمه عبد الرضا سلمان علي42771162022380042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيرواء فاضل عباس عبد هللا42772162022245019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيريام هاني طاهر عبد الحسن42773162022168018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0اعدادية الهدى للبناتادبيمريم يوسف عبود محمد42774162022150053

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0ثانوية المدينة للبنينادبيطه بشير حسين كاظم42775162021029023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0اعدادية المعالي للبناتادبيسارة عبد الكريم محمد حيدر42776162022173027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب مؤيد سالم عودة42777162022216047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0اعدادية األصفياء للبنينادبيحسين عماد عبد رحيم42778162021099012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبينعيم قاسم نعيم علي42779162021340076

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيسيف جهاد سعد محمد42780162021028018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيسحر خالد عويد عبد هللا42781162022266025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0اعدادية الفضائل للبناتادبيزينب عبد الرزاق نجيب عبد42782222022104026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيمهدي ميثم صمد عبد الكريم42783162021028042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0اعدادية اليمامة للبناتادبيغدير عباس حمد علي42784162022167042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0ثانوية المبادئ للبناتادبيايمان عبد االمير عبد الزهره جاسم42785162022177006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0ثانوية الشام للبناتادبيزينب حميد ضهد حسن42786162022254029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيمنار مطر عبد عريمش42787162022453024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0اعدادية العروبة للبناتادبيتبارك محمد سلمان عبادي42788162022237010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0اعدادية األبلة للبناتادبيفاطمة عباس نجم عبد42789162022171042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0ثانوية المبادئ للبناتادبيزينب فاضل ناجي عبد النبي42790162022177029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية حيفا للبناتادبيزينب عبد الواحد معتوك جاسم42791162022220043

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0ثانوية العقيدة للبناتادبيفاطمة محمد حسن خلف42792162022231061

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0ثانوية المرفأ للبناتادبيغدير احمد سلمان جاسم42793162022213034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيشهد علي حسين ثابت42794162022210074

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية المعقل للبناتادبيمنار حازم مراد موسى42795162022169038

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيحوراء احمد حسن عبد الحسين42796162022203009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0اعدادية المعقل للبناتادبيحنين حبيب شمخي جابر42797162022169012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيسجى مؤيد حسين علي42798162022246013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيمنتظر عبد الزهرة جواد حسين42799162021112039

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه احمد هاشم لعيوس42800162022230031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0اعدادية الخنساء للبناتادبيتقى عبد الكريم خنجر محسن42801162022230009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0الخارجياتادبيبدور فالح كاظم فالح42802162022401053

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0ثانوية الطموح للبناتادبيفاطمة عبد المحسن غانم هادي42803162022157022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية األبلة للبناتادبيهبة مظاهر يعقوب احمد42804162022171055

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيرواء عزيز جلود محمد42805162022210042
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية ام قصر للبنينادبيمنتظر صالح هاشم زغير42806162021042075

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيسارة مؤيد جاسم محمد42807162022287090

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية سبأ للبناتادبيمنار ماجد حامد مناتي42808162022174018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيايات وليد خالد مطير42809162022283006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيكواكب صالح عبد الرسول جابر42810162022236047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيسكينة حيدر هاشم معتوك42811162022459023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبياسماء عادل هالل ناصر42812162022453001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيعلي عبد الرضا لطيف داخل42813162021311027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية العقيدة للبناتادبيعذراء مهدي جاسم صنكور42814162022231057

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية الرجاء للبناتادبيبنين عبد الواحد اسماعيل محمد42815162022178005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0الخارجياتادبيبنين طالب مطشر عبد الحسين42816162022401057

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية الكوثر للبناتادبيحوراء حسين حامد موسى42817162022200008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتادبيرغد عالء رسن حسين42818162022201002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبينوره خضير عجاج محمد42819162022184018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيابراهيم كاظم ابراهيم حبش42820162021044002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0ثانوية النصر المختلطةادبيابا الفضل هادي طالب عبود42821162021305001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0مدرسة بالد النهرين العراقية االهلية تركيا-انطالياادبيمحمد حسين علي وادي42822132021222002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيتوسل فيصل شيحان فارس42823162022209017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية الفاو للبناتادبيرقيه فالح جمعه حسين42824162022225011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية البتول للبناتادبيزينب حسين ساجت حمادي42825162022242034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبينور الهدى علي مهدي هاشم42826162022163012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيضحى مؤيد ريسان نعيمه42827162022181024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0ثانوية المرفأ للبناتادبياسيل جعفر عبود حسين42828162022213004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0ثانوية الرجاء للبناتادبيلبانه ريسان عبد االمام حسن42829162022178022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0اعدادية البيان للبناتادبيبتول عبد علي منصور مزعل42830162022223010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0ثانوية الكوثر للبناتادبيتبارك سجاد علي حنتوش42831162022200006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0الخارجيونادبيحسام رعد عبد ربه ثامر42832162021400048

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيبنين عبد الرضا كاظم نجم42833162022287027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبينور جليل صفر نوروز42834162022209079

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0ثانوية القنوت للبناتادبيهدى رمزي فرهود نعمه42835162022206032

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيساره احمد عبد الوهاب عبد النبي42836162022210060

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيرقيه مؤيد عبد الحسن عريبي42837162022236021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0ثانوية الطموح للبناتادبيضحى عبود بندر حسون42838162022157021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0ثانوية القنوت للبناتادبيزينب رمزي فرهود نعمه42839162022206016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيسجاد جاسم محمد علي42840162021495041
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزهراء احمد يعقوب يوسف42841162022224026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينادبينعيم هالل كاظم لهمود42842162021366011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0الخارجياتادبيفاطمه علي حسن طالب42843162022401243

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0اعدادية البيان للبناتادبيحنين عادل هاشم لفته42844162022223018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0ثانوية الطموح للبناتادبيبنين علي قاسم جمعه42845162022157008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0ثانوية الوركاء للبناتادبيسارة جواد كاظم وحيلي42846162022244020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبيزهراء جاسم محمد جخيور42847162022202008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيدعاء ماجد جبار كيطان42848162022164024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0اعدادية العروبة للبناتادبيرقية منتصر مالك جمعه42849162022237016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0الخارجياتادبيشهد صبري بالسم مولى42850162022401199

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيزينب مرتضى حسن عبد الحسين42851162022203024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0اعدادية الهدى للبناتادبينبأ عبد الحسن عبود جاسم42852162022150055

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزينب عبد هللا عبد علي عبد هللا42853162022224036

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيهالة شريف شناوة كناص42854162022210123

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0ثانوية النصر المختلطةادبيعبد هللا شاكر عبد هللا عيال42855162021305017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0اعدادية الروان للبنينادبيصالح حميد صالح فالح42856162021023014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيزهراء جواد كاظم قاسم42857162022222012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0ثانوية المآثر للبناتادبيأالء عبد الزهره محمد محمد حسن42858162022455001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيمنار عمار مهدي خضير42859162022217103

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزينب علي عوده حاتم42860162022164031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0اعدادية البسمة للبناتادبيصبا كنعان عباس صعيبر42861162022257045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيسعديه عبد الحسن محمد احمد42862162022235034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0ثانوية المبادئ للبناتادبيمريم صباح جري ناجي42863162022177048

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية البتول للبناتادبيبنين قاسم حسين بدن42864162022242009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية القرنة للبناتادبيمريم فرحان طعمه فرهود42865162022154036

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية القرنة للبناتادبيرقيه جاسم محمد حسن42866162022154019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعداية التضحية للبنينادبيمحمد رمضان لفته ثاني42867162021053055

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية اليرموك للبنينادبيباقر عادل شاكر عبد هللا42868162021033004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية المعقل للبناتادبيلجين عبد هللا منصور عبد هللا42869162022169034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية النصر المختلطةادبيمحمد حميد عبد الحسين جويد42870162021305025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيحوراء فوزي جاسم محمد42871162022203010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيمقتدى عبد االمير عبد الحسين عبد المحسن42872162021136031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة منير منديل مهدي42873162022287129

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية الثريا للبناتادبيبتول مهدي احمد سهر42874162022338005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزينب عقيل علي حسين42875162022164030
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0ثانوية المبادئ للبناتادبيحوراء أحسان يونس رماثي42876162022177018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور فرحان خلف طاهر42877162022265069

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية الهارثة للبنينادبيزهير عبد الحسن علي جاسم42878162021022009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيكوثر عبد الحسين كاظم جاسم42879162022253043

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيبدور عبد الخضر الزم عبد الخضر42880162022283007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيلبنى جمعة حمود بدر42881162022383065

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0اعدادية  الميقات للبناتادبيفرح احمد عطيه عبيد42882162022194085

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيرقية حبيب حسن محمد42883162022162008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0ثانوية االحرار المختلطةادبيمنتظر عادل خضير سلطان42884162021313013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيزهراء وميض كمال خيري42885162022459016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0اعدادية البسمة للبناتادبيتقى رعد محمد جاسم42886162022257017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0الخارجياتادبيزهراء صادق عبد الصمد علي42887162022401118

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0اعدادية األبلة للبناتادبياسراء فاضل عباس يوسف42888162022171004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيفاطمه كاظم جميل عوده42889162022294023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبينبأ ثائر جاسم سبهان42890162022217108

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيفاطمة حسن خضير كوكز42891162022222022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبينورا ضياء خزعل حسب42892162022222030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزينب طالب جاسب سلمان42893162022209035

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية الهارثة للبنينادبيقاسم ماهر حمدي كاطع42894162021022018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيمريم عالء عبد اللطيف احمد42895162022283047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية البيان للبناتادبيتبارك يعقوب يوسف جابر42896162022223016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0ثانوية الرجاء للبناتادبيزهراء صبري بدر ناصر42897162022178009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيتبارك عبد الرزاق غالي فارس42898162022287034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتادبينور الهدى صباح حسن محمد42899162022166017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيابتهال مرتضى شاكر سبع42900162022224001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0ثانوية الوركاء للبناتادبيعذراء صالح حسن كبس42901162022244026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزهراء سعد كاظم جبار42902162022224028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0اعدادية المعرفة للبناتادبينبا حامد ماجد عبيد42903162022175042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيعباس خالد عبد الجليل لطيف42904162021311021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيآيه فاضل داود ظاهر42905162022181001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0ثانوية الدير للبنينادبيمحمد علي حسين نجم42906162021025028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعباس محمد قاسم حطيحط42907162021049041

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزينب صباح عبد النبي عواد42908162022217053

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0ثانوية االمجاد للبناتادبيبنين سعد جليب حمد42909162022454002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية االندلس للبناتادبيسكينة حسين باقر علي42910162022170027
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيحوراء احمد قاسم عبد العالي42911162022288012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعلي هشام جاسم عبود42912162021495109

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيمحمد رسول كامل يعكوب42913162021307018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية المعرفة للبناتادبيزهراء حسن محسن نعيم42914162022175013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبياالء رعد حامد عودة42915162022203004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0اعدادية الهدى للبناتادبيدعاء حسام عبد القادر محمد42916162022150019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0اعدادية البسمة للبناتادبيمنار عذيب شلش شغي42917162022257063

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0اعدادية االريج للبناتادبيزهراء عبد الحسين كاظم محسن42918162022238014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0اعدادية القرنة للبنينادبيحسين كاظم محمد عبد علي42919162021027014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0اعدادية شط العرب للبنينادبيحيدر علي جمعه مسفر42920162021049030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0اعدادية ام قصر للبنينادبيحسين جليل داخل دهش42921162021042019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيفاطمة نمر عبد الحسين علي42922162022210093

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية الجمهورية للبناتادبينورا هاشم عمير هاشم42923162022239049

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء عالء نعمه علي42924162022200010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية الوركاء للبناتادبينور الهدى علي رحيم موحي42925162022244037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية العقيدة للبناتادبيشهد صباح شويش صباح42926162022231053

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيسجى سامي الزم سلطان42927162022224044

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية موطني االهلية للبناتادبيرقية رعد سعيد حمود42928162022467003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية المعراج المختلطةادبيحنان حازم عجيل عبد الحسن42929162022304001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبينور الهدى نافع رحيم حاتم42930162022209078

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية اليمامة للبناتادبيدعاء مهند عبد العظيم قاسم42931162022167021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية االقتدار للبناتادبيزينب زكي حطاب شبير42932162022289014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبينبأ وليد يوسف عبد الواحد42933162022209075

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية الشام للبناتادبياالء عبد المحسن مجيد شبيب42934162022254003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0ثانوية المآثر للبناتادبينور فراس مهدي عباس42935162022455034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية حيفا للبناتادبينور الهدى يوسف حمزه عباس42936162022220101

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0ثانوية البينة للبناتادبيشيماء شفيق داود كريم42937162022291021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0ثانوية ام البنين للبناتادبيمريم احسان محمد علي جايد42938162022270026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية االعالم للبنينادبيباسم عبد الجليل كاظم محمود42939162021045005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية حيفا للبناتادبيضحى هاشم محمد يوسف42940162022220059

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0ثانوية مريم بنت عمران للبناتادبيعائشة عثمان فالح سويلم42941162022336011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيضحى قاسم داود سلمان42942162022224051

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيمرتضى محمد مرتضى ستير42943162021028033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمجتبى عبد الباسط عبد الصمد عزيز42944162021049065

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية البسمة للبناتادبيزينب علي خلف حسين42945162022257038

صفحة ١٢٢٧ من ٦١٩٥
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية األعراف للبنينادبيمحمد باقر عبد الخالق جبار غضيب42946162021077054

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية الزوراء للبناتادبينوال هادي غالب رشم42947162022180023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0الخارجياتادبيانعام سعدي هادي عباس42948162022401029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية الشام للبناتادبيحوراء حامد غالي عبد الحسن42949162022254010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية المعالي للبناتادبيرشا محمد عيدان ارحيمه42950162022173016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية المرفأ للبناتادبيزينب عبد االمير احمد علي42951162022213026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية الماجدات للبناتادبيفاطمة سعيد تعبان يونس42952162022211015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيام البنين صالح عبد الصاحب عبد الحسين42953162022458008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبيايثار اسعد مريس حمد42954162022202004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبينورس صابر غافل جميل42955162022168048

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية المرفأ للبناتادبياسيا احمد كاظم طاهر42956162022213003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية النبأ للبناتادبيزينب داؤد سلمان عبد الزهرة42957162022215035

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0اعدادية غزة للبناتادبيمريم قيس صالح بسمار42958162022208031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيتهاني حسن عليوي فياض42959162022276004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيرقيه علي عيسى محمد42960162022283017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيزينب رحيم حسين علوان42961162022168023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيفاطمة قحطان قاسم عبد42962162022163008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية الهدى للبناتادبياديان علي عبد الهادي حسين42963162022150006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيبنين صالح مهدي كاظم42964162022246004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0ثانوية المرفأ للبناتادبيبراء تحسين كريم راضي42965162022213008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبينجاة علي طالب جوهر42966162022245069

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيمنار خالد عبد هللا مزعل42967162022283050

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيوفاء احمد لفته عاتي42968162022258044

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزينب نزار عبد االمير كنعان42969162022246011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية الرجاء للبناتادبيزينب يوسف صادق سلمان42970162022178015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية الوثبة للبناتادبيالزهراء محمد مهودر زايد42971162022241005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية الهارثة للبناتادبيشهد حسن سلمان ثجيل42972162022176031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية غانم سوادي للبنينادبيعباس جميل خلف جاسم42973162021068019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية االندلس االهلية للبناتادبيزينب منذر كريم كنوش42974162022187006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبيام البنين محمد جلوب مطلك42975162022297002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيعبد الحر هاشم عبد هللا نزال42976162021307010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية األبلة للبناتادبياديان محمد باقر محمد42977162022171002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبياية مصدق جبار محمد42978162022224010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية الخنساء للبناتادبياديان محمد حميد سويد42979162022230001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية الفواطم للبناتادبيهدى جمعه لحك راضي42980162022172065
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيحسين احمد لفته عاتي42981162021021006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيأسيل كاظم عبد فليح42982162022252002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0ثانوية المعراج المختلطةادبيعباس جليل الزم مشري42983162021304017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيحسن علي حثاله محمد42984162021370008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية حيفا للبناتادبيزهراء حسين عبدالباقي فاضل42985162022220033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبينور رعد عماد يوسف42986162022235052

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية العباسية للبناتادبيزينب عبد عيسى أبراهيم أحمد42987162022233018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيزينب حسين مشرف عبيد42988162022252025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيبنين عماد كاظم زنبور42989162022164018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيبنين مزهر عبد الرضا زياره42990162022458024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيزهراء مهدي سالم عبد هللا42991162022383031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية الهدى للبناتادبينبأ ميثاق غازي عوفي42992162022150057

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية جيكور للبنينادبيحيدر مصطفى محمد جاسم42993162021061026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية االحرار المختلطةادبيطالب فالح حسن جبر42994162021313008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيايمان احمد صكبان سعدون42995162022266007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية الوركاء للبناتادبيعذراء ستار جبار مفتن42996162022244025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعداية التضحية للبنينادبيعلي حسين عبد الحي عبد الساده42997162021053039

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية المآثر للبناتادبيفاطمه محمد جبار محمد42998162022455028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية الجمهورية للبناتادبينور الهدى سعد دعير عذافه42999162022239047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيعثمان مهدي دويل عواد43000162021067009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية المعالي للبناتادبيفاطمه حيدر خير هللا زياره43001162022173037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية االندلس للبناتادبياية ضياء داود سلمان43002162022170002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيجعفر جواد كاظم حسين43003162021340009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية الدير للبنينادبيعباس حكيم عبد هللا هادي43004162021025013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية المعقل للبناتادبيعال حسين علي عبد الرضا43005162022169029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيايات محمد عبد العباس رويش43006162022383006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب علي كاظم عباس43007162022212016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيدعاء خالد رزاق ساجت43008162022164023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية االندلس للبناتادبيهبة احمد فالح حسون43009162022170057

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية العباس للبنينادبيحسن ضجر مرزوك عودة43010162021051004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيرفل داود سلمان عبد هللا43011162022203014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية المحاسن للبناتادبيتقى مكي علي شناوة43012162022193005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيزهراء رعد عبد الرزاق محمد حسين43013162022381102

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية الفواطم للبناتادبيزهراء عالء عبد الكاظم مجيسر43014162022172026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبياسراء حيدر ناصر سعدون43015162022207001
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيتبارك جاسم محمد عزيز43016162022210026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية الجزائر للبنينادبيقاسم عايش ماضي راضي43017222021042041

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتادبيانسام نجم عبد الحسين داؤد43018162022198001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينادبيرضا هادي عويد حشف43019222021073011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية  الميقات للبناتادبيفاطمة علي مطرود عباس43020162022194080

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية البسمة للبناتادبيايثار حاتم ذيبان عيد43021162022257010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية العروبة للبناتادبيدانه يوسف مرزوق حسوني43022162022237012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيرؤى عباس هاشم جابر43023162022252015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية األبلة للبناتادبيحوراء سلمان حسين علي43024162022171022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيبنين احمد خلف علي43025162022458022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيكوثر جاسم خوينس عبد43026162022294024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية اليمامة للبناتادبيضحى ماجد شهاب احمد43027162022167039

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيزينب محمد فارس عبد علي43028162022222015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيبنان عدس محيسن علي43029162022204003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0ثانوية النبأ للبناتادبيتبارك احمد قاسم احمد43030162022215017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيعلي عبد الحسن علي معتوك43031162021112027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0ثانوية الوركاء للبناتادبيايات فاخر بلص اشغي43032162022244006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0ثانوية الشام للبناتادبيرقية جاسب حنون محتار43033162022254018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية الهارثة للبناتادبييقين مازن مكي عباس43034162022176057

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيفاطمة عباس حسن صيوان43035162022210085

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية األزكياء للبنينادبياحمد حميد علي شبيب43036162021097003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيسجى مولى حمود جاسم43037162022294015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية الجزائر للبنينادبيمرتضى عصري شويع هليل43038222021042053

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية الصمود للبنينادبيحسنين كاظم سعود سوادي43039162021435007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية الخنساء للبناتادبيهبه عبد الخالق هاشم محمد43040162022230045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية الرضوان للبنينادبيسيف علي يوسف مشاري43041162021047039

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية الفضيلة للبناتادبينسرين عباس جمعه داخل43042162022212041

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبياسيل ماجد علوان حمود43043162022245002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية االريج للبناتادبيزينب عبد السالم معيوف اسماعيل43044162022238019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمنتظر احمد عويد صالح43045162021052075

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية الجزائر للبنينادبيحيدر حسن هوي ماطوز43046222021042014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبينور خالد هاشم حمدان43047162022288045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية الجامعة للبناتادبيزهراء مفتن هاشم لفته43048162022155018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيبيادر تاجي يوسف فيصل43049162022276003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية الطموح للبناتادبيحوراء مشتاق لطيف زماط43050162022157012
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيحوراء ناظم رمضان عبد43051162022245012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية البسمة للبناتادبيفاطمة وصفي مذكور قاسم43052162022257060

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية شط العرب للبنينادبيحسين علي عرب سبتي43053162021049022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيأخالص سرور كرير سلطان43054162022380001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية البسمة للبناتادبيزهراء كامل حميد ابراهيم43055162022257035

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيحسين عباس جوني سلطان43056162021139012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية األبلة للبناتادبيدعاء ياس خضير رويح43057162022171026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية الروان للبنينادبيعقيل عالء ناجح احمد43058162021023019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيساجده عبد هللا حسين جوده43059252022086136

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزهراء عبد العزيز عبود مهدي43060162022209028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيناصر جبار عوده عليوي43061162021067031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبينبأ مازن خلف سلمان43062162022209074

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتادبيزينب محمد كوكن راشد43063162022201005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيمرتضى عبد الهادي عزيز حمادي43064162021311035

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيفاطمة احمد عبد صالح43065162022224055

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية الرجاء للبناتادبيميعاد شهيد عبد الساده جدوع43066162022178024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية البتول للبناتادبيحوراء جبار سعدون شعنون43067162022242014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية الهدى للبناتادبيسماح عامر رزاق شعبان43068162022150037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيمحمد جواد حميد ابراهيم43069162021044036

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية السبطين للبنينادبيعلي وليد كاظم ضايف43070162021016052

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية رفح للبناتادبيمروه سعود طعمه موسى43071162022219045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0ثانوية العلياء للبناتادبينواره مطر مرزوك مطر43072162022227071

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيحوراء محمد فضيل يعكوب43073162022266016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0ثانوية االحرار المختلطةادبيجبر رمضان خضير شذر43074162021313003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية الخنساء للبناتادبيشهد فارس حاكم عبد المنعم43075162022230026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزينب حاتم باقر عبد الصمد43076162022224033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبينورا رحيم جكي طاهر43077162022288046

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية الجهاد للبنينادبيعبد الرحمن حسن علي رميض43078222021078006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيمجتبى ناظم حسين عويد43079162021310048

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزينب عبد الجليل حيدر جاسم43080162022224035

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية الروان للبنينادبيعلي مصطفى محسن ماجد43081162021023023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيرواء تحسين اسماعيل ياسين43082162022204009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية ام البنين للبناتادبيسالي كاظم جاسم محمد43083162022270019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية حيفا للبناتادبيايمان خالد جاسم جبار43084162022220009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية الفاو للبناتادبيفوزيه باسم محمد عبد الحسين43085162022225027
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية الصادق للبنينادبيفاضل سعيد جاسب سدخان43086162021031011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي حسين سعيد فرحان43087162021006042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية المبادئ للبناتادبيحنين حليم حسين علي43088162022177017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية المعقل للبناتادبيفاطمه حسن عبد الحسن وادي43089162022169031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية  الميقات للبناتادبيزهراء علي مطرود عباس43090162022194039

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية البيان للبناتادبيحوراء عبد الرسول جابر حسين43091162022223020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية  الميقات للبناتادبينور خلف مغزل كبيش43092162022194100

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيمرتضى علي حسن حريجة43093162021112036

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية العروبة للبناتادبيفاطمة جواد جاسم محمد43094162022237038

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية الهارثة للبناتادبيمريم عبد السالم عباس عيسى43095162022176045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيلنى عالء شاكر خضير43096162022235042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية األبلة للبناتادبيتبارك حمزه جميل عباس43097162022171018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية الزوراء للبناتادبيزينب فاضل مجيد ابراهيم43098162022180010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيضحى عادل قدوري بدن43099162022458083

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية الفواطم للبناتادبيازهار دينار حسن اجبيشه43100162022172002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمرتضى مرتجى جبار محمد43101162021052070

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيمحمد كريم عرمش كريمش43102162021067027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية ادم االهلية للبناتادبيزهراء حيدر زوير بطي43103162022332005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية المبادئ للبناتادبيزهراء حسن هاشم زرزور43104162022177023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0اعدادية البيان للبناتادبيزهور حميد خلف زامل43105162022223027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0اعدادية  الميقات للبناتادبيهبة مصطفى سامي داود43106162022194105

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيوحيدة عودة عبد العباس عودة43107162022258042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية التعاون للبناتادبيبتول رافد عبد الرضا عيالن43108162022267002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0اعدادية العباسية للبناتادبيمريم علي أمجد أحمد43109162022233036

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبياية شريف سلمان دخيل43110162022162002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0اعدادية الهدى للبناتادبيطيبه مهند عبد السالم فالح43111162022150042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية النبأ للبناتادبينرجس عبد العالي محمد جاسم43112162022215066

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية الفواطم للبناتادبيسجى علي عبد الحسن احمد43113162022172041

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيمريم قيس صالح علي43114162022383071

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية االعالم للبنينادبيليث حيدر عبد السيد راضي43115162021045044

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبياسراء عادل عبد حبيب43116162022458003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيشهد جواد عبد الودود عجيل43117162022210073

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيحوراء عالء ابراهيم خويط43118162022224021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيذو الفقار علي ياسين مجيد سلمان43119162021112011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية الصمود للبنينادبيحسين عيسى عباس فارس43120162021435010
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية المرفأ للبناتادبينور الهدى محمد راضي نعيمه43121162022213045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0الخارجياتادبيصبا طالب محمد جاسم43122162022401202

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبياسيل حميد جابر ضمد43123162022266004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيبان عبد الحكيم سبتي محمد43124162022164012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبينور معد فضل عباس43125162022217115

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيوالء علي صالح علي43126162022287160

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية الفاو للبناتادبيزينب عبد الفتاح موسى جعفر43127162022225016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية المدينة للبنينادبيحسين عبد المنعم حسين علي43128162021029013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية السيبة للبناتادبيسارة سالم خضير راشد43129162022250010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيمصطفى محمد نعمه محمد43130162021050036

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهور فؤاد فيصل عبد الحميد43131162022287076

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيساره علي ميس سدخان43132162022212020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيافنان ذياب غانم صالح43133162022245003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيبنين شهاب احمد سعد43134162022236011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيغفران هشام نوري جاسم43135162022288033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية شط العرب للبنينادبيحسن قاسم عبد الزهرة مبارك43136162021049016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيهدى مرتضى حميد طعمة43137162022287157

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية االندلس للبناتادبيايمان عقيل ناجي جاسم43138162022170004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية االندلس للبناتادبيهدى عدنان محمد عبد الرسول43139162022170059

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0الخارجياتادبيايناس قاسم عبد الرزاق عبد الجبار43140162022401047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبينور حيدر كمر جلود43141162022266040

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية البسمة للبناتادبيزهراء عالء نعيم عبد الرحمن43142162022257033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيتبارك بشير شنيت جابر43143162022204005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية البسمة للبناتادبيفاطمة ابراهيم عبود زبون43144162022257052

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيزينب عمر اياد سليم43145162022236030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية صنعاء للبناتادبيبان حسين علي طالب43146162022221009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية الهارثة للبنينادبيعلي قدوري عبد المالك صبر43147162021022014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيمحمد لؤي عذبي عبد الشهيد43148162021369041

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية البرهان االهلية للبناتادبيبنت الهدى منذر مزيد ماضي43149162022278003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية الثريا للبناتادبيفاطمة علي عبد الواحد يحيى43150162022338021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبييحيى هاشم داخل يحيى43151162021004043

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية األبلة للبناتادبيدعاء مسلم هاشم حذيه43152162022171025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية جرير للبناتادبيكوثر كريم طاهر واجد43153162022199011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيخالد احمد حنش هادي43154162021041011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيعلي صالح حاتم عبد هللا43155162021312008
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيعباس سالم عبد القادر هاشم43156162021310029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية اليمامة للبناتادبيشمس فتحي مجيد لفته43157162022167036

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيبنين سعد جمعة كريم43158162022216019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية الهارثة للبناتادبيهمسة صفاء عبد الرضا كنعان43159162022176053

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية العقيدة للبناتادبيحنين ميثم محمد حامد43160162022231018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية االندلس للبناتادبيزهراء جواد عيسى جعفر43161162022170017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتادبيسحر حسن محمد علي43162162022166012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيدعاء احمد علك حمود43163162022276007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية الرجاء للبناتادبيفاطمه جهاد فالح حسين43164162022178018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيحسين عبد الخضر شريف صبر43165162021340017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0الخارجياتادبيهدى حسن عبد المالك عاشور43166162022401326

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية الشام للبناتادبيزهراء لؤي غانم حميد43167162022254025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية الصمود للبنينادبيمحمد كريم هالل الزم43168162021435040

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية المعقل للبناتادبيميساء عادل عبد االمير وهيب43169162022169039

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيرهام عزيز رحيم شياع43170162022381029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية الماجدات للبناتادبينوره حامد محي محيل43171162022211023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبياسراء عبد الرحمن جاسم جبار43172162022246001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيمريم قاسم وهاب كبر43173162022168040

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية الزوراء للبناتادبيهبه عدنان عبد زويد43174162022180026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمجتبى سعدي اسماعيل عيسى43175162021049064

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية الهارثة للبنينادبيحسين يوسف عريبي جالب43176162021022008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيام البنين عباس نعيم عباس43177162022224007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية  الميقات للبناتادبيزهراء نزار عبد الرزاق ديوان43178162022194045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيمصطفى جمعة بدر عيادة43179162021310057

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيمريم محسن رسن خلف43180162022253047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبينور الهدى محمود خلف حاتم43181162022207016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية العباسية للبناتادبيهويدا عبد هللا شهاب أحمد43182162022233042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيشوق ناصر مطرود شاهر43183162022210075

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيرويده توفيق جاسم محمد43184162022235019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية المعقل للبناتادبيتبارك عباس حبيب عبود43185162022169010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء محمد قاسم محسن43186162022287072

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية حديثة للبناتادبيكرم عبد اللطيف جابر عبد اللطيف43187192022199027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية رفح للبناتادبيهدى عامر عبد الوهاب غفوري43188162022219059

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيحنين عبد الجبار عبيد عبد الرزاق43189162022283013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيتبارك قاسم عبد الخالق حاتم43190162022461003
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0الخارجياتادبيايات وميان عفلوك مطر43191162022401039

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزينب هليل حمود عبد43192162022288027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيمريم احسان كامل جابر43193162022458109

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية المشرق العربي للبناتادبيفاطمة عبد االمير نعيمه فايز43194162022148016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيمصطفى بارزان رفيق توفيق43195162021004035

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيامنه قاسم حمد شندي43196162022164008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه عبد الرحمن جاسم عبد الزهره43197162022265058

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيزهراء عباس لفته ياسر43198162022458053

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية السبطين للبنينادبيعلي حسين علي قاسم43199162021016041

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية ادم االهلية للبناتادبيالبتول توفيق عبد القادر عوده43200162022332001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيزهراء عبد الرضا مغامس كلخان43201162022294010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيعباس رزاق تويلي علي43202162021310028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيموضي ابراهيم حمزه لفتة43203162022266037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيمحمد علي تويل شنوف43204162021310051

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحسن أمجد حميد عزيز43205162021495017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينب عقيل كاظم خضير43206162022150030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية الفواطم للبناتادبيساره عبد الكريم حسين علوان43207162022172038

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية العروبة للبناتادبيآيات عدنان فالح احمد43208162022237001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية الطموح للبناتادبينور الهدى حمد عبد الزهره بدر43209162022157024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية العلياء للبناتادبينور صالح عوده عبيد43210162022227075

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية  الميقات للبناتادبيفاطمة عبد المحسن بدن كطامي43211162022194078

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية العروبة للبناتادبيزهراء نعيم علي جمعان43212162022237022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية الكندي للبنينادبيعباس عبد الواحد محمد جالي43213162021100009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية القرنة للبناتادبيفاطمه عدنان كاظم احمد43214162022154030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيضحى ناظم حسن جبر43215162022222018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية العلياء للبناتادبيمعالي مشتاق طالب سالم43216162022227068

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيزينب عبد الرضا غالي سالم43217162022283022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبياديان حازم عبد الغني طعمه43218162022235002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية الجزائر للبنينادبيكرار عبد الباري كاظم ناجي43219222021042043

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاطمة عبد الرزاق صالح عبد هللا43220162022253041

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية الرجاء للبناتادبياسراء نافع خليل ناصر43221162022178001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية الشهداء للبنينادبياحمد علي كاظم غضبان43222222021057002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية المعرفة للبناتادبياسيا عبد الحسين ثامر لعيبي43223162022175003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية البينة للبناتادبياالء اسعد صليبي منديل43224162022291004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية النور للبناتادبيايات ناظم رحيم طاهر43225222022156003
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية المبادئ للبناتادبيبنين حميد جاسب كريم43226162022177010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية المعراج المختلطةادبيزينب عباس عنيد معتوق43227162022304002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية اليمامة للبناتادبيتبارك ضياء محمد طاهر43228162022167015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية صنعاء للبناتادبيزهراء ضمير عبيد مغامس43229162022221017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية التعاون للبناتادبيفاطمة فجر حسين جاهن43230162022267015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية الفواطم للبناتادبيزينب محمد اسماعيل عجر43231162022172035

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0الخارجياتادبيفاطمه علي عبد الرضا محسن43232162022401245

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيحوراء احمد سعيد حمود43233162022224020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية الفاو للبناتادبيمريم ابراهيم يابر محمد43234162022225028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيعبير ستار عبد الجبار محمد43235162022216056

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية االقتدار للبناتادبيزهراء حسن دعير لعيوس43236162022289012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية غزة للبناتادبيفاطمه احمد عبد الصاحب نعمه43237162022208026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية جيكور للبنينادبيمحمد تقي جواد كاظم اسماعيل43238162021061063

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيزينب عبد الرحمن خلف حبيب43239162022153014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية المشرق العربي للبناتادبيصفا قاسم حسن يونس43240162022148015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية البرهان االهلية للبناتادبيهبه منذر مزيد ماضي43241162022278018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيحنين احمد شهاب جودة43242162022209020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتادبيهبة هللا عباس محسن مطر43243162022166018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية المدينة للبنينادبياحمد رمضان ريسان كاظم43244162021029002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية االجيال للبنينادبيمحمد طه ياسين عبد الكريم43245162021014050

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية الهارثة للبناتادبيسكينه عبد الكريم سعدون عبود43246162022176030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء علي ثجيل صبر43247162022265029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيعليه خضير حمدي صالح43248162022207012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيزهراء جمعه جبر جوده43249162022458049

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيكاظم اسعد مطر طاهر43250162021310043

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية الفاو للبناتادبيزهره جاسم محمد عبد الحسين43251162022225014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0الخارجياتادبيايمان حبيب حسين منصور43252162022401042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية القرنة للبناتادبيزينب حسن علي حمزه43253162022154022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية الماء المعين االهلية للبناتادبيكفاية عبد الرضا سالم عبد النبي43254162022465005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية الوثبة للبناتادبيفاطمة غازي فيصل ناصر43255162022241042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمصطفى جاسم حسن احمد43256162021052071

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيزينب وفيق مسلم ناصر43257162022196012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيسارة محمد توفيق مهدي43258162022287091

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية ام قصر للبنينادبيحسن عبد الكريم صابر ضهد43259162021042017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية القرنة للبناتادبينور حسين فرج هللا عاتي43260162022154040
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيفاطمة كريم علي حسن43261162022288038

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية العلياء للبناتادبيبتول يعقوب شهاب احمد43262162022227008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزهراء قاسم سيد جسام43263162022288020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيمحمد صالح ثجيل فليح43264162021067024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيرسل ميثاق يوسف مهدي43265162022294009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية المدينة للبنينادبيمرتضى كريم مدلل حريز43266162021029046

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0الخارجياتادبيزهراء ايوب يوسف عبود43267162022401111

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية الفرات للبناتادبيتبارك احمد طاهر مهوس43268222022101004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية شط العرب للبنينادبيحسين محمود شاكر بندر43269162021049027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية سبأ للبناتادبيمريم حسن نايف كريم43270162022174016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية ام قصر للبنينادبيسجاد جليل داخل دهش43271162021042031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيزهراء غزوان مرشد محمد43272162022258017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء عالء شاكر يوسف43273162022150025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية النبأ للبناتادبيتبارك ضياء حسن يوسف43274162022215019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية البتول للبناتادبينهلة طه مطشر عبود43275162022242076

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيايات عبد الرضا حنون فنجان43276162022350001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية ام البنين للبناتادبيزينب عمار جبار محمد43277162022270016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية القنوت للبناتادبيدعاء صالح عبد الباري كرم43278162022206007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية الفاو للبناتادبيزينب عبد الكريم عبد الساده علي43279162022225018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية المتنبي للبنينادبيرضا حامد ظاهر عباس43280162021006030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0الخارجياتادبيندى عيسى احمد عبد الواحد43281162022401286

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية البيان للبناتادبينور علي حسين راضي43282162022223053

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيابو الحسن جاسم حسن احمد43283162021353002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية العلياء للبناتادبياسراء عبد االمير فاخر غالب43284162022227004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية صنعاء للبناتادبيام البنين مسلم مزيد بدن43285162022221008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية االحرار المختلطةادبيفاطمة محمد حسن خلف43286162022313009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية االريج للبناتادبيزهره عبد العظيم عبد الرحمن محمد43287162022238017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية العروبة للبناتادبيسمية رياض عبد العزيز قدور43288162022237031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزينب فاضل عيسى عبود43289162022245033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية حيفا للبناتادبيدالل اياد كاظم عباس43290162022220030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيحوراء عبد الباقي فاضل ياسين43291162022235014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية المعقل للبناتادبيمريم حميد الزم رامي43292162022169036

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيساره مشتاق ثامر خضر43293162022458074

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية التعاون للبناتادبيوالء غانم صالح عبد النبي43294162022267028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبياعماق صادق خصاف جري43295162022196003
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيمنى طاهر جالب عطيه43296162022380051

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية شط العرب للبنينادبياحمد بشير عبد اللطيف طاهر43297162021049001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيزهراء طاهر جوني داود43298162022458052

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيسيف مسلم علي حسين43299162021052030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية النجاة للبناتادبيآيات عطوان فاخر حاتم43300282022095004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية االريج للبناتادبيتبارك عباس وهيب خلف43301162022238008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزهراء شاكر دوحي ضيدان43302162022224029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيعذراء جعفر نعمه محمد43303162022164034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية البيان للبناتادبيرقيه منذر مال هللا عبد الواحد43304162022223024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية الرجاء للبناتادبيزهراء بهجت نعيم محسن43305162022178008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية الوثبة للبناتادبيرغد حسين عبد الكريم يعقوب43306162022241014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية الثريا للبناتادبيبنين صباح جميل عبد الرضا43307162022338007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية االحرار المختلطةادبيحبيب جعفر بنيان خبيله43308162021313005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيحيدر صفاء عبد الرضا عبد الرحيم43309162021311015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيتبارك عباس علي احمد43310162022212005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبياسراء علي عبد الكريم مجيد43311162022235006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية الشعب للبنينادبياركان شاكر هليل منصور43312162021055002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيمرتضى شريف عيسى لطيف43313162021139045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0الخارجيونادبيحسن ضياء عبد الواحد نور43314162021400053

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيسكينة فوزي مزعل عبد هللا43315162022204019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية البيان للبناتادبيكوثر حسن فارس سالم43316162022223044

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيهدير وضاح هاشم ياسين43317162022245077

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبينرجس رافد مالك عبد الرضا43318162022245070

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية الدير المسائية للبنينادبيسامي كريم صادق عجيرب43319162021364028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيجميلة محسن مبارك ناصر43320162022210031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحسن عباس محمد طه سلمان43321162021033010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيطيف يوسف هادي حميد43322162021357096

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية الفاو للبناتادبيفاطمه عبد الحسن ناصر عبد الحسن43323162022225026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية المرفأ للبناتادبيازهار فاضل لفته شبيب43324162022213002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية الهارثة للبناتادبيزهره طارق جميل فرحان43325162022176017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية النبأ للبناتادبيحنين حكمت حنظل طه43326162022215020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية غزة للبناتادبياسماء فالح مهدي سعد43327162022208004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبياالء ماجد محمد خنجر43328162022224006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية الروان للبنينادبيسيف سجاد جبار ديوان43329162021023011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيزهراء باسم خلف عبد الواحد43330162022207007
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية النصر المختلطةادبياحمد عبد العالي رسن هزاع43331162021305002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيغفران حسين حمدان هزاع43332162022181026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبياسراء صفاء عبد هللا جاسم43333162022288005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية البصير االهلية للبنينادبيعلي غالب جابر ناصر43334162021412013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية شط العرب للبنينادبيحسن سالم حريز سحالة43335162021049012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيايات عقيل عبد الواحد عبد النبي43336162022265012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيفضيله عقيل هاني ناصر43337162022235041

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيزهراء حميد عبد هللا عباس43338162022249005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيسبأ صفاء عبد الكاظم عفلوك43339162022258022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية الطموح للبناتادبياسراء حاتم جاسب كشيش43340162022157004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية العباسية للبناتادبيشمس خالد نايف نصيف43341162022233019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيزينب مهدي فالح محمد صالح43342162022380030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية الثريا للبناتادبيفاطمة الزهراء عادل عبد الرضا خنياب43343162022338017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيضحى سعد حسين حسن43344162022265050

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبياسيا طالب جبار محمد43345162022216002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبينبأ فاخر كاظم ابراهيم43346162022383076

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد عيدي مهدي فرهود43347162021033056

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبياسراء حسين جاسب صبيح43348162022164005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية االنجاز االهلية للبنينادبيعلي حسن مجيد شجاي43349162021423006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية رفح للبناتادبيضحى حميد طعمه موسى43350162022219040

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيبدور محمد عبد الرضا محمد43351162022265017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيرحمه كامل دهيمش عبهول43352162022181012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيجعفر أحمد خضير عبد االمام43353162021495013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيرسول رحيم يحيى سلمان43354162021310020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية الزوراء للبناتادبيتبارك عماد الدين جاسم محمد43355162022180006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيسارة عباس كرين عودة43356162022252031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية المشرق العربي للبناتادبيزهراء مقداد امين بدر43357162022148008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية الصمود للبنينادبيزين العابدين كريم خضير مبارك43358162021435014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيزينب فاضل حسين مذخور43359162022168027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية العلياء للبناتادبينور حميد نصار صيهود43360162022227074

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيمريم مؤيد جبار كاطع43361162022216064

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيفاطمة حيدر رحيم مرهج43362162022381055

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيحسين عماد عيدان شالل43363162021004006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية حيفا للبناتادبيساره بسام عبد الجبار طه43364162022220050

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيمحمد باقر برزان جاسم خلف43365162021310050
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيآيه ستار جبار مهدي43366162022265001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيمحمد كامل صالح شنيخر43367162021371103

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيحوراء منعم جواد كاظم43368162022459009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية الصمود للبنينادبيعلي عبد الحسين اسماعيل عبد43369162021435022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيعال منذر خير هللا مضحي43370162022224053

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيدعاء جمعة ناصر مزيد43371162022252014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيحسين يوسف جوهر أحمد43372162021050011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية الوثبة للبناتادبيآيات احمد سعدون كمر43373162022241002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبينجاة طالب جالب عطية43374162022210109

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية الرسالة للبنينادبيحسين رحيم محسن خلف43375162021013013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية البسمة للبناتادبيسراب رحيم زبيد وشيح43376162022257044

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبينرجس عدنان خلف حسين43377162022216068

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية االحرار المختلطةادبيعلي ماجد بنيان خبيله43378162021313010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية رفح للبناتادبيأساور سالم صالح سالم43379162022219001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية تونس للبنينادبيعلي حسين سعدون مهلهل43380162021445005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيام البنين عبد الكريم حسون محمد43381162022294003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيدانيه عالء شاكر عبد الكريم43382162022224022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيرقية جبار اسماعيل علي43383162022210041

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية تونس للبنينادبيمصطفى عويد محسن عبيد43384162021445012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيماريا جالل حامد مجيد43385162022235044

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيأسيا كمال محمد حسن43386162022153002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعداية التضحية للبنينادبيعدنان حسين علوان غريب43387162021053036

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيهبة خالد علي موسى43388162022222031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمحمد علي رشيج حلو43389162021039049

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيسجاد رشيد حسين منشد43390162021041015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية  الميقات للبناتادبيضحى حيدر يوسف شاكر43391162022194064

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبينور رياض عماره عبداالمام43392162022458126

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية الثريا للبناتادبيصفا شاكر عبود ناصر43393162022338014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيشهد حسين عباس هادي43394162022287100

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيحسين صبيح درعم ناصر43395162021369011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتادبيرباب خالد كاظم عبود43396162022466002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية المعراج المختلطةادبيذو الفقار خيري حنتوش علي43397162021304013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمة ميثاق احمد شهاب43398162022217091

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتادبيفاطمه اسعد عبد عبود43399162022272009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيامنه سليم راشد عبد الباري43400212022107005
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية الجامعة للبناتادبيافنان فاضل عبد الوهاب مصبح43401162022155002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية الهدى للبناتادبيروان عاطف شنان يدام43402162022150022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيسلمى شاكر عبد الحسين عباس43403162022153019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية المتنعمين للبنينادبيعبد الرحمن خليل عليوي عباس43404162021092015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية الجامعة للبناتادبيهدى حسن زائد حسن43405162022155034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية البيان للبناتادبيشهد حسام عبد االمير محمد43406162022223037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية الرجاء للبناتادبيزهراء طالب غازي ياسين43407162022178010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0الخارجياتادبيرسل محمد قاسم جاسم43408162022401098

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبيانعام احمد كريم كحيط43409162022202002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيزهراء محسن خضير حميد43410162022258019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيمنال رياض جاسم حايف43411162022210105

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتادبيعبير قاسم خضير اشياع43412222022188020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية حيفا للبناتادبيفاطمة احسان عبد الحسين ايدام43413162022220069

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتادبيغدير كاظم صاحب ثامر43414162022255015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينادبيعبد الجبار نجم عبادي جبار43415162021121005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية النبأ للبناتادبيأديان عماد غازي محمود43416162022215001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمصطفى هيثم عبد الجبار ناصر43417162021495154

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية ام قصر للبنينادبيكاظم جبار حسن عريج43418162021042059

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية صنعاء للبناتادبينورا محمد عبيد محمد43419162022221029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيفاطمة عواد خيون دالس43420162022210089

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية الوركاء للبناتادبيفرح عبد الرزاق عباس مجبر43421162022244028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية الرضوان للبنينادبيعز الدين سالم محي جاسم43422162021047049

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية  البحار للبناتادبيمنى قيصر ريسان محمد43423162022191004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيشهد علي خزعل سنكي43424162022283034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية العلياء للبناتادبيزهراء حليم ياسر جابر43425162022227033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية العلياء للبناتادبيتبارك حسين هاني حسين43426162022227016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية دجلة للبناتادبيفاطمة جابر سعدون طاهر43427162022243032

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0الخارجيونادبيامير علي عريبي عرار43428162021400031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعبد الرحمن محمد نجم عبد هللا43429162021495066

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيبنين عباس عوده محمد43430162022266010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية الموانئ للبنينادبيعلي محمد عبد المهدي حبيب43431162021059020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبياحمد سمير محمد صالح43432162021052005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية جيكور للبنينادبيكرار فارس فيصل نجم43433162021061062

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيمروه هاشم فاضل طاهر43434162022461009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيشروق مهدي عبد الرزاق حسن43435162022245042
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية القرنة للبنينادبيمصطفى جالل مهدي جابر43436162021027031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0الخارجيونادبيمحسن غازي رسول ناصر43437162021400314

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية البيان للبناتادبيزهره خيري رزاق عباس43438162022223026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية العباسية للبناتادبيرويده محمد خلف مهنا43439162022233013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيزينب طارق عفاتي عذاري43440162022458062

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعداية التضحية للبنينادبيحسين شمخي جابر عجيل43441162021053013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيحسن علي عيسى يوسف43442162021139009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية حيفا للبناتادبيعال فائز شاكر محمود43443162022220062

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية النصر المختلطةادبيكرار ارشد عبد علي حمادي43444162021305022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية االقتدار للبناتادبيسرور موسى اسد عاتي43445162022289019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيأكرم خالد عبد الجبار عباس43446162021311001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية الزوراء للبناتادبينبأ مصطفى حاتم مراد43447162022180021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيصفا صالح عبود صالح43448162022217065

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية المربد المسائية للبنينادبيعادل كاظم جابر عبود43449162021362017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية الفواطم للبناتادبيزينب جبار حسن خليفه43450162022172028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيرشا شاكر سعود خضر43451162022266018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمد عباس حسين حيال43452162021049070

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية البرهان االهلية للبناتادبينمارق عبد الرحيم عبد هللا داود43453162022278016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0الخارجياتادبيياسمين فاضل كاظم خضير43454162022401338

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبياستبرق عباس فاضل ركاب43455162022224004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيلطيفة مسلم عباس عبد اللطيف43456162022216061

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية المتنبي للبنينادبيياسر عمار طالب راضي43457162021006077

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيزينب مؤيد عباس طابور43458162022294014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية ام البنين للبناتادبيزينب علي عبد الرسول محمد43459162022270015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيمروة حسين عبد هللا عبد النبي43460162022381064

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية الرجاء للبناتادبيزينب بديع خليل ناصر43461162022178013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية غزة للبناتادبيحوراء عزيز جلوب محمد43462162022208012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية رفح للبناتادبيزهراء حسين صالح طعين43463162022219023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية الموانئ للبنينادبيمحمد صفاء طالب ناجي43464162021059025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية النبأ للبناتادبيانوار سعد ثاجب وشيج43465162022215007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيحسين فالح عبد الحسن عباس43466162021310013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية الدير للبنينادبياحمد عدنان عبد ضيدان43467162021025003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيسجى مصطفى زناد والي43468162022287096

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية الصادق للبنينادبيعلي عبد الحسن خير هللا كاظم43469162021031010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية المعرفة للبناتادبيزينب ليث حامد صاحي43470162022175022
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيماليين عجود جابر حسن43471162022266036

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيانوار مناوي عبد السيد عبيد43472162022239002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيبنين خير هللا فالح مزيد43473162022207003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيرحيل محمود ابراهيم عيسى43474162022381026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية االندلس للبناتادبيزهراء رعد جبار خضير43475162022170018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيديار احمد عبد هللا مجيد43476162022212009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0الخارجيونادبيكرار حسين جبار سلمان43477162021400286

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيعلي عقيل ميري هادي43478162021310037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية تونس للبنينادبيسعد محمد علي جابر43479162021445004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية األصفياء للبنينادبيمحمد عبد الواحد عيسى عرمان43480162021099038

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية االقتدار للبناتادبيكوثر مسلم حسين عباس43481162022289027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيفاطمة علي امليح اشخير43482162022210086

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية المرفأ للبناتادبيهاجر ريسان محمد خضير43483162022213047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية العلياء للبناتادبيازهار حسين نعيم داود43484162022227003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزينب حسين هاشم عواجة43485162022288023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية حيفا للبناتادبيزينب حيدر عبد الحافظ كريدي43486162022220040

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزينب محمد حسين جاسم43487162022224039

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيام البنين حسين جبوري عبود43488162022258002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيمنتظر عايد عبد االمير شهيب43489162021307027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيرمزي لطيف عبار شنان43490162021039020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء سهيل جواد جالب43491162022230017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيفاطمه فخري كامل فالح43492162022458100

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية التعاون للبناتادبيفاطمة مصطفى كاظم رزاق43493162022267016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية االقتدار للبناتادبيسجى عبد السالم حنين صيهود43494162022289018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية االريج للبناتادبيزينه صادق نوري عبد الحسين43495162022238024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبينور الهدى مهدي زباله جدوع43496162022207017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيفاطمة عباس حسن بدر43497162022153022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي جمعه حميد علي43498162021030051

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية االندلس للبناتادبيزينب مؤيد عبد الصاحب يوسف43499162022170025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزهراء ابراهيم مصطفى عبد هللا43500162022217041

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيزيد علي عبد شياع43501162021311018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية  الميقات للبناتادبيفاطمة حمزة عباس جعول43502162022194074

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيكوثر عبد علي نيروز سلمان43503162022287134

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيدعاء خالد لطيف صالح43504162022235016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية االعالم للبنينادبيحسين ثائر عبد الصمد يوسف43505162021045011
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية المعالي للبناتادبيزهراء جاسم محمد حسين43506162022173020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية التعاون للبناتادبيحنين صالح غازي محمد43507162022267004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية النهضة للبنينادبيعباس عبد الهادي برزان جساب43508222021049014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبينور الهدى فالح توفيق محمد43509162022458125

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعداية التضحية للبنينادبيحمزة عباس عبد االمير علوان43510162021053015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيسارة حازم عبد هللا يوسف43511162022239028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتادبيزينة عادل ابراهيم قاسم43512162022166010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيعبد هللا داخل عبد الحسين هادي43513162021004011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتادبيبنين عبد االمير عبد الجليل صنكور43514162022166003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية االحرار المختلطةادبيعمار حمود تركي عويد43515162021313011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيفاطمه قاسم كاظم جاسم43516162022458101

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيزنان مهنا شده ناصر43517162022458046

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيشهد علي فيصل سلمان43518162022283035

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية العروبة للبناتادبيزهراء حازم زاير حسن43519162022237019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية تونس للبنينادبيمحمد رعد ريسان شخناب43520162021445009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية الدير للبنينادبيمنتظر احمد جاسم عبد هللا43521162021025034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية البرهان االهلية للبناتادبيازهار جاسب عبد الحسين خلف43522162022278001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيعمر عاصي راضي مبارك43523162021067018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيحسين كاظم عبد عليوي43524162021004007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية األبلة للبناتادبيزينب قصاد عجيل حسن43525162022171035

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية المعقل للبناتادبيهديل أمين عبد الجليل صالح43526162022169043

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0الخارجياتادبيشهد صباح ساجت صباح43527162022401198

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاطمة عبد االمير صالح فالح43528162022253040

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبيهبة جمعة هاشم سوادي43529162022202016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية المآثر للبناتادبينور عدي عبد العباس خالد43530162022455033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبينرجس محمد حسن سكر43531162022266039

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيميثم حسين ياسين شيحان43532162021067030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0الخارجيونادبييوسف صالح يوسف عبد الرحمن43533162021400481

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية ام قصر للبنينادبيعبد الحسن جاسم محمد حسوني43534162021042036

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية الطموح للبناتادبيزينب عبد الرسول قاسم موسى43535162022157017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية جيكور للبنينادبيعلي سليمان عبد الرزاق عبد الرحمن43536162021061051

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيرقيه جبار فضل عبد هللا43537162022458042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية صنعاء للبناتادبيوديان عدنان كحيط عبد الحسين43538162022221031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيبتول محمد عبد الرضا علوان43539162022224011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيهدى حيدر عبد الرزاق مناحي43540162022458128

صفحة ١٢٤٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية الرضوان للبنينادبيحسن رعد عويد ركاب43541162021047013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيزهراء سليم طالب عجيل43542162022458050

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية الخنساء للبناتادبيهدى احمد رحمان هاشم43543162022230046

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية الشام للبناتادبينور هاشم عنيد وهيب43544162022254052

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيسوسن هاني عبد الحسين عبيد43545162022252032

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمرتضى عماد كامل مبارك43546162021047082

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيزهراء سفاح حسن حريب43547162022266020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيزهراء وليد عبد الستار عبود43548162022258020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينادبيوائل حميد حامي جبر43549222021254045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمة عقيل عبد اللطيف يوسف43550162022217083

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيام البنين سعد زيدان سفيح43551162022265004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية النبأ للبناتادبيرسل مهند عبد المنعم مهدي43552162022215025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيحليمة سفيان عدنان منصور43553162022204007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية الدير للبنينادبيعلي حميد لفته حمود43554162021025015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيودهن عبد الباري ناظم احمد43555162022258043

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيشهد وسام سالم يعقوب43556162022239031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبياسراء سليم رحيم حمزة43557162022287003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية االمجاد للبناتادبينغم مسلم عبد السيد علوان43558162022454031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبينور الهدى عمار عبد حطاب43559162022245074

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية الضاد االهلية للبنينادبيعلي محمد عيسى علي43560162021442005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية المبادئ للبناتادبيزهراء سعد مجيد غضبان43561162022177024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيمنار محمد عبد الحسين محمد43562162022458111

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية االمجاد للبناتادبيفاطمه محمد جواد احمد عبد هللا43563162022454025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية التعاون للبناتادبيكوثر فاضل مطر جبر43564162022267018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية القنوت للبناتادبيانفال وداد فرهود نعمه43565162022206002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية العروبة للبناتادبيزينب ماجد عبد هللا طه43566162022237026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيليلى عصام احمد عبد اللطيف43567162022235043

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبيمريم سالم سلمان عبود43568162022297025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية المبادئ للبناتادبيشهد عدنان عبد الوهاب سنافي43569162022177037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية  البحار للبناتادبينور الهدى عبد هللا خضير رمضان43570162022191005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيبنين جابر سالم حمد43571162022266009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية المبادئ للبناتادبيهدى رشيد عبد الواحد كريم43572162022177055

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية اليمامة للبناتادبيفاطمة أنور محمد علي عبد الواحد43573162022167044

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيروان محمد جبار محمد43574162022209026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية الشعب للبنينادبيعلي هادي عبد الزهرة بشارة43575162021055011
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية تونس للبنينادبيرضا كاظم خنجر عفاتي43576162021445003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء حميد عبد الرضا زماط43577162022230016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية المبادئ للبناتادبيفرقان تحسين علي جعفر43578162022177045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية البينة للبناتادبيزهراء فؤاد ظاهر حمود43579162022291015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية الرجاء للبناتادبيميعاد عبد المنعم جمعه حسين43580162022178025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيمريم جاسم هادي جاسم43581162022235046

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيبنين علي صالح وادي43582162022265021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيفاطمة عبد هللا شايع شمخي43583162022288037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيفقار عيدان نعيمة سلطان43584162021044029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيحيدر مجيد حسن ناصر43585162021041010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية شط العرب للبنينادبياحمد عبد الحي ناصر محسن43586162021049004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية الصمود للبنينادبيمحمد صادق سبتي خلف43587162021435036

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية تونس للبنينادبيمسلم غيدان فرحان منخي43588162021445011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبيسجود جواد كاظم جعفر43589162022297018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية الطموح للبناتادبيزهراء صدام زبون داخل43590162022157016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيخديجة ضياء شكري فيصل43591162022222007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية التعاون للبناتادبيحوراء جبار طاهر نجم43592162022267005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزينب عبد الستار عبد الجبار نجم43593162022287080

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية الهدى للبناتادبينور الهدى مصطفى محمد محمود43594162022150061

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية الماجدات للبناتادبيزهراء هادي علوان سعد43595162022211010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية المعالي للبناتادبيمنتهى سامي طعمه فارس43596162022173043

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبيمحاسن حسن كريم عبد العباس43597162022202012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية االندلس للبناتادبينور الهدى انور مهجر صبري43598162022170052

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزهراء خليل جناح محي43599162022224027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية الثريا للبناتادبيفاطمة محمد جاسم ياسين43600162022338022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية الفواطم للبناتادبيبنين ابراهيم حسن خلف43601162022172012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية الوثبة للبناتادبيليلى عبد الغني غانم صالح43602162022241046

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية الدير للبنينادبيفاضل خير هللا عباس محمود43603162021025019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيعلي عبد الرسول عبد الكريم بني43604162021307012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةادبيمنتظر طارش مزيد دريعي43605222021266027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية الفواطم للبناتادبيسجى محمد شبيب حيدر43606162022172042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية االقتدار للبناتادبيفاطمة جاسم جبر ناصر43607162022289024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية الرجاء للبناتادبيفاطمة صالح جاسم محمد43608162022178017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيرقية فائز كاصد مهلهل43609162022459014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيبنين سليم جبار خزام43610162022253016
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيسرى مفيد عبد الستار فارس43611162022459022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية االندلس للبناتادبيزينب عدنان محسن جبار43612162022170023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية المعالي للبناتادبياسماء احمد عبد القادر احمد43613162022173004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية االندلس االهلية للبناتادبياماني كاظم عبيد نجم43614162022187001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية العلياء للبناتادبيهدى مرتضى فهد غضبان43615162022227082

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيفاطمة تحسين خيون سالم43616162022458092

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية المبادئ للبناتادبيفاطمه عبد هللا نصار مزعل43617162022177042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية الفضائل للبناتادبيبنين واثق ناجي عبد الحسين43618222022104010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيرسل حامد عبد الرحمن عنبر43619162022258012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية المبادئ للبناتادبيمريم حمود حافظ عباس43620162022177047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية االقتدار للبناتادبيزينب علي عباس جابر43621162022289016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيحمديه خلف هليل يوسف43622162022276005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية االمجاد للبناتادبيفاطمه توفيق محمود خالد43623162022454021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيعبد الحر ياسين مجيد سلمان43624162021112021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمه سالم عباس حسن43625162022246017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيزينب عبد الجليل نايف شالل43626162022252027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيساره قاسم محمد ربح43627162022458073

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيرؤى ياسين مبارك عبد الرزاق43628162022217033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيمحمود شاكر يونس عاشور43629162021050029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية العلياء للبناتادبيعلياء عامر عبد علي43630162022227057

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية رفح للبناتادبينعيمه ابراهيم عبد الرحمن سعد43631162022219051

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية رفح للبناتادبيداليا فايز مالك محمود43632162022219018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية المعراج المختلطةادبيحسين ماجد كطافه طاهر43633162021304007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0الخارجياتادبينمارق ناصر حسين جاهن43634162022401291

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيفاطمة عبد ماهود مجيد43635162022383060

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية السيبة للبناتادبيام البنين طالب قاسم عريبي43636162022250003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيعلي حسن عبد الرزاق عبد هللا43637162021306015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد حسين كاظم حسين43638162021097108

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية االبتسامة للبناتادبينورين طه عبد السالم طه43639162022253057

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيام البنين صادق حسن حمود43640162022164007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيمريم جمال عبد الرزاق نجم43641162022236049

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0ثانوية المعراج المختلطةادبيزين العابدين قدوري عبد الرزاق حمادي43642162021304014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيناديه نسيم سالم نجم43643162022458114

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية االريج للبناتادبيزهراء عبد العظيم علي عبد الوهاب43644162022238015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيايات عمار عبد الحسين عطوان43645162022458013
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0ثانوية الصناديد المختلطةادبينعمة خالد لطيف مظلوم43646162021310061

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيمنتهى صالح جبر صباح43647162022288042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيهاجر شفيق جاسم طلحة43648162022203046

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية االندلس للبناتادبيحوراء مهنه منصور كبان43649162022170010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0ثانوية النبأ للبناتادبيفاطمة ماجد حسين علي43650162022215056

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية  الميقات للبناتادبيعبير عباس جباري فيصل43651162022194068

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0ثانوية الكندي للبنينادبيحيدر حمزة عباس هادي43652162021100006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينادبيحسين علي محمد حسين43653162021018005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية  الميقات للبناتادبيغدير سعدون موتي محسن43654162022194070

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيفرقان شاكر حمود عاتي43655162021028024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيمحمد رضا عبد اللطيف صباح حاجم43656162021044037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0الخارجيونادبيقاسم حميد حري مشاري43657162021400258

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيجيهان نعمة عباس محمد43658162022217022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية المآثر للبناتادبيزهراء وليد عبد الباري سلمان43659162022455015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمنتظر أسعد خالد هويدي43660162021495157

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبياماني عقيل يونس علي43661162022283004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية الجمهورية للبناتادبينبأ اسعد مفتن حمود43662162022239045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيدعاء خضير طاهر كاطع43663162022458037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبييقين صفاء عبد الزهره عبود43664162022294032

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيحسين جاسم جودة مطير43665162021310010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيكوثر حيدر لفته عباس43666162022207013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيليلى خالد نعيم حسين43667162022266033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيظاهر لطيف مال هللا صبيح43668162021310024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية العقيدة للبناتادبيسارة احمد حميد ياسين43669162022231046

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغدير صباح حسن كاظم43670162022265053

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعبد الحميد عبد هللا عبد الحميد محمد43671162021139024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية العلياء للبناتادبيحوراء عاصف حامد صالح43672162022227022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيكاظم ساجد رحيم كعيبر43673162021004020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية المرفأ للبناتادبيايات نجم عبد هللا عبد النبي43674162022213005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمد ميثم عامر خلف43675162021049076

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية االكرمين للبنينادبيمهدي جبار محمد ضمد43676162021017063

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب فالح حسن مخور43677162022265042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية القنوت للبناتادبيجنان سعد حاتم ريسان43678162022206005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزينب احمد حسن حسين43679162022209030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيهبه عبد الزهرة كاطع شلتاغ43680162022258040
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيمهدي هاشم مهدي صالح43681162021307028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية اليمامة للبناتادبيتقى عدي عبد الباقي علي43682162022167016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية األزكياء للبنينادبيمنتظر طالب داغر سعود43683162021097133

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيطيبه بالل جبار كريم43684162022383055

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمقتدى لواء علي يسر43685162021020152

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية البتول للبناتادبيفاطمة خالد عطية عقاب43686162022242058

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيايات جواد عبود حسين43687162022381007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيحنين اياد داخل مرزوق43688162022288011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية المدينة المنورة للبناتادبيهدى سلمان موسى شبر43689222022202026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية الرضوان للبنينادبيعماد عباس قاسم محمد43690162021047061

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية الشعب للبنينادبيرسول عبد رسن مشكل43691162021055005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيبتول فارس حسن محمد43692162022253015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبينور ماجد كاظم حمزه43693162022204031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية  الميقات للبناتادبيوجدان كاظم فرج عبد43694162022194110

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية المعراج المختلطةادبيحسن مهدي احمد خشاف43695162021304006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية الفواطم للبناتادبيزينب يوسف راضي صينخ43696162022172036

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيمريم وسام حمزة عباس43697162022224065

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية االقتدار للبناتادبيزينب عبد هللا كاظم حسب43698162022289015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيحنين ظافر رشيد يوسف43699162022210033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية االعالم للبنينادبيعبد الرحمن حازم طه ياسين43700162021045026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية األعراف للبنينادبيمصطفى مهدي هاني لفتة43701162021077065

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية المعقل للبناتادبياسراء عبد االمير لعيبي رسن43702162022169001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية الهارثة للبناتادبيزينب صباح داخل راضي43703162022176020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0ثانوية دجلة للبناتادبيحنين لطيف رحمان مطر43704162022243007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيبنين فراس حمزة خريبط43705162022239009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية المعقل للبناتادبيزينب مازن جليل حسن43706162022169023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0ثانوية جرير للبناتادبيمنال حمزة عباس هادي43707162022199013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعداية التضحية للبنينادبيصدام مكي شتيت محمد43708162021053029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية المربد المسائية للبنينادبيكرار سرحان غضبان ساير43709162021362043

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0الخارجياتادبيوسن عدنان جاسم محمد43710162022401336

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي طالب مدلول بدر43711162021049049

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية الصمود للبنينادبياكرم ميثم جاسم محمد43712162021435003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعباس رهيف هالوي حسن43713292021011019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيسجاد فاضل مندي علي43714162021050015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمحمد زيد خلف مهنا43715162021052063
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية السيبة للبناتادبيهدى حسن علي عمران43716162022250019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية اليرموك للبنينادبيوسام زهير جرو حمداوي43717162021033066

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبياماليد سامي بريسم منصور43718162022294004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية القرنة للبناتادبيحوراء ماجد محمد جاسم43719162022154017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية المبادئ للبناتادبيزهره ثجيل حسين علي43720162022177025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية المعرفة للبناتادبيزهراء عباس جوير عباس43721162022175015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية العباسية للبناتادبيفاطمة فائز بستان لفته43722162022233031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيعال سامي عبد العالي مفتن43723162022224052

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيتبارك ستار جبار هامل43724162022164020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتادبيمالك تحسين خضير حسين43725162022198014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية الدير للبنينادبيمسلم جمعه حمزه عباس43726162021025031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية الرسالة للبنينادبيمنتظر صبار ناصر جميل43727162021013051

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية الفواطم للبناتادبيحياة عبد النبي محمد سلمان43728162022172016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيزينب منير داود حميد43729162022458069

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية المشرق العربي للبناتادبيزهراء عادل محسن نايف43730162022148007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية البتول للبناتادبيفاطمة علي حسون مخفي43731162022242063

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتادبيبنت الهدى باسم سامي كاظم43732162022166002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية االندلس االهلية للبناتادبيزهراء حيدر غازي عبود43733162022187005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية  الميقات للبناتادبيبتول فاضل عودة حمود43734162022194017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية صنعاء للبناتادبينرجس جاسم محمد مزبان43735162022221028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية االجيال للبنينادبياحمد حسن زيدان قاسم43736162021014002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية االندلس للبناتادبيعال حسن جبر حميدي43737162022170031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينب كاظم شاكر احمد43738162022150032

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية الشهداء للبنينادبيسجاد عبد هللا احمد جاسم43739162021015018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيسعد جودة سوادي مظلوم43740222021305026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية حطين للبناتادبينور عماد داود سلمان43741142022068040

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتادبيفاطمة عدنان جواد كاظم43742162022198009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية الجبايش للبنينادبيباقر عبد االمير بجاي عويد43743222021045003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد راضي حافظ جابر43744162021030002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبينور محمد بدر عبد الوهاب43745162022236054

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0الخارجيونادبيحيدر نعيم عباس جاسم43746162021400098

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيعلي سالم عبد القادر هاشم43747162021310034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزهراء رحيم جاسم مفتن43748162022164027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية النبأ للبناتادبيسارة عماد جاسم محمد43749162022215043

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية األبلة للبناتادبيفاطمة نبيل عبد النبي علي43750162022171046
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيهدى عبد الكاظم عباس ياسين43751162022458130

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية االندلس للبناتادبيايمان مهند خالد فادغ43752162022170005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيأحمد عواد جوده ثجيل43753162021495006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية السيبة للبناتادبينور نبيل عبود غضبان43754162022250016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيهادي فائق هادي مهدي43755162021354057

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية الشام للبناتادبيزهرة نوري علي ناصر43756162022254027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيجنات سعد خليل علوان43757162022239012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء صادق حسين حسون43758162022287060

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيحسن عوده عبد االمين جياد43759162021357040

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية غزة للبناتادبيساره واثق بهلول سلمان43760162022208023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيعباس عزيز خضير كباشي43761162021310030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية االنجاز االهلية للبناتادبيرمله عبد الرحيم حمزة سبهان43762162022474001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيمجتبى محمد عبد عبد هللا43763162021310047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعبد الرزاق هادي عبد الرزاق جاسم43764162021039028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية الهدى للبناتادبيهدى زياره حسين سعد43765162022150065

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية النبأ للبناتادبيزهراء حسين علي كلو43766162022215029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية الوركاء للبناتادبيضحى عدنان عبد الرضا هادي43767162022244024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية رفح للبناتادبيصبيحه ناظم جواد حميد43768162022219037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية الجامعة للبناتادبيفاطمه حسين عزيز لفته43769162022155025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبيزينب داود اسد عاتي43770162022202010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية المعالي للبناتادبينسرين شاتي تركي خابط43771162022173048

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيفاطمه سلمان عثمان عبد الرحمن43772162022245054

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيزهراء حازم نجاح سلمان43773162022453012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية المبادئ للبناتادبيعذراء كاظم نور عبود43774162022177038

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية الهدى للبناتادبينبأ يعرب عبد الحافظ غضبان43775162022150058

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيبتول عبد االمير راضي علي43776162022210015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0الخارجياتادبيرواء عبد الكريم عبد الرضا عبد43777162022401104

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية النبأ للبناتادبيزينب عبود مسلم عبد علي43778162022215039

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية القنوت للبناتادبيسيماء قيس جبر خلف43779162022206017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية البتول للبناتادبيمروة رحيم جبر محسن43780162022242068

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية الوثبة للبناتادبيعال جليل جاسم محمد43781162022241038

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية الجامعة للبناتادبيفاطمه احمد سلمان بهير43782162022155024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبياديان واثق جاسم عبد الجليل43783162022217002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية المدينة المنورة للبناتادبيزهراء فؤاد جاسم محمد43784222022202013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية حيفا للبناتادبيفاطمة الزهراء احمد جاسم محمد43785162022220070

صفحة ١٢٥١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبينور محمود حميد جاسم43786162022216070

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيزينب علي معيبد علي43787162022294012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية البتول للبناتادبياسماء حسن ناعم حسين43788162022242004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمريم رعد صبري باهض43789162022246023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيحنين مادح ناصر عبيد43790162022458032

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية الكندي للبنينادبيحسين علي حسين صبر43791162021100005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيناجي فارس عبد العزيز سعود43792162021495166

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيمريم هاشم خير هللا جاسم43793162022252041

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية المعرفة للبناتادبيفاطمة حسن لفته جبير43794162022175035

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية صنعاء للبناتادبيفردوس حسن سلطان موسى43795162022221027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية الهدى للبناتادبيايالف محمد سعيد عبد هللا43796162022150010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمصطفى صباح زغير كاطع43797162021495149

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيزهراء هادي زويد خلف43798162022239020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيأنعام سامي هدل هندال43799162022252006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيساره عبيد محمد ليلو43800162022210063

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيساره عماد جبار صحن43801162022210065

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية حيفا للبناتادبيامنه زكي يحيى سلمان43802162022220006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبينبأ عبد الزهرة عبد األمير حسين43803162022252043

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية العباسية للبناتادبيأفنان أسامة جبار مرهون43804162022233001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسن عبد الجليل كايم موزان43805162021020024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية الهارثة للبناتادبيفاطمه طاهر صبري سلمان43806162022176039

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيمريم مساعد فرج عبد هللا43807162022168042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية الصادق للبنينادبيعبد الرضا عبد االمير جاسب نعيم43808162021031008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية تونس للبنينادبيمحمد جادم حنظل لفته43809162021445007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبيرائد حميد ثجيل نجم43810162021060002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0اعدادية االعالم للبنينادبيمرتضى اسماعيل خليل ابراهيم43811162021045054

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0اعدادية الوثبة للبناتادبيحوراء ميثم عبد الرضا عبد الحسين43812162022241011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0الخارجياتادبيسجى عبد الزهره جيجان حاجم43813162022401173

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيحمزه علي ناصر محمد43814162021340023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيبيداء مجيد جليل فياض43815162022210024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية المبادئ للبناتادبيزينب عبد الباري جعيول فياض43816162022177028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية المحاسن للبناتادبيايمان عباس عبد الرزاق ناصر43817162022193003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0اعدادية السبطين للبنينادبيمحمد صادق علي محمد كرم43818162021016061

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0اعدادية اليرموك للبنينادبيعلي رامي عبد علي كاظم43819162021033041

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيايناس باسل يوسف عبد المحسن43820162022381097
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية القنوت للبناتادبيمريم جاسم محمد عبد الرضا43821162022206025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم موفق عبد الرسول رحيم43822162022230038

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية صنعاء للبناتادبيضحى جاسم يوسف يعقوب43823162022221024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية الهدى للبناتادبيآيه قاسم عبد الحسين سلمان43824162022150004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0ثانوية المرفأ للبناتادبيزهراء ميثم عبد االمير احمد43825162022213022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية األبلة للبناتادبيحال احمد حسين خليفة43826162022171020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0الخارجياتادبيفاطمه عوده هالل زرزور43827162022401246

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0الخارجياتادبيحوراء احمد عبود حسين43828162022401079

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية الفضائل للبناتادبيرقيه شاكر عبد الكاظم راضي43829222022104017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0ثانوية المآثر للبناتادبيمريم حامد منصور مزبان43830162022455029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية554.0اعدادية االريج للبناتاحيائيهدى عبد الكريم قاسم فاضل43831162042238047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية549.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيمهل عبد هللا عبد الحسين عبد هللا43832162042450078

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية546.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائيزهراء عبود صيوان مرسول43833222042104013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتاحيائيعذراء جواد كاظم عداي43834162042276014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائيهدى رحمان مدلول امجيدي43835222042104034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيبراء محمود يوسف يعقوب43836162042280017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائينور الهدى عبد المنعم عباس محسن43837162042196052

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0ثانوية الجبايش للبنيناحيائيحسين سلمان غالي فرهود43838222041045009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنيناحيائيحسين احسان عبد الزهرة مجيد43839162041122002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب عدنان هاشم محمد43840162042165230

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية523.7ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيهالة عبد هللا بدر عبدهللا43841162042232024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائيكوثر كريم جويهل مشيجل43842222042104026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمة عماد محمود عجيل43843162042170061

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيسكينه عبد الكريم حمادي حيال43844162042207101

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيعباس قصي عدنان طالب43845162041354031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية غزة للبناتاحيائيايمان جوده راضي ساجت43846162042208007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيمريم سلمان داود سلمان43847162042247101

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيهدى حسن عبد الهادي ظاهر43848162042257058

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيميادة عبد هللا جبار ساجت43849162042210085

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0ثانوية السيبة للبناتاحيائيزهراء عماد نجم عبد هللا43850162042250001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيمحمد ناهض ثجيل جبر43851222041314054

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائياكرام وهاب عبد الرضا حسب43852162042332003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعقيل مسلم جازع حسين43853162041030038

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيشهد نزار غالي وهب43854162042381134

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيصادق ناظم وحيد خضير43855162041034024
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيبراء علي حسين علي43856162042241002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيكوثر يونس عيدان ازغير43857162042237015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء عدي قاسم فاضل43858162042184112

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمة واثق غانم الزم43859162042450057

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيحوراء ياسين جاسم حسين43860162042268009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيعبد هللا حسن لفته ياسين43861162041363025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية غزة للبناتاحيائيدعاء عيسى مكطوف شالش43862162042208019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائيبنين حيدر عناد عايد43863162042194007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيزهراء قاسم هجول عبادي43864162042268012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0ثانوية الكرار للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الزهره مكطوف43865162042277008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنيناحيائيزين العابدين عدنان نجم منشد43866162041004005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية الجبايش للبنيناحيائيحسين كمال عامر صيهود43867222041045013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيغدير حسين علي جبار43868162042338032

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيعلي عبد المطلب عبد االمام محمد43869162041038026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتاحيائيمريم كيان عبد العزيز مطلق43870162042188004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيتبارك عادل حسين عبد علي43871162042226019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية رفح للبناتاحيائيكوثر علي حسين عبد الصمد43872162042219057

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيزينب بسام محمد هاشم43873162042301032

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيداليا احمد هادي جاسم43874162042383067

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيتبارك نجم غدير محمد43875162042226020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية رفح للبناتاحيائينور صباح عبد الجبار مبارك43876162042219076

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية دجلة للبناتاحيائينور فرات عبد الرزاق نحيو43877162042243092

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيايالف عدنان ناصر سلطان43878162042245006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيفاديه عدنان داود سلمان43879162042283036

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيزينب رحيم عبد مصيلغ43880162042294016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0ثانوية اهوار الجنوب للبنيناحيائيمحمد علي عدنان عكله حشف43881222041073015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيفاطمة عيسى جاسم جابر43882162042381168

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيحوراء حبيب ناصر جبر43883162042202048

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الكريم محمد عبد الواحد43884162042184135

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء احمد خير هللا حبيب43885162042170027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرباب هاشم حامد طالب43886162042280027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيفاطمه عماد ريسان مكي43887222042202026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيايات كاظم رحيم حاتم43888162042207017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيغصون محمد رويضي كاظم43889162042266013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيكرار حيدر عبد الحسن عليوي43890222041019141
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيزينب عبد الرزاق مزهر زنيت43891222042202017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيمحمد ضياء صالح ناصر43892162041347004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيسرى سعد هاشم علك43893162042381123

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء احمد شاكر خضير43894162042212012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيعلي رسول فرحان مبارك43895162041034035

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيحوراء رائد محمد ديوان43896162042163027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب جواد كاظم فرحان43897162042152093

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيسرى مثنى نافع هاشم43898162042259036

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عالء عدنان علي43899162042230055

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0اعدادية األبلة للبناتاحيائياسراء حيدر عبد الحسن مصيلغ43900162042171006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيعباس صباح نوري كريم43901162041034028

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيفاطمه احمد نجم مطشر43902162042290068

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزينب جواد عبد علي بشير43903222042157061

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيسارة خليل مبارك عبدهللا43904162042225011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيهجران حسين محمد حسين43905292042053118

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائياسراء عقيل فاخر عاجل43906222042425009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه ضياء خماس حمد43907162042265044

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية الخلد المختلطةاحيائياحمد فليح فرهود ايدع43908222041245004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائينورة عبد الواحد حميد عبد الشاه43909222042155114

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية السالم للبنيناحيائياحمد عادل عبد الحسين ناصر43910222041013006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعامر ساجت دخيل جبار43911292041007170

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيعباس قصي مطشر طالب43912162041352043

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائياثمار اياد سعيد صبر43913222042441001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائينور الهدى محمد عواد غافل43914162042266017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائياباء لطيف عباس حامي43915222042113004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزينب عالء كاظم خليفة43916162042467013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهبه عدنان طاهر حبيب43917162042165491

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائيسارة جاسب ثجيل حاجم43918162042194033

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيجنات نعيم مزهر سليمان43919222042158016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيزينب علي رمضان خضر43920162042268017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيزينب حكمت هادي ظاهر43921162042380061

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيشيماء صفاء فرج شاطي43922162042239024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء صبيح راهي علي43923222042141115

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية سامراء للبنيناحيائياحمد كاظم حالوي راهي43924222041092004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفاطمة حسام خلف زاجي43925162042383183
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيام البنين عصام غالب دشر43926162042240008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيايمان خالد سلمان رخيص43927162042226011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزينب نوفل صالح بنيه43928162042200019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيعلي جبار ناصر جاسم43929162041363031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيمحمد جبار ناصر جاسم43930162041363050

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية البيان للبناتاحيائينرجس ميثم قاسم نبتز43931162042223030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزينب هاشم طالب حمادي43932162042146046

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيسجاد حسن كشيش مهدي43933222041039052

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيمريم خلف بريدي حسين43934162042244031

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين علي محمد43935162041352087

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيرضا شناوه نجم عبد43936292041002058

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية العشار للبناتاحيائيساره تحسين علي حسين43937162042228067

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيبنين محمد صالح خضير43938162042173008

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيحسين مؤيد عبد الكاظم دهيك43939162041131016

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيرسل بهجت عبد الواحد محمد43940162042380045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيكرار ساجت راضي شيال43941292041100079

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية الغفران المختلطةاحيائياحمد صفاء محمد مطلك43942102041150001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائيزينب محسن سلطان علي43943222042253022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية القرنة للبناتاحيائيبنين علي سبتي راضي43944162042154006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمؤمل ظافر محسن طه43945242041074064

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور الحسين انمار محمد هاشم43946162042165459

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيندى علي صالح حسين43947162042280104

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعزيز عطا هللا سراج عبيد43948292041007200

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيهبه رخيص جبر محمد43949162042383250

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد االمام محمد عوده43950162042381079

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيزهراء واثق سبتي خلف43951162042257022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحسين علي حسن نعيم43952222041306094

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائينور بشير شهاب احمد43953162042381206

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية العباسية للبناتاحيائيزينب كاظم عيسى عبد المحسن43954162042233017

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيغدير احمد خضير سلمان43955162042280073

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيسحر ماجد حاجم سلطان43956162042257027

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيعلي طالب حسين علي43957112041004062

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية الشام للبناتاحيائيكوثر هاشم فرج مران43958162042254050

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتاحيائيحنين فاضل عباس شنيور43959162042288005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية اهوار الجنوب للبنيناحيائياحمد رياض عكله حشف43960222041073002
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيهدير سمير كاطع عبد الساده43961162042247119

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيزهراء حسين عبد علي شمخي43962272042084024

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيفاطمه رشيد سوادي صالح43963222042150043

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيساره عدي عبد علي مرزوق43964162042280055

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب حسوني حسين قمر43965292042094025

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيجعفر سالم جعفر عبد العزيز43966162041084019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيزهره حيدر عبد االله عيسى43967162042148014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين صالح عليوي ناصر43968272041002042

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيايه رزاق زغير بجاي43969222042190026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيرحمه قاسم محمد عليل43970162042164014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيكوثر صادق غثيث عبد الرضا43971222042203051

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيرباب محمد كاظم علي43972162042235007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيغدير اياد سعيد صبر43973222042441020

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيليث بهاء محمد علي عبيد43974272041011094

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيكاظم حسين كاظم احمد43975242041251067

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيبنين حيدر جميل عثمان43976162042290013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيكوثر سعد محسن صابر43977282042190172

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب عادل غازي جازع43978222042153224

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائينبأ مجتبى عبدالجبار محمود43979162042145088

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيليلى ضايف نعيمة جالب43980162042210076

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية561.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء نعيم حيدر بداي43981162052226049

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء مصطفى احمد حسن43982162052226048

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيجواد كاظم جواد علي43983162051047022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيعذراء حسين كاسب علك43984162052207034

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحبيب حسين يوسف يعقوب43985162051011010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقينوره علي حسين حنون43986162052184119

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيايات جواد كاظم عبد الواحد43987162052202004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيهدى جاسم كاظم داخل43988162052216045

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيعلي صبيح لفته كيطان43989162051303013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيمعصومه عبد هللا كيلو حسين43990162052243043

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيآية محمد طالب عبود43991162052338001

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيحيدر مشتاق طالب عباس43992162051112026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقياساور فراس حسن عاشور43993162052338003

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0اعدادية غدير خم للبناتتطبيقينور ناهض قادر فارس43994162052268018

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيزينب حيدر ديوان ناصر43995162052332009

صفحة ١٢٥٧ من ٦١٩٥
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جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقيمريم عماد عبد االمير عبد االمام43996162052174026

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيفرقان هاشم زياره جاسم43997162052245037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسن قيس حاكم محمد43998162051038029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيهادي عبادي شلواح عبد العاس43999222051013083

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتتطبيقيتبارك عبد الجبار جوني احمد44000162052290004

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيمحمد عباس عبد جابر44001162051067037

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيسارة علي عبد الحسين موسى44002162052338029

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسين سعيد حليم دخل هللا44003162051363081

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيمروة فؤاد كاظم عبود44004162052283030

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0ثانوية البتول األهلية للبنينتطبيقيعباس محمد معارج محمد44005162051095002

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعباس رائد ياس خضير44006162051019044

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيهدى هاشم عوده ياكوت44007162052164039

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقيزينب محمد عبدهللا نجم44008162052227022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيفاطمة علي جادر رحيمة44009162052459021

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيتقى عرفات كاظم صبر44010162052202013

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحسين حازم صابر ابراهيم44011222051042022

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0ثانوية النور للبناتتطبيقيزهراء صباح عبد السيد عاصي44012162052275007

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقيايات كاظم محمد لفته44013162052227005

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيبنين زهير عبد االمير جابر44014162052218015

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيجعفر بشير عبد الزهره جاسم44015162051033014

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيرباب هاشم غالب اسماعيل44016162052219012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيحسنه عبد الرضا معيدي لفته44017162052223006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيمسلم ثامر عطية عيدان44018162051068048

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيمرتضى اسماعيل علي حسين44019162051067041

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيحوراء حسين حافظ غالم44020162052283010

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيمهدي سمير اسعد سيد44021162051051129

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيياسمين ماجد سبتي كاظم44022162052467023

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيشهزالن داود سلمان عبداالمام44023162052244019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية النبأ للبناتتطبيقيصفا غالب عبد اللطيف داود44024162052215019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيرقية محمد زعالن خضير44025162052381047

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمجتبى عبد هللا جبار غضيب44026162051001175

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيسجاد عبد اللطيف توفيق حمد44027162051022052

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات551.0ثانوية العقيدة للبناتادبيزهراء عبد الرحيم ظاهر حبيب44028162022231033

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات509.0اعدادية الهارثة للبناتادبيزينب سمير شبيب شاهين44029162022176019

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات507.0اعدادية رفح للبناتادبيكوثر مهدي جاسم عطيه44030162022219043
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جامعة البصرة/كلية التربية للبنات504.0ثانوية العقيدة للبناتادبيبلقيس جواد عبود نجم44031162022231010

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات503.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيزهراء حسن عبد االمير علي44032162022236025

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات500.0ثانوية الماجدات للبناتادبيزينب علي لفته مشكور44033162022211011

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات493.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيفاطمة كاظم طعيمة كحيوش44034162022210091

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات489.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيمسار عبد هللا جاسم عبد هللا44035162022287141

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات489.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيشاهيناز اسعد عريبي هاشم44036162022210072

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات482.0اعدادية الفضيلة للبناتادبينور توفيق عبد الرزاق نجم44037162022212043

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات481.0اعدادية االريج للبناتادبيحوراء حيدر عوفي احمد44038162022238011

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات481.0اعدادية الفاو للبناتادبيمريم حاجم ماجد سلطان44039162022225029

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات479.0اعدادية حيفا للبناتادبيضحى لؤي جبار علوان44040162022220058

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات477.0ثانوية الثريا للبناتادبيفاطمة صدام عبد العزيز بدر44041162022338018

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات476.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيفاطمه عباس فاضل ناصر44042162022181030

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات475.0اعدادية االريج للبناتادبيفاطمه فالح حسن جابر44043162022238028

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات474.0الخارجياتادبيحنان جبر شيهان فالح44044162022401070

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات473.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيايات حسين عبد الزهرة بشير44045162022287016

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات471.0ثانوية المبادئ للبناتادبيرباب لمعي عوده عبود44046162022177021

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات470.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيتبارك عباس محسن شناوة44047162022287033

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات469.0الخارجياتادبيسارة جبار كطامي طويلع44048142022401109

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات467.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيتبارك حمزه جعيول باتول44049162022294007

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات465.0اعدادية العباسية للبناتادبيفاطمة جاسم خالد محمد44050162022233027

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات464.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيتهاني ابراهيم علي سلمان44051162022209016

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات464.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيايناس عادل شاكر بندر44052162022287022

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات458.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيدعاء نجم عبد الرضا شفي44053162022245017

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات457.0اعدادية حيفا للبناتادبيحوراء حيدر عبد هللا دوله44054162022220027

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات456.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمة مران عوده جاسم44055162022212031

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات456.0ثانوية النبأ للبناتادبياالء علي حسين كريم44056162022215006

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات453.0الخارجياتادبيفاطمه عبد الواحد ناصر مطر44057162022401241

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات452.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيسكينه علي سكر عبد الحسن44058162022458077

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات452.0اعدادية البسمة للبناتادبيرباب ستار جبار اوشيح44059162022257026

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات451.0اعدادية البسمة للبناتادبيحوراء رياض قاسم محمد44060162022257019

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات451.0ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيغفران فاضل عبود ناصر44061162022249011

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات449.0ثانوية العلياء للبناتادبيزهراء عادل جبار غذام44062162022227034

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات448.0اعدادية حيفا للبناتادبيسميه سالم رمضان خميس44063162022220053

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات448.0اعدادية رفح للبناتادبينور امين حسن حمادي44064162022219055

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات448.0اعدادية الفضيلة للبناتادبياسماء عدنان غازي فيصل44065162022212001
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جامعة البصرة/كلية التربية للبنات443.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيمريم عدي عبد الحسن كاظم44066162022253046

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات443.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيحوراء فهمي عبد الرحيم سلطان44067162022381022

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات443.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيسجى سامي حسين يونس44068162022287094

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات443.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيعائشة محمود ابراهيم مهنه44069162022217071

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات442.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبينبأ ميثم عبد هللا عباس44070162022216067

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات442.0ثانوية العقيدة للبناتادبيرقية حسين عبد الزهرة محمد رضا44071162022231029

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات441.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيتقى عباس فاضل جالب44072162022181009

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات440.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيفاطمه اركان عبد الكريم حسين44073162022283040

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات437.0ثانوية الماجدات للبناتادبيفاطمة عامر مبارك طالل44074162022211016

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات435.0ثانوية الماجدات للبناتادبيامنه كاظم مديخن علوان44075162022211003

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات433.0اعدادية العباسية للبناتادبيبلسم الزهراء عامر خميس كاظم44076162022233005

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات433.0ثانوية الرؤية الذكية االهلية للبناتادبينوران عبد هللا عبد الرزاق لعيبي44077162022464010

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات432.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبينور الهدى حسين عبود فهد44078162022164054

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات432.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء طالب عبد الكريم ناصر44079162022216038

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات432.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيهنادي حميد يساس عامر44080162022164062

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات431.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتادبيزهراء سرحان موسى حمود44081162022198005

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات431.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينب علي جاسم محمد44082162022150031

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات431.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيبنين رعد نعمه عجيل44083162022283009

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات430.0ثانوية الماجدات للبناتادبيرسل عماد ثامر علي44084162022211008

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات430.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيامنه مصعب علي احمد44085162022236005

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات430.0ثانوية المبادئ للبناتادبيبنين نافع كاظم جويد44086162022177012

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات428.0اعدادية حيفا للبناتادبيزينب خالد نادر نزال44087162022220041

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات428.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيضحى محمد حسن يعقوب44088162022196013

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات428.0ثانوية جرير للبناتادبيخديجة محمد علوان مهدي44089162022199005

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات428.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيندى كاظم حمد راضي44090162022210111

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات427.0اعدادية المعقل للبناتادبيرسل سجاد علي سهر44091162022169016

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات427.0الخارجياتادبيزينب زهير حميد عبد العالي44092162022401140

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات425.0اعدادية البيان للبناتادبيساره عبد هللا عبيد حمادي44093162022223033

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات424.0ثانوية النبأ للبناتادبيفاطمة جمعة ياسر غيالن44094162022215053

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات424.0ثانوية المبادئ للبناتادبيهدى عبود جاسب عبيد44095162022177056

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات424.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمة اثير عدنان حبيب44096162022217077

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات424.0ثانوية المآثر للبناتادبيبنين كاظم هاشم محمد44097162022455007

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات423.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة جاسم خضير جلوب44098162022287114

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات423.0اعدادية حيفا للبناتادبيبنين خليل ابراهيم يوسف44099162022220016

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات423.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيعبير محمد عبد علي حمود44100162022212028
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جامعة البصرة/كلية التربية للبنات422.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء عباس عبد الحسن خزعل44101162022287062

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات421.0اعدادية رفح للبناتادبيزهراء رائد مكي احمد44102162022219024

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات420.0اعدادية الهارثة للبناتادبيفاطمه عبد المنعم ناصر خضير44103162022176040

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات420.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيانوار حبيب مفتاح داوود44104162022458011

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات420.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبياطياف حبيب طاهر عبادي44105162022217004

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات420.0اعدادية اليمامة للبناتادبيزينب هارون محمود احمد44106162022167032

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات419.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتادبييقين فيصل غازي زيارة44107162022255026

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات419.0اعدادية العروبة للبناتادبيشمس كريم جاسم محمد44108162022237032

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات419.0اعدادية البسمة للبناتادبيضحى عبد االله خشجوري خادم44109162022257046

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات419.0اعدادية الهارثة للبناتادبيغدير ناظم عاكول حمادي44110162022176035

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات419.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبينبأ اسعد عبد الصمد حبيب44111162022245067

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات419.0اعدادية اليمامة للبناتادبيبنين حازم عباس كباشي44112162022167012

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات419.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيبنين كنعان زبون محمد44113162022164019

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات419.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيتقى مسلم عبد الشيخ عبد الحسين44114162022458025

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات419.0اعدادية اليمامة للبناتادبيتبارك صالح حسن خلف44115162022167014

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات418.0ثانوية الوركاء للبناتادبياية رعد سمير كاظم44116162022244007

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات418.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيزمن ناظم وايد حمود44117162022203017

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات418.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيفاطمة محسن محمد ساجت44118162022266032

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات418.0ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيسجى احمد علي عبد الحسين44119162022249009

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات418.0ثانوية الثريا للبناتادبيزهراء ماجد مجيد حمد44120162022338010

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات418.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيزهراء عادل لفته مزعل44121162022276009

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات418.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيبنين محمد قاسم صالح44122162022245009

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات418.0ثانوية العلياء للبناتادبيزينب علي عبد الحسن علي44123162022227044

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات417.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيليلى محمد فاروق عيسى44124162022381063

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات417.0اعدادية الفواطم للبناتادبيزينب صبيح عبدالحسين قاسم44125162022172030

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات417.0ثانوية العقيدة للبناتادبيزينب حسام علي حسين44126162022231037

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات417.0ثانوية العقيدة للبناتادبيزينب ناظم حبيب عبد الحسين44127162022231044

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات417.0ثانوية الزوراء للبناتادبيبنين سمير عبد الرزاق حسون44128162022180005

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات416.0اعدادية المعرفة للبناتادبيامنه صفاء كاظم شبيب44129162022175004

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات416.0الخارجياتادبيزينب عبد الحر كاظم عبيد44130162022401145

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات416.0اعدادية البسمة للبناتادبيفاطمة نافع هاشم خصاف44131162022257059

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات416.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتادبيحوراء حبيب عبد الرضا جاسم44132162022255005

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات416.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيزينب عماد علي عبد الحسين44133162022383035

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات416.0ثانوية النبأ للبناتادبيزينب علي عبد هللا جاسم44134162022215040

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات415.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيفاطمه مزاحم عباس عبد هللا44135162022235040
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جامعة البصرة/كلية التربية للبنات415.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزينب سنان حسن عسكر44136162022288025

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات415.0الخارجياتادبيزهراء حسين عبد الزهره حسين44137162022401114

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات415.0ثانوية العلياء للبناتادبيبدور جهاد ناجي جبار44138162022227009

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات415.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتادبيحنان علي عبد الحسين زعالن44139162022198002

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات415.0الخارجياتادبيزهراء عبد الكاظم قاسم هاشم44140162022401122

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات414.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيزهراء رزاق عبد الجليل هالل44141162022276008

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات414.0ثانوية النبأ للبناتادبيزهراء علي صباح مطشر44142162022215033

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات413.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيايات حميد عبد الكريم عزيز44143162022224008

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات413.0الخارجياتادبيصفا جاسم حاجم جاسم44144162022401203

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات413.0اعدادية الهارثة للبناتادبينور الهدى علي موسى فرحان44145162022176049

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات413.0ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيصابرين سجاد قادر سعدون44146162022306001

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات413.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيود عدي شهاب رمضان44147162022210127

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات412.0اعدادية الوثبة للبناتادبيبنين عماد نعيم ياسين44148162022241008

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات412.0ثانوية المعراج المختلطةادبيوفاء حازم عجيل عبد الحسن44149162022304004

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات412.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيوالء عبد الكريم صادق سبهان44150162022216074

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات412.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزينب عبود عيسى يوسف44151162022210055

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات412.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتادبيهدى صالح ايوب يوسف44152162022274013

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات411.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيزينب حسن عبد هللا ثجيل44153162022381103

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات411.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيصفا عماد عبد السادة طه44154162022217066

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات411.0الخارجياتادبيتبارك رائد سامي سعيد44155162022401059

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات411.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيبنين عبد الواحد عبد الكاظم حسين44156282022092012

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات411.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيهبة مهدي فرحان عبيد44157162022203047

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات411.0اعدادية البيان للبناتادبيبنين سعد حسين جياد44158162022223014

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات410.0اعدادية البسمة للبناتادبيبنين فهد صباح خرابة44159162022257016

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات410.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيحنان صدام طالب عبد القادر44160162022203008

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات410.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيهبه جاسم محمد جاسم44161162022184019

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات409.0ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتادبيسجى ناجح عيسى حاتم44162162022205007

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات409.0ثانوية العقيدة للبناتادبيزينب فاضل محمد منشد44163162022231042

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات409.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيهديل حسن حميد حسين44164162022381093

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات408.0ثانوية النبأ للبناتادبيبنين عباس عودة جبر44165162022215013

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات408.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيبتول غسان عبد األمير ناصر44166162022252011

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات408.0ثانوية الشام للبناتادبيرقية محمد والي شريجي44167162022254019

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات408.0ثانوية الشام للبناتادبيزهراء قيصر فاضل محمد44168162022254024

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات407.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيبنين علي خلف خريبط44169162022458023

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات407.0اعدادية المعرفة للبناتادبيزمن ناصر عبد الحسين حسن44170162022175012
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جامعة البصرة/كلية التربية للبنات407.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيتبارك سجاد عبد الرزاق عبد هللا44171162022287031

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات407.0اعدادية األبلة للبناتادبيايات سعد عبد الحسين حسن44172162022171009

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات407.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزهراء جمال لفته نايف44173162022164026

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات407.0ثانوية العلياء للبناتادبيوجدان جابر يوسف حبيب44174162022227084

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات406.0اعدادية  الميقات للبناتادبيرباب سعدون مطر هاشم44175162022194031

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات406.0اعدادية حيفا للبناتادبيمالك هيثم عبد الحسين عبد الكريم44176162022220091

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات405.0ثانوية الثريا للبناتادبيرواء جواد كاظم عذبي44177162022338008

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات405.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة خليل ابراهيم طالب44178162022287120

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات405.0اعدادية  الميقات للبناتادبيزينب احمد زريج برهان44179162022194047

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات405.0الخارجياتادبينبأ احمد حميد مجيد44180162022401282

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات405.0اعدادية المعرفة للبناتادبيمها اسعد واجد عطا44181162022175041

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات405.0اعدادية حيفا للبناتادبيبنين ناظم سالم حنتوش44182162022220019

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات404.0ثانوية المبادئ للبناتادبيزينب عباس هالل ثامر44183162022177027

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات404.0اعدادية الهدى للبناتادبيبتول شمخي جبر ساير44184162022150011

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات404.0ثانوية المبادئ للبناتادبيبتول امين جاسم احمد44185162022177007

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات404.0اعدادية الفاو للبناتادبيمنال عبد المنعم ياسين طه44186162022225030

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات404.0ثانوية الهدف التربوي االهلية للبناتادبيزينب عزيز علي عطيه44187162022263001

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات404.0اعدادية حيفا للبناتادبيمالك حيدر لفته عبيد44188162022220090

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات404.0اعدادية  الميقات للبناتادبيفاطمة مؤيد مهدي هاشم44189162022194082

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات403.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمنى عدنان علي عبيد44190162022265065

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات403.0اعدادية الهارثة للبناتادبيزهراء محمد شهيد مجيد44191162022176015

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات403.0اعدادية العباسية للبناتادبينبأ عقيل عباس عبد الوهاب44192162022233038

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات403.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء احمد خليل ابراهيم44193162022246006

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات402.0ثانوية المرفأ للبناتادبيمريم احمد عناد خيون44194162022213041

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات402.0ثانوية الشام للبناتادبيزهراء خالد نشمي فرج44195162022254022

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات402.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيبتول فالح حسن جبار44196162022216015

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات402.0ثانوية المبادئ للبناتادبيبتول كاظم فرحان سعدون44197162022177008

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات402.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيدعاء حامد عبد الرزاق محي44198162022216027

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات402.0ثانوية الشام للبناتادبيفاطمة زكي يونس منصور44199162022254038

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات402.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيهدى كريم سهر رهيف44200162022383090

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات402.0اعدادية  الميقات للبناتادبيزهراء محمد خشين حنون44201162022194042

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات402.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبياسراء وليد ابراهيم جاسم44202162022381003

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات402.0اعدادية حيفا للبناتادبيفاطمه عدنان احمد ناجي44203162022220078

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات401.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبينهى مهند صبري محمد44204162022163011

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات401.0ثانوية العلياء للبناتادبيسحر كاظم كريم سلطان44205162022227046
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جامعة البصرة/كلية التربية للبنات401.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيزهرة جاسم عجيل زجي44206162022456010

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات401.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيبنين جمال وهيب محمد44207162022216017

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات401.0ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيفاطمة عصام علي ياسين44208162022249016

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات401.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيالهام جميل عبد الرزاق عباس44209162022253007

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات401.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبياسيل عدنان قاسم فالح44210162022294002

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات401.0اعدادية الهدى للبناتادبيهيا ماجد نجم بدر44211162022150067

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات400.0اعدادية الهدى للبناتادبيحنين محمد قاسم جهاد44212162022150015

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات400.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيهيه براك ناصر مهلهل44213162022210126

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات400.0ثانوية صنعاء للبناتادبيساره جواد مطشر عبد الواحد44214162022221023

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات400.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبينادية عثمان عجم رسن44215162022383074

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات400.0ثانوية االحرار المختلطةادبيام البنين رشيد عباس عور44216162022313001

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات400.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيزينب وسام سعد علي44217162022207010

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات400.0ثانوية السيبة للبناتادبيهاله رجاء ابراهيم كاظم44218162022250018

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات399.0اعدادية العروبة للبناتادبينوره نعمه سلمان نعمه44219162022237054

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات399.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيسكينة حسن هاشم صنيخ44220162022179026

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات399.0ثانوية الطموح للبناتادبيساره طارق عويد درويش44221162022157020

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات399.0ثانوية الوركاء للبناتادبيبنين جمعة مهاوي عبد الحسين44222162022244012

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات399.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيعال هاشم ماجد حميدي44223162022265051

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات399.0ثانوية القنوت للبناتادبيفاطمه ضياء حسين محمد44224162022206021

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات399.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبياية احمد عبيد جاسم44225162022216011

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات398.0ثانوية المبادئ للبناتادبياماني محمد علوان خلف44226162022177003

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات398.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيفاطمه عبد هللا عيالن يوسف44227162022235038

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات398.0ثانوية الطموح للبناتادبيحنين ستار عبد الصمد طاهر44228162022157011

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات397.0ثانوية االحرار المختلطةادبيزكيه محمد دراج داخل44229162022313006

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات397.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيضحى فهد عطية عبد االمام44230162022258025

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات397.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيهدى عالء هاشم عبود44231162022245076

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات397.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيمسار عمران موسى عيسى44232162022239042

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات396.0ثانوية الشام للبناتادبيحوراء سعيد حميد رومي44233162022254011

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات396.0اعدادية الفضيلة للبناتادبينوال يوسف بناي غنتاب44234162022212042

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات396.0ثانوية العلياء للبناتادبيغفران جابر يوسف حبيب44235162022227058

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات396.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيكريمه طه لطيف طعمة44236162022288039

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات396.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيازل حيدر عبداالمير يوسف44237162022224003

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات395.0اعدادية الخنساء للبناتادبينور عمار عيسى مالح44238162022230044

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات395.0ثانوية الطموح للبناتادبينور الهدى مشتاق طعمه بريهي44239162022157025

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات395.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيبتول عبد الكريم عبد الخضر محمد44240162022381014
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جامعة البصرة/كلية التربية للبنات395.0ثانوية الرجاء للبناتادبيريم صباح نهار عبد العزيز44241162022178006

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات394.0اعدادية المعرفة للبناتادبيساره عبد الكاظم غانم ناجي44242162022175025

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات394.0ثانوية الطموح للبناتادبيايات عباس جبار مطر44243162022157007

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات393.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبياسيل علي جابر سعد44244162022458005

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات393.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيمعصومة مصطفى صادق جعفر44245162022287142

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات393.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيمنار صباح مشعان سالم44246162022210103

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات393.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيبنين محمود شاكر عاصي44247162022216020

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات392.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة حميد شعبان حمادي44248162022287118

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات392.0اعدادية الهارثة للبناتادبيفاطمة ضياء عبد علي سلمان44249162022176038

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات392.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيهدى وسام ابراهيم علي44250162022209087

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات392.0ثانوية العلياء للبناتادبيزكية عامر اسماعيل حسين44251162022227031

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات392.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيفاطمه محمد شافي جاسم44252162022164042

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات392.0ثانوية المبادئ للبناتادبينوره حسين كحيط عاتي44253162022177054

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات392.0ثانوية القنوت للبناتادبيزهراء سلمان الزم جوهر44254162022206012

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات392.0اعدادية المعالي للبناتادبيزهراء بهاء هاتو عبدعلي44255162022173019

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات392.0اعدادية البتول للبناتادبيغدير خلف جاسم فليح44256162022242053

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات392.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء عباس جميل عبد الجليل44257162022287061

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات392.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيدعاء كريم طالب محمد44258162022210039

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات392.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيايات قصي عبد الزهره محسن44259162022168006

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات391.0اعدادية الوثبة للبناتادبيزهراء احمد حسن كماش44260162022241017

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات391.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتادبيايمان عباس عبد هللا اكطم44261162022255003

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات391.0ثانوية العقيدة للبناتادبيمريم ابراهيم جاسم سكر44262162022231063

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات391.0اعدادية العروبة للبناتادبيزينب فالح مهدي صالح44263162022237025

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات391.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبينوره زيد صغير زيد44264162022168047

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات391.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيايمان سعد حبيب شهاب44265162022253013

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات391.0ثانوية الماء المعين االهلية للبناتادبيفاطمه بدر حطاب عبد هللا44266162022465003

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات391.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيعذراء هيثم ابراهيم غانم44267162022458086

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات390.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيهدى عبد الزهره عبد االمير غضبان44268162022380059

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات390.0الخارجياتادبيزهراء عماد كوني ظاهر44269162022401126

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات390.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيام البنين مصطفى عباس شرف44270162022246002

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات390.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيابرار ميثم عبد الجليل مكي44271162022196001

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات390.0اعدادية االندلس للبناتادبينجاح هاشم عباس هادي44272162022170049

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات390.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيايات محمد جابر يحيى44273162022216010

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات389.0ثانوية االمجاد للبناتادبينبأ حسين عبد الباقي محسن44274162022454030

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات389.0اعدادية الفاو للبناتادبيبنين مسلم عبد الخضر علي44275162022225008
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جامعة البصرة/كلية التربية للبنات389.0ثانوية النبأ للبناتادبيزينب عبد هللا عبد ايدام44276162022215037

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات389.0اعدادية المعرفة للبناتادبياسماء باقر عبد السجاد حمدان44277162022175002

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات389.0اعدادية غزة للبناتادبيفاطمه عوده حسين كزار44278162022208028

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات389.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيمريم عادل عبد االمام بداي44279162022245063

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات389.0ثانوية المعراج المختلطةادبيغفران حسن عبد الحسين ناصر44280162022304003

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات389.0اعدادية  الميقات للبناتادبيهدى جبار جاسم كاطع44281162022194107

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات388.0اعدادية اليمامة للبناتادبيزهراء هشام ظاهر حبيب44282162022167029

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات388.0اعدادية األبلة للبناتادبيزهراء تحسين جبار حسين44283162022171029

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات388.0ثانوية المبادئ للبناتادبيعال محمد مطر كاظم44284162022177039

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات388.0اعدادية اليمامة للبناتادبيحياة محسن شاعر درعيم44285162022167019

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات388.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيمريم قيس يعقوب محمد44286162022217101

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات387.0الخارجياتادبيخوله جبار محمد عوده44287162022401089

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات387.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبينقاء شفيع مرتضى عوده44288162022458120

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات387.0ثانوية المآثر للبناتادبيزهراء عبد الزهره جبر عباس44289162022455013

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات387.0ثانوية القنوت للبناتادبيفاتن طالب حمود نعمه44290162022206020

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات387.0اعدادية البيان للبناتادبياسراء صالح ماضي شغاتي44291162022223003

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات386.0اعدادية العروبة للبناتادبيميالد منذر قاسم عبد هللا44292162022237048

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات386.0ثانوية التعاون للبناتادبيأنوار كريم خضر حبيب44293162022267001

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات386.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيفاطمة خيري يعقوب يوسف44294162022252037

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات386.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيمنال ضياء بدر الغانم44295162022239044

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات386.0ثانوية صنعاء للبناتادبيزهراء جاسم محمد لزم44296162022221016

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات386.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيفاطمه عبد الحسين سعيد خلف44297162022258031

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات385.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتادبيايات حسن لعيبي عاتي44298162022293002

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات385.0اعدادية حيفا للبناتادبيهديل نزار جعفر لطيف44299162022220108

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات385.0اعدادية اليمامة للبناتادبيصابرين ستار جبار عيسى44300162022167038

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات385.0ثانوية العلياء للبناتادبيمريم عبد العباس جعفر ناصر44301162022227065

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات385.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتادبيكفاية عباس كاطع جودة44302162022255017

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات384.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبينور الهدى عاشور كاظم حماد44303162022458123

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات384.0ثانوية االقتدار للبناتادبيمنال عبد الكريم عبد الصمد راضي44304162022289029

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات384.0اعدادية المعالي للبناتادبيايات احمد علي عويد44305162022173006

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات384.0ثانوية البينة للبناتادبينوره جاسم محمد عطية44306162022291029

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات384.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيكوثر شفي خلف لفته44307162022236048

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات384.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبياالء نجم عبد هللا عواد44308162022216005

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات384.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيمكية عبد الخالق عيسى حسين44309162022203039

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات384.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيمالك ناظم عبد الزهرة يوسف44310162022381071
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جامعة البصرة/كلية التربية للبنات383.0اعدادية الهارثة للبناتادبيساره ماجد جاسم محمد44311162022176028

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات383.0ثانوية النبأ للبناتادبيطيبة احمد جاسم محمد44312162022215050

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات383.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتادبيتبارك محمد حسين وحيد44313162022146002

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات383.0ثانوية العلياء للبناتادبيطفوف حسين صدام كاظم44314162022227054

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات383.0اعدادية العباسية للبناتادبيغفران صالح عبد هللا أحمد44315162022233024

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات382.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيافاق عادل منصور فرحان44316162022287007

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات382.0اعدادية المعالي للبناتادبيمريم حسين عالوي يوسف44317162022173039

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات382.0اعدادية اليمامة للبناتادبيحوراء كاظم عبد الصاحب وهب44318162022167017

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات382.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء وليد عاصي درويش44319162022287073

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات382.0اعدادية البتول للبناتادبينورا أحمد حمود احمد44320162022242079

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات382.0اعدادية الفواطم للبناتادبياسراء محمد موسى صريصر44321162022172003

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات382.0اعدادية حيفا للبناتادبيتمارا محمد جاسم راضي44322162022220023

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات381.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيام البنين فالح مهدي صالح44323162022287010

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات381.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيافياء داود سلمان يوسف44324162022196004

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات381.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيزينب عبد الكريم محمد رمضان44325162022203023

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات381.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيأم البنين كاظم عطية جاسم44326162022252005

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات381.0اعدادية االريج للبناتادبيدعاء ضياء عباس حسين44327162022238012

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات381.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبياسراء عبد الهادي عبد الرضا علوان44328162022224005

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات380.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيديانا سعد سبهان زري44329162022380025

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات380.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبينور الهدى عدنان مجيد عزيز44330162022216069

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات380.0الخارجياتادبيهدى خلف باقر مهدي44331162022401327

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات380.0اعدادية الفواطم للبناتادبيزينب عبد الزهره سفيح شري44332162022172032

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات380.0ثانوية الشام للبناتادبيرسل مصطفى احمد فرج44333162022254017

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات380.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبينور احمد يعقوب يوسف44334162022203043

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات380.0اعدادية حيفا للبناتادبيزينب عبد علي صالح عيسى44335162022220044

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات380.0ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتادبيريان صالح حمود شاهر44336162022282004

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات380.0ثانوية االقتدار للبناتادبيذرى سجاد جواد يوسف44337162022289010

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات380.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء مصطفى خضير عبود44338162022265031

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات380.0اعدادية األبلة للبناتادبيهديل جبر كاظم رسن44339162022171057

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات380.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتادبيامل حمود هيس حسن44340162022255002

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات379.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيشمس علي يوسف ناصر44341162022224047

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات379.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيخديجة خيري دينار زيارة44342162022258008

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات379.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيزينب عقيل مسلم نفاوه44343162022458065

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات379.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيحوراء غالب عبد الكريم محمد44344162022283015

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات379.0اعدادية المعالي للبناتادبيابرار مصطفى رحيم عليوي44345162022173001
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جامعة البصرة/كلية التربية للبنات379.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيرقية همام مصطفى صالح44346162022203016

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات379.0اعدادية المعالي للبناتادبيصبا جاسم حميد جاسم44347162022173032

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات379.0ثانوية النبأ للبناتادبيحوراء علي صالح محمد44348162022215022

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات379.0ثانوية العلياء للبناتادبيهديل حميد جواد عبد الكاظم44349162022227083

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات379.0اعدادية غزة للبناتادبيايات حسين مطير حسن44350162022208005

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات378.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيلطيفة كريم عبد عبد هللا44351162022287135

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات378.0اعدادية الهدى للبناتادبيهديل داود سلمان مكي44352162022150066

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات378.0الخارجياتادبيانوار احمد هاشم طعيمة44353162022401030

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات378.0ثانوية جرير للبناتادبيابتهال كاظم بدار غانم44354162022199001

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات378.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيمريم محمد قاسم محمد حبيب44355162022287140

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات378.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيحميده جابر يوسف جابر44356162022383014

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات377.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتادبيزينب احمد جبار شجر44357222022141010

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات377.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيعال عماد جبار عبود44358162022287106

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات377.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيدالل قيصر راضي عباس44359162022287046

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات377.0اعدادية الزينبيات للبناتادبينور الزهراء محمد علي جبر44360162022258039

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات377.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب جليل هاشم عبادي44361162022265035

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات377.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبينور الهدى جواد كاظم جمعه44362162022184017

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات377.0ثانوية المبادئ للبناتادبيشهد رحيم عبد الصمد جاسم44363162022177036

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات377.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيمالك ماجد حسين حاتم44364142022115069

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات377.0اعدادية الهارثة للبناتادبيصابرين عبد األمام حسن جايد44365162022176032

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات377.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيسارة خليل ابراهيم قاسم44366162022287087

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات377.0ثانوية النبوة للبناتادبيمها رائد حمود صالح44367222022205008

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات376.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيفاطمة دعير خضير حنون44368162022381056

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات376.0اعدادية المعرفة للبناتادبيطفوف قاسم عزيز كرم44369162022175032

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات376.0ثانوية المرفأ للبناتادبيسجى عقيل قاسم جبار44370162022213030

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات376.0اعدادية االندلس للبناتادبيفادية محمود شاكر ياسر44371162022170034

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات376.0اعدادية الهدى للبناتادبيآيات عبد الرزاق عبد علي عبود44372162022150001

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات375.0ثانوية الشام للبناتادبيغفران جالل هاشم يعكوب44373162022254036

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات375.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيدعاء عبد الرضا طالب زاجي44374162022383018

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات375.0ثانوية الزوراء للبناتادبيزهراء سعد كاظم علي44375162022180009

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات375.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبينبأ كريم كاظم سعيد44376162022210107

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات375.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيسجى جاسم محمد عبد الزهره44377162022383044

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات375.0ثانوية الشام للبناتادبيريام جبر مريسن لعيبي44378162022254020

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات374.0ثانوية الزوراء للبناتادبيرسل ابراهيم سعيد ظاهر44379162022180008

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات374.0ثانوية الحبيب المصطفى (ص) للبناتادبيحبايب صبري عبد الجليل الزم44380162022295006
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جامعة البصرة/كلية التربية للبنات374.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزينب شراد رشيج حمود44381162022209033

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات374.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيشهد فالح والي ابراهيم44382162022276016

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات373.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيبنين حسن داود سلمان44383232022127008

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات373.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيأيمان سامي عبد هللا كنعان44384162022210012

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات373.0ثانوية العلياء للبناتادبيزهراء مرتضى جواد كاظم44385162022227039

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات373.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيزهراء ابراهيم يوسف موسى44386162022235021

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات373.0ثانوية المرفأ للبناتادبيزينب رعد غني راشد44387162022213025

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات373.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيهدير مسلم هاشم حسين44388162022203048

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات373.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزينب عماد عبد الزهره غليم44389162022245032

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات373.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبينور الحوراء هاشم عبد السيد عبيد44390162022459032

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات373.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزهراء صباح ناصح طالب44391162022210047

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات372.0الخارجياتادبيايمان عبد الرسول يعقوب عبود44392162022401044

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات372.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيتبارك عبد حسين صكر44393162022253018

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات372.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيساره خليل ابراهيم عبد الحسين44394162022350005

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات372.0الخارجياتادبينور الهدى عبد الستار عبد الجبار احمد44395162022401299

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات372.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيهاجر باسل احميد عبل44396162022210121

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات372.0ثانوية الشام للبناتادبينور صوباط خشاف راضي44397162022254050

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات372.0اعدادية المعرفة للبناتادبيهدى عقيل عبد الرسول حسين44398162022175048

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات372.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب جبار جاسم عليوي44399162022265034

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات372.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيفاطمة ضياء مجبل هادي44400162022196014

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات371.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيساره خالد مجيد ماهود44401162022383043

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات371.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيفاطمة مرتضى عبد الرزاق عبد هللا44402162022381059

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات371.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبينوره علي مهدي ثجيل44403162022181039

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات371.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيأية رياض خلف حسب44404162022210010

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات371.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيرباب محمد جاسم محمد44405162022179006

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات371.0ثانوية دجلة للبناتادبيزهراء مردان قاسم حمود44406162022243021

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات371.0اعدادية المعقل للبناتادبيشهد كاظم حسن حسين44407162022169026

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات371.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيضحى عبد الجليل حسين محمد44408162022209047

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات371.0ثانوية المرفأ للبناتادبيزهراء حسن راضي سويد44409162022213016

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات371.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيفاطمه علي عبد الساده وهيب44410162022458099

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات371.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيفاطمة عاصف مزيد محسن44411162022179035

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات371.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيبدور ياسين مبارك عبد الرزاق44412162022217016

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات370.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيرواء مازن عبد الواحد منصور44413162022209025

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات370.0اعدادية االندلس للبناتادبيرغد علي فيصل مطر44414162022170012

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات370.0اعدادية سبأ للبناتادبيامال كاظم لطيف يعقوب44415162022174003
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جامعة البصرة/كلية التربية للبنات370.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبينرجس جاسم محمد عبد القادر44416162022203042

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات370.0ثانوية النبأ للبناتادبيزينب عبد الحسن عبد الرزاق ناجي44417162022215036

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات370.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزينب ضياء عودة كنعان44418162022287079

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات370.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيريان حبيب سامي عبد العزيز44419162022216032

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات370.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيزينب علي عبد الحسين كنعان44420162022276012

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات369.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبياسيل جهاد غسان عبد هللا44421162022235007

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات369.0اعدادية المعرفة للبناتادبيزينب سهم عذار غالي44422162022175020

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات369.0اعدادية رفح للبناتادبيزينب صفاء حسين شناوه44423162022219031

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات369.0اعدادية الفواطم للبناتادبيفاطمه اسماعيل زيد نعمه44424162022172048

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات369.0الخارجياتادبيزينب عبد الرحمن حسين جبر44425162022401146

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات369.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتادبيكوثر حمدان هيس حسن44426162022255018

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات369.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمة منقذ محمود عبد الرزاق44427162022217089

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات369.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتادبياسماء محمد سلمان عبد هللا44428162022201001

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات369.0اعدادية البتول للبناتادبيتبارك عباس فاضل عباس44429162022242010

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات369.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيهدى عماد عبود شومان44430162022287155

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات369.0اعدادية الوثبة للبناتادبييقين عبد الولي علي محسن44431162022241054

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات369.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيفاطمه عبد هللا جاسب سعد44432162022458096

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات369.0اعدادية البسمة للبناتادبيخولة فوزي طاهر مهوس44433162022257022

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات369.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبياديان علي ياسر معتوق44434162022288002

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات369.0اعدادية البتول للبناتادبيزينب علي صوالغ غانم44435162022242037

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات369.0ثانوية المآثر للبناتادبيضحى ابراهيم مرزه حمزة44436162022455019

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات369.0ثانوية المحاسن للبناتادبيزينب حازم صالح مهدي44437162022193012

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات368.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيمها مرتضى كريم عبود44438162022203040

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات368.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيزينب سالم مدهوش عباس44439162022179016

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات368.0الخارجياتادبيصفا جواد كاظم راضي44440162022401204

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات368.0الخارجياتادبيفاطمه حميد زيدان داغر44441162022401236

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات368.0اعدادية االندلس للبناتادبينور الهدى موسى بنيان عبيد44442162022170053

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات368.0اعدادية الفاو للبناتادبيزهراء علي موسى جعفر44443162022225013

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات368.0اعدادية البيان للبناتادبينور الهدى محسن كاظم هادي44444162022223052

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات368.0اعدادية حيفا للبناتادبيحنين حسين حاجم ماهود44445162022220026

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات368.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيازهار جبار شنف عبد النبي44446162022276001

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات368.0ثانوية العقيدة للبناتادبيبنين ميثم حرب عباس44447162022231012

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات368.0اعدادية االبتسامة للبناتادبياسماء فالح عبد الحافظ اسماعيل44448162022253004

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات368.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيعذراء حسين رحيم باشط44449162022294020

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات368.0ثانوية الطموح للبناتادبيانوار جاسم محمد جخيور44450162022157006
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جامعة البصرة/كلية التربية للبنات368.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبياسمهان حامد صكبان جخيو44451162022181002

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات367.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبينور الهدى رؤف عبدعون عجمي44452162022458122

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات367.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة عادل محمد حسين محي44453162022287123

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات367.0الخارجياتادبيوالء هشام عبد الكريم جابر44454162022401337

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات367.0الخارجياتادبيفاطمه فارس عبيد محمد44455162022401247

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات367.0اعدادية البيان للبناتادبيزينب عبد الرضا عبد النبي عبد الكريم44456162022223031

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات367.0ثانوية المحاسن للبناتادبينعمة هللا محمد حسن محمد44457162022193021

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات367.0اعدادية المعالي للبناتادبيضحى احمد علي حسين44458162022173033

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات367.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيخيرية ابراهيم سعدون عزيز44459162022209022

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات366.0ثانوية الرجاء للبناتادبيانتظار صالح طه مسفر44460162022178002

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات366.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيسهى لؤي سامي يعقوب44461162022203027

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات366.0الخارجياتادبيغفران عواد بجاي رحيل44462162022401227

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات366.0ثانوية االمجاد للبناتادبيهديل قاسم عبد الكريم جاسم44463162022454033

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات366.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيافنان حامد يونس جواد44464162022380008

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات366.0اعدادية االريج للبناتادبيزهراء صفاء صالح حسن44465162022238013

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات366.0اعدادية األبلة للبناتادبيحوراء ماجد علي جعفر44466162022171024

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات366.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيضحى منقذ مجيد عبد الرزاق44467162022217070

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات366.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيعذراء باسم محمد هيال44468162022287104

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات366.0اعدادية الزوراء للبناتادبيتبارك سعد عبود زميم44469282022070015

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات365.0ثانوية السيبة للبناتادبينور طاهر حبيب خمامه44470162022250015

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات365.0الخارجياتادبيزينب صباح صالح ياسين44471162022401143

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات365.0اعدادية  الميقات للبناتادبيابرار لؤي باقر محمد44472162022194001

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات365.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيدعاء حسين غالب حسن44473162022224023

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات365.0ثانوية دجلة للبناتادبياسيا رائد عبد الحسن عبد الرحيم44474162022243001

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات365.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيهاجر جاسم عبد الفتاح جاسم44475162022217117

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات365.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيسلمى علي كاظم محسن44476162022203026

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات365.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيبنين ميثم مشكل علك44477162022162004

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات365.0اعدادية البسمة للبناتادبيزهراء عبد الكريم معيبد علي44478162022257032

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات365.0اعدادية اليمامة للبناتادبيرفيده عبد الزهره اشياع ضيدان44479282022063016

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات365.0اعدادية العروبة للبناتادبيزينب جميل حمود لفته44480162022237024

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات365.0ثانوية البتول المسائية للبناتادبيزهره شمال فرحان مطير44481102022222017

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات365.0ثانوية الجامعة للبناتادبيهدير كاظم عبود محسن44482162022155036

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات365.0اعدادية االندلس للبناتادبيسمية مالك هجول جابر44483162022170028

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات364.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيزهراء عالء فاخر عبد  هللا44484162022204013

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات364.0ثانوية الشام للبناتادبيزينب علي يوسف كعيد44485162022254032

صفحة ١٢٧١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات364.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبينور الهدى حسين نجم عبد هللا44486162022236052

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات364.0ثانوية العلياء للبناتادبيزينب عبد الجبار عبد اللطيف مركب44487162022227042

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات364.0ثانوية البتول االهلية للبناتادبيرقيه باهر عبد الرحيم غدير44488162022468002

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات364.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب مشتاق عبد الكريم عساف44489162022216049

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات364.0ثانوية المحاسن للبناتادبيمنال عدي يوسف شبوط44490162022193020

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات364.0ثانوية الشام للبناتادبيزينب نجم عبد الحسن نعيم44491162022254033

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات363.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيفاطمه محمد كاطع موزان44492282022093065

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات363.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيسارة محمد خشين حنون44493162022381043

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات363.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيهدى عباس جلوب خريبط44494282022190131

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات363.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيمها جمعه عيدان خوين44495282022053024

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات363.0اعدادية االبتسامة للبناتادبينور مصطفى حسين علي44496162022253055

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات363.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيفاطمه بدر كاظم حسين44497162022276018

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات363.0ثانوية الكوثر للبناتادبيسحر محمد منيشد حبيب44498162022200013

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات363.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيفاطمه حميد اعليوي حسوني44499282022062053

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات363.0ثانوية الجامعة للبناتادبيزينب جواد كاظم عطيه44500162022155020

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات362.0اعدادية العروبة للبناتادبيمريم باسم مالك جمعه44501162022237045

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات362.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيسكينة عباس عبد الجليل محمد44502162022383047

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات362.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيكوثر حسين رهيف عبد44503282022062062

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات362.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيهنادي حمود عبيد فهد44504162022162023

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات362.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيهيام جبار مغاوي لفتة44505162022381094

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات362.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيرسل محمود نفاوه خلف44506162022222011

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات362.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيفاطمة مازن حاشوش يوسف44507162022252039

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات362.0اعدادية  الميقات للبناتادبيزينب حجاز عبد علي دويلي44508162022194048

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات362.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيزهراء خالد كاظم رحيم44509162022203019

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات362.0ثانوية الشام للبناتادبيدعاء كاظم غانم درجال44510162022254015

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات362.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيرنا مجيد حميد عبد الكريم44511162022245018

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات362.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيبنين سعد حسن بريسم44512162022210018

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات362.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزهراء مزهر رخيص عاشور44513162022164028

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات362.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيدنيا جاسب خضير ثجيل44514162022212008

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات362.0اعدادية المعالي للبناتادبينادين اكرم عبد الحسن خلف44515162022173044

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات362.0اعدادية المعرفة للبناتادبيساره ايوب ياسين عوده44516162022175024

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات362.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيخمائل عبد الرضا طالب زاجي44517162022458036

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات361.0ثانوية المبادئ للبناتادبيناديه حسين علي خضير44518162022177050

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات361.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيفاطمه علي شديد حميدي44519162022380043

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات361.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيرفاء فالح عبيد أحمد44520162022236020
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جامعة البصرة/كلية التربية للبنات361.0اعدادية  الميقات للبناتادبيطيبة جاسم محمد وحيد44521162022194067

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات361.0اعدادية البسمة للبناتادبيحوراء احمد سجاد حسين44522162022257018

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات361.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيمروه علي كاظم عبد العالي44523162022288040

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات361.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيفاطمة احمد هاشم محمد44524162022459028

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات361.0اعدادية العروبة للبناتادبيانوار وليد اكرم شاكر44525162022237005

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات361.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيزهراء مصطفى صبري عبد علي44526162022184008

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات361.0ثانوية الميمونة للبناتادبيايه محمد حميد خلف44527282022073008

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات361.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيفاطمه هاني عواد عبود44528162022458104

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات361.0اعدادية الوثبة للبناتادبيبتول اديب خزعل طعمة44529162022241006

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات361.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيفاطمة نصيف سباهي دفار44530162022381061

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات361.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيضحى قحطان نعمة حنظل44531162022287103

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات361.0ثانوية الميمونة للبناتادبيحوراء علي حسين ثامر44532282022073022

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات361.0ثانوية العلياء للبناتادبينور مكي مجيد عطية44533162022227078

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات361.0الخارجياتادبيحوراء علي خضير يوسف44534162022401082

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات361.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيايات حسين عذافة ثاجب44535162022381008

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات361.0اعدادية العروبة للبناتادبيبنين نجم عبد هللا حسين44536162022237009

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات361.0اعدادية المعرفة للبناتادبينور الهدى ليث حقي صادق44537162022175045

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات360.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبياسماء حسن عباس حسون44538142022223002

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات360.0ثانوية العلياء للبناتادبيدنيا عودة كاظم شهاب44539162022227024

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات360.0اعدادية رفح للبناتادبينور الهدى مسلم عبد الخالق غازي44540162022219054

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات360.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيساره عدنان اسماعيل غالب44541162022210064

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات360.0اعدادية  الميقات للبناتادبياية جواد كاظم فرحان44542162022194014

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات360.0اعدادية رفح للبناتادبيهدى زيدان نعمه سلمان44543162022219058

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات360.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيدنيا نعيم عباس حمزة44544162022287048

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات360.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيمشاعل علي بشير كاطع44545162022209068

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات360.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء جاسم عبد الزهرة مهدي44546162022230015

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات360.0اعدادية حيفا للبناتادبيهاجر محمد محمود طالب44547162022220103

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات360.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبينجاه مصطفى احمد حسين44548162022380053

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات360.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبينشوان صالح حميد صالح44549162022381077

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات360.0اعدادية البسمة للبناتادبيآيات ايوب صالح عبد علي44550162022257003

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات360.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيهدى عبد هللا خلف برغش44551162022383089

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات360.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبينور الهدى مهند محمد خضر44552162022204029

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات360.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبياديان هاني كاظم معرض44553162022458001

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات360.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتادبيسؤدد شهاب احمد موسى44554162022201006

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات360.0اعدادية النصر للبناتادبيمريم محسن حمدان سيد44555122022112102
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جامعة البصرة/كلية التربية للبنات493.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائينبأ صفاء عبد السالم عبد الرحمن44556162042274032

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات485.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب حسين عودة سلمان44557162042202092

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات465.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيعتاب حيدر نجم عبد هللا44558162042210059

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات446.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيفاطمة قصي نعمة مهوس44559162042168038

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات445.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيفاطمة علي ناصر حسن44560162042210066

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات435.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيفاطمة عبد الرسول وحيد حسين44561162042240083

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات434.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيروان منذر حمود برغش44562102042120047

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات432.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيزينب مزهر ابراهيم ماضي44563162042380065

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات432.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيخديجة مازن جواد كاظم44564162042381058

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات430.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيتبارك محمد علي حسين44565102042110028

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات429.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبنين أياد احمد زكي عبد النبي44566272042091020

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات429.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيمنار علي محمود طالب44567162042283045

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات427.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيسحر حاكم شمخي ناصر44568222042139155

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات425.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائينبأ حامد محسن غزال44569212042125073

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات425.0ثانوية خولة للبناتاحيائير قية علي خميس محسن44570282042083014

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات425.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزهراء محمد صابر علي44571162042240056

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات424.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيحنين ناظم غريب عيفان44572162042380033

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات424.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيحوراء رياض عباس عاشور44573162042220006

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات422.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء علي شهاب احمد44574162042170032

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات422.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزهره علي سلمان شناوه44575162042383259

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات422.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب علي نايم محسن44576162042383131

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات421.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيفاطمة فؤاد عبود عبد الحسين44577162042209061

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات421.0اعدادية النصر للبناتاحيائيهجران مالح عوده سنيه44578222042167080

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات421.0ثانوية النبأ للبناتاحيائيزينب مفتن حلو زاجي44579162042215013

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات421.0اعدادية االهله للبناتاحيائيحوراء سيف عبد الكريم خلف44580162042473015

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات420.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيبتول وليد خالد طاهر44581162042150006

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات419.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيفاطمة كريم عجمي حسين44582162042209062

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات418.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيمريم جمعة صبري مطلك44583112042133054

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات418.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيايمان سالم محمد عبد الشهيد44584162042218013

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات417.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزهراء ناظم عباس سهر44585162042381092

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات417.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائينبأ راضي خلف خطار44586162042210086

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات417.0ثانوية الكرار للبناتاحيائيفاطمه عباس ياسر مزعل44587162042277014

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات415.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيدانيه صادق كصاب مهودر44588132042070071

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات414.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزينب ناهي خويط راضي44589292042053067

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات413.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيهدى ميثم جاسم علي44590162042265056
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جامعة البصرة/كلية التربية للبنات413.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزهراء نعمه جاسم كريدي44591162042383107

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات413.0الخارجياتاحيائيليلى عبد الخالق طالب صبر44592162042401143

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات412.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيسراج منير عبد هللا جابر44593162042222014

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات412.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء مازن شهاب احمد44594162042165199

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات412.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائياديان زهير رسمي يحيى44595162042209001

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات411.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيدعاء محمد رضا ناصر44596242042115035

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات411.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه اكرم حميد حسن44597162042184204

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات411.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيفاطمة محمد فاضل نايف44598162042210070

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات410.0اعدادية غزة للبناتاحيائياطياف كاظم شهاب احمد44599272042057017

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات410.0ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيكوثر هاشم خير هللا وذيح44600162042148019

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات410.0الخارجياتاحيائيشهد علي رحيم علي44601162042401100

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات410.0ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيساره رياض حسيب كاظم44602162042266009

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات409.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيزهره مرتضى صالح حسين44603162042213017

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات409.0اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيفاطمه صالح نوري عاصي44604162042181018

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات409.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء رزاق بجاي حسين44605162042204046

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات409.0اعدادية المعقل للبناتاحيائينور صبيح عبيده مخور44606162042169074

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات408.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء كامل الزم حسين44607222042323458

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات408.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيامنه محمد لطيف طالب44608162042260012

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات408.0ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيازهار ناصر عبد كمر44609222042131001

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات408.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيبهيه هشام عبد الصمد احمد44610312042081031

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات407.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب خالد خلف لفته44611162042212017

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات407.0ثانوية السيبة للبناتاحيائيطاهره عباس محمد جمعه44612162042250005

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات407.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتاحيائيخديجة عريبي عبيد عجيرش44613162042276007

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات407.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيحوراء قائد كافي محمد44614232042137019

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات407.0اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائياماني عبد زبون خالوي44615162042181003

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات407.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيتبارك علي حسين حسن44616282042052022

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات407.0ثانوية الكرار للبناتاحيائيافراح علي هاشم خضير44617162042277002

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات407.0اعدادية العشار للبناتاحيائيبنين عماد عباس عبد الرزاق44618162042228027

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات407.0ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيهدى جليل عبد هللا كاظم44619162042266019

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات407.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيهدى فاضل عباس عبدالعالي44620162042152212

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات406.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيليالي حمود محسن حمزة44621162042210075

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات406.0ثانوية الشمم للبناتاحيائيزينب رسول عجيل زاجي44622222042198023

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات406.0اعدادية العشار للبناتاحيائيفدك سعدي صدام فياض44623162042228097

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات406.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيوديان جواد كاظم كريم44624222042411065

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات406.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزهراء حازم مجيد نعمه44625162042383089
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جامعة البصرة/كلية التربية للبنات405.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب مجيد عبد الرضا عيسى44626162042237009

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات405.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء علي عبد االمير خريبط44627222042108039

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات405.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيدعاء حازم سامي عبد الوهاب44628162042280024

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات404.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيزينب منعم عبد الستار نعيم44629222042147046

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات404.0اعدادية رفح للبناتاحيائيرسل هشام عبد الجبار عبد المجيد44630162042219019

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات404.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائياميمه سعدون عبد العزيز خليل44631162042380017

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات403.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيتبارك عمار عبد الجبار حسين44632162042175011

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات403.0اعدادية القناة للبناتاحيائيفاطمة اسامه محسن نعمه44633132042072063

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات403.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيلطيفة حميد ملبس حمد44634162042209067

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات403.0ثانوية البتول االهلية للبناتاحيائيطيف نزار عبد الجبار علي44635162042468008

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات402.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيزهراء ناهض خلف بجاي44636162042210044

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات402.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائياديان نعيم عرمش مونس44637162042381005

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات402.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزينب باسم ضهد عوج44638222042108045

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات402.0اعدادية العشار للبناتاحيائيايات حسام محمد حسن44639162042228014

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات401.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيامنه مدين فاضل عباس44640162042183008

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات401.0ثانوية النبأ للبناتاحيائيصابرين علي صابر سرحان44641162042215016

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات401.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيعذراء محمد حميد شهاب44642162042247080

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات401.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرسل معن حصيود كاظم44643222042103094

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات401.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيابتهال فالح حسن عبد علي44644162042458001

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات400.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبنات الوقف الشيعياحيائينور سالم سعيد عبود44645242042098019

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات400.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب محمد عبود شاوي44646162042265033

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات400.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيرسل علي باقر سلطان44647162042226034

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات400.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيايه محمد عبد محمد44648242042149019

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات400.0اعدادية االهله للبناتاحيائيزينب عبد هللا نجم نايف44649162042473023

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات400.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيحوراء يوسف عباس حسن44650222042102021

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات400.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيعبير عبد هللا فالح جبر44651162042209052

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات399.0ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيرقيه عبد الرضا فرهود شخير44652222042232010

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات399.0ثانوية الشام للبناتاحيائيفاطمة فيصل فالح حنتوش44653162042254045

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات399.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيميعاد جواد كاظم عباس44654222042109084

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات398.0اعدادية غزة للبناتاحيائينور صالح راضي حسن44655162042208051

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات398.0ثانوية السيبة للبناتاحيائيزينب جاسم محمد جمعه44656162042250002

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات475.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقيشهد لفته يوسف شبوط44657162052227029

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات452.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيمها صالح حسن عبد الكريم44658162052230055

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات448.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتتطبيقيبنين رحيم فاضل عباس44659162052151005

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات439.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيابتهال ناصر علوان صبيح44660162052381001
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جامعة البصرة/كلية التربية للبنات439.0ثانوية النبأ للبناتتطبيقيدعاء فاضل عباس دوحي44661162052215006

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات437.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب علي خليل خير هللا44662162052226054

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات437.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيمريم مؤيد عباس ياسين44663162052172026

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات436.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيفاطمه حسين عبد هللا آدم44664162052172022

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات436.0ثانوية التعاون للبناتتطبيقيزهراء عناد خليف معاون44665162052267004

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات436.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيزينب علي شاكر يحيى44666162052176023

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات435.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيتقى صادق سلمان نور44667162052381031

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات435.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيبنين علي كاظم حسين44668162052154010

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات435.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيزهراء كاظم عباس ظاهر44669162052237018

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات434.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيمنار احمد ياسين احمد44670162052228053

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات434.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيهدى رفيق هاشم شناوه44671162052296026

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات434.0ثانوية البتول االهلية للبناتتطبيقيبدور جاسم عبد هللا عيسى44672162052468004

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات433.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيهدى حميد سلمان غريب44673162052383151

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات433.0ثانوية الشاهين االهلية للبناتتطبيقيأسراء حسين ناصح نصر44674162052476001

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات433.0ثانوية الوهج االهلية للبناتتطبيقيزهراء صدام عبد الخالق غازي44675162052339006

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات433.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيبراء رشاد مهدي صالح44676162052238005

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات432.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيشيخه وليد عبد الواحد علي44677162052219026

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات432.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيفاطمة شاكر أيوب سعد44678162052383103

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات432.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيتبارك حبيب عبد الهادي قاسم44679162052218016

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات431.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزينب ناظم عبد الكريم محسن44680162052167022

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات430.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيزهراء عبد الستار عبد الحافظ جابر44681162052458027

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات430.0ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيكروان اسعد شنان كويم44682162052244023

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات430.0ثانوية الكرار للبناتتطبيقيبنين رحيم جار هللا جاسم44683162052277002

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات430.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيفاطمه نادر عبود رمضان44684162052265039

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات430.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيتبارك عالء سالم رحيم44685162052162004

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات429.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيفاطمة محسن علي عبيد44686162052383110

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات429.0ثانوية النخيل االهلية للبناتتطبيقيشكران قصي عباس كربول44687162052262010

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات427.0اعدادية االهله للبناتتطبيقيفاطمة خالد مالك مايح44688162052473032

جامعة البصرة/كلية اآلداب589.0ثانوية االندلس االهلية للبناتادبيرسل مأمون كامل مفتن44689162022187004

جامعة البصرة/كلية اآلداب585.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيوسن عبد اللطيف عبد الرزاق عبد اللطيف44690162022209088

جامعة البصرة/كلية اآلداب584.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيزينب عبد الحكيم عبد علي كريم44691162022459017

جامعة البصرة/كلية اآلداب582.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيشاه زنان سعدون ريسان مركب44692162022181022

جامعة البصرة/كلية اآلداب572.0ثانوية العقيدة للبناتادبيزهراء طه محسن يوسف44693162022231032

جامعة البصرة/كلية اآلداب565.0الخارجيونادبيلعيبي جويق لعيبي خلف44694162021400301

جامعة البصرة/كلية اآلداب563.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبينور محمود فاضل محمود44695162022217114
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جامعة البصرة/كلية اآلداب563.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبينبأ علي عبد الحميد عبد44696162022297027

جامعة البصرة/كلية اآلداب563.0ثانوية االندلس االهلية للبناتادبيهدى سعيد حمزه عباس44697162022187011

جامعة البصرة/كلية اآلداب559.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء احمد سلمان احمد44698162022216033

جامعة البصرة/كلية اآلداب551.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعبد الرحمن عدنان جاسم محمد44699162021139025

جامعة البصرة/كلية اآلداب550.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتادبيزهراء حسني نزال كاطع44700162022293004

جامعة البصرة/كلية اآلداب548.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه علي محمود عبد الكريم44701162022230034

جامعة البصرة/كلية اآلداب547.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيرقيه عادل غضبان عبد علي44702162022235018

جامعة البصرة/كلية اآلداب544.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيفاطمه سالم حسن خنياب44703162022164041

جامعة البصرة/كلية اآلداب544.0اعدادية حيفا للبناتادبيودق عباس حسن مشحوت44704162022220111

جامعة البصرة/كلية اآلداب543.0ثانوية العقيدة للبناتادبينور علي عبد الحافظ مهودر44705162022231072

جامعة البصرة/كلية اآلداب543.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبينور الهدى رائد عبد الستار كشيش44706162022168045

جامعة البصرة/كلية اآلداب543.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيياسين طه ياسين زين44707162021044045

جامعة البصرة/كلية اآلداب538.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياماليد ناظم حميد عبد الرزاق44708162022265006

جامعة البصرة/كلية اآلداب538.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيايات خليل طه عبود44709162022287017

جامعة البصرة/كلية اآلداب537.0اعدادية الخنساء للبناتادبيتبارك بالل منصور يوسف44710162022230007

جامعة البصرة/كلية اآلداب534.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبينسرين قيس اسماعيل فارس44711162022217109

جامعة البصرة/كلية اآلداب533.0اعدادية الهدى للبناتادبيابرار طارق امين امان44712162022150005

جامعة البصرة/كلية اآلداب533.0ثانوية العقيدة للبناتادبياساور هاشم شريف حسن44713162022231002

جامعة البصرة/كلية اآلداب530.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيمريم خليفة عجزان عوض44714162022266034

جامعة البصرة/كلية اآلداب529.0اعدادية البسمة للبناتادبيزينب نزار غالي وهب44715162022257040

جامعة البصرة/كلية اآلداب529.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيهبة سمير عبد الرحمن علي44716162022163013

جامعة البصرة/كلية اآلداب528.0الخارجياتادبيرؤى سالم شهاب حميد44717162022401094

جامعة البصرة/كلية اآلداب527.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبييمام هاني طاهر عبد الحسن44718162022168049

جامعة البصرة/كلية اآلداب527.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةادبيوعد داود سليم عبد44719132022242015

جامعة البصرة/كلية اآلداب526.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيحنان جاسم محمد عبد الحافظ44720162022217024

جامعة البصرة/كلية اآلداب524.0اعدادية حيفا للبناتادبيفاطمه منتظر زكي معارج44721162022220080

جامعة البصرة/كلية اآلداب524.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبينور الهدى عباس محمد كريم44722162022164055

جامعة البصرة/كلية اآلداب524.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيسهام وئام عادل عبد الحافظ44723162022212021

جامعة البصرة/كلية اآلداب522.0اعدادية العباسية للبناتادبيضحى محمد عبد الكريم عبد الصمد44724162022233023

جامعة البصرة/كلية اآلداب518.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيساره هادي خريجة خابط44725162022266024

جامعة البصرة/كلية اآلداب515.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعلي احمد قاسم غضبان44726162021340045

جامعة البصرة/كلية اآلداب515.0الخارجياتادبيفاطمه علي حسين علي44727162022401244

جامعة البصرة/كلية اآلداب514.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيسهى حكيم فنجان رميلي44728162022210071

جامعة البصرة/كلية اآلداب513.0اعدادية البسمة للبناتادبيرؤى غانم حسين عبد هللا44729162022257025

جامعة البصرة/كلية اآلداب512.0ثانوية المرفأ للبناتادبيتبارك كامل حامد ناصر44730162022213009
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جامعة البصرة/كلية اآلداب511.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمه قابيل ليث عبد هللا44731162022246020

جامعة البصرة/كلية اآلداب510.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبينور الهدى حسين غضيب بطي44732162022245072

جامعة البصرة/كلية اآلداب509.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيمريم مرزوق حمد غياض44733162022380047

جامعة البصرة/كلية اآلداب508.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيزهراء عبد الكريم عبد الحسن عاشور44734162022235024

جامعة البصرة/كلية اآلداب505.0اعدادية الطالئع للبنينادبيزين العابدين احمد جواد كاظم44735162021012015

جامعة البصرة/كلية اآلداب505.0ثانوية القنوت للبناتادبيحوراء أحمد عبد العباس طعمه44736162022206006

جامعة البصرة/كلية اآلداب505.0اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم محمود شاكر عبد الصاحب44737162022230036

جامعة البصرة/كلية اآلداب505.0اعدادية سبأ للبناتادبيايات هاني عبد الصادق علوان44738162022174005

جامعة البصرة/كلية اآلداب504.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيغسق عباس فاضل لطيف44739162022459027

جامعة البصرة/كلية اآلداب504.0اعدادية الوثبة للبناتادبيمنار وليد خزعل جليب44740162022241050

جامعة البصرة/كلية اآلداب504.0اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيمحمد عدنان موسى عبد الخضر44741162021050026

جامعة البصرة/كلية اآلداب504.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيساره محمد عبد الكريم حسين44742162022283025

جامعة البصرة/كلية اآلداب503.0ثانوية الجامعة للبناتادبيلبنى قيس فيصل عبد هللا44743162022155030

جامعة البصرة/كلية اآلداب503.0ثانوية الجنات االهلية للبناتادبيزينب جميل محارب خلف44744162022334008

جامعة البصرة/كلية اآلداب502.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيشهد ناظم حاتم برغوث44745162022224049

جامعة البصرة/كلية اآلداب502.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيايمان احمد حسن كماش44746162022168008

جامعة البصرة/كلية اآلداب501.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيازهار قاصد شري عبود44747162022163001

جامعة البصرة/كلية اآلداب501.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتادبيمريم مؤيد محمد مسافر44748162022272011

جامعة البصرة/كلية اآلداب500.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمرتضى عبد هللا حسن حمد44749162021495140

جامعة البصرة/كلية اآلداب500.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيكوثر ضياء حسين عبد هللا44750162022217096

جامعة البصرة/كلية اآلداب500.0ثانوية الثريا للبناتادبيفاطمة عادل عبد الجبار ابراهيم44751162022338019

جامعة البصرة/كلية اآلداب500.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيفاطمه محمد عبد الجبار سند44752162022168036

جامعة البصرة/كلية اآلداب499.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسن جبار مطر سلطان44753162021030014

جامعة البصرة/كلية اآلداب499.0ثانوية االمجاد للبناتادبيدعاء باسم حديد غيالن44754162022454006

جامعة البصرة/كلية اآلداب499.0ثانوية عشتار األهلية للبناتادبيزهراء حامد جبار بطيبط44755162022251004

جامعة البصرة/كلية اآلداب499.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيوضحه ضياء عوده عبد المحسن44756162022283060

جامعة البصرة/كلية اآلداب499.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيمرتضى صالح موحي فضيل44757162021004032

جامعة البصرة/كلية اآلداب498.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور حسن هادي لفته44758162022265068

جامعة البصرة/كلية اآلداب498.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتادبيزينب حيدر عبد الجبار عبد هللا44759162022166008

جامعة البصرة/كلية اآلداب497.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيفاطمه ثامر محمد حسين44760162022181027

جامعة البصرة/كلية اآلداب497.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيهاجر حيدر يوسف حمزة44761162022216071

جامعة البصرة/كلية اآلداب497.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب منذر حاجم سلطان44762162022216051

جامعة البصرة/كلية اآلداب496.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيايمان هاشم محمد صيوان44763162022181006

جامعة البصرة/كلية اآلداب496.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيسارة فاضل سلمان حسان44764162022224042

جامعة البصرة/كلية اآلداب496.0اعدادية البسمة للبناتادبيفاطمة عبد الحليم فالح حميدي44765162022257055
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جامعة البصرة/كلية اآلداب496.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتادبيمريم عبد الحافظ عبد الرزاق مهودر44766162022146006

جامعة البصرة/كلية اآلداب495.0ثانوية الهدف التربوي االهلية للبناتادبيساره فالح مهدي موسى44767162022263002

جامعة البصرة/كلية اآلداب495.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفاطمه طارق محمد عبد الواحد44768162022217092

جامعة البصرة/كلية اآلداب495.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء عدنان زونة جواد44769162022287065

جامعة البصرة/كلية اآلداب495.0الخارجياتادبيزهراء ياسين عطيه صبر44770162022401130

جامعة البصرة/كلية اآلداب495.0اعدادية األبلة للبناتادبيزينة زكي زامل عبد الكريم44771162022171037

جامعة البصرة/كلية اآلداب494.0ثانوية االلباب االهلية للبناتادبيسما سامر صبري حسن44772162022281007

جامعة البصرة/كلية اآلداب494.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيمالك خالد اطوي راشد44773162022181035

جامعة البصرة/كلية اآلداب494.0الخارجيونادبينور الدين علي كاظم سلمان44774162021400468

جامعة البصرة/كلية اآلداب493.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبياسماء محمد عبدالخالق سعدون44775162022209003

جامعة البصرة/كلية اآلداب493.0اعدادية رفح للبناتادبيميسم اياد مصطفى جابر44776162022219048

جامعة البصرة/كلية اآلداب491.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيمروة باسم رسمي ماهود44777162022453023

جامعة البصرة/كلية اآلداب491.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزينب عبد هللا نعيم رحيم44778162022217058

جامعة البصرة/كلية اآلداب491.0ثانوية المحاسن للبناتادبيزهراء نبيل خلف عبيد44779162022193010

جامعة البصرة/كلية اآلداب490.0اعدادية الخنساء للبناتادبيسكينه ميثاق موسى عيسى44780162022230025

جامعة البصرة/كلية اآلداب490.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمد رياض عطيه لهمود44781162021049069

جامعة البصرة/كلية اآلداب490.0ثانوية الرجاء للبناتادبيبنين بسام ناظم ضيف44782162022178004

جامعة البصرة/كلية اآلداب490.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيرياحين محمد جاسم سبهان44783162022239017

جامعة البصرة/كلية اآلداب489.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيموج عبد الستار عبد الباري عباس44784162022217106

جامعة البصرة/كلية اآلداب489.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيميالد عدنان شهاب احمد44785162022168043

جامعة البصرة/كلية اآلداب488.0اعدادية القرنة للبناتادبيفاطمه هيثم عبد المحسن محمد44786162022154032

جامعة البصرة/كلية اآلداب488.0اعدادية العباس للبنينادبييوسف قاسم صالح يوسف44787162021051042

جامعة البصرة/كلية اآلداب488.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيمروه مهاوي حسين ناصر44788162022164047

جامعة البصرة/كلية اآلداب488.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبياحمد عادل جار هللا جودة44789162021021002

جامعة البصرة/كلية اآلداب488.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيمنة هللا طالب عباس عبد الرسول44790162022217105

جامعة البصرة/كلية اآلداب488.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيرسل سعد حلو كاطع44791162022383022

جامعة البصرة/كلية اآلداب487.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتادبيزهراء اسامه محمد اغا44792162022255007

جامعة البصرة/كلية اآلداب487.0ثانوية المبادئ للبناتادبيزينه رعد رافع مصعب44793162022177032

جامعة البصرة/كلية اآلداب487.0ثانوية عشتار األهلية للبناتادبيبروج امين منصور محسن44794162022251003

جامعة البصرة/كلية اآلداب487.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبياسراء كامل عبد المحسن جاسم44795162022287005

جامعة البصرة/كلية اآلداب486.0اعدادية القرنة للبنينادبيحسنين هادي هاشم حاتم44796162021027010

جامعة البصرة/كلية اآلداب486.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبياقبال غانم شكاحي ساجت44797162022380009

جامعة البصرة/كلية اآلداب486.0اعدادية حيفا للبناتادبيبنين قصي جابر طيب44798162022220018

جامعة البصرة/كلية اآلداب485.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتادبيزهراء حازم محمد جاسم44799162022272005

جامعة البصرة/كلية اآلداب485.0ثانوية العقيدة للبناتادبيسكينة مجيد جاسم حسن44800162022231049
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جامعة البصرة/كلية اآلداب484.0اعدادية رفح للبناتادبيرقيه ماجد مجيد عبد هللا44801162022219019

جامعة البصرة/كلية اآلداب484.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسنين مصطفى فاخر ماضي44802162021020034

جامعة البصرة/كلية اآلداب484.0اعدادية حيفا للبناتادبيرقيه علي سويد خلف44803162022220031

جامعة البصرة/كلية اآلداب484.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتادبيبنين لطيف فارس يعقوب44804162022146001

جامعة البصرة/كلية اآلداب483.0اعدادية حمدان للبنينادبيازهر حسن خلف عجيل44805162021046007

جامعة البصرة/كلية اآلداب483.0ثانوية المدينة للبنينادبيعلي مصطفى محمد طه44806162021029032

جامعة البصرة/كلية اآلداب483.0اعدادية اليمامة للبناتادبيسارة ماجد حمدان حاتم44807162022167033

جامعة البصرة/كلية اآلداب483.0ثانوية الوركاء للبناتادبيزهراء شامل عبد الحي صيوان44808162022244017

جامعة البصرة/كلية اآلداب483.0اعدادية الفرزدق للبنينادبياحمد عوض عباس عبد الحسن44809162021028001

جامعة البصرة/كلية اآلداب483.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيفاطمة حسن شلتاغ سالم44810162022209056

جامعة البصرة/كلية اآلداب482.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيهديل قصي ياسين طه44811162022253061

جامعة البصرة/كلية اآلداب482.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزهراء فالح نعمة حسن44812162022288019

جامعة البصرة/كلية اآلداب482.0الخارجيونادبيمحمد ياسين طه محمد44813162021400388

جامعة البصرة/كلية اآلداب481.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيبنين رحيم موحي حميدي44814162022453005

جامعة البصرة/كلية اآلداب481.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعبد هللا كاطع فاضل عيسى44815162021340041

جامعة البصرة/كلية اآلداب481.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيحنين محمود راضي نعمه44816162022265024

جامعة البصرة/كلية اآلداب481.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيحسين حسون ياسر عبيد44817162021041006

جامعة البصرة/كلية اآلداب480.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيبنين علي عاصي نمر44818162022224013

جامعة البصرة/كلية اآلداب480.0اعدادية األزكياء للبنينادبيمقتدى ميثم سعيد عبد الحسين44819162021097131

جامعة البصرة/كلية اآلداب480.0اعدادية االندلس للبناتادبيزهراء محمد احمد اسماعيل44820162022170022

جامعة البصرة/كلية اآلداب479.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيكوثر فخر الدين طاهر محمد44821162022210096

جامعة البصرة/كلية اآلداب479.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيدعاء كريم حتاته جالي44822162022288013

جامعة البصرة/كلية اآلداب479.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء رافد صالح فالح44823162022212012

جامعة البصرة/كلية اآلداب479.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيسجاد ياسر فالح حسن44824162021011009

جامعة البصرة/كلية اآلداب479.0اعدادية الطالئع للبنينادبيمصطفى عبد السادة حاتم عباس44825162021012051

جامعة البصرة/كلية اآلداب478.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيمصطفى عالء عبد الحافظ منكوش44826162021021042

جامعة البصرة/كلية اآلداب478.0اعدادية اليمامة للبناتادبيزهراء عبد الحميد خلف حميد44827162022167027

جامعة البصرة/كلية اآلداب478.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيبنين ريسان زبيق محيي44828162022216018

جامعة البصرة/كلية اآلداب478.0اعدادية حيفا للبناتادبيزينب نزار هادي عبود44829162022220049

جامعة البصرة/كلية اآلداب477.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيعلي رائد جبار حسن44830162021011013

جامعة البصرة/كلية اآلداب477.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيرسل عبد المجيد عبد الواحد احمد44831162022287050

جامعة البصرة/كلية اآلداب477.0اعدادية العباسية للبناتادبيشهد أحمد عويد صالح44832162022233020

جامعة البصرة/كلية اآلداب477.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيهدير احمد شعير خضير44833162022204034

جامعة البصرة/كلية اآلداب477.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيكوثر يوسف حنون حسين44834162022210097

جامعة البصرة/كلية اآلداب477.0اعدادية العباسية للبناتادبيرسل عدنان ناصر محمود44835162022233011
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جامعة البصرة/كلية اآلداب477.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزهراء جاسم اعجيل جاسم44836162022245021

جامعة البصرة/كلية اآلداب477.0اعدادية الهارثة للبناتادبياسراء عالوي لفتة بهلول44837162022176003

جامعة البصرة/كلية اآلداب476.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتادبيليلوة خليل سليم منصور44838162022198011

جامعة البصرة/كلية اآلداب476.0اعدادية المعالي للبناتادبينور ناهي جواد طاهر44839162022173053

جامعة البصرة/كلية اآلداب476.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه عدنان هندي حسن44840162022230033

جامعة البصرة/كلية اآلداب475.0الخارجياتادبيضحى عماد كريم قاسم44841162022401211

جامعة البصرة/كلية اآلداب475.0ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيفاطمة عبد المجيد موسى حسن44842162022249015

جامعة البصرة/كلية اآلداب475.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيزينب باسم محمد عبد44843162022181015

جامعة البصرة/كلية اآلداب474.0الخارجيونادبيحسين عامر سمير حمودي44844162021400070

جامعة البصرة/كلية اآلداب473.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمصطفى ماجد عبد الباقي عبود44845162021030079

جامعة البصرة/كلية اآلداب473.0اعدادية االجيال للبنينادبيحسين عمار ياسر فؤاد44846162021014014

جامعة البصرة/كلية اآلداب472.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيمنه الزهراء سؤدد جاسم محمد44847162022458112

جامعة البصرة/كلية اآلداب472.0اعدادية العباس للبنينادبيابراهيم احمد جواد محمود44848162021051001

جامعة البصرة/كلية اآلداب472.0اعدادية حيفا للبناتادبيزهراء فارس ايوب يوسف44849162022220037

جامعة البصرة/كلية اآلداب471.0ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيمنتظر عباس عبد القاسم عبد علي44850162021312017

جامعة البصرة/كلية اآلداب471.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيمريم عبد االله ضيدان طاهر44851162022258037

جامعة البصرة/كلية اآلداب471.0ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمه مناضل زياره طالب44852162022200017

جامعة البصرة/كلية اآلداب471.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيكرار خضر عباس حمود44853162021311029

جامعة البصرة/كلية اآلداب471.0اعدادية البسمة للبناتادبيفاطمة ابراهيم خليل علي44854162022257051

جامعة البصرة/كلية اآلداب471.0اعدادية األزكياء للبنينادبيحسين هيثم ارديني خنجر44855162021097042

جامعة البصرة/كلية اآلداب471.0اعدادية المتنبي للبنينادبيجعفر جاسب خليفة جبر44856162021006012

جامعة البصرة/كلية اآلداب470.0اعدادية المتنبي للبنينادبيامير محمد جميل عبيد44857162021006010

جامعة البصرة/كلية اآلداب470.0اعدادية البيان للبناتادبيام البنين عبد الزهره حسن بريع44858162022223007

جامعة البصرة/كلية اآلداب470.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيبنين قاسم جمعة كليل44859162022210021

جامعة البصرة/كلية اآلداب469.0ثانوية الرجاء للبناتادبيمريم هاشم حسين علي44860162022178023

جامعة البصرة/كلية اآلداب469.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيتبارك جبار حسن جابر44861162022239010

جامعة البصرة/كلية اآلداب469.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيغسق فراس عدنان نعمة44862162022162014

جامعة البصرة/كلية اآلداب468.0اعدادية األبلة للبناتادبيشمس عدي عبد الرحمن مسعود44863162022171038

جامعة البصرة/كلية اآلداب468.0اعدادية األعراف للبنينادبيمحمد مجيد جوين جاسم44864162021077059

جامعة البصرة/كلية اآلداب468.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيزهراء كريم جابر ظاهر44865162022153012

جامعة البصرة/كلية اآلداب467.0اعدادية حيفا للبناتادبيفاطمه مهدي رحيم عبود44866162022220081

جامعة البصرة/كلية اآلداب467.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتادبيساره محمود غانم سوادي44867162022272008

جامعة البصرة/كلية اآلداب466.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيايات سمير ابراهيم جاسم44868162022287018

جامعة البصرة/كلية اآلداب466.0اعدادية ام قصر للبنينادبيعبد الوهاب وسام عبد الوهاب نجم44869162021042042

جامعة البصرة/كلية اآلداب466.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعلي رضا علي كحيط جاسم44870162021340048
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جامعة البصرة/كلية اآلداب466.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيزينب مهدي عبد الحسين صالح44871162022459018

جامعة البصرة/كلية اآلداب466.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيدالل عدنان عبد الصمد عباس44872162022381100

جامعة البصرة/كلية اآلداب466.0ثانوية ابن خلدون األهلية للبنينادبيعلي صالح ثجيل مزعل44873162021093003

جامعة البصرة/كلية اآلداب465.0ثانوية المدينة للبنينادبيعلي عبد الباري عبد الحسين محمد44874162021029031

جامعة البصرة/كلية اآلداب464.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيساره معاذ خليل خلف44875162022217061

جامعة البصرة/كلية اآلداب464.0ثانوية المآثر للبناتادبيبنين حيدر حسين حسن44876162022455005

جامعة البصرة/كلية اآلداب464.0اعدادية االكرمين للبنينادبيحسين جاسم محمد رحيم44877162021017015

جامعة البصرة/كلية اآلداب464.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيزكيه عادل مشوح سلطان44878162022283018

جامعة البصرة/كلية اآلداب463.0اعدادية اليمامة للبناتادبيمريم هاشم جبار عباس44879162022167051

جامعة البصرة/كلية اآلداب463.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيأحمد حميد دهراب سهر44880162021495002

جامعة البصرة/كلية اآلداب463.0اعدادية سبأ للبناتادبيهبة لؤي هوكة خنيفر44881162022174023

جامعة البصرة/كلية اآلداب463.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيحسين حميد جاسم مطر44882162021021007

جامعة البصرة/كلية اآلداب463.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيالبتول كاظم عبد الرضا كاظم44883162022383001

جامعة البصرة/كلية اآلداب462.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيمنتهى توفيق عبد االمام خالد44884162022209073

جامعة البصرة/كلية اآلداب462.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيعامر عودة مسير فريح44885162021041017

جامعة البصرة/كلية اآلداب462.0الخارجياتادبياالء علي عبيد شري44886162022401020

جامعة البصرة/كلية اآلداب462.0ثانوية العقيدة للبناتادبيفاطمة داود سلمان نصيف44887162022231059

جامعة البصرة/كلية اآلداب462.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبياسامه احمد ناصر مرزوك44888162021044004

جامعة البصرة/كلية اآلداب461.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسام الدين احمد فالح ربيع44889162021052012

جامعة البصرة/كلية اآلداب460.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعباس عبد االمير عبد الكريم عواد44890162021052033

جامعة البصرة/كلية اآلداب460.0ثانوية النبأ للبناتادبينبأ سمير عبد الصاحب عبود44891162022215065

جامعة البصرة/كلية اآلداب460.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيرتاج علي منشد ذكر44892162022184004

جامعة البصرة/كلية اآلداب459.0اعدادية األبلة للبناتادبيتبارك احمد شهاب احمد44893162022171017

جامعة البصرة/كلية اآلداب459.0ثانوية االنجاز االهلية للبنينادبيسجاد هاني فالح سفيح44894162021423004

جامعة البصرة/كلية اآلداب459.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيالهنوف احمد فاضل محمود44895162022217005

جامعة البصرة/كلية اآلداب459.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيفدك عباس عبد الحسين نجم44896162022163009

جامعة البصرة/كلية اآلداب459.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيبنين عبد السادة طه ياسين44897162022350002

جامعة البصرة/كلية اآلداب459.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيتقى مصطفى جواد كاظم44898162022287036

جامعة البصرة/كلية اآلداب458.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيزينب عماد نوري عاتي44899162022239023

جامعة البصرة/كلية اآلداب458.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيرحاب عبد الرضا خمام عيسى44900162022217034

جامعة البصرة/كلية اآلداب458.0اعدادية حيفا للبناتادبيرواء نزار عباس يعقوب44901162022220032

جامعة البصرة/كلية اآلداب457.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيسارة ثائر عبد المحسن علي44902162022381042

جامعة البصرة/كلية اآلداب457.0اعدادية العباس للبنينادبيعبد الرحمن انور عبد القادر طاهر44903162021051017

جامعة البصرة/كلية اآلداب457.0ثانوية النبأ للبناتادبيدعاء جبار شايع مبارك44904162022215023

جامعة البصرة/كلية اآلداب456.0اعدادية سبأ للبناتادبياثار حافظ محمد زغير44905162022174001
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جامعة البصرة/كلية اآلداب456.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيملك هادي داخل ماهود44906162022210102

جامعة البصرة/كلية اآلداب456.0اعدادية االريج للبناتادبيمريم طاهر عبد الرضا محي44907162022238032

جامعة البصرة/كلية اآلداب456.0اعدادية الرسالة للبنينادبياحمد ضياء حلو غضبان44908162021013002

جامعة البصرة/كلية اآلداب456.0ثانوية شموع االمل االهلية للبنينادبياسد طالب لطيف مفتن44909162021425003

جامعة البصرة/كلية اآلداب456.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعباس عامر شهاب احمد44910162021052032

جامعة البصرة/كلية اآلداب456.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيزينب عباس ياسين يوسف44911162022283021

جامعة البصرة/كلية اآلداب455.0ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينادبيموسى حسين جاسم محمد44912162021072029

جامعة البصرة/كلية اآلداب455.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيهدى علي رمح نجم44913162022164060

جامعة البصرة/كلية اآلداب455.0ثانوية ام البنين للبناتادبيهالة حيدر عباس عبد الحسن44914162022270028

جامعة البصرة/كلية اآلداب454.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيتقى الدين ميثاق ابراهيم بدن44915162022212007

جامعة البصرة/كلية اآلداب454.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيحسناء هادي علي جاسم44916162022235012

جامعة البصرة/كلية اآلداب454.0اعدادية الرسالة للبنينادبيحسين عباس جاسم مطلك44917162021013015

جامعة البصرة/كلية اآلداب454.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيمريم عمار حسن شندي44918162022458110

جامعة البصرة/كلية اآلداب453.0اعدادية االندلس للبناتادبيزهراء قاسم عباس جابر44919162022170021

جامعة البصرة/كلية اآلداب453.0اعدادية المعالي للبناتادبيهبه سالم سجاد مشحوت44920162022173054

جامعة البصرة/كلية اآلداب453.0اعدادية البسمة للبناتادبيزهراء عماد عودة راضي44921162022257034

جامعة البصرة/كلية اآلداب453.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيفرح باسم فالح لفتة44922162022217093

جامعة البصرة/كلية اآلداب452.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيكريمة قيس يعقوب محمد44923162022217095

جامعة البصرة/كلية اآلداب452.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيسارة اثير محمد حميد44924162022459019

جامعة البصرة/كلية اآلداب452.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينادبيمجتبى محمد لغيوي صباح44925162021083012

جامعة البصرة/كلية اآلداب452.0ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمه الزهره ذكوان عبد الجليل عباس44926162022200014

جامعة البصرة/كلية اآلداب452.0اعدادية حيفا للبناتادبيبنين جميل خلف عيسى44927162022220015

جامعة البصرة/كلية اآلداب452.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيرتاج عبدالكريم محمد برع44928162022458039

جامعة البصرة/كلية اآلداب452.0ثانوية االحرار المختلطةادبيمنتظر مكي عبيد خبيله44929162021313014

جامعة البصرة/كلية اآلداب452.0اعدادية الطالئع للبنينادبيعادل عادل سامي حميد44930162021012023

جامعة البصرة/كلية اآلداب451.0اعدادية سبأ للبناتادبيحوراء علي قاسم فرهود44931162022174007

جامعة البصرة/كلية اآلداب451.0اعدادية االندلس للبناتادبينور عامر عبد الجبار رمضان44932162022170054

جامعة البصرة/كلية اآلداب451.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيحنين عيسى عبد الكريم جاسم44933162022287040

جامعة البصرة/كلية اآلداب451.0ثانوية العقيدة للبناتادبيجنات جالل امناحي محمد44934162022231016

جامعة البصرة/كلية اآلداب451.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيموسى علي جواد عبد علي44935162021495163

جامعة البصرة/كلية اآلداب451.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيمريم حقي اسماعيل ابراهيم44936162022253045

جامعة البصرة/كلية اآلداب450.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزينب عبد الخالق درويش معتوق44937162022217056

جامعة البصرة/كلية اآلداب450.0اعدادية الهدى للبناتادبيآيات هالل عريبي عرار44938162022150003

جامعة البصرة/كلية اآلداب449.0ثانوية المآثر للبناتادبينبأ عالء عبد الحسين صبيح44939162022455031

جامعة البصرة/كلية اآلداب448.0اعدادية الرضوان للبنينادبيحسين صباح مطر سليم44940162021047022
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جامعة البصرة/كلية اآلداب448.0ثانوية النبأ للبناتادبيزهراء حسن كاطع عزيز44941162022215028

جامعة البصرة/كلية اآلداب448.0اعدادية البتول للبناتادبيزينب كامل كاظم مهنا44942162022242038

جامعة البصرة/كلية اآلداب448.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيساره فاضل عباس عاشور44943162022210066

جامعة البصرة/كلية اآلداب448.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبينور الهدى عقيل سواد ناصر44944162022458124

جامعة البصرة/كلية اآلداب448.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيزينب فوزي سبهان ياسين44945162022461006

جامعة البصرة/كلية اآلداب447.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة باسم عباس جاسم44946162022287113

جامعة البصرة/كلية اآلداب447.0اعدادية العروبة للبناتادبيمروه جمال هادي عبيد44947162022237044

جامعة البصرة/كلية اآلداب447.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينادبيعلي ضياء هادي فرج44948162021078006

جامعة البصرة/كلية اآلداب447.0اعدادية  الميقات للبناتادبيفاطمة سالم مجيد شجاي44949162022194076

جامعة البصرة/كلية اآلداب447.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيبنان الزهراء احمد دهيم محسن44950162022380019

جامعة البصرة/كلية اآلداب446.0اعدادية ام قصر للبنينادبيعلي وليد شاكر محمود44951162021042056

جامعة البصرة/كلية اآلداب446.0ثانوية العقيدة للبناتادبيام البنين مازن خميس جاسم44952162022231005

جامعة البصرة/كلية اآلداب446.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيقاسم عبد هللا اسماعيل عاصي44953162021370055

جامعة البصرة/كلية اآلداب446.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيمصطفى جواد كاظم علي44954162021044040

جامعة البصرة/كلية اآلداب445.0اعدادية الخنساء للبناتادبينور صالح مهدي بدر44955162022230043

جامعة البصرة/كلية اآلداب445.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيبنين فاضل محمد فاضل44956162022163005

جامعة البصرة/كلية اآلداب445.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيمريم سعيد عبد الجليل عبد هللا44957162022210099

جامعة البصرة/كلية اآلداب444.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيملوك فالح عاشور عبد العالي44958162022164051

جامعة البصرة/كلية اآلداب444.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيهبة هللا اياد مهدي صالح44959162022287152

جامعة البصرة/كلية اآلداب444.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة الزهراء صالح جواد محسن44960162022287112

جامعة البصرة/كلية اآلداب443.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيبنين نوري عبد هللا صالح44961162022294006

جامعة البصرة/كلية اآلداب443.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيرغد بهاء الدين صالح حسين44962162022253020

جامعة البصرة/كلية اآلداب443.0اعدادية العباس للبنينادبيعبد السجاد عبد الحسين قاسم عبيد44963162021051018

جامعة البصرة/كلية اآلداب443.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزهراء اسعد لويح عنيد44964162022288016

جامعة البصرة/كلية اآلداب443.0ثانوية الرؤية الذكية االهلية للبناتادبيوفاء حسن عليوي كعود44965162022464011

جامعة البصرة/كلية اآلداب442.0اعدادية الفاو للبناتادبياحالم علي عبد الحسين طوفان44966162022225001

جامعة البصرة/كلية اآلداب442.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسن عدنان سلمان حسن44967162021020025

جامعة البصرة/كلية اآلداب442.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيرسل يوسف محمود مطشر44968162022288015

جامعة البصرة/كلية اآلداب442.0اعدادية االريج للبناتادبيأنوار حبيب قاسم عبيد44969162022238002

جامعة البصرة/كلية اآلداب442.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعلي عبد الزهره نجم عبيد44970162021020105

جامعة البصرة/كلية اآلداب442.0اعدادية السبطين للبنينادبيحيدر حافظ محسن خلف44971162021016026

جامعة البصرة/كلية اآلداب442.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتادبيفاطمة قصي رحيم طارش44972162022166014

جامعة البصرة/كلية اآلداب442.0ثانوية العقيدة للبناتادبيدعاء حسن بدر عبد العالي44973162022231024

جامعة البصرة/كلية اآلداب441.0ثانوية جرير للبناتادبيكفاية توفيق جبار شريجي44974162022199010

جامعة البصرة/كلية اآلداب441.0ثانوية المآثر للبناتادبيايات عبودي نجم عبد هللا44975162022455003
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جامعة البصرة/كلية اآلداب440.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيوليد علي خالد خلف44976162021495171

جامعة البصرة/كلية اآلداب440.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبينور الهدى ماجد كريم ماهود44977162022461011

جامعة البصرة/كلية اآلداب440.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيفاطمه ستار جبار مهدي44978162022258030

جامعة البصرة/كلية اآلداب439.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيسجى حسين خلف خطار44979162022217062

جامعة البصرة/كلية اآلداب439.0اعدادية العباس للبنينادبياسامه علي عبد الحسين عبد االمام44980162021051002

جامعة البصرة/كلية اآلداب439.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيهاجر علي حسين أحمد44981162022283058

جامعة البصرة/كلية اآلداب439.0اعدادية االريج للبناتادبيشهد عقيل قدوري مهدي44982162022238025

جامعة البصرة/كلية اآلداب438.0اعدادية االعالم للبنينادبيحسنين سماح سلمان نعمه44983162021045010

جامعة البصرة/كلية اآلداب438.0اعدادية البتول للبناتادبيأزل جاسم عبد جابر44984162022242001

جامعة البصرة/كلية اآلداب438.0اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين جراح مناحي يوده44985162021006023

جامعة البصرة/كلية اآلداب438.0ثانوية السيبة للبناتادبيغدير عقيل اشهيب احمد44986162022250012

جامعة البصرة/كلية اآلداب438.0اعدادية  الميقات للبناتادبيالزهراء عبد الباسط عبد هللا حسن44987162022194009

جامعة البصرة/كلية اآلداب438.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمه خالد جوده لفته44988162022246016

جامعة البصرة/كلية اآلداب438.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيمصطفى محمد ناصر جبر44989162021041039

جامعة البصرة/كلية اآلداب438.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمة سعدون دهراب عدوان44990162022212030

جامعة البصرة/كلية اآلداب438.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيضحى ابراهيم خليل ابراهيم44991162022459024

جامعة البصرة/كلية اآلداب437.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيكرار عبد العظيم نايف هجول44992162021052054

جامعة البصرة/كلية اآلداب437.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيشهد ستار عبد الجبار عفلوك44993162022212024

جامعة البصرة/كلية اآلداب437.0اعدادية  الميقات للبناتادبياديان فراس حميد عبد الواحد44994162022194003

جامعة البصرة/كلية اآلداب437.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيالرباب رعد عبد الكريم طالب44995162022283002

جامعة البصرة/كلية اآلداب436.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيوفيقه علي حسين علي44996162022235055

جامعة البصرة/كلية اآلداب436.0اعدادية الرضوان للبنينادبيحسين فالح حسين خلف44997162021047024

جامعة البصرة/كلية اآلداب436.0ثانوية السديد االهليةادبيتحسين عالء جاسب يوسف44998162021443001

جامعة البصرة/كلية اآلداب435.0ثانوية الجنات االهلية للبناتادبيزهراء جمعه جوني عماره44999162022334006

جامعة البصرة/كلية اآلداب435.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيزهراء كاظم جلوب عباس45000162022153011

جامعة البصرة/كلية اآلداب435.0ثانوية االمجاد للبناتادبيزينب عبد الرزاق جعفر عبود45001162022454014

جامعة البصرة/كلية اآلداب435.0ثانوية الجامعة للبناتادبيفاطمه سجاد حبيب احمد45002162022155026

جامعة البصرة/كلية اآلداب435.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيأزهار عبد الكريم حسن كماد45003162022210002

جامعة البصرة/كلية اآلداب435.0ثانوية وشق المدائن االهلية للبنينادبيعلي عادل سهم زباري45004162021349006

جامعة البصرة/كلية اآلداب434.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيفاطمه نجم عبد الزهره جاسم45005162022164045

جامعة البصرة/كلية اآلداب434.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبيهاجر مانع خلف هيرس45006162022297028

جامعة البصرة/كلية اآلداب434.0اعدادية االندلس للبناتادبيوئام عقيل بدر عبيد45007162022170060

جامعة البصرة/كلية اآلداب434.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيكرار عادل مسلم حسون45008162021052053

جامعة البصرة/كلية اآلداب434.0ثانوية الثريا للبناتادبينور الهدى شاكر دخيل عبود45009162022338027

جامعة البصرة/كلية اآلداب433.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمرتضى عدنان خلف عبد الرضا45010162021049081
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جامعة البصرة/كلية اآلداب433.0اعدادية ذو النورين للبنينادبييوسف مصطفى يوسف عذير45011162021041044

جامعة البصرة/كلية اآلداب433.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيغدير نعيم رماثي تعبان45012162022217075

جامعة البصرة/كلية اآلداب433.0الخارجياتادبيتبارك حسين غالب عبد المجيد45013162022401058

جامعة البصرة/كلية اآلداب433.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيزهراء لؤي كاظم باقر45014162022294011

جامعة البصرة/كلية اآلداب432.0ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيمحمد فاضل مشمول كنيمش45015162021351036

جامعة البصرة/كلية اآلداب432.0ثانوية التعاون للبناتادبيفاطمة دوخي حسين جاهن45016162022267014

جامعة البصرة/كلية اآلداب432.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء قيس سعود عامر45017162022216041

جامعة البصرة/كلية اآلداب432.0ثانويه نبراس العلم االهلية للبنينادبياحمد علي اسماعيل ابراهيم45018162021129002

جامعة البصرة/كلية اآلداب432.0ثانوية االمجاد للبناتادبيتقي حاجم عبد الزهرة حنون45019162022454004

جامعة البصرة/كلية اآلداب432.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبيزينب شريف راضي جابر45020162022297015

جامعة البصرة/كلية اآلداب432.0اعدادية حيفا للبناتادبيفاطمه ميثم كريم دايخ45021162022220082

جامعة البصرة/كلية اآلداب431.0اعدادية البتول للبناتادبيزهراء محمد نوري حسن45022162022242030

جامعة البصرة/كلية اآلداب431.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبينور علي خلف فيحان45023162022287148

جامعة البصرة/كلية اآلداب431.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيحسنين رياض عيدان عبد الجليل45024162021311009

جامعة البصرة/كلية اآلداب431.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيفاطمه احمد سالم جازع45025162022258029

جامعة البصرة/كلية اآلداب430.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيكرار ليث فالح فرهود45026162021311030

جامعة البصرة/كلية اآلداب430.0الخارجيونادبيمحمد داود سلمان اتهام45027162021400329

جامعة البصرة/كلية اآلداب430.0اعدادية األعراف للبنينادبيحسين جبار كاظم حطاب45028162021077011

جامعة البصرة/كلية اآلداب430.0الخارجيونادبييوسف عالء ظاهر حبيب45029162021400482

جامعة البصرة/كلية اآلداب430.0اعدادية المعقل للبناتادبيبتول عقيل جمعه جبل45030162022169006

جامعة البصرة/كلية اآلداب430.0ثانوية العلياء للبناتادبينور الهدى احمد عودة فليح45031162022227072

جامعة البصرة/كلية اآلداب430.0ثانوية العلياء للبناتادبيبنت الهدى هاشم نجم شايع45032162022227010

جامعة البصرة/كلية اآلداب430.0ثانوية الزوراء للبناتادبيسارة مهدي بدن كاطع45033162022180012

جامعة البصرة/كلية اآلداب430.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيهبة فرات مجيد ادريس45034162022217121

جامعة البصرة/كلية اآلداب429.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزهراء حسين قاسم نعمه45035162022245022

جامعة البصرة/كلية اآلداب429.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيهالة عماد هادي موسى45036162022217119

جامعة البصرة/كلية اآلداب429.0اعدادية الهدى للبناتادبينور الهدى حسين عبد السالم بلبول45037162022150060

جامعة البصرة/كلية اآلداب429.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبيايات زكي عبد الكريم خنفر45038162022297005

جامعة البصرة/كلية اآلداب429.0اعدادية االكرمين للبنينادبيعلي فريد جوالن صالل45039162021017041

جامعة البصرة/كلية اآلداب428.0اعدادية األعراف للبنينادبيذو الفقار كاظم بيد هللا طاهر45040162021077027

جامعة البصرة/كلية اآلداب428.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيعذراء طالب حسن جواد45041162022217072

جامعة البصرة/كلية اآلداب428.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيعلياء سعدي جعفر حسن45042162022236038

جامعة البصرة/كلية اآلداب428.0اعدادية رفح للبناتادبيآيه صبري سعدون علي45043162022219003

جامعة البصرة/كلية اآلداب428.0اعدادية المعقل للبناتادبيحوراء شاكر عوده عليوي45044162022169013

جامعة البصرة/كلية اآلداب428.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعبد الرزاق علي ارزيج عبد العباس45045162021495068
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جامعة البصرة/كلية اآلداب428.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيعذراء عبد الرحمن عبد الوهاب عطا هللا45046162022458084

جامعة البصرة/كلية اآلداب427.0ثانوية العقيدة للبناتادبيبتول عامر عبد هللا محمد45047162022231008

جامعة البصرة/كلية اآلداب427.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينادبيمحمد خيون عبود عيسى45048162021090005

جامعة البصرة/كلية اآلداب427.0اعدادية رفح للبناتادبيآيه احمد عبد الرزاق طعمه45049162022219002

جامعة البصرة/كلية اآلداب427.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبياسماء حيدر جبار محمد45050162022459002

جامعة البصرة/كلية اآلداب427.0اعدادية جيكور للبنينادبياحمد كامل محمد جواد جادر45051162021061007

جامعة البصرة/كلية اآلداب426.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزهراء عدنان جاسم محمد45052162022245024

جامعة البصرة/كلية اآلداب426.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتادبيرواء فارس غزعل فهد45053162022166006

جامعة البصرة/كلية اآلداب426.0اعدادية السبطين للبنينادبيمحمد مالك حسن علي45054162021016064

جامعة البصرة/كلية اآلداب426.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيعلي غالب لفتة عسكر45055162021307013

جامعة البصرة/كلية اآلداب426.0اعدادية غزة للبناتادبيمروه جواد راشد غافل45056162022208029

جامعة البصرة/كلية اآلداب425.0اعدادية الهارثة للبناتادبيفاطمه جبار صالح كاظم45057162022176037

جامعة البصرة/كلية اآلداب425.0اعدادية العباس للبنينادبيمحمد خزعل جاسب شوكت45058162021051031

جامعة البصرة/كلية اآلداب425.0ثانوية المرفأ للبناتادبينبأ محمد عبد المجيد عبد الحميد45059162022213043

جامعة البصرة/كلية اآلداب425.0اعدادية ام قصر للبنينادبيأيمن فيصل عبد العزيز فيصل45060162021042002

جامعة البصرة/كلية اآلداب425.0اعدادية الحمد للبنينادبيعلي يحيى محمد صادق عبد العباس45061162021056037

جامعة البصرة/كلية اآلداب424.0ثانوية الزوراء للبناتادبيمريم قاسم حميد كريم45062162022180020

جامعة البصرة/كلية اآلداب424.0ثانوية العقيدة للبناتادبيزينب عمار محمد علي حسين45063162022231040

جامعة البصرة/كلية اآلداب424.0اعدادية ام قصر للبنينادبيعلي عبد األمير عباس علي45064162021042050

جامعة البصرة/كلية اآلداب424.0ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتادبيمي محمد جاسم علي45065162022205011

جامعة البصرة/كلية اآلداب424.0اعدادية االريج للبناتادبينورا نبيل علي حسين45066162022238033

جامعة البصرة/كلية اآلداب424.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبياشناز وقاص عبد االمير سلمان45067162022459003

جامعة البصرة/كلية اآلداب423.0ثانوية المبادئ للبناتادبيساره عباس هالل ثامر45068162022177034

جامعة البصرة/كلية اآلداب423.0ثانوية البينة للبناتادبيدعاء عبد هللا رسن نعيم45069162022291013

جامعة البصرة/كلية اآلداب422.0ثانوية الكندي للبنينادبياحمد رائد عودة ادخيل45070162021100002

جامعة البصرة/كلية اآلداب422.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيسارة بدر محيبس خلف45071162022216052

جامعة البصرة/كلية اآلداب422.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيغدير رزاق طعمة فضل45072162022210079

جامعة البصرة/كلية اآلداب422.0اعدادية المتنبي للبنينادبييوسف غسان عطا هللا مليك45073162021006080

جامعة البصرة/كلية اآلداب422.0اعدادية اليمامة للبناتادبيانفال غانم عبد الوهاب مصبح45074162022167007

جامعة البصرة/كلية اآلداب422.0اعدادية حمدان للبنينادبياكرم وسام شبيب حنون45075162021046008

جامعة البصرة/كلية اآلداب422.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيأنصاف جاسم محمد خنجر45076162022380002

جامعة البصرة/كلية اآلداب422.0ثانوية النبأ للبناتادبيآيات فالح عبد الحسن علوان45077162022215003

جامعة البصرة/كلية اآلداب422.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيبتول عاشور خلف بهير45078162022294005

جامعة البصرة/كلية اآلداب421.0ثانوية دجلة للبناتادبيفاطمة شعبان عبد الرحيم عبد الزهره45079162022243036

جامعة البصرة/كلية اآلداب421.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيمحمد سعد فرحان شنول45080162021139043
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جامعة البصرة/كلية اآلداب421.0الخارجيونادبيحسن جابر علي محسن45081162021400052

جامعة البصرة/كلية اآلداب421.0ثانوية االمجاد للبناتادبيمريم محمد علي مساعد سلطان45082162022454027

جامعة البصرة/كلية اآلداب421.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيامنة سعيد ابراهيم جادر45083162022217011

جامعة البصرة/كلية اآلداب421.0اعدادية االعالم للبنينادبياحسان محمد عبد الرضا يعقوب45084162021045001

جامعة البصرة/كلية اآلداب420.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتادبيقنوت محمود عبود عباس45085162022296006

جامعة البصرة/كلية اآلداب420.0اعدادية حيفا للبناتادبينور الهدى قصي جميل قاسم45086162022220099

جامعة البصرة/كلية اآلداب420.0اعدادية الفاو للبناتادبيفاطمه شهيد عبد االمير خضير45087162022225025

جامعة البصرة/كلية اآلداب420.0ثانوية العلياء للبناتادبيسكينة عبد الرسول عبد الجليل موسى45088162022227048

جامعة البصرة/كلية اآلداب420.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيهند مؤيد غزاوي عنيد45089162022456016

جامعة البصرة/كلية اآلداب420.0ثانوية النبأ للبناتادبيشهد ثائر فاضل غضبان45090162022215046

جامعة البصرة/كلية اآلداب420.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيامال حسن أبو الهيل فليح45091162022381096

جامعة البصرة/كلية اآلداب420.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبياحمد عبد المحسن جري فنجان45092162021340003

جامعة البصرة/كلية اآلداب420.0اعدادية العروبة للبناتادبيبتول ناظم كاظم جري45093162022237007

جامعة البصرة/كلية اآلداب420.0ثانوية الجامعة للبناتادبيخيريه رائد عواد طاهر45094162022155014

جامعة البصرة/كلية اآلداب419.0اعدادية الوثبة للبناتادبيفاطمة حيدر خلف ماشاف45095162022241040

جامعة البصرة/كلية اآلداب419.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبينرجس عوده عباس عبدالنبي45096162022458119

جامعة البصرة/كلية اآلداب419.0اعدادية رفح للبناتادبيشهد سالم عيسى محمود45097162022219035

جامعة البصرة/كلية اآلداب419.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبينور عبد هللا يعقوب يوسف45098162022210117

جامعة البصرة/كلية اآلداب419.0ثانوية النبأ للبناتادبيفرح ثائر فاضل غضبان45099162022215060

جامعة البصرة/كلية اآلداب419.0ثانوية الشام للبناتادبيجمان محسن عبد علي عيدان45100162022254007

جامعة البصرة/كلية اآلداب419.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيايمان عامر كامل عيسى45101162022253014

جامعة البصرة/كلية اآلداب419.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيحوراء ماجد ياسين جمعة45102162022203011

جامعة البصرة/كلية اآلداب418.0اعدادية  الميقات للبناتادبينور الزهراء احسان هادي كاظم45103162022194098

جامعة البصرة/كلية اآلداب418.0ثانوية النبأ للبناتادبيدنيا عبد الزهرة جاسم محمد45104162022215024

جامعة البصرة/كلية اآلداب418.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينادبيعلي عبد هللا جرمن حاتم45105162021134006

جامعة البصرة/كلية اآلداب418.0اعدادية الشهداء للبنينادبيعلي محمد جبار ناصر45106162021015032

جامعة البصرة/كلية اآلداب418.0اعدادية الهدى للبناتادبيوجدان عبد الحسن نشمي عبيد45107162022150068

جامعة البصرة/كلية اآلداب418.0ثانوية العلياء للبناتادبيزينب جواد كاظم عبد علي45108162022227040

جامعة البصرة/كلية اآلداب418.0اعدادية شط العرب للبنينادبياحمد عدنان محسن سنيد45109162021049005

جامعة البصرة/كلية اآلداب418.0اعدادية الفاو للبناتادبينبا عباس خضير عبد علي45110162022225032

جامعة البصرة/كلية اآلداب418.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيمنار مهدي صالح ناصر45111162022461010

جامعة البصرة/كلية اآلداب418.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبياسماء صباح محسن جبار45112162022380006

جامعة البصرة/كلية اآلداب418.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيزهراء عادل جليل مختاض45113162022222013

جامعة البصرة/كلية اآلداب418.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتادبيغدير جاسم جبر خلف45114162022198007

جامعة البصرة/كلية اآلداب418.0اعدادية الشهداء للبنينادبيمحمد لؤي حمزه عباس45115162021015044
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جامعة البصرة/كلية اآلداب417.0الخارجياتادبيضحى عدنان حمود جابر45116162022401208

جامعة البصرة/كلية اآلداب417.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيحسناء قيس خزعل محمد45117162022207004

جامعة البصرة/كلية اآلداب417.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيهاني عبد الحسن حسين جبر45118162021307030

جامعة البصرة/كلية اآلداب417.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزهراء عباس صينخ فلحي45119162022224031

جامعة البصرة/كلية اآلداب417.0اعدادية ذو النورين للبنينادبينجاح حسين محمد مهاوي45120162021041043

جامعة البصرة/كلية اآلداب417.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيحنان محمد ناصح يونس45121162022458027

جامعة البصرة/كلية اآلداب417.0ثانوية شموع االمل االهلية للبنينادبيحسن مال هللا علي كاظم45122162021425004

جامعة البصرة/كلية اآلداب417.0ثانوية الطموح للبناتادبياديان علي حميد فالح45123162022157003

جامعة البصرة/كلية اآلداب417.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيمريم صالح عيسى حسن45124162022216063

جامعة البصرة/كلية اآلداب416.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيياسمين سعود حسن بريسم45125162022210128

جامعة البصرة/كلية اآلداب416.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعباس حميد عباس عبود45126162021340034

جامعة البصرة/كلية اآلداب416.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعباس صباح مايع حمود45127162021495056

جامعة البصرة/كلية اآلداب416.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيرضا شوذب عبد االمير عباس45128162021030027

جامعة البصرة/كلية اآلداب416.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزينب سعيد رحيم حمد45129162022209032

جامعة البصرة/كلية اآلداب416.0ثانوية الضاد االهلية للبنينادبياحمد وسام حليم عبيد45130162021442001

جامعة البصرة/كلية اآلداب416.0ثانوية االمجاد للبناتادبيمالك عبد الكريم جواد عبد الكريم45131162022454028

جامعة البصرة/كلية اآلداب416.0الخارجياتادبيرغده عبد الكاظم عذاري كعيد45132162022401100

جامعة البصرة/كلية اآلداب416.0اعدادية المرتضى للبنينادبيابو الفضل سالم يونس عبد الرحمن45133282021002003

جامعة البصرة/كلية اآلداب416.0ثانوية الجامعة للبناتادبيهدى رزاق ناصر مهدي45134162022155035

جامعة البصرة/كلية اآلداب416.0اعدادية الفواطم للبناتادبيساره علي سوادي نعمه45135162022172039

جامعة البصرة/كلية اآلداب416.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعباس عبد الرضا عبد الباري رشدي45136162021052034

جامعة البصرة/كلية اآلداب416.0اعدادية المعالي للبناتادبيشهد فالح مهدي ماجد45137162022173031

جامعة البصرة/كلية اآلداب415.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعبد هللا محمود نوري مصطفى45138162021052036

جامعة البصرة/كلية اآلداب415.0ثانوية االندلس االهلية للبناتادبيشهد خالد شعبان حمود45139162022187008

جامعة البصرة/كلية اآلداب415.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبينور الهدى مسلم شياع ساهي45140162022236053

جامعة البصرة/كلية اآلداب415.0اعدادية غزة للبناتادبيدعاء احمد حسن جبار45141162022208013

جامعة البصرة/كلية اآلداب415.0ثانوية الجامعة للبناتادبيفاطمه سعد جمعه جبوري45142162022155027

جامعة البصرة/كلية اآلداب415.0ثانوية العلياء للبناتادبيتبارك مهدي عبد اللطيف حمادي45143162022227019

جامعة البصرة/كلية اآلداب415.0ثانوية االمجاد للبناتادبيزهراء عمار فوزي يوسف45144162022454010

جامعة البصرة/كلية اآلداب415.0اعدادية العباسية للبناتادبيزهراء سالم قاسم جاسم45145162022233014

جامعة البصرة/كلية اآلداب415.0ثانوية سفوان المسائية للبنينادبيحسن ذكي حامد طاهر45146162021356008

جامعة البصرة/كلية اآلداب415.0اعدادية البتول للبناتادبيتبارك وليد جلوب فالح45147162022242012

جامعة البصرة/كلية اآلداب414.0اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيحسين عادل عبد العظيم معتوق45148162021050010

جامعة البصرة/كلية اآلداب414.0ثانوية االنجاز االهلية للبنينادبيعلي اياد عبد الساده عريبي45149162021423005

جامعة البصرة/كلية اآلداب414.0ثانوية العلياء للبناتادبينبأ محمد عبد الستار عبد الرضا45150162022227070
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جامعة البصرة/كلية اآلداب414.0اعدادية الروان للبنينادبيمصطفى ميثم علي ناصر45151162021023037

جامعة البصرة/كلية اآلداب414.0ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيمصطفى حسن هادي جابر45152162021312015

جامعة البصرة/كلية اآلداب414.0اعدادية  الميقات للبناتادبيرفاه جاسم عثمان جبر45153162022194033

جامعة البصرة/كلية اآلداب414.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيمريم صالح جاسب عبد الرضا45154162022163010

جامعة البصرة/كلية اآلداب414.0ثانوية التعاون للبناتادبيبدور محمد جاسم محمد45155162022267003

جامعة البصرة/كلية اآلداب414.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيسارة محمد جاسم مكي45156162022253031

جامعة البصرة/كلية اآلداب414.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيناجي ياسر علي محيسن45157162021371130

جامعة البصرة/كلية اآلداب414.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينادبيعلي غالب جمعة عبيد45158162021083011

جامعة البصرة/كلية اآلداب414.0اعدادية الرسالة للبنينادبياحمد مهند رزاق كريم45159162021013003

جامعة البصرة/كلية اآلداب413.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبينور الىهدى محمد عاشور درجال45160162022461012

جامعة البصرة/كلية اآلداب413.0اعدادية  الميقات للبناتادبيزهراء محمد حسن عبيد45161162022194041

جامعة البصرة/كلية اآلداب413.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيبدور عبد الكريم عبد الرزاق عباس45162162022168009

جامعة البصرة/كلية اآلداب413.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيزينب عودة جوحي جاسم45163162022294013

جامعة البصرة/كلية اآلداب413.0اعدادية رفح للبناتادبيرويده اسعد شاكر يوسف45164162022219022

جامعة البصرة/كلية اآلداب413.0اعدادية العباس للبنينادبيزيد عبد الستار محمود عجيل45165162021051012

جامعة البصرة/كلية اآلداب413.0اعدادية المعرفة للبناتادبيسحر عبد هللا فؤاد ثامر45166162022175027

جامعة البصرة/كلية اآلداب413.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاطمة هاشم جعفر هاشم45167162022253042

جامعة البصرة/كلية اآلداب413.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبياية عماد عبد علي45168162022162003

جامعة البصرة/كلية اآلداب412.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيعائشة مصطفى مجيد محي45169162022203030

جامعة البصرة/كلية اآلداب412.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيضحى حكيم فنجان رميلي45170162022210078

جامعة البصرة/كلية اآلداب412.0ثانوية العلياء للبناتادبيبنين عقيل نجم عبود45171162022227012

جامعة البصرة/كلية اآلداب412.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيحوراء سالم كاظم عيسى45172162022209021

جامعة البصرة/كلية اآلداب412.0ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينادبيالحسين عبد االمير كاظم عبد هللا45173162021345003

جامعة البصرة/كلية اآلداب412.0ثانوية االمجاد للبناتادبيهبه عبد هللا حميد عبد هللا45174162022454032

جامعة البصرة/كلية اآلداب412.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبينور الهدى خالد غالب دشر45175162022245073

جامعة البصرة/كلية اآلداب412.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيحسين كريم طاهر ماجد45176162021112010

جامعة البصرة/كلية اآلداب412.0ثانوية التعاون للبناتادبيزينب عبد االمير طالب خضير45177162022267009

جامعة البصرة/كلية اآلداب411.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيمنار احمد يحيى ياسين45178162022283049

جامعة البصرة/كلية اآلداب411.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيسكينة عبد  الجواد غني شمخي45179162022179027

جامعة البصرة/كلية اآلداب411.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيندى علي عبد االمام داؤد45180162022458118

جامعة البصرة/كلية اآلداب411.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيسجاد حارث ابراهيم عبد الرحمن45181162021044015

جامعة البصرة/كلية اآلداب411.0ثانوية القنوت للبناتادبيياسمين حسين مجيد داود45182162022206033

جامعة البصرة/كلية اآلداب411.0الخارجياتادبيبشائر حسين مهدي محمد45183162022401054

جامعة البصرة/كلية اآلداب411.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيامل حامد صادق سبهان45184162022253008

جامعة البصرة/كلية اآلداب411.0ثانوية العقيدة للبناتادبيزهراء علي غازي موسى45185162022231035
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جامعة البصرة/كلية اآلداب411.0ثانوية االقتدار للبناتادبيياسمين عبد المحسن جمعة عباس45186162022289032

جامعة البصرة/كلية اآلداب410.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيزينب عادل هوار سلمان45187162022168024

جامعة البصرة/كلية اآلداب410.0اعدادية الهارثة للبنينادبيمحمد قاسم كاظم جوالن45188162021022022

جامعة البصرة/كلية اآلداب410.0ثانوية الكندي للبنينادبيلطيف عواد لطيف مطر45189162021100011

جامعة البصرة/كلية اآلداب410.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينادبياحمد طالب عبود عيسى45190162021090001

جامعة البصرة/كلية اآلداب410.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيرسل ماجد غازي شندي45191162022458040

جامعة البصرة/كلية اآلداب410.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيحوراء حسين علي محمد45192162022287042

جامعة البصرة/كلية اآلداب410.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيحنين عبد العزيز محمد شهباز45193162022210034

جامعة البصرة/كلية اآلداب410.0ثانوية العلياء للبناتادبينور علي قابل شهاب45194162022227076

جامعة البصرة/كلية اآلداب410.0ثانوية جرير للبناتادبيمنار فاضل كاظم زبير45195162022199012

جامعة البصرة/كلية اآلداب410.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيام البنين رياض عبد عودة45196162022217007

جامعة البصرة/كلية اآلداب410.0اعدادية البتول للبناتادبيزهراء محمد شياع عاصي45197162022242029

جامعة البصرة/كلية اآلداب410.0ثانوية  البحار للبناتادبيام البنين عبد هللا خضير رمضان45198162022191001

جامعة البصرة/كلية اآلداب409.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاطمة احمد شهاب احمد45199162022253037

جامعة البصرة/كلية اآلداب409.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتادبيهدى يوسف جاسم احمد45200162022198019

جامعة البصرة/كلية اآلداب409.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتادبينبأ باسم علي محسن45201162022146007

جامعة البصرة/كلية اآلداب409.0اعدادية حيفا للبناتادبيفاطمه ايمن عيسى يوسف45202162022220072

جامعة البصرة/كلية اآلداب409.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبيزينة الحياة وليد عبد علي عبد هللا45203162022297017

جامعة البصرة/كلية اآلداب409.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينادبيسعد صالح زويد خلف45204162021060004

جامعة البصرة/كلية اآلداب409.0ثانوية الوركاء للبناتادبيكوثر كريم جبينه كاطع45205162022244029

جامعة البصرة/كلية اآلداب409.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيوفاء كاظم صالح حسين45206162022266046

جامعة البصرة/كلية اآلداب408.0ثانوية التعاون للبناتادبيفاطمة بدر سالم زهير45207162022267013

جامعة البصرة/كلية اآلداب408.0اعدادية سبأ للبناتادبيمنال مدحت باهض خضير45208162022174019

جامعة البصرة/كلية اآلداب408.0اعدادية سبأ للبناتادبيمها حسين جهاد ماضي45209162022174020

جامعة البصرة/كلية اآلداب408.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيكوثر رحيم عبود كعود45210162022294025

جامعة البصرة/كلية اآلداب407.0ثانوية االسكندرية للبناتادبيسجى حامد لطيف اسماعيل45211232022094013

جامعة البصرة/كلية اآلداب407.0اعدادية اليمامة للبناتادبيمنار رعد حميد سلمان45212162022167053

جامعة البصرة/كلية اآلداب407.0اعدادية  الميقات للبناتادبيفاطمة علي حسين حميدي45213162022194079

جامعة البصرة/كلية اآلداب407.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزهراء محمد طاهر عطية45214162022288021

جامعة البصرة/كلية اآلداب407.0اعدادية االعالم للبنينادبيعلي رحيم كاظم مريس45215162021045034

جامعة البصرة/كلية اآلداب407.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيحسين عبد الحكيم عبد علي عبيد45216162021011006

جامعة البصرة/كلية اآلداب407.0اعدادية الهدى للبناتادبيعلياء حسين جاسم علك45217162022150044

جامعة البصرة/كلية اآلداب407.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتادبيام البنين بهاء عبد الرزاق جري45218162022163003

جامعة البصرة/كلية اآلداب407.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة ضياء احمد جاسم45219162022287122

جامعة البصرة/كلية اآلداب407.0اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيعلي حسين علي حيدر45220162021050019
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جامعة البصرة/كلية اآلداب407.0الخارجياتادبيدالل جبار عبد الزهره بنيان45221132022401057

جامعة البصرة/كلية اآلداب407.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيكاظم حميد حمود مطر45222162021039039

جامعة البصرة/كلية اآلداب406.0ثانوية التكامل االهلية للبنينادبيسجاد خالد حمزه عباس45223162021441002

جامعة البصرة/كلية اآلداب406.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيتبارك جواد كاظم مغامس45224162022224014

جامعة البصرة/كلية اآلداب406.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيمحمد عقيل فارس محيسن45225162021307022

جامعة البصرة/كلية اآلداب406.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيايات ناصر سالم طارش45226162022266006

جامعة البصرة/كلية اآلداب406.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزينب قاسم نعيم إسماعيل45227162022245034

جامعة البصرة/كلية اآلداب406.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيبنين مهدي عبد الحسن عبد علي45228162022236014

جامعة البصرة/كلية اآلداب406.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيعلي عطيه محمود حسن45229162021353038

جامعة البصرة/كلية اآلداب406.0اعدادية االعالم للبنينادبيكرار حسن حمزه عباس45230162021045041

جامعة البصرة/كلية اآلداب406.0ثانوية المشرق العربي للبناتادبيفاطمه عبد هللا كاظم عبيد45231162022148018

جامعة البصرة/كلية اآلداب406.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيايات طالب صالح ناصر45232162022203006

جامعة البصرة/كلية اآلداب406.0الخارجياتادبينجالء رزاق مجيد مرهج45233162022401284

جامعة البصرة/كلية اآلداب405.0ثانوية الموانئ للبنينادبياثير اياد عبد االمير ياسين45234162021059001

جامعة البصرة/كلية اآلداب405.0اعدادية الهارثة للبناتادبيتقى مهدي محيبس فلحي45235162022176009

جامعة البصرة/كلية اآلداب405.0اعدادية حيفا للبناتادبيبتول ماهر نتوش غضبان45236162022220012

جامعة البصرة/كلية اآلداب405.0اعدادية العروبة للبناتادبياسماء نبيل ابراهيم فضل45237162022237004

جامعة البصرة/كلية اآلداب405.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيضحى كاظم عزيز حميد45238162022283038

جامعة البصرة/كلية اآلداب405.0اعدادية القرنة للبنينادبيابراهيم محمد عطيه عبد الرضا45239162021027001

جامعة البصرة/كلية اآلداب405.0ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتادبينور حبيب عريبي حسب45240162022205012

جامعة البصرة/كلية اآلداب405.0اعدادية المعالي للبناتادبيزهراء عالء عبد العزيز حمود45241162022173023

جامعة البصرة/كلية اآلداب405.0ثانوية الصمود للبنينادبيهادي ميثم غانم فارس45242162021435047

جامعة البصرة/كلية اآلداب405.0اعدادية االكرمين للبنينادبيحسين جواد كاظم مظلوم45243162021017016

جامعة البصرة/كلية اآلداب404.0اعدادية  الميقات للبناتادبيزينب عادل جميل كريم45244162022194051

جامعة البصرة/كلية اآلداب404.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبينور حيدر جميل جندال45245162022209080

جامعة البصرة/كلية اآلداب404.0ثانوية الدير للبنينادبيمحمد وليد السيد بسيوني زهران45246162021025030

جامعة البصرة/كلية اآلداب404.0ثانوية المدينة للبنينادبيحسن علي جبار فاضل45247162021029010

جامعة البصرة/كلية اآلداب404.0اعدادية حيفا للبناتادبيحنين اياد مهلهل حسين45248162022220024

جامعة البصرة/كلية اآلداب404.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيمسلم شرام عبد الحسين حطاب45249162021370068

جامعة البصرة/كلية اآلداب404.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزينب علي جبيشه عبيد45250162022245030

جامعة البصرة/كلية اآلداب404.0ثانوية المشرق العربي للبناتادبيزهراء ستار جبار عبد الحسن45251162022148006

جامعة البصرة/كلية اآلداب404.0ثانوية المدينة للبنينادبيباسم عبد هللا عبد اليرهب عيسى45252162021029005

جامعة البصرة/كلية اآلداب404.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيزهراء صادق خلف سلمان45253162022204011

جامعة البصرة/كلية اآلداب404.0الخارجيونادبيعبد الرضا جري عبد الرضا مهودر45254162021400157

جامعة البصرة/كلية اآلداب404.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبياحمد رياض طالب سويد45255162021052004
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جامعة البصرة/كلية اآلداب404.0اعدادية االريج للبناتادبيزينب محمد جوده راشد45256162022238022

جامعة البصرة/كلية اآلداب404.0ثانوية االحرار المختلطةادبيديانه بشاره طليب عبد هللا45257162022313005

جامعة البصرة/كلية اآلداب403.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء جاسم عبد االمير موسى45258162022216035

جامعة البصرة/كلية اآلداب403.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتادبيفاطمة محمد عجيل سموم45259162022296005

جامعة البصرة/كلية اآلداب403.0ثانوية الصمود للبنينادبيمهند خلف علي خلف45260162021435046

جامعة البصرة/كلية اآلداب403.0ثانوية التعاون للبناتادبيهاجر حسين عديم حسين45261162022267024

جامعة البصرة/كلية اآلداب403.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيسرى اسعد حبيب فرحان45262162022245041

جامعة البصرة/كلية اآلداب403.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيزينب احمد عبد الغني حنون45263162022196008

جامعة البصرة/كلية اآلداب403.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيصفاء احمد حيال عبيد45264162022181023

جامعة البصرة/كلية اآلداب403.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيايات حسين محمد كريم45265162022164010

جامعة البصرة/كلية اآلداب403.0اعدادية العروبة للبناتادبيطيبه سالم ارحيم حسن45266162022237036

جامعة البصرة/كلية اآلداب403.0ثانوية االمجاد للبناتادبيسكينه عدي ذياب عيسى45267162022454017

جامعة البصرة/كلية اآلداب403.0ثانوية الرجاء للبناتادبييقين وليد كطافة ابراهيم45268162022178028

جامعة البصرة/كلية اآلداب403.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيزهراء محمد كريم فاضل حسين45269162022236028

جامعة البصرة/كلية اآلداب403.0اعدادية حيفا للبناتادبيفاطمه ماجد علي حسون45270162022220079

جامعة البصرة/كلية اآلداب402.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيغدير عبد المحسن عبد الوهاب عبد الرزاق45271162022210080

جامعة البصرة/كلية اآلداب402.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء علي غازي رماثي45272162022287069

جامعة البصرة/كلية اآلداب402.0ثانوية العلياء للبناتادبيرقية احمد يونس جبار45273162022227029

جامعة البصرة/كلية اآلداب402.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيحسين غالب سلمان محمد45274162021353017

جامعة البصرة/كلية اآلداب402.0اعدادية االعالم للبنينادبياحمد حسن عبد المنعم عبد الحسن45275162021045002

جامعة البصرة/كلية اآلداب402.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعبد هللا سليم عبد علي سلطان45276162021340040

جامعة البصرة/كلية اآلداب402.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبياماني احمد اربيع حادور45277162022297003

جامعة البصرة/كلية اآلداب402.0ثانوية الحرة االهلية للبنينادبيمهدي احمد خير هللا خضير45278162021496008

جامعة البصرة/كلية اآلداب402.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيامنه باسم حسن مصبح45279162022265007

جامعة البصرة/كلية اآلداب402.0اعدادية العباسية للبناتادبيفاطمة علي قدوري أميري45280162022233030

جامعة البصرة/كلية اآلداب402.0اعدادية المعقل للبناتادبينور مرتضى مظلوم كنعان45281162022169041

جامعة البصرة/كلية اآلداب402.0اعدادية  الميقات للبناتادبياسما صادق رحيم مجذاب45282162022194006

جامعة البصرة/كلية اآلداب401.0ثانوية النبأ للبناتادبيمريم غني عبد الخالق غالب45283162022215063

جامعة البصرة/كلية اآلداب401.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيحوراء عادل عبد الواحد جاسم45284162022222005

جامعة البصرة/كلية اآلداب401.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمؤمل كامل ناصر عباس45285162021052056

جامعة البصرة/كلية اآلداب401.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيزينب حسام عبد الحسن خليل45286162022235027

جامعة البصرة/كلية اآلداب401.0اعدادية جيكور للبنينادبيحبيب هاني مهودر عباس45287162021061015

جامعة البصرة/كلية اآلداب401.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيوليد غسان عدنان نجم45288162021021046

جامعة البصرة/كلية اآلداب401.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعباس ضياء صبيح حبيب45289162021020075

جامعة البصرة/كلية اآلداب401.0ثانوية الصمود للبنينادبياحمد ابا ذر مسلم فالح45290162021435001
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جامعة البصرة/كلية اآلداب401.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيفاطمة رعد ماجد احمد45291162022203032

جامعة البصرة/كلية اآلداب401.0ثانوية الوركاء للبناتادبيميعاد صباح فنجان خلف45292162022244031

جامعة البصرة/كلية اآلداب401.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتادبينور محمد طابور مراحل45293162022296007

جامعة البصرة/كلية اآلداب401.0ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينادبيبندر هاشم مركز شلفاط45294162021345004

جامعة البصرة/كلية اآلداب401.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتادبيغادة يعقوب مجيد جاسم45295162022255014

جامعة البصرة/كلية اآلداب401.0الخارجيونادبياحمد جاسم محمد ماجد45296162021400011

جامعة البصرة/كلية اآلداب401.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيعلي ريسان جاسب دويج45297162021357128

جامعة البصرة/كلية اآلداب401.0اعدادية غانم سوادي للبنينادبياحمد كريم محمد عاصي45298162021068004

جامعة البصرة/كلية اآلداب401.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيبنين علي هادي جاسم45299162022236013

جامعة البصرة/كلية اآلداب400.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيمصطفى عبد االمير عناد احمد45300162021357188

جامعة البصرة/كلية اآلداب400.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب صادق محمد محمد علي45301162022265041

جامعة البصرة/كلية اآلداب400.0اعدادية الروان للبنينادبيحسين احمد جبار كنعان45302162021023004

جامعة البصرة/كلية اآلداب400.0اعدادية اليمامة للبناتادبيفاطمة فرحان مردان ناجي45303162022167047

جامعة البصرة/كلية اآلداب400.0ثانوية موطني االهلية للبناتادبيزهراء اسعد نوشي محمد45304162022467004

جامعة البصرة/كلية اآلداب400.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيمحمد غازي صبري شبوط45305162021357171

جامعة البصرة/كلية اآلداب400.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيمؤمل ناصر عبد الزهرة ظاهر45306162021112031

جامعة البصرة/كلية اآلداب400.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيجنات عبد هللا ضاحي جعفر45307162022287037

جامعة البصرة/كلية اآلداب400.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيفاطمة عمار غانم حميدي45308162022239035

جامعة البصرة/كلية اآلداب400.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيبشائر مزهر حسن موزان45309162022287026

جامعة البصرة/كلية اآلداب400.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيمحمد عقيل حسن هادي45310162021028030

جامعة البصرة/كلية اآلداب400.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيحيدر سعد عبد الكريم جبر45311162021028012

جامعة البصرة/كلية اآلداب400.0اعدادية ام قصر للبنينادبيحسين محمد راضي سلمان45312162021042024

جامعة البصرة/كلية اآلداب400.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبياحمد خليل كريم حمادي45313162021353007

جامعة البصرة/كلية اآلداب400.0اعدادية العباس للبنينادبيحيدر طالب عباس حسن45314162021051009

جامعة البصرة/كلية اآلداب400.0اعدادية الهارثة للبناتادبيزينب كامل سبتي عبد هللا45315162022176024

جامعة البصرة/كلية اآلداب400.0اعدادية المعالي للبناتادبيجنان غني معودس دحلوس45316162022173015

جامعة البصرة/كلية اآلداب400.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيسبأ فيصل ابراهيم سلمان45317162022283027

جامعة البصرة/كلية اآلداب399.0اعدادية السبطين للبنينادبيعلي حسن فرج بردان45318162021016039

جامعة البصرة/كلية اآلداب399.0ثانوية البروج االهلية للبنينادبيتوفيق قاسم فهد جمعة45319162021439001

جامعة البصرة/كلية اآلداب399.0اعدادية البسمة للبناتادبيفاطمة مهند ناظم محمد45320162022257058

جامعة البصرة/كلية اآلداب399.0اعدادية ام قصر للبنينادبيامجد محمد مجيد حمد45321162021042010

جامعة البصرة/كلية اآلداب399.0ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينادبيمحمد تقي هاني صالح قاسم45322162021345009

جامعة البصرة/كلية اآلداب399.0اعدادية العروبة للبناتادبيليلى وليد اكرم شاكر45323162022237043

جامعة البصرة/كلية اآلداب399.0اعدادية الطالئع للبنينادبيمصطفى عوض جمعة شامخ45324162021012052

جامعة البصرة/كلية اآلداب399.0الخارجياتادبينواره مؤيد غازي سالم45325162022401296
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جامعة البصرة/كلية اآلداب399.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبينوره ابراهيم حميد شعبان45326162022210118

جامعة البصرة/كلية اآلداب399.0اعدادية األصفياء للبنينادبيعلي رافد داخل مهاوي45327162021099025

جامعة البصرة/كلية اآلداب399.0اعدادية  الميقات للبناتادبينبأ امين حسان علي45328162022194096

جامعة البصرة/كلية اآلداب399.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيامنه عادل عبود رمضان45329162022265008

جامعة البصرة/كلية اآلداب399.0ثانوية الموانئ للبنينادبيحسين سعد جمعه كريم45330162021059006

جامعة البصرة/كلية اآلداب399.0ثانوية الزوراء للبناتادبيدعاء محمود نزال شايع45331162022180007

جامعة البصرة/كلية اآلداب399.0ثانوية المعراج المختلطةادبيكرار عبد علي عبد االمير عبد45332162021304022

جامعة البصرة/كلية اآلداب399.0اعدادية البسمة للبناتادبيفاطمة فيصل غازي جمعة45333162022257057

جامعة البصرة/كلية اآلداب399.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبياحمد جبار عبد الحسن عبد علي45334162021495009

جامعة البصرة/كلية اآلداب399.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيرباب وليد غانم زغير45335162022253019

جامعة البصرة/كلية اآلداب399.0اعدادية الفواطم للبناتادبيفاطمه عباس عبد عون45336162022172051

جامعة البصرة/كلية اآلداب399.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيمريم جميل منخي معال45337162022239038

جامعة البصرة/كلية اآلداب398.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيدعاء عدنان عبد الحسين حسن45338162022217030

جامعة البصرة/كلية اآلداب398.0اعدادية سبأ للبناتادبيسارة علي عباس عذافة45339162022174013

جامعة البصرة/كلية اآلداب398.0اعدادية المعالي للبناتادبيمنار قاسم محسن عبد الحسين45340162022173042

جامعة البصرة/كلية اآلداب398.0ثانوية النصر المختلطةادبيزهراء عقيل مولى عودة45341162022305006

جامعة البصرة/كلية اآلداب398.0اعدادية األبلة للبناتادبيبتول نوري عزيز حميد45342162022171013

جامعة البصرة/كلية اآلداب398.0اعدادية االجيال للبنينادبيمرتضى جاسم محمد حافظ45343162021014056

جامعة البصرة/كلية اآلداب398.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيمريم حاتم عبد االمام عبد هللا45344162022203037

جامعة البصرة/كلية اآلداب398.0اعدادية األصفياء للبنينادبيسجاد كاظم غانم حمادي45345162021099019

جامعة البصرة/كلية اآلداب398.0ثانوية الجنات االهلية للبناتادبينور تحسين عطية شون45346162022334018

جامعة البصرة/كلية اآلداب398.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيفاطمة ابراهيم ناصر محمد45347162022209055

جامعة البصرة/كلية اآلداب398.0اعدادية العباسية للبناتادبيفتوح عبد الفتاح داود سلمان45348162022233033

جامعة البصرة/كلية اآلداب398.0ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء حسين مزهر علوان45349162022270007

جامعة البصرة/كلية اآلداب398.0ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينادبيعمر رائد عبد الحميد سلمان45350162021415014

جامعة البصرة/كلية اآلداب398.0اعدادية اليمامة للبناتادبيغدير طالل غالي صبر45351162022167041

جامعة البصرة/كلية اآلداب398.0مدارس محمد الفاتح العراقية االهلية تركيا-اسطنبولادبيمليحه باسم محمد عبد الرحمن45352132022223004

جامعة البصرة/كلية اآلداب398.0اعدادية األزكياء للبنينادبيعلي عبد الكريم محمد جبار45353162021097087

جامعة البصرة/كلية اآلداب398.0اعدادية الهدى للبناتادبيحوراء مؤيد نعيمه طه45354162022150016

جامعة البصرة/كلية اآلداب397.0ثانوية الثريا للبناتادبيمريم نائل عبد االله حسين45355162022338023

جامعة البصرة/كلية اآلداب397.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسن عباس ذياب حسن45356162021052016

جامعة البصرة/كلية اآلداب397.0ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيامنة حميد سعيد يعقوب45357162022249003

جامعة البصرة/كلية اآلداب397.0اعدادية األزكياء للبنينادبياحمد كاظم حسين صاحي45358162021097011

جامعة البصرة/كلية اآلداب397.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينادبيمحمد هيثم عبد هللا غليم45359162021433007

جامعة البصرة/كلية اآلداب397.0ثانوية الوركاء للبناتادبينور اسحاق حسن خيطان45360162022244033
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جامعة البصرة/كلية اآلداب397.0ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتادبيمروه سمير زهراو منصور45361162022205010

جامعة البصرة/كلية اآلداب397.0ثانوية العقيدة للبناتادبيزينب قاسم مرزة علي45362162022231043

جامعة البصرة/كلية اآلداب397.0اعدادية حمدان للبنينادبيمهيمن عبد القادر عبد هللا محمد45363162021046088

جامعة البصرة/كلية اآلداب397.0اعدادية العباسية للبناتادبيزهراء فاخر سعيد شويع45364162022233017

جامعة البصرة/كلية اآلداب397.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيايمن منصور كاظم ساجت45365162021371013

جامعة البصرة/كلية اآلداب397.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيدالل احمد جبار صالح45366162022207006

جامعة البصرة/كلية اآلداب397.0ثانوية النبأ للبناتادبيايات باسم طالب سلمان45367162022215008

جامعة البصرة/كلية اآلداب397.0اعدادية األعراف للبنينادبيحيدر عالء عبد الواحد حمزة45368162021077023

جامعة البصرة/كلية اآلداب397.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيكاظم حياوي عبد الحسين وجر45369162021357143

جامعة البصرة/كلية اآلداب396.0ثانوية جنوب الخير االهلية للبنينادبيمحمد ماجد سلمان شناوة45370162021414010

جامعة البصرة/كلية اآلداب396.0اعدادية االعالم للبنينادبيعبد هللا محمد عبد االمير حسون45371162021045031

جامعة البصرة/كلية اآلداب396.0اعدادية حيفا للبناتادبيمريم حيدر احمد حسن45372162022220086

جامعة البصرة/كلية اآلداب396.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيزهراء رياض محسن حفيت45373162022239019

جامعة البصرة/كلية اآلداب396.0اعدادية القرنة للبنينادبيمحمد عبد هللا غادر ماضي45374162021027028

جامعة البصرة/كلية اآلداب396.0اعدادية األزكياء للبنينادبيسجاد ماجد عبد الصمد مجيد45375162021097053

جامعة البصرة/كلية اآلداب396.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبينوره شعبان فاروق شعبان45376162022210119

جامعة البصرة/كلية اآلداب396.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحسين حيدر أرحيم جهاد45377162021495026

جامعة البصرة/كلية اآلداب396.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيابو الحسن علي حسين هادي45378162021139001

جامعة البصرة/كلية اآلداب396.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبيفاطمة ستار جابر طلب45379162022297023

جامعة البصرة/كلية اآلداب396.0اعدادية الرضوان للبنينادبياصيل جبار علي عباس45380162021047011

جامعة البصرة/كلية اآلداب396.0اعدادية االندلس للبناتادبيايمان ابراهيم علي عاشور45381162022170003

جامعة البصرة/كلية اآلداب396.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيعلي خضير كريم خفي45382162021004013

جامعة البصرة/كلية اآلداب396.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتادبيبنين حامد فاخر مزيد45383162022272002

جامعة البصرة/كلية اآلداب396.0اعدادية الهدى للبناتادبيهدى حسين علي سفيح45384162022150064

جامعة البصرة/كلية اآلداب396.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينادبيسجاد ستار جبار جمعة45385162021018008

جامعة البصرة/كلية اآلداب396.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيحسناء حيدر ناصر احمد45386162022196006

جامعة البصرة/كلية اآلداب396.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيهاجر فالح مهدي جلوب45387162022252047

جامعة البصرة/كلية اآلداب396.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزينب فائز سالم ذيبان45388162022287082

جامعة البصرة/كلية اآلداب395.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمصطفى عكل نزال زايد45389162021495151

جامعة البصرة/كلية اآلداب395.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيناجي كريم نعمه شغي45390162021353060

جامعة البصرة/كلية اآلداب395.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيرقية جاسم محمد محمود45391162022253021

جامعة البصرة/كلية اآلداب395.0ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيمنتظر ضياء شالل خضير45392162021312016

جامعة البصرة/كلية اآلداب395.0اعدادية رفح للبناتادبيحنين ناصر عبد الباقي ناصر45393162022219015

جامعة البصرة/كلية اآلداب395.0اعدادية االجيال للبنينادبيكرار حيدر طارش خلف45394162021014045

جامعة البصرة/كلية اآلداب395.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيحسين غالب جمعه محمد45395162021021014
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جامعة البصرة/كلية اآلداب395.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيفراس باسم عطية عبد النبي45396162021021026

جامعة البصرة/كلية اآلداب395.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيملك طموح عبد االمير خلف45397162022222028

جامعة البصرة/كلية اآلداب395.0اعدادية الهارثة للبناتادبيزينب عادل عبد علي جريح45398162022176021

جامعة البصرة/كلية اآلداب395.0ثانوية الماء المعين االهلية للبناتادبيهند عدي عدنان حسن45399162022465008

جامعة البصرة/كلية اآلداب395.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيهند وعد هللا منور عذير45400162022222032

جامعة البصرة/كلية اآلداب395.0اعدادية رفح للبناتادبيسلوى احمد حمود عبد هللا45401162022219034

جامعة البصرة/كلية اآلداب395.0الخارجياتادبيزينب داود سدخان عطيه45402162022401139

جامعة البصرة/كلية اآلداب395.0اعدادية حيفا للبناتادبيمريم عبد الزهره حسن كاظم45403162022220087

جامعة البصرة/كلية اآلداب395.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيحنين حسام فضل جوني45404162022287039

جامعة البصرة/كلية اآلداب395.0ثانوية المآثر للبناتادبيمنار عبد الرزاق فنجان جاسم45405162022455030

جامعة البصرة/كلية اآلداب395.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبينور الهدى محمود مطر عبيد45406162022287146

جامعة البصرة/كلية اآلداب395.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيحنين عادل خير هللا حنتوش45407162022458028

جامعة البصرة/كلية اآلداب395.0اعداية التضحية للبنينادبيمصطفى احمد لفته سهم45408162021053060

جامعة البصرة/كلية اآلداب394.0اعدادية حيفا للبناتادبياالء حسن عبدالجليل حنين45409162022220004

جامعة البصرة/كلية اآلداب394.0اعدادية الهارثة للبناتادبيزينب عصام زكي جاسم45410162022176022

جامعة البصرة/كلية اآلداب394.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبيام البنين عبد االمام هادي عبد الرضا45411162022202001

جامعة البصرة/كلية اآلداب394.0اعدادية حمدان للبنينادبيعبد هللا حسين عبد الوهاب حسون45412162021046040

جامعة البصرة/كلية اآلداب394.0ثانوية المرفأ للبناتادبيزينب حسن حاجي شاطي45413162022213024

جامعة البصرة/كلية اآلداب394.0اعدادية جيكور للبنينادبياحمد ضياء طعمه جوخان45414162021061004

جامعة البصرة/كلية اآلداب394.0اعدادية رفح للبناتادبيبنين عالء عبد الحسين عبد هللا45415162022219010

جامعة البصرة/كلية اآلداب394.0اعدادية حيفا للبناتادبيهناء ضياء كريم مكي45416162022220109

جامعة البصرة/كلية اآلداب394.0الخارجيونادبيعبد هللا عبد الستار هادي عبود45417162021400162

جامعة البصرة/كلية اآلداب394.0اعدادية  الميقات للبناتادبيبراء مهند مزهر جاسم45418162022194018

جامعة البصرة/كلية اآلداب394.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيفاطمه سعد علي مطرود45419162022235037

جامعة البصرة/كلية اآلداب394.0ثانوية الرجاء للبناتادبيشهد عباس كطافه عبد الساده45420162022178016

جامعة البصرة/كلية اآلداب394.0ثانوية المآثر للبناتادبيرقيه محمد حمود فرحان45421162022455008

جامعة البصرة/كلية اآلداب394.0الخارجيونادبيعلي محسن عبد الرزاق عبد45422162021400219

جامعة البصرة/كلية اآلداب394.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيهديل وليد خالد بدر45423162022246024

جامعة البصرة/كلية اآلداب394.0اعدادية الهارثة للبناتادبيبنين مهيمن ابراهيم ياسين45424162022176006

جامعة البصرة/كلية اآلداب394.0اعدادية المعالي للبناتادبيهدى رؤوف حبيب حسين45425162022173056

جامعة البصرة/كلية اآلداب394.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيعلي عبد العباس ناصر غضبان45426162021358052

جامعة البصرة/كلية اآلداب394.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيزهراء حسن سلمان رضا45427162022258015

جامعة البصرة/كلية اآلداب394.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيساره صادق جعفر غلوم45428162022210062

جامعة البصرة/كلية اآلداب394.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمصطفى حسين عبد االمير عباس45429162021020143

جامعة البصرة/كلية اآلداب394.0اعدادية المعالي للبناتادبيسجى محمد ناصر يعقوب45430162022173029
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جامعة البصرة/كلية اآلداب394.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيسجاد حمود مرزوك حمود45431162021030030

جامعة البصرة/كلية اآلداب393.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيمنال مهدي صالح عيسى45432162022283052

جامعة البصرة/كلية اآلداب393.0اعدادية البتول للبناتادبيسارة هاني فرج جبر45433162022242043

جامعة البصرة/كلية اآلداب393.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيمحمد جمعه داود غافل45434162021353046

جامعة البصرة/كلية اآلداب393.0الخارجيونادبيمحمد حقي اسماعيل ابراهيم45435162021400325

جامعة البصرة/كلية اآلداب393.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينادبيفهد سعود عزيز عبد45436162021366006

جامعة البصرة/كلية اآلداب393.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيحيدر عماد عبد عوده45437162021044013

جامعة البصرة/كلية اآلداب393.0ثانوية جرير للبناتادبيزينب عودة حناوي محمد45438162022199007

جامعة البصرة/كلية اآلداب393.0اعدادية ام قصر للبنينادبيعلي خالد كريم فنجان45439162021042048

جامعة البصرة/كلية اآلداب393.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتادبيفردوس جميل مهدي مطرود45440162022146005

جامعة البصرة/كلية اآلداب393.0اعدادية جيكور للبنينادبيجابر اسعد جابر عبد45441162021061010

جامعة البصرة/كلية اآلداب393.0ثانوية الرؤية الذكية االهلية للبناتادبيزينب عقيل كاظم حسن45442162022464004

جامعة البصرة/كلية اآلداب393.0ثانوية الجامعة للبناتادبياماسي عبد الحسين مجيد هيلك45443162022155004

جامعة البصرة/كلية اآلداب393.0اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيمحمد مشتاق شاكر حمود45444162021050027

جامعة البصرة/كلية اآلداب393.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيفاطمة وصفي عبد الحليم عبد الرزاق45445162022239037

جامعة البصرة/كلية اآلداب393.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيحوراء محمد كامل حنيش45446162022246005

جامعة البصرة/كلية اآلداب393.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيسلمان غسان سلمان قاسم45447162021371055

جامعة البصرة/كلية اآلداب393.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعلي خالد كاظم عبد الحسن45448162021020096

جامعة البصرة/كلية اآلداب393.0اعدادية المعالي للبناتادبيهدى مهدي ياكوت ثامر45449162022173058

جامعة البصرة/كلية اآلداب393.0ثانوية الحرة االهلية للبنينادبياحمد عبد االمير خماط خلف45450162021496001

جامعة البصرة/كلية اآلداب393.0ثانوية البروج االهلية للبنينادبيعباس ثامر يونس عيسى45451162021439002

جامعة البصرة/كلية اآلداب393.0الخارجيونادبياوس لؤي مجيد ابراهيم45452162021400034

جامعة البصرة/كلية اآلداب393.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسنين سجاد علي حسين45453162021020032

جامعة البصرة/كلية اآلداب393.0اعدادية حيفا للبناتادبيزهراء مظفر نوري ابراهيم45454162022220038

جامعة البصرة/كلية اآلداب392.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيسهى صدام علك يسر45455162022383051

جامعة البصرة/كلية اآلداب392.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيعلي محمد جاسم محمد45456162021357137

جامعة البصرة/كلية اآلداب392.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيمحمد غائب مهدي جبر45457162021307023

جامعة البصرة/كلية اآلداب392.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيافنان علي سالم ياسين45458162022216004

جامعة البصرة/كلية اآلداب392.0اعدادية ام قصر للبنينادبيحيدر عباس لعيبي طعمه45459162021042026

جامعة البصرة/كلية اآلداب392.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيايمان سالم احمد صنكور45460162022380016

جامعة البصرة/كلية اآلداب392.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيزين العابدين حسنين سامي حليم45461162021044014

جامعة البصرة/كلية اآلداب392.0اعدادية ام قصر للبنينادبيأكرم عادل حافظ عبد45462162021042001

جامعة البصرة/كلية اآلداب392.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبينور الدين لؤي عبد الحافظ عبد الحسن45463162021020165

جامعة البصرة/كلية اآلداب392.0ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينادبياحمد اسعد علي ناصر45464162021345002

جامعة البصرة/كلية اآلداب392.0ثانوية الوركاء للبناتادبيفاطمة كاظم محسن صكر45465162022244027
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جامعة البصرة/كلية اآلداب392.0ثانوية الروافد االهلية للبنينادبيعلي شاكر حميد خصاف45466162021444001

جامعة البصرة/كلية اآلداب392.0اعدادية االكرمين للبنينادبيمنتظر ثائر كاظم هليل45467162021017061

جامعة البصرة/كلية اآلداب392.0ثانوية العلياء للبناتادبيتين عبد الحسين عبد محمد45468162022227021

جامعة البصرة/كلية اآلداب392.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيفاطمة ابراهيم نعمة محمد45469162022204022

جامعة البصرة/كلية اآلداب392.0ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينادبيكاظم عبد االمير رميض سلطان45470162021054007

جامعة البصرة/كلية اآلداب392.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيمنتظر عادل سعدون عبد الخضر45471162021112037

جامعة البصرة/كلية اآلداب391.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيمهدي وليد صادق مجيد45472162021112041

جامعة البصرة/كلية اآلداب391.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيمسك عبد الستار جبار غانم45473162022164048

جامعة البصرة/كلية اآلداب391.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيميثم ضياء جميل نعيم45474162021020162

جامعة البصرة/كلية اآلداب391.0ثانوية موطني االهلية للبناتادبيزهراء فؤاد خالد صيهود45475162022467005

جامعة البصرة/كلية اآلداب391.0ثانوية السديد االهليةادبيمخلد عبدالخالق صالح جاسم45476162021443017

جامعة البصرة/كلية اآلداب391.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيسبأ منعم كامل فالح45477162022458075

جامعة البصرة/كلية اآلداب391.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبياماني غياض ناصر فهد45478162022246003

جامعة البصرة/كلية اآلداب391.0اعدادية ام قصر للبنينادبيمصطفى فالح عبد الرزاق خضر45479162021042073

جامعة البصرة/كلية اآلداب391.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيفاطمة رياض عواد خير هللا45480162022209057

جامعة البصرة/كلية اآلداب391.0اعدادية  الميقات للبناتادبيزينب علي محمد موسى45481162022194053

جامعة البصرة/كلية اآلداب391.0اعدادية األعراف للبنينادبيمحمد ناظم طه ياسين45482162021077060

جامعة البصرة/كلية اآلداب391.0اعدادية البسمة للبناتادبيريهام محمد عبد علي لفتة45483162022257029

جامعة البصرة/كلية اآلداب391.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمناسك عبيد مبارك عبيد45484252022053083

جامعة البصرة/كلية اآلداب391.0ثانوية بوابة المستقبل االهلية للبنينادبيناصر عبد الرحيم ناصر جعفر45485162021113009

جامعة البصرة/كلية اآلداب391.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيسارة عبود راضي خضير45486162022253030

جامعة البصرة/كلية اآلداب391.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتادبيزمن فاضل عباس عبد الكريم45487162022198003

جامعة البصرة/كلية اآلداب391.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيرقيه علي صباح مفتاح45488162022458044

جامعة البصرة/كلية اآلداب391.0اعدادية االعالم للبنينادبيقاسم محمد زيارة حلو45489162021045039

جامعة البصرة/كلية اآلداب391.0اعدادية االندلس للبناتادبينور اسعد عبد الرزاق راضي45490162022170051

جامعة البصرة/كلية اآلداب390.0ثانوية الطموح للبناتادبيزينة مصطفى حميد مفتن45491162022157019

جامعة البصرة/كلية اآلداب390.0اعدادية األزكياء للبنينادبيسجاد عدنان عيدان فليح45492162021097052

جامعة البصرة/كلية اآلداب390.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيزينب رعد خالوي رومي45493162022181017

جامعة البصرة/كلية اآلداب390.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيبتول حسين عداي تركي45494162022184003

جامعة البصرة/كلية اآلداب390.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيرغد صادق حسن عبود45495162022203013

جامعة البصرة/كلية اآلداب390.0اعدادية األزكياء للبنينادبيعلي الحق منتصر مهدي مسير45496162021097075

جامعة البصرة/كلية اآلداب390.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيفاطمه سالم حزام شبرم45497162022181029

جامعة البصرة/كلية اآلداب390.0ثانوية الجنات األهلية للبنينادبيعلي صدام مهدي يعقوب45498162021032010

جامعة البصرة/كلية اآلداب390.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينادبيحسنين عبد الرحمن خير هللا ناصر45499162021074007

جامعة البصرة/كلية اآلداب390.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيناديه عطيه طاهر شاهر45500162022266038
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جامعة البصرة/كلية اآلداب390.0ثانوية السيبة للبناتادبيوفاء فاضل عبد العباس عبود45501162022250021

جامعة البصرة/كلية اآلداب390.0ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيزينب نبيل حميد سعدون45502162022249008

جامعة البصرة/كلية اآلداب390.0ثانوية الحبيب المصطفى (ص) للبناتادبيمنار وجيه راجح عبد45503162022295018

جامعة البصرة/كلية اآلداب390.0اعدادية اليمامة للبناتادبيأطياف احمد عبد منشد45504162022167001

جامعة البصرة/كلية اآلداب390.0ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيحنين سعد عبد الوهاب معتوق45505162022249004

جامعة البصرة/كلية اآلداب390.0اعدادية األزكياء للبنينادبيليث صباح عواد حصاد45506162021097102

جامعة البصرة/كلية اآلداب390.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسن كاظم طالب عطيه45507162021020029

جامعة البصرة/كلية اآلداب389.0اعدادية الرسالة للبنينادبيمصطفى عبد الحسين كاظم عليوي45508162021013049

جامعة البصرة/كلية اآلداب389.0اعدادية الهدى للبناتادبيمرام جخيور مسلم عبد الحسن45509162022150051

جامعة البصرة/كلية اآلداب389.0اعدادية المعقل للبناتادبيهدى اسعد هاشم جري45510162022169042

جامعة البصرة/كلية اآلداب389.0اعدادية المعالي للبناتادبيتبارك مصطفى عاطف بدر45511162022173014

جامعة البصرة/كلية اآلداب389.0الخارجياتادبيجنان صادق حامد شنيت45512162022401065

جامعة البصرة/كلية اآلداب389.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه كاظم حميد عاصي45513162022265060

جامعة البصرة/كلية اآلداب389.0اعدادية الخنساء للبناتادبيميالد احمد ناصر حمود45514162022230041

جامعة البصرة/كلية اآلداب389.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبينور سعود حسن بريسم45515162022210115

جامعة البصرة/كلية اآلداب389.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمحمد جبار وسمي حميد45516162021340062

جامعة البصرة/كلية اآلداب389.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتادبيفاطمة الزهراء محمد طالب حميد45517162022198008

جامعة البصرة/كلية اآلداب389.0اعدادية الفواطم للبناتادبيبراق عباس ايدام كاطع45518162022172010

جامعة البصرة/كلية اآلداب389.0الخارجياتادبيمريم علي حسين جابر45519162022401263

جامعة البصرة/كلية اآلداب389.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيكاظم وبدان عبد الصمد طخاخ45520162021112030

جامعة البصرة/كلية اآلداب389.0اعدادية الخنساء للبناتادبيبنين ميثم محمد عاتي45521162022230006

جامعة البصرة/كلية اآلداب389.0ثانوية االقتدار للبناتادبيبنين مؤيد جعفر محمد45522162022289006

جامعة البصرة/كلية اآلداب389.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيبنين عادل مختاظ داود45523162022239008

جامعة البصرة/كلية اآلداب389.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيرضا سمير عبد هللا عبد الزهره45524162021039019

جامعة البصرة/كلية اآلداب388.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتادبيفاطمه طارق صكر فالح45525162022255016

جامعة البصرة/كلية اآلداب388.0اعدادية القرنة للبنينادبيمنتظر حسين علي حسين45526162021027036

جامعة البصرة/كلية اآلداب388.0ثانوية النبأ للبناتادبيزينب عبد الهادي عواد محيي45527162022215038

جامعة البصرة/كلية اآلداب388.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيمقدام عبد الحسين يوسف عبيد45528162021369046

جامعة البصرة/كلية اآلداب388.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيهاجر كاظم حسين عويد45529162022287151

جامعة البصرة/كلية اآلداب388.0اعدادية االعالم للبنينادبيجواد طاهر علي محسن45530162021045006

جامعة البصرة/كلية اآلداب388.0اعدادية االعالم للبنينادبييوسف سماح سلمان نعمه45531162021045063

جامعة البصرة/كلية اآلداب388.0اعدادية الطالئع للبنينادبيماجد عويد بري وني45532162021012041

جامعة البصرة/كلية اآلداب388.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعلي محمد زغير فزع45533162021052049

جامعة البصرة/كلية اآلداب388.0ثانوية المرفأ للبناتادبيداليا ميثم محمد علي يوسف45534162022213013

جامعة البصرة/كلية اآلداب388.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيسارة عقيل شاكر حمد45535162022287089
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جامعة البصرة/كلية اآلداب388.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيبراء عدنان عبد هللا نجم45536162021139007

جامعة البصرة/كلية اآلداب388.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد خضر عباس فاضل45537162021006059

جامعة البصرة/كلية اآلداب388.0اعدادية األبلة للبناتادبيفاطمة عبد الكريم عبد السادة جبر45538162022171043

جامعة البصرة/كلية اآلداب388.0ثانوية المعراج المختلطةادبيمصطفى عون ناجي جابر45539162021304028

جامعة البصرة/كلية اآلداب388.0ثانوية النبأ للبناتادبيايالف علي مجيد عبد علي45540162022215010

جامعة البصرة/كلية اآلداب388.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيزين العابدين عبد القادر جبر عبد الحسن45541162021020059

جامعة البصرة/كلية اآلداب388.0اعدادية ام قصر للبنينادبيحسين زكي كاظم عبد45542162021042020

جامعة البصرة/كلية اآلداب388.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعمران ياسين يونس معتوق45543162021495113

جامعة البصرة/كلية اآلداب388.0اعدادية  الميقات للبناتادبيشمس عدنان خزعل كاظم45544162022194061

جامعة البصرة/كلية اآلداب388.0اعداية التضحية للبنينادبيحسن جبار الزم عوده45545162021053009

جامعة البصرة/كلية اآلداب388.0ثانوية الشعب للبنينادبيمحمد فوزي احمد دخان45546162021055015

جامعة البصرة/كلية اآلداب388.0ثانوية شموع االمل االهلية للبنينادبيحسين عماد مناع حسين45547162021425005

جامعة البصرة/كلية اآلداب388.0اعدادية الحمد للبنينادبيعلي وليد عبد العالي عذير45548162021056035

جامعة البصرة/كلية اآلداب387.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيزينب عبد الحسن حامد احمد45549162022458064

جامعة البصرة/كلية اآلداب387.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيجنان حبيب حسين منصور45550162022288010

جامعة البصرة/كلية اآلداب387.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيأحمد طارق عبد الكريم أحمد45551162021495005

جامعة البصرة/كلية اآلداب387.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيحسنة ابراهيم ضاحي جوخان45552162022210032

جامعة البصرة/كلية اآلداب387.0اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيمحمود كاظم جواد سويد45553162021050030

جامعة البصرة/كلية اآلداب387.0اعدادية الهارثة للبنينادبيحسين سالم صالح عبد الزهره45554162021022005

جامعة البصرة/كلية اآلداب387.0اعدادية األعراف للبنينادبيعلي حسن عزيز طعمة45555162021077041

جامعة البصرة/كلية اآلداب387.0اعدادية األصفياء للبنينادبيمحمد باقر عمار سامي كريم45556162021099034

جامعة البصرة/كلية اآلداب387.0ثانوية االمجاد للبناتادبيمنى اياد حسن عبود45557162022454029

جامعة البصرة/كلية اآلداب387.0اعدادية الشهداء للبنينادبيمصطفى محمود عبد الستار محمود45558162021015053

جامعة البصرة/كلية اآلداب387.0اعدادية المتنبي للبنينادبيزيد علي سالم حسن45559162021006031

جامعة البصرة/كلية اآلداب387.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء علي جري طهران45560162022287067

جامعة البصرة/كلية اآلداب387.0ثانوية الكندي للبنينادبيحيدر عيسى مكطوف شالش45561162021100008

جامعة البصرة/كلية اآلداب387.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبيادم مالك شرهان موسى45562162021096001

جامعة البصرة/كلية اآلداب387.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيزينب عايد شديد شيحان45563162022266021

جامعة البصرة/كلية اآلداب387.0ثانوية التعاون للبناتادبيهدى رياض عطية دريعم45564162022267025

جامعة البصرة/كلية اآلداب387.0اعدادية البتول للبناتادبيحوراء رعد كريم شخيط45565162022242015

جامعة البصرة/كلية اآلداب387.0اعدادية االعالم للبنينادبيحسن غالب سلمان محمد45566162021045009

جامعة البصرة/كلية اآلداب387.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينادبيطه نبيل طه رشيد45567162021018009

جامعة البصرة/كلية اآلداب387.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعباس طالب محيسن مجلي45568162021139022

جامعة البصرة/كلية اآلداب387.0ثانوية البصير االهلية للبنينادبيحسين فائز احمد خضير45569162021412006

جامعة البصرة/كلية اآلداب386.0اعدادية االريج للبناتادبيزينب عبد الكريم خضير عاشور45570162022238021
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جامعة البصرة/كلية اآلداب386.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتادبيهدى زكي جابر هجول45571162022255025

جامعة البصرة/كلية اآلداب386.0اعدادية الرضوان للبنينادبيابراهيم رافد عبد غضبان45572162021047001

جامعة البصرة/كلية اآلداب386.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيزينب فؤاد حبيب علي45573162022224038

جامعة البصرة/كلية اآلداب386.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيشهالء محمد سمير اسماعيل45574162022265047

جامعة البصرة/كلية اآلداب386.0اعدادية البتول للبناتادبيمريم جلوب جبار مغاوي45575162022242070

جامعة البصرة/كلية اآلداب386.0ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينادبيعلي عدنان كاظم محمد45576162021054006

جامعة البصرة/كلية اآلداب386.0اعدادية  الميقات للبناتادبيمريم ميثم محمد علي45577162022194092

جامعة البصرة/كلية اآلداب386.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتادبينرجس فائز عبد كريم45578162022255023

جامعة البصرة/كلية اآلداب386.0اعدادية ام قصر للبنينادبيمحمد واثق اسحق طه45579162021042068

جامعة البصرة/كلية اآلداب386.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب محمد جاسم راشد45580162022212018

جامعة البصرة/كلية اآلداب386.0ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتادبيآالء ابراهيم عبد الحميد عبد المجيد45581162022205001

جامعة البصرة/كلية اآلداب386.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيعلي جعفر مكطوف عباس45582162021357119

جامعة البصرة/كلية اآلداب386.0ثانوية الزوراء للبناتادبيهدى محمد جاسم محمد45583162022180027

جامعة البصرة/كلية اآلداب386.0اعدادية  الميقات للبناتادبيايه كريم طالب راضي45584162022194016

جامعة البصرة/كلية اآلداب386.0اعدادية األبلة للبناتادبيمالك طه مسعود خلف45585162022171049

جامعة البصرة/كلية اآلداب386.0ثانوية سفوان المسائية للبنينادبيسيف عباس جبار عبد45586162021356016

جامعة البصرة/كلية اآلداب386.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيحسين احمد ياسر حسين45587162021039012

جامعة البصرة/كلية اآلداب386.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيصفا سعد وادي عبود45588162022252033

جامعة البصرة/كلية اآلداب386.0ثانوية العلياء للبناتادبيبتول محمود ذياب حسن45589162022227007

جامعة البصرة/كلية اآلداب386.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيام البنين قاسم رحمة جابر45590162022381004

جامعة البصرة/كلية اآلداب386.0اعدادية المثنى للبنينادبيليث ابراهيم وهيب جاسم45591102021022079

جامعة البصرة/كلية اآلداب386.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء حسين عبد الرزاق حسون45592162022150023

جامعة البصرة/كلية اآلداب386.0اعدادية سبأ للبناتادبيبنين عبد الحسين سامي فرج45593162022174006

جامعة البصرة/كلية اآلداب386.0اعدادية الهارثة للبناتادبينوره محمد عوده شبلي45594162022176050

جامعة البصرة/كلية اآلداب385.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتادبيسجى صالح مهدي عبد45595162022166011

جامعة البصرة/كلية اآلداب385.0اعدادية االندلس للبناتادبيمودة خالد عبد الكريم عباس45596162022170046

جامعة البصرة/كلية اآلداب385.0اعدادية السبطين للبنينادبيمحمد باسم جلوب مطشر45597162021016058

جامعة البصرة/كلية اآلداب385.0اعدادية رفح للبناتادبياسراء عبدالسالم محمود ناصر45598162022219004

جامعة البصرة/كلية اآلداب385.0اعدادية حمدان للبنينادبيزين العابدين صالح سلمان سهيم45599162021046021

جامعة البصرة/كلية اآلداب385.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيحوراء مهدي حسين عبيد45600162022456005

جامعة البصرة/كلية اآلداب385.0ثانوية الدير للبنينادبيمصطفى باسم صدام فعيل45601162021025032

جامعة البصرة/كلية اآلداب385.0اعدادية حيفا للبناتادبيمياده صالح عبد الجليل عبد الهادي45602162022220095

جامعة البصرة/كلية اآلداب385.0اعدادية السبطين للبنينادبياكرم مجيد كريم رحيمه45603162021016011

جامعة البصرة/كلية اآلداب385.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيتبارك سعيد كاظم موجر45604162022253017

جامعة البصرة/كلية اآلداب385.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه باسم صادق ساجت45605162022230032
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جامعة البصرة/كلية اآلداب384.0اعدادية االعالم للبنينادبيكرار عبد الكريم احمد عباس45606162021045042

جامعة البصرة/كلية اآلداب384.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعباس امير هاشم سلمان45607162021052031

جامعة البصرة/كلية اآلداب384.0اعدادية رفح للبناتادبياالء طالب حميد حسون45608162022219006

جامعة البصرة/كلية اآلداب384.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة غفار جبار كاظم45609162022287126

جامعة البصرة/كلية اآلداب384.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيافنان رائد ماجد احمد45610162022203003

جامعة البصرة/كلية اآلداب384.0ثانوية ام البنين للبناتادبيزينب ماجد جميل خليل45611162022270017

جامعة البصرة/كلية اآلداب384.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيازهار طاهر محمد علي45612162022245001

جامعة البصرة/كلية اآلداب384.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيروان ابراهيم عبد االمام عبد الصمد45613162022253024

جامعة البصرة/كلية اآلداب384.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم اسعد ظاهر سباهي45614162022265063

جامعة البصرة/كلية اآلداب384.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيحوراء يوسف ادريس عبد القادر45615162022216024

جامعة البصرة/كلية اآلداب384.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيهالة أنس عبد هللا حسين45616162022253058

جامعة البصرة/كلية اآلداب384.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيزينب طالب يعقوب فياض45617162022196009

جامعة البصرة/كلية اآلداب384.0ثانوية المبادئ للبناتادبيفاطمه علي عواد مخور45618162022177043

جامعة البصرة/كلية اآلداب384.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيعلي صادق خلف تقي45619162021004014

جامعة البصرة/كلية اآلداب384.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمروه ناظم عيال عبود45620162022246021

جامعة البصرة/كلية اآلداب384.0اعدادية المعالي للبناتادبينور كريم هندي الزم45621162022173052

جامعة البصرة/كلية اآلداب384.0اعداية التضحية للبنينادبيمنتظر مزهر قاسم خلف45622162021053064

جامعة البصرة/كلية اآلداب384.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيهبة احمد رزاق شعبان45623162022456013

جامعة البصرة/كلية اآلداب384.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزينب انتصار سعيد مجيد45624162022217050

جامعة البصرة/كلية اآلداب384.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيمصطفى عبد العالي نعمة علي45625162021139046

جامعة البصرة/كلية اآلداب384.0ثانوية المربد المسائية للبنينادبيمنتظر شاكر داخل حسن45626162021362052

جامعة البصرة/كلية اآلداب384.0اعدادية العروبة للبناتادبيسالم علي عبد الحسين محمد45627162022237030

جامعة البصرة/كلية اآلداب384.0اعدادية العروبة للبناتادبيمريم عباس خميس عبد هللا45628162022237046

جامعة البصرة/كلية اآلداب384.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبياحمد حسين سلمان حسين45629162021052003

جامعة البصرة/كلية اآلداب384.0اعدادية الشهداء للبنينادبيمنتظر هاني عبد الوهاب حافظ45630162021015055

جامعة البصرة/كلية اآلداب383.0الخارجيونادبيسامي منصور حسين حسن45631162021400116

جامعة البصرة/كلية اآلداب383.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتادبيايات علي عبد الرحمن صالح45632162022296001

جامعة البصرة/كلية اآلداب383.0ثانوية سفوان المسائية للبنينادبيعادل باسم عبد الحسين طارش45633162021356018

جامعة البصرة/كلية اآلداب383.0اعدادية سبأ للبناتادبيفاطمة عماد عبد هللا خليل45634162022174015

جامعة البصرة/كلية اآلداب383.0ثانوية الدير للبنينادبيحيدر دريد عبدالحافظ عبيد45635162021025009

جامعة البصرة/كلية اآلداب383.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيهدى جهاد محمد علي عبد علي45636162022380058

جامعة البصرة/كلية اآلداب383.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيسجاد محمد سالم محمد45637162021030032

جامعة البصرة/كلية اآلداب383.0الخارجياتادبيزينب علي محمد ريسان45638162022401151

جامعة البصرة/كلية اآلداب383.0اعدادية األبلة للبناتادبيايات احمد عباس فرج45639162022171008

جامعة البصرة/كلية اآلداب383.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيجعفر اياد مكي محمد45640162021353012
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جامعة البصرة/كلية اآلداب383.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيهدى خالد جودة مجيد45641162022456015

جامعة البصرة/كلية اآلداب383.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيحسن عبد الباري عبد الواحد حمام45642162021357038

جامعة البصرة/كلية اآلداب383.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيحياة ماجد نعيم علي45643162022216025

جامعة البصرة/كلية اآلداب383.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبياماني قحطان عدنان جواد45644162022235008

جامعة البصرة/كلية اآلداب383.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيزمن احمد خلف وحيد45645162022380026

جامعة البصرة/كلية اآلداب383.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزهراء كريم منور مجلي45646162022245026

جامعة البصرة/كلية اآلداب383.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيأية نبيل عبد الزهرة حمزة45647162022210011

جامعة البصرة/كلية اآلداب382.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبياسيل محمد حمود مجيد45648162022203002

جامعة البصرة/كلية اآلداب382.0اعدادية ام قصر للبنينادبيمؤمل حيدر عبد الكاظم دهش45649162021042061

جامعة البصرة/كلية اآلداب382.0اعدادية البسمة للبناتادبيمنار جواد علي ياسر45650162022257062

جامعة البصرة/كلية اآلداب382.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيحنين فريد شفيق عبد الواحد45651162022458029

جامعة البصرة/كلية اآلداب382.0اعدادية الجمهورية للبناتادبينور احمد عليوي جاسم45652162022239046

جامعة البصرة/كلية اآلداب382.0اعدادية العباس للبنينادبيمسلم مؤيد عبد السيد فيصل45653162021051037

جامعة البصرة/كلية اآلداب382.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعلي تركي جياد حمود45654162021020091

جامعة البصرة/كلية اآلداب382.0اعدادية الهارثة للبناتادبيضحى مهدي محيبس فلحي45655162022176033

جامعة البصرة/كلية اآلداب381.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيمنتظر مؤيد عبد هللا جعفر45656162021028039

جامعة البصرة/كلية اآلداب381.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيضياء المهدي ثابت عبد الخالق مالك45657162021020071

جامعة البصرة/كلية اآلداب381.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيرؤى صالح عبود صالح45658162022217032

جامعة البصرة/كلية اآلداب381.0اعدادية المتنبي للبنينادبييوسف مهدي صالح خشان45659162021006081

جامعة البصرة/كلية اآلداب381.0اعدادية العباس للبنينادبيحسين رياض يوسف سلمان45660162021051005

جامعة البصرة/كلية اآلداب381.0اعدادية العروبة للبناتادبينبأ صفاء غركان جري45661162022237049

جامعة البصرة/كلية اآلداب381.0اعدادية الحمد للبنينادبيعبد هللا احمد موسى حسين45662162021056022

جامعة البصرة/كلية اآلداب381.0اعدادية الرسالة للبنينادبيعلي عجير قاسم بالي45663162021013035

جامعة البصرة/كلية اآلداب381.0الخارجياتادبيدعاء علي خير هللا حسين45664162022401091

جامعة البصرة/كلية اآلداب381.0اعدادية الجمهورية للبنينادبياحمد كاظم جعفر فياض45665162021011005

جامعة البصرة/كلية اآلداب381.0اعدادية جيكور للبنينادبيعلي طه ياسين عبد الزهره45666162021061052

جامعة البصرة/كلية اآلداب381.0الخارجيونادبيعمر عبد النبي عبد الملك ثكب45667162021400238

جامعة البصرة/كلية اآلداب381.0ثانوية المشرق العربي للبناتادبيهبه محسن جويد يوده45668162022148024

جامعة البصرة/كلية اآلداب381.0اعدادية المعرفة للبناتادبيصدى ميثاق عبد الحر حسن45669162022175029

جامعة البصرة/كلية اآلداب381.0ثانوية العقيدة للبناتادبيفاطمة منصور جبار راضي45670162022231062

جامعة البصرة/كلية اآلداب381.0اعدادية غزة للبناتادبيازهار داود جياد جابر45671162022208002

جامعة البصرة/كلية اآلداب381.0اعدادية البسمة للبناتادبيالهام دعير جابر جودة45672162022257008

جامعة البصرة/كلية اآلداب381.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمحسن فالح عبد هللا عبد السالم45673162021340059

جامعة البصرة/كلية اآلداب381.0ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيعباس عبد الكريم عبد اللطبف عباس45674162021351024

جامعة البصرة/كلية اآلداب381.0ثانوية االحرار المختلطةادبيسجاد سليم دريعم شبيب45675162021313007
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جامعة البصرة/كلية اآلداب381.0اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيأحمد جبر شبيب حاتم45676162021136002

جامعة البصرة/كلية اآلداب381.0اعدادية حمدان للبنينادبيعبد الرحمن خلف سلمان خلف45677162021046032

جامعة البصرة/كلية اآلداب381.0اعدادية البتول للبناتادبيزينب حبيب خلف منخي45678162022242033

جامعة البصرة/كلية اآلداب381.0اعدادية ام قصر للبنينادبيمنتظر أياد علي حسين45679162021042074

جامعة البصرة/كلية اآلداب380.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيمحمد غالب محيسن مجلي45680162021139044

جامعة البصرة/كلية اآلداب380.0اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيأحمد عبد الكريم موسى عبيد45681162021050002

جامعة البصرة/كلية اآلداب380.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيفاطمه عدي عبد االمير حسن45682162022258032

جامعة البصرة/كلية اآلداب380.0ثانوية الهوير المسائية للبنينادبياحمد حجاز حسن شنته45683162021351001

جامعة البصرة/كلية اآلداب380.0ثانوية الدير للبنينادبيكرار حيدر عبد الحسن يوسف45684162021025023

جامعة البصرة/كلية اآلداب380.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيزينب جميل حنون علي45685162022184010

جامعة البصرة/كلية اآلداب380.0ثانوية الحرة االهلية للبنينادبيعلي عامر عبد الرزاق عامر45686162021496006

جامعة البصرة/كلية اآلداب380.0اعدادية الرضوان للبنينادبيكاظم جواد كاظم يوسف45687162021047065

جامعة البصرة/كلية اآلداب380.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيمحمد صباح عبد المنعم عبد الحسين45688162021028027

جامعة البصرة/كلية اآلداب380.0اعداية التضحية للبنينادبيمحسن هاني كريم جبر45689162021053053

جامعة البصرة/كلية اآلداب380.0اعدادية اليمامة للبناتادبيانسام رزاق محمد جاسم45690162022167006

جامعة البصرة/كلية اآلداب380.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيمروه عبد الصمد جبار عيسى45691162022245060

جامعة البصرة/كلية اآلداب380.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيزين العابدين مهدي جبار جاسم45692162021139020

جامعة البصرة/كلية اآلداب380.0اعدادية  الميقات للبناتادبيدر وسام حميد جبر45693162022194029

جامعة البصرة/كلية اآلداب380.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيبتول حميد طعين رسن45694162022266008

جامعة البصرة/كلية اآلداب380.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيزهراء نجاح جاسب عبد الرضا45695162022203022

جامعة البصرة/كلية اآلداب380.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيسارة فؤاد عبد الرزاق قاسم45696162022383041

جامعة البصرة/كلية اآلداب380.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيفاطمه ميثم عبد االمير جمعه45697162022236045

جامعة البصرة/كلية اآلداب380.0اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيحسين صباح حسين علي45698162021050009

جامعة البصرة/كلية اآلداب379.0اعدادية الشهداء للبنينادبيعلي امجد ناظم داوود45699162021015028

جامعة البصرة/كلية اآلداب379.0ثانوية العقيدة للبناتادبينور رياض عبد االمير خلف45700162022231071

جامعة البصرة/كلية اآلداب379.0اعدادية حيفا للبناتادبيايمان موسى درويش موسى45701162022220010

جامعة البصرة/كلية اآلداب379.0اعدادية االجيال للبنينادبيمنتظر هاشم محمد حسين45702162021014065

جامعة البصرة/كلية اآلداب379.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيزينب قاسم عباس هاشم45703162022458066

جامعة البصرة/كلية اآلداب379.0اعدادية األزكياء للبنينادبيحسين رياض ادخيل جوالن45704162021097026

جامعة البصرة/كلية اآلداب379.0الخارجيونادبيمصطفى ماجد صالح عباس45705162021400427

جامعة البصرة/كلية اآلداب379.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيهاجر بدر محمد جابر45706162022210122

جامعة البصرة/كلية اآلداب379.0ثانوية حذيفة بن اليمان للبنينادبيبالل فالح حسن ناصر45707162021103003

جامعة البصرة/كلية اآلداب379.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيفاطمه بدر ماذي ابو حميد45708162022164040

جامعة البصرة/كلية اآلداب379.0الخارجياتادبيزهراء خلف حمزه عباس45709162022401115

جامعة البصرة/كلية اآلداب379.0ثانوية العلياء للبناتادبيزهراء كفاح محمد لفته45710162022227037
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جامعة البصرة/كلية اآلداب379.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيفاطمة محمد مهدي صالح45711162022381058

جامعة البصرة/كلية اآلداب379.0اعدادية ام قصر للبنينادبيحبيب اسعد جاسم ناصر45712162021042015

جامعة البصرة/كلية اآلداب379.0اعدادية االندلس للبناتادبيفاطمة رياض عودة عبيد45713162022170037

جامعة البصرة/كلية اآلداب379.0اعدادية المتنبي للبنينادبيحسن هادي زايد بدن45714162021006020

جامعة البصرة/كلية اآلداب379.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيمروة هشام عبد الحافظ حسن45715162022253044

جامعة البصرة/كلية اآلداب379.0اعدادية غزة للبناتادبياسراء محمد هالل عبد الحسن45716162022208003

جامعة البصرة/كلية اآلداب379.0ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيجعفر لفته رحمه كاظم45717162021306003

جامعة البصرة/كلية اآلداب379.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيجنات كريم عبد الجبار نزال45718162022217021

جامعة البصرة/كلية اآلداب379.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيمحمد حامد تركي لفته45719162021307017

جامعة البصرة/كلية اآلداب378.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعباس جابر كاظم جاعد45720162021495052

جامعة البصرة/كلية اآلداب378.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيزهراء اسعد عبد الرزاق حسن45721162022235022

جامعة البصرة/كلية اآلداب378.0اعدادية األبلة للبناتادبيدنيا كريم عبد الرزاق خلف45722162022171027

جامعة البصرة/كلية اآلداب378.0اعدادية شط العرب للبنينادبيحسين قيصر سليم عبد العالي45723162021049023

جامعة البصرة/كلية اآلداب378.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء خليل اسماعيل جاسم45724162022216036

جامعة البصرة/كلية اآلداب378.0اعدادية الفاو للبناتادبيهاجر مخلص عبد هللا حمد45725162022225035

جامعة البصرة/كلية اآلداب378.0اعدادية المعرفة للبناتادبينور الهدى علي عبد الكريم موسى45726162022175044

جامعة البصرة/كلية اآلداب378.0اعدادية البتول للبناتادبيفاطمة قاسم جبار منشد45727162022242065

جامعة البصرة/كلية اآلداب378.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيمريم مساعد مروح وجعان45728162022380048

جامعة البصرة/كلية اآلداب378.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيدعاء خالد سليمان صالح45729162022204008

جامعة البصرة/كلية اآلداب378.0ثانوية جنوب الخير االهلية للبنينادبيعلي عادل سلمان خلف45730162021414005

جامعة البصرة/كلية اآلداب378.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة حيدر هاشم جازع45731162022287119

جامعة البصرة/كلية اآلداب378.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبياماني مقداد مصطفى شعبان45732162022287013

جامعة البصرة/كلية اآلداب378.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيأسماء خالد محمد نوري45733162022210007

جامعة البصرة/كلية اآلداب378.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيزهراء محمد حسن خلف45734162022235025

جامعة البصرة/كلية اآلداب378.0اعدادية الخنساء للبناتادبيوضحه مهند مغير مجبل45735162022230047

جامعة البصرة/كلية اآلداب378.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيكرار غالب جمعة محمد45736162021021030

جامعة البصرة/كلية اآلداب378.0ثانوية المبادئ للبناتادبينمارق هادي طالب هاشم45737162022177053

جامعة البصرة/كلية اآلداب378.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبياديان مشتاق طالب ابراهيم45738162022164002

جامعة البصرة/كلية اآلداب378.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيسجاد محمد حنت لفته45739162021020067

جامعة البصرة/كلية اآلداب378.0ثانوية المهدي(عج) االهلية للبنينادبييوسف صباح قاسم طعين45740162021421008

جامعة البصرة/كلية اآلداب378.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيمحمود صادق عودة جبر45741162021369044

جامعة البصرة/كلية اآلداب378.0اعدادية جيكور للبنينادبيعلي فالح مهدي قاسم45742162021061056

جامعة البصرة/كلية اآلداب377.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيسحر صادق لفته مزعل45743162022276014

جامعة البصرة/كلية اآلداب377.0اعدادية األبلة للبناتادبيحنين عدي عبد الرحمن مسعود45744162022171021

جامعة البصرة/كلية اآلداب377.0ثانوية المبادئ للبناتادبيياسمين عباس جاسم حنظل45745162022177059
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جامعة البصرة/كلية اآلداب377.0ثانوية المحاسن للبناتادبيامال قوي حربي صباح45746162022193002

جامعة البصرة/كلية اآلداب377.0اعدادية الزوراء للبنينادبيباقر رائد ناصر غليم45747122021006003

جامعة البصرة/كلية اآلداب377.0ثانوية موطني االهلية للبناتادبيفاطمة حسن فالح عبد الجبار45748162022467006

جامعة البصرة/كلية اآلداب377.0اعدادية جيكور للبنينادبيمرتضى خليل ابراهيم يوسف45749162021061072

جامعة البصرة/كلية اآلداب377.0اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيحسين حسن شداد حميد45750162021136007

جامعة البصرة/كلية اآلداب377.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيفاطمة حسين متعب كالص45751162022210081

جامعة البصرة/كلية اآلداب377.0اعدادية السبطين للبنينادبيمحمود عبد الزهرة ثجيل غضبان45752162021016065

جامعة البصرة/كلية اآلداب377.0اعدادية  الميقات للبناتادبيامنة عبد الحسين حسن جبر45753162022194012

جامعة البصرة/كلية اآلداب377.0ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينادبيدرع الدين حيدر حسين حميدي45754162021072008

جامعة البصرة/كلية اآلداب377.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيعلي سالم داخل راشد45755162021359039

جامعة البصرة/كلية اآلداب377.0ثانوية الضاد االهلية للبنينادبيحيدر مخلص عيسى عبد الواحد45756162021442002

جامعة البصرة/كلية اآلداب377.0ثانوية الجنات االهلية للبناتادبيتبارك عادل مناتي حسن45757162022334003

جامعة البصرة/كلية اآلداب377.0اعدادية المتنبي للبنينادبيجواد كاظم عبد الوهاب محمد45758162021006015

جامعة البصرة/كلية اآلداب377.0ثانوية االلباب االهلية للبنينادبيمحمد سجاد عبد هللا علوان45759162021123027

جامعة البصرة/كلية اآلداب377.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيحبيب ميثم ستار فنجان45760162021340010

جامعة البصرة/كلية اآلداب377.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزينب حامد عيدان بدراوي45761162022210052

جامعة البصرة/كلية اآلداب377.0ثانوية فيض الرحمن للبناتادبينادية عدنان عبد الرزاق حسون45762162022249019

جامعة البصرة/كلية اآلداب377.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتادبيشروق محمد كاظم زرنيخ45763162022296004

جامعة البصرة/كلية اآلداب376.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيشهد حيدر عبد الرزاق سهر45764162022287101

جامعة البصرة/كلية اآلداب376.0اعدادية العروبة للبناتادبيمريم محمد سلمان شاتي45765162022237047

جامعة البصرة/كلية اآلداب376.0اعدادية الرسالة للبنينادبيحسين داود سلمان شكبان45766162021013012

جامعة البصرة/كلية اآلداب376.0اعدادية حيفا للبناتادبيبنين جمعه ابراهيم هادي45767162022220014

جامعة البصرة/كلية اآلداب376.0اعدادية المعقل للبناتادبيمريم فاضل محي بلبول45768162022169037

جامعة البصرة/كلية اآلداب376.0اعدادية البتول للبناتادبياسماء فرحان زورة قاسم45769162022242005

جامعة البصرة/كلية اآلداب376.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمصطفى عباس ياسين عوده45770162021030078

جامعة البصرة/كلية اآلداب376.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيمرتضى ماجد عبد الكريم معن45771162021352095

جامعة البصرة/كلية اآلداب376.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبيرباب سعد عطيه عبد الحسين45772162022297010

جامعة البصرة/كلية اآلداب376.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيعبد هللا صالح ناصر مبارك45773162021353032

جامعة البصرة/كلية اآلداب376.0ثانوية العقيدة للبناتادبيرسل علي قاسم محمد45774162022231027

جامعة البصرة/كلية اآلداب376.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيبراق عدنان جاسم محمد45775162022458019

جامعة البصرة/كلية اآلداب376.0ثانوية العلياء للبناتادبيهدى محمد مجيد ثامر45776162022227081

جامعة البصرة/كلية اآلداب376.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينادبيطارق زهير عزيز حميد45777162021121004

جامعة البصرة/كلية اآلداب376.0الخارجياتادبينورس عقيل محسن علي45778162022401312

جامعة البصرة/كلية اآلداب376.0ثانوية الجنات االهلية للبناتادبيشهد عقيل عباس جالب45779162022334009

جامعة البصرة/كلية اآلداب376.0اعدادية األزكياء للبنينادبيحسين محمد عبد بطوش45780162021097039
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جامعة البصرة/كلية اآلداب376.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيجنات علي لفته مريهج45781162022162005

جامعة البصرة/كلية اآلداب375.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيفاطمه عبدالحكيم شاكر سلطان45782162022458097

جامعة البصرة/كلية اآلداب375.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيداود سلمان داود سلمان45783162021139019

جامعة البصرة/كلية اآلداب375.0اعدادية االندلس للبناتادبيرفل علي فالح مهدي45784162022170014

جامعة البصرة/كلية اآلداب375.0ثانوية موطني االهلية للبناتادبيهالة اياد اكرم علي45785162022467007

جامعة البصرة/كلية اآلداب375.0اعدادية المعالي للبناتادبيزهراء عباس ناصر عبد الواحد45786162022173022

جامعة البصرة/كلية اآلداب375.0اعدادية األعراف للبنينادبييحيى جبار عبد جاسم45787162021077071

جامعة البصرة/كلية اآلداب375.0اعدادية الهارثة للبنينادبيمحمد علي دعير عبود45788162021022021

جامعة البصرة/كلية اآلداب375.0ثانوية االنجاز االهلية للبنينادبيفواز عزيز كريم حسين45789162021423008

جامعة البصرة/كلية اآلداب375.0اعدادية الفاو للبناتادبيزهراء عبد هللا سعيد عبد هللا45790162022225012

جامعة البصرة/كلية اآلداب375.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيبهاء حيدر عدنان عبد السيد45791162021112003

جامعة البصرة/كلية اآلداب375.0ثانوية دجلة للبناتادبيفاطمة صباح عبد الزهره جاسم45792162022243037

جامعة البصرة/كلية اآلداب375.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعبد هللا مازن عبد الواحد منصور45793162021495079

جامعة البصرة/كلية اآلداب375.0اعدادية الفواطم للبناتادبيفاطمه سعد اسماعيل نعمه45794162022172049

جامعة البصرة/كلية اآلداب375.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبياحمد عماد عبد الحسين جعفر45795162021067002

جامعة البصرة/كلية اآلداب375.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيزينب عبد الكريم قاسم صالح45796162022239022

جامعة البصرة/كلية اآلداب374.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبياحمد نزار عبد االمير كنعان45797162021369005

جامعة البصرة/كلية اآلداب374.0اعدادية االعالم للبنينادبيعمران صباح محمد علي45798162021045037

جامعة البصرة/كلية اآلداب374.0الخارجيونادبيكرار حميد عوده حسن45799162021400287

جامعة البصرة/كلية اآلداب374.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيسجاد سالم كطافي طريد45800162021039023

جامعة البصرة/كلية اآلداب374.0ثانوية النبأ للبناتادبيفاطمة منصور رشم مجبل45801162022215058

جامعة البصرة/كلية اآلداب374.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبينور الهدى ظافر عبد هللا محمد45802162022381079

جامعة البصرة/كلية اآلداب374.0اعداية التضحية للبنينادبيمحمد سعدون شغيت كريم45803162021053056

جامعة البصرة/كلية اآلداب374.0ثانوية الشام للبناتادبيفاطمة عبد الزهرة حسين علي45804162022254040

جامعة البصرة/كلية اآلداب374.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسين عادل حميد عبد الزهره45805162021020043

جامعة البصرة/كلية اآلداب374.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتادبيتبارك علي عبد الرحمن صالح45806162022296002

جامعة البصرة/كلية اآلداب374.0ثانوية التكامل االهلية للبنينادبياحمد رامي نزار عبد الوهاب45807162021441001

جامعة البصرة/كلية اآلداب374.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيعلياء حسين حمود فليح45808162022287107

جامعة البصرة/كلية اآلداب374.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبيتبارك وليد ابراهيم سلطان45809162022297007

جامعة البصرة/كلية اآلداب374.0ثانوية االمجاد للبناتادبيفاطمه سالم جمعه محمد45810162022454022

جامعة البصرة/كلية اآلداب374.0اعدادية الوثبة للبناتادبيفاطمة نزار عبد كريم45811162022241044

جامعة البصرة/كلية اآلداب374.0ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتادبيهدى عبد الكريم جبر علي45812162022282006

جامعة البصرة/كلية اآلداب374.0ثانوية المآثر للبناتادبيروان عادل ضيدان هجول45813162022455010

جامعة البصرة/كلية اآلداب374.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيزينب عبد السالم طه محمد45814162022235029

جامعة البصرة/كلية اآلداب374.0ثانوية سفوان المسائية للبنينادبيعلي حسين علي بري45815162021356024
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جامعة البصرة/كلية اآلداب374.0اعدادية االندلس للبناتادبيفاطمة خليل ابراهيم احمد45816162022170036

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0ثانوية الجامعة للبناتادبيزينب عادل ابراهيم سهيل45817162022155022

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزينب محمد حسن شبر45818162022245035

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0اعدادية البيان للبناتادبيزينب بدر عبد النبي عبد الكريم45819162022223028

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعبد العزيز خالد عبد الواحد حمد45820162021495070

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيزينب نعيم سالم توفيق45821162022458070

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتادبينور الهدى حيدر الياس ياسين خضير45822162022274012

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0ثانوية المشرق العربي للبناتادبينداء ناصر حسين علي45823162022148023

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0اعدادية البسمة للبناتادبيهدى اسعد محسن حمد45824162022257069

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيعادل عبد الستار جابر محيي45825162021310025

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيملك احمد برزان فيصل45826162022253048

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0الخارجيونادبيكرار جاسم علي محمد45827162021400283

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0ثانوية الزوراء للبناتادبياية نزار امين حسين45828162022180003

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيعلي محمود ابراهيم محمد45829162021044027

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء شبر عباس غالب45830162022265028

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0اعدادية جيكور للبنينادبيعبد هللا بهاء الدين عبد هللا عبد العزيز45831162021061044

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبييحيى علي ناصر خلف45832162021370075

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينادبيمهيمن خليل ابراهيم سلمان45833162021054009

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0ثانوية دجلة للبناتادبيزهراء رشاد ثامر فليح45834162022243018

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيفاطمه سعود زعيتر عبيد45835162022380041

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0اعدادية االعالم للبنينادبيمحمد حسين علي حسين45836162021045050

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0اعدادية اليمامة للبناتادبيفاطمة علي حيدر جمعي45837162022167046

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0اعدادية االجيال للبنينادبيزين العابدين عباس حمزه جاسم45838162021014020

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0اعدادية المعالي للبناتادبيروان ليث مهودر عبد الحسين45839162022173018

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيهاشم جهاد عاكف راضي45840162021028043

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0الخارجياتادبيبتول رائد كامل كاظم45841162022401050

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0اعدادية الرسالة للبنينادبيحسين محمد ارحيمه عطية45842162021013018

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد كريم صالح حمود45843162021495136

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيفاطمة رياض شهاب مالح45844162022210083

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد خليل وهاب ولي45845162021006002

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0ثانوية دجلة للبناتادبيزهراء علي شقراوي سوادي45846162022243020

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيبتول صبري عبد النبي عبد علي45847162022217015

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0الخارجيونادبيمحمد رشيد خالد عناد45848162021400332

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0اعدادية الروان للبنينادبيعلي عبد الرضا عبد الرزاق عبد الزهرة45849162021023021

جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيبنين غسان عبود زيدان45850162022222002
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جامعة البصرة/كلية اآلداب373.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيأسيل حسب ملبس هوير45851162022210009

جامعة البصرة/كلية اآلداب372.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيبنين عدنان صبيح جاسم45852162022222001

جامعة البصرة/كلية اآلداب372.0ثانوية البرهان االهلية للبناتادبيزهراء محمد فرج عجيل45853162022278010

جامعة البصرة/كلية اآلداب372.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبياماني حسنين شاكر محمود45854162022287012

جامعة البصرة/كلية اآلداب372.0ثانوية حذيفة بن اليمان للبنينادبيعلي نمر سبهان جاسم45855162021103007

جامعة البصرة/كلية اآلداب372.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبينوح كامل ناصر عباس45856162021052080

جامعة البصرة/كلية اآلداب372.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيسلمى احمد محمد صالح احمد45857162022283029

جامعة البصرة/كلية اآلداب372.0ثانوية المآثر للبناتادبينورس فؤاد ماجد شمخي45858162022455036

جامعة البصرة/كلية اآلداب372.0ثانوية المربد المسائية للبنينادبيعبد العالي محسن مبارك ناصر45859162021362021

جامعة البصرة/كلية اآلداب372.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيحوراء خير هللا هادي مهدي45860162022164022

جامعة البصرة/كلية اآلداب372.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيليلى عبد الرزاق فالح مرزوق45861162022168037

جامعة البصرة/كلية اآلداب372.0الخارجيونادبيصادق جعفر حسين فالح45862162021400132

جامعة البصرة/كلية اآلداب372.0اعدادية غزة للبناتادبيزهراء محمد خضير سكران45863162022208019

جامعة البصرة/كلية اآلداب372.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيسارة علي منشد عبيد45864162022383040

جامعة البصرة/كلية اآلداب372.0اعدادية الهدى للبناتادبيتبارك علي عطيه عبد45865162022150013

جامعة البصرة/كلية اآلداب372.0اعدادية األزكياء للبنينادبيعباس خير هللا لطيف راضي45866162021097059

جامعة البصرة/كلية اآلداب372.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيطالب جاسم محمد دعاج45867162021041016

جامعة البصرة/كلية اآلداب372.0ثانوية المربد المسائية للبنينادبيمجاهد حسام ياسين سوادي45868162021362044

جامعة البصرة/كلية اآلداب372.0ثانوية االلباب االهلية للبناتادبيدعاء ماجد مهجر عزيز45869162022281003

جامعة البصرة/كلية اآلداب372.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعلي عبد الحسين عطية حسين45870162021495100

جامعة البصرة/كلية اآلداب371.0الخارجيونادبيعلي نزار ادريس اسماعيل45871162021400224

جامعة البصرة/كلية اآلداب371.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيمصطفى حبيب حسين هجول45872162021358069

جامعة البصرة/كلية اآلداب371.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيحسين حميد كاظم حسن45873162021340016

جامعة البصرة/كلية اآلداب371.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيحسين طارق غازي حسين45874162021357048

جامعة البصرة/كلية اآلداب371.0ثانوية الطموح للبناتادبيحنان لطيف كريم خلف45875162022157010

جامعة البصرة/كلية اآلداب371.0اعدادية الرضوان للبنينادبيياسين مشتاق عبد الجليل شهاب45876162021047093

جامعة البصرة/كلية اآلداب371.0ثانوية الصمود للبنينادبيبرير حميد حيدر مجيد45877162021435004

جامعة البصرة/كلية اآلداب371.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيبنين كاظم جواد كاظم45878162021352019

جامعة البصرة/كلية اآلداب371.0الخارجيونادبيفرقد عبد الزهره كشيش مبارك45879162021400252

جامعة البصرة/كلية اآلداب371.0اعدادية اليمامة للبناتادبيشمس اسعد جاسم جبار45880162022167035

جامعة البصرة/كلية اآلداب371.0اعدادية القرنة للبناتادبيفاطمه احمد علي محسن45881162022154028

جامعة البصرة/كلية اآلداب371.0اعدادية االريج للبناتادبيأديان رياض خريبش منصور45882162022238001

جامعة البصرة/كلية اآلداب371.0ثانوية الجامعة للبناتادبيتبارك اسعد محمد عبد علي45883162022155010

جامعة البصرة/كلية اآلداب371.0اعدادية السبطين للبنينادبيفيصل هاني عبد الخالق نصار45884162021016056

جامعة البصرة/كلية اآلداب371.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيسليل علي ناصر كاطع45885162022283030
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جامعة البصرة/كلية اآلداب371.0اعدادية العروبة للبناتادبيدعاء نعمه سالم حسن45886162022237013

جامعة البصرة/كلية اآلداب371.0ثانوية النبأ للبناتادبيشهد عماد غازي محمود45887162022215047

جامعة البصرة/كلية اآلداب371.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد فوزي سكر فالح45888162021030004

جامعة البصرة/كلية اآلداب371.0ثانوية المآثر للبناتادبيرهام فراس مرزوق ياسين45889162022455009

جامعة البصرة/كلية اآلداب371.0الخارجيونادبيحيدر احمد مطر عباس45890162021400088

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0الخارجياتادبيزينب نجم علي مشعان45891162022401158

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0اعدادية البسمة للبناتادبيزينب صالح مهدي راضي45892162022257037

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0اعدادية االحرار للبنينادبياحمد خالد رجب علي45893192021005002

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيحوراء داود سلمان الزم45894162022383015

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0اعدادية حمدان للبنينادبيالحسن رعد ماجد احمد45895162021046009

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيعلي عبد لهمود عبود45896162021359042

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0ثانوية الحبيب المصطفى (ص) للبناتادبيسجى عدنان عبد الجليل الزم45897162022295011

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبينغم ناظم عبيد عبد الحسين45898162022383079

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتادبينمارق زياد طارق مشحن45899162022190004

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيايات عبد هللا دعير عطيه45900162022253011

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0اعدادية الهدى للبناتادبيآيات ناظم حريب مذخور45901162022150002

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0ثانوية المبادئ للبناتادبيفاطمه حسن حميد فارس45902162022177040

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0اعدادية االندلس للبناتادبيحوراء قصي محمد احمد45903162022170009

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0ثانوية الضاد االهلية للبنينادبيعلي ايهاب مردان كاظم45904162021442004

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0اعدادية القرنة للبناتادبياطياف عبد الكريم جوني احمد45905162022154004

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0الخارجيونادبيعباس خليفه علي ثجيل45906162021400147

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0اعدادية العباس للبنينادبيعلي فالح حسن حميد45907162021051022

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيمالك طارق طه ياسين45908162022235049

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيمحمد عبد الكريم عبد االمير مجيد45909162021354049

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيفاطمة عبد الزهرة وسمي عويد45910162022288036

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيمحمد نوفل محمد علي مكطوف45911162021021039

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيمحمد باسم محمد علي45912162021044035

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0اعدادية االكرمين للبنينادبيحسين فريد جوالن صالل45913162021017021

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0اعدادية البتول للبناتادبيفاطمة عودة عبد الكاظم جبر45914162022242064

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيحسين عادل عباس حمزة45915162021112008

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0اعدادية الرضوان للبنينادبيعادل محي عبد المنعم عبود45916162021047044

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0ثانوية السديد االهليةادبيمنتظر سعد عبد الحليم يعكوب45917162021443020

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0الخارجيونادبيياسر اسعد وحيد هاشم45918162021400477

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0ثانوية دجلة للبناتادبينور الهدى عبد الوهاب محسن طاهر45919162022243051

جامعة البصرة/كلية اآلداب370.0اعدادية األصفياء للبنينادبيمحمد جواد كاظم ناجي45920162021099037
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جامعة البصرة/كلية اآلداب369.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيام البنين مشتاق حمزه عباس45921162022236004

جامعة البصرة/كلية اآلداب369.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمجتبى اسماعيل ابراهيم محسن45922162021049062

جامعة البصرة/كلية اآلداب369.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيالحسنين قاسم شياع سالم45923162021357021

جامعة البصرة/كلية اآلداب369.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزينب عادل هاشم حسن45924162022217054

جامعة البصرة/كلية اآلداب369.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمة حسن عبد علي اسماعيل45925162022265055

جامعة البصرة/كلية اآلداب369.0ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينادبيحسن مكي عبد الرحمن خلف45926162021054003

جامعة البصرة/كلية اآلداب369.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيغفران محمد جاسم محمد45927162022235035

جامعة البصرة/كلية اآلداب369.0ثانوية العقيدة للبناتادبيحوراء علي حسين مكطوف45928162022231022

جامعة البصرة/كلية اآلداب369.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتادبيايات عادل خميس فهد45929162022207002

جامعة البصرة/كلية اآلداب369.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيمصطفى كاظم خزعل ناصر45930162021011022

جامعة البصرة/كلية اآلداب369.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيعمار خالد رسن رفيش45931162021371084

جامعة البصرة/كلية اآلداب369.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيشجن عقيل صبري عبدمبارك45932162022458079

جامعة البصرة/كلية اآلداب369.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيمالك عبد الستار جبار غانم45933162022164050

جامعة البصرة/كلية اآلداب369.0اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين مصطفى زكي عزيز45934162021006027

جامعة البصرة/كلية اآلداب369.0الخارجيونادبيمحمد خلف زغير عبد هللا45935162021400327

جامعة البصرة/كلية اآلداب369.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيأبراهيم احمد كامل عبد القادر45936162021495001

جامعة البصرة/كلية اآلداب369.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيعبد هللا عبد الرزاق جاسم عبود45937162021041024

جامعة البصرة/كلية اآلداب369.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبياديان عبد المجيد حميد جودة45938162022459001

جامعة البصرة/كلية اآلداب369.0اعدادية القرنة للبناتادبياسراء مصطفى حريجه ابو اليجه45939162022154001

جامعة البصرة/كلية اآلداب369.0ثانوية الحبيب المصطفى (ص) للبناتادبيفاطمة الزهراء هيثم فالح فرهود45940162022295014

جامعة البصرة/كلية اآلداب369.0ثانوية الدير للبنينادبيكاظم صبيح هاشم حسن45941162021025021

جامعة البصرة/كلية اآلداب369.0اعدادية الوثبة للبناتادبيزهراء سعد عبد علي معن45942162022241020

جامعة البصرة/كلية اآلداب369.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيامنية سلمان حميد زهيبان45943162022168004

جامعة البصرة/كلية اآلداب368.0ثانوية الجنات االهلية للبناتادبيفاطمة محمد هاشم كاطع45944162022334013

جامعة البصرة/كلية اآلداب368.0اعدادية العباس للبنينادبيمحمد فيصل عبد االله حنوش45945162021051035

جامعة البصرة/كلية اآلداب368.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيسامي عيدان ثاني موسى45946162021307004

جامعة البصرة/كلية اآلداب368.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعلي منير عبد الكريم ظاهر45947162021340053

جامعة البصرة/كلية اآلداب368.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيزين العابدين شبل جبينه كاطع45948162021371045

جامعة البصرة/كلية اآلداب368.0اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيمسلم طاهر حسن طاهر45949162021136029

جامعة البصرة/كلية اآلداب368.0اعدادية  الميقات للبناتادبيهديل كريم حسين صالح45950162022194109

جامعة البصرة/كلية اآلداب368.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبياحمد مهدي محسن دعيم45951162021020010

جامعة البصرة/كلية اآلداب368.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبيطيبه ثائر محمد حسن45952162022297021

جامعة البصرة/كلية اآلداب368.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينادبيعلي قاسم مال هللا العثمان45953162021074022

جامعة البصرة/كلية اآلداب368.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبييوسف علي حاتم عبد الهادي45954112021052088

جامعة البصرة/كلية اآلداب368.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد حمود مرزوك حمود45955162021030065
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جامعة البصرة/كلية اآلداب368.0اعدادية األعراف للبنينادبيمهدي مشتاق طالب عبد الوهاب45956162021077068

جامعة البصرة/كلية اآلداب368.0اعدادية األعراف للبنينادبيكرار جواد عبد الغفار عبد الرزاق45957162021077050

جامعة البصرة/كلية اآلداب368.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيريهام خالد محمد صالح عبد البديع45958162022381031

جامعة البصرة/كلية اآلداب368.0ثانوية البينة للبناتادبينور الهدى مشتاق لفتة رحمة45959162022291028

جامعة البصرة/كلية اآلداب368.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيعباس رحيم شخير زفر45960162021021019

جامعة البصرة/كلية اآلداب368.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهور محمد حسن مصبح45961162022265033

جامعة البصرة/كلية اآلداب368.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيزينب فهد قاسم حسن45962162022164032

جامعة البصرة/كلية اآلداب368.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيباقر ضياء راضي محمد45963162021067003

جامعة البصرة/كلية اآلداب368.0ثانوية التعاون للبناتادبيخديجة كريم حميد حسن45964162022267006

جامعة البصرة/كلية اآلداب368.0ثانوية المبادئ للبناتادبيازهار عبد الوهاب عبد الرزاق محيي45965162022177001

جامعة البصرة/كلية اآلداب368.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيراشد ماجد عبد الحميد حمزة45966162021357076

جامعة البصرة/كلية اآلداب367.0ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينادبيمحمد رضا محمد طارق رحيم45967162021072025

جامعة البصرة/كلية اآلداب367.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيمصطفى محمد طالب باقر45968162021352100

جامعة البصرة/كلية اآلداب367.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي محمد صالح جبار45969162021049056

جامعة البصرة/كلية اآلداب367.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمرتضى ابراهيم عبيد محمود45970162021049079

جامعة البصرة/كلية اآلداب367.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنينادبيأحمد محمد حطاب سلطان45971162021424001

جامعة البصرة/كلية اآلداب367.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيغدير عبد الرضا جبار عبيد45972162022162013

جامعة البصرة/كلية اآلداب367.0اعدادية رفح للبناتادبينور الهدى فؤاد احمد خضر45973162022219053

جامعة البصرة/كلية اآلداب367.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسن مالك بريس سالم45974162021030018

جامعة البصرة/كلية اآلداب367.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيرقية يحيى جبر كاظم45975162022253022

جامعة البصرة/كلية اآلداب367.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينادبيعلي احمد جبر شامخ45976162021121007

جامعة البصرة/كلية اآلداب367.0ثانوية الرؤية الذكية االهلية للبناتادبيزينب سمير محمد علوان45977162022464003

جامعة البصرة/كلية اآلداب367.0اعدادية الطالئع للبنينادبيمرتضى عالء جاسم محمد45978162021012047

جامعة البصرة/كلية اآلداب367.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبياحمد فالح حسن محمد45979162021112001

جامعة البصرة/كلية اآلداب367.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيمحمود شاكر صبيح تقي45980162021357182

جامعة البصرة/كلية اآلداب367.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيمجتبى ناجح مطشر عبد الحسين45981162021358057

جامعة البصرة/كلية اآلداب367.0اعدادية جيكور للبنينادبياحمد عبد االمير ياسر عبد الرضا45982162021061006

جامعة البصرة/كلية اآلداب367.0اعدادية حمدان للبنينادبيحسين حسن محمد محمود45983162021046016

جامعة البصرة/كلية اآلداب367.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيفاطمه موفق عبد الرزاق نعيم45984162022164044

جامعة البصرة/كلية اآلداب367.0اعدادية الهارثة للبنينادبياحمد عباس غازي جالي45985162021022001

جامعة البصرة/كلية اآلداب367.0اعدادية الهارثة للبناتادبياسراء حسين خلف نيشان45986162022176002

جامعة البصرة/كلية اآلداب367.0اعدادية الشهداء للبنينادبيزين العابدين عبد الكريم خير هللا عبد الزهره45987162021015013

جامعة البصرة/كلية اآلداب367.0ثانوية الماجدات للبناتادبيبنين جبار جرمد جراد45988162022211006

جامعة البصرة/كلية اآلداب367.0ثانوية المشرق العربي للبناتادبيزينب بهجت عبود نعمه45989162022148010

جامعة البصرة/كلية اآلداب367.0ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيمحمد عبد الحسن مهدي خضير45990162021048012
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جامعة البصرة/كلية اآلداب367.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعلي عبد هللا جمعه صالح45991162021340050

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسنين احمد علي عبد الكريم45992162021020030

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتادبينبا مزهر عبد السادة حنين45993162022166016

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0اعدادية الشهداء للبنينادبيعلي جواد راضي حسين45994162021015029

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0الخارجياتادبيهبه مصطفى شبير محمد45995162022401322

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيكرار غفران داود مهدي45996162021020117

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0اعدادية البتول للبناتادبيسهير مهدي هادي هاشم45997162022242046

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسنين يحيى عبد الحسن صالح45998162021020035

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعلي باسم عبد هللا طاهر45999162021020090

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيحوراء حمود عايد راشد46000162022380024

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0اعدادية اليمامة للبناتادبيفاطمة عصام مزعل عبد الحسين46001162022167045

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيسامي حمد هللا عبد الرزاق علي46002162021371048

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينادبيكاظم محسن عبد علي مشتت46003162021094010

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمنتظر علي جمال حسين46004122021044094

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0ثانوية القنوت للبناتادبيزهراء احمد سالم محمد46005162022206011

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء علي حسن مخور46006162022287068

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيكاظم رعد رهيف وهيب46007162021020113

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0اعدادية الرضوان للبنينادبيحمد الزم مشتت خليف46008162021047025

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيصابرين علي رحيم خضير46009162022168031

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0اعدادية البيان للبناتادبيام البنين حامد عربي عباس46010162022223006

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0اعدادية القرنة للبنينادبيحسين عبد الستار كحيوش خمام46011162021027012

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0ثانوية سفوان المسائية للبنينادبيابراهيم خالد جميل صبيح46012162021356002

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0اعدادية المتنبي للبنينادبيسيف منذر عيسى جابر46013162021006036

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيحسن سنان عبد جبر46014162021369008

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0الخارجياتادبيلمعان توفيق جبرين سنافي46015162022401259

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0اعدادية البيان للبناتادبيبتول عبد علي مجيد جاسم46016162022223009

جامعة البصرة/كلية اآلداب366.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبياحمد امين جابر ظاهر46017162021021001

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةادبيرشا عبد الجبار ياسين ابراهيم46018162022360002

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعباس زكي عباس حمزة46019162021049039

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيعبد الرحمن جاسم محمد جاسم46020162021358039

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيحمزة عدي عادل عبد النبي46021162021311013

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0اعدادية االجيال للبنينادبيحسين صادق عطيه جوده46022162021014010

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0اعدادية غانم سوادي للبنينادبياحمد فاخر حسن يوسف46023162021068003

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0ثانوية المآثر للبناتادبينور الهدى عادل عبد عبد الكريم46024162022455032

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيزينب كاصد عبد هللا حسن46025162022153016
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جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيزينب راضي عبد السيد عبد علي46026162022179015

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبيمنار احمد اربيع حادور46027162022297026

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب اياد محمد اصدام46028162022230019

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0اعدادية األصفياء للبنينادبيحسين شاكر صبار محمد46029162021099010

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزهراء عدنان شهيد محمد46030162022217046

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيمكيه وليد عبد العزيز عبد المجيد46031162022283048

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمد عباس حسين عويد46032162021049071

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبياالء رعد عبد الجبار مطرود46033162022209006

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0ثانوية المبادئ للبناتادبيتبارك عدنان فاخر عطا هللا46034162022177013

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيعبد الكاظم حسين علي عبيد46035162021351026

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0اعدادية اليمامة للبناتادبيزهراء طالب خالد جبر46036282022063021

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0ثانوية الوركاء للبناتادبيحوراء محمد خلف شافي46037162022244013

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0اعدادية شط العرب للبنينادبيحامد فاضل يوسف خلف46038162021049010

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيرسل خالد فرج حاجم46039162022459013

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0ثانوية عشتار األهلية للبناتادبياديان عارف عبد االمام عبد الحسين46040162022251001

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0الخارجياتادبيشمس عبد الواحد محمود ياسين46041162022401195

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمهيمن عبد الكريم حمود جاسم46042162021020161

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيزينب حسن علي جاسم46043162022235028

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0اعدادية البتول للبناتادبيزينب ستار جبار عبد الرضا46044162022242036

جامعة البصرة/كلية اآلداب365.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيطه طالب حمودي صالح46045162021370028

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0اعدادية الخنساء للبناتادبيلطيفة عبد الزهرة سمير عباس46046162022230035

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبينور ناصر حسين عبود46047162022266042

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبياطياف راضي ناصر دكسن46048162022458006

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيحوراء عقيل سالم حميد46049162022287044

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0ثانوية ام البنين للبناتادبيمريم علي حسين علي46050162022270027

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0ثانوية دار الندوة المختلطةادبيحسن جبار عبد حسن46051222021225007

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيمحمد كاظم ناصر حسين46052162021352089

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيوداد عالء مكطوف جعفر46053162022294031

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0اعدادية غزة للبناتادبيغدير زهير سامي عريبي46054162022208025

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيتبارك سالم وهيب حبيب46055162022266012

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0اعدادية األزكياء للبنينادبيابراهيم مهدي محسن كاطع46056162021097002

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0اعدادية حيفا للبناتادبيزينب عبد الرزاق حبيب فردان46057162022220042

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيعذراء قيس صالح علي46058162022458085

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0اعدادية الحشد المقدس للبنينادبيعباس محمد جودة عبود46059162021136018

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيمجيد احمد مجيد احمد46060162021310049

صفحة ١٣١٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيبدور قاسم حسين عبد الرضا46061162022283008

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبينور جاسم مصدق مسفر46062162022383081

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0اعدادية شط العرب للبنينادبيجعفر عبد الغني خضير طريد46063162021049009

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0ثانوية العقيدة للبناتادبيابرار امين هاشم سلمان46064162022231001

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0ثانوية الجامعة للبناتادبيزينب صالح حمزه عباس46065162022155021

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0ثانوية الجنات االهلية للبناتادبيحوراء حازم كاظم عبد عون46066162022334004

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0اعدادية الفاو للبناتادبيبان احمد عبد الصمد حمود46067162022225005

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0ثانوية دجلة للبناتادبيحوراء واثق محسن دعير46068162022243008

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0اعدادية الفواطم للبناتادبيغدير عالء غازي عبد الرضا46069162022172047

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتادبيزينب عبد المحسن سعدون مهدي46070162022457001

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0ثانويه نبراس العلم االهلية للبنينادبيمحمد عاصم محمد محسن46071162021129010

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينادبيعلي حسام وسيم عودة46072162021072016

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0اعدادية سبأ للبناتادبيايات عادل خضير غازي46073162022174004

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيحسين سبتي راضي صافي46074162021312003

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيبنين علي اسود شبيب46075162022265020

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0اعدادية االندلس للبناتادبيزهراء عبد الرضا عبد النبي دنبوس46076162022170019

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيوديان جابر شالكه عطا هللا46077162022276022

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0اعدادية المعالي للبناتادبينور ضياء دايم هادي46078162022173051

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيمصطفى حسين مصطفى عبود46079162021044041

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0اعدادية البتول للبناتادبيفاطمة هاشم جاسم محمد46080162022242066

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0اعدادية الطالئع للبنينادبيعبد العزيز حمود عيسى سالمين46081162021012027

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمنتظر علي خماس حطاب46082162021006072

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيهدى وليد طه يوسف46083162022459034

جامعة البصرة/كلية اآلداب364.0اعدادية جيكور للبنينادبيعلي كريم جوير عباس46084162021061057

جامعة البصرة/كلية اآلداب363.0ثانوية القنوت للبناتادبيضحى خليل عبد الحسن عباس46085162022206018

جامعة البصرة/كلية اآلداب363.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيغدير عدنان مطشر عبد الرزاق46086162022287109

جامعة البصرة/كلية اآلداب363.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتادبيرقية كريم حسن جبر46087162022166005

جامعة البصرة/كلية اآلداب363.0اعدادية االعالم للبنينادبيسجاد فاضل رحيمة حمد46088162021045020

جامعة البصرة/كلية اآلداب363.0ثانوية الوركاء للبناتادبينور رعد نعمة مال هللا46089162022244038

جامعة البصرة/كلية اآلداب363.0ثانوية انوار الغدير المختلطةادبياحمد يوسف طعمه عكله46090162021306001

جامعة البصرة/كلية اآلداب363.0اعداية التضحية للبنينادبيمحمد اسعد محسن خلف46091162021053054

جامعة البصرة/كلية اآلداب363.0ثانوية العلياء للبناتادبيزهراء عبد الحي عربي منحر46092162022227035

جامعة البصرة/كلية اآلداب363.0ثانوية سفوان المسائية للبنينادبيغزوان حسين علي ضعين46093162021356026

جامعة البصرة/كلية اآلداب363.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيايات سمير موزان شياع46094162022458012

جامعة البصرة/كلية اآلداب363.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينادبيعلي عقيل سالم عبد القادر46095162021094007
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جامعة البصرة/كلية اآلداب363.0اعدادية الرضوان للبنينادبيحسن كاظم شريف سبهان46096162021047016

جامعة البصرة/كلية اآلداب363.0اعدادية الوثبة للبناتادبيرنا علي موحي حمود46097162022241016

جامعة البصرة/كلية اآلداب363.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيمنار ساجد سامي عبد الجليل46098162022217102

جامعة البصرة/كلية اآلداب363.0ثانوية الكندي للبنينادبياحمد صفاء عبد الرزاق خضير46099162021100004

جامعة البصرة/كلية اآلداب363.0اعدادية حمدان للبنينادبيسعود محمود مجيد محي46100162021046024

جامعة البصرة/كلية اآلداب363.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيهيثم صباح حسن زوير46101162021358082

جامعة البصرة/كلية اآلداب363.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحيدر عادل بدن جابر46102162021020054

جامعة البصرة/كلية اآلداب363.0الخارجيونادبيابراهيم جواد كاظم ابراهيم46103162021400003

جامعة البصرة/كلية اآلداب363.0ثانوية االجتهاد االهلية للبنينادبيمحمد علي عودة عباس محمد46104162021347005

جامعة البصرة/كلية اآلداب363.0اعدادية العباسية للبناتادبيفاطمة ثائر عبد هللا درويش46105162022233026

جامعة البصرة/كلية اآلداب363.0الخارجيونادبيمحمد احمد سالم احمد46106162021400315

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينادبياحمد سعيد وهيب مكطف46107162021074001

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0ثانوية النصر المختلطةادبيمحمد حسن محسن عودة46108162021305024

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0ثانوية الضاد االهلية للبنينادبيمحمد عباس جاسب وطبان46109162021442006

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينادبيحسين عبد هللا احمد علي46110162021415007

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيانور صباح نوري عبود46111162021357025

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0اعدادية التحرير للبنينادبيجبار رزاق جبار عباس46112282021004015

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد قاسم هادي معيدي46113162021495135

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0اعدادية المتنبي للبنينادبيسجاد حميد مجيد حسين46114162021006032

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0ثانوية ام عمار للبناتادبيزهراء حميد شاطي فعل46115282022077027

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0ثانوية الشهيد خير هللا ماضي للبناتادبيزهراء محمد عوده محمد46116162022453014

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0ثانوية النصر المختلطةادبيحيدر عدنان موسى شهيف46117162021305011

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيلبنى باسل محمد صالح احمد46118162022283043

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0اعدادية النهضة للبنينادبيحسن عوده زغير خليف46119222021049005

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0اعدادية العباس للبنينادبيمؤمل ذو الفقار علي جبر46120162021051027

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0اعدادية البتول للبناتادبينور كريم عودة عريبي46121162022242078

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0ثانوية الموانئ للبنينادبيمجتبى حسن لعيبي طعمه46122162021059024

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0اعدادية االجيال للبنينادبيحسين علي لطيف يوسف46123162021014013

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيكاظم علي عبد الواحد بدر46124162021020114

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0اعدادية البتول للبناتادبيزينب ميثم ثامر صالح46125162022242042

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيمنار عبد الرزاق الزم كبيش46126162022239043

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0اعداية التضحية للبنينادبيعلي قاسم جاسم عزيز46127162021053044

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعباس كاظم فرهود حسين46128162021030041

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينادبيزين العابدين محمد عبد الحسين محمد46129162021134003

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0اعدادية الرسالة للبنينادبيعلي عباس خلف ماضي46130162021013034
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جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمهيمن جاسم محمد مجيد46131162021020160

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0اعدادية األزكياء للبنينادبيامجد شاكر قاسم فاضل46132162021097015

جامعة البصرة/كلية اآلداب362.0اعدادية االندلس للبناتادبيمالك مفيد عبد الحميد راضي46133162022170044

جامعة البصرة/كلية اآلداب361.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبياسراء علي عبد هللا موسى46134162022168003

جامعة البصرة/كلية اآلداب361.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيسجى حسين علي عباس46135162022246012

جامعة البصرة/كلية اآلداب361.0الخارجيونادبيكرار نعيم صالح علي46136162021400297

جامعة البصرة/كلية اآلداب361.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيهبة زياد طارق فالح46137162022217120

جامعة البصرة/كلية اآلداب361.0ثانوية النيل للبنينادبيكرار صالح حسن عبود46138232021033046

جامعة البصرة/كلية اآلداب361.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيمحمد كريم عبد الواحد جريد46139162021353050

جامعة البصرة/كلية اآلداب361.0اعدادية العباس للبنينادبيحيدر حازم عبد قاسم46140162021051008

جامعة البصرة/كلية اآلداب361.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيابراهيم عبد الزهره ياسين عيدان46141162021052002

جامعة البصرة/كلية اآلداب361.0ثانوية الحرة االهلية للبنينادبيعلي عقيل عبد علي سلمان46142162021496007

جامعة البصرة/كلية اآلداب361.0اعدادية األبلة للبناتادبيزهراء حامد عبد الحسن عاشور46143162022171030

جامعة البصرة/كلية اآلداب361.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعبد الرحمن جاسم قاسم كريم46144162021030044

جامعة البصرة/كلية اآلداب361.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمحمد عبد السالم حميد عطية46145282021151253

جامعة البصرة/كلية اآلداب554.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفرح عبد االمير عبد علي محمد46146162042165378

جامعة البصرة/كلية اآلداب530.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنيناحيائيعباس عبد الخضر باهض كاظم46147162041004009

جامعة البصرة/كلية اآلداب511.0اعدادية العشار للبناتاحيائينور عبد الصمد جبار علي46148162042228124

جامعة البصرة/كلية اآلداب500.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب فاضل عباس امين46149162042170045

جامعة البصرة/كلية اآلداب491.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيايات ماجد زبيد صالح46150162042216003

جامعة البصرة/كلية اآلداب485.0اعدادية العباسية للبناتاحيائيزينب طالل أحمد طالل46151162042233016

جامعة البصرة/كلية اآلداب485.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزمزم فالح حسن شبر46152162042234034

جامعة البصرة/كلية اآلداب485.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب قحطان عدنان حسين46153162042231020

جامعة البصرة/كلية اآلداب485.0ثانوية البتول االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم عبد الرضا ذياب46154162042468009

جامعة البصرة/كلية اآلداب484.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائينوره صالح عبد هللا عمر46155162042209082

جامعة البصرة/كلية اآلداب484.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائينور صباح نوري مهدي46156162042218115

جامعة البصرة/كلية اآلداب483.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائينجالء قيس دارم عبود46157162042383228

جامعة البصرة/كلية اآلداب482.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنيناحيائيايمن عادل نوري عباس46158162041088004

جامعة البصرة/كلية اآلداب475.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائياسراء صادق كريم موحي46159162042162005

جامعة البصرة/كلية اآلداب473.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزينب حيدر جاسم محمد46160162042218050

جامعة البصرة/كلية اآلداب470.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيسرى ضياء فاضل ابراهيم46161162042145057

جامعة البصرة/كلية اآلداب470.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيمنى سعد محمود خضير46162162042152177

جامعة البصرة/كلية اآلداب470.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيغدير نجم عبود ناصر46163162042458067

جامعة البصرة/كلية اآلداب469.0الخارجياتاحيائيلهيب اسعد محمد حسن عبد هللا46164162042401142

جامعة البصرة/كلية اآلداب467.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائينور حسين سعدون فداوي46165162042296052
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جامعة البصرة/كلية اآلداب466.0ثانوية الماجدات للبناتاحيائيمريم رعد سالم عبد االمام46166162042211030

جامعة البصرة/كلية اآلداب464.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيمريم علي خضير برع46167162042237017

جامعة البصرة/كلية اآلداب462.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيغفران جواد كاظم عبد46168162042152135

جامعة البصرة/كلية اآلداب461.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيزينب ثابت حمود عبد هللا46169162042227024

جامعة البصرة/كلية اآلداب459.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيفرح عقيل رحمة هامل46170162042241025

جامعة البصرة/كلية اآلداب459.0اعدادية غزة للبناتاحيائيضحى نذير علي ضمد46171162042208039

جامعة البصرة/كلية اآلداب456.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيرقية حميد عبد الصاحب عبد الكريم46172162042146023

جامعة البصرة/كلية اآلداب456.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيهبه خالد نعمه موسى46173162042204113

جامعة البصرة/كلية اآلداب454.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب مناف نوح يحيى46174162042265034

جامعة البصرة/كلية اآلداب453.0اعدادية رفح للبناتاحيائيمنار اسعد جاسم محمد46175162042219060

جامعة البصرة/كلية اآلداب452.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب كريم ياكوت علي46176162042212023

جامعة البصرة/كلية اآلداب452.0اعدادية العشار للبناتاحيائيربا عادل داود سلمان46177162042228043

جامعة البصرة/كلية اآلداب450.0اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيجنات ثاني ضاحي حاتم46178162042258006

جامعة البصرة/كلية اآلداب450.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائياالء علي طالب صالح46179162042187003

جامعة البصرة/كلية اآلداب449.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيزينب زهير عبد الحي سعدون46180162042457018

جامعة البصرة/كلية اآلداب449.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيطيبة حيدر جودي عبد هللا46181162042170054

جامعة البصرة/كلية اآلداب448.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائييوسف مسير عباس هداب46182282041011066

جامعة البصرة/كلية اآلداب448.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيهبة هللا حسن ناظم كامل46183162042381218

جامعة البصرة/كلية اآلداب447.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيمريم حكمت عادل حسن46184162042455045

جامعة البصرة/كلية اآلداب447.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيفاطمه سجاد كنعان جاسم46185162042458072

جامعة البصرة/كلية اآلداب447.0اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيمروه عباس محسن غياض46186162042181021

جامعة البصرة/كلية اآلداب445.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنيناحيائيجعفر الصادق يعقوب يوسف عبد النبي46187162041088006

جامعة البصرة/كلية اآلداب444.0اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء ساجد مهدي صالح46188272042083058

جامعة البصرة/كلية اآلداب444.0ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيزينب اسماعيل ابراهيم عباس46189162042262018

جامعة البصرة/كلية اآلداب442.0اعدادية السما للبناتاحيائيفاطمة الزهراء زهير بنيان صالح46190272042083106

جامعة البصرة/كلية اآلداب441.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيزينب مازن عبد العزيز نجم46191162042220016

جامعة البصرة/كلية اآلداب441.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائينوره ليث خالد حمود46192162042210094

جامعة البصرة/كلية اآلداب440.0اعدادية البصرة للبنيناحيائيمصطفى صالح كريم جويد46193162041007056

جامعة البصرة/كلية اآلداب439.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائياسراء علي كاظم مذبوب46194162042381011

جامعة البصرة/كلية اآلداب439.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيرند نظير حمد هاشم46195162042196015

جامعة البصرة/كلية اآلداب438.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزهراء لؤي عبد المعبود عبد الدايم46196162042146038

جامعة البصرة/كلية اآلداب438.0ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيجعفر نايف حنون عبيد46197162041119004

جامعة البصرة/كلية اآلداب437.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيرويدة عواد ناصر حسن46198162042226040

جامعة البصرة/كلية اآلداب436.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيامنه سيبويه جمعه حمزه46199162042173003

جامعة البصرة/كلية اآلداب436.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيزينب محمد عجيل عبد الحميد46200162042168026
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جامعة البصرة/كلية اآلداب436.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيبنين ماهر سلمان عبد الباري46201162042234019

جامعة البصرة/كلية اآلداب436.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيشمس فيصل علي فهد46202162042257029

جامعة البصرة/كلية اآلداب435.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيفاطمة فالح حسن عبيد46203162042257039

جامعة البصرة/كلية اآلداب435.0ثانوية النبأ للبناتاحيائيدعاء مجيد حميد ثامر46204162042215006

جامعة البصرة/كلية اآلداب435.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائيعبد هللا داود عبد الوهاب جري46205162041358027

جامعة البصرة/كلية اآلداب435.0ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيجراح جاسم سعدون نايف46206162041063004

جامعة البصرة/كلية اآلداب434.0ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيمريم سمير عبد الرضا عذاب46207162042466013

جامعة البصرة/كلية اآلداب433.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيزهراء نزار عبد الباري سعدون46208162042171019

جامعة البصرة/كلية اآلداب433.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائينرجس عبد الكريم عباس حسن46209162042231038

جامعة البصرة/كلية اآلداب433.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيهدى علي لطيف داغر46210162042380127

جامعة البصرة/كلية اآلداب432.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيعباس حمزة عباس عمران46211162041352040

جامعة البصرة/كلية اآلداب432.0اعدادية العشار للبناتاحيائيزينب احمد شاهين حمادي46212162042228058

جامعة البصرة/كلية اآلداب432.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمصطفى خالد حنون نزال46213162041084121

جامعة البصرة/كلية اآلداب431.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيعلي كامل شعيوط عطاوي46214292041151094

جامعة البصرة/كلية اآلداب429.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيازدهار هادي عبد االمير غركان46215162042209002

جامعة البصرة/كلية اآلداب428.0اعدادية العباسية للبناتاحيائيآيات لطيف اعبادي عبد الرسول46216162042233002

جامعة البصرة/كلية اآلداب428.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيزين العابدين عبد الرزاق حمود درويش46217162041497021

جامعة البصرة/كلية اآلداب428.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيبتول عبد الكريم كاظم جواد46218162042173006

جامعة البصرة/كلية اآلداب428.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتاحيائيطيبه واثق هادي محمد علي46219162042272018

جامعة البصرة/كلية اآلداب428.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب طالل منصور صقر46220162042184131

جامعة البصرة/كلية اآلداب427.8ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيزينب حيدر كاظم مطر46221162042232009

جامعة البصرة/كلية اآلداب427.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب محمد علي فالح حسين46222162042243050

جامعة البصرة/كلية اآلداب426.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيصادق منير عبد االمير حوشان46223162041084056

جامعة البصرة/كلية اآلداب425.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيشمس فاضل حسين محمد46224162042220019

جامعة البصرة/كلية اآلداب425.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيمريم علي عبد المحسن عكلة46225162042381180

جامعة البصرة/كلية اآلداب425.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد فاضل مطشر وادي46226162041001010

جامعة البصرة/كلية اآلداب425.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيشيرين صالح عبد الهادي ناجي46227222042309022

جامعة البصرة/كلية اآلداب425.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيمريم ايوب محمد عبد الزهره46228162042247099

جامعة البصرة/كلية اآلداب424.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيزهراء عباس حسن طخم46229162042155009

جامعة البصرة/كلية اآلداب424.0اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيسامي حيدر رداد عبد العالي46230162041036015

جامعة البصرة/كلية اآلداب424.0اعدادية رفح للبناتاحيائيآيات مجيد حمزه مجيد46231162042219003

جامعة البصرة/كلية اآلداب424.0ثانوية مدينة العلم للبناتاحيائيام البنين طاهر كامل كريم46232162042477002

جامعة البصرة/كلية اآلداب424.0ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيمحمد جليل غالي جاسم46233162041347003

جامعة البصرة/كلية اآلداب424.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيبنين عبد الحسين عبادي رسن46234162042458016

جامعة البصرة/كلية اآلداب424.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيحنين حيدر فاضل محمد46235162042226026
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جامعة البصرة/كلية اآلداب423.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيفاطمة سعيد كاظم محمد46236282042081043

جامعة البصرة/كلية اآلداب423.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيغدير جاسم مطر صلبي46237162042241021

جامعة البصرة/كلية اآلداب423.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيعلي عبد الستار جبر رشم46238162041006021

جامعة البصرة/كلية اآلداب423.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزينب صادق جعفر محسن46239162042247061

جامعة البصرة/كلية اآلداب423.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائيمهدي ناصح هواز مهدي46240162041357095

جامعة البصرة/كلية اآلداب423.0الخارجياتاحيائيعذراء تحسين وهيب كنوش46241162042401113

جامعة البصرة/كلية اآلداب422.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد علي جابر كاظم46242252041207106

جامعة البصرة/كلية اآلداب422.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائينوار جابر خضير جبر46243162042152191

جامعة البصرة/كلية اآلداب422.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسين محارب46244162042296028

جامعة البصرة/كلية اآلداب422.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيمريم عمار أحمد غالب46245162042152163

جامعة البصرة/كلية اآلداب422.0اعدادية االريج للبناتاحيائيزهراء وحيد جبر حسن46246162042238018

جامعة البصرة/كلية اآلداب422.0اعدادية الكفاح للبنيناحيائيمصطفى محمد موسى جودة46247162041002051

جامعة البصرة/كلية اآلداب421.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيهاجر طالب عبد نعمه46248162042204111

جامعة البصرة/كلية اآلداب420.0اعدادية البتول للبناتاحيائيرسل جاسم نعمه احمد46249112042072051

جامعة البصرة/كلية اآلداب420.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه حسن عبد زغير46250162042230051

جامعة البصرة/كلية اآلداب420.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائياطياف عبد الكريم عباس فضل46251162042380013

جامعة البصرة/كلية اآلداب420.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيمريم حميد سلمان غريب46252162042458086

جامعة البصرة/كلية اآلداب420.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيحوراء فالح حسن عبيد46253142042225087

جامعة البصرة/كلية اآلداب420.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعلي محمد قاسم محمد46254162041083029

جامعة البصرة/كلية اآلداب419.0اعدادية البصرة للبناتاحيائينبأ طالب صالح مطر46255162042234073

جامعة البصرة/كلية اآلداب419.0اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيعذراء حسين علي محمد تقي46256162042253032

جامعة البصرة/كلية اآلداب419.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائياسراء علي وشلة مذخور46257162042222002

جامعة البصرة/كلية اآلداب419.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيحوراء حسنين هادي عبد العباس46258162042226029

جامعة البصرة/كلية اآلداب419.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرانيا علي عباس ضيغم46259162042172011

جامعة البصرة/كلية اآلداب418.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيمروة جاسم محمد علي46260162042338042

جامعة البصرة/كلية اآلداب418.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدعاء مردان عبد الكريم كاصد46261162042230017

جامعة البصرة/كلية اآلداب418.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمروه فالح نافع عصمان46262162042243078

جامعة البصرة/كلية اآلداب418.0الخارجياتاحيائيرحمه مشتاق عبد الجليل صالح46263162042401052

جامعة البصرة/كلية اآلداب418.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيهاجر عبد الخضر ابراهيم عبد الكريم46264162042274034

جامعة البصرة/كلية اآلداب417.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفاطمة رستم شعالن صدام46265162042383185

جامعة البصرة/كلية اآلداب417.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيمها منذر مراد محمد46266162042234072

جامعة البصرة/كلية اآلداب417.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزهراء رافت يونس لفته46267162042234033

جامعة البصرة/كلية اآلداب417.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيفاطمه فالح سلمان سعدون46268162042213038

جامعة البصرة/كلية اآلداب417.0ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائيمحمد صباح عبود علوان46269162041491015

جامعة البصرة/كلية اآلداب417.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعالء عبد الكريم عبد المجيد علي46270162041139025
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جامعة البصرة/كلية اآلداب416.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائياسراء علي قاسم محمد46271162042240003

جامعة البصرة/كلية اآلداب416.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عماد نعمه قاسم46272162041001093

جامعة البصرة/كلية اآلداب416.0اعدادية البتول للبناتاحيائياسراء كريم خضير مذبوب46273162042242002

جامعة البصرة/كلية اآلداب416.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيزينب عبد الباسط حسين عبيد46274162042257023

جامعة البصرة/كلية اآلداب416.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيحوراء رياض مزهر عباس46275162042243022

جامعة البصرة/كلية اآلداب416.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيسجى رعد مانع معتوك46276162042381118

جامعة البصرة/كلية اآلداب415.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب مهدي تركي عصاد46277162042184147

جامعة البصرة/كلية اآلداب415.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيمحمد ضياء فاخر علوان46278162041034052

جامعة البصرة/كلية اآلداب415.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيزهراء محمود مكطوف جاسم46279162042171018

جامعة البصرة/كلية اآلداب415.0إعدادية المروج للبنيناحيائيبراء سالم كاظم ياسين46280142041013016

جامعة البصرة/كلية اآلداب415.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيرفل احمد محسن عبد االمير46281162042171014

جامعة البصرة/كلية اآلداب414.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيايات محمد قاسم مفتاح46282162042171007

جامعة البصرة/كلية اآلداب414.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيازهار جبار راضي محمد46283162042296001

جامعة البصرة/كلية اآلداب414.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيمصطفى كريم عبد النبي محمد46284162041363056

جامعة البصرة/كلية اآلداب414.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائيحسنين سلمان ناصر سلمان46285162041357018

جامعة البصرة/كلية اآلداب414.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائياشجان اسماعيل جاسم حسين46286162042207006

جامعة البصرة/كلية اآلداب414.0ثانوية النور للبناتاحيائيزينب صالح نعيم جاسم46287162042275010

جامعة البصرة/كلية اآلداب413.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيسعاد ستار جبار زغير46288162042170051

جامعة البصرة/كلية اآلداب413.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمة سجاد سعيد عبود46289162042226088

جامعة البصرة/كلية اآلداب412.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيورده ماهر كزار شريده46290162042380129

جامعة البصرة/كلية اآلداب412.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيبتول راضي جواد عباس46291162042196007

جامعة البصرة/كلية اآلداب523.0ثانوية النبأ للبناتتطبيقيندى عبد الجبار عبد الحسين جابر46292162052215028

جامعة البصرة/كلية اآلداب519.0ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيزينب طاهر عبد الحميد طاهر46293162052467008

جامعة البصرة/كلية اآلداب509.0اعدادية االهله للبناتتطبيقينادية ياسر عطية عسكر46294162052473044

جامعة البصرة/كلية اآلداب504.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقيعبد هللا باسل عبد الخالق جاسم46295162051046030

جامعة البصرة/كلية اآلداب500.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيطاهر ريسان طاهر محسن46296162051371120

جامعة البصرة/كلية اآلداب496.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيزينب جعفر صادق سلطان46297162052176021

جامعة البصرة/كلية اآلداب496.0ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقينبأ ثامر كاظم ارحيم46298162052467015

جامعة البصرة/كلية اآلداب494.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيفاطمه جالل عمران موسى46299162052240032

جامعة البصرة/كلية اآلداب488.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتتطبيقيشهد عادل محمد حسن46300162052333010

جامعة البصرة/كلية اآلداب488.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيمنار يوسف يعقوب يوسف46301162052280047

جامعة البصرة/كلية اآلداب477.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيفهيمه هاشم محمد بتور46302162052236011

جامعة البصرة/كلية اآلداب474.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيعلياء مسلم حمزة عباس46303162052234056

جامعة البصرة/كلية اآلداب474.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعبد الرحمن رعد صمد محسن46304162051016050

جامعة البصرة/كلية اآلداب470.0ثانوية االوحد االهلية للبناتتطبيقيهاله رعد اسحيق يعقوب46305162052475011
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جامعة البصرة/كلية اآلداب468.0اعدادية االهله للبناتتطبيقيسحر داخل علي حوير46306162052473027

جامعة البصرة/كلية اآلداب467.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيرقيه صبيح حميد زوير46307162052150018

جامعة البصرة/كلية اآلداب465.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيروان محمد حسين عوده46308162052246008

جامعة البصرة/كلية اآلداب465.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيزينب سعيد حنون كاظم46309162052145022

جامعة البصرة/كلية اآلداب465.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيعلي قاسم محمد حسن عبد هللا46310162051005037

جامعة البصرة/كلية اآلداب464.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقينور الهدى علي عبد الصمد خضير46311162052155016

جامعة البصرة/كلية اآلداب464.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيمريم رائد جلوب محسن46312162052237034

جامعة البصرة/كلية اآلداب463.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقياية علي عبد الحافظ ابراهيم46313162052163001

جامعة البصرة/كلية اآلداب463.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيعلي جاسم مهنه لفتة46314162051004046

جامعة البصرة/كلية اآلداب463.0اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيشمس ثائر فايز ياسين46315162052258015

جامعة البصرة/كلية اآلداب463.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقينرجس مؤيد عبد الحميد ثامر46316162052227043

جامعة البصرة/كلية اآلداب462.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيمروة احمد نعمه مهدي46317162052218060

جامعة البصرة/كلية اآلداب461.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزينب كاظم مونس ساجت46318162052170035

جامعة البصرة/كلية اآلداب461.0ثانوية البصرة الفيحاء النموذجية االهلية للبناتتطبيقيروان ايهاب فاضل خالوي46319162052337002

جامعة البصرة/كلية اآلداب460.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيرجاء محمد سالم عبد الرسول46320162052224010

جامعة البصرة/كلية اآلداب460.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيحسين عبدالزهرة الزم محمد46321162051140019

جامعة البصرة/كلية اآلداب459.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي حيدر محمد ياسين46322162051083082

جامعة البصرة/كلية اآلداب458.0اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيريام باسم حمد راضي46323162052181011

جامعة البصرة/كلية اآلداب457.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقينبهان حسين ناصر مزبان46324162051034170

جامعة البصرة/كلية اآلداب457.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي محمد جواد كاظم46325162051083089

جامعة البصرة/كلية اآلداب457.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيرسل عقيل احمد عبد الحميد46326162052381043

جامعة البصرة/كلية اآلداب457.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيضحى كريم نعمه عداي46327162052242031

جامعة البصرة/كلية اآلداب457.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيحسين ضياء عبد العالي ابراهيم46328162051012019

جامعة البصرة/كلية اآلداب456.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيزينه سالم جلوب وجر46329162052283020

جامعة البصرة/كلية اآلداب456.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيرحاب عمار عبد هللا احمد46330162052226031

جامعة البصرة/كلية اآلداب456.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعلي محمد حسين مزيد46331162051010072

جامعة البصرة/كلية اآلداب455.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقياالء حسين محسن محمد46332162052459003

جامعة البصرة/كلية اآلداب455.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيزينب محمد جواد يوسف مطر46333162052183023

جامعة البصرة/كلية اآلداب455.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيبسمة عبد القادر سعد عبد القادر46334162052381021

جامعة البصرة/كلية اآلداب454.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيزينب محمد جواد كاظم46335162052146032

جامعة البصرة/كلية اآلداب453.0اعدادية غزة للبناتتطبيقينور الهدى خيون لفته خايف46336162052208036

جامعة البصرة/كلية اآلداب453.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيايمن عبد القادر سعد عبد القادر46337162051084037

جامعة البصرة/كلية اآلداب453.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيمحسن صبيح محسن مزعل46338162051096026

جامعة البصرة/كلية اآلداب453.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيساره عبد هللا نجم عبود46339162052234049

جامعة البصرة/كلية اآلداب453.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيعبير كريم احمد ابراهيم46340162052152050
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جامعة البصرة/كلية علوم البحار514.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمهيمن محمد حسين فضل46341292041002169

جامعة البصرة/كلية علوم البحار506.0اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيايه عقيل عبد هللا كريم46342162042245009

جامعة البصرة/كلية علوم البحار497.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيزيد فاضل عباس منسي46343242041063035

جامعة البصرة/كلية علوم البحار494.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيزهراء تحسين مرزوك عصمان46344162042290030

جامعة البصرة/كلية علوم البحار489.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسين مالح محسن46345162042273006

جامعة البصرة/كلية علوم البحار488.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيمحمد حسن كاظم مهدي46346222041039111

جامعة البصرة/كلية علوم البحار484.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيرنا عدي كريم عبد الحسن46347162042173014

جامعة البصرة/كلية علوم البحار484.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائياالء علي حسن عباس46348162042189003

جامعة البصرة/كلية علوم البحار483.0ثانوية الخالدون االهلية للبنيناحيائيمؤمل حميد موسى راضي46349162041409004

جامعة البصرة/كلية علوم البحار480.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزينب لؤي حبيب سلمان46350162042240066

جامعة البصرة/كلية علوم البحار477.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيزين العابدين عبد المهدي عبد العباس هاني46351162041001063

جامعة البصرة/كلية علوم البحار474.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيبنين سمير شاغي هاشم46352162042152032

جامعة البصرة/كلية علوم البحار474.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزينب ذكاء خضير صينخ46353162042187015

جامعة البصرة/كلية علوم البحار473.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيآيات مرزوق عبد االمام مرزوق46354282042068004

جامعة البصرة/كلية علوم البحار471.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء محمود سريح نصيف46355252042108124

جامعة البصرة/كلية علوم البحار471.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيمريم علي حسين عبد الحسن46356162042168044

جامعة البصرة/كلية علوم البحار468.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد عجيل كاظم46357162042192032

جامعة البصرة/كلية علوم البحار466.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد حمزه زيدان عبد46358142041016099

جامعة البصرة/كلية علوم البحار466.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيحسين عالء عبد الحسين عبد الزهره46359232041027011

جامعة البصرة/كلية علوم البحار464.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائياسراء مرتضى مصطفى ابو الهيل46360162042381012

جامعة البصرة/كلية علوم البحار463.0ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيماريا عواد طارش حيدر46361162042262030

جامعة البصرة/كلية علوم البحار456.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمصطفى حسن عبود علي46362282041151280

جامعة البصرة/كلية علوم البحار444.0اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيازهار حازم عبد العزيز جابر46363162042258001

جامعة البصرة/كلية علوم البحار443.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيوفاء جعفر عوده عاتي46364162042152218

جامعة البصرة/كلية علوم البحار443.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيرقيه سعدي خلف شنون46365222042323109

جامعة البصرة/كلية علوم البحار441.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتاحيائيفدك فاضل عباس صالح46366162042272022

جامعة البصرة/كلية علوم البحار441.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي جابر حنون كاظم46367222041053108

جامعة البصرة/كلية علوم البحار439.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيشهد احمد كاظم عبد الرضا46368162042220020

جامعة البصرة/كلية علوم البحار439.0اعدادية السالم للبنيناحيائيبسام مصلح جاسم خفي46369222041013016

جامعة البصرة/كلية علوم البحار439.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنيناحيائيعلي اثير كامل قاسم46370162041064009

جامعة البصرة/كلية علوم البحار439.0ثانوية المشرق العربي للبناتاحيائيزهراء قاسم سلمان احمد46371162042148012

جامعة البصرة/كلية علوم البحار438.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسين ثائر عبد الحميد عبد العال46372162041084030

جامعة البصرة/كلية علوم البحار438.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيسجاد رزاق جبار شنيار46373222041001056

جامعة البصرة/كلية علوم البحار436.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيعلياء عبد المطلب حسن لفته46374162042175040

جامعة البصرة/كلية علوم البحار436.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيتبارك وليد عبد هللا عبد الرزاق46375162042184061

صفحة ١٣٢٥ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة البصرة/كلية علوم البحار436.0اعدادية غزة للبناتاحيائيبتول مالك بالسم محيسن46376162042208011

جامعة البصرة/كلية علوم البحار435.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد عالء عبد الهادي هاشم46377162041075193

جامعة البصرة/كلية علوم البحار434.0ثانوية االنجاز االهلية للبنيناحيائيحيدر ماجد سلمان عبيد46378162041423001

جامعة البصرة/كلية علوم البحار434.0اعدادية االهله للبناتاحيائيشيماء علي حسين علي46379162042473025

جامعة البصرة/كلية علوم البحار433.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسارة فاضل علي حيدر46380162042230038

جامعة البصرة/كلية علوم البحار433.0اعدادية النور للبنيناحيائيعلي مؤيد عبد الجليل ابراهيم46381122041026118

جامعة البصرة/كلية علوم البحار432.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيمريم غانم عبد الحسين جابر46382222042183081

جامعة البصرة/كلية علوم البحار431.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم محسن علي46383162041126025

جامعة البصرة/كلية علوم البحار431.0اعدادية القرنة للبنيناحيائيمحمود ضياء مهدي صالح46384162041027032

جامعة البصرة/كلية علوم البحار430.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيعباس حيدر عباس عبدالحسن46385162041039017

جامعة البصرة/كلية علوم البحار429.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيليلى هيثم غالم خلف46386162042259053

جامعة البصرة/كلية علوم البحار427.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيلمى عباس قاسم جاسم46387282042051080

جامعة البصرة/كلية علوم البحار426.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيعلي عواد خلف غانم46388162041353034

جامعة البصرة/كلية علوم البحار426.0اعدادية االصمعي للبنيناحيائييوسف نعيم هاشم جفات46389162041010030

جامعة البصرة/كلية علوم البحار425.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائياالء سعد كامل ماهود46390162042467002

جامعة البصرة/كلية علوم البحار425.0اعدادية الكفاح للبنيناحيائيعباس حسين فالح حسن46391162041002025

جامعة البصرة/كلية علوم البحار425.0اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيمحمد المصطفى عباس عبد الساده حسن46392162041043019

جامعة البصرة/كلية علوم البحار424.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيحسين كاظم غركان مهاوش46393162041013008

جامعة البصرة/كلية علوم البحار423.0اعدادية التفوق للبنيناحيائياياد محمد جايد مجلي46394222041072013

جامعة البصرة/كلية علوم البحار423.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيأطياف نعيم جلغم سلمان46395292042050003

جامعة البصرة/كلية علوم البحار423.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزهراء مؤيد عبد الصمد حسين46396162042381087

جامعة البصرة/كلية علوم البحار422.0اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيوجدان علي رومي عبد46397162042181032

جامعة البصرة/كلية علوم البحار422.0اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيعلي رياض مجيد سباهي46398162041036024

جامعة البصرة/كلية علوم البحار422.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين ستار جبار حسين46399262041011046

جامعة البصرة/كلية علوم البحار421.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزهراء صالح يوسف محيي46400162042176026

جامعة البصرة/كلية علوم البحار421.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيشهد حمزه عباس خضير46401162042268021

جامعة البصرة/كلية علوم البحار420.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمؤمل احسان علي سلمان46402272041027063

جامعة البصرة/كلية علوم البحار420.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائياحمد عبد الغني غازي محسن46403232041252007

جامعة البصرة/كلية علوم البحار419.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيشاهينده عالء الدين عزت بسيوني46404212042139133

جامعة البصرة/كلية علوم البحار419.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي الحق حسن زغير صاحي46405222041003193

جامعة البصرة/كلية علوم البحار419.0اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيعلي عدنان ياسين طه46406162041036028

جامعة البصرة/كلية علوم البحار418.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي مهدي حسن سكران46407252041150252

جامعة البصرة/كلية علوم البحار417.0ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيعلي انتظار راضي عبد علي46408162041108013

جامعة البصرة/كلية علوم البحار417.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمجتبى محمد علي راهي جبر46409222041018087

جامعة البصرة/كلية علوم البحار417.0اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيمرتضى احزاب كاظم حسين46410222041373061
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جامعة البصرة/كلية علوم البحار416.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيمؤمل علي نجم محمد46411162041352077

جامعة البصرة/كلية علوم البحار416.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيفاطمه منعم عبد الرسول كاظم46412162042475039

جامعة البصرة/كلية علوم البحار415.0ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيمروة غسان علي محسن46413162042262031

جامعة البصرة/كلية علوم البحار414.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائينور الهدى اركان حسين مهدي46414122042102088

جامعة البصرة/كلية علوم البحار414.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي المرتضى عادل عيدان عبد الكريم46415162041497042

جامعة البصرة/كلية علوم البحار414.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد عبد االمير شعالن فياض46416162041075186

جامعة البصرة/كلية علوم البحار412.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائياماني عماد اسماعيل صبار46417222042125004

جامعة البصرة/كلية علوم البحار412.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيدانيه مازن غازي مناتي46418162042184078

جامعة البصرة/كلية علوم البحار411.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيشهد عبدالستار هادي عبود46419162042227038

جامعة البصرة/كلية علوم البحار411.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيفاطمه محمد هاشم شجر46420162042458078

جامعة البصرة/كلية علوم البحار411.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيبنين ماجد مرتضى مرزوك46421162042171010

جامعة البصرة/كلية علوم البحار411.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائياحمد عبد هللا حمد جوده46422222041053007

جامعة البصرة/كلية علوم البحار411.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعبد الكريم حامد عبد المجيد عبد المحسن46423162041075095

جامعة البصرة/كلية علوم البحار411.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيمكارم رافد عبد الرضا مهدي46424162042450076

جامعة البصرة/كلية علوم البحار410.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيزهراء حمود عبد الزهره داود46425162042210041

جامعة البصرة/كلية علوم البحار410.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيياسر جواد كاظم حريحش46426162041353058

جامعة البصرة/كلية علوم البحار409.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيرسل ليث عوده مزبان46427162042163032

جامعة البصرة/كلية علوم البحار409.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيعلي عدنان محمد علي محمد رضا46428272041015043

جامعة البصرة/كلية علوم البحار409.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيوالء محمد علوان ياسر46429222042143382

جامعة البصرة/كلية علوم البحار409.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيعلي عبد كاظم عبيد46430162041353033

جامعة البصرة/كلية علوم البحار408.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب عبد المحسن شهاب مالح46431162042212020

جامعة البصرة/كلية علوم البحار407.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيشيماء سلطان عبد هللا عوفي46432162042226076

جامعة البصرة/كلية علوم البحار407.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيذكرى محمد غبيش غضيب46433162042192024

جامعة البصرة/كلية علوم البحار407.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد والي محسن هفول46434292041007024

جامعة البصرة/كلية علوم البحار406.0االعدادية المركزية للبنيناحيائينور الدين عادل جمعة رسن46435132041010130

جامعة البصرة/كلية علوم البحار406.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيزين العابدين ياسين عزيز كرم46436162041131020

جامعة البصرة/كلية علوم البحار406.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد مقتدا عبد الحسن كاظم46437222041003346

جامعة البصرة/كلية علوم البحار405.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمنتظر سعيد عوان جبر46438252041009306

جامعة البصرة/كلية علوم البحار404.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيام البنين هادي حمد مهدي46439162042381019

جامعة البصرة/كلية علوم البحار404.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيصفاء خليل دخيل برغوث46440222041053086

جامعة البصرة/كلية علوم البحار404.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيايالف مصطفى شاكر ياسر46441162042184029

جامعة البصرة/كلية علوم البحار404.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيروان علي هاشم جاسم46442222042183042

جامعة البصرة/كلية علوم البحار404.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيقحطان عدنان واوي عذافه46443162041033029

جامعة البصرة/كلية علوم البحار403.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيتبارك حسين عبد الواحد حسين46444162042209018

جامعة البصرة/كلية علوم البحار403.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيحنين علي غازي هادي46445272042063042
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جامعة البصرة/كلية علوم البحار403.0اعدادية رفح للبناتاحيائينور عامر شاكر عواد46446162042219077

جامعة البصرة/كلية علوم البحار403.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيقمر الزمان علي حرجان صالل46447162042381174

جامعة البصرة/كلية علوم البحار403.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيحيدر قيصر حسون جهل46448162041131019

جامعة البصرة/كلية علوم البحار402.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيغدير عمير صاحي الساهي46449162042380084

جامعة البصرة/كلية علوم البحار402.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيموضي جهاد موسى عبدالواحد46450162042152179

جامعة البصرة/كلية علوم البحار402.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيتبارك عامر عيسى عبد الملك46451162042170016

جامعة البصرة/كلية علوم البحار402.0اعدادية االعالم للبنيناحيائيعبد الرحيم حمود عبد الرزاق عبد الرحيم46452162041045011

جامعة البصرة/كلية علوم البحار402.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيمرتضى مازن كامل جري46453222041077182

جامعة البصرة/كلية علوم البحار401.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيهاجر طارق حميد محمد46454162042173032

جامعة البصرة/كلية علوم البحار401.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيايهم كريم كاظم حسين46455262041160003

جامعة البصرة/كلية علوم البحار400.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد صادق قاسم جاسم46456162041075183

جامعة البصرة/كلية علوم البحار400.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائينور الهدى حيدر سلمان رشيد46457162042218113

جامعة البصرة/كلية علوم البحار400.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائيحسين علي عبد االمير محمد46458162041357025

جامعة البصرة/كلية علوم البحار399.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيباقر اسعد داود سلمان46459162041049007

جامعة البصرة/كلية علوم البحار399.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحسين قاسم معيلي جبر46460222041306102

جامعة البصرة/كلية علوم البحار398.0اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيمحمود احمد سبع حسين شاكر46461182041040042

جامعة البصرة/كلية علوم البحار398.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيزهراء عادل بكري علي46462162042173015

جامعة البصرة/كلية علوم البحار398.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيصفا جمعه عبد هللا سلطان46463162042458060

جامعة البصرة/كلية علوم البحار397.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيحسنين علي غازي هادي46464272041015014

جامعة البصرة/كلية علوم البحار397.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسين عبد هللا46465162042207064

جامعة البصرة/كلية علوم البحار397.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيانس عامر عباس سلمان46466112041203032

جامعة البصرة/كلية علوم البحار396.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائياسراء جميل محسن شاهين46467162042381007

جامعة البصرة/كلية علوم البحار396.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيتبارك تركي طاهر داود46468222042175039

جامعة البصرة/كلية علوم البحار395.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيتبارك صالح مهدي ساجت46469162042247024

جامعة البصرة/كلية علوم البحار395.0اعدادية االريج للبناتاحيائيمكية رزاق رحيم طعيمه46470162042238042

جامعة البصرة/كلية علوم البحار395.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيفدى الحسين علي ابراهيم نجم46471162042222021

جامعة البصرة/كلية علوم البحار395.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائياحمد قيس دعير طعمه46472162041089003

جامعة البصرة/كلية علوم البحار395.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيعلي عماد عبود جاسم46473162041019038

جامعة البصرة/كلية علوم البحار394.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب ستار جبار جمعه46474162042383121

جامعة البصرة/كلية علوم البحار394.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيعذراء علي محمود عبد الصمد46475162042220026

جامعة البصرة/كلية علوم البحار394.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيباقر احمد ريسان حسين46476282041001019

جامعة البصرة/كلية علوم البحار393.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنيناحيائيمحمد باقر عبد الرزاق فالح46477162041359013

جامعة البصرة/كلية علوم البحار392.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيابو الحسن مؤيد محمد امين هادي46478162041006001

جامعة البصرة/كلية علوم البحار392.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيمحمد نوفل دبيج ناصر46479162041121018

جامعة البصرة/كلية علوم البحار392.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيالزهراء عبد الكريم عباس جبر46480132042281017
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جامعة البصرة/كلية علوم البحار392.0ثانوية ابن الهيثم األهلية للبناتاحيائيزينب أمين محمد عبد الرضا46481162042185003

جامعة البصرة/كلية علوم البحار391.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيزهراء عباس محسر طعين46482162042173016

جامعة البصرة/كلية علوم البحار391.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيصفا حقي اسماعيل خماس46483162042163058

جامعة البصرة/كلية علوم البحار391.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيحسن عباس هادي حسين46484162041075044

جامعة البصرة/كلية علوم البحار391.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيأديان بهاء الدين عبد العزيز أمين46485162042260001

جامعة البصرة/كلية علوم البحار391.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيايات يسع عباس مجلي46486162042152023

جامعة البصرة/كلية علوم البحار390.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيهدى عماد قاسم الزم46487162042383252

جامعة البصرة/كلية علوم البحار390.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيحسين وليد كاظم ضايف46488162041016013

جامعة البصرة/كلية علوم البحار389.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائينور محمد جاسم محمد46489222042150059

جامعة البصرة/كلية علوم البحار389.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتاحيائيهدى عامر طالب علي46490162042284013

جامعة البصرة/كلية علوم البحار388.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيهدى رؤوف هالل جمعة46491162042467029

جامعة البصرة/كلية علوم البحار388.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيسهام عبد الجبار خضر محمد46492162042274023

جامعة البصرة/كلية علوم البحار388.0اعدادية رفح للبناتاحيائيزهراء صباح جاسم محمد46493162042219023

جامعة البصرة/كلية علوم البحار388.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيتقى حيال منصور حيال46494162042212009

جامعة البصرة/كلية علوم البحار388.0ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيحسن المجتبى نزار حسين هاشم46495292041031006

جامعة البصرة/كلية علوم البحار388.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيمصطفى حيدر عبد االمام محمود46496162041019050

جامعة البصرة/كلية علوم البحار388.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيحسين اسعد وحيد هاشم46497162041016007

جامعة البصرة/كلية علوم البحار387.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيوالء عبد النبي خير هللا نجم46498162042175069

جامعة البصرة/كلية علوم البحار387.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد عالء عبد هللا بوالد46499162041075192

جامعة البصرة/كلية علوم البحار387.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيسرى احسان احمد محمود46500162042173022

جامعة البصرة/كلية علوم البحار386.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد وسام ازهر غازي46501292041002148

جامعة البصرة/كلية علوم البحار386.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيكوثر كريم ابراهيم شلش46502162042244027

جامعة البصرة/كلية علوم البحار386.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسين علي يوسف علي46503222041001044

جامعة البصرة/كلية علوم البحار385.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي سمير علي حسون46504222041004041

جامعة البصرة/كلية علوم البحار385.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب محمود شاكر محمود46505162042212025

جامعة البصرة/كلية علوم البحار385.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيسارة علي يوسف عبد هللا46506162042273004

جامعة البصرة/كلية علوم البحار385.0اعدادية االصمعي للبنيناحيائيكرار مهدي محسن علي46507162041010019

جامعة البصرة/كلية علوم البحار385.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمة مشتاق كاطع عبد السادة46508162042226092

جامعة البصرة/كلية علوم البحار385.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيهيفاء عبد الستار محمد جاسم46509162042381228

جامعة البصرة/كلية علوم البحار385.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيسكينه محمد عبد الرضا عبيد46510162042383155

جامعة البصرة/كلية علوم البحار384.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيأمنة عدنان عذافه خشجوري46511162042383001

جامعة البصرة/كلية علوم البحار384.0اعدادية جيكور للبنيناحيائيحسن مصطفى كاظم مرزوك46512162041061004

جامعة البصرة/كلية علوم البحار384.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيغدير نعمه حمزه حسن46513252042084524

جامعة البصرة/كلية علوم البحار384.0ثانوية الصادقون للبنيناحيائيحسين رياض عبد بدع46514222041059013

جامعة البصرة/كلية علوم البحار384.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء مجيد حنتوش سلمان46515162042244018
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جامعة البصرة/كلية علوم البحار383.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيمنار محمد صبري جبر46516162042146066

جامعة البصرة/كلية علوم البحار503.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيسجاد ضياء خلف محمد علي46517162051084098

جامعة البصرة/كلية علوم البحار460.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقياماني كريم جياد علي46518162052381011

جامعة البصرة/كلية علوم البحار454.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل عبد الكريم محمد46519162051075063

جامعة البصرة/كلية علوم البحار453.0ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيامين عامر غانم هارون46520162051063005

جامعة البصرة/كلية علوم البحار452.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيبارق عادل خضير حسين46521162051049017

جامعة البصرة/كلية علوم البحار447.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيكرار عبد الرضا علي حسين46522222051310171

جامعة البصرة/كلية علوم البحار446.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيمروة اسماعيل عزيز داخل46523162052171040

جامعة البصرة/كلية علوم البحار444.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيعبد هللا جبار رشيم فنجان46524282051017044

جامعة البصرة/كلية علوم البحار443.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمنتظر حسن شريف صالح46525162051060208

جامعة البصرة/كلية علوم البحار442.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقينور الهدى وليد خالد سالم46526162052184115

جامعة البصرة/كلية علوم البحار442.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمصطفى ميثم عبد علي كاظم46527162051047160

جامعة البصرة/كلية علوم البحار440.0ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقيمحمد ميثم جبار صالح46528162051442023

جامعة البصرة/كلية علوم البحار438.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيحسين نصير جواد كاظم46529162051078017

جامعة البصرة/كلية علوم البحار438.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيشمس صباح خير هللا صالح46530162052184070

جامعة البصرة/كلية علوم البحار438.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الحي كاطع حسيج46531162051357241

جامعة البصرة/كلية علوم البحار437.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيجنان علي عبد الصاحب شيحان46532162052265010

جامعة البصرة/كلية علوم البحار437.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيتبارك صالح مهدي علي46533162052280012

جامعة البصرة/كلية علوم البحار436.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتتطبيقيالحوراء عباس هاشم خنياب46534162052151004

جامعة البصرة/كلية علوم البحار436.0ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيايات عبد الرزاق عمار ظاهر46535162052248003

جامعة البصرة/كلية علوم البحار435.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقياحمد محمود طعيمه لفته46536162051046007

جامعة البصرة/كلية علوم البحار434.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحبيب شوقي حبيب ابراهيم46537162051017014

جامعة البصرة/كلية علوم البحار434.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمحمد سامي هادي عبد هللا46538162051108051

جامعة البصرة/كلية علوم البحار434.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعلي ماجد احمد ركاب46539162051365156

جامعة البصرة/كلية علوم البحار434.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيفاطمه عماد عاشور لطيف46540162052208030

جامعة البصرة/كلية علوم البحار434.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيأمير عدي عبد الرزاق جوالن46541162051499001

جامعة البصرة/كلية علوم البحار433.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمهدي صالح عبد الحسن خضير46542162051084269

جامعة البصرة/كلية علوم البحار432.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيضرغام محمد لطيف طالب46543162051064011

جامعة البصرة/كلية علوم البحار432.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيمنتظر محمد يحيى سباهي46544162051426052

جامعة البصرة/كلية علوم البحار432.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقياحمد جعفر باقر عبد الباري46545162051365007

جامعة البصرة/كلية علوم البحار432.0ثانوية المآثر للبناتتطبيقيشهد جابر هادي مكطوف46546162052455016

جامعة البصرة/كلية علوم البحار431.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمحمد شهاب حمود ماهود46547162051047136

جامعة البصرة/كلية علوم البحار430.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيشهد فراس عادل خلف46548162052184071

جامعة البصرة/كلية علوم البحار430.0ثانوية تراث االجيال االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الواحد حياوي خميس46549162051440005

جامعة البصرة/كلية علوم البحار429.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيعلي عبد الحميد نعيم منسف46550162051051089
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جامعة البصرة/كلية علوم البحار429.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد سالم رمضان عبد هللا46551162051085065

جامعة البصرة/كلية علوم البحار428.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيحسين علي حليم حمود46552162051075019

جامعة البصرة/كلية علوم البحار427.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيزهراء سالم عبود محسن46553162052238014

جامعة البصرة/كلية علوم البحار427.0اعدادية االهله للبناتتطبيقيحسنة مهدي بريس نمر46554162052473009

جامعة البصرة/كلية علوم البحار427.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيمعصومة راضي خريبط صالح46555162052252035

جامعة البصرة/كلية علوم البحار425.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيتبارك مناف جاسم شحيت46556162052170015

جامعة البصرة/كلية علوم البحار425.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيمهدي صباح فاضل ثويني46557162051358232

جامعة البصرة/كلية علوم البحار425.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيفاطمة مقداد امين بدر46558162052238035

جامعة البصرة/كلية علوم البحار424.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيطيبه ظاهر حبيب سعد46559162052265031

جامعة البصرة/كلية علوم البحار423.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيعباس حامد كريم مجيد46560162051112031

جامعة البصرة/كلية علوم البحار423.0ثانوية الجنات األهلية للبنينتطبيقيحيدر علي صبري حسين46561162051032008

جامعة البصرة/كلية علوم البحار421.0اعدادية البسمة للبناتتطبيقيمريم ابراهيم عطية خير هللا46562162052257015

جامعة البصرة/كلية علوم البحار421.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيكرار حيدر مهنا خنجر46563162051352203

جامعة البصرة/كلية علوم البحار421.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقيعباس فاضل مضخور حبيب46564162051360021

جامعة البصرة/كلية علوم البحار421.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيساره صبيح باهض علي46565162052240025

جامعة البصرة/كلية علوم البحار420.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيسارة كاظم جبر سدخان46566162052381081

جامعة البصرة/كلية علوم البحار420.0اعدادية المعرفة للبناتتطبيقياوقاف محمد جاسب جايد46567162052175001

جامعة البصرة/كلية علوم البحار420.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيعلي موازي حسون ظاهر46568162051356042

جامعة البصرة/كلية علوم البحار420.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيايمن ثائر موحان حسن46569162051015011

جامعة البصرة/كلية علوم البحار420.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيميسرة عباس حميد جبر46570162052171046

جامعة البصرة/كلية علوم البحار420.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيحنان محمد جبر لكن46571162052210011

جامعة البصرة/كلية علوم البحار420.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيبنين عباس وحيد عبد علي46572162052162002

جامعة البصرة/كلية علوم البحار419.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحمد زامل خليف عنبر46573222051011019

جامعة البصرة/كلية علوم البحار419.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيغدير مسلم خلف ثامر46574162052170042

جامعة البصرة/كلية علوم البحار419.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيفاطمه ميثم عبد الحسن كاظم46575162052265038

جامعة البصرة/كلية علوم البحار418.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيرحيم حسين رحيم رسن46576162051052018

جامعة البصرة/كلية علوم البحار418.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسين زامل مندوب ثامر46577162051019023

جامعة البصرة/كلية علوم البحار418.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيرحيل ثائر احمد جباره46578162052380035

جامعة البصرة/كلية علوم البحار417.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيامنة عبد الحسن إسماعيل مبارك46579162052170006

جامعة البصرة/كلية علوم البحار417.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيتبارك ظاهر وجر سيد46580162052146016

جامعة البصرة/كلية علوم البحار417.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمنتظر حامد هادي راضي46581162051019118

جامعة البصرة/كلية علوم البحار417.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيحسين علي جاسم بندر46582162051497027

جامعة البصرة/كلية علوم البحار417.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيساره رحيم قاسم نعيمة46583162052234048

جامعة البصرة/كلية علوم البحار417.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد داود كاظم محسن46584162051022108

جامعة الموصل/كلية طب الموصل613.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد ماهر شاكر محمود46585172041008039
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جامعة الموصل/كلية طب الموصل613.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيدينا فراس عبد الرحمن عزيز46586312042063032

جامعة الموصل/كلية طب الموصل613.0ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمحمد خالد عبد هللا حمدان46587172041022083

جامعة الموصل/كلية طب الموصل613.0ثانوية المتميزين المختلطة للنازحيناحيائياشرف عامر عزيز محمود46588332041061001

جامعة الموصل/كلية طب الموصل613.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيامنه علي عبد هللا محمد46589172042286038

جامعة الموصل/كلية طب الموصل613.0ثانوية المتميزات االولىاحيائينور فواز فرات حبيب46590172042233121

جامعة الموصل/كلية طب الموصل613.0ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد الحميد ضرغام عبد الحميد خضر46591172041022042

جامعة الموصل/كلية طب الموصل613.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيعبيدة سنان شوكت حامد46592332041001069

جامعة الموصل/كلية طب الموصل612.9اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء جاسم ابراهيم جاسم46593172042290090

جامعة الموصل/كلية طب الموصل612.8ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب عماد طاهر عبد هللا46594332042038013

جامعة الموصل/كلية طب الموصل612.8ثانوية المتميزات االولىاحيائيأروى موفق مرعي حسن46595172042233001

جامعة الموصل/كلية طب الموصل612.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيفاطمه مازن هاشم خالد46596102042078155

جامعة الموصل/كلية طب الموصل612.7ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائياحمد خالد خلف جمعة46597172041186005

جامعة الموصل/كلية طب الموصل612.7ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيزينب محمد اهالل حسين46598172042318018

جامعة الموصل/كلية طب الموصل612.5ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيتقوى محمد احمد محمد غزال46599172042330034

جامعة الموصل/كلية طب الموصل612.4ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائياحمد ازهر فاضل امين46600172041022008

جامعة الموصل/كلية طب الموصل612.4اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمريم محمد ياسين محمد شيت46601172042294212

جامعة الموصل/كلية طب الموصل612.4اعدادية االندلس للبناتاحيائيسما غزوان موفق مرعي46602172042286160

جامعة الموصل/كلية طب الموصل612.4االعدادية الشرقية للبنيناحيائيبكر علي محمد سعيد بكر46603172041008077

جامعة الموصل/كلية طب الموصل612.3اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمريم مثنى مؤيد حامد46604172042294210

جامعة الموصل/كلية طب الموصل612.3ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيحسن فواز حمدون شكر46605172041022028

جامعة الموصل/كلية طب الموصل612.1ثانوية المتميزات االولىاحيائينور اسعد ابراهيم عثمان46606172042233117

جامعة الموصل/كلية طب الموصل612.0ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيحكم مثنى حازم شيت46607172041022031

جامعة الموصل/كلية طب الموصل612.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيايه اياد عطاء هللا محمد46608172042286013

جامعة الموصل/كلية طب الموصل612.0ثانوية المتميزات االولىاحيائيزهراء غزوان محمد احمد46609172042233063

جامعة الموصل/كلية طب الموصل612.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيساره سالم يحيى فتحي46610172042268045

جامعة الموصل/كلية طب الموصل611.9اعدادية حمص للبناتاحيائيشهد ابراهيم احمد جاسم46611172042302068

جامعة الموصل/كلية طب الموصل611.8اعدادية الطالئع للبناتاحيائيتبارك مشعان بشير بكر46612172042294054

جامعة الموصل/كلية طب الموصل611.8ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائينور محمد قاسم خالد46613312042067039

جامعة الموصل/كلية طب الموصل611.8ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيبكر مثنى انور عز الدين46614172041186015

جامعة الموصل/كلية طب الموصل611.8ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيلينا غالب احمد عزو46615172042330095

جامعة الموصل/كلية طب الموصل611.8ثانوية المتميزات االولىاحيائيزهراء بشار رشدي محمد46616172042233060

جامعة الموصل/كلية طب الموصل611.8اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينب علي حمود حميد46617172042294112

جامعة الموصل/كلية طب الموصل611.8ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمصطفى عبد الناصر خالد جالل46618172041022107

جامعة الموصل/كلية طب الموصل611.8اعدادية االندلس للبناتاحيائيمينا احمد حازم احمد46619172042286240

جامعة الموصل/كلية طب الموصل611.7ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيفرح عامر شهاب جرجيس46620172042330093
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جامعة الموصل/كلية طب الموصل611.7اعدادية االندلس للبناتاحيائيفرح نزار عبد القادر قاسم46621172042286209

جامعة الموصل/كلية طب الموصل611.5اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد مثنى احمد محمدطيب46622172041011171

جامعة الموصل/كلية طب الموصل611.4اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيرنده عبد الرزاق محمد فائق محمد سليم46623332042040039

جامعة الموصل/كلية طب الموصل611.4ثانوية المتميزات االولىاحيائيآمنه رضوان عبد الحميد خضر46624172042233006

جامعة الموصل/كلية طب الموصل611.4ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائياية احمد عبد الجبار محمود46625172042262014

جامعة الموصل/كلية طب الموصل611.4ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائياغنار محمد عبد الكريم خضر46626172042268013

جامعة الموصل/كلية طب الموصل611.3ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيعائشه سالم يونس قاسم46627172042318024

جامعة الموصل/كلية طب الموصل611.1اعدادية دار السالم للبنيناحيائيليث احسان مال هللا عزيز46628172041023096

جامعة الموصل/كلية طب الموصل611.0ثانوية المتميزات االولىاحيائيرضاء حاتم دحام داؤد46629172042233047

جامعة الموصل/كلية طب الموصل611.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيوائل عبد اللطيف عبد القادر بالل46630172041351883

جامعة الموصل/كلية طب الموصل611.0ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيرانيا لؤي بشير يونس46631172042318013

جامعة الموصل/كلية طب الموصل611.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الحميد علي أحمد محمود46632172041008172

جامعة الموصل/كلية طب الموصل611.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيسدره رضوان خليل مجيد46633172042286154

جامعة الموصل/كلية طب الموصل611.0ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيطه عدي عبد الحميد محمد46634172041022039

جامعة الموصل/كلية طب الموصل610.9ثانوية المتميزات االولىاحيائيرسل يحيى قتيبه يحيى46635172042233044

جامعة الموصل/كلية طب الموصل610.8اعدادية االندلس للبناتاحيائيصفا اياد غانم ناصح46636172042286177

جامعة الموصل/كلية طب الموصل610.8االعدادية الشرقية للبنيناحيائيهوام احمد خضر ابنيان46637172041008429

جامعة الموصل/كلية طب الموصل610.8ثانوية المتميزات االولىاحيائيشهد انور مصطفى عبد هللا46638172042233082

جامعة الموصل/كلية طب الموصل610.8ثانوية المتميزات االولىاحيائيداليا محمد حازم محمد ثلجي46639172042233031

جامعة الموصل/كلية طب الموصل610.8اعدادية الطالئع للبناتاحيائيهاجر سليمان محمد سليمان46640172042294247

جامعة الموصل/كلية طب الموصل610.7اعدادية الطالئع للبناتاحيائيحفصة محمد عبد الستار محمد46641172042294064

جامعة الموصل/كلية طب الموصل610.7اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيغانم سعد غانم يحيى46642172041011131

جامعة الموصل/كلية طب الموصل610.7ثانوية دجلة للبناتاحيائيغسق ابراهيم خليل محمد46643332042038029

جامعة الموصل/كلية طب الموصل610.7ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيصفا محمد احمد حماده46644172042330077

جامعة الموصل/كلية طب الموصل610.6ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد الرحمن حذيفة عبد المجيد محمد46645172041022044

جامعة الموصل/كلية طب الموصل610.5اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزهراء فراس فيصل محمد46646172042294104

جامعة الموصل/كلية طب الموصل610.4اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائياحمد نجدت مدحت جرجيس46647332041001011

جامعة الموصل/كلية طب الموصل610.4ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيفرقان قصي حاجم محمد46648312042063087

جامعة الموصل/كلية طب الموصل610.3ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيسامي محمد سامي يونس46649172041013010

جامعة الموصل/كلية طب الموصل610.3ثانوية المتميزات االولىاحيائيآمنه عمار يونس عبد الرزاق46650172042233007

جامعة الموصل/كلية طب الموصل610.2ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمحمد امجد حازم عبد46651172041022081

جامعة الموصل/كلية طب الموصل610.1ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيأمنيه ماهر محمد سعيد خضر46652312042047008

جامعة الموصل/كلية طب الموصل610.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيسميه خالد حامد حياوي46653172042286163

جامعة الموصل/كلية طب الموصل610.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيسماء وسام محمود عزيز46654172042286161

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.9اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيعيشي علي حسين جمعه46655332042040082
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جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.9ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائينوره سالم يحيى فتحي46656172042268081

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.8اعدادية دار السالم للبنيناحيائيزيد علي عبد الرزاق احمد46657172041023041

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.8ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيمريم موفق خليل جبار46658312042081153

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.8اعدادية االندلس للبناتاحيائيساره معن حسن عبد هللا46659172042286140

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.8اعدادية االندلس للبناتاحيائيعائشة فواز نوري احمد46660172042286190

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.8ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائينور علي حسين حسن46661172042327032

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.8ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيرانيا ميسر عبد الهادي عبد هللا46662172042338017

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.7اعدادية االندلس للبناتاحيائيرشا نصير سالم اسماعيل46663172042286096

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.7ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمحمد احمد مظفر نايف46664172041022080

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.7ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد هللا قيس يحيى قاسم46665172041022059

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.6ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد قيس حاجم محمد46666172041186088

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.5ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيشيماء عماد حمدي عزيز46667312042047132

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.5ثانوية المتميزات االولىاحيائيسنا سنان صبحي علي46668172042233079

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.5ثانوية المتميزات االولىاحيائيايه بشار هاشم عباس46669172042233022

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.5االعدادية الشرقية للبنيناحيائياوس سفيان عبد الحافظ عبد القادر46670172041008066

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.5ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيهاجر مؤيد محمد مصطفى46671172042318032

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.5ثانوية المتميزات االولىاحيائيآيه يحيى علي حماده46672172042233014

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.4ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيمريم محمد نجيب محمد46673172042268069

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.4ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيجعفر قيس ذنون نجم46674172041022025

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.4اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرغد مرعي هادي مرعي46675172042294089

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.2ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد اسماعيل علي46676172042330091

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.1ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيآمنه فواز حازم حامد46677172042318002

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.0ثانوية المتميزات االولىاحيائيرحمه عائد اديب محمد46678172042233041

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيزهراء وليد عطا هللا محمد46679312042063050

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.0ثانوية المتميزات االولىاحيائيآيه غياث عبد الكريم سلطان46680172042233012

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيأميمة غزوان مرعي حسن46681172042294010

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.0ثانوية المتميزات االولىاحيائيمريم فراس حميد محمد46682172042233108

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.0ثانوية المتميزات االولىاحيائيضحى غيث باسل احمد46683172042233086

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.0ثانوية المتميزات االولىاحيائيأيه ياسر عثمان محمود46684172042233013

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.0ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيليث خالد محمد سليمان46685172041022077

جامعة الموصل/كلية طب الموصل609.0ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيلينا لؤي بشير يونس46686172042318027

جامعة الموصل/كلية طب الموصل608.9ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيشهد رضوان احمد شيت46687172042330071

جامعة الموصل/كلية طب الموصل608.8اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه محمد محسن امين46688172042286205

جامعة الموصل/كلية طب الموصل608.8ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيدانيه وليد مصطفى محمد46689172042330038

جامعة الموصل/كلية طب الموصل608.8ثانوية المتميزات االولىاحيائيريما رسالن جاجان سلطان46690172042233056
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جامعة الموصل/كلية طب الموصل608.8ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيرونق جمال محمد سعيد يوسف46691172042318017

جامعة الموصل/كلية طب الموصل608.8ثانوية المتميزات االولىاحيائيزبيده اياد سعيد جرجيس46692172042233057

جامعة الموصل/كلية طب الموصل608.8اعدادية االندلس للبناتاحيائياستبرق خليل غانم خليل46693172042286022

جامعة الموصل/كلية طب الموصل608.7ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمكرم قصي سالم سعيد46694172041022116

جامعة الموصل/كلية طب الموصل608.6اعدادية االندلس للبناتاحيائيأمان سعد احمد صالح46695172042286004

جامعة الموصل/كلية طب الموصل608.5ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمؤيد علي مؤيد رشيد46696172041186075

جامعة الموصل/كلية طب الموصل608.4اعدادية االندلس للبناتاحيائيامنه علي فاضل علي46697172042286039

جامعة الموصل/كلية طب الموصل608.4ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيحنين عماد طارق ذنون46698172042262027

جامعة الموصل/كلية طب الموصل608.4ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائياحمد وسيم عبد الغني شريف46699172041186012

جامعة الموصل/كلية طب الموصل608.4ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز سعود سالم سعيد46700172041186045

جامعة الموصل/كلية طب الموصل608.2ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيتقى ساجد سعد هللا عبد الجبار46701172042318011

جامعة الموصل/كلية طب الموصل608.2اعدادية االندلس للبناتاحيائيشمس فرات فخر الدين محمد46702172042286172

جامعة الموصل/كلية طب الموصل608.1ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد هللا عبد المنعم ذنون46703172041022048

جامعة الموصل/كلية طب الموصل608.0ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد هللا محمد غانم ابراهيم46704172041022060

جامعة الموصل/كلية طب الموصل608.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيامنه فتحي علي حسن46705172042262010

جامعة الموصل/كلية طب الموصل607.9ثانوية المتميزات االولىاحيائيمريم محمد حسين داود46706172042233112

جامعة الموصل/كلية طب الموصل607.8ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيتقى فراس حازم محمود46707172042382012

جامعة الموصل/كلية طب الموصل607.7اعدادية دار السالم للبنيناحيائيبنان يونس بالل عبد العزيز46708172041023024

جامعة الموصل/كلية طب الموصل607.6اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيوليد خالد نذير سعيد46709332041001113

جامعة الموصل/كلية طب الموصل607.6ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز عامر عبد هللا فتحي46710172041186046

جامعة الموصل/كلية طب الموصل607.6اعدادية المنصور للبنيناحيائياشرف بشار غانم امين46711102041026043

جامعة الموصل/كلية طب الموصل607.5االعدادية الشرقية للبنيناحيائيصهيب انور مصطفى عبد هللا46712172041008166

جامعة الموصل/كلية طب الموصل607.4اعدادية الطالئع للبناتاحيائيآيه صفاء الدين احمد محمود46713172042294015

جامعة الموصل/كلية طب الموصل607.4ثانوية فايدة للبنيناحيائيساره بشار احمد يوسف46714172042098019

جامعة الموصل/كلية طب الموصل607.4االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد علي عبد هللا سعيد46715172041008347

جامعة الموصل/كلية طب الموصل607.3ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيحسن عبد المالك شعبان مهيدي46716172041198003

جامعة الموصل/كلية طب الموصل607.2اعدادية الطالئع للبناتاحيائيعائشه سرمد محمد هاشم46717172042294173

جامعة الموصل/كلية طب الموصل607.2االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد ماهر حامد داؤد46718172041008038

جامعة الموصل/كلية طب الموصل607.1اعدادية الطالئع للبناتاحيائيصفا غسان محمد عبد المجيد46719172042294158

جامعة الموصل/كلية طب الموصل607.0ثانوية المتميزات االولىاحيائيرقيه عمر مظفر توفيق46720172042233050

جامعة الموصل/كلية طب الموصل607.0ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيابراهيم فارس ابراهيم ذنون46721172041022005

جامعة الموصل/كلية طب الموصل606.9ثانوية المتميزات االولىاحيائيتبارك بشار احمد عبد الرحمن46722172042233025

جامعة الموصل/كلية طب الموصل606.8اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياوس خلف حماد فاضل46723172041011027

جامعة الموصل/كلية طب الموصل606.8ثانوية المتميزات االولىاحيائيزهر علي سعدي يحيى46724172042233058

جامعة الموصل/كلية طب الموصل606.8ثانوية المتميزات االولىاحيائيتبارك محمد عز الدين ذنون46725172042233026
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جامعة الموصل/كلية طب الموصل606.8ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائياشرف محمد عسكر موسى46726172041022019

جامعة الموصل/كلية طب الموصل606.8ثانوية المتميزات االولىاحيائيمريم علي عبد الرزاق محمد علي46727172042233107

جامعة الموصل/كلية طب الموصل606.7ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيريفا ماهر يوسف يعقوب46728312042063045

جامعة الموصل/كلية طب الموصل606.7ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمحمد احمد طارق نجيب46729172041022079

جامعة الموصل/كلية طب الموصل606.6ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمصطفى هيثم طه يونس46730172041022113

جامعة الموصل/كلية طب الموصل606.6ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعمر ناطق سالم مال هللا46731172041022074

جامعة الموصل/كلية طب الموصل606.6اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرسل محمد عوده خلف46732172042357340

جامعة الموصل/كلية طب الموصل606.5االعدادية الشرقية للبنيناحيائياسامة عبد الرحمن غزال عواد46733172041008054

جامعة الموصل/كلية طب الموصل606.5النصر النموذجية للبنيناحيائيسيف محمد عبد النافع سعيد46734312041024063

جامعة الموصل/كلية طب الموصل606.4ثانوية المتميزات االولىاحيائيرشا محمد بشير عبد هللا46735172042233046

جامعة الموصل/كلية طب الموصل606.4اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد احمد حازم احمد46736172041023103

جامعة الموصل/كلية طب الموصل606.4االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد عالء الدين ذنون سعيد46737172041008034

جامعة الموصل/كلية طب الموصل606.3ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيأنس وسيم سعد الدين محمد صالح46738172041198001

جامعة الموصل/كلية طب الموصل606.2اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيزيد ناظم معاويه ناظم46739332041001050

جامعة الموصل/كلية طب الموصل606.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسام عادل احمد حسين46740172041008093

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.9اعدادية االندلس للبناتاحيائيسهيله ليث محمد جاسم46741172042286167

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.8االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا عمر حازم احمد46742172041008210

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.7االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمر راكان محمود حسون46743172041008265

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.7ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيدعاء بسام فهمي ابراهيم46744172042262031

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.6اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم بكر علي46745172041023125

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.5ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيبارق عدنان حسن حميد46746172041022023

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.5ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد طالل احمد46747172041186076

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.5ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمحمد نشوان حازم محمد46748172041022092

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.5ثانوية المتميزات االولىاحيائينور عكرمه قاسم علي46749172042233119

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.4ثانوية المتميزات االولىاحيائيسارة عمر امجد هجر46750172042233069

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.4ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيشهد معمر مؤيد شيت46751312042063070

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.4ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيأمنه احمد نواف ياسين46752172042318001

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيتقى فيصل غازي عبد هللا46753172042286063

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم محمد وليد ماجد46754172042286225

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياية احمد طلب حمودي46755172042280013

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيمسره يونس ابراهيم عزاوي46756172042231259

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيفائزه احمد حسين علي46757172042294180

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيهديل خالد محمد الياس46758312042067041

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيديمه مضر محفوظ جميل46759172042268025

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيعائشه صفوان ذاكر زكي46760172042268058
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جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرسل ليث جار هللا خليل46761172042288097

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيعلياء عقيل مسلم علي46762172042357632

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0ثانوية اسيا االهلية للبنيناحيائياحمد جاسم محمد يحيى46763172041047002

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايه عصام احمد مهيدي46764172042281018

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيساره محمد ابراهيم عزيز46765172042294132

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيامامه بشير ابراهيم عبد الجواد46766172042288032

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيعائشه غزوان طارق حامد46767172042292033

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائياحمد مازن محمد ابراهيم46768172041186009

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم خالد عبد الرحمن فتحي46769172042232124

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0ثانوية الموالي للبنيناحيائيعلي عبد علي مرعي46770172041055005

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيمريم مثنى خليل ابراهيم46771332042062037

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسدره خليل غانم خليل46772172042294137

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيغدق يحيى اديب محمد سعيد46773172042231225

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيساره طالل صبار محل46774312042038026

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعز الدين رافع محمد حسين46775182041036069

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0ثانوية بازوايا للبنيناحيائيحسن موفق توفيق يونس46776172041065009

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيفائزه صديق سليمان عباس46777172042321043

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيخالد عبد الخالق محمود محمد46778172041017067

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحماد احمد حماد سلمو46779172041008108

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيمياده محمد يونس احمد46780172042098035

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب ميسر عدنان صالح46781172042286133

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسارة انيس بولص حنا46782172042247022

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز محمد ابراهيم داود46783172041198007

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائينواف الياس قتو سليمان46784332041056092

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0ثانوية بازوايا للبناتاحيائيأميمه مظفر علي حسين46785172042303003

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد الكريم زبير حسين حدري46786182041036055

جامعة الموصل/كلية طب الموصل605.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيمنار عبد القادر كريم عبد هللا46787172042235116

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.9ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيبراء طارق عبد هللا احمد46788312042065005

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.9ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيامنه فائز عبد الرزاق ايوب46789172042268016

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.8اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمصطفى يونس جاسم محمد46790172041023144

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.7اعدادية االندلس للبناتاحيائيساره خالد نجيب يحيى46791172042286144

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.7ثانوية المتميزات االولىاحيائيزهراء عمار مؤيد عمر46792172042233062

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.7ثانوية دجلة للبناتاحيائيصفا خالد سعيد احمد46793332042038025

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.7اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسبأ مشعان بشير بكر46794172042294135

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.7ثانوية المتميزات االولىاحيائيرحمة بسام سعيد احمد46795172042233037
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جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.6اعدادية االندلس للبناتاحيائيصفا عمار عبد السالم مصطفى46796172042286180

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.6ثانوية المتميزين الثانية للبنيناحيائيبشير صهيب محمد يونس46797172041212004

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.6ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيفرح مصعب عبد االله ابراهيم46798172042318025

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.5ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيبالل محمد اكرم احمد46799172041186016

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.5ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيامنيه منير سالم طه46800172042262011

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.5النصر النموذجية للبنيناحيائيمصطفى مروان مصطفى محمد46801312041024178

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.4ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيوهاج صالح عبد الكريم صالح46802172041186111

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.4ثانوية المتميزات االولىاحيائيمسره وضاح احمد ادريس46803172042233113

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.4ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيايمان راكان عبد هللا صالح46804172042318008

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.1ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيعال اسعد غائب محمد علي46805172042330082

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية زمار للبنيناحيائيباسم احمد محمد خلف46806172041103016

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيساره خالد نجم فتحي46807172042327018

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيمريم مجدي غانم مجيد46808312042037018

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد طاهر يونس ذنون يونس46809172041017175

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائينور رغيد حامد احمد46810172042338033

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيعدنان محمد جاسم علي46811172041098026

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية النيل للبنيناحيائيعمر فارس ظاهر سلطان46812172041027063

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيتقى فراس سالم عبود46813172042280037

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين حردان مردان علي46814172041228010

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعمر بشار هاشم يوسف46815172041186066

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمنى جاسم عبد هللا حياوي46816172042294223

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية حمص للبناتاحيائيتقى محمد خليل ابراهيم46817172042302032

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0ثانوية المتميزات االولىاحيائيساره احمد محمد نذير احمد46818172042233071

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0ثانوية المتميزات االولىاحيائيمالك نمير يحيى ذنون46819172042233114

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيتبارك مظفر سعد هللا اسماعيل46820262042087031

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيامنه محمود محمد علي ابراهيم46821172042279006

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0ثانوية القوش للبناتاحيائيهيام خلف صالح رفو46822172042256015

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيلينه اياد طه محمود46823172042290160

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيزينب حسن يوسف ابراهيم46824172042267032

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيمصدة عبد الرحيم محمد خضر46825172042261065

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرؤى رافع عبد الكريم حامد46826172042294073

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء محمد سمير بشير46827172042288120

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0ثانوية النهرين للبنيناحيائيمنذر نجم عبد المجيد مظهور46828182041067035

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0ثانوية آشور للبنيناحيائيعلي حسين دخيل محل46829182041081018

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيصفا بسام عبدالحق فتحي46830172042382027
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جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيايمن علي حسين محمد46831172041028036

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائياشكان حسين محمد احمد46832172042327005

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيعبيدة تقي الدين إسماعيل حسن46833172041064031

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبراء بشار عبد الرحمن محمد46834172042277021

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيناحيائيخديجه عدنان دنو اكريم46835172042359006

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيحسن صباح جاد هللا حمود46836182041016019

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيسما كرم كمال يونس46837172042231189

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيرانيه زياد فاخر الياس46838172042245026

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسوزان عمار صالح ابراهيم46839172042357535

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيرويده علي عبد الكريم سليمان46840172042252028

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيايمان مؤيد محمد صديق عبد القادر46841172042237019

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآمنة عالء الدين ادريس ابراهيم46842172042288003

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيايالف نوفل حاجي حسن46843172042231033

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهديل احمد ادريس بكر46844172042232160

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياعراف فارس محمود حامد46845172042357089

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم عصام متي الياس46846172042247051

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمحمد صالح ناصر حمود46847172041022088

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0ثانوية بازوايا للبنيناحيائيايمن اسماعيل فاضل مجيد46848172041065006

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيانفال امجد عز الدين ايوب46849172042288037

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينور علي فتاح علي46850172042231294

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيسعد باسم علي طه46851172041186034

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية حمص للبناتاحيائيدالل عبد الغني عثمان محمد46852172042302039

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياحمد عبد هللا يونس محمد46853172041012013

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن ذنون اسماعيل حسن46854172041028095

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره منير محمد جاسم46855172042288140

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0ثانوية عمر كان للبنيناحيائيسلمى عبد هللا علي بالل46856172042173010

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0ثانوية بعاجة للبناتاحيائياالء محمود صالح ضامن46857182042264007

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائيمحمد فهمي عبد الستار محمد46858172041072024

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياية وضاح جرجيس محمد46859172042280022

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيهاني محمد سلطان دهدي46860172041007188

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية حمص للبناتاحيائيسدرة انور عبد هللا اسماعيل46861172042302062

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيخالد وليد ذنون يونس46862172041198004

جامعة الموصل/كلية طب الموصل604.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيرقيه محمد سعيد عزيز46863172042315051

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.9ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيغيث محمد عادل عبد القادر46864172041022076

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.8اعدادية االندلس للبناتاحيائيفرح يونس سعيد جميل46865172042286210
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جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.8ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيداؤد رياض حازم مصطفى46866172041186030

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.7ثانوية المتميزات االولىاحيائيايه اسامه سالم اسماعيل46867172042233021

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.6ثانوية المتميزات االولىاحيائيآيه زهير صالح محمد علي46868172042233011

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.6ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيأسما محمد سالم مال هللا46869172042268001

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.6اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيرقيه انمار عبد الغني فتحي46870332042040038

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.5اعدادية دار السالم للبنيناحيائيحمزة علي سليمان علي46871172041023031

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.4ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائياحمد علي نايف عبد هللا46872172041022012

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.4ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيصفا عمار يونس احمد46873172042318021

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.3اعدادية االندلس للبناتاحيائيرفل قصي طه محمد46874172042286101

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.2ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمالك رضوان احمد يوسف46875172042330104

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.2ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد هللا احمد محمد يحيى46876172041022056

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.1اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيرضوان رافد سليمان عبد هللا46877172041350126

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحارث طالل علي محمد46878172041008087

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيتبارك محمد عطشان عبد هللا46879172042280033

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيفرح بسام محمد علي حمودي46880172042237119

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0ثانوية زمار للبناتاحيائياالء محمد احمد عبد هللا46881172042259007

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيمريم زياد عارف نايف46882172042371253

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآمنه ذاكر محمد سعيد اسماعيل46883172042273003

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية القيارة للبناتاحيائيحؤب ضياء الدين عطا هللا علي46884172042242009

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0النصر النموذجية للبنيناحيائيكمال الدين مصطفى عبد العليم سعود46885312041024137

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيمريم مروان غانم اسماعيل46886172042280120

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرشا فتحي عبد مصطفى46887172042231111

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرحمة عامر محمد علي احمد46888172042305028

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد حازم فاضل46889172042321016

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيابراهيم بشير ابراهيم عبد الجواد46890172041008010

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد ثائر يونس ذنون46891172041028173

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيفاطمة حميد احمد محمد46892172042280111

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية سارة للبناتاحيائيسيماء الياس سعيد منصور46893172042248034

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0مدارس التميز العراقية األهلية تركيا-انقرةاحيائياسماء كريم احمد عواد46894132042245001

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيسوزان بركات خديده قاسم46895332042051049

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيآية محمد زهير جبرائيل46896172042328003

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيميرنا خالد ابلحد اسحق46897172042249094

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزبيدة حقي اسماعيل عبد القادر46898172042357386

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيوصف مرعي حسن حمود46899172042267082

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيتقى خالد اسماعيل حمد46900172042280036
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جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمهدي صالح حمد حمود46901172041143050

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيسما سعد نعيم رحيم46902172042330067

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيازهار تحسين حسين علي46903312042065003

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيوطبان علي عبد ادهم46904172041144080

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد عبد الباري معجن طاهر46905172041028184

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائياية علي سالم محمود46906172042262016

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعلي ابراهيم غزال عواد46907172041007111

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيبرزان خليف كنو علو46908172041133003

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية النيل للبنيناحيائيمحمد معن عبد الجبار يحيى46909172041027080

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيشهد محمود عبد هللا حسين46910172042371193

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيساره سمير فرمان محمد46911172042330063

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياسامة احمد مظفر توفيق46912172041017023

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد جميل شاهر عبدي46913172041008022

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيدنيا فارس ثامر عبد46914172042371105

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية الصديق للبنيناحيائياحمد ذنون اسماعيل حسن46915172041028007

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيمحمد حافظ صالح موسى46916172041098037

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحنين فارس عبد المحسن غزال46917172042288074

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيديما محمد هاشم طه46918172042335003

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0ثانوية النهرين للبنيناحيائيوسيم ناظم ياسين مظهور46919182041067038

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيلينة علي نبيل محمد46920172042320011

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيشفاء فاروق عمر اسماعيل46921172042280081

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعمر عبد الكريم محمد شاحوذ46922172041017143

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيرنده نبهان احمد سليمان46923172042286107

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم عمار صالح الدين مجيد46924172042290168

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرانيا حازم غانم عبد هللا46925172042231091

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيزينب علي ميسر علي46926332042041015

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيشهد رياض مال هللا ايوب46927172042280083

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيغيداء صالح طه حمادي46928172042237115

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0اعدادية قره قوش للبنيناحيائييوسف نجيب ميخائيل قرياقوس46929172041069039

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0ثانوية النهرين للبنيناحيائيعمار نعمان محمد ياس46930182041067025

جامعة الموصل/كلية طب الموصل603.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائينور عزيز محمد اسود46931172042300072

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.8ثانوية المتميزات االولىاحيائيرند احمد انس ياسين46932172042233052

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.8اعدادية االندلس للبناتاحيائيسجى بشار الياس خضر46933172042286153

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.8اعدادية االندلس للبناتاحيائيشمس محمد عصام يحيى46934172042286173

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.7ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائييوسف وسام نظام مجيد46935172041022127
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جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.7اعدادية االندلس للبناتاحيائيسما زياد محمد ذنون46936172042286159

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.6اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيندى اسامه احمد محمد46937172042357775

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.6ثانوية المتميزات االولىاحيائيمريم فراس طاهر عبد هللا46938172042233109

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.4االعدادية الشرقية للبنيناحيائيابراهيم محمد علي فؤاد46939172041008015

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.4ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمحمود ثامر يونس حمدو46940172041022096

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.4اعدادية دار السالم للبنيناحيائيسفيان صالح حسين عليوي46941172041023044

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.4ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيايالف رافع ابراهيم عبد هللا46942172042262017

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.3االعدادية الشرقية للبنيناحيائيانس نايف علي داود46943172041008065

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.2ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيملك حارث خالد محمد46944172042268072

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينب مضر محمد صالح46945172042357432

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد خالد احمد حسين46946172041008324

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينه عامر علي حسين46947172042235078

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائياحمد جمعه حماد تركي46948322041010003

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيناحيائيعلي رضوان انور حسن46949172041227008

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمينا سعد ياسين جاسم46950312042063108

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرحمة محمد صبري حسين46951172042289058

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيرسل صالح محمود صالح46952172042283037

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد رياض احمد عبد46953172041028177

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمد عبد الستار جبار عبيد46954172041005068

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيندى اكرم عزيز ابلحد46955312042037021

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمحمد حميد عبد الرحمن ابراهيم46956172041118059

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك تحسين عبد الرحمن محمد سعيد46957172042288058

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.0ثانوية وردك للبنيناحيائيكمال عبد الجبار حسن محمد46958172041073028

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيظفر فارس عزيز صالح46959172042317039

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيصفا عبد الكريم شالش حسين46960172042357585

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائينور نزار عبد الهادي عبد هللا46961172042268079

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيهاجر بسام عبدالحق فتحي46962172042382039

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائياحمد محمد اسود احمد46963172041041002

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيعائشه عمار احمد علي46964172042279042

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيمصطفى حامد سعد هللا قاسم46965172041098043

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبد الجبار ظافر عبد الجبار عبود46966172041012036

جامعة الموصل/كلية طب الموصل602.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه تميم ابراهيم احمد46967172042286201

جامعة الموصل/كلية طب االسنان605.6ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمحمد نمير طارق اسماعيل46968172041022093

جامعة الموصل/كلية طب االسنان605.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد بشار عبد الغني توفيق46969172041028172

جامعة الموصل/كلية طب االسنان604.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيابراهيم عبد الرزاق احمد معمي46970172041011002
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جامعة الموصل/كلية طب االسنان603.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيدنيا وعد هللا شهاب احمد46971172042288087

جامعة الموصل/كلية طب االسنان603.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيدينا مخلص عبو ابراهيم46972312042047073

جامعة الموصل/كلية طب االسنان600.0اعدادية غطفان للبنيناحيائيحميد يوسف حميد عبد46973182041042007

جامعة الموصل/كلية طب االسنان600.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيمالك فارس محمود قاسم46974172042231261

جامعة الموصل/كلية طب االسنان599.0اعدادية حمص للبناتاحيائيساره غسان ياسين حامد46975172042302061

جامعة الموصل/كلية طب االسنان599.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمسرة صهيب سيف الدين عادل46976172042330103

جامعة الموصل/كلية طب االسنان598.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيحنان لويس حبيب عبوش46977172042247006

جامعة الموصل/كلية طب االسنان598.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيغفران محمد رمضان سحل46978172042280108

جامعة الموصل/كلية طب االسنان598.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيساره علي جاسم محمد46979172042321038

جامعة الموصل/كلية طب االسنان598.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيهاجر فالح طلب علي46980172042330117

جامعة الموصل/كلية طب االسنان598.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيدعاء مصطفى محمد حسو46981332042070030

جامعة الموصل/كلية طب االسنان598.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيهند ياسر عبد الجواد حامد46982172042268086

جامعة الموصل/كلية طب االسنان598.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيامنه عبد العليم عبد الفتاح رشيد46983172042231023

جامعة الموصل/كلية طب االسنان598.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيياسر محمد جاسم محمد46984172041028222

جامعة الموصل/كلية طب االسنان598.0ثانوية القوش للبنيناحيائيانجل الياس حنا بولص46985172041091001

جامعة الموصل/كلية طب االسنان598.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينة وعد محمد سعيد عبد46986172042357454

جامعة الموصل/كلية طب االسنان598.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيزينب مصطفى محمد علي مصطفى46987172042231157

جامعة الموصل/كلية طب االسنان598.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيانسام خالد احمد سليمان46988172042290027

جامعة الموصل/كلية طب االسنان598.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينب محمود ابراهيم جرجيس46989172042357430

جامعة الموصل/كلية طب االسنان598.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيُعال محمد حمدون يونس46990172042335012

جامعة الموصل/كلية طب االسنان598.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد نوفل حامد احمد46991172041350052

جامعة الموصل/كلية طب االسنان598.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحيناحيائيمحمود منهل سناء هللا صالح46992332041008037

جامعة الموصل/كلية طب االسنان598.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم عماد محمود داود46993172042286221

جامعة الموصل/كلية طب االسنان598.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيرانية سامي سعيد ابراهيم46994172042261026

جامعة الموصل/كلية طب االسنان598.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيدعاء مشعان غدير حسن46995172042300022

جامعة الموصل/كلية طب االسنان598.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيآمنه ماهر محسن بشير46996172042371003

جامعة الموصل/كلية طب االسنان598.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيحنين حاتم احمد اسماعيل46997172042231066

جامعة الموصل/كلية طب االسنان598.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيزكريا محمد شيت عبد الكريم خليل46998172041351280

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.6النصر النموذجية للبنيناحيائيابراهيم احمد عبد العزيز ميسر مصطفى46999312041024007

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.6اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد حسين علي ابراهيم47000172041023109

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.5اعدادية الطالئع للبناتاحيائيقمر جابر محمود جابر47001172042294191

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.2ثانوية المتميزات االولىاحيائيشدن فكري حامد علي47002172042233080

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيشهد مثنى خليل ابراهيم47003332042062026

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيمريم معنى سالم احمد47004172042231254

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيرحمه ثامر حامد يونس47005172042318014
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جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائياحمد ابراهيم محمد حسن47006182041038003

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيندى ماهر اسماعيل فريق47007172042315112

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيمنار دحام عبدهللا مخلف47008182042218059

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيحمزة مزيد يونس عبد الرزاق47009172041028060

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيغفران ياسين جهاد خلف47010172042251119

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيرهام سامي عزيز صفوك47011172042330050

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيبشائر شعبان محمد يونس47012172042286055

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0ثانوية القادة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا طه دحام عبد القادر47013172041199008

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفاطمة احمد حسين يونس47014172042357659

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيدالل وليد عبد الهادي حسن47015172042280047

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيرندي لهيب الياس خلو47016172042245032

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد فوزي احمد ندى47017172041018170

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية زينب للبناتاحيائيفاطمه احمد حسين رضا47018172042285104

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسين محمد علي خليل عباس47019172041124057

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياسماء محمد سفر علي47020172042321008

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيفوزيه انور ابراهيم مصطفى47021172042251126

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيساره رافع يحيى محمود47022172042294126

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيسدرة رائد عبد القادر حامد47023172042231182

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزينه محمد الياس خضر47024172042321034

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائيحنان صالح يوسف حسين47025172042258012

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعلي كريم عبد هللا رجب47026172041028135

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيموفق ذياب خلف ذياب47027182041038029

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء عماد محمود محمد47028172042232068

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمؤمن محمد طيبان احمد47029172041008298

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيعال عادل حسين علي47030172042231223

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيضحى ناظم محمود طه47031172042290134

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيامنه خالد عطوان سليمان47032172042262008

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيساره نشأت شكر محمود47033172042237083

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهدى ياسين حسين علي47034172042357886

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا احمد سلطان47035172041351695

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف تميم ابراهيم احمد47036172041008445

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيسلطان رعد نجم عبد47037172041020055

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية اليمن للبناتاحيائياالء سالم فتحي صالح47038172042237010

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمريم عامر محمود سليمان47039172042294207

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمحاسن فارس حسين يونس47040172042277081

صفحة ١٣٤٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيانس محمد عبد الهادي صالح47041172041011026

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائياسامه خالد عبد الكريم شهاب47042172041005012

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيسيف سعدهللا احمد حسون47043172041100007

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيعبد هللا واثق حميد حسين47044312041065025

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعمران حازم محمد علي47045172041018136

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهاجر خطاب سعيد محمود47046172042328042

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيجوانا فائز خضر متي47047172042249023

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0النصر النموذجية للبنيناحيائيقتيبه عبد الرزاق قاسم اسماعيل47048312041024130

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحسين محمد حسين علي47049172041003009

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائياالء عامر شالكه عوض47050292042058007

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0ثانوية االطياف للبناتاحيائينجود محمود سلمان محمد47051182042225037

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيطيبه احمد سعيد جاسم47052172042231212

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيرنا خالد الياس اسود47053172042245030

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيحقي إسماعيل جوكي يوسف47054172041059023

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائياحمد زياد خليل علي47055172041023003

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0النصر النموذجية للبنيناحيائيسلطان هاشم الياس سلطان47056312041024061

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيعال فارس شريف توفيق47057172042290145

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0ثانوية ابليج للبنيناحيائياحمد يونس محمد شحاذة47058172041226001

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية غطفان للبنيناحيائيمحمد منيف ادريس خلف47059182041042015

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيشيماء عبد االله عبد الجبار عبد هللا47060172042268054

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسبأ ياسر ابراهيم دحام47061172042294136

جامعة الموصل/كلية طب االسنان597.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيثائر سليمان  راوي فارس47062332041070013

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.9ثانوية المتميزات االولىاحيائيتقى عبد الستار سعد هللا احمد47063172042233028

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.8ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيزيد حازم عالوي محمد47064172041022033

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.8ثانوية المتميزات االولىاحيائيفاطمه طارق سلطان رحيم47065172042233100

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.6االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد عامر طه محمد47066172041008343

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.6االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمهدي رائد مهدي صالح47067172041008413

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.4ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيطيبه مجاهد علي حسين47068312042047139

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.3ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيآمنه زيد قيس عمر47069172042268006

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.3ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيهاجر صفوان محمود محمد47070172042330116

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.3ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيدالل تحسين يونس عبو47071172042371100

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.1ثانوية المتميزات االولىاحيائيرقيه ضياء الدين عبد الوهاب عزيز47072172042233049

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية قره قوش للبنيناحيائيفادي فاضل بطرس باهي47073172041069026

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية تل واعي للبنيناحيائيصادق جاسم محمد نعمه47074172041034005

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيدالل عمار طارق يحيى47075172042289048
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جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة عبد االله حامد عبد هللا47076172042288191

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية بعاجة للبناتاحيائيمريم جاسم خضير عثمان47077182042264032

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية الزهور للبنيناحيائييوسف ذاكر حازم عباس47078172041015141

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيساميه محمد علي طه حميد47079172042235082

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيشمس سعد سليمان ابراهيم47080312042038030

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايالف عبد السالم ياسين طه47081172042357146

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيفرهست درويش حسو عليوي47082332041051080

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائينور سعد سعد هللا عبد هللا47083172042280131

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياية سعد صالح محمد47084172042280016

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسنا ذاكر محمد محمود47085172042232088

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيارجوان مروان عدنان حسن47086172042357040

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم مزاحم عبد الرحمن عبد الرزاق47087172042232127

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية زينب للبناتاحيائيرونق مثنى سعيد مصطفى47088172042285054

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيوئام باسم حسن جار47089172042041019

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيغسق خليل اسماعيل يونس47090172042231226

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيريمة عدنان عبد الكريم احمد47091172042261031

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيطيبه احمد محمد عباس47092172042335011

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية االندلس للبناتاحيائينور جواد احمد طعمه47093172042286253

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيمالك شبيب عبد النبي شبيب47094312042038046

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائينبأ صباح محمد احمد47095172042298045

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيحنان احمد عبدو محمد47096312042081045

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيغفران نزار عبد الرحمن سليمان47097172042274068

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيياسر عمار شكر محمود47098172041351899

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمروة خالد احمد عطيه47099172042288208

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيعائشه عزام محمود احمد47100172042357611

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحسن محمد مصطفى زين العابدين47101172041124125

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيشمو ناصر برجس خدر47102172041348032

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيمها عدنان حسين عيادة47103172042041016

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية تل واعي للبنيناحيائيعمر اكرم عمر سلطان47104172041034009

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيايمان احمد علي احمد47105172042280025

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية المتميزين الثانية للبنيناحيائيبدر بشار غانم علي47106172041212003

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيبالل عماد حسين عبد هللا47107172041007041

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفاطمه ثامر احمد عطو47108172042357660

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيريم محمود حسن عبد هللا47109172042284020

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيأهله ثابت وعد عبد الرحمن47110332042070001
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جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسن محمد امين جمعة عباس47111172041124038

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرواء كومار ياور سليمان47112312042047088

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائينرمين احمد جوهر محمد امين47113172042298046

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيوائل زيد برهان سعيد47114172041157020

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية سارية للبنيناحيائيجاسم حسن عالوي جسام47115172041018049

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيميس الريم عمار احمد مجيد47116172042289143

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية االخوة للبنيناحيائينور سبهان محمود جنكو47117172042224046

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزينب يونس عبد الجبار يحيى47118172042371154

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبد الملك حاتم طيب فتحي47119172041012046

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائينور محمد قاسم الياس47120172042293035

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية المتميزات االولىاحيائيآمنة ميسر يحيى قاسم47121172042233004

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية المتميزات االولىاحيائيزهراء ابراهيم صالح محمد47122172042233059

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسما اكرم عبد القادر هجر47123172042357519

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبد الرحمن ثائر عبد الرزاق داود47124172041015049

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيفاطمة احمد عبد هللا عكلة47125172042369014

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيمها نامق حسن اسماعيل47126172042241072

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيضحى صفوان صلبي حسين47127172042371205

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيلجين صالح الياس توما47128172042249079

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية الرضواني للبنيناحيائيعبد العزيز علي صالح حسن47129172041161013

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيمحمد فاضل الياس جميل47130172041038027

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيدعاء علي محمود عبو47131172042264011

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيوئام تركي فتحي محمود47132172042232165

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيزبيدة رضوان ذنون عبد هللا47133172042262042

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد الرحمن عمر حسن محمود47134172041007086

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيرحمه اسماعيل ياسين رجب47135172042244038

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينورا امجد طارق حسن47136172042357848

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيزهراء خالد مقداد رجب47137172042342011

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0أعدادية االمين للبنيناحيائيمحمد حبيب محمود عبد هللا حياوي47138172041019030

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعلي احسان اصلبي خلف47139172041007112

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينور عدنان احمد رشيد47140172042290195

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد علي يونس حسين47141172041124146

جامعة الموصل/كلية طب االسنان596.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيرسل ياسر ثامر ناصر47142172042286094

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.9النصر النموذجية للبنيناحيائييونس ياسر يونس حمدو47143312041024201

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.8اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيطه نزار احمد نوزت عبد الستار47144332041001055

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.8ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيجهاد صهيب عبد االله حامد47145172041022026
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جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.7ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب ضياء عز الدين علي47146172042268042

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.7اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم نوفل عبد هللا حميد47147172042286229

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.6االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد ياسر اكرم شهاب47148172041008365

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.5االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى اشرف موفق عبد الرحمن47149172041008379

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.4اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الرحمن اياد حسن محمد امين47150172041011081

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.3ثانوية المتميزات االولىاحيائيضي فائق ذنون يحيى47151172042233087

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.3ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائياية خلدون طارق طه47152172042329002

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.3اعدادية االندلس للبناتاحيائيُعال محمد زهير محمد جميل47153172042286195

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.1ثانوية المتميزات االولىاحيائيزينب رفعت مجول احمد47154172042233064

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.1ثانوية المتميزين الثانية للبنيناحيائيعبد هللا طه محسن محمد علي47155172041212009

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0ثانوية حمام العليل للبناتاحيائيهند اسماعيل احمد عويد47156172042238040

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيغفران محمود داود سلمان47157172042251118

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيايالف محمود ابراهيم خلف47158172042289027

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايه محمد جاسم محمد47159172042273017

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمروه شيرزاد صديق عبد هللا47160172042357715

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائينهى نامق حسن اسماعيل47161172042241076

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيصالح فتحي صالح حمود47162172041007078

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعمر عبد الكريم محمد صالح47163192041001072

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيدعاء حازم محمد طاهر عبد هللا47164172042252019

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيشيرين دحام بكر احمد47165172042289103

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيفرح حامد حسين ياسين47166172042231238

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد بشار عبد الستار سعد هللا47167172041003028

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيأمنيه محمد عبد الرؤوف عبد المجيد47168312042047009

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية النيل للبنيناحيائيمحمد ذاكر خضر محمد47169172041027074

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد فلح حامد علي47170172041015108

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيباسل حمود جدعان سمير47171192041356011

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيشهد حميد عبد الرزاق خضر47172172042234011

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعابدين خضر يونس حسين47173172041178051

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيمحمد فرحان مجيد قطمير47174182041016098

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد صباح محمد جواد47175172041186081

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرسل زياد محمد احمد47176172042231104

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيماريا عمر محمد عبد هللا47177212042098184

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيمحمود مسلم وهب علي47178132041242050

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية عوينات للبنيناحيائيغزوان سعود علي دهش47179172041111027

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد القادر عمر عبد القادر محمود47180312041024081
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جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيحمزة وعد هللا عبد العزيز نجم47181172041028062

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيايه سعد محمود محمد47182172042301018

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمعتز محمد هادي مصطاف47183212041272285

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيطيبه انمار فوزي داؤد47184172042237107

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيجاسم محمد عبد الجبار عباس47185172041118016

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائييوسف اياد عبد الرزاق يحيى47186172041017248

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيصفا بشار ذنون يونس47187172042301057

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيياسر قاسم عبد هللا سلطان47188172041068071

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي شهاب احمد ايوب47189172041186062

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيغصون محمد محمود صالح47190172042254052

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيالياس رسول عباس الياس47191172041178011

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0الخارجياتاحيائياية عصام محرب مهدي47192132042401019

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0االعدادية الغربية للبنيناحيائييونس الياس خضير محمد47193172041007201

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمنار ماجد ادريس شريف47194172042289140

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمنيه مثنى سالم طه47195172042288232

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرنا سامي سليمان حسين47196172042231120

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيزينب قيس محمد عباس47197192042141020

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيزينب نجم عبد هللا حسين47198172042237075

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور عبد ابراهيم عزيز47199172042273093

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيطيبه سرمد محمد نجيب جميل47200172042286185

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيرحمه عقيل احمد رضا47201172042249037

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيصفا جاسم محمد سعيد وهب47202172042289106

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعبدالرحمن عبدالكريم احمد قصاب47203172041100008

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0ثانوية الخيام للبناتاحيائيورود طه نصيف جاسم47204322042023028

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيهدى عبد الفتاح محمود جاسم47205172042195009

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنان محمد خالد ممدوح47206172042288054

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايه محمود علي محمود47207172042277017

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن صالح عطيه47208112041033019

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيرحمة سليمان محمود مرعي47209172042371110

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينيرة سالم قدوري حمد47210182042271158

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0ثانوية زمار للبناتاحيائيرجاء غانم حسن علي47211172042259020

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيبحر ماهر شاكر فياض47212102041019032

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيزينب احمد عبد الجواد محمد47213172042237073

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء محمد علي حسين47214172042286123

جامعة الموصل/كلية طب االسنان595.0ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد هللا قاسم كمال عبد الرحمن47215172041022058
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جامعة الموصل/كلية طب االسنان594.9اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمروة علي محمد يونس47216172042357717

جامعة الموصل/كلية طب االسنان594.8اعدادية االندلس للبناتاحيائيرغده سعد حسن طه47217172042286099

جامعة الموصل/كلية الصيدلة611.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهاد علي خيري قاسم47218172042286115

جامعة الموصل/كلية الصيدلة610.3ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعمر عثمان حسين علي47219172041186070

جامعة الموصل/كلية الصيدلة608.4ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمريم محمد طالل اسماعيل47220172042330100

جامعة الموصل/كلية الصيدلة606.2ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعباس محمد خضر عباس47221172041186039

جامعة الموصل/كلية الصيدلة606.1ثانوية المتميزات الثانيةاحيائياميمة خزعل اسماعيل مرعي47222172042318004

جامعة الموصل/كلية الصيدلة605.9اعدادية االندلس للبناتاحيائيوسن عبد الرحمن خليل ابراهيم47223172042286273

جامعة الموصل/كلية الصيدلة605.1اعدادية االندلس للبناتاحيائيرسل منهل ضياء يونس47224172042286093

جامعة الموصل/كلية الصيدلة604.4اعدادية االندلس للبناتاحيائيسرى نشوان محمد بشير نذير47225172042286157

جامعة الموصل/كلية الصيدلة603.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيعلياء خالد محمد محمود47226172042371220

جامعة الموصل/كلية الصيدلة602.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيكرم صفوان يوسف صديق47227172041011139

جامعة الموصل/كلية الصيدلة602.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرهف ياسر حسين عبو47228172042231127

جامعة الموصل/كلية الصيدلة602.0ثانوية المتميزات االولىاحيائيزينب عامر يحيى حميد47229172042233065

جامعة الموصل/كلية الصيدلة602.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيهدى احمد خلف خضر47230172042292052

جامعة الموصل/كلية الصيدلة601.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيزينب عدنان توفيق خليل47231172042252044

جامعة الموصل/كلية الصيدلة601.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيهيالني جرجيس قرياقوس عيسى47232172042249103

جامعة الموصل/كلية الصيدلة601.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيزيد ايهم سعد هللا متي47233172041228017

جامعة الموصل/كلية الصيدلة600.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيريحانه محب الدين محمود احمد47234172042286109

جامعة الموصل/كلية الصيدلة600.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيخديجة خالد عباس حسن47235172042290049

جامعة الموصل/كلية الصيدلة599.8ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمصطفى عالء الدين ذنون سعيد47236172041022109

جامعة الموصل/كلية الصيدلة599.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيجمانه مروان حازم عبد الرحمن47237172042286066

جامعة الموصل/كلية الصيدلة599.0ثانوية ام الربيعين االهلية للبنيناحيائيعمر محمد صالح مصطفى47238172041188004

جامعة الموصل/كلية الصيدلة599.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينور محمد عبد الوهاب خطاب47239172042290197

جامعة الموصل/كلية الصيدلة599.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيرغد هاشم عبد هللا عابد47240172042317017

جامعة الموصل/كلية الصيدلة599.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائييوسف صهيب محي الدين عبد الرزاق47241172041012088

جامعة الموصل/كلية الصيدلة599.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيحسين عبد الجواد خزعل ابراهيم47242172041023028

جامعة الموصل/كلية الصيدلة599.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيايالف غسان محمد طه47243172042315028

جامعة الموصل/كلية الصيدلة599.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيسيف هللا ناهض عبد هللا حمو47244172041028082

جامعة الموصل/كلية الصيدلة599.0ثانوية القوش للبناتاحيائيديانا مازن كليانه حنا47245172042256006

جامعة الموصل/كلية الصيدلة598.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيريم ياسر صالح احمد47246172042237066

جامعة الموصل/كلية الصيدلة598.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعمر احمد موفق محمد طاهر47247172041011124

جامعة الموصل/كلية الصيدلة598.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمروه كاظم نافع محمد47248172042330098

جامعة الموصل/كلية الصيدلة598.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيخالد صالح الياس خضر47249172041223016

جامعة الموصل/كلية الصيدلة598.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيرحمه محمد خيري نجم47250172042244039
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جامعة الموصل/كلية الصيدلة598.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيسجى محمد حسين احمد47251172042274053

جامعة الموصل/كلية الصيدلة598.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشهد رعد حسين علي47252172042288155

جامعة الموصل/كلية الصيدلة598.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيعمر عيسى وهبي مصطفى47253172041224034

جامعة الموصل/كلية الصيدلة598.0ثانوية كرمليس للبنيناحيائيرانيا اسطيفان اسماعيل متي47254172042071003

جامعة الموصل/كلية الصيدلة598.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيحسن ميسر يونس حسن47255172041012025

جامعة الموصل/كلية الصيدلة598.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيأمير خالد محمود محمد47256172041015001

جامعة الموصل/كلية الصيدلة598.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيوجدان خالد خضر محمد47257172042279065

جامعة الموصل/كلية الصيدلة598.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيزيد نزار عطا هللا علي47258172041007067

جامعة الموصل/كلية الصيدلة598.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد مهند طلب اسماعيل47259172041017189

جامعة الموصل/كلية الصيدلة598.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيايه فدعم هاني طه47260172042235025

جامعة الموصل/كلية الصيدلة598.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمحمد عمر ابراهيم نعمي47261312041063067

جامعة الموصل/كلية الصيدلة598.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيسعد احمد خلف خضر47262172041144039

جامعة الموصل/كلية الصيدلة598.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسجى عقيل قمبر خليل47263172042357491

جامعة الموصل/كلية الصيدلة598.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيايهاب طارق محمود صالح47264172041008069

جامعة الموصل/كلية الصيدلة598.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيحنان رشيد عبد الرحمن حسين47265332042050005

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.5ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيأنس مثنى محمد قاسم47266172041022002

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.2ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد الرحمن ياسين حازم عبد الرزاق47267172041022051

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.2ثانوية المتميزات الثانيةاحيائينبأ احمد محمود ابراهيم47268172042318029

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيهدى زهار محمد سلو47269172042289159

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيتبارك عمار سالم محمود47270172042262024

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيصابرين عامر صالح ياسين47271172042299047

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب حسن فرج خلف47272172042235073

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.0ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيبراء احمد عباس حسين47273172042234003

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيحكم هيثم سالم سليمان47274172041001012

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيساره نشأت فاضل جرجيس47275172042247028

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيايمان نشوان حمدون مال هللا47276172042235023

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيمنار صفوان مهيدي سعيد47277332042041030

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيهاجر محمد صالح خليل47278172042289154

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.0ثانوية المتميزات االولىاحيائيبان امير حمو ابراهيم47279172042233024

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد صالح جاسم ملحم47280172041018163

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفيان سفر عبد الجبار احمد47281172042232120

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيسرى هشام محمد طاهر احمد47282172042268047

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشيماء احمد عبد العزيز محمود47283172042232095

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيميرزا داود عباس حجي47284332041056082

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيسيروان خيري الياس رشو47285172041060048
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جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.0ثانوية الباشا االهلية للبناتاحيائيهيا امجد عبد السالم محمود47286172042323010

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.0ثانوية كرمليس للبنيناحيائيسليمان نسيم خضر سليمان47287172041071004

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيأسيل حازم محمد فتحي47288172042268002

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيكرم محمود حسن عبد هللا47289312041002016

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيسجى سامي عباس محمود47290172042315072

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهناء عبد هللا حامد مصطفى47291172042230064

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء محمد محمود نجم47292172042235068

جامعة الموصل/كلية الصيدلة597.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائياحمد محسن علي مال هللا47293172041005009

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.2ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعمر عبد العزيز احمد محمد47294172041186069

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيرواء صالح احمد ناصر47295172042098016

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرؤى نواف ادريس نايف47296172042231089

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائياالء نشوان شاكر محمد امين47297172042262006

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيتبارك بشار مجيد سعيد47298172042289038

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيسعد ابراهيم قاسم مطلك47299172041350143

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيهاجر مجاهد يونس محمد47300172042237156

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعمر شهاب عطيه شطي47301172041018134

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمنتهى الياس خضير عبد هللا47302172042277089

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيايه عبد هللا بالل هالل47303172042268018

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيشيماء موفق عبد الجبار خضر47304172042290129

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبد السالم رائد عبد السالم احمد47305172041026074

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيعمار محمد خليل ابراهيم47306182041016073

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائياحمد محمد حميد صالح47307172041186010

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينقاء عائد فاضل ذياب47308172042231283

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيرحمه حبش جرجيس بكر47309172042338018

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0ثانوية هاجر للبناتاحيائيسميرة ازهر يونس قادر حسن47310202042150027

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيديانا عماد نافع ابلحد47311312042037004

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائييوسف احمد محمد نوري ذنون47312172041011227

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعبد هللا محمود ابراهيم خلف47313172041104047

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيفاطمه فراس خليل ابراهيم47314172042338029

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيعمار فتاح يونس عيسى47315172041051012

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعلي حسن علي عزران47316172041104049

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيفاطمة تحسين أمين فيصل47317172042041011

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيهبه اسعد فؤاد محمد بشير47318332042040127

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعبد الرحمن سليمان مشلوف عياد47319172041003016

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيطيبه زكريا مازن حمو47320172042294166
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جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائياسراء فتحي حسين فتحي47321172042277007

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيمنيف خلف احمد رومي47322172041109034

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد محسن عبد الجبار محمود47323172041011019

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيفرقان محمد خضر حمداوي47324172042264021

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيرسل احمد محمد طاهر احمد47325172042251058

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيدالل محمود الياس حسين47326172042249029

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيعلي حسين خلف غدير47327312041001018

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد سعد هللا حسن علي47328172041008333

جامعة الموصل/كلية الصيدلة596.0ثانوية االيمان للبناتاحيائيابتهال محمد صالح حسين47329182042394003

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.3اعدادية دار السالم للبنيناحيائيطه وليد يوسف امين47330172041023054

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيعائشه سفيان احمد حسن47331172042299050

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيمحمد علي زكر ابراهيم كنجو47332172041364067

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعلي نائف زينل محمد سعيد47333172041080072

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0ثانوية االيمان للبناتاحيائيشيماء مؤيد ياسين خطاب47334182042394023

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيندى قاسم سالم جرجيس47335172042357779

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيزبيدة عزة فتح هللا عزة47336172042298021

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمصطفى رياض محمد خضير47337172041028201

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد مضر رمزي شهاب47338172041011174

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائينور محسن حسين كنوص47339172042367021

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيدينا ريان محمود صالح47340172042329005

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهاجر عمار شكر محمود47341172042277098

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيوفاء عبد الجبار خلو محمد47342172042236063

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيجاسم محمد احمد محمد47343172041106002

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيافراح احمد عبد المحسن حامد47344172042288027

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيناديه اياد عبد القادر عيسى47345172042357760

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيأمنه طارق يونس الياس47346172042335001

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرشا اياد طارق قاسم47347172042288098

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيمريم غزوان طارق حامد47348172042292047

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد سليمان معيوف حسين47349172041018014

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسعيده محمد سعيد عزيز47350172042357514

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد مهدي عبدال زكر47351172041178101

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمجد ماهر متي يوسف47352312041024144

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيوفاء شهاب احمد ايوب47353172042268087

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد حسين علي عبدي47354172041007148

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعثمان احميد شاكر عبد هللا47355312041063043
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جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيريم محسن عزيز مجيد47356172042232062

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد ياسر عبد هللا نزال47357172041026141

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيمجتبى عالن نوري رضا47358172041068059

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0ثانوية النهرين للبنيناحيائياحمد عبد االله احمد سعيد47359182041067005

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0ثانوية االصمعي للبنيناحيائيكامل حسن محمد احميد47360182041109009

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيزهراء هاشم درويش درويش47361172042241032

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد حسن سعيد مرعي47362172041007146

جامعة الموصل/كلية الصيدلة595.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيخيري خلف حجي عبد هللا47363332041051032

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.9االعدادية الشرقية للبنيناحيائيليث احمد فتاح محمد47364172041008292

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0ثانوية العدالة للبنيناحيائياسراء شعبان ابراهيم مصطفى47365172042201001

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي صبحي احمد جواد47366172041008246

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشهد عبد الفتاح محمد شيت عبد هللا47367172042288156

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائياسراء صدام محسن عزيز47368172042252001

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائياسماء حازم احمد سليمان47369172042327004

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحارث مثنى سالم فتحي47370172041017049

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرنا باسل بشير حمودي47371172042231119

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد العزيز محمد وحيد اسماعيل47372172041028105

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمريم محمد حازم ياسين47373312042047173

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيمحمود مهدي علي محمد47374312041001032

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيسجى جواد غربي جاسم47375192042135015

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيلمياء عبد الرحمن حميد حسين47376172042301066

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينبأ ليث صديق محمد47377172042290184

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد الرحمن مشتاق حامد جاسم47378172041018101

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرشا سعد عواد احمد47379172042231109

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0ثانوية وانة للبنيناحيائيبكر فارس احمد يونس47380172041093005

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيبتول علي بداع ابراهيم47381172042300012

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيفاطمه كريم محمود ابراهيم47382172042269051

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيزينه محمد هاشم طه47383172042335006

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء شهاب احمد حمو47384172042321030

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيساره خالد احمد سالم47385312042081088

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيعبير كاظم جواد حسن47386172042364029

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسارة منعم ياسين خليل47387172042232076

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0ثانوية معاوية بن ابي سفيان للبنيناحيائيخضر عبد الرحمن دخيل عليوي47388182041054015

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيشهد بسام الياس سلو47389172042098023

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمود فضيل خضر الياس47390172041351770
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جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيمحمد نواف محمود تمو47391172041358047

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيموده نشوان سالم طه47392172042286214

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيحنين نور الدين علي الهادي سليمان47393172042269011

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيامنه ضياء يحيى صالح47394172042288034

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيتقى لقمان يونس حمودي47395332042040016

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيزهراء سامي محمد نجيب محمد سليم47396172042231141

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيلمياء حقي عاشور حمزة47397172042364034

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزياد خضر عزيز جواد47398172041008134

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائياحمد وعد هللا حكمت حميد47399172041026019

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمصطفى رضوان عمر محمد47400172041020110

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيهديل ابراهيم مصطفى سليمان47401172042231323

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعمار حازم محمد يونس حسين47402172041020073

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيرنين عماد ناظم رؤوف47403172042297031

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشهد تحسين طه محمود47404172042357545

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيامنه خالد احمد علي47405172042294034

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيكرم مؤيد عبد الحافظ علي47406172041007137

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعبد الحافظ صالح محمد خضر47407172041005034

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية سومر للبناتاحيائيامل علي محمود موسى47408172042314007

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا فراس عبد النافع محمود47409172041008214

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيمريم احمد يونس حسن47410172042262081

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيشيماء جاسم احمد الياس47411172042300043

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيلوزينا حجي خدر قرى47412332042051077

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية االندلس للبناتاحيائينبأ سعيد ثامر سعيد47413172042286242

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيامنه دحام بدر محمد علي47414172042283009

جامعة الموصل/كلية الصيدلة594.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيندى رعد عادل سلطان47415172042231278

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.9ثانوية المتميزات الثانيةاحيائينعم احمد حازم توفيق47416172042318031

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.7ثانوية المتميزات االولىاحيائيعال يونس احمد محمد47417172042233096

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.7اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد محسن صالح محمد47418172041011173

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.4اعدادية االندلس للبناتاحيائيانوار بشار سلطان مجيد47419172042286045

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.2اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيطارق احمد سالم احمد47420172041011080

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.1ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد محمد يحيى47421172041022043

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0الخارجيون - ايسراحيائيعلي محمد حسين نجم47422172041402074

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيهند اوس ثابت حسن47423172042286268

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد اكرم قاسم سلطان47424172041351645

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيرغد ياسين محمود اسماعيل47425172042297030
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جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيقمر باسل هاشم بشير47426172042292043

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيرحمه اسامه عبد العظيم قاسم47427172042315044

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيبراء علي فتحي سلطان47428172042300014

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيساره عوني شاكر سعدون47429312042081089

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيامنه عقيل محمد زكي صالح47430172042279005

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيرهف نواف ندى غضبان47431172042310017

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيميعاد عبد الحميد سلمان عبد الرحمن47432182042145012

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائياحمد خالد سليمان محمد47433172041104005

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية بعويزة للبناتاحيائيزينب رافد جمال الدين مصطفى47434172042265015

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيفاطمه ياسين مصطفى محمد47435172042252093

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياسراء علي غزال اسماعيل47436172042280003

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمريم زهران زامل عون الدين47437172042294204

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيعبد هللا شعالن عزيز مجيد47438312041065022

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيصبا عبد الكريم عواد طه47439172042262065

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيرانيه نبراس نعمان انور47440172042268026

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيرحمة وعد هللا ذنون يونس47441172042267024

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد ناطق يونس حسين47442172041017191

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيمنال كريم دينو خدر47443332042045017

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبنيناحيائييوسف اسماعيل محمد مهدي47444182041154009

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيلمى عبد الرزاق جاسم محمد47445232042088420

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعلي شيت احمد حسين47446172041350233

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيرحمه غدير رافع عبد47447172042316023

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0اعدادية سارية للبنيناحيائيامير شاكر محمود علي47448172041018037

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0اعدادية قره قوش للبنيناحيائينور صفاء وديع جرجيس47449172041069031

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي فراس علي عبد47450172041089006

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد صالح خليل ابراهيم47451212041005136

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيياسمين سعد هللا عناد نجم47452172042237166

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين موفق ياسين يونس47453172041223015

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية عمر كان للبنيناحيائيحوراء عبد الستار رجب شريف47454172042173004

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0اعدادية صفية للبناتاحيائينور ربيع طالل عبد الكريم47455172042295036

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيملوك عامر حسين محسن47456312042063103

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعمران اسماعيل ميكائيل نجف47457172041228028

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيحذيفه حامد احمد شاهر47458172041100003

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياسالم سيف الدين طالب شريف47459172042288023

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيسيبال ابراهيم خليل ابراهيم47460172042235090
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جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرؤى ابراهيم خليل اعويد47461172042273030

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيابرار حازم يونس حسين47462172042382003

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسرى فايز علي حسين47463312042047115

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيسعدون خديدا حسن عثمان47464332041056043

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهاجر مثنى صالح حسين47465172042357859

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيداليا تحسين طه محمود47466172042288078

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيزينب فلح حسن محمد47467172042316030

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعمار محمد سليمان عبد الكريم47468172041011123

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيشهد جاسم عبد هللا مديد47469172042195004

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيمروه مازن ادريس جرجيس47470172042298039

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيزهراء عباس علي مصري47471142042073064

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيرسل سالم حمود خلف47472172042284015

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيدالل رعد صالح محمد47473172042230023

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي نشوان احمد عبد هللا47474172041186064

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسن احمد سعيد يحيى47475172041186022

جامعة الموصل/كلية الصيدلة593.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيزينب سعد محمد شاكر احمد47476312042047099

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة592.0ثانوية القوش للبناتتطبيقيجنان نجيب كامل حنا47477172052256001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة590.0ثانوية فينك االهلية المختلطةتطبيقياحمد بشار عبد هللا محمد علي47478312051065002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة589.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزبيده عبد هللا يونس احمد47479172052290023

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة588.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيحمزة عقبة عصام عبد الفتاح47480172051011027

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة586.0مدرسة مستقبل نينوى العراقية االهلية تركيا-مرسينتطبيقيعائشه رعد علي حمد47481132052234002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة584.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا ابراهيم عيدان عبد هللا47482172051008052

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة583.0ثانوية النهرين للبنينتطبيقيمثنى محمود عبد هللا عثمان47483182051067028

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة583.0اعدادية ام الربيعين للبناتتطبيقيآيه رائد سعد هللا محمد47484332052040006

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة581.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيأنس معن شمس الدين صالح47485172051080002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة579.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيانس اسماعيل محمد عبد القادر47486172051007011

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة579.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقياحمد محمد قاسم يحيى47487172051007008

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة578.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد فرحان حسين عليوي47488172051350291

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة575.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد ستار طه عز الدين47489202051312014

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة574.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقييحيى رياض زغلول محمود47490172051008121

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة573.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقياحمد ابراهيم محمود عيسى47491172051011004

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة571.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا عمار عبد هللا يوسف47492172051008056

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة570.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيطيبه سعد عبد هللا حسن47493172052232022

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة568.0مدارس المنصور العراقية االهلية تركيا-يلواتطبيقيياسين ابراهيم علي يوسف47494132051239007

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة567.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمتي ناصر عبد االحد متي47495172051228014
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جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة566.0مدرسة مستقبل نينوى العراقية االهلية تركيا-مرسينتطبيقيآمنه محمد شفاء عدنان عبد الجليل47496132052234001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة565.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيزياد خلف احمد موسى47497182051099014

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة565.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياحمد عزام محمد صالح47498172051017012

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة565.0اعدادية قره قوش للبنينتطبيقيفادي وليم وديع يونو47499172051069015

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة564.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةتطبيقيمحمد فتيان جبوري خللو47500132051242016

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة562.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيبه يام محسن علي سليمان47501202052331016

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة561.0اعدادية عين سفني للبناتتطبيقيدنيا سليمان رمضان جرجيس47502172052258004

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة561.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتتطبيقيميمونه مهدي خليل ابراهيم47503172052262006

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة558.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيشهد امين فاضل ياسين47504172052288029

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة558.0ثانوية سيوان للبناتتطبيقيزهراء محمد عبد الوهاب محمد شيت47505312052038012

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة557.0اعدادية المربد للبناتتطبيقياسماء محمد غياث الدين محمد شريف47506172052291002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة555.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقياالء غازي حميد سلطان47507172052290005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة555.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيرفل عماد جمعة خضر47508172052289016

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة553.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيفردوس حيدر محمدا مين حيدر47509332052038005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة553.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعمر خليفه فرحان خلف47510192051011059

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة552.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيأمنه فراس صبري عبد47511172052286001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة552.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيطالب علي احمد عبد47512182051099017

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة552.0ثانوية الفردوس االهلية للبناتتطبيقياهلة نجم عبد هللا علي47513172052320001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة551.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقياحمد محمد احمد حسن47514202051303007

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة551.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عمار بدر فتحي47515172051351697

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة550.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةتطبيقيدينا صباح خميس حسين47516202052283003

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة549.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيخديجة محمد ناظم عبد هللا47517172052357063

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة549.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيآية عبد الناصر علي حسين47518172052286003

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة549.0اعدادية عنة للبنينتطبيقيحمزه ماجد جمال جاسم47519192051021012

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة548.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد عبد احمد47520172051350212

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة548.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقينورا علي عبد الوهاب محمد علي47521172052290052

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة548.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيندى ليث تحسين عثمان47522172052290049

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة547.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعبد هللا كامل احمد عبيد47523192051020049

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة547.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقياسراء اياد امين داود47524172052357015

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة545.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيليث محمد قاسم محمد47525172051027061

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة544.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمعاذ خالد محمد حسين47526172051020078

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة544.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقياشجان عزام غازي مال هللا47527172052231001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة543.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيرفل عماد محمد شاهين47528172052289017

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة543.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتتطبيقيهاجر عادل محمد سعيد شهاب47529172052262007

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة543.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيزينب ريان محمد خيري سليمان47530172052231016
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جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة543.0اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيزينب امجد عبد الحميد علي47531172052274012

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة543.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقينبأ محمد يونس فرج47532172052301042

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة543.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعلي نجيب محمد جاسم47533172051026053

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة542.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيبهنام صفاء بهنام حنا47534172051228001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة542.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيايمان خليل تحسين كريم47535202052334012

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة542.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتتطبيقيزهراء احمد عبد النافع فتحي47536172052335002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة542.0ثانوية حمرين للبنينتطبيقيعبد الرحمن حسام سند عبد الرزاق47537312051011017

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة542.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيابراهيم قتيبة سعيد مجيد47538172051012004

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة541.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمود حسام الدين ازهر ابراهيم47539172051011094

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة541.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتتطبيقيميالد محمد خضير يونس47540172052249013

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة541.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي عبد الرحمن مصطفى عبد الرحمن47541172051008073

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة539.0ثانوية النجاح للبنينتطبيقيحسام الدين عمر علي حسين47542192051289002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة539.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقييونس عبد الرحمن خلف صالح47543172051350383

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة539.0ثانوية الفردوس االهلية للبناتتطبيقيمالك مشعان عبد المجيد عبد الحميد47544172052320002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة539.0ثانوية النهرين للبنينتطبيقياحمد تحسين عبد الواحد اسماعيل47545182051067001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة539.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيرغد محمد عزيز طعمه47546172052286013

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة539.0ثانوية عدن للبنينتطبيقيمحمد طعمه ابراهيم سليمان47547202051084028

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة539.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد غزوان احمد دحام47548172051028105

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة538.0اعدادية زمار للبنينتطبيقيعلي احمد غدير ياسين47549172051103025

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة538.0اعدادية عين سفني للبناتتطبيقيمروة منير شريف محمد47550172052258015

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة538.0اعدادية راوة للبنينتطبيقياوس غسان سبتي عبد الفتاح47551192051022006

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة537.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةتطبيقيعبد هللا وليد موسى عزيز47552172051367012

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة537.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيافنان محمد اسماعيل حسن47553172052290004

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة537.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيمالك اياد خليل حمو47554172052357206

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة536.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقينور محمود شيت احمد47555172052231035

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة536.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيسبأ نهاد خضير صالح47556172052285013

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة536.0ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيمؤمن ازهر عبد الفادر عبد هللا47557322051010024

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة535.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقياماني ابراهيم انور ابراهيم47558172052298004

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة535.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيالقاسم صباح عبد اللطيف يعقوب47559162051084030

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة535.0النصر النموذجية للبنينتطبيقياحمد فاروق قحطان عبد الوهاب47560312051024007

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة534.4ثانوية المتميزات - المنصورتطبيقيافنان اسعد جاسم رشيد47561102052078001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة534.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيفهد حميد عواد محمد47562172051007051

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة534.0اعدادية برطلة للبنينتطبيقيعقيل شاكر حسين قاسم47563172051067019

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة534.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيخطاب عمر نزهت عبد الموجود47564172051024009

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة534.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقياحمد عالء طه حمد47565172051011009
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جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة534.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيطيبه أحمد توفيق محمد علي47566172052321011

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة533.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمصطفى احمد ياسين سعيد47567172051143053

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة533.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيزهراء سلطان محمد داؤد47568172052296008

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة533.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيحكم قيس نجاح رشيد47569312051063007

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة533.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينتطبيقيعبد هللا عزام اكرم عبد الوهاب47570332051001026

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة533.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمصطفى سلمان داود سليمان47571192051011073

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة533.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقياحمد كريم احمد عزيز47572172051021006

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة532.0اعدادية قره قوش للبنينتطبيقيكرم مارسيل يشوع شابا47573172051069018

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة532.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمصطفى عارف عراك مطلب47574192051011075

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة532.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيابراهيم وثاب حسين سعد هللا47575172051011003

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة532.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقييحيى ابراهيم محمد طه47576172051002024

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة532.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيامجد ضياع احمد محمد47577202051022009

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة532.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيوليد معن وليد عمر47578172051017151

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة531.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيايناس اياد هذال رديني47579172052286007

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة531.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمصطفى احمد حسين عكلة47580172051012065

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة531.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيالياس خضر علي خليف47581172051144014

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة531.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيجنه بشار مظفر نذير47582312052063005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة530.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمحمود جاسم محمد حسين47583172051143048

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة530.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيعبد المؤمن منصور عبد الوهاب ناصر47584192051014067

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة530.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيمحمد اراس رضا حسين47585202051302058

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة530.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيمصطفى عبد المنعم إسماعيل مرعي47586172051001021

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة530.0مدرسة المستنصرية االهلية تركيا - دوزجهتطبيقيعلياء نائل شهاب احمد47587132052232001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة530.0ثانوية قلعة اشور للبنينتطبيقيعز الدين نعمه خلف احمد47588182051103014

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة529.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيمنار احمد يونس فرج47589172052357208

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة529.0ثانوية القادة االهلية للبنينتطبيقيعلي حميد يوسف عمر47590172051199008

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة529.0الخارجيونتطبيقيسفين جالل عبد هللا محمد47591112051400028

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة529.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيمصطفى شاكر محمود عبد47592312051024060

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة528.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيعمار عبد الجليل وحيد عبد47593192051015046

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة528.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيمريم داود قريو داود47594332052038006

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة528.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيامير طاهر كريم كاظم47595252051153011

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة528.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقييحيى محمد حسين قاسم47596172051011109

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة528.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعطا هللا حسن خلف جرود47597172051023047

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة528.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين جاسم عبد الجليل بدران47598162051084057

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة528.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيعبد هللا عامر شياع عبد هللا47599182051044019

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة528.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعمر علي احمد صالح47600172051023054
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جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة528.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقياسامه نديم عبد القهار يونس47601192051015012

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة528.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيمحمد اكرم حمود حسن47602182051002065

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة527.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيماجد محمد حميد محمد47603172051026065

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة526.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيبنار سام طاهر عمر47604202052334014

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة526.0ثانوية سيوان للبناتتطبيقيصبا خالد موسى عاشور47605312052038017

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة526.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيزهراء عز الدين جاسم محمد47606172052285009

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة526.0اعدادية الروافد للبناتتطبيقيهند عدنان سلمان احمد47607192052198034

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة526.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمحمد عبد الستار احمد شهاب47608172051007054

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة526.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمصطفى جواد كاظم محسن47609142051015057

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة526.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيوليد جواد خلف محمد47610192051067052

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة525.0أعدادية االمين للبنينتطبيقيمصطفى عمر عبد الواحد رشاد47611172051019022

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة525.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيابراهيم وسام ساجد توفيق47612172051023001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة525.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد هللا مثنى خضير عبد العزيز47613102051019061

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة525.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيمريم امجد عبد الوهاب عزيز47614172052285019

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة525.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيعمر عالوي محمود سباك47615172051142010

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة525.0اعدادية حمص للبناتتطبيقيمريم علي قاسم ايوب47616172052302015

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة525.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيايناس سالم خلف خضر47617172052357038

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة525.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيايمن فؤاد فخري عمير47618192051066007

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة524.0اعدادية خزنة للبنينتطبيقيالياس احمد الياس احمد47619172051066001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة524.0ثانوية اتا بكلر للبنينتطبيقيادم مصطفى سيود مراد47620202051008005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة524.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيمصطفى حسين علي حسين47621172051080054

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة523.0اعدادية صادق شريف للبنينتطبيقيعباس احمد حاتم ردام47622212051088007

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة523.0ثانوية بحزاني للبناتتطبيقيتغريد علي خليل خرو47623172052245004

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة523.0ثانوية القوش للبناتتطبيقيسالين سالم ميخا هرمز47624172052256005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة523.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيكرم محمود نعمه هللا قاسم47625172051005039

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة522.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقينور سالم اسماعيل ذنون47626172052286034

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة521.0اعدادية المحمرة للبناتتطبيقيهناء محمد حسن يونس47627172052252028

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة521.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقياسامه عبد هللا فهيدي سليمان47628172051142002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة521.0اعدادية  الرشيدية للبناتتطبيقيافنان صالح اسماعيل صالح47629172052251002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة521.0اعدادية صفية للبناتتطبيقيصفا سعد احمد عبوش47630172052295005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة521.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيياسر حسن حمد خلف47631232051052039

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة520.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياحمد محمد احمد صالح47632172051026011

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة520.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيسلطان وعد سلطان مصطفى47633172051080023

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة519.0اعدادية ام الربيعين للبناتتطبيقيزبيده احمد عبد الوهاب ذنون47634332052040011

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة518.0ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيياسر طه عبد العزيز احمد47635172051094026
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جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة518.0اعدادية صادق شريف للبنينتطبيقيمرتضى امير محمد اسماعيل47636212051088016

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة518.0ثانوية الفراتين االهلية للبنينتطبيقيغزوان فيصل حسين احميد47637172051227009

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة518.0اعدادية ام الربيعين للبناتتطبيقيرنين حافظ فاضل حميد47638332052040010

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة517.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيسعد ابراهيم عبد العزيز خلف47639172051351249

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة517.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيعبد هللا نجيب عبد هللا خشمان47640312051063020

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة517.0ثانوية الفراتين االهلية للبنينتطبيقيياسر عمار جاسم محمد47641172051227013

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة517.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقياسامه محمد سعيد عشيش47642192051019010

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة517.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبد العزيز احمد عبد الجبار احمد47643172051011050

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم العمارة516.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيحسين شامل شاكر رمضان47644172051020027

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني591.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقياسامة محمد يونس طاهر يونس47645172051080005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني589.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد باسم سالم سليمان47646172051028093

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني588.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقياسامة محمد ياسين طه47647172051011014

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني578.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى هيثم ادريس محمد47648172051351719

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني577.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقييحيى سعد محمد عبد الباقي47649172051023088

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني574.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقييحيى عقيل فتحي عبد القادر47650172051008123

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني572.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقياسامة حمد محمد حسن47651172051012011

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني571.0اعدادية القيارة للبنينتطبيقيزيد نايف حميد احمد47652172051042019

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني569.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحسام الدين احمد خليل احمد47653172051008031

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني569.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا عدنان داود سليمان47654172051008054

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني560.0اعدادية قره قوش للبنينتطبيقيرامي نمرود متي بولص47655172051069008

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني559.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمصطفى بشار داود سليمان47656172051020071

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني559.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيرسل رائد غالب فاضل47657172052296005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني558.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتتطبيقياالء هاني عبد الكريم احمد47658172052330001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني555.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيقصي عامر سبهان حمد47659312051063026

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني555.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقييوسف صفوان اسماعيل محمد47660172051008127

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني554.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبد هللا سعود عبود داؤد47661172051011055

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني551.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمود فتحي عبد هللا فتحي47662172051350308

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني551.0اعدادية النيل للبنينتطبيقياحمد خضر تركي حسن47663172051027003

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني550.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمثنى عبد هللا ابراهيم حمدان47664172051007052

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني549.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقينسيم الياس جاسم حمدوش47665172051007065

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني549.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي يوسف الياس سلطان47666172051021016

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني548.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيزيد احمد محمد حمدان47667312051063009

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني547.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيبدر علي حسين محمد47668172051350063

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني547.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيطه سعد محمد سعيد عبد47669172051011041

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني545.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيشاكر محمود عبد الرزاق بهجت47670172051157002

صفحة ١٣٦٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني545.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الهادي خالد صالح احمد47671172051008063

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني544.0اعدادية القيارة للبنينتطبيقيعمر سالم صباح فرحان47672172051042013

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني543.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحسان ناهض دحام علي47673172051351019

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني542.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد عمار ابراهيم سعيد47674172051008100

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني541.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيرزن غانم كانون الياس47675172051060022

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني541.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد المحسن احمد رضا47676172051351415

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني540.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيفرحان حسن حمد محمد47677172051007050

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني540.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيامين عمار جبار علوان47678172051005007

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد هللا احمد47679172051350254

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني537.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعبد هللا محمد احمد غربي47680172051005027

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني537.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيمريم احمد جاسم محمود47681172052296021

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني537.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيحكم بدوي عمر خضر47682172051060015

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني536.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعمر علي سليمان محمد47683172051351457

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني536.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيعبد هللا مؤمن ادريس جرجيس47684172051027039

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني535.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيسليمان داؤد سالم محمد علي47685172051144021

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني535.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينتطبيقيعزام عكله محمد فرحان47686172051053005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني534.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيسامي عبد الرحمن الياس جاسم47687172051012026

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني534.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقييحيى فارس صالح محمد47688172051351773

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني533.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقييوسف فراس وعد هللا رجب47689172051024045

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني533.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمصطفى بشار محمود محمد47690172051026084

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني532.0اعدادية قره قوش للبنينتطبيقيالندي خالد بهنام عبوش47691172051069019

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني532.0ثانوية حكنة للبنينتطبيقيحمزه فاضل جمعة عوده47692172051109007

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني531.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيمالك حسن حازم حسن47693172052296022

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني531.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عمار محمد نذير47694172051350326

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني531.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيريماس خيري مرزا خالت47695172051060026

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني530.0اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيعمار احمد حسين خضير47696172051161009

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني529.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد ابراهيم صالح احمد47697172051351020

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني529.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن ثائر محمود كامل47698172051351311

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني529.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمصطفى احمد أرحيل عباس47699172051028114

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني528.0اعدادية الحود للبنينتطبيقيعامر سعود حجي عابد47700172051040004

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني528.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيمنذر عدنان ذنون يونس47701172051160007

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني527.0اعدادية الراية للبنينتطبيقيمحمد عماد عبد هللا طه47702172051025047

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني526.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعمر يوسف طه احمد47703172051350233

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني526.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيريان عامر زعيان محمد47704172051003006

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني526.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد القادر سالم احمد47705172051351053
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جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني526.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيالوليد فواز وليد محمد47706172051015011

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني526.0ثانوية القوش للبناتتطبيقيمينا نصير ميخا هرمز47707172052256009

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني526.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيضياء أحمد محمد فتحي47708172051001005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني525.0ثانوية باقرته للبنينتطبيقيلطيف صالح لطيف ثامر47709172051082003

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني525.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيابراهيم عمار صالح يحيى47710172051028003

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني524.0ثانوية ملتقى النهرين المختلطةتطبيقيحمزه عادل شعالن احمد47711182051294005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني524.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعبد هللا ازاد بشار حسين47712172051007033

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني523.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقياحمد بسمان حازم محمد47713172051011006

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني523.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقياحمد سعد يونس حسن47714172051007006

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني523.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةتطبيقيخليل كمال عمر السو47715172051367005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني523.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيابراهيم ازهر اسماعيل سعيد47716172051028001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني522.0اعدادية اشور للبنينتطبيقيفادي عماد زكريا بني47717172051147011

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني521.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعمر بسمان عزت عبد هللا47718172051017098

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني521.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد كاظم جابر ناصر47719172051017129

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني521.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيعبدهللا عامر محمود يونس47720172051054010

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني521.0ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيمجتبى نجاح عبد السالم حسين47721172051065010

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني520.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيأسامة رافد محمد صالح قاسم47722172051144010

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني520.0اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيسوزان حسين رشيد حسين47723172052261014

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني520.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياحمد محمد وعد هللا احمد47724172051017017

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني519.0ثانوية تل واعي للبنينتطبيقيصهيب صدام حسين بالل47725172051034001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني519.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد هللا منير حازم محمد47726172051017080

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني519.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا هندي عجاج47727172051026076

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني519.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيانس صباح خليل عطية47728172051366020

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني518.0اعدادية اشور للبنينتطبيقيجرجيس نبيل جرجيس طوبيا47729172051147003

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني518.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيمثنى عدنان محمود جاسم47730172051366117

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني518.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيرسل يقظان عبدهللا يوسف47731172052371024

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني518.0ثانوية تلسقف للبنينتطبيقيراندي عمر بولص عزيز47732172051086003

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني518.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى فارس مصباح محمد47733172051351705

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني517.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياوس خالد محمد احمد47734172051350059

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني517.0ثانوية برزاني المسائية للبنينتطبيقيمحمد شامل حميد مصطفى47735312051070071

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني517.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي فتحي عطا هللا عبد الرزاق47736172051008074

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني517.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيحسين علي حسين علي47737172051178008

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني517.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمصطفى ترزان محمد محمود47738172051017137

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني516.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيعلي عبد االمير خلو محمد47739172051178026

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني516.0مدارس الفرات االهلية تركيا-انقرةتطبيقيسماء ابراهيم محمد يعقوب47740132052248002
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جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني515.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيحذيفة فتحي عبد هللا فتحي47741172051350082

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني515.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيسفيان عادل حسين حجي47742172051028047

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني515.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيسفيان سالم خليل ابراهيم47743332051070017

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني515.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقياميره امجد طارق حسن47744172052231002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني515.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعماد فارس محمد عزيز47745172051005033

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني515.0مدرسة دار السالم العراقية االهلية في بولندا-وارسوتطبيقيريان رضوان يوسف صديق47746132051217001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني515.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيغسق بشار ادريس قاسم47747172052294025

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني514.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيحسن مازن هاشم عزيز47748172051015015

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني514.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقياحمد وسام ذنون عبد هللا47749172051028016

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني514.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقييزن عمار غانم محمد47750172051011111

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني514.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمعمر منهل محمد فوزي صابر47751172051028127

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني514.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعمران زياد طالب عزت47752172051017103

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني514.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيطارق فواز طارق عزيز47753172051028051

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني514.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقينبراس امجد احمد فتاح47754172052288050

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني513.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيقطر الندى احمد اكرم احمد47755172052289029

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني513.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعبد العزيز مناف سعدي عزيز47756172051020043

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني513.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيشعيب اسعد شاكر محمود47757172051017057

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني513.0اعدادية زمار للبنينتطبيقيعلي بالل عبد هللا خلف47758172051103026

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني513.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيحمزة عبد الحميد فتحي رمضان47759172051351195

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني513.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيبارق عطا هللا سالم كمشو47760172051060012

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني513.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيتوفيق صفوان توفيق ابراهيم47761172051024007

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني513.0ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيفيصل محمود علي عبد هللا47762172051094020

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني512.0اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيتماره زيد خزعل احمد47763172052274007

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني512.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمنذر راكان بلو حامد47764172051028128

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني512.0ثانوية القوش للبناتتطبيقيساندي ايشا سيفو كورية47765172052256006

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني512.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعمر بسام غانم داؤد47766172051008079

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني512.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعبد الرحمن حسين محمد محمود47767172051007027

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني512.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيأيمن عبد القادر عبد الجبار شيت47768172051144012

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني512.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعبد الرحمن فاضل عبيد ضحوي47769172051028058

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني511.0ثانوية القوش للبنينتطبيقيبراء اركان صباح حميد47770172051091003

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني511.0اعدادية زمار للبنينتطبيقيعبد هللا خلف محمد خلف47771172051103023

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني511.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيسعد عياده مهنا نايف47772192051067017

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني511.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيسالم عبد المالك سالم عبد هللا47773172051023027

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني511.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد محمد عبد السالم يحيى47774172051351075

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني510.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيحسام الدين محمود مراد عواد47775172051005012
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جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني510.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقينبأ حارث فيصل حسن47776172052357215

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني509.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيمالك عمار شكري محمود47777202052282078

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني509.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد عامر خلف صالح47778172051351588

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني509.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد رجا عمر هالل47779172051350272

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني509.0اعدادية الراية للبنينتطبيقيفهد سعد مصطفى محمد علي47780172051025038

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني509.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيمحمد اياد اسماعيل سعيد47781172051080046

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني509.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيارقم محمد نجم عبد هللا47782172051007009

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني508.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيرياض احمد رياض محمد47783172051008035

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني508.0ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيعالء منصور جميل طالب47784172051038018

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني508.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيئه لوه ند مصطفى عبد هللا لطيف47785202052352002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني508.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةتطبيقيزينب وريا جمعه عبد القادر47786202052333014

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني508.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيريفاس فارس الياس محمود47787172051060025

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني508.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقياركان سالم حسن علي47788172051023008

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني508.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا منهل سالم سلو47789172051008059

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني508.0ثانوية القوش للبنينتطبيقيفنار سيزار سليم داويذ47790172051091009

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني508.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيعبد هللا فريد سلمان محمود47791192051067027

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني507.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيهمام نجم عبد هللا فتحي47792172051351752

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني507.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيعماد غانم سالم فاضل47793172051080036

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني507.0ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيمحمد محمود محمد علي47794172051038026

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني507.0اعدادية تلعفر للبناتتطبيقياسيل عبد المناف ابراهيم عباس47795172052261004

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني507.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحسن وليد محسن محمد47796172051008094

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني506.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد موفق علي صالح47797172051351632

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني506.0اعدادية النيل للبنينتطبيقياحمد محمد محمود عبد هللا47798172051027009

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني506.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيفاطمه محمد علي حيدر47799172052235023

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني506.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمروان احمد ياسين محمد47800172051350311

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني506.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيشاكر محمود صالح خضر47801172051080025

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني506.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعقيل معن عبد االله ابراهيم47802172051028072

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني506.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيهادي محيسن عوني فارس47803172051124065

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني506.0اعدادية زمار للبنينتطبيقيفالح عبد المحسن خلف حمد47804172051103034

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيازل لقمان حسين محمود47805172051060003

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني505.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيقاسم محمد مطر حسين47806172051008086

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيلقمان ابراهيم محمد كاظم47807172051028084

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني505.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيمحمود ربيع مفتاح محمود47808172051366136

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعبد الرحمن حيدر ابراهيم عبد الرحيم47809172051020039

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني505.0ثانوية زمار المسائية للبنينتطبيقيخبيب ابراهيم محمد سعيد47810172051369009
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جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني504.0اعدادية عين سفني للبنينتطبيقيزيد عبد السالم مهدي عبد47811172051101012

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني504.0اعدادية قره قوش للبنينتطبيقيميالد نزار حبيب متي47812172051069026

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني504.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةتطبيقيحيدر اثال علي محمد يونس47813132051242005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني504.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيسجاد احمد عبدهللا ابراهيم47814172051024013

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني503.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيصالح محمود احمد محمود47815332051070020

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني503.0ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقياحمد ابراهيم علي احمد47816172051094002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني503.0اعدادية ام الربيعين للبناتتطبيقيساره نشوان محمد فتحي47817332052040017

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني503.0اعدادية قره قوش للبنينتطبيقيماريوس نجم عبد هللا ميخا47818172051069022

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني503.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينتطبيقيعبد العزيز احمد ابراهيم حمودي47819332051001024

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني503.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيطالب سري طالب عز الدين47820192051014047

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني503.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيمالك عمار شهاب احمد47821172052321013

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني503.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيعبد الرحمن محمد عبد الرحمن شريف47822202051312055

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني503.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمدين محسن ذنون محمد47823172051143051

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني502.0اعدادية غطفان للبنينتطبيقيايهاب مجيد محمد حديد47824182051042005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني502.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيرغد وليد خالد عبد هللا47825172052285007

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني502.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيعمر قيس هاني سعيد47826172051016025

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني502.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيمنار زهير عوض فرحان47827312052063016

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني502.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقيامنه صفوان محمد احمد47828172052237006

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني502.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيسعود محمد سعد هللا محمد علي47829172051351255

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني501.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيآمنه نمير ميسر عبد الرحيم47830172052290001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني501.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيحارث محفوظ سهيل نجم47831172051007014

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني501.0اعدادية الحود للبنينتطبيقيمحمد سعد فرحان عبد هللا47832172051040007

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني501.0ثانوية النهرين للبنينتطبيقيفهمي فالح حسن سبع47833182051067025

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني501.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيابراهيم سرمد محمد ناصر47834172051020003

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني501.0ثانوية حكنة للبنينتطبيقيايمن مهدي حسن دومان47835172051109003

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني501.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيليث وليد خليل فتحي47836172051351516

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني500.0ثانوية جوارجرا للبناتتطبيقيمسره باسم احمد حسين47837312052031010

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني500.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد غائب فاضل عباس47838172051124050

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني500.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيسجى رياض حسن علي47839172052285014

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني500.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعبيدة مؤمن عبد الحميد خضر47840172051028067

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني500.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد الكاظم عبد الحسين هادي جابر47841162051084119

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني499.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيامنيه مقداد محمود حسن47842172052357030

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني499.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيغانم بشار غانم محمد47843172051350235

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني499.0ثانوية حمرين المسائية للبناتتطبيقيرهام حسن عبد الرزاق حسن47844312052081011

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني498.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيفراس محمد احمد محمد47845172051143036
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جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني498.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيهاشم ياسر هاشم محمد47846172051351744

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني498.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعلي وليد حسين علي47847172051020053

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني498.0ثانوية القادة االهلية للبنينتطبيقيحكم مساعد محمد نامق شيخ علي47848172051199004

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيانس محمود محمد حمود47849172051350057

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني497.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد احمد حبيب47850172051366095

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد الجبار احمد47851172051028088

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيانور جسام داود سليمان47852172051024006

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد فالح الدين عطية عبد هللا47853172051351621

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعبد الرحمن كمال حميد عبد هللا47854172051023035

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية عين سفني للبناتتطبيقينورا امين ملو حسن47855172052258016

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء559.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينتطبيقيهمام نعمت نجم الدين عبد هللا47856332051001050

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء548.0ثانوية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد باسل حبيب حسين47857172051123017

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء546.0ثانوية قلعة اشور للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل عبد هللا سعيد47858182051103018

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء519.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيشيماء رافع جاسم محمد47859172052301031

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء519.0اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيمحمود سالم محمود الياس47860172051118026

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء519.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا فتحي عبد هللا جراح47861172051008057

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء514.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقياحمد خالد رمضان يونس47862172051011007

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء511.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقييوسف نشوان علي طه47863172051008129

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء507.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيزهير علي حسن محمد47864172051366045

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء501.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيفاطمة ابراهيم عبد هللا محمد47865172052232026

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء500.0ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقياحمد ضياء الدين علي محمد صالح47866172051186002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء500.0ثانوية المنار المسائية للبنينتطبيقيحسين عادل عباس علي47867172051364006

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء498.0ثانوية سيوان للبنينتطبيقيابراهيم عثمان محمود سالم47868312051003002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء498.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعبد الغفور احمد فتحي احمد47869172051003010

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء497.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقيعذراء اكرم عبد هللا يونس47870172052237031

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء497.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيغسق تغلب طارق ابراهيم47871172052231022

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء497.0اعدادية زمار للبنينتطبيقيمحمد عبد العزيز حسين احمد47872172051103043

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء497.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيعقيل ساجت عبد خوير47873162051004045

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء496.0ثانوية القوش للبنينتطبيقيرواد رسام زوره يوسف47874172051091005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء496.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيضحى احمد محمود فتحي47875172052290035

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء496.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقيزهراء راشد توفيق عبد الغفور47876172052237019

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء495.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزبيده حارث فيصل حسن47877172052232014

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء495.0اعدادية برطلة للبنينتطبيقيمرتضى عباس يونس خليل47878172051067027

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء495.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيزبيدة خالد محمود محمد47879172052285008

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء495.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيحواء محمد شكر محمود47880172052290014
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جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء494.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعمر محمد الياس عبد الباقي47881172051020056

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء494.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيزيد حمزة فخري عبد هللا47882172051028040

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء494.0اعدادية  الرشيدية للبناتتطبيقينور عبد االمير محمد شيت يوسف47883172052251012

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء493.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيحذيفه مظفر عبد هللا حمادي47884192051071016

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء492.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمصطفى داؤد سليمان خلف47885172051017138

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء492.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيتبارك هيثم احمد جادر47886172052315005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء491.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيامان هللا احمد شهاب احمد47887172051351114

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء491.0اعدادية ابن كثير للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الرحمن احمد سطام47888182051010008

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء491.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيخليل ابراهيم غالب الياس47889172051124015

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء490.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيمحمد فتحي مجيد عبد47890172051015062

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء490.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقياحمد ليث عبد الحافظ محمد صالح47891172051012010

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء490.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقياسامة ضياء الدين راضي جاسم47892172051011013

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء489.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيصفاء وليد رشيد الياس47893172051060033

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء488.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيابراهيم حسين حسن يوسف47894172051178001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء488.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعمر اياد حمدي فؤاد47895172051017097

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء487.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحينتطبيقيعمار شوكت احمد حسن47896332051050004

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء487.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد حسن حمزة عباس47897172051124045

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء487.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيفائز احمد محجوب عيسى47898172051017105

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء487.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقياستبرق صبار هاشم فتحي47899172052357012

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء486.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتتطبيقيهنا عبد الحكيم لقمان سليم47900172052262008

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء485.0ثانوية المسعودي للبناتتطبيقيطيبه سهيل يعقوب عيسى47901232052095014

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء485.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيدحام عطيه عبيد عواد47902172051028034

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء485.0الخارجيات - ايسرتطبيقينورا محمد فؤاد مجيد47903172052403052

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء484.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيسفيان خالد غازي يونس47904172051351257

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء484.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيهاله وليد ابراهيم محمد47905202052120045

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء483.0اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيجاسم محمد جعفر محمد47906172051121004

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء483.0الخارجيونتطبيقيابراهيم عبدالقهار ابراهيم هدو47907102051400002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء483.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقياحمد موفق ابراهيم بخيت47908172051003003

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء482.0ثانوية النبراس األهلية للبنينتطبيقيمحمود رائد يونس ذنون47909172051154006

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء482.0ثانوية باقرته للبنينتطبيقيفارس حازم برع علي47910172051082002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء482.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمحمد خالد محمود حسين47911172051023065

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء482.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقييوسف عمار محمد شيت حامد47912172051028140

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء482.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيراغب شامل حافظ عبد الجبار47913102051020076

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء481.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياحمد سعد هللا علي محمود47914172051008013

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء481.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمصطفى نشوان محمد اسماعيل47915172051012071
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جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء481.0اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقينبأ غزوان غانم محمود47916172052274015

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء481.0النصر النموذجية للبنينتطبيقياحمد حيدر عدنان نصرت47917312051024004

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء481.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيمحمد هواس حمود خليفة47918172051366135

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء481.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيقيصر جبار خضر محمد47919172051024027

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء480.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيزينه حجي مجو خلف47920172052357119

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء480.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقياحمد علي محمود سلو47921172051012009

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء480.0ثانوية البروج االهلية للبنينتطبيقيعلي خالد فريد محسن47922162051439005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء479.0ثانوية سد الموصل للبناتتطبيقيسجى وائل علي حسون47923172052257005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء479.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقييزن افان سالم بدور47924172051060045

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء478.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد ميسر عبد الكريم سلطان47925172051350038

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء477.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعالء ضياء الدين شمس الدين مصطفى47926172051351395

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء477.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيحسام خالد رمضان محمد47927172051143009

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء476.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقياالء محمد صالح غثوان47928172052357027

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء476.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيابو بكر احمد ايوب سليمان47929172051024001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء476.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيبسمه موفق يونس عبدهللا47930172052371017

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء476.0اعدادية عين سفني للبناتتطبيقيزينب سردار نوري جندي47931172052258009

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء475.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياحمد عبد الوهاب محمود مصطفى47932172051017011

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء474.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيهاشم علي اكبر عبد المحسن زينل47933172051124066

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء474.0اعدادية اشور للبنينتطبيقييوسف بولص كوما بولص47934172051147017

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء474.0اعدادية خزنة للبنينتطبيقيمحمد يوسف فاضل محسن47935172051066019

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء473.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمحمد احمد محمد ابراهيم47936192051019062

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء473.0ثانوية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد علي اصغر محمد احمد47937172051123019

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء473.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا فتحي حسين عويد47938172051350181

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء473.0اعدادية العياضية للبنينتطبيقيخالد طه ظاهر محمود47939172051115006

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب592.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيايه حميد سعيد مجيد47940172042321010

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب591.1ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائياروى مثنى سعد عبد الجواد47941312042047017

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب591.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبيدة وليد خالد حسين47942172041023073

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب589.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيطيبة جزيل احمد محمود47943172042294162

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب588.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم داود باكوس ميخا47944172042247048

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب587.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرحمه اسامه جمال جاسم47945172042290066

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب586.5اعدادية االندلس للبناتاحيائيساره احمد ادريس عبد المجيد47946172042286142

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب586.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيعلي هاشم علي حسن47947332041001076

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب585.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيتقى بشار حازم ذنون47948172042289040

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب584.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمسره ثامر محمد نوري عبد العزيز47949172042294215

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب584.0اعدادية الصديق للبنيناحيائياسعد عبد العزيز علوان مصطفى47950172041028027
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جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب584.0اعدادية دهوال المختلطةاحيائياثار حكيم حيدر سمو47951172042347001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب584.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد حمزة عبد القادر47952172041011087

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب583.2اعدادية االندلس للبناتاحيائياميمة انمار مؤيد حامد47953172042286042

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب583.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيايهاب شوكت فرحان علي47954172041059008

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب582.6اعدادية االندلس للبناتاحيائيظبيه امين سعيد حسو47955172042286188

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب582.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيزهراء عصام عبد الفتاح محمد47956172042298022

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب582.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيرانيا اياد محمد عبدهللا47957172042382013

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب582.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيسجى فارس زيدان جاسم47958172042290117

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب582.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمريم فارس يونس محمود47959172042330099

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب581.3اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيلينه محمد عبد االله محمد47960332042040093

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب581.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيرند اسامه محمود احمد47961172042262041

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب581.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيمريم محسن علي جار47962172042041015

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب581.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيثريا اياد حمدي عبد هللا47963312042047056

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب581.0ثانوية تلسقف للبنيناحيائيساره يونس روئيل حنا47964172042086007

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب580.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيامنة عالء خليل ابراهيم47965172042290023

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب580.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيشيماء سمكو مصطفى حميد47966172042231201

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب580.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيمتي بسام سالم إيليا47967172041059075

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب579.0النصر النموذجية للبنيناحيائيشهم وسيم حازم موسى47968312041024064

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب579.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمي فرات احمد قدو47969172042290179

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب579.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيجواد علي أحمد محمود47970182041089011

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب579.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيالق رعد حازم محمد47971172042277011

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب579.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن ياسر محمد امين عبوش47972172041008193

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب579.0اعدادية قره قوش للبنيناحيائييوسف نبيل خضر خوشابا47973172041069038

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب579.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيساره عامر عبد الرزاق سعيد47974172042231167

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب578.5االعدادية الشرقية للبنيناحيائييحيى يعرب يحيى الياس47975172041008440

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب578.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيسامي الياس مجو حامد47976172041348026

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب578.0اعدادية حمص للبناتاحيائيمريم ياسر محمد يوسف47977172042302094

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب578.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيحبيب صباح سلو حسين47978332041056018

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب578.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي عبد هللا فتحي حسن47979172041008250

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب578.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيافنان عصام فخري محمود47980172042286032

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب578.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيهاجر احمد عز الدين صالح47981172042315118

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب577.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيديمه علي ذنون سليم47982172042231083

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب577.0ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عادل محمود47983172041157007

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب577.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيجهان عصام صالح عبد الرحمن47984172042294061

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب576.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيصفا مظفر اسماعيل خضر47985172042273060
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جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب576.0ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيآيه خالد محمود احمد47986312042067001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب576.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائياسعد ذياب عيسى حمد47987172041060003

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب576.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياية شامل سالم جاسم47988172042280017

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.6ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد عمار صديق محمود47989172041186084

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.6ثانوية المتميزات االولىاحيائينور ايالف اكرم بكر47990172042233118

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0الخارجيات - ايمناحيائيافنان نوفل محمود سليمان47991172042401009

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائياروى احمد سعدي محمد47992172042293004

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرسل بشير يونس شريف47993172042289060

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهبه يحيى محمد يونس47994172042357873

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0اعدادية اليمن للبناتاحيائينور دريد حازم عايد47995172042237150

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب575.0اعدادية صفية للبناتاحيائيايمان حسان عبد الوهاب خطاب47996172042295006

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب574.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائينور محمد وعد هللا محمد47997172042268077

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب574.0ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيا-سامسوناحيائيزهراء سعد شيبو قاسم47998132042350005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب574.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيافنان محمد مؤيد قاسم47999332042038001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب574.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائياوس رغدان مصيب سليمان48000172041144024

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب573.4ثانوية المتميزات االولىاحيائيطيبه علي فخر الدين اسماعيل48001172042233090

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب573.4االعدادية الشرقية للبنيناحيائياسالم قتيبة فاروق عبد هللا48002172041008059

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب573.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيورود وليد خالد مطلك48003312042047225

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب572.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيطيبة محمد محمود سليمان48004172042289110

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب572.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيطيبه باسل عباس مجيد48005172042288170

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.6اعدادية االندلس للبناتاحيائيرفل عدي عبد الحميد محمد48006172042286100

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعلي باسل اكرم شهاب48007312041024104

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0مدارس المنصور العراقية االهلية تركيا-يلوااحيائيمحمد اركان فتحي عايد48008132041239008

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيمصطفى دريد كامل رشيد48009172041013030

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعبد هللا محمد حسين يونس48010172041118042

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.3ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد مصطفى محمد هللا ويردي48011202041050015

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيسبأ صباح محمد احمد48012172042298024

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائينور عامر محمود سليمان48013172042294238

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى وليد محمد طيب امين48014172041017220

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى مؤيد احمد شاكر48015172041017215

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيرند عامر بدران عزيز48016172042327015

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيانس حامد حسو عبدو48017172051351118

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب554.0اعدادية عين سفني للبناتتطبيقيفرح ايهاب عبد الرحيم عبد العزيز48018172052258012

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب552.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحينتطبيقيعبد هللا ذنون يونس محمود48019332051050003

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب542.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيهديل عبد الجبار نجم عبد هللا48020172052294032
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جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب541.0اعدادية ام الربيعين للبناتتطبيقياسراء عبد الرحمن عون الدين ابراهيم48021332052040002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب540.0اعدادية حمص للبناتتطبيقيمالك بشار شيت صالح48022172052302016

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب537.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيخالد عبد اللطيف طعمه عبد الحي48023312051009014

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب534.0ثانوية بحزاني للبناتتطبيقيدنيا صالح علي بكر48024172052245007

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب534.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيساره بشار نافع بهنام48025312052037003

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب526.0النصر النموذجية للبنينتطبيقياحمد محمد معيوف محمد48026312051024008

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب525.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياسامة محمد عبد مصطفى محمد سعيد48027172051026019

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب525.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيعبد هللا ليث عبد الحليم حامد48028312051024033

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب523.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيمصطفى عادل خضير حسين48029312051024061

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب522.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيانمار ريزان سليم سليمان48030172051060008

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب521.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقياسراء منقذ بكر شيت48031172052288009

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب516.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن ثامر سعيد مراد48032172051351312

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب515.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعبد هللا جمال عبد حمادي48033192051004026

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب514.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيعذراء عبد الخالق ابراهيم محمد48034172052232024

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب514.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيهاجر عبد هللا احمد ياسين48035172052296023

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب513.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياحمد زياد عبد الكريم محمد48036172051026007

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب513.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيامنة احمد سمير ذنون48037172052289001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك591.9ثانوية دجلة للبناتاحيائيهاجر ابراهيم ذنون ابراهيم48038332042038039

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك588.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد الحميد اكرم عبد الحميد احمد48039172041017090

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك585.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيبالل محمد عطشان عبد هللا48040172041007042

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك580.1اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيحسن اياد حسن محمد امين48041172041011046

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك576.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيمحمد سعود عبد هللا عمر48042312041065036

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك574.2ثانوية المتميزين الثانية للبنيناحيائيسراج عمار خلف حسن48043172041212006

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك570.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيمحمد عزيز احمد عزو48044172041109028

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك570.0ثانوية تلسقف للبنيناحيائيانمار يوسف هرمز ياقو48045172041086001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك569.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيربى سامي عبد محمد48046172042286081

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك568.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيحسن نزار عبد الهادي صالح48047172041028053

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك568.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيانور شهاب احمد كنيدح48048172041007035

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك567.8ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم سليمان حسن48049172042262046

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك567.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمود احمد شكر محمود48050172041008367

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك565.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيرسل ليث مجيد رشيد48051172042286090

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك562.6ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيمصطفى فارس محمد عبد هللا48052172041013032

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك562.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائينذير عبد هللا سمير خليل48053172041348067

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك559.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد العزيز محمد ادريس محمد48054202041001106

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك559.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد شامل عبد هللا شيت48055172041186080
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جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك558.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيعبد الكريم يحيى عبد الكريم سلمان48056172041224026

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك557.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيايناس امجد سعيد عيسى48057332042040010

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.3االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى موفق مخلف ادريس48058172041008406

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائياسحاق سعد علي صالح48059182041140005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد محمد جهاد48060172042268038

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك554.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينة مهند خليل اسماعيل48061172042289087

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك553.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعبد هللا محمد طارق حسين48062172041024030

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيتبارك احمد سعدي حميد48063172042290041

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائينواف حواس ابراهيم شاهر48064172041106006

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن هيثم سالم طه48065172041028101

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0اعدادية الصديق للبنيناحيائياسامة صبحي محمد خضير48066172041028022

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.1ثانوية المتميزات االولىاحيائيفاتن عمار خلف حسن48067172042233099

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0اعدادية االخوة للبنيناحيائينمارق عبد الكريم حسن قاسم48068172042224044

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائينزار حجي جتو حسو48069172041060081

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيتهاني عبد الحميد تركي شهاب48070312042081040

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيافيه سعيد يوسف مراد48071172042348004

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيطه ياسين طه احمد48072172041012035

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيرواء قحطان عبد هللا عطيه48073202042106028

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائينعام رشو مجو خدر48074332042064017

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائياركان نواف ابراهيم شاهر48075172041106001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيتبارك قاسم ابراهيم علي48076212042140049

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائياالء خميس احمد حسين48077172042284001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيمحمد خالد محمد احمد48078172041013025

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمدين محمد عبد الهادي علي48079172041186096

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0اعدادية زينب للبناتاحيائيرحمه خالد احمد محمود48080172042285042

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.9ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعقيل محمد عقيل صالح48081172041022068

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0اعدادية زينب للبناتاحيائيمنى رعد محمود جاسم48082172042285120

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيسهله جمعه حسين محمد48083172042252063

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب ثائر سالم جرجيس48084172042268039

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد سعد وسام جرجيس48085172041008335

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحيناحيائيكوركيس جوزيف يوسف ملكي48086332041008029

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0اعدادية النيل للبنيناحيائيحذيفة محمد يونس خضر48087172041027022

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيبارق باسم حيدر كنوص48088172041060013

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيويس عماد ويس مراد48089172041118075

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيشهاب احمد قاسم علي48090182041033023
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جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيعبد المجيد فواز كردي حميدي48091172041084044

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياستبرق يعرب محمد عبد الرحمن48092222042103006

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيعمر ابراهيم محمد حسن48093182041038021

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0اعدادية النيل للبنيناحيائيفهد صالح حسين هزاع48094172041027067

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0ثانوية دار الحكمة االهلية للبنيناحيائيحذيفة محمد ابراهيم خليل48095172041214002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائياياد فوزي إبراهيم مخلف48096172041075003

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيهاله نصيف جاسم فرج48097312042058033

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحنا انور حنا سوالقا48098312041101003

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.6االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد محمد احمد عبد هللا48099172041008040

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيجمال محمد بشير جمال محمد48100172041005017

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية عوينات للبنيناحيائيفرحان محمد فرحان حمو48101172041111028

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد ماهر يونس محمد48102172041023114

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد ليث عصام حبيب48103172041017187

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد احمد علي عساف48104172041350182

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمود عمار قاسم محمد علي48105172041023123

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0اعدادية االندلس للبناتاحيائينور زياد نافع عبد هللا48106172042286254

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن ضياء عبد القادر احمد48107172041186042

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائياسماء قاسم عبد هللا محمود48108182042193003

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء فارس محمد صالح48109172042288119

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيمريم خالد عبد جمعة48110172042280117

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينب مؤيد محمود منصور48111172042289082

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيميديا فوزي علي سلطان48112172042357753

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمجتبى علي حسن شناوة48113222041041092

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحسين فندي ابراهيم داؤد48114172041351232

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0اعدادية النيل للبنيناحيائيعثمان عمر ابراهيم سلطان48115172041027054

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيفرمان محمد علي احمد48116312041070127

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيأالء حاجم سلطان حمد48117172042357005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0اعدادية حمص للبناتاحيائيغفران فارس اياد حرباوي48118172042302082

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد هللا صالح حمود عاشق48119172041350206

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيطارق داود طعمه حمد48120172041084036

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيزينب علي محمد نوري ذنون48121312042058016

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائييوسف لقمان محمد سليمان48122332041001116

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيعال علي عادل جارو48123172042330083

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائييسرى سليمان محمود عبد هللا48124172042041020

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعبد الرحمن زيدان خليف ندى48125312041063033
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جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية القيارة للبناتاحيائيهدى خليل محمد سليمان48126172042242029

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الهادي حسين جاسم48127182041140018

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0الخارجيون - ايمناحيائيجاسم محمد جاسم حسين48128172041400032

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا ذياب عزيز محمد48129172041351422

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعلي دخيل عبد الرحمن الياس48130172041142018

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0ثانوية بازوايا للبناتاحيائيوالء شيت شاكر جاسم48131172042303025

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيهيثم سعدي عطا هللا طلب48132172041024063

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية زمار للبنيناحيائييوسف فواز محمد خلو48133172041103079

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمنار غانم جبو عبوش48134172042247055

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية الصديق للبنيناحيائياسامة نبيل علي زينو48135172041028025

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك570.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيهاشم احمد محمد حسين48136172051020082

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيزيد هيمن هاشم عبد القادر48137172051028041

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اعدادية المربد للبناتتطبيقيفاطمه محمد بشير ابراهيم احمد48138172052291011

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك482.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقينور ادريس حامد عبد الرحمن48139172052357227

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك482.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيمحمود سعد طه محمد48140172051144045

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك473.0اعدادية والت للبنين - كرديةتطبيقيايوب احمد محمد خالد48141202051315001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك473.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيحسن محمد حسين عباس48142172051080007

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك472.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيمحمد خالد سرحان ذيب48143312051009054

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك471.0ثانوية تلسقف للبنينتطبيقيكرم قيس كوركيس منصور48144172051086006

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك470.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيحسين عدنان حسين جاسم48145162051348009

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك469.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقييزن مصباح مجيد جاسم48146172051008124

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك469.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقياحمد زياد ابراهيم محمد سعيد48147172051007005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك469.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الرزاق حمد عبد هللا48148172051366094

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك468.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيمفاز ممتاز عبد المنعم مهدي48149102052106014

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك468.0ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيمحمد ناصر علي احمد48150172051094023

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك468.0اعدادية الفلق للبنينتطبيقيعثمان فيصل عبد الواحد نصيف48151212051023024

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك467.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقياالء فاضل عبد الكريم خلف48152162052381008

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك467.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيرغده رعد طه ياسين48153172052296006

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك467.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي باسم حسين مرعي48154172051021014

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك466.0ثانوية سيوان للبناتتطبيقيزينب احمد عبد يحيى48155312052038013

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك466.0ثانوية تلسقف للبنينتطبيقيتمارا فؤاد مسعود كوركيس48156172052086001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك465.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقياحمد ليث صبري حميد48157162051353019

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك464.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيحسن علي فالح حسن48158192051019023

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك462.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحيدر سمير عبد الحسن عنيد48159252051008050

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك462.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقينور رائد خلف محمد48160172052357231
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جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك462.0ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيعلي خالد عبد ابراهيم48161172051094015

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية494.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعلي محمد محمود محمد صالح48162172051024023

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية489.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد محمد ذنون محمد48163172051350033

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية486.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيانفال عبد السالم ابراهيم اسماعيل48164172052231004

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية484.0ثانوية حمرين المسائية للبناتتطبيقيمريم انمار محمود عبد هللا48165312052081022

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية483.0ثانوية بحزاني للبناتتطبيقيرواء غانم جروت درويش48166172052245008

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية472.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيبشار حسين ابراهيم يونس48167172051351146

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية472.0ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيوليد صالح اسود صالح48168172051038035

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية472.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيزينب فواز احمد محمد48169172052328001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية471.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياحمد عبد العالي جاسم محمد48170172051017010

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية470.0ثانوية بحزاني للبناتتطبيقيكلستان شريف حسن خلف48171172052245017

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية466.0ثانوية تلسقف للبنينتطبيقيرامي عصام شمعون نعمو48172172051086002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية466.0ثانوية القوش للبنينتطبيقياوراها ساهر حبيب اوراها48173172051091001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية462.0اعدادية عين سفني للبناتتطبيقيكازين احمد حسن محو48174172052258013

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية462.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيآيه عامر محمد مصطفى48175172052298001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية460.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبد المؤمن بشار هاشم بشير48176172051012043

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية457.0ثانوية قلعة اشور للبنينتطبيقيطه محمد طه محمود48177182051103013

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية457.0ثانوية بحزاني للبناتتطبيقيافين حسيب بركات فرمان48178172052245001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية455.0اعدادية المربد للبناتتطبيقينباء ثائر هاشم عبد الكريم48179172052291014

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية455.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقييزن ماهر رشيد حسن48180172051060046

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية455.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد هللا رضوان رشيد حميد48181172051017075

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية455.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمحمد حسن محمد عزاوي48182172051143042

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية453.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعبد الرحمن قحطان عدنان محمود48183172051024020

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية453.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتتطبيقيرواء عبد محمد حسين48184172052330004

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية453.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيزيد ذنون يونس عيدان48185332051070013

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية452.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقياحمد اديب محمد صديق اسماعيل48186172051020008

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية450.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيمحمد وليد عايد محمد48187172051142016

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية448.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيابراهيم بسام عبد الرزاق يحيى48188172051351002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية448.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمصطفى صفوان محمد حاجم48189172051028118

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية447.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياركان فؤاد شهاب احمد48190172051351097

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية445.0ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيعواد عبد القادر عواد حسين48191172051038021

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية445.0اعدادية  تلكيف للبنينتطبيقيليث شعالن اسماعيل ابراهيم48192172051084019

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية445.0اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقيمتي باسل عزيز الياس48193172051059017

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية444.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيسدرة بشار سلطان حسين48194172052290030

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية443.0ثانوية بحركه للبنينتطبيقيفهد عماد علي عبد48195312051100008
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جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية442.0ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيعمر عبد الرزاق محمود عثمان48196172051094018

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية442.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيقصي عبده صالح احمد48197172051008088

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية441.0ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيريان محمد خضر محمد48198172051094009

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية441.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقياحمد عبد الباري خضير عبد هللا48199172051003001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية440.0ثانوية تلسقف للبنينتطبيقيسرمد رعد اكرم شمعون48200172051086004

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية439.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيرهف ياسر عبد الكريم فتحي48201172052301020

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية439.0اعدادية ام الربيعين للبناتتطبيقيسراء نزاار سعد هللا حمدون48202332052040019

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية439.0اعدادية قره قوش للبنينتطبيقيارام انيس بولص حنا48203172051069002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية438.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيابراهيم بشار حسيب احمد48204172051016001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية437.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقياطياف طه امين حسن48205172052301010

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية437.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعلي حسن عبد احمد48206172051143031

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية436.0ثانوية تلسقف للبنينتطبيقيعيسى عادل عيسى بطرس48207172051086005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية436.0ثانوية كرمليس للبنينتطبيقيجاك جورج يعقوب عيسى48208172051071001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية436.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد مشعان حازم مصطفى48209172051351630

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية435.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيحمزة علي دريد خالد48210172051011028

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية435.0ثانوية زمار المسائية للبنينتطبيقيعنتر خلف محمد ابراهيم48211172051369021

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية435.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عادل يوسف عزيز48212172051002010

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية435.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمصطفى وعد هللا فتحي محمد48213172051012073

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية433.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيميران كاميران خالت جمعه48214172051060041

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية433.0ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيحارث ابراهيم طه احمد48215172051094006

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية432.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيضحى ناصر ابراهيم علي48216172052315021

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية432.0اعدادية القيارة للبنينتطبيقيبرهان عدنان احمود عابد48217172051042005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية431.0اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيحارث غايب خضير سالم48218182051086007

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية431.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد باسم سالم احمد48219172051017120

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية430.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقييوسف احمد يونس احمد48220172051080061

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية430.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمهند خالد ذنون قاسم48221172051351736

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية429.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقينور عزام علي حسن48222172052231034

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية429.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيمريم يونس يوسف حامد48223172052289031

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية428.0ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيسليمان محمد رجب محمد48224172051094010

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية428.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيدانيه نوفل ادريس حسن48225172052290016

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية428.0ثانوية زمار المسائية للبنينتطبيقيشكر خضر محمد صالح48226172051369013

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية428.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيريان خالد قادر خلف48227172051027027

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية427.0ثانوية سد الموصل للبناتتطبيقيدلفين نواف محمد احمد48228172052257002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية426.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيعلي احمد بالل عرب48229332051070024

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية426.0ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيمحمد علي واحد محمد48230172051094021
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جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية426.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيمها محسن محمود سلوخان48231172052301041

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية426.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيهبه اياد محمد شوكت48232172052315034

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية425.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيأيسر عدنان علي دحام48233192051067001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية425.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينتطبيقيابراهيم هادي اسماعيل فزاع48234242051200001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية424.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيعمر محمد صابر حسن48235202051312066

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية424.0اعدادية  تلكيف للبنينتطبيقيابو بكر خليل محمود خليل48236172051084002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية424.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيبراء عبد الرحمن محمد ظاهر48237172052231005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية424.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعمر نبيل نذير بشير48238172051351470

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية424.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيميسر الياس خلف رمو48239172051060042

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية423.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيافنان صبحي حسين احمد48240172052315001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية423.0ثانوية الفهود المسائية للبنينتطبيقيحسن كاظم مجلى سلمان48241222051308016

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية422.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمسلم سالم محمد موسى48242172051124053

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية422.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمصطفى مناف محمد صالح48243172051012070

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية420.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيمحمد حسين علي عبيد48244192051028037

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية420.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيمنار محمد ذنون محمد48245172052231030

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية420.0اعدادية ام الربيعين للبناتتطبيقيهيا ابراهيم طارق ابراهيم48246332052040033

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس533.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيميعاد شاكر محمد كردي48247172052357214

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس522.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعبيدة ابراهيم عبد هللا خضر48248172051023045

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس520.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيكرم محمد عبد اللطيف داؤد48249172051143039

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس501.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقياري ريبوار كامل فارس48250202051304009

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس495.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقياية احمد غانم محمود48251172052289004

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس492.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيسامي جاسم محمد عبد هللا48252172051028044

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس489.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيياسر حامد عبد هللا حسن48253252051150235

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس488.0اعدادية غطفان للبنينتطبيقيسباهي عبد هللا مال هللا احمد48254182051042007

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس487.0اعدادية  تلكيف للبنينتطبيقيمحمد باسل محمد فتحي48255172051084020

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس483.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيحنين عصام ذنون مجيد48256172052290013

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس483.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيسالي عزيز عبد االحد عزيز48257312052037004

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس481.0اعدادية مصباح الهدى للبناتتطبيقيبنين وليد تركي عاتي48258262052126003

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس481.0اعدادية الشرقاط للبناتتطبيقيعطاء عبد الغني مرعي هايس48259182052163012

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس478.0اعدادية قره قوش للبنينتطبيقيحسين انصار ايوب علي48260172051069007

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس475.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقياسامه ماجد حامد رجب48261182051007007

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس473.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيعذباء وليد يونس خليل48262172052231021

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس473.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيسيف قيس حازم اسماعيل48263332051070019

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس470.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيسيف الدين محمد حسين عبد الرضا48264222051373060

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس467.0اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيعباس عامر صابر اسماعيل48265162051068023
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جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس467.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيتقى جمال محمد شيت محمد48266172052232006

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس467.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيخير هللا حسين يوسف صالح48267202051250020

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس467.0ثانوية القادسية للبناتتطبيقيمريم محمد اديب محمد رؤوف48268172052299014

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس466.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقيسجى يوسف ابراهيم حمادي48269172052237025

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس466.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيساره رافع طه عنتر48270172052288027

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس465.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيعائشة عامر حازم حسن48271172052289025

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس465.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيسعد عبد الرحيم محمد ابراهيم48272192051019032

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس464.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيخلدون جمعة احمد مصطفى48273182051070044

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس462.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقينفيسة نصار محمد صبحي احمد48274312052063017

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس461.0الخارجيات - ايسرتطبيقيحنين وعد ممدوح صباح48275172052403017

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس461.0ثانوية الرافدين للبنينتطبيقييوسف حنا منصور حناني48276312051101017

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس461.0ثانوية القادسية للبناتتطبيقيزينب محسن سعدون عبد الرحمن48277172052299009

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس460.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيأسامه ربيع حمود رجب48278182051149002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس460.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيرماح اركان خيري عبو48279172051060023

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس460.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيسيف وعد فوزي ابراهيم48280172051023031

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس459.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيارقم احمد حسين علي48281172051008017

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس458.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقييوسف احمد موفق صالح48282172051028139

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس458.0أعدادية االمين للبنينتطبيقيغانم زياد غانم محمد48283172051019016

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس457.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيآية محمود شاكر مرزا48284172052288005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس457.0اعدادية العبيدي للبنينتطبيقييوسف خالد حردان علي48285192051024039

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس455.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيأيه فارس غانم قاسم48286172052298002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس455.0ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل فرحان فريق48287172051065013

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس454.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيسما صباح احمد حمادي48288312052037006

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس454.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيريان نوفل خليل اسماعيل48289172051028035

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس452.0اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقييوسف غدير نوري بطرس48290172051059022

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس452.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيرفل أحمد نصيف جاسم48291282052059028

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس451.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيزياد طارق اسماعيل محمود48292172051012025

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس451.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيهاجر علي خلف حمزة48293172052232035

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس451.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيهيفاء حنا سالم حنا48294312052037015

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس451.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمحمد فاضل عباس حميدي48295162051355257

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس450.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعمر مازن عبد الحفيظ داود48296172051024026

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس450.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقيناديه اسماعيل فاضل سليمان48297172052237038

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس449.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقياحمد عمار عبد هللا فتحي48298172051028010

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكاترونكس449.0ثانوية الهدى االهلية للبناتتطبيقيمروج قصي غانم سعيد48299172052338001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة506.0ثانوية الفراتين االهلية للبنينتطبيقيطارق زياد محمد بشير اسماعيل48300172051227006
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جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة477.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد احسان عبد الوهاب يوسف48301172051351021

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة476.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيمحمد عنتر هليل حمد48302172051142014

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة474.0ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيمحمود احمد محمد علي48303172051038030

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة472.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقينعمت رضوان يحيى داود48304172052231033

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة471.0ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقيامنه ياسر هاشم عبد هللا48305172052268002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة470.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقياحمد ذياب حميد محمود48306172051028005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة469.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقيزهراء مهند سعدون عبد هللا48307172052237020

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة462.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيمحمد يوسف محمد عادل علي خان48308172051352079

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة458.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيجمال عبد الناصر حسن ساير48309172051027022

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة456.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيفاتن يونس حازم داود48310172052288038

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة455.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيحردان جمال بدر محمد علي48311172051351175

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة455.0اعدادية  تلكيف للبنينتطبيقيحيدر مظفر عزيز مال هللا48312172051084010

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة453.0ثانوية سيوان للبناتتطبيقياالء عبد الجليل علي صكر48313312052038005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة453.0ثانوية القوش للبناتتطبيقيسارة مسار سفر الياس48314172052256003

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة450.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيريمان بسمان نعمان رؤوف48315172052294018

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة447.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيمريم رائد شكري محمود48316172052294027

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة444.0اعدادية عين سفني للبناتتطبيقيهيلين جبرائيل كوريل شمعون48317172052258017

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة444.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقيقاسم حسن بهير غاتر48318182051016036

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة440.2ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقياحمد ثامر بدري حسن48319112051050001

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة439.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتتطبيقيرهام شامل سالم عبدالحميد48320172052382002

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة437.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمحمد صبحي عبد اللطيف عالوي48321192051015060

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة437.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقينور محمد جميل ذنون48322172052294030

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة436.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيسعد شاكر محمد زمام48323202051003034

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة434.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقياشم محمود علي عيسى48324172051011015

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة434.0اعدادية خزنة للبنينتطبيقيمحمد فخري حسين محمد48325172051066018

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة432.0ثانوية بحركه للبنينتطبيقيمصطفى رياض مطني محمد48326312051100011

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة432.0ثانوية البصرة االهلية للبنينتطبيقيعلي عصمت محمد زين العابدين48327162051132010

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة431.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقييونس سالم محمود زيدان48328172051026095

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة430.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيوضاح رافع دخيل خلف48329312051024065

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة429.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعلي احمد مصطفى سليمان48330172051350196

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة427.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيهشام يوسف زهران داؤد48331172051351749

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة427.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد عماد منيب ذنون48332172051028104

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة424.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيقاسم حسين حمان محمد48333192051356056

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة423.0اعدادية حمص للبناتتطبيقيايه محمد ادريس حسين48334172052302005

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة420.0اعدادية العياضية للبنينتطبيقييونس ناطق اسماعيل يوسف48335172051115020
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جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة420.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيمريم محمود صديق عبد الرحمن48336172052357203

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية589.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيتوفيق محمد توفيق طه48337172051007013

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية584.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيفهد نشوان ادريس يحيى48338172051143037

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية578.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمحمد ميسر ضرار محمد48339172051143047

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية573.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيرياض عبد الكريم احمد مصطفى48340172051142004

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية571.0الخارجيات - ايسرتطبيقيهاجر قتيبه محمود يونس48341172052403053

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية570.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيهشام حميد محمد داود48342182051044039

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية569.0اعدادية  تلكيف للبنينتطبيقيحامد موسى ابراهيم محمد48343172051084009

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية567.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقينوزين عادل محمود محمد48344202051304106

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية566.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى هيثم حسن احمد48345172051008116

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية565.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيآمنه حاجم سلطان احمد48346172052288003

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية564.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيالحسن لؤي شكر محمود48347172051020021

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية563.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقياحسان علي حسين محمد48348292051002003

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية563.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيمحمد كاظم صبر بزون48349262051010058

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية563.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيحمزة عامر خالد ذنون48350172051016015

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية562.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيانور خضر محمد علي سليمان48351172051007012

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية562.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياحمد زيد شعيب محمد صالح48352172051008012

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية562.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد رفاعي محمد محمود48353172051350273

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية562.0ثانوية فينك االهلية المختلطةتطبيقياحمد غسان بشير محمود48354312051065004

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية562.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعمر وعد فتحي جاسم48355172051012052

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية562.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيأيمن حامد عبد هللا احمد48356172051143001

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية561.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعمر عبد العزيز احمد يونس48357172051002013

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية561.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيحمزة طاهر ياسين رجب48358312051024017

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية561.0ثانوية القادسية للبناتتطبيقيديمه غزوان طارق حمدون48359172052299004

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية561.0ثانوية سيوان للبناتتطبيقياميمه ضياء غاوي صالح48360312052038007

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية561.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيعبد الرحمن محمد خليف ندى48361312051063015

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية561.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقياحمد صباح ظاري حميد48362202051015006

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية560.0اعدادية خزنة للبنينتطبيقيمحمد حسين علي حسن48363172051066016

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية560.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد احمد محمد يونس علي48364172051028089

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية560.0ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيشهد ياسر غازي دانوك48365202052130014

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية560.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعلي ناصر هيلي حسن48366142051017066

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية560.0اعدادية خزنة للبنينتطبيقيمجتبى احمد ابراهيم خليل48367172051066013

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية560.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيزكريا اكرم محمد زكي احمد48368172051028037

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية560.0ثانوية نزهان الجبوري للبنين للنازحينتطبيقياحمد صاحب ابراهيم حسن48369202051067002

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية559.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيعبد الحافظ مصلح حمد محمود48370202051250032
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جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية559.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيعبد هللا سعد صالح حسن48371172051016021

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية559.0اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيحسن نبيل فاضل احمد48372172051121009

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية559.0اعدادية القيارة للبنينتطبيقيحسين ازهر احمد خضر48373172051042007

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية559.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيياسين نشوان عبد القادر امين48374172051017153

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية559.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعبد الرحمن ماجد خليل نجم48375172051028059

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية558.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقيمنار محمد فرهود صعب48376172052237036

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية558.0ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيفواز سالم حامد مصطفى48377172051094019

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية558.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةتطبيقيمحمد حميد محمد سعيد خليل48378132051242013

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية557.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزينة احمد قاسم محمد48379172052232017

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية557.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيعائشة قتيبة عبد العزيز محمود48380172052290038

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية557.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقييحيى سمير ابراهيم يحيى48381172051017154

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية557.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمصطفى عصام غانم يوسف48382172051028120

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية557.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيمريم محمود سالم ابراهيم48383172052231029

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية557.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيوعد احمد محمود اسماعيل48384172051007067

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية557.0ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيضياء مهدي خميس ضاري48385232051255051

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية557.0ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقياحمد عزيز خلف احمد48386172051038002

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية557.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى عباس جمعه عنبار48387282051001174

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية556.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنينتطبيقيحسن صادق صبر فرحان48388232051069009

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية556.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيمحمد احمد نعيم مشاي48389222051013062

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية556.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى محمد غانم حميد48390172051008115

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية556.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيراما محمد وصفي بشير صديق48391172052232007

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية556.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيايمن رافع حازم عبد القادر48392172051017027

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية556.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمصطفى علي عبد هللا خلف48393172051017141

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية555.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيبتول عبد الباري يقين يعقوب48394172052247003

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية555.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين راضي عطيه هاشم48395162051001062

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية554.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمحمد عدنان سعد احمد48396192051020079

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية554.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيعبد المهيمن كريم محمد عطية48397192051003039

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية554.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيسعد جاسم يونس خميس48398172051143012

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم المكامن النفطية554.0اعدادية القيارة للبنينتطبيقيايوب صالح حمود خلف48399172051042004

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير602.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيامير خيري سليم صادق48400172051060007

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير599.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقياية غانم احمد عبد هللا48401172052289005

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير597.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقيريم صباح عبد العزيز عبد الحليم48402172052237018

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير596.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعثمان عماد خيري عبد المجيد48403172051015043

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير594.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيياسر بشير محمد شيت غزال48404172051028134

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير591.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيامير خضر عبدي خدر48405172051060006
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جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير590.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمحمد سمير صبري عبد48406172051024031

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير590.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيأنس ستار عايد عجيل48407312051024001

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير588.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيطه اياد اسماعيل بركات48408172051008043

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير588.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا نشوان غانم يونس48409172051008060

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير587.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقينذير ابراهيم نذير الوند48410172051017146

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير586.0ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقيجنه عبد الجبار خليل ابراهيم48411172052268003

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير586.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياحمد جميل حبو محمد48412172051008011

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير584.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيعمر احمد محمد شيخ48413172051080038

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير584.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقياحمد عبد الرحمن شعيب عبو48414172051178003

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير584.0ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيمازن منهل خضوري ابراهيم48415312051101014

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير584.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيغيدان سعدون محمد يونس علي48416172051028080

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير584.0اعدادية اشور للبنينتطبيقيفادي زهير داود بطروس48417172051147010

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير583.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيهاله احمد محمد عباس48418172052301045

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير582.0اعدادية الحود للبنينتطبيقيسالم عبد الرزاق حمد عبد هللا48419172051040002

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير580.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيحسين شاكر محمود داود48420172051020026

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير580.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعمر نعمه رمضان حميد48421172051007048

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير580.0اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيمصطفى عبد الوهاب مصطفى محمد48422172051161013

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير579.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد العزيز جمال عبد الوهاب رشيد48423172051017068

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير579.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيعلي نواف اسماعيل غزال48424172051080034

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير576.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد اياد محمد طاهر عبد هللا48425172051124042

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير576.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيانمار فارس ظاهر مطو48426172051060009

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير576.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيالایر فاضل فليح كريف48427192052199004

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير576.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقيرشا فارس سعدي سحري48428172052237013

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير576.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيماهر سالم يعقوب محمد48429172051028086

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير575.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقييوسف حاجم سلطان بشير48430172051020087

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير575.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى فيصل غازي عبد هللا48431172051351707

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير575.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمرتضى نواف زكي حمد48432172051023079

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير575.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمود وائل هاشم حمدون48433172051011097

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير575.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيإبراهيم محمد علي خليف48434172051144004

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير575.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيبرهان مزهر محمد غريب48435312051024014

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير575.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيسفيان عدنان كنوش سليمان48436192051020031

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير574.0ثانوية الفراتين االهلية للبنينتطبيقيرضوان فيصل اسماعيل محمد48437172051227002

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير573.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيسعد معاذ ابراهيم يونس48438172051016017

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير571.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيتبارك جاسم محمود عبد هللا48439172052357050

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير571.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقيايه جاسم احميد خلف48440172052237010
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جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير571.0اعدادية عين سفني للبنينتطبيقيداود سليمان ملحم خنجو48441172051101010

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير571.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمحمد عمار بشير سليمان48442172051020065

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير571.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتتطبيقيليلى فواز صالح احمد48443312052058014

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير570.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعمر جواد يونس خضر48444172051124033

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير569.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيحمزه علي محمد جواد48445212051016007

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير569.0اعدادية القيارة للبنينتطبيقيعبد العزيز حمود جلعوط عاصي48446172051042012

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير568.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمحمد مازن نهاد اسماعيل48447192051011069

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير568.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد جودت سالم اسماعيل48448172051028095

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير567.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيعمر محمد صديق شاهين48449172051027057

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير567.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيسجاد عزيز عويد عصواد48450272051007025

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير567.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقياحمد حسن عبد النبي فالح48451162051128004

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير567.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمحمد نوح خلف عزاوي48452172051026079

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير567.0اعدادية النبوة للبناتتطبيقيعال محمد ردام محمد جواد48453212052145013

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير567.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمصطفى ياسر سليمان حسن48454172051026087

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير566.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمصطفى فارس صالح يوسف48455172051026086

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير566.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقييوسف رعد رياض حسين48456172051016038

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير566.0اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيثائر مرضي محمد مصطفى48457172051112004

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير565.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيزكريا غسان ذنون يونس48458172051017050

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير565.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيمحمد فالح ضيدان جاسم48459232051008064

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير565.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيمحمد حسين يونس أحمد48460172051144040

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير564.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيجاسم احمد حسين حسن48461172051351161

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم النفط والتكرير564.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيمحمد هادي دعبول عبد48462252051153099

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين568.0اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيديمه ابراهيم حسن برو48463172052244006

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين564.0اعدادية الدواية للبنينتطبيقيحسن صبري حمادي حسين48464222051023005

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين562.0اعدادية الراية للبنينتطبيقياسامة مؤيد محمد محمود48465172051025007

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين562.0اعدادية حمص للبناتتطبيقيسراء مضر مظفر مجيد48466172052302012

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين562.0مدرسة مستقبل نينوى العراقية االهلية تركيا-مرسينتطبيقيمصطفى حسن فاروق بشير48467132051234002

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين561.7االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى محمد حازم شيت48468172051008113

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين561.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيايالف عبد الرحمن نافع احمد48469172052286006

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين559.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيقصي عدي مرعي حسن48470172051143038

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين558.0اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيمها خالد محسن محمد صالح48471172052283010

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين556.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتتطبيقينور ابراهيم جاسم مجباس48472312052058016

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين555.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقيعلي جار هللا محي جاسم48473162051046036

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين554.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقييوسف ايوب اسماعيل خليل48474192051003067

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين554.0ثانوية حمرين للبنينتطبيقيعلي خالد عبد الغني احمد48475312051011022
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جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين553.0أعدادية االمين للبنينتطبيقيفهد ليث ذنون إبراهيم48476172051019017

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين553.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيحيدر طاهر ياسين رجب48477312051024018

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين552.0اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيفهد طه ياسين خضر48478172051112018

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين552.0ثانوية سيوان للبنينتطبيقيعبد هللا مهند عبد الوهاب فجر48479312051003014

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين552.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتتطبيقيجوان ابراهيم شريف قادر48480312052058005

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين552.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقييوسف خالد خماس سلمان48481192051009092

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين552.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمحمود ابراهيم رشيد ابراهيم48482172051023076

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين552.0اعدادية عين سفني للبنينتطبيقيفرمان خديده خلف فندي48483172051101023

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين552.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيغفران عبد علي عبيد48484172052371052

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين552.0أعدادية االمين للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الهادي داؤد48485172051019012

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين551.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين جابر بدوي48486222051100022

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين551.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيابراهيم عالءالدين حسين علي48487192051360002

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين550.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيهبه علي خليل حمزه48488172052290053

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين550.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيهدى رحمن عواد عبيد48489242052220236

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين550.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيكرم محمود صباح عزيز48490172051028082

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين550.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد العزيز عمر خضر حيدر48491172051351334

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين549.0ثانوية الكسك للبنينتطبيقياحمد خالد عويد عباس48492172051116003

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين549.0ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيوائل وصفي مصطفى سليمان48493172051186016

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين549.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمحمد حقي اسماعيل جميل48494192051015054

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين549.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيعائشه ثائر ابراهيم قاسم48495172052328002

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين548.0اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقينور الصدر محمد عبد الزهره عطيه48496152052050035

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين548.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمريم نجيب مرقص يوحنا48497172052247024

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين548.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقييونس عبد القادر عبش سباك48498172051142021

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين548.0اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيباقر عبد الحسين حميد عوده48499272051020005

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين548.0اعدادية االمام للبنينتطبيقيكرار حامد علي مخيف48500232051013012

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين547.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسين مناور منور48501172051350270

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين547.0ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم ولي عباس48502172051065012

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين547.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعلي عمر صالح عبد الغفور48503172051017092

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين546.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيفاطمه عماد عبد الرضا عريبي48504162052228049

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين546.0اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيعبد الرحمن رشيد جغماد عبد48505192051024019

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين545.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينتطبيقياحمد كنعان صمد جندي48506172051358003

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين545.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيامنه ثائر يحيى فتحي48507172052232003

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين545.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيهشام خالد مال هللا بالل48508172051020083

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين545.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيحذيفة ايمن شعيب كرموش48509172051028027

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين545.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيانفال زياد احمد محمد48510172052231003
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جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين545.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيمنتظر امير حاتم شنان48511222051051083

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين545.0اعدادية الشباب للبنينتطبيقيزيد خلف مزهر مخيف48512222051033016

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين545.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيعبد الرحمن قاسم محمد حتروش48513112051021064

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين545.0اعدادية عفك للبنينتطبيقيطه حسن طارش عيدان48514242051011013

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين544.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيمحمد مدحت شوكت عبد هللا48515202051015044

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين544.0ثانوية االنفال للبناتتطبيقيوجدان حامد علي لطيف48516192052226005

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين544.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيعمار احمد توفيق داود48517312051009042

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين544.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيعلي رائد ابراهيم هادي48518232051282011

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين544.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيراشد شاكر مضحي حمدي48519102051011026

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين543.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيمصطفى حسن كاصد محسن48520232051008069

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين543.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيمحمد سمير جاسم محمد48521222051356078

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين543.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيتطبيقيآيه صائب نوزاد شاكر48522202052395003

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين543.0اعدادية المرتضى  للبنينتطبيقياحمد خضير عباس عبيد48523222051019005

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين542.0أعدادية االمين للبنينتطبيقيطه فراس طه عنتر48524172051019006

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين542.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيبنين برزان عطب صكر48525222052103008

جامعة الموصل/كلية هندسة النفط والتعدين/قسم التعدين542.0اعدادية الرمانة المختلطةتطبيقيانمار حسن مصلح عسكر48526192051287001

جامعة الموصل/كلية العلوم592.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيرغدة فواز ناظم طاهر48527172042286098

جامعة الموصل/كلية العلوم591.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائياالء حسين محمد صالح ابراهيم48528332042041002

جامعة الموصل/كلية العلوم591.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيغفران منهل احمد شيت48529172042288188

جامعة الموصل/كلية العلوم591.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدالل خالد محمد شيت جاسم48530172042357258

جامعة الموصل/كلية العلوم591.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيسرور رمضان حامد احمد48531172042277053

جامعة الموصل/كلية العلوم591.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيتبارك بدران تقي بشير48532172042268021

جامعة الموصل/كلية العلوم590.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيآيه محمد سالم الياس48533172042286018

جامعة الموصل/كلية العلوم590.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائييمان انور مصطفى عبد هللا48534172041017246

جامعة الموصل/كلية العلوم590.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيسدرة سالم نجم عبد هللا48535172042289095

جامعة الموصل/كلية العلوم588.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيشدن عبد الحكيم يونس رشيد48536172042286169

جامعة الموصل/كلية العلوم587.9ثانوية المتميزات االولىاحيائيرونق بشار مظفر سعيد48537172042233054

جامعة الموصل/كلية العلوم587.0اعدادية حمص للبناتاحيائيريم صالل حسن عبد هللا48538172042302053

جامعة الموصل/كلية العلوم587.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائينورهان رائد نافع سعيد48539172042294245

جامعة الموصل/كلية العلوم587.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيشهد عبد الرزاق محمد جاسم48540172042280084

جامعة الموصل/كلية العلوم586.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيألق محمود زكي سليمان48541172042286002

جامعة الموصل/كلية العلوم586.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيايهم احمد حميد هزاع48542172041011030

جامعة الموصل/كلية العلوم585.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيغنى بشار ياسين عبد الواحد48543172042262075

جامعة الموصل/كلية العلوم585.0اعدادية االندلس للبناتاحيائينور محمد بديع عبد المجيد48544172042286258

جامعة الموصل/كلية العلوم585.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد وسام سامي طه48545172041186092
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جامعة الموصل/كلية العلوم585.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيساره فارس عبد العزيز ذنون48546172042294128

جامعة الموصل/كلية العلوم585.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيطيبة نوار نزار محمد رووف48547172042232099

جامعة الموصل/كلية العلوم584.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائياماني فوزي خليل عبد القادر48548332042050002

جامعة الموصل/كلية العلوم584.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزبيده ثابت احسان يوسف48549172042357388

جامعة الموصل/كلية العلوم584.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور عبد الستار عبد الواحد عبد هللا48550172042357822

جامعة الموصل/كلية العلوم583.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسراء خضير محمد مناوي48551172042232003

جامعة الموصل/كلية العلوم583.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيزينب ياسين الياس محمد48552172042231159

جامعة الموصل/كلية العلوم583.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيعائشه علي سالم عبد العزيز48553172042224032

جامعة الموصل/كلية العلوم582.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسيل ابراهيم حميد تركي48554172042273012

جامعة الموصل/كلية العلوم582.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيامنه خالد عبد القادر يوسف48555172042357118

جامعة الموصل/كلية العلوم581.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيخديجه كاظم جميل الياس48556172042286070

جامعة الموصل/كلية العلوم581.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيزبيده ياسين محمود داؤد48557172042231137

جامعة الموصل/كلية العلوم580.6النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد خلف احمد حسن48558312041024148

جامعة الموصل/كلية العلوم580.5ثانوية المتميزين الثانية للبنيناحيائياحمد وليد حازم نايف48559172041212002

جامعة الموصل/كلية العلوم580.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسرى خالد حازم علي48560172042294140

جامعة الموصل/كلية العلوم580.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيرحمه عطيه صالح شحاذة48561172042237055

جامعة الموصل/كلية العلوم580.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسما ثابت محمد يونس48562172042357521

جامعة الموصل/كلية العلوم580.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعمر عبد هللا ناظم محمد48563172041017145

جامعة الموصل/كلية العلوم579.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائينبراس مروان غانم محمود48564172042294232

جامعة الموصل/كلية العلوم579.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسما بشار اسماعيل زيدان48565312042047116

جامعة الموصل/كلية العلوم579.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب ايمن يوسف احمد48566172042288123

جامعة الموصل/كلية العلوم579.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيرقيه خالد علي محمد48567172042315050

جامعة الموصل/كلية العلوم579.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيساره محمد يحيى قاسم48568172042231170

جامعة الموصل/كلية العلوم579.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرقيه عواد صبار جليب48569312042047083

جامعة الموصل/كلية العلوم578.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيريم ثامر عبد الجبار حميد48570172042286110

جامعة الموصل/كلية العلوم578.0اعدادية حمص للبناتاحيائيريهام عدنان سعيد سليمان48571172042302054

جامعة الموصل/كلية العلوم578.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيساره عبد الستار حاجم سلطان48572172042357473

جامعة الموصل/كلية العلوم578.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينب احسان سالم حسين48573172042357416

جامعة الموصل/كلية العلوم578.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيآية عبد الرحمن اسماعيل عمر48574172042289008

جامعة الموصل/كلية العلوم578.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيعال محمد سعد هللا جاسم48575172042294178

جامعة الموصل/كلية العلوم578.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرسل حامد يونس خليل48576172042231103

جامعة الموصل/كلية العلوم577.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيهاجر احمد محمد عبد هللا48577172042330115

جامعة الموصل/كلية العلوم577.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيأية عبد المنعم نجم عبد هللا48578172042294013

جامعة الموصل/كلية العلوم577.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمريم نمير ابلحد عبدو48579312042047175

جامعة الموصل/كلية العلوم577.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائينور رائد احمد محمد48580172042297080
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جامعة الموصل/كلية العلوم577.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيسهى سالم ابراهيم علي48581172042109013

جامعة الموصل/كلية العلوم577.0اعدادية المربد للبناتاحيائيايمان حاجم سلطان احمد48582172042291018

جامعة الموصل/كلية العلوم576.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائينبأ عدنان سالم ناصر48583172042330107

جامعة الموصل/كلية العلوم576.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد عدنان يحيى خليل48584172041011162

جامعة الموصل/كلية العلوم576.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيزينب حازم احمد محمد48585172042274045

جامعة الموصل/كلية العلوم576.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيعالء حسين مراد فندي48586332041056061

جامعة الموصل/كلية العلوم576.0ثانوية بازوايا للبناتاحيائينور الهدى حسن خالد برجس48587172042303021

جامعة الموصل/كلية العلوم576.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيرحمه ابراهيم فتحي ياسين48588172042315043

جامعة الموصل/كلية العلوم575.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيزينب بشار جميل سعدالدين48589172042382019

جامعة الموصل/كلية العلوم575.0اعدادية الزهور للبناتاحيائياسيل معتز عز الدين صالح48590172042290019

جامعة الموصل/كلية العلوم575.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيرفل ضرار سعيد مصطفى48591172042338019

جامعة الموصل/كلية العلوم575.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز فواز عبد العزيز فتحي48592172041186048

جامعة الموصل/كلية العلوم575.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائينور عبد االله جرجيس شاهين48593172042262095

جامعة الموصل/كلية العلوم575.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرحمه اسماعيل محمود حسن48594172042288090

جامعة الموصل/كلية العلوم575.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشهباء صفوان محمد طه48595172042357543

جامعة الموصل/كلية العلوم574.9ثانوية المتميزات االولىاحيائيمريم جمال محمد طيب رشيد48596172042233105

جامعة الموصل/كلية العلوم574.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيطيبه محمد محمود يونس48597172042286186

جامعة الموصل/كلية العلوم574.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد خالد محمود محمد48598172041024045

جامعة الموصل/كلية العلوم574.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائينوار فؤاد نزار نور الدين48599172041017229

جامعة الموصل/كلية العلوم574.0اعدادية سارية للبنيناحيائيسامر احمد خلف طعمه48600172041018075

جامعة الموصل/كلية العلوم574.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيصفا بشير احمد سليمان48601312042047133

جامعة الموصل/كلية العلوم574.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيايات دريد نجيب عبد هللا48602172042280012

جامعة الموصل/كلية العلوم574.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيحنين رضوان عبد الرزاق زيدان48603172042328021

جامعة الموصل/كلية العلوم574.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيهناء اشرف عالء عبد الرحمن48604172042231326

جامعة الموصل/كلية العلوم574.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيبراء احمد محمد عبد48605172042289033

جامعة الموصل/كلية العلوم574.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيرغد عامر فاضل سليمان48606332042040035

جامعة الموصل/كلية العلوم574.0اعدادية حمص للبناتاحيائيفرح مازن محسن احمد48607172042302085

جامعة الموصل/كلية العلوم574.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيصفا عصام وليد طه48608172042231205

جامعة الموصل/كلية العلوم574.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائياسراء احمد عصام احمد48609172042268012

جامعة الموصل/كلية العلوم574.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم ميسر قاسم ذنون48610172042290171

جامعة الموصل/كلية العلوم574.0ثانوية المتميزات االولىاحيائيرحمه بشار أحمد عبد هللا48611172042233038

جامعة الموصل/كلية العلوم573.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيشهد رائد محمد عباس48612172042274056

جامعة الموصل/كلية العلوم573.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيسما ياسر سالم محمد علي48613172042231190

جامعة الموصل/كلية العلوم573.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيفرح زياد هاشم ابراهيم48614172042290154

جامعة الموصل/كلية العلوم573.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيمحمد عمر عبداالله يوسف48615172041100019
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جامعة الموصل/كلية العلوم573.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيحنين زهير قاسم عباس48616172042235037

جامعة الموصل/كلية العلوم573.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيموسى عاصم عزيز جواد48617172041017227

جامعة الموصل/كلية العلوم573.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور عمار علي حمو48618172042357829

جامعة الموصل/كلية العلوم572.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائييمامة محمد يونس ابراهيم حمزة48619172042230071

جامعة الموصل/كلية العلوم572.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيريم احمد شهاب احمد48620172042280059

جامعة الموصل/كلية العلوم572.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينب هيثم عائد بدر48621172042294116

جامعة الموصل/كلية العلوم572.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيجمانه فارس اسماعيل خليل48622172042290046

جامعة الموصل/كلية العلوم572.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد حازم شيت48623172041028093

جامعة الموصل/كلية العلوم571.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيكرام عبد الجبار عبد هللا مسلم48624172042357685

جامعة الموصل/كلية العلوم571.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيجمال محمد عبد هللا محمد48625172041020032

جامعة الموصل/كلية العلوم571.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيساره فتحي عبد هللا فتحي48626172042232081

جامعة الموصل/كلية العلوم571.0ثانوية تلسقف للبنيناحيائيمريم ثامر جميل فتوحي48627172042086015

جامعة الموصل/كلية العلوم570.4ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيابراهيم محمد نجيب توفيق نجيب48628172041022007

جامعة الموصل/كلية العلوم570.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمار عز الدين خضر حسين48629172041351517

جامعة الموصل/كلية العلوم570.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الهدى حازم خضير سلطان48630172042273092

جامعة الموصل/كلية العلوم570.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيامنه يونس محمد حسين48631172042231024

جامعة الموصل/كلية العلوم570.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيطيبه مثنى ميسر فاضل48632332042070060

جامعة الموصل/كلية العلوم569.7ثانوية المتميزات االولىاحيائيذكاء محمد صالح عبد هللا محمد48633172042233036

جامعة الموصل/كلية العلوم569.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائياسراء قيس فوزي حسين48634172042231005

جامعة الموصل/كلية العلوم569.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشهد بشار جاسم محمد48635172042288153

جامعة الموصل/كلية العلوم569.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيسيد قاسم عقيل غائب قاسم48636172041083022

جامعة الموصل/كلية العلوم569.0ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيساره سنان عدنان جياد48637332042045011

جامعة الموصل/كلية العلوم569.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعبد هللا حواس محمد دهاك48638172041112035

جامعة الموصل/كلية العلوم568.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزينه مراد احمد نجم48639172042371160

جامعة الموصل/كلية العلوم568.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمر محمود عبد هللا حسن48640172041008271

جامعة الموصل/كلية العلوم568.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيحمزه فراس سليمان معيوف48641172041026048

جامعة الموصل/كلية العلوم568.0ثانوية القوش للبناتاحيائيمريانا صباح يوسف بولص48642172042256012

جامعة الموصل/كلية العلوم568.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآيه احمد سعدي شيت48643172042273007

جامعة الموصل/كلية العلوم568.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرسل بشار محمد بشير زكر48644172042290073

جامعة الموصل/كلية العلوم568.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيديمة جاسم عبد هللا علي48645172042231080

جامعة الموصل/كلية العلوم568.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيسناريا رائد سالم احمد48646172042268049

جامعة الموصل/كلية العلوم568.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيمالك سالم حازم حسين48647172042254057

جامعة الموصل/كلية العلوم568.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزينب اسماعيل خليل بكتش48648172042249047

جامعة الموصل/كلية العلوم567.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيايه محمود حسين عثمان48649172042382008

جامعة الموصل/كلية العلوم566.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيوالء قاسم محمد نهير48650172042357924
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جامعة الموصل/كلية العلوم566.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الهادي محسن ابراهيم48651172042327017

جامعة الموصل/كلية العلوم566.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيايات علي بشير احمد48652172042283016

جامعة الموصل/كلية العلوم566.0ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيتبارك نشوان عبد االله صالح48653172042320004

جامعة الموصل/كلية العلوم566.0ثانوية الباشا االهلية للبناتاحيائياسوه فراس سعد الدين شيت48654172042323004

جامعة الموصل/كلية العلوم566.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيشهد احمد عواد احمد48655172042317030

جامعة الموصل/كلية العلوم566.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيهاجر خلف حبو حسن48656172042274089

جامعة الموصل/كلية العلوم565.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاجر عمر محمد ابراهيم48657172042288258

جامعة الموصل/كلية العلوم565.0اعدادية زينب للبناتاحيائيسدرة المنتهى حامد عواد صالح48658172042285078

جامعة الموصل/كلية العلوم565.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمصطفى عمر فرحان سعيد48659172041011191

جامعة الموصل/كلية العلوم565.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيرابعة دحام محمود توفيق48660172042235048

جامعة الموصل/كلية العلوم565.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمه غزوان ثامر قاسم48661172042357320

جامعة الموصل/كلية العلوم564.3ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمحمود علي راجح محمود48662172041022100

جامعة الموصل/كلية العلوم564.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيندى شهاب احمد يوسف48663172042267074

جامعة الموصل/كلية العلوم564.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتاحيائينبأ نبيل خليل عصمان48664172042319021

جامعة الموصل/كلية العلوم564.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيمزينه غيث ياسين احمد48665172042301070

جامعة الموصل/كلية العلوم564.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد احمد عوني عبد الكريم48666172041012058

جامعة الموصل/كلية العلوم564.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيأالء مصطفى عزيز مصطفى48667172042294003

جامعة الموصل/كلية العلوم564.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد هللا مهند زيدان شكر48668172041017113

جامعة الموصل/كلية العلوم564.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيزينب ليث حازم يونس48669172042231155

جامعة الموصل/كلية العلوم563.2االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن منهل ضياء يونس48670172041008191

جامعة الموصل/كلية العلوم563.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيضحى علي اكبر حسن يونس48671172042252071

جامعة الموصل/كلية العلوم563.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيسامح فالح حسن سليمان48672172041060040

جامعة الموصل/كلية العلوم563.0اعدادية المربد للبناتاحيائيفرح فراس عالء الدين خضر48673172042291074

جامعة الموصل/كلية العلوم563.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآمنه قصي محمد ياسين48674172042288005

جامعة الموصل/كلية العلوم563.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيدلشاد جميل ابراهيم سيدو48675332041060014

جامعة الموصل/كلية العلوم562.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعذبه احمد محمد عواد48676172042288179

جامعة الموصل/كلية العلوم562.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيعفراء ايمن غازي سعد هللا48677172042289113

جامعة الموصل/كلية العلوم562.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيزهراء محمد حامد حسين48678172042231145

جامعة الموصل/كلية العلوم562.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمصطفى رائد هاشم محمد48679172041012077

جامعة الموصل/كلية العلوم562.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيحكم لقمان عبد الكريم بهاء الدين48680332041001034

جامعة الموصل/كلية العلوم562.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى تحسين علي عبد هللا48681172042328032

جامعة الموصل/كلية العلوم562.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد هللا حاجم عبد الحافظ محمد48682172041007097

جامعة الموصل/كلية العلوم562.0ثانوية الموالي للبنيناحيائيعلي محمود صالح احمد48683172041055006

جامعة الموصل/كلية العلوم562.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيعبير سعد صالح سعيد48684172042299053

جامعة الموصل/كلية العلوم562.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيكريمه باسل عبد الجبار داود48685172042299060
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جامعة الموصل/كلية العلوم562.0ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيسليمان احمد سليمان امين48686172041087002

جامعة الموصل/كلية العلوم562.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيحقي اسماعيل صبري كرمز48687172041348017

جامعة الموصل/كلية العلوم562.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيطيبه عماد وعد عبد الهادي48688172042294170

جامعة الموصل/كلية العلوم562.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيعذراء بسام حمد حسين48689172042277067

جامعة الموصل/كلية العلوم562.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيداليا عبد الموجود عمر ابراهيم48690172042280042

جامعة الموصل/كلية العلوم561.0اعدادية التحرير للبناتاحيائياوراد سلوان حسين خليف48691172042296009

جامعة الموصل/كلية العلوم561.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيميسر فهد ارميض محمد48692172041142031

جامعة الموصل/كلية العلوم561.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيهبه محسن محمد طه48693332042040128

جامعة الموصل/كلية العلوم561.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيميس هيثم احمد ذياب48694172042286239

جامعة الموصل/كلية العلوم561.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيعمار خدر عيسى هادي48695172041149043

جامعة الموصل/كلية العلوم561.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيفراس خيرو حمزو علي48696332041056065

جامعة الموصل/كلية العلوم561.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيوالء خالد محمد نور الياس48697132042242036

جامعة الموصل/كلية العلوم561.0ثانوية تلسقف للبنيناحيائيندى زياد حبيب ياقو48698172042086020

جامعة الموصل/كلية العلوم560.5ثانوية المتميزات االولىاحيائيياسمين وعد هللا فاضل عبد48699172042233124

جامعة الموصل/كلية العلوم560.2ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمريم محمود خليل علي48700172042330102

جامعة الموصل/كلية العلوم560.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيعلي شمو شيخو خلف48701332041056062

جامعة الموصل/كلية العلوم560.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيفالنتينا وائل بنيامين كليانا48702332042070066

جامعة الموصل/كلية العلوم560.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيديمة ياسر صبحي سعد هللا48703172042289051

جامعة الموصل/كلية العلوم560.0ثانوية القادسية للبناتاحيائينريمان عبد الكريم صالح عابد48704172042299070

جامعة الموصل/كلية العلوم560.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزبيده زياد عبد الكريم محمد48705172042288116

جامعة الموصل/كلية العلوم560.0اعدادية زينب للبناتاحيائيصفا فراس نبيل عبد هللا48706172042285087

جامعة الموصل/كلية العلوم559.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيسالم صالح حجي فندي48707332041051045

جامعة الموصل/كلية العلوم559.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيامنه عبد الغني ذنون يونس48708172042294035

جامعة الموصل/كلية العلوم559.0ثانوية األخوة للبنات - للنازحيناحيائيشروق سيفدين صبري مصطفى48709332042043017

جامعة الموصل/كلية العلوم559.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرؤى ناجي عبد الرحيم عبد هللا48710172042232042

جامعة الموصل/كلية العلوم559.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيميالد مراد حجي ابراهيم48711172041059095

جامعة الموصل/كلية العلوم559.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيسهى رغيد عبد الغني سليمان48712172042268051

جامعة الموصل/كلية العلوم559.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائياسماء محمد قادر محمد48713172042258002

جامعة الموصل/كلية العلوم558.1اعدادية الطالئع للبناتاحيائيكوثر كامل محمد علي عبد هللا48714172042294194

جامعة الموصل/كلية العلوم558.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب فراس غانم ايوب48715172042286131

جامعة الموصل/كلية العلوم558.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيزهراء محمد عبد العزيز قنبر48716332042050011

جامعة الموصل/كلية العلوم558.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيأنوار جهاد حمد محمد48717172042268008

جامعة الموصل/كلية العلوم558.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيمريم بسام حسيب احمد48718172042299062

جامعة الموصل/كلية العلوم558.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيعبير محمد مشرف محمد48719172042371216

جامعة الموصل/كلية العلوم558.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياسراء سعد هللا عبد فتاح48720172042288018
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جامعة الموصل/كلية العلوم558.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينورهان نبهان يونس خليل48721172042288249

جامعة الموصل/كلية العلوم558.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيظبية محمود احمد اسعد48722172042232100

جامعة الموصل/كلية العلوم558.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيشادل سالم كفو خلو48723332041060020

جامعة الموصل/كلية العلوم558.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيامنه غانم محمد حسين48724172042268015

جامعة الموصل/كلية العلوم557.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرسل يونس فتحي محمد48725172042290077

جامعة الموصل/كلية العلوم557.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيجنه سعد جار هللا علي48726172042357211

جامعة الموصل/كلية العلوم557.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيزبيده علي حسين بلو48727172042251067

جامعة الموصل/كلية العلوم557.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحيناحيائيمحمد عماد الدين جمال صالح48728332041008036

جامعة الموصل/كلية العلوم557.0اعدادية قره قوش للبنيناحيائيبهنام طالل بكو اسحق48729172041069009

جامعة الموصل/كلية العلوم557.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيصفا صباح حكمت رشيد48730172042290130

جامعة الموصل/كلية العلوم557.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيايناس احمد عبد هللا سلطان48731172042280027

جامعة الموصل/كلية العلوم557.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسلمى خالد احمد ابراهيم48732172042328033

جامعة الموصل/كلية العلوم557.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسرى احمد عبد الغني سليمان48733172042273051

جامعة الموصل/كلية العلوم557.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيندى احمد محمد سعيد48734172042231277

جامعة الموصل/كلية العلوم557.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيكاظم نواف حسن بكر48735332041064021

جامعة الموصل/كلية العلوم556.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيتبارك محمد غانم سعيد48736172042298012

جامعة الموصل/كلية العلوم556.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائييارا جاسم محمد عبد هللا48737172042289167

جامعة الموصل/كلية العلوم556.0الخارجيات - ايمناحيائيمريم نزار هادي ذنون48738172042401070

جامعة الموصل/كلية العلوم556.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيهبة صالح احمد محمود48739172042280139

جامعة الموصل/كلية العلوم556.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيمحمد سالم خضر علي48740312041070156

جامعة الموصل/كلية العلوم556.0ثانوية بازوايا للبنيناحيائيمحمد حازم شريف غريب48741172041065032

جامعة الموصل/كلية العلوم556.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيساره نظام سعيد محمد علي48742172042290112

جامعة الموصل/كلية العلوم556.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيامنه قصي حامد احمد48743172042232018

جامعة الموصل/كلية العلوم556.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيتبارك حسين محي الدين داؤد48744172042280032

جامعة الموصل/كلية العلوم556.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيعبد العزيز احمد تحرير عويد48745312041065019

جامعة الموصل/كلية العلوم556.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيغفران عبد العزيز جار هللا علي48746172042292038

جامعة الموصل/كلية العلوم556.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيازل هيثم غني محمد48747172042274003

جامعة الموصل/كلية العلوم556.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيايمن محمود منصور علي48748172041098007

جامعة الموصل/كلية العلوم555.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيغصون فالح حسن ديوالي48749172042244073

جامعة الموصل/كلية العلوم555.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائيرفل عادل عبد الرزاق اسماعيل48750172042258018

جامعة الموصل/كلية العلوم555.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائينور مظفر ابراهيم علي48751172042294241

جامعة الموصل/كلية العلوم555.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسينا علي قتيبه سعيد48752332042038022

جامعة الموصل/كلية العلوم555.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيغفران محمد علي ناظم محمد48753172042277071

جامعة الموصل/كلية العلوم555.0اعدادية حمص للبناتاحيائيمنار ميسر محمد تقي اسماعيل48754172042302097

جامعة الموصل/كلية العلوم555.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيميسره سالم محمد صالح48755172042305053
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جامعة الموصل/كلية العلوم555.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينة صالح خضر صالح48756172042230032

جامعة الموصل/كلية العلوم555.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيثريا عايد عطشان عبد هللا48757172042283031

جامعة الموصل/كلية العلوم555.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيآيه زياد هاشم طه48758172042299005

جامعة الموصل/كلية العلوم555.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيناريمان طه خليل الياس48759332042040113

جامعة الموصل/كلية العلوم555.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيفرح محمد حمد احمد48760172042231241

جامعة الموصل/كلية العلوم554.0ثانوية بازوايا للبنيناحيائيعلي صباح سالم ابراهيم48761172041065025

جامعة الموصل/كلية العلوم554.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيصفا رضوان سالم داود48762172042315082

جامعة الموصل/كلية العلوم554.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسدره يوسف سعدون عبد هللا48763312042047112

جامعة الموصل/كلية العلوم554.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيزينب محمد محمود علي48764172042299038

جامعة الموصل/كلية العلوم554.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيازاد بركات جولي اوصمان48765332041056003

جامعة الموصل/كلية العلوم554.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيبتول حازم حسن عيسى48766172042357170

جامعة الموصل/كلية العلوم554.0ثانوية القوش للبنيناحيائيحواس الياس عيدو حسن48767172041091004

جامعة الموصل/كلية العلوم554.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد فخر الدين فاضل حسن48768172041028189

جامعة الموصل/كلية العلوم554.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبد العزيز معتز خالد عبد العزيز48769172041023063

جامعة الموصل/كلية العلوم554.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائياميره شهاب احمد عبد هللا48770172042281011

جامعة الموصل/كلية العلوم554.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيانسام فراس الياس حسن48771172042245011

جامعة الموصل/كلية العلوم553.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى منهل عبد محمد48772172041008405

جامعة الموصل/كلية العلوم553.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد هللا علي حسين علي48773172041017110

جامعة الموصل/كلية العلوم553.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيرغد احمد يونس احمد48774172042235060

جامعة الموصل/كلية العلوم553.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهيام عبد محمد سلطان48775172042281085

جامعة الموصل/كلية العلوم553.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيبدور زياد احمد عبد48776172042289032

جامعة الموصل/كلية العلوم553.0ثانوية تل عدس للبنيناحيائيرحاب شاهين سليمان محمود48777172042096008

جامعة الموصل/كلية العلوم553.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين شكر مجيد48778172042330056

جامعة الموصل/كلية العلوم553.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيغادة احسان خلف حسين48779172042262072

جامعة الموصل/كلية العلوم553.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيمريم فارس قاسم فتحي48780172042279051

جامعة الموصل/كلية العلوم553.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيشهد لؤي لقمان عبد المنان48781172042267043

جامعة الموصل/كلية العلوم553.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيرحمة بشار طلب عبود48782172042274034

جامعة الموصل/كلية العلوم553.0ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيدالل دلشاد نعمه سليمان48783172042342007

جامعة الموصل/كلية العلوم553.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيآيه طالل سعد هللا سرحان48784172042280001

جامعة الموصل/كلية العلوم553.0اعدادية صفية للبناتاحيائييقين وصفي سالم سلو48785172042295044

جامعة الموصل/كلية العلوم553.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيشعالن جندي ايزدين ملحم48786172041348031

جامعة الموصل/كلية العلوم553.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيكافيه بركات فارس اسماعيل48787332042060030

جامعة الموصل/كلية العلوم553.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيمريم نكتل عبد المحسن كزار48788172042301069

جامعة الموصل/كلية العلوم553.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيامنه حسن محمد خيري محمد سعيد48789172042232015

جامعة الموصل/كلية العلوم552.1اعدادية الطالئع للبناتاحيائيصبا عصام قاسم خليل48790172042294155
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جامعة الموصل/كلية العلوم552.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور عمر يعرب غانم48791172042273094

جامعة الموصل/كلية العلوم552.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعمار ياسر شهاب احمد48792172041118052

جامعة الموصل/كلية العلوم552.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرواء شامل محمود محمد48793172042290083

جامعة الموصل/كلية العلوم552.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيمروان مراد حجي حسن48794172041348061

جامعة الموصل/كلية العلوم552.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايه سهيل محمد نجم طاهر48795172042328011

جامعة الموصل/كلية العلوم552.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيايه خالد غانم حامد48796172042284004

جامعة الموصل/كلية العلوم552.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيطيبة جمال عيداوي سليمان48797172042277064

جامعة الموصل/كلية العلوم552.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاديه عامر زعيان محمد48798172042277073

جامعة الموصل/كلية العلوم552.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيبراء عبد الجبار هاشم علي48799172042327010

جامعة الموصل/كلية العلوم552.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمريم مقداد موفق احمد48800172042277087

جامعة الموصل/كلية العلوم552.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيزينب زهير خليل ابراهيم48801172042237074

جامعة الموصل/كلية العلوم552.0اعدادية حمص للبناتاحيائياالء عبد القهار محمد طاهر اسماعيل48802172042302022

جامعة الموصل/كلية العلوم552.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعمار ياسر خليل ابراهيم48803172041023083

جامعة الموصل/كلية العلوم552.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيصافيه حازم محمد يونس48804172042300044

جامعة الموصل/كلية العلوم552.0ثانوية بازوايا للبنيناحيائيزين العابدين محمد جمعه بكداش48805172041065014

جامعة الموصل/كلية العلوم552.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيصباح وسام حيدر خدر48806172041060050

جامعة الموصل/كلية العلوم551.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرحمه ياسر عبد المنعم محمد48807172042290071

جامعة الموصل/كلية العلوم551.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائينعيم خشو خليل حلو48808332041051103

جامعة الموصل/كلية العلوم551.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينازك جاسم صالح محمد48809172042230056

جامعة الموصل/كلية العلوم551.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيمحسن مراد قري احمد48810172041059078

جامعة الموصل/كلية العلوم551.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيربى محمود عبد محمود48811172042294076

جامعة الموصل/كلية العلوم551.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيشهد جاسم محمد نوري ذنون48812172042301051

جامعة الموصل/كلية العلوم550.7ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيزينه عبد هللا محفوظ عبد هللا48813312042067016

جامعة الموصل/كلية العلوم550.0ثانوية بازوايا للبنيناحيائيحسين لقمان عادل قنبر48814172041065011

جامعة الموصل/كلية العلوم550.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرحمه ابراهيم عطيه محمد48815172042231094

جامعة الموصل/كلية العلوم550.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائينافعه ياسر عبد محجوب48816172042251143

جامعة الموصل/كلية العلوم550.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسارة عالء الدين ادريس ابراهيم48817172042288134

جامعة الموصل/كلية العلوم550.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيشهد شهاب احمد جرجيس48818332042050013

جامعة الموصل/كلية العلوم550.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيتبارك عمر محمد سلو48819172042316016

جامعة الموصل/كلية العلوم550.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الجبار علي يونس48820172041351690

جامعة الموصل/كلية العلوم550.0ثانوية بيرسفي ١ المختلطة للنازحيناحيائيربيع دخيل قاسم سفوك48821332041023018

جامعة الموصل/كلية العلوم550.0اعدادية النيل للبنيناحيائيهشام عطا هللا محمود احمد48822172041027091

جامعة الموصل/كلية العلوم550.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينب أحمد عبد العزيز مصطفى48823172042289073

جامعة الموصل/كلية العلوم550.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيايه جاسم اسماعيل حسن48824332042041005

جامعة الموصل/كلية العلوم550.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايمان خالد صالح قاسم48825172042273015
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جامعة الموصل/كلية العلوم550.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيليلى احمد خضير حمود48826172042264023

جامعة الموصل/كلية العلوم550.0اعدادية سارية للبنيناحيائيابراهيم عدنان محمد كمال يونس48827172041018001

جامعة الموصل/كلية العلوم550.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيصابر فارس قاسم يوسف48828172041348033

جامعة الموصل/كلية العلوم549.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياطياف وعد هللا محسن محمد48829172042288026

جامعة الموصل/كلية العلوم549.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيسبأ محمد حازم يحيى48830172042254038

جامعة الموصل/كلية العلوم549.0اعدادية سومر للبناتاحيائيزينب رافع عبد المطلب شيت48831172042314034

جامعة الموصل/كلية العلوم549.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيابراهيم جمال شهاب احمد48832172041186001

جامعة الموصل/كلية العلوم549.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمنى محمد محمود جاسم48833172042290177

جامعة الموصل/كلية العلوم549.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائينورا علي غانم طاهر48834172042272042

جامعة الموصل/كلية العلوم549.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفضيلة احمد ابراهيم عمر48835172042288200

جامعة الموصل/كلية العلوم549.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد جاسم محمد48836172041021020

جامعة الموصل/كلية العلوم549.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيفالح ميرزا علي عبد هللا48837332041051081

جامعة الموصل/كلية العلوم549.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيريم محمود جاسم محمد48838172042357382

جامعة الموصل/كلية العلوم549.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيبسمة بشار طه عباس48839172042301021

جامعة الموصل/كلية العلوم548.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيماريا عبد هللا فتحي محمد48840172042321046

جامعة الموصل/كلية العلوم548.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيآيه احسان سلمان يوسف48841172042293002

جامعة الموصل/كلية العلوم548.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيبسمه انور محمد عبد الباقي48842172042286054

جامعة الموصل/كلية العلوم548.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيايهم رائد رافع علي48843172041011031

جامعة الموصل/كلية العلوم548.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيايه رائد عبد الجبار احمد48844172042231039

جامعة الموصل/كلية العلوم548.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه نزار احمد يحيى48845172042273069

جامعة الموصل/كلية العلوم548.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائينبأ احمد غانم ابراهيم48846172042283080

جامعة الموصل/كلية العلوم548.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيمروه محمد احمد اسماعيل48847172042231247

جامعة الموصل/كلية العلوم547.1اعدادية دار السالم للبنيناحيائيحكم مروان حازم محمد48848172041023029

جامعة الموصل/كلية العلوم547.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيزبيده بسام محمود مرعي48849172042299034

جامعة الموصل/كلية العلوم547.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيعبير عماد يوسف عبد هللا48850172042371215

جامعة الموصل/كلية العلوم547.0اعدادية حمص للبناتاحيائيعائشه عبد الحميد حامد احمد48851172042302075

جامعة الموصل/كلية العلوم547.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعلي محمد مولود فتح هللا48852172041017136

جامعة الموصل/كلية العلوم547.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيسعيد محمد ناهد مجيد سعيد48853172041017076

جامعة الموصل/كلية العلوم546.0اعدادية االخوة للبنيناحيائياحمد حازم محمد محمد48854172041224003

جامعة الموصل/كلية العلوم546.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيخالد خالص سليمان محمد48855172041104021

جامعة الموصل/كلية العلوم546.0اعدادية حمص للبناتاحيائيزينب طالل يحيى احمد48856172042302057

جامعة الموصل/كلية العلوم546.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيبراء نوري عمر نوري48857172042235030

جامعة الموصل/كلية العلوم546.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيناظم حجي خديدة خلف48858172041149055

جامعة الموصل/كلية العلوم546.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيهدى يحيى محمد احمد48859172042296061

جامعة الموصل/كلية العلوم546.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيرؤى منذر شكري حسين48860172042274033
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جامعة الموصل/كلية العلوم546.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيعمران علي حسن خلف48861172041224036

جامعة الموصل/كلية العلوم546.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيساره عبد الستار احمد محمد48862172042357472

جامعة الموصل/كلية العلوم546.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيايه عمر خالد يحيى48863172042292007

جامعة الموصل/كلية العلوم546.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرابعه سعد سالم عبد48864172042357284

جامعة الموصل/كلية العلوم546.0اعدادية االمين للبنيناحيائيزين الدين ساهر عناد شاكر48865312041009017

جامعة الموصل/كلية العلوم546.0ثانوية سد الموصل للبناتاحيائييسرى ابراهيم علي احمد48866172042257020

جامعة الموصل/كلية العلوم546.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيسرى هادي محمود احمد48867172042317026

جامعة الموصل/كلية العلوم546.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيرحمه سعد صبري خلف48868172042301029

جامعة الموصل/كلية العلوم546.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرسل شامل اكرم شهاب48869172042294088

جامعة الموصل/كلية العلوم546.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيتبارك عبد محمد علي48870172042315037

جامعة الموصل/كلية العلوم545.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيخلف داود تمو يوسف48871172041149018

جامعة الموصل/كلية العلوم545.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيهيثم داود إسكان قاسم48872172041059100

جامعة الموصل/كلية العلوم545.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيخالد سليمان يوسف سليمان48873332041064006

جامعة الموصل/كلية العلوم545.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياحمد اسماعيل حمدي صالح48874172041017008

جامعة الموصل/كلية العلوم545.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشيماء علي يونس عليوي48875172042288161

جامعة الموصل/كلية العلوم545.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمؤمن محمد عبد الكريم حامد48876172041351623

جامعة الموصل/كلية العلوم545.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيإيالف ظافر حكمت حسن48877172042297005

جامعة الموصل/كلية العلوم545.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياالء ياسر سعيد احمد48878172042232012

جامعة الموصل/كلية العلوم545.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيسعد موسى علي خدر48879332041070038

جامعة الموصل/كلية العلوم545.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور حمزه عبد الغني محمود48880172042288240

جامعة الموصل/كلية العلوم545.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيحنان رفاعي محمد محمود48881172042317011

جامعة الموصل/كلية العلوم545.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه هالل عبد المالك ذنون48882172042286208

جامعة الموصل/كلية العلوم545.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائياسماعيل ادريس محمد سعيد احمد48883172041144019

جامعة الموصل/كلية العلوم545.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيإيمان احمد حبش فتحي48884172042357022

جامعة الموصل/كلية العلوم545.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيكرار فيصل جميل علي48885172041068057

جامعة الموصل/كلية العلوم545.0اعدادية حمص للبناتاحيائيشهد ايمن اديب محمد48886172042302069

جامعة الموصل/كلية العلوم545.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء ادريس حامد عبد الرحمن48887172042290089

جامعة الموصل/كلية العلوم544.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيعصام خلف حجي حسن48888332041069034

جامعة الموصل/كلية العلوم544.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينب محمد فهمي موسى48889172042357429

جامعة الموصل/كلية العلوم544.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيفاطمه احمد ايوب قنبر48890172042269044

جامعة الموصل/كلية العلوم544.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبسمه محمد عدنان شمس الدين48891172042288053

جامعة الموصل/كلية العلوم544.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائياكرام وعد عبد هللا عفر48892312042002005

جامعة الموصل/كلية العلوم544.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيدعاء صدام ابراهيم يوسف48893172042294068

جامعة الموصل/كلية العلوم544.0ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عبد السالم حامد48894172042320006

جامعة الموصل/كلية العلوم544.0ثانوية بحركة للبناتاحيائيديانا نوري يوسف عبد هللا48895312042043009
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جامعة الموصل/كلية العلوم544.0اعدادية صفية للبناتاحيائيمريم علي غازي قاسم48896172042295030

جامعة الموصل/كلية العلوم544.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمه طالل طه ياسين48897172042357311

جامعة الموصل/كلية العلوم544.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيمنار شعالن عبد محمد48898172042280121

جامعة الموصل/كلية العلوم544.0ثانوية حمام العليل للبناتاحيائيهالة حمادي عبد هللا مروح48899172042238037

جامعة الموصل/كلية العلوم544.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد طاهر مهيدي صالح48900172041008184

جامعة الموصل/كلية العلوم543.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيآمنه علي حسن علي48901172042235003

جامعة الموصل/كلية العلوم543.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيمريم حسن ذنون صفاوي48902172042237128

جامعة الموصل/كلية العلوم543.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيايه احمد حازم حسين48903172042262019

جامعة الموصل/كلية العلوم543.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينب محمد رفعت علي سعيد48904172042357428

جامعة الموصل/كلية العلوم543.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيمنار ناظم عبد هللا سلطان48905172042371258

جامعة الموصل/كلية العلوم543.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب ثائر غانم محمود48906172042273045

جامعة الموصل/كلية العلوم543.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيهاجر فراس يونس حميد48907172042381015

جامعة الموصل/كلية العلوم543.0اعدادية المربد للبناتاحيائيامل ثامر نعمان عثمان48908172042291013

جامعة الموصل/كلية العلوم543.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيفرح نشوان هاني فرحان48909172042315100

جامعة الموصل/كلية العلوم543.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيوالء خالد نواف قطو48910332042062051

جامعة الموصل/كلية العلوم543.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيدنيا عادل محمد علي مصطو48911332042040026

جامعة الموصل/كلية العلوم543.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيبراء عبد هللا محمد حسين48912332042070016

جامعة الموصل/كلية العلوم543.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتاحيائيأسيل محمد صالح محمد48913172042319001

جامعة الموصل/كلية العلوم542.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيرنا عماد جمال موسى48914172042249040

جامعة الموصل/كلية العلوم542.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيليال نعمت خالت حجي48915172042245053

جامعة الموصل/كلية العلوم542.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيرسل سالم عبد هللا عبد48916172042041004

جامعة الموصل/كلية العلوم542.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائياسامة وليد محمد علي زين العابدين48917172041020023

جامعة الموصل/كلية العلوم542.0ثانوية زمار للبناتاحيائيضحى محمد يوسف خالد48918172042259037

جامعة الموصل/كلية العلوم542.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيفاتن بشار عبد الجبار اسمير48919172042294181

جامعة الموصل/كلية العلوم542.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمينا جمال خضر فتحي48920172042273085

جامعة الموصل/كلية العلوم542.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيآمنة وعد هللا طارق خليل48921172042283012

جامعة الموصل/كلية العلوم542.0اعدادية زينب للبناتاحيائيساره مهند محمد حسن48922172042285075

جامعة الموصل/كلية العلوم542.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى خالد احمد علي48923172041017204

جامعة الموصل/كلية العلوم542.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيزينب شامل يونس حسن48924172042335005

جامعة الموصل/كلية العلوم542.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينور عبد الخالق حكمة يونس48925172042290194

جامعة الموصل/كلية العلوم542.0ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيعال سبهان عزيز علي48926172042320010

جامعة الموصل/كلية العلوم542.0ثانوية تل واعي للبنيناحيائيخالد عبدالستار عبدهللا سلطان48927172041034003

جامعة الموصل/كلية العلوم541.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد هللا نذير عبد هللا فتحي48928172041350215

جامعة الموصل/كلية العلوم541.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائييحيى ايمن طه قاسم48929172041017241

جامعة الموصل/كلية العلوم541.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرحمة فاضل ابراهيم خلف48930172042277037
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جامعة الموصل/كلية العلوم541.0ثانوية تل واعي للبنيناحيائيمحمد جاسم احمد عبدهللا48931172041034011

جامعة الموصل/كلية العلوم541.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائييسر حاتم عبد الواحد عيسى48932312042058035

جامعة الموصل/كلية العلوم541.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيتمارا وسام عصام قاسم48933112042067034

جامعة الموصل/كلية العلوم541.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييوسف ضنام ناظم شيت48934172041351926

جامعة الموصل/كلية العلوم541.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيتماره احمد علي سعد هللا48935172042290044

جامعة الموصل/كلية العلوم541.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيردينه زهير عبد القادر صالح48936312042038017

جامعة الموصل/كلية العلوم541.0مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيا-انقرةاحيائيمحمد عبد الحميد محمد صالح عبد هللا48937132041226011

جامعة الموصل/كلية العلوم541.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمؤمن عصام عزيز احمد48938172041017161

جامعة الموصل/كلية العلوم541.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد عامر ابراهيم مجيد48939172041011158

جامعة الموصل/كلية العلوم541.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيعامر حجي علي خديدا48940332041056056

جامعة الموصل/كلية العلوم540.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائييوسف جوقي حاجي مجو48941172041348072

جامعة الموصل/كلية العلوم540.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائياالء غانم حازم سعدي48942172042294029

جامعة الموصل/كلية العلوم540.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعمار خضر صالح محمود48943172041020074

جامعة الموصل/كلية العلوم540.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد محفوظ يوسف خضر48944172041015111

جامعة الموصل/كلية العلوم540.0الخارجيات - ايسراحيائينور محمد محمود جمعة48945172042403142

جامعة الموصل/كلية العلوم540.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيمها منصور محمد حسن48946172042310034

جامعة الموصل/كلية العلوم540.0ثانوية راوة للبناتاحيائيدنيا عامر عبد الحكيم مطني48947192042145013

جامعة الموصل/كلية العلوم540.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد يونس عبد الغني يونس حسين48948172041350352

جامعة الموصل/كلية العلوم540.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور محمود حسين حسن48949172042357836

جامعة الموصل/كلية العلوم540.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيآيه علي حسين حسن48950172042109002

جامعة الموصل/كلية العلوم540.0اعدادية صفية للبناتاحيائيحنين فؤاد علي احمد48951172042295011

جامعة الموصل/كلية العلوم540.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيسمر عباس شهاب عباس48952172042290121

جامعة الموصل/كلية العلوم540.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحيناحيائيانس طالب خدر حجي48953332041008004

جامعة الموصل/كلية العلوم540.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحنان اذياب هيجل فجر48954172042277029

جامعة الموصل/كلية العلوم540.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعمر طالب حمد حمادي48955192041009221

جامعة الموصل/كلية العلوم540.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهبه احمد محمد صالح48956172042328044

جامعة الموصل/كلية العلوم540.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياحمد ليث عبد الهادي يحيى48957172041017016

جامعة الموصل/كلية العلوم540.0اعدادية زينب للبناتاحيائيصفيه طه عليوي ناصر48958172042285089

جامعة الموصل/كلية العلوم540.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيحوراء خليل رجب غريب48959172042300020

جامعة الموصل/كلية العلوم540.0اعدادية المربد للبناتاحيائيبتول حكمت سلطان احمد48960172042291021

جامعة الموصل/كلية العلوم540.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيدانية ابراهيم احمد حسين48961172042237045

جامعة الموصل/كلية العلوم539.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيباسمة حسن جمال رؤوف48962172042289030

جامعة الموصل/كلية العلوم539.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيعيسى اكرم امين يحيى48963172041016040

جامعة الموصل/كلية العلوم539.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيسعد هللا الياس رشو مشكو48964172041358022

جامعة الموصل/كلية العلوم539.0اعدادية القيارة للبناتاحيائيمروه جمال محمد حسن48965172042242021
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جامعة الموصل/كلية العلوم539.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيبثينة رياض محمد علي48966172042328014

جامعة الموصل/كلية العلوم539.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايالف رشوان احمد محمود48967172042288041

جامعة الموصل/كلية العلوم539.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيمنار محمود يحيى يوسف48968172042296049

جامعة الموصل/كلية العلوم539.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائياحمد حامد حسن قاسم48969172041023002

جامعة الموصل/كلية العلوم539.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعبد هللا عزيز حسن احمد48970172041024029

جامعة الموصل/كلية العلوم539.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيرهف غسان عطيه وحش48971172042330051

جامعة الموصل/كلية العلوم539.0اعدادية النيل للبنيناحيائيبدر الدين غسان عبد الغني بدر48972172041027019

جامعة الموصل/كلية العلوم539.0ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتاحيائيزينه وضاح دحام هادي48973172042312005

جامعة الموصل/كلية العلوم539.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيجهاد محمد زهير شاكر48974172041186017

جامعة الموصل/كلية العلوم539.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعبد المؤمن عدنان علي حسين48975172041001018

جامعة الموصل/كلية العلوم539.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى احمد سامي صالح48976172041351786

جامعة الموصل/كلية العلوم539.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيداليا صالح ادريس صالح48977172042274030

جامعة الموصل/كلية العلوم539.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعباس خليل مصطفى علي48978172041121024

جامعة الموصل/كلية العلوم539.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياسراء جمعه طه محمد48979172042288017

جامعة الموصل/كلية العلوم539.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيغفران اسماعيل محمود حسن48980172042288183

جامعة الموصل/كلية العلوم538.4اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيبسام وسام قيس عبد هللا48981172041011032

جامعة الموصل/كلية العلوم538.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرسل رعد هاشم محمد48982172042294086

جامعة الموصل/كلية العلوم538.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيدعاء خير الدين حسن الياس48983172042305022

جامعة الموصل/كلية العلوم538.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرقيه غانم ضاحي مخلف48984172042231118

جامعة الموصل/كلية العلوم538.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيعباس عز الدين عباس شاكر48985172041064027

جامعة الموصل/كلية العلوم538.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيندى عماد حازم محمد48986172042289147

جامعة الموصل/كلية العلوم538.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد رائد فاضل عباس48987172041351667

جامعة الموصل/كلية العلوم538.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيدانيا رضوان عبد الهادي محمود48988172042288080

جامعة الموصل/كلية العلوم538.0ثانوية النبراس األهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد عبيد عويد48989172041154007

جامعة الموصل/كلية العلوم538.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيميعاد فاضل سعيد عبد هللا48990132042242029

جامعة الموصل/كلية العلوم538.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائينورا عمر رياض محمد48991172042268080

جامعة الموصل/كلية العلوم538.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيفرح فارس احمد عبد الرحمن48992172042289121

جامعة الموصل/كلية العلوم538.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيسما ربيع فارض يحيى48993172042296029

جامعة الموصل/كلية العلوم538.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيجاسم محمد ابراهيم محيميد48994172041051005

جامعة الموصل/كلية العلوم538.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيدانيه عبد الحكيم لقمان جاسم48995172042262030

جامعة الموصل/كلية العلوم538.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيرؤى نوري عمر نوري48996172042235047

جامعة الموصل/كلية العلوم537.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائينورجان ازاد جندي صبري48997332042041036

جامعة الموصل/كلية العلوم537.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيعلي إبراهيم جبار قوجه48998172041013015

جامعة الموصل/كلية العلوم537.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرفل وسام خير الدين محمد48999172042294091

جامعة الموصل/كلية العلوم537.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيعماد خديدا خدر ماجد49000332041069037
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جامعة الموصل/كلية العلوم537.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيريا الدره مؤيد حسين علي49001172042231131

جامعة الموصل/كلية العلوم537.0اعدادية حمص للبناتاحيائيكوثر ليث شكر محمود49002172042302087

جامعة الموصل/كلية العلوم537.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيشجاع صامد زبيد شريف49003172041020057

جامعة الموصل/كلية العلوم537.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحمدون لقمان سالم حمدون49004172041008110

جامعة الموصل/كلية العلوم537.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيزين العابدين عبد المحسن يوسف عباس49005172041068024

جامعة الموصل/كلية العلوم537.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد الكريم خضر حسين علي49006172041028107

جامعة الموصل/كلية العلوم537.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيرحمه عبد هللا مصلح خلف49007172042371117

جامعة الموصل/كلية العلوم537.0ثانوية فايدة للبنيناحيائينسرين راشد اسماعيل جانكو49008172042098038

جامعة الموصل/كلية العلوم537.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد عبد الرزاق محمد يونس49009172041017178

جامعة الموصل/كلية العلوم537.0ثانوية شايسته للبناتاحيائيشهد مروان سالم محمد49010312042039010

جامعة الموصل/كلية العلوم537.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب ربيع مظفر حسام الدين49011172042288125

جامعة الموصل/كلية العلوم537.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائياناة خالد ابراهيم عبد هللا49012172042231025

جامعة الموصل/كلية العلوم537.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائيمهدي صادق مختار نقي49013172041072032

جامعة الموصل/كلية العلوم537.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيزهراء اسامه يونس عبد الجبار49014332042040046

جامعة الموصل/كلية العلوم537.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيوئام خالد ياسين احمد49015172042294253

جامعة الموصل/كلية العلوم536.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحنين بشار زكي عبد هللا49016172042273025

جامعة الموصل/كلية العلوم536.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيسفيان خليفة عايد عبد هللا49017172041142012

جامعة الموصل/كلية العلوم536.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب ثامر محمد يحيى49018172042290101

جامعة الموصل/كلية العلوم536.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيانفال مظفر محفوظ مصطفى49019172042296008

جامعة الموصل/كلية العلوم536.0اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد هللا محمد عون معروف49020172041027051

جامعة الموصل/كلية العلوم536.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسماء يوسف عبد هللا احمد49021172042357080

جامعة الموصل/كلية العلوم536.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمؤمن محمد دريعي بدر49022172041007141

جامعة الموصل/كلية العلوم536.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيحسام وليد عاكوب عبد هللا49023202041003024

جامعة الموصل/كلية العلوم536.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايه نزار عزو مجيد49024172042277018

جامعة الموصل/كلية العلوم536.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيآية خالد بدر محمد49025172042330006

جامعة الموصل/كلية العلوم536.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيشيماء منصور محمد حسن49026172042310025

جامعة الموصل/كلية العلوم536.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيلينا صالح سلطان محمد49027172042273073

جامعة الموصل/كلية العلوم536.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيعبد هللا زيدان هاشم يونس49028172041160005

جامعة الموصل/كلية العلوم536.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائييوسف هاشم محمد مال هللا49029172041068073

جامعة الموصل/كلية العلوم536.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعلي عيسى احمد محمد49030172041104052

جامعة الموصل/كلية العلوم536.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيرؤى ضياء الدين مروان يوسف49031172042280049

جامعة الموصل/كلية العلوم536.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيداليا دخيل خديده مراد49032332042056027

جامعة الموصل/كلية العلوم536.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحنين زيد طارق حمادي49033172042288072

جامعة الموصل/كلية العلوم535.1اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياهله ماجد عبد الرحيم عبد هللا49034172042357140

جامعة الموصل/كلية العلوم535.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمالك اكرم طلب محمد49035172042328039
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جامعة الموصل/كلية العلوم535.0اعدادية اليمن للبناتاحيائياسراء ليث محمود توفيق49036172042237006

جامعة الموصل/كلية العلوم535.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمر خالد احمد عيسى49037172041008263

جامعة الموصل/كلية العلوم535.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائينغم امير يونس شهاب49038172042294235

جامعة الموصل/كلية العلوم535.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيتيسير تغلب طارق ابراهيم49039172042231057

جامعة الموصل/كلية العلوم535.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيصفا خليل ابراهيم عبودي49040332042040072

جامعة الموصل/كلية العلوم535.0اعدادية الزهور للبناتاحيائياستبرق عمار عبد القادر ابراهيم49041172042290013

جامعة الموصل/كلية العلوم535.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيمحمد وليد عبد المجيد ابراهيم49042172041075011

جامعة الموصل/كلية العلوم535.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيشرين فتحي مطر حمودي49043172042290124

جامعة الموصل/كلية العلوم535.0اعدادية الكندي للبنيناحيائييحيى ابراهيم عبد القادر ياسين49044172041021040

جامعة الموصل/كلية العلوم535.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيونسه احمد حازم مصطفى49045172042288268

جامعة الموصل/كلية العلوم535.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيجميل مراد علي جندو49046332041052017

جامعة الموصل/كلية العلوم534.6اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء صباح محمد سعيد49047172042286120

جامعة الموصل/كلية العلوم534.0ثانوية زمار للبناتاحيائيمريم حازم علي عبوش49048172042259041

جامعة الموصل/كلية العلوم534.0ثانوية آشور للبناتاحيائيسحر سالم محمد صالح49049182042243062

جامعة الموصل/كلية العلوم534.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائياحمد عقيل كامل رشيد49050172041024004

جامعة الموصل/كلية العلوم534.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيدعاء ناظم عبد هللا سلطان49051172042280043

جامعة الموصل/كلية العلوم534.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيرعد حجي حسين عزيز49052332041056032

جامعة الموصل/كلية العلوم534.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزبيده نشوان خليل علي49053172042281040

جامعة الموصل/كلية العلوم534.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه عبد الغفور فخر الدين علي49054172042236045

جامعة الموصل/كلية العلوم534.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد ناجح علي محمود49055172041351741

جامعة الموصل/كلية العلوم534.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيعلي حسن علي مهيدي49056172041083035

جامعة الموصل/كلية العلوم534.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيحواء محمد عيد محمد عباس49057312042081048

جامعة الموصل/كلية العلوم534.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيلينا غزوان حازم سعيد49058172042286213

جامعة الموصل/كلية العلوم534.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيتماره عمار عبد هللا عبد الكريم49059172042357201

جامعة الموصل/كلية العلوم534.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينه فاضل عرفات محمد49060172042232073

جامعة الموصل/كلية العلوم534.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائياسراء ناظم محمد احمد49061172042293006

جامعة الموصل/كلية العلوم534.0الخارجيون - ايسراحيائيسعد سالم جاسم محمد49062172041402044

جامعة الموصل/كلية العلوم534.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيقدس احمد ابراهيم احمد49063172042224035

جامعة الموصل/كلية العلوم534.0ثانوية تل عدس للبنيناحيائيرجاء حسن يونس ابراهيم49064172042096007

جامعة الموصل/كلية العلوم534.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيعلي عادل حسن علو49065332041070053

جامعة الموصل/كلية العلوم534.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيناحيائينشوان محمود ندى شالل49066172041359027

جامعة الموصل/كلية العلوم534.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيشهد قتيبة فاضل علي49067172042293026

جامعة الموصل/كلية العلوم534.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيساره فيصل سالم محمد49068172042290111

جامعة الموصل/كلية العلوم534.0ثانوية االثير االهلية للبناتاحيائيهاجر كنعان عادل ناصر49069172042333010

جامعة الموصل/كلية العلوم534.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيندى سعد هللا هاني زيدان49070172042267073
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جامعة الموصل/كلية العلوم533.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيآية احمد مشعل جبر49071172042277001

جامعة الموصل/كلية العلوم533.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر احمد رجب عالن49072172041351520

جامعة الموصل/كلية العلوم533.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياسراء نشوان محمد واصل عبد هللا49073172042288021

جامعة الموصل/كلية العلوم533.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمريم سرمد حازم يونس49074172042294206

جامعة الموصل/كلية العلوم533.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحيناحيائيمازن خيري حمو ميرو49075332041008032

جامعة الموصل/كلية العلوم533.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيايالف عبد الرزاق علي ابراهيم49076172042104002

جامعة الموصل/كلية العلوم533.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيتقى مهند ثامر ابراهيم49077172042296015

جامعة الموصل/كلية العلوم533.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيتماره داود اعويد حمد49078172042371083

جامعة الموصل/كلية العلوم533.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائييونس احمد يونس جعفر49079142041030061

جامعة الموصل/كلية العلوم533.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيكارن خليل حسن علي49080332042064009

جامعة الموصل/كلية العلوم533.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيشهد ياسر عبد القادر سلطان49081172042231200

جامعة الموصل/كلية العلوم533.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيتقى عبد الموجود صالح الدين يونس49082172042294058

جامعة الموصل/كلية العلوم533.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيناحيائيعالء فتحي حسين محمد49083172041365016

جامعة الموصل/كلية العلوم533.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيريان سعيد خدر سفر49084172041059035

جامعة الموصل/كلية العلوم533.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيزينة رعد سعد هللا مردان49085172042364025

جامعة الموصل/كلية العلوم533.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحيناحيائيمازن حواس ابراهيم حسي49086332041008031

جامعة الموصل/كلية العلوم533.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاجر علي محمود سلو49087172042288255

جامعة الموصل/كلية العلوم533.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيندى ادهام هادي صالح49088172042237142

جامعة الموصل/كلية العلوم533.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيصفا عمار سعدون حامد49089172042290132

جامعة الموصل/كلية العلوم532.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتقى احمد سالم شيت49090172042288065

جامعة الموصل/كلية العلوم532.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائينسيمه حسن عباس سليمان49091332042052062

جامعة الموصل/كلية العلوم532.0ثانوية سنوني المسائية المختلطةاحيائيفهد حربو خدر مردوس49092172041368019

جامعة الموصل/كلية العلوم532.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيزياد كمال علي خلف49093332041056038

جامعة الموصل/كلية العلوم532.0ثانوية بحركة للبناتاحيائيمنار احمد سالم ابراهيم49094312042043028

جامعة الموصل/كلية العلوم532.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفرح احمد محمد يونس49095172042288199

جامعة الموصل/كلية العلوم532.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيساندي سالم سفان حسو49096172042245040

جامعة الموصل/كلية العلوم532.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينه فالح مهدي صالح49097172042357450

جامعة الموصل/كلية العلوم532.0ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتاحيائيأمنة جاسم محمد مطر49098172042312001

جامعة الموصل/كلية العلوم532.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهاجر احمد محمد شهاب49099172042273099

جامعة الموصل/كلية العلوم532.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيايهاب نزار عبد الغني مهدي49100172041351161

جامعة الموصل/كلية العلوم531.8ثانوية القادة االهلية للبنيناحيائيمصطفى ياسر طليع محمد49101172041199014

جامعة الموصل/كلية العلوم531.0اعدادية سارية للبنيناحيائيرافع قيس داؤد محمد49102172041018066

جامعة الموصل/كلية العلوم531.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيساره ناطق يونس حسين49103172042231173

جامعة الموصل/كلية العلوم531.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائياسيل رعد رمضان محسن49104172042294027

جامعة الموصل/كلية العلوم531.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياحمد عيسى خضر علي49105172041017014
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جامعة الموصل/كلية العلوم531.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيآية احمد فؤاد محمد بشير49106332042040005

جامعة الموصل/كلية العلوم531.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيسماح ابراهيم دخيل ابراهيم49107172042245041

جامعة الموصل/كلية العلوم531.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصعب وادي حسين مجبل49108172041017221

جامعة الموصل/كلية العلوم531.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزينب ابراهيم حسين جرك49109172042371145

جامعة الموصل/كلية العلوم531.0اعدادية القيارة للبنيناحيائيياسر محمد امين بالش49110172041042010

جامعة الموصل/كلية العلوم531.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيفاطمه سعد يونس قاسم49111172042292040

جامعة الموصل/كلية العلوم531.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيغفران الزم شبيب صالح49112172042230048

جامعة الموصل/كلية العلوم531.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائياحمد حسين غثيث سلطان49113172041026007

جامعة الموصل/كلية العلوم531.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيعلي محمد علي محمد49114182041016071

جامعة الموصل/كلية العلوم531.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيعهد صالح فتحي علي49115172042277069

جامعة الموصل/كلية العلوم531.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور صباح احمد محمد49116172042281078

جامعة الموصل/كلية العلوم531.0ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيغفران علي عاصي جارو49117172042342016

جامعة الموصل/كلية العلوم531.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيزينب يوسف عبد الرحمن محمود49118172042251073

جامعة الموصل/كلية العلوم531.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيزيد احمد غانم حمودي49119172041023040

جامعة الموصل/كلية العلوم531.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيراكان علي حمادي علي49120172041144034

جامعة الموصل/كلية العلوم531.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيلمى علي سليم محجوب49121172042301065

جامعة الموصل/كلية العلوم530.8اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمؤمن مروان حازم محمد49122172041023102

جامعة الموصل/كلية العلوم530.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيقمر عصام هاني صالح49123172042273070

جامعة الموصل/كلية العلوم530.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائياسماء دريد ذنون احمد49124172042231008

جامعة الموصل/كلية العلوم530.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيياسر عمار عبد الكريم صبري49125172041011219

جامعة الموصل/كلية العلوم530.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى محمد امين مصطفى احمد49126172041017216

جامعة الموصل/كلية العلوم530.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد صالح داود سليمان49127172041350023

جامعة الموصل/كلية العلوم530.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيياسر عمار عبد الحميد حميد49128192041114119

جامعة الموصل/كلية العلوم530.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيأيان زيد محمد حسين49129172042357019

جامعة الموصل/كلية العلوم530.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيمارينا وليد بشير يعقوب49130172042249082

جامعة الموصل/كلية العلوم530.0ثانوية المصطفى للبنيناحيائيعلي جمعة علي عباس49131172041077010

جامعة الموصل/كلية العلوم530.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائينجوى اللوب امحسين عبد49132172042371271

جامعة الموصل/كلية العلوم530.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيشعالن قاسم مرزا حسو49133332041052049

جامعة الموصل/كلية العلوم530.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيشهد محمد طليع جاسم49134172042284027

جامعة الموصل/كلية العلوم530.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياالء قاسم محمد نهير49135172042357100

جامعة الموصل/كلية العلوم530.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيريهام رائد وكاع غضبان49136172042235064

جامعة الموصل/كلية العلوم530.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمنتظر ناظم ابراهيم خلف49137172041124154

جامعة الموصل/كلية العلوم530.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيسعد قاسم وصمان سعدو49138332041052040

جامعة الموصل/كلية العلوم530.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائياسراء قيس ابراهيم صالح49139172042267002

جامعة الموصل/كلية العلوم530.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائييوسف عبد الغني فتحي ياسين49140172041011229
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جامعة الموصل/كلية العلوم530.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيزينة نشوان صبحي يونس49141172042280070

جامعة الموصل/كلية العلوم529.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمد علي حسين سلطان49142172041005069

جامعة الموصل/كلية العلوم529.0الخارجيات - ايسراحيائيدعاء عبدالرزاق عبدالجواد وهاب49143172042403054

جامعة الموصل/كلية العلوم529.0ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيزينب احمد عبد السالم حامد49144172042320007

جامعة الموصل/كلية العلوم529.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن حسن ابراهيم محمود49145172041223021

جامعة الموصل/كلية العلوم529.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائينبأ قيس نجاح رشيد49146312042081160

جامعة الموصل/كلية العلوم529.0ثانوية المآرب للبناتاحيائيزهراء فراس جزاع محمد49147182042393013

جامعة الموصل/كلية العلوم529.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياسماء احمد نزهت زكر49148172042288024

جامعة الموصل/كلية العلوم529.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيرضاء عبد الناصر احمد محمود49149172042280055

جامعة الموصل/كلية العلوم529.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمزاحم محمد جاسم محمد49150172041350371

جامعة الموصل/كلية العلوم529.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياالء منيب ذنون يونس49151172042357103

جامعة الموصل/كلية العلوم529.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعمر غانم سعيد ابراهيم49152172041017147

جامعة الموصل/كلية العلوم529.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائياخالص علي محمود احمد49153172042297009

جامعة الموصل/كلية العلوم529.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايناس محمود احمد خضر49154172042288045

جامعة الموصل/كلية العلوم529.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيمصطفى جمال شكر محمود49155172041015120

جامعة الموصل/كلية العلوم529.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيابتهال محمد محمود محمد49156172042299010

جامعة الموصل/كلية العلوم529.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيفواز خلف خديده علي49157332041056068

جامعة الموصل/كلية العلوم529.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائينهله علي ياسين خضر49158172042371278

جامعة الموصل/كلية العلوم529.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيامنة خالد سالم دحام49159172042381005

جامعة الموصل/كلية العلوم528.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيبكر محمد محمود يونس49160172041028040

جامعة الموصل/كلية العلوم528.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرؤى خالد بدر حميد49161172042231087

جامعة الموصل/كلية العلوم528.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى ثائر عبد الغني محمد صالح49162172041223037

جامعة الموصل/كلية العلوم528.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيايثار فوزي محمد صالح وهب49163172041028035

جامعة الموصل/كلية العلوم528.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيصالح خلف صايل محمد49164172041350162

جامعة الموصل/كلية العلوم528.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد فاضل محمد ابراهيم49165172041011168

جامعة الموصل/كلية العلوم528.0اعدادية زينب للبناتاحيائيافنان محمد مؤيد سعد هللا49166172042285013

جامعة الموصل/كلية العلوم528.0اعدادية سارية للبنيناحيائييوسف محمد ياسين اسود49167172041018197

جامعة الموصل/كلية العلوم528.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد الرحمن مهند صالح طاهر49168172041017103

جامعة الموصل/كلية العلوم528.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيفاروق عمر يحيى ابزار49169172041023092

جامعة الموصل/كلية العلوم528.0اعدادية سومر للبناتاحيائيامنة محمد عبد الموجود يونس49170172042314008

جامعة الموصل/كلية العلوم528.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيجنان محمد علي حمد49171172042251040

جامعة الموصل/كلية العلوم528.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيمها عادل احمد حسين49172172042315109

جامعة الموصل/كلية العلوم528.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيلجين محمود عطا هللا محمد سعيد49173172042288204

جامعة الموصل/كلية العلوم528.0اعدادية الراية للبنيناحيائيابراهيم فارس حمادي ابراهيم49174172041025003

جامعة الموصل/كلية العلوم528.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيخليل خالد حسن ميسكو49175172041149019
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جامعة الموصل/كلية العلوم528.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيسناء معتز غانم حاجم49176172042301050

جامعة الموصل/كلية العلوم528.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيوسن اياد دريد احمد49177172042301084

جامعة الموصل/كلية العلوم528.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيطالل حامد حجي ابراهيم49178172041059049

جامعة الموصل/كلية العلوم528.0ثانوية تل عدس للبنيناحيائياسراء عبد الخالق احمد خلف49179172042096001

جامعة الموصل/كلية العلوم562.0اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيشهد لؤي خيري نجم49180172052244012

جامعة الموصل/كلية العلوم557.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعمر محسن عبد صائل49181172051002015

جامعة الموصل/كلية العلوم554.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيشيماء عاصم قاسم زكريا49182172052296013

جامعة الموصل/كلية العلوم551.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيمياده زياد خليل محمود49183172052328009

جامعة الموصل/كلية العلوم550.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيفرح سامي فاضل عبد هللا49184172052315026

جامعة الموصل/كلية العلوم543.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيغفران مجد كمال محمود49185172052286022

جامعة الموصل/كلية العلوم541.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقياحمد علي احمد سحل49186172051005004

جامعة الموصل/كلية العلوم541.0ثانوية تل الشعير للبنينتطبيقيعدنان خليل ابراهيم حسين49187172051052004

جامعة الموصل/كلية العلوم541.0اعدادية الراية للبنينتطبيقيعبد هللا فتحي حسين جاسم49188172051025028

جامعة الموصل/كلية العلوم540.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيرسل زهير طارق عبد الرحمن49189172052294013

جامعة الموصل/كلية العلوم540.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيرغد سعد يوسف عبد هللا49190172052232011

جامعة الموصل/كلية العلوم539.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيثامر محمد جاسم خالد49191172051350072

جامعة الموصل/كلية العلوم536.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيشهد شامل طارق محمود49192172052296012

جامعة الموصل/كلية العلوم535.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيماهر محمود محمد سالم49193172051351529

جامعة الموصل/كلية العلوم534.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقياسماء خليل محمد يونس49194172052357021

جامعة الموصل/كلية العلوم530.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيمنى جاسم احمد جاسم49195172052315030

جامعة الموصل/كلية العلوم529.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيابتهال عبد العزيز داؤد يونس49196172052301008

جامعة الموصل/كلية العلوم527.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعمر ياسر قاسم جاسم49197172051351479

جامعة الموصل/كلية العلوم526.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعبد العزيز نشوان محمد مصطفى49198172051026041

جامعة الموصل/كلية العلوم521.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياحمد جمال عزيز صالح49199172051026005

جامعة الموصل/كلية العلوم519.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيدعاء قصيد ذنون يونس49200172052235014

جامعة الموصل/كلية العلوم518.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقينبا محمود علي مصطفى49201172052315032

جامعة الموصل/كلية العلوم517.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا لقمان عزيز محمد49202172051350183

جامعة الموصل/كلية العلوم517.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتتطبيقيجمانه علي مرعي حسن49203172052249004

جامعة الموصل/كلية العلوم515.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيرحمه خضير عبد هللا علي49204172052301016

جامعة الموصل/كلية العلوم514.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيعائشة وليد احمد محمد49205172052231020

جامعة الموصل/كلية العلوم512.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد الوهاب طالب عبد الوهاب اسماعيل49206172051017083

جامعة الموصل/كلية العلوم509.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيغفران مشعل نجم عبد هللا49207172052328004

جامعة الموصل/كلية العلوم508.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزمن سالم احمد جمعه49208172052232015

جامعة الموصل/كلية العلوم507.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقياسماعيل يحيى خليل ابراهيم49209172051005006

جامعة الموصل/كلية العلوم506.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياحمد حامد عبد هللا علي49210172051026006
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جامعة الموصل/كلية العلوم504.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحينتطبيقيامنه حازم سالم ذنون49211332052050001

جامعة الموصل/كلية العلوم502.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمؤمن عبد الستار طه سليمان49212172051351521

جامعة الموصل/كلية العلوم501.0اعدادية المربد للبناتتطبيقيفاطمه احمد عبد صالح49213172052291010

جامعة الموصل/كلية العلوم501.0ثانوية الكسك للبنينتطبيقياحمد حاجم ابراهيم حماد49214172051116002

جامعة الموصل/كلية العلوم499.0اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيغفران عماد طارق حميد49215172052274013

جامعة الموصل/كلية العلوم499.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقيليلى مازن عباس الياس49216172052236013

جامعة الموصل/كلية العلوم495.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيشعالن احمد حمدي صالح49217172051143014

جامعة الموصل/كلية العلوم494.0اعدادية الراية للبنينتطبيقيعبد هللا حميد علي صالح49218172051025025

جامعة الموصل/كلية العلوم493.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيمروه سعيد عطا هللا محمد سعيد49219172052357192

جامعة الموصل/كلية العلوم493.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيرويده عبد علي عبيد49220172052371030

جامعة الموصل/كلية العلوم489.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيأهله سعد جمعة حمود49221172052290002

جامعة الموصل/كلية العلوم486.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمحمد علي سالم مجيد49222172051023069

جامعة الموصل/كلية العلوم486.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقيزينب محمد طاقي غريب خضر49223172052236005

جامعة الموصل/كلية العلوم482.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيانس جاسم محمد ساير49224172051350053

جامعة الموصل/كلية العلوم481.0اعدادية قره قوش للبنينتطبيقيزكريا عباس اسماعيل عبد هللا49225172051069011

جامعة الموصل/كلية العلوم480.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيوهاج خالد كمال الدين مهدي49226172051015069

جامعة الموصل/كلية العلوم480.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى فارس خلف محمد49227172051100007

جامعة الموصل/كلية العلوم480.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيصفا سامي محمود احمد49228172052288032

جامعة الموصل/كلية العلوم478.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقييوسف اياد ياسين اسماعيل49229172051351776

جامعة الموصل/كلية العلوم478.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيلمى قيس هاشم محمد49230172052371058

جامعة الموصل/كلية العلوم475.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيحسام هاشم جاسم محمد49231172051012017

جامعة الموصل/كلية العلوم474.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقييسرى فيصل محمد طاقي غريب49232172052236019

جامعة الموصل/كلية العلوم474.0اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيامير حازم خليل عليوي49233172051010005

جامعة الموصل/كلية العلوم474.0اعدادية عين سفني للبنينتطبيقيعمار فاضل احمد ابراهيم49234172051101018

جامعة الموصل/كلية العلوم473.0اعدادية تلعفر للبناتتطبيقينور خزعل ذنون مصطفى49235172052261020

جامعة الموصل/كلية العلوم470.0اعدادية المربد للبناتتطبيقيمريم حازم رمزي عبد هللا49236172052291012

جامعة الموصل/كلية العلوم470.0ثانوية ربيعة المسائية للبنينتطبيقيعلي فاضل خميس سبع49237172051359006

جامعة الموصل/كلية العلوم468.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيسيف جاسم ابراهيم حلبوص49238172051351263

جامعة الموصل/كلية العلوم466.0ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيزينب عبد البادري خليل حسن49239172052264004

جامعة الموصل/كلية العلوم462.0ثانوية كرمليس للبنينتطبيقيكاظم عبد المحسن محمد نقي49240172051071007

جامعة الموصل/كلية العلوم459.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمحمود شهاب محمود شهاب49241172051026081

جامعة الموصل/كلية العلوم459.0اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيالفاروق حسن غانم احمد49242172051010004

جامعة الموصل/كلية العلوم457.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعبد هللا سالم عباس عبد49243192051011048

جامعة الموصل/كلية العلوم455.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعلي حازم علي خضير49244172051007043

جامعة الموصل/كلية العلوم455.0اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيمريم باسل عزيز الياس49245172052244017
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جامعة الموصل/كلية العلوم454.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعلي عباس هادي محمد امين49246172051124031

جامعة الموصل/كلية العلوم453.0اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيجميل محمد فاضل عباس49247172051118006

جامعة الموصل/كلية العلوم452.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينتطبيقيزهراء صبحي محمد رشيد حجي49248332052041007

جامعة الموصل/كلية العلوم450.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمصطفى موفق احمد خضر49249172051007061

جامعة الموصل/كلية العلوم449.0الخارجيون - ايسرتطبيقيعبدالكريم تحسين عباس احمد49250172051402031

جامعة الموصل/كلية العلوم448.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيجاسم محمد نهير طبيل49251172051350074

جامعة الموصل/كلية العلوم448.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيفادي سالم شابا بطرس49252172051228010

جامعة الموصل/كلية العلوم446.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيمؤمنه مرشد حكمت سلمان49253172052286023

جامعة الموصل/كلية العلوم445.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيفتحي حسن حسين حسن49254172051023060

جامعة الموصل/كلية العلوم441.0الخارجيات - ايسرتطبيقيسماح صالح خليل الياس49255172052403035

جامعة الموصل/كلية العلوم441.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقياحمد خلف خليل ابراهيم49256172051143003

جامعة الموصل/كلية العلوم440.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمحمد ماجد صالح عبد49257172051026078

جامعة الموصل/كلية العلوم439.0ثانوية الفراتين االهلية للبنينتطبيقيمصطفى جاسم محمد توفيق49258172051227011

جامعة الموصل/كلية العلوم437.0اعدادية خزنة للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل ابراهيم صالح49259172051066014

جامعة الموصل/كلية العلوم435.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد صائل محمد سعيد معيوف49260172051028100

جامعة الموصل/كلية العلوم432.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيدعاء مهند يحيى شيت49261172052315009

جامعة الموصل/كلية العلوم428.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيطيبة معن محمد صالح احمد49262172052289024

جامعة الموصل/كلية العلوم427.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيزينب صدام محمد جعفر49263172052301023

جامعة الموصل/كلية العلوم425.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيملك محمد يونس حمدون49264172052315029

جامعة الموصل/كلية العلوم424.0اعدادية الراية للبنينتطبيقيعبد الكريم صالح عطيه معيوف49265172051025024

جامعة الموصل/كلية العلوم423.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقينور مؤيد سعدون حامد49266172052357234

جامعة الموصل/كلية العلوم421.0اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيابراهيم خليل ابراهيم رضا49267172051121001

جامعة الموصل/كلية العلوم420.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمحمود احمد عبد الحافظ علي49268172051024035

جامعة الموصل/كلية العلوم419.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيصفاء سعد احمود خضر49269172052357156

جامعة الموصل/كلية العلوم419.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيعال منذر شامل فاضل49270162052252022

جامعة الموصل/كلية العلوم418.0ثانوية سيوان للبناتتطبيقيهديل ياسر حسين علي49271312052038024

جامعة الموصل/كلية العلوم417.0ثانوية برزاني المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين صالح لطيف49272312051070041

جامعة الموصل/كلية العلوم416.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيبروا نوزاد خالد سعيد49273202051312027

جامعة الموصل/كلية العلوم415.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعبد هللا منيف حميد مجيد49274192051019049

جامعة الموصل/كلية العلوم415.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيغيث ازهر محمد عزيز49275172051351489

جامعة الموصل/كلية العلوم415.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقيعلي فالح ياسر حّمار49276182051016032

جامعة الموصل/كلية العلوم414.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين حازم حسين49277172051228007

جامعة الموصل/كلية العلوم414.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيحنين قصي محمد يوسف رشيد49278172052288018

جامعة الموصل/كلية العلوم414.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيايالف نوزاد علي محمد49279202052334010

جامعة الموصل/كلية العلوم414.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيعمر عبد الغني جاسم محمد علي49280172051027056
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جامعة الموصل/كلية العلوم414.0ثانوية سيوان للبناتتطبيقيآمنه زياد عبد الوهاب ذنون49281312052038001

جامعة الموصل/كلية العلوم413.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيزينه مصطفى حسين الياس49282172052357120

جامعة الموصل/كلية العلوم413.0ثانوية سيوان للبنينتطبيقياحمد ماجد فتحي حمد49283312051003005

جامعة الموصل/كلية العلوم413.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيسيف معن صديق محمد49284172051351270

جامعة الموصل/كلية العلوم413.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيشهد ياسين توفيق محمد49285172052285016

جامعة الموصل/كلية العلوم413.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد الرؤوف عبدالباري محمود محمد49286172051351306

جامعة الموصل/كلية العلوم412.0ثانوية سيوان للبناتتطبيقيزينب سالم سحاب عبد49287312052038014

جامعة الموصل/كلية العلوم412.0الخارجيون - ايسرتطبيقيمصطفى تحسين عباس احمد49288172051402055

جامعة الموصل/كلية العلوم411.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيأحمد أيمن رعد إبراهيم49289172051144005

جامعة الموصل/كلية العلوم411.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعمار عبد العزيز فرحان سلطان49290172051351437

جامعة الموصل/كلية العلوم410.0اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقينور فارس تحسين حسين49291172052244022

جامعة الموصل/كلية العلوم410.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيريان محمد حامد صالح49292172051351224

جامعة الموصل/كلية العلوم410.0اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيبان رشو عمر علي49293172052244002

جامعة الموصل/كلية العلوم409.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتتطبيقيدالل عبد العزيز فاضل محسن49294172052249005

جامعة الموصل/كلية العلوم409.0الخارجياتتطبيقيزبيده علي ادريس محمود49295202052401008

جامعة الموصل/كلية العلوم408.0ثانوية العراق األهلية للبنينتطبيقيوميض منتظر ذو النون يونس49296172051013010

جامعة الموصل/كلية العلوم408.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينتطبيقيجيهان اسكندر محمد عباس49297332052041004

جامعة الموصل/كلية العلوم408.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيموده زكريا حامد نايف49298172052315031

جامعة الموصل/كلية العلوم407.0ثانوية برزاني المسائية للبنينتطبيقيعثمان ناظم حامد يحيى49299312051070040

جامعة الموصل/كلية العلوم407.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيحسناء اياد هاشم ابراهيم49300172052290011

جامعة الموصل/كلية العلوم406.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقييوسف عناد جبوري مصطفى49301172051020088

جامعة الموصل/كلية العلوم406.0ثانوية العبير المسائية المختلطةتطبيقيمحمد حامد خلف محمد49302172051362021

جامعة الموصل/كلية العلوم405.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد اكرم يحيى عبد هللا49303172051351022

جامعة الموصل/كلية العلوم404.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقينور صالح هادي يوسف49304312052037013

جامعة الموصل/كلية العلوم404.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمود خيري جاسم محمد49305172051351658

جامعة الموصل/كلية العلوم404.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيمريم محمد جاسم محمد49306172052357200

جامعة الموصل/كلية العلوم404.0اعدادية الميثاق للبنينتطبيقيعبد هللا حسين عفتان تركي49307192051006007

جامعة الموصل/كلية العلوم404.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمود صالح يوسف محمود49308172051351661

جامعة الموصل/كلية العلوم403.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيأساور بلسم محمد حامد49309172052371001

جامعة الموصل/كلية العلوم403.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمروان عصام سعد هللا فاضل49310172051024036

جامعة الموصل/كلية العلوم402.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيهنا يعرب خليل عبد هللا49311172052289039

جامعة الموصل/كلية العلوم402.0اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيبسام جالل حسين رضا49312202051004007

جامعة الموصل/كلية العلوم401.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيحسن صفاء جبار كعيم49313242051065005

جامعة الموصل/كلية العلوم401.0اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيسرحان محمود سرحان عبد هللا49314172051112011

جامعة الموصل/كلية العلوم401.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم محمد جهاد49315172051017116
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جامعة الموصل/كلية العلوم400.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيساره رعد هاشم يحيى49316172052235017

جامعة الموصل/كلية العلوم399.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيايالف صالح علي شيخ49317172052290008

جامعة الموصل/كلية العلوم398.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيحارث مثنى دريد يونس49318172051020024

جامعة الموصل/كلية العلوم397.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقييونس عماد الدين شهاب احمد49319172051021018

جامعة الموصل/كلية العلوم396.0اعدادية حمص للبناتتطبيقيآمنه ادريس يونس عبد هللا49320172052302001

جامعة الموصل/كلية العلوم396.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيرحمه احمد يحيى ذنون49321172052286010

جامعة الموصل/كلية العلوم395.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياحمد جمال سليمان عبد49322172051017006

جامعة الموصل/كلية العلوم395.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيتبارك معتصم خطاب غزال49323172052357051

جامعة الموصل/كلية العلوم395.0ثانوية حكنة للبنينتطبيقيبنيان مقداد حاكم خلف49324172051109005

جامعة الموصل/كلية العلوم395.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيسبهان احمد طه خلف49325172051350122

جامعة الموصل/كلية العلوم395.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيعبير ثامر ابراهيم محمود49326172052232023

جامعة الموصل/كلية العلوم395.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيعمر عدنان نعمان حاجي49327332051070026

جامعة الموصل/كلية العلوم395.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينتطبيقيحسين مكي أزرك جواي49328242051061005

جامعة الموصل/كلية العلوم394.0الخارجيات - ايسرتطبيقيزهراء وليد هاشم يحيى49329172052403025

جامعة الموصل/كلية العلوم394.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعلي محمود مطر حمد49330192051360050

جامعة الموصل/كلية العلوم394.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقينبأ زياد ددو جدوع49331172052232032

جامعة الموصل/كلية العلوم394.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيمريم ليث خليل ابراهيم49332172052357199

جامعة الموصل/كلية العلوم394.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمنذر خالد ضرار يونس49333172051350338

جامعة الموصل/كلية العلوم393.0اعدادية الراية للبنينتطبيقياحمد يعقوب يوسف طعمه49334172051025006

جامعة الموصل/كلية العلوم393.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيرحمه سعد غازي محمد49335172052290020

جامعة الموصل/كلية العلوم393.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقييقين سعد عبد الرزاق حسن49336172052290054

جامعة الموصل/كلية العلوم392.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمريم رافع محمد محمود49337172052288041

جامعة الموصل/كلية العلوم392.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيرقيه عبدالهادي احمد محمد49338172052371029

جامعة الموصل/كلية العلوم392.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيعبير محمد نجيب يحيى49339172052294024

جامعة الموصل/كلية العلوم392.0ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيحسين محمد العيبي جبار49340272051152017

جامعة الموصل/كلية العلوم392.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيرواسي نظمي جليل عباس49341202052138020

جامعة الموصل/كلية العلوم392.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقينور خالد كريم حامد49342332052038009

جامعة الموصل/كلية العلوم392.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقياماني جاسم محمد حسن49343172052237004

جامعة الموصل/كلية العلوم391.0اعدادية غطفان للبنينتطبيقيصادق ثائر ياسين رحومي49344182051042009

جامعة الموصل/كلية العلوم391.0ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيابراهيم بشار ابراهيم احمد49345172051186001

جامعة الموصل/كلية العلوم391.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيزهراء طارق عبد هللا محمد49346172052357106

جامعة الموصل/كلية العلوم391.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيزينه فتح هللا حسين عاصي49347172052371035

جامعة الموصل/كلية العلوم391.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيياسين سعيد سلمان كاظم49348262051007059

جامعة الموصل/كلية العلوم390.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيحاتم محمد محمود جاويش49349202051011010

جامعة الموصل/كلية العلوم390.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيحكم مروان عبد الوهاب صالح49350172051028031
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جامعة الموصل/كلية العلوم390.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبد الحكم مروان عبد هللا فتحي49351172051011043

جامعة الموصل/كلية العلوم390.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيفاطمة صفاء مجيد شهاب49352182052237019

جامعة الموصل/كلية العلوم390.0اعدادية بوتان المسائية للبنينتطبيقياحمد محمود ابراهيم احمد49353212051270005

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات564.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينه خالد محمد امين حيدر49354332042038016

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات561.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيندى عز الدين محمد عباس49355172042273089

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات540.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيخديجه علي طاهر ادهم49356172042252018

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات535.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيايالف غسان جميل جبار49357172042231032

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات524.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمه نبيل خليل طه49358172042357332

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات523.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيزيكار ابراهيم خرو عنتر49359172041060038

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات523.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيدالل محمد نايف يحيى49360172042305025

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات523.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبناتاحيائيزينة سالم عطية عبود49361182042388008

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات522.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيمفاز خالد يونس جاسم49362172042283075

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات522.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيجينا اسامه ابراهيم خضر49363172042244027

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات521.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيابراهيم وعد هللا يونس محمد49364172041021002

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات521.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيفاطمه اسماعيل كلو حامو49365172042348052

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات520.0الخارجيات - ايسراحيائيريهام عسل عكله احميد49366172042403071

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات520.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيزينب عبد الجبار قدو احمد49367172042254033

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات518.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيناحيائينور عبد هللا مطر سالم49368172042359013

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات516.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتاحيائيمشاعل دريد مشعل محمد49369172042319018

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات516.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيجوان غزوان ادريس محمد49370172042286069

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات516.0اعدادية اليمن للبناتاحيائياروى عمار سامي عبد الرزاق49371172042237002

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات515.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيوسن اياد ثابت طلب49372172042273104

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات514.8ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائييحيى نوفل محمود جاسم49373172041186113

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات514.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيبدر فاضل محمد حسن49374172041112004

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات513.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيانفال عمار عويد مصطفى49375332042040003

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات513.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيسراب مشير محمود علي49376172042249063

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات511.0ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيامنة نشوان عبد االله صالح49377172042320001

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات511.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيطيبه عدي عامر عطيه49378312042063073

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات511.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبيدة خالد شاكر محمود49379172041015067

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات510.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيرحاب رعد محمد خلف49380172042235049

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات510.0ثانوية المنار للبنيناحيائيمالك حازم حمادي عبد الجبار49381172042095005

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات509.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيمسك عامر سامي عبد49382172042237130

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات509.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيصفا حسين احمد داود49383172042269038

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات508.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيأسامة عبد الغفور احمد حمو49384172041080002

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات508.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيناحيائيفوزي هشام محمد زكي يحيى49385172041227009
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جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات508.0ثانوية القادسية للبناتاحيائينور رعد خلف ميرزه49386172042299071

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات508.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيدنيا محسن عبد الجبار خليل49387172042283035

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات507.0ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيفاطمه جمعه رضا جمعه49388172042308027

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات507.0اعدادية الزهور للبنيناحيائياحمد عبد الخالق احمد عبد هللا49389172041015015

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات507.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيشهد صالح جاسم ملحم49390172042230042

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات507.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيفردوس شاكر احمد محمد49391172042269053

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات507.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد ميسر عبد الرحمن سعيد49392172041023118

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات507.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيهبة محمود مصطفى عابد49393172042237157

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات507.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيزهراء مازن سعد هللا محمود49394172042231144

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات505.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسارة ثائر عبد الهادي اسماعيل49395172042273047

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات505.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيغسق بشار عبد القادر محمد49396172042279045

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات505.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيضحى فخري احمد عبد هللا49397172042231209

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات505.0ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيحميد امطرد ابتر عكيل49398172041014002

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات505.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد عمر جار هللا عزيز49399172041012065

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات504.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعلي خالد عزت خضر49400172041350229

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات504.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياالء اسماعيل خليل اسماعيل49401172042288029

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات503.0ثانوية الضحى للبناتاحيائياسراء عبد هللا محمد عبد هللا49402172042316007

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات502.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيقاسم عزام عبد هللا حسو49403172041060064

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات502.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الرحمن نشوان ضياء49404172042268043

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات502.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيدانيه مصطفى فريد جميل49405172042268023

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات501.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحمن موفق محمد49406172042286204

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات501.0ثانوية زمار للبناتاحيائيجيهان محمد احمد خلف49407172042259016

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات501.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيمحمد احمد رجا جربوع49408172041112057

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات501.0اعدادية زمار للبنيناحيائيصالح حسن علي جاسم49409172041103036

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات500.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيحنين كمال عبد الجبار محمد49410172042280041

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات500.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيغفران محمد احمد حمود49411172042289116

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات499.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبد الرحمن مخلص جرجيس بالل49412172041012042

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات499.0اعدادية الصديق للبنيناحيائييونس وعد هللا خليل حسين49413172041028234

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات499.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيديار علي احمد اوسف49414172041059031

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات499.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيحمزه نواف عبد مصطفى49415172041005023

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات498.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيانوار المصطفى عامر علي داود49416312042047029

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات498.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيمعزز احمد يحيى حارو49417172042296048

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات498.0اعدادية المربد للبناتاحيائيريم ناجل نزار حسين49418172042291040

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات497.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياالء خليل محمد خليل49419172042357096

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات497.0ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيشهد محمد احمد علي49420172042234012

صفحة ١٤١٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات495.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائييثرب محمود بديوي حميد49421332042040132

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات495.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيرسالن سهيل سعد هللا خضر49422172041028068

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات495.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب احمد محمد حسن49423172042273044

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات495.0اعدادية صفية للبناتاحيائيمسره رغدان مصيب سليمان49424172042295031

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات494.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيامنه طالل عمر عبد49425172042235016

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات493.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائييوسف محمود مراد عواد49426172041350427

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات493.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيوليد علي حسن عثمان49427172041015136

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات493.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيسنا نبيل زكي يحيى49428172042286166

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات493.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى عمر غانم عمر49429172041017213

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات491.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيزيد عمر يوسف يونس49430172041011068

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات491.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيزينه زياد غانم محمود49431332042040051

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات491.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد شهاب محمد ذياب49432172041008032

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات491.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيغصون محمد طاهر عبد الوهاب49433312042081127

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات490.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيسماح محمد عايش جاسم49434172042371183

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات490.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد هللا محمد فتاح حمدون49435172041007103

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات490.0ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائيمهند عثمان قاسم عثمان49436332041058008

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات490.0النصر النموذجية للبنيناحيائينور الدين عامر علي داود49437312041024180

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات489.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيامينه محمد سعيد علي يوسف49438172042236007

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات489.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب مهدي سعيد عسكر49439272042063103

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات489.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيحسين علي سليمان علي49440172041118021

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات489.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيرحمه عبد الكريم ابراهيم عبد الرحمن49441172042237054

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات487.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيطيبه منهل خليل ادريس49442172042231214

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات487.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعطاف رياض عبد محمد49443312041063044

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات487.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب منير علي قاسم49444172042288132

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات486.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد انور قنبر ولي49445172041028168

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات486.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيحوراء عبد الحيدر فتحي شوقي49446272042059036

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات486.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيحمزه جاسم محمد حسن49447172041015033

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات485.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيسرى احمد نايف عبد هللا49448172042301046

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات485.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيشمس غانم شعبان احمد49449172042231195

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات484.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيرحمه احمد عبد الجليل علي49450172042249036

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات484.0ثانوية حمام العليل للبناتاحيائيرفيدة حسين عطية رجب49451172042238015

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات484.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيزيد خلدون عدنان صالح49452172041015039

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات484.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيطيبه وعد صالح سلمان49453172042357607

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات483.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيساره محمد اسماعيل عبد49454312042031029

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات482.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه ظافر محمد سعيد اسماعيل49455172042273068
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جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات481.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيانفال ياسر غائب عباس49456172042252008

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات481.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمحمد عبد الخالق محمد حسن49457312041063064

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات480.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائياخالص جميل ابراهيم محمد49458312042047016

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات480.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيعلي عنتر نزال طائس49459172041084051

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات480.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعلي مهند محمد حميد49460172041020070

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات480.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيصادق سردار صادق حسن49461172041060049

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات480.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيرضا سعدي هاشم عبد هللا49462172041067021

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات479.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسن عبد الصمد داؤد سليمان49463172041186023

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات479.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيطيبه احمد يحيى محمد49464172042357606

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات479.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبيدة عمار نوزت محمد كامل49465172041186057

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات479.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيباسم خلف شرقي رشو49466172041060015

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات478.3ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيهمام رعد عبد الهادي ايوب49467172041022120

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات478.0ثانوية أبو جربوعة للبناتاحيائيهاجر زاهر عجاج صالح49468172042332019

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات478.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينسيمه عباس محمد علي احمد49469172042357785

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات477.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيسيف محمد خضر علي49470172041124074

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات477.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيليث حسين محمد احمد49471172041362038

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات477.0ثانوية االمل للبنيناحيائياحمد خالد خضير حميد49472312041004001

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات477.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيصبا عدي سالم محمد49473172042301055

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات476.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينهى حازم ابراهيم يوسف49474172042357790

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات476.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيفجر موفق بدر فتحي49475172042290152

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات475.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائينور نبيل عبد القادر احمد49476172042330114

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات475.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيزينه كنعان ياسين احمد49477172042269033

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات474.0ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيفاطمه علي حسن محمد49478312042067026

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات474.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيماهر ملو حسين شمو49479172041348057

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات473.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيساره رمضان احمد اسعد49480312042031028

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات473.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيامنة صالح ابراهيم خضر49481172042296005

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات473.0النصر النموذجية للبنيناحيائيكرم بسام جنان ابراهيم49482312041024136

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات472.0الخارجيون - ايسراحيائياحمد عباس نوفان حميد49483172041402007

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات472.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيساره محمد سعد هللا محمد49484172042294133

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات472.0ثانوية بعويزة للبناتاحيائيصابرين حسين جاسم محمد علي49485172042265021

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات471.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائياسماء خالد حسن علي49486172042371027

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات471.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد ناجي نيسان عنيزي49487192041026014

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات471.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيفرح فوزي محمود داود49488172042294189

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات470.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائينور عبد الوهاب يوسف عبد هللا49489172042315116

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات470.0ثانوية الحارث المسائية الختلطة|احيائيعلي عبد الرزاق محمود حسين49490182041341024
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جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات470.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيفاطمه سامي محل غربي49491312042058024

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات469.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعبد هللا عمر حماد عساف49492192041006036

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات469.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيايمان علي نجم عبد هللا49493172042290034

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات468.0ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائينبأ مقداد احمد مطلك49494312042067038

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات468.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيفاطمه عمر سعدي علي49495172042339005

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات468.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمصطفى وعد محمد سعيد عبد49496172041350383

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات467.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزهراء حيدر محمد سليمان49497172042249045

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات467.0اعدادية سارية للبنيناحيائيفرهاد وليد ياسين خضر49498172041018144

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات467.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائياسيل محمد ضياء توفيق49499172042294028

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات466.0اعدادية الراية للبنيناحيائياحمد عبد السالم حسن امين49500172041025008

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات466.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيضحى محمد منير جميل قاسم49501202042138075

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات466.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحسن عباس جمعة عباس49502172041124124

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات466.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيوسام محمد عبد المجيد احنيد49503172041008431

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات466.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيصبا احمد حسن صالح49504312042081112

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات465.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد مثنى رفاعي احمد49505172041351088

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات465.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيقاسم محمد علي خضر49506172041067052

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات465.0اعدادية الصديق للبنيناحيائياحمد كفاح ذنون يونس49507172041028019

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات464.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيانوار خليل سلطان عمر49508172042316011

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات463.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيريام شكر محمود ذنون49509172042288112

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات463.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبدالعزيز اياد شاكر ابراهيم49510172041186055

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات462.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياكرم عبد الكريم مختار زينل49511172041351127

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات462.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للنازحيناحيائياحمد شكر روضان سلمان49512202041066001

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات462.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيراغب فاضل قاسم احمد49513172041059032

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات461.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائياحمد عبد خلف علي49514172041366006

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات460.0اعدادية الملوية المختلطةاحيائيريام رديف معيوف حمد49515182042095003

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات460.0اعدادية بيجي للبنيناحيائييوسف عدنان تركي خليل49516182041007044

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات460.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيأنفال أيمن حسن علي49517172042357018

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات459.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائييحيى قاسم يحيى محمود49518332041050027

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات459.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر كفاح نوري شيتاوي49519172041351548

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات459.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الرحمن عدنان خليل اسماعيل49520172041011084

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات459.0ثانوية الباشا االهلية للبناتاحيائيأسيل ليث نصيف جاسم49521172042323001

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات458.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيوفاء محمود خلف جاسم49522172042232170

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات458.0اعدادية زمار للبنيناحيائيسيف صالح خضير العيسى49523172041103034

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات458.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائيعباس جاسم محمد حسين49524172041072010

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات458.0النصر النموذجية للبنيناحيائيزين العابدين سعد عدنان عبد النافع49525312041024056
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جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات457.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيآمنه مروان زكي ياسين49526172042301003

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات457.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيديانا احمد ياسين عبيد49527312042031018

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات456.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيرند ادريس لقمان يحيى49528332042041012

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات456.0ثانوية تل عدس للبنيناحيائيبسام عدنان احمد ابراهيم49529172041096003

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات456.0اعدادية الراية للبنيناحيائيمحمد عبد السالم حسن امين49530172041025053

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات456.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمحمد صبيح سالم ناصر49531252041046050

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات456.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعباس حسن علي حسين49532172041068034

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات455.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيمريم موفق عبد ابلحد49533332042040102

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات454.0ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد حسين علي49534182041038015

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات454.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيالبراء طه عبد هللا محمد49535312041001008

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات453.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسارة اركان حبيب خضر49536172042247021

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات453.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيفاتن علي عبد علي49537172042224033

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات453.0اعدادية زمار للبنيناحيائييونس نايف ابراهيم احمد49538172041103083

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات453.0اعدادية زينب للبناتاحيائيغفران غالب حسين احمد49539172042285103

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات453.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائياحرار قيس ذنون عموري49540182042373002

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات453.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيريم قاسم يحيى احمد49541172042357381

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات452.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعمر ليث برهان محمد49542312041063053

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات452.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد لؤي سعدي طه49543172041017184

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات452.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعمر سعد محمد شاكر محمود49544172041020076

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات452.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيزينب ثامر عبد هللا حمادي49545172042280065

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات451.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيميس حسن حسين احمد49546172042254061

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات451.0ثانوية القعقاع للبنيناحيائيمحمد حطاب حميد سليمان49547182041062021

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات451.0اعدادية زمار للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبد هللا عكلة49548172041103046

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات451.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيياسمين محمد اسماعيل خليل49549172042357929

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات451.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيعبد الرحمن اياد صديق بكر49550172041160004

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات450.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينبأ وليد عوني خضر49551172042357768

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات449.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيرحمة سعد عواد مرعي49552172042371109

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات449.0اعدادية المربد للبناتاحيائيزهراء احمد عبد هللا حياوي49553172042291041

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات448.0ثانوية بازوايا للبنيناحيائيعلي حسين محمود ولي49554172041065024

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات448.0ثانوية الباشا االهلية للبناتاحيائيضحى موفق سليمان اسماعيل49555172042323008

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات448.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائينور نجم احمد فرج49556172042371290

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات448.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيوسام حميد مراد كاظم49557212041063075

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات448.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمحمد عماد عالء الدين خضر49558172041144072

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات447.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمناهل احمد اعبيد نايل49559172042357742

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات447.0ثانوية كفري المختلطةاحيائيخلف عبد هللا محمد خلف49560322041040004
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جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات447.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيآمنه هيثم فتحي سلطان49561172042327002

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات447.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد صبيح اسماعيل49562172041028099

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات447.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيساره بشار خليل ابراهيم49563172042301042

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات447.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيناصر رائد مصطفى محمود49564172041017228

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات446.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيناصر احمد ثامر نايف49565172041028212

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات446.0اعدادية زينب للبناتاحيائيتهاني عبد ناجي عياده49566142042110056

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات446.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفرح احمد حامد هادي49567172042288198

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات446.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد محمود محمد49568312041070080

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات446.0ثانوية المراد للبنيناحيائياحمد رؤوف شالل حبيب49569322041009003

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات446.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيانس عرفان شكور سعيد49570202041303056

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات446.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائينبأ وليد حميد سرهيد49571312042063110

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات446.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائياحمد حسن حيدر داود49572172041364003

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات446.0ثانوية بازوايا للبناتاحيائياسراء عبد هللا حميد طالب49573172042303001

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات446.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد عماد خليل يونس49574312041024161

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات446.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيلبنى محمد جار هللا علي49575172042288203

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات445.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيياسمين احمد مؤيد عبد الكريم49576172042290214

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات445.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيسيف شهاب احمد ابراهيم49577192041343088

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات445.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا عبد السالم محمد سلطان49578172041351430

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات445.0ثانوية حمرين للبنيناحيائييوسف رضوان سالم حميد49579312041011042

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات445.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسجى صالح سلطان رمضان49580172042357489

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات444.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمهند محمد خليفة محمد49581172041008417

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات444.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرنا هيثم فاضل ذنون49582172042231122

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات444.0ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيفادي طه صليبي حسين49583182041058023

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات444.0ثانوية الصديق للبناتاحيائيفادية عبد السالم كامل طويسان49584312042052019

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات444.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيلقاء مصطفى حسن احمد49585172042237122

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات444.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيندى فيصل زينل اسماعيل49586172042300066

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات443.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيزينه علي سباك مرعي49587172042254036

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات443.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيورود احمد عبيد حميد49588172042371316

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات443.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيعباس احمد صالح حسين49589172041362022

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات443.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعمر سعد سالم حميد49590172041005053

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات443.0اعدادية سومر للبناتاحيائيايمان حسن محمود فتحي49591172042314013

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات443.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيقدامة حميدي علي صادق49592172041112053

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات442.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييوسف دلير فايق توفيق49593202041001264

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات442.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيعيدان خيري قاسم مراد49594332041052061

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات442.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمجتبى محمد جمعة عباس49595172041124123
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جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات442.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيضياء طه احمد يونس49596172041084035

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات442.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياستبرق محمد يوسف علي49597172042315001

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات442.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيابراهيم زياد مصطفى محمد49598172041020002

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات442.0ثانوية سد الموصل للبناتاحيائيشيماء عبد الناصر عبد العزيز سعيد49599172042257008

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات442.0اعدادية زينب للبناتاحيائيدعاء غازي حسين وهب49600172042285036

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات442.0اعدادية المربد للبناتاحيائيشيماء عبد محمد صالح49601172042291060

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات442.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيمنير اياد علي حسين49602202041019059

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات442.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائينور وليد خالد عبد49603172042284040

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات441.3اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيانفال يونس محمد وحيد49604172042274012

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات441.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيرغد ابراهيم علي سليمان49605182042162009

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات441.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيزبيدة محمد ضاحي منصور49606172042301035

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات441.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيايه مهند محمد خليل49607172042371064

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات441.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيمريم سلطان حسين اعقاب49608202042282230

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات441.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيمسره سعد طه محمد49609172042231257

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات441.0ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيمحمد سالم ابراهيم خليل49610172041342004

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات441.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنيناحيائياحمد جابر شاكر حمودي49611202041016002

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات441.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائينوره عبد الكريم مولود حبيب49612212042290112

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات440.0ثانوية وانة للبنيناحيائيعلي محمد كساب صالح49613172041093017

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات440.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعلي اصغر حسين زينل مراد49614172041118046

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات440.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزهراء رعد ادريس مصطفى49615172042294102

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات440.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيرهف سعود فهد جار هللا49616172042268035

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات440.0ثانوية الدور للبناتاحيائيرفل هيثم جار هللا محمد49617182042161027

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات440.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسراء فتحي نجم عبد هللا49618172042357058

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات440.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيعمر علي مصطفى خليل49619332041070062

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات440.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزهراء جاسم جعفر عباس49620182042392025

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات440.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيحسين جاسم ايوب علي49621172041364014

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات440.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيطالل ربيع طه مجيد49622182041011022

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات439.0النصر النموذجية للبنيناحيائيابراهيم بسام سامي داود49623312041024008

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات439.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاجر عماد سالم حامد49624172042288256

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات439.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمصعب احمد عادل محمود49625172041023145

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات439.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعدنان محمد عدنان عبد النافع49626172041011110

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات439.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره ريان سالم طه49627172042288135

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات439.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيمسعود عبد الكريم محمد يوسف49628332041070088

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات439.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيرحاب هاشم زيدان عبود49629172042237051

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات438.0ثانوية االلباب المختلطةاحيائيفادي كوكب مشعل محمد49630182041297003
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جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات438.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتاحيائيزبيده سهيل يونس الياس49631172042319008

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات438.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرحمة صالح محمود خضر49632172042277036

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات438.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائياركان رعد طعمه معارج49633182041011007

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات438.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء مناف محمد شريف كريم49634202042347003

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات438.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيامنه معن حازم سليمان49635172042315023

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات438.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائياسامه حاتم سعد هللا هندي49636212041009041

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات438.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيايالف عمران عوني خضر49637332042062005

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات437.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيحسين غالب جاسم محمد49638232041166015

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات437.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيموفق علي يونس محمد49639172041124162

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات437.0اعدادية الصديق للبنيناحيائييونس اكرم يونس ذنون49640172041028232

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات437.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيمحمد عادل علي محمد49641172041353068

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات437.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسين سعد عبد جبر49642252041150092

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات437.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد ثامر صالح احمد49643172042328035

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات437.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيهبه محمود عباس جاعد49644182042203101

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات437.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمصطفى ياسين مصطفى حيدر49645172041121046

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات437.0ثانوية التعايش للبناتاحيائيياسمين عمار مجيد حسين49646312042054046

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات436.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيفهد هذال محمد عوده49647172041351596

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات436.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيحسين علي اصغر الياس علي49648262041205026

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات436.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيفاطمه محمود كردي ديرس49649182042240032

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات435.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيريم يونس سعيد يونس49650172042290086

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات435.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيأسيل نشوان صالح نوري49651172042294002

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات435.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي رستم ادريس ويس49652172041124099

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات435.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيحسين شاكر محمد يونس49653172041059022

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات434.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيرنا سهمي محمد سليمان49654172042251065

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات434.0ثانوية بازوايا للبنيناحيائيهاجد خالد سالم مجيد49655172041065043

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات434.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيبان نايف محمد مغير49656172042283022

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات434.0اعدادية سارية للبنيناحيائيحسن عبد هللا احمد حمود49657172041018055

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات434.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائينورة مراد حسين ملكو49658332042052064

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات433.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد ريان طالل احمد49659172041028178

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات433.0ثانوية المالذ المسائية للبنيناحيائيغزوان احمد محمد علي49660212041283014

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات433.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيحسن محمود بالل احمد49661332041001030

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات432.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيعلي مجيد احمد عبد هللا49662212041273056

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات432.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيهشام علي عبيد درويش49663172041112083

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات432.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى محمد هاشم قاسم49664172041017219

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات432.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيرحمه زكي عبد قباط49665172042262037
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جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات432.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيمصطفى أنور زينل رضا49666172041083054

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات432.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيايه محمد ابراهيم حمادي49667172042294044

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات432.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيبنين عقيل عذاب راجي49668172042293011

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات432.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائييوسف عماد عبد الرزاق سليمان49669172041350425

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات432.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد الباقر زين العابدين حسين عسكر49670172041011145

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات432.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد خالد محمود محمد49671172041351663

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات432.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائياحمد محمد ياسين محمد49672172041080020

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات431.0ثانوية بعاجة للبناتاحيائيهاجر روضان حسن سعدون49673182042264038

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات431.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيناحيائيبسمة خالد احمد محمد49674172042359005

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات431.0ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيمصطفى حسن خليل ابراهيم49675322041004055

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات431.0ثانوية الغزالي المسائية للبنيناحيائيعلي صباح عبد الرزاق عبد علي49676102041202034

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات431.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيتمارة عمار عبد هللا حميد49677172042231056

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات431.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائياحمد وليد عابد داود49678212041003021

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات431.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيحنان حازم صبوري صالح49679332042062011

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات431.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعلي سعيد محمد علي احمد49680172041351490

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات431.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيبيرق عامر عبد هللا خضر49681312042047046

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات431.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد الحميد ازهر حميد محمد49682172041007082

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات431.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائياخالص عبد هللا احمد علي49683172042236002

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات431.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبيده شكور خلف حماد49684202041048102

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات430.2اعدادية االندلس للبناتاحيائيضحى زياد محمد طارق رحيم49685172042286182

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات430.0ثانوية فتح الفتوح للبناتاحيائيسهى احمد جاسم محمد49686192042148016

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات430.0ثانوية العلم للبنيناحيائيجبار سحاب عويد سحل49687182041019006

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات430.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيرغد فتحي صالح حسين49688172042371125

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات430.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن عمار ابراهيم عبو49689172041223022

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات430.0اعدادية زينب للبناتاحيائيرحمه عامر سعدون محمد بشير49690172042285043

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات430.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائياحمد قاسم غالي كلف49691242041074008

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات430.0اعدادية المربد للبناتاحيائيرحمه احمد غانم محمد49692172042291033

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات430.0اعدادية المربد للبناتاحيائيزهراء منير سعيد ذنون49693172042291047

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات430.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيعائشه طالل صبار محل49694312042038041

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات430.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمروه حازم قاسم حسن49695172042357711

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات430.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيناديه يونس توفيق مصطفى49696332042050017

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات430.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد عباس سلمان شكور49697202041003092

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات430.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيعبد الحكيم طالل علي جردو49698332041001057

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات429.0اعدادية والت للبنين - كرديةاحيائيمحمد جمعة محمد عبد الجبار49699202041315013

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات429.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعلي محمد توفيق عباس49700172041080070
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جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات429.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيمروه محمد هياس حمه كريم49701202042282225

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات429.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيايه رافد فارس جابر49702172042283019

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات429.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياسراء يحيى حميد حسين49703172042315006

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات429.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعلي محمد فاضل عباس49704172041118050

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات429.0اعدادية حمص للبناتاحيائيايناس قصي احمد حمدي49705172042302028

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات429.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيسعيد محمود عوده علي49706192041066070

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات428.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيعلياء حاتم كريم محمد49707212042139155

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات428.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيحمزة عبد هللا قاسم محمد49708222041040055

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات428.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيضحى عصام دحام نجم49709172042357599

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات428.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرانيا عدنان عبد العزيز يوسف49710172042294075

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات428.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيعلي احمد عبد هللا احمد49711172041084046

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات428.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيتقوى خزعل شعبان عبد هللا49712172042338011

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات428.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائينورس عز الدين جميل شهاب49713172042301079

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات428.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعبد الوهاب محمود حسين ثويني49714192041071041

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات427.0ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيزهراء رمزي بشير فريق49715172042342012

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات427.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيساره محمد بدران شيت49716332042070050

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات427.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيصالح يوسف حبيب لفته49717212041085042

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات427.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيفاطمه اياد سعدون حميد49718332042050015

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات427.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمه محمود ابراهيم احمد49719172042357330

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات427.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى عبد السالم يعقوب يوسف49720172041351807

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات427.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيسرى طارق مهدي مكي49721192042246070

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات427.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيخالد سالم حميد كاطع49722182041041015

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات427.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيفؤاد جهاد فؤاد طلب49723172041011134

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات427.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيمصطفى اسماعيل عبد الحسين سعيد49724212041011098

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات427.0اعدادية النصر للبناتاحيائيساره خضر بادي علي49725222042167040

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات427.0ثانوية مهد للبنيناحيائينجوى خديدا خلف حسين49726172042102014

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات426.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمصطفى حميد عبيد محسن49727192041009315

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات426.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمها رافع فارس حمود49728172042273083

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات426.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد محمود فاضل محجوب49729212041009231

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات426.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيمحمد سمير رشيد حسين49730112041203169

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات426.0ثانوية أبو جربوعة للبناتاحيائيضحى فتحي علي محمد49731172042332015

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات426.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيهشام محمد احمد موسى49732182041065035

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات425.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائيسرى عطاهللا رشيد عناك49733182042174027

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات425.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيساره عماد عبد القادر طه49734172042330064

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات425.0ثانوية القلعة للبناتاحيائيأيه عبد الخالق فائق توفيق49735202042104002
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جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات425.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى رضوان عبد الرزاق بشير49736172041017205

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات425.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيغفران باسم صالح رديف49737322042029046

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات425.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيهاله احمد حسن نعمه49738232042115193

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات425.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيطوبى رضوان سعد رشيد49739172042274060

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات425.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيرقيه عبد هللا احمد علي49740172042353028

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات425.0اعدادية بلد للبناتاحيائيبان محمود جعفر محسن49741182042176034

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات425.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيبراء هيثم وعد هللا عبد الفتاح49742172042268020

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات425.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيجمال جردو حمد حجي49743332041060004

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات425.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيمحمد خليل ابراهيم حسن49744202041261067

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات424.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيفاطمه طالل صالح جرجيس49745172042297063

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات424.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيحال فاضل محمود يونس49746172042241019

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات424.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيتارة عمر محمد علي حسن49747172042301022

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات424.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيمحمد نوفل صبري بكر49748172041013028

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات424.0اعدادية الخبير للبنيناحيائيعبد الرحمن علي حسين علي49749112041007006

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات424.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينه هاشم بشير محمود49750172042294120

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات424.0اعدادية سومر للبناتاحيائيمريم كاظم اعكيل حمدون49751172042314057

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات424.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيهديل طارق خليل يونس49752172042289162

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات423.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيابو بكر صالح شكر محمود49753172041350007

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات423.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم محمد صالح49754182041045053

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات423.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمود خالد عزت خضر49755172041350357

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات423.0ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيجهاد شكر محمود محمد49756102041154005

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات423.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيوضحة عبد هللا خلف علي49757172042348079

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات423.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعبد الرزاق عباس كاظم عباس49758202041019030

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات423.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيهاجر خضر اسماعيل نايف49759172042231313

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات423.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائياحمد لؤي نجم عبد هللا49760192041065005

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات423.0ثانوية أبو جربوعة للبناتاحيائيمياده حسين عجاج صالح49761172042332017

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات423.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائييوسف احمد عبد الجبار ياسين49762182041033057

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات423.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيزينب اياد خلف شهاب49763202042114046

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات423.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء زكي فرحان عبد49764232042120092

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات423.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد ارقم محمد صبيح يحيى49765172041024044

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات422.0اعدادية الصديق للبنيناحيائياحمد عز الدين نذير رمضان49766172041028013

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات422.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيناصر الياس حسن قاسو49767172041348065

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات422.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيرؤى عباس طه صالح49768172042293013

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات422.0ثانوية الخان المختلطةاحيائياسالم مجيد نجم عيدان49769202042206002

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات422.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيزهراء علي نعمه جاسم49770232042130031
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جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات422.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين خيري ابراهيم موسى49771202041030045

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات422.0ثانوية الزاوية للبناتاحيائيهالة ابراهيم عبد هللا فرج49772172042240010

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات422.0اعدادية البيان للبناتاحيائينبأ ناجي عجمي علي49773182042246033

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات422.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيزهراء محمد سايه خان علي49774202042138054

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات422.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشروق راكان محمود ياسين49775172042357539

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات422.0الخارجيون - ايمناحيائيحسين نايف علي نايف49776172041400043

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات422.0اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيمهند انور احمد نجم49777182041010025

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات422.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيسيف عالء احمد حسين49778172041011075

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات421.0ثانوية هولير زانستي للبنيناحيائييوسف عبد هللا عزيز محمد علي49779312041019026

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات421.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا احمد عبد هللا49780172041351696

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات421.0ثانوية الغد النموذجية األهلية للبنيناحيائيمهيمن اشرف خويلد صديق49781132041036011

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات421.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيابتهال مرعي حسن ناصر49782172042362003

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات421.0ثانوية البيادر للبنيناحيائييزن علي عبد علي49783192041094019

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات421.0اعدادية داقوق للبنيناحيائيمصطفى عدنان جبار زينل49784202041017040

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات421.0ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيفرح عبد الناصر جرجيس عبد هللا49785312042067027

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات421.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيعلي تحسين محمد باقر شكري49786272041020045

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات421.0الخارجيات - ايمناحيائيشهد محمد عبد قاسم49787172042401054

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات421.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحيدر خالد حسن شمبارة49788232041042057

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات420.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعلي خالد محمد عبد هللا49789202041011037

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات420.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيحسن عباس حسين زينل49790172041068011

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات420.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن فائز عبد هللا يحيى49791172041351377

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات420.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيقاسم عارف مصطفى حسين49792172041364056

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات420.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور محمود حامد محمود49793172042357835

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات420.0ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيسليمان شامل كامل عبد هللا49794202041200006

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات420.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيرعد عبد العالي دخان هالل49795262041010070

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات420.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيمصطفى عباس فارس سلمان49796172041016061

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات420.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيرحاب صهيب احمد محمود49797172042262036

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات420.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعمر فارس بشير عبد هللا49798172041020077

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات420.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيطه عباس فارس سلمان49799172041017086

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات420.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيكاظم رجب عباس علي49800172041228032

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات420.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمناضل ناجح فندي جاسم49801192041020068

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات419.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيابراهيم حويش محمود رجب49802202041250003

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات419.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعلي ماهر زكي اسماعيل49803172041017133

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات419.0الخارجيات - ايمناحيائيزينب الياس خليل حسين49804172042401040

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات419.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيزهرة سالم محمد حيدر49805172042252032
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جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات419.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعمر سمير عوده كشيش49806182041151054

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات419.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب رعد سعد هللا علي49807172042290103

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات419.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيسجى وعد هادي عطيه49808172042279032

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات419.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائياحمد كاظم مهدي الياس49809332041001009

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات419.0اعدادية االندلس للبناتاحيائينصرة محمد نجم عثمان عبد الرحمن49810172042286247

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات419.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيسجاد ستار مزهر ساهي49811222041036138

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات419.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيفريال يوسف محمد حامد49812172042371237

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات419.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيعلي محمد حسين صالح49813202041261054

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات419.0اعدادية والت للبنين - كرديةاحيائيمحمد سوران أبو بكر حمد امين49814202041315014

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات419.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيهدى خالد يونس جاسم49815172042283090

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات419.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائياسحاق ابراهيم عبد الكريم كاظم49816322041010012

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات419.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيفاطمه ساقي محمد حيدر49817172042252085

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات419.0ثانوية آشور للبناتاحيائينبع فالح حسن عبد هللا49818182042243112

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات418.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيتبارك عامر حمود رشيد49819312042038010

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات418.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء باسم حسين قند49820262042088070

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات418.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيسمية قيس محمد رسول حسن49821172042274054

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات418.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد احمد سالم عبد هللا49822172041015086

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات418.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيروكان سامي شجاع صالح49823212041009083

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات418.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمد مصطفى عباس إسماعيل حبيب49824202041015049

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات418.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيسجاد جبر عباس سعيد49825112041032029

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات418.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييحيى احمد رياض محمد علي49826172041351907

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات418.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيعائشة عبد الخالق محمد صالح رحاوي49827172042297053

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات418.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيعامر عمي افدل عمي49828332041060023

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات417.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيايوب هاشم عيسى خضر49829182041035017

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات417.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرقيه محمد حسن يوسف49830172042288105

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات417.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحيناحيائينواف حسن قاسم يوسف49831332041008041

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات417.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعلي حسن علي قادر49832212041033068

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات417.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيتقى قاسم محسن علي49833232042125029

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات417.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيامين محمد مخلف فياض49834122041031029

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات417.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيامنيه راكان محمود داود49835172042289019

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات417.0اعدادية ابي غريب للبنيناحيائييوسف جبار عبد هللا حسين49836102041024045

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات416.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحيدر محمد ابراهيم سعد49837172041121020

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات416.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيايلينا اثير حنا شعيا49838332042040008

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات416.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء خالد محمد خضر49839222042109038

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات416.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء عدنان جابر علي49840242042220353
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جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات416.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيهديل احمد عبد هللا احمد49841172042254070

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات416.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينهله قاسم محمد علوان49842232042271715

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات416.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد مالك محمد شبيب49843202041011049

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات416.0ثانوية الصديق للبناتاحيائيهند صالح محمد عبد49844312042052029

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات416.0ثانوية الضحى المختلطةاحيائيسجاد كريم هادي خضير49845232041218009

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات416.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرغده خير الدين عبد العزيز فرحان49846172042357351

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات416.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد مظفر اسماعيل خضر49847172041350347

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات416.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيامنة نشوان عبد الغني جاسم49848172042299016

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات416.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيايفان نواف عبد القادر خدو49849172042353012

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات416.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي عيسى تقي توفيق49850182041009040

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات416.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيهدى نعمه علي زيار49851202042130037

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات415.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد احمد صالح عباس49852202041009064

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات415.0ثانوية الزوية للبنيناحيائيخليفه احمد طاهر خليفه49853182041017004

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات415.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيابراهيم طه توفيق امين49854202041015001

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات415.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيعياض محمد مرعي حسن49855172041083041

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات415.0ثانوية آشور للبناتاحيائيبان فرحان عباس عبيد49856182042243026

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات415.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيقصي عبد الوهاب محمود مصطفى49857172041351600

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات415.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد وسام عادل فتاح49858132041010115

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات415.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيضحى عدي نزار عبو49859172042288167

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات415.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيعلي غازي علي عباس49860212041036028

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات415.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيامينه علي اكبر محمود علي49861312042047027

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات415.0اعدادية الرمانة المختلطةاحيائياحمد قاهر خلوف جلعوط49862192041287002

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات415.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيبه يوه ند احمد عمر احمد49863202041308013

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات415.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمحمد صباح عزيز محمد49864172041142027

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات415.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيمحمد حميد حسن علي49865182041053056

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات415.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيحسن جمعة عدنان احمد49866202041259074

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات415.0ثانوية بالدي المختلطةاحيائيهيجل احمد حامد عادي49867232042207006

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات415.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحسن فالح حسن نهاد49868172041351217

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات415.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيآسيا رياض نصيف عبد هللا49869202042188002

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات415.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيواثق حميد عبد علي ناصر49870272041152105

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات415.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيبيداء سالم خالد علي49871172042371078

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات415.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعلي احمد سلمان علي49872202041250099

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات414.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزهراء ازهر محمد حامد49873172042371141

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات414.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائينوفه خلف علي شهاب49874172042297084

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات414.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعالء خالد عزيز حمادي49875172041143029
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جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات414.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيساري غانم محمود صالح49876172041005029

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات414.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيناحيائيبارق حمد ياسين عيسى49877172041365005

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات414.0اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيظاهر حميد سليمان عفات49878182041004014

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات414.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينسيمه جالل صالح حميدان49879172042305054

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات413.0ثانوية االيثار االهلية للبنيناحيائيرشيد عماد رشيد مجيد49880102041054006

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات413.0اعدادية الفرات للبنيناحيائييوسف عبد هللا جمعه حسن49881182041020093

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات413.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائييحيى بدر أنور أحمد49882172041011223

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات413.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعمر وعد هللا غانم محمد49883172041118054

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات413.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيرحمه محمد بشير حاجي49884172042251056

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات413.0ثانوية الفياض للبنيناحيائياحمد اسماعيل حسين علي49885182041145003

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات413.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيابراهيم مروان ابراهيم عبد الرحمن49886172041098002

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات413.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيبه يام حسين بكر حمه صالح49887202042364005

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات413.0الخارجيات - ايسراحيائيفرح عمار عبدالعزيز محمد49888172042403109

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات413.0ثانوية بعويزة للبناتاحيائيحنان سليمان ادباس ابراهيم49889172042265007

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات413.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيهمسه رافد مظهر جاسم49890312042038058

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات413.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا اسعد عبد هللا فرحان49891192041118014

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات413.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيتماره احمد علي كامل49892172042224010

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات413.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيفاطمة فرج حسين وهب49893172042261056

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات412.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيكاظم جاسم محمد زينل49894172041068055

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات412.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيبحزاني يوسف جوعان حجي49895172042348010

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات412.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائينور بشار عدنان ذنون49896172042297079

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات412.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيمريم نزار عبد الكريم احمد49897172042224041

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات412.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيابراهيم عطا هللا سالم احمد49898172041005002

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات412.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيارام احمد محمد كوخه مصطفى49899202041015009

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات412.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيبسام حسين قاسم محمد49900222041018011

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات412.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيحسام جمال يحيى قاسم49901172041364011

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات412.0الخارجيات - ايسراحيائيهندرين هادي رشيد سليم49902172042403157

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات412.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينور رعد محمد قاسم49903172042290191

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات412.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيساميه شمو الياس اوصمان49904332042052033

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات412.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيرضوان خالد عبد الرحمن احمد49905172041028069

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات412.0ثانوية القبة للبنيناحيائيكرم راكان احمد علي49906172041081027

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات412.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيانتصار جسام محمد هالل49907202042282035

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات412.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيرنين انور سامي اسماعيل49908172042268034

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات412.0ثانوية حكنة للبنيناحيائياحمد نايف حسين حسن49909172041109005

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات412.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيساره صالح محمد احمد49910172042315068

صفحة ١٤٢٦ من ٦١٩٥
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جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات411.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيايه فرهاد عبد الكريم اسعد49911202042365016

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات411.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيشيماء محمود مصلح محمد49912172042237100

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات411.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائياسماء خالد عبد الرزاق محمد49913312042063012

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات411.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيضحى اسامة عبد الكريم سعيد49914172042357593

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات411.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيكوثر عمر حجي علي49915332042040091

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات411.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب نوفل غانم مرعي49916172042268044

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات411.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيامين وجدي مصطفى حبيب49917202041001041

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات411.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمد سامي شفيق حسين49918172041001034

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات411.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائينجم عبد هللا محمد نجيب49919172041350394

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات411.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيالرا صالح حسن خلف49920172042252097

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات411.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائياحمد محمد علي احمد عصمان49921172041144014

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات410.0ثانوية االخاء المختلطةاحيائيحنين ميسر عباس محمود49922322042053003

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات410.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيآمنه عماد صديق نرو49923332042050001

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات410.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمصطفى حسين خلف عريف49924222041018113

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات410.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيامجد رعد سلطان حنطاوي49925202041002006

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات410.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيخطاب عمر مشعان رجه49926192041009099

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات410.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيفيحاء غانم عبد سعيد49927172042290155

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات410.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيرحمه احسان غانم حسين49928172042235052

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات410.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيمحمد عالء فالح سكب49929182041016097

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات410.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيعاصمة عجاج جردو صالح49930172042149020

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات410.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد مروان محمد سليمان49931172041351101

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات410.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيدنيا راكان احمد امين49932172042290059

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات410.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرباب حمزه بلبول رويح49933242042123061

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات409.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائيفاطمة مكي فرحان روضان49934182042164029

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات409.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعبد الستار قاسم حسن الياس49935172041121025

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات409.0ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائييعقوب يوسف محسن وناس49936242041211078

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات409.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائينور الدين نبيل عبد العزيز عبد الكريم49937182041151092

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات409.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي محمد حسن جاسم49938172041223028

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات409.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيخلف جسام محمد حبيب49939182041277010

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات409.0اعدادية زينب للبناتاحيائيسنابل صهيب غانم سعد هللا49940172042285082

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات409.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيايفان رعد الياس حودي49941172041364007

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات409.0ثانوية سيوان للبناتاحيائينسرين حماد محمد عبد هللا49942312042038051

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات409.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيامنه عزام عزيز احمد49943172042357120

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات409.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزبيدة شاكر محمود عباس49944172042357387

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات409.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيثائر قاسم سلمان محمد49945212041268009
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جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات409.0الخارجيون - ايمناحيائيعبدهللا عبدالسالم عابد عبود49946172041400088

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات408.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيتبارك أسامه مخلص فيصل49947312042063024

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات408.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيعمار عاصم زيدان خلف49948182041140020

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات408.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسن عبد الغني علي يونس49949172041124037

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات408.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحاب فيصل زعيان محمد49950172042357292

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات408.0ثانوية القادة االهلية للبنيناحيائيمثنى طه محمد حسين49951172041199009

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات408.0الخارجيات - ايسراحيائيفاطمة ايمن عبدالغني عباس49952172042403105

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات408.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائياحمد بدر الدين عطيه عبد هللا49953332041001002

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات408.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيحنين مهند محمد ابراهيم49954172042357228

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات408.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيمصطفى محمد ياسين حسن49955212041013155

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات408.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد محمد حميد حمد49956172041351096

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات408.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمهند محمود جاسم محمد49957172041020119

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات408.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيحسام يونس حسن احمد49958172041024014

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات408.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيمصطفى محمد ابراهيم محمد49959202041390095

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات408.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيذكرى مهدي عزيز محمد49960172042357278

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات408.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيسعد سيدو خلف علو49961332041069030

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات408.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائياحمد محمد عيدان حسين49962232041034005

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات408.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائينور خميس جمعة محمد49963202042250055

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات408.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعلي محمد جواد قاسم عباس49964172041028136

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات408.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيرويده مراد رفو نمر49965332042056032

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات407.0اعدادية الغراف للبنيناحيائيسجاد محمد حميد صالح49966222041022024

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات407.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيانس اشرف عبد الحق رشيد49967172041017031

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات407.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد سعد هللا احمد محمود49968172041008332

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات407.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايالف احمد طعمه محمد49969202042144012

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات407.0ثانوية التعايش للبناتاحيائيمنى معن ابراهيم خليل49970312042054035

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات407.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيمصطفى عز الدين فجر حميد49971172041364074

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات407.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيطيبة احمد خيري جاسم49972172042237106

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات407.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيآمنه نشوان انس علي49973172042357016

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات407.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيصباح صالح خضر خلف49974332041052053

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات407.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمأب عبد الجبار صالح حسن49975172042357703

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات407.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشهد عبد العزيز طه عبد الرحمن49976172042281047

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات407.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيمحمد ستار ياسين سعدون49977222041076079

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات407.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيآمنه صالح ابراهيم نعمان49978322042030002

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات407.0ثانوية المصطفى للبنيناحيائيكاظم جواد محسن قاسم49979172041077014

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات407.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيايناس عباس عبد هللا لطيف49980202042138019
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جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات407.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب علي مخيف عبد49981232042124072

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات407.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمه صبحي عواد صالح49982172042277075

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات407.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمود عبد الغفور محمد عباس49983212041004150

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات406.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيرغدة مروان سرحان سليمان49984172042283039

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات406.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره عصام قاسم ابراهيم49985172042288138

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات406.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعلي عبد المنعم علي حسين49986172041351496

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات406.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيكرار حسين جميل هادي49987172041351605

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات406.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمنى جودت ابراهيم زيدان49988172042230053

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات406.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيسجى قيصر خليل ابراهيم49989312042038028

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات406.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائياحمد بشار حميد محمد49990142041170004

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات406.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيديانا محمد فتحي نجم49991172042267019

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات406.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائينور سعدون احمد عباس49992312042031056

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات406.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسن جاسم محمد حميد49993172041228006

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات406.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيحوراء إبراهيم كاظم جاسم49994222042143086

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات406.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيآمنه عبد الحميد صبحي حميد49995172042286008

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات406.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيعال سعد ابراهيم قاسم49996172042232107

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات406.0ثانوية الريان للبناتاحيائيحنين جنيد نجرس خليفه49997182042250017

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات544.0مدرسة التفوق االهلية في تركيا - قونيهتطبيقيعبد العزيز حسام عيسى عبد العزيز49998132051212001

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات507.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقياماني هيثم احمد رسول49999172052288011

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات479.0اعدادية خزنة للبنينتطبيقيحكيم حمزة عباس جرجيس50000172051066005

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات467.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيوجدان اسماعيل جاسم خضر50001172052371071

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات466.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيفاطمه عبد السالم ادريس حمدون50002172052290041

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات458.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقيسلمى نكتل جار هللا احمد50003172052237026

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات451.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينتطبيقيمحمد احمد اخضير ابراهيم50004172051358008

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات449.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيرشا يونس محمد علي مصطفى50005172052315014

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات435.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيحسن ابراهيم محمد يونس حسين50006172051352015

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات432.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيصفاء اكرم فاضل علي50007172051124022

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات427.0ثانوية تلسقف للبنينتطبيقيمريم وليد كريم داود50008172052086006

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات426.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيطيف بشار عبد القادر مصطفى50009172052286019

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات423.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقينور احمد حامد علي50010172052357226

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات421.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعلي احمد عطا هللا محمد سعيد50011172051007041

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات419.0ثانوية تلسقف للبنينتطبيقيداليا وسام مسعود ايليا50012172052086002

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات418.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقياحمد ذنون احمد حسن50013172051021004

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات418.0ثانوية سيوان للبناتتطبيقيأهله احمد ذياب احمد50014312052038002

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات418.0اعدادية قره قوش للبنينتطبيقييوسف جنان خضر ابراهيم50015172051069028
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جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات413.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمحمد ادريس سعيد حسن50016172051024029

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات412.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعثمان ايمن غني شكر50017172051015042

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات409.0اعدادية العياضية للبنينتطبيقيسامر احمد حسين احمد50018172051115008

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات409.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيزكريا عبد الحكم عبد العليم احمد50019172051160003

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات408.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمود احمد عبد الفتاح عبد هللا50020172051350303

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات408.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقياحمد لقمان احمد داؤد50021172051011012

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات407.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتتطبيقياميره مروان مزهر احمد50022312052058002

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات406.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقياسامه عبد هللا محمود حمد50023182051140002

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات406.0ثانوية التاخي للبناتتطبيقيتبارك صالح سلمان ابراهيم50024142052081002

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات405.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز مهدي علوان خلف50025182051140009

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات404.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبد الرحمن ثائر وليد حمدون50026172051012034

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات404.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيدرسن محسن موسى كاظم50027172052235013

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات404.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعبد العزيز صفوان محمد عصمان50028172051015035

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات403.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقياالء ابراهيم سعد الدين يحيى50029172052294007

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات402.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد ادريس محمد يونس درسن50030172051124041

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات401.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيمنار جمال محمد حسين50031172052232031

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات401.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيحيدر علي محمد صالح يحيى50032172051080014

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات401.0اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيسالم سالم عايز شرقي50033212051009013

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات400.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيبراك صباح عاكول هوير50034162051139016

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات397.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد طاهر يونس عبد هللا50035172051028101

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات397.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمحمود محمد عيسى خلف50036172051020070

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات397.0ثانوية المنار المسائية للبنينتطبيقيعلي شاكر محي الدين عبد هللا50037172051364012

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات396.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيابراهيم منال بديع محمود50038172051012005

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات395.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيسرمد حسن مصطفى حسين50039172051124017

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات395.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيمآب هاني عبدالهادي ابراهيم50040172052371059

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات395.0ثانوية بحركه للبنينتطبيقيعمر محمد طالب خطاب50041312051100006

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات394.0ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيابراهيم عبد القادر علي احمد50042192051085002

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات394.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد بدر الدين محمود خضر50043172051350007

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات394.0ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيامير رائد عزيز هابيل50044312051101002

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات392.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيحسن مهند سالم حسين50045172051016013

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات391.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبيدة يعرب رشيد محمد50046172051351380

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات390.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيعزيز احمد هاشم احمد50047172051352046

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها564.0ثانوية القوش للبناتاحيائيمريم بديع اسحق بيبو50048172042256013

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها534.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى علي يونس علي50049172041017210

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها532.0ثانوية القوش للبناتاحيائيبيريفان ملحم حسين حسن50050172042256003
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جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها526.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيصفا جاسم محمد صالح50051172042357582

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها526.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيفهد احمد رياض عبد50052172041351587

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها524.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد نعمان مهدي يعقوب50053172041017193

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها524.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد عباس حميد مجيد50054312041024155

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها520.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيعبد العزيز جالل الدين عبد العزيز سيدوش50055172041109015

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها520.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيقيس ياسر عبد هللا محمد50056202041253061

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها518.0ثانوية آشور للبناتاحيائيامنه هالل جنداري جمعه50057182042243017

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها518.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيهبه محمود جاسم محمد50058172042224049

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها517.8االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد يعرب عبد الكريم رشيد50059172041008047

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها514.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور الهدى اكرم فاضل يحيى50060172042357803

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها514.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيرعد عبد هللا حسن علي50061172041224017

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها512.7ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيآمنه محمد اكرم هادي50062172042330005

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها511.0ثانوية القادسية للبناتاحيائينور عباس فتحي محمد50063172042299072

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها510.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيبراء مازن مرعي حسن50064172042284005

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها510.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمحمد ابراهيم خليف صالح50065172041143038

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها510.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيضحى عبد الرزاق حسين الجوار50066172042277063

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها509.0اعدادية حمص للبناتاحيائيعال هاني محمد خضر50067172042302080

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها509.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيحسين قنبر علي محمد50068172041066017

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها507.0ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيرويده احمد يونس حميد50069172042308016

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها506.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيالهام حمد حمود خلف50070192042147006

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها506.0اعدادية سومر للبناتاحيائيطيبه علي حسين احمد50071172042314043

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها504.0اعدادية سومر للبناتاحيائينورس فارس جمعه محجوب50072172042314073

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها503.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيسجى جزاع كردي حمد50073192042159050

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها503.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيسعدون خالص فيصل سليمان50074172041369017

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها502.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيرنين محمود علي منصور50075172042041005

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها502.0اعدادية التآخي للبنيناحيائيصادق مزاحم حسن صدام50076242041029039

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها501.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيُرقية محمد عبد الرزاق عبد الغفور50077172042288104

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها501.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيهبه عادل جمعه خالد50078202042118164

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها500.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه محمد نجم عثمان عبد الرحمن50079172042286206

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها500.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائينبأ خالد عبد الخالق مصطفى50080172042267069

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها498.0ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيزينه راسم محمد هرموش50081202042204005

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها498.0اعدادية زينب للبناتاحيائينور ميسر عبد الرحيم خضر50082172042285132

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها497.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيغيداء مصطفى حمزه شلش50083172042353048

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها496.1ثانوية المتميزات االولىاحيائينور عماد الدين طارق محمد50084172042233120

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها496.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيطارق غانم حجي الياس50085172041367029
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جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها495.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشهله بشار نافل عبد50086172042357557

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها495.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيريام محمود صالح ضامن50087182042163015

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها495.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيحنين سلطان حسن محمد50088172042371091

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها494.0ثانوية الياسمين للبناتاحيائيسراب اسماعيل صابر حسين50089322042025013

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها493.0الخارجيات - ايمناحيائينور حازم حسين سمو50090172042401081

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها493.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيرحمه سعد عادل سعيد50091172042315046

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها493.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيحسن عماد ذنون يونس50092172041026040

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها493.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائياحمد طه جهاد حسن50093172041068001

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها491.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسما معن غانم محمد50094172042294145

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها490.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيزكريا زياد طارق عبد هللا50095172041351278

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها489.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسماء علي محمود سعيد50096172042357077

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها489.0اعدادية سومر للبناتاحيائينور خالد ثامر يونس50097172042314071

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها488.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدعاء باسط محمد خليل50098172042357248

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها488.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائييونس محمود اكرم لطيف50099172041144086

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها485.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد ياسين صالح ياسين50100172041015115

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها484.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمصطفى عماد سعدي حميد50101172041012079

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها484.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيتماره واثق عادل راشد50102172042286064

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها483.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيامنه طه محمود ياسين50103172042315019

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها483.0اعدادية صفية للبناتاحيائيزهراء احمد محمد شهاب50104172042295019

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها482.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيحسين حازم جميل الياس50105172041059019

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها482.0ثانوية االماني للبناتاحيائيزهراء ستار فاضل محسن50106182042254023

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها480.0ثانوية الصديق للبناتاحيائيمريم بختيار كوران صالح50107312042052021

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها477.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيلؤي صدام فتحي حمد50108172041366048

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها477.0اعدادية حمص للبناتاحيائيرنده قيصر عيسى خلف50109172042302050

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها476.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيايناس طالل صالح محمد علي50110172042301017

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها474.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرفل حامد هادي صياح50111212042102041

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها474.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيآيات مازن علي حسين50112172042290006

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها472.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي حسين علي احمد50113172041008242

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها472.0اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيصباح احمد ابراهيم احمد50114202041211005

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها471.0ثانوية القبة للبنيناحيائيكرار عادل محمد حسن50115172041081026

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها470.7اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيديمه ليث رشيد علي50116172042274031

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها469.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم عبد هللا محمد50117172041017203

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها469.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيهدى نايف جمعه عبد هللا50118172042317051

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها468.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيايالف يونس عبد هللا خلف50119172042317007

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها468.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهاجر احمد موسى حسين50120172042357854
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جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها467.0اعدادية سومر للبناتاحيائيفاطمة قاسم ويس خضر50121172042314051

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها466.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعامر رشيد احمد محمد50122172041350177

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها466.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيسعدي رعد حسين عليوي50123182041036033

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها465.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيتبارك رحمان عبدهللا حمد50124192042193029

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها463.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيلينة احمد طليع عزيز50125172042296045

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها463.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناحيائيمحمد سمير عيسى ابراهيم50126192041118022

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها462.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائينعم نصير عبود عيدان50127312042047198

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها462.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائينور محمود علي حميد50128172042289153

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها461.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيأشتر علي رضا عبد هللا علي50129172041083003

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها460.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد فؤاد عبد هللا فتحي50130172041012066

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها460.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايالف حازم يحيى محمد50131172042357144

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها460.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيابراهيم احمد صباح عبد هللا50132172041028002

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها459.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعلي احمد مجيد نعيم50133112041156072

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها459.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيجاسم محمد أحمد يونس50134172041083009

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها458.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيايمان هاشم عبد طلب50135182042339005

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها458.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسن محمد علي خضر50136172041124039

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها458.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيسجى صالح حسين علي50137172042362044

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها458.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشيماء عامر ابراهيم محمود50138172042357567

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها457.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيهاجر علي فيصل صالح50139192042199046

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها456.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيزينب زكي عبد الجبار محمود50140172042262048

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها456.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيسليمان نشوان سالم سليمان50141172041060045

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها456.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيغفران رافع سالم احمد50142172042330085

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها456.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيمهدي جاسم محمد رضا50143172041083059

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها455.0ثانوية االطياف للبناتاحيائيخولة عيد محمد عطان50144182042225011

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها455.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيأنور جاسم محمد احمد50145172041064001

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها455.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي صالح احمد مصطفى50146172041124104

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها454.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيرحمه وليد محمود خليل50147172042296021

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها454.0ثانوية وانه للبناتاحيائيايه عدنان محمد يونس50148172042278006

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها454.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيفاطمه طه حسين عبد هللا50149172042251124

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها454.0اعدادية سومر للبناتاحيائياميرة داؤد سليمان محجوب50150172042314009

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها453.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيمريم عمار ايوب سليمان50151172042267065

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها453.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيزهراء أبي صباح ابراهيم50152172042280061

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها453.0اعدادية زينب للبناتاحيائيانعام عماد قاسم محمد50153172042285018

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها451.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيلمى ساير عبد العزيز عبد الكريم50154172042353058

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها451.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيفائز فراس بكر نجم50155172041023091
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جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها449.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيياسر محمد كريم قاسم50156172041080125

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها449.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيحنين مظفر عز الدين فتحي50157172042231069

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها448.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائياخالص خالد احمد محمد50158172042297008

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها448.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن فزع محمد عبد هللا50159172041350190

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها447.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيأللئ عبد السالم خضر سعيد50160172042294195

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها446.0اعدادية الصديق للبنيناحيائييوسف علي ظاهر عساف50161172041028228

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها446.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائياحمد يوسف عطيه عبد هللا50162182041339017

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها446.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر نجم حسن صالح50163172041351558

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها446.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزهراء خالد محمد علي50164172042357401

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها445.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيساندرا سمير اسحق ايليا50165312042081091

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها445.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيغادة محمد خضر محمد50166172042235102

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها445.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائينور فاضل عز الدين فاضل50167172042297082

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها445.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعائشه بشار احمد اسماعيل50168172042288177

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها445.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيتسنيم صالح الدين حامد احمد50169172042289039

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها445.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيشهد محمد احمد جاسم50170172042267044

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها444.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيعبير محمود طعمه محمد صالح50171182042236091

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها444.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيمريم محمود ابراهيم محمود50172172042235114

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها443.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمينا طارق خليل ابراهيم50173172042289144

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها443.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائيسجاد جمعة اسماعيل احمد50174172041072006

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها443.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائياحمد طالب حسين جميل50175182041036006

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها443.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيعالء فاضل عباس مصطفى50176172041066029

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها442.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيتاج الدين جعفر حسن يوسف50177172041178016

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها442.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيالماز محمود خليل غائب50178172042232013

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها442.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي عبد االمير محمد عناد50179272041010119

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها442.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيدعاء عطيه محمود عبوش50180312042081052

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها441.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبد هللا مظفر احمد صالح50181172041023067

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها441.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيرواء فاخر محمد سعيد اسماعيل50182172042371130

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها441.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيآيه عبد المحسن يونس سعيد50183172042371009

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها441.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيفاطمه طه عبد هللا فتحي50184172042237117

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها440.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرنده رائد محمود يونس50185172042357361

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها440.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيزيد احمد يوسف سلطان50186142041064018

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها440.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائييوسف عبد الكريم ثابت مرعي50187192041011146

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها438.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد جالل محمد نوري الياس50188172041124128

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها438.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسدره احمد شفيق يحيى50189172042357500

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها438.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيريمان راجي مرموص خلف50190312042065012
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جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها437.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد هللا حسين علي صالح50191172041350202

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها437.0اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيمحمد جواد جاسم محمد50192172041010024

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها437.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائييوسف منهل صديق علي50193172041186117

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها437.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيسجى عبد الوهاب اسماعيل علي50194172042290115

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها437.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيهاجر عبد الكريم احمد زينل50195172042231314

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها437.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرحمه سعد ياسين يونس50196312042047081

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها436.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائياسراء كريم حسن امير50197232042271026

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها436.0اعدادية سومر للبناتاحيائيانعام مطر علي محمد50198172042314011

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها435.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد ليث عبد القادر صالح50199172041017186

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها435.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيواثق شبيب مغير عمران50200262041155074

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها435.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياآلء يونس اسماعيل عبد هللا50201172042357093

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها435.0اعدادية حمص للبناتاحيائيفرح نشوان صالح احمد50202172042302086

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها435.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزهراء عبد الخضر عبد هللا كاظم50203112042080058

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها434.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيسماء كريم جبر محسن50204242042121176

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها434.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيريم رائد عبد الخالق جاسم50205172042357377

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها434.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد يوسف محمد يوسف50206172041351107

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها433.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائييوسف عمار ابراهيم رشيد50207172041142035

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها432.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعثمان راكان حازم علي50208172041023075

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها432.0اعدادية االندلس للبناتاحيائييمامة راكان يحيى احمد50209172042286274

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها432.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائييثرب صالح محمد عبيد50210172042283092

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها431.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيمغفره شاهر ساري خضر50211172042279052

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها431.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيسجى رفعت شاكر حمود50212272042067060

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها430.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائياية ياسر خليل اسماعيل50213172042264005

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها430.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسيناء عبد القادر جابر خضير50214212042178149

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها430.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياالء طه ياسين طه50215172042357098

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها429.0اعدادية البيان للبناتاحيائيمروج سعود تركي مهدي50216182042246025

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها429.0ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائياخالص يونس حميد احمد50217172042308002

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها429.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحيدر هاشم الياس خضر50218172041351249

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها429.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيدنيا اتيال عبد المجيد حميد50219202042114031

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها429.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرغد صالح ابراهيم طه50220172042357347

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها428.0ثانوية االزاهير للبنيناحيائيعلي زكي محمد علي50221172041176016

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها428.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيرائد شهاب احمد علي50222182041016029

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها428.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيديانا علي عبد عبد الواحد50223262042143039

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها428.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيشهد والء عادل حمودي50224172042296034

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها427.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيعمر عز الدين خضر حسين50225172041109019
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جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها427.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمهدي ثائر ياسين محمود50226172041124155

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها427.0اعدادية الفاو للبناتاحيائياستبرق توفيق محمد عمر50227172042235006

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها427.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيسجى بشار هاشم خليل50228172042290114

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها427.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد وعد جمعة علي50229172041350056

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها426.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعمر طارق حسين علي50230182041036077

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها426.0الخارجيات - ايسراحيائيلمى هيثم يحيى محمد50231172042403115

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها426.0ثانوية الكحالء للبنيناحيائيعلي تحسين كاظم علي50232282041007017

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها425.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور خالد عبد علي50233172042357810

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها425.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينورا خضر صالح حسون50234172042328041

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها424.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيخميس عويد تركي عبد50235192041356019

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها424.0ثانوية حمام العليل للبناتاحيائيامل حمادي عبد هللا مروح50236172042238006

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها423.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيهيلين وسام حازم قاسم50237172042244107

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها423.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيشهوان ليث محمد ذنون50238172041144043

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها423.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيهشام خلف حميدي علي50239182041065034

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها423.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيسجاد تحسين محمد باقر شكري50240272041020031

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها422.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيفاطمه نوري عامر شموط50241162042458080

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها422.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزبيده ايمن منيب يونس50242172042286113

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها422.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيآلق محمد رمزي جاسم50243172042286001

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها422.0ثانوية باجوان المختلطةاحيائيناديه سالم خضر سليمان50244202042205015

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها421.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيزهراء محمود صالح احمد50245212042291050

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها421.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائياحمد طالب ماهر محمد50246182041011004

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها421.0اعدادية حمص للبناتاحيائيشهد شامل محمد شيت حامد50247172042302071

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها420.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيمالك نواف محمود تمو50248172042254058

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها420.0اعدادية العدل للبنيناحيائيأحمد وحيد فريع سبتي50249192041018004

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها419.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمجتبى حمودي عبد زغير50250242041203261

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها419.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيبلقيس مسلم مسهر عبد50251102042095016

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها419.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمها سعيد عبد هللا محمد50252102042091102

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها418.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيعبد الرحمن فيصل عطيه نصار50253182041011024

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها418.0ثانوية مهد للبنيناحيائيغزاله بكر خلف سليمان50254172042102010

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها418.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيأصاله فاضل ضاحي مروح50255192042157002

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها418.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمها اياد ثابت طلب50256172042273082

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها417.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيحارث شامل يوسف محمد50257172041028045

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها417.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائييحيى عبد السالم عزيز صالح50258172041017244

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها417.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعبد العزيز سعدون نجم سهيل50259102041205068

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها417.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيهاجر مضر محمد زكي حامد50260172042289155
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جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها417.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيخضر عبد العلي محمد خضر50261172041121021

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها417.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيسوسن احمد علي محمد50262172042369011

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها417.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعائشه احمد علي سعيد50263172042288176

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها416.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيلؤي عطا هللا خضر حسن50264172041023095

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها416.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبسمه بشار عز الدين احمد50265172042288052

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها416.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد حامد عايد50266182041151062

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها415.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيقاسم علي محمد بهجت علي نقي50267332041050019

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها415.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيمريم رعد حامد سعيد50268172042298041

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها415.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائياحمد محمود فاضل محمود50269172041186011

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها415.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزينه وسام حامد خلف50270172042371161

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها415.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيمينا ذنون صالح ذنون50271322042029056

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها414.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعبد هللا محمد جاسم ناصر50272212041272162

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها414.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيابتهال خالد عطا هللا طه50273182042373001

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها414.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيعلي مسلم عبدالقادر سليمان50274172041353051

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها413.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك ميسر محمود عزيز50275172042288063

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها413.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيراكان نواف مدي مناور50276172041112014

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها413.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائياحمد عيدو رشو علي50277332041052004

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها413.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيمصطفى محمد مطر محمد50278172041015127

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها412.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور مرعي حسن محمد50279172042357838

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها412.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسماء زياد طارق احمد50280172042357072

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها412.0ثانوية المجمع المسائي للبنيناحيائيعبدالعزيز حامد عبد محمد50281192041347036

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها412.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيهبه احمد بلو مال50282172042316059

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها411.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيأميمه صدام عبد الجبار محمد50283172042301004

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها411.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائينور الدين خالد محمود يونس50284172041008422

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها410.0ثانوية االزاهير للبنيناحيائيعلي محسن حسين محمود50285172041176017

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها410.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرحمه رافع مصطفى عبد الرحمن50286172042288091

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها410.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيوداد عبد الستار محمود شيت50287172042288266

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها410.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائييونس فائز ابراهيم عبد هللا50288172041023166

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها409.0اعدادية االندلس للبناتاحيائينور محمد حازم محمد سعيد50289172042286259

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها409.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيجنه سلوان سعد الدين مرعي50290172042286068

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها409.0ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيمحمد عبدالمنعم محمد علي50291172041087008

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها409.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن حمد حسين50292172041350301

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها409.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيايات احمد عدنان كامل50293172042262012

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها409.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيغفران عامر تركي حمادي50294192042217112

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها409.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيحارث احمد محمد ابراهيم50295172041012023
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جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها408.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائيامنة جرجيس سلطان جاد هللا50296182042164007

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها408.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن حسين حسن50297172041350300

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها407.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيضحى حامد محمد ولي50298172042244066

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها407.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الستار جبير مهيدي50299192041125005

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها407.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد ليث ثامر حمدي50300172041350342

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها407.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد ليث شكيب ايوب50301172041008355

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها407.0اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيمحمد عواد عبد هللا محمد50302182041010021

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها406.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيعباس محمد خليل يونس50303172041083029

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها406.0ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيمحمد حازم جاسم محمد50304182041057023

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها406.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيناحيائييوسف محمد محمود علي50305172041222008

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها406.0ثانوية الشروق للبناتاحيائينازلي محمد قادر يعقوب50306202042149028

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها406.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيآيه احمد يونس محمود50307172042328005

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها406.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد وسام حمدي ذنون50308172041011023

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها406.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيصفاء حمد جمعة عبد هللا50309172042281052

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها405.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيجهاد زياد ادريس طه50310172041017045

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها405.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيفهد محمد سليمان اسماعيل50311172041023094

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها405.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمة طارق سعدون احمد50312172042357295

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها405.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيرواء غانم محمود داؤد50313172042254030

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها405.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمود ميسر حردان جاسم50314172041350364

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها405.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيآمنه عصمت محمود عزيز50315172042357014

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها405.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمها محمود علي جرجيس50316172042330105

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها404.2اعدادية دار السالم للبنيناحيائيسليمان خالد علي شاكر50317172041023046

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها404.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهاجر زينو ذنون احمد50318172042357856

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها404.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيأنس بسام محمد طاهر اسماعيل50319172041008004

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها404.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيهديل عمر مؤيد ابراهيم50320172042289163

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها404.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيحيدر عقيل عبد الرضا علوان50321212041272089

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها404.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيكرار لقمان يونس خليل50322172041066043

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها404.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائياحسان هادي صالح مهدي50323212041268003

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها404.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسجى محسن محمود اسماعيل50324172042357495

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها404.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمود إبراهيم علي حوري50325172041001036

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها403.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائييونس شمس الدين يونس حسن50326172041084085

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها403.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيرسل الزم احمد يونس50327172042283038

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها402.0ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائيمنور اسماعيل محمد نصيب50328332041058007

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها402.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائياالء فالح عبد هللا محمد50329212042290015

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها402.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدعاء محمد يحيى مصطفى50330172042357253
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جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها402.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيريام جاسم محمد حسن50331172042357368

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها402.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيرانيه حاتم محمود عطيه50332192042167010

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها402.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةاحيائيايه عبد المهدي عباس علي50333182042342009

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها402.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد محمود حامد قاسم50334172041351100

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها401.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينوره خالد خليل خلف50335172042357852

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها401.0اعدادية زينب للبناتاحيائيمنار بكر صديق محمود50336172042285119

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها401.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيدريا عادل خورشيد رشيد50337322042066019

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها401.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيصدام حسن جاسم محمد50338202041020026

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها400.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيايمان علي اكبر اسماعيل قاسم50339172042241015

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها400.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمود طارق عبد مجيد50340172041012074

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها400.0ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيورده قاسم ابراهيم حمد50341202042200012

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها400.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيفاطمه يعقوب يوسف حسين50342172042224034

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها400.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيفاطمه قيدار ديدار سليم50343172042244077

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها400.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهبه علي حسين عبد هللا50344172042357869

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها399.3اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمصطفى ازهر محمد سلطان50345172041023127

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها399.0ثانوية النبراس األهلية للبنيناحيائيياسين محمد حميد عزيز50346172041154012

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها399.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد احمد عجيل صالح50347172041026115

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها399.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد صباح فياض عبد50348172041024049

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها398.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيصفوان احمد مد هللا احمد50349172041351328

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها398.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيألين ارسالن حسن حمو50350172042245002

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها398.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيبدور رافع احمد سعيد50351172042357172

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها398.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمد إبراهيم رمضان حسن50352202041004052

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها398.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيفهد صعب علي جديع50353172041351590

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها398.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائييارا سعيد خديده حمد50354172042245075

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها398.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائينبأ ماجد محمود عطيه50355192042167022

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها397.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيضياء يوسف عزرا احمد50356182041016047

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها397.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعبد الرحمن سعود خلف سرحان50357172041104043

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها397.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيغسان بسام عكاب جعباز50358172041060060

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها397.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعلي حسين زهير قادر50359172041351478

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها397.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيتمارة غانم سعيد يونس50360172042294059

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها397.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيفارس خليل حمد علي50361172041364052

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها396.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيسبهان ميرزا مندو حسين50362172041348028

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها396.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهاجر فارس الياس حسين50363172042277099

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها396.0ثانوية مهد للبنيناحيائيمحمود ليث قاسم اسعد50364172041102042

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها396.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائينورهان محمد احمد صابر50365202042342071
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جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها396.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرغده يوسف محمد ثرثار50366172042231114

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها396.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيهند ماهر اسعد شيت50367172042371306

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها396.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيمها جاسم حسن حسين50368172042362079

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها396.0الخارجيات - ايسراحيائيايمان حردان سليمان صالح50369172042403027

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها396.0اعدادية المربد للبناتاحيائيالحان صالح ابراهيم جبار50370172042291010

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها395.0اعدادية المربد للبناتاحيائيسرى اكرم يوسف عبد الرحمن50371172042291054

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها395.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيمحمد طالب جبر حمود50372142041015050

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها395.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيميرنه احسان كامو صادق50373172042244090

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها395.0ثانوية األمين للبنيناحيائيحمزه خميس جاسم محمد50374192041076008

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها395.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيجاسم ساقي جاسم محمد50375172041015027

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها395.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيريم عماد محمد شوكت50376172042292022

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها395.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيرنا صالح مصطفى درويش50377172042338020

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها394.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرغد اديب سعيد عبد هللا50378172042357342

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها394.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيزينه رعد ذنون داود50379172042330060

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها394.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمريم عزام صالح احمد50380172042294209

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها394.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيدنيا يوسف صالح محمد50381332042040028

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها394.0إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيمظفر علي حسن صالح50382202041221018

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها394.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيدالل محمد عبد فتاح50383172042286074

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها393.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيليث عبد االله خليل مصطفى50384172041080081

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها393.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيحاتم كريم مخلف متعب50385182041011012

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها393.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحنين بشار حسون خليل50386172042277031

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها393.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائينور تحسين حسن زيدان50387172042283085

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها393.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيفهد فلح حسن وريد50388172041351592

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها393.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائينورس زهير حميد حبيب50389172041367052

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها393.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائينور الهدى عبد القادر عزيز محمد50390172042353071

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها392.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيايوب علي شهاب احمد50391192041020012

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها392.0اعدادية عفك للبنيناحيائياحمد راضي سلمان هميم50392242041011003

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها392.0اعدادية المربد للبناتاحيائيرهام ناهض نزار حسين50393172042291038

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها391.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحميد محسن حميد حمدان50394172041351245

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها391.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيحنان حافظ خزعل مبارك50395262042126025

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها391.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائينومان رمضان مرعي حسن50396172041104084

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها391.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمصطفى مهدي صادق سلطان50397172041020115

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها391.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيعبد السالم روكان خلف نجرس50398212041270026

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها391.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيشيماء اياد عزيز عبد الواحد50399172042317031

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها390.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيجوان سالم عيدو كدي50400172042367007
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جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها390.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياية نوفل حمدون صالح50401172042288039

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها390.0الخارجيات - ايسراحيائيهبه سالم حمزه احمد50402172042403149

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها390.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمعاذ عبد الكريم محمد عبد الرحمن50403312041063081

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها390.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعائشه فارس محمد سعيد معيوف50404172042288178

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها390.0ثانوية االغراس للبناتاحيائيايالف رابح طه احمد50405212042188005

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها390.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيفؤاد عادل سعيد عمر50406172041021026

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها390.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمصطفى زياد بشير عبد القادر50407172041144076

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها390.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبد هللا صهيب ناظم محمد صالح50408172041015063

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها389.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيايه صباح عبد الغفور قاسم50409172042283020

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها389.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينورا سنان احسان حمودي50410172042288247

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها389.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيعبد الحميد احمد يعقوب يوسف50411182041354059

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها389.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعمر عباس خضير حسين50412232041031077

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها388.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيأية حمادي احمد ابراهيم50413172042357020

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها388.0اعدادية زينب للبناتاحيائينور سنان محمد نجيب جميل50414172042285131

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها388.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحسن بسام خضر ياسين50415172041351208

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها388.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيانمار علي ابراهيم محمد50416202041022024

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها388.0اعدادية المربد للبنيناحيائيسيف الدين خالد حرج مشعل50417192041056016

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها388.0اعدادية حمص للبناتاحيائيآمنه احمد نايف يحيى50418172042302003

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها388.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبيدة صالح حسين علي50419172041028123

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها387.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمود احمد مولود يونس50420172041351757

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها387.0ثانوية التطور المختلطةاحيائيعبد هللا محمد خلف محيميد50421182041299006

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها387.0ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيجيهان صالح خلف محمد50422172042166003

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها387.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيبراء محمد ذنون عزيز50423172042289034

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها387.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيسنان حسين جمعه حسن50424172041060046

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها387.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيسارة صالح محمود سلطان50425172042237081

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها387.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائياسامة نزار محمد محمود50426172041005011

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها387.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد سعد عباس محمد50427172041015096

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها387.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد المالك ادريس سلطان احمد50428182041036061

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها386.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائياسماعيل غالب مسيب سليمان50429172041124014

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها386.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد محمد موسى محمد50430172041350044

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها386.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآمنه نصرت احمد يحيى50431172042273004

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها386.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد احسان جاسم حموشي50432172041351636

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها386.0ثانوية بعويزة للبناتاحيائيهدى صفوت سعد حسين50433172042265029

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها386.0ثانوية غرناطة للبنيناحيائيربيع عامر محمد ثلج50434182041125006

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها386.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيعمار عادل فاضل مجيد50435172041364050
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جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها385.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيساره لؤي صباح خليل50436172042244060

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها385.0ثانوية الدراويش للبنيناحيائيمهند حازم عباس عبد هللا50437172041169020

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها385.0اعدادية رفح للبناتاحيائيفوز فيصل غازي أحمد50438162042219056

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها385.0ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيحسين حميد مجيد محمود50439182041147008

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها385.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيوسام أبراهيم نايف محمد50440202041056046

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها385.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهدية مهدي صالح حسن50441172042357889

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها384.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيهدى محمد غفور محمد50442172042301083

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها384.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائياحمد محمد دحام سعد هللا50443172041026017

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها384.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمصطفى مؤيد عبد السالم حميد50444172041144077

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها384.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي نعمه حسين عناد50445232041031073

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها384.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائياحمد صالح غيدان حميد50446212041088003

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها383.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيسارة امجد شيت خليل50447172042371163

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها383.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيساره جمعه محمد عمر50448172042224027

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها383.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيفالح محمد فالح اسماعيل50449172041144063

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها383.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيمحمد أيمن عبداللطيف كويس50450162041140047

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها383.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائيعائده اوسو قاسم حسو50451172042258025

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها383.0ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائياحمد مهند شيت خضر50452172041092003

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها383.0ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيحسن فيصل ابراهيم محمد نور50453172041119004

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها382.0ثانوية الفاضلية المختلطةاحيائيضحى خليل سليمان اسماعيل50454172042340006

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها382.0اعدادية حمص للبناتاحيائيزمن محمود ثامر احمد50455172042302055

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها382.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيأمل عمر كامل خضير50456202042132008

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها382.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد هللا راكان غازي فتحي50457172041028110

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها382.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيزياد احمد حامد تفاح50458212041272105

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها382.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيشهد هاشم محسن حسن50459172042371195

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها382.0اعدادية القضاة للبنيناحيائيأيهم رفعت إسماعيل حميد50460202041091004

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها382.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد اقبال تحسين توفيق50461172041186099

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها381.0اعدادية زينب للبناتاحيائيرقيه عماد محمد نوري ذنون50462172042285049

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها381.0االعدادية المركزية للبنيناحيائييونس محمود جاسم خضر50463172041002031

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها381.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيشذى شامل دحام صباح50464172042294147

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها381.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينه محمد احمد عبد50465172042357451

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها381.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيانور حسين خلف ياسين50466182041065006

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها381.0الخارجيون - ايسراحيائييونس سليمان عبد سليمان50467172041402120

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها381.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيريم رعد هادي سليمان50468172042237065

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها380.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيسجاد علي هادي عبد50469272041007049

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها380.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرؤى عبد هللا فتحي صالح50470172042231088
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جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها380.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائياسيا مرزا افدل رشو50471332042052003

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها379.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعمر احميد سلطان موسى50472172041350247

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها379.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيضحى محمد عبد هللا عزة50473172042357601

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها379.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزينب احمد نجم عبو50474172042371146

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها379.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيآيه خليل ابراهيم علي50475172042371008

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها379.0اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد عدنان هاشم رحيم50476212041005011

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها379.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيرسل مثنى محمد علي مجيد50477172042274035

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها378.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيهاجر منعم يونس جمعه50478202042282276

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها378.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد علي احمد عبد50479172041350031

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها378.0ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائيشيالن مجيد اسماعيل فرحان50480332042058005

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها378.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمد احمد محجوب خلف50481182041036088

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها377.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيزمن علي حسين عليوي50482202042250029

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها377.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعذراء احمد جواد كاظم50483242042134153

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها377.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيندى عماد عبد هللا عبد الرزاق50484172042357778

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها377.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياميره سعد محمد رجب50485172042315025

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها377.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد علي عوده هاشم50486222041002019

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها376.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائياحمد خالد حجي عفدو50487172041026009

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها376.0ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيعلي وليد محمد علي محمود50488172041092007

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها376.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيسجى احمد ميرزا عوزير50489312042081093

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها376.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسماء عمار ذياب خلف50490172042357078

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها375.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياحمد معتز غانم سالم50491172041017018

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها375.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيأصالة حمزة فاضل حسين50492172042357004

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها375.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسراء حازم صديق علي50493172042357048

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها375.0ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيوسام ربيع محمد معجون50494182041008033

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها375.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهدير زهير جهاد عبد القادر50495172042357890

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها375.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد هللا عبد الحق يحيى عبد هللا50496172041011096

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها375.0ثانوية طارق للبنات للنازحاتاحيائيهاجر خلف مطلك حويج50497202042169027

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها375.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيرانية فارس محسن سعيد50498172042339003

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها374.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرغد حسين فاضل نجم50499172042357346

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها374.0اعدادية زينب للبناتاحيائيتبارك احمد ابراهيم سعيد50500172042285030

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها374.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيصبا احمد حسين عليوي50501172042369013

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها374.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياحمد اكرم احمد خضر50502172041017009

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها374.0ثانوية بيرسفي ١ المختلطة للنازحيناحيائيتحسين بركات سلو عنش50503332041023010

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها374.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحكمت فاروق كريم سعيد50504172041351239

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها374.0اعدادية النيل للبنيناحيائيعبيدة يونس حامد زبير50505172041027053
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جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها374.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيمصطفى خضر صالح علي50506172041224056

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها374.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيهاشم محمد علي ولي50507172041083063

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها373.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعبد هللا ريسان عبد هللا صالح50508212041272159

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها373.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيايمن هاني عبد حسين50509212041272051

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها373.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائينوار نور الدين عبد القادر محمود50510172041351871

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها373.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد فائز مصطفى حسين50511172041008350

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها373.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفاتن علي محمد تايه50512172042357652

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها373.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعمر عمار محمد زكي يونس50513172041017146

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها372.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيعلي مرعي حسن ابراهيم50514172041353050

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها372.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيدالل محمد علي احمد عصمان50515172042292011

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها372.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزبيده عبد الحافظ مجيد صالح50516172042371136

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها372.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيابراهيم علي اسماعيل ابراهيم50517172041144001

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها372.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيناصر سامي لفته نعمه50518252041030035

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها372.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيايه عمار سالم مجيد50519172042371061

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها372.0ثانوية المعتصم با للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد صالح ذياب50520172041162010

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها430.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعلي عماد عادل حبيب50521172051017090

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها410.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيساره محمد سامي فاضل50522172052315019

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها410.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقينبا محمد توفيق غزال50523172052289034

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها405.0ثانوية الكسك للبنينتطبيقيمحمود محمد محمود خليف50524172051116019

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها390.0ثانوية كنوز المعرفة االهلية المختلطةتطبيقيمكرم احمد خطاب محيميد50525182051160016

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها389.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيبشرى محمد احمد ابراهيم50526172052231006

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها389.0ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيرعد فتحي وهب منصور50527172051094007

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها389.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينتطبيقيقدس جمال فاضل عباس50528332051001038

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها389.0ثانوية سروة للبناتتطبيقيهديل علي عبد الرحمن ابراهيم50529202052152014

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها388.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنينتطبيقياحمد حسين محمد احمد50530172051222001

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها388.0الخارجيون - ايسرتطبيقيسعد اثير جودت عبدالمجيد50531172051402023

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها388.0اعدادية عنة للبنينتطبيقيأحمد محمد فخري شفيق50532192051021001

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها388.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيشيبان طريف سالم مصطفى50533172051007021

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها387.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمصطفى محمد محفوظ احمد50534172051028122

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها387.0اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيعبد هللا عمار عياده محمد50535192051024021

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها387.0اعدادية صفية للبناتتطبيقيزينب عامر فارس محمد50536172052295003

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها386.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيرحمة خالد جاسم قاسم50537172052357079

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها386.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيتبارك اسماعيل محمد اسماعيل50538172052289008

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها385.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمصطفى رائد سالم محمد50539172051017139

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها385.0اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيهاجر فالح سالم احمد50540172052274017
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جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها384.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد عمار علي توفيق50541172051351612

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها384.0الخارجيات - ايسرتطبيقياميمة نشوان يونس احمد50542172052403006

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها383.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد احمد ضياء توفيق50543172051350253

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها382.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعلي ثائر طه ياسين50544162051126023

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها382.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيايه محمود حميد احمد50545172052288015

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها382.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعبد الرحمن زيد سالم محمد علي50546172051007028

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها381.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيشهد اسهيل نجم عبد هللا50547172052290031

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها381.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيحفصه هشام عبد اللطيف حسين50548172052294010

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها380.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد فهد علي حمودي50549172051351067

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها380.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيزيد خلف فتحي عبد50550172051351240

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها380.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيابراهيم ضبيان غانم محمد50551172051017001

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها380.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيفاطمه ابراهيم مصطفى خضر50552172052231025

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها380.0ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقيامنه عدنان رمزي طه50553172052268001

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها379.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتتطبيقيفرح مهند حسين علي50554312052058013

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها379.0ثانوية دمشق للبنينتطبيقيلؤي محمد عبد محيسن50555192051052011

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها378.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعبد الرحمن عمر عبد الحافظ نجم50556172051028056

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها378.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيمحمد حمزه عثمان مختار50557172051352066

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها377.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبيدة عامر فتاح شيت50558172051011063

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها376.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيدنيا مشرق صالح عبد هللا50559172052294012

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها376.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيآمنه فراس سناء هللا صالح50560172052357007

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها375.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمصطفى صباح عبد القادر حميد50561172051023080

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها375.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد عبد الرحمن50562212051003049

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها373.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيسيف مهند عبد المجيد عبد الحميد50563172051011039

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها373.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيانس محمد حبيب محمد50564172051026023

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها372.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيحسن سليمان عبد القادر سليمان50565172051012019

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها372.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيهبه عامر جليل احمد50566172052357241

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها372.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيرفل أحمد موفق محمد50567172052321004

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها372.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينتطبيقيجهان عبد السالم سليمان خالد50568332052041005

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها370.0ثانوية الفراتين االهلية للبنينتطبيقيمحمد رياض محمد حسين50569172051227010

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها370.0اعدادية التقدم للبنينتطبيقيبراء اياد محمد طعان50570192051062007

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها370.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيابراهيم خليل حسين علوك50571172051366002

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها370.0اعدادية غزة للبناتتطبيقينبا فاضل خلف اسماعيل50572162052208034

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها370.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيهبه محمد حسين علي50573172052232036

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها369.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد خالد فؤاد يونس50574172051028097

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها369.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعلي ظافر كمال ابراهيم50575172051015044
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جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها369.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقياالء رضوان عبد الواحد مصطفى50576172052232002

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها369.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيمهند داود سليم خلف50577172051142018

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها367.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبد الكريم وليد خالد محمود50578172051012037

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها367.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا سالم عبد هللا احمد50579172051351358

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها367.0اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيرغده غانم احمد محمد50580172052274011

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها367.0الخارجيات - ايسرتطبيقيشهد رائد محمد حمزه50581172052403037

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها366.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيآمنه حازم يحيى محمد50582172052357004

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها366.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمحمد ادريس حماد عبد الجليل50583192051020071

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها365.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقيزينب مثنى محمود احمد50584172052237021

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها365.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقييونس ساطع عز الدين عبد هللا50585172051350382

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها365.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيصالح محمد ياسين صالح50586172051350140

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها365.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيحوراء اسماعيل موسى مصطفى50587232052087007

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها365.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعمر يونس احمد شهاب50588172051023059

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها363.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيأية محمود موفق محمد50589172052294005

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها362.0ثانوية النهرين للبنينتطبيقيسعد صالح نجم عبد هللا50590182051067013

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها362.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيفاطمة مضر الزم صالح50591172052357172

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها362.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيشهد عمار سعد الدين محمد50592332052070009

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها362.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيهاني علي ذنون يونس50593172051178036

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها361.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيايمان خالد نواف ابراهيم50594172052371012

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها361.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقياسماعيل ابراهيم علي محمد50595182051007008

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها361.0ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيبالل وائل منير محمد صادق50596172051186006

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها361.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيياسمين عمار غازي يحيى50597172052357255

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها361.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيتبارك رياض فاضل عباس50598172052289009

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها361.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد هللا احمد50599172051351343

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها360.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد حسين حسن محمد50600172051350012

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها360.0اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيمصطفى نجم عبد الخالق زينل50601172051010029

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها360.0اعدادية الحود للبنينتطبيقيهدى سعيد علي خليف50602172052040002

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها360.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيرائد غانم احمد جرجيس50603172051351212

جامعة الموصل/كلية الحقوق567.0اعدادية الوركاء للبنينادبياحمد محمد بالل إبراهيم50604172021064003

جامعة الموصل/كلية الحقوق563.0أعدادية االمين للبنينادبيشبل ليث سليمان محمود50605172021019012

جامعة الموصل/كلية الحقوق562.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيساهرة سعيد احمد حسين50606332022050004

جامعة الموصل/كلية الحقوق557.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيداليا ابراهيم يونس عبد هللا50607172022231013

جامعة الموصل/كلية الحقوق553.0أعدادية االمين للبنينادبياحمد عدي صالح الدين عبد هللا50608172021019004

جامعة الموصل/كلية الحقوق551.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيسجى جاسم الياس علوش50609332022040024

جامعة الموصل/كلية الحقوق550.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبينور مروان عبد محمد50610172022292023
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جامعة الموصل/كلية الحقوق549.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمصطفى عادل احمد عزيز50611172021351525

جامعة الموصل/كلية الحقوق547.0اعدادية قره قوش للبنينادبيرافي حميد توما بولص50612172021069009

جامعة الموصل/كلية الحقوق547.0اعدادية قره قوش للبنينادبيعبد العظيم حازم جالل صالح50613172021069015

جامعة الموصل/كلية الحقوق545.0اعدادية عين سفني للبناتادبيفاطمه محمد حسن محمد امين50614172022258010

جامعة الموصل/كلية الحقوق540.0اعدادية اليمن للبناتادبيمالك محمد قاسم علي50615172022237028

جامعة الموصل/كلية الحقوق538.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحنين حسن حسين علي50616172022232007

جامعة الموصل/كلية الحقوق536.0اعدادية االصمعي للبناتادبيصفا هاني محمد محمود50617172022289029

جامعة الموصل/كلية الحقوق535.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيفاطمه داود سليمان موسى50618332022040030

جامعة الموصل/كلية الحقوق534.0ثانوية القبة للبنينادبيمحمد خير الدين بيرم حيدر50619172021081011

جامعة الموصل/كلية الحقوق534.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيسارة نبيل سعيد ابراهيم50620172022249011

جامعة الموصل/كلية الحقوق530.0اعدادية ابي تمام للبنينادبييوسف محمد نوري محمد50621172021010031

جامعة الموصل/كلية الحقوق529.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيغفران رافع جاسم محمد50622172022297026

جامعة الموصل/كلية الحقوق528.0اعدادية الشهاب للبنينادبيعالء ربيع محمد شيت محمود50623172021143010

جامعة الموصل/كلية الحقوق527.0اعدادية النيل للبنينادبيزكريا بشير خضير سلمان50624172021027015

جامعة الموصل/كلية الحقوق526.0اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد عادل عفاص حبتور50625172021024024

جامعة الموصل/كلية الحقوق526.0اعدادية الشهاب للبنينادبيعبد الرحمن ابراهيم صالح خليفة50626172021143008

جامعة الموصل/كلية الحقوق524.0اعدادية الراية للبنينادبيمعن صالح فتحي عبد هللا50627172021025056

جامعة الموصل/كلية الحقوق524.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيغفران عبد الواحد عبد الغني علي50628172022305020

جامعة الموصل/كلية الحقوق523.0اعدادية االصمعي للبناتادبياالء وليد يحيى احمد50629172022289003

جامعة الموصل/كلية الحقوق523.0اعدادية حمص للبناتادبيصفا صالح ذنون يونس50630172022302021

جامعة الموصل/كلية الحقوق519.0اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيمصطفى محمد نهاد بدر الدين50631172021126019

جامعة الموصل/كلية الحقوق516.0اعدادية بعشيقة للبناتادبيبلسم حسن جلوب عبد50632172022244005

جامعة الموصل/كلية الحقوق515.0ثانوية بازوايا للبنينادبيحسين بشار قاسم خليل50633172021065004

جامعة الموصل/كلية الحقوق515.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيغاليه دخيل مراد ملكو50634332022056007

جامعة الموصل/كلية الحقوق515.0اعدادية زينب للبناتادبيتقوى حسن محمد جميل حسن50635172022285006

جامعة الموصل/كلية الحقوق513.0االعدادية الشرقية للبنينادبيهذال علي سالم محمد50636172021008031

جامعة الموصل/كلية الحقوق513.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيمحمود طه احمد جاسم50637172021016026

جامعة الموصل/كلية الحقوق513.0اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيحفصة فراس رياض سعيد50638172022280004

جامعة الموصل/كلية الحقوق512.0اعدادية الفاو للبناتادبيرحمه حامد عواد سليمان50639172022235024

جامعة الموصل/كلية الحقوق511.0اعدادية الزهور للبنينادبيعمر محمد عبد هللا محمد50640172021015023

جامعة الموصل/كلية الحقوق510.0اعدادية ابي تمام للبنينادبيفواز سالم حبو حسن50641172021010021

جامعة الموصل/كلية الحقوق510.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتادبياالء محمد حسن حمو50642172022293006

جامعة الموصل/كلية الحقوق509.0الخارجيات - ايمنادبيرشا احمد صالح علي50643172022401042

جامعة الموصل/كلية الحقوق509.0ثانوية الصديق للبناتادبينغم محمد عبد القادر محمود50644312022052019

جامعة الموصل/كلية الحقوق509.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيمحمد شهاب احمد ابراهيم50645172021016025
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جامعة الموصل/كلية الحقوق506.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيعمر سعد شريف يوسف50646332021050010

جامعة الموصل/كلية الحقوق506.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيطيبه ناصر احمد زيدان50647172022297022

جامعة الموصل/كلية الحقوق506.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيرنده سعد خزعل جاسم50648172022357121

جامعة الموصل/كلية الحقوق505.0أعدادية االمين للبنينادبيصدام محمد صقر طه فتحي50649172021019013

جامعة الموصل/كلية الحقوق505.0اعدادية االمجاد للبنينادبياحمد نشوان احمد مبارك50650172021026005

جامعة الموصل/كلية الحقوق503.0اعدادية االندلس للبناتادبيزهراء محمد علي حسين50651172022286014

جامعة الموصل/كلية الحقوق502.0الخارجيات - ايسرادبيزينب وعد سنجار نايف50652172022403092

جامعة الموصل/كلية الحقوق502.0اعدادية التحرير للبناتادبيساره بسام غانم محمود50653172022296015

جامعة الموصل/كلية الحقوق500.0أعدادية االمين للبنينادبيمصطفى عدنان حسن مراد50654172021019025

جامعة الموصل/كلية الحقوق499.0ثانوية سيوان للبناتادبيتبارك عماد اسماعيل عبد الجليل50655312022038004

جامعة الموصل/كلية الحقوق498.0اعدادية الراية للبنينادبيعلي شاكر محمد كردي50656172021025034

جامعة الموصل/كلية الحقوق498.0اعدادية االمين للبنينادبيعبد هللا جمال ابراهيم احمد50657312021009026

جامعة الموصل/كلية الحقوق498.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيحسين محمد حسين حسن50658172021084020

جامعة الموصل/كلية الحقوق498.0ثانوية ابو خشب للبنينادبياحمد عطا هللا حسن عليوي50659172021090002

جامعة الموصل/كلية الحقوق496.0ثانوية القادسية للبناتادبيسجى مسلم خضر عبد هللا50660172022299015

جامعة الموصل/كلية الحقوق495.0اعدادية الشهاب للبنينادبيمصعب ذياب علي عابد50661172021143020

جامعة الموصل/كلية الحقوق495.0ثانوية ابو خشب للبنينادبيعبد هللا محمد كاظم عويد50662172021090009

جامعة الموصل/كلية الحقوق493.0اعدادية الوركاء للبنينادبيحسن سفر خالد إبراهيم50663172021064007

جامعة الموصل/كلية الحقوق493.0أعدادية االمين للبنينادبيحيدر نافع مرعي سلطان50664172021019010

جامعة الموصل/كلية الحقوق493.0اعدادية االندلس للبناتادبيساره خالد محمود ابراهيم50665172022286015

جامعة الموصل/كلية الحقوق492.0اعدادية اليمن للبناتادبيايمان محمد ابراهيم عبيد50666172022237006

جامعة الموصل/كلية الحقوق492.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيهبه سعد هللا محمد علي احمد50667172022357250

جامعة الموصل/كلية الحقوق492.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيمريم امجد سعدون حامد50668172022301025

جامعة الموصل/كلية الحقوق492.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيحسن سالم علي عاشور50669172021178006

جامعة الموصل/كلية الحقوق491.0ثانوية بعويزة للبنينادبيفاضل حيدر رضا محمد50670172021083021

جامعة الموصل/كلية الحقوق490.0الخارجيون - ايسرادبيعقيل عباس محمد توفيق50671172021402084

جامعة الموصل/كلية الحقوق489.0الخارجيون - ايمنادبياحمد عبدالمنعم مصطفى كليب50672172021400011

جامعة الموصل/كلية الحقوق489.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيياسر عمار خلف صالح50673172021351586

جامعة الموصل/كلية الحقوق487.0اعدادية بحزاني للبنينادبيهشيار جالل مال هللا زيدو50674172021060013

جامعة الموصل/كلية الحقوق487.0اعدادية ربيعة للبنينادبيسالم منذر معيوف حسن50675172021112021

جامعة الموصل/كلية الحقوق487.0ثانوية بئر الحلو للبنينادبيمروان حميدي ساعد عبد50676172021209006

جامعة الموصل/كلية الحقوق486.0ثانوية شمر عجيل للبنينادبيعبد هللا غاور نهاب شعيب50677172021113008

جامعة الموصل/كلية الحقوق486.0أعدادية االمين للبنينادبيعلي صائب غازي فتحي50678172021019017

جامعة الموصل/كلية الحقوق484.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيعبد هللا محمد عز الدين محمد تيسر50679172021223006

جامعة الموصل/كلية الحقوق484.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيحنين نشوان موسى الياس50680172022249005
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جامعة الموصل/كلية الحقوق484.0اعدادية عوينات للبنينادبيخالد فهد مطر حسن50681172021111011

جامعة الموصل/كلية الحقوق483.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمصطفى اسماعيل جرجيس حميد50682172021351518

جامعة الموصل/كلية الحقوق481.0الخارجيات - ايسرادبيترم نوح احمد محمد50683172022403044

جامعة الموصل/كلية الحقوق481.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيريان زهير ابراهيم خطاب50684172021351171

جامعة الموصل/كلية الحقوق480.0اعدادية االندلس للبناتادبيأفنان محمد عصمت طه50685172022286004

جامعة الموصل/كلية الحقوق480.0ثانوية األخوة للبنات - للنازحينادبينورا زيدي عبد السالم امين50686332022043011

جامعة الموصل/كلية الحقوق480.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيعلي عبد الرحيم فارس قرو50687332021001025

جامعة الموصل/كلية الحقوق479.0اعدادية الحكمة للبنينادبياحمد محمد طليع جاسم50688172021009005

جامعة الموصل/كلية الحقوق479.0ثانوية بعويزة للبنينادبيمال هللا فاضل عباس مال هللا50689172021083023

جامعة الموصل/كلية الحقوق479.0ثانوية بازوايا للبنينادبيمحمد المهدي رمضان حسن عباس50690172021065012

جامعة الموصل/كلية الحقوق479.0االعدادية الشرقية للبنينادبيطالل خالد علي كورز50691172021008016

جامعة الموصل/كلية الحقوق479.0ثانوية القادسية للبناتادبيبراء حازم عسكر دبوس50692172022299004

جامعة الموصل/كلية الحقوق478.0اعدادية دهوال المختلطةادبيايمن مروان رشيد مندو50693172021347001

جامعة الموصل/كلية الحقوق478.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيسهير بديع توفيق مصطفى50694172022297017

جامعة الموصل/كلية الحقوق478.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيخضر عمر محمود محمد50695172021142011

جامعة الموصل/كلية الحقوق477.0اعدادية بحزاني للبنينادبيريوان خليل سلمان خلف50696172021060004

جامعة الموصل/كلية الحقوق476.0الخارجيون - ايمنادبيشهم محمد حسين سعدهللا50697172021400099

جامعة الموصل/كلية الحقوق475.0اعدادية بلقيس للبناتادبيتمارا سعد هللا محمد علي احمد50698172022288013

جامعة الموصل/كلية الحقوق474.0اعدادية قره قوش للبنينادبيسجاد حسين محمود حمو50699172021069013

جامعة الموصل/كلية الحقوق474.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيمحمد صالح صائب يونس50700172021017032

جامعة الموصل/كلية الحقوق474.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيحسين علي كاظم علي50701172021351140

جامعة الموصل/كلية الحقوق473.0اعدادية عوينات للبنينادبيماجد محمد خضير علي50702172021111028

جامعة الموصل/كلية الحقوق473.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيمريم خالد ابراهيم ياسين50703332022040035

جامعة الموصل/كلية الحقوق473.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيطه عدنان محمد علي عبد القادر50704172021020016

جامعة الموصل/كلية الحقوق472.0اعدادية زمار للبنينادبيابراهيم خلف محمد خلف50705172021103001

جامعة الموصل/كلية الحقوق472.0اعدادية قره قوش للبنينادبيريان صباح فرج ايشوع50706172021069011

جامعة الموصل/كلية الحقوق471.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيمريم محمد خلف عطا50707332022041024

جامعة الموصل/كلية الحقوق471.0اعدادية برطلة للبنينادبيعلي محمد علي خليل ايوب50708172021067023

جامعة الموصل/كلية الحقوق471.0اعدادية الراية للبنينادبيابراهيم زيد خليل ابراهيم50709172021025002

جامعة الموصل/كلية الحقوق471.0اعدادية بحزاني للبنينادبييحيى صباح جار هللا عزيز50710172021060014

جامعة الموصل/كلية الحقوق471.0اعدادية ابي تمام للبنينادبيمحمد جنان غانم يونس50711172021010023

جامعة الموصل/كلية الحقوق471.0اعدادية زينب للبناتادبيمريم صهيب غانم سعد هللا50712172022285035

جامعة الموصل/كلية الحقوق470.0ثانوية األخوة للبنات - للنازحينادبيسكينه الس سعيد يونس50713332022043006

جامعة الموصل/كلية الحقوق470.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمصطفى مجيد بدر حنون50714172021020043

جامعة الموصل/كلية الحقوق469.0اعدادية البرغلية للبنينادبيعبد هللا خضر محمود ويس50715172021114023
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جامعة الموصل/كلية الحقوق469.0اعدادية الصديق للبنينادبييوسف محمد طه علي50716172021028043

جامعة الموصل/كلية الحقوق469.0اعدادية بعشيقة للبنينادبيمصطفى شاكر محمود خضير50717172021059011

جامعة الموصل/كلية الحقوق468.0ثانوية بازوايا للبنينادبيدلشاد عارف سعيد سليم50718172021065005

جامعة الموصل/كلية الحقوق468.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيسليمان علي سليمان حسين50719172021178017

جامعة الموصل/كلية الحقوق468.0اعدادية الوركاء للبنينادبيحسن حاتم شهاب خلف50720172021064006

جامعة الموصل/كلية الحقوق468.0اعدادية ابي تمام للبنينادبييحيى عبد الرزاق حاجي صالح50721172021010029

جامعة الموصل/كلية الحقوق467.0الخارجيون - ايمنادبياشرف عبدهللا فيصل عبدهللا50722172021400031

جامعة الموصل/كلية الحقوق466.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيايه محمد ثامر عزيز50723172022274009

جامعة الموصل/كلية الحقوق466.0اعدادية االمجاد للبنينادبيمحمد امين احمد رمضان50724172021026026

جامعة الموصل/كلية الحقوق466.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيرنده يحيى علي يحيى50725172022231019

جامعة الموصل/كلية الحقوق465.0اعدادية المستقبل للبنينادبياحمد عبد المنعم يونس جمعه50726172021024004

جامعة الموصل/كلية الحقوق465.0اعدادية الفاو للبناتادبيسناء باسم محمد جمعه50727172022235032

جامعة الموصل/كلية الحقوق464.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيمرسلين عبد الرحمن علي هاشم50728312022058021

جامعة الموصل/كلية الحقوق464.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبياحمد محمد زايد عكيل50729172021182002

جامعة الموصل/كلية الحقوق464.0ثانوية وانة للبنينادبيمحمد حازم سليمان سعدو50730172021093016

جامعة الموصل/كلية الحقوق463.0اعدادية الشافعي للبنينادبيعبيدة عامر وعد هللا نايف50731172021144019

جامعة الموصل/كلية الحقوق462.0اعدادية الوركاء للبنينادبيسعد ياسين طه رجب50732172021064015

جامعة الموصل/كلية الحقوق462.0ثانوية مجمع برزان للبنينادبيفهد اربيع مفلح بنيان50733172021106013

جامعة الموصل/كلية الحقوق462.0اعدادية الصديق للبنينادبيعبد هللا احسان حسين حسن50734172021028028

جامعة الموصل/كلية الحقوق460.0اعدادية بحزاني للبنينادبيسرهاد نزار سليم لوسي50735172021060006

جامعة الموصل/كلية الحقوق459.0ثانوية تلكيف للبناتادبيزينب عبد االمير جرجيس ايوب50736172022254009

جامعة الموصل/كلية الحقوق459.0ثانوية شمر عجيل للبنينادبيانور خالد خليفة ورور50737172021113002

جامعة الموصل/كلية الحقوق458.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيمحمد وليد عابد اسماعيل50738172021017034

جامعة الموصل/كلية الحقوق458.0اعدادية الحكمة للبنينادبيحمزة محمود رمضان محيميد50739172021009010

جامعة الموصل/كلية الحقوق456.0اعدادية ربيعة للبنينادبيفيصل غازي حماد شابور50740172021112046

جامعة الموصل/كلية الحقوق456.0اعدادية ربيعة للبنينادبياسامه احمد حميد صيهود50741172021112007

جامعة الموصل/كلية الحقوق455.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيآيه ظافر محمد عبد الرحمن50742172022231006

جامعة الموصل/كلية الحقوق455.0اعدادية برطلة للبنينادبيابراهيم خليل ادريس مصطفى50743172021067001

جامعة الموصل/كلية الحقوق455.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيرعد احمد جليل حسين50744332021050005

جامعة الموصل/كلية الحقوق454.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمصطفى عقيل مصطفى يونس50745172021350210

جامعة الموصل/كلية الحقوق454.0ثانوية تلكيف للبناتادبيطيبه حسن محمود حميد50746172022254015

جامعة الموصل/كلية الحقوق454.0ثانوية سيوان للبناتادبيصفا مهدي قهرمان حسن50747312022038017

جامعة الموصل/كلية الحقوق454.0اعدادية زينب للبناتادبيزينب محمد يونس عبد هللا محمد50748172022285022

جامعة الموصل/كلية الحقوق454.0ثانوية الفراتين للبناتادبيشهد عبد الكريم حسين صالح50749172022267023

جامعة الموصل/كلية الحقوق454.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد هللا محمد عبد مصطفى محمد سعيد50750172021351267
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جامعة الموصل/كلية الحقوق453.0الخارجيون - ايسرادبيفرزدق سبهان حامد حماد50751172021402110

جامعة الموصل/كلية الحقوق453.0اعدادية بعشيقة للبناتادبيفاطمه ثائر حميد سلطان50752172022244023

جامعة الموصل/كلية الحقوق453.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيجواهر يوسف حمد حسن50753172022357074

جامعة الموصل/كلية الحقوق453.0اعدادية ربيعة للبنينادبيعبد الرحمن ذياب جياد فانوس50754172021112033

جامعة الموصل/كلية الحقوق452.0اعدادية ربيعة للبنينادبينزار هاشم مغير هزاع50755172021112063

جامعة الموصل/كلية الحقوق452.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد عمر محمد فاضل طه50756172021351459

جامعة الموصل/كلية الحقوق452.0اعدادية الوركاء للبنينادبيزيد طارق محمد سلطان50757172021064014

جامعة الموصل/كلية الحقوق452.0اعدادية القيارة للبنينادبياوس رعد لطيف عبد هللا50758172021042004

جامعة الموصل/كلية الحقوق452.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد الرحمن غانم احمد يونس50759172021351240

جامعة الموصل/كلية الحقوق452.0اعدادية الشافعي للبنينادبيعباس حسين مصطفى وهب50760172021144014

جامعة الموصل/كلية الحقوق451.0اعدادية زينب للبناتادبيمروه مشهل عبد الجبار حمدي50761172022285032

جامعة الموصل/كلية الحقوق451.0الخارجيون - ايمنادبيمحمد احمد اميسر 50762172021400175

جامعة الموصل/كلية الحقوق451.0اعدادية سومر للبناتادبينباء ايمن جارو جاسم50763172022314022

جامعة الموصل/كلية الحقوق450.0اعدادية البرغلية للبنينادبيمجبل جاسم محمد حسن50764172021114037

جامعة الموصل/كلية الحقوق450.0اعدادية زينب للبناتادبيزبيده اياد احمد حسين50765172022285016

جامعة الموصل/كلية الحقوق450.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيسجى احمد عبد العزيز علي50766172022231026

جامعة الموصل/كلية الحقوق450.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيآيه زكي خليل اسماعيل50767172022231005

جامعة الموصل/كلية الحقوق450.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيسليمان جلود سليمان محمد50768332021050007

جامعة الموصل/كلية الحقوق449.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيازهار موفق ميكائيل اسماعيل50769172022249002

جامعة الموصل/كلية الحقوق449.0اعدادية عين سفني للبناتادبيفينيسيا يوسف عبد بشو50770172022258011

جامعة الموصل/كلية الحقوق449.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتادبيدعاء خليل شوقي نايف50771172022293009

جامعة الموصل/كلية الحقوق449.0ثانوية سد الموصل للبنينادبيمحمد يونس خضر يونس50772172021094005

جامعة الموصل/كلية الحقوق449.0اعدادية الفاو للبناتادبيتبارك عزيز خضر حسين50773172022235015

جامعة الموصل/كلية الحقوق449.0ثانوية سيوان للبنينادبياحمد حسين عبد سلطان50774312021003002

جامعة الموصل/كلية الحقوق449.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمد االمير فارس عبد القادر شيت50775172021012026

جامعة الموصل/كلية الحقوق449.0اعدادية زينب للبناتادبيعطاء زياد طارق عزيز50776172022285029

جامعة الموصل/كلية الحقوق449.0اعدادية زينب للبناتادبيمريم اسوان محمد علي محمود50777172022285033

جامعة الموصل/كلية الحقوق448.0اعدادية عين سفني للبناتادبيانسام مفيد رشيد درويش50778172022258002

جامعة الموصل/كلية الحقوق448.0اعدادية الصديق للبنينادبيمصطفى فارس قاسم علي50779172021028040

جامعة الموصل/كلية الحقوق448.0ثانوية القبة للبنينادبيسجاد مهدي طاهر محمد50780172021081004

جامعة الموصل/كلية الحقوق448.0اعدادية برطلة للبنينادبيمهدي عباس ياسين عزيز50781172021067037

جامعة الموصل/كلية الحقوق447.0ثانوية مجمع برزان للبنينادبيممدوح أمجد خلف عاكول50782172021106017

جامعة الموصل/كلية الحقوق447.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيبشار حازم محمد الياس50783172021351113

جامعة الموصل/كلية الحقوق447.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياواب احمد شهاب احمد50784172021351094

جامعة الموصل/كلية الحقوق446.0الخارجيون - ايسرادبيحارث صباح محمد احمد50785172021402028
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جامعة الموصل/كلية الحقوق446.0اعدادية الراية للبنينادبيمحمد طه احمد عيدان50786172021025046

جامعة الموصل/كلية الحقوق446.0ثانوية وانة للبنينادبيمحمود فاضل محمد علي50787172021093023

جامعة الموصل/كلية الحقوق446.0اعدادية الحكمة للبنينادبيعلي حسان جاسم محمد50788172021009022

جامعة الموصل/كلية الحقوق446.0ثانوية بعويزة للبنينادبيحسين هاني عبدين حسين50789172021083007

جامعة الموصل/كلية الحقوق445.0اعدادية برطلة للبنينادبيحسين عباس عبد الجليل علي50790172021067008

جامعة الموصل/كلية الحقوق445.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيجمال عبد الناصر طلعت احمد50791172021011011

جامعة الموصل/كلية الحقوق445.0الخارجيون - ايمنادبيفالح سامي حسن رجب50792172021400160

جامعة الموصل/كلية الحقوق445.0ثانوية شمر عجيل للبنينادبيمحمد علي سباح زابان50793172021113011

جامعة الموصل/كلية الحقوق444.0اعدادية ربيعة للبنينادبيعلي ابراهيم سليم محمد50794172021112038

جامعة الموصل/كلية الحقوق444.0ثانوية حمرين للبنينادبيحسن محمد جميل شاهين50795312021011004

جامعة الموصل/كلية الحقوق444.0اعدادية ربيعة للبنينادبيماجد ابراهيم كلو طلك50796172021112047

جامعة الموصل/كلية الحقوق444.0اعدادية التحرير للبناتادبيزينه محمد خالد شريف50797172022296013

جامعة الموصل/كلية الحقوق444.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبياحمد هشام علي حسين50798172021017005

جامعة الموصل/كلية الحقوق444.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيهوزان مصطفى احمد توفيق50799332022040051

جامعة الموصل/كلية الحقوق444.0ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتادبيمريم عبد الحكم عبد الكريم مطرود50800172022312004

جامعة الموصل/كلية الحقوق444.0اعدادية سارية للبنينادبيعمر محمد حسن محمد50801172021018018

جامعة الموصل/كلية الحقوق444.0اعدادية الصديق للبنينادبيامين سالم صالح سلطان50802172021028008

جامعة الموصل/كلية الحقوق443.0اعدادية قره قوش للبنينادبيصائب عدنان محمد رضا50803172021069014

جامعة الموصل/كلية الحقوق443.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيبندر بداع ابراهيم توفيق50804172021017010

جامعة الموصل/كلية الحقوق443.0اعدادية ابي تمام للبنينادبيعلي راضي محمد غالب مصطفى50805172021010014

جامعة الموصل/كلية الحقوق443.0اعدادية الحكمة للبنينادبيصالح غانم صالح ابراهيم50806172021009015

جامعة الموصل/كلية الحقوق442.0أعدادية االمين للبنينادبيجاسم محمد سلطان حسن50807172021019008

جامعة الموصل/كلية الحقوق442.0الخارجيات - ايسرادبيزهراء عزالدين ياسين صالح50808172022403084

جامعة الموصل/كلية الحقوق441.0ثانوية بعويزة للبنينادبيحسنين عبد االله حسن احمد50809172021083005

جامعة الموصل/كلية الحقوق441.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد هللا نشوان جاسم عبد هللا50810172021351273

جامعة الموصل/كلية الحقوق441.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيعلي قحطان حبش احمد50811172021084031

جامعة الموصل/كلية الحقوق440.0ثانوية الياسمين للبناتادبينور دلشاد عبد هللا احمد50812322022025012

جامعة الموصل/كلية الحقوق440.0اعدادية ابي تمام للبنينادبيعلي محمد جاسم محمد سليمان50813172021010015

جامعة الموصل/كلية الحقوق440.0اعدادية زمار للبنينادبيمحمود مجول سطام عزيز50814172021103025

جامعة الموصل/كلية الحقوق440.0ثانوية القادسية للبناتادبيشهد مدحت عبد هللا محمد50815172022299019

جامعة الموصل/كلية الحقوق440.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيحسن علي محمود منصور50816332021050003

جامعة الموصل/كلية الحقوق440.0اعدادية بحزاني للبنينادبيخدر بركات الياس حسين50817172021060002

جامعة الموصل/كلية الحقوق438.0اعدادية االخوة للبنينادبيمحمد فتحي صالح عبا بكر50818172021224016

جامعة الموصل/كلية الحقوق438.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيعلي محمد عبد هللا حمادي50819312021001027

جامعة الموصل/كلية الحقوق438.0اعدادية برطلة للبنينادبيمحمد عبد االله عبد هللا محمد50820172021067028
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جامعة الموصل/كلية الحقوق438.0اعدادية سارة للبناتادبيمارينا مرقص ججو متي50821172022248022

جامعة الموصل/كلية الحقوق438.0ثانوية العوسجة للبنينادبيتقى موفق شيت خضر50822172022050001

جامعة الموصل/كلية الحقوق438.0اعدادية اليمن للبناتادبيبسمة فراس احمد عيسى50823172022237010

جامعة الموصل/كلية الحقوق438.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيايثار نصر هللا محمد حويج50824172022292003

جامعة الموصل/كلية الحقوق438.0اعدادية القيارة للبنينادبيمهند صالح احمد عبد50825172021042017

جامعة الموصل/كلية الحقوق437.0اعدادية سارة للبناتادبيراندا صليوه اسحق يونو50826172022248004

جامعة الموصل/كلية الحقوق437.0اعدادية الراية للبنينادبيطه عمر عصام خليل50827172021025019

جامعة الموصل/كلية الحقوق437.0اعدادية بعشيقة للبنينادبيرضا زينل نجم حسن50828172021059005

جامعة الموصل/كلية الحقوق437.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعثمان خالد فاروق صالح50829172021001008

جامعة الموصل/كلية الحقوق437.0الخارجيون - ايمنادبيراكان احمد عبدهللا حمادة50830172021400070

جامعة الموصل/كلية الحقوق437.0اعدادية الوركاء للبنينادبييونس موفق محمود دغش50831172021064031

جامعة الموصل/كلية الحقوق436.0اعدادية القيارة للبنينادبيمازن سعيد فاضل عطا هللا50832172021042014

جامعة الموصل/كلية الحقوق436.0اعدادية ربيعة للبنينادبياحمد ماجد عبود عنيزان50833172021112004

جامعة الموصل/كلية الحقوق436.0ثانوية مجلجة للبنينادبيصطام صالح نزال صبيح50834172021108012

جامعة الموصل/كلية الحقوق436.0اعدادية ربيعة للبنينادبيمحمد علي عباس مطرود50835172021112058

جامعة الموصل/كلية الحقوق435.0اعدادية االصمعي للبناتادبينورا خالد راشد طحان50836172022289040

جامعة الموصل/كلية الحقوق435.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيمصطفى حازم يونس حسن50837172021084044

جامعة الموصل/كلية الحقوق435.0الخارجيون - ايسرادبيمحمد ميسر محمد ذنون50838172021402149

جامعة الموصل/كلية الحقوق435.0الخارجيات - ايسرادبيرنين كنو جوزيف كوركيس50839172022403072

جامعة الموصل/كلية الحقوق435.0اعدادية خزنة للبنينادبيمصطفى شاكر نقي محمد50840172021066016

جامعة الموصل/كلية الحقوق435.0اعدادية الزهور للبناتادبيمنار عبد المجيد غانم يونس50841172022290054

جامعة الموصل/كلية الحقوق435.0ثانوية تل عدس للبنينادبيمحمد حميد سليمان محمود50842172021096005

جامعة الموصل/كلية الحقوق435.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتادبيانفال نوح احمد محمد50843322022066002

جامعة الموصل/كلية الحقوق435.0اعدادية النيل للبنينادبيمصطفى عمار لطيف احمد50844172021027051

جامعة الموصل/كلية الحقوق434.0ثانوية ابو خشب للبنينادبيعامر حمود جهاد داوود50845172021090006

جامعة الموصل/كلية الحقوق434.0ثانوية قادية المختلطة للنازحينادبييوسف مصدق يوسف حسن50846332021060008

جامعة الموصل/كلية الحقوق434.0اعدادية ربيعة للبنينادبيفايز محمد خضير ابراهيم50847172021112043

جامعة الموصل/كلية الحقوق433.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيزكريا غسان محمود علي50848332021001011

جامعة الموصل/كلية الحقوق433.0اعدادية االخوة للبنينادبيعلي حسن احمد حاجي50849172021224011

جامعة الموصل/كلية الحقوق433.0اعدادية برطلة للبنينادبيمهدي احمد سلطان صالح50850172021067036

جامعة الموصل/كلية الحقوق433.0ثانوية مجمع برزان للبنينادبيعبد الرحمن علوان زهو عنتر50851172021106008

جامعة الموصل/كلية الحقوق433.0اعدادية النيل للبنينادبياراس عمر خليل عبود50852172021027003

جامعة الموصل/كلية الحقوق432.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيمروه عبد الغني عبد هللا عطا هللا50853312022058022

جامعة الموصل/كلية الحقوق432.0اعدادية االمجاد للبنينادبيياسر سعيد عبد هللا حماش50854172021026041

جامعة الموصل/كلية الحقوق432.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيغازي حمود حروش عبد العزيز50855172021351349
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جامعة الموصل/كلية الحقوق432.0الخارجيون - ايسرادبيمصطفى عبدالرزاق مصطو بكر50856172021402158

جامعة الموصل/كلية الحقوق432.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيرانيا زكي خليل اسماعيل50857172022357092

جامعة الموصل/كلية الحقوق432.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيصفوك نواف حميد جلود50858172021350086

جامعة الموصل/كلية الحقوق431.0اعدادية المستقبل للبنينادبياحمد عمار امين شاهين50859172021024005

جامعة الموصل/كلية الحقوق431.0ثانوية شمر عجيل للبنينادبيهيشان شحل عفن فنتوش50860172021113014

جامعة الموصل/كلية الحقوق431.0ثانوية المنار للبنينادبياحمد نجم الدين الياس خلف50861172021095004

جامعة الموصل/كلية الحقوق431.0اعدادية بعشيقة للبناتادبيايمان علي غازي جاسم50862172022244004

جامعة الموصل/كلية الحقوق431.0اعدادية سارية للبنينادبيمهران محفوظ خلف طه50863172021018024

جامعة الموصل/كلية الحقوق431.0ثانوية مجمع برزان للبنينادبيعلي خلف نجم محمد50864172021106011

جامعة الموصل/كلية الحقوق431.0اعدادية خزنة للبنينادبيالحسن عبد االمير نوري محمد شيت50865172021066002

جامعة الموصل/كلية الحقوق431.0اعدادية عين سفني للبناتادبياترا سالم شاهين ياقو50866172022258001

جامعة الموصل/كلية الحقوق430.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيدالل عمار سالم سعيد50867172022357086

جامعة الموصل/كلية الحقوق430.0اعدادية صفية للبناتادبيمياده فؤاد قاسم محمد50868172022295016

جامعة الموصل/كلية الحقوق430.0اعدادية عوينات للبنينادبيسعود فرحان عبد هللا مصبح50869172021111016

جامعة الموصل/كلية الحقوق430.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمؤمن علي احمد جاسم50870172021350164

جامعة الموصل/كلية الحقوق430.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعلي رعد محمد علي عبد السالم50871172021351301

جامعة الموصل/كلية الحقوق430.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد مؤيد عمر حسين50872172021351469

جامعة الموصل/كلية الحقوق430.0الخارجيون - ايسرادبيكرم نوفل سالم صالح50873172021402115

جامعة الموصل/كلية الحقوق430.0اعدادية الشافعي للبنينادبيابراهيم احمد محمد عالوي50874172021144001

جامعة الموصل/كلية الحقوق429.0الخارجيون - ايمنادبيقتيبة حسن علي جار50875172021400166

جامعة الموصل/كلية الحقوق429.0اعدادية الراية للبنينادبيعبد هللا زاهر محمد شاكر محمود50876172021025023

جامعة الموصل/كلية الحقوق429.0اعدادية المستقبل للبنينادبيعبد العزيز محمد عزيز عبد الباقي50877172021024014

جامعة الموصل/كلية الحقوق429.0اعدادية الصديق للبنينادبيعبد هللا محسن نايف رشيد50878172021028032

جامعة الموصل/كلية الحقوق429.0ثانوية قادية المختلطة للنازحينادبيمدينه محسن بركات خلف50879332022060010

جامعة الموصل/كلية الحقوق429.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد المجيد سعدي شاهين حسين50880172021351275

جامعة الموصل/كلية الحقوق429.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيندى خديده حسين حسن50881332022052013

جامعة الموصل/كلية الحقوق428.0اعدادية قره قوش للبنينادبييونس محمد طاهر قاسم عباس50882172021069034

جامعة الموصل/كلية الحقوق428.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيكاظم هاني كاظم محمد علي50883172021351375

جامعة الموصل/كلية الحقوق428.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعبد هللا عمار بداع ابراهيم50884172021017019

جامعة الموصل/كلية الحقوق428.0اعدادية القيارة للبنينادبيمحمد رمضان نايف صايل50885172021042015

جامعة الموصل/كلية الحقوق428.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد القادر عدي حمادي علو50886172021351253

جامعة الموصل/كلية الحقوق427.0اعدادية ربيعة للبنينادبينزهان نواف غباش هويدي50887172021112064

جامعة الموصل/كلية الحقوق427.0اعدادية البرغلية للبنينادبيمحمد انس خضر الياس50888172021114038

جامعة الموصل/كلية الحقوق427.0اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد جاسم محمد سلمان50889172021024022

جامعة الموصل/كلية الحقوق427.0اعدادية الطالئع للبناتادبيرحمه نشوان عبد المالك اسماعيل50890172022294006
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جامعة الموصل/كلية الحقوق427.0اعدادية خزنة للبنينادبيعلي احمد حامد احمد50891172021066009

جامعة الموصل/كلية الحقوق426.0ثانوية مجمع برزان للبنينادبيمحمد عبد هللا صالح محمود50892172021106015

جامعة الموصل/كلية الحقوق426.0ثانوية بازوايا للبنينادبياحمد حازم ايوب سليمان50893172021065001

جامعة الموصل/كلية الحقوق426.0اعدادية االمين للبنينادبيهفراز هاشم يوسف محمد50894312021009051

جامعة الموصل/كلية الحقوق426.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيجعفر محمود يعقوب يوسف50895172021080004

جامعة الموصل/كلية الحقوق425.0اعدادية الزهور للبنينادبيعناد يحيى هاشم صالح50896172021015024

جامعة الموصل/كلية الحقوق425.0اعدادية الوركاء للبنينادبيعباس إبراهيم احمد إبراهيم50897172021064017

جامعة الموصل/كلية الحقوق425.0اعدادية قره قوش للبنينادبيذو الفقار عبد الزهرة بشير خورشيد50898172021069008

جامعة الموصل/كلية الحقوق425.0ثانوية الفجر العربي المسائية للبنينادبيرقيه حميد عبد العزيز عبد الكريم50899172022354003

جامعة الموصل/كلية الحقوق425.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيلقاء محمد رفعت اكرم احمد50900172022315025

جامعة الموصل/كلية الحقوق425.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد عدنان محمد خضر50901172021351037

جامعة الموصل/كلية الحقوق425.0اعدادية الشهاب للبنينادبيرامي عبد هللا محمود خالد50902172021143005

جامعة الموصل/كلية الحقوق425.0اعدادية الزهور للبنينادبيعبد الرحمن رائد موفق داؤد50903172021015017

جامعة الموصل/كلية الحقوق424.0ثانوية فايدة للبنينادبيعبد هللا نجم عبد هللا علي50904172021098007

جامعة الموصل/كلية الحقوق424.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبيزيد سعيد عبد ابراهيم50905172021358010

جامعة الموصل/كلية الحقوق424.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيعمر جالل فاضل راشد50906172021080021

جامعة الموصل/كلية الحقوق424.0اعدادية النيل للبنينادبيمصطفى صفاء ابراهيم محمد جميل50907172021027049

جامعة الموصل/كلية الحقوق423.0اعدادية المستقبل للبنينادبيسنان غسان علي حسن50908172021024010

جامعة الموصل/كلية الحقوق423.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيروناك محمد عبد الرحمن حجي50909332022050002

جامعة الموصل/كلية الحقوق422.0اعدادية برطلة للبنينادبيحسين محمد حميد سليمان50910172021067010

جامعة الموصل/كلية الحقوق422.0ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيحياة عادل عبد هللا جاسم50911172022221001

جامعة الموصل/كلية الحقوق422.0ثانوية مجلجة للبنينادبيسعود خالد علي فياض50912172021108009

جامعة الموصل/كلية الحقوق422.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمد مشعل اسماعيل مجيد50913172021012032

جامعة الموصل/كلية الحقوق422.0اعدادية قره قوش للبنينادبيميران فرج بولص بنوش50914172021069028

جامعة الموصل/كلية الحقوق421.0ثانوية وانة للبنينادبيمحمد صالح محمد يونس50915172021093018

جامعة الموصل/كلية الحقوق421.0اعدادية النيل للبنينادبيعبد الرحمن اثير يونس مبارك50916172021027020

جامعة الموصل/كلية الحقوق421.0الخارجيون - ايسرادبيمصطفى كسار ممدوح اسماعيل50917172021402161

جامعة الموصل/كلية الحقوق582.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيياسين طه عبد العزيز احمد50918172041186112

جامعة الموصل/كلية الحقوق579.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيعبد هللا عمر احمد سلطان50919172041084043

جامعة الموصل/كلية الحقوق567.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيزيد محمد حامد هادي50920172041016017

جامعة الموصل/كلية الحقوق547.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياسراء اكرم عبد الجبار صالح50921172042315002

جامعة الموصل/كلية الحقوق528.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبيده محمد عادل محمد50922172041023074

جامعة الموصل/كلية الحقوق527.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمؤمن عمار رشيد غثيث50923172041144065

جامعة الموصل/كلية الحقوق522.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيشروق محمد فتحي عبد هللا50924172042251093

جامعة الموصل/كلية الحقوق521.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمود خلف عبد هللا جاسم50925172041350358
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جامعة الموصل/كلية الحقوق518.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيانس عامر جماد عبد50926172041015023

جامعة الموصل/كلية الحقوق514.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيطه احمد عبد هللا طه50927172041017085

جامعة الموصل/كلية الحقوق514.0ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيرنا محمد رشيد صالح50928172042234009

جامعة الموصل/كلية الحقوق510.0ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيكوكب حسين علي مرزاب50929172042308032

جامعة الموصل/كلية الحقوق508.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيجعفر ضرغام حيدر عبد الواحد50930172041017044

جامعة الموصل/كلية الحقوق506.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسوزان صبار طلعت عبد هللا50931172042357534

جامعة الموصل/كلية الحقوق505.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ داؤد سالم عبد هللا50932172042273087

جامعة الموصل/كلية الحقوق504.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي محمد سامي عبد اللطيف50933172041008256

جامعة الموصل/كلية الحقوق502.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيسارة جاسم محمد يوسف50934172042237080

جامعة الموصل/كلية الحقوق502.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحيناحيائيابراهيم حسان طالب بشير50935332041008001

جامعة الموصل/كلية الحقوق501.0اعدادية الراية للبنيناحيائيابراهيم سالم عثمان ايوب50936172041025002

جامعة الموصل/كلية الحقوق500.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحسين حسن سلمان محمد50937172041017057

جامعة الموصل/كلية الحقوق498.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائياوس مثنى عبد الجبار خليل50938172041026025

جامعة الموصل/كلية الحقوق497.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيمحمد عبد علي احمد50939172041201009

جامعة الموصل/كلية الحقوق497.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيطارق داود كتي مراد50940172041367028

جامعة الموصل/كلية الحقوق497.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيسما عزام مرعي حسن50941312042063063

جامعة الموصل/كلية الحقوق496.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيجنه محمد يحيى فرج50942172042279013

جامعة الموصل/كلية الحقوق493.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيزهراء ابراهيم محمد حسين50943332042040045

جامعة الموصل/كلية الحقوق493.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرغد صالح حيدر حسن50944172042300027

جامعة الموصل/كلية الحقوق490.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الحكم عمار زين الدين محمد امين50945172041008171

جامعة الموصل/كلية الحقوق488.0اعدادية زينب للبناتاحيائياستبرق نهاد خضير صالح50946172042285010

جامعة الموصل/كلية الحقوق488.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد علي عالء صادق محمد علي50947172041124144

جامعة الموصل/كلية الحقوق486.0ثانوية األخوة للبنات - للنازحيناحيائيرحمه فاروق كريم سعيد50948332042043010

جامعة الموصل/كلية الحقوق483.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيليث جالل هاشم الياس50949172041066045

جامعة الموصل/كلية الحقوق482.0اعدادية القيارة للبناتاحيائيسارة حازم خالد نايف50950172042242017

جامعة الموصل/كلية الحقوق481.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيحسين محمود عطية فرج50951172041350101

جامعة الموصل/كلية الحقوق481.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزكريا علي حسن ابراهيم50952172041008130

جامعة الموصل/كلية الحقوق479.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيهناء حنا سالم حنا50953312042037023

جامعة الموصل/كلية الحقوق477.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيخلود عوفي ابراهيم اسماعيل50954172042338016

جامعة الموصل/كلية الحقوق476.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبيدة مهند يحيى قاسم50955172041351460

جامعة الموصل/كلية الحقوق476.0النصر النموذجية للبنيناحيائيقصي احمد صباح محمود50956312041024133

جامعة الموصل/كلية الحقوق476.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيزيد محمد طاهر حسين محمد50957172041015041

جامعة الموصل/كلية الحقوق476.0اعدادية العياضية للبنيناحيائيمناف فاضل سعيد مصطفى50958172041115047

جامعة الموصل/كلية الحقوق476.0اعدادية سارية للبنيناحيائيحسام الدين صالح سالم كردي50959172041018053

جامعة الموصل/كلية الحقوق475.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيامينه عباس طاهر قاسم50960172042236006
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جامعة الموصل/كلية الحقوق474.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي وليد محمد حامد50961172041008258

جامعة الموصل/كلية الحقوق473.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيهدى حمد منير غدير50962172042300076

جامعة الموصل/كلية الحقوق497.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعصام عادل ياسين صالح50963172051008068

جامعة الموصل/كلية الحقوق490.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبد المؤمن عمار عبد الكريم صبري50964172051011058

جامعة الموصل/كلية الحقوق485.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقياسامة يونس حسن خلف50965172051080006

جامعة الموصل/كلية الحقوق478.0اعدادية  تلكيف للبنينتطبيقيابراهيم محمد ابراهيم محمد50966172051084001

جامعة الموصل/كلية الحقوق474.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيسعيد رعد سعيد احمد50967172051023030

جامعة الموصل/كلية الحقوق464.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيشهله عمر احمد علي50968172052286018

جامعة الموصل/كلية الحقوق464.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد ادريس سليمان احمد50969172051028090

جامعة الموصل/كلية الحقوق455.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى وعد فتحي جاسم50970172051351720

جامعة الموصل/كلية الحقوق454.0ثانوية الشهداء للبنينتطبيقيحسن محمد باقر حسن عبد الكريم50971172051123005

جامعة الموصل/كلية الحقوق452.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيايوب خالد حسين علي50972172051351134

جامعة الموصل/كلية الحقوق448.0اعدادية خزنة للبنينتطبيقيعبد هللا محمد جمعة خضر50973172051066009

جامعة الموصل/كلية الحقوق446.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيحسن جاسم محمد علي50974172051124011

جامعة الموصل/كلية الحقوق444.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينتطبيقييحيى خالد احمد مصطفى50975172051358018

جامعة الموصل/كلية الحقوق441.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقييحيى فارس غانم سليمان50976172051028137

جامعة الموصل/كلية الحقوق437.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيمصطفى خالد داؤد سليمان50977172051144047

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية504.0ثانوية طريق الحرير العراقية االهلية المختلطة اذربيجان باكوادبياسامه جاسم محمد50978132021355001

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية452.0ثانوية الكبر للبنينادبيعبد الكريم كنعان سعود خطاف50979172021210009

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية421.0اعدادية قره قوش للبنينادبيحنا وليد هدو ججي50980172021069007

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية418.0ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيمحمد عادل حسين علوان50981132021258029

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية418.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحمد فيصل هجيج جياد50982192021040040

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية417.0اعدادية ربيعة للبنينادبياحمد راكان احمد عواد50983172021112002

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية413.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبينواف سعيد احمد حسين50984332021050014

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية410.0اعدادية المقدادية للبناتادبيأعتبار فاضل جاسم محمد50985212022140001

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية409.0اعدادية البرغلية للبنينادبيمحمد خضر علي ظاهر50986172021114041

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية408.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيغيث تيسير يونس فتحي50987172021350146

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية407.0اعدادية ربيعة للبنينادبيفواز محمد سراي محمد50988172021112045

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية405.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد الرحمن ياسر هاشم حسين50989172021351247

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية404.0ثانوية هلمات للبنينادبيهشيار حاجي اغا رشكه50990312021006020

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية402.0الخارجيات - ايسرادبيايه نمير عبدالرزاق محمود50991172022403038

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية395.0اعدادية الزهور للبناتادبيخوله سعد محمود داود50992172022290015

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية393.0اعدادية الكندي للبنينادبيعبد الرحمن خيري بشير حسين50993172021021010

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية391.0االعدادية الشرقية للبنينادبيسيف بسام جاسم محمد50994172021008013

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية390.0الخارجيون - ايمنادبيعمر حسين علي احمد50995172021400150
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جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية390.0ثانوية العياضية المسائية للبنينادبيخضر رمضان حسن عبد هللا50996172021361004

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية390.0اعدادية المستقبل للبنينادبيزين العابدين علي شعيب عيسى50997172021024009

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية389.0الخارجيونادبيعبدهللا ساجد علي ابراهيم50998212021400065

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية389.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيطالل حميدي حروش سالم50999332021001048

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية388.0اعدادية الكندي للبنينادبياحمد فارس يوسف بالل51000172021021002

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية387.0ثانوية امير المؤمنين للبنين-الوقف الشيعيادبيمحمد عباس فاضل ابراهيم51001292021006033

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية386.0اعدادية ربيعة للبنينادبيطالل سليمان دعيس ذويلف51002172021112029

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية386.0اعدادية االخوة للبنينادبيسرى علي ياسين عبد القادر51003172022224011

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية383.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمحمد احمد محمود عبد هللا51004142021201209

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية382.0الخارجيات - ايسرادبيرحمه عبدالسالم صالح خضر51005172022403064

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية382.0اعدادية الخنساء للبناتادبيهند عبد الكريم محسن مهيدي51006182022247045

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية379.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيعلي رافد عبد اللطيف صدقي51007332021001024

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية376.0الخارجيون - ايمنادبيمحمد طه حمود مرعي51008172021400191

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية376.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمؤمن جمال فالح احمد51009172021351392

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية374.0اعدادية العرفان للبنينادبيسيف محمد تركي حماد51010192021029012

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية373.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيهبة فوزي امجد كاظم51011332022040045

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية373.0اعدادية زمار للبنينادبينشوان محمد سليمان حسين51012172021103026

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية373.0ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيحيدر صباح مهدي محمد رسول51013132021258009

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية373.0اعدادية العلم النافع للبنينادبيحسن مهند حمدان حسن51014192021095008

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية372.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيسماء طارق شاكر محمود51015332022041013

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية372.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيمصطفى راغب عبد الغني سليمان51016172021017036

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية371.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيبراق محمد ازهر حمزه مجيد51017172021020008

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية371.0االعدادية الشرقية للبنينادبيمروان ماهر طه اسماعيل51018172021008029

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية370.0الخارجيات - ايسرادبيرسل غانم علي داؤد51019172022403065

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية370.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيعلي ليث ياسين قاسم51020172021020022

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية368.0ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتادبيغفران رضوان شكيب حسين51021172022312003

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية368.0ثانوية سنوني المختلطةادبينيروز ميرزا الياس سيدو51022172022348016

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية367.0الخارجيون - ايسرادبيعمر جمال محمد امين51023172021402098

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية367.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيعبد هللا فراس غانم سعيد51024172021011023

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية367.0اعدادية السويس للبنينادبيعلي سعد عطيه علي51025132021006066

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية366.0الخارجيون - ايسرادبيذيب يونس محمدعلي مصطفى51026172021402044

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية366.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةادبيلويس خليل حافظ هواش51027202021252025

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية366.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعبد هللا حازم عباس جسام51028142021015063

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية365.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمحمد ياس خضير عباس51029212021065076

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية365.0ثانوية الصديق للبناتادبينجاة طارق مرزه حسين51030312022052018
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جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية364.0ثانوية ابو خشب للبنينادبيحارث حاجم حسن نهار51031172021090005

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية364.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبيمروه غانم مجيد عبد51032212022292042

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية363.0الخارجيونادبيعلي حازم محمد كاظم51033272021400075

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية363.0اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيعلي سعد مهدي علي51034212021028015

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية363.0اعدادية االخوة للبنينادبييحيى اكرم ابراهيم شاكر51035172021224023

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية362.0ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيأدهم علي عباس بهاني51036212021259002

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية361.0اعدادية ربيعة للبنينادبيمهدي عايد رحيل صباح51037172021112061

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية360.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيضحى عماد سعيد نوري51038172022274020

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية360.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيمحمد فاضل خليفة عطية51039152021072195

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية360.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمصطفى حميد احمد علي51040172021351520

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية480.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيبنين سعدي خلف منشد51041222042196003

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية468.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيهديل محمود محمد حمزة51042172042364043

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية466.0ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيساره سعد حمود شكطي51043312042067017

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية455.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيفاطمه سلمان مطر عبد هللا51044202042139083

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية451.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزمن سعد هادي محمد51045172042232065

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية447.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيسندس قاسم حبيب سليمان51046172042252061

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية440.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيسيف حسين علي احمد51047172041008156

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية431.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيحارث اياد يوسف محمد51048112041026039

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية429.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيرحيق طالب علي محمد51049122042108020

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية424.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيابراهيم علي يوسف ابراهيم51050172041348001

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية423.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيايوب خلف دعيجان رجا51051312041011007

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية423.0اعدادية بلد للبناتاحيائياماني محمد محمود حسن51052182042176012

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية421.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيساره ميسر محمد توفيق محمود51053172042254037

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية420.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيحسن راكان عبد الهادي عبد الجبار51054172041224015

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية420.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعلي ابراهيم مرعي حسن51055172041023078

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية419.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيهمام محمد بشير ذنون51056172041017236

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية414.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيمحمد حسن احمد حاجي51057332041070078

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية413.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعلي احمد خلف حسن51058172041100013

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية413.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيعلي حسين فاضل زينل51059172041060058

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية411.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيدعاء مزهر مطر عبد هللا51060202042139041

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية411.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنيناحيائيخالد جمعة مصطفى كوردي51061182041135013

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية408.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيبلسم عبد الجبار بلو حسين51062172042289036

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية405.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائينوره سمير فخري مجيد51063322042066072

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية405.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيرشيد احمد رشيد عويد51064172041008124

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية402.0ثانوية المحلبية للبنيناحيائيندى اسماعيل ابراهيم يحيى51065172042056003
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جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية402.0اعدادية االخوة للبنيناحيائياسماعيل مسعود سعيد مراد51066172041224010

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية401.0ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيصالح محمود محمد حمزه51067172041195004

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية401.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيرسل فارس سطوان مصلح51068212042294074

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية398.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيياسر عمار عبد الحميد قاسم51069172041028220

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية397.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيساره فريد كريم رحمن51070202042144034

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية397.0ثانوية آشور للبنيناحيائيمحمد ناظر صراخ علي51071182041081025

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية396.0االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد زيد ابراهيم محمد51072172041007011

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية396.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيحمدي الحج فياض شيحان51073192041007045

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية396.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائينبأ حسن مبدر مطشر51074242042123160

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية395.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيسعود حارث سالم محمد51075172041186035

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية395.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف عمار عصام محمد51076172041008452

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية395.0اعدادية قره قوش للبنيناحيائيعلي غازي محمود عبد هللا51077172041069023

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية395.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمحمد ذياب علي عبد51078202041259251

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية395.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيصالح عبد هللا فتحي احمد51079172041351323

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية394.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائييوسف يونس محمد علي يونس51080172041083066

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية394.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد الحكيم عبد الرزاق محمد عبد هللا51081172041350183

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية394.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيعمار قوال يوسف ابراهيم51082172041348040

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية394.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيعلي اكرم جليل مجيد51083172041059058

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية393.0ثانوية هولير زانستي للبنيناحيائيعمر هاني طه علي51084312041019016

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية393.0ثانوية عمر المختار للبنيناحيائيمعتصم خير هللا عايد جاسم51085102041004018

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية444.0اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقيمحمد حسين مصطفى احمد51086172051059018

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية444.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيصبار احمد صبار احمد51087182051140008

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية425.0اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيبالل وائل برهان الدين خليل51088172051010006

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية408.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيمصطفى حسين علي محمد51089202051048079

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية401.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا علي جواد كاظم51090272051154119

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية390.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيبيار عدي خالت خضر51091172051060014

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية388.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد اياد عبد الرزاق عزيز51092172051028092

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية384.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعصام عبد الجبار فرج خلف51093192051043025

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية383.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةتطبيقيكرم ماجد خديده حلو51094172051367014

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية383.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينتطبيقيحمزة غسان محمود علي51095332051001015

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية381.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيبناز اوات عبد هللا محمد امين51096202052340010

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية380.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمود علي عبد هللا سلطان51097172051351664

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية380.0اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقيوسيم لؤي قائد الياس51098172051059020

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية379.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيحذيفه سلمان داود سليمان51099192051067013

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية376.0ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيمحمد رفعت ياس داود51100192051085018
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جامعة الموصل/كلية التمريض592.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيطيبه محمد كنعان بشير51101332042041022

جامعة الموصل/كلية التمريض591.6االعدادية الشرقية للبنيناحيائيهمام احمد خضر ابنيان51102172041008426

جامعة الموصل/كلية التمريض591.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيشهد ياسر جمعه ابراهيم51103172042244065

جامعة الموصل/كلية التمريض591.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسارة سعد شابا كرومي51104172042247023

جامعة الموصل/كلية التمريض591.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيريام حسين علي خضر51105172042098017

جامعة الموصل/كلية التمريض591.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيحمزة ايوب اسعد اسكندر51106172041142007

جامعة الموصل/كلية التمريض591.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحيناحيائيعامر وعد هللا صالح محمود51107332041008018

جامعة الموصل/كلية التمريض591.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيعماد جاسم محمد علي حسين51108332041070057

جامعة الموصل/كلية التمريض591.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيفرح ذنون جمعة حمادي51109172042280114

جامعة الموصل/كلية التمريض591.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيايمان احمد مهدي حسن51110172042371048

جامعة الموصل/كلية التمريض591.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيسفيان خضر خلف رشو51111332041070039

جامعة الموصل/كلية التمريض591.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعمر زيد خالد حسين51112172041186068

جامعة الموصل/كلية التمريض591.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيانس عطية حسن سالمه51113202041013014

جامعة الموصل/كلية التمريض591.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيرعد خليل مراد حسين51114332041051038

جامعة الموصل/كلية التمريض591.0ثانوية وانة للبنيناحيائيعبد االله محمود خلف حسن51115172041093014

جامعة الموصل/كلية التمريض591.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيغسق عمر جالل شيت51116172042315091

جامعة الموصل/كلية التمريض590.5اعدادية االندلس للبناتاحيائياسراء احمد قاسم محمد51117172042286023

جامعة الموصل/كلية التمريض590.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائياحمد محمود صالح محمد51118312041070020

جامعة الموصل/كلية التمريض590.0اعدادية سارية للبنيناحيائيجاسم محمد جاسم حسون51119172041018050

جامعة الموصل/كلية التمريض590.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيهشام خديدة خلف مراد51120332041051105

جامعة الموصل/كلية التمريض590.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمار علي مصلح محمود51121172041008259

جامعة الموصل/كلية التمريض590.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيحمزة لقمان عيسى حسن51122172041012029

جامعة الموصل/كلية التمريض590.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد علي عثمان وادي51123172041008348

جامعة الموصل/كلية التمريض590.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائياسامة جمعة ابراهيم مصطفى51124172041124013

جامعة الموصل/كلية التمريض590.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيذكرى علي جاسم محمد51125172042284012

جامعة الموصل/كلية التمريض590.0ثانوية المصطفى للبنيناحيائيعبد الرحمن قاسم محمد خضير51126172041077008

جامعة الموصل/كلية التمريض589.4ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيياسين محمد سليمان حسام الدين51127172041022123

جامعة الموصل/كلية التمريض589.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيزينه رمضان عبد الرحيم احمد51128172042224024

جامعة الموصل/كلية التمريض589.0أعدادية االمين للبنيناحيائيمحمد قصي ياسين احمد51129172041019034

جامعة الموصل/كلية التمريض589.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيابراهيم نهاب خضر محمد51130172041007005

جامعة الموصل/كلية التمريض589.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه خضير صالح محمد51131172042284035

جامعة الموصل/كلية التمريض589.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمد فالح حسن عباس51132172041080097

جامعة الموصل/كلية التمريض589.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيمحسن حسن حسين مجيد51133172041066048

جامعة الموصل/كلية التمريض589.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيهدى علي جاسم محمد51134172042301082

جامعة الموصل/كلية التمريض589.0اعدادية زينب للبناتاحيائيرحمه هيثم محمد صالح51135172042285045
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جامعة الموصل/كلية التمريض589.0ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيشروق محسن مرعي نجم51136172042166005

جامعة الموصل/كلية التمريض589.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيشهد كيالن حمد محمود51137172042284026

جامعة الموصل/كلية التمريض589.0ثانوية سنوني المسائية المختلطةاحيائيحاتم بابير مرزا جردو51138172041368007

جامعة الموصل/كلية التمريض588.6اعدادية دار السالم للبنيناحيائيميسر مصطفى عبد العزيز ميسر مصطفى51139172041023149

جامعة الموصل/كلية التمريض588.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيقصي وليد عبد الجبار انصيف51140172041008288

جامعة الموصل/كلية التمريض588.0أعدادية االمين للبنيناحيائيبارق حازم احمد شهاب51141172041019010

جامعة الموصل/كلية التمريض588.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائياحمد ساطع عباس يونس51142332041001005

جامعة الموصل/كلية التمريض588.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيعبد الحكيم محمد عواد عيسى51143182041065018

جامعة الموصل/كلية التمريض588.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعلي سليم علي عبيد51144172041351492

جامعة الموصل/كلية التمريض588.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيياسمين سالم احمد مطلك51145172042267083

جامعة الموصل/كلية التمريض588.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيسجى محمد يوسف خالد51146172042369009

جامعة الموصل/كلية التمريض588.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيعبيد مراد خلف سليمان51147172041059054

جامعة الموصل/كلية التمريض588.0ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيزبيدة علي فتحي احمد51148172042195001

جامعة الموصل/كلية التمريض588.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيغفران عدي صباح محمود51149172042301062

جامعة الموصل/كلية التمريض588.0ثانوية الموالي للبنيناحيائيرشا علي محمد ثالج51150172042055001

جامعة الموصل/كلية التمريض588.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيمحمد مهدي صالح خضر51151312041001031

جامعة الموصل/كلية التمريض588.0النصر النموذجية للبنيناحيائيابو بكر انمار اياد سعدو51152312041024011

جامعة الموصل/كلية التمريض588.0ثانوية وردك للبنيناحيائيبشار حيدر حسن عباس51153172041073007

جامعة الموصل/كلية التمريض588.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيطه شهاب احمد اسود51154172041026069

جامعة الموصل/كلية التمريض588.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيبسام غسان سالم رشيد51155172041060016

جامعة الموصل/كلية التمريض588.0اعدادية الصديق للبنيناحيائييوسف ياسر بدر جاسم51156172041028231

جامعة الموصل/كلية التمريض588.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيسيف بشار صالح حسين51157172041084028

جامعة الموصل/كلية التمريض588.0ثانوية النهرين للبنيناحيائيمحمد احمد سلطان سعيد51158182041067028

جامعة الموصل/كلية التمريض587.0اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد الرحمن تحسين علي عبد هللا51159172041027043

جامعة الموصل/كلية التمريض587.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد الكريم محمد خضر احمد51160172041350200

جامعة الموصل/كلية التمريض587.0ثانوية العدالة للبنيناحيائياشكان نوري فيصل صخر51161172042201002

جامعة الموصل/كلية التمريض587.0اعدادية العياضية للبنيناحيائيوليد خالد فرحان ابراهيم51162172041115050

جامعة الموصل/كلية التمريض587.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيسعديه سلو حسين مرزا51163332042056043

جامعة الموصل/كلية التمريض587.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائياسراء صباح خلف عواد51164172042254007

جامعة الموصل/كلية التمريض587.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيتبارك رائد فاضل عباس51165172042231053

جامعة الموصل/كلية التمريض587.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيوناس عباس ملحم خديده51166332041060042

جامعة الموصل/كلية التمريض587.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيجعفر خليل مصطفى بكتاش51167172041124028

جامعة الموصل/كلية التمريض587.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيرواء ياسين حمود جاسم51168182042218032

جامعة الموصل/كلية التمريض587.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيحسن بشار عبد الرحمن عبد القادر51169172041026039

جامعة الموصل/كلية التمريض587.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائينادين فراس جالل حسن51170172042244092
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جامعة الموصل/كلية التمريض587.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيشيماء محمد عبد الوهاب محمود51171172042317034

جامعة الموصل/كلية التمريض587.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزهراء قيس مالك محمود51172172042357410

جامعة الموصل/كلية التمريض587.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعلي حسين علي حسن51173172041018120

جامعة الموصل/كلية التمريض586.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمصطفى بسام مطر محمد51174172041007174

جامعة الموصل/كلية التمريض586.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيفاطمه جعفر غني عباس51175172042364031

جامعة الموصل/كلية التمريض586.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيسيروان خضر خلف رشو51176332041070041

جامعة الموصل/كلية التمريض586.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيدالل علي حسين خلف51177172042104005

جامعة الموصل/كلية التمريض586.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيخالده شمو حجي فندي51178332042051024

جامعة الموصل/كلية التمريض586.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيمنير رسول يوسف محمد شريف51179132041242052

جامعة الموصل/كلية التمريض586.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيهاشم قصي هاشم جاسم51180172041017232

جامعة الموصل/كلية التمريض586.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحمزه محمد حازم مقصود51181172041008116

جامعة الموصل/كلية التمريض586.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيسعود موسى عباس عبد هللا51182332041056045

جامعة الموصل/كلية التمريض586.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيابو بكر حسن حمد عطية51183172041350005

جامعة الموصل/كلية التمريض585.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيماهره عبد هللا اسماعيل هسن51184332042056074

جامعة الموصل/كلية التمريض585.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيخوله صالح خلف علي51185172042277033

جامعة الموصل/كلية التمريض585.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياية محمود احمد محمود51186172042288038

جامعة الموصل/كلية التمريض585.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائياحالم جمعة يوسف عيسى51187192042391001

جامعة الموصل/كلية التمريض585.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيغسق صهيب غانم شيت51188172042288182

جامعة الموصل/كلية التمريض585.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيغفران موفق لقمان احمد51189172042280109

جامعة الموصل/كلية التمريض585.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايناس عبد هللا خليل حمودي51190172042357161

جامعة الموصل/كلية التمريض584.8ثانوية المتميزات االولىاحيائيمريم بشار صالح نوري51191172042233104

جامعة الموصل/كلية التمريض584.2اعدادية الطالئع للبناتاحيائيفاطمة احمد حميد احمد51192172042294182

جامعة الموصل/كلية التمريض584.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيوالء خالت خدر الياس51193172042245073

جامعة الموصل/كلية التمريض584.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيايات رعد غالب ياسين51194172042262013

جامعة الموصل/كلية التمريض584.0ثانوية فتح الفتوح للبناتاحيائيأيمان ابراهيم هالل زغير51195192042148001

جامعة الموصل/كلية التمريض584.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياسراء عبد العظيم عطشان عبد هللا51196172042280002

جامعة الموصل/كلية التمريض584.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيبدور علي فتحي مجول51197172042281020

جامعة الموصل/كلية التمريض584.0اعدادية القيارة للبناتاحيائيموج علي احميد محمد51198172042242023

جامعة الموصل/كلية التمريض584.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيدلفين حجي شمو فاضي51199332042052023

جامعة الموصل/كلية التمريض583.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيندى رعد محمود صديق51200172042251144

جامعة الموصل/كلية التمريض583.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزبيده نواف محمد حمد51201172042338022

جامعة الموصل/كلية التمريض583.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيتغريد محمد طيب عبد الرحمن محمد51202172042280034

جامعة الموصل/كلية التمريض583.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائينور غانم سالم عمر51203172042245064

جامعة الموصل/كلية التمريض583.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيدلفين تحسين سليمان احمد51204172042289049

جامعة الموصل/كلية التمريض583.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيشيماء شيخو بكر احمد51205332042040070
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جامعة الموصل/كلية التمريض582.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيغسق احمد عبد السالم عبد هللا51206312042047150

جامعة الموصل/كلية التمريض582.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيرسل فواز خير الدين امين51207172042330047

جامعة الموصل/كلية التمريض582.0اعدادية القيارة للبناتاحيائيترفه فواز حسن فدعوس51208172042242008

جامعة الموصل/كلية التمريض582.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائياميرة عبدهللا موسى مطلك51209192042371021

جامعة الموصل/كلية التمريض581.0ثانوية الصديق للبناتاحيائيانسام دهام عز الدين فاضل51210312042052005

جامعة الموصل/كلية التمريض581.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيهاجر رضوان حفيظ يونس51211172042300074

جامعة الموصل/كلية التمريض581.0ثانوية بيرسفي ١ المختلطة للنازحيناحيائياسمهان عمر علي سليمان51212332042023003

جامعة الموصل/كلية التمريض581.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيأيه سعود عبد الغني مجيد51213172042289007

جامعة الموصل/كلية التمريض581.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائينورة حجي كلي خلف51214172042348075

جامعة الموصل/كلية التمريض581.0اعدادية القيارة للبناتاحيائيزهراء سعدي حسن فدعوس51215172042242014

جامعة الموصل/كلية التمريض581.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائياسيل منصور بطرس منصور51216172042247001

جامعة الموصل/كلية التمريض581.0ثانوية وردك للبنيناحيائيديانا عماد جاسم مترزا51217172042073004

جامعة الموصل/كلية التمريض581.0اعدادية سارة للبناتاحيائيزينب سعيد تقي يونس51218172042248022

جامعة الموصل/كلية التمريض580.0ثانوية مهد للبنيناحيائيايمان سعد هللا محمد عبو51219172042102001

جامعة الموصل/كلية التمريض580.0ثانوية اجحلة للبنيناحيائياسماء عبد هللا سلطان محمد51220172042043002

جامعة الموصل/كلية التمريض580.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفاتن بشار ايوب بولص51221172042247036

جامعة الموصل/كلية التمريض580.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرحمة ثامر محمود احمد51222172042281032

جامعة الموصل/كلية التمريض580.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيهديل فاضل خضر سليمان51223172042249101

جامعة الموصل/كلية التمريض580.0الخارجيات - ايسراحيائيدانا جمال عبدهللا شيت51224172042403052

جامعة الموصل/كلية التمريض580.0ثانوية القادسية للبناتاحيائينبأ محمود محمد حميد51225172042299069

جامعة الموصل/كلية التمريض580.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينب خليل ابراهيم احمد51226172042289077

جامعة الموصل/كلية التمريض580.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيديما بركات سليمان حسين51227172042245023

جامعة الموصل/كلية التمريض580.0اعدادية المربد للبناتاحيائيآمنه اياد حسن صالح51228172042291002

جامعة الموصل/كلية التمريض580.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيآيه عارف خضر يونس51229172042297007

جامعة الموصل/كلية التمريض580.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائييسرى كلى محمود مجو51230332042052076

جامعة الموصل/كلية التمريض580.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيليلى بركات قاسم جوكي51231332042064011

جامعة الموصل/كلية التمريض580.0ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيايمان عبد الكريم صالح محمد51232172042320003

جامعة الموصل/كلية التمريض580.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيحنان علي سليمان حسين51233172042353023

جامعة الموصل/كلية التمريض580.0ثانوية األخوة للبنات - للنازحيناحيائيكازين محي الدين محمد مصطفى51234332042043020

جامعة الموصل/كلية التمريض579.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيايناس طالب خدر حجي51235332042051009

جامعة الموصل/كلية التمريض579.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيسرى فارس احمد محمد51236172042231187

جامعة الموصل/كلية التمريض579.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينبأ باسل ابراهيم محمود51237172042357763

جامعة الموصل/كلية التمريض579.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيشمائل صالح احمد فاضل51238172042098022

جامعة الموصل/كلية التمريض579.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائييسرى عبد الحسين علي محمد51239172042357931

جامعة الموصل/كلية التمريض579.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيحياة عمر يحيى ابزار51240172042231071
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جامعة الموصل/كلية التمريض579.0ثانوية الضحى للبناتاحيائياستبرق زياد طارق طه51241172042316006

جامعة الموصل/كلية التمريض579.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيايه احمد طاهر مجيد51242172042300009

جامعة الموصل/كلية التمريض579.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيايه احمد اسماعيل داؤد51243172042283018

جامعة الموصل/كلية التمريض579.0ثانوية بازوايا للبناتاحيائيزينب علي خليل بكتش51244172042303013

جامعة الموصل/كلية التمريض579.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيايناس عامر خليل اسماعيل51245172042315030

جامعة الموصل/كلية التمريض578.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهدى نصير احمد علي51246172042281082

جامعة الموصل/كلية التمريض578.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيوسن سيف ابراهيم حنش51247172042281088

جامعة الموصل/كلية التمريض578.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيدعاء وعد عبد عواد51248172042284010

جامعة الموصل/كلية التمريض578.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرحمة خليل ابراهيم علي51249172042289054

جامعة الموصل/كلية التمريض578.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيتاره فارس حجي الياس51250172042244022

جامعة الموصل/كلية التمريض578.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيسما علي حسين علي51251312042031032

جامعة الموصل/كلية التمريض578.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيدالل محمد صالح عبد هللا51252172042280046

جامعة الموصل/كلية التمريض578.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيتماره منذر عبد حسين51253172042290045

جامعة الموصل/كلية التمريض578.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيصبا طالل يوسف محمد51254172042231203

جامعة الموصل/كلية التمريض578.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيريم رمضان علي حمودي51255172042235062

جامعة الموصل/كلية التمريض578.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحنين عبد العزيز حمادي اخضير51256172042273028

جامعة الموصل/كلية التمريض578.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيكوثر لقمان صالح خضر51257172042251127

جامعة الموصل/كلية التمريض578.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيشدن عمر هشام صباح51258332042038023

جامعة الموصل/كلية التمريض578.0اعدادية االخوة للبنيناحيائياسماء نواف الياس حسن51259172042224001

جامعة الموصل/كلية التمريض577.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائينيسان كمال بلو سلو51260172042245066

جامعة الموصل/كلية التمريض577.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيكوثر بشار طاهر احمد51261332042062035

جامعة الموصل/كلية التمريض577.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور محمد ياسين سلطان51262172042288244

جامعة الموصل/كلية التمريض577.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيساره سالم غانم محمد51263172042371170

جامعة الموصل/كلية التمريض577.0اعدادية زينب للبناتاحيائيكاريا محمد عبد القادر حسين51264172042285110

جامعة الموصل/كلية التمريض577.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيتقوى محمد نور عباس اسماعيل51265172042300017

جامعة الموصل/كلية التمريض577.0ثانوية زمار للبناتاحيائياسماء سليمان ابراهيم احمد51266172042259005

جامعة الموصل/كلية التمريض577.0ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائيسوسن خليل ابراهيم خليل51267332042058004

جامعة الموصل/كلية التمريض577.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائياسراء احمد عبد العزيز علي51268172042330010

جامعة الموصل/كلية التمريض577.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيراهبه رشيد علي قاسم51269332042070036

جامعة الموصل/كلية التمريض577.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيمهى غانم عبدالرزاق محمد51270172042371265

جامعة الموصل/كلية التمريض577.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور احمود خضر مهاوش51271172042273091

جامعة الموصل/كلية التمريض577.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيرنا علي قرو باسي51272332042051033

جامعة الموصل/كلية التمريض577.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيشكران محمد طالل قاسم51273172042338025

جامعة الموصل/كلية التمريض577.0اعدادية حمص للبناتاحيائيفاطمه رافع عبد الحميد حسين51274172042302084

جامعة الموصل/كلية التمريض577.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائيكليار خضر حجي حسو51275172042258033
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جامعة الموصل/كلية التمريض577.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيمالك بسام أحمد عبد هللا51276332042062038

جامعة الموصل/كلية التمريض577.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائينغم حكيم سالم عمر51277172042245061

جامعة الموصل/كلية التمريض576.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيسارة سعد عائد خليل51278172042280072

جامعة الموصل/كلية التمريض576.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيمدينه محمد نزال صالح51279172042098030

جامعة الموصل/كلية التمريض576.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيزينب زياد طارق جاسم51280172042316029

جامعة الموصل/كلية التمريض576.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيآيه علي احمد اسماعيل51281332042040013

جامعة الموصل/كلية التمريض576.0ثانوية الفياض للبنيناحيائياماني عبد الحميد سلمان عبد الرحمن51282182042145003

جامعة الموصل/كلية التمريض576.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيداليا فائز فؤاد فرحان51283172042286072

جامعة الموصل/كلية التمريض576.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيوفاء عبد العزيز ادريس سعيد51284172042251167

جامعة الموصل/كلية التمريض576.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيوسن محمد هاشم عبد هللا51285172042299079

جامعة الموصل/كلية التمريض576.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيآيه بشار امجد يحيى51286172042296003

جامعة الموصل/كلية التمريض576.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيبرفان حسين رشيد حسين51287172042272008

جامعة الموصل/كلية التمريض576.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيكلوفان ماهر خليل قادر51288172042245051

جامعة الموصل/كلية التمريض576.0ثانوية المأمون للبناتاحيائينور ثائر خضر عطا هللا51289172042317046

جامعة الموصل/كلية التمريض575.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيمروه صائب هاشم جاسم51290202042334246

جامعة الموصل/كلية التمريض575.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائينبأ محمود علي فندي51291172042267072

جامعة الموصل/كلية التمريض575.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبسمه بسام عزيز يوسف51292172042288051

جامعة الموصل/كلية التمريض575.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيديانا طه نجف محمد51293172042272009

جامعة الموصل/كلية التمريض575.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيفاطمة ميسر ابراهيم احمد51294172042280113

جامعة الموصل/كلية التمريض575.0ثانوية الحازم االهلية للبناتاحيائيشهد احمد خضير حسين51295172042383001

جامعة الموصل/كلية التمريض575.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيعبير عادل احمد يونس51296172042286194

جامعة الموصل/كلية التمريض575.0ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيمالك احمد سريح سعد51297312042067034

جامعة الموصل/كلية التمريض575.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيتسنيم محمد يونس محمد51298172042327012

جامعة الموصل/كلية التمريض575.0اعدادية زينب للبناتاحيائيطيبة صباح محمد علي51299172042285091

جامعة الموصل/كلية التمريض575.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائياسماء ترف ياسين محمد51300312042001005

جامعة الموصل/كلية التمريض575.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسجى محمد عوده تركي51301312042047111

جامعة الموصل/كلية التمريض575.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرحمه سمير خضر احمد51302172042305029

جامعة الموصل/كلية التمريض574.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيدعاء احمد سالم عبد هللا51303172042290052

جامعة الموصل/كلية التمريض574.0ثانوية النصر للبناتاحيائيدانية سامي زاير ابراهيم51304202042137011

جامعة الموصل/كلية التمريض574.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيهند زياد احمد خضر51305172042284043

جامعة الموصل/كلية التمريض574.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيشيرين اسماعيل مهيدي صالح51306192042371068

جامعة الموصل/كلية التمريض574.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيوسن خالد محمد طارق51307172042305063

جامعة الموصل/كلية التمريض574.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائياماني حسين علوان غربي51308192042371016

جامعة الموصل/كلية التمريض574.0ثانوية البسمة للبناتاحيائياستبرق حامد رمضان سلطان51309202042115003

جامعة الموصل/كلية التمريض574.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيايه وعد عبد الهادي شكر51310172042237030
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جامعة الموصل/كلية التمريض574.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدينا محمد ناظم طاهر51311172042357273

جامعة الموصل/كلية التمريض574.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيايمان خيرو مرزا شمو51312332042051007

جامعة الموصل/كلية التمريض574.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيشيرين فالح حسن علي51313172042224031

جامعة الموصل/كلية التمريض574.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياسيا فيصل مرشد طحان51314172042315013

جامعة الموصل/كلية التمريض574.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيأسماء جمعه جاسم خلف51315332042040001

جامعة الموصل/كلية التمريض574.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه صفوان عبد الحميد صالح51316172042286203

جامعة الموصل/كلية التمريض574.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيهديل فواز ابراهيم عزو51317172042109019

جامعة الموصل/كلية التمريض574.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيهديل لقمان حسن محمد51318172042353078

جامعة الموصل/كلية التمريض574.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيساجده حسين محمد احمد51319172042371162

جامعة الموصل/كلية التمريض574.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيامل انور محمد حسين51320332042040002

جامعة الموصل/كلية التمريض574.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيمريم مروان احمد احمد51321172042327027

جامعة الموصل/كلية التمريض574.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيكنانه فتحي صالح علي51322172042284036

جامعة الموصل/كلية التمريض574.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيتيسير عبد هللا ابراهيم عباس51323172042305019

جامعة الموصل/كلية التمريض574.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيوسيله اسماعيل حسين حسن51324332042056087

جامعة الموصل/كلية التمريض573.0الخارجيات - ايمناحيائيميرفت صدام فتحي حمد51325172042401073

جامعة الموصل/كلية التمريض573.0اعدادية زينب للبناتاحيائيشهد نصار سالم جاسم51326172042285085

جامعة الموصل/كلية التمريض573.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينه نشوان غانم حسين51327172042235079

جامعة الموصل/كلية التمريض573.0اعدادية الفاو للبناتاحيائياية ظاهر جميل صالح51328172042235020

جامعة الموصل/كلية التمريض573.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهاجر حميد يونس حوير51329172042273100

جامعة الموصل/كلية التمريض573.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرسل علي يوسف يونس51330172042357338

جامعة الموصل/كلية التمريض573.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيزينب حسام مجيد محمد علي51331202042330028

جامعة الموصل/كلية التمريض573.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيسعدى كريم ذنون داؤد51332172042251084

جامعة الموصل/كلية التمريض573.0اعدادية سومر للبناتاحيائيزينب سالم غانم سعيد51333172042314035

جامعة الموصل/كلية التمريض573.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفرقد علي مهدي صالح51334212042185059

جامعة الموصل/كلية التمريض573.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيحنين بكر صباح خدر51335172042245017

جامعة الموصل/كلية التمريض573.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيطيبه مظهر عبد القادر صالح51336172042284030

جامعة الموصل/كلية التمريض573.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيضحى قاسم هاشم جالل51337202042395051

جامعة الموصل/كلية التمريض573.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيسرى ضياء عبد الغني بدر51338172042330066

جامعة الموصل/كلية التمريض573.0ثانوية بعويزة للبناتاحيائيسحر احمد راضي محمد51339172042265016

جامعة الموصل/كلية التمريض573.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيمريم مهدي غازي مهدي51340172042293032

جامعة الموصل/كلية التمريض573.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائياستبرق علي رضا مجيد51341172042231003

جامعة الموصل/كلية التمريض572.5ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد عبد الغني سلطان51342172042330033

جامعة الموصل/كلية التمريض572.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيناحيائيزهره خلف علو عبار51343172042359009

جامعة الموصل/كلية التمريض572.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيفاديه رشيد علي قاسم51344332042051070

جامعة الموصل/كلية التمريض572.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائينور طارق محمود منصور51345312042001023
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جامعة الموصل/كلية التمريض572.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيبان عبد الواحد عبد هللا خلف51346172042371065

جامعة الموصل/كلية التمريض572.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيصبا محمد علي حمد51347172042251100

جامعة الموصل/كلية التمريض572.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيايه وعد هللا عزيز ياسين51348312042065004

جامعة الموصل/كلية التمريض572.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائيفاطمة خلف سبتي خضير51349212042161034

جامعة الموصل/كلية التمريض572.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيرقيه امجد عبد حميد51350192042189070

جامعة الموصل/كلية التمريض572.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيامل ابراهيم عبد هللا حسن51351332042060002

جامعة الموصل/كلية التمريض572.0ثانوية حمام العليل للبناتاحيائياماني مرعي حسن حامد51352172042238005

جامعة الموصل/كلية التمريض572.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيغفران خيري جبير ظاهر51353192042243047

جامعة الموصل/كلية التمريض572.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهد فيصل خضير سلطان51354172042232093

جامعة الموصل/كلية التمريض572.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيمنار شاكر علي صالح51355172042269059

جامعة الموصل/كلية التمريض572.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيهدى عارف خضر يونس51356172042297087

جامعة الموصل/كلية التمريض572.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيلباب محمد طاهر عبد هللا احمد51357172042294196

جامعة الموصل/كلية التمريض572.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهبه غانم خليف مصطفى51358172042232157

جامعة الموصل/كلية التمريض572.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائياية ساالر قادر محمد شريف51359202042118037

جامعة الموصل/كلية التمريض572.0ثانوية حمام العليل للبناتاحيائيسماح محمد احمد علي51360172042238025

جامعة الموصل/كلية التمريض572.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيدعاء جاسم محمد احمد51361172042371098

جامعة الموصل/كلية التمريض572.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيايه موفق اسماعيل نايف51362172042231045

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري576.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيساره عمار محمد صالح طه51363172042098020

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري573.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيطيبه محمد عبد الوهاب محمد شيت51364312042047140

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري571.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياالء مقداد محمود حسن51365172042288031

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري565.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحسن علي توفيق عزيز51366172041017054

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري565.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيصفا مهدي علي احمد51367172042293027

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري559.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائياحمد عبد هللا ادريس سعيد51368172041080014

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري553.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد المحسن علي عبد المحسن محمد51369172041028119

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري551.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيصالح الدين مهند صالح الدين خالد51370172041012034

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري547.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمصطفى وليد محمد سعيد ذنون51371172041011200

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري546.0اعدادية قره قوش للبنيناحيائيايهاب ماهر عبد الجبار منصور51372172041069007

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري541.0اعدادية النيل للبنيناحيائياحمد وليد احمد جاسم51373172041027008

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري534.0اعدادية خزنة للبنيناحيائياحمد امجد صابور شهاب51374172041066001

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري527.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور احمد ابراهيم احمد51375172042273090

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري526.0اعدادية حمص للبناتاحيائينور ريان شكر محمود51376172042302104

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري525.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى محمد صالح الدين سلطان51377172041008401

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري525.0اعدادية الرضواني للبنيناحيائيحسين خليل حسن سليمان51378172041161006

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري525.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائييقين صدام جاجان حسن51379312042063121

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري524.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم صالح الدين مصطفى عثمان51380172042232126
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جامعة الموصل/كلية الطب البيطري520.0ثانوية النهرين للبنيناحيائيسعد حميد سلطان سعيد51381182041067014

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري518.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيرحمه حسن محمود علي51382172042321026

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري515.2ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيعائشه محمد صالح الدين سلطان51383172042330081

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري515.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيندى عباس فرحان اسماعيل51384172042290187

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري515.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائيسجاد قدري علي عبد هللا51385172041072007

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري514.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين علي احمد رشيد51386172041228011

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري513.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا عمر عبد الغني حسن51387172041008212

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري511.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيُسرى زياد محمد عبد هللا51388172042273052

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري511.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيصالح طالل صالح متعب51389172041144044

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري509.0اعدادية اشور للبنيناحيائيشفان شامل شابا سمعان51390172041147026

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري509.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائياستبرق فارس حامد لويزان51391172042289012

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري508.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيمالك خالد عبد المحسن حسون51392172042231260

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري508.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيبارق موفق حسن سليمان51393172041064009

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري507.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيأحمد محمود عبد هللا زريج51394172041083002

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري507.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيايفان سلوان عبد هللا سمو51395172041367006

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري507.0ثانوية كنجان للبناتاحيائيدالل عامر عبد حميد51396312042048007

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري506.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيالياس دريد الياس متي51397172041067005

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري506.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيردمان مالك محمد سلطان51398172041351265

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري504.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيتقى انمار فوزي داؤد51399172042237039

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري503.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيسلمان عبد الهادي حسن عباس51400172041083021

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري503.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيعمار قيصر كريم خضر51401172041059061

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري502.0ثانوية القبة للبنيناحيائيصالح حسن سليمان ناصر51402172041081015

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري501.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائييوسف ميسر فارس شاكر51403172041059104

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري497.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائياروى وليد جاسم قاسم51404172042231002

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري497.0اعدادية الفاو للبناتاحيائياسراء علي محمد بدر51405172042235008

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري497.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى زياد خلدون احمد51406172041017206

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري493.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيزيدان خلف شيفان محما51407172041348022

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري493.0ثانوية بعويزة للبناتاحيائيزهراء احمد فيصل حسين51408172042265012

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري493.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيشهد عامر رجب محمود51409312042047127

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري493.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيهاجر عبد الحق فتحي حمد51410172042251159

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري492.0ثانوية شايسته للبناتاحيائيهند الياس عبد مزعل51411312042039018

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري490.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيرحمه يوسف صالح حمد51412172042330045

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري490.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيمنتصر يعرب خضر احمد51413172041067067

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري489.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائينور وليد محمد طه51414172042382038

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري489.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد علي حسين احمد51415172041351710
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جامعة الموصل/كلية الطب البيطري487.0ثانوية كبرلي للبنيناحيائيكرار عمار عبد المطلب رمضان51416172041070012

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري485.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمه طه حازم عبد51417172042357315

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري483.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيوصال حازم مهدي خضر51418172042252126

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري482.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائينهى سعدون يوسف سعيد51419172042244094

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري482.0اعدادية دهوال المختلطةاحيائيفرهاد خلف خديدا سيدو51420172041347019

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري480.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيباسمة خالد فاضل عبد هللا51421172042289031

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري480.0ثانوية التوفيق للبنيناحيائيعمر محمد علي جاسم51422172041208006

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري479.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينب حمزه علي حسين51423172042289076

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري478.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياسماعيل محمد خلف عاشق51424172041012017

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري477.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم بشار سعد هللا محمد51425332042038031

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري476.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيسوسن زياد عبد هللا خلف51426182042140018

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري476.0اعدادية دهوال المختلطةاحيائياوصمان سيدو محما بيسو51427172041347003

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري475.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيزينه شمام حسين عبد هللا51428172042251074

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري474.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائياسامه سعد علي حسين51429172041020024

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري472.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيدعاء محمود بشير محمود51430332042038006

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري472.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيصفوك محمد حضيري خفيف51431172041005032

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري471.0ثانوية هاجر للبناتاحيائيجوريه عزير محمد حسين51432202042150014

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري470.0اعدادية النيل للبنيناحيائياحمد محمد ابراهيم علي51433172041027006

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري469.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب عباس يونس يوسف51434252042063026

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري469.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيشهد ظافر بدر ابراهيم51435172042235093

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري468.9ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه امجد حسين جمعه51436252042062418

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري468.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعبد الرحيم محمد احمد غربي51437172041005039

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري467.0اعدادية النيل للبنيناحيائيحسن صفوان عباس بدر51438172041027023

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري467.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائييوسف محمد محمود محمد51439172041023162

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري467.0اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيعبد اللطيف قاسم محمد فاضل51440182041040019

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري467.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيبراء فارس نوري جاسم51441172042371073

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري466.2ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرانيا زياد سعيد محمد51442312042047076

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري466.0ثانوية افق االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمود ابراهيم علي51443102041065012

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري465.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيابراهيم اسعد حسن اسماعيل51444172041351003

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري464.0اعدادية المعراج للبنيناحيائيعمر عادل احمد محمد51445112041024022

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري463.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيريم راكان مجول حميد51446332042040041

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري462.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيامين مراد علي حسين51447172041348007

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري461.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى قيس يونس عبد هللا51448172041351820

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري461.0ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعلي عمر احمد علي51449322041011010

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري461.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيسالم قاسم جردو خلف51450172041348029
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جامعة الموصل/كلية الطب البيطري460.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيريم مراد جيجو مراد51451172042245036

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري459.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيمحمد ابراهيم عبدهللا محمد51452172041362040

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري459.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائييوسف كلش يوسف رشو51453172041348073

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري459.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن ياسين حسن51454172041350303

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري457.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيعالء عايد عكاب جعباز51455172041060056

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري457.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيفالح زياد غازي محمد51456102041046006

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري456.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيساره صالح يوسف محمود51457172042232078

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري456.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيصبا عبد المجيد احمد خليل51458172042330073

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري456.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعلي خالد احمد علي51459172041351484

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري455.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيأمنيه حارث جمال مجيد51460172042288006

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري455.0ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي انور عبد هللا حمادي51461202041050050

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري455.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيآمنه عبد السالم عوض سليم51462172042330003

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري454.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيانس غدير خديدا جرو51463172041060009

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري453.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعمر خليل علي ابراهيم51464172041350251

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري453.0ثانوية العرفان للبناتاحيائينور احمد محمد علي حر51465312042060020

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري452.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيطبيه احمد عثمان احمد51466332042038026

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري452.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيسجى احمد شبيب علي51467172042292027

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري452.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيساريه محمد نعمان عبد51468192042133025

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري451.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف رعد يونس علي51469172041008449

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري451.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائييوسف خالد مجيد الياس51470172041362050

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري450.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيمصطفى كريم حسون رجاء51471142041030057

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري450.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد عبد الوهاب يونس وهب51472172041017179

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري449.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمؤمن رافع محمد طيب ظاهر51473172041028158

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري449.0ثانوية العياضية للبناتاحيائيهالة فؤاد سعد حسين51474172042260029

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري449.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيآمنه فاروق حسون محمد51475202042180005

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري449.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيهديل عبد الحكيم سالم احمد51476332042040130

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري448.0اعدادية النيل للبنيناحيائيسيف الدين قيس حسون جاسم51477172041027036

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري448.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيميرخان حجي ميشو خضر51478172041348063

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري447.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيسيد مزهر عبد هللا محمد51479202041262034

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري447.0ثانوية تلسقف للبنيناحيائيعيسى سعيد عيسى يوسف51480172041086003

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري446.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيقاسم محمود جاسم مصطفى51481172041364057

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري445.0ثانوية كبرلي للبنيناحيائيحسين علي عطيه سلطان51482172041070002

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري445.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيعباس مالك محمد علي51483172041059052

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري444.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيامنه محمد يونس حامد51484172042357123

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري444.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيدهاق رضاب أنور علي51485172042330039
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جامعة الموصل/كلية الطب البيطري443.0ثانوية النبراس األهلية للبنيناحيائيحكم علي جبر محمد51486172041154003

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري443.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيمحمد عطا جاسم علي51487202041250140

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري443.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيمنى احسان جبار مهدي51488312042065023

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري443.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيبهاء الدين عامر يوسف محمد51489172041012022

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري443.0ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيلينا زياد هاشم يحيى51490172042329015

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري442.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيمارلين عدنان حنا جبرائيل51491172042364037

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري440.0اعدادية زينب للبناتاحيائيرنا فراس طالل جالل51492172042285051

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري440.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيصفا محمد عبد الغفور شكر51493172042237102

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري439.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيهديل خالد احمد علي51494172042235136

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري439.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيوصال يحيى قاسم محمد51495172042232167

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري439.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعبدالرحمن احمد حبش ابراهيم51496172041054007

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري439.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزينب هاني زكر جمشيط51497172042249053

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري439.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيداود سالم قاسم كرمز51498172041149021

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري438.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائييحيى حازم سبهان سلطان51499172041350413

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري438.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيهديل روكان مهدي صالح51500182042260036

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري437.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيزهير محمد جميل ياسين الياس51501172041026056

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري437.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيساره انمار محمود عبد هللا51502312042081087

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري436.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيابتهال توفيق علي مصطفى51503172042230001

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري436.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيزيد احمد عبد الرحمن يحيى51504172041005027

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري436.0ثانوية البوجواري المسائية المختلطةاحيائيجنان هالل علي محل51505182042330005

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري435.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيشفاء ماجد جرجيس يونس51506172042353041

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري435.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيحنان احمد عباس قنبر51507172042254019

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري434.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيجنه اكرم ذنون يونس51508332042041008

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري434.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيخلف ساير خلف حسين51509172041013008

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري434.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيعبد الرزاق زيدان خلف دعيان51510202041006029

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري433.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيحسان فيصل عبدالعزيز عبدالرزاق51511182041277008

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري433.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيميسر عمر احمد محمد علي51512172041011209

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري432.0ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيرحمه الزم محمود حمد51513172042308013

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري432.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعبد هللا حاجم عبد المجيد سليمان51514172041104046

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري432.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائينهاد عبد الباسط يونس عبد هللا51515202041030153

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري432.0اعدادية سارة للبناتاحيائيمارتينا هيثم افرام يعقوب51516172042248050

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري432.0ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائيعبد الملك اديب قنبر شهاب51517172041171009

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري432.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيخليل بيسو كجو حيدر51518332041069019

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري432.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد جاسم محمد حسون51519172041351029

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري432.0اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيباسم علي عبد محمد51520182041004009
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جامعة الموصل/كلية الطب البيطري431.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائييحيى طاهر احمد داود51521172041068072

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري431.0اعدادية االنام للبناتاحيائيهمسة شاكر كامل شكر51522212042135105

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري430.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيطه بشار محسن جارو51523172041028089

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري430.0اعدادية االمال للبناتاحيائياسراء جعفر خضر ثامر51524112042070005

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري430.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينب ياسين طه عبد51525172042357437

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري429.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيجواهر فخري محمد جميل51526202042134029

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري429.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيحوراء محمد هاتف حمود51527212042095021

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري429.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيبهاء ربيع محمد شيت محمود51528172041007043

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري428.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيحيدر جاسم غثيث عباس51529172041068022

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري428.0اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيمحمد منشد حسين خضر51530182041010022

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري428.0ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيمراد روكان رشيد خليل51531182041148014

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري428.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيسهاد عايد رشيد خضر51532182042210009

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري428.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيمريم هشام امين يحيى51533172042300061

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري428.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيغثوة جاسم مخلف عالو51534202042119054

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري427.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيسامي سالم زبلو حجي51535332041051049

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري427.0اعدادية الشورجة للبنين- دراسة عربيةاحيائيمحمد طه حسن محمد امين51536202041045018

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري427.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائياشواق احمد سلطان طه51537172042364003

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري427.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيخلف عبد هللا ابراهيم خلف51538332041001038

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري427.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمصطفى جمال محمد حمه مراد51539202041259305

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري426.0ثانوية سارة للبناتاحيائيمريم عبد الجبار محمود سمين51540212042123049

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري426.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائياحمد علي محمد يونس51541172041362005

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري426.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيعلي ابراهيم عبد حمد51542212041088032

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري426.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائييوسف مقداد محمود صالح51543172041020129

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري425.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيهاجر حاتم صالح خلف51544212042290113

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري425.0اعدادية الصديق المسائية للبنيناحيائيايليا رائد ايليا قرياقوس51545142041200009

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري425.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحجوب محمد محجوب كريم51546212041009201

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري425.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيمحمد عيسى انصيف جاسم51547202041006057

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري425.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمصطفى حسين علي حردان51548192041015071

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري424.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيابراهيم وائل صالح خليل51549102041020011

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري424.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيمحمد قابل دارا محمد51550182041354126

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري424.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد احسان ابراهيم علي51551202041001177

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري424.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيصفاء سلمان إبراهيم سليم51552202041259113

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري424.0اعدادية الحضارة للبنيناحيائيسيف سعد طه بكر51553182041059012

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري424.0ثانوية الخضراء للبنيناحيائيحيدر ستار عويد حسن51554182041050003

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري424.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائينور الهدى يحيى هوبي شالل51555262042126094
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جامعة الموصل/كلية الطب البيطري424.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عثمان عيد51556172042330055

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري423.0ثانوية الواقدي للبنيناحيائيايوب عبد معسر صحن51557192041086003

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري423.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور الهدى فاضل جبوري كاظم51558252042170630

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري423.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيغصون اسامه خلف عواد51559202042282188

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري423.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيرقية رمضان اسماعيل محمد51560172042274039

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري423.0اعدادية ابن كثير للبنيناحيائياحمد غانم علي محمد51561182041010003

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري423.0اعدادية هيت للبنيناحيائياحمد عبد الكريم عباس علي51562192041014007

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري422.0اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيعلي وليد خالد سليمان51563182041073019

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري422.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيهمام مظهر عبد هللا حياوي51564182041011040

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري422.0اعدادية طوز للبنيناحيائيعلي محمد عباس علي51565182041037030

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري422.0ثانوية القدوة المسائية للبنيناحيائيابراهيم عبدالجليل معتوك عبدالقادر51566192041365004

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري422.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيخديجه الكبرى خالد جاسم عرب51567322042030017

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري422.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمود عبد الحكيم لقمان محمود51568172041017200

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري422.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيعائشة ماجد فاضل محمد51569172042232101

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري421.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيسرى وسام عباس فاضل51570212042097063

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري421.0ثانوية السيدية المسائية للبنيناحيائينور المصطفى ضياء صبيح خلخال51571112041209067

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات523.6ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبدهللا عمر كاظم داؤد51572172041186056

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات466.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيعال احمد صبحي مصطفى51573172042357630

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات424.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمود كنعان حسين علي51574172041011185

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات418.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيغانم خلف حميد ياسين51575172041104059

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات401.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد هللا احمد حازم ايوب51576172041028108

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات391.0ثانوية االمل للبنيناحيائيعبد هللا عبد الكريم قاسم عزب51577312041004006

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات390.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيمحمد عبد هللا ادريس عبدي51578332041001096

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات390.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيارقم عزيز محمد علي عزيز51579182041151009

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات388.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيطه بشير فاضل حسن51580312041063028

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات382.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائياسامه عبد الباقي توفيق احمد51581332041001015

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات380.0اعدادية االندلس للبناتاحيائياسراء يوسف عبد المنعم ياسين51582172042286025

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات376.0ثانوية سد الموصل للبنيناحيائييوسف عبد الستار الياس جمعه51583172041094011

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات375.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعماد ستير جبوري مجحم51584192041011086

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات374.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيزكريا حسن علي محمد51585172041054005

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات374.0ثانوية االندلس المسائية للبنيناحيائيعمر محمد فهمي عبد هللا51586132041256034

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات373.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحمزة محمد عبد الرحمن محمود51587172041017063

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات372.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيمحمد جمال فيصل حسين51588172041224047

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات371.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينعم قتيبه محمود يوسف51589172042357788

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات370.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيساره الزم احمد شاهين51590172042264018
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جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات370.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيجواهر هايس عزاوي جبر51591172042338012

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات369.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا فاضل نادر قادر51592172041351437

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات369.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيبسمة فائز حازم احمد51593172042289035

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات369.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيمحمد علي احمد محمد51594172041366060

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات368.0اعدادية عوينات للبنيناحيائيخالد صالح تايه خالد51595172041111009

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات367.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيمازن رشيد حسن رشيد51596202041019049

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات367.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسراء مجيد حميد مجيد51597172042357059

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات366.0ثانوية زمار للبناتاحيائيندى احمد فتحي خضر51598172042259046

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات365.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيهاجر بديع طليع عزيز51599172042284042

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات365.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائياحمد قاسم عباس جاسم51600102041017006

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات364.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيرغد نزار احمد حسن51601332042040036

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات363.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرنا محفوظ خضر عبد هللا51602172042231121

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات362.0ثانوية المعتصم با للبنيناحيائيمحمد عبد هللا فتحي عبد هللا51603172041162021

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات362.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيهاشم صائب هاشم محمد51604172041351875

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات362.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيمريم سعد عبد علي51605112042083061

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات362.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره صالح عمر احمد51606172042288137

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات362.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيعذراء اعتماد عبد هللا طه51607172042357625

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات362.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد عبد الفتاح عبد هللا51608172041351367

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات362.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيصالح سعد سلمان محمد51609212041043019

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات362.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعمر عمار جبار محمود51610172041007125

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات361.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمد مهدي طاهر محمد51611172041080100

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات361.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيزينب ليث عبد العزيز امام الدين51612172042292025

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات361.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيايوب خالد رشيد عيسى51613212041038011

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات360.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسراء مرعي عبد الرزاق ابراهيم51614172042357062

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات360.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد مهدي محمد علي جواد51615132041010114

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات360.0ثانوية التراث للتعليم االساسي للبنيناحيائيمنتظر محمد حسون مذري51616262041061017

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات360.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسبأ ياسر فاضل رشيد51617172042357484

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات389.0ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيهديل محمد نجيب محمد سعيد رضا51618132052095031

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات380.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيهبه سعد يحيى قاسم51619172052288054

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات379.0الخارجيون - ايمنتطبيقيياسين مظفر يونس محمد51620172051400065

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات373.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقياواب احمد زهير محمد منير51621172051016012

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات368.0اعدادية الكفاح للبناتتطبيقياماني جمال صديق اسماعيل51622172052283001

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات368.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقييوسف صفوان عبد الرحمن محمود51623172051017159

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات366.0اعدادية صفية للبناتتطبيقيمريم محمد احمد مجيد51624172052295007

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات362.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيمحمد وليد غانم مجيد51625172051223021
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جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات361.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزهراء جمال ياسين ابراهيم51626172052290024

جامعة الموصل/كلية الزراعة والغابات360.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيكرار ثامر كاظم حميد51627232051044030

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد519.0اعدادية ربيعة للبنينادبيحكيم فاضل عواد مرزوك51628172021112012

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد518.0اعدادية التحرير للبناتادبيهند عز الدين حسين حمزة51629172022296030

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد512.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيزهراء عجيل خليل حسن51630172022249009

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد509.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيزينب شريف خليل احمد51631312022058013

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد507.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيعمر سلطان حمدان حمد51632192021020032

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد506.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيعبيدة محمد علي رضوان محمد علي51633172021011025

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد501.0ثانوية الفجر العربي المسائية للبنينادبيزينب رمزي فاضل الياس51634172022354004

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد493.0اعدادية الشهاب للبنينادبياحمد رائد متعب دويش51635172021143001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد488.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبيابو بكر الصديق طه فتحي محمد51636172021358003

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد485.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيانس هشام محمد عبد هللا51637172021223002

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد485.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيعواطف عبد الحكيم عوض سليم51638172022315024

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد485.0اعدادية الطالئع للبناتادبيسدرة سدير عبود احمد51639172022294010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية االندلس للبناتادبيآمنة بشار ياسين عبد الواحد51640172022286006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد480.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيعمر علي عبد هللا نجم51641182021010021

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيشهد علي عزيز علي51642172022297019

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيعمر احمد هاشم عبد51643192021013025

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية سارية للبنينادبياياد وعد هللا محمد علي شريف51644172021018005

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد474.0ثانوية المعرفة للبناتادبيشهد قيصر مؤيد عبد الرزاق51645142022106015

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية االخوة للبنينادبيعماد سكفان اسماعيل حسن51646172021224012

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية ربيعة للبنينادبيسلطان محمد سراي محمد51647172021112023

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيخالد زكي علي درويش51648172021351152

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية جوارجرا للبناتادبينور مثنى سالم عبد الرزاق51649312022031034

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيصابرين صابر ايوب فتاح51650172022297021

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية الصديق للبنينادبيحسين سالم نهر صالح51651172021028015

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية تلعفر للبناتادبيحكمه رضا مقتاد مصطفى51652172022261004

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية بحركة للبناتادبيساره فرج طيب الخليفة51653312022043009

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبيعماد علي حسين علي51654182021038015

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد455.0الخارجيات - ايسرادبيرغدة نشوان جالل ايوب51655172022403069

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيزبيده زاهد زكي بشير51656332022040019

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية االصمعي للبناتادبيزينب ضياء يونس محمد علي51657172022289020

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد راكان محمد ابراهيم51658172021351424

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيارشد عبد الجليل صالح محسن51659172021351071

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيجنيد حميد فياض خلف51660192021054007
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية المنار للبنينادبيحسين احمد محمود علي51661172021095005

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيحسين رحيم حسين شحاذة51662102021160015

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية غطفان للبنينادبيمحمد خليل ابراهيم مخلف51663182021042032

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيميثاق طالب جواد منصور51664212021244023

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيقبس زبير ابراهيم عبد الحميد51665182021004045

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيثامر ياسر مشعان كيصوم51666192021020010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية االندلس للبناتادبيمريم وفي حازم علي51667172022286025

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيمؤيد حسن كراب علي51668172021178030

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية ابو خشب للبنينادبيعبد هللا مال هللا حسن عليوي51669172021090008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية اسكي موصل للبنينادبيعلي احمد علي شهاب51670172021038003

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية ربيعة للبنينادبيفواز علي محمد عبيد51671172021112044

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبينزار مراد حجي خديده51672332021056006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية ربيعة للبنينادبيراكان صالح محمد حسن51673172021112018

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيبراء قاهر نايف عايش51674192021350029

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيهديل محمود قاسم يحيى51675172022305027

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الزهور للبناتادبيعبير عمار محمود حديد51676172022290047

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيعبد العزيز طه عبد العزيز طه51677172021223004

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الزهور للبناتادبيرحمه ربيع محمد محمود51678172022290019

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيرغد عمار حسام الدين حسون51679172022231017

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية الشرقاط للبنينادبياركان محمد حدو جفال51680182021004006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيبهاء عبد القادر سليمان يونس51681172021351117

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية بروانة للبنينادبيعبد هللا عواد فتخان اغضيب51682192021067020

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيدحام حجي ذياب خزعل51683202021085017

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية المحلبية المسائية للبنينادبينايف احمد نايف مرعي51684172021365010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية الطالئع للبنينادبيرسول معروف جاسم محمد سعيد51685192021100005

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد422.0الخارجيون - ايسرادبيمصطفى بسام عبدالجواد سعيد51686172021402157

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد422.0الخارجيات - ايسرادبيتغريد احسان وزير محمود51687172022403045

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيطارق زياد ابراهيم اسماعيل51688192021013019

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد421.0الخارجيات - ايسرادبينور خليل سعيد خليل51689172022403166

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية برزاني المسائية للبنينادبيعلي جاسم محمد سلطان51690312021070056

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعمر اياد محمود مال عبد51691172021012022

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية الشعب المسائية للبنينادبياحمد عبد الغني دنهاش فتاح51692192021360002

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية التحرير للبناتادبيهيالن اياد يونس كريم51693172022296031

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعباس عبد هللا احمد حسين51694172021351224

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية بلقيس للبناتادبيديمه احمد عزيز حسن51695172022288016
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبياالء مرتضى ابراهيم حمزه51696172022249003

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيمحمد وليد عوني خضر51697172021080028

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية العبيدي للبنينادبيعمر حسين صالح فندي51698192021024009

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية سيوان للبنينادبييوسف تركي جباره حمد51699312021003023

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية فايدة للبنينادبيروناك يعقوب ميخا متي51700172022098007

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبيعبد الهادي محمد عبد شرقي51701182021038012

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيسيف محمود مرعي حسن51702172021350083

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية فايدة للبنينادبياالء جمال صالح مصطفى51703172022098005

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد414.0الخارجيات - ايمنادبياية سالم يحيى عبدهللا51704172022401016

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية ربيعة للبنينادبييونس محمد لطيف غربي51705172021112067

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد414.0الخارجيون - ايسرادبيعلي شهاب احمد محمود51706172021402090

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيضياء صباح عبيد علي51707172021366035

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعلي بالل عزيز خليف51708172021351294

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيحيدر واثق علي ناقي خليل51709132021008053

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية بروانة للبنينادبيعبد هللا سعود عجم حسن51710192021067018

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية البرغلية للبنينادبيصفوان الياس محمد صالح51711172021114021

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيليث شاكر عجم حسن51712192021020036

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية االندلس للبناتادبيمريم رياض عز الدين سعيد51713172022286023

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيبان شريف خليل احمد51714312022058003

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الشافعي للبنينادبياحمد جرجيس احمد جرجيس51715172021144002

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية االمين للبنينادبياحمد منهل احمد سلطان51716312021009003

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية المستقبل للبنينادبيعلي نوار ذنون يونس51717172021024019

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيمطلك علي خلف عيجي51718172021182018

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية أضواء الفرات المختلطةادبيبهاء الدين سالم صالح حمادي51719192021292001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيماهر علي جاسم ذياب51720192021011035

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية وانة للبنينادبيرياض محمد احمد عبد هللا51721172021093006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية العباد للبنينادبيمحمد كمال محمد حسن51722202021076026

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد الرحمن حسن حمزه خالد51723172021351230

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيفتحي عبد هللا فتحي صافي51724172021351357

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية االصالح للبنينادبيعلي عبد الكاظم شريف خلف51725222021015010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية جيا المسائية للبنينادبييوسف محمد علي صابر علي51726322021060046

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية التقدم للبنينادبيطالب ابراهيم طالب محمد51727192021062023

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية اسكي موصل للبنينادبيمصطفى احمد سلطان محمد51728172021038009

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية عوينات للبنينادبيعبد العزيز متعب ذياب رحيل51729172021111018

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد هللا علي حسين علي51730172021351264
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيتوفيق عامر محمود شحاذه51731192021071016

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيبنان حامد سليمان حمود51732172022357063

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيمريم مصطفى محمد سعيد51733332022040036

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبياحمد مظفر غازي محمد51734172021012007

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية المستقبل للبنينادبيعبد هللا نعمت عبد العزيز غريب51735172021024016

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد علي حميد جليل51736212021014073

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبياحمد محسن يونس سعيد51737172021011006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيغفران خالد فاضل حسين51738172022357188

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعلي نزار ابراهيم حسين51739172021017024

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية ابو خشب للبنينادبيثامر احمد رشيد شغيل51740172021090004

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد402.0االعدادية الشرقية للبنينادبيمحمد لقمان شعالن ابنيان51741172021008027

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد صائب غازي فتحي51742172021351028

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتادبينور محمود فوزي حميد51743172022293018

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد401.0الخارجيات - ايسرادبيشمس الضحى عامر محمدرضا حسين51744172022403118

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية المنار المسائية للبنينادبيابراهيم حسن حمزه عباس51745172021364001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الطالئع للبناتادبيامنه احمد محمد شيت51746172022294001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيدريد شاكر محمود مجباس51747192021054010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية زمار للبنينادبيسعد محمد صالح عبيد51748172021103005

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الزهور للبنينادبييوسف عمار عبد الرزاق ياسين51749172021015047

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيمعن محمود هشام صديق51750172021016030

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد سالم علي يوسف51751172021351426

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيوالء خلف حسين خلف51752332022056013

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد عبد الجبار احمد شيت51753172021351031

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد عمار احمد صالح51754172021351040

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد398.0خارجيونادبيامير دارس مفضي نده51755192021400010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياسامه دريد رعد علي51756172021351074

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيحسين خالد محمد علي51757172021020013

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد397.0الخارجيات - ايسرادبيشيماء طارق ذنون يونس51758172022403127

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيعبد هللا اكرم حسون مرعي51759172021011021

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية عوينات للبنينادبياحمد حماد ظاهر سهو51760172021111003

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيرنا رضوان شاحوذ عباس51761172022249008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية االمين للبنينادبيريان عماد اسعد رفعت51762312021009013

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيبالل زياد طارق محمد51763172021011009

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية جوارجرا للبناتادبيمنار مثنى عباس رحيل51764312022031028

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الرصافي للبنينادبيعلي نبيل حماد حمادي51765192021012033

صفحة ١٤٧٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياسامه جمال عبد الباقي خضر51766172021351073

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد393.0الخارجيون - ايسرادبيمؤمن قيس سعدي احمد51767172021402118

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية جوارجرا للبناتادبيساره عدي خالد ناجي51768312022031018

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيعبد االله محمد عباس سعيد51769172021182008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الكفاح للبناتادبيفتوح سامي سالم محمد51770172022283019

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحمد خلف حامد دخيل51771192021040036

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد هزاع مطر مراد51772172021351066

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الراية للبنينادبيعلي شاكر محمود نايف51773172021025035

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الشهداء للبنينادبيمرتضى فاضل رزوقي صبح51774222021057028

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحينادبيفهد بسمان فاضل مال هللا51775332021008017

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد391.0الخارجيات - ايسرادبيابتهال عبدالقادر احمد حسن51776172022403002

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد ضامن ابراهيم فنش51777172021350176

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية التقدم للبنينادبيمحمد احمد مطلب خلف51778192021062035

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد خالد حسن عواد51779172021351417

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية ربيعة للبنينادبيذياب شهاب احمد ركاض51780172021112016

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيعلي اجياد ثامر نايف51781332021001022

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيمحمد عباس فاضل محسن51782192021337133

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية حمرين للبنينادبيمصطفى حميد رشيد فرحان51783312021011020

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيحسن هيثم احمد ذياب51784172021011012

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيعبد الرحمن محمد محمود شيت51785172021020017

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيجعفر الصادق محمد عادل توفيق51786232021256032

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيسعد جمعة دخيل محمد51787172021351189

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية االمجاد للبنينادبيمحمد صدام محمد راجح51788172021026028

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيمريم اكرم حسين علي51789172022231032

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيعبد الرحمن حسين علي نايف51790322021011020

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد387.0الخارجيون - ايمنادبيمحمد خضر داود خضر51791172021400185

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيمحمد صالح فرج يوسف51792172021366090

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيانس راكان سالم سعيد51793172021017006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية حمص للبناتادبيندى وليد يونس سعيد51794172022302033

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيشيماء أحمد حسين أحمد51795172022357165

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيبارق حسين عوده علي51796222021307013

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيمنتظر فيصل محمد حسين51797172021178038

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الطيبات للبناتادبيايمان هاني نصيف جاسم51798212022178010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد يونس حسن خليل51799172021351490

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية ربيعة للبنينادبيمحمد مطر معيوف فانوس51800172021112059
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية بلقيس للبناتادبيمالك اياد حسام سلطان51801172022288046

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية الفضائل المسائية للبنينادبيعبد هللا مظهر علي ابراهيم51802212021275047

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية الطائف للبناتادبيمريم احمد خلف حمود51803212022159024

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الطالئع للبناتادبيفاتن عالء عارف جاسم51804172022294013

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيرياض رامي محمد داود51805172021351169

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيفائز عبد الستار محمد طه51806172021084038

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيشامل شهاب احمد كولو51807172021351201

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية االنوار للبناتادبيضحى عماد علي جاسم51808122022104031

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبياحمد يونس عبد االله سعيد51809172021012009

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيأمنه عمار محمد صالح يونس51810172022231003

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيصالح حسن سلطان خضر51811172021351205

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية االخوة للبنينادبيابراهيم عبد هللا فتحي مصطفى51812172021224002

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية عنة للبنينادبيمحمد احمد عبد صالح51813192021021010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية ربيعة للبنينادبيمشل جاسم محمد عماش51814172021112060

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية حمرين للبنينادبيمحمد سهيل نجم عبد51815312021011019

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيزينب عباس ولي كسار51816172022249010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الكفاح للبناتادبيفاطمه مروان محمد عطو51817172022283018

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الزهور للبنينادبيمحمود نايف ذنون حميد51818172021015039

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيعبد الرحمن ثامر خشال بيات51819172021182009

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيقصي محمد يوسف سليمان51820172021351373

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيضياء حسام حازم طاهر51821172021001005

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبيمحمد فارس رشيد حسن51822172021358024

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد العزيز قتيبه ياسين طه51823172021351250

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيصائب مانع عادي فارس51824322021011016

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد380.0الخارجيونادبيعيسى اياد محمد كاظم51825232021400101

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعلي سفيان فاضل جرجيس51826172021351302

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبياحمد حمادي احمد نجم51827212021272004

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية الضحى للبناتادبيزينب عالء يونس صبري51828172022316019

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية الرشاد للبنينادبيرياض غازي حسين حنش51829192021050014

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية غرناطة للبنينادبيمحمد عبد ابراهيم ذياب51830192021043027

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد378.0االعدادية الشرقية للبنينادبيمصطفى عصام احمد حسن51831172021008030

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيهشام هاني غانم سعيد51832172021126021

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية المجمع المسائي للبنينادبيمحمد حسين عبد الجليل ابراهيم51833192021347152

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمصطفى فارس حازم ثامر51834172021351533

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيفاروق عمر محمد محمود51835102021162020
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيباسمه شرو مندو حمو51836332022052002

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الشموخ للبنينادبيمحمد باسم صالح شنشول51837192021053032

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية بروانة للبنينادبيعثمان محمود خلف حسن51838192021067022

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية عوينات للبنينادبيعبد هللا صباح سطام هزاع51839172021111021

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية القبة للبنينادبيعمار خليل ابراهيم احمد51840172021081007

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0الخارجيات - ايمنادبيمروه طالل عالوي محمد51841172022401091

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0الخارجيون - ايمنادبيمعتصم نوح الياس سلطان51842172021400220

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الصديق للبنينادبياوس راكان غازي فتحي51843172021028010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبييوسف محمد سامي ياسين51844172021351602

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبياسامة عبد الستار محمد سليمان51845172021362007

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد375.0الخارجيون - ايسرادبيسيف الدين محمد ذنون علي51846172021402060

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية األوفياء للبنينادبيعبد الباسط عبد الرزاق حسين رحيم51847192021078026

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيرقيه سعد يحيى قاسم51848172022357116

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية برزاني المسائية للبنينادبيمحمد رائد محمود يونس51849312021070076

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيسالم عرفان سليم خليل51850172021351184

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية المحمرة للبناتادبيشهد ادريس محمد شيت محمد51851172022252010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية القيارة للبنينادبيزيد غانم مصطفى حمفيش51852172021042009

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيقتيبه وسيم عباس علي51853192021028030

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية النا االهلية المختلطةادبياحمد تركي جباره حمد51854312021063001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية الخورنق للبنينادبيمحمد صباح منيف فرحان51855122021028006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية ابو خشب للبنينادبيوطبان حسن حايف ارحيل51856172021090011

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيعبد هللا نواف صالح محمود51857172021084030

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحينادبيفاطمه فيصل خلف عثمان51858332022062010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية بلقيس للبناتادبيعذراء غانم محمود مصطفى51859172022288036

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0الخارجيون - ايمنادبياوس عبدالرحمن سعيد حسين51860172021400037

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيساره عدي عاصم ابراهيم51861172022315015

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعمر محمد حمادي رجب51862172021351335

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية عين سفني للبناتادبيننويتا هرمز صوريشو بنيامين51863172022258013

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةادبيهيلين كمال عبد الرحمن حسين51864332022070014

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيساره محمود جاسم محمد51865172022231025

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبياسيل عباس محمد حيدر51866172022357029

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0االعدادية الشرقية للبنينادبيمؤمن محمد صالح احمد51867172021008026

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيابراهيم سمير فيصل احمد51868172021351004

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية الضحى للبناتادبيطيبه اسعد علي حسين51869172022316024

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبيأحمد عبد المنعم يونس خليل51870172021358001
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية القائم المسائية للبناتادبيغاده صباح ضاحي عيد51871192022371050

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0الخارجيات - ايسرادبييقين محمد عواد فياض51872172022403188

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الشهاب للبنينادبيعبد  القادر محمد عبد مجيد51873172021143007

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية تل اسمير للبنينادبيراكان خميس خلف مرعيد51874172021191005

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية حديثة للبنينادبيياسر عمار رافع ابراهيم51875192021019037

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية ربيعة للبنينادبيطالل محسن عطيه حماد51876172021112030

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية تل اسمير للبنينادبيهاشم حماد دهيمان حماد51877172021191008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيايهاب احمد غانم عبد الغفور51878172021017008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبياحمد نشات محمد نجيب51879172021223001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية التقدم للبنينادبيخالد وليد مطر عواد51880192021062014

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية الصباح للبنينادبيسجاد هادي حسن زامل51881262021162007

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمصطفى فؤاد جالل خورشيد51882172021351532

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية هلمات للبنينادبيعلي عوف عبد الرحمن علي51883312021006013

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعمر معد صديق يحيى51884172021351338

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيياسين هاشم عزيز عبد هللا51885172021351590

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية قادية المختلطة للنازحينادبيهدية حجي سفوك مجو51886332022060012

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبياحمد يونس الياس علي51887172021020003

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيانفال صالح سالم عبد51888172022357041

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد توفيق محمد عمر51889172021351015

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبييوسف احمد جميل عزيز51890172021351595

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيدموع وليد يعقوب عبد51891172022371028

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية المجمع المسائي للبنينادبياحمد جاسم محمد جاسم51892192021347006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيحكم كنعان وعد هللا محمد51893172021351145

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية النيل للبنينادبيمحمد عامر هادي امين51894172021027042

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية ابي تمام للبنينادبييوسف بسام محسن حمادي51895172021010030

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية القبة للبنينادبيعلي محمد صالح محمد نوري عيسى51896172021081006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد مثنى موفق اسعد51897172021350185

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية ابن النفيس للبنينادبياحمد سالم فالح حسن51898192021104004

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية المركزية للبنينادبيعبد هللا سالم شحاده علي51899212021004027

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيفضل جاسم محمد خضر51900172021178025

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمسلم علي جاسم مسير51901292021017160

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0الخارجيون - ايسرادبيمصطفى فيصل حسين عبدهللا51902172021402160

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمد شامل سعيد ذنون51903172021012028

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية الصديق للبنينادبيحسن وضاح احمد صالح51904172021028013

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية زمار للبنينادبيعلي طه علي محمد51905172021103012
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيعبد العزيز وديع ناصر نوري51906192021342080

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية الحكمة للبنينادبيمحمود حسين محمود محيمد51907172021009032

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية سيوان للبنينادبيعمر اكرم علي مخلف51908312021003015

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد عايش صالح محسن51909172021351030

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبياحمد عبد الباسط محمد خطاب51910202021261008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبيصباح محمد مرفوع فيصل51911102021206025

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمرتضى جميل ابراهيم شاه محمد51912142021009059

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية المؤمل للبنينادبيمصطفى عامر عبره عبيد51913232021060033

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد غانم علي فتاح51914172021351460

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمصطفى احمد عبد هللا يوسف51915172021012040

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانوية الفجر العربي المسائية للبنينادبيمحمد عبد الغني جعفر محمد51916172021354026

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية سيوان للبنينادبيبالل عمار محمد امين سلو51917312021003008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيزينب محمد سعد هللا بالل51918172022315014

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيمحمد احمد هاشم عبد الرحمن51919172021126017

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية الطالئع للبناتادبيمريم يونس سعيد رشيد51920172022294019

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيعبد هللا ستار جبار منسي51921322021011022

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية عنة للبنينادبيعمر عامر عبد يوسف51922192021021009

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيبشائر رمزي جميل قاسم51923172022357062

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0الخارجياتادبيسجى جاسم كعيد مخلف51924112022401111

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيعمران سرمد حقي فتح هللا51925172021011030

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمحمد احمد علي علوان51926272021030048

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0الخارجيون - ايسرادبيابراهيم مروان هاشم حسين51927172021402003

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية خورسيباط المختلطةادبيعباس ميسر محمد يونس51928172021058006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية العرفان للبنينادبيطارق زياد حمادي حديد51929192021029013

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد ماجد حميد كاظم51930292021009129

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد محمد جاسم محمد51931172021351052

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية الواحة المختلطةادبيعبد هللا حجي محمود عبد51932212021215004

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمصطفى محمد ميسر قاسم51933172021350216

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد محسن يوسف حسن51934172021351472

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية عوينات للبنينادبيمشاري علي حسن افندي51935172021111030

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد503.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائياحمد فالح حسن احمد51936172041016003

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد502.0ثانوية كبرلي للبنيناحيائييونس صادق عبد الباقر زبير51937172041070016

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد502.0اعدادية المربد للبناتاحيائيحنان حميد يونس جاسم51938172042291027

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد499.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيأيمن صهيب أحمد عبد الكريم51939172041083005

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية زينب للبناتاحيائينوال نعيم دايل غالب51940172042285129
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيهديل عمار سامي عبد الرزاق51941172042237160

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائياحمد اسماعيل كلو حامو51942172041348002

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيندى علي عبد هللا احمد51943172042251147

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرند ظافر ثامر مخلف51944172042231123

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمأمون ثائر احمد سعدون51945172041011141

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية حمص للبناتاحيائيعائشه محمد عبد السالم يحيى51946172042302076

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيخليل محمود خليل علي51947172041011058

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد456.2اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيبكر عائد صالح خضر51948172041011036

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد455.1اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمهند حاتم ماجد حامد51949172041023148

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي دريد سعيد فتحي51950172041186060

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيفارس محمد الياس احمد51951172041109020

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيقاسم محمد ولي حيدر51952172041059070

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد449.0الخارجيون - ايسراحيائيليث سعد محمد محمود51953172041402087

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيشيرين حميد ايزدين دوقو51954332042056057

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمأب حسن غانم مرعي51955172042330096

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيطيبة سعد عائد خليل51956172042280097

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيعلي حيدر قنبر رمضان51957172041364043

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية آوات للبناتاحيائيمناهل عدي عبد الرزاق ابراهيم51958312042044028

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد443.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسن فارس سعد هللا محمد51959172041008097

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد ميسر خليل محمد علي51960252041044435

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمهند اياد موفق تركي51961172041350389

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمصطفى كنعان عبد الوهاب صالح51962172041028207

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياسعد محمود احمد محمود51963172041351120

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد432.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائييونس مقداد يونس عبد هللا51964172041008456

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيريم مقداد احمد فتحي51965172042357384

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعمر ادريس حمد يونس51966172041026096

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية القادة االهلية للبنيناحيائيمحمود غسان محمد شهاب51967172041199013

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيغفران محمود عبد هللا احمد51968172042231232

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيميقات عماد عبد هللا نوري51969172042232137

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييوسف وعد ذنون يونس51970172041351938

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيلبنى ابراهيم احمد عايد51971172042371241

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية كبرلي للبنيناحيائيمحمد يونس يسن تقي51972172041070014

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيسيف صالح مبارك احمد51973312041063027

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعثمان حامد علي عبد هللا51974172041351465

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيجواد فاضل زين العابدين خضر51975172041124033
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد424.0الخارجيوناحيائيحيدر نبيل شبيب حبيب51976212041400034

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد423.4ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمحمد دريد عبد هللا فتحي51977172041022085

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياسماعيل نبيل نايف اسماعيل51978172041350063

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيرسل عمر عبد الوهاب عبد هللا51979172042299030

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى محمد مصطفى عبد هللا51980172041017218

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيعائشه لبيب نبيل خليل51981132042100081

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائياحمد ذاكر احمد حسين51982172041080010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد418.0الخارجيات - ايمناحيائيرويدة انس محمد إبراهيم51983172042401037

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيريمون عدنان الياس خدر51984172041367019

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد417.0مدارس االبداع العراقية األهلية تركيا-أنقرةاحيائيندى ميثاق رمزي محمود51985132042243012

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيشهربان جعفر محمد يونس حسين51986172042252067

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد416.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزيدان عمار محمد جاجان عبد القادر51987172041008145

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد416.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا محمد نزار نعمان51988172041008218

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيحيدر عبد المناف شريف محمد51989172041186027

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد مروان محمد طاهر عبد51990172041021036

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيايمن نوفل ياسين بالل51991172041350074

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية النيل للبنيناحيائيعلي لواء محمود امين51992172041027058

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية سد الموصل للبنيناحيائياركان سعد فاضل ذنون51993172041094003

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهديل عامر محمود داود51994172042357894

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيساره جاسم محمد حسن51995172042251075

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيسفيان محمد جاسم محمد51996172041351308

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيمحمد احمد يونس حسين51997172041112058

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيمحمد نبيل يحيى زكر51998172041016058

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية النيل للبنيناحيائيزيد خلف صالح بالل51999172041027030

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدانيه مثنى محمد صالح داود52000172042357247

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيعذراء عمار احمد هاشم52001172042357627

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائياحمد قاسم محمد رجب52002172041068002

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد هيثم سعيد سعد52003172041350054

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسوسن نصار مبارك ابراهيم52004172042247032

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيمريم مطو قرى احمد52005172042149028

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسن حسين مصطفى محمد52006172041124035

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيحوراء محمد قاسم الياس52007112042101015

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيانس محمد احمد حسين52008172041350066

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية سنوني المسائية المختلطةاحيائيبركات شرو اوسف خديدا52009172041368002

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيثائر عمار فارس فتحي52010172041001009
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمدسعيد احمد محمدسعيد يونس52011172041089012

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيحسن احمد محمود جمعه52012312041070041

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيمصطفى ياسين طه حسن52013172041016065

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيمحمد آماد محمد صالح52014172041224044

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد عدنان داود سليمان52015172041351071

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد الرحمن بسمان احسان محمد52016172041017092

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيشيماء شهاب احمد حمزه52017172042301053

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد مظفر سعيد حسين52018172041186089

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيمحمد عواد عناد بردان52019122041045054

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيزكريا عبد الواحد كراب علي52020172041124066

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيزينه خالد عبد الوهاب عبد القادر52021172042274048

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائياحمد فالح حسن احمد52022172041026016

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد406.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد محمد نزار نعمان52023172041008042

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعلي ابراهيم علي عطوان52024172041018116

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيلؤي احمد عنتر رفو52025332041056071

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيصائب نهاد صكار وادي52026192041117009

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيالصفا حسن احمد محجوب52027312042063014

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائياحمد فاضل عباس احمد52028172041228003

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم جاسم زيدان حسين52029202042160095

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيظافر ابراهيم سليمان محمد52030172041104041

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيجنة محمد مصطفى عبد هللا52031172042357210

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرحمه حقي اسماعيل احمد52032172042231096

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائياسامه عماد محمود عبد هللا52033312041063006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد هللا صالح احمد ناصر52034172041350205

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية قره قوش للبنيناحيائياحمد خليل ابراهيم رمضان52035172041069002

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعلي عادل محمد شكور52036202041048113

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمصطفى جمال خلف حسين52037172041143048

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيكوثر فالح حسن حسين52038172042371240

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيمحمد غائب ادريس محمد52039172041119017

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيزياد طارق احمد مراد52040172041080039

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياوس نجم عبد هللا ابراهيم52041172041350069

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيآيه جودت مردان مصطفى52042202042120003

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائينور عبد الكريم عواد طه52043172042262096

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد عبد اسود محمد52044172041350026

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيعلي حسين عبد الرحيم عباس52045172041013016
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائينور محمد منديل جاسم52046172042297083

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد حميد مجيد52047172041028098

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيزينه عدنان صالح احمد52048172042224025

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيوسام محمود طه محمود52049172041143053

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيهناء داود حجي جندي52050172042348077

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيمصطفى فاضل محمد حسن52051172041059090

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمصطفى علي عبد الهادي خليل52052172041350378

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد402.0النصر النموذجية للبنيناحيائيفهد عمار فهمي كامل52053312041024127

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيهاجر بشار سالم يونس52054172042294246

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينور محمد احمد ياسين52055172042231297

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد402.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبيده باسل عبد هللا حسين52056172041008227

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية التميز االهلية للبنيناحيائيايوب محمد قمبر مشير52057202041087005

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد ظافر سعدي عبد52058172041351686

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيهمام راشد احمد ابراهيم52059172041011214

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيعلي حيدر عبدهللا خضر52060172041367033

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيعلي عبد القادر كريم علي52061182041336027

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائييوسف وليد سلطان حاجم52062102041041091

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيطه ايوب فيصل ايوب52063172041023053

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيياسمين علي شكري احمد52064332042050019

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيجليلة احمد قاسم علي52065172042244025

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد400.0الخارجيات - ايسراحيائياخالص إبراهيم حاجي طه52066172042403010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائياسراء ابراهيم محمد صبري52067332042045001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسفانه داود سلمان يوسف52068172042357515

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياحمد مثنى نايف علي52069172041017017

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيكرم ماجد حميد عبد52070192041104026

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيأيمن فارس شعبان حمود52071172041223001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيغفران حازم فاضل عبيد52072172042371224

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمريم لبيب نبيل خليل52073132042100107

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيحسين حيدر سليمان ولي52074262041208012

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعلي حسين مال هللا عبدالجبار52075172041100015

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيمحمد عبدالجليل ناجي مركب52076192041316027

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياوس عبد يحيى قدوري52077172041351147

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمود سبهان محمود احمد52078172041186094

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الوهاب ابراهيم الياس52079172041369035

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيبسام طالب احمد جاسم52080172041350079
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمنار داؤد سالم محمد52081172042290174

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية الخيام للبناتاحيائياية بالل غانم معيوف52082322042023006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر عماد عبد هللا خضر52083172041351544

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية صفية للبناتاحيائيآمنه عماد شيت طه52084172042295001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيديما سامر سامي روئيل52085332042062015

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية سنوني المسائية المختلطةاحيائيبشار مجو قاسم خليل52086172041368003

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيليث سعود حميد غائب52087172041228035

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد عرب غازي عزيز52088172041351705

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الراية للبنيناحيائياوس حازم مراد ظاهر52089172041025015

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيميسر سعدو جردو قاسم52090332041060039

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيشهد طارق خالد طه52091172042371190

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيشهد محمد محمود محمد شيت52092172042297049

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيدالية فرج شابا متي52093172042249027

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيذر مرعي حسن ابراهيم52094172041350114

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيسحر فيصل محمد خلف52095312042081096

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد تحسين فرحان52096172041351822

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيعبدهللا شهاب احمد شبيب52097192041341106

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيحسين عمار كاظم ياسر52098222041310057

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيغفران غسان غانم حسين52099172042267052

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيريم رافع محمد علي ابراهيم52100172042371132

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد القادر محمد عبد القادر طابو52101172041017106

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيبركات شرف سيدو جندو52102172041149010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد رياض شريف حميد52103172041351046

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيهيثم يوسف يونس جردو52104172041358051

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحسن عادل محمد صبحي ياسين52105172041028162

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد394.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود عبد الرحمان مصطفى52106142041021075

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيايمن جالل خيرو خلف52107332041056013

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد ميثم محمد نوري52108172041186091

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيمنال الياس حسن هفند52109332042056076

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسراء علي محمود عبد هللا52110172042357055

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسيل حاضر ابراهيم عبد52111172042357082

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمة حازم علي حيدر ابراهيم52112252042082037

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيهنا معتز ادريس رؤوف52113172042294251

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيشهد احمد شاكر رمضان52114172042382024

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية القوارير للبناتاحيائياية ريان ذنون عبد هللا52115172042304007
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى علي احمد يونس52116172041351810

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيفهد فارس محمد عزبة52117172041028152

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية هولير زانستي للبنيناحيائيعلي عبد الرزاق عبد اللطيف الياس52118312041019011

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمحمد باسم محمد يوسف52119242041069034

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسما اياد جاجان خورشيد52120172042357520

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد392.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيأوس عبد الكريم محمد يحيى52121172041008005

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنيناحيائيمحمود عبد حمد مخلف52122192041008021

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية زينب للبناتاحيائيفرح ياسر محمد يحيى52123172042285109

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيعلي محمد حمزة حرامي52124122041045040

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيعلي طالل علي توفيق52125192041341123

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد391.0الخارجيات - ايسراحيائيهبة عبدالوهاب سليم محمد52126172042403148

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيموسى عبد هللا موسى يونس52127172041369040

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيعبد القادر مالك عواد خلف52128202041253044

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيبنان عبد الكريم عبد القادر محمد52129212042091044

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمحمد صباح نور الدين محي الدين52130202041259352

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية سنوني المسائية المختلطةاحيائيعمران مراد كجو بيسو52131172041368018

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد390.0الخارجيات - ايسراحيائيرند ماجد صالح مصطفى52132172042403069

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد رشيد احمد محمد52133172041350312

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعلي سعد احمد صالح52134172041028133

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية النيل للبنيناحيائيمحمد وعد عبد حسين52135172041027082

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيفيصل لؤي محي الدين بشير52136172041015083

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية االمل للبناتاحيائيميالد محمد جمعه سالم52137312042049018

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الواقدي للبنيناحيائياحمد سعد هادي حمد52138192041086001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيمهدي خليل تقي خضر52139172041064051

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيطارق عبد هللا طارق غريب52140172041351336

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيليلى علي خلف علي52141332042056072

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبدالقادر جمال عمير نجرس52142192041360027

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد389.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيمالك احمد عواد عبدهللا52143192042369330

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمصطفى قتيبة سالم ابراهيم52144172041028206

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن داؤد سامي داؤد52145172041351369

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياوس فارس طه شهاب52146172041351148

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسراء صباح صبري حمادي52147172042357052

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييوسف محمود فتحي محمود52148172041351934

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية عمر كان للبنيناحيائيعباس احمد خليل احمد52149172041173002

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيهيثم محمود احمد حميد52150172041351882
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيساره محمد ياسين حسين52151172042357477

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيميسم علي حسين علي52152212042098210

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيعبير نوفل بشير سلطان52153172042357622

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعلي ليث سامي شهاب52154202041003070

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائينزار خالد فتاو حميد صالح52155212041084050

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد388.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا عمر ضياء بشير52156172041008211

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيميا عبد الهادي محمد مولود52157312042038048

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمنار اكرم سعيد احمد52158172042294219

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية حمام العليل للبناتاحيائيسجى شكر حامد علي52159172042238023

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينب محمد جاسم محمد52160172042357427

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد388.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد مصباح مجيد جاسم52161172041008045

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمحمد قاسم محيسن ابراهيم52162232041173144

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيعبد هللا نزار استقالل بدران52163312041070098

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيسندس حسن محمد مولود52164202042123012

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيشهد بشار عبد المحسن هاشم52165172042294150

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتاحيائيمريم احمد حسين حمادي52166182042252027

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيهبة هللا خضر ياسين حسين52167172042267078

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية التحرير للبناتاحيائينور جليل عنجاص حسين52168212042136109

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية هيت للبنيناحيائيرافد عبد هللا عواد كردي52169192041014036

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيراكان حسن سطام حسن52170172041350119

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية زمار للبنيناحيائيمحسن عويد صالح حمادي52171172041103059

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد مرتضى خضر عاشور52172172041178100

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد386.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعبيده سنان فوزي عبد الجبار52173312041024098

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعلي ستار محمد ضبع52174112041026096

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيبدور محمد جاسم محمد52175172042098008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيزكريا عامر اسود فرحان52176172041223018

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية اربيل للبنيناحيائيعبد العظيم شهاب احمد محمد52177312041012013

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهد صفوح محمد صالح52178172042232092

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيدالل مثنى غازي احمد52179172042371103

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد علي احمد فتحي52180172041012064

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنيناحيائيحسين عامر حاجم رميض52181202041059006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيخليل ابراهيم ادريس محمد52182172041364019

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيياسين طه يحيى احمد52183212041055083

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد385.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين علي حسين سليمان52184172041008103

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينب بشار ثامر خليل52185172042357419
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيحمدون عمر حمدون حامد52186172041011053

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيرحمه علي حسين علي52187172042237056

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةاحيائيئاراس عبدى كوخا افندى عثمان52188202041362001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيايناس وسام حجي مادو52189172042367005

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمخلد مازن جالل عبد52190222041002323

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمحمد عباس علي اكبر عباس52191272041019086

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيداود محمد ابراهيم زعيان52192172041024016

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيسارة عبد الرحمن احمد عليوي52193172042297043

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيالرسن ايسن خيري حسين52194172041060067

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيمرح سعد عبد القادر حميد52195202042114080

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعمر لؤي سعدي طه52196172041017148

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الرحمن عماد يحيى محمد علي52197172041011085

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيمنى محمد مهدي محمد52198242042123158

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيايه امين عباس محمد52199172042252011

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيُعال بالسم حمد صادق52200172042288181

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيخميس دهش عيد وادي52201172041112012

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيمحمد نذير مصطفى جرجيس52202322041010072

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائييونس محسن علي محمد52203172041364080

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمحمد فواز غانم رمضان52204172041144073

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية النيل للبنيناحيائيسليمان اكرم سليمان صالح52205172041027034

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيساره شمو ميشو خرو52206172042245039

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيامير فالح حسن جواد52207242041202014

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية كفري المختلطةاحيائيصفاء عبد هللا محمد خلف52208322041040008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعثمان عبد الوهاب محمود عبد هللا52209172041351469

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيعثمان طه علي صالح52210172041364036

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيليث باسل عبد الحميد علي52211332041070071

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية معاوية بن ابي سفيان للبنيناحيائيساهر عبد عزيز خلف52212182041054017

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد381.0الخارجيون - ايمناحيائيمحمد ابراهيم محمد نزيل52213172041400127

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائينويل حجي عسو علي52214172041149062

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيصالح نافع زريج عبد52215182041045028

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيشيماء جاسم محمد عبد هللا52216172042296036

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد احمد حمدي52217172041018099

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد380.0الخارجيون - ايسراحيائيحسين هالل حسين علي52218172041402031

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيمحمد باقر حيدر حاتم عبود52219232041205019

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيجواد كاظم محسن باجي52220252041030003
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيامير حازم سليمان حسن52221172041224012

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيموسى محمد قادر عزت52222212041272294

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد380.0أعدادية االمين للبنيناحيائيمصطفى بشار كاظم خليفة52223172041019035

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائياسماعيل يوسف علي عباس52224172041353013

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد هللا فراس هاني عبد هللا52225172041028115

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيابراهيم حسان عبد الوهاب عبد الجواد52226172041351006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائياوس عمار حيدر سليمان52227172041060010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعبد العزيز جمعة خضير محمد52228202041259140

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيآيه تحسين عبد خضر52229172042371006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية القوش للبنيناحيائيسعد خلف رشيد مراد52230172041091009

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيايمن احسان خزعل كاوي52231172041010006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمعتز محمد ذنون عبد الغفور52232172041351838

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد رياض حمادي عبد52233172041350021

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائينواف خلف عباس حيسو52234332041056093

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائياحمد خليل حسن زينل52235172041353007

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيهاشم عثمان رجا مزهر52236192041040089

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيعلي نصير اكرم محمود52237182041335059

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد377.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعبد هللا اركان جاسم فرحان52238102041205072

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيآال احمد عبد العزيز احمد52239172042289002

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيزينه عبد الكريم اسماعيل عزيز52240172042231161

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائيعبد الخالق سامي علي حسين52241182041118014

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيسالم عبد الجبار عبد القادر موسى52242172041119008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيعلي رعد فتحي عبد هللا52243172041013017

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيراويه ياسين طاهر قادر52244172042288088

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد القادر عمار عبد القادر احمد52245172041186049

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعقيل حيدر قنبر حمزة52246172041068042

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد احمد غانم محمد52247172041017166

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية كفري المختلطةاحيائيياسين محمود ياسين عذاب52248322041040029

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيعبد هللا طاهر احمد طاهر52249202041006032

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائييوسف خالد اسماعيل زيدان52250332041001114

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايمان محمود حامد محمود52251172042357154

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد الرحمن شاكر محمود صالح52252172041017096

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيايه فراس عبد السالم حسين52253172042231041

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيابراهيم جاسم محمد صالح52254322041060001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد القادر محمود قدو52255172041350324
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى نوزاد كريم محمد52256202041377179

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور الهدى بكر صديق ذنون52257172042357804

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد بسام عبد االله صبري52258172041002002

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيعالء مشعل محمد فريق شكر52259182041354082

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية والت للبنين - كرديةاحيائيعمر يادكار حسين قادر52260202041315010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0مدرسة مستقبل نينوى العراقية االهلية تركيا-مرسيناحيائيايالف محمد ادريس عبد52261132042234001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبد العزيز محمد حاضر يحيى52262172041015057

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمصطفى وليد خميس محمد52263202041003107

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد فتحي محمود ذنون52264172041350340

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيآمنه خالد فصال عبد الجليل52265312042081001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية اسيا االهلية للبنيناحيائيابراهيم حسام عبدالغني محمد شيت52266172041047001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبيدة محمد فؤاد صالح52267172041011105

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية البيان للبنيناحيائياحمد رياض ناظم سند52268232041014008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد375.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيحسين علي فرج محمد52269142041015020

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعبد هللا عبد الوهاب احمد محمد52270182041041032

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيابوبكر محمود عودة محمد52271192041350002

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد هللا محمد شاكر عبد الكريم52272212041009146

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيشهد حازم حسين يوسف52273332042040064

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمهند عبد حسين ابراهيم52274172041351850

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيناحيائيعبد هللا فواز علي عابد52275172041365015

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد ثامر سعدي علي52276172041186077

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيجمعه جالل جمعه حسن52277172041060020

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيعبد الرزاق احمد محمد ابراهيم52278172041084041

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد خالد حسن شنون52279202041048150

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيمحمد حسين عيسى مهاوش52280182041339055

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية القبة للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن مصطفى علي52281172041081032

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الفارابي للبنيناحيائيعلي حسين حكمت عبد االمير52282112041002029

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0الخارجيون - ايمناحيائيحسن معن فتحي حسين52283172041400040

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيمصعب غازي صعب عبد الرزاق52284182041070050

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرانيا خالد حامد نعمان52285172042357286

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية آشور للبناتاحيائيموج عبد احميد سور52286182042243105

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينور موفق حسون ناصر52287172042290200

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائياحمد رعد صبار احمد52288122041020012

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد معيوف علي بكر52289172041351736

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيروشناء فهمي محمد امين52290202042282109
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعبد هللا كريم عبد عون وندي52291242041008070

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيساره علي احمد عكلة52292172042286146

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية نزهان الجبوري للبنين للنازحيناحيائيباسم علي عبد القادر ظاهر52293202041067011

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيعبد هللا سعد محمد عبد هللا52294172041224028

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية غمدان المختلطةاحيائيشاكر سبهان خلف محمد52295202041235005

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد373.0الخارجياتاحيائيريم اسماعيل عادل حسن52296202042401026

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيخليل احمد ابراهيم دهدي52297172041028064

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائيدحام حردان دحام حسون52298212041352008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمحمد يحيى قاسم احمد52299172041144075

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيرفعت يشار مدحت محمد52300202041004023

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيمحمد مصطفى محمد مصطفى52301172041109030

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييوسف شامل فاضل صديق52302172041351925

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية البيادر للبنيناحيائيحسن علي حمادي مجول52303192041094006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائياحمد عبد هللا فتحي حمادي52304172041024003

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيهبه راكان خزعل نوري52305172042299077

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيعلي سالم محمد سياهي52306212041087056

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيداليا فاضل شرقي مجيد52307172042305020

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائياسراء عبد االمير حسين يونس52308232042146004

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيباسمة محمد كاظم حمد52309172042249019

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيهاشم خالد علي اصغر عبد الحميد52310272041008106

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيصدر الدين صباح كاظم غالم52311122041031084

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية حمص للبناتاحيائيافنان اثير امجد عيسى52312172042302019

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنيناحيائيعلي احمد محمد امين52313182041381035

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيطيبه يونس مشهل محسن52314172042308024

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي سعد منفي احمد52315192041004042

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيعبد العزيز محمود خلف بالل52316212041282057

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيهيثم علي خضير محمد52317202041259333

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0الخارجيات - ايمناحيائيمروة عبدالعزيز هاشم حسن52318172042401067

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائييقين عطا هللا محمود مرعي52319172042315128

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الباسط محمد كامل سعيد52320172041351689

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية الهادي المسائية للبنيناحيائيتاج الدين ظافر سلمان احمد52321182041350007

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيآيه خالد فاضل علي52322172042371007

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية سنوني المسائية المختلطةاحيائيوليد سعيد كرنوس قولو52323172041368026

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا اكرم جاسم عريان52324202041030073

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية غطفان للبنيناحيائياحمد خليل ابراهيم مخلف52325182041042002
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية البيداء للبناتاحيائياالء محمد لطيف صديق52326202042139012

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشهد سعد محمد ابراهيم52327172042357548

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائياحالم ناصر رشو قاسم52328332042060001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية الفاروق للبنيناحيائيرياض عامر غيدان زيدان52329212041068011

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائياحمد جاسم محمد احمد52330182041335004

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسن عباس احمد مال هللا52331172041228007

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيانسام منهل حسين خلف52332172042232019

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيدنيا شمو حجي شالل52333172042348025

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيساره ذنون خليل عبد هللا52334172042251077

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيفاضل خدر سليمان جروت52335332041064017

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيمها عوض عبد الكريم مركز52336182042240041

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفردوس يوسف شريف حسين52337172042357681

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية عوينات للبنيناحيائيضاري احمد الركعي ليلي52338172041111019

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائياحمد نايف صالح ابراهيم52339172041009006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيساجده فتحي علي سلطان52340202042250031

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيوليد خالد مصطفى محمود52341172041011218

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيمريم احمد جابر علوان52342182042373048

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيرياض شمو فندي خلف52343332041052031

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائياحمد عبد الستار عبد الجبار حسن52344102041205013

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية زينب للبناتاحيائيجيهان قيس محمد هادي52345172042285033

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور فخر الدين حسين غائب52346172042357831

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيشيماء محمد حسيب ابراهيم52347212042293050

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمصطفى خضر مصطفى محمد سعيد52348172041118070

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيسيف حميد مجيد محمد52349212041012055

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائينواف شمو سليمان مندو52350332041052082

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية كنجان للبناتاحيائيحفصه عمر عبد هللا سليمان52351312042048004

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيرعد احمد فرحان خلف52352192041007055

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيبهار زياد خيرو عيدو52353332042052014

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنيناحيائيحسين سعيد نزال حسين52354252041160002

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائينغم مزحم علي صالح52355182042361034

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية التقدم للبنيناحيائيسعد جاسم محمد طراد52356192041062006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيفتيان خيري سلو قاشه52357172041060062

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي محمد خليل عبد هللا52358202041007040

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيزيد حسن ابراهيم زغير52359172041351285

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيحسين علي حسين عبوش52360172041005021
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسحر حيدر ميري كريم52361242042220488

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر خلف صالح ثامر52362172041351529

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيأمنة فائز سليم علي52363172042357007

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيبشائر وليد خالد محمد52364172042357181

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيزينب صالح احمد عبوي52365172042279028

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيبهاء بشار فواز صالح52366172041008081

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الفارابي للبنيناحيائيابراهيم عادل احمد صالح52367112041002001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية قنديل االهلية للبنيناحيائيمحمد اياد طه توفيق52368202041089008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيالحان حازم خشمان حسين52369172042254010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيقصي نعمه شخير موسى52370262041209156

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيوليد داود وعد هللا داود52371172041020125

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيشهالء طارق عبد الرزاق نهابه52372262042092058

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيحياه علي احمد عفن52373312042047065

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيآيوب كامل عفات زعيتر52374312041070003

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيزينل ابراهيم مصطفى عبد الكريم52375172041351291

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى فارس ابراهيم محمود52376172041351814

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمود عبد االمير باقي يونس52377172041017199

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشهد سعد سالم ذنون52378172042357547

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيهيام شكر حسن سيدو52379332042060044

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيانسام احمد محمد عبد52380172042371043

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيمها عمار مزاحم طه52381172042283078

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيطه صفاء محمد سليم52382102041205056

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيفراس شمو حجي غانم52383332041051078

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحمزة فاضل محمد سعيد ابراهيم52384172041124059

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية بيجي المسائيةاحيائيوليد خالد حسين محسن52385182041332097

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعباس ميثم محمد هادي52386202041259125

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيتبارك عدنان ابراهيم خليل52387202042282064

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيآية حسن عبد هللا مصطفى52388332042070014

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيصالح نايف عويد مروح52389172041104038

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيوسن علي حسين عبد هللا52390172042230069

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائياحمد عبد القادر محمد صبحي عبد الرزاق52391172041013002

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيتبارك مهند نجم عبد الموجود52392172042298013

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيبرزان عبد هللا مطر عزيز52393182041045016

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيراضي كاظم حنفاش لفلوف52394242041005061

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعماد عبد هللا احمد علي52395172041104053
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيبراء راكان ثامر حسين52396172042290039

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائياركان عبد هللا احمد يوسف52397212041268008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعبد هللا حسين علي عبد هللا52398172041005044

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبد المهيمن عالء محمد رشيد52399172041026084

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيزيد عبد المجيد صالح حميد52400172041080041

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية القائم للبناتاحيائيبراء ياسين هاشم محمد52401192042146015

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيمؤمن زياد طارق حمودي52402312041070139

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياالء فواز عبد الرزاق ابراهيم52403172042280006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيكرار جمعه احمد رضا52404172041066042

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية الريان للبناتاحيائياميره محمود قاسم علي52405182042250010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن فاضل اكرم ياسين52406172041008182

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيساره ايهاب صالح يحيى52407172042231163

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيرنا ياسر قاسم محمد52408172042286104

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيوفاء ياسين طه ياسين52409182042242183

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيسجى امير علي احمد52410172042362043

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيعباس علي عبد هللا عبد الساده52411242041200055

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد كريم حيود سعيد52412212041065111

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائيزهراء ستار قاسم عبد هللا52413222042149021

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيحمد اسماعيل حمد حميد52414192041341051

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيمريم محمد علي خلف52415172042362075

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية القيارة للبنيناحيائيعبد هللا خلف جاسم محمود52416172041042004

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية المنار للبنيناحيائياكتفاء عبد هللا عبد الجبار عبد القادر52417172042095002

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي ضياء مشعل جدعان52418182041045039

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية العياضية للبنيناحيائيعلي طه ظاهر محمود52419172041115031

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيزينه شكر محمود رمضان52420172042254035

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيثناء عدنان علي محمد52421212042142014

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيريان بدل الياس رشو52422332041069022

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيهدى خليل صالح خلف52423212042183056

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيقتيبة جمال علي مخلف52424192041350083

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمهند طالل يحيى احمد52425172041351848

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائياسامه مالك خيري بريسم52426122041020020

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيمنى حازم محمد يونس عبد القادر52427172042251140

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية زمار للبناتاحيائيرحمة خلف خضر احمد52428172042259021

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية الغيث المختلطةاحيائيعلي جاسم عبد عبد الطيف52429212041247009

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسجى اسماعيل احمد بركات52430172042357486
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعبيد احمد محمد حبيب52431172041003019

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيبراء صالح خليل وحيد52432172042371072

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعباس كاظم صافي عبد52433272041009058

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية البوجواري للبناتاحيائيضحى ابراهيم زبن يوسف52434182042168017

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيافراح دحام حمود كنفذ52435182042146001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0الخارجيات - ايسراحيائيرحمة سالم ضاحي مخلف52436172042403063

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيحسن سامي مختار ايوب52437172041364012

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيايمن حمد علي خديدا52438332041056014

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمصطفى ثامر حسين حميد52439192041012062

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتماره مثنى هاشم نجم52440172042281026

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعلي احمد علي احمد52441192041011081

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيعهد عبد هللا جدعان عكلة52442172042267050

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0الخارجيون - ايمناحيائيمصطفى احمد عبدالقادر احمد52443172041400153

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيرسول حسين رسول كاظم52444232041252088

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0الخارجيوناحيائيقاسم كريم عبد كزار52445232041400122

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائييسرى محمود حسين علي52446172042362098

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيخديجه محمود محمد صالح حسن52447172042357234

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية الضحى للبناتاحيائينور محمد عبد هللا صالح52448172042316055

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية العياضية للبنيناحيائياحمد عبد الجبار يونس محمد52449172041115004

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية الحارث المسائية الختلطة|احيائيمعمر صالل عبد الرحمن هزاع52450182041341039

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيزين العابدين حسين علي مجيد52451232041044020

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيأورهان إحسان طاهر محمد52452202041094003

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيجيهان حمودي كاطع خلف52453222042135050

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية التون صو للبناتاحيائيايمان بشتيوان رشيد نوري52454202042143010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيمحمود إبراهيم طه حمد52455172041064047

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيمحمد مجبل حسين ضايف52456212041059048

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية المرجان للبناتاحيائيفرح طه عبد فندي52457182042262019

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيامال محمد هاشم فارس52458202042282030

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائياحمد جاسم علي شحاذة52459172041369001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيايوب وليد محمود عبد هللا52460172041351163

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيشمس محمد جاسم ضاحي52461232042116032

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيفواز ازهر فواز عبد52462172041005059

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيحمزة محمد عويد سالمه52463202041250048

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد صيهيب عبدالرحمن احمد52464172041054013

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية النصر للبناتاحيائيازهار جاسم محمد خليل52465202042137002
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياحالم خالد احمد همت احمد اغا52466172042357037

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيمريم حسين بجاي جعفر52467242042080110

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيعمار إبراهيم خليل جاسم52468182041146029

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد كريم عباس52469192041343234

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيعال رائد وليد عبد52470172042292035

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيعمار مسير ختال شريمط52471192041060035

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد بهاء الدين خالد نايف52472172041351026

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية صفية للبناتاحيائيبسمه حبيب يونس محمد52473172042295008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيميادة عبد السالم محمد حسين52474172042286238

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيروبار محمد وهاب عبد هللا52475202042365029

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية قره قوش للبنيناحيائييوسف هيثم بهنام ميخا52476172041069040

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية المنزلة المختلطةاحيائيفاطمة محمد حسين طلب52477202042209003

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيامنه عبد السالم عطا هللا غائب52478172042371041

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد كامران محمد طاهر كريم52479202041048024

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي احمد صباح نوري52480202041001135

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية الشهداء للبنيناحيائيحسن عالء مصطفى مجيد52481172041123002

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيابراهيم حاجم ابراهيم سليمان52482332041070001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيزين العابدين عباس عبد خليل52483222041035102

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيعبد الرحمن جاسم محمد هالل52484172041224024

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيعائشه ايمن هاشم سعيد52485312042038040

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيمجول احمد عبد هللا لجي52486312041001024

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيخضر الياس حجي ابراهيم52487332041069017

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلمدار محمد خضر صالح52488172041121027

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن فارس ياسين محمد52489172041351379

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيعاليه بكر مراد خلف52490172042149022

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية غمدان المختلطةاحيائيمثنى سعد هللا حمادي داود52491202041235011

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايمان فالح جميل قاسم52492172042357153

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد نوفل ادريس احمد52493172041002027

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيموسى محمد خليفة دوشان52494202041250151

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الغني نجم عبد الغني دخيل52495172041351401

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعلي عبد السالم صالح الدين يحيى52496172041351494

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا حسين حمد52497202041056040

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيصفا محمود سعدي حسون52498172042315083

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيمحمد جواد طالب محمد محسن52499112041200072

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانوية البغدادي المسائية للبنيناحيائيانور رياض شكر وهيب52500192041359006
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيتبارك محسن جميل نوري52501172042315038

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمعتز كريم ابراهيم خيال52502212041272284

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيمحمد مسلم زين العابدين قنبر52503172041353073

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيتبارك هيثم سعدي هالل52504182042194013

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيحمزه يوسف طاهر ادريس52505332041001035

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانوية عوينات للبناتاحيائيغاليه صعب حمود عياده52506172042325016

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيامير عباس دندل نعمت52507332041069004

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيعبد هللا رغيد خيري نجم52508332041001063

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيليلى ساعد مصطفى محمد52509252042116081

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيزياد مصطفى احمد خضر52510172041350137

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيمصطفى علي يونس محمد52511172041084076

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيسجاد ميري علي حمزة52512242041019016

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائياحمد إبراهيم علي يونس52513172041121003

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحارث عامر حسين علي52514172041351188

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمود يونس محمد حسن52515172041008372

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيمحمد نايف ابراهيم علي52516332041001102

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائينشوان احمد راضي محمد52517172041351863

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيشاكر محمود عباس صالح52518172041124075

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد راضي زيدان صالح52519172041021033

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية المنار األهلية للبنيناحيائيمصطفى حميد حسين علي52520102041036007

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمها احمد عبد صالح52521172042357747

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيشرين عبد هللا احمد شيخو52522332042050012

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزاهر عز الدين صالح محمود52523172041008129

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيعمر خالد عبود هزبر52524312041070116

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيساره اياد محمد بشير محمد52525172042231162

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية دهوال المختلطةاحيائيعمران حمو خدر سمكي52526172041347016

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعمر علي حسن علي52527202041022083

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعلي خيري بشير حسين52528172041351486

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمصطفى منعم شهاب احمد52529192041041068

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيندى صمد محمد علي52530182042182102

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعادل رعد عبد هللا مسلم52531172041178052

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيسامر خضر عباس خلف52532172041059038

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائياالء قاسم محمد جاسم52533312042002006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية االزاهير للبنيناحيائيمعاذ مهدي محمد امين عباس52534172041176024

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيزينب زكي علي نقي جمعة52535172042252039
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسحر شبيب نجم عبد هللا52536172042357496

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الكندي للبنيناحيائياسامة ابراهيم حسن علي52537172041021006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر طارق محمود حامد52538172041351533

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية الزاوية للبناتاحيائياخالص سعدون يونس شاحوذ52539172042240001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0الخارجيون - ايسراحيائيصائب حازم صالح علي52540172041402049

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيابراهيم امين خليل ابراهيم52541172041020001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الراية للبنيناحيائيياسر محمد عبد جراد52542172041025075

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيرامي غالب حسن احمد52543172041353026

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائينور الدين ستار جبر علوان52544242041008131

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمنتظر علي خضير عباس52545242041006080

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيعيسى ابراهيم عطيه خليفه52546182041339048

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمياده حردان شهاب احمد52547172042357751

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيزياد احمد زعيان محمد52548172041350135

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيفاروق مقداد علي محمد52549202041088008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0أعدادية االمين للبنيناحيائياحمد شاكر محمود خلف52550172041019001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيسجاد مؤيد علي حسين52551122041022038

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيعمر طارق عطيه عبد هللا52552202041261056

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياوس حميد حسن احمد52553172041351146

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية تكريت المسائية للبنيناحيائيعبد الرزاق ياسر عبد الرزاق يعقوب52554182041333010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى عامر طاهر عزيز52555172041351802

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيليث رباح كريم صالح52556212041223036

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيموسى محمد عبد العال حميد52557242041008126

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية دمشق للبناتاحيائياستبرق صباح عواد حسن52558182042203008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائياالء جمعه حسين خلف52559212042201001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائينوري حجي عسو علي52560172041149059

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياية محمود عزيز ابراهيم52561172042357143

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائياحمد عبد الكريم يونس حسن52562172041080013

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي قاسم محمد علي محمد52563172041124109

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية هاجر للبناتاحيائيسمية يوسف عباس مصطفى52564202042150026

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية حديثة للبنيناحيائييوسف جاسم حسن محمد52565192041019079

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيحسين سليم عوده عبد الحسن52566242041028018

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيمصطفى راسم خلف احمد52567182041140026

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيمياده جاسم محمد سعيد52568172042301073

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية والت للبنين - كرديةاحيائيمحمد جبار جوهر عزيز52569202041315012

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيفاطمة علي سليمان رزيك52570192042182018
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية الزاب للبنيناحيائيابراهيم خليل خلف دخيل52571202041026001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية األمين للبنيناحيائيمحمد النذير كامل عبد هللا خلف52572192041076019

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد رضا نامق مصطفى52573182041009052

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيخالد وليد حميد ابراهيم52574192041009096

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية سيوان للبنيناحيائيانس قصي فخري عبد الغفور52575312041003005

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية زينب للبناتاحيائيسما عمار محمد محسن52576172042285080

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمحمد عامر عبدالقادر فالح52577162041126022

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائياحمد صلبان سليمان عزيز52578172041104007

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيسرمد خليل كاظم حسن52579172041351299

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية الصحابة للبنيناحيائيصقر عزيز مشوح معروف52580182041305009

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدالل خالد عبد بكر52581172042357257

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد474.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيحسين وجدي عطيه صالح52582312051024016

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيايمن سعد الدين ابراهيم علي52583312051063004

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياحمد محمود شاكر محمد52584172051026012

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية المحمرة للبناتتطبيقيزينب حسن طاهر مصطفى52585172052252014

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى سعد محمد سعد52586172051351688

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيشبر ابراهيم اسماعيل إبراهيم52587172051121019

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمصطفى لؤي عبد الواحد فتحي52588172051020073

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعلي تحسين جمال جالل52589172051350198

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيفادي ابراهيم افريم متي52590172051228008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيماهر عبد الجبار عبد الرحمن مصطفى52591172051351528

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية عين سفني للبناتتطبيقيمجودة غائب حكمت عبد بشو52592172052258014

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيهيثم احمد حسين خلف52593192051019088

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد اياد وعد هللا احمد52594172051351024

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية برزاني المسائية للبنينتطبيقيمحمد فارس عبد المجيد عبد الحميد52595312051070077

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيحامد احمد عناد صالح52596172051351171

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية القوش للبناتتطبيقينارين عامل يوسف سلمان52597172052256010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقياحمد علي حسين خلف52598202051006007

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينتطبيقيحسو مفيد حسو عمر52599332051001013

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيظفر زهير عزيز مرعي52600172052231019

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبد المؤمن عبد الباسط محمود حسين52601172051012044

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية ام الربيعين للبناتتطبيقينورا احمد صديق اسماعيل52602332052040031

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد غانم شهاب52603172051017070

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقييوسف عبد الكريم علي حسين52604172051350374

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتتطبيقيزينب محمد علي حمزه حسن52605172052249010
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعمر عماد محمد زكي يونس52606172051351458

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيعلي حسين علي محمد52607172051094014

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية ام الربيعين للبناتتطبيقيمينا امير مرقوس مرقوس52608332052040025

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية جيا المسائية للبنينتطبيقيحسن مراد عبد هللا مراد52609322051060010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيحسين بسام عبد الباقي علي52610192051019025

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقياحمد محمود حميد حسين52611172051015007

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية القوش للبنينتطبيقيجوليان نصير هرمز يوسف52612172051091004

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنينتطبيقيمحمود قصي محمد فاضل محمد52613172051217008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيسماء عبد الستار غانم محمود52614172052235019

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية النبراس األهلية للبنينتطبيقيمحمد ادريس محمود رضا52615172051154005

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية القوش للبنينتطبيقيشمعون جالل شمعون سلمان52616172051091006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبد المنعم خليل ابراهيم عثمان52617172051011060

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية كرمليس للبنينتطبيقيرفل باسم ابلحد نوح52618172052071001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيخالد محمد بلو رمضان52619172051350098

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيمريم طالل عبد القادر شيت52620172052357197

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد السالم يحيى يوسف52621202051030051

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيطه رعد قاسم محمد52622312051009027

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيمحمد قيدار بدر فتحي52623172051027068

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيعلي يوسف عبد االمام حمود52624252051007128

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيبرزان سعود وادي عبد هللا52625172051366027

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيزهراء رياض شريف حميد52626172052357104

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية الرسول للبنينتطبيقيأحمد أثير فاضل محمد52627162051058002

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيياسين سرمد عبد الجليل عبد العزيز52628192051020097

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينتطبيقيمحمود رشيد يونس سرهيد52629172051053007

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيفادي بشير حنا يعقوب52630172051228009

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيكريم بالل عبد الكريم شيت52631172051020058

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيمنار امجد احمد عمر52632172052321014

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيوليد خالد احمد ذنون52633172051351759

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا حمود تايه خالد52634172051157005

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيسعيد فراس غانم سعيد52635172051186008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقياحمد جاسم محمد طه52636172051012006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيمريم شرحبيل غازي محمود52637312052063014

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية النيل للبنينتطبيقياحمد علي صالح الدين نوري52638172051027005

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةتطبيقياسامه ابراهيم فتحي حميد52639172051367003

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيعبد الرزاق جعفر منصور حسين52640192051067022
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيتسنيم ابراهيم خليل ابراهيم52641172052231007

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيحسين علوان يونس سليمان52642172051023020

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةتطبيقيريزان كواش الياس حجي52643172051367008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقينافع عبد الرحمن مطلك صالح52644172051366153

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد سؤدد محمد زيدان52645172051351569

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقينذير عدنان نذير ايوب52646172051028130

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيشهله محمد كافي عبد52647172052290033

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد نشوان نجيب توفيق52648172051351089

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيفهد حمدي جبريل حسين52649172051017107

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيرضا قاسم فاضل عباس52650172051080017

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيمصطفى كمال نجم عبد هللا52651192051067049

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقينسرين عاصم شاكر يوسف52652172052288051

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعثمان حسين علي احمد52653172051011065

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيبدر محمد محمود علي52654172051350064

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيجنار بشار طلعت عبد هللا52655172052357056

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا فائز يونس محمود52656172051186010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمؤمن محمد علي حسين52657172051351525

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيعلي خالد عبود زويد52658232051008050

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتتطبيقيفرح فراس غانم رجب52659312052058012

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقينامو نوزاد جوهر احمد52660202051304105

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيحسن هادي موسى علي52661202051005014

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيالزبير احمد ولي اشرف52662172051015010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيعلي اصغر عوني مالك محمد52663272051034030

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيوعد عدنان طه رافع52664192051019090

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد محمود ذنون يونس52665172051351625

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد محمد عبد عباس52666172051351076

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمحمد ادريس محمود عبد القادر52667202051005044

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيزيد مقداد طارق طه52668172051351244

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيزينه علي جاسم محمود52669172052235016

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعلمدار حازم يونس عباس52670172051121022

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى ثائر احمد خليل52671172051351678

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية المحلبية المسائية للبنينتطبيقيخالد محمود احمد عبوش52672172051365007

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد370.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الرحمن غانم حسين حجي52673172051008050

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيمحمد عبد احمد عويد52674172051005044

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى رعد محمود حسين52675172051351686
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد الغني طارق نوري يونس52676172051351336

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيحسين محمد حسن سليم52677172051350089

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيرشا محمد محمود احمد52678172052289015

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية برزاني المسائية للبنينتطبيقيعبد المهيمن محمد حازم ياسين52679312051070038

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية النيل للبنينتطبيقياحمد جمال انور سليمان52680172051027002

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية الفراتين االهلية للبنينتطبيقيزين محمد حمودي اسماعيل52681172051227003

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيعلي صالح عليوي صلب52682242051065013

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمود ميسر محمود محمد سعيد52683172051351669

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيعمر غائب حميان صبار52684192051060029

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمحمد عمر العال خضر مهدي52685102051029037

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيمحمود نوري محمود شيت52686172051027070

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياحمد محمد عبد يحيى52687172051017015

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيبنين جاسم محمد سعدون52688282052051008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينتطبيقيمحمد كمال يعقوب مصطفى52689332051001046

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيفاضل عباس صبار عمر52690182051123013

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0الخارجيون - ايسرتطبيقيعلي صالح كريم جاسم52691172051402036

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيباوان هادى احمد مصطفى52692202051314012

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية المنار المسائية للبنينتطبيقيالن اسعد خضر داود52693172051364001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية المنار المسائية للبنينتطبيقيقاسم يحيى عسكر عبد هللا52694172051364017

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية برطلة للبنينتطبيقيحسين جاسم محمد احمد52695172051067005

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيزيد محمد احمد محمد52696172051023026

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينتطبيقيديانا علي مصطفى سليم52697332052041006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقييمان خليل ابراهيم حسين52698172051008125

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيعبد الوهاب فالح سليمان كشاش52699262051033038

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعبيدة جاسر طالب ابراهيم52700172051028065

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتتطبيقيامنه ليث عبد القادر حميد52701172052330002

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية الغدير للبنينتطبيقيوليد حسن عواد نده52702242051071059

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقيمحمد ناظم علي محمود52703202051002035

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيزبيده عمر سعد هللا احمد52704172052231013

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعثمان محمد عبد الغني سليمان52705172051020051

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيحسين علي نقي علي عبد الرزاق52706272051034012

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعلي عبد الرسول سبتي محمد52707162051047105

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيسعدهللا ريان سعد هللا عزيز52708172051054009

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيضياء رافع عباس خضر52709172051017058

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياسامة ميسر داؤد يحيى52710172051017023
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيإسماعيل غانم ظاهر منيف52711172051144011

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعبد الرحمن علي جاسم ذياب52712192051011041

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيياسر عبد الغني محمد سعيد52713272051034056

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية الغراف للبنينتطبيقيمصطفى يحيى جبير كريم52714222051022062

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحسن مجيد وزوك داغر52715282051022020

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمهند عبد هللا موفق محمد نجيب52716172051350340

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيايالف عصام عبد صالح52717172052357035

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيعباس حسن عبد هللا موسى52718232051252073

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيعبد الرحمن أنس سمير ذنون52719172051144025

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيفاضل عباس مصطفى امين52720172051124034

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي كاظم مشتت ماين52721282051151498

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية دجلة االهلية للبنينتطبيقيغزوان علي سليم محمد52722262051050009

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية النيل للبنينتطبيقييوسف عباس علو نمر52723172051027079

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا بشار هاشم احمد52724172051351349

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائية-تركمانيةتطبيقياحمد جنكيز جهاد عزيز52725202051275002

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية هلمات للبنينتطبيقيايمن محمد احمد حمو52726312051006001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعلي حاتم خالد محمد52727172051017087

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعلي عياده ياس عاشور52728192051019055

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقييوسف عماد عارف عبد الرزاق52729162051355311

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد اسعد صالح محسن52730172051351538

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيسيف خالد تركي جاسم52731272051008039

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0الخارجيون - ايسرتطبيقيمهند رياض صالح عطوان52732172051402061

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقياالء عبد الباسط رمضان قاسم52733172052357026

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيبكر صبحي محمد رشيد حجي52734332051070009

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيمحمد صدام حامد حسين52735112051203207

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيايمان ماجد حميد يحيى52736172052288014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة591.0اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمحمد عبد الوهاب حسين عبد هللا52737172041161025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة573.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيمها مشعان حميدي حروش52738172042310033

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة566.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيفاطمة عدنان محمود قاسم52739172042267056

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة561.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياالء ايمن عبد الواحد عبد52740172042288030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة559.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيسفانه طه محمد عبد هللا52741172042290120

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة556.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيرحمه اسماعيل فتحي عبد هللا52742172042235053

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة556.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيانسام ليث عبد الجبار سعيد52743172042286043

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة555.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرفعه ياسين اسود داؤد52744172042273038

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة554.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيمنتهى جاسم علي محمد52745172042098034
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة551.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيأمنة صفوان احمد دحام52746172042289003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة550.0اعدادية الصديق للبنيناحيائياكرم خليل ابراهيم علي52747172041028028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة546.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيعائشه رياض هادي سعيد52748332042040077

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة546.0اعدادية زينب للبناتاحيائيسارة محمد طه محمد52749172042285073

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة543.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور حسن طه عبد القادر52750172042288239

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة542.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيالحارث مثنى علي سعيد52751172041023016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة542.0ثانوية التعايش للبناتاحيائيهند محمد قاسم رشيد52752312042054045

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة542.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيعال ابراهيم ذنون عبد52753172042274062

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة542.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحنان مازن عبد الحفيظ داود52754172042232038

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة542.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيزينب احمد يوسف احمد52755172042283047

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة541.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيياسين محمود عبد هللا لجي52756312041001039

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة541.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيدينا وسام حكمت سليم52757312042037005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة541.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائياشواق قاسم خلف خضر52758172042289013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة540.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء سعد وعد هللا سلطان52759172042232066

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة540.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيايوب ادريس سليمان مصطفى52760172041028038

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة540.0اعدادية الشورجة للبنين- دراسة عربيةاحيائيعمر يشار علي يونس52761202041045014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة538.0ثانوية العرفان للبناتاحيائيمريم وعد هللا عيسى محمد52762312042060017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة537.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيزهراء عبد هللا احمد جاسم52763172042274044

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة537.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائياحمد اكرم فاضل عبد القادر52764172041144002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة537.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين عبد اللطيف فاضل جاسم52765172041021011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة537.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينور سعد يونس عبد الرحمن52766172042231291

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة537.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب محمد نذير يحيى52767172042290106

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة537.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمها علي حسن عبد هللا52768172042273084

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة536.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيهبه رافع ياسين خلف52769332042038040

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة536.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيابراهيم ناجي احمد فتاح52770172041084002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة536.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعبد الحميد فارس عبد العزيز أحمد52771172041001016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة535.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيابراهيم داؤد سليمان احمد52772172041017002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة534.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزياد طارق حسين علي52773172041008135

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة534.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيحذيفة عبد احمد سلطان52774172041026037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة533.0ثانوية الزهراء االهلية للبناتاحيائيآمنه عمار محمود جاسم52775172042334001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة533.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائياحمد عبد يونس خلف52776172041369003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة533.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيزينه احمد محمد غزال صفو52777172042299040

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة533.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيفيصل نوري حسن علي52778172041104063

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة533.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيسعاد عثمان صالح مراد52779332042051044

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة533.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيطيبه عمر شفيق عثمان52780172042288173

صفحة ١٥٠٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة532.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيزهراء بشار محمد زينل52781172042272015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة531.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمعتصم ياسر سالم حمدي52782172041351839

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة531.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيأحمد محمد موفق أحمد52783172041001003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة531.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيشيماء كمال مصطفى فتحي52784172042235095

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة530.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيشهد معن احمد حسن52785172042237098

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة530.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيوسيم خلف حسين ملكو52786172041348070

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة530.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيريم عدنان عبد هللا جاسم52787172042357378

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة529.0ثانوية وردك للبنيناحيائيكاروان ميكائيل اسماعيل محمود52788172041073027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة529.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيمها خنجر موسى خضر52789172042371264

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة528.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائينور زياد طه ابراهيم52790172042315115

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة528.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيناحيائيشيماء مطر زيد غديمان52791172042359011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة528.0اعدادية المربد للبناتاحيائيهبه لؤي احمد محمد52792172042291090

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة527.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائييمامه زياد علي يونس52793172042357936

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة527.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيناحيائيصكر محمد حمد سلطان52794172041365013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة527.0اعدادية المربد للبناتاحيائيدالل صدام رشيد غثيث52795172042291029

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة527.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيهاله نوفل محمد عبدال52796172042296059

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة527.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيمحمد سالم احمد علي52797172041084068

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة526.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعمر محمد عبد الستار علي52798172041350257

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة526.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيايمان شعبان حمود خلف52799172042075003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة526.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد عامر داؤد نادر52800172041017176

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة526.0اعدادية عوينات للبنيناحيائيزامل ميسر محمد جدوع52801172041111012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة526.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيياسر وعد حمادي علي52802172041351901

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة526.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيوسام محمد جاسم حمادي52803172041351886

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة526.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيدينا محمد اسعد عائد52804172042237049

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة526.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد دريد سهيل عبد هللا52805172041023110

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة525.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد فارس فتحي حمد52806172041028188

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة525.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائينزهة عبد الرحيم احمد محمود52807172042281073

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة525.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيرحاب خضر صالح محمود52808172042297027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة525.0ثانوية القادسية للبناتاحيائينور مظفر صالح هزاع52809172042299074

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة524.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد معن احمد حسن52810172041023116

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة524.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيشهد محمود ادريس عبد هللا52811172042371192

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة524.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائييارا كريم احمد ورور52812172042297091

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة524.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيصفيه مازن شكر محمود52813172042315085

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة524.0اعدادية زينب للبناتاحيائيعائشه محمد صبحي يونس52814172042285096

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة524.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيجوزيف جالل خليل سلو52815172041059013
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة524.0ثانوية تل عدس للبنيناحيائياسيل حامد اسماعيل خليل52816172042096002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة524.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيعآل سعد جار هللا علي52817172042296041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة524.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيايه عبد المناف نامق محمود52818172042237027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة524.0اعدادية زينب للبناتاحيائيمريم محمد ذنون احمد52819172042285115

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة524.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتاحيائيمريم حميد محمد عبد هللا52820172042319017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة523.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيرانية خلف محلو حسن52821332042056030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة523.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيمحمد خالد احمد ياسين52822312041001026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة523.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيشهد اسماعيل خليل ابراهيم52823172042371187

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة523.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائينور نوفل مرعي حسن52824172042315117

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة523.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيساره نوار عبد الستار حامد52825172042294134

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة523.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيآيه ياسر محمود فتحي52826172042254005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة523.0ثانوية القادسية للبناتاحيائياسماء رائد حمزه بدر52827172042299013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة522.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيبراء عامر فاضل عباس52828172042231047

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة522.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيسيف سعيد حسين رمضان52829332041050011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة522.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيناحيائيشهباء سعد محمد حسن52830172042365009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة522.0ثانوية كرمليس للبنيناحيائيتمارا رعد اسطيفانوس توحي52831172042071001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة522.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيهاله باسل عبد الجبار محمد52832172042272043

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة522.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد نواف الياس حسن52833172041351746

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة522.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيمحمد ابراهيم محمد ابراهيم52834172041084063

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة522.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد العزيز ظافر خالد حمودي52835172041007091

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة522.0اعدادية زمار للبنيناحيائيعلي حميد محمود عران52836172041103051

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة522.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرضاء محمد زكي ابراهيم52837172042231112

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة522.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيتحسين محسن خضر علي52838172041080030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة521.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيغفران فهد فاضل علي52839172042284034

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة521.0اعدادية النيل للبنيناحيائياحمد غزوان ثامر قاسم52840172041027005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة521.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيزياد رياض عبد الكريم ذنون52841172041080038

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة521.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيياسر فيصل موفق حنوش52842172041005085

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائينشمي عناد صالح فتحي52843312041001033

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيمنار زهير عبد الغني جرجيس52844172042244084

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيريم محمد غانم صابر52845172042274042

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيرحمه سليمان امين عبدي52846332042040031

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0اعدادية دهوال المختلطةاحيائيالهام جاسو عيدو برهيم52847172042347002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائينور محمود محمد علي اسماعيل52848172042308040

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمدين عبد هللا خلف جاسم52849172041008373

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0ثانوية وردك للبنيناحيائياحمد هاني علي خالد52850172041073002
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0اعدادية الراية للبنيناحيائيعلي كمال مصطفى فتحي52851172041025041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائياية قاسم شيت داؤد52852172042267008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيجيالن حيدر كالو سليمان52853172042149005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0ثانوية القبة للبنيناحيائيسيف احمد يونس احمد52854172041081014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيعبد هللا شاكر منصور خدر52855172041059053

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0ثانوية االثير االهلية للبناتاحيائيزهراء خلدون هاني عبو52856172042333006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيشكران سعد عبد هللا مديد52857172042195003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0اعدادية عوينات للبنيناحيائيسند نغيمش فرج جبر52858172041111015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيبسمه زياد علي يونس52859172042231050

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0اعدادية الرضواني للبنيناحيائيعبد هللا اسحاق ابراهيم موسى52860172041161015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسارة علي شريف مرعي52861172042232075

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيهيام سمير احمد علي52862172042098044

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيوفاء حازم يونس ابراهيم52863172042251165

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائياحمد مهند محمد عيد محمد علي52864172041118007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيريام حازم صالح احمد52865172042292021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشيماء فخري محمود انور52866172042357571

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيفراس نمر قاسم باجو52867332041060027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيامنه مهند مؤيد حمادي52868172042235017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيناحيائيماجد بيغو خميس سبع52869172041359017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزينب بشار ذنون عبد52870172042371147

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0اعدادية زينب للبناتاحيائيرنا وليد خالد نجم52871172042285052

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0اعدادية حمص للبناتاحيائيآيه لؤي يونس جرجيس52872172042302008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيطيبه وسيم خزعل زيدان52873172042290139

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة517.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيروعه احمد يونس احمد52874172042288110

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة517.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيتحسين فارس رفو حجي52875332041051020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة517.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعلي حميد محمود هندي52876172041351483

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة517.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيامنة مهنى مخلف ادريس52877172042294032

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة517.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائياحمد نبهان سالم حمدي52878172041020016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة517.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيباسمه عبدالرحمن نجرس عليوي52879172042362019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة517.0االعدادية الغربية للبنيناحيائياسحاق ابراهيم سالم ناصر52880172041007028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0اعدادية زمار للبنيناحيائياثير محمد احمد علي52881172041103002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينسرين فتح هللا احمد جاسم52882172042357783

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايناس عالء عباس يونس52883172042288044

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيغادة محمود خضير عبد هللا52884172042279044

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمدين حمود جدعان بشير52885172041351775
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0اعدادية سومر للبناتاحيائيايمان محمد شهاب احمد52886172042314015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيبثينة ابراهيم علي مطرود52887172042369003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0اعدادية زينب للبناتاحيائياالء خالد محمد صالح احمد52888172042285014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيبكر عبد هللا فتحي محمد52889172041008076

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0الخارجيات - ايسراحيائيسجى غانم علي ايدين52890172042403079

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيصفا حازم قاسم حسن52891172042251102

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة515.4ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيهدى نشوان صالح احمد52892172042330119

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيسناء امجد ادريس علي52893172042304020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0اعدادية زينب للبناتاحيائياسالم محمد احمد محمود52894172042285011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسهى ياسين كمال حمود52895172042230041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيمريم اركان حازم محمد52896172042237124

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيوليد خالد رمضان سعيد52897172041080123

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي محمود علي محمد52898172041228027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0اعدادية سومر للبناتاحيائيزهراء رائد غانم عبد الرحمن52899172042314029

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيامجد ميسر محمود ازغير52900172041133002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور احمد وعد حسين52901172042357800

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0ثانوية اشويرات للبنيناحيائيبسام حسن خلف علي52902172041037003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيبيداء عبد الرزاق يونس احمد52903172042364009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0ثانوية كرمليس للبنيناحيائيديانا رمزي زومايه شبو52904172042071002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيعزيزه سعدو الياس سعدو52905332042056065

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيجميل قولو خدر تمو52906332041060006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيمريم عبد الجبار عبد حسن52907172042231251

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعلي محمد عوني فتحي52908172041017135

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينه حسن علي سليمان52909172042286136

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياركان احمد علي حسن52910172041351114

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرحمه محمد احمد خليل52911172042277039

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيامجد ناطق اكرم حسين52912172041223008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيأرشد أحمد سعدون سليمان52913172041002001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيجاسم محمد عبوش احمادي52914172041350087

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيحنيفه امير عبد الرحمان مصطفى52915172042230015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0االعدادية الغربية للبنيناحيائييوسف احمد شحاذه مشرف52916172041007198

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيمروه قتيبه شيت اصويفي52917172042279050

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفاطمه يحيى عبد العزيز محمد52918172042357935

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائياية سالم محمد طه52919172042267007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا فتحى حسن عبد هللا52920332041070048
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد محمود توفيق52921172041027047

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيمريم عقيل عزيز احمد52922172042315105

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيياسر عواد محمد هالل52923172041350410

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيهناء سليمان مراد حمو52924332042051101

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0اعدادية الراية للبنيناحيائياحمد ابراهيم علي احمد52925172041025004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيسيف ابراهيم خضر ابراهيم52926172041021015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0ثانوية المصطفى للبنيناحيائيانفال حسن محمد خضير52927172042077003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيتمارة عرفان عامر سعدون52928172042283030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة512.2اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزبيدة عبد هللا محمد طيب عبد الباقي52929172042294096

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيتهاني خالد عبد هللا حمد امين52930312042001008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0ثانوية زمار للبناتاحيائيامنه محمد يوسف خالد52931172042259009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينادين اركان قيصر ايوب52932172042247059

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيدالل نجم عبدهللا محمد52933172042362025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائياحمد عبد المنعم نوح موسى52934172041005008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0ثانوية حمام العليل للبناتاحيائيانوار جاسم يوسف يونس52935172042238007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0اعدادية سومر للبناتاحيائيضحى عبد هللا فتحي حسين52936172042314042

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0ثانوية تل واعي للبنيناحيائيفاطمه محمد تركي هويدي52937172042034009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا طه حسين52938172041080094

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيرعد هاشم الياس علي52939332041070032

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهاجر عبد الوهاب حمد هللا امين52940172042273101

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفوزه عطيه عبيد عواد52941172042288201

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمود علي خلف محمد52942172041351769

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيقاسم قصي هاشم عباس52943172041068053

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزهراء بشار حازم عبد القادر52944172042357399

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيهاجر جمال سالم محمد52945172042315120

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيهدى عبدالكريم عمر مصطفى52946172042371300

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0اعدادية خزنة للبنيناحيائياحمد حسن حسين شريف52947172041066002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0الخارجيون - ايسراحيائيعلي شهاب احمد حمزة52948172041402069

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيفاطمه كاظم زينل علي52949172042252089

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيمحمد محسن محمود رضا52950172041066052

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيروعه غسان صالح طه52951172042288111

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيامير رائد طه محمد52952172041351131

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيهاجر خلف محمد حميد52953172042290203

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0ثانوية فايدة للبنيناحيائينور الهدى قائد خليل عبد القادر52954172042098040

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0اعدادية المربد للبناتاحيائيزينه عبد القادر ذنون خليف52955172042291051
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينبأ ممتاز جميل ذنون52956172042290186

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييونس عايد حايل خضر52957172041351946

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيغفران صالح خلف عالوي52958172042234017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيتماره علي بالل علي52959172042316018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد عبد االمير عباس احمد52960172041178094

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0ثانوية السالمية للبنيناحيائيحامد ثائر حامد أبراهيم52961172041074007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهيام محسن محمد ابراهيم52962172042281086

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبد هللا اسماعيل ابراهيم سلمان52963172041015059

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيآمنه محمد ابراهيم خليل52964172042338004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيعزيز مراد شمو سلو52965332041056060

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0اعدادية الرضواني للبنيناحيائيسامر نايف ياسين عكله52966172041161009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيوعد صادق سعد هللا حسين52967172041364078

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0اعدادية زينب للبناتاحيائيوسن سعد صبحي حسين52968172042285137

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0ثانوية وردك للبنيناحيائيجاسم احمد حميد عباس52969172041073008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيغفران سعدي عزيز حمودي52970172042315093

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيفيان خليل الياس رشو52971172042149024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيحسن عبد الحميد مجيد حميد52972172041020036

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد مصطفى محمد مصطفى52973172041350346

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيعهد محمود علي عبد هللا52974172042051010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتاحيائيساره شامل احمد عبد52975172042319011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيخلف احمد خدر ملكو52976332041060011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيمريم فالح الدين صباح حمودي52977172042292048

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0اعدادية سومر للبناتاحيائيشيخه مطلك محمود حمد52978172042314040

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيرباب عباس فاضل علي52979172042272010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمد إبراهيم لطيف حمود52980172041001030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيحسين محمد حسين علي52981172041015032

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيساره زيد عبد الوهاب ملك52982172042286145

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيماهر درويش حسن ابراهيم52983332041060033

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيسرور خليل ابراهيم خضر52984172042251082

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية الفاو للبناتاحيائينبأ رعد عبد طه52985172042235123

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية الراية للبنيناحيائيمحمد حسين شمدين خلف52986172041025050

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد امين ابراهيم فنش52987172041011009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية حمص للبناتاحيائياسماء عبد الحميد حامد احمد52988172042302017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية الرضواني للبنيناحيائياحمد ياسين خليل عبدو52989172041161003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعمر عبد حمود منصور52990172041112045

صفحة ١٥١٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيضحى عبد الجبار عبد الغفور محمود52991172042371206

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسارة ارقم حمادي نجم52992172042294121

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائياالء محمد عبد هللا خلف52993332042070006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيناحيائيشهاب الدين احمد صالح نهار52994172041365011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيايالف وليد جاسم قاسم52995172042231034

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيحنين عماد محمد حسن52996172042280040

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيهبه بشير نذير حسين52997332042045022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياميمة علي يوسف علي52998172042315026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية مهد للبنيناحيائيمصطفى كمال علي احمد52999172041102043

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيآيه رائد ياسين طه53000172042321003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيزمن ظافر عبد المنعم جاسم53001172042231138

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية المصطفى للبنيناحيائياسماء سالم حمد عبدهللا53002172042077001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيهجران منيف علي خلف53003172042166006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد الغني عيسى ابراهيم احمد53004172041018104

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيامنه محمد عبد الرزاق بهجت53005172042237014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0اعدادية دهوال المختلطةاحيائيسلوى جاسم ادى خدر53006172042347012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية القوش للبنيناحيائييوسف دنخا ميخائيل شمانه53007172041091020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0اعدادية حمص للبناتاحيائيسفانه ثامر حامد داود53008172042302063

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيوسن صباح محمد علي وهب53009172042300078

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد ماجد زاهد توفيق53010172041026135

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائينور ليث عبد الرزاق جاسم53011172042289152

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيشيرين عدنان يونس احمد53012172042305042

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائيحسين حسن سعيد حمادي53013172041114004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0اعدادية سومر للبناتاحيائينور عمار عزيز محمود53014172042314072

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيحكم صميم سلطان خلف53015172041012026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيدعاء انور طاهر مجيد53016332042070028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0اعدادية سومر للبناتاحيائيتماره فتحي عطاوي نهير53017172042314019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب اياد صديق بكر53018172042328030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيهديل جاسم محمد احميد53019172042231324

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة504.5اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا ياسر سالم فتحي53020172041351447

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية وردك للبنيناحيائيوسام صباح عزيز محمود53021172041073036

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيآيه فؤاد ذياب خلف53022312042002002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيسناء عدنان ابراهيم حسين53023172042284025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيحسن حسين ابراهيم جاسم53024172041009013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهالة عامر محمد محمود53025172042277100
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيجوليا درويش بركات خلف53026332042056021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيعزيز سليمان خلف حسين53027172041348037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعمر محمود عبد القادر محمود53028172041028146

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيجمال خالد صابور شهاب53029172041067007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيزينب عبد هللا محمد عبد هللا53030172042051006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياسماء خضر محمد علي53031172042230004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيشمس سبهان دعاك صايل53032172042292030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية التوفيق للبنيناحيائيمحمد عبد هللا فتحي جاسم53033172041208007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة503.8اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينب احمد حميد احمد53034172042294108

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياحمد فراس أكرم محمد صالح53035172041017015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0ثانوية عمر كان للبنيناحيائيدنيا فوزي احمد حسن53036172042173005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0ثانوية الموالي للبنيناحيائيحمزه نبهان محمد صالح حمود53037172041055002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيايمان صباح عاشور رشيد53038172042272005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيجيالن مؤيد عباس علي محمد53039172042252013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائييونس مجبل احمد سليم53040172041364079

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيهاجر فارس حسين ابراهيم53041172042315121

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيهوازن خالد سوادي فتحي53042172042254072

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيسلطان شمو حجي حسن53043332041060019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيآمنه عامر محمد علوان53044172042382001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعلي عواد اسماعيل حسن53045172041351500

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعارف خالد براك سعيد53046172041008168

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيمعن يونس حسن محمد53047172041067066

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيحنان حجي قاسم حسين53048332042070025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيشروق محمد بالداوي حسن53049172042317029

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائينشوان يوسف قاسم احمد53050172041351866

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيكرار كنعان مصطفى محمد53051172041068058

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيسارة احسان عبد الوهاب يوسف53052172042289088

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرشا محمود خلف احمد53053172042328027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعدادية الرضواني للبنيناحيائيخطاب عمر حازم اسماعيل53054172041161007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيديمه ماهر محمود سليمان53055172042267020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0ثانوية الدراويش للبنيناحيائيحسن عباس علي احمد53056172041169004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمه ثائر محمد علي53057172042357304

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيابراهيم فالح غالب وهب53058172041020004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيعائشه عمر سوعان سليمان53059172042231218

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائينوال عطا هللا خضر دبو53060172042300069
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيعذراء وسام حكمت ذنون53061172042299055

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية حمص للبناتاحيائينورا عز الدين محمد بشير نجم53062172042302106

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيبالل خضر حسن هايس53063172041007040

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيريمه سعد ابراهيم خلف53064172042098018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائيخليفه عبد هللا سالم حميد53065172041114006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0ثانوية عمر كان للبنيناحيائيسحر مهدي علي حمزه53066172042173009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمصطفى محمد غانم محمد53067172041024060

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0ثانوية بازوايا للبناتاحيائيحنين حامد محمود سلطان53068172042303004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمريم عبد المنعم ياسين اسماعيل53069172042357728

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائييمامه عزام حسين معروف53070172042254074

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيتغريد محمد علي احمد53071312042081038

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائينور غسان عبد الرحمن مجيد53072332042041035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيجالل قاسم الياس زغير53073332041052013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيكوثر حمود جدعان بشير53074172042357688

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة500.6ثانوية المتميزات االولىاحيائيلينا ياسر ياسين احمد53075172042233101

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيسجاد عبد الرزاق علي محمد53076172041008147

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيداود وديع خوشابه خانو53077332041001040

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيرشا حسين محمد دخيل احمد53078172042252023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيندى منصور محمد حسن53079172042310035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعبد الرحمن بشار حسن قدو53080172041005036

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائياحمد عبد الكريم خلف حمدان53081172041143004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيعذراء محمد محمود يونس53082172042297056

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيامينه علي خلف علي53083332042056009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيزهراء حاتم نافع غانم53084172042274043

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيابراهيم احمد مرعي حساني53085172041351002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيمروه محمود علوان داود53086172042371246

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب بشار محمد عبد الباقي53087172042235069

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيخديجه عبد الكريم عبد الوهاب جاسم53088172042294067

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائينشوان مازن ماجد حامد53089172041351864

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيأسيل جبر احمد حسين53090172042317001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية سومر للبناتاحيائياسراء بشار عسل عقيل53091172042314004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية دهوال المختلطةاحيائيبسام بابير ابراهيم موسى53092172041347007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائياستبرق صالح مخلف عبد هللا53093172042371014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمالذ ثائر ادريس يونس53094172042289135

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيسعد محمود هندي خلف53095172041026061
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهديل قحطان يوسف يونس53096172042277103

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيسماح صدام عبد القادر حسين53097172042371182

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينه احمد يونس محمد53098172042357441

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيفرحان خضر كتو عجم53099332041060028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0ثانوية التوفيق للبنيناحيائيحسان احمد خلف ياسين53100172041208002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيمها سلوان رشيد رجب53101172042267068

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيوسام عبد الباري محمد مصطفى ابراهيم53102172041020123

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائياسراء سالم حسن سعيد53103172042277005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعمر محمد هالل عبد هللا53104172041350258

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0اعدادية حمص للبناتاحيائياستبرق أياد ياسين داود53105172042302011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيهبه هادي برجس قاسم53106332042062046

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0الخارجيات - ايسراحيائيوسن عمر سلطان خلف53107172042403159

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيميار محمود بدر احمد53108172042316051

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتاحيائيصفا زياد محمود عبد الرحمن53109172042319014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء يحيى يونس يحيى53110172042290100

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيغفران باسط محمد خليل53111172042235103

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتاحيائيامنه زياد محمود عبد الرحمن53112172042319003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيعماد مجيد حسين حسون53113332041069038

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيلبنى ثامر محمود جاسم53114172042231242

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائيرحمه محمود جميل محمد53115172042258016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيسرحان فواز عبوش عبد هللا53116312041070062

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيهبه خيرو حاجي حسين53117332042070082

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0اعدادية حمص للبناتاحيائيحنين محمد نجم عبد هللا53118172042302037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيبشرى عبد الفتاح عمر علي53119172042267013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء يوسف اسماعيل حسن53120172042288121

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور سالم احمد جمعه53121172042232144

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيشيماء عامر سالم اسماعيل53122172042280088

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيعال محمد ابراهيم خليل53123172042284033

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيحنان قصي عبد شهاب53124172042281028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمد خضر علي احمد53125172041080088

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيناديه علي فتحي احمد53126172042195008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيمحمد بلو محمد حميد53127172041038026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية الصديق للبنيناحيائييونس مؤيد يونس محمد53128172041028233

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيسجى فرج محمد علي53129172042297044

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمحاسن فارس رمضان خليل53130172042357707
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد احمد حامد علي53131172041023104

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية حمص للبناتاحيائيآمنه محمد يوسف خليل53132172042302006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيبراء محمد اسماعيل كرموش53133172042299021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيعبد الكريم عمار عبد الكريم محمد53134172041010019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية النيل للبنيناحيائيعز الدين خليل محمد حسن53135172041027055

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيفاطمه اياد محمود قاسم53136172042231234

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيريم محمود عبد الجواد احمد53137172042357383

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيرياض احمد محمد عيسى53138172041351270

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيآيه احمد يونس سليمان53139172042297006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيغزوان محمد عالوي اسماعيل53140172041038022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائييوسف عبد الكريم فتحي حسين53141172041003038

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر يزن عصام محمد53142172041351566

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمود رعد عبد الستار عبد هللا53143172041012071

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيهيام حسين سعيد حسين53144172042316062

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرقيه حسن محمد حسن53145172042357356

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائيهشام خلف احمد خضر53146172041114023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيفوزيه مراد احمد خيجو53147332042056071

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيناديه عبد الخالق هادي محمد شيت53148172042273086

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد سالم قاسم محمد53149172041026122

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية الزهور للبنيناحيائياحمد سالم محمود سليم53150172041015013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيقصي عمار عادل سعيد53151172041011138

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشيماء عبد العزيز محمد جاسم53152172042357568

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيبشرى حسين علي عبد القادر53153172042261011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسمر محمد محمود اخضير53154172042357524

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيانس بشار عدنان احمد53155172041023017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية زمار للبنيناحيائيسيف الدين عبد هللا احمد علي53156172041103033

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيرانيه زياد محمد سعيد53157172042237050

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيكرار نذير بشير خضر53158172041066044

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمصطفى ناصر ابراهيم احمد53159172041018187

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياسراء رعد نجم عبد هللا53160172042315004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائينوره قاسم حسين عيدو53161332042052065

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائينبأ ذنون احمد فتحي53162172042371269

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحنين سعد خلف احمد53163172042288073

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0الخارجيون - ايمناحيائياسماعيل محمدعلي اسماعيل عبوش53164172041400017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب نشوان احمد قادر53165172042290107
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرغد بدران عبد القادر مصطفى53166172042290079

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0أعدادية االمين للبنيناحيائياحمد عمر عبد اللطيف احمد53167172041019003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيثائر عاصي طالع عنيزان53168172041112006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيرحمه منهل عيدان صالح53169172042371119

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيسعد عزيز يوسف علي53170332041070037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيحسين خضير محمد خضر53171172041067014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية سومر للبناتاحيائيآمنة محمود هادي جاسم53172172042314001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيدلفين اسماعيل كرو سيدو53173332042069009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياناهيد كمال محمود عبد هللا53174172042357131

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيانوار عبد المحسن حسن عيسى53175172042249013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيسما ضياء نجم عبد هللا53176172042289099

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياطياف نصار سالم يونس53177172042280005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية صفية للبناتاحيائيشهد عبد الغني وافي عبد هللا53178172042295025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهدى ليث احمد مصطفى53179172042288261

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية حمص للبناتاحيائيرحمه صالح محمد ابرص53180172042302045

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية الرضواني للبنيناحيائيعبد الرحمن ابراهيم اسماعيل احمد53181172041161010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيايه محمد فاضل عبد الرزاق53182172042231043

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيمحمود احمد حسين علي53183172041051015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيرحمه احمد خليل خضر53184172042279017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائينبأ محمود احمد خليل53185172042330108

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد فاتح عبد هللا قاسم رشيد53186172041015107

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيقاسم خلف سلطان حمادي53187172041075007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيافان مروان بركات خلف53188332042056004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيشهد عامر صالح ياسين53189172042299046

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيخديجه امين محمد مصطفى53190172042261019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيبرزان عبد الوهاب خضر محمود53191172041351170

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائينهله عدنان مال هللا محمد53192172042300068

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية فلسطين للنازحاتاحيائيمروة سليمان مجدل عبد القادر53193202042164009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيسراب ابراهيم علي مطرود53194172042369010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياسعد صفوان اكرم حسين53195172041350060

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرسل عبد الواحد محمد مال فقي53196172042231106

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيليث ابراهيم جرجيس شيت53197332041070070

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيابراهيم نشوان سامي مصطفى53198172041143001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيسلمى ثامر عامر محمد53199312042081098

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيايالف محمود علي محمد53200172042249015
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيمحمد كامل خليل احمد53201182041038026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيشيريار خيري جمعه خدر53202312041070073

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيحيدر احمد عزيز عبد53203332041050008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيطيبة عبد هللا علي حسن53204172042038005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيسهام باسل ياسين خلف53205172042305040

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيمها محمد يونس فتحي53206172042195007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيانسام احمد يحيى حمدون53207172042231026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيطالل عبد عبد هللا حمادي53208312041001015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيلجين قاسم محمد سالم53209172042290158

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائينورة جالل مطر حميد53210312042001024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعبد الرحمن مزهر خليل ابراهيم53211172041005038

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0ثانوية خورسيباط المختلطةاحيائيمحمد سليمان اسماعيل رشيد53212172041058009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعلي فهد عبد هللا ناصر53213172041026095

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيشكريه سعد هللا جاسم محمد53214172042296031

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائياحمد حسن احمد علي53215172041020005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد كواس عبد هللا ناصر53216172041018172

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيآيه هاني ذنون عبد الرحمن53217172042283001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايه معيوف صباح مصطو53218172042357166

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيغفران عدنان هادي عباس53219172042315095

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية سارية للبنيناحيائيانس الزم ابراهيم خلف53220172041018039

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد عماد سعدون حميد53221172041017180

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيمروة علي محمد سعيد53222172042231245

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعيد فارس نشمي سعيد53223172041008275

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيدعاء فراس خالد خليل53224172042288083

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبد هللا فارس عبد هللا ناصر53225172041026080

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينجالء احمد محمد عبد هللا53226172042230057

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيرقية بهجت الياس سعد53227172042353027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيوصال نبيل عبد الستار شريف53228172042289166

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيزين العابدين خزعل محمود سلطان53229172041064018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيرسل عامر حازم حمودي53230172042237057

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية الفاو للبناتاحيائياستبرق سعد سلطان منصور53231172042235007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيعذراء عبد حسين محمد53232312042001017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدعاء بشار محمد عون53233172042357249

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيملكو جردو ملكو جردو53234332041056078

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعبد هللا محمود صالح حبتور53235172041143022
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية المآرب للبناتاحيائيهناء عبد علي حسون53236182042393025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيحسين خالد مصطفى حسين53237172041068016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرجاء احمد عزيز ابراهيم53238172042300025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيسجاد نقي يونس عزيز53239172041364023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعبد الكريم محمود محمد احمد53240172041104045

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيرسل محمد عبد الباسط خضر53241172042293016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيرحمة عمار سالم سعد هللا53242172042296020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيدعاء ابراهيم محمود نايف53243172042301026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناحيائيعثمان بالل عامر عارف53244192041118018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيمصطفى صبحي احمد خليل53245172041016059

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيرحيمة يعقوب سليمان احمد53246172042296022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفرح عبد الجبار احمد سلطان53247172042357679

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائيامنه ادريس عمر مصطفى53248332042058001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيعلي مازن عبد هللا يوسف53249172041160007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية سومر للبناتاحيائيسجى عادل احمد دحام53250172042314038

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية حمص للبناتاحيائينبأ كريم علي مرعي53251172042302102

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيغفران مثنى فاضل عبد هللا53252172042298034

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيسبأ عماد هاشم محمد جميل53253172042235083

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيزيد جهاد احمد حسين53254172041020053

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائينبأ دحام عبد هللا ذنون53255172042280123

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيباشا حجي عيسو خلف53256172041149009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرحمه علي خالد خليل53257172042305030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسماء اكرم احمد رجب53258172042357066

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيسراب عبد العزيز عزت عبد هللا53259172042300038

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية المربد للبناتاحيائيسدرة علي عبد الجبار محمد53260172042291053

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيزينب دخيل عباس خلف53261172042252038

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيصدام سالم محمود احمد53262172041223019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرقيه عمر محمد كريم53263172042300030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيزينة محمد عباوي احمد53264172042283050

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيبنيان علي فاضل عبد هللا53265172041350084

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآمنه وليد فتاح عزيز53266172042273005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيجوهر جمعة انور عبد53267172041364010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيرفل عبد هللا طاهر هادي53268172042315048

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيبسمه علي نوح جرجيس53269172042382010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيصفا بسام عبد الوهاب احمد53270172042294156
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيضحى محمد ياسين علي53271172042281054

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيطه محمود محمد صالح53272172041010016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيخالد صالح محمد حمادي53273172041351251

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيباسم راسم تاج الدين حسين53274172041026030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائينوزاد طارق عيسى هادي53275172041149061

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية بازوايا للبناتاحيائينور عدنان محمود سلطان53276172042303024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيآيات فاروق وعد هللا يونس53277172042286011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائيعلي احمد صالح حسين53278172041114016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيصابرين يوسف غانم عبودي53279172042292032

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية الفاضلية المختلطةاحيائيعلي مهدي خليل ابراهيم53280172041340001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيسهام عمر سهيل سالم53281172042320008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمنى طاهر محمد عيسى53282172042230054

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائياخالص احمد عبد هللا عبيد53283172042371012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية زمار للبناتاحيائيزهراء خلف علي حسن53284172042259029

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن مثنى محمد عيد ابراهيم53285172041351385

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيمنار سعد عبد العزيز مسلط53286172042298043

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيدنيا مازن ابراهيم حمادي53287172042294070

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيالياس عنز كتي نمر53288172041348005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد فاضل حسين صالح53289172041350339

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيفاروق جمال محمد نور محمد53290172041118055

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيازاد قاسو ميشو خلف53291332041056004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيدالل احمد فتحي مجول53292172042281030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية اجحلة للبنيناحيائيكرم حمد صالح خلف53293172041043006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائييونس احمد شحاذة مشرف53294172041350429

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية بيرسفي ١ المختلطة للنازحيناحيائيعمار عزت يوسف حسن53295332041023036

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسراء جياد فاضل فرحان53296172042357047

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيهديه رشو علي مراد53297332042051099

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيزيد محمد عمر عاصي53298172041005028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيايمان ادريس صالح محمود53299172042254013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيافنان فراس حازم سعيد53300172042231011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائياسراء حافظ ذياب امين53301172042297011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيساره سعد عبد السالم محمود53302172042315067

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيريم ياسين عبد العزيز عبد هللا53303172042273041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمهند وليد غانم احمد53304172041022117

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيفهد الياس عزيز حسين53305332041064020
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيايالف خالد عادل ناصر53306172042299018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية بازوايا للبنيناحيائيجواد كاظم ايوب سليمان53307172041065007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيمحمد عدنان محمود سلطان53308172041064045

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبد هللا قصي هاشم نايف53309172041015064

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيرحمه عبد الكريم مصطفى حسين53310172042371116

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيعيشان اسماعيل حسن حجي53311332042051064

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد اياد قدوري عبد هللا53312172041350292

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيوصال نبيل خليل يونس53313172042232166

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيزينب ميسر اسماعيل حسن53314172042280069

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية العياضية للبنيناحيائيياسين خضر صالح احمد53315172041115051

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم مقداد حامد ايوب53316172042286227

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيجمال رشو حسين احمي53317172041059012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى حامد عبد هللا صالح53318172041351792

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0الخارجيات - ايسراحيائيزهراء حسين علي حسن53319172042403072

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيايالف فخري محمد اسماعيل53320172042300008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية األخوة للبنات - للنازحيناحيائيجيمن بيبكر شيرو بيبكر53321332042043004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيعهد بشار شويش خميس53322172042277068

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيعبد المجيد عبد االمير مجيد جميل53323172041060053

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيريام رائد عبد الوهاب محمد علي53324172042294095

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرواء محمد عكلة خضير53325172042305035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيهشام حسن الياس خلف53326172041149063

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائينبأ محمود خليل اسماعيل53327172042301074

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهالة احمد خضر احمد53328172042281081

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيمعصومه حسن مصطفى محمد53329172042272035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرغد نزار يحيى حسين53330172042288100

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيانفال نوفل مشعان احمد53331172042264003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيأيهم جاسم محمد سلو53332172041001005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.5ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد الفتاح عادل احمد محمود53333172041022053

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيامنة فواز محمد زكي يونس53334172042296006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيتمارة هشام قاسم محمد53335172042371082

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيزهراء احمد شاهر فندي53336312042063047

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيايمان خالد احمد علي53337172042289028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية حمص للبناتاحيائيعبير عامر الياس حسن53338172042302077

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيايه محمد صالح احمد53339172042371063

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينه خميس محمود سلطان53340172042281044
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمصطفى نشوان فاضل فرحان53341172041005080

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية التحرير للبناتاحيائينور احمد اخضير الياس53342172042296052

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيسما احمد صالح خضر53343172042289098

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا محمد علي عليوي53344172041350326

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيهاجر نجيب فرحان حميد53345312042047215

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد علي هادي عباس علي53346172041124145

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيحنين نور الدين محمد مراد53347332042041009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمحمد علي حيدر علي53348172041144071

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمحمد عبد علي خلف53349172041104073

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيحنين عدنان يونس معروف53350172042357227

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيمحمد ابراهيم عبد هللا بكر53351172041059079

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية وانة للبنيناحيائيمحمد طه جاسم محمد53352172041093022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيذياب غانم علي رشو53353172041060031

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية عوينات للبناتاحيائيسناء عبد الكريم نشمي علي53354172042325009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائينمشة محمد امين حسين يونس53355172042252118

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينب علي غانم تقي53356172042289080

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيساره نافع ايوب احمد53357172042357479

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيحسام محمود محمد خليفه53358172041366016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية بازوايا للبنيناحيائيعباس حسن عبد هللا محمود53359172041065017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيفادي فراس سالم مراد53360172041060061

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيخيري سعدو الياس سعدو53361332041056028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيرانيه ثامر احمد عبطان53362172042330043

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيمريم رياض فؤاد محمد53363172042300058

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيعلي نبيل محمد حسن53364172041059059

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرحمه عبد اللطيف عبد العزيز محمود53365172042328025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيآية خالد ابراهيم جاسم53366172042316004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية القوش للبنيناحيائيماهر حسن علي عبد هللا53367172041091017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيذنون ابراهيم جاسم سالم53368172041020044

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية سنوني المسائية المختلطةاحيائيخيري مندو عباس دربو53369172041368012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية بعويزة للبناتاحيائينسرين عرفات محمد الياس53370172042265025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية العياضية للبنيناحيائيابراهيم يوسف مصطفى علي53371172041115002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيمحمد مهند قاسم محمد53372172041068063

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائياصاله محمود حسن حمود53373172042277009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيهديل هزاع سالم احمد53374172042371304

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيسحر محمد خضر عبد القادر53375332042040057
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيعائشه شامل غانم داود53376172042298029

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيرضوان عبد الرحمن جميل مرعي53377172041367017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية الزهراء االهلية للبناتاحيائيرسل اياد هاشم محمود53378172042334002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية حكنة للبنيناحيائياحمد عبد المحسن حميد مدهاس53379172041109004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائييوسف احمد فوزي محمود53380172041017247

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائياالء مظفر مرعي حسن53381172042371038

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيسعد عامر حيدر محمود53382172041059040

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائياسراء يوسف حامد علي53383172042283005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيريحان شعالن حازم عويد53384172042277043

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعائشة حسين محمد احمد53385172042288175

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهبه زياد ياسين حبش53386172042357868

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه شهاب رشيد احمد53387172042232117

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيعالء يونس خليل اسماعيل53388172041083034

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمؤمن عمر محمد سعيد محمد53389172041028159

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية سومر للبناتاحيائيزينب بشار عزيز محمود53390172042314033

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيامين نجم عبد هللا طعمه53391312041002003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرحمة صدام محمد يحيى53392172042289056

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيمريم صايل مشعل رمضان53393172042371254

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد ساجد محمد سعيد قاسم53394172041351673

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية الراية للبنيناحيائيمصطفى زياد طارق هادي53395172041025067

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية بيرسفي ١ المختلطة للنازحيناحيائيبشرى شكر حيدر قروكة53396332042023008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية سومر للبناتاحيائيهاله عبد السالم عبد الجبار عبد الغفور53397172042314074

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيمنتهى حسين كريم احمد53398172042272036

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيشيماء مهند احمد حبيب53399172042051009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية حمص للبناتاحيائيسارة صالح عبد حسن53400172042302060

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيعلي طالل حسين احمد53401172041144088

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيعلي نافع خلف حمد53402172041133006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيمهدي علي حيدر أحمد53403172041083060

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمه فارس حسين عبيد53404172042357322

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيغادة سعود فرج احمد53405172042297058

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيميقات علي ناصر حمد53406172042362080

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية ابو وني للبنيناحيائيفواز نواف حميد علي53407172041220007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية وردك للبنيناحيائيعمار غازي علي عزيز53408172041073024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرؤى سبهان عبد هللا حمد53409312042047074

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائياخالص جميل عز الدين محمد علي53410172042251001
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيهيا صهيب محمد سلطان53411172042280141

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيعمر عبد العزيز عبد حسن53412172041224033

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائياية مؤمن محمد امين عبد الباقي53413172042251020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائينور محمد اسماعيل محمد53414172042298049

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعبد الرحمن صالح محمد طه53415172041003017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيعبير رفعت غانم سالم53416172042299052

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيمنال بايز محمد امين حسين53417172042293033

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيبسمان حامد حسن علوش53418172041350081

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيهبه عبد الحميد عصري سلوم53419172042317049

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيجالل عيدو حامو حسن53420332041069009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيشروق ذنون يونس محمود53421172042254044

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية الفاو للبناتاحيائينبأ فارس صالح هالل53422172042235125

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيآيات محمد صديق بكر53423172042286012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيايمان محمود يونس محمود53424172042371054

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائيطه عباس داود حامد53425172041072009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينه خالد عبد الحافظ مصطفى53426172042357442

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائينذير محمد علي خليل عباس53427172041124163

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية صفية للبناتاحيائيسجى جمال عزيز محمود53428172042295022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيايه ممدوح محمد حسين53429172042292008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيأسامة غازي عبد هللا حسن53430172041026002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائياحمد عباس اسماعيل مجيد53431172041059002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيايهم علي مراد محمود53432322041011005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائينور علي محمد فتحي53433172042272041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيحسين علي محمد رعد احمد53434172041026043

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمروان عبد محمد حسين53435172041351778

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية مهد للبنيناحيائيقاسم تمو الياس خلف53436172041102034

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيخلود عبد القادر محمود قادر53437172042357237

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعبد هللا احمد محمد طه53438172041020059

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيريزان هيثم محمد سعيد ذنون53439172042371131

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء محمد عدنان احمد53440172042290097

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيهيبت قاسم مجو حلي53441332042051104

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية عوينات للبناتاحيائيعبير علي حماد كنوش53442172042325012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيعلي عبد هادي علي53443312041001019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمصطفى محمد حامد دخيل53444192041040084

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيعيسى خير هللا قاسم حسين53445172041059063
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية زمار للبنيناحيائيمحمد صالح محمد علو53446172041103062

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية االصمعي للبنيناحيائيرامي زياد احمد عكله53447182041109005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية دهوال المختلطةاحيائيباسم برجس عبد هللا نافخش53448172041347006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيعلي فاضل عباس شريف53449172041364045

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيذكرى مشعل احمد عبد القادر53450172042281031

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيفاطمة احمد علي عبدهللا53451172042289118

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيحنان عامر عادل عبد الوهاب53452172042294065

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائياسراء وسام سعد هللا محمد53453172042300003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية المنار للبنيناحيائيانوار ذنون يونس يوسف53454172042095003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيعمر خضير الياس رمو53455172041084053

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيواثق عامر عبد محمود53456172041051018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية مهد للبنيناحيائياركان قولو جوكي يوسف53457172041102004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمريم مازن احمد مصطفى53458172042289132

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيذكرى صالح محمد احمد53459172042315041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيتبارك فارس اكرم ابراهيم53460172042305017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيحسين علي نزال خليف53461172041028058

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمنار محمد علي عبد الوهاب حسين53462172042288228

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيآمنه عثمان يونس حمو53463172042305002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيفاطمة احمد حازم سعيد53464172042292039

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيدنيا باسم سالم شريف53465172042289050

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمصطفى علي محسن حميد53466172041028203

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد ياسين53467172041144074

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية عدن للبناتاحيائيايناس شيت حيدر شيت53468232042076013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيعبد هللا معن عبد العزيز جميل53469172041013014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية العرفان للبناتاحيائيبسمه سمير احمد عبد هللا53470312042060008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيسامح خرو عباس حسو53471332041051047

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيشوانه جمال ابراهيم مجيد53472202041015017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية المربد للبناتاحيائيزهراء عمار خليل ابراهيم53473172042291045

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيرقيه عبد خضر عزيز53474172042371127

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيكرم لقمان يونس شهاب53475172041007136

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعمار احمد يونس عباس53476172041178072

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعاليه حسن محمد يونس حسن53477172042273065

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيغيداء منير رجب ابراهيم53478172042297060

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيغيث ياسر علي سلطان53479172041008279

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائياسماء عبد هللا فتحي محمد53480172042281008
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيهدى اياد مال هللا ايوب53481172042304032

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمروه حسين سعد هللا محمود53482172042357712

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيمحمد سالم محمد احمد53483172041084069

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيزينب محمد علي احمد53484172042267033

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيشهناز جوقي سمو عزام53485332042051056

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية سومر للبناتاحيائيغفران قصي ادريس رؤوف53486172042314049

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمصطفى شاكر محمود ايوب53487172041228045

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية المآرب للبناتاحيائيرجاء عبد علي حسون53488182042393010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيمنال غانم عباس ياسين53489172042236056

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيشروق سالم ابراهيم محمود53490172042362050

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية سنوني المسائية المختلطةاحيائيحيدر حجي عيسو خلف53491172041368009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية زمار للبناتاحيائيمنال عواد نزال نمشان53492172042259044

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيغفران عامر نكتل سالم53493172042231230

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0الخارجيات - ايمناحيائيفرح علي غزال اسماعيل53494172042401060

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيميديا بكر حسن محمود53495332042060035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيتقوى عبد الواحد عبد الهادي محمد امين53496172042357194

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائياميرة جاسم محمد عبد هللا53497172042277015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيديفون ليث جميل يوسف53498172041084024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيوسام حميد حماد عبد هللا53499172041008430

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمود صالح محمود احمد53500172041009036

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيرافع عطية زعال شطي53501172041104027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0الخارجيون - ايسراحيائيسعد باسم سعدهللا عبدهللا53502172041402043

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيندى حميد محمد علي53503172042235127

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيفارس رشو مراد محمود53504332041070065

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيغفران احمد رميض محمود53505172042280105

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة470.1ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيايات خليل احمد ابراهيم53506172042318006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الباسط عبد هللا احمد حبيب53507172041002015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيغيداء محمد فتحي صالح53508172042098026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعلي ارشد صديق محمد53509172041012049

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيسجى نواف ادريس اسود53510332042070052

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدنيا قصي عبد شهاب53511172042357268

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0الخارجيات - ايسراحيائيدعاء عثمان نوري علي53512172042403055

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائينوح علي نوح صالح53513172041351872

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزينه علي ياسين صالح53514172042371158

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيامنه محمد ادريس محمود53515172042315021
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية تل عدس للبنيناحيائيمحمد يونس عبد القادر مجيد53516172041096005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية الراية للبنيناحيائيبراء اسماعيل صالح محمد53517172041025018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيانوار ابراهيم حسين خلف53518172042274013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيرند ثائر سليمان عبد القادر53519172042292019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيانس هيمان غانم مرعي53520172042237016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيداليا يونس خلف حسين53521172042283034

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيرائد خضير عبد هللا محمود53522172041350115

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية وانه للبناتاحيائيعبير حسين رجب حسين53523172042278017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيكرار علي بداع إبراهيم53524172041064041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيوائل وسام حسين حمو53525172041060083

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد ثرثار مسير53526172041112024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة محمود سلطان عواد53527172042277076

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتيماء حارث حسين سعيد53528172042281027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0الخارجيون - ايمناحيائيمدهللا كريم طه احمد53529172041400150

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيامل علي احمد رمضان53530172042305010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيسحر علي فتحي مجول53531172042371176

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الفاو للبناتاحيائياالء حسين طه احمد53532172042235013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيأسماء سالم حسين حجي53533172042289001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيلينه ناظم محمد سلطان53534172042357701

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الصديق للبنيناحيائياحمد رياض جرجيس احمد53535172041028009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيحسين فيصل محمد حسين53536172041026045

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية سارية للبنيناحيائيزيد عبد الوهاب عصمان اسماعيل53537172041018074

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيصالح فتحي محمد عبد الرحمن53538172041350160

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيعمر دحام عمر عنز53539332041051070

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينبأ عماد هاشم محمد جميل53540172042357766

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية الثورة للبناتاحيائينور نبراس خالد ادريس53541172042279058

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيزينب عقيل علي حسين53542172042364024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية بازوايا للبنيناحيائيابراهيم عمار فاضل عباس53543172041065001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية االمال للبناتاحيائيهبه سفيان صالح نوري53544112042070170

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية الكسك للبنيناحيائيمحمد يونس عليوي خليف53545172041116012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياياد نشوان عيدان احمد53546172041002006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيسكينه فاضل محمود يونس53547172042241044

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيحبيب هادى قاسم فيردو53548332041056019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسبأ نشوان غازي احمد53549172042232083

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية سومر للبناتاحيائيمنار علي سليمان عبد هللا53550172042314063
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعبدالقادر شهم عبدالقادر يحيى53551172041054009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيكرم ليث شهاب احمد53552172041026106

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيعباس عبد المنعم عباس ولي53553172041083027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيانفال عماد محمد جرجيس53554172042231028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيسكينه زياد محمود ذنون53555172042301047

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية حمص للبناتاحيائيمريم احمد عبد اللطيف سعيد53556172042302089

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيشيماء شمو حسين عزيز53557332042056058

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيتقوى احمد خلف محمد53558172042230014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية زمار للبناتاحيائيرسميه عواد جديع عوض53559172042259023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائياسماء علي محمد نضير احمد53560172042251009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية اشور للبنيناحيائيحر فؤاد احمد نقي53561172041147011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيتسنيم غانم عقيل ايوب53562172042269008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية األخوة للبنات - للنازحيناحيائياالء صباح محمد امين طه53563332042043002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعباس علي فاضل عباس53564172041068035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيخضر محمد ياسين الياس حمو53565172041118028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياروى محمد عمر محمد علي53566172042288013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيرحمة زياد شكر محمود53567172042267022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية النيل للبنيناحيائياسماعيل سعد محمد اسماعيل53568172041027012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية زمار للبناتاحيائيدنيا مصطفى محمود محمد53569172042259017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيصبا شكر ذنون شكر53570172042298027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيجهان سطام بنيامين عبد القادر53571172042251041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم سعد الدين يحيى خضر53572172042288215

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعبد هللا عادل عواد عبيد53573172041112037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرقية عبد هللا احمد علي53574172042305033

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية المصطفى للبنيناحيائيمريم حسن محمد خضير53575172042077011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيعصماء محمد محمود حميد53576172042284032

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحسين عبد هللا حسين علي53577172041351228

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمروه ياسر احمد خليل53578172042294201

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية غطفان للبنيناحيائيابراهيم خليل ابراهيم علي53579182041042001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيصالح احمد حبو حسن53580172041104035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائييوسف محمد حسن محمد53581172041005087

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0الخارجيات - ايسراحيائينور احمد علي ظاهر53582172042403133

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك ثائر ابراهيم اسماعيل53583172042273021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيدالل عبد الغفور سليمان علي53584332042050008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيايمن غانم حنوش سعيد53585172041005014
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتاحيائيزهراء سيف الدين زياد يونس53586172042312004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيفرهاد ششو ادو حجي53587332041051079

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيياسمين فيصل غازي سعيد53588172042230070

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمهدي محمد صالح حمد53589172041089014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد نوفل محمود حسن53590172041011178

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيعمر نزار بهجت كريم53591312041070121

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيفيان غازي احمد صالح53592172042098028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيمحمد سلمان مجبل عنبرين53593172041112064

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية المربد للبناتاحيائيامنه قاسم عباس سليمان53594172042291015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيزينة حسين علي حسن53595172042244057

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائياسراء محمد احمد عبد هللا53596172042301011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية عمر كان للبنيناحيائيعلي مصطفى احمد حمود53597172041173005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيهديل ابراهيم خليل عبد القادر53598172042254069

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيزينب مثنى ابراهيم رجب53599202042125021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0أعدادية االمين للبنيناحيائيقتيبة جمعة كاكي اسماعيل53600172041019026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيناحيائيعامر عبد هللا علي صالح53601172041365014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيمروه محمود محمد زكي عطاهللا53602172042264025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيواليه محمد مهدي خليل سفر53603312042081182

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيالماس علي احمد سلطان53604312042002007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيتقوى حارث صالح الدين سعيد53605172042224009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد الملك وعد عبو احمد53606172041018111

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيرنا فائز محمد حميد53607172042371129

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياميره رعد سعد الدين يحيى53608172042288035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية الكويت المختلطةاحيائيغيث احمد رفاعي عبد53609172041344002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيانفال محمد علي جاسم53610172042280010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيتبارك علي خليل ابراهيم53611172042286058

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيمقداد حسن الياس خضر53612172041109033

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيسحر خضر خلف احمد53613332042045014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيتقى رعد علي غزال53614172042296014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية وردك للبنيناحيائيعلي امين جواد حسن53615172041073019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية امام غربي للبنيناحيائيبراء نوري حنيش عمر53616172042046004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيخالد صالح ابراهيم علي53617172041104022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيزكيه طالل سلطان حيران53618332042070040

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينب هالل محمد حسين53619172042281043

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية بعاجة للبناتاحيائييسرى كافي حسين جاسم53620182042264046
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيافين بدرخان رشيد محمد53621172042357091

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية الدراويش للبنيناحيائياحمد عبد هللا قمبر عبد هللا53622172041169001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيزيدون طارق خليل ابراهيم53623172041351288

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد غانم سلطان محمد53624172041350034

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمة قحطان حمد مشعل53625172042357296

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيسميه حميد مجيد عبد هللا53626172042315075

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد العزيز محمد احمد جرجيس53627172041007093

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعبد هللا يونس ذنون شاحوذ53628172041020062

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيفاطمه حسن حسين يحيى53629172042244076

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيجنان دحام رجا محمد53630172042371084

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية المربد للبناتاحيائيندى فؤاد محمد امين جميل53631172042291081

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائياريج لؤي ذنون يونس53632312042047018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيثامر عامر نجم شاكر53633172041060018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية مهد للبنيناحيائيخلف سعدو كلي خديدا53634172041102011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيرحمه خالد محمد سلطان53635172042371112

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية وردك للبنيناحيائيعلي قاسم سلمان برويس53636172041073021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيحذيفه صالح عبد هللا محمود53637172041080031

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد عوني حسين يونس53638172041124147

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن هالل عبد المالك ذنون53639172041028100

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيكشي خيري قاسم مراد53640332042052048

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائينرجس ابراهيم احمد ابراهيم53641172042236061

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيزوزان احمد حسو سيدو53642172042244053

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية القبة للبنيناحيائيمحمد فوزي محمد حسين53643172041081034

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيغفران عبد عواد محمد53644172042371226

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية بيرسفي ١ المختلطة للنازحيناحيائيصالح حسين حجي حسن53645332041023027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية كفري المختلطةاحيائيسالم توفيق ويس جاسم53646322041040006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيهند رشيد صالح شرقي53647172042290212

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيشريفان خيري شرقي جندي53648332042056051

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمحمد حسن نايف فاضل53649172041142025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيدنيا وعد رضا محمد53650172042249030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيزين العابدين عبد السالم اسماعيل احمد53651172041020054

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيفاضل عباس جواد صالح53652172041021027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيحوراء حيدر علي عباس53653172042269013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيزينه عبد الحميد حامد ابراهيم53654172042315066

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزهره علي قاسم محمد53655172042285068
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائييقين علي عبد هللا مروح53656172042305065

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيعمر محمود عبوش ازغات53657172041084057

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيمريم هاشم يونس حسن53658172042371256

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمثنى عبد هللا اسماعيل محمد53659172041351629

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائييحيى قيس قدوري خضير53660172041008439

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيالموج خالد غزاي دبيسان53661172042297017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيسلمى منصور محمد حسن53662172042310022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيساجده الياس طه احمد53663202042282127

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيزهراء محمد خليل خالد53664332042045008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيحنان غانم صالح عبد هللا53665172042280039

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيحسن خلف حسن عبد هللا53666332041051025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد عبد الحافظ حسين يونس53667172041124139

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسماء جاسم محمد نوري الياس53668172042357067

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيقاسم عباس خلف محمد53669172041144064

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد هللا نامس احمد خلف53670172041350214

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيتقوى ريان خضر سلطان53671172042279012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيصفا قحطان مشعل سليمان53672172042280091

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرواسي محمد فرج جاسم53673192042383084

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيايه عبد هللا احمد حساني53674172042038002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية وردك للبنيناحيائيايناس امير حسن قمبر53675172042073002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحيدر ابراهيم يحيى سمو53676172041124060

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية الرضواني للبنيناحيائياحمد خليل اسماعيل حسن53677172041161002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيأالء بسام خضر محمد53678172042288001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيبلقيس سالم عطا هللا محمد53679172042362022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيساميه محمد عبدالفتاح حمادي53680172042362040

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيسبأ ثامر فاضل علي53681172042237084

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى عامر حمدون شهاب53682172041017208

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيمحمد خضر مصطفى خضر53683132041242042

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيمنار عبد الكريم محمد فتحي53684172042234019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعبيدة عمار محمد صالح53685172041143027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينب نبيل احمد مجيد53686172042357434

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد نجيب حسين احمد53687172041007023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيامينه ابراهيم سينو بوبو53688332042052009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيآمنه يقظان ابراهيم صالح53689172042299003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيرضاء علي احمد حسين53690172042267027
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمنى شعبان حسين علي53691172042232135

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائينور سيف هللا حسن علي53692172042249098

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيهادي داود سليمان خديدا53693332041060041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية بيرسفي ١ المختلطة للنازحيناحيائينهله نواف قاسم عباس53694332042023037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيحمدية علي مصطفى زكر53695172042236012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسماء ذنون عزت يوسف53696172042357070

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية وانه للبناتاحيائينور جمعه احمد عارف53697172042278022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائينور حسين علي عثمان53698172042371279

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيبراء بشار محمود يحيى53699172042294047

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيفاطمه محمد زهير يونس53700172042231236

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائياحمد عبد هللا خليل حمودي53701172041084012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد ذنون يونس عمر53702172042273056

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيقادريه طارق صبحي حسين53703172042293031

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيايمان عدنان حسين ظاهر53704232042128015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيفتحي صالح عبد شبيب53705172041084058

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمه طارق عبد الهادي عبد القادر53706172042357313

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيحوراء محمد سلمان علي53707172042249026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيدنيا ياسر سعيد احمد53708172042232041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيرحمه نزار عبد القادر احمد53709172042315047

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائييوسف شاكر كامل مصطفى53710332041070098

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيآمنه جاسم محمد خضر53711172042357010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية الحود للبنيناحيائياحمد داود سالم محمد53712172041040002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيحنان خالد قادر خلف53713172042237042

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيمريم اسامة بشير سليمان53714172042237125

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائياسامة مظفر سليمان محمود53715172041020022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحيناحيائيزياد رشيد سلو خلف53716332041008013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيحسين جاسم غثيث عباس53717172041068013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيزيدان حجي الياس خديدا53718332041069025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيماهر مراد رفو احمد53719332041060035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائياحمد يوسف جاسم محمد53720172041084015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية دمشق للبنيناحيائييونس سعد خضر حسين53721172041160015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيساره حسين حسن هالل53722172042357466

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائينغم خالد سالم احمد53723172042262092

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيسجى علي الياس عباس53724332042062023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيمحمد عدنان يونس عبيد53725182041016096
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيغفران اسامة سعدي حسون53726172042296043

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0الخارجيات - ايسراحيائيمها فارس مهدي عبدهللا53727172042403125

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائينسرين حسن علي حسن53728172042308038

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيشيماء فالح حسن محمد53729172042317033

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0ثانوية المعتصم با للبنيناحيائيمعاذ ماجد خلف صالح53730172041162025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0ثانوية ابو جربوعة للبنيناحيائيمعتصم عبد الرحمن جميل مرعي53731172041196012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائياحمد سعد مهدي محمد53732172041020010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيجمانه علي حسين محسن53733172042364011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيبنان فاضل محمد يونس حسين53734172042289037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعلي احسان علي ذنون53735172041005047

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيمياسه ولي حمد سلطان53736172042342019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيمجيد سامي مجيد كماش53737172041366050

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيكرم عبد الستار قادر حسين53738172041008289

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمحمد لؤي نوري محمد53739312041063069

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيرجاء احمد علي شبيب53740172042267021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم ذنون يونس محمد سعيد53741172042288213

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائياسامة حسن محمود حميد53742172041038007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيسجى حسن اسماعيل احمد53743172042237086

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيصالح عبد هللا سليمان عبد هللا53744312041001014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيوليد حازم خليل باجو53745332041051108

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية حمام العليل للبناتاحيائياثيل خليل ابراهيم محمود53746172042238002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيباسمه محمد جاسم عرفات53747172042272007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0ثانوية اجحلة للبنيناحيائيمؤيد رمضان ذنون محمد53748172041043007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيبكر صديق محمد عباس53749172041118015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعمار مطلك ابراهيم شديد53750172041112042

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائينور رياض صالح داود53751172042292051

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيضحى فوزي محمد علي احمد53752172042294161

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيلقاء صالح محمد علي53753172042357695

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية سارية للبنيناحيائيزكريا حميد عبد احمد53754172041018067

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيسجى رائد محمود احمد53755172042315071

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيجالل سليمان شمو قاسم53756172041348012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيآيه عبد هللا فتاح شناوي53757172042290011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسجى خالد يحيى يوسف53758172042357488

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيياسين خليل ابراهيم عسكر53759312041001038

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية المربد للبناتاحيائيتقى راكان نزار محمد بشير53760172042291025
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيضحى محمود عيادة مخلف53761172042230046

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائييونس ابراهيم زاهر أحمد53762202041004081

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد رعد احمد حميد53763172041351668

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينورة حسن علي سليمان53764172042357850

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية الكوير المختلطةاحيائيشبيب هشام شبيب حسن53765312041066006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور شهاب احمد محمد53766172042357818

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتاحيائيطيبه نشوان غانم حسن53767172042312007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمود احمد محمود جرجيس53768172041026143

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيسارة لؤي زهير احمد53769172042371164

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية الفاو للبناتاحيائينور شاكر محمود نايف53770172042235130

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيزينب عادل احمد عبد هللا53771332042040049

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن ابراهيم محمود سعيد53772172041350184

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيايالف محمد الياس عباس53773172042251021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيزهراء حيدر جاسم محمد53774172042342010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيزينه عبد الرزاق جالل محمد53775172042237078

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيامنه هشام محمد صالح53776172042283011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيمصطفى محمد هادي جرجيس53777172041160011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيبدور ذنون يونس عاصي53778172042274017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائياراس شمو حجي غانم53779332041051004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائياحمد حسين مال هللا عبدالجبار53780172041100002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيازهار وعد هللا حسين صابور53781172042304001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيمحمد جمعه محمد حسين53782172041068060

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية بيرسفي ١ المختلطة للنازحيناحيائيسوزان ايزدين بكر رشو53783332042023023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائياشواق محسن عبد هللا ياسين53784172042330014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياسماء رمضان محمد فتحي53785172042280004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيهدى شامل محمد محمود53786172042371299

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيآمنه فارس خضر يونس53787172042297004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياحمد اسامة مجيد احمد53788172041012007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيهيام علي محمد حسين53789172042371311

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعبد هللا خالد محيسن بلو53790172041112036

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية سومر للبناتاحيائيزينب وعد مهدي عبد هللا53791172042314037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفرح رافع ادريس حميد53792172042357676

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائينجم عبد هللا غربي علي53793172041059097

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيفاطمة ثامر عون الدين محمد شيت53794172042268062

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيزكريا وليد خليل نجم53795172041023039
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيسناء تيلي سعيد قادر53796172042305038

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائياسامة صالح جالل عبد هللا53797312041001007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيحسين علي كوتي حسو53798332041060009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيشيماء عبد هللا فتحي سلطان53799172042304023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيانور ابراهيم محمد علي حسين53800332041051010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيسعدون نافع سعدون عبد القادر53801172041080044

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيشهد فارس محمود محمد علي53802172042292031

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيوسام خالد يونس عنتر53803172041351884

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيدلنيا ابراهيم رشيد سفر53804172042364014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيغفران مازن محمد حسون53805172042281060

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيزينب عماد فؤاد علي53806172042274046

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمريم عبد الكريم حسين محمد53807172042277085

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائياحمد علي احمد فرحان53808172041026013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيجاسم الياس خليل حسين53809332041052012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية عمر كان للبنيناحيائيانوار عبد العباس عيسى عبود53810172042173002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيأمال طارق خلف عليوي53811172042357107

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيبراء عبد الغني كامل طه53812172042357177

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيمهيمن عبد الحميد احمد بكر53813132041242054

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0الخارجيات - ايمناحيائيابرار بشار جاسم محمد53814172042401001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيسماح نهار عياش عواد53815172042305037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية وانه للبناتاحيائيشيماء خليل علي ذنون53816172042278014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسارة صدام سهيل جاسم53817172042357458

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيدعاء وعد محمود حسين53818172042230022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيزهراء خلف حسين ابراهيم53819172042109009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية عين سفني للبنيناحيائيمانويل حنس زخارى وهبه53820172041101013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيبكر عبد الرزاق داود سليمان53821172041003005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيضحى مؤيد احمد صالح53822172042235100

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية اليمن للبناتاحيائينور ذاكر عبد هللا صالح53823172042237151

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيدنيا عمار يونس خليل53824172042301028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية النيل للبنيناحيائياحمد حبيب سالم سليم53825232041033002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية بازوايا للبنيناحيائيمصطفى احمد حسن يونس53826172041065041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية العياضية للبناتاحيائيخديجة احمد محمد طاهر عبد القادر53827172042260011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية الكوير المختلطةاحيائيتقوى عامر احمد قاسم53828312042066001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية زمار للبنيناحيائيحارث محمد سعيد علي محمود53829172041103021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيضحى عدنان عزيز احمد53830172042244067
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعلي يونس عبد هللا احمد53831172041080074

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد علي قيس محمود عبد القادر53832172041350333

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيغيده خديده حجي دربو53833332042051068

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيمريم خضر خديده درويش53834332042056075

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيابتهال خزعل علي سليمان53835172042235005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمريم سالم محمد طالب53836172042277084

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0الخارجيون - ايمناحيائيكاظم اسماعيل عزيز اسماعيل53837172041400118

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية عوينات للبنيناحيائيسيف خليل عويد حمود53838172041111016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيريم عز الدين محمد حمود53839172042300032

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعمر رعد احمد جاسم53840172041007122

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيابراهيم احمد فتحي حسن53841172041351001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيايهاب سعد محمود حياوي53842172041351158

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائينهى سعد عوني ساعد53843172042251149

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيأميمه علي احمد محمد53844172042298002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيازهار خليل اسماعيل حمود53845172042357042

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية حمص للبناتاحيائياستبرق اشرف موفق اسماعيل53846172042302012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية تازة للبنيناحيائيمحمد رضا موسى علي كوثر53847202041018019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيميار عبدالكريم محمد مشعان53848172042382036

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيايهم توفيق عبد فرحان53849322041011004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحمزه تقي الدين اسماعيل حسن53850172041351243

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيمريم محمد عبد هللا احمد53851172042308036

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيايمن عماد مؤيد يوسف53852172041012020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيناجيه عمار احمد فتحي53853172042232138

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيزهراء سالم خليل شيت53854172042316027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيعبد الرحمن علي عبد الخالق ذنون53855202041390043

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيابراهيم جدعان فهيد كيطان53856172041028003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيهبة علي قصي صباح53857172042283088

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائييونس قاسم علي محمد53858172041016068

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيأنور فواز خلف حمد53859202041259004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيسراب رمضان رجب حسن53860172042342013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيصادق علي قاسم محسن53861172041068030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة580.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيشهد محمد مسفوه لطو53862172052235020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة555.0ثانوية المحلبية المسائية للبنينتطبيقياحمد وضاح احمد يونس53863172051365003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة548.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقييقين ابراهيم ذنون يعقوب53864172052357256

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة544.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيمريم عماد محمد شريف محمود53865172052289030

صفحة ١٥٣٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة541.0ثانوية حكنة للبنينتطبيقيسند عبد الحليم حسن منور53866172051109009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة538.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا يوسف محمد حيمو53867172051350185

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة534.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد سالم يونس صالح53868172051350017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة530.0اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيسجى فراس سالم عبد هللا53869172052283003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة527.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمصطفى فراس غانم جارو53870172051012068

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة527.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيداليا ابراهيم حسين علي53871172052315008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة525.0ثانوية المحلبية المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد المهيمن طه احميد53872172051365013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة525.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيميسم جرجيس اكرم جرجيس53873172052231031

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيهيثم حمد حسين محمد53874172051350353

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقيمحمود ابراهيم حسن يوسف53875172051104020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياسامه عبد الجبار صالح حاجي53876172051351100

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيالياس جاسم خضر ابراهيم53877172051112003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيعلي عادل نمر عطية53878172051018024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0اعدادية برطلة للبنينتطبيقيمحمد جواد احمد كريم53879172051067024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيمحمد وليد غالب فرمان53880172051005046

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقياماني عامر حسن عمير53881172052235006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيخير هللا كريم طه احمد53882172051003005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيهبه سعود عيسى محمد يونس53883172052261021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية تلعفر للبناتتطبيقياسماء فالح حسن يونس53884172052261002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقينوار محمد حسين محيميد53885172051104023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيانفال محمد اسماعيل يونس53886172052357031

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيهدى ادهم ذنون وهب53887172052261022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيزينب عمار محمد طيب عبد الباقي53888172052294021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيامنة محمد قاسم يحيى53889172052289002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيحنين احمد هاشم محمد جميل53890172052357060

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد عمر احمد عمر53891172051350029

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيعامر عبد هللا عيسى موسى53892172051366063

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيانس فهيم عبود خلف53893172051021009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيمحمد خالد حسين حمو53894172051080048

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيجاسم رياض جاسم محمد53895172051018004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية الكسك للبنينتطبيقيجساب عمر حمدون محمد53896172051116005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيعلي يونس اسماعيل عبد القادر53897172051144032

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيصفاء غفور ياسين محمد53898172051351282

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيسفيان محمود محمد محمود53899172051080022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيصالح عبد الوهاب احمد جابر53900172051038012
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعمر سعد ارحيل احمد53901172051020055

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية عين سفني للبنينتطبيقيحسين خضر شفان حجي53902172051101008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعمر علي عران معيوف53903172051001011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيهدى عالء الدين محمد يحيى53904172052232037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية الراية للبنينتطبيقيمصطفى باسم مالو عبو53905172051025053

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعمر سعد مجيد عبد هللا53906172051017100

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيشهد اياد محمود يونس53907172052232020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0الخارجيون - ايمنتطبيقيسعد اسويلم علي ذياب53908172051400020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيرضوان دريد عادل يعقوب53909172051005015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيعال بهاء الدين محمد عبد العزيز53910172052288036

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيساره ثائر محفوظ خضر53911172052301027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقياحمد حسام حازم جاسم53912172051020010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمحمد فائز قاسم يحيى53913172051012060

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيرنا سالم مال هللا حميد53914172052232012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمعمر احمد حنش عبد المجيد53915172051007062

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياحمد محمد مطر حسين53916172051008016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية هلمات للبنينتطبيقيمحمد ناظم علي حسين53917312051006003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيهاجر فاضل مصطفى احمد53918172052296025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد علي خضر حمد53919172051350026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمهند ياسين حازم عبد53920172051011107

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقينور عكيل عوض فارس53921172052371064

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيصفا احمد عبد اللطيف محمد53922172052296015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقينشأت ناجي خليل ابراهيم53923172051020080

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية  تلكيف للبنينتطبيقيفارس الياس خضر ضفير53924172051084017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد لطيف يونس رجب53925172051351624

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيدينا عماد حمدون حسن53926172052357076

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعبد العظيم ذنون يونس سوادي53927172051350170

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية المحلبية المسائية للبنينتطبيقياحمد ماجد حمندوش عباوي53928172051365002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيصالح احمد سلطان ابراهيم53929172051350136

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية الشهداء للبنينتطبيقيزين العابدين هاشم زين العابدين علي53930172051123012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقييونس خلف حسن حسين53931172051350381

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيانمار عبد الحكيم حسين عبد هللا53932172051118005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيزينب سليم يونس حسن53933172052261010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية العياضية للبنينتطبيقيطارق محمد احمد حسن53934172051115011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيابو بكر يوسف محمد حيمو53935172051007003
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية القادسية للبناتتطبيقيمنار اسامه بشير عبد هللا53936172052299015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد فواز احمد جاسم53937172051351068

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0الخارجيات - ايمنتطبيقيشيماء صبح حسين محمد53938172052401023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسين حسن حسين53939172051350268

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية  تلكيف للبنينتطبيقيمحمد محسن امين موسى53940172051084025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمد زيدان53941172051018033

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيخضر فاضل جاسم حسين53942172051010009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيجوليان ضياء نجيب مارزينا53943172052247005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية  تلكيف للبنينتطبيقيياسر محمد يونس مربط53944172051084027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينتطبيقيزينب غسان عبد الرحمن مجيد53945332052041008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمهدي عبد الكريم محمد جاسم53946172051350339

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقيعبد هللا صالح خلف اسود53947172051104009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد هاشم زين العابدين علي53948172051123020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيوصف اياد محمد جاسم53949172052357252

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيوسن باسم محمد ذنون53950172052283014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيذنون محمد ذنون عبد الغفور53951172051012024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيبسمة فوزي حامد صالح53952172052298006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيمعتز بهجت محمد طاهر خضر53953172051015065

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيصالل طالل فتحي احمد53954172051005020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيحسام صالح فرج حمدان53955172051143010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيلبنى ايمن سعيد عزيز53956172052357185

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيعبد هللا فراس مؤيد جياد53957172051027038

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقييونس محمد عبد الغني محمد53958172051160009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيزيد عبد السالم نجاتي محمد53959172051351241

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيامامة سعود عيسى محمد يونس53960172052352003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيريان نجم عبد هللا عطيه53961172051351226

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيصفوان مازن هاشم بشير53962172051015024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيمنية غانم واثق غانم53963172052294028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيزهراء هيثم سالم طه53964172052289018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيشامل راغب رجب حسين53965172051350134

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتتطبيقيرحمه هاني محمود مرعي53966172052381003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيرغد نشوان نجيب توفيق53967172052357093

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقيسكينه حسين الياس سعد53968252052082026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الرحمن ميسر علي حامد53969172051008051

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمهند علي خضير سالم53970172051007064
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0الخارجيات - ايسرتطبيقيعبير نشوان احمد حمدان53971172052403042

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزهراء غزوان غازي علي53972172052232016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيليث فالح ادريس عبد هللا53973172051005040

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقينور نظير محمد يعقوب53974172052290051

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقيمالك فرحان علي خضر53975172051059016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعماد نافع عبد فتحي53976172051008077

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية برزاني المسائية للبنينتطبيقيقاسم طاهر ياسين رجب53977312051070058

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية سارية للبنينتطبيقياسامة محمد احمد امين53978172051018003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد عاصم قاسم زكريا53979172051351049

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية عين سفني للبنينتطبيقيامجد ابراهيم خديده شيبو53980172051101006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيزكريا محمد حميد حسين53981172051017051

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية بحزاني للبناتتطبيقيمنار رضوان حمزه الياس53982172052245020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياحمد زياد هاشم طه53983172051026008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية القادسية للبناتتطبيقيصفا محمد نجيب يوسف ايوب53984172052299011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيياسين امجد ابراهيم محمد رشيد53985172051016035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيفالح حسن علي صالح53986172051351497

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيياسين طه خليف موسى53987172051005051

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينتطبيقيسوزان اكرم حبيب صالح53988332052041009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعبد الرحمن حكمت علي حسين53989172051015027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمصطفى مثنى حازم نايف53990172051020074

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيفاطمه سعد يونس حمدون53991172052315024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيمحمد عبد الرحمن ملوح عبد هللا53992172051018031

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيزهراء قصي قاسم يحيى53993172052231014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيمحمد عصام عبد هللا حسين53994172051352076

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيمحمود غالب ابراهيم سليمان53995172051060040

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعلي محمد محمود عباوي53996172051026051

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيمحمد غسان محمد محمود53997172051038023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقياياد خلف صاهود حسين53998332051070007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيغفران مرعي يونس عزيز53999172052283006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيزيدان خلف قاسم حسين54000332051070014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة438.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعبد الحميد عمار حميد صافي54001172051026035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيزينب بشار حازم محمد54002172052289020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيهديل عبد الجليل خلف عبدوش54003172052357246

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيعلي عباس حسين سعيد54004172051118015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية  الرشيدية للبناتتطبيقيامل محمود محمد محمود54005172052251003
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقياحمد وعد جاسم محمد54006172051023007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيحمزه ثائر محمد حمدي عبد النافع54007172051015017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0اعدادية  الرشيدية للبناتتطبيقيرنا صالح نجم عبد هللا54008172052251008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية قره قوش للبنينتطبيقيقاسم علي عطية سلطان54009172051069017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتتطبيقيهديل اثير سعيد ابراهيم54010172052249014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقياحمد بهجت عايد محمد54011172051124002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيعلي زين العابدين حسين زين العابدين54012172051178025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية زمار للبنينتطبيقيصالح خضر علي حسن54013172051103017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد الكريم ناظم خلف علي54014172051351341

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد انيس عطو حسين54015172051350257

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد نزار يونس حسين54016172051350041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0الخارجيون - ايمنتطبيقيمحمد عاصم محمدعلي مصطفى54017172051400052

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيمريم اياد شهاب احمد54018172052285020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمنار انيس احمد عزيز54019172052288049

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0ثانوية زمار المسائية للبنينتطبيقيمعاذ محمد سعيد خضر حسو54020172051369027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعثمان جاسم محمد جاسم54021172051143028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعمر غزوان غازي علي54022172051008082

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن ايوب خالد خليف54023172051351309

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد بشار سالم محمد54024172051350260

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقياحمد حسن احمد محمد54025172051020011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0ثانوية الكسك للبنينتطبيقيقتيبة احمد جاسم عباس54026172051116016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0ثانوية ملتقى النهرين المختلطةتطبيقيعبد الرزاق خليل ابراهيم حسين54027182051294007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيحسين علي خطاب حسين54028172051351190

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيمحمد محمود محمد مال54029172051142015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيسارة خالد ذنون يونس54030172052357121

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقيرقية سفيان طه شطيب54031172052237014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيحميد فتحي عبد هللا خلف54032172051080011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيابراهيم انور ابراهيم مصطفى54033172051080003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيليث سعد محمد عباوي54034172051011079

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيغفران قحطان هاشم احمد54035172052315023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقينبأ يوسف فرج محمد54036172052232033

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0ثانوية زمار المسائية للبنينتطبيقيعمر ابراهيم حسن علي54037172051369020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيجاسم محمد صالح هزاع54038172051018005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة424.0اعدادية العياضية للبنينتطبيقيزينب مصطفى محمد يونس حاج موسى54039172052115001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة424.0اعدادية العياضية للبنينتطبيقيمحمد حمود حسين هايس54040172051115017
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة424.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقييونس شيت حيدر شيت54041232051252142

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة423.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيهيثم رائد طه ابراهيم54042172051350354

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة423.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد بهجت هادي حسن54043172051351546

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة422.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيمحمد خير الدين محمد احمد54044172051080049

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة422.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيخديجه آحمد محمود يونس54045172052357064

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة421.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعمر ميران ايوب محمد امين54046172051351469

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة420.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيزينب زياد حسين علي54047172052301022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة420.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيحسين رحيم محسن ساجت54048242051251007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة419.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيفواز سعد زيدان محمد54049172051008085

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة419.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيامنه خالد علي محمود54050172052357029

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة419.0ثانوية زمار المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا جمال رشو حسين54051172051369016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة418.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقييوسف صالح سوادي أحمد54052172051144050

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة418.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعطا هللا احمد محمد عبوش54053172051005030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة417.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيسحر مقداد رشيد عبد هللا54054172052357136

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة416.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمحمد حسين ذنون حسين54055172051012057

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة415.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمصعب محمد خليل ابراهيم54056172051028126

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة415.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيعبد السالم خلف سبهان ياس54057172051366072

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة415.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد شكر دهش محمد54058172051351579

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة414.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيزيد اسامه عبد العظيم قاسم54059172051351236

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة414.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيياسر رعد احمد حسون54060172051005050

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة414.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيمحمد احمد عاكوب صالح54061172051015054

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة414.0الخارجيات - ايمنتطبيقيرؤى غانم حميد احمد54062172052401010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة414.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيوسام محمد حسن حماد54063172051351756

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة413.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيبكر محمد احمد محمد54064172051350069

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة413.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيمازن صهيب غانم محمد54065172051016027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة413.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحامد مناف عباس علي54066162051084042

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة413.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمؤمن محمد عبد اللطيف محمد54067172051017112

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة413.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقينور محمود جاسم محمد54068172052357235

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة412.0ثانوية الكسك للبنينتطبيقيحارث حسين حسيب الياس54069172051116006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة412.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيمحمد خضر خليل إبراهيم54070172051144041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة411.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيتقى رائف محي الدين عبد هللا54071172052301012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة411.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيدعاء باسم حازم احمد54072172052285006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة411.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيحسين سعد فرحان ياسر54073242051251008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة411.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيجيهان صفوان مصطفى محمد54074172052315006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة411.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقييونس موسى خلف عبد هللا54075172051005053
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة410.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد عمار جاسم حمودي54076172051351062

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة410.0اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيوليد خالد فرحان سالم54077172051112022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة410.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيعبد العزيز محمد عبد هللا محمود54078172051027034

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة410.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمصطفى واثق ايوب حسين54079172051028125

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة409.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيسجى ابراهيم محمد حسين54080332052070008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة409.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيتمارا احمد رشاد احمد54081172052357054

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة408.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيبارق عبد هللا ادريس سعيد54082172051351135

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة408.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيياسر حميد حامد احمد54083172051007068

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة408.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيآمنه عبد الغني عثمان وهاب54084172052357006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة408.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقينور علي عبد االمير محمد سعيد54085172052357233

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة407.0اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيسرور بسام يوسف خدر54086172052244011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة407.0الخارجيات - ايسرتطبيقيعائشة عبدهللا محمد عبدهللا54087172052403041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة407.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقيرنا شاكر محمود ظاهر54088172052237016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة407.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيسرى خلف صالح ياسين54089172052371041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة407.0ثانوية القادسية للبناتتطبيقيساره مظفر مصطفى محمد54090172052299010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيتقى رعد خليل عبد هللا54091172052294009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيايه محسن محمد علي حميد54092172052357043

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيابراهيم طالل ابراهيم علي54093172051007002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الرحمن الياس احمد محمد54094172051008048

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيانمار محمد جمعه خلف54095172051351122

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينتطبيقيصالح طلب صالح جاسم54096172051053003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة405.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيسرى ياسر ذنون توفيق54097172052357138

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة405.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعلي اياد يونس محمد54098172051350197

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة405.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقيمنار غانم محمود ظاهر54099172052237035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة404.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيمحمد علي حسين سعيد54100172051005045

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة404.0ثانوية العياضية المسائية للبنينتطبيقيميزر سليمان محمد نور حسن54101172051361011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة404.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيحنين وسيم ذنون خليل54102172052298009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة403.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد زكي مثنى محمد زكي حميد54103172051350274

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة403.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيغفران نشوان جاسم محمد54104172052357168

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة401.0الخارجيات - ايسرتطبيقيحليمة عدنان ايوب محمد54105172052403015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة401.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيحنين يونس عبد الجبار شيت54106172052301014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة401.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيفاطمه فاضل رمضان عباس54107172052357178

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة400.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيغسان ابراهيم حسن علي54108172051366103

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة400.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى هاشم خلف جرجيس54109172051351718

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة399.0اعدادية زمار للبنينتطبيقيضياء عبد الباقي عبد الحافظ ناصر54110172051103019
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة399.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيجاسم احمد جاسم محمد54111172051002003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة398.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمريم وسيم نبيل محمود54112172052288047

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة398.0اعدادية  الرشيدية للبناتتطبيقيزينه اديب مصطفى سليم54113172052251009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة398.0ثانوية بحزاني للبناتتطبيقياليانا انور خضر بدور54114172052245002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة398.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمصطفى مروان شكر محمود54115172051350330

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة397.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقينور وعد هللا سعد هللا محمد54116172052357237

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة397.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيغفران سردار نجم الدين محمد54117172052231023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة397.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيسلطان محمد سالم خلف54118172051142005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة397.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياسماعيل هاني اسماعيل جمعه54119172051351108

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة397.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيدلي خضير عبيد خضر54120172051005014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة397.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيوسام عبد السالم عزو احمد54121172051080059

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة396.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد الكريم مزاحم ندى دعيدع54122172051351340

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة395.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيمحمد صابر يونس جعفر54123172051080050

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة395.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيمحمد اسوادي محمد احمد54124172051027064

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة395.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقيهاجر حميد عبد السادة حسين54125162052227046

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة394.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد محمد عبد حميد54126172051350034

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة394.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيمسرة مشعل فيصل محمد سعيد54127172052285021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة393.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيضحى خالد محي الدين قاسم54128172052288034

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة393.0اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيسفيان احمد علي عبوش54129172051161006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة393.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيفارس سعد حسن ابراهيم54130172051002016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة393.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيكرار رشيد عواد عليخ54131222051045025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة392.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيقتيببه محمد عبدالمطلب سياب54132172051054013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة392.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيجهاد حمد محمود محمد رشاد54133172051350078

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة392.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزينب منعم عبد الجبار اسمير54134172052290026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة391.0الخارجيات - ايمنتطبيقيزهراء وليد خلف جلود54135172052401013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة391.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينتطبيقيعواد حسين عواد ساري54136332051001035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة391.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيسجى فخري موسى خضر54137172052315020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة390.0اعدادية زينب للبناتتطبيقينبأ محمد صالح سرحان صالح54138172052285023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة390.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعمر عبد العزيز عبد الخالق عبد العزيز54139172051024046

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة390.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمناف توفيق عبد الحافظ محمود54140172051351729

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة389.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمؤيد رائد عبد الجبار محمد54141172051350249

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة389.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيحسيبة معن عبد اللطيف حسين54142172052290012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة389.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا حسين عطية54143172051142013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة389.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيهاجر عزام توفيق عبد الغفور54144172052231036

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة389.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى هاشم شكور محمد54145202051030066
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة389.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمحمد صبحي محمد علي حسين54146172051024032

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة389.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيبراء محمد عبد حميد54147172052357046

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة389.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقياسراء خليل ابراهيم علي54148172052236001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة389.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيمريم حاتم حسين محمد54149172052357193

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة389.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعلي عبد الحكيم نايف اسماعيل54150172051007045

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة389.0اعدادية الراية للبنينتطبيقيسعد هللا عبد الرحمن احمد عياش54151172051025017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة388.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعثمان سمير قنبر علي54152172051350189

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة388.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعمار رعد بدر عبد54153172051350220

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة388.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقييوسف شعبان صديق ياسين54154202051015055

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة388.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيحكم مروان محمد صالح فائق54155172051020028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة388.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيتبارك ناظم موسى كاظم54156162052234021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة388.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتتطبيقيبراء سالم محمد حسن54157172052262002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة388.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمنتظر جالل قاسم احمد54158172051124061

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة388.0ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيمحمد ريان كمال يعقوب54159172051186014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيشيرين احمد حسين احمد54160172052357148

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0ثانوية الرباط المسائية للبنينتطبيقيمثنى محمد طه شهاب54161202051253028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيريم معن سعدي غزال54162172052231012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0اعدادية حمص للبناتتطبيقيبراء حاتم حسين محمد54163172052302006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعلي عبد الناصر حازم محمد علي54164172051017089

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيصالح علي محمد مطر54165202051013019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعلي قاسم سعد حسن54166162051355188

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمصطفى فارس حمد هللا علي54167172051007060

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيشيماء رياض عبيد عباس54168202052102014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياشرف صالح حسين علي54169172051351110

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيبراء صالح محمود حسين54170172051350065

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيوليد خالد حامد عوض54171172051351760

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0الخارجيات - ايسرتطبيقيزينه صالح سالم حمدي54172172052403028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة386.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعوض احمد عطا هللا محمد سعيد54173172051350234

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة386.0اعدادية المربد للبناتتطبيقيايالف محمد خضير غضبان54174172052291003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة386.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيذياب محمد عويد قادود54175172051027026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة386.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيتمارا محمد نذير ذنون54176172052357055

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة386.0ثانوية التاخي االهلية المسائية للبنينتطبيقيضياء الدين جمال محمد حسن54177202051266008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة386.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمحمد عباس فاضل قادر54178202051005047

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة386.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا اكرم غانم اسماعيل54179172051351345

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة386.0اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيحمدان عادل درويش حمزة54180172051112006

صفحة ١٥٤٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة385.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعثمان سعدي عبد مويل54181172051017085

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة385.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقياهله مصعب صالح داود54182332052070001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة385.0أعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد الرحمن عماد منير فتحي54183172051019007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة385.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيمزاحم فالح صالح سلطان54184172051080053

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة385.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيمحمد حبيب محمد علي محسن54185172051352065

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة385.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقينبا احمد محمد نجيب يوسف54186172052357218

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة384.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمؤمن بسام حازم محسن54187172051351520

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة384.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزينب حيدر عامر غالي54188242052115013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة384.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيليث احمد محمود حسن54189172051008091

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة384.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيرضوان ماهر سليمان عبد هللا54190202051259066

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة384.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقييقين عدنان ياسين ابراهيم54191172052315035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة384.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيعبد طه منصور امين54192332051070022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة384.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيآيه نعمان صالح نوري54193172052301006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة384.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقياحمد رمضان عبد جاسم54194192051019005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة384.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيزيد طاهر حسين نجم الدين54195202051011015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة384.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمصطفى احمد صالح حسن54196172051026083

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة383.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيزهراء محمد جاسم حمداوي54197172052371033

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة383.0ثانوية تل الشعير للبنينتطبيقيعمار هاشم علي عمر54198172051052005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة383.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقياسامه عبد الرحيم طه جاسم54199172051028019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة383.0ثانوية الزاوية للبناتتطبيقيرفل زهير حسن عبيد54200172052240003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة383.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيمحمد عمار حمدون شهاب54201172051027067

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة383.0اعدادية الراية للبنينتطبيقيانمار احمد يوسف مجيد54202172051025008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة383.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيايه عبد هللا سليمان محمود54203172052235010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة383.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعمر نجم عبد هللا حسن54204172051351471

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة383.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيفاطمه فواز احمد محمد54205172052296019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة382.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيرسل سبهان خضر جاسم54206172052231009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة382.0الخارجيات - ايسرتطبيقيدينا بشار عبدالغني عبدالجبار54207172052403018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة382.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيرعد عدنان حسين اسماعيل54208172051351222

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة382.0أعدادية االمين للبنينتطبيقييوسف محمد حازم محمود54209172051019028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة382.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد سعيد محمد سعيد54210172051351044

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة382.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقياساور كريم ياسر قاسم54211222052323002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة382.0اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيعماد بهجت نمر سكران54212202051019012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة382.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعبد الرحمن وليد داؤد سليمان54213172051007030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة382.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيميسم مروان عبد خطاب54214172052357213

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة382.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيصفوان نظير سعيد ذنون54215172051144024

صفحة ١٥٤٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة381.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيصالح حمد احمد محمود54216172051350137

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة381.0ثانوية زمار المسائية للبنينتطبيقيوطبان محمد علي حسو54217172051369028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية596.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيآمنه عبد الهادي عداي محمود54218172022297002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية589.0اعدادية سومر للبناتادبيمريم رفعت حامد جاسم54219172022314019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية588.0الخارجيات - ايسرادبياسراء حسن علي حسن54220172022403006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية582.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتادبيفنار حارث مرعي خطاب54221172022330005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية580.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيمنار عبد هللا عبد الرزاق عبد هللا54222312022058025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية574.0الخارجيات - ايسرادبيساره محمد عثمان عبد54223172022403105

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية573.0الخارجيات - ايسرادبيمنى عبدالغفور جاسم حسين54224172022403153

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية572.0اعدادية بلقيس للبناتادبيليلى صالح شهاب احمد54225172022288042

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية571.0اعدادية اليمن للبناتادبيسدرة عبد المجيد عبد المنعم يعقوب54226172022237018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية571.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيهبه مصطفى ابراهيم احمد54227172022230028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية569.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب سعد مهيدي صالح54228172022232011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية569.0اعدادية االصمعي للبناتادبيمحبة محمد يونس عزيز54229172022289037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية567.0ثانوية القادسية للبناتادبيرنا سالم علي خضر54230172022299011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية565.0اعدادية الشهاب للبنينادبيجرجيس محمد محمود صالح54231172021143002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية563.0ثانوية جوارجرا للبناتادبيرقية عبود هالل حمدي54232312022031013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية563.0االعدادية الشرقية للبنينادبيداؤد غالب داؤد حموش54233172021008011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية563.0اعدادية الكفاح للبناتادبيرواء ذنون يونس محمود54234172022283009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية562.0ثانوية القادسية للبناتادبيزينه صفوان موفق يونس54235172022299013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية561.0اعدادية المربد للبناتادبيبشرى سالم زينل امين54236172022291010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية560.0اعدادية بلقيس للبناتادبيغفران فارس عبد القادر شيت54237172022288038

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية558.0اعدادية بعشيقة للبنينادبيقاسم شكيب ذياب نافع54238172021059008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية558.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء راكان محمد شيت سلطان54239172022273008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية558.0اعدادية بلقيس للبناتادبيبراء معن هاشم محمود54240172022288005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية557.0اعدادية الكندي للبنينادبينور الدين علي يونس مصطفى54241172021021018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية556.0الخارجيات - ايسرادبيكاترين سلمان بدر شمعون54242172022403143

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية553.0ثانوية زنوبيا للبناتادبيايمان هالك احمد حسن54243172022264001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية552.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيمها اسماعيل شيخو غانم54244332022040040

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية551.0اعدادية الشهاب للبنينادبيفالح خضر محمد علي سليمان54245172021143016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية551.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيعبد الرحمن عصام ابراهيم محمود54246172021080014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية550.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيجمانه أيمن مؤيد عبد الصمد54247332022040012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية550.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيترفه محسن احمد عثمان54248172022305005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية550.0اعدادية بعشيقة للبناتادبيزينه حسن جلوب عبد54249172022244018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية550.0اعدادية اليمن للبناتادبيزينب قيدار سالم جاسم54250172022237015
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية549.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيآيه وليد اسماعيل عبد هللا54251172022232002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية548.0الخارجيات - ايمنادبيدالل وليد حامد حسين54252172022401035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية548.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمحمد سهيل نجم عبد هللا54253172021020032

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية548.0ثانوية سنوني المختلطةادبيملكه امين حسن ملكو54254172022348013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية548.0اعدادية الزهور للبناتادبيشيماء الياس خضير ابراهيم54255172022290037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية547.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتادبيصفاء عباس صالح محمد54256172022293016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية547.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيآمنه حامد عبد هللا احمد54257172022328001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية547.0اعدادية الشافعي للبنينادبيعلي سمير محمد سلو54258172021144023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية546.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيسارة انور خيري محمود54259172022292012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية546.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيزينب محمد عبد الغني خليل54260172022292011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية546.0اعدادية الطالئع للبناتادبينبأ عامر محمد امين اسعد54261172022294022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية546.0اعدادية الخنساء للبناتادبيرحمة احمد عبد المجيد صالح54262172022273006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية546.0اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيزكية فارس ثامر عبد54263172022280008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية545.0ثانوية هلمات للبنينادبيياسر شريف خليل احمد54264312021006021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية545.0اعدادية االصمعي للبناتادبيايالف عبد الحكيم رشيد حسين54265172022289004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية545.0اعدادية الفاو للبناتادبيزهراء اياد محسن قاسم54266172022235026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية544.0ثانوية المحبة للبناتادبيآية نذير مجيد إسماعيل54267312022045003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية543.0ثانوية كبرتو المختلطة للنازحينادبيريزان شمو حجي حامد54268332021063004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية543.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيازهار اياد احمد شريف54269172022232003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية542.0ثانوية بئر الحلو للبنينادبيفالح محسن ابراهيم شهاب54270172021209003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0اعدادية سومر للبناتادبيمفاز ميسر حامد جاسم54271172022314021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0ثانوية كونل للبناتادبيسهى عادل جهاد شهاب54272202022113036

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0اعدادية الزهور للبناتادبيشيرين فائز هاشم سعدو54273172022290036

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0اعدادية الزهور للبناتادبياسماء محمود حامد حسن54274172022290006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيساره ابراهيم عبد الغفور عزيز54275172022231022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0الخارجيات - ايسرادبيايالف محمد يحيى عفان54276172022403032

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم عباس حيدر محمد54277142022140050

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيندى خيري بلو مراد54278332022056010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0ثانوية مجلجة للبنينادبيخوام ميزر محمد عفير54279172021108008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيساره بشير سامي اسماعيل54280172022297015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيتمارة محمد عبد هللا حسين54281172022280003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0اعدادية الحكمة للبنينادبيسالم رضوان سالم ظاهر54282172021009014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيالهام عبد الوهاب حسين عبد هللا54283172022280001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية537.0اعدادية االندلس للبناتادبيآيه ياسر ممتاز يونس54284172022286009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0الخارجيات - ايسرادبياسراء يونس محمد علي54285172022403010
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيرباب حبيب خضر خلف54286332022040014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0أعدادية االمين للبنينادبيحمزة عساف حمادي اسود54287172021019009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم محمد سيدوش علي54288172022232016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيآمنة غسان خالد حميد54289172022297001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0ثانوية مجمع برزان للبنينادبيفيصل دواس ظاهر مطر54290172021106014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0اعدادية التحرير للبناتادبيسارة عامر عون الدين محمد54291172022296014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0الخارجيات - ايمنادبيرحمة وعدهللا عبدالغني محمد54292172022401041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0اعدادية الزهور للبناتادبياطياف وليد خليل حسين54293172022290007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0خارجيونادبيعمر صائب ناجح جراد54294192021400080

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية534.0اعدادية الجزيرة للبنينادبيعلي اسماعيل عبد مصطفى54295172021121011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية534.0اعدادية سارية للبنينادبياحمد عبد هللا احمد حسين54296172021018003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتادبيدالل مطشر حازم احمد54297172022319003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0اعدادية الفاو للبناتادبيدعاء سالم عيدان كاطع54298172022235019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0اعدادية الفاو للبناتادبيعائشة عبد الخالق قاسم غزال54299172022235037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0اعدادية الزهور للبناتادبيمريم وسام عبد الجواد عبد النافع54300172022290053

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0اعدادية القيارة للبنينادبيياسر عبد عبد هللا محمد54301172021042019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبياحمد ناثر عبد المنعم فاضل54302172021017004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيشمو نايف شمو حتو54303332021056003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0ثانوية تل عدس للبنينادبيزينه عبد الحميد اسماعيل خليل54304172022096005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0ثانوية زنوبيا للبناتادبيمنار نشوان فتحي احمادي54305172022264008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيزهراء خيري طه محمد54306172022357127

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0ثانوية شاقولي للبنينادبيعبد الرحمن سهيل نويران حمود54307172021072008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0اعدادية دهوال المختلطةادبيزينة شمو مراد سيدو54308172022347002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0اعدادية ربيعة للبنينادبيماجد حسين علي احمد54309172021112048

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0اعدادية عوينات للبنينادبيابراهيم الدوح فرج جبر54310172021111002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0اعدادية النيل للبنينادبيعماد طالل حسن إسماعيل54311172021027029

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيندى محمد طه عبد54312172022280017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0الخارجيون - ايسرادبيخزعل صالح يونس صالح54313172021402041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتادبييمامه عامر محمود علي54314172022330006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيمحسن حمو باجو خلف54315332021056005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسفانه لقمان احمد مصطفى54316172022232014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0اعدادية االخوة للبنينادبياسراء سعيد اسماعيل حمزه54317172022224001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0ثانوية بحركة للبناتادبيزينب ازور خالد عايد54318312022043008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيياسر شعالن صكر حامد54319172021012042

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0اعدادية المربد للبناتادبيرحمه ياسين طه محمد سعيد54320172022291018
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0ثانوية بازوايا للبنينادبيياسر عرفات هاشم شهاب54321172021065016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0ثانوية الفراتين للبناتادبيشاهه رياض خالد احمد54322172022267021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0ثانوية كبرتو المختلطة للنازحينادبيخولة خالد حسين قاسو54323332022063005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0ثانوية المنار للبنينادبيميساء عبد الواحد خليل سليمان54324172022095007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية الفاو للبناتادبياسراء احمد فرج محمد54325172022235004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0ثانوية الكوير المختلطةادبيحال مروان علي حسن54326312022066001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0الخارجيون - ايسرادبيعمر فواز نايف ابراهيم54327172021402101

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0ثانوية سيوان للبناتادبيرقيه محمد حسن علي54328312022038008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيسميه محمد سلطان توفيق54329172022328004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيضحى وسام عارف رشيد54330172022292015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0ثانوية بئر الحلو للبنينادبياخالص محمد علي محمد احمد54331172022209001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيتبارك عبد هللا حسن محمد54332172022230007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0اعدادية الوركاء للبنينادبيعلي جاسم محمد علي حبيب54333172021064020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0اعدادية المربد للبناتادبيالماس عائد صالح نزال54334172022291005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيحنان هادي محمود علي54335172022230009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيمنال حجي بركات خيري54336332022056009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0اعدادية زمار للبنينادبيعلي محمود خلف عبد54337172021103014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0اعدادية برطلة للبنينادبينذير سالم حازم عبد الكريم54338172021067040

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0االعدادية الشرقية للبنينادبياحمد يحيى قاسم علي54339172021008006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيحسن نبيل معيوف شعبان54340172021350050

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0اعدادية  قرطبة للبناتادبينور فوزي ابراهيم عرب54341172022231038

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0اعدادية اليمن للبناتادبيايه اكرم محمود محمد54342172022237008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبيشهد عبد هللا محمد يونس54343172022251024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيشهد عبد الحق اسماعيل محمد54344172022357163

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0اعدادية االمجاد للبنينادبيمحمد مصطفى محمد سعيد حيدر54345172021026032

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0اعدادية بروانة للبنينادبيقاسم منذر عبد سنان54346192021067028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0ثانوية الفراتين للبناتادبيبراء عارف هادي عبود54347172022267008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةادبيمشعل مراد خدر خلف54348332021070019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية العياضية للبنينادبيزينب نور الدين شمس الدين صالح54349172022115004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيزينب مهدي علي احمد54350172022301016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية اليمن للبناتادبيغفران ضياء عبد الغني بدر54351172022237024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0ثانوية فايدة للبنينادبيسوزان عبد الرحمن محمد عبد العزيز54352172022098009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية خزنة للبنينادبيذو الفقار علي اسماعيل علي54353172021066006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0اعدادية الزهور للبناتادبيدعاء موفق محمود جاسم54354172022290016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيعهد علي حسين محمد54355172022305019
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيصفا محمد ثامر جاسم54356172022305017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0اعدادية صفية للبناتادبيناريمان فرحان فنر حمو54357172022295017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0اعدادية التحرير للبناتادبينورا عالء الدين محمد رمضان54358172022296027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0اعدادية الرسالة للبناتادبيرسل الفي محمد حياوي54359172022281003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0الخارجيات - ايسرادبينور عبدالعظيم عبدهللا ياسين54360172022403168

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيسندس عادل عبد هللا جاسم54361172022221003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0ثانوية القادسية للبناتادبيياسمين عصام يونس سلطان54362172022299028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيندى محجوب بلو محمود54363172022305024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0الخارجيات - ايسرادبيصفاء كامل محمدعلي رضا54364172022403131

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيازهار احمد صالح علي54365332022040003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0ثانوية المنار للبنينادبينوران ذنون يونس يوسف54366172022095008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبيتبارك محمد طه خضر54367172022251006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيعبد الرحمن داود حسن هصالوي54368202021051013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية سيوان للبنينادبيمهند ثائر ناظم حاجي54369312021003022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية الفراتين للبناتادبيحال عبد جاسم محمد54370172022267011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبيعلي عناد علي يونس54371172021358017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0ثانوية مخمور المسائية للبنينادبيبروين شاكر رحمان علي54372172022356003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0االعدادية الشرقية للبنينادبيعالء احمد علي احمد54373172021008019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيرحمه سبهان شيت صفو54374172022315011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0ثانوية مجلجة للبنينادبيسيف صدام دحام خلف54375172021108011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0الخارجيات - ايمنادبيهيام صبري محمد حسين54376172022401110

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0ثانوية الضحى للبناتادبيإيمان طه غانم ابراهيم54377172022316005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0الخارجيات - ايسرادبيامنه ثامر غانم داؤود54378172022403021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيدلمان حلو براهيم عفدي54379332021056001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيحازم رعد حازم يونس54380172021020010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0اعدادية الشافعي للبنينادبيعزيز فارس عزيز عبد هللا54381172021144020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية حمص للبناتادبيبراء محمد علي عثمان54382172022302008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية الزهور للبنينادبياسامه نذير محمد حسين54383172021015001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيهديل قصي عبد الستار سلطان54384172022301035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0ثانوية الفراتين للبناتادبيهيا زياد حازم ابراهيم54385172022267033

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية اشبيلية للبناتادبييقين ثامر محمد صالح سليمان54386172022297041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية الزهور للبناتادبيسارة بشار خلف محمود54387172022290030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيصفا غسان ماجد حامد54388172022292014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0االعدادية الشرقية للبنينادبيصكر سبهان قاسم علي54389172021008015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه ابراهيم ندى عبد هللا54390172022230024
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0اعدادية الزهور للبناتادبيهدى مجيد حمود دهن54391172022290060

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0ثانوية الفراتين للبناتادبياسيل رعد محمد خضير54392172022267003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0ثانوية الفراتين للبناتادبيآمنه وضاح سالم اسماعيل54393172022267001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0اعدادية التحرير للبناتادبياسماء غازي خليل اسماعيل54394172022296002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0ثانوية الضحى للبناتادبيزينب محمد عابد شكيب عبد هللا54395172022316020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيمحمود محمد مسلط ناصر54396182021010029

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0ثانوية تل عدس للبنينادبيخديجة محمد دخيل يوسف عبد هللا54397172022096003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0ثانوية تلكيف للبناتادبيشروق احمد هاشم مرعي54398172022254013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0اعدادية اليمن للبناتادبيعائشة قيدار صالح الدين فتحي54399172022237023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0ثانوية المنار للبنينادبياحمد غضبان الياس خضر54400172021095002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0ثانوية سنوني المختلطةادبيناجي حجي بركات اودي54401172021348016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0أعدادية االمين للبنينادبيعزمي رفعت حامد سليمان54402172021019015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتادبيرفل غانم سلطان حسين54403172022319004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيطه سعد سعيد ابراهيم54404172021012017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية الكفاح للبناتادبيمالك علي ابراهيم محمد54405172022283021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية الزهور للبناتادبيآيه وعد هللا غانم صبري54406172022290004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبياستبرق رعد محمد حسن54407172022357018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيعلي عبد الواحد محمود احمد54408312021001026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية حمص للبناتادبيديمه ابراهيم سلطان سليمان54409172022302011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0ثانوية بعويزة للبنينادبيكرم محمد ياسين عبوش54410172021083022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية بحزاني للبنينادبيمروان سالم حسن مراد54411172021060011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيهدى صالح محمد حسين54412172022301034

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0ثانوية هاجر للبناتادبيمنال جاسم محمد سليمان54413202022150017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0اعدادية االندلس للبناتادبيايناس ناظم محمد عبد هللا54414172022286008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيغزالن احمد محمد خضير54415172022231030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيسالم مراد عتو ملكو54416332021052003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيأمنة احمد نايف خلف54417172022230001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيعلي محمود عبد محمد54418192021011030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية الفاو للبناتادبيأمنه نوزت حسن مجيد54419172022235001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0الخارجيات - ايمنادبيمروة شهاب محمد عبدهللا54420172022401087

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0اعدادية الزهور للبناتادبيرفل جمال صالح محمد54421172022290021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيمحمد بدر خلف جسام54422312021001031

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0ثانوية الفراتين للبناتادبيسلسبيل نشوان احمد مبارك54423172022267020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0ثانوية بعويزة للبنينادبيأزهر ثامر فتحي عبد هللا54424172021083001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيعبد الكريم خلف دبيس حمود54425172021182010
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيعلي عبد هللا محمود رحيم54426312021001025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية المربد للبناتادبيسلمى فرهاد سعيد نوري54427172022291024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية ربيعة للبنينادبياحمد خلف وسمي فاضل54428172021112001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية االمجاد للبنينادبياسالم معتز حسين علي54429172021026006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيايمان جمال عطيه عبد هللا54430172022305003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية تلعفر للبناتادبيفردوس صالح طه مصطفى54431172022261014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعمر بسام محمد احمد54432172021350132

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية االمجاد للبنينادبييونس احمد ابراهيم محمود54433172021026042

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية صفية للبناتادبيايه خليل ابراهيم نجم54434172022295002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيشروق عبد العزيز صبار اسماعيل54435172022231027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيليث محمد شريف حازم ابراهيم54436172021012025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيعلي ظافر حكمت اسماعيل54437172021020021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيايه محمد مصطفى عبد هللا54438172022357057

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبياالء فتحي علي حسين54439172022230003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية الزهور للبناتادبيغفران احسان ياسين توفيق54440172022290048

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيساره حسين علي محمد54441172022297016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيعمر رافع جاسم محمد54442312021001028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0الخارجيون - ايسرادبيحمد ياسين محمود طه54443172021402037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيرحمه مرشد شاكر محمود54444172022357105

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0الخارجيات - ايسرادبيسفانه حسن علي عفاص54445172022403114

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0اعدادية االصمعي للبناتادبيريم محمد وليد ذنون54446172022289019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية وانة للبنينادبيخضر حسين احمد يونس54447172021093005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0اعدادية الحكمة للبنينادبيمصطفى جاسم حمد خلف54448172021009033

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0اعدادية الطالئع للبناتادبيرحمة مروان هاشم محمدعلي54449172022294005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0اعدادية سومر للبناتادبيهديل بدر ذنون يونس54450172022314025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية مخمور المسائية للبنينادبيأسراء خضر رجب فاضل54451172022356001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية الصالحية العربية للبنينادبيآيه محمد احمد صالح54452172022079001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيهيثم علي فارس سلو54453332021051027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية الراية للبنينادبيعبد هللا محمد زكي ثامر54454172021025026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية اليمن للبناتادبيفاطمه خالد سلطان عبد هللا54455172022237026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية المستقبل للبنينادبيعبد الملك محمد سالم يونس54456172021024017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب وعد خير هللا قاسم54457172022288025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية النيل للبنينادبيعبد هللا عماد قدوري عبد هللا54458172021027025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0الخارجيات - ايسرادبيداليا ذنون يحيى يوسف54459172022403054

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية بلقيس للبناتادبياميره يحيى طه حميد54460172022288003
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية حمص للبناتادبيأفنان باسل شاكر احمد54461172022302001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية االصمعي للبناتادبيبسمه جميل حسين حاجي54462172022289009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية المحمرة للبناتادبيحوراء عبد الهادي محمد سعيد54463172022252006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0الخارجيات - ايمنادبياالء محمد احمد محمد54464172022401007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية الزهور للبناتادبيلقاء محمد جاسم صالح54465172022290050

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيراكان كامل عكال حسن54466172021182003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية الصديق للبناتادبيعائشة حسين عيسى حسين54467312022052009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية االصمعي للبناتادبيسارة فارس ابراهيم ذنون54468172022289022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية زمار للبنينادبيصالح طالل صالح موسى54469172021103009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية الطالئع للبناتادبيمالك ربيع عبد القادر امين54470172022294020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0الخارجيات - ايسرادبيصفاء احمد حسين سلطان54471172022403129

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية المستقبل للبنينادبياحمد انس مؤيد احمد54472172021024002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0الخارجياتادبيسماء عبد الخالق رشيد عبد54473112022401127

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية كبرتو المختلطة للنازحينادبيفيراس بركات حسين موسى54474332021063013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0الخارجيون - ايمنادبيعبدالكريم اسود احمد كردوش54475172021400123

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية المحمرة للبناتادبيمنتهى عبد االمير عباس رضا54476172022252018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية تل عدس للبنينادبيايمان عباس عبد القادر حسين54477172022096001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية الزهور للبناتادبيآيه فارس جمال جاسم54478172022290003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0الخارجيات - ايمنادبينور ميسر احمد يونس54479172022401103

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية الفاو للبناتادبيساره نشوان بدر عبد الجبار54480172022235029

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبياسامه عبد العزيز حميد محمود54481312021017001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية عمرو بن معد للبنينادبينواف فهد اسماعيل جاسم54482172021221012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية وانة للبنينادبيوعد هللا حسين صالح علي54483172021093024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية البرغلية للبنينادبيزياد حميدي خضر محمد54484172021114013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية الكوير المختلطةادبيصفا يونس شفيق ذنون54485312022066003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيزليخه عبد الغفار حسن حجي54486332022040020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0الخارجيات - ايمنادبيغفران ابراهيم احمد حميد54487172022401075

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبينبأ مقداد احمد ادريس54488172022357225

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية شمر عجيل للبنينادبيعماد سليمان ابراهيم شديد54489172021113010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية بعشيقة للبناتادبيسكنه احمد عبد االله باقي54490172022244019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0أعدادية االمين للبنينادبيمضر محمد عبد القادر سعد هللا54491172021019027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0الخارجيات - ايسرادبيزهراء اكرم عبدالقادر محمد54492172022403082

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية البرغلية للبنينادبيابراهيم محمد جاسم صالح54493172021114004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية الفتوة المختلطةادبييسرى خالد صالح سلطان54494312022001003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية زنوبيا للبناتادبيسبأ علي شهاب عبد هللا54495172022264004
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية المنار للبنينادبياستبرق مجبل عبد الرزاق جاسم54496172022095001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية عين سفني للبنينادبيقاسم علي قاسم رشو54497172021101003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية اليمن للبناتادبيايه يونس ذنون يونس54498172022237009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية التحرير للبناتادبيرحمة نبيل غانم احمد54499172022296010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0الخارجيون - ايمنادبييونس نشوان محمد قاسم54500172021400244

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيمنار نكتل احمد محمد54501172022274026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية زنوبيا للبناتادبيمروة محمد علي حسين54502172022264007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية زمار للبنينادبيعلي محسن صالح احمد54503172021103013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية زمار للبنينادبياحمد محمود ابراهيم خلف54504172021103002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمها اياد جاجان خورشيد54505172022232017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية االخوة للبنينادبيرحمه عزت حسين احمد54506172022224006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيايمان نمير نور الدين فائق54507172022297005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية زينب للبناتادبيحسناء ميسر فاضل ذياب54508172022285010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0ثانوية المنار للبنينادبيمحمد حمزه صالح محمد54509172021095011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبياحمد خلف حبو حسن54510172021350014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبياحمد خالد محمد علي حميد54511172021017002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيدالل نشوان محمد سعيد54512172022321004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية االمل للبناتادبيرغد عالء الدين عبد القادر نوري54513312022049008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية القادسية للبناتادبيديانا فارس يونس قاسم54514172022299006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية اليمن للبناتادبيساره واثق خزعل حامد54515172022237017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيحنان حمد مصطفى ذياب54516172022297006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية القادسية للبناتادبيأمنة عمار فاضل حمدون54517172022299001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيطيبة فراس سالم عبود54518172022280012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيايمان غانم حسين محمد54519332022041007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيصفا كنعان يونس خليل54520172022328005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية المنار للبنينادبيحنان غضبان الياس خضر54521172022095002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيمها محمد عيسى خلف54522172022297035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية نينوى المسائية للبناتادبيمها نذير عبد مصطفى54523332022080003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيآيه طلب علي اوحيد54524172022371004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية تل عدس للبنينادبيفاديه نافع خليل محمد54525172022096007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيطيبه محمد عبد االمير نايل54526312022058016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية كبرتو المختلطة للنازحينادبيريان تحسين حسن حرموش54527332021063003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0اعدادية اليمن للبناتادبيسارة عدنان محسن ايوب54528172022237016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0اعدادية المحمرة للبناتادبيفاطمة عبد الرحمن ويس احمد54529172022252012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيزينب احمد نايف احمد54530172022280009
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0الخارجيات - ايسرادبياية احمد عبد رجب54531172022403031

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية مجمع برزان للبنينادبيعويد حسن علي عويد54532172021106012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيزينب صالح محمود حميد54533172022280010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية الفاو للبناتادبيمريم امجد عبد الرزاق شاهين54534172022235039

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنينادبيمحمد صافي هيثم محمد صافي محمد طيب54535172021100002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيعمر محمد الياس عواد54536172021084037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية المحبة للبناتادبينورا لقمان محمد محمد أمين54537312022045012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية الرجاء للبناتادبيمريم عبد هللا زغير عبد الرحمن54538192022160030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمود خزعل محمود سلطان54539172021064025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيسالم باسم وحيد عبد النبي54540292021016030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبيسورين بدر الدين عمر شريف54541202021365007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبييوسف رائد ابراهيم فتحي54542332021001047

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية عوينات للبنينادبيانور فرحان حماد نهار54543172021111006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية الزهور للبنينادبيمحمد شامل حربي اعويد54544172021015032

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيموفق صالح عبد هللا محمد54545182021010032

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية اليمن للبناتادبيتبارك رعد علي عبد هللا54546172022237011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمحمد سامر الفي امين54547172021020030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيرنا أمين محمد عبيد54548172022305010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية االصمعي للبناتادبيايناس عالء محمد علي54549172022289007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيزهراء عصام توفيق داؤد54550172022305014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد يوسف صالح محمود54551172021351489

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحينادبيعلي فائز صمد حسين54552332021008014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية الفاو للبناتادبينور الياس عبد الحسن حسين54553172022235043

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية وانة للبنينادبيمحمد خضر يونس حسين54554172021093017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية بحزاني للبنينادبيسامي سعيد قاسم ايوب54555172021060005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيبسمه عبد فتحي احمد54556172022357061

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيمنى محمد احمد اخضير54557172022301031

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتادبيرونق مظهر عبد الغني احمد54558172022319005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيازهار صالح محمود حميد54559312022017001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية بعشيقة للبناتادبينور غانم علي جمعه54560172022244027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0الخارجيات - ايمنادبيامنية محمد ممدوح احمد54561172022401013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيفالح رافع عليوي واعي54562192021040030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية بحركة للبناتادبيمريم اوصاف غسان عبد االحد54563312022043011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0اعدادية الطالئع للبناتادبيهاله هيثم عبد القادر عبد الكريم54564172022294025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية برزاني المسائية للبنينادبيمحمد صباح اسعد رفعت54565312021070079
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية خورسيباط المختلطةادبيحيدر الكرار مازن احمد عزيز54566172021058003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية تلكيف للبناتادبيسميه ابراهيم يونس شهاب54567172022254011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية االندلس للبناتادبيآمنه قحطان عبد الرحمن مراد54568172022286002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية بلقيس للبناتادبيسرى عبد هللا عبد السالم عبد هللا54569172022288028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية خورسيباط المختلطةادبيمحمد يونس فتحي يونس54570172021058012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيايمان علي محمد علي54571172022274007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيريم وليد خلف زيدان54572172022292008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية النيل للبنينادبيايمن عبد الغني حسين الياس54573172021027006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية الوركاء للبنينادبيحسين مبشر حامد عبد هللا54574172021064010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيعثمان محمد احمد قرطاس54575172021126011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية البرغلية للبنينادبيعبد هللا صالح احمد جاسم54576172021114024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية تلكيف للبناتادبيأفراح جاسم صالح ابراهيم54577172022254002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0ثانوية الكوير المختلطةادبيعبد هللا غازي سوعان سليمان54578312021066004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيفرقان محمد احمود علي54579172022357200

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0ثانوية القادسية للبناتادبيسهلة بشير حسن علي54580172022299017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية الرسالة للبناتادبيزينب عبد القادر صديق عباوي54581172022281004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحينادبيمياسه خلف خديده عاصي54582332022064006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيهديل محمد غانم طه54583172022357257

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبيهناء فهد احمد عبود54584172022251038

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبييونس محمد حازم حمودي54585172021011051

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبيهيوا محمد عمر محمد54586202021365016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية الكندي للبنينادبيمؤمن محمد ادريس جرجيس54587172021021016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية الزهور للبناتادبيختام عواد احمد حسين54588172022290014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0الخارجيات - ايسرادبيهند محمد اسماعيل محمد54589172022403182

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيوسن عمار عبد هللا احمد54590172022357263

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتادبيشهد زياد خلف علي54591172022293015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0الخارجيات - ايمنادبيزينب شكر محمود عبدالرحمن54592172022401054

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيرحمه ابراهيم محمود عيسى54593172022230013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية زمار للبنينادبيعبد الهادي احمد خلف عبد54594172021103011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيحسام ضاحي هالل ابراهيم54595192021360014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0الخارجيون - ايمنادبيسعد اسود احمد كردوش54596172021400084

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمحمود محمد رمضان محمد54597172021020039

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية زمار للبنينادبيميالد خلف خضر احمد54598172022103003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيرحمة احمد محمد امين يحيى54599172022280006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية زمار للبنينادبيسفيان محمود عالوي حميدان54600172021103007
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية المربد للبناتادبيايه غسان خليل ابراهيم54601172022291006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية اليمن للبناتادبيايه احمد ابراهيم محمد54602172022237007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية الخنساء للبناتادبينبأ عالء الدين عبد القادر سلطان54603172022273015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية فايدة للبنينادبيبنيان عدنان جاسم محمد54604172021098004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية الخنساء للبناتادبيصفا قحطان عدنان محمود54605172022273012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيزهراء احمد ذنون شكر54606172022301014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية سومر للبناتادبيايه خالد ابراهيم عبيد54607172022314004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية خورسيباط المختلطةادبيمحمد مرعي رجب حسن54608172021058010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية المحبة للبناتادبينوال إبراهيم كانبي سليم54609312022045011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيبدر احمد صالح علي54610172021126005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية حمص للبناتادبيآيه رياض عيسى يحيى54611172022302003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيبسمه صالح بالل عبد العزيز54612172022362005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية خزنة للبنينادبياسماعيل عبد الحق اسماعيل علي54613172021066001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية البرغلية للبنينادبيعمر صالح احمد صالح54614172021114029

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية زنوبيا للبناتادبيدعاء مقداد هاشم يونس54615172022264002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيقطوف احمد حامد علي54616172022280014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية االندلس للبناتادبيزهراء فاضل علي قاسم54617172022286013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية بازوايا للبنينادبيسجاد زينل يونس صالح54618172021065008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيوفاء نزار احمد صالح54619172022231041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيعماد رمضان محجوب هالل54620172021016016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية الفاو للبناتادبيساره قحطان هاشم عبد هللا54621172022235028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية الصالحية العربية للبنينادبيمحمود حسن محمد غريب54622172021079010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية االصمعي للبناتادبيريام محمد عبد العزبز خلف54623172022289018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيتركي هزاع معيلي ذيب54624172021360007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية البرغلية للبنينادبيابراهيم احمد جاسم حمادي54625172021114001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزبيده كنعان محمد عبو54626172022273007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية وانة للبنينادبيعدنان محمد حسين يونس54627172021093011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد الياس حسين يوسف54628172021350169

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية الضحى للبناتادبينرمين رعد محمد حسين54629172022316034

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيبسام ابراهيم عبد الرحمن محمد54630172021080001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية سومر للبناتادبيايمان جاسم محمد عزيز54631172022314003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيزينب صالح حسن ويسي54632332022040022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0الخارجيات - ايمنادبيبراء محمد ممدوح احمد54633172022401020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية الوركاء للبنينادبيإبراهيم محمود خليل إبراهيم54634172021064002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيوصال زاهد عبد الستار ياسين54635172022297040
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد وعد محمد عبد هللا54636172021351480

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيطيف هوازن محمد قاسم54637172021351219

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية الكوير المختلطةادبيمهند جمال عبد الرحمن ياسين54638312021066007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية بلقيس للبناتادبيمنار علي عثمان عمر54639172022288047

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيزياد خضر حسين دقماش54640312021017012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية الصديق للبنينادبيحسين دريد حسين شريف54641172021028014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية الزهور للبنينادبيمحمد سليمان لطس تركي54642172021015031

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية حمص للبناتادبيمنار عمار طه ياسين54643172022302030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيمريم بشار علي احمد54644332022041023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيتقى عزام شيت عبد الباقي54645172022231010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0الخارجيات - ايسرادبياميمه حسين علي جاسم54646172022403023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحمود ريكان ناصر خلف54647192021040044

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيزينه عمار حازم محمد54648172022297014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية الحكمة للبنينادبيفراس عبد السالم محمود نجم54649172021009027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتادبيبراء محمد صالح الدين مصطفى54650172022330003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيقاسم عدنان محمد سوادي54651172021351369

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيزينب اديب ابراهيم حمادي54652172022362008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية جوارجرا للبناتادبيعائشه فارس فائق ياس54653312022031024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيرحمه اسعد علي حسين54654172022357096

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيحكمت جواد محمود احمد54655332021050004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية الزهور للبناتادبيزينب قيس فالح عبد54656172022290029

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية الفاو للبناتادبيثريا وعد هللا زيدان محمد54657172022235016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية الطالئع للبناتادبيمريم سيف الدين صالح الدين قاسم54658172022294017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية الجزيرة للبنينادبيمحمد عبد الكريم مصطفى خليل54659172021121015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيزينب علي عبد هللا عبد54660172022297013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيداليا طالل غائب محمد54661172022301012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية االمل للبناتادبيياسمين عبد االله اسماعيل محمد54662312022049015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية األخوة للبنات - للنازحينادبياالء محمد سعيد كريم سعيد54663332022043001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0الخارجيون - ايمنادبيحاتم عبدالكريم محمد حسن54664172021400052

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية الهويرة المختلطةادبياحمد عبد هللا نجم عبد هللا54665312021002002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية الكفاح للبناتادبيشهد بشار سالم صفاوي54666172022283015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية البرغلية للبنينادبيشعالن عبد الحميد صالح الياس54667172021114017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية الطالئع للبناتادبيقمر علي عبد الموجود حيدر54668172022294015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعبيدة رياض فوزي محمود54669172021350114

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0الخارجيات - ايمنادبيمروة محسن صالح ابراهيم54670172022401088
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيعماد عبد قاسم مشكو54671332021051017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيبشار خالد محمود شاهين54672172021084016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيزينب نشوان سالم ناصر54673172022274014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية الراية للبنينادبيانمار محمد علي مصطفى محمد علي54674172021025006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية الفراتين للبناتادبيضحى عباس علي طلب54675172022267024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية زينب للبناتادبينورا صفوان يوسف صديق54676172022285038

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية الضحى للبناتادبيآية محمد سالم مصطفى54677172022316004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيحسن مصطفى حازم ابراهيم54678172021012011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية البرغلية للبنينادبيمحمد جاسم خضر احمادي54679172021114039

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية الشرقاط للبناتادبيالزهراء محمد خلف سليمان54680182022163006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية ابن االثير للبناتادبينغم سعد عبد الرزاق صالح54681172022274027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية العياضية للبنينادبيضياء ابراهيم محمد حسين54682172021115012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0الخارجيون - ايمنادبيابراهيم محمد طه احمد54683172021400003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية الفراتين للبناتادبيآية جاسم محمد جاسم54684172022267002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيسعود شنيف عكال حسن54685172021182005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية ربيعة المسائية للبنينادبيهاني فزع مرفوع مخلف54686172021359016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيجيهان طه جبر محمد54687172022371023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيبيداء قيس انور احمد54688172022357065

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحينادبيصباح صبري قاسم حسن54689332021008011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيشريهان عيدو خديدا خلف54690332022052009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية المنار للبنينادبيفاطمه رسول عبد الجبار عبد القادر54691172022095005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية حديثة للبنينادبينهاد اسعد اعضيب حمد54692192021019036

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية الكندي للبنينادبياحمد زيدان جرجيس مولود54693172021021001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيريام حمد فتحي عبد الرحمن54694172022230015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية االمجاد للبنينادبيليث محمد مصطفى حسن54695172021026022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيطه احمد عدنان علي54696172021080012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية زمار المسائية للبنينادبيحنين عبد الرحمن ابراهيم محمد علي54697172022369001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيايه خالد اخضير شريف54698172022230005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية البرغلية للبنينادبيعمار حامد محمد عبد هللا54699172021114028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةادبيطه يوسف يونس حسين54700332021070008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية وردك للبنينادبيدلشاد شهاب احمد حميد54701172021073002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيدعاء عبد السالم عبد هللا سلطان54702172022232009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية تلكيف للبناتادبيهدى حسين امين حسين54703172022254023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية الضحى للبناتادبيصبا خالد احمد قرطاس54704172022316023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيبنيان فالح حسن مجيد54705312021017008
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية الهويرة المختلطةادبينواف صدام فهد سلطان54706312021002020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية المرتقى للبنينادبياحمد حامد سليمان مطلك54707312021102001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية االصمعي للبناتادبينور احمد غازي محمد54708172022289039

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية االخوة للبنينادبينور حمزه محمد همزو54709172022224020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبيماجد محمود خليل ابراهيم54710172021358019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية فايدة للبنينادبيرواء صباح محمود محمد54711172022098006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبياحمد خضر محمد خضر54712332021001002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية برزاني المسائية للبنينادبيحسن عبد الرزاق حسن محمود54713312021070026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيرفل علي عبد المالك أزيادة54714172022280007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية االصمعي للبناتادبيدنيا صباح مهنى كوجر54715172022289015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية حمص للبناتادبيشيماء ابراهيم خليل ابراهيم54716172022302020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيعبد هللا وسمي رخيص مخلف54717172021360028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية اليمن للبناتادبيدالل كنعان احمد يونس54718172022237012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيمؤمن صفاء الدين مصطفى جانكير54719172021011036

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية زينب للبناتادبيريم سلطان علي حسن54720172022285015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية القادسية للبناتادبيرغد زياد غانم ذنون54721172022299009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية بلقيس للبناتادبيرويده قصي محمد نذير صالح54722172022288020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية الزهور للبنينادبيمحمد عماد فهمي صديق54723172021015035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية ربيعة للبنينادبيعمار علي عبد هللا زايد54724172021112039

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية الضحى للبناتادبياسماء عبد الودود عبد هللا منصور54725172022316007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبياسماء محمود حميد خلف54726332022040005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيإبراهيم خالد طعمة اسماعيل54727312021001001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية الحكمة للبنينادبيعمر حازم عالوي غرب54728172021009026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية اليمن للبناتادبيزهراء طه عبد المعين ذنون54729172022237014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية صفية للبناتادبيحسنه صابر حسين محمد يونس54730172022295004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية التحرير للبناتادبيأسماء صبحي طه ياسين54731172022296001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيايه محمد غانم ابراهيم54732172022315004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيفرح نشوان زغلول يحيى54733172022292018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيهديل فتحي جاسم محمد54734172022297039

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيايمان حيدر حسن سعيد54735332022041006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية المربد للبناتادبيوالء اسامة عبد اللطيف احمد54736172022291037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية االخوة للبنينادبيطيبه حردان سليمان بكر54737172022224017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية المنار للبنينادبيسيدره راكان صديق خليل54738172022095004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية كبرتو المختلطة للنازحينادبيمحمد عبد الكريم الياس علي54739332021063016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمحمود علي خليف عطيه54740172021142023
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبيده احمد عافت محمود54741172021351282

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد الرحمن سبهان محمد داؤد54742172021351234

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيمريم سعدون محسن احمد54743172022297032

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيرغد صالح عبد الكريم اسعد54744332022040015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية الطالئع للبناتادبيزهراء خليل ابراهيم احمد54745172022294009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0الخارجيات - ايسرادبيسحر صابر عاشور عيسى54746172022403110

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيعمار صدام نافع جمعة54747172021016017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية الكفاح للبناتادبيدنيا رائد غانم ابراهيم54748172022283007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيافراح عبد هللا مطلك علي54749172022371009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية االخوة للبنينادبيمحمود مروان صمد جندي54750172021224018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية زمار للبنينادبيهبة ناصر محمد احمود54751172022103004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية المنار للبنينادبيسفيان عبد الواحد خليل سليمان54752172021095006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيزهراء باسل جرجيس إسماعيل54753312022001002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبينور الهدى عامر عبد الغني خليل54754172022251034

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية االخوة للبنينادبيسوزان عبد الجبار عبد الرحمن عبد الجبار54755172022224012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيعز الدين محمد برع عبوش54756312021017019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0الخارجيات - ايسرادبيدالل ادريس قاسم عمر54757172022403057

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية النركزلية للبنينادبياحمد اسماعيل فتحي عبد54758172021192001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيمحمد حسن محل جدوع54759312021001032

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية التحرير للبناتادبينور الهدى بسام خليل ابراهيم54760172022296024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية كبرتو المختلطة للنازحينادبيعلي مراد عطي عرب54761332021063010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية القيارة للبنينادبيطالل احمد مدبغ هبيدي54762172021042011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية ربيعة للبنينادبياحمد محمد اسماعيل احمد54763172021112005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية وانة للبنينادبيعبد هللا محمد حسين يونس54764172021093010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية الفراتين للبناتادبيرهف علي احمد محمد54765172022267016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية جوارجرا للبناتادبيهاجر حسام الدين محمود ياسين54766312022031035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيأيه حسين شيت خضر54767172022357009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية وانة للبنينادبيعبد هللا سالم عبد هللا صالح54768172021093009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية الفراتين للبناتادبيياسمين عمار ايوب سليمان54769172022267035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية الكوير المختلطةادبيرحمه حسين محمود عبد هللا54770312022066002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيايالن صالح رمضان محمد54771172022357044

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية المربد للبناتادبيحنين محمد سعيد هزاع54772172022291012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيجاسم خليل هالل حسين54773172021142007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية بعويزة للبنينادبيعبد هللا أحمد خضر قاسم54774172021083012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيحنين هشام نبيه مصطفى54775172022315008
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية سيوان للبناتادبيوجدان ابراهيم ياسين طه54776312022038030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيسمر حسام الدين صالح يونس54777172022301021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية الفاو للبناتادبياية فتحي طه احمد54778172022235011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية كبرتو المختلطة للنازحينادبيسلوى دخيل ارحمان خدر54779332022063009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيعذراء محمد محمود عبد هللا54780172022230021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيعبد هللا محمد محمود محمد54781312021017018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية االخوة للبنينادبيآزاد عبد الجبار موسى خالد54782172021224001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيعبد العزيز راضي سلطان جدوع54783312021017015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية حمص للبناتادبيصفا محمد طالل عزيز54784172022302023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعلي فارس سالم عبد هللا54785172021351307

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية وانة للبنينادبيمحمد يونس جمعة سليمان54786172021093021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية الفتوة المختلطةادبييوسف علي صراخ يونس54787312021001042

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية تل عدس للبنينادبيدلفين ادريس موسى نوري54788172022096004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية العياضية للبنينادبيعامر صالح محمد حسين54789172021115013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبيرفل خليل حسين سلطان54790172022251012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية سنوني المختلطةادبيروكان خلف صبري اودي54791172021348005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيزهراء محمد محمود حسن54792172022305015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية حمص للبناتادبيآمنه طه خير هللا سلطان54793172022302005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية حمص للبناتادبيضحى محمد محمود احمد54794172022302024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء اياد محمود مال عبد54795172022288021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية الفاو للبناتادبيفاطمه محمد محمود نجم54796172022235038

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيداود سالم محمد صالح54797172021350060

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيدعاء سمير علي محمود54798172022232008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيرغده ظافر يونس سليمان54799172022357114

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيدالل ابراهيم يونس محمد علي54800172022230011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبيمصطفى خزعل يونس خليل54801172021358025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0ثانوية تل عدس للبنينادبيخليل نافع خليل محمد54802172021096002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0الخارجيات - ايسرادبيهدى مهند عبدالرؤوف عبدالمجيد54803172022403176

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0ثانوية كبرتو المختلطة للنازحينادبيميسر خضر خلف حجي54804332021063017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيعثمان عبد هللا مصطفى شفيق54805332021001020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنينادبيرمزي احمد رمزي غائب54806172021100001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية المربد للبناتادبيحنين سمير سعيد مجيد54807172022291011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيهبه أسامة يونس حامد54808172022301033

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية بلقيس للبناتادبيرحيق وضاح عبد الخالق حامد54809172022288019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيأمنه عارف محمد سالم شاكر54810172022231001
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبياحمد سليمان احمد طه54811172021350017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبيدحام زياد عبد عبوش54812172021358009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية االخوة للبنينادبيملك عصام سليم عثمان54813172022224019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية الشهاب للبنينادبيفالح جاسم ياسين محمد54814172021143015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية مجمع برزان للبنينادبياحمد عبد حسين ابراهيم54815172021106002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيزينب يونس حسين ذنون54816172022357139

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيخيريه صالح سيدو احمد54817332022051002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبياحمد صالح جسام محمد54818312021017004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبييونس طه محمود محمد54819172021358030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية البرغلية للبنينادبيمحمد فاضل خضر احمادي54820172021114045

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية ربيعة المسائية للبنينادبيفرحان خلف حماد مفضي54821172021359012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيايمان وليد محمد كمال احمد54822172022357049

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية القبة للبنينادبيحسين شكر محمود سعد هللا54823172021081002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية حمص للبناتادبيفاتن قدوري يونس جاسم54824172022302027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية االخوة للبنينادبيشيماء صباح فارس يونس54825172022224015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0الخارجيات - ايسرادبيزهراء حازم مجيد مصطفى54826172022403083

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية الفراتين للبناتادبيزبيدة رعد محمد ذنون54827172022267017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية الفراتين للبناتادبيبراء جاسم محمد رشيد54828172022267007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيمريم فراس معاويه محمد54829172022231034

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية المنار للبنينادبياحمد عزيز احمد عبد القادر54830172021095001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية البرغلية للبنينادبيابراهيم خضر صالح علي54831172021114002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبيرحمة صالح عسكر زينل54832172022251010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيفاتن مهند كاظم خالد54833172022321006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيرسل باسم سالم عبد هللا54834172022297011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0ثانوية زمار المسائية للبنينادبيعلي محمد علي هيجل54835172021369005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0ثانوية تلكيف للبناتادبيوفاء اسماعيل محمود احمد54836172022254024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيغفران عدي سمير يونس54837172022292017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية الطالئع للبناتادبيزبيدة محمد عبد يونس54838172022294008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيصالح قصيد احمد صالح54839172021012016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0الخارجيون - ايمنادبيساهر عمر حجي علي54840172021400082

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0ثانوية وانه للبناتادبيايمان يونس علي خلف54841172022278003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيموسى محمود صالح هزاع54842172021351558

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيعمر حجي عمر حمزي54843332021052005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية زينب للبناتادبيمروه جاسم محمد خليل54844172022285031

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية المستقبل للبنينادبيمصطفى صدام حسن محمد54845172021024029
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية بلقيس للبناتادبيايناس رضوان عبد الستار محمد فخري54846172022288004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم محمد عبد القادر بشير54847172022288045

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية كبرتو المختلطة للنازحينادبيفواز بركات حسين موسى54848332021063012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية سنوني المختلطةادبيالماس اسماعيل حسن داود54849172022348001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية برطلة للبنينادبييوسف علي زبير سلطان54850172021067043

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيسميره غربي حميد علي54851172022371044

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية االندلس للبناتادبيصفا حافظ جبار خضير54852162022170030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيآمنة اياد امين داود54853172022357002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية برزاني المسائية للبنينادبيعبد الرحمن ابراهيم عبد هللا اسماعيل54854312021070045

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبينور محمد خالد حامد54855172022315028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية الزهور للبناتادبيطيبة اياد محمد حسين54856172022290045

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيشهلة نواف مصطاوي كريم54857172022357164

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيمحمد يونس حبيب يونس54858332021001039

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية البرغلية للبنينادبيصعب الياس طلب محمد54859172021114020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية بلقيس للبناتادبيساره اكرم حازم فتحي54860172022288026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية االخوة للبنينادبيمحمد خيري حسين احمد54861172021224015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية تلكيف للبناتادبيآيه فالح صالح الدين ناجي54862172022254006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية بعويزة للبناتادبيأيالف حسن خلف جدعان54863172022265001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية االخوة للبنينادبياحمد وليد حامد سليمان54864172021224005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيرائد حسين دانوك احمد54865312021017011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية حمص للبناتادبيايناس اياد عبد الجبار عبد هللا54866172022302006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية وانه للبناتادبيغفران محمود جاسم محمد54867172022278011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيجهاد مرعي حميد خليفه54868312021017009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية جوارجرا للبناتادبيايالف احمد سلمان يوسف54869312022031004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية الزهور للبناتادبياسراء حسين علي ضعيف54870172022290005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبينور يوسف خضر خلف54871332022040044

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية مجلجة للبنينادبيسعود زيدان فياض سلمان54872172021108010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية ابي تمام للبنينادبيعماد زياد سالم داود54873172021010016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية البرغلية للبنينادبيسفيان احمد هويدي عبد54874172021114015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية الزهور للبناتادبيايه عمار عبد هللا فتحي54875172022290010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية الفجر العربي المسائية للبنينادبيصفوك خالد محمد علي54876172021354006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيبكر محمد نذير صالح حموشي54877172021351115

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية خورسيباط المختلطةادبيحسن هادي محمد يونس54878172021058002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0الخارجياتادبياميمه رعد طه احمد54879182022401019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيمحمد انس محمود اسماعيل54880172021016022
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية البرغلية للبنينادبيابراهيم صالح جدوع عبد هللا54881172021114003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبينور تاج الدين جار هللا مال هللا54882172022357235

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية حمص للبناتادبيهبه محمد رفعت محمود عبد هللا54883172022302037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد مازن ضياء الدين خالد54884172021351045

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية مخمور المسائية للبنينادبيخزعل حسن مصطفى عمر54885172021356004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيمحمد عمار محمد إبراهيم54886312021001033

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية االندلس للبناتادبيايناس باسل قاسم خالد54887172022286007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية حمرين للبنينادبيعبد هللا عبد الغني عبد هللا بكر54888312021011014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية الصديق للبناتادبيطيبه حردان يوسف كوشان54889312022052008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية سومر للبناتادبيايه عبد القادر نافع نوري54890172022314006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيحذيفه صهيب محمود مصطفى54891172021012010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيضحى مؤيد حازم حمدي54892172022315021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيعبد الرحمن طعمه جاسم محمد54893312021017013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيجوان عالء عارف جاسم54894172022357073

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية االصمعي للبناتادبيسرى سفيان عدنان محمود54895172022289024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيآيه سعد ياسين طه54896172022357010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيرانيا احمد عبد االله ذنون54897172022357091

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية الزهور للبناتادبيرنا صالح حسون دهن54898172022290022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيسالم حسن سليمان محمد54899312021001013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية الوركاء للبنينادبيعمار سطام علي محمد54900172021064021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية زمار المسائية للبنينادبياحمد علي حسين علي54901172021369001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية المرتقى للبنينادبيمحمد حامد سليمان مطلك54902312021102007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0اعدادية صفية للبناتادبيغفران سالم محمد مجيد54903172022295011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0اعدادية زينب للبناتادبيدالل ليث عزت ظاهر54904172022285014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية مجمع برزان للبنينادبيوسام خلف نجم محمد54905172021106020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيرحمه جاسم محمد حسن54906172022357097

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0اعدادية االمين للبنينادبيمصطفى مجيد عبيد خلف54907312021009046

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيدنيا خليل ابراهيم مصطفى54908172022328002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية القبة للبنينادبيمحمد المهدي حسن علي كاظم54909172021081008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية القبة للبنينادبيخطاب احمد صالح عليوي54910172021081003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية الهويرة المختلطةادبيعمر محمد صالح فريخ54911312021002014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0ثانوية الضحى للبناتادبيايمان عبد الرزاق احمد منديل54912172022316008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية المربد للبناتادبيرغد وليد محمد كمال احمد54913172022291020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبياشواق جاسم محمد عبد الرزاق54914172022357030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية عوينات للبنينادبيفارس مانع شيحان حسين54915172021111024
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية الراية للبنينادبيعجيل امبارك مرجب خلف54916172021025027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية االخوة للبنينادبيدعاء خيري حسين احمد54917172022224005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية سومر للبناتادبيرقيه رافع غانم داود54918172022314014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية الكفاح للبناتادبيايناس حمد عدنان عبد الهادي54919172022283005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيمريم صباح عبد القادر حميد54920172022315026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية النيل للبنينادبييوسف محمد خلف حسين54921172021027059

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيعدنان صالح سليمان خلف54922172021182011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيبراء نواف ذنون حمودي54923172022301007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعادل عيدان حمد احمد54924172021350090

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيهبه حاتم احمد حبش54925332022040046

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية الطالئع للبناتادبيمريم ضمير قاسم مرعي54926172022294018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيرانيا سمير غانم سعيد54927172022297008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية تلعفر للبناتادبيشهد نور الدين خضر محمد54928172022261007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيزهراء فارس جرجيس محمد علي54929172022357130

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية سنوني المختلطةادبيارام مسعود خلف اومر54930172021348001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيدالل محمد ذنون يونس54931172022305007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية االندلس للبناتادبيساره طلعت محمد محمود54932172022286016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0ثانوية الفراتين للبناتادبينهاد سليمان خضير صالح54933172022267030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية بلقيس للبناتادبيشيماء سعد محمود عبد الرحمن54934172022288032

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيزهراء ياسين طه محمد54935172022301015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيعلي حسن محمد عزيز54936312021001023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0ثانوية مجمع برزان للبنينادبيمحمد نايف رشيد ميزر54937172021106016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيشهد صدام مجيد سهيل54938172022301022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيبنيان عبد هللا صباح برع54939312021017007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيغفران يونس محمد حسن54940172022357192

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيمحمد هيثم ابراهيم خليل54941172021126018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيعلي حسن احمد حسن54942332021051015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0ثانوية تل الهوى للبنينادبيمدلول كطيان مطر غريب54943172021181011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية الشافعي للبنينادبيمحمد عامر يحيى عبد هللا54944172021144035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية االمجاد للبنينادبيسيف قاسم جمعة احمد54945172021026014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية االندلس للبناتادبيمريم هاشم محمد عبد هللا54946172022286024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيحسين عوض حسين خلف54947172021360014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية صفية للبناتادبيفاتن عزام محمد علي عزيز54948172022295012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية المنار للبنينادبيريمه خالد حمد عبد هللا54949172022095003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية وانة للبنينادبيوليد خالد محمد علي حمو54950172021093026
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيآيه علي محمد عالوي54951172022357012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية الضحى للبناتادبيزهراء اكرم صبري شاهر54952172022316015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد نعمان بشير سعدي54953172021351065

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبياسمهان مروان جاسم محمد54954172022357028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية هلمات للبنينادبياسامه احمد عمر حمد54955312021006004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية الصديق للبنينادبيسيف احمد محمد يونس54956172021028021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيشعالن مرزوق سيد صالوي54957172021182006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية العياضية للبنينادبيحنان ميسر محمد يونس حاج موسى54958172022115003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0الخارجيون - ايسرادبيوسام مشعان طلب عبدالظاهر54959172021402175

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية االخوة للبنينادبيهديل عالء محمد يونس54960172022224022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية االصمعي للبناتادبيهدى ناطق عبد هللا علي54961172022289042

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية النيل للبنينادبيفتيان علي ويس حسون54962172021027034

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيشهد صدام فتح هللا عبو54963142022066030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيفرح احمد محمد كريم54964172022305021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0الخارجيات - ايمنادبياالء خضر حمد حسين54965172022401006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية ربيعة للبنينادبيعبد الكريم سليمان يونس ساجر54966172021112036

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد وليد خالد طه54967172021351481

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيعمر خطاب حامد محمد54968172021020024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية سومر للبناتادبيايه عمر طعمه مديد54969172022314007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيهاجر نمير غازي محمد54970172022231039

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية فايدة للبنينادبيعال عثمان خلف بكر54971172022098013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبيخليل محمد جرمل زيدان54972172021358008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0اعدادية عين سفني للبنينادبيقيس زياد مرعي حسين54973172021101004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية القادسية للبناتادبييقين فواز حمدي محمد54974172022299029

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية األخوة للبنات - للنازحينادبيسميه ماجد رقيب عبد هللا54975332022043007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزهره ممدوح سعيد ناصر54976172022230017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيقيصر بركات منعم محمد54977192021040032

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيرغد حسن فتحي سلطان54978172022230014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيمحمد عباس رشيد احمد54979332021001037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيعز الدين عايد عبيس بزون54980232021256082

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0الخارجيات - ايسرادبيهدى سعيد اسماعيل سليم54981172022403175

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية تل عدس للبنينادبيتهاني عبد الستار سعيد محمد54982172022096002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية الطالئع للبناتادبيايه محمد سالم نجم54983172022294003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيامنية سعد حازم سعيد54984172022301003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعمر عبد صالح احمد54985172021142016
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية تل الهوى للبنينادبيفالح عائد سطم عائد54986172021181009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية الضحى للبناتادبينور الهدى جاسم جمعه محمود54987172022316035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبياسراء عمار طالل عبد هللا54988172022357024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية الضحى للبناتادبيهبه عمار محمد مصطفى54989172022316037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية الزهور للبناتادبيصفا اعناد حمدون يونس54990172022290041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيكوثر محمد خليل اسماعيل54991172022297029

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتادبياالء صالح محسن ضهاب54992172022293005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية الحكمة للبنينادبيرائد عزيز حماد عاشج54993172021009012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية الهويرة المختلطةادبيحاتم نكتل ابراهيم محمد54994312021002003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبييوسف عبد الكريم رجب عبد هللا54995172021351598

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحينادبيسجاد صادق صالح الياس54996332021008009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيمدلول ناصر خلف مراد54997332021051024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيابراهيم عطى هللا شيت صالح54998312021017002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية تلعفر للبناتادبيفاطمه فاضل ابراهيم حسين54999172022261013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0الخارجيات - ايسرادبيياسمين حازم مجيد مصطفى55000172022403187

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0ثانوية وانة للبنينادبيعلي حسين خلف صالح55001172021093012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية الزهور للبناتادبيشهد جميل مصطفى محمد55002172022290034

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0ثانوية خورسيباط المختلطةادبيمحمد مظهر خضر عرب55003172021058011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيمصطفى كريم غازي اسماعيل55004172021017037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيجرجيس ليث احمد جرجيس55005172021351122

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية الفاو للبناتادبيانوار بسام جاسم محمد55006172022235009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية المحمرة للبناتادبيفاطمه فاضل دخيل فاضل55007172022252013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيمنال نعمت سلطان علي55008172022357212

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية العياضية للبنينادبيمحمد علي محمد حسين55009172021115018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية المربد للبناتادبيايه محمد عثمان عبد الرزاق55010172022291007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية االمام علي للبنينادبيحيدر غائب محمد حبش55011232021002016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيزينب فارس عبد السالم حمزه55012172022357138

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية وانه للبناتادبيايمان خليل جمعه حسين55013172022278002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية الزهور للبناتادبيشهد صفاء سالم غانم55014172022290035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيتقوى محمد صالح احمد55015172022321002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية الزهور للبناتادبيآيه احمد ذنون يونس55016172022290002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية حمص للبناتادبينبأ سعد نايف يحيى55017172022302032

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية جوارجرا للبناتادبيزينب شامل عبد الكريم محمود55018312022031017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية األخوة للبنات - للنازحينادبيشهد ازاد مجيد محمد55019332022043008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبيضحى سامي ذنون جلود55020172022251025
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية القادسية للبناتادبيصبا عماد حازم عبد هللا55021172022299020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية  تلكيف للبنينادبياحمد داود طعمه حمد55022172021084006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيحنين خليل رمضان خليل55023172022301010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية تل عدس للبنينادبيمنى فالح غازي يوسف55024172022096008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية بعويزة للبنينادبيعباس عزيز جعفر حسين55025172021083011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية الشافعي للبنينادبيمصطفى ابراهيم خليل محمد55026172021144041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيطالل محمود صالح علي55027332021050008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية االخوة للبنينادبيرشا حميد حسن حمه55028172022224007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيهدى جزاع اسماعيل ابراهيم55029172022362026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيعمر جرجيس علي محمود55030172021016018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية برطلة للبنينادبيعلي خليل ابراهيم اسماعيل55031172021067021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية اشبيلية للبناتادبينور حسام حازم طه55032172022297036

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيلبنى صباح حاضر يحيى55033172022362019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيرحمة نبيل نذير يحيى55034172022357095

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد خالد خيري عبد هللا55035172021351418

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية ابي تمام للبنينادبيعبد الرحمن مثنى محمد زكي55036172021010013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبياحمد ماجدو خلف صالح55037332021051003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية الصديق للبناتادبيغفران محمود بكر محمود55038312022052013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيكلثم حمود جدعان بشير55039172022357203

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية الرسالة للبناتادبيمريم رائد ادريس جميل55040172022281012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0الخارجيات - ايسرادبيسجى خليل محمد جاسم55041172022403108

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيصديق احمد محمود محمد سعيد55042172021351209

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية االصمعي للبناتادبيدعاء عز الدين علي احميد55043172022289014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0الخارجيات - ايمنادبيهديل احمد عبدالقادر محمد55044172022401107

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيصالح شيت محمد عويد55045312021001015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية الشهاب للبنينادبيمصطفى حميد محمد عيسى55046172021143019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية عوينات للبنينادبيعبد العزيز محمد جدوع سليمان55047172021111019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيجوان سبهان محمود طه55048172022292005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتادبيدعاء وعد خلف حسن55049172022293010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية وانه للبناتادبيسمر غانم عبد الحميد علي55050172022278009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية الزهور للبناتادبيسجى دريد عبد الستار جاسم55051172022290032

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيمنى اكرم احمد محمد55052172022357213

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية الطالئع للبناتادبيايه غسان حسن امين55053172022294002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية سومر للبناتادبيايمان ثائر محمد حسين55054172022314002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية مجلجة للبنينادبياحمد نايف احمد روضان55055172021108003
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيرشيد حميد ذئب مرود55056172021360015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية ربيعة للبنينادبيحمد طه محمود سلطان55057172021112013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيآيه لقاء محفوظ يونس55058172022274004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيغياث الدين ياسين عبد هللا عبد الرحمن55059172021080023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيعبير حسين حبش ابراهيم55060172022371052

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية مجمع برزان للبنينادبيعبد هللا احمد خلف عاكول55061172021106009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيعائشة وعد هللا حامد حميد55062172022280013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية االندلس للبناتادبيفاطمة عمر محمد علي احمد55063172022286021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيمحمود ثامر جارو حميد55064172021011041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيحسين زينل حيدر يوسف55065332021001008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0ثانوية فايدة للبنينادبيعماد اكرم حسين علي55066172021098010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0الخارجيون - ايسرادبيمحمد عبد العزيز حسن جمعة55067172021402135

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0الخارجيون - ايمنادبيليث خضر محمود محمد55068172021400169

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعمر حاجم ثرثار احمد55069172021350134

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0اعدادية زينب للبناتادبيتقى نشوان غازي عبد55070172022285007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية الزهور للبنينادبيطليع مقداد طليع زيدان55071172021015015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية الكفاح للبناتادبينبأ بسام احمد مطر55072172022283022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية االمجاد للبنينادبيمحمد عبد هللا سليمان محمود55073172021026029

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية بعشيقة للبناتادبيزينب فاضل محمد حسن55074172022244016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية ربيعة للبنينادبيصالح جمعة فليح جابر55075172021112026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية الحكمة للبنينادبيصايل عبد الواحد مياح سعيد55076172021009016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية الراية للبنينادبيعمر موفق حمد ابراهيم55077172021025038

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية االصمعي للبناتادبيغسق ماهر عبد الرزاق ياسين55078172022289034

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية سيوان للبناتادبيلمى هشام محمد صادق داود55079312022038021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيفاضل فارس غانم رفاعي55080172021351356

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0الخارجيون - ايسرادبيمحمد فتحي عبدهللا حمودي55081172021402145

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمصطفى فيصل حامد عبد الرحمن55082172021350212

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية بلقيس للبناتادبيطيبه عدي قاسم جاسم55083172022288035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية كبرتو المختلطة للنازحينادبيرسل صالح حمو حسن55084332022063006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحينادبيعمر حسن يوسف جمعة55085332021008015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبيزينب محمد عبد هللا عصمان55086172022251019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية بعويزة للبنينادبيعبد هللا علي عبد االمير عبد هللا55087172021083013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيآمنه أسامه غانم سليمان55088172022357004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية الرسالة للبناتادبيابتهال عبد الوهاب احمد حمد55089172022281001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية بعشيقة للبناتادبيزينب ولي جعفر علي55090172022244017
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيفارس محمد علي محمد55091172021350147

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية مجمع برزان للبنينادبياسامة احمد عبد هللا احمد55092172021106003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0االعدادية المركزية للبنينادبييوسف رفعت محمد محمود55093172021002004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية التحرير للبناتادبيفاطمه الزهراء ياسر حمزة محمد55094172022296018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيرنا فاضل سليمان محجوب55095172022357119

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية االخوة للبنينادبيعمر خيري حسن حجي55096172021224013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيشيماء جمعه خميس علي55097172022274016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية االصمعي للبناتادبيبيان علي جاسم خضر55098172022289010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية فايدة للبنينادبيعلي عبد القادر عبد هللا صالح55099172021098009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيماري غانم محمود عبوش55100172022371060

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0الخارجيات - ايسرادبيمدينة عارف عبد الرحمن محمد55101172022403147

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية الخضراء للبناتادبيهناء سويلم مبره عظيمان55102172022310012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبيمحمد عبد هللا يونس ذنون55103172021358023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية الشافعي للبنينادبيناصر سالم حامد دبيسان55104172021144044

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبيايمان سعدون يونس حسن55105172022251003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبيزبيدة معتصم طالل عبد الهادي55106172022251016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيمحمد اكرم محمد طعمه55107312021017022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية النركزلية للبنينادبيهبة عمار فيصل مال هللا55108172022192001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية الفاو للبناتادبينور نوري حسن علي55109172022235044

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية اسكي موصل للبنينادبيمحمد حسين تمر هليش55110172021038006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية  قرطبة للبناتادبينور رافع اسماعيل شهاب55111172022231037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيرؤى سعيد عطا هللا محمد سعيد55112172022280005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبيمريم عمار صالح قاسم55113172022251029

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيفيصل علو صبري كرمز55114332021052007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0ثانوية فايدة للبنينادبياريج لقمان سليمان احمد55115172022098001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية النيل للبنينادبيمصطفى عبد الكريم قاسم يحيى55116172021027050

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمود جاسم محمد عاشور55117172021351494

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيعبد هللا احمد خلف بشير55118312021001020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0ثانوية وانة للبنينادبيحسن خلف حسن محمود55119172021093004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيرسل رعد محمود محمد55120172022357110

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0ثانوية المصطفى للبنينادبيمحمد عبد الهادي محمد خضير55121172021077009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية االصمعي للبناتادبيضحى مجيد الياس حسين55122172022289031

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيمها وعد بديوي سلطان55123172022357218

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيعلي حسين كارص درويش55124332021051016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيعمار يونس منصور احمد55125332021050009
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيسجى عامر طه عبد هللا55126172022357153

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية بلقيس للبناتادبيصبا مزهر غانم يحيى55127172022288033

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيمناهل كنعان جمعه حسن55128172022305023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية الفجر العربي المسائية للبنينادبيسعيد عبد الحكيم سعيد محمد55129172021354005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيسعدون علي حسين سعدون55130172021012015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعمار غانم حميد حسين55131172021350129

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0الخارجيات - ايمنادبيمروه محمود سبهان عبدهللا55132172022401093

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيداؤود سليمان مرعي حسن55133172021351157

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيسفيان احمد حسن حمشي55134172021350076

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية الشهاب للبنينادبيعبد هللا فارس خلف احمد55135172021143009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0ثانوية بعويزة للبنينادبيعلي احمد عبو سليمان55136172021083015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية الخنساء للبناتادبينور عبد الباسط عبد الحارس يونس55137172022273018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية الشهاب للبنينادبيديار فيصل محمود عزو55138172021143004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0الخارجيات - ايسرادبيسحر معن ممدوح احمد55139172022403111

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحينادبيمحمود غائب طاهر عبدو55140332021008024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيمحمد عبد الرزاق سعيد محمد55141332021001038

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية بلقيس للبناتادبييمامه فالح ظاهر احمد55142172022288050

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية الطالئع للبناتادبيندى رياض احمد علي55143172022294023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعمر نعمت عبد الرحيم يونس55144172021351342

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيهيثم امين سهيل رسول55145332021051026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةادبيناصر عيدان حمو عمر55146332021070021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية النركزلية للبنينادبيفتحي محمد حامد ندى55147172021192009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيمحمود محمد يوسف حجي55148332021050013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيامينه جردو رزكان شمو55149332022052001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية الزهور للبناتادبيهدى سلطان احمد ساير55150172022290059

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية المصطفى للبنينادبيعبد هللا حازم علي احمد55151172021077006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية كبرتو المختلطة للنازحينادبيهيام اسماعيل ابراهيم الياس55152332022063015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية الفاو للبناتادبيرحمه احمد ذنون يونس55153172022235023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبياحمد ضياء زكي يونس55154172021016004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمود احمد محمود احمد55155172021012036

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية زمار للبنينادبيعمر عبد سلطان خلف55156172021103015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية االخوة للبنينادبياحمد عبد الخالق محمد اسماعيل55157172021224004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية كبرتو المختلطة للنازحينادبيسحر اسماعيل كارس حسين55158332022063008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0الخارجيات - ايسرادبيحنين محمد حمادي رجب55159172022403053

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيكرم رعد يونس محمود55160172021351379
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية زمار المسائية للبنينادبيصالح عبد المحسن خلف حمد55161172021369003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية وانة للبنينادبيمحمد مقداد خطاب خلف55162172021093020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيايمن فتح هللا عبد الجبار محمد55163172021351102

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية حمرين المسائية للبناتادبيسارة عبد الكريم محمد عبد الرحمن55164312022081025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية المحلبية المسائية للبنينادبيزياد محمود عيسى شاهر55165172021365002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعبد هللا فارس ياسين قاسم55166172021001006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعمر غسان علي حسين55167172021012023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية الراية للبنينادبيمحمد احمد ابراهيم محمود55168172021025041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية حمص للبناتادبياساور ليث طه امين55169172022302004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيوفاء عواد نايف بلو55170172022357264

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية المحبة للبناتادبيزينب حسن محروس علي55171312022045007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيأحمد صالح خلف حسين55172172021362001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية البرغلية للبنينادبياحمد بشير احمد محمد55173172021114005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيسجى حازم صالح اسماعيل55174332022040025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد عدنان عبد الجبار يوسف55175172021350179

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيهبه حميدي رجا خليف55176172022230027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيسجى سعد عبد الوهاب احمد55177172022301019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحينادبيشيماء امين الياس حسن55178332022062007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية المستقبل للبنينادبياحمد ياسر محسن فتحي55179172021024008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية التحرير للبناتادبيمريم عالء فوزي محمد55180172022296020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمصطفى فيصل عزيز جاسم55181172021350213

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيحسين علي حسين محمد55182172021351136

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية برطلة للبنينادبيمحمود حازم سعيد عبد الرحمن55183172021067032

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبيمحمد سعدون حسين علي55184172021358021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد عجيل محمد عبد العزيز55185172021351447

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية بلقيس للبناتادبيتاره ليث ادريس علو55186172022288007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية سنوني المسائية المختلطةادبيقاسم جدعان ابراهيم فانو55187172021368002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيوسام رائد احمد محمد55188172021362047

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعلي بشار علي يونس55189172021001009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية مجمع برزان للبنينادبيطالل علوان زهو عنتر55190172021106007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيعادل مطو اوصمان قاسم55191332021051014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية الوركاء للبنينادبيسيف اسماعيل احمد حسن55192172021064016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةادبياسكان قولو شفان خلف55193332021070002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيسرى ابراهيم خليل عثمان55194172022357156

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية تلكيف للبناتادبيلبنى حازم رجب يونس55195172022254016
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية الشافعي للبنينادبيمحمود حازم حمادي عطا هللا55196172021144040

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0الخارجيات - ايسرادبيبتول محمد خضر سطام55197172022403039

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد جاسم محمد محمود55198172021351017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبياغصان جمال يونس عبد هللا55199172022371008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية مجلجة للبنينادبيانور منذور احمد فياض55200172021108005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيحسين علي حيدر عباس55201172021351137

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية قادية المختلطة للنازحينادبيناديه سيدو كلي بيشو55202332022060011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية الرسالة للبناتادبيمريم زيدان خلف احمد55203172022281013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية االخوة للبنينادبيشهد نوزاد حسان حيدر55204172022224013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيسبهان فائز اكرم عزيز55205172021017015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيتماره محمود قيس محمود55206172022292004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية جوارجرا للبناتادبياالء رمزي محمد محمود55207312022031002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية التحرير للبناتادبينورا محمد فارس عبد الوهاب55208172022296028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيميسر محمد احمد اسماعيل55209172021001018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيجاسم محمد احمد مصطفى55210172021011010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية الفتوة المختلطةادبياحمد صالح احمد محمد علي55211312021001004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيعلي محمد خليل محمد55212172021084032

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيطه قحطان شوكة شكور55213212021022014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية الطيبات للبناتادبيسارة اديب اسماعيل ابراهيم55214212022178031

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0الخارجيون - ايسرادبيسعد توفيق عمر رشيد55215172021402058

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد الستار فتحي حسن ارمان55216172021351248

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية المربد للبناتادبيهدى احمد جاسم سلطان55217172022291034

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0ثانوية اسكي موصل للبنينادبيعبد الحميد محمود عفر هبولة55218172021038002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيابراهيم طه ابراهيم كراف55219172021084002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية التحرير للبناتادبيندى بشار وعد محمود55220172022296023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيزهراء يوسف اسماعيل محمد55221172022357134

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيسجى محمد سليمان كدرو55222172022357154

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية القادسية للبناتادبيمروه مخلص موفق سعودي55223172022299022

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية شمر عجيل للبنينادبيعبد الواحد صالح نوري علي55224172021113009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيامجد يوسف خليل محمد55225312021017005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية الكفاح للبناتادبيتبارك سمير محمد مجيد55226172022283006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتادبيفاطمه محمد محمود يونس55227172022319006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبيعبد الملك محمد احمد عاكوب55228172021358016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيأيناس فارس سبعو محمد55229332022051001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيضحى عماد محمد حسن55230172022315020
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية الطالئع للبناتادبيريم عماد محمود شريف55231172022294007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيكاثرين علو سيفو كندور55232332022052011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية عين سفني للبنينادبيمسعود احمد مصطفى عبد هللا55233172021101007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية عين سفني للبناتادبيرحمه عمر محمد علي عزيز55234172022258007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيحنان علي مراد علو55235332022050001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتادبياالء مرعي حسن محمد55236172022319001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0أعدادية االمين للبنينادبيياسر عمار سعد هللا ياسين55237172021019028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية الزهور للبناتادبيشيماء هاشم احمد خدر55238172022290039

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيرانيا سعد محمد حميد55239172022328003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمصطفى عبد هللا حلبوص محمد55240172021350209

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد القادر ابراهيم عبد القادر جاجان55241172021351252

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعثمان منذر شهاب احمد55242172021351287

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية بلقيس للبناتادبيشكران محمد طاهر قادر55243172022288030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيشريف نوار حازم شريف55244172021142012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية المنار للبنينادبييوسف يونس يوسف عمر55245172021095013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية الكندي للبنينادبيسيف سعد هاشم عبد هللا55246172021021009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية مجلجة للبنينادبيمحسن سعدو طراش محسن55247172021108018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0ثانوية المنار المسائية للبنينادبيايمن ولي علي سمي55248172021364005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0الخارجيون - ايمنادبيميالد عبدهللا ابراهيم حسين55249172021400225

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية البرغلية للبنينادبيكرم ابراهيم عبد الرحمن حمادي55250172021114034

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0الخارجيون - ايمنادبياشرف معتز ابراهيم اسماعيل55251172021400032

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية اليمن للبناتادبيميمونة محمد سليم محمود داؤد55252172022237029

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيسناء محمد يونس رجب55253172022315018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية الهويرة المختلطةادبيعمر قاسم عبد هللا طعمه55254312021002013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية بعشيقة للبنينادبيهشام عباس سعيد مجيد55255172021059012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية الكفاح للبناتادبيرنا يونس عبد الرزاق خضر55256172022283008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية المربد للبناتادبيخالدة يحيى غازي اسكندر55257172022291013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد علي احمد عبد55258172021350180

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية القيارة للبنينادبيدالي عياده دالي عياده55259172021042008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0الخارجيون - ايسرادبيمحمد امين عبدهللا خلف55260172021402123

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةادبيزينة ابراهيم شاكر محمد علي55261132022242006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية الحكمة للبنينادبيقتيبة عبد الخالق ابراهيم جاسم55262172021009028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0الخارجيون - ايسرادبييونس خالد يونس يحيى55263172021402182

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد علي عبد هللا حسين55264172021351453

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0أعدادية االمين للبنينادبيعصام محمد عصام حمدي55265172021019016
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزينب ميسر احمد حسين55266172022230019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمصطفى عماد ياسين كامل55267172021351529

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيميردين عيدو خديدة محاو55268332022051012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية المربد للبناتادبياسراء توفيق سالم احمد55269172022291003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيساره عبد الحميد مجيد رشيد55270172022357146

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية الصديق للبنينادبيعمران مهند سالم طه55271172021028036

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيشروق شامل هادي حسن55272172022357159

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية سومر للبناتادبينور عامر حكمت ابراهيم55273172022314023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية القيارة للبنينادبيايمن فرحان هالل محمود55274172021042005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية المربد للبناتادبيدالل خضير حسن اسود55275172022291015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمصطفى وليد خالد جاسم55276172021142026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية الكندي للبنينادبيياسر نظير نجم عبد هللا55277172021021020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيسحر حسن محمد علي طه55278172022301020

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية القادسية للبناتادبيهاجر لؤي عماد الدين سعيد55279172022299026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيحنين خالد ابراهيم شريف55280172022357077

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيابراهيم دريد محمد صالح55281172021351002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحينادبيايمان سعد عباس جمعه55282332022062004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0الخارجيات - ايمنادبيغفران عماد عبداالله ابراهيم55283172022401077

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيسحر جاسم محمد حسين55284332022040026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0ثانوية األخوة للبنات - للنازحينادبيجيهان شاكر حامد حسن55285332022043004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيصفا سالم محمد عمر55286172022357169

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيصالح منهل زيدان خلف55287172021080011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيياسين طه راسم حميد55288312021001040

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيحاتم محمد خضر محمد55289172021221002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية بلقيس للبناتادبيجميله صائح محمد داود55290172022288014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0ثانوية مجمع برزان للبنينادبيدواس نايف خلف كنيفذ55291172021106006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية الشافعي للبنينادبيمصطفى احمد مصطفى عطية55292172021144042

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبينور وعد حامد محمود55293172022371079

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية اليمن للبناتادبيرقية محمد عدنان محمد سليم55294172022237013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية سارية للبنينادبيعبد القادر شاكر حمود محمد55295172021018012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعلي محمد علي وائل55296172021350125

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0ثانوية تلكيف للبناتادبينور الهدى احمد امين حسين55297172022254021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيمحمود شاكر عواد فرحان55298192021101052

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0الخارجيون - ايسرادبيحكم حسين علي جاسم55299172021402035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0ثانوية بعويزة للبنينادبيحسين عبد الحكيم قاسم يوزجي55300172021083006
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمؤمن نزار طه مجيد55301172021351395

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيعلي حسين يوسف محمد55302332021001023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية584.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيسجى عايد حايل خضر55303172042075006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية578.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيحنان غانم عواد حسين55304172042371087

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية577.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد نزار علي احمد55305172041008361

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية577.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيمريم فائز سعيد يونس55306172042274075

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية577.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمنار عباس احمد سليمان55307172042288225

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية577.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيزيد عامر عبد الكريم مجيد55308172041017071

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية571.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيمنى مروان شاكر سعيد55309172042274078

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية567.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيديما قصي حامد علي55310172042286076

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية567.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر طه خلف اسود55311172041351535

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية564.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيشهاب بدل قاسم خلف55312332041056053

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية563.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيابراهيم فريدون احمد محمد55313202041303014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية563.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي احمد محمد سلمان55314172041124094

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية560.0الخارجيون - ايمناحيائيفرحان رشو ذياب مراد55315172041400116

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية557.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيصفا ازهر عبد الجبار محمود55316172042300045

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية557.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيتماره سالم محمود داؤد55317172042235034

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية556.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيزهراء علي محمد حسين55318172042283044

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية555.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيشام رضوان سالم عبد هللا55319172042321041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية552.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيتقى وليد سالم حسين55320172042357197

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية552.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيايه اياد عبد االله ابراهيم55321172042237023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية546.0ثانوية القوش للبناتاحيائيساره سمير كمال داود55322172042256008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية545.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائياسراء نبيل علي قاسم55323172042294023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية542.3االعدادية الشرقية للبنيناحيائيياسر علي صالح محمد55324172041008435

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيباسل قاسم عمر مشكو55325172041149008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيسندس زياد عبد العزيز ياسين55326172042267040

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرغد محمد محمود حمود55327172042300029

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيكرم فتحي علي غزال55328172041098034

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0ثانوية سنوني المسائية المختلطةاحيائينزار بركات مراد كلو55329172041368024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية537.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايه رشاد علي فرحان55330172042357164

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية537.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيحبيب طه فاضل حسين55331172041015031

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد محمود سعدون سليمان55332172042273057

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0ثانوية عوينات للبناتاحيائيسلمى علي حماد كنوش55333172042325008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك قاسم يحيى احمد55334172042288061

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية534.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرغد سمير طه ياسين55335172042232059
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية534.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيفؤاد محمد يونس الياس امين55336172041353055

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية534.0ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيغادة يوسف احمد ازغير55337172042133001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمحمد احمد معيوف محمود55338172041143040

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور يونس طه احمد55339172042357846

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيبركان كتي كبعو مراد55340332041056015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيحسين عواد نزال نمشان55341172041104019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد يوسف طه55342172041018100

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيجيهان علي اكبر عبد المحسن زينل55343172042252014

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيهاله حسين يونس نجم55344172042244100

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيفاضل خيري رفاعي خلف55345332041069041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0اعدادية الراية للبنيناحيائياحمد فوزي سلطان حسن55346172041025010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0اعدادية النيل للبنيناحيائيمحمد خالد عبد الحميد حسين55347172041027073

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم سعد محمود اسماعيل55348172042290167

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيمروة سالم وعد هللا داؤد55349172042264024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيمروه مراد اوصمان قاسم55350332042051085

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيعلي حسين خلف حمد55351332041051067

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيعائشه جمال حسن صالح55352172042298028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0اعدادية االخوة للبنيناحيائياحمد صالح عبد الرحمن مرعي55353172041224005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيسام ماهر زكو الياس55354172041067023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيرحمه قاسم محمد علي رشيد55355172042269019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عادل عبد القادر احمد55356172042231233

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيفاطمه احمد قاسم مال هللا55357172042300052

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشيماء مزهر حسين علي55358172042357572

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينه دريد غانم عبد55359172042357443

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمها يونس خليف برجز55360172042277092

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيحسين عالء حسين علي55361172041020039

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0اعدادية دهوال المختلطةاحيائيديانا حجي شمو زورو55362172042347010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعماد غسان عثمان عمر55363172041024035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرسالن علي جاسم خضر55364172042289062

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيميسا مجدل صبرو خدر55365332042051090

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيعائشه علي حسين هالل55366312042047143

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسرى فراس يونس فارس55367172042288147

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد محمد عبد الرحمن55368172042371140

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0ثانوية بعويزة للبناتاحيائيايه حاتم عباس علي55369172042265004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيعلي الياس قاسم نافخوش55370332041069035
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيالرا يونس جاسم محمد55371172042305047

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيدالل ماجد عبد حسن55372172042290057

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء عبد المجيد غانم يونس55373172042290092

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيسعيد خلف قاسم بشار55374172041060044

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائياالء قاسم محمد امين مرعي55375172042371037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيجميله نوري الياس قاسم55376332042040018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينه عقيل عادل غانم55377172042357448

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائياسراء محمد جاسم محمد55378172042262004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0ثانوية كرمليس للبنيناحيائيسافين جورج عبد االحد كوركيس55379172042071006

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشيماء حمزه علي سلطان55380172042357562

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0ثانوية العياضية للبناتاحيائيميعاد محسن محمد علي علي55381172042260025

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيصفا طارق سليمان محمد55382172042364028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيدلير ازاد الياس عرب55383172041367015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيحنين عبد الباري محمد مصطفى ابراهيم55384172042300019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيزوزان عمر شمو حامو55385332042060013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيامنه علي هندي عجاج55386172042232016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيلينا نواف سالم بشير55387172042290159

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيامل قاسم محمود مصطفى55388172042241011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيفاطمه امين محسن جعفر55389332042040084

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0أعدادية االمين للبنيناحيائيمصطفى عبد المطلب هاشم إبراهيم55390172041019037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائياحمد صالح سالم حسين55391172041143003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيزينب علي محمد علي55392172042244054

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزبيده عبد القادر حسين علي55393172042285057

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيآمنه عبد الجبار حسن علي55394172042305001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0ثانوية وانة للبنيناحيائيياسين حسين علي عمر55395172041093027

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيريان فارس محمد علي عباس55396132041242023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيلمياء ابراهيم علي شحاذه55397172042298037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0النصر النموذجية للبنيناحيائيهادي قحطان هادي عباس55398312041024183

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيابتهال حسين علي رمضان55399172042357034

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0اعدادية زينب للبناتاحيائيعبير عز الدين داؤد حسين55400172042285098

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيصبا ريسان هادي علي55401102042116033

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيحسينه نواف حميد علي55402172042231064

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيايوب فارس غانم محمد55403172041084019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية زينب للبناتاحيائيايالف انور نوري محمد55404172042285021

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيخالد وليد محمد علي محمود55405172041016016
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيهاجر حازم عبد القادر عبد هللا55406172042286264

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدعاء هاشم جرجيس حسين55407172042357255

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايناس تركي عواد علي55408172042357159

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيديانا سعد فتحي محمد55409172042280048

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائياالء فكرت بهجت حسين55410172042308008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا داود سليمان55411172041007154

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0ثانوية االمل للبنيناحيائيعلي غسان حازم سليمان55412312041004007

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائياسراء خير الدين عزرائيل سليمان55413172042308004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية حمص للبناتاحيائيايناس ليث ياسين طه55414172042302029

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيقمر عبد محمد عساف55415172042283073

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينورا فراس محمد احمد55416172042357849

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشروق احمد حسين مطر55417172042357538

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيوداد سليمان حسن جردو55418332042056086

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيانفال جمعة غربي ابراهيم55419172042264002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيدلفين حسن عيدو خشو55420332042051029

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0ثانوية المتميزات االولىاحيائيديمه ميسر خلف بدوي55421172042233035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى محمد حسن جرجيس55422172041008400

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيجنان محمد عبد اسماعيل55423172042254018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيعائشة سالم حسين محمد55424172042286189

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيايناس محمد سليمان خلف55425172042251029

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائياحمد طه قادر مصطفى55426332041058003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائينور عبد هللا احمد عليوي55427172042297081

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيصالح وهب صالح احمد55428172041084029

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيشيرين حسين سليمان حسين55429332042056056

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيانمار سعيد مراد قرى55430332041056009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيصبري عدنان خضر امين55431132041242026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية النيل للبنيناحيائيهشام ماجد زبار حميد55432172041027092

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيتبارك نشوان رفيق توفيق55433172042294055

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائينور عصام فخري عبدهللا55434172042371287

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيساره بشار عبيد حسين55435172042231164

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية حمام العليل للبناتاحيائيتبارك فائق سلطان محل55436172042238012

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيساره علي احمد علي55437332042038018

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية564.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيوفاء عبدالوهاب عثمان محمد55438172052371072

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية544.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيعبد الصمد محمد حمود عبد هللا55439172051144028

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية544.0اعدادية تلعفر للبنينتطبيقياحمد غفور محمود عبد55440172051118002
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية542.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعبد الستار ابراهيم رمضان محمود55441172051005023

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيندى هواري سعد هللا صديق55442172052289035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيعبد هللا نجاح محمد سرحان55443172051018019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد الرحمن معمر عبد الرحمن عمر55444172051002011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيساره فاضل صالح خلف55445172052357126

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيهناء جاسم محمد عبد العزيز55446172052285026

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0ثانوية حمرين المسائية للبناتتطبيقيساره احمد عوده جالل55447312052081013

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتتطبيقيعهد وعد غانم حسين55448172052330008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية المحمرة للبناتتطبيقيسكينه حازم عباس يونس55449172052252017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيلينا فالح علي يونس55450172052285017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقياسامة محمد سالم طه55451172051015009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0ثانوية المعرفة االهلية المختلطةتطبيقيساره عبد الرحمن حسين سعيد55452312052067004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0الخارجيات - ايسرتطبيقيساره بشار خلف مطلوب55453172052403030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسان رمضان حامد احمد55454172051003004

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيهاجر وسام عبد المالك هادي55455172052274019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد محمود صالح الياس55456172051350035

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية حمص للبناتتطبيقيرنين محمد زهير جرجيس55457172052302009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيفاتح فارس سامي إبراهيم55458172051010024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيسليمان داود سليمان الياس55459172051021011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيامامه اكرم احمد مصطفى55460172052294008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0الخارجيات - ايمنتطبيقياسراء احمد حامد علي55461172052401002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعمر ازهر طه محمود55462172051351442

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية العبير المسائية المختلطةتطبيقيصفا قيس محمد صالح55463172052362009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيسارة هاشم عبد الرزاق صالح55464172052231017

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمحمد فواز عبد القادر فتحي55465172051012061

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقيصابرين غانم علي اصغر خضر55466172052236008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيكرار جمعة ناصر محمد سعيد55467172051124038

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيصفوان طالل توفيق حسين55468172051007024

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية تل واعي للبنينتطبيقيعادل عزام حسين بالل55469172051034002

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيجيالن عمار بداع ابراهيم55470172052357058

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد رعد حازم صالح55471172051351041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيأنفال فراس ادريس سعيد55472172052285001

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيكروان عبد الوهاب محمود طه55473172052283008

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيغفران غازي فيصل سعد هللا55474172052288037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0الخارجيات - ايسرتطبيقيريهام حازم صالح ابراهيم55475172052403024
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيسيف سعد خليل ابراهيم55476172051018010

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقييوسف محمد سالم راشيد55477172051005052

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيرضوان رعد حسيب مال هللا55478172051011032

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعالء حسين علي عبد هللا55479172051143030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزينب طالل كريم محاسن55480172052288024

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات482.0الخارجيات - ايسرادبيحسينه طه عثمان عبدالرحمن55481172022403049

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات458.0اعدادية صفية للبناتادبيطيبه نزار محمد ذنون55482172022295009

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات450.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينجاح فتاح عبد الرزاق عبد هللا55483172022230026

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات446.0اعدادية بلقيس للبناتادبيعال عصام عبد الغني فتحي55484172022288037

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات444.0اعدادية بلقيس للبناتادبيتبارك عبد السميع حازم حميد55485172022288011

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات443.0اعدادية الطالئع للبناتادبيتقى جمال زكي يونس55486172022294004

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات441.0الخارجيات - ايمنادبيهبه احمد ابراهيم احمد55487172022401105

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات431.0اعدادية حمص للبناتادبيخديجه وعد هللا خليل حسين55488172022302010

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات430.0الخارجيات - ايسرادبيايالف محمدسليم مصطفى حسين55489172022403033

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات427.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبياقبال محمود عبد هللا محمد55490172022357031

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات424.0الخارجيات - ايسرادبيايمان علي احمد علي55491172022403036

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات422.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبيمنار ياسر شاكر محمود55492172022251031

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات418.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيآناس محمد عبد هللا حسين55493172022357007

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات416.0ثانوية كبرتو المختلطة للنازحينادبيفردوس عبدو عمي موسى55494332022063012

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات413.0الخارجيات - ايسرادبيهديل رياض عبدالعزيز عبدالجبار55495172022403178

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات413.0ثانوية الخضراء للبناتادبيمها محمد سالم جريد55496172022310006

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات411.0الخارجيات - ايمنادبيرغد عبدهللا حنش عبدالمجيد55497172022401043

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات411.0اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيايالف علي احسان علي55498172022280002

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات410.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتادبيرؤى عامر كاظم علوان55499172022293011

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات408.0اعدادية بلقيس للبناتادبيقمر هشام خيري محمد55500172022288040

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات408.0اعدادية اليمن للبناتادبينور صباح امين سلطان55501172022237032

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات405.0اعدادية االصمعي للبناتادبيرغد عمر عبد القادر محمد55502172022289016

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات404.0اعدادية االندلس للبناتادبيرحمه محمد امين عبد العزيز احمد55503172022286011

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات404.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيايالف صبحي زكي مجيد55504172022297004

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات400.0اعدادية الزهور للبناتادبيزبيده سالم حمدون قدوري55505172022290024

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات399.0اعدادية بلقيس للبناتادبيتقى احمد ذنون يونس55506172022288012

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات398.0اعدادية الطالئع للبناتادبيلبنى احمد محمد علي حسين55507172022294016

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات398.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيابتسام محمد مطر محمد55508172022357014

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات397.0اعدادية الطالئع للبناتادبينهلة يوسف محمد امين يوسف55509172022294024

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات396.0اعدادية المربد للبناتادبيآالء عبد الرحمن يونس حسين55510172022291001
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جامعة الموصل/كلية التربية للبنات394.0ثانوية جوارجرا للبناتادبيفرقان فهمي محمد زرزور55511312022031026

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات390.0ثانوية بعويزة للبناتادبيحوراء علي عبداالمير عبد هللا55512172022265003

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات389.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيبراء يونس ياسين قادر55513172022230006

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات388.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيايناس رعد عبد هللا جرجيس55514172022301006

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات384.0الخارجيات - ايمنادبيهدى عامر محمد اسماعيل55515172022401106

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات384.0اعدادية الفاو للبناتادبيايمان محمود صالح محمد55516172022235013

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات384.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيتماره عواد احمد محمد55517172022321003

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات384.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرقيه ثامر يحيى عبد هللا55518172022232010

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات384.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبينسرين مروان عبو خضر55519172022371072

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات383.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيجوان عدنان محمد علي عبد هللا55520172022357072

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات383.0ثانوية الفراتين للبناتادبيمنار نايف طلب ياسين55521172022267028

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات382.0ثانوية وانه للبناتادبيخديجة محمود رمضان حسين55522172022278006

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات382.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيعفراء سالم ذنون يونس55523172022357182

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات382.0اعدادية المربد للبناتادبيشيماء عامر عبد الغني محمد55524172022291028

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات381.0اعدادية الزهور للبناتادبيصفا محمد محمد صديق قاسم55525172022290043

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات381.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيتهاني محمد حسن ياسين55526172022357070

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات379.0اعدادية سومر للبناتادبيعواطف مطلك عطيه حماد55527172022314026

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات379.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيفرح فارس فنوش محمد55528172022274022

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات379.0اعدادية بعشيقة للبناتادبيرحمه غانم الياس ابراهيم55529172022244010

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات379.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه سالم غائب حسن55530172022232015

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات379.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبياخالص فاروق احمد فتحي55531172022357017

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات378.0اعدادية بلقيس للبناتادبيصفاء عبد الستار عبد الواحد عبد هللا55532172022288034

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات378.0ثانوية الضحى للبناتادبيفرح سليمان خليل ابراهيم55533172022316029

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات377.0اعدادية  قرطبة للبناتادبياسراء يحيى يونس محمد55534172022231007

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات376.0اعدادية المربد للبناتادبيهديل أحمد ابراهيم خضر55535172022291036

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات375.0اعدادية الزهور للبناتادبينور عماد محمد عبد هللا55536172022290058

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات374.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةادبيليلى سعد محمد يونس محمد55537132022242009

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات373.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيهاجر ابراهيم عبد الرحمن حياوي55538172022357242

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات373.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيمنار بشار ياسين طه55539172022371068

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات373.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيتهاني عبد هللا سلطان شهاب55540172022230008

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات372.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبياالء حسين علي ضعيف55541172022371011

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات372.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيايمان نجيب احمد ظاهر55542172022357047

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات371.0الخارجيات - ايمنادبينور محمد حسن موسى55543172022401102

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات371.0اعدادية حمص للبناتادبيبراء سلطان احمد خليف55544172022302007

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات370.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيمريم عماد شعبان داؤد55545172022357210

صفحة ١٥٨٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات370.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيحال عبد الستار صالح حسن55546172022292006

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات370.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيرحمه عبد محمود طه55547172022357103

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات370.0اعدادية حمص للبناتادبيطيبه عبد الحكيم محمد شريف عبد هللا55548172022302025

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات369.0ثانوية الضحى للبناتادبيهبه ماهر كريم محاسن55549172022316038

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات369.0ثانوية القادسية للبناتادبيلمى صهيب حازم عزيز55550172022299021

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات369.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبينور خضير جاسم محمد55551172022251035

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات369.0اعدادية بعشيقة للبناتادبياستيار عرب الياس عرب55552172022244002

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات368.0اعدادية االصمعي للبناتادبيوجدان علي عمر شيخو55553172022289043

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات368.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيأمنه جاسم محمد محمود55554172022274002

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات367.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبينهله يونس محمد امين يونس55555172022292021

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات367.0اعدادية سارة للبناتادبيفاطمة محمد سعيد الياس قاسم55556172022248018

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات366.0اعدادية صفية للبناتادبينبأ احمد محسن هزاع55557172022295018

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات366.0ثانوية بحركة للبناتادبيمريم ستراك يوئيل سركيس55558312022043012

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات366.0ثانوية حمرين المسائية للبناتادبيبراء شاكر محمود رجب55559312022081014

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات366.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيانفال حسن محمد فرمان55560172022362003

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات366.0اعدادية الرسالة للبناتادبينور شهاب احمد عبيد55561172022281015

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات365.0اعدادية الفاو للبناتادبيندى صباح احمد عبار55562172022235042

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات365.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيزينه علي محمد ابراهيم55563172022357141

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات364.0الخارجيات - ايسرادبيامينة يوسف الياس وهب55564172022403024

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات364.0الخارجيات - ايسرادبيشيماء انور صابر محمد55565172022403123

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات363.0اعدادية الفاو للبناتادبيزينب محمد ابراهيم محمد55566172022235027

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات362.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيمها محمد عبد الحميد حسين55567172022357217

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات362.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتادبيحواء فتحي محمد حامد55568172022319002

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات362.0الخارجيات - ايمنادبيساجدة صالح عطاهللا محمد55569172022401060

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات362.0اعدادية بلقيس للبناتادبيساره يونس محسن فتحي55570172022288027

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات362.0اعدادية الزهور للبناتادبيتبارك حازم احمد حسون55571172022290013

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات362.0اعدادية الزهور للبناتادبيايناس محسن حسين علي55572172022290009

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات361.0ثانوية الشهباء للبناتادبيرحمه ضياء صبيح عبد هللا55573202022106020

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات361.0الخارجيات - ايمنادبيمروه ثامر طه علي55574172022401090

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات360.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبيشروق عزام يونس ابراهيم55575172022251023

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات562.0اعدادية زينب للبناتاحيائيطيبة وليد ذنون يونس55576172042285092

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات556.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياريج محمد سعيد صالح عبد الرحمن55577172042357041

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات547.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيسلسبيل فتحي يوسف محمد55578312042002010

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات529.0اعدادية المربد للبناتاحيائيهاجر محمد انور صالح55579172042291088

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات522.0ثانوية المحبة للبناتاحيائيشهد بكر صديق محمد55580312042045009
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جامعة الموصل/كلية التربية للبنات517.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم كريم محمد حساوي55581172042286224

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات514.0ثانوية اصفية للبناتاحيائيزينب شعالن خضر علوش55582172042337004

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات511.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائياسراء يوسف احمد حمد55583312042002003

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات508.0اعدادية زينب للبناتاحيائيعطاء ياسين عليوي ناصر55584172042285099

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات508.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتقى سعد الدين حسين علي55585172042277027

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات508.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيمنار احمد محمود جاسم55586172042264026

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات507.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيمشاعل هاشم محمد علي55587172042362076

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات504.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيدعاء ادريس عبد حمادي55588172042230020

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات503.0ثانوية عوينات للبناتاحيائيآمال جاسم محمد كنوش55589172042325001

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات499.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفاطمة احمد جاسم احمد55590172042357656

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات494.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيدالل عباس احمد قادر55591172042251046

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات492.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيميمونه عثمان زيدان علي55592172042290180

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات491.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيصفاء محمد مطر محمد55593172042290133

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات484.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيتقوى محمد عايد عطيه55594172042371079

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات482.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياية عبد المجيد عواد محمد55595172042280019

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات478.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيلقاء حسين علي عاشور55596172042249080

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات471.0ثانوية امام غربي للبنيناحيائيغاده خليل عبد الرحمن خضير55597172042046012

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات470.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيدالل عبد الجليل مصطفى عبود55598332042070031

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات469.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيعنود نواف ندى غضبان55599172042310029

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات468.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيزهراء عبد الجبار فتحي محمد55600172042297036

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات467.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيلقاء محمد اسماعيل محمود55601172042230050

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات463.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيزبيده سهيل اسماعيل عبد هللا55602312042038022

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات461.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء عبد الستار جميل ابراهيم55603172042285064

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات460.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيتمارا عبد شبيب مديد55604172042364010

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات460.0ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيتبارك سالم خضر محمد55605172042329003

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات459.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيكلثومه هاشم حسين جانه55606172042272028

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات457.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمنار رياض احمد طه55607172042357737

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات456.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيزينه الياس احمد حسين55608172042310020

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات455.0ثانوية الكسك للبنيناحيائيديانا محمد خضر صالح55609172042116001

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات454.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيصفاء فنر محمد نوري عبد القادر55610172042251104

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات454.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيتبارك ابراهيم سعيد سلطان55611172042357188

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات453.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيمروة جمال عبد الجبار حمادي55612172042267061

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات453.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيدالل انور مجيد شريف55613172042317013

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات452.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمة صالح عثمان شاحوذ55614172042357294

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات449.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمنال صباح خلف مطيران55615172042357740
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جامعة الموصل/كلية التربية للبنات449.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمنى احمد علي عبد هللا55616172042281071

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات449.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائياسيل سعيد علي عبد القادر55617172042300004

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات447.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيانسام رياض ذنون يونس55618172042357134

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات447.0اعدادية زينب للبناتاحيائيسماح خليل عبد الرحمن خضير55619172042285081

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات446.0ثانوية حمام العليل للبناتاحيائيروزان علي عابد احمد55620172042238016

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات446.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدعاء جاسم محمد احمد55621172042357251

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات446.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيامل عباس محمد حسن55622172042357113

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات444.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيرسل رعد الزم محمود55623172042301030

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات444.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشيماء حسن علي ياسين55624172042281048

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات443.0اعدادية االندلس للبناتاحيائينسرين هيثم ذنون محمد علي55625172042286246

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات443.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسماء بشار ابراهيم داود55626172042232005

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات442.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيعذراء جعفر صادق حميد55627172042252074

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات442.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيامنه صالح محمد طه55628172042305012

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات441.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيجوان جمعه عبد الهادي حاجي55629172042224012

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات441.0ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيهالة انس محمد صالح ابراهيم55630172042038006

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات441.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيدعاء عبد المجيد صالح حميد55631172042251045

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات441.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيريم عبد هللا جاجان يونس55632172042254031

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات440.0ثانوية قمة التميز االهلية للبناتاحيائيوسن وليد مشعل حمدون55633172042384003

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات440.0اعدادية سارة للبناتاحيائيسارة حسين علي فتاح55634172042248025

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات440.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيانسام بسام هاشم عبد الرزاق55635172042357133

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات439.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهدى محمود اكرم علي55636172042357882

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات439.0ثانوية المحبة للبناتاحيائيزليخة جليل ابراهيم محمد55637312042045008

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات438.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيدنيا صدام جاسم شامي55638172042290060

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات438.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيمنى علي حميد خلف55639172042304027

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات438.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيعال عامر يوسف حسن55640172042237110

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات437.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيعذراء ياسين حسين علي55641172042357628

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات437.0اعدادية حمص للبناتاحيائياسراء مجيد عبد الحميد عبد هللا55642172042302014

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات437.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحال رضوان فاضل نجم55643172042288069

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات437.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيسرور براء حامد محمود55644172042293024

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات436.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيسكينة اكرم اسماعيل محمود55645172042353035

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات435.6اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيزينب فلح حسن احمد55646172042274047

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات435.0ثانوية الفاضلية المختلطةاحيائيضحى محمود فتحي سليمان55647172042340007

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات434.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيايه اياد محمد سعد هللا55648172042371057

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات434.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيسرى ابراهيم خليل اسماعيل55649172042289097

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات434.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائينور نشوان عدنان جبر55650172042280135
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جامعة الموصل/كلية التربية للبنات434.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائينديمه خديدا مراد ركان55651172042149031

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات434.0اعدادية غزة للبناتاحيائيرحمة علي غالب كاظم سليمان55652272042057064

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات434.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيسميره قاسم محمد احميد55653172042301049

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات434.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيرحمة منير هاشم محمد55654172042280053

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات433.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيضي محمد عبد الرزاق محمد55655172042357604

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات433.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيهديل خليل ابراهيم حمادي55656172042098043

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات433.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائيمياده يعقوب ابراهيم عبد55657172042258037

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات433.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيبراء احمد عبد نايف55658172042281021

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات433.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيرسل عماد منعثر عبد الرضا55659262042084014

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات433.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائينور نشوان عبد هللا يوسف55660312042047208

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات431.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيغفران عدنان حسين علي55661172042235105

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات431.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيافين جميل مير خان مصطفى55662332042070005

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات431.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيساره ياسر عبد الجبار حسن55663172042290113

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات431.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيفاطمه عباس نجم عبد هللا55664172042353055

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات431.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينه عباس فاضل حسن55665172042357447

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات430.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسراب سليمان زينل يوسف55666172042357505

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات430.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيريام عبد الكريم اسماعيل عبد هللا55667172042315052

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات430.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيرحاب غالب محمد عبد هللا55668172042051004

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات430.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسماء سعد عز الدين مجيد55669172042357073

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات430.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيمريم زكريا عثمان احمد55670172042231249

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات429.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيكوثر محمود محمد فتحي55671172042357690

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات429.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيغيداء حامد طه عبد55672172042364030

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات428.0ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيلمياء وعد هللا حسن اسماعيل55673172042308033

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات428.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيرغد غسان محمد صالح يوسف55674202042139046

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات428.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيهديل فتاح مديد جاسم55675172042235137

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات428.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيحال ابراهيم غانم خديده55676172042348019

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات428.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتاحيائينبأ لؤي احمد سليمان55677172042319020

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات428.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشيماء ادريس داود سليمان55678172042357560

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات427.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيسوسن عادل محمود سعدون55679172042251092

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات427.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيايناس حازم فرحان فتحي55680172042237020

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات427.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيامل محمد زرزور امحشول55681172042362014

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات427.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيالهام محمد خضر محمد55682172042357106

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات427.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيهاجر احمد حامد حسين55683172042231310

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات426.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيهند عبدالعزيز احمد خليفه55684172042371305

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات425.0ثانوية مهد للبنيناحيائيفاطمه حازم اسماعيل محمد55685172042102011
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جامعة الموصل/كلية التربية للبنات425.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيآيه عبد احمد عبد55686172042364006

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات425.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم فهد احمد حرجان55687202042144058

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات425.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيآمنه داود محمد صوفي55688172042357011

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات424.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرحمة عمر جمال عبد المحسن55689172042232048

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات424.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينه وعد هللا محمد يونس55690172042288133

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات424.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيغفران حسين علي احمد55691172042371225

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات424.0اعدادية حمص للبناتاحيائيرحاب علي عبد هللا احمد55692172042302042

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات423.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيحياة محمد ياسين جعفر اسماعيل55693172042357231

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات423.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمريم عصام محمد حسين55694172042357729

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات423.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيعبير عدنان جليل حميد55695172042272023

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات423.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرونق معاذ عبد القادر محمد علي55696172042231130

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات422.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيامنه مشعان محمد جبر55697172042297018

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات422.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائياسراء محمد جمعة حسن55698172042251008

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات422.0اعدادية سومر للبناتاحيائيهبه سعد عبد هللا احمد55699172042314075

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات422.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفاطمه عامر محمد عبد55700172042357665

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات422.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيقمر عبد حسين عيسى55701172042279047

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات421.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزهراء فالح ابراهيم صالح55702172042281041

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات421.0اعدادية اليمن للبناتاحيائينور عبد الناصر صالح ناصر55703172042237153

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات421.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيشيماء يوسف يوسف ابراهيم55704172042301054

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات421.0ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيامنه نشوان خضر حسن55705172042308009

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات421.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيتمارة ياسين طلب عبد55706172042264008

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات421.0ثانوية بعويزة للبناتاحيائيفاطمه فيصل كاظم احمد55707172042265022

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات421.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيكلثومة علي اسماعيل علي55708172042241067

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات421.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيابتسام بسام حازم جاسم55709172042298003

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات420.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيبراء خليل ابراهيم محمد55710172042267012

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات420.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيساره كلي فارس قولو55711332042056036

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات420.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيسجى عبد هللا سعيد رشيد55712172042237087

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات420.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمريم ضياء علي حسن55713172042357727

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات420.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيسجى احمد خليف عكيل55714172042289093

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات420.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرسل خالد عبد الكريم اسماعيل55715172042232057

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات419.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيفتحيه لقمان غازي قمبر55716172042364033

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات419.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمنار رياض محمد سعيد محمد55717172042289139

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات419.0ثانوية وانه للبناتاحيائيغاده اسماعيل ابراهيم محمود55718172042278019

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات418.0اعدادية الفاو للبناتاحيائينبأ محمد عباس عزيز55719172042235126

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات418.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرنا احمد سلطان علي55720202042144030
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جامعة الموصل/كلية التربية للبنات418.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيرحمة يوسف عبد خلف55721172042267025

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات418.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيزينب خالد اسماعيل سرحان55722172042301039

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات417.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيشيماء خضر علي حسين55723172042305043

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات417.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيغفران جار حسن عطيه55724172042371223

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات416.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيافنان عدي طالل يحيى55725172042330016

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات416.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيناحيائيفرحه طه احمد محمود55726172042365013

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات416.0ثانوية عوينات للبناتاحيائيسباء حميد نهار جاسم55727172042325007

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات416.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيختام عبد العزيز احمد خليفه55728172042371094

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات416.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيرماح رياض سالم عبود55729172042371128

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات415.0ثانوية أبو جربوعة للبناتاحيائيمياسه حسين عجاج صالح55730172042332018

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات414.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزينب جمال عويد محمد55731172042371148

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات414.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيزينب عبد الرزاق عبد هللا فرحان55732172042280067

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات413.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيبراء رعد نجم عبد هللا55733172042357175

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات413.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزينب خالد عزيز حمادي55734172042371151

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات413.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفهيمه راوي جلود احمد55735172042357682

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات413.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيشهد فارس محمد محمود55736172042290127

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات413.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيزهرة غانم خضر حيدر55737172042353031

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات412.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهدى فؤاد محمد امين جميل55738172042357880

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات412.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرحمة فتحي سالم عيسى55739172042230026

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات412.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيهبه اكرم جميل فريق55740172042272044

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات412.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيمرام محمد سليمان حسين55741172042251133

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات412.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيذكرى ذاكر محمد خليل55742172042357276

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات412.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيناحيائييسرى حسن فتحي علي55743172042359016

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات411.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيمروه هذال طلب عبد الظاهر55744172042371247

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات411.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيازدهار حازم صالح صفو55745172042321005

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات411.0اعدادية صفية للبناتاحيائيسما مكرم محمد حسين55746172042295024

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات411.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرحمه ناظم غانم يحيى55747172042232054

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات411.0اعدادية بلد للبناتاحيائيرفاه خليل محجوب محمد55748182042176076

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات411.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور محمد احمد محمود55749172042357833

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات411.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيسميه شهاب احمد حسين55750172042235088

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات411.0ثانوية بعويزة للبناتاحيائيايمان وعد عبد بطال55751172042265002

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات411.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيرباب عباس علي يونس55752172042241025

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات410.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم برهان رشيد محمد امين55753202042160093

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات410.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيتقى نواف سليمان علي55754172042251038

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات410.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيهبه نزار صبري كالي55755332042062045
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جامعة الموصل/كلية التربية للبنات410.0ثانوية وردك للبنيناحيائيسوزان سلطان جليل عبد هللا55756172042073008

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات410.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيمنار ميسر نصر الدين نور الدين55757172042235117

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات409.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشهباء سالم يونس حميد55758172042357542

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات409.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيسرى ياسر عبد الجواد صالح55759172042283055

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات409.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيصهباء عبد هللا احمد علي55760172042357592

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات409.0اعدادية صفية للبناتاحيائيرسل سعد ياسين سعيد55761172042295017

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات409.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيمنار منهل عبد الرزاق محمد55762172042283076

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات408.0الخارجيات - ايمناحيائياستبرق مشهل مروان يوسف55763172042401005

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات408.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيانوار خوام حميدي تركي55764172042310005

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات408.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمرح سعد زغلول جميل55765172042357708

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات408.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيبراء ثامر محمد شيت خضر55766172042315032

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات408.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيانتصار محمد يوسف خلف55767172042357132

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات407.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيالكوثر محمود يونس حسن55768172042371039

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات407.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيدعاء محمد خضر محمد صالح55769172042321019

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات407.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيابتسام صباح سليمان مصطفى55770172042362002

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات407.0اعدادية صفية للبناتاحيائيهبه علي كريم محمد55771172042295040

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات407.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيسماهر علي بالل كنوش55772172042298025

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات406.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيصبا عبد السالم سلطان علي55773172042235099

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات406.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيصفاء عبد علي سرحان55774172042305044

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات406.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيبسمة الياس قاسم حمر55775332042062008

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات406.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيآية محمد حسين ابراهيم55776172042109001

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات406.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيئاشنا شمس الدين رشيد احمد55777202042365001

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات406.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيغدير ابراهيم عباس يونس55778172042357636

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات405.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيرفل منهل فخر الدين محمد شيت55779172042237062

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات405.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيشهد احمد طليع ذنون55780172042330070

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات405.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيجميله بركات خرتو خلف55781332042069004

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات405.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم ريان مؤيد همام55782172042288214

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات405.0اعدادية المربد للبناتاحيائياسراء ياسر عبد الجبار يونس55783172042291006

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات405.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيانسام اكرم حاجم ذياب55784172042327007

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات405.0الخارجيات - ايمناحيائيساره حسين حمادي موسى55785172042401047

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات404.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيتبارك حسين محمد عمران55786242042220157

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات404.0ثانوية امام غربي للبنيناحيائيايناس احمد ابراهيم طه55787172042046003

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات404.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيمريم محسن علي طه55788172042235113

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات404.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيايمان احمد صديق محمد علي55789172042304008

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات404.0ثانوية بيرسفي ١ المختلطة للنازحيناحيائينديمة قاسم سليمان علي55790332042023035
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جامعة الموصل/كلية التربية للبنات404.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياسماء كمال مطيع صالح55791172042288025

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات404.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهدى ياسين طه عبد55792172042357887

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات403.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيباسمه خضر قاسم يوسف55793332042051010

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات403.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائينور نبيل شاكر يحيى55794172042268078

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات403.0اعدادية صفية للبناتاحيائيتقى غازي فيصل احمد55795172042295010

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات403.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيفردوس احمد سالم عبد هللا55796172042254053

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات403.0ثانوية القادسية للبناتاحيائياماني وسام عبد العزيز ذنون55797172042299015

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات403.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيزينب عبد السالم خضر حبيب55798172042272017

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات402.0ثانوية المحبة للبناتاحيائيمريم محمد احمد عبد الرحمن55799312042045012

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات402.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائيصفا ذنون يونس جردو55800172042258024

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات402.0ثانوية عوينات للبناتاحيائينوف ممدوح عكيل سويحل55801172042325022

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات402.0اعدادية المربد للبناتاحيائيفادية علي محمد يونس احمد55802172042291070

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات402.0اعدادية االندلس للبناتاحيائينور يحيى ابراهيم يحيى55803172042286261

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات402.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائياحالم حجي حسن جونو55804332042051001

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات402.0ثانوية العرفان للبناتاحيائيهديل عمار احمد يونس55805312042060021

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات401.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائياالء محمود سالم علي55806172042281010

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات401.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيسفانة مسلم حسن محمد55807172042252053

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات401.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيرحمه عبد السالم اسماعيل محمد55808172042299029

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات401.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيسعاد خرمش مراد خدر55809332042051042

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات401.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيمريم زياد سلطان عون55810172042305049

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات401.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور فارس طلب ددو55811172042273095

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات401.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيامينه عبد الرحيم مجيد خضر55812172042353011

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات401.0ثانوية بعويزة للبناتاحيائيرشا بشار عبد هللا خليل55813172042265010

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات401.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيفرح غسان محمد زكي عون55814172042274070

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات401.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيوجدان رياض عبدالمجيد يونس55815172042371314

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات400.0اعدادية سارة للبناتاحيائيداليا وسام يوحانا منصور55816172042248012

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات400.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيزهراء حسن علي مال هللا55817172042237068

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات400.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيالهام محمد جاسم محمد55818172042330017

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات400.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزبيدة هادي جاسم محمد55819172042338021

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات400.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيدنيا العاصي احمد الطعمة55820172042237046

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات400.0ثانوية بعويزة للبناتاحيائيزينب ذنون عبد االمير عبد اللة55821172042265014

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات400.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيعبير رعد خلف جاسم55822172042357616

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات400.0اعدادية غزة للبناتاحيائيسهله كاظم محمد علي55823272042057121

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات400.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيندى علي محمد سعيد حمو55824172042231280

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات400.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائياسيل راكان عبد احمد55825172042264001
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جامعة الموصل/كلية التربية للبنات400.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيهديل شوكت علي غائب55826322042066077

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات400.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيزينه رشو كصب علو55827332042056035

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات399.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيآيه سالم قاسم عبد هللا55828172042299006

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات399.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمنال محسن فاضل الياس55829172042357741

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات399.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيمأب نواف سعد هللا يونس55830172042317042

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات399.0الخارجيات - ايسراحيائيهبه غازي شكر محمود55831172042403150

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات399.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيامل جاسم محمد نهير55832172042357111

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات399.0الخارجيات - ايسراحيائيفرح وعدهللا سعيد إبراهيم55833172042403111

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات399.0ثانوية فلسطين للنازحاتاحيائيرشا فاضل فرحان سالم55834202042164005

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات399.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائياحالم ابراهيم عبد هللا حسن55835332042070002

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات399.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهدى مشعان سعد هللا حامد55836172042357884

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات399.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيساره بدري صالح فتحي55837172042357464

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات399.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيحنين عمار حازم عبد هللا55838172042289044

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات399.0ثانوية األخوة للبنات - للنازحيناحيائيدعاء فوزي حجي عزو55839332042043007

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات399.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيرسل ياسين حمادي ياسين55840172042267026

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات399.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيغيداء هاشم عبد القادر حسين55841172042251121

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات398.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسرى نذير يونس محمد55842172042357509

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات398.0الخارجيات - ايسراحيائيسرى رسان يونس عبو55843172042403081

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات398.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيجيهان عيسى الياس اومك55844332042052018

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات398.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيهبة عمر محمد مراد55845172042369018

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات398.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيسوزان برجس قولو مراد55846172042149017

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات398.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيمنيفه خلف حسن حمو55847332042051088

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات398.0الخارجيات - ايسراحيائيميعاد عبدالمجيد جعفر عباس55848172042403128

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات398.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيميعاد مؤيد عبد هللا ثلج55849172042357756

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات398.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيزهراء محمد احمد بشير55850172042299035

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات397.0اعدادية المربد للبناتاحيائيزينة احمد عبد هللا حياوي55851172042291050

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات397.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيشفاء أسعد عبد احمد55852312042001015

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات397.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيعال عامر حاتم احمد55853312042081125

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات397.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيمروة مراد خلف قاسم55854332042051086

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات397.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيمانيا آري انترانيك ارتين55855332042040097

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات397.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيهاجر عبد هللا فرحان احمد55856172042279061

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات397.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزينه ابراهيم خلف عبدي55857172042371155

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات397.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيشهد وعد هللا مصطفى احمد55858172042371196

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات397.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيمنال عبد هللا فتحي عيسى55859172042300065

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات397.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينور خالد عبد حسن55860172042290190
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات396.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيطيبه عبد الرحمن صالح عبد القادر55861172042294168

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات396.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيسجى سعد كاظم حاشوش55862202042134046

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات396.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمه حسن علي حمد55863172042357306

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات396.0ثانوية الفاضلية المختلطةاحيائيزينب محمود فتحي سليمان55864172042340003

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات396.0اعدادية دهوال المختلطةاحيائيهيام حسين ملو دواس55865172042347019

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات396.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائياسماء محسن جبل كواش55866172042281009

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات395.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيرقيه رائد سالم شريف55867172042299032

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات395.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشدن موسى شويخ جاسم55868172042281046

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات395.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيملكه حميد عبد العزيز عبد الكريم55869172042252102

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات395.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسارة محمود ذنون نجم55870172042357459

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات395.0ثانوية عوينات للبناتاحيائينجود سعيد نهار جاسم55871172042325021

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات395.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيهدى علي محمود احمد55872172042297088

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات395.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيعائشه نايف عبد القادر حسين55873172042251110

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات395.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفرح طه يونس فرج55874172042357678

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات395.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيمريم تحسين عبد الموجود داود55875172042371251

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات395.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيريهام عمر محمد سعيد محمد55876172042289069

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات394.0ثانوية ابليج للبنيناحيائينوال صالح محمد حسن55877172042226002

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات394.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياطياف عبد الستار محمد علي حسين55878172042357088

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات394.0الخارجيات - ايسراحيائيهند عبدالحكيم مصطفى إبراهيم55879172042403155

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات394.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيقمر احمد رياض محمد علي55880172042357683

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات394.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرؤوى راكان عباس عبوش55881172042357280

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات394.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيايه عبد الستار عيسى عواد55882172042371060

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات394.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيامنه خالد هادي محمود55883172042301014

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات394.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيصبيحه شاكر حسن علي55884172042251101

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات394.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبراء حسين يحيى شيخ العلي55885172042273019

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات394.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيساره شمس الدين احمد سعيد55886172042357469

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات394.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائياسيل عبد الهادي محمد خضير55887172042364002

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات394.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيدعاء عبد الرحمن احمد عبد الكريم55888172042244033

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات394.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزبيده رعد صالح حسن55889172042357389

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات394.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآية عبد الغني صالح حميد55890172042288009

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات393.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيايه عبد هللا محمد امين خضر55891312042081024

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات393.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياسماء اسعد خليل حسين55892172042230003

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات393.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيذكرى سالم حسن عيدو55893332042052026

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات393.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزبيده طارق محمد مراد55894172042357390

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات393.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيفرح عدي صبحي قاسم55895172042315099
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جامعة الموصل/كلية التربية للبنات393.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحنان علي حازم سعيد55896172042277030

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات393.0ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائينوران زيدان يوسف مجيد55897332042058009

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات393.0اعدادية المربد للبناتاحيائيشهد احمد عبد االله منذر55898172042291059

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات392.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيزينب حازم محمد يونس عبد القادر55899172042251069

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات392.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائينور سهيل جورج يوسف55900332042062043

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات392.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب عادل رهيف رداد55901222042392071

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات392.0اعدادية التحرير للبناتاحيائياسيا عباس حسين عبد الرحمن55902172042296001

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات392.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيهديل زياد حبش عبدهللا55903172042362093

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات392.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيصونيا بدل سليمان حلو55904332042051058

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات392.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيفردوس فتيان نزال محمد55905172042261060

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات392.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيأميرة عبد الستار عبد الجبار عزيز55906312042002001

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات391.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمورين عمران توما بطرس55907172042247056

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات391.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيدالل عبد الكريم احمد سليم55908172042321021

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات391.0اعدادية المربد للبناتاحيائيآمال محمد احمد خلف55909172042291001

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات391.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيعهد احمد اسماعيل خضير55910172042232108

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات391.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيفاطمة فراس ذاكر محمود55911172042267057

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات391.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد هللا درويش55912172042297064

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات391.0الخارجيات - ايسراحيائياسراء خليل ابراهيم علي55913172042403015

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات391.0اعدادية زينب للبناتاحيائينهله جاسم محمد عبد العزيز55914172042285126

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات390.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيخلود حميد طه خضر55915172042357235

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات390.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيساره حمد هللا محمد صالح55916172042267036

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات390.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيحنين يحيى ابراهيم يحيى55917172042357229

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات390.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينور لؤي نذير حامد55918172042305058

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات390.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيدالل صالح عبد القادر مجيد55919172042288084

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات390.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيدالل عبد الكريم محمد احمد55920172042280045

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات390.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيتبارك عامر عبد الرحمن عزيز55921172042283028

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات390.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيايناس عامر نايف محمد55922172042231036

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات389.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيايه محمد طه محمد55923172042231042

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات389.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيرشا عدنان عزيز احمد55924172042244042

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات389.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيحنين فائز عبد محمد55925172042371092

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات389.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيذكريات عمار جلوب نجم55926262042072012

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات389.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيدعاء صالح احمد جرجيس55927172042235043

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات389.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيكازين عبد الرحمن احمد يونس55928332042070067

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات388.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيرواء علي عبد المجيد عبد الكريم55929172042252027

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات388.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيشروق هاني سعيد اسماعيل55930172042286171
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جامعة الموصل/كلية التربية للبنات388.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائياسماء فتحي رشيد عبد هللا55931312042001006

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات387.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيساره محمد علي ذهبان55932172042362039

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات387.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائياسماء عويد محمد نجم55933172042362011

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات387.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينبأ خالد نايف خطاب55934172042357764

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات387.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيكوثر خليل ابراهيم كاظم55935172042269054

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات387.0ثانوية بازوايا للبناتاحيائيمرح حسن علي رشيد55936172042303018

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات387.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيتقى اسعد ثامر محمود55937172042371081

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات386.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيساره ابراهيم حسن حمد55938172042357460

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات386.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايمان غانم عز الدين سعيد55939172042357152

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات386.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيمنى محمود موسى جبل55940172042371261

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات386.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيفضة علي اصغر ايوب مصطفى55941172042241065

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات386.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائياسراء امين عبد هللا امين55942172042371017

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات386.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيرغده فاضل عباس الياس55943202042124059

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات386.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيسوريه محمد علي خليل محمد55944172042254043

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات386.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيهديل حسن ياسين محمد55945172042289160

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات386.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيوسن هيثم نايف سليمان55946172042244108

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات386.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء رياض محمود شهاب55947172042273042

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات386.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائياسيل مؤيد يونس يحيى55948172042274007

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات385.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيشيرين رشيد حسن حمو55949172042348047

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات385.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيرويدة رائد محمد قاسم55950172042297032

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات385.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائيسجى ستار فوزي خليل55951212042161027

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات385.0ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيكوثر احسان صادق محمد55952172042308030

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات385.0الخارجيات - ايمناحيائيرفاه إبراهيم محمد مجدل55953172042401033

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات385.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب حازم محمد طاهر ذنون55954172042232070

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات385.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيأماني ناظم محمد سلطان55955172042338002

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات385.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيمنار مارزينا كرومي سلمان55956172042364038

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات385.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيعذراء مظفر سليم علي55957172042338028

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات385.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيسكينه ادريس محمد يونس درسن55958172042252054

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات385.0ثانوية أبو جربوعة للبناتاحيائيرجاء عامر جمعه محمد55959172042332004

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات385.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيحنين غانم وهاب حمد55960212042178071

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات385.0الخارجيات - ايمناحيائياخالص محمد عبد حسن55961172042401003

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات384.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزهراء صالح عبد هللا ابراهيم55962172042357404

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات384.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيسناء سيدو خديده خدر55963332042060021

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات384.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيايمان علي قاسم سعيد55964172042249016

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات383.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيايه احمد حمود سليم55965172042315031
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جامعة الموصل/كلية التربية للبنات383.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيدموع عبد جاسم احمد55966172042251049

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات383.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيهناء حسن رشو سليمان55967332042051100

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات383.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيرفل طالل يحيى اسماعيل55968172042274038

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات383.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيفاطمه عزام عادل محمود55969172042294187

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات383.0ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائيسميه كاميران خدر سليمان55970332042058003

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات383.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيصفاء سعد عبد الغني مصطفى55971172042288166

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات382.0ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائينبراس فرحان عبد هللا احمد55972172042308037

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات382.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينبأ محمد فتحي احمد55973172042232139

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات382.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيريام حسن احمد رمضان55974172042362030

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات382.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيمها بشير فتحي بللو55975172042254060

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات382.0الخارجيات - ايمناحيائينجالء علي هادي قاسم حمو55976172042401075

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات382.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيزبيده فواز اسماعيل ابراهيم55977172042283042

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات382.0ثانوية الفاضلية المختلطةاحيائياميرة سليمان جميل نجم55978172042340001

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات382.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيزينب دريد خالد محمد55979172042280066

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات382.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيمريم بشار عبد الستار يونس55980172042292046

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات382.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرغد امين سلطان عبد هللا55981172042357343

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات382.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيوسن زهير يونس ذنون55982172042357916

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات381.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائياسماء ناظم عبدي حمو55983172042298005

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات381.0الخارجيات - ايمناحيائينهاية سالم عبدهللا جرجيس55984172042401079

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات381.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيسجى باقر عاشور محمد55985252042116054

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات381.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيامنه جذالن محمود داود55986172042288033

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات381.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزينب طالب علي حسين55987242042103069

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات381.0ثانوية حمام العليل للبناتاحيائيزينه عبد الوهاب احمد محمود55988172042238021

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات381.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيتوحيد ادريس فاضل حسن55989172042274026

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات381.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينة عماد اسماعيل مصطفى55990172042277048

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات381.0ثانوية األخوة للبنات - للنازحيناحيائيحنان جعفر نجم عبد هللا55991332042043005

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات380.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهدى يحيى سليمان خلف55992172042357888

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات380.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائينور عبود محمد منصور55993172042338034

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات380.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائياسماء جبار طاهر عواد55994212042043003

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات380.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيفاطمه هاشم ولي سلطان55995172042249077

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات380.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمه صهيب سامي احمد55996172042357312

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات380.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيرانيا فارس جمعه احمد55997172042371107

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات380.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرغد حسن صالح غدير55998172042357345

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات380.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيخوخي محمود فندي حسن55999172042357239

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات380.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايمان احمد يونس سليمان56000172042281013

صفحة ١٦٠٠ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات379.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور يونس علي ابراهيم56001172042357847

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات379.0اعدادية سومر للبناتاحيائيايمان اياد عبد الجبار سليمان56002172042314012

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات379.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيأسماء محمد حسن علي56003172042357002

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات379.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيخنساء حسين زينل رضا56004172042357238

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات379.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيحنان حسن علي فليح56005172042284007

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات379.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائياسماء ميسر احمد عبد56006192042371009

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات378.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيرانيه خربه خلف ناسو56007172042348027

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات378.0ثانوية فايدة للبنيناحيائينجالء شعبان يونس حسن56008172042098036

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات378.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيسجى عبد الحميد علي وهب56009172042252051

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات378.0ثانوية بعويزة للبناتاحيائيرؤى مجبل عطا محمود56010172042265008

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات378.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيروعه عائد جمعة يوسف56011172042364020

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات378.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمريم توفيق علي مصطفى56012172042357721

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات378.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيديار ناظم محمد حمود56013172042357270

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات378.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينه شيخ موسى عثمان موسى56014172042357445

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات378.0اعدادية اليمن للبناتاحيائينبأ بسام هادي جاسم56015172042237137

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات378.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيراوية هاني فاضل محمود56016312042063034

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات378.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسعديه عثمان محمد فتحي56017172042357512

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات378.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايمان سعيد ابراهيم علي56018172042277020

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات378.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيجيالن عدنان احمد لطف هللا56019172042232037

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات378.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيرانيا نبيل حموشي نجم56020172042315042

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات377.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمريم خليل ابراهيم حمادى56021172042357724

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات377.0الخارجيات - ايسراحيائيتمارى ماجد مجيد جميل56022172042403039

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات377.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيفاطمة ياسين طه احمد56023172042364032

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات377.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيناديه فيصل احمد جدوع56024172042075011

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات377.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيغفران احمد محمود توفيق56025172042237111

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات377.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيآمنه فارس حمودي يحيى56026172042330004

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات377.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيسناء عبد الباسط مصطفى علي56027172042279035

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات377.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائينرمين بايار عبد الرحمن خليل56028332042070076

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات377.0الخارجياتاحيائيايمان محمود حسن علي56029212042401026

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات377.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيسما باسم محمود خضر56030172042231188

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات377.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيصبا فليفل عباس فليفل56031242042081062

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات377.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيامنة صبار فتحي حمد56032172042364005

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات377.0اعدادية الزهور للبناتاحيائياماني محمد حسن حسين56033172042290022

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات377.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيرؤى رفعت مصطفى محمد56034332042040030

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات377.0ثانوية مهد للبنيناحيائيريزان عادل قولو خديده56035172042102004
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جامعة الموصل/كلية التربية للبنات376.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيعبير زهير حمزه علي56036172042292034

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات376.0الخارجيات - ايسراحيائيحليمه احمد عبد العزيز حسين56037172042403044

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات376.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدعاء بشير احمد محمود56038172042357250

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات376.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيسلوى اسماعيل رفو خلف56039332042052034

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات376.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيايمان حسين علي حسن56040172042251023

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات376.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيزينب باسم حمود عفتان56041192042229047

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات376.0ثانوية مهد للبنيناحيائيساميه سليمان خدر علي56042172042102006

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات376.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائينور مجيد صالح خليل56043172042254066

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات376.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيحيو خديدا مجو خدر56044172042149006

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات376.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائياسماء عبد الوهاب محمد امين عبد هللا56045172042353006

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات376.0اعدادية سومر للبناتاحيائيصفا الياس حسن الياس56046172042314041

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات376.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيغفران مؤيد صالح محمد56047172042231231

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات376.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيرشا محمد ادريس جرجيس56048172042364017

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات376.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيلمى فارس صالح محمد56049172042283074

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات376.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائينور صبحي يونس مصطفى56050312042047203

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات375.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيرسل بشار هادي جاسم56051172042235057

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات375.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيغفران عبد هللا صالح حمد56052172042330086

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات375.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيسرى سعد عبد الجبار محمد علي56053172042231185

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات375.0ثانوية الضحى للبناتاحيائينورا حسان ابراهيم خليل56054172042316057

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات375.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيزينب احمد جمعه عباس56055142042097025

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات375.0الخارجيات - ايمناحيائيورود احمد عمر اسماعيل56056172042401090

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات375.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيايات خالد عبد بكر56057172042283015

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات374.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيفاطمه نجم عبد علي56058172042315097

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات374.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيسماح زينل مسلم الياس56059172042236030

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات374.0اعدادية زينب للبناتاحيائيغفران صفوان ناظم عبد هللا56060172042285102

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات374.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيرباب قنبر زينل ابراهيم56061172042252022

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات374.0اعدادية زينب للبناتاحيائيغسق محمد مرعي حسن56062172042285100

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات374.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيوفاء سليمان وهب عزيز56063172042353082

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات374.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيهدى ثامر محمود سعيد56064172042237159

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات374.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيوفاء عون الدين يونس عبد هللا56065322042029074

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات374.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيلمياء ياسر زهير فاضل56066172042300056

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات373.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيرفل عبدالكريم ابراهيم حسين56067172042362029

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات373.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيايمان زينل حيدر سليمان56068172042269007

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات373.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائياسيا خلف قاسم قري56069172042348002

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات373.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيهدى عبد الحي محمد عبد الرحمن56070172042353077
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جامعة الموصل/كلية التربية للبنات472.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيفاطمه سليمان محمد يونس56071172052301037

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات472.0اعدادية المربد للبناتتطبيقيبشرى علي ابراهيم حسين56072172052291004

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات445.0اعدادية المحمرة للبناتتطبيقيخديجه محمد حسن يونس56073172052252010

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات437.0ثانوية القادسية للبناتتطبيقيامنه طارق خالد عبد الرزاق56074172052299003

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات433.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيدعاء حسن علي حسن56075172052357068

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات432.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيزينة مهند حميد صالح56076172052301025

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات431.0ثانوية الحسينية للبنينتطبيقيأروى موفق خلف فرفاح56077202052038002

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات430.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيكوكب محمد حامد حميد56078172052371057

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات423.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيمريم رمضان صالح خليل56079172052371060

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات414.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيبان سالم طه محمد56080172052235012

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات408.0اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيهاجر محمد علي حسين56081172052274018

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات401.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيثانيه احمد عزاوي يحيى56082172052290010

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات393.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيزينب رياض محمود فتحي56083172052285010

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات392.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيسناء مثنى طلب علي56084172052357141

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات390.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمريم عبد الرحيم محمد يونس56085172052288043

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات385.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيندى ذنون يونس سعدو56086172052357220

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات384.0ثانوية النصر النموذجية للبناتتطبيقيطيبة اياد بشير عبد56087322052030016

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات382.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيشذى جاسم محمد زين العابدين56088172052289021

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات382.0اعدادية حمص للبناتتطبيقيصفا منهل توفيق داود56089172052302014

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات380.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيملك هيثم ابراهيم عبد هللا56090172052357207

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات380.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيايه احمد رشيد مجيد56091172052357040

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات376.0اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيكوثر يحيى عباس جاسم56092172052261017

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات375.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيبسمه وضاح غانم علوان56093172052285004

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات375.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقياميره صدام حسين علي56094172052237007

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات375.0الخارجيات - ايسرتطبيقيزينب فراس محمد ذنون56095172052403027

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات374.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقينور عبد االمير قاسم خضر56096172052236015

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات374.0الخارجيات - ايمنتطبيقينادية محسن سعيد رمضان56097172052401032

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات373.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقياية وعد فوزي ابراهيم56098172052296004

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات372.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقيفاطمه محمود طه محمد56099172052237033

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات370.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقينوال امجد وعد هللا حسين56100172052232034

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات370.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيآية داود سالم محمد56101172052357009

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات370.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقينور احمد سعيد محمود56102172052237039

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات368.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيميادة شعالن كريم ادريس56103172052357211

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات367.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيدعاء سامي احمد صفوك56104312052063006

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات367.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيلجين احمد خالد جاسم56105172052290044
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جامعة الموصل/كلية التربية للبنات367.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقياريج جاسم محمد ايوب56106172052357011

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات366.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمريم وسيم عبد الوهاب محمود56107172052288046

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات366.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيصفا لقمان يوسف سعيد56108332052070010

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات366.0اعدادية حمص للبناتتطبيقياميره طه دحام عبد القادر56109172052302002

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات365.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيغفران عبد الناصر احمد سلمان56110172052301034

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات365.0اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيمريم خالد محسن عباس56111232052119028

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات364.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقينورة صالح عطيه احمد56112172052371067

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات362.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيرغده جاسم محمد غانم56113172052290022

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات362.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيسجى اسماعيل احمد صالح56114172052357130

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات361.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيشيماء سالم يونس حميد56115172052357150

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات361.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقيايمان محمد احمد شحاذة56116172052237009

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات361.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيريم اشرف طالل معيوف56117172052357100

جامعة الموصل/كلية اآلداب582.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينورا عبد الكريم حمود عيسى56118172022232018

جامعة الموصل/كلية اآلداب567.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيتبارك عمار عدنان عبد هللا56119172022301008

جامعة الموصل/كلية اآلداب543.0اعدادية بلقيس للبناتادبينبأ محمد احمد حسن56120172022288049

جامعة الموصل/كلية اآلداب540.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيايناس باجو هتيان ابراهيم56121332022056001

جامعة الموصل/كلية اآلداب534.0اعدادية االصمعي للبناتادبيزينب محمد عبد الجليل عبد القادر56122172022289021

جامعة الموصل/كلية اآلداب526.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيداليا دخيل مراد شيفان56123332022056003

جامعة الموصل/كلية اآلداب517.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيرحمة محمد صالح الدين محمد سعيد56124172022231016

جامعة الموصل/كلية اآلداب515.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيايه نوري رمضان حاجي56125332022040011

جامعة الموصل/كلية اآلداب496.0ثانوية القادسية للبناتادبينور حمادي ابراهيم حمادي56126172022299023

جامعة الموصل/كلية اآلداب493.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيحنان محمد يونس مضحي56127172022297007

جامعة الموصل/كلية اآلداب487.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيليلى نايف الياس مراد56128332022056008

جامعة الموصل/كلية اآلداب487.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيشيماء عبيد مصطفى اسماعيل56129332022040029

جامعة الموصل/كلية اآلداب485.0ثانوية سيوان للبناتادبيمؤمنه محمد خضير احمد56130312022038022

جامعة الموصل/كلية اآلداب474.0ثانوية الخضراء للبناتادبينجد خالد احمد محمد56131172022310009

جامعة الموصل/كلية اآلداب474.0ثانوية الفجر الجديد للبناتادبيزينب صباح حجاب جاسم56132182022199006

جامعة الموصل/كلية اآلداب473.0ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبيعماد وضاح يوسف محيميد56133182021038016

جامعة الموصل/كلية اآلداب467.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيعمر عبد السالم محمد درويش56134182021010020

جامعة الموصل/كلية اآلداب466.0اعدادية الصديق للبنينادبيمحمد الفاتح موفق يحيى حمدون56135172021028038

جامعة الموصل/كلية اآلداب464.0ثانوية نينوى المسائية للبناتادبيزوزان كوكز خلف رشو56136332022080002

جامعة الموصل/كلية اآلداب464.0اعدادية الفرح للبناتادبيدينا خالد عبد القادر عبد56137142022125010

جامعة الموصل/كلية اآلداب458.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيحنين خيري خمروك خضر56138332022056002

جامعة الموصل/كلية اآلداب455.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبيريام عزام يونس ابراهيم56139172022251015

جامعة الموصل/كلية اآلداب452.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحينادبيازهر جالل ايزدين الياس56140332021064002
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جامعة الموصل/كلية اآلداب450.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبياحمد عبد هللا حسين علي56141332021001003

جامعة الموصل/كلية اآلداب446.0اعدادية الكفاح للبناتادبيمريم احمد حسن احمد56142172022283020

جامعة الموصل/كلية اآلداب442.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيابراهيم وليد ابراهيم عبد الرحمن56143172021001001

جامعة الموصل/كلية اآلداب440.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيريام هيثم سعيد فتوحي56144332022040018

جامعة الموصل/كلية اآلداب433.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيحسن محمد علي اكبر عباس56145172021178009

جامعة الموصل/كلية اآلداب431.0اعدادية االندلس للبناتادبيمنار شفيق ابراهيم صالح56146172022286026

جامعة الموصل/كلية اآلداب431.0اعدادية الزهور للبناتادبيكرم وسام محمد رضا حسين56147172022290049

جامعة الموصل/كلية اآلداب427.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيزبيده سروار امين نافخوش56148332022041012

جامعة الموصل/كلية اآلداب424.0الخارجيون - ايسرادبييحيى منهل يحيى محمد56149172021402179

جامعة الموصل/كلية اآلداب421.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيسالم سالم محي قاسو56150332021052004

جامعة الموصل/كلية اآلداب421.0اعدادية حمص للبناتادبيرويدة رباح حسن ابراهيم56151172022302013

جامعة الموصل/كلية اآلداب419.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيهدى جمال محمود خطاب56152172022371082

جامعة الموصل/كلية اآلداب418.0اعدادية ربيعة للبنينادبيانس مالك جياد فانوس56153172021112010

جامعة الموصل/كلية اآلداب413.0ثانوية شمر عجيل للبنينادبيعبد الرحمن محسن مطر احمد56154172021113006

جامعة الموصل/كلية اآلداب412.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيعبد هللا سالم رمضان احمد56155332021001018

جامعة الموصل/كلية اآلداب411.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيمريم احمد معيوف وكاع56156172022297031

جامعة الموصل/كلية اآلداب409.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد الرحمن فارس حسين خليل56157172021351242

جامعة الموصل/كلية اآلداب409.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعمر نواف حمود خليف56158172021351343

جامعة الموصل/كلية اآلداب407.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيشيماء جمال احمد سليمان56159332022041015

جامعة الموصل/كلية اآلداب407.0ثانوية فايدة للبنينادبيفرح محمد يونس مرشو56160172022098015

جامعة الموصل/كلية اآلداب407.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحينادبيرائد خليل ابراهيم حجي56161332021064005

جامعة الموصل/كلية اآلداب406.0ثانوية ربيعة المسائية للبنينادبينيفين خالد محمد شبيب56162172022359002

جامعة الموصل/كلية اآلداب406.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعلي محمد رجب سعيد56163172021017023

جامعة الموصل/كلية اآلداب405.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبياسامة عباس فتحي محمد56164172021020004

جامعة الموصل/كلية اآلداب403.0ثانوية بحركة للبناتادبيساره وليد علي صالح56165312022043010

جامعة الموصل/كلية اآلداب402.0ثانوية الصديق للبناتادبيمالك رائد صالح حسن56166312022052014

جامعة الموصل/كلية اآلداب401.0ثانوية القادسية للبناتادبيحال رعد يوسف سليمان56167172022299005

جامعة الموصل/كلية اآلداب400.0اعدادية التقدم للبنينادبيرسول توفيق خلف جاسم56168192021062015

جامعة الموصل/كلية اآلداب397.0اعدادية الفاو للبناتادبيمسره غانم طه محمد56169172022235040

جامعة الموصل/كلية اآلداب397.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيمروه ياسر نوري جعفر56170332022041022

جامعة الموصل/كلية اآلداب395.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيعمار عماد محمد علي عباس56171172021178024

جامعة الموصل/كلية اآلداب394.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمود حاتم ذنون محمد56172172021351496

جامعة الموصل/كلية اآلداب394.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبييونس ذنون مرعي حسن56173172021351611

جامعة الموصل/كلية اآلداب391.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعبد هللا مصعب سالم اسماعيل56174172021012020

جامعة الموصل/كلية اآلداب391.0الخارجيون - ايمنادبياحمد يونس حسن عمر56175172021400022
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جامعة الموصل/كلية اآلداب391.0اعدادية ربيعة للبنينادبيمحمد عباس محمد دخيل صادق56176172021112056

جامعة الموصل/كلية اآلداب391.0الخارجيات - ايمنادبيفرحة علي خديده رشو56177172022401082

جامعة الموصل/كلية اآلداب390.0ثانوية فايدة للبنينادبيموسى مزاحم محمد زيدان56178172021098019

جامعة الموصل/كلية اآلداب389.0اعدادية الزهور للبناتادبيآصال عبد الناصر محمد طاهر ضمره56179172022290001

جامعة الموصل/كلية اآلداب385.0ثانوية حمرين المسائية للبناتادبيآيه هيثم عبد االله يحيى56180312022081002

جامعة الموصل/كلية اآلداب384.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيرحمة ابراهيم خليل اسماعيل56181312022058007

جامعة الموصل/كلية اآلداب384.0ثانوية فايدة للبنينادبيمحمد صالح حسن محمد56182172021098018

جامعة الموصل/كلية اآلداب383.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبياحمد محمد جميل محمود يونس56183172021178001

جامعة الموصل/كلية اآلداب381.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحينادبيمصطفى عمر عمر علي56184332021008025

جامعة الموصل/كلية اآلداب380.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيمريم نوري جعفر خضر56185332022041025

جامعة الموصل/كلية اآلداب380.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمصطفى فالح حسن بشير56186172021351534

جامعة الموصل/كلية اآلداب380.0ثانوية بعويزة للبنينادبيعلي خليل محمد علي عباس56187172021083016

جامعة الموصل/كلية اآلداب380.0اعدادية الشافعي للبنينادبيليث حسان عبد الوهاب خطاب56188172021144031

جامعة الموصل/كلية اآلداب380.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيسردار مقداد سعيد بكتاش56189172021178016

جامعة الموصل/كلية اآلداب379.0اعدادية المربد للبناتادبيسرى أحمد عجاج حسن56190172022291023

جامعة الموصل/كلية اآلداب377.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبياياد شاكر محمود محمد56191172021020006

جامعة الموصل/كلية اآلداب375.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيمصطفى ظافر ابراهيم مرعي56192182021339105

جامعة الموصل/كلية اآلداب375.0ثانوية فايدة للبنينادبيعامره جاسم محمد ابراهيم56193172022098011

جامعة الموصل/كلية اآلداب375.0اعدادية الداخلية للبنينادبيمصطفى عادل سيار حرك56194102021033048

جامعة الموصل/كلية اآلداب374.0اعدادية ابي تمام للبنينادبيصقر ابراهيم محمد العطا هللا56195172021010009

جامعة الموصل/كلية اآلداب373.0اعدادية الكندي للبنينادبيغيث محمد عبد هللا فتحي56196172021021015

جامعة الموصل/كلية اآلداب373.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيراني فاضل محمد الصالح عبد هللا56197172021350065

جامعة الموصل/كلية اآلداب373.0اعدادية اليمن للبناتادبيشهد ياسر عبد الجبار عزيز56198172022237021

جامعة الموصل/كلية اآلداب372.0ثانوية بعويزة للبنينادبيعلي هاشم شاحوذ ابراهيم56199172021083019

جامعة الموصل/كلية اآلداب372.0اعدادية حمص للبناتادبيبراء هاني قاسم مصطفى56200172022302009

جامعة الموصل/كلية اآلداب371.0ثانوية تلكيف للبناتادبينور عدنان سالم حسين56201172022254022

جامعة الموصل/كلية اآلداب370.0ثانوية وانه للبناتادبيآمنه محمود يونس خضر56202172022278001

جامعة الموصل/كلية اآلداب370.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيبشار هاشم حسين عواد56203192021071012

جامعة الموصل/كلية اآلداب370.0اعدادية التحرير للبناتادبيراما قمر الزمان احمد سلطان56204172022296008

جامعة الموصل/كلية اآلداب370.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبياحمد حميد عباس مطر56205192021010003

جامعة الموصل/كلية اآلداب369.0ثانوية القبة للبنينادبيحسين سليمان شريف سليمان56206172021081001

جامعة الموصل/كلية اآلداب369.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبينجد عبد هللا مرضي عبد هللا56207172022357226

جامعة الموصل/كلية اآلداب369.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيعزيزه موفق موسى محمد56208172022357181

جامعة الموصل/كلية اآلداب368.0ثانوية تل الهوى للبنينادبيعبد هللا فالح عبد ظاهر56209172021181007

جامعة الموصل/كلية اآلداب367.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبياحمد مصعب سالم اسماعيل56210172021012006
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جامعة الموصل/كلية اآلداب366.0اعدادية المحمرة للبناتادبياسراء حسيب تقي ذنون56211172022252001

جامعة الموصل/كلية اآلداب366.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيمرزوك فاضل شذران سيد56212172021182017

جامعة الموصل/كلية اآلداب365.0اعدادية الداودي للبنينادبيالمنتظر محمود جليل نصيف56213102021029003

جامعة الموصل/كلية اآلداب365.0ثانوية حمرين للبنينادبيسجاد خالد خطاب عمر56214312021011009

جامعة الموصل/كلية اآلداب365.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيمرتضى محمود سعيد برو56215332021001040

جامعة الموصل/كلية اآلداب365.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيرقيه محمد يونس محمد56216172022357118

جامعة الموصل/كلية اآلداب364.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيآيه ماجد حمادي شهاب56217172022232001

جامعة الموصل/كلية اآلداب364.0اعدادية المستقبل للبنينادبياحمد ميسر فتح هللا محمود56218172021024007

جامعة الموصل/كلية اآلداب364.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيحبيب عوني مصطفى يونس56219272021154020

جامعة الموصل/كلية اآلداب363.0اعدادية االيمان للبنينادبيمحمد طالب عبد السالم جاسم56220192021063030

جامعة الموصل/كلية اآلداب362.0ثانوية األخوة للبنات - للنازحينادبيدلزين عزيز حسن تاج الدين56221332022043005

جامعة الموصل/كلية اآلداب362.0اعدادية بروانة للبنينادبيتوفيق سعد حماد فرحان56222192021067008

جامعة الموصل/كلية اآلداب361.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيبسمان فارس عواد حسن56223172021350038

جامعة الموصل/كلية اآلداب361.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيتبارك علي عبد  الحسن خلف56224112022128008

جامعة الموصل/كلية اآلداب360.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيرضا علي كاظم عبود56225142021008033

جامعة الموصل/كلية اآلداب360.0ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيعبيده رياض حسن علي56226172021366058

جامعة الموصل/كلية اآلداب360.0اعدادية االمين للبنينادبياحمد ابراهيم صالح عيداو56227312021009002

جامعة الموصل/كلية اآلداب360.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيعلي يونس سلطان يونس56228172021080020

جامعة الموصل/كلية اآلداب360.0اعدادية الزهور للبناتادبيزبيده عماد محمد عبد هللا56229172022290025

جامعة الموصل/كلية اآلداب575.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيابراهيم فراس كاظم داؤد56230172041017003

جامعة الموصل/كلية اآلداب574.7ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيهبه عز الدين محمد عباس56231312042047220

جامعة الموصل/كلية اآلداب566.9اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيمحمد قتيبه زهير صالح56232332041001101

جامعة الموصل/كلية اآلداب525.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن خضر حسو56233172041109027

جامعة الموصل/كلية اآلداب519.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد يحيى حامد احمد56234172041017196

جامعة الموصل/كلية اآلداب516.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسن عبد المحسن ابراهيم56235172042288194

جامعة الموصل/كلية اآلداب515.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى رشيد عبد المجيد رشيد56236172041351795

جامعة الموصل/كلية اآلداب514.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائينور وعد هللا محمد علي علي56237172042251155

جامعة الموصل/كلية اآلداب513.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيدالل محمد يحيى عبد56238172042279015

جامعة الموصل/كلية اآلداب512.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشيماء فارس ياسين طه56239172042357570

جامعة الموصل/كلية اآلداب511.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيهديل حسين جونو حجي56240332042062047

جامعة الموصل/كلية اآلداب508.0اعدادية النيل للبنيناحيائيمحمود مهند يحيى قاسم56241172041027084

جامعة الموصل/كلية اآلداب507.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيزينه اسماعيل غانم سعد هللا56242172042301041

جامعة الموصل/كلية اآلداب504.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيزيدان خلف سليمان قاسم56243332041070035

جامعة الموصل/كلية اآلداب503.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسرى فواز توفيق يونس56244172042288148

جامعة الموصل/كلية اآلداب502.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيايمان الياس قاسم مراد56245332042040009
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جامعة الموصل/كلية اآلداب501.2ثانوية دجلة للبناتاحيائيشكران عبد الرحمن عبد الباسط عبد الرزاق56246332042038024

جامعة الموصل/كلية اآلداب500.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر مظفر حسين علي56247172041351556

جامعة الموصل/كلية اآلداب499.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيباسمه سيدو خدر مراد56248332042056013

جامعة الموصل/كلية اآلداب499.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيمكه احمد ابراهيم احمد56249172042224042

جامعة الموصل/كلية اآلداب498.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيحسين حسن علي محمود56250172041060024

جامعة الموصل/كلية اآلداب497.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيخالد خلف حجي امسيخ56251332041070023

جامعة الموصل/كلية اآلداب496.0ثانوية مهد للبنيناحيائيعمر لقمان ابراهيم عباس56252172041102032

جامعة الموصل/كلية اآلداب493.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيودق ايثار هاشم عبد الرحمن56253172042231328

جامعة الموصل/كلية اآلداب490.0ثانوية وردك للبنيناحيائيعقيل خليل رشيد سفر56254172041073018

جامعة الموصل/كلية اآلداب490.0ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيامنة عمار يونس محمو د56255332042045002

جامعة الموصل/كلية اآلداب488.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيسالم نذير حواس عبدو56256172041060039

جامعة الموصل/كلية اآلداب487.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائياسالم محمد حميد حامد56257172041223007

جامعة الموصل/كلية اآلداب487.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائياوميد اسماعيل كالو سليمان56258172041149005

جامعة الموصل/كلية اآلداب484.0ثانوية اسيا االهلية للبنيناحيائياحمد فالح عبدالقادر عبدهللا56259172041047003

جامعة الموصل/كلية اآلداب483.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينه احمد عبد هللا مجيد56260172042290108

جامعة الموصل/كلية اآلداب483.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيهاشم حسين حمو باجو56261332041056097

جامعة الموصل/كلية اآلداب482.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيحال محمد عبد الجبار مصطفى56262172042231065

جامعة الموصل/كلية اآلداب482.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيهديل مشتاق جليل بهنام56263332042038042

جامعة الموصل/كلية اآلداب481.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزيد نزيه ياسين محمد56264172041008144

جامعة الموصل/كلية اآلداب480.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفيان ثائر عيسى حبيب56265172042247038

جامعة الموصل/كلية اآلداب480.0ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيفضل فالح حماد ابتر56266172041014009

جامعة الموصل/كلية اآلداب480.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيشهد عبد هللا كنعان بشير56267332042040066

جامعة الموصل/كلية اآلداب480.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيامينه جميل نائف خلف56268332042064002

جامعة الموصل/كلية اآلداب478.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائينجوى نجيم قاسم الياس56269172042149030

جامعة الموصل/كلية اآلداب477.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهد خليل يحيى عبد هللا56270172042232091

جامعة الموصل/كلية اآلداب477.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينه محمود عبد االله محمود56271172042232074

جامعة الموصل/كلية اآلداب476.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيسوزان نجم عبد هللا ابراهيم56272172042353040

جامعة الموصل/كلية اآلداب475.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرؤى عماد طارق حامد56273172042294074

جامعة الموصل/كلية اآلداب475.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيحارث فراس سالم عبود56274172041005019

جامعة الموصل/كلية اآلداب474.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيرحاب احمد جاسم محمد56275172042317014

جامعة الموصل/كلية اآلداب473.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايالف ذياب صالح محمد56276172042357145

جامعة الموصل/كلية اآلداب471.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم خالد سعيد سعد56277172042286219

جامعة الموصل/كلية اآلداب468.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد باسل محمد يحيى56278172041011146

جامعة الموصل/كلية اآلداب467.0اعدادية النيل للبنيناحيائيزياد احمد فاضل احمد56279172041027029

جامعة الموصل/كلية اآلداب467.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعلي فاضل ويس مراد56280172041118049
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جامعة الموصل/كلية اآلداب467.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهدى محمود سلطان عباس56281172042357883

جامعة الموصل/كلية اآلداب466.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيازاد خلف حمو شيبو56282172041149002

جامعة الموصل/كلية اآلداب464.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيباسمه حجي خدر قاسم56283172042244016

جامعة الموصل/كلية اآلداب464.0ثانوية مهد للبنيناحيائيهدية هادي خدر سفر56284172042102016

جامعة الموصل/كلية اآلداب464.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيشادية رشو مراد ملكو56285332042069014

جامعة الموصل/كلية اآلداب463.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيحجي سلو كرنوص خلف56286172041059014

جامعة الموصل/كلية اآلداب463.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيزينب زياد علي قاسم56287332042040048

جامعة الموصل/كلية اآلداب462.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيهيثم احمد مظفر اسماعيل56288172041012084

جامعة الموصل/كلية اآلداب462.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائيدعاء رشو حيدر حسن56289172042258014

جامعة الموصل/كلية اآلداب461.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيمهدي الياس صالح خلف56290332041056079

جامعة الموصل/كلية اآلداب461.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيسفيان نبيل عبد الرزاق عبد هللا56291172041351309

جامعة الموصل/كلية اآلداب461.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن سالم حميد صالح56292172041008181

جامعة الموصل/كلية اآلداب461.0ثانوية بازوايا للبناتاحيائيحوراء طارق محمد سلطان56293172042303005

جامعة الموصل/كلية اآلداب460.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمريم زياد طه عبد القادر56294172042294205

جامعة الموصل/كلية اآلداب459.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور هشام ياسين عباس56295172042357844

جامعة الموصل/كلية اآلداب458.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيسجى اكرم علي يوسف56296172042109012

جامعة الموصل/كلية اآلداب458.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيشيماء ياسين طه مصطفى56297172042230044

جامعة الموصل/كلية اآلداب458.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائياسراء خالد الياس خضر56298172042262002

جامعة الموصل/كلية اآلداب456.0ثانوية سد الموصل للبناتاحيائيتبارك علي طه سلطان56299172042257003

جامعة الموصل/كلية اآلداب456.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائينزار حجي درويش قاسم56300172041149057

جامعة الموصل/كلية اآلداب456.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيامير بركات خضر مجو56301172041348006

جامعة الموصل/كلية اآلداب455.0ثانوية الباشا االهلية للبناتاحيائيأفنان سلمان عزيز محمود56302172042323002

جامعة الموصل/كلية اآلداب455.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيابتهال احمد محمد سليمان56303172042232001

جامعة الموصل/كلية اآلداب454.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيخليل داود شرو سليمان56304332041052024

جامعة الموصل/كلية اآلداب451.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعمر محمد احمد ياسين56305172041028144

جامعة الموصل/كلية اآلداب451.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيريان احمد يونس محمد56306332041001043

جامعة الموصل/كلية اآلداب450.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسالي سمير متي صليوا56307172042247029

جامعة الموصل/كلية اآلداب449.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيمهند خليل ابراهيم حياوي56308172041366067

جامعة الموصل/كلية اآلداب447.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيمريم اكرم كريم خضر56309172042244082

جامعة الموصل/كلية اآلداب447.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيانسام عبد الغني محمد شهاب56310172042330021

جامعة الموصل/كلية اآلداب447.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيساهر عيدو حجم ميرو56311332041051050

جامعة الموصل/كلية اآلداب447.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائياسيل سالم سعيد سليمان56312172042249007

جامعة الموصل/كلية اآلداب447.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيجهان ثوري مجيد جاسم56313332042070023

جامعة الموصل/كلية اآلداب446.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيهذال خالد محمد خلف56314172041142033

جامعة الموصل/كلية اآلداب445.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرفاه احمد صالح احمد56315172042288101
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جامعة الموصل/كلية اآلداب445.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيهدى علي امين حسين56316172042261075

جامعة الموصل/كلية اآلداب445.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيشيماء مصطفى خضر ابراهيم56317172042353044

جامعة الموصل/كلية اآلداب444.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيبنيان رشو خليل حجي56318332041051019

جامعة الموصل/كلية اآلداب442.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيكامل شعالن كامل اسماعيل56319172041186073

جامعة الموصل/كلية اآلداب442.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيباكستان علي محمد فتحي56320332042050004

جامعة الموصل/كلية اآلداب441.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهدى صدام رجا محمد56321172042273103

جامعة الموصل/كلية اآلداب441.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيساره حسين عرب حسين56322172042244059

جامعة الموصل/كلية اآلداب440.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيلبابة معاد محمد سعيد عبد العزيز56323332042070068

جامعة الموصل/كلية اآلداب440.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيجنار داود رفو خلف56324332042062010

جامعة الموصل/كلية اآلداب439.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيناردين عامر غانم سليم56325332042040112

جامعة الموصل/كلية اآلداب439.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيامينه مراد غانو مراد56326332042052010

جامعة الموصل/كلية اآلداب439.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيهمام محمد شاكر محمود56327172041023152

جامعة الموصل/كلية اآلداب438.0ثانوية التعايش للبناتاحيائيزينه محمد حسين عياده56328312042054020

جامعة الموصل/كلية اآلداب438.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيندى فارس محمديونس فارس56329172042371272

جامعة الموصل/كلية اآلداب438.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيكريمة عبد الكريم فارس قرو56330332042062034

جامعة الموصل/كلية اآلداب437.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزينب يوسف برجس خضر56331172042249054

جامعة الموصل/كلية اآلداب467.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيايالف بشار شكوري محمود56332172052357034

جامعة الموصل/كلية اآلداب432.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد عالء برهان محمد56333172051351606

جامعة الموصل/كلية اآلداب430.0اعدادية ابن كثير للبنينتطبيقيمحمد علي عبد هللا محمد56334182051010015

جامعة الموصل/كلية اآلداب428.0اعدادية عين سفني للبناتتطبيقيبيبون رمضان صالح محمد56335172052258002

جامعة الموصل/كلية اآلداب417.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبد المهيمن عبد الباسط محمود حسين56336172051012045

جامعة الموصل/كلية اآلداب414.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيخالد يوسف عيسى سالمين56337172051351202

جامعة الموصل/كلية اآلداب414.0ثانوية تلسقف للبنينتطبيقيسماره سالم الوند شابو56338172052086004

جامعة الموصل/كلية اآلداب414.0اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقيامان سليمان عمر علي56339172051059004

جامعة الموصل/كلية اآلداب413.0اعدادية عين سفني للبنينتطبيقيوائل خالد تيادورس بابا56340172051101029

جامعة الموصل/كلية اآلداب412.0اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقيامير سليم سليمان جمعة56341172051059005

جامعة الموصل/كلية اآلداب411.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيهبه اسامه ابراهيم محمدعلي56342172052371068

جامعة الموصل/كلية اآلداب409.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيهيبة حازم فتاح ولي56343172052357249

جامعة الموصل/كلية اآلداب409.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيأمنه ماجد علي صالح56344172052294004

جامعة الموصل/كلية اآلداب409.0الخارجيون - ايسرتطبيقيسليمان ناصح حميد سليمان56345172051402024

جامعة الموصل/كلية اآلداب407.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد زيد محمد علي مجيد56346172051351042

جامعة الموصل/كلية اآلداب399.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعمر محمد يعقوب بالل56347172051223018

جامعة الموصل/كلية اآلداب396.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعبد الحميد عبد المجيد حميد نور محمد56348172051015025

جامعة الموصل/كلية اآلداب395.0ثانوية سيوان للبنينتطبيقيسيف خالد نور الدين عبد الجبار56349312051003011

جامعة الموصل/كلية اآلداب392.0ثانوية بحزاني للبناتتطبيقيسالينه سالم حسين خلف56350172052245012
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جامعة الموصل/كلية اآلداب389.0اعدادية قره قوش للبنينتطبيقيميرون فؤاد ايشوع يونو56351172051069025

جامعة الموصل/كلية اآلداب388.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيطالل مشعان متعب جديع56352172051005021

جامعة الموصل/كلية اآلداب388.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقياميرة خالص احمد هزاع56353332052038001

جامعة الموصل/كلية اآلداب387.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيدالل فوزي حامد صالح56354172052298010

جامعة الموصل/كلية اآلداب387.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبد الجواد زياد جواد محمود56355172051012032

جامعة الموصل/كلية اآلداب387.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيفتيان خيري كدي خدر56356172051060037

جامعة الموصل/كلية اآلداب387.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمهدي حسن بركات طاهر56357282051151824

جامعة الموصل/كلية اآلداب387.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيرحمه فراس محمد عبد هللا56358172052290021

جامعة الموصل/كلية اآلداب386.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنينتطبيقيمصطفى اياد طلب سعد هللا56359172051217009

جامعة الموصل/كلية اآلداب385.0اعدادية ميسان للبنينتطبيقيهادي حسن هادي جابر56360252051011050

جامعة الموصل/كلية اآلداب385.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيمروان هيثم فتحي حمد56361172051366143

جامعة الموصل/كلية اآلداب384.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقيطيبه حربي ادهام يوسف56362172052237030

جامعة الموصل/كلية اآلداب384.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيزينب مخلص مولود اسماعيل56363102052120024

جامعة الموصل/كلية اآلداب383.0اعدادية اشور للبنينتطبيقيبولص جرجيس بولص موسى56364172051147002

جامعة الموصل/كلية اآلداب382.0ثانوية بحركه للبنينتطبيقيمحمد احمد سالم ابراهيم56365312051100009

جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات392.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيامين سعد محمود خليل56366172021351087

جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات369.0ثانوية األمين للبنينادبيابو بكر خميس تركي حميد56367192021076001

جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات432.0اعدادية الطارق للبنيناحيائياحمد نمير كافي عثمان56368102041042002

جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات430.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيخوله خلف مراد نمر56369172042244030

جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات415.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيهديل محمد تيك حميد56370202042134094

جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات401.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيخليل سالمه خليل ابراهيم56371172041351255

جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات392.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيراكان عبد هللا خلف محيمد56372172041351261

جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات391.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيوسام يونس احمد حسن56373202041022149

جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات391.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيسليمان عباس سليمان سلطان56374172041068028

جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات386.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيرحمة خالد عبد هللا طلب56375172042284014

جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات386.0ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنيناحيائيميثم عدنان ولي كريم56376202041059017

جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات385.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيايمن محمد رشيد فريح56377192041003022

جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات383.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيتبارك ميسر علي احمد56378172042381008

جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات382.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن صباح عبد محمد56379172041350187

جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات377.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيمحمد حبش سلطان ميكائيل56380172041060071

جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات377.0اعدادية سومر للبناتاحيائيمريم مجيد هاشم يونس56381172042314058

جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات382.0الخارجيون - ايسرتطبيقيكرم طالل حسين حامد56382172051402043

جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات381.0اعدادية االبرار للبنينتطبيقيجمال محروس جواد خزعل56383222051091009

جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات371.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقييوسف فالح محمد عبد هللا56384202051048085

جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات368.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعثمان هاشم علي شحاذه56385172051351388
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جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات366.0الخارجيون - ايسرتطبيقيدلوستان حسن رشيد طه56386172051402014

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية545.0اعدادية الهويرة المختلطةادبييوسف مهدي صالح خلف56387312021002021

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية541.0ثانوية مجلجة للبنينادبياحمد كاظم احمد غدير56388172021108001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية538.0اعدادية العياضية للبنينادبيعبد هللا فرحان محمد حسين56389172021115014

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية538.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيعلي ذنون محمد سلمو56390172021080017

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية533.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيايه لؤي اسماعيل محمود56391172022274008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية524.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبياقبال حامد علي محمد56392172022315002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية522.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيفرحان سهيل حمادي فرحان56393172021351359

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية515.0أعدادية االمين للبنينادبيمصعب جاسم محمد سعيد حسن56394172021019026

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية508.0ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيساجده وعد جاسم محمد56395172022221002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية502.0اعدادية سومر للبناتادبيساره عماد سلطان شيت56396172022314015

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية501.0اعدادية االمجاد للبنينادبيامجد حسام محمود علي56397172021026007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية499.0ثانوية القادسية للبناتادبياهله محمد كرم حازم محمد56398172022299003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية498.0ثانوية ربيعة المسائية للبنينادبينزهان محمود ندى شالل56399172021359015

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية496.0ثانوية مجلجة للبنينادبيكاظم حمود عامد سلطان56400172021108016

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية493.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمد نزار ابراهيم امين56401172021012034

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية493.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيابراهيم احمد صالح حسن56402172021360001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية493.0الخارجيون - ايسرادبيمصطفى اياد محمود خليل56403172021402156

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية493.0اعدادية البرغلية للبنينادبيمحمد حسن محمد حسن56404172021114040

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية492.0ثانوية مجلجة للبنينادبيحميد سلمان خلف مجبل56405172021108007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية489.0اعدادية ربيعة للبنينادبيصعب مشعل سالم الهيبي56406172021112027

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية489.0اعدادية حمص للبناتادبيرغد محمد عبد الرحمن محمد56407172022302012

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية488.0ثانوية خورسيباط المختلطةادبيعبيد هللا عمر عبد يونس56408172021058007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية488.0اعدادية النيل للبنينادبيبشار زياد عبد الرزاق احمد56409172021027009

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية488.0اعدادية المربد للبناتادبيصابرين حسين صالح مرعي56410172022291029

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية488.0اعدادية الفاو للبناتادبيرحمه شاكر محمود خطاب56411172022235025

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية487.0ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيعبد المجيد احمد صالح محمد56412172021221007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية486.0اعدادية الحكمة للبنينادبيريان جاسم محمد عكلة56413172021009013

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية483.0ثانوية النركزلية للبنينادبيسلطان سعيد ابراهيم علي56414172021192005

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية483.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيعمار خضر سعيد نجم56415172021084036

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية483.0اعدادية الفاو للبناتادبيسبأ ناجي معروف علوان56416172022235030

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية483.0ثانوية العوسجة للبنينادبياسعد عزيز خلف احمود56417172021050003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية483.0الخارجيات - ايسرادبيامنة ايمن اديب محمد56418172022403020

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية481.0ثانوية اسكي موصل للبنينادبيمحمد خالد ابراهيم بلو56419172021038007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية480.0االعدادية الشرقية للبنينادبيحارث مثنى محمد علي احمد56420172021008008
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية480.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبينورا بشار صالح شطيب56421172022315029

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية480.0ثانوية الصالحية العربية للبنينادبيهناء سلطان عبد هللا جرو56422172022079003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية480.0ثانوية زمار المسائية للبنينادبيحسان غانم حسن علي56423172021369002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية479.0اعدادية زينب للبناتادبينسيبه بشار سالم جرجيس56424172022285036

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية479.0اعدادية الجزيرة للبنينادبياياد عادل محمد اسماعيل56425172021121003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية477.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيزينه فواز شاكر عزيز56426172022231021

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية477.0اعدادية الفاو للبناتادبيهدى اياد محمد ياسين56427172022235045

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية477.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيمحمود برجس دهام محمود56428312021001036

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية477.0اعدادية عوينات للبنينادبيليث صالح ويس احمد56429172021111027

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية477.0ثانوية الضحى للبناتادبيبسمه شكر ذنون شكر56430172022316009

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية476.0اعدادية الخنساء للبناتادبينسرين جاسم عبد حسين56431172022273016

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية476.0ثانوية المحبة للبناتادبينوران صالح نصر هللا محمد56432312022045013

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية476.0اعدادية الهويرة المختلطةادبيمحمد شاكر محمود محمد56433312021002017

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية475.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبينهايه حسن حسين حميد56434172022371073

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية475.0ثانوية بعويزة للبناتادبيسجى محمد سلمان حمو56435172022265006

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية474.0ثانوية وانة للبنينادبيعلي حسين علي صالح56436172021093013

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية474.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبياحمد كريم ذياب حشر56437172021182001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية473.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيغفران هيثم عبد هللا حمد56438172022371057

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية471.0اعدادية المربد للبناتادبياسراء عبد السالم محمد حسين56439172022291004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية470.0اعدادية الجزيرة للبنينادبيرسول قاسم عباس حسين56440172021121009

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية470.0اعدادية االصمعي للبناتادبيتبارك بشار غانم علي56441172022289011

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية470.0ثانوية العوسجة للبنينادبيعبد هللا فتحي زيدان محمد56442172021050005

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية470.0اعدادية الزهور للبناتادبيصبا احمد عبد السالم عبد هللا56443172022290040

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية469.0اعدادية حمص للبناتادبيموده منذر علي حمدون56444172022302031

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية469.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيهديل شهاب احمد حسين56445172022232019

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية468.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيعطا هللا سعد محمد علي إبراهيم56446312021001022

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية468.0اعدادية الحكمة للبنينادبياحمد حسن جمعة حمادي56447172021009002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية467.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمصطفى موفق عبد الكريم صالح56448172021350217

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية467.0ثانوية القادسية للبناتادبينور رعد احمد مطرود56449172022299024

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية467.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيصهيب عدنان ابراهيم محمد56450172021011016

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية467.0اعدادية بعشيقة للبناتادبيضحى عبد السالم سعيد عسكر56451172022244020

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية467.0اعدادية عوينات للبنينادبيفواز شاهر عواد حسو56452172021111025

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية466.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعلي صباح عزيز محمد56453172021142015

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية466.0اعدادية زمار للبنينادبيمحمد ابراهيم علي حسن56454172021103020

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية465.0ثانوية زمار المسائية للبنينادبيوسام ابراهيم ياسين مطرود56455172021369009
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية465.0ثانوية المصطفى للبنينادبيحسين فتحي حسين عزيز56456172021077004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية464.0الخارجيات - ايسرادبيرحمة نواف برجس محمد56457172022403062

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية463.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيمروه راكان نجم عبد هللا56458172022297030

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية463.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيشمس رائد عبد احمد56459172022274015

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية462.0ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيراشد حسين محمد عبد هللا56460172021221004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية462.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحينادبيعزت ابراهيم اوسف خديده56461332021064006

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية460.0اعدادية زمار للبنينادبيعمر علي عيدان حسين56462172021103017

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية460.0ثانوية الضحى للبناتادبيمروه نجم عبد هللا مال56463172022316030

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية459.0اعدادية اليمن للبناتادبيورقاء علي حسين محمد56464172022237035

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية458.0ثانوية المصطفى للبنينادبيحسن فارس محمد فرحان56465172021077003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية458.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيسجى ابراهيم خلف حسين56466172022315016

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية455.0اعدادية التحرير للبناتادبيرانيا شاكر محمد عبد هللا56467172022296009

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية455.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيرقيه عمر علي شاكر56468172022315013

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية455.0اعدادية الوركاء للبنينادبيعمر محمود الياس حسين56469172021064022

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية454.0أعدادية االمين للبنينادبياحمد حاتم هاشم يحيى56470172021019002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية453.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيهبه قيس شكري حسين56471172022357254

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية453.0اعدادية المباهلة للبنينادبيعقيل عباس حمزه مهدي56472272021021048

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية453.0ثانوية بعويزة للبنينادبيبشار أكرم علي محمد56473172021083003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية453.0الخارجيات - ايمنادبيسارة احمد علي مشرف56474172022401062

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية452.0ثانوية فايدة للبنينادبيفائز صباح علي خلف56475172021098012

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية451.0اعدادية الفتوة المختلطةادبياحمد محمد احمد إسماعيل56476312021001006

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية450.0اعدادية المستقبل للبنينادبيضياء الدين سعد احمد دخيل56477172021024011

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية450.0اعدادية زمار للبنينادبيمحمد مقداد عمر احمد56478172021103024

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية450.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيغاده عبد الوهاب احمد محمود56479172022362018

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية450.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد عبد الرحمن حميد محمد56480172021351441

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية448.0اعدادية االصمعي للبناتادبيعائشة عامر سعدون حامد56481172022289032

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية445.0اعدادية عوينات للبنينادبيراغب محمد ويس احمد56482172021111013

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية445.0اعدادية الصديق للبنينادبيانس منذر علي حمدون56483172021028009

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية444.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمصطفى وليد مرعي حسن56484172021012041

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية444.0اعدادية ربيعة للبنينادبيمحمد خالد محمد دخيل صادق56485172021112054

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية444.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيايالف لقمان احمد سرحان56486332022040008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية444.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيياسين محمد سليمان مصلح56487172021362051

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية444.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيسامي عيسى عباس محمد56488172021360016

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية443.0اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبياحمد نوفل عبد هللا حسين56489172021126003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية443.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيسلوان خلف علي عواد56490172021084025
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية443.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيمها يحيى احمد محمد56491332022040041

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية443.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيهبه مازن عبد الغني محمد صالح56492172022231040

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية443.0ثانوية تل الهوى للبنينادبيمدلول علي ادهام مدبغ56493172021181010

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية442.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيأستبرق علي ناطق شيت56494172022292001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية442.0ثانوية تلكيف للبناتادبيرشا عبد الكريم صالح حسين56495172022254007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية442.0ثانوية الصالحية العربية للبنينادبياشواق محمد جاسم حسين56496172022079002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية442.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيامنيه موفق هادي محمد رشيد56497172022357039

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية442.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيهاجر يوسف حسن حسين56498172022315030

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية441.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبياسراء رابح حسن مرعي56499172022251001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية440.0اعدادية الزهور للبنينادبيسفيان غسان ذنون محمد56500172021015009

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية440.0ثانوية المرتقى للبنينادبياحمد قاسم محسن محمود56501312021102002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية439.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيمها جمال صالح احمد56502172022362021

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية439.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيخميس عبد هللا خميس أسود56503312021001010

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية439.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيعبد الرحمن محمد عبد هللا علي56504312021017014

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية438.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيجاسم محمد نعو حمو56505172021351121

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية437.0ثانوية تل اسمير للبنينادبيعمر دالوي خميس سبع56506172021191006

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية437.0اعدادية اليمن للبناتادبيأسيل عمار محسن احمد56507172022237001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية436.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيعائشه محمد حاتم يونس56508172022292016

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية436.0الخارجيات - ايسرادبينصره الياس اسماعيل الياس56509172022403161

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية436.0اعدادية الزهور للبنينادبيحسين علي حسن علي56510172021015005

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية435.0اعدادية العياضية للبنينادبيعيده محمد نوري ابراهيم حسين56511172022115005

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية434.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيفيصل عياده خليف غدير56512172021360040

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية434.0اعدادية النيل للبنينادبياحمد حيدر علي حسين56513172021027002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية433.0اعدادية المربد للبناتادبيبراء قيدار محمد شيت يوسف56514172022291009

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية432.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيايهاب احسان محل صالح56515172021351103

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية432.0ثانوية الضحى للبناتادبيأيه فوزي حسن سليمان56516172022316006

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية430.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيرحمه رمضان عبد علي56517172022315010

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية430.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبيعبد القادر يونس حسن جمعة56518172021358014

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية430.0اعدادية عوينات للبنينادبيزيد حميد نهار جاسم56519172021111014

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية430.0الخارجيون - ايسرادبيالحارث جمال عبدالكريم عبدالقادر56520172021402018

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية430.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيفارس عبد الواحد جمعه حامد56521172021351353

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية429.0اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد ليث عبد الجبار سعيد56522172021024026

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية429.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيهالة محمد عبد هللا مصطفى56523172022274029

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية429.0ثانوية بعويزة للبنينادبيموسى حسن حسين عبد الكريم56524172021083028

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية429.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيفهد سعود سالم مصطفى56525172021017027
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية428.0ثانوية سد الموصل للبنينادبيعبد الهادي عبد احمد يونس56526172021094003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية428.0اعدادية ربيعة للبنينادبيياسر محمد عبيد عسكر56527172021112065

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية428.0اعدادية الشافعي للبنينادبيايمن عبد الكريم خليل عبود56528172021144005

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية428.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيسامال اكرم صالح محمد56529202021085020

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية427.0ثانوية مجمع برزان للبنينادبيخالد خلف محمد مطرود56530172021106004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية426.0اعدادية الخنساء للبناتادبيسرى سعد حمدون بشير56531172022273011

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية426.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيعثمان عبد هللا محمود محمد56532172021016015

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية426.0اعدادية االخوة للبنينادبيساره شيرزاد احمد عبد هللا56533172022224010

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية426.0ثانوية ربيعة المسائية للبنينادبيعلي عمر محمود خليل56534172021359011

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية425.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبييقين احمد محمود مرعي56535172022305029

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية425.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيغاده فيصل احمد محمد56536172022357186

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية425.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيهدى فاضل خلف نايف56537172022305026

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية425.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيزهور سعد زهير محمد علي56538172022357135

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية424.0اعدادية زمار للبنينادبيصالح محمد ثروي احمد56539172021103010

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية424.0اعدادية عوينات للبنينادبيانور رافع نغيمش تحيان56540172021111005

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبياحمد حسين علي ظاهر56541172021350013

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية424.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيتيماء رائد ايوب محمد56542172022357071

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية423.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيشهد فارس نافع صالح56543332022040028

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية423.0اعدادية سارة للبناتادبيزهراء مقداد محمد صالح ولي56544172022248006

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية422.0ثانوية وانة للبنينادبياحمد محمود خلف حسن56545172021093001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية422.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعمر الفاروق معن اكرم احمد56546172021351326

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية421.0اعدادية ربيعة للبنينادبيناصر مهيدي صالح محمد56547172021112062

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية421.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبياحمد وعد فتحي حمادي56548172021350027

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية421.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيمريم مسلم سعد هللا عباس56549172022297033

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية421.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيعامر احمد خضر سلطان56550172021084027

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية421.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيرحمة نشوان حامد سعد هللا56551172022371030

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية419.0ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيحاتم ياسين ابراهيم احمد56552172021221003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية419.0اعدادية الكندي للبنينادبياشرف علي سالم صفو56553172021021003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية419.0اعدادية المربد للبناتادبيدنيا وطبان محمد صالح56554172022291016

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية419.0اعدادية االندلس للبناتادبيغفران وليد خالد قاسم56555172022286020

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية418.0ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيحاتم حسين علي صالح56556172021221001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية418.0ثانوية مجلجة للبنينادبياسامة محمود خلف جاسم56557172021108004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية418.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيمحمد باقر علي هادي محمد محمود56558172021178031

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية418.0الخارجيات - ايمنادبيياسمين ياسر ياسين محمد56559172022401111

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية418.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمود عيد خلف ظاهر56560172021351506
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية418.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمود منهل احمد عبد هللا56561172021012038

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية418.0اعدادية التحرير للبناتادبيتبارك ثائر محمد داود56562172022296007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية417.0ثانوية تلكيف للبناتادبيميسم محمود صالح حسين56563172022254020

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية417.0الخارجيات - ايمنادبيانوار شالل عماش دواي56564172022401015

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية416.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيفاطمه باسل حازم عبد56565172022321007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية416.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمد نبيل احمد محمد56566172021012033

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية416.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيحمزة مجبل عبد هللا احمد56567172021350057

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية415.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبينور خليل ابراهيم حسن56568172022371074

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية415.0اعدادية النيل للبنينادبيعمار فتحي حبش احمد56569172021027031

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية415.0أعدادية االمين للبنينادبيداود عبد العزيز داود يونس56570172021019011

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية415.0اعدادية زمار للبنينادبيعمر علي ابراهيم احمد56571172021103016

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية415.0ثانوية القادسية للبناتادبينور شامل عبد الغني جاسم56572172022299025

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية414.0ثانوية القادسية للبناتادبيأية محمد صالح الدين اسماعيل56573172022299002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية414.0اعدادية ربيعة للبنينادبيعبد السالم علي االبتر عايد56574172021112035

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية414.0اعدادية زمار للبنينادبيهاني احمد حسن ابراهيم56575172021103028

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية414.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيثامر سنجار رشيد عماش56576172021360009

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية413.0اعدادية برطلة للبنينادبيمحمد عبد هللا محمود عبد هللا56577172021067029

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية412.0اعدادية االصمعي للبناتادبيفاطمه وليد ذنون فتحي56578172022289036

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية411.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيأشرف عمار عبد المحسن خليل56579172021020001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية411.0اعدادية البرغلية للبنينادبيصالح ابراهيم احمد محمد56580172021114018

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية411.0اعدادية حمص للبناتادبيسحر ازهر حازم طه56581172022302018

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية411.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد عبد محمد ابراهيم56582172021351036

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية410.0اعدادية النيل للبنينادبيبارق رعد عبد الرحمن بشير56583172021027008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية410.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيهبه وليد احمد عويد56584172022362025

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية410.0ثانوية تل الهوى للبنينادبيالياس خضر ابراهيم محمد56585172021181003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد جميل حسين علي56586172021351413

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبييونس غانم ادريس صالح56587172021351617

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية409.0اعدادية ربيعة للبنينادبيمحمد عبيد فرزي غضبان56588172021112057

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية409.0ثانوية الكبر للبنينادبيمساعد حبيب ابتر اظليفان56589172021210012

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية409.0االعدادية الشرقية للبنينادبيعز الدين احمد ابراهيم رمضان56590172021008018

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية408.0ثانوية العياضية المسائية للبنينادبينوره عدنان اسماعيل علي56591172022361002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد قتيبه احمد حسن56592172021351466

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية407.0ثانوية تل الهوى للبنينادبيعماد احمد محمد حمود56593172021181008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية407.0الخارجيات - ايسرادبياسراء محمد جاسم خلف56594172022403008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية406.0اعدادية حمص للبناتادبيزينب فالح عبد الرزاق حمدان56595172022302016
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية406.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيسالم مبدر محمد صبيح سعودي56596172021012013

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية406.0الخارجيات - ايمنادبيتمارة فارس عزيز احمد56597172022401023

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية406.0ثانوية المحلبية المسائية للبنينادبيصالح علي خالد محمد56598172021365004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية406.0ثانوية سيوان للبنينادبياحمد فائز محمد علي يونس56599312021003004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية405.0اعدادية الفاو للبناتادبيشمس سامي عيدان كاطع56600172022235034

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية405.0اعدادية االندلس للبناتادبيرحمه ذنون ميسر شريف56601172022286010

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية405.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعلي امجد صالح مصطفى56602172021012021

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية405.0اعدادية الحكمة للبنينادبيعبد الرحمن خالد يونس عبد هللا56603172021009017

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية405.0اعدادية اليمن للبناتادبيطيبة احمد يونس خليل56604172022237022

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية405.0ثانوية الفجر العربي المسائية للبنينادبيقاسم طارق حمزه عسكر56605172021354018

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية405.0ثانوية غماس المسائية للبنينادبييوسف فاهم كاظم حسين56606242021201067

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية405.0الخارجيات - ايسرادبيصفا عبدهللا احمد حسين56607172022403128

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية404.0ثانوية المرتقى للبنينادبيفرحان محمود محسن محمود56608312021102005

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية404.0اعدادية الفتوة المختلطةادبينذير جاسم محمد جدوع56609312021001039

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية404.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيأمنة طالل هادي بكر56610172022357003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية403.0ثانوية القادسية للبناتادبيهدى ملو حسين ملو56611172022299027

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية403.0اعدادية الهويرة المختلطةادبيعمران عبد هللا عبد ابراهيم56612312021002015

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية403.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعلي هاشم احمد موسى56613172021351315

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية403.0ثانوية شمر عجيل للبنينادبيحسام ياسين فاضل نزال56614172021113003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية403.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد هللا ليث ذنون محمود56615172021351266

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية403.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيشهد عادل أحمد خليل56616172022297018

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية402.0اعدادية زمار للبنينادبيفراس عبد الجبار محمود عران56617172021103018

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية402.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيآمنه رافع محمد داود56618172022357005

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية402.0ثانوية فايدة للبنينادبيعالء صدام احمد اسماعيل56619172021098008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية401.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبيسراب شهيد غانم محمود56620172022251020

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية401.0اعدادية سارية للبنينادبيعمار ناصر صالح عبد هللا56621172021018016

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية401.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيهاجر نعمان حازم اسماعيل56622172022292024

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية401.0اعدادية المربد للبناتادبيهجران نوري احمد سنجار56623172022291033

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية401.0ثانوية تل عدس للبنينادبيحسن عبد الكريم صالح عبد القادر56624172021096001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية400.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيافنان مثنى عبد هللا محمد56625122022096002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية400.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيثامر سليمان حمد حجيم56626172021360008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية400.0ثانوية الفجر العربي المسائية للبنينادبيعلي حسين مجبل علي56627172021354011

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية399.0اعدادية الهويرة المختلطةادبياثير سالم صالح سرحان56628312021002001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية399.0اعدادية حمص للبناتادبيصفا غضبان غانم يحيى56629172022302022

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية399.0اعدادية الشهاب للبنينادبيناصر فيصل شهاب احمد56630172021143021
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية399.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعلي محمود حامد علي56631172021351312

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية398.0اعدادية التحرير للبناتادبيعائشه اياد محمد احمد56632172022296017

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية398.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبياحمد سالم حامد حسين56633172021012003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية398.0الخارجيات - ايسرادبيعبير فارس حسين علي56634172022403134

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية398.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد احمد حسين علي56635172021351403

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية397.0ثانوية الضحى للبناتادبينبأ عبد المنعم ذنون محمد56636172022316033

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية397.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيخالد عزيز محمد جاسم56637172021351154

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية396.0اعدادية  تلكيف للبنينادبياسامه احمد اسماعيل علي56638172021084012

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية396.0ثانوية ربيعة المسائية للبنينادبيابراهيم عدنان ابراهيم رمو56639172021359001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية395.0اعدادية البرغلية للبنينادبيحمود عبد الكريم حمود محمد56640172021114010

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية395.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمجبل عبد الرحمن حسين عران56641172021351398

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية395.0ثانوية شمر عجيل للبنينادبيعبد العزيز نصار هجل زابان56642172021113007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية395.0الخارجيون - ايمنادبيذاكر احمد طه عبدهللا56643172021400068

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية394.0الخارجيات - ايسرادبيتيسير عبدالهادي محمد ظاهر56644172022403047

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية394.0اعدادية البرغلية للبنينادبيعبد العزيز خلف ابراهيم علي56645172021114022

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية394.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبياحمد ربيع احمد سعيد56646172021012002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية394.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعادل صطام خلف محيميد56647172021351223

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية394.0ثانوية المرتقى للبنينادبيمحمد احمد خضر علي56648312021102006

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية393.0اعدادية العياضية للبنينادبيصالح شحاذة صالح محمود56649172021115011

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية393.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيمريم جمعه الياس عبد هللا56650172022357209

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية393.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمحمد غسان بشير داود56651172021142021

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية392.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيهديل حميد سليمان مصلح56652172022297038

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية392.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمصطفى اياد ثامر زيدان56653172021350205

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية392.0اعدادية االصمعي للبناتادبيشهد نزار سالم مجيد56654172022289026

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية392.0اعدادية المربد للبناتادبيأمنه بكر فتحي سلطان56655172022291002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية391.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتادبيبسمه طالل عبد محمود56656172022293007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية391.0اعدادية الراية للبنينادبيمحمد غازي عبد  الكريم مجول56657172021025047

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية391.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبينورجان تحسين سعيد محمد56658172022251036

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية391.0ثانوية الكبر للبنينادبياحمد فرحان ابراهيم احمد56659172021210002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية391.0الخارجيون - ايسرادبيعبدالرحمن ثامر سعيد جاسم56660172021402076

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية391.0اعدادية العياضية للبنينادبيانعام ابراهيم كاظم عبد هللا56661172022115002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية390.0ثانوية تل الهوى للبنينادبيساره فزع مخلف رمضان56662172022181001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية390.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيمصطفى حسين محمد عبد هللا56663172021084045

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية390.0ثانوية الضحى للبناتادبيرويده رجا خليف صالح56664172022316013

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية389.0ثانوية الضحى للبناتادبيزهراء محمد يونس عبد الرحمن مصطفى56665172022316017
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية389.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعلي حامد حسين درويش56666172021351296

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية389.0اعدادية النيل للبنينادبيحسن عبد هللا فتحي محمد56667172021027012

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية389.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيانمار رياض بشير حامد56668172021084014

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية388.0ثانوية هاجر للبناتادبيانصاف عياض حسن علي56669202022150005

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية388.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيهواش محمد حسن احمد56670172021360049

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية388.0ثانوية االبتكار المختلطةادبيمالك حمزه كامل حميد56671232022228009

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية388.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياشرف محمود نافع حسن56672172021351081

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية388.0اعدادية العياضية للبنينادبيحسين عبد الغني سعيد مسلم56673172021115006

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية387.0اعدادية الفاو للبناتادبيظفر أحمد حسين علي56674172022235036

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية387.0اعدادية الهويرة المختلطةادبيغانم محمد سليمان محمد56675312021002016

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية387.0اعدادية المشروع للبنينادبيحسين سليم عبد عون جسام56676232021010010

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية387.0الخارجيون - ايسرادبيميسر علي لطيف عالوي56677172021402168

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية387.0ثانوية غماس المسائية للبنينادبيرشيد حميد رضا جاسم56678242021201024

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية387.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيرحمه علي جاسم محمد56679172022315012

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية386.0ثانوية مجلجة للبنينادبيصالح نشمي مضحي فرج56680172021108015

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية386.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيآيه عماد صالح عطا56681172022274003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية385.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيربيع حسين سعد هللا عباس56682172021016011

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية385.0اعدادية الحكمة للبنينادبيبكر عبد عواد سوعان56683172021009007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية385.0ثانوية األخوة للبنات - للنازحينادبيبيداء نزهت بهجت كريم56684332022043003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية384.0اعدادية الفاو للبناتادبيبشرى ريسان علي حمزة56685172022235014

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية384.0الخارجيات - ايسرادبينور عبدالمالك علي حمد56686172022403169

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية384.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد صباح ذياب محمد56687172021351433

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية384.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيمشتاق علي عبد هللا حسن56688312021001038

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية384.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيصباح ثامر ابراهيم داود56689172021351207

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية384.0ثانوية الفراتين للبناتادبيرندة يحيى حسن عبيد56690172022267015

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية384.0ثانوية المنار للبنينادبيمحمود ريان عبد هللا نجم56691172021095012

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية384.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعبد هللا نمير عدنان عبد الوهاب56692172021350111

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية384.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمحمد اسماعيل صالل ياسين56693172021142018

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية384.0اعدادية ربيعة للبنينادبيراكان احمد حمود منصور56694172021112017

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية384.0اعدادية ربيعة للبنينادبيفايز عايد مخلف حسين56695172021112042

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية384.0ثانوية بعويزة للبنينادبيعلي محمود احمد امين56696172021083018

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية384.0اعدادية زينب للبناتادبيشهد شعيب احمد اسماعيل56697172022285027

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية383.0ثانوية الضحى للبناتادبيمريم مجيد عبد الحميد سعيد56698172022316031

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية383.0ثانوية وانة للبنينادبيكمال خلف حسن شيخو56699172021093015

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية383.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبياحمد عبد الكريم سوعان حياوي56700172021012004
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية383.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيميسر ابراهيم محمود احمد56701172021080030

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية383.0اعدادية  قرطبة للبناتادبياالء فراس احمد اسماعيل56702172022231008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية383.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمود خليل ابراهيم جاسم56703172021351499

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية383.0اعدادية زينب للبناتادبيجنه اوس حمدون ياسين56704172022285009

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية383.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيشهد احمد عبد مهيدي56705172022231028

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية383.0ثانوية مخمور المسائية للبنينادبيغزاي سعد ابراهيم حسن56706172021356010

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية383.0اعدادية عوينات للبنينادبيمحمد ظاهر جاسم سهو56707172021111029

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية383.0اعدادية سومر للبناتادبيرحاب رضوان احمد حمد56708172022314011

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية383.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحينادبياحمد اسماعيل احمد صالح56709332021008002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية383.0اعدادية الجزيرة للبنينادبيمحمد محسن محمد علي56710172021121017

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية383.0ثانوية الفراتين للبناتادبيتبارك ليث محمد سليم يوسف56711172022267010

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية382.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبيسميه حسين علي سعيد56712172022251021

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية382.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد محمود محمد احمد56713172021350187

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية382.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيسيف سبهان عطوان هادي56714172021350082

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية382.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيعبد هللا فارس وعد هللا مهيدي56715172021011022

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية382.0الخارجيون - ايسرادبيمحمد حسن محمود علي56716172021402126

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية382.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيرحمه محمود فتحي خضير56717172022305009

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية382.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبيمحمد ضرار محمد دحام56718172021358022

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية382.0اعدادية  تلكيف للبنينادبياحمد عبد الرحمن احمد عيسى56719172021084007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية382.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمنذر خضر بشار احمد56720172021350220

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية381.0اعدادية الشهاب للبنينادبيحمزة محمد خضر محمد56721172021143003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية381.0اعدادية برطلة للبنينادبيحسن امير شهاب مولود56722172021067006

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية381.0ثانوية برزاني المسائية للبنينادبياحمد يحيى جاوش عسكر56723312021070016

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية381.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبيسهى ذنون يونس علي56724172022251022

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية381.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزينب خالد محمود حميد56725172022230018

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية381.0اعدادية ربيعة للبنينادبياسعد سليمان يونس ساجر56726172021112008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية381.0ثانوية مجمع برزان للبنينادبيدحام محمد خلف عاكول56727172021106005

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية380.0ثانوية الرشاد للبنينادبيحمدان صالح عواد سرحان56728192021050010

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية380.0اعدادية بلقيس للبناتادبيتبارك ايمن موفق مصطفى56729172022288008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية380.0الخارجيات - ايسرادبينسرين موفق ارفاعي احمد56730172022403160

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية380.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيزينه هيثم محمد عبد هللا56731172022357144

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية380.0اعدادية المستقبل للبنينادبيكرم علي موفق حسام الدين56732172021024021

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية380.0ثانوية الفراتين للبناتادبياالء محمود فتحي حميد56733172022267004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية380.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيملك احمد صالح يونس56734172022301028

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية380.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيديانا لقمان حسين اسود56735332022041011
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية380.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبياحمد هيثم احمد جمعة56736172021358005

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية380.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمصطفى صفاء طه حمد56737172021350208

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية379.0ثانوية المنار للبنينادبياحمد فاضل محمود عبد القادر56738172021095003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية379.0اعدادية النيل للبنينادبيمحمد طالل رمزي محمود56739172021027041

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية379.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعمر موفق رديني محمود56740172021350141

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية379.0اعدادية الزهور للبنينادبيصادق االمين فارس يونس ذنون56741172021015012

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية379.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيمصطفى احمد نوري شكر56742212021059045

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية379.0اعدادية الزهور للبنينادبيمصطفى نعمت فتح هللا عبد هللا56743172021015043

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية379.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيساره زياد حارس فتاح56744172022371040

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية378.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيمحمد محمود محمد طعمة56745312021001035

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية378.0ثانوية كبرتو المختلطة للنازحينادبيحكيمة حكم يوسف حمد56746332022063004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية378.0اعدادية صنعاء للبنينادبيمصطفى حميد عبد هللا اسماعيل56747232021011074

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية378.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب دريد غانم محمود56748172022288022

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية378.0اعدادية بلقيس للبناتادبيلينا احمد فاروق ابراهيم56749172022288043

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية377.0اعدادية العياضية للبنينادبيحسن محسن كاظم عبد هللا56750172021115005

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية377.0اعدادية العياضية للبنينادبيذياب محمد طه احمد56751172021115010

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية377.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيامين رعد عبد هللا سعيد56752172021351086

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية377.0الخارجيات - ايمنادبيشوق صالح وسمي علي56753172022401071

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية377.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيعبد المحسن عبد الغني عليوي خليف56754172021020019

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية377.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبياية وعد فرحان هالل56755172022230004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية377.0اعدادية االصمعي للبناتادبيياسمين محسن نايف رشيد56756172022289044

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية377.0ثانوية تل الهوى للبنينادبيحميد ابراهيم عائد جاسم56757172021181004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية377.0اعدادية الكفاح للبناتادبيزينب رعد حسين عبد هللا56758172022283012

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية377.0اعدادية الراية للبنينادبيحمزة وعد محمد سعيد شاهين56759172021025014

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية377.0اعدادية اليمن للبناتادبيفرح سعد محمد خضر56760172022237027

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية377.0ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيعمر عابد ابراهيم علي56761172021366070

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية376.0اعدادية الراية للبنينادبيحميد علي مجباس ذياب56762172021025015

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية376.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبييحيى محمد سعيد ناصر56763172021350241

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية376.0اعدادية الزهور للبناتادبيشيماء منير عبد المنعم خليل56764172022290038

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية376.0اعدادية سومر للبناتادبيهبه خالد محمود قدو56765172022314024

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية376.0اعدادية التحرير للبناتادبيمريم محمد احمد محمد56766172022296021

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية376.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيهناء احمد غضبان عيسى56767172022357258

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية376.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد محمد نور عبد الرحمن عبد القادر56768172021351059

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية376.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيعبد هللا شهاب احمد غنام56769312021017017

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية376.0اعدادية الكفاح للبناتادبيانفال عبد الرزاق يونس محمد56770172022283003
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية376.0الخارجيات - ايمنادبيرويدة صالح احمد سهيل56771172022401048

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية376.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيدنيا رائد اسود حسين56772172022230012

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية376.0اعدادية زمار للبنينادبيثابت عالوي احمد محمد56773172021103004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية375.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيزهراء وليد حازم سعيد56774172022357133

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية375.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيمسرى عبد الرحمن حيدر هادي56775332022041026

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية375.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيايسر احمد سالم حسين56776172021142004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية375.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيفهد محمد غانم محمد56777172021351366

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية375.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيفرحان جاسم محمد سلطان56778172021350149

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية375.0ثانوية الشيخ إبراهيم المهيري المسائية للبنينادبيخليل عبد هللا خليل احمد56779202021267008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية375.0اعدادية البرغلية للبنينادبيصالح الياس علي خضر56780172021114019

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية375.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيغفران عبد عبد هللا محمود56781172022357189

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية375.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيايمن رياض ذنون سعيد56782172021350037

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية375.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةادبيمحمود عدنان خالد امين56783332021070018

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية375.0الخارجيون - ايسرادبيرائد جواد حجي مصطفى56784172021402045

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية375.0ثانوية المنار للبنينادبيمالك مقداد يونس عيدان56785172022095006

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية374.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيروزين حسن محمد خليل56786332022040016

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية374.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمد خالد عبد هللا نجم56787172021012027

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية374.0أعدادية االمين للبنينادبيمحمد عبد هللا فتحي خلف56788172021019021

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية374.0ثانوية المحلبية المسائية للبنينادبيشهاب احمد ابراهيم محمد56789172021365003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية374.0اعدادية البرغلية للبنينادبيمحمد علي ابراهيم احمد56790172021114044

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية374.0اعدادية الخنساء للبناتادبينوال محمد علي عبد هللا56791172022273017

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية374.0اعدادية االخوة للبنينادبيصافيه عبد الجبار احمد اسماعيل56792172022224016

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية374.0اعدادية الفتوة المختلطةادبييقين هادي وادي احمد56793312022001004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية374.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد صالح علي احمد56794172021350175

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية373.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعلي موفق سعد هللا محمد56795172021351313

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية373.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيايهاب حازم يونس حسن56796172021084015

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية373.0الخارجيات - ايسرادبيساره حامد حسن نجم56797172022403103

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية373.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيابو بكر صالح حسن هالل56798172021350007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية373.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيمها قاسم حسين ظاهر56799332022051011

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية373.0اعدادية صفية للبناتادبيمالك عامر يونس سرحان56800172022295015

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية373.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيايمان سعد عبد الجبار مصطفى56801172022301005

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية372.0الخارجيون - ايمنادبيعالء عبدالستار عيسى عواد56802172021400137

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية372.0ثانوية شمر عجيل للبنينادبيزبن حاجم ملوح درباس56803172021113004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية372.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيرنا محمد هاشم يونس56804172022305011

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية372.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمروان عبد الرحمن ابراهيم حسين56805172021350201
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية372.0اعدادية عوينات للبنينادبيانور معدل عائد عمران56806172021111007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية372.0ثانوية المحلبية المسائية للبنينادبيرواء جمعة ابراهيم نزال56807172022365001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية372.0اعدادية ربيعة للبنينادبيعدنان محمود سراي معيوف56808172021112037

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية372.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيفهد زياد عز الدين سعيد56809172021011033

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية372.0اعدادية عوينات للبنينادبيبنيان سعيد نهار جاسم56810172021111008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية372.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحينادبيمحمد عبد هللا يوسف عبد هللا56811332021008022

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية372.0اعدادية ربيعة للبنينادبيمحمد صباح ابراهيم محمد56812172021112055

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية371.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيابراهيم خليل محمود خليل56813172021084001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية371.0الخارجيون - ايسرادبينعمه عبدهللا شحاذه حسين56814172021402170

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية371.0اعدادية االندلس للبناتادبيأروى أيمن محمود حمدي56815172022286001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية371.0الخارجيات - ايمنادبيفاطمة تركي ملوح عبو56816172022401079

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية371.0ثانوية وانة للبنينادبيوعد هللا مصطفى يونس خضر56817172021093025

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية371.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيابراهيم موفق عبد الكريم مصطفى56818172021351009

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية371.0الخارجيات - ايمنادبيحنين عصام وعدهللا حسين56819172022401030

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية371.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيباسل جرجيس ذياب محمد56820312021017006

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية371.0اعدادية السالم للبنينادبيقتيبة عقبه نافع علي56821192021058028

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية371.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيسفيان عثمان احمد شحاذة56822312021001012

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية371.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيحاتم ليلي عائد مضحي56823172021350043

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية370.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعمر صدام حسين عبد هللا56824172021350136

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية370.0اعدادية الحكمة للبنينادبيايهاب يوسف احمد عاشج56825172021009006

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية370.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد احمد علي بكر56826172021351405

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية370.0ثانوية الضحى للبناتادبيزهراء شامل احمد خلف56827172022316016

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية370.0اعدادية الهويرة المختلطةادبيسعد نزال صالح فريخ56828312021002008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية369.0اعدادية الرسالة للبناتادبيسندس محمد عزيز سعيد56829172022281008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية369.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيانور محمد عطيه معيوف56830172021351093

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية369.0اعدادية االمجاد للبنينادبيمصطفى عقيل حسن محمد56831172021026036

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية369.0ثانوية القادسية للبناتادبيزينب عقيل شيت قاسم56832172022299012

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية369.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيعائشه لبيب مظفر محمود56833172022297024

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية369.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد هللا عامر محمود محمد56834172021351263

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية369.0ثانوية الفراتين للبناتادبيدعاء ابراهيم قاسم احمد56835172022267012

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية369.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبياخالص احمد نداوي شرقي56836172022357016

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية369.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيعائشه راكان عدنان صابر56837172022297023

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية369.0اعدادية الشهاب للبنينادبيمحمد عمر علي حسين56838172021143017

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية369.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيمشاعل منعم دحل كردي56839172022371067

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية369.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينادبيفراس صالح مهيدي صالح56840192021356042
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية369.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبياحمد سعد عبد عواد56841172021350016

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية368.0اعدادية عوينات للبنينادبيفيصل حسن متعب شاهر56842172021111026

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية368.0ثانوية بئر الحلو للبنينادبيوضاح جمعة احمد حسين56843172021209008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية368.0ثانوية الصادق األمين المسائية للبنينادبيسالم نعمة عبيد كليب56844112021205012

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية368.0اعدادية النيل للبنينادبييوسف سعد سالم يونس56845172021027058

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية368.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيعبير جميل حسين حاجي56846172022357175

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية368.0اعدادية االخوة للبنينادبيفرهاد فالح حسن علي56847172021224014

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية367.0ثانوية تل الهوى للبنينادبيطارق احمد بلو محمد56848172021181006

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية367.0اعدادية الحكمة للبنينادبيعمر بشار حميد عبيد56849172021009025

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية367.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيدالل فاضل احمد عطا هللا56850172022362006

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية367.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمؤمن شامل محمد يحيى56851172021020026

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية367.0ثانوية الضحى للبناتادبيتغريد احمد سالم غزال56852172022316010

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية367.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيعلي ياسر علي يونس56853172021084035

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية367.0اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيعثمان رمضان حسن درويش56854172021126010

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية367.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيلندا عباس طه صالح56855172022357204

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية367.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيامل خلف احمد حسين56856172022371012

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية366.0ثانوية النور االهلية  للبنينادبيمنتظر محمد داشر حسين56857222021089006

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية366.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيطعمة محمود اسعد ياسين56858312021001017

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية366.0ثانوية الخضراء للبناتادبيمي عويد خلف عسكر56859172022310008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية366.0اعدادية بروانة للبنينادبيمهند داود سلمان محمود56860192021067040

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية366.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيمحمد عبد هللا الياس احمد56861182021004050

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية366.0ثانوية اإلرادة المختلطةادبيابراهيم احمد خضير عباس56862102021156001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية366.0ثانوية خورسيباط المختلطةادبيعماد هاشم فتحي جردو56863172021058008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية366.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعبد هللا رياض بدر ابراهيم56864172021017018

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية366.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيرغد محمود عبد هللا جمعه56865172022231018

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية366.0الخارجيون - ايسرادبيعمر نبيل حسين محمد56866172021402102

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية366.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمصطفى يحيى محمد يحيى56867172021351543

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية366.0ثانوية وانه للبناتادبيخولة جمعه خليل ابراهيم56868172022278007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية365.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبينداء مطرود جدوع حسين56869312022017002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية365.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيايهاب احمد يونس خلف56870172021351104

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية365.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيحيدر عدي محمد رمضان56871172021351150

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية365.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيسعد نجم عبيد محمد56872112021053053

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية365.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبياوس عمار هاشم كريم56873172021017007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية365.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيقمر خالد حازم حمدون56874332022041020

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية365.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيوليد خالد مصطفى مراد56875172021351583
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية365.0الخارجيات - ايمنادبيسارة محمد صابر حسن56876172022401063

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية365.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبيعبد الرحمن علي طه صالح56877172021358013

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية364.0ثانوية بئر الحلو للبنينادبيعبد المالك صالح خضر سليمان56878172021209001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية364.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتادبيرواء حسين علي محمد يونس56879172022293013

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية364.0اعدادية الزهور للبنينادبيسيف غسان ذنون محمد56880172021015011

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية364.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيزينة محمد ابراهيم محمد56881172022357140

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية364.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيعبد الرحمن عمر عثمان سيف الدين56882332021001015

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية364.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةادبيرغده محمد حميد خليل56883332022070006

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية364.0ثانوية حمرين المسائية للبناتادبيأسيل محمد صالح محمود56884312022081001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية364.0الخارجيون - ايسرادبيضياءالدين نبيل سعدهللا محمد56885172021402071

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية364.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمؤيد غازي محمد رجب56886172021351396

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية364.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيحسين زغير سلمان عاشور56887232021200007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية364.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيحمدان فارس غالب يونس56888172021351146

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية364.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيسارة شهاب احمد حبو56889172022371039

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية363.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيميثم عبد هللا ابراهيم نجم56890172021351560

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية363.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيزكريا محمد مصطفى احمد56891332021050006

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية363.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحينادبيمحمد صالح محمد يونس56892332021008021

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية363.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيامنه شامل ابراهيم ياسين56893332022040007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية363.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيرشا محمد شفيق يونس56894172022357112

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية363.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيعال عبد الوهاب محمود شهاب56895172022357183

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية363.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيظاهر غانم عبد الحميد علي56896172021351222

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية362.0اعدادية التحرير للبناتادبيآيه يونس محمد علي56897172022296006

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية362.0ثانوية الفراتين للبناتادبيندى جاسم محمد اسماعيل56898172022267029

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية362.0ثانوية البدير المسائية للبنينادبيعباس عاجل رحم راضي56899242021209015

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية362.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمصطفى سلطان عبد هللا محمود56900172021351523

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية362.0اعدادية بلقيس للبناتادبيديما خالد سالم جرجيس56901172022288015

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية362.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيمرضي حسن ثنيان معيدي56902172021360044

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية362.0ثانوية خورسيباط المختلطةادبيمحمد علي جميل عزيز56903172021058009

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية362.0ثانوية القيارة المسائية للبنينادبياحمد محمود طابور قدوري56904172021366015

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية362.0اعدادية المحمرة للبناتادبياقبال علي احسان عبد هللا خلف56905172022252002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية362.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد الرحمن محمد شيت احمد محمد شيت56906172021351244

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية362.0ثانوية غرناطة للبنينادبيسامي عطيه محمد خلف56907182021125011

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية362.0اعدادية المستقبل للبنينادبيميالد خضر صالح شعبان56908172021024031

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية362.0ثانوية مجلجة للبنينادبيماجد منيف محين صكب56909172021108017

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية362.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد امجد غانم اسماعيل56910172021350170
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية361.0الخارجيات - ايسرادبيساجده ثامر توفيق محمدعون56911172022403097

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية361.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيمروان فاضل علي قاسم56912172021360045

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية361.0اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيحازم غانم عز الدين سعيد56913172021126006

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية361.0اعدادية البطحاء للبنينادبيمسلم قاسم مطير جمعان56914222021006063

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية361.0ثانوية بالل للبنينادبيمحمود حامد عبدهللا سويد56915102021055041

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية361.0اعدادية بلقيس للبناتادبيشهد عامر جميل قاسم56916172022288031

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية361.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيهدى محسن علي يونس56917172022249017

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية361.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد احمد حازم ذنون56918172021350167

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية361.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيثامر صبحي رمضان عطيوي56919172021351119

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية361.0ثانوية كبرتو المختلطة للنازحينادبيقحطان خيري حجي ابراهيم56920332021063014

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية360.0اعدادية الشافعي للبنينادبياحمد محمود سالم سرحان56921172021144004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية360.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيعلي اصغر زبير محمد سليمان56922172021178023

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية360.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياشرف جاسم محمد احمد56923172021351080

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية360.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعمر منذر عبد الرحمن عبد الرزاق56924172021351340

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية537.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمصطفى سبهان محمود حسون56925172041007175

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية525.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمها نبيل محمد صبري محمد حسن56926172042294225

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية520.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد الرحمن حسن خلف صالح56927172041018096

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية507.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيصالح طالل ادريس صالح56928172041028087

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية507.0ثانوية بيرسفي ١ المختلطة للنازحيناحيائيمريم رشو حمد خدر56929332042023034

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية507.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيسما شامل عبد الرزاق زيدان56930172042293025

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية505.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيايوب خالد سالم ذنون56931172041017037

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية503.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينب سعد عبد الرحمن سعيد56932172042281042

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية500.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء عدنان حمادي عبد56933172042285065

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية499.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيدالل محمد حازم محمد علي56934332042038007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية498.0ثانوية المعتصم با للبنيناحيائيحمزه عطا هللا حسن محمد56935172041162008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية497.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيفاطمه نذير عباس حسين56936172042252092

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية497.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيعبير هاني خليل ابراهيم56937172042281057

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية496.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيشاديه شمو كتي قاسم56938332042060026

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية495.0ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيرؤى جعفر قاسم حسين56939172042342008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية493.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيابراهيم مثنى احمد محمود56940172041011005

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية487.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسجى عبد الرزاق محمود عمر56941172042230038

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية485.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمصطفى بسام محمود عبد هللا56942172041020109

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية485.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيابرار طه جاسم احمد56943172042075001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية484.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيارجوان داود حسن علي56944172042367001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية484.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائيمحمود وعد مجيد حميدي56945172041072026
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية483.0اعدادية زينب للبناتاحيائيانفال عمر فيصل صالح56946172042285019

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية481.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيرند جمال ابراهيم محمد56947172042301032

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية481.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيحسن محمد عبد المنعم جهاد56948172041350098

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية481.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيدنيا كوكز حاجي اسماعيل56949172042245020

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية480.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيصبا يونس عواد يونس56950172042317035

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية480.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيشاهه قاسم حسين ظاهر56951332042051055

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية480.0ثانوية مهد للبنيناحيائيرنا حيدر خلف عفدي56952172042102003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية480.0ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيعبدالعزيز محمد سالم عبدالعزيز56953172041087004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية480.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيسماح ياسين اسماعيل مصطفى56954172042075007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية479.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائياستبرق فراس غانم محمد56955172042262001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية478.0ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيعادل محمد محمود ناصر56956172041133004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية477.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيسمير سيدو مجو خدر56957332041064014

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية477.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيامنه عبد هللا احمد عادي56958172042237013

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية476.0ثانوية االزاهير للبنيناحيائياحمد فاضل عباس خليل56959172041176002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية475.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب محمد حسن محمد56960172042296025

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية474.0اعدادية سومر للبناتاحيائيمروه منهل خيري عبد56961172042314056

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية474.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمسلم ادريس مسلم احمد56962172041018182

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية474.0اعدادية حمص للبناتاحيائينجالء علي زكي محمد56963172042302103

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية473.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياسماء عبد هللا سلطان جدوع56964172042315007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية473.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائياحمد محمد يونس سليمان56965172041142002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية471.0اعدادية االخوة للبنيناحيائياصالة لقمان حسن حيدر56966172042224003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية468.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيخالد سعيد بركات هافند56967332041056022

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية466.0ثانوية االزاهير للبنيناحيائيمحمد محسن حسين محمود56968172041176023

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية464.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيابتسام صبحي شيت الياس56969172042281002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية464.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعمر فارس حمادي عبد56970172041011129

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية464.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيافراح محمد جاسم فرحان56971172042293008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية463.0ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيسلمان غانم خضر حيدر56972172041119009

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية463.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيرفيده فرج يوسف احمد56973172042310016

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية462.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيسمر غانم رجب يونس56974172042254040

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية461.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيطليعه بشار جمعه حمود56975172042281055

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية461.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيمنار احمد حميد عبد هللا56976172042317044

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية460.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعلي نور الدين نديم محمود56977172041350242

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية460.0ثانوية دجلة للبناتاحيائينور ثانر وعدهللا محمد56978332042038036

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية457.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيفاطمة رعد حسين عبد هللا56979172042283069

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية456.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيريم غانم صالح حميد56980172042283040
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية456.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيهديل عبدهللا محمد خضر56981172042371303

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية455.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيآلين اياد حسين سمو56982172042245003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية455.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيرانيه احمد يونس فتحي56983172042284013

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية455.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائياية صالح محمد احمد56984172042244008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية454.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيعائشه ياسر احمد عثمان56985172042268059

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية453.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيايناس حيدر محي الدين عبد هللا56986172042244014

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية453.0الخارجيات - ايسراحيائيفاطمه علي قاسم محمد56987172042403108

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية452.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمود محمد نذير علي56988172041351773

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية452.0اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد الرحمن علي يونس محمد56989172041027045

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية451.4ثانوية المتميزات االولىاحيائياسماء رضوان عبد الحميد خضر56990172042233017

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية451.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيأيه احمد يونس محمد56991172042288010

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية450.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيرفل ادريس عبد العزيز يوسف56992172042261028

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية449.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيرافل نوار حسين حجي56993172041060032

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية448.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعدنان بدران محمود عبد56994172041011109

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية448.0اعدادية عوينات للبنيناحيائيصطم عطيه جبر مبارك56995172041111018

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية447.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيامنه سعد محمود احمد56996172042274008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية447.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيفهد ابراهيم حسن ملكو56997172041348047

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية447.0ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائياشواق محمد نشأت شوكت علي56998172042308006

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية446.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيأسراء غانم عبد هللا احمد56999172042254001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية446.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائياسيل اسعد عبد هللا احمد57000172042254009

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية446.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيانس قاسم محمد امين مرعي57001172041350065

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية446.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيفرحان خضير احمدي علي57002172041098032

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية446.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيمروة مروان سامي ابراهيم57003172042274071

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية445.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرنا نافع جاسم محمد57004172042294092

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية445.0ثانوية العياضية للبناتاحيائيخالدة مظفر محمد يونس حاج موسى57005172042260010

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية445.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيمروه فتحي محمود سوادي57006172042251136

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية445.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيروعه فتحي صالح ياسين57007172042357365

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية445.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيدلير عيدو رشو علي57008332041052028

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية445.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائياالء بشار غانم يونس57009172042289015

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية444.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيسراب سالم حسن غزال57010172042371177

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية444.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمعتصم زياد طارق محمود57011172041011207

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية444.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيصالح محمد صالح جاسم57012172041003013

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية444.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي محسن جهاد خضر57013172041124112

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية444.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد المهيمن عواد عالوي حسن57014172041350219

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية444.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيابراهيم حازم سليمان حسن57015172041358001
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية444.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيرغده عبد الكريم اسماعيل داود57016172042251063

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية444.0اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمحمد فرحان خليل موسى57017172041161026

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية444.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيإيناس علي ناصر احمد57018172042277003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية443.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيحنان جاسم محمد مصطفى57019172042261017

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية443.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيهادي افدال رشو خلف57020332041070097

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية443.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيصبحه الياس خليل حسين57021332042052036

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية443.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيهوازن محمد خلف محمد57022172042371307

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية442.0ثانوية األخوة للبنات - للنازحيناحيائيزينب محمد سعيد حسن عزيز57023332042043013

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية442.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرغد غانم يونس رشيد57024172042231113

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية442.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيجميله كوران مراد بشار57025332042051018

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية442.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيحذيفة محمد ثامر محمد57026172041143016

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية441.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيايمان صبحي علي سلطان57027172042371049

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية441.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمد وعد هللا حسين حسن57028172041080102

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية441.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيشيماء مطلك ابراهيم شديد57029172042310024

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية441.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيمحمد المامون سالم جهاد نايف57030332041070075

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية441.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيخولة سعيد حسن كوسه57031332042060010

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية441.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيآيه ماجد سالم جاسم57032172042371010

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية441.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفاطمه خضير محمود فتحي57033172042357662

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية440.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائيمعد فارس محمد طه57034172041114021

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية440.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيشهد دريد احمد اسماعيل57035172042289102

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية440.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيغفران ميسر الياس محمد57036172042371229

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية440.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيمحمد جاسم ابراهيم جاسم57037172041098036

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية440.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر محمد احمد مرعي57038172041351550

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية440.0ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيمريم باسل طالل هاشم57039172042308035

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية439.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيهدى دحام محمود صالح57040172042298051

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية439.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيزينب خلف حسن قاسم57041332042060016

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية439.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينجوى هالل فتحي محمود57042172042357772

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية439.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيعالء محمد يونس احمد57043172041098027

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية439.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيغادة صبحي اخضير محمد57044172042232109

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية439.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيدالل حبش سليمان حسن57045172042300023

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية439.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائياسماء الس سعيد يونس57046332042070004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية439.0اعدادية زمار للبنيناحيائيسعد يونس احمد دومان57047172041103031

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية438.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيحامد ذيبان محمود محمد57048172041350094

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية438.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيزينب علي يعقوب صالح57049172042251071

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية438.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيرحمه بشير عبد الرزاق محمود57050172042371111
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية438.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيعقيل فندي عبد هللا محمد57051172041064032

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية438.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيجهان عطية محمد محمود57052172042098010

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية438.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعمر عيدان حمد أحمد57053172041001025

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية438.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيهاجر شامل كاظم محمد57054172042305059

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية438.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيتبارك احمد رعد عبد57055172042294051

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية438.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيزينب محسن محمد مصطفى57056172042252046

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية437.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيفاطمة مروان عبد حمدون57057172042283070

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية437.0اعدادية النيل للبنيناحيائييوسف صبحي سبهان فرحان57058172041027095

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية437.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيميسم خلف احمد عثمان57059172042371266

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية437.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمصطفى احمد محمد عبد هللا57060172041350374

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية437.0ثانوية اصفية للبناتاحيائيأنوار محمد صالح غدير57061172042337002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية437.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيعصام محمد اسماعيل عبدهللا57062172041362031

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية437.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيسما عمار عبد الستار حسن57063172042297045

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية436.0ثانوية تل الشعير للبنيناحيائيساهر عزيز سليمان سلطان57064172041052004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية436.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيرضوان ليث محمد يحيى57065172041020047

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية436.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيزكريا داؤد سالم محمد علي57066172041144035

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية436.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيزيد محمد حميد سعيد57067172041350140

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية435.0اعدادية سومر للبناتاحيائيمها فارس مؤيد علي57068172042314066

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية435.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيغفران نشأت رفعت احمد57069172042300050

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية435.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهر وضاح سلطان يونس57070172042290088

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية435.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيعجيل صالح احمد محمد57071182041145020

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية435.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياستبرق ريان صالح محمد57072172042273009

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية435.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرحمه يوسف احمد قاسم57073172042290072

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية434.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد صدام رمضان صالح57074172041351683

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية434.0ثانوية هولير زانستي للبنيناحيائيسلهم سالم سالم شاحوذ57075312041019005

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية434.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيفاضل عباس علي صالح57076172041350267

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية433.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيشهد لؤي صالح الدين يحيى57077172042280085

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية433.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائينزيه احمد بالل صالح57078172041350396

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية433.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسراء يوسف عبد هللا علي57079172042357065

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية432.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيرحمه محمد حازم سلو57080172042235055

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية432.0اعدادية عوينات للبنيناحيائيخوام فهد مطير جلوي57081172041111011

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية432.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيعباس صدام مخلف مسلم57082212041273041

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية432.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنيناحيائيكرم مروان ذنون يونس57083172041217004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية432.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا محمود عبد هللا57084172042294186

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية432.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيايهاب محمد حازم احمد57085172041351160

صفحة ١٦٣١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية432.0ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيوفاء احمد حسن علي57086172042342020

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية432.0اعدادية الفاو للبناتاحيائياسماء احمد خلف اسود57087172042235009

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية432.0ثانوية فلسطين للنازحاتاحيائياسيا يشار علي يونس57088202042164001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية432.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيمحمد صالح حسن حبيب57089172041051014

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية431.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائييحيى مهند يحيى فرج57090172041001039

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية431.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيغادة مقداد محمد عباس57091172042252079

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية431.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيخالد سعيد جوقي حسن57092172041367014

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية431.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائينمر هذال جوير اسماعيل57093172041350398

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية431.0ثانوية العياضية المسائية للبنيناحيائيهاني انور محسن حسيب57094172041361013

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية430.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمسعود رمضان صالح الوند57095172041351782

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية430.0اعدادية النيل للبنيناحيائيجهاد ياسين سلطان صالح57096172041027020

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية430.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيصاره عبد السالم عبد هللا سليمان57097172042281050

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية430.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياوس حسين يونس حسين57098172041351145

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية430.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيرغد سامي محمود نفط57099172042293017

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية430.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد عبد المنعم خليل اسماعيل57100172041008345

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية430.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب حذيفة عبد العزيز محمد57101172042286128

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية429.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعامر حمادي مهدي هادي57102172041351350

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية429.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيهند علي عواد احمد57103172042362096

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية429.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد صالح جبار خضير57104172041003030

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية429.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيميالد احمد حسين علي57105172042051011

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية429.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيعبير سمير جمعه عزيز57106172042357617

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية428.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد السالم محمد57107172041016032

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية428.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائياحالم نجيب جهاد حميد57108172042281006

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية428.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعدنان غزوان عدنان محمد57109172041100012

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية428.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيعاليا شيت خضير غضبان57110172042371212

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية428.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيدلشاد خيرو سليمان عتو57111172041059030

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية428.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيمسره شامل ابراهيم احمد57112172042316050

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية428.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمود محمد محمود الياس57113172041350363

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية427.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمريم احمد حسو سليمان57114172042357719

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية427.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيزينه عدنان حسن جمعه57115172042300036

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية427.0الخارجيون - ايمناحيائيزياد عبدالعزيز مصلح محمد57116172041400057

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية427.0ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيرحمه يحيى قاسم محمد57117172042342009

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية427.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيعاليه قاسم صالح علي57118332042062031

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية427.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمود محمد حسين احمد57119172041350361

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية427.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيدعاء فائز محمد صالح وهب57120172042289046

صفحة ١٦٣٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية427.0أعدادية االمين للبنيناحيائيبكر محمد ناجي عطية57121172041019012

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية427.0ثانوية العياضية للبناتاحيائيمريم مظفر محمد يونس حاج موسى57122172042260023

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية426.0اعدادية سارية للبنيناحيائيشيبان عبد اللطيف عيسى حمد57123172041018082

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية426.0ثانوية الكبر للبنيناحيائيمنيفه ميسر عياده فندي57124172042210004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية426.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعبد هللا عادل علو احمد57125172041009019

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية426.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيضحى باسل محمد علي57126172042286181

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية426.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرقية احمد شريعه فرحان57127202042144029

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية426.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيوفاء فتحي غزال محمود57128172042371319

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية426.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيإسماعيل علي اكبر إسماعيل جعفر57129172041178001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية426.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد رياض ذنون يونس57130172041351669

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية425.0ثانوية تلسقف للبنيناحيائينورا سمير متي ياقو57131172042086021

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية425.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزينه ابراهيم محمد يحيى57132172042371156

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية425.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيسوزان بختيار هادي سعيد57133172042251091

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية425.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائياحمود برجس دهام محمود57134312041001005

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية425.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد احمد يونس حسين57135172041018153

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية425.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد شهاب احمد عبد57136172041351679

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية424.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء عبد الستار حسن علي57137172042284021

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية424.0اعدادية زينب للبناتاحيائيامنه رياض احمد عتو57138172042285015

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر علي يوسف فرحان57139172041351543

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية424.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائياقبال عبد الرزاق شناوه علي57140222042321014

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية424.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيشيرين عبدالعزيز عبدالرحمن محمد57141172042362054

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية424.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيرعد ناصر مراد الياس57142332041056034

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية424.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيخضر كالو حجي مراد57143172041348018

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية424.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمحمد ثائر نوري يحيى57144172041020090

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيابتهال كامل فتحي سلطان57145172042281005

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية423.0اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيموفق خلف خليفة محمد57146182041010026

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية423.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيوسناء علي حمزه خضر57147172042330120

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية423.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيآيه ناهي محمد علي57148172042357032

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية423.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيخديجة رفعت محمد طاهر يونس57149172042261021

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية423.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييونس احمد محمد زكي يونس57150172041351941

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية423.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيايمن مقداد خلف حمو57151172041109008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية423.0ثانوية الموالي للبنيناحيائيفرح الياس محمد احمد57152172042055002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية423.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيازهار محمد جاسم فرحان57153172042293005

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية422.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيأمنه عبد الكريم شعبان حمدي57154172042316002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية422.0الخارجيات - ايسراحيائيرجاء سامي عبدهللا علي57155172042403062
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية422.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيمنار عبد هللا جميل محمد57156172042327029

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية422.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيعمر شمو كالو علي57157332041070061

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية422.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيعبد العزيز سليمان عبد هللا علي57158312041001016

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية422.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد صفوان صالح احمد57159172041011015

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية421.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيهديله جزاع سليمان محمد57160172042317052

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية421.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتقى صالح الدين عطيه عكله57161172042273024

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية421.0اعدادية المربد للبناتاحيائيايمان محمد صالح محمود57162172042291020

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية421.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمصطفى صالح محمد طه57163172041018185

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية421.0ثانوية قوش تبه المختلطةاحيائيرويدة محمد خشان طلب57164312042062008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية421.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيشعالن كريت خلف سليمان57165332041056051

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية420.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيحارث عبد الرحمن اسماعيل عبد الرحمن57166172041143013

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية420.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيوطبان ابراهيم علي عبد57167202041056048

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية420.0اعدادية زينب للبناتاحيائيندى رعد وعد هللا داود57168172042285125

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية420.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيعبد الخالق خلف سبهان ياس57169172041053006

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية420.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعبد المنعم محمد خليف طالب57170172041143025

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية420.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهاجر فارس خليل ابراهيم57171172042357858

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية420.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيحسين عبد الجبار حسن علي57172172041026042

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية420.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيشذى مقداد محمد عباس57173172042252065

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية420.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد ايهم فخر الدين حسين57174172041018155

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية420.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيحارث شهاب احمد يونس57175172041015029

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية420.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيريان محمد حاجي حسين57176332041050010

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية419.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزمزم توفيق عواد مسلم57177172042357395

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية419.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيفاتن علي عباس حسين57178172042353049

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية419.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى اكرم عبود محمد57179172041008380

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية419.0ثانوية تلسقف للبنيناحيائيتمارة حكمت خليل اوراها57180172042086001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية419.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيسعود غشام حنيف خليف57181182041011020

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية419.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيريمة محمد احمد محمد57182172042277045

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية419.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيظفر احمد ارميض يونس57183172042280099

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية418.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الموجود غربي ناصر57184172041351702

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية418.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيريام ناجي عبد الرحيم عبد هللا57185172042357372

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية418.0اعدادية صفية للبناتاحيائيمنال بلو مال حسن57186172042295032

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية418.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيشهناز علي حجي عبد هللا57187332042060027

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية418.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيكرار حيدر قنبر حمزه57188172041068056

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية418.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيرفل اكرم احمد عنتر57189172042237060

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية418.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائييسرى محمد محمود مصطفى57190172042357933
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية418.0ثانوية القوش للبنيناحيائيصفوان حسين عنتر رفو57191172041091012

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية418.0ثانوية بيرسفي ١ المختلطة للنازحيناحيائيفرحان خالد احمد يوسف57192332041023040

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية418.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد عماد سعيد عبد هللا57193172041351714

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمحمد سعد احمد علي57194172041161024

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية417.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيساهره شرو خديده قاسم57195332042051039

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية417.0الخارجيات - ايمناحيائينور هاشم غانم مرعي57196172042401083

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحامد رسول عباس علي حسن57197172041351193

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية417.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهاجر عايد سلطان رمضان57198172042357857

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيسجاد خالد عبد هللا محمد57199172041064021

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية417.0اعدادية التحرير للبناتاحيائينور محمد علي جعفر57200172042296055

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية417.0ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيسهام منهل خلف حسن57201172042038004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية417.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيناريمان علو حسن علو57202332042069022

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية417.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيشهد احمد فتحي سعيد57203172042300041

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية416.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيزينة احمد عيسى جاسم57204202042250030

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية416.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائينور الهدى وعد محمد عباس57205172042251152

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية416.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيندى بركات جردو مراد57206332042052060

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية416.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيسدرة شامل اسماعيل يوسف57207172042296028

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية416.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيعاتكه عامر احمد خضر57208172042357615

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية416.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائينور شاهر ساري خضر57209172042371282

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائياسماء صدام ناظم خسرو57210172042294026

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعبد الفتاح عبد الحق فتحي حمد57211172041080058

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية415.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائياحمد صبري جهبل شطي57212172041112001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية415.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيمحمد بشار عبد الستار علي57213172041016043

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية415.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمد وعد بجودي عالوي57214172041005072

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية414.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيسعدون حماد خلف محمد57215312041070064

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية414.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيساره غانم عبد هللا حميد57216172042371172

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية414.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيريم محمد مشرف محمد57217172042279024

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية414.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد هللا ياسر غانم حامد57218172041350218

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية476.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيمؤده عادل ذنون صفاوي57219172052290045

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية467.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقييوسف قيدار محمد شيت يوسف57220172051144051

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية442.0اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيحسين علي عبد القادر ججان57221172051118008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية440.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيهبه خليل محمد سلو57222172052301046

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية438.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيكاظم فتحي حمادي رحيل57223172051001013

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية436.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيآية نذير سعيد محمد57224202052139001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية436.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعمر احمد صالح سلطان57225172051020054
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية433.0اعدادية  تلكيف للبنينتطبيقيمحمد غزوان يونس محمد57226172051084024

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية433.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد عبد هللا57227172051350265

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية428.0اعدادية  الرشيدية للبناتتطبيقياسراء عادل مصطفى قدو57228172052251001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية428.0اعدادية الراية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عزيز اجويد احمد57229172051025023

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية428.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيضحى محمد محمود احمد57230172052371046

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية427.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيمحمد خالد محمد مرعي57231172051018028

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية422.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيرحمه محمد غانم سعيد57232172052371022

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية420.0ثانوية المحلبية المسائية للبنينتطبيقيهادي بشي رحيل دهام57233172051365017

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية418.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيابتسام محمد خلف محمد57234172052301007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية416.0اعدادية المربد للبناتتطبيقيزهراء احمد سعد هللا سعيد57235172052291008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيثائر احمد متعب الدويش57236172051350071

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية414.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيزيد طالل سالم عبد57237172051350121

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية413.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيطاهر خالد طاهر رشيد57238172051017059

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية407.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيمحمد صابر بكر ابراهيم57239172051352072

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية404.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيضحى نبيل عزيز جاسم57240172052357157

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية401.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقييوسف ناصر احمد فتحي57241172051015072

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية400.0ثانوية المنار المسائية للبنينتطبيقيمحمود جاسم محمد جاسم57242172051364025

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية398.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيأمنه عبد المطلب محسوب عبد57243172052235001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية397.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيلؤي خليل جميل موسى57244172051015052

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية395.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيخالد محمد غانم محمد57245172051026031

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية394.0الخارجيات - ايسرتطبيقيرحمه ياسين عثمان حسين57246172052403020

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية394.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيسجى محمد خليل سلطان57247172052357133

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية390.0ثانوية فينك االهلية المختلطةتطبيقييوسف سالم سليم كريم57248312051065020

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية389.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسلطان صالح سلطان احمد57249172051002005

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية389.0ثانوية الزاوية للبناتتطبيقيالق محمد رشيد حسين57250172052240001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية389.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيمالك سعد نافع احمد57251172052286027

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية388.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيعلي جبار ثابت جبار57252222051311118

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية386.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيشذى وليد خالد عبد الرزاق57253172052321008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية386.0اعدادية زمار للبنينتطبيقيمحمد جمعة محمود حسين57254172051103041

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية382.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد العزيز فارس حامد عبو57255172051351335

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية382.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيعالء حسين محمد هالل57256172051018022

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية382.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمحمد نزار محمد انور57257172051007056

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية382.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد بشير محمد حسن57258172051351027

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية381.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيحمزة ضياء الدين شمس الدين مصطفى57259172051027024

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية381.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعمر غزوان عبد العزيز عمر57260172051351461
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية381.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعماد عبد هللا فتحي محمد57261172051350217

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية380.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيمحمد عبد القادر عبد الجبار شيت57262172051144044

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية380.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيياسر محمود حسن رمضان57263172051350365

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية380.0الخارجيات - ايسرتطبيقيورقاء طالب يونس ذنون57264172052403058

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية380.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيخالد حازم حمود محمد57265172051026029

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية380.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيطاهر ماجد عبد القادر عبد العزيز57266172051023034

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية379.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيخير هللا محمد الياس محمد57267172051350101

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية379.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيحمزه يونس ذياب يونس57268172051351198

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية379.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقياحمد علي حسين حجي57269172051007007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية379.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيدالل ثامر هاشم حسين57270172052289012

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية378.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعلي ماهر محمد سعيد علي57271172051350210

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية377.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيجهان احمد سليمان محمد57272172052357057

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية377.0ثانوية جوارجرا للبناتتطبيقيحال حماد رشيد خشان57273312052031003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية377.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيخاشع صباح عواد ابراهيم57274172051366039

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية377.0ثانوية زمار المسائية للبنينتطبيقياحمد عزيز احمد حمو57275172051369003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية377.0ثانوية حمرين المسائية للبناتتطبيقيعائشه مثنى نذير داود57276312052081017

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية377.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقييوسف محمد غانم خليل57277172051351791

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية377.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا خلدون محمود شهاب57278172051350173

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية376.0اعدادية الراية للبنينتطبيقيفخر الدين عامر ثامر عبد57279172051025037

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية376.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيعلي عمار عاصم نجم57280172051027046

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية376.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى موفق سعيد ابراهيم57281172051351716

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية376.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيرايه حسين اسماعيل محمد57282172052357078

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية376.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيمحمود قيس حازم اسماعيل57283332051070037

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية376.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعبد هللا علي عبد هللا اسماعيل57284172051015038

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية376.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيصكر هاشم حمود احمد57285172051366056

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية376.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيبرزان عمار رمضان خضر57286172051350067

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية376.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيعال لبيب مظفر محمود57287172052357162

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية376.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيحسن علي سليمان طيب57288172051351183

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية376.0ثانوية الحورية المسائية المختلطةتطبيقيعلي عماد الدين عبد االله قاسم57289182051340011

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية375.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمود طه مصطفى57290172051223023

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية375.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد عبد هللا نزال57291172051351324

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية375.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيليث اسماعيل خليل مسير57292172051351514

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية375.0اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقيعمار قاسم محمد شاهين57293172051059014

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية375.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقييوسف محسن يوسف عبد57294172051023092

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية374.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيزياد محمود حسن علي57295172051351233
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية374.0ثانوية المنار المسائية للبنينتطبيقيفاروق عبد علي نجم57296172051364015

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية374.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيفاطمه نشوان عبد الستار محمد علي57297172052296020

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية374.0الخارجيون - ايمنتطبيقيعمر عبد محمود عبد57298172051400039

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية374.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياسامه جمعه محمد ذنون57299172051351099

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية374.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيشفاء عبد هللا عمر علي57300172052357144

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية374.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيحسين خليل إبراهيم درسن57301172051178007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية374.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيفهد محمد اكرم محمد57302172051028081

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية373.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةتطبيقياحمد حسين محمد امين فتحي57303132051242001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية373.0اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيبسام عيدان عيسى مصطفى57304172051161002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية373.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعمر علي حمد ياسين57305172051008081

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية373.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيحسان عناد ابراهيم يونس57306172051351179

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية373.0ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيعبد هللا رياض شاكر عبد الفتاح57307192051084008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية373.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيبارق حميد حبو حسن57308172051143008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية372.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقياتفاق خضير عطا هللا موسى57309172052371003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية372.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياسامة سالم محمد ذنون57310172051350046

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية372.0اعدادية  تلكيف للبنينتطبيقيمهند محسن امين موسى57311172051084026

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية372.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيفتحي عبد الرزاق فتحي حسين57312172051007049

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية372.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيزكريا عبد المنعم ابراهيم مجيد57313172051028039

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية371.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيعبدالهادي عدنان زوبع خضر57314192051356037

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية371.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيحكم محمد مؤيد محمد57315172051023022

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية371.0ثانوية النهروان المختلطةتطبيقياحمد خلف خضير جاسم57316192051304002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات372.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيزينة زياد خلف حسن57317172022301017

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات369.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيمريم فائز خزعل سلو57318172022292020

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات369.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيعهد محمد حمدون حامد57319172022357185

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات369.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيمريم لؤي بشير ابراهيم57320172022371065

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات363.0اعدادية الزهور للبناتادبيزمن نواف نور الدين عبد الهادي57321172022290026

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات406.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيبان صفوان ازهر سعدي57322172042294046

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات405.0ثانوية أقار صو للبناتاحيائينور كوان سعدون ولي57323202042393013

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات403.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيمريم ماهود صالح حسن57324202042106062

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات399.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيزهى طريف سالم مصطفى57325172042283046

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات386.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيعبير سليمان خضر قلي57326172042261052

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات384.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء عامر صالح محمد57327172042285063

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات381.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيمريم عماد سالم احمد57328172042297070

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات379.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائياوان خيري خضر عبدال57329172042367004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات375.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائينور عبد االحد اسحق يوسف57330172042244097
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات374.0ثانوية العياضية للبناتاحيائيبلقيس عدنان عبد القادر جمعه57331172042260007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات373.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيحنان ذنون يونس محمود57332172042264009

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات373.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيغزال خالد مراد سكفان57333332042056068

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات373.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين مخيلف عبد هللا57334222042170037

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات373.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيخالده رشو الياس حسن57335172042245019

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات372.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيمنال يونس عبد الواحد يونس57336172042261066

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات371.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيرحمه جسام محمد مقداد57337172042269017

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات371.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيتبارك محمود وليد ذنون57338172042357192

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات370.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيساندي صائب سعدون فتحو57339172042244062

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات370.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائياالء احمد محمود خلف57340182042164004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات370.0ثانوية تل واعي للبنيناحيائيبلقيس عبدالقادر ذياب عزيز57341172042034003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات369.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيزينب ابراهيم مصطفى حسين57342172042261035

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات369.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرغد نجيب عبد محمد57343172042288099

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات369.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيميساء مراد شمو شبلي57344172042348064

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات369.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيريمه كمال محمد مصطفى57345172042261032

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات368.0الخارجياتاحيائينجوى حاضر صالح عالوي57346182042401054

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات368.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور اسماعيل خليل اسماعيل57347172042357802

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات368.0ثانوية حمام العليل للبناتاحيائيانوار شامل محمد عبد هللا57348172042238008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات368.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيوسن عطيه زيد عبد هللا57349172042357919

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات367.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيزهراء كنعان يونس حمو57350172042315057

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات367.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيوسن اياد هاشم عبد هللا57351172042298053

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات367.0اعدادية سارة للبناتاحيائيماري يونس حنا كرومي57352172042248052

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات367.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبدور كفاح خليل يونس57353172042288049

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات367.0الخارجيات - ايمناحيائيفرحة سطام سليمان ثالج57354172042401062

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات361.0الخارجيات - ايسرتطبيقينتالي صالح سعيد سليمان57355172052403048

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى470.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيزينب محمد صالح محمد57356172022292010

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى456.0اعدادية االصمعي للبناتادبيهبة عدنان فخري خضر57357172022289041

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى441.0ثانوية فايدة للبنينادبيمحمد ابراهيم ذنون محمود57358172021098017

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى438.0أكاديمية بغداد األهلية في تركيا-جورمادبيعائشه اياد ابراهيم يعقوب57359132022244002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى433.0اعدادية الحكمة للبنينادبيعبد هللا هالل سعيد هالل57360172021009020

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى432.0ثانوية النركزلية للبنينادبيعمر ستار عبد هللا طه57361172021192008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى429.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيفتح هللا محمود محمد حسين57362172021084039

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى426.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيذر حارث ضياء يونس57363172021351160

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى424.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيهندرين اكرم حسين مصطفى57364332022040050

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى423.0اعدادية اليمن للبناتادبياالء مؤيد محمود احمد57365172022237004
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى423.0اعدادية االمجاد للبنينادبيعالء الدين شيت محمد صالح57366172021026018

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى422.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيسماء عماد مدثر محمد صالح57367172022371043

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى403.0اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم مثنى عباس بدر57368172022288044

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى397.0اعدادية الكندي للبنينادبيسالم عبد الناصر سالم يعقوب57369172021021008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى394.0اعدادية الزهور للبنينادبيامير محمد صديق مجيد57370172021015002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى393.0االعدادية الشرقية للبنينادبيعمر فائز يوسف احمد57371172021008022

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى392.0الخارجيون - ايسرادبيكرم سعد حسين علي57372172021402114

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى391.0إعدادية صنعاء للبنينادبيمحمد تحسين غانم يحيى57373142021025050

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى389.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيسارة حذيفة خالد مصطفى57374172022301018

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى388.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيقتيبه محمد حمد ضاحي57375192021070029

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى386.0اعدادية الخنساء للبناتادبيتقى عدي عبد الرحيم داود57376172022273005

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى385.0ثانوية زنوبيا للبناتادبينور عادل احمد محمود57377172022264009

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى385.0اعدادية زمار للبنينادبيانس جدعان غدير ياسين57378172021103003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى382.0اعدادية االندلس للبناتادبيعذراء منتصر احمد داود57379172022286019

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى380.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمود فيصل خضير سلطان57380172021351508

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى378.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبيرفل وسام جاسم محمد مصطفى57381172022251013

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى375.0اعدادية الكندي للبنينادبيعبد هللا عبد الستار مطر يونس57382172021021011

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى375.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيعبد هللا احمد عواد مناحي57383172021020018

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى374.0اعدادية المشروع للبنينادبيحسين قاسم عبود علي57384232021010012

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى373.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيعبد القادر عامر عبد القادر فتحي57385172021011020

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى373.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينادبيعلي مطر حسن سمير57386192021356018

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى373.0اعدادية البطحاء للبنينادبيعبد الكريم محمد كطان راشد57387222021006039

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى371.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبياركان خليل حسين الياس57388172021016006

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى370.0اعدادية حمص للبناتادبيآمنه عبد المحسن عبد الرزاق عبد الرحمن57389172022302002

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى369.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيعبد الرحمن محمد فتحي ابراهيم57390172021084028

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى360.0اعدادية سومر للبناتادبيرضاء حافظ جاسم محمد57391172022314012

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى493.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيخالد سلو كرنوص خلف57392332041070024

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى478.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيساره وليد قاسم سليمان57393172042284023

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى476.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيبشرى عبد القادر رستم سليمان57394332042070018

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى444.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيبراء رافع إسماعيل عبدهللا57395172042075004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى440.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيبرهيم مراد حسن خدر57396332041069006

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى439.0اعدادية ابي تمام للبنيناحيائياحمد فراس كمال محمود57397172041010003

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى438.0اعدادية النيل للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد محمود57398172041027072

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى437.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيغفران عزيز حسين عبد هللا57399172042267051

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى431.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرغد محمد دهش عبو57400172042289063
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى431.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيزكريا برع سلطان منوه57401172041351277

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى430.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيانعام مروان يونس احمد57402172042357136

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى442.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقياحمد وعد فرمان محمود57403332051070004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى407.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيفارس صالح فارس كريم57404172051351493

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى405.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيمحمد امين عمر حيدر57405172051352064

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى401.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيمي قيس يونس عون57406172052289032

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية394.0اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيناصر رشيد احمد هاشم57407192021054030

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية391.0اعدادية الكفاح للبناتادبيزينه موفق عواد ساري57408172022283014

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية375.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحينادبياركان كارس رشو خلف57409332021064001

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية504.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعبدهللا زياد بشير حمدي57410172041054010

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية421.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزبيده اكرم محمد شعالن57411232042271291

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية416.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيميمونه يونس صالح ابراهيم57412332042038033

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية414.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيآيه عبد الستار محمد ابراهيم57413172042321004

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية394.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيحسين ياسين طاهر شنون57414122041032018

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية391.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيياسر عمار محمد صاحب57415242041207182

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية381.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيعمران فرمان قاسم اسماعيل57416332041064016

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية379.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيهديل ياسين احمد عبد هللا57417172042237161

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية376.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الكاظم شهد57418242042124090

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية373.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيداليا قحطان عدنان كاظم57419192042369107

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية372.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيعباس ناظم عويز هادي57420232041185023

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية372.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيحسين قيدار حسين حسن57421172041367011

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية371.0ثانوية ربيع بغداد األهلية للبنيناحيائياحمد عالء احمد محمد57422132041051001

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية371.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيغسق عبد علي كاظم محمد57423232042117136

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية368.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيمحمود محمد محمود هادي57424172041367049

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية367.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيحسين محمود عبد عون حسين57425272041009029

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية367.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيذكرى عبود علي حسين57426222042143109

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية366.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائيدينا جاسم محمد كاظم57427142042150006

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية366.0ثانوية النبراس األهلية للبنيناحيائيسالم احمد سالم احمد57428172041154004

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية365.0ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيمحمد نور صباح عبد هللا محمد57429172041119018

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية364.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيالزهراء عوده درجال مزبان57430282042052014

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية364.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمصطفى رمضان محمد خضر57431172041005077

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية364.0اعدادية المستقبل االهلية للبنيناحيائيفضل ثامر موحان جاسم57432232041284009

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية363.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيورود وحيد عبد هللا صبيح57433222042153459

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية361.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيسيف عادل نعمه محمد57434132041001038

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية361.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيفاطمه محمد حسن غائب57435102042120083
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جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية361.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيسندس حبش كمال عبد هللا57436172042098021

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية361.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيسجاد حسين علي عرب57437172041066021

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية361.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيمنار امجد مخلف عبد57438192042163040

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية360.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةاحيائياسراء طه محمد صالح57439182042351001

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية374.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا مسعود جمعه خليل57440202051001041

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية367.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمحمد كاظم زين العابدين سليمان57441252051001096

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية363.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيامجد شيال ناشور سالم57442222051300011

جامعة الموصل/كلية االثار414.0ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتادبيزهراء محمد عادل محمد57443172022312002

جامعة الموصل/كلية االثار411.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيلجين سعد احمد صالح57444172042297067

جامعة الموصل/كلية االثار406.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك هيثم حسين حسن57445202042141018

جامعة الموصل/كلية االثار395.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمه فراس سالم محمود57446172042357323

جامعة الموصل/كلية االثار394.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيسعدون نزهان عبد هللا حسين57447202041262033

جامعة الموصل/كلية االثار393.0ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيمصطفى حسين علي يوسف57448182041147033

جامعة الموصل/كلية االثار391.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيمنه هللا عايد خلفه جاسم57449232042141040

جامعة الموصل/كلية االثار382.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا احمد محمد57450172041351697

جامعة الموصل/كلية االثار378.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيشروق جاسم محمد علي57451232042094041

جامعة الموصل/كلية االثار377.0الخارجيوناحيائيغيث محمد تعيب جاسم57452242041400081

جامعة الموصل/كلية االثار374.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيزهراء ستار خضير عباس57453262042126044

جامعة الموصل/كلية االثار370.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد حميد كريم57454232042158007

جامعة الموصل/كلية االثار369.0ثانوية البيداء للبناتاحيائياميره مجيد حسين علي57455202042139016

جامعة الموصل/كلية االثار369.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحيناحيائيعمر صباح ابراهيم يوسف57456332041008025

جامعة الموصل/كلية االثار369.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيصبيحه ابراهيم عبو رضا57457172042236035

جامعة الموصل/كلية االثار367.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيهند عبد الرحمن عبد هللا جاسم57458142042220144

جامعة الموصل/كلية االثار366.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائياسيل زياد شهاب احمد57459202042282022

جامعة الموصل/كلية االثار365.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيطارق عوده بني عبيد57460222041311038

جامعة الموصل/كلية االثار365.0ثانوية األخوة للبنات - للنازحيناحيائيوجدان عبد هللا رمضان عبد هللا57461332042043021

جامعة الموصل/كلية االثار365.0اعدادية سومر للبناتاحيائيزهراء مبدر عبد الرزاق حامد57462172042314031

جامعة الموصل/كلية االثار364.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعمران طه صالح محمد57463172041028147

جامعة الموصل/كلية االثار363.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيصفية محمود ياسين محمد57464172042371203

جامعة الموصل/كلية االثار363.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيعال احمد سعيد علي57465262042126070

جامعة الموصل/كلية االثار361.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمؤمل جاسم محمد جعفر موسى57466272041005126

جامعة الموصل/كلية االثار360.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائياحمد ابراهيم احمد محمد57467212041282005

جامعة الموصل/كلية االثار360.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيعثمان فوزي علي سلطان57468172041366031

جامعة الموصل/كلية االثار360.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد رحيم محمد هندول57469232041019145

جامعة الموصل/كلية االثار360.0ثانوية الريحاني االهلية للبنينتطبيقيياسين خالد عبد الرزاق فتحي57470142051165021
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جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية430.0اعدادية الصديق للبنينادبياحمد رياض حكمت عبد الكريم57471172021028002

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية الخضراء للبناتادبيجنان احمد حمدي مطر57472172022310002

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية ابن االثير للبناتادبينور محمد حامد عبد القادر57473172022274028

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد الغني علي احمد اخضير57474172021351251

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية377.0الخارجيون - ايسرادبيسامر غسان حسن علي57475172021402055

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية حمص للبناتادبيساره رافع شيت عزيز57476172022302017

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد محمود ارجف خالد57477172021351060

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية ربيعة المسائية للبنينادبيمهية وكاع كعجيل عايد57478172022359001

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية الكندي للبنينادبييوسف موفق فرحان يوسف57479172021021023

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية575.0اعدادية صفية للبناتاحيائيغيداء سمير ذنون يونس57480172042295028

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية505.8ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعمر محمد عبد الهادي سعيد57481172041022072

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية492.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيامنه حسين علي حسن57482172042290024

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية468.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائييمان محمد عبد هللا حسن57483172041011226

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية452.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائينوح عمار صالح شاكر57484172041017230

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية414.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمد خلف حسين علي57485172041001032

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية410.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيناصر فخري محمد صالح57486172041351859

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية407.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمحمد جاسم خضر دومان57487172041104067

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية406.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيايالف راكان فيصل علي57488332042040006

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية402.0اعدادية الصديق للبنيناحيائينور الدين ضياء فاضل حسين57489172041028215

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية401.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزبيده فارس حازم احمد57490172042288117

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية399.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعبد الرضا عامر علي رجب57491172041068039

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية398.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائيزهراء يوسف يونس جردو57492172042258021

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية396.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيجبريل اياد غانم شريف57493172041015028

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية395.0ثانوية االمل للبناتاحيائيخوله لطيف شهاب اسعد57494312042049007

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية394.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرفل رياض محمود شهاب57495172042273039

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية394.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائياحمد ماهر طليع صالح57496172041144011

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية393.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائينور ضياء كاظم محمد57497202042118155

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية391.0ثانوية القبة للبنيناحيائياحمد سامي محمود حسين57498172041081002

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية389.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائياحمد رجب عبد هللا حسين57499172041080011

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية388.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائياسراء جمعه احمد حسن57500202042282015

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية386.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائياحمد محمد كاظم خزعل57501312041101001

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد ثائر هشام محمد صالح57502172041351654

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيندى نجم عبد فتحي57503172042357780

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية408.0الخارجيات - ايمنتطبيقيشهد احمد حسين علي57504172052401020

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية379.0الخارجيات - ايمنتطبيقيشهد مؤنس احمد عبدالرزاق57505172052401022
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جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية الراية للبنينتطبيقيطيف بسمان محمد بشير57506172051025021

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمود عبد السالم احمد يونس57507172051350307

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية االمام للبنينتطبيقيالزم علي ضعن لزكه57508232051013013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء549.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد اكرم حمزه سمين57509272051001110

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء541.5ثانوية المتميزينتطبيقيايمن عماد اسامه عبد الرحمن57510132051016005

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء541.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيسجاد صباح فهد عجاج57511262051011024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء533.0ثانوية الثائر للبنينتطبيقيعلي محمود بني حسين57512122051011024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء527.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعبد الرحمن بهاء احمد جامل57513142051016051

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء526.0ثانوية التاخي للبناتتطبيقيزينه مهند محمد لفته57514142052081011

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء524.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الرضا حمود حسب57515132051054012

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء523.0اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيمريم ماجد خداداد اسد هللا57516212052092035

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء520.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمجيد سمير مجيد حميد57517122051031125

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء517.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين نعمه57518282051009024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء516.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيسجى حسن هادي صالح57519152052046017

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء515.0ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيهاجر علي حميد ابراهيم57520132052079032

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء515.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيكاظم حسن هليل بدن57521142051017074

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء515.0ثانوية الفرات االهلية للبناتتطبيقيبسمة فارس ادهم عبد الرحمن57522112052134003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء515.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيعلي مهند عبد الواحد خلف57523152051008051

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء514.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيمنتظر نعمان هاشم دناش57524122051002066

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء514.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيسرمد قتيبه محمد مجيد57525102051020087

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء513.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيرتاج محمد علي هاشم57526122052105015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء513.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيحسن نؤاس خالد مسلم57527102051003017

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء512.4ثانوية المتميزينتطبيقياحمد وصفي عبد الكريم سلمان57528112051010004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء512.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيحسين رزاق عطية حسين57529152051011031

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء512.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينتطبيقيحيدر حمود حسن مطرود57530222051079008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء511.0اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقيسجاد نسيم سلمان احمد57531212051017012

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء511.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمرتضى عبد الزهرة لفتة غازي57532282051011121

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء511.0اعدادية االصيل للبناتتطبيقيدعاء محمد عبد الرضا نصر هللا57533112052064007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء510.0اعدادية السدة للبنينتطبيقيعلي عدنان هادي ناجي57534232051016027

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء510.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيعلي عباس نعمه حسن57535152051071184

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء509.0اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيمريم صالح حسين حسن57536112052106040

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء508.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقياحمد صالح خيري ساجت57537142051027007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء508.0ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيباقر تمام حمد ثابت57538192051124005

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء507.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيضرغام تحسين الح عبد هللا57539152051003033

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء507.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيرسول جبار علوان ربيط57540282051151287
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء506.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيسجاد عصام جواد ابراهيم57541142051026022

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء506.0الخارجياتتطبيقيساره احمد علي عيفان57542112052401026

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء505.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتتطبيقييسر ليث عيسى علي57543132052088007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء505.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقييوسف باسم حمزة محمد علي57544112051021132

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء504.0ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيمرتضى محمد عبد هللا علي57545232051029028

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء503.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيهادي حسين هادي سرحان57546142051047134

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء503.0اعدادية الخبير للبنينتطبيقيعبد هللا حيدر عارف احمد57547112051007023

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء502.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمصطفى هاشم عبد السادة فرج هللا57548142051017107

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء501.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيإبراهيم محمد حسين محمد علي57549142051036002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء501.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيسجاد محمد حسن كعيبر57550152051003031

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء501.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعبد الرحمن ناصر احمد محمد57551172051023036

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء500.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتتطبيقيريتا رافت كاظم عبد57552122052088013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء500.0إعدادية المروج للبنينتطبيقياركان احمد كامل مخلف57553142051013009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء500.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيصعب فائز محمود حسين57554112051018064

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء500.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيإبراهيم إياد حسن علي57555102051003001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء500.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيوسام معمر عبد الرضا صكب57556262051011061

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء500.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمصطفى ضياء خضير شمخي57557162051006099

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء500.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيرغد رافد صاحب هادي57558102052119008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء499.0اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقيعبد هللا صباح نوري شكر57559212051017019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء499.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمسلم هداب لطيف علي57560122051007111

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء499.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيمحمود كاظم هاشم كاظم57561162051096033

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء499.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقياحمد علي حسين علي57562222051072004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء499.0ثانوية الباقر للبنينتطبيقيحسن حيدر أرزوقي عبد االمير57563232051046010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء499.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيسنين غالب عباس موسى57564102052106007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء499.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيهمسه كنعان جبار سبع57565142052140053

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء499.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيشمس عبد الكريم محسن جاسم57566122052089026

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء499.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمؤمل فاضل عاقول عبد57567282051011097

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء498.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقياحمد صفاء عبد المحسن مطلك57568192051125002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء498.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيكرار نعيم كليب صالح57569142051030050

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء498.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعمار ميثم طالب قاسم57570162051049105

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء497.0ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقيرشا علي حطاب بهير57571102052123006

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء497.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقياسماعيل وسام اسماعيل حبيب57572142051023011

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء497.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيخديجة عائد كصاب جاسم57573282052070023

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء497.0ثانوية بغداد النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمحمد جعفر عبد الستار سلمان57574132051050006

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء497.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيسعد شمال جباره علي57575282051151356

صفحة ١٦٤٥ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء497.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيمؤمل هيثم خليل سلمان57576142051019074

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء496.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيهاجر حسن عبد الزهره جوده57577122052089046

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء496.0ثانوية غماس المسائية للبنينتطبيقيضرغام سمير تكليف غازي57578242051201033

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء496.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيمصطفى عامر داود جوامير57579152051015058

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء496.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيسامر صالح طالب الحج57580112051033014

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء496.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتتطبيقيمريم احمد عبد المهدي عبود57581122052096021

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء496.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيكرار جواد حديد علي57582282051151571

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء496.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتتطبيقيشمس نجد عبد اللطيف علي57583142052117010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء496.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيعمر حامد محمود شعبان57584142051013059

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء495.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيجعفر بهجت غازي حسن57585132051024017

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء495.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا حسن حسون علي57586132051250044

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء495.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيحسين حافظ سالم عبد هللا57587142051026010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء495.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيحسن سعد جاسم واعي57588142051009018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء495.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيامير كاظم عبد االمير عيسى57589142051170005

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء495.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين فاضل بدر ظاهر57590162051371096

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء495.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمود شاكر اسكندر خضير57591142051016086

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء495.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمنتظر عبد الكريم توفيق مجيد57592142051016103

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء495.0اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيمصطفى محمد خلف حمد57593192051024036

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء495.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيأحمد محمد عبد الستار محمود57594132051001013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء494.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيمؤمل عبد الحسين كاظم محمد57595142051200119

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء494.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيزهراء فاضل عبيس خفيف57596152052048030

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء494.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمهيمن محمد محسن علوان57597272051150195

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء494.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيمحمد عامر محمد حسين طاهر57598122051006039

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء494.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيكرار كاظم مطشر مسلم57599142051003026

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء494.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقينور عادل سالم نوشي57600142052098023

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء494.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعمر احمد عيسى مصطفى57601102051016052

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء493.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمرتضى مكي محمد صالح57602132051010074

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم الكهرباء493.0ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقيضحى عامر محمود رفيع57603112052215077

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك530.0ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيتقى حسين جودي حسين57604122052117006

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك527.0اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيصادق جعفر منعم خلف57605262051014022

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك522.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيبكر احمد يوسف عبد هللا57606112051021029

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك519.0ثانوية الغد النموذجية األهلية للبنينتطبيقيهشام عصام سرحان عبود57607132051036004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك504.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيقطر الندى صباح حسين امين57608132052100041

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك501.0اعدادية الفكر للبناتتطبيقينرجس داغر حرز علوان57609152052056042

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك498.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمصطفى علي عبد سوادي57610122051030161
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك495.0ثانوية الميار المسائية للبناتتطبيقيتماره مهدي صالح جياد57611112052221003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك495.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيعلي باسم عبد كريم57612142051030034

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك494.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمصعب سالم كاظم دفاك57613102051020231

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك492.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيموسى الكاظم احمد الزم شكايه57614112051006160

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك492.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقيسجى سمير حسن حبيب57615152052054028

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك492.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقيعلي السجاد ناهض ساجد مصطفى57616142051034014

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك490.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيطيبه عقيل محمد سعيد كمال57617102052120037

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك490.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيغدير بشار محمد عباس57618112052109039

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك490.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيعلي حميد راضي حمد57619152051002040

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك489.1ثانوية المتميزينتطبيقياحمد حسن علي صالح57620112051010001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك489.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزهراء محمد اسماعيل احمد57621132052118033

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك489.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيايه محمود كريم خميس57622102052110015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك489.0اعدادية التقى للبناتتطبيقيساره منتصر محيسن داخل57623112052071026

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك487.0ثانوية المنصور االهلية للبناتتطبيقيمريم احسان هادي محمد صالح57624112052125002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك486.0اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيمصطفى أحمد محمد رجب57625192051017025

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك486.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمالك سعد صبار عباس57626142052140043

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك485.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقيمصطفى عباس عبد هللا جابر57627142051182061

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك484.0اعدادية المحبة للبنينتطبيقيحيدر زكي حسين حسن57628112051003015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك483.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيوفاء ياسر جاسم محسن57629232052117050

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك483.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيآيه حسام جاسم عبد االمير57630102052095002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك483.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيحسن محمد علي حسن عزيز57631122051005010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك483.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتتطبيقيساره عامر عدنان كريم57632122052096015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك482.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيمحمد سمير صادق جعفر57633142051042036

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك482.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيسجاد نجاح دايخ عيسى57634262051002019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك482.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيطيبه ياسين خضير حمد57635112052075012

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك481.4ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيمرتضى علي عبد الحسين مسلم57636162051003016

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك481.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد رحمن جالب عباس57637252051205098

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك481.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمجتبى حميد مجيد كاظم57638142051016078

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك480.0اعدادية القدس للبنينتطبيقياحمد محمد ابراهيم محمد57639102051014013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك480.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمهدي حسن شنيور كاظم57640132051045038

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك480.0الخارجياتتطبيقيراوند محمد زامل محمد57641112052401012

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك480.0ثانوية احباب الرحمن االهلية للبناتتطبيقيشمس وضاح طالب رشيد57642102052126004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك478.8ثانوية المتميزين-الحارثيةتطبيقيمصطفى زهير عباس جاسم57643102051028022

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك478.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعبد العزيز احمد راضي تمر57644102051017044

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك478.0إعدادية المروج للبنينتطبيقياسامه رائد وهيب حمد57645142051013010
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك478.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقينرجس محمود شاكر بوري57646142052076050

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك477.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزهراء رحيم علي ياور ام خان57647152052047018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك477.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمجتبى حسن عرب شابث57648282051009071

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك477.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيمنه هللا محمد جاسم محمد57649112052075017

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك476.0ثانوية النظامية للبنينتطبيقيمحمد طالل علي حسين57650142051002020

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك475.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيجعفر مظفر عبد الرضا صادق57651112051004034

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك475.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقيمروه احمد محمد عبد علي57652152052054037

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك474.8ثانوية المتميزينتطبيقيعلي مهند اكرم حسين57653112051010024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك474.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي محمد تكليف عبد الرضا57654272051001086

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك474.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيهاجر عماد رفعت خضر57655102052095028

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك473.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيعلي مثنى بدر عبد الرزاق57656132051004029

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك473.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز عماد طارق محمد صالح57657132051054009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك473.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقييعقوب يوسف عودة يوسف57658162051038158

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك472.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيحارث حسين محمود ناصر57659192051013016

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك472.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيزيد اسامه احمد محمود57660102051020080

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك472.0اعدادية السياب للبنينتطبيقياحمد علي عباس جبار57661132051030007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك472.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيسجاد محمد صباح جاسم57662272051045048

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك472.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيولدان مهند فجر حسن57663182052261019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك472.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيزهراء احمد علي حسين57664142052111013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك472.0اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيعلي بالسم حسين سلمان57665132051026025

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك472.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيمحمد عواد صالح محمود57666112051021113

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك471.8ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيعلي سرمد مزهر محسن57667112051050009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك471.4ثانوية المتميزين-الخضراءتطبيقيمصطفى عامر عباس محمد57668102051002023

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك471.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعلي معتز عبد محمد57669132051001067

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك471.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الجبار عبد القادر محسن ذياب57670102051020099

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك471.0ثانوية احباب الرحمن االهلية للبناتتطبيقيعسل وضاح طالب رشيد57671102052126005

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك471.0اعدادية النور للبنينتطبيقيمصطفى ثامر عبد الساده صباح57672122051026084

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك471.0ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيجعفر كريم سهيمة موسى57673282051014004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك470.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيمنسر عباس فاضل محمد57674142052079058

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك470.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقينبأ حازم داود خضير57675142052098018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك470.0ثانوية الزوراء للبنينتطبيقياحمد عباس حيدر حسون57676142051001003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك470.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيطيبه مازن ناجي شكر57677132052101020

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك470.0اعدادية الرميلة للبناتتطبيقيزينب محمد رحيم نبات57678152052044021

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك469.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيجاسم جواد كاظم خلف57679142051036016

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك469.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقياحمد علي جاسم حميد57680162051110003
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك469.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيايه مهدي جاسم محمد57681102052094007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك469.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمحمد سعد حسين جار هللا57682122051007100

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك469.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيعبد هللا فرات سلمان علي57683112051016075

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك469.0ثانوية المتميزين-الحارثيةتطبيقيابراهيم محمود فرحان عناد57684102051028002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك469.0ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيزينب رعد فاضل محمد57685122052117015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك468.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيشهد حسين علي حمزه57686112052192012

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك468.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمسلم عبد الكريم ياسين حبيب57687162051049136

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك468.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقياحمد عماد عبدالقادر خليل57688192051343013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك468.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيهدى صفاء حسين عبد الرضا57689152052048075

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك468.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقياحمد خالد كمال احمد57690102051026010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك468.0ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيكرار حامد جاسم جويد57691282051014014

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك467.1ثانوية المتميزاتتطبيقيرقيه فرقد محمد نجم57692142052094001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك467.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيحسين اياد مهدي عبد الحسين57693232051019014

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك467.0اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيعبد القادر سلوان محمود بكر57694182051073023

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك467.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتتطبيقيبتول فاضل لعيبي جوده57695132052281010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك467.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعلي ياسر فرمان سلمان57696282051002080

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك467.0اعدادية المعراج للبنينتطبيقيمحمد عساف فضاله حسن57697112051024031

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكهربائية/قسم االلكترونيك467.0ثانوية المناهل االهلية للبنينتطبيقيعبد المهيمن سليم شبوط هويش57698142051179009

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة589.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيحيدر محمد جواد كاظم عبيد57699282041001044

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة586.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيمنار أحمد صبحي عمر57700202042132045

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة586.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي سعد كشاش جاسم57701232041020227

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة585.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيسجاد عباس عبادي عباس57702242041015059

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة584.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيعال حسين علي حسن57703102042095062

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة584.0ثانوية ربيع بغداد األهلية للبنيناحيائيالخطاب عمار احمد ضاحي57704132041051005

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة578.8ثانوية المتميزاتاحيائيلينة والء موسى هاشم57705112042113112

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة578.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيساره ناظم عبد االمير غريب57706142042069037

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة573.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيابرار هاشم عيسى هالل57707142042134007

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة571.0ثانوية العميد للبناتاحيائيأيات حيدر محمد عبد57708272042149001

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة570.9ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيياسر حسن كريم كاطع57709122041001137

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة570.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم محمد عكله حنون57710152042046212

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة570.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيامنه محمود مرزه مرزوك57711102042078014

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة570.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحسين ياسين حسن حميد57712152041071123

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة566.8ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائينور حسين ناصر محمد57713142042129061

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة566.3ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيزينه احمد يحيى محمد رشيد57714142042117042

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة566.0اعدادية عائشة للبناتاحيائياسراء مؤيد رحيم حجي57715142042074006
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الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة565.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزينب علي عبد الزهره فياض57716112042110052

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة565.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيايات خلدون احمد عباس57717132042073007

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة565.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيكوثر اياد كاظم عبد57718122042094223

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة564.8اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي فاروق عبد هللا57719142042196078

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة564.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيقبس طالل جمعه حيدر57720142042078079

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة564.0ثانوية بابل للبنيناحيائيزين العابدين حيدر احمد عبد الكاظم57721232041021049

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة564.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيدانيا عماد جبار نعمان57722132042077010

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة564.0ثانوية عنه للبناتاحيائيهبه سعد رجب عبدهللا57723192042200025

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة563.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحسنين علي قاسم الزم57724142041021038

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة563.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم علي حسين57725132042117194

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة563.0ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسن سلمان صادق جليل57726142041007027

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة563.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد عمر محمد عبد هللا57727192041114008

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة563.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيأريج علي حسون جدوع57728102042125001

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة562.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعبد هللا علي كريم مجدي57729132041001057

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة562.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيابو بكر وليد هميم محمد57730192041001004

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة562.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيسناء اكرم محمود صالح57731142042224087

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة561.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائياساور صباح مخيبر مصطفى57732212042097007

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة561.0اعدادية حماة للبناتاحيائييقين رياض اكريم علي57733112042084221

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة560.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائينور المصطفى صاحب جرو حسن57734152041011189

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة560.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائياسراء فاضل طالع صطم57735132042091001

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة560.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه علي مكي خليل57736272042055234

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة559.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيامنه قاسم خليف كاظم57737142042090008

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة559.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيأيسر غالب عبود ضاحي57738112041026006

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة559.0ثانوية المتميزيناحيائيمحمد صبحي علي شوكة57739132041016101

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة559.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمصطفى فائق عبد االمير عباس57740122041030141

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة558.6ثانوية المتميزاتاحيائيسجى حسنين هادي احمد57741132042108065

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة558.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيايه احمد حسن هادي57742132042121032

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة558.2الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيايمن منذر عبد الحسين ناجي57743142041046006

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة558.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيشهد احمد عطا ضاحي57744142042078062

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة558.0ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائيعلي جواد رشيد جواد57745142041043010

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة558.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيفاطمه عبد  الجليل رشيد يوسف57746122042114070

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة558.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحسين عباس جواد خليف57747232041008039

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة558.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيعبد القادر جاسم محمد عليوي57748232041289024

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة558.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيمرام كريم فليح حسن57749142042090089

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة558.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيسنر سدير حسين ذياب57750112042114061
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الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة557.7ثانوية المتميزيناحيائيعلي فاضل عباس ابراهيم57751112041010088

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة557.4ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحسين علي والي زبون57752152041012029

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة557.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيفله فالح حسن رزوقي57753112042062087

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة557.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء برهان جواد كاظم57754232042117077

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة557.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيايه قاسم محمد صالح ابراهيم57755142042196013

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة557.0اعدادية الفجر للبنيناحيائيعباس محمود عباس عبيد57756192041037011

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة557.0ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيمحمد هاشم حسن تايه57757112041204069

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة556.8ثانوية المتميزين للبنيناحيائيجعفر رحيم زهراو عباس57758142041007023

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة556.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمرتضى احمد محسن عليوي57759212041025032

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة556.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي قاسم عبد طالب مراد57760142041022063

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة556.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزهراء مهدي حسين مهدي57761272042065061

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة556.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمنتظر رمضان سلمان عبد57762122041030143

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة556.0اعداية الهدى للبناتاحيائياستبرق عبد الهادي محمد حسن57763142042077002

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة556.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيزهراء رعد عباس شكر57764132042283063

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة556.0اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيمصطفى بهاء حميد عبد الحسين57765112041017034

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة556.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائينبأ علي شليخ نايف57766132042073099

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة555.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيشمس علي محمد راضي57767102042078128

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة555.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيرشيد دريد احمد رشيد57768142041005017

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة555.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيرقيه علي حسين علي57769212042099052

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة555.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيفاديه خالد عباس رديني57770142042136044

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة555.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائياالء عالء حسون يحيى57771272042059009

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة555.0ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء مهدي أمطير عذيب57772122042109067

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة555.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد مؤيد شهاب احمد57773132041010009

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة555.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد علي محمد حسين محمد جواد محمود57774252041031649

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة555.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيكرار فاتك عليوي هادي57775132041008069

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة554.0اعدادية القائم للبناتاحيائيمنار عدنان خليل اسماعيل57776192042146071

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة559.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد ثائر رضا عبد الحسن57777122051030122

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة552.0ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيبسمه محمد موفق عاصم57778102052137003

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة551.0اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيحسين سعد علي ناعور57779142051049008

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة550.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعبد هللا ظافر نجم عبد57780112051058098

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة550.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيأمير وضاح مهدي ساجي57781132051003001

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة545.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيدينا حامد سلمان علوان57782112052110014

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة545.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيفاطمه فؤاد جبر زيدان57783142052078029

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة534.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيعلي عباس عبد عباس57784142051029035

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة534.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيطيبه مصطفى علي حسين57785132052117034
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الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة533.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيفاطمة وليد مجيد كاظم57786142052099027

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة533.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيايه معد مجيد حميد57787112052075002

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة533.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيعبد الرحمن ناصر حسن منصور57788152051013039

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة532.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى محمود رؤوف قادر57789132051010078

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة532.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمؤمل محمد جبار محمد57790142051018100

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة532.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقينور الهدى حيدر صادق عباس57791142052076052

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة531.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيايه محمد حسن محمد57792152052046002

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة531.0ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيسجاد صالح مهدي باقر57793162051008011

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة530.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيمحمد عدنان عوده لطيف57794122051005031

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة529.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيهديل ابراهيم حسين حلبوص57795142052072059

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة529.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيطيبه حميد اسماعيل محمد57796102052110063

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الحاسوب والسيطرة528.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيمصطفى رياض هاشم مرزوك57797272051036080

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة594.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزهراء مسلم حسين محمد57798272042071036

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة578.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيبسمة عدي ابراهيم علي57799112042103012

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة578.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيحسين عدنان علوان محمود57800212041223015

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة575.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيتبارك عماد محمد عبود57801102042118021

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة573.1ثانوية المتميزيناحيائيسجاد حامد شاكر ناصر57802112041010056

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة572.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيزينب عباس متعب حامد57803142042069034

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة572.0اعدادية العامرية للبنيناحيائييوسف وليد طارق صفوك57804102041020189

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة571.1الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيعلي فاضل حسن عبد الرضا57805142041046025

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة571.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعلي عادل كاطع عبد هللا57806152041071233

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة571.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيمريم عالء حسين ساحل57807142042100133

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة571.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيشيماء علي كاظم مظلوم57808132042092049

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة569.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيزين العابدين علي حميد عبد االمير57809142041022034

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة569.0ثانوية المآثر للبناتاحيائينور الهدى حيدر عبد النبي باشط57810162042455051

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة569.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيجعفر محمد طالب مجيد57811232041067020

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة568.0اعدادية خانقين للبنيناحيائياحمد ماجد حاتم حماد57812212041011011

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة566.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيوئام صفاء شكر مخيلف57813142042106043

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة566.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائياحمد ناظم محسن علي57814192041020006

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة566.0اعدادية حديثة للبنيناحيائياسامة علي حميد ابراهيم57815192041019015

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة565.9ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيماجد مقداد ماجد عايش57816102041002141

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة565.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيعمر دحام حمد نايل57817192041029031

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة565.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسين لعيبي مايع موسى57818282041006047

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة565.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب مهند مهدي جواد57819132042121119

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة564.0اعدادية بغداد للبناتاحيائياالء حازم محمد علي ابراهيم57820132042070023
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الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة563.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيحيدر عامر غازي ابراهيم57821142041026024

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة562.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيساره ناصر حكمت توفيق57822122042093026

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة562.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين علي نعيم جحيل57823222041372020

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة562.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيآيه شاكر منصور احمد57824142042190002

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة562.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيموج لطيف كاظم مزيعل57825102042097057

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة561.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيمنتظر باسم فاضل زيدان57826122041025093

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة561.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمحمد سعيد محمود وهيب57827192041020055

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة561.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيمريم محمد حمزه حسن57828262042108093

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة560.6ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيزيد اسامة عبد االمير عيدان57829112041050008

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة559.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائيحوراء حسن عبد لفته57830142042121015

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة559.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيحسن جليل ابراهيم شميه57831142041026010

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة558.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيايثار عبد السالم صالح حسن57832142042076014

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة558.0ثانوية االندلس المسائية للبنيناحيائيهادي ماجد حميد سعيد57833132041256046

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة558.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزهراء محمد رضا عبد الساده57834142042083018

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة558.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمصطفى احمد شابث خنويه57835152041007151

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة557.0اعدادية االنام للبناتاحيائيسناريا سيروان غالم فرج57836212042135058

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة557.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمجتبى عبد الصاحب ابو النص عجيل57837262041009109

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة556.0اعداية الهدى للبناتاحيائيشمس نصير غضبان خليل57838142042077042

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة556.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيحفصه ناطق عبد هللا مطر57839102042091027

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة555.3ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي حسن هويدي عبيد57840142041007065

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة555.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائياحمد محمد ابراهيم نجم57841122041206011

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة555.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيبشائر رائد علي عبد الرسول57842112042192008

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة555.0اعدادية التسامح للبناتاحيائينبأ عمر محمود عباس57843142042076137

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة555.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحيدر يونس كامل جوحي57844142041021051

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة555.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيساره خليل عبد المهدي ابراهيم57845262042096109

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة555.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائياحمد فاضل محمد عباس57846182041153003

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة555.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيسارة ليث جعفر عباس57847122042136047

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة554.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيفاطمه محمد قاسم حسين57848152042042079

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة554.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيمريم محمد صالح علوان57849112042217064

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة554.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيتبارك منعم مزعل منشد57850282042052023

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة554.0ثانوية سومر للبناتاحيائيفرح عبد الكريم حسن عمران57851142042072106

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة554.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيزهراء صفاء عبد الزهره عطيه57852112042106047

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة554.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمحمود سالم عبد االمير جدوع57853102041028155

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة554.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه صفاء رحيم كاظم57854252042100190

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة554.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيزينب سمير محمد مسلم57855122042086022
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الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة554.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمريم حيدر عبد هللا عبد الوهاب57856132042117221

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة553.4اعدادية الحريري للبناتاحيائيعال علي حميد حمودي57857132042117186

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة553.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيباقر محمد جمال حميد مهدي57858272041015005

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة553.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيرسل رائد عبود حسن57859222042178049

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة553.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيفرح محمد مصطفى كاظم57860132042117202

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة553.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيأيام رأفت حبسي خالد57861192042383006

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة552.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيمنار جبار عباس سعود57862132042122031

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة552.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسين احمد عبد الجبار يوسف57863142041027018

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة552.0ثانوية البغدادي المسائية للبنيناحيائيمعن اوس محمدسعيد ابراهيم57864192041359055

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة552.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيمنار هيثم احمد عبد57865112042082043

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة552.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيمروه كمال حامد سالم57866312042065022

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة552.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيرحمة صادق جعفر قاسم57867132042281052

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة551.3ثانوية المتميزات - المنصوراحيائينبأ حيدر حميد علي57868102042078194

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة551.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيناديه عادل ياسر كاظم57869152042040128

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة551.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيشهد ايهاب احمد منكاش57870142042100090

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة551.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيزينب نهاد يوزدمير بهجت57871102042223068

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة551.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائينور عدنان متعب شريف57872142042149076

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة551.0ثانوية التاخي للبناتاحيائياسل احمد طه جاسم57873142042081003

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة551.0اعدادية جرير للبناتاحيائيايات مؤيد باقي محمد57874122042089005

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة551.0ثانوية الهاشمي النموذجية  للبناتاحيائينور الزهراء علي راضي حمادي57875282042085003

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة564.0ثانوية الفرات االهلية للبناتتطبيقينمارق ظاهر حمادي جاسم57876162052197003

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة550.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيهاجر عمار أحمد راضي57877142052106038

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة550.0اعدادية حطين للبناتتطبيقيفاطمه فتاح عمران رحيم57878132052103030

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة548.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمحمد نعيم محيسن جبر57879122051031150

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة546.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيقيس حكمت محمد احمد57880192051066029

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة540.0ثانوية الكرار المسائية للبنينتطبيقياكرم صالح مهدي جابر57881252051163005

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة538.0اعدادية النهروان للبنينتطبيقياحمد عادل مراد مكلف57882152051020004

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة538.0ثانوية البخاري للبناتتطبيقيساره قاسم مهدي احمد57883122052108007

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة535.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيحيدر عبيد مياط عوفي57884142051047041

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة532.1ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيمنتظر صادق باقر هادي57885132051020025

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة530.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي حاتم كريم حسن57886142051016061

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة528.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحسين علي عيدان عذافه57887152051005032

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة527.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيغدير سعد علي حسين57888132052080022

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة527.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيامير سهل مجيد ناصر57889272051010011

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة525.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسين سعد عبد هويرف57890282051016028
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الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة525.0اعدادية الفداء للبناتتطبيقيمها معد محمد سمير57891142052100033

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة524.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسن ميثم خلف عطيه57892282051016018

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة524.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيحسين طالب عبد الصمد حسين57893162051061020

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة524.0ثانوية الجامعة المختلطةتطبيقيحسنين نبيل ابراهيم فواز57894192051298005

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة522.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيصالح الدين جمال عبيد عويد57895172051018012

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم السيطرة521.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيطارق زياد فخري لفته57896132051010039

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي556.0اعدادية المسيب للبنينتطبيقيحسن سعدون محمد كريم57897232051009007

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي539.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقياسامة كريم عبد الحسين مجهول57898102051015005

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي529.0اعدادية السوق للبناتتطبيقيحوراء عبد الحسين كريم شهيب57899222052209011

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي524.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيريم وسام مرقس عوديشو57900142052112009

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي516.0اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيمحمد علي احمد لفتة57901102051024029

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي516.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيسجاد ضياء عبد الزهره جليل57902122051030059

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي515.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيدينا عبد الهادي فليح حسن57903142052076015

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي514.4ثانوية المتميزين-الخضراءتطبيقيمحمد قاسم سليم احمد57904102051002019

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي514.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسين حيدر قابل عبيد57905272051002032

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي513.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيحفصه اياد شعالن سلمان57906132052117010

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي512.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمحمد ضياء اسماعيل خليل57907142051023099

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي511.0اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقيمقتدى جليل رحيمه هارف57908232051001030

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي511.0ثانوية الشروق االهلية للبنينتطبيقيعيسى احمد رحيم محمد57909142051052010

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي509.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيسجى حسن ياسر حسن57910232052271140

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي506.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمجتبى احمد حسن احمير57911162051084199

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي506.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمنة هللا بشير خريبط جاسم57912132052071044

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي502.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيعبد الرحمن وحيد ابراهيم وحيد57913102051014049

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي502.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيحنين انور عبد اللطيف محمد علي57914162052165009

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي502.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيحيدر حسن محمد صالح مهدي57915142051005016

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي501.8ثانوية المتميزينتطبيقيقاسم سعيد جعفر محسن57916112051010025

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي501.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيعبد هللا ريسان كاظم علي57917112051020042

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي501.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقييوسف احمد محمد احمد57918182051002096

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي500.5ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيادم زياد طارق عبد المجيد57919132051020006

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي500.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيزينب قاسم محمد حسن حسن57920122052112021

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي500.0ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقيزينب حسين كمر كاظم57921112052215034

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي499.0ثانوية االسكندرية للبناتتطبيقيزهراء صالح مهدي سالم57922232052094005

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي499.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي ثائر لقمان عبد الساده57923112051049080

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي497.6ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيعلي نبيل حسام محمد57924132051020016

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي497.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيسجاد شاكر محمد علي عباس57925142051019038
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الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي496.4ثانوية سما بغداد األهلية للبنينتطبيقيمحمد عالء كامل عبد الساده57926132051022028

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي496.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبد هللا محمد مزعل فرحان57927192051026038

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي496.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعالء عباس عمران موسى57928112051018086

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي495.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيأحمد حسين جعفر عبد االمير57929122051025004

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي495.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيعالء ضياء عباس جبر57930152051006021

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي495.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيبتول طالب عبد علي حمود57931112052067009

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي495.0ثانوية وهران للبناتتطبيقيسبأ منعم مرشد مجيد57932112052115005

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي494.0ثانوية بابل للبناتتطبيقيزمن ستار شروان سلمان57933122052095009

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي494.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيعلي مرتضى كامل جعفر57934222051042051

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي494.0اعدادية التفوق االهلية للبناتتطبيقيدانية نصار عبد المجيد محمود57935102052086005

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي494.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيحسام فؤاد جواد كاظم57936122051007021

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي493.7ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيحسام عبدالوهاب محمد عبدالوهاب57937142051007001

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي493.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيعلي عبد الحسن محسن عرجاوي57938232051052023

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي493.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيغسق علي فليح حسن57939272052057041

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي493.0ثانوية المعارف االهلية للبنينتطبيقيعلي سعد محمد عبد الوهاب57940122051049015

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي493.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقياحمد سيروان حميد رشيد57941232051007007

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي492.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيسجاد يحيى سعدون عباس57942142051005024

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي492.0ثانوية الصباح االهلية للبناتتطبيقيطيبه هيثم حسين عطيه57943142052132018

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي492.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمصطفى محمد حسين عيسى57944222051373119

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي492.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيامنه كمال الطيف جاسم57945182052242007

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي491.0ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد علي حسين عبد النبي57946112051010035

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي491.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيهاله هشام عبد الفتاح ياسين57947102052119036

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي491.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقياحمد خلدون كريم كاظم57948272051150009

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي490.0ثانوية المتميزين-الحارثيةتطبيقيزين العابدين حازم خيون خضير57949102051028011

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي490.0اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيخالده قاسم انعيم حسان57950142052134006

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي490.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيفاطمه اياد مجيد ادين57951122052112028

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي490.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقييمان اسامه كامل فليح57952142052078042

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي490.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقياسامة خالد كاظم حمودي57953142051021123

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي490.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيزهراء طارق عبد هللا شفي57954142052079031

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي489.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيجواد سعدي جواد هادي57955132051006015

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي489.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيعبد هللا عادل هاشم عويد57956102051155012

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي489.0ثانوية المناهل األهلية للبناتتطبيقيآمنة عبد الوهاب مهند عبد الوهاب57957102052080001

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي489.0اعدادية فدك للبناتتطبيقيرغد نمير ناظم احمد57958212052156010

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي489.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيفوزي عادل فوزي ابراهيم57959102051020169

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي488.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيسارة عادل كريم هاشم57960102052114014
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الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي488.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيجمال فراس عبد الكريم عبد الجليل57961132051023010

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي487.7ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد عبد الكريم دواي مذخور57962112051010034

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي487.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيعبد السالم عبد الرحمن احمد جدوع57963182051070054

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي487.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيزينب فائز خضير فياض57964102052102010

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي487.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيعلي زمن عبد الجبار عبد الكريم57965132051006045

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي486.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد جاسم فائق عباس57966212051004049

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي486.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتتطبيقيفاتن قصي ياسين سلمان57967142052117011

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي486.0ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيحوراء جمال اسماعيل عناد57968132052095006

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي486.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقينجالء نجم عبد هللا شالل57969132052093036

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي485.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيمنتظر حيدر حسين مجلي57970142051048083

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي485.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقياحمد حيدر عباس محمد57971112051018008

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي485.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقيكوثر يعكوب حسن جاسم57972152052080052

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي485.0ثانوية الشمائل للبناتتطبيقينبأ جاسم عيسى احمد57973142052109013

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي484.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعلي نوري عبد هللا مزبان57974132051005055

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي484.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقياحمد باسم عطية علي57975112051005003

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي484.0اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقيداليا لواء خليل مصطفى57976132052074006

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي484.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيزهراء صباح جعفر عبد الجليل57977102052094011

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي484.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد منذر عمر احمد57978102051020028

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي484.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيابراهيم مكي زغير جبار57979142051009001

الجامعة التكنولوجية/هندسة السيطرة والنظم/قسم الميكاترونكس واالنسان اآللي483.4ثانوية المتميزينتطبيقييوسف عصام ثابت منير57980132051016031

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات583.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعمار ياسر فؤاد جواد57981122041001076

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات572.0اعدادية االنام للبناتاحيائيفاطمه محمد احمد سعيد57982212042135079

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات570.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي صبار عبيد حسن57983142041047104

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات569.2ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيزبيده ماجد عبدالهادي محمدعلي57984132042283061

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات569.0ثانوية الغزالي المسائية للبنيناحيائيمحمد حامد عبد اللطيف جوحي57985102041202052

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات568.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم سليم رحيم موسى57986132042121194

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات567.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيساره رباح نوري حبيب57987142042089030

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات567.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيدانيه عمرو لؤي احمد57988122042093017

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات566.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيزينب علي وحيد علي57989132042077018

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات564.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائينادين مهند عيسى خضير57990132042096047

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات563.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيسجى عماد عواد حسن57991192042370134

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات562.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيصفا شهاب احمد ناصر57992132042101053

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات562.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيندى فالح مهدي صالح57993232042115177

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات561.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء عباس لعيبي زعيط57994222042141117

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات561.0اعدادية البيان للبناتاحيائياثمار رافع عباس حسن57995102042096001
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات560.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم محمد لطيف مصطفى57996272042056400

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات560.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرسل سلمان فاضل شبيب57997112042074027

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات560.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيدانيه ماجد غانم محمد علي57998142042103014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات559.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد هللا زيد هاشم حامد57999102041013075

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات559.0ثانوية فدك للبناتاحيائيطيبه عقيل مرزه حمزه58000142042070089

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات558.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائينور الهدى علي سلمان حسين58001142042193095

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات558.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزهراء صادق حسن عباس58002152042054097

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات558.0ثانوية الشروق االهلية للبنيناحيائيايهم معتز يوسف مصطفى58003142041052004

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات557.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي احمد علي أوريج58004122041031101

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات557.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزينب علي احسان حمدان58005102042137049

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات557.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائينور جابر عبد الحسين رشيد58006112042077083

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات557.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيدينا محمود فخري علوان58007142042093021

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات555.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيحيدر عباس جاسب لفته58008152041018015

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات554.3ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيعلي حسين هادي محسن58009142041010059

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات554.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيمالذ حسان صالح ابراهيم58010172042235115

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات554.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيحيدر مهند ستار راضي58011132041054017

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات554.0ثانوية السجى للبناتاحيائيوفاء شريف عبد الكريم خلف58012112042138038

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات553.0ثانوية السندباد االهلية للبناتاحيائيشهد احمد عبد الحسن علي58013102042085006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات553.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيفاطمه حميدي عزيز حميدي58014272042070066

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات552.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيطيبه علي مجيد عبد الجليل58015312042047138

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات552.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمريم اياد داود محمد58016112042067122

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات552.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحوراء كريم نعمه عبد58017232042080031

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات551.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمنتهى علي علي طه58018152042054263

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات551.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائياسراء علي حسين علوان58019182042208006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات550.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيبنين رحيم طارش كطران58020132042126011

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات550.0ثانوية السدة للبناتاحيائيتبارك حسن محسن علي58021232042110015

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات549.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد ثامر محمد عبد الوهاب58022122041001087

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات549.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيطيبه علي عمران محمود58023232042095063

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات548.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيحسين علي طالب عباس58024232041034014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات548.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائياحمد علي سعد الدين عبد الرزاق58025242041047001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات548.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزينب طالب ناجي عبد هللا58026272042160214

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات548.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيساره حيدر حسين لفته58027112042075040

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات547.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرسل عامر اباذر ناجي58028242042189019

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات547.0اعدادية النور للبنيناحيائيمصطفى جمال ناصر بنيان58029122041026167

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات547.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي بشير عبد الرحمن محمد58030122041031103
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات546.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائينبا ضاري فنر ابراهيم58031122042080039

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات546.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيتبارك علي محمد بندر58032232042117046

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات546.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيياسر محمد موفق عاصم58033102041019173

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات546.0اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيزينب سعد حميد جوني58034132042078021

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات546.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي وميض مرزه حمزه58035142041019081

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات546.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيبرير كريم حميد صبر58036142041021026

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات546.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائينمارق كنعان اسماعيل نصيف58037132042091122

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات545.4ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيخطاب نافع هوبي إرزوقي58038132041020060

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات545.1ثانوية المتميزاتاحيائيمريم مثني احمد حسن58039142042094139

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات545.0الثانوية المعينية للبنيناحيائيمصطفى مطلب شالل عقره58040112041022020

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات545.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه سعد محمد ناظم حسون58041272042095118

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات545.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيمحمد كريم جاسم محمد58042122041006044

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات545.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي سعد عبد الكاظم علي58043232041173098

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات544.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيريم احمد موفق حسن58044132042121085

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات544.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيزهراء عبد الكريم حسن محمد58045182042146014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات544.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيفاطمة قاسم مطشر محسن58046152042053056

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات544.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيهاجر شاكر مطشر سماري58047272042059152

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات544.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيهاجر ابراهيم جسام محمد58048112042103095

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات544.0ثانوية فدك للبناتاحيائيبنين مؤيد عبدي داود58049142042070019

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات544.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيروان نصير كاظم عبيد58050132042110010

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات543.3ثانوية المتميزيناحيائيانور اكرم غالم عوازلي58051132041016016

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات543.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيحوراء عبد العباس حسين حاجم58052142042193023

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات543.0ثانوية العميد للبناتاحيائيزهراء سرمد مكي خليل58053272042149012

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات543.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيميسم قاسم عبيد عباس58054232042134026

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات542.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيابراهيم علي هادي عباس58055102041008001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات542.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء وليد زهير عبد الحسين58056122042107119

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات542.0اعدادية السدة للبنيناحيائيحسن قاسم راضي كاظم58057232041016013

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات541.7ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزينب مصطفى احمد مهدي58058152042057037

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات586.1ثانوية المتميزينتطبيقيحسين لؤي جمال رشيد58059132051016010

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات585.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيزينب فارس جعفر طاهر58060112052114022

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات556.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيمصطفى صافي كريم مشتت58061132051009064

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات553.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينتطبيقيمحمود ليث محمود محمد58062102051061013

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات552.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيزينب عالء جعفر حسين58063142052086007

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات551.0اعدادية البسالة للبناتتطبيقيفاطمة نعيم حسين خليفة58064132052092025

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات550.0اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيحسين ستار عبد حسين58065112051002011
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات549.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيهيثم مصطفى ناظر عبد المنعم58066142051042047

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات548.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياحمد شهاب احمد شاكر58067112051058011

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات548.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد هللا علي حسين عبد58068102051026065

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات546.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقيتبارك حكمت عبود حسين58069112052105006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات546.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيايمن مؤيد عبد الجبار حسين58070132051006011

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات546.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيهديل عماد معاد ابراهيم58071132052091076

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات546.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيمحمد فاضل راضي محمد58072232051282017

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات546.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيسجاد علي سوادي هاشم58073152051002031

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات543.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيمصطفى فراس مزهر محمد58074132051030099

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات543.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم حسين جاسم58075132051031038

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات541.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمرتضى باسل جواد كاظم58076272051001130

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات540.0اعدادية اليسر للبناتتطبيقيزمزم جبار فرحان يوسف58077262052109021

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات539.0مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيا-اسطنبولتطبيقيمصطفى نبيل صبحي مهدي58078132051229007

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم المعلومات539.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيفاطمه محمد جاسم جبر58079122052094089

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب578.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائينبأ محمد حمدان وجر58080132042093130

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب576.3ثاتوية المتميزيناحيائيمصطفى جمال عجم شاور58081262041040053

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب574.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيفاطمه سلمان باوي علي58082132042116029

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب571.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعمار اياد فتاح مرعي58083132041020128

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب570.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيساجده وليد ستار غائب58084132042079026

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب568.8اعدادية الحريري للبناتاحيائيبتول حليم صالح رسن58085132042117039

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب565.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيابراهيم عالوي صالح جبر58086132041034001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب564.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيعال عباس علي حسان58087122042100040

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب563.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيحسين سرحان زهراو شاه علي58088102041008014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب562.0اعدادية ابابيل  للبناتاحيائيمريم نبيل نرمان زين58089112042111023

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب561.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائياريج جبار كاطع عايز58090152042050004

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب561.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيدانيه ماهر ابراهيم جمعه58091132042117085

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب561.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب فاضل عبد سماري58092142042140075

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب560.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيدانيه عدنان عبد االمير محمد حسين58093142042196031

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب559.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيأيات اركان ميراوي حسين58094252042062017

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب558.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيتبارك طاهر حمد هللا صايل58095112042078006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب557.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعمار ياسر علي محمود58096102041019101

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب557.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائينبأ بشير ياسين علي58097102042090110

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب557.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينه ماهر محمد جلوب58098122042105095

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب556.2ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيمسره عبد الباسط طه محمد58099102042100108

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب556.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعبد هللا عمر طه ياسين58100112041049038
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب556.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيايالف شاكر محمود عيال58101142042196010

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب555.9ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيتبارك وليد رشيد جليل58102132042121044

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب555.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيغدير رعد حميد حمزه58103232042119091

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب555.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيعقيل عبد الكريم عباس رحمه هللا58104102041008027

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب555.0اعدادية القناة للبناتاحيائيزينب راهي عبد الصاحب ازعيل58105132042072094

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب554.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيزينب محمد حميد فاضل58106142042127015

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب554.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي عماد مكي هادي58107252041012133

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب554.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيزمردة احمد محمد خان درويش عزيز58108112042215197

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب554.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزبيده عصام غالب حمد58109102042115054

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب554.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد حسن حمزه عبد الحسن مهدي58110272041005137

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب553.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيمنار علي احمد عبد الرضا58111132042109067

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب553.0ثانوية بطلة كربالءاحيائينمارق محمد هاشم محمد58112282042052106

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب553.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيقيصر علي كاظم حسن58113152041005089

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب553.0ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيايات علي حسين عليوي58114112042096004

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب552.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمصطفى حسن فرج حميد58115122041001115

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب552.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيسجاد مجيد مهدي طالب58116122041007065

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب552.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمصطفى محمد داخل ياسين58117142041049078

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب552.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء سمير محمد جاسم58118272042056184

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب551.5ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد بسام مناتي عباس58119142041007085

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب551.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيفرقد محمد حسن علي58120102041020135

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب551.0اعدادية المأمون للبنيناحيائياحمد صائب عبيد محسن58121102041006001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب551.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيهاجر سعد فائق ناصر58122132042093140

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب550.0ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيرند ثامر كاظم علي58123122042132006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب550.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيآيه منذر عبد الجبار عباس58124122042107029

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب550.0ثانوية المتميزاتاحيائيأطياف فرحان كاظم حسين58125142042094005

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب550.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيعبد هللا حاتم رحيم عباس58126232041051079

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب550.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيآيات علي كاظم ابديوي58127132042086003

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب549.9ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيخطاب طالب صالح حمادي58128102041028065

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب549.3الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيمحمد مؤيد محمد باقر محمد مهدي58129142041046037

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب549.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسن محمود عبد الجواد محمد58130102041019039

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب549.0ثانوية السدة للبناتاحيائيتبارك باسل عبد االمير محمد بشير58131232042110014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب549.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب عبد الحسين جواد صالح58132122042106050

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب549.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيحوراء حسين ثاير غريب58133112042149015

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب549.0ثانوية التسامح المختلطةاحيائيجمعه جواد كاظم كركز58134232041192012

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب549.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيشهد صباح مرزا حمزه58135262042132163
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب549.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد فريد ابراهيم شبلي58136102041026030

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب549.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائينبأ ليث سامي قاسم58137142042095080

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب548.1اعدادية الحريري للبناتاحيائيرند ميثاق محسن راضي58138132042117106

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب548.0اعدادية النصر للبناتاحيائيقبس علي صدام قاسم58139122042112201

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب548.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره نزار يونس حسن58140162042165266

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب548.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيرفل نوفل كاتب غافل58141102042119030

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب548.0ثانوية االصالة للبناتاحيائياحالم محمد عبيد علي58142112042083003

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب547.5اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيحسين محمد احمد محمد علي58143272041151025

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب547.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيمحمد صالح جمعه حسان58144132041034030

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب547.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيضي خالد جمال ابراهيم58145132042073068

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب547.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيرتاج محمد مطشر عواد58146132042070085

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب547.0اعدادية النصر للبناتاحيائيطيبه خلف ضيدان الزم58147122042112161

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب547.0اعدادية العزة للبناتاحيائيزهره فرحان عباس كاظم58148122042118034

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب547.0ثانوية االوحد االهلية للبنيناحيائيسجاد جبار حسين جبار58149162041499005

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب547.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيياسر عبد الستار حسين علوان58150232041009131

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب546.6اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد عامر مهدي صالح58151102041026020

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب546.0ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائياسالم كمال محمد رضا عبد الحسين58152272041135003

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب546.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيسجاد منعم سلمان حسين58153232041044025

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب546.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمنتظر باسم كريم كاظم58154272041001334

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب546.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمالك مدحت اسود حسين58155132042117240

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب546.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيبتول صفاء مهدي حسين58156132042091021

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب545.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيكرار محمد جاسم مهدي58157112041006051

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب561.0ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقييوسف صباح كريم جاسم58158232051041036

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب554.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيمصطفى محمد قاسم صالح58159132051001099

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب552.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعلي محمد صالح مهدي58160132051009043

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب546.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيمصطفى عائد غازي عبد الحسين58161272051015071

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب546.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحيدر احمد عباس خضير58162112051049041

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب544.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيرائد نزار مهدي عبد الرحمن58163182051002028

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب541.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيامير اياد سعيد كاظم58164122051030010

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب540.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيطيبه احمد عبد الجبار عبد الرزاق58165132052117032

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب539.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمحمد المهدي كريم خزعل محمد58166132051023050

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب539.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيزهراء علي جلوب خريبط58167142052111017

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب539.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقيغدير باسم علي قهرمان58168152052054032

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب538.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيياسر حمزة جواد كاظم58169232051052040

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب537.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيدانيه اكرم حسين محمد علي58170112052108017
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب537.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمرتضى هيثم جبار جاسم58171122051030153

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب537.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيساره معن محمود ناصر58172132052100027

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب536.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيهاله هادي شكر محمود58173142052077043

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب536.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقياحمد حيدر يعقوب مهدي58174142051182003

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب535.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقييوسف عبد الستار يوسف عبد الستار58175112051004130

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب534.0الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيآية وسام عبد االله هادي58176142052097001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب534.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيمريم احمد عدنان عبد الجبار58177132052100043

الجامعة التكنولوجية/هندسة الحاسوب/قسم شبكات الحاسوب534.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيحيدر ذو الفقار علي جاسم58178142051036025

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام581.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيمحمد علي ناصر شاكر محمود58179142041015051

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام554.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه وليد محسن وادي58180102042086074

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام553.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين بشير عليوي ناصر58181262041011042

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام551.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيغسق حميد ناجي عبد الساده58182132042118196

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام548.4ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيطيبه حسين ناصر حسين58183222042439057

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام548.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمرتضى ميثم سعد جواد58184252041012196

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام548.0اعدادية المحبة للبنيناحيائيباقر علي خليفة عباس58185112041003009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام548.0الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيحسنين حيدر رؤوف محمد علي58186142041046009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام547.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد صباح حاجم سلطان58187152041004003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام546.0اعدادية القائم للبناتاحيائيتبارك امجد عياش ابراهيم58188192042146016

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام544.4ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيريم حسين احمد اسكندر58189142042129028

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام543.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسن فراس حسن صادق58190282041009011

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام542.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد شهاب علي عاتي58191162041060088

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام542.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائياحمد سعدون علي عبد هللا58192212041009013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام541.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيامير علي سهر سعد58193122041030019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام541.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي وليد كاظم سمير58194262041001145

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام539.0ثانوية الكرخ للبنيناحيائياحمد باسم محمد ابراهيم58195102041003004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام539.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيسجى ياسر شاكر ريكان58196112042067074

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام538.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائينور الحسين سعيد ضعين ازبين58197142041022100

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام538.0اعدادية عنة للبنيناحيائيعبد الحافظ فارس عبد الحافظ حسني58198192041021025

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام538.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيزهير عبد الحسين ناصر حسين58199222041053069

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام538.0ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيطه محمود عبد المجيد ياسين58200142041010047

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام537.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيكرار حيدر حمزه فرج58201292041013034

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام537.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائينور كاظم حيال عبد58202222042321191

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام537.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيجوانه حسين سعيد رشيد58203322042029018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام536.1ثانوية المتميزاتاحيائيزينب علي حسين علي58204142042094075

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام535.3ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيبنين شوقي مجيد محمد58205112042192009

صفحة ١٦٦٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام535.0اعدادية حماة للبناتاحيائيعذراء باسم محمود محمد58206112042084146

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام534.0ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيعباس تركي ثامر مطلك58207232041209013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام533.1ثانوية المتميزيناحيائيعلي خالد ضياء حقي58208132041016067

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام533.0ثانوية العراق االهلية المسائية للبنيناحيائيعبد هللا علي كاظم حسين58209232041260013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام533.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيزكريا احمد عبد هللا فياض58210192041010020

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام533.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيمحمد عمر عدنان احمد58211142041182059

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام533.0اعدادية جيكور للبنيناحيائيفضل مصعب حامد عبد هللا58212162041061027

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام532.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيعقيل محمد عبد النبي داغر58213162041094032

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام532.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيسجاد جعفر شالل حسن58214232041009046

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام532.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيغدير كريم هاشم رشم58215152042045068

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام532.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسن سالم كعيد سلمان58216262041014026

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام532.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيطه ياسين سلمان ياسين58217142041015026

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام532.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد علي صكبان محمد58218102041026028

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام532.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائياسامه كريم فرحان علي58219112041156017

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام532.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي محسن جعفر يوده58220262041022112

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام531.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيامنيه محمد عبد هللا بدر58221132042070027

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام531.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائياحمد رحيم مزيد علي58222142041181002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام530.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد مهند كاظم سلمان58223112041049091

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام530.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمود عبد هللا مجيد علي58224182041036102

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام530.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمجتبى حسن عبد الواحد فليح58225252041031534

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام530.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيعبد هللا عبد الرسول هاشم عطيه58226132041003032

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام530.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيهمام جاسم جبار جميل58227112041029035

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام530.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيحوراء عدنان عبد االمير حلواص58228272042052049

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام530.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيايمن جمال ياسين خضير58229232041001010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام530.0اعدادية العشار للبناتاحيائياالء عماد عبد الرضا عريبي58230162042228008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام530.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب عقيل سعدون ضاري58231292042065043

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام529.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيمها حامد سرحان ذياب58232272042088198

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام529.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيرسل حازم فاضل حسين58233232042128033

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام529.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائياريج حسين سعد عبد58234262042091002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام529.0اعدادية الداخلية للبنيناحيائيمصطفى رياض اسماعيل احمد58235102041033023

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام529.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعبد هللا هيثم محسن علوان58236122041022065

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام528.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسنين علي سخي صفر58237272041005038

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام528.0االعدادية المركزية للبنيناحيائييوسف حسين صالح ارحيم58238132041010131

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام528.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائييوسف حيدر عبد االمير صالح58239242041003301

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام528.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيحسين خالد علي حسين58240232041256029
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام528.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيايالف شهاب احمد عبد هللا58241112042116003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام528.0اعدادية النصر للبناتاحيائيرانيا هادي وناس علي58242122042112066

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام528.0اعدادية القدس للبناتاحيائيرتاج مزاحم محسن اسماعيل58243262042104056

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام528.0اعدادية الفارابي للبنيناحيائيصفاء خلدون عباس علي58244112041002021

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام527.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمهدي طالب محمد صالح58245152041005146

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام527.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي صفاء فهد ناصر58246132041012082

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام527.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعلي عبد هللا خلف فرحان58247152041003062

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام527.0ثانوية المتميزيناحيائيعبد الوهاب احمد محمود علوان58248112041010079

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام527.0اعدادية جرير للبناتاحيائيتقى عبد االمير سعيد عبد االمير58249122042089019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام527.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيساره علي فاضل حسن58250122042086024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام527.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنيناحيائيابراهيم زكريا حسن حميد58251132041259002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام527.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء مازن علي اسماعيل58252152042046107

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام526.0ثانوية معصومة للبناتاحيائيهديل اسعد حمودي عبد الكريم58253142042113041

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام526.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحيدر وسام علوان كريم58254122041030058

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام526.0ثانوية العلوم للبنيناحيائيامين نجمان عبود مطير58255132041052003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام526.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيياسين عباس موسى عجيل58256222041072188

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام526.0ثانوية السياب للبناتاحيائيمنار محمد هاشم محمد58257102042077096

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام526.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيمرتضى فوزي عبد زيد خليل58258232041049054

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام526.0اعداية الهدى للبناتاحيائيطيبه طارق رشيد كريم58259142042077045

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام526.0اعدادية عائشة للبناتاحيائينور ياسر فرج مشكور58260142042074157

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام526.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي أثير مهدي داود58261102041019089

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام525.7ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحسن عالء فهد ناصر58262132041037028

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام525.2ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيدانيه امين حميد ثويني58263142042129017

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام525.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيداليا خضير عبيد ناصر58264272042088071

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام525.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيدينا امير عبد علي داود58265142042078026

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام525.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيرفل علي عامر سلمان58266102042119029

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام525.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيلينا نبيل طه محمد58267122042102070

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام525.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين شياع رسن عليوي58268222041003080

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام525.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيسجاد احسان صادق حرين58269132041005022

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام525.0اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيكرم حاتم كامل فرحان58270112041013032

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام525.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمصطفى حامد سعدون هالل58271142041011153

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام525.0ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحمزه اياد مزهر حسين58272272041029033

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام524.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيإبراهيم قاسم محمد راضي58273142041017002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام524.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي جوده كامل جاسم58274252041031387

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام524.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيمنار حبيب علي فرحان58275272042067094
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام524.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيهبه مثنى حسين حمد58276102042119086

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام546.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحسن رياض جهاد عوده58277162051076019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام545.0اعدادية جصان للبنينتطبيقيهاني فالح فرحان عليوي58278262051036022

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام541.0اعدادية النهروان للبنينتطبيقيعلي قيس حطاب مطر58279152051020032

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام532.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيبهاء رياض حسني مصطفى58280102051026028

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام522.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيعبد هللا طارق غانم عبد هللا58281142051036039

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام515.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمصطفى غازي عبد الحسين معتوق58282162051105054

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام515.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن مثنى عبد هللا ناهي58283162051499018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام514.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيحسين سعد قاسم صندل58284142051017025

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام511.0اعدادية الفلق للبنينتطبيقيمحمد عباس علي حسين58285212051023039

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام511.0ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيهاله محمد كاظم خشيت58286112052104021

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام511.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد هللا محمود شهاب احمد58287112051019031

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام510.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيصادق محمد خزال شمخي58288162051076049

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام508.3ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيابراهيم سالم مطوير ماضي58289122051001001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام507.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيموسى كريم لعيبي عبد علي58290282051008152

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام503.0ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيمحمد كاظم حسين جمعه58291282051033036

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام501.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيمالذ رياض حسن عبد الصاحب58292122052107050

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام500.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيتقوى احمد مانع عواد58293132052118014

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام499.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيحنين ناظم عاجل سدخان58294142052079016

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام499.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيعلي باسم مشعل منعم58295112051006079

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام497.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيحسين علي ناصر فليح58296142051023026

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام497.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقياحمد سالم محمد خضير58297162051010005

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام497.0ثانوية المعلمين االهلية للبنينتطبيقيحسين صادق عبد علي جعفر58298142051056008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام497.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقييوسف عبد الحكيم صباح احمد58299102051029050

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام497.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيسعود وبدان حمود وبدان58300162051036049

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام496.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيجعفر علي رشم حسين58301282051151116

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الميكانيك العام495.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسين محمد شاكر محمد تقي58302122051025036

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات587.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيابراهيم عماد داود سلمان58303142041021003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات586.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائياحمد كريم كاظم حمد58304222041363005

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات584.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمصطفى عمار ناجح سالم58305122041031159

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات583.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيتبارك اخالص صالح عايد58306182042227013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات583.0ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنيناحيائيغيث ايوب كاظم حسين58307162041392006

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات583.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد مقداد حسن عبد الرحمن58308172041186090

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات582.2ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيسراج منير احمد جاسم58309102041002067

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات582.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد عامر جبر عبيس58310232041006153
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات582.0اعدادية الفارابي للبنيناحيائيحيدر خالد صاحب عبد الحسين58311112041002017

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات582.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيكرار احمد عبد الساده جبار58312252041045136

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات582.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيبراء صباح راشد جراد58313192042194025

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات581.6ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي كرار حمود كشاش محمد58314232041047064

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات581.4ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى ماهر عبد الستار اسد58315112041010130

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات581.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيمحمد عباس حسين عباس58316212041223040

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات581.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيزيد حسين حسان عبد زيد58317232041006054

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات581.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد علي نجاح عبد المهدي علوان58318272041014224

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات581.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيامير راضي صالح مهدي58319272041014025

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات580.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائينور عادل نعمه محمد58320132042091127

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات580.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيرسل عمر داود محمود58321122042136024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات579.3اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائييوسف عماد راسم عبد الوهاب58322272041005203

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات579.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمنتظر حسين عباس مهبش58323262041014145

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات579.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيامير عالء سمير نجم58324232041003012

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات579.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي كرار ذياب صبيح58325132041055067

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات579.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيضحى علي حسين محمد58326272042055195

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات578.7ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيسارة احمد عبد الرضا جاسم58327152042057038

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات578.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيابراهيم احمد علي حسين58328312041063002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات578.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحسين ازاد اسماعيل حسين58329142041021039

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات578.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمقتدى عباس فاضل عبيد58330232041009121

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات578.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائياحمد معن اياد فتيح58331322041010011

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات578.0اعدادية البتول للبناتاحيائيمروه عبد القادر شاكر احمد58332112042072119

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات578.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفاطمه حسين علي كاظم58333142042103040

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات578.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيانفال عدنان ناصر حسين58334132042117024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات578.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد باقر عباس فاضل عباس58335142041022080

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات578.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمهدي نزار مهدي صالح58336232041020402

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات578.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي موسى حمزه هالل58337112041032055

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات577.9ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيايمن كامل علي مصطاف58338102041028043

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات577.8ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي فالح صاحب علي58339272041029061

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات577.4ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيحيدر خالد حامد عبد المجيد58340102041002057

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات577.4ثانوية المتميزيناحيائيطه سعد طه ياسين58341112041010065

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات577.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيعبد العزيز خالد صكبان حميد58342112041016057

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات577.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيفاطمه احمد خليل ابراهيم58343122042121023

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات577.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمرام عباس برزو كريم58344102042115120

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات577.0ثانوية حنين للبناتاحيائيمنار اديب بهاء الدين عبد المجيد58345132042104074
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات577.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيمريم كيالن حميد حسن58346202042114084

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات577.0ثانوية النسرين للبناتاحيائيمريم طارق فاخر شغاتي58347132042129024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات576.7الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيعلي عالء محمد حسين رضا58348142041046024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات576.6ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيكرم الباري موعد عبد علي كاظم58349102041028121

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات576.4ثانوية المتميزيناحيائيحيدر احمد عبيد حسون58350112041010045

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات576.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيزيد حيدر ناجي حلواص58351232041019064

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات576.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيرند محمد ظافر مهدي58352132042093053

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات576.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيحكمت شهاب احمد فرحان58353112041016040

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات576.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيفاطمه خالد زامل فندي58354122042094201

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات576.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد ابراهيم محمد58355202041005028

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات576.0ثانوية الطف المختلطةاحيائياحمد حاتم كريم عبد58356232041177002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات576.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين رافع مكي سعيد58357232041020082

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات576.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي كاظم زاير الفي58358292041007232

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات576.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيعلي خليل جبار علي58359142041026042

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات576.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيزهراء حازم عجة عبد الحسين58360292042160081

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات575.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيرسل خالد محمود سريم58361142042079029

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات575.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيزيد طالل حفظي عبد58362142041021053

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات575.0ثانوية بابل للبناتاحيائيمها مهدي صالح شمس الدين58363122042095044

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات575.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى عدنان حمد فاضل58364182041149060

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات575.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيميس حيدر مظفر محمود58365262042103050

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات575.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحيدر طالب حسن حمزه58366232041282034

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات575.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا عباس تركي عطيه58367242041001149

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات575.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيكرار حيدر ابراهيم عباس58368132041004041

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات575.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمصطفى خليل عرمش ديوان58369152041007157

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات575.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيبان سالم محمد خلف58370142042199004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات575.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائياحمد صالح عبد الرزاق عبد الحميد58371142041042003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات575.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمعتز محمد عبد الحسن كمر58372112041026146

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات575.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائينور الهدى احمد طاهر محمد58373282042063128

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات575.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيريم حمدان خلف عباس58374132042091054

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات575.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيحمزة عبد هللا طارق محمود58375172041011055

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات574.8ثانوية المتميزين للبنيناحيائيسيف الدين صالح مهدي صالح58376142041007043

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات574.4ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد هللا رياض كامل عبد58377102041002103

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات574.4ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيزيد محسن حمد عبد الرزاق58378102041002065

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات574.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الرزاق علي عبد الرزاق عباس58379102041020088

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات574.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمحمد سعد شعبان رجب58380102041028133
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات574.0اعدادية السياب للبنيناحيائيمؤمل احمد رحيم محصر58381132041030068

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات574.0اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيانمار احمد عبد الكاظم جواد58382112041013007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات574.0ثانوية التاخي للبناتاحيائيمريم جبار كاظم كزار58383142042081025

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات574.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيهالل دحام محمد هالل58384192041019076

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات574.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد مهدي صالح عبيد58385122041001108

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات574.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائياحمد هشام رحمة هللا نجم58386202041399008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات574.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيذو الفقار صائب عبد الحميد محمد علي58387252041005031

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات573.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيبنين حيدر علي عبد الحسين58388122042109020

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات573.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء ضياء كريم جاسم58389132042121099

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات573.2ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيفيض الرحمن عبد االمير كريم موزان58390142041202056

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات573.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيالمنتظر هادي صالح حنون58391132041045008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات573.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيرحمه خالد خلف عبد58392102042114019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات573.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيشيماء صبري عبد هللا احمد58393212042294138

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات573.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعلي عدنان محمد عنكوش58394212041003117

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات573.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين حيدر عبد الكاظم نجم58395232041020080

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات573.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحنين علي عباس جواد58396152042046059

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات573.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسلمان محمد سلمان حسين58397132041010051

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات573.0اعدادية الكوت للبنيناحيائياحمد اسامه علي كاظم58398262041001004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات572.9ثانوية المتميزيناحيائيمحمد صدام حسين اسماعيل58399132041016102

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات572.6ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائياحمد محمد محسن طه58400142041010018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات586.0اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيأحمد أوس بحر أحمد58401102051043002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات576.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيضحى عبد االمير سعيد رشيد58402132052117031

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات575.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحسن محمد جاسم محمد58403102051026035

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات572.0اعدادية االمامة للبناتتطبيقيفاطمه خالد موحان جازع58404272052062022

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات571.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيمصطفى احمد مجيد حميد58405142051019093

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات571.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينتطبيقيمصطفى غسان عبد الحميد عزت58406102051048007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات570.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيسجاد أبراهيم جليل أبراهيم58407102051019031

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات570.0اعدادية سيناء للبنينتطبيقيسجاد حسين علي مينا58408132051019008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات569.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيمحمد حسن قاسم علي58409142051042034

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات567.0ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيا-سامسونتطبيقيعبد هللا احمد جابر مرعي58410132051350003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات567.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمصطفى يحيى عالوي حسين58411122051030162

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات567.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيغيث ثامر فاضل حسين58412122051030106

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات566.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقيرسل عباس حسين كاظم58413152052054014

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات566.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقياحمد محمد متعب مهدي58414102051011009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات565.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعيسى محمد راهي عيسى58415122051031113
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات565.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمرتضى نجم حسين حمد58416252051044145

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات563.3ثانوية المتميزاتتطبيقيايات فرزدق عدنان راضي58417132052108001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات563.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيايوب اسماعيل ابراهيم اسماعيل58418162051001034

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات563.0اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيبالل رائد عبد الرضا محمد58419112051002007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات562.2ثانوية المتميزينتطبيقيمرتضى عبد الكريم يحيى داود58420132051016027

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات562.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيعبد الرحمن عامر عبطان مراد58421112051016060

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات562.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيالحسين احمد جار هللا سلمان58422102051013027

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات561.0ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيغيث جبار حمود فريح58423192051082015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات559.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد الواحد راهي حذيه58424142051201283

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات559.0اعدادية السياب للبنينتطبيقياحمد عماد خلف عبد الرزاق58425132051030008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم الطائرات559.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقياحمد كريم عطية دخيل58426142051050003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة585.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائياسراء عماد جاسم محمود58427292042085010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة571.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيعبد الرحمن باسم خالوي مانع58428132041009023

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة555.0اعدادية البتول للبناتاحيائيسبأ عبد االمير محمود عرسان58429112042072075

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة552.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد الباقر مهدي خليل ابراهيم58430162041075169

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة552.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائينور الدين علي سعيد غالب58431132041005064

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة546.0ثانوية در الصفا االهلية المسائية للبنيناحيائيمؤمل سمير مجيد عاجل58432222041315008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة544.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيكوثر حميد كوشي دعيم58433112042121058

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة541.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيبتول علي باسم مجيد58434112042121011

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة541.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيرسل محمد عودة زياوي58435132042098052

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة538.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي عبد العظيم جبار حسن58436122041031119

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة535.4ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيحسين سعدي معارج مزعل58437142041010031

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة535.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيبكر طه حمودي حمدي58438142041021027

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة534.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد أحمد سلمان مصلح58439102041019115

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة531.0اعدادية النضال للبنيناحيائيموسى ستار عبود شاهر58440212041029086

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة530.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعمر اياد شعبان طويب58441132041012091

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة530.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيطالب رحيم ثجيل عواد58442222041064013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة528.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد محمود شاكر عباس58443112041049090

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة524.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسين علي ارحيمه عذيب58444142041018051

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة524.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيبهاء الدين حيدر محسن مجيد58445222041077021

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة524.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائياوس قحطان محسن مسير58446112041042017

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة523.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيحنين عباس عليوي كريم58447272042147012

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة523.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيعدي حاتم علي احمد58448182041065021

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة523.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمينا عمار نياز رضا58449142042111250

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة523.0اعدادية النعيم للبناتاحيائينور الهدى عبد الحسين ساجت علي58450142042073147
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة523.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيمحمد جواد ساير حسن58451142041050035

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة523.0اعدادية السيدية للبنيناحيائياوس احسان هادي احمد58452112041004017

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة522.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمحمد عمر ابراهيم احمد58453192041011113

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة522.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيعبد المهيمن علي عبيد محمد58454112041021043

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة521.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمؤمل عبد الجبار سلمان خضير58455112041032070

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة521.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينه احمد اكرم عبد الغفور58456102042115068

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة521.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعلي قاسم حمودي شرجي58457142041015044

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة520.0اعدادية البيان للبنيناحيائيحسين علي غلطان وهاب58458232041014039

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة520.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين فتيني دريفش58459292042085125

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة519.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد المهيمن محمد حسين محمود58460122041050011

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة519.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائياحمد هاشم طه حمد58461122041020018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة518.0إعدادية المروج للبنيناحيائيعبد هللا مؤيد فالح حسن58462142041013055

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة517.2ثانوية الكرار للمتميزيناحيائياحمد حيدر طاهر ناصر58463222041080002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة517.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين اسماعيل محمود شاكر58464292041013009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة517.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيعباس مهدي حسن حسين58465132041004024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة517.0ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيادم بشار جاسم منشد58466142041010019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة516.0ثانوية شمس التفوق االهلية للبنيناحيائيحسين فالح مهدي عذيب58467112041187005

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة516.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائياحمد عزيز حسن حميد58468192041020002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة516.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيرقيه حسن محمد لعيبي58469142042117024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة515.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي كاظم جالل اوغير58470122041007106

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة515.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيخضر صالح صاحب هادي58471252041010055

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة515.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعلي عارف جاسم مجيد58472182041141056

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة514.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمصطفى عمر علي حسين58473142041021140

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة514.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد نصير صالح فاضل58474162041075207

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة514.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيمريم فراس فاضل عباس58475102042118115

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة514.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي صدام صباح عباس58476262041012100

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة514.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيزينب عبد الكريم مزهر رسول58477102042107020

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة514.0ثانوية الوثبة للبناتاحيائيساره واثق حاتم ماضي58478102042105019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة514.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيغيث خالد احمد مطلك58479102041022074

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة514.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد ليث حسين محمد58480262041010168

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة514.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيرقيه هادي سعد خنجر58481142042145109

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة514.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمرتضى شاكر محمود حمزة58482182041141081

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة514.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيطيبه احمد كاظم عبد االمير58483152042045063

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة513.7ثانوية المتميزاتاحيائيشهد وفير وهاب عباس58484112042113085

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة513.4ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيكرار حيدر ناصر سلمان58485132041037077
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة513.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيساره صالح عبد المهدي فاضل58486212042294110

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة513.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى رباح حميد حسين58487132041020179

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة513.0اعدادية االمال للبناتاحيائينبأ طالل امين خميس58488112042070143

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة513.0ثانوية ذو النورين للبنيناحيائيعبد الرحمن سليمان سالم مصطفى58489112041019019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة513.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنيناحيائيعلي صباح حسن مناتي58490162041088015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة513.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيامل ابراهيم لطيف جاسم58491142042225018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة512.4ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيهاجر شاكر منعم حمد58492192042133059

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة512.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمصطفى سعدي حساني باقر58493122041031155

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة512.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيحسن محمد خيري زغير58494222041039025

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة512.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيزهراء طه ياسين خضير58495202042118076

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة512.0اعدادية التقى للبناتاحيائيقمر ذو الفقار سعد رجب58496112042071089

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة512.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيامين روكان جياد جاسم58497112041026027

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة512.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيتبارك الرحمن قاسم عيسى كماش58498152042049015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة512.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيعباس اياد كاظم عبد الحسين58499122041202083

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة511.1ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء عبد الحسين صالح58500102042137045

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة511.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيمنتظر مهدي صباح جاسم58501132041250080

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة511.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي ميثم خليل عبد58502122041030107

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة511.0اعدادية المركزية للبناتاحيائيمريم صباح نعمان خليل58503132042119035

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة511.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيعذراء عباس كنيبز عبيد58504152042051134

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة511.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد الرضا رسول58505272041005185

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة511.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيبتول نهاد رشيد جواد58506132042100016

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة510.0اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيمصطفى محمد جعفر عباس58507182041001029

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة510.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعبد هللا فاضل يونس حسن58508192041040047

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة510.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيسرى عبد الرزاق سلمان حمود58509142042149037

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة510.0ثانوية المواهب االهلية للبنيناحيائيمحمد فراس هادي حسين58510232041064009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة510.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيوداد مهند امير جواد58511112042064090

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة510.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعلي باسم صيوان محمد58512142041023040

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة510.0ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتاحيائيايه حسين كامل محمد58513132042087003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة509.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيعلي زهير خضير عباس58514122041002022

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة536.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمحمد مثنى نجم عبد58515212051014102

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة495.0اعدادية العال للبناتتطبيقييمامة خالد عبد مطر58516192052156021

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة495.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيمحمد داخل محمد جوخان58517222051307165

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة491.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيهاجر عادل عبد كميتان58518242052122041

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة486.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيعلي حمد ابو شخيره محمد58519222051300082

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة483.0ثانوية المهند للبنينتطبيقيمحمد وليد فاضل شبيب58520112051047012
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة481.0ثانوية الرسول للبنينتطبيقيبدر أسعد حميد حسن58521162051058007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة480.0ثانوية الحسنين (ع) للبنينتطبيقيعلي مصطفى رسن حامي58522282051043017

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة478.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيالحسن نعيم عبد االمير مجيد58523122051206113

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة478.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعلي سعدي عباس عوده58524112051004080

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة475.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيبالل عبد احمد ياسين58525102051020058

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة475.0اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيكرار عباس جميل كاظم58526112051017032

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة472.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيعلي ساجد شرهان زاير58527142051011045

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة471.2ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيمحمود مشتاق طالب عبدالباقي58528142051007007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة467.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيمحمد رياض راضي حيدر58529142051048066

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة466.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعلي عبد الرزاق حميد ارحيمه58530142051019062

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة466.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيأيوب محمود ناصر خليل58531142051015009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة466.0اعدادية رقية للبناتتطبيقيمياده كريم عبيد صبيح58532112052069013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة465.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقياساور سعد احمد جاسم58533102052101005

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة465.0ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينتطبيقيوليد المثنى وليد محمود58534142051059013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة465.0ثانوية وهران للبناتتطبيقيقند ستار جبار امين58535112052115009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة465.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيمنتظر علي عبد الكريم داود58536142051169054

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة465.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعبد هللا دريد حميد هاشم58537132051005036

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم ميكانيك محطات القدرة464.0ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقيحيدر كريم شبوط هويش58538142051173007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد580.5ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيالحسن حيدر ناصر نشمي58539222041080008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد575.9ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائياحمد محمد ادريس محسن58540102041028024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد558.8ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي صالح الدين هادي محمود58541132041037064

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد552.0ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيمحمد جواد كاظم محسن58542222041232013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد546.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيحسن احمد فاخر فنجان58543132041017015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد543.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيحيدر رياض شالل حبيب58544212041059017

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد543.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيزينب جمال حامد عبد58545122042104018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد535.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيروان ماجد هادي كاظم58546272042077042

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد533.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد عادل وحيد عبد الكريم58547212041002138

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد531.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيفاطمة فاضل سوادي مناتي58548142042099048

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد530.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيتبارك نعيم مزهر حسين58549112042106022

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد530.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيحمزة ساطع فخري شاكر58550192041110016

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد529.0ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسين ايمن حسين عبد58551232041047023

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد527.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيمحمد طالب نوري حردان58552102041006043

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد527.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء قحطان مدلول شعالن58553212042140190

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد526.0ثانوية االقصى للبنيناحيائيطه مهدي علي حسين58554132041028011

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد524.0ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعلي سعد عباس محمد علي58555112041050014
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد522.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيمحمد احمد علي حسين58556112041016091

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد522.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيتماضر اكرم جبير الطيف58557102042118025

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد521.8االعدادية المركزية للبنيناحيائيأحمد سليم مجيد داود58558132041010007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد521.8ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائياحمد فكري ابراهيم محمود58559102041028021

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد520.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيمحمد أسماعيل زيدان أحمد58560212041036033

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد520.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمحمد عمار غالم سمين58561152041006111

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد517.0اعدادية البتول للبناتاحيائيراويه صالح مهدي صخي58562112042072048

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد517.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد صالح طه محمد عبد الحسين58563272041007105

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد516.0ثانوية سومر للبناتاحيائيعذراء حيدر محمد طارش58564142042072090

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد516.0ثانوية التاخي للبناتاحيائيديار طارق حسين محمد58565142042081010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد516.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيمصطفى رعد كريم مزهر58566132041034036

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد514.9ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد هللا محمد احمد يوسف58567102041002116

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد514.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيزهراء عالء حسين محمد58568122042114037

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد514.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيسجاد ستار عبد علي عبد الحسين58569122041025035

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد513.0اعدادية يافا للبناتاحيائيبراق مجيد اسماعيل عماره58570132042107022

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد513.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمصطفى محمد عبد المهدي كاظم58571232041183091

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد512.0اعدادية هيت للبنيناحيائيعثمان سعد يعقوب علي58572192041014072

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد512.0اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد حسين حامد ايدام58573122041026140

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد512.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيتقى حاتم عطيه عبد العباس58574122042094067

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد511.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد كريم ناصر مجبل58575102041020158

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد511.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى الوليد عبد الرحيم جالل58576212041004152

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد511.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد حميد مطر حمد58577192041009261

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد510.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسين محمد امحيبس حسن58578152041003029

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد510.0اعدادية القدس للبناتاحيائيوسيله ستار يعقوب عذاب58579262042104169

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد510.0اعدادية النجاة للبناتاحيائياطياف كاظم حسين كاظم58580152042042007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد510.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيمنتظر نهاد محمود صالح58581142041203232

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد510.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائييونس هادي ناصر يوسف58582212041007141

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد509.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيعبد هللا رياض صالح علوان58583112041021038

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد509.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيسرى فالح محمد راضي58584142042193048

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد509.0اعدادية النور للبنيناحيائيمصطفى جواد عبد الكاظم سلطان58585122041026168

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد509.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيمحمد صادق جاسم محمد علي58586272041046088

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد509.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيفاطمة حيدر فخري مجيد58587132042079041

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد509.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيآالء كامل معارج عودة58588112042064004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد508.0اعدادية بغداد للبناتاحيائياالء هيثم احمد مولود58589132042070024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد508.0اعدادية الكوت للبنيناحيائياحمد عدي عبد الجبار احمد58590262041001015
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد507.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيغدير علي عباس جواد58591212042139163

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد507.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد حيدر عبد الكريم هادي58592102041019123

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد507.0اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيحسن عبد هللا كوجة عليوي58593142041174007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد507.0ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيزينة رامز حسن علي58594142042087015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد507.0اعدادية العزة للبناتاحيائينور الهدى فوزي عبد الرسول عبد الكريم58595122042118073

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد506.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائياحمد كريم عبيد صالح58596112041058019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد506.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيامير محمد حسين عودة58597132041023013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد506.0اعدادية زينب للبناتاحيائيسجى علي سعيد جبار58598142042110149

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد506.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيشبل احمد ساجت نصار58599112041058067

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد506.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيابراهيم محمد علي اسماعيل58600102041026003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد506.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعلي محسن يدي سلمان58601142041169029

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد505.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيباقر احمد عبد سالم58602122041170010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد505.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيحسين عادل حسين عبيد58603222041019047

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد505.0ثانوية حنين للبناتاحيائيزينب هادي عباس ثامر58604132042104040

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد505.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيفرح حسن هادي زاير58605122042136068

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد505.0ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيصادق عبد الحسن مجيد حمود58606272041135007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد505.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد رضا قيصر58607152041011160

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد505.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعثمان محمد محان عبود58608102041017063

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد504.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيطيبة عبود كامل عبود58609112042112073

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد504.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيمصطفى عدنان علي عسكر58610232041254058

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد504.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيريمه محمد جعفر كاظم محسن58611112042074035

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد504.0ثانوية الطاهره للبناتاحيائيورود سهيل حميد احمد58612112042098015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد504.0اعدادية السالم للبنيناحيائيحسين محمد عبد الحسن نجم58613222041013048

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد504.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيمصطفى حسين عزيز سعيد58614132041005056

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد504.0اعدادية المركزية للبناتاحيائيفاديه منجد حسن عباس58615132042119029

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد503.9ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيالهام حسين فرهود مكي58616102042078009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد503.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمشرق أكرم تركي ابراهيم58617112041048020

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد503.0ث نون والقلم االهلية للبنيناحيائيخالد وليد خالد مظلوم58618162041057003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد503.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينور عدنان عبد علي58619272042056443

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد503.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعلي فريد حسين علي58620212041005103

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد503.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا جمال عبد الحسن سلطان58621102041019078

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد503.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيريم صادق صالح مهدي58622102042117048

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد503.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة عبد الواحد حسان عبد58623232042120171

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد503.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائينور حانم خضير علي58624192042140032

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد503.0اعدادية حماة للبناتاحيائينبأ كاظم عبد االمير كريم58625112042084183
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد502.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد ارشد وهب عبد الرحيم58626232041005111

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد502.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيود طارق مهدي عبد58627102042117124

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد502.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيمالك عبد الحسين ناصر حسين58628222042141224

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد502.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيزهراء البتول خضير عبد زبون58629142042225119

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد502.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيرغده خليل ابراهيم عبد الرضا58630112042105046

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد501.4ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيخديجه عادل حسن جاسم58631102042078046

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد501.0اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيفاطمه ستار حايف هادي58632262042111043

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد501.0اعدادية النور للبنيناحيائياحمد عبدالشهيد عبد فريح58633122041026011

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد501.0اعدادية الداودي للبنيناحيائياكرم مظفر حبيب جليل58634102041029006

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد501.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيموسى عباس جبار جوني58635132041005062

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد501.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائياحمد عبد الرزاق عبد المحسن جبار58636142041011010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد501.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيابراهيم محمد صبار أبراهيم58637102041020010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد501.0اعدادية هيت للبنيناحيائيعبد الرحمن نجاح عبد الجبار فرحان58638192041014058

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد501.0اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيرأفت فرحان محمد خلف58639182041010009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد501.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائيحنين قاسم حسين عاكول58640142042114008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد501.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيابراهيم حيدر ابراهيم عباس58641132041004004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد501.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيسنين حسن دعبول جوان58642292042153089

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد501.0ثانوية الوطن للبنيناحيائيحسين عدنان مهدي حسن58643212041079007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد501.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيصفا غازي ابراهيم علي58644132042101054

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد501.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيحنان جعفر حميد عباس58645262042083021

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد501.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيربا عمار عباس خلف58646142042138012

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد500.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيزينب زيدان خلف كعيبر58647122042135015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد500.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرقيه احمد زيدان سالم58648152042046087

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد500.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا يوسف فرحان نجم58649132041010073

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد500.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمحمد مهدي علي محسن قاسم58650262041209204

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد500.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينور رائد عبدالستار محمد58651192042383169

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد500.0ثانوية البيان للبنيناحيائيمحسن علي زاجي عباس58652272041032036

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد500.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيساره علي محمد راضي58653102042117060

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد499.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيلينا جاسم علي حسين58654232042114111

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد499.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزينب اصغر علي تقي58655182042244022

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد499.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد سالم جاسب شغاتي58656112041049076

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد499.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعبد االمير منصور حسين لطيف58657222041031063

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد499.0ثانوية ايالف للبناتاحيائياسراء محمد فنجان حسن58658142042105002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد498.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيحنين مشتاق قاسم عبد هللا58659122042092016

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد498.0اعدادية العقاد للبنيناحيائياحمد حسين فيزي غالم58660122041031010

صفحة ١٦٧٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد498.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد جاسم محمد جاسم58661132041250002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد498.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيسجا ابراهيم عبد الرحمن صالح58662212042293044

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد498.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيحسين احمد معاذ صالح58663122041025020

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد498.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرانيا حيدر داخل فرحان58664132042118077

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد498.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائييقضان وضاح مزهر حمد58665212041244029

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد498.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيدانيه محمد فيصل نجم58666112042192016

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد498.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيحيدر رافد حسن هادي58667162041049018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد498.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائيمرتضى ماجد جبار لعيبي58668112041008039

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد497.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمنتظر مهدي كاظم عبد الرضا58669122041031169

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد497.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيعمر كمال الدين غزال سكران58670112041016083

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد497.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيمحمد وليد عزيز ابراهيم58671102041046009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد497.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزهراء صباح غازي عزيز58672132042093063

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد497.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمؤمل قاسم عزيز حسين58673152041071295

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد496.9ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيهادي كريم هادي مهدي58674122041001135

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد496.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيمصطفى نوفل سامي محسن58675192041085010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد496.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيعبله حسين علي عبدالرزاق58676192042383123

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد496.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد علي عبودي عبد الحسين58677272041007111

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد496.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمنتظر ستار عزيز طهماز58678152041017080

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد496.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمنتظر سعد حسن علي58679212041002159

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد496.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيزهراء عامر حسين جوده58680132042281065

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد496.0اعدادية التضحية للبناتاحيائيايات ثروت سلمان عطيه58681122042091002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد496.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي حسين جاسم جبر58682132041020117

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد496.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي نهاد عباس كريم58683212041004102

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد495.1ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى ثامر عبد علي58684132041020177

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد531.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيكرار علي حثالة زغير58685142051047088

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد492.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيمحمد حقي اسماعيل ابراهيم58686142051005035

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد490.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحيدر عالء حسين جفال58687112051009027

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد488.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي حسين خزعل عباس58688122051030083

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد487.0ثانوية نور الوالية المختلطةتطبيقيمحمد معن عبد الكاظم حسون58689242051166007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد487.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسن اثير نصر هللا منصور58690122051025024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد482.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيهيثم خالد هيثم محمد58691112051009086

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد481.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيسعد عالء خليل ابراهيم58692142051016043

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد481.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيعبد الحميد حاتم عبد الحميد خلف58693112051203103

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد480.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيياسر عمار قادر حباس58694152051009048

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد479.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيمحمد باقر عقيل حسين دوحي58695142051029040
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد477.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيسمير عادل عبد الوهاب رزوقي58696102051019036

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد476.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد وليد رشدي محسن58697122051030148

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد475.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيمحمد فائق هادي محسن58698142051036060

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد474.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقياحمد محمود عبد خالوي58699152051007007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد474.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيمصطفى محمد عجيل محي58700122051032097

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد472.2ثانوية المتميزينتطبيقيعبد هللا عباس مجيد حميد58701132051016015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد471.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيسجاد علي حسين جسوب58702122051002031

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد469.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمحمد عبد القادر اسامه عبد القادر58703112051004105

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد468.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيغفران رياض محمد حسن58704102052120042

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد468.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيسجاد طارق ياسين علوان58705142051047050

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد467.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيعلي عبد السالم معتوك عبد القادر58706132051006047

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد466.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيجاسم محمد جواد عبيد58707162051363046

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد466.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيابراهيم جمال اسماعيل حسين58708152051011001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد465.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيسامر خالد مهدي صخي58709112051019017

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد465.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعباس صبيح فرج عناد58710142051012025

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد464.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيطه احمد شهيب عمران58711142051013043

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد464.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمحمد هادي صالح بالسم58712132051012122

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد464.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء مثنى كريم ناصر58713112052062019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد464.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعبد هللا مصطفى إبراهيم حسن58714132051001060

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد463.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر سعد عبد الكريم عبود58715162051001080

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد463.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيمصطفى محسن فالح ضمد58716152051008078

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد462.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم عبد هللا كنعان58717162051060175

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد461.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيسجاد محمد جاسم غانم58718152051003030

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد461.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعباس علي غضبان جبر58719282051016083

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد461.0ثانوبة ذو النورين للبنينتطبيقيعبد الملك رياض خميس محسن58720122051020009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد461.0ثانوية زيونة المسائية للبنينتطبيقييوسف هشام عباس محمود58721142051209079

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد460.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيعلي حيدر حسن عبيد58722162051426038

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم التكييف والتجميد460.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقييوسف عقيل رحيم مانع58723162051001239

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات558.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعبد هللا عدنان مالك عامر58724152041011088

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات556.6ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيساره صباح حمد غايب58725102042100062

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات539.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد المنتظر نظام جبار طالب58726242041053040

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات535.0ثانوية المتميزيناحيائيمحمد امير مجيد احمد58727112041010103

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات533.0اعدادية المحبة للبنيناحيائيمصطفى ليث عبد االمير حسين58728112041003027

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات525.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيخضر كاظم خضر عبد المجيد58729122041030060

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات519.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد عصام علي حسين58730142041016105
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات516.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيحسن مشعان جواد كاظم58731212041010026

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات516.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمود شاكر محمود سليمان58732102041026225

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات512.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعلي رائد حبيب رؤوف58733102041002124

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات509.0إعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيجعفر رحيم ثجيل جبر58734142041020008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات507.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسن محمد حسين داود58735212041016001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات507.0ثانوية الزوراء للبنيناحيائيياسر يوسف عبدالحسن خميس58736142041001042

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات506.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةاحيائيحرج احمد نايف حرج58737112041160009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات506.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيايوب مهند ريحان ادم58738152041005016

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات505.0ثانوية االسوار للبناتاحيائيفاطمه مثنى رحومي حميد58739132042076029

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات504.2ثانوية المتميزيناحيائينمير عمار جمعة محسن58740112041010140

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات503.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحيدر عماد قاسم زباله58741152041001035

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات501.5ثانوية المتميزين للبنيناحيائيباقر ابراهيم حسن علي58742142041007022

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات501.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيحسين كمال كاظم حسن58743122041025025

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات500.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد جمال لطفي جاسم58744102041026015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات500.0اعدادية جرير للبناتاحيائيطيبه عبد الحسن عباس كاظم58745122042089069

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات499.0ثانوية عشتار للبناتاحيائييمامة عبد الستار جاسم حسين58746112042086084

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات499.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائيحسين مالك شريف حاتم58747162041357028

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات498.2ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمهند فراس فاضل ناصر58748102041002174

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات498.2ثانوية المتميزيناحيائيعلي امجد محمد علي علي58749112041010082

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات498.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائيانور مازن عبد الستار اسد58750112041008007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات498.0اعدادية جرير للبناتاحيائينورهان نجم سالم جاسم58751122042089095

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات497.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيايات حاتم علي راهي58752272042054004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات497.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيعبد هللا كامل حسين مطير58753142041030026

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات496.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيياسر كاظم نايف مطر58754112041012065

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات496.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمصطفى عامر عبد هللا محمد58755122041031157

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات496.0اعدادية العقاد للبنيناحيائياحمد حيدر عبد الزهره كاظم58756122041031011

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات496.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد طاهر حسن هادي عبد58757252041044416

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات496.0إعدادية المروج للبنيناحيائيبكر محمد حسن علي58758142041013017

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات495.0اعدادية كميت للبنيناحيائيتحسين كاطع ضباب شحاذه58759282041015004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات495.0ثانوية الهدى للبناتاحيائينور ناظم صبر عريش58760222042146041

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات495.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين خالد حسن عبيد58761232041031023

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات495.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيغزوان صباح نوري جبر58762192041343151

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات494.2ثانوية المتميزيناحيائيمهدي ثائر سلمان اسودي58763132041016119

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات494.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيرسول عماد عبد احمد58764142041026027

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات494.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيحسين ريسان عليوي نعيمه58765222041076017
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات494.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيموده عقيل ناجي نمش58766162042145085

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات494.0اعداية المعراج للبناتاحيائيشيماء عباس حميد سكران58767102042113066

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات494.0ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيعلي عادل عبد الصاحب عبد المجيد58768142041165028

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات493.9ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسن عالء عبد الحسين خضير58769272041029019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات493.6ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد صفاء عبيد حسين58770232041047083

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات493.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبدور أحمد ارحيم حسين58771112042076020

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات493.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيمصطفى فاضل عباس راضي58772132041034038

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات493.0الخارجيوناحيائيكاظم ستار جبار حسن58773152041400046

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات493.0ثانوية المنصور األهلية للبنيناحيائيحسين حيدر رشيد مهدي58774102041034007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات493.0اعدادية البيان للبناتاحيائيزينب واثق كريم ساجت58775102042096042

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات493.0ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيكرار مناف عباس غزال58776142041034019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات493.0اعدادية البيان للبنيناحيائيليث عباس خضير عباس58777232041014092

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات492.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيبشرى كمال جاسم ساجت58778142042076025

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات492.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتاحيائيفاطمه عطا جابر مخيط58779142042221030

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات492.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيسجاد مصطفى كريم كافي58780122041202075

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات492.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيرفل ناجي هلول ابو هنيد58781132042091046

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات492.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيصادق حميد جاسم محمد58782182041127026

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات492.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيموسى سعدون جاسم اخيدر58783122041007160

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات492.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا حسن عطيوي عبد الهادي58784102041019079

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات492.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسام الدين عادل حسن علي58785132041010026

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات491.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمر طه عبد الكريم محمد58786142041022066

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات491.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيرقيه حسين حافظ زغير58787142042196036

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات491.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيايوب حسن فاتح سعيد58788202041390023

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات491.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسن باسم ناصر غضبان58789152041009012

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات491.0اعدادية النهار للبناتاحيائيروان حسن عبد الصاحب حسن58790112042127017

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات491.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيعلي اسامة فاضل خضير58791122041032040

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات490.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيحسين سعد حسن حاتم58792102041008015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات490.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي محمد حمود فدعوس58793112041032054

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات490.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيزينب علي راضي هاشم58794132042130025

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات490.0ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيمصطفى مؤيد رحمان امير علي58795132041041016

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات490.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيعبد هللا رافد عالء مهدي58796212041278062

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات490.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيفاطمه سمير سلمان مصطفى58797132042093100

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات490.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيباقر محمد شبيب حسن58798262041033016

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات490.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهديل عامر حسن موسى58799102042115164

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات489.4ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي رائد خليل ابراهيم58800132041020118
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات489.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيزهراء عالء فيصل عذاب58801142042120018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات489.0اعدادية السياب للبنيناحيائيرسول محمد خزعل حمادي58802132041030027

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات489.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيفاطمة حسن راهي حسن58803262042126074

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات489.0اعدادية االطهار للبنيناحيائيعباس طاهر ضباح حمود58804222041034024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات489.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيشهد ساطع ابراهيم احمد58805202042106041

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات489.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيعلي مهند عبد العباس حمزة58806122041032053

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات489.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمنتظر حامد عبد الرضا كرم58807102041019158

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات489.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيحسين ماجد عبد الغفار عبد الحسين58808132041054014

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات489.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيسيف علي محسن حسين58809262041020020

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات488.0اعدادية عفك للبنيناحيائيعيسى ساجت محمد عبود58810242041011055

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات488.0اعدادية سومر للبنيناحيائيكرار حيدر حمد عوده58811242041009115

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات488.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيمصطفى عواد فاضل حمد58812102041041076

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات488.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيعال حسين سالم عالوي58813262042087100

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات486.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيسيف ضرار خالد زبيري58814102041006011

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات486.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيعبد هللا كريم حسين علي58815142041008052

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات486.0اعدادية السياب للبنيناحيائيمصطفى علي عبد عبد الحسن58816132041030093

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات485.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمه فياض حميد عبد الكريم58817212042139170

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات485.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيسيف رمضان عوده عباس58818152041001055

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات485.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيفيصل غازي فهد خميس58819102041013112

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات485.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائياطياب فالح شاكر محمود58820122042083003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات485.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيمريم نصيف صالح احمد58821112042114089

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات485.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسن عيدان عسل عطيه58822152041003018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات484.0ثانوية العقيدة المختلطةاحيائياحمد حمود عليعل كزار58823222041232002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات484.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنيناحيائيكرار محمد صبري منشد58824132041025035

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات484.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن حسن عبد هللا58825182041119057

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات484.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعبد هللا فالح قاسم مطر58826152041003051

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات484.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد دريد سلمان مالك58827102041026205

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات484.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد باقر احمد عبد داخل58828222041306310

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات484.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمرتضى حمزه غليم خلوف58829142041011151

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات483.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائياحمد عبد الجبار عبد الصاحب علوان58830132041012006

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات483.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيطيبه ساهر سلمان حبوب58831142042117050

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات482.7ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيايوب عالء عبد الحسين جاسم58832132041037021

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات482.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيمصعب حسام محمد سلوم58833112041016113

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات482.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيرسل طايس رشيد محمد58834112042129017

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات482.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمآب محمد حسين وسمي58835112042068070
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات482.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيحسين عدنان ارزوقي براك58836212041063023

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات482.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيأماني اياد عدنان صالح58837102042221012

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات482.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد هللا جاسم محمد عباس58838102041017056

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات481.2ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمحمد علي حسين خبير حسين58839142041042042

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات481.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمود فراس محمود هادي58840212041005151

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات517.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيحيدر حسين عبد الحسن صحن58841142051048028

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات479.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقياشرف احمد هاتف حاتم58842112051006018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات479.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيايمن سالم كاظم سباهي58843252051153017

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات470.0ثانوية الصمود للبناتتطبيقيحنين حسان علي عبد الحميد58844142052101005

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات466.0اعدادية االمال للبناتتطبيقيلينا ابراهيم جمعه محمد58845112052070030

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات466.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمحمد فرحان حاجي علي58846152051011096

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات465.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعزام عدنان كريم عبود58847132051029045

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات465.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينتطبيقيعلي السجاد علي محمد علي58848132051025016

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات464.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيحسين صادق جعفر صادق58849132051034009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات463.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيحسين احمد هاشم توفيق58850152051009010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات463.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيجهاد محمد رمضان علي58851162051006014

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات462.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعبد هللا محمود ابراهيم مهدي58852132051005040

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات461.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيعلي احمد ياسر حسن58853142051169026

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات461.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيباقر احمد كاظم عبد هللا58854162051139015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات461.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيمحمد حسين فاضل كطين58855142051020051

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات459.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقييوسف منسي شرموط محمد58856192051343158

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات459.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيمرتضى قاسم عيسى صكبان58857232051012049

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات459.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيمصطفى نصر علي أبيجع58858112051201093

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات457.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمرتضى عماد سلمان بريج58859142051026058

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات457.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيسعيد حازم محسن ياس58860102051020089

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات457.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيبشر عصام علي عزيز58861132051003013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات456.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيمحمد فاضل هاشم جليل58862142051036061

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات456.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد عمار حسن محمد علي58863102051020192

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات455.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عدي حاتم عريبي58864102051020104

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات454.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيايوب عدي محمود سلومي58865112051005013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات454.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيعبد المهيمن مؤيد فاضل توفيق58866112051016079

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات454.0ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيافنان صالح محمد فياض58867112052129001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات453.0ثانوية المعالي للبناتتطبيقيزهراء علي فاضل عباس58868142052127006

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات452.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقياحمد حكيم سلمان فجر58869162051365009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات452.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيجعفر صادق خلف ملكه58870142051017014
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات452.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعلي خضير واحد فاضل58871142051047074

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات452.0ثانوية زيونة المسائية للبنينتطبيقيمحمد منتظر رياض عبد الحمزة58872142051209064

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية587.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيزينب ميثم شاكر حنش58873142042105032

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية585.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيآيه حيدر عوده صخي58874222042425005

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية582.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيسكينه عبد العزيز عامر عزيز58875272042065079

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية579.0ثانوية المواهب االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الخالق امين محمد علي58876232041064008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية578.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيتقى عبد الخالق فاضل حسن58877132042091031

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية577.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيميران سامان فاضل امين58878202041001247

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية576.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيبنت الهدى مصطفى سلمان جاسم58879132042091022

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية575.0اعدادية العزة للبناتاحيائيزينب فراس عبد الحسين طاهر58880122042118038

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية575.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيعال عبد الناصر حامد محمد58881142042067090

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية574.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيمريم كريم عبد الرضا كريم58882152042055108

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية574.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيسجى وسام محمد حسين58883132042079029

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية574.0اعدادية السويس للبنيناحيائيعلي خالد ولي احمد58884132041006037

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية574.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء حازم موحان عبود58885152042048075

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية574.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيزيد رشيد عبد هللا رشيد58886122041031067

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية574.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسن احمد حسن سعدي58887212041002029

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية574.0ثانوية التكامل األهلية للبنيناحيائيحسين عبود جواد عبود58888122041038003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية574.0اعداية الهدى للبناتاحيائيايمان نجم عبد حسين58889142042077007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية574.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيبتول بشار بداي تعبان58890132042281029

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية574.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيفاطمه صباح احمد الياس58891142042135031

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية573.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيابراهيم عامر حسب محمد58892122041170002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية573.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمحمود مظفر محمود رحيم58893192041020060

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية573.0ثانوية المتميزاتاحيائيطبيه عامر قاسم محمد58894142042094106

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية572.6ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيمريم زيد سعد علوان58895132042283130

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية572.2ثانوية المتميزيناحيائيحسن عاد محمد حسين عمران58896112041010030

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية572.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيهاجر علي تركي حرفش58897142042100156

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية572.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائينور الهدى محمود حسن محمد58898152042044193

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية572.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمحمد فراس صبيح احمد58899282041008095

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية572.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعلي مجيد عبد عيسى58900182041036072

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية572.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيزهراء غانم عبد هللا عنيزان58901232042094025

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية572.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيبراق كاظم نومان علوان58902102042221144

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية572.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيآيه جميل حسين جاسم58903262042102008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية571.5ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمؤمل طعمه خنجر علك58904152041012069

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية571.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيامير بسام غالب ابراهيم58905122041001014
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية571.1ثانوية المتميزاتاحيائيشمس سعد كريم عبد الحسن58906142042094098

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية571.0اعدادية راوة للبنيناحيائياحمد اسامه كامل شطيب58907192041022004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية571.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيآمنه جاسم حمود كاظم58908112042074001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية571.0اعدادية النور للبنيناحيائيعلي يحيى شريف جايد58909122041026122

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية571.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيبراء حسين محمد كاظم58910132042095005

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية571.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيرسل ناظم داود سلمان58911102042101046

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية571.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي وهاب احمد محمد58912142041021099

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية571.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيعال محمد عبد الحسن محمد سعيد58913272042093076

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية570.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمصطفى نجم عبد فرحان58914192041009331

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية570.0ثانوية أم ابيها االهلية للبناتاحيائيفاطمه مصطفى عدنان عبد الكريم58915142042198009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية570.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيبنين هاشم حسن سلطان58916142042132016

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية570.0ثانوية النسرين للبناتاحيائيكوثر عبد الجبار فاضل ياسر58917132042129022

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية570.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمصطفى سمير رضا محمد58918102041019147

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية570.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيضحى وسام محمد حسين58919132042079037

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية570.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيابراهيم عالء سحيب روضان58920142041021002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية570.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير كيطان كاظم58921132042126063

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية570.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد ليث كاظم زوير58922102041013139

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية570.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيهاجر داود جبر حامد58923102042120116

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية570.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيرحمه حازم حميد حمد هللا58924102042136013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية570.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيجنان هاشم حمزه حسن58925142042089011

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية570.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيهديه محي الدين صالح عليج58926102042090129

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية569.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حسين علي محسن58927112042088018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية569.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيذكرى قيس فياض فرحان58928142042122006

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية569.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيفاطمه موفق عباس جواد58929102042119064

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية569.0اعدادية العراقية للبناتاحيائينور علي حسين عبد هللا58930212042139220

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية569.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين حسن موسى كاظم58931272041001077

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية569.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائييوسف قيس حسن عواد58932102041013172

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية569.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائينور الهدى رائد كاظم حمادي58933142042095083

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية569.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيرانيه احمد محمود هدهود58934132042079012

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية569.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد فوزي علي حسين58935102041019130

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية568.8ثانوية المتميزاتاحيائيصفا محمود حسين علي58936112042113089

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية568.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيطيبه سعد عبود غانم58937132042121155

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية568.0ثانوية المتميزاتاحيائيقمر عامر قيس جميل58938132042108089

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية568.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمنه هللا ماجد موسى عمران58939132042070221

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية568.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيشهد عادل حميد محمد58940142042066057
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية568.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيشيمه احمد حمادي علي58941192042371071

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية568.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسفانه احمد حسين حمدان58942132042071092

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية568.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعبد هللا ثائر محمد جليبه58943132041031029

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية568.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمريم خلدون عبد اللطيف سلمان58944212042097114

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية568.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب علوان محمد علوان58945122042107127

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية568.0ثانوية الطاهره للبناتاحيائيتبارك طه حامد حسين58946112042098004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية567.4ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيياسين فاضل حمود زغير58947112041045061

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية567.3ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيمحمد فراس علي جواد58948112041045051

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية567.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمهند أحمد عباس صالح58949142041016136

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية568.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيشمس مثنى خليل ابراهيم58950132052070024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية560.0ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيجعفر فراس شفيق عطيه58951102051046002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية559.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيكرار فاضل عليل مجهول58952222051098030

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية558.3الثانوية الشرقية للمتميزينتطبيقيابراهيم ضياء حسين علوان58953142051046001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية558.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيعال فاضل فضلي عبد58954142052140037

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية558.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيجعفر محمد خضير لفته58955162051036011

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية557.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحيدر سعدون عبد الحسن عاصي58956282051151261

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية557.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيحسين حميد عيفان جاسم58957262051049007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية556.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقينور الزهراء مصطفى عباس هادي58958142052111034

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية556.0اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيعبد المهيمن صالح حسن بناتي58959132051008021

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية555.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعباس جواد عبود نعمه58960282051151379

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية555.0ثانوية فدك للبناتتطبيقيزهراء محمد كامل عراك58961142052070007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية554.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيعناد كريم صويح بنون58962292051005066

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية554.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعلي غالي عبيد عيفان58963152051005100

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية553.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيمنار مؤيد ياسين عباس58964142052077035

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية553.0اعدادية جصان للبنينتطبيقيحسين عالء عبد الرضا موسى58965262051036008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية552.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيساره رائد كريم علوان58966102052101025

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية552.0اعدادية التضحية للبناتتطبيقيرغد رياض ناهد حسين58967122052091012

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية551.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعبد هللا ثائر حسن عبد58968112051058093

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية551.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعلي صالح كريم حسين58969132051029051

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية550.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعلي صديق علي موسى58970152051011072

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي584.0اعدادية جرير للبناتاحيائيحنين عبد العزيز محمد احمد58971122042089021

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي579.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيتبارك عبد الرحمن شهيد صبر58972262042102026

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي578.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيمحمد عبد القادر احمد خنجر58973212041088048

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي577.6ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيزيد صالح عبد الصاحب فتاح58974272041029038

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي577.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيدعاء سعد مصحب فرهود58975112042121028
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي577.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي وسام مهدي مسلم58976252041200097

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي577.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائياالن فرهاد محمد نامق58977202041303050

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي577.0ثانوية فدك للبناتاحيائيطيبه ناصر جاسم محمد58978142042070092

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي577.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور ثائر رعد جاسم58979242042114254

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي576.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيثائر محمد عبد بريسم58980212041014029

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي575.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيسمر ضياء حسن اسماعيل58981102042086047

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي574.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيرايه صبري عبد الجبار طالع58982312042081059

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي574.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيغفران صالح مهدي علي58983232042092183

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي574.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيرواسي احمد راضي زاير58984152042058034

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي573.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعبد الباري حميد صالح خماس58985202041259126

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي573.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيأسامه ظاهر فياض جاسم58986102041020003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي572.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينرجس احمد سلمان محمد58987152042080319

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي572.0ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيطيف حامد مجيد صالح58988212041042011

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي572.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيدعاء جاسم محمد جار هللا58989152042044052

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي571.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيشكران كريم نعمه كاظم58990282042059091

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي570.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيطيبه سعد موفق غانم58991172042294167

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي569.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيرانيه امجد محمد رشيد عبد الحسين58992112042105044

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي568.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحيدر صباح حسن دهش58993152041003036

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي568.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمصطفى عالء حسين خشان58994152041001126

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي568.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد عزيز محمد58995212041011093

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي568.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد القادر مثنى محمود حمد58996112041005060

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي568.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائياسراء عبد الرضا حسين بدن58997152042049003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي568.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمحمد حسن علي كاظم58998212041025029

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي568.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيسجاد احمد اسماعيل حسين58999182041141041

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي568.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيام البنين فاضل غازي فاضل59000102042115007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي567.7إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيمصطفى مهند عبد العال عبود59001102041205138

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي567.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمؤمل علي عبد الحسين نعمه59002282041009047

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي567.0ثانوية فدك للبناتاحيائيساره حسين محمود حسن59003142042070069

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي566.6ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد جاسم محمد اسماعيل59004132041020009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي566.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم ستار جبار قاسم59005132042121193

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي566.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي سليم راضي سلمان59006232041020228

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي566.0اعدادية حماة للبناتاحيائييسر سعد جواد كاظم59007112042084220

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي566.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيتبارك جميل جساب حسين59008142042080009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي566.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيامير احمد جابر محمد علي59009272041019011

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي566.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيابو الفضل علي محمد علي علي59010272041019002

صفحة ١٦٨٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي565.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيرانيا اسامه صالح عبد الهادي59011142042190016

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي565.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيتبارك صالح جبر حسين59012152042080045

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي565.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيفاطمه موفق عبد الحسين مهدي59013122042117031

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي565.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيتبارك هشام جاسب حسين59014152042044033

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي565.0ثانوية النضال للبناتاحيائيأبرار عبد المطلب زوير نعمة59015282042050001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي565.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيمحمد حامد عباس فياض59016122041006035

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي565.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد عزيز كريم عبد الرضا59017152041004007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي565.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزهراء عمر فهد عوده59018222042113067

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي565.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيفرح سالم هادي عبد هللا59019102042120084

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي565.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيمريم ضرغام فاروق عبد القادر59020282042052093

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي565.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائينبأ سعيد حسان شراتي59021142042191048

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي565.0اعدادية النهار للبناتاحيائيحوراء صادق طالب عباس59022112042127010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي565.0ثانوية جمانة للبناتاحيائياسراء هالل عبد الجليل محمد59023212042095009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي564.3ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء صالح صادق عبد علي59024132042108047

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي564.3ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد خليل ابراهيم سلمان59025132041020010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي564.1ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيشمس قاسم محمد محمود59026102042078130

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي564.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي رياض نيروز عيسى59027282041001069

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي564.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمحمد كريم ثجيل رهيف59028222041019178

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي564.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيفاطمة رسول سلمان شريف59029142042090076

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي568.0ثانوية الضحى للبناتتطبيقيزينب علي جبر عبد59030142052089009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي565.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقياحمد علي سلمان موسى59031222051098002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي564.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزهراء سعد عبد حميدي59032152052046010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي563.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمرتضى علي جميل حمد59033132051012125

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي562.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيحوراء حامد عبد االمير حسين59034142052072015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي561.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقياحمد حسين علي صالح59035142051012002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي560.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيمحمد خميس شبوط خليف59036222051356076

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي558.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمهند عباس داود سلمان59037142051015063

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي557.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيزكريا جمعة طه وهاب59038212051011026

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي557.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيآيه ظافر عزيز ظاهر59039102052101008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي557.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيضحى وليد رسن عالوي59040142052110032

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي556.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيفاطمة عبد الكريم كاظم جواد59041122052102020

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي555.0ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيزينه احسان جواد نايف59042102052137013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي555.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقياحمد هاشم ياسين رجب59043102051016007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي555.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيفاطمه مكي اكرم محمد صالح59044132052118064

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم التلوث الصناعي والنفطي555.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتتطبيقيغفران رياض زغير تعيب59045152052049006
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز591.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيكوثر عبد الحسين شريشح جويدر59046262042096146

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز588.5ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمدامين عباس محسن زبون59047142041007101

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز588.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحيدر علي عتيق عطيه59048252041031227

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز587.0اعدادية راوة للبنيناحيائيمحمد حقي رجب ياس59049192041022016

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز587.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم محمد جاسم محمد59050142042078096

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز586.8ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيزينب عامر عيسى عبدهللا59051162042232013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز586.0ثانوية صدى العلوم األهلية للبنيناحيائياحمد فراس عبد الزهره كاطع59052282041025001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز586.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيسجاد باسم محمد علوان59053212041206014

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز586.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد هللا عادل محمد عارف59054212041009140

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز586.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائياحمد عمر عباس احمد59055202041399004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز586.0اعدادية رقية للبناتاحيائيايمان محمد تركي ارحيم59056112042069007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز585.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيفرقان محمود حاوي معيبد59057112042109094

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز585.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمرتضى كريم فرحان خلف59058262041001195

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز585.0اعدادية االمال للبناتاحيائيزينب سالم حسن عبد العزيز59059112042070065

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز585.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه سعد كامل راجي59060232042103082

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز585.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيايه حيدر صافي حسن59061132042126009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز585.0ثانوية بابل االهلية للبنيناحيائيذو الفقار علي سامي راجي59062232041288013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز585.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا عبد القادر أسامه عبد القادر59063102041019081

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز584.8ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد معتمد محمد عبد الرزاق59064132041020167

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز584.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد نزار روضان محمد59065222041002320

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز584.0إعدادية المروج للبنيناحيائيداود عامر داود سلمان59066142041013033

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز584.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزينب محمد طه حسين59067282042063058

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز584.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيكوثر خضير عباس حسين59068282042063110

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز584.0اعدادية النصر للبناتاحيائيبسمة ناظم قاسم صفوك59069122042112036

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز584.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب خليل عيال غضبان59070162042383114

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز584.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب هيثم رشيد احمد59071162042184148

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز584.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيزمن احمد مهدي طعمه59072252041205078

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز583.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيسلمى ياسر عبد الحميد امين59073122042109096

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز583.2االعدادية المركزية للبنيناحيائيبكر محمود شاكر ابراهيم59074132041010024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز583.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيضرغام ستار هامل مطشر59075282041006077

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز583.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيرضا حمزه عبد صبيح59076232041173057

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز583.0اعدادية االنفال للبناتاحيائينبأ عبد الستار شكر محمود59077102042101121

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز583.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيعلياء سليم عبيد عمران59078232042139051

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز583.0ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيحوراء عقيل شهاب حسون59079232042136008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز583.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيجعفر صادق نبراس عيسى نادر59080262041048018
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز583.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيسلمى معن طه ياسين59081192042151023

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز583.0اعدادية قباء للبنيناحيائيعلي عبد الزهره غوجان حاتم59082152041010066

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز583.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه راضي رحيم زغير59083122042136063

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز583.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد جعفر عدنان حسن59084102041019120

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز583.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيمنى مالك ناجي ثامر59085222042185115

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز582.5ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيموسى محسن جاسم عباس59086232041047101

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز582.1ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي محمد حامد سعيد59087232041021087

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز582.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيفرح حميد مهدي حسن59088162042274027

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز582.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيحسين فالح حسن عباس59089222041093030

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز582.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيمنير علي عبد الحسين حمزة59090232041052075

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز582.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء حسن مصحب جبار59091232042271298

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز582.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعلي جعفر صادق جعفر59092252041009163

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز582.0اعدادية البيان للبناتاحيائيبراء قاسم حسين زامل59093102042096015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز582.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي مزهر هاشم كاظم59094282041006108

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز582.0ثانوية النور للبناتاحيائيحنان محمد علي دخيل59095192042237003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز582.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمريم بهاء عدنان علي59096132042100105

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز582.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمنتظر حسين علي محمد59097222041002363

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز582.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيهيثم سالم عجو حسب هللا59098142041169043

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز581.8ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد علي خليل مهدي59099142041007092

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز581.6ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيكناري حسن صالح عبيد59100102042078164

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز581.2ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمصطفى رفعت احمد الحج59101102041002164

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز581.2ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي حسين علي عبد الزهرة59102162041075117

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز581.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيمريم خالد محمد محيه59103222042412076

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز581.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائينور الهدى عصام عنيد حامي59104222042175259

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز581.0اعدادية السيدية للبنيناحيائينعيم هاشم جابر شاكر59105112041004103

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز581.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيحوراء علي حسين جواد59106282042069025

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز581.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينه هاشم حسين حسن59107142042111140

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز581.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيشمس فراس سلطان قاسم59108142042078061

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز581.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيمعاذ اسماعيل عبد العزيز ياسين59109212041085096

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز581.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمعتز عماد نوار اسماعيل59110102041017105

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز581.0النصر النموذجية للبنيناحيائيحسن فالح حسن علي59111312041024043

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز581.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيآيات امير عوده قريش59112262042097002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز581.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد عدي عبد علي ياسر59113222041053160

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز581.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمحمد خالد محمد كاظم59114202041022105

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز581.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائياالء داخل قاسم بزاز59115222042162006
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز581.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسن محمد عبد العزيز مجيد59116172041008099

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز580.4ثانوية المتميزيناحيائيعلي نقي ابراهيم اغا علي59117252041035047

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز580.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيهند قيس عبد هللا احمد59118102042101138

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز580.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيتبارك اسماعيل غازي ظاهر59119142042076028

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز580.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمؤمل منذر علي حسن59120212041016007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز580.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الحسن عبد59121242041062139

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز580.0ثانوية وهران للبناتاحيائيشمس صفاء جعفر مجيد59122112042115019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز580.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيمحمد حسن علي مذري59123132041002076

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز588.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيغدير مازن محمد مولى59124132052070026

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز587.0ثانوية البخاري للبناتتطبيقيفاطمه ناصر محمود محمد59125122052108014

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز586.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيجعفر محمد جايز جبر59126142051047017

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز584.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيسرى كريم إبراهيم خليل59127112052067029

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز582.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيمريم زهير عدنان فاضل59128122052136016

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز581.0ثانوية الثائر للبنينتطبيقيمصطفى رياض عطيه عبد59129122051011036

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز581.0اعدادية الشعب للبناتتطبيقيايناس عقيل سعد سلمان59130132052098008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز581.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيمريم اسعد عيسى جار هللا59131122052112033

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز580.0ثانوية الفوز للبناتتطبيقيام البنين احمد مدلول عبد59132132052099003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز578.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعباس صفاء حسين نعمه59133132051010041

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز577.0ثانوية الفوز للبناتتطبيقيساره لؤي عدنان حسون59134132052099019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز576.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيمحمد حسين محمد ابراهيم59135192051014090

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز576.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيايمن صبار هالل دميثر59136192051011014

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز575.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمهدي اكثم محمد باقر عبد الغني59137102051029044

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز574.0اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيتبارك هاشم توفيق مهلهل59138192052188007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز574.0اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيمروان ناهض حميد اسماعيل59139102051041035

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز574.0اعدادية الفلق للبنينتطبيقياسامة فالح حسن قادر59140212051023004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز571.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينتطبيقيحسين عمر عبد الحافظ جميل59141112051182001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز571.0ثانوية الرواد للبنينتطبيقيعبد الودود بسام حميد محمد59142122051024004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز571.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد الرحمن علي شاكر شرماهي59143242051001043

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم تكرير النفط والغاز571.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيكرار حيدر مهدي اصغر59144122051030110

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر590.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم يرجانيك روفائيل كسبار59145142042078100

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر590.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزينة محمود ضيدان ناصر59146262042117038

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر588.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيساره احمد محمد علي هادي59147122042109089

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر588.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيايه خضير عبد الحسين كاظم59148112042085007

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر587.6ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمحمد رائد محسن جودي59149102041028131

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر587.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيحوراء نزار عبد االله حسن59150132042121056
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر587.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزهراء سرمد يحيى عبود59151212042134043

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر587.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيرسل جواد نجم عبد59152142042076050

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر587.0ثانوية الحارثية للبناتاحيائيطيبه قيس خضير عبد هللا59153102042112009

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر587.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء خليل ابراهيم حامد59154212042139084

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر587.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك مهند حازم كاظم59155232042087088

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر587.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائينبأ حسين كاظم خضير59156132042111096

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر587.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيرسل ابراهيم خليل ابراهيم59157112042215050

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر586.6ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسن عالء حسن راضي59158142041007029

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر586.1ثانوية المتميزيناحيائيحسين علي حسن قاسم59159132041016031

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر586.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه قحطان مشهد فرحان59160212042125062

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر586.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيسنا صباح نوري عبدالفتاح59161192042316017

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر585.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائييمام ابراهيم محسن حمد59162142042140148

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر585.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمريم علي حسين خلف59163212042098199

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر585.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيجمانه رفيق جعفر عبد الحسن59164182042205037

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر584.8ثانوية المتميزاتاحيائيهبه هيثم كامل خضير59165112042113150

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر584.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيمنار مهند حمدان عبد هللا59166102042221102

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر584.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيحسين محمد مريوش عبود59167212041206007

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر584.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيمسره مؤيد زيدان فياض59168142042117061

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر584.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيريما احمد صبري ياس59169102042140011

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر584.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحسن عبد الرحمن كاظم احمد59170102041013038

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر584.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيزهراء حسين سماج رشيح59171142042225126

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر584.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي حسن عبد الساده ابراهيم59172232041251270

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر584.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب حسن عبد هللا سلمان59173282042062053

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر584.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينه عالوي نور حسين59174102042115071

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر584.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد محمد امين حسن59175172041223006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر584.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيماس صباح حسين طه59176112042149052

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر584.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيسجاد عامر علي محمود59177242041003122

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر584.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيمالك احمد كامل جراد59178192042188124

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر584.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيصفيه طاهر موسى صاحب59179272042060214

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر584.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيمريم وهاب مجيد رشيد59180112042086063

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.7ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد فارس عبد الرحيم حاتم59181252041031039

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.7ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا علي سلمان عزت59182132041020101

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.5ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيحسنين صالح مهدي عبد االمير59183102041028056

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.3ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيساره عادل عبد الرحمن بكر59184202042116042

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.2ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيسرى فاضل حميد ابراهيم59185102042100066
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيسرى عادل عليوي مخلف59186112042112060

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيغدير حسين علي خليل59187232042100055

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيسمانه عقيل مهدي محمود59188122042086025

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيداليا محمد ضياء هادي59189232042271203

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيساره علي خليل ابراهيم59190102042117059

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيدهاق عبد الحمزة جواد كاظم59191242042121086

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيعلي حسون جاسم محمد59192272041153080

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطيبة محمد حسن حميد59193212042138117

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيحسناء هيثم عايد فرج59194192042267004

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيطيبه اياد ابراهيم مصطاف59195212042094099

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمريم حبيب حسن هاشم59196152042054233

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيمصطفى خضر حميد صالح59197102041043070

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيساره فالح حسن مهدي59198232042147044

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيسجى علي زامل زاير59199142042117044

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيايه حيدر شكر مخيلف59200142042104007

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيحسن جاسم محمد خميس59201142041019022

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزهراء ظاهر حسين ياسر59202242042149050

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمينا حيدر باقر عباس59203232042304197

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيمصطفى باسم شبع عبد59204232041027059

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائيديمه اوس عادل احمد59205132042075018

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيورد محمد علي حسن59206102042118145

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيديار حسن فيصل خلف59207142042089016

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائياية علي زغير كاطع59208162042192009

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد باقر علي عبد االمير علي59209252041031570

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيرقيه وليد عبود مطر59210262042120080

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر583.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيحسن محمد سعيد جاسم59211132041054009

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر582.8ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد الرحمن موفق عبد الكاظم علي59212132041020090

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر582.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه نبراس راضي عباس59213132042121178

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر582.4ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمصطفى فالح عبد الحسن كاظم59214132041037105

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر582.0اعدادية ابن سينا للبنيناحيائياحمد عبد الحبيب احمد عبد الحبيب59215112041017001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر582.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيبراق محمد جميل خليفة59216242042120034

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر582.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي عباس ياس عباس59217122041031117

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر582.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيأيمن وميض مصطفى محمد59218102041043009

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر582.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائياسراء محمد فالح عبد الحسن59219142042132003

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر582.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزهراء رياض احمد علوان59220112042110044
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر582.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيسبأ قاسم صبري مخيف59221272042094045

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر582.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء صالح مهدي عبدعلي59222252042062561

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر582.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيجمانه فاضل هداد عبد59223222042141061

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر582.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيداليا ياسر عبود عزاوي59224142042107019

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر581.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيحارث هيثم خضير عدوان59225192051004013

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر580.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيفاطمه بشار عبود قاسم59226132052100036

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر577.0اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقييوسف احمد رحمان سلمان59227212051037035

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر572.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد قاسم هادي عبد الزهره59228252051044130

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر571.8ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عاصم خالد عاصم59229162051392005

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر570.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينتطبيقيعبد الرزاق عقيل عبد الرزاق مال هللا59230252051030018

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر569.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيعلي عامر راضي عبد الحسين59231252051031017

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر569.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزهراء صباح مهدي عوده59232272052079009

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر569.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيعلي عادل حميد علوان59233142051008035

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر569.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيباقر حسين رزاق عزام59234222051006006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر567.0اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيرقيه عصام غانم حسن59235142052133015

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر567.0اعدادية بدرة للبنينتطبيقيجعفر صادق عبد الهادي خلف59236262051021003

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر567.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتتطبيقينهى عامر عبود طالل59237142052196020

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر567.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد حيدر جواد عباس59238292051026148

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر566.0اعدادية الحسينية للبنينتطبيقيمحمد جواد عبيد حمزه59239272051009021

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر566.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيايالف عبد المطلب حافظ داخل59240132052093009

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر566.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيندى ناظم شلش سعدون59241122052112035

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر566.0اعدادية السدة للبنينتطبيقيسجاد سعدون رشيد خضير59242232051016018

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر566.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيزينب جالل علي حسين59243132052107022

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر566.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيزهراء محمد شيال كتيب59244102052114010

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم الليزر566.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيبنين حيدر ناجي زنكاح59245232052091006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية591.0ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيرقيه طالب نعمه جعفر59246292042076009

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية588.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيوفاء وليد اكرم احمد59247182042242182

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية588.0ثانوية سارة للبناتاحيائينورا جمعه صالح محمد59248212042123053

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية588.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيروان شهيد صالح نفاوه59249142042149021

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية587.0ثانوية سارة للبناتاحيائيهدى سامي حسن صفر59250212042123055

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء زكي يحيى كاظم59251252042062544

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية587.0ثانوية المجمع المسائي للبنيناحيائيليث ناجح عليوي جاسم59252192041347055

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية587.0ثانوية سارة للبناتاحيائيشهد مؤيد محمد صفر59253212042123036

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية586.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيغيث محمد خيري مال هللا59254172041186071

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية584.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسام حيدر مطر سلمان59255242041003054
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية584.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيخلدون جمال خالد عناد59256192041012019

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية583.5ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسرى حسن عبد الهادي خضير59257252042062811

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية583.2ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيزيد مهند عبد الصاحب مهدي59258272041029040

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية583.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيلينه خزعل عباس خزعل59259132042117210

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية583.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه حيدر عادل حسن59260272042089098

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية583.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيحيدر عبد القادر احمد خنجر59261212041088018

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية583.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيايه سالم عباس عواد59262272042087020

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية582.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيقمر صالح حسن علي59263142042093063

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية582.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيكوثر يونس مزرع ثجيل59264132042098133

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية582.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيمنار جاسم محمد كاظم59265262042096161

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية582.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيهاجر عمر محمد عمر59266132042117271

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية582.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيمريم مشتاق طالب محمد59267112042103081

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية582.0ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيعائشه قادر حمودي شهاب59268192042247023

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية582.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيشمس هاشم ماجد مرتضى59269102042078132

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية582.0اعدادية كربالء للبناتاحيائياسراء خالد برزان خليف59270272042056008

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية581.7ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمصطفى نمير فهد حسين59271102041002169

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية581.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه مهند عبد الرزاق سهيل59272122042109132

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية581.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيزينب ميثم عبيد جواد59273272042089073

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية581.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد تقي حيدر صاحب عبد59274272041001257

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية581.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفاطمه سمير مسير حمود59275232042092195

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية581.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعمر كاظم جواد زغير59276102041020129

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية581.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيآيه رزاق جبار محمد59277132042118006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية581.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيليلى مطشر مجدي منوخ59278112042218066

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية581.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم عدنان عبد علي59279272042056393

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية581.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمينا محمد عبد االمير جواد59280102042091106

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية581.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةاحيائياالء نظام الدين عبد هللا احمد59281202042338002

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية581.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك عمار عبد الوهاب حيدر59282272042056107

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية581.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيسحر محمد احميد جاسم59283112042133036

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية581.0ثانوية النضال للبناتاحيائيساره شوكت محمد قاسم59284102042102023

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية581.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمصطفى علي ياسين احمد59285212041272277

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية581.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب سعدون فرج دهم59286282042062054

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية581.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيايالف فرزدق عبد هللا عبد الكريم59287212042170011

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية581.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد نصيح حماد59288192041110028

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية580.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد سعد عبداالئمه مجيد59289122041001093

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية580.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيعبير عثمان محمد علي59290312042047145
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية580.0اعدادية االمل للبناتاحيائيرسل هادي محمد حبيب59291192042195036

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية580.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيفاطمه رباح احمد عبد59292262042096138

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية580.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيشهد طالب محمود احمد59293312042047126

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية580.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيموج محمد عبد االمير حسين59294142042099066

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية580.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيدالل محمود شاكر محمود59295212042294064

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية580.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد مصطفى كامل رزوقي59296142041022090

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية580.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيمريم صالح غانم عيسى59297202042138091

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية580.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمريم حسن ناصر محسن59298102042114046

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية580.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمريم حيدر مريدي داغر59299282042063114

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية580.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيريهام قاسم فالح سابط59300262042132087

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية580.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيساره عبد العزيز جاسم محمد59301212042290056

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية580.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيهدى االء جواد محمد علي59302122042086038

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية579.9ثانوية المتميزات - المنصوراحيائينور عالء عبد االمير حمادي59303102042078206

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية579.8ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عقيل شكري صالح59304252042062586

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية579.3ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى مازن حمود سلمان59305112041010129

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية579.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء جعفر كاظم عبد59306122042107088

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية579.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمهند عادل ضياء حيدر59307252041031808

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية579.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيغسق لطيف عبود كرحوت59308192042147040

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية579.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء كامل صالل عبد الحسين59309272042060154

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية579.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيطيبة ستار عبد الحسين حميد59310272042062075

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية579.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه غفار عبد الواحد منذور59311272042058274

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية579.0اعدادية عفك للبنيناحيائيحيدر هيثم هادي جاسم59312242041011031

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية579.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيزهراء مهدي سعدون عزيز59313142042079042

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية579.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيقدس احمد خليل ابراهيم59314212042290088

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية579.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيسرى باسم محمد تركي59315102042118064

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية579.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الهدى حسين بدر جاسم59316232042088478

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية579.0ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيفاطمه نجم عبد الزم59317142042197017

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية579.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمصطفى فوزي دهيدي صالح59318112041026141

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية579.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائياية مشتاق عبد الوهاب حمودي59319112042101003

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية579.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حميد جميل امين59320212041004133

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية579.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيغيداء علي مهدي حمود59321142042066074

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية579.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيفاطمه احمد ناصر حسين59322102042118091

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية579.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيقيس هشام نواف سعود59323192041013039

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية581.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزهراء احمد فاخر لعيبي59324272052079008

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية569.0ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيمسلم حسين هاشم جيجان59325282051105011
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية568.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي عباس غني تقي59326252051044124

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية566.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعباس احمد عبد الحسين محمد59327272051154105

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية566.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمصطفى عبد فياض ضاحي59328192051026069

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية566.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقينبأ علي محمود محمد59329112052108051

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية566.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةتطبيقياحمد تكليف حمزه عبود59330232051168001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية565.0ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقينسرين عادل محمد عيسى59331142052104023

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية565.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقياسراء صباح حامد عصمان59332112052083002

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية565.0مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيا-انقرةتطبيقياسامه ابراهيم اسماعيل درويش59333132051226002

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية565.0ثانوية المتميزين-الخضراءتطبيقياحمد سمير نور الدين خورشيد59334102051002002

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية564.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزهراء هشام شمس الدين محمد59335132052070017

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية564.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيحسين كاظم مجيد عمر59336222051307046

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية562.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين جهلول اليذ59337222051096020

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية562.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتتطبيقيلينه احمد عبد الوهاب عبد الفتاح59338102052136008

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية562.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيصادق فاضل خضير ثجيل59339222051011028

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية562.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمنتظر عبد الحسين محمد جاسم59340272051008091

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية561.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيرحمه احمد محمد احمد59341112052075006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية561.0اعدادية الغدير للبنينتطبيقيحسين فاضل راجي عبيس59342242051071015

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية561.0ثانوية المثنى للبنينتطبيقيمهدي احمد عبد الحسين حبيب59343222051032023

الجامعة التكنولوجية/هندسة الليزر وااللكترونيات البصرية/قسم االلكترونيات البصرية560.0اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيعبد العزيز ياسين نوري ياسين59344212051009018

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن575.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيمحمود سالم محمد حرجان59345212041270056

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن572.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيبنين ماهر حسين علوان59346102042107006

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن561.0اعدادية داقوق للبنيناحيائيحسين زهير علي شاكر59347202041017010

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن559.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيفاطمة زيد جواد موسى59348142042225225

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن557.0اعدادية هيت للبنيناحيائيعمار مؤيد إسماعيل علي59349192041014079

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن551.0اعدادية خديجة للبناتاحيائينور احمد موسى مرحب59350242042080115

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن548.0اعدادية عدن للبناتاحيائيمريم محمود جبار محمود59351132042106062

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن539.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيرانيا حسين موسى حبيب59352132042091041

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن536.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيالحسن علي حسين جبر59353102041026047

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن536.0ثانوية الوثبة للبناتاحيائيجنات احمد طاهر نعمه59354102042105008

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن535.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد عزيز محسن عوده59355142041018162

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن534.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيشهد عالوي ناصر حسين59356122042231067

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن534.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيرفل رافد غضبان عبد العزيز59357212042190018

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن528.0ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيعلي احمد يحيى شاكر59358242041048020

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن526.0ثانوية االماني للبنيناحيائيابراهيم انس عبد هللا نعمة59359182041102001

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن525.0ثانوية االفكار للبناتاحيائيتبارك مثنى مشحن مجيد59360132042120002
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الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن520.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائينبأ محمد عبد الحسين علي59361122042087078

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن517.0ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيفاطمه عزيز ناظم شياع59362212042235020

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن516.7ثانوية المتميزاتاحيائيدنا فرقد عبد السالم عبد الوهاب59363112042113036

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن516.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر حسين ابراهيم59364102042139015

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن515.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائياسامه نافع مصلح ضاحي59365102041013023

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن514.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيزهراء فاضل غافل عبد59366142042076072

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن514.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيايات رعد جمعة نعمة59367282042070003

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن514.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد عزيز شنته شغيت59368222041002306

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن513.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيبهاء الدين وضاح جليل جاسم59369262041012015

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن513.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيايالف طالب هادي امانه59370142042143002

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن513.0ثانوية االديبة للبناتاحيائيضحى رعد اسماعيل محيسن59371212042114010

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن512.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيمحمد الباقر رزاق علي مراد59372262041020054

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن512.0اعدادية الصدر للبنيناحيائياحمد ياس فاضل محمد59373202041006008

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن510.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيزيد زيدان عيدان حليحل59374142041042016

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن510.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد العزيز جاسم محمد جاسم59375102041026129

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن510.0اعدادية القدس للبنيناحيائيحسين فراس كاظم صادق59376102041014022

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن509.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسين علي هادي محسن احمد59377172041124053

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن509.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيعلي عفات شمخي حسين59378142041182038

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن509.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيعلي عمار مهدي عبد الصاحب59379112041048015

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن509.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيتبارك نجم جويد عبد الحسن59380142042107014

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن509.0اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيصادق يحيى حسن جاسم59381262041050023

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن509.0ثانوية السراج االهلية للبنيناحيائياحمد اركان مانع عباس59382202041092001

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن508.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيعائشة جاسم عبد االله مهدي59383132042130040

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن508.0اعدادية بغداد للبناتاحيائينوران هاشم محمد حسن59384132042070240

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن507.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيميس ليث ناطق توفيق59385102042221105

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن507.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيانس قيس محسن عبد الحسن59386272041001043

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن507.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيعذراء وحيد برهان محمد59387222042141184

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن507.0ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيزياد علي محسن محمد59388182041147011

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن507.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيحسن محمد شواي جابر59389142041011036

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن506.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء راجي عطيه مزعل59390222042103118

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن506.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيمسرة خضير عبد الرضا خليف59391262042250199

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن506.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيعالء أحمد عيدان صدام59392152041018029

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن505.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيحسين علي هالل حمادي59393182041089015

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن505.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيرمله ناجي جايد ناصر59394222042139079

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن504.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحسن جواد كاظم نعيمه59395222041053026
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الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن504.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائيمنار ناهي خلف بريج59396142042114028

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن503.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائينور الهدى عادل محمد اسماعيل59397142042067132

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن503.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيكوثر حميد كريم حسن59398282042052088

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن503.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمة فاضل مهدي جار هللا59399262042074099

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن503.0اعدادية المنصور للبنيناحيائييوسف عباس حميد غيالن59400102041026257

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن503.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيعلياء عبد الرزاق هادي جواد59401212042102109

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن503.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيامنه كاظم حسين مجهول59402122042122005

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن503.0اعدادية جرير للبناتاحيائيزهراء سالم حسين غضبان59403122042089043

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن502.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيسمات رزاق علي مراد59404262042096119

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن502.0اعدادية بروانة للبنيناحيائيمخلد نصير هادي حمد59405192041067032

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن502.0ثانوية منار العلم االهلية للبناتاحيائيشهد لؤي صباح صادق59406122042129010

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن501.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائييوسف رياض عقيل ياس59407142041042060

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن501.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمرتضى مسلم حليس طامي59408232041173157

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن500.0اعدادية النصر للبناتاحيائيغسق فاضل عباس حسين59409122042112170

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن500.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيسيف عمار ياسر عبود59410142041022040

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن500.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائييقين حكيم ثجيل مهلهل59411222042151086

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن500.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيزبيده محمد محي الدين محمد59412142042196041

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن500.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيفاطمه امير مرتضى محمد59413142042135030

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن500.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمنتظر عقيل حمدان عباس59414142041021146

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن499.0اعدادية االمال للبناتاحيائيانسام سمير خضير عباس59415112042070011

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن499.0ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعياحيائيمالك شاكر محمود عذافة59416132042081018

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن498.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيرانيا مهند سليمان زيدان59417102042131011

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن498.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم عبد االئمه سلمان دراج59418142042111232

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن498.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيصالح مهدي صالح جبار59419292041008036

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن498.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيمحمد عماد نعيم عبد الحسن59420112041006063

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن498.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء احمد عبد محسن59421152042040062

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن498.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب حسن عبد العالي جويد59422222042323178

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن497.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيهدى ثاير خلف مظلوم59423212042119055

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن497.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيهاجر محمد كامل هادي59424102042221127

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن497.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيحقوق سعدون خماط جلو59425262042126024

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن497.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمصطفى عبد المنعم جاسم عبد القادر59426312041063079

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن496.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيجنات هيثم ايوب يوسف59427212042094043

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن496.0اعدادية النصر للبناتاحيائيطيبة علي عبد الحسين جبر59428122042112157

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن496.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعلي حيدر سليمان علوان59429112041026094

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن496.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيندى عباس عبد فاضل مهر59430142042080075
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الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن496.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيسارة بهجت هليل نهير59431152042054142

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن496.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيامنة حيدر فاضل حسين59432112042215015

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن496.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيمينا اكرم فتاح عبد هللا59433142042095077

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن496.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيايه صاحب حمودي جاسم59434212042139038

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن495.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائينور الهدى طارق علي خانكه59435132042097053

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن495.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعباس نجم عبد الزهره جاسم59436152041001060

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن495.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائياساور فراس فخري عبد االمير59437112042073003

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن495.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيافنان امير غضبان ابراهيم59438212042090018

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن495.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائيالزهراء مصطفى حاتم مهدي59439142042071004

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن494.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيباقر فالح حسن محمد59440272041151011

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن494.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمؤتمن قاسم زغير هاشم59441132041012097

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن494.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيكوثر هادي سعيد حسن59442262042109088

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن494.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيغيث سليم ميذاب عليوي59443262041009097

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن493.9ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيتماره ثائر اسامه حسن59444102042078039

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن493.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيحوراء حيدر ميري هادي59445272042054020

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن493.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمه جاسم عاصي ياسر59446282042087016

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن493.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيمريم حازم كريم عريبي59447132042093116

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن493.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيحامد رياض شعالن حمد59448262041044008

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن493.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائينبأ تحسين هاشم محمد59449262042102135

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن493.0ثانوية دجلة الخير للبنيناحيائيعلي عباس خضر امين59450132041038016

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن492.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيكوثر نوري صبيح جايد59451152042052051

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن546.0اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا ثجيل هداد59452222051041051

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن531.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقياحمد علي خضير عباس59453222051021003

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن516.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيزهراء عالوي جابر مطر59454122052098030

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن515.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيعباس كاظم قادر شويخ59455162051449021

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن512.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقياحمد حسن عزيز حبيب59456282051044003

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن500.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمجتبى سعد عذار رزوقي59457222051373095

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن494.0ثانوية العدالة للبنينتطبيقيعبد هللا نعمة خليل ابراهيم59458212051044008

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن491.0ثانوية الريادة االهلية للبناتتطبيقيأزل صاحب علوان عريد59459112052146001

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن478.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيمريم نجم عبد الحسين علوان59460212052294055

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن472.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيحسين فارس نعمه علي59461152051071084

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن465.0ثانوية احمد شوقي المختلطةتطبيقيمحمد غانم حسن ناصر59462212051231011

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن464.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيجواد كاظم ابراهيم حنون59463162051038019

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن463.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد المهيمن محمد ابراهيم دحبوش59464102051013089

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن460.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيمروان باسم نوري حمض59465192051040041
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الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن460.0اعدادية الفداء للبناتتطبيقيمريم علي رسول عوده59466142052100031

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن460.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمحمد فالح زيدان خلف59467102051013131

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن457.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيانسام بسام اياد كاظم59468142052079009

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن457.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيجاسم احمد محمد علي هاشم59469112051018035

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن457.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيعمر حسين عبد غزيوي59470142051015039

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن453.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعلي رياض صبحي اكبر59471142051019059

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن452.0اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيمصطفى احمد شكر محمود59472262051044036

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن452.0اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الرحمن مرهج59473212051017024

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن452.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين طالب صدام حسين59474282051001032

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن451.0ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيطاهر حميد فليح حسن59475222051358013

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن451.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد الستار احمد خضير59476112051203018

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن451.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعلي وسام عبد الرحمن عبد الحميد59477132051005056

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن450.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقينور نبيل ابراهيم ظاهر59478112052067061

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن450.0ثانوية الذرى للمتميزينتطبيقيمنتظر محمد مهدي محمد طيب مصطفى علي59479272051029016

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم المعادن450.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيمصطفى جعفر منصور جميل59480112051005064

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج560.0ثانوية السالم للبنيناحيائييوسف غالب خلف حمد59481182041044047

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج529.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى رشيد سعدون جميل59482272041001321

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج527.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيمالك جمال علي جاسم59483322042029055

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج525.0الخارجياتاحيائيرسل باسم عبدالمجيد علي59484102042401027

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج524.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين وزير خضير عبيس59485252041031202

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج523.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيطيف احمد يوسف خضير59486102042131032

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج518.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعلي قيصر جواد كاظم59487142041011112

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج516.3ثانوية المتميزين للبنيناحيائيكرار حيدر فاضل عذاري59488162041003018

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج514.0الخارجياتاحيائيشكران عمر حسن زبالة59489132042401083

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج511.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيبتول معارج مطشر صالح59490262042080025

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج509.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيسجى مبدر حسن عبدهللا59491122042087046

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج506.0ثانوية النضال للبناتاحيائيزينب محمد حسن جنيح59492282042050045

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج505.0مدارس المنصور العراقية االهلية تركيا-يلوااحيائينور حسن كاظم ابراهيم59493132042239008

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج505.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيقمر هاشم علي حميد عوده59494222041035199

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج504.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيهديل علي عبد يوسف59495132042100129

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج504.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد فايق مجبل امين59496242041003016

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج504.0الخارجياتاحيائيرشا محمد حميد مجيد59497122042401034

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج503.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائياسماء مصطفى شياع كريم59498162042161003

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج503.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيندى فالح فاضل عباس59499142042086065

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج502.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيحماد ماللك عواد جربوع59500312041065014
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الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج501.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء احمد حسين اسماعيل59501142042145206

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج501.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد حيدر حمزه طراد59502252041031597

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج500.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائياحمد محمد حاجم ابراهيم59503142041009012

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج500.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعلي حسن حسن جبار59504222041005044

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج500.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائيرحمة طارق صالح علي59505212042161017

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج499.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي نزيه حسين هالل59506262041011131

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج499.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينبأ فاضل عبد الحسن خلف59507142042111259

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج499.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء بسام عدنان محمد59508142042086025

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج498.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيعلياء علي خليل هيالن59509212042103053

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج497.0ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيمحمد حافظ محمد عبيد59510232041058015

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج496.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيرقيه اكرم خلف محمود59511122042106044

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج496.0ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتاحيائيعذراء عبد السالم محمد حسين59512182042375029

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج495.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيسبأ علي عبد عون خضير59513142042093044

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج495.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي مهدي صكب عكله59514142041019080

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج494.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحسين كريم معيجل ذهب59515282041151111

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج493.0اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيهمام محمد دليل سلمان59516182041010028

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج493.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيرواء عامر محمد جاسم59517122042108027

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج493.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيكرار حيدر كاظم عبيد59518142041003077

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج492.2ثانوية المتميزاتاحيائيمريم مصطفى منير اسماعيل59519112042113120

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج492.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيتيره حبيب شخير كزار59520112042105032

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج492.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيايه عادل حسين ابراهيم59521192042191019

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج492.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمنار عادل صيوان حلو59522122042105159

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج492.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيشيرين عباس فاضل بساط59523212042290070

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج491.0اعدادية المهج للبناتاحيائيبنين وليد إبراهيم محمود59524142042102007

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج491.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيايه طالل ياسين جواد59525212042145018

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج491.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيطيبه سعد جابر سعد59526142042109048

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج491.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيسجاد فاهم عباس عبد هللا59527242041035067

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج491.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا شهاب احمد عليوي59528122041050010

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج491.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيعلي فراس محمد حسين59529132041002057

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج491.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزينة علي فاضل عبد الحسين59530152042080193

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج490.4ثانوية المتميزاتاحيائيشيرين سمير مصطفى عبد الجبار59531142042094104

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج490.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيفاطمه هاتف كريم حسن59532112042080120

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج490.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيايه فراس جاسم خماس59533142042194018

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج490.0ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيحسين جعفر صادق حسن59534282041021007

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج490.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيتقى عالء فؤاد محمد59535102042115023
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الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج490.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايه علي مهدي صحو59536272042058037

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج490.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزينب طه ابراهيم عبد الحسين59537212042092059

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج489.6إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيابراهيم سامي ابراهيم جعفر59538142041009001

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج489.0اعدادية القناة للبناتاحيائيرنا خشن عوده كزار59539132042072034

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج489.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزينب طالب محمد لفته59540142042133042

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج489.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمحمد رعد صبار احمد59541122041020115

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج489.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيعبد هللا مروان جبير محمد59542192041019037

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج489.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيايه علي حميد عبد المجيد59543132042073012

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج489.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائياديان غسان جميل عباس59544152042054012

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج489.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيشهد ناهض محمد جبر59545232042095061

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج489.0اعدادية زهو العراق للبناتاحيائينور سامي نعيم محمد59546132042078036

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج489.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيمحمد عبد االزل بردان عبد الجبار59547192041019058

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج489.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيحسام صالح حسن سالمة59548182041145008

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج489.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيسجى جاسم محمد حسن59549282042070032

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج489.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيهدى احمد كاظم محمد59550222042439076

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج488.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيسفانه عمار غضبان كحيط59551132042070141

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج488.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمة الزهراء سعد عباس حسن59552152042047094

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج488.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيرباب ماشي معذر سلطان59553102042123018

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج488.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيزهراء يوسف عبد الحسين مظلوم59554132042126028

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج488.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيطفوف رائد كاظم محمد59555252042100028

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج488.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيعلي ساجد شاكر عباس59556242041207094

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج488.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيوسام وطبان نصيف هندي59557182041140030

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج488.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفاطمه علي عبود ميس59558112042074059

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج488.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيساره محمد باجي نزال59559222042153256

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج488.0ثانوية السدة للبناتاحيائيتبارك علي محمد عبد االمير59560232042110016

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج487.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيمرام مصطفى راضي فليح59561112042104056

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج487.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيازهار عواد يسر محمد59562192042370005

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج487.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيمجتبى كريم موسى شاه علي59563282041013035

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج487.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيساره ستار عبد هللا نجم59564112042068046

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج487.0ثانوية المعرفة االهلية المسائية للبناتاحيائيطيبه محمد جبر صالح59565192042372014

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج487.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيهبه وليد عبود ميس59566132042121246

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج487.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعبد هللا عبد الكريم علي حمزه59567232041002145

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج487.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيزينب عبد الفتاح حسين عطية59568112042102027

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج487.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيريام فؤاد عبد النبي رشيد59569212042145049

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج487.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمصطفى عبد االمير عوده محيبس59570132041031055
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الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج487.0اعدادية المتقين االهلية للبنيناحيائيمهند شاكر عبد الكاظم ساجت59571222041355006

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج487.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيمريم بسام غانم عباس59572132042283127

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج487.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمؤيد نامس حميدي رشيد59573132041020143

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج487.0اعدادية المركزية للبناتاحيائيتبارك اسماعيل درويش حيدر59574132042119006

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج486.1ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيروان مهند ابراهيم حمودي59575102042100050

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج486.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيمحمد فاخر عبد الصاحب بشاره59576282041013042

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج486.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيزهراء علي حميد حسين59577122042094117

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج486.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيسجى محمد حسين محمد59578142042099033

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج486.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيمؤمل مظلوم دوين تبينه59579282041011043

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج486.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسن علي شاطي عواد59580242041076031

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج486.0ثانوية سومر للبناتاحيائيمريم يحيى فليح حسن59581142042072116

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج486.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرشا محمد عبد علي صالح59582252042170221

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج486.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيايه هيثم عبد الكريم لفته59583112042126003

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج486.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيهشام سعيد حميد علي59584142041008099

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج486.0ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائياحمد قصي عواد كاظم59585112041210004

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج485.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينورس علي جبار عباس59586152042048182

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج485.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيانسام اوس علي حسين59587102042118011

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج502.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين عواد رحم مشاي59588162051060051

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج500.0ثانوية صفي الدين للبنينتطبيقيمنتظر ناصر جواد حسين59589222051061039

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج498.0اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقينبأ شاكر ستار حسن59590152052050031

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج477.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيرقية محمد نعمة حسين59591222052116006

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج475.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقييوسف باسم ابراهيم عطيه59592112051026073

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج472.0اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيشهد رشيد علي نقي علي دوس59593212052092021

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج462.0الخارجياتتطبيقيسجى مهدي جبار حميد59594142052401025

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج459.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيهاجر شاكر ناجي متعب59595112052084044

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج458.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقينور حازم خير هللا محمد شوقي59596132052101034

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج457.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيرسول صالح عبد حنشل59597192051070018

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج455.0اعدادية االجيال للبنينتطبيقيمصطفى محمد غضب عنفوش59598162051014048

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج455.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيسبأ سالم كاظم علي59599102052120026

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج454.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيمحمود فالح علي جبر59600112051023030

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج454.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيحوراء علي حسين عفريت59601112052108016

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج452.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسن سلمان محيسن علي59602282051016016

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج451.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزينب سمير حميد زغير59603282052059045

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج449.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الكاظم سالم علي59604222051007036

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج449.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقينبأ سعيد رشيد حميد59605132052100051
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الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج449.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا مصطفى كامل ياسين59606162051001122

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج448.0اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيحسين صالح حسن جبار59607282051101008

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج447.0اعدادية االمين للبنينتطبيقييوسف علي حميد رشيد59608102051018030

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج447.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسين ياسين قاسم فرج59609162051047049

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج446.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيمريم وسام جواد كاظم59610122052102028

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج446.0اعدادية ابن كثير للبنينتطبيقيعلي احمد ظاهر حبيب59611182051010009

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج445.0ثانوية الميار المسائية للبناتتطبيقيسارة عبد السالم عربي عواد59612112052221011

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج445.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيحسين جمعه صابر عبدالحسن59613162051128026

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج444.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمحمد قاسم علوان حميد59614152051071263

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج444.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقياحمد هشام احمد إبراهيم59615162051010011

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج444.0ثانوية المعالي للبناتتطبيقينبأ رياض فاروق اسماعيل59616142052127022

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب542.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيسيف رحيم صبيح خلف59617152041008022

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب535.0اعدادية البيان للبناتاحيائيطيبه ثامر سلمان موسى59618102042096050

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب515.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيسما حيدر حسين عبد59619222042125075

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب514.0ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيأمنه عماد مهدي صالح59620142042091002

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب510.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرقية اكرم كاظم جاسم59621132042118088

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب509.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائيامنه محمد نامس حبيب59622212042161005

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب507.0اعدادية السويس للبنيناحيائيمحمد احمد سلمان جعفر59623132041006043

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب507.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائينسرين ثائر احمد ياسين59624122042020094

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب505.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائينرجس خالد وشك عويص59625142042090102

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب504.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيايات ايمن عبد القادر يوسف59626132042079005

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب503.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيمحمد علي عمار امل59627142041182058

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب501.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيعال ثامر عبد الحسين سلمان59628142042080050

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب501.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيرونق احمد جاسم احمد59629102042110048

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب499.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائياسراء نزار عبد الكريم حنش59630212042120006

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب498.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائييونس علي بهجت محمد علي59631122041002045

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب497.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآيات صالح حسن جبر59632142042140001

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب497.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيضحى محمد رضا عبد الساده59633142042083028

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب496.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعلي جاسب عبد هللا عالوي59634232041257146

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب495.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيشهد عباس علي حسين59635122042092047

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب495.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيأالء عباس حسين جواد59636272042064002

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب494.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيتبارك عباس محمد صالح عباس59637142042107012

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب493.5ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد علي صبار عرمان59638152041012090

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب493.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيكرار اثير محسن داود59639262041005092

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب493.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيايات حيدر حسين عبد السيد59640112042114006
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الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب492.8ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيهمام تميم يعقوب محمد59641102041028181

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب492.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيمريم حسين علي عيسى59642212042140209

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب492.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائينهى خليل ابراهيم جاسم59643102042111058

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب492.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيايه احمد سطام محسن59644102042120016

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب491.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم فالح عيسى بدن59645132042105050

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب491.0اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيمنار حسين ادريول علي59646162042181023

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب491.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيتقى احسان علي صالح59647112042109023

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب491.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييحيى محمد كمال محمد59648202041001261

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب491.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيمريم قحطان شهاب حميدي59649212042293062

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب491.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائينبأ عباس جعفر علوان59650112042066065

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب491.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمحمد رعد عزيز حسين59651222041040123

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب490.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيعلي حسين عاشور حيدر59652142041026040

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب490.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيجعفر عماد ابراهيم سرحان59653242041027043

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب490.0اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيعلي الهادي حسن علي جميل59654262041203054

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب490.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيمريم هاشم ثجيل عواد59655282042061038

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب490.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيعلي عامر عوده حسن59656272041035065

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب489.0اعداية الهدى للبناتاحيائياسماء عقيل حسين يوسف59657142042077003

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب489.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عبيد سمير59658232041289036

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب488.0اعدادية االنام للبناتاحيائيطيبه محمدمهدي محمدصالح محمود59659212042135069

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب488.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيحوراء عالء محمد جابر59660152042055030

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب488.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيفاضل عباس فاضل هاشم59661142041011123

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب487.0اعدادية المهج للبناتاحيائينور الهدى محمد عدنان شويع59662142042102046

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب487.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء رحيم خضير عباس59663232042117080

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب487.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيرانيه ماجد حميد علي59664242042103035

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب486.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيرانيا عادل رحيم عطيه59665112042066017

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب486.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيسرى عالء محمد مصطفى59666132042073062

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب486.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيغفران جمعه عمران جريدي59667212042099096

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب485.0ثانوية ايليا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي زاهر عطيه عبد59668252041039005

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب485.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيعلي محمد عارف كاظم59669122041025064

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب485.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب حمزه فاضل علي59670132042097025

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب485.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيعلي حسين نواف ابراهيم59671132041023044

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب485.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيعباس خالد حميد ابحيلج59672222041311040

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب485.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيغدير باصط صالح علي59673132042092055

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب484.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيرحمه عماد محسن حميد59674172042286084

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب484.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيدعد احمد عبد الجواد محمد59675102042118034
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الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب484.0اعدادية االمال للبناتاحيائيايات فاضل مخيف عبود59676112042070013

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب484.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيهدى مسهر عبد مثنى59677152042054310

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب484.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيفاطم فيصل غازي سلمان59678152042042072

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب484.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيكرار عادل عبد هللا عبدان59679142041011128

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب483.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعلي سعيد حمد محمد59680312041024107

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب483.0ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيمصطفى عبود خربيط جاسم59681142041010085

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب483.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيعبد هللا ثامر علي حسين59682102041006023

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب483.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائينور الهدى فاضل عباس محمد علي59683272042059146

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب483.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائياحمد محمد صدام ضمد59684242041053004

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب483.0اعدادية االمال للبناتاحيائيزهراء احمد يحيى عبد هللا59685112042070055

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب483.0ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيشهد عبد الكريم علي عبد هللا59686142042304002

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب482.0اعدادية النعيم للبناتاحيائياكتفاء حمد مطلك حسن59687142042073016

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب482.0اعدادية البيان للبناتاحيائيتبارك اسماعيل ابراهيم حسين59688102042096018

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب482.0ثانوية حنين للبناتاحيائيزينب اسامة رشيد حميد59689132042104037

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب482.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيزينه حازم كاظم عبد هللا59690132042091066

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب482.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسين عالء حميد جار هللا59691222041001041

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب481.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسين حسن عبد الرضا ياسين59692152041003019

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب481.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهد طه ياسر جالب59693112042076110

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب481.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء حيدر محمد سلمان59694262042096071

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب481.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيحسن هيثم حماده مرتضى59695252041030005

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب481.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيام البنين ياسر محمد عليوي59696152042048007

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب481.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيالزهراء عطوان محمد مكي59697142042193005

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب481.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيحسين قصي غازي جاسم59698132041045017

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب480.6ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمنتظر علي رحيم زبون59699132041020188

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب480.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيامنه فوزي جاسم محمد59700152042047015

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب480.0اعدادية البيان للبناتاحيائينوره قاسم صبيح حسين59701282042078086

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب480.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائياحمد حسام عالوي جبار59702112041058006

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب480.0مدرسة دار السالم االهلية في تركيا-غازي عنتاباحيائيزينب مثنى سعدون محمد أمين59703132042218006

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب480.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيفاطمه هاشم محمد طويلب59704222042261028

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب480.0ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائيشهد طه عبد الحميد طه59705132042124003

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب480.0اعدادية االنام للبناتاحيائيصفيه حسين علي نوار59706212042135066

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب480.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيطه ضياء الدين نجم عبد االمير59707102041019064

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب480.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيأعراف هادي مطير جهلول59708142042076008

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب480.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمؤمل صباح حسن عبيد59709142041021110

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب479.7ثانوية المتميزيناحيائيكرم محمد يونس سليمان59710132041016091
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الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب479.3ثانوية المتميزاتاحيائيحنين محمد حسين عبد الغني محمد حسن59711112042113028

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب479.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيرانيه مهند هاتف عبد علي59712112042116011

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب479.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيتبارك مصطفى علي ابراهيم59713112042067033

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب479.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائينور حازم عبيد جواد59714232042128079

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب479.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيعالء حسن علي حميد59715142041047087

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب478.8االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد لواء نعمه كاظم59716132041010045

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب478.0اعدادية جرير للبناتاحيائيحوراء هيثم علي خلف59717122042089025

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب478.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائياسماعيل زيد خليل اسماعيل59718122041030010

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب478.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد صفاء عطوان عبد هللا59719152041001108

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب478.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمحمد علي عبد هللا رحيم59720112041058116

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب478.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيحسين ابراهيم خداداد آغا59721212041088013

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب478.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيعمر عبد هللا خضير عباس59722122041006028

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب478.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائياحمد حيدر سليمان داود59723142041169004

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب495.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيفاطمة محمد مطر فليحي59724112052076033

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب486.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيشعيب محمود كسرى جاسم59725202051262039

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب479.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيهاجر احمد عبد العزيز محمد59726102052119034

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب476.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيزهراء محمد رحيم دليفي59727142052145027

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب463.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيزهراء عماد حيدر علي59728102052101020

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب460.0ثانوية المستقبل للبنينتطبيقيمجتبى حامد عبد الرضا مهدي59729122051012012

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب460.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيعلي اياد عبد الجبار محمود59730122051002042

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب460.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيسجى اياد يوسف عبد السالم59731132052117022

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب460.0اعدادية العزة للبناتتطبيقينور الهدى فائز عزيز مهدي59732122052118050

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب458.0ثانوية بابل للبناتتطبيقيميار ابراهيم محمد زكي ياسين59733122052095027

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب456.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيمهدي صباح سامي شذر59734132051006069

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب456.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيعلي خضر فاضل حمد59735112051021086

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب454.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد ميثم جار هللا صابون59736162051084237

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب452.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيمريم احمد ابراهيم سلمان59737112052068033

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب452.0اعدادية التقى للبناتتطبيقيتبارك احمد شاكر محمود59738112052071006

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب450.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيحسين رحيم عبد يوسف59739132051030027

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب450.0ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقيمهند محمد عبد سعيد59740142051173035

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب450.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقياحمد علي جليل جاسم59741292051013002

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب449.0اعدادية التضحية للبناتتطبيقيرقيه صادق فاضل عباس59742122052091013

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب449.0ثانوية الخلود للبناتتطبيقيحوراء كفاح صادق رسن59743122052093009

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب449.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيهادي مصطفى باقر هاشم59744162051075075

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب449.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيمريم طالب جاسم حسن59745112052110049
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الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب448.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقينور خالد عبد الرزاق عبد الوهاب59746112052112038

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب448.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيمريم كامل نمل جبر59747142052099033

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب447.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمريم عبد هللا حسين محمد59748102052117036

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب447.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد شمال حسون59749132051054015

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب447.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعبد هللا عالء جليل علوان59750142051021048

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب446.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيياسر صباح امين فرحان59751142051027084

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التصميم والتصنيع المعان بالحاسوب445.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيتبارك عباس كاظم صاحب59752112052103007

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية544.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيفاطمه حازم عبد وهيب59753112042091042

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية535.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرونق علي حسين ياسين59754132042086042

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية513.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيمريم عالء عبد النبي عذيب59755122042094236

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية505.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد المنتظر عباس خلف سعد59756112041049065

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية497.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيمهند صالح مهدي غايب59757212041062060

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية493.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء فالح عبد علي59758222042175109

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية493.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيمينا حسين رشيد حميد59759242042121270

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية492.0ثانوية حطين االهلية للبنيناحيائيانمار حسام نجم عبد59760212041071003

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية491.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيداليا امجد عبد حمزه59761142042138010

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية491.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد اللطيف علي59762152042040114

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية491.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي عبد االمير شنين صوالغ59763162041497046

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية490.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيآيات عباس فاضل خورشيد59764202042118003

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية489.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيحسين هادي عزيز عبد هللا59765212041018010

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية488.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائياحمد قحطان سلطان حنتوش59766222041001012

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية487.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيتبارك نعمان احمد كاظم59767182042392017

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية486.0اعدادية عبير العراق  للبناتاحيائيبراء فيصل طالب سعود59768262042079005

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية486.0ثانوية الغزالي المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن طارق سعدي علي59769102041202015

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية486.0اعدادية االمال للبناتاحيائيفاطمه سعد عبد هللا حسن59770112042070112

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية485.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائياحمد زاهر خليفة كاظم59771212041025003

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية485.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمود عبد القادر سلمان59772132041010124

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية484.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحسن علي حسين عبد59773212041052026

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية484.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيايالف حميد كريم جواد59774272042147005

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية483.0ثانوية بالد الرافدين األهلية للبنيناحيائييونس علي حمادي حنظل59775222041075013

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية483.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيحوراء حسين داراخان رحيم59776142042095024

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية482.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيتبارك محمد شاكر صبري59777132042073019

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية481.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيتبارك مكي كاظم علوان59778112042110025

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية481.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيبنين محمد حسن جليل سالم59779272042086010

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية481.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيضحى خضر علي هادي59780212042015017
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الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية481.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيمريم صفاء جليل خلف59781142042086056

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية481.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيزينب مانع نوفي كاطع59782142042074079

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية480.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيزينب حسين نوري حسن59783142042085014

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية480.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائينور الحسين يحيى محمد يحيى59784212041031049

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية480.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيرقيه محمد حسين علي59785122042230059

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية480.0اعدادية السدة للبنيناحيائيمحمد قاسم شهاب عبيد59786232041016071

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية479.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيحوراء اثير هاتف جابر59787112042215038

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية479.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيهبه شاكر دخيل سيد59788142042090110

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية479.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيداليا علي حاتم شون59789152042054070

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية479.0اعدادية المكاسب للبنيناحيائيبهاء ستار جبار عبد علي59790272041003009

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية478.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيمؤمل احمد عبد السادة حسين59791112041016090

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية478.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمحمد حسن رزوقي حسن59792222041018091

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية477.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائينبأ عادل تقي صالح59793212042183049

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية477.0اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد غني عبد الحسين حسن59794272041014012

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية477.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيبراء ضاري جاسم محمد59795142042196018

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية477.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعمار مصطفى صالح عطيه59796132041005041

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية476.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيذو الفقار علي حسين محيسن59797262041026021

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية476.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيمريم ميثم عبد الحسن راضي59798112042066062

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية476.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيريا نصير ابراهيم حسن59799142042193031

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية476.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرانيه سعد قحطان عبد الحسين59800132042105018

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية476.0ثانوية التاخي للبناتاحيائيسبأ سالم جميل حسن59801142042081022

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية475.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيفاطمه خماس عبد علي كاظم59802152042041054

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية474.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعبد الكريم اسامه عبد الكريم اسحق59803142041018090

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية474.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمؤمل علي عباس مهدي59804232041009087

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية474.0إعدادية المروج للبنيناحيائيمصطفى حسين حسن عالوي59805142041013081

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية474.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء فالح جوده رحيمه59806122042112098

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية474.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيزيد احمد جاسم حسين59807232041007068

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية474.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعلي مثنى رحيم عارف59808212041010071

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية474.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيمرتضى يوسف حسن نصيف59809142041047167

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية474.0اعدادية عدن للبناتاحيائيصفا وليد زغير فليح59810132042106072

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية473.0اعدادية السياب للبنيناحيائيمجتبى ثامر موسى يوسف59811132041030069

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية473.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمؤمل كريم عبيد حسن59812142041019091

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية473.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيطيبه حسن يحيى عبد الجبار59813132042117179

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية473.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيضحى عامر شاكر حميد59814122042087052

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية473.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائينور سمير ابراهيم ادهم موسى59815102042120114
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الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية473.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد مهدي محمود مهدي59816102041026033

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية473.0اعدادية النصر للبناتاحيائيليلى عادل منصور حسين59817122042112209

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية473.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيجنات باسل عبود عبد الحسن59818122042086008

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية473.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعمر غازي احمد سلمان59819212041009181

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية473.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيابراهيم عماد راضي علي59820112041018003

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية473.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمود حميد محمود عزيز59821102041026224

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية472.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء قائد صدام مجيد59822152042048088

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية472.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيمهند هاتف حسين ظاهر59823272041152102

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية472.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائياحمد طه عبد الحسين حمود59824142041026002

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية472.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيرضاب ياس خضير ديوان59825112042104023

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية472.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسجى احمد عطيه شرقي59826142042111151

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية472.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائياحمد جاسم قاسم شالكة59827142041021004

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية472.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيزينب علي ماهود ديثان59828132042117135

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية471.8ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد حشمت جودت نشات59829202041050079

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية471.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيمريم علي حسين أغاتي59830142042193079

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية471.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه حسين صبيح نجم59831142042104055

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية471.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد ستار عباس59832132041055106

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية471.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيزين العابدين حبيب حميد مزيد59833262041004021

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية471.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيقتيبه يونس اسماعيل حسن59834192041114080

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية471.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه نصير منهل جواد59835242042220660

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية471.0ثانوية السجى للبناتاحيائيمها موفق محمد علي بيرم59836112042138027

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية471.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيلينه منذر مجبل رسن59837152042045081

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية470.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيرسل حسين جاسم ياسر59838152042049027

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية470.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائيباقر عدنان حنون عباس59839112041008010

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية470.0اعدادية التآخي للبنيناحيائيمرتضى فليح بريدي حسن59840242041029067

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية470.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائييونس سلمان حسين خميس59841212041007140

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية470.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيسجاد اركان محسن حسين59842122041032029

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية470.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيسجى سعد حسن سكران59843142042100085

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية470.0الخارجيوناحيائياليمان طي خليل شعالن59844112041400013

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية469.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيايه طارق عبد حسن59845112042066006

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية469.0اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائياحمد ماهر طالب عباس59846112041013004

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية469.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد هللا علي عبد االله احمد59847102041013078

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية469.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين علي عطوان59848272041019087

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية469.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيكفي صالح عالوي عادي59849232042115150

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية469.0ثانوية دجلة العراق االهلية تركيا-سامسوناحيائيزهراء ابراهيم صالح مخيبر59850132042238004
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الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية469.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينمارق رائد صباح علي59851222042424081

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية469.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائياالء سعد صادق حسون59852112042106007

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية469.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائياحمد سعد محمد حمد59853112041026016

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية468.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيمحمد باقر ناظم خويط59854222041021151

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية468.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيرقيه عباس عجيمي عواد59855142042093027

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية468.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيعلي عبد الغني رستم عبد الغني59856142041030034

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية468.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعلي احمد عبد العال محمد59857222041041064

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية468.0ثانوية سومر للبناتاحيائيزهراء ثامر محمد رفيعي59858142042072042

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية468.0اعدادية جرير للبناتاحيائيبان مهدي محل مطلك59859122042089010

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية465.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمحمد علي جاسم عبد الحسين59860132051005072

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية459.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتتطبيقيرضاء مهدي حسين حافظ59861142052221017

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية450.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيحسين عبير محمد صالح59862112051004044

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية446.0ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيكواكب نجم ابو حسنه نجم59863102052093013

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية445.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيسميه عمار مجيد خضير59864112052067030

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية443.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد هللا فاضل فواز شريف59865112051019028

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية443.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيجعفر صادق اعنيد عداي59866152051013011

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية442.0اعدادية النهروان للبنينتطبيقيمحمد احمد شنيشل موزان59867152051020042

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية442.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيسيف علي رحيل ساجت59868222051311082

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية442.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتتطبيقيداليا محمد هاشم مجيد59869132052127002

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية440.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيليث احمد الزم رحيمة59870152051010047

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية439.0ثانوية بغداد األهلية للبنينتطبيقيصادق رائد صادق خطاب59871152051023001

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية439.0اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيهادي رعد هادي احمد59872212051009034

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية439.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسين محمد ضياء نصيف59873112051009024

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية439.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيابراهيم عاصم عبد المحسن تركي59874102051020003

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية439.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيتقى مؤيد محمد جواد عريبي59875142052086003

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية439.0ثانوية التضامن األهلية للبناتتطبيقيمينا صباح فاضل حميد59876102052121003

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية438.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمحمد رضا سمير تقي جواد59877122051031138

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية436.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيهاجر هيثم مالك فاضل59878142052077042

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية436.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيحمزة كامل جبر ضمد59879152051008026

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية436.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيمصطفى ناصر حسين جراح59880292051156245

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية435.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمصطفى كامل شعبان كامل59881142051023121

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية435.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيرسل حيدر فالح صوالغ59882142052079019

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية435.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيرنا عواد حردان علي59883142052099013

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية433.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينتطبيقيعلي رشيد مجيد حسن59884132051007034

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية433.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيمهتدى كاظم يوسف زايد59885152051017052
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الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية433.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيعلي جبار محمد سويلم59886112051006081

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية433.0ثانوية ميسلون االهلية للبنينتطبيقيسجاد محمد منشد مطر59887142051063006

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم الصناعية432.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيبنين محمد ثامر حميد59888142052145013

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن574.6ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمصطفى حيدر عبدالحسن خلف59889142041007109

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن532.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائينور علي غائب درويش59890132042075043

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن522.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم علي طه عباس59891262042102125

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن502.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيلينا حسين جابر ابراهيم59892102042111049

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن501.0اعدادية الهدى للبناتاحيائياالء عيدان راضي رهيف59893152042047014

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن500.0اعدادية المتقين االهلية للبنيناحيائيمصطفى سامي عبد سلمان59894222041355005

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن499.0ثانوية النضال للبناتاحيائيمسره سند باقر محمد59895102042102039

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن492.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيوئام لواء عبد الغفور محجوب59896122042106120

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن491.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيمحمد عدنان نجم الدين مولود59897122041006039

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن490.7اعدادية أور للبناتاحيائيفاطمه حسين طاهر احمد59898222042154103

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن490.0اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمصطفى نعمة نجم عبد هللا59899152041022017

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن489.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيهدى عباس فاضل عاشور59900152042044209

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن488.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء احمد علوان محمد59901252042062485

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن488.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينور عبد هللا مطر زويد59902152042054298

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن486.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيايه صالح حسن شمخي59903222042120005

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن485.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيزينب سعيد رميض رحيم59904192042188063

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن485.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحيدر عباس حطحوط بداي59905282041008047

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن484.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد الجواد عادل عوفان علي59906122041001085

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن484.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيسجاد نمير وارد حسن59907132041055042

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن484.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمصطفى عارف فياض جاسم59908192041040082

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن484.0ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيهمام سلطان ماجد سلطان59909172041157019

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن483.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهراء عدنان علي حسن59910142042090049

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن483.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائييوسف محمد عبد القادر خضر59911162041075242

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن482.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيأيه عماد محمد مراد59912212042098010

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن482.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيياسر حازم عبيد خضير59913122041020138

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن482.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيدعاء عالء عبد الحسين عكله59914152042051048

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن482.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي عقيل نور سوادي59915272041005110

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن481.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهبة علي عبد هللا علوان59916152042046258

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن481.0اعدادية أور للبناتاحيائيساره جواد كاظم حمادي59917222042154087

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن481.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمالك سعد هاشم توفيق59918202042154077

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن481.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيايمان حسين عباس جلوي59919122042101003

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن481.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيحسن لفته جبار عبد الزهره59920242041202031
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الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن481.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفاطمه احمد عباس ابراهيم59921212042140188

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن480.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزينب احمد علي فليح59922152042054114

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن480.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي عمران داري جعفر59923142041047110

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن479.0ثانوية الكحالء للبنيناحيائيحسين حسن هاشم عيسى59924282041007008

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن479.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيباسم مجيد عباس سلمان59925212041007019

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن478.6االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد سعد الدين محمد امين عبد هللا59926132041010006

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن478.0اعدادية النهار للبناتاحيائيقطر الندى عبد الجليل علي فرج59927112042127050

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن478.0ثانوية األمالي للبنيناحيائيامجد هاتف منفي جفال59928192041038001

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن478.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيهبه حامد نايف رحيم59929102042136032

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن478.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيأحمد حسين حمزه رفيش59930272041014002

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن477.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيفرقان خالد عواد حمود59931212042098174

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن477.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيهاجر محمد قاسم محمد59932102042136030

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن477.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيوائل نزار عبيس كاظم59933262041011199

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن477.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيعبد هللا محسن محمود اربيع59934102041006027

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن477.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيطيبة علي جياد سهيل59935232042190016

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن477.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائينور احمد ابراهيم محمد59936122042096037

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن477.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد احمد هاشم مطشر59937152041011134

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن477.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيسجى ثامر صبري علي59938152042054150

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن477.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيرانيا احمد ابراهيم صالح59939132042117094

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن476.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفرح محمد شاكر محمود59940102042115113

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن476.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائياحمد عادل راشد عطار59941262041012006

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن476.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيساره حمزه حسين عيسى59942142042083021

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن476.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيمصعب جبار محسن عفن59943262041002096

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن476.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمنتظر رحيم زاير داخل59944262041001209

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن475.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيصادق بشير حسين فنجان59945262041027064

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن475.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيغدير أسعد صبيح عبد النبي59946152042042069

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن475.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمحمد نعيم سالم غاسم59947282041151258

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن475.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن علي كشاش جاسم59948142041064034

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن475.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسيف علي جبس صالح59949242041001129

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن475.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيزهراء هيثم فليح مهدي59950272042076029

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن474.6ثانوية المتميزاتاحيائيشهد عبد الستار محمد علي عبد59951142042094102

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن474.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد ابراهيم ليلو عباس59952212041065096

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن473.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيهبة هللا عباس صدام موات59953152042040144

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن473.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيصفا حبيب عبد هللا اسماعيل59954232042142206

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن473.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرفل محمود شاكر نعمه59955112042076053
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الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن473.0اعدادية السياب للبنيناحيائيحسن سمير فالح مهودر59956132041030019

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن473.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيزمن مهدي حمود جاسم59957212042136046

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن472.2ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد صفاء احمد عبد الرزاق59958272041029092

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن472.0الخارجياتاحيائيحوراء احمد صدام طالع59959132042401034

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن472.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين علي حسين ساجت59960222041002087

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن472.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعبد هللا سالم داود حمد59961232041008101

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن472.0ثانوية الحسنين (ع) للبنيناحيائيشهيد حامد سالم الزم59962282041043008

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن472.0اعدادية النصر للبنيناحيائيمحمد فاضل جاسم محمد59963222041027085

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن471.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيفاطمه محيسن كطان مطر59964222042311082

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن471.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائياسراء سعد عبود غانم59965132042118008

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن471.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيهبه صادق داود دهام59966112042133076

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن471.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد صادق انور عبد هللا حمزه59967152041071324

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن471.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيبشار عدي مهدي محمد صالح59968112041021024

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن471.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الواحد ناهي سلمان59969222042432026

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن470.9االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن رائد عبد االله جبوري59970132041010061

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن470.4ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيابراهيم اسماعيل عفيف مصطفى59971102041002006

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن470.0اعدادية زينب للبناتاحيائينرجس فالح حسن نصيف59972142042110224

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن470.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيعلي عبيد نعمه كاظم59973272041008061

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن470.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء صباح كريم كاظم59974122042105072

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن470.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزينب فرج ملوح زوير59975152042080184

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن470.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء رياض نعمه لفته59976132042070105

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن470.0ثانوية دمشق للبنيناحيائيعثمان زياد نوار رجا59977192041052012

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن470.0اعدادية المربد للبنيناحيائياحمد ثائر حردان عبد الجبار59978192041056001

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن470.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمنار قصي كامل علي59979142042078102

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن469.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيمريم يوسف جبار يوسف59980292042085156

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن469.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيفاتن عدنان عبد حمزه59981232042116040

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن469.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيحسين علي حسين محمد59982142041009027

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن468.0اعدادية حماة للبناتاحيائيريام فاروق امير شمران59983112042084074

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن468.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيايالف حسين يسر وين جنت59984112042109008

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن468.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيعبد هللا محمد ابراهيم حمادي59985112041016067

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن468.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيرغد عصام احمد حسين59986102042119028

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن468.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين عبد الكريم خزعل منشد59987282041001034

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن467.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد عبد الجبار محمد عبد59988192041066130

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن467.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيمحمود موفق لبيب رحيم59989142041182063

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن467.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيزبيده باسم عبد الحسن غريب59990112042106044
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الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن467.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد صباح صالح كاظم59991102041013131

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن467.0اعدادية الصديق المسائية للبنيناحيائيمحمد ازناد نادر خضير59992142041200058

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن467.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيكرار نصير أحمد ياسين59993102041043056

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن467.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائياسامه حسن عفلوك محيسن59994222041363008

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن467.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسن علي حيدر كريم59995292041003048

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن521.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقياحمد علي عبود حسن59996282051011005

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن505.0اعدادية الفكر للبناتتطبيقيايه حسين رضا سلمان59997152052056004

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن501.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينتطبيقيحسين مؤيد احمد محمد59998102051061007

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن490.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيرغد حسام الدين عادل عباس59999142052077016

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن489.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيعبد العزيز محمد محمود عبود60000112051005030

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن489.0اعدادية الروافد للبناتتطبيقيايناس ناصر مركز عليوي60001192052198002

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن488.0اعدادية العراقية للبناتتطبيقيسجى علي حسن هادي60002212052139023

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن486.0إعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيمحمود محمد فالح جواد60003132051015037

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن484.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعبد هللا محمد ابراهيم كاظم60004102051017047

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن479.0ثانوية كلية بغداد - زيونةتطبيقياسامه ثامر محمود حسين60005142051010003

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن478.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينتطبيقيمجتبى محمد شاكر محمود60006132051007020

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن477.0اعدادية البتول للبناتتطبيقينور الزهراء عبد الستار لطيف حميد60007112052072035

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن473.0ثانوية االمامة للبنينتطبيقيعبد هللا نجم عبد عباس60008212051083018

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن473.0ثانوية االندلس للبنينتطبيقيسامر سيف جاسم حمودي60009102051012005

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن472.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقياحمد حسن سامي مجيد60010212051067002

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن472.0ثانوية الحيدري المختلطةتطبيقيمرتضى سعد هادي شيتي60011232051213009

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن471.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيزهراء فراس جاسم حمادي60012112052103022

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن470.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيغفران عدنان عبد حسين60013102052091029

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن467.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد محمود ابراهيم محمود60014102051017080

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن465.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيمصطفى نبيل جاسم خضير60015122051006044

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن465.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيمحمد كريم محسن حسين60016132051014034

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن464.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيعلي جاسم حاتم سوادي60017152051071165

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن463.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيعلي فاضل ثجيل يحيى60018242051202088

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن462.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيعلي كاطع مهول عيدان60019222051314064

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن458.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيهيثم يوسف ديوان حافظ60020132051017068

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن458.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيصابرين جاسم علي عبود60021112052067034

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن458.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيصديق فوزي كريم عريبي60022112051018063

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن458.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيعلي خيري كريم مرزوك60023122051007072

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم التعدين واستخالص المعادن458.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيزيد حسين عبد هللا حسين60024252051012026

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد573.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيساره ليث فنر مهدي60025122042114047
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الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد570.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد سالم شريف صلبي60026202041030109

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد564.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيلجين حيدر ابراهيم محمد علي60027142042078081

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد564.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمحمد حسين عباس حسين60028182041141073

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد556.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتاحيائيرباب منصور حسين هادي60029122042088004

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد549.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيفرح عبد الحسن زيدان وطان60030142042078076

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد548.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه جمعه ابراهيم نجم60031142042086046

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد543.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد طالب عبد الكريم محمود60032312041024154

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد542.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد الصالح منعم صالح مهدي60033212041272220

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد539.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرفاه علي حيدر صالح60034132042071058

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد537.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب عمار كامل محمد60035142042078048

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد536.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيغدير عباس لعيبي جكل60036142042132086

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد534.0اعدادية االمال للبناتاحيائيشمس احمد حسين احمد60037112042070083

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد533.0ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائينور صالح هادي بريبر60038232042301015

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد533.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيمريم علي عبيد نصيف60039112042086061

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد533.0اعدادية العزة للبناتاحيائيزهراء محمد سعيد مهدي60040122042118033

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد532.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيفاطمه رياض عمران موسى60041152042054208

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد532.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيزمن حسن مهدي حسن60042122042090030

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد531.0اعداية المعراج للبناتاحيائيسبأ زياد محمد منادي60043102042113055

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد530.2ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيمنى رغد شكر عبد علي60044102042078187

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد530.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيايه شاكر وهيب احمد60045142042104008

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد530.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيزينب صباح هادي محمد60046112042105065

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد529.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيصبا رائد عبد الهادي جبر60047142042076090

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد529.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيمريم ماهر شمسي رفيق60048212042064041

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد529.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمرتضى عبد الحر سالم مهدي60049262041009132

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد529.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيتقوى القلوب هيثم احمد جاسم60050102042101030

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد527.4إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيانس قتيبه احمد حسن60051102041205030

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد527.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيامنه دعير كريم محيسن60052282042052017

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد526.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيحسين علي غازي شياع60053232041010030

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد526.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيسجاد فرحان جاسم بطي60054142041017053

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد526.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيديمه رعد عجالن حوشان60055132042100034

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد525.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيوسام ماجد فالح عجمي60056222041098210

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد523.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيأيه عبد الوهاب عبد الستار عبد الغفور60057102042091010

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد522.5ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينب محمد عبد الغني حسن60058122042109083

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد522.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحسين عباس عبد الرضا يوسف60059152041071101

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد522.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمود طلب خيري عيسى60060192041002042
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الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد521.0ثانوية البنوك االهلية للبنيناحيائيحسنين زيدون خلف كريمد60061132041043005

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد521.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيبارق يعرب عبد المقصود لفته60062212041014026

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد520.5اعدادية الرافدين للبنيناحيائيزين العابدين خالد حميد مفرش60063152041001042

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد520.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيامل حيدر علي عبد هللا60064142042104004

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد520.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائياية مقداد عبد الرزاق داخل60065142042114005

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد520.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينورا غزوان كاظم مناتي60066152042045109

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد520.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيزين العابدين جاسم فليح حسوني60067242041027113

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد519.6ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائييحيى عالء كريم مزعل60068112041045062

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد519.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيديما غسان عدنان حسين60069112042062029

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد519.0ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا محمد تركي مهدي60070142041034021

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد519.0ثانوية الكحالء للبنيناحيائياحمد طارق عبد الرحيم طارش60071282041007001

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد519.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء علي جبر وادي60072142042138019

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد518.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمنار حازم داخل عجوب60073132042100111

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد518.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيحسين علي هادي عبيد60074222041033045

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد518.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائياحمد رامي سالم عمر60075172041020008

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد517.0ثانوية النضال للبناتاحيائيرقيه عزام عبد الحليم عمر60076102042102017

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد517.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائييوسف اشرف كاظم عبود60077262041059109

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد517.0اعدادية هند للبناتاحيائيشوق هادي عنيز حسين60078112042079052

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد516.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسين صالح مهدي محمد60079212041014041

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد516.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيحسين بزاز عبيد جراد60080222041065019

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد516.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيمريم رياض سليم عبد الرضا60081122042110074

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد516.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيالرضا عبد الهادي عبد الحسن بدر60082142041019012

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد516.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمقداد علي شالكة حسن60083222041036341

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد516.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسعاد حامد علي جاسم60084202042109046

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد516.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيمالك ناصر حسين بدن60085132042092072

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد515.6ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمصطفى محمد خالد عبدالكريم60086142041007114

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد515.0اعدادية المهج للبناتاحيائيميامي مشتاق رهيف مختاض60087142042102042

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد515.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيمنار اكرم عبد هللا كريم60088112042133058

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد515.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيمحمد عامر خلف طاهر60089142041203195

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد515.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيدانيه احسان عبد علي سلمان60090142042196030

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد514.0اعداية الهدى للبناتاحيائياية زيد قاسم محمد60091142042077006

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد514.0اعدادية حماة للبناتاحيائيامل صدام حاتم ذياب60092112042084017

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد514.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيصفا ستار كزار عبيد60093232042117121

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد514.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيرقية كريم عبد السادة دوالب60094222042143125

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد514.0اعدادية النور للبنيناحيائيعلي المؤمل حسين مهول نعيمه60095122041026095
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الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد514.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيمنار غالب جميل عبد الحسن60096162042196046

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد514.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيصالح بسام طليع محمود60097172041013011

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد514.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعمر طه محمد عبد العزيز60098112041026106

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد513.7ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد القادر محمد عبد القادر ياسين60099132041020093

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد513.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء محمد علي جواد60100262042120166

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد512.6ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيابابيل صالح حسن سلمان60101232042132006

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد512.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيهديل حقي اسماعيل فارس60102212042121214

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد512.0ثانوية الفارابي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد الرضا صالح60103102041061011

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد512.0ثانوية الكرخ للبنيناحيائيمسلم حسام الدين مسلم عباس منصور60104102041003039

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد512.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيامة الزهراء حيدر حميد طالب60105162042475006

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد512.0اعدادية هند للبناتاحيائيفاطمه سعدي خليل ابراهيم60106112042079060

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد512.0اعدادية العزة للبناتاحيائيفدك علي شالل جاسم60107122042118057

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد511.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيخالد محمد نافع حسين60108102041002059

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد511.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيكوثر صبري كحيط حسين60109142042140110

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد510.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيمينا اياد خضير وحيد60110282042052103

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد510.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرغد سالم داخل رسن60111132042118085

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد509.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيتماره ضاري فنر ابراهيم60112122042080014

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد509.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيشمس محمد خلف عيسى60113142042106021

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد509.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيمنتهى محمد خضير سعود60114272042088197

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد509.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيفاطمه حسن هادي رسن60115112042109086

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد509.0اعدادية النصر للبناتاحيائيطيبه عالء حسين محمد60116122042112163

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد509.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيسكينه احمد جاسم حمد60117182042236084

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد508.0ثانوية الربيع للبناتاحيائينبا عامر صبار فهد60118122042081015

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد508.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائينبأ فؤاد غالي حسن60119162042240101

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد508.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي حسين مجيد هادي60120122041030093

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد508.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيزهراء كاظم ماشاف عباس60121142042069030

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد508.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيزينب عايد شهيد فاضل60122212042093048

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد508.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائيايالف ابراهيم حربي طرفة60123142042150002

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد507.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيهدى هاشم نعمه ادريس60124142042078118

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد507.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيانوار رافد بندر حمزه60125182042392007

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد507.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيمريم نمير عدنان عبد القادر60126132042111091

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد507.0مدارس االبداع العراقية األهلية تركيا-أنقرةاحيائيحيدر صالح مهدي فرحان60127132041243006

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد506.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمريم بالل رسن عبيد60128122042109141

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد506.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيحوراء مقداد مطلك فرمان60129212042137051

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد506.0ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيسوسن ثامر هادي جاسم60130142042087018
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الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد506.0اعدادية النصر للبناتاحيائينبأ لطيف حسن لطوفي60131122042112235

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد506.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايات عبد الجبار خزعل نعيمه60132232042088044

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد506.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيزهراء خضير خليوي كركي60133102042097036

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد506.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائينور وجدي محمد صالح60134232042126086

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد506.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيفاطمة باقر زبون جاسم60135112042066048

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد506.0اعدادية النورين للبنيناحيائيمصطفى محمد سبع خميس60136142041004039

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد505.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائياسامه عدنان احمد اسماعيل60137102041041014

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد505.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيزهراء حسام عبد الحسن صبيح60138282042052044

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد505.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيكرار فياض منصور تقي60139112041203157

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد505.0اعدادية البراق للبنيناحيائيجنتي ستار جبار سعيد60140152041002005

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد505.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيطيبه محمد عباس احمد60141122042086030

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد505.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيرسل داود ازويد محمد60142152042080099

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد505.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيميار كريم شاطي عبودي60143142042140125

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد505.0ثانوية حطين للبناتاحيائيبراء سالم رشك كاظم60144142042068011

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد504.0اعدادية القرنة للبنيناحيائيمحمد جبار ناصر كباشي60145162041027026

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد504.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيلقاء عدنان عبد هللا راشد60146112042217059

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد504.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيعلي غانم قاسم بهار60147152041018034

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد504.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيزهراء علي رياض فائق60148102042116025

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد504.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيزهراء جبار عبيد دريب60149152042056038

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد504.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيرقية حسن حمود عباس60150122042230056

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد504.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيسجاد مهند يونس عباس60151142041182030

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد504.0ثانوية االمال للبناتاحيائيزهراء عدنان عبدهللا حسن60152212042153014

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد504.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائياية سعد عبد العزيز سعد60153162042459006

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد504.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيايه عدي نصيف محمد60154142042117012

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد504.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهديل جمعه حميد عيسى60155132042071154

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد503.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيرسل قيس هادي حسين60156102042097028

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد503.0ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيمصطفى صفاء جبار حميد60157102041044028

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد503.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيسما سلوان كامل بشير60158112042114060

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد502.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب جاسم عبد الساده جاسم60159122042098060

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد502.0ثانوية األمام الكاظم (ع)المختلطةاحيائيجاسم محمد ناظم حسين60160222041228004

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد502.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيرغده طالب احمد ناصر60161212042178094

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد502.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيامجد عدي شعالن غيدان60162112041026024

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد502.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيسجى عالوي حسين نجم60163112042068047

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد502.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائينور احمد محمد خلف60164132042079055

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد501.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيضرغام حسين مجيد هادي60165122041030071
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الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد501.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائينبأ ماجد عباس رشيد60166132042130058

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد501.0ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتاحيائيعال حسين علي حبيب60167132042087018

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد501.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيرقيه انمار احمد عباس60168132042070090

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد501.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائينورس رعد عبد الواحد رشيد60169102042090123

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد501.0اعدادية هند للبناتاحيائياساور جسام شاكر محمود60170112042079001

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد501.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيهيام حصري جبار عباس60171192042369423

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد501.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيمصطفى كامران عبد المجيد كريم60172212041088053

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد501.0ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيزهراء كاظم عبيد حسب60173282042066019

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد501.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي عقيل نجم عبود60174112041058091

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد501.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيزهراء منعم حسين محمد60175212042117023

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد501.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشمس شهيد كاظم محمد60176112042076107

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد500.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيمنار سري احمد يعقوب60177192042191120

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد500.0اعدادية العروبة للبناتاحيائينور الهدى حسام محمد غالي60178242042120270

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد500.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعباس حسين خزعل علي60179132041012062

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد500.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيايات حسين حسن منهل60180142042101005

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد500.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيضرغام خالد نعيم ايدام60181152041001057

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد500.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبتول مهدي هالل لعيبي60182152042040023

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد500.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيبكر وليد كريم عثمان60183132041005011

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد500.0اعدادية النهار للبناتاحيائيغفران بشار بدري رحيم60184112042127042

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد499.6اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمنار علي نجيب رجب60185102042115144

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد499.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى عدي جاسم مطلك60186142041170052

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد499.0اعدادية عنة للبنيناحيائيعمر قحطان عبد الكريم يوسف60187192041021039

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد499.0ثانوية كفري المختلطةاحيائيعبد هللا جبار حميد حمد60188322041040010

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد499.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائيجمانه ماجد عزيز خلف60189142042071017

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد498.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيرواء موسى حميد سرحان60190122042114029

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد498.0اعدادية يافا للبناتاحيائيعال حسين علي داود60191132042107102

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد498.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائياالء راضي صالح جاسم60192212042120011

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد498.0ثانوية الزوراء للبنيناحيائياحمد سعد طاهر نعمه60193142041001004

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد497.4ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيفاطمة صدام علي رمي60194152042057051

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد497.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيهبه عماد عباس علوان60195102042093041

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد497.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيباقر عبد الرحمن عويد حنفيش60196142041202015

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد497.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيسجاد يوسف عثمان كريدي60197142041026030

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد497.0ثانوية التاخي للبناتاحيائيافنان جاسم سالم هاشم60198142042081004

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد497.0ثانوية السدة للبناتاحيائيامان محمد سليمان داود60199232042110005

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد497.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم حسين نجدي عبود60200102042117093
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الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد496.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيزبيدة محمد محمود راضي60201132042092024

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد496.0اعدادية النهار للبناتاحيائيرانيه اسماعيل محمد الباشا60202112042127013

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد496.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيعثمان احسان عياده منشد60203192041085006

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد496.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمنار علي داخل عبود60204132042070215

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد496.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعباس رياض سعد كاظم60205252041031335

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد496.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيسرى صالح الدين جودت صالح60206112042075045

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد496.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائياحمد صباح عبد االمير محمود60207122041030004

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد495.0الخارجياتاحيائيتمارة حيدر قاسم علوان60208122042401018

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد495.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائياحمد االمين عبد جبر زامل60209262041012003

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد495.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيايات عمار نياز تقي60210132042096002

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد495.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائياحمدان عودة محمد عليوي60211222041036024

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد495.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيطيبه جاسم شمس دوازه60212112042215177

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد495.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيرند علي محسن عباس60213112042149026

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد495.0ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيسجاد ضاري حسين عبد60214242041048016

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد495.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيعلي نصير رجب خميس60215262041020040

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد495.0اعدادية المكاسب للبنيناحيائيسجاد مازن توفيق كاظم60216272041003022

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد494.2اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا احمد سليم جواد60217102041026134

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد494.0اعدادية األمل للبناتاحيائيفاطمه فاضل عبد الساده يابر60218112042065142

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد494.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيعذراء نجم اعبيد سرحان60219152042046154

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد494.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيمرام مهدي صائب كريم60220142042199032

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد494.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيآية سامي عباس حسن60221112042067003

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد494.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيايالف عبد الستار راضي علي60222132042099007

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد494.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسليل محمد حسين عبد الحسن60223252042062822

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد494.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيصاحب عالء صاحب حمود60224252041031316

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد494.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيعذراء مقداد حميد حوار60225262042080174

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد494.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيسارة توفيق عباس عيسى60226132042117140

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد494.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيمرتضى صالح ايدام عكش60227262041002079

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد494.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسن ضياء عبد الحسن علي60228142041017024

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد494.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائيضحى علي جاسم محمد60229142042191034

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد494.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيفاطمه حمير طاهر سعيد60230232042095071

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد493.1ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمينا غانم لؤي عبد المنعم60231232042132097

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد493.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيحوراء عبد المهدي خضير حسين60232232042082024

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد493.0ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيا-اسكيشهيراحيائيفرقان أحمد صاحب عباس60233132042227010

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد493.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائياديان مهند احمد كيف60234112042067009

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد493.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيأستبرق عبد هللا فاضل يحيى60235202042111002
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الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد493.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيازهر محمد بلهان عبادي60236222041021019

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد493.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيلينا سنان رشيد خورشيد60237122042096032

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد493.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائياية عماد حسن شالل60238142042220013

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد493.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيعبد هللا مازن حسين محمود60239142041203115

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد493.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيمنار احمد عبد خضير60240132042092073

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد492.9ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائياحمد عمر فوزي حمود60241142041010014

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد492.0اعدادية االطهار للبنيناحيائيحسين عزيز عبيد بداي60242222041034011

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد492.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيحسن توفيق عزيز خلف60243162041090009

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد492.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائينورا علي جاسم رحيم60244112042106099

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد492.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيحاتم كريم فالح اليذ60245262041018018

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد492.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيمروه محمد صالح الدين داود60246102042099026

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد492.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيحمزه سليم عباس جواد60247122041031062

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد492.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيسجاد كامل كلنتر محمد60248142041021065

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد492.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيتبارك عباس مهدي رزوقي60249112042105026

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد492.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمصطفى قاسم محمد شيال60250222041306387

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد492.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيادهم نبيل محمود مرهش60251102041017009

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد491.8ثانوية المتميزاتاحيائيساره حارث عبد الجبار ايوب60252142042094085

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد491.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء علي خريبط خلف60253162042165190

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد491.0اعدادية السياب للبنيناحيائييوسف عدنان عبد الزهرة عبد النبي60254132041030110

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد491.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيياسمينا سامي شالل محيسن60255112042067172

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد491.0ثانوية حطين للبناتاحيائيفاطمة منذر حسن راضي60256142042068044

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد527.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتتطبيقياحالم محمد هاني محمود60257112052149001

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد521.0اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيرافع فرحان رافع عجيل60258192051024011

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد495.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيهاجر وائل خالد داود60259132052101035

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد493.0اعدادية البسالة للبناتتطبيقيحوراء صالح عكله حسوني60260132052092008

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد492.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء عالء حسين احمد60261122052118041

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد487.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيالمصطفى صالح مهدي حسن60262132051041005

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد486.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيرسل حميد جاسم سلمان60263132052100015

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد483.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمنتظر نومي جازع ياسر60264162051030074

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد483.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيميس رعد كامل فليح60265142052098017

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد482.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقينور الهدى عالء الدين نجم الدين عبد هللا60266112052114045

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد478.0ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيصابرين محمد صفاء هادي60267112052104015

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد477.0اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقيحوراء طه ياسين معارج60268152052050006

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد476.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيايهاب رياض مهدي عزيز60269122051030018

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد476.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيمسره حسين مكي حسين60270102052119025
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الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد473.0ثانوية الفردوس للبناتتطبيقيمريم احمد حسين عبد علي60271102052090018

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد473.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيعبد العزيز علي عبد العزيز محمد60272112051008031

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد469.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيطه خيري محمد بندر60273102051020094

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد469.0ثانوبة ذو النورين للبنينتطبيقيابراهيم جهاد احمد عبد هللا60274122051020001

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد467.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيصفا نوفل اسماعيل محسن60275112052073050

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد465.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيعبد هللا هاشم حسين علي60276272051019036

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد464.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيمريم عالء حسين عطيه60277102052094021

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد464.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيلينا خيري رسن كلش60278142052074039

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد462.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيمينا علي حشيش خلف60279112052088017

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد461.0اعدادية الحسينية للبنينتطبيقييوسف صالح رشيد عباس60280272051009035

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد461.0اعدادية النبوة للبناتتطبيقيغدير عادل عثمان علوان60281212052145014

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد461.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيزينب باسم وادي ماري60282142052078018

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد460.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيعمار وسام محي رشيد60283132051030076

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد460.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيتبارك خالد جاسم حميد60284112052074012

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد459.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيسما قاسم سوادي حسن60285132052086018

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد459.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةتطبيقياصيل محمد اكرم حمد60286182051361004

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد459.0ثانوية المعالي للبناتتطبيقيرقيه عبد الكريم كاظم سعد60287142052127004

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد459.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيفاطر مكي خزعل رشيد60288142051022072

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد459.0ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيمروة كاظم حسين بشيت60289282052061021

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد458.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتتطبيقيمريم محمد عبد اللطيف سلمان60290132052121002

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد458.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمه جاسم محمد حسن60291292052051078

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد458.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيبتول حسين يوسف مهدي60292142052077005

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد458.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيتبارك علي اسماعيل عبد الرحمن60293142052098004

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد455.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيقسور وليد عبد الوهاب عبد الرزاق60294122051031173

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد455.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيغدير عقيل كاظم زغير60295132052118056

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد455.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقياحمد عدي كريم صادق60296152051071021

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد455.0ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقينور الهدى رشيد حميد ساري60297282052066019

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد454.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيود حسن علي مردي60298132052070047

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد454.0اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيتسنيم عامر ابراهيم حسين60299132052073005

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد453.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيغدير صبري خلف مريهج60300122052098043

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد453.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيأحمد خالد محمود ناصر60301132051001006

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد452.0ثانوية الصباح االهلية للبناتتطبيقيزهراء رياض ناصر حسين60302142052132010

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد452.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيجعفر زياد طارق محمد60303162051001038

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد452.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعدنان هاشم عزيز كاظم60304222051009036

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد451.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيجعفر جاسم هاشم مهودر60305162051128015
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الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد451.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيستار صادق ستار شياع60306142051009033

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد451.0ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيفرح معتز عبد السالم صالح60307132052095019

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد450.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعلي هادي جبر زيدان60308142051019069

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد450.0اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيبشير سالم رؤوف سالم60309102051033010

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد449.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيعبد هللا اثير عبد الخالق اسماعيل60310132051006036

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد449.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيكريمه صادق حسن عثمان60311192052178031

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد449.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمصطفى صبري حمود جبر60312122051031157

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد449.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقياحمد عباس فاضل عباس60313112051049007

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد448.0ثانوية المعالي للبناتتطبيقيمناسك احمد كريم عبد60314142052127019

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد448.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحسن رائد ابراهيم عبد60315112051058035

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد448.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيزينب كامل زامل عبود60316112052108029

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد448.0اعدادية الرميلة للبناتتطبيقيفاطمه حسين كاظم عبد الحسين60317152052044032

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد447.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيسجاد حاتم محمد سلطان60318142051030022

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد446.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسن جواد سعيد كاظم60319132051045005

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية574.2اعدادية العامرية للبناتاحيائيدانيه علي مطيع شهاب60320102042118030

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية572.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيرشا ثائر عبد جابر60321102042118040

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية571.6ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد هللا احمد سعدون محمد امين60322102041002098

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية571.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيزينب وليد عبود كاظم60323132042283081

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية571.0ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنيناحيائيعلي مهدي ستار فاضل60324142041187005

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية571.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيمريم ابراهيم مصطفى راشد60325112042078027

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية569.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيزين العابدين هيثم عبد الحسن كنبار60326122041032025

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية568.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيحنين سعد عبد العزيز عبد الرحمن60327102042117029

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية568.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيغدير جبار حمدان حسن60328122042094183

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية567.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيدانيه خالد عبد الساده سلمان60329102042100035

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية566.0ثانوية المعرفة للبنيناحيائيهمام احمد حسين حميد60330192041033014

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية565.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيرفل حيدر جبار محسن60331112042103030

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية565.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيغيث جمهور صبار سرحان60332112041021058

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية565.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيسراء خضير عباس حمد60333112042105078

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية563.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيزينب شامل حمودي علي60334112042062050

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية563.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهاجر نجيمان حميان صبار60335192042397027

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية562.0ثانوية المتميزيناحيائيحسن جمال عبد علي مصطفى60336112041010029

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية561.6ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيسرى عبد الحسن علي صاحي60337132042134020

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية561.0اعدادية النصر للبناتاحيائيسرى نجم عبدهللا خشان60338122042112146

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية561.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيرامي كاظم عبد االمير صبري60339102041026091

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية560.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيأيات طارق عباس جبر60340142042135002
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الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية560.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيمحمد نوفل ياس خضر60341192041019061

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية559.1ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينه كمال مصطفى جعفر60342122042109086

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية559.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيعلي معتز انور مرهون60343152041015073

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية558.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينه اركان امجد عباس60344102042115069

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية558.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيخالد جمال محمود محمد60345142041027026

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية557.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيريا عصام عبد الكريم تعبان60346262042096059

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية556.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائينور الهدى سالم جابر طاهر60347142042085030

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية555.3ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيخالد محمد خالد هاشم60348102041002058

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية555.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيود عبد اللطيف عريبي مهدي60349112042067169

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية554.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيامنيه صالح سعيد عبد60350112042074007

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية554.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد رضا كاظم محمد60351272041001273

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية554.0ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيايه طه خلف عبد60352142042087005

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية554.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد قاسم فزع علي60353102041026218

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية554.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيبنان عماد عمار اسماعيل60354192042383042

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية553.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيمناهل احمد عبد الحميد مهدي60355122042117041

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية552.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم حسن ظاهر60356292041002137

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية552.0الخارجياتاحيائيجمانه حيدر محمد علي عبد60357142042401031

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية552.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد هللا ظافر عبد الجبار عبد الوهاب60358102041002107

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية551.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينورهان خالد نعمه عويتي60359132042121238

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية551.1ثانوية المتميزاتاحيائيهاجر علي محمود غزال60360142042094173

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية551.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين برزان مالغي علوان60361222042103047

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية551.0الخارجياتاحيائيفرح علي عيسى علي60362112042401127

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية551.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيطيف سعد ناجي عبد هللا60363112042067098

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية551.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزهراء عثمان سلمان غيالن60364102042115058

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية550.0ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائيعبد المجيد نوري يوسف علك60365112041210038

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية549.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيسبأ قصي حميد مجيد60366112042067072

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية548.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيمحمد حمود شهاب حميد60367112041016095

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية548.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيزهراء جمال ناجي جودي60368112042105058

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية568.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد احمد علي حسن60369122051030118

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية563.0ثانوية قبس المميزين االهلية للبنينتطبيقيإبراهيم عاصم حازم محمود60370142051189001

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية559.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي صالح محمد مانع60371132051012082

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية559.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيافنان عبد الرحمن محمد مزبان60372132052093005

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية557.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمرتضى مشتاق حسين محمود60373132051010073

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية556.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيزينب عادل عبد هللا جويمه60374142052072028

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية550.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيطيبه مازن طاهر رحمه60375132052093030
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الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية550.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيرنا عالء ناصر حسين60376112052078018

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية550.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيمجتبى محمد حسن امين60377262051027041

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية549.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيعباس محمد فياض حسن60378132051011028

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية548.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيحسن سمير حسن بدر60379142051018023

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية547.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيتميم وليد خالد عبد الحميد60380142051169007

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الالسلكية546.8ثانوية المتميزينتطبيقيزيد علي حسام جابر60381132051016011

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية576.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيشهد محمود خليل جعفر60382142042078063

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية573.4ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائياحمد سالم عبد سبتي60383142041010009

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية571.0اعدادية الصديق المسائية للبنيناحيائيعلي حامد جمعه عوده60384142041200044

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية570.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائياطياف سعد عبد هللا حمد60385312042063013

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية568.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيبكر عمار احمد محمد60386212041088010

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية566.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيروان علي حامد محمد60387132042117108

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية566.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرسل جواد كاظم حسين60388152042046084

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية565.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيقدس محمد حسن لفته60389152042055099

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية565.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسكينه قيس شهاب احمد60390212042178138

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية564.0ثانوية سومر للبناتاحيائيهاله رعد مهدي جاسم60391142042072133

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية563.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيتبارك حسن حمودي جوني60392122042094056

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية563.0اعدادية العزة للبناتاحيائيمالك طارق حمادي غيالن60393122042118065

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية561.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيمريم احمد علي اكبر علي60394122042117034

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية559.1ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيماء السماء وليد بدر ناهي60395142042129054

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية558.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائينبأ عزت فليح حسن60396102042221108

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية557.0اعدادية البتول للبناتاحيائيايام علي حافظ خزعل60397112042072003

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية556.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد يحيى حسين ياسر60398152041071354

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية554.2ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيرؤى اياد خالد زبير60399102042100041

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية554.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمحمود خليل عبد الرسول فرمان60400152041006113

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية553.8الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيعبد الرحمن عمار عبد الستار محمد60401142041046016

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية553.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيزينب احمد عبد الواحد سلمان60402162042467011

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية551.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيسما رياض عباس احمد60403232042117110

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية549.0اعدادية التقى للبناتاحيائيرشا سعدي رديف داود60404112042071044

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية549.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيرحاب خليل برهان اسد60405132042283048

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية548.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيفاطمه ظافر فزع علي60406112042102043

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية547.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيكوثر لقاء عبد الخالق كاظم60407122042090062

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية547.0إعدادية المروج للبنيناحيائيزياد طارق محمد سلوم60408142041013036

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية547.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحيدر عادل عباس عبد60409272041002061

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية546.1ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيازل محمد غازي صبري60410132042134003
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الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية546.0النصر النموذجية للبنيناحيائياحمد علي مجيد عبد الجليل60411312041024021

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية546.0اعدادية هيت للبنيناحيائيمحمد جمال عبد السالم عبيد60412192041014093

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية546.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيدنيا عبد الكريم دريول كاظم60413132042092020

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية545.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائييقين علي حسين مري60414152042046268

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية544.6ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيريام بهاء محمد سلمان60415102042137041

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية544.4ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيسجى مالك عبد الوهاب عبد عون60416102042078119

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية544.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائياالء سعد ياسين رشيد60417112042073007

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية543.0اعدادية الحريري للبناتاحيائينور الهدى هاشم مهدي يوسف60418132042117262

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية543.0ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتاحيائيبناس بسمل قيس مهدي60419132042087004

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية542.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب مصطفى سمين مصطفى60420112042073049

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية542.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيساره محمد طه متعب60421102042119046

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية541.0مدارس المنصور العراقية االهلية تركيا-يلوااحيائيطيبه نبيل عيسى خطاب60422132042239004

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية541.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيطيبة داود سلمان راشد60423152042080241

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية541.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيايه عباس عساف حسون60424102042095011

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية541.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيزين العابدين حسن هادي عبد الصاحب60425142041170021

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية541.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيفاطمه رائد ياس ابراهيم60426262042251049

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية540.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيمريم عبد الكريم صادق نصيف60427142042069058

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية540.0اعدادية الخبير للبنيناحيائيحسين فاضل حسين محمود60428112041007004

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية568.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد شامل كبسون حميد60429122051030130

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية561.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيالحسين علي عبد االله محمد60430102051019016

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية554.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيمحمد حسن مبدر محمد60431142051048064

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية551.0اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيحوراء عبد الرزاق كبر محمد60432142052133011

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية548.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقينور عالء جابر طراد60433142052076053

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية546.4ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيعبد الرحمن ياسر خليل اسماعيل60434132051020012

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية544.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمد راضي60435232051292012

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية544.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيذر هشام ابراهيم عباس60436132051023020

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية544.0ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيفاطمه علي حميد ابراهيم60437132052079024

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية543.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقيهدى بدر عبد مثنى60438152052054045

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية542.0اعدادية الكاظمية للبناتتطبيقيروان صادق احمد عبد الحسين60439122052110009

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية541.5ثانوية كلية بغداد - زيونةتطبيقياحمد حسين عبد الهادي رسن60440142051010002

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية541.0اعدادية القناة للبناتتطبيقيكوثر احمد عبد الهادي حسين60441132052072020

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة584.0اعدادية الفداء للبناتتطبيقيمريم حسين علي حميد60442142052100028

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة583.6ثانوية المتميزات - الخضراءتطبيقيعائشه شبيب كامل صالح60443102052100010

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة580.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيمحمد علي حسين ناصر60444132051030088

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة579.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيرقيه حيدر عباس حسون60445142052140020
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الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة579.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيهاجر علي صفاء محمد60446142052086021

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة578.0اعدادية النجاة للبناتتطبيقيسجى حسين رشيد سلمان60447152052042023

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة576.0اعدادية االمال للبناتتطبيقيعائشه علي حسين حميد60448112052070025

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة575.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيرانيه طارق احمد اسماعيل60449102052117013

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة575.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى حميد محمد رشيد هاتف60450142051022094

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة575.0ثانوية باب العلم للبناتتطبيقيفاطمه علي ناجي سلمان60451122052123005

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة574.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيديمه محمد فليح ابراهيم60452142052112005

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة574.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيسجاد حيدر قاسم علي60453132051055023

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة574.0ثانوية ربيع بغداد األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عماد عبد الرضا مفتن60454132051051008

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة573.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقيكوثر محمد سوادي كاظم60455112052112031

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة573.0الثانوية الشرقية للمتميزينتطبيقيعلي زياد خلف نصر هللا60456142051046009

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة573.0اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيأمنة بهاء منير شلش60457112052101002

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة572.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيمالك جالل غالي زغير60458142052111030

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة572.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيفاطمة وليد عبدالشهيد حسن60459122052094084

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة572.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحسين لؤي محمد تقي كاظم60460142051022026

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة571.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتتطبيقيريام ياسر فرحان كزير60461142052117004

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة570.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيحمزة علي جبار حسين60462142051042015

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة570.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيتبارك سرمد يوسف شهاب60463132052100007

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة570.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقينور مصطفى محمد رضا60464142052078037

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة570.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيفاطمه فرحان عبد الحسين سلمان60465142052080023

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة570.0ثانوية سومر للبنينتطبيقيعلي باسم عباس مجيد60466122051043016

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة569.0إعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقياكرم قاسم ابراهيم حسين60467132051015007

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة569.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيمريم سعد غريب علي60468102052119023

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة569.0ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيرانيه حازم عبد االمير محمد علي60469122052122010

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة569.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيابراهيم غزوان علي جاسم60470112051026003

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة569.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيالحسين عباس حاتم طراد60471142051017010

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة569.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيسجاد حسين جواد حسين60472142051022037

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة569.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيموسى محمد لطيف حسون60473132051034038

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة569.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيابراهيم حاتم عليوي ناصر60474192051003001

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة568.0ثانوية الجامعة المختلطةتطبيقيدينا طلعت رجب عبد هللا60475192052298004

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة568.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيروان صالح عبد القادر محمد60476102052117018

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة568.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمصطفى جاسم محمد احمد60477142051021100

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة568.0ثانوية المجد االهلية للبناتتطبيقيطيبه خليل ابراهيم حمادي60478192052383011

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة568.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الستار جابر خلف60479132051017031

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة568.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقينور احمد خليل ابراهيم60480132052117055
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الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة568.0ثانوية الثائر للبنينتطبيقيجعفر ضياء رضا مهدي60481122051011007

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة568.0ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقينور الهدى سرمد عبد السالم عبد الرزاق60482112052104019

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة568.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزينب طه ياسين باجي60483122052105029

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة568.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقينهى وليد حسن خلباص60484112052103047

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة567.6ثانوية الذرى للمتميزينتطبيقيمحمد علي حيدر فاضل عباس60485272051029011

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة567.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيساره سمير جبار احمد60486102052091018

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة566.6ثانوية الذرى للمتميزينتطبيقيمحمد جواد حيدر جابر حبيب60487272051029010

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة566.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيبتول ابراهيم علي عيفان60488102052099001

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة566.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيهاشم علي عبد العزيز عبد الرسول60489122051001031

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة566.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيداليا ماجد محمد جبر60490142052112004

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة566.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي محمد كاظم حميد60491102051017060

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة566.0اعدادية التضحية للبناتتطبيقيرواء كريم جهيد كاظم60492122052091016

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة565.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيسيما قاسم محمد محي الدين60493202052334037

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة565.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيياسمين احمد عصام منعم60494142052076058

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة565.0ثانوية الصباح االهلية للبناتتطبيقيحوراء حسين حيدر حسون60495142052132004

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة565.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزهراء حمدي مهدي محمد60496132052071024

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة565.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيرونق رياض سلمان سرهيد60497112052062016

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة565.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعمار صباح حسن خضير60498112051049097

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة565.0ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيزيد عقيل حسين ياسين60499142051007002

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة565.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيهبه نزار عبد الكريم عبد الرحمن60500112052103052

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة564.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقياحمد فاضل جبر مبارك60501142051018008

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة564.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيمنار يونس مهدي صالح60502112052114041

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة564.0اعدادية عدن للبناتتطبيقيرقيه هشام موفق احمد60503132052106011

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة564.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتتطبيقيرقيه سعيد خلف بريج60504142052114002

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة564.0ثانوية فاطمة بنت الحسين للبناتتطبيقييسر محمد حسين عبد60505142052096018

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة564.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحيدر علي عبد الستار سالم60506112051049043

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة564.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيمرامي ثامر ياسر صابر60507102052102019

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة563.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيايات فرحان عبد الصاحب فنجان60508142052076005

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة563.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيكرار سالم جبار نمر60509132051012096

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة563.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيأيات عالء عبد الواحد ماشي60510102052102002

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة563.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيزينه ياسر يونس مجيد60511142052078019

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة563.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحسن وسام رحمن قهرمان60512102051026037

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة563.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيزيدون علي كامل محمد علي60513142051022033

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة563.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيمالك رعد هوبي ارزوقي60514112052067053

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة563.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيساره قصي هاني علي60515112052073039
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الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة563.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد حيدر حامد حسين60516102051020177

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة562.9ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيعبد المنعم اركان عبد المنعم صادق60517122051001017

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة562.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيفرح مهند عبد الرزاق سلمان60518142052095016

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة562.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمصطفى محمد عباس سلمان60519142051016101

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة562.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيكوثر حسين علي هوبي60520112052074040

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة562.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد رعد كاظم جواد60521102051026102

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة562.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمرتضى عالوي كاظم عطيه60522102051022062

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة562.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقياحمد عمر فاروق عبد الحميد60523122051006004

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة562.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيبركات غانم ابراهيم اسماعيل60524192051011016

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة562.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتتطبيقيمريم وليد علي طعمه60525142052114006

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة561.0ثانوية الضحى للبناتتطبيقيزهراء حيدر خيون حوشي60526142052089005

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة561.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيليث علي انعيم حمزة60527122051031123

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة561.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيمحسن حسن محمد علي محسن60528122051002052

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة561.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيالحسن عدنان عبد الحسن فرحان60529142051022004

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة561.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد يونس لطيف شياع60530122051030149

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة560.0اعدادية الشعب للبناتتطبيقيغدير الرحمه ماجد حميد حسن60531132052098025

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة560.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقينور عامر حكمت زكي60532132052100054

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة560.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيمحمد عدنان حسن عبيد60533262051003046

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة560.0ثانوية التاخي للبناتتطبيقيدره علي ابراهيم عبد الكريم60534142052081004

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة560.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيهدى عبد المجيد حميد رشيد60535112052062041

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة560.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيايوب علي عبد الجبار منصور60536102051013033

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة560.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيأفنان شهاب احمد حسن60537142052078001

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة560.0ثانوية الفردوس للبناتتطبيقيضحى محمد جاسم حمد60538102052090014

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة560.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيجعفر صادق رحيم حامد60539132051017012

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة559.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيعلي الزم صدام ارحيمه60540132051002050

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة559.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيزهراء حسام الدين جمعه حبيب60541122052098028

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة559.0اعدادية الفكر للبناتتطبيقيزهراء محمد علي عبد60542152052056020

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة559.0ثانوية شفق للبناتتطبيقياالء هاشم سلمان عباس60543202052145002

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة559.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد حامد جاسم ابو الهني60544142051021082

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة558.0ثانوية الفردوس للبناتتطبيقيدانيه عبد القادر صالح عبد القادر60545102052090006

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة558.0اعدادية الروابط للبناتتطبيقياستبرق علي عويد فياض60546192052229001

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة558.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيمصطفى مظفر جابر عبد الحميد60547192051004048

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة558.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيهمسه محمد احمد مصطفى60548132052100056

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة558.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعمر عدنان ابراهيم علي60549102051013106

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة558.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتتطبيقيبراء علي لطيف علي60550142052117002
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الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة558.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمصطفى محمد هادي جواد60551112051009084

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة558.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيبراء حسان كاظم حسين60552112052073012

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة557.8ثانوية المتميزين-الخضراءتطبيقيعبد الرحمن محمد عبد الرزاق هوبي60553102051002008

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة557.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقياحمد محمد وادي جراد60554102051019013

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة557.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيفرح بسام عدنان شريف60555112052114036

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة557.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقياحمد محمد ساجت عزيز60556102051026015

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة557.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيعبد هللا عليم جالل طربيل60557192051003032

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة557.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا عدنان جياد جاسم60558112051026042

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة557.0اعدادية النور للبنينتطبيقيحيدر وسام كاظم هاشم60559122051026021

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة557.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيعلي السجاد نوار حسن داود60560102051003033

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة557.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيفاطمه حيدر حميد هادي60561132052091046

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة557.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتتطبيقيعال فيصل ابراهيم مهدي60562102052136005

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة556.4ثانوية المتميزينتطبيقيياسر هيثم عبد الحميد عبد الرسول60563132051016030

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة556.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيسجاد محمد حوشان حمد60564142051020030

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة556.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيمحمد ستار جابر عبد الرضا60565142051019081

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة556.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيمنار ماجد جمعه راضي60566122052094102

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة556.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيثناء محمد محمد علي60567142052078007

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة556.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيابراهيم محمد سعدي عبد الواحد60568102051020007

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة556.0ثانوية المتميزات - الخضراءتطبيقياسيل هيثم عبد اللطيف سلمان60569102052100003

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة556.0ثانوية احمد شوقي المختلطةتطبيقيحيدر علي حسين عبود60570212051231004

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة556.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيمهند عمار جبار جاسم60571132051030111

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة556.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيعمر محمد حماد حوران60572192051003049

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة556.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيلميس لؤي حياوي علوان60573142052078031

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة555.0ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيفرح والء خميس احمد60574102052089020

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة555.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيرانيا احمد عبد الكريم احمد60575102052114005

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة555.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيأحمد علي خلف عيال60576142051016009

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة555.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقيليث وميض ناظم جميل60577142051182043

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة555.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد مهدي عبد المجيد محراث60578132051010008

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة555.0مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيا-انقرةتطبيقيرحمه حسام الدين محمد ابراهيم60579132052226002

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة555.0ثانوية اسوان المسائية للبناتتطبيقيعائشه نبيل فاضل سلمان60580102052221023

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة555.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيعمر محمود احمد شهاب60581102051003043

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة555.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيياسمين كاظم جواد وهاب60582122052118052

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة554.0ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيمجتبى جبار حسن محسن60583122051013029

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة554.0ثانوية االحرار للبنينتطبيقيابراهيم عبد الرحمن وهيب احمد60584112051051001

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة554.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيبكر لؤي عبد الوهاب قاسم60585102051026027
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الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة554.0ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيداليا اياد كاظم ابراهيم60586142052135007

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة554.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيعلي عبد االمير حسن قاسم60587152051010044

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة554.0ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيزهراء رافت احمد عبد هللا60588102052107004

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة554.0اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيتبارك نوزاد عبد الحسين ملك60589212052092008

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط587.0ثانوية الجماهير المختلطةتطبيقيحسان خضير حسين احمد60590182051015001

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط587.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيرقيه عبد الهادي ستار سرحان60591142052079023

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط587.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيسجاد حبيب خضير فرهود60592142051018049

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط586.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيفاضل عباس حماد فرحان60593192051067035

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط586.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيزين العابدين حسين علي مهدي60594112051009030

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط586.0اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيحسين علي جواد محمد60595152051004010

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط586.0ثانوية سومر للبناتتطبيقياية هادي محمد فرحان60596142052072007

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط586.0اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقيحيدر داود منصور مضحي60597212051017011

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط586.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيرغدة محمد هادي حميد60598132052118021

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط585.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيسجى عامر جابر كاطع60599142052074025

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط585.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيمحمد كمال حياد محمد60600192051009076

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط585.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيشهد حسين سالم جابر60601142052074031

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط585.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيعلي عبد الرحيم صبر ثعبان60602152051015041

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط585.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيعلي كاظم نون وادي60603282051017056

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط585.0اعدادية حطين للبنينتطبيقيمحمد سالم رشيد ساجت60604232051023016

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط585.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقياوس علي سامي رزاق60605142051022010

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط585.0اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيحارث خالد حمود محمد60606102051024005

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط585.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمحمد عباس عزاوي عليوي60607132051004040

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط585.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنينتطبيقياحمد اسعد كامل احمد60608132051054001

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط585.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيعبد الرضا عالء سويري حسين60609282051017043

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط585.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقياحمد سالم حميد احمد60610262051001002

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط585.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيعباس لفته داخل حسن60611142051003019

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط585.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقيعلي حاتم حسن محسن60612212051278038

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط585.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقينور لؤي عبد الكريم حسناوي60613242052104028

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط584.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمصطفى احمد فرحان عبد هللا60614132051017059

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط584.0ثانوية ربيع بغداد األهلية للبنينتطبيقييوسف امجد عبد علي قاسم60615132051051019

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط584.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعبد الكريم فؤاد فليح حسن60616142051019048

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط584.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيعمر علي كاظم زغير60617112051008048

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط584.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيمصطفى عمر منصور عباس60618132051003067

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط584.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقييوسف حسين عبد الرسول رضا60619142051026068

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط584.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيعبد الرحمن غسان داود عليوي60620142051015032
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الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط584.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسن علي عبد القادر محمد60621252051044110

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط584.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيحمزة ضياء عبد اللطيف كريم60622132051003026

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط584.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد شهاب احمد عطيه60623192051360006

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط583.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد الخالق حسن60624212051002079

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط583.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمنتظر ستار مطر زايد60625152051009045

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط583.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيمحمد محمود عاصي عبد هللا60626142051048071

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط583.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيمحمد عماد رسن حسن60627142051030055

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط583.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيرتاج عبد مجيد جحيل60628112052073021

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط583.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعبد العزيز محمد هادي صالح60629112051004065

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط582.0ثانوية حمرين للبنينتطبيقيحيدر حسن علي طعمه60630212051205002

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط582.0اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقياحمد كريم ماجد حسين60631102051041005

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط582.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي احمد حافظ رشيد60632132051017035

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط582.0ثانوية بابل للبناتتطبيقيميمونه امير يونس جاسم60633122052095028

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط581.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيرضا عبد هللا كاظم امنسف60634122051032029

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط581.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيجعفر عباس صالح لعيبي60635152051011017

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط581.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمجتبى حيدر عبد علي مهدي60636142051022078

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط581.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمصطفى رعد جعفر صادق60637142051021103

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط581.0ثانوية التاجي للبنينتطبيقيمحمد جسام محمد جاسم60638122051010019

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط581.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيعلي عبد هللا عطية دخيل60639142051050020

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط580.9ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيعمر محمد سهام محمد صالح60640132051020017

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط580.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيحسن عبد الخالق ردام كشمر60641122051001009

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط580.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيحسين حامد داود عباس60642142051015020

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط580.0ثانوية المتميزات - الخضراءتطبيقيآمنه علي محمود امان شاه60643102052100001

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط580.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيزهراء احسان ناصر محمد60644232052114012

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط580.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمحمد علي محمد طارق عباس60645142051027071

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط579.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيزينب عامر فخر الدين احمد60646102052118025

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط579.0ثانوية سومر للبنينتطبيقيمحمد علي محسن عباس60647122051043027

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط579.0اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيياسر علي ظاهر سلومي60648262051044041

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط579.0ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيكوثر انور علوان جاسم60649102052107013

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط579.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيفاطمه علوان كاظم حمد60650112052076035

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط579.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيغسق عكلة مريس مطير60651142052078024

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط579.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد ثائر فاضل منعثر60652142051021081

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط579.0ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنينتطبيقيحسن كاظم جبار مغامس60653142051171005

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط578.0اعدادية الجوالن للبنيبنتطبيقيكاظم طارق جواد جاسم60654112051042020

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط578.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمصطفى رضا فرحان كاظم60655132051012130
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الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط578.0ثانوية الغد النموذجية االهلية للبناتتطبيقيديما عباس عبد علي60656102052127003

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط578.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد حسن حلو اسماعيل60657282051151022

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط577.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيمحمد موسى حافظ محمد60658112051019050

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط577.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعمار بالل عيسى عزيز60659102051020154

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط577.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيمصطفى عباس حمد خلف60660112051019055

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط576.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيجعفر صالح رحيم عاشور60661152051002013

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط576.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيإبراهيم شاكر محمود عبيد60662132051001001

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط576.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيسيف غازي ياسر واوي60663242051065010

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط576.0اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقيدانيه عصام عدنان خليل60664132052074007

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط576.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعلي محمد حسن عبد الهادي60665132051005050

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط576.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد وليد طارش عباس60666102051020206

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط576.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي فاضل هندي سلطان60667102051019076

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط576.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيمسره عيسى نعيم كزار60668122052136020

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط576.0اعدادية البسالة للبناتتطبيقيفاطمه عقيل ناصر علوان60669132052092027

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط575.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقييوسف عماد خضير عباس60670112051032048

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط575.0اعدادية النور للبنينتطبيقيحسن خضير عباس راضي60671122051026013

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط575.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيمرتضى علي جخيور جبير60672222051036115

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط575.0ثانوية الصديق للبنينتطبيقيحيدر محمود ناصر علوان60673232051027005

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط575.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمحسن احمد جويد سلمان60674142051009067

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط575.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي شهاب احمد شاكر60675112051009055

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط575.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيمنتظر فراس جاسم حمودي60676132051030107

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط575.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمنتظر صباح مصطفى مرتضى60677252051044165

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط574.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيشهد آحمد مرهون مجيد60678112052076031

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط574.0اعدادية النور للبنينتطبيقيجعفر فؤاد حنون جعفر60679122051026010

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط574.0ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيعلي امجد رشك خلف60680102051046008

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط574.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيمنار بادي عباس هوير60681102052094022

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط573.0ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيعبد هللا مازن حميد مجيد60682212051026018

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط573.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيماهر صادق جعفر جدي60683252051205085

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط573.0اعدادية النور للبنينتطبيقيمحمد احمد بشير عيسى60684122051026065

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط573.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم حاتم عطية60685142051017079

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط573.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمجتبى امين سامي خلف60686162051084200

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط573.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتتطبيقيزينب حازم نايف عبد60687112052126002

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط573.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيحسين كريم عبد الرضا محمد60688142051048022

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط573.0ثانوية ربيع بغداد األهلية للبنينتطبيقيمحمد جاسم حيدر كمر60689132051051012

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط572.5ثانوية المتميزات - الخضراءتطبيقياماني حازم محمد حسين60690102052100004
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الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط572.5الثانوية الشرقية للمتميزينتطبيقيالحارث حازم عباس علوان60691142051046002

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط572.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحيدر مؤيد مثنى زبون60692142051012021

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط572.0اعدادية راوة للبنينتطبيقيأسيد جنيد غربي عبد العزيز60693192051022002

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط572.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقينبأ ناذر علي حمود60694232052122010

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط572.0ثانوية الثائر للبنينتطبيقيحسنين مجيد رحيمه حسب60695122051011008

الجامعة التكنولوجية/هندسة تكنولوجيا النفط572.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيسامر حسين ناجي محمد60696142051013038

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية560.0ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد علي مجيد60697142051173029

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية557.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيامير علي محمد حسين محمد علي60698122051030015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية553.0اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيسما جعفر شندي عوان60699142052134010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية553.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمنار حسام توفيق حسين60700102052117038

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية553.0ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيلمى صالح جسن زاير60701132052283036

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية551.7ثانوية المتميزين-الحارثيةتطبيقيجنيد احمد سالم خلف60702102051028006

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية550.0ثانوية ايالف للبناتتطبيقيزهراء حميد كاظم عبد االمير60703142052105011

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية548.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقيكرار خالد عبد الكريم نعمه60704252051045015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية548.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعادل خضر خميس فاضل60705192051071023

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية548.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتتطبيقيزينب كمال سيد درويش60706142052114003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية547.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيمصطفى مهدي عبد الرسول حسن60707102051015073

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية546.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقياحمد علي هاشم محمد60708152051018002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية546.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيريهام صفاء سلمان احمد60709132052071022

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية546.0اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيدينا جعفر كشكول حسن60710132052111013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية546.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقياحمد عدنان خلف سطام60711192051040005

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية546.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقياماني موفق رشيد سعيد60712102052117003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية545.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيمحمد احمد ابراهيم عبود60713142051013063

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية544.2ثانوية المتميزين-الخضراءتطبيقيمحمود علي محمود احمد60714102051002022

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية544.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمصطفى هاشم خويط جبر60715142051017106

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية543.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيرسل عادل جاسم محمد60716132052107014

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية543.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيمنار قيس عبيد عاصي60717142052079057

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية543.0ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيتبارك ماجد عبد الوهاب قاسم60718132052096005

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية542.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيشهد اياد محمد محسن60719132052091032

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية542.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيمريم عالء ناصر جاسم60720142052072043

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية542.0اعدادية التضحية للبناتتطبيقيرنيم باسم عباس احمد60721122052091015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية542.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيجنه رياض عطا فاضل60722142052076013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية542.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيطيبه حسين عبد اليمه حسين60723142052111023

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية542.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد المحسن رشيد عبد الفتاح60724192051125013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية542.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيرقيه ضياء الوس كبي60725122052089015
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية541.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيفلطمه سالم ناصر حسين60726142052080025

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية541.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيشهد احمد ناصر هاشم60727142052074030

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية541.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقييعقوب محمد عليوي عبد60728112051058181

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية538.0ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينتطبيقيابراهيم خليل ابراهيم غثوان60729142051059001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية538.0ثانوية المعالي للبناتتطبيقيلبنى هيثم محمد ابراهيم60730142052127018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية538.0ثانوية التاخي للبناتتطبيقيمريم احمد علي ابراهيم60731142052081019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية537.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيمرتضى ماجد خلف عبد60732152051003051

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية537.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمهتدى موسى عليوي ياسر60733152051009047

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية537.0ثانوية األنوار األهلية للبنينتطبيقياحمد غانم شريف غانم60734222051065002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية536.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيعائشه محمد فوزي عالوي60735132052100034

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية536.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيانس احمد محمد سعيد عبود60736102051016010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية536.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيكرار جواد كاظم صالح60737142051011061

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية536.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيساره علي رسن محسن60738132052086015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية536.0اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيزهراء حسام نصيف جاسم60739142052134008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية535.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيابو الحسن كامل حسين جاسم60740152051002001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية535.0ثانوية المعلمين االهلية للبنينتطبيقييوسف صفاء طارق عبد60741142051056018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية534.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعلي عادل سلمان حميد60742142051047079

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية534.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعادل محمد عادل محمد60743122051030065

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية534.0اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيزهراء عباس كريم فنجان60744112052106018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية534.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقييوسف عالء راجي علوان60745142051201366

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية534.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيطارق صالح رشيد حميد60746102051018014

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية534.0ثانوية المعالي للبناتتطبيقيسجى رعد احمد حميد60747142052127010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية534.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيعباس علي عبد الحسين حسون60748292051031022

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية533.9ثانوية المتميزاتتطبيقيتبارك حسين سعيد حسين60749132052108002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية533.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيايالف خليل ياسين خضير60750122052089004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية533.0ثانوية الصمود للبناتتطبيقيموج ثائر فاضل عباس60751142052101024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية533.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيكرار علي ستار شفيق60752122051030113

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية533.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد فراس فرحان سيد60753142051021090

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية533.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقيمصطفى شهاب فرحان ذياب60754192051010029

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية533.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيطيبه نوري عبد جبار60755242052120010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية533.0ثانوية باب العلم للبناتتطبيقيمريم عبد السالم يوسف عليوي60756122052123006

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية532.0الخارجياتتطبيقيزهراء محمود جمعه خميس60757142052401018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية532.0الخارجيونتطبيقيعلي عامر كريم عبدهللا60758112051400045

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية532.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيناجح متعب عناد ثعبان60759192051040043

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية532.0ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيقمر تحسين هادي ياسين60760102052093012
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية532.0ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيفاطمه عباس دعيم رسن60761142052135017

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية532.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيرتاج محمد علي كاظم عبد الحسن60762132052100014

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية532.0اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيزينب ستار محمد غريب60763132052111022

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية531.2ثانوية المتميزاتتطبيقيغاده ليث ابراهيم حسن60764142052094003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية531.0ثانوية المتميزات - المنصورتطبيقيفاطمة مؤيد عبد المجيد سعيد60765102052078003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية531.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيزياد نديم اسعد يوسف60766142051042019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية531.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الجبار بشار عبد الجبار رضا60767142051022043

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية530.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقيعباس عبد الكريم عباس داره60768142051203051

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية530.0ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيهبه حسن طالل داود60769132052095028

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية530.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيزينه عامر نصيف جاسم60770132052091027

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية530.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتتطبيقيمينا ماهر عبد الرزاق حسن60771142052196019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية530.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيامير محمد خليل اسماعيل60772122051006009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية530.0اعدادية عدن للبناتتطبيقيزينه عبد الجبار كريم محمد علي60773132052106018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية530.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيساره مهند عدنان جمعه60774112052073040

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية530.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيمحمد قاسم حميد طاهر60775122051032088

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية530.0اعدادية الفداء للبناتتطبيقيمينا حسين علي سالم60776142052100034

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية530.0ثانوية النبوغ للبناتتطبيقينبأ شوقي شكر علي60777102052098012

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية530.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعلي جبار طاهر حيدر60778132051005044

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية530.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقياحمد نديم كاظم فهد60779112051004017

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية529.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياسامه رعد حاتم محمد60780112051058018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية529.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيرغد وضاح تيسير احمد60781142052098007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية529.0ثانوية ايالف للبناتتطبيقيتاره أياد احمد صالح60782142052105004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية529.0ثانوية الضحى للبناتتطبيقيجنان هيثم عبد طعمه60783142052089002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية529.0ثانوية االنوار للبناتتطبيقيفاطمه حسن كاظم ابراهيم60784122052104013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية529.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمصطفى سالم عياده ممدوح60785112051018124

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية528.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتتطبيقيزهراء ميثم محمود موسى60786142052196005

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية528.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيالحسين حيدر عبد الواحد هادي60787142051042008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية528.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحسن سهير صالح مهدي60788102051026033

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية528.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيعلي احمد كاظم عبد60789112051008035

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية528.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيهاله وليد مصلح احمد60790142052078039

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية528.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمها سعد خزعل حسين60791132052070038

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية528.0اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيحسين خالد نزار عبد الحسين60792102051043008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية527.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيغسق عقيل عطيه هاشم60793122052136014

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية527.0ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيدانيه مهند محمد طه اسماعيل60794132052095008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية527.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيياسر قصي عبد هللا حمودي60795142051017111
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية527.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيروان شاكر محمود علي60796132052091019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية527.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيحنان أحمد كيطان حمد60797132052101009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية527.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيرغيد صفاء عبد هللا فرج60798102051019028

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية527.0اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيمحمد فيصل حسين رشيد60799112051151048

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية527.0ثانوية الهدف األهلية للبنينتطبيقيمحمد عادل باسم جاسم60800142051044005

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية527.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيزينب هادي غازي حسن60801112052074024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية527.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد عبد الغني عباس عبد هللا60802142051017088

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية527.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيغدير نهاد يحيى حسين60803142052111025

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية526.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتتطبيقينبأ عبد هللا احمد عبد هللا60804112052080021

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية526.0اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيسارة غسان خزعل حسن60805142052193010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية526.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعلي يعرب سكران جاسم60806132051003053

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية526.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقياحمد مهدي جلوب جمعه60807142051021008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية526.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقياحمد حسين عبد العال حسين60808132051055002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية526.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيزينب ضياء جدي عبيد60809142052098009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية525.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيسارة محمد عبد هللا سبع60810142052072030

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية525.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيفرح فراس كاظم جواد60811102052106013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية525.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيرقيه احمد عبد الرزاق عبد الصاحب60812102052118018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية525.0ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقيحسن محمد لطيف حسون60813132051252022

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية525.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيمحمود ساهر جبار وهيب60814132051006061

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية525.0اعدادية الفداء للبناتتطبيقيبراق محمد خضير حسين60815142052100003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية525.0ثانوية النجاة االهلية للبناتتطبيقيآمنه عبد الكريم كامل عرموط60816102052131001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية524.0ثانوية فاطمة بنت الحسين للبناتتطبيقيبسمه محمد موسى جاسم60817142052096004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية524.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيشمس عبد الكريم نومان علوان60818132052086019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية524.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمحمد جواد علي رضا60819122051031133

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية524.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد اسامه ماجد مهدي60820132051010005

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية524.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقياسراء عالء سلمان ناجي60821142052098002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية524.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي محمد كاظم عبد الكريم60822112051049092

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية524.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيمريم حسام عبد القادر عبد اللطيف60823132052100044

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية524.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقياكرم عالء عبد الزهره عبد علي60824272051001016

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية523.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيحسين قيس عبد االله زكي60825132051003024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية522.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي حسين احمد محمد60826122051030082

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية522.0ثانوية ايالف للبناتتطبيقيمياسه سليم منعم عبد كريم60827142052105019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية522.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيمصطفى طاهر عبد الجبار راشد60828102051014089

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية522.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيامير رائد حسن عبعوب60829142051023012

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية522.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقينبأ محمد محمود ارزيج60830102052110092
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية522.0اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيعال فالح حسن هادي60831142052193016

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية522.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعلي صادق نجف حسين60832132051003044

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية522.0اعدادية عدن للبناتتطبيقيحوراء وليد يوسف عبد الرحمن60833132052106005

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية522.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيمحمود عبد الرحمن جاسم عبد هللا60834192051009079

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية521.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيشهد رائد جار هللا حمد60835132052107032

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية521.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي حميد نعمة حسين60836112051049082

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية521.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيابرار محمد حسين علي60837112052062001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية521.0اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيمريم اثير حمزه محسن60838142052134015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية520.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمجتبى حسام صالح حسن60839132051031047

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية520.0ثانوية المتميزين-الحارثيةتطبيقيفيصل نبيل محمد عواد60840102051028015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية520.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيسجاد فاضل صادق داود60841142051023048

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية520.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيرند قيس يعكوب يوسف60842132052086011

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية520.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيعبد القهار عادل احمد خلف60843112051203121

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية520.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عمر عبد الكريم كامل60844102051020106

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية520.0ثانوية المتميزينتطبيقييوسف زيد خزعل عبد الخالق60845282051026007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية520.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيسجاد نعمان ايمكه قاسم60846142051021040

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية520.0ثانوية الفوز للبناتتطبيقيغدير علي قاسم محمد60847132052099022

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية519.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيتقى اسعد حسن حسين60848132052118015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية519.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقياحمد خضير وادي ثامر60849102051003006

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية519.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيهاجر عبد االمير اشهاب حمد60850112052073073

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية519.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا اسعد جمعه محسن60851112051049069

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية519.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيميسم مصطفى حسن نجم60852112052110053

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية519.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمجيد علي مجيد حميد60853122051031126

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية519.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيمريم مهدي سعدون سلمان60854232052115036

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية519.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمحمد احمد ذياب خلف60855142051015047

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية519.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيروان عبد الرزاق حسن طالب60856112052114019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية519.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتتطبيقيساره آالن حسين نامدار60857112052149010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية519.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيمنار مهند محجن نعمان60858102052120050

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية519.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعبد هللا علي خضير عباس60859112051004071

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية519.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعلي خالد وليد غالم60860102051013096

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية519.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيملك حسنين نشأت راضي60861122052089038

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية518.8ثانوية المتميزين-الخضراءتطبيقيحسن محمود مثنى خلف60862102051002005

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية518.2ثانوية المتميزات - الخضراءتطبيقيغدير قيصر عباس سيد60863102052100011

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية518.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيعبد الجبار احمد عبد الجبار سلمان60864122051006024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية518.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيدانية غسان حسن عبد الهادي60865132052100013
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية518.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيمريم حليم رحيم فاضل60866122052105048

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية518.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمنار محمود علوان عباس60867142052140046

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية518.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقيقمر الزمان وديع نادر خلف60868112052112030

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية518.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد محمود60869102051016061

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية517.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد موسى عمار مجيد60870282051006137

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية517.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه حسام الدين كريم عبد60871132052070028

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية517.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيحسن عامر جليل كاظم60872112051032009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية517.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقياماني اسعد جواد كاظم60873142052076004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية517.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتتطبيقيفاطمه خالد احمد عبد الجبار60874142052117012

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية517.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيسرى زكي شلتاغ فياض60875112052103028

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية517.0ثانوية زيونة األهلية للبنينتطبيقيمحمد عقيل محسن موسى60876142051043013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية517.0ثانوية اسوان المسائية للبناتتطبيقيشيماء جبار كريم ابراهيم60877102052221041

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية517.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيداليا مؤيد جواد كاظم60878102052116008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية517.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعمار عالء محمد أبراهيم60879102051019081

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية517.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيريم حامد سالم عبود60880142052085003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية516.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيرسل ميثم حسين يوسف60881142052125014

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية516.0ثانوية أرض الرافدين االهلية للبناتتطبيقياسيل كاظم حسين عبد الرضا60882142052131001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية516.0اعدادية المهج للبناتتطبيقيامنه عامر زيدان فرحان60883142052102006

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية516.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيوالء محمد حسن موسى60884142052145077

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية516.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد شهاب احمد حسين60885102051020183

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية516.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيرفل علي سعدي احمد60886102052091011

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية516.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمحمد عبد الرضا حسين علي60887122051031144

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية516.0اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيليث وليد خالد محمد جواد60888102051043030

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية516.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسين هادي عبد هللا جاسم60889272051007018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية516.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقينور سلمان عباس عبود60890142052074048

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية516.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيهدى احمد غباش حمد60891162052231044

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية516.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقيمتاب مجبل وسام حبيب60892212052098027

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية516.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيابراهيم نشوان فالح مزعل60893132051045001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية515.2الثانوية الشرقية للمتميزينتطبيقيعلي نبيل ناجي علي60894142051046011

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية515.0ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقيحسين موسى عبد الحسين حمود60895142051064008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية515.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقياحمد امين رحيم جاسم60896132051003004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية515.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيمنار علي غريب عبد علي60897102052110085

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية515.0ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيميسم حسين علي سلمان60898102052089024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية515.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيعبد المجيد شاكر حميد عثمان60899142051169024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية515.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعلي عبد السالم محمود حسين60900142051021066
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية515.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيطارق محمد عبد ذياب60901102051020093

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية514.6ثانوية المتميزين-الخضراءتطبيقيعمر عماد عبد الوهاب رشيد60902102051002013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية514.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيبشار زياد حازم كامل60903142051021018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية514.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيمينا محمد سليم شيحان60904142052106034

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية514.0الخارجيونتطبيقياالمين عمار ياس خضير60905112051400010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية514.0اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيحسين سعد قاسم هاشم60906102051043009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية514.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيرضا محمد حبيب علي60907162051128034

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية514.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتتطبيقيآيات جعفر عيدان مخيلف60908132052281002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية514.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحسين صالح مهدي محمد60909122051031047

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية514.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيحوراء صباح حسن جرو60910132052093021

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية514.0ثانوية السياب للبناتتطبيقيزهراء عادل حسين حاوي60911102052077007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية514.0ثانوية المعارف االهلية للبنينتطبيقيعلي مهند حميد رشيد60912122051049016

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية514.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيربى ثائر عبد القادر عمران60913102052117014

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية513.0اعدادية االحرار للبنينتطبيقيفراس كاظم كنش حنون60914262051018024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية513.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيالمنتظر محمد خيري عبد الهادي60915112051049023

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية513.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيتبارك اسعد عبد علي رحيم60916132052080009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية513.0ثانوية المناهل االهلية للبنينتطبيقيفادي ادمون عودشيو ساده60917142051179013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية513.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقياحمد محمد ساهي جبر60918282051018008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية513.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا فارس احمد علي60919102051205098

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية513.0اعدادية المهج للبناتتطبيقيابرار شاكر محمود حسين60920142052102001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية513.0اعدادية االمين للبنينتطبيقييوسف منذر عبود محمود60921102051018031

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية513.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد أسماعيل خليل سلمان60922102051019097

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية513.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيصادق عبد الكريم كاظم جساس60923132051003035

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية513.0ثانوية ايالف للبناتتطبيقيرفل رائد مزهر جواد60924142052105010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية513.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيعلي حميد حسن كاظم60925262051027034

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية512.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيغيث عادل عبود حسين60926142051015043

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية512.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي حسين علي جبر60927132051030069

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية512.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيفاطمه كامل جاسم علي60928272052055049

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية512.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيعبد الرحيم سالم منصور طالب60929112051156040

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية512.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيابرار احمد نياز حسن60930142052095003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية512.0اعدادية الطارق للبنينتطبيقيعبد هللا محمد مجيد ريشان60931102051042011

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية512.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتتطبيقيدانيا حيدر مجيد عبد الكريم60932112052066007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية512.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمصطفى هيثم كيالن عبد المعين60933112051018130

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية512.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمحمد محسن فرج عكال60934142051009073

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية512.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقييعقوب سالم غزي زالف60935112051058180
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية511.9ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيابراهيم سعد فهد جواد60936132051020002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية511.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيزينب سعد صابر صالح60937132052093028

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية511.0ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيزينب احمد عادل اسماعيل60938102052089010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية511.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي عزيز حسن عالوي60939272051007036

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية511.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيحسين هجان سالم رواش60940142051047038

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية511.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيزهراء عقيل سالم صبيح60941112052074022

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية511.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعلي كاطع كاظم غالم60942142051021068

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية511.0ثانوية الرواد للبنينتطبيقيسجاد جاسم محمد عفين60943122051024003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية511.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيحنين حسام حميد بشير60944132052107009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية511.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمنار ثامر جواد كاظم60945112052073065

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية511.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيمحمد جمال حسن عبد هللا60946112051025042

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية511.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيعاليه فيصل فارس طه60947102052117028

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية511.0ثانوية التكامل األهلية للبنينتطبيقيسجاد علي صالح محمد جواد60948122051038006

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية511.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقياحمد حسين طويرش حسين60949152051013001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية511.0ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيموده محمود عبد الرزاق محمد60950132052095023

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية511.0ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيعبدهللا حسين عبدهللا احمد60951122051013024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية510.3ثانوية المتميزين-الحارثيةتطبيقيزاهر فراس فؤاد طه60952102051028009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية510.1ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيمحمد ثائر عبد االمير محمد حسن60953122051001023

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية510.0ثانوية الكرادة االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين ماهر عبد االمير عبد الحسن60954142051178008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية510.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعلي عزيز حمه ناصر60955132051031039

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية510.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيمصطفى احمد ياسين شريف60956162051131049

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية510.0ثانوية المتميزينتطبيقيعلي عبد القادر عبد الزهرة رسن60957132051016021

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية510.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيعلي محمد نجم عبيد60958112051006099

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية510.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيياسمين ياس خضير عباس60959112052073080

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية510.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد الكريم مهدي فارس60960132051011029

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية510.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيعلي محمد حمزه عبد الرضا60961272051015039

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية510.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيسجاد امجد حبيب محروس60962112051009031

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية510.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيمصطفى رزاق عبد حريز60963152051003055

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية510.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزهراء عالء مهدي جعفر60964112052109027

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية510.0ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيايه رياض نذير عباس60965132052096003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية509.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيايالف حمزه عبد داود60966112052072003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية509.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيايوب طاهر موسى جعفر60967132051045004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية508.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيينال محمد خضير محمد60968142051016108

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية508.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيرقيه ماهر حميد عيسى60969112052103019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية508.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمختار محمد ابراهيم عامر60970122051030150
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية508.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيمصطفى رعد جاسم محمد60971112051005066

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية508.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيرقيه ضياء جبار علي60972162052172010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية508.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيحسن صالح انور توفيق60973142051005008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية508.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيزبيدة زياد سعد سلمان60974142052076021

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية508.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيحسين حبيب حسين حسن60975202051003026

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية508.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيفاطمه عماد الدين موفق صادق60976132052117039

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية508.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيطيبه محمد عدنان محمد60977112052062028

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية508.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيليث حسين هادي غركان60978122051032071

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية507.6ثانوية القيروان للمتميزينتطبيقيابو الفضل موفق فرج راضي60979132051037001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية507.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيباقر جميل عبود سلمان60980252051153018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية507.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيتبارك ياسين مطر ياسين60981112052065013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية507.0ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا حسين زغير صافي60982142051064013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية507.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيمحمد غسان عدنان حميد60983222051035061

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية507.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد مصطفى محمد فوزي عبد الرحمن60984102051026110

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية507.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيغدير عباس حميد حسن60985132052117036

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية507.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيمرتضى كمال باباخان حميد60986102051018024

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية507.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيتبارك ماجد حميد كاظم60987102052118009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية507.0اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيالفقار محمد عبد القادر عبد الستار60988102051033006

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية506.2ثانوية كلية بغداد - زيونةتطبيقيالحسن فائز حسين احمد60989142051010004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية506.0اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقينورس موسى علي فياض60990132052111043

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية506.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيفاطمه يوسف داود طه60991192052191031

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية506.0اعدادية السياب للبنينتطبيقياحمد فراس مهدي عبد هللا60992132051030010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية506.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمرتضى هيثم قاسم زبون60993142051017098

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية506.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتتطبيقينبأ سعد عبيد عبد السيد60994152052049008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية506.0ثانوية دار الحكمة األهلية للبنينتطبيقيعلي عامر حسين مالح60995102051045008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية506.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيزينب احسان حمزه عيد60996132052080018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية506.0ثانوية الكرادة االهلية للبنينتطبيقيقسور قصي مصطفى حسن60997142051178018

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية506.0ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيمالك جالل مرزينا ايشوع60998102052084010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية506.0اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيمؤمل عبد مشعل خليف60999142051049020

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية506.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيأسامة حسن احمد فرحان61000142051015001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية505.2ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيذو الفقار ليث موفق حميد61001132051020009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية505.2ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيعبد هللا يعرب فاضل محمد61002112051050008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية505.0ثانوية الصباح االهلية للبناتتطبيقيريام اركان كاظم محمد61003142052132008

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية505.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيمحمد هادي عبد الحسن زاير61004112051006131

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية505.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينتطبيقيزيد خلف نايف ابراهيم61005212051081006
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية505.0ثانوية بابل للبناتتطبيقيرسل علي كاظم رسن61006122052095006

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية505.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقيزينب نزار جواد جاسم61007152052054025

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية505.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعلي مشتاق صالح سالم61008102051020150

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية505.0ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيتبارك حسين محمود علي61009122052117004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية505.0ثانوية ايالف للبناتتطبيقيهند عقيل كاظم مسلم61010142052105022

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية505.0ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيفاطمه جاسم حسن هادي61011102052107011

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية505.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيعبدهللا عيد جاسم محمد61012192051341055

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية505.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيظاهر علي شكر محمود61013132051002037

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية504.0اعدادية األوفياء للبنينتطبيقيوسام مروان مجيد عبد61014192051078048

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية504.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياوس لؤي غسان خليفه61015102051013030

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية504.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيبكر رائد محمد عبد61016102051017025

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية504.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيغفران قصي عبد الزهره عبد هللا61017132052118058

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية504.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيأحمد سيف الدولة حمدان عبد المجيد61018132051041021

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية504.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيخالد وليد خيري رزا61019102051020074

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية504.0ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيعلي مقداد سعيد مجيد61020212051026020

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية504.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيسجاد مقداد علي عبد الحسين61021232051019027

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية504.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقياحمد فراس كامل احمد61022112051049014

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية504.0اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيرنا سليمان فهيم محمد61023132052073009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية504.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعلي رافع محمد جواد61024132051031036

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية504.0اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيعبد الرحمن فاضل حمدي عبيد61025102051024011

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية503.4ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيعلي الرضا محمد جمعه كاظم61026132051018020

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية503.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيعلي محمد رمضان محمد61027122051032063

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية503.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد هللا حيدر علي ناصر61028112051018076

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية503.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقييقين طاهر علي خان مامه خان61029152052047049

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية503.0اعدادية الناصرة للبناتتطبيقينبأ عادل عبد االمير جبر61030142052133031

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية503.0ثانوية احمد شوقي المختلطةتطبيقياحمد عماد عامر علي61031212051231002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية503.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيسجاد فرج عادل فرج61032112051049052

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية503.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقينبأ تحسين عباس محمد61033132052071045

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية503.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيمجيب وصفي حسن محمد61034132051006053

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية503.0اعدادية الفجر للبنينتطبيقيعبد الرحمن قاسم محمد دايح61035192051037015

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية503.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيزكريا يحيى عسكر عكال61036122051201025

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية503.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيعبد العزيز عبد الواحد خلف طابوق61037142051013046

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية503.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيمسلم عالوي مناحي كاظم61038142051019091

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية503.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقياحمد خالد مجذاب بطي61039142051020003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية503.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيطيبه باسم خضير لعيبي61040112052110033
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الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية502.0اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيسجاد حسين رحيم محسن61041132051026014

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية502.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقياروى سالم محمد خلف61042142052140003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية502.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيغادة ثامر محمد سبع61043142052079047

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية502.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيجعفر باقر غضنفر عبد الحسين61044142051017013

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية502.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد عبد المجيد عبد اللطيف مهدي61045102051017075

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية502.0اعدادية عنة للبنينتطبيقيمحمود فارس كروم ياس61046192051021028

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية502.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد حسين خليل علي61047102051020176

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية502.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيرند رافد عبد الرزاق حمودي61048102052118019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية502.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيميس سعد انور توفيق61049132052117051

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية502.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي حكمت زكي كريم61050102051022045

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية501.2ثانوية كلية بغداد - زيونةتطبيقيعلي السجاد ابراهيم علي حسين61051142051010009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية501.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتتطبيقينبأ نجم عبد عذاب61052112052066022

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية501.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيمنتظر لطيف جبير محمد61053292051100128

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية501.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيرحاب علي دعير خلف61054142052140019

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية501.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيسرى ثامر يوسف زغير61055102052118027

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية501.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقياحمد مصطفى فاضل احمد61056142051023009

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية501.0اعدادية الجوالن للبنيبنتطبيقيخضر عامر حسين شيحان61057112051042007

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية501.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيعلي خضير دعشر كمر61058142051201185

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية501.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتتطبيقيجمان ركين عبد المجيب محمد رؤوف61059122052096003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية501.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمجتبى نجم الدين سعيد عبد61060142051009066

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية501.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيطه عمار ابراهيم علي61061132051005029

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية501.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيعمر الفاروق بشير قدوري عالوي61062192051009055

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية500.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي حاتم عبد اللطيف ابراهيم61063102051026074

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية500.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيهند ثائر عبد الوهاب زبار61064132052117062

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية500.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحيدر نعمان منذر نعمان61065142051022029

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية500.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيجاسم محمد شحم جبر61066142051003004

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية500.0ثانوية الغربية االهلية للبناتتطبيقيأنفال محمود خلف علي61067192052135001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية500.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعلي محمد خير هللا عكله61068142051026043

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية500.0الخارجيونتطبيقيزين العابدين سعد عزيز عبدالوهاب61069102051400020

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية564.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيأسماء سعيد قاسم حسن61070282042051002

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية559.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمحمد هادي محمود ابراهيم61071182041002100

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية556.0ثانوية الراشد االهلية للبنيناحيائيسيف الدين صالح سامي عناد61072192041119006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية553.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى محمد غانم جبار61073222041003364

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية546.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيسرور محمد محمود عليوي61074142042145173

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية543.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيألحسن محمد هاشم كافي61075102041019025
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية542.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الكريم عباس حسين61076142041170008

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية539.5ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيميثم مازن محمد علي صادق61077102041028179

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية538.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيالحسن احمد حسين اكريم61078112041004012

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية537.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيذو الفقار محمد علي عبد المنعم حسون61079232041009041

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية537.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا احمد كاظم61080132041055089

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية536.0ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيايه علي محمد وحيد61081122042109014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية535.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمصطفى سعد سامي هادي61082232041009117

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية533.3ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيعلي غسان حميد داخل61083142041010062

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية532.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد حميد رشيد عبد61084262041001174

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية530.0ثانوية النبوغ للبناتاحيائيبراق حسين عليوي حمزه61085102042098002

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية529.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيزهراء نبيل عدنان علي61086132042111050

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية527.0اعدادية الكندي للبنيناحيائييوسف خليل جاسم حمادي61087102041019179

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية524.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرؤى عقيل خليل عبد الحسين61088122042105043

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية523.0ثانوية الحياة االهلية للبناتاحيائيساره رعد عبد الوهاب عبد الرزاق61089142042301001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية522.1ثانوية المتميزين للبنيناحيائيغيث ياسر خضير محمود61090142041007078

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية519.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيغسق باسم خلف مشيوح61091112042073072

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية519.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيمحمد عدنان عبد كيفي61092212041058036

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية518.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيفاطمه لفته عبد هللا غياض61093292042058068

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية517.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائييقين تحسين عبد الكريم كاظم61094112042110107

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية517.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيمريم عبد السالم عبد الزهره عبود61095142042097047

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية516.5ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائياحمد عبد الستار خليل حمد61096102041002020

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية515.0ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيحسنين حامد عبدالحافظ حسون61097162041119008

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية514.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيمالك نصر معروف عبيد61098142042098018

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية514.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي احمد حسن عبد األمير61099232041020198

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية514.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيداليا سعد فليح يوسف61100132042283039

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية514.0ثانوية النجاح االهلية المختلطة تركيا سكاريااحيائيرند محمود عبد الغفور محمد61101132042356001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية513.3ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيابا ذر حمزه حسين عبد61102102041028001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية513.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمهدي احمد عبد الخضر حسان61103272041001340

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية512.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيهاله حازم شندوخ زيدان61104182042205113

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية511.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيحسام الدين شهاب احمد زيدان61105112041005022

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية510.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيشمس علي محي حيدر61106112042110057

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية508.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد حسن61107242041203271

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية508.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيمهاد مناضل علي حسين61108102042137093

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية507.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد حسن براك عبد هللا61109252041031584

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية507.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيعلي خالد علي حسين61110232041027032
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية507.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن لؤي محمود حسن61111182041140014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية505.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيايناس رياض عبد الحميد عبد المجيد61112132042091012

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية503.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيرسل صالح حسن محمد61113112042106041

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية502.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسن حليم سامي صبيح61114222041098030

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية501.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيشهد جمعه علي سيد61115122042107144

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية501.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمختار جاسم محمد سمير61116262041012146

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية501.0اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيعلي سامي عبد هللا عبد61117212041028030

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية501.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيايه رائد غانم رحيم61118142042098001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية500.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزينب كفاح حميد محمد61119102042137050

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية500.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعبد الهادي عبد الرضا هادي محمد رضا61120142041021084

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية499.9ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحيدر عدنان سوادي فهد61121122041001044

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية499.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيسامر صفاء جبر وداعه61122142041170022

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية499.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيريام جاسم محمد عبد الرزاق61123102042120048

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية498.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيايمن حسين علي حسين61124212041013027

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية498.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسن رسول حسن عكله61125282041001025

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية497.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائينبأ سامح سعدي رشيد61126102042091107

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية497.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيحامد سعد حامد هادي61127232041034009

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية497.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيروان وميض جاسم حسين61128142042134065

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية497.0ثانوية ايمن األهلية للبنيناحيائيعلي محمد عيسى عبد61129212041066014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية496.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيرسل ليث علي حسين61130132042117102

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية496.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيحوراء حسين سلمان رشيد61131142042196026

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية494.0الخارجيوناحيائياحمد رضوان هاتف رشيد61132142041400003

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية494.0ثانوية البتول للبناتاحيائيهديل صالح صغير راشد61133262042075068

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية494.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيمحمد رافد محمد عبد الرزاق61134132041242044

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية494.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزينب جاسم باجي عطيه61135222042412040

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية493.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائينور الهدى جاسم محمد حسن61136152042061017

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية492.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيزيد ماجد محسن محمد61137272041001140

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية491.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيزهراء حسين عبود بطي61138142042220051

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية491.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيفرح يعقوب حمادي ياس61139142042067106

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية491.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيسالم محمد عبيد علي61140112041025024

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية490.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيكرار باسم محمد لفته61141272041001226

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية490.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيإبراهيم ياسين إسماعيل إبراهيم61142142041015005

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية490.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائينامس حردان عبد الغفور خلف61143142041203237

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية489.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيمحمود طاهر جاسم طاهر61144132041022037

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية489.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائينور الزهراء قصي يوسف خضير61145292042055076
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية489.0ثانوية الفاروق للبنيناحيائيابراهيم طارق خميس زيدان61146212041068001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية489.0ثانوية حنين للبناتاحيائيغفران طاهر عبد اللطيف عبود61147132042104054

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية489.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيرسل قصي عبد القادر محمد61148102042101045

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية488.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد كردي محاسن61149182041146022

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية488.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيتبارك عدي عبد الكاظم عباس61150142042135011

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية488.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيدعاء خليل قاسم كاظم61151222042204069

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية488.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيحنين محسن خزعل محيبس61152142042100043

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية488.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيفاطمة قاسم يونس مظلوم61153252042193132

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية487.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي عدي كريم كاظم61154252041008152

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية487.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعلي عادل محمود ياسين61155142041169027

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية487.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيضحى عامر مهدي ابراهيم61156142042149043

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية487.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائينبراس صادق حامد جبر61157232042077127

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية487.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد جاسم محمد ناصر61158212041004053

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية486.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيسميه محمد حسين جبر61159142042134111

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية486.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي فارس محمد سعيد حسن61160162041075125

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية485.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيعلي صالح مهدي عبد الحسين61161112041016075

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية485.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء صفاء جوده رستم61162112042076069

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية485.0ثانوية الرافدين العراقية االهلية المختلطة في تركيا-انقرةاحيائيمحمد علي حسين بدر غالب61163132041219003

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية485.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيسيف فراس حامد محمود61164212041009093

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية485.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيهبه ماجد حميد بريسم61165162042204114

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية484.0ثانوية الفاروق للبنيناحيائيكرار فارس ذياب اسماعيل61166212041068017

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية484.0اعدادية العزة للبناتاحيائيمها قاسم حمه رسول حمه صالح61167122042118067

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية484.0الخارجيوناحيائيالحسين نعيم عبد االمير مجيد61168122041400009

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية483.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائياالء رياض فرحان خلف61169142042145026

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية483.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيمنتظر نبيل نعيم جاسم61170142041023082

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية483.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيمنار حيدر عطا هللا ياسين61171142042089063

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية483.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيمحمد مازن علي حسين61172212041278116

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية482.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائياحمد علي جاسم حسين61173132041009001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية482.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعلي عمار علي عباس61174182041002066

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية482.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي عباس حسين يونس61175172041121029

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية481.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمحمد بشير عباس حسن61176142041028105

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية481.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيمريم جبار عبيد عبد السيد61177152042049084

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية481.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائينسرين علي هادي عباس61178272042077126

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية480.0اعدادية النور للبنيناحيائيحسين رافد حسن جعفر61179122041026051

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية480.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيرؤى وسام جبار جاسم61180142042089017
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية480.0اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيعبد هللا علي عبد الحسين عبد الصاحب61181112041017020

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية480.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائياالء عبدالرزاق علي سلمان61182192042194008

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية479.6ثانوية الجواهري للبنيناحيائيطه محمد نوزاد محمد توفيق61183212041020022

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية479.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيساره سعد عبد الحسن صبيح61184112042077049

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية479.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيدليم علي عيفان فارس61185192041007053

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية479.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسن علي ناصر عبد الرزاق61186102041026069

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية479.0ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيمؤمل صادق عبد الرضا مطر61187142041165038

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية478.1ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد عبد السادة محمد ناصر61188122041001099

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية478.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيمنتهى حمد حبيب ثجيل61189152042080306

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية478.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيكرار حيدر رحمان شاوي61190152041011122

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية477.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيزينب عادل حميد كاظم61191142042089027

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية476.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائيامنه عدنان مالح عبد61192142042191005

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية475.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيهدير فراس محمد جعفر صادق61193122041001136

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية475.0اعدادية االمين للبنيناحيائيعبد الرحمن قاسم مطني عبدون61194182041014014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية475.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسجى جواد كاظم حمود61195222042128068

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية475.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيايناس يوسف كزار عبد الحسين61196122042230021

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية474.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائياسامة عبد العباس هالل حسان61197272041002017

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية474.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعبد الكريم ثامر ايوب عبد61198202041022056

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية473.0اعدادية الصديق المسائية للبنيناحيائياحمد عادل مرحال حسن61199142041200003

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية472.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيسوالف نبيل عبد الدائم عباس61200132042121137

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية472.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيحارث محمد طه محمد61201112041004021

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية471.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد معن عبد هللا سعيد61202132041010113

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية471.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيزينب حيدر سالم شندي61203122042093023

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية470.0اعداية الهدى للبناتاحيائيرسل رعد عبد الجواد عبد الحسين61204142042077018

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية470.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيفرح فيصل غازي غضبان61205152042050101

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية470.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن برهان احمد مطلك61206212041276017

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية470.0اعدادية بروانة للبنيناحيائيمحمد حميد مطر فريح61207192041067028

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية470.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيحوراء سامر حسين علي61208132042080012

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية469.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي يوسف حسني داود61209142041021100

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية469.0اعدادية جرير للبناتاحيائيمريم اياد جبار حسون61210122042089075

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية469.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشمس صفاء عبد الفتاح كامل61211102042115084

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية468.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيحنان علي جبار لعيبي61212122042092013

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية468.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائيميمونة قيس حميد سالم61213112042134016

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية467.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيسيماء طه كاظم فرطوس61214152042050078

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية467.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيمحمد رضا محسن بندر61215122041025077
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية467.0اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد فاضل عباس علي61216172041021005

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية466.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيحسين رياض حسين كريم61217102041043019

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية466.0ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيمصطفى نبيل مهدي صالح61218192041117026

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية466.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيزينب مجيد ثجيل جليل61219142042101030

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية465.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد حسين علي مراد61220262041033106

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية465.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيزينب عمار جعفر عبد الهادي61221142042125031

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية465.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيحوراء جميل عبد الشريف امويت61222222042414065

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية465.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائيتبارك عادل عجيل سعيد61223222042149007

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية465.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيشهد رسالن ناجي حنتوش61224142042104042

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية506.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيحمزه عبد الكريم غازي احمد61225192051020022

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية504.0اعدادية التقى للبناتتطبيقينبأ همام عبد الغني فيصل61226112052071036

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية504.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمحمد شكري كاظم مزعل61227222051373103

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية500.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينتطبيقيحسن احمد محمود خضير61228102051202014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية495.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعلي احمد هادي حسين61229102051013094

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية492.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحيدر حسن حبيب سمير61230122051030042

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية489.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينتطبيقيأمير عبد الكريم عباس علوان61231102051202002

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية483.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيجعفر منيب جواد جعفر61232252051009014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية483.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيبالل أيوب عبد الغفور رحيم61233192051020013

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية481.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيبتول حسن هامل جعفر61234282052055005

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية480.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيعلي مهند خالد مطلب61235102051008043

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية478.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحسين علي معطي محمد رضا61236142051021029

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية477.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيوليد خالد صباح محمد امين61237132051005091

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية477.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيعسل عادل طالب مجبل61238102052117029

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية477.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيعبد القادر قصي لطيف جاسم61239132051030054

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية476.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعلي ضياء علي جبار61240122051031099

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية475.0ثانوية ١٤ تموز للبناتتطبيقيزينب مازن حسن رشيد61241142052071009

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية475.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيفادي عايد فرنسو هاويل61242132051029063

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية474.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعباس فاضل عباس عكظ61243272051001059

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية474.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقياحمد حامد طالب متعب61244102051026008

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية472.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيسجاد حسن كامل لفتة61245142051050012

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية472.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمصطفى صالح جبوري جاسم61246102051017086

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية470.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيمحمد عالء احمد جاسم61247112051006128

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية468.0اعدادية التضحية للبناتتطبيقيمنار الهدى عماد الدين فوزي حسن61248122052091025

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية467.0ثانوية السالم للبنينتطبيقياحمد امين عبد السالم احمد محمد امين61249102051030001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية466.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمصطفى علي صالح جاسم61250102051063013
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية466.0اعدادية التقى للبناتتطبيقيزهراء خالد جمال دحام61251112052071019

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية465.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيهنادي صفاء سعدون مهدي61252112052065063

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية465.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيصفا صفاء حسين يوسف61253112052065036

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية465.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيهاشم محمد ماهر محيبس61254152051007129

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية465.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمصطفى محمد جمعة كعيد61255142051047121

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية464.0اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيفاطمة حسين عبد الخالق جازع61256142052193019

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية464.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتتطبيقيتبارك حيدر خماط رحيم61257142052114001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية464.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيزينب محمد ناجي كاظم61258112052110024

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية463.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقينادين واثق رضوان خضير61259112052105031

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية462.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقياسماعيل رغد محي الدين جاسم61260142051018015

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية462.0اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيانس محمد عبد المجيد رشيد61261102051033007

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية461.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيمحمد ليث خيري عبد الكريم61262102051016068

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية461.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقياية رعد شهاب احمد61263112052103004

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية461.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيانس عمار علي ندى61264182051044006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية461.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتتطبيقيتبارك ضياء خليل اسماعيل61265142052199003

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية460.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينتطبيقيطه محمد حسن عبد الرضا61266212051274033

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه575.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائياحمد سعد عبد العالي مهدي61267112041058013

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه568.1ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى طاهر سلمان عباس61268272041029114

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه566.2ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيفاطمه حميد محسن كاظم61269102042078150

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه556.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيالحسن علي عبد المجيد كله61270102041026048

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه549.0ثانوية االيالف للبناتاحيائيعذراء رعد فيصل سلمان61271102042104008

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه548.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيمريم ارجان اكرم قادر61272202042282227

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه538.0ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيسجاد حسين عبد الجبار محمد حسن61273152041012036

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه528.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيمحمود احمد فاخر صكبان61274142041027066

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه527.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمياده صفاء حسين ناصر61275142042111246

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه526.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيمنار عمار عبد الحميد محمد باقر61276102042086084

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه524.0ثانوية سومر للبناتاحيائيزهراء ضياء خلف جاسم61277142042072048

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه523.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين طالل علي فارس61278202041030046

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه522.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي منير عبد الكريم داخل61279222041010129

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه522.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيساره صفاء حسين ناصر61280142042111146

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه521.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائييوسف اكرام صديق توفيق61281202041013090

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه517.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء احمد ضياء عباس61282222042421091

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه517.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيمصطفى عباس عواد علي61283142041152019

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه516.0إعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائياحمد صفوان سعيد محمد61284142041020002

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه515.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد عادل ناجي61285132041055107
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه514.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيجعفر محمد خليف نعيم61286262041001039

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه513.2ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيلجين محمد نجم عبد61287132041020141

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه512.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد علي حسين جاسم61288232041020343

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه511.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيامير حيدر عبد الحسين عبود61289242041001027

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه511.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيمكي محمد نعمان مهدي61290232041166047

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه510.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد محمود مهدي يحيى61291212041009232

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه509.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي سامي حبيب خستاوي61292262041011120

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه508.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيعال سهير كامل خطاب61293192042133039

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه508.0النصر النموذجية للبنيناحيائياحمد اسامة فخري عبد هللا61294312041024014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه505.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيثريا كريم عبد الحسين عبود61295142042085007

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه505.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد جواد عامر جواد محمد حسين61296252041150298

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه504.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي لؤي سلمان لوتي61297142041022064

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه503.6ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيكرار عادل غفوري غالم61298102041028120

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه503.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيزين العابدين حيدر عبد الرحمن جبار61299252041031272

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه502.0اعدادية حماة للبناتاحيائيساره خالد توفيق ابراهيم61300112042084106

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه501.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيموسى مؤيد عبد عطية61301102041022100

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه500.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيمصطفى مؤيد عبد الغني عبد الصاحب61302102041029049

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه495.0اعدادية التسامح للبناتاحيائييسر حيدر حمزه حوات61303142042076161

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه492.2ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيامجد زهير محمد عطيه61304142041010022

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه491.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائييوسف خالد فالح حسن61305102041002186

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه491.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيصفد عالوي حسين محمد61306232041008079

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه491.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيجبار عمار جبار عجيل61307142041021029

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه490.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى هشام حسن هادي61308132041055108

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه490.0ثانوية البالد للبنيناحيائيمصطفى محمد ابراهيم جاسم61309122041008012

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه489.0اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيامير عامر احمد ويس61310102041015008

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه488.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيطيبه امجد جواد كاظم61311272042056284

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه488.0ثانوية الياسمين للبناتاحيائيرفيده هادي حسين عبود61312322042025009

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه487.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيمثنى عامر ثامر حسن61313212041013115

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه487.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيجعفر صادق خزعل حسين61314122041030024

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه487.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيمحمد حواس خضير مجيد61315212041248033

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه486.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيمحمد هيثم سعدي محمد61316232041256134

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه485.2ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيتبارك حيدر عبد الصاحب حميد61317142042129011

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه485.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيحيدر علي عبود علوان61318112041200027

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه485.0اعدادية البيان للبناتاحيائيطيبه مؤيد عبادي محمد61319102042096053

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه482.2ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيعباس اياد هادي مطشر61320112041045032
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه481.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيسجاد زياد خلف حسن61321262041012052

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه480.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيارشد حيدر خليل دحام61322232041251037

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه479.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيوائل صادق جمعه علك61323252041200163

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه479.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعبد هللا قاسم رحم صالح61324262041038051

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه479.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعبد الرحمن عباس فاضل عثمان61325202041259134

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه479.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيايوب دحام لطيف شويش61326212041226004

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه476.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد عباس حسين كحط61327242041027240

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه475.0ثانوية السلوى االهلية للبنيناحيائياحمد ثائر أجول احمد61328132041046002

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه474.0اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيمؤمل احمد فاخر حسين61329282041017023

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه474.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد جواد سالم اموري رشيد61330252041009237

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه472.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيساره قيس عبيد خضير61331232042114075

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه471.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيخالد ابراهيم عيدان فرحان61332242041074026

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه471.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيمرتضى محمد خليفه سلطان61333112041016108

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه471.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيسجاد علي عبد الرضا جودي61334122041201033

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه469.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيفاطمه اسعد راضي صيهود61335152042041051

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه469.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيعلي عامر حافظ جابر61336222041066024

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه468.0ثانوية السالم للبنيناحيائيبشير غزاي خليل محمد61337182041044014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه467.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيسجاد خير هللا عبد هاشم61338222041307192

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه467.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيصفا موفق جاسم عباس61339232042125059

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه467.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيغدير موسى جعفر عبد هللا61340232042092180

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه462.0ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيمنتظر حقي اسماعيل خليل61341232041075023

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه462.0اعدادية كنعان للبنيناحيائينجم الدين باسم نجم الدين عبد61342212041013158

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه462.0اعدادية الشموخ للبنيناحيائيعبد العزيز عواد احمد عبد هللا61343192041053016

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه460.0اعدادية البشير للبنيناحيائيإبراهيم شرهان هندي سلطان61344142041036001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه460.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد مازن عبد الخالق فريد61345132041020022

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه459.0ثانوية الصديق للبنيناحيائييوسف رعد فارس عباس61346232041027069

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه459.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعبد المهيمن احمد جسام محمد61347142041019062

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه459.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيسجاد محسن الزم كويت61348282041008054

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه458.0الخارجياتاحيائيرند عبد الكريم لطيف مدحي61349142042401060

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه458.0اعدادية القدس للبناتاحيائيفاطمه عمر ايوب يوسف61350212042110084

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه458.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيختام داود سلمان حمد61351152042054069

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه457.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمصطفى عباس مانع صلبوخ61352152041071388

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه456.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيغزوان صباح هاشم علي61353132041005044

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه456.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه حيدر كريم حسن61354232042117145

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه455.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيياسر عامر محمد كاظم61355232041027067
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه455.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين علي اسماعيل61356132041252123

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه453.7ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيطيبه علي وليد سبتي61357132042121157

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه452.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيهديل صادق عباس سلمان61358142042090117

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه451.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيعبد هللا حيدر عبد كاظم61359142041203109

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه451.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيالحسن نصير كريم قاسم61360132041250010

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه451.0ثانوية عمر المختار للبنيناحيائيمحمد فاضل شالوي سهيل61361102041004015

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه451.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيمحمد حسام خضير جواد61362142041023063

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه450.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمرتضى اسماعيل خلف اسماعيل61363232041008164

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه449.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم خلف ظاهر61364112041048018

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه449.0ثانوية فدك للبناتاحيائينسرين مرتضى جبار محسن61365142042070133

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه448.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي احمد عبد الكريم صالح61366102041017067

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه448.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياالء رحيم جميل علي61367242042220056

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه448.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيزينب ساجد راشد قاسم61368222042111043

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه448.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيادم احمد اسعد سلمان61369142041049006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه447.0ثانوية فدك للبناتاحيائيزينه سليم نعيم خلف61370142042070066

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه446.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنيناحيائيرضا طارق عبد الحسين رسن61371132041259014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه446.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيفاطمة حسن رحيل كزار61372222042143276

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه445.0ثانوية السالم للبنيناحيائيسالم ضياء مخيف سالم61373182041044022

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه444.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيمنتظر ماجد امين عبود61374122041006049

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه444.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيساره حسين علي جبر61375142042099028

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه444.0اعدادية األمل للبناتاحيائينبأ محمد حميد فاضل61376112042065163

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه444.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيسدن سامي دحام حايف61377212042294119

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه443.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيقتيبه محمد عفتان ثامر61378102041013113

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه442.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيهيذب حسن طاهر احمد61379282042059163

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه441.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد هللا محمود جلوب حمد61380102041022055

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه441.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحارث اوس هالل جاسم61381102041017023

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه441.0إعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيعلي احمد خليفة سدرة61382142041020031

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه440.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزهراء عمار تركي عبادي61383112042080064

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه558.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيبينات عامر رشيد إبراهيم61384112052114010

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه548.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيباقر محمود جاسم محمد61385272051008012

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه530.0ثانوية المعلمين االهلية للبنينتطبيقياحمد حيدر علي اكبر علي رضا61386142051056002

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه527.0ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقييوسف قحطان قحطان عبد هللا61387102051046010

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه525.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيلينا ناصر ظاهر علوان61388102052101036

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه516.0ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيا-اسكيشهيرتطبيقيمسره عمار جميل عاكف61389132052227003

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه507.0ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيمنار قاسم شناوه حسون61390102052107015
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه505.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيزهراء احمد مزعل حمود61391142052086005

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه501.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيشهد صفاء احمد مهدي61392142052145044

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه493.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيغازي صالح غازي ابراهيم61393102051026090

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه492.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد غسان حميد فرهود61394162051060183

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه490.0ثانوية ابن عقيل للبنينتطبيقيرائد احمد علي عبد العزيز61395122051014009

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه489.0ثانوية ربيع بغداد األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا بسام جاسم جبار61396132051051006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه489.0ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقينور الدين ايهاب عبد هللا صالح61397192051085021

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه483.0ثانوية فينك االهلية المختلطةتطبيقيعبد هللا محمد احمد مفيد خضر61398312051065010

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه481.0ثانوية النعمان للبناتتطبيقيمالك هشام يوسف عبد الستار61399132052102012

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه480.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيريام علي جاسم محمد61400112052062017

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه479.0ثانوية المتميزينتطبيقيعلي مفيد جبار حسين61401112051010023

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه479.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيعمر محمد عبد هللا محمد61402102051014071

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه479.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقياحمد نعيم ابراهيم عبيد61403272051153010

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه475.1ثانوية كلية بغداد - زيونةتطبيقيمحمد علي احمد سبتي61404142051010012

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه474.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقييوسف شكر محمود ابراهيم61405142051182069

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه474.0اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقيحسين علي كاظم عبود61406222051313010

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه469.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيمهيمن حيدر طالب صبري61407112051008067

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه468.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمهدي منتظر شريف عبد علي61408212051002108

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه467.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيتبارك محمود عالوي سلمان61409102052118012

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه467.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمصطفى جاسم محمد علي61410142051021101

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه467.0ثانوية االصالح المسائية للبنينتطبيقيكرار اسماعيل جالب شبيب61411222051318021

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه461.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد ليث حميد شاكر61412102051019111

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه459.5ثانوية المتميزينتطبيقيعبد هللا عادل بدن فاضل61413132051016014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه459.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسين عبد هللا موسى كاظم61414162051022034

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه458.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعبد الرحمن شاكر مانع عبود61415132051012065

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة568.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد العزيز حيدر خضير عباس61416112041005059

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة565.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيدنيا عامر طعمة طاهر61417112042112024

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة564.0النصر النموذجية للبنيناحيائيالحر هالل محمد جهاد61418312041024026

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة564.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الحمزه ثجيل بديوي61419222042394038

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة564.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائياحمد محمد منذر محمد61420102041002022

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة564.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائينور الهدى شهاب احمد محمد جواد61421142042112087

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة563.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيرحمة نمير خليل مهدي61422182042373018

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة560.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيعبد الجبار محمد عبد الجبار محمد61423102041016023

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة559.0اعدادية االمام المختلطةاحيائيحسين حمزه مهدي عباس61424182041278007

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة556.7ثانوية المتميزيناحيائيحيدر علي محمد حسين عباس61425252041035018
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة555.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه عباس بدن صبر61426142042066080

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة553.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيمرام محمد مؤيد طه61427112042149053

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة552.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد ماجد طعمة حواس61428102041019134

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة550.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيهمسه جبار علي حسين61429142042193102

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة545.0ثانوية الرواد للبنيناحيائيعبد الوهاب رعد محسن حمد61430122041024011

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة543.0اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيمحمد رياض كاظم جويد61431222041030047

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة543.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمهدي علي حسين بجاي61432132041012144

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة538.3ثانوية المتميزيناحيائيمصعب احمد عبد الكريم عمر61433132041016116

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة537.0ثانوية البخاري للبناتاحيائياستبرق احمد ياسين خليفه61434122042108003

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة533.0ثانوية معصومة للبناتاحيائيطيبة جبار فرج محمد61435142042113027

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة531.4االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عادل جبار مصلح61436132041010110

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة530.0اعدادية القدس للبناتاحيائيانفال احمد عليوي عبود61437262042104020

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة530.0ثانوية الرافدين العراقية االهلية المختلطة في تركيا-انقرةاحيائييوسف حسن توفيق شاكر61438132041219005

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة529.0اعدادية االصمعي للبنيناحيائيعلي صالح سالم حسين61439162041010013

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة528.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيرند طارق صالح شهاب61440112042091022

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة527.3ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمحمد عبد هللا حاتم عبد الكريم رشيد61441102041002153

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة527.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمصطفى باسم زغير محمد61442152041013089

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة527.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيمريم خلدون حاكم فاضل61443142042107061

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة524.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيتقى حمزه فاضل جاسم61444252042071015

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة522.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد اسماعيل نوري61445102041048018

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة521.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزهراء مصلح بطاح حنوش61446142042134088

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة520.4اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيابراهيم عبد الحسين ابراهيم رمضان61447272041005002

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة520.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيزينه عبد المجيد عبد محمد61448112042067066

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة518.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم ثامر كاظم شريف61449152042046208

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة517.0اعداية الهدى للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا عبد الحميد عبد هللا61450142042077053

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة517.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي فليح حسن فنجان61451152041001082

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة515.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيجوارح مهدي سلمان صالح61452132042086026

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة513.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيمروه فالح حسن سعيد61453142042079072

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة512.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحيدر عالم عوده جعفر61454122041005019

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة512.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيعال وسام علي حسين61455122042107160

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة511.0ثانوية دار الحكمة األهلية للبنيناحيائيمحمد احمد لفته عفتان61456102041045010

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة511.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيجعفر ابراهيم حسن خزعل61457132041055024

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة510.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيرباب فاروق محمود كامل61458102042101041

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة509.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائينور الهدى خليل علي عبود61459112042081032

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة509.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتاحيائينرجس حسين علي حسين61460142042141014
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة508.0ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائيمحمد جواد كاظم خضير61461112041167008

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة506.0ثانوية المجد للبنيناحيائيحسنين فراس هاشم حسين61462232041025009

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة505.2ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد احمد منسي موسى61463132041037081

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة505.0اعدادية النصر للبناتاحيائيضحى كريم سعيد عليوي61464122042112155

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة505.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيعسل حسين شامل علوان61465132042117185

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة505.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيأبابيل علي غازي مغامس61466192042383001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة504.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء ثائر محسن عبيد61467232042127042

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة504.0ثانوية معصومة للبناتاحيائيزينب ظاهر حبيب ظاهر61468142042113018

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة503.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي حسن داود سلمان61469142041018106

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة503.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيسجى جواد غانم علي61470192042234020

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة500.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزينب عدنان عبد الكاظم ساجت61471142042066049

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة500.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحيدر احمد حميد ياسين61472252041200042

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة499.0ثانوية الصديق للبناتاحيائينور قصي حميد جاسم61473312042052026

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة499.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزينب احمد محمود اسماعيل61474262042250124

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة499.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيسجا ثائر حسين منهل61475212042125045

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة499.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر هليل كطيف61476142041064035

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة499.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيسرى سالم جوده مجمن61477112042116020

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة497.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيسراء سامر محسن علوان61478262042144054

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة497.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيحنين عامر علي فرحان61479232042093042

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة497.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعباس علي عباس رميض61480212041039029

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة497.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيعلي سجاد عواد عبد االمير61481272041020051

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة496.0ثانوية االمال للبناتاحيائينور اسعد كامل سلمان61482142042108146

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة496.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد جسام محمد61483102041017045

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة495.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيسيف مناف كامل رسن61484132041008041

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة494.5ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيجعفر عمار عبد الجبار عبد الرحمن61485102041002052

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة494.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيحسين سجاد عبد الوهاب شريف61486122041025023

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة494.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي عبد الحسن هاني علي61487252041031439

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة494.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبسمه حيدر كريم عبيد61488292042051035

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة493.0ثانوية المأمون للبناتاحيائييسر ماجد حميد مجيد61489102042116055

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة493.0اعدادية االنام للبناتاحيائيشيالن ديار عبد الرحمن جهان بخش61490212042135064

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة491.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسعود علي صبري صبيح61491222041002145

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة490.4ثانوية المتميزاتاحيائيآمنه جعفر مصطفى ولي61492142042094006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة490.3ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيعمرو حمدي محمد سيف الدين حمدي61493102041028115

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة490.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيزهراء باسم عبد االمير مزعل61494142042225121

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة490.0ثانوية السديد االهليةاحيائيمحمد تركي احمد جابر61495162041443019
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة490.0اعدادية البراق للبنيناحيائيوسام محمد كاظم سلمان61496152041002071

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة490.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيهداية ستار داود سبع61497212042126068

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة488.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائييسر صالح ساجت فياض61498122042117056

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة488.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيابتسام امجد حميد جبار61499132042071005

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة487.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيسعد فراس محي الدين عبد61500102041043030

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة486.3ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيذود مظفر محسن غالم61501142042129021

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة486.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهديل خليل هاشم علي61502132042105061

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة486.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد االمير حسن كزار61503262042120093

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة486.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيوالء وليد حميد رشيد61504142042134187

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة486.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيتبارك قيس قاسم حمادي61505152042080048

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة485.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرقيه حسن غالي جبر61506242042220283

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة483.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيهاجر عزاوي محمد عبد61507102042091113

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة483.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيسجاد عامر كاظم حسين61508242041006030

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة483.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب كريم هادي ضميد61509222042165068

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة483.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيابراهيم خليل أبراهيم رمل61510102041020007

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة482.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيفاضل عباس حسن قاسم61511142041049056

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة482.0اعدادية دمشق للبنيناحيائياسامة عبد هللا خشمان حسين61512112041021015

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة482.0اعدادية المركزية للبنيناحيائينور المصطفى انمار عبد الستار عبد الجبار61513212041004180

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة478.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيمحمد احمد محمد عبد61514192041027033

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة478.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائياحمد كريم كاظم حسن61515232041256009

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة477.8ثانوية المتميزاتاحيائيتقى قيصر محسن خيون61516142042094028

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة477.5اعدادية الحريري للبناتاحيائيتبارك احمد محمد فدعم61517132042117048

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة477.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيايات ربيع خليل جواد61518122042230018

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة477.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيتقوى وليد كتاب خلف61519262042120046

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة477.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيمسره عدي عدنان عبد الكريم61520142042196090

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة477.0ثانوية منار العلم االهلية للبناتاحيائيطيبه مسلم عبد االله محمد61521122042129011

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة476.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمشرق مهتدي احمد خضر61522172041008376

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة475.0اعدادية المربد للبنيناحيائيبكر خالد راشد مطر61523192041056010

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة474.0ثانوية صدى الطف للبنيناحيائياحمد مشتاق غالي خضير61524282041042003

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة474.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحيدر محمد رحمان جواد61525142041170020

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة474.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر حميد كريم فهد61526162041001149

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة473.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيسندس مصعب يوسف صالح61527112042074046

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة473.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيأحمد فراس منهل محمد61528102041019014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة470.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيسحر احمد محمد علي61529142042104040

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة469.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيمحمد تميم كاظم جواد61530132041004055
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة469.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائينور كاطع ثامر خابط61531142042099076

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة468.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيصباح عبد المنعم حسن عبطان61532272042091103

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة467.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيامير عالوي وحيد عبد السادة61533132041008013

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة467.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيعذراء عبد الرضا كامل فاضل61534132042126053

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة467.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيياسمين احسان محمد فهمي صبري61535162042165506

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة466.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيجلنار عمر مجيد محمد61536232042095025

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة466.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيتبارك خالد موسى حبيب61537142042111054

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة466.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيايناس محمد حسن محمد61538142042107007

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة464.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيطالل محسن عبد لفته61539152041013042

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة463.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيعامر داود سلمان مظلوم61540112041020043

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة463.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيريمه احمد سامي رشيد61541102042115053

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة463.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيهدى عادل جعاز لفتة61542112042215169

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة463.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه هادي صالح محمود61543102042084027

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة463.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيعبد هللا جعفر علي ناهي61544272041008049

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة463.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيزينب جالل عبد هللا محسن61545142042076076

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة463.0ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعباس علي بزون حسين61546142041007048

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة462.0اعدادية بروانة للبنيناحيائيسيف الدين محمد رشيد احمد61547192041067014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة462.0اعدادية المعراج للبنيناحيائيعلي احمد مظلوم حسن61548112041024015

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة462.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيمصطفى محمد ثبيت مهودر61549112041018142

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة461.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد عمار نصيف جاسم61550262041001184

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة461.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائينرجس عادل فاضل عباس61551142042133078

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة461.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحيدر فالح مهدي كاظم61552142041018060

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة461.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيليلى احمد جواد كاظم61553242042134179

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة461.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيياسين شارع سلمان مطلك61554112041203207

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة460.1اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيابراهيم علي خير هللا داخل61555162041365001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة460.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيميالد عالء عبد الحسين جلوب61556142042224126

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة460.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيابراهيم حسين دهيدي ماجد61557212041270001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة460.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيريام سعد سالم يونس61558172042290084

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة459.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيهاجر طارق اسماعيل فزع61559102042119084

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة458.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائيمريم احمد نعمة جعفر61560222042149039

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة458.0ثانوية األقصى األهلية للبنيناحيائيعلي خالد مصطفى علي61561112041040011

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة457.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيتبارك رفيق ابراهيم رفيق61562252042075011

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة457.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد احمد جبار نعمه61563222041072127

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة457.0ثانوية البوادي المختلطةاحيائيعلي خضير احمد محيميد61564212041216008

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة457.0ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائياحمد خضير خلف حسين61565112041204001
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة457.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيحنان سعد ابراهيم خلف61566102042090034

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة456.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيهديل خالد جابر عبد61567142042097062

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة456.0ثانوية سومر للبناتاحيائينرجس حسين خلف عبد نور61568142042072127

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة455.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعمر ضياء الدين ابراهيم علي61569192041009220

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة454.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزهراء هالل جابر مهدي61570142042066045

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة454.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي عدنان بريج حمود61571222041091135

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة453.0اعدادية المعارف للبنيناحيائياسامه قصي عبد الرزاق مجيد61572112041005005

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة452.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيمريم اياد عبود حمود61573122042107192

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة452.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسجاد محمود علي صالح61574252041044198

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة452.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمنار كريم حميد عبد61575132042118247

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة452.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيشهد عماد عبد الحسين غيالن61576152042080230

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة452.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيمحمد عقيل علي مهدي61577142041202071

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة452.0اعدادية التقى للبناتاحيائيهدير محمد ثبيت مهودر61578112042071118

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة452.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيمسره جبار محمد علي61579262042080137

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة451.0ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيدينا محمد ابراهيم عبد اللطيف61580142042091008

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة451.0ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيتبارك نجم عبود حسن61581122042109031

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة451.0اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيمصطفى حسين حمدي حسين61582212041028037

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة451.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمجتبى سمير توفيق كرم61583132041008074

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة451.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائياحمد خالد ياسين عيدان61584112041016009

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة450.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيآيه محمد روضان علي61585102042123003

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة450.0اعدادية حماة للبناتاحيائيسجى مزاحم خضير نجم61586112042084112

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة450.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيغسق علي ابراهيم سوزا61587112042102042

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة449.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد جواد كوثر محمد علي كرم61588102041020146

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة449.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيمنار عباس علي رمضان61589152042056097

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة448.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى بسام محمود نديم علي61590102041026230

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة448.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمصطفى ليث حسين جواد61591142041021141

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة447.0إعدادية المروج للبنيناحيائيمنتظر هادي كاتب سلمان61592142041013085

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة447.0ثانوية المحسن للبنيناحيائيحسين رشيد حسين ناصر61593212041225009

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة447.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيامير سلمان ايدام حنين61594242041071011

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة446.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيرقيه محمد علوان طارش61595152042045028

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة446.0اعدادية االطهار للبنيناحيائيحيدر جعفر دايخ طشطوش61596222041034014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة446.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائيزهراء مجيد كاظم خير هللا61597142042191026

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة445.7اعدادية الحرية للبناتاحيائيمينا سالم اديب عبد العزيز61598122042107210

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة445.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيمريم نافع علي جاسم61599142042112070

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة445.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد مزهر حسن61600122042136028
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة445.0ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيآرجوان شاكر محمود مهدي61601112042096001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة444.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيايات فخري صبري احمد61602212042136010

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة443.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيحوراء اسعد مجلي علي61603142042089014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة443.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيغفران قائد سعيد عباس61604212042139167

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة443.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيفاطمه فهد عبد الصاحب علي61605112042114079

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة442.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسرى عباس جودة حنتوش61606152042046135

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة442.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم سالم جبر عرار61607122042105180

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة441.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد خضر نوري محمد61608202041303153

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة441.0ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيعلي سمير كريم خماط61609222041099029

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة440.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد جمال حسين مهدي61610102041026014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة503.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيساره علي عبد الرزاق هادي61611102052118026

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة501.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمقتدى ابراهيم عبد هللا جنزيل61612132051012136

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة492.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيمريم عدي محمود محمد61613112052103043

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة491.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيعبد العزيز عامر قاسم فاضل61614112051203115

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة490.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيالمنتصربا ناصر ياسين محمد61615272051002010

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة488.2ثانوية المتميزات - المنصورتطبيقينور صباح نوري محسن61616102052078006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة485.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتتطبيقينور الهدى عبد هللا جبر محمد علي61617142052224048

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة479.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعباس مهند سامي صالح61618132051029029

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة479.0ثانوية الصباح االهلية للبناتتطبيقيتبارك وليد خالد عباس61619142052132003

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة479.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمؤمل جواد عبد الكاظم جعفر61620132051012102

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة477.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمد فرحان61621242051203158

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة477.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقييوسف طالل عبد الكريم رشيد61622122051032110

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة476.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيفاطمه باسم وادي ماري61623142052078025

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة476.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيسجاد مصطفى رضا محمود61624142051016042

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة475.3ثانوية المتميزين-الحارثيةتطبيقيليث شاكر محمود عبد هللا61625102051028017

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة474.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيبدور فاضل جبار جياد61626112052065008

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة473.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيعبد هللا عمر مكي صغير61627192051009042

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة470.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيعمر أسعد علي حسين61628102051014067

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة468.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيساجد سعد طعمة خضير61629142051011029

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة468.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيزاهر سعدون كاظم عايد61630102051020079

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة467.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيحسين حسن عبود حسون61631152051071065

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة465.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيصفا احمد علي محمد61632112052062024

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة465.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتتطبيقياميمة سالم مهبول حسين61633102052109005

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة463.0الثانوية الشرقية للبناتتطبيقياسل سالم خضير عبد هللا61634142052097002

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة463.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقياماني مزهر علي صاحب61635122052094007
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة461.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمريم فراس عبد اللطيف علي61636132052070035

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة461.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحسين عالء علي حسين61637122051031052

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة460.0اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقياحمد داعم عثمان عبد هللا61638222051374005

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة458.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيدينا احمد نافع مطر61639132052070010

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة458.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيمصطفى رزاق عبد حسين61640292051156236

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة457.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمحمد ثائر حسين مهدي61641132051055047

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة456.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتتطبيقيحوراء محمد عبدالحميد ابراهيم61642122052088008

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة456.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيشهاب احمد شهاب احمد61643132051004011

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة456.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعبد هللا عبد األمير حسين مطر61644142051017051

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة456.0اعدادية النهار للبناتتطبيقيرانيا اياد ناصر ابراهيم61645112052127007

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة454.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقياحمد ظافر عبد الخالق عبد الكريم61646112051049006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة454.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعلي منتصر عبد االله منصور61647132051003051

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة454.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيحسن عباس طالب عباس61648112051013013

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة452.8ثانوية المتميزينتطبيقيكاظم ثائر حسين مهدي61649132051016024

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة452.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقيموسى خليل اسماعيل حسين61650142051182066

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة451.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي كامل عوده كاظم61651112051058130

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة451.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيتبارك جاسب محمد مجمان61652132052093012

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة450.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيحمزة كرار حميد درويش61653122051002024

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة448.0ثانوية الكفاح العربي للبناتتطبيقيمريم حيدر خضير عبد هللا61654102052092014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة448.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيايوب فؤاد وحيد طعمه61655152051006005

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة448.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمهدي علي كريم كوثر61656112051049133

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة448.0اعدادية النور للبنينتطبيقييحيى علي كاظم شنين61657122051026095

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة448.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيايمن عدنان عبد الصاحب فنجان61658112051049025

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة447.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقياحمد حيدر كنون محمد61659102051015001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة447.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعبد االمير علي عبد االمير شهاب61660122051030068

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة447.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيأحمد فريد لطيف حسن61661142051017005

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة446.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيامير كريم كاظم محمد علي61662142051009009

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الطاقة والطاقات المتجددة446.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا محمد عبد هللا61663102051030008

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار586.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي االكبر قصي نوري سلمان61664242041053025

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار583.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيمحمد جبار موسى محمد61665142041169036

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار580.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد عبد الصاحب عبد الكريم سلمان61666282041006135

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار579.8ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمحمد عقيل حمزة حسين61667102041028138

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار576.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيمحمد علي حسين جميل61668202041261072

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار575.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسبأ مهدي حمزه صايل61669232042114078

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار574.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائيعبد الحكيم عامر جلوي محمد61670112041042036
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار573.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمصطفى محمد علي حسون61671212041010108

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار573.0اعدادية زينب للبناتاحيائيرسل امجد فرج مصطفى61672172042285046

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار572.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائياحمد سرمد احمد جاسم61673102041028017

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار571.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزينب احمد لطيف شلتاغ61674102042115063

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار570.8ثاتوية المتميزيناحيائيمحمد مهدي علي عبد الرضا فرحان61675262041040047

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار570.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد رسول مهدي حسون61676232041009098

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار570.0ثانوية المودة للبناتاحيائيضي ساهر خضير تايه61677212042132036

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار570.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيطه احمد مخيبر محمد61678132041020079

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار570.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد هللا واثق شوكت عبد هللا61679102041020106

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار568.9ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسين ضياء صاحب هاشم61680272041029031

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار567.0ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيحسن علي عبد كاطع61681102041044006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار566.6ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمحمد دريد ياسين عبد هللا61682102041002150

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار566.2ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي احمد علي عيسى61683132041020116

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار566.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيكوكجه مصطفى وهبي عبد المجيد61684202042174008

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار565.6ثانوية البتول للمتميزاتاحيائينبأ ابراهيم زايد داغر61685152042057072

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار565.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيهاجر جالل خليفه متعب61686142042104076

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار564.5ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمحمد مهند طه محمد61687102041002160

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار564.0ثانوية آوات للبناتاحيائيسهام احمد عجاج عطوان61688312042044017

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار561.2اعدادية أبي غريب المسائية للبنيناحيائيمحمد مؤيد محمد غريب محمد عزيز61689102041200037

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار561.1ثاتوية المتميزيناحيائياحمد خالد مشحوت هالل61690262041040001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار561.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسن علي محمد حسن61691152041001025

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار560.0ثانوية السالم للبنيناحيائيسامان صباح سلمان علي61692182041044023

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار560.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيشهب عبد المجيد عبد الحميد عبد الوهاب61693272042144012

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار559.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيديلمان زيد محمود سامي عبد الشكور61694132041020062

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار559.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد ياسر سليم جواد61695102041026223

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار557.0اعدادية االمال للبناتاحيائيزهراء خالد سامي هني61696112042070059

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار557.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيشهد ميثاق صاحب حسين61697232042125058

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار556.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمناف يونس احمد طعان61698192041009333

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار556.0ثانوية الفردوس االهلية للبنيناحيائيمصعب حاتم غانم عبودي61699172041229007

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار554.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيهداء هيثم محمد خميس61700102042106037

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار554.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيكرم رفعت سعود عباس61701102041020140

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار552.0ثانوية راوة للبناتاحيائيودق مداح ناصر حمادي61702192042145058

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار552.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمرتضى احمد علي محمد61703272041009129

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار551.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعبد الرحمن كمال قاسم سلمان61704142041021073

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار551.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائينبأ محمد نجم عبد هللا61705102042221167
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار550.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيعلي قحطان يعرب سعيد61706142041005024

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار550.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد العزيز محمود مهدي يحيى61707212041009126

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار550.0ثانوية النسور المسائية المختلطةاحيائيمهدي عبد الحسين صالح تقي61708202041257022

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار550.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيشهد رافع عبد الفتاح محيسن61709102042137068

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار550.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيحال مهدي صالح محمد61710112042126012

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار549.0ثانوية المدائن االهلية للبناتاحيائيحوراء احمد جاسم حمادي61711142042303002

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار549.0ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيسجاد اياد نعيم ثجيل61712102041044012

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار548.1الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيايهم ليث علوان نزال61713142041046007

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار548.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيبسمان احمد محمد سيف الدين61714172041011033

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار548.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيهمام زياد عبد هللا عباس61715102041026248

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار548.0اعدادية عدن للبناتاحيائيدانيه هادي صالح علي61716132042106018

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار547.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيموده زياد طارق مهدي61717212042136099

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار547.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيطيبه رباح معيوف طلب61718132042111072

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار547.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائياحمد حسنين جاسم محمد61719142041005001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار546.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد مازن محمد صالح61720212041065113

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار546.0ثانوية النضال للبناتاحيائيزينب حيدر حمزه محمد حسين61721102042102021

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار546.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيحنين رائد خير هللا محمد61722132042073023

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار545.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائياحمد رعد جواد عطية61723152041017001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار544.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيديمه طاهر شاكر سعيد61724132042100035

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار544.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد قحطان هاشم عبد المطلب61725102041026219

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار543.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد ماهر حميد مجيد61726142041016045

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار543.0المدرسة العراقية في كوااللمبور - ماليزيااحيائيحارث اسعد شاكر حميد61727132041203001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار543.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيالمصطفى احمد فيصل كوكز61728242041062014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار543.0ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائيداود خالد عبد الستار عبد الوهاب61729142041043006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار541.0اعدادية الفارابي للبنيناحيائيمرتضى محمد جاسم فرحان61730112041002044

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار540.0ثانوية التأميم للبناتاحيائيتريفه طالب حسين اسد61731212042111006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار540.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيطيبة محمد حسين علي61732112042103060

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار539.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيأيه حسين داود سلمان61733132042098002

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار539.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيدانيا حسين ناصر جعفر61734102042117034

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار538.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيحذيفه عالوي مهدي فرحان61735192041114035

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار538.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيتاج الدين نجاح رشيد محمد61736242041204018

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار537.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمصعب محمد عبود عليوي61737102041013157

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار537.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيثامر صالح حسين علي61738112041026035

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار536.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمودة يوسف ديوان سعيد61739262042132213

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار536.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائييقين احمد خزعل محمد61740152042080372
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار536.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب وسام حميد شاكر61741232042271401

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار536.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيمنى صباح حسين علي61742132042109068

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار536.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائياحمد اياد خلف جاسم61743152041015004

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار535.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتقى فؤاد حسين عبد61744232042114037

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار535.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمصطفى اسماعيل صاحب اسماعيل61745182041141084

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار534.5ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيعبد هللا احمد زكي يونس61746142041010053

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار534.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمعتز نجم عبد الساده نعمه61747152041006123

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار534.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيمحمد حبيب مظاهر شهاب61748212041032029

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار534.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيحارث محمد عبيد احمد61749112041034008

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار533.8ثانوية المتميزيناحيائيسجاد وسام صالح عبد الرضا61750112041010061

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار533.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيدانيه مقدام عباس محمد61751132042091038

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار533.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم هاشم داخل هاشم61752232042088445

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار533.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيضحى عمار عبد الجبار ياسين61753142042105044

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار533.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسين احمد رزاق عبد الحسين61754222041001028

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار533.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيأحمد ماجد خالد علي61755142041016008

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار532.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيكرار خالد محمود اسماعيل61756262041054033

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار532.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمصطفى طارق غازي راضي61757262041011181

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار532.0ثانوية عائشة للبناتاحيائياالء وريا عبد هللا غفور61758182042182011

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار531.9ثانوية القيروان للمتميزيناحيائياحمد محمد عدنان عبد الستار61759132041037014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار531.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمرتضى حاكم حسين عذافة61760222041018105

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار531.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي منغر محي حبيب61761232041017107

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار531.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيفؤاد صفاء الدين فؤاد احمد61762202041030093

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار530.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعبد الكريم عبد السالم صداع حرج61763192041011066

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار530.0اعدادية زينب للبناتاحيائيسجى جمال عبد هللا نظام61764142042110145

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار529.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزهراء محمود جخيور شقي61765222042411033

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار529.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيكواكب لطيف عبود كرحوت61766192042147044

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار529.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيلمى فيصل غازي احمد61767102042094053

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار529.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيوسام حيدر عبد الرزاق عباس61768212041002169

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار528.0ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنيناحيائيمنتظر احمد محمد محمد علي61769142041171016

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار528.0اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيمطشر عدنان عبد الرزاق لفته61770182041005033

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار527.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيمريم عامر جاسم محمد61771102042119071

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار526.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيكرار عايد هاشم صالح61772292041151106

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار525.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيفاطمة محسن حديد محمد61773112042218064

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار525.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد عماد محمد قادر61774202041009077

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار524.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائياحمد زهير سعيد حسون61775142041021009
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار524.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيحسن ياسين خليل ابراهيم61776232041009028

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار523.0اعدادية الفوز للبناتاحيائينرجس باقر محمد حسين نعمه61777122042094265

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار522.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيصادق قاسم طالب عبد الهادي61778102041008023

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار522.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيهاشم احمد هاشم احمد61779122041031174

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار522.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيضرغام محمد حمزه جواد61780252041150181

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار557.0اعدادية الشعب للبناتتطبيقيمروه حسن علي ياسين61781132052098034

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار556.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمنتظر علي جبار كاظم61782272051002171

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار545.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيمحمد سالم خضير عباس61783232051019052

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار543.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيزينب فياض دهروب موشي61784142052111020

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار543.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيزينب كريم راضي حافظ61785122052112022

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار543.0ثانوية المتميزينتطبيقيكرار ماجد عبد الشريف قند61786112051010027

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار538.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيزين العابدين قيس محمد شهاب61787132051004007

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار537.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيمحمد خضر حسن فرج61788142051201265

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار536.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيمصطفى محمد مكطوف فرحان61789142051011082

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار536.0ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيطيبة نبيل صبري مصطفى61790102052084006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار536.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيعلي قصي جعفر عباس61791182051085026

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار534.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيسجاد حسن علي حيدر61792132051012051

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار533.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيحسين سعد جوده عبد علي61793252051205032

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار532.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد حايف جواد61794122051030076

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار525.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيسيف الدين حسين مكصد محمد61795232051020036

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار524.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيبالل حارس ناجي رشيد61796122051002012

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار523.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد حميد علي محمد61797272051150161

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار523.0اعدادية االصيل للبناتتطبيقيسيفان امجد الفت لطيف61798112052064020

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار522.1ثانوية القيروان للمتميزينتطبيقيعدنان ابراهيم ناجي دلو61799132051037010

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار521.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيعلي ابراهيم عذيب داود61800142051011038

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار521.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيكرار حيدر مجيد حسن61801132051023046

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار520.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيسيف نوري صباح علي61802152051071143

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار518.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيحسن عبد الرسول قمر عبد جاسم61803132051009013

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار516.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيعباس محمد علي صباح شلش61804112051020037

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار513.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيسيف الدين مهند راجي عبيد61805232051052014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار513.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيايمن معتبر علي عباس61806112051058026

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار512.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد مصطفى علوان61807132051010045

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار511.0ثانوية المحسن للبنينتطبيقيياسر عامر جاسم محمد61808212051225024

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار509.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيعمر احمد علي صالح61809192051012041

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار508.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحيدر وائل عبد علي جاسم61810232051007045
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار507.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيبراء عدنان كريم خليل61811102052117008

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم نظم الطائرات بدون طيار506.0اعدادية االمال للبناتتطبيقياسراء سامي عباس محل61812112052070002

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز586.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن ثائر غازي حامد61813172041008177

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز582.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيشروق فائق ذياب كريم61814222042414158

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز579.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيحيدر رعد نصيف سالكه61815152041018013

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز579.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيآالء حسين كاظم رميض61816232042142002

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز578.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيعقيل سعدون طه كاظم61817212041257012

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز578.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيسكينه سالم غايب جاسم61818122042082021

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز577.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمحمد حازم محمد دوس61819142041042040

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز577.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب عماد هاشم محمد61820232042142171

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز577.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيغدير احمد سعيد طه61821212042091127

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز576.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيحوراء ثعبان حمود منصور61822102042115030

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز576.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي عماد حمدي عبد الرضا61823222041002222

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز576.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائياسامة محمد عيدان ابراهيم61824172041023013

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز574.5ثانوية المتميزين للبنيناحيائياحمد زهير سلمان موسى61825142041007006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز574.0اعدادية زينب للبناتاحيائيبنين احمد حمود فرج61826142042110036

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز574.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيأصول فياض حسن طويلع61827142042134002

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز573.0ثانوية المستقبل للبنيناحيائيمصطفى وضاح فاضل عبد الرحيم61828122041012020

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز573.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي مؤيد جعفر طه61829162041075131

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز572.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيحواء علي داود سلمان61830262042120052

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز571.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه امجد طليع وحيلي61831152042049073

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز570.2ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيعبيده حيدر تايه حمزه61832242041048018

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز570.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيدعاء قاسم عبيد دراج61833282042059039

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز570.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيابو الحسن مكلف مهنه عبادي61834162041038002

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز570.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب صفاء قاسم محمود61835132042101037

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز569.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائياالء شاكر احمد فيصل61836142042067012

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز569.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيصفا عادل عبيد مطلك61837232042117122

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز569.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيغدير صفاء جاسم عبد العزيز61838122042107161

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز568.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيمنار محمد فنوص حمادي61839132042112033

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز568.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيمحمد محمود عودة مطشر61840282041012058

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز567.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيعلي عدي مهدي فالح61841162041022029

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز567.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيميالد كاظم طاهر علي61842142042134158

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز567.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيباقر حيدر هاني حاجم61843132041012021

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز567.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيطيف محمد عبد المجيد عبد االله61844192042151030

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز567.0ثانوية الغزالي المسائية للبنيناحيائيمحمد أسامه سلمان ياسين61845102041202048
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز566.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيضي غني سويلم مهوس61846222042135151

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز566.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائينبأ احمد محمود رجب61847142042066100

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز565.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي مهدي يعكوب كزار61848232041020257

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز564.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيايه ظافر عبد الحسين مهدي61849142042076021

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز564.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه احمد مزهر عبد61850152042049071

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز563.8ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيجعفر علي عبد الحسن قاسم61851142041010027

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز563.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيسرى حامد ماهود سليمان61852212042293047

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز563.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيشهد علي محسن نعمه61853142042111165

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز563.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائييقين داود سلمان ابراهيم61854112042067173

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز563.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد احمد صالح خلف61855212041009205

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز562.4ثانوية المتميزاتاحيائيروز اركان غايب كاظم61856112042113053

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز562.0اعدادية حطين للبناتاحيائيضحى احمد عبد الرضا عمران61857132042103042

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز562.0ثانوية المجد للبنيناحيائيعباس فرحان رحمن بدر61858272041012006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز562.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيحوراء عدنان مراد احمد61859132042098042

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز561.9ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد اسامة حسين محمود61860142041007084

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز561.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزينب هاشم عكار عاجل61861142042066051

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز561.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيالزهراء حامد عبد الهادي ابراهيم61862102042118009

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز561.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشهد مؤيد غضبان فرمان61863212042102098

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز561.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيزهراء راشد قاسم اسماعيل61864122042090032

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز560.0اعدادية التميز للبنيناحيائيزين العابدين رياض شنو جاسم61865222041356076

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز560.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيحوراء خضير جوده ياسر61866222042414069

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز559.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيشمس حيدر هادي ناجي61867122042093030

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز559.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم حسين طه عبد الكاظم61868162042165402

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز558.0اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيعبد الوهاب شهاب شباط جسام61869102041015032

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز558.0اعدادية جرير للبناتاحيائيصفين عمار طعمه سلطان61870122042089067

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز558.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيجنات نزار احمد سعودي61871142042066027

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز557.0اعدادية السويس للبنيناحيائيصهيب محمد صفاء صفوك61872132041006025

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز557.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحسين باسم احمد حسن61873202041001057

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز557.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيرواسي توفيق جاسم جواد61874232042117072

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز556.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيشهد مضاد فالح جابر61875222042142054

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز555.0ثانوية الدستور للبنيناحيائيمصطفى احمد حمزه عداي61876232041018047

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز555.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائياوس فيصل صالح حمد61877182041119013

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز555.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائياحمد ماهر برجس عز الدين61878192041001013

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز554.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمهدي كريم زاير ضايع61879152041006129

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز554.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم جاري حسين61880212041001038
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز554.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمصطفى سعد جبار حسين61881132041008090

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز553.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيرؤى جليل جاري حسين61882212042137057

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز552.0ثانوية الكرادة االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد ياوز صديق61883142041178026

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز552.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمجتبى عباس صالح رحيمه61884132041008075

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز551.3ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعبدالمهيمن صالح هادي صالح61885232041047050

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز551.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيمحمد سالم هاتف احمد61886132041023062

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز551.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيرسل عوده محيسن عبيد61887222042392041

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز550.2اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايات حيدر مهدي جعفر61888102042115011

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز550.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيعبد هللا كريم حسن نايف61889122041202089

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز550.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن عدي عبد الفتاح محمد61890132041055049

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز549.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيبسام حميد قاسم محمد61891272041001047

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز548.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمصطفى باسم عبد الحسين منحوش61892142041003100

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز548.0اعدادية السوق للبناتاحيائينهى عبد الحسين خليفه حنون61893222042209185

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز548.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيامنه سالم مونس شندي61894152042054020

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز548.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن خليل خضير عبد61895272041001062

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز547.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيحسن عالء هادي علي61896112041203053

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز547.0اعدادية االمام للبنيناحيائيمرتضى ماجد عبد علي نعمه61897232041013077

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز547.0اعدادية القدس للبناتاحيائينور علي عبود حمادي61898262042104161

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز547.0اعدادية النور للبناتاحيائيايه عباس مجيد غالي61899242042095017

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز546.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمرتضى خلف نعيمه ناصر61900252041046055

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز545.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم عبد نتيش61901222042439043

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز545.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيطيبه حبيب شاتي منحوش61902132042070158

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز545.0ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائياحمد رزاق عبد الحسين فرج61903222041359003

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز545.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيحسين علي عبد علي سلمان61904162041022010

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز545.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد كريم عوده كاظم61905232041020350

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز544.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيخطاب نايف محمد مظعن61906112041005031

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز544.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيرضوان دامي حمود غزاي61907242041201019

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز544.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيعلي رامل احمد خربوط61908142041048061

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز544.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمجتبى باسم كاظم حسون61909272041019074

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز544.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيزيد سعيد حسين حمد هللا61910262041011073

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز543.0الخارجياتاحيائيزينة محمد صبحي خطاب61911132042401069

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز542.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيمريم مخلص حماد حسين61912192042151036

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز542.0اعدادية االرشاد للبنيناحيائيعلي محسن رزاق حسن61913282041101012

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز542.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيحسن لطيف جاسم صبح61914152041005024

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز541.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي محمد داود خلف61915142041019079
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز541.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيساره حسن فليح مهدي61916152042080199

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز541.0اعدادية هند للبناتاحيائيتقى رياض عبد هللا مشرار61917112042079020

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز540.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسين علي جاسم زغيلي61918152041003025

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز540.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيكميل علي جاسم زغيلي61919152041003077

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز540.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائينادين احمد علي محمود61920112042075075

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز540.0اعدادية التآخي للبنيناحيائيمؤمل مرتضى عبد الجبار عباس61921242041029059

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز540.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي احمد جاسم محمد61922242041003154

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز540.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء رحيم حسون كزار61923152042045034

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز539.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيعذراء خبار صاحي عبد الحسين61924152042041047

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز539.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد علي حاكم كاظم61925242041062158

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز539.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمحمد الباقر عيسى عبد الصاحب ابو النص61926262041009111

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز539.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه عقيل حسن اكبر61927272042056157

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز538.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمحمد علي حسن عبد العالي عباس61928222041040125

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز538.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد خالد وليد مجيد61929202041001190

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز569.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيمرتضى عماد هارون يوسف61930162051050050

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز567.0اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيبنين احمد حسين حميد61931232052078003

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز564.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيمصطفى قصي حاتم حسين61932122051001029

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز563.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيكاظم هاشم حنون محتار61933162051497079

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز562.0مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيا-انقرةتطبيقيفاطمة حسام الدين حميد رشيد61934132052226004

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز561.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيطارق عقيل حبيب ناصح61935162051038059

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز561.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي مضر عودة كرم61936162051038094

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز559.0اعدادية الغدير للبنينتطبيقيعباس فاضل راجي عبيس61937242051071028

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز559.0اعدادية أور للبناتتطبيقيرباب جميل محسن علي61938222052154007

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز559.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيمحمد تركي علي غرب61939112051156064

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز559.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيعلي محمد فاضل حسن61940212051067026

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز557.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسين قيس اسحاق طعمه61941162051038038

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز554.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحسين محمد عبد خضير61942212051014033

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز553.0الخارجيونتطبيقيمصطفى هشام عامر هاشم61943242051400045

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز553.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعلي خالد جميل عبد السادة61944282051011075

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز551.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيسجاد عبد الواحد عبد الرحمن عبد الرضا61945252051031008

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز551.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحسن محمد سليمان حسين61946112051049031

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز551.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقياحمد فاضل محمود كاظم61947142051042005

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز550.0ثانوية المجد االهلية للبناتتطبيقيفاطمه محمد طالب عبدالرحمن61948192052383014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز549.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيامجد مصطفى حمزة عباس61949162051038014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز547.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيأمنه عبد االمير فنجان مهودر61950132052093001
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز547.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيسيف الدين عدنان لطيف جاسم61951212051011030

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز547.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقياسراء خليل اسماعيل محمد61952102052095003

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز547.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيعقيل ابراهيم جليل عبيد61953222051310121

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز544.0ثانوية العدالة للبنينتطبيقياسماعيل سعد عزيز اسماعيل61954212051044002

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز543.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحمزة حمود صمد امبارك61955162051049048

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز542.0ثانوية الرسول للبنينتطبيقيعبد هللا عبد اللطبف فهد عبد الرحمن61956162051058036

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز542.0ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمنتظر عبد الزهره محمد مناتي61957282051020050

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز542.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيهمام نجم تركي عواد61958112051025054

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز541.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيحيدر اسماعيل احمد موسى61959252051009028

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز541.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيعبد الحكيم منعم جميل ضاحي61960132051004014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم معدات النفط والغاز539.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيحيدر علي فرحان دبيس61961222051373043

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي591.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه حاكم ثامر فرحان61962142042136046

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي591.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيمريم محمد سهيل عبيد61963112042105119

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي591.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعبد هللا اركان ماجد كاظم61964262041022081

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي591.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيمريم محمد رحيم حسين61965262042144079

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي591.0ثانوية النضال للبناتاحيائينور حمزه نعمه عبود61966102042102046

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي590.0اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيابو بكر اسماعيل ابراهيم علي61967112041033001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي590.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن علي حسين جعفر61968132041010028

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي590.0ثانوية البتول للمتميزاتاحيائينور عبد المهدي راشد حميدي61969152042057081

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي590.0ثانوية سومر للبناتاحيائيطيبه علي عباس جبر61970142042072088

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي590.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيعلي عدنان عبد الزهره كاظم61971252041034036

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي590.0الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيحيدر محمد جعفر صادق61972142041046013

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي590.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسن ابراهيم إسماعيل محمد61973112041009008

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي590.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيفرح سعد عذيب عبد الحسن61974132042281122

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي590.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيميس مؤيد صادق كروك61975142042086063

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي590.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيفاطمه احمد زباري سلمان61976122042094197

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي590.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الوهاب فليفل61977142042104051

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي590.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسجى صاحب لفته حسن61978252042096311

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.6ثانوية المتميزيناحيائيجعفر اثير محمد برهان61979112041010025

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.6ثانوية القيروان للمتميزيناحيائياحمد مؤيد رزاق شري61980132041037013

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.4ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيزينب هيثم عبد الحسين كاظم61981132042134018

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.3ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيايه رضوان احمد ياسين61982102042078022

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.2ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيصالح كيالن اكرم احمد61983142041010045

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب احمد حسين حسن61984112042077043

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيغدير محسن مزهر صالح61985272042055206
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيسما نشوان عبد المنعم ناجي61986132042100061

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه ماجد حميد حسن61987252042170517

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الستار حسون61988142042105058

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيطيبه سعد عبد المطلب راضي61989122042107155

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0اعدادية العزة للبناتاحيائيمالك حيدر حسن حسين61990122042118064

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيزهراء حسن هادي محمد61991122042082014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبنين جواد كامل حسن61992252042170100

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيآيه عماد محسن محمد61993132042093006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيسحر خالد دريول ناصر61994142042132072

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعلي السجاد احمد ناجي كاظم61995112041049042

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0اعدادية هيت للبنيناحيائياصيل ثائر ياسين حميد61996192041014014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيعبد هللا رائد محمود محمد61997142041042027

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيدانيال محمد خليل ياسين61998132041242020

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيمناسك احمد عليوي سيد61999112042075073

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيعبد الرحمن صباح مهدي اكعفور62000132041004026

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم عبد الحسن مطر62001222042204102

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيعبد االمير حسن عبد االمير حسن62002102041006014

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0اعدادية األمل للبناتاحيائيفاطمه احمد محسن عبد علي62003112042065134

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائياطياف صباح صابط عباس62004142042066009

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيتبارك حامد عبدالحميد شنداخ62005192042202013

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيرواء خليل ابراهيم حسين62006182042182041

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيشيرين عادل كريم سوخته62007112042106062

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيفاطمه علي مهدي عباس62008122042117030

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرغد حسين نعومي نوري62009132042118084

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0ثانوية راوة للبناتاحيائيماري عبد الرحمن نافع اعبيدو62010192042145045

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيحرير علي عبد جوده62011122042102020

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيمصطفى جواد كاظم ضمد62012142041017117

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد فيصل درع علي62013192041114010

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0اعدادية عدن للبناتاحيائيبتول جبار مطشر صائغ62014132042106010

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيسجى جاسم كمال حسن62015212042145094

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائياسراء حمود ثجيل جبر62016142042090005

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيدره وليد لفته سعيد62017102042117038

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0اعدادية ابابيل  للبناتاحيائياماني حبيب سلمان محمود62018112042111001

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائينور الهدى مؤيد ابراهيم محمد علي62019122042090079

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيانوار صالح محمد صالح62020192042383025
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.9ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيزين العابدين ليث حسام جوده62021102041028074

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيجعفر ماجد رحمن ياسين62022122041001025

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.6ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيفاطمه محمد صبحي خلف62023102042100088

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.4ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيربى وليد عبيد عبد الحسين62024142042129023

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.2ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي مؤيد حافظ طاهر62025142041007072

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.1ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيياسمين سعد سهام جميل62026102042100128

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.1ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء محمد رسول عباس62027122042109065

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.1اعدادية الحريري للبناتاحيائيايه احمد علي احمد62028132042117032

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعثمان عمار خضير جاسم62029122041022070

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائينبأ شاكر عبود زبار62030192042246102

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيفاطمه عالء محمود شاكر62031112042109090

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الشريف حمادي62032112042101022

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيمريم بشير سلمان مهدي62033122042087069

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيابراهيم خلف حسن سعدون62034202041025009

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيفاطمه سالم حميد حسين62035132042117190

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزبيده علي عوده عبد نور62036142042078038

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيطيبه علي طارق حمد62037192042383119

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيدانيه حيدر هشام عزت62038132042071045

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيهاجر هيثم اسماعيل حمادي62039122042020105

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0ثانوية التضامن األهلية للبناتاحيائيرسل عبد الرزاق احمد عواد62040102042121005

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيزهراء مجيد مزهر عرمش62041142042197005

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيعلي عامر منعم محسن62042142041048067

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيعبد هللا مؤيد قادر بكي62043212041034060

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيهاجر خالد حافظ مصلح62044212042140254

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0ثانوية السالم للبنيناحيائيمحمد احمد سعد احمد62045182041044040

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعبد الكريم احمد كريم خميس62046122041022060

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرنا رياض عبد الهادي مهدي62047122042109049

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر قاسم رحمه هللا علي62048132041010038

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيزهراء حيدر علي حسين62049142042085011

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيهاجر مزاحم خالص عبد الرحمن62050312042063115

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيحسن علي فرمان حسن62051212041011028

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيصفا عمار صائب احمد62052102042118074

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0اعدادية المودة للبناتاحيائيزينب عباس حسين عبره62053262042078041

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيرغد حامد سليمان عبد62054112042104024

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيرفل حميد مراد داود62055132042131025
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الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيغدير علي عبد الرضا مكي62056122042094188

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0اعدادية األمل للبناتاحيائيرشا عامر عدنان علي62057112042065058

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيعبد الجليل شكر محمود عاشور62058192041019033

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيامير عصام عثمان منصور62059192041015015

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيضحى رشدي قاسم مصطفى62060142042134114

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائياسراء محمد عبد هللا عسكر62061102042100006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي588.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتاحيائيمالك سعد فاضل جواد62062142042141012

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي592.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيدسار رائد شاكر حمود62063212052136009

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي592.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيهبه سعد عبد الرحمن حمود62064102052079009

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي592.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيمنتظر فاضل طاهر هادي62065252051031033

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي592.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيكوثر كريم عبد كاظم62066132052118067

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي592.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيايه عباس جبار ساجت62067132052107004

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي592.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيمحمد علي عدنان عبد االمير عبد الرسول62068132051030089

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي591.0مدارس الفرات االهلية تركيا-انقرةتطبيقيفاطمة انور حميد جوهان62069132052248003

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي591.0ثانوية بابل للبناتتطبيقيمريم موفق حسن حميد62070122052095024

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي591.0اعدادية القدس للبناتتطبيقينور الهدى نبراس طه صالح62071212052110021

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي591.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيايمن ابراهيم خليل ابراهيم62072172051008027

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي591.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيدعاء اياد محسن خميس62073142052078011

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي591.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقييسر زياد سليم عبد الرزاق62074102052106017

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي590.9ثانوية المتميزينتطبيقيجعفر صالح رجاء صاحب62075132051016006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي590.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقياسامة احسان فاضل عبد62076122051001004

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي590.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيطه سعد محمد حسن جعفر62077142051022040

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي590.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيمحمد طارق فرج محمد62078112051021109

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي590.0اعدادية داقوق للبنينتطبيقيمنتظر مجيد حميد مصطفى62079202051017036

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي590.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقياحمد محمد جمال محمود62080132051003006

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي590.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيرقيه صفاء عباس محسن62081112052109021

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي590.0اعدادية الفداء للبناتتطبيقيشهد عدي ابراهيم صالح62082142052100021

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي590.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتتطبيقيمينا اسعد كاظم نايف62083142052114008

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيزيد اسامه حمد مرعي62084192051024015

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0ثانوية النبوغ للبناتتطبيقيفاطمه قاسم جاسم مسلم62085102052098009

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيايمان هادي حمود موات62086142052145009

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيهند محمد عبد الغني جاسم62087112052075026

الجامعة التكنولوجية/هندسة الطب الحياتي589.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيمحمد حميد عبد حمادي62088192051009065

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية583.0اعدادية الصديق المسائية للبنيناحيائيبالل حامد بريهي دحام62089142041200011

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية582.0ثانوية االمال للبناتاحيائيفاطمه حسين علي حسن62090212042153042

صفحة ١٧٧٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية576.0ثانوية الزوراء للبنيناحيائييوسف نصير فرج يوسف62091142041001043

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية575.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيسما اموري جودي كاظم62092142042090068

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية575.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيسبأ عبد هللا مبدر عبعوب62093212042170077

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية574.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيحسن عمار كريم ناجي62094262041059026

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية573.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيشمس علي جواد رسول62095132042133029

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية572.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء حامد غازي ياسر62096162042170028

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية572.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم فرحان شراد62097112042102024

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية572.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيهبه معن ناجح حسن62098142042104078

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية570.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء طالب حطاب حسين62099132042118063

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية569.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائينور الزهراء سمير ظاهر حميدي62100142042149072

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية567.0ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيتبارك شعالن عجمي مجول62101142042197002

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية566.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائينور خليل ابراهيم اسماعيل62102212042292094

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية566.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيتبارك شاكر محمود هاشم62103192042193030

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية565.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد الرحمن عماد حسن علي62104192041009142

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية564.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيورود غالب فاهم عبد الحسن62105252042096566

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية563.5ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزهراء فريد عباس خريبط62106102042078085

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية563.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب حسن خلف عبد الرضا62107132042118136

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية563.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيازهار موسى عايد مشعل62108232042128005

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية563.0ثانوية الوثبة للبناتاحيائيميس قصي فالح عبد62109102042105029

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية562.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيدانيه ثامر يحيى زكي62110132042097015

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية562.0اعدادية االمال للبناتاحيائينرجس صباح حميد عباس62111112042070151

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية561.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيرغد مؤيد علي خليل62112112042080046

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية561.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيتبارك اركان خليل رضا62113132042117049

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية561.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيامنه حيدر حاشوش محمد62114122042094014

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية561.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد خالد احمد رديعان62115112041005089

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية561.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيغسق باسل طه احمد62116132042100086

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية560.0اعدادية بلد للبنيناحيائيحيدر صالح صادق مير62117182041006054

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية560.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب جواد كاظم هاشم62118152042046118

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية559.0الخارجياتاحيائيمالك رافد عبد اخليف62119152042401116

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية559.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيسيف محمد حسان جبل62120142041021067

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية558.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه رائد رشيد حميد62121132042121171

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية558.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيتقى محمد حسين درويش62122152042048034

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية557.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيامنيه جمال فوزي محمود62123132042117020

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية556.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمهدي عبد االمير حسين شغيت62124142041018193

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية556.0ثانوية سومر للبناتاحيائيميراد عبد الحسين جليب علوان62125142042072121
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الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية555.6اعدادية الحريري للبناتاحيائينبأ ايهاب فاضل حسن62126132042117255

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية555.2ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه عالء حسون حسن62127122042109128

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية554.8ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيغالب جمال حسن عبد62128132041037076

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية554.2ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد سمير عدنان عبد الرحمن62129132041037085

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية554.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيهدير مناع مدلول عبد62130192042201025

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية553.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيعبد الرحمن فراس ياسين سعدون62131212041011044

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية553.0اعدادية بلد للبناتاحيائيانوف حيدر جواد كاظم62132182042176020

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية553.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزينب طه عبد خلف62133152042054130

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية553.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء علي جبار طعمه62134142042111122

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية553.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيدعاء جبار سالم صعيب62135232042095028

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية552.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء حسن صبر موزان62136142042110100

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية550.2الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيمجتبى مؤيد فليح حسن62137142041046031

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية550.0اعدادية عدن للبناتاحيائيطيبه ماجد محمد حمزه62138132042106046

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية550.0اعدادية هند للبناتاحيائييسر احمد ناجي دليمي62139112042079080

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية549.3ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي محمد امهلهل محمد62140152041012062

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية549.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيهبه سلمان خليل هادي62141112042077084

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية549.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيمنار اركان حسن حسين62142142042097052

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية549.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيموج البحر مهند توفيق اسماعيل62143232042094055

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية548.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيدنيا ابراهيم موسى نجم62144132042121062

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية548.0اعدادية الفداء للبناتاحيائينور الهدى كاظم رحيمه عيسى62145142042100150

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية548.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايه عادل جنديل صيوان62146132042071022

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية547.0اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيعباس أياد سلمان عبد62147132041026011

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية546.0اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيمنتظر علي عبد عبد الحسين62148132041026034

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية546.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيايات اياد يوسف كاطع62149142042089007

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية546.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيحسين عالء حسين جبار62150142041049022

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية546.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيسمر عبد الكاظم علي جبارة62151262042120138

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية545.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب حسن فاضل جواد62152132042071080

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية545.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء عباس شريح محسن62153152042046070

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية545.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد رحيمه62154152042040069

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية545.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيرحمه خضير عباس حسن62155142042136020

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية545.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآيه عامر صالح عبد علي62156132042071004

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية545.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه رحيم عبد الزهره سلمان62157132042086082

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية545.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيصفا رياض مولود مصطفى62158112042073059

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية545.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيفاطمه حيدر فرحان عتوك62159102042103034

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية544.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرقيه وليد فرحان عبود62160242042106079
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الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية544.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيامنيه بالل صالح مهدي62161192042229009

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية543.0اعدادية يافا للبناتاحيائينبأ مهدي علي موسى62162132042107136

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية542.0ثانوية الضحى للبناتاحيائينور علي ياسين كاظم62163142042089066

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية541.0الخارجياتاحيائيساره حذيفه ياسين عبد62164212042401059

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية541.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيرسل مشكور نعيمة نحار62165292042052106

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية541.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيسارة دلف فهد حنتوش62166192042391015

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية539.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيكرار حسين راضي صادق62167262041059078

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية539.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائينور حسين داخل حليحل62168212042100132

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية539.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينور الهدى فؤاد ناجي عبيد62169142042145263

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية538.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيقدير خلف قدير غضبان62170212041009195

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية538.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيايات علي سوادي جاسم62171152042048011

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية537.0ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيتماضر جعفر خريبط عبد هللا62172142042091006

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية537.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيطيبه عدي محمد علي جاسم62173132042071100

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية537.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيمحمد مصطفى جاسم محمد62174222041039127

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية536.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيسجاد فرحان سوزه مهدي62175212041088025

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية536.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمحمد نبهان فاضل حرحوش62176192041011118

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية536.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيرهام قحطان هادي نايل62177132042283058

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية536.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزينب عادل جواد غافل62178152042054131

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية536.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعمر فرج محل محمد62179102041026188

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية536.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيحسنين ابراهيم سلمان موسى62180242041008028

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية536.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيدعاء خضر يونس محمد62181332042070029

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية535.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيأيات عامر محسن صالح62182262042096004

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية535.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيسجى كاظم احمد علو62183212042094081

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية535.0اعدادية البشير للبنيناحيائيحسين حامد حنتوش حمد62184142041036008

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية535.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيبتول حيدر تركي مساعد62185152042049009

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية535.0ثانوية السياب للبناتاحيائينور محمود حبيب شناوه62186102042077105

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية534.0اعدادية الرشد للبناتاحيائياالء صالح عطيه مشحوت62187132042109005

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية534.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمعاذ رحمن خليل خليوي62188122041020125

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية534.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد أحمد علوان صالح62189102041019116

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية534.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائينور الهدى جبار يتيم خويف62190262042103057

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية534.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهبه عباس حمزه حسين62191262042083115

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية533.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائينور الزهراء عماد مزهر رسن62192142042138040

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية533.0اعدادية بروانة للبنيناحيائييونس بحر يوسف غضيب62193192041067041

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية533.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيتبارك مفيد منعم احمد62194182042275018

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية533.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآيه قاسم محمد حسين62195232042120004
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الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية533.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد حميد خميس الياس62196212041009212

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية533.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهدى رائد محمود حسن62197112042073097

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية533.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرسل جواد كاظم يونس62198132042105020

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية533.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيمالك علي بطي حمزه62199142042133069

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية533.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيفاطمه عماد حياوي عليوي62200112042080114

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية532.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايات عزيز مسلم فالح62201142042111028

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية532.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيدعاء سعد عبد زيدان62202132042100031

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية532.0اعدادية السياب للبنيناحيائياحمد رعد عبد الرزاق رؤوف62203132041030005

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية532.0ثانوية المتفوقين االهلية للبنيناحيائيصالح الدين هادي حسين محسن62204102041057003

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية531.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد عبد الهادي عبد الرضا62205232042141019

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية531.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائينادين عماد عبد جسام62206192042246099

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية531.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائينبأ سعد صبري محمد62207142042103056

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية531.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيتبارك علي حميد حسين62208222042178030

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية531.0اعدادية النصر للبناتاحيائينور قيس كريم كافي62209122042112254

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية531.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه عباس حسين جاسم62210162042200028

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية531.0اعداية المعراج للبناتاحيائيمريم عباس حميد سكران62211102042113087

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية531.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد حسن فيصل عليوي62212102041019122

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية530.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيرفل قحطان علي حسين62213112042088015

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية530.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيمرتضى اسماعيل ياور حمه ويس62214142041027067

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية530.0ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيبراء رعد كاظم عبد الحسين62215122042109018

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية530.0اعدادية الرمانة المختلطةاحيائيجاسم محمد عبيد علي62216192041287003

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية529.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائينور الهدى جواد كاظم والي62217142042143044

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية529.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيتقى عقيل ميراوي حسن62218122042094069

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية529.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيبنين عيالن مطلك ياس62219262042120039

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية529.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايالف معد طه ياسين62220132042071019

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية528.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيصهيب هيثم عباس حمادي62221192041029016

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية528.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيسجال علي محمد عبد علي62222262042120134

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية527.0ثانوية المجد المختلطةاحيائيعثمان علي محمود محمد62223102041157002

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية527.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيرنا مثنى محمد كاظم62224142042136024

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية527.0ثانوية العزة للبناتاحيائيمريم مقداد محمود حسين62225112042060023

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية526.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيشهد محمد عبد الرضا علي62226132042126045

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية526.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهراء عماد حسين عاصي62227142042090052

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية526.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيغفران صباح رسن درويش62228212042100089

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية525.3ثانوية المتميزاتاحيائيعال محمود مجيد زامل62229112042113095

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية525.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيايه عدنان عبيد محمود62230112042068015
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الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية525.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيعذراء فاروق محمود عبد هللا62231192042160056

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية525.0ثانوية حنين للبناتاحيائيسرى حسين شنيشل موسى62232132042104046

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية525.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيتبارك كاظم حسن سعيد62233142042133012

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية525.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيساره فراس عبد االمير حسين62234112042102030

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية524.7ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيهبه عماد علي عباس62235122042109180

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية524.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيمريم صادق كاظم نعمه62236152042044173

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية524.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائينور علي هادي نور62237122041030155

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية524.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيعقيل فاضل حسن كريم62238132041009026

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية524.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيبسمه بهاء رشك سيد62239112042077013

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية524.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيهنادي رحيم اسماعيل سبع62240112042062107

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية524.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهبه محمد خلف ظاهر62241192042173047

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية524.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسرى خالد رحمان فرحان62242112042076102

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية524.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي سليم صادق62243202042160075

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية524.0اعدادية األمل للبناتاحيائيهدى سعد علي احمد62244112042065178

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية524.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيعزالدين مصطفى عبد مهدي62245192041283017

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية524.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائينور الهدى سرحان مسير وداي62246222042125107

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية524.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيعائشه مهدي محمد صالح احمد62247102042111044

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية523.2ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيحسين عالء خليل حسن62248112041045014

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية523.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيبلسم موفق ابراهيم عباس62249192042151010

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية523.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيابتهال هادي سويف عبود62250142042073003

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية523.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيرهف مازن سالم عبد المجيد62251192042141014

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية523.0ثانوية نور العلم للبناتاحيائيبيروت محمد نايف ساير62252112042118008

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية523.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيرؤى ثامر عباس محل62253132042077011

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية523.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحنين طارق حميد حاتم62254132042118058

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية522.6ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمصطفى مشتاق طالب عبد الواحد62255102041028174

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية522.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيحسين احمد الزم حديل62256142041049016

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية522.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائياسحاق قصي سعد حاجم62257262041012009

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية522.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور خالد حسين علي62258112042073092

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية522.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائياحمد سعد قدوري خلف62259212041272018

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية522.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمينا باسم فاضل عبد الرسول62260102042117107

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية522.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيطف محمد جمعه مطر62261152042045061

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية522.0اعدادية قباء للبنيناحيائيسجاد سامي حسن عبيد62262152041010043

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية521.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيمحمد حسن علي حمد62263102041155018

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية521.0اعدادية األمل للبناتاحيائيرسل ياسين كريم رسن62264112042065057

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية521.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي ثائر حسين خضير62265112041058080
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الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية521.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيميعاد محمود ياسين طه62266202042282248

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية521.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيغدير احمد لفته عبد الحسين62267152042054187

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية521.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائيصبا صالح مهدي سمين62268122042103026

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية521.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمؤمل علي مهدي احمد62269142041019090

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية521.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمريم حليم جاسم جخيور62270152042054234

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية521.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعادل زيد انور محمد62271192041020024

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية520.4ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائياكرم هيثم اكرم عباس62272102041028035

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية520.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيضحى زياد فاضل محمد62273172042315087

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية520.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيمأمون عبد راشد جراد62274192041013041

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية520.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيزينب طالب احمد عواد62275112042103042

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية520.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيدينا قيصر عبد الرسول صالح62276132042117093

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية520.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيساره عبد الكريم حمودي عبد الكريم62277182042146017

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية520.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيحيدر علي محمد جار هللا62278222041040061

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية520.0اعدادية التقى للبناتاحيائياسماء فاضل عبد عليوي62279112042071009

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية520.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيشيماء احمد ابراهيم فيروز62280122042102052

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية519.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء فرحان شاتي قاسم62281142042111124

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية519.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمينا نبيل رشدي يوسف62282112042088039

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية519.0ثانوية التاخي للبناتاحيائيايات باسم احمد عسكر62283142042081005

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية519.0ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيمحمد عبد الحسين محمد احمد62284182041015026

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية518.0ثانوية التاخي للبناتاحيائيساره علي صالح لعيبي62285142042081020

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية518.0الخارجيون - ايمناحيائيغازي عبدالعزيز عبدهللا حسن62286172041400113

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية518.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيايناس كريم زويد خلف62287152042048013

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية518.0اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن فالح محمد62288252042058016

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية518.0اعدادية االمال للبناتاحيائيشفق محمود حسين شاكر62289112042070081

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية518.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائيمرام بهاء هادي جلوب62290262042110041

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية518.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيامنه رشيد حمودي رزوقي62291122042121001

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية518.0ثانوية العلم للبنيناحيائيعبد هللا خميس ضاري رمضان62292182041019014

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية518.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيتبارك سعد بدران هالل62293112042103014

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية518.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيحسنى مشتاق طالب مله62294142042103012

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية518.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيمالك سالم عبد الملك عبود62295142042104067

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية517.0ثانوية فدك للبناتاحيائيزهراء مثنى خزعل صادق62296142042070057

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية517.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسن أحمد علي حسين62297142041017021

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية517.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم خليل صافي خليوي62298222042207077

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية517.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيبنين حامد صابط شلتاغ62299122042094044

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية517.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيمروه حسن لفته شكر62300182042275082
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الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية517.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيفرح محمد عبد الحسين علي62301142042078077

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية517.0اعدادية الشموخ للبنيناحيائيمحمد خالد اسماعيل صالح62302192041053023

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية517.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيطيبة عصام رزاق رحيم62303122042092049

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية517.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيعبير رحيم عنيزان وحش62304192042151031

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية516.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيليث حازم حسن ناصر62305132041034028

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية516.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائيزهراء علي حسين محمد62306262042110025

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية516.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيبان حسام مرتضى صادق62307102042103012

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية516.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيرقيه محمد حسين طالع62308152042056035

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية516.0اعدادية عدن للبناتاحيائيايه رسول لطيف عكله62309132042106009

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية516.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعباس علي قاسم حمدان62310152041009041

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية516.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيابراهيم محمد طالع زكري62311112041203006

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية516.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيموسى رياض جبر جاسم62312152041013103

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية516.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمها اركان عباس عبد هللا62313122042106095

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية516.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيآيات حسين علي دانه62314142042134004

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية516.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيسجى نعمه شويل مهوس62315142042196053

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية516.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيشهد محمود عبد هللا خضير62316132042126046

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية516.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيساره رياض سيد عويد62317142042149032

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية516.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيتبارك هاشم جبر حسين62318122042107053

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية516.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائياسراء حسين حسن عسل62319262042250011

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية516.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائياسماء صافي حامد عبيد62320182042157003

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية516.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيفاطمه عبدعلي عبد عويد62321212042113031

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية515.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسين ماهود افريح62322142041208240

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية515.0اعدادية قباء للبنيناحيائيمحمد باسم محمد حسن62323152041010073

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية515.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعلي كاظم طرفه مريح62324262041014104

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية515.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيهدى مهدي علي موسى62325132042281158

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية515.0ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيزينب غصون سلمان ابراهيم62326142042197007

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية515.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد هللا صهيب عاصي شعبان62327102041002104

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية515.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيرتاج رعد محمد عبد الرزاق62328132042070084

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية515.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيهدى فارس عوده فالح62329132042117278

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية515.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيابتهال غسان ستار حسين62330142042093002

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية515.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيتقى معد جاسم محمد62331142042105013

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية515.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيبراء عمر عادل محمود62332112042068028

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية515.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيابو الحسن علي صبحي خضير62333132041010004

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية514.0اعدادية حماة للبناتاحيائيسبأ جمعه جاسم محمد62334112042084107

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية514.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيبسمه سمير عباس عطيه62335142042078010
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الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية514.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغفران علي عكاب مطلك62336152042046164

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية514.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمهدي عبد هللا محمد كوين62337292041007349

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية514.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائينبأ باسم سديد حسن62338212042120044

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية514.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيايات ساجت عويز حسين62339122042105009

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية514.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيأسامه سعد خضير خلف62340192041009001

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية514.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب منير عبد هللا حسن62341152042047158

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية514.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عباس محمد حسين62342132042071074

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية514.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد نجاح هادي عبد62343142041016111

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية514.0ثانوية معصومة للبناتاحيائيآيات رزاق حامد عبد هللا62344142042113001

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية514.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعبد هللا عبد كاظم هادي62345262041016054

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية514.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيبراق قاسم محمد وادي62346122042110018

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية514.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيمريم حسين عكار نعمه62347152042041068

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية514.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيمريم سهيل منصور عباس62348132042095019

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية514.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء محمد عبد الرضا سلطان62349142042104020

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية514.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيشيالن سلمان صالح راشد62350142042067083

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية514.0ثانوية النجاة للبناتاحيائينبأ ستار جبار ذيبان62351232042139062

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية514.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائياحمد طه ابراهيم محمود62352182041033007

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية514.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائييقين ستار جبر غضيب62353142042191053

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية513.0ثانوية الريف للبنيناحيائيمحمد مثنى محمد خليفة62354122041029035

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية513.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيحوراء زياد محسن ربيش62355142042143006

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية513.0اعدادية قباء للبنيناحيائيمحمد صادق حازم جبار خلف62356152041010080

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية513.0اعدادية ابابيل  للبناتاحيائيحوراء صالح هادي دوحي62357112042111008

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية513.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيتبارك خالد كريم شالكه62358132042092011

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية513.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيحنين مهدي صالح رشيد62359322042030015

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية513.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيمنتهى علي عبد الحسين بدر62360142042076127

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية513.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيغاده محمود انور فارس62361102042086066

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية513.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيفرقان سعد هاشم معروف62362112042215129

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية513.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيشيماء احمد جاسم حمادي62363112042067087

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية512.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيساجده محمود كاظم هراط62364102042155006

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية512.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيقيس احمد دلس زيدان62365212041054115

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية512.0ثانوية االمال للبناتاحيائيمريم هاشم حمود جبر62366142042108135

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية512.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيآيات سوادي موسى محمد62367152042046004

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية512.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيعائشه ادريس نجم عبد الجبار62368122042108041

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية512.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيطيبة حسن والي زغير62369262042084030

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية512.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائينبأ جمال نوري عباس62370192042189196
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الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية512.0اعدادية ابابيل  للبناتاحيائيعذراء عمار هالل غني62371112042111020

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية512.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيهديل حيدر سلطان عبد الكريم62372132042070248

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية512.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيساره علي احمد شهاب62373102042091051

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية512.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيعادل داود سلمان اسماعيل62374112041023030

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية512.0ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيورد صادق مراد حسن62375142042091026

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية512.0ثانوية بيت العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد سامي باطل عرار62376132041032003

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية512.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيايات رسول جبار كباشي62377132042092003

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية511.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم عماد صاحب خداداد62378132042121202

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية511.3ثانوية المتميزيناحيائيجعفر الطيار صادق عبد عدل62379132041016025

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية511.0ثانوية ابن سينا للبناتاحيائيزبيدة جاسم محمد فياض62380122042128005

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية511.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيعباس شيرزاد عزيز محي الدين62381202041303105

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية511.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايه اكرم مهدي احمد62382132042101008

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية511.0ثانوية ابن عقيل للبنيناحيائياحمد محمد عالوي عبدالكريم62383122041014003

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية511.0اعداية الهدى للبناتاحيائيجنات حيدر سلمان حسين62384142042077013

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية511.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيرواد رياض مكوطر حميد62385242041005062

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية511.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيزهراء باسم محمد لفته62386132042077014

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية511.0ثانوية الخيام للبناتاحيائيطيبه عبد العظيم حميد رشيد62387322042023016

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية511.0اعدادية النور للبناتاحيائيغدير عبد العظيم هاني علي62388222042156215

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية511.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزينب مهدي وادي سلمان62389152042050067

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية511.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائينوران خالد ابراهيم عبيد62390112042068097

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية511.0ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيدانيه محمد نجم عبد62391142042129019

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية511.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمنتظر فوزي عبد هللا علي62392142041042052

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية511.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيعذراء سالم زوير لفته62393152042048130

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية511.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيفاطمه علي غالب جاسم62394102042091081

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية511.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الرحمن ضمير عالء الدين فهمي62395102041020081

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية510.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائياسراء حديد حمد جياد62396142042067007

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية510.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيآثار محمد حمدان منكر62397282042059001

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية510.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائينور مشتاق عبد الكريم جاسم62398112042114115

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية510.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيزهراء علي هادي جعفر62399122042087032

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية510.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيزينب مردان عبد لطيف62400102042118055

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية510.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيباقر علي حسين متعب62401132041012022

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية510.0اعدادية األمل للبناتاحيائيغدير حاتم عبد سرهيد62402112042065127

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية510.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيحيدر جمال عبد الكريم هادي62403212041274015

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية510.0ثانوية بغداد األهلية للبناتاحيائينبأ عبد الرضا عبد الحسين عبود62404112042107013

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية510.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيضحى راضي طاهر محسن62405152042054175
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الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية510.0اعدادية األمل للبناتاحيائينرجس احمد حسين فرهود62406112042065166

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية510.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيشهد هادي اوريوش جبر62407152042080232

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية510.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعبد هللا حسن عبد حمود62408142041208116

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية510.0ثانوية التاخي للبناتاحيائينور عالء مجيد قادر62409142042081034

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية510.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيديمه عصام عبد حسن62410102042117039

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية510.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيزهراء حسن فرحان جبر62411142042124020

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية509.4ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمنتظر عادل ابراهيم عبد62412102041028176

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية509.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعباس علي حسن حمد62413262041014080

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية509.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعباس عبد ثجيل مويع62414142041028065

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية509.0اعدادية الغدير األهلية للبنيناحيائيعبد هللا ناجي عبيد كريم62415152041019011

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية509.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزينب هاشم مطر حسين62416142042145160

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية509.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيصفا محمد عبدالرزاق الفي62417192042369251

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية509.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيمحمد مكي مهدي كامل62418262041205093

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية509.0اعدادية طوز للبناتاحيائيغدير ابراهيم عزيز موسى62419182042181038

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية509.0اعدادية عبير العراق  للبناتاحيائيبنين صبيح طلب ربيع62420262042079007

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية509.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيغفران رعد محمود محسن62421142042109052

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية509.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيضمياء تاغي كريم سلمان62422262042084029

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية509.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحوراء ناجي عالوي سلومي62423142042111077

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية509.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيضي ميثم عبد مهدي62424292042085118

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية509.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعلي محسن جاسم علي62425142041208154

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية509.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا لؤي محمد يوسف62426142041170031

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية509.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد مهدي قاسم محمد حسن62427152041009087

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية509.0اعدادية بلد للبناتاحيائيحوراء عبد الصاحب عبد الهادي حبيب62428182042176065

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية509.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائياركان احمد محمود جمعه62429212041054018

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية509.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيأحمد عبد الرزاق كريم عبود62430222041019005

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية509.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيفاطمه حسن هاشم خضر62431152042054205

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية509.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيفرح احمد رؤوف نافع62432112042109092

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية508.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيبركات سعدون هباري محمد62433192041066043

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية508.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيعال ضياء عبيد عوده62434132042092054

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية508.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيفاطمه وصفي عبد مظلوم62435132042117201

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية508.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيايه عمار اليذ حمد62436212042098037

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية508.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيعائشه عبد الفتاح عبد الرحمن صالح62437122042083031

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية508.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمحمد منعم حسيب فاضل62438262041044051

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية508.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيعبير ابراهيم عبد خلف62439152042051132

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية508.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيعائشه عمر مجيد حميد62440192042316027
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الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية508.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيلؤي عدنان حميد عبود62441192041010037

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية508.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه سيف سامي حسين62442112042192032

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية508.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعباس فؤاد هاشم عذاب62443152041009042

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية508.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائينبأ عالوي برهان عبد62444222042411055

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية508.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيمينا رسول عبد الجبار عبد المهدي62445112042110089

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية508.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيافنان جمعه حنش صبر62446142042225011

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية508.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيزهراء محمد شناوه محمود62447102042103022

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية508.0اعدادية النصر للبناتاحيائيضحى حكيم حمادي ذجر62448122042112150

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية508.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيسلفانه خالد كاظم مجيد62449142042095053

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية508.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه مناف عبد الزهره هادي62450142042078074

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية508.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيروان حسن سلمان داود62451112042091023

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية508.0إعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيحسين عبد االمير حميد عريبي62452142041020015

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية508.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيصفاء حسين شالل زعيتر62453112042110061

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية508.0ثانوية فدك للبناتاحيائيزهراء صباح محسن عباس62454142042070052

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية508.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيعال عادل زاهد عبد الحسن62455122042117025

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية508.0اعدادية جنين للبناتاحيائيهاجر سلطان علي روضان62456192042149078

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.6ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيسارة محمد ضياء الدين جاسم62457102042078111

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيرقية عباس خضير عباس62458142042132043

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينبأ حاتم جبر نعمه62459152042080311

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيكوثر احمد سلمان صالح62460122042106085

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائيسهى مبدر عراك دايح62461192042205017

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0اعدادية المهج للبناتاحيائيزهراء باسم عيسى بطاط62462142042102018

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائياحمد عباس علي عسكر62463152041015009

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيسحر فاضل عليوي عطيه62464122042090042

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيعال كاظم دعير مسير62465132042111079

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0ثانوية دجلة الخير للبنيناحيائيصادق شمال حسان راضي62466132041038012

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيدانيه شيحان جلوب عبد هللا62467102042117037

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيمحمد لطيف عذاب سالم62468142041015053

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0ثانوية الهناء المختلطةاحيائيحنين محمد شريف عبد هللا62469222042276003

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيعبير عباس عون طراد62470232042082063

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0اعدادية النصر للبناتاحيائيبراء صادق حسين حميد62471122042112033

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيندى رحيم حمدان زبون62472142042194066

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء عادل وهب عبدي62473142042111119

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيسيف الدين احسان شاكر عزيز62474252041009121

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيشهد شاكر محمود محمد62475102042094045
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الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيزينب عادل ساهي مسعد62476142042124037

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين لفته مصلح62477262041204018

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيايات صالح مهدي خليفة62478112042114009

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمحمد طارق رزيج رشيد62479192041032045

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيعلي مجيد محمد محسن62480152041007089

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيزينب محمد جاسم حسن62481112042104037

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائينور هشام شاكر نايف62482182042205109

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيرغد عامر عبد الرزاق حسن62483102042119027

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيتبارك عبد الحسين هادي سلطان62484142042079020

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيروان عالء محي عبد62485132042091052

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية506.0اعدادية الهدى للبناتاحيائييقين خالد مجيد صالح62486122042106128

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية506.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيتقى فاروق فيصل غازي62487122042102018

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية506.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائينبأ محمد طالب عباس62488102042084036

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية506.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيزهراء فالح محسن جحيل62489152042041035

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية506.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيبنين عبد العباس محمد عبد عون62490232042117034

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية506.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيوصال رابح ناجح عباس62491182042205121

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية506.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم عبد السادة62492152041003082

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية506.0ثانوية سومر للبناتاحيائيتبارك حامد حسن جواد62493142042072022

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية506.0ثانوية النسرين للبناتاحيائيمريم سعد قند ريحان62494132042129023

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية506.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائينبأ عباس جواد كاظم62495132042080063

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية506.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتاحيائينوال عماد ستار حسين62496122042088023

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية506.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيرانيه جبير عواد عكله62497192042147016

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية506.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيايناس خالد عبد الهادي حاسور62498242042220100

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية506.0ثانوية عشتار للبناتاحيائينبأ سعد محمود حميد62499112042086073

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية506.0اعدادية اسماء للبناتاحيائياسماء حكمت حسين حمد62500182042242003

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية506.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيقحطان عدنان دحام نصيف62501212041023071

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية506.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيقطوف رعد فاضل عباس62502102042108082

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية506.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيايناس صباح حسن ريحان62503102042109017

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية506.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيعبد هللا وليد عفتان ذياب62504192041041030

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية506.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيحنين ماجد صبحي عليوي62505192042191037

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية505.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيرهام حسن خضير عباس62506102042125016

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية505.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيحسن احمد حسن عبود62507112041012006

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية505.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيرقية علي بداي عيسى62508152042047051

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية505.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيهند ماهر احمد بكر62509142042106042

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية505.0ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعياحيائيناجي عقيل ناجي عبود62510152041014015

صفحة ١٧٨٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية505.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزينب علي عبيد علي62511142042093039

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية505.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينور اياد رزاق عبيد62512142042145265

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية505.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيعلي وليد جاسم محمد62513112041020067

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية505.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه احمد بداي عيسى62514152042047101

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية505.0اعدادية القائم للبناتاحيائيعبير حاجم دحل جاسم62515192042146056

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية505.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنيناحيائيمحمد زياد طارق كريم62516252041160016

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية505.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيهيلين علي رافع مهدي62517192042188151

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية505.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه ليث شاكر محمود62518112042192035

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية505.0ثانوية االمال للبناتاحيائيتبارك رعد علي خضير62519142042108032

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية505.0اعدادية يافا للبناتاحيائياالء عبد الرضا حمود خضير62520132042107012

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية505.0ثانوية النهرين للبنيناحيائياحمد اسماعيل حسن ناصر62521182041067002

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية505.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور علي جاسم جواد62522132042118277

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية505.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء بدر طعمه حافظ62523152042055042

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية505.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيعلي محمد كاظم علوش62524122041025066

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرفل حسين فاضل حسين62525132042121074

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيادهم ماجد خلف عدنان62526262041001022

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0اعدادية بلد للبنيناحيائيامير عامر باقر عبداالمير62527182041006016

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيرقية قاسم فهد عباس62528212042231003

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمها سالم جواد كاظم62529152042054264

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيصابرين احمد عبد الوهاب عبد الكريم62530102042076019

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيبنين خليل مجبل العيبي62531122042098023

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيمريم احمد علي نصرهللا62532192042246094

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيتقى طاهر باقر محمد62533132042096008

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0ثانوية الغد النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمة ثامر ترتيب كريم62534102042127006

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيهيام حسين عالوي عواد62535192042188150

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0ثانوية الطاهره للبناتاحيائيدعاء ضياء حسين حمود62536112042098006

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0ثانوية النسرين للبناتاحيائيطيبة عالء عبد الحسين ابراهيم62537132042129014

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتاحيائيرزق علي جبار زغير62538262042076007

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيمكارم ابراهيم الطيف رهك62539192042385019

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائينور الزهراء عائد حسن مسير62540152042053071

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيزهراء رحيم دويزي زبيدي62541152042041029

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيطيبه عبد السالم حميد طعمه62542222042190144

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0اعدادية النجاة للبناتاحيائينبأ حسين أشعيل جرمط62543152042042094

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0ثانوية الغيث المختلطةاحيائيطيف عماد علوان ردام62544212041247005

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء فراس ياسر كاطع62545112042192022
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الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيرسل طه كريم جاسم62546112042133023

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيكاظم زاير جاسم مشاري62547152041005090

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0اعدادية المحبة للبنيناحيائيحيدر اياد حسن احمد62548112041003012

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعبد االمير علي مطشر بديوي62549122041031091

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعمر رباح خلف حسين62550212041009173

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية504.0اعدادية البتول للبناتاحيائيعائشه ناظم عبد الرزاق مجيد62551112042072099

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية503.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب صالح فرحان مطلق62552132042107071

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية503.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائياكرم طاهر عباس حسين62553152041008005

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية503.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا محمود خميس عبد62554192041009182

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية503.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمصطفى مهند عباس مذكور62555152041011180

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية503.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيزهراء اياد علي حسين62556112042114046

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية503.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمصطفى كامل لفته عوده62557152041005137

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية503.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيمينا ناصر عزيز حميد62558192042298015

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية503.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيطيبه خميس عبد فياض62559102042090072

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية503.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيمريم جعفر صادق حسين62560142042093066

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية503.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيإبراهيم اكرم سعيد محمد62561102041019001

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية503.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعثمان عدنان احمد رداس62562102041026158

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية503.0ثانوية قبس المميزين االهلية للبنيناحيائياحمد باسم عبد الرضا حمادي62563142041189002

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية503.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائياميره نعيم فاضل كريم62564262042110007

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية503.0اعدادية المروج للبناتاحيائيزهراء يوسف جواد نعمه62565222042137034

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية502.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيرسل موفق غني حمادي62566152042040053

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية502.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائينور فاضل حاتم زغير62567142042134174

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية502.0ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي فاضل عباس هادي62568142041007069

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية502.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيسالي سالم رشيد يحيى62569212042095031

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية502.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيشاه زنان عطا حنون عطيه62570222042153278

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية502.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيرانيه ثامر جابر ياس62571112042103027

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية502.0اعدادية منوليا للبناتاحيائينوران هشام كريم عبد هللا62572202042120045

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية502.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيآيات سعد خلف سلمان62573132042118022

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية502.0اعدادية البتول للبناتاحيائيعال عمار شهاب احمد62574112042072101

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية502.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيربى حسين فاضل مغير62575212042098070

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية502.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيزهراء جواد عبد الخضر سحيب62576142042225123

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية502.0ثانوية التاخي للبناتاحيائياديان باسم احمد عسكر62577142042081002

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية502.0اعدادية عدن للبناتاحيائيسجى رعد مكطوف مشحوت62578132042106041

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية502.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيهدى محمد عباس عبد62579152042044210

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية502.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعلي غزاون جاسم حمزة62580182041141059
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الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية502.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيحوراء ماجد سلمان مرزه62581142042093019

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية502.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيدنيا علي ابراهيم نصر هللا62582132042070076

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية501.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيحوراء سامي جميل جوده62583102042106006

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية560.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيامير ستار مهدي عطيه62584242051251004

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية553.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعلي محمد كاظم كاطع62585142051017064

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية547.0ثانوية النخيل االهلية للبناتتطبيقيزهراء خالد مكي نايف62586162052262007

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية547.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيباقر محمود عبد الواحد كريم62587132051011008

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية546.0اعدادية النهروان للبنينتطبيقيمحمد حسن محسن فريح62588152051020043

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية538.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيعدنان علي حنون احمد62589152051010037

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية534.0اعدادية الشعب للبناتتطبيقيصفا فؤاد كاظم باقر62590132052098022

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية528.0اعدادية قباء للبنينتطبيقياحمد سلمان جبار حمادي62591152051010003

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية526.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتتطبيقيفاطمه هادي عبيد احمد62592152052049007

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية525.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيمصطفى محمد ثجيل مشيفي62593142051028077

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية523.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيمصطفى ابراهيم حسن طاهر62594152051010064

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية523.0ثانوية العلوم للبنينتطبيقيمجتبى طالب عوده غضيب62595132051052013

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية521.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيمريم عواد جبار فرمان62596152052046025

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية521.0اعدادية الكرخ للبناتتطبيقيروان نعمه جبار عزيز62597102052076009

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية520.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيطيبه صفاء راضي عبد62598142052110033

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية518.0ثانوية الشمائل للبناتتطبيقيفاتن علي حسين ارحيمه62599142052109010

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية512.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيهنادي عادل مجيد علي62600112052084047

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية511.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيعلي ضياء خليف حمود62601152051008048

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية510.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقيزينة صادق جبر حربي62602152052080036

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية508.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيحسام ثامر وهيب سلمان62603112051018039

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيعلي جمال سعد زغير62604262051014033

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية507.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيفرح عمار رشيد جاسم62605112052073059

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية506.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيحوراء سامي عبد الحسين دشر62606152052046004

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية505.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيزهراء قيس محسن عاشق62607152052048031

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية502.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيزهراء محمد كاظم وادي62608122052112017

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية502.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقياكرام حسين حميد خلف62609132052086003

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية501.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيرقيه سلمان محمود عبدهللا62610122052094043

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية501.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقيزينب علي زوره درك62611152052080034

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية499.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيشيماء رعد عطيه هادي62612112052084028

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية499.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقيهدى عبد السالم أحمد حسن62613202052114041

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية499.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيميسم سالم عباس عبد هللا62614122052106030

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية498.0ثانوية الضحى للبناتتطبيقينور احمد حميد هاشم62615142052089020
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الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية497.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيهدى عبد الجليل داخل شاهر62616222052392044

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية496.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيهند عقيل هاشم محسن62617102052096039

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية493.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيرؤيا خالد طالب عبد الرزاق62618142052106009

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية493.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقياسامة ماجد حسن قربون62619142051027009

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية493.0ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيكرار علي صادق حميد62620212051026024

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية492.0ثانوية النجاح االهلية للبنينتطبيقيعلي نزهان حسين علوان62621182051112003

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية489.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقيساره عالء الدين عبد هللا داود62622112052105012

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية487.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيايه ياسر طه داود62623142052112001

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية485.0ثانوية ١٤ تموز للبناتتطبيقيمريم فوزي ياسر كاظم62624142052071014

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية483.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيفاطمه علي عبد المطلب صادق62625142052078028

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية482.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزينب جبار عبود حامد62626102052117022

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية482.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيهشام صادق فاضل سالم62627132051012148

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية479.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيامير يونس علوان حسين62628142051036012

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية479.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيامجد خضر عباس كاظم62629102051155002

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية479.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيأحمد عدنان موسى عبد62630142051017003

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية479.0اعدادية فدك للبناتتطبيقيتقى حسين فهد عباس62631212052156009

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية479.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقياصاله رمزي محمود حسن62632132052117002

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية478.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيطيبه طالب وفيق عوده62633112052084030

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية477.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيهبه علي يوسف عبيس62634232052114024

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية476.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيحيدر جاسم موسى عصاد62635152051015026

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية475.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزينب محمد جاسم جبر62636142052140028

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية475.0اعدادية طوز للبنينتطبيقيهشام يوسف عبد هللا نصيف62637182051037021

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية475.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيمحمد سمير محمد حسين62638132051030086

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية474.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيحسين احمد حسين جعيفر62639122051032017

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية472.0اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيغيث حيدر محمد علي حسين62640112051002028

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية472.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيرغد عبد القادر شاكر محمود62641112052073023

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية471.0ثانوية النعمان للبناتتطبيقيطيبه سامر مهدي حسين62642132052102008

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية471.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمريم سمير لطيف فليح62643142052140042

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية469.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمهند محمد هالل صبح62644132051012143

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية469.0اعدادية طوز للبنينتطبيقيمحمد مهدي فتاح حسن نوري62645182051037017

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية467.0ثانوية الشافعي للبنينتطبيقيعلي وليد خضير حميد62646182051132015

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية466.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيعائشه هاشم حيدر اسماعيل62647142052067016

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية465.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيرضا سامي كاظم عبد الحسين62648152051018024

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية465.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيحسين جليل شكيل شبان62649152051018010

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية465.0ثانوية الفردوس للبناتتطبيقينور صباح خليل ابراهيم62650102052090021
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الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية465.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيمحمد عامر جليل شعالن62651192051028041

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية464.0ثانوية التاخي للبناتتطبيقيمريم حميد منشد حميد62652142052081020

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية464.0اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيمالك عباس عبد علي سالم62653262051014046

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية463.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيآيات هادي مهدي محمد62654122052112001

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية463.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيهيثم صباح جاسم خلف62655212051002112

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية463.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقياسراء صفاء هادي حسن62656142052125001

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية463.0اعدادية العراقية للبناتتطبيقيسيناء علي حسين خلف62657212052139025

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية463.0ثانوية ايالف للبناتتطبيقينور عباس زهير عباس62658142052105021

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية462.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيفاطمه عباس مهاوي علي62659122052094086

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية462.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتتطبيقينورهان فراس سعد شنته62660142052117018

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية462.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقياحمد قاسم مهدي مجيد62661292051005005

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية461.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينتطبيقيمخلد حامد نعمه مصيخ62662102051200032

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية461.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمحمد عالء عبد هليل62663192051071042

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية461.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيساره مصعب عطا ياسين62664132052117021

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية461.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعباس كريم عباس حسين62665152051005076

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية460.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيلقمان حكمت سليمان جبير62666112051006116

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية460.0اعدادية المهج للبناتتطبيقيسندس سمير كطفان مظلوم62667142052102026

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية459.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيالزهراء ستار جاسم عبد هللا62668122052089001

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية459.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيغفران علي حسن عبد الرضا62669122052107037

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية458.0الخارجياتتطبيقيهبه مهدي حسين علي62670122052401043

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية458.0ثانوية سومر للبناتتطبيقينور فؤاد فرمان سمين62671142052072056

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية457.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيزينب احمد عبد العباس حطحوط62672142052086006

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية457.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيتغريد بارق جبار بجاي62673142052110006

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية457.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقينور الهدى عباس حري مرماص62674142052080029

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية457.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمصطفى عمار جبير ورشان62675192051020091

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية456.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيعبد هللا حسين ناجي مجيد62676222051036060

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية455.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيحيدر جمال جمعه زبيدي62677152051071098

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية455.0ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيسرى عادل ثجيل حسين62678262052116018

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية455.0اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيمروه اسعد كاظم عبد الحسن62679142052133028

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية455.0ثانوية عائشة للبناتتطبيقيحوراء عقيل حسن حسين62680112052082008

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية454.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحمزة حسين ناصر حسين62681142051012017

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية452.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقييوسف مولود كاظم حسين62682112051058183

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية452.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيسجى كريم ديلي حسن62683272052067029

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية452.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيشهد علي لطيف جاسم62684142052110031

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية452.0ثانوية بغداد المسائية للبنينتطبيقيكرار علي خالف حافظ62685142051208029
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الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية451.0الثانوية المعينية للبنينتطبيقيحسن يوسف داود ادريس62686112051022012

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية450.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيام البنين فاضل عباس تايه62687132052093007

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية449.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيعلي مثنى محمد جواد كافي62688182051006039

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية447.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقينور الحسين فالح نوري حسين62689112051006163

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية446.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيزهراء عبد الكريم محمد جعفر62690122052102013

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية446.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيفرقان حميد نصيف جاسم62691142051019071

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية446.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعيسى عالء ثامر خلف62692152051011080

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية445.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيمجتبى صاحب عبد االمير جابر62693242051002054

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية445.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيفيصل ناصر فيصل رووف62694102051019085

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية444.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيمحمد هيثم محمود خضير62695102051008053

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية443.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيحسن عبيد حسن هالل62696142051015018

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية443.0ثانوية الصباح االهلية للبناتتطبيقيخديجة حيدر لفتة عمران62697142052132006

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية442.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيشوق وعد مرعي يحيى62698132052117029

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية442.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيجعفر صادق عبد المهدي حمزه62699122051201012

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية442.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد الرضا عباس62700142051036071

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية442.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيرشيد جعفر عبد الصاحب رشيد62701212051002037

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية442.0اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيمريم عمار ثابت شهاب62702132052073029

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية440.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيمنار ماجد راضي مزعل62703122052105054

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية439.0الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيزهراء عمار نعيم هاشم62704142052097007

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية439.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيمحمد البشير جبار ارحيم حمود62705112051033034

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية439.0ثانوية فدك للبناتتطبيقيهديل مثنى خزعل صادق62706142052070015

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية439.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيمروان صالح جوزي عزيز62707192051009081

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية438.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيزهراء يحيى حميد داود62708122052098032

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية438.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيحسين مهدي عوده خالطي62709152051071091

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية437.0ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيشمس وسام سلمان داود62710132052096012

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية436.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمحمود خالد احمد جاسم62711192051011071

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية436.0ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيحنين احمد عباس جاسم62712122052122007

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية435.0ثانوية الخلود للبناتتطبيقيزينه سعد جابر ابراهيم62713122052093018

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية435.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيعائشه وجدي عبد الرحمن قادر62714102052120040

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية435.0اعدادية األوفياء للبنينتطبيقيحمزة فيصل ناجي حنشل62715192051078010

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية435.0اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيزينب كاظم شافي كاظم62716132052111025

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية432.0اعدادية المسار المختلطةتطبيقيمهند حسين فاضل وني62717222051255028

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية432.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقياحمد حمزة مهدي صالح62718112051021007

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية431.0ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيآمنه باقر عبد الواحد ماشي62719102052137001

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية431.0ثانوية الفاروق للبنينتطبيقيابراهيم عدنان حسين علي62720212051068002
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الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية431.0اعدادية الروابط للبناتتطبيقيفرح شاكر مشرف علي62721192052229033

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية431.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتتطبيقيضحى ميثال حربون حردان62722112052149013

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية430.0اعدادية الديوانية للبنينتطبيقيعالء سمير عطشان ريكان62723242051028013

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية430.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسين عبد هولة62724242051203147

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية430.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيهادي داخل علي كاظم62725162051311040

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية430.0الخارجياتتطبيقيزمزم طارق توفيق حسن62726132052401012

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية429.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقينبأ سعد مويت مشتت62727142052080027

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية429.0ثانوية الكفاح العربي للبناتتطبيقيتقى ضياء عباس نصيف62728102052092003

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية429.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقينور الدين احمد كامل سيد62729152051013071

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية429.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمحمد باقر فالح حسن عنون62730242051203205

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية429.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيعلي باسم ساجت ماضي62731142051201171

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية429.0اعدادية النجاة للبناتتطبيقيامنه قيس جبار عليوي62732152052042003

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية428.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيرواء جاسم علي محمد62733132052091018

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية428.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقياسالم فوزي فاضل عباس62734112052068006

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية428.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقياسراء حسين خزعل كاظم62735132052080002

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية428.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي حسام جبوري مهدي62736102051017054

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية428.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيوفاء مالك عبدالهادي اسود62737192052194026

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية427.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيابراهيم قاسم عادل رحيم62738132051005001

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية427.0اعدادية حطين للبناتتطبيقيايه علي محمد رسن62739132052103007

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية427.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيحيدر محمد فرحان زيدان62740152051071106

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية427.0اعدادية العرفان للبنينتطبيقيعبد هللا مفيد سامي عطا هللا62741192051029008

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية426.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمنتظر بركه حسن نور62742122051007126

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية426.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيدانيه دريد داود محمود62743112052078012

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية425.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيتقى سامي حسين صخي62744112052065014

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية425.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعبيده هاشم فتيخان مطرود62745192051125012

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية424.4ثانوية المتميزين-الحارثيةتطبيقيمحمود احمد محمود احمد62746102051028021

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية424.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيحسين حيدر انور فاضل62747142051042012

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية424.0الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيماريه ماجد كيف مريود62748142052097014

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية424.0ثانوية الفرات االهلية للبناتتطبيقيرواء رائد هاشم مصطفى62749112052134005

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية424.0ثانوية النور االعظم النموذجية االهلية للبناتتطبيقينبراس فراس ذيبان عبد الجبار62750132052125002

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية423.0اعدادية البخاري للبنينتطبيقيايهاب محمد درويش خلف62751192051106010

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية423.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيحاتم عمر هادي محمد62752112051021037

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية423.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيابو الحسن علي كاظم جاسم62753262051002002

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية423.0ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقينور الهدى عبد االمير طه بعيوي62754102052123020

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية423.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقينور الهدى وليد فرعون حماده62755132052070042
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الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية423.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقينوفل سفيان صائب أحمد62756192051013053

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية422.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيتبارك بشير عبد زيد حمزه62757112052110008

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية422.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعمر محمود عبد الفتاح بديوي62758102051026088

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية422.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيمحمد حسن عليوي سعيد62759142051019080

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية421.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيصهيب اياد خير هللا عبد القادر62760142051021044

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية421.0ثانوبة ذو النورين للبنينتطبيقيعبد الجبار احمد محمد جسام62761122051020006

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية421.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيوليد حمد عواد خلف62762192051040048

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية421.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتتطبيقيطيبة نجم عبد احمود62763142052221028

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية421.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقياحمد عبدالحسين حمزه عباس62764162051128007

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية420.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيامنيه علي سلمان نعمه62765142052140005

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية420.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعبد هللا حيدر نجم عبود62766122051030071

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية420.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد المنتظر حسن علي حسن62767142051018102

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية419.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيشهد اثير هاشم جعفر62768102052117026

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية419.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيفرقان علي عبد كاظم62769132052091053

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية419.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيرند حسين رزوقي سلمان62770102052106003

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية418.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيحسين صالح مهدي غيدان62771242051012013

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية418.0ثانوية االندلس للبنينتطبيقيطه أحسان ابراهيم شرقي62772102051012010

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية418.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيالحسن احمد محمد برهان62773102051019014

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية418.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعمر ماجد حميد يعقوب62774102051020161

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية418.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيفاطمه محمد علي حافظ جواد62775132052091048

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية417.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيمرتضى قاسم حسين حسن62776142051019087

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية417.0ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيزينب حافظ رشيد بدن62777142052104013

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية417.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيتبارك علي محمد كاظم62778112052072008

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية417.0اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيهاله احمد عبد هللا مشرف62779132052073033

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية417.0ثانوية المالذ المسائية للبنينتطبيقيهاني حسن مصطفى حسن62780212051283015

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب586.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنيناحيائيحسين علي سلمان سعيد62781102041025004

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب565.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمرتضى جبار حسن منصور62782152041011165

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب564.4ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيعبد الرحمن ماجد طه ياسين62783112041045034

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب541.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيزيد قاسم حسين راشد62784152041011067

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب539.6ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيمريم وسام صالح مهدي62785102042078180

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب536.0اعدادية النهروان للبنيناحيائيعباس صالح حسن زبون62786152041020030

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب535.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء هادي نيروز اسويري62787262042144067

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب533.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعبد هللا احمد عزيز عودة62788112041018068

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب531.0اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيزينب خالد حميد كيم62789132042078018

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب529.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيعبد هللا ناجل ضياء الدين جمال62790102041029031
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الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب526.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيهيا فالح عبد الحسن محمد62791132042091137

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب525.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء كريم فضاله لعيبي62792152042055060

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب524.0اعدادية زينب للبناتاحيائيسرى باسم عبد االمير مزعل62793142042110151

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب523.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيابراهيم انمار ابراهيم اسماعيل62794212041017002

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب523.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيالياس علي جبير حمد62795152041005015

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب521.0ثانوية فاطمة بنت الحسين للبناتاحيائيغدير خضير عباس نعمة62796142042096011

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب521.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيابرار عباس فاضل عليوي62797262042087001

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب518.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمؤمل محمد وحيد حمد62798142041018145

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب518.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمجتبى علي حسين علي62799122041013034

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب518.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء عباس فيصل كريم62800152042050043

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب517.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحامد ياسين حمود سلطان62801232041019027

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب513.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائياحمد داود سالم محمد62802142041208009

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب512.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيزمن هزبر نصيف جاسم62803212042165044

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب511.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيمحمود ماجد محمود شاكر62804112041004087

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب511.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيطيبه احمد خليل سبع62805212042148057

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب511.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيزهراء عباس فاضل كاظم62806142042074065

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب511.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعياحيائيكرار حيدر محمد حسون62807242041031025

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب510.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيزهراء علي مطر عبد الصاحب62808132042092032

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب510.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيبنين هيثم زغير حرج62809132042098026

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب509.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد جميل نعمه جبر62810292041007277

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب508.0الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيناظم عبد الرحمن جاسم محمد62811142041046046

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب507.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيدانية ميثم عصام كاظم62812112042101018

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب506.0اعدادية المنصور للبنيناحيائييوسف عباس فاضل طلب62813102041026258

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب505.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيحسين عالء مهدي صالح62814132041005018

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب505.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيابراهيم احمد علوي عبد هللا62815232041254001

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب504.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيفهد عماد حسين علي62816132041003042

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب504.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيجنات احمد ناجي احمد62817142042074035

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب503.8ثانوية المتميزاتاحيائيتيا عمار فؤاد يوسف62818132042108024

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب503.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيهبه عبود مظلوم كاطع62819232042128082

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب502.9ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحيدر حسن موسى مهدي62820122041001043

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب502.0ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيلينا احمد طالب محمد حسن62821122042132016

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب502.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعبد هللا رزاق رهيف حسين62822122041007080

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب501.0ثانوية حنين للبناتاحيائيزهراء نجم عبد هللا سالم62823132042104036

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب501.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق جاسم عيسى62824142042067062

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب500.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه عامر عباس جعفر62825132042080050
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الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب499.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيفاطمه عالء محمد باقر62826152042054216

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب498.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين محمد صالح مرزه62827142041022030

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب498.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمنتظر رعد حميد حسين62828112041058133

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب498.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيزينب عمار وسمي غالم62829122042094143

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب497.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائييُسر حيدر حمودي صادق62830142042104083

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب497.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيصفاء احمد عطية شمردل62831132041045025

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب497.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيزينب قيس مشرف عبد هللا62832132042073055

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب497.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينه ثامر دايخ صاحب62833122042105094

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب496.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعباس شاكر مجيد الزم62834152041006065

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب496.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي مجيد حميد راضي62835122041030106

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب496.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء حسن مزعل عبد62836122042098047

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب496.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعباس فاضل جالب نجم62837222041041059

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب496.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيدانيا عالء عبد الكريم عليوي62838112042073025

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب495.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيمريم يوسف مشتت محسن62839152042048160

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب495.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيزهراء رعد شهاب احمد62840142042220055

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب494.0اعدادية النور للبنيناحيائيعباس حمزه حميد حمزه62841122041026081

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب494.0اعدادية النصر للبناتاحيائيطيبه كاظم عالوي ابراهيم62842122042112164

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب494.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيدانيه علي طالب حمد هللا62843102042120033

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب493.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيكميل كريم حميد صبر62844142041021108

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب493.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيتبارك نوري عطا هللا عبود62845122042098030

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب493.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائياحمد توفيق عبيد عمران62846262041011002

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب493.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيايه علي خلف محمد62847142042079011

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب492.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي حسن ابراهيم خليل62848142041049048

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب492.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيموسى فؤاد ماهر محمد62849132041008099

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب492.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي سامر دهام عبد62850232041044034

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب492.0ثانوية االسوار للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عبد هللا غضبان داغر62851132042076025

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب491.0ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيروكان احمد مجيد حسن62852112041204020

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب491.0ثانوية وهران للبناتاحيائيسمر عماد مكي مجيد62853112042115017

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب490.0ثانوية السياب للبناتاحيائياستبرق محمد حسين عالوي62854102042077007

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب490.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيتقى حسن حمود عباس62855122042098031

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب490.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيعبد هللا خالد عبد الفتاح السيد62856142041047081

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب490.0ثانوية فاطمة بنت الحسين للبناتاحيائيدالل اسماعيل جواد عبد62857142042096006

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب489.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيايات عادل مزعل فندي62858132042121028

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب489.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيغفران جواد علي حسين62859132042118197

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب489.0ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيجعفر عبد الكريم صادق صبري62860142041173008
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الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب489.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيفرقد ستار جواد كاظم62861222042125091

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب488.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيسجى عبد القادر نجم عبد هللا62862132042070137

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب488.0ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيرقية متعب مظهر احمد62863182042112010

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب488.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد الكريم فراس طارق عثمان62864102041017052

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب488.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيمريم حيدر كاظم حسن62865122042136074

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب488.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائينور كريم جار هللا كريم62866142042079097

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب488.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيزينب محمد اسماعيل حسن62867122042121011

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب488.0اعدادية االنام للبناتاحيائيشهد كريم فرج كريم62868212042135063

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب488.0اعدادية البشير للبنيناحيائيحسن حامد حنتوش حمد62869142041036006

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب488.0اعدادية الصفا للبنيناحيائيحسن لؤي ناجي مهدي62870132041029023

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب487.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيبنين هيثم فيصل رحيمه62871142042190009

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب487.0ثانوية المتميزاتاحيائيتقى عبد الحسن علي مهيدي62872112042113027

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب487.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيالحسن كريم حنون عوده62873222041072008

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب487.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائياحمد عبد علي جواد كاظم62874142041008011

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب487.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيباسم مهند وليد ياسين62875122041020028

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب487.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمحمد عبد علي جواد كاظم62876142041008081

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب487.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم زهير محمود محمد جواد62877102042115126

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب486.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم ضياء سلمان داود62878132042121196

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب486.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزينب صباح نوري علي62879222042143201

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب486.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيعقيل علي كاطع حاجم62880272041015034

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب486.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمؤتمن حسين جاسم حمادي62881102041013115

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب486.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيأحمد فالح مهدي صالح62882102041019015

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب485.0النصر النموذجية للبنيناحيائيحارث احمد عبد الدايم احمد62883312041024039

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب485.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيابراهيم حسن فالح جبر62884122041032001

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب485.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيايالف عصام ستار عبد الحسن62885152042080022

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب484.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيقبس عباس محمد علي62886102042120087

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب484.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعفيفه عباس نافع علوان62887132042071105

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب484.0اعدادية فدك للبناتاحيائينبع حمزة صالح عبيد62888212042156071

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب483.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيامير حسن ذياب نعيمة62889262041020004

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب483.0اعدادية الغدير األهلية للبنيناحيائيعلي اسماعيل عمر شريف62890152041019013

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب483.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء علي حسن حسين62891122042107106

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب483.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء جاسم تقي سعد62892132042118105

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب483.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيحوراء احمد جابر ايديم62893142042145081

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب483.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفرح هيثم عبد جواد62894142042145231

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب482.3ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحسنين احمد عبد القيس حمزة62895132041020044
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الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب482.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيفاطمه الزهراء اثير حافظ معروف62896142042085021

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب482.0اعدادية النصر للبناتاحيائينرجس رسن باني سيد62897122042112239

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب482.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائينور عادل جواد ابراهيم62898122042117049

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب482.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيناردين محمد هادي محمد62899142042103054

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب481.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعلي فارس هاشم محمد62900142041023047

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب481.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائينسرين رضا عبيد حمزه62901272042076056

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب480.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيمريم رعد لطيف حمادي62902142042089060

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب480.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيمحمد زيد خليفه يحيى62903272041153130

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب480.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيعلي حسين عباس عبد62904212041026028

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب480.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيسامي نمير سامي داود62905192041110019

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب480.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيرانيا عبد الكريم منشد صيهود62906112042077030

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب480.0ثانوية االسوار للبناتاحيائيزينب حيدر كاظم دنان62907132042076014

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب479.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيقمر الزمان غانم كطافه مزعل62908142042067107

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب479.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيعلي نصار شذر حمود62909142041182043

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب479.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيرسل رياض فاضل عطية62910112042064027

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب478.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمؤمل علي ثجيل مويع62911142041028102

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب478.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمعمر محمد عبد هللا نعمه62912102041013158

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب478.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمصعب باسل مال هللا حسين62913112041005106

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب478.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم فليح حسن62914262041026060

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب478.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم سامي عبد مطلك محمد62915122042105145

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب478.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد قاسم كاظم هادي62916232041019161

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب478.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسن سالم عبد الرضا محمد62917142041017022

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب477.0ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيا-سامسوناحيائيسجاد علي عبد الحسن جوده62918132041350003

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب477.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسين حيدر رعيد فاضل62919152041011037

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب477.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائينور علي سلمان قدوري62920132042130064

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب477.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيعذراء خالد محمود جالب62921112042085044

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب477.0ثانوية حنين للبناتاحيائيترف احمد شهاب احمد62922132042104013

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب477.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيالحمزه اياد راغب صادق62923132041003006

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب477.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيضياء حسون فنر شطب62924142041152007

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب477.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعلي حسن عبد علي شفي62925102041013093

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب477.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائياالء صادق جبار نعيم62926122042098008

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب476.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمهدي ابراهيم ذياب صبيح62927132041055111

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب476.0ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنيناحيائيطه حميد عبد جاسم62928142041171006

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب476.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسين علي سلمان ارديم62929262041012032

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب476.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيوئام غافل محمود شمران62930192042229115
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الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب475.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيهبه لطيف جاسم اسماعيل62931212042294211

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب475.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائييونس عبد القادر محمود ابراهيم62932132041005068

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب475.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيخلف صالح مهدي صالح62933222041031036

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب475.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيكوثر ابراهيم مرزا مراد محمد62934112042103071

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب474.0اعدادية التعاون للبناتاحيائينرجس حسن شريف ربيط62935112042105129

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب474.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيتبارك فالح حسن علوان62936132042070055

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب474.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيسرمد ليث عباس فاضل62937212041223020

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب473.0اعدادية السويس للبنيناحيائيعبد هللا حازم علي حسين62938132041006030

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب473.0اعدادية االنام للبناتاحيائيجوان حامد ولي علي62939212042135021

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب473.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيساره صالح حقي اسماعيل62940142042107042

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب472.7ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيخالد وليد صبري إبراهيم62941132041020058

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب472.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيغفران رسول نشمي عبد الحسن62942112042114069

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب472.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيطيبه احمد عبد حسين62943152042045062

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب472.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائينور حسين جاسم محمد62944112042106095

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب472.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيايه عبد هللا محمد فرحان62945112042133008

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب472.0اعدادية البتول للبناتاحيائيهدير فاضل مصلح حمد62946112042072152

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب471.0اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيعباس علي هاشم كريم62947132041026012

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب471.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيهديل محمد فخري كاظم62948112042106106

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب471.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيلبنى مالك عبد هللا باكي62949152042045080

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب471.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيرانية ياسر عبد العزيز قاسم62950122042087026

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب471.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائينور صباح ناجي غثيث62951112042068095

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب470.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيأيات محمد كريم حسين62952112042077001

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب470.0اعدادية هند للبناتاحيائيسجى عبد الحسن نجم كاظم62953112042079045

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب470.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيفاطمه جهاد جاسم محمد62954142042105056

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب470.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه علي وحيد جبير62955232042088395

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب470.0ثانوية النوارس للبنيناحيائيعزت عبد الغني طاهر محمود62956132041027012

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب470.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيفاطمه سبع شعبان خلف62957142042117054

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب469.5ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيعبد الرحمن باسم هشام صادق62958102041028087

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب469.0ثانوية المناهل االهلية للبنيناحيائياحمد محيلي حشيف حسن62959142041179002

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب469.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائياحمد ثائر محمد جاسم62960122041006003

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب468.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعلي احمد يوسف هادي62961242041203181

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب468.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيامين محمد حسين بوهه62962142041026007

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب468.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزينب كريم هاشم الزم62963152042055069

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب468.0اعدادية البشير للبنيناحيائيمنتظر محمد تركي عبد الحسين62964142041036043

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب468.0اعدادية القدس للبناتاحيائيغسق شاكر محمود علي62965212042110078
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الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب468.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيبنت الهدى مهند عبد رحمه62966142042193013

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب468.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس طالب جبر62967122042136030

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب467.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيليث قاسم ناجي محمود62968192041110038

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب467.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيمصطفى كريم علي سفيح62969232041011062

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب467.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيمحمد حسين عبد هللا رزوقي62970122041006036

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب467.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزينب قاسم محسن غضبان62971152042050062

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب467.0ثانوية االسراء المسائية للبناتاحيائيضمياء جبار العيبي جنزيل62972132042284026

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب467.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيعلي صباح عالوي بساس62973142041042032

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب467.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عمران عيسى62974232041292020

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب467.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيسيرين انور صبار وادي62975102042118066

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب467.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيحوراء علي خلف فرج62976122042098036

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب466.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيهديل امين عبد الرحمن امين62977102042221132

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب466.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمحمد علي حسين مذكور62978152041007139

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب465.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم غالم معن62979262042144049

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب465.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيتانيا بهاء عبد الحميد شوكت62980132042095007

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب465.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيرفاه نعيم علي جنيح62981142042134058

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب465.0ثانوية سومر للبناتاحيائيمدى احمد عمران داني62982142042072108

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب465.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيرنا فاروق باقر محمد62983142042127013

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب465.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائياالء كريم جاسم صبر62984142042145028

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب465.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزينب رافت عبد الرزاق حسن62985142042095045

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب465.0اعدادية المسرة للبناتاحيائينور الهدى عبد النبي خلف دلفي62986152042041077

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب465.0ثانوية فدك للبناتاحيائيطيبه عالء محسن جابر62987142042070091

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب465.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيشيماء مكي محمد خلف62988132042093090

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب465.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه حسين طلب فجر62989142042136047

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب465.0اعدادية البتول للبناتاحيائينور عبد السالم محمد علي62990112042072139

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب464.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيعلي برهان يوسف مجيد62991212041022034

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب464.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيتقى احمد مزهر محيبس62992142042134034

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب464.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيمرتضى وائل محمد قنبر62993232041256140

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب464.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيشهد وصفي محمد عبيد62994142042133052

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب463.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيندى وسام محمد حسين62995132042099043

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب463.0ثانوية البتول للبناتاحيائيايه عماد سالم اعديل62996262042075015

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب463.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيكوثر ظافر عبد الحسين عبود62997142042104058

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب463.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيمحمد اسعد محمد علي62998122041201058

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب463.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيرقية خالد حسن عليوي62999292042052109

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب463.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيامير سعد صالح مهدي63000122041031024
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الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب463.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيرتاج عادل فاضل طربيش63001102042090043

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب463.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيريام حسين احمد عبد علي63002142042149022

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب462.0ثانوية فدك للبناتاحيائييسر علي حميد جاسم63003142042070150

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب462.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائينبأ محمد عبد المحسن داود63004142042067128

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب462.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيصالح حامد محسن عليوي63005262041016046

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب462.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيميار بشير منعم احمد63006132042099040

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب462.0اعدادية حماة للبناتاحيائينور فالح حسن حمود63007112042084197

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب462.0ثانوية بيت العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين علي غالي كريم63008132041032006

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب462.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيخنساء ثابت جمال فرحان63009102042119022

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب462.0اعدادية عدن للبناتاحيائيزينب هاشم ذنون محمد63010132042106035

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب462.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيحسن سلمان جعوز حجي63011142041015019

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب462.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائياحمد سمير جبير مطر63012102041205011

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب461.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيحوراء وليد حميد عبد63013212042098055

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب461.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائينورس احمد عبد محسن63014152042040142

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب461.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيساره طالب عبد علي خضر63015152042054145

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب461.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيفاطمة رياض جواد كاظم63016112042064065

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب461.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيرهف شامل فرحان جاسم63017212042126028

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب461.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائينجم عدي سهيل نجم63018112041009031

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب460.5االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد االمير علي عبد الرزاق محمد63019132041010059

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب460.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيكرار كاظم حمد عكار63020152041004047

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب460.0اعدادية التقى للبناتاحيائياسراء حيدر طالب سعد63021112042071006

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب460.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمنتظر قصي عبد الواحد حسين63022142041009088

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب460.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيفاطمة مثنى نشمي جبر63023152042054200

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب460.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيمرتضى علي شكر محمود63024272041030039

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب460.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيايالف حسين عمران علي63025102042106003

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب460.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيمريم نزار مجيد صالح63026112042106088

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب459.0ثانوية بيروت للبنيناحيائيمنصور حمزة صالح علي63027232041022036

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب459.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمنار عمار علي محمد63028102042120100

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب459.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيحنين حيدر حسين عبد العباس63029132042109019

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب459.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيجعفر عادل عبد الرسول جعفر63030102041026061

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب458.0ثانوية الربيع للبناتاحيائياميره فائز حويش سلمان63031122042081001

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب458.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائييونس علي وحيوح حسين63032112041006092

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب458.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيحسين علي محمد حسين63033122041031056

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب458.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيزهراء فالح حسن هادي63034112042135009

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب458.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيمرتضى لؤي عباس احمد63035112041200083
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الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب458.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيطيبه نوري جاسم محمد63036102042118083

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب458.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد الجواد محمد جواد كاظم63037142041022078

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب458.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيصفاء محمد خزعل عبد63038122042087051

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب457.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيبنين ماجد شمخي زاير63039122042107042

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب457.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيسنا جسام محمد حسين63040112042103053

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب457.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي حامد عبد بريسم63041212041014095

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب457.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائياحمد صالح حمزة حسن63042142041201002

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب457.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعبد هللا عامر منصور عبد63043142041019055

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب456.5ثانوية المتميزيناحيائيمنتظر عماد هاشم عبد هللا63044112041010133

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب456.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيسجاد صالح طعمه ياسين63045142041208090

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب456.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزهراء قاسم دنبوس براك63046142042134084

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب456.0اعدادية الشعب للبناتاحيائينور عاصف عدنان جواد63047132042098165

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب456.0اعدادية البيان للبنيناحيائيمنتظر كاظم جاسم شكبان63048232041014131

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب456.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيحوراء عمار عبد علي محمد63049112042080037

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب456.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيغسان صفوان غانم سعيد63050142041169032

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب456.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيساره نصير طه توفيق63051102042076013

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب455.0ثانوية االصول المختلطةاحيائياحمد ميثم حسين مطرود63052232041180002

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب455.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيامير علي رعد محسن63053142041182005

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب455.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمرتضى خالد عباس حديد63054262041016096

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب455.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيشكران نعيم ياسر صبيح63055142042066056

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب455.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيمريم ماجد سلمان عباس63056142042112069

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب455.0ثانوية االصول المختلطةاحيائيسجاد عبد هللا كاظم مهدي63057232041180009

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب455.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائياحمد ابراهيم كاظم محيسن63058122041170003

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب455.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه صباح حسن عطية63059132042070037

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب455.0ثانوية معصومة للبناتاحيائيمالك ليث عبد الغالب محمد63060142042113035

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب454.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور حمزة عطوان مالح63061132042094056

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب454.0ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتاحيائيسيماء ظاهر اسماعيل ناصر63062182042375026

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب454.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيسرى مهدي نصيف جاسم63063102042221158

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب454.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيكوثر بشار نعيمه ترف63064142042066090

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب454.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزينب عبد الكريم عبود عيسى63065152042054135

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب454.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيرفل محمد هليل شنين63066142042136023

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب454.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيجعفر ضياء حسين علي63067122041032008

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب454.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيخالده سالم محمود احمد63068132042101017

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب454.0الخارجياتاحيائينور عمار منعم محمد63069112042401164

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب453.2ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمصطفى حسين اسود سعد63070152041012095
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الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب453.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيحسين علي جبر شده63071152041017021

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب453.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب احمد جويد عبد الحسن63072142042080028

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب453.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيريا محمد موحان سعدون63073112042077037

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب453.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيفاطمه اكرم عبد المجيد جاسم63074102042118092

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب453.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيرسل محمد ناجي عبد هللا63075112042149021

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب453.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيريم سعيد اسود موسى63076112042103037

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب547.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد السالم محمد63077102051025008

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب535.0اعدادية النجاة للبناتتطبيقيزهراء جهاد كريم رشك63078152052042017

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب532.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيصفاء ماجد هادي صالح63079122051031080

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب524.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيحسن احمد حسن لفته63080142051047019

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب522.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحسين عالء ياسين علي63081142051022025

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب521.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمحمد زهير فاضل حسون63082132051023057

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب518.0اعدادية النهروان للبنينتطبيقيكاظم صالح كاظم داود63083152051020038

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب516.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي عماد علي داود63084132051010056

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب501.0اعدادية ديالى للبنينتطبيقياحمد عامر عبد العزيز احمد63085212051012006

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب498.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيمآب علي هاشم حمودي63086132052117045

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب490.0ثانوية زيونة األهلية للبنينتطبيقيمصطفى حسن حسين مزعل63087142051043016

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب490.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقينجاة عبد الرحمن جبار ناصر63088142052112019

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب488.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيجواد كاظم هادي مهدي63089122051032013

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب486.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعبد هللا أسامة سامي هاشم63090132051029037

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب480.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيانترانيك اواديس انترانيك اوانيس63091142051042009

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب477.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيحسين فؤاد ناصر بالد63092142051019028

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب474.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيشيماء علي مكطوف كحامي63093282052059053

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب473.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيداود هيثم داود علكي63094132051031016

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب471.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزينب علي ضاري ذياب63095122052106017

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب470.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقييوسف بشار منعم هادي63096142051042049

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب465.4ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيحيدر اياد ابراهيم علي رضا63097132051020008

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب464.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعبد هللا محمود عبد الرحمن ناصر63098132051001059

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب463.4ثانوية المتميزينتطبيقيحسن نعيم ابراهيم فالح63099132051016007

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب463.0اعدادية الرميلة للبناتتطبيقيرقيه سعد ابراهيم قاسم63100152052044011

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب461.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيطه محمد مدحت حسن63101142051169019

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب461.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيفهد فؤاد حسين عليوي63102132051001077

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب461.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيجواد كاظم عبد بريس63103142051017015

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب459.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمنتظر طارق خلف عبد63104142051021110

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب459.0ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيهنا هدير بطرس يوسف63105142052104025
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الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب457.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحسن طه محمد سعيد63106142051022018

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب457.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيحسين سمير ناجي جبر63107132051003019

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب455.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر فرقد شهيد عبد النبي63108162051038114

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب452.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقياحمد بهاء كاظم عبد هللا63109142051016020

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب452.0الخارجيونتطبيقييوسف شريف سلمان شكر63110102051400058

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب452.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينتطبيقيمعتز احمد خزعل مرعي63111102051061015

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب450.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد صادق مالك عبد الحسين عجيل63112152051001084

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب446.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمرتضى خضر عباس برهان63113142051017096

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب446.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعباس منصور نوري محمد63114122051031084

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب445.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحسين انمار علي احمد63115122051030030

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب445.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتتطبيقيتبارك سعد عبادي حسين63116122052088005

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب444.0ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقيرعد سعد سلمان جاسم63117132051257030

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب444.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيسامر سعد قاسم اسماعيل63118132051031019

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب442.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد مازن جهاد محمد علي63119142051182056

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب442.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيفرح هشام يعقوب منصور63120142052078030

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب441.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينتطبيقياحمد معاذ هشام علي63121102051025002

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب440.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيهدى ضياء حمد حسن63122142052079064

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب440.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيحسين صباح حبيب محمد63123142051013029

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب440.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيطه رياض شوكت مجيد63124132051031025

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب440.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمؤمل غالب هاشم صادق63125122051030116

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب440.0ثانوية ربيع بغداد األهلية للبنينتطبيقيمحمد سعد محسن عبد هللا63126132051051013

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب440.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيحيدر صفاء عبد النبي علي63127142051042016

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب438.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي عبد الباري حاتم صيوان63128162051022080

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب438.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيحسين زيدان خلف مشحوت63129142051017022

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب438.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد ماجد حميد جاسم63130102051020025

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب437.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد االمير خضير63131122051030117

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب437.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقينبأ سعيد داود عباس63132112052068039

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب436.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيتبارك وليد خلدون حسين63133102052118013

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب436.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحسين مقداد احمد مهدي63134142051021031

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب434.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقييسر احمد ابراهيم جعاز63135112052112041

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب434.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد الرضا عباس63136112051021121

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب434.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيبطرس نديم شمعون اوراها63137142051016026

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب433.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيزينب حيدر عبد الستار صالح63138142052111019

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب432.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيابراهيم حيدر ابراهيم عبد هللا63139142051016018

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب432.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقييوسف عيسى محمد داود63140102051013161
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الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب432.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعلي صبار عطيوي حداد63141122051031098

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب431.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمحمد عباس كاظم حمود63142152051011094

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب431.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيمهدي صالح عصواد موزان63143102051008061

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب430.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيعمر منقذ كريم جاسم63144132051004031

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب430.0ثانوية الفوز للبناتتطبيقيمريم مصطفى شهاب احمد63145132052099028

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب430.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيايه واثق عجيل صبر63146142052140008

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب429.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيحسن حيدر جاسم محمد63147142051019018

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب428.0ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عدي عبد علي63148112051041017

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب428.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيابرار حسين محمد علي عبد الساده63149122052118002

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب428.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقينور الدين احمد حاتم طه63150122051201081

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب428.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيمصطفى عصام كريم حسن63151142051019097

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب427.0اعدادية عين سفني للبناتتطبيقيرقيه خليل ابراهيم خلف63152172052258007

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب427.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيفاطمه عباس فاضل عطيه63153142052099028

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب427.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعمر حسن سليمان محمد63154132051010062

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب426.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعبد هللا قاسم حسين محمد63155122051031086

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب426.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيفاطمه منذر عبد محمد63156142052077032

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب425.0ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيميثم طالب ظاهر حمندي63157252051046031

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب425.0خارجيونتطبيقيعبد القدوس حامد مصلح محسن63158192051400026

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب425.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمحمد قاسم كاظم جاسم63159152051071264

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب424.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيدولت سمير علي سليمان63160132052071018

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب423.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمصطفى محمد ليلو عبد الكريم63161132051005085

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب423.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيحارث اسماعيل ياسين عبد هللا63162102051014026

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب422.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيعلي كريم كاظم مرهج63163142051020039

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب422.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيامواج صباح منيف معجل63164102052116004

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب421.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين مجيد سعد63165112051048007

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب421.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيجعفر نصير علي ناصر63166112051008012

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب421.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيسجاد ابراهيم جميل ابراهيم63167132051031020

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب421.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد هللا هيثم عبد الوهاب غفوري63168102051019065

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب421.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمحمد حسين عامر ناصر حسين63169122051031136

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب420.0ثانوية الخلود للبناتتطبيقيميسم سعد معبد حسين63170122052093025

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب420.0ثانوية الصديق للبنينتطبيقيعباس هادي صالح مهدي63171232051027006

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب420.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتتطبيقينور هاشم خماس صابر63172142052196022

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب420.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيسيف علي عاجب عباس63173162051352114

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب419.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمحمود جمال محمود عبد الرحمن63174132051031053

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب419.0ثانوية السيدية المسائية للبنينتطبيقيابراهيم صباح رضا علي63175112051209002
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الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب418.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيحسين مهند كاظم حميد63176142051008022

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب418.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيبراء ابراهيم محمد علوان63177102052091007

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب418.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيسيف ذو الفقار علي جاسم63178142051036033

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب417.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيمحمد تقي يحيى حربي مرماص63179142051019079

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب417.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيمريم رائد نوري عيسى63180122052087017

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب417.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقياحمد سمير فريد عبد الحميد63181142051042002

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب416.0ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقيمصطفى مهند ناظم محمد63182142051173031

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب416.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيميالد دريد داود سليم63183142051016107

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب416.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيابراهيم حسن ضمد فهد63184152051011002

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب416.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيفاطمة علي شياع فارس63185112052110036

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب416.0ثانوية زيونة المسائية للبنينتطبيقيعماد سرحان محسن غشن63186142051209047

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب416.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقياسماعيل احمد حسن علي63187112051018018

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب416.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمجتبى محسن رمضان نافل63188142051017077

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب415.0اعدادية االمال للبناتتطبيقيهبه هاني محمود سلومي63189112052070047

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب415.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيفاطمه علي منذر اسماعيل63190142052106028

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب415.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيرحمه احمد ناجي شاكر63191102052099004

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب415.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيامير هاشم شافي ساجت63192132051012018

جامعة الكوفة/كلية الطب613.0ثانوية المتميزيناحيائيمهدي واثق هالل عويد63193252041035091

جامعة الكوفة/كلية الطب613.0ثانوية المتميزيناحيائياحمد عدي محمد عباس63194252041035003

جامعة الكوفة/كلية الطب613.0ثانوية المتميزاتاحيائيأيات حميد عبد علي حمزه63195252042074005

جامعة الكوفة/كلية الطب613.0ثانوية المتميزاتاحيائياسراء نبيل محمد عبد الزهره63196252042074012

جامعة الكوفة/كلية الطب613.0ثانوية المتميزيناحيائيعلي عامر علي حسين63197252041035042

جامعة الكوفة/كلية الطب613.0ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه محمد حسين هادي علي63198252042074079

جامعة الكوفة/كلية الطب613.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيايه حاكم عبد االمير جابر63199252042084096

جامعة الكوفة/كلية الطب613.0ثانوية المتميزاتاحيائيزينب صباح رزاق جاسم63200252042074043

جامعة الكوفة/كلية الطب612.9اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور رياض سرحان علوان63201252042170640

جامعة الكوفة/كلية الطب612.8ثانوية المتميزيناحيائيزين العابدين مكي جليل غانم63202252041035026

جامعة الكوفة/كلية الطب612.8ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى فائق والي جالب63203252041031764

جامعة الكوفة/كلية الطب612.8ثانوية النجوم االهلية للبنيناحيائيعلي رافد حسين علي63204252041019014

جامعة الكوفة/كلية الطب612.8اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسن باسم متعب هادي63205252041009035

جامعة الكوفة/كلية الطب612.8ثانوية المتميزاتاحيائينور محي محسن خضير63206252042074108

جامعة الكوفة/كلية الطب612.8ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائينرجس عامر جاسم عبود63207242042109037

جامعة الكوفة/كلية الطب612.8ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيمصطفى حكيم جبار العيبي63208252041034052

جامعة الكوفة/كلية الطب612.8ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء فؤاد عبد الستار حسن63209252042074041

جامعة الكوفة/كلية الطب612.7ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغاده حيدر فاضل عباس63210252042096357
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جامعة الكوفة/كلية الطب612.7ثانوية المتميزيناحيائيمنتظر باسل نوري عبد63211252041035090

جامعة الكوفة/كلية الطب612.6ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيمحمد حيدر غازي عباس63212242041048034

جامعة الكوفة/كلية الطب612.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمريم حسن كاظم علوان63213252042084630

جامعة الكوفة/كلية الطب612.0ثانوية المتميزاتاحيائيكوثر عالء صبيح عباس63214252042074087

جامعة الكوفة/كلية الطب612.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد سعيد بالسم عبد الحافظ محمد63215252041031612

جامعة الكوفة/كلية الطب612.0ثانوية المتميزاتاحيائيغدير فارس حسين عبد الحسن63216252042074063

جامعة الكوفة/كلية الطب611.9ثانوية المتميزيناحيائيمحمد االمين محسن محمد كريم63217252041035056

جامعة الكوفة/كلية الطب611.8ثانوية المتميزيناحيائيامير علي عبد االمير نجم63218252041035005

جامعة الكوفة/كلية الطب611.8ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء كريم خلف جبر63219252042074025

جامعة الكوفة/كلية الطب611.8ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد عبد الرضا عبد نور جبر63220252041031628

جامعة الكوفة/كلية الطب611.7ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيعذراء باسم ناظم محمد63221252042109052

جامعة الكوفة/كلية الطب611.6ثانوية الهادي للمتميزيناحيائياحمد ظافر عبد االمير حسين63222242041048002

جامعة الكوفة/كلية الطب611.4ثانوية المتميزاتاحيائيفاتن ثامر حمزه بشبوش63223252042074066

جامعة الكوفة/كلية الطب611.1ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه حيدر محمد علي63224252042074032

جامعة الكوفة/كلية الطب611.1ثانوية المتميزيناحيائيعلي محمد جميل زيدان63225252041035045

جامعة الكوفة/كلية الطب611.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيطيبه سلمان جهيد ساجت63226252042108179

جامعة الكوفة/كلية الطب611.0ثانوية المتميزاتاحيائينورهان صالح مهدي مصطفى63227252042074111

جامعة الكوفة/كلية الطب611.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور كفاح علي كاظم63228252042100525

جامعة الكوفة/كلية الطب611.0ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه كرار جابر حبيب63229252042074077

جامعة الكوفة/كلية الطب611.0ثانوية المتميزيناحيائيكرار حيدر حسن هاشم63230252041035051

جامعة الكوفة/كلية الطب611.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه عالء وهيب عبد63231252042097164

جامعة الكوفة/كلية الطب611.0ثانوية المتميزيناحيائيهادي جواد هادي علي63232252041035093

جامعة الكوفة/كلية الطب611.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرغد سعد ناصر حسين63233252042062405

جامعة الكوفة/كلية الطب610.8ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسن وضاح عبد الحسين جعفر63234252041031139

جامعة الكوفة/كلية الطب610.8ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعبدهللا مصعب جفيرز بخيت63235252041208019

جامعة الكوفة/كلية الطب610.8ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي حسن راضي عيسى63236272041029053

جامعة الكوفة/كلية الطب610.8ثانوية المتميزاتاحيائيزالل علي لواء عبد المهدي63237252042074036

جامعة الكوفة/كلية الطب610.8ثانوية المتميزاتاحيائينور أياد حميد كريم63238252042074098

جامعة الكوفة/كلية الطب610.7ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيزهراء سعد سالم حسن63239292042076013

جامعة الكوفة/كلية الطب610.6ثانوية المتميزاتاحيائيضحى هادي عبد جبر63240252042074056

جامعة الكوفة/كلية الطب610.6ثانوية المتميزيناحيائيفهد عاصم رحيم غراب63241252041035049

جامعة الكوفة/كلية الطب610.3ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائيفاطمه رشيد حسن مهدي63242242042109029

جامعة الكوفة/كلية الطب610.3ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيروان سليم عبد الكريم راضي63243252042108097

جامعة الكوفة/كلية الطب610.2ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائيزهراء احمد عبد نور63244242042109010

جامعة الكوفة/كلية الطب610.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد هادي عبد اللطيف63245252042108123
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جامعة الكوفة/كلية الطب610.0ثانوية المتميزاتاحيائيبتول ستار جبار نصيف63246252042074017

جامعة الكوفة/كلية الطب610.0ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيمحمدي توحيد ساجد حمود63247242041048038

جامعة الكوفة/كلية الطب610.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور ميثم حسن راضي63248252042100534

جامعة الكوفة/كلية الطب610.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيعلي حسين فارس رسول63249252041034028

جامعة الكوفة/كلية الطب610.0ثانوية المتميزيناحيائيعقيل حسين علي فاضل63250252041035032

جامعة الكوفة/كلية الطب610.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه حسنين محسن عبد63251252042062426

جامعة الكوفة/كلية الطب610.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور محمد رضا محسن كاظم63252252042100530

جامعة الكوفة/كلية الطب609.8ثانوية المتميزاتاحيائيرانيا نوفل عبد الوهاب سالم63253252042074026

جامعة الكوفة/كلية الطب609.8ثانوية المتميزيناحيائيياسر ضياء مجيد كربول63254252041035094

جامعة الكوفة/كلية الطب609.8ثانوية المتميزاتاحيائيزينب سعد بخيت عبود63255252042074042

جامعة الكوفة/كلية الطب609.7ثانوية المتميزاتاحيائياالء احمد جميل زاهي63256252042074014

جامعة الكوفة/كلية الطب609.6ثانوية المتميزاتاحيائيكوثر فاضل عبد عمران63257252042074089

جامعة الكوفة/كلية الطب609.5ثانوية المتميزاتاحيائيمريم صادق عبد الصمد خلف63258252042074092

جامعة الكوفة/كلية الطب609.2ثانوية المتميزيناحيائيعلي سجاد حسين جبر وهاب63259252041035041

جامعة الكوفة/كلية الطب609.2ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيحسين خليل ابراهيم حسين63260242041048008

جامعة الكوفة/كلية الطب609.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء علي اسماعيل ابراهيم63261252042062327

جامعة الكوفة/كلية الطب608.8ثانوية المتميزيناحيائيعلي رائد حميد جياد63262252041035037

جامعة الكوفة/كلية الطب608.8ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبتول حيدر حمزه مالك63263252042108028

جامعة الكوفة/كلية الطب608.8ثانوية المتميزيناحيائيعلي حسن هادي يوسف63264252041035035

جامعة الكوفة/كلية الطب608.7ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعبد هللا محمد جابر شبيب63265252041031356

جامعة الكوفة/كلية الطب608.6ثانوية المتميزيناحيائيجعفر علي مهدي سلمان63266252041035006

جامعة الكوفة/كلية الطب608.5ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى محسن هادي حسين63267252041035087

جامعة الكوفة/كلية الطب608.4ثانوية المتميزاتاحيائيرتاج احمد موسى حسين63268252042074028

جامعة الكوفة/كلية الطب608.4ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائيسارا محمد علي حسين عزيز63269242042109022

جامعة الكوفة/كلية الطب608.4ثانوية المتميزيناحيائيحسين حازم محمد وحيد63270252041035011

جامعة الكوفة/كلية الطب608.4ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور الهدى علي جاسم عبد المنعم63271252042100490

جامعة الكوفة/كلية الطب608.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيضحى حيدر جابر موسى63272252042108174

جامعة الكوفة/كلية الطب608.0ثانوية المتميزاتاحيائيهدى عباس عبد هللا ماجد63273252042074116

جامعة الكوفة/كلية الطب608.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسرى عبد الرضا حسين عليوي63274252042062813

جامعة الكوفة/كلية الطب608.0ثانوية المتميزاتاحيائيفرح عبد الجبار محمد عبد االمير63275252042074082

جامعة الكوفة/كلية الطب607.8ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيابراهيم علي حسين عبعوب63276252041031011

جامعة الكوفة/كلية الطب607.8ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين علي محمد علي رضا63277252041031190

جامعة الكوفة/كلية الطب607.7ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مشتاق طالب كريم63278252041035076

جامعة الكوفة/كلية الطب607.7ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى ميثم حميد طليفح63279252041035089

جامعة الكوفة/كلية الطب607.6ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء علي حمودي رسول63280252042062591
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جامعة الكوفة/كلية الطب607.4اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمالك علي عبود محمد حسين63281252042084657

جامعة الكوفة/كلية الطب607.4ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي حسين رزاق حسين63282252041031393

جامعة الكوفة/كلية الطب607.3ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيغيث علي حسن عبود63283252041205153

جامعة الكوفة/كلية الطب607.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيغاده عبد الرضا كاظم جواد63284252042084511

جامعة الكوفة/كلية الطب607.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينرجس عبد االئمه غياض عبد الساده63285252042109086

جامعة الكوفة/كلية الطب607.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي رافع شاكر عبود63286252041031415

جامعة الكوفة/كلية الطب606.8ثانوية المتميزيناحيائييونس محمد كاظم مسير63287252041035097

جامعة الكوفة/كلية الطب606.7ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمحمد رزاق رضا جابر63288292041020027

جامعة الكوفة/كلية الطب606.6ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيمصطفى معتز عدنان عبود63289242041048042

جامعة الكوفة/كلية الطب606.6ثانوية المتميزاتاحيائيسرى عباس رضا رجب63290252042074051

جامعة الكوفة/كلية الطب606.4اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي سعدي خلف مطلب63291102041026170

جامعة الكوفة/كلية الطب606.2ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائيزهراء عباس حسن رهيف63292242042109013

جامعة الكوفة/كلية الطب606.0ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيشمس حسن محمد حسين مرشد63293122042109101

جامعة الكوفة/كلية الطب606.0ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه علي عبد الواحد عبد الحسن63294252042074074

جامعة الكوفة/كلية الطب605.9ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور الهدى حسن رزاق جليل63295252042100479

جامعة الكوفة/كلية الطب605.9ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمروه عباس كاظم مجدي63296252042100317

جامعة الكوفة/كلية الطب605.9اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء اكمال عبدعلي شنان63297252042084302

جامعة الكوفة/كلية الطب605.9ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينرجس شهاب احمد غلوم رضا63298252042100448

جامعة الكوفة/كلية الطب605.8اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعلي اثير عبد الرحيم شكري63299252041009154

جامعة الكوفة/كلية الطب605.7اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسين احمد ابراهيم مهدي63300252041009052

جامعة الكوفة/كلية الطب605.6ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائيروز حسن عباس كاظم63301242042109009

جامعة الكوفة/كلية الطب605.4ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه خليل عبد االمير عبد علي63302252042074072

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمؤمل خالد رحمن جاسم63303252041020039

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء عواد خلف سهر63304252042097080

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه جميل صافي كاطع63305252042097152

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء كريم حسن كريم63306252042062335

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم باسم عباس هادي63307252042100326

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب حيدر يعقوب يوسف63308252042062691

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمها محسن محمد هادي63309252042096483

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد جاسم صبر عبيد63310222041098161

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيهدى عالء محمد يوسف جاسم63311252042070229

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيتقى كاظم عبد هللا علوان63312222042111017

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيامال زيد مخيف فارس63313272042056023

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيسجاد رحيم مروح عبهول63314252041007160

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهزنان مجيد جميل مجيد63315252042062871
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جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد عادل عبد الحسين ابو حمود63316252041031626

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيمريم سفير هاتف دوهان63317252042102043

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيحيدر راهي طالب عدنان63318252041042006

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمحمد رافد ستار عبد االمير63319252041042018

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيايات ناصر حسين حمود63320222042135021

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائينبأ قصي عالوي حمادي63321252042095118

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيجمان اركان حسين مطير63322142042129014

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغادة احسان عبيس خضير63323252042100063

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيحنين عقيل حسين علوان63324252042071016

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء خالد علي جبير63325252042062537

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي خضر عباس جبر63326252041150220

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيموسى هاشم قميص هويز63327252041052085

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائينور الهدى ياسين خضير جوان63328292042153135

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء موحان حمزه عبد الكاظم63329252042062646

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيدعاء عالء جميل خلف63330252042062357

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء اياد حسن راضي63331252042062491

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء عدنان جيثوم دجن63332252042074040

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء سامي عباس مغير63333232042081055

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء مطشر صادق حزام63334162042202080

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيايات علي صاحب زغير63335292042088009

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسراء فاضل حسن علي63336252042062074

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى عدنان عبد زيد هادي63337252041031755

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية االصالح المسائية للبنيناحيائيحسن علي عناية ضيدان63338222041318006

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه منعم منهل صالح63339252042096424

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه محمد علي صادق محمد علي63340252042074033

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائياحمد محمد عبد عبد الحسين63341252041042001

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائينور عدنان نعمه حسين63342222042141249

جامعة الكوفة/كلية الطب605.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيبنين رضا عباس حسن63343252042110013

جامعة الكوفة/كلية الطب604.9ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينب عاصم كزار عبيد63344252042108134

جامعة الكوفة/كلية الطب604.9ثانوية المتميزاتاحيائيظفر ياسين خضير ياسين63345252042074059

جامعة الكوفة/كلية الطب604.9ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيمينا حسين علي جبار63346102042078190

جامعة الكوفة/كلية الطب604.8ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيغدير علي جميل راضي63347242042077043

جامعة الكوفة/كلية الطب604.8ثانوية المتميزاتاحيائينور صباح عبد الحمزه حسن63348252042074103

جامعة الكوفة/كلية الطب604.8ثانوية المتميزيناحيائيياسين حامد حمزه حبيب63349252041035095

جامعة الكوفة/كلية الطب604.8اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيحنين حيدر مهدي محمد خليل63350252042084194
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جامعة الكوفة/كلية الطب604.8ثانوية المتميزيناحيائيرسول ستار جبار عبد الحسين63351252041035023

جامعة الكوفة/كلية الطب604.8ثانوية المتميزاتاحيائيآيات عبد الكاظم جيثوم مرزوك63352252042074006

جامعة الكوفة/كلية الطب604.7ثانوية المتميزيناحيائيحسين حيدر عبد الحسين مير63353252041035012

جامعة الكوفة/كلية الطب604.6اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيصديقه محسن حسين حسن63354252042084487

جامعة الكوفة/كلية الطب604.6ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيابراهيم يحيى عالوي فليح63355242041048001

جامعة الكوفة/كلية الطب604.3ثانوية المتميزيناحيائيحسين سمير هاشم ابراهيم63356252041035013

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيانفال عباس لفته موسى63357252042062109

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيشيماء رائد عزيز جوده63358252042097129

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حسين محمد حسون63359252042062519

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيمريم رائد محسن موسى63360252042108237

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية المتميزاتاحيائينور الهدى ناصر حسين عويز63361252042074102

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيابراهيم لطيف جبار طه63362252041007005

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0اعدادية النضال للبنيناحيائيحسين جعفر هادي فارس63363242041014011

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم زكي عبد القادر محمد63364252042100342

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد علي عبد العزيز عبد الكريم63365252042062860

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقيه وزير عبد النبي محمد63366252042108095

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايات فارس عبد الحمزه هنين63367252042062127

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمؤمل نوري هاشم حسن63368252041007290

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه عدنان علي محمد63369252042062443

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين عبد الرضا علي63370252041044386

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمجتبى صادق كاظم لفته63371252041009228

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبنين ميري محسن هاني63372252042084141

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد ماجد طالب مضهد63373222041002317

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيريسان نعمان عبد الخالق عباس63374252041031245

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم حيدر علي عبد الرضا63375252042100337

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء حيدر محمد عبود63376252042062317

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد علي جاسم كاظم63377252041031033

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيعلي كامل جبر جاسم63378242041151033

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيمرسالت حسين مهدي عليوي63379252042110051

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعالء احمد كزار بشان63380252041045104

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسام مهدي عبيد علوان63381252041031110

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد مصطفى شاكر عبادي63382252041031676

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيساره ليث عامر موسى63383252042056178

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور محمد جاسم عباس63384252042100527

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزينب ماجد حميد كاظم63385252042056168
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جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيدر الحسن جاسم حسن طعمة63386252041042007

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسيل سعد هالل عبد الساده63387252042062085

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيساره رجاء عبد االمير محسن63388252042062775

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيطيبه كاظم حسين عليوي63389252042100043

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي محمد حسين سعيد اسماعيل63390252041031463

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغسق انوار عبد االمير باقر63391252042100094

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينوره رياض عبد الزهره جدوع63392252042084740

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى رسول صاحب محمد63393252041035085

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيأالء عدنان علي محمد63394252042062006

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيحسين ناهض نور طه63395252041042005

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمالك فائز احمد عبد الكريم63396252042096473

جامعة الكوفة/كلية الطب604.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمحمد علي عباس عليوي63397252041042023

جامعة الكوفة/كلية الطب603.7اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه فريد صادق ابراهيم63398252042084580

جامعة الكوفة/كلية الطب603.7ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه وسام تقي صادق63399252042074080

جامعة الكوفة/كلية الطب603.5ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسن حيدر محمود محمد رضا63400252041031117

جامعة الكوفة/كلية الطب603.4اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيالفضل جواد صالح مهدي63401272041005014

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائياثمار إبراهيم جبار زاهي63402222042414015

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه الزهراء كرار هالل سكر63403252042100133

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبنين حميد شهيد حمزه63404252042084121

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء غسان كاظم خضير63405252042062597

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيهمام سامح عبد الجبار ناصر63406252041031828

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمنتهى بالسم عبد العزيز عبد الزهره63407252042100401

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحيدر طالب حسين هادي63408252041031220

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسين حبيب صادق حبيب63409222041035060

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيغدير حاكم كاظم عينون63410252042092017

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه رحمان فاهم ناجي63411252042100170

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسين ياسين خضير جوان63412292041002051

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيعلياء علي رحيم ابراهيم63413252042100062

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيكرار حيدر صادق جعفر63414252041150276

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيمالك فاضل عجيل عناد63415222042421106

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمحمد الصادق نعيم نعيثل خليف63416222041035222

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك جاسم فاضل مهدي63417252042062224

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيطفوف علي عادل مهدي63418252042056217

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائياطياف عماد علي عبد الواحد63419292042058006

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى علي كريم حسين63420252041031763
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جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء محمد مهدي مصطفى63421252042062633

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية المتميزيناحيائيأحمد علي سالم حسين63422252041035001

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية سامراء للبنيناحيائيعلي احمد جاسم عبيد63423222041092026

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك علي فتالوي خشان63424252042062251

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب علي كاطع خلف63425252042062719

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمصطفى فاضل محمود عيسى63426252041042028

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيرحيم حاتم رحيم حسين63427252041042008

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية المتميزاتاحيائيزينب ليث حسن احمد63428252042074044

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغاده حيدر ناصر ظاهر63429252042100064

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينورس علي كاظم عريان63430242042114261

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيآمنه قاسم عبد الحسين مهدي63431252042062014

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه عقيل عبد الحسين صادق63432252042100210

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيكوثر صاحب طاهر محمد63433252042100291

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي كاطع طالس مخيلف63434252041200091

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيرقيه نجم عبد هللا خنياب63435252042087024

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم علي صالح نور63436252042100361

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيزهراء حسن علي عبد الحسن63437222042142037

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهدى علي عباس سهيل63438252042100577

جامعة الكوفة/كلية الطب603.0ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين جدوع عبد الرضا63439242041069036

جامعة الكوفة/كلية الطب602.9ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي سالم عبد النبي صالح63440252041031422

جامعة الكوفة/كلية الطب602.8ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيعلي قاسم كريم عباس63441242041048025

جامعة الكوفة/كلية الطب602.7ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسماء ماهر عباس كاظم63442252042062082

جامعة الكوفة/كلية الطب602.6ثانوية المتميزاتاحيائيروان علي عباس حسين63443252042074034

جامعة الكوفة/كلية الطب602.4ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيديار عادل عبد الواحد جواد63444252042108075

جامعة الكوفة/كلية الطب602.2ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيسميه سجاد عبد زيد حسين63445252042087047

جامعة الكوفة/كلية الطب602.2ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائيمالك زهير حسين عبد63446242042109035

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم هيثم جواد شاكر63447252042100381

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي صالح منصور عكال63448222041051076

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب صباح هادي عبد هللا63449252042062700

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد االمير علي63450252042095100

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيبتول رزاق طالب احمد63451252042101034

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيمهدي خليل ابراهيم حسين63452242041015135

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغدير عقيل عبد مسلم عباس63453252042100084

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد حيدر عبد الرسول حسن63454252041031600

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيزيد عبد العظيم محمد زباله63455272041010071
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جامعة الكوفة/كلية الطب602.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمنتظر رحيم سعيد عواد63456252041005099

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيرقية محمد كاظم محمد63457252042102015

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياساور كاظم محمد رسن63458252042062057

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد االمير عبد63459252042095051

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتقى اسعد عبد الزهره محمد63460252042062268

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمحمد صادق فارع محمد حسن عبد الجليل63461252041042021

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء علي جبار متعب63462292042057142

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين مؤيد رشيد محسن63463252041031195

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ محمد سالم مخيف63464242042114249

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي منير شاكر كامل63465252041031470

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحسين جفات صليبي رحيمه63466292041005029

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينرجس عبد هللا عيدان عبود63467252042100452

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيسجى كريم فاخر عيدان63468242042081049

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمنتظر معين مسلم فاضل63469252041200158

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب احمد نعمان حميد63470252042062660

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك محسن حسن عباس63471292042094012

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيفاطمه فيصل غازي مهيني63472252042092019

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية المتميزاتاحيائيفضه حامد عطشان عنتيك63473252042074084

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياديان رضا عبد الجليل علي63474252042062049

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك الرحمن سالم كاظم سلمان63475252042062221

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبنين هيثم علي كاظم63476252042084143

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائييوسف حميد ابراهيم حميد63477252041031844

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيموسى حسن كاظم اسد63478252041150432

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينبأ مراد كاظم مشكور63479252042100431

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيكميل ضمير كاظم مهدي63480252041031513

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسكينة رفعت ثجيل نعمه63481252042062816

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيسيف علي ظاهر محسن63482252041031306

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد حمزه مطرود63483242042136061

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيإيمان حسن علوان صبر63484222042414012

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينبأ قاسم محمد علي هادي63485252042096496

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه حسين محمد طه عبد هللا63486252042062430

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينبأ محمد حسين كاظم صالح63487252042100428

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيياسر اياد علي حسين63488252041034058

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسحر علي فليح حسن63489252042062805

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب كاظم عبد حسين63490252042062737
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جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيازهار عامر كاظم عباس63491252042097004

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين صباح مجيد محمد63492252042062195

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيشهد سامي صبحي يوسف63493252042101135

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد محمد حسن حسين علي63494252041031671

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس رشيد اليح63495252042096406

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمرتضى يحيى محمد امين عبد الحسين63496252041042025

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد زيد جمعه63497292042052223

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيحسين حيدر جابر جعفر63498252041005024

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيدعاء جليل كاظم حسن63499222042175063

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائياكرم عاشور خليل شغين63500222041029016

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب طارق عباس عطيه63501252042170351

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك علي فاخر عباده63502252042096108

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيياسمين كريم دخيل عبد الحسين63503292042153149

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد مهدي هاني رشيد موال63504252041031685

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيعال يعقوب صبيح جاسم63505252042087054

جامعة الكوفة/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيريا شهيد محمدعلي كريم63506252042062476

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان612.8ثانوية المتميزاتاحيائيأمنه خالد فرمان امين63507252042074004

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان608.4ثانوية المتميزاتاحيائيطيبة حسين هاشم احمد63508252042074057

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان603.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب علي حمزه كريم63509252042101112

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك حيدر شاكر باقر63510252042062234

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان598.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيزينب ظاهر حبيب كلل63511252042095064

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان598.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين ثامر حافظ شنان63512252041044384

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان598.0اعدادية دار الزهراء(ع) االهلية للبناتاحيائيرهينه كلثوم محمد رمضان قيصر63513252042072008

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان598.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك جعفر صادق جعفر63514252042062225

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان598.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء رحيم عمران موسى63515252042108103

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان598.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء فيصل عباس كاظم63516252042062606

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان598.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد عباس احمد محمد63517252041005081

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.7ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد مصطفى سليم63518102041048038

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.3ثانوية المتميزاتاحيائينور ظافر حسين عبد االمير63519252042074105

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.1ثانوية المتميزاتاحيائيرياحين عبد الباقي ثجيل نعمه63520252042074035

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء عمران موسى اسود63521242042117131

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي احمد علي حسين63522252041031373

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيحسين سالم جبل عاشور63523242041251025

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغدير حيدر عبود صالح63524252042100077

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيحنين حسن عبد حسين63525222042414063
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جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب عبد الحسن عبد زيد ابراهيم63526252042062706

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيموسى جعفر فليح حسن63527222041358066

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيدعاء احمد عبد العباس موسى63528252042102008

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغسق علي حسين عبد االمير63529252042100096

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيآيه حيدر طالب حافظ63530252042062038

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيياسر حيدر رسول رزاق63531252041031834

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء موفق جخيور ناصر63532252042062647

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيابراهيم عالء عبد االمير صبيح63533252041031010

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيليلى عباس جواد كاظم63534252042100305

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيامين جواد كاظم عطية63535252041031081

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم حسين نعيم عكلو63536252042096452

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيمحمود حسين خميس علي63537222041065089

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيسجى علي عبد الجليل هرك63538252042110040

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيضحى عماد محمد حسين منصور63539252042100021

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه عباس عبد هللا جبار63540252042097159

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيشهد عالء مرزوك خضير63541252042109046

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه محمد عواد كاظم63542252042100243

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين سالم عباس عنوه63543242042114053

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0الخارجياتاحيائيكوثر حاتم عبدالرزاق عباس63544252042401144

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمرتضى رحيم عبد الحسين ازبين63545252041044450

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيعلي ثائر حمزه محمد63546242041169029

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد ظافر جابر عيسى63547252042062855

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه علي حسن عطيه63548252042055071

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيآيات محمد عبد الحسين طخاخ63549252042109001

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحمزه احمد مهدي عبود63550252041045061

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحنين حازم محمد عطيه63551252042116020

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينبأ عمار عبد مسلم حمودي63552252042100424

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية البدير المسائية للبنيناحيائيمرتضى حسين طعيمه ناهي63553242041209018

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيبتول محمد رسول محمد جواد63554252042056046

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرقية أحمد عباس مطر63555252042101074

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد علي حسن جابر مطلب63556252041044424

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء عبد الحسين جابر سعيد63557252042062323

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيرقيه حاكم عبدالحسن كريم63558252042057011

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيام البنين عبد هللا اسماعيل هادي63559252042062102

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبراء حسين طه حسين63560252042108030

صفحة ١٨١٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب باقر علي كاظم63561252042170337

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيهديل هاشم حميدي حمزه63562252042108275

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد الرحيم عدنان غازي حسين63563252041044242

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيزينب عمار كريم هويش63564252042102026

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمصطفى رائد حسن هادي63565252041045175

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتقى عبد االمير عبد كرم63566252042062275

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتقى رضا عبد زيد عبيد63567252042062272

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان597.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى عبد الخالق عبد الزهره عاشور63568252041031753

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.7ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيحنين وسام كاظم مسلم63569252042108059

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.4ثانوية المتميزيناحيائيمحمد فاضل غالب سلمان63570252041035071

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.3ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه عالء صبحي صادق63571252042097163

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.1اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسين ستار جبار عبد الزهره63572252041009062

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيزيد عدنان عباس ناصر63573252041207045

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء علي رحيم زباله63574242042117129

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور رياض راهي عبود63575252042096531

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيساره رزاق نعمه محسن63576232042113054

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيهدى رعد موجد راجي63577252042102049

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي فالح جبير محمد63578252041031452

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمحمد باقر اكرم شريف عباس63579252041042016

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزينب ناصر جاسم كاولي63580242042168051

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيحسين قاسم حسين حمود63581282041021009

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء محمد صاحب محمد علي63582252042062339

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحيدر فرحان حمزه كطان63583252041207030

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب مطر هاشم حميدي63584242042077034

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياحالم احمد عبد الشهيد يحيى63585252042062048

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائياساور سمير شرهان ملكة63586222042139003

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي مهدي طاهر حسن63587252041208025

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء اركان حاتم فالح63588252042053035

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم معين سمير سلطان63589252042100375

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمنتظر فاضل سلمان مشكور63590252041031794

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمصطفى صالح محيسن عباس63591252041044483

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائييقين مهند جميل محمد63592252042108276

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحذيفه مهدي جليل كريم63593252041205024

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية السبطين المختلطةاحيائياحمد كريم فليح حسن63594222041344001

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حسن كاظم كزار63595252042062511
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جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيليث عبد الخالق عباس عبادي63596252041045141

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء جواد صبر وريوص63597252042062499

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيسيف صالح عبد المهدي عبد الحسين63598252041012075

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيآمال حسين رسم شدهان63599252042057001

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائينبأ حسن حسين جبر63600252042097196

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيرسول علي حسين مشعان63601242041169021

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيصادق عماد صادق جعفر63602292041002079

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيهاشم عبد هللا هاشم شجير63603252041052088

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينور رائد عبد الحسين مجبل63604252042084718

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيسجاد احمد عبد العزيز محمد63605252041031275

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0اعدادية الحيرة  للبنيناحيائيكلف كتاب جبار مجباس63606252041015014

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه احمد حسن فرحان63607252042062415

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد ماجد امانه محمد63608252041007351

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر حسين ابو عمشه63609252041045150

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية سامراء للبنيناحيائيعلي جاسم صالح مكطوف63610222041092028

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيضحى رعد شاكر محسن63611252042070141

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب علي عبد علي63612252042170362

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيبنين اموري عباس محي63613252042102004

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد رسول مهدي موسى63614252041045151

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمصطفى عادل رضا محمد63615242041169047

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائينور محمد حسين حسوني63616252042097203

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب احمد شاكر درويش63617222042204112

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفاطمه محمد محي حسن63618252042056262

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائينبأ سعيد عبيد عباس63619252042110052

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي عبد العباس موسى عبد الكريم63620252041031445

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيكرار خليل ولي مراد63621152041011123

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعبد هللا محمد عزيز حسن63622252041031358

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد عباس عبد كاشي63623252041044419

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمنتظر اسعد حسن بندر63624222041042033

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيباقر مشتاق كاظم موات63625222041058016

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان596.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمهدي صالح عبد المهدي كاظم63626252041009313

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان595.5ثانوية المتميزاتاحيائينور محمد جابر عبد االمير63627252042074106

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان595.3ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي عباس هاشم مطلوب63628232041047060

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان595.2ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينب فارس جواد نور63629252042108143

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان595.0اعدادية يافا للبناتاحيائيطيبه كريم جواد خضير63630242042117189
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جامعة الكوفة/كلية طب االسنان595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيابتغاء حيدر عبد الجبار عبد الرزاق63631252042062046

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان595.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيسدى قاسم احمد محمد63632252042056186

جامعة الكوفة/كلية طب االسنان595.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم صباح عبد الرضا جعفر63633252042096458

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة606.7ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء سجاد يونس فاضل63634252042074038

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة605.0ثانوية المتميزاتاحيائيفرح أياد ابراهيم حسن63635252042074081

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة604.3ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه حيدر عيسى جعفر63636252042100163

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة604.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزينب علي راضي موسى63637252042089075

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة604.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء مؤيد محمد حسن63638252042062618

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة604.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء زيد يوسف حميد63639252042062545

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة603.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب زيد محمد رضا يوسف63640252042062695

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة603.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عبد الباري عباس عبادي63641252042062571

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة603.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب كريم خضير عباس63642252042059495

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة602.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيبتول اكرم خضير عباس63643252042101031

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة602.0اعدادية دار الزهراء(ع) االهلية للبناتاحيائيسحر وهيب داود علي63644252042072010

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة600.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيغدير فرحان عبيد مرجون63645252042055068

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة600.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه اوس عبد اللطيف علي63646292042065060

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة600.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرقية حسين علي حسين63647292042057106

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة600.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء مهدي عبد هللا جواد63648252042062642

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة599.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء علي محمد عبد الرضا63649252042096136

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيآيه محمد حسن محسن63650252042062044

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة598.8ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم عطيه تومان63651252042096237

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة598.6ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي أياد حميد كريم63652252041035069

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة598.5ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء عباس فاضل ناجي63653252042096130

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة598.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيجنات هشام كامل حسين63654252042062287

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة598.0الخارجياتاحيائيحنين انور كاظم نصيف63655142042401033

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة598.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعبد هللا فراس نوري عبد هللا63656252041031353

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة597.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي حسن هادي حبيب63657252041208020

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة597.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء محمد عبد العزيز عبد الكريم63658252042062628

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة597.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيبشرى فائق حمزه عطشان63659252042110011

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة597.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائياسامه طه ناصر حسون63660252041009018

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة597.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيآيات حسين كريم جبار63661252042062020

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة597.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسين مكي علي حسون63662252041200041

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة597.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيتبارك باسم محمد صادق63663252042101044

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة597.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمود محمد مظلوم خصاف63664222041003350

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة597.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيمقتدى هالل مرهون جدوع63665232041224052
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جامعة الكوفة/كلية الصيدلة597.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيحوراء حسن جاسم حسن63666252042101058

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة597.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيزينب حيدر حميد جاسم63667252042064047

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة597.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه جواد كاظم حسن63668252042062422

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة597.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيسارة سعد علي حول63669252042070125

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة597.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينبأ محمد عباس حبيب63670252042101214

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة597.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب علي محمدابراهيم حسن63671252042084408

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة597.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حسن جليل مجيد63672252042062504

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة597.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيسجاد سالم محسن جميل63673252041052025

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة597.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبراء تحسين كاظم محسن63674252042062164

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة597.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب فالح ياسر هادي63675252042062732

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة596.7اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرقيه عبد هللا محمد عبد الرضا63676252042084273

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة596.6ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائيتماضر رحمن باجي ابراهيم63677242042109007

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة596.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمالك خليل سوادي عبد الزهره63678252042100386

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة596.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيعباس ناصر محمد جواد63679252041156040

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة596.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبتول فاضل عباس فرهود63680252042062161

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة596.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء رائد جبار عبد63681252042062538

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة596.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب عمار راهي مهدي63682252042097108

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة596.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيحوراء احمد جابر عصواد63683252042056091

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة596.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيغيث علي عوده عبد الحسن63684252041031487

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة596.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعبد هللا علي خليل ابراهيم63685252041031350

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة596.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيصباح نور فنيطل شويل63686252041031323

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة596.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيحوراء كريم مالح مطلك63687222042141074

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة596.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم عبد احمد عبد63688252042100353

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة596.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهدى علي عبد الحسين جبار63689252042096556

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة596.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه احمد عبد العباس مالك63690252042100125

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة596.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب موازي عريص محمد63691252042062755

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة596.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيآيات علي عبد الرضا حسن63692252042062027

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة596.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيضي صباح حسن بشير63693252042108176

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة596.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائياالء كاظم شامل عبد63694252042089011

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة596.0ثانوية المتميزاتاحيائينبأ محمد خضير عباس63695252042074097

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة596.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبنين فليح حسن غالي63696252042096086

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.6اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيميس علي حسن عبد الرضا63697252042170595

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.2ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه علي حاتم سعدون63698252042074073

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيشروق سماح شاكر مجلي63699252042097124

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0ثانوية سفير الحسين للبنين - الوقف الشيعياحيائياحمد خالد عبد الرضا صبر63700252041215001
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جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عبدهللا عزيز لفته63701252042062578

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب محمد حسين عدنان علي63702252042062742

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسنين محمود شاكر كاظم63703252041031145

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيآيه كريم جوده احمد63704252042086004

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيمحمد باقر عبد هللا خيري غانم63705252041113032

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب حسام هادي مشكور63706252042062675

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهره حسان أبراهيم مجهول63707252042084378

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمنار ثائر عبد اليمه عبد الكاظم63708252042100396

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيدرر الزهراء فارس منديل عبد63709252042097046

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيغفران محسن ساجت زغير63710222042432038

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيطيبه علي عبد الرضا عبود63711252042170450

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينبأ مجباس نواف غانم63712252042096497

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيبتول كاظم عوده عبد الحسن63713242042081008

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد الصالح عبد االمير عبد الحسن حمود63714252041031560

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء محمد طالب حسن63715252042062625

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد حسين هاشم عبيد محمود63716252041005078

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفاطمه مهدي بربري كشموش63717252042056265

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيأيات عالء مهدي حسين63718252042101006

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه حيدر صاحب سعيد63719252042100160

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيخديجه علي عباس احمد63720252042082014

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيام البنين عدنان هاشم محمود63721252042062103

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرقيه فارس يوسف صادق63722252042084280

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبتول قاسم مرزه حسين63723252042096063

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيكوثر موفق هادي عبد الصاحب63724252042100299

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه بيان كاظم عبد63725252042062420

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيشيماء عبد المجيد نوري مجيد63726252042056205

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيرقيه علي محسن طربوش63727222042394026

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين علي جبر عليوي63728252041031180

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيمريم فارس نوري محمد63729252042056291

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد علي نصير حمادي محسن63730252041031650

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة595.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيشكران حميد شنين بدر63731252042094050

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.8ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك عبد هللا كاظم حلواص63732252042074020

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.6اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي حسام عبد الزهره جواد63733252041150215

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0ثانوية البتول للبناتاحيائيرفل غزوان عزيز بريس63734262042075030

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور علي سلطان ضامن63735252042100516
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جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه محمد حسن مشجل63736252042100242

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء محسن مهدي حسن63737252042084366

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيزهراء حسين هاتف عبد الزهره63738262042137012

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه سجاد فليح ثعبان63739252042109065

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى ثامر طالب عمران63740252041031740

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد محسن وشيل لويخ63741252041031044

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد مصطفى شاكر نعمه63742252041031677

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزينب عمار شناوه ثعيلب63743242042168048

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر عبد االمير طعمه63744252042096097

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0الخارجياتاحيائيبنين حسن خلف علوان63745252042401026

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيانوار جميل كاظم غانم63746252042170049

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0الخارجيوناحيائيحمزه مضر سلمان ناصر63747252041400046

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي حسين كاظم راشد63748252041044280

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه حسين عبد الزهره جاسم63749252042100153

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغدير عبد مسلم فاضل حمادي63750252042100083

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0ثانوية وليد الكعبة (ع) للوقف الشيعي للبنيناحيائيياسر فاضل عبد العباس حمزه63751252041033029

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين رعد حسين عبد63752252041031164

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينبأ سالم حسين علي63753252042170599

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم علي هادي عبد63754252042100364

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعباس يوسف جاسم محمد63755252041009138

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزهراء اسعد كامل فعيل63756222042411030

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيساره علي عزيز حسين63757252042062781

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغدير عامر كريم شكير63758252042096364

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء ضياء رزاق شمران63759252042062562

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايه صالح عبد الحسن عجمي63760252042062142

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينغم عدنان عبد الرضا شاكر63761252042101220

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة594.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم عمار عبد العالي عبد63762252042100365

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.4ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيياسمين ابراهيم مالك هادي63763252042100606

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد عبد االخوه عبد الحسن63764252042101042

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيشهد حسين عليوي ناصر63765252042056196

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيحوراء حبيب حسين داخل63766252042101057

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد ستار عباس عبادي63767252041016052

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيوالء محمود عبد منشد63768262042086189

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائياية عصام عبد الخضر حسن63769222042421010

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائياحمد عادل علوان سلمان63770142041169005
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جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيطاهر حيدر كاظم عطيه63771252041031328

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيزينب حيدر محمد حسن عبد الهادي63772142042193040

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية الرملة للبناتاحيائيبراء محمد حسين حمزه63773252042061004

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزينب اسعد هادي علي63774212042092054

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين فاضل مهدي دنانه63775252041207026

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيساره بادي حسين جبير63776222042175153

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيكرار مهدي بارح دنخ63777262041004054

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيرسول محمد عايش غافل63778262041019021

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية السجود للبناتاحيائيساره علي طعمه حريصه63779142042065033

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفرح فؤاد باقر محمد63780252042100272

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيسيف مؤيد عزيز ايوب63781252041031309

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي محمد عبد علي عطيه63782252041031465

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد قيصر عواد جابر63783252041031662

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب اسماعيل كاظم دخان63784252042096258

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمرتضى موفق نعمة هادي63785252041012195

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينوال كاظم دخيل حسن63786252042109088

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيتبارك سعيد خضير عباس63787252042170135

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد عماد فاهم جواد63788252041031036

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيسجى نوفل عبد المحمد مهدي63789252042084455

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهبه جمال محمد ابراهيم63790252042100556

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيفاضل هادي عكال فرحان63791262041010130

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية القوارير للبناتاحيائياالء كريم خلف علي63792212042150001

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه حيدر عبد الحسين جبار63793252042100162

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيسجى يحيى محمد عبد علي63794252042082030

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمصطفى سالم رسمي ياسر63795222041019198

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيغفران حسين كاظم ورد63796252042070156

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيضي داخل جابر محسن63797252042100027

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيفراس رياض عبد علي عبد الحسين63798222041058099

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيدنيا ماجد محمد عبد االمير63799252042062362

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعبد الحسين صاحب عبد الحسين زباله63800252041045095

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيمحمد مهدي حميد عبد الحسن63801242041202122

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك سالم عبد العباس عبد الحسين63802252042096098

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيتبارك نجم عبود كشكول63803142042067038

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية المسرة للبناتاحيائيرفل احمد كريم فرحان63804112042193017

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيديمه كريم فليح حسن63805132042070078
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جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء بحر عليل راشد63806222042204088

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحنين جبار ناهي حسون63807252042062299

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيامير سالم علي عزوز63808252041208004

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينور الهدى كريم حنون جودة63809222042323328

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين احمد جبار راضي63810252041044101

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيهاجر علي عجيل حامد63811252042071059

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيأيات عباس راهي كاظم63812252042059008

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه محمد عبد الرضا محمد63813252042062458

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية االمير للبناتاحيائينبأ نجاح عباس علي63814252042083139

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيهدى فرات عباس خضر63815252042070230

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي عماد سلمان ابراهيم63816262041027093

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه صالح جواد كاظم63817252042084563

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيياسمين محمد جاسم عمران63818262042132253

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيفاطمة هاشم زينل محمد طاهر63819252042089105

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد رسول محمد وحيد63820252041031606

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبراء كفاح فليح حسن63821252042062169

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه فالح عطا عليعل63822252042170511

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه عبد الحر تركي سلمان63823252042100199

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم حسن شاكر حسين63824252042100331

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمقتدى حبيب محمود حسين63825242041076127

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء علي عباس مجيد63826252042096135

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرغد شهاب أحمد فارس63827252042062406

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفرقان ماهر عطيه عبد63828252042100278

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيطيبه كاظم عبد هللا بهيدر63829252042101147

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيفاطمه علي يوسف ساير63830222042185092

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية زينب للبناتاحيائيكوثر حسن ناجي عنيد63831142042110196

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين عبد الرضا علوان جبين63832252041007095

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيهاجر عبد الساده شوين شمام63833262042250235

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة593.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيايات اثيل عبد الحميد عبد الحسين63834252042109005

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة577.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتتطبيقيزينب حيدر ناصر خليل63835252052196005

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة573.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقييسر صادق محمد عباس63836252052096065

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة572.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتتطبيقيسكينه رزاق موسى عبيد63837252052110008

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة572.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيفاطمه عبد العالي كمر عبد63838252052059105

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة570.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسين عمار محمد موسى غني63839252051044039

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة569.0اعدادية واسط للبناتتطبيقيتبارك طالل سلمان مهدي63840252052066007
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جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة567.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمرتضى علي ضيدان جعفر63841252051205121

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة566.0اعدادية زنوبيا للبناتتطبيقيانتضار رزاق عباس حبيب63842242052100002

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة563.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيمريم عادل صبري نصار63843252052096055

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة563.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيفاطمه فارس محمد جواد موسى63844122052107040

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة560.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيعلي بالسم عباس فضل63845252051031014

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة559.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيحسين سامي عارف طه63846252051152021

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة558.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقيوقار رسول كاظم عباس63847252052084042

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة556.0اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيعلي جبار حميد حسن63848222051374048

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة556.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقينبأ زياد جواد عباس63849252052108028

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة555.0ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيحيدر حسن صالح فرج63850282051105005

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة553.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيضحى مهند حميد كريم63851142052077025

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة553.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيرغد سعد محمد صادق63852252052096023

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة553.0اعدادية غماس للبنينتطبيقياحمد كريم كاظم كريم63853242051016003

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة552.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيمحمد فارس كريم حسن63854252051152064

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة551.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الحسين صالح مهدي63855252051205108

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة551.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيعلي حامد طاهر سلمان63856162051426037

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة551.0ثانوية الغفران للبناتتطبيقيزهراء محمد يسر عبد هللا63857282052069026

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة549.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمحمد عائد جندي حمدي63858162051030065

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة549.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمصطفى فاضل عبد العباس حسن63859252051205127

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة549.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيزينب علي عبد الحسين حمودي63860282052062022

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة549.0ثانوية الغفران للبناتتطبيقيايمان خلف حنون محمد63861282052069007

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة548.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقياحمد ناظم كاطع رسن63862142051021009

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة548.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزينب حسن عبود عويد63863162052170027

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة548.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمصطفى صادق محمد حسن عليوي63864222051072044

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة546.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيمصطفى نبيل محي الدين ولي63865142051030061

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة546.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيفرقان علي عباس احمد63866252052170162

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة546.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيابراهيم محمد تركي محمود63867192051011001

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة546.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيحسن جمعه تبينه بديوي63868222051302020

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة545.0ثانوية الرحال المختلطةتطبيقيسجاد صالح حسين صيوان63869162051317007

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة545.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقيحوراء كرار عبد الرسول فتاح63870252052056023

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة545.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتتطبيقيفرقان محسن طعمه محمد63871252052110011

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة545.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمصطفى هيثم لفته حسين63872162051049139

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة545.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسن ستار محمد صيهود63873252051008025

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة544.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيصلواة مرتضى حسين خضر63874292052153038

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة544.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيمروه راشد حمدان مشعل63875252052096050

صفحة ١٨٢٥ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة544.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقينبأ خالد كاظم عبد الحسن63876162052167043

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة544.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى فيصل موحان فرج63877282051001177

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة543.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعباس فاضل كريم فرحان63878282051009042

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة543.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتتطبيقيقدس كاظم جبار داخل63879252052109017

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة543.0ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيسبأ مهند حسن مجيد63880282052080010

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة543.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء يونس علي مطرود63881162052230024

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة543.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقياحمد مؤيد لفته حسين63882162051049010

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة542.0ثانوية المعارف االهلية للبناتتطبيقيفرح عزيز زويد خلف63883222052420011

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة542.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيمحمد سهل نجم عبد63884252051009078

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة542.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيياسر رائد رحيم كاظم63885272051013157

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة542.0ثانوية الينابيع المختلطةتطبيقيحسين علي مانع كبان63886162051302013

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة541.0ثانوية النجوم األهلية للبناتتطبيقيغدير عطية جبر عبيد63887252052055012

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة541.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيمحمد جبار محيسن حمود63888242051019037

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة541.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمصطفى مهند رضا مهدي63889252051205132

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة541.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيجاسم محمد عيدان حسون63890292051153041

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة541.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيعلي عدنان محمد سليم63891252051150129

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة541.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيحسين ستار جبار لفته63892232051031017

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة541.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيمحمد عدي عدنان نعمان63893252051031029

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة541.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيسرى قاسم كاظم عواد63894252052096035

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة541.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيجعفر عبد السالم علي رستم63895162051050005

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة541.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيوليد رضا خالوي رخيص63896282051016182

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم العمارة540.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقييقين حسن زغير فجر63897242052120021

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني555.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينتطبيقيمقتدى ستار خضير موات63898252051157108

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني547.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتتطبيقيفاطمه كامل جاسم عباس63899252052097011

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني540.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد مهدي ابراهيم فالح حسن63900252051044134

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية غماس للبنينتطبيقيمقتدى راجي لفته لهمود63901242051016069

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني535.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيحوراء جاسم محمد ساير63902252052059045

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني532.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيضرغام عبد الرضا عبد الحسن كامل63903252051207023

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني531.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيعمار شاكر مطير حمزه63904252051031021

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني529.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيزينب زيدان مجيد محمد63905162052216023

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني529.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيضيغم غياث جودي ياسين63906252051205054

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني527.0ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيفاطمه علي حسن جابر63907252052101015

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني527.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقيحاتم ظاهر ناصر ديكان63908162051359015

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني526.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحسين حيدر صالح فيصل63909162051085012

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني525.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيسجاد عبد مسير محسن63910162051363128
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جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني522.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينتطبيقيحسن احمد عبد المحسن محمد علي63911252051030007

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني521.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيعلي ياسر مكي بدر63912162051028027

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني520.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيسجاد طارق حمزه عبد العباس63913162051426025

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني519.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيعلي غالب محسن عسكر63914252051052014

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني518.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسن فائق غازي سلمان63915162051094010

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني517.0ثانوية الكوثر االهلية للبنينتطبيقياحمد نجاح ضيتان بندر63916252051048003

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني517.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيمؤمل باسم حسن شقي63917162051139107

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني516.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقيحسين محمد كاظم جابر63918252051045006

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني516.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيزهراء كاظم شخوطي جبر63919282052083019

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني516.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيسجاد سلمان نعمه حسين63920282051016067

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني516.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيعباس محمد سند حاتم63921162051371131

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني516.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينتطبيقيمحمد رشاد علي حسن63922252051030035

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني516.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيمهدي احسان عباس برهان63923252051031034

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني514.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد حسن بري محمد63924282051151642

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني514.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيصالح فالح صيوان صباح63925162051353085

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني514.0اعدادية المنار االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحيم حسين رحيم خنجر63926252051022007

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني514.0ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيهادي خلف محسن مشاي63927282051033047

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني514.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيرقيه عبد هللا عباس جمعه63928162052183017

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني513.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعباس حسين محسن وادي63929252051044064

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني512.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعلي عدنان عاشور خلف63930162051497074

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني512.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمهند ناظم كاطع امسلم63931282051151844

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني512.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيباقر محمد علي معز جابر63932252051205016

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني512.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحسين سالم صبري محمد63933282051009021

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني511.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحميد كاطع كريز حسن63934282051151244

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني511.0اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيمهدي عماد حسن عبد هللا63935252051005019

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني511.0اعدادية واسط للبناتتطبيقيايات شاكر سوادي عبد63936252052066003

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني510.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيمحمد عبد الرضا ناصر جاسم63937162051050048

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني510.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيمحمد خلف ارحيمه مانع63938222051006039

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني510.0ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيياسر كريم عبد هللا مغامس63939282051033048

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني510.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيعلي مجيد عبد حذيه63940222051051052

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني509.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمرتضى مسلم عبد محمد ناجي63941252051044144

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني509.0ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيبنت الهدى هاشم جاسم خضر63942162052244009

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني509.0ثانوية الفالح للبنينتطبيقيسجاد شعالن روضان عريبي63943222051256006

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني507.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقييوسف مسلم قاسم جليل63944162051301095

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني507.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقينجم عبد هللا نجم محسن63945162051076124
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جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني507.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيحسين انمار صبيح مكي63946252051009020

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني506.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد فليح حسن غضب63947252051205111

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيابرار عقيل محمد صافي63948252052086001

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني505.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيياسر عبد الخالق طالب عبيد63949162051308015

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني505.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيقاسم حبيب حرز عبيد63950162051135052

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني504.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيكرار فائق حميد عبيد63951162051357345

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني504.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيمؤمن حسنين جليل عبد الصمد63952162051300061

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني504.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيكرار علي حاصود عبو63953252051012056

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني504.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحسن زيد علي كريم63954252051044104

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني503.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسن جاسم محمد مبارك63955252051008024

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني503.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيرقيه نصر محمد حسين خضر63956252052062015

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني502.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيعلي كاظم دينار خضير63957162051075057

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني502.0ثانوية الرملة للبناتتطبيقيزهراء علي جبير عباس63958252052061007

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني502.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيفاهم رجاء عبد الرضا فنيطل63959242051014046

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني501.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمصطفى جعفر عبد الجليل خلف63960162051002150

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني501.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحسين جبار محسن حنون63961282051018018

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني501.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقينور الهدى داخل رحمان ابو حمود63962252052170191

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني500.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقينرجس مسلم خضير عباس63963272052072059

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني500.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيحيدر فخر الدين خليل ابراهيم63964202051001025

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني500.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيمرتضى عويد كاظم صيوان63965162051067042

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني500.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيزينب ثغر محمد رضا عبد الغني63966252052108017

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني499.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتتطبيقيزهراء جواد حسن حميدي63967252052110004

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني499.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقياحمد جاسم رمضان صحن63968162051449001

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني499.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعبد هللا محمد سلمان عبد االمام63969162051105027

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني499.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد حيدر عيدان هاشم63970252051205095

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني499.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيسجاد ستار جبار عباس63971222051364059

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني498.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيمريم انور صبحي حمود63972252052096053

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني498.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيمصطفى علي هويدي حسن63973252051012083

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني497.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيحسن رعد ثاجب وثيج63974162051128019

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني497.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزينب عادل جاسب شبيب63975162052184054

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيرقيه عبد الهادي جدعان جفات63976252052059065

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني496.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيمحمد حيدر جعفر جواد63977222051356074

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني496.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيحسين جساب تايه شويرب63978242051014012

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني496.0اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيهدى رعد عبد العباس عبد النبي63979162052253041

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني495.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيسعود عزيز نهار عبد العزيز63980162051083057
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جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني495.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيكرار رحيم حسين خليف63981222051373091

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني495.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمقتدى علي قاسم جبر63982282051016168

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني495.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيموسى كاظم عباس خليف63983162051036142

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني495.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعلي ضياء مهدي سعيد63984162051034106

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني495.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيمصطفى علي عباس شمخي63985222051311192

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني495.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيفقار علي مريخ عباس63986222051021039

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني494.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعبد هللا شاكر دعبول عزيز63987292051002054

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني493.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ابراهيم عبيد محمود63988162051494039

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني493.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيقاسم ماجد جمعه حمد هللا63989162051491044

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني493.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمجتبى جعفر علي عباس63990282051012070

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني493.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيشمس فاضل دايخ محمد63991232052088015

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني493.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعباس سعد سلطان زغير63992162051060092

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني493.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيسجاد صباح طالب سرحان63993252051044058

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني493.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيسالم مهدي ياسر عبد63994252051016014

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني493.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقيمنار احمد علي حسين63995252052084036

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني492.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمسلم فرحان حنون رهو63996252051205124

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني492.0ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينتطبيقيحسين معن عبد الشهيد عجيمي63997162051054002

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني492.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمنتظر عباس حسن عبد علي63998162051033106

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني492.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيسجاد عمار عبد الزهرة حسين63999282051009038

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني492.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقياحمد ماهر محمد جواد جاسم64000162051075008

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني491.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقيضحى عامر حسين علي64001252052056049

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني491.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقيبهجت ابراهيم محمد حسين64002162051045007

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني491.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيكرار علي كاظم حسين64003162051074041

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني491.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيرسول محمد مالح عبدهللا64004162051135024

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني491.0اعدادية المنار االهلية للبناتتطبيقيمريم احمد محمد صادق باقر64005252052058007

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني491.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيجبار يوسف جباره يوسف64006252051008022

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني491.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين رائد ابراهيم عباس64007162051001061

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني491.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيحسين دخيل فرج حويلي64008222051302031

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني491.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيايات نجاح حسن عطيه64009252052062006

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني490.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيذو الفقار طالب جميل عبد الحسن64010252051016012

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني490.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيرقيه جبار عبيد حمادي64011252052096024

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني490.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينتطبيقيموسى شاكر هاني عجيل64012222051079026

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني490.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتتطبيقياسراء علي ابراهيم علي64013252052196001

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني490.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيعلي راتب عيدان حسون64014292051153165

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني490.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيعلي طارق زاير مزعل64015162051354061
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جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني490.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعباس حسن عبد الحسين طواش64016252051205055

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني490.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمحمد علي موسى جعفر64017162051006087

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني489.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيحيدر عبد فهد محمد64018162051135018

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني489.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيكرار عادل بجاي حسين64019162051078039

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني489.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمحمد عماد حسن محمود64020152051011095

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني489.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيصادق حسن عطشان عناد64021162051060083

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني488.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيمحمد جبار كزار عطية64022162051042052

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المدني488.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسنين عبد هللا محسن مهودر64023162051049030

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء581.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيرسول رسول محسن مشعل64024272051001046

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء562.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقينور حسن شمخي حسن64025242052106050

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء543.0اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيصادق عقيل زبيد عذاب64026242051152010

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء534.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيزيد عامر شنان صحن64027252051207016

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء529.0اعدادية المسار المختلطةتطبيقيسجاد حسين كشاش خضير64028222051255011

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء521.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيعلي عبد الرضا مهدي ناصر64029252051031018

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء519.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيحسين صافي هاني سعدون64030162051449014

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء518.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيعلي جواد يونس عراك64031162051426036

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء517.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيمحسن ناصر حسين مخيط64032162051135059

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء516.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسين علي صالح مهدي64033252051044034

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء515.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقينجم عبد هللا سالم محمد64034162051364162

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء512.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد صالح عبد الحسن جبار64035252051044118

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء512.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعلي سمير جوي مسيم64036162051363188

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء512.0اعدادية واسط للبناتتطبيقيتبارك صالح مبدر علي64037252052066006

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء506.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيجعفر صادق شهاب احمد64038162051061014

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء505.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيمحمد عدنان مهدي علي64039162051301079

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء504.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا قاسم جثير ثجيل64040162051139074

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء504.0ثانوية النصر المختلطةتطبيقيعلي جبار هالل طاهر64041282051104029

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء503.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيتقى كاظم هاشم محمد64042282052055009

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء501.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيكاظم عبدالحسن عبدالرسول بطي64043162051128053

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء501.0ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقياحمد حمود سلمان رسن64044282051010002

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء500.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسن تحسين خميس طبق64045162051038020

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء499.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيعلي هاتف جادر حسين64046252051150140

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء499.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمكي احمد مكي شمخي64047282051008139

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء499.0الخارجيونتطبيقيقدامه موفق ناصر معيدي64048252051400048

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء498.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيحامد قاسم عبد الكريم جاسم64049162051426009

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء498.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمهدي عبد العالي عيال هذال64050162051038150
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جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء497.0مدرسة االمام الحسين (ع) النموذجية ايران-مشهدتطبيقيعلي سالم حسين خضير64051132051236005

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء497.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين كاظم ياسر64052282051011078

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء497.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيسجى حسين كرم كاظم64053252052059086

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء496.0ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيزينب عماد عادل عبد الزهره64054162052299015

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء496.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد خالد فالح حميد64055252051205097

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء496.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسين جبار شنيشل خابر64056282051008021

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء496.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعلي عباس ياسين كباشي64057162051047102

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء494.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينتطبيقيحسن علي كاظم غضبان64058162051122002

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء493.0ثانوية ابن الهيثم المسائية للبنينتطبيقيحسين محمد فارس منسي64059242051215007

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء492.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيغيث محمود عبيد عجيرش64060162051089046

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء492.0ثانوية انوار الحجة للبنينتطبيقيمرتضى حسن عبد علي كاظم64061162051026036

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء491.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيباقر حميد لعيبي ياسر64062282051151094

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء489.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيعلي حيدر عبد الساده عبد64063242051039039

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء487.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمحمد عبد الزهره كاظم جواد64064252051007161

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء487.0ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيخديجه صدام زاجي جويد64065162052299009

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء487.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقياسراء يحيى احمد عبد الحسين64066252052062004

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء487.0اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيمؤمل امير محمد جبار64067252051005012

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء487.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيمحمد رياض طالب بدر64068162051311028

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء486.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيمنتظر مصطفى جاسم حبش64069162051017106

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء486.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيعلي شعبان عبد مكلف64070162051031016

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء484.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينتطبيقيمؤمل غالب حطاب جعمول64071252051034021

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء483.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعلي وسام عباس علي64072162051034119

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء482.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيابراهيم باسم حسين يوسف64073162051084006

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء481.0الخارجيونتطبيقيحسين احمد خضير حطاب64074162051400081

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء481.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحيدر باسم جاسم مكنس64075162051047052

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء480.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد هاشم مجيد غضبان64076282051001160

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء480.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعباس هدير تميم عبد64077162051039058

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء480.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيايات حسين عدنان عبد المحسن64078252052096004

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء480.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيمنتظر احمد علي حسين64079162051356056

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء479.0ثانوية النبأ للبناتتطبيقيفاطمة محمد جاسم عذافة64080162052215023

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء479.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمرتضى ناجي نعيم ساهي64081162051034157

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء479.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد ناظم جبر خلف64082162051019106

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء479.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقيعلي خلف خضير عنبر64083162051088014

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء478.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيمرام محسن طالب محمد64084252052062032

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء478.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمقتدر احمد ناجي شعالن64085252051044160
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جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء478.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا علي عبد هللا شنوف64086162051352146

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء477.0اعدادية الرسول للبنينتطبيقيداخل خيري خليبص حنون64087242051035009

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء477.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين عبيد حسون64088252051207029

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء477.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيحسين عالوي عاشور عبد الرضا64089222051021011

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء477.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقييوسف عدنان فائق خضير64090232051067082

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء476.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عبد المجيد حميد عبد64091252052096049

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء476.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقينور الهدى احمد شاطي شراد64092162052152069

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء475.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمحمد ضياء صبيح هاشم64093162051031026

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء475.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيحسن فالح محمد حسن عبد الرسول64094252051012012

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء475.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيمرتضى ستار صلبوخ عبود64095222051031066

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء475.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحسين يحيى رجب خضير64096162051353065

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء474.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين علي حسن64097162051358131

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء474.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيزهراء فاضل عباس خضير64098162052459012

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء474.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيفاطمه احمد عبد االمير الزم64099252052108021

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء473.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقينور علي جاسم مطشر64100162052237040

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء473.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيهدى طالب عبادي حسون64101252052170209

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء473.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزهراء عقيل خالد جاسم64102282052055016

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء473.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيرسل حسن كاظم ناصر64103252052062014

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء472.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيزهراء غسان هاشم حسين64104252052108015

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء472.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسن مهدي صالح64105252051026004

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء471.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتتطبيقيزينب علي عبد العالي محسن64106252052097006

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء471.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين رمضان مهدي64107252051044077

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء471.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيامير علي محمد مصطفى64108252051205012

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء471.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعلي عماد عبد شمخي64109242051062069

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء471.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي ثاني ضاحي حاتم64110162051011045

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء471.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيحسين غالب عوفي حمود64111162051365071

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء470.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسين رحمن مزهر عبيد64112162051363079

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء470.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيحسن علي عباس اسكندر64113162051426012

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء470.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقياحمد قاسم عباس حسين64114282051006016

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء469.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقييوسف سعد جاسم صباح64115162051355309

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء469.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيموسى محمد باقر كاظم64116252051044168

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء469.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد عقيل كاظم عبد علي64117162051084223

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء469.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيبالل زكي علي ارباط64118162051449007

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء469.0ثانوية الثقة االهلية للبناتتطبيقيغصون كفاح جالب فرحان64119242052081010

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء469.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقييوسف باسل جلوب باني64120162051001237
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جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء469.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد رياض حسين رزوقي64121252051205099

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء469.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعباس مهند محمد فائق جاسم64122162051090025

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء469.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي احمد عبد الجليل هدار64123162051001126

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء469.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيحسين علي سليمان داود64124252051205035

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء469.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينتطبيقيحيدر حاكم جواد كاظم64125242051021007

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء468.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمرتضى قيصر سمير محمد علي64126162051022125

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء468.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيحسين باسم جليل حسون64127242051202029

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت585.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعبد هللا خليل عبد العالي علي64128252041045099

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت585.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه حاكم فليح حسن64129252042062423

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمروه جاسم محمد حسن نجف64130252042100314

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت582.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيبراء صالح مهدي عبد علي64131252042196003

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت582.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد عبد الجواد كاظم عباس64132272041010165

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت581.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزينب حسين عبد الودود حمدي64133252042087038

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت580.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيتبارك علي سعيد نجيب64134272042060059

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت579.0ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمثنى علي عبد الرضا هادي64135272041135011

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت578.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسجى حاتم محمد زاير64136252042062792

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت578.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيعفراء وليد جبار عبد الساده64137252042053082

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت577.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيمكارم خالد محمد امين كريم64138272042072059

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت576.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه عبد الرحمن جواد كاظم64139242042114107

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت576.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب محمد مجيد شمران64140252042070120

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت576.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائياسماء كامل قاسم محمد64141252042094002

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت576.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيزهراء عدي هادي كاني64142252042092007

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت576.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك علي سبع حمود64143252042062249

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت575.5ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسن حمادي حسن حمادي64144272041029017

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت574.4ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي مقداد محمد رضا محمد علي64145252041044328

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت574.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي مجيد خرباط عباس64146252041031461

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت574.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيفرقان احمد سعد عبد الزهره64147252042097174

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت574.0اعدادية السما للبناتاحيائينور الهدى حيدر محسن رفيع64148272042083139

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت573.6ثانوية المتميزيناحيائيمحمد رعد جواد مهدي64149252041035064

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت573.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه سعيد محمد رضا سعيد64150252042100183

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت573.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمحمد عبد اللطيف حمود حسن64151222041058119

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت572.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمياسه ابو ذر قاسم محمود64152232042088455

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت572.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيباقر عبد هللا بريسم فرحان64153142041047027

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت571.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمؤمل شهيد رشيد عبود64154272041013090

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت571.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائينرجس عماد شاني عوده64155252042193151
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جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت571.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين علي مرزوك زغير64156272041005045

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت570.3ثانوية المتميزيناحيائياحمد جودت كامل دغيش64157242041041002

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت570.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيشيماء كاظم حصني محمد64158232042181015

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت570.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائييوسف سعدي حسين كاظم64159272041002192

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت569.0ثانوية بابل للبنيناحيائيحسن علي حسن كحيوش64160232041021025

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت569.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد علي عبد النبي علي64161232041031097

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت569.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي حيدر شهاب أحمد64162252041031408

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت569.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور صالح نعمه حسن64163252042096533

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت568.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزينب علي كريم حاتم64164262042143066

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت564.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيمنار حيدر جبار حسون64165242042120259

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت564.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد محسن جليل مهدي64166272041007116

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت564.0ثانوية عتبة للبناتاحيائينبأ نزار صالح الدين عبد الوهاب64167212042167039

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت564.0اعدادية االنام للبناتاحيائيمنار احمد علي كريم64168212042135093

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت563.7ثانوية المتميزاتاحيائيكوثر علي ماجد حمود64169252042074088

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت563.0ثانوية الراية المختلطةاحيائيزينب اسامه صيهود محمود64170212042021004

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت563.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي محمد قاسم محمد64171272041005115

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت563.0ثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتاحيائيأيات صالح مجيد غياض64172252042069001

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت563.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيشيالن محمد جاسم عبد64173212042098145

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت562.2ثانوية المتميزاتاحيائيهيا عباس صبري عبد الرزاق64174142042094180

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت562.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزهراء اسعد محمد حميد64175222042185039

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت562.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيزهراء عادل جاسم محمد64176272042072026

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت562.0ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمصطفى رحيم مهدي رحيم64177272041135022

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت562.0ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيحيدر يحيى بدير كزار64178222041260010

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت562.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء فارس محسن صايل64179272042056197

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت561.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمريم عالوي حسين حمود64180252042101203

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت561.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيتقى محمد انور علي64181232042147014

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت561.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعلي فاضل عبد العباس نجم64182232041004029

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت560.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيامنه صادق مهدي محمد64183252042064010

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت560.0اعدادية النور للبناتاحيائيرسل كاظم مجيد عناد64184242042095056

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت560.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيفاطمه هيثم حاتم حطاب64185142042089052

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت559.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمحمد صادق رياض موله حسين64186112041058112

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت559.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمنتظر نصير عبد علي محسن64187272041014265

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت559.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمرام عقيل جواد كاظم64188282042063113

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت558.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب عبد الهادي مصلح حسن64189132042121112

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت558.3ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب محمد جواد كاظم64190252042062741
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جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت558.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائياحمد حسن علي حسن64191252041001004

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت558.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيناديه مهدي صاحب خضير64192252042101211

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت558.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد فاضل وادي عباس64193252041007347

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت558.0اعدادية الصباح للبناتاحيائياسيا هشام فنجان طاهر64194252042064009

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت557.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسن اسامه محمد كاظم جاسم64195252041200025

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت557.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرسل فاضل ورد بكان64196272042055080

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت557.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء انور رزاق مصطفى64197272042057074

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت557.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيفارس مضر محمد جاسم64198252041005063

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت556.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيايات حسين علي حسن64199282042190020

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت556.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي احمد غالي جالب64200252041031374

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت556.0اعدادية غزة للبناتاحيائيبتول رشيد حسن سهيل64201272042057027

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت556.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد محمود ميره64202252042101094

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت556.0اعدادية طوز للبنيناحيائيعمار حيدر عزيز مصطفى64203182041037034

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت556.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيامنه ماهر بالش محمد64204252042096044

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت555.2ثانوية المتميزيناحيائيعمار نذير صالح العيبي64205242041041069

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت562.0ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيحسن سعدون ثاني بدر64206282051013003

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت545.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيبتول حسن ناجي حماده64207252052059021

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت541.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقيايوب شاكر فارس طليب64208192051010007

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت537.0اعدادية التحرير للبنينتطبيقيعلي حسن طه نجم64209252051050012

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت534.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيزين العابدين مرتضى ابراهيم عبد64210162051075035

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت530.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقياحمد ضياء عباس فزع64211162051045005

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت527.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتتطبيقيرقيه محمد عبد زيد عبد علي64212252052070011

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت526.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي حميد علي عبد هللا64213272051007032

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت526.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينتطبيقيحيدر حسين محمود محمد حسين64214252051034009

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت524.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيبنين علي بدري رسول64215272052055012

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت524.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسن حيدر عبد العباس نصيف64216252051044019

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت524.0الخارجيونتطبيقيحسن حيدر كريدي هادي64217252051400016

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت523.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمنتظر حسين عليوي عبدالحسين64218232051003079

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت523.0اعدادية السما للبناتتطبيقيفاطمه عمار محي الدين احمد64219272052083036

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت523.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيغدير اركان جاسم علي64220252052096042

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت521.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقينور طالب هويدي عبد علي64221252052084039

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت520.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيزينب صفاء محمد جواد راضي64222252052062020

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت518.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيضحى عبد الحكيم عبد الرسول حسين64223272052087030

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت518.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيميثم فالح حسن محمد64224272051005030

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت515.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيهدى ثابت عبد الحسن صدام64225252052108032
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جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم االلكترون واالتصاالت514.0اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيامير جعفر مهدي علي64226232051164002

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك580.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمرتضى فارس سعدون جوده64227252041005089

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك575.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيسجاد جهاد جساب عبيد64228252041031279

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك568.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد رضا عبد الزهره كاظم64229252041031026

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك565.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد كاظم خيون كحلول64230252041031663

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك558.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرقيه علي جواد كاظم64231252042084277

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمهدي احمد جعفر عوده64232252041031803

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيصبيحه عالء حسين علي64233252042084486

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء نبيل ميجر عبد هللا64234162042202129

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمؤتمن ثامر جواد صالح64235262041012124

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك545.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيحيدر علي فرهود موسى64236222041091068

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسمى حسين وحيد عبود64237252042062826

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب صالح طالب نمنم64238252042062701

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائينسرين عبد الهادي حاتم جبر64239242042100146

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيامير محمود عبد الكاظم مسلم64240272041030004

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء مروي دويج حاسن64241252042059431

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمرتضى سلمان جبر حدوان64242222041019185

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيحسن حسين رحيم محمد64243252041010026

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.3ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيمصطفى طالب شاكر جاسم64244242041048041

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمقتدى علي حميد عباس64245252041151196

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائياحمد علي محمد محيبس64246152041001010

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيباقر اسحاق جمعه عباس64247162041030010

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيزيد علي حسين خلف64248252041031262

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيمها علي عبد الصاحب محمد حسين64249162042290092

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسن ضاري جبار جاسم64250252041150071

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيورود احمد عبد اليمه حسين64251252042100598

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.2ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيسجاد حميد جليل كاظم64252252041031282

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد منتظر جواد كاظم64253252041031680

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه نهاد حسين عبد المحمد64254252042084595

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعباس فاضل رحيم طعين64255252041008120

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمسلم نعمه عبد علي حسين64256252041031732

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0اعدادية غماس للبنيناحيائيعلي حسام محسن عيدان64257242041016059

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيبدور ناجح محمد عبد64258272042056073

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيافراح ثائر عبد هللا شري64259252042062090

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد جعفر اسامه عبد المهدي شاكر64260252041031579
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جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0ثانوية سامراء للبنيناحيائيجعفر حسين كريم باهض64261222041092045

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمصطفى ظافر حسن علي64262292041031035

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد علي ضياء غني جعفر64263252041200124

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمجتبى مسلم حسن شبيب64264252041031542

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيتبارك عدنان عبد الهادي رحمن64265242042081016

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمقتدى عباس عبد المنعم حبيب64266252041045187

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمجتبى فوزي ذياب محمد علي64267222041358051

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيزيد صادق خضير حسون64268252041010064

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيفاطمة يونس علي كاظم64269282042081046

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء نصير رحيم علي64270252042062651

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمحمد رضا حيدر كريم حسين64271222041035231

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعبد هللا رزاق محمود يوسف64272252041009143

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن عباس سوادي64273252042196016

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيشمس احمد كاطع راضي64274162042187021

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين عبد الحميد مجيد محمد64275252041044116

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي عزيز ادريس محمد64276252041031446

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب فاضل حسن مهدي64277252042062728

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0ثانوية  االندلس االهلية للبنيناحيائيمحمد اقبال عزيز علي64278252041049019

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى سالم حميد احمد64279252041007405

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبتول محمد هادي بدن64280252042096064

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد صادق رضا عبد هللا كريم64281252041031618

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية الحسنين (ع) للبنيناحيائيحسين هاشم موسى رحيمه64282282041043003

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0ثانوية الكحالء للبنيناحيائيمنقذ محمد نعمه حمود64283282041007027

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن قوجان عبيدان64284252042095050

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينور محسن جاسم محمد64285252042084731

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0ثانوية االفاق المسائية للبنيناحيائياحمد عبد الكريم رزاق علي64286222041304001

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيايمان حميد مجيد جاسم64287162042457004

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.8ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي حميد مجيد رضيوي64288252041031401

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيدعاء خالد حسك عبد الحسن64289162042145023

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيمالك محمد محي جبر64290162042290088

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد غسان احمد جبار64291162041033037

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي زويد سلمان كمر64292152041011102

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي غفار علوان محسن64293222041356141

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد مهدي حلبص طهيلي64294252041005086

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيزين العابدين اديب عبد الحسين يعقوب64295222041029066
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جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائيحوراء نعمه كريم مري64296282042077012

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيهادي رحيم صالح محيسن64297292041005162

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي عبد الجليل رحيم شنيور64298282041006100

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمرتضى ريسان فضل راهي64299252041207112

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.7ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمود محمد خلف محمد64300102041048036

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيعباس عبد الزهرة عبد هللا عبد الزهرة64301162041028011

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيأمير حسين جعفر سلمان64302252041044008

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيفهد عمار كاظم منشد64303222041084018

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمؤمل محمد حسين عوني شنيور64304282041008079

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزبيدة عالء سعيد محمود64305252042062481

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيباقر حسن يوسف غني64306112041006015

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعباس جبر مشاي مرداو64307162041139020

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد تقي مهند حمودي صالح64308252041009235

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمؤمل فالح عبد الواحد محمد64309252041012164

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0ثانوية النجوم االهلية للبنيناحيائيحسين زاهي طالب عدنان64310252041019003

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيالزم كاطع هادي عبيس64311252041205164

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمهدي حافظ مجهول عليوي64312252041005100

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب علي صبر ارحيم64313222042141149

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0ثانوية الصادقون للبنيناحيائيمحمد حسن نعيم رديني فزيع64314222041059032

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائياسيل حسين محسن عليوي64315222042134131

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيتبارك رياض حسن عباس64316252042056065

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائياحمد حيدر كريم صاحب64317252041045006

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0اعدادية ام قصر للبنيناحيائيعلي عباس عودة كاطع64318162041042010

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيسجاد هاشم محمد حسان64319222041077074

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيمؤمل علي حسين شنيار64320222041028103

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيمحمد اثير جبار كريم64321232041011053

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيمصطفى ضياء سعد عبد64322162041355137

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيحيدر مظهر غانم حميدي64323282041014009

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي حسن فليح عبد64324252041012108

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائياخالص مؤيد عزيز ايوب64325252042070011

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمصطفى حميد عطيه نابت64326162041060097

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد نصير صاحب رحيم64327252041031049

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0اعدادية النيل للبناتاحيائيريام حسين علي جوده64328222042169040

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيهاشم حسن مالك جليل64329242041169055

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيهبه ناصر غاوي عبيد64330162042259068
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جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه محمد لويس محمد64331222042103196

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور عمار عباس عبد االمير64332252042100519

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيمقدس فاضل رحيم شباط64333252042196032

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد زيد عباس64334252042098009

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم خالد خضير عبد64335252042100338

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي اكرم خزعل حافظ64336272041005092

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيحسين موسى كاظم حمزه64337222041057009

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0ثانوية السعدية المختلطةاحيائيعباس عواد كاظم عكاب64338222041247008

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى عباس منشد راضي64339222041002348

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيامجد كريم سندال عوفي64340242041074010

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد رايخ رفه مصحب64341252041205185

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه خالد صباح خالد64342252042084554

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدعاء علي هادي يوسف64343242042114091

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك540.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمنير سمير عبد الحليم شنون64344162051363284

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0ثانوية االعتصام للبنينتطبيقيحمزة فالح رسن موسى64345162051143010

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيمرتضى رائد سلمان علي64346162051308014

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيمجتبى علي محمد داود64347162051426045

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0ثانوية الحرة االهلية للبنينتطبيقيحسين سامي طعمة فارس64348162051496005

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيزين العابدين خالد محمد فالح64349162051308007

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحسن غالب علوش كاظم64350282051022019

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي اسعد حردان رهيف64351162051019051

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي يوسف عبد شمخي64352162051076083

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيعبد هللا مهدي عبد الحسن عبد الرضا64353162051069071

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسنين محمد غلطة زعيبل64354162051038030

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيعلي باسم حمزه سالم64355162051050030

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيحسن هادي جابر زناد64356162051034032

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيرياض زايد جابر طعمة64357292051153107

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمهدي صالح اليذ عايز64358162051394050

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيزين العابدين علي سالم عبد الرسول64359162051491022

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيادريس عاشور حسين جبار64360162051363030

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيحسين مشتاق عبد الهادي سلمان64361162051340013

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيباهض حميد لفتة حمود64362162051083015

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيصادق خالد محمد عبد الساده64363162051084109

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقياحمد عباس جوده كاظم64364282051018006

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقياحمد عقيل مريون غانم64365162051031002
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جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسن بشير محارب حليفي64366162051033020

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحيدر علي عبدهللا فرهود64367162051038044

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك496.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعيسى حديد هندي حبوب64368162051038097

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك496.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقياحمد شهاب احمد محمد64369162051300003

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك495.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيسجاد عباس حسين سلمان64370162051083054

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك495.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسن عبد الكاظم نيشان صدام64371162051083024

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك494.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين اسعد صبيح نافع64372162051001058

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك493.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقياحمد كاظم حطاب بجاي64373162051004003

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك492.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسين صالح مردان موير64374162051363084

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الميكانيك492.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمحمد راضي صالح حميد64375282051002102

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية588.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيمالك عبد الزهراء سبهان لفتة64376282042069067

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية586.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزينب محمد ناجي مجيد64377252042056170

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية582.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر هالل هادي64378252041205163

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية582.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهدى منير عبد الحسين سعيد64379252042100583

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية580.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزهراء محمد فياض محمد64380252042056148

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية580.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيآمنه حيدر ناجي كاظم64381252042087001

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية578.0ثانوية اليمامة للبناتاحيائيزهراء غانم مطلك عطيه64382202042108009

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية578.0اعدادية السماوة للبناتاحيائياديان جواد كاظم حميد64383292042052002

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيايالف زمان صبر راهي64384242042220087

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي طالب ياسر دخيل64385222041053120

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيآللئ علي كاظم جواد64386252042100302

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيسجى هاشم حمود مهاوش64387222042207051

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية574.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء ماجد حبيب صكب64388272042052087

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتضى حيدر حسن جالب64389252041031711

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيمصطفى رسول ثجيل مرهج64390132041002092

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيرمله حسين عبد الكاظم خضير64391292042094022

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيباقر عبد هللا حسين جليد64392222041002043

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيمريم سعود عز الدين عبد الحبيب64393162042450072

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب طالب نزال عذاب64394222042153222

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية571.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي فراس عبد العباس مصبح64395162041084082

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية571.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي كريم حبيب مسلم64396222041098131

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية570.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيزيد عادل خضير لفتة64397222041084007

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية570.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيفاطمه نافع عبد الجواد علوان64398162042457036

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية569.0ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيجعفر جواد راضي حسن64399162041078004

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية569.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيابراهيم محمد سعدون مطلك64400282041151003
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جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية569.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيحسين محمد لعيبي حسين64401162041038018

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية569.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيشهالء عبد الزهرة جبار مطير64402282042059094

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية568.2ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتيما ماجد صاحب مهدي64403252042096120

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية568.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيعلي عقيل مريون غانم64404162041309011

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية568.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائياطياف عبد المطلب هاشم عبد هللا64405162042146001

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية567.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمة الزهراء امجد عبد الرزاق حسين64406252042100111

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية567.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيغفران عالء محمد رحيم64407272042089089

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية566.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيبنين خالد عتاب مطرود64408162042338007

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية566.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائينرجس عباس حمدي محمد64409162042383229

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية566.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب عماد خلف خليل64410162042184137

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية566.0الخارجياتاحيائينور صباح حتحوت مدفون64411252042401163

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية565.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمة علي فاضل عبد علوان64412252042100115

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية565.0اعدادية غزة للبناتاحيائينور غضبان عبد خضير64413272042057196

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية565.0اعدادية الطارق للبنيناحيائيحسين عصام عبد الجليل سعيد64414102041042007

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية565.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايمان حمزه شاكر كاظم64415252042062136

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية565.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيشهد سالم عبد الرزاق عبد64416272042058217

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيرضا علي ناصر حسين64417272041001131

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيعلي ميثم فاضل زعيبل64418162041131026

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائياية محمد ريحان ثنيوي64419162042383025

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمقتدى محمد فالح فارس64420282041009077

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد خليل كاظم صالح64421252041044395

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية563.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيزينب الجي خميس لعيبي64422162042450041

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية563.0اعدادية بلد للبناتاحيائيتبارك صباح شحاذه عبد64423182042176047

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية563.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيحوراء صبار عبد جاسم64424242042108034

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية562.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمؤمل خليل محمد عرب64425282041008077

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية561.0اعدادية العراقية للبناتاحيائينبأ حامد احمد حسين64426212042139205

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية561.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء طارق عنيد يوسف64427282042055057

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية561.0اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء حسين صادق عبد64428262042104069

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية561.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيامنيه نعمه رهيف جاسم64429232042109012

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية561.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيسجاد مصدق ذياب حسين64430222041040076

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية560.9اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه احمد ناجي نمنم64431252042084540

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية560.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيقمر علي حسن علي64432252042087073

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية560.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعلي هشام عبد خضير64433222041084016

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية560.0ثانوية الشام للبناتاحيائينبأ عبد الحسين هاشم عبيد64434162042254055

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية560.0ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيزينب ماجد كاظم صياح64435262042133008
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جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية567.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيسجاد صباح جابر عبد الحسين64436252051207021

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية563.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيخزعل هاشم خزعل مصاول64437162051076037

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية563.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعماد رعد رحيم كزار64438162051094044

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية561.0ثانوية العرفان المختلطةتطبيقيعباس رافد شاكر خضير64439222051253005

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية561.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي نعمه خلوفي عاصي64440282051151534

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية560.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيجعفر نعمه صبري شحيت64441162051028009

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية559.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقياحمد رعد حسين مهلهل64442162051363013

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية559.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيغسان علي عوده عبد64443292051026132

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية559.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسن رحيم كاظم منجل64444162051363062

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية559.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيحسن حليم عبد الصمد عبد الشيخ64445162051301020

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية559.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي عبد المحسن علي64446162051060181

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية559.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيحسن علي ريسان مغتاض64447282051021009

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية559.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي قاسم جلوب طعيمه64448282051016112

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية558.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمصطفى حسين جاسم عبد64449282051008127

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية558.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيطه عادل ناصر عبد الرضا64450272051024042

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية557.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي صدام لعيبي غضبان64451282051001102

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد591.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائياالء علي عبد الكاظم عبد الحسين64452252042101018

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد585.8ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى امجد شمس الدين مجيد64453272041029111

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد583.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائينورا عباس فاضل علي64454102042090121

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد582.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيشمس الوالية قحطان كامل فيصل64455292042052177

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد581.2ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد المنعم احمد عبد المنعم محمد64456172041022065

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد580.0ثانوية بحركة للبناتاحيائيمروه هيثم فتحي سلمان64457312042043025

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد578.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيصفوة حسام تركي عباس64458242042108089

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد575.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيرباب ياسر محمد حمادي64459242042120090

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد571.0ثانوية المتميزيناحيائيمجتبى اسماعيل جاسم نعمه64460242041041077

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد570.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيشهد عماد كامل ناجي64461272042058220

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد568.9ثانوية بابل للبنيناحيائيمصطفى محمد فؤاد سالم64462232041021124

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد567.0اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمه حسنين لفته سالم64463252042083117

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد559.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيكوثر سعيد فاهم مدفون64464252042170553

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد557.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيصفا مؤيد عبد المهدي احمد64465252042100007

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد556.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيتبارك موسى عبد الحسن عيدان64466252042101050

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد554.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيطيبه فؤاد محمد سعيد عبد العظيم64467252042100041

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد554.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمريم مالك حميد مجيد64468252042101205

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد554.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايه هيثم نوري عزيز64469212042102014

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد554.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيغدير أيوب درويش عناد64470252042053084
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جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد553.1ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى احمد حمزه جاسم64471252041035084

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد552.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائييسر تحسين احمد عباس64472252042087092

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد551.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيتبارك عماد توفيق مجيد64473182042205034

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد549.0اعدادية االمير للبناتاحيائيايه جواد عبود عبد الرضا64474252042083020

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد548.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفاطمه عدنان تقي محمد جواد64475252042056252

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد546.0اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيعلي أحمد عبد عبيس64476272041037011

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد546.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمة كاظم عباس حسين64477272042160305

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد544.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائياسيل عبد هللا عباس علوان64478252042193012

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد543.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبراء عبد االمير صالح مهدي64479252042059145

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد543.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيصالح صاحب صالح حسين64480252041150177

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد540.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين علي حسين عبد64481242042134037

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد540.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد حسين حمزة64482292042085123

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد540.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب صائب جواد كاظم64483272042056221

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد539.0اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيحسن مالك شاكر كوثر64484272041006006

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد539.0ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيعادل عواد شوين ناشور64485292041105014

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد539.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء فائق عبدالحسين محمد64486252042062599

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد538.4ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد احمد نعمان هادي64487252042062844

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد538.0اعدادية طوز للبناتاحيائيرقية عماد حميد جعفر64488182042181018

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد538.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحسين رعد حياوي حنتوش64489232041008038

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد537.0اعدادية كربالء للبناتاحيائياستبرق حسين فليح حسن64490272042056006

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد537.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء نعمه حسن كاظم64491252042101097

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد536.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيزهراء عامر عبد الساده شاهر64492272042070046

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد535.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسراء جواد كاظم وهام64493252042062062

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد534.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيضحى نعمه محمد هجول64494272042087105

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد534.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر كريم حمزه64495252042101084

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد534.0اعدادية دار الزهراء(ع) االهلية للبناتاحيائيرباب عبد الرزاق كاظم عبد64496252042072006

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد533.0اعدادية واسط للبناتاحيائيزينب محسن كامل وارد64497252042066036

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد533.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبنين فارس عبد مسلم نصيف64498252042170117

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد533.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيبنين حسن محسن حمزه64499242042167007

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد532.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمنتظر اثير ناجح نعوم64500252041031783

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد532.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمسلم كرار عبد العباس محمد64501252041200139

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد531.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسين عماد عبد هللا حسن64502252041009075

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد530.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمصطفى باسم ناجي عبد الحسين64503252041009281

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد530.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور عباس يحيى حميدي64504252042100513

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد530.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء رعد جاسم محمد64505252042062541
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جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد530.0اعدادية القدس للبناتاحيائيسجى ميثم فالح عبد الرضا64506262042104105

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد529.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيعماد احمد فتنان حسين64507292041100070

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد528.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه مصطفى محي حمد64508252042100253

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد528.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد هللا عجمي بغيل64509292042085034

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد527.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيدعاء محمد علي صالح حسن64510252042056103

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد527.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد حيدر عبد النبي مجيد64511252041009243

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد526.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيهبه سعد خلف عبيد64512222042204229

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد526.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب صادق هادي ياسين64513252042096272

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد525.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيايمان عباس محمود عجة64514262042077005

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد524.2اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمريم عمار شامل شاطي64515252042084641

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد524.0اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء محمد هادي كاظم64516272042066011

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد523.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائينورهان حامد نعمه صبيح64517232042115191

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد523.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد محمود داود سلمان64518252041031672

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد523.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيقاسم حاكم عبد ناصر حسين64519252041012152

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد522.6ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيحسن علي عبد الحسين كريم64520242041048005

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد522.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه سمير يحيى احمد64521252042062437

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد521.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحيدر احمد ابراهيم مهدي64522252041009085

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد520.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيبنين محمد رضا فرحان64523242042149027

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد520.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد حسين كاظم جعفر64524252041031020

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد520.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرانيه اكرم سلمان صالح64525252042108080

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد519.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيبتول حسن عجيل ناصر64526252042116010

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد519.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيرضا حيدر نعمه محمد رضا64527252041044156

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد519.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيمحمد اسامه حبيب طاهر64528222041039106

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد519.0اعدادية السنية للبناتاحيائيمريم علي كامل عبيد64529242042102263

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد519.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيوضاح نافع خليل حنتوش64530232041008196

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد518.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهناء عباس جبر جخيم64531242042134223

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد518.0اعدادية االمام للبنيناحيائينور الدين قدوري عبد الحسين كاظم64532232041013087

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد518.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينمران علي محمد عبد64533252042100466

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد518.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيداليه سالم خليل سعيد64534252042062350

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد517.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور علي عكموش نعمه64535242042096161

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد517.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمهدي محمد حسين كاظم عبد الحسين64536252041200160

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد516.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبراء جليل شمران نعمه64537252042062165

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد516.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيايه علي عبد علي64538222042162020

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد516.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي محسن علي طالع64539222041002232

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد516.0الخارجيوناحيائيجعفر رابح محمد عبداالمير64540252041400031
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جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد515.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيشهد بشير جبار زغير64541252042170427

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد515.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه حسين عجاج علي64542252042062428

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد514.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينور الهدى احمد علوان عبد العباس64543252042084705

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد514.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيامنه حسين محمد عبد المنعم64544252042059067

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد514.0اعدادية التحرير للبنيناحيائيمصطفى مزاحم ثامر سعدون64545252041050046

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد514.0اعدادية المنار االهلية للبنيناحيائيحيدر جعفر منعم محسن64546252041022008

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد514.0الخارجيوناحيائيمحمد صادق حيدر جابر عباس64547252041400099

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد513.2ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا علي حسين جاسم64548132041016058

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد513.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيزينب باسم حسين خضير64549252042082029

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد552.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعلي فراس عبد االمير جاسم64550242051062070

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد528.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيكوثر قحطان جناح هوير64551292052056033

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد507.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينتطبيقيعباس فاضل كامل عطار64552252051030016

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد489.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيآمنه طالب حسين كطافة64553252052096001

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد483.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيسجاد حامد صالح مهدي64554252051044057

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد479.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيمصطفى توفيق عبادي حسن64555162051300078

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد474.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيحوراء صباح عبد عبادي64556162052260010

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد473.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيبنين سعدون جبار محمد64557252052170032

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد470.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيضي حيدر محسن عباس64558252052086026

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد467.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيزينب محمد هاشم عيسى64559162052228029

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد466.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعلي عادل وهاب علوان64560252051044084

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد465.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين مزهر عسكر64561292051156138

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد464.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيكاظم حسن عبد السادة عاصي64562282051002083

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد464.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيرباب شريف الدين عباس محمد64563162052230017

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد463.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيعلي عبد الزهره قاسم سلمان64564162051053079

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد463.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيمنار عباس عبد هللا عبود64565162052170047

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد463.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيسميه عمار مسلم ماشاء هللا64566252052059091

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد462.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسام عبد الحسن راضي حسان64567162051047024

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد460.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيهبة فالح حسن عبد الرضا64568162052212051

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد460.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيفاطمة هاني زيدان خلف64569162052383113

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد460.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيريام محسن طالب محمد64570252052062016

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد460.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيمحمود محمد محمود سلمان64571162051307031

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد459.0اعدادية ميسان للبنينتطبيقيامير خضير عباس جليل64572252051011005

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد459.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقياالء كامل عبد العالي جابر64573252052056008

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد459.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمؤمل حسين علي جاسم64574162051074043

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المواد459.0ثانوية الماجدات للبناتتطبيقيهنادي سعد زعالن حمود64575162052211021
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جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية473.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينتطبيقيمسلم فليح محيسن حلو64576252051208007

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية467.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيمحمد صادق عباس حمزه64577252051031027

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية466.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين أحمد عبد السالم خليل64578162051084054

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية461.0ثانويه نبراس العلم االهلية للبنينتطبيقيحسام ثامر قاطع عداي64579162051129002

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية456.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقياحمد عقيل اموري جواد64580252051207001

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية453.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمجتبى خالد لفته حسين64581272051001102

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية453.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيحوراء علي عباس علي64582252052108011

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية452.0اعدادية واسط للبناتتطبيقيضحى حسين عبد الحمزه محمد64583252052066022

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية452.0اعدادية السوق للبناتتطبيقيام البنين كريم قاسم باقر64584222052209003

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية452.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيفضل كرار شهاب احمد64585252051205077

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية451.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيابتهال مجيد شمخي غازي64586252052062003

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية451.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحيدر راضي دويد عبد64587292051004048

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية449.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعلي عباس علي حسين64588162051074034

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية449.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةتطبيقيعلي عبد الجليل محمد رمضان64589162051350024

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية449.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيبدور فارس عباس جواد64590252052108008

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية449.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيامير عبد الحسن نجم عبود64591252051007015

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية447.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقيظاهر زهير عبد ظاهر64592252051045012

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية445.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيسجى حمد عبد الحسين كاظم64593252052062023

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية444.0ثانويه ابي تراب للبنين - الوقف الشيعيتطبيقيحسين عدي لفته كريم64594232051036006

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية443.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعباس ثائر سامي جاسم64595162051084113

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية443.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمؤتمن عبد الكريم عبد الواحد محمد64596162051357358

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية442.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيزينب ناظم محمد سعيد64597252052170111

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية442.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيكمال عبد االمير هاشم عبد هللا64598162051074042

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية442.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد صادق شاكر حسن اسود64599272051001119

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية442.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسن رضاوي هاني عبد الرزاق64600162051010017

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية442.0ثانوية وليد الكعبة (ع) للوقف الشيعي للبنينتطبيقيمحمد علي سمير فوزي عباس64601252051033008

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية442.0ثانوية النصر المختلطةتطبيقيجاسم محمد كاظم سلمان64602282051104007

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية441.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيمحمد سمير سليم حسن64603252051009077

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية441.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيسجاد عادل اسماعيل رحمه64604162051056029

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية441.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيسجى جالل جمعه عليخ64605252052059085

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية441.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحاتم جواد كاظم حاتم64606162051083019

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية440.5اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقياحمد شاكر طاهر باشط64607162051105004

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية440.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعلي احمد جمعه زغير64608292051002058

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية439.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيهدى عامر صاحب عليوي64609252052062037

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية439.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيهند نزار ايوب طعمه64610162052228067
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جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية437.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيعلي طالب كامل محمد64611252051200012

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية437.0اعدادية الحيرة  للبنينتطبيقيسجاد حميد جابر جيثوم64612252051015007

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية437.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيمريم رفيق رضا عبود64613232052124050

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية435.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسن رشاد يوسف عبد الحسين64614162051019021

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية434.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيعلي عادل منعم عبد الحسين64615252051150124

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية433.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيرباب امجد حميد خضير64616162052458018

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية432.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيفاطمه عباس جبر عيدي64617282052060053

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية432.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقياحمد ثامر هالل علي64618252051044003

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية432.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيمرتضى عدنان حامد احمد64619162051433032

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية431.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيمريم ابراهيم محمد ابراهيم64620292052071050

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية431.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد مرتجى أسعد قدوري جعفر64621252051044132

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية430.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيسجاد عبد الزهرة حسين عطية64622162051371108

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية430.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينتطبيقيحسن سعد علي حسين64623222051305005

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية429.0ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقياطياف ستار لطيف مال هللا64624162052462002

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية428.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيتطبيقيرسل محمود جعدال حسين64625242052112005

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية428.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى نصير الدين كاظم عباس64626162051108064

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية428.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقياحمد سليم منو ظاهر64627242051039003

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية428.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيمحمد ازل عباس محمد عبد64628252051153092

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية428.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيعلي حسين جاسم عبد علي64629282051017049

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية427.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعزيز داخل عايز ناهي64630292051026097

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية427.0ثانوية النجاح االهلية للبنينتطبيقيعبد الرزاق صفاء عبد الرزاق حسين64631242051068003

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية427.0الخارجياتتطبيقياصيل محمد حسن عبود64632252052401004

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية426.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينتطبيقيسجاد محمد مسلم حسين64633252051034012

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية426.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيكرار مضر محسن كحيوش64634162051363221

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية426.0ثانوية ابن الهيثم المسائية للبنينتطبيقيحسين مايح كريم علوان64635242051215006

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية425.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيسجاد محمد لعيبي عليوي64636282051006061

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية425.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد رجاء عبد الصمد عاشور64637252051044111

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية425.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمحمد هاشم عصام جواد عبد العالي64638292051002103

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية425.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيكرار حيدر علي ساجت64639162051491046

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية422.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتتطبيقيفاطمه علي عبد زيد جويد64640252052110010

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية421.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيايات قصي عوفي عوض64641222052103005

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية421.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمجتبى وليد يحيى جواد64642272051004055

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية421.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمنتظر زهير عبد العباس يعقوب64643162051353197

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية421.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمجتبى محمد عبد الرضا عيسى64644252051044103

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية420.0اعدادية السدة للبنينتطبيقيامير حسين جهاد حسن64645232051016004

صفحة ١٨٤٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية420.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيصادق حسين غافل غانم64646242051039029

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية420.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيمحمد باسم كامل باقر64647162051075064

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية420.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينتطبيقيمصطفى صالح منعم عبد الحسين64648252051157105

جامعة الكوفة/كلية العلوم599.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد حيدر محمد محمد جواد64649252041031603

جامعة الكوفة/كلية العلوم588.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبراء احمد عادل صكبان64650252042096070

جامعة الكوفة/كلية العلوم586.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيورود جعفر هادي لفته64651252042095132

جامعة الكوفة/كلية العلوم586.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيدعاء صالح حسن عبد64652252042102009

جامعة الكوفة/كلية العلوم585.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه علي ناجي عطيه64653252042100220

جامعة الكوفة/كلية العلوم585.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرغد حسين علي حسين64654252042170224

جامعة الكوفة/كلية العلوم585.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيصادق رشيد حسين عبد64655252041031320

جامعة الكوفة/كلية العلوم583.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينور الهدى عزيز عبد الزهره غزاي64656252042084714

جامعة الكوفة/كلية العلوم583.0ثانوية كميت للبناتاحيائيايالف عبد المطلب مطر علي64657282042067003

جامعة الكوفة/كلية العلوم582.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد فاضل وناس عبود64658252041031658

جامعة الكوفة/كلية العلوم581.1ثانوية بابل للبنيناحيائيمصطفى ازهر رزاق هادي64659232041021119

جامعة الكوفة/كلية العلوم581.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيساره زمان حميد حلوس64660252042062776

جامعة الكوفة/كلية العلوم581.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة هيثم نجم زغير64661222042135188

جامعة الكوفة/كلية العلوم580.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينرجس علي محمد عبد الكريم64662252042100456

جامعة الكوفة/كلية العلوم580.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيتمارا هداوي مرهج شجاي64663292042085045

جامعة الكوفة/كلية العلوم580.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيحنين اياد خضير عباس64664292042085051

جامعة الكوفة/كلية العلوم580.0اعدادية االمير للبناتاحيائيأيمان فاضل عبد العباس حسان64665252042083005

جامعة الكوفة/كلية العلوم579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسماء محمد محمد اسحاق محمد رضا64666252042062083

جامعة الكوفة/كلية العلوم579.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيانفال حسين داخل محسن64667252042092003

جامعة الكوفة/كلية العلوم578.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين علي عباس حسين64668232041020096

جامعة الكوفة/كلية العلوم578.0ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيرانيه ياس خضير محمد64669222042441008

جامعة الكوفة/كلية العلوم576.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسرى فارس مشكور طاهر64670252042062814

جامعة الكوفة/كلية العلوم576.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيرباب رزاق ناجي عبيد64671232042082026

جامعة الكوفة/كلية العلوم575.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد محمد صاحب عباس64672252042062866

جامعة الكوفة/كلية العلوم575.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيتقي سالم منعم حسن64673272042087036

جامعة الكوفة/كلية العلوم574.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيسكينه خير هللا مجيد جابر64674222042414155

جامعة الكوفة/كلية العلوم573.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحوراء حسين هادي عبد64675242042169024

جامعة الكوفة/كلية العلوم573.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعامر حمزه عبد الرضا شري64676252041044221

جامعة الكوفة/كلية العلوم573.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب صبار جواد كشاش64677292042050091

جامعة الكوفة/كلية العلوم573.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه رحيم عبد الزهره محسن64678252042100173

جامعة الكوفة/كلية العلوم572.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب حسين سعيد راضي64679252042062683

جامعة الكوفة/كلية العلوم571.1اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد حيدر عبد هللا حسن64680252041009242
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جامعة الكوفة/كلية العلوم571.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب الحوراء علي جبار كاظم64681232042088228

جامعة الكوفة/كلية العلوم571.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء هاشم عزيز نور64682252042059438

جامعة الكوفة/كلية العلوم571.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه ميثم عباس مكي64683292042055067

جامعة الكوفة/كلية العلوم571.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيمريم محمد كاظم حمد64684252042092022

جامعة الكوفة/كلية العلوم570.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيازهر عباس علي روكان64685272041008004

جامعة الكوفة/كلية العلوم570.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيمها علي سعد هادي64686292042053111

جامعة الكوفة/كلية العلوم569.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد رضا محسن محمد64687252041009250

جامعة الكوفة/كلية العلوم569.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمود حيدر علي اكبر اكبر64688212041011097

جامعة الكوفة/كلية العلوم568.9ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيبنين سعد عبد الحسين عبد هللا64689252042087012

جامعة الكوفة/كلية العلوم568.3ثانوية المتميزاتاحيائيشهد محمد رزاق عبيد64690252042074055

جامعة الكوفة/كلية العلوم568.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيمحمد ضياء خليل خضير64691232041051143

جامعة الكوفة/كلية العلوم568.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيتقى حيدر عبد النبي محسن64692242042124044

جامعة الكوفة/كلية العلوم567.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزهراء محمد علي خزعل64693252042094039

جامعة الكوفة/كلية العلوم567.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيقبس محمد حسين عبيس64694232042109148

جامعة الكوفة/كلية العلوم566.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء ميثم علي مطيره64695252042170324

جامعة الكوفة/كلية العلوم565.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمه عطيه عبد الرضا مزهر64696272042160320

جامعة الكوفة/كلية العلوم565.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيكوثر حيدر جعفر موسى64697252042084607

جامعة الكوفة/كلية العلوم564.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد صادق هشام فاضل محمود64698272041001278

جامعة الكوفة/كلية العلوم564.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيبنين حميد عبد الحسن لفته64699292042065011

جامعة الكوفة/كلية العلوم564.0ثانوية اور المختلطةاحيائيزينب مظهر محمود عبد الحسن64700212042211020

جامعة الكوفة/كلية العلوم563.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيعائشه مقداد حسين علي64701232042105056

جامعة الكوفة/كلية العلوم562.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيعال عادل عبيد جلوب64702132042121161

جامعة الكوفة/كلية العلوم562.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيعلي عباس قاسم خلف64703142041017074

جامعة الكوفة/كلية العلوم562.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزينب حازم شهيد ناصر64704252042089070

جامعة الكوفة/كلية العلوم561.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيامنه حسن هادي عبود64705252042101020

جامعة الكوفة/كلية العلوم561.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائياسماء قيصر عبد السجاد محمد حسين64706272042093009

جامعة الكوفة/كلية العلوم561.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيرؤى رعد صالح مهدي64707252042087020

جامعة الكوفة/كلية العلوم560.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيالمرتضى محمود سعيد هيجل64708182041016012

جامعة الكوفة/كلية العلوم560.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيشيماء نضال فليح حسن64709252042059571

جامعة الكوفة/كلية العلوم560.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمريم خليل محمد حبيب64710252042101200

جامعة الكوفة/كلية العلوم560.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيمحمد حسن علي جواد64711252041034044

جامعة الكوفة/كلية العلوم560.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمحمد علي غالب جادر64712222041001110

جامعة الكوفة/كلية العلوم559.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حربي عبد الزهره64713252042108111

جامعة الكوفة/كلية العلوم559.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيحوراء حمود جاسم نواد64714272042087041

جامعة الكوفة/كلية العلوم559.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحوراء موجد حمود عمران64715242042139043
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جامعة الكوفة/كلية العلوم559.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه فارس حمود عبد الحسين64716252042100227

جامعة الكوفة/كلية العلوم559.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيدعاء شهيد عليوي هاشم64717252042094018

جامعة الكوفة/كلية العلوم559.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين ناظم سرحان شنباره64718232042087069

جامعة الكوفة/كلية العلوم558.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيكواكب صادق حسن عباس64719252042086126

جامعة الكوفة/كلية العلوم558.0اعدادية االمير للبناتاحيائيزهراء علي موسى عبود64720252042083069

جامعة الكوفة/كلية العلوم558.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء صالح احمد سعد64721252042096221

جامعة الكوفة/كلية العلوم557.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين ميثم علي عبد العزيز64722252042062214

جامعة الكوفة/كلية العلوم556.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء صالح زوري دويج64723292042051142

جامعة الكوفة/كلية العلوم556.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيطيبة حيدر رحيم حمود64724292042052186

جامعة الكوفة/كلية العلوم555.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيمحمد الباقر عقيل عبد الزهرة نجم64725102041029041

جامعة الكوفة/كلية العلوم555.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائينبأ كريم حسن كاظم64726272042055285

جامعة الكوفة/كلية العلوم554.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه خالد حميد عبيد64727252042101167

جامعة الكوفة/كلية العلوم554.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور الهدى جعفر لفته عبيد64728232042109162

جامعة الكوفة/كلية العلوم554.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيضحى احمد علي حسين64729252042094053

جامعة الكوفة/كلية العلوم553.3ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينب سلمان تومان كاظم64730272042077067

جامعة الكوفة/كلية العلوم553.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب علي جواد عبد هللا64731252042062713

جامعة الكوفة/كلية العلوم552.3ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحسن ايناس محمد حسين عبد هللا64732252041031545

جامعة الكوفة/كلية العلوم552.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيغفران عباس عزيز كاظم64733252042053089

جامعة الكوفة/كلية العلوم552.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرقيه عصام عبد الحسن كاظم64734252042101077

جامعة الكوفة/كلية العلوم552.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينبأ حسن غافل عبد الحسين64735252042100416

جامعة الكوفة/كلية العلوم552.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه هادي نعمه هادي64736272042056362

جامعة الكوفة/كلية العلوم551.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهدى محمد سعيد سلمان حسن64737252042096559

جامعة الكوفة/كلية العلوم551.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيزينب محمد حاتم محمد64738232042144060

جامعة الكوفة/كلية العلوم551.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيرقية نعيم هذال جبار64739222042142029

جامعة الكوفة/كلية العلوم551.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب عدنان خليل سعود64740252042062709

جامعة الكوفة/كلية العلوم551.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب مضر عدنان علي64741252042062752

جامعة الكوفة/كلية العلوم551.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيهدى عامر كاظم محمد64742252042056346

جامعة الكوفة/كلية العلوم550.3ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيساره مرتضى حسين عليوي64743252042062787

جامعة الكوفة/كلية العلوم550.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد عامر علي شاكر64744252041007329

جامعة الكوفة/كلية العلوم550.0اعدادية الحيرة  للبنيناحيائيحسن علي عبد زيد علوان64745252041015002

جامعة الكوفة/كلية العلوم550.0ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيمريم ناصر شناوه علي64746162042299022

جامعة الكوفة/كلية العلوم550.0ثانوية غزة للبناتاحيائياالء حبيب عكال مخيف64747242042097003

جامعة الكوفة/كلية العلوم550.0ثانوية الجبايش للبنيناحيائيمحمد طاهر حميد ياسر64748222041045030

جامعة الكوفة/كلية العلوم550.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين هادي عباس محمد64749252041007112

جامعة الكوفة/كلية العلوم549.9ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيحوراء حسين مهدي لفته64750232042132028
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جامعة الكوفة/كلية العلوم549.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيسحر محمد حميد صاحب64751232042113055

جامعة الكوفة/كلية العلوم549.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك صادق قاسم محمد64752252042096101

جامعة الكوفة/كلية العلوم549.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب صبري محمد خضر64753282042062055

جامعة الكوفة/كلية العلوم549.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائياسماء دحام سرحان مصلح64754192042369014

جامعة الكوفة/كلية العلوم549.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء حيدر احمد عبد الزهرة64755252042063018

جامعة الكوفة/كلية العلوم549.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى ناصر حسين عطش64756252041031776

جامعة الكوفة/كلية العلوم548.6ثانوية الجامعة للبنيناحيائياحمد اثير حكمت كريم64757232041067002

جامعة الكوفة/كلية العلوم548.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيانوار كريم عالوي حسن64758252042055007

جامعة الكوفة/كلية العلوم548.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينغم فاضل راهي عباس64759252042100465

جامعة الكوفة/كلية العلوم548.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسن هادي عباس محمد64760252041007066

جامعة الكوفة/كلية العلوم548.0اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيحسين عاصي طارش بدر64761162041069008

جامعة الكوفة/كلية العلوم548.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيضحى رحيم اعبيد جبح64762252042059584

جامعة الكوفة/كلية العلوم548.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرسل فاضل عبد العباس مظلوم64763252042096159

جامعة الكوفة/كلية العلوم548.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيآمنه عالء عباس عزيز64764252042062012

جامعة الكوفة/كلية العلوم548.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر جاسب جعفر عماره64765162041001123

جامعة الكوفة/كلية العلوم548.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمة زكريا جاسم سدخان64766162042170059

جامعة الكوفة/كلية العلوم547.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيبتول حسين غازي محمد64767222042161014

جامعة الكوفة/كلية العلوم547.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينبأ حسن ابراهيم قزموز64768252042084672

جامعة الكوفة/كلية العلوم547.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيرواء عزيز علي محسن64769272042160154

جامعة الكوفة/كلية العلوم547.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيسكينه هادي عباس عبيد64770252042092013

جامعة الكوفة/كلية العلوم547.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهدى جبار حسين كاظم64771252042100567

جامعة الكوفة/كلية العلوم547.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمهدي حيدر هادي صالح64772252041010185

جامعة الكوفة/كلية العلوم546.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عقيل رسول عباس64773252042062584

جامعة الكوفة/كلية العلوم546.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمؤيد صايب حسن جريثم64774292041002124

جامعة الكوفة/كلية العلوم546.0اعدادية القدس للبنيناحيائيمرتضى سامي صكطري مشير64775232041055051

جامعة الكوفة/كلية العلوم546.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حسن صاحب شمران64776252042062508

جامعة الكوفة/كلية العلوم546.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيليلى رائد حميد محمد64777252042059712

جامعة الكوفة/كلية العلوم546.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي عادل صادق عيدان64778252041150227

جامعة الكوفة/كلية العلوم546.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه موسى عباس بندر64779272042056358

جامعة الكوفة/كلية العلوم546.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينور الهدى قيدار شدود خلف64780252042108255

جامعة الكوفة/كلية العلوم546.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيتيماء عبد الحسين حسن محمد64781272042055052

جامعة الكوفة/كلية العلوم546.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد محمود عبد الزهره64782252042108225

جامعة الكوفة/كلية العلوم546.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد جابر شبيب حبيب64783252041031576

جامعة الكوفة/كلية العلوم546.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيصفا محمد علي خميس64784272042064117

جامعة الكوفة/كلية العلوم546.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمؤيد محمد هادي عبد الزهرة64785252041012165
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جامعة الكوفة/كلية العلوم545.7ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيدنيا كريم جواد مطر64786272042077032

جامعة الكوفة/كلية العلوم545.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي حيدر حياوي جابر64787252041008141

جامعة الكوفة/كلية العلوم545.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي حليم كاظم محسن64788252041007222

جامعة الكوفة/كلية العلوم545.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء مراد هدهود حسين64789252042062637

جامعة الكوفة/كلية العلوم545.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيشهد سعد مهدي سعيد64790252042101136

جامعة الكوفة/كلية العلوم545.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه منصور عبداالمير جابر64791252042055076

جامعة الكوفة/كلية العلوم545.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائينور جبار كاظم هالل64792242042122139

جامعة الكوفة/كلية العلوم545.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد ثابت عبداوي حذاف64793292041007275

جامعة الكوفة/كلية العلوم545.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء عارف عباس كاظم64794252042096129

جامعة الكوفة/كلية العلوم545.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيحنان حامد كاظم كريم64795272042147009

جامعة الكوفة/كلية العلوم545.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعامر صادق فهد متعب64796292041007171

جامعة الكوفة/كلية العلوم545.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء ماجد حميد كاظم64797272042059062

جامعة الكوفة/كلية العلوم545.0اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيحسين عالوي حمد مساعد64798282041017010

جامعة الكوفة/كلية العلوم545.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمنتظر مهدي محسن علي64799222041072180

جامعة الكوفة/كلية العلوم545.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيفاطمه عبد الزهره كريم جار هللا64800262042106089

جامعة الكوفة/كلية العلوم545.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيسيف حسين عبد حاتم64801252041045082

جامعة الكوفة/كلية العلوم545.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيوئام رزاق عبد االمير حمود64802252042096565

جامعة الكوفة/كلية العلوم544.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسؤدد عقيل مسلم جبار64803252042062765

جامعة الكوفة/كلية العلوم544.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقية حسن عبد السادة متعب64804252042096166

جامعة الكوفة/كلية العلوم544.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزهراء صدام عليوي بايش64805272042069046

جامعة الكوفة/كلية العلوم544.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيشذى عبد الهادي محمد يونس يوسف64806252042084467

جامعة الكوفة/كلية العلوم544.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينور الهدى طالب كاظم جبر64807252042084711

جامعة الكوفة/كلية العلوم544.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيسجاد حسين عبد العالي هادي64808252041007159

جامعة الكوفة/كلية العلوم544.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيعلي الهادي حبيب خالد عبود64809252041020031

جامعة الكوفة/كلية العلوم544.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمصطفى نعيم عوده يوسف64810252041045184

جامعة الكوفة/كلية العلوم544.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينرجس علي صاحب ناصر64811252042100455

جامعة الكوفة/كلية العلوم544.0اعدادية الهبة للبناتاحيائينرجس رحيم عزيز جراد64812222042120061

جامعة الكوفة/كلية العلوم544.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء فرحان صكب علي64813212042170060

جامعة الكوفة/كلية العلوم543.3ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين حيدر حسن عبد العباس64814252041031159

جامعة الكوفة/كلية العلوم543.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينب امجد مهدي سعيد64815252042108129

جامعة الكوفة/كلية العلوم543.0ثانوية المحمدية المختلطةاحيائيحيدر جابر عبد الحسين سعدون64816222041233009

جامعة الكوفة/كلية العلوم543.0اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء فالح حسن علي64817242042095045

جامعة الكوفة/كلية العلوم543.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائييونس صالح موسى عباس64818172041080134

جامعة الكوفة/كلية العلوم543.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الهدى مؤيد جواد باقر64819222042103252

جامعة الكوفة/كلية العلوم543.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء حميد عبد محمد64820272042064071
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جامعة الكوفة/كلية العلوم543.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد االمير محي64821272042055222

جامعة الكوفة/كلية العلوم543.0اعدادية االمير للبناتاحيائيرقيه قاسم هادي علي64822252042083054

جامعة الكوفة/كلية العلوم543.0ثانوية االشراق للبناتاحيائيكوثر رائد عزيز جوده64823252042195029

جامعة الكوفة/كلية العلوم543.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيزين العابدين محمد تركي عطيه64824252041151077

جامعة الكوفة/كلية العلوم543.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيمريم مهند حسين جاسم64825242042120253

جامعة الكوفة/كلية العلوم543.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيايالف حسين جبر حمد64826232042115019

جامعة الكوفة/كلية العلوم542.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيغدير سلمان العيبي حافظ64827282042190144

جامعة الكوفة/كلية العلوم542.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيرفد أحمد شاكر حسن64828272042091059

جامعة الكوفة/كلية العلوم542.0ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيزهراء كاظم صالح لعويس64829232042146017

جامعة الكوفة/كلية العلوم542.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء جواد كريم جواد64830252042062310

جامعة الكوفة/كلية العلوم542.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد عماد صاحب هادي64831252041007343

جامعة الكوفة/كلية العلوم542.0ثانوية  االندلس االهلية للبنيناحيائيمحمد شالل عبد عالوه64832252041049021

جامعة الكوفة/كلية العلوم542.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائينورس محمد عليوي عبد64833272042065128

جامعة الكوفة/كلية العلوم542.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرقية عقيل كريم نجم64834232042271260

جامعة الكوفة/كلية العلوم542.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء قاسم كريم كطن64835242042093080

جامعة الكوفة/كلية العلوم542.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيرواء رضا محمد عجل64836252042116034

جامعة الكوفة/كلية العلوم542.0اعدادية سومر للبنيناحيائيراسم هادي غثوان دهش64837242041009061

جامعة الكوفة/كلية العلوم542.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيعبد هللا صالح اسعادي ناجي64838252041004039

جامعة الكوفة/كلية العلوم542.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائياسراء سالم مطر جبير64839252042084039

جامعة الكوفة/كلية العلوم542.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسلطان عزر جبار عبد علي64840292041007154

جامعة الكوفة/كلية العلوم542.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمود عبد العالي كاظم جياد64841252041001270

جامعة الكوفة/كلية العلوم542.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيضفاف كاظم حسين علي64842252042100024

جامعة الكوفة/كلية العلوم542.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبيد خضير64843252042101187

جامعة الكوفة/كلية العلوم542.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيعباس نعيم جبار حسين64844252041116034

جامعة الكوفة/كلية العلوم541.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه عارف عبد الحسين كاظم64845252042100193

جامعة الكوفة/كلية العلوم541.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعباس صادق عليوي كاظم64846252041007184

جامعة الكوفة/كلية العلوم541.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه رزاق شاكر محمود64847252042101169

جامعة الكوفة/كلية العلوم541.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه عبد المهدي عبد الرحمن علي64848272042056156

جامعة الكوفة/كلية العلوم541.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيتبارك كاظم حسن عبود64849242042142010

جامعة الكوفة/كلية العلوم541.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيحسين ناجح سلمان عراك64850252041010048

جامعة الكوفة/كلية العلوم541.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء ماهر محمود صكر64851252042062337

جامعة الكوفة/كلية العلوم541.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيمروة حميد مرزه عبد الحمزه64852232042107077

جامعة الكوفة/كلية العلوم541.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيتبارك محمد صباح علي64853272042097016

جامعة الكوفة/كلية العلوم540.4ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائيزهراء محمد فليح محمد64854242042109015

جامعة الكوفة/كلية العلوم540.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيحوراء نجاح فيصل حسين64855252042059284
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جامعة الكوفة/كلية العلوم540.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيايمان علي طايف راهي64856252042055010

جامعة الكوفة/كلية العلوم540.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسكينه صاحب كاظم حسين64857242042114164

جامعة الكوفة/كلية العلوم540.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرباب علي كحيط موسى64858232042142102

جامعة الكوفة/كلية العلوم540.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرقيه علي احمد عباس64859252042084276

جامعة الكوفة/كلية العلوم540.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسجود باسم وحيد عبيد64860252042096307

جامعة الكوفة/كلية العلوم540.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتضى احسان نافع مكي64861252041031701

جامعة الكوفة/كلية العلوم540.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعلي عقيل عبد الواحد عبد الحسن64862252041014104

جامعة الكوفة/كلية العلوم540.0اعدادية العزة للبنيناحيائيكرار سعد فاضل جاهل64863252041016041

جامعة الكوفة/كلية العلوم540.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينرجس حيدر عبد الحسين سلمان64864252042100443

جامعة الكوفة/كلية العلوم540.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيدعاء جابر شراد خضر64865292042153039

جامعة الكوفة/كلية العلوم540.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيجابر كريم عبد الحسن عاشور64866242041002018

جامعة الكوفة/كلية العلوم539.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء حسين علي مهدي64867232042120054

جامعة الكوفة/كلية العلوم539.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمحمد جاسم رحيم عبد الرضا64868142041009073

جامعة الكوفة/كلية العلوم539.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء محمد كريش كاطع64869272042052089

جامعة الكوفة/كلية العلوم539.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيجعفر نصير احمد عبد العزيز64870252041031109

جامعة الكوفة/كلية العلوم539.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيرضا ماجد باجي عبد64871252041045073

جامعة الكوفة/كلية العلوم539.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه بالسم ياسين صاحب64872252042062419

جامعة الكوفة/كلية العلوم539.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائياسراء عبد هللا عتوي عكفي64873252042095007

جامعة الكوفة/كلية العلوم539.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسن علي عبد الحسين يوسف64874252041031129

جامعة الكوفة/كلية العلوم539.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائينرجس عيسى حميد ريسان64875252042070204

جامعة الكوفة/كلية العلوم539.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيطه حسين حسون علي64876222041057015

جامعة الكوفة/كلية العلوم538.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيرضوان سليم صراخ ناهي64877252041205076

جامعة الكوفة/كلية العلوم538.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيهدى وديع كريم محمد64878252042084768

جامعة الكوفة/كلية العلوم538.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيغيث راسم محمد جبار64879252041045129

جامعة الكوفة/كلية العلوم538.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيزهراء سالم علي هادي64880252042113013

جامعة الكوفة/كلية العلوم538.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيزينب عبيس علوان محيميد64881232042104028

جامعة الكوفة/كلية العلوم538.0اعدادية غماس للبنيناحيائيحسين عبد ظاجر عبيد64882242041016025

جامعة الكوفة/كلية العلوم538.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيساره سعيد رشيد صالح64883272042072039

جامعة الكوفة/كلية العلوم538.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيديار عبد الكريم فرحان كاظم64884242042120084

جامعة الكوفة/كلية العلوم538.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي شاكر احمد64885252042108219

جامعة الكوفة/كلية العلوم538.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمحمد باقر جاسم ساهي64886222041020078

جامعة الكوفة/كلية العلوم538.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيزهراء رياض زرزير حامي64887252042055039

جامعة الكوفة/كلية العلوم538.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيشهد حيدر جابر عبدالحسن64888252042055061

جامعة الكوفة/كلية العلوم538.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيزهراء كاطع عبد زيد شخير64889252042102021

جامعة الكوفة/كلية العلوم538.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب يوسف مدلول جبر64890252042062759
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جامعة الكوفة/كلية العلوم538.0اعدادية الغدير للبنيناحيائياحمد حمزة كاظم صاحب64891242041071003

جامعة الكوفة/كلية العلوم538.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين حيدر محمود شاكر64892222042103050

جامعة الكوفة/كلية العلوم538.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيعلي حسين عباس جابر64893232041255071

جامعة الكوفة/كلية العلوم538.0اعدادية التحرير للبنيناحيائيمهدي خالد كاظم عناد64894252041050050

جامعة الكوفة/كلية العلوم538.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزهراء ماهر صالل محيسن64895272042102041

جامعة الكوفة/كلية العلوم538.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزهراء طالب عبد الكاظم موسى64896252042086058

جامعة الكوفة/كلية العلوم538.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيبراء قحطان عباس ذرب64897232042187006

جامعة الكوفة/كلية العلوم537.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيزهراء حازم محمد صيهود64898222042301009

جامعة الكوفة/كلية العلوم537.0ثانوية كوثى للبناتاحيائينبا عبدالمجيد محمد احمد64899232042305153

جامعة الكوفة/كلية العلوم537.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي حسين عبد زيد جينه64900252041008139

جامعة الكوفة/كلية العلوم537.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء سامي سلمان ناصر64901252042062318

جامعة الكوفة/كلية العلوم537.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيحسن عباس ارحيم والي64902242041035024

جامعة الكوفة/كلية العلوم537.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيطيبه عبد المحسن بادي مجيد64903252042087052

جامعة الكوفة/كلية العلوم537.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيياسر غافل عبيد عبد هللا64904252041010187

جامعة الكوفة/كلية العلوم537.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمرتضى حسن علوان عبد الرضا64905222041356217

جامعة الكوفة/كلية العلوم537.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيزهراء صالح محسن شمخي64906252042102020

جامعة الكوفة/كلية العلوم537.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار عدنان خضير عبيس64907242041001210

جامعة الكوفة/كلية العلوم537.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيمسار احمد حسين جواد64908272042060292

جامعة الكوفة/كلية العلوم537.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيعيسى مجيد وثيق جبر64909272041020057

جامعة الكوفة/كلية العلوم537.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيسرى ثائر كاظم حسين64910252042170410

جامعة الكوفة/كلية العلوم537.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيام البنين اياد ارزوقي جبر64911292042065004

جامعة الكوفة/كلية العلوم536.0اعدادية سومر للبنيناحيائيرسول حسين عبد ناصر64912242041009063

جامعة الكوفة/كلية العلوم536.0ثانوية الحسنين (ع) للبنيناحيائيعباس علي حسن وجيد64913282041043010

جامعة الكوفة/كلية العلوم536.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيطيف صادق كاظم درويش64914272042069068

جامعة الكوفة/كلية العلوم536.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعباس كريم اسود كاظم64915232041002135

جامعة الكوفة/كلية العلوم536.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه مرزه حمزه كاظم64916252042100251

جامعة الكوفة/كلية العلوم536.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسحر ماهر حسين جبار64917252042062806

جامعة الكوفة/كلية العلوم536.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمسار احمد حامد جاسم64918232042088448

جامعة الكوفة/كلية العلوم536.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامير جهادي حمادي سلمان64919252041044051

جامعة الكوفة/كلية العلوم536.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسجى نجاح صالح عبد العباس64920252042062804

جامعة الكوفة/كلية العلوم536.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيزهراء عبد محمد جاهل64921222042413043

جامعة الكوفة/كلية العلوم536.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيصالح مهدي محمد عباس64922242041169024

جامعة الكوفة/كلية العلوم536.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحسن نجم عبد سلمان64923242041169014

جامعة الكوفة/كلية العلوم536.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيسجاد علي جهاد ظاهر64924252041052026

جامعة الكوفة/كلية العلوم536.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه مهدي رزاق ثامر64925292042053097
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جامعة الكوفة/كلية العلوم536.0ثانوية الصفا المختلطةاحيائيناطق صبري هاشم محمد64926282041105012

جامعة الكوفة/كلية العلوم536.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء حميد كريم عبد64927272042063067

جامعة الكوفة/كلية العلوم536.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء سامي هادي عبد64928252042062546

جامعة الكوفة/كلية العلوم535.0اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمرتضى عباس حميد عبد هللا64929252041216021

جامعة الكوفة/كلية العلوم535.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيعلي حسين حياوي حمود64930222041309025

جامعة الكوفة/كلية العلوم535.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائياحمد حبيب حسن عمران64931252041052001

جامعة الكوفة/كلية العلوم535.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيضحى سالم علي حسين64932272042147048

جامعة الكوفة/كلية العلوم535.0اعدادية الرباب للبناتاحيائينور يعقوب يوسف عبد هللا64933242042094128

جامعة الكوفة/كلية العلوم535.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيعلي حسين مجهول ذياب64934242041202087

جامعة الكوفة/كلية العلوم535.0ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيساره مزهر عذافه عباس64935162042299017

جامعة الكوفة/كلية العلوم535.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد حربي علي64936252042055073

جامعة الكوفة/كلية العلوم535.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد مهند عكاب مديخل64937222041091187

جامعة الكوفة/كلية العلوم535.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيزهراء ماهر جابر حمد64938252042102022

جامعة الكوفة/كلية العلوم535.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمؤيد راجي مياح مطلك64939152041001099

جامعة الكوفة/كلية العلوم535.0اعدادية االبراج للبنيناحيائياحمد باسم محمد جاسم64940252041027001

جامعة الكوفة/كلية العلوم535.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيامير صباح جبار هاشم64941252041009024

جامعة الكوفة/كلية العلوم535.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيايه فالح حامد ابو صفره64942232042116001

جامعة الكوفة/كلية العلوم535.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرباب مكي علي عبود64943252042062374

جامعة الكوفة/كلية العلوم535.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيحوراء علي كاظم حسين64944272042095040

جامعة الكوفة/كلية العلوم535.0ثانوية الشذرات للبناتاحيائيهيام محمود كريم عايل64945292042077038

جامعة الكوفة/كلية العلوم534.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيأمنه حيدر عبد الرضا علي64946252042110002

جامعة الكوفة/كلية العلوم534.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيصادق فاضل مسلم مشعان64947252041008108

جامعة الكوفة/كلية العلوم534.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه  داخل حسين جياد64948272042056314

جامعة الكوفة/كلية العلوم534.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيرتاج حيدر حمزة عيسى64949232042090065

جامعة الكوفة/كلية العلوم534.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيسجاد نعيم جبير راضي64950262041022066

جامعة الكوفة/كلية العلوم534.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينرجس هيثم عبد الحسين تبينه64951252042170616

جامعة الكوفة/كلية العلوم534.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيبنين صادق عبد ياسر عبد علي64952272042077020

جامعة الكوفة/كلية العلوم534.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايات رحيم مطر محمد64953222042117009

جامعة الكوفة/كلية العلوم534.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمحمد جواد كاظم مشمش64954252041116058

جامعة الكوفة/كلية العلوم534.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزينب قاسم فارس عربيد64955232042103062

جامعة الكوفة/كلية العلوم534.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايه محسن حسن عبد64956232042142046

جامعة الكوفة/كلية العلوم534.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائينبأ محمد طوير حمزه64957252042110053

جامعة الكوفة/كلية العلوم534.0اعدادية الرياض للبنيناحيائيوليد خالد خلف عبد64958202041023018

جامعة الكوفة/كلية العلوم534.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء امير ناجح نعوم64959252042062490

جامعة الكوفة/كلية العلوم534.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحوراء قاسم جبر جاسم64960242042124059
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جامعة الكوفة/كلية العلوم534.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيجنان مقدام موحان سفاح64961242042220176

جامعة الكوفة/كلية العلوم534.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك عباس عبد الحسين صكر64962252042096103

جامعة الكوفة/كلية العلوم534.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين علي عبد هللا سلطان64963272041001089

جامعة الكوفة/كلية العلوم534.0اعدادية السالم للبنيناحيائيامير ناصر بديوي الكين64964222041013013

جامعة الكوفة/كلية العلوم533.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمنتظر ماهر حمزة رحم64965242041074086

جامعة الكوفة/كلية العلوم533.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيايمان نعمه جواد عمران64966242042122019

جامعة الكوفة/كلية العلوم533.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيحسين كريم عليوي كريم64967232041024015

جامعة الكوفة/كلية العلوم533.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى خضير عبيس مطلب64968252041007401

جامعة الكوفة/كلية العلوم533.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء كريم شالش كريدي64969232042121057

جامعة الكوفة/كلية العلوم533.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين سعد جساب زغير64970272041007028

جامعة الكوفة/كلية العلوم533.0ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد جاسم عبيد64971232041286011

جامعة الكوفة/كلية العلوم533.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيمحسن عبد الكاظم جريو مشاري64972242041035129

جامعة الكوفة/كلية العلوم533.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمصطفى مؤيد عبود عواد64973252041001344

جامعة الكوفة/كلية العلوم533.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيسندس منيب مجيد احمد64974252042059549

جامعة الكوفة/كلية العلوم533.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيمريم حبيب عنايه مشاري64975222042196020

جامعة الكوفة/كلية العلوم533.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغدير حسين علي جاسم64976252042096361

جامعة الكوفة/كلية العلوم533.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد المصطفى مكي عبيد علي64977232041020299

جامعة الكوفة/كلية العلوم533.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد سعد خشان عبيد64978292041007138

جامعة الكوفة/كلية العلوم533.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء حسين مرزه عطيه64979232042086077

جامعة الكوفة/كلية العلوم533.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيحسين علي حذوان منصور64980242041053012

جامعة الكوفة/كلية العلوم533.0ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيايات عادل مجيد ياسين64981162042299004

جامعة الكوفة/كلية العلوم533.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيحنين حامد كاصد بدر64982222042143083

جامعة الكوفة/كلية العلوم533.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه فالح حسن عبد العباس64983252042100231

جامعة الكوفة/كلية العلوم532.4ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزينب علي جاسم مهدي64984252042087041

جامعة الكوفة/كلية العلوم532.2ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء صادق وحيد جاسم64985232042096050

جامعة الكوفة/كلية العلوم532.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيعقيله عاد كاظم علي64986272042161065

جامعة الكوفة/كلية العلوم532.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حسين علي حسن64987252042062516

جامعة الكوفة/كلية العلوم532.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي محمد حميد حسن64988292041007235

جامعة الكوفة/كلية العلوم532.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر رسول مهدي64989242041251023

جامعة الكوفة/كلية العلوم532.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينرجس جعفر هويدي حسين64990252042084690

جامعة الكوفة/كلية العلوم532.0ثانوية عرفات المختلطةاحيائياحمد علي سلمان حسن64991232041161001

جامعة الكوفة/كلية العلوم532.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبدور حليم وناس عمران64992252042096068

جامعة الكوفة/كلية العلوم532.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيساره شاكر عبود مشكور64993252042059519

جامعة الكوفة/كلية العلوم532.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيرواء مكي حنتوش أبو سوده64994272042053027

جامعة الكوفة/كلية العلوم532.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيسيف علي شناوة حسين64995222041039059
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جامعة الكوفة/كلية العلوم532.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعباس كاظم عطيه شياع64996252041045093

جامعة الكوفة/كلية العلوم532.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيتبارك حميد ذياب ياسين64997222042161016

جامعة الكوفة/كلية العلوم532.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب حيدر مجيد عبد64998252042063024

جامعة الكوفة/كلية العلوم532.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الهادي جالب حمزه64999242042081015

جامعة الكوفة/كلية العلوم532.0ثانوية غزة للبناتاحيائينور حاكم محمود كاظم65000242042097040

جامعة الكوفة/كلية العلوم532.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيعلي حسين جبير عامر65001292041153126

جامعة الكوفة/كلية العلوم531.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك ميثاق طالب علي65002252042096113

جامعة الكوفة/كلية العلوم531.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين شالكه عصواد65003252041014127

جامعة الكوفة/كلية العلوم531.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيانتصار ميثم مصر مهدي65004162042251004

جامعة الكوفة/كلية العلوم531.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينرجس هاشم عبد االمير عبد الرضا65005252042100461

جامعة الكوفة/كلية العلوم531.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسن علي جاسم علي65006222041067019

جامعة الكوفة/كلية العلوم531.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمهند حسن لطيف عبد الرحمن65007212041010115

جامعة الكوفة/كلية العلوم531.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيفرقان حسن علي شاكر65008262042087117

جامعة الكوفة/كلية العلوم531.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيعبد العظيم يحيى كامل يونس65009172041364034

جامعة الكوفة/كلية العلوم531.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزينب عبير زوير جبر65010152042051093

جامعة الكوفة/كلية العلوم531.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينور الهدى حسن مطر عبد هللا65011272042056429

جامعة الكوفة/كلية العلوم531.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيناجح سامي رحمان هادي65012252041008287

جامعة الكوفة/كلية العلوم531.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينوران حسام حسن نجدي65013232042088507

جامعة الكوفة/كلية العلوم531.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيندى وفي هادي هاشم65014272042060312

جامعة الكوفة/كلية العلوم531.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيحوراء رحيم جابر خشن65015242042191021

جامعة الكوفة/كلية العلوم531.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيمصطفى حيدر جاسم محمد65016272041030040

جامعة الكوفة/كلية العلوم531.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك ثامر صادق باقر65017252042062222

جامعة الكوفة/كلية العلوم531.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيابتهال محمود عبد زيد عبيس65018242042220021

جامعة الكوفة/كلية العلوم531.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيدنيا كاظم جودي عبيد65019252042062361

جامعة الكوفة/كلية العلوم531.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد جبار كاظم65020252042108195

جامعة الكوفة/كلية العلوم531.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيمحمد الباقر علي حسين علي65021242041204119

جامعة الكوفة/كلية العلوم531.0الخارجيوناحيائيياسر فليح وندي عبدالزهره65022252041400130

جامعة الكوفة/كلية العلوم531.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك فليح داود صالح65023252042062256

جامعة الكوفة/كلية العلوم530.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسين علي عوده كاظم65024152041003027

جامعة الكوفة/كلية العلوم530.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمصطفى نصير عبيس عبد علي65025252041045183

جامعة الكوفة/كلية العلوم530.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيمرتضى حسين علي حسن65026132041242051

جامعة الكوفة/كلية العلوم530.0ثانوية سفير الحسين للبنين - الوقف الشيعياحيائيجعفر الصادق احمد طالب عبد الحسن65027252041215006

جامعة الكوفة/كلية العلوم530.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمينه صالح مهدي صاحب65028252042084668

جامعة الكوفة/كلية العلوم530.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائياحمد بردان عويد جدوع65029192041356002

جامعة الكوفة/كلية العلوم530.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسنين فالح حسن حسين65030252041031144
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جامعة الكوفة/كلية العلوم530.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعلي بهجت ويس احمد65031172041020064

جامعة الكوفة/كلية العلوم530.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمنتظر صالح مهدي كاظم65032252041044494

جامعة الكوفة/كلية العلوم530.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمرتضى ناجح مهدي عبد الزهره65033242041168047

جامعة الكوفة/كلية العلوم530.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيآيه غسان يحيى عبيد65034252042070010

جامعة الكوفة/كلية العلوم530.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيحسن نهاد طارق عبد الجليل65035252041011014

جامعة الكوفة/كلية العلوم530.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء صالح حسن كاظم65036252042108194

جامعة الكوفة/كلية العلوم530.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيحسن هيثم حسن عطيه65037232041182006

جامعة الكوفة/كلية العلوم530.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد االمين نهاد غانم عبيد65038252041031555

جامعة الكوفة/كلية العلوم530.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيبالل علي صبار فيحان65039192041020014

جامعة الكوفة/كلية العلوم530.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء غانم كريم جياد65040252042084360

جامعة الكوفة/كلية العلوم529.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي سعدون كاظم نعمه65041252041045114

جامعة الكوفة/كلية العلوم529.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيكوثر شمران حمزه راضي65042252042089109

جامعة الكوفة/كلية العلوم529.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحيدر مرتضى طالب نعمه65043242041006022

جامعة الكوفة/كلية العلوم529.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيمقتدى بهجت عبد الواحد فضل65044232041165040

جامعة الكوفة/كلية العلوم529.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيتيسير فاخر نصيف جاسم65045232042093040

جامعة الكوفة/كلية العلوم529.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور الهدى ضياء عبد الزهره عبد65046242042220758

جامعة الكوفة/كلية العلوم529.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك حسين كرم كاظم65047252042062228

جامعة الكوفة/كلية العلوم529.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائيبهاء ثامر جاسم محمد65048112041151009

جامعة الكوفة/كلية العلوم529.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيارشد رائد مطشر لفته65049222041011005

جامعة الكوفة/كلية العلوم529.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد علي باسم محمد عبد65050272041014220

جامعة الكوفة/كلية العلوم529.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء قاسم محمد هادي65051252042062608

جامعة الكوفة/كلية العلوم529.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيزينب سجاد ناصر حسون65052252042057023

جامعة الكوفة/كلية العلوم529.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمدين عزيز هاشم محمد65053222041091191

جامعة الكوفة/كلية العلوم529.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيأيمان حيدر كاظم جبار65054252042064004

جامعة الكوفة/كلية العلوم529.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء أسعد خضير محمد65055252042101082

جامعة الكوفة/كلية العلوم529.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه جواد يحيى لطوف65056252042100145

جامعة الكوفة/كلية العلوم529.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيعلي حسين علي سلمان65057242041202085

جامعة الكوفة/كلية العلوم529.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه علي محمد عبد الصاحب65058252042100219

جامعة الكوفة/كلية العلوم529.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيغيث غانم عبد الواحد لفته65059252041207078

جامعة الكوفة/كلية العلوم529.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيسجاد كاظم نعمه جوده65060252041208015

جامعة الكوفة/كلية العلوم529.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيزيد رزاق فرحان يوسف65061252041207042

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي االكبر اركان بدر داود65062232041019092

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين محمد كبوري زغير65063242041010051

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه باسم وداعه عليوي65064252042084545

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيكاظم حسين عبد مسلم مني65065242041017055
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جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيمريم قاسم جميل عبد65066252042089118

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيخديجه عجيل عليوي ياسر65067222042164026

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيماجده علي احمد محمد65068242042123152

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيضحى عقيل منعم خريص65069252042108175

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعالء ايوب نصر مرزوك65070162041030039

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0اعدادية الحمار للبنيناحيائيمجتبى مهدي جابر طعمه65071222041044019

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبتول صباح عبد طارش65072252042084102

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيمحمد عبد االمام شياع سرداح65073282041042032

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه عقيل عبد الحسن مهدي65074232042088391

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب علي صالح ناجي65075252042062715

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيدينا دريد فاضل عباس65076252042170196

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيفاطمه سهر عباس بجاي65077252042116068

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمرتضى فارس صالح مهدي65078242041169044

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيزيد عادل ناجي سعد65079252041031256

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسجى احمد مهدي علوان65080252042062790

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيخالد زكي يحيى ناجي65081252041012058

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0اعدادية الحمار للبنيناحيائيرضا هادي مروح علوان65082222041044011

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي محسن عبد علي خيار65083252041010118

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيبيادر عباس جبار علي65084282042190037

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيقحطان سعد شافي بديوي65085252041150269

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيعالء حسين كامل جعاز65086242041035091

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمصطفى جبار محمد حسين65087242041168048

جامعة الكوفة/كلية العلوم527.0اعدادية النضال للبنيناحيائيعلي حيدر جواد كاظم65088242041014037

جامعة الكوفة/كلية العلوم527.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائينبيل حاتم صافي عبد علي65089252041205261

جامعة الكوفة/كلية العلوم527.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيصفاء محمد حسين علي حسون65090272042087104

جامعة الكوفة/كلية العلوم527.0اعدادية واسط للبناتاحيائيزينب احمد سلمان حسين65091252042066031

جامعة الكوفة/كلية العلوم527.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيسهاد عايد عبد عباس65092252042059550

جامعة الكوفة/كلية العلوم527.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرانيا ياسين جاسم محمد65093252042096152

جامعة الكوفة/كلية العلوم527.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزهراء علي مصطفى كاظم65094272042102038

جامعة الكوفة/كلية العلوم527.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحسن جعفر سالم عيسى65095282041008023

جامعة الكوفة/كلية العلوم527.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائينرجس حسين عبد الزهره كاظم65096252042056322

جامعة الكوفة/كلية العلوم527.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين علي صالح عبد الرزاق65097252041044119

جامعة الكوفة/كلية العلوم527.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيايه جاسم محمد عبد65098182042205023

جامعة الكوفة/كلية العلوم527.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياية عبد الكاظم جواد عباس65099242042189012

جامعة الكوفة/كلية العلوم527.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيسجى محمد بدر مهدي65100252042113019
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جامعة الكوفة/كلية العلوم527.0اعدادية السوق للبناتاحيائينور عبد االمير جلود هداد65101222042209194

جامعة الكوفة/كلية العلوم527.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائينوره حسين جالب حمدان65102222042175270

جامعة الكوفة/كلية العلوم527.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيمحمد يحيى عباده محسن65103252041156058

جامعة الكوفة/كلية العلوم527.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد رضا محسن65104272041014230

جامعة الكوفة/كلية العلوم527.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيباقر طارش عبد الحسن جابر65105222041057001

جامعة الكوفة/كلية العلوم527.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعباس ناظم ظاهر عبد65106242041010080

جامعة الكوفة/كلية العلوم527.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائيعبد الرحمن مؤيد جبير محمود65107192041070021

جامعة الكوفة/كلية العلوم526.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيحسين شاكر كاظم جباري65108252041156021

جامعة الكوفة/كلية العلوم526.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيفالح نبيل فالح مهدي65109252041205156

جامعة الكوفة/كلية العلوم526.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينوره ماجد بديوي حمزه65110242042104171

جامعة الكوفة/كلية العلوم526.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيسجى فليح عبدالزهره عبدعلي65111252042059532

جامعة الكوفة/كلية العلوم526.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمحمد حسن ناصر عباس65112232041032062

جامعة الكوفة/كلية العلوم526.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائييسر عمار محمد رضا محمد حسن65113252042100608

جامعة الكوفة/كلية العلوم526.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيضرغام علي كشاش كاظم65114242041202071

جامعة الكوفة/كلية العلوم526.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم عبد الحسين عبد65115272042087116

جامعة الكوفة/كلية العلوم526.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه علي حسون كاظم65116252042084570

جامعة الكوفة/كلية العلوم526.0اعدادية دار الزهراء(ع) االهلية للبناتاحيائيأمنه طاهر مسلم ماشي65117252042072001

جامعة الكوفة/كلية العلوم526.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد الزهرة فولي65118272041027084

جامعة الكوفة/كلية العلوم526.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعلي عصام جاسم مجيد65119182041141058

جامعة الكوفة/كلية العلوم526.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الزهره جابر محمد65120252041044302

جامعة الكوفة/كلية العلوم526.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيامير عقيل عباس ناصر65121252041011008

جامعة الكوفة/كلية العلوم526.0اعدادية حلب للبناتاحيائيعلياء عكاب برهان كعيد65122242042107124

جامعة الكوفة/كلية العلوم526.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء حيدر عبدالحسين رحم65123252042084317

جامعة الكوفة/كلية العلوم525.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيعبير سلمان جاسم مطر65124242042104121

جامعة الكوفة/كلية العلوم525.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيايات محمد شريف عويد65125222042128013

جامعة الكوفة/كلية العلوم525.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيفاطمه صادق عبد الحسين مشهد65126252042076041

جامعة الكوفة/كلية العلوم525.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد حسين عبد الحسن عبيد65127242041001010

جامعة الكوفة/كلية العلوم525.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيغدير علي عامر شاكر65128252042089095

جامعة الكوفة/كلية العلوم525.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينورس باسم حميد هادي65129252042084736

جامعة الكوفة/كلية العلوم525.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء علي حبيب عمران65130252042084356

جامعة الكوفة/كلية العلوم525.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيفاضل عباس شندل عبود65131252041001206

جامعة الكوفة/كلية العلوم525.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايمان باسم عبيد تعيب65132242042114039

جامعة الكوفة/كلية العلوم525.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيمشتاق جبار حسين كاظم65133242041204130

جامعة الكوفة/كلية العلوم525.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائياحمد ناصر حسين محمد65134252041007027

جامعة الكوفة/كلية العلوم525.0ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيكلثوم صباح خريبط كمندور65135222042415026
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جامعة الكوفة/كلية العلوم525.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيشفاء عماد عبد زيد عطيه65136252042096324

جامعة الكوفة/كلية العلوم525.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي فاضل جابر علوان65137252041031451

جامعة الكوفة/كلية العلوم525.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائينور الهدى عباس محمد عليوي65138252042070211

جامعة الكوفة/كلية العلوم525.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائياسراء جواد كاظم عباس65139272042058010

جامعة الكوفة/كلية العلوم525.0اعدادية أور للبناتاحيائينبأ فراس عباس كوزان65140222042154125

جامعة الكوفة/كلية العلوم525.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيحسين عالء مهدي ابراهيم65141232041009036

جامعة الكوفة/كلية العلوم525.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيأبا الحسن قحطان عبد الزهره شعالن65142252041044001

جامعة الكوفة/كلية العلوم525.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيعذراء مجيد مهدي عباس65143252042053081

جامعة الكوفة/كلية العلوم525.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيزيد رزاق طاهر حسين65144252041010062

جامعة الكوفة/كلية العلوم524.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرسل سمير كاظم هادي65145252042096155

جامعة الكوفة/كلية العلوم524.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب حيدر ياسر مالك65146252042062690

جامعة الكوفة/كلية العلوم524.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينرجس عبد الحسن عصفور لفته65147252042100450

جامعة الكوفة/كلية العلوم524.0اعدادية النضال للبنيناحيائيعلي صادق حمادي هالوي65148242041014038

جامعة الكوفة/كلية العلوم524.0اعدادية االمير للبناتاحيائيتبارك مجهول مدلول علول65149252042083033

جامعة الكوفة/كلية العلوم524.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيكاظم جابر كاظم خلف65150232041165032

جامعة الكوفة/كلية العلوم524.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيعقيل طالب عباس دحام65151242041015079

جامعة الكوفة/كلية العلوم524.0ثانوية غزة للبناتاحيائيطيبه فاضل موسى هادي65152242042097030

جامعة الكوفة/كلية العلوم524.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيزهراء عذيب مسير علي65153292042079021

جامعة الكوفة/كلية العلوم524.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيسجاد سعيد عباس كزار65154232041211020

جامعة الكوفة/كلية العلوم524.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه زهير جليل عبد الرضا65155252042100177

جامعة الكوفة/كلية العلوم524.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيجنان صالح عبد الحسين كاظم65156252042076010

جامعة الكوفة/كلية العلوم524.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيحوراء صادق حسن داغر65157282042062026

جامعة الكوفة/كلية العلوم524.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب كريم عوده علوان65158252042096288

جامعة الكوفة/كلية العلوم524.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبنين حيدر سلمان مريض65159232042115029

جامعة الكوفة/كلية العلوم524.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائينور الهدى جعفر كوثر عبد الحسن65160212042100125

جامعة الكوفة/كلية العلوم524.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيحسين حيدر هاشم عزيز65161172041067013

جامعة الكوفة/كلية العلوم524.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيساره حيدر كاظم جوده65162272042094043

جامعة الكوفة/كلية العلوم524.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيمسلم عباس جواد كاظم65163252041011089

جامعة الكوفة/كلية العلوم524.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيزينب جبار نوح عكله65164232042205020

جامعة الكوفة/كلية العلوم524.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيمريم رحيم عبد جبار65165252042097188

جامعة الكوفة/كلية العلوم524.0ثانوية غزة للبناتاحيائيسجا احمد عبد الهادي كاظم65166242042097022

جامعة الكوفة/كلية العلوم524.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيكاظم عادل كاظم حمزه65167222041098146

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.2ثانوية المتميزيناحيائينور الدين محمد جليل محمد علي65168252041035092

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيعباس صادق جباري طاهر65169222041065052

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0اعدادية االمير للبناتاحيائيزهراء عالء محسن صادق65170252042083068
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جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيامنه مناف صادق باقر65171252042053009

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيمريم سالم عبدالرزاق ياسين65172182042275085

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبشرى علي عبد الحسين علي65173212042102019

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيمنتهى علي عطيه سلمان65174232042144085

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيبنين حبيب عبد الساده حمود65175252042070035

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينبأ محمد عبيس جاسم65176252042100430

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيغفران ابراهيم كاظم عليوي65177142042073108

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيتبارك حسين دوهان عبد65178252042059199

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0ثانوية دار الندوة المختلطةاحيائيمحمد جبار خلف محمد65179222041225028

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعبد هللا صالح مهدي عبد65180232041251246

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0اعدادية واسط للبناتاحيائيامنه جاسم حسن كاظم65181252042066005

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه غالب علي عباس65182252042084574

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغدير جواد عبد االمير عبد هللا65183252042100072

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائينور الهدى عبد علي مجيد جاسم65184162042383235

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيام البنين مردان هريود خضير65185232042093010

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائينور عمار حازم سعيد65186172042371288

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيفرقان فالح حسن سرحان65187272042089116

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينورة حسن وحيد حسين65188252042170659

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامير محمد صالح مهدي65189252041044059

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحمزه عبد الحسين غازي محسن65190252041150118

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد اركان حميد بيده65191252042062845

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفاطمه ثابت حمزه محمد65192252042056235

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0الخارجياتاحيائينبأ حسين عبادي عبد65193252042401154

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيزهراء عادل عبد الكاظم حسين65194252042113014

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيامير سعد حمادي حسن65195272041007012

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيريام ابراهيم محمد حبيب65196252042062477

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينور عبد الحسين جواد عبد الكاظم65197252042059843

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيمنتظر احمد صادق سويد65198232041006183

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيام البنين عارف صالح بارون65199252042101019

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهنادي حمزه جاسم محمد65200252042100590

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرسل حيدر عبد المجيد صالح65201252042062388

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيعقيل جابر عباس عطيه65202222041066020

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيمنى عباس عبد هاشم65203252042056304

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0اعدادية العروبة للبناتاحيائينور فراس رشيد سعدون65204242042120286

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيحنين فرحان موحان علي65205232042124029
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جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرسل انمار محمد صبح65206232042142106

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيساره فالح جليل ناهي65207232042119080

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائييوسف عبد االمير كاظم صايل65208272041033034

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيسرى عدنان محمد جواد65209252042101126

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0اعدادية االمام للبنيناحيائيمقتدى صفاء وهاب عبيد65210232041013085

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينوره كاظم عبد عجمي65211252042059861

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك سعد حاتم كريم65212252042096099

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيهيام منديل عبد االمير داخل65213232042271795

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيحوراء علي حسين ساجت65214242042130044

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيحوراء منصور عويد حسين65215252042097043

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيجعفر عبد االمير صالح علي65216252041207009

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمصطفى مجيد عبد العباس عبد هللا65217232041251479

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيضحى حامد هادي حبيب65218272042089084

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمرتضى حسين كاظم سيد65219282041032033

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمريم رزاق غازي مجيد65220252042084633

جامعة الكوفة/كلية العلوم522.0ثانوية الكحالء للبنيناحيائيعباس عدنان وارش عباس65221282041007014

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائينور حسين جبار علي65222242042103104

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيسجى جبار عطيه محمد65223252042116055

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمروه محمد كاظم محمد65224252042059720

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحمزه حسن شمخي جبار65225252041009083

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرؤى سامي حسين محمد65226252042108077

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيكرار ظاهر عسل حمزه65227252041122101

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيسرى خالد عباس غني65228232042095056

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيزهراء سمير داود سلمان65229162042309012

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيعباس احمد علي وناس65230242041039031

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0ثانوية السياب االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا وليد عبد الحسين حمود65231162041073010

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيابراهيم فراس هادي سريح65232132041045001

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي حامد حسين علي65233242041017044

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0ثانوية المثنى للبنيناحيائيعباس عصمان حسين نعيمه65234222041032012

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه نوري سبتي جمعه65235252042084596

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيكرار خلف جايان سلمان65236252041052059

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيمريم قاسم محمد عبود65237252042094064

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور حيدر حسن عبد هللا65238252042100506

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيسبأ كاظم عكش علي65239232042303014

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيامير علوان كامل علوان65240292041002018
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جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب صبر بدر صبر65241222042103152

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد سند وفي نوري65242252041031615

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب فالح مهدي عطشان65243252042062731

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين سالم خليل محيل65244222041003300

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه موسى جعفر باقر65245252042108226

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيمريم حسن علوان حمادي65246272042068172

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0اعدادية السدة للبنيناحيائيكرار حامد ياس خضير65247232041016061

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيدعاء موسى مهدي هاني65248252042102011

جامعة الكوفة/كلية العلوم521.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيجعفر كاظم جهيد كاطع65249272041045013

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمصطفى منتظر تركي عطيه65250242041010145

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيفدك جواد محمد ابو جواد65251272042086025

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيزينب عماد علي داري65252262042084023

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0اعدادية السنية للبناتاحيائيرقيه حامد عطيوي حسين65253242042102118

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد رديف خليل65254242042077046

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد جبار موشي محمد65255282041006010

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيهديل رعد علي صالح65256182042392068

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0ثانوية النجاة للبناتاحيائياسالم يحيى جاسم محمد سعيد65257232042139010

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيبنين جليل ابراهيم حسين65258242042104030

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيغدير جاسم نعمة حسين65259232042176007

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0الخارجياتاحيائيفاطمه علي محمد عيسى65260272042401128

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزينب محسن عبد هللا كريم65261232042079033

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائياالء احمد سعيد حسين65262252042108011

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحمزه حسن ناصر طعيمه65263252041008073

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغدير علي حسين علوان65264252042096366

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيايالف علي رزاق شاكر65265252042084088

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشهد علي هادي عباس65266232042088314

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيتبارك صفاء رشيد هادي65267252042101045

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي عبد جاسم حبيب65268252041044305

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد الرزاق منقذ عبد الرزاق طقطق65269232041020170

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء فاضل كاظم حمادي65270252042053051

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيياسر علي حسين رحيم65271252041031837

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيسجاد علي رياح شعالن65272252041031293

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيصفا احمد كاظم نعمه65273242042220547

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينداء سالم عداي عويد65274252042100436

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائينرجس نعمان عبد اليمه كاظم65275252042087084
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جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيهدى كريم عبد الحسين كريم65276252042109093

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0اعدادية النصر للبنيناحيائيمهند خضير هدهود دخيل65277242041064060

جامعة الكوفة/كلية العلوم520.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمنى راجح عبد الحسين نعمه65278242042189050

جامعة الكوفة/كلية العلوم519.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيعباس محمد مرزه حميد65279232041177016

جامعة الكوفة/كلية العلوم519.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين فليح حسان محمد65280242041010047

جامعة الكوفة/كلية العلوم519.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيكرار عباس حامد حسون65281232041020284

جامعة الكوفة/كلية العلوم519.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايه حسين عبيد جاسم65282232042271090

جامعة الكوفة/كلية العلوم519.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء سالم حسن خايف65283232042098094

جامعة الكوفة/كلية العلوم519.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائياغروده جاسم عبد هللا فزع65284232042169003

جامعة الكوفة/كلية العلوم519.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرغده علي محسن ديوان65285252042170227

جامعة الكوفة/كلية العلوم519.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيمريم حازم محمد فيروز65286252042082047

جامعة الكوفة/كلية العلوم519.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحيدر رزاق عبيد خوين65287242041027092

جامعة الكوفة/كلية العلوم519.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي حسين علي عبيد65288242041076081

جامعة الكوفة/كلية العلوم519.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرقيه طالب محمد صخير65289252042170240

جامعة الكوفة/كلية العلوم519.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره كريم كاظم مردان65290232042087195

جامعة الكوفة/كلية العلوم519.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبراء حيدر كامل عواد65291242042108012

جامعة الكوفة/كلية العلوم519.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم مجمان65292162042240055

جامعة الكوفة/كلية العلوم519.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا أحمد سعد عباس65293252041052037

جامعة الكوفة/كلية العلوم519.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيتبارك ناظم عواد كاظم65294252042071013

جامعة الكوفة/كلية العلوم519.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيغسق ضياء عزام حسن65295252042084525

جامعة الكوفة/كلية العلوم519.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيايه حسن نعمه عبد65296252042108023

جامعة الكوفة/كلية العلوم519.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي مزعل ديوان دخن65297252041044325

جامعة الكوفة/كلية العلوم519.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى عادل عجيل شمخي65298242041062181

جامعة الكوفة/كلية العلوم519.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيميقات باسم حمودي كاظم65299252042101210

جامعة الكوفة/كلية العلوم519.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عامر علي هاني65300252042062565

جامعة الكوفة/كلية العلوم519.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينور الهدى نعمه عبيد عبد نور65301252042084716

جامعة الكوفة/كلية العلوم519.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسن محمد كريم حاوي65302252041008042

جامعة الكوفة/كلية العلوم519.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي برزان كامل حمود65303252041045106

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب كريم فاضل كاظم65304252042084413

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب عبد الجبار حنون لعيبي65305242042108076

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء طلعت درسون مهدي65306242042107066

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيازهار محمد كامل جاسم65307252042095005

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيمرتضى جميل علواص ساجت65308242041201048

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيباقر منصور ثامر مشكور65309252041044062

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيمريم علي عبد الخضر حمد65310232042144084
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جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيسيف كامل كاظم عباس65311252041031308

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمصطفى مالك بريهي حميد65312252041009297

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك فاضل شهيد محمد65313252042062253

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيعلي كامل عاصي سميح65314122041170029

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0اعدادية الطبري للبنيناحيائيوالء احمد حسن حنون65315232041061071

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0ثانوية النيل للبنيناحيائيرسول عدنان نواف محمد65316232041033041

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمصدق حسن جبوري كاظم65317252041001286

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0اعدادية النجاح للبناتاحيائييقين ضياء حسين علي65318272042060333

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0اعدادية النور للبناتاحيائينور وسام ناجي وداعه65319242042095151

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيتبارك اثير حاكم حسين65320252042084144

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0ثانوية نور العلم للبناتاحيائينوران ثائر احمد غازي65321112042118029

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيحنين احمد رزاق مطر65322232042113024

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيكوثر حسن جبار محسن65323272042102076

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياسماء محمد نعمه عباس65324252042096032

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي كاظم علي انعيمه65325222041026029

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرقية علي شهيد محسن65326252042075027

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمصطفى عارف هادي عبد األمير65327252041044484

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيفاطمه فايق صلبي عبود65328232042115144

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد نعمان كاظم65329232042304095

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء حمزه ابو الشون حمود65330272042058133

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيهبه هادي عبيد ربيع65331252042084752

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيحسين علي عبد الحسين مزهر65332272041036038

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد طرخان مرهود65333252041150339

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمرتضى حمزه علي دعيج65334232041257214

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمهند محسن عبد الحسين هادي65335232041032089

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه عواد عبد حسن65336242042220647

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.4ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي فوزي محمد كاظم65337272041029062

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيحسن نزار شالل محمد65338252041005020

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيشفاء مطشر عبد هللا حسون65339242042093111

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيياسين رحمن عطا هللا جدوع65340252041031839

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيأمير ناظم كريم عبد65341252041044010

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0ثانوية الصالحية للبنيناحيائيأمين عزيز هادي خلوف65342242041022002

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم فاضل جواد علي65343272042056396

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزينب عامر عبادي ناصر65344232042079032

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيام البنين جاسم حسن جاسم65345252042096040
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جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياسيل نبيل جميل عبد هللا65346252042096034

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0اعدادية االندلس للبنيناحيائييوسف كريم معيبد عيسى65347282041009081

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي ناصر غانم محسن65348222041029195

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء جواد مانع حمادي65349232042124052

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعباس عبد االمير كامل عبد الرحيم65350232041251227

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائينبأ كاظم عبد عطيه65351252042116089

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيبنين رحيم نعيم محمد65352222042141048

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيضاري محسن كبيح سايب65353292041005075

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيزيد حيدر عبد الواحد عليوي65354252041008080

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيرحاب علي جليل هاشم65355222042120023

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيحنين وسام وهاب حبيب65356272042103008

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيالمهدي راجح مبدر عباس65357242041203022

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمصطفى مهدي عبيد عبد الرضا65358242041203339

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيفاطمه علي عبد كاظم65359242042100124

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0ثانوية غزة للبناتاحيائيرجاء محمود خضير عبود65360242042097011

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0اعدادية الدواية للبنيناحيائييونس رياض محيسن حاشوش65361222041023085

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيسجاد سعد كاظم عبد65362242041017031

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيامير غانم خطار ضاحي65363292041153028

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزينب علي ابو شميعه كاظم65364252042056164

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيبنين نصير كامل سالم65365162042290014

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0اعدادية النور للبناتاحيائيانعام هادي عبد الحسين طعمه65366242042095009

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائياسيل فاضل صبري عبيد65367272042058016

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي حسين علي رشيد65368232041003051

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياستبرق ضاري مهدي حسين65369232042119004

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيام البنين عالء سعد حنتوش65370252042096041

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينرجس احمد خليل ابراهيم65371252042059794

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيرضا حسين عبد هللا فرحان65372232041017054

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزينب عبد االمير كاظم مهدي65373252042056161

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عبد حسين65374212041058029

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيمريم ضياء خضير عباس65375282042051085

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه خالد حامد كاظم65376242042123144

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزينب عماد عالوي محسن65377222042203034

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء داخل مسلم حبيب65378252042053042

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0ثانوية الشيباني األهلية للبنيناحيائيعلي عبد الوهاب سويد عوده65379222041025009

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيعلي عبد الحسين عبد هميص65380292041153131
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جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيميامي رعد عبد مسلم كاظم65381252042100408

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيحوراء مهدي خماط مجلي65382252042075017

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيبنين هادي عبيد عواد65383222042143059

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائياحمد رشيد حميد جبر65384252041045008

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيشهد علي عبود عباس65385252042086091

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيامير عليوي فنجان دلي65386242041063011

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائييقين عباس فرهود سويف65387232042304230

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيتبارك أيثار علي مزعل65388252042084145

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياسراء اسماعيل ناهي عبود65389292042051007

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيمحمد هادي ناصر فرهود65390222041031128

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب اسير طاهر عباس65391252042062661

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيهديل كاظم عباس عبد هللا65392272042107073

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرقيه فاضل محسن محمد صادق65393252042101079

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيانوار حسين عباس جاسم65394252042095017

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0ثانوية االعالم للبنيناحيائيحسين قاسم عبد هللا مطر65395232041066011

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء عبد علي عباس كزار65396232042092098

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيعذراء عبد هللا راضي حسن65397272042095100

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائينهى عبد االمير جاسم جابر65398162042380115

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمؤمل حيدر محسن حسين65399252041031519

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيتبارك حسين نعمه كاظم65400252042108046

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيفاطمه حمزه راشد جوير65401232042305126

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جواد حسين65402252042110030

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عماد حسن ظاهر65403272042056315

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيدعاء نزار كاظم جواد65404252042082016

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبروج عباس زعيل عمران65405232042115027

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعباس حيدر خضير عباس65406242041203432

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزينب عبد الساده كاظم محمد65407252042086074

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيامير ضامد كطران كريم65408232041060011

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيآيه سعيد جواد كاظم65409262042106005

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد رزاق عالوي حسين65410292041007008

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0ثانوية المثنى للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد الحسين حبيب65411222041032023

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسن زهير ناجي مطلق65412252041150069

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء حسنين علي حسين65413252042084309

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيضحى حامد جابر ناجي65414232042271505

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين علي حسين هليل65415222041053039
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جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيحسن فالح حسن ظاهر65416252041014028

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعلي فاضل عبد الحسين احمد65417252041009190

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه ناصر شراد ناصر65418232042087237

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيازهار سعد شعيل عبيس65419252042059023

جامعة الكوفة/كلية العلوم514.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحسين صباح عبد حسن65420242041006017

جامعة الكوفة/كلية العلوم514.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائياسراء زهير كاظم وداي65421252042193005

جامعة الكوفة/كلية العلوم514.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء هيثم سعدون حمود65422252042108128

جامعة الكوفة/كلية العلوم514.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء ماجد جياد عبدزيد65423252042062620

جامعة الكوفة/كلية العلوم514.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء حسين عبد الرحيم احمد65424222042139091

جامعة الكوفة/كلية العلوم514.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيمصطفى نزار فاهم صيهود65425272041024096

جامعة الكوفة/كلية العلوم514.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيهدى رعد عبد الرضا حسون65426242042104176

جامعة الكوفة/كلية العلوم514.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيامير نعمه كاظم عبد اليمه65427272041024014

جامعة الكوفة/كلية العلوم514.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرقيه قصي عبد الحسن عبود65428252042170249

جامعة الكوفة/كلية العلوم514.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد سعد ابراهيم محمد65429232041009100

جامعة الكوفة/كلية العلوم514.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء حاتم وسمي حريجه65430282042068033

جامعة الكوفة/كلية العلوم514.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه يوسف مطر محمد65431232042157050

جامعة الكوفة/كلية العلوم514.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيطه كريم غالي عبد65432252041031329

جامعة الكوفة/كلية العلوم514.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزينب معطي عبد المنعم جابر65433272042094039

جامعة الكوفة/كلية العلوم514.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمريم حسن جعفر محمد65434252042101197

جامعة الكوفة/كلية العلوم514.0ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيأيراد معد علي عيدان65435232042204001

جامعة الكوفة/كلية العلوم514.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيبسمه صالح مهدي عاجل65436252042097021

جامعة الكوفة/كلية العلوم514.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء حيدر حبيب حسن65437242042114118

جامعة الكوفة/كلية العلوم514.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرقية محمد احمد محمد65438252042063017

جامعة الكوفة/كلية العلوم514.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب هادي كاظم عطيه65439242042220459

جامعة الكوفة/كلية العلوم514.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيوفاء حريز عباس جبر65440232042089143

جامعة الكوفة/كلية العلوم514.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير غاوي حسن65441232042113067

جامعة الكوفة/كلية العلوم514.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزهراء هاشم رسن عبد65442232042108049

جامعة الكوفة/كلية العلوم514.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم محمد مرجون65443252041008256

جامعة الكوفة/كلية العلوم563.0ثانوية الكفاح للبناتتطبيقينور احمد سالم حسن65444232052113032

جامعة الكوفة/كلية العلوم556.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيزهراء حيدر عجالن عبد زيد65445252052108014

جامعة الكوفة/كلية العلوم555.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيبنين مهدي حمود عبيد65446272052102006

جامعة الكوفة/كلية العلوم553.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةتطبيقيرضا جبار عبد االمير دخيل65447252051122027

جامعة الكوفة/كلية العلوم548.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمؤمل سعيد سلمان كاظم65448292051004120

جامعة الكوفة/كلية العلوم548.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيشكران علي عبد الكاظم عبد العالي65449222052151014

جامعة الكوفة/كلية العلوم547.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيجعفر ماجد عباس عطيوي65450292051002020
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جامعة الكوفة/كلية العلوم545.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيجاسم عبد الكاظم خلف كحيط65451162051301018

جامعة الكوفة/كلية العلوم543.0ثانوية التراث للبناتتطبيقيفاطمة عزيز محمد طالب65452232052148026

جامعة الكوفة/كلية العلوم541.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيامجد محمود عبد الكاظم علي65453162051061009

جامعة الكوفة/كلية العلوم540.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةتطبيقيشاكر عالء رزاق زباله65454252051122036

جامعة الكوفة/كلية العلوم539.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقيايات حمزة ناجي سفاح65455242052121004

جامعة الكوفة/كلية العلوم538.0اعدادية واسط للبناتتطبيقيساره بشير شنشول علي65456252052066020

جامعة الكوفة/كلية العلوم538.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد رشك رشم عباس65457282051151654

جامعة الكوفة/كلية العلوم538.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيكاظم جليل نعمه عكوش65458242051013049

جامعة الكوفة/كلية العلوم537.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحسن محمد الزم حسن65459282051022021

جامعة الكوفة/كلية العلوم536.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين عباس هواس فرحان65460282051151187

جامعة الكوفة/كلية العلوم536.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقيفاطمه علي مهدي حسن65461252052084031

جامعة الكوفة/كلية العلوم534.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيهديل علي عبيد كريم65462252052096064

جامعة الكوفة/كلية العلوم533.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين رحيم جاسب عنيد65463282051151182

جامعة الكوفة/كلية العلوم532.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيعباس صاحب عريان هادي65464252051010023

جامعة الكوفة/كلية العلوم531.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيتبارك يوسف عبد الحسين جاسم65465232052088006

جامعة الكوفة/كلية العلوم531.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقياالء رافع اسماعيل حسون65466232052092001

جامعة الكوفة/كلية العلوم529.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيبشار مسلم جميل عبد65467252051008021

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حيدر حسين علي65468252051044152

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0اعدادية التحرير للبنينتطبيقيحسن علي جوده داود65469252051050005

جامعة الكوفة/كلية العلوم528.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعبد الرزاق محمد جابر وداي65470162051034081

جامعة الكوفة/كلية العلوم526.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيكوثر فيصل غازي جبر65471252052062031

جامعة الكوفة/كلية العلوم525.0ثانوية الرملة للبناتتطبيقيخديجه حسن عبيد ساجت65472252052061004

جامعة الكوفة/كلية العلوم525.0ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقياحمد عناد هادي شاكر65473252051156002

جامعة الكوفة/كلية العلوم524.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيعلي قصي لفتة عاشور65474162051426041

جامعة الكوفة/كلية العلوم524.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيعلي فؤاد محمد رضا اسماعيل65475252051010031

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمنتظر محمد عبود عباس65476242051203194

جامعة الكوفة/كلية العلوم523.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيادريس عجة جبر طنجير65477292051153019

جامعة الكوفة/كلية العلوم518.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد رياض خلف مصحب65478222051010060

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي صالح حسين علي65479162051038083

جامعة الكوفة/كلية العلوم517.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقياكرم سالم جويدر غازي65480252051150018

جامعة الكوفة/كلية العلوم516.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيمريم حسن حسين علي65481252052170170

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيديان حبيب عجمي عبود65482242052220077

جامعة الكوفة/كلية العلوم515.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحسين عادل جواد كاظم65483222051364033

جامعة الكوفة/كلية العلوم514.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيحسين طعمه رهيف موحان65484222051081009

جامعة الكوفة/كلية العلوم513.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعالء كريم كنيص حسين65485292051002057
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جامعة الكوفة/كلية العلوم513.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقيحنين مهند جاسم محمد65486232052107011

جامعة الكوفة/كلية العلوم513.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمصطفى احمد زينل علي65487172051124056

جامعة الكوفة/كلية العلوم511.0اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيزينب عيسى كاظم عمران65488232052078021

جامعة الكوفة/كلية العلوم511.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد القادر سوادي65489162051090038

جامعة الكوفة/كلية العلوم510.0ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيفاضل عباس جعفر زينل65490252051046021

جامعة الكوفة/كلية العلوم509.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحيدر عبد االمام عودة مالك65491162051363111

جامعة الكوفة/كلية العلوم509.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحسين حميد مهدي حسين65492282051002023

جامعة الكوفة/كلية العلوم508.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمرتضى صباح جابر مسلم65493252051044142

جامعة الكوفة/كلية العلوم508.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيادهم جاسم محمد هالل65494202051015008

جامعة الكوفة/كلية العلوم507.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيرعد سعد عباس جياد65495242051001034

جامعة الكوفة/كلية العلوم507.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمحمد حسين مهدي صالح علي65496252051001086

جامعة الكوفة/كلية العلوم507.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمؤمل باسم دليل سهر65497292051004119

جامعة الكوفة/كلية العلوم507.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقياحمد خليل جاسم محمد65498272051019002

جامعة الكوفة/كلية العلوم506.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتتطبيقيفاتن فرات جبار سعد65499252052087005

جامعة الكوفة/كلية العلوم506.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيريام ياسين كاظم مطلب65500252052062017

جامعة الكوفة/كلية العلوم505.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيمحمد حازم مفتن نغيمش65501222051310187

جامعة الكوفة/كلية العلوم505.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعلي حميد جهادي مذيور65502292051002062

جامعة الكوفة/كلية العلوم505.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيمرتضى كريم عبيد فرهود65503242051012045

جامعة الكوفة/كلية العلوم505.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيضمياء رائد مهدي جياد65504242052104013

جامعة الكوفة/كلية العلوم505.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيزهراء خضير عجرش شبيب65505222052323040

جامعة الكوفة/كلية العلوم505.0اعدادية البصرتين للبنينتطبيقيمحمد خيري ضباب مطلك65506222051029013

جامعة الكوفة/كلية العلوم504.0ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيتبارك عدنان صاحب سلمان65507252052101003

جامعة الكوفة/كلية العلوم504.0اعدادية سبأ المختلطةتطبيقيعبير غانم دوهان عبود65508232052191002

جامعة الكوفة/كلية العلوم503.0ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيحسين عبد االمير وصخ عكروك65509232051186010

جامعة الكوفة/كلية العلوم502.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيكرار عالوي لفته حسون65510162051363220

جامعة الكوفة/كلية العلوم502.0اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيعلي حسين راضي حاجم65511242051152013

جامعة الكوفة/كلية العلوم502.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيايمان ضياء صالح كاطع65512272052069008

جامعة الكوفة/كلية العلوم500.0اعدادية الرفاعي  للبنينتطبيقيكرار حنون رهيف معله65513222051028017

جامعة الكوفة/كلية العلوم500.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقياقبال هاتف فاهم لفته65514242052220019

جامعة الكوفة/كلية العلوم500.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقيفاطمة سالم خليل محمد65515232052205012

جامعة الكوفة/كلية العلوم500.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيفرقد ماجد طارش عباس65516222051031044

جامعة الكوفة/كلية العلوم500.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينتطبيقيمسلم مجيد شبيب حسن65517252051049005

جامعة الكوفة/كلية العلوم499.0ثانوية االعالم للبنينتطبيقيحسن عامر ابراهيم نايف65518232051066005

جامعة الكوفة/كلية العلوم499.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيمصطفى علي ناهي جبر65519242051012047

جامعة الكوفة/كلية العلوم496.0ثانوية المعارج األهلية للبناتتطبيقيايات مراد خطار رداد65520222052175006
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جامعة الكوفة/كلية العلوم496.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيكاظم اويسن محمود علي65521172051124037

جامعة الكوفة/كلية العلوم496.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقييوسف جليل صكبان عامر65522222051017095

جامعة الكوفة/كلية العلوم496.0ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيحسين كريم لملوم اسد65523282051042012

جامعة الكوفة/كلية العلوم495.0ثانوية التراث للبناتتطبيقيسجى ناظم عباس جابر65524232052148021

جامعة الكوفة/كلية العلوم495.0ثانوية غزة للبناتتطبيقيزينب حيدر هادي عبد الحسين65525242052097012

جامعة الكوفة/كلية العلوم495.0اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيريام سامر مجيد اسمير65526222052165010

جامعة الكوفة/كلية العلوم495.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيمحمد عذاب عبادي عبود65527222051046048

جامعة الكوفة/كلية العلوم493.0ثانوية النجوم األهلية للبناتتطبيقيمريم علي عبيد علوان65528252052055016

جامعة الكوفة/كلية العلوم493.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتتطبيقيرسل علي زهير حسين65529252052087001

جامعة الكوفة/كلية العلوم493.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيايات سجاد غني عزيز65530272052058006

جامعة الكوفة/كلية العلوم492.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيكرار عدي جاسم عيدان65531162051051098

جامعة الكوفة/كلية العلوم492.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين كاظم كعيد65532162051076069

جامعة الكوفة/كلية العلوم492.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيحسين فيصل غازي ميزر65533292051005027

جامعة الكوفة/كلية العلوم492.0اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقيفضه سعد عزيز هادي65534252052082031

جامعة الكوفة/كلية العلوم491.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيحسام شراد رشيج حمود65535162051036014

جامعة الكوفة/كلية العلوم491.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمنتظر مكي داخل ياسر65536242051013069

جامعة الكوفة/كلية العلوم491.0اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقيهدى عبد الحسين درباش عبود65537252052193029

جامعة الكوفة/كلية العلوم491.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيعلي هيثم كريم ثامر65538222051036084

جامعة الكوفة/كلية العلوم491.0اعدادية النهضة للبنينتطبيقيجعفر ماجد غضبان عبد الحسين65539222051049005

جامعة الكوفة/كلية العلوم490.0اعدادية المسار المختلطةتطبيقيعباس فليح حسن طارش65540222051255014

جامعة الكوفة/كلية العلوم490.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقيآيات عقيل عبد الهادي بالل65541252052056002

جامعة الكوفة/كلية العلوم490.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيحمزه كمال قاسم حمدان65542222051314037

جامعة الكوفة/كلية العلوم490.0اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيهشام نعيم بداش علوان65543242051152026

جامعة الكوفة/كلية العلوم489.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيفضاء حميد صافي حاتم65544252052059113

جامعة الكوفة/كلية العلوم489.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيمرتضى ياسر عوض حسين65545222051036116

جامعة الكوفة/كلية العلوم489.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيهاني طالب سويد عبد هللا65546252051020024

جامعة الكوفة/كلية العلوم489.0اعدادية السما للبناتتطبيقينور صباح حسن علي65547272052083047

جامعة الكوفة/كلية العلوم488.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيحيدر محمد إبراهيم عبد النبي65548162051042020

جامعة الكوفة/كلية العلوم487.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيامير قاسم صالح عبد65549292051026016

جامعة الكوفة/كلية العلوم487.0ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيوفاء لهمود كاظم حمد65550222052204023

جامعة الكوفة/كلية العلوم487.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيكرار محمد علكم عداي65551162051060156

جامعة الكوفة/كلية العلوم487.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيتقى محمد سعيد مهدي65552252052170042

جامعة الكوفة/كلية العلوم485.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيزهراء علي محيذيف ميرم65553252052096027

جامعة الكوفة/كلية العلوم485.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيتبارك حسن داود سلمان65554272052160033

جامعة الكوفة/كلية العلوم485.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين حاتم حمد65555252051207028
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جامعة الكوفة/كلية العلوم485.0اعدادية الصباح للبناتتطبيقيمريم عالء عبيد جاهل65556252052064020

جامعة الكوفة/كلية العلوم485.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمصطفى جواد كاظم حسين65557282051006147

جامعة الكوفة/كلية العلوم485.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيصادق حيدر جليل جابر65558162051311015

جامعة الكوفة/كلية العلوم485.0ثانوية الرملة للبناتتطبيقينور عالء محسن زبر65559252052061017

جامعة الكوفة/كلية العلوم484.0ثانوية السدير المسائية للبنينتطبيقيمجتبى موجد كامل فضل65560242051216035

جامعة الكوفة/كلية العلوم484.0ثانوية الصقر المختلطةتطبيقيهشام خضر محمد حسين65561182051311026

جامعة الكوفة/كلية العلوم484.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيمهدي جواد كاظم طشر65562222051310225

جامعة الكوفة/كلية العلوم484.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيحوراء جعفر محمد علي كاظم65563252052096021

جامعة الكوفة/كلية العلوم483.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعباس علي صدام عبيد65564282051151388

جامعة الكوفة/كلية العلوم483.0ثانوية التراث للبناتتطبيقيفاطمة يعقوب عبد الحمزة عبيس65565232052148029

جامعة الكوفة/كلية العلوم483.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسين خالد كهو دحام65566222051010014

جامعة الكوفة/كلية العلوم482.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمصطفى حامد مفتن حسن65567222051017084

جامعة الكوفة/كلية العلوم482.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقياحمد فاضل رمضان عبد علي65568162051033003

جامعة الكوفة/كلية العلوم482.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيمتعب زغير حسين ذياب65569292051005076

جامعة الكوفة/كلية العلوم482.0ثانوية غماس المسائية للبنينتطبيقيمنذر غويلي عيدان عبيس65570242051201070

جامعة الكوفة/كلية العلوم481.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتتطبيقينجالء فاضل حسن هاشم65571252052087010

جامعة الكوفة/كلية العلوم481.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد الحسين طالب نعمه65572162051363017

جامعة الكوفة/كلية العلوم480.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمصطفى عبد الحسين فدعم صفر65573222051017085

جامعة الكوفة/كلية العلوم480.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتتطبيقيبتول مسلم محسن محمد65574252052109001

جامعة الكوفة/كلية العلوم480.0ثانوية المحمدية المختلطةتطبيقيعبد االعلى عمران موسى جعفر65575222051233005

جامعة الكوفة/كلية العلوم480.0اعدادية الصباح للبناتتطبيقيصبا كاظم فرحان جار هللا65576252052064015

جامعة الكوفة/كلية العلوم479.0اعدادية الفجر للبناتتطبيقيرقيه جاسم حسين ناهي65577222052132002

جامعة الكوفة/كلية العلوم479.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعلي صالح عبد الحر عبد علي65578252051207032

جامعة الكوفة/كلية العلوم479.0اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيكوثر خضر سوادي شنيار65579272052071023

جامعة الكوفة/كلية العلوم479.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيعلي صالح محمد سلمان65580272051004044

جامعة الكوفة/كلية العلوم479.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيعلي بالسم شمران رضا65581242051251017

جامعة الكوفة/كلية العلوم478.0اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيكوثر خالد ناصر حسون65582232052119026

جامعة الكوفة/كلية العلوم478.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقياسراء سليم عبد الساده عبد الحسن65583232052098004

جامعة الكوفة/كلية العلوم478.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيمريم احمد حسن مهدي65584252052116013

جامعة الكوفة/كلية العلوم478.0ثانوية المجد للبنينتطبيقيعبد هللا حسين جواد جبار65585232051025018

جامعة الكوفة/كلية العلوم477.0ثانوية النيل للبنينتطبيقيسجاد فاضل ياسين حنتوش65586232051033018

جامعة الكوفة/كلية العلوم477.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيضحى مضر قاسم مصطفى65587252052086025

جامعة الكوفة/كلية العلوم476.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيحسين محمد رضا عبد الحميد ابراهيم65588252051007057

جامعة الكوفة/كلية العلوم475.0اعدادية زنوبيا للبناتتطبيقياسماء ماجد حميد سعد65589242052100001

جامعة الكوفة/كلية العلوم474.0ثانوية المعارج األهلية للبناتتطبيقيزهراء شاكر طه زغير65590222052175013
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جامعة الكوفة/كلية العلوم474.0ثانوية السهول المختلطةتطبيقيتبارك ناظم محمد جاسم65591232052182002

جامعة الكوفة/كلية العلوم474.0اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقياالء فرحان غشيم خالد65592222052138004

جامعة الكوفة/كلية العلوم474.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيمحمد عوده لوتي خلف65593282051018082

جامعة الكوفة/كلية العلوم473.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد العباس ثجيل عبيد65594252051160023

جامعة الكوفة/كلية العلوم473.0ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقيقبس محمد شمخي حسن65595242052191009

جامعة الكوفة/كلية العلوم473.0ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنينتطبيقيحسن قاسم طراد جوده65596232051286001

جامعة الكوفة/كلية العلوم473.0اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقينور حيدر حسن كرجي65597272052071029

جامعة الكوفة/كلية العلوم473.0ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيحوراء خلف عليوي اوهيب65598222052427009

جامعة الكوفة/كلية العلوم473.0ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيهدى عبد الهادي عبد االمير جاسم65599252052101022

جامعة الكوفة/كلية العلوم472.0ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيعيسى عيدان مشعل مطلك65600232051186034

جامعة الكوفة/كلية العلوم472.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيمرتضى كاظم حلص حمادي65601242051012044

جامعة الكوفة/كلية العلوم471.0ثانوية التحرير للبناتتطبيقيبنين فاضل عبد زيد خضير65602232052096003

جامعة الكوفة/كلية العلوم471.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيحسنين فاهم مجهول ساجت65603242051062024

جامعة الكوفة/كلية العلوم471.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيامير عواد عزيز كريم65604272051010014

جامعة الكوفة/كلية العلوم471.0اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقيكرار هاشم حسن عبد هللا65605212051037025

جامعة الكوفة/كلية العلوم470.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسين زهير مهدي يوسف65606252051008038

جامعة الكوفة/كلية العلوم469.0ثانوية رحاب العلم االهلية للبناتتطبيقيفاطمه رحمن عبد دوار65607222052399004

جامعة الكوفة/كلية العلوم469.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيمحمد الصادق جواد شناع مكي65608222051036099

جامعة الكوفة/كلية العلوم469.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيمروة رعد عباس سرحان65609252052170168

جامعة الكوفة/كلية العلوم469.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد قاسم حسين فرج65610282051151690

جامعة الكوفة/كلية العلوم468.0ثانوية االشراق للبناتتطبيقيمريم علي عبد الحسين عباس65611252052195019

جامعة الكوفة/كلية العلوم468.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيعلي شناوه علي حمود65612162051067022

جامعة الكوفة/كلية العلوم468.0اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقيزهراء حسن عبد جاسم65613252052193015

جامعة الكوفة/كلية العلوم468.0ثانوية انوار الحجة للبنينتطبيقيمحمد احمد عويد علي65614162051026025

جامعة الكوفة/كلية العلوم468.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةتطبيقيمصطفى ماجد طاهر علي65615252051122082

جامعة الكوفة/كلية العلوم467.0ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيحيدر رياض شنجار عكل65616222051358010

جامعة الكوفة/كلية العلوم467.0ثانوية بردى للبنينتطبيقيخطاب نجم عبد هللا خطاب65617212051229001

جامعة الكوفة/كلية العلوم467.0اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيعلي احمد عبد الواحد كلخ65618222051371011

جامعة الكوفة/كلية العلوم466.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقيمريم علي عبد نور جبر65619252052084034

جامعة الكوفة/كلية العلوم466.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيختام عبد الزهره جبار حسين65620252052170052

جامعة الكوفة/كلية العلوم466.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيمرتضى احمد فيصل كريم65621232051012048

جامعة الكوفة/كلية العلوم466.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينتطبيقيعباس شاكر حمزه كاظم65622252051049003

جامعة الكوفة/كلية العلوم464.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمحمد صالح مهدي خضير65623292051002098

جامعة الكوفة/كلية العلوم464.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحيدر مشتاق ناصر زايد65624222051364053

جامعة الكوفة/كلية العلوم464.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيعلي طالب محسن ظاهر65625262051011035
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جامعة الكوفة/كلية العلوم464.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبدالعزيز فانوس نعيمه65626162051135065

جامعة الكوفة/كلية العلوم463.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيضي محمد مزهر حاتم65627252052062025

جامعة الكوفة/كلية العلوم463.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيحسن عدنان هاشم حسن65628182051085008

جامعة الكوفة/كلية العلوم462.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين علي حمود65629162051359061

جامعة الكوفة/كلية العلوم461.0اعدادية البصرتين للبنينتطبيقيمحسن عباس عزيز جابر65630222051029011

جامعة الكوفة/كلية العلوم461.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتتطبيقيطيبه عالء داشي عبد العباس65631252052070020

جامعة الكوفة/كلية العلوم461.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيرسول كاظم حسين عالوي65632222051017031

جامعة الكوفة/كلية العلوم461.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيمائده حمادي عوده حسين65633252052059117

جامعة الكوفة/كلية العلوم460.0ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيابرار جعفر موسى بدر65634232052113001

جامعة الكوفة/كلية العلوم460.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيبشير حسين فاضل صخي65635222051046006

جامعة الكوفة/كلية العلوم460.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسين علي عباس عبيد65636232051020020

جامعة الكوفة/كلية العلوم460.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيكرار حيدر جواد كاظم65637252051008111

جامعة الكوفة/كلية العلوم459.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيجعفر عبد السادة عبد الحسن زاير65638282051012012

جامعة الكوفة/كلية العلوم459.0اعدادية عفك للبنينتطبيقيوائل فؤاد عكش جلول65639242051011031

جامعة الكوفة/كلية العلوم459.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيضي صالح مهدي عبيس65640272052057038

جامعة الكوفة/كلية العلوم459.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي فيصل غازي لفته65641282051008079

جامعة الكوفة/كلية العلوم458.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيحسن عالء حسن عبد الكريم65642252051150044

جامعة الكوفة/كلية العلوم458.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيابراهيم سعد فرهود جاسم65643292051016001

جامعة الكوفة/كلية العلوم458.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيمسار اسماعيل مطر علي65644222052323157

جامعة الكوفة/كلية العلوم458.0ثانوية النجوم االهلية للبنينتطبيقيعمران عباس كاظم عمران65645252051019002

جامعة الكوفة/كلية العلوم457.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيهبة احمد طرخان حمد65646232052080047

جامعة الكوفة/كلية العلوم457.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقينوال كاظم فحل جباري65647252052170189

جامعة الكوفة/كلية العلوم457.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيرضا عبد الكريم قاسم محمد65648162051426022

جامعة الكوفة/كلية العلوم457.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيزينب احمد عبد الحسين جاسم65649232052271115

جامعة الكوفة/كلية العلوم457.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقياسماء رشاد علي محمود65650252052170010

جامعة الكوفة/كلية العلوم456.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيمحمد حاكم خويلد عباس65651222051045026

جامعة الكوفة/كلية العلوم456.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيجاسم محمد عبد الرضا فنيطل65652242051014009

جامعة الكوفة/كلية العلوم456.0ثانوية الينابيع المختلطةتطبيقيعبد هللا علي عبد القادر جاسم65653162051302024

جامعة الكوفة/كلية العلوم456.0ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيزهراء حيدر جاسم متعب65654232052113016

جامعة الكوفة/كلية العلوم455.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقياحمد محمد قاسم علكم65655162051364016

جامعة الكوفة/كلية العلوم455.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعباس علي راشد محيي65656162051083066

جامعة الكوفة/كلية العلوم455.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيفاطمه رحيم جعفر محمد65657272052059056

جامعة الكوفة/كلية العلوم455.0ثانوية المعارج األهلية للبنينتطبيقيمرتضى عدنان ابديوي فندي65658222051076025

جامعة الكوفة/كلية العلوم454.0ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين محسن جواد65659272051152047

جامعة الكوفة/كلية العلوم454.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيعباس حيدر نجم عبد65660252051153058
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جامعة الكوفة/كلية العلوم454.0ثانوية المحمدية المختلطةتطبيقيحسين محمد خير هللا ثجيل65661222051233004

جامعة الكوفة/كلية العلوم454.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمحمد شاكر حسن فنجان65662222051373102

جامعة الكوفة/كلية العلوم453.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الكاظم شاكر نواع65663162051449027

جامعة الكوفة/كلية العلوم453.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيزهراء تحسين عبد علي ياسين65664252052096026

جامعة الكوفة/كلية العلوم452.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيضياء احمد عريبي مالح65665282051151371

جامعة الكوفة/كلية العلوم452.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيامنه عبد السادة كيطان وافي65666222052323007

جامعة الكوفة/كلية العلوم452.0اعدادية النهضة للبنينتطبيقيعرفات عبد الرحمن هادي مليح65667222051049018

جامعة الكوفة/كلية العلوم452.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيحسن جواد كاظم خير هللا65668162051354011

جامعة الكوفة/كلية العلوم452.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعلي ماجد جري خضير65669162051358154

جامعة الكوفة/كلية العلوم452.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمحمد سهيل عبيد جواد65670162051363244

جامعة الكوفة/كلية العلوم452.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمحسن حكيم عبد السجاد كريم65671162051363226

جامعة الكوفة/كلية العلوم451.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقينور الهدى مسلم خضير عباس65672272052072060

جامعة الكوفة/كلية العلوم451.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحيدر اسماعيل ضيدان عبيد65673282051151247

جامعة الكوفة/كلية العلوم451.0اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيعلي عايد كاظم حمزه65674232051005031

جامعة الكوفة/كلية العلوم451.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيطيب منذر محمد حسن65675222051036051

جامعة الكوفة/كلية العلوم450.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيحسين كامل مسير محمد65676242051013011

جامعة الكوفة/كلية العلوم450.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا حسين ذاري عودة65677162051363164

جامعة الكوفة/كلية العلوم450.0اعدادية االبراج للبنينتطبيقيحسن جاسم محمد عبد الرضا65678252051027004

جامعة الكوفة/كلية العلوم449.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيرقية بهاء وناس عطيه65679242052108009

جامعة الكوفة/كلية العلوم449.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيصادق كامل جعفر جواد65680292051004066

جامعة الكوفة/كلية العلوم449.0ثانوية الهالل المسائية للبنينتطبيقيفيصل ساهي مشكور كاظم65681292051155047

جامعة الكوفة/كلية العلوم449.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى اسعد كامل هادي65682252051052017

جامعة الكوفة/كلية العلوم449.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين عبد العباس ثجيل65683252051160013

جامعة الكوفة/كلية العلوم449.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيمريم حيدر نعمه عبد65684252052059122

جامعة الكوفة/كلية العلوم448.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتتطبيقيفرح سلمان خشان وناس65685252052070023

جامعة الكوفة/كلية العلوم448.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمصطفى محمد حسن حاجم سلطان65686252051007189

جامعة الكوفة/كلية العلوم448.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيفاطمه كاظم هادي زباله65687242052220188

جامعة الكوفة/كلية العلوم447.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيفاضل عدنان ناجي عبود65688252051010035

جامعة الكوفة/كلية العلوم447.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقياحمد جاسم فرحان نعاس65689292051156005

جامعة الكوفة/كلية العلوم446.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمرتضى محمد محيسن جبار65690292051002109

جامعة الكوفة/كلية العلوم445.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسين سلمان حليم ياسين65691162051022031

جامعة الكوفة/كلية العلوم445.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتتطبيقيبراء عدي حميد عبد الرضا65692252052097003

جامعة الكوفة/كلية العلوم445.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقياثير غازي عبيد محيسن65693252051150001

جامعة الكوفة/كلية العلوم444.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر مقداد حامد عبيدان65694252051044108

جامعة الكوفة/كلية العلوم443.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيمنتظر كمال معتوك كحوني65695162051131053
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جامعة الكوفة/كلية العلوم443.0ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيشمس محمد عزيز محمد65696252052101011

جامعة الكوفة/كلية العلوم443.0ثانوية النجوم األهلية للبناتتطبيقياستبرق كريم صاحب جاسم65697252052055001

جامعة الكوفة/كلية العلوم443.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقينور احمد دواس ياسر65698222052103054

جامعة الكوفة/كلية العلوم443.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقينورس رزاق نعمه مشعل65699252052059141

جامعة الكوفة/كلية العلوم443.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيكرار علي حسين محمد65700292051025058

جامعة الكوفة/كلية العلوم442.0اعدادية الفضائل للبناتتطبيقيفاطمه علي طايع مكلف65701222052104021

جامعة الكوفة/كلية العلوم442.0ثانوية السنية المسائية للبنينتطبيقيمحمد نعمه علي صبيح65702242051211048

جامعة الكوفة/كلية العلوم442.0اعدادية الكفل للبنينتطبيقيعلي ماجد طارق هاتف65703232051032015

جامعة الكوفة/كلية العلوم442.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقييوسف سعيد خميس عوده65704282051151872

جامعة الكوفة/كلية العلوم442.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعباس فاضل كاظم راضي65705282051018056

جامعة الكوفة/كلية العلوم442.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمهدي صالح صاحب ناصر65706162051355291

جامعة الكوفة/كلية العلوم442.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيفرح سالم طارق راضي65707252052063003

جامعة الكوفة/كلية العلوم441.0ثانوية غماس المسائية للبنينتطبيقيايمن قاسم طارش عاني65708242051201013

جامعة الكوفة/كلية العلوم441.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيتبارك ماجد عدنان حسين65709232052271059

جامعة الكوفة/كلية العلوم441.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحمزه دريد عبد العباس هالل65710232051007040

جامعة الكوفة/كلية العلوم441.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقياحمد خليل محمود كون65711212051014002

جامعة الكوفة/كلية العلوم441.0اعدادية الهبة للبناتتطبيقيهدى عبد هللا ديوان شتيت65712222052120014

جامعة الكوفة/كلية العلوم441.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمحمد صدام عبد جبر65713282051016146

جامعة الكوفة/كلية العلوم441.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتتطبيقيرسل محمد عليوي نجم65714242052144001

جامعة الكوفة/كلية العلوم440.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي عبد حلبوت حسن65715282051008078

جامعة الكوفة/كلية العلوم440.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيمحمد يوسف كامل عبدالعكار65716162051128072

جامعة الكوفة/كلية العلوم440.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيحمود رياض عبد هللا حمود65717162051311011

جامعة الكوفة/كلية العلوم440.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقياحمد المصطفى رياض شبوط شايع65718282051022002

جامعة الكوفة/كلية العلوم439.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيضحى مؤيد عبد الساده علي65719232052117028

جامعة الكوفة/كلية العلوم439.0ثانوية الوهج االهلية للبناتتطبيقيساره عادل عبد الكريم حمزه65720162052339008

جامعة الكوفة/كلية العلوم439.0ثانوية السهول المختلطةتطبيقيسجاد ساهي طالب صافي65721232051182007

جامعة الكوفة/كلية العلوم439.0ثانوية المشرح للبناتتطبيقيطيبة محسن جبار هليل65722282052072016

جامعة الكوفة/كلية العلوم438.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقيهادي صالح سعيد خابط65723162051359084

جامعة الكوفة/كلية العلوم438.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيحسن رعد كريم جاسم65724162051061017

جامعة الكوفة/كلية العلوم438.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعلي ميثم شاكر ابراهيم65725272051014031

جامعة الكوفة/كلية العلوم438.0اعدادية الهبة للبناتتطبيقيرسل فؤاد عبد االمير ماهر65726222052120016

جامعة الكوفة/كلية العلوم438.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيرسل قاسم جعفر مالخ65727162052234032

جامعة الكوفة/كلية العلوم437.0اعدادية الكرمة  للبنينتطبيقيعلي رسول شريف ضريس65728222051039047

جامعة الكوفة/كلية العلوم437.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيتبارك كاظم جبار مطر65729252052059038

جامعة الكوفة/كلية العلوم437.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيحسين غالي عبد الزهرة علي65730162051301033
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جامعة الكوفة/كلية العلوم437.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحسين محمد كاظم مكي65731222051364041

جامعة الكوفة/كلية العلوم437.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيميثاق مجيد جالب شياع65732242052117041

جامعة الكوفة/كلية العلوم436.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد عباس علي حمزه65733272051150167

جامعة الكوفة/كلية العلوم436.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيحسنين علي خضير سلمان65734162051494007

جامعة الكوفة/كلية العلوم436.0ثانوية القصواء المسائية االهلية للبنينتطبيقيامير سامي واجد علي65735252051165001

جامعة الكوفة/كلية العلوم436.0اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقيساره احمد هادي جاسم65736252052082024

جامعة الكوفة/كلية العلوم435.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيجاسم محمد فرج رحمه65737282051012010

جامعة الكوفة/كلية العلوم435.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيفاطمه حامد جاهل بجاي65738252052096047

جامعة الكوفة/كلية العلوم435.0ثانوية الهالل المسائية للبنينتطبيقيفائز حميد عطشان رداد65739292051155044

جامعة الكوفة/كلية العلوم434.0اعدادية عشتار للبناتتطبيقييقين ضياء جبار عطية65740222052158025

جامعة الكوفة/كلية العلوم434.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمنتظر عبد الواحد عبد الكاظم حسين65741282051006158

جامعة الكوفة/كلية العلوم434.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيميثم جاسم جمعة علي65742162051426056

جامعة الكوفة/كلية العلوم434.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيحيدر عقيل فليح حسن65743252051009032

جامعة الكوفة/كلية العلوم433.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيمحمد جالل محمد امين محسن65744162051051104

جامعة الكوفة/كلية العلوم433.0ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيصادق ضامد علي كاظم65745232051206013

جامعة الكوفة/كلية العلوم433.0ثانوية غماس المسائية للبنينتطبيقيحسنين علي احمد مكي65746242051201018

جامعة الكوفة/كلية العلوم433.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمصطفى حمود عبد الكاظم منصور65747162051363274

جامعة الكوفة/كلية العلوم432.0اعدادية االخاء للبنينتطبيقيمحمد عطيه عبد هللا ظاهر65748222051037020

جامعة الكوفة/كلية العلوم432.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسن عالء فارس سجل65749222051057006

جامعة الكوفة/كلية العلوم432.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيظفر صالح فليح حسن65750242052104014

جامعة الكوفة/كلية العلوم431.0ثانوية الهالل المسائية للبنينتطبيقيحسن هادي دخيل عطيه65751292051155016

جامعة الكوفة/كلية العلوم431.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيعباس صالح حسن سلمان65752162051307014

جامعة الكوفة/كلية العلوم430.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمنتظر هاني يوسف ناصر65753162051019120

جامعة الكوفة/كلية العلوم430.0ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيعلي محسن محمد محسن65754232051256056

جامعة الكوفة/كلية العلوم430.0الخارجياتتطبيقييمامه رياض محمدعلي محمدرضا65755252052401032

جامعة الكوفة/كلية العلوم430.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيكرار سعد مسير شبوط65756222051311151

جامعة الكوفة/كلية العلوم429.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيحسين علي كاري حمود65757292051016022

جامعة الكوفة/كلية العلوم429.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الخالق محمد رعيد65758162051085071

جامعة الكوفة/كلية العلوم429.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر ستار احمد65759252051200018

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات594.1ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه مجيد جاسم حسين65760252042074078

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات543.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيمالك وليد حميد اسماعيل65761252042053116

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات533.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيالحسين خليل حسين عبد الحسين65762252041031060

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات512.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء عزيز عبد العالي عبد الرضا65763252042082023

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات507.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيامير ثابت هادي رشيد65764232041252020

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات506.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيصفا كاظم عبد جبر65765252042056207
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جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات505.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه مهدي صالح مهدي65766252042100255

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات503.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفرح عقيل هادي موسى65767252042056270

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات500.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد عمار جفات وداعه65768252041031037

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات499.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيكرار نجاة زمان حيدر65769202041262070

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات498.0اعدادية الروابط للبناتاحيائينور حسين علي فياض65770192042229100

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات497.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور حسين جاسم كريم65771252042170638

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات496.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيعلي اسماعيل يوسف عزوز65772252041209027

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات495.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغاده رضا رمضان حسون65773252042100065

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات494.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب أياد ناجي نافع65774252042084384

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات494.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيمريم ماجد جبار عبد االخوه65775252042193144

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات494.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائينور خليل ابراهيم فضاله65776252042070215

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات493.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمة عباس حسوني خلف65777252042084565

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات493.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمرتضى حيدر وثيق عباس65778252041045167

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات493.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيايمان حسين خميس كاظم65779272042076007

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات493.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيزهراء طاهر حبيب ابراهيم65780252042055040

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات492.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيعبد هللا حسين علي حمدان65781152041007062

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات491.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيكوثر كريم صادق حسن65782252042170557

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات490.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمنتظر حسين محمد علي حسين65783252041020056

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات490.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبنين محسن مهدي حسن65784252042084137

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات490.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب صادق جابر ناصر65785252042101107

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات489.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمحمد خضير عبد السجاد هادي65786252041010147

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات488.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيكرار علي جاسم علي65787252041200103

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات487.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب نبيل عبد الزهرة شري65788252042101117

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات487.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيهديل ستار حميد عبود65789262042074135

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات487.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه ظاهر حبيب ابراهيم65790252042100192

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات487.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيصابرين ابراهيم عبد هللا ايدام65791252042116060

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات487.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء نوماس لطيف عبيد65792252042059436

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات486.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر رسول محمد65793252042101083

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات486.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه عالوي حسين سعدون65794252042096179

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات485.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفدك اسعد حميد محمد65795272042063171

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات485.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيصبا حسوني حاكم متعب65796252042057028

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات485.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين علي حسن عبد هللا65797252041031182

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات484.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد عادل شاكر راشد65798252041200122

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات484.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيحسن سليم عبد الكريم راضي65799252041004011

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات484.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائينيران جميل راهي كاظم65800252042063047
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جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات483.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيايات حيدر خضير علي65801252042055008

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات482.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمهدي عماد عبد العزيز عبد الشهيد65802252041009314

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات482.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيضرغام سوادي طالب حسين65803252041157069

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات481.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمهدي محمد عجيل جوده65804242041074089

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات481.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرغد رسان ابراهيم نعمه65805252042101072

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات481.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد عطا هللا حمزه65806242042220314

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات480.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمحمد سالم مالح عليوي65807282041008085

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات480.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيكوثر ميثم جبار نصيف65808252042100300

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات479.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء اسعد حيران عطيه65809252042062307

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات478.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء كريم حداوي جاسم65810252042059422

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات476.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائينور عواد كاظم مدفون65811252042070220

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات476.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء وليد خالد صاحب65812252042101098

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات476.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيسجى قاسم حسين جاسم65813272042103021

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات476.0اعدادية غزة للبناتاحيائيايناس عقيل شنان حسن65814162042208008

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات476.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد حبيب ظاهر صياح65815252041200114

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات476.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمهند محمد عبد الكاظم علوان65816272041027093

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات475.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيعذراء صباح نور عباس65817252042170456

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات475.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنيناحيائيعلي نعمان حسين كاظم65818252041047012

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات475.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائييوسف صباح مزهر طالل65819252041007449

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات475.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعبد هللا كريم كري رسن65820252041151103

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات474.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيثريا عبد الرضا هادي جواد65821252042084180

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات474.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينور الهدى ديوان جساب سلطان65822252042084709

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات474.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيسجاد حسن عبيد لفته65823252041200056

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات474.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب سعد عودة عبودي65824252042084396

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات474.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسن حسين عزيز حمادي65825252041008034

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات474.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحيدر منذر كامل حمود65826252041045067

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات473.0ثانوية االشراق للبناتاحيائيامل علي كاظم عناد65827252042195004

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات473.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتضى صالح حمزه فرحان65828252041031716

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات473.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيفاضل يحيى ناجي يوسف65829252041031490

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات472.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائياحمد وليد كامل محمود65830252041008014

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات472.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزينب لؤي عبد زيد مهدي65831252042086077

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات472.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيحمزه عبد الحسين عبد الزهره جبار65832252041152028

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات471.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي يعقوب شامي نعيم65833252041031480

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات471.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الزهره كاظم65834252041034040

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات470.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور الهدى حيدر نعمان محمود65835252042100482
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جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات470.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمريم فالح شاكر نعمة65836252042059743

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات470.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفرح كاظم كاري كاوي65837252042084599

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات470.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيانوار احمد حسن فاضل65838252042096047

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات470.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيساره مكي سوادي عبد الحسن65839252042059523

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات470.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيرائد محمد شويني عيسى65840252041207035

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات470.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيحوراء علي عظيم علي65841252042053021

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات469.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيمحمد علي فاضل حمزة حبيب65842142041005029

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات469.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزينب احمد كاظم داود65843252042116045

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات469.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيهاشم وعد حسين محمد65844252041005104

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات468.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيساره جميل سعد متعب65845252042108151

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات468.0اعدادية الصفا للبناتاحيائيصفا خليف حسين عبيره65846262042085043

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات468.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيرسل عبد هللا حسين عبد65847242042144007

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات468.0اعدادية التآخي للبنيناحيائيمهند لطيف حميد كاظم65848242041029078

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات468.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيتراك تايه حسن طرار65849292041005019

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات467.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيزين العابدين حسين طاهر عيسى65850252041044174

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات467.0ثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتاحيائيفاطمه نزار محمد علي65851252042069005

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات467.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمنال عبد اللطيف عبد الرحمن محمد65852252042084664

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات467.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيزينب حامد مهدي حسين65853232042123063

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات467.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيضرغام محمود عبد الكاظم يوسف65854272041001159

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات467.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيعلي باسم محمد علي عبد الصمد65855272041036065

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات467.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبان وسام صالح عبيد65856252042062148

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات466.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد عقيل عباس حسين65857252041012179

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات466.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد كامل جبار وادي65858272041010179

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات466.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيتبارك محمد رضا ناصر حسين65859252042170142

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات466.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور الهدى حسين حنتي سعد65860252042100480

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات466.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعبد هللا نجم عبد عبد االمير65861252041031362

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات465.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيليلى احسان عليوي حمزه65862242042118127

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات465.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيابرار عبد الواحد شنشل جلوب65863262042251003

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات465.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحمزه محسن هادي عبود65864252041009084

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات465.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيايات عباس عبادي عباس65865242042142003

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات465.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيكرار حسن محمد زوير65866252041151141

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات464.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمنتضر حسن هادي جاسم65867252041200152

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات464.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيامير سعيد حميد هادي65868252041122017

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات464.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمحمد جميل اجياد عناد65869222041020082

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات464.0ثانوية وليد الكعبة (ع) للوقف الشيعي للبنيناحيائيمحمد جواد كريم حياوي عبد65870252041033018
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جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات464.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيمروه علي ابراهيم عثمان65871252042170566

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات464.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيغدير حسين عالوي تايه65872252042059615

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات463.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائييونس قاسم شاكر هادي65873252041031848

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات463.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيدعاء محي كاظم عبعوب65874232042199008

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات463.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيآمنه محمد دحام راضي65875252042070003

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات463.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد حسن طاهر عيسى65876252041001242

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات462.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحيدر محمد عبد الكاظم احمد65877252041009094

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات462.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمنتظر عماد عبد مسلم عمران65878252041150418

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات462.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيطيبه محمد سعيد عبيد65879232042100051

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات462.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيرقيه حازم عبد الستار جبار65880272042160144

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات461.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيهدى جندي حسين عبيد65881252042193170

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات461.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيغدير محمد حسان مهدي65882252042059622

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات461.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيذو الفقار صالح جياد محسن65883252041044153

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات461.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائينبأ عباس فاضل شناوة65884252042070196

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات461.0اعدادية دار الزهراء(ع) االهلية للبناتاحيائيمنار رضا معلك حسن65885252042072015

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات461.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين حمزه عبد زيد غالي65886242042114051

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات461.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيامل محمد هادي عزوز65887252042059066

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات461.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك باسم عبد حسين65888232042087076

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات460.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيرياحين ثائر سامي كاظم65889232042123053

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات460.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبنين حميد صالح عبد الحسين65890252042108034

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات460.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائينور طاهر جبار مطر65891242041036176

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات460.0ثانوية النجوم االهلية للبنيناحيائيزين العابدين حسين عبد عبود65892252041019008

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات459.0اعدادية القادسية للبنيناحيائيامير رحيم عبد الرضا كاظم65893252041211004

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات459.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي ناظم محسن عون65894252041044331

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات459.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيمالك حسام الدين غانم عبد الرضا65895112042215141

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات458.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيحنين حيدر حسن عباس65896252042084193

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات458.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمروه ثامر حسين كاظم65897252042100313

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات458.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيوصال عبد العظيم مكطوف يعقوب65898252042170707

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات458.0اعدادية السما للبناتاحيائيضحى محمد جواد كاظم65899272042083098

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات458.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه عباس هادي نجم65900252042100197

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات458.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبتول نعيم عليوي دبيان65901252042170084

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات458.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيفاضل عباس جعفر عبد الحسين65902272041034069

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات457.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيوسن قاسم كريم حسن65903252042110058

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات457.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبنين محمد عبد السادة عبد الحسن65904252042084139

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات457.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفرقان عالوي جيثوم جاسم65905252042059697
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات456.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه ستار جابر ابراهيم65906272042089100

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات456.0الخارجياتاحيائياسراء كريم حسن عليوي65907252042401005

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات456.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيبدور جواد لفته عبد الرضا65908252042109012

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات456.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي محمد حسين احمد65909252042108220

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات456.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيليث جاسم عبد حسين65910262041014114

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات455.2ثانوية المسرة للبناتاحيائيفاطمه ياسر هادي طعمة65911112042193036

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات455.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمريم محمد بدر عبد الحمزه65912252042084649

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات455.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيهاله هادي صالح كاظم65913232042305166

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات455.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور عبد الحمزه امين سعدون65914252042170647

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات454.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائينور الهدى مهند عبد المطلب باقر65915252042094067

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات454.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك حسن فاضل منصور65916252042096095

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات454.0اعدادية التآخي للبنيناحيائيحسين فاضل كاظم عبد هللا65917242041029020

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات454.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيرانيا عبد هللا حبيب ضاحي65918222042162050

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات454.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيزهراء حسين علي عبود65919232042205014

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات454.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبنين ميثاق مهدي جهادي65920252042170124

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات454.0اعدادية يافا للبناتاحيائيوسن خضير ياسر عطيه65921242042117281

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات454.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيياسر صالح لفته شمال65922252041009321

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات454.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسين رواك سلمان شاكر65923292041002035

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات453.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفرقان محمد رضا حسين عبد65924252042084600

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات453.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيميس ناظم هادي عبود65925252042056306

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات453.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى رحيم وادي حمود65926222041002343

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات453.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيجيهان احمد هادي عبود65927252042062290

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات453.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيمحمد حيدر جابر حسين65928292041100085

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات453.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيايه فائز محمد شري65929222042411011

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات453.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيازهار حسين عباس جاسم65930252042095004

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات453.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعبد هللا جوني ساسون دايش65931242041027156

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات453.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينبأ قاسم حميد كاظم65932252042084682

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات453.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيرويده صالح حميد فتاح65933242042092043

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات453.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتبارك كامل مهدي حلبوت65934262042132047

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات453.0اعدادية خولة للبناتاحيائيفاطمه علي حسن حمداوي65935242042116050

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات453.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمنار محمد عبد الحمزه عبد هللا65936232042142298

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات452.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك كاظم راهي عبد الحسين65937232042109036

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات452.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيورود ماهر فاضل عباس65938102042115166

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات452.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسين علي كاظم عمران65939252041045055

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات452.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيمهى يعرب ناجح عبد الزهره65940252042108244
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جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات452.0ثانوية الشذرات للبناتاحيائيحوراء حامد مسير عبد65941292042077009

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات452.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيجعفر محمد فرج هليل65942142041028011

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات452.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد االمير حطن65943252041020055

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات452.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيشهد عباس طالب عيدان65944242042110068

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات452.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيأنوار رزاق غافل عوده65945252042089001

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات452.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرتاج احمد عبد الكاظم كزار65946242042220247

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات452.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيغيث حيدر عبد الحسين عبد65947252041151135

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات451.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه ماجد عبد العزيز كريم65948242042220848

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات451.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعلي جبار رحيمه كاطع65949222041306215

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات451.0ثانوية السدير المسائية للبنيناحيائيقاسم كاظم مزهر كزار65950242041216023

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات451.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء جبار كاظم عبد65951242042117116

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات451.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي مجيد حميد محمد علي65952252041031460

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات451.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيعذراء مصطفى عبيس محمد65953252042100055

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات451.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيتقى ماجد ستار يوسف65954252042084178

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات451.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعبد هللا قاسم حسين منشد65955222041041062

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات451.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه حامد صالل كنش65956242042114180

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات451.0ثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح مجيد غياض65957252042069004

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات451.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب حميد قابل نافع65958292042051159

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات451.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنت الهدى حيدر كامل صالح65959242042114048

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات450.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين فليح حسن عبد الكريم65960252041008061

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات450.0اعدادية غزة للبناتاحيائياستبرق رشيد عريبي عبد علي65961272042057012

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات450.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعباس عادل شافي عبد العباس65962272041009056

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات450.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور جبار سلطان حاجم65963242042096156

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات450.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيسجاد حكيم فاضل عباس65964272041008038

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات450.0اعدادية القادسية للبنيناحيائيمهدي حمزه مهدي خشان65965252041211023

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات450.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيايات حاتم جاسم حميدان65966252042059089

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات450.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمصطفى جواد وداد عبد65967252041008260

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات450.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيضحى اياد مجباس علوان65968252042100013

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات450.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيرقيه رحيم محمد ابو شنه65969252042082021

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات450.0ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائيحسين مشتاق سلمان كاظم65970112041210020

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات450.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيضرغام محمد مهدي بنيان65971232041252111

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات450.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائياستبرق عقيل كاظم ذياب65972232042113002

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات450.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيغفران هاتف غانم جياد65973272042052133

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات449.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمرتضى حاتم حسين كاظم65974232041044055

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات449.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسن ماجد خلف عبد الرضا65975252041150075
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جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات449.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائينورا حيدر جاسم نعمه65976242042167030

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات449.0اعدادية دمشق للبناتاحيائياالء حمزه حمود كثير65977242042121010

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات449.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه نبيل مسلم محمد65978252042170524

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات449.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحيدر احمد سعد مهدي65979252041031209

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات449.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيياسر نصير عبدعلي فيصل65980232041005152

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات449.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيامير موسى كاظم شنان65981232041172004

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات449.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم عالء كاظم حمزه65982252042096462

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات449.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمفدى عدنان رضا حمدان65983272041014259

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات449.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمهدي عالء عبيد حسن65984232041251495

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات449.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الحسن عبد علي65985232042144051

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات449.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمهند كاظم حسن مخيف65986232041032088

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات449.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتقى حسين جاسم حمودي65987252042096115

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات449.0ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيرضا ضياء صادق رزاق65988252041026010

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات449.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائياسماء ناظم متعب حميد65989262042100004

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات449.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبنين ثامر سرحان جبر65990252042170094

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات539.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيعلي حسن هادي كاظم65991252051010027

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات457.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد صادق يوسف يحيى يوسف65992252051044117

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات452.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقياحمد االمين اركان علي منجي65993252051205003

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات447.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيجعفر طه جعفر حسين65994162051049021

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات447.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسين كاظم عبد زيد حسين65995252051008048

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات440.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسن مكي عباس محمد هادي65996252051044028

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات439.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيحسين عالء عبد هللا فاضل65997162051081003

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات438.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقياسماء محمد زكي يحيى علي65998252052096003

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات436.0ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران-قمتطبيقيزينب طالب عبود ناصر65999132052210003

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات433.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيفاطمه مبارك علي عسكر66000252052059107

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات432.0ثانوية الشاهين االهلية للبنينتطبيقيحسن عدنان لطيف جبار66001162051490003

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات426.0ثانوية السديد االهليةتطبيقيمهدي مرتضى زعيبل طربال66002162051443056

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات426.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيكرار مهدي محمد علي اسماعيل66003252051205080

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات426.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيعلي شبر نور صادق66004252051009050

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات423.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيضحى علي عبد امان66005252052059095

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات422.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسن علي بالسم مسلم66006282051008018

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات422.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيعلي مطشر عويد كريم66007162051031018

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات421.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيسعيد سالم محمد علي66008252051007086

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات421.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيهبه عالوي زباله ناجي66009252052059145

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات421.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيمريم فائز عبيد مراد66010252052059123
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جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات419.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيشروق مالك جابر شاهر66011242052117032

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات418.0اعدادية واسط للبناتتطبيقيجواهر عدي خالد كامل66012252052066009

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات418.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيامير جاسم حسن سلمان66013252051044008

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات418.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيحسن احمد قاسم سلمان66014162051358036

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات417.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمقتدى حيدر علي حسين66015252051008156

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات417.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعلي كاظم عبد هللا ناصر66016162051036078

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات416.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعلي حسن عبد الزهره عبد االمير66017252051205062

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات415.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيسجاد هشام علي كاظم66018252051009041

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات415.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمنتظر حيدر كاظم جاسم66019252051044163

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات415.0ثانوية صدى العلوم األهلية للبنينتطبيقيحيدر محمد وحيد ناصر66020282051025006

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات414.0اعدادية واسط للبناتتطبيقياستبرق رزاق حلبوص 66021252052066002

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات413.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقياسراء فالح حسن مهدي66022252052170008

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات413.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقياحمد ضياء عبود طاهر66023162051110002

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات412.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيابا ذر حميد طارش علي66024162051047001

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات412.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقينبأ صالح مهدي هادي66025252052084037

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات411.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيامين علي عبد الحسين صاحب66026252051012008

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات411.0اعدادية الصباح للبناتتطبيقيمريم سعد خضر حسين66027252052064019

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات411.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقييمامة عالء قاسم عبد هللا66028162052204038

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات411.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيمحمد مهدي حبيب كامل صالح66029252051009080

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات411.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيايمن محمد جواد كاظم66030252051010005

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات411.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيعلي حسن علي يعقوب66031222051063019

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات410.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيزينب عبد الكريم حسون محمد66032162052381069

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات410.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيرغد صالح مرزه حمزه66033252052059061

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات410.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمسلم رحيم كريم عطوش66034252051207046

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات410.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيسجاد محمد يحيى عيسى66035252051009040

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات409.0اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقيزينب خضر عباس علي66036252052082021

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات408.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقيزينب علي عريبي عبد هللا66037252052084023

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات408.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتتطبيقيبنين احمد رحيم عليوي66038252052110002

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات408.0ثانوية البصير االهلية للبنينتطبيقيعلي ناجي حميد حسين66039162051412021

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات406.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعلي حيدر رشيد بشير66040252051001063

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات406.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمجتبى خزعل جميل سكر66041252051207037

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات406.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسن محمود نجم عبد الحسين66042162051047032

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات406.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيأمنه حسين عالوي جواد66043242052117001

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات406.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيمنتظر حيدر سعيد جعفر66044252051009089

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات405.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيياسر حسين جبار عباس66045292051005086
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جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات404.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيسجاد جعفر صادق صالح66046252051020004

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات403.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيامال صدام كامل عبد العباس66047252052059012

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات403.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتتطبيقينور حاكم عمران موسى66048252052110012

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات403.0ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيجعفر داود كرم داود66049162051409003

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات402.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقييوسف جمال صادق محسن66050162051365237

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات402.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمجتبى حسن سعيد كريم66051252051007144

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات402.0اعدادية الفتح للبنينتطبيقيعلي احمد زهير محمد66052272051011017

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات402.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيحيدر عبد الرضا محسن عبد المجيد66053272051045037

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات402.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيزهراء جاسم راهي جاسم66054272052059025

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات402.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيرضا عدنان عبد الحسين محمد66055272051002063

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات402.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعباس يوسف حطيحط ساجت66056222051011039

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات401.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيايات منتظر قاسم هاشم66057272052055006

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات400.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمصطفى غالب عبد الكاظم كزار66058252051007187

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات400.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقياحمد شهاب احمد ناصر66059162051134006

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات399.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيسعد ياسر سلمان ناصر66060272051153072

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات399.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقيحسن عبد الكاظم جاسم محمد66061162051360007

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات398.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيرضا عبد هللا عليوي عبد هللا66062252051007073

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات398.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيهدى غني سلمان جاسم66063222052167012

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات398.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيمنتظر زكي محي جاسم66064162051358228

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات398.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيالحسن احمد رسن صبر66065162051060018

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات397.0الخارجيونتطبيقيعمران سالم بربوش علي66066252051400045

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات397.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد علي زيد عيدان محمد66067272051002141

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات397.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيمرتضى عطيه جاسم جارح66068162051364150

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات396.0اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيعباس عبد الجليل محمد علي محمد حسن66069162051068024

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات396.0ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقيعلي عباس جبار سعود66070162051442014

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات396.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد جاسم علي ناصر66071162051353147

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات395.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيكرار زياد بشار خليفه66072282051011090

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات395.0اعدادية التحرير للبنينتطبيقيعلي حيدر عبد االمير عزيز66073252051050013

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات395.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيبتول حسن علي سفيح66074222052392007

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات395.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينتطبيقياحمد مازن حسن عبد االمير66075252051024004

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات395.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعبد هللا فهد صالح حسن66076162051016053

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات394.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسن فاضل حياوي خلف66077252051044026

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات394.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيسجاد لفته جبار حويس66078222051307073

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات393.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتتطبيقيزينب وليد جساب الوي66079252052070015

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات393.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينتطبيقياثير حسين داخل جماد66080222051305001
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جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات393.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمحمد محمود عمارة رحيمة66081162051013065

جامعة الكوفة/كلية القانون578.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيزهراء فاضل عبيد شندول66082252022170049

جامعة الكوفة/كلية القانون568.0اعدادية صنعاء للبناتادبينسرين عبد الساده عراك66083252022075059

جامعة الكوفة/كلية القانون561.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامير علي حسن مطرود66084252021024037

جامعة الكوفة/كلية القانون551.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمعصومه عبد الخضر عبد الحسن مهدي66085252022053080

جامعة الكوفة/كلية القانون534.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتادبينور الهدى علي حسين كاظم66086252022063020

جامعة الكوفة/كلية القانون531.0اعدادية الفدائي للبنينادبيمسلم علي كامل نفط66087252021013031

جامعة الكوفة/كلية القانون529.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيساره حسن عباس شمران66088252022086137

جامعة الكوفة/كلية القانون525.0الخارجياتادبيهدى محمد يعقوب يوسف66089252022401135

جامعة الكوفة/كلية القانون524.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيحوراء فائز يوسف جابر66090252022089016

جامعة الكوفة/كلية القانون523.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيفائز يونس جبار برهان66091252021207024

جامعة الكوفة/كلية القانون516.0اعداديه امنة الصدر للبناتادبيرقيه محسن فليح لهمود66092252022082012

جامعة الكوفة/كلية القانون515.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيسميه حسن كريم عبد هللا66093252022071024

جامعة الكوفة/كلية القانون515.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمحمد علي صالح زيد حمزه66094252021044038

جامعة الكوفة/كلية القانون514.0اعداديه امنة الصدر للبناتادبيبنين فاضل عطيه ياسر66095252022082007

جامعة الكوفة/كلية القانون507.0اعدادية المنار االهلية للبناتادبيانوار ناظم جواد امان66096252022058005

جامعة الكوفة/كلية القانون504.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحيدر علي كاظم عيدان66097252021012079

جامعة الكوفة/كلية القانون504.0ثانوية االكرمين للبناتادبينور الهدى جبار ساري عمران66098252022081031

جامعة الكوفة/كلية القانون502.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيزينب قاسم جواد كاظم66099252022078073

جامعة الكوفة/كلية القانون500.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيمحمد علي حسين علوان66100252021207028

جامعة الكوفة/كلية القانون497.0ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيعلي كاظم شهيد طاهر66101252021153036

جامعة الكوفة/كلية القانون496.0اعدادية الجزائر للبناتادبيبنين ضياء بربري محمد66102252022091011

جامعة الكوفة/كلية القانون494.0اعدادية واسط للبناتادبيزهراء علي شندل عبيس66103252022066020

جامعة الكوفة/كلية القانون494.0ثانوية االكرمين للبناتادبيمنى مسلم كاظم كزار66104252022081028

جامعة الكوفة/كلية القانون493.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيرقيه حيدر حمزة شريف66105252022080044

جامعة الكوفة/كلية القانون493.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيخيري محمد غافل عبيد66106252021012083

جامعة الكوفة/كلية القانون491.0اعدادية الجزائر للبناتادبيزينب صباح شاكر راهي66107252022091029

جامعة الكوفة/كلية القانون489.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيزيد كفاح مهدي جعفر66108252021044015

جامعة الكوفة/كلية القانون488.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيسالم ناجح حمود حريب66109252021044018

جامعة الكوفة/كلية القانون488.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيرسل عادل عبد الحسين راضي66110252022085017

جامعة الكوفة/كلية القانون485.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد عامر محسن عبد الحسن66111252021024259

جامعة الكوفة/كلية القانون483.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمصطفى اموري جودي كاظم66112252021012202

جامعة الكوفة/كلية القانون483.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتادبيغدير ماجد منهل عنون66113252022097010

جامعة الكوفة/كلية القانون478.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيسكينه سالم مجدي رجب66114252022096038

جامعة الكوفة/كلية القانون478.0اعدادية االمير للبناتادبيبنين سلمان حميد عواد66115252022083005
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جامعة الكوفة/كلية القانون478.0ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيحسين محمد حسين جواد66116252021019005

جامعة الكوفة/كلية القانون478.0ثانوية الرملة للبناتادبيرانيا علي عبد الحسن حميد66117252022061022

جامعة الكوفة/كلية القانون477.0ثانوية المناجاة المختلطةادبيحبيب طالب وثيق رسن66118252021114002

جامعة الكوفة/كلية القانون477.0اعدادية واسط للبناتادبيضحى احمد حسن دخيل66119252022066030

جامعة الكوفة/كلية القانون477.0اعدادية الجزائر للبناتادبيسلسبيل عالء عبد المسلم عبد االمير66120252022091035

جامعة الكوفة/كلية القانون476.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيعلي حسين محمد رسن66121252021047021

جامعة الكوفة/كلية القانون475.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينادبيمصطفى كاظم حسين عبد الجواد66122252021208008

جامعة الكوفة/كلية القانون474.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين سعد يحيى شهيد66123252021024094

جامعة الكوفة/كلية القانون473.0الخارجياتادبيغسق محمد حسين موسى66124252022401104

جامعة الكوفة/كلية القانون470.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمسلم خالد كاظم شالش66125252021012193

جامعة الكوفة/كلية القانون470.0ثانوية الرملة للبناتادبيمريم حمزه مهدي عبد األمير66126252022061048

جامعة الكوفة/كلية القانون468.0ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنينادبيعلي نوري مجيد عباس66127252021162003

جامعة الكوفة/كلية القانون468.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيبنين رضا محمد عبيد66128252022096013

جامعة الكوفة/كلية القانون467.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيعذراء حيدر مهدي حلواص66129252022071034

جامعة الكوفة/كلية القانون467.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمصطفى عقيل لعيبي ابراهيم66130252021044045

جامعة الكوفة/كلية القانون467.0الخارجياتادبيزينب علي راضي كاظم66131252022401077

جامعة الكوفة/كلية القانون466.0الخارجيونادبيابراهيم سرمد ابراهيم عوده66132252021400001

جامعة الكوفة/كلية القانون466.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمرتضى احمد حسن تومان66133252021024284

جامعة الكوفة/كلية القانون466.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبياحمد علي رحيم عبد عون66134252021012009

جامعة الكوفة/كلية القانون466.0اعداديه امنة الصدر للبناتادبيساره محمد عبد الرضا محسن66135252022082017

جامعة الكوفة/كلية القانون465.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزهراء عقيل كريم جسوم66136252022193060

جامعة الكوفة/كلية القانون465.0اعدادية واسط للبناتادبيحمزيه عادل جاسم عواد66137252022066008

جامعة الكوفة/كلية القانون464.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحيدر علي رحمان كاظم66138252021024109

جامعة الكوفة/كلية القانون464.0اعدادية ميسان للبنينادبيعلي ماهر صاحب هادي66139252021011048

جامعة الكوفة/كلية القانون463.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبينجوى كاظم حميد عبد الهادي66140252022196013

جامعة الكوفة/كلية القانون463.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيعلي صباح خضير عباس66141252021044028

جامعة الكوفة/كلية القانون462.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد علي ذوالفقار عليوي ناصر66142252021012169

جامعة الكوفة/كلية القانون461.0اعدادية اليقظة للبناتادبيرقيه شاكر كريم حسون66143252022194008

جامعة الكوفة/كلية القانون461.0اعدادية االمير للبناتادبينور ستار جابر جعفر66144252022083032

جامعة الكوفة/كلية القانون460.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيآيات حيدر جبر عبود66145252022170003

جامعة الكوفة/كلية القانون460.0ثانوية المناجاة المختلطةادبيحسين طالل راضي جاهل66146252021114003

جامعة الكوفة/كلية القانون459.0اعدادية االفتخار للبناتادبينور لقاء فاضل هاتف66147252022079107

جامعة الكوفة/كلية القانون459.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد مراد كاظم حسين66148252021012176

جامعة الكوفة/كلية القانون458.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيأسماء عبد الزهرة حسين ناصر66149252022056001

جامعة الكوفة/كلية القانون458.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء رياض شمران جبير66150252022078056
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جامعة الكوفة/كلية القانون458.0اعدادية الفرزدق للبناتادبييقين محسن ذخر محمد66151252022073055

جامعة الكوفة/كلية القانون458.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينبأ صادق ظاهر عباس66152252022053086

جامعة الكوفة/كلية القانون457.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيدانيه طارق محمد عبد الحسين66153252022080036

جامعة الكوفة/كلية القانون456.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيزهراء احسان حميد بناي66154252022085023

جامعة الكوفة/كلية القانون456.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيمريم عبد االله غني محمود66155252022056078

جامعة الكوفة/كلية القانون456.0اعدادية صنعاء للبناتادبيحوراء عبد الحسن محمد عبود66156252022075014

جامعة الكوفة/كلية القانون455.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيعلي قاسم عزوز لطيف66157252021044030

جامعة الكوفة/كلية القانون454.0ثانوية االشراق للبناتادبيهبه علي غضبان بعيوي66158252022195033

جامعة الكوفة/كلية القانون454.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمصطفى زهير جندي جاسم66159252021004086

جامعة الكوفة/كلية القانون454.0اعدادية القادسية للبناتادبيدعاء ناجح كاظم عبد علي66160252022111012

جامعة الكوفة/كلية القانون454.0اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيمؤمل محمد عناد ثويني66161252021032015

جامعة الكوفة/كلية القانون453.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحيدر جاسم كاظم جاسم66162252021024108

جامعة الكوفة/كلية القانون453.0اعدادية الفدائي للبنينادبيميثم حسن مجيد حمزه66163252021013034

جامعة الكوفة/كلية القانون450.0اعدادية االفتخار للبناتادبيزهراء جواد عبد الحميد علي66164252022079041

جامعة الكوفة/كلية القانون449.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيبنين رزاق جليل عبد66165252022053016

جامعة الكوفة/كلية القانون449.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيحوراء محمد محسن علوان66166252022089017

جامعة الكوفة/كلية القانون449.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيهدى حسين علي عبد الحسين66167252022053099

جامعة الكوفة/كلية القانون448.0اعدادية الجزائر للبناتادبيكوثر احمد صحن مراد66168252022091049

جامعة الكوفة/كلية القانون448.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيرسول ماجد كاظم داود66169252021160024

جامعة الكوفة/كلية القانون448.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء علي عبد الرضا عبيد66170252022086107

جامعة الكوفة/كلية القانون447.0ثانوية الميثاق المختلطةادبيحيدر عطية مسلم جبار66171252021118002

جامعة الكوفة/كلية القانون447.0اعدادية الجزائر للبناتادبيسكينه خالد مجيد شنياره66172252022091034

جامعة الكوفة/كلية القانون446.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيسامي حسين حميد جودة66173252021160025

جامعة الكوفة/كلية القانون446.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي هيثم حسون ماجد66174252021024204

جامعة الكوفة/كلية القانون446.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيرسل عبد الخالق حسين والي66175252022078041

جامعة الكوفة/كلية القانون444.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرقيه كامل حميد شنان66176252022086087

جامعة الكوفة/كلية القانون444.0ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيمحمد جواد صادق حسن علي66177252021019016

جامعة الكوفة/كلية القانون444.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبينمارق فراس جواد كريم66178252022056084

جامعة الكوفة/كلية القانون444.0اعدادية الجزائر للبناتادبيفطيمه مهدي حسن خماط66179252022091045

جامعة الكوفة/كلية القانون443.0اعدادية اليقظة للبناتادبينرجس حيدر محسن علي66180252022194032

جامعة الكوفة/كلية القانون443.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيمروه عبد هللا موسى ماشي66181252022056072

جامعة الكوفة/كلية القانون442.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيأمير حسين جهاد جاسم66182252021025007

جامعة الكوفة/كلية القانون442.0ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيحسين ميثم نجم عبود66183252021019006

جامعة الكوفة/كلية القانون442.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمنتظر مهدي هادي عبد الزهره66184252021012221

جامعة الكوفة/كلية القانون442.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبياحمد فائق هادي عبيد66185252021047005
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جامعة الكوفة/كلية القانون440.0الخارجيونادبيعلي ابراهيم عباس محمد66186252021400066

جامعة الكوفة/كلية القانون438.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمصطفى احمد عبيس نعمه66187252021004082

جامعة الكوفة/كلية القانون437.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيعلي هاشم هادي عبود66188252021122109

جامعة الكوفة/كلية القانون437.0اعدادية االفتخار للبناتادبيفاطمه سامي مراد حسوني66189252022079088

جامعة الكوفة/كلية القانون437.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفواطم عقيل هادي راضي66190252022086199

جامعة الكوفة/كلية القانون437.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامير رحمان حميدي محمود66191252021024032

جامعة الكوفة/كلية القانون436.0ثانوية ايليا االهلية للبنينادبيصادق حيدر عباس صاحب66192252021039004

جامعة الكوفة/كلية القانون436.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعلي حيدر طالب عبد الكاظم66193252021116048

جامعة الكوفة/كلية القانون435.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيحيدر هيثم احمد كاظم66194252021044012

جامعة الكوفة/كلية القانون435.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينرجس ناظم عبد العباس عباس66195252022053088

جامعة الكوفة/كلية القانون435.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين ماجد عبد االمير عاجل66196252021024104

جامعة الكوفة/كلية القانون435.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيمحمد عبد الكاظم عباس حسن66197252021026016

جامعة الكوفة/كلية القانون435.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيعلي سعد جمعه عوفي66198252021004043

جامعة الكوفة/كلية القانون435.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيموسى الكاظم طالب مهدي فرحان66199252021047029

جامعة الكوفة/كلية القانون435.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيدنيا حسين عبد الرضا حسن66200252022080038

جامعة الكوفة/كلية القانون435.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيدموع خالد ذيبان عاجل66201252022073015

جامعة الكوفة/كلية القانون434.0الخارجيونادبيحيدر كريم دويج كاين66202252021400036

جامعة الكوفة/كلية القانون434.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي كريم جاسب عبد الساده66203252021024194

جامعة الكوفة/كلية القانون434.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيبنين عباس رضا كاظم66204252022171009

جامعة الكوفة/كلية القانون434.0اعدادية المنار االهلية للبناتادبيرواء عباس شهيد حمد66205252022058010

جامعة الكوفة/كلية القانون433.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيكاظم صباح عبد طارش66206252021004057

جامعة الكوفة/كلية القانون432.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيعلي اسامه حاتم مجيد66207252021207020

جامعة الكوفة/كلية القانون432.0ثانوية المناجاة المختلطةادبيوعد عايد عبد الحسين عبيس66208252021114009

جامعة الكوفة/كلية القانون432.0ثانوية الرملة للبناتادبيتقى وسام هادي علي66209252022061016

جامعة الكوفة/كلية القانون431.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيعلي حسين وداي محمد66210252021122101

جامعة الكوفة/كلية القانون431.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيشهد نبيل جابر عبد الحسين66211252022107027

جامعة الكوفة/كلية القانون430.0ثانوية االشراق للبناتادبيتبارك عادل عبد هللا منهل66212252022195005

جامعة الكوفة/كلية القانون430.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبشاير رائد كاظم رمضان66213252022086028

جامعة الكوفة/كلية القانون430.0اعدادية االبراج للبنينادبيمرتضى مربي كاظم مهدي66214252021027080

جامعة الكوفة/كلية القانون430.0اعدادية واسط للبناتادبياسراء عالوي فليح حسن66215252022066001

جامعة الكوفة/كلية القانون430.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء كاظم حميد مايح66216252022053040

جامعة الكوفة/كلية القانون429.0اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيهادي إحسان هادي كريم66217252021032028

جامعة الكوفة/كلية القانون429.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمحمد كاظم عبد الحر عبد الساده66218252021122134

جامعة الكوفة/كلية القانون429.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمرتضى عبد االمير مهدي نعمه66219252021004076

جامعة الكوفة/كلية القانون428.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيمنتظر حميد عوده كاظم66220252021025062
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جامعة الكوفة/كلية القانون428.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينادبيسيف الدين سجاد حسن كاظم66221252021049013

جامعة الكوفة/كلية القانون428.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيخالد رعد عبادي طوكان66222252021024117

جامعة الكوفة/كلية القانون428.0اعدادية اليقظة للبناتادبيريام عدي عادل بازول66223252022194011

جامعة الكوفة/كلية القانون427.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي نجاح فاضل عبد الحسن66224252021025039

جامعة الكوفة/كلية القانون427.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيحسن صاحب جاسم محمد66225252021044008

جامعة الكوفة/كلية القانون427.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيزينب جواد كاظم عوده66226252022073027

جامعة الكوفة/كلية القانون427.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيطيبة ناجي ريل شجر66227252022086161

جامعة الكوفة/كلية القانون427.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد كامل محمد مربي66228252021024269

جامعة الكوفة/كلية القانون426.0ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيميثم علي تركي اعطيه66229252021019023

جامعة الكوفة/كلية القانون426.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيمحمد زمان يوسف سعيد66230252021207027

جامعة الكوفة/كلية القانون426.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمسلم كاظم عطية خليل66231252021012195

جامعة الكوفة/كلية القانون426.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبينورهان محمد مالك كاظم66232252022110022

جامعة الكوفة/كلية القانون425.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيأالء عالء عبد العالي عبد اليمه66233252022053007

جامعة الكوفة/كلية القانون425.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيرقيه نجاح جابر مهدي66234252022078048

جامعة الكوفة/كلية القانون425.0ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينادبيزيد حميد مهدي علوان66235252021164030

جامعة الكوفة/كلية القانون425.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبينبأ هادي حسن جواد66236252022110017

جامعة الكوفة/كلية القانون424.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيجواد كاظم حسين مجيد66237252021004008

جامعة الكوفة/كلية القانون424.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيوليد حمزه محمد كافي66238252021026021

جامعة الكوفة/كلية القانون424.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيايمان خضير عبد زيد كاظم66239252022073003

جامعة الكوفة/كلية القانون423.0اعدادية االفتخار للبناتادبيهديل عقيل عزوز عبد الحسين66240252022079116

جامعة الكوفة/كلية القانون423.0ثانوية المناذرة للبنينادبيمنتظر نصير نعمه علوان66241252021017033

جامعة الكوفة/كلية القانون423.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيزهراء رسول محسن طاهر66242252022073021

جامعة الكوفة/كلية القانون423.0اعدادية شمس الحرية للبناتادبيمريم راهي طالب عدنان66243252022094029

جامعة الكوفة/كلية القانون423.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمقتدى يوسف كاظم عبادي66244252021008191

جامعة الكوفة/كلية القانون422.0ثانوية الصالحين المختلطةادبيمسلم عقيل نجم عبود66245252021120012

جامعة الكوفة/كلية القانون422.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيبراء علي كريم عبد66246252022078014

جامعة الكوفة/كلية القانون422.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى عبد العباس جواد صبار66247252021024309

جامعة الكوفة/كلية القانون422.0الخارجيونادبيفهد محسن موسى عبد الحسين66248252021400082

جامعة الكوفة/كلية القانون422.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيحيدر ضرغام عبد الحسين ارزوقي66249252021044010

جامعة الكوفة/كلية القانون421.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينادبيعلي فالح عبد الحسن هجوج66250252021049014

جامعة الكوفة/كلية القانون421.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيساره هادي عبد مهدي66251252022089036

جامعة الكوفة/كلية القانون421.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيغدير علي جاسم محمد66252252022080075

جامعة الكوفة/كلية القانون421.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد خنوف عبيس راهي66253252021008151

جامعة الكوفة/كلية القانون421.0ثانوية المناذرة للبنينادبيعباس نعيم عباس جبار66254252021017016

جامعة الكوفة/كلية القانون421.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمرتضى علي خضير عبد الحسين66255252021024290

صفحة ١٨٩٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الكوفة/كلية القانون420.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيدعاء حسن محسن اسماعيل66256252022056027

جامعة الكوفة/كلية القانون420.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد سعران تليبخ حرش66257252021008155

جامعة الكوفة/كلية القانون420.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحسين احمد بخيت مارد66258252021116022

جامعة الكوفة/كلية القانون420.0ثانوية القدس المسائية للبنينادبيحيدر قاسم داخل غيدان66259252021152023

جامعة الكوفة/كلية القانون420.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيغدير عمران جاسم علي66260252021012148

جامعة الكوفة/كلية القانون420.0اعدادية ميسان للبنينادبيعلي رياض عباس جاسم66261252021011045

جامعة الكوفة/كلية القانون419.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيستار علي جبار وداعه66262252021024131

جامعة الكوفة/كلية القانون419.0اعدادية االفتخار للبناتادبيفاطمه محمد هدوش ياسر66263252022079093

جامعة الكوفة/كلية القانون419.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيسيف علي نعمه ساير66264252021116036

جامعة الكوفة/كلية القانون419.0اعدادية القادسية للبنينادبيعبد هللا باسم بخيت كاظم66265252021211028

جامعة الكوفة/كلية القانون419.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيبنين سامي كاظم حسين66266252022171007

جامعة الكوفة/كلية القانون417.0اعدادية االبراج للبنينادبيحسن عقيل ماجد شاكر66267252021027019

جامعة الكوفة/كلية القانون417.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيسجاد صباح محسن جواد66268252021045013

جامعة الكوفة/كلية القانون417.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبياحمد حسين عزوز ذرب66269252021012004

جامعة الكوفة/كلية القانون417.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيايناس ميثم جاسم عباس66270252022073004

جامعة الكوفة/كلية القانون417.0اعدادية الفدائي للبنينادبيموسى حمزه مهدي صالح66271252021013033

جامعة الكوفة/كلية القانون416.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيمنتظر حسين كاظم حبيب66272252021026020

جامعة الكوفة/كلية القانون416.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيحسين علي عبد الحسين مايح66273252021122043

جامعة الكوفة/كلية القانون416.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيكرار ثامر صالح كريم66274252021012154

جامعة الكوفة/كلية القانون416.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيزيد كاظم عبد االمير مطر66275252021024126

جامعة الكوفة/كلية القانون416.0اعدادية الحامدات للبناتادبيزهراء نجم الدين عبد الكاظم سعد66276252022191006

جامعة الكوفة/كلية القانون415.0ثانوية االنتصار المختلطهادبيعلي ميثاق هادي حمزه66277252021036022

جامعة الكوفة/كلية القانون415.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيهاله ضرغام مراد حمزه66278252022096069

جامعة الكوفة/كلية القانون415.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمنتظر محمد جابر مرزوق66279252021116082

جامعة الكوفة/كلية القانون415.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيسجى ناجح عوده كاظم66280252022056054

جامعة الكوفة/كلية القانون415.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيهدى قاسم زغير حمزه66281252022078130

جامعة الكوفة/كلية القانون414.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسلطان رعد حسين عبود66282252021024140

جامعة الكوفة/كلية القانون414.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتادبينور محمد جاسم مردان66283252022197008

جامعة الكوفة/كلية القانون414.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيباقر عزيز رزاق عباس66284252021012037

جامعة الكوفة/كلية القانون414.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيعال ليث عبد االمير سعيد66285252022057020

جامعة الكوفة/كلية القانون413.0اعدادية الصباح للبناتادبيصالحه صالل حسين عطيه66286252022064080

جامعة الكوفة/كلية القانون413.0ثانوية المناذرة للبنينادبيمهدي احمد مهدي محمد66287252021017034

جامعة الكوفة/كلية القانون412.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى فاضل عباس حسن66288252021024312

جامعة الكوفة/كلية القانون412.0اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيمرتضى احمد نعمان حميد66289252021032018

جامعة الكوفة/كلية القانون412.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى جميل احمد عبد هللا66290252021008179
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جامعة الكوفة/كلية القانون412.0الخارجياتادبيعال رياض عبد الزهره شمخي66291252022401099

جامعة الكوفة/كلية القانون412.0ثانوية الفرزدق االهلية للبنينادبيمحمد مهدي حمادي حسين66292252021206007

جامعة الكوفة/كلية القانون412.0اعدادية الحيرة  للبنينادبيعباس حمزه عباس راضي66293252021015020

جامعة الكوفة/كلية القانون412.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيمصطفى محمود عبد كريم66294252021026019

جامعة الكوفة/كلية القانون412.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمهدي ثائر حسين كاظم66295252021024326

جامعة الكوفة/كلية القانون412.0اعدادية صنعاء للبناتادبيبلسم عبد الحمزة عباس جاسم66296252022075006

جامعة الكوفة/كلية القانون412.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين عبيد اسود عبد علي66297252021008047

جامعة الكوفة/كلية القانون411.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيمنار جابر عبد الحسن عبد ايوب66298252022056081

جامعة الكوفة/كلية القانون411.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمسلم عباس عبد الحسين صالل66299252021116074

جامعة الكوفة/كلية القانون411.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيرقيه باسم عباس خضير66300252022080042

جامعة الكوفة/كلية القانون411.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبياالء حسين عباس سمين66301252022096007

جامعة الكوفة/كلية القانون411.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمحمد كطان شنته راضي66302252021122135

جامعة الكوفة/كلية القانون411.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيعلي حسن هوله لفته66303252021207021

جامعة الكوفة/كلية القانون410.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين عبد الستار لطيف منديل66304252021008045

جامعة الكوفة/كلية القانون410.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى مرضي سهر محيسن66305252021008185

جامعة الكوفة/كلية القانون410.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء حيدر عبد الحسين راضي66306252022053036

جامعة الكوفة/كلية القانون410.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد سعد عواد جابر66307252021008006

جامعة الكوفة/كلية القانون410.0اعدادية صنعاء للبناتادبيضحى علي عباس حمد66308252022075044

جامعة الكوفة/كلية القانون410.0ثانوية الخوارزمي للبنينادبيامير حسن عطيه شمخي66309252021021005

جامعة الكوفة/كلية القانون410.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسن عبد الكريم مدلول رحيم66310252021025012

جامعة الكوفة/كلية القانون410.0اعدادية االمير للبناتادبيمينا محمد خيون عاجل66311252022083029

جامعة الكوفة/كلية القانون410.0اعدادية صنعاء للبناتادبيمريم فالح عبد الحسن حمزه66312252022075056

جامعة الكوفة/كلية القانون409.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمرتضى عبد الكاظم عبيد محمد66313252021122140

جامعة الكوفة/كلية القانون409.0ثانوية ايليا االهلية للبنينادبيحسين صالح شهيد حسين66314252021039002

جامعة الكوفة/كلية القانون409.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين احمد حسن جبار66315252021012055

جامعة الكوفة/كلية القانون409.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي سعيد مالك لهمود66316252021024181

جامعة الكوفة/كلية القانون409.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيحسن جابر عباس موسى66317252021004010

جامعة الكوفة/كلية القانون559.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينجمه صالح جبر محمد66318252042100435

جامعة الكوفة/كلية القانون540.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيابتهال عالء عبد الحسين علوان66319252042096021

جامعة الكوفة/كلية القانون521.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي حيدر عبد الكاظم جهادي66320252041031410

جامعة الكوفة/كلية القانون516.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد مصطفى رياض عزيز حمزه66321252041031675

جامعة الكوفة/كلية القانون511.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيياسر محمد خليل كشمر66322252041009322

جامعة الكوفة/كلية القانون507.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب عدنان عبد الحسين عويز66323252042170359

جامعة الكوفة/كلية القانون506.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا عزيز عبد زيد66324252041205187

جامعة الكوفة/كلية القانون506.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء موفق ناجي حمود66325252042070101
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جامعة الكوفة/كلية القانون505.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرسل محمد مشكور فليح66326252042062399

جامعة الكوفة/كلية القانون504.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسجى فائز عبد علي مرهون66327252042062800

جامعة الكوفة/كلية القانون504.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمرتضى رشاد وحيد سعيد66328252041009274

جامعة الكوفة/كلية القانون504.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائياسراء مهدي عبد مهدي66329252042059042

جامعة الكوفة/كلية القانون502.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتضى احمد عبد الرضا محمد66330252041031702

جامعة الكوفة/كلية القانون502.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمرتضى رعد فاضل جاسم66331252041044451

جامعة الكوفة/كلية القانون498.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عمار علي عبدالحسين66332252042062594

جامعة الكوفة/كلية القانون498.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمؤمل عمار محمد رحيم66333252041031526

جامعة الكوفة/كلية القانون497.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم عماد حسن عبد الحسين66334252042096464

جامعة الكوفة/كلية القانون491.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرانيا أحمد ممتاز حسين66335252042062368

جامعة الكوفة/كلية القانون488.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعز ذو الفقار علي محمد رضا66336252041001160

جامعة الكوفة/كلية القانون485.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيمريم فارس شاكر هادي66337252042070186

جامعة الكوفة/كلية القانون484.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد علي شاكر حمودي عاتي66338252041150344

جامعة الكوفة/كلية القانون484.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد عقيل مسلم حمزه66339252041005082

جامعة الكوفة/كلية القانون483.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيحوراء نبيل كامل عبد العباس66340252042108068

جامعة الكوفة/كلية القانون482.0اعدادية واسط للبناتاحيائيرغد فاضل طالب سلمان66341252042066021

جامعة الكوفة/كلية القانون480.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيمالك علي حسين علي66342252042053115

جامعة الكوفة/كلية القانون479.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينبأ رديف حميد حاكم66343252042096492

جامعة الكوفة/كلية القانون479.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين محمد جودة عبد66344252041008064

جامعة الكوفة/كلية القانون478.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيامير هاتف فالح حسن66345252041031080

جامعة الكوفة/كلية القانون478.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيساره رحيم شاكر عبود66346252042084434

جامعة الكوفة/كلية القانون477.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب مشكور حسن نعمه66347252042059502

جامعة الكوفة/كلية القانون477.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الحسين مهدي66348252042087067

جامعة الكوفة/كلية القانون476.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيسجاد سعد كامل اسد خان66349252041011028

جامعة الكوفة/كلية القانون474.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيحسين شاكر رحيم هادي66350252041014035

جامعة الكوفة/كلية القانون474.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمود سالم جبار حسين66351252041044441

جامعة الكوفة/كلية القانون509.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينتطبيقيمؤمل ضياء محسن عبد هللا66352252051034020

جامعة الكوفة/كلية القانون459.0اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيعلي لفتة جباب خضر66353252051005008

جامعة الكوفة/كلية القانون456.0ثانوية الوادي المقدس االهلية للبنينتطبيقيحسين علي عبد العال سكر66354252051040002

جامعة الكوفة/كلية القانون454.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيسجاد عالء طالب كريم66355252051044060

جامعة الكوفة/كلية القانون445.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيمنتظر سالم يوسف عبد66356252051012087

جامعة الكوفة/كلية القانون441.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيرقيه محمود حسن مردان66357252052059067

جامعة الكوفة/كلية القانون440.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى راجح حسن محمد66358252051052018

جامعة الكوفة/كلية القانون439.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيامير منذر حميد عبد الحسين66359252051150027

جامعة الكوفة/كلية القانون437.0ثانوية الوادي المقدس االهلية للبنينتطبيقيحسين فارس عبودي عبد الواحد66360252051040003
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جامعة الكوفة/كلية القانون437.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينتطبيقيمنتظر احمد هادي احمد66361252051030040

جامعة الكوفة/كلية القانون433.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيزهراء هاني كاظم وساف66362252052086021

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية459.0اعدادية الحلة للبنينادبيمحمد رأفت مجيد علي66363232021020062

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية454.0اعدادية األبلة للبناتادبيبراء فاضل عبد العباس مهدي66364162022171014

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية440.0اعدادية الشامية للبنينادبيحسين صالح حسن جالب66365242021015014

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية437.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمرتضى هادي مهدي حمادي66366272021038108

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية423.0اعدادية ميسلون للبناتادبينور احمد عبد الحسن عبد علي66367242022106067

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية422.0ثانوية الحرائر للبناتادبيفاطمه كاظم لفته راضي66368272022107061

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية421.0اعدادية عكاظ للبناتادبيزينب مهدي نجم محمد علي66369272022088052

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية420.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيياس علي محمد عباس66370242021202083

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية419.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيعبد الكريم محسن عبد االمير يونس66371232021183039

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية418.0اعدادية الجواهري للبنينادبيمحمد رضا عباس جالوي66372242021018059

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية417.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعباس سالم علي عبود66373162021495055

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية417.0ثانوية الصديق للبنينادبيعلي ناجح عبد الرزاق جواد66374232021027041

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية414.0اعدادية الحي للبناتادبيزهراء كريم ناجي عليوي66375262022107011

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية413.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمجتبى محمد عبد االمير محمود66376272021049100

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية413.0اعدادية المصطفى للبناتادبيدعاء مشتاق عبادي عبود66377222022105007

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية412.0ثانوية الزوراء للبنينادبيمصطفى جواد كاظم نصيف66378142021001034

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية411.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيعلي ثامر جاسم محمد66379212021025027

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية410.0اعدادية بغداد للبناتادبيرغد جمعه محمد إدريس66380272022079020

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية408.0اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيعلي هشام كاظم صالح66381252021032013

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية407.0اعدادية المنار االهلية للبناتادبيابتهال حسين محسن خضير66382252022058001

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية407.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيمصطفى ناصر حمود موسى66383252021154033

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية406.0اعدادية السنية للبناتادبيهدى فارس كريم راضي66384242022102082

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية405.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينادبيعلي محان هويدي كاظم66385242021200029

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية404.0مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيا-انقرةادبيايوب عاصي حسن صالح66386132021226001

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية404.0الخارجياتادبيبنين سعد تركي جلعوط66387252022401026

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية404.0اعدادية ميسلون للبناتادبيغيد اسامة فاضل علوان66388242022106048

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية403.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيعلي شمال علي محيسن66389112021029043

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية402.0اعدادية حلب للبنينادبيمحمود حافظ راضي حربي66390262021013163

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية401.0اعدادية غماس للبنينادبيياسر صفاء جابر هادي66391242021016079

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية400.0ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيسجاد عبود جاسم محمد66392252021153023

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية400.0اعدادية المكاسب للبنينادبيمحمد عماد رحيم طاهر66393272021003070

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية400.0اعدادية التآخي للبنينادبيرحيم صاحب نور علي66394242021029016

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية397.0ثانوية بيروت للبنينادبياسعد مسلم علي عبيس66395232021022005
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جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية397.0اعدادية القرنة للبنينادبيمحمد حلمي شعالن اسماعيل66396162021027025

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية396.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيعبد هللا محمد صالح عبد الكريم66397212021052022

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية396.0اعدادية االعالم للبنينادبيمهدي سعيد سلطان عبد هللا66398162021045060

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية395.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيرسل محمد فنجان عبد الصاحب66399252022107016

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية395.0اعدادية قتيبة للبنينادبياسعد جبار محسن جبر66400152021004005

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية395.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعباس غصاب محمد حمزة66401292021001091

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية395.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيجاسم محمد كاظم جعفر66402252021024052

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية395.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى عبد الكاظم علي محمد66403262021019071

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية394.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيسيف حازم سرحان صالح66404252021008081

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية393.0اعدادية الشامية للبنينادبيمصطفى احمد حمزه كاطع66405242021015066

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية393.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينادبيرضا جاسم عباس جاسم66406132021259036

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية392.0اعدادية الجزائر للبنينادبيايوب عامر موسى عالوي66407232021043009

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية392.0ثانوية ايليا االهلية للبنينادبيموسى كاظم حسين جاسم زبون66408252021039009

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية392.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيمحمد سعد عبيد محمد66409292021011037

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية392.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيعبد هللا عبد الكريم عبد هللا سبتي66410232021029013

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية392.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبييوسف نعمه نجم عبد66411272021044133

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية391.0اعدادية المحاويل للبنينادبيحسين عباس طه ضايع66412232021008025

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية390.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب سعد داود مخيف66413242022119016

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية390.0ثانوية المنار للبناتادبيفاطمه باسم علي نعمه66414272022050049

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية390.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي المرتضى نجاح عارف حلو66415272021038067

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية390.0اعدادية الخنساء للبناتادبيايه احمد موسى جعفر66416232022087003

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية390.0اعدادية المكاسب للبنينادبيمؤمل عباس صالح مهدي66417272021003066

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية389.0ثانوية الزوراء للبنينادبيحسين عالء سلمان علي66418142021001005

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية389.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيكرار نعيم محمد حسن66419152021003082

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية389.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيحسين تركي عطيه مشهور66420232021251042

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية388.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيحسن سعد جوده عبيس66421112021180031

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية388.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعباس زاهي طالب عدنان66422252021024155

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية388.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيياسر موسى مرزة حمزة66423272021030063

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية388.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيسالي ستار مهدي كريم66424272022072025

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية386.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبياحمد حسين علوان محمد66425262021015002

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية386.0ثانوية الفارابي للبنينادبيعمار موفق حسن يحيى66426212021026043

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية386.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب عماد مصطفى محمد علي66427232022087025

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية385.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي حسن عليوي سلمان66428152021001081

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية383.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيكاظم ابراهيم محمد سلمان66429232021256104

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية381.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيثائر ناجح عباس حسن66430252021024049
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جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية381.0اعدادية الجواهري للبنينادبيمقتدى سعد جبار صبر66431242021018083

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية381.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحيدر كاظم حشف عبد الحسين66432272021016056

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية381.0اعدادية المقدادية للبناتادبيهبة حسن ثامر حاجي66433212022140094

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية380.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمصطفى جواد جبار جواد66434252021122148

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية380.0اعدادية الحلة للبنينادبيحسين عالء صالل شالل66435232021020015

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية380.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد خير هللا كامل ميس66436252021008152

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية379.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبييوسف قيس تركي علوان66437272021044132

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية378.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيتبارك سعيد محمود غبن66438252022089012

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية378.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحيدر محمد حسن سلمان66439252021024113

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية378.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيالياس حاتم ثاني تالي66440262021201182

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية377.0ثانوية بيروت للبنينادبيعلي عباس فاضل عبد66441232021022024

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية376.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيكرار باسم خان محمد عبدي66442152021074082

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية376.0ثانوية الفرزدق االهلية للبنينادبيمحمد مهدي محمد احمد66443252021206008

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية375.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي اياد احمد شهد66444252021024170

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية375.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيمؤمل صالح كريم عباس66445292021011035

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية375.0ثانوية موسى الكليم للبنينادبيعباس عبد الكاظم ظاهر عبود66446232021065016

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية375.0ثانوية النجوم للبناتادبيزينب سالم عليوي موسى66447232022130015

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية375.0ثانوية الحكمة المختلطةادبيحسين علي عبد الساده حسن66448222021218002

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية373.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيعبد هللا كريم حمودي جازع66449252021044023

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية373.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيمحمد الجواد مطر ابو خريمه سلمان66450222021311072

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية373.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزهراء ناصر عبد االمير حبيب66451252022193062

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية373.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيحوراء ستار صاحب بخيت66452252022171019

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية373.0ثانوية الحكمة المختلطةادبيحيدر محمد حميد علي66453222021218004

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية373.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيمروه يوسف علي يوسف66454272022109073

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية372.0اعدادية الحوراء للبناتادبيسجى عباس جلوب صنكور66455242022123028

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية372.0ثانوية المعارف االهلية للبنينادبيمحمد خالد جبر مويلح66456222021381013

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية371.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيجبريل حسن ناصر حسن66457232021073005

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية371.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبياحمد يوسف صالح هاشم66458112021180022

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية370.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي عمران احمد طاهر66459252021012132

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية370.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمصطفى صالح طعان عباس66460272021038116

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية370.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعباس علي عباس غليب66461272021038056

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية370.0اعدادية العزيزية للبناتادبيضحى سالم خزعل هامل66462262022110017

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية369.0ثانوية عدن للبناتادبيزهراء صالح مهدي كاظم66463112022094040

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية369.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيهاجر سالم عبد حمادي66464272022141068

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية369.0اعدادية المؤمل للبنينادبييوسف مصطفى عبد هللا سلمان66465232021060041
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جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية369.0الخارجيونادبيميمون رمزي طاهر فليح66466222021400177

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية368.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينادبيعلي اياد عبد المطلب عبد الحميد66467162021083010

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية368.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيكرار حسين ثجيل حميد66468232021256105

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية368.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد باقر سليم كريم حسن66469252021008142

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية368.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعبد هللا نجم عبد حسين66470272021038064

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية368.0اعدادية الديوانية للبناتادبيليلى مخلد ناصر رضا66471242022103032

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية368.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيمصطفى احمد عطشان نتيش66472122021172027

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية367.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء أحمد هاني ناصر66473292022050041

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية367.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين قاسم غالب جحيل66474252021024103

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية367.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين محمد هاني رشيد66475252021024106

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية367.0ثانوية نابلس المختلطةادبيمصطفى بدر جبر حسين66476232021194010

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية367.0ثانوية االحسان المختلطةادبيحسن نجم عبود مجيد66477212021265002

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية367.0اعدادية بني سعد للبنينادبيحسين صباح كريم احمد66478212021008004

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية366.0اعدادية الجهاد للبنينادبيحسين توفيق لطيف عباس66479232021004019

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية365.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعباس ضياء محي محسن66480272021044059

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية365.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيمحمد عبد الرضا غركان ناهي66481262021017069

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية365.0اعدادية جرير للبناتادبيحنين فاضل عباس ناصر66482122022089013

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية365.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمنتظر عباس عبيد حسن66483272021016202

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية365.0اعدادية الفاو للبناتادبيمريم ضياء عبد الحسن خليف66484232022111048

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية364.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيعبد هللا عبد الكريم جعفر محمد66485232021257043

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية364.0الخارجيونادبيايمن صادق غانم كريم66486252021400016

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية363.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيعباس حمد سلمان عمران66487272021153076

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية363.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمرتضى رعد فاضل عباس66488292021017156

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية363.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيصفاء عبد الرزاق عبيد زرزور66489292021001087

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية363.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمد عصام محسن جبار66490272021049110

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية363.0ثانوية الصدرين للبنينادبيسجاد هاشم نجيب محمود66491212021056011

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية362.0اعدادية المسيب للبنينادبيعلي ضياء شاكر زعيان66492232021009075

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية362.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيزينب علي فرحان عوده66493142022098017

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية362.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمنتظر محسن عبد المنعم مجيد66494252021008198

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية362.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى جبل جاهل جسوم66495252021024302

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية361.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرسل كاظم شنان ناصر66496252022053030

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية361.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيالحسن علي جليل شهيد66497252021012019

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية361.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيسجاد علي حمادي غياض66498272021150035

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية361.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبينور الدين جليل مهول هادي66499272021150102

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية361.0ثانوية الجهاد للبنينادبيقيصر حيدر انعيم ادويش66500222021078011
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جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية361.0اعدادية ام سلمة للبناتادبياسراء قايد حمودي مدلل66501292022060012

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية361.0اعدادية السدة للبنينادبيمؤمل حامد محمد ناهي66502232021016053

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية360.0الخارجيونادبيمحمد حسن احمد عبد اليمه منفي66503252021400093

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية360.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعباس رعد جواد كاظم66504152021007125

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية360.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيبنين حسن صدر الدين احمد66505252022053015

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية360.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد موسى رمضان فضل66506252021024275

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية510.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء عدنان كاظم عيدان66507142042080023

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية497.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينور عارف عبد الحسين محمود66508252042059842

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية483.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه الزهراء مسلم نعمه جواد66509252042100135

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية481.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيايمن محمد حسين جلوب66510272041045009

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية475.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغفران حميد سالم عبد علي66511242042114192

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية473.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي صالح عبد المهدي خضير66512252041001181

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية472.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيرشيد اموري رشيد مجيد66513252041007129

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية465.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعبد الصمد عالء محمد ابراهيم66514252041008125

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية463.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيمنار كاظم عبد منسي66515252042056302

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية463.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيامير عباس عبد زيد عبد هللا66516252041008021

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية463.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيازدهار عدنان محمد علي مصطفى66517252042062055

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية460.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي امجد عبد الحمزه جواد66518252041007210

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية458.0اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي شوقي حسوني علي66519232041016048

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية448.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد سلمان66520252042084306

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية448.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد منتظر عبد االمام عبد الحسين عبد الحسن66521252041007357

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية447.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيغفران حسين عداي عبود66522262042087105

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية446.0اعدادية الفتح للبنيناحيائييوسف ضياء عباس مهدي66523272041011131

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية446.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيحسين سعد عليوي شنشول66524252041010035

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية445.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائينوره عمار صالح محسن66525232042102082

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية445.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائينور قاسم عباس حمزه66526112042075078

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية445.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد خضير علي عبود66527252041044018

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية444.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعلي حامد شاكر سرحان66528252041005049

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية444.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمهدي ناصر محمد كاظم66529252041046062

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية420.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيميقات عبد الكريم محمد حسن66530252052108027

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية413.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيمجتبى ذو الفقار غانم محمد66531232051019047

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية400.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقياحمد عقيل شايع ناصر66532162051494001

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية399.0اعدادية ميسان للبنينتطبيقيضرغام ابراهيم موسى محمود66533252051011018

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية397.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمنتظر محمد حسن محمد ضيف66534272051002174

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية396.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيعبد هللا سالم طالب سلمان66535272051036047
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جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية395.0ثانوية ابن الهيثم األهلية للبناتتطبيقيزهراء علي عبد هللا رضا66536162052185002

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية392.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا صباح حسن جياد66537252051153065

جامعة الكوفة/كلية التمريض590.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعلي طالب محمد احمد66538252041151123

جامعة الكوفة/كلية التمريض588.0ثانوية ايليا االهلية للبناتاحيائينور رياح كاظم عبد الزهره66539252042099010

جامعة الكوفة/كلية التمريض588.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيفضل احمد ابراهيم شريف66540252041031491

جامعة الكوفة/كلية التمريض588.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيصاحب حسن جابر حمود66541252041044212

جامعة الكوفة/كلية التمريض588.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمنصور عبد االمير فالح حسن66542252041044500

جامعة الكوفة/كلية التمريض587.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي محمد عبد الحسين ودعان66543252041031464

جامعة الكوفة/كلية التمريض587.0اعدادية العزة للبنيناحيائيحسين غالب عبد اليمه حمزه66544252041016015

جامعة الكوفة/كلية التمريض587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه حسين نوري عبد الحسين66545252042100156

جامعة الكوفة/كلية التمريض587.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعذراء خالد منديل كاظم66546242042114186

جامعة الكوفة/كلية التمريض587.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيحسين علي عبد الرضا عبود66547222041051022

جامعة الكوفة/كلية التمريض587.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيحسناء حسين عليوي بريس66548252042098007

جامعة الكوفة/كلية التمريض587.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم جبار حمزه66549222042204095

جامعة الكوفة/كلية التمريض587.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيغيث احسان خضير عباس66550252041031485

جامعة الكوفة/كلية التمريض587.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيهدير عصام غانم محمد66551252042087090

جامعة الكوفة/كلية التمريض587.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين فريد عبد الوهاب جوده66552252041031194

جامعة الكوفة/كلية التمريض586.0اعدادية االصالح للبنيناحيائيمرتضى عبد الرزاق دايش معيجل66553222041015043

جامعة الكوفة/كلية التمريض586.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيصادق رعد غازي كريم66554252041031321

جامعة الكوفة/كلية التمريض586.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمحمد علي ماجد جاسم نور66555242041251081

جامعة الكوفة/كلية التمريض586.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينوره زمان صاحب هادي66556252042100542

جامعة الكوفة/كلية التمريض586.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيدعاء خالد ناظم جواد66557252042075019

جامعة الكوفة/كلية التمريض585.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيميثم محمد غازي مصطفى66558132041003063

جامعة الكوفة/كلية التمريض585.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبنين جبار حسين جياد66559252042108032

جامعة الكوفة/كلية التمريض585.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيشهد فرات عباس باقر66560252042084477

جامعة الكوفة/كلية التمريض585.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيضياء ميثم طالب محسن66561252041052034

جامعة الكوفة/كلية التمريض585.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمنتظر صالح دايم هليل66562242041012065

جامعة الكوفة/كلية التمريض585.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمل عظيم حجيل كاظم66563242041001220

جامعة الكوفة/كلية التمريض585.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم عباس عيدان حسن66564252042096460

جامعة الكوفة/كلية التمريض584.6ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيدعاء عويد عبد الحسن حبيب66565252042109020

جامعة الكوفة/كلية التمريض584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه فائز كاظم عبد الحسين66566252042100226

جامعة الكوفة/كلية التمريض584.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيامير علي بشير محمد66567252041031074

جامعة الكوفة/كلية التمريض584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيطيبه رائد حسين كاظم66568252042100034

جامعة الكوفة/كلية التمريض584.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعلي حميد بلبول كطيوي66569242041251055

جامعة الكوفة/كلية التمريض584.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد حاتم مهدي66570212041059029
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جامعة الكوفة/كلية التمريض584.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآيه فارس كاظم جواد66571252042096020

جامعة الكوفة/كلية التمريض584.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعباس محسن حسين بدر66572252041044232

جامعة الكوفة/كلية التمريض584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب عمار عباس محمد66573252042062725

جامعة الكوفة/كلية التمريض584.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي محمد حسن محمد علي عبد الحسين66574252041031462

جامعة الكوفة/كلية التمريض584.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعباس ستار جابر فليح66575252041044227

جامعة الكوفة/كلية التمريض584.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيمريم عبد هللا خضر حرز66576222042175234

جامعة الكوفة/كلية التمريض584.0ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيابراهيم رسول شبوط ابراهيم66577132041037001

جامعة الكوفة/كلية التمريض584.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائياحمد فؤاد مهدي حسين66578242041207010

جامعة الكوفة/كلية التمريض584.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد سالم جبار حسين66579252041044406

جامعة الكوفة/كلية التمريض583.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى محمد حسين عبد االمير66580252041031770

جامعة الكوفة/كلية التمريض583.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغاده نبيل عيسى يونس66581252042100069

جامعة الكوفة/كلية التمريض583.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيعلي فاضل عباس جاسم66582252041209031

جامعة الكوفة/كلية التمريض583.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياسالم فارس سالم ميران66583252042096029

جامعة الكوفة/كلية التمريض583.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايات راهي عبد الباري نعمه66584252042062120

جامعة الكوفة/كلية التمريض583.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمؤمل صالح مهدي جاسم66585252041031521

جامعة الكوفة/كلية التمريض583.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد ناصر66586212041004144

جامعة الكوفة/كلية التمريض583.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيمهدي كامل هداد مطير66587262041018097

جامعة الكوفة/كلية التمريض583.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيعلياء محمد عبد الزهره عبد الحسين66588252042108183

جامعة الكوفة/كلية التمريض583.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيبنين حسون عبد االمير جالب66589252042116013

جامعة الكوفة/كلية التمريض583.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياسالم عتبه فخري توفيق66590172041351121

جامعة الكوفة/كلية التمريض583.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتضى صبار كاظم عبيد66591252041031717

جامعة الكوفة/كلية التمريض583.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيعذراء محمد عبد الحمزه كاظم66592252042095094

جامعة الكوفة/كلية التمريض583.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتضى حاتم علي خضير66593252041031709

جامعة الكوفة/كلية التمريض583.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيصادق أياد فتح هللا حمد  هللا66594142041017057

جامعة الكوفة/كلية التمريض583.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد معتز سلمان احمد66595212041004148

جامعة الكوفة/كلية التمريض583.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين عماد موسى نغيمش66596252042062203

جامعة الكوفة/كلية التمريض583.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب امين عبد الحسن عبيده66597252042170335

جامعة الكوفة/كلية التمريض582.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور الهدى كاظم مجهول ساجت66598252042100495

جامعة الكوفة/كلية التمريض582.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبيس محمد66599242042081036

جامعة الكوفة/كلية التمريض582.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمصطفى خالد عباس حديد66600262041016099

جامعة الكوفة/كلية التمريض582.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمصطفى احمد حسين علي66601262041016098

جامعة الكوفة/كلية التمريض582.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه محمد دغيفل داود66602252042096185

جامعة الكوفة/كلية التمريض582.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيعذراء شاكر كاظم صبح66603252042100050

جامعة الكوفة/كلية التمريض582.0ثانوية الكوثر االهلية للبنيناحيائيسجاد جاسم محمد عبد هللا66604252041048013

جامعة الكوفة/كلية التمريض582.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيتبارك علي عبد ناهي66605252042101047

صفحة ١٩٠٣ من ٦١٩٥
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جامعة الكوفة/كلية التمريض582.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيأيه عدي مجيد كاظم66606262042097004

جامعة الكوفة/كلية التمريض582.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمؤمل كريم مطر عواد66607222041040116

جامعة الكوفة/كلية التمريض581.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيايمان حمزه عبد متعب66608252042055009

جامعة الكوفة/كلية التمريض581.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيغفران ناصر جواد كاظم66609252042108192

جامعة الكوفة/كلية التمريض581.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرسل صالح جبر محمد66610252042062393

جامعة الكوفة/كلية التمريض581.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك امجد عيسى جاسم66611252042096094

جامعة الكوفة/كلية التمريض581.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء باسم مجيد جواد66612252042062494

جامعة الكوفة/كلية التمريض581.0اعدادية يافا للبناتاحيائيغفران بلبول حسين لفته66613242042117203

جامعة الكوفة/كلية التمريض581.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيضحى حسين كاظم ضيدان66614252042116062

جامعة الكوفة/كلية التمريض581.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيخديجة الكبرى جعفر خيري غانم66615252042113008

جامعة الكوفة/كلية التمريض581.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيتقى حسين مرزه محمد علي66616252042056079

جامعة الكوفة/كلية التمريض581.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيام البنين عبد الزهره عبيد زيدان66617252042062101

جامعة الكوفة/كلية التمريض580.7ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشفق حسن فاضل حسين66618252042062834

جامعة الكوفة/كلية التمريض580.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء مهدي جواد كاظم66619252042062641

جامعة الكوفة/كلية التمريض580.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيعبير حسين حسان علي66620252042196023

جامعة الكوفة/كلية التمريض580.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيساره فاضل سلمان جاسم66621252042095072

جامعة الكوفة/كلية التمريض580.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبنين حميد شاكر كريم66622252042084120

جامعة الكوفة/كلية التمريض580.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبنين رضا كريم حسون66623252042108037

جامعة الكوفة/كلية التمريض580.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب باسم محمد حسين66624252042062667

جامعة الكوفة/كلية التمريض579.9ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيمريم علي حسن بروش66625252042097190

جامعة الكوفة/كلية التمريض579.8ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيدينا محمود عبد عبد الحسين66626252042062364

جامعة الكوفة/كلية التمريض579.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينور مؤيد شناوه مزيعل66627252042059849

جامعة الكوفة/كلية التمريض579.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيحوراء حسن عزيز عبد الحسين66628252042053019

جامعة الكوفة/كلية التمريض579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمنار علي رجب علي محمد علي66629252042100400

جامعة الكوفة/كلية التمريض579.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعبير يحيى عبد سالم66630242042114185

جامعة الكوفة/كلية التمريض579.0اعدادية االمير للبناتاحيائيزينب رحيم سلمان حسن66631252042083076

جامعة الكوفة/كلية التمريض578.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيشهالء حسين عليوي عبد هللا66632252042084482

جامعة الكوفة/كلية التمريض578.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرسل احمد حسين سلمان66633252042062382

جامعة الكوفة/كلية التمريض578.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء احمد محمود شنان66634252042062486

جامعة الكوفة/كلية التمريض578.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه فارس عبد زيد عزيز66635252042062451

جامعة الكوفة/كلية التمريض578.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيليلى رحيم حاكم جبار66636252042095106

جامعة الكوفة/كلية التمريض578.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيساره ماجد حميد شاكر66637252042056179

جامعة الكوفة/كلية التمريض578.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيدنيا رياض شاكر كاظم66638242042168029

جامعة الكوفة/كلية التمريض577.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيلقاء مجيد رشيد سلمان66639252042084613

جامعة الكوفة/كلية التمريض577.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيساره ماجد مهدي ابراهيم66640242042093099

صفحة ١٩٠٤ من ٦١٩٥
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جامعة الكوفة/كلية التمريض577.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيفاطمة حامد جاسم داخل66641252042102033

جامعة الكوفة/كلية التمريض577.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيسرى حسين محسن كاظم66642252042070128

جامعة الكوفة/كلية التمريض577.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمروه حسين كاظم عبد الحسين66643252042096447

جامعة الكوفة/كلية التمريض577.0اعدادية االمير للبناتاحيائيغفران يعقوب جعاطه جاني66644252042083109

جامعة الكوفة/كلية التمريض576.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيزهراء خيري نعمه عبد66645242042153005

جامعة الكوفة/كلية التمريض576.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء مهدي جمعه حسين66646252042062640

جامعة الكوفة/كلية التمريض576.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيدنيا صبيح سلمان عبود66647252042062360

جامعة الكوفة/كلية التمريض576.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور حسين نعمه جعفر66648252042100504

جامعة الكوفة/كلية التمريض576.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينور سالم كريم كزار66649292042054105

جامعة الكوفة/كلية التمريض576.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهبه محمد رضا ناجي عساف66650252042100563

جامعة الكوفة/كلية التمريض576.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء محسن علي صالح66651242042118070

جامعة الكوفة/كلية التمريض576.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيثريا علي بصير سهراب66652252042062285

جامعة الكوفة/كلية التمريض575.0اعدادية بابل للبناتاحيائيهجران يوسف حسين علي66653212042141105

جامعة الكوفة/كلية التمريض575.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه حيدر مسلم كاظم66654252042100165

جامعة الكوفة/كلية التمريض575.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمة راضي جويد كاظم66655242042108100

جامعة الكوفة/كلية التمريض575.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبنين محمد نجم عبود66656242042096027

جامعة الكوفة/كلية التمريض575.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائينور صادق قاسم هالل66657222042141247

جامعة الكوفة/كلية التمريض575.0اعدادية حلب للبناتاحيائينور الهدى جابر كامل جبار66658242042107166

جامعة الكوفة/كلية التمريض575.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيكوثر عقيل هاشم محمد علي66659252042196029

جامعة الكوفة/كلية التمريض575.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيمنار علي جمعه جواد66660252042071052

جامعة الكوفة/كلية التمريض575.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيمنار حيدر كاظم عبد66661292042085159

جامعة الكوفة/كلية التمريض575.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيتبارك محمد حلو سعدون66662222042168019

جامعة الكوفة/كلية التمريض575.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائينور الهدى خالد جياد هنيدي66663242042160036

جامعة الكوفة/كلية التمريض575.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيرسل كمال صالح علي66664212042262016

جامعة الكوفة/كلية التمريض575.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياالء كريم وحيد فزع66665242042220060

جامعة الكوفة/كلية التمريض575.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر محمد جواد66666212042134086

جامعة الكوفة/كلية التمريض575.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيتبارك نعيم غضبان صيهود66667252042053016

جامعة الكوفة/كلية التمريض575.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيشهد سلمان مريسل خلف66668242042093113

جامعة الكوفة/كلية التمريض575.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه عبد االمير محمد رزاق66669252042100198

جامعة الكوفة/كلية التمريض575.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيزينب حسين محمد فرحان66670252042092011

جامعة الكوفة/كلية التمريض575.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهراء عاصم حسن يوسف66671242042103057

جامعة الكوفة/كلية التمريض574.4ثانوية المتميزاتاحيائيايات رزاق جبار كاظم66672252042074015

جامعة الكوفة/كلية التمريض574.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبنين مجيد هادي عبد الزهره66673252042059185

جامعة الكوفة/كلية التمريض574.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهدى عالء مجيد ياسر66674252042100575

جامعة الكوفة/كلية التمريض574.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحوراء عقيل عادل جاسم66675242042124057
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جامعة الكوفة/كلية التمريض574.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء ابراهيم سوادي محمد66676242042117112

جامعة الكوفة/كلية التمريض574.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيايمان شهيد جمال فرج66677212042159003

جامعة الكوفة/كلية التمريض574.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيشذى منقذ نجاح عبد االمير66678242042120177

جامعة الكوفة/كلية التمريض574.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبتول فالح حسن محمد علي66679252042059133

جامعة الكوفة/كلية التمريض574.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزهراء حبيب جابر زاير66680242042122055

جامعة الكوفة/كلية التمريض574.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء صالح مهدي سلمان66681252042108107

جامعة الكوفة/كلية التمريض574.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيشيماء كمر هادي حسن66682212042170087

جامعة الكوفة/كلية التمريض574.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حيدر سعيد مجيد66683242042122115

جامعة الكوفة/كلية التمريض574.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء حميد عبد الحسن جابر66684242042118051

جامعة الكوفة/كلية التمريض574.0اعدادية يافا للبناتاحيائيرحاب احمد كاظم جالب66685242042117089

جامعة الكوفة/كلية التمريض574.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائينور حيدر حسن عبد66686252042082055

جامعة الكوفة/كلية التمريض574.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيرقيه جواد عباس احمد66687242042121097

جامعة الكوفة/كلية التمريض574.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرسل عبد الكاظم جواد حنيت66688252042170217

جامعة الكوفة/كلية التمريض574.0اعدادية حلب للبناتاحيائيوجدان حسن عبد االمير لفته66689242042107176

جامعة الكوفة/كلية التمريض574.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد قائد حاكم عبد الكاظم66690242042114173

جامعة الكوفة/كلية التمريض574.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائينبأ ثائر يوسف عبد مسلم66691252042070195

جامعة الكوفة/كلية التمريض573.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيزينب اركان محمود احمد66692212042125038

جامعة الكوفة/كلية التمريض573.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايالف سعد علوان نزال66693142042111033

جامعة الكوفة/كلية التمريض573.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيغدير حسن مهدي صالح66694252042053086

جامعة الكوفة/كلية التمريض573.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك نعمان حبيب محمد66695242042114067

جامعة الكوفة/كلية التمريض573.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حسن علي حسان66696252042062509

جامعة الكوفة/كلية التمريض573.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيفرح حيدر عبد فارس66697212042121159

جامعة الكوفة/كلية التمريض573.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائياثمار حسين هادي حسين66698242042108005

جامعة الكوفة/كلية التمريض573.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء عبد هللا كاظم حبيب66699252042075034

جامعة الكوفة/كلية التمريض573.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيمريم خضير عباس فاضل66700212042113033

جامعة الكوفة/كلية التمريض573.0ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيبتول حاكم عبيد عبدان66701242042171004

جامعة الكوفة/كلية التمريض573.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيبنين ناظم عبد زيد ماضي66702242042124033

جامعة الكوفة/كلية التمريض573.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم أمين جبار ناجي66703252042100323

جامعة الكوفة/كلية التمريض573.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتماره قاسم سلمان جبر66704242042114068

جامعة الكوفة/كلية التمريض573.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيزينب حسين عبد شالل66705272042097033

جامعة الكوفة/كلية التمريض573.0اعدادية النور للبناتاحيائيرشا مخلص كريم رخيت66706242042095058

جامعة الكوفة/كلية التمريض573.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء مهدي رزق زعالن66707242042119095

جامعة الكوفة/كلية التمريض573.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيهدى محمد كاظم عبد66708252042085025

جامعة الكوفة/كلية التمريض573.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيخديجة خالد عبد الحسين محسن66709242042119059

جامعة الكوفة/كلية التمريض573.0اعدادية يافا للبناتاحيائيآمنه محمد كاظم احمد66710242042117006
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جامعة الكوفة/كلية التمريض572.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم رافد حميد حاكم66711252042096453

جامعة الكوفة/كلية التمريض572.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبتول راضي عبد هللا لهيبي66712252042062154

جامعة الكوفة/كلية التمريض572.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيهاجر ستار فنجان مطر66713262042109110

جامعة الكوفة/كلية التمريض572.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيتبارك حسين عالء جهادي66714252042084151

جامعة الكوفة/كلية التمريض572.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيايه حامد عبود حمزه66715242042100018

جامعة الكوفة/كلية التمريض572.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء فارس ستار عبد66716252042062600

جامعة الكوفة/كلية التمريض572.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيهدى علوان عاشور حمود66717242042136126

جامعة الكوفة/كلية التمريض572.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور صابر موزان شعالن66718242042108135

جامعة الكوفة/كلية التمريض572.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيميسم علي صايل عنون66719242042121269

جامعة الكوفة/كلية التمريض572.0ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيغفران جاسم محمد سدخان66720242042171016

جامعة الكوفة/كلية التمريض572.0اعدادية يافا للبناتاحيائيكوثر ماجد جاسم محمد66721242042117232

جامعة الكوفة/كلية التمريض572.0ثانوية التقدم للبنات للنازحاتاحيائيخوله خزعل احمد خلف66722202042170007

جامعة الكوفة/كلية التمريض572.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيايفان وسام نجم عبد66723322042029009

جامعة الكوفة/كلية التمريض572.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيزهراء علي حسين محمد66724142042106012

جامعة الكوفة/كلية التمريض572.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيايات عبد علي مهدي صخي66725262042106017

جامعة الكوفة/كلية التمريض572.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيايه ميثم شنان جابر66726242042096017

جامعة الكوفة/كلية التمريض572.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين هاني علي عبيس66727242042119038

جامعة الكوفة/كلية التمريض571.6ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائيآية كامل عبد الرزاق مهدي66728242042109003

جامعة الكوفة/كلية التمريض571.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيهدير خضير هادي محسن66729242042111107

جامعة الكوفة/كلية التمريض571.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيهبه حسين كاظم حسين66730242042103107

جامعة الكوفة/كلية التمريض571.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيامواج حيدر يحيى شالخ66731242042220074

جامعة الكوفة/كلية التمريض571.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزهراء نافع عطيه ميثم66732242042168045

جامعة الكوفة/كلية التمريض571.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينرجس احسان صالح فالح66733252042059793

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري559.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيأمنية معزز عبد سلطان66734222042108002

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري549.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم ناجي جاسم66735252042070158

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري547.0ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائيرافع ثامر خضير سليم66736142041151002

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري540.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمالك محمد اسماعيل محمد علي66737252042100391

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري538.0اعدادية هند للبناتاحيائيجعفرية عبد الرزاق خيري عبد66738112042079022

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري538.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك علي حامد مزهر66739252042096107

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري531.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمؤمل فريد هادي محمد علي66740252041150285

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري527.0ثانوية العزة للبناتاحيائيأمنه عبد الكريم عبد الرحمن علي66741262042099002

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري519.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيجعفر عباس فضل راضي66742252041007048

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري513.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرفل صدام نعمة طيفور66743252042101073

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري511.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيطيبه مهدي محسن عون66744252042100047

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري508.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائياسراء سمير سليم عبد االمير66745252042071003
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جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري507.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيمريم سليم عبد االمير جاسم66746252042087079

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري501.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيياسمين قاسم عمران موسى66747252042100607

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري498.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيثمر حاتم فليح عبد زيد66748252042097037

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري497.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيفاطمه عبد الرضا وحيد غانم66749252042113023

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري495.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائياسراء نعمه علي ياسر66750252042110006

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري493.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيفاطمه عماد فاضل علي66751252042087065

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري493.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينب علي محسن ابراهيم66752252042108139

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري493.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء علي موسى علي66753252042108114

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري492.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيزيد راضي مرزوك ظاهر66754252041122059

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري491.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيمصطفى رياض مجيد محمد علي66755252041030031

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري490.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيروان رياض احمد رزاق66756252042089054

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري489.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور محمد محسن علوان66757252042075071

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري488.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي صادق حسين علي66758252041007231

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري487.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرمله حمودي حماده عباس66759252042062463

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري487.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيشروق غازي سحاب عبيد66760112042103054

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري486.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب الحوراء حيدر جميل حمزه66761252042062662

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري486.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين محمد عدنان عبد الحسن66762252041200116

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري484.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيهيثم عبد هللا خلف شيال66763242041001322

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري483.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبراق علي عبادي جبار66764252042063005

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري483.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيدعاء حسين عويلي برهان66765252042062356

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري481.0ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيفاطمه علي ربيع عوده66766232042136028

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري481.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمؤمل مناف خليل ابراهيم66767252041009225

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري481.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيحوراء حيدر مهدي صالح66768252042108063

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري480.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيقسوره حسام فليح حسن66769252041205158

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري478.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيحسين رائد عبود شاهين66770222041065021

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري478.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعلي حسام عبد الحسين كاظم66771152041071213

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري477.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيغسق فليح عبد الجواد صافي66772252042084527

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري477.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمخلد كاظم حسن سلمان66773252041007369

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري477.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي خليل علي عمران66774232041002166

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري476.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفاطمه سعد كريم حمود66775252042056246

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري476.0ثانوية العدالة للبناتاحيائيازهار حسين هاشم داود66776252042054001

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري473.0اعدادية الطارق للبنيناحيائيعلي تقي عمار راضي66777102041042011

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري473.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسين مياس احمد كاظم66778252041009081

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري473.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيسجاد عباس فرحان جار هللا66779142041003044

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري473.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهدى سعد مهدي كشوش66780252042063048
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جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري472.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيمريم علي جبر حمود66781252042056289

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري472.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد علي احمد عبد الرضا فوزان66782222041356200

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري471.0ثانوية االشراق للبناتاحيائيفاطمه باسم محمد هادي66783252042195028

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري470.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمالك فوزي هادي جواد66784252041044366

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري470.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيكوثر عبد الباقي محمد خلف66785252042100292

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري469.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور حسن هادي صاحب66786252042100501

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري467.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيحسناء رزاق داود احمد66787142042067040

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري467.0الخارجياتاحيائيمروة علي فالح حسن66788252042401148

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري467.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيفاطمه صاحب عبد هللا حسين66789252042086116

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري466.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهدى عبد الكريم محمد علي مطر66790252042100572

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري466.0ثانوية السيدية المسائية للبنيناحيائيعلي محمد محمود راضي66791112041209042

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري466.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد حسن خضير حسون66792252041031585

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري465.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمنتظر علي حسين عبد الزهره66793252041031791

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري465.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسن علي طاهر محسن66794252041009040

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري465.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائياحمد حسين عبد حسن66795242041251003

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري462.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيتقى جواد صاحب صالح66796252042059230

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري462.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور الهدى فليح عبد الجواد صافي66797252042170631

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري462.0ثانوية الفرسان للبنيناحيائياحمد جبار عليوي عاشور66798252041003004

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري462.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد مناف حياوي كاظم66799252041031679

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري461.0اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيعلي عبد الحسن عناد خرموش66800262041049025

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري460.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيضحى صالح محمد حسن حمد66801252042096341

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري460.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه ماجد تكليف عمران66802252042100239

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري460.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيحسين عبد هللا جواد عبد السادة66803252041020020

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري460.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعلي احمد كاظم هاشم66804252041151107

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري460.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيابراهيم خلدون سعدون عبد هللا66805112041156002

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري458.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمسلم عقيل لطيف محمد66806252041007389

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري458.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسن عامر علي سلمان66807252041031125

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري458.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحمزة علي حمزة عبود66808112041032024

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري456.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيجنات ضرغام سامي عجمي66809102042137025

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري456.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء رياض حميد محسن66810252042084324

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري456.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم عدي عزام ممدوح66811142042103049

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري456.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينبأ رعد حسين عبد الرضا66812242042104156

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري456.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيساره احمد طالب محسن66813132042101043

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري455.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه امير شاكر سعد66814252042100137

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري455.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه مكي فالح عبد66815232042086144

صفحة ١٩٠٩ من ٦١٩٥
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جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري453.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد الحسن محمد66816262041014087

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري453.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم خالد محسن مراد66817252042100339

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري453.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشمس عمار ادريس حمزه66818232042088306

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري452.0اعدادية الشموس للبناتاحيائياسيا حسن عالوي ذفال66819232042101007

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري452.0اعدادية المسار المختلطةاحيائيايوب محمد ريسان جوده66820222041255005

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري451.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائياحمد جار هللا عبد قريش66821252041156001

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري450.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيجميل حميد طاهر عبود66822252041152012

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري448.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيجعفر محمد طالب محمد حسن سعيد66823252041009031

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري448.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيمختار حسين جابر عاجل66824252041209045

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري446.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائينور عالوي عبد الحسين علي66825252042086155

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري446.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى عالء عبد الحسين عبد هللا66826252041031761

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري446.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيزهراء صادق رحيم مارد66827142042224053

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري444.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحيدر فاضل رشيد مجيد66828252041009093

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري444.0اعدادية يافا للبناتاحيائيبنين ناجح كاظم عباس66829242042117047

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري444.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيعلي رعد كاني بزون66830252041011049

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري444.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائيامير يوسف عيال شنون66831112041008006

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري444.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيزينب جليل شنشول برغش66832142042220064

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري444.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيخديجه جاسم محمد عبد66833252042059291

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري443.0ثانوية الصديق للبناتاحيائيهاجر عبد الجبار صالح حسن66834312042052028

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري443.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيعبير محمد كاظم مناتي66835252042059595

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري443.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيساره كريم خصاف ستار66836252042062785

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري443.0الخارجياتاحيائيرؤى اياد عباس اسماعيل66837252042401062

جامعة الكوفة/كلية الزراعة458.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيانهار كاظم عبد منسي66838252042108015

جامعة الكوفة/كلية الزراعة445.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيامير علي هادي محمد66839252041122019

جامعة الكوفة/كلية الزراعة434.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيمرتضى محمد بدر مصيلخ66840252041122118

جامعة الكوفة/كلية الزراعة434.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه الزهراء عزيز خضير محمد66841252042100132

جامعة الكوفة/كلية الزراعة422.0ثانوية علي الشرقي للبنيناحيائيحسين محمد علي داود66842282041010003

جامعة الكوفة/كلية الزراعة421.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيرامي سالم نجاح رشيد66843252041150143

جامعة الكوفة/كلية الزراعة420.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمنتظر خالد داخل نوام66844252041008279

جامعة الكوفة/كلية الزراعة419.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر عباس علي عبد الحسين66845252041007300

جامعة الكوفة/كلية الزراعة419.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيام البنين عماد عبد هللا سلمان66846252042062104

جامعة الكوفة/كلية الزراعة418.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيمرتضى شاكر راضي خشان66847252041156061

جامعة الكوفة/كلية الزراعة415.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيبتول عباس جبر عبيد66848252042065002

جامعة الكوفة/كلية الزراعة411.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي كاظم محمد علي هادي66849252041001188

جامعة الكوفة/كلية الزراعة409.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيجعفر حسين علي عبود66850252041157019
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جامعة الكوفة/كلية الزراعة405.0ثانوية النجوم االهلية للبنيناحيائيزيد محمد رضا هادي جبر66851252041019007

جامعة الكوفة/كلية الزراعة404.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيضحى ياسر صاحب عبد66852252042063033

جامعة الكوفة/كلية الزراعة404.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيسرى جبار محسن محمد66853252042089088

جامعة الكوفة/كلية الزراعة400.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبنين حسن عبد االمير محمد66854252042084114

جامعة الكوفة/كلية الزراعة399.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمصطفى فارس علي حبيب66855252041151189

جامعة الكوفة/كلية الزراعة399.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعباس ناصر حسين شميس66856252041007191

جامعة الكوفة/كلية الزراعة397.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسام جواد حبيب سلمان66857252041044075

جامعة الكوفة/كلية الزراعة397.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشمس تحسين عمران موسى66858252042062839

جامعة الكوفة/كلية الزراعة396.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمريم رافد محمد جياد66859252042059732

جامعة الكوفة/كلية الزراعة396.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيتبارك جالل جبر ظاهر66860252042095029

جامعة الكوفة/كلية الزراعة395.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم نبيل عبد المجيد عباس66861252042100379

جامعة الكوفة/كلية الزراعة395.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيحسين هيثم دينار جابر66862252041020021

جامعة الكوفة/كلية الزراعة394.0ثانوية عدن للبناتاحيائيزينب سالم كاظم صكبان66863232042076048

جامعة الكوفة/كلية الزراعة394.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى خالد كريم زوير66864252041007400

جامعة الكوفة/كلية الزراعة394.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي عماد محمد موسى66865252041031447

جامعة الكوفة/كلية الزراعة393.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي ظاهر عباس عبد الحسين66866252041031434

جامعة الكوفة/كلية الزراعة393.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبنين داود سلمان شنين66867252042108035

جامعة الكوفة/كلية الزراعة392.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائينور الهدى معن فخري موسى66868242042167029

جامعة الكوفة/كلية الزراعة392.0اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمحمد مهدي زيد احمد محمد جواد66869252041216020

جامعة الكوفة/كلية الزراعة392.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيتقى وليد خالد عبد علي66870252042170148

جامعة الكوفة/كلية الزراعة392.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيرسول فيصل كريم سريع66871252041007128

جامعة الكوفة/كلية الزراعة392.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيرسول كاظم عبد العباس كاظم66872252041207036

جامعة الكوفة/كلية الزراعة391.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد عدنان عبد الحر محسن66873252041031032

جامعة الكوفة/كلية الزراعة391.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيرقيه عدي سلمان ابراهيم66874252042059338

جامعة الكوفة/كلية الزراعة391.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيكاظم ماجد محمد كاظم66875252041200100

جامعة الكوفة/كلية الزراعة391.0ثانوية الحلة للبنيناحيائيعلي عبد الحسين جاسم محمد66876232041015016

جامعة الكوفة/كلية الزراعة391.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد خميس جاسم محمد66877212041272230

جامعة الكوفة/كلية الزراعة391.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسن علي عبد الحسين عبد هللا66878252041150073

جامعة الكوفة/كلية الزراعة391.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيحميده ناجي سعد متعب66879252042057009

جامعة الكوفة/كلية الزراعة390.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيايات حاكم محمد غازي66880252042119004

جامعة الكوفة/كلية الزراعة390.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيختام محمد خضير كاظم66881232042107036

جامعة الكوفة/كلية الزراعة390.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيعرفات جعفر شمران حسن66882252042194034

جامعة الكوفة/كلية الزراعة389.0اعدادية خولة للبناتاحيائيتبارك غثيث مطلك بريدي66883242042116014

جامعة الكوفة/كلية الزراعة389.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد محسن كاظم علي66884252041031670

جامعة الكوفة/كلية الزراعة389.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء باسم شعالن غازي66885252042097066
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جامعة الكوفة/كلية الزراعة389.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمحمد ذياب عبد الزهره عبد الحسن66886252041014131

جامعة الكوفة/كلية الزراعة389.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيتبارك عبد الهادي عبود جواد66887252042059214

جامعة الكوفة/كلية الزراعة389.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمصطفى احمد نجف حساني66888272041010194

جامعة الكوفة/كلية الزراعة389.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيحوراء علي كريم هالل66889252042084207

جامعة الكوفة/كلية الزراعة388.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمرتضى عبد الخالق عباس شمران66890252041150383

جامعة الكوفة/كلية الزراعة388.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه هادي عريبي محمد66891252042097172

جامعة الكوفة/كلية الزراعة387.0اعدادية غزة للبناتاحيائيايات مؤيد احمد ياسين66892272042057023

جامعة الكوفة/كلية الزراعة387.0اعدادية االمير للبناتاحيائيزهراء رحمن رميح طوفان66893252042083061

جامعة الكوفة/كلية الزراعة387.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي جعفر شمران حسن66894252041044273

جامعة الكوفة/كلية الزراعة387.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيضحى سعد عمران موسى66895252042096340

جامعة الكوفة/كلية الزراعة387.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيرسل عقيل عبيد غزاي66896252042095038

جامعة الكوفة/كلية الزراعة387.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزهراء موسى هاشم محمد66897252042098010

جامعة الكوفة/كلية الزراعة386.0الخارجيوناحيائيعلي عبدالحسن حامد عيدان66898252041400075

جامعة الكوفة/كلية الزراعة386.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيتبارك محمد خضر هادي66899252042170141

جامعة الكوفة/كلية الزراعة386.0ثانوية االنتصار المختلطهاحيائيزهراء علي جساب مسير66900252042036009

جامعة الكوفة/كلية الزراعة386.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيهمام عباس كاظم جبر66901252041044513

جامعة الكوفة/كلية الزراعة386.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء حيدر كاظم مسلم66902252042170284

جامعة الكوفة/كلية الزراعة386.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيتبارك حميد هاشم جاسم66903252042084152

جامعة الكوفة/كلية الزراعة386.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه حسن كريم مظلوم66904252042084547

جامعة الكوفة/كلية الزراعة386.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيضي وميض عبد االمير محسن66905252042084495

جامعة الكوفة/كلية الزراعة386.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد قاسم يوسف عكله66906252041009263

جامعة الكوفة/كلية الزراعة386.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينور العيون حيدر عبد السجاد هادي66907252042084704

جامعة الكوفة/كلية الزراعة386.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد جاسم شاكر طراد66908252041007306

جامعة الكوفة/كلية الزراعة386.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد مهدي صباح ضايف حسن66909272041001296

جامعة الكوفة/كلية الزراعة386.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه عماد صاحب نعمه66910252042070166

جامعة الكوفة/كلية الزراعة386.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيساره جاسم محمد علي ياسين66911252042062768

جامعة الكوفة/كلية الزراعة386.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيعذراء فرحان حسين علوان66912252042170457

جامعة الكوفة/كلية الزراعة386.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم عبيد خطار66913252042108115

جامعة الكوفة/كلية الزراعة386.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم فرث ناصر66914142042132056

جامعة الكوفة/كلية الزراعة385.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمنتظر عماد ياسر صالح66915252041012215

جامعة الكوفة/كلية الزراعة385.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياسراء حيدر مهدي محمد66916242042220032

جامعة الكوفة/كلية الزراعة385.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيمصطفى فارس هادي جروان66917252041152086

جامعة الكوفة/كلية الزراعة385.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتاحيائيفاطمه جالل عبد عليوي66918252042104012

جامعة الكوفة/كلية الزراعة385.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء حامد حسن عبد66919252042059367

جامعة الكوفة/كلية الزراعة385.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين عالء راضي اغا66920252041031178
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جامعة الكوفة/كلية الزراعة385.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرنا احمد طارق عيدان66921252042062464

جامعة الكوفة/كلية الزراعة385.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب صاحب حمد صاحب66922252042096270

جامعة الكوفة/كلية الزراعة385.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحيدر باسم حسين عبد66923252041009087

جامعة الكوفة/كلية الزراعة385.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيايات عباس عبد زيد عطيه66924252042096053

جامعة الكوفة/كلية الزراعة385.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء امين حمدان عبيس66925252042059361

جامعة الكوفة/كلية الزراعة384.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعباس نعمان هندي شناوه66926232041257131

جامعة الكوفة/كلية الزراعة384.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيساره رائد حسين علي66927252042086081

جامعة الكوفة/كلية الزراعة384.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيهاني ماهر عبد االمير مهدي66928252041009318

جامعة الكوفة/كلية الزراعة384.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينبأ عبد الباري حاتم كريم66929252042084679

جامعة الكوفة/كلية الزراعة384.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيغدير حسام عبد الحسين جليب66930252042076037

جامعة الكوفة/كلية الزراعة383.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمصطفى مكصد فهد حجيل66931252041045182

جامعة الكوفة/كلية الزراعة383.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيآيات علي عبد الجليل يوسف66932252042084019

جامعة الكوفة/كلية الزراعة383.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب صباح عزيز حسين66933252042075039

جامعة الكوفة/كلية الزراعة383.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائياحمد محمد فاضل نعيم66934252041116003

جامعة الكوفة/كلية الزراعة383.0اعدادية االمير للبناتاحيائيزهراء محمد  رزاق راضي66935252042083072

جامعة الكوفة/كلية الزراعة383.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينبأ فيصل هادي بريس66936252042084681

جامعة الكوفة/كلية الزراعة382.0ثانوية العدالة للبناتاحيائيخديجة عباس نهيب نعمة66937252042054008

جامعة الكوفة/كلية الزراعة382.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء حسين عباس بريهي66938252042059373

جامعة الكوفة/كلية الزراعة382.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيرضا عماد رحيم علي66939252041150148

جامعة الكوفة/كلية الزراعة382.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي عدنان عبد محمد66940252041044306

جامعة الكوفة/كلية الزراعة382.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيشيرين كاظم تاجر فريخ66941252042097125

جامعة الكوفة/كلية الزراعة382.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبنين علي مجبل هالل66942252042170115

جامعة الكوفة/كلية الزراعة382.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور الهدى قاسم عبد زيد محمد66943252042096519

جامعة الكوفة/كلية الزراعة382.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد مهدي عبد الرضا جفات66944252041031683

جامعة الكوفة/كلية الزراعة381.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرسل حيدر مطير حمزه66945252042063016

جامعة الكوفة/كلية الزراعة381.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحمزة حسن محمد حمادي66946242041203086

جامعة الكوفة/كلية الزراعة381.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيتبارك خالد عاجل جابر66947252042071009

جامعة الكوفة/كلية الزراعة381.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيمحمد فاضل جاسم جواد66948272041153139

جامعة الكوفة/كلية الزراعة381.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرنين محمد اسود جبر66949252042084291

جامعة الكوفة/كلية الزراعة381.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه كريم مهدي غازي66950252042070167

جامعة الكوفة/كلية الزراعة381.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيمريم صاحب ابراهيم مانع66951242042100138

جامعة الكوفة/كلية الزراعة381.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمسك محمد عزيز محمد66952252042084655

جامعة الكوفة/كلية الزراعة381.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيبنين ماجد حميد مجيد66953252042086024

جامعة الكوفة/كلية الزراعة381.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيحسين حمزه عباس عبد الرضا66954252041152020

جامعة الكوفة/كلية الزراعة380.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيخديجه ثائر فالح حسن66955252042059290
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جامعة الكوفة/كلية الزراعة380.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيدينا نبيل محمد شنيف66956252042059310

جامعة الكوفة/كلية الزراعة380.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيعال محمد عبد كاظم66957252042075051

جامعة الكوفة/كلية الزراعة380.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيابراهيم جاسم عويز وذيح66958252041007003

جامعة الكوفة/كلية الزراعة380.0ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيحسين رحيم مطلك عبد هللا66959252041026006

جامعة الكوفة/كلية الزراعة380.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمجتبى علي حسن صالح66960252041151153

جامعة الكوفة/كلية الزراعة380.0ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيحسين مهدي حمزه كليل66961232041058005

جامعة الكوفة/كلية الزراعة380.0اعدادية المعراج للبنيناحيائيذو الفقار كاظم جواد جاسم66962112041024009

جامعة الكوفة/كلية الزراعة379.0اعدادية الطبري للبنيناحيائيمسلم عراك ناهي نهاب66963232041061062

جامعة الكوفة/كلية الزراعة379.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيرشا بالسم عبد الكريم عبد66964252042193058

جامعة الكوفة/كلية الزراعة379.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائينور احمد تركي عبد الساده66965232042303024

جامعة الكوفة/كلية الزراعة379.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبنين موسى هليل دحام66966252042096090

جامعة الكوفة/كلية الزراعة379.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيمحمد سعيد شنشول عبود66967252041119022

جامعة الكوفة/كلية الزراعة379.0اعدادية يافا للبناتاحيائيرحاب اسعد تركي اسود66968242042117090

جامعة الكوفة/كلية الزراعة379.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحيدر مؤيد مجبل شعالن66969252041031233

جامعة الكوفة/كلية الزراعة379.0ثانوية علي الشرقي للبنيناحيائيمحمد محسن جله غليم66970282041010014

جامعة الكوفة/كلية الزراعة379.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيناصر حاكم مكطوف فرحان66971252041116072

جامعة الكوفة/كلية الزراعة379.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيشيالن ناصر حسين حمزه66972242042220536

جامعة الكوفة/كلية الزراعة379.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائياحمد جبار حنون وريد66973252041150007

جامعة الكوفة/كلية الزراعة378.0اعدادية القادسية للبنيناحيائيرسول قاسم جواد عبد66974252041211009

جامعة الكوفة/كلية الزراعة378.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحيدر خارق كاظم عبد66975252041045063

جامعة الكوفة/كلية الزراعة378.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينه عالء عباس سلمان66976252042084426

جامعة الكوفة/كلية الزراعة378.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيامنه ستار صخيل عباس66977232042105005

جامعة الكوفة/كلية الزراعة378.0اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيبتول اياد كاظم محمد صادق66978252042058007

جامعة الكوفة/كلية الزراعة377.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائياحمد فاضل عبد زيد جاسم66979252041008010

جامعة الكوفة/كلية الزراعة377.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغيداء محمد صاحب جاسم66980232042088357

جامعة الكوفة/كلية الزراعة377.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب حمزه رزاق حسان66981252042084389

جامعة الكوفة/كلية الزراعة377.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاضل عبد الزهره محمد66982252042096418

جامعة الكوفة/كلية الزراعة377.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرغد حامد عبد مسلم شدهان66983252042170223

جامعة الكوفة/كلية الزراعة377.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيطيف وضاح جبار حمزه66984252042087053

جامعة الكوفة/كلية الزراعة377.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيمريم حميد عبد الرضا دمدوم66985252042075064

جامعة الكوفة/كلية الزراعة377.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيفرقان ظافر صالح جفات66986252042110049

جامعة الكوفة/كلية الزراعة376.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب ناصر عبد الحسن عليوي66987252042059506

جامعة الكوفة/كلية الزراعة376.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيحوراء عبد الجليل كاظم جاسم66988252042089035

جامعة الكوفة/كلية الزراعة376.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينرجس قاسم عمران جابر66989252042101218

جامعة الكوفة/كلية الزراعة376.0اعدادية العراق للبنيناحيائيمحمد احمد حربي علي66990242041024013
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جامعة الكوفة/كلية الزراعة376.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيبنين عبد الزهرة عبد علي جيثوم66991252042095026

جامعة الكوفة/كلية الزراعة376.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور فالح حسن مجهول66992252042063046

جامعة الكوفة/كلية الزراعة376.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرانيا محمد طالب علي66993252042170201

جامعة الكوفة/كلية الزراعة375.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيحسن ناجح حسن جبر66994252041151035

جامعة الكوفة/كلية الزراعة375.0ثانوية المعارف للبناتاحيائيزينب علي عبودي كريم66995252042060014

جامعة الكوفة/كلية الزراعة375.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنيناحيائيغيث محمد صاحب عبد الحسين66996252041160012

جامعة الكوفة/كلية الزراعة375.0ثانوية الكوثر االهلية للبنيناحيائيحسين عبد هللا عويد حليل66997252041048008

جامعة الكوفة/كلية الزراعة375.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي شاكر جودة زعال66998252041012124

جامعة الكوفة/كلية الزراعة375.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمنتظر جبار عبد عطيل66999232041251484

جامعة الكوفة/كلية الزراعة375.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي نجم عبد عباس67000252041031475

جامعة الكوفة/كلية الزراعة375.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيعلي سمير زيدان نوري67001252041011051

جامعة الكوفة/كلية الزراعة375.0ثانوية االنتصار المختلطهاحيائيفاطمه عبد الحسين كاظم جواد67002252042036019

جامعة الكوفة/كلية الزراعة375.0ثانوية ينابيع العلم االهلية للبنيناحيائياسامة جبار محمد عجمي67003142041062001

جامعة الكوفة/كلية الزراعة375.0اعدادية يافا للبناتاحيائيهاجر حسن عبهول جري67004242042117269

جامعة الكوفة/كلية الزراعة375.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء حمودي زغير صالح67005252042194019

جامعة الكوفة/كلية الزراعة375.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرقيه علي كريم عيدان67006252042084279

جامعة الكوفة/كلية الزراعة375.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيحمزه يحيى حميد عبد67007252041156024

جامعة الكوفة/كلية الزراعة375.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيضحى ياسر حسين جمعه67008252042082034

جامعة الكوفة/كلية الزراعة374.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحيدر رزاق حسين هاشم67009252041150124

جامعة الكوفة/كلية الزراعة374.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرغد طالب مطرود مطلك67010272042058102

جامعة الكوفة/كلية الزراعة374.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائييوسف نهاد فضيل فهد67011122041005061

جامعة الكوفة/كلية الزراعة374.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه محسن مالك عبد الكاظم67012252042059684

جامعة الكوفة/كلية الزراعة374.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيحوراء عماد عبد الحسين فنجان67013252042170178

جامعة الكوفة/كلية الزراعة374.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيسجى هاشم رحمن عباس67014252042116057

جامعة الكوفة/كلية الزراعة374.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيتقى فرعون محمد عبد الرضا67015252042094012

جامعة الكوفة/كلية الزراعة374.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمصطفى عمران موسى عبد67016252041205244

جامعة الكوفة/كلية الزراعة374.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيرحاب هادي جابر جاسم67017252042119012

جامعة الكوفة/كلية الزراعة374.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيمريم رياض مهدي لفته67018252042056286

جامعة الكوفة/كلية الزراعة374.0اعدادية النصر للبنيناحيائيمحمد اعالن عبد الهادي حسن67019242041064042

جامعة الكوفة/كلية الزراعة374.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيشهالء علي عبد هللا عبود67020252042085015

جامعة الكوفة/كلية الزراعة374.0ثانوية االشراق للبناتاحيائيصفين علي عبد السيد بلكت67021252042195024

جامعة الكوفة/كلية الزراعة374.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيجبار ناظم فرهود حمود67022252041014019

جامعة الكوفة/كلية الزراعة373.2ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمحمد علي اياد شاكر محمد67023102041028141

جامعة الكوفة/كلية الزراعة373.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد حسين مجيد عبد الرحيم67024252041009240

جامعة الكوفة/كلية الزراعة373.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيهاشم عادل خليل ابراهيم67025242041202144
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جامعة الكوفة/كلية الزراعة373.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزينب خالد هادي عطيه67026252042087039

جامعة الكوفة/كلية الزراعة373.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيبنين سالم عبد هللا حسان67027252042101039

جامعة الكوفة/كلية الزراعة373.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيفاطمه حيدر جبار ورد67028242042100118

جامعة الكوفة/كلية الزراعة373.0ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنيناحيائيحسين جميل صالح مهدي67029252041162005

جامعة الكوفة/كلية الزراعة373.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيعلياء فاضل علي حسين67030252042193121

جامعة الكوفة/كلية الزراعة373.0ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنيناحيائيأمير حازم هادي جاسم67031252041162001

جامعة الكوفة/كلية الزراعة373.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيامير حسين عبد االمير جبر67032252041151217

جامعة الكوفة/كلية الزراعة373.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزينب محمد كاظم كريم67033252042086078

جامعة الكوفة/كلية الزراعة372.0اعدادية القادسية للبنيناحيائياحمد زهير جواد عبد67034252041211002

جامعة الكوفة/كلية الزراعة372.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم محمد عبود ناجي67035252042100373

جامعة الكوفة/كلية الزراعة372.0ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيامير فاضل عبد العباس مظلوم67036252041018006

جامعة الكوفة/كلية الزراعة372.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء حميد راضي عبد67037252042059378

جامعة الكوفة/كلية الزراعة372.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمحمد غني حميد عبد علي67038252041151169

جامعة الكوفة/كلية الزراعة372.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء نعمان محمد هادي67039252042084374

جامعة الكوفة/كلية الزراعة371.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيشهد عبد الباري حمد خضر67040252042089090

جامعة الكوفة/كلية الزراعة371.0الخارجياتاحيائيبنين جاسم مالك عيسى67041252042401025

جامعة الكوفة/كلية الزراعة371.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيعبد الرضا محمد عبد الرضا هادي67042252041157079

جامعة الكوفة/كلية الزراعة371.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمود نصر جراد يوسف67043252041031694

جامعة الكوفة/كلية الزراعة371.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسجى سامر عبود جابر67044252042063030

جامعة الكوفة/كلية الزراعة371.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيشهد حيدر حماده عمران67045252042056197

جامعة الكوفة/كلية الزراعة371.0اعدادية واسط للبناتاحيائيمريم حمزة شاكر موسى67046252042066065

جامعة الكوفة/كلية الزراعة371.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيعباس كامل عبد حميدي67047232041059054

جامعة الكوفة/كلية الزراعة371.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينور محمد حسين راضي حسين67048252042108265

جامعة الكوفة/كلية الزراعة371.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيسجى حسن هادي ناجي67049252042059528

جامعة الكوفة/كلية الزراعة370.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائياحمد ميثم هادي ارحيم67050242041010012

جامعة الكوفة/كلية الزراعة370.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيليا حامد شهيب احمد67051102042084029

جامعة الكوفة/كلية الزراعة370.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حسين عطيه عيدان67052242042134088

جامعة الكوفة/كلية الزراعة370.0اعدادية القادسية للبناتاحيائيبنين حسين كريم شويجه67053252042111008

جامعة الكوفة/كلية الزراعة370.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد مشتاق توفيق حسين67054252041044434

جامعة الكوفة/كلية الزراعة370.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمصطفى عادل حمزه جعدان67055232041002264

جامعة الكوفة/كلية الزراعة370.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيشروق بدر عبد الحمزه جبر67056252042086090

جامعة الكوفة/كلية الزراعة370.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه سامي نجم عبد هللا67057252042059652

جامعة الكوفة/كلية الزراعة370.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيبتول راهي مغير عاجل67058252042070029

جامعة الكوفة/كلية الزراعة370.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائياحمد سرحان فرحان عبد نور67059242041032001

جامعة الكوفة/كلية الزراعة370.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينرجس صباح هريو ذهب67060242042115108
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جامعة الكوفة/كلية الزراعة370.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائييوسف عامر كامل محمود67061252041007450

جامعة الكوفة/كلية الزراعة370.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيطيبه حسن هادي هجول67062252042084496

جامعة الكوفة/كلية الزراعة369.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيحسين اياد هاني عليوي67063252041157025

جامعة الكوفة/كلية الزراعة369.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيعلي سوادي كريم جبر67064252041122091

جامعة الكوفة/كلية الزراعة369.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيهاني فرحان ذياب مشغيب67065252041012226

جامعة الكوفة/كلية الزراعة369.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد فارس ناصر حسين67066222041306344

جامعة الكوفة/كلية الزراعة369.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيحنين قاسم عبد خضير67067232042108020

جامعة الكوفة/كلية الزراعة369.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيحسين حيدر رضا محمد67068252041151041

جامعة الكوفة/كلية الزراعة369.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمحمد حيدر فاضل حنون67069292041151120

جامعة الكوفة/كلية الزراعة369.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمة احسان جاسم سلطان67070252042170480

جامعة الكوفة/كلية الزراعة369.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيغيث مهند نجم عبد67071252041031488

جامعة الكوفة/كلية الزراعة369.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي كريم وحيد كاظم67072252041010116

جامعة الكوفة/كلية الزراعة369.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الحسين فرهود عباس67073252041044027

جامعة الكوفة/كلية الزراعة369.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمصطفى حميد هاشم عباس67074232041032081

جامعة الكوفة/كلية الزراعة369.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء اباذر خليل محمد67075252042059358

جامعة الكوفة/كلية الزراعة369.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيرواء جابر عبود عالوي67076252042053032

جامعة الكوفة/كلية الزراعة369.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينبأ محمد كامل ناصر67077232042119118

جامعة الكوفة/كلية الزراعة369.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيمنار ماجد عبد الحسين كاطع67078122041202164

جامعة الكوفة/كلية الزراعة369.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا حيدر محمد عبد67079232041020178

جامعة الكوفة/كلية الزراعة368.0الخارجياتاحيائينبأ علي يحيى ابراهيم67080232042401092

جامعة الكوفة/كلية الزراعة368.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيكرار حيدر عبد االمير ناجي67081252041151143

جامعة الكوفة/كلية الزراعة368.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الرضا حمادي67082252042194020

جامعة الكوفة/كلية الزراعة368.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد بشير عبد الغني عبد الرزاق67083252041031573

جامعة الكوفة/كلية الزراعة368.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيزينب علي فرهود خادم67084252042110034

جامعة الكوفة/كلية الزراعة368.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد شندل كاظم67085242041251094

جامعة الكوفة/كلية الزراعة368.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيياسين مهند رزاق عزيز67086272041001359

جامعة الكوفة/كلية الزراعة368.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيأيات سامر عبد الهادي سعد67087252042056009

جامعة الكوفة/كلية الزراعة367.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفاطمه بهاء عبد االمير محسن67088252042056234

جامعة الكوفة/كلية الزراعة367.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيحنان عادل خضر كاظم67089252042119008

جامعة الكوفة/كلية الزراعة367.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيسجاد احمد شاكر جعفر67090242041003114

جامعة الكوفة/كلية الزراعة367.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيعلي محمد عبد الرضا هادي67091242041167017

جامعة الكوفة/كلية الزراعة367.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور فاضل شيال حمود67092242042220785

جامعة الكوفة/كلية الزراعة367.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيحيدر غائب عبود جبار67093252041151060

جامعة الكوفة/كلية الزراعة367.0الخارجيوناحيائياحمد حسن محمد عباس67094252041400006

جامعة الكوفة/كلية الزراعة367.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين رزاق جواد كاظم67095242041005035
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جامعة الكوفة/كلية الزراعة367.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيعبد هللا قاسم وذاح هاشم67096252041157081

جامعة الكوفة/كلية الزراعة367.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيسجاد كريم ناجي مطر67097252041151082

جامعة الكوفة/كلية الزراعة367.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيهدى داخل عبيس عطيه67098252042084758

جامعة الكوفة/كلية الزراعة367.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيكوثر محمد جاسم محمد67099252042059706

جامعة الكوفة/كلية الزراعة367.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغاده مجيد حميد باشي67100252042096359

جامعة الكوفة/كلية الزراعة367.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيحيدر علي مهدي كامل67101242041004024

جامعة الكوفة/كلية الزراعة366.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعلي ناجي عباس كاظم67102242041203225

جامعة الكوفة/كلية الزراعة366.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيرقية علي عبد الزهرة عباس67103252042094023

جامعة الكوفة/كلية الزراعة366.0ثانوية رحاب العلم االهلية للبناتاحيائياحالم علي فاضل مزهر67104242042181001

جامعة الكوفة/كلية الزراعة366.0ثانوية ابن الهيثم المسائية للبنيناحيائيجعفر علي فليح عبد الصاحب67105242041215003

جامعة الكوفة/كلية الزراعة366.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيفاطمه محمد داود عبود67106242042100126

جامعة الكوفة/كلية الزراعة366.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيكوثر احمد عبد الكاظم مهدي67107242042142056

جامعة الكوفة/كلية الزراعة366.0اعدادية يافا للبناتاحيائينبا سنان عبد االمير حسين67108242042117251

جامعة الكوفة/كلية الزراعة366.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء تحسين كريم نعمه67109252042059364

جامعة الكوفة/كلية الزراعة366.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيسجاد حيدر صاحب عبود67110252041009112

جامعة الكوفة/كلية الزراعة366.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيزبيده سليم عبد الهادي محمود67111212042173016

جامعة الكوفة/كلية الزراعة366.0اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب احسان عامر ابوهونه67112242042102156

جامعة الكوفة/كلية الزراعة366.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيواصف يوسف عبد الحمزه رويح67113242041017076

جامعة الكوفة/كلية الزراعة366.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيعبير علي عبد طاري67114242042112052

جامعة الكوفة/كلية الزراعة366.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب حمودي هادي عبد هللا67115252042059451

جامعة الكوفة/كلية الزراعة366.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيفرقان محمد عبد عون مشكور67116242042080107

جامعة الكوفة/كلية الزراعة366.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب برهان عبد الزهره لفته67117242042139079

جامعة الكوفة/كلية الزراعة365.0اعدادية واسط للبناتاحيائينور قاسم عوده كاظم67118252042066075

جامعة الكوفة/كلية الزراعة365.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيهند عالوي عبد زيد ساجت67119252042193171

جامعة الكوفة/كلية الزراعة365.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيمحمد نعمان حمد جاسم67120242041167029

جامعة الكوفة/كلية الزراعة365.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمرتضى خليل ابراهيم حبيب67121232041007172

جامعة الكوفة/كلية الزراعة365.0ثانوية الفرسان للبنيناحيائيحسن عذاب مظلوم عيدان67122252041003010

جامعة الكوفة/كلية الزراعة365.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبنين نجاح مجدي باجي67123252042084142

جامعة الكوفة/كلية الزراعة365.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد صباح محمد جاسم67124242042114171

جامعة الكوفة/كلية الزراعة365.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد صباح حسن حمادي67125252041031028

جامعة الكوفة/كلية الزراعة365.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهديل رزاق هادي جريو67126252042100587

جامعة الكوفة/كلية الزراعة365.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيمروه صدام مجيد جبار67127252042097186

جامعة الكوفة/كلية الزراعة365.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمحمد راجي نعمه محي67128242041008100

جامعة الكوفة/كلية الزراعة365.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيبنين خضير حسن علي67129252042102005

جامعة الكوفة/كلية الزراعة365.0ثانوية االمام المنتظر للبنين - الوقف الشيعياحيائيحسنين صادق ضاري وداعه67130232041035004
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جامعة الكوفة/كلية الزراعة365.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفضاء صبيح عطشان خفيف67131242042220666

جامعة الكوفة/كلية الزراعة365.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسما جواد شمس محمد67132252042062823

جامعة الكوفة/كلية الزراعة365.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزهراء خضير عباس جاسم67133252042193074

جامعة الكوفة/كلية الزراعة365.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء رزاق كعامه فزع67134242042191028

جامعة الكوفة/كلية الزراعة365.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء صباح حسن علوان67135252042084331

جامعة الكوفة/كلية الزراعة364.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيمالك كريم هادي علوان67136252042086140

جامعة الكوفة/كلية الزراعة364.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد باقر عبد الجليل مقداد جيثوم67137252041008195

جامعة الكوفة/كلية الزراعة364.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزبيده باسم جبار عبود67138252042059355

جامعة الكوفة/كلية الزراعة364.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرسل صادق كاظم عبد علي67139252042075023

جامعة الكوفة/كلية الزراعة364.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيضحى حيدر سعود سرحان67140242042220558

جامعة الكوفة/كلية الزراعة364.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيمصطفى يحيى غانم بثينه67141242041204135

جامعة الكوفة/كلية الزراعة364.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيوفاء عقيل موسى مهدي67142252042086172

جامعة الكوفة/كلية الزراعة364.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب وناس سلبوح سلمان67143242042220460

جامعة الكوفة/كلية الزراعة364.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآيات جمال محسن عبد الحسين67144252042096007

جامعة الكوفة/كلية الزراعة364.0ثانوية االشراق للبناتاحيائيزينب حيدر طالب هاشم67145252042195017

جامعة الكوفة/كلية الزراعة364.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيهبه محمد جار هللا عباس67146252042059876

جامعة الكوفة/كلية الزراعة364.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيرسل صالح عيدان طاهر67147242042080039

جامعة الكوفة/كلية الزراعة364.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحوراء علي حسين حمادي67148242042169026

جامعة الكوفة/كلية الزراعة364.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسجاد حامد جبار علي67149252041044185

جامعة الكوفة/كلية الزراعة364.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيعلياء عقيل كروز حمزة67150242042094087

جامعة الكوفة/كلية الزراعة363.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسن عباس مهدي حسن67151232041251081

جامعة الكوفة/كلية الزراعة363.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد صادق محمد مهدي جبر67152252041001254

جامعة الكوفة/كلية الزراعة363.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه كامل ميري سلمان67153242042092097

جامعة الكوفة/كلية الزراعة363.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيرسل حيدر هادي جاسم67154242042120093

جامعة الكوفة/كلية الزراعة363.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي حيدر حسن عباس67155252041001175

جامعة الكوفة/كلية الزراعة363.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي حميد مردان عيدان67156232041251281

جامعة الكوفة/كلية الزراعة363.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيامير خالد قاسم كريم67157252041200017

جامعة الكوفة/كلية الزراعة363.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيهجران حسن سرحان طويرش67158242042112078

جامعة الكوفة/كلية الزراعة363.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيازل شهاب عبد الخالق عباس67159252042053005

جامعة الكوفة/كلية الزراعة363.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيضي اسامه حميد شويع67160242042120196

جامعة الكوفة/كلية الزراعة363.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيزهراء جليل كاظم خليل67161272042161038

جامعة الكوفة/كلية الزراعة363.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيسجاد حسين صالح ديكان67162142041047059

جامعة الكوفة/كلية الزراعة363.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيكرار احسان جليل كريم67163252041151140

جامعة الكوفة/كلية الزراعة363.0الخارجيوناحيائيحسن علي الزم صبر67164242041400029

جامعة الكوفة/كلية الزراعة363.0اعدادية االمير للبناتاحيائيآيه هشام علي مجيد67165252042083006
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جامعة الكوفة/كلية الزراعة363.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيسجى مؤيد عبداالمير عبدالرضا67166252042084454

جامعة الكوفة/كلية الزراعة362.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عظيم هادي جبار67167252042109068

جامعة الكوفة/كلية الزراعة362.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيشمس حميد رشيد صالح67168232042124083

جامعة الكوفة/كلية الزراعة362.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيهدير أحمد محمد علوان67169242042124202

جامعة الكوفة/كلية الزراعة362.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيطفوف حيدر فضاله عبد العريس67170242042139099

جامعة الكوفة/كلية الزراعة362.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيغسق ليث كاظم عبد الحسين67171232042138010

جامعة الكوفة/كلية الزراعة362.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرؤى حسين محسن احمد67172252042084234

جامعة الكوفة/كلية الزراعة362.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبتول ميسر عبد علي شريف67173252042096066

جامعة الكوفة/كلية الزراعة362.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائياحمد علي مهدي كامل67174242041203376

جامعة الكوفة/كلية الزراعة362.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء حسن عبدالهادي مهدي67175252042084307

جامعة الكوفة/كلية الزراعة362.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمنتظر دريد رفيق عبد الجليل67176242041062188

جامعة الكوفة/كلية الزراعة362.0ثانوية الفرسان للبنيناحيائيمنتظر جميل شاكر كريجي67177252041003042

جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينبأ احمد خضير حسين67178232042271697

جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه قاسم جابر سلمان67179242042124156

جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعامر حسين هادي عاشور67180252041150186

جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرنين جواد كاظم حمزة67181242042220298

جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيحال حارث ابراهيم شياع67182112042068020

جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيعالء حسين ابراهيم كاظم67183252041122081

جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمقتدى عباس خضر عباس67184242041002141

جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيهيبت مهدي جواد كاظم67185252042084773

جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين ضياء نعمه جاسم67186242041003073

جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيعبير رضا غالم زبون67187122042098075

جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيعباس احمد مرزه مرزوك67188242041202073

جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد موسى عمران كاظم67189252041031686

جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيانوار دايخ نصر مخلف67190262042084003

جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0اعدادية االمال للبناتاحيائيحوراء حسنين علي جودي67191112042070032

جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيسجى هادي غضبان صيهود67192252042097120

جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0اعدادية سبأ المختلطةاحيائيدعاء خليل جمل كاظم67193232042191005

جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمختار عبد الحسن رهيف موسى67194252041045166

جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيهاجر جاسم هادي وداي67195252042075073

جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء عايد عباس سلمان67196252042084339

جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيبنين حيدر عباس ملوح67197232042144012

جامعة الكوفة/كلية الزراعة360.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيايه مثنى حميد نعمه67198242042121035

جامعة الكوفة/كلية الزراعة360.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيمسلم عقيل عبد الزهرة عبد هللا67199242041207162

جامعة الكوفة/كلية الزراعة360.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيحسن عدنان عبد الكاظم حميدي67200252041209010
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جامعة الكوفة/كلية الزراعة360.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيزهراء رائد عدنان علي67201232042116018

جامعة الكوفة/كلية الزراعة360.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ظافر نعمه حسين67202252041044245

جامعة الكوفة/كلية الزراعة360.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائينرجس صباح عبد الرضا غالي67203232042081079

جامعة الكوفة/كلية الزراعة360.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزينه عالء وحيد حسين67204242042103071

جامعة الكوفة/كلية الزراعة360.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعذاب جاسم شمران رحمن67205252041001159

جامعة الكوفة/كلية الزراعة360.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيعذراء عادل عبد االمير اركان67206252042116065

جامعة الكوفة/كلية الزراعة360.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفرقان حيدر كاظم هرب67207242042121243

جامعة الكوفة/كلية الزراعة360.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب عماد فاهم مهدي67208242042121157

جامعة الكوفة/كلية الزراعة360.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائياكرم فالح حسن شوجه67209252041150023

جامعة الكوفة/كلية الزراعة360.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيسجاد محمد رضا كاظم عبد الحسين67210252041010071

جامعة الكوفة/كلية الزراعة360.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي كاظم جواد كاظم67211232041002182

جامعة الكوفة/كلية الزراعة360.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينور حيدر عبد الجواد الفي67212252042109089

جامعة الكوفة/كلية الزراعة398.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيصادق ناصر كاظم كعيد67213162051354042

جامعة الكوفة/كلية الزراعة385.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمصطفى ناظم هادي عزال67214242051062108

جامعة الكوفة/كلية الزراعة384.0ثانوية المستقبل االهلية للبنينتطبيقيسجاد حسين محمد جوده67215272051028005

جامعة الكوفة/كلية الزراعة380.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقيبتول وائل مصطفى محمد67216252052056014

جامعة الكوفة/كلية الزراعة378.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيمريم يحيى حسن حسين67217242052220216

جامعة الكوفة/كلية الزراعة374.0ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد العزيز عبد االله جثير67218252051156046

جامعة الكوفة/كلية الزراعة373.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيتحسين علي حسين صخيل67219242051014006

جامعة الكوفة/كلية الزراعة372.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيمحمد احمد غانم عباس67220252051152058

جامعة الكوفة/كلية الزراعة370.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيعلي وسام عبد الحسن عبد67221252051152048

جامعة الكوفة/كلية الزراعة369.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيطيبه حسن شاكر عبد الواحد67222252052096041

جامعة الكوفة/كلية الزراعة368.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيحسن علي عبد عوده67223122051032015

جامعة الكوفة/كلية الزراعة367.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيياسر كاظم يحيى كاظم67224252051007201

جامعة الكوفة/كلية الزراعة366.0ثانوية الدستور للبنينتطبيقيصفاء عبد الزهره عدنان عبيد67225232051018022

جامعة الكوفة/كلية الزراعة366.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيعلي وسام مجيد دحدوح67226242051168009

جامعة الكوفة/كلية الزراعة366.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيحسين علي حسين علي67227252051153036

جامعة الكوفة/كلية الزراعة363.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيسيف علي حسين كاظم67228252051152035

جامعة الكوفة/كلية الزراعة363.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيكرار حيدر كريم سعيد67229252051150157

جامعة الكوفة/كلية الزراعة362.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيحسين علي رضا عكار67230262051209129

جامعة الكوفة/كلية الزراعة362.0ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيامجد موحان تكليف هادي67231252051156006

جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمرتضى كاظم حاتم سلطان67232252051007175

جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمد علوان67233252051162015

جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقينور ثامر شاكر عوده67234252051156069

جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيمؤتمن ظاهر محسن مشكور67235122051006033
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جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0اعدادية المأمون للبنينتطبيقيذنون علي ذنون يونس67236102051006013

جامعة الكوفة/كلية الزراعة361.0ثانوية النيل للبنينتطبيقيرامي احمد عيسى حوران67237232051033013

جامعة الكوفة/كلية الزراعة360.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقيمحمد سامي سعود جفات67238292051013020

جامعة الكوفة/كلية الزراعة360.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقينور احمد سلمان ساجر67239232052271231

جامعة الكوفة/كلية الزراعة360.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقياحمد سعد ناجي عبد67240152051018001

جامعة الكوفة/كلية الزراعة360.0اعدادية المدى للبنينتطبيقيحسين ياس خضير عباس67241272051026005

جامعة الكوفة/كلية اللغات577.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيفاطمه صالح زيد حمزه67242252022096046

جامعة الكوفة/كلية اللغات566.0الخارجيونادبيقاسم محمد اسماعيل ابراهيم67243252021400083

جامعة الكوفة/كلية اللغات559.0ثانوية ادم االهلية للبناتادبيبتول مصطفى كامل جبر67244162022332003

جامعة الكوفة/كلية اللغات548.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبينرجس علي حسين عالوي67245252022096063

جامعة الكوفة/كلية اللغات531.0ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيميثم علي جاسم محمد67246252021019024

جامعة الكوفة/كلية اللغات529.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبينور الهدى حازم عبد جاسم67247252022096064

جامعة الكوفة/كلية اللغات516.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيندى محمد خليل خميس67248242022081029

جامعة الكوفة/كلية اللغات510.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرقيه سعود عبد االمير شعالن67249252022053035

جامعة الكوفة/كلية اللغات507.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيمريم حيدر ضياء حسين67250252022096059

جامعة الكوفة/كلية اللغات506.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيزهراء علي كريم حسن67251252022170048

جامعة الكوفة/كلية اللغات497.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيمريم فاضل طالب محمد67252252022096060

جامعة الكوفة/كلية اللغات495.0اعدادية القادسية للبناتادبيامنه علي نجم عبد67253252022111002

جامعة الكوفة/كلية اللغات492.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبينبأ صالح عبد المهدي عبد الكريم67254252022193127

جامعة الكوفة/كلية اللغات483.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمجتبى عدنان عباس كاظم67255252021012158

جامعة الكوفة/كلية اللغات480.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبييوسف فؤاد عبد الهادي صالح67256252021012239

جامعة الكوفة/كلية اللغات476.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيمسرة ضياء حسين محمد67257252022096061

جامعة الكوفة/كلية اللغات476.0اعدادية االعتماد للبنينادبيجعفر جميل هدهود جواد67258292021010021

جامعة الكوفة/كلية اللغات473.0ثانوية البتول للبناتادبيرواء علي عبد الحسين مداوي67259242022140016

جامعة الكوفة/كلية اللغات473.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيايمان حيدر حمزة شريف67260252022080017

جامعة الكوفة/كلية اللغات473.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيرقيه احسان محمد بزون67261252022056031

جامعة الكوفة/كلية اللغات465.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيصفاء جبار علوان جبار67262252022096042

جامعة الكوفة/كلية اللغات465.0ثانوية براثا االهلية للبناتادبيعال حسين محمد سعد67263252022108004

جامعة الكوفة/كلية اللغات462.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيهديل تحسين جابر هادي67264252022096070

جامعة الكوفة/كلية اللغات462.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيبراء ابا زيد حسين جواد67265252022053013

جامعة الكوفة/كلية اللغات460.0اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيخير هللا كريم مشاوش وهب67266222021068010

جامعة الكوفة/كلية اللغات460.0اعدادية االمير للبناتادبيتقى علي محمد كريم67267252022083008

جامعة الكوفة/كلية اللغات458.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيجيهان ناظم كامل جوده67268252022086056

جامعة الكوفة/كلية اللغات454.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيام البنين علي خضير وادي67269252022086018

جامعة الكوفة/كلية اللغات453.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيمجتبى غني موسى راضي67270252021047022
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جامعة الكوفة/كلية اللغات450.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيامنه ظافر جالل صاحب67271252022107005

جامعة الكوفة/كلية اللغات450.0اعدادية المنار االهلية للبناتادبيمريم جاسم محمد مرتضى67272252022058023

جامعة الكوفة/كلية اللغات448.0اعدادية الزهراء للبناتادبيسجى علي محيسن جواد67273252022093031

جامعة الكوفة/كلية اللغات445.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيتبارك مؤيد عامر عبد67274252022096015

جامعة الكوفة/كلية اللغات445.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء جاسم محمد علي كاظم67275252022086094

جامعة الكوفة/كلية اللغات444.0اعدادية المنار االهلية للبناتادبيشهد علي حسن علي67276252022058018

جامعة الكوفة/كلية اللغات441.0ثانوية النجوم للبناتادبيزهراء فاضل عبد الحسن طويرش67277232022130013

جامعة الكوفة/كلية اللغات440.0ثانوية القدس المسائية للبنينادبيسجاد حسن هاشم محمد67278252021152027

جامعة الكوفة/كلية اللغات439.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينورهان احمد كحيط عبد نور67279252022053096

جامعة الكوفة/كلية اللغات439.0الخارجياتادبيبيان رحيم عبد الحسن صكبان67280252022401029

جامعة الكوفة/كلية اللغات439.0ثانوية المجد للبناتادبيزينب فرج رحيم ابو شامة67281292022068026

جامعة الكوفة/كلية اللغات438.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيغدير عبد االمير رزاق عبد الحسين67282252022056064

جامعة الكوفة/كلية اللغات438.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيرسل عباس حسن عبد67283252022057008

جامعة الكوفة/كلية اللغات437.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيساره محمد رسن جبر67284252022071022

جامعة الكوفة/كلية اللغات437.0ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح٢ للبنينادبيسجاد عالوي كاظم علي67285262021024015

جامعة الكوفة/كلية اللغات436.0ثانوية صفية للبناتادبينورين حسين جليل دايخ67286292022084042

جامعة الكوفة/كلية اللغات436.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيأحمد رحيم مظلوم محمد67287252021024001

جامعة الكوفة/كلية اللغات433.0اعدادية شمس الحرية للبناتادبيطيبة علي مظلوم جباري67288252022094018

جامعة الكوفة/كلية اللغات433.0ثانوية الرفعة للبناتادبينور الهدى فاضل عبيس عبيد67289232022081056

جامعة الكوفة/كلية اللغات433.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيورود علي شاكر محمد67290272022072047

جامعة الكوفة/كلية اللغات432.0ثانوية الفرزدق المختلطةادبيعباس عزيز كاظم مهلهل67291222021219003

جامعة الكوفة/كلية اللغات430.0اعدادية الحمزة للبنينادبيجعفر صادق هاتف حاتم67292242021010005

جامعة الكوفة/كلية اللغات427.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيمحمد الجواد عمار عبد النبي صالح67293252021020022

جامعة الكوفة/كلية اللغات424.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء هادي عبد الحسين وحيد67294252022080057

جامعة الكوفة/كلية اللغات423.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمؤمل صالح حسن حسين67295242021017057

جامعة الكوفة/كلية اللغات423.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين شاكر نعمه خلف67296272021031058

جامعة الكوفة/كلية اللغات422.0اعدادية نور الحسين للبناتادبياالء عبد العباس عبد الكاظم عبد القادر67297252022078009

جامعة الكوفة/كلية اللغات422.0الخارجياتادبيهبه هاشم عذاب حسن67298252022401132

جامعة الكوفة/كلية اللغات421.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةادبيبندر فائز حسن رباط67299272021112001

جامعة الكوفة/كلية اللغات421.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيطيبه حبيب حمود صديان67300272022072027

جامعة الكوفة/كلية اللغات418.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيروان عالء حمودي كاظم67301252022086090

جامعة الكوفة/كلية اللغات418.0ثانوية براثا االهلية للبناتادبيشهد فيصل حاكم متعب67302252022108002

جامعة الكوفة/كلية اللغات418.0اعدادية االمير للبناتادبينور الهدى مالك هادي مردان67303252022083031

جامعة الكوفة/كلية اللغات418.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيسارة حكمت عادل حسن67304162022162011

جامعة الكوفة/كلية اللغات417.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيغدير منخي منصور جادر67305252022116034
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جامعة الكوفة/كلية اللغات416.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيجنات هيثم حسن حبيب67306252022078028

جامعة الكوفة/كلية اللغات416.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيرضا اسعد مجيد عبود67307252021012085

جامعة الكوفة/كلية اللغات416.0اعداديه امنة الصدر للبناتادبيساره سمير رزاق اسماعيل67308252022082016

جامعة الكوفة/كلية اللغات415.0اعدادية واسط للبناتادبيرقيه عباس عبد نور جبر67309252022066015

جامعة الكوفة/كلية اللغات413.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيزهراء حسين هاشم جاسم67310242022142006

جامعة الكوفة/كلية اللغات413.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيأحمد صباح عبد شتيوي67311292021106004

جامعة الكوفة/كلية اللغات412.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيصبا علي مهدي حسن67312252022085035

جامعة الكوفة/كلية اللغات412.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيصفا عبد اللطيف عبد الهادي مراد67313252022073033

جامعة الكوفة/كلية اللغات412.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء حسن صكبان سلمان67314252022086095

جامعة الكوفة/كلية اللغات411.0ثانوية العباسية المسائية للبنينادبيمنذر عبد زيد حسين ناصر67315252021156060

جامعة الكوفة/كلية اللغات411.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيتبارك سعودي مسلم محمد67316252022080028

جامعة الكوفة/كلية اللغات411.0اعدادية اليقظة للبناتادبيعذراء هادي كاظم عيسى67317252022194023

جامعة الكوفة/كلية اللغات410.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيزينب قاسم محيسن كاظم67318252022107024

جامعة الكوفة/كلية اللغات409.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنينادبيحسنين سجاد عبد الزهره جياد67319232021063009

جامعة الكوفة/كلية اللغات409.0اعدادية الحمزة للبنينادبياحمد سلطان صبار عبود67320242021010002

جامعة الكوفة/كلية اللغات408.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيمريم توفيق ياسر مالك67321252022080096

جامعة الكوفة/كلية اللغات408.0اعداية الهدى للبناتادبيرقيه علي حسين حيدر67322142022077012

جامعة الكوفة/كلية اللغات407.0ثانوية الرملة للبناتادبيتقى عقيل علي خاجي67323252022061015

جامعة الكوفة/كلية اللغات406.0ثانوية الكرار المختلطةادبيسجى تحسين محسن عبود67324242022150006

جامعة الكوفة/كلية اللغات406.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبنين ستار عايد كريم67325252022086034

جامعة الكوفة/كلية اللغات406.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيريسان مجيد كامل عبد الحسين67326252021020008

جامعة الكوفة/كلية اللغات406.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيفاطمه قصي عبد هللا حمد67327252022096048

جامعة الكوفة/كلية اللغات405.0اعدادية الجزائر للبناتادبيصفين هادي سالم جبر67328252022091039

جامعة الكوفة/كلية اللغات405.0اعدادية االفتخار للبناتادبيفاطمه عبد الباري كاظم جابر67329252022079089

جامعة الكوفة/كلية اللغات405.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيغدير عبد الزهره مايع عبود67330252022056065

جامعة الكوفة/كلية اللغات404.0اعدادية واسط للبناتادبيفاطمة عامر عبد الزهرة تكليف67331252022066036

جامعة الكوفة/كلية اللغات404.0اعدادية الصباح للبناتادبيمريم محسن رطان مسير67332252022064099

جامعة الكوفة/كلية اللغات404.0اعدادية الفرح للبناتادبيأيمان عادل نجم عطيه67333142022125001

جامعة الكوفة/كلية اللغات404.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيعبد هللا حميد عبد كريم67334252021207018

جامعة الكوفة/كلية اللغات403.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعالء عبد عواد اميش67335292021009087

جامعة الكوفة/كلية اللغات403.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيزهراء حيدر باقر مهدي67336252022170044

جامعة الكوفة/كلية اللغات403.0اعدادية البتول للبناتادبيغفران حبيب حميد حسن67337162022242054

جامعة الكوفة/كلية اللغات402.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيشهد عبد االمير شناوة عبد الحسين67338252022121005

جامعة الكوفة/كلية اللغات402.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيحبيب حسن حبيب عزر67339272021006007

جامعة الكوفة/كلية اللغات401.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبينور الهدى حكمت محسن هادي67340272022140077
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جامعة الكوفة/كلية اللغات401.0اعدادية صنعاء للبناتادبيتبارك كاظم عبد علي موسى67341252022075010

جامعة الكوفة/كلية اللغات400.0ثانوية النجوم األهلية للبناتادبيرقيه انعام فتحي ياسر67342252022055009

جامعة الكوفة/كلية اللغات400.0ثانوية النور للبناتادبيرواء ماجد جعفر علوان67343292022093054

جامعة الكوفة/كلية اللغات399.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيتبارك كريم عباس احمد67344252022085010

جامعة الكوفة/كلية اللغات399.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيميسر صبار حمود جاسم67345292021008046

جامعة الكوفة/كلية اللغات399.0ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينادبيعلي اسماعيل حطاب شبر67346252021038010

جامعة الكوفة/كلية اللغات399.0ثانوية النجوم األهلية للبناتادبيهاله حسن عباس علي67347252022055031

جامعة الكوفة/كلية اللغات399.0ثانوية الصالحية للبنينادبيكرار حيدر جالوي حنون67348242021022035

جامعة الكوفة/كلية اللغات398.0اعدادية دمشق للبناتادبيزينب عبد االمير عبد هللا اسماعيل67349242022121029

جامعة الكوفة/كلية اللغات398.0اعدادية غماس للبنينادبيمرتضى سلمان صاحب محمد67350242021016067

جامعة الكوفة/كلية اللغات398.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبياحمد ميثم علي مجيد67351262021006006

جامعة الكوفة/كلية اللغات398.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيدعاء نصيف جاسم محمد67352252022078039

جامعة الكوفة/كلية اللغات398.0اعدادية اليقظة للبناتادبيأمل محمد جواش جابر67353252022194001

جامعة الكوفة/كلية اللغات398.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيشيماء يحيى موسى عيسى67354252022086156

جامعة الكوفة/كلية اللغات398.0اعدادية البيان للبنينادبيقيس حازم شبيب عناد67355232021014048

جامعة الكوفة/كلية اللغات398.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيوائل حبيب عبد االمير احمد67356252021209018

جامعة الكوفة/كلية اللغات397.0ثانوية التحرير للبناتادبيزينب نزار عبد الزهره نوام67357232022096010

جامعة الكوفة/كلية اللغات397.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيبتول سعد عبد العباس حمزه67358252022073007

جامعة الكوفة/كلية اللغات397.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي عمار عبد الكاظم شياع67359252021024190

جامعة الكوفة/كلية اللغات397.0الخارجيونادبيحيدر علي رشيد موسى67360252021400035

جامعة الكوفة/كلية اللغات396.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيسكينه عبد الرحيم عبد الكاظم عباس67361252022078081

جامعة الكوفة/كلية اللغات395.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيزيد عقيل لعيبي إبراهيم67362252021044014

جامعة الكوفة/كلية اللغات395.0ثانوية االنتصار للبناتادبيازهار اكرم اسد مع هللا67363242022105002

جامعة الكوفة/كلية اللغات395.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيسحر رزاق حمزه عجه67364252022078077

جامعة الكوفة/كلية اللغات394.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيأسالم حمود عباس عبد67365272022052002

جامعة الكوفة/كلية اللغات394.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبينرجس احمد عجيل مولى67366252022116045

جامعة الكوفة/كلية اللغات394.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيزياد كاظم عبد الحسين جبار67367242021202032

جامعة الكوفة/كلية اللغات394.0اعدادية الدغارة للبناتادبيتماره ميثم حاتم علي67368242022124010

جامعة الكوفة/كلية اللغات393.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبنين باسم عبد العباس محيسن67369252022086030

جامعة الكوفة/كلية اللغات393.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء علي عبد عطيه67370252022078063

جامعة الكوفة/كلية اللغات393.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيادبينور حسين عبد هللا عليوي67371242022112031

جامعة الكوفة/كلية اللغات392.0ثانوية البتول للبناتادبيقدس حسين حمزه جياد67372242022140043

جامعة الكوفة/كلية اللغات392.0ثانوية االرشاد المختلطةادبينرجس رحيم جاسم غالي67373222022252006

جامعة الكوفة/كلية اللغات392.0اعدادية الزهراء للبناتادبيهناء عظيم عبد الجبار كاظم67374252022093064

جامعة الكوفة/كلية اللغات392.0ثانوية الوطن للبنينادبيمحمد صكر ياسين عباس67375212021079035
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جامعة الكوفة/كلية اللغات391.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبينرجس فؤاد كاظم راهي67376252022171061

جامعة الكوفة/كلية اللغات391.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيفاطمه صادق علي محمد67377272022140066

جامعة الكوفة/كلية اللغات391.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيفاطمه وجدان صباح فليح67378232022123040

جامعة الكوفة/كلية اللغات391.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيرضا عبد االمير جبر سلمان67379252021008068

جامعة الكوفة/كلية اللغات391.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيمريم سكر فاخر جواد67380252022056075

جامعة الكوفة/كلية اللغات390.0اعدادية االمير للبناتادبيرسالن حيدر محمد جاسم67381252022083010

جامعة الكوفة/كلية اللغات390.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبينهى عبد الرسول شهيد غريب67382272022072044

جامعة الكوفة/كلية اللغات390.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمحمد غانم عبد الكاظم جبار67383252021122131

جامعة الكوفة/كلية اللغات390.0اعدادية المسيب للبناتادبيرسل حسين كاظم جلوب67384232022117036

جامعة الكوفة/كلية اللغات389.0اعدادية التحرير للبنينادبيعلي الرضا عمار محمود حريجة67385282021004076

جامعة الكوفة/كلية اللغات389.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيعلي جعفر مهدي علي67386232021164020

جامعة الكوفة/كلية اللغات389.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبينبا عبد الجبار حسين جاسم67387272022108044

جامعة الكوفة/كلية اللغات389.0اعدادية الياقوت للبنينادبيحسين كاظم حمزه محمد67388272021038022

جامعة الكوفة/كلية اللغات389.0ثانوية الجهاد للبنينادبييقين هادي ضايف خزي67389222021078020

جامعة الكوفة/كلية اللغات388.0اعدادية الصباح للبناتادبيرقيه سالم مطلك حسين67390252022064050

جامعة الكوفة/كلية اللغات388.0ثانوية المناجاة المختلطةادبينور ضياء جازي جاهل67391252022114003

جامعة الكوفة/كلية اللغات387.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي باقر محمد عمران67392252021008103

جامعة الكوفة/كلية اللغات387.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيكريم حليم كريم جاسم67393252021024219

جامعة الكوفة/كلية اللغات387.0ثانوية الكرار المسائية للبنينادبيعلي ابراهيم صالح جواد67394252021163028

جامعة الكوفة/كلية اللغات386.0اعدادية المختار للبنينادبيحسين حميد سعدون مزهر67395222021047025

جامعة الكوفة/كلية اللغات386.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينادبيحاتم شهيد عبد سرحان67396242021200008

جامعة الكوفة/كلية اللغات385.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيزينب كاظم محسن عويجل67397142022225018

جامعة الكوفة/كلية اللغات385.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمصطفى جاسم محمد عذاب67398252021122147

جامعة الكوفة/كلية اللغات385.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيمرتضى احمد عبيد دهش67399292021016072

جامعة الكوفة/كلية اللغات385.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي بيان سرحان جميل67400252021024171

جامعة الكوفة/كلية اللغات385.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيرقيه حسين عبد الزهره كاظم67401272022053031

جامعة الكوفة/كلية اللغات385.0اعدادية المحاويل للبنينادبيحسين زياد حسن عبيد67402232021008023

جامعة الكوفة/كلية اللغات385.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيسجى هاشم مهدي صاحب67403252022171046

جامعة الكوفة/كلية اللغات385.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيشهد محمد عزيز محسن67404212022134037

جامعة الكوفة/كلية اللغات385.0ثانوية المناسك للبناتادبيأيه سعد محسن خضر67405272022104004

جامعة الكوفة/كلية اللغات385.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيعبد هللا سليم عباس علي67406272021022021

جامعة الكوفة/كلية اللغات385.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيعباس سجان شمران سرحان67407252021004032

جامعة الكوفة/كلية اللغات384.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبينور الهدى قاسم هاتف محمد67408252022056087

جامعة الكوفة/كلية اللغات384.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمروه عالء عبد الحسن عبد الزهره67409252022053074

جامعة الكوفة/كلية اللغات383.0اعدادية الجزائر للبناتادبيكوثر جبار عبد لفته67410252022091050
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جامعة الكوفة/كلية اللغات383.0اعدادية المكاسب للبنينادبيحسين محمود حسين شبيب67411272021003027

جامعة الكوفة/كلية اللغات383.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيفضل عقيل حسون باقر67412252021024208

جامعة الكوفة/كلية اللغات383.0اعدادية الشطرة للبناتادبيرحاب محمد عزيز حسين67413222022161012

جامعة الكوفة/كلية اللغات383.0ثانوية الوثبة للبنينادبيحسين نجاح هليل مرزه67414272021017016

جامعة الكوفة/كلية اللغات383.0اعدادية االصالة للبنينادبيعلي حسين ذويب كيوش67415262021035076

جامعة الكوفة/كلية اللغات383.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزينب صادق حسين قاسم67416252022080062

جامعة الكوفة/كلية اللغات383.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيايناس سعد عبد زيد حمود67417252022057003

جامعة الكوفة/كلية اللغات382.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى حسين محمد ناجي67418252021024303

جامعة الكوفة/كلية اللغات382.0الخارجيونادبياحمد قاسم شنيشل سنيد67419282021400009

جامعة الكوفة/كلية اللغات382.0ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنينادبيعلي عبد الحسن عمران حسان67420232021258016

جامعة الكوفة/كلية اللغات381.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعيادبيمنتظر رسول حسين عطيه67421242021031017

جامعة الكوفة/كلية اللغات381.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيامير قيصر حميد راضي67422252021012027

جامعة الكوفة/كلية اللغات381.0ثانوية الرفعة للبناتادبيتبارك كريم هاشم حسين67423232022081012

جامعة الكوفة/كلية اللغات380.0اعدادية الدواية المسائية للبنينادبييوسف عامر سعد جمعان67424222021313014

جامعة الكوفة/كلية اللغات380.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى ضياء عبد االمير عواد67425252021008180

جامعة الكوفة/كلية اللغات380.0ثانوية المرفأ للبناتادبيهاله رمضان جبار احمد67426162022213048

جامعة الكوفة/كلية اللغات380.0ثانوية النجوم األهلية للبناتادبيبنين نجم هالل كاظم67427252022055005

جامعة الكوفة/كلية اللغات380.0اعدادية المؤمل للبنينادبيمجتبى قاسم محمد حميو67428232021060027

جامعة الكوفة/كلية اللغات380.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيعلي حقي اسماعيل ابراهيم67429252021026012

جامعة الكوفة/كلية اللغات380.0ثانوية ايليا االهلية للبنينادبيعلي حسين هادي شريف67430252021039006

جامعة الكوفة/كلية اللغات380.0ثانوية االفاق للبناتادبيزهراء عبد السالم كامل علي67431232022144022

جامعة الكوفة/كلية اللغات380.0ثانوية الصالحية المسائية للبنينادبياحمد فراس جواد كاظم67432242021212005

جامعة الكوفة/كلية اللغات380.0اعدادية المنار االهلية للبناتادبيازهار حمود متعب عبد67433252022058002

جامعة الكوفة/كلية اللغات379.0اعدادية شمس الحرية للبناتادبيغدير سالم هاتف غني67434252022094021

جامعة الكوفة/كلية اللغات379.0ثانوية ابي طالب المختلطةادبيحسين كامل جبار هالص67435292021102011

جامعة الكوفة/كلية اللغات379.0اعدادية عكاظ للبناتادبييقين طالب حميدي كاظم67436272022088109

جامعة الكوفة/كلية اللغات379.0اعدادية حلب للبنينادبيابراهيم عادل عايد فالح67437262021013002

جامعة الكوفة/كلية اللغات379.0ثانوية النيل للبنينادبيحمزه فاضل غازي دمنه67438232021033017

جامعة الكوفة/كلية اللغات378.0اعدادية ميسان للبنينادبيعلي حميد عبد جباري67439252021011041

جامعة الكوفة/كلية اللغات378.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينب فاهم مراد جاري67440252022086132

جامعة الكوفة/كلية اللغات378.0ثانوية الصديق للبنينادبيعبد االمير احمد عبد االمير محمد67441232021027031

جامعة الكوفة/كلية اللغات378.0ثانوية النيل للبنينادبيعباس عبيد راضي عبود67442232021033034

جامعة الكوفة/كلية اللغات378.0ثانوية الرملة للبناتادبيرتاج وسام هادي علي67443252022061023

جامعة الكوفة/كلية اللغات378.0ثانوية الصباح للبنينادبيحسين كامل عبد خضير67444262021162006

جامعة الكوفة/كلية اللغات377.0اعدادية عكاظ للبناتادبياسراء شاكر مرزه زين67445272022088004
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جامعة الكوفة/كلية اللغات377.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبينور الهدى قاسم ناجي علوان67446252022080107

جامعة الكوفة/كلية اللغات377.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيفدك الزهراء علي عدي علي67447272022141058

جامعة الكوفة/كلية اللغات377.0اعدادية اليقظة للبناتادبيآيالف عماد عبد الجليل حميو67448232022089002

جامعة الكوفة/كلية اللغات377.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيسجاد باسم سعدي حسن67449212021081021

جامعة الكوفة/كلية اللغات377.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبياحمد محسن خير هللا مشنن67450292021001010

جامعة الكوفة/كلية اللغات376.0اعدادية هل اتى للبنينادبيمحمد معين حمادي عذاب67451252021203034

جامعة الكوفة/كلية اللغات376.0اعدادية الشهداء للبنينادبيمرتضى اسعد حساني شريف67452162021015049

جامعة الكوفة/كلية اللغات376.0اعدادية سكينة للبناتادبيرسل عبد الرضا حميد عزيز67453222022116015

جامعة الكوفة/كلية اللغات376.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمقتدى حسين سوادي حسون67454252021122156

جامعة الكوفة/كلية اللغات375.0اعدادية واسط للبناتادبيبشرى عادل عبد العباس عبد67455252022066004

جامعة الكوفة/كلية اللغات375.0ثانوية الثغر المختلطةادبيعقيل عبد الرضا فزاع ناهي67456292021108003

جامعة الكوفة/كلية اللغات375.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمحمد عدنان خليل سعيد67457252021122130

جامعة الكوفة/كلية اللغات375.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينادبيجهاد حامد محيل مشندخ67458242021200007

جامعة الكوفة/كلية اللغات375.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيعلي اركان اسماعيل ابراهيم67459252021122097

جامعة الكوفة/كلية اللغات375.0اعدادية واسط للبناتادبيهاجر احمد هاشم كاظم67460252022066044

جامعة الكوفة/كلية اللغات375.0اعدادية بيخال للبنينادبيحيدر مازن شكر عبد الكريم67461212021074023

جامعة الكوفة/كلية اللغات374.0اعدادية العارضيات المختلطةادبيصبار غالب وله سلمان67462242021152017

جامعة الكوفة/كلية اللغات374.0ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيحسن صباح عبد الجواد كاظم67463252021019002

جامعة الكوفة/كلية اللغات374.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعلي فاضل محمد علي عبود67464272021030035

جامعة الكوفة/كلية اللغات374.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيوالء رائد حسوني عبد االمير67465252022080115

جامعة الكوفة/كلية اللغات374.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيسيف لؤي عبد الهادي عداي67466252021207014

جامعة الكوفة/كلية اللغات373.0ثانوية المبادئ للبناتادبيانوار خيون علي محسن67467162022177004

جامعة الكوفة/كلية اللغات373.0اعدادية الزاكيات للبناتادبينبأ حسن شهيد عبد67468252022071053

جامعة الكوفة/كلية اللغات373.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء رائد سعدون حمد67469252022086097

جامعة الكوفة/كلية اللغات372.0اعدادية شمس الحرية للبناتادبيمريم مسلم حسون خليل67470252022094030

جامعة الكوفة/كلية اللغات372.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي صباح حسين حسن67471272021031132

جامعة الكوفة/كلية اللغات372.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيايات نصير جاهل عوده67472242022186004

جامعة الكوفة/كلية اللغات371.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيحسين احمد عبد الزهره كاظم67473252021122035

جامعة الكوفة/كلية اللغات371.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبراء علي وليد شكاري67474252022086027

جامعة الكوفة/كلية اللغات371.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد جاسم عنيد عاريه67475142021026099

جامعة الكوفة/كلية اللغات371.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد مدلول كريم موسى67476252021012175

جامعة الكوفة/كلية اللغات371.0ثانوية المدائن المختلطةادبيامير حسين محمود جاسم67477212021227002

جامعة الكوفة/كلية اللغات370.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيعلي قيس مجيد حسين67478142021020033

جامعة الكوفة/كلية اللغات370.0اعدادية االمير للبناتادبيايات عبد الباقي وناس حسن67479252022083002

جامعة الكوفة/كلية اللغات369.0ثانوية الصالحية للبنينادبيعلي احمد هالل محمد67480242021022031
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جامعة الكوفة/كلية اللغات369.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيبنين نجم عبود حبيب67481252022193021

جامعة الكوفة/كلية اللغات369.0ثانوية التحرير للبناتادبيتمارا حكيم ناصر ربيع67482282022057007

جامعة الكوفة/كلية اللغات369.0ثانوية الفرزدق المختلطةادبيحسن علي جواد كاظم67483222021219002

جامعة الكوفة/كلية اللغات369.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمصطفى طالب خضران عبد67484272021038117

جامعة الكوفة/كلية اللغات369.0اعدادية االعتماد للبنينادبيكاظم فائق عدنان علوان67485292021010099

جامعة الكوفة/كلية اللغات369.0اعدادية الجهاد للبنينادبيمنتظر اسعد سلمان حمادي67486232021004080

جامعة الكوفة/كلية اللغات369.0ثانوية الوثبة للبنينادبيعلي محمد جياد حسج67487272021017056

جامعة الكوفة/كلية اللغات368.0اعدادية حلب للبناتادبياسراء حميد هاني جاسم67488242022107001

جامعة الكوفة/كلية اللغات368.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيشهد عبد الهادي كريم مجيد67489252022086150

جامعة الكوفة/كلية اللغات368.0اعدادية ميسان للبنينادبيمصطفى سالم ناجح خلف67490252021011061

جامعة الكوفة/كلية اللغات368.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبينور الهدى مهند ناصر حسين67491252022056088

جامعة الكوفة/كلية اللغات368.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيحمزه قابل حبس سلمان67492252021160019

جامعة الكوفة/كلية اللغات368.0اعدادية خولة للبناتادبيزينب حمزه سعد كريم67493242022116019

جامعة الكوفة/كلية اللغات368.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيعبير احمد نعيمه حاجم67494292022160070

جامعة الكوفة/كلية اللغات368.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيحسن محمد خلف رهيف67495222021048008

جامعة الكوفة/كلية اللغات368.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيبنين محمد هادي عبد الحسين67496252022078020

جامعة الكوفة/كلية اللغات368.0اعدادية نور الحسين للبناتادبينبأ اكرم فريق محمد67497252022078119

جامعة الكوفة/كلية اللغات368.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعلي حميد خضر ناشي67498222021054047

جامعة الكوفة/كلية اللغات367.0اعدادية الخنساء للبناتادبينبأ علي ديكان درويش67499232022087043

جامعة الكوفة/كلية اللغات367.0اعدادية واسط للبناتادبيفاطمه محمود حسين جايش67500252022066038

جامعة الكوفة/كلية اللغات367.0ثانوية البتول للبناتادبيدنيا محمد مسير ناصر67501242022140011

جامعة الكوفة/كلية اللغات367.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينادبيحسن علي زاير واعي67502142021203010

جامعة الكوفة/كلية اللغات367.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيبراء عايد كريم حرز67503242022139004

جامعة الكوفة/كلية اللغات367.0الخارجيونادبيمحمد كاظم كوين جبار67504292021400126

جامعة الكوفة/كلية اللغات367.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينادبيياسر عادل خضير عباس67505162021078012

جامعة الكوفة/كلية اللغات367.0اعدادية المحاويل للبناتادبيزبيده محمد حسين جلوب67506232022115021

جامعة الكوفة/كلية اللغات367.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيجعفر احسان علي جمعه67507232021256031

جامعة الكوفة/كلية اللغات366.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياثير قاسم رزاق محمد67508252021024009

جامعة الكوفة/كلية اللغات366.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزهراء رياض حسن عباس67509252022056044

جامعة الكوفة/كلية اللغات366.0اعدادية المنار االهلية للبناتادبيزينب سعد تركي جلعوط67510252022058015

جامعة الكوفة/كلية اللغات366.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيعلي توفيق جابر محمد67511252021122098

جامعة الكوفة/كلية اللغات366.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد رياض حسن عبد الهادي67512252021024252

جامعة الكوفة/كلية اللغات366.0اعدادية القادسية للبنينادبيمحمد علي كاظم عناد67513252021211045

جامعة الكوفة/كلية اللغات366.0اعدادية االفتخار للبناتادبيفاطمه خالد مالك كاظم67514252022079086

جامعة الكوفة/كلية اللغات366.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيكرار رعد هاشم سيد67515142021024218
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جامعة الكوفة/كلية اللغات366.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيمهدي فالح فاضل عمران67516232021029041

جامعة الكوفة/كلية اللغات366.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبياحمد محمد ناصر حسين67517252021012013

جامعة الكوفة/كلية اللغات366.0ثانوية المعارف االهلية للبنينادبيكرار طعمه مالح رومي67518222021381012

جامعة الكوفة/كلية اللغات366.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمرتضى ضياء منصور حمزة67519272021038105

جامعة الكوفة/كلية اللغات366.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيكرار حسن صبري كوت67520262021015076

جامعة الكوفة/كلية اللغات365.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي عقيل عبد العباس جعفر67521272021031140

جامعة الكوفة/كلية اللغات365.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد فريد عبد الوهاب جوده67522252021012171

جامعة الكوفة/كلية اللغات365.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيجواد كاظم داود سلمان67523262021047029

جامعة الكوفة/كلية اللغات365.0اعدادية الحلة للبنينادبيمصطفى امير جعفر غفار67524232021020072

جامعة الكوفة/كلية اللغات365.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيزيد حسين عزيز جبار67525272021016063

جامعة الكوفة/كلية اللغات365.0اعدادية الفتح للبنينادبيمحمد حيدر هادي موسى67526272021011023

جامعة الكوفة/كلية اللغات364.0ثانوية االوائل االهلية للبنينادبياحمد هاشم عبد الرضا توهان67527272021039001

جامعة الكوفة/كلية اللغات364.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء علي حسن عبد عون67528252022093023

جامعة الكوفة/كلية اللغات364.0ثانوية الشامية المسائية للبناتادبيخديجه هادي كاظم سلمان67529242022222008

جامعة الكوفة/كلية اللغات364.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيحسين نعيم غريب لغيوي67530292021011011

جامعة الكوفة/كلية اللغات364.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيزينب عماد خليل عبد الرضا67531112022061027

جامعة الكوفة/كلية اللغات364.0ثانوية البتول للبناتادبيليلى جبر عنيد شياع67532242022140044

جامعة الكوفة/كلية اللغات364.0ثانويه المصابيح للبناتادبيبتول حاكم عبد الحسين عباس67533292022079010

جامعة الكوفة/كلية اللغات364.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيشيخه فرحان مجول عيد67534252022073032

جامعة الكوفة/كلية اللغات364.0اعدادية المعراج للبنينادبياسامه حيدر صباح رضا67535112021024006

جامعة الكوفة/كلية اللغات364.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي حسين مخيف حسين67536232021008063

جامعة الكوفة/كلية اللغات364.0ثانوية االسراء للبناتادبيكوثر قاسم محمد صخيل67537252022088028

جامعة الكوفة/كلية اللغات364.0ثانوية الفضائل للبناتادبيعذراء عباس عبيد سهيل67538232022112017

جامعة الكوفة/كلية اللغات364.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيمحمد عاجل حسين مطرود67539292021106028

جامعة الكوفة/كلية اللغات364.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي مشتاق طالب طاهر67540142021024200

جامعة الكوفة/كلية اللغات364.0اعدادية المثابرون للبنينادبيعلي رحم جخيم جبر67541222021376064

جامعة الكوفة/كلية اللغات364.0اعدادية الدغارة للبنينادبيمحمد علي ناصر حسين67542242021008048

جامعة الكوفة/كلية اللغات364.0ثانوية الصادق المختلطةادبيليث مهند طارق عبود67543232021172025

جامعة الكوفة/كلية اللغات364.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيرقية نجاح حسن مهدي67544252022063011

جامعة الكوفة/كلية اللغات364.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمسلم عقيل رحمان جبري67545242021017075

جامعة الكوفة/كلية اللغات364.0ثانوية النرجس اللبناتادبياالء ساير منشد عبطان67546222022182003

جامعة الكوفة/كلية اللغات364.0ثانوية براثا االهلية للبناتادبيمريم حسين عبد الوهاب مجيد67547252022108005

جامعة الكوفة/كلية اللغات364.0اعدادية الياقوت للبنينادبيحيدر انور موسى حمزه67548272021038028

جامعة الكوفة/كلية اللغات364.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمهدي مسلم صالح مهدي67549252021024328

جامعة الكوفة/كلية اللغات363.0اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمة زيدان فنجان علي67550142022074077
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جامعة الكوفة/كلية اللغات363.0اعدادية االمام علي للبنينادبيمرتضى عناد جاسم عراك67551232021002050

جامعة الكوفة/كلية اللغات363.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيبنين جابر شريف مكي67552252022085006

جامعة الكوفة/كلية اللغات363.0ثانوية التحرير للبناتادبيفاطمه عباس جابر حمزه67553242022101034

جامعة الكوفة/كلية اللغات363.0ثانوية الكندي للبنينادبيحسين علي حسين مرهون67554242021040012

جامعة الكوفة/كلية اللغات363.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيمريم رعد فرهود هزاع67555252022080097

جامعة الكوفة/كلية اللغات363.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيازهر سالم حميد تكي67556252021207002

جامعة الكوفة/كلية اللغات363.0ثانوية مؤتة للبناتادبيغدير حازم كاظم لفته67557112022116022

جامعة الكوفة/كلية اللغات363.0اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيعلي عدنان حمودي عبد الرضا67558252021032009

جامعة الكوفة/كلية اللغات363.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبياحمد شريف كاظم خلف67559222021307004

جامعة الكوفة/كلية اللغات363.0اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيرحيم كريم ثامر غضيب67560222021082004

جامعة الكوفة/كلية اللغات363.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيحسين مظفر هادي حسن67561262021201051

جامعة الكوفة/كلية اللغات363.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيشريفه نافع عبد الزهره عطيه67562252022116029

جامعة الكوفة/كلية اللغات363.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبييوسف نجم عبد هللا فارس67563112021053124

جامعة الكوفة/كلية اللغات363.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتادبيزينب محمد جبوري خليل67564252022197003

جامعة الكوفة/كلية اللغات363.0اعدادية الوفاء للبناتادبيسلسبيل ناجي عالوي بشبوش67565292022058024

جامعة الكوفة/كلية اللغات362.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيابراهيم جادر عبد المحسن عليوي67566242021202002

جامعة الكوفة/كلية اللغات362.0ثانوية الصديق للبنينادبيعباس طاهر محمد عباس67567232021027028

جامعة الكوفة/كلية اللغات362.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعالء عباس هالل نعمه67568272021031112

جامعة الكوفة/كلية اللغات362.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيبتول عامر عبد هللا معتوق67569252022116006

جامعة الكوفة/كلية اللغات362.0اعدادية المختار للبنينادبيحيدر وهاب عبد الرزاق احمد67570222021047049

جامعة الكوفة/كلية اللغات362.0ثانوية الوثبة للبنينادبيحسين طالب لهمود فزع67571222021056001

جامعة الكوفة/كلية اللغات362.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيزهراء ميثم اسماعيل ابراهيم67572272022108024

جامعة الكوفة/كلية اللغات362.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيعمر يوسف حمد حميد67573322021011030

جامعة الكوفة/كلية اللغات362.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيدالل صباح حمودي حمزه67574252022086073

جامعة الكوفة/كلية اللغات362.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيسجاد حيدر سلمان عبد المهدي67575252021012093

جامعة الكوفة/كلية اللغات362.0اعدادية القدس للبنينادبيعبد هللا داخل نجم عبد هللا67576232021055037

جامعة الكوفة/كلية اللغات362.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيعال كاطع علكم مجارح67577252022089046

جامعة الكوفة/كلية اللغات362.0اعدادية العراق للبنينادبيعباس حازم صالح جبر67578122021009142

جامعة الكوفة/كلية اللغات362.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي احمد عبد الرضا امين67579272021016111

جامعة الكوفة/كلية اللغات362.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيكوثر سالم شعالن حسن67580252022080092

جامعة الكوفة/كلية اللغات362.0اعدادية هل اتى للبنينادبيسيف عبد الزهره جواد حسن67581252021203025

جامعة الكوفة/كلية اللغات362.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيايات علي شعالن حسن67582252022080012

جامعة الكوفة/كلية اللغات362.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيعلي حسنين لفته سالم67583252021004039

جامعة الكوفة/كلية اللغات362.0اعدادية الجزائر للبناتادبيايمان مصطفى ناجي حبيب67584252022091007

جامعة الكوفة/كلية اللغات362.0ثانوية التاخي للبناتادبيضحى سرمد حسان حميد67585142022081029
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جامعة الكوفة/كلية اللغات362.0اعدادية المباهلة للبنينادبيحسنين عبد الرضا جالب جابر67586272021021019

جامعة الكوفة/كلية اللغات361.0ثانوية الكرار المختلطةادبيبنين محمد عبد الكريم كاظم67587242022150001

جامعة الكوفة/كلية اللغات361.0اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيمحمود عالوي محسن جاسم67588252021212023

جامعة الكوفة/كلية اللغات361.0اعدادية السدة للبنينادبيمنتظر مهدي حسن محمود67589232021016077

جامعة الكوفة/كلية اللغات361.0ثانوية االمال للبناتادبيايه مثنى محمود احمد67590212022153008

جامعة الكوفة/كلية اللغات361.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيعلي ثامر جواد بايش67591252021044025

جامعة الكوفة/كلية اللغات361.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبياسامه تركي عبيد محمد67592112021053016

جامعة الكوفة/كلية اللغات361.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيحيدر اسعد ناجي جبار67593132021038021

جامعة الكوفة/كلية اللغات361.0اعدادية المثابرون للبنينادبيعباس راشد حسوني عجه67594222021376052

جامعة الكوفة/كلية اللغات361.0ثانوية الفرسان المختلطةادبيحسين جاسم محمد هاني67595262021158007

جامعة الكوفة/كلية اللغات361.0ثانوية النور للبناتادبيحوراء كون جاسم حمود67596292022093039

جامعة الكوفة/كلية اللغات361.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي عبد هللا شاكر عطيوي67597252021024187

جامعة الكوفة/كلية اللغات361.0اعدادية الربيع للبناتادبيرويده احمد عبيس عبد الحسين67598232022098057

جامعة الكوفة/كلية اللغات361.0ثانوية البتول للبناتادبيساره عبد الكاظم حسين ورد67599242022140025

جامعة الكوفة/كلية اللغات361.0اعدادية السبطين للبنينادبيمرتضى احمد راضي حسين67600162021016066

جامعة الكوفة/كلية اللغات361.0ثانوية الفرزدق االهلية للبنينادبيزيد محمد جاسم صالح67601252021206002

جامعة الكوفة/كلية اللغات361.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيغدير عامر شاكر عوده67602252022110013

جامعة الكوفة/كلية اللغات361.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيوجدان سالم طراد صكبان67603252022116050

جامعة الكوفة/كلية اللغات360.0ثانوية الوثبة للبنينادبيمحمد فراس عبد المنعم عبد المحسن67604272021017076

جامعة الكوفة/كلية اللغات360.0اعدادية المسيب للبنينادبيخلدون ناصر كاظم جاسم67605232021009046

جامعة الكوفة/كلية اللغات360.0ثانوية الصالحين المختلطةادبيأياد زيدان واوي دحام67606252021120001

جامعة الكوفة/كلية اللغات360.0اعداديه امنة الصدر للبناتادبيميعاد كاطع جبار حجي67607252022082025

جامعة الكوفة/كلية اللغات360.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي حسن علي مسلم67608252021012124

جامعة الكوفة/كلية اللغات360.0ثانوية النور للبناتادبيشهد علي عبد الواحد حمود67609292022093091

جامعة الكوفة/كلية اللغات360.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيحيدر عبد هللا عويد كريم67610162021371040

جامعة الكوفة/كلية اللغات360.0اعدادية الشامية للبنينادبيعباس ميري عبد جاسم67611242021015033

جامعة الكوفة/كلية اللغات360.0ثانوية الرضوان للبناتادبيفاطمه عباس فاضل اموري67612272022078040

جامعة الكوفة/كلية اللغات360.0اعدادية التآخي للبنينادبيفاضل عباس علي مجهول67613242021029038

جامعة الكوفة/كلية اللغات360.0الخارجياتادبيندى سمير جابر مجارح67614252022401122

جامعة الكوفة/كلية اللغات360.0ثانوية حلب للبنينادبيمحمد حسن دوهان حسين67615232021056023

جامعة الكوفة/كلية اللغات360.0اعدادية الزهراء للبناتادبيميس حسن سعدون هادي67616232022109059

جامعة الكوفة/كلية اللغات360.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيرسول حميد شناوه نعمه67617252021122059

جامعة الكوفة/كلية اللغات360.0اعدادية االمام للبنينادبياحمد فاضل عليوي ناصر67618232021013001

جامعة الكوفة/كلية اللغات360.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيياس رضا عدنان كاظم67619252021150088

جامعة الكوفة/كلية اللغات360.0اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه محمود عزيز صالح67620252022093045
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جامعة الكوفة/كلية اللغات360.0اعدادية الشامية للبنينادبيمرتضى قاسم حمود مطر67621242021015064

جامعة الكوفة/كلية اللغات565.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه ناظم فليح عبد السيد67622252042101189

جامعة الكوفة/كلية اللغات560.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء محمد خليل محمد67623272042055133

جامعة الكوفة/كلية اللغات558.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيانوار صالح مهدي عبد علي67624252042101024

جامعة الكوفة/كلية اللغات551.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء رشاد عليوي مجيد67625252042108104

جامعة الكوفة/كلية اللغات539.9ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائييسر حيدر عبد الرزاق عبود67626252042087093

جامعة الكوفة/كلية اللغات539.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيغدير جاسم محمد كاظم67627272042063144

جامعة الكوفة/كلية اللغات537.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعبد الحسن محمد جواد محمد علي ظاهر67628252041007193

جامعة الكوفة/كلية اللغات535.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيحنين سمير نجيرس جودة67629272042064040

جامعة الكوفة/كلية اللغات530.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيشهد كاظم عبد وحيد67630252042101140

جامعة الكوفة/كلية اللغات523.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرقية حسن رحم عودة67631242042119069

جامعة الكوفة/كلية اللغات522.0اعدادية االمير للبناتاحيائيرسل سعد مكي خضير67632252042083050

جامعة الكوفة/كلية اللغات522.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيالزهراء ليث شاكر محسن67633252042059060

جامعة الكوفة/كلية اللغات521.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيكرار حيدر عبد داخل67634252041031503

جامعة الكوفة/كلية اللغات519.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيساره طالب يريو عبد النبي67635222042116046

جامعة الكوفة/كلية اللغات515.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيابراهيم رزاق علي اكبر67636252041151004

جامعة الكوفة/كلية اللغات513.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمالك فارس مهدي حسين67637252042100389

جامعة الكوفة/كلية اللغات513.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور ناصر جاسم جبار67638252042100535

جامعة الكوفة/كلية اللغات513.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسين زهير حسين هاشم67639252041009061

جامعة الكوفة/كلية اللغات513.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيعلياء رحيم جبار مريهج67640252042059606

جامعة الكوفة/كلية اللغات511.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد علي مجيد علي67641252041031648

جامعة الكوفة/كلية اللغات511.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه عامر محمود عطيه67642292042055061

جامعة الكوفة/كلية اللغات511.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن علي محمود خليل67643252041044085

جامعة الكوفة/كلية اللغات511.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء فالح حسن ترف67644252042084362

جامعة الكوفة/كلية اللغات510.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه عامر عباس حسين67645252042100194

جامعة الكوفة/كلية اللغات510.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيسجاد ثامر عمران حسين67646232041020146

جامعة الكوفة/كلية اللغات509.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي جبار حمزه موسى67647292041007212

جامعة الكوفة/كلية اللغات509.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيغدير علي عبد الحسن سلمان67648252042084519

جامعة الكوفة/كلية اللغات508.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيغدير سلمان حسون عبد67649252042084516

جامعة الكوفة/كلية اللغات508.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيعذراء عبد االمير خادم عبد67650252042100051

جامعة الكوفة/كلية اللغات508.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائياحمد عليم حبتور موسى67651252041007018

جامعة الكوفة/كلية اللغات507.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد حسين67652232042098163

جامعة الكوفة/كلية اللغات507.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمالك واثق عزيز مهوس67653252042100393

جامعة الكوفة/كلية اللغات505.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيرقيه هيثم توفيق شهيد67654252042086050

جامعة الكوفة/كلية اللغات505.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيحسين عقيل حسن مهجج67655232041205006
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جامعة الكوفة/كلية اللغات505.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء عبد المحسن عبد الحمزه عبد67656152042050044

جامعة الكوفة/كلية اللغات505.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حيدر حميد سعدون67657252042062528

جامعة الكوفة/كلية اللغات504.0الخارجياتاحيائيزهراء رياض عبدالزهره شمخي67658252042401083

جامعة الكوفة/كلية اللغات504.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيايات محمد عبد الزهرة ياسر67659252042170065

جامعة الكوفة/كلية اللغات503.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيصادق علي حسن حسون67660252041012083

جامعة الكوفة/كلية اللغات503.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسرى قصي غانم بديد67661252042096315

جامعة الكوفة/كلية اللغات503.0اعدادية االمير للبناتاحيائيتبارك سالم عباس علي67662252042083028

جامعة الكوفة/كلية اللغات502.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيمريم عباس جبل سالم67663252042108239

جامعة الكوفة/كلية اللغات502.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيرجاء علي محمد عباس67664212042100043

جامعة الكوفة/كلية اللغات500.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحسن عباس خضير عبد67665232041008029

جامعة الكوفة/كلية اللغات500.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد باقر اسعد محمد علي كاظم67666252041031565

جامعة الكوفة/كلية اللغات499.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيهاجر شعالن محمد بديوي67667222042190206

جامعة الكوفة/كلية اللغات498.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعبد هللا محمد حسين خشان67668252041005044

جامعة الكوفة/كلية اللغات498.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمنتظر باسم محمد سلمان67669252041014162

جامعة الكوفة/كلية اللغات498.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين فاضل علي مجيد67670272041001093

جامعة الكوفة/كلية اللغات497.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيدره عالء فاضل جوده67671252042062355

جامعة الكوفة/كلية اللغات497.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحيدر علي محمد هادي محمد جواد67672232041020116

جامعة الكوفة/كلية اللغات496.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائياحمد صفاء مصطفى كاظم67673252041034002

جامعة الكوفة/كلية اللغات495.0ثانوية العباس للبنيناحيائيعبد هللا جواد محمد شاهر67674272041043010

جامعة الكوفة/كلية اللغات494.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينبأ احسان عدنان رسول67675252042096484

جامعة الكوفة/كلية اللغات494.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزينب قاسم عبد الهادي عبد الزهره67676232042113048

جامعة الكوفة/كلية اللغات494.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه قاسم عبد الزهراء عباس67677252042059676

جامعة الكوفة/كلية اللغات493.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفرقان علي محمود قاسم67678292042052233

جامعة الكوفة/كلية اللغات493.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيتبارك محمد كامل حسن67679232042092058

جامعة الكوفة/كلية اللغات493.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسين علي محمد حساني67680222041035077

جامعة الكوفة/كلية اللغات492.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزهراء اسعد جميل حسن67681252042094028

جامعة الكوفة/كلية اللغات492.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيهدى ميري عزيز عبد الحسين67682252042053134

جامعة الكوفة/كلية اللغات491.7ثانوية المتميزاتاحيائيغاده خليل ابراهيم حميد67683252042074060

جامعة الكوفة/كلية اللغات491.6ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد علي عبد االمير عبد الحسين67684252041031034

جامعة الكوفة/كلية اللغات491.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيعباس صالح كاظم عباس67685242041167013

جامعة الكوفة/كلية اللغات491.0اعدادية واسط للبناتاحيائيهدى حميد سرحان حمد67686252042066079

جامعة الكوفة/كلية اللغات490.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنيناحيائيمسلم عدنان خريبط غضيب67687262041023083

جامعة الكوفة/كلية اللغات490.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء عالء كاظم حمادي67688252042096134

جامعة الكوفة/كلية اللغات490.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد ابراهيم مكي67689252042101161

جامعة الكوفة/كلية اللغات490.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبنين جعفر حمودي متعب67690252042170098
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جامعة الكوفة/كلية اللغات540.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيبنين حمودي مهدي عبيد67691252052096012

جامعة الكوفة/كلية اللغات520.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقياحمد محمد علي كامل منصور67692252051205007

جامعة الكوفة/كلية اللغات463.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقييزن عبد الحسين مطرب سعد67693252051150236

جامعة الكوفة/كلية اللغات460.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيشهب جواد غانم مظلوم67694252052096038

جامعة الكوفة/كلية اللغات459.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيجنات نصير سلمان عبد الحسين67695272052067010

جامعة الكوفة/كلية اللغات457.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقينور الهدى بسام سامي علي67696252052086037

جامعة الكوفة/كلية اللغات454.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعلي عقيل جواد حسن67697252051044089

جامعة الكوفة/كلية اللغات447.0اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيمحمد صادق حازم جاسم محمد67698252051005016

جامعة الكوفة/كلية اللغات443.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيهبه رياح حتحوت مدفون67699252052059144

جامعة الكوفة/كلية اللغات439.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيسارة يعقوب عبد هللا عبد الوهاب67700162052383076

جامعة الكوفة/كلية اللغات436.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتتطبيقيهبة سعدي عبيد حسون67701252052196007

جامعة الكوفة/كلية اللغات428.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقياالء فالح جاسم ياسر67702252052170014

جامعة الكوفة/كلية اللغات426.0ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيعلي طالب نصيف سلمان67703232051256052

جامعة الكوفة/كلية اللغات425.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقيفاطمة علي محسن حبيب67704232052103016

جامعة الكوفة/كلية اللغات422.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقياحمد عبد عزيز عبد هللا67705202051011005

جامعة الكوفة/كلية اللغات421.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينتطبيقيصدر الدين عقيل حميد عناد67706252051049002

جامعة الكوفة/كلية اللغات419.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيبنين كاظم عبد حسن67707252052108009

جامعة الكوفة/كلية اللغات419.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيزهراء فاضل عباس يوسف67708252052096028

جامعة الكوفة/كلية اللغات418.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمصطفى عبد االمير حسين طاهر67709112051009080

جامعة الكوفة/كلية اللغات417.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسين هادي رشيد حسون67710252051044042

جامعة الكوفة/كلية اللغات414.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا جاسم حمودي رسول67711252051205056

جامعة الكوفة/كلية اللغات414.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقياشراق علي جبار عبد67712252052108003

جامعة الكوفة/كلية اللغات411.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيذو الفقار رجب صبيح خصاف67713162051089028

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد542.0اعداديه امنة الصدر للبناتادبيافراح سامي وحيد مصيبح67714252022082003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد515.0اعداديه امنة الصدر للبناتادبيزينب حسن عبادي علي67715252022082015

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد498.0ثانوية الصالحين المختلطةادبيمحمد حسين جبر حمزه67716252021120009

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد489.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمصطفى حسن حبيب سلطان67717252021004085

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد487.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد علي عالء نعمه محمد67718252021008160

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيمحمد عبد هللا عيسى نبهار67719252021113029

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية سراجق المختلطةادبيعباس رياض صبار حسين67720212021248015

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية سراجق المختلطةادبيخالد وليد خالد علي67721212021248011

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيعباس حميد عبد زيد خنياب67722252021122084

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي محسن خليل عبد67723252021012133

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد475.0ثانوية االشراق للبناتادبيفاطمة سعيد جفات محسن67724252022195026

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيبتول عبد مسلم نهر حسون67725252022089007
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينب حسين رزاق طاهر67726252022086119

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد471.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيعلي عبد الحسين ياسر بجاي67727252021121010

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيبيداء طاهر عبد مسلم هادي67728252022193026

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية االفتخار للبناتادبيفاطمه عبد الكريم زغير زاير67729252022079090

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمنتظر حسون علي سلمان67730282021046134

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية الطبري للبنينادبيمرتضى الكرار جاسم جفات وطبان67731232021061071

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد463.0ثانوية االكرمين للبناتادبيتبارك عبد االمير كاظم ناصر67732252022081007

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية االفتخار للبناتادبيزهراء عقيل هادي عزوز67733252022079048

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيمينا بدر نجم صالح67734252022110016

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد460.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيفاطمه الكبرى حسين محمد حسين67735252022057023

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيعذراء حسن هادي محمود67736252022053057

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبياسراء خالد علوان خضر67737252022080003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيعلي حيدر حبيب عبد عون67738252021044027

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفرح عادل حبيب ابو اللول67739252022053070

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية نور الياسري المختلطةادبيحسين سعيد عبد االمير عباس67740252021117009

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيورود حيدر محيسن علوان67741252022073053

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتادبيمريم علي يحيى جعفر67742242022144009

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيشهد جاسم محمد مزعل67743252022089041

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيمريم فريد علي عويز67744252022078114

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيحسين علي صخي عباس67745212021230009

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيباقر صادق منصور حسين67746212021230006

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد صادق عدي شهيد راضي67747252021008156

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية االزدهار المختلطةادبياحمد كامل حشيش عبد هللا67748222021258003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية االفتخار للبناتادبيايه عبد الحليم فيصل خلخال67749252022079011

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد446.0الخارجياتادبيمروه عقيل شاكر ناصر67750252022401114

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيضحى سعيد مالك نايف67751252022086160

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيحمزه شهاب احمد عبد67752212021230010

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيحسين هادي عبد الحسن محسن67753252021121004

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيمالك جاسم محمد حسن67754252022078115

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية الميثاق المختلطةادبيامير جواد كاظم كريم67755252021118001

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعباس محمد راشد نعيمه67756142021028100

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي ابراهيم حسن حسين67757252021012122

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيعلي عماد يعقوب نعمة67758252021004047

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الحيرة  للبنينادبيعباس عقيل عبد العباس محمد67759252021015022

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمرتضى كامل منهل مجهول67760292021009135
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبينور رسول عبد هللا حمد67761242022081032

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية العمرانية المختلطةادبياحمد سمير حسين سلمان67762212021230001

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيمهيمن رضا محمد حسن مصطفى67763252021032027

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية الفدائي للبنينادبيهشام حيدر عبد الكاظم هجوج67764252021013035

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية ميسان للبنينادبياحمد مهدي كاظم جاسم67765252021011008

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيشهد علي قاسم كاظم67766252022078084

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية المناجاة المختلطةادبيميثم ميزر راهي جاهل67767252021114008

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية ميسان للبنينادبيمؤمل سالم حمزه ديكان67768252021011052

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية واسط للبناتادبيضحى فاضل عوده حسين67769252022066032

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانوية االشراق للبناتادبيزينب صبيح محمد كاظم67770252022195018

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية االفتخار للبناتادبيزينه غسان عبد الزهره حسوني67771252022079062

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيعلي صادق مطشر جاسم67772212021230018

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيشهد أمين جاسم محمد67773252022071026

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية الميمونة للبنينادبيمشتبى خيون خير هللا حمود67774282021019065

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيمحمد ثابت جابر طارش67775252021045021

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية الخوارزمي للبنينادبيكرار كظم عبادي جياد67776252021021024

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمصطفى انور عقيل نور67777252021012203

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية تبارك المختلطةادبيفاطمة محمد عبد الحمزه نجم67778252022115008

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيجعفر احمد عباس حنون67779252021047007

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيكوثر كاظم جبر جاسم67780252022078107

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية االزدهار المختلطةادبيمقتدى علوان مايع لطيف67781222021258016

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيحاتم باسم سلمان خميس67782212021028005

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية االكرمين للبناتادبيرقيه كاظم ساري عمران67783252022081014

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيزينب قاسم جليل عباس67784252022057016

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية سراجق المختلطةادبيباقر عالء محمد علوان67785212021248004

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينادبيعماد تحسين صاحب عيدان67786222021301015

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية الجزائر للبناتادبيآيه حافظ راهي راضي67787252022091002

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيجواد مسلم حسين عباس67788162021028003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيرسل محمد مهدي احمد67789212022151021

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمرتضى علي هادي جوده67790252021116071

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبينور الهدى رزاق جفات كردي67791252022089058

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية طه االمين للبنينادبيعلي فيصل محسن سليم67792262021026050

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيبنين محمد ابرهيم مهدي67793252022171014

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتادبيزهراء حيدر عبد الحميد عبد الحسين67794252022097007

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية تبارك المختلطةادبيامير باقر عباس عبيد67795252021115003
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيمحمد جواد كاظم مزعل67796252021209010

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيمحمد رضا عوده مهدي67797252021113028

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الصدرين للبنينادبيمصطفى عبد األمير سعيد حسين67798212021056027

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيحسن علي حاتم مهدي67799252021209001

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية االفتخار للبناتادبيمريم علي عزوز عبد الحسين67800252022079099

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيمقتدى محمد عناد ثويني67801252021032025

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيفاطمة حازم حسون حسين67802212022118023

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيصادق جبار جاسم دخيل67803252021028010

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيضرغام رياض عبدعلي هادي67804252021025027

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيانفال كفاح هادي حمزة67805252022086020

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينادبيمحمد حميد جفات فرهود67806252021208004

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الزهراء للبناتادبيبنين عطيوي جفات نغماش67807252022093011

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية الفجر المسائية للبنينادبيحسين سعد كاظم محمد67808222021309013

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيهاجر فريق عبد الساده عبود67809252022056094

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية غماس للبنينادبيعبد هللا جويد سلمان لفته67810242021016044

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية االفتخار للبناتادبيدعاء حيدر حمودي حسين67811252022079030

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد خضير عباس شنشول67812142021026102

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية اليقظة للبناتادبيفائزة مكي حمادي سالم67813252022194027

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيعبد الرحمن محمد حسن محمد67814212021028011

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية االشراق للبناتادبينور الهدى عواد محمد حسين67815252022195031

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبياحمد عبد الحسن كاظم حبيب67816252021047003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية الكرار المختلطةادبيليث حسين هالل مكي67817242021150016

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية النصر للبناتادبيرقيه حيدر عبد الحسين علوان67818122022112035

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية االنتصار المختلطهادبيعباس طالب حسن حسين67819252021036018

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي منصور هادي مهدي67820252021008120

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية االنتصار للبناتادبيزينب ماجد صالح جواد67821242022105022

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي عماد عباس غضبان67822252021008116

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيعذراء جازع عزاره هادي67823252022056062

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيرقية خالد مجيد شنباره67824252022170040

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية العراقي للبنينادبيعادل اكرم عباس جواد67825102021005029

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيكرار سنان احمد علوان67826212021049027

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية االبراج للبنينادبياحمد الصغير جابر عبد الحسن عبيده67827252021027003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد413.0الخارجياتادبيحوراء عالوي شناوة كاظم67828252022401037

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمناف غالب جابر عبود67829162021340074

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد413.0الخارجياتادبيذكاء حافظ حسين عبد الحسن67830252022401046
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب علي عبد زيد جاسم67831252022053046

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد رضا احمد سالم عيدان67832252021024250

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية العراق للبنينادبيحسين جبار حسين كاظم67833122021009067

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيحسين حمد حسين مهدي67834212021018010

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية دمشق للبنينادبيعبد العظيم عامر كاظم عبد هللا67835212021048014

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيالصادق االمين حميد عبد النبي عبد الكاظم67836112021011007

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيمحمد فاضل غازي نعمه67837252021045024

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية اليقظة للبناتادبيوفية مكي حمادي سالم67838252022194034

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعبد هللا كريم عبد شاطي67839252021024162

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الزهراء للبناتادبيعذراء خليل ابراهيم طراد67840252022093036

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيحسين فاضل عبد مسلم محمد67841252021047013

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمنتظر ابراهيم خليل علوان67842252021008192

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيصادق محمد عبد مظلوم67843252021150035

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية المناذرة للبنينادبيعبد هللا خالد كاظم كاطع67844252021017017

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبيعلي ستار كاظم سندان67845212021024029

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيعالء رحيم ثامر عبد الساده67846252021122095

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية تبارك المختلطةادبيامير سجاد عبد الحمزة فلو67847252021115004

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية ميسان للبنينادبيقاسم عبد الرسول خطار شعالن67848252021011050

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيزين العابدين عامر كاظم جاسم67849252021024129

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيامجد حامد عبد زيد عبيس67850252021012020

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبنين حيدر جمعه عبد67851252022086031

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيتبارك هادي طاهر عليوي67852252022086050

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتادبيرقيه عالء عبد االمير عبود67853252022097006

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية النسائم المختلطةادبيحسين هادي كاظم علوان67854212021254004

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيمسلم عقيل ابراهيم سعيد67855252021032020

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية االبراج للبنينادبيحيدر فاضل عبد الحسن عبد الجليل67856252021027027

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الفرزدق االهلية للبنينادبيسجاد محمد فضل جبر67857252021206003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمحمد حسن عبد الحسين مطلب67858252021116062

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيطيبه فالح حسن عبد الزهره67859252022096043

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد407.0الخارجيونادبيصادق امين كاظم خويطر67860252021400051

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمسلم عقيل طالب رسول67861252021024294

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيايسر عقيل حسين عبد االمير67862252021024041

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية اليقظة للبناتادبيبنين جواد كاظم محمد67863252022194003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الموفقية للبنينادبيمحمد علي سلمان عباس67864262021056113

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسن عيسى نصار جبار67865162021030017
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الزهراء للبناتادبياسراء عادل عبادي محمد67866252022093003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية النضال للبنينادبيجعفر عدنان صافي مشيد67867242021014011

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيكرار احمد عبد الرضا سعودي67868282021151208

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي لؤي ابراهيم جاسب67869252021008119

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمرتضى محمد طاهر جابر67870252021122142

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتادبيفاطمه ساجد طه خوين67871252022095008

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيحكيم حليم يوسف كاظم67872252021122049

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية المدحتية للبنينادبيمحمد ماجد علي حسن67873232021017054

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيحيدر علي جابر سايب67874262021017023

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية نهج البالغة للبناتادبيمريم عبد السادة نعيمه عباس67875242022145033

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الطبري للبنينادبيمحمد جاسم صافي جسوم67876232021061061

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي حسن هادي محمد67877252021012126

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية الصالحين المختلطةادبيحوراء شاكر موسى عبود67878252022120001

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية االفتخار للبناتادبينور نجاح مجيد عبود67879252022079109

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسن دوهان نعمه هنون67880252021012045

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيكوثر احمد مهدي حسين67881252022096056

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيفاطمه سالم حسن عبد67882252022171054

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحسنين محمد علي محمد67883252021116020

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الصباح للبناتادبيفاطمه احمد هاشم وحيد67884252022064088

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيرقيه كريم حسين عبد67885252022096027

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيايهم عادل جواد كاظم67886252021012036

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيخوله حميد سلمان وله67887252022078037

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد403.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعباس فالح حسن محيسن67888142021012041

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية االخالص للبناتادبيغسق اراس جاسم محمد67889112022112112

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسين اياد خليفه مجيد67890212021014024

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيزين العابدين جاسم محمد كامل67891252021045011

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية الكرار المختلطةادبيحسن فالح حسن دغيش67892242021150006

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيشيماء فؤاد حسين علي67893252022193091

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية نور الياسري المختلطةادبيجاسم محمد هاتف ناهي67894252021117006

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الميثاق المختلطةادبيمؤيد ياسين شمخي جبار67895252021118004

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية المناذرة للبنينادبيمرتضى عبد الحسن حمادي حسن67896252021017029

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين حمود والي دبيس67897292021009043

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيمحمد ضياء عبد الباقي عبد الجواد67898252021028016

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمصطفى اسعد جاسم خيون67899252021044042

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيوليد مهدي ياسين محمد67900252021207034
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيساره عبد الحسين حواري عبيد67901242022186033

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعباس حميد عزيز سمير67902142021028093

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية ال ياسر للبنينادبيحميد موسى جابر خباله67903252021204006

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيسجاد علي محيسن ناجي67904252021116034

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية جديدة االغوات للبنينادبيحسين هزبر عبود مهدي67905212021073003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الميمون للبنينادبيعلي عدنان ذريع لطيف67906262021033041

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيعلي حسين عرنوص حسب67907252021150046

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعبد هللا كاظم دواي يسر67908152021007134

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةادبيحسين عايد حسين علي67909212021255005

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية االخالص للبناتادبيزينب سلمان مشكور شرهان67910112022112072

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد عبد الحسين هادي عبد67911252021008158

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الصادق المختلطةادبيحسين عبد علي عزيز كاظم67912232021172015

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية نور الياسري المختلطةادبيعلي احمد كاظم صافي67913252021117016

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيمرتضى ليث محمد مفتن67914252021025057

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيصادق عاصي كريم اميلح67915262021017039

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية المحاويل للبنينادبيامير ظاهر كاظم جبر67916232021008009

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية االبراج للبنينادبيمحمد سجاد كاظم محمد67917252021027071

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية هل اتى للبنينادبيسلمان فاضل عبد الحسين حسن67918252021203023

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسن علي محمد حسن67919252021012048

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتادبيفاطمه هاتف لفته عبد67920252022095010

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيحيدر مقداد سعيد حميدي67921252021019007

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيعال عبد االمير عبد هللا وناس67922252022053058

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية القدس المسائية للبنينادبيامير احمد عباس حمد67923252021152010

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية صنعاء للبناتادبيفاطمه جودي تالي دحام67924252022075049

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيغسان حسام كاظم حميدي67925252021008125

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية المنار االهلية للبنينادبيعباس يعقوب جعاطه جاني67926252021022002

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية صنعاء للبناتادبيايات فاضل عبد الحسين غيدان67927252022075004

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الشامية للبنينادبياسالم عدنان حسين مجهول67928242021015004

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمدعلي ضامد كريم فرحان67929252021025052

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيمسلم صباح عبد الجواد كاظم67930252021019019

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية تبارك المختلطةادبيقاسم محمد عطية عبد67931252021115014

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينادبيعبد هللا عبد الستار حاتم ستار67932252021038007

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية الفجر المسائية للبنينادبيسجاد محمد كريم راضي67933222021309016

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيحميدة عبد علي محمد خنياب67934252022193028

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الزهور للبناتادبيفاطمه عباس محمد جاسم67935142022080049
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينادبيرزاق رضا رزاق عبد67936252021049010

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيسجاد جواد عبد الكاظم حبيب67937252021004023

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الصباح للبناتادبينور راسم جواد عبد ايوب67938252022064104

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية القادسية للبنينادبيحيدر صباح هادي ضمد67939252021211018

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية النبوة للبناتادبيعفراء نزار فليح حسن67940222022205006

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الصباح للبناتادبيبتول ميثم صاحب صالح67941252022064020

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيصادق حاتم جبار مريدي67942252021019009

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الكفل للبنينادبيمرتضى جليل كريم عبيد67943232021032066

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحيدر احمد حسين عزوز67944252021012073

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية ميسان للبنينادبيثامر جادر عمران جباره67945252021011010

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الوطن للبنينادبيعبد هللا جاسم عبد عطيه67946212021079019

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية ميسان للبنينادبيمسلم رحيم سعيد عواد67947252021011060

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الحامدات للبناتادبياسراء غازي جابر كاري67948252022191002

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمهدي سالم حسن كريم67949252021012223

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعلي حيدر عبيد لفته67950142021061069

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية تبارك المختلطةادبيصادق ستار كريم عاشور67951252021115011

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية النسائم المختلطةادبيحسن مجيد بالسم عبد67952212021254002

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الزهراء للبناتادبيهبه كريم جبر حاشوش67953252022093061

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيمجتبى محمد حمادى جابر67954252021150064

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية القادسية للبنينادبيعلي محسن سالم محسن67955252021211033

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبياحمد فارس هالل عبد الساده67956252021032001

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعداديه امنة الصدر للبناتادبيانتصار حميد نعمه عبد الزهره67957252022082005

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية غزة للبناتادبيبنين عامر رسول عبود67958242022097009

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الزهراء للبناتادبياثمار عبد الكاظم داخل حبيب67959252022093002

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيزيد سعد جواد كاظم67960252021025023

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيصفاء نعمه خضير عباس67961252022086158

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيحسن محمد حمزه عزاوي67962252021122032

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيبنين جواد كاظم راضي67963252022080020

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الرضوان للبنينادبيسجاد منذر محسن عبد الرضا67964162021047034

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبييوسف نواف حاكم متعب67965252021008204

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمجتبى رعد عزيز طه67966112021011070

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيوليد خالد عبد عطشان زبالة67967252021012234

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية االبراج للبنينادبيابراهيم قاسم حسين عبيس67968252021027002

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية القادسية للبنينادبيحسين محسن كاظم حسن67969252021211013

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيسارة عالء حسن جعفر67970252022080065
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيحسن محمد جفات سلمان67971252021004011

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيادور صادق جياد بريج67972252021024028

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيحوراء ناظم نعمه محمد67973252022078034

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيجمانه صفاء منيف كاظم67974252022096018

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيعمران دريو بريد عرك67975252021150058

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعبد هللا جليل عجب عيسى67976132021012060

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيهدى جميل كاظم رحيم67977252022170097

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية المناذرة للبنينادبيحسين ساجد شاكر غايب67978252021017004

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية االمامة للبنينادبيعلي سامي حسين كاظم67979212021083025

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية بني سعد للبنينادبيكرار ثامر محمد احمد67980212021008025

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد390.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبياألمير علي حميد فياي67981142021019020

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية االبراج للبنينادبيمحمد حيدر حاكم هاتف67982252021027069

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتادبينور فائز عبيد مرار67983252022197007

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعالء قاسم صالح مهدي67984252021012121

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيعلي فليح حسن جاسم67985252021019012

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيحسين حميد عبد الحسن علي67986252021045008

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي حسن منديل مجهد67987252021012125

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الصالحين المختلطةادبيعلي عبد هللا عبد الزهره راضي67988252021120007

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيشفاء محمد ابراهيم احمد67989252022193085

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية جديدة االغوات للبنينادبيكرار هزبر عبود مهدي67990212021073010

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الكفل للبنينادبيرضا حياوي عبد علي سجان67991232021032029

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيتبارك ثعبان ذياب سجاع67992252022107013

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية الرملة للبناتادبينور عامر حبيب عيدان67993252022061053

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية التعاون للبناتادبيزينب كريم غانم محسن67994112022105035

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيهبه محمد بادي يبير67995262022076025

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية ميسان للبنينادبيحسنين علي عبادي حسن67996252021011015

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيغيث محمد حسن عباس حمزه67997252021153039

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الصباح للبناتادبيساره محيسن رجي كاظم67998252022064071

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية القادسية للبنينادبيهادي حسن هويدي كتاب67999252021211055

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبينور الهدى حسين مويح نويف68000252022085050

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية االكرمين للبناتادبيامال جاسم عبد الرحيم ياسين68001252022081002

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين محمد عباس عبد68002252021024105

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء علي حسين عبد المهدي68003252022053038

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية االبراج للبنينادبيفاضل حمد هللا جامل عذيف68004252021027060

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيغفران عبودي هادي علي68005252022193100

صفحة ١٩٤٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيهيثم ابو حكمة عطية خضير68006232021252099

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيرقيه عامر عبد ناجي68007252022078045

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمحمد عالء جميل عزيز68008252021044037

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية االصالة للبنينادبيباقر حسن ناصر شخناب68009262021035012

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية االشراق للبناتادبيانتصار هاتف كاظم فليح68010252022195002

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيغيث فؤاد غانم عباس68011252021153038

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمرتضى حسين جميل شاد68012252021012182

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية االعتماد للبنينادبيمؤمل سلمان كاظم مذري68013292021010109

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيأحمد باقر شكر محمود68014212021010002

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسن حيدر عبد رحيم68015252021024069

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيعباس عدنان سياف عطيه68016252021150038

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الحيرة  للبنينادبيقاسم تركي عبيد طاهر68017252021015038

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيعلي مهدي صالح عباس68018252021032011

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية االفتخار للبناتادبيأيه عبد هللا غالب عبد الكاظم68019252022079012

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الغسانية للبنينادبيعلي حافظ عبيد عيدان68020262021156043

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية المدائن المختلطةادبيابراهيم هاشم محمد كاظم68021212021227001

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيعبدالهادي مظر عبدعلي هادي68022252021025031

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الرواد للبنينادبيشبر علي حسين عباس68023212021077059

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية ابن البيطار للبنينادبيعباس مطشر جبر موسى68024232021163020

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الكفل للبنينادبيمصطفى جليل كريم عبيد68025232021032072

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسيف قاسم رزاق محمد68026252021024143

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيمصطفى عبد هللا نجم عبد68027252021019021

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزينب حسن جابر ناهي68028252022089030

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الحيرة  للبنينادبيعلي حليم نور عبد الزهره68029252021015027

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيحميده حمودي مهدي محمد علي68030252022089013

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيبندر محمد طالب خضير68031162021357026

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيفاطمة فاهم عجيل ردام68032252022080083

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيضرغام فراس ثابت عباده68033252021044019

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية التفوق المسائية للبنينادبيمحمد عالوي عبد الرضا طالب68034212021271025

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد384.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين قاسم غافل جبر68035292021017050

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية واسط للبناتادبيضحى احمد ناظم جاسم68036252022066031

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء كاظم شالل صاحب68037242022139018

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامير كامل عباس جبر68038252021024039

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية االفتخار للبناتادبيبنين عبد االمير جبار عيدان68039252022079017

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية النضال للبنينادبيخضير كاظم خضير باشي68040242021014024
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيمحمد عبد االمير محمد مريهج68041252021020024

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمحمد تقي تركي جليل نعيمه68042152021018087

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعباس حسين سالم جماغ68043142021028092

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبياقبال عبد الرزاق عبد العباس برهان68044252022193010

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيعباس فاروق محمد موسى68045212021052019

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبياشواق علي عبد ديان68046242022220005

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمحمد قاسم حسين عبيد68047252021004071

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانويه نبراس العلم االهلية للبنينادبيعبد هللا امجد صبري جبار68048162021129008

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية التآخي للبنينادبيباقر محمد جعفر هيلي68049242021029009

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيحسن فالح محمود عباس68050212021279012

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الحمزة للبنينادبيحسن عباس محسن حسين68051242021010008

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الفردوس للبناتادبيبشرى خالد وحيد بعيوي68052242022119003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية المنار االهلية للبناتادبيغدير محسن شاكر ورير68053252022058021

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية البتول للبناتادبيشروق حيدر كاظم حسون68054242022140028

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية السنية المسائية للبنينادبيحسن علي ماضي زاير68055242021211015

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء عالوي كاظم جواد68056252022078062

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية عدن للبناتادبيايه حسن علي رسول68057112022094009

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية صنعاء للبناتادبيضي منعم جابر حسون68058252022075045

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية االسراء للبناتادبيمنار حسين علوان عبد الحسين68059252022088029

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحسين احمد ابراهيم سعد68060252021116021

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الشامية للبنينادبيشهاب زيد كامل عبد الجليل68061242021015026

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية خديجة للبناتادبيبنين كامل شاكر شياع68062242022080009

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيامير حسين غانم عباس68063252021153009

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية ميسان للبنينادبياحمد كامل كاظم موسى68064252021011007

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية الخوارزمي للبنينادبيأحمد جاسم كاظم عطيه68065252021021001

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية الشنافية المسائية للبنينادبينعمان هادي واشي كشكول68066242021205030

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الحيرة  للبنينادبيعلي سالم عبيس غازي68067252021015028

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيضحى محمد ياسين حسين68068252022073034

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيرواء كطران حسين سعد68069252022193047

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيحمزه غالب حمزه حسون68070252021150027

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الكرامة للبنينادبيحيدر احسان حمزة عبد الكاظم68071242021004033

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد نصير محسن غالي68072242021017014

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيشبر محمد جعفر طه طاهر68073252021047015

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد381.0الخارجيونادبيماهر ثامر فاضل عباس68074112021400101

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيسجاد ثائر رزاق جياد68075252021004022
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيسبطين موسى عبد الواحد عبد الرزاق68076252021150031

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتادبيهدى حيدر عبد الكاظم صاحب68077252022097014

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية سيد االنام للبنينادبياحمد كاظم عبد غمازه68078242021039001

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيضرغام وسام حسن وهام68079252021113019

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد380.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمهدي صاحب شاكر هويدي68080292021017170

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسجاد عالء محمد علي عبد االمير68081252021024137

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمحمد ضياء علي اصغر محمد علي68082252021004068

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية االفاق للبناتادبياسماء ستار كاظم حبيب68083232022144002

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيماهر كامل جبر علوان68084232021168014

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الموفقية للبنينادبياحمد سالم حبيب شايع68085262021056006

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيمرتضى اياد لطيف غالب68086252021121013

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية البتول للبناتادبيدعاء منديل كزار نادر68087242022140010

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الكوثر للبناتادبيطيبة علي يوسف جبر68088242022108027

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية سكينة للبناتادبيزهراء فاضل عبيس نجم68089242022093017

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيسجاد عمران عباس كول68090252021004025

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية عرفات المختلطةادبياحمد عادل كاظم عبيد68091232021161001

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمرتضى صادق جعفر سلمان68092252021008171

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد فارس عبد األمير حسن68093252021024266

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية النصر للبنينادبيعلي موسى عزيز محمد68094242021064014

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيصابرين صابر ابراهيم خيون68095252022080071

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيابراهيم علي عبد ناهي68096252021026001

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيرضا رسن صحن هاشم68097252021209003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد379.0الخارجيونادبيوليد جابر عطية عجيل68098292021400138

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيكوثر مرتضى عبد الكاظم بلبول68099252022078108

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية النور للبناتادبيفاطمه عبد االمير جبار كاظم68100292022093109

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد378.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعبد هللا هيثم احمد كاظم68101142021019100

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينب احمد داخل عطية68102242022115044

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الفاروق للبنينادبيعباس ثائر جاسم داخل68103132021014038

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبياحمد نبيل عبد االمير كاظم68104292021151011

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الفاو للبناتادبيلقاء حامد جابر ناجي68105232022111045

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبياحمد حسن علي عبيد68106252021116007

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين صباح كامل عواد68107242021030012

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمنتظر مصطفى نعمه علي68108162021340075

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبياضواء احمد جواد عبد الكاظم68109252022193008

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية واسط للبناتادبيعذراء جوده حسن مظلوم68110252022066035
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الجواهري للبنينادبيحسين كاظم رحم عبد68111242021018022

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيصابرين جواد خواف عبد هللا68112252022086157

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية تبارك المختلطةادبيغفران حميد كاظم شمخي68113252022115007

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية المنار المسائيةادبيكاظم جواد كاظم عبد الكريم68114292021150073

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية المثابرون للبنينادبيمحمد محسن حمادي جبير68115222021376090

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الداخلية للبنينادبيمحمد علي نزار محمد علي عبد الحسين68116102021033044

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه رضا رحمان حمزه68117242022140036

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية ميسان للبنينادبيوارث ترتيب عبد حميدي68118252021011072

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الكرامة للبنينادبيمصطفى سعدون حسين حسن68119242021004080

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي عايد كريم حسن68120252021012131

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيضرغام عباس ابراهيم ناصر68121252021032007

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية االحسان للبنينادبيعلي قائد عباس حميد68122242021049012

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الحيرة  للبنينادبياحمد طاهر عباس ناصر68123252021015002

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية السنية المسائية للبنينادبيحسين علي كاظم عطيه68124242021211018

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية صفية للبناتادبينور الهدى حسين خلف حنين68125142022075233

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعباس فاضل كاظم جعاز68126242021030026

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيزين العابدين مصعب موسى جاسم68127232021164013

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية واسط للبناتادبيساره عطا عبد الحسن عاشور68128252022066025

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية الباقر للبنينادبييوسف عباس حميد صالح68129232021046040

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيازهار نعيم عبيد نعمه68130252022057001

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية اليرموك للبنينادبيتحسين عقيل علي قحط68131162021033005

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيعلي نافع كمر خضير68132272021045039

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيمحمد قاسم كاظم تسيار68133292021151155

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيامنه مسلم ابراهيم نعمه68134252022086019

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية نور الياسري المختلطةادبيمنتظر عبد الزهره حسن علي68135252021117020

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية المربد للبنينادبيمحمد عطا هللا ابراهيم عواد68136192021056026

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيحامد عبد العباس عليوي هادي68137252021025010

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيمؤمل جابر حرب حيذور68138292021008036

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيرغد عواد شمباره هنون68139252022056029

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية البواسل المختلطةادبيمريم مالك تركي مزعل68140232022174022

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية غماس للبنينادبيعباس علي حيوان كشاش68141242021016041

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينادبيمقتدى علي كريم نعمه68142252021208009

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الطليعة للبناتادبيرجاء فؤاد عبد هللا محمد68143232022088023

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيعلي صبار كاظم احمد68144252021026013

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيايام مالك ريسان عبد68145222022143003
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد مسلم كتاب راضي68146252021024273

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية االعتماد للبنينادبييعقوب عويد محمد كحيط68147292021010150

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمازن صباح شهيد حسن68148252021122122

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيضياء عماد فاهم جواد68149252021045014

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية التآخي للبنينادبيجعفر علي عبد الحسين حمزه68150242021029010

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الزهراء للبناتادبيكحالء حسين عيسى كهبوش68151252022093048

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب (ع) للبنينادبيبارق كاني محمد راضي68152242021060006

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمصطفى احمد ناجح مهدي68153252021012201

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية سيناء للبنينادبيعبد هللا محمد صبحي عبد الهادي68154132021019021

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيرنا محمد حسين علي68155242022220034

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية النور للبناتادبيزهراء سلمان عزيز جبار68156222022156026

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء سمير سالم كاظم68157252022086099

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية االبراج للبنينادبيطه علي سالم عبد الرضا68158252021027041

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية االمامة للبنينادبيحسن اسماعيل خليفة كاظم68159212021083005

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية خولة للبناتادبيخديجة عادل عبد زيد حسن68160242022116012

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيابراهيم حسن فالح حسن68161212021273001

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية اليرموك للبنينادبيسجاد زهير مجوت محمد علي68162162021033027

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الهارثة للبنينادبيحسان جابر مالك شغيدل68163162021022002

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية ايليا االهلية للبنينادبيمهتدى حسن خضير حسن68164252021039008

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيمحمد صادق عبد الحسين عبد علي68165252021209012

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد كامل مراد عيدان68166252021024270

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيمريم وائل عبد الزهره سلطان68167252022080101

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الحمائم للبناتادبيراوية ستار جاسم احمد68168212022122001

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيزينب سالم جعفر راضي68169242022081012

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمصطفى نصير صباح هاشم68170252021012215

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيبنين اياد مزهر كاظم68171252022078016

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيجواد كاظم عطوان جابر68172222021307016

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيمهند محسن عبد الساده حسين68173252021209016

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيمنتظر سعد خضير عبد68174262021159021

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية المجد للبنينادبيسيف مهدي علي حسين68175272021012009

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيسرى سالم كريم جبار68176252022086144

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد ازهر عبد الكاظم سعد68177242021017064

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية حلب للبنينادبيعلي ثامر شمخي رفش68178232021056015

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية الحرائر للبناتادبيتبارك عالء عامر علي68179272022107018

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية القادسية للبنينادبيكرار محمد عبد الرضا كاظم68180252021211038
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين كريم تكليف عيدان68181252021012069

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيجعفر حسين هليل العيبي68182282021151031

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية االمامة للبنينادبياحمد ويسي حلحيل حسن68183212021083003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية هل اتى للبنينادبيبدر ناصر مكطوف خلف68184252021203008

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية شمس الحرية للبناتادبيفاطمة عبد السالم عبد الخضر موسى68185252022094023

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية الحكمة المختلطةادبيسجاد محمد داخل عياده68186222021218006

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية ذات الصواري للبنينادبيحسن عبد الزهره اعطيه أوريوش68187282021033005

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيمحمد حميد رحيم سلمان68188252021150065

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية المناذرة للبنينادبيمحمد صالح عبد الخضر حسين68189252021017027

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية الخوارزمي للبنينادبيكرار حيدر ساجد مهوال68190252021021022

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الصباح للبناتادبيضحى حمزه دحام جبار68191252022064081

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية الكرار المسائية للبنينادبيوائل عامر كاظم عباس68192252021163051

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي جاهل عبد الرضا نصيف68193252021008104

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية الميمونة للبنينادبيمؤمل عالوي عبد هللا حمدان68194282021019053

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية القدس المسائية للبنينادبياحسان علي مهدي جبار68195252021152004

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيباقر حسن عبد االمير نعمه68196252021122024

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية النجوم االهلية للبنينادبياحمد عداي اسود عطشان68197252021019001

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الشامية للبنينادبيعلي عالء كمر كاظم68198242021015045

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينور قاسم حسين عليوي68199252022086231

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعبد الرحمن باقر رمضان طعمة68200162021030043

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية االبراج للبنينادبيجعفر حيدر عبد المحمد زباله68201252021027014

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية القدس المسائية للبنينادبياحمد سمير هادي حسن68202252021152007

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية صنعاء للبناتادبيصابرين عباس كاظم عبيد68203252022075042

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيرحاب حازم نعمه شريده68204252022089021

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيسجاد مهدي مزهر عزبه68205272021152042

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية االفتخار للبناتادبيفاطمه رياض مروه صيهود68206252022079087

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية المناجاة المختلطةادبيمحمد رضا نعمه حسن68207252021114006

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الكرمة  للبنينادبيمحمد وسام جبار طوفان68208222021039017

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية البتول للبناتادبيرقيه خالد شاكر عباس68209242022140013

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد371.0الخارجيونادبياحمد كامل حسن عبد النبي68210162021400018

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرتبه صاحب علي عبد68211252022086077

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية المدى للبنينادبيخليل حسين علي كاظم68212272021026026

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيسجاد حيدر هاتف شالكه68213112021057026

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيشيماء ناجح علي هادي68214252022113009

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيخديجه حسين كاظم نايف68215252022170038
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيشموس ماجد نعمه حنتوش68216242022122038

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية االنتصار المختلطهادبيعالء مهدي عبد العباس عبد68217252021036019

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحيدر محسن كشيش رضا68218252021012081

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيعمار حيدر عبد الحسين مداوي68219252021004052

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمرتضى رحيم ابراهيم أيدام68220262021047179

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية النعيم للبنينادبيغسان عبد الساده عبد جوكي68221262021008027

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء قاسم علوان عيفان68222252022086109

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيمصطفى عماد كاظم حسين68223252021028022

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية ام قصر للبنينادبيهاني محمد محيسن عواد68224162021042079

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمد شاكر ورد مجيد68225292021028107

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية صنعاء للبناتادبيزينب فاضل كاظم عبد الحسين68226252022075036

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية حمدان للبنينادبيعقيل عبد المحسن عبد هللا منصور68227162021046044

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية النضال للبنينادبيامير شاكر جليل علوان68228242021014006

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيعقيل سالم محسن موسى68229252021121009

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبيرسل مهدي فيصل عوده68230252022196005

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الكرامة للبنينادبيمصطفى جاسم جبار حميدي68231242021004079

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية النسائم المختلطةادبيعبد االله مهدي خضير عباس68232212021254009

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية التآخي للبنينادبيامير حيدر عبد هللا سلمان68233242021029006

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية النضال للبنينادبيعلي عباس فاضل صبار68234242021014043

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمرتضى نجم عبد هللا نجم68235252021012190

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعباس محمد فاضل حسين68236292021001094

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية السنية المسائية للبنينادبيعلي كاظم جبر ناصر68237242021211046

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية هل اتى للبنينادبيحسن ستار جبار حسن68238252021203010

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرقيه زيد رزاق مزهر68239252022086083

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيامير علي عبيس حسين68240242021155003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيعلي ضايف صالح نعيمة68241292021109037

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية االكرمين للبناتادبيايات قاسم لفته خضر68242252022081003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية المناذرة للبنينادبيحسين علي كريم عبادي68243252021017007

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية ابن الفارض للبنينادبيحسين خضر حسين علي68244212021015010

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية المسجد االقصى للبناتادبيدعاء عصري مهدي حسىون68245252022190007

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية النضال للبنينادبيمحمد قائد كريم محمد68246242021014055

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية العباسية المسائية للبنينادبياحمد جليل عباس كاظم68247252021156001

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينور مناف صادق باقر68248252022053093

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزينب علي تركي علي68249252022193071

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيسجاد عبود حمد عناد68250252021116033
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزهراء فاضل جبار عبد هللا68251252022056046

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحسين علي عواد حسن68252142021028039

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيكامل محمد كامل عبد68253252021004058

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية القدس المسائية للبنينادبيامير حيدر عبد الرضا محمد68254252021152013

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيزهراء علي عباس عبد الحسين68255252022171031

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيامير عقيل عبد لفته68256252021024036

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعلي محيسن كاظم اميلح68257262021017056

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الجواهري للبنينادبيامين صالح مهدي حسن68258242021018011

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيشاكر علي عبد الكاظم عبد هللا68259252021024145

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيفاطمه كريم كاطع ياكوت68260252022073043

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد368.0الخارجيونادبياحمد مجيد حميد رشيد68261242021400010

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيحسين مؤيد شاكر كطران68262232021012007

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الجهاد للبنينادبيحسين رعد غازي رباش68263232021004023

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية اسماء للبناتادبيايه سعد حسين مهدي68264242022104005

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية المنتظر المختلطةادبينور الدين مهدي عبيد لفته68265232021196015

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد368.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيزين العابدين مزهر ياسر حسين68266142021024121

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد سلمان حميد شهاب68267252021024253

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيسجاد رزاق وكح عويد68268272021045018

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية الخوارزمي للبنينادبيقيس باسم طالب عبد الكاظم68269252021021021

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الزاكيات للبناتادبياسراء حسين ابراهيم عبد68270252022071003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية البشير المسائية للبنينادبيعلي مهدي صاحب هادي68271242021207048

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيمسلم كاظم جبار وطبان68272292021153203

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية خديجة للبناتادبيأيمان فؤاد كاظم مطير68273242022080001

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغسق حيدر حسين جاسم68274122022134122

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الصباح للبناتادبيحميده عباس محمد صدام68275252022064035

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية الجزائر للبنينادبيمصطفى مناضل حميد حمزه68276232021043061

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيغيث حاتم كريم نحل68277272021030042

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية القادسية للبنينادبيمحمد رعد شريف كاظم68278252021211043

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية صنعاء للبناتادبيرفيف علي خالد كامل68279252022075022

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي خالد فاضل عباس68280252021008110

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيمريم فاضل كريم علي68281242022081027

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية الخلود للبناتادبيرمله محمد مخيف محمد68282232022137012

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية دجلة للبناتادبينور صباح محي زيدان68283232022107033

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعمار عدنان ثجيل حاوه68284292021028082

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية البسملة للبناتادبيايمان براك كنش كيطان68285292022069011
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية الربيع للبناتادبيايناس عبيس فاضل عبد المحسن68286232022098018

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية غماس المسائية للبنينادبيسجاد رحيم جابر عبيد68287242021201025

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيايمان حميد نور راهي68288272022053005

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية حلب للبنينادبيعلي احمد محسن خليل68289262021013106

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيعباس عامر جواد كاظم68290232021029011

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيجاسم محمد سعيد مجيد68291252021150012

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبياحمد بشير جاسم عبود68292132021257003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيصفية نوفل جودي ديوان68293252022080072

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيوجدان رحمن محمد علي68294252022170099

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية االشراق للبناتادبيزهراء جبر حسن عبد العباس68295252022195013

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية المناذرة للبنينادبيمنتظر سعيد عطيه كاظم68296252021017032

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي عباس غافل حسون68297272021031137

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين عباس زهير ظاهر68298252021012061

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية الكرامة للبنينادبيمصطفى ميثم شعالن صاحب68299242021004083

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيمؤمل فاضل كاظم احمد68300252021025046

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد مسلم محمد ياسين68301252021012177

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية السنبلة للبناتادبيزهراء عبد االمير عباوي عوده68302242022135015

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية الفجر المختلطةادبيمهدي حسن عالوي كاظم68303232021173053

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيسيف كنعان علوان صكر68304212021272047

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيوسام مجيد موسى كاظم68305232021255096

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية الجهاد للبنينادبيمحمد طالب مناحي محمد68306222021078014

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد567.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتقى قاسم كاظم سلمان68307252042062282

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد514.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحمزه باسم وهاب محمد علي68308252041031205

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد507.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيهبه حيدر حربي زباله68309252042055096

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد489.0ثانوية النجوم االهلية للبنيناحيائيمسلم جاسم عبد العالي هادي68310252041019019

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد485.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائينرجس حسن عبد هللا عبد68311252042193149

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد477.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيعلي ضياء عالوي عباس68312252041034033

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرسل عبد الكاظم جاهل هادي68313252042075024

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد474.0ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيفاطمه فتحي طاهر ملهي68314162042299020

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمصطفى بهاء محمد علي عبد الرضا68315252041009282

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبنين مهدي عبد جبر68316252042059188

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبنين حسين جابر بازي68317252042059156

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسين عبد السالم جبار كاظم68318252041150098

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية االمير للبناتاحيائيمريم اسعد رسول عبد68319252042083129

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي عامر غافل سلمان68320252041012127
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيام البنين عبد الكريم كسار سلمان68321222042139014

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمروه هاني جابر زاهد68322252042059722

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية العزة للبنيناحيائيعبد هللا رحيم محمد محسن68323252041016030

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد460.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد حيدر حسين علي68324252041031021

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياركان ثامر مهدي عبود68325252041031052

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعبد هللا جاسم عزيز هاشم68326252041010088

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائينور محمد فخري سلمان68327252042071058

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمهدي طالب محمد سلمان68328252041014172

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمسلم محسن عباس علي68329252041200140

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيبهاء عادل عبد العباس عبد هللا68330252041216004

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيرقيه حسين كاظم مجيد68331252042059334

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد عزيز حسين جبر68332252041031635

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد ماهر محمد والي68333252041007353

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيعذراء حسن نعمه كاظم68334252042109053

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيعلي جبار عبد العظيم عبد الحسين68335252041152054

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيروان عبدهللا عبودي عبدهللا68336252042057014

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزمن جبار عبد الحمزه عنون68337252042097065

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيمحمد فؤاد محسن ناصر68338242041204125

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعبد هللا فارس مؤيد صبار68339252041031351

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية وليد الكعبة (ع) للوقف الشيعي للبنيناحيائيمصطفى عباس كامل جوده68340252041033026

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمرتضى حسين كاظم حسين68341252041020048

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنيناحيائيمهدي صالح نعمه موسى68342252041047022

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء علي ورد مجيد68343252042170303

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيشهد نبيل كاظم رهيف68344252042076034

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء قاسم زغير عبد الرضا68345252042062334

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبسمه رائد عبد هللا حسين68346252042062177

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي حسين محمد مصطفى68347252041007221

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيامين محمد حودي صالح68348252041012028

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمنار كريم قاسم محمد68349252042059759

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفدك محمد جليل خلف68350252042100268

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيارجوان حسين هادي كاظم68351112042088001

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيتبارك علي دخيل دالي68352252042089027

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم حبيب حويش68353252042096217

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائياحمد جعفر حيدر جمال الدين68354252041157003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية الطبري للبنيناحيائيعلي رضا خلخال شحاته68355232041061047
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغدير حطوان حنتوت عاجل68356252042096362

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمروه فاضل معين عبد علي68357252042100318

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيسكينه اكرم عبد الجبار محمود68358252042089089

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائينور زهير تايه عبث68359252042086153

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيساره سليم كاظم عبد العباس68360252042086082

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي عباس عبد الحسن سلمان68361252041031436

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه علي هادي سعيد68362252042082041

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسين رضا كامل حسين68363252041150090

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب عالء حسن علي68364252042059478

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيفرحان حربي عطشان مشيعل68365252041052055

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية دار الزهراء(ع) االهلية للبنيناحيائيمحمود مزهر طرخان عبد الرضا68366252041210014

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعلي حيدر مجيد عبد المناف68367252041009173

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبنين مهدي صاحب علي68368252042096089

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسجاد حميد عبد الرضا محيل68369252041044190

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسين عبد الزهره حسين عبد68370252041009064

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي الحق غانم عليوي محسن68371252041205115

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيجميله علي هادي عبادة68372252042057008

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي موفق رحيم جابر68373252041044329

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبدور سعد حمزه عمران68374252042170085

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيكاظم ناجي محمد جبر68375252041020036

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيرضا حازم محمد سعيد ايوب68376252041014059

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيهمام كريم جبار حسون68377252041007438

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية االمام المنتظر للبنين - الوقف الشيعياحيائيزيد عبد هللا صبيح جدوع68378232041035008

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمرتضى علي جاسم محمد68379252041200134

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه خالد خليل ابراهيم68380252042059649

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية الفرسان للبنيناحيائيريسان ماجد صيهود صفر68381252041003016

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسن حيدر محمد عبد علي68382252041001057

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيحسين مهند جويد حسن68383252041010047

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشمس عباس فاضل محمد رضا68384252042062841

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمريم حسن غالب محمد نوري68385252042101199

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمنتظر امين رزاق حسن68386252041150412

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيغدير ماجد هالل حسين68387252042059621

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفّي حارث محمد كريم68388162042383206

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيرقيه حسين حاتم جبار68389252042059331

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي محمد جابر عباس68390252041044318
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيسجا حاكم كريم واجد68391252042108159

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزينب منهل سمير سلطان68392252042086079

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي سالم جاسم محمد68393252041031427

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينور الهدى عرفان عبد اللطيف احمد68394252042059820

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيأيات قاسم حاكم ولود68395252042101007

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائيعقيل مثنى جواد كاظم68396112041151033

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه ماجد حميد علي68397252042084583

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيامير سامي مجيد زبيل68398252041018005

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية القادسية للبناتاحيائيغدير سعدي جبار جياد68399252042111030

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيباقر ازهر حمزه عزيز68400252041001032

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيمينا شوقي صالح جعفر68401252042086144

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية سفير الحسين للبنين - الوقف الشيعياحيائيعلي فاهم عبدي زكي68402252041215023

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيموسى حمزه عباس حسين68403252041001326

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد الحميد رافد حميد حاكم68404252041044239

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية الرملة للبناتاحيائيزينب حسين عبود كاظم68405252042061020

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء علي حامد عبود68406242042100063

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزهراء صباح معطي محمد68407252042056137

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزينب زايد مسافر محمد68408252042053061

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيمريم عمران موسى عبد االمير68409252042170574

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر فرحان أبو الحوس68410252041044374

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائياالء عباس سلمان عبد الحسن68411252042170031

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيايمان عيدان عباس مخيف68412252042059105

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرباب حسن يوسف عبد هللا68413252042084237

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمنتظر عادل محمد غالي68414242041010150

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيرسل كريم حسن عليوي68415252042059322

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي محيسن كاطع سلمان68416252041150250

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب حميد راضي محمد68417252042084390

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء عباس علي احمد68418252042170291

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمرتضى عقيل طالب سوف68419252041012192

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائياحمد عالء نعمه خضير68420252041014012

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية االمير للبناتاحيائيتقى علي كاظم هادي68421252042083035

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيحيدر رسول حسن نجم68422252041010049

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائياحمد سعد جاسم حسين68423252041150010

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيحوراء عالء حسوني منير68424252042059274

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيندى حسن سعيد كاظم68425252042096502
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي فارس هالل عبد السادة68426252041150241

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيمروه ناجي فاخر حميد68427252042193143

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيهناء محسن كاظم مهدي68428252042070235

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيوفاء امين بشير شعيب68429252042094074

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيافراح حسين جبار حنيطه68430252042070017

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينور الهدى رضا رزاق بريهي68431252042059817

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيشهد محمد عبد الكاظم باني68432252042193110

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيزينب ابراهيم خليل ابراهيم68433232042183020

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي ماجد محمد محسن68434252041045122

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيمريم علي عاصف عبد هللا68435242042103102

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيندى زكي علي عبد النبي68436162042183100

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحيدر زمان علوان اسماعيل68437252041008075

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيتماره احمد كاظم خميس68438252042094014

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد تكليف عبد األمير وداعه68439252041044376

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيمروه مهدي عبد الزهره حبيب68440252042170565

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيوفاء ابراهيم مقصد ابو الهيل68441252042170708

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيهبه عالء سعيد محمد68442252042056343

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيغدير حاتم عبدالزهره هادي68443252042059614

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيجنات سعد محسن علوان68444252042098006

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي لمز حسن محمد صالح68445252041044315

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياسماء علي زيدان خلف68446252042096031

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب سعد اديعج حسن68447252042101106

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتاحيائيزهراء علي حامد كزار68448252042104006

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيهدى احمد محمد علي حرجان68449252042095128

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينرجس محمد محسن جواد68450252042100459

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيحسين علي حسين عبد68451252041034014

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائينورى فرحان عيدان خرباط68452252042119049

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمروه ناصر حسين علي68453252042059721

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية المنار االهلية للبنيناحيائيمحمد علي جاري هادي68454252041022016

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيشهالء احمد نعمه جبر68455252042084481

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيتبارك ضياء عباس عبيد68456252042109016

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبنين نعيم جبار علوان68457252042059191

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعبد العباس زهير موسى جعفر68458252041009140

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائييسر حسن جواد رضا68459252042084779

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيأحمد حاتم حسين مشكور68460252041152001
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية العدالة للبناتاحيائينغم جهاد كاظم جعفر68461252042054021

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحسين عبد الحليم عزيز درويش68462252041041001

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيرائد مهند محمد حسن68463132041242021

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب غيث طالب عيسى68464252042096285

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد407.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمحمد عبد الحسن جوني هليل68465142041021124

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيعباس سعد زعين منصور68466222041033088

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينه مدلول مطلك حسين68467252042062763

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيهاشم حسن عبد الواحد علي68468252041150439

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيدعاء ميري نعمه فنجان68469252042084230

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه عزيز رحيم ظاهر68470252042059670

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيأضواء حيدر طاهر عبود68471252042059002

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيعبد الحمزه عوده حمزه مهدي68472272041153066

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتاحيائيتبارك محمد عبد العالي عبد الحسين68473252042104003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيوليد خالد ناجي ابراهيم68474232041027066

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمنتظر محمد حسين حسن68475252041200157

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينبأ حيدر عبد االمير عبد علي68476252042059772

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيسجاد حيدر منصور علي68477252041151224

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد رياض ابراهيم عبد الحسين68478252041200117

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيضحى عبد الكريم عبد االمير عبد68479252042100020

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمنتظر عباس حمادي عبد68480252041007422

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرسل حسام مراد حمزه68481252042084244

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيجعفر صادق ناجي مهدي68482252041005017

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد406.0الخارجيوناحيائيحيدر مليوي كاظم حمود68483242041400048

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيتبارك علي حسين عبد علي68484242042103026

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيالره رزاق دخيل عبد68485242042220679

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيديانه خالد رياح عبد نور68486252042076015

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائينبأ عبد الحسين شاكر عزال68487252042089119

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب عزيز جمعه مطر68488242042220435

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيغفران خضير عباس حمزه68489252042170473

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين رزاق عبد الحسن غالي68490252041044110

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيمؤمل صاحب مردان جواد68491252041156051

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيكيفاح جبار عريبي راشد68492242042115097

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمقتدى صباح طعمه محي68493242041001305

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب علي حسين طعمه68494252042059485

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين علي خليل68495252042108202
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد دخيل رحيم عبد الساده68496242041001238

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيكوثر كاظم علي محمد حسين68497252042096440

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائيعلي فاضل حنفوش حمادي68498232041250049

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيبنين لطيف علي كاظم68499252042110015

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايات ظاهر ساجت عبد نور68500252042062123

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي عماد احمد هواس68501252041044311

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيبنين اكرم حسين عبد الساده68502272042160067

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعمار حليم شويلي عوده68503242041006059

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيهبه رضى محب هادي68504122042230153

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزهاء سعد صيهود ابو خوذه68505242042168038

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء حسين جواد كاظم68506252042059372

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيعلي حسين محيسن جواد68507252041113018

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم حميد عباس جاسم68508252042100332

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء سعد عباس جاسم68509252042170287

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينب عمر فاروق مهدي68510252042108142

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد404.0الخارجيوناحيائيمحمد بدر بناي محيبس68511252041400093

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيمريم جهاد مراد فنجان68512222042113136

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيعلي رائد ناجي محسن68513252041157087

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيشيماء داخل حسن حيوان68514252042059568

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزهراء طالب سلمان فرحان68515252042116041

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحنين ماجد راضي ساجت68516242042139036

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيدنيا محمد ناجي رحيم68517252042053026

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيغفران حسين جالب عبد الحسين68518242042110080

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي حسنين عالوي خلف68519252041200077

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرانيه عبد هللا ياسين عبد هللا68520252042170202

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمخلد رياض اسماعيل روضان68521242041036152

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيحوراء عباس عبد الحسين ربيع68522242042100041

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيفاطمة جابر عبيس شمخي68523242042111093

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيحنين حميد محمد وادي68524252042101055

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيرسل عماد جبير عبد68525252042113011

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيانتظار ازهر علي حسين68526242042220076

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتماضر يوسف علي خضير68527242042114069

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الطبري للبنيناحيائيمصطفى نجاح حسن عبيد68528232041061064

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيميمونه عباس عبد العزيز حسين68529242042081088

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور جابر عبد الحسين اجديع68530242042118140
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيآيات صباح رحيم عبود68531242042103001

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرند خطار مسير سلطان68532242042220295

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيرقيه نجاح جاسم محمد68533252042097062

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينرجس شاكر محمد معارج68534272042095143

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء خالد محمد عبد الزهره68535252042059383

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيايمان كاظم ساجت عباس68536242042184006

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسين شاكر كاظم جاسم68537252041150093

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعبد هللا احمد جواد كاظم68538242041027155

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين ضياء عبد علي عليوي68539242042220129

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيزهره علي عبد الرزاق عبد الحسين68540252042094040

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي حمودي حسين شبيب68541252041001173

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائييوسف سعد كامل فرعون68542242041203407

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيمرتضى رحيم مزهر محمد68543252041011085

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب طالب جبر حسين68544252042070113

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيابراهيم محمد محمد رضا سبع68545252041009003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيضحى علي هاشم وحيد68546252042082033

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى عدنان محمد عيدان68547252041007407

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزينب فاهم جالب جبار68548242042141052

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيختام اسماعيل محمد صكبان68549232042149018

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائينور الهدى صباح مثقال عبد68550252042094066

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيايمان يعرب لهيمص محمد68551232042134002

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسيف حيدر فاضل عباس68552252041044205

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيزيد مهدي حسين محمد68553252041004027

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيامجد صباح مشير جاسم68554242041008010

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيحنين موجد عاجل عطيه68555252042059256

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائييقين غسان خليف محمد68556252042082056

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيعال ماجد طالب فليح68557252042084507

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيأمنيه محمد شاكر محمد68558212042170003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمصطفى علي حسن عطيه68559252041010173

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء عبد االمير زامل لطيف68560242042139065

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيزيد علي حسين شدهان68561252041001114

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد رشاد وحيد سعيد68562252041009247

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائيعلي زاهر عبد االمير كتاب68563242041211052

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد400.0الخارجياتاحيائيفاطمه عبد االمير عباس شدهان68564232042401080

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية السنية للبناتاحيائيهدى فيصل غالي جاسم68565242042102307
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيرونق شهاب احمد جاسم68566142042107028

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائياسراء باسم عبد االمير مكي68567252042059027

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى جواد محمد علي68568242041062177

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيابو الحسن محمد الصي حمادي68569252041200003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينور مؤيد هذال رزاق68570252042084730

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيغفران مجيد عطيوي كاظم68571252042055069

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية غزة للبناتاحيائيمريم غضبان شالكه جوان68572242042097036

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب عادل كاظم نعمه68573252042170352

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيشيماء تركي بعيوي عبود68574242042080084

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية االنتصار المختلطهاحيائيحيدر عبد االمير عزيز خضير68575252041036003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرقيه رزاق طالب مزهر68576252042084267

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمرتضى رائد عدنان محمد علي68577252041044449

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيايات حسن جاسم هويش68578272042160037

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه فاضل احمد علي68579252042063039

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية العزة للبنيناحيائيعلي محمد عبد الرضا اسماعيل68580252041016037

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب محمد نصيف جاسم68581262042144050

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب جبار محسن جابر68582242042092059

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور الزهراء رياض محسن عبد68583252042100474

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيحيدر اسماعيل مجيد عيسى68584252041157041

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد398.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى صفاء كاظم جاسم68585242041001291

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم علوان محمد68586252042096239

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيسجاد مقداد حسون عيد68587252041011031

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيرسل حيدر عيسى جاسم68588252042056109

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرقيه محمد سليم عبد الصاحب68589252042084282

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيسومه حمزه عباس منخي68590252042084466

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيضياء عادل عبد االمير احمد68591252041122070

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيسجى عباس عبد كاظم68592252042075045

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.4اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد احمد عبد احمد68593102041026199

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد مهدي عمار احمد اسماعيل68594252041009268

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه ابراهيم مردان موسى68595252042096169

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم كريم جعفر علوان68596252042096466

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيدعاء كاظم حميد عبد هللا68597252042096149

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمعتز فائز هوله عبد الحسن68598252041007414

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرقيه عبد الرحمن عباس محمد حسين68599242042106074

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيزيد نزار عبد الكريم راضي68600252041044172
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعون احمد عباس عبد68601252041207077

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد مهدي نبيل محمد مهدي68602252041205217

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيحيدر رائد جواد محمد68603232041004016

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه زكي علي اكبر مصطفى68604252042100176

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين عباس هليل جبار68605252041007092

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائينرجس عبد الكاظم جميل عزيز68606252042098020

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد مقداد صالح شهيد68607242041001266

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعبد هللا عالء يوسف ابراهيم68608252041009147

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيهدى فارس غافل فلفل68609252042097208

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيبتول فالح حسن عبود68610252042097019

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد وليد هاتف عبيد68611252041031051

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان حمود عكله68612252042096226

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي جابر عبد الزهره محمد68613252041007213

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيجواد مازن جواد كاظم68614252041044073

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمة علي يوسف اسماعيل68615252042084572

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيتبارك عباس علي سلمان68616242042094024

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية سفير الحسين للبنين - الوقف الشيعياحيائيجعفر صباح محسن عبود68617252041215007

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبشرى رسول رحمن فارس68618252042084109

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيسجى عايد جبر حنون68619242042077037

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيشبر احمد جعفر متعب68620252041031311

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيوفاء حسون مطلب جاسم68621272042058351

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد الحسين ابو حنينه68622252041001304

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد469.0الخارجيونتطبيقيهشام ستار جبار هاشم68623252051400061

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيحسين فليح عنيد مدلول68624252051009026

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعلي سعد كاظم علي68625252051044081

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد مجيد شهيد حمود68626252051008137

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الحيرة  للبنينتطبيقيحسين جبير نعمه سعيد68627252051015005

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيزينب فالح حسن زيارة68628162052242018

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية باب العلم االهلية للبنينتطبيقيحيدر حميد عبد االمير علي68629252051217004

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيعقيل سليم رزاق شاكر68630252051152041

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقياحمد حميد عبد الزهره حسين68631102051016002

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيفوزيه فاضل شوكت عبيس68632252052170164

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيسلطان وسام علي عبد الحسين68633252051007087

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمحمد حيدر يحيى صالح68634252051207040

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتتطبيقيمنار بهاء عبد الحسين صاحب68635252052070027
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيزهراء صالح مهدي جودة68636232052113017

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقيزينب جاسم عبد الزهره مالك68637252052082019

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيايمن حبيب هادي حسن68638252051007019

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسين علي راضي محمد68639162051019028

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيمحمد علي صاحب حسون68640242051014055

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيجعفر محمد حسن رشيد68641252051200003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيفرقان سالم غازي عجمي68642252052059111

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينتطبيقياسامه جمعه مهيدي زعير68643252051030003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيغفران كاظم عواد ركيب68644252052170147

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الفرزدق االهلية للبنينتطبيقيسجاد علي محسن حسين68645252051206004

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية الكرار المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد االمير عبد الحسين فرحان68646252051163004

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقياحمد نزار جبار غالي68647272051024010

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقيرغده حبيب مطشر حمود68648252052084012

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيكرار حيدر عزيز عودة68649222051004049

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد فائق عامر فرهود68650162051033091

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيانوار حسين زوري عبد68651242052220025

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيزهراء كريم مالك حسن68652252052170089

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتتطبيقيزينب سعد كريم عبود68653252052070014

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيعلي رباح حسن نصار68654262051202033

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيعبد هللا حامد حسين كركو68655252051020007

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمحمد كاظم حمدي علي68656162051355258

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحسن شوقي صابر قاسم68657162051030022

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي ناصر نوري فنجان68658162051016065

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيحنين عبد الحكيم سليم جابر68659252052096020

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينتطبيقيعماد عبد الزهرة خماط نادر68660252051160017

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيحسنين جاسم عبد المحمد محسن68661252051052006

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتتطبيقينور الهدى قاسم جاهل هندوس68662252052109020

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد387.0الخارجيونتطبيقيكرار عبد الودود عبد الكريم لعيبي68663162051400256

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقيحسين علي حسن عبد النبي68664162051045014

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية الكرار المسائية للبنينتطبيقيمجيد محمد رضا مجيد سلطان68665252051163032

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيمرتضى عماد عبد جواد68666162051078048

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيامير ميثاق طالب علي68667252051153016

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية واسط للبناتتطبيقيتبارك محمود حسن جاسم68668252052066008

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيتبارك محمود جاسم محمد68669282052059014

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيعلي خلدون سعدون عبد الغني68670162051096019
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيعباس علي مظلوم نعيم68671162051031012

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية الغد النموذجية االهلية للبناتتطبيقيالنا حيدر عبد الحسين عمران68672102052127004

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيعماد محمد كريم علي68673132051014026

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيحسين عالء مهدي محسن68674252051150060

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيسلمان مناحي حسن عبد هللا68675282051018049

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعالء عباس نبهان وادي68676252051008081

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمصطفى عقيل سالم سعد68677162051022127

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر سلطان عزيز68678162051088020

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيضرغام علي كاظم جواد68679252051001042

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقينور عايد محمد عبيد68680162052383144

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقياكرم عماد عبد االمير عبد الكاظم68681252051007010

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيحيدر حسن هادي غالي68682252051001029

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية المنار االهلية للبناتتطبيقينور عباس مجيد شهيد68683252052058009

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةتطبيقيعلي رعد كلف عبيد68684252051122048

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيكرار عبد الكاظم عبد علي جازع68685162051352204

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيباقر حسين محسن فرهود68686252051207005

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية الينابيع المختلطةتطبيقيفراس ضياء جواد انتيوش68687162051302032

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيمهدي محمد هاشم جعفر68688252051012090

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيسيف وصفي طاهر عبود68689252051150097

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية شمس المعارف االهلية للبنينتطبيقيسجاد غسان علي عباس68690162051492006

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيتبارك احمد حافظ محسن68691282052070016

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيخديجه عماد عبد نجم68692252052170053

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسنين قيس عبد الخالق مسيم68693162051363069

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد وليد عباس خضير68694252051205117

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقياحمد فيصل علي ناصر68695252051152008

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعالء غيث كاظم شاكر68696162051084137

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيفاضل مصطفى جاهل كاظم68697252051007130

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيسيف علي شبيب مجيد68698162051009015

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقياحمد نوري حميد جبر68699162051371014

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيحسين عالء محمد ناجي68700252051153035

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيماهر عامر عزيز نور68701272051153152

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيحمزه علي شبيب مجيد68702162051009008

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيامير جبار رزاق جواد68703252051156007

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيزهراء اسماعيل طه مكي68704252052059069

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا حسين مطر مجيد68705162051363165
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جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية الصديق للبنينتطبيقيمصطفى قاسم محمد جاسم68706232051027026

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي حسين عباس68707252051205107

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية المنار االهلية للبنينتطبيقيحسين صاحب محمود حسين68708252051022002

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعباس حميد دشر زبيري68709162051034072

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعلي احسان كامل فالح68710222051009039

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقينور الهدى حسين حرير اسماعيل68711282052059086

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيعامر حمود عائد مشكور68712242051014031

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيحسام رياض عبدالرضا خير هللا68713162051128017

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتتطبيقيزينب محمد ياسر حسن68714252052110006

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيصبا ثامر عبد علي حسن68715252052059092

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيعامر ريسان فزع دهله68716222051301023

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيامير عبد الكاظم موحي حسن68717272051013015

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد نجيب سامي توفيق68718252051205116

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيحسن زهراو جبر سلمان68719282051044015

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيفيصل جواد كاظم علي68720142051047086

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمصطفى منعم حسن صابط68721282051021081

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية الرملة للبناتتطبيقيفاطمه محمد جرد راضي68722252052061012

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعباس محمد حمزه سالم68723252051044067

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيحوراء عامر طالب علي68724162052245005

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيمحمد صادق عويز كصاد68725252051150185

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد373.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي قاسم كريم حمد68726162051001148

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقينعمت احمد نعمه لفته68727222052323154

جامعة الكوفة/كلية التربية586.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيتيسير عبد الباري وحيد حسين68728252022057006

جامعة الكوفة/كلية التربية584.0اعدادية المنار االهلية للبناتادبيزينب جودي كاظم حسون68729252022058013

جامعة الكوفة/كلية التربية582.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيفاطمه جعفر ابراهيم عبد الرضا68730252022085039

جامعة الكوفة/كلية التربية578.0اعدادية االفتخار للبناتادبيزهراء صباح عبد الرحيم حسون68731252022079045

جامعة الكوفة/كلية التربية577.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيحوراء عبد الحسن عبد االمير سلمان68732252022110001

جامعة الكوفة/كلية التربية575.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيزينب كريم جهاد ظاهر68733252022078074

جامعة الكوفة/كلية التربية570.0الخارجياتادبيزهراء عباس فاضل ياسر68734252022401057

جامعة الكوفة/كلية التربية570.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيدعاء احمد عدنان مهدي68735252022096021

جامعة الكوفة/كلية التربية569.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحيدر مسلم عبد حسون68736252021008058

جامعة الكوفة/كلية التربية567.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيتبارك ظاهر صياح علي68737252022086044

جامعة الكوفة/كلية التربية565.0اعدادية صنعاء للبناتادبيرحاب رياض عبد هويدي68738252022075020

جامعة الكوفة/كلية التربية565.0ثانوية المناجاة المختلطةادبيازور عزيز عبد الحسن حاتم68739252021114001

جامعة الكوفة/كلية التربية564.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتادبيرباب حسن كاظم مهدي68740242022144004
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جامعة الكوفة/كلية التربية563.0ثانوية االفاق للبناتادبيزهراء ابراهيم مهدي حسن68741232022144021

جامعة الكوفة/كلية التربية562.0ثانوية المناجاة المختلطةادبيفرحان ستار جبار خيون68742252021114005

جامعة الكوفة/كلية التربية562.0اعدادية صنعاء للبناتادبيزينب محمد جاسم حسن68743252022075037

جامعة الكوفة/كلية التربية560.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيترائف حيدر عبد االمير محيسن68744252022096016

جامعة الكوفة/كلية التربية559.0ثانوية الرملة للبناتادبيفرح كريم عبد كاظم68745252022061044

جامعة الكوفة/كلية التربية559.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيزهراء صالح حسن علي68746252022057011

جامعة الكوفة/كلية التربية558.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيمريم سالم عبد حسون68747252022078110

جامعة الكوفة/كلية التربية556.0الخارجياتادبيريام عباس عز الدين جواد68748252022401055

جامعة الكوفة/كلية التربية555.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء عمار حسين محمد68749252022053039

جامعة الكوفة/كلية التربية554.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيآية حسن عبود عطيه68750252022096003

جامعة الكوفة/كلية التربية554.0اعدادية نور الحسين للبناتادبينبأ احمد عبد عباس68751252022078118

جامعة الكوفة/كلية التربية554.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيضحى عالء مهدي كريم68752252022080073

جامعة الكوفة/كلية التربية554.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيفاطمه محمد جفات سلمان68753252022096051

جامعة الكوفة/كلية التربية553.0اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيحنان حيدر فريد حمود68754242022113007

جامعة الكوفة/كلية التربية552.0اعدادية االفتخار للبناتادبيحوراء سعيد هاتف عبد68755252022079025

جامعة الكوفة/كلية التربية551.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء غازي وناس فدار68756252022078064

جامعة الكوفة/كلية التربية547.0اعدادية الزاكيات للبناتادبينرجس صادق عبد الصمد جعفر68757252022071056

جامعة الكوفة/كلية التربية546.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيغفران حسن جاسم محمد68758252022080079

جامعة الكوفة/كلية التربية546.0اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيسارة ماجد عبد الزهره جاسم68759242022113022

جامعة الكوفة/كلية التربية546.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيفاطمه مثنى حاتم عباس68760252022096050

جامعة الكوفة/كلية التربية546.0اعدادية اليقظة للبناتادبيعال رحيم كبر عبيس68761252022194024

جامعة الكوفة/كلية التربية546.0اعدادية الصباح للبناتادبيزهراء فاضل عزيز فهد68762252022064058

جامعة الكوفة/كلية التربية545.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيمنار عبد هللا جبار خشان68763252022086215

جامعة الكوفة/كلية التربية544.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيمريم عبد الحر تركي سلمان68764252022109009

جامعة الكوفة/كلية التربية544.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيحوراء حيدر فخري حسن68765252022096019

جامعة الكوفة/كلية التربية544.0اعدادية الصباح للبناتادبياالء حسن شهيد محمد68766252022064009

جامعة الكوفة/كلية التربية543.0ثانوية الخوارزمي للبنينادبيابراهيم يعرب صالح عبد الرضا68767252021021004

جامعة الكوفة/كلية التربية543.0اعدادية الفدائي للبنينادبيامير جبار شباط فهد68768252021013005

جامعة الكوفة/كلية التربية542.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيزينب علي عويز عبد العباس68769252022085030

جامعة الكوفة/كلية التربية542.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيأالء مازن جبار كريم68770252022096001

جامعة الكوفة/كلية التربية539.0اعدادية الزاكيات للبناتادبينبأ جليل جواد كاظم68771252022071052

جامعة الكوفة/كلية التربية539.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيخديجه زكي حسين مجهول68772252022110002

جامعة الكوفة/كلية التربية539.0ثانوية البتول  للبناتادبيدعاء محمد طارش راشد68773232022104015

جامعة الكوفة/كلية التربية538.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيدره صائب عزيز حسن68774252022085016

جامعة الكوفة/كلية التربية537.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيزينب جاسم عبد الحسن طالل68775252022063013
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جامعة الكوفة/كلية التربية536.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيشمس صفاء حسن عطا هللا68776252022096039

جامعة الكوفة/كلية التربية536.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيساره محمد عبد محمود68777252022170062

جامعة الكوفة/كلية التربية536.0اعدادية اليقظة للبناتادبيفاطمه رحيم كبر عبيس68778252022194029

جامعة الكوفة/كلية التربية535.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيرقيه علي هاشم كاطع68779252022085020

جامعة الكوفة/كلية التربية535.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء ستار هاتف كشاش68780252022086098

جامعة الكوفة/كلية التربية533.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيهبه محمد رضا سعيد68781252022078129

جامعة الكوفة/كلية التربية532.0اعدادية االبراج للبنينادبيمحمد علي عبد الكاظم حسن68782252021027078

جامعة الكوفة/كلية التربية532.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيزهراء حميد جبار داود68783252022170104

جامعة الكوفة/كلية التربية531.0ثانوية االكرمين للبناتادبيزهراء راضي خشان رحيم68784252022081015

جامعة الكوفة/كلية التربية530.0ثانوية االكرمين للبناتادبيشهد عامر محمد خميس68785252022081021

جامعة الكوفة/كلية التربية529.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبياستبرق ستار جبوري عبد68786252022096006

جامعة الكوفة/كلية التربية527.0اعدادية اليقظة للبناتادبيفاطمه عباس طربال عبيد68787252022194030

جامعة الكوفة/كلية التربية527.0اعدادية غماس للبنينادبيحسان فاخر مشكور جاسم68788242021016011

جامعة الكوفة/كلية التربية527.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيايناس احمد حسن عبد68789252022086024

جامعة الكوفة/كلية التربية526.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيزينب شاكر جبير محسن68790242022142008

جامعة الكوفة/كلية التربية526.0اعدادية الزهراء للبناتادبيبنين مضحي نومان كاظم68791252022093012

جامعة الكوفة/كلية التربية526.0ثانوية االبتهاج المختلطةادبيكرار احمد جزري سلطان68792222021215005

جامعة الكوفة/كلية التربية525.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيمريم علي كاظم غليبش68793252022078112

جامعة الكوفة/كلية التربية525.0ثانوية القدس المسائية للبنينادبيعبد علي حسن عبد علي حميدي68794252021152031

جامعة الكوفة/كلية التربية525.0اعدادية صنعاء للبناتادبيمريم حسون عبيس صالح68795252022075055

جامعة الكوفة/كلية التربية525.0ثانوية االكرمين للبناتادبيزينب مطلك يوسف مهدي68796252022081018

جامعة الكوفة/كلية التربية524.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبياسراء جعفر مهدي موسى68797252022086007

جامعة الكوفة/كلية التربية524.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيامال مراد محمد عيدان68798252022116003

جامعة الكوفة/كلية التربية524.0ثانوية االسراء للبناتادبيهدى كريم محمد محسن68799252022088032

جامعة الكوفة/كلية التربية524.0اعدادية الجزائر للبناتادبيكافي رويض صباح حسين68800252022091047

جامعة الكوفة/كلية التربية524.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي سجاد نجم عبد68801252021012129

جامعة الكوفة/كلية التربية522.0ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيجاسم كاطع فنيطل عبيد68802222021358003

جامعة الكوفة/كلية التربية521.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيغدير عبد اللطيف حسين هاشم68803252022057021

جامعة الكوفة/كلية التربية521.0ثانوية االنتصار المختلطهادبيعلي ثامر حنون عبد العباس68804252021036020

جامعة الكوفة/كلية التربية520.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيفضاء علي ياسر عكله68805252022096055

جامعة الكوفة/كلية التربية520.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيتبارك كريم حمادة عمران68806252022073011

جامعة الكوفة/كلية التربية520.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيفاطمه حسين علي خادم68807252022089048

جامعة الكوفة/كلية التربية519.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرقيه رعد عطيه عبد68808252022053034

جامعة الكوفة/كلية التربية519.0اعدادية الزهراء للبناتادبيغفران رياض نوماس حسين68809252022093040

جامعة الكوفة/كلية التربية519.0اعدادية الجزائر للبناتادبيزينب تحسين محمد عبد الرضا68810252022091028
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جامعة الكوفة/كلية التربية518.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيمريم عمار شاكر عبد الحسن68811252022086209

جامعة الكوفة/كلية التربية518.0اعدادية االفتخار للبناتادبيمسد عباس حميد جالب68812252022079101

جامعة الكوفة/كلية التربية517.0ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيمنتظر عباس جاسم دخيل68813252021028025

جامعة الكوفة/كلية التربية517.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيسارة راضي كاظم عيسى68814252022080063

جامعة الكوفة/كلية التربية516.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيايه لؤي حسين صادق68815252022056015

جامعة الكوفة/كلية التربية516.0ثانوية الصالحين المختلطةادبيحكيم كاظم عبيد هندوز68816252021120005

جامعة الكوفة/كلية التربية515.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبياسيا عادل جدوع صالح68817252022116001

جامعة الكوفة/كلية التربية515.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبيفاطمه اياد يحيى عبد علي68818252022196010

جامعة الكوفة/كلية التربية514.0اعدادية الحيرة  للبنينادبيسجاد عواد عبد الحسين علوان68819252021015014

جامعة الكوفة/كلية التربية513.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيغدير كريم مذير عبود68820252022073035

جامعة الكوفة/كلية التربية512.0اعدادية الجزائر للبناتادبيليلى صاحب بستان عجه68821252022091053

جامعة الكوفة/كلية التربية511.0اعدادية واسط للبناتادبيطيبه حازم رحيم هادي68822252022066033

جامعة الكوفة/كلية التربية511.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزينب محمد جبار كاظم68823252022096033

جامعة الكوفة/كلية التربية510.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيرقيه فالح مهدي جبار68824252022096026

جامعة الكوفة/كلية التربية509.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيشهد محمد صاحب مهدي68825252022086154

جامعة الكوفة/كلية التربية509.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيقدس محسن رياح ليلو68826252022193113

جامعة الكوفة/كلية التربية509.0ثانوية دار الندوة المختلطةادبيسجاد خليل هاشم محل68827222021225019

جامعة الكوفة/كلية التربية507.0اعدادية الجزائر للبناتادبيزينب ياسر عبد روضان68828252022091031

جامعة الكوفة/كلية التربية507.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيايات عباس صميت حسين68829252022080009

جامعة الكوفة/كلية التربية507.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيبنين غراف عبد الجليل هاشم68830252022096014

جامعة الكوفة/كلية التربية506.0ثانوية النور للبناتادبيزهراء فيصل عواد كاظم68831292022093070

جامعة الكوفة/كلية التربية506.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيشهد ميثم ثجيل هادي68832252022085034

جامعة الكوفة/كلية التربية506.0ثانوية االكرمين للبناتادبينور الهدى باسل عبد الرضا عبيد68833252022081030

جامعة الكوفة/كلية التربية505.0اعدادية ميسان للبنينادبيعلي عباس فليح كاظم68834252021011046

جامعة الكوفة/كلية التربية505.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزينب بهاء عبد الحسين صبار68835252022096031

جامعة الكوفة/كلية التربية504.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاطمة فائق حمزه عبد68836252022086181

جامعة الكوفة/كلية التربية502.0اعدادية الثورة للبناتادبيضفاف عبد الزهره عبد الرسول حسن68837232022086035

جامعة الكوفة/كلية التربية502.0اعدادية المنار االهلية للبناتادبيصفا صادق رحيم عبد68838252022058020

جامعة الكوفة/كلية التربية502.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرقيه ماجد حميد كريم68839252022086088

جامعة الكوفة/كلية التربية501.0الخارجياتادبيبيان حميد جعفر فياض68840222022401025

جامعة الكوفة/كلية التربية500.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيغدير محمد حسن بريو68841252022086173

جامعة الكوفة/كلية التربية500.0اعدادية الصباح للبناتادبيتبارك حسن حسين علي68842252022064031

جامعة الكوفة/كلية التربية499.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاطمه مهدي خمام ظاهر68843252022053068

جامعة الكوفة/كلية التربية499.0ثانوية المسجد االقصى للبناتادبيتبارك نجاح نعمان عبد علي68844252022190003

جامعة الكوفة/كلية التربية499.0اعدادية الصباح للبناتادبيسلوى علي حسين برهان68845252022064074
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جامعة الكوفة/كلية التربية498.0اعدادية الجزائر للبناتادبيرغد سعد جعفر عبد68846252022091020

جامعة الكوفة/كلية التربية498.0اعدادية واسط للبناتادبيايه مسلم كامل حبيب68847252022066003

جامعة الكوفة/كلية التربية498.0اعدادية ميسان للبنينادبيسجاد عباس عبد الجليل حسين68848252021011032

جامعة الكوفة/كلية التربية497.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيتبارك مجيد كامل حسين68849252022078025

جامعة الكوفة/كلية التربية497.0ثانوية االشراق للبناتادبيغدير قاسم ماشي محسن68850252022195024

جامعة الكوفة/كلية التربية496.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيرباب غازي ياسين حردان68851252022071013

جامعة الكوفة/كلية التربية496.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيسجاد خضير محسن علي68852282021016023

جامعة الكوفة/كلية التربية495.0ثانوية االشراق للبناتادبيزينب حيدر عجمي طه68853252022195017

جامعة الكوفة/كلية التربية494.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد حسين غازي نور طه68854252021024244

جامعة الكوفة/كلية التربية494.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمنتظر جودي عبد الكاظم جاسم68855252021024317

جامعة الكوفة/كلية التربية493.0ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيعباس كامل فليح حسن68856222021358008

جامعة الكوفة/كلية التربية493.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء عباس فاضل محمود68857252022053037

جامعة الكوفة/كلية التربية493.0ثانوية غماس المسائية للبنينادبيسجاد زيدان حسين فهد68858242021201026

جامعة الكوفة/كلية التربية493.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيرغد هاتف عزوز عباس68859252022063009

جامعة الكوفة/كلية التربية492.0ثانوية الصالحية للبنينادبيحسين معن عبد الكاظم حسون68860242021022023

جامعة الكوفة/كلية التربية492.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيتبارك حيدر موسى عبد68861252022085009

جامعة الكوفة/كلية التربية492.0ثانوية القبلتين للبناتادبيسهام سماح غزاز همريع68862292022073026

جامعة الكوفة/كلية التربية491.0ثانوية االنتصار للبناتادبيمنار فاضل حيدر هادي68863242022105040

جامعة الكوفة/كلية التربية491.0ثانوية الثائر للبنينادبيمحمد حيدر حسين عبد علي68864122021011036

جامعة الكوفة/كلية التربية491.0ثانوية التآخي للبنينادبيعبود حسن مرزوك عطية68865292021018024

جامعة الكوفة/كلية التربية490.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبيداء عالء نعمه محمد68866252022086042

جامعة الكوفة/كلية التربية490.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء علي داخل محمد68867232022120019

جامعة الكوفة/كلية التربية488.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيجالل كاطع عليوي عاجل68868252021024060

جامعة الكوفة/كلية التربية487.0ثانوية االكرمين للبناتادبيزهراء فارس عباس كاظم68869252022081017

جامعة الكوفة/كلية التربية487.0اعدادية صنعاء للبناتادبيخديجة محمد حسوني خشان68870252022075017

جامعة الكوفة/كلية التربية486.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيتبارك راهي شاكر عبد الحر68871252022078021

جامعة الكوفة/كلية التربية485.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيغدير حيدر جواد حسين68872252022078093

جامعة الكوفة/كلية التربية485.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيغيث مالك عبد الزهره عبود68873252021122112

جامعة الكوفة/كلية التربية485.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيزينب ضامد جفات مطر68874252022063014

جامعة الكوفة/كلية التربية484.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيصفا علي كاظم حسين68875242022081021

جامعة الكوفة/كلية التربية484.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيساره علي حسن فاضل68876252022096035

جامعة الكوفة/كلية التربية484.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيعلي نبيل صلف عبد68877252021044032

جامعة الكوفة/كلية التربية483.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيناديه باسم جواد جابر68878252022085048

جامعة الكوفة/كلية التربية481.0ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيمحمد فضاء غالب فليح68879222021358015

جامعة الكوفة/كلية التربية481.0الخارجياتادبينور الهدى رياض عيسى عبد هللا68880252022401123
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جامعة الكوفة/كلية التربية481.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتادبيعلياء احمد شاكر جالب68881252022097009

جامعة الكوفة/كلية التربية481.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيحبيب هاتف عبيد حسن68882252021207009

جامعة الكوفة/كلية التربية481.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعلي حسن راضي محمد68883252021116045

جامعة الكوفة/كلية التربية480.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيهاني سمير ناظم عداي68884252021122160

جامعة الكوفة/كلية التربية480.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيهدير قحطان كاظم حسين68885252022063028

جامعة الكوفة/كلية التربية480.0اعدادية القادسية للبناتادبيفرقان سعد فاهم كليل68886252022111031

جامعة الكوفة/كلية التربية480.0ثانوية النسائم المختلطةادبيعلي غازي نجم عبد الوهاب68887212021254013

جامعة الكوفة/كلية التربية479.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيزهراء هادي جبار عبيد68888252022113008

جامعة الكوفة/كلية التربية479.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيهناء رسول جياد محمد68889252022107044

جامعة الكوفة/كلية التربية478.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيفاطمه رحيم تعبان ابراهيم68890152022080107

جامعة الكوفة/كلية التربية477.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيزهراء ستار جاسم سعدون68891252022110005

جامعة الكوفة/كلية التربية477.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتادبيبنين مهدي حسين موسى68892252022095002

جامعة الكوفة/كلية التربية477.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيرقيه عماد لفته كاظم68893252022109004

جامعة الكوفة/كلية التربية477.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيمريم خليل جميل مهدي68894252022056074

جامعة الكوفة/كلية التربية477.0اعدادية واسط للبناتادبيزينب عبد الزهره زغيرون حسين68895252022066022

جامعة الكوفة/كلية التربية476.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيايمن خضر عبد الباقي خضر68896252021044005

جامعة الكوفة/كلية التربية475.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبينبراس سالم عبد زيد حسن68897252021012231

جامعة الكوفة/كلية التربية475.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزهراء عبد الخالق جابر عبد الحسين68898252022193059

جامعة الكوفة/كلية التربية474.0اعدادية الصباح للبناتادبيهاجر يوسف عبد الزهره موسى68899252022064107

جامعة الكوفة/كلية التربية474.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيزيد محمد عبد الهادي راضي68900252021207012

جامعة الكوفة/كلية التربية473.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيبتول اسعد غني عبادي68901252022057004

جامعة الكوفة/كلية التربية473.0ثانوية الطف المختلطةادبيمحمد جبار رحيم حمد68902212021242007

جامعة الكوفة/كلية التربية473.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين شهيد عطشان عنتيك68903252021008041

جامعة الكوفة/كلية التربية473.0اعدادية خولة للبناتادبيزينب فيصل حاكم حسن68904242022116020

جامعة الكوفة/كلية التربية472.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبينبأ حسن نصر حسن68905252022056082

جامعة الكوفة/كلية التربية471.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبياحمد اموري فليح جاسم68906252021012001

جامعة الكوفة/كلية التربية470.0ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيمسلم عبد الحسين جواد عواد68907252021028018

جامعة الكوفة/كلية التربية469.0اعدادية الصباح للبناتادبيشفاء حميد عباس موسى68908252022064076

جامعة الكوفة/كلية التربية469.0اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيحسن فالح هالل حمزه68909252021212004

جامعة الكوفة/كلية التربية469.0الخارجياتادبيمروه حمادي جاسم ظاهر68910252022401112

جامعة الكوفة/كلية التربية468.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيادبيصابرين ياسر حسين كاظم68911242022112021

جامعة الكوفة/كلية التربية468.0اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه احمد صاحب محمد68912252022093041

جامعة الكوفة/كلية التربية468.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيبنين عبد االمير عبد الحسن عراك68913242022186009

جامعة الكوفة/كلية التربية467.0ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيحسين علي كاظم حجيل68914252021153019

جامعة الكوفة/كلية التربية467.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمرتضى قاسم كشكوش عطيه68915252021008173
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جامعة الكوفة/كلية التربية467.0اعدادية الفجر للبناتادبيسكنه سعد كاظم محمد68916222022132012

جامعة الكوفة/كلية التربية467.0ثانوية االكرمين للبناتادبينور غسان جياد عبد الشهيد68917252022081034

جامعة الكوفة/كلية التربية467.0اعدادية صنعاء للبناتادبيبنين سالم حسين علوان68918252022075007

جامعة الكوفة/كلية التربية466.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيسفانه عامر ناصر حالوب68919252022078080

جامعة الكوفة/كلية التربية466.0اعدادية الجزائر للبناتادبيدالل سالم راشد كاظم68920252022091018

جامعة الكوفة/كلية التربية466.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينب محسن عبد الكاظم عنون68921252022086134

جامعة الكوفة/كلية التربية464.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتادبيساره محمد علي خاجي68922252022095006

جامعة الكوفة/كلية التربية463.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيزهراء راجي حسن مسلم68923252022116019

جامعة الكوفة/كلية التربية463.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعبد هللا حيدر حسين كاظم68924252021012114

جامعة الكوفة/كلية التربية463.0ثانوية الصالحين المختلطةادبيزينب لؤي نعمه نجم68925252022120002

جامعة الكوفة/كلية التربية463.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحيدر ثائر جبار سلمان68926252021012075

جامعة الكوفة/كلية التربية462.0اعدادية المنار االهلية للبنينادبيمحمد اسكندر عزيز عبد الكريم68927252021022006

جامعة الكوفة/كلية التربية462.0اعدادية الصباح للبناتادبيبان سعود حمزه هادي68928252022064019

جامعة الكوفة/كلية التربية462.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيمروه قاسم محمد عبد الحسين68929252022078109

جامعة الكوفة/كلية التربية461.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيمخلص داخل جاسم عكون68930292021016071

جامعة الكوفة/كلية التربية461.0اعدادية الصباح للبناتادبيعطاء مهول غثيث نعيس68931252022064082

جامعة الكوفة/كلية التربية459.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيزينب احمد عارف جبير68932252022078067

جامعة الكوفة/كلية التربية458.0ثانوية النجوم األهلية للبناتادبيمريم علي جفات مشير68933252022055023

جامعة الكوفة/كلية التربية457.0ثانوية االكرمين للبناتادبيحنين اسعد عبد الكاظم حسين68934252022081009

جامعة الكوفة/كلية التربية457.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيعلي عدنان جاسم جبان68935252021122104

جامعة الكوفة/كلية التربية457.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمرتضى احمد علي سلمان68936142021008090

جامعة الكوفة/كلية التربية457.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيمحمد كريم عبد الرضا اسماعيل68937252021047025

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيختام راضي حمادي محمد68938252022053026

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيايات جبار علي حسن68939252022078011

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيكوثر نصير حميد عبد الشهيد68940252022170084

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيفاطمه مؤيد نعمه عطيه68941252022193108

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0ثانوية نور الياسري المختلطةادبيعلي اسماعيل ابراهيم حمد68942252021117018

جامعة الكوفة/كلية التربية455.0اعدادية االفتخار للبناتادبيروان عبد الرضا مسلم حسن68943252022079037

جامعة الكوفة/كلية التربية454.0ثانوية نهج البالغة للبناتادبيحميدة امير داخل عبد الحسين68944242022145012

جامعة الكوفة/كلية التربية454.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيفاطمه محمد مطر خضر68945252022193109

جامعة الكوفة/كلية التربية454.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينور علي عبد شذر68946252022086229

جامعة الكوفة/كلية التربية453.0الخارجياتادبيفاطمه محمد يوسف عبود68947252022401108

جامعة الكوفة/كلية التربية453.0اعدادية االبراج للبنينادبيعلي هاشم محمد غازي68948252021027055

جامعة الكوفة/كلية التربية453.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيكوثر عبد الجبار عبد الكاظم حسن68949252022193116

جامعة الكوفة/كلية التربية453.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيريحانه ريسان هالل عبد هللا68950252022085022
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جامعة الكوفة/كلية التربية452.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيصادق عدنان حسن حنون68951252021026008

جامعة الكوفة/كلية التربية449.0ثانوية النور للبناتادبيغدير حمزه لفته عاشور68952292022093104

جامعة الكوفة/كلية التربية449.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزهراء علي حسون فليح68953252022056045

جامعة الكوفة/كلية التربية448.0اعدادية صنعاء للبناتادبيسهاد رشيد كاطع جاسم68954252022075040

جامعة الكوفة/كلية التربية448.0اعدادية ميسان للبنينادبياحمد عادل عبد عطشان68955252021011004

جامعة الكوفة/كلية التربية448.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد ناصر عبد صكر68956252021008167

جامعة الكوفة/كلية التربية448.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيحوراء احمد كاظم علي68957252022089015

جامعة الكوفة/كلية التربية448.0اعدادية الجزائر للبناتادبيكوثر محمد كاظم عبد68958252022091052

جامعة الكوفة/كلية التربية447.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبييقين جواد كاظم حسن68959252022107045

جامعة الكوفة/كلية التربية447.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيحسن سعد مريمط عيال68960292021109010

جامعة الكوفة/كلية التربية447.0الخارجياتادبيزهراء محمد عباس هاشم68961252022401064

جامعة الكوفة/كلية التربية447.0اعدادية غماس للبنينادبيرسول مهران لفته جبر68962242021016025

جامعة الكوفة/كلية التربية447.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيمريم عادل محمد علي مزعل68963252022080099

جامعة الكوفة/كلية التربية446.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد سالم حمود هويدي68964252021008154

جامعة الكوفة/كلية التربية446.0ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيحسين فضاء غالب فليح68965222021358005

جامعة الكوفة/كلية التربية446.0اعدادية االفتخار للبناتادبيأنعام حسين علي هادي68966252022079006

جامعة الكوفة/كلية التربية446.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيرسل علي عبد زيد علوان68967252022171024

جامعة الكوفة/كلية التربية446.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيسكينه غفار عبد الزهرة حسين68968252022193083

جامعة الكوفة/كلية التربية446.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينادبيكرار وائل شوكت محمد علي68969252021049017

جامعة الكوفة/كلية التربية446.0اعدادية الزهراء للبناتادبيأسالم فاهم كشيش كاظم68970252022093001

جامعة الكوفة/كلية التربية446.0اعدادية االبراج للبنينادبيعقيل سلمان عبد زيد حمزه68971252021027046

جامعة الكوفة/كلية التربية446.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيأحمد شناوي عبد الساده خضير68972252021024002

جامعة الكوفة/كلية التربية445.0ثانوية الرملة للبناتادبينور الهدى منهل ابراهيم خشان68973252022061052

جامعة الكوفة/كلية التربية445.0اعدادية الزهراء للبناتادبينور الزهراء رعد هالل مرزوق68974252022093053

جامعة الكوفة/كلية التربية445.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبينور علي سلمان جاسم68975252022110019

جامعة الكوفة/كلية التربية445.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيفاطمه عباس رحيم منديل68976252022193105

جامعة الكوفة/كلية التربية442.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاطمه عبد هللا حسين حياوي68977252022086191

جامعة الكوفة/كلية التربية442.0اعدادية الزهراء للبناتادبياالء هادي حنتوش غضيب68978242022134003

جامعة الكوفة/كلية التربية442.0اعدادية صنعاء للبناتادبيعبير حيدر معارج كريم68979252022075046

جامعة الكوفة/كلية التربية442.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبياسراء منعم شهيد حسين68980252022053005

جامعة الكوفة/كلية التربية442.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيوسام حاتم علي حسين68981142021048110

جامعة الكوفة/كلية التربية442.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيمروة صالح جبار محمد علي68982252022089051

جامعة الكوفة/كلية التربية442.0ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيمصطفى جاسم محمد عبادي68983252021028020

جامعة الكوفة/كلية التربية441.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيفاطمه محمد هاشم مظلوم68984252022078101

جامعة الكوفة/كلية التربية441.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيبنين عبد الحسن كاظم حسين68985242022168001

صفحة ١٩٧١ من ٦١٩٥
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جامعة الكوفة/كلية التربية441.0ثانوية الرملة للبناتادبيكوثر عبد الرضا كاظم ظاهر68986252022061046

جامعة الكوفة/كلية التربية441.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيبنين جواد عبد الرضا جواد68987252022078017

جامعة الكوفة/كلية التربية440.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعلي لزام زيرج محمد68988292021014096

جامعة الكوفة/كلية التربية440.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيأحمد غالي حسين جاسم68989252021113003

جامعة الكوفة/كلية التربية440.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمسلم محمد جاسم مشكور68990252021024298

جامعة الكوفة/كلية التربية439.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعقيل حسين كريم حجيل68991252021116044

جامعة الكوفة/كلية التربية439.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزهراء محمد شاكر عبد68992252022089027

جامعة الكوفة/كلية التربية439.0اعدادية المدى للبنينادبياحمد حيدر حسن كاظم68993272021026003

جامعة الكوفة/كلية التربية439.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيفرح حيدر ابراهيم ناجي68994252022078103

جامعة الكوفة/كلية التربية439.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيمريم سالم خوان عبد مسلم68995252022078111

جامعة الكوفة/كلية التربية438.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيامير يعقوب علي ابراهيم68996252021012034

جامعة الكوفة/كلية التربية438.0ثانوية النجوم األهلية للبناتادبيصفا حسين علي هادي68997252022055016

جامعة الكوفة/كلية التربية437.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيزهراء ماجد عبد االمير عباس68998242022186024

جامعة الكوفة/كلية التربية437.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبياقبال عبد االمير رضا كاطع68999252022193009

جامعة الكوفة/كلية التربية437.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيعلي كاظم يوسف عبد69000252021113024

جامعة الكوفة/كلية التربية437.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزينب رابح حسن وهام69001252022193069

جامعة الكوفة/كلية التربية437.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيعلي فرحان جابر خشان69002222021090045

جامعة الكوفة/كلية التربية436.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيهاجر محمد حسن ناجي عساف69003252022057027

جامعة الكوفة/كلية التربية436.0اعدادية المنار االهلية للبناتادبينور صباح رضا مرزه69004252022058028

جامعة الكوفة/كلية التربية435.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبياسراء حميد عبد الرحمان محمد69005252022196001

جامعة الكوفة/كلية التربية435.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيهال حميد عبد الكاظم وداعه69006252022080112

جامعة الكوفة/كلية التربية435.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبنين سعد عبد الكريم ياسر69007252022086035

جامعة الكوفة/كلية التربية435.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيغصون منذر علي طراد69008252022086174

جامعة الكوفة/كلية التربية435.0اعدادية الصباح للبناتادبيمريم احمد عبد العزيز محمد69009252022064096

جامعة الكوفة/كلية التربية434.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيايات فالح خليل لوتي69010252022053010

جامعة الكوفة/كلية التربية434.0ثانوية النجوم األهلية للبناتادبيفاطمه سالم فاضل محسن69011252022055019

جامعة الكوفة/كلية التربية434.0اعدادية نور الحسين للبناتادبياسراء طالب علي محمد69012252022078006

جامعة الكوفة/كلية التربية434.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيحوراء مهدي هاشم كاظم69013252022078033

جامعة الكوفة/كلية التربية433.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيمصطفى ضياء عبدعلي كاظم69014252021026018

جامعة الكوفة/كلية التربية433.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيمحمد عزيز عظيم عباس69015252021113030

جامعة الكوفة/كلية التربية432.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيحوراء سالم عبد الكاظم عباس69016252022193031

جامعة الكوفة/كلية التربية432.0ثانوية الميثاق المختلطةادبياسماء غالب عبد هللا عبد الحسين69017252022118001

جامعة الكوفة/كلية التربية432.0ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيوسام رياض كاظم محمد69018252021028027

جامعة الكوفة/كلية التربية432.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتادبيفاطمه مظفر عباس حميدي69019252022097011

جامعة الكوفة/كلية التربية432.0ثانوية اليرموك للبنينادبيزينب تقليد عواد مجلي69020242022023004
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جامعة الكوفة/كلية التربية432.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيفرقان كريم علي حسين69021252022096054

جامعة الكوفة/كلية التربية431.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد كريم محمد عسر69022252021024272

جامعة الكوفة/كلية التربية431.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيعلي حسين فايز كاظم69023252021209005

جامعة الكوفة/كلية التربية431.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينب زمان محمد حسن مهدي69024252022086121

جامعة الكوفة/كلية التربية431.0الخارجيونادبيمحمود فالح جبير محمد69025252021400102

جامعة الكوفة/كلية التربية431.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيسجى فالح حسن جاسم69026252022171043

جامعة الكوفة/كلية التربية430.0اعدادية صنعاء للبناتادبيشهد قاسم عيدان صالح69027252022075041

جامعة الكوفة/كلية التربية430.0الخارجياتادبيوديان محمد عبد الكاظم محمد69028252022401140

جامعة الكوفة/كلية التربية430.0اعدادية الجزائر للبناتادبيغدير عظيم ناصر جابر69029252022091042

جامعة الكوفة/كلية التربية430.0ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيبارق جمعه عبد العالي ياسين69030222021358002

جامعة الكوفة/كلية التربية430.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيدالل عبد العزيز عاصي حوار69031222022170019

جامعة الكوفة/كلية التربية430.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاطمه علي خياط مرزوك69032252022053065

جامعة الكوفة/كلية التربية430.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيساره محسن بنيان حسون69033252022171038

جامعة الكوفة/كلية التربية429.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتادبينبأ منصور جبار راضي69034252022095011

جامعة الكوفة/كلية التربية429.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيايات يعقوب هوده عبد الزهره69035252022096010

جامعة الكوفة/كلية التربية429.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد علي بهاء الدين عدنان كاظم69036252021024263

جامعة الكوفة/كلية التربية429.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيتقى كاطع عبد الرضا زبون69037222022231001

جامعة الكوفة/كلية التربية429.0ثانوية العباسية المسائية للبنينادبيميثم كاظم عبد الرضا سعدون69038252021156062

جامعة الكوفة/كلية التربية428.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيهاني سامي عبيس جعاطه69039232021040036

جامعة الكوفة/كلية التربية428.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيزينب احمد رسول محمود69040252022073026

جامعة الكوفة/كلية التربية428.0ثانوية الرملة للبناتادبينرجس فالح عبد الحسن عبد69041252022061051

جامعة الكوفة/كلية التربية428.0اعدادية الصباح للبناتادبيسجى سعد جابر خليل69042252022064073

جامعة الكوفة/كلية التربية426.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيبنين جليل كاظم ظباح69043252022053014

جامعة الكوفة/كلية التربية426.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين عظيم عبد هللا عبد الحسن69044252021024099

جامعة الكوفة/كلية التربية426.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفرح مصطفى جواد كاظم69045252022086197

جامعة الكوفة/كلية التربية587.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيدموع راهي فرحان عبد الحسن69046252042108074

جامعة الكوفة/كلية التربية575.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسن حيدر فخري باش اغا69047252041007058

جامعة الكوفة/كلية التربية574.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جواد كاظم69048252042096244

جامعة الكوفة/كلية التربية572.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينب نزار محمد علي علي69049252042108148

جامعة الكوفة/كلية التربية568.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي حسين هادي عبد69050252041031400

جامعة الكوفة/كلية التربية563.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيبنين حيدر عطشان ثجيل69051252042097023

جامعة الكوفة/كلية التربية552.0اعدادية يافا للبناتاحيائيآيه ماجد عبد عباس69052242042117010

جامعة الكوفة/كلية التربية547.0اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيساره علي حسن محسن69053252042058027

جامعة الكوفة/كلية التربية545.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسين عالء حيدر شاكر69054252041012044

جامعة الكوفة/كلية التربية539.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسن جواد محسن مذبوب69055252041052015
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جامعة الكوفة/كلية التربية538.0اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد رضا احمد علي عبد االمير69056252041016049

جامعة الكوفة/كلية التربية537.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمة طه حيدر حسين69057252042100114

جامعة الكوفة/كلية التربية537.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينب علي عبد الحسن جاسم69058252042108138

جامعة الكوفة/كلية التربية536.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيساره ماجد حميد حسن69059252042087044

جامعة الكوفة/كلية التربية535.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيسجاد سعدون مهدي صالح69060222041035110

جامعة الكوفة/كلية التربية533.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسبطين حيدر كامل كاظم69061252041044181

جامعة الكوفة/كلية التربية531.0اعدادية النصر للبنيناحيائيعباس نصار عاجل نصيف69062222041027052

جامعة الكوفة/كلية التربية531.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء جميل ناهي بعيوي69063252042062308

جامعة الكوفة/كلية التربية530.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيامنه عجيل عليوي ياسر69064222042164011

جامعة الكوفة/كلية التربية530.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيمريم عباس حياوي ناصر69065252042056287

جامعة الكوفة/كلية التربية529.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك علي غازي محمود69066252042062250

جامعة الكوفة/كلية التربية529.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد حسن ناصر حسين69067252041031588

جامعة الكوفة/كلية التربية525.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيامير حميد مهدي علوان69068252041208003

جامعة الكوفة/كلية التربية525.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفضاء حمود دلي حمود69069252042084601

جامعة الكوفة/كلية التربية524.0اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد فضاله فاهم راضي69070252041016055

جامعة الكوفة/كلية التربية524.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعلي سعيد غزاي مرزوك69071252041151122

جامعة الكوفة/كلية التربية523.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيكوثر هاتف فزاع عريس69072252042084612

جامعة الكوفة/كلية التربية523.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيمسره معد مهدي جبار69073252042097191

جامعة الكوفة/كلية التربية522.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائياحمد كريم عيدان جيثوم69074252041205010

جامعة الكوفة/كلية التربية522.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيمنار حيدر محمد صالح69075252042095112

جامعة الكوفة/كلية التربية522.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد فاضل عبد العباس عبد69076252041045159

جامعة الكوفة/كلية التربية520.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسون حميد حسون محمد69077252041207016

جامعة الكوفة/كلية التربية520.0اعدادية غماس للبنيناحيائيمصطفى راهي شبالوي عطيه69078242041016104

جامعة الكوفة/كلية التربية520.0ثانوية  االندلس االهلية للبنيناحيائيمحمد نوح حيدر عطيه69079252041049024

جامعة الكوفة/كلية التربية519.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء حيدر محمد عبدالكاظم69080252042084318

جامعة الكوفة/كلية التربية518.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيكرار علي عاجل سبيط69081232041043045

جامعة الكوفة/كلية التربية517.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيزينب عباس غالي سلمان69082252042119019

جامعة الكوفة/كلية التربية517.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي حسين حميد عبود69083252041200079

جامعة الكوفة/كلية التربية516.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسبأ عبد الكريم كاظم تومان69084252042096306

جامعة الكوفة/كلية التربية516.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائينبأ جاسم محمد هاشم69085252042056313

جامعة الكوفة/كلية التربية515.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيباقر اموري فليح جاسم69086252041012030

جامعة الكوفة/كلية التربية514.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائياالء قائد نعمه اتليل69087252042076003

جامعة الكوفة/كلية التربية514.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيامنه عبد االمير خضير حسن69088252042097008

جامعة الكوفة/كلية التربية513.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي عدنان عطيه زغير69089252041008151

جامعة الكوفة/كلية التربية513.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيايمان جواد كاظم جراح69090252042116007
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جامعة الكوفة/كلية التربية513.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيحسين حمزه حسين كاطع69091242041202039

جامعة الكوفة/كلية التربية512.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينور جاسم عبد الزهره عبد الحسين69092252042059829

جامعة الكوفة/كلية التربية512.0الخارجياتاحيائيايه رعد جاسم راشد69093252042401021

جامعة الكوفة/كلية التربية512.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعبد الكريم خالد مجيد محمود69094252041008126

جامعة الكوفة/كلية التربية511.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيفرقان حسن محسن علوان69095252042086124

جامعة الكوفة/كلية التربية511.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي عمار بهلول حسن69096252041150238

جامعة الكوفة/كلية التربية511.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغنيه محمد كاظم خضير69097252042096372

جامعة الكوفة/كلية التربية511.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد يوسف رضا يوسف69098252041031689

جامعة الكوفة/كلية التربية510.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيبنين سعد حمزة خضير69099252042102006

جامعة الكوفة/كلية التربية510.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيمريم كريم عبد األمير علي69100252042170577

جامعة الكوفة/كلية التربية510.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب نوري عبد الجليل احمد69101252042170382

جامعة الكوفة/كلية التربية509.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء مهدي شنين سلمان69102252042170321

جامعة الكوفة/كلية التربية509.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيحيدر سلمان سلطان هذال69103252041122049

جامعة الكوفة/كلية التربية509.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيامجد نعمه هادي بروش69104252041045016

جامعة الكوفة/كلية التربية508.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي رسول زغير حسن69105252041031419

جامعة الكوفة/كلية التربية508.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء عباس فاضل موسى69106252042062321

جامعة الكوفة/كلية التربية508.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيساره حميد هادي صالح69107252042084432

جامعة الكوفة/كلية التربية508.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيكوثر خليل ابراهيم موحان69108252042084608

جامعة الكوفة/كلية التربية507.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيغفران هالل زواد سالب69109292042050117

جامعة الكوفة/كلية التربية507.0اعدادية العزة للبنيناحيائيباقر سجاد مدلول حمزه69110252041016006

جامعة الكوفة/كلية التربية506.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين مهدي كاظم عبد الزهره69111252041031199

جامعة الكوفة/كلية التربية506.0ثانوية االشراق للبناتاحيائيختام طالب جياد خدام69112252042195012

جامعة الكوفة/كلية التربية506.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيفضل يوسف سالم ناصر69113252041044343

جامعة الكوفة/كلية التربية505.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه غانم راضي عبيد69114252042084575

جامعة الكوفة/كلية التربية505.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيرائد حسنين صفاء عبد الوهاب69115252041031237

جامعة الكوفة/كلية التربية505.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيابراهيم عقيل كريم مسلم69116252041045003

جامعة الكوفة/كلية التربية504.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيبنين نصير عدنان عبد69117252042056060

جامعة الكوفة/كلية التربية504.0اعدادية واسط للبناتاحيائيزينه محمد عزيز دخيل69118252042066038

جامعة الكوفة/كلية التربية504.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحسن مرزوك محسن حمزه69119242041168012

جامعة الكوفة/كلية التربية504.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيزيد حسن كاظم زغير69120252041152038

جامعة الكوفة/كلية التربية504.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسراء سالم عالوي جاسم69121252042062065

جامعة الكوفة/كلية التربية503.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيرؤى ابراهيم عبد الرزاق عبد الرضا69122252042086044

جامعة الكوفة/كلية التربية503.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيفالح علي جابر خلف69123252041209033

جامعة الكوفة/كلية التربية503.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمرتضى كريم مرتضى محمد69124252041044464

جامعة الكوفة/كلية التربية503.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيساره عادل مالك محمد69125232042089082
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جامعة الكوفة/كلية التربية503.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسين لعيبي الزم مجالد69126252041045058

جامعة الكوفة/كلية التربية503.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيوجدان عماد علوان محمد69127252042076057

جامعة الكوفة/كلية التربية502.0اعدادية العزة للبنيناحيائيمثنى شهاب عبد اليمه فارس69128252041016043

جامعة الكوفة/كلية التربية502.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبشرى شالل مدلول حمزه69129242042134032

جامعة الكوفة/كلية التربية501.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيزيد علي حنون هاشم69130252041044169

جامعة الكوفة/كلية التربية501.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم محمد حسين69131252041001231

جامعة الكوفة/كلية التربية500.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيريام وليد ماضي مردان69132252042055035

جامعة الكوفة/كلية التربية500.0اعدادية يافا للبناتاحيائينبأ ذياب جابر راضي69133242042117250

جامعة الكوفة/كلية التربية500.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيدعاء هيثم رزاق جبر69134252042056105

جامعة الكوفة/كلية التربية499.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب عباس كاظم جعفر69135252042059470

جامعة الكوفة/كلية التربية499.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرؤى عباس فاضل عبد69136252042108079

جامعة الكوفة/كلية التربية498.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيبشير محمد عباس عبيد69137242041169010

جامعة الكوفة/كلية التربية498.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيزيد حسين عبد المحسن كاظم69138252041031251

جامعة الكوفة/كلية التربية498.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفرقان صفاء هاشم سعيد69139252042056271

جامعة الكوفة/كلية التربية497.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزينب مهدي حسن رضا69140252042056173

جامعة الكوفة/كلية التربية497.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيرسل يعقوب هوده عبد الزهره69141252042056111

جامعة الكوفة/كلية التربية497.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيفرح امين عبد االمير عبد الحمزه69142242042104139

جامعة الكوفة/كلية التربية497.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهدى شعالن محسن راضي69143252042100571

جامعة الكوفة/كلية التربية497.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعباس قاسم نجاح رسول69144252041205104

جامعة الكوفة/كلية التربية496.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيهدى نوفل قيصر يوسف69145252042084767

جامعة الكوفة/كلية التربية496.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمختار قاهر هويدي حسين69146252041031697

جامعة الكوفة/كلية التربية496.0اعدادية القادسية للبناتاحيائيانغام كاظم عبد مرهج69147252042111004

جامعة الكوفة/كلية التربية496.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيريام حميد علي رؤوف69148252042076017

جامعة الكوفة/كلية التربية496.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيزينب عمران عبدالحسين عمران69149252042057024

جامعة الكوفة/كلية التربية495.2ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عالء جميل خلف69150252042062588

جامعة الكوفة/كلية التربية495.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عباس محمد عباس69151242042114127

جامعة الكوفة/كلية التربية495.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرسل علي كريدي سلمان69152252042062396

جامعة الكوفة/كلية التربية494.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيتبارك حبيب قنبر موسى69153252042084149

جامعة الكوفة/كلية التربية494.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين برهان عنيد69154252042055070

جامعة الكوفة/كلية التربية494.0اعدادية االمير للبناتاحيائيساره صفاء نجم عبد69155252042083088

جامعة الكوفة/كلية التربية494.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد ناجح عبد زيد تومان69156252041044436

جامعة الكوفة/كلية التربية493.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيانوار شاكر عبد الحسين محسن69157242042081005

جامعة الكوفة/كلية التربية492.0ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيجعفر باقر جوني اليذ69158222041277006

جامعة الكوفة/كلية التربية492.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيسجى عقيل اوحيد حبيب69159272042071048

جامعة الكوفة/كلية التربية492.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه فريد جعفر صادق69160252042062453
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جامعة الكوفة/كلية التربية492.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيفيحاء تركي حسن محمد69161252042119039

جامعة الكوفة/كلية التربية492.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيتبارك عدنان كاظم حسن69162252042070047

جامعة الكوفة/كلية التربية492.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين كاظم حميدي69163252041008211

جامعة الكوفة/كلية التربية492.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيضرغام حيدر عدنان عبد الحسين69164252041122069

جامعة الكوفة/كلية التربية492.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيأمل فؤاد ظاهر حبيب69165252042062009

جامعة الكوفة/كلية التربية491.0اعدادية غماس للبنيناحيائيمسلم طاهر سعيد كشاش69166242041016102

جامعة الكوفة/كلية التربية491.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمحمد محمود عبد االمير سعيد69167242041169041

جامعة الكوفة/كلية التربية491.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيهدى سالم عيسى عبد69168252042086165

جامعة الكوفة/كلية التربية491.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرفل موفق عبد جبر69169252042096164

جامعة الكوفة/كلية التربية491.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائياالء محمود شاكر حنون69170252042084064

جامعة الكوفة/كلية التربية490.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيدعاء غالب كاظم عبد69171252042059304

جامعة الكوفة/كلية التربية490.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيعباس خليل ابراهيم مهدي69172272041033016

جامعة الكوفة/كلية التربية490.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب محسن عبدالحسين عبيد69173252042084415

جامعة الكوفة/كلية التربية490.0الخارجياتاحيائينور احسان حميد مجيد69174252042401158

جامعة الكوفة/كلية التربية490.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعبد هللا قاسم خضر كاطع69175252041010092

جامعة الكوفة/كلية التربية490.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهدى فيصل سعيد صبار69176252042096557

جامعة الكوفة/كلية التربية490.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمصطفى جميل ماهود مشكور69177242041002127

جامعة الكوفة/كلية التربية490.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد رزاق جابر تايه69178242041001013

جامعة الكوفة/كلية التربية490.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيزينب فليح أشعب تاجر69179252042119021

جامعة الكوفة/كلية التربية490.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين احمد كاظم شايب69180252042062185

جامعة الكوفة/كلية التربية489.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد جاسم شاكر محمد69181252041031577

جامعة الكوفة/كلية التربية489.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيحوراء قاسم حسن عبيد69182252042084208

جامعة الكوفة/كلية التربية489.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيمسلم سامي اسماعيل علوان69183232041169024

جامعة الكوفة/كلية التربية489.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد حيدر مهدي علي69184252041031604

جامعة الكوفة/كلية التربية488.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيفاطمه ظاهر حمزه حسين69185252042086117

جامعة الكوفة/كلية التربية488.0ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيعلي سعد مهدي خريبط69186252041026013

جامعة الكوفة/كلية التربية488.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينرجس عصام حيدر حمودي69187252042100453

جامعة الكوفة/كلية التربية487.0ثانوية فهد الشرشاب المختلطةاحيائيمرتضى هادي عبد شرشاب69188222041340013

جامعة الكوفة/كلية التربية487.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائياحمد حمزه محسن احمد69189252041151011

جامعة الكوفة/كلية التربية487.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنيناحيائيحسين حمد لعيوس حمدان69190252041160001

جامعة الكوفة/كلية التربية487.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه حميد سعدون حميد69191252042170490

جامعة الكوفة/كلية التربية487.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء فليح حسن هادي69192252042062605

جامعة الكوفة/كلية التربية487.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيعلياء احمد كاظم جبار69193242042115080

جامعة الكوفة/كلية التربية486.8ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيعلي سليم جواد شعالن69194242041048023

جامعة الكوفة/كلية التربية486.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفرقان نعمه مجيد كامل69195252042059699
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جامعة الكوفة/كلية التربية486.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيانعام صباح علي حسين69196252042059076

جامعة الكوفة/كلية التربية486.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء محمد عطيه ورد69197252042170319

جامعة الكوفة/كلية التربية486.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيهدى صالح جاسم عبد علي69198252042089130

جامعة الكوفة/كلية التربية485.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيامجد يعقوب سفاح اجوان69199292041003024

جامعة الكوفة/كلية التربية485.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد سمير هاشم حسين69200252041031614

جامعة الكوفة/كلية التربية485.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيعبير علي ناجي جاسم69201252042070145

جامعة الكوفة/كلية التربية485.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيحوراء تكليف كاظم جبر69202252042059260

جامعة الكوفة/كلية التربية485.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمجتبى رائد عبد الحمزة كاظم69203252041200110

جامعة الكوفة/كلية التربية485.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينبأ حيدر رضا محمد حسين69204252042096490

جامعة الكوفة/كلية التربية484.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيصباح مهدي لفته حمزه69205252041207052

جامعة الكوفة/كلية التربية484.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن كزار عبد الحسن69206252042109031

جامعة الكوفة/كلية التربية484.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيعلي ضياء حسين عباس69207252041034032

جامعة الكوفة/كلية التربية484.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيوارث عدي حاتم رزاق69208252041031831

جامعة الكوفة/كلية التربية484.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايه مشتاق طالب عبيد69209252042062145

جامعة الكوفة/كلية التربية484.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبنين حيدر هادي حمد69210252042084124

جامعة الكوفة/كلية التربية483.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهديل مجيد جواد كاظم69211252042100588

جامعة الكوفة/كلية التربية483.0اعدادية التآخي للبنيناحيائيمصطفى صالح مهدي موسى69212242041029073

جامعة الكوفة/كلية التربية483.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيزيد احمد ثامر عبد الزهره69213252041207039

جامعة الكوفة/كلية التربية483.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبنين حسون هندي داود69214252042084115

جامعة الكوفة/كلية التربية483.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيتغريد حسين عبد الزهره محمد69215252042170144

جامعة الكوفة/كلية التربية483.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيفاطمه حسين كاظم عينون69216252042064063

جامعة الكوفة/كلية التربية483.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيجنات عبد علي حمزه عبيس69217252042053018

جامعة الكوفة/كلية التربية482.0اعدادية العزة للبنيناحيائيمصطفى هادي جبر كزار69218252041016064

جامعة الكوفة/كلية التربية482.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيأمنه علي محمد جرمط69219252042062013

جامعة الكوفة/كلية التربية482.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسين حميد جابر محمد69220252041009058

جامعة الكوفة/كلية التربية482.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء رياض سعيد صبار69221252042101085

جامعة الكوفة/كلية التربية482.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء صبحي محمود عبد الزهره69222252042059396

جامعة الكوفة/كلية التربية481.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرقيه غالب سعود جساب69223252042170248

جامعة الكوفة/كلية التربية481.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيمروه جواد كاظم حسن69224252042070181

جامعة الكوفة/كلية التربية481.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيعال نعمه علي عباس69225252042059604

جامعة الكوفة/كلية التربية481.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيمسلم محمد هاشم جاسم69226242041167033

جامعة الكوفة/كلية التربية481.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيعذراء عمار مير شنان69227242042111086

جامعة الكوفة/كلية التربية481.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي رائد هاتف عبيد69228252041031414

جامعة الكوفة/كلية التربية481.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه فيصل موسى حسن69229252042109070

جامعة الكوفة/كلية التربية481.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيفاطمه الزهراء شاكر احمد عبد69230232042099037
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الكوفة/كلية التربية481.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه فاضل كريم كلف69231232042089106

جامعة الكوفة/كلية التربية481.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحازم كامل سعيد غازي69232252041150062

جامعة الكوفة/كلية التربية480.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعباس حميد خلف حسون69233252041045089

جامعة الكوفة/كلية التربية480.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه ثامر عبد الزهره جابر69234252042100141

جامعة الكوفة/كلية التربية480.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفرح صباح محمد صادق69235252042100270

جامعة الكوفة/كلية التربية480.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس كاظم حسن69236252042101175

جامعة الكوفة/كلية التربية480.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب عماد زهير رشيد69237252042084409

جامعة الكوفة/كلية التربية480.0اعدادية العزة للبنيناحيائيباقر علي حسوني راضي69238252041016007

جامعة الكوفة/كلية التربية480.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيشعوب سعيد عليوي حمزه69239242042100092

جامعة الكوفة/كلية التربية480.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيكوثر ياسين رحيم ساجت69240252042059710

جامعة الكوفة/كلية التربية480.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائياثمار عالء شاكر جريح69241242042119001

جامعة الكوفة/كلية التربية479.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيرقيه صادق محمد جعفر شاكر69242252042056122

جامعة الكوفة/كلية التربية479.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمها عبد الرضا محمد سعيد نعمه69243252042096482

جامعة الكوفة/كلية التربية479.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينه حيدر راضي تمكين69244252042059509

جامعة الكوفة/كلية التربية479.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيوهاب جابر محمد نادوس69245272041036116

جامعة الكوفة/كلية التربية478.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيغفران شالكة دوهان ماضي69246252042193125

جامعة الكوفة/كلية التربية478.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور الهدى محمد راضي اغا69247252042100496

جامعة الكوفة/كلية التربية478.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسين عبيد69248252042108112

جامعة الكوفة/كلية التربية477.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيامير هوني جواد كاظم69249252041007038

جامعة الكوفة/كلية التربية477.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمشعل حسن محمد ضمد69250252041150395

جامعة الكوفة/كلية التربية477.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائياالء حامد محمد خريبط69251252042193015

جامعة الكوفة/كلية التربية477.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيمسره فارس عبد الكاظم مهدي69252252042095111

جامعة الكوفة/كلية التربية477.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيزيد عالوي عباس سلطان69253252041012066

جامعة الكوفة/كلية التربية477.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محيل عوده سلمان69254252041052038

جامعة الكوفة/كلية التربية477.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عباس علي شنيور69255252042062570

جامعة الكوفة/كلية التربية477.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيرضا علي رضا طليفح69256272041001130

جامعة الكوفة/كلية التربية477.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزينب موحان حمزه عبيد69257232042081041

جامعة الكوفة/كلية التربية477.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعبد هللا محمد محيسن حسن69258252041031359

جامعة الكوفة/كلية التربية477.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء حيدر صاحب محمود69259252042194035

جامعة الكوفة/كلية التربية476.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي وضاح مهدي عبد علي69260252041010123

جامعة الكوفة/كلية التربية476.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيآمنه آياد عبد الساده جاسم69261252042084003

جامعة الكوفة/كلية التربية476.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيهدى رائد ابراهيم عبود69262252042110057

جامعة الكوفة/كلية التربية476.0اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد جاسم نعمه عباس69263252041016046

جامعة الكوفة/كلية التربية476.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائييوسف رحيم كاظم راعي69264252041119033

جامعة الكوفة/كلية التربية476.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه سليم صباح منصور69265252042059656

صفحة ١٩٧٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الكوفة/كلية التربية475.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمرتضى جاسم حسن عبود69266252041007373

جامعة الكوفة/كلية التربية475.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد عيسى حبيب علي69267252041150353

جامعة الكوفة/كلية التربية475.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيمالك صاحب كاظم محمد69268272042059131

جامعة الكوفة/كلية التربية475.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه حنوش هادي جواد69269252042062433

جامعة الكوفة/كلية التربية475.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي عبد هللا حسين حسن69270252041150233

جامعة الكوفة/كلية التربية475.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمنار اسماعيل علي اسماعيل69271252042101207

جامعة الكوفة/كلية التربية475.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد علي احمد حسن ظاهر69272252041007335

جامعة الكوفة/كلية التربية474.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيزيد صباح فخري عطيه69273252041207043

جامعة الكوفة/كلية التربية474.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه عامر موسى حميدي69274252042084564

جامعة الكوفة/كلية التربية474.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيعباس عواد جباري ثغاب69275242041012035

جامعة الكوفة/كلية التربية474.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيساره حميد بديوي عبد69276252042089084

جامعة الكوفة/كلية التربية474.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحيدر رحيم مهدي عبد الحسين69277252041150123

جامعة الكوفة/كلية التربية474.0ثانوية وليد الكعبة (ع) للوقف الشيعي للبنيناحيائيمحمد علي حسين فاضل عباس69278252041033024

جامعة الكوفة/كلية التربية474.0اعدادية غماس للبنيناحيائيمحمد عباس هويدي بعيوي69279242041016087

جامعة الكوفة/كلية التربية473.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرسل رحيم حلواص عبيس69280252042170213

جامعة الكوفة/كلية التربية473.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب عدنان كاظم حسن69281252042070116

جامعة الكوفة/كلية التربية473.0ثانوية سفير الحسين للبنين - الوقف الشيعياحيائيسجاد احمد جابر ياسين69282252041215014

جامعة الكوفة/كلية التربية473.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمصطفى اركان صاحب عباس69283252041205237

جامعة الكوفة/كلية التربية472.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيرقيه محسن شبالوي عبد69284252042095045

جامعة الكوفة/كلية التربية472.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيافراح كاظم صبار حميد69285252042059051

جامعة الكوفة/كلية التربية472.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيوديان جميل غزال مريع69286252042084775

جامعة الكوفة/كلية التربية472.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيحوراء عدنان جبار عباس69287252042071018

جامعة الكوفة/كلية التربية472.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء محمد عبيد عبد االمير69288252042070098

جامعة الكوفة/كلية التربية472.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيسبأ غازي هالل ضاحي69289222042419031

جامعة الكوفة/كلية التربية472.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرغد عبد الوهاب رزوقي محمد علي69290252042062407

جامعة الكوفة/كلية التربية472.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيآيات زهير محمد علي69291252042086002

جامعة الكوفة/كلية التربية472.0اعدادية التحرير للبنيناحيائياحمد تليد شاكر مجيد69292252041050003

جامعة الكوفة/كلية التربية472.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيصادق عباس خضير عباس69293252041044216

جامعة الكوفة/كلية التربية472.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمهدي عدنان كطيف ناصر69294272041014266

جامعة الكوفة/كلية التربية471.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين محمد رضا مرتضى69295252041205058

جامعة الكوفة/كلية التربية471.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزهراء ماجد حلواص رحم69296252042086063

جامعة الكوفة/كلية التربية471.0اعدادية يافا للبناتاحيائيهديل بشير حاكم ثعبان69297242042117275

جامعة الكوفة/كلية التربية471.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيغاده علي حسين ناجي69298252042084512

جامعة الكوفة/كلية التربية471.0ثانوية المعارف للبناتاحيائيزهراء صالح راضي جاحي69299252042060010

جامعة الكوفة/كلية التربية471.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيشهالء ناصر حسين علي69300252042059567

صفحة ١٩٨٠ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الكوفة/كلية التربية471.0اعدادية المسار المختلطةاحيائياحمد رحيم شهيم جعاز69301222041255002

جامعة الكوفة/كلية التربية471.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيايهم طارق علي رزاق69302252041012029

جامعة الكوفة/كلية التربية471.0ثانوية عفك المسائية للبنيناحيائياحمد حمزه شرهان شخير69303242041208002

جامعة الكوفة/كلية التربية471.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنت الهدى كريم هادي طاهر69304252042062184

جامعة الكوفة/كلية التربية471.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيكوثر سلمان صاحب عبد الواحد69305252042076048

جامعة الكوفة/كلية التربية471.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيساره عبد هللا حمد عبد هللا69306252042062778

جامعة الكوفة/كلية التربية471.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيدعاء زهير محسن عبد علي69307252042170190

جامعة الكوفة/كلية التربية471.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيمنى رياض عالوي كاظم69308252042170590

جامعة الكوفة/كلية التربية470.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرحمه علي داود حسن69309252042084241

جامعة الكوفة/كلية التربية470.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائياحمد كريم جواد كاظم69310232041008014

جامعة الكوفة/كلية التربية470.0الخارجياتاحيائيحنين حميد حسن عبدالواحد69311252042401044

جامعة الكوفة/كلية التربية470.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيآيات مرتضى مجبل علوان69312252042084021

جامعة الكوفة/كلية التربية470.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمقتدى محمد جاسم عبد الكاظم69313252041207122

جامعة الكوفة/كلية التربية470.0اعدادية خولة للبناتاحيائيمريم ليث عبد الحسن ناجي69314242042116057

جامعة الكوفة/كلية التربية470.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيزيد سعد عبد زيد خلف69315252041007143

جامعة الكوفة/كلية التربية469.2اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه رزاق كاطع مرداس69316252042084556

جامعة الكوفة/كلية التربية469.0ثانوية االنتصار المختلطهاحيائيزهراء عماد جواد كاظم69317252042036010

جامعة الكوفة/كلية التربية469.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيوالء نصار فليح حسن69318222042162202

جامعة الكوفة/كلية التربية469.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائينجالء جاسم محمد حسين69319232042113081

جامعة الكوفة/كلية التربية469.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه محمود كاظم عباس69320252042059686

جامعة الكوفة/كلية التربية469.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيميعاد حسان إبراهيم حمادي69321252042113024

جامعة الكوفة/كلية التربية469.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيمالك نعمه حسين حمزه69322252042108242

جامعة الكوفة/كلية التربية469.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيهدى حيدر شنان عباس69323252042084755

جامعة الكوفة/كلية التربية468.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيصفا حيدر راضي عباس69324252042055064

جامعة الكوفة/كلية التربية468.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيفاطمة شهيد جميل ناصر69325222042321231

جامعة الكوفة/كلية التربية468.0اعدادية رملة للبناتاحيائيفاطمه جعفر بالسم علي69326222042115081

جامعة الكوفة/كلية التربية468.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيآدم فارس مؤيد صبار69327252041031002

جامعة الكوفة/كلية التربية468.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيكرار حيدر حسون عبد69328252041031501

جامعة الكوفة/كلية التربية467.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيايمان جاسم عبود جاسم69329252042059101

جامعة الكوفة/كلية التربية467.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء سمير حسين دوهان69330232042271308

جامعة الكوفة/كلية التربية467.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسن عداي نايف69331252041150399

جامعة الكوفة/كلية التربية467.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمصطفى صباح عباس صالح69332252041012204

جامعة الكوفة/كلية التربية467.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحسن حسن محسن حسن69333252041031546

جامعة الكوفة/كلية التربية467.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيامنة اسماعيل حامد عبود69334232042087022

جامعة الكوفة/كلية التربية467.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمجتبى عدي طه محمد69335252041031539
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جامعة الكوفة/كلية التربية467.0اعدادية واسط للبناتاحيائيهدى حسن بخيت حميدي69336252042066078

جامعة الكوفة/كلية التربية467.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيملوك سعد مديح حسن69337242042189049

جامعة الكوفة/كلية التربية467.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيتبارك رائد حسن علي69338252042059206

جامعة الكوفة/كلية التربية467.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين خالد زين العابدين علي69339242042134034

جامعة الكوفة/كلية التربية467.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيزينب علي كاظم حسين69340252042119020

جامعة الكوفة/كلية التربية467.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب صادق رزاق طالب69341252042096271

جامعة الكوفة/كلية التربية467.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد هادي جابر سلطان69342252041045165

جامعة الكوفة/كلية التربية466.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء حسن حسون جاسم69343252042096127

جامعة الكوفة/كلية التربية466.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائينور الهدى كاظم ناجي جاسم69344252042053125

جامعة الكوفة/كلية التربية466.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد هادي كاظم69345252042096248

جامعة الكوفة/كلية التربية466.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمريم سالم جبار مسلم69346252042059733

جامعة الكوفة/كلية التربية466.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيرباب فاخر كدر بجاي69347252042109021

جامعة الكوفة/كلية التربية466.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء يحيى جابر حمود69348252042101099

جامعة الكوفة/كلية التربية466.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيدعاء عماد كطران محمد69349232042144029

جامعة الكوفة/كلية التربية466.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمهدي صالح عباس محسن69350252041001320

جامعة الكوفة/كلية التربية466.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيحوراء طالب مجخر ضيول69351252042059270

جامعة الكوفة/كلية التربية466.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيسيف عالوي حسين جاسم69352252041001136

جامعة الكوفة/كلية التربية466.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيحيدر محسن طعمه محمد69353252041209016

جامعة الكوفة/كلية التربية466.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعباس صباح محمد منصور69354262041009067

جامعة الكوفة/كلية التربية465.6ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء علي حكيم عمران69355232042096053

جامعة الكوفة/كلية التربية465.4ثانوية التحرير للبناتاحيائيساره يعسوب خليف رزيج69356232042096077

جامعة الكوفة/كلية التربية465.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي عامر سليم عبد الزهره69357252041205131

جامعة الكوفة/كلية التربية465.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمحمد حسين وجيه علي69358252041046047

جامعة الكوفة/كلية التربية465.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء عقيل حسن سرحان69359252042059410

جامعة الكوفة/كلية التربية465.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمالك محمد جبار هاشم69360252042084659

جامعة الكوفة/كلية التربية465.0اعدادية غماس للبنيناحيائيمقتدى امير حافظ جاسم69361242041016119

جامعة الكوفة/كلية التربية464.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيتبارك قاسم نعمه عليوي69362242042167009

جامعة الكوفة/كلية التربية464.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيصفا ناصر حسين علي69363252042059579

جامعة الكوفة/كلية التربية464.0اعدادية التحرير للبنيناحيائيمهدي عالء عبد الحسين مهير69364252041050051

جامعة الكوفة/كلية التربية464.0اعدادية حلب للبناتاحيائيعفاف عباس سعيد مكصد69365242042107122

جامعة الكوفة/كلية التربية464.0اعدادية العراق للبنيناحيائيمرتضى حميد عبد كاطع69366242041024016

جامعة الكوفة/كلية التربية464.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرسل حيدر عزيز عناد69367252042170211

جامعة الكوفة/كلية التربية464.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيبنين حاتم كشاش جياد69368232042157011

جامعة الكوفة/كلية التربية464.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيسجاد عباس شاهر الفي69369232041060055

جامعة الكوفة/كلية التربية464.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيشاكر زايد سرحان محل69370252041046026
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جامعة الكوفة/كلية التربية464.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب محمد عبدهللا عبدزيد69371252042084416

جامعة الكوفة/كلية التربية464.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيضياء رحيم عبد الزهره رحيم69372252041014075

جامعة الكوفة/كلية التربية464.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيشهد فارس عبد الكاظم مهدي69373252042095087

جامعة الكوفة/كلية التربية464.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيحارث عباس جبر فهد69374242041018016

جامعة الكوفة/كلية التربية464.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيبنين قاسم حسن هادي69375252042196007

جامعة الكوفة/كلية التربية464.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيتبارك نزار جاسم محمد69376242042110019

جامعة الكوفة/كلية التربية463.0ثانوية المرادية المختلطةاحيائيفاطمة جاسم محمد عسكر69377242042158007

جامعة الكوفة/كلية التربية463.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد رسول عناد عبد69378232041005121

جامعة الكوفة/كلية التربية463.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء حاكم كامل مرزه69379242042123076

جامعة الكوفة/كلية التربية463.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيسارة حسين علي مرير69380122042230081

جامعة الكوفة/كلية التربية463.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائينور الهدى علي اسماعيل حسن69381272042065124

جامعة الكوفة/كلية التربية463.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء عماد عالل مدلول69382242042134092

جامعة الكوفة/كلية التربية463.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيغفران حسن حسين حسون69383242042189035

جامعة الكوفة/كلية التربية463.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عبد الزهره محيسن69384242042142019

جامعة الكوفة/كلية التربية463.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الحسين صراخ69385242042111056

جامعة الكوفة/كلية التربية463.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء صافي حاكم شرار69386252042062556

جامعة الكوفة/كلية التربية463.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيمريم حسن علي نزر69387232042113073

جامعة الكوفة/كلية التربية463.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيروان فاضل عذاب عطشان69388242042100060

جامعة الكوفة/كلية التربية463.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسن علي هادي عبد الجواد69389252041009042

جامعة الكوفة/كلية التربية462.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيسمانه صباح عزيز هالل69390232042078076

جامعة الكوفة/كلية التربية462.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيآيه أحمد شالكه هلوس69391252042062034

جامعة الكوفة/كلية التربية462.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الحسن حمراوي69392252042095101

جامعة الكوفة/كلية التربية462.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيمشاهد واقع شمخي جبير69393252042097192

جامعة الكوفة/كلية التربية462.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيزهراء نجاح كاظم مومن69394242042094056

جامعة الكوفة/كلية التربية462.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمحمد طالب هاشم محمد69395242041251078

جامعة الكوفة/كلية التربية462.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيحسن كاظم عبد علي محمد69396252041122032

جامعة الكوفة/كلية التربية462.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيزينب ميثاق صخيل عبد العباس69397232042107058

جامعة الكوفة/كلية التربية462.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسين امير حسون حمزه69398242041076036

جامعة الكوفة/كلية التربية462.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيحسين رضا جاسم فليح69399232041252053

جامعة الكوفة/كلية التربية462.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائياحمد علي جواد كاظم69400252041207001

جامعة الكوفة/كلية التربية462.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينور قاسم هادي عواد69401252042059846

جامعة الكوفة/كلية التربية462.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعبد هللا ضياء جبر حساب69402242041002074

جامعة الكوفة/كلية التربية462.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء عباس طارش كزار69403242042096074

جامعة الكوفة/كلية التربية462.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد حيدر عبد الرضا محسن69404222041003136

جامعة الكوفة/كلية التربية462.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء ميري شناوي جبار69405252042059433

صفحة ١٩٨٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الكوفة/كلية التربية462.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين سالم عبود سعيد69406252041044112

جامعة الكوفة/كلية التربية462.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء عبد الحمزه عبد هللا جبر69407242042134091

جامعة الكوفة/كلية التربية461.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي خالد محان شاكر69408232041006098

جامعة الكوفة/كلية التربية461.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمالك سالم قاسم محمد69409252042096471

جامعة الكوفة/كلية التربية461.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائياسيا مرداس محمد عبادي69410252042059048

جامعة الكوفة/كلية التربية461.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيامير رسول عباس محمد69411242041027024

جامعة الكوفة/كلية التربية461.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنيناحيائيمرتضى رعد كاظم حسين69412252041047019

جامعة الكوفة/كلية التربية461.0ثانوية سيناء المختلطةاحيائيمحمد ناظم منذور حسين69413232041206012

جامعة الكوفة/كلية التربية461.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائينور طالب عاجل عبد69414222042309039

جامعة الكوفة/كلية التربية461.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيحارث نبيل مالك ضيدان69415262041059021

جامعة الكوفة/كلية التربية461.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينور الهدى حاتم كطيم حسون69416252042108253

جامعة الكوفة/كلية التربية461.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب فالح نوماس عزوز69417252042170369

جامعة الكوفة/كلية التربية461.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء غالب كريم عبد الحسين69418252042097081

جامعة الكوفة/كلية التربية461.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك حسين هادي حمزه69419232042304052

جامعة الكوفة/كلية التربية461.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيامير قاسم محمد عاجل69420252041007035

جامعة الكوفة/كلية التربية461.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيليث مثنى محمد عبادي69421292041013035

جامعة الكوفة/كلية التربية461.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيالحسن علي حمدان كريم69422222041308004

جامعة الكوفة/كلية التربية460.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيتبارك اياد صاحب هادي69423242042110014

جامعة الكوفة/كلية التربية460.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيغسق فالح صكب علوان69424242042220600

جامعة الكوفة/كلية التربية460.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء ضياء جبار فضل69425232042157036

جامعة الكوفة/كلية التربية460.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزينب عباس يحيى عبد الزهره69426252042056160

جامعة الكوفة/كلية التربية460.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيايات فالح احمد جاسم69427252042056040

جامعة الكوفة/كلية التربية460.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرغده عباس فرحان مهدي69428252042084258

جامعة الكوفة/كلية التربية460.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائياحمد سعد علي مصطفى69429252041001009

جامعة الكوفة/كلية التربية460.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيساره حيدر سعيد جواد69430252042170390

جامعة الكوفة/كلية التربية460.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمنتظر وثيق عبد الحسين حسن69431242041034062

جامعة الكوفة/كلية التربية460.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيمنتظر مالك عبد الحسين خماس69432232041224053

جامعة الكوفة/كلية التربية460.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيصاحب خليل محسن سلطان69433252041008106

جامعة الكوفة/كلية التربية460.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه علي مرزوك رزاق69434252042096180

جامعة الكوفة/كلية التربية459.0ثانوية فضة للبناتاحيائيزينب ناظم عنون مكطوف69435242042190018

جامعة الكوفة/كلية التربية459.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيهاله حسين علي هادي69436252042094071

جامعة الكوفة/كلية التربية459.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيبنين حسين كشاش هالل69437242042111018

جامعة الكوفة/كلية التربية459.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيمالك نعمه علي موسى69438272042089129

جامعة الكوفة/كلية التربية459.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمود جابر مطشر جوده69439242041018088

جامعة الكوفة/كلية التربية459.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيأيالف حيدر جياد كاظم69440252042096014
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جامعة الكوفة/كلية التربية459.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيسراب كاظم عبد حمدان69441242042122091

جامعة الكوفة/كلية التربية459.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمؤيد رعد عبد النبي محمد69442252041151150

جامعة الكوفة/كلية التربية459.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينبأ ثابت هالل صدام69443252042096488

جامعة الكوفة/كلية التربية459.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه طاليس بسيم عبد علي69444232042088381

جامعة الكوفة/كلية التربية459.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيسناء رائد عبد هللا سعد69445252042084465

جامعة الكوفة/كلية التربية459.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمريم محمد يوسف جبار69446252042059750

جامعة الكوفة/كلية التربية459.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيرغده جميل عبد زيد ساجت69447252042095040

جامعة الكوفة/كلية التربية458.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء حسين جليل فرحان69448222042161049

جامعة الكوفة/كلية التربية458.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبنين حسين علي تركي69449252042084117

جامعة الكوفة/كلية التربية458.0اعدادية غماس للبنيناحيائيعلي سامي محسن شبالوي69450242041016063

جامعة الكوفة/كلية التربية458.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآيات سعيد عبيد جبر69451242042114005

جامعة الكوفة/كلية التربية458.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينور جاسم محمد هادي69452252042059830

جامعة الكوفة/كلية التربية458.0ثانوية التسامح المختلطةاحيائيغفران عبد الرحيم علي مطر69453232042192010

جامعة الكوفة/كلية التربية458.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيطيبه عباس ميثم مجيد69454252042100036

جامعة الكوفة/كلية التربية458.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيسجاد حميد زرار سلمان69455222041302030

جامعة الكوفة/كلية التربية458.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه حامد عبد فرحان69456252042100146

جامعة الكوفة/كلية التربية458.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيرقيه محمد علي خزعل69457252042094027

جامعة الكوفة/كلية التربية458.0اعدادية حلب للبناتاحيائيحوراء محمد سعيد مكصد69458242042107041

جامعة الكوفة/كلية التربية458.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيحسين عبد هللا عبد العالي عبود69459252041046014

جامعة الكوفة/كلية التربية458.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور محسن ابو عميمه واجد69460252042170655

جامعة الكوفة/كلية التربية458.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد رضا علي69461252041001239

جامعة الكوفة/كلية التربية457.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسين حسن جليل هادي69462252041001079

جامعة الكوفة/كلية التربية457.0ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيغدير سالم سدخان راهي69463232042188010

جامعة الكوفة/كلية التربية457.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحنين علي شعالن ضمان69464242042220191

جامعة الكوفة/كلية التربية457.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيزينب علي بدر سوادي69465242042094064

جامعة الكوفة/كلية التربية457.0اعدادية البسملة للبناتاحيائينشود فالح ناصر شناوه69466272042068195

جامعة الكوفة/كلية التربية457.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيبان حازم جميل جسام69467232042168005

جامعة الكوفة/كلية التربية457.0اعدادية واسط للبناتاحيائيدينه حيدر عبد زيد خضير69468252042066019

جامعة الكوفة/كلية التربية457.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمصطفى جاسم جبر عيسى69469252041010169

جامعة الكوفة/كلية التربية457.0ثانوية المنار المسائيةاحيائيجاسم فهد نعمه كاطع69470292041150004

جامعة الكوفة/كلية التربية457.0ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيفاطمه عامر علي هادي69471232042152025

جامعة الكوفة/كلية التربية457.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيحوراء حمزه رحيم جابر69472252042193046

جامعة الكوفة/كلية التربية457.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيمريم مقاتل خالد محمد69473242042121263

جامعة الكوفة/كلية التربية457.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيحسنين رائد سلمان عبيد69474242041251022

جامعة الكوفة/كلية التربية457.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد صالح محمد حسن69475292041007013
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جامعة الكوفة/كلية التربية457.0اعدادية غماس للبنيناحيائيعباس فريد شهيد عليوي69476242041016054

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمريم حسن كاظم جاسم69477252042059729

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيزهراء حسين كاظم عينون69478252042064038

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبنين حسن شنشول حسون69479252042170102

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء حسن جبار غريب69480242042115046

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيسجاد صباح جبير موسى69481252041031286

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمرتضى محمد مشكور كريم69482252041045168

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيايات سجاد عبد علي بدر69483252042095020

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيهادي مصطفى فاضل رشيد69484252041008289

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0اعدادية أم المؤمنين للبناتاحيائيأيات يوسف حسين محمد69485242042113003

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائينبأ غالب عبد الواحد عبد الساده69486232042089121

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنيناحيائيعبد الرضا عباس محمد ماشي69487242041061013

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب حيدر حمزه عبيس69488232042083028

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايالف ماجد رسول ظاهر69489252042062134

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء نجم عبدالزهره كاظم69490252042062650

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيامواج هدير عيسى حسين69491292042055009

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيحسن كاظم حمزه مخيف69492252041004013

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفاطمه محمود صابر شنشول69493252042056263

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0اعدادية البيان للبنيناحيائيمحمد قاسم ناصر حسين69494232041014111

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيسعاد حميد شهاب رجاء69495232042131047

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيحوراء نعمة عبد العباس حسن69496252042084210

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيعباس علي درويش شخير69497232041176009

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسنين منذر مجباس حوان69498232041006034

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيرقية صالح عطية كاظم69499222042105019

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0اعدادية بلد للبناتاحيائيزهراء عقيل يونس عبد حسين69500182042176096

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحنين فارس عبد متعب69501252042062305

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمحمد محسن هاشم نجم69502242041019058

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين علي عبد الرزاق جعفر69503252041205051

جامعة الكوفة/كلية التربية455.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيجيهان سلمان عيدان ضبع69504232042178011

جامعة الكوفة/كلية التربية455.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيخضر عباس خميس مشجل69505232041253035

جامعة الكوفة/كلية التربية455.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيزين العابدين احمد ناجي هادي69506292041003101

جامعة الكوفة/كلية التربية455.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي حسن عبد الكاظم محمد69507232041282059

جامعة الكوفة/كلية التربية455.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبنين فاضل جواد سلطان69508252042075009

جامعة الكوفة/كلية التربية455.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائينورس عبد هللا فنجان نعميه69509252042094069

جامعة الكوفة/كلية التربية455.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب تكليف مجيد حسان69510252042062668
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جامعة الكوفة/كلية التربية455.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيرانيه حميد كاظم عبد علي69511252042113009

جامعة الكوفة/كلية التربية455.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيعبد هللا نعمه كريم جيزان69512242041035085

جامعة الكوفة/كلية التربية455.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد ستار جبر حسين69513252041005080

جامعة الكوفة/كلية التربية455.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيعلياء حسين ميراوي عبد الزهره69514252042110043

جامعة الكوفة/كلية التربية455.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيزهراء علي شيال هاشم69515252042076022

جامعة الكوفة/كلية التربية455.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيحوراء يوسف رحيم كاظم69516252042170181

جامعة الكوفة/كلية التربية455.0اعدادية واسط للبناتاحيائيحنين عقيل هادي حساني69517252042066015

جامعة الكوفة/كلية التربية455.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيحسين باسم عبد هللا جاسم69518232041187003

جامعة الكوفة/كلية التربية455.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيكرار موسى عبد الرسول مطرود69519252041207092

جامعة الكوفة/كلية التربية455.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتبارك سالم رشك حسين69520242042106035

جامعة الكوفة/كلية التربية455.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيصبا احمد طرخان حمد69521232042077088

جامعة الكوفة/كلية التربية455.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيسيف حمزه جبوري نصيف69522252041150172

جامعة الكوفة/كلية التربية455.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائياميرة خضير محمود جاسم69523232042181001

جامعة الكوفة/كلية التربية454.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمة احسان باقر جعفر69524252042101159

جامعة الكوفة/كلية التربية454.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتاحيائيتبارك سالم حمود شبوط69525252042104002

جامعة الكوفة/كلية التربية454.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيهيثم فيصل محمد مجول69526232041017174

جامعة الكوفة/كلية التربية454.0اعدادية القادسية للبناتاحيائيزينب ستار جبار جادر69527252042111019

جامعة الكوفة/كلية التربية454.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيرقيه جاسم سلمان ابراهيم69528252042059330

جامعة الكوفة/كلية التربية454.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيهبه خالد ياسين عبد69529232042144093

جامعة الكوفة/كلية التربية454.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسنين حاكم عبد هللا مزعل69530252041012042

جامعة الكوفة/كلية التربية454.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيرؤى طالب هالل سهل69531242042103034

جامعة الكوفة/كلية التربية454.0اعدادية النور للبناتاحيائيدعاء كريم عبود جاسم69532242042095050

جامعة الكوفة/كلية التربية454.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيايات نعمه كاظم جواد69533252042101028

جامعة الكوفة/كلية التربية454.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيفاطمه رحيم فالح شاكر69534242042080096

جامعة الكوفة/كلية التربية561.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيإسراء أكرم عباس عطيوي69535252052062001

جامعة الكوفة/كلية التربية552.0اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقيحوراء حيدر كاظم سلمان69536252052193008

جامعة الكوفة/كلية التربية543.0ثانوية الثقة االهلية للبناتتطبيقيرسل محمد كاظم كريم69537242052081006

جامعة الكوفة/كلية التربية543.0اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقيزهراء وزير ساجت نعمه69538252052193018

جامعة الكوفة/كلية التربية533.0اعدادية واسط للبناتتطبيقيمقدس حسين عباس ناصر69539252052066030

جامعة الكوفة/كلية التربية529.0اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقيهيام رزاق شهيب شياع69540252052193030

جامعة الكوفة/كلية التربية518.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتتطبيقيساره حسون كامل كريم69541252052109011

جامعة الكوفة/كلية التربية516.0اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقيبلسم كريم عبد زيد كاظم69542252052193006

جامعة الكوفة/كلية التربية509.0اعدادية زنوبيا للبناتتطبيقينور محسن جواد كاظم69543242052100021

جامعة الكوفة/كلية التربية501.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيزينب حيدر محمد سلطان69544252052059078

جامعة الكوفة/كلية التربية501.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقيهدى حسين عبد االمير حمد69545232052205016
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جامعة الكوفة/كلية التربية495.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقياسماء جواد كاظم بجاي69546272052069004

جامعة الكوفة/كلية التربية493.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيبتول منصور هادي محمد69547252052096008

جامعة الكوفة/كلية التربية486.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيمسلم عقيل عليوي صادق69548252051153109

جامعة الكوفة/كلية التربية486.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمحسن فالي دايخ مشاري69549252051007145

جامعة الكوفة/كلية التربية485.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيعبد المهيمن جبار نجم عبود69550252051152039

جامعة الكوفة/كلية التربية480.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيشذى عبد العالي صكبان عبد هللا69551252052170126

جامعة الكوفة/كلية التربية480.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعلي رضا كاظم عزيز69552252051001066

جامعة الكوفة/كلية التربية475.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيسجى خالد جهادي بشان69553252052170119

جامعة الكوفة/كلية التربية474.0ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيعلي نبيل عبد الحمزه سعد69554252051156048

جامعة الكوفة/كلية التربية474.0اعدادية ميسان للبنينتطبيقيميثم عقيل فرج حسن69555252051011049

جامعة الكوفة/كلية التربية472.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمسلم عقيل داخل عبود69556252051008146

جامعة الكوفة/كلية التربية467.0اعدادية ميسان للبنينتطبيقيعمران جادر عمران جباره69557252051011031

جامعة الكوفة/كلية التربية463.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيمصطفى حسين ناجي عبيد69558252051153115

جامعة الكوفة/كلية التربية462.0اعدادية واسط للبناتتطبيقيفرح كريم جاسم محمد69559252052066027

جامعة الكوفة/كلية التربية456.0ثانوية الكفل المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الزهره محمد جالب69560232051250037

جامعة الكوفة/كلية التربية453.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيفرح هاتف عبد صكر69561252052059110

جامعة الكوفة/كلية التربية452.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيبتول صالح عبد المهدي ابراهيم69562252052059022

جامعة الكوفة/كلية التربية452.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتتطبيقيهدى حسن هادي كاظم69563252052097015

جامعة الكوفة/كلية التربية452.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمؤمل حيدر ابراهيم كاظم69564252051008117

جامعة الكوفة/كلية التربية450.0اعدادية غماس للبنينتطبيقيكاظم رحيم وذاح عبد69565242051016054

جامعة الكوفة/كلية التربية449.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمحمد حامد يعقوب جعفر69566252051001083

جامعة الكوفة/كلية التربية447.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتتطبيقيفاطمه غسان حمزه شهيد69567252052070022

جامعة الكوفة/كلية التربية444.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقياكرم سالم مدلول رجاب69568252051207002

جامعة الكوفة/كلية التربية440.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا عقيل محمد بدعان69569252051007100

جامعة الكوفة/كلية التربية438.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقياديان فارس علي أيوب69570162052167001

جامعة الكوفة/كلية التربية438.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةتطبيقيمنتظر محمد عبود حمزه69571252051122087

جامعة الكوفة/كلية التربية437.0ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيمريم احمد عبد الزهرة محمد رضا69572232052113028

جامعة الكوفة/كلية التربية437.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيمنتظر حسن علي عبد الكريم69573252051153120

جامعة الكوفة/كلية التربية435.0اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقيزينب عبد الستار محمد علي69574252052082022

جامعة الكوفة/كلية التربية433.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيبنين حسن علي كاطع69575272052094013

جامعة الكوفة/كلية التربية433.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةتطبيقيعلي كاظم بخيت حسن69576252051122053

جامعة الكوفة/كلية التربية432.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي جاسم محمد عبود69577272051013075

جامعة الكوفة/كلية التربية432.0اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقيفاطمه محمد طاهر محمد69578252052193023

جامعة الكوفة/كلية التربية432.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيمسلم عباس سهيل امين69579272051154240

جامعة الكوفة/كلية التربية429.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيزهراء زياره سلمان شندي69580282052190049

صفحة ١٩٨٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الكوفة/كلية التربية429.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمحمد حمزه كاظم حسين69581252051207039

جامعة الكوفة/كلية التربية427.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيياسر عدنان حسين طاهر69582252051010058

جامعة الكوفة/كلية التربية427.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي فرعون محمد عبادي69583252051008096

جامعة الكوفة/كلية التربية426.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد الرضا كشكول69584252051020009

جامعة الكوفة/كلية التربية426.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقياحمد عبيد عرار سنيد69585242051251002

جامعة الكوفة/كلية التربية426.0ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيعلي احمد عبد الحميد احمد69586272051034028

جامعة الكوفة/كلية التربية425.0اعدادية زنوبيا للبناتتطبيقيشيماء حسين عطيه كطن69587242052100016

جامعة الكوفة/كلية التربية424.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسين امين خير هللا مظلوم69588162051363071

جامعة الكوفة/كلية التربية424.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيمصطفى حسين مزهر عبد االمير69589252051153114

جامعة الكوفة/كلية التربية423.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيمحمود عبد هللا شرقي عبد عون69590272051003049

جامعة الكوفة/كلية التربية423.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيمحمد بشار حافظ جاسم69591242051014050

جامعة الكوفة/كلية التربية423.0اعدادية البسملة للبناتتطبيقيتبارك ستار حميد حديد69592272052068013

جامعة الكوفة/كلية التربية423.0اعدادية الطبري للبنينتطبيقيحسين علي منيجل عبد علي69593232051061006

جامعة الكوفة/كلية التربية422.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمرتضى جاسم محمد كاظم69594222051373110

جامعة الكوفة/كلية التربية422.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعلي سعيد حسين موسى69595252051207031

جامعة الكوفة/كلية التربية422.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيعلي شامل فليح عبيد69596162051135043

جامعة الكوفة/كلية التربية421.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيامير احمد محمد حبيب69597252051016003

جامعة الكوفة/كلية التربية421.0ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقياسماء عيدان عبد الرضا محمد69598162052303001

جامعة الكوفة/كلية التربية420.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيزين العابدين حسين جاسم محمد69599252051008056

جامعة الكوفة/كلية التربية418.0اعدادية التحرير للبنينتطبيقيعلي محمد مهدي حسين69600252051050014

جامعة الكوفة/كلية التربية418.0اعدادية ميسان للبنينتطبيقيمحمد طالب قادر احمد69601252051011040

جامعة الكوفة/كلية التربية418.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقينور الهدى باسم عزيز صالح69602252052059134

جامعة الكوفة/كلية التربية417.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمرتضى ناجي علي ناجي69603272051005026

جامعة الكوفة/كلية التربية417.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيحسين رائد غازي ايوب69604162051042011

جامعة الكوفة/كلية التربية417.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيمحمد شبر ابراهيم محسن69605252051016020

جامعة الكوفة/كلية التربية417.0ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيمرتضى علي هاني عبيد69606232051256082

جامعة الكوفة/كلية التربية417.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيهدى فريد غافل عليوي69607242052220237

جامعة الكوفة/كلية التربية416.0اعدادية ميسان للبنينتطبيقيمحمد عباس حمزه جبر69608252051011041

جامعة الكوفة/كلية التربية416.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحيدر اياد كريم نوري69609232051007041

جامعة الكوفة/كلية التربية416.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيمحمد سعد صاحب كاظم69610252051012063

جامعة الكوفة/كلية التربية415.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيايمن عباس خضير غياض69611222051027005

جامعة الكوفة/كلية التربية415.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيزينب صالح هادي عودة69612162052154026

جامعة الكوفة/كلية التربية415.0اعدادية الشطرة للبنينتطبيقيعلي عزيز موسى فهد69613222051018020

جامعة الكوفة/كلية التربية414.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقياحمد مهند طه عبد الحسين69614162051017005

جامعة الكوفة/كلية التربية414.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقيميثم عباس دخيل عبود69615232051205025
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جامعة الكوفة/كلية التربية414.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيزهراء حيدر صاحب جواد69616272052055027

جامعة الكوفة/كلية التربية414.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيسجاد عزيز عبد زيد ساجت69617252051207022

جامعة الكوفة/كلية التربية413.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيحسن عباس جواد كاظم69618252051152017

جامعة الكوفة/كلية التربية413.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةتطبيقيغيث خالد حسن عبد العباس69619252051122055

جامعة الكوفة/كلية التربية412.0ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيعلي جابر نجم فرحان69620252051156040

جامعة الكوفة/كلية التربية412.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمهدي صالح عبد حذيه69621252051205138

جامعة الكوفة/كلية التربية412.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيورود ناجح عبد االمير غريب69622252052108034

جامعة الكوفة/كلية التربية412.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيفالح حسن محمد عبد69623252051008108

جامعة الكوفة/كلية التربية412.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمرتضى رياض عبد الهادي عبود69624162051085076

جامعة الكوفة/كلية التربية412.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيآيات حسين فائز حمد69625252052170001

جامعة الكوفة/كلية التربية412.0اعدادية الفضائل للبناتتطبيقيبنين كاظم حمود سمير69626222052104006

جامعة الكوفة/كلية التربية411.0ثانوية الكرار المسائية للبنينتطبيقيسجاد حسون هادي عباس69627252051163017

جامعة الكوفة/كلية التربية411.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيتبارك نؤاس كاظم جلوب69628272052072016

جامعة الكوفة/كلية التربية410.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقينور حسين عبد جابر69629272052160195

جامعة الكوفة/كلية التربية410.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيعاتكه محمد حميد جبار69630272052053017

جامعة الكوفة/كلية التربية409.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيزهراء اسعد عبد زيد عبد علي69631252052086015

جامعة الكوفة/كلية التربية407.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيحسين عبيد عرار سنيد69632242051251009

جامعة الكوفة/كلية التربية407.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيضياء عائد ناصر شلتاغ69633272051150093

جامعة الكوفة/كلية التربية407.0اعدادية القرنة للبنينتطبيقيحسين حسام احمد الزم69634162051027007

جامعة الكوفة/كلية التربية407.0اعدادية واسط للبناتتطبيقيسفانه فتيان جودي عبد الشهيد69635252052066021

جامعة الكوفة/كلية التربية407.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقياسراء محمد عبد الحمزة كاظم69636252052170009

جامعة الكوفة/كلية التربية406.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقينور عقيل حمود رضا69637252052059140

جامعة الكوفة/كلية التربية406.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيسجاد رحيم صبيح حربي69638252051153048

جامعة الكوفة/كلية التربية406.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيكرار حيدر طاهر عطشان69639252051150153

جامعة الكوفة/كلية التربية405.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحسين نعمه مطر حسين69640222051042031

جامعة الكوفة/كلية التربية404.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيغدير زياره سلمان شندي69641282052190097

جامعة الكوفة/كلية التربية404.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمصطفى لفته عبد هللا حسين69642252051007188

جامعة الكوفة/كلية التربية404.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيحنين احمد قاسم محمد69643162052381036

جامعة الكوفة/كلية التربية403.0ثانوية الحلة للبناتتطبيقيام البنين محمد عباس حرش69644232052100004

جامعة الكوفة/كلية التربية403.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيساره احمد رحيم محمد69645272052094026

جامعة الكوفة/كلية التربية403.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيستار محسن علي فياض69646252051152033

جامعة الكوفة/كلية التربية403.0ثانوية الغفران للبناتتطبيقيسارة عباس موزان بديوي69647282052069030

جامعة الكوفة/كلية التربية403.0اعدادية السما للبناتتطبيقيرقيه احمد حسين علي69648272052083016

جامعة الكوفة/كلية التربية403.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمحمد كاظم هاشم حسن69649162051062079

جامعة الكوفة/كلية التربية402.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيفاطمة حامد جبار ميثم69650272052063062
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جامعة الكوفة/كلية التربية402.0اعدادية القادسية للبناتتطبيقيماجدة فالح خشان عجة69651252052111016

جامعة الكوفة/كلية التربية402.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيعباس عبد عبد هللا باهض69652222051364072

جامعة الكوفة/كلية التربية401.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقياحسان عزيز ناصر حسين69653242051251001

جامعة الكوفة/كلية التربية400.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيسبطين حيدر حميد حبيب69654272051045043

جامعة الكوفة/كلية التربية399.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيامير حيدر يعكوب يوسف69655222051364010

جامعة الكوفة/كلية التربية399.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيجعفر حسين موسى محمد69656272051010018

جامعة الكوفة/كلية التربية398.0اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيعايد ميثم ناجي عبد الحسين69657272051021023

جامعة الكوفة/كلية التربية398.0اعدادية الفضائل للبناتتطبيقيزهراء فالح حسن مطشر69658222052104008

جامعة الكوفة/كلية التربية398.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيحسين محمد شلهوب سدخان69659262051008009

جامعة الكوفة/كلية التربية398.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيعال جمال عبود علي69660272052065037

جامعة الكوفة/كلية التربية398.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيجعفر ضياء ضامن نمر69661162051355044

جامعة الكوفة/كلية التربية397.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيمهدي سامي عبد فنر69662272051046090

جامعة الكوفة/كلية التربية397.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعباس ناجح مزعل جابر69663162051042026

جامعة الكوفة/كلية التربية397.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيزينب عمر احمد داود69664272052067026

جامعة الكوفة/كلية التربية397.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد رياض دخيل غافل69665162051038118

جامعة الكوفة/كلية التربية397.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعقيل رعد راضي جويد69666282051151414

جامعة الكوفة/كلية التربية397.0اعدادية ميسان للبنينتطبيقيكرار حسين عبد الكاظم حسين69667252051011032

جامعة الكوفة/كلية التربية397.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيضحى علي عبد العزيز محمد باقر69668252052059094

جامعة الكوفة/كلية التربية396.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمصطفى صبري عباس خلف69669282051021079

جامعة الكوفة/كلية التربية396.0اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيحيدر علي تركي محمد69670272051037014

جامعة الكوفة/كلية التربية396.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد علي حسين خليفه69671282051151052

جامعة الكوفة/كلية التربية396.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمؤمل حمزه عوده جوده69672242051013052

جامعة الكوفة/كلية التربية396.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيزهراء صالح عبد الهادي بخيت69673252052086017

جامعة الكوفة/كلية التربية395.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيعلي رضا عباس تايه69674272051004041

جامعة الكوفة/كلية التربية395.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيصابرين جاسم حميد متعب69675252052170129

جامعة الكوفة/كلية التربية395.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيمصطفى قيس مرزوك مصحب69676242051202126

جامعة الكوفة/كلية التربية395.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيغفران شريف ثجيل غازي69677222052103037

جامعة الكوفة/كلية التربية395.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيعلي غانم عطوان ناصر69678162051053140

جامعة الكوفة/كلية التربية395.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيمجتبى دري محسن عويد69679252051150166

جامعة الكوفة/كلية التربية394.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسيف الدين علي محسن قاسم69680262051005025

جامعة الكوفة/كلية التربية394.0اعدادية المنار االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين علي نعيم مجيد69681252051022003

جامعة الكوفة/كلية التربية394.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيياسين ناجي طالب علي69682232051017074

جامعة الكوفة/كلية التربية394.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيحسين علي حسين زغير69683242051019004

جامعة الكوفة/كلية التربية394.0اعدادية ميسان للبنينتطبيقيمصطفى جاسم محمد صكبان69684252051011046

جامعة الكوفة/كلية التربية394.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتتطبيقيزهراء حسين هادي ابراهيم69685272052070009
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جامعة الكوفة/كلية التربية394.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيمحمد مهند سلمان موسى69686232051008066

جامعة الكوفة/كلية التربية394.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيسكينه حسن زين العابدين حسين69687252052096036

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات593.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيفاطمة جاسم محمد حسون69688252022080080

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات588.0الخارجياتادبيايمان جعفر اسماعيل يعقوب69689252022401017

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات579.0اعدادية االمير للبناتادبيغاده محمد علي محمد رضا محسن69690252022083025

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات574.0اعدادية اليقظة للبناتادبياالء محمد حسين نصيف69691252022194002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات562.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيهدى عبد االمير رحيم سلمان69692252022053100

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات559.0اعدادية الحامدات للبناتادبيزينب محمد طاهر جبر69693252022191008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات559.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيسكينه حسين عبد الجليل حسين69694252022089040

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات556.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيوسن احمد كاظم عبد هللا69695252022109012

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات554.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيتقى كاظم عبد الجواد علي69696252022096017

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات553.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعذراء علي عبد اليمه جاسم69697252022116033

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات551.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيبتول جاسم محمد علي جاسم69698252022053012

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات550.0اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيغدير توفيق عبد الكاظم هالل69699242022113025

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات550.0اعدادية صنعاء للبناتادبيميس احمد ناكد فرهود69700252022075058

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات549.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبينوران مزاحم كامل جوده69701252022089065

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات543.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيهدى عبد علي عبد الحسين69702252022056098

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات543.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيرقيه محمد كاظم شمخي69703252022073018

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات540.0اعدادية الصباح للبناتادبيحنين حيدر ناصر حسين69704252022064038

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات539.0ثانوية االنتصار للبناتادبيغدير حسين كريم جفات69705242022105033

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات538.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيفاطمة قاسم مرزوك كاظم69706252022080084

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات535.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيقبس عبد الزهره رحيم سلمان69707252022073045

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات534.0اعدادية االفتخار للبناتادبيزينب معد شكري اسماعيل69708252022079060

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات533.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيهبه باسم عطيه عباس69709252022109011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات531.0ثانوية الرملة للبناتادبينوره رحيم مهنا فرحان69710252022061055

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات530.0ثانوية الرملة للبناتادبيمالك عباس غضبان محسن69711252022061049

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات530.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيانذار عبد الحسين حساني جابر69712252022078010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات529.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء عبد الحسين عبد زيد عبد هللا69713252022078061

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات527.0ثانوية غزة للبناتادبيايات سلمان عبد الحسين جابر69714242022097007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات526.0الخارجياتادبيكريمه عباس نوري عبيد69715252022401109

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات523.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيزهراء غالب ظاهر حمندي69716252022116020

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات522.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبينبأ رائد عبد الكريم محسن69717252022085049

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات522.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبيختام عبد الحمزه حسن مظلوم69718252022196004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات521.0ثانوية الرملة للبناتادبيعلياء عطيه عبيد ياسين69719252022061037

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات520.0اعدادية القادسية للبناتادبيفاطمه نعيم حسين هادي69720252022111030
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات520.0الخارجياتادبيامال موسى كوش مارد69721252022401009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات519.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيزينب امين صافي حسين69722252022121004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات519.0الخارجياتادبيزينب اياد حاتم صاحب69723252022401068

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات519.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيدعاء عقيل كريم هاشم69724252022080037

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات518.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيدالل نجاح موسى عمران69725252022096022

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات517.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيتبارك جواد حسن علي69726252022080025

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات516.0الخارجياتادبيبدور ثامر مالك جبار69727252022401023

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات516.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء علي محمد علي عيسى69728252022080052

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات516.0اعدادية شمس الحرية للبناتادبيزهراء مهدي حمزة مهدي69729252022094010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات515.0اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيزهراء صادق مهدي كريم69730242022113018

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات514.0اعداديه امنة الصدر للبناتادبينور حيدر راهي نجم69731252022082028

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات512.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيتقى أسعد حسن عبد األمير69732252022073012

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات512.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيحنين محمد مهدي طعمه69733252022086066

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات510.0الخارجياتادبينوره مالك جاهل كاظم69734252022401130

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات509.0ثانوية االوائل االهلية للبناتادبيفاطمه صادق شهيد هادي69735242022191007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات508.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيفاطمه شهيد طالب فاخر69736252022073041

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات507.0اعدادية الصباح للبناتادبيتقى وائل عبد عمران69737252022064034

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات507.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبينور الهدى حيدر محمد عباس69738252022110018

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات504.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيزينب فاضل عبد الزهره عبيد69739252022057015

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات503.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيمريم حبيب عبد الزهره نادر69740252022085045

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات503.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيقدس فالح ضامر عرد69741242022186053

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات502.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيفاطمه علي محمد علي مهدي69742252022078098

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات502.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرقيه حسنين هادي جاسم69743252022086081

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات501.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيزينب رحيم خضير عبد هللا69744252022116023

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات501.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيمريم جميل ذياب سجاع69745252022107033

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات500.0ثانوية الكفاح للبناتادبيسارة سعد عبد الكريم عبود69746232022113025

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات500.0ثانوية االوائل االهلية للبناتادبيزينب عالوي حمادي هزاع69747242022191005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات500.0ثانوية االكرمين للبناتادبيحميده جواد نعمه سالم69748252022081008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات500.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيسكينه محسن محمد كاشي69749252022193084

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات499.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتادبيساره محمد صاحب طاهر69750242022144007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات498.0ثانوية غزة للبناتادبيعلياء يحيى عبد هللا عبد علي69751242022097038

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات497.0الخارجياتادبيصابرين مهدي صالح محمد69752252022401097

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات497.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبياسراء باقر عزيز مجيد69753252022080002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات496.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبنين غالب رحيم هادي69754252022086038

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات495.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيتبارك عماد عبيد اسماعيل69755252022116009
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات495.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيشهد عبد الزهره مهدي تومان69756252022096040

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات495.0اعدادية القادسية للبناتادبيغدير عايد كاظم جابر69757252022111028

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات495.0ثانوية المسجد االقصى للبناتادبيحوراء رياض جبر جيتر69758252022190006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات494.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيمينا حبيب عباس ابراهيم69759242022081028

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات492.0الخارجياتادبينور ناجح جواد مجيد69760252022401129

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات491.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزينه كريم موسى عبد69761252022193078

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات489.0اعدادية الجزائر للبناتادبيمروه عالء حسين محمد69762252022091054

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات489.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبياالء نزار علي عباس69763252022085004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات488.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيحوراء صادق كاظم خطار69764252022096020

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات488.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيأيات حيدر فرحان شعالن69765252022053002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات484.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزهراء عقيل عدنان نعمه69766252022096030

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات484.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيرقيه علي كاظم خليل69767252022056037

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات482.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيسجى يعقوب صالح عباس69768252022078076

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات482.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاطمه مهيب عبد المطلب بهاء69769252022053069

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات482.0الخارجياتادبيسجى عالء محسن مهدي69770252022401086

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات480.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيفاطمه عباس جابر رباط69771252022109008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات480.0اعدادية صنعاء للبناتادبيفرح ثامر نجاح حسن69772252022075051

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات480.0اعدادية الجزائر للبناتادبيكلثوم مشكور عبد علي ظاهر69773252022091048

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات480.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينبأ محمد عبد الزهره ماشي69774252022053087

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات479.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيايات عباس مراد حمزه69775272022070004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات479.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيوفاء سجاد نعمه موسى69776252022073054

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات479.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيكوثر علي مهدي نجم69777252022056070

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات478.0اعدادية االفتخار للبناتادبيمريم محمد كاظم محمد69778252022079100

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات478.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيسارة عمار جاسم محمد69779252022096034

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات477.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزينب طاهر عبد الحسن يحيى69780252022056050

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات477.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيرجاء سعد عبود علوان69781252022193037

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات477.0ثانوية غزة للبناتادبيحنان محمد حسين جبري69782242022097011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات477.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيهدى خزعل عبد نور جياد69783252022063025

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات477.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيرقيه سعد عبد زيد عريبي69784252022116017

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات477.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتادبيوفاء شريف رحيم تيمول69785252022097015

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات477.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيايه واثق زنبور ابو عوجه69786242022186006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات476.0ثانوية غزة للبناتادبيصبا شالكه واجد زهيان69787242022097033

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات476.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيغدير حسين عبد االمير حمد69788252022089047

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات475.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيشهد صالح حسن علي69789252022089042

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات474.0اعدادية الصباح للبناتادبيفاطمه جاسم عبيد سلمان69790252022064089

صفحة ١٩٩٤ من ٦١٩٥
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات474.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيتقى عبد الخالق شهيب جاسم69791252022063006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات473.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبينورس فاضل اسماعيل محمد69792252022113014

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات472.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيفاطمه عبادي علي علوان69793252022193104

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات472.0اعدادية واسط للبناتادبيدعاء حيدر كاظم عبد69794252022066010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات472.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيبنين سليم سعيد فليح69795252022073009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات471.0اعدادية االفتخار للبناتادبيزهور شاكر عطيه عبد69796252022079051

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات470.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبينور الهدى محمد عليوي داود69797232022303009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات470.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيانجيل رزاق عبد االمير جواد69798252022109001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات469.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيمريم حسين فرحان جهادي69799242022186057

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات467.0اعدادية االفتخار للبناتادبيزهراء حسين موسى حسين69800252022079044

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات466.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبياديان عادل فرج هوى69801252022086004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات466.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبينور هادي عبد علي عبد هللا69802252022056093

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات466.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيانتصار صباح عبد الحسن حصيني69803252022056011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات465.0الخارجياتادبيناديه حسين عيسى علوان69804252022401121

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات465.0اعدادية االفتخار للبناتادبيهدى جعفر حميد عبيد69805252022079114

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات464.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيكوثر احمد عبد الحمزه عطيه69806252022085044

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات464.0اعدادية القادسية للبناتادبيزينب باسم عاشور شخير69807252022111018

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات464.0اعدادية واسط للبناتادبيتبارك عالء عبد هللا جليل69808252022066007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات464.0ثانوية المسجد االقصى للبناتادبيتبارك محمود شاكر وحيد69809252022190002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات463.0ثانوية الميثاق المختلطةادبيزهراء قاسم حاتم عبد69810252022118004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات463.0ثانوية االنتصار للبناتادبيبنين غانم ميري عيدان69811242022105008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات462.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيليلى فريد كامل حمزه69812252022086200

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات461.0اعدادية الجزائر للبناتادبيخلود غافل عباس كول69813252022091015

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات461.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيزينب علي بدر عزوز69814252022110007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات461.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبياسراء حمودي عبد هللا حمد69815252022193005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات461.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيزينب سعيد عبد هللا ابراهيم69816252022116024

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات460.0اعدادية الخنساء للبناتادبينرجس ماجد محمد امين69817232022087045

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات460.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيمها محمد سعيد سلمان حسن69818252022096062

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات460.0ثانوية المسجد االقصى للبناتادبيرواء عصري مهدي حسون69819252022190011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات459.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيفرقان وعد حسين محمد69820252022056069

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات459.0ثانوية الرملة للبناتادبينرجس رياض صالح هادي69821252022061050

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات458.0اعدادية االفتخار للبناتادبينرجس أياد عبد كاظم69822252022079105

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات458.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيلقاء عباس سهيل مجيد69823242022220114

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات458.0ثانوية الصالحين المختلطةادبيفاتن عايد داخل عبود69824252022120003

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات458.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتادبيأيات قائد محمد شويني69825252022095001
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات458.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيسبأ عبد الكاظم حسين كاظم69826252022110009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات457.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتادبيرسل حسين محسن فرهود69827252022095004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات457.0ثانوية الرملة للبناتادبيفاطمه حميد كريم كاظم69828252022061039

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات457.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيفاطمه قاسم عبد الكريم عبد69829252022193106

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات457.0ثانوية الرملة للبناتادبيفاطمه عبد العباس هاني حسون69830252022061041

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات456.0ثانوية الرملة للبناتادبيتبارك عبد األمير كاظم ابو اللول69831252022061014

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات456.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيفاطمه احمد صالح كاظم69832252022078095

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات455.0اعدادية الجزائر للبناتادبيرواء صالح عبيد عبد زيد69833252022091023

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات455.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيفاطمه احمد عبد هللا حمد69834252022116036

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات455.0ثانوية اليرموك للبنينادبينور الهدى صالح رحمن صكبان69835242022023011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات454.0ثانوية االنتصار للبناتادبيفاطمة فالح حسن عبدالرضا69836242022105037

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات454.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرقيه عزيز حميد اسد خان69837252022086085

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات453.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيشهد كمال كريم حسين69838252022193088

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات453.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيزينب محمد مزهر حسين69839252022073028

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات452.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيهدير علي سعيد درويش69840252022053103

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات452.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيمريم سعد رشيد كاظم69841252022071048

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات451.0اعدادية الزهراء للبناتادبيبنين عبد الحسين عبد العباس بريوه69842252022093009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات451.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيايه ثامر عبد اليمه جبار69843252022096012

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات450.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيهبه حيدر جهاد جواد69844252022107042

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات450.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرقيه حسين علوان صالح69845252022053033

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات449.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيبنين جميل فرحان غزاي69846272022052010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات449.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمريم علي عظم محمد69847252022053078

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات449.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبينور محسن حمزه علوان69848232022271149

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات449.0اعدادية الجزائر للبناتادبيايه خلف حسن خلف69849252022091008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات448.0اعدادية الفاو للبناتادبيزهراء فالح غازي عبد علي69850232022111024

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات448.0ثانوية الرملة للبناتادبينور وسام عبد الحسين عبد علي69851252022061054

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات448.0اعدادية الحامدات للبناتادبينور طالب هاشم مارد69852252022191014

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات447.0اعدادية المنار االهلية للبناتادبيفاطمه قاسم حسن درويش69853252022058022

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات447.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيغفران داخل مرزوك حسين69854252022073036

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات447.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزينب حيدر عبد العباس منسي69855252022193066

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات447.0ثانوية االسراء للبناتادبيزهراء جميل كامل عبد69856252022088018

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات446.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيغدير ناجح حسن حيوان69857252022053060

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات446.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيزهراء ياس عبد الخضر نجم69858252022109007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات446.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيبيداء ناصر حسين هادي69859252022113003

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات446.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيحوراء حسين عالوي كاظم69860252022080031
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات446.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيبنين محمد عبد الزهرة كاظم69861252022063004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات446.0ثانوية الرملة للبناتادبيغدير ناجح جبار راضي69862252022061038

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات446.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبينور صبح ميدان خميس69863252022116048

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات445.0ثانوية الوند للبناتادبيرقيه سعد عبد الخضر مزعل69864272022090013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات445.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبينور الهدى خالد عباس ضيدان69865242022220111

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات445.0ثانوية النبأ للبناتادبيفاطمة محمد جاسم ناصر69866162022215057

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات445.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبينبأ ناهض شاكر مالك69867252022116044

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات444.0اعدادية االمير للبناتادبيسجى ليث حسين علي69868252022083021

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات444.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبياستبرق عالء سلمان عبد هللا69869252022170008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات443.0ثانوية الميثاق المختلطةادبيرحاب عباس صليبي هاشم69870252022118002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات443.0اعدادية الصباح للبناتادبيفاطمه فاهم عبد زيد عبد الزهره69871252022064094

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات443.0اعدادية واسط للبناتادبيصفاء حسين عبد النبي جاسم69872252022066028

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات442.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبينبأ حسين علي شخير69873252022116042

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات442.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيدعاء اسعد حمدي دلي69874252022116014

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات442.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبياطياف بشار علي هادي69875252022116002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات442.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبياسماء جميل ابراهيم عزوز69876252022086011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات441.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبياية سلمان جواد كاظم69877252022080015

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات441.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيتبارك عقيل عبيد جدوع69878252022056021

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات441.0ثانوية القبلتين للبناتادبيميثه رزاق عبد احيمد منذور69879292022073034

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات441.0ثانوية االكرمين للبناتادبيشهالء خضير عبيس حسن69880252022081023

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات441.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء صالح حسن صكر69881272022141034

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات441.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيتبارك طالب محمود جبار69882232022123010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات440.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبينور عباس عبد الحسين زباله69883252022096067

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات440.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبينداء رزاق عباس حبيب69884242022186060

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات439.0اعدادية خولة للبناتادبيبراء فليح هاتف محسن69885242022116005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات439.0اعدادية الجزائر للبناتادبيآيه فالح نجم عبد69886252022091003

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات439.0ثانوية نهج البالغة للبناتادبيايات علي عدنان كاظم69887242022145006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات439.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيرؤى فاضل اسماعيل عباس69888252022121003

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات439.0ثانوية االسراء للبناتادبيصابرين ابراهيم عبيد نعمه69889252022088024

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات439.0ثانوية النجوم األهلية للبناتادبينبأ توفيق هادي حسين69890252022055026

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات438.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيانهار علي حمزه جابر69891252022107006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.0الخارجياتادبيميعاد علي حسن كاظم69892252022401119

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتادبينور احسان رحيم حسين69893252022097013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.0اعدادية الفرزدق للبناتادبينرجس ناجح شاكر هادي69894252022073050

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات436.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتادبيزينا محمد عبد الرضا محمد69895252022097008
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات436.0ثانوية الرملة للبناتادبيسبأ حربي جازع علي69896252022061032

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات436.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيسجى موسى احمد مهينز69897252022116027

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات435.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيبتول فارس هادي عبيد69898252022089008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات435.0اعدادية الهدى للبناتادبينبأ شاكر حمزة رحم69899242022115079

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات435.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيحوراء حسين مهدي تويلي69900242022186014

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات434.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيرقية حميد عبود مزعل69901252022080041

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات434.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيسماح عالء سعيد عبيس69902252022056055

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات434.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيود اباذر رزاق سلمان69903252022056101

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0ثانوية غزة للبناتادبينور احمد جبار عبد69904242022097049

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبياالء علي كاظم مدلول69905252022056007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيعذراء علي خيري سلمان69906252022110011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0اعدادية واسط للبناتادبيزينب عبد المهدي وهاب نجيب69907252022066023

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيضحى هاشم عبد هللا مهدي69908252022078091

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيحوراء رحيم شهيد هادي69909242022186015

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزهراء حاكم كريم سلمان69910252022193050

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0اعدادية االفتخار للبناتادبيشفاء حاتم عبد كصاد69911252022079069

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيرواء أحمد حمزه كريم69912272022095022

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيانوار محمد جاسم محمد69913252022053008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات432.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيحوراء عايد حسن داود69914252022078030

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات432.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتادبيرقيه حسن شاكر عبد هللا69915242022144005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات432.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيهاله عمار عبد جاسم69916252022056095

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات431.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيأراء رحيم متعب عطشان69917252022086001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات431.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيمريم ليث فليح حسن69918252022089053

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات431.0اعدادية الزهراء للبناتادبيهبه شفيق قاسم محمد علي69919252022093060

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيرؤى غسان هادي جابر69920252022096023

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيرقيه محمد عزيز ابوسوده69921242022113015

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0ثانوية الرملة للبناتادبيأماني حميد حمزه ظاهر69922252022061001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0اعدادية االفتخار للبناتادبيزينب غثيث مطر عاجل69923252022079058

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيافراح عبد الحسن عبد الحمزه عبد هللا69924242022186002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبينوره عبد الهادي جواد حسين69925252022110021

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيليلى عادل كاظم ابو عوجه69926252022193117

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0اعدادية اليقظة للبناتادبيغسق لفته كاظم ناصر69927252022194025

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيوفاء علي غثيث فاضل69928252022171070

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزينب قاسم عبد الكريم عبد69929252022193073

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحوراء كاظم زعيج معارج69930252022116013
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0اعدادية االفتخار للبناتادبيرواء خالد جواد كاظم69931252022079036

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيزهراء فرحان كريم داود69932252022113007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيسمارة غانم نور حبيب69933252022116028

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات428.0اعدادية االفتخار للبناتادبيحنين عايد عبد هللا حسون69934252022079023

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات428.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيرقيه احمد عبد الرضا حنون69935242022186020

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات428.0اعدادية االفتخار للبناتادبيوالء محمد عبد الحسين جليل69936252022079118

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات428.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيمريم جهاد حميد مظلوم69937252022193119

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات428.0اعدادية القادسية للبناتادبيسكينه خالد عزيز حنون69938252022111021

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات427.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيآيات رعد ميري حميدي69939252022085001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات427.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيسارة فاضل رحم جاسم69940252022071020

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات427.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيحوراء سليم صافي حسين69941252022121002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيسبأ ثامر موسى زباله69942252022110008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيآية حيدر مطر لفتة69943252022096004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء رزاق جبار عبد الرزاق69944252022078055

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء خضير ياسر مظلوم69945252022078053

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0اعداديه امنة الصدر للبناتادبيفاطمه رومي ناهي كاظم69946252022082020

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات425.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزينب نوري عبد الباري حسين69947252022056052

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات425.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزهراء حيدر جاسم محمد69948252022193054

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات425.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيتقى حسن هادي عبد هللا69949252022085013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات425.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيهناء نجاح عبد الحسن حصيني69950252022170098

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات424.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيايات علي حسين جبار69951252022080011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات424.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيزهراء قاسم محمد راضي69952252022073024

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات424.0اعدادية القادسية للبناتادبيبنين علي عبد طاهر69953252022111008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات424.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيبنين صاحب عبد االمير محمود69954252022170025

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات424.0اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيزينب ماجد عبيد كاظم69955242022113021

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات423.0اعدادية اليقظة للبناتادبيوسن كريم داخل جابر69956252022194033

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات423.0اعدادية خولة للبناتادبيغدير فرحان عبد االمير زغير69957242022116025

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات423.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبينور الهدى حسين علي سمير69958252022056085

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات423.0اعدادية الصباح للبناتادبيبنين سعد حسن محمد69959252022064026

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات423.0ثانوية االسراء للبناتادبيبنين عبد الحسن محسن شريف69960252022088004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيكوثر عبد الجليل صالح علي69961252022096057

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيشيرين سامي صالح زباله69962242022168004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0اعدادية االفتخار للبناتادبيرواء حسن جابر عتيوي69963252022079035

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0ثانوية االشراق للبناتادبيكوثر شاكر شالكة جبر69964252022195027

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0ثانوية اليرموك للبنينادبيعذراء كريم حسن مزهر69965242022023009
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0ثانوية نهج البالغة للبناتادبياستبرق كريم عبد الحسين محسن69966242022145001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0اعدادية القادسية للبناتادبيرسل احمد جميل ناصر69967252022111013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0اعدادية الفرزدق للبناتادبينرجس فاهم فارس كريم69968252022073049

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيحوراء عبد الحميد صالح مهدي69969252022073013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات421.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاطمه باسم غفار محمد69970252022086185

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات421.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيرسل احمد رضا لفته69971252022193038

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات421.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبينرجس محمد مظلوم عبد69972252022193131

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات420.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبياسراء حسن محمد رضا عبود69973252022056004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات420.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيحوراء عبد هللا كريم شويع69974252022078031

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات420.0ثانوية االفاق للبناتادبيزينب علي محسن كاظم69975232022144027

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات420.0الخارجياتادبيمنتهى محمد خطل هندال69976252022401117

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات419.0ثانوية غزة للبناتادبيصفاء عباس هادي جواد69977242022097034

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات419.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيزينب رياض عواد عبد الحسين69978242022168003

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات419.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبياالء ماجد صاحب كشيش69979252022193011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات419.0اعدادية الثورة للبناتادبيهبه فاضل احمد عطيه69980232022086059

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات418.0اعدادية الحامدات للبناتادبيسكينه محمد طالب عبد علي69981252022191009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات418.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيرسل موسى عبد اسماعيل69982252022116015

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات418.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاطمه حيدر حسن صالح69983252022053061

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات417.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبينور سالم محسن عذاب69984242022081033

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات417.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيورود عماد صاحب عبد الزهره69985252022078134

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات417.0الخارجياتادبيبنين هاشم يحيى ناصر69986252022401028

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات417.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيفرح جبار حمود كريم69987232022199011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات417.0اعدادية الجزائر للبناتادبيصفين نضال مدلول علول69988252022091038

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات417.0اعدادية صنعاء للبناتادبيزهراء علي حسين عبد هللا69989252022075028

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات417.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتادبيرغد عباس حسين عيسى69990252022097005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات416.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيفاطمه ماهر ابراهيم محمد69991252022096049

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات416.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيساره اياد عدنان دوهان69992252022116025

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات416.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيسحر فرج لطيف فنيطل69993252022078079

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات415.0ثانوية االشراق للبناتادبيهدى ناظم غافل عباس69994252022195034

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات415.0ثانوية الرملة للبناتادبيضحى حيدر مجلي عبود69995252022061035

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات415.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيندى ميثم وداي هادي69996252022086221

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات414.0ثانوية االنتصار للبناتادبيفاطمة حسون شمخي جبر69997242022105035

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات414.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيغفران علي جفات محمد69998252022171051

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات414.0الخارجياتادبيمريم حيدر محمد رضا69999252022401115

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات414.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاطمه الزهراء علي محسن جواد70000252022086183
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات414.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيأنهار عبد الحمزه رمضان جاسم70001252022071001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات414.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيفاطمه مرزه عبد الحمزه حسين70002252022107032

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات414.0اعدادية الجزائر للبناتادبيآفاق حمزه عبد ياسر هلوش70003252022091001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات414.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيحنين احمد كاظم رشيد70004252022170030

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات414.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيفاطمه حميد ضاري سلمان70005252022073038

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات414.0ثانوية االسراء للبناتادبيزهراء سلمان عبد الواحد جالب70006252022088019

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات413.0اعدادية واسط للبناتادبيزهراء رحيم كبسون صدام70007252022066018

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات413.0ثانوية نهج البالغة للبناتادبيفاطمة فاضل حمد طوير70008242022145029

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات413.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيبدور احمد مهدي عبد70009252022193015

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات412.0ثانوية الرملة للبناتادبيهاجر باسم ناجي نعمه70010252022061056

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات412.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيوديان فاضل بدري نغيمش70011252022086242

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات412.0اعدادية صنعاء للبناتادبيدينا خلدون طالل كاظم70012252022075018

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات412.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب فاضل عبد الحسين مهدي70013252022053047

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات412.0اعدادية الزاكيات للبناتادبينجاة محمد كاظم عباس70014252022071054

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات412.0ثانوية الميثاق المختلطةادبيزهراء امير شبالوي هوين70015252022118003

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات412.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمنى كامل كاطع حمزه70016252022053084

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات411.0ثانوية الحضر للبناتادبينرجس عقيل سلمان شمخي70017272022051065

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات411.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيضحى زهير جاسم حمود70018252022116031

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات411.0اعدادية واسط للبناتادبيساره ماجد ليطة كاظم70019252022066026

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات411.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء قائد حسن نعمة70020252022080055

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات410.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيزهراء رائد رشيد عبد الزهرة70021242022081009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات410.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيفاطمة عطيه محسن هاني70022252022121006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات410.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيصالة احمد عباس عبد70023252022086159

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات410.0الخارجياتادبيبنين جودي كاظم حسون70024252022401025

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات410.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيرسل قاسم جرميخ جزار70025252022073016

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات410.0الخارجياتادبيساره هاتف عبد الزهره صبح70026272022401072

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات409.0ثانوية االكرمين للبناتادبيمريم عبد زيد واوي دحام70027252022081027

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات409.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيدعاء عدنان جبر صالح70028272022140019

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات409.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيبنين محمد عبد الكل عباس70029272022141014

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات409.0ثانوية غزة للبناتادبيساره عادل كامل جباره70030242022097028

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات409.0اعدادية الصباح للبناتادبيعال عادل محسن محمود70031252022064084

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات408.0اعدادية حلب للبناتادبيزهراء عبد الساده عبد الزهره حسن70032242022107011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات408.0اعدادية ميسلون للبناتادبيبنين مكي عبد علوان70033232022080007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات408.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيايه محمد حصو يوسف70034272022053008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات408.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيتبارك يوسف راشد حمد70035252022086052
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات408.0الخارجياتادبيمرسال جواد فاهم علي70036252022401111

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات408.0اعدادية الحامدات للبناتادبياديان رضا محمد حسن مصطفى70037252022191001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات407.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيزينب حسن لهمود محيل70038252022057013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات407.0ثانوية نهج البالغة للبناتادبيامال عبد الحسين وزيج عطيه70039242022145004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات407.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينب مهدي كاظم غياض70040242022115047

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات407.0اعدادية شمس الحرية للبناتادبيفرقان صادق كاظم رشيد70041252022094026

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات407.0ثانوية الكفاح للبناتادبيحوراء عبد مسلم سلمان حسن70042232022113010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات407.0ثانوية الرملة للبناتادبيانوار حميد ونان حسين70043252022061008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات407.0اعدادية الزهراء للبناتادبيحوراء نومان حسين محمد70044242022134019

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات406.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيكوثر سعيد صالح مهدي70045252022080091

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات406.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيبتول حمدي عبد االمير حسين70046272022053009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات406.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيعذراء قاسم ابراهيم نعمه70047252022110012

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات406.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيهناء لؤي صبيح عباس70048252022063029

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات406.0ثانوية الرملة للبناتادبياالء صالح نعمه مزهر70049252022061004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات405.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاتن فالح اياد مسلم70050252022086179

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات405.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرباب علي شاكر عباس70051252022086076

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات405.0ثانوية النجوم األهلية للبناتادبيفاطمه عبدالحسن حبيب عبد الحسين70052252022055020

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات405.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيياسمين عدنان عناد مهدي70053252022110024

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات405.0اعدادية الفرزدق للبناتادبياسماء عمار حسين عيسى70054252022073002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات405.0اعدادية الصباح للبناتادبيبنين فاضل عباس كاظم70055252022064029

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات405.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيأيات محسن رحيم حبيب70056252022073001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات405.0اعدادية الشموس للبناتادبيمريم عقيل حميد محمد70057232022101020

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات404.0اعدادية خولة للبناتادبيحوراء عماد جازع محمد70058242022116011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات404.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيشروق عبد الرضا حسين حمود70059232022200006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات404.0اعدادية القادسية للبناتادبيرويده ناصر برهان حسن70060252022111014

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات404.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيرفاه علي خشان حسين70061242022186019

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات404.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاطمه نعمان حسين شمخي70062252022086196

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات404.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب علي اعطيه سلمان70063242022134031

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات404.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيهبه عبد الزهره عبد الهادي كاظم70064242022081035

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات403.0ثانوية االنتصار للبناتادبيهدى عدنان شريف سهل70065242022105043

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات403.0ثانوية الكفاح للبناتادبيحنين موحان ناجي عبد النبي70066232022113009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات403.0ثانوية التراث للبناتادبيزهراء ماجد حمادي عبد علي70067232022148016

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات403.0اعدادية شمس الحرية للبناتادبيبتول ابراهيم كرم رسن70068252022094002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات403.0ثانوية التراث للبناتادبيفاطمة عباس سعيد كريم70069232022148028

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات403.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيزهراء علي حسن هالل70070252022063012
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات403.0اعدادية االمير للبناتادبيزينب سالم حمزه كشيش70071252022083016

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات403.0اعدادية صنعاء للبناتادبيوديان فاضل عبد العباس مراد70072252022075068

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات402.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيسكينه حميد جاسم حمود70073252022086145

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات402.0اعدادية القادسية للبناتادبينور الهدى عبد علي فاضل سلمان70074252022111034

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات402.0الخارجياتادبيسجا حميد علي حسين70075252022401084

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات402.0اعدادية القادسية للبناتادبيسجى كاظم شاكر سعد70076252022111020

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات401.0اعدادية الزهراء للبناتادبيوصال حيدر رزاق حسن70077252022093065

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات401.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيزينه حسين محمد سرسح70078242022186031

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات401.0اعدادية االفتخار للبناتادبيبان فالح حسن عبد هللا70079252022079013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات401.0ثانوية االكرمين للبناتادبيزهراء علي عبودي كريم70080252022081016

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات401.0ثانوية االسراء للبناتادبيحنين ترف كاظم وطبان70081252022088008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات401.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبينبأ عباس فاضل عبود70082252022116043

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات401.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيفاطمه محمد عبد مشكور70083242022186051

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات401.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيرقيه هادي كاظم عبد70084252022089023

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات401.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرقيه حيدر رحيم عباس70085252022086082

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات401.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبياسراء كريم كاظم جابر70086252022086009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات400.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيرسل حيدر عبد الحسين نصار70087252022096024

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات400.0ثانوية نهج البالغة للبناتادبيحوراء علي ادريس مزهر70088242022145014

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات400.0اعدادية االفتخار للبناتادبيزينب رائد سعيد موسى70089252022079055

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات400.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيحوراء جليل عباس كاظم70090252022113005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات400.0اعدادية االمير للبناتادبيساره راضي نوري علي70091252022083019

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات399.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء احمد حمزة بطاخ70092252022086093

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات399.0ثانوية تبارك المختلطةادبينبأ محمد محسن عبيد70093252022115010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات399.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيايات حميد عبد هللا جبر70094252022170016

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات399.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيرقيه فالح حسن عبد70095252022096025

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات399.0اعدادية الزهراء للبناتادبيسجى نصير حمزه مجيد70096252022093032

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات399.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيديار هادي قاب سلمان70097252022171023

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات399.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيغفران باسم محمد نزال70098252022080078

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات399.0ثانوية االبرار االهلية للبناتادبيريام عبد المجيد فضاله رضيو70099242022078006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات398.0اعدادية المدحتية للبناتادبيزهراء علي عبد عون داود70100232022090031

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات398.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينظام صبحي عبد الرزاق خلف70101252022086224

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات398.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيصفاء رحمن جبار مشتت70102252022193092

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات398.0اعدادية القادسية للبناتادبيزهراء جواد كاظم مهدي70103252022111016

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات398.0اعدادية الخالدات للبناتادبيبنين حميد عباس خنياب70104272022067021

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات398.0اعدادية الهدى للبناتادبيحوراء نعيم حسن لطيف70105242022115027
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات398.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيرباب حيدر مكي كريم70106252022193035

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات398.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبينبأ جميل مطلب صادق70107272022072042

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات398.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيميعاد عباس محسن حمد70108252022116041

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات398.0اعدادية الزهراء للبناتادبينبأ وسام مخيف عباس70109252022093050

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات398.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيبدور ساطع مهدي صفوك70110272022076008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات398.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيرغد سلمان نزه كايم70111252022193042

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات398.0الخارجياتادبينور الهدى حيدر كريم عيدان70112272022401130

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات398.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيايالف عبد هاني حسن70113252022063002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات397.0ثانوية المسعودي للبناتادبيطيبه رزاق حمزه عال70114232022095031

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات397.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبياسماء ناصر محسن جوعان70115252022193007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات397.0ثانوية الميثاق المختلطةادبيليلى صباح فاضل سمير70116252022118005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات397.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيهدى سالم جواد كاظم70117252022110023

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات397.0ثانوية انطاكية للبناتادبيفاطمة اركان فاضل حسين70118212022112020

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات397.0اعدادية سكينة للبناتادبينرجس علي حسين كاظم70119242022093027

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات397.0اعدادية الصباح للبناتادبيزهراء حسين مدلول صيهود70120252022064055

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات397.0اعدادية الشافعية للبناتادبيوسن عبد الساده حسين محمد70121242022111055

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات396.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيايات حسن عبد الكاظم برهان70122252022116005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات396.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء ابراهيم فاضل محمد70123252022086092

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات396.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيزهراء فالح عبد المنعم ياسين70124252022085025

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات396.0اعدادية الجزائر للبناتادبيفكر علي حسين عباس70125252022091046

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات396.0اعدادية االفتخار للبناتادبيزينب صاحب عبد زيد عبد علي70126252022079057

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات396.0الخارجياتادبيعبير عباس حمزه نمرود70127232022401094

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات396.0ثانوية الوالية للبناتادبيزينة كريم مشكور كاظم70128292022067019

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات396.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيحوراء عماد عبد االمير عبد هللا70129232022123014

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات396.0ثانوية غزة للبناتادبيمروه حازم عزيز علوان70130242022097046

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات395.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيهدى هادي كاظم وزير70131252022053101

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات395.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيزمن صبار عباس عبود70132252022078051

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات395.0اعدادية االفتخار للبناتادبيزهراء عبد علي ناجي حمزه70133252022079047

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات395.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيتمارا عبد الرحيم يحيى كريم70134252022086054

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات395.0ثانوية الرملة للبناتادبيشيماء باسم كريم عباس70135252022061033

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات395.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيورود ماجد عبد االمير عباس70136242022186062

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات394.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيرقيه حبيب مزيح محمد70137252022193044

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات394.0اعدادية االفتخار للبناتادبيمنى عباس حسين عبد علي70138252022079102

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات394.0ثانوية الفضائل للبناتادبينور الهدى احمد عباس مظهر70139232022112022

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات394.0اعدادية المنار االهلية للبناتادبيزهراء عباس حسين خضير70140252022058011
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات394.0اعدادية الربيع للبناتادبيايات وليد جواد كاظم70141232022098013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات394.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء محمد عبد هللا حسين70142252022086110

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات394.0اعدادية االفتخار للبناتادبيزهراء جبار كريم جبر70143252022079040

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات394.0اعدادية صنعاء للبناتادبياسراء باسم احمد كاظم70144252022075001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات394.0ثانوية االشراق للبناتادبيزينب علي عبد العباس سلمان70145252022195020

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات393.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء سعد حميد شنشول70146252022093021

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات393.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيأماني احمد سالم خلف70147252022089001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات393.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيحوراء عبد اليمه صاحب محمد70148252022080034

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات393.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيحوراء حبيب شرهان حاجم70149272022094022

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات393.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيزهراء محمد مصطفى محمد70150252022170050

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات393.0اعدادية االفتخار للبناتادبيزهراء يعرب صالح عبد الرضا70151252022079050

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات393.0اعدادية الزهراء للبناتادبيسكينه طالب لفته محمد70152252022093033

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات392.0اعدادية الصباح للبناتادبيتبارك علي جواد كريدي70153252022064032

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات392.0اعدادية ميسلون للبناتادبيرسل كاظم طالب جاسم70154232022080016

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات392.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينور فاضل سعد ياسر70155252022086230

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات391.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيفيء غفران حبيب محمد علي70156252022080090

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات391.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء هيثم هليل درمان70157252022086116

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات391.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيعذراء ازهر عبد النفاخ ملكاط70158252022193095

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات391.0اعدادية االفتخار للبناتادبيزهراء محمد عبد عليوي70159252022079049

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات391.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب حميد عبد االمير عبد هللا70160252022093026

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات391.0ثانوية االنتصار للبناتادبيشفاء صباح برهان مشهد70161242022105026

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات391.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيرواء موسى كاظم ثجيل70162252022193048

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات390.0ثانوية االشراق للبناتادبيزينب عالء طالب عبد الكاظم70163252022195019

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات390.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء مهدي رحيم ابراهيم70164252022093025

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات390.0اعدادية االفتخار للبناتادبيغدير محسن عباس صيهود70165252022079080

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات390.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيأسيل مهند عبد االمير عبد الحسين70166252022078001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات390.0اعدادية الزهراء للبناتادبياميره شيحان علوان حيول70167242022134005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات390.0اعدادية الزهراء للبناتادبينرجس سعد حميد وادي70168252022093051

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات390.0الخارجياتادبيميعاد مهدي محيسن ثويني70169252022401120

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات390.0اعدادية اليقظة للبناتادبيسرى فاضل محمد عنبر70170252022194019

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات389.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيبيان سعد حمزة خضير70171252022116008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات389.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينوره كاظم عبد الزهره حسين70172252022086234

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات389.0اعدادية شمس الحرية للبناتادبيسجى فارس جياد زاهي70173252022094013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات388.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيلمياء حسين كنيص فنجان70174242022186054

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات388.0اعدادية الجزائر للبناتادبياسيل جمعه خلف كريم70175252022091005
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات388.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيفريضه سامي عباس علي70176252022073044

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات388.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء عالوي عبود عبيس70177252022086106

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات388.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبناتادبيعذراء باسم موسى حميد70178232022156005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات387.0اعداديه امنة الصدر للبناتادبيرغده ربيع هالل كاظم70179252022082010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات387.0ثانوية الطائف للبناتادبيفاطمه ماهر جوامير نكة70180212022159023

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات387.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيرقيه صاحب جابر علوان70181252022057009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات387.0اعدادية ام عمارة للبناتادبياالء نهاد حاتم كاظم70182272022071007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات387.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزينب جبار نعمه حسين70183252022193064

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات387.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيفاطمه زيد برجس فرهود70184252022116038

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات386.0ثانوية الحرية للبناتادبيفدك عبد العباس موحي حسن70185272022099094

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات386.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيفيحاء محمد جبار عبيد70186252022113013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات386.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيثراء كامل مهدي محمد70187252022170028

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات386.0اعدادية القادسية للبناتادبيميسون عبد هللا شاكر سعد70188252022111032

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات386.0اعدادية واسط للبناتادبينور الهدى عباس جاهل خضير70189252022066042

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات386.0اعدادية الجزائر للبناتادبيغيداء شاكر داخل فرحان70190252022091043

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات386.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيافتخار فرج لطيف فنيطل70191252022078008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات386.0اعدادية الصباح للبناتادبيمريم فاضل عباس كاظم70192252022064098

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات386.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيفاطمه احمد عبد العباس بديوي70193242022081023

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات386.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيفاطمه محمد جاسم محمد70194252022071043

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات386.0ثانوية غزة للبناتادبيزهراء جمال بشير عبود70195242022097020

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات386.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبينشوه عباس كاظم تالي70196252022089057

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات386.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرحاب حسن هادي حمزه70197252022086078

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات386.0اعدادية شمس الحرية للبناتادبيبنين جالل يوسف حاتم70198252022094003

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات385.0اعدادية الصباح للبناتادبيرسل قيس جنون رسول70199252022064047

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات385.0ثانوية الحرية للبناتادبيأسيل رميثان صليبي ربيع70200272022099002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات385.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيمريم عادل كريم عطوش70201252022086207

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات385.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيمريم حاكم عبد محمد70202252022089052

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات385.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيزينب ثائر سعيد ناصر70203242022168002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات385.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيشكران كريم رشيد حسون70204252022078083

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات385.0ثانوية نهج البالغة للبناتادبيمريم نسيم خشان شاكر70205242022145036

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات385.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتادبيآسيا حمزه رهيف اميشي70206242022144001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات385.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيبهاء جيجان مجيد نعمه70207252022193023

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات385.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيمريم محمد كاظم هاني70208252022193122

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات385.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزهراء محمد علي حسين70209252022193061

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات384.0اعدادية المدحتية للبناتادبينور الهدى يوسف فهد عيد70210232022090058

صفحة ٢٠٠٦ من ٦١٩٥
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات384.0الخارجياتادبيزهراء رشيد دوالب ضيدان70211242022401025

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات384.0ثانوية االكرمين للبناتادبيرقيه احمد عبد الزهره شنون70212252022081013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات384.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاتن مهدي خليدان حلو70213252022086180

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات384.0ثانوية االشراق للبناتادبيريام كاظم حسين علوان70214252022195012

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات384.0ثانوية نهج البالغة للبناتادبيقمر محان كاظم عبد70215242022145031

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات383.0ثانوية نهج البالغة للبناتادبياسراء صدام حسين مكمل70216242022145002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات383.0ثانوية غزة للبناتادبيزهراء علي هادي محمد70217242022097024

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات383.0اعدادية المنار االهلية للبناتادبياسيا صادق عبد السادة عبد الحسن70218252022058004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات383.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيطيبه فالح حسن مشكور70219252022086163

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات382.0اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيمنى محمد ميري خليوي70220242022113028

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات382.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتادبيتبارك فارس كريم عبد هللا70221252022097002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات382.0ثانوية الرملة للبناتادبيهديل ثابت حسين جبار70222252022061059

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات382.0اعدادية المنار االهلية للبناتادبياسراء عباس شهيد حمد70223252022058003

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات382.0اعدادية االفتخار للبناتادبيدعاء حسين عوده كاظم70224252022079029

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات382.0اعدادية الصباح للبناتادبيساجده صكبان جريو داود70225252022064067

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات382.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيادبيتبارك راضي عبد فرهود70226242022112007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات382.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيدانيه سليمان عباس علي70227232022119020

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات382.0ثانوية غزة للبناتادبيسجى مهدي مطر سلطان70228242022097030

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات382.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينرجس حسن عباس محمد70229252022086222

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات382.0اعدادية اليقظة للبناتادبيزهراء حاتم كريم كنكون70230252022194013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات381.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيغفران فارس كريم عبد هللا70231252022170078

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات381.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيآية علي غالب سمير70232252022096005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات381.0ثانوية االكرمين للبناتادبيبنين عامر حران ابوشنه70233252022081004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات381.0ثانوية غزة للبناتادبيشروق عبد الكاظم كشيش عجه70234242022097032

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات381.0اعدادية الصباح للبناتادبيندى جاسم محمد حيدر70235252022064101

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات381.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيعال حسين ناصر عبد علي70236272022141051

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات381.0اعدادية واسط للبناتادبيطيبه محمد فاضل نور70237252022066034

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات381.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيمنار محمد حسن علي70238252022086216

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات381.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيريام جواد كاظم مدلول70239252022056040

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات381.0اعدادية اسماء للبناتادبينور الهدى حسين علي حسن70240232022093064

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات381.0الخارجياتادبيسجى احسان رزاق حنتوش70241252022401085

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات381.0اعدادية الزهراء للبناتادبيرقيه قاسم عبد الرسول حمزة70242252022093019

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات380.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيام البنين باقر ناجي مظلوم70243262022072008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات380.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيمريم علي كاظم متعب70244252022107034

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات380.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيورود مؤيد نور ياسين70245252022078135

صفحة ٢٠٠٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات380.0اعدادية صنعاء للبناتادبيزينب خالد رشيد الوي70246252022075034

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات380.0اعدادية المسيب للبناتادبيروان ماهر علي هادي70247232022117043

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات380.0اعدادية المسيب للبناتادبيتقى هشام طالب حمزة70248232022117029

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات380.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء بيان شعالن ياسين70249252022093020

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات379.0ثانوية االسراء للبناتادبيحوراء رياض ناصر ملوح70250252022088011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات379.0اعدادية المدحتية للبناتادبيحوراء عباس كمون سلمان70251232022090018

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات379.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيبنين محمد طاهر محمد70252252022193020

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات379.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيصابرين باسم هاتف روضان70253242022186040

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات379.0اعدادية واسط للبناتادبيمروه رحمان سعيد محسن70254252022066040

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات379.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبياسماء محمد ظاهر بعيوي70255252022086013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات379.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبينور الهدى طارق مهدي ثعبان70256242022168005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات379.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيزهراء راتب كواك علي70257252022110004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات379.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيسكينه علي حسين عبد الزهرة70258242022186038

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات378.0اعدادية االفتخار للبناتادبيبنين عقيل اهالل حمزه70259252022079018

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات378.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيامنه فالح حسن عزيز70260232022165004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات378.0ثانوية غزة للبناتادبيخديجه علي حسين علي70261242022097012

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات378.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيفاطمه وليد علوان عبد70262272022072039

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات378.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزينب شرار تميم بجاي70263232022119036

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات378.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبياسيل عاد كامل صابر70264272022140006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات378.0ثانوية االفاق للبناتادبيتبارك احمد مدلول جعفر70265232022144012

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات378.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيرسل فرقد باسم صاحب70266272022108016

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات378.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيروى جاسم غالب سهر70267252022056039

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات378.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيصابرين حسين عبد كاظم70268272022053047

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات378.0ثانوية الشامية المسائية للبناتادبيبنين رزاق حسين مزهر70269242022222002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات377.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتادبينورس حمزه لفته شمال70270252022095012

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات377.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيبنين كاظم عبد الحسين محمد70271252022107012

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات377.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيفاطمه صالح مهدي ناصر70272272022108035

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات377.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيحنين هاتف ابو شوينه كاظم70273252022193030

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات377.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمرام احمد مزهر جاسم70274252022053073

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات377.0ثانوية الحيدري المختلطةادبياالء كريم طعمه عبيد70275232022213001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات376.0اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيرواء يونس حميد حسين70276242022113017

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات376.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيندى حسين رزوقي عطيه70277232022145034

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات376.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيزهراء حسنين جواد كاظم70278252022107018

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات376.0اعدادية اسماء للبناتادبياالء مخلص حمزه بعيوي70279232022093001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات376.0اعدادية القادسية للبناتادبيانعام رفاع فاضل عبود70280252022111003

صفحة ٢٠٠٨ من ٦١٩٥
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات376.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيبنين عامر مالك حسين70281252022193018

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات376.0ثانوية المستقبل للبناتادبيساره عادل محمد حسين70282232022106010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات376.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزينب حامد كريم عبد70283252022080059

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات376.0ثانوية الحرائر للبناتادبيزينب فاضل كامل مطلب70284272022107041

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات376.0ثانوية البواسل المختلطةادبيتقى كامل عبار كاظم70285232022174009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات376.0اعدادية الجزائر للبناتادبيرقيه علي نعمه مهدي70286252022091022

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات376.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيزهراء علي محمد جاسم70287232022271071

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات376.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبينور عدنان عبد مناف حسين70288252022089062

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات376.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزينب صالح حسن عبود70289252022089033

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات376.0اعدادية المسيب للبناتادبيبنين حسين رشيد عودة70290232022117018

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات376.0ثانوية اليرموك للبنينادبيفاطمه طالب يونس محمد70291242022023010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات376.0ثانوية مريم العذراء للبناتادبيحنين واثق عباس خضير70292232022082012

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات375.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيامينه محمد يحيى مهدي70293252022096009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات375.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبينور شاكر عبد الكاظم لفته70294252022193134

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات375.0ثانوية البتول للبناتادبيحوراء حسون كاظم حسون70295242022140007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات375.0اعدادية صنعاء للبناتادبيمروة عمران موسى علوان70296252022075054

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات375.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء ميري حسين علي70297252022086115

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات375.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء عدنان حسن كاظم70298252022086105

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات375.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيحنين حسين عبيد منذور70299252022086061

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات374.0ثانوية الحضر للبناتادبينرجس كامل سلمان شناوه70300272022051066

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات374.0اعدادية خولة للبناتادبيعذراء مراد شمران ساجت70301242022116024

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات374.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيفاطمه عقيل صاحب كريم70302252022110014

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات374.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينب ستار جابر ناصر70303252022086123

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات374.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيتقى صفاء عبد الزهره عيسى70304252022078027

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات374.0ثانوية القوارير للبناتادبيبنين حسن جاسم سهيل70305272022081010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات374.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبينوال صادق جاسم ثجيل70306252022193133

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات374.0اعدادية شمس الحرية للبناتادبينور نبيل محمود رشيد70307252022094033

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات374.0ثانوية االكرمين للبناتادبيشهد ناظم دهيم هويدي70308252022081022

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات373.0اعدادية المحاويل للبناتادبيساره علي حسين محمد70309232022115030

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات373.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيايمان صالح عليوي عبد الجاسم70310242022186005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات373.0ثانوية الحرائر للبناتادبيسجى رزاق كريم عيدان70311272022107046

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات373.0الخارجياتادبيزينب جمال يحيى حسن70312252022401069

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات373.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيايات جابر غزاي حمادي70313232022304002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات373.0ثانوية االفاق للبناتادبيسكينه رياض جماد جفط70314232022144029

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات373.0اعدادية المدحتية للبناتادبيشمس حسن طالب عبيد70315232022090042
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات373.0ثانوية الرملة للبناتادبيرقيه عبد الحسين عبد الكاظم بريو70316252022061024

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات373.0اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيجنان حيدر فريد حمود70317242022113006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات373.0اعدادية واسط للبناتادبيضحى احسان علي كاظم70318252022066029

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات372.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيتبارك يعرب عبد االمير محسن70319252022086051

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات372.0اعدادية الصباح للبناتادبيحوراء صباح جليوي جبار70320252022064040

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات372.0اعدادية اليقظة للبناتادبيتبارك محمد رشيد عبد الشهيد70321232022089009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات372.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيساره احمد عبد الساده هنون70322252022170059

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات372.0اعدادية شط العرب للبناتادبيزينب حيدر محمد عبود70323232022124049

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات372.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيزهراء محمد عبده بيرك70324262022076009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات372.0ثانوية حلب للبناتادبيغدير مذكور فخري عباس70325232022129012

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات372.0اعدادية القادسية للبناتادبيصابرين رمزي جبار تومان70326252022111024

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات372.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبنين عبيس جالب حسن70327252022086037

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات372.0اعدادية دمشق للبناتادبيزينب عبد الناصر كاظم محمد رضا70328242022121030

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات372.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزينب موحان محمد عزيز70329252022193074

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات372.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيبنين عبد االمير عبد الحسين عباس70330252022078018

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات372.0اعدادية الزاكيات للبناتادبينرجس حمزة زغير جياد70331252022071055

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات372.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزهراء احمد عبد هللا عبود70332252022056041

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات371.0ثانوية الرملة للبناتادبيانوار عباس عبد الحسن عبد70333252022061009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات371.0اعدادية طليطلة للبناتادبيزهراء حيدر محمد علي70334232022092027

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات585.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسين علي70335252042096229

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات584.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيوالء عباس رضي جعفر70336252042087091

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات584.0ثانوية غزة للبناتاحيائينرجس جودي حسن جاسم70337242042097038

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات583.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه صاحب كطافه هاشم70338252042096399

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات583.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبنين قاسم عبد الزهره جاسم70339252042084780

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات577.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء سعد نعمه عبد70340252042084328

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات576.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيتبارك محمد محسن عودة70341242042169021

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات570.0ثانوية العدالة للبناتاحيائيزهراء عباس مطليك علي70342252042054011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات561.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيحوراء حسين مدلول ابو خرسة70343252042097039

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات560.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيهدى صادق عبد االمير جبار70344252042059886

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات552.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفدك كاظم عبد عاجل70345252042100267

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات551.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيلقاء عماد ياسر خضر70346252042102041

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات549.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيبتول مهدي احمد حسن70347252042087011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات547.0ثانوية غزة للبناتاحيائينرجس محمد صاحب محسن70348242042097039

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات544.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينور كريم محمد نايف70349252042059847

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات544.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيضحى حسين نعمه تومان70350242042114177
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات544.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائياسماء كريم عليوي محمد70351252042109002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات539.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيبتول حسن محمد علي حسين70352252042087010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات537.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء امير قاسم شاكر70353252042070084

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات536.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيهيفاء صالح مهدي عزيز70354242042191050

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات535.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيوالء فليح سعيد محسن70355252042193174

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات532.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائياالء عقيل خضير حسن70356252042193017

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات531.6ثانوية التحرير للبناتاحيائيحوراء حمزه عبد هللا حمزه70357232042096033

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات531.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيخديجه عادل عباس حسين70358252042062346

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات530.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيميامي ماضي صالح هادي70359252042059764

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات530.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيصدى عبد االمير علي صايح70360252042108173

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات529.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزينب حسن هادي مالك70361252042087037

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات528.0ثانوية الرملة للبناتاحيائيبشرى عبداالمير ثامر غافل70362252042061005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات526.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه مؤيد منهل عبد70363252042059682

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات525.0ثانوية الجهاد للبناتاحيائيطيبه عبد الكاظم ريسان سليمان70364222042121012

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات525.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائينور الهدى ياسر مزهر عيسى70365262042144085

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات524.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيقنوت حليم صكر رداد70366252042100285

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات522.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيريام اثير مدلول هاشم70367252042053033

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات522.0اعدادية يافا للبناتاحيائيرقيه حميد طاهر حسين70368242042117101

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات522.0الخارجياتاحيائيهدى كوثر حسين عبود70369252042401176

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات522.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيسارة ناصر حسين كاظم70370252042193100

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات521.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء ماهر عبد كريم70371252042062621

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات520.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائياسراء سامي كاظم ناهي70372252042193006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات517.0اعدادية يافا للبناتاحيائينوره مجيد وحيد عبد70373242042117267

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات517.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور محمد سعدون مهلهل70374252042100531

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات517.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيانوار رزاق كريم حداوي70375252042095019

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات517.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمروه حسين صيوان ناهض70376252042100315

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات516.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايات عماد محمد عبد هللا70377252042062126

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات515.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء رائد كاظم حمزه70378252042096211

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات514.0اعدادية يافا للبناتاحيائينور عدي حاتم ميران70379242042117264

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات514.0اعدادية واسط للبناتاحيائيرقيه جاسم هادي عبد الحسن70380252042066022

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات512.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينور عقيل عدنان كاظم70381252042084724

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات511.1ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبنين وسام كاظم مسلم70382252042108042

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات511.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيآيات مهدي جاسم هادي70383252042095001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات511.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمريم ستار جابر حسين70384252042059734

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات510.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيهبه كريم عبود علوان70385252042086164
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات510.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب جواد كاظم جواد70386252042059446

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات510.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه هيثم عبد الرزاق جعفر70387252042108228

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات510.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيآيه ميثاق نعمه ابو شنين70388252042086005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات508.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيغدير سعود عبد حسن70389252042084515

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات508.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسجى فارس لطيف جعفر70390252042062801

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات508.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء وائل شوكت محمدعلي70391252042062654

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات507.0اعدادية واسط للبناتاحيائيصفا علي عبد زيد عبد الرضا70392252042066043

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات507.0ثانوية الرملة للبناتاحيائيآيات أحمد عبدالكاظم حداوي70393252042061001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات507.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيندى عبد الرزاق علي جابر70394252042100438

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات507.0اعدادية دار الزهراء(ع) االهلية للبناتاحيائياسراء يحيى كاظم هادي70395252042072003

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات506.0الخارجياتاحيائيساره عصام عبدالواحد حمزه70396252042401113

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات506.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيشيماء تحسين جواد كاظم70397252042097128

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات506.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيافنان خالد عالوي عيسى70398252042094003

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات505.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآمنه منير محمد صالح عبد الرزاق70399252042096006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات505.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيفاطمة محمد كاظم هاشم70400162042294026

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات504.0ثانوية االشراق للبناتاحيائينمارق شكيب عباس حسن70401252042195034

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات504.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيكوثر باقر فرهود عبد زيد70402252042059700

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات504.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيمروه سالم عبد مسعر70403252042094062

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات503.0اعدادية يافا للبناتاحيائيشيماء شهيد عبد الحسن سعيد70404242042117176

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات502.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيبنين علي محمد عبود70405232042106020

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات502.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء راهي منصور صبح70406252042062540

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات502.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيضحى احمد عدنان مرزه70407252042101144

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات501.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء سعد تويلي عنون70408252042084327

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات501.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيحوراء رسول مهدي موسى70409252042097040

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات501.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائينور خماط بايه هبيش70410252042193160

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات500.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيانتظار باسم محمد كاظم70411252042095014

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات500.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب حسين غازي ادريس70412242042117147

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات500.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيازهار عبد االمير عباس تايه70413252042193003

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات500.0اعدادية واسط للبناتاحيائينرجس هادي عطيه كريم70414252042066073

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات500.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيفرقان احمد عمران مالك70415252042087070

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات499.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيتقية ناجي فارس سلطان70416272042063228

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات499.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور محمد حسين علي70417252042096538

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات498.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهدى باسم جواد عبد علي70418222042164099

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات498.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء فيصل محسن عبد70419242042117136

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات498.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيبنين ناظم عبد الحر عبد الكاظم70420252042109015
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات497.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيصابرين موسى ثجيل منشد70421222042321117

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات497.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك مكي عبد الحسن سلمان70422252042096112

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات497.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيرسل علي حسين فاضل70423252042059321

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات497.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيغاده جمال كريم سلمان70424252042084510

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات496.0اعدادية يافا للبناتاحيائيحوراء محمد جاسم علوان70425242042117074

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات496.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائياالء غسان سلمان كوماني70426252042095012

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات495.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينجالء فالح ناظم حنين70427252042096501

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات495.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسن عطيه كاظم70428232042144077

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات495.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء عدي محمدرضا عبدالعزيز70429252042084350

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات495.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيضمياء حسين عبد الزهره حسين70430252042064053

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات495.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء محمد علي مطلب موسى70431242042114135

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات494.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيتبارك فاضل احمد عباس70432252042084163

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات494.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء أحمد هادي عبد الحسين70433242042117114

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات494.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائينبأ محمد علي محمد70434252042116090

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات493.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيدعاء عبد االمير سوادي حسون70435252042086043

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات493.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيغفران مجيد شاكر جعباز70436252042084533

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات493.0اعدادية خولة للبناتاحيائيطيبه احمد كاظم كريم70437242042116042

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات492.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيعلياء خضير حمادي عبد70438252042097143

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات492.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيدعاء توفيق ياسين بديوي70439252042059296

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات492.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيهبه هاتف عبد الزهره صالح70440252042193169

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات492.0ثانوية المناقب المختلطةاحيائيازهار سالم نعمه بلكت70441232042203001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات491.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيظمياء يوسف ضيغم صالح70442222042207058

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات491.0ثانوية االشراق للبناتاحيائينور الهدى حيدر عنون هاشم70443252042195035

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات491.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه سالم محمد علي70444252042096391

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات491.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه عماد عالل مدلول70445242042134171

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات491.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيبشرى جابر حصيني سلمان70446252042056052

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات491.0ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيأيات واثق جوده كزار70447222042232002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات490.0ثانوية العدالة للبناتاحيائيزينب عبد الزهرة صفر نهير70448252042054015

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات490.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيبتول عقيل هاشم راضي70449272042079017

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات490.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء صالح مهدي حسين70450252042087059

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات489.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء اياد جاسم محمد70451252042170269

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات489.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب محمد جبر ساجت70452242042114152

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات488.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائينور حسن شالل سلمان70453252042056334

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات488.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمرسلين سعد شاكر شفيق70454252042100310

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات488.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيساره احمد عمران موسى70455252042109043
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات488.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزينب حسن جواد جاسم70456242042168046

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات488.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيآيات احمد محيسن جبار70457252042084008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات487.0اعدادية يافا للبناتاحيائيمزنه كشاش صوجر جابر70458242042117247

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات487.0اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه احمد حمزه سالم70459242042117210

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات487.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيشهالء رحيم جواد كاظم70460252042095088

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات486.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمنى فاضل كريم عمران70461232042183046

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات486.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء شهيد حرب واوي70462242042117125

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات486.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمريم عبد الهادي عبد زيد فرهود70463252042084638

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات486.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينور الهدى عبد الجبار عليوي كاظم70464252042084712

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات485.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه غالب حيدر نغماش70465252042100223

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات485.0ثانوية الرملة للبناتاحيائيعذراء علي عبدالزهره جبر70466252042061029

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات485.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر عايز ناجي70467242042191043

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات484.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيسرى علي كامل حسين70468252042087046

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات483.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيمريم حسين فاضل حسن70469252042170568

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات483.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغدير مطشر خضير محسن70470252042100090

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات483.0اعدادية االمير للبناتاحيائينجوى نوري صبيح جاسم70471252042083140

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات483.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغدير غانم حميد مايح70472252042100086

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات483.0اعدادية يافا للبناتاحيائيمنار ريسان محمد مطلق70473242042117248

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات483.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيفضه حسن كاظم حمود70474242042169074

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات482.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيهاجر صباح عبد عداي70475252042059867

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات482.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيايه احمد حسن هويدي70476252042096058

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات482.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد سلمان70477252042070159

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات482.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزينب طارق عبد الرزاق شهيد70478252042087040

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات481.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيسوزان عطية طاهر علي70479242042100088

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات481.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزينب حازم كاظم صالح70480252042053059

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات480.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب حمزه جواد جاسم70481242042117148

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات480.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور الهدى محسن كاظم محمد70482252042170633

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات480.0اعدادية القادسية للبناتاحيائيوسن حيدر جاسم شالكه70483252042111044

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات479.0ثانوية االنتصار المختلطهاحيائيفاطمه توفيق فاهم محمد70484252042036017

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات479.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيمريم جاسم زغير عبد الحسين70485252042102042

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات478.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزهراء حسين علي حسن70486252042116036

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات478.0اعدادية يافا للبناتاحيائينرجس عامر سعدي كاطع70487242042117252

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات478.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينور حيدر خضير مهدي70488252042108259

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات478.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيبنين علي غاوي غزاي70489252042110014

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات477.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه علي حاتم عبد الزهره70490252042084569
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات476.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيسجى جازي اشعب تاجر70491252042119024

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات476.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي خلف مطلوب70492242042081078

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات476.0اعدادية يافا للبناتاحيائيتبارك احمد عبد الحمزه حاجم70493242042117048

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات476.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائياسراء جبير شويل ناهي70494292042153004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات475.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء عادل غافل علي70495252042084336

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات475.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبنين حيدر محمد علي70496252042170103

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات475.0ثانوية الرملة للبناتاحيائيفاطمه كاظم هادي علي70497252042061036

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات475.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيميالد غانم سعيد ناجي70498242042169077

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات474.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياسراء ضافر حبيب كاظم70499252042096027

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات473.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيحوراء احمد عبد العظيم بشان70500252042059258

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات473.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائينور الهدى احسان فليح حسن70501242042168081

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات473.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزينب طه محمود طه70502252042056158

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات472.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيايه حيدر فاضل جرد70503252042170076

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات472.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيايمان علي نور مهدي70504242042100017

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات472.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفاطمه مهند صالح قدوري70505252042056266

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات472.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء حسن فارس عبد موسى70506242042117118

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات472.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيهدى علي كاظم عبود70507252042084763

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات471.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيصبا خير هللا نعمه حنتوش70508222042411044

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات471.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب رحيم عبد الزهره سلمان70509252042101105

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات470.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينه خضير عباس محسن70510252042084422

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات470.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء محمد خضير حسون70511252042070097

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات470.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك حيدر سرحان حسن70512252042062233

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات470.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيعلياء علي عبيس محمد70513242042081065

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات469.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء فؤاد كاني جاسم70514252042096137

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات468.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب سعد عبد الشهيد محمد70515252042070110

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات468.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيمريم شاكر عاشور صليبي70516242042144013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات467.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيايمان قاسم عبد محمد70517252042089017

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات467.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيسلسبيل فاضل عبد الحسين عليوي70518232042113056

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات467.0ثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهاحيائيافراح سالم جاسم هيكل70519242042154002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات467.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيزهراء وليد جودي كاظم70520252042110032

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات467.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب عباس فاضل محمد70521252042096275

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات466.0اعدادية يافا للبناتاحيائيمريم شاكر حميد محمد70522242042117241

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات466.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيفرقان احمد شاني محمد70523252042098017

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات466.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيايات حياوي فليح حسن70524242042077006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات465.0الخارجياتاحيائيهدى عبدهللا نجم عبد70525252042401175
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات465.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسكينه وداي حمود عبود70526242042114166

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات464.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين حمادي مجيد عبد70527242042220125

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات464.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء سلمان طارش عذاب70528252042109029

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات464.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيكوثر مطشر خضير محسن70529252042053104

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات464.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسرى سلمان تومان عبد70530232042271439

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات464.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسجى راضي كريم حمادي70531252042096310

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات464.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبنين عادل شندل محمد70532252042075008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات464.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيبنين جواد كاظم كريم70533232042157010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات464.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبدور نزار ناجي حمزه70534252042096069

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات464.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب عبد االمير عمران موسى70535252042109038

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات463.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه فالح كامل نور70536242042114215

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات463.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيبنين حسين بالش جواد70537242042169017

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات462.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء نبيل شاكر كاطع70538252042075037

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات462.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيغدير راضي جويد ظاهر70539252042170463

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات462.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتاحيائيغفران علي غاوي عبود70540252042104011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات462.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيساره سليم هادي جواد70541252042095068

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات462.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيحنين فرحان عبد عبد هللا70542242042100039

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات461.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيغفران عباس حسون حساني70543252042119034

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات461.0ثانوية العدالة للبناتاحيائيبيداء حميد شيال حمزة70544252042054006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات461.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء فرج هالل علي70545252042053053

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات460.0اعدادية القادسية للبناتاحيائيرقيه زهير عبد الخالق حسن70546252042111016

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات460.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياالء لطيف جواد عصواد70547232042127003

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات460.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيرقيه كاظم بريد صبر70548242042168036

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات460.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيروان مؤيد غازي محسن70549252042084293

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات460.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيكافي حمزة منكاش حليس70550232042271635

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات460.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيحوراء عامر مهدي راضي70551232042166010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات460.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبنين مراد عبد زيد جاسم70552232042115032

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات459.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائينور الهدى كريم مالك سبتي70553252042092025

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات459.0ثانوية االشراق للبناتاحيائيضحى عادل حميد عباس70554252042195025

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات459.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء هالل كاظم حميري70555252042059439

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات459.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيثمرات حسن طالب خشان70556252042057007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات459.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيمزيده مشابي حسن رباط70557272042102081

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات459.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الزهرة نعمه70558252042097087

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات459.0ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيمنال صاحب حسن نذير70559232042152028

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات459.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائياسراء مسلم مهدي عبد الواحد70560252042102001
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات459.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائياالء رحيم جابر علي70561252042193016

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات458.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه باسم عبد العباس عليوي70562252042084544

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات458.0ثانوية االنتصار المختلطهاحيائيزهراء زاير علي سلطان70563252042036006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات458.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينورهان كريم كاظم ذياب70564252042059863

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات458.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيوالء زيد جواد شاكر70565252042053136

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات458.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيغفران زكي جواد موسى70566272042091111

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات458.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيهديل عقيل عباس علي70567242042100156

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات458.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيهاجر عبد الحسن كريم حمادي70568252042076054

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات458.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيطيبه رحيم كاظم واجد70569252042053078

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات457.0اعدادية يافا للبناتاحيائيسجى اياد موسى عباس70570242042117164

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات457.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه حمزه عسكر صكبان70571232042145108

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات457.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد شويني عيسى70572252042095059

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات457.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيطوعه صبيح عبد الكريم كطافه70573272042087106

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات457.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيزينب عادل اسماعيل حميد70574272042053040

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات457.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه الزهراء عبد المحسن رزاق محسن70575252042100131

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات456.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيفرقان تحسين قاسم سعيد70576252042097175

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات456.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيعذراء بدر بناي محيبس70577252042084499

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات456.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيشذى حسن عبد االمير رزاق70578252042053076

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات456.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيهدى مؤيد حمزه عبيس70579252042084764

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات456.0ثانوية الشهيد علي العكيلي المختلطةاحيائيحوراء رحيم داخل نعيمه70580222042229003

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات456.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه عماد عبد زيد عطيه70581252042170508

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات456.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء ابراهيم عبدالرضا بلوش70582252042062483

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات455.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبنين راضي شاكر عباده70583252042096081

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات455.0ثانوية العدالة للبناتاحيائيبنين حيدر راهي فتنان70584252042054004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات455.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور حاكم جواد كاظم70585242042096157

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات455.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيسحر راتب عبد الساده فزع70586242042104108

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات454.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيارزاق سالم كاطع موسى70587232042111001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات454.0اعدادية يافا للبناتاحيائيشفاء جاسم ديوان عواد70588242042117171

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات454.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيكوثر غانم عبيد ناصر70589272042055255

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات454.0اعدادية يافا للبناتاحيائيرويده وليد داخل عبد الحسين70590242042117110

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات454.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيتبارك عامر عبد الصمد عباس70591232042305032

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات454.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيديار عزيز عبيس كطش70592272042103009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات453.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيطيبه محمد كاظم عسر70593232042077094

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات453.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيلينا سعد عبد الزهره نومان70594242042134180

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات453.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيضحى حيدر جابر محمد70595252042096338

صفحة ٢٠١٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات453.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الهادي عبد الحسين70596242042124155

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات453.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيهدى جواد كاظم حسن70597252042059885

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات453.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيورود جميل عبد ياسر عجزان70598272042052190

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات453.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيهالة عبد الزهره فزع جالب70599252042059871

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات453.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب حسين شاكر حسين70600232042142159

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات453.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيكفاء ثابت عبد هللا بخيت70601242042100133

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات453.0ثانوية المرادية المختلطةاحيائيعبير عظيم حاتم فيصل70602242042158006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات453.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيهدى هادي لهمود مصحب70603232042304225

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات453.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيفاطمة محمد يوسف عبد محيسن70604252042193134

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات453.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيحوراء محمد صبري كاظم70605232042090054

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات453.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيهيام عزيز عبد عباس70606292042052289

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات453.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائياالء محمد هادي محمد70607242042168007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات453.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمه مهدي عواد كاظم70608242042121239

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات452.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبنين كريم صالح واوي70609252042084136

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات452.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عوض عكله70610272042086013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات452.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيزينب خضير عباس عسكر70611232042145071

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات452.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب نعيم شايع فريخ70612242042115057

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات452.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء صالح مهدي موسى70613242042114081

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات452.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينه عباس مشعوط حمد70614232042090111

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات452.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيسجى محمد صباح عبد70615252042101123

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات452.0اعدادية أم المؤمنين للبناتاحيائيمريم حسين غازي رهيف70616242042113019

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات451.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيانتظار رائد حاكم اكريم70617242042077005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات451.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك حسين ناجي عبد العباس70618252042062229

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات451.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينب عامر شناوه حسن70619252042108135

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات451.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائياستبرق حسين محمد جاسم70620232042271021

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات451.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيوسن سلمان كاظم تومان70621242042093187

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات451.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيفاطمة ناجح كاظم عاجل70622252042193135

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات451.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرفاه عالوي جميل مزهر70623252042170228

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات451.0اعدادية السنية للبناتاحيائيايات اسماعيل عبد اسحاق جبر70624242042102021

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات451.0اعدادية االمير للبناتاحيائيساره جاسم هادي جاسم70625252042083086

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات451.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيزينب جاسم عباس محمد70626252042076024

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات451.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينور ناظم محمد ضيف70627232042271755

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات450.0اعدادية يافا للبناتاحيائيحنين محمود شالكه عزوز70628242042117060

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات450.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيحنان حيدر ياسين جواد70629232042130017

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات450.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه حيدر هجان زغير70630252042100166
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات450.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينوره انور غازي جبر70631252042100540

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات450.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه فائز عبد ملهوف70632252042109069

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات450.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرتاج جبار عبد الكريم حسين70633252042062377

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات450.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائياميره محمد منذور حسن70634252042097009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات450.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائييقين علي عباس فياض70635252042089134

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات449.0اعدادية يافا للبناتاحيائيعذراء عظيم عطار ناصر70636242042117192

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات449.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيحوراء امير خضير عبد الحسين70637232042092066

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات449.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء عصام خميس نزال70638252042071028

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات449.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزينب نزار جاسم عبد الحسن70639232042113052

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات449.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين علي حمد جبر70640242042134038

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات449.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمه عبد الزراق مسافر منديل70641242042106186

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات449.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيمروه سجاد جاسم حميد70642252042056279

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات449.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائياسراء سعيد ساجت مرهج70643242042160002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات449.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيحنين محمد جاسم دريس70644232042145036

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات449.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيفاطمه جبار فنوخ جاسم70645242042146070

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات449.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرتاج عالء عبد الحسين خليل70646252042084238

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات449.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرفل مهدي عادل عبد الحسين70647232042271256

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات449.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيرفل صباح حسن محمد70648272042063051

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات449.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب عادل عباس حمادي70649232042120121

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات449.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمسر طاهر صبحي حسن70650252042084654

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات448.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيآيات ثامر حسين كاظم70651272042088002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات448.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيرتاج احمد حمزه بشيت70652242042104057

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات448.0اعدادية يافا للبناتاحيائيحوراء خالد سلمان سلطان70653242042117065

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات448.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيندى حيدر عبد مسلم ابو حمود70654252042097198

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات448.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيزهراء اياد ماضي مردان70655252042055037

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات448.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائياسماء حسين علي شبل70656232042145007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات448.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائييقين غانم محمد غضيب70657272042102097

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات448.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيسماء عبد الفتاح عبد الحسين عبد الرضا70658272042079077

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات448.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيكوثر محمد صابر ابراهيم حسين70659252042059708

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات448.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيميساء صالح حسن محمد70660232042090161

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات447.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء سعيد غانم كاظم70661222042207028

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات447.0ثانوية المعارف للبناتاحيائيزينب حسين شعالن نجم70662252042060013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات447.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب علي حمزه ناجي70663242042114146

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات447.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيآقبال عبد الزهره معيوف حسن70664242042100001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات447.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب محسن حربي حفاظي70665222042172089
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات447.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرقية عبد الكريم كاظم متعب70666252042170231

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات447.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسجى صالح مهدي مسلم70667252042096312

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات447.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيبنين حسين عباس حسين70668272042072013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات447.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيزينب نعمان جياد شخير70669232042167010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات447.0اعدادية غزة للبناتاحيائيايات علي جاسم حسين70670272042057021

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات447.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبنين نجم عبد حمزه70671252042059190

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات447.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيفاطمه فؤاد صاحب محمد70672272042161069

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات447.0ثانوية الرملة للبناتاحيائيفاطمه حمودي متعب ظاهر70673252042061032

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات447.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيجنات رضا قاسم رضا70674272042062017

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات446.0اعدادية واسط للبناتاحيائيهدى جواد عطيه فرج70675252042066077

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات446.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبنين جاسب شويرد جابر70676252042059153

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات446.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزينب عطوان راضي عناد70677242042149061

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات446.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيرقيه علي نجاح خضر70678252042065004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات446.0اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين كاظم ضايع جبار70679242042102067

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات446.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمنار محمد حسن شكري70680252042059760

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات446.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيدعاء غازي هادي راضي70681232042077046

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات446.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيفاطمه حمزه غازي حمزه70682232042118051

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات446.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء جواد عبد الكاظم عبد الزهره70683252042062309

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات446.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيصابرين عامر ذرب جبر70684252042193115

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات446.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحنين غالب حسين مصيخ70685272042058079

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات446.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتبارك موسى محمد ظاهر70686232042080025

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات445.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيبلقيس احمد نعمان سلمان70687232042144010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات445.0ثانوية غزة للبناتاحيائيعاليه كاظم عبد اليمه عطيه70688242042097031

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات445.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيهاجر بندر مسلم جزر70689232042099051

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات445.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيسجى كريم نصر حمود70690232042099027

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات445.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء حسن عيسى اسماعيل70691272042079044

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات445.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزينب رسول مجيد موسى70692272042093060

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات445.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء عالوي غني محمد رضا70693252042084355

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات445.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيانتظار كامل عواد شويل70694242042134015

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات445.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرسل فاضل حسين عبيد70695242042106066

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات445.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينرجس عدي حسن ياسين70696252042059798

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات445.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيحنان علي حمادي حسن70697272042102020

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات445.0اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيساره رياض فائق هاشم70698262042111032

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات445.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمها سجاد خضير عبيس70699252042059762

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات445.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب محمد عويد عباس70700242042134112
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات445.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيحوراء علي نجم عبد هللا70701232042108025

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات445.0اعدادية بغداد للبناتاحيائينور جاسم عيسى كريدي70702272042079116

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات444.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيالهام ميثم كاظم حسن70703252042193018

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات444.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيأديان أحمد حسن حمزه70704232042104003

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات444.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيمريم عباس عوده حمود70705252042170572

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات444.0اعدادية يافا للبناتاحيائيمريم موحان عطيه عبد الحسين70706242042117246

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات444.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيهاجر فارس مكي جواد70707252042101228

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات444.0ثانوية العميد للبناتاحيائيفاطمه احمد عادل محسن70708272042149023

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات444.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيهند تكليف سوادي عبد الرضا70709252042059896

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات444.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيصابرين رحيم جبر سلمان70710252042193114

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات443.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرسل عادل محسن حميد70711252042084251

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات443.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيشهالء هادي عبيد عطيه70712272042094050

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات443.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهيفاء فارس جابر عبد هللا70713252042100593

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات443.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبراء حاكم ارحيم حسين70714242042220112

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات443.0اعدادية السنية للبناتاحيائيحنين احسان فليح حمزه70715242042102083

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات443.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيرنا ابراهيم جبار سلطان70716242042168037

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات443.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيبتول ميثاق حمزه عباس70717242042146016

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات443.0الخارجياتاحيائيزهراء ظاهر ابراهيم عبود70718232042401047

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات443.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيكوثر شويل عبيد رصيص70719252042116079

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات443.0اعدادية سكينة للبناتاحيائياالء علي ارحيم والي70720242042093011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات443.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرقيه علي فرهود صبيح70721242042220287

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات443.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب حسن صيهود كاظم70722252042096262

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات443.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء كافي محمد حمود70723242042134055

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات442.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيكوثر علي رحيم نعمة70724252042097182

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات442.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبنين عبد الرضا كريم محمد70725252042063007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات442.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيزهراء محمد عبيد ياسين70726242042094054

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات442.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيرمله عامر جعفر مهدي70727252042097063

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات442.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائينور علي جواد كاظم70728242042081096

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات442.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائياديان احمد عبود سلمان70729222042109001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات442.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيساره حاكم جبار كاظم70730252042084430

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات442.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيفاطمه قحطان هادي فالح70731252042057032

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات442.0ثانوية غزة للبناتاحيائيزهراء صالح كريم محمد70732242042097015

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات442.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمروه ابراهيم سعيد كاظم70733232042119102

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات442.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيامجاد راضي كاظم مجلي70734242042093013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات442.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيزهراء احسان محمد عبد العباس70735232042128041

صفحة ٢٠٢١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات442.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيساره محمود كاظم خضير70736232042116027

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات442.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائينرجس احمد موسى حميدي70737272042088206

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات441.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبنين مناف عبد االمير عباس70738242042096028

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات441.0ثانوية فرج هللا  االهلية للبناتاحيائيشهد باسم عبد الساده حسن70739232042155030

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات441.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء عماد عبد الرزاق محمد70740252042097079

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات441.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيتبارك علي هادي معيوف70741252042092005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات441.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرسل حيدر عبد حمزه70742242042118038

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات441.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه رياض حسن هادي70743242042114203

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات441.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه عقيل عبد زيد عاكول70744252042100211

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات441.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيامنه فرحان عبد الكاظم عبد70745252042170043

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات441.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينبأ عالء غائب شالكه70746252042084680

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات441.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائينور زهير منجي كاظم70747252042070217

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات441.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزينب عقيل علي صالح70748252042086076

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات441.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيغفران علي سرحان وناس70749242042100114

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات441.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةاحيائيهبه فاخر عبد علي عوده70750232042208004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات441.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيبنين عبد الرضا نجم عبد علي70751252042086022

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات441.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفاطمه ثائر عاشور جلود70752232042092190

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات441.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيرقيه محمد شاكر عبود70753252042059345

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات441.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيفاطمه محمد عباس محمد70754252042116074

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات440.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيهدى ثامر جواد عبد العالي70755232042271778

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات440.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفاطمه محمد يحيى حسين70756272042065109

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات440.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرحاب عادل عواد عبد الغني70757242042220250

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات440.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيكوثر كاظم عبد زيد شمخي70758252042170556

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات440.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء ريسان محمدطه سلمان70759252042062543

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات440.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرباب عريبي حسين حمادي70760242042114094

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات440.0اعدادية يافا للبناتاحيائيصابرين مجباس عاشور صليبي70761242042117178

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات440.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيمسار صالح عبد الهادي محمد70762252042196031

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات440.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيمنال كاظم حسن عبد70763242042191047

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات440.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائينور ضياء ناجي نافع70764252042089127

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات440.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن خضير70765252042084581

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات440.0اعدادية سبأ المختلطةاحيائينرجس عبد الحسين اسد خان بنيان70766232042191016

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات440.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء علي حسين علي70767252042053049

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات440.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتاحيائيفاطمه حمزه محمد عبادي70768252042104013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات440.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائيرقيه حيدر هادي هاشم70769272042080018

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات439.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائياستبرق شاكر فشاخ محمد70770222042168002
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات439.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائياسراء حيدر عبد نور عناد70771252042059030

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات439.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء حبيب قطان روضان70772222042139089

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات439.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيضحى محسن صبيح بجاي70773242042220565

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات439.0اعدادية خولة للبناتاحيائيبنين حاكم طراد زباله70774242042116011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات439.0ثانوية الطف المختلطةاحيائينوره خليل عبد الزهره حبيب70775232042177055

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات439.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيخديجه حيدر خضير نادر70776232042305044

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات439.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيفاطمه علي حسين عباده70777232042140071

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات439.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه فرحان حمد جاسم70778242042077045

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات439.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهالي طالب مهدي توفيق70779252042100552

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات439.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيزينب محمد عبد االمير هراطه70780252042119022

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات439.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيدعاء عبد الزهره وحيد عطا هللا70781252042071021

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات439.0ثانوية النورين للبناتاحيائيكوثر عبد الحسين كرمول حسون70782242042138061

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات439.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيتبارك محمد رحيم عبد الحسين70783252042089030

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات439.0ثانوية فرج هللا  االهلية للبناتاحيائيمنتهى باسم عبد الساده حسن70784232042155041

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات438.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيفاطمه هشام جبير ذيبان70785232042077114

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات438.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبنين خالد أوحيد جبر70786232042092040

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات438.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيرجاء محمد عبد الزهره جاسم70787252042089040

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات438.0اعدادية يافا للبناتاحيائيسكينه علي صاحب عباس70788242042117168

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات438.0اعدادية الصباح للبناتاحيائينور سعودي حسن بهلوان70789252042064077

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات438.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيالهام ناظم جادر فريخ70790252042075001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات438.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيتبارك مهدي مرزوك محسن70791242042112018

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات438.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرواء ماجد عبد زيد وناس70792272042055101

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات438.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيزينب فريق جواد كاظم70793272042053041

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات438.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيعبير سلطان زرلوك عبد الزهره70794252042084498

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات438.0اعدادية يافا للبناتاحيائيهند احمد التفات محمد70795242042117276

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات438.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيفاطمه علي كامل محمد70796272042068157

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات438.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء موسى داخل حسين70797272042058162

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات438.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور كفاح محمد عبد الحسين70798252042096537

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات438.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائيفاطمه حبيب ابراهيم عيدان70799212042120037

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات438.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيميالد عمار شلغم منسي70800242042100141

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.6ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائيزينب حربي حسن كزار70801242042109017

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيخديجة حامد ملوك عبيد70802232042185013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.0ثانوية الرملة للبناتاحيائيسكينه هيثم نعمه هاشم70803252042061026

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.0اعدادية الصباح للبناتاحيائينمارق خالد عبود جابر70804252042064075

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتقوى مطر عطيوي مشيجل70805222042103066
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيسعاد علي محسن صليبي70806252042097121

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.0ثانوية الرملة للبناتاحيائيزينب رياض جبر هنين70807252042061021

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه شاكر جمعه شاكر70808252042170502

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآيات حميد جليل كاظم70809252042096009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيقمر حميد جبر سلمان70810272042093096

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيهدى الطيف معين حمد70811252042059883

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيفاطمه حنون وحيد شريف70812222042138065

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب قيصر رزاق عبد الواحد70813252042096287

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائياسراء حربي عواد دراج70814272042087008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيبنين تركي عرموط عبد هللا70815232042130008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيغدير عامر محسن عبود70816272042064125

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايات علوان محمد حسن70817252042062125

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائياسراء فالح عبد الحسين ذاري70818232042092003

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.0اعدادية حلب للبناتاحيائيفرح كامل زويد حسين70819242042107147

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.0ثانوية المعارف للبناتاحيائينبأ علوان حاتم مظلوم70820252042060022

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزهراء نبيل كامل دخيل70821252042116044

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات436.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيبنين ميثم رزاق خلف70822242042104038

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات436.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيرقيه احمد هاشم عذاب70823252042056117

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات436.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزهراء عمار ياسر عبد الساده70824242042122063

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات436.0اعدادية االمير للبناتاحيائيأبتسام أحتساب يحيى جاسم70825252042083001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات436.0اعدادية بغداد للبناتاحيائياسماء ميثم صالح جرو70826272042079006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات436.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيتبارك بوهان ابو عبيد علي70827242042220156

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات436.0ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيزينب حمزه نعمه حافظ70828232042188007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات436.0ثانوية العدالة للبناتاحيائيانهار رافد شمخي جبير70829252042054003

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات436.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيعفراء عباس جبر عبد70830252042109056

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات435.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيافراح شنشول حسين طعيمه70831222042172006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات435.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيطيبه جواد كاظم ماضي70832262042137014

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات435.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسرى مهدي حسين سلومي70833232042271444

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات435.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر عارف عزوز70834252042101166

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات435.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن نايل جاسم70835232042304099

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات435.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب محمد نعمه حتروش70836272042060184

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات435.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبنين كاظم جمعه فرعون70837252042059181

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات435.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيساره سعد محسن عبد70838252042109044

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات435.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيسرور حيدر محسن كاظم70839252042059539

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات435.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبنين شكر محمد لطيف70840252042059165
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات435.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيرقيه توفيق محي مهدي70841252042113012

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات435.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم حسين70842242042220615

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات435.0اعدادية الثورة للبناتاحيائياجوان كاظم راضي عبد70843232042086002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات435.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيحمدية فالح نور علي70844232042271165

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات434.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيحوراء علي حبيب عمران70845252042084206

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات434.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبنين عالء سعيد عبيس70846252042170109

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات434.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيهدى ابراهيم اليذ محيسن70847122042094292

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات434.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتسنيم صاحب نصر حسن70848252042062265

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات434.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيهبه سعد حسن نعمه70849252042110056

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات434.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيصفا موحان جاسم عبيد70850232042080088

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات434.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمة حسين عبد العباس مزهر70851232042127091

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات434.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبنين احمد مهدي عباس70852252042084111

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات434.0ثانوية السدة للبناتاحيائينبأ رائد هاشم حسين70853232042110072

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات434.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب عامر موسى عبد70854272042060170

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات434.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيسجى جليل عالج عوفي70855252042095074

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات434.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيرقية كاظم صافي جبر70856232042205013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات434.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائينور الهدى مشتاق طالب علي70857252042053127

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات434.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء ناصر نور عبد الرضا70858242042139077

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات434.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيبنين حبيب ظاهر محسن70859252042053011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات434.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمريم محسن رشيد جواد70860252042084648

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات434.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب بشير زبيل بخيت70861252042097096

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات434.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيايالف حيدر عبد علي ناصر70862272042055029

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيفاطمة حسين حبيب بطي70863232042115139

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء ثامر عباس عبد70864272042056171

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرسل عبد الحسين كاظم شاني70865252042170215

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0اعدادية االمير للبناتاحيائيبنين علي عباس عبد هللا70866252042083024

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائياالء ياسين يحيى عبد الساده70867242042191010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب ماجد رسول شاكر70868252042062739

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0ثانوية الضحى المختلطةاحيائيزينب حاكم منذر عبيد70869232042218006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيكوثر شمال خير هللا عبد70870142042083033

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزهراء جبار مرسول عليوي70871292042083008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0اعدادية السرور للبناتاحيائيمنار جبار حسن كروال70872242042085063

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيهدى عادل خماط فارس70873242042123176

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزهراء مازن عبد الكريم عبود70874232042113037

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائياميرة ابراهيم راضي جبر70875272042069008
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0ثانوية عدن للبناتاحيائيزمن رزاق سرحان عبد هللا70876232042076028

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيسجى عاشور ردام كاووس70877222042424052

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائينبأ مؤيد خرباط بالك70878252042070198

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيبنين عبد الكاظم كريم غازي70879242042093036

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات432.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء حسن حسين بعير70880242042118048

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات432.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيكوثر كاظم راضي علي70881222042138069

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات432.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزينب فارس ساجت حبيب70882222042105040

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات432.0ثانوية الرملة للبناتاحيائيدعاء محمد عبدالكاظم بريو70883252042061009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات432.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينهى عبد االمير جابر جياد70884242042220747

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات432.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة عادل عبد الزهرة هاني70885242042189038

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات432.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيدانيه مشتاق صاحب سلمان70886252042084224

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات432.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبنين حيدر عبد الكاظم اسود70887252042075007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات432.0اعدادية يافا للبناتاحيائينور باسم سليم دوال70888242042117259

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات432.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيحنين ميثم حمزه شمران70889232042130018

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات432.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء سلمان عبد الحسين تاجر70890252042097071

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات432.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيسجى عطيه حسين عبد هللا70891242042189031

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات431.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيهبه سلمان محسن خنجر70892232042166041

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات431.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيسجى سلمان هاشم محمد70893242042106141

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات431.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيمريم عدي يوسف محمد حسن70894252042087080

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات431.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيعال مهدي صالح جواد70895272042065086

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات431.0ثانوية االشراق للبناتاحيائيشروق صالح مهدي عبد العباس70896252042195021

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات431.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيفاطمه مهدي صالح علي70897252042089104

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات431.0اعدادية يافا للبناتاحيائيحوراء باسم سليم دوال70898242042117062

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات431.0اعدادية خولة للبناتاحيائيمريم نبيل سبع سلمان70899242042116058

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات431.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيعذراء قاسم محمد جابر70900292042052197

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات431.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيهدى عاد حسن عطيوي70901252042087089

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات431.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيرسل عالء احمد كاظم70902272042088077

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات431.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيمائدة علي عباس مرتضى70903252042086131

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات431.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب كريم صالح محمد70904242042220452

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.9اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيمينا بهجت فاضل عبد الحسين70905252042170597

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب باسم صاحب حسن70906252042062665

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0اعدادية يافا للبناتاحيائيليلى عبد االمير طاهر محسن70907242042117234

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيورود محمد عزيز عيسى70908252042100601

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيكوثر علي سخي صفر70909272042055251

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائينرجس عقيل سمير نعمه70910232042123117
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائينسرين مهدي شويل زغير70911272042087140

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب مكي علوان حنون70912232042089076

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزينب حامد سلمان عباس70913242042111061

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمريم حسين خليل اسماعيل70914222042128101

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء يوسف مدلول جبر70915252042062657

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيايمان معد عمران موسى70916252042059107

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيزينب باسم مجيد كاظم70917232042118033

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0ثانوية التسامح المختلطةاحيائيزينب محمد هدام حميدي70918232042192004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيذكرى سالم جواد عطشان70919232042303007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيبتول رحيم جليل حلواص70920232042166005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيشهد كاظم كعيني لفته70921232042092155

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاخته خضير عباس علي70922252042108193

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيبنين محمد حسين حمد70923232042086038

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيزهراء عباس عاشور مطر70924232042144044

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء راتب حمزه عبد الخضر70925242042117120

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيهدى فارس زيدان خلف70926232042181024

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائينور الزهراء قتيبه سعدون حميد70927232042092225

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينور علي جاسم محمد70928222042204217

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيزينب عبد االمير محمود سوادي70929242042112041

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيزهراء يوسف عبيس علي70930252042102023

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيفاطمة الزهراء سليم كاظم جلعوط70931232042204009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الحسن والي70932242042117218

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيسجى عبد الحسين شاكر فتاح70933262042117040

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيشمس الدين سعيد موسى علي70934252042084469

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين عايد كريم مهدي70935232042109026

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيرسل جواد حسين مرتضى70936222042139075

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيغنيه عبد الحسين رزاق علي70937252042086111

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرسل حازم هاتف نومان70938252042075021

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء حسين محمد هادي70939242042102131

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0ثانوية الرواد المختلطةاحيائياسراء عماد نعمه فهد70940242042020001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينور جبار جاسم حسين70941232042121130

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيامال حازم حبيب خير هللا70942242042131010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائياسراء علي رزاق شاكر70943252042084045

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه احمد رياح عبد70944252042096170

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0الخارجياتاحيائيدالل حسون درب مهدي70945252042401061
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيحوراء حسن مزهر صالح70946242042130041

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات428.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيطيبه اثير عبد السادة محمد70947252042100032

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات428.0اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء فراس محمد عوجه70948242042102150

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات428.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان سوادي عبد الزهره70949252042101089

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات428.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيسميه عماد يحيى صالح70950252042193105

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات428.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيرقيه علي محمد عبد70951252042071023

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات428.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيزهراء ضياء هويدي سلطان70952272042144010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات428.0اعدادية االمير للبناتاحيائيزينب ناجح هادي عبد الرضا70953252042083084

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات428.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرحاب حيدر كاظم نعمه70954272042058095

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات428.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيهدى صبري معتوك حميد70955252042170680

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات428.0اعدادية النصر للبناتاحيائيرنا علي عبد الحسين عرمش70956222042167028

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات428.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيمنار ابراهيم محمد عبيد70957232042081074

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات428.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينوره جواد كاظم ناطور70958252042108266

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات428.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمريم حسن فالح سلمان70959262042120191

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات428.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه مؤيد رايش هادي70960242042124157

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات428.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيشهد مازن فيصل عباس70961242042081060

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات428.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائينريمان شاكر ياسر حمد70962242042100145

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات428.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمريم حسن هادي علي70963252042059730

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات428.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيزينب حسين حمزه رحمن70964242042169040

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات428.0اعدادية السرور للبناتاحيائيفاطمة عبد االمير عناد كاظم70965242042085054

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات428.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيفرات زيد عبداالمير أحمد70966252042055079

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات427.0اعدادية السنية للبناتاحيائياسراء فالح لفتة طرطير70967242042102005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات427.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيتقى عبد الستار جبار نعمه70968272042087037

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات427.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه احمد حسن احمد70969252042062414

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات427.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيلينا حمدان خضير شاهر70970232042115157

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات427.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء جليل عزيز عطيه70971262042089039

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات427.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء صبحي بالل حضوان70972242042117127

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات427.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيبلقيس رعد صالح فنجان70973252042071007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات427.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيوسن طالب حميد بدر70974222042216033

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات427.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيدنيا ثائر يونس سالم70975252042059308

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات427.0اعدادية السنية للبناتاحيائيايات محمد هادي محسن70976242042102035

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات427.0اعدادية يافا للبناتاحيائيتقى علي شهيد عليوي70977242042117053

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات427.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيغفران عايد كريم عباس70978252042097148

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات427.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيرسل حيدر فاضل خضير70979142042225104

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات427.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد مهدي ابراهيم علي70980252042062868
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات427.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيلقاء جبار عبادي حمزه70981242042167024

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات427.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيسيماء قائد فليح حسن70982252042087048

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات427.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب يحيى شهيد محمد70983252042170384

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن ناصر عليوي70984262042120085

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0الخارجياتاحيائيرقيه محمد مهدي جبر70985252042401071

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيوسن رهبان موسى هاشم70986242042111111

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائياسراء خلف رشود مري70987222042394004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائينرجس جبار فرهود حويط70988272042091133

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائينور حسين حميد محمد علي70989272042053067

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمها رضا كامل حسين70990252042096481

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0اعدادية القوارير للبناتاحيائينورس شاكر دينار محمد70991222042413110

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيدعاء حسنين نوري عزيز70992232042092074

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم جابر حمزه70993232042153073

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيرفاه احمد فالح حسن70994252042193060

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء علي عباس علي70995272042060146

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0اعدادية اسماء للبناتاحيائييمامه فاضل عمران مهدي70996232042093197

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب حاتم كريم مجيد70997232042271363

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائياماني محمد جاسم دحام70998232042145011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيايات هادي محمد حسين علوان70999252042101029

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيكوثر طالب كاظم عبد71000292042053100

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيمها عودة كاظم وادي71001222042139223

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيايات محمد نعمه جاسم71002252042170066

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيعذراء رحيم حسن خادم71003252042086099

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيزينب علي حسن عباس71004242042130090

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0ثانوية العمادية المختلطةاحيائيمنى حيدر غضب شراد71005232042230012

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0ثانوية الرملة للبناتاحيائيكوثر صادق مالك جعفر71006252042061037

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات426.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيالبتول محمد محمود احمد71007252042096037

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات425.5ثانوية التحرير للبناتاحيائيغسق عبد الرحيم علي رحيم71008232042096097

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات425.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائينور حيدر كامل ناجي71009252042055089

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات425.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيمريم عباس حمزه عسر71010232042092209

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات425.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيسارة عزيز عبيد عبد هللا71011222042178098

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات425.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيآيات ستار نجم عبيد71012232042079003

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات425.0اعدادية السنية للبناتاحيائيحوراء فراس محمد عوجه71013242042102094

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات425.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبتول جازي سلطان حسن71014252042059122

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات425.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمروه قاسم جبر عبد الرضا71015252042059719
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات425.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عبداالمير عبدالعباس سعيد71016252042062573

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات425.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر خضير عباس71017252042101103

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات425.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيعذراء عبد االمير هاشم خشان71018242042220582

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات425.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور حيدر عواد داهي71019242042134201

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات425.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيهدى حسون مهدي حسون71020252042170676

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات425.0ثانوية فضة للبناتاحيائيزينب جابر عباس زغير71021242042190014

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات424.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيسحر جواد عباس مجهد71022252042170406

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات424.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيرقيه حيدر فليح حسن71023252042097059

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات424.0اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمة حسن هادي صاحب71024252042083113

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات424.0ثانوية عدن للبناتاحيائيزهراء ماجد عداي حمزه71025232042076040

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات424.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيزهراء احمد يوسف كاظم71026272042076024

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات424.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمريم هادي عبد االمير هادي71027252042084652

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات424.0اعدادية السرور للبناتاحيائيغدير قاسم عبد هللا كاظم71028242042085049

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات424.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيشيماء حيدر عبد الحسن حاجم71029142042073096

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات424.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيازهار عبد هللا هادي عالوي71030272042095003

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات424.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيود ابراهيم غريب كاظم71031232042121141

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات424.0اعدادية القادسية للبناتاحيائيانوار عايد شالكه ورد71032252042111005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات424.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينرجس باقر راجي فرحان71033252042084689

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات424.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم شويل71034242042141037

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات424.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائينرجس حمودي حاتم محمد71035272042052171

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات424.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيرويده جميل رحم إبراهيم71036242042080049

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات424.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه زمان عبد الزهره مهدي71037252042084557

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات423.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبنين حسين محمد كريم71038232042092036

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات423.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائينور اليقين حسن طاهر فرج71039252042194046

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات423.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب حاكم عوده مهذول71040222042393049

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات423.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائياسماء محان كامل هظيم71041232042145008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات423.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيجيهان شاه أحسان فليح حسن71042272042091033

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات423.0اعدادية القادسية للبناتاحيائيزينب محمد جميل مزهر71043252042111021

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات423.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيسجى عباس غانم محمد71044242042100084

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات423.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزمن فليح عبيد ابو دالي71045242042117111

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات423.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتاحيائيشفاء كاظم احمد عبد هللا71046262042139008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيحنان طعمه مهاوش علوان71047272042095032

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين عباس جمعة عبد هللا71048232042120030

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0اعدادية الصباح للبناتاحيائينور ماجد عبد هللا علوان71049252042064080

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيشهالء حاكم محمد عبيد71050292042067032

صفحة ٢٠٣٠ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيهدى نجم عبد جبر71051222042111089

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائينرجس محمد مهدي حساني71052252042056324

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيهدى قصي عبد الزهره غامس71053252042059890

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء حمزه حريج حسين71054252042075030

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيتكتم حمزه حمد جبر71055232042157020

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيرقيه صالح حسن علي71056252042089049

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0اعدادية السنية للبناتاحيائيايات ناظم محمد جباب71057242042102036

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاتن محمد عبد الحمزه عنون71058252042109059

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0اعدادية النجاح للبناتاحيائينور الزهراء ليث فاضل سكر71059272042060314

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائينور محسن كاظم شوير71060262042088167

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيمالك اياد عجمي عباس71061232042305147

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات421.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيميساء صاحب عبد الحر فضيح71062242042077051

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات421.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيسراء وهك عبيد عبادي71063252042059538

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات421.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرغد مرزوك عبد الحسين عسكر71064242042220278

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات421.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائينور الهدى حيدر حسن مهدي71065272042103040

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات421.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد لفته71066252042086054

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات421.0ثانوية فرج هللا  االهلية للبناتاحيائيهبه هللا باسم عبد الساده حسن71067232042155049

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات421.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائياشراق علي هادي وحيد71068252042108009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات421.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم جبر عبد سهم71069242042134184

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات421.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينور الهدى حسن كاظم حميد71070232042153174

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات421.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيشهد كاظم ذياب مزيون71071242042112049

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات421.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمريم كفاح حبيب عكض71072242042189046

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات421.0اعدادية أم المؤمنين للبناتاحيائيزهراء صاحب محمد حسن مهدي71073242042113010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات421.0الخارجياتاحيائيزهراء حسن عبدالرزاق مجيد71074252042401079

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات420.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيعال نعمه محمد كاظم71075272042059093

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات420.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيفاطمة فؤاد عزيز مطر71076142042199030

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات420.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيتبارك عماد خضير نصيف71077232042082014

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات420.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم ثامر فليح حميد71078232042304186

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات420.0اعدادية واسط للبناتاحيائينوره رعد حميد جابر71079252042066076

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات420.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيزينة حمزه سالم جبار71080242042100082

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات420.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيندى احسان عالوي شعالن71081252042196034

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات420.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيعال احمد زاهد حسين71082232042142222

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات420.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهند هاشم هادي71083232042304177

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات420.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب نزيه شمخي جابر71084222042393061

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات420.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيشهد فاضل محيسن حمزه71085232042271472
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات420.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيزهره جليل حسوني كاظم71086242042077026

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات420.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيبنين حسن هادي نعمه71087272042089022

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات420.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب كريم عبادي ساجت71088242042134108

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات420.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب موسى عبدالواحد عبدالرزاق71089252042084418

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات420.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد حيدر عبد الزهره سرحان71090252042062851

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات420.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيام البنين رشاد كاظم عباس71091252042170036

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات419.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبنين جاسم عتيوي عاجل71092252042170096

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات419.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيفاطمه جاسم منصور حسين71093252042057030

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات419.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب خضر عبد سلمان71094242042115053

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات419.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيتبارك قاسم زاهي عريان71095222042216008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات419.0اعدادية االمير للبناتاحيائيزهراء عدنان محسن عزيز71096252042083067

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات419.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيساره علي مسلم غالي71097252042084440

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات419.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيجنه جالل ناظم مهدي71098232042092062

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات419.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائينور الهدى عبد الهادي كاظم جاسم71099252042086149

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات419.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيعذراء شفيق فاضل محمد71100242042130111

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات419.0اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمه سامي وحيد حسن71101242042102244

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات419.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيغدير فالح مراد جاسم71102242042081067

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات419.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب حاتم سعدون عبد71103232042271362

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات419.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب علي ازويد خليف71104222042165064

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات419.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهدى ثامر عبيد ياسر71105242042118155

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات419.0ثانوية عدن للبناتاحيائيطيبه سليم حسين طعيس71106232042076065

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات419.0اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيحنين محمد ايدام ناهي71107222042171010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات419.0اعدادية خولة للبناتاحيائيانعام كاظم عبيد عزوز71108242042116008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات419.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيفاطمه قاسم شاكر عبيس71109232042099040

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات419.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيغدير حمزه جبار محمد71110242042100105

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات419.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيفاطمه مهدي صكبان محمد71111242042088042

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات418.0ثانوية البتول للبناتاحيائيافنان محمد صاحب احمد71112262042075009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات418.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيحنين خضير عوفي عوده71113222042321047

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات418.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيحوراء هاشم محمد عمران71114232042093045

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات418.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزهراء غازي هادي راضي71115232042077063

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات418.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء عبد االمير كاظم سوادي71116242042121121

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات418.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيشهد علي هادي فرهود71117272042161062

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات418.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبنين لطيف عبد بدر71118252042059183

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات418.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيشهد عبد االمير عبد الرسول احمد71119242042081058

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات418.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيسجى حسين كاظم حسن71120252042084449
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات418.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحوراء حسين تكليف حسين71121242042124054

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات418.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيشهد محمد عبد الحسين ياسين71122262042087093

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات418.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيسجى مهدي حاتم كاطع71123222042162113

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات418.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيكوثر قاسم عباس مهدي71124252042056277

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات418.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب علي تكليف لفته71125272042058188

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات418.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء محسن هاني عبود71126242042220374

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات418.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيرسل قاسم علي عبيد71127232042089040

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات418.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينوره طالب محمد سلمان71128232042109171

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات418.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد خضير71129272042068149

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات418.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب نعمان كريم حبيب71130242042114154

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات417.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائيبنين طالب شاكر جاسم71131242042109006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات417.0اعدادية يافا للبناتاحيائيرقيه فاهم محمد داخل71132242042117105

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات417.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيرقيه أحمد ساجت حسين71133232042166016

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات417.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهدى عز الدين عبد الرسول عبد الحسين71134252042100573

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات417.0اعدادية االمير للبناتاحيائيساره صالح نجم عبد هللا71135252042083087

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات561.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيرقيه ضياء حسن يوسف71136252052108013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات544.0ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيخوله طالب حاكم جايان71137232052186001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات543.0ثانوية كميت للبناتتطبيقيحوراء علي فاضل محمد71138282052067004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات536.0ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقيزينب صادق شهيد هادي71139242052191006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات535.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيفاطمه كريم حسين عباس71140252052116012

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات529.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقيبشائر حميد هادي الفي71141252052056016

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات526.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقيزينب ماهر حسن فليح71142252052056040

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات514.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتتطبيقيرقيه صادق عبد الحسين داخل71143252052070010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات510.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيبراء حسن علي احمد71144252052086009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات508.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقينرجس جاسم صبحي عبد الرزاق71145252052086034

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات507.0اعدادية الصباح للبناتتطبيقيتقوى حيدر كتاب صباح71146252052064006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات501.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيرجاء فالح حسن جبار71147252052059060

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات497.0ثانوية المعارج األهلية للبناتتطبيقيبتول فليح جابر علوان71148222052175007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات489.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقيزهراء حاكم مسافر غالي71149252052084014

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات488.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيشهد صباح كاظم عبد71150272052052018

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات486.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيهديل سعدون مزبان فضاله71151242052168005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات485.0اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقيحوراء علي رحمن عباس71152252052082009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات484.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيزهراء حسن وحيد عبد علي71153232052271097

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات480.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتتطبيقيفاطمه توفيق حمود حسين71154252052109014

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات480.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيزينب تكليف رضا عباس71155252052170096
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات477.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيزينب كريم علوان مذبوب71156252052116008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات477.0ثانوية الرملة للبناتتطبيقيملوك هادي عبد الزهره وحيد71157252052061015

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات466.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقيسارا محسن حميد محسن71158252052056043

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات465.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقيتبارك صفا قاسم محمد71159252052056019

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات464.0اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيايات صبري تقي جبر71160222052138007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات464.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيزينب ماجد جبير مزهر71161242052117027

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات463.0اعدادية الصباح للبناتتطبيقينور الهدى صباح كتاب صباح71162252052064023

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات462.0ثانوية غزة للبناتتطبيقيرسل سالم عاجل شاكر71163242052097009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات458.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيزينب حامد هليل رسن71164252052096031

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات453.0ثانوية الرملة للبناتتطبيقيرغد رشيد خضير عباس71165252052061005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات453.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيفضاء فريح منفي عيسى71166242052117038

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات450.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيرقيه فاضل عبادي ضعيف71167242052114012

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات449.0اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقيبنين عادل جبار كظم71168252052193007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات446.0ثانوية الثقة االهلية للبناتتطبيقيزهراء علي مطير خنجر71169242052081007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات446.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتتطبيقيزهراء مهدي جواد صيهود71170252052109006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات446.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيهدى هيثم عبد الحسن جواد71171252052062038

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات445.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيفرقان محمد عبد الشهيد عبد هللا71172252052059112

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات444.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيفاطمة علي شهيد عبد الحمزة71173252052170158

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات443.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقينور فرحان هادي جاسم71174252052062036

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات443.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقيمريم حيدر عبد الغني عبد الرضا71175252052056057

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات443.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيبنين عباس مجبل محبس71176242052220039

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات443.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيمريم حميد حليم شريف71177252052059121

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات442.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيمياده فيصل كتاب كاظم71178252052170179

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات442.0اعدادية القادسية للبناتتطبيقيوسن رياض فليح عبد71179252052111019

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات441.0اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقينبأ نعمة جليل حسين71180252052193027

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات441.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقيزهراء مشتاق مسلم حميد71181252052056036

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات438.0اعدادية واسط للبناتتطبيقيغدير علي ناجي حمزه71182252052066024

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقياميره محمد نور محسن71183242052220024

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات436.0ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيسكينه مكي يوسف عبد71184252052101010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات435.0ثانوية الرملة للبناتتطبيقينور نصير عبد الكاظم مطلب71185252052061018

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقينرجس يوسف حسن عيدان71186272052055058

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات432.0اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيزهراء خليل عباس محمد71187232052078015

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات432.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتتطبيقيحميده حسون جبار عبد السادة71188252052097004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات432.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيحنين حيدر محمد علي71189252052062010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات430.0اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيزينب قاسم عبيد وريج71190222052138029
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتتطبيقيمسار حاتم عرزال حسن71191252052104012

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات427.0ثانوية بابل المختلطةتطبيقيهدى عبد هللا عطية محسن71192222052259018

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات425.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيهدى قاسم مشتاق هداد71193242052117044

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات424.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيهدى رزاق حسين هاشم71194252052108033

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات424.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقياسماء حليم كامل شمران71195252052056006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0ثانوية غزة للبناتتطبيقيهاجر حيدر ابو شنات حريش71196242052097019

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات421.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقيبتول قاسم رحيم جاسم71197252052056013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات420.0اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقيالبتول الطاهره مؤيد مصطفى حميد71198252052082005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات419.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيتبارك حامد جدوع رسول71199252052086010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات418.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيوسن محمد عليوي كاظم71200252052170216

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات418.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتتطبيقيغدير عبد االمير حاتم علي71201222052139021

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات415.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقيفاطمه عمار ناصر محمد71202252052056053

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات414.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيسليمه مبدر بعير جياد71203242052117030

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات413.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيزينب بشير عباس جلوب71204272052072031

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات413.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيزينب علي عبد الزهرة هادي71205252052170103

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات412.0اعدادية واسط للبناتتطبيقيكوثر علي صالح رمضان71206252052066028

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات412.0اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقيديار ثامر عبد السادة جاسم71207252052193011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات410.0اعدادية القادسية للبناتتطبيقيتمارة خالد حسوني هادي71208252052111004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات410.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيزهراء سالم جابر مري71209222052111011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات410.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيزهراء محمد عبد حسين71210222052321019

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات407.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيفاطمه حازم هالل حسين71211242052117037

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات406.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيمريم حميد سعدون حميد71212252052108024

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات405.0الخارجياتتطبيقيسهام عبد العزيز صالح نايف71213222052401019

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات405.0ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيبنين لفته عبود سلمان71214232052113008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات405.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيحنين مالك هاني كريم71215242052220063

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات404.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيبتول جاسب عباس طاهر71216162052252007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات404.0ثانوية الفردوس االولى للبناتتطبيقيبلقيس مصطفى فاخر جابر71217222052102008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات403.0ثانوية االشراق للبناتتطبيقينبأ احسان فاضل سلمان71218252052195021

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات403.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيهدى ميثم محمد علي71219252052116016

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات403.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيزهراء قيس كريم عمر71220252052059073

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات402.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيغيداء رسول طالب علي71221242052168004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات401.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقيُعال حسن علي محمد71222252052056051

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات401.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيسجى جبار فهد هويشم71223222052105026

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات400.0اعدادية القادسية للبناتتطبيقيتبارك رحيم عبد االمير حمود71224252052111003

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات399.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمه رضا نوري كريم71225242052114024
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات399.0اعدادية الصباح للبناتتطبيقيبنين قاسم مغيض بلوش71226252052064003

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات399.0اعدادية زنوبيا للبناتتطبيقيساره احمد كريم حرج71227242052100013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات399.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيسجى عباس عبد الكريم سلمان71228162052213022

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات399.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقينورا علي يوسف كاطع71229252052170199

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات398.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقياالء عالوي حسين عاجل71230252052086003

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات396.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيهبة حليم حسين عبادي71231252052170204

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات396.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتتطبيقينور علي كريم حسن71232252052109021

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات396.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيتبارك باسم عبد الرزاق عبود71233162052458012

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات396.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقينبأ جاسم مزهر عواد71234252052170182

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات395.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيوفاء داخل حبيب عباس71235252052116018

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات395.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيضحى اسعد كاظم سلمان71236162052383089

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات395.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتتطبيقيزينب حامد محمد بلبول71237252052104010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات395.0اعدادية واسط للبناتتطبيقيفاطمه حامد عبد زيد مدفون71238252052066025

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات394.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقينور يوسف عباس كاطع71239272052052033

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات394.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيزينب نصير عبد الحسين عليوي71240252052108019

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات393.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيفاطمة اديب سالم غانم71241162052202028

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات393.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيحوراء خير هللا غضبان كنيهر71242222052323022

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات393.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيأم البنين عبد الكريم جعفر شبيب71243222052111006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات393.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيفرح رياض بدن معيدي71244162052294028

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات392.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتتطبيقيرسل فالح جار هللا عباس71245252052070008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات392.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيفاطمه حسين شاكر غضب71246242052220176

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات391.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيزينب صادق ناصر حسين71247252052170099

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات391.0ثانوية الرملة للبناتتطبيقيزهراء فكر حسان علي71248252052061008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات390.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيسرى نافع فياض هاشم71249272052072039

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات389.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيابتهال موسى محسن سلطان71250252052170002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات389.0ثانوية غزة للبناتتطبيقييسرى هادي جاسم حميد71251242052097020

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات389.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقيرسل جابر حسين محمد71252252052056026

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات387.0اعدادية الصباح للبناتتطبيقيبنين حمزه كاظم مهدي71253252052064001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات387.0ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيغدير حيدر شمخي جبار71254252052101013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات387.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقينبأ علي هادي عبد71255232052205014

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات386.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةتطبيقياسراء قاسم سالم بكال71256222052266001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات386.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقياسراء كريم ناصر حسن71257242052220013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات385.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيفاطمه حسام غازي جابر71258252052116011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات385.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيزهراء محمد كاظم درويش71259232052271111

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات385.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزينه اسعد عيسى فهد71260162052246012
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات384.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقينهالء عبد طراد عليوي71261252052059130

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات383.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيغدير عبد هللا جبر حسون71262252052096043

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات383.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيزينب فرحان عباس عبيد71263252052170107

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات383.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتتطبيقيبنين كريم شوين درويش71264222052426007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات383.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتتطبيقيزهراء شمخي جبار كاظم71265252052109005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات383.0ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقينرجس حسين علي عبد زيد71266252052101017

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات382.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيزينب اسعد صبار جاسم71267162052204014

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات382.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقينبأ حيدر قاسم عزيز71268162052212042

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات382.0اعدادية البسملة للبناتتطبيقيبنين جواد كاظم كزار71269272052068011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات381.0ثانوية النجوم األهلية للبناتتطبيقيفاطمه شهيد عليوي هاشم71270252052055013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات380.0اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقيزهراء رخيص جبير فرهود71271252052082017

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات380.0ثانوية ايليا االهلية للبناتتطبيقيعبير حسن كاظم محمد71272252052099001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات380.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيغدير علي عبد الحسن كاظم71273252052170139

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات379.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيسجى جميل جابر خلف71274222052111024

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات379.0ثانوية العرفان االهلية للبناتتطبيقيكوثر ماجد ريسان منصور71275222052419008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات379.0ثانوية المعارج األهلية للبناتتطبيقيزينب محمد كامل رمضان71276222052175020

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات379.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقينور الهدى احسان ناجي عبد هللا71277252052059133

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات379.0ثانوية الرملة للبناتتطبيقيشهد ماجد وحيد عبد نور71278252052061011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات379.0اعدادية واسط للبناتتطبيقيلقاء سليم رضيوي محسن71279252052066029

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات378.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيزهراء حميد هاشم قاسم71280282052062013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات378.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيزينب ظيغم منعم جبر71281232052092017

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات378.0الخارجياتتطبيقينور الزهراء سالم جواد محمود71282272052401042

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات377.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتتطبيقيغفران نصير عبد العالي مهدي71283252052109013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات377.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقياخالص كريم متعب شياع71284252052170003

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات377.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيتقى هيثم عبد الزهره عبد علي71285272052059010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات376.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيزهراء علي كامل هاشم71286272052160091

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات376.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيفاطمه مسلم فرحان عبد الحسين71287242052220192

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات376.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيورود فراس حامد محمد71288232052271260

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات376.0اعدادية المنار االهلية للبناتتطبيقيزهراء محمد رضا محمد حسين علي71289252052058003

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات376.0اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيمريم عامر جبر عويد71290222052138039

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات376.0ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيمريم جاسم وناس كاظم71291232052186005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات375.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء حسين هاشم موسى71292222052103019

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات375.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقينور الهدى حسين فاخر عبد المهدي71293252052056059

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات375.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيوفاء ماضي عاصي حيوان71294242052115025

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات375.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيبنين جليل شرهان فرحان71295242052123010
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات374.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيخديجة هادي خضير كريم71296232052080010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات373.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيزهراء محمد علي موسى71297232052142024

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات373.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيبنين صالح مهدي محمد71298272052160027

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات373.0اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيفاطمه هيثم جبار سلطان71299272052071022

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات373.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيزهراء عبد اللطيف كاظم مرزه71300242052220100

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات373.0اعدادية الشموس للبناتتطبيقيمريم علي فاضل زيدان71301232052101023

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات372.0اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيضحى صادق حيدر جعفر71302212052092024

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات372.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيجنات علي انتيش ثجيل71303252052108010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات372.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيميامي علي مظهر زريف71304232052271214

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات372.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقيتبارك ميثم محسن حسين71305252052084006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات372.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيتبارك حامد خشان عبد العباس71306252052170038

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات371.0اعدادية زنوبيا للبناتتطبيقيزهراء طالب كاظم علوان71307242052100010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات371.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقياالء محمد كامل نور71308252052059008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات371.0ثانوية غزة للبناتتطبيقينوال نجاح محمد عبود71309242052097017

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات371.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقينور الهدى ضياء حسن علي71310252052062035

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات371.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيمينا محمد حسين علوان71311112052114042

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات370.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيفاطمة عالوي سرحان عبد الحسين71312242052106040

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات370.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيجنان عزيز خضير مطر71313232052117009

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات370.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزهراء رحيم ماشاف جبر71314282052063032

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات370.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتتطبيقيفاطمه عمار عبد الرضا عباس71315252052070021

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات369.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيرسل عبد الزهره محمود حمد71316252052170061

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات369.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتتطبيقيمروه قاسم محمود عبد الساده71317232052141011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات369.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيزهراء فارس كامل صالح71318252052170087

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات369.0ثانوية البقيع المختلطةتطبيقيزهراء قاسم حمزة عباس71319232052225005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات369.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيزهراء مهدي محمد اسماعيل71320282052062017

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات369.0ثانوية الكرار للبناتتطبيقيزهراء جاسم شريده عبد هللا71321162052277004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات369.0ثانوية الوالية للبناتتطبيقيزينب محمد جبار بشاره71322222052190031

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات369.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةتطبيقيحوراء سمير حيدر علي71323162052350001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات369.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيسارة محمد هاشم جمعه71324162052154031

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات369.0اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقيابتهال انور هاني عبد االمير71325252052082002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات368.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيزهراء عباس كاظم عباس71326242052220107

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات368.0ثانوية السماوة المسائية للبناتتطبيقيزهراء جاسم كاظم جابر71327292052160016

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات368.0ثانوية النخيل االهلية للبناتتطبيقيزينب علي محمد مكشف71328162052262008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات368.0ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيبراق كاظم قاسم علي71329162052251006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات368.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقياالء ستار جابر عويد71330222052321002
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات368.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيمريم مهدي عباس عبود71331242052220215

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات368.0اعدادية المنار للبنينتطبيقيصفاء عبد حمزه عبود71332222052095031

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات368.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيايمان حسين هاشم حسين71333252052096007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات368.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقياماني حيدر جابر عبد الكريم71334162052218007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات367.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقياسراء رهيف ناهي عجم71335222052311002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات367.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيزينب عصام جعفر محمد71336232052086035

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات367.0ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتتطبيقيوديان ناظم صاحب عجيمي71337222052278030

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات366.0الخارجياتتطبيقيشهد فالح حسن علوان71338232052401015

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات366.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتتطبيقيميالد عدنان عباس كريم71339252052070028

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات366.0ثانوية السهول المختلطةتطبيقيغدير علي محمد شنته71340232052182007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات366.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيسماء صالح مهدي جياد71341242052120008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات366.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقينوره قاسم هويش شويلي71342222052323119

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات365.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيآمنة سعيد عيدان عناد71343162052202001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات365.0ثانوية التحرير للبناتتطبيقيزينب مهند يوسف مسلم71344242052101016

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات365.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيآيات طالب شنيشل عليوي71345282052060002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات365.0ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقيامال علي حسين عبد71346242052191002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات365.0ثانوية كميت للبناتتطبيقيدنيا محمد فالح جاسم71347282052067007

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات365.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقينور خضير عبد عمران71348232052088033

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات365.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيبنين عايد ناجي رويعي71349252052170033

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات365.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقينور الهدى وليد وادي مكطوف71350162052210054

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات365.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيزهراء ثائر كريم عبد هللا71351232052271095

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات365.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيبنين جاسم خليل ابراهيم71352272052064013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات365.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيهاجر سليم موازي حريجه71353242052117043

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات365.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيمسار محسن كامل سهر71354292052055044

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات365.0ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيفرح كاظم شحيل عودة71355222052309011

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات364.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيرغد سعد حسين علي71356272052091026

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات364.0ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيزينب مهدي حريجة محمد71357222052204013

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات364.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيساره حميد عبد الرضا بلوش71358252052059084

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات364.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتتطبيقيمروج رزاق راهي ناجي71359232052143010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات363.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقينور نهاد غانم جواد71360252052086038

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات363.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيفاطمه ثامر حامد محمد71361232052142036

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات363.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقينور الهدى قاسم فرج سوادي71362242052104025

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات363.0ثانوية الغفران للبناتتطبيقياسراء جبار يوسف مختاض71363282052069002

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات363.0اعدادية البسملة للبناتتطبيقيانوار حمزه كريم عبادي71364272052068005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات363.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيضحى يونس كامل جاسم71365242052220250
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات363.0اعدادية تونس للبناتتطبيقيهدى جاسم عطشان بريس71366222052106031

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات363.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقيزهراء عبدالحسين منشد خلف71367252052084017

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات363.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيعذراء حيدر ناصر رحيم71368252052059098

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات362.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيفاطمة طالب عبود حسين71369272052088046

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات362.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيبنين هبيل بديري مطرود71370242052220048

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات362.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيبشرى عبد الرضا سريح عبود71371252052059026

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات362.0ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيانعام عبد الحسين جوده عبد هللا71372222052204004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات362.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيشهد هيثم عطية عذافة71373282052078035

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات362.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقياحالم حسن نور عبد الكاظم71374242052077001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات362.0اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقيمريم احمد جاسم عبد الكاظم71375252052193025

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات361.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمه كاظم والي عصفور71376222052103042

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات361.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتتطبيقييسر سالم كاظم كزار71377252052070029

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات361.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيفاطمه ثامر عبد علي حنون71378232052092028

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات361.0اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقيفاطمة عبد االله حسين حمود71379252052082028

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات361.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقياسراء طالب شنيشل عليوي71380282052060004

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات361.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيهبه ضعيف سماوي حسين71381232052124056

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات361.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقينبأ حسين علي ماضي71382232052271220

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات360.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيحوراء حسين عجيل طعيمه71383222052164010

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات360.0ثانوية النضال للبناتتطبيقياحالم جبار عبد هللا محسن71384282052050001

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات360.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيطيبة سالم جودي اسماعيل71385252052170131

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات360.0ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتتطبيقيفاطمه حيدر حسين صيهود71386222052278017

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات360.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيهناء عبود عبد االمير عبد الرضا71387242052220245

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات360.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيكوثر يعقوب ظاهر عبود71388242052220203

جامعة الكوفة/كلية اآلداب538.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيآيات حسن هادي طالب71389252022053001

جامعة الكوفة/كلية اآلداب505.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبينهى حاتم كاظم مهمود71390252022080104

جامعة الكوفة/كلية اآلداب491.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبياسراء ليث علي حسين71391252022085003

جامعة الكوفة/كلية اآلداب473.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيزينه مهدي اسود عناد71392252022057017

جامعة الكوفة/كلية اآلداب460.0اعدادية ميسان للبنينادبيمهدي صالح غالي جاسم71393252021011070

جامعة الكوفة/كلية اآلداب448.0اعدادية الصباح للبناتادبيمنار خليل حسون ياسر71394252022064100

جامعة الكوفة/كلية اآلداب447.0اعدادية المنار االهلية للبناتادبيشهد حيدر عبد االمير عطيه71395252022058016

جامعة الكوفة/كلية اآلداب444.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيدعاء عباس جواد حسن71396252022073014

جامعة الكوفة/كلية اآلداب443.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيسارة سعيد جبار سعد71397252022080064

جامعة الكوفة/كلية اآلداب442.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيمسره فارس مشعان موسى71398252022193123

جامعة الكوفة/كلية اآلداب433.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيرباب مسلم عبد الزهره محمد71399252022078040

جامعة الكوفة/كلية اآلداب427.0اعداديه امنة الصدر للبناتادبيفاطمه محمد جواد سعد عباس71400252022082022
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جامعة الكوفة/كلية اآلداب425.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيكوثر خالد ذيبان عاجل71401252022073046

جامعة الكوفة/كلية اآلداب422.0اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيعلي عدنان غني هادي71402252021032010

جامعة الكوفة/كلية اآلداب422.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبينور حمادي جاسم ظاهر71403252022096066

جامعة الكوفة/كلية اآلداب421.0اعدادية نور الحسين للبناتادبينجوى ماجد عبد الكاظم عباس71404252022078123

جامعة الكوفة/كلية اآلداب421.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيطيبه ضياء حسين عرير71405252022071031

جامعة الكوفة/كلية اآلداب416.0اعدادية ميسان للبنينادبياحمد علي عبد زيد كاظم71406252021011005

جامعة الكوفة/كلية اآلداب416.0اعداديه امنة الصدر للبناتادبياسيا محمد عبد العباس علوان71407252022082002

جامعة الكوفة/كلية اآلداب416.0اعدادية الجزائر للبناتادبيهناء غانم محمد شطب71408252022091063

جامعة الكوفة/كلية اآلداب415.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيدعاء حيدر عبد زيد جاسم71409252022053028

جامعة الكوفة/كلية اآلداب415.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيزينب سليم محسن خشان71410252022057014

جامعة الكوفة/كلية اآلداب414.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمصطفى منذر مدلول كاظم71411252021044046

جامعة الكوفة/كلية اآلداب413.0ثانوية الفرزدق االهلية للبنينادبيكرار شاكر هباد عبد71412252021206006

جامعة الكوفة/كلية اآلداب413.0ثانوية النجوم األهلية للبناتادبيفاطمه جبار دحام عمران71413252022055018

جامعة الكوفة/كلية اآلداب411.0ثانوية المسجد االقصى للبناتادبيحسنات رضا نوري عبد المجيد71414252022190004

جامعة الكوفة/كلية اآلداب410.0ثانوية ايليا االهلية للبنينادبيامير فالح محمد موسى71415252021039001

جامعة الكوفة/كلية اآلداب410.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبييوسف محمد جواد مهدي71416252021012240

جامعة الكوفة/كلية اآلداب407.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينادبيخالد كاظم ناصر مهنه71417252021049009

جامعة الكوفة/كلية اآلداب406.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيتقى ماجد عبد الحسن صادج71418252022053020

جامعة الكوفة/كلية اآلداب406.0اعدادية ميسان للبنينادبينائل سلمان عجمي حمزه71419252021011071

جامعة الكوفة/كلية اآلداب406.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيكاظم فاضل عبد العباس باقر71420252021008130

جامعة الكوفة/كلية اآلداب405.0ثانوية عباس االحيمد للبنينادبياحمد حاتم حسين داخل71421122021176001

جامعة الكوفة/كلية اآلداب404.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد صادق نعمه خلف71422252021024256

جامعة الكوفة/كلية اآلداب403.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء منذر نعمة حسين71423252022080056

جامعة الكوفة/كلية اآلداب403.0اعدادية الزهراء للبناتادبينسرين تحسين علي جبر71424252022093052

جامعة الكوفة/كلية اآلداب402.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيفاطمه عباس عادل عباس71425252022078097

جامعة الكوفة/كلية اآلداب402.0اعدادية اليقظة للبناتادبيرقيه فليح نجم عبد هللا71426252022194009

جامعة الكوفة/كلية اآلداب400.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتادبينور الهدى كاظم سوادي شرجي71427252022063022

جامعة الكوفة/كلية اآلداب398.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيرتاج نبيل جليل عبد هللا71428252022063008

جامعة الكوفة/كلية اآلداب398.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد احمد محمد عباده71429252021008139

جامعة الكوفة/كلية اآلداب398.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيفاطمه اسعد كاظم جبر71430252022171052

جامعة الكوفة/كلية اآلداب397.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيساره رياض رزاق كريم71431252022170060

جامعة الكوفة/كلية اآلداب397.0اعدادية الزهراء للبناتادبيغدير شهاب احمد غضبان71432252022093039

جامعة الكوفة/كلية اآلداب396.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيهاجر محمد كاشي حسن71433252022193135

جامعة الكوفة/كلية اآلداب395.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزينب جهاد حميد مظلوم71434252022193065

جامعة الكوفة/كلية اآلداب395.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياحمد محمد خزعل جاسب71435252021024026
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جامعة الكوفة/كلية اآلداب395.0اعدادية االمير للبناتادبيسرور سعيد رشيد عبد النبي71436252022083022

جامعة الكوفة/كلية اآلداب394.0الخارجياتادبينور حيدر محسن مهدي71437252022401125

جامعة الكوفة/كلية اآلداب391.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيجاسم محمد موحان عبد71438272021044021

جامعة الكوفة/كلية اآلداب390.0اعدادية واسط للبناتادبيدينا عماد راضي خضير71439252022066011

جامعة الكوفة/كلية اآلداب390.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء صالح حسن راضي71440252022078060

جامعة الكوفة/كلية اآلداب389.0اعدادية االخالص للبناتادبينور عالء جاسم جواد71441112022112150

جامعة الكوفة/كلية اآلداب388.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيمنتظر نصير واصف راضي71442252021207032

جامعة الكوفة/كلية اآلداب387.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيرويده باسم عبد الحسين جاسم71443252022193049

جامعة الكوفة/كلية اآلداب386.0ثانوية المصطفى للبنينادبيمحمد صباح نوري عبد هللا71444232021045026

جامعة الكوفة/كلية اآلداب385.0اعدادية الصباح للبناتادبيساره حيدر حازم عبد الزهره71445252022064069

جامعة الكوفة/كلية اآلداب383.0ثانوية الوثبة للبناتادبيفاطمه مجيد عبد هللا محمد71446102022105016

جامعة الكوفة/كلية اآلداب383.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى سعد محمد جواد سعيد71447252021024305

جامعة الكوفة/كلية اآلداب383.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيعلي فريق عبد لفته71448252021122106

جامعة الكوفة/كلية اآلداب383.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء فيلح عكله عبد النبي71449252022086108

جامعة الكوفة/كلية اآلداب379.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي هادي سعد هادي71450252021012144

جامعة الكوفة/كلية اآلداب378.0اعدادية دجلة للبناتادبيضراح علي بدر سالم71451232022107023

جامعة الكوفة/كلية اآلداب376.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيمسلم حسين عتوي عكفي71452252021154030

جامعة الكوفة/كلية اآلداب376.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيعقيل عكار كاظم حريمس71453252021122092

جامعة الكوفة/كلية اآلداب376.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيايوب علي عبد هللا جايد71454162021044005

جامعة الكوفة/كلية اآلداب376.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيشروق احمد عبد عكله71455272022052036

جامعة الكوفة/كلية اآلداب376.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى فؤاد محمد سعيد حاجم71456252021008183

جامعة الكوفة/كلية اآلداب375.0اعدادية ميسان للبنينادبيحسين رحيم عبد الكاظم عطيه71457252021011017

جامعة الكوفة/كلية اآلداب375.0اعدادية الوركاء للبنينادبيالحسن نبيل سلمان مانع71458112021027006

جامعة الكوفة/كلية اآلداب374.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي ناجح مسافر لفته71459252021012141

جامعة الكوفة/كلية اآلداب374.0اعدادية البينات للبناتادبيزهراء سمير سامي عبد71460212022116009

جامعة الكوفة/كلية اآلداب374.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيقاسم عبد الكاظم ياسر حسين71461252021122115

جامعة الكوفة/كلية اآلداب373.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبيتقى اسعد حسن كندوح71462252022196003

جامعة الكوفة/كلية اآلداب373.0اعدادية شط العرب للبنينادبيهبه الدين طالب فاضل موسى71463132021045096

جامعة الكوفة/كلية اآلداب372.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيفرقان صباح حسن محمد71464252022071045

جامعة الكوفة/كلية اآلداب372.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيارشد حميد حسين هلول71465252021116010

جامعة الكوفة/كلية اآلداب371.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينادبيبهاء غالب محسن جواد71466252021049003

جامعة الكوفة/كلية اآلداب370.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيسكينه محمد حاتم حياوي71467252022086146

جامعة الكوفة/كلية اآلداب370.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمحمد علي عبد الرزاق جعاز عليخ71468252021044039

جامعة الكوفة/كلية اآلداب369.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيرقيه علي مجبل هالل71469252022078047

جامعة الكوفة/كلية اآلداب369.0ثانوية امير المؤمنين للبنين-الوقف الشيعيادبيصادق حسين قاسم عبد الحسين71470292021006013
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جامعة الكوفة/كلية اآلداب369.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيحسين مازن كاظم ضيدان71471292021014045

جامعة الكوفة/كلية اآلداب369.0ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينادبيمرتضى عادل عبد الحسين حسون71472252021164063

جامعة الكوفة/كلية اآلداب368.0اعدادية نور الحسين للبناتادبينور علي خضير عباس71473252022078128

جامعة الكوفة/كلية اآلداب368.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبياية علي حميد ناصر71474252022086023

جامعة الكوفة/كلية اآلداب368.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيمحمد سعد عبد الرضا صالح71475252021160046

جامعة الكوفة/كلية اآلداب368.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيكرار حيدر عزوز لطيف71476252021151058

جامعة الكوفة/كلية اآلداب368.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد مصطفى سمير غني عبد71477142021024273

جامعة الكوفة/كلية اآلداب367.0ثانوية النجوم األهلية للبناتادبياقبال حسن هاشم سلمان71478252022055001

جامعة الكوفة/كلية اآلداب367.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيسهاد حمود دلي هايت71479252022071025

جامعة الكوفة/كلية اآلداب367.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبياحمد ناظم حميد كاظم71480272021153009

جامعة الكوفة/كلية اآلداب367.0اعدادية الصباح للبناتادبيدعاء فضل رجب لفته71481252022064044

جامعة الكوفة/كلية اآلداب366.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيمصطفى ميثاق صاحب كريم71482282021153064

جامعة الكوفة/كلية اآلداب366.0ثانوية االكرمين للبناتادبيسناء حسين نعمه عبد الرضا71483252022081020

جامعة الكوفة/كلية اآلداب366.0ثانوية النسور المسائية المختلطةادبيمثنى كريم علوش غالي71484202021257032

جامعة الكوفة/كلية اآلداب366.0ثانوية تدمر المسائية للبنينادبياحمد قاسم صاحب حسين71485252021153005

جامعة الكوفة/كلية اآلداب366.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيحسين عذال محسن سبتي71486272021150026

جامعة الكوفة/كلية اآلداب365.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيامير ستار جبر خويط71487252021116013

جامعة الكوفة/كلية اآلداب365.0اعدادية صنعاء للبناتادبيفاطمه مسلم ناهي حبيب71488252022075050

جامعة الكوفة/كلية اآلداب365.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيزين العابدين مالك هادي عطشان71489252021207013

جامعة الكوفة/كلية اآلداب365.0اعدادية الصباح للبناتادبيبنين ميري شناوي جبار71490252022064030

جامعة الكوفة/كلية اآلداب365.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب رياض حسين علي71491252022093027

جامعة الكوفة/كلية اآلداب364.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيفاطمه نعيم علوان عزيز71492252022085043

جامعة الكوفة/كلية اآلداب364.0ثانوية نور الياسري المختلطةادبيعلي احمد كاظم نعمه71493252021117017

جامعة الكوفة/كلية اآلداب364.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمنتظر علي عبد الحسين دلش71494252021116080

جامعة الكوفة/كلية اآلداب364.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيشهد عماد حسن كاظم71495252022086152

جامعة الكوفة/كلية اآلداب364.0ثانوية الخوارزمي للبنينادبيمجتبى قيس فخري حيدر71496252021021026

جامعة الكوفة/كلية اآلداب364.0اعدادية النضال للبنينادبيعباس كاظم غازي كردي71497242021014032

جامعة الكوفة/كلية اآلداب364.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمصطفى عالء منديل حمزاوي71498252021122150

جامعة الكوفة/كلية اآلداب364.0ثانوية المناجاة المختلطةادبيفاطمه فيصل غازي جاهل71499252022114002

جامعة الكوفة/كلية اآلداب364.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيحسين باقر عبد الرضا خير هللا71500272021020018

جامعة الكوفة/كلية اآلداب364.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيعلياء حسين هادي كاظم71501252022086169

جامعة الكوفة/كلية اآلداب364.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيخديجه احمد ياسين منعم71502252022078036

جامعة الكوفة/كلية اآلداب363.0ثانوية المناذرة للبنينادبيعبد هللا معين تركي عطيه71503252021017018

جامعة الكوفة/كلية اآلداب363.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعباس ماجد حسن حسين71504272021049072

جامعة الكوفة/كلية اآلداب363.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيمهند عريان كروف كيطان71505292021008044

صفحة ٢٠٤٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الكوفة/كلية اآلداب363.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيسيف فارس عبد الرزاق تومان71506252021116037

جامعة الكوفة/كلية اآلداب363.0اعدادية الجزائر للبناتادبينور فائز صالح مهدي71507252022091061

جامعة الكوفة/كلية اآلداب362.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيساجد عبد الكريم رومي سعد71508132021025023

جامعة الكوفة/كلية اآلداب362.0اعدادية هل اتى للبنينادبيامير كريم متعب جابر71509252021203007

جامعة الكوفة/كلية اآلداب362.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمرتضى مشتاق علي حسين71510252021024291

جامعة الكوفة/كلية اآلداب362.0ثانوية القدس المسائية للبنينادبيامير حيدر حسين عبد هللا71511252021152012

جامعة الكوفة/كلية اآلداب362.0ثانوية المسجد االقصى للبناتادبيمنى سالم صبيح جاسم71512252022190022

جامعة الكوفة/كلية اآلداب362.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيغدير علي عبد هللا حسون71513252022085037

جامعة الكوفة/كلية اآلداب361.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين عامر موسى عباس71514252021024096

جامعة الكوفة/كلية اآلداب361.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينادبيحسين عامر رعيط حسين71515252021049006

جامعة الكوفة/كلية اآلداب361.0اعدادية الثبات للبنينادبيحسين قاسم غازي عبيس71516272021024017

جامعة الكوفة/كلية اآلداب361.0اعدادية القادسية للبناتادبيشكران قاسم مهدي عبيد71517252022111022

جامعة الكوفة/كلية اآلداب361.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيمجتبى مظر عبد علي هادي71518252021025047

جامعة الكوفة/كلية اآلداب361.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيعهد مالك كريم حسين71519242022142011

جامعة الكوفة/كلية اآلداب360.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيقاسم جواد كاظم جاسم71520252021116054

جامعة الكوفة/كلية اآلداب360.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيمحمد دوحي اسماعيل شعالن71521252021150067

جامعة الكوفة/كلية اآلداب360.0ثانوية االشراق للبناتادبيمريم علي كاظم جابر71522252022195029

جامعة الكوفة/كلية اآلداب360.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةادبيعبد الهادي فالح حسن عويد71523282021108008

جامعة الكوفة/كلية اآلداب360.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيامير طارق محمد جبر71524252021207005

جامعة الكوفة/كلية اآلداب360.0ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيعقيل جليل علي ابراهيم71525252021153031

جامعة الكوفة/كلية اآلداب360.0ثانوية تبارك المختلطةادبيمسلم عبد علي تركي عطيه71526252021115018

جامعة الكوفة/كلية اآلداب360.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبياسراء حيدر حسون كاظم71527252022085002

جامعة الكوفة/كلية اآلداب360.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسين خضير حسن عواد71528142021038039

جامعة الكوفة/كلية اآلداب360.0ثانوية المشرح للبناتادبيمريم حسين كاظم حمادي71529282022072044

جامعة الكوفة/كلية اآلداب524.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى جابر ياسر صويح71530222041003370

جامعة الكوفة/كلية اآلداب491.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد علي حسن فؤاد مرتضى71531252041007336

جامعة الكوفة/كلية اآلداب489.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيآيه علي عبد العزيز محمد باقر71532252042059012

جامعة الكوفة/كلية اآلداب487.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيكوثر ستار صاحب كاظم71533252042096439

جامعة الكوفة/كلية اآلداب484.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه ناظم نشمي جاسم71534252042096187

جامعة الكوفة/كلية اآلداب476.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائياحمد ابراهيم عبود سعد71535252041205003

جامعة الكوفة/كلية اآلداب473.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب حيدر حسين علي71536252042062687

جامعة الكوفة/كلية اآلداب472.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيمريم حسن علي مسلم71537252042071050

جامعة الكوفة/كلية اآلداب467.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن عالوي حسن عالوي71538252041044083

جامعة الكوفة/كلية اآلداب463.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيامير ستار جابر محمد71539252041007029

جامعة الكوفة/كلية اآلداب461.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد علي عالء عبد الحسين عيسى71540252041009258
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جامعة الكوفة/كلية اآلداب458.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسام حمودي كاظم عبد هللا71541252041001049

جامعة الكوفة/كلية اآلداب453.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيابرار علي جمعه جواد71542252042071002

جامعة الكوفة/كلية اآلداب451.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب حسين علي عبد الرضا71543272042063090

جامعة الكوفة/كلية اآلداب450.0اعدادية يافا للبناتاحيائيطيبه كريم جبر زوير71544242042117188

جامعة الكوفة/كلية اآلداب449.0اعدادية االمير للبناتاحيائيرانيا غالب حنوش محسن71545252042083047

جامعة الكوفة/كلية اآلداب449.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيليلى شمس الدين موسى كاظم71546252042116082

جامعة الكوفة/كلية اآلداب449.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور ظافر محمد حسن صادق71547252042170645

جامعة الكوفة/كلية اآلداب449.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين هاني عبد الرضا عبد الساده71548252041205180

جامعة الكوفة/كلية اآلداب448.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيساره عزيز ياسر صالح71549252042110036

جامعة الكوفة/كلية اآلداب446.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبيداء سعد طالب نعمه71550252042096093

جامعة الكوفة/كلية اآلداب446.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيتبارك كريم حسن سلمان71551252042059219

جامعة الكوفة/كلية اآلداب446.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيباقر رعد هادي حسن71552252041031089

جامعة الكوفة/كلية اآلداب446.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائينرجس راضي شويش مكطوف71553292042092020

جامعة الكوفة/كلية اآلداب445.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائياسراء ماجد محسن منديل71554252042059038

جامعة الكوفة/كلية اآلداب443.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيحمزه عادل كاظم ابو عوجه71555252041122046

جامعة الكوفة/كلية اآلداب443.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن قاسم عبد الهادي عطيه71556252041200115

جامعة الكوفة/كلية اآلداب442.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب مرتضى عزيز ترياك71557252042059500

جامعة الكوفة/كلية اآلداب442.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيلجين عالء عبد العظيم دخيل71558252042070180

جامعة الكوفة/كلية اآلداب442.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد طريخم71559252042096238

جامعة الكوفة/كلية اآلداب441.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيحسين عبد االمير يوسف عبد71560252041122040

جامعة الكوفة/كلية اآلداب440.0ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران-قماحيائيمنى عالء محمد حسين عباس71561132042210013

جامعة الكوفة/كلية اآلداب440.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيكوثر حازم فاهم عبد71562252042086127

جامعة الكوفة/كلية اآلداب440.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعباس حميد جندي عجوف71563252041205099

جامعة الكوفة/كلية اآلداب440.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيزيد فاضل شاكر مرزه71564252041007148

جامعة الكوفة/كلية اآلداب440.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزهراء عقيل جابر حميده71565252042086060

جامعة الكوفة/كلية اآلداب438.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد ناجح عبد المحمد حسون71566252041005087

جامعة الكوفة/كلية اآلداب438.0ثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتاحيائيمريم حيدر عبدالحسين عليوي71567252042069006

جامعة الكوفة/كلية اآلداب437.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمصطفى محمد ياسين عباس71568252041009300

جامعة الكوفة/كلية اآلداب435.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائياسراء حيدر رضا علوان71569252042053006

جامعة الكوفة/كلية اآلداب435.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيدنيا احمد عايد بديوي71570252042096150

جامعة الكوفة/كلية اآلداب435.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيفاطمه رزاق مدلول جياد71571272042087120

جامعة الكوفة/كلية اآلداب435.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيعقيله عدنان هادي صاحب71572252042063036

جامعة الكوفة/كلية اآلداب434.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايات اسيل محسن عبد هللا71573252042062112

جامعة الكوفة/كلية اآلداب433.0اعدادية االمير للبناتاحيائيفريال رياح نهير هالل71574252042083128

جامعة الكوفة/كلية اآلداب431.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيعلي جبار باقر سليم71575112041004058
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جامعة الكوفة/كلية اآلداب431.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيزهراء علوان كريم جبار71576252042057016

جامعة الكوفة/كلية اآلداب431.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيصادق عالء حسين داود71577252041157065

جامعة الكوفة/كلية اآلداب430.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه قاسم حياوي هادي71578252042108222

جامعة الكوفة/كلية اآلداب430.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمريم جاسم كطوف واجد71579252042059727

جامعة الكوفة/كلية اآلداب429.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه علي طالب عبد علي71580252042062448

جامعة الكوفة/كلية اآلداب429.0ثانوية سفير الحسين للبنين - الوقف الشيعياحيائياكرم فالح موسى علوان71581252041215003

جامعة الكوفة/كلية اآلداب428.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي امين عبد الحسين عبود71582272041007061

جامعة الكوفة/كلية اآلداب428.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيهديل هادي ياسر جابر71583252042170690

جامعة الكوفة/كلية اآلداب428.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيبشير كريم حبيب حسين71584272041045011

جامعة الكوفة/كلية اآلداب427.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيساره مرتضى عبد هللا دنبوس71585252042170397

جامعة الكوفة/كلية اآلداب427.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائياناهيد فائق شاكر هاشم71586272042061004

جامعة الكوفة/كلية اآلداب413.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيمريم ميثم غانم هادي71587232052124051

جامعة الكوفة/كلية اآلداب409.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمحمد مولود عبد الحسين عبد الصمد71588162051497095

جامعة الكوفة/كلية اآلداب405.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحسنين كاظم جعوال جواد71589292051002028

جامعة الكوفة/كلية اآلداب405.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيسجاد صدام صادق علي71590162051352104

جامعة الكوفة/كلية اآلداب405.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيحسين منتصر فائق حسيب71591252051012020

جامعة الكوفة/كلية اآلداب404.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقياحمد اسعد فالح حسن71592162051084010

جامعة الكوفة/كلية اآلداب403.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقيحوراء مطر حمود محسن71593252052056024

جامعة الكوفة/كلية اآلداب394.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينتطبيقياحمد حسام عبد الحسن محمد جواد71594252051024002

جامعة الكوفة/كلية اآلداب392.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيمصطفى حامد عبد زيد حسن71595252051153111

جامعة الكوفة/كلية اآلداب392.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيصادق جعفر عبد ربه محيل71596162051062038

جامعة الكوفة/كلية اآلداب392.0ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقيسيف اسعد بناي لفته71597162051442008

جامعة الكوفة/كلية اآلداب392.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيبنين ثائر محمد رضا عزيز71598252052096011

جامعة الكوفة/كلية اآلداب391.0ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيمهدي خلف جالب درباش71599282051033043

جامعة الكوفة/كلية اآلداب391.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيحسين علي حميد راضي71600252051009025

جامعة الكوفة/كلية اآلداب391.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمصطفى عبد االمير فالح محمد71601252051001108

جامعة الكوفة/كلية اآلداب390.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحسين علي حسين كريم71602162051076027

جامعة الكوفة/كلية اآلداب390.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد طارق ثامر زامل71603162051019088

جامعة الكوفة/كلية اآلداب389.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيزينب عامر عليوي ناصر71604252052096032

جامعة الكوفة/كلية اآلداب389.0اعدادية المنار االهلية للبنينتطبيقيحسام معين فاضل جاسم71605252051022001

جامعة الكوفة/كلية اآلداب/قسم الفلسفة380.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيآيه جاسم محمد حسين71606252022063030

جامعة الكوفة/كلية اآلداب/قسم الفلسفة368.0اعداديه امنة الصدر للبناتادبيرقيه مهدي بدر مطشر71607252022082013

جامعة الكوفة/كلية اآلداب/قسم الفلسفة363.0اعدادية الزهراء للبناتادبيايات عبد االمير محمد حسين71608252022093005

جامعة الكوفة/كلية اآلداب/قسم الفلسفة363.0ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيامير عبد المحسن مايح خشان71609252021153010

جامعة الكوفة/كلية اآلداب/قسم الفلسفة363.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيرنا رائد كاظم خشان71610252022078050
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جامعة الكوفة/كلية اآلداب/قسم الفلسفة360.0ثانوية الياسمين المختلطةادبياحمد عبد الغني علي حسن71611182021226002

جامعة الكوفة/كلية اآلداب/قسم الفلسفة360.0ثانوية النصر المختلطةادبيابراهيم حبيب جاسم داخل71612282021104001

جامعة الكوفة/كلية اآلداب/قسم الفلسفة448.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحوراء صادق وريور عجيمي71613252042116023

جامعة الكوفة/كلية اآلداب/قسم الفلسفة440.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيمؤمل علي عبد االمير ناشوش71614152041008046

جامعة الكوفة/كلية اآلداب/قسم الفلسفة419.0اعدادية الحلة للبنيناحيائييوسف احمد عبد الحسين عبد71615232041020417

جامعة الكوفة/كلية اآلداب/قسم الفلسفة417.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه محمد عباس برهان71616252042084589

جامعة الكوفة/كلية اآلداب/قسم الفلسفة414.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيايه شريف عبد بدر71617252042059114

جامعة الكوفة/كلية اآلداب/قسم الفلسفة386.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيمهيمن محمد سامي جواد71618232051067078

جامعة الكوفة/كلية اآلداب/قسم الفلسفة382.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقيزهراء حسين عبد محمد71619252052084015

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية493.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيسبأ عيسى شهاب محسن71620252022096036

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية461.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةادبيمسلم حسن عالوي جابر71621222021266025

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية461.0اعدادية الزهراء للبناتادبيفرقان حيدر حمزه كاظم71622252022093046

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية458.0ثانوية المناذرة للبنينادبيمحمد شاكر عبد االمير عبد نور71623252021017026

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية454.0الخارجياتادبيزينب حسن جواد عبد71624252022401070

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية450.0اعدادية النضال للبنينادبياحسان عويد مطشر مجنون71625242021014002

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية449.0اعدادية االفتخار للبناتادبيوفاء عدنان حسين عالج71626252022079117

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية445.0ثانوية نور الياسري المختلطةادبيمحمد صادق جميل صاحب مهدي71627252021117019

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية445.0اعدادية اليقظة للبناتادبيفاطمه ثامر جدوع عبد71628252022194028

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية439.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيغدير حسين كاظم مبارك71629252022086171

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية438.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبيفاطمه كاظم حسن مظلوم71630252022196011

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية437.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيرسل عماد كصاد عبد العباس71631242022142005

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية436.0اعدادية الفدائي للبنينادبيباقر حيدر عبد الزهره عباس71632252021013008

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية434.0ثانوية الفصاحة المختلطةادبيكرار حيدر خشن عبد هللا71633222021237005

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية433.0ثانوية االنتصار المختلطهادبيمصطفى اياد عبد العباس عبد ياسر71634252021036026

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية431.0اعدادية صنعاء للبناتادبينضال عباس كاظم عبيد71635252022075060

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية429.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيعباس ساجت جابر عبيد71636292021153110

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية426.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيتبارك فاضل سلمان عباس71637252022078023

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية425.0ثانوية المناذرة للبنينادبيمرتضى مجيد تومان كاظم71638252021017030

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية425.0ثانوية النجوم األهلية للبناتادبينور محمد علي طالب علي71639252022055029

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية424.0ثانوية الرضوان للبنينادبيمحمد جميل فهد لطيف71640292021023023

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية422.0اعدادية االبراج للبنينادبيسجاد نعيم عبد عطيه71641252021027035

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية422.0اعدادية االفتخار للبناتادبيحوراء فاضل عبيس صالح71642252022079027

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية422.0اعدادية الصباح للبناتادبيمريم حيدر ناصر حسين71643252022064097

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية421.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينادبيحيدر عامر فهد حسين71644222021079014

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية421.0ثانوية الهالل المختلطةادبيمحمد عبد الحسين مكطوف سعدون71645232021179025
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جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية421.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيامير خضير عباس احمد71646252021012021

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية420.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيسجاد محمد هادي علي71647252021004027

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية419.0اعدادية الصباح للبناتادبيزينب زيد عزوز سلمان71648252022064065

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية418.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيعلي عبد الزهره نعمه عجيل71649222021086073

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية418.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتادبيزينب جواد كاظم عبد71650252022110006

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية417.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيشهاب احمد نجم عبيد71651232021253072

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية416.0ثانوية المناجاة المختلطةادبيسيف محمد حسين برهان71652252021114004

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية416.0ثانوية الكرار المختلطةادبيحسين رياض شندل محمد71653242021150008

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية416.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيمرتضى سلمان هدهود بشان71654292021109058

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية415.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبياحمد حسن ثجيل زوير71655282021153004

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية413.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيصفاء حسين حميد عاشور71656262021015041

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية413.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبياكرم حيدر زكي خشان71657252021012016

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية412.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبياحمد ستار جابر علي71658222021086004

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية412.0ثانوية نهج البالغة للبناتادبيتبارك حيدر عبد الحسين حميد71659242022145010

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية412.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيمصطفى لطيف وهيب محمد71660162021307026

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية410.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزينب احمد عبد الزهره عطيه71661252022089029

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية410.0ثانوية االنتصار المختلطهادبيصالح حسن امير كزار71662252021036015

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية410.0ثانوية غزة للبناتادبيريهام حيدر ميري سعيد71663242022097019

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية409.0اعدادية ميسان للبنينادبيكرار كاطع طالس مخيلف71664252021011051

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية409.0ثانوية الرملة للبناتادبيرواء حمزه كاظم طه71665252022061025

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية409.0اعدادية الصباح للبناتادبيايناس جفات عيدان اليذ71666252022064018

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية409.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبياسراء هادي حسن علوان71667252022086010

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية407.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيآيات ماجد فاضل عبد الحسين71668252022107003

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية407.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيفاطمه سعيد نعيم جياد71669252022073040

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية407.0الخارجيونادبيرافت علي عبد الساده حسين71670252021400039

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية407.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيمروج عبد االمير شاني غلوم71671242022186055

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية407.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعبد هللا موسى كريم نعمه71672292021009083

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية406.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيحسن محمد عطا هللا جاسم71673182021127011

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية406.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيهاشم جاسب هاشم فليح71674222021086120

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية405.0ثانوية البتول  للبناتادبينور الهدى علي كريم جتان71675232022104036

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية405.0اعدادية ميسان للبنينادبيمصطفى عباس محسن حسين71676252021011064

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية404.0اعدادية الفيحاء للبناتادبينور عامر ناصر فليح71677152022048115

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية404.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء ماجد شاكر محمد71678252022078066

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية404.0اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيأحمد عدنان مجيد عبد الرضا71679162021050003

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية404.0اعدادية القادسية للبنينادبيحسين عبد الباري عبد الحسين عبيد71680252021211009
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جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية404.0ثانوية الحضر للبناتادبيفاطمة حسين عليوي سلمان71681272022051049

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية404.0اعدادية االفتخار للبناتادبيايات علي عبد الرسول عبد الزهره71682252022079008

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية403.0الخارجيونادبيعلي سعد عوض كاظم71683292021400076

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية403.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيفاتن خليل برهان محمد71684252022071038

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية402.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمؤمل محمد عاجل حسون71685242021017059

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية402.0اعدادية الزهراء للبناتادبيساره شبر مدلول عباس71686252022093029

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية402.0اعدادية االفتخار للبناتادبيزهراء حسين عبد الجليل رسول71687252022079043

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية402.0اعدادية االفتخار للبناتادبينورس ناظم يحيى مجهول71688252022079111

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية401.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيليث حيدر بدوي تقي71689252021044033

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية401.0ثانوية االزدهار المختلطةادبيحمزة حسين سفيح محيسن71690222021258007

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية401.0ثانوية ابن البيطار للبنينادبيسجاد طارق محمد مخيف71691232021163017

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية401.0اعدادية الحيرة  للبنينادبيضياء عدنان فرهود مسلم71692252021015019

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية401.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد عباس يوسف محمود71693252021008157

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية400.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةادبيعباس ثجيل مرزوك رداد71694222021266013

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية400.0ثانوية براثا االهلية للبناتادبيمريم عامر جميل باقر71695252022108006

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية400.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينادبيمخلد قاسم نعيم جويعد71696222021079028

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية400.0اعدادية االفتخار للبناتادبيفاطمه كاظم كريم جبر71697252022079092

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية400.0ثانوية الرملة للبناتادبيفاطمه هاتف عمران سميع71698252022061043

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية400.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمصطفى محمد عبد الرضا محسن71699252021004088

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية399.0ثانوية الفصاحة المختلطةادبيسجاد كريم نصيف والي71700222021237003

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية399.0اعدادية ام البنين للبناتادبيبنين حيدر سلمان ناجي71701232022091003

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية399.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمرتضى محمد كاظم حمزه71702252021008175

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية399.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي قاسم كاظم طه71703252021008118

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية399.0اعدادية كوثا للبنينادبيطالب مشتاق طالب فرحان71704232021051020

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية399.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينادبيعبد هللا محمد عبيد عبد العباس71705222021079022

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية398.0اعدادية هل اتى للبنينادبيمحمد حسين نجاح هادي عبد علي71706252021203031

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية398.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي عبد علي حسن عبد71707252021008113

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية397.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيحنين محمد حسن جاهل71708252022056024

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية397.0ثانوية الخوارزمي للبنينادبيمجتبى ناطق لفته عالج71709252021021027

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية397.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين حازم رحوم حسين71710292021028033

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية396.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيأكرم صدام ابراهيم علي71711252021116002

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية396.0اعدادية ميسان للبنينادبيسجاد حيدر مروح عطشان71712252021011030

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية395.0اعدادية البطحاء للبنينادبيحسن علي حسين سباهي71713222021006009

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية395.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيعلي طالب كاظم جواد71714252021004045

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية395.0ثانوية عرفات المختلطةادبياحمد عماد حسين مرداس71715232021161002
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جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية395.0ثانوية االسراء للبناتادبينرجس محمد عذاب عباس71716252022088031

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية395.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةادبيمجتبى نوري سالم عريبي71717222021266021

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية395.0اعدادية الفدائي للبنينادبيحيدر نعمان محمد خشان71718252021013017

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية395.0ثانوية الوركاء للبنينادبيمصطفى حازم وحيد مشعل71719232021034047

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية395.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيرقيه شاكر حسين جاسم71720272022109032

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية395.0اعدادية ميسان للبنينادبيعبد هللا ناجح شيال كاظم71721252021011040

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية395.0اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيحسين علي مكطاف كاني71722252021212009

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية394.0اعدادية خولة للبناتادبياسراء علي حسين هاني71723242022116002

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية394.0اعدادية القادسية للبنينادبياحمد داخل حسون جبر71724252021211001

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية394.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء حمزه حسون جواد71725252022078052

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية394.0اعدادية الفدائي للبنينادبيمحسن جبار حسن كاظم71726252021013027

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية394.0ثانوية الفلك المسائية للبنينادبيضرغام حسين جبر حمزه71727252021158019

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية394.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبينزار شاكر عبد الزهره خواف71728252021154035

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية394.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيعلي كاظم جبر موسى71729282021010037

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية393.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيكريم عبد الصاحب متعب عبود71730252021008134

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية393.0ثانوية النبوة للبناتادبيايات عبد الحسن خليف صالح71731222022205002

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية393.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيتبارك رضا حاتم عبد علي71732252022080027

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية393.0ثانوية نهج البالغة للبناتادبيمريم خالد عبداوي نحو71733242022145032

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية393.0اعدادية سيد البلغاء للبنينادبياحمد شهيد سامي دايخ71734222021055003

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية393.0ثانوية الكندي للبنينادبيعلي كاظم فليح راضي71735242021040034

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية392.0اعدادية الحيرة  للبنينادبيزيد كريم عليوي راضي71736252021015013

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية392.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيمحمد قاسم كريم علي71737252021160049

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية391.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيأسماء صادق عمار والي71738252022086012

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية391.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيمقتدى حسين عبيس حسن71739272021045057

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية391.0اعدادية العارضيات المختلطةادبيلؤي خضير كواد سلمان71740242021152029

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية391.0ثانوية الفجر المسائية للبنينادبيجواد كاظم معيبد مريهج71741222021309006

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية391.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمحمد خيري كثيب صخيل71742142021028174

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية390.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمرتضى كمر عباس بجاي71743252021116073

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية390.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيفارس وميض فارس عباد71744252021012150

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية390.0اعدادية االمير للبناتادبيهدى مالك هادي مردان71745252022083034

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية390.0اعدادية الحامدات للبناتادبيبنين مهدي فرحان فزاع71746252022191004

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية390.0الخارجياتادبيرفل ثابت سويف ياسر71747252022401051

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية389.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيعباس صالح عبد حسن71748252021045015

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية389.0اعدادية الشعلة للبنينادبيعلي ناظم عبد دربي71749242021012023

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية389.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي هاشم كاظم جابر71750252021024203
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جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية388.0اعدادية الكفل للبنينادبيامير باسم لماخ عبيد71751232021032005

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية388.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينادبيرياض غالي وحيد عواد71752222021079016

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية387.0ثانوية االنتصار للبناتادبيبتول فاهم موسى طرير71753242022105005

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية387.0اعدادية االبراج للبنينادبيهاشم سالم كريم عبد الحسين71754252021027087

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية387.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيساره حميد رحيم عطيه71755252022116026

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية386.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيمثنى خالد هادي فرج71756232021190021

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية386.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيرحمان منشد حسن طشحيل71757292021008010

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية386.0ثانوية المدينة للبنينادبياحمد جاسم منصور حسن71758162021029001

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية386.0ثانوية العباسية المسائية للبنينادبياحمد رحمان ابو لوخه خويشي71759252021156002

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية386.0ثانوية الحرية للبناتادبيهند مثنى محمود حسين71760272022099115

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية386.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعباس راضي حنتوش فضالة71761252021012108

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية386.0االعدادية المهدوية للبنينادبيابراهيم كاظم حسين سلمان71762292021017002

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية386.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيعبد الكاظم جاسم محمد جبار71763252021045017

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية386.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيسعد فرحان شراد تعبان71764252021122076

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية386.0اعدادية المنار االهلية للبناتادبيرسل رشيد علي حسين71765252022058007

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية386.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةادبيمنتظر عامر نعمة ياسر71766232021205040

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية385.0اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه احمد علي علوان71767252022093042

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية385.0اعدادية االفتخار للبناتادبيانوار احمد شاكر جبر71768252022079007

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية385.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيصالح حسن راهي محمد71769252021116039

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية384.0ثانوية الرملة للبناتادبيزهراء جبار عبد زيد الطيف71770252022061027

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية384.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيقاسم كريم كاظم حسون71771252021024211

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية384.0ثانوية الخوارزمي للبنينادبيعلي عبد الحسين عواد كاظم71772252021021016

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية384.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيخيري خالد مطر مرموط71773292021028048

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية384.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء علي جاسم سلمان71774252022080051

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية384.0اعدادية ميسان للبنينادبيمؤمل سمير نعيم كاظم71775252021011053

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية384.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيعون هادي رحيم جبار71776252021121011

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية384.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيحنين عبد الهادي كريم مجيد71777252022086064

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية383.0ثانوية فجر السالالت المختلطةادبياحمد كتاب دينار نعوم71778292021111001

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية383.0ثانوية السلمان المختلطةادبيمحمد هاشم جبار وروص71779292021101012

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية382.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعباس عبد العظيم خشان مباشر71780242021017043

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية382.0اعدادية الكفل للبنينادبيمحمد خضير مجهول خرباط71781232021032062

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية382.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيكوثر عقيل جواد حسين71782152022054078

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية382.0اعدادية الشموس للبناتادبياسراء كاظم عبيد كريم71783232022101002

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية382.0اعدادية الطليعة للبناتادبيآيات كريم حسين علي71784232022088002

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية382.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيحيدر فريد فهمي داود71785132021025019
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جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية382.0ثانوية عرفات المختلطةادبيمصطفى كامل عبار كاظم71786232021161020

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية382.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيسكينه فارس حسين مراد71787232022099030

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية382.0اعدادية االفتخار للبناتادبيزينب زمان عبد الرزاق ناجي71788252022079056

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية382.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد عبد الكاظم كامل ناهي71789252021012166

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية382.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبييوسف سالم محمد جبار71790252021008203

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية382.0ثانوية المناسك للبناتادبيزينب عبود علك خضير71791292022075037

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية382.0ثانوية الغزالي المختلطةادبيعبد الكاظم مخيف عبد الساده عكروك71792232021186020

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية382.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيمرتضى عبد الهادي جواد حسين71793252021209014

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية381.0اعدادية االمام علي للبنينادبيكرار حيدر حسين علي71794232021002038

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية381.0ثانوية موسى الكليم للبنينادبيمحمد علي عطا هللا طاهر71795232021065034

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية381.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين محمد عبد االمير عطيه71796252021008050

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية381.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيرؤى صالح صبري مهدي71797272022141021

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية381.0اعدادية الدغارة للبناتادبيفاطمه هادي علي جايش71798242022124045

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية381.0اعدادية النهضة للبنينادبيعالء ماجد جميل ياسر71799222021049016

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية518.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيقمر حسان جايز شنين71800242042114223

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية504.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينبا صالح هادي حسن71801252042170607

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية482.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي المرتضى هادي صاحب حساني71802252041001163

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية468.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر حميد محسن حسين71803252041205183

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية465.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء سمير غني حسن71804252042062553

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية465.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد مرتضى عبد الكاظم حسين71805252041200129

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية461.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائياحمد فائق اسماعيل كنيهر71806242041028006

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية459.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهره راهي حسن كثير71807252042084379

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية455.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيعلي عامر محمد صالح عناد71808252041157090

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية451.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائياحمد رياض سوادي عجوب71809222041051003

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية449.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيكوثر رياض نصيف جاسم71810252042096438

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية448.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتقى حيدر عبد الزهره حسن71811252042062271

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية447.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا عباس كعيد71812252042170294

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية447.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء عدنان محمد خلف71813222042162079

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية445.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيحوراء عواد كاظم حميدي71814252042109019

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية444.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيداليا حسين حميد عبد الحسن71815272042107025

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية443.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيامير علي رحيم حسن71816232041006012

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية442.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا رافد محمد كاظم محمد علي71817252041200072

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية441.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة مهدي مشكور ساجت71818292042052224

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية440.0ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيخديجه ناظم شطير كاظم71819232042219001

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية440.0اعدادية غماس للبنيناحيائيمصطفى خضير كاظم جريو71820242041016103
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جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية439.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين عبد هللا عبد االمير ابراهيم71821252041007096

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية439.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمنتظر فاضل جاسم عبد71822252041031793

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية437.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمصطفى احمد حسن علك71823252041004064

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية436.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائياسراء محمد ياسين بيج71824252042084050

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية436.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيزيد علي جفات عبيس71825232041257091

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية436.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيساره راضي كاظم هاشم71826252042102027

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية436.0ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيعامر عائد ابو الهيل حمزة71827292041105015

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية435.6اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيتبارك عبد الباري حاتم كريم71828252042170138

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية435.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيرفل هيثم رشاك عبودي71829252042094021

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية435.0ثانوية الكوثر االهلية للبنيناحيائيمحمد ثامر غني ابراهيم71830252041048016

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية435.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعباس هادي بدر مطشر71831252041008124

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية435.0ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيفاضل غماس عواد دراج71832272041018026

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية434.0اعدادية حلب للبناتاحيائيمروه عبد هللا عبيد هادي71833242042107151

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية434.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيكرار رعد عمران موسى71834252041044354

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية434.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيصدر الدين نصير حسين عباس71835252041004033

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية434.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمجتبى فالح حسن عليوي71836252041205170

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية433.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيأسماء عباس عبيد موسى71837232042077003

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية433.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حيدر مشكور حمود71838252042062536

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية433.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيزين العابدين حسنين محمد ميثم71839252041200051

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية432.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائياحمد رعد جبار حسون71840292041002004

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية432.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيجعفر صادق شمخي جبر71841272041015007

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية432.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينور الهدى حسين عليوي ناهي71842252042059816

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية431.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي عبد الحكيم علي عطية71843252041012129

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية431.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيعلياء عبد الزهرة حسن زنيل71844252042063037

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية430.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيسكينه عبد االيمه جاسم خليف71845252042170413

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية430.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائياحمد حسين كريم صالح71846252041200004

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية430.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعبد هللا هاشم كاظم ناصر71847252041007203

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية429.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمريم عايد حميزة مرهون71848242042189044

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية429.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيدعاء ضياء مطشر كزار71849252042064026

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية429.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعبد هللا خالد حسن فرحان71850252041031348

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية429.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيامير حيدر كاظم علي71851252041152005

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية428.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيايمن كريم جابر هاشم71852252041205018

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية428.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء علي عبد الرحيم كاظم71853252042062329

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية428.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيأسامه زيد نعمه احمد71854252041044006

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية428.0اعدادية السرور للبناتاحيائيحوراء حاكم كاظم جابر71855242042085014
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جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية427.6ثانوية المتميزيناحيائيمحمد احمد جاسم مهدي71856252041035055

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية427.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيحسين صبيح طالب كحط71857232041165011

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية427.0ثانوية عدن للبناتاحيائيلمياء حازم عبد عون حميو71858232042076078

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية427.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسن نذير عبد هللا عطيه71859252041205034

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية427.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق حسين علي حسين71860242041251075

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية426.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمرتضى حمد هللا حمود عبد الزهره71861252041001273

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية426.0ثانوية ابن البيطار للبنيناحيائيمحمد حيدر جاسم محمد71862232041163015

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية426.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائياميره حسن انيس عبد الساده71863252042101023

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية426.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائييوسف جاسم محمد حسين71864252041157145

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية426.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيغدير ناظم راهي ساجت71865242042093130

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية425.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيكرار مؤيد شاكر حسن71866252041044357

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية424.0اعدادية العزة للبنيناحيائيباقر حسين عبد الكاظم حبيب71867252041016005

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية424.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي محمد رضا كريم71868242041005125

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية423.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيرقيه قاسم غازي هادي71869252042085008

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية423.0ثانوية الوطن للبنيناحيائيمهدي صالح مهدي خضير71870212041079033

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية423.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن رائد كامل حسون71871252041150301

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية423.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغفران عواد كاظم علوان71872242042134164

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية422.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينوره سلمان هادي عالج71873252042059859

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية422.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيرباب صادق عباس مجيد71874222042323100

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية421.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيوفاء كريم حسن راضي71875252042196036

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية421.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعباس باسم محمد حمزه71876252041031331

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية421.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب محسن لطيف خضير71877252042096290

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية421.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيهدى حسين منجي كاظم71878252042070227

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية421.0اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي عادل عبد االمير داخل71879232041014075

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية420.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيعلي شهاب حميد علي71880222041078037

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية420.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيبنين حسن راضي جلعوط71881232042077032

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية420.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيغزوان شهيد عبد الحمزه حسن71882252041045126

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية420.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيحسن علي عبد هللا عبد الساده71883242041063019

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية420.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيشهالء هاشم منجي ضايع71884232042090121

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية420.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيفاطمه حيدر سامي حسوني71885232042123097

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية420.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيفوزيه زكي هيال شافي71886232042107076

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية420.0ثانوية الصالحية للبنيناحيائيعلي اسماعيل جواد عليوي71887242041022027

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية420.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيصبا مهدي عبد الرضا محيسن71888232042080085

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية420.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيفاطمة فرحان مكي عبد علي71889232042205029

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية420.0اعدادية التحرير للبنيناحيائيرضا مؤيد حسن علي71890252041050015
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جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية419.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي عواد عبد صبار71891252041008154

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية419.0ثانوية التراث للبناتاحيائيفاطمة علي مدب جراد71892232042148052

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية419.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمجتبى فاضل شالكه محمد71893222041017081

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية419.0اعدادية اسماء للبناتاحيائياالء رحيم عويز ناطور71894242042104013

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية419.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعلي احسان جاسم عبد الكاظم71895232041252141

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية419.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي جواد كاظم محمد71896232041173088

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية419.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيامير حيدر كاظم عبود71897232041252022

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية419.0ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيازهار مهدي هادي محمد71898232042226001

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية419.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيورود عالء حامد حاتم71899252042070236

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية419.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه بهاء عبد الحسين جواد71900232042088367

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية419.0ثانوية الدرعية للبنيناحيائيأحمد ناهض عبد المهدي حمادي71901232041170001

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية418.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور علي حسين علي71902232042083065

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية418.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء حامد كرمش عليوي71903232042124053

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية418.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعباس فارس عجالن عبد زيد71904242041076071

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية418.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيلطيف محسن طالب حمزة71905232041059076

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية418.0ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيعلي محمد مكي عيسى71906232041041019

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية418.0ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيحسين سالم محمد سبوس71907232041188003

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية417.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيغيث علي صافي علي71908232041067083

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية417.0ثانوية سفير الحسين للبنين - الوقف الشيعياحيائيعبد هللا عبد الحسين علي عبد الحسن71909252041215018

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية417.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد باقر جعفر فاضل عباس71910232041003083

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية417.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحمزه علي سعيد هادي71911252041205063

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية417.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيمريم حيدر محمدعلي يوسف71912252042055084

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية417.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيمحمد خضر عوده وداعه71913272041024084

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية417.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء عبدالباري ملبس حسن71914252042084343

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية417.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزهراء حسين زويد محمد71915272042081051

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية417.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيايه احمد حمزه حاجم71916252042059109

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية417.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيطيبه محسن سلمان صبر71917232042205026

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية417.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيوليد محسن مشيغيب تويه71918252041012228

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية417.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيأمير عباس مهدي كاظم71919232041034001

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية417.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيطيبه نعمان عبد االمير طالب71920252042108181

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية417.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيآيات مطشر مراد عزال71921252042062031

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية417.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيام البنين كريم هادي طاهر71922252042084067

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية416.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيحوراء كريم هنين تمل71923252042170180

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية416.0اعدادية الصباح للبناتاحيائينبأ فاضل علي عزاوي71924252042064072

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية416.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين حليم عبد الحسين عبد71925252041008045
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جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية416.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيحسين عماد خليفه صالح71926272041046031

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية416.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيحسين عالء فوزي علي71927222041057007

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية416.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيزهراء عامر مرهون علي71928232042169017

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية416.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيكريمة محمد فرهود شالش71929252042193139

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية416.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي حسين محمد سعد71930252041044281

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية416.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيعذراء كاظم رعد كزار71931232042119089

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية416.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد جاسم هادي71932232042304074

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية416.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء عباس حمزه عسر71933232042092096

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية416.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرفل فاضل خضير عباس71934232042088150

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية416.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعباس علي سبهان بكوش71935252041001149

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية415.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيريام مردان سالم غافل71936232042183013

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية415.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيدعاء محمد كاظم شمران71937232042098073

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية415.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيفاطمة ستار جبار حسين71938222042143283

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية415.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيضرغام عباس صافي مراد71939252041207053

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية415.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيحنان غنى شنان جغيل71940252042113007

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية415.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيزينب جعفر محمد محيسن71941222042183053

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية415.0ثانوية الحجة المنتظر للبنيناحيائيحسين علي طالب عبد الهادي71942242041007013

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية415.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيرقيه علي عبد راجي71943252042089050

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية415.0ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائيزمن رحمن حسين حمزه71944232042193006

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية415.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيغيث سعد شويش عبطان71945232041251336

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية415.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيايالف منعم ستار كاظم71946252042059100

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية415.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم والي كوتي71947222042143176

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية415.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيبنين طالب رحيم عبد الحسن71948222042175034

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية415.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب سعران دالش هادي71949232042090101

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية415.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيفاطمه حسين كاظم موسى71950232042177041

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية415.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايات حيدر سرحان كاظم71951232042304018

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية459.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيصفا قاسم علي عباس71952252052086024

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية444.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيتبارك حسين سلمان محسن71953252052059035

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية429.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقياحمد تكليف خضير ماجد71954222051006001

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية423.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيزيد مهدي صالح مهدي71955252051044053

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية421.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيعلي كريم عبد الساده عباس71956252051116030

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية416.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيزينب غانم محسن احمد71957252052170105

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية415.0ثانوية االصالح المسائية للبنينتطبيقياحمد حاكم فالح سليمان71958222051318002

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية414.0اعدادية الحيرة  للبنينتطبيقياحمد كريم نجم عبد71959252051015001

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية414.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينتطبيقيعلي حيدر عوفي مطرود71960222051305018
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جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية413.0ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيحسين فالح مهدي حسن71961252051156023

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية409.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقينور الهدى ثائر عبد الرزاق عباس71962252052062034

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية404.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيابراهيم حافظ شالكه محمد71963222051017001

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية401.0ثانوية غزة للبناتتطبيقيتبارك احمد صبيح صيهود71964242052097005

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية400.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيمحمد الباقر حميد خنجر خضير71965222051307161

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية398.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيسجاد طالب عبد الكريم مناتي71966222051021022

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية396.0ثانوية االشراق للبناتتطبيقينور الهدى حسين علي عبد االمير71967252052195023

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية393.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيمحمد يعقوب كاظم شناوة71968222051036112

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية393.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيغيث كريم هبيل فرج71969272051013097

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية393.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيرضوان سعد عبد علي عبيد71970252051150081

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية391.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عبد االيمه طه وداي71971252051207048

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية391.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسين حيدر كاظم حسين71972162051016022

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية390.0الخارجيونتطبيقيسجاد عمران محمدحسن عمران71973292051400027

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية389.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينتطبيقيعلي غانم صيوان ختول71974242051021013

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية389.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةتطبيقيحسين عبد هللا عبد زيد عبد العباس71975252051122019

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية388.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيانوار عباس نجم عبيد71976272052088004

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية387.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد الرضا علي71977122051007085

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية386.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينتطبيقيمحمد جعفر محمد مجيد71978252051024020

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية385.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيعلي اياد عبد اليمه ناجي71979252051200011

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية385.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتتطبيقيزينب علي موسى حسن71980252052109009

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية385.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيكرار سلمان اسكندر مطر71981162051049113

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية385.0ثانوية النبأ للبناتتطبيقيزينب صالح عودة عبد الرضا71982162052215012

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية384.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيمرتضى علي كاظم عبد71983272051015069

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية384.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد علي كريم71984222051307138

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية383.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيثامر كاظم فرهود علوان71985252051150034

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية383.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيمحمد قاسم عيسى علي71986252051150196

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية383.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيحسين علي نعيم محيسن71987222051307044

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية382.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقياسماء فارس جابر طالب71988252052056007

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية381.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيمحمد صادق رحمن عبد الهادي خيون71989252051116037

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية381.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيحسين ماجد حميد غضبان71990252051007055

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية380.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيمحمد عبد هللا عبد الحسن مخيف71991292051153223

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية380.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمنتظر محمود شاكر محيسن71992242051005029

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية380.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعالء محمد حاجم عبيد71993222051017049

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية380.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينتطبيقيياسر حامد باقر حسين71994252051024031

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية379.0ثانوية الشهيد عبد الكريم إسماعيل االهلية للبناتتطبيقيزهراء حسن كاظم يوسف71995222052434002
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جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية378.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيمجتبى حسن محمد عبد الهادي71996252051052015

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية378.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيعلي جبار حسن غصاب71997222051300080

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية377.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعلي سالم عبيد علي71998282051011076

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية377.0اعدادية غماس للبنينتطبيقيعلي منسي كاظم عبد الزهره71999242051016049

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية376.0اعداديه الوهج للبنينتطبيقياحمد فرحان حذراوي جبر72000242051051003

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية376.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيتقى علي عبد االمير علي72001272052058012

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية376.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيحسين عبد الرضا باشي عبد الصاحب72002242051064013

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية376.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيرنا حيدر سوادي كاظم72003232052121007

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال467.0الخارجياتادبيرنا فريد كاظم خوجه72004252022401052

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال392.0اعدادية الصباح للبناتادبيبراء عبد السالم محمد خضير72005252022064021

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال392.0اعدادية بغداد للبناتادبيفاطمه رضا محمد علوان72006272022079043

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال386.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيتبارك أحمد عبد مدلول72007272022052013

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال379.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزينب رحيم هاتف مريهج72008252022080060

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال378.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء مسلم محمد علي ابراهيم72009252022086111

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال376.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيشهد مهيب رشاد حمزه72010252022073031

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال376.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبينور الهدى ابراهيم زكي حسن72011232022208013

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال374.0اعدادية االفتخار للبناتادبيبنين قاسم محمد راضي72012252022079020

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال373.0اعدادية الزهراء للبناتادبيوقار جليل محمد عبد72013232022109065

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال371.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيحمده عيد كايم جبار72014252022053022

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال371.0اعدادية المنار االهلية للبناتادبيشهد عباس حسين خضير72015252022058017

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال371.0ثانوية الحوراء للبناتادبينرجس صالح هادي محسن72016232022103030

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال370.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيمريم قصي حاكم نور72017252022057024

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال370.0اعدادية االفتخار للبناتادبيغدير ماجد عبد طالل72018252022079079

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال369.0اعدادية المدحتية للبناتادبيساجده مثنى عباس جمعه72019232022090039

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال368.0اعدادية االفتخار للبناتادبيليلى صاحب جبار حسن72020252022079097

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال367.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيزينب امين حاكم مهدي72021252022170052

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال366.0اعدادية االفتخار للبناتادبيفاطمه باسم محمد جبار72022252022079084

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال366.0ثانوية الرملة للبناتادبيابتهال صاحب صالح هادي72023252022061002

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال365.0اعدادية ميسلون للبناتادبيرقيه احمد عبد زيد كاظم72024232022080017

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال365.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيهاجر عادل كريم محمد72025252022053097

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال364.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزينه فارس صبحي يوسف72026252022193077

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال364.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيفاطمة علي محمد عبد الحسين72027252022080082

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال364.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتادبينبأ اياد محمد سلمان72028232022150005

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال364.0اعدادية الجزائر للبناتادبيشهد محمد هاشم كاظم72029252022091037

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال363.0ثانوية نهج البالغة للبناتادبيسكينه شندل محمد حسن72030242022145023
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جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال362.0اعدادية اليقظة للبناتادبيانعام حسن محمد راضي72031232022089003

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال362.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيآالء احسان محمد حسن72032252022170001

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال362.0ثانوية الرملة للبناتادبيخوله عداي وهيم حسون72033252022061019

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال362.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيتبارك عادل حسين كاظم72034252022086045

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال362.0اعدادية واسط للبناتادبيزكيه جاسم شهيد حمزه72035252022066017

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال362.0ثانوية الرملة للبناتادبيزهراء عظيم محمد جبر72036252022061028

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال361.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيسجى قائد عطيه عناد72037252022078075

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال361.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيوسن عباس طه خميس72038212022230017

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال361.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرقيه علي محسن حمد72039252022086086

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال360.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيتبارك نوري علي زويني72040272022053021

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال360.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيحميده هادي تريجي غافل72041252022193029

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال360.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبياالء ثامر سالم نجم72042252022080005

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال412.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيفاطمه حسن حسين كنهر72043252042064062

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال412.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفرح ضياء فالح عبد الحسين72044292042050126

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال412.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزينب جليل موسى عبد الحسن72045242042122071

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال411.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيتقى حسن خيري غانم72046252042113006

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال411.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائياشواق رياض خلف محمد72047252042059050

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال409.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيرقيه مسلم ضياء سعيد72048252042059346

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال408.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفاطمه نايف عبد هللا حوار72049252042056267

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال408.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائينسرين قحطان محسن جاسم72050232042172033

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال407.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيفاطمه راهي حاجم صياح72051252042086114

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال406.0اعدادية أم المؤمنين للبناتاحيائينرجس فالح حسن مشجل72052242042113020

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال405.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيختام علي شعالن حرينه72053252042059286

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال405.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيتبارك صافي جبار كاظم72054252042059209

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال405.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيهدى رحيم خلف سلطان72055222042424085

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال404.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيام البنين فاضل غانم داغر72056252042059061

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال404.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغسق عماد مجباس كزار72057232042087253

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال404.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيايالف حسين محمد عيسى72058252042084087

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال401.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزهراء هشام جبير ذيبان72059232042077067

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال401.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب سليم خشيش ابراهيم72060242042220419

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال400.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيزهراء رحيم سعيد عبد هللا72061232042139028

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال400.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيفاطمه هاني محسن كاظم72062232042078101

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال400.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيرقيه حيدر جابر مهدي72063132042100042

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال399.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيشهد علي جبار عاصي72064222042178104

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال399.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيصبا غالب هادي عبيس72065252042070137
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جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال399.0ثانوية السعدية المختلطةاحيائينهى هليل حسن رويعي72066222042247005

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال398.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسكينه حسون عباس حسون72067252042096316

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال397.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب كريم حسين عبود72068232042121067

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال397.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتاحيائيزهراء جالل عبد عليوي72069252042104005

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال397.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيعهود عبد الساده طاهر علي72070242042100103

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال397.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيسوزان مظلوم محمد عبد العباس72071232042145086

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال396.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائينضال حمزه جبر منجل72072232042172034

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال396.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيوالء حسين عبيس هاشم72073232042120219

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال396.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيتبارك علي هاشم عبود72074232042118015

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال395.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيعذراء نجاح جاسم مظلوم72075252042056221

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال395.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيحوراء جعفر عبد الصادق علي72076272042088066

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال395.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدموع خليل كريم حسن72077232042109050

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال395.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيربى عالء محمود عبد72078252042056107

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال395.0اعدادية النور للبناتاحيائيبنين كامل اجريد محمد72079242042095031

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال395.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيأسماء طه ياسين عبد الكاظم72080252042084055

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال395.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمه رحيم جواد كاظم72081272042160309

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال394.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزهراء محمد صالح علي72082252042087033

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال394.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيضحى جواد عنون طرول72083252042084489

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال382.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيبدر البدور عادل اموري جبر72084252052086008

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال369.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيهدى محمد عبد الجليل عبد هللا72085292052051105

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال364.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقينبأ علي ملهاب لفتة72086222052105042

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال364.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيزينه احمد جواد كاظم72087252052096033

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال363.0اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقيهند ناجح محمد جياد72088252052082040

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال363.0اعدادية النيل للبناتتطبيقيفاطمة محمد عجيل غضيب72089222052169023

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال363.0ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيمثال شهيد عبد الخضر عجيل72090222052270010

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال362.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيبتول عالء طالب عبد االمير72091232052087005

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال361.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقينوره ناصر ظاهر عطيه72092252052059142

جامعة الكوفة/كلية االثار410.0الخارجيونادبيقاسم محمد هادي بدن72093252021400084

جامعة الكوفة/كلية االثار399.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيبدور خليل ابراهيم مهدي72094252022107009

جامعة الكوفة/كلية االثار397.0ثانوية الكفاح للبناتادبيزينب فرات صبار منذور72095232022113024

جامعة الكوفة/كلية االثار373.0اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيعلي محمد ابراهيم يدام72096212021028016

جامعة الكوفة/كلية االثار361.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيعلي كامل محمد سلمان72097252021122107

جامعة الكوفة/كلية االثار361.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيزيد جابر كاظم ديوان72098232021250029

جامعة الكوفة/كلية االثار433.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد حسن علي كاظم72099252041044017

جامعة الكوفة/كلية االثار415.0اعدادية االمير للبناتاحيائيزهراء حسن هادي صاحب72100252042083059
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جامعة الكوفة/كلية االثار414.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيزينب عقيل ضيهود فرهود72101242042100076

جامعة الكوفة/كلية االثار413.0ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنيناحيائيفراس ضامن ياس خضر72102252041038012

جامعة الكوفة/كلية االثار411.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي عباس عبد كاظم72103252041044300

جامعة الكوفة/كلية االثار407.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي فائز عجيل روكان72104252041012135

جامعة الكوفة/كلية االثار399.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء علي محمود عبود72105252042108113

جامعة الكوفة/كلية االثار396.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيصهيب ماجد خميس جلوب72106112041018053

جامعة الكوفة/كلية االثار396.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم كاظم شنان72107242042119127

جامعة الكوفة/كلية االثار395.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيرسل اموري جودي كاظم72108252042070070

جامعة الكوفة/كلية االثار394.0اعدادية التحرير للبنيناحيائيحسين عقيل محمد كاظم72109252041050009

جامعة الكوفة/كلية االثار394.0ثانوية الجنان للبناتاحيائيمنار صالح فرحان عمران72110242042079027

جامعة الكوفة/كلية االثار393.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيانتظار عبد هللا علي حسين72111242042184003

جامعة الكوفة/كلية االثار393.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيمرتضى رزاق حمود يوسف72112252041122116

جامعة الكوفة/كلية االثار393.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمحمد حمزه عبيد عبيس72113232041252231

جامعة الكوفة/كلية االثار392.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائياسراء حيدر عبد االمير مجيد72114252042063001

جامعة الكوفة/كلية االثار392.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيرؤى بيان حسن محمد72115252042059311

جامعة الكوفة/كلية االثار392.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحيدر فرقد ادريس احمد72116252041031229

جامعة الكوفة/كلية االثار392.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيزيد علي هليل كاظم72117252041009102

جامعة الكوفة/كلية االثار391.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين محمد موسى جعفر72118252041205059

جامعة الكوفة/كلية االثار391.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيعبد هللا كريم محمد جديد72119252041152051

جامعة الكوفة/كلية االثار391.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيريام اسماعيل خليل صالح72120212042098084

جامعة الكوفة/كلية االثار391.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيزين العابدين حسن جواد امانه72121252041045077

جامعة الكوفة/كلية االثار391.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسين محمد خلف وشكه72122152041003031

جامعة الكوفة/كلية االثار391.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيسجى نجاح عبود وداعه72123242042142038

جامعة الكوفة/كلية االثار391.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبتول ابراهيم صادق ابراهيم72124252042108025

جامعة الكوفة/كلية االثار391.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائياستبرق باقر صادق علوان72125252042056017

جامعة الكوفة/كلية االثار391.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعلي جواد جساب عبيد72126252041151225

جامعة الكوفة/كلية االثار391.0اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه الزهراء اسعد عليوي جبر72127242042117211

جامعة الكوفة/كلية االثار390.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيرقيه حسين رزاق حسن72128252042086047

جامعة الكوفة/كلية االثار390.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيهاشم سعد علي مصطفى72129252041001331

جامعة الكوفة/كلية االثار390.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيرفل حرج عبيس محيسن72130232042096039

جامعة الكوفة/كلية االثار389.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيافراح علي مسلم محمد72131252042087004

جامعة الكوفة/كلية االثار389.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيرقية سهيل نجم عبيد72132252042070078

جامعة الكوفة/كلية االثار389.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيسكينه سالم هادي حمادي72133242042142039

جامعة الكوفة/كلية االثار389.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائينبأ قاسم عبد عالج72134252042056318

جامعة الكوفة/كلية االثار389.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمصطفى اياد مهدي غني72135252041044474
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جامعة الكوفة/كلية االثار389.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيرسل عالوي خشان عبد الحسين72136232042144034

جامعة الكوفة/كلية االثار389.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائياديان باسم حسين عبادي72137252042059019

جامعة الكوفة/كلية االثار389.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه سعد عبد الحمزه عوده72138252042170500

جامعة الكوفة/كلية االثار388.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيرتاج جاسم داود خلخال72139232042154010

جامعة الكوفة/كلية االثار388.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحيدر ميثم جبر عبيس72140252041205068

جامعة الكوفة/كلية االثار388.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيزيد علي عبد لفته72141252041150155

جامعة الكوفة/كلية االثار388.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيأيات سعود عباس لهمود72142252042062022

جامعة الكوفة/كلية االثار388.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيسجى حسن فالح رحيم72143252042084447

جامعة الكوفة/كلية االثار387.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيمريم حيدر عباس علوان72144232042100064

جامعة الكوفة/كلية االثار387.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزهراء ازهر عبد النفاخ ملكاط72145252042193068

جامعة الكوفة/كلية االثار387.0اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد زهير رشيد سعد72146252041050031

جامعة الكوفة/كلية االثار387.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعلي فوزي حيدر حسن72147202041259190

جامعة الكوفة/كلية االثار387.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه عقيل كريم خضير72148252042170505

جامعة الكوفة/كلية االثار387.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين علي عبد االمير هادي72149232041020097

جامعة الكوفة/كلية االثار387.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائياحمد زيد عبد الحليم كاظم72150232041002008

جامعة الكوفة/كلية االثار387.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيبنين حيدر عمران كاظم72151232042107022

جامعة الكوفة/كلية االثار387.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه كريم مهدي هادي72152252042059681

جامعة الكوفة/كلية االثار387.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينورهان عالء كاظم عبد الحر72153252042101225

جامعة الكوفة/كلية االثار387.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيهبه كريم غبن حسين72154242042122147

جامعة الكوفة/كلية االثار397.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيبنين هادي رشيد حسن72155272052065012

جامعة الكوفة/كلية االثار396.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد عباس حسين72156252051150136

جامعة الكوفة/كلية االثار380.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيجعفر حسين علي حسين72157162051017010

جامعة الكوفة/كلية االثار376.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسين حيدر جعفر رسول72158252051044032

جامعة الكوفة/كلية االثار372.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيعلي حسين سعد عبد الواحد72159252051009047

جامعة الكوفة/كلية االثار370.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمد فرمان72160272051015065

جامعة الكوفة/كلية االثار369.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيكرار حسين رياض عبود72161162051051095

جامعة الكوفة/كلية االثار368.0اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيكاظم حازم كاظم عبود72162232051164034

جامعة الكوفة/كلية االثار368.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيقصي الزم محسن دنيف72163222051364097

جامعة الكوفة/كلية االثار367.0ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقياحمد صفاء عبد الرحيم حمود72164112051041003

جامعة الكوفة/كلية االثار367.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعلي فالح حمزه خماط72165252051001069

جامعة الكوفة/كلية االثار366.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينتطبيقينجم حسن حساني حاجم72166252051047021

جامعة الكوفة/كلية االثار365.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد المهدي مسلم محمد72167252051044086

جامعة الكوفة/كلية االثار364.0ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنينتطبيقيسيف رباح عبد الكريم محمد72168252051162006

جامعة الكوفة/كلية االثار363.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيايالف نوري عبادي عبد هللا72169162052213006

جامعة الكوفة/كلية االثار363.0ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيعلي الرضا حسين عباس عليوي72170252051156039
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جامعة الكوفة/كلية االثار362.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعباس عادل منهل طالب72171232051003040

جامعة الكوفة/كلية االثار362.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيمحمد اركان كاظم سعيد72172232051251283

جامعة الكوفة/كلية الفقه401.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيمريم صباح روكان مظلوم72173252022056077

جامعة الكوفة/كلية الفقه401.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيآية حيدر عبد الحسن كاظم72174252022078004

جامعة الكوفة/كلية الفقه398.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيطيبه نسيم زهير عبد الحسين72175252022096044

جامعة الكوفة/كلية الفقه391.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيغدير هالل كاظم علوان72176232022083021

جامعة الكوفة/كلية الفقه383.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي قاسم هله هاشم72177252021024192

جامعة الكوفة/كلية الفقه377.0اعدادية القادسية للبنينادبيحيدر صالح هادي جبر72178252021211017

جامعة الكوفة/كلية الفقه376.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزهراء رائد عباس بديوي72179252022193056

جامعة الكوفة/كلية الفقه375.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيبشرى رشيد عبد فريخ72180252022056018

جامعة الكوفة/كلية الفقه371.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيهدى سعد حميد عباس72181252022080111

جامعة الكوفة/كلية الفقه369.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيغفران نصير عبد الكاظم منصور72182252022086177

جامعة الكوفة/كلية الفقه367.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيشيماء جاسم محمد دريس72183252022116030

جامعة الكوفة/كلية الفقه366.0ثانوية االشراق للبناتادبيسحر اسكندر محمود عبد72184252022195022

جامعة الكوفة/كلية الفقه366.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيحوراء خليل عليوي حسن72185252022056025

جامعة الكوفة/كلية الفقه365.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعالء حسين مطشر مكسور72186252021008101

جامعة الكوفة/كلية الفقه365.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمصطفى حيدر عبد الحسين فاهم72187252021012205

جامعة الكوفة/كلية الفقه364.0ثانوية النجوم األهلية للبناتادبيفاطمه عماد فيصل حميدي72188252022055021

جامعة الكوفة/كلية الفقه364.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيفارس هادي محيل عبد الزهره72189252021008129

جامعة الكوفة/كلية الفقه364.0ثانوية الواحة المختلطةادبيمصطفى سامي علوان حسن72190212021215009

جامعة الكوفة/كلية الفقه363.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيمحمد قاسم مخيف وحيد72191272021006049

جامعة الكوفة/كلية الفقه363.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيحوراء علي عباس عبد الحسين72192252022193032

جامعة الكوفة/كلية الفقه363.0ثانوية االشراق للبناتادبيفاطمة حسن عطية شمخي72193252022195025

جامعة الكوفة/كلية الفقه362.0ثانوية الصادق المختلطةادبيحسين احمد صافي جاسم72194232021172012

جامعة الكوفة/كلية الفقه361.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد رضا علي عبد الحسين عبد هللا72195252021024251

جامعة الكوفة/كلية الفقه361.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيرتاج عدنان جاسم سلمان72196232022145014

جامعة الكوفة/كلية الفقه361.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيامال عبد هللا رسمي شلواح72197252022193013

جامعة الكوفة/كلية الفقه361.0ثانوية االشراق للبناتادبيزهراء محمد جواد كاظم72198252022195016

جامعة الكوفة/كلية الفقه447.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور الهدى عباس محسن عباس72199242042220760

جامعة الكوفة/كلية الفقه442.0ثانوية السديد االهليةاحيائيمحمد جواد كاظم ناظم شناوه72200162041443020

جامعة الكوفة/كلية الفقه431.0الخارجياتاحيائيهيفاء ابراهيم ولي خليل72201202042401056

جامعة الكوفة/كلية الفقه430.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيبتول لطيف كاظم حاجم72202252042082007

جامعة الكوفة/كلية الفقه426.0الخارجياتاحيائيحنين عدنان عبدالعزيز محمد72203252042401046

جامعة الكوفة/كلية الفقه414.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائينور الهدى مهدي صالح مهدي72204252042086152

جامعة الكوفة/كلية الفقه413.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمقتدى عباس عبود حسون72205232041032085
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جامعة الكوفة/كلية الفقه412.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعباس خلف جواد كريم72206222041358031

جامعة الكوفة/كلية الفقه411.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه ضياء صيوان شمخي72207252042100191

جامعة الكوفة/كلية الفقه410.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيبنين عوده عبد مطلب72208232042303003

جامعة الكوفة/كلية الفقه407.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيزينب علي عباس عبد الهادي72209272042070051

جامعة الكوفة/كلية الفقه407.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه قيس اموري محمود72210252042059678

جامعة الكوفة/كلية الفقه406.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبشائر نجم عبد هللا عبد الكريم72211252042062179

جامعة الكوفة/كلية الفقه406.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم عبد هللا عبد الحسين72212252042108223

جامعة الكوفة/كلية الفقه404.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمحمد صادق زياره سلمان72213282041151242

جامعة الكوفة/كلية الفقه403.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائياساور حسين عبدزيد جويد72214252042057003

جامعة الكوفة/كلية الفقه402.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيشيماء وعد هادي جواد72215112042215095

جامعة الكوفة/كلية الفقه401.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيآيات حمزه هادي خضير72216252042113003

جامعة الكوفة/كلية الفقه399.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيهديل علي راضي عبد الحسين72217252042070234

جامعة الكوفة/كلية الفقه399.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيضحى عبد الحسن كاظم حمزه72218272042062074

جامعة الكوفة/كلية الفقه398.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور فراس تكليف عبد زيد72219252042170652

جامعة الكوفة/كلية الفقه397.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيحيدر عبد الزهره حرامي موسى72220252041014052

جامعة الكوفة/كلية الفقه395.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيحوراء رعد رحيم فنجان72221252042170174

جامعة الكوفة/كلية الفقه395.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيسرور خضير لفته برغش72222252042170409

جامعة الكوفة/كلية الفقه564.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقييحيى جالل يحيى فالح72223252051205141

جامعة الكوفة/كلية الفقه372.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيجياد عادل عبد علي كاظم72224252051007028

جامعة الكوفة/كلية الفقه366.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعباس محمد جبار راضي72225272051002083

جامعة الكوفة/كلية الفقه366.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيزيد نعمه عبد محمد72226252051150087

جامعة الكوفة/كلية الفقه366.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيادريس جابر عبد سعدون72227252051150013

جامعة الكوفة/كلية الفقه365.0ثانوية وليد الكعبة (ع) للوقف الشيعي للبنينتطبيقيحسين سمير علي محمد72228252051033004

جامعة الكوفة/كلية الفقه363.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيمثنى احمد كاظم عبيد72229252051150164

جامعة الكوفة/كلية الفقه363.0ثانوية رواد السالم االهلية للبنينتطبيقيمحمد فاضل رحيم شباط72230252051213004

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني581.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيروان احمد مجيد عبد الكريم72231252042108096

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني539.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمظفر حامد عبد الزهره عمران72232252041031779

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني506.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا غالب جاسم72233252042053097

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني505.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيغدير صباح جابر حسين72234272042061050

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني501.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيحيدر محمد يوسف وهبه72235252041034016

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني497.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيايالف قاسم عبد حميد72236222042412011

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني494.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيمؤمل ازهر عطيه خشان72237252041152067

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني488.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي جعفر صاحب سلمان72238252041031384

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني487.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعلي رافد معلك حنون72239222041084011

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني486.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرؤى نبيل عبد الباري طاهر72240252042063014
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جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني483.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء محمد كاظم شريده72241252042062631

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني481.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيصفاء كاظم جخيور محمد72242222042139160

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني477.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغفران صباح مهدي محسن72243252042100106

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني477.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيآيه عمار محسن حميد72244252042084097

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني476.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائينبأ هويدي زويد جبار72245252042095119

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني475.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيشدن حميد نعمه محسن72246252042056193

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني474.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيرباب رهيف حامد مشتت72247222042160015

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني474.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه سعيد عبد جودة72248242042123145

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني470.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائياحمد حازم محمد حافظ72249222041039002

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني467.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمصطفى سهيل عبد الصاحب حسين72250252041151188

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني466.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء احسان محسن سلمان72251252042084537

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني465.0اعدادية واسط للبناتاحيائيايالف مهدي حمد عبد الساده72252252042066006

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني464.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء آياد عبدالساده جاسم72253252042084303

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني462.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي رحيم حسين محمد72254242041010093

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني455.0اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد فارس جعفر باقر72255252041050034

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني455.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيمؤيد محسن هاشم ابو عوده72256222041302065

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني454.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيغسق ماهر عبدهللا نجم72257192042201018

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني453.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيحسين صالح عبد الهادي مجيدي72258272041021018

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني449.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب مكي جودي سليم72259262042096105

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني449.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيافراح جواد عبد الكاظم جواد72260242042077003

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني447.0اعدادية القدس للبناتاحيائيأيات عامر رفيع فرحان72261262042104004

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني446.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيشمس كفاح عبد الحسين جيثوم72262252042108165

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني445.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيفاطمه جبار عذيب جوهر72263222042190153

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني445.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيدعاء محمد كاظم وناس72264242042123058

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني443.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحيدر محسن جابر علي72265252041150134

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني441.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر كاظم جواد وزه72266272041001120

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني441.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيغفران ضائع عاجل دعاج72267272042053050

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني440.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيطيف صالح ابراهيم غالي72268222042412057

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني438.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيفاطمه اسعد حمزه هادي72269252042089098

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني437.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينوره وكاع فجار مخور72270292042051324

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني437.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي الهادي احمد سعدي عبد األمير72271232041020202

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني436.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد حيدر عباس عبد72272252041009241

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني435.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيمحمد كريم عطيه حمادي72273252041157125

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني435.0اعدادية االمير للبناتاحيائيزينب اكرم فؤاد جابر72274252042083074

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني435.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيطيبه ماجد عبد الرزاق كاظم72275102042128003
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جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني433.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب عبد المهدي كاظم محمد72276252042170358

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني433.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائينبا موفق هادي ناصر72277222042196022

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني433.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمجتبى نصير باسم جواد72278252041005070

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني432.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعباس فاضل كاظم عبيد72279252041151096

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني431.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد جاسم محيميد فرحان72280222041053152

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني430.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيطيبه جميل كامل زبيل72281272042060219

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني430.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي حسن طاغوت نور72282232041007115

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني429.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء قاسم عطيه عباس72283242042139071

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني429.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمنتظر رزاق فرج طارش72284222041002364

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني427.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيزيد عباس ضياع حسين72285252041031257

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني426.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمحمد كاظم عبد الصادق عون72286252041020045

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني426.0الخارجيوناحيائيمهدي اركان حاتم فالح72287252041400127

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني426.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائيبلقيس عبيس عبد الكاظم حميدي72288272042080008

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني426.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيندى نجم جابر حسن72289272042079107

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني426.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمصطفى زيدان خالف كريم72290282041009069

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني426.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيوهاب زمان وهاب كاظم72291252041200164

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني425.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيضرغام علي هادي نعمه72292252041044219

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني425.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمحمد سعد عباس محمد72293232041071059

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني425.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيوفاء فالح هادي اسماعيل72294232042139070

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني424.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيانفال هيثم عبد راضي72295242042092007

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني424.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمنتظر طالب عبد العظيم حسن72296222041002367

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني424.0اعدادية االمير للبناتاحيائيسرور زكي حياوي جاسم72297252042083096

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني423.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيجعفر مهدي حسن عفتان72298102041048007

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني423.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيالق عبد العباس عبد الرزاق عبود72299222042128007

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني422.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسن عالء كاظم محمد72300252041031127

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني422.0ثانوية المصطفى االهلية للبناتاحيائيشيماء عبد الزهره عبد زيد جاسم72301242042091006

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني421.0ثانوية سيوان للبنيناحيائيحيدر فاروق عبد اللطيف ابراهيم72302312041003009

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني420.0ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنيناحيائيذو الفقار نصير شاكر كريم72303252041162007

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني420.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفاطمه خضير عباس جاسم72304252042056243

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني420.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمحمد حسن احمد مزهر72305272041035086

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني420.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحيدر ليث لطيف محمد حسين72306252041031232

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني419.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمنتظر جاسم حمودي ابراهيم72307252041200153

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني419.0اعدادية التميز للبنيناحيائيسجاد عواد كشيش عداي72308222041356091

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني418.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيغدير عباس عبد علي حميد72309252042197011

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني418.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد علي رائد رسول عباس72310252041031642

صفحة ٢٠٦٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني417.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيزين العابدين قيس يوسف محمود72311242041003113

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني417.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيزهراء نعيم شنين حنيش72312262042109055

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني417.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسبا علي معطي كريم72313262042083053

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني417.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيسراء عباس فاهم ناجي72314272042058210

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني417.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيايه عادل حسين حسن72315222042113022

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني416.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعلي حيدر علي طوسي72316252041009172

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني416.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيطيبة خلف فاخر محمد72317282042190140

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني415.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم طاهر72318252042070099

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني415.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمهدي رشيد سعيد جبار72319252041044502

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني415.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيغفران كاظم فريد ضيدان72320272042076043

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني414.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى جبار ارهيف جاسم72321252041007394

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني413.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحيدر حسين سلمان ناصر72322252041150119

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني413.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيمرتضى علي مطنش محرك72323292041008058

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني413.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيمريم واثق عبد الحسين مزعل72324272042063190

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني413.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه احمد عبد االمير ناصر72325252042100124

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني413.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيحيدر جفات كريم ظاهر72326272041020020

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني412.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي ماجد مجهول علوان72327272041007076

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني412.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينور حيدر حسين محمد72328252042108258

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني412.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهره علي ناصر حسين72329252042096256

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني412.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرقيه عدنان اموري رشيد72330252042084274

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني412.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيجنان هاشم ابراهيم صكر72331232042127024

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني411.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيضحى صالح مهدي كاظم72332252042059585

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني411.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمخلد لقاء عبد الهادي حمد72333222041035252

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني411.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور الهدى محمد هاشم حسين72334242042139140

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني411.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمه عامر وحيد غزيوي72335242042093148

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني411.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجى حسين عبيد عبد السيد72336242042134121

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني410.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء باسم كريم حسن72337252042194016

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني410.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيرسل ثامر عباس عبد72338252042116029

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني410.0ثانوية االنبار المختلطةاحيائيغفران مجيد كطيف خالد72339232042217009

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني409.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي عمار صادق كاظم72340232041020238

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني409.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا عبد علي عبد العباس عوده72341272041150061

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني409.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيحسن رزاق محمود طرخان72342252041156012

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني408.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيلطيفة كريم عبيد هبول72343262042097091

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني408.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزينب رجاح مطرود مزعل72344222042143194

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني408.0الخارجيوناحيائيحسام هادي اسود جاسم72345252041400036
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جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني408.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه صدام عذاب عيدان72346252042100188

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني408.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيايالف ثامر احمد مزهر72347272042088027

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني407.0ثانوية الوادي المقدس االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر مكي محمد72348252042069003

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني407.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيساره قيس عدنان عبيد72349232042271418

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني407.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه ناصر عبد الحسن وهيب72350262042102116

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني407.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيتبارك صالح عبد دويج72351222042153092

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني407.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب راهي جاسم كاظم72352242042189028

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني407.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفاطمه انور عبد العباس قاسم72353252042056233

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني406.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيشهد عالوي جابر محمد72354252042056201

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني406.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين محمد كاطع72355272042161043

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني406.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسن ياسين محمد جبر72356262041038015

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني406.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر محمد ثامر فتنان72357292041007110

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني406.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائياية فراس كامل جابر72358222042135023

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني406.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيرضوان سلمان ناصر عباس72359252041157051

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني405.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد حمزه حمد عيسى72360252041007311

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني405.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيفاطمه محمد عاصي كاظم72361232042305136

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني405.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينور علي تكليف علوان72362242042092122

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني405.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائييقين قاسم عبد الرضا وني72363222042153468

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني405.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيتقى كريم ياسر شاكر72364252042089031

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني405.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيقاسم محمد فرج حسون72365252041052056

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني405.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائياسماء علي ناجي عبود72366252042193010

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني405.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي رعد هاشم محمد72367252041008145

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني404.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيبسمله عماد كاظم رحيم72368252042097020

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني403.0ثانوية الصباح للبنيناحيائيمحمد هاشم كريم مرهش72369262041162029

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني403.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائينور الدين فالح حمادي جوده72370252041150436

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني403.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغفران رضا علوش كاظم72371252042100104

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني403.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيمرتضى عدنان حميد ابو شنه72372242041202125

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني403.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيحوراء محمد حسين عبد علي72373232042102019

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني403.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيآيات حميد عيدان شاكر72374252042084011

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني403.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمرتضى حميد جواد محيسن72375252041150374

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني403.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينبأ مهند نوري مجيد72376252042108250

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني402.0ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيمصطفى عادل شاكر خضير72377142041034025

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني402.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمنتظر ريسان ياسر سنكر72378252041052082

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني402.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيعلي ثامر عطيه لفته72379272041153078

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني402.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزينب باسم صاحب جابر72380252042089068
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جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني401.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزهراء كامل منخي عليوي72381222042321089

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني401.0ثانوية المواهب االهلية للبنيناحيائيعلي امير هادي حسين72382232041064004

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني401.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيندى علوان سوادي غازي72383252042101216

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني401.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعبد الحق مجيد حميد ساهي72384182041127031

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني401.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيدانيه محمد طه حسين72385272042144004

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني401.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيكرار حيدر عذاب فاضل72386242041203240

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني400.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمصطفى هيثم هادي يوسف72387242041027277

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني400.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيايمان حاكم جفات عبد72388272042070015

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني400.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيدعاء علي صالح مهدي72389252042059303

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني400.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمحمد ستار جبار علي72390152041007134

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني400.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشهد عبد الحليم حسن ناصر72391232042088313

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني400.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيحسين محمد سلمان علي72392222041381007

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني400.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيسيف جميل ابراهيم حسين72393272041014103

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني399.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيأيه غسان عبد علي عطيه72394252042056014

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني399.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمحمد صادق حسن مطر72395292041151123

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني399.0الخارجياتاحيائيحنين رياض عزيز خلف72396252042401045

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني399.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيتبارك سالم شنشول نعمه72397252042170136

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني399.0ثانوية الحلة للبنيناحيائيعلي ستار جبار هادي72398232041015014

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني398.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيغفران يوسف احمد حسين72399142042199027

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني398.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيام البنين محمد محمود جدوع72400252042084068

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني398.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيغدير عبد السالم سعدون رحيم72401232042098151

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني398.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينبأ احسان عبد الحسن مفتن72402252042084669

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني398.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيزينب سعد سامي حميد72403232042105037

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني398.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيمحمد علي طالب نعيم72404222041021169

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني398.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيفاطمة علي مكي حمزة72405222042139191

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني398.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمصطفى فراس حسين علي72406252041012208

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني397.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء صفاء عبود نعمه72407252042062559

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني397.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين عالوي محمد جاسم72408252041205048

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني397.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي حسين مكي عبد الزهره72409252041031399

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني397.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيبراء عباس حسين حميد72410252042086018

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني500.0ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقييوسف ليث عبد علي عباس72411232051029032

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني455.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيمرتضى عيسى حسن هادي72412182051085040

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني451.0ثانوية النجوم األهلية للبناتتطبيقيرقيه ثامر شاكر فليح72413252052055009

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني432.0اعدادية بلد للبنينتطبيقياحمد هاشم حسن توفيق72414182051006005

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني422.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةتطبيقيعلي عادل رضا عبد هللا72415162051350023
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جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني417.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيحيدر نعمان عبودي محروس72416252051007067

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني413.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيعامر ياسر حسين مجهول72417242051202066

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني412.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيحسين عبد الزهره جواد كاظم72418272051033011

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني412.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد الحسين علي72419272051001109

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني410.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيزين العابدين علي عنتيك علك72420222051373051

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني408.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمهدي نصير جبار خضير72421162051022131

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني408.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيطالب هاشم سلطان مخور72422162051051060

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني407.0ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين علي حسين72423252051156041

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني406.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيمجتبى جواد كاظم جعفر72424222051001053

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني405.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسنين ماجد محمد علي حسين72425252051044029

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني402.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيزيد صبحي جابر مشكور72426252051007077

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني401.0ثانوية النخيل االهلية للبناتتطبيقينرجس منتظر ابراهيم فاخر72427162052262016

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني400.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيياسر محمد عبيس حسن72428252051007202

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني398.0ثانوية الكرار المسائية للبنينتطبيقيحيدر صباح عبد الزهرة عبود72429252051163013

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني396.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيزيد منير صاحب شاكر72430242051202051

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني396.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيحسين علي غازي ورشان72431192051003019

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني394.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيعلي وجدي ناجي يونس72432222051036086

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني394.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسين جاسم منصور كاظم72433292051004029

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني393.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيرقية محمد زغير حلبص72434252052063001

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني393.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيرواء حيدر باقر طاهر72435242052117019

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني392.0ثانوية الكوت المسائية للبناتتطبيقيرند صباح نوري عواد72436262052250019

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني391.0اعدادية المرتضى  للبنينتطبيقيعلي جابر سلمان رداد72437222051019028

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني390.0ثانوية قرطبة للبناتتطبيقيياسمين احمد عبد الكاظم سالم72438232052126027

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني390.0ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيحسن مزهر لعيوس حسن72439162051303005

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني390.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي موسى حمزه مياح72440272051013095

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني389.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيهديل اركان كامل فرج72441242052093044

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني388.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياسلم اسكندر جياد شويلي72442242051001008

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني388.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيحسين هادي زبن جثير72443292051156072

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني388.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيمهيمن سماح داخل رحمن72444162051078052

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني388.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيحسين احمد جواد خليل72445272051004011

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني388.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةتطبيقيحسين باسم لفته جياد72446182051352003

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني387.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقينبأ فارس شالل محمد72447242052123058

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني386.0اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيمحمد ياسر عبود عبد الحسن72448232051164040

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني386.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعلي حيدر جبار راضي72449242051013041

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني385.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقينمارق عواد كاظم شبيلي72450252052170188
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جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني384.0ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيأحمد غانم احمد كاظم72451252051156072

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني384.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقيشيماء علي عبد جاسم72452252052056045

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني383.0ثانوية النبأ للبناتتطبيقيفاطمة فالح حسن حسين72453162052215022

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني383.0اعدادية ميسان للبنينتطبيقيمحمد كاظم جواد كاظم72454252051011044

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني382.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيالحسين علي جبار حسن72455282051006019

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني382.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيموسى الكاظم رعد نوري زعيل72456162051019122

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني382.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيعلي جليل شبيب مريح72457102051008036

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني381.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيزيد حامد صاحب مالك72458252051205046

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني381.0اعدادية المسيب للبنينتطبيقيحسين نعيم عبيد حمزه72459232051009012

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني380.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيحسن عالء نزال عباس72460222051072008

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني380.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا حمزه عباس موسى72461252051207025

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني380.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحيدر عماد جبار حسن72462162051076036

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني380.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمصطفى حيدر عبد هللا عبد72463222051373116

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني380.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيمصطفى محمد حسن جاسم72464252051153131

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني379.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيحسين محمد عريبي عبد هللا72465252051150069

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني379.0ثانوية االعالم للبنينتطبيقيمحمد خضير عذاب سلمان72466232051066019

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني379.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيجعفر مجبل رهيف سالم72467292051026027

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني378.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيطيبه عبد الحليم عبد علي72468272052072045

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني378.0اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقيرؤى صفاء اسماعيل ابراهيم72469252052193012

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني377.0اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيعلي فؤاد نجم عبد هللا72470252051005007

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني376.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيغيث سعد وهاب عبد الحسن72471252051207034

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني376.0ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيحسين عالء عبد الحليم حميد72472162051035006

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني376.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيأيمن فالح عبد االمير مهدي72473252051044002

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني375.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيعمار ياسر جوده ياسر72474272051151093

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني375.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيمصطفى حبيب ظاهر محسن72475252051116043

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني375.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيامير حيدر علي لعيبي72476232051007015

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني375.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد صباح مهدي عبد72477252051205105

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني375.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقيفاطمه محمد مهدي محمد72478252052056054

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني374.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيحسين محمد جاسم محمد72479252051001025

جامعة تكريت/كلية الطب605.4ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيمنار عادل يونس هادي72480182042178005

جامعة تكريت/كلية الطب605.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيصبا عمار جمعه محمد72481202042160068

جامعة تكريت/كلية الطب605.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيبراء احمد محل عماش72482182042230006

جامعة تكريت/كلية الطب605.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائياساور منذر ضاري رزوقي72483182042227002

جامعة تكريت/كلية الطب605.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيفاطمة عباس فاضل غبن72484212042178192

جامعة تكريت/كلية الطب605.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيرانيا معتز حسين عبد الرحمن72485182042242060
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جامعة تكريت/كلية الطب605.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيافنان عبد الحكيم توفيق سلمان72486182042227004

جامعة تكريت/كلية الطب605.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيمحمود كريم كامل صالح72487182041119063

جامعة تكريت/كلية الطب605.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياسراء غزوان المان صبري72488182042271011

جامعة تكريت/كلية الطب604.0اعدادية الخصم للبنيناحيائياحمد فرحان احمد عزاوي72489182041016008

جامعة تكريت/كلية الطب604.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعمر سهيل احمد علي72490182041036076

جامعة تكريت/كلية الطب604.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيأبراهيم عبد السالم توفيق صالح72491182041119001

جامعة تكريت/كلية الطب604.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتماره محمد باسل مكي72492182042271046

جامعة تكريت/كلية الطب604.0ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيهاله مهيب احمد صالح72493182042266018

جامعة تكريت/كلية الطب604.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرفل قاسم دحام هواس72494182042271066

جامعة تكريت/كلية الطب604.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد القادر محمود حميد خليل72495182041151037

جامعة تكريت/كلية الطب604.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيزبيده طارق عبد هللا عبيس72496182042227025

جامعة تكريت/كلية الطب604.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيارقم خليل إبراهيم ازكير72497182041016009

جامعة تكريت/كلية الطب604.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعبد هللا خالد حسن مهدي72498182041119033

جامعة تكريت/كلية الطب603.0ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائينسيبه عماد ابراهيم خلف72499182042199027

جامعة تكريت/كلية الطب603.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائياحمد ناظم عبد الهادي سليم72500182041002019

جامعة تكريت/كلية الطب603.0ثانوية الدور للبناتاحيائياحالم سفيان نزهان شهاب72501182042161002

جامعة تكريت/كلية الطب603.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسحر حميد عجاج محمد72502182042271095

جامعة تكريت/كلية الطب603.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيربيع ضياء ربيع كاظم72503182041149023

جامعة تكريت/كلية الطب603.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيوطبان عارف عفات حسين72504182041093031

جامعة تكريت/كلية الطب603.0ثانوية العلم للبناتاحيائيعائشه نوري فيصل ناصر72505182042170061

جامعة تكريت/كلية الطب603.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيايه محمد خورشيد شكور72506182042227011

جامعة تكريت/كلية الطب603.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيانس فراس عباس خليفه72507182041036014

جامعة تكريت/كلية الطب603.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد ماجد زبن مصلح72508182041151070

جامعة تكريت/كلية الطب602.0ثانوية الدور للبناتاحيائيلطيفه محمد طه حمدي72509182042161056

جامعة تكريت/كلية الطب602.0اعدادية الدور للبنيناحيائيحارث فاضل عباس خزعل72510182041003014

جامعة تكريت/كلية الطب602.0ثانوية السالم للبنيناحيائيانس ناظم مطلك محمد72511182041044009

جامعة تكريت/كلية الطب602.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيعائشة كفاح عباس محيميد72512182042271113

جامعة تكريت/كلية الطب602.0ثانوية عائشة للبناتاحيائينهى محمود حسن عماره72513182042182104

جامعة تكريت/كلية الطب602.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيايات هاشم علوان احمد72514182042208009

جامعة تكريت/كلية الطب602.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيايناس يونس حمد محمود72515182042242020

جامعة تكريت/كلية الطب602.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائينمارق خالد جميل عبد72516182042227058

جامعة تكريت/كلية الطب602.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد رامي صعب مشرف72517182041149004

جامعة تكريت/كلية الطب602.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيرسل عبد القادر لطيف جاسم72518212042137064

جامعة تكريت/كلية الطب602.0ثانوية القعقاع للبنيناحيائيوسام عبد هللا محمود هليم72519182041062024

جامعة تكريت/كلية الطب602.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيمحمد عدنان عطيه محمد72520182041347085
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جامعة تكريت/كلية الطب602.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيساره مطر بيدر عباس72521182042242091

جامعة تكريت/كلية الطب602.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيشجن حسن خلف محمد72522182042271102

جامعة تكريت/كلية الطب602.0ثانوية الدور للبناتاحيائيعائشه مزاحم مهدي ابراهيم72523182042161044

جامعة تكريت/كلية الطب602.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيآمنه عيسى جودي محمود72524182042237006

جامعة تكريت/كلية الطب602.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينور اميد عادل مصطفى72525202042180127

جامعة تكريت/كلية الطب602.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيمازن عبد الرحمن حمودي حسين72526182041119049

جامعة تكريت/كلية الطب602.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيمريم محسن علوان شاهر72527202042138094

جامعة تكريت/كلية الطب601.6ثانوية المتميزات االولىاحيائيتسنيم احمد عدنان حمدي72528172042233027

جامعة تكريت/كلية الطب601.6اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياوراس جمعة عمر محمد امين72529202041001044

جامعة تكريت/كلية الطب601.1ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيساره حامد محمد عماش72530202042116035

جامعة تكريت/كلية الطب601.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيسرى خير هللا محمد خلف72531182042373033

جامعة تكريت/كلية الطب601.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيهدى خالد عبد الكريم كاظم72532182042203102

جامعة تكريت/كلية الطب601.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسماء فيض هللا مشير محمد72533202042144008

جامعة تكريت/كلية الطب601.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد عبد محمود محمد72534182042271105

جامعة تكريت/كلية الطب601.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيبرهان غانم احمد مطر72535202041022029

جامعة تكريت/كلية الطب601.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيهديل صائب عبوش محمد72536202042130040

جامعة تكريت/كلية الطب601.0اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيعبد القادر نبيل ستار كريم72537182041073014

جامعة تكريت/كلية الطب601.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيبسمة اسعد شاكر منصور72538182042271036

جامعة تكريت/كلية الطب601.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيعبير جمعه حماد حمود72539182042271114

جامعة تكريت/كلية الطب601.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبنيناحيائيمحمد ميسر حمود حسين72540182041154006

جامعة تكريت/كلية الطب601.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزبيده مازن اسعد طه72541202042117031

جامعة تكريت/كلية الطب601.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيامير خماس سلمان خلف72542182041035013

جامعة تكريت/كلية الطب601.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي عبد فارس علي72543182041151048

جامعة تكريت/كلية الطب601.0ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيشيماء يوسف عيسى جاسم72544202042189011

جامعة تكريت/كلية الطب601.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتاحيائياخالص عماد فاضل جواد72545182042230002

جامعة تكريت/كلية الطب601.0ثانوية همسة للبناتاحيائيماريه عبد هللا ابراهيم عبد72546202042157026

جامعة تكريت/كلية الطب601.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيسيف ذو الفقار علي زكر72547172041228020

جامعة تكريت/كلية الطب601.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيحميد عبد الرزاق احمد رزوقي72548182041002037

جامعة تكريت/كلية الطب601.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيمياده ياسين شجاع مرعي72549182042203087

جامعة تكريت/كلية الطب601.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء جمال رفعت فارس72550202042160022

جامعة تكريت/كلية الطب601.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائينور الهدى سعد فاضل حمادي72551202042106072

جامعة تكريت/كلية الطب600.3اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيأيه أحمد محمد عبد72552202042180006

جامعة تكريت/كلية الطب600.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائيشيماء عبد السالم محمد عزيز72553202042101026

جامعة تكريت/كلية الطب600.0ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيمحمد صالح احمد محمد72554182041015025

جامعة تكريت/كلية الطب600.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمصطفى صباح محمد ثامر72555192041040081
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جامعة تكريت/كلية الطب600.0اعدادية بلد للبنيناحيائيياسر ساجد يعقوب عبد العزيز72556182041006179

جامعة تكريت/كلية الطب600.0ثانوية حطين للبناتاحيائينبأ اركان نادر شفيق72557202042133076

جامعة تكريت/كلية الطب600.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيفالح حسن جاسم بكر72558202041013060

جامعة تكريت/كلية الطب600.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيبالل عماد خلف جاسم72559182041119015

جامعة تكريت/كلية الطب600.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيسماهر نوفان عبد كاظم72560182042203044

جامعة تكريت/كلية الطب600.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمحمد عبد المنعم حمد عباس72561182041002094

جامعة تكريت/كلية الطب600.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيخديجه نصرهللا محمد خلف72562182042271057

جامعة تكريت/كلية الطب600.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيمصطفى نجم عبد هللا نعمه72563102041020172

جامعة تكريت/كلية الطب600.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمسك اسماعيل ضايع نايف72564312042047180

جامعة تكريت/كلية الطب600.0ثانوية السالم للبنيناحيائياحمد حسين صالح حسين72565182041044003

جامعة تكريت/كلية الطب600.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيجمانه جبار نامق توفيق72566202042160028

جامعة تكريت/كلية الطب600.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائيحياة عبد اللطيف جدوع ناصر72567182042257011

جامعة تكريت/كلية الطب600.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيايه قصي عبد الكريم عباس72568182042183022

جامعة تكريت/كلية الطب600.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيهبه حسام الدين عبد هللا خليفه علي72569202042120047

جامعة تكريت/كلية الطب600.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد صباح كامل ردام72570212041014129

جامعة تكريت/كلية الطب600.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي باهر خليل ابراهيم72571142041018103

جامعة تكريت/كلية الطب600.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيامينه برهان عزاوي مصطفى72572182042183015

جامعة تكريت/كلية الطب600.0اعدادية االمل للبناتاحيائينبأ احمد حميد صلبي72573192042195101

جامعة تكريت/كلية الطب600.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزينب سعد عبودي كاظم72574212042137084

جامعة تكريت/كلية الطب600.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائييوسف فراس عبد الرزاق عبد72575182041151097

جامعة تكريت/كلية الطب600.0ثانوية العلم للبناتاحيائيزهراء قصي محمد خماس72576182042170043

جامعة تكريت/كلية الطب600.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا ابراهيم شاهر72577202042139084

جامعة تكريت/كلية الطب600.0ثانوية النهرين للبنيناحيائيابراهيم اسماعيل حسن ناصر72578182041067001

جامعة تكريت/كلية الطب600.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيملك مقداد حامد رجب72579182042277012

جامعة تكريت/كلية الطب600.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمصطفى بختيار عز الدين حمه خان72580202041304126

جامعة تكريت/كلية الطب600.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزينب حيدر مجيد حاتم72581182042236069

جامعة تكريت/كلية الطب600.0اعدادية البيان للبناتاحيائيتبارك اثيل عارف عبد الرزاق72582182042246009

جامعة تكريت/كلية الطب600.0اعدادية القبس للبنيناحيائياحمد رائد محمد عبد هللا72583182041131001

جامعة تكريت/كلية الطب600.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيصفاء ياسين حسون جاسم72584182041033024

جامعة تكريت/كلية الطب600.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائينبا يحيى ماجد حمد72585182042227057

جامعة تكريت/كلية الطب600.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمحمد احمد عباس عبد72586122041020111

جامعة تكريت/كلية الطب600.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن زياد اسماعيل محمد72587172041028096

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية باب العلم للبناتاحيائيايات ماهر موسى جعفر72588122042123003

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيهدى احمد رشيد فياض72589122042106115

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيامير محمد رضا هاشم72590212041011020
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جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسهى علي ابراهيم محمد72591202042141037

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيصالح حسين خضير جمعه72592182041036035

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء حكيم خضير كاظم72593232042079020

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائينور عبد الرحمن علي موسى72594202042106076

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائياحمد اسماعيل سعيد احمد72595202041022005

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيفاتن احمد ياسين محمد صالح72596212042092080

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيانفال ثاير محسن محمد72597212042151010

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيساره عادل محمد احمد72598202042102034

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيحسين بحر شطي رمان72599212041001016

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيوسام احمد محمد عبد الرحمن72600132042112041

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيياسر نورت عبد هللا فرحان72601312041070198

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي حسين عاصي احمد72602212041002090

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيساره رافد علي جاسم72603182042236076

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيحنين علي طاهر صالح72604212042146017

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيطه يوسف صاحب محمد72605272041009053

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيغسق ايسر خلف احمد72606182042208021

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعبد هللا قيس عبد الرحمن محمد72607142041021079

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيهديل صالل عبد الهادي عبد هللا72608132042126080

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيرغده مكي جواد سلمان72609132042091043

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائينبأ جاسم كريم حسين72610212042109083

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيساره سمير كاظم علي72611202042282129

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد الحفيظ عبد الواحد سميط صالح72612182041036044

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيرويده حميد خالد حسن72613212042178099

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء محمد عبد المهدي محمود72614212042145071

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتبارك محسن طالك فارس72615212042102024

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد خضير عباس فنر72616182041006138

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيماري صبحي احمد عواد72617202042025006

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد رشاد حميد مخلف72618182041149005

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيحيدر محمد سلمان روضان72619212041030032

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية تدمر للبناتاحيائيرغد خالد رشيد جبارة72620212042131004

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمالك فاروق حبيب ساقي72621202042154078

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيساره حسين صالح ظاهر72622142042066052

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيرسالن مزاحم احمد مجبل72623182041151023

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية تماضر للبناتاحيائينور لطيف حميد ابراهيم72624212042091167

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية آشور للبناتاحيائيفاطمه رياض محمد عواد72625182042243091
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جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيابراهيم مزاحم ياسين عيفان72626212041209001

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيتبارك وليد خليل ابراهيم72627212042142012

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحمد حسين عبد علي ناصر72628272041009109

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعبد هللا شكور سليمان قادر72629182041035064

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمالك حسين علي حسن72630132042070210

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجى عماد محمود عناد72631212042138096

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعبد هللا احمد هالل احمد72632212041039034

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيرحمه قيس شكور مجيد72633202042282299

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي لؤي عبد هللا محسن72634272041009084

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد الرحمن فاضل جوامير متعب72635212041009117

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيريحانه عيدان حسون حميد72636182042182043

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيسالي جمال فاضل حسين72637212042145092

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيده رون كامل حسين فتاح72638202041001070

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيلمى محمود خلف حميد72639212042098181

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيشيماء اياد سعاد امين72640202042125028

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين تقي محمود72641182041135030

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيابراهيم محمد علي محمود72642202041030006

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيصفا عبد علي فيصل72643112042068053

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية عدن للبنيناحيائيعمران هشام عبد هللا رضا72644202041084052

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائييسر عمار عبد العزيز علي72645212042177064

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيآيه حاتم كريم ياسين72646182042172007

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية روناكي للبناتاحيائيدعاء امين عبد الكريم سليم72647322042032002

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائياوركيد عبد الغني محمد علي72648202042118036

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيحسن ماجد حسن علي72649212041055026

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيأيالف صالح الدين نور الدين يوسف72650202042111009

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيراني احمد محمد حسين72651182042208013

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيمقداد عدنان جمعة صالح72652202041020072

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيتبارك كريم جواد محمد72653262042144022

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيزمن صالح كامل نجم72654212042142022

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية بابل للبناتاحيائيشهد كامل زعيل ساجت72655212042141061

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية البيان للبناتاحيائيمرسى غسان محمد فرحان72656182042246024

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية كصيبة المختلطةاحيائيعماد عامر خوين حميدي72657262041173021

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيحنين جاسم محمد كريم72658202042125010

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيرغد عدنان باقر محمد حسين72659182042205043

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية المودة للبناتاحيائيعذراء روكان عبدالستار محمد72660212042132040
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جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيمحمد عماد عبد هللا شاكر72661202041006056

جامعة تكريت/كلية الطب599.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائياسامه حيدر ابراهيم حسن72662182041009011

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية بلد للبناتاحيائيتقى محمد صالح فاضل شكر72663182042176054

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية النضال للبنيناحيائيحسن علي كاظم جابر72664212041029013

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية التحرير للبناتاحيائياروى سلمان علي ياسين72665212042136002

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيغسق احمد خالد حسن72666212042178184

جامعة تكريت/كلية الطب599.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيعذراء مؤيد داود عبد هللا72667142042067089

جامعة تكريت/كلية الطب598.8ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد ابراهيم احمد ناجي72668132041020006

جامعة تكريت/كلية الطب598.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحمزة ثوبان حازم خالد72669172041008111

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيرسل سليمان حمد شهاب72670192042226041

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيذو الفقار علي احمد محمد72671212041022025

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيحمزة عبدالحميد صالح مفضي72672192041341053

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية النبوة للبناتاحيائياية حسين ناصر حسين72673212042145012

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائياسراء رحمن حسين يونس72674242042123011

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية البيان للبناتاحيائيمنى اضحوي عبد هللا ازويد72675182042246029

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائيزهراء جابر شاكر حمزة72676112042146011

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسعديه ظافر هادي ويس72677212042098131

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم محمد خلف72678182041053058

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيخطاب خميس حسن علي72679192041066060

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيعمر صادق كريم جلوب72680212041034075

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيرعد غسان احمد ضعن72681212041084020

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية غطفان للبنيناحيائيصبار سعد محمد عبد هللا72682182041042008

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيبه يام عبد الرحمن توفيق محمد72683202042344072

جامعة تكريت/كلية الطب598.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائينزار محمد احمد عبد هللا72684172041008420

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيرسل يونس صالح سلمان72685212042145045

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينور محمد نيشان علوان72686252042059851

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيبنين مهند شكر عبد االمير72687182042236028

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيزمن عصام سعيد مجيد72688312042081077

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائينبأ طالل عبد هللا حسين72689212042137150

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيصبا يوسف حمادي صالح72690192042316022

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرسل عبد السالم عارف سعيد72691172042231105

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيياسر احمد حرفش حسن72692212041059056

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيأنفال ثامر فرج كاظم72693112042114004

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمشعان اديب احمد عبد72694172041026148

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية القدس للبنيناحيائيبهاء عامر صالح محمد72695102041014013
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جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيفاتن حبش محمد عويد72696312042001019

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائياسراء جاسم جعفر جمعه72697172042382004

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيكرار عبد السالم ضيول عباس72698222041019145

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيدنيا عدنان محمد خسرو72699212042092035

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء شالل الطيف عبود72700182042271078

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيبسمه قيس جاسم جواد72701142042078011

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيمروه محمود نوري محمد72702242042136102

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيهيفى هيمن بكر محمد72703202042382109

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييوسف خليل عبد هللا رشيد72704202041001263

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيمعاذ حسين علي حسين72705102041032033

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيرقية زيدان محمد مال72706202042180055

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيحنين منعم لفته حمد72707262042092027

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيحسن محمد نوري كرجي72708212041272071

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيبالل فرمان عبد الخالق احمد72709202041011017

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائياسامه احمد خلف علي72710192041011020

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية غطفان للبنيناحيائيعبد هللا ادريس يونس حماد72711182041042011

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيسرور عمار خليل احمد72712202042250033

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيضحى متعب ثائر محمود72713182042182075

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية آشور للبناتاحيائياروى مصلح محمد خضر72714182042243001

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزهراء حيدر جواد كاظم72715212042133021

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية الخالص للبنيناحيائياحمد محمد نعيم ابراهيم شالل72716212041002015

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيوفاء حسن محمد سعيد72717172042381017

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيصابرين حسن عبد حسين72718212042105075

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائياستبرق نصير امين صالح72719192042141002

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيحنان سامر مدلول صالح72720202042140019

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيهدى احمد ذياب كاظم72721132042091134

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيضحى عماد صالح فتح72722212042178168

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيتبارك عمار يعقوب يوسف72723112042075019

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد فاضل محمد سعيد إبراهيم72724172041178097

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين محمد كاظم حمد72725172041228012

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيروان ماهر مصطفى عطا هللا72726112042067052

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمروان زيدان خلف علي72727122041013043

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائياحمد نادر جميل عبد الرزاق72728192041117002

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيايات فراس جميل عبد72729242042135072

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيجعفر علي كاظم مهدي72730242041062025
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جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيبراق ضرار شاكر محمود72731182042276014

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيسعد اياد نوري داود72732182041119021

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيجلنار عمار احمد علي72733212042145029

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيمنتظر محمد حامد كاظم72734232041027064

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائيرغده خميس عبد الستار عواد72735142042114010

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيدينا عمر غازي خلف72736182042242059

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائياالء فالح حسين علوان72737212042294013

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد طه عبد الهادي عباس72738102041026018

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيايه مظهر حسن حميد72739182042392013

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية فدك للبناتاحيائيعلياء نصر محمد مهدي72740212042156055

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيمصطفى وليد خالد حمدان72741102041024043

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيساره سمير صابر محمد72742172042231166

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية السالمة للبناتاحيائيآية منصور فتاح عمر72743202042155004

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيمؤمل كريم ياس احمد72744262041203078

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيمريم فاضل عبد الرحمن فرحان72745132042099039

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيذاريات مؤيد كردي عمار72746192042370078

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيورود علي عز الدين كريم72747182042194036

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعلي رياض عزيز زروك72748142041028077

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيحسين رشيد حميد خلف72749212041206005

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيسندس عمران محمود حسن72750212042290065

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية دار السالم للبناتاحيائيرحمه عناد صالح أبراهيم72751182042209005

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيابتهال فاضل غائب عباس72752272042065008

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية العراقية للبناتاحيائياساور محمد جواد عبد72753212042139011

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الجليل ابراهيم72754112042076131

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمنار صالح خلف محمود72755182042271136

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيخديجه عامر حسن محمد72756212042107024

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا رائد علي جاسم72757212041005075

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيطيبه محمد صقر غالب علي72758182042242113

جامعة تكريت/كلية الطب598.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيرواء حاكم عيسى جاسم72759252042095049

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسن خالد فهمي عباس72760212041002031

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيعمر محمد سعيد شاكر72761192041019046

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياحمد دحام احمد حمادي72762192041009021

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمهدي عبد االمير حسين احمد72763232041042195

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية السما للبناتاحيائيشهد احمد جليل مالك72764272042083093

جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينورس جاسم محمد عبد72765122042106110
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جامعة تكريت/كلية الطب598.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيابرار رباح عبد المهدي محمود72766212042145003

جامعة تكريت/كلية طب االسنان600.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياوهام محمد عباس سهيل72767182042276007

جامعة تكريت/كلية طب االسنان598.0اعدادية الدور للبنيناحيائيعلي وسام جمعه ابراهيم72768182041003025

جامعة تكريت/كلية طب االسنان597.2ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيمريم احمد مناف حسن72769182042178003

جامعة تكريت/كلية طب االسنان597.0اعدادية الوطن للبنيناحيائيعبد هللا هاشم محمد محمود72770182041029014

جامعة تكريت/كلية طب االسنان597.0ثانوية الريف المسائيةاحيائيحبيب فهد حبيب جبر72771182041337015

جامعة تكريت/كلية طب االسنان597.0ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيحيدر عمار اكبر كوثر72772182041057010

جامعة تكريت/كلية طب االسنان597.0ثانوية العلم للبناتاحيائيصفا حامد مياح ضايع72773182042170057

جامعة تكريت/كلية طب االسنان597.0ثانوية سمية للبناتاحيائيذكرى مجيد ولي محمد72774182042192004

جامعة تكريت/كلية طب االسنان597.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد احمد تركي72775312041024076

جامعة تكريت/كلية طب االسنان597.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمصطفى كمال حمود مضحي72776312041024174

جامعة تكريت/كلية طب االسنان597.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبه احمد عبد الطيف72777182042271109

جامعة تكريت/كلية طب االسنان597.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيايمن محمد حسين علي72778182041053013

جامعة تكريت/كلية طب االسنان597.0اعدادية الدور للبنيناحيائيمحمد هاشم ابراهيم حميد72779182041003045

جامعة تكريت/كلية طب االسنان597.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد الوهاب احمد انهاب صالح72780182041036065

جامعة تكريت/كلية طب االسنان597.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعثمان مزاحم احمد حمود72781182041045036

جامعة تكريت/كلية طب االسنان597.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الرزاق رمضان عبد هللا72782182041045030

جامعة تكريت/كلية طب االسنان597.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبناتاحيائيمريم عيسى عطية عبود72783182042388013

جامعة تكريت/كلية طب االسنان597.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيسبأ عواد عبد زبار72784202042140041

جامعة تكريت/كلية طب االسنان597.0ثانوية السالم للبنيناحيائيعبد العزيز عامر حواس صالح72785182041044025

جامعة تكريت/كلية طب االسنان597.0ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيامين عبد حمادي احمد72786182041038009

جامعة تكريت/كلية طب االسنان597.0ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائياسماعيل يونس درويش حديد72787182041038006

جامعة تكريت/كلية طب االسنان596.0ثانوية الرفل للبناتاحيائياسماء عواد تبان وردي72788182042228006

جامعة تكريت/كلية طب االسنان596.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيماريه حامد جمعه فارس72789182042242139

جامعة تكريت/كلية طب االسنان596.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيشفق حميد رمضان سلطان72790202042282156

جامعة تكريت/كلية طب االسنان596.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائيعبد الرحمن كامل عبد حمادي72791182041361025

جامعة تكريت/كلية طب االسنان596.0ثانوية الرفل للبناتاحيائيشيماء طه احمد حميد72792182042228014

جامعة تكريت/كلية طب االسنان596.0ثانوية سمية للبناتاحيائيهدى نجم الدين قادر عبد هللا72793182042192023

جامعة تكريت/كلية طب االسنان596.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيتقى محمد اسماعيل عبد القهار72794182042183034

جامعة تكريت/كلية طب االسنان596.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمسرى ظافر حميد منصور72795312042047179

جامعة تكريت/كلية طب االسنان596.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعلي ميسر علي حماده72796182041036073

جامعة تكريت/كلية طب االسنان596.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيأيه دحام فرحان خليفه72797182042276009

جامعة تكريت/كلية طب االسنان596.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء زهير ابراهيم زبالة72798212042185033

جامعة تكريت/كلية طب االسنان596.0ثانوية االيمان للبناتاحيائيرهان حمود نزال محمد72799182042394017

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيرقيه جسام فيحان صكبان72800212042119015
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جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيصفوان حمد ثامر محمد72801182041036036

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعمر فرحان كيتو موسى72802312041024117

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزينب شكر محمود فرج72803212042140120

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيمحمد االمين معيد محجوب محمود72804182041145027

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيرانيا باسم محمد عباس72805322042020023

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0ثانوية العلم للبناتاحيائيورود احمد محمود فرحان72806182042170084

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيشهالء شاكر احمد فيصل72807142042067082

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0اعدادية بلد للبناتاحيائيزهراء حسين عبد الرضا محمد72808182042176090

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيسعديه ناهي هداد علي72809222042414154

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيمسره محمد حسن عبد هللا72810112042082041

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0ثانوية جمانة للبناتاحيائينور خليل وهيب شهاب72811212042095058

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهاله مؤيد حميد محمد72812182042271160

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0ثانوية الدور للبناتاحيائيمها مهند تمر رجب72813182042161064

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0اعدادية اسماء للبناتاحيائياكرام ابراهيم صالح عويد72814182042242007

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد هللا زيد كامل عبد القادر72815102041013074

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيحنين كريم علوان عبد الهادي72816182042236036

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيفاطمه رحمان دعدوش بنيان72817212042170102

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيزهراء محمد رضا عبد هللا72818212042109039

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيابرار فارس توفيق احمد72819212042099009

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيغزوه عدنان صالح حسون72820182042193032

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0ثانوية البتول للبناتاحيائينور علي كامل ابراهيم72821182042175053

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيكوثر منتظر محمد علوان72822182042208022

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0ثانوية الريف للبنيناحيائيعبدهللا طه صالح عجاج72823122041029024

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيعبد االله فرحان احمد محمد72824182041016052

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيليالي نصرت خضير خلف72825182042242136

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0اعدادية بلد للبناتاحيائيغفران احمد جاسم محمد72826182042176150

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيزينه لقمان غفوري شكور72827182042186032

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشهد صدام حسين علي رضا72828212042102096

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيسجاد محمد جاسم محمد72829122041022040

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0ثانوية الدور للبناتاحيائيمها فيصل شريف فاضل72830182042161063

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيغزوان صالح محمد سليم72831182041016077

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0ثانوية الملوية األهلية للبنيناحيائيجهاد عدنان صالح عبد هللا72832182041049005

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائينبأ حسب هللا اسماعيل خليل72833212042140227

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيكوثر عبد الخالق عبد الرحيم عباس72834212042147115

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيزينة خليل عواد خميس72835212042294106
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جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيعلي صباح دلول نزاري72836212041034068

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيغسق ضاري علي سعيد72837212042090130

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيبشرى قاسم طه محمد72838182042276016

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيملك اسكندر محمود احمد72839182042244055

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبناتاحيائيرحمة ميسر حمود حسين72840182042388006

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0اعدادية الدور للبنيناحيائيحيدر عباس ابراهيم محمد72841182041003016

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائيرؤى موفق خلف محمد72842182042164013

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيخوله كتاب حمد خضر72843182042218026

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمريم هادي عبد الرحمن بحر72844212042090157

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0ثانوية حطين للبناتاحيائيتبارك صاحب حسين جاسم72845202042133022

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيساره خليل ابراهيم حسين72846212042139112

جامعة تكريت/كلية طب االسنان595.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائياحمد محمد مشعل حبيب72847182041119007

جامعة تكريت/كلية طب االسنان594.7ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيبراق ابراهيم احمد حسين72848172041223010

جامعة تكريت/كلية طب االسنان594.5ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمحمد عبد المنعم محمد صالح72849172041022089

جامعة تكريت/كلية طب االسنان594.1اعدادية االندلس للبناتاحيائيامنه فالح مصطفى احمد72850172042286040

جامعة تكريت/كلية طب االسنان594.0ثانوية اور المختلطةاحيائيعبير غسان احمد عبد هللا72851212042211027

جامعة تكريت/كلية طب االسنان594.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيبلسم احمد جمعة ذياب72852212042043010

جامعة تكريت/كلية طب االسنان594.0ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائيطيبه سعيد شده جمعه72853182042397006

جامعة تكريت/كلية طب االسنان594.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزبيده احمد حامد يونس72854172042288115

جامعة تكريت/كلية طب االسنان594.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائياسماء طوفان مزهر حسن72855212042140006

جامعة تكريت/كلية طب االسنان594.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد مظهر علي حسين72856182041127052

جامعة تكريت/كلية طب االسنان594.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرحمه ابراهيم حسين علي72857172042289059

جامعة تكريت/كلية طب االسنان594.0ثانوية المجيد المختلطةاحيائيحنين علي درباس شعالن72858182042105005

جامعة تكريت/كلية طب االسنان594.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرؤى رائد مؤيد يونس72859172042357279

جامعة تكريت/كلية طب االسنان594.0اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيبيداء فالح حسن علي72860182042084005

جامعة تكريت/كلية طب االسنان594.0ثانوية دار السالم للبناتاحيائيساجده حسين غائب سالم72861182042209013

جامعة تكريت/كلية طب االسنان594.0اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيسرى امجد حميد مهدي72862182042084011

جامعة تكريت/كلية طب االسنان594.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائياستبرق حميد رمضان سلطان72863202042118013

جامعة تكريت/كلية طب االسنان594.0ثانوية الرماح العوالي للبناتاحيائيانفال عبد الرسول لطيف عزيز72864182042222005

جامعة تكريت/كلية طب االسنان594.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيسجاد عمار عدنان طه72865102041019059

جامعة تكريت/كلية طب االسنان594.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعباس ليث عباس عبد الجبار72866262041001104

جامعة تكريت/كلية طب االسنان594.0اعدادية النيل للبنيناحيائيلؤي سالم علي خضير72867172041027068

جامعة تكريت/كلية طب االسنان594.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمصطفى ازاد موسى محمد72868212041009243

جامعة تكريت/كلية طب االسنان594.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى جمعه جاسم محمد72869182041149057

جامعة تكريت/كلية طب االسنان594.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب طارق حامد ابراهيم72870172042288126
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جامعة تكريت/كلية طب االسنان594.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيماهر ابراهيم عسكر شعير72871172041011142

جامعة تكريت/كلية الصيدلة605.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيبلسم عالء صبحي قاسم72872182042172013

جامعة تكريت/كلية الصيدلة604.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائياسماء عالء صبحي قاسم72873182042172004

جامعة تكريت/كلية الصيدلة599.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياكرام محمد جاسم محمد72874182042276005

جامعة تكريت/كلية الصيدلة597.0اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيعبد الرحمن سعد شكر محمود72875182041005023

جامعة تكريت/كلية الصيدلة597.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحسن امجد احمد الجدعي72876182041149044

جامعة تكريت/كلية الصيدلة596.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد سالم حسين علي72877182041149047

جامعة تكريت/كلية الصيدلة596.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيرحمه جاسم محمد شهاب72878182042183052

جامعة تكريت/كلية الصيدلة596.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيسوسن مرعي رشيد سمين72879182042203049

جامعة تكريت/كلية الصيدلة596.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيابو بكر رياض سعدي صالح72880182041002004

جامعة تكريت/كلية الصيدلة596.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيطاهر عمر طلب محمد72881202041025027

جامعة تكريت/كلية الصيدلة595.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعبد هللا عيسى عبد الرزاق حسن72882202041025034

جامعة تكريت/كلية الصيدلة595.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائياطياف احمد فرحان رحيم72883182042208007

جامعة تكريت/كلية الصيدلة595.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياجوان رحيم عبد خلف72884182042271006

جامعة تكريت/كلية الصيدلة595.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيصفا عز الدين محمد عبد هللا72885182042218042

جامعة تكريت/كلية الصيدلة595.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد سعد هللا فهمي خضير72886182041151066

جامعة تكريت/كلية الصيدلة595.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيبان عامر احمد جاسم72887212042144013

جامعة تكريت/كلية الصيدلة594.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيرؤى عباس زنهير صلبي72888182042232015

جامعة تكريت/كلية الصيدلة594.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياسماء ابراهيم جاسم ابراهيم72889182042271012

جامعة تكريت/كلية الصيدلة594.0اعدادية العراقية للبناتاحيائينوره رشيد عواد ابراهيم72890212042139223

جامعة تكريت/كلية الصيدلة594.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيثريا يونس تفاح طعمه72891182042242047

جامعة تكريت/كلية الصيدلة594.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيصهيب أحمد عبد هللا حديد72892182041089023

جامعة تكريت/كلية الصيدلة594.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ هيثم محمد حمد72893182042271148

جامعة تكريت/كلية الصيدلة594.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتاحيائيبتول جمال صادق نجم72894182042252004

جامعة تكريت/كلية الصيدلة594.0اعدادية الخصم للبنيناحيائييوسف عبد الباسط سبهان حميد72895182041016125

جامعة تكريت/كلية الصيدلة594.0اعدادية الوطن للبنيناحيائيعبد هللا حارث فنر جودي72896182041029012

جامعة تكريت/كلية الصيدلة594.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيياسين عيدان شريف عبد72897202041250163

جامعة تكريت/كلية الصيدلة594.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيسامر خلف عبود خلف72898182041016034

جامعة تكريت/كلية الصيدلة594.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعمر محمد خلف صلبي72899182041149042

جامعة تكريت/كلية الصيدلة594.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيبنين حكمت ابراهيم عبد72900212042133009

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيعلي مازن ماهر حسن72901182041057018

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0ثانوية الدور للبناتاحيائيموج عاصف خالد شهاب72902182042161065

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0ثانوية العلم للبناتاحيائيرحاب رياض حميد عطشان72903182042170031

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيزيد عزيز عبد الكريم جاسم72904212041010044

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائياسعد ابراهيم محمد عبد هللا72905182041036013
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جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيايمان محمود صخي محمد72906212042107013

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0ثانوية سرى االهلية للبناتاحيائيشيماء علي عبد هللا درويش72907212042163007

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0ثانوية التاجي للبنيناحيائيمحمد فاضل احمد حسين72908122041010009

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائييثرب احسان عبد هللا ياس72909202042204007

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيانس رحيم فرج داود72910182041005010

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيغفران عزيز حمدي محمود72911182042374074

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيطيبه ادريس محمد حمود72912192042151028

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيتبارك صادق نايف محسن72913112042062020

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيتبارك قاسم جسام محمد72914212042091047

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيسند خضر خليل ابراهيم72915212041009091

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي عصام عبد هللا سلطان72916132041037068

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيبراء هاشم عبد الواحد حسين72917202041025015

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين جاسم محمد عباس72918212041002037

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيموسى حسن عجيل موسى72919182041149065

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيعلي رزاق احمد هذال72920182041084005

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيايالف نافع حماد محمد72921182042277004

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيايات ابراهيم حسين جاسم72922182042236011

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيزينب ابراهيم عواد عوض72923182042199010

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيقمر خالد طعان علي72924142042111219

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسوالف طالب خضير محمود72925182042271100

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمة فائق حسين حردان72926152042048143

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعبد الحكيم دوهان عبد الصاحب مصطفى72927202041025030

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيايناس تحسين كاظم علوان72928212042095012

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد محمد احمد حسن72929202041303031

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيإيناس طارق جبار احمد72930212042294032

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتاحيائيحور شهاب احمد نصيف72931182042252006

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعبد هللا عباس خضر رحيم72932192041020033

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0اعدادية القدس للبناتاحيائينسمه جاسم سامي عبد علي72933212042110105

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0اعدادية الصفا للبنيناحيائيمحمد خليل حسن رشيد72934132041029056

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيزهراء عباس مشكور حسين72935132042079022

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيموج اركان موسى خلف72936182042227053

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيساره عامر جهاد محيميد72937212042294109

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيرحاب حامد جاسم محمد72938192042178026

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائياسراء حافظ رشيد سعد72939212042140005

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزهراء اسماعيل عبد هللا سلمان72940142042067058
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جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيتبارك سعد محمود جاسم72941212042097025

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيحرير قيس صابر اسماعيل72942182042227016

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائياكرم فائز عويد زيدان72943182041038007

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيطيبه طه ياسين حمزه72944212042103051

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيبالل محمد فليح عجاج72945122041020034

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيبدور موفق محمود هدو72946212042133007

جامعة تكريت/كلية الصيدلة593.0اعدادية الوطن للبنيناحيائيعمر عبد الباسط طه ياسين72947182041029020

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.8ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعمر فرهاد فارس فخر الدين72948202041050063

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.6اعدادية الحريري للبناتاحيائيآية احمد ناجي عبد72949132042117006

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.5ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائياستبرق رشيد مجيد صباح72950212042294003

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.2ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائينورهان بيان برهان عبدالعزيز72951122042109177

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.2ثانوية المتميزاتاحيائينرجس علي جميل ناصر72952142042094157

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيتبارك نجاح كاظم ياسين72953212042134028

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيمروه صادق محمد مولود72954202042382089

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية االنام للبناتاحيائيساره عباس صالح رشيد72955212042135054

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية العلم للبناتاحيائيفاطمه سالم محمد حسن72956182042170066

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيميعاد اسعد حسن محمد72957182042182101

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتاحيائيزينه فارس جميل صالح72958172042319010

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيايمان فيصل فتحي احمد72959172042364007

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية النهرين للبنيناحيائيمصطفى حميد سلطان سعيد72960182041067032

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية الفاو للبناتاحيائياية باسل ابراهيم شحاذة72961172042235019

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيامنه سعد سالم ايوب72962172042231022

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزهراء عماد خليل كاظم72963212042148037

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيدعاء سالم عواد علي72964182042271058

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيشهد حميد رشيد محمود72965122042108035

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيفاطمه محمود جابر منصور72966212042098171

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيوعد هللا بسام وعد هللا يحيى72967172041351888

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية غمدان المختلطةاحيائيغفران علي محمد علي72968202042235009

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينة نوري علي طعمة72969182042271085

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية المصطفى للبنيناحيائياحمد خلف احمد خلف72970172041077002

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةاحيائيفيان يوسف عثمان توفيق72971202042338033

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيالحارث صادق محيسن فليح72972102041026046

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيحسين عبد الرزاق خضير عباس72973182041146008

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيازهار مناضل عبد محمد72974212042093003

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيسميه أزاد حميد قادر72975202042128022
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جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية سارية للبنيناحيائيغيدان صالح خضر صالح72976172041018139

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن ابراهيم عبود حسن72977182041119025

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيبان سعد سالمه كاظم72978182042208011

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسما عمار اسماعيل مبارك72979212042138101

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية البتول للبناتاحيائيزينه أسماعيل عثمان فرحان72980112042072071

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيمصطفى حميد احمد حسين72981212041011103

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية المتميزات االولىاحيائيأمنة محمد يحيى رحاوي72982172042233003

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيعادل علي جديس شريف72983212041248017

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية طوبى للبنيناحيائياحمد خالد خليل عباس72984212041087005

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد الرحمن صفاء حسين عبد72985212041003078

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيانديان نشوان حسين حسن72986172041060008

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية الدور للبنيناحيائيعمر سرمد احمد عبد العزيز72987182041003029

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمروان عواد علي صالح72988172041007171

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى عثمان فاروق محمود72989172041008395

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيدالل طالل خليل حسن72990172042288085

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبد الغني خليل72991172041008205

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيرياض عبود خلف صالح72992172041350129

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياسماء محمود ناصر صالح72993172042315009

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيفاطمه عقيل صبيح عبدال72994212042104037

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياسماء فرحان محمد علي72995182042271013

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيمريم غانم عبد الرزاق محمد72996172042327026

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيشروق حسين عبد هللا حسين72997212042294128

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيجلجرا عبد االمير عبد هللا غيب هللا72998202042334090

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيزهراء حيدر حسين علي72999212042109036

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيايمن مازن جمعه اربيع73000132041010022

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية صدى العلوم األهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد خليل إبراهيم73001282041025013

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيدعاء عباس ابراهيم كنجو73002172042249028

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيأمير عبد الكريم عبد الجبار خلف73003132041010017

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيوالء ناظم احمد خلف73004312042047226

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيامنه عادل فاضل عبد الباقي73005172042316010

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية الدور المسائية المختلطةاحيائيانور خالد مجيد ثامر73006182041343010

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية سارية للبنيناحيائيصهيب علي حسين صالح73007172041018090

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية الدور للبناتاحيائيحبيبه عمار فيصل عبد73008182042161020

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد برهان عبد هللا محمد امين73009172041028170

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمي احمد خليل جاسم73010172042294226
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جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانياحيائيمنتظر داود سلمان عباس73011202041391022

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية الزاوية للبناتاحيائيدعاء حمدي علي محمد73012172042240005

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيسرور اسماعيل هندي محمود73013132042080032

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية االمين للبنيناحيائيمحمد رمزي محمد محمود73014312041009030

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيرجوان خالد كريم مايخان73015212042092041

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائيفرح جمال حسن يونس73016172042258029

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية بلد للبناتاحيائيفاطمة عيسى احمد خضير73017182042176161

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيابتهال عبد هللا حسين سعد73018182042208002

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيكاظم حسن كاظم جواد73019212041004113

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيعذراء ابراهيم احمد سعود73020182042234024

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد احمد صديق محمد73021172041008311

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيريام ثاير مشهد شجاع73022212042121086

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيعهد جمعه مرشد مجيد73023212042109065

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائينشوه جمال حامد أحمد73024212042262035

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائياحمد عزت مصطفى حبيب73025212041027001

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيعبير بشير دحام سلو73026332042041024

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيانفال عالء كريم شياع73027212042235005

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية سارة للبناتاحيائيأساور غسان داود مجيد73028212042123001

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية حمص للبناتاحيائياسماء يونس رمضان عواد73029172042302018

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيسميه برزان صالح كرم73030202042334165

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعبد الرحمن عادل مصطفى يونس73031312041063034

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيأنسام جميل ابراهيم عزاوي73032182042242015

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينور عباس كريم مصطفى73033202042160111

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية الكوير المختلطةاحيائينشات كمال عبد الرحمن ياسين73034312041066012

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيزكريا اسماعيل يوسف سليمان73035172041020048

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية القيارة للبناتاحيائياحالم فوزي خميس روضان73036172042242001

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا مردان حسن قاسم73037332041070049

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيعلي محمد عبد هللا حمه علي73038202041302085

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائييوسف عبد الرحيم كريم حسين73039102041017112

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيايمان عبد السالم محمود عبد الوهاب73040172042371052

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية الشروق للبناتاحيائيهيفاء رافد عبد احمد73041202042149032

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيسماء ناهد نعمت خليل73042332042040058

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيزهراء جبار مهدي عكاب73043212042151027

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيبه روا هاوار جالل وهاب73044202042344067

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية المروة للبناتاحيائيفاطمه قاسم محمد حسين73045212042158037
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جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرؤى داود سلمان احمد73046212042098067

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيفرح احمد عزيز فاضل73047172042299059

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيامنة وليد هاشم سعدي73048172042294033

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياكرام اسماعيل خليل مسير73049172042232010

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيحسن احمد صالح احمد73050212041009065

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيهاجر عثمان عبدالحميد محمود73051232042305165

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائيعبد هللا عثمان علي شهاب73052172041171008

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيا-اسطنبولاحيائيسما باهر محمد عبد اللطيف73053132042229014

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائياستبرق عبد القادر عطا سعيد73054212042134007

جامعة تكريت/كلية الصيدلة592.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائياحمد الياس خضر حسين73055172041144003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني591.0ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقيسمية نجم عثمان محمد73056212052243004

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني585.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقياحمد يحيى مجيد حميد73057182051149008

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني573.0اعدادية ابن كثير للبنينتطبيقياحمد نوري اسماعيل احجاب73058182051010001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني557.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيتقى نبيل محمد جبار73059162052228014

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني543.0ثانوية ملتقى النهرين المختلطةتطبيقيعمر فاروق محمود محسن73060182051294010

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني538.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقييوسف طه حميد خضر73061182051078019

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني533.0إعدادية الفرقان للبنينتطبيقييوسف اركان مولود كاظم73062182051021032

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني532.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيمحمد عدي مشعان طلب73063182051041033

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني531.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيمحمد فرحان خليف فرج73064192051356068

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني530.0ثانوية النهرين للبنينتطبيقيمهدي صالح خلف جبر73065182051067032

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني525.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيعمر خالد علي جلعوط73066182051140011

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني524.0ثانوية الصقر المختلطةتطبيقيعبد الرحمن سعيد خلف محمد73067182051311012

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني519.0ثانوية برزاني المسائية للبنينتطبيقيعمر حسين روضان خلف73068312051070047

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني519.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيبرهان علي دليل خالد73069182051044007

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني517.0اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيهيبت جوهر برك مطر73070182051073053

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني516.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيمحمد كمال الطيف جاسم73071182051002078

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني515.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيزيد لؤي خليل محمود73072182051151019

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني515.0ثانوية االمل االهلية للبناتتطبيقيسجى طالل ابراهيم صالح73073182052208004

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني513.0ثانوية الفردوس للبناتتطبيقيدينا لورنس حسن فرحان73074102052090007

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني512.0اعدادية سبل النجاح االهليةتطبيقيخلف غانم خلف داود73075262051059004

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني512.0ثانوية كنوز المعرفة االهلية المختلطةتطبيقياحمد محمد توفيق ارحيم73076182051160004

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني511.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيزكريا عباس فاضل صادق73077202051001026

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني510.0اعدادية الفجر الجديد للبنينتطبيقيسيف الدين عايد جياد عاشور73078102051032012

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني509.0ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيهمام قصي محسن معيوف73079182051057022

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني508.0ثانوية الصقر المختلطةتطبيقيعبد الكريم عواد خليفة صالح73080182051311017
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جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني508.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمصطفى حمزه عبد علوان73081202051007016

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني507.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةتطبيقيغاده علي احمد عبد73082182052339009

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني507.0اعدادية الحويجة للبناتتطبيقييقين ياسر خلف حمد73083202052147008

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني507.0ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيخالد محسن مجبل شكر73084182051119012

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيعبد المهيمن فارس ابراهيم اسود73085202051015025

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية ابن كثير للبنينتطبيقينامس خلف محمد سطام73086182051010020

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني505.0ثانوية بيجي المسائيةتطبيقيازهر محمد عبد حنيت73087182051332013

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني505.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمحمود محمد خلف محمود73088202051013043

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني505.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيعمر عبد العزيز شويش عبد الحميد73089182051044024

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني505.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيئاشنا حويز جبار محمد73090202052382001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني504.0اعدادية الرمانة المختلطةتطبيقيصهيب ابراهيم عطيه مهيري73091192051287005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني502.0ثانوية ام درمان المختلطةتطبيقيمحمد جاسم هليل ابراهيم73092182051326008

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني502.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينتطبيقيمصطفى علي حمود حسن73093182051030010

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني501.0ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيحارث عبود حسين حمد73094182051119009

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني501.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيرويده عباس محمد صالح شكر73095182052261008

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني500.0اعدادية الوطن للبنينتطبيقيمحمد جمعه محمود عبد73096182051029019

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني500.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيايه صالح ردام خلف73097182052014001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني500.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمؤمن صالح محمد عبد هللا73098202051304070

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني499.0اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقياحمد عبد الموجود جابر جوبان73099182051073005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني499.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيمهند رضا عبد مهدي73100182051011024

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني499.0ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيمصطفى فايز صكبان مجيد73101182051119038

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني498.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقيحسام غسان عبد القادر ماهر73102182051016019

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني498.0اعدادية زمار للبنينتطبيقيصكر دحام الياس خضير73103172051103018

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني498.0ثانوية الجماهير المختلطةتطبيقيمحمد سنان روكان عبد73104182051015007

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية ابن كثير للبنينتطبيقيمحمد علي خلف ياسين73105182051010014

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقياحمد يونس اسماعيل حسن73106172051028018

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيصادق امين حسين صالح73107172051028050

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني496.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد اسعد رشيد علي73108202051304074

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني496.0ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيعبد المهيمن طه عدنان علي73109182051119026

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني496.0ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيمحمد خالد حسن لطيف73110182051033028

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني496.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيإبراهيم لؤي حميد عزيز73111172051144003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني495.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيحمزه محمد خير هللا محمود73112182051089018

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني495.0اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيموسى محمد رمضان محمد73113182051118048

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني495.0ثانوية االمل االهلية للبناتتطبيقيمريم عامر خلف عزاوي73114182052208005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني495.0اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيمحمد ثامر حسن علي73115182051086021
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جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني495.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيعلي اسماعيل ابراهيم مجبل73116192051012040

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني494.0اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيمنال مجبل ابراهيم فياض73117182052197017

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني494.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيزيد طارق محمد مراد73118172051023025

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني494.0اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقيخالد وليد خالد حسين73119212051226004

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني494.0اعدادية الميثاق للبنينتطبيقيأحمد طالب عفتان تركي73120192051006003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني494.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعمر عابد عجاج محمود73121172051143035

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني494.0ثانويه المحزم للبنينتطبيقيعبد الوهاب عمر جاسم محمد73122182051024022

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني494.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقياحمد عصام محمد سعيد شهاب73123332051070002

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني494.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيأحمد طالل علي مهدي73124182051089007

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني493.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيمزهر مصطفى محمد خلف73125182051099031

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني493.0ثانوية االمل االهلية للبناتتطبيقيروان اياد خلف خليل73126182052208002

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني493.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيعمر خالد هالل عوض73127192051356050

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني493.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعبد االله عبد اللطيف حميدي علي73128172051026034

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني493.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيحاتم ازهد خلف هادي73129192051067011

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني493.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيكنانه حسين علي محمد73130172052315027

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني493.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيرامي فرحان بديوي علي73131192051020029

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني493.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعلي صالح ارحيل عباس73132172051028076

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني492.0أعدادية االمين للبنينتطبيقيمصطفى ميسر محمد علي طه73133172051019023

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني492.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيحسن ايوب حسن علي73134202051377029

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني492.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيمصطفى عامر ندا ابراهيم73135192051067047

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني492.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيمصطفى حامد حسين علي73136182051041038

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني492.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيخطاب محمد خلف علي73137182051099013

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني492.0ثانوية النهرين للبنينتطبيقيصادق حسين عبد هللا حسين73138182051067015

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني491.0اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيمصطفى اياد مطر عجاج73139182051073041

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني491.0ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقيعماد محمد رحيم حميد73140212051243012

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني491.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيسلمان حسن نايف حمادي73141172051366051

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني491.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيأحمد غانم محمد امين محمود73142172051008001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني491.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيايالف دلشاد محمد أحمد73143202052120006

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني491.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيشاكر جميل محمود فريح73144192051111006

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني490.0ثانوية نزهان الجبوري للبنين للنازحينتطبيقيخالد اسماعيل حمد نصيف73145202051067007

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني490.0اعدادية غطفان للبنينتطبيقيعبد هللا خليفه خلف عواد73146182051042019

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني490.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيمصطفى انور طحير منادي73147312051063030

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني490.0ثانوية ام درمان المختلطةتطبيقيبالل خلف عكله شهاب73148182051326003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني490.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعمر احمد غفور مصطفى73149202051005036

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني490.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمنتظر حيدر عبد علي انفاوه73150282051006157
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جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني490.0اعدادية الشورجة للبنين- دراسة عربيةتطبيقيمحمد كامران احمد مينا73151202051045012

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني490.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقييونس دلير صابر احمد73152202051001110

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني490.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعبد هللا محمود عبد هللا فرحان73153192051011054

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني490.0الخارجيون - ايسرتطبيقيديار عدنان الياس خلو73154172051402015

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني490.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيحسين علي عبد هللا حديد73155182051089016

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني489.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيسيف رافع محمد سليم رشيد73156172051028049

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني489.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقييوسف ياسر احمد حسين73157172051015073

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني489.0اعدادية هيت للبنينتطبيقياحمد فراس عبد اللطيف حسين73158192051014013

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني488.5اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيامين فارس شعبان حمود73159172051011016

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني488.0اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقياحمد سالم شكر محمود73160182051084002

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني488.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعبد هللا وعد محمود خضير73161172051020048

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني488.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيمرواري سركو عبيد رمضان73162202052352017

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني488.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعمر حمدي حسن عزت73163202051005037

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني488.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيحسن لطيف جاسم فياض73164192051011024

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني488.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد وليد ايوب احمد73165172051350043

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني488.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيإبراهيم عبد السالم ايوب عذبي73166182051149001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني488.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيفنر سمير ناظم توفيق73167182051011016

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني488.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيفاتن غسان نافع احمد73168192052199042

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني488.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيسيف عدنان عبد حمادي73169192051028017

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني487.0اعدادية الفجر للبنينتطبيقيعلي صباح كنوش خلف73170192051037023

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني487.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيمحمد جمال حسين خليفة73171182051007037

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني487.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيعبد االمير حافظ حسين عبد الحسن73172252051010025

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني487.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياحمد عمار احمد ابراهيم73173172051017013

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني486.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمحمد محجوب محمد عبد73174192051043037

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني486.0الخارجياتتطبيقيسجى منذر احمد محمد73175202052401014

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني486.0اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيسعد خليل حسن حبيب73176182051118019

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني486.0ثانوية سيوان للبناتتطبيقيربى حسن علي رشاد73177312052038009

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني486.0ثانوية ملتقى النهرين المختلطةتطبيقيعبد هللا ابراهيم سعيد خلف73178182051294008

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني486.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقياسماء رمضان مصطفى ابراهيم73179202052139007

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني486.0أكاديمية بغداد األهلية في تركيا-جورمتطبيقيصهيب خالد عياده علي73180132051244002

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني485.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيأحمد علي محمد سوادي73181182051089008

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني485.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيمحمد شكر محمود سليم73182202051022040

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني485.0اعدادية الشرقاط للبنينتطبيقيايوب حسن بهير غاتر73183182051004007

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني485.0اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيايمن كنعان حميد حسن73184212051009008

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني484.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحمزة احمد خليل ابراهيم73185172051008032
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جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني484.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيطاهر اسماعيل خضير عبد هللا73186172051003009

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني484.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقيسامي حمد حسين خلف73187182051016023

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني484.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقيطالل الزم عايد عسكر73188182051016026

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني484.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيعلي طارق عزيز عبد الرحمن73189172051018023

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني484.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيمحمد صالح محمد صالح73190172051366126

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني483.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيصباح رزكار عثمان سعيد73191202051001031

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني483.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقياواب غانم حميد نجم73192182051089013

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني483.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيغانم عبد الستار غانم محمود73193172051351486

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني483.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقييوسف محمود علي محمد73194172051028142

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني483.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيسفيان نعمة ابراهيم محمد73195202051022020

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني483.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيطه محمود عبد جراد73196172051008044

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني483.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيمصطفى مجيد عجاج سبع73197192051014107

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني483.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعيسى اسامة شريف برع73198182051089033

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني483.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيبافيل هيمن احمد محمد73199202051304014

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني482.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيرعد سامي خلف محمود73200182051140006

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء532.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا سامر مدلول صالح73201202051030029

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء522.0ثانوية التآخي للبنينتطبيقيحسين صالح عبود حسين73202182051046011

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء521.0اعدادية الملوية المختلطةتطبيقيعبد الرزاق خالد حسن علي73203182051095007

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء517.0ثانوية نزهان الجبوري للبنين للنازحينتطبيقيعمر دحام عكاب حنش73204202051067017

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء509.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمحمد عبد اللطيف محمود عبد الطيف73205162051036119

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء507.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعبد الخالق فايد محمود حمادي73206182051078009

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء502.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقياحمد حمزه محمد جابر73207182051099002

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء499.0ثانوية النهرين للبنينتطبيقيلؤي قيس سليمان محمد73208182051067026

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء493.0ثانوية التآخي للبنينتطبيقيخلف محمد خلف محمد73209182051046013

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء493.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمحمد مهدي عوفي عبد الحسن73210162051352311

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء491.0ثانوية التآخي للبنينتطبيقياحمد جاسم محمد خلف73211182051046001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء489.0ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيقاسم اسماعيل عبد العزيز هاشم73212182051033023

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء489.0اعدادية الملوية المختلطةتطبيقيعبد الحق عمر جمعه محمود73213182051095006

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء488.0اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيسعد مجيد حسون صليهم73214182051040022

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء485.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا نعيم طه صالح73215182051078012

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء482.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةتطبيقيزيد عالء جبر زيدان73216182051347012

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء481.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيمريم ياسين حمد محمد73217202052121019

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء481.0اعدادية الملوية المختلطةتطبيقيبشير عبد الحميد حامد عباس73218182051095004

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء480.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيحمزه عطا نصيف هندي73219182051140005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء480.0ثانوية المروءة للبنينتطبيقيهشام عبد هللا موسى فرحان73220182051025010
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جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء479.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيمحمد رائد صالح علوان73221182051070080

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء479.0ثانوية طرابلس للبنينتطبيقيايهم عبد الجبار سالم مصطفى73222182051121005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء479.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقياحمد جمال حسين شحاذة73223202051003005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء478.0ثانوية التآخي للبنينتطبيقيعبد القادر توفيق صبار حسان73224182051046019

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء478.0ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيحسين عباس حمزه شحتول73225242051165005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء478.0ثانوية القلعة للبنينتطبيقيعباس مناف عباس ياس73226182051063008

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء476.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمد احمد73227202051048077

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء475.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةتطبيقيديرين دلشاد عزيز عبد هللا73228202052346003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء473.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيمصطفى عايد غزال مضحي73229112051021118

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء473.0اعدادية الفلق للبنينتطبيقيمحمد مصطفى كريم صالح73230212051023043

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء472.0اعدادية زمار للبنينتطبيقيمصطفى عبد علي محمود73231172051103045

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء472.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقييوسف ريبوار قادر مجيد73232202051303071

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء472.0ثانوية اتا بكلر للبنينتطبيقياحمد حارث ابراهيم حسين73233202051008001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء472.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيالحسن علي اسماعيل ياسين73234182051151007

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء471.0اعدادية الملوية المختلطةتطبيقيعبيده صباح خضير عباس73235182051095008

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء470.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيايثار رياض ابراهيم درويش73236182052242008

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء470.0اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيابتهال محمد حسن احمد73237182052221001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء470.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيعامر علي جابر تمر73238182051099019

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء468.0اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيمالك عدنان صالح محمد73239182052197016

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء468.0اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيعبد الباسط امجد علي احمد73240212051009016

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء468.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيمصطفى محمد اسماعيل شكر73241182051089042

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء468.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقياحمد مفيد ابراهيم محمد73242202051001013

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء468.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيطه ربيع طه علي73243172051012029

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء467.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيعبيدة عمار عاصم نجم73244172051027041

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء466.0اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيمحمد حاضر ذويب عماش73245172051112019

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء466.0اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيعبد الكريم سعد شكر محمود73246182051005022

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء466.0ثانوية طرابلس للبنينتطبيقيباسم صالح حميد صالح73247182051121006

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء466.0اعدادية ابن كثير للبنينتطبيقيغيث ابراهيم عبد اللطيف حسين73248182051010010

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء465.0اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيمحمد فؤاد محمود زوبع73249202051019017

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء464.0اعدادية  تلكيف للبنينتطبيقيسعد فزع جاسم محمد73250172051084012

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء464.0أعدادية ابي تمام المختلطةتطبيقيحسن مشروم جبار ضاحي73251292051106004

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء464.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقياحمد ثامر ابراهيم مخلف73252182051069001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء463.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى محمد فيصل محمود73253172051351712

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء463.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعمر علي حسين محمد73254172051028077

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء463.0ثانوية التآخي للبنينتطبيقيعبد هللا سعد احمد عبد هللا73255182051046022
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جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء462.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيمروان جبر احمد عبد73256202051250067

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء462.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمصطفى عبد الهادي رحيم عبود73257212051003060

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء462.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيسيف مشعان مطلك فضيل73258192051356026

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء462.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيعثمان سعيد فياض محمد73259192051341059

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء462.0اعدادية الفجر للبنينتطبيقيمصطفى مشحن خلف حمد73260192051037030

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء462.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد فارس رضا جمعه73261172051351617

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء462.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد هللا فاروق عمر خطاب73262102051020126

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء461.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمالك عبد الموجود محمد طه73263172051026067

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء461.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيمريم عادل حامد عايد73264182052194013

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء460.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقياحمد فرحان ظاهر محمود73265202051003015

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء460.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيزكريا سيف الدين بايز خضر73266202051303026

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء460.0ثانوية آشور للبنينتطبيقيزيد فراس احمد عبد هللا73267182051081006

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء460.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيميالد رمضان عبد مكحول73268182051007043

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء460.0ثانوية قلعة اشور للبنينتطبيقيرعد شاكر سليمان الويح73269182051103009

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء459.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيصاحب صالح علي شوان73270202051001030

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء459.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعقيل خالد صياح حمزه73271142051012029

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء459.0ثانوية الجماهير المختلطةتطبيقيخميس مشتاق خميس ابراهيم73272182051015002

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء459.0ثانوية التآخي للبنينتطبيقياحمد عبد هللا جمعه علي73273182051046003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء459.0ثانوية التآخي للبنينتطبيقياحمد جايد عكله شهاب73274182051046002

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء459.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيمصطفى احمد عايد عواد73275102051011069

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء459.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقيعمار عادل كاظم حسن73276232051006035

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء459.0ثانوية النصر النموذجية للبنينتطبيقيالبراء نبيل نجم عبود73277322051011003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء459.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيحسين فارس عبد الكاظم عطية73278232051252035

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء459.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيعلي فرحان حسين نجم73279112051156053

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء459.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينتطبيقيعبد الرحمن نشوان شريف احمد73280332051001023

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء458.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقياحمد صباح خيطان منصور73281112051156004

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء457.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقياسرافيل قيس مهدي ثعبان73282242051168003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء457.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيغفران عبد السالم محمد داود73283182052162017

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء457.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيهبة هللا فيصل خلف سالم73284202052138044

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء457.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمؤمن جاسم محمد حسين73285172051008092

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء457.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي صالح عبد الجبار ابراهيم73286282051006093

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء457.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيسفيان ناجي عبد خليل73287192051002014

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء457.0ثانوية البغدادي المسائية للبنينتطبيقيسعد ابراهيم سويد جاسم73288192051359031

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء457.0خارجيونتطبيقيبندر طالب حرج نايل73289192051400014

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء457.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيعبد المجيد عادل حمادي جدوع73290112051025028
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جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء457.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد صباح محمد احمد73291172051351045

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء457.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيسجاد حسن عبد احمد73292212051002041

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء457.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحاتم وليد عواد حردان73293192051026011

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء456.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيهزبر يوسف خلف رميض73294202051048081

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء456.0ثانوية ٩ نيسان للبناتتطبيقيساره صالح عواد خلف73295202052101012

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء456.0اعدادية زمار للبنينتطبيقيعبد الجليل عبد هللا محمد حسين73296172051103020

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء456.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعبد الجبار محمد رشيد سليمان73297202051007009

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء456.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيحسن علي مولود شويش73298192051020016

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء455.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيعبد الكريم نظام كريم رزيك73299312051024028

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء455.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعباس صدام حسين كريم73300202051030024

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء455.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيعلي سالم عزيز يونس73301172051027045

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء455.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقياحمد سعد حسن ياسين73302172051016005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء454.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيسعد علي طركي عبدالرزاق73303192051356023

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء454.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقياسالم طارق صبري عبد الحميد73304192051020011

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء454.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينتطبيقيمحمد سامي خيون صبير73305262051023048

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء454.0ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيسمير باسم حميد صالح73306192051082006

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء453.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيمصطفى حسين محمد هزاع73307172051366146

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء453.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيعبد الرحمن مناف كنعان نايف73308172051016019

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء453.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيحوراء رعد زعالن حمود73309162052184023

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء453.0اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيحسين مصطفى حسين مصطفى73310172051118009

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء453.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيباقر مهدي اسماعيل حسين73311172051124005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء453.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيزيد غالب يحيى مهدي73312312051024019

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء453.0اعدادية الفجر للبنينتطبيقياسامه طالب محمد شرموط73313192051037006

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء452.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقياحمد رعد احمد محمد رؤوف73314182051151006

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء452.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيخالد جمال فرحان خزيم73315312051009013

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء452.0اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقيوقاص اثير عطا هللا شكر73316182051084019

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء452.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيحسن باسم عباس علي73317172051124010

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء452.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيعبد الملك هشام زرعيد ساري73318192051060021

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء452.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد سالم محمد رشيد73319202051303049

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء451.0اعدادية الملوية المختلطةتطبيقيمعمر عبد المنعم محمد عبد73320182051095017

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء451.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيمنير الدين اسماعيل عوده محمود73321192051007054

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء451.0اعدادية البحتري المختلطةتطبيقيعبد الباسط عبد هللا علوان ابراهيم73322182051048010

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء451.0ثانوية ام درمان المختلطةتطبيقيقبل خلف عكله شهاب73323182052326004

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء451.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيطه زياد نجم الدين بهلول73324202051262046

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء451.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى كمال صالح صالح73325172051008112
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جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء451.0ثانوية تكريت االهلية للبناتتطبيقيأمنه جواد احمد زيدان73326182052390001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء451.0اعدادية عنة للبنينتطبيقيعمر ناظم رجب توفيق73327192051021023

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء450.0ثانوية االمل للبنينتطبيقيصالح احمد عبد هللا حمد73328312051004009

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء450.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعبد السالم محمود خضر محمود73329202051001039

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء450.0اعدادية الشطرة للبنينتطبيقيحسين حيدر كوين رهيف73330222051018007

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء449.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد الرزاق جبر خضر73331172051351595

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء449.0اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيحيدر عبد محمد فياض73332192051032007

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء449.0ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيعبد الرحمن رعد محمد سعيد عبد الرحمن73333172051038015

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء449.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيحيدر ذو الفقار حسن مالي73334202051005017

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء449.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيلمياء محمد جاسم محمد73335182052261013

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء449.0ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقييونس محمود صالح بشير73336182051119042

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء449.0ثانوية الريان للبناتتطبيقياساور ياسين عبد الكريم جاسم73337182052250001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء448.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمنيف احمد جنعان متعب73338202051006060

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء448.0ثانوية النسور المسائية المختلطةتطبيقيحسن احسان حسام الدين علي73339202051257004

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء448.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعبد الرحمن تحسين اسماعيل حسن73340172051026036

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء448.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيمحمد رياض خضير عبد73341162051354084

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء448.0اعدادية سارية للبنينتطبيقينوار محمد حسن صالح73342172051018037

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء448.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيحسين كمال علي فيصل73343112051025013

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء448.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمحمد حكمت حمود مهدي73344192051043031

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء447.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيمحمد االمين حسن علي خلف73345172051366120

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء447.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيمصطفى احمد سليم فياض73346112051025048

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء447.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعمر حسين عبد هللا طه73347202051048057

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء447.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيحمزه عبد الهادي شرقي خليفه73348192051040020

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء447.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمحمد خلف شهاب حمد73349192051043034

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء446.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيضرغام نعيم بحيوس حسن73350222051042039

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء446.0ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيعبد هللا عبد المطلب عبد العزيز عبدالفتاح73351192051084010

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء446.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيمصطفى صدام حسين داود73352172051001020

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء446.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينتطبيقيعبد المجيد عزيز فاضل بيده73353262051023037

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء446.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيذياب احمد خضر محمد73354192051020027

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء446.0اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيانس مفلح حسن عجاج73355192051024004

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء446.0ثانوية الصمود للبنينتطبيقيمصطفى عبد المجيد محمد سعيد73356222051008041

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء446.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيحذيفة محمد نجم رديني73357192051013017

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء446.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعمر حبيب يونس حبيب73358182051002054

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء446.0ثانوية عدن للبنينتطبيقيمصطفى نبيل عدنان حربي73359202051084033

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء446.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد ناصر خليل سليمان73360172051350040

صفحة ٢٠٩٦ من ٦١٩٥
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جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء445.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقييحيى علي عبد المنعم احمد73361172051007070

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء445.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقياوس سعد رمضان سرهيد73362192051340011

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء445.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيعبد هللا ليث ضاحي قدوري73363182051011011

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء445.0ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيخليل حسين عطية سلمان73364242051165006

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء445.0ثانوية النسور المسائية المختلطةتطبيقيمحمد شيرزاد رشيد مجيد73365202051257018

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء445.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيهيثم احمد صالح حسين73366172051350352

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء445.0اعدادية النور للبناتتطبيقيتبارك حسين جبار عداي73367222052156005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء445.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيابراهيم مفيد ابراهيم محمد73368202051001003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء445.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيحيدر عبد المنعم حمزه عيسى73369242051039022

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء445.0اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيعمر صالح حمد صلبي73370192051065020

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء444.0ثانوية بيجي المسائيةتطبيقيابراهيم حمد محمود احمد73371182051332003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء444.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيحسين عدنان سويد فاضل73372192051060009

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء444.0ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيعمر محمد حسين علي73373192051085016

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء444.0اعدادية القسطل للبنينتطبيقيمحمود مهاوش عذاب جميل73374182051077021

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء444.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الجبار حمود عبد هللا73375192051026034

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء444.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيمحمد رمضان اخضير خلف73376172051015058

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء444.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيقاسم محمد رافع ابراهيم73377172051017110

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء444.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقييوسف احمد كنوش فياض73378182051089048

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء444.0اعدادية الرسول للبنينتطبيقيناصر سعود نواف حسن73379242051035025

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء444.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحكيم رزاق عبد الحسين سدخان73380282051151239

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء443.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعبد القادر عادل عناد حسان73381102051017045

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء443.0اعدادية خزنة للبنينتطبيقيزين العابدين حسين الياس احمد73382172051066007

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء443.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيمحمد االمين فائق خليفة فياض73383182051089037

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء443.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعلي بهجت صعب عبد الرزاق73384182051002049

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء443.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقيوسام حسيب خلف علي73385202051002040

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك590.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيأماني وائل حسين علي73386312042047005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك588.0ثانوية السالم للبنيناحيائيايه ابراهيم جاسم محمد73387182042044004

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك587.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيسميه انس حسام طه73388182042227033

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك585.0اعدادية القسطل للبنيناحيائيزياد طارق مطر علي73389182041077003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك582.0ثانوية العلم للبناتاحيائيميالد حاتم محمود مصلح73390182042170075

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك582.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينور عالء عبد الرضا صالح73391152042048179

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك581.0ثانوية الدور للبناتاحيائيغدق مولود ابراهيم علي73392182042161047

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك580.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائينجاح ناصر حسين علي73393312042047196

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك572.0ثانوية الصديد المختلطةاحيائيبان باسم عارف حمد73394182042312001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك568.0اعدادية الدور للبنيناحيائيمصطفى كمال حسين علي73395182041003053
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جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك567.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيكنانة مهند ماهر جاسم73396182042227044

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك565.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ سالم ابراهيم صالح73397182042271145

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك562.0ثانوية المرجان للبناتاحيائينور الهدى احمد صالح حمودي73398182042262027

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك558.0ثانوية بردى للبنيناحيائيصدام حسين احمد عبد هللا73399212041229036

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك555.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيبسمه ماجد مخلف حمادي73400182042194011

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك555.0النصر النموذجية للبنيناحيائييونس انمار عامل هزاع73401312041024199

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك554.0ثانوية الزوية للبنيناحيائيمنذر نزار محمد خلف73402182041017018

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك553.0اعدادية طوز للبناتاحيائيمالك محمد حيدر سمين73403182042181048

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0اعدادية حمدان للبنيناحيائيمنذر احمد قاسم عثمان73404162041046014

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد بالل رعد محي73405182041151063

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيشهد حسن حمد محسن73406182042277008

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيزبيده عبد الغني محمد عبد العزيز73407182042240014

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائينبا تحرير خلف علي73408182042208027

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه محمد مزعل عليوي73409182042247039

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0النصر النموذجية للبنيناحيائيأصيل محمد عبد هللا فياض73410312041024002

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيسالم يوسف غايب عفات73411182041093017

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينورس مؤيد صبري حسن73412182042271157

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمنال هيثم نزهان حارز73413182042237063

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.1ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيام البنين عبد االمير ثامر علي73414152042057006

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.0اعدادية الباهلي المختلطةاحيائينبأ ثائر سعدون عباس73415182042084015

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك540.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيرسل جواد ناصر موسى73416292042052104

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك540.0ثانوية هاجر للبناتاحيائيامنه سامي فاضل عبد القادر73417202042150005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائياسامه محمد مرشد شكور73418202041011011

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيمصطفى عبد الرضا اسماعيل احمد73419182041007037

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيسما مطيع سعيد محمد73420312042081099

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0اعدادية الدور للبنيناحيائيعمر لقاء فيصل ابراهيم73421182041003032

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد رشيد حميد صالح73422182041045005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيمحمد موفق جاسم محمد73423182041057026

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيهبة صبار محروز عبد هللا73424182042227061

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيايمان حميد حسين صالح73425182042259013

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيمحمد ستار جبير فهد73426182041347083

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيمصطفى لطيف صالح حسن73427182041033046

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيانسام وسمي زبن حمد73428182042271022

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبد الحق اسماعيل عبيد عواد73429182041002048

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيفاطمه احمود خالد عبد الحميد73430182042140021
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جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائيابراهيم ذياب علي حمود73431182041118001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيعلي حسين جزاع خلف73432182041137015

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0اعدادية بيجي للبنيناحيائياسماعيل صالح حسون عليوي73433182041007003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائينبا طعمه الطيف صالح73434182042208029

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيمريم بسام علوان احمد73435182042208024

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمنى قاسم عطاهللا عبد73436182042271140

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0ثانوية بيجي للبناتاحيائينور عبد هللا بتال مياح73437182042177041

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسارة نبيل عبدالحميد عبدالمعبود73438182042271088

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد وميض عبد الكريم ياسين73439182041151073

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية الدور للبنيناحيائيالحارث زيد اكرم رسول73440182041003011

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيمنار محمد عمر شريف73441182042227051

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياسامة سامر ماهر خباز73442182041151011

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائياسراء خلف شعبان عطيه73443182042259005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيزينب علي كريم نايف73444312042063053

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيرقية احمد محمد حسين73445112042149023

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائياسالم رائد نوار مطر73446182041011008

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعبد العزيز صادق حسن جياد73447312041063036

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية الزوية للبنيناحيائيغسان حميدي محمد جاسم73448182041017010

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد الرحيم صالح عيسى محمد73449182041149029

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيحسام ربيع تركي علي73450102041011022

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيوسيم محمد حازم عبد الرحمن73451312041063085

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيمرحب ظفر احمد عبد هللا73452182042163033

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيقحطان عدنان عبد هللا حمادي73453322041060046

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي سعد تركي مهدي73454182041149036

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي هلمت سليم محمد73455202041015029

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيآيه احمد سرحان علي73456182042172001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائياحمد ادريس احمد حديد73457182041038004

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيمصطفى اياد مصطفى محمد73458202041390088

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمهند زيد عبد القادر حامد73459172041026152

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعلي رائد جاسم حميد73460182041089036

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد خالد طه حمد73461182041045003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيناديه انمار امين حاجي73462332042038034

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائييمامه حسين علي خلف73463182042140033

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيمصطفى يوسف محمد حسن73464192041117027

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتاحيائيعائشة مصعب هادي محمد73465182042252021
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جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيامنه نوار مجيد حميد73466182042237007

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيرند ابراهيم سرحان علي73467182042172025

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيماجد مقداد حامد رجب73468182041277031

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيعلي احسان فوزي رجب73469182041007020

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0ثانوية التطور المختلطةاحيائيايمان جاسم محمد علي73470182042299001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0ثانوية المالذ المسائية للبنيناحيائيعمر سلطان حسين خضير73471212041283013

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية االخوة للبنيناحيائياسامة عبد الحكيم عالء الدين ضياء الدين73472172041224009

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيرؤى عدنان اسماعيل شحاذه73473202042120014

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياياد نبيل نشأت عبد هللا73474202041001047

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيطه حسام الدين سيامند شمس الدين73475202041048075

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيسعدون جبار طه فرحان73476212041027009

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيطاهر خماس سلمان خلف73477182041035051

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية حمدان للبنيناحيائيسجاد عبد الجبار عبد الزهرة كاظم73478162041046005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيعلي عمر مصطفى محمد73479202041010012

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد حسام عبد الغني ذياب73480172041015090

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيايمن فاضل عباس عيد73481182041140007

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيايوب اياد خلف شكر73482312041070033

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيعمر عبد العزيز زيدان خلف73483182041007026

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0ثانوية التاخي االهلية المسائية للبنيناحيائيعبد هللا شهاب احمد عبد73484202041266010

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيعلي خضر علي محمد73485172041076007

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيمحمد لفته علي حسين73486182041335085

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيدحام قاسم سرحان كاظم73487182041127021

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيميالد دلشاد نجم الدين شريف73488202042114091

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيابراهيم عبد هللا محمد علي73489182041151001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0ثانوية المروءة للبنيناحيائيصالح مؤيد حمش حسين73490182041025005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الجبار عبد الباري فائز عبد الجبار73491172041008170

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0اعدادية القبس للبنيناحيائيعلي غالب جواد مطر73492182041131013

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد نصرت ماهر حياوي73493182041149011

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيجاسم هاشم عبد طلب73494182041016018

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0اعدادية الحود للبنيناحيائيعبد الكريم عبد هللا حمد علي73495172041040006

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيمنال حازم ذياب محمود73496202042114088

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيسجى بهاء الدين خالد نايف73497172042237085

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0ثانوية رابه رين للبنيناحيائيمصطفى غزوان حازم برع73498322041001014

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0ثانوية العراق للمتميزيناحيائييحيى احمد منصور حسين73499202041050100

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسين عباس هولي خلف73500282041006040
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جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0ثانوية البوجواري للبناتاحيائيايمان مزاحم صبحي مكحول73501182042168006

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0ثانوية الدور للبناتاحيائيمالك معن محمد حسين73502182042161059

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد جابر خلف خليل73503182041045046

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي حسين حمد علي73504182041149035

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.0ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحيناحيائيحيدر ماهر فاضل محمد73505202041062004

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعصام حاضر ظاهر محمد73506182041277027

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعثمان جاسم محمد سردي73507312041024100

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى احمد محمد علي احمد73508172041008378

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0ثانوية العلم للبنيناحيائيمحمد سالم شحاذه صالح73509182041019031

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد رافع دخيل خلف73510312041024150

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي مبارك فالح مبارك73511182041151049

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعبد الرحمن فتحي محمد عبيد73512202041013035

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرقية فاضل ابراهيم علي73513182042271069

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0ثانوية الدور للبناتاحيائيعائشه اسعد هاشم نعمان73514182042161043

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0ثانوية العلم للبناتاحيائياحزان سلمان خضير جراد73515182042170003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيليث داخل حسين جوده73516282041008076

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اعدادية زمار للبنيناحيائيمحمد عبد القادر حسين عمر73517172041103063

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0النصر النموذجية للبنيناحيائيهمام موسى جاسم محمد73518312041024188

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمدثر نوزاد حميد سليم73519202041048175

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمحمد عالء محمد فالح73520142041021126

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين علي عبد الجليل صادق73521182042247008

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيزينب خلف احمد عكلة73522182042234014

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0ثانوية المقاصد لبنيناحيائيايمن علي ذياب حمد73523182041068003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيمحمد شهاب احمد سليمان73524202041051026

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعائشة موفق عبد مهدي73525182042247035

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيحفصة محمد جبار محي73526182042271048

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد اتيال سامي شاكر73527202041001176

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيماهر غرب حسين سليم73528202041056034

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيربى رياض محمود غضبان73529182042136007

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائينبا عبد الرزاق عزيز خضر73530182042227056

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيحمزه اسعد حسين يحيى73531202041048053

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيايمان مناع خلف حسوني73532182042210003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائينور وعد خضير عبد الرزاق73533182042232043

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيمريم حمزه مهدي نصيف73534182042236111

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائيدعاء صحن عبد هللا احمد73535182042389002

صفحة ٢١٠١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0اعدادية البيان للبناتاحيائيمريم مروان محمد صالح جاسم73536182042246028

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.2اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعلي محمد عامر حمدون مال هللا73537172041011119

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيعمر فهد تركي عنتر73538182041339045

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد عبد الحميد73539192041009254

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد صالح علي محمد صالح73540172041186053

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0إعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد مهند نصرت شاكر73541182041021005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيفاطمة هاشم سعيد حسين73542172042252081

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيحارث سعد احمد جاسم73543182051119008

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية الملوية المختلطةتطبيقيعمر موسى حمد جاسم73544182051095010

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك498.0اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيساره عالء وسمي احميد73545182052197011

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك483.0اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيعبد الرزاق سنان اكثم احمد73546182051073021

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك478.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقيبسام حردان مخلف خلف73547182051016012

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك473.0ثانوية الحورية المسائية المختلطةتطبيقياحمد عباس عواد حميد73548182051340005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك471.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعلي سعدي فرج عبد73549182051089030

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك469.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيرائد سعد احمد هزاع73550182051007015

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك469.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقييحيى قصي يحيى ايوب73551182051151052

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك468.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقياحسان خلف عبد هللا جمعه73552182051099001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك468.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقييحيى عالوي ابراهيم موسى73553182051089047

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك465.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيياسين طه احمد محمد رؤوف73554162051108067

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك463.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيعمر مظهر صالح خلف73555182051044026

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك461.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيأوس حسين ابراهيم موسى73556182051089012

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك460.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيافنان زيدان خلف ادليان73557182052183005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك459.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيعبد هللا بهجت جعفر عبد73558182051085018

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك456.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيمصطفى مزهر حسين صالح73559182051011022

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك456.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا حامد حسن احمد73560172051366078

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك455.0اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمحمد قاسم عبد هللا حماد73561202051004032

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك455.0ثانوية النهرين للبنينتطبيقيايوب صالح علي خلف73562182051067007

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك455.0اعدادية غطفان للبنينتطبيقيعبد الحكيم مثنى عبد الجبار احمد73563182051042013

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك455.0اعدادية القبس للبنينتطبيقيشجاع عدنان شجاع احمد73564182051131007

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك454.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيموسى ابراهيم محمد راضي73565282051002126

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك454.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيمحمد حسين عبد هللا حميد73566202051048073

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك452.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمحمد حسام عبد الواحد كاظم73567222051072037

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك452.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفاطمة مشتاق فالح عبيد73568162052184091

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك452.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيانور مصطفى انور علي73569262051001009

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك451.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيابو بكر هاشم محمد فاضل73570182051002004
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جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك450.0ثانوية التطور المختلطةتطبيقيسالم رجب خليل ابراهيم73571182051299009

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك450.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيعمر حمدي نجم علي73572202051259151

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك450.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيذو الفقار عدنان نوري حسن73573232051282008

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك447.0ثانوية المجد للبنينتطبيقيمحمد حسن فاضل حسين73574232051025026

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك446.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيعلي عمار عارف يوسف73575262051002029

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك446.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيمؤمن حازم كريم علي73576202051259180

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك446.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيعلي عماد جاسم عبد73577192051028028

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك446.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيغيث هشام عبد الباقي علي73578192051020068

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك446.0اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيعلي عمر عبد الستار حسين73579182051040036

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك444.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد ذنون يونس محمد73580172051008097

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك444.0ثانوية القبس للبناتتطبيقيرنا حسين علي رشيد73581182052190004

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك443.0ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيمحمد عباس حمد ناصر73582192051278010

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك443.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيليث سعد صالح يوسف73583182051007035

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الميكانيك443.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعبد الرحمن عصام ياسين محمود73584162051043033

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي588.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيعبد الرحمن مصطفى جاسم ابراهيم73585182041069008

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي586.0ثانوية السالم للبنيناحيائيخطاب ثامر مهدي غايب73586182041044021

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي585.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيحليمة ارحيم عطية شويش73587182042271050

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي585.0ثانوية الزوية للبنيناحيائيرفل سعد حميدي محمد73588182042017001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي584.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيتقى قدس احمد علي73589312042063027

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي584.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيغيث معن صالح محمد73590182041002075

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي583.9ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعمر تيمور كمال انور73591202041050059

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي583.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيامنة سلمان خيري محمد73592182042277002

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي583.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرحمه يعرب شعبان عبد اللطيف73593182042247015

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي582.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيموسى رشيد طلب مخلف73594182041011038

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي582.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحسين علي عبد السالم حمد73595182041151022

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي582.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائينارين فاضل علي عبد هللا73596202042331160

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي581.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيصهيب ماهر سبهان حمد73597172041053005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي581.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنيناحيائيحسين غزان مهدي حسين73598182041135010

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي580.0ثانوية الرفل للبناتاحيائيرسل جمعة خلف حمود73599182042228013

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي580.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيحكم مروان ابراهيم محمد73600182041041013

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي580.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمة محمد صاحب شاكر73601182042242126

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي580.0ثانوية الريان للبناتاحيائيفضيلة حميد علي ابراهيم73602182042250034

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي579.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيوسن نجاح علي عبد73603182042261028

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي577.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيزين العابدين فاروق منصور مهدي73604182041151024

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي576.0اعدادية اسماء للبناتاحيائياماني عبد الوهاب ذياب جاسم73605182042242010
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جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي576.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينور زكريا محمود علي73606182042242162

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي576.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيبان حميد حسين عليوي73607182042242031

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي576.0اعدادية البيان للبناتاحيائيآيه فراس علي رشيد73608182042246002

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرحمه احمد محمد عمر73609182042271064

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيرفل عالء ناظم عواد73610182042172024

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيقدس ياسر نزهان خطاب73611182042261022

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي574.0ثانوية العلم للبناتاحيائيريام ليث جاسم يوسف73612182042170041

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي574.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيقدامه احمد بدري شعيب73613182041140021

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي573.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيبان احمد خلف ياسين73614182042242030

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي571.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيعيسى صالح عيسى ابراهيم73615182041065026

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي571.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيامنه علي بيدر عباس73616182042183012

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي571.0ثانوية السالم للبنيناحيائيامنه ظافر مزبان عبد هللا73617182042044002

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي570.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيسجى غازي سلمان ضيدان73618182042186036

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي570.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيحماده صالح علي عطيه73619182041140011

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي569.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائينور صباح شاهين رجب73620312042047201

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي569.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيماجد رشيد تركي احمد73621182041146032

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي569.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيرويده حامد طويسان متعب73622182042172026

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي569.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم مخلف عبد73623192041111014

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي568.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائينور الهدى يوسف عبد الكريم طه73624322042029060

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي568.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيجيهان رشيد مجيد سطوان73625182042242048

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي567.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيساره دريد سامي ندا73626182042237034

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي567.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيافنان محمد حميد صالح73627182042237005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي567.0ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيدالل إبراهيم عطيه صالح73628182042136005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي567.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعمر سمير عليان خلف73629192041007108

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي567.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيايات غسان مولود كاظم73630182042232005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي567.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيمحمد احمد حمادي عماش73631192041013043

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي565.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعبد هللا عالء احمد رشيد73632312041063040

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي565.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد هللا يونس علي جدوع73633182041151043

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي565.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيصفوك شريف الفي عواد73634202041022048

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي564.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيهديل محمود جاسم محمد73635182042183158

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي564.0ثانوية الدور للبناتاحيائيمريم زيد اكرم رسول73636182042161058

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي562.0اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيموسى احمد كيتو موسى73637182041073028

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي562.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيمنار شاكر محمود حسين73638182042189032

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي561.0اعدادية البيان للبناتاحيائيورقاء امير حسن جاسم73639182042246038

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي561.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيشهد اسماعيل ابراهيم حسن73640182042374059
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جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي561.0إعدادية الفرقان للبنيناحيائيقتيبه علي صلبي ادريجه73641182041021031

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي561.0النصر النموذجية للبنيناحيائيبكر محمد كيتو موسى73642312041024036

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي561.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيهارون رشيد طلب مخلف73643182041011039

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي560.0ثانوية االنبار للبناتاحيائياماني ماجد محمود تركي73644192042153007

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي560.0ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيباسل محمد خضر حايف73645322041004013

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي560.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيسكينه احسان جمعه عباس73646202042118097

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي560.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيياسين صباح نوري احمد73647102041006057

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي560.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيتبارك رياض محمد صالح ابراهيم73648182042172014

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي559.0اعدادية الوطن للبنيناحيائيمحمد سعيد اكرم احمد73649182041029024

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي559.0ثانوية السالم للبنيناحيائيصفا ساجد احمد صالح73650182042044012

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي559.0ثانوية المعتصم للبناتاحيائيساره سعد الطيف محمود73651182042219017

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي559.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيزهراء خلدون احمد شهاب73652182042227027

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي559.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد هللا سعيد ابراهيم فهد73653122041020083

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي559.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيشهالء سعدي عبد القادر عبود73654182042242101

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي559.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيبكر نقيب سامي مطر73655182041041010

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي559.0ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيانسام جمعه جالل جاسم73656192042135003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي558.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك كاظم عويد مصحب73657232042304064

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي558.0ثانوية دار السالم للبناتاحيائيغاده زيد محمود عكيل73658182042209019

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي558.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء مظهر علي عبد هللا73659182042232022

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي558.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد االله علي حسين محمد73660182041045029

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي558.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيمزدلفه عثمان حسين عبد هللا73661182042232038

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي558.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيطيبة حيدر عبد االمير جبار73662242042142043

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي557.0اعدادية االنام للبناتاحيائينور محمد ابراهيم احمد73663212042135101

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي557.0اعدادية الدور للبنيناحيائياحمد باسل عبد الجبار عمر73664182041003001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي557.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيطيبه رائد ثامر كامل73665132042111071

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي557.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيخالد راجي هلو طه73666182041007011

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي557.0اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائينصار صالح الزم محمد73667182041073029

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي557.0ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الكريم خلف سلوم73668182042266011

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي556.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزينب عيسى خورشيد عباس73669202042180063

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي556.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيريم رزوق خضير سلمان73670182042242076

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي556.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيشهد عقيل فوزي شكر73671182042227035

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي556.0اعدادية القسطل للبنيناحيائيسهيل وسام سهيل نجم73672182041077004

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي555.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرسل عباس تركي محمد73673182042247018

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي555.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد مؤيد علي حميد73674202041030121

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي555.0ثانوية عدن للبنيناحيائيعلي قيس زكي علي73675202041084044
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جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي554.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيشريفة مازن غالي عيسى73676182042271103

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي554.0ثانوية سارة للبناتاحيائيولدان ليث كمال احمد73677212042123057

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي554.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعبد المجيب رائد توفيق عبد هللا73678182041119036

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي554.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمصطفى وجدي صالح رجب73679182041089051

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي554.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيموج عمر جابر مرعي73680182042227054

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي553.0اعدادية عنة للبنيناحيائيعبد هللا ماهر يوسف مخلف73681192041021032

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي553.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيعهد مطشر ذياب جاسم73682182042242116

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي553.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائياساور وائل ممدوح حمد73683182042172003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي553.0ثانوية المقاصد لبنيناحيائياحمد فهمي خماس ضاري73684182041068001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي553.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائياسراء عيدان عبد هللا عطيه73685282042190005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي553.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيعبير ظافر احمد محمود73686182042232030

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي553.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائييمامه كريم مصطفى عبد السالم73687202042180141

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي552.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد فريدون محمد فرج73688202041304116

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي552.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيغصون فائق محمد خلف73689202042160074

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي552.0اعدادية حماة للبناتاحيائيتبارك ثامر هادي شلب73690112042084042

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي552.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائياميره عبد الغفور هاشم محمد73691182042259010

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي552.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيمحمد صباح علي حميد73692312041001028

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي552.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيساره حسن منصور مهدي73693112042133031

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي551.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيفاتن سالم دايح خلف73694192042370190

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي551.0اعدادية السجاد للبنيناحيائييعقوب خليل اسماعيل حسين73695232041031118

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا يونس ذياب جدي73696202041001130

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم عامر حميد عبود73697182042247040

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيحمزة جابر جمال محمد سعيد73698182041277009

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي549.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزهراء حسين حبيب محمد73699182042236055

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي549.0ثانوية النور للبناتاحيائيحوراء حميد عبد الكريم يونس73700162042275006

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي549.0ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيمينه فاضل احمد عواد73701182042390014

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقياسحاق محمود مجيد ابراهيم73702112051034003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.0ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقيجاسم محمد علي صالح73703202051204002

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي540.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسن علي حرمل عبد علي73704162051363066

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي533.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيشيماء حكمت محمد حسين73705202052138026

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي531.0ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيلؤي لقمان عمر جرو73706202051200023

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي531.0ثانوية حمرين للبنينتطبيقياحمد مظهر سحاب مطر73707312051011004

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي531.0اعدادية القيارة للبنينتطبيقيأحمد خليل عايد سليمان73708172051042002

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي530.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيعبد جاسم راضي شليش73709282051022071

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي530.0النصر النموذجية للبنينتطبيقياحمد غسان لطف هللا احمد73710312051024006
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جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي529.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيمنتظر احمد عجيل هادي73711222051069078

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي529.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقياحمد شكري ذهب مجيد73712192051020008

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي527.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيوائل خالد خليل عبدهللا73713192051356084

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي526.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد سعيد رحيل خلف73714282051151660

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي526.0اعدادية الرمانة المختلطةتطبيقيعامر شهاب حمد حسين73715192051287006

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي526.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيخالد صباح عباس عبد73716172051350095

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي525.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيعلي فرج مطلك جساب73717292051153174

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي525.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيكرار يونس عكله صيوان73718222051311155

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي523.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقينورس جمعه حسن علي73719182052194016

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي521.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيسجاد هادي جبر غالي73720162051060077

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي520.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي وارد داخل موسى73721162051038123

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي520.0اعدادية البحتري المختلطةتطبيقياحمد ميثم رحيم حسان73722182051048003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي520.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيمنتظر فرج عطيه غالم73723162051135074

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي520.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيزين العابدين حسن علي بدر73724162051022046

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي519.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقينهى ياسر صالح علوان73725182052242053

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي518.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد حازم عوني فارس73726172051124044

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي516.0ثانوية السديد االهليةتطبيقيانور ماهر عبد القادر صالح73727162051443006

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي516.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيارشد حامد محسن مصطفى73728202051048011

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي516.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيأحمد كاظم راهي حسن73729252051044001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي516.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيانس صالح خلف علي73730182051002014

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي514.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقياحمد حمد ماليص مهيري73731192051356001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي514.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبدالجبار حمود علي73732192051356066

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي514.0اعدادية القيارة للبنينتطبيقيصالح فوزي احمد عبد73733172051042010

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة528.0اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيحسن سامان صالح الدين محي الدين73734182051086008

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة527.0اعدادية القسطل للبنينتطبيقيعلي سعد هادي صالح73735182051077014

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة520.0اعدادية غطفان للبنينتطبيقيعامر محمد ثلج احمد73736182051042012

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة482.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيعال قتاد محمد ايوب73737182052194010

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة481.0ثانوية الخرجه للبناتتطبيقيمريم محمد ابراهيم عناز73738182052217018

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة480.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقيعبد هللا حاضر حمد عبد هللا73739182051016029

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة477.0ثانوية الصقر المختلطةتطبيقيرانية ذياب احمد عبد هللا73740182052311002

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة476.0اعدادية القبس للبنينتطبيقيصبار ياسر حسن فرحان73741182051131008

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة473.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيماريه حسين علي حماد73742112052062032

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة468.0اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الرحمن حسين73743182051073031

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة467.0اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقياسماء عبود مطر درويش73744182052197001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة463.0ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محمود طه حمود73745182051136006
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جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة461.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتتطبيقيسبأ طارق حسين علي73746182052252012

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة459.0اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيشيماء رحمان علي شالل73747182052197013

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة454.0اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيهاجر عماد يوسف عبد هللا73748182052197019

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة453.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين علوان حسين73749182051140010

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة451.0ثانوية النجاح االهلية للبنينتطبيقيميسم محمود حمد محمد73750182052112003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة450.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيعائشه احمد مطرود خليفه73751182052194009

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة445.0اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيفؤاد سعيد عبد الرزاق محمد سعيد73752182051073035

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة443.0اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيباسم رشيد صالح حسين73753182051040016

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة443.0ثانوية قلعة اشور للبنينتطبيقيخلف محمود عبد هللا دلي73754182051103006

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة440.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيسعد ضياء شالل ماضي73755182051041015

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة440.0اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيجنان علي محمد نجم73756182052197006

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة440.0اعدادية غطفان للبنينتطبيقيمحمد احمد خضر عبيد73757182051042022

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة439.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيبسعاد اسماعيل سعيد اسماعيل73758202052121003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة439.0اعدادية غطفان للبنينتطبيقيمحمد عامر ثلج احمد73759182051042025

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة439.0اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقياحمد مهند نجم عزيز73760182051073007

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة438.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيسعد علي حسين شومل73761182051149009

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة438.0ثانوية العدالة للبنينتطبيقيكمال سعيد عبد الحميد ابراهيم73762212051044012

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة437.0ثانوية النهرين للبنينتطبيقيسعد حردان ذياب غانم73763182051067012

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة437.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيحمزة باهي حسن شنون73764202051048023

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة436.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعلي حسين عثمان خليل73765202051005034

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة435.0ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد حميد جاسم73766182051350089

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة435.0ثانوية بيجي المسائيةتطبيقياحمد طاهر يونس هزاع73767182051332011

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة434.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيزياد خلف داود سليم73768182051007016

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة434.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةتطبيقيعبد هللا حسن بهير غاتر73769182051339029

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة433.0ثانوية التآخي للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد هللا صالح محيميد73770182051046018

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة433.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد نعمان ثابت73771182051151025

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة431.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيغسق محمود غصوب رؤوف73772182052271018

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة431.0ثانويه المحزم للبنينتطبيقيمحمد كريم صالح حسن73773182051024030

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة430.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةتطبيقيحمود عبدالرحيم سلطان حسين73774182051347010

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة430.0اعدادية غطفان للبنينتطبيقياركان عدي سلطان عساف73775182051042003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة427.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقييوسف اكرم مزعل طالب73776182051151053

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة427.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيعبد هللا ثائر نزال عالوي73777182051007027

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة426.0اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيفاطمه علي ابراهيم عبد هللا73778182052197015

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة426.0ثانوية المهج للبناتتطبيقياسوار طارق حسين علي73779182052248003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة425.0اعدادية النهضة المسائية للبنينتطبيقيعمر فائق ابراهيم حسن73780182051335035
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جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة423.0ثانوية المهج للبناتتطبيقيداليا سعد مجيد حسن73781182052248005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة423.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيايمن حازم محمد مرموص73782312051024013

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة422.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيطارق عزيز حاضر حالوب73783182051007024

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة422.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيحسين طالل ابراهيم صالح73784182051044008

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة421.0اعدادية جلوالء للبنينتطبيقييونس خالد جواد كاظم73785212051009037

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة421.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيقتادة غسان ممدوح صالح73786182051151038

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة421.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيضحى محمود صالح قدوري73787182052162016

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم البيئة420.0اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيمعتصم روكان حميد خلف73788182051040052

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية478.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيحسين عبد الرزاق جاسم محمد73789212051011019

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية459.0ثانوية ملتقى النهرين المختلطةتطبيقياحمد عاصي عبد هللا أحمد73790182051294001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية449.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعلي فراس منير علي73791202051005035

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية446.0ثانوية العبير المسائية المختلطةتطبيقيعثمان صالح غزال عواد73792172051362015

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية441.0اعدادية االبرار للبنينتطبيقيعلي حميد عبد االله مجيد73793222051091031

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية441.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيبراء يونس خلف حسن73794202052121002

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية440.0ثانويه المحزم للبنينتطبيقياحمد محمد مرعي حسن73795182051024005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية439.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيحسن علي قاسم حسن73796172051027023

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية438.0اعدادية غطفان للبنينتطبيقياسماعيل ياسين عبد هللا احمد73797182051042004

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية437.0اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقيعبد هللا محمد جاسم خلف73798182051084012

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية434.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيايوب ميثاق جاسم محمد73799142051048007

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية434.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيأحمد خضير خلف جاسم73800112051025003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية433.0ثانوية قلعة اشور للبنينتطبيقيابراهيم حسن سعود حمود73801182051103001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية432.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةتطبيقينور يوسف احمد اسود73802202052283004

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية431.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد االهادي ابراهيم نجم73803172051366128

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية431.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيعبد هللا نوفل خليل محمد73804202051022029

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية430.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيمحمد لفتة عباس بدران73805162051358198

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية430.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيحسن احمد حسن صالح73806172051028028

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية428.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيمثنى عبد الجبار عطية خلف73807172051366116

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية427.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقييوسف عمار طارق عبد73808192051013059

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية426.0ثانوية الزاوية للبناتتطبيقيايالف سامي سلمان حمدي73809172052240002

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية426.0ثانوية المعتصم للبنينتطبيقييوسف مصلح عجيمي ابراهيم73810182051090025

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية426.0ثانوية بحركه للبنينتطبيقيمحمد مظهر عبد خلف73811312051100010

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية424.0ثانوية اغادير المسائية للبنينتطبيقيشعيب ابراهيم سمرمد رضا73812212051282018

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية422.0ثانوية التطور المختلطةتطبيقياحمد عامر ابراهيم موسى73813182051299002

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية422.0ثانويه المحزم للبنينتطبيقيعبد العزيز ابراهيم امبيرد سويد73814182051024018

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية422.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيعبد العزيز رائد فاضل جميل73815102051205082
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جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية421.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيسالم داؤد سالم محمد73816172051351245

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية421.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمحمد عامر زغير عبد73817192051026063

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية420.0اعدادية القيارة للبنينتطبيقييوسف جمعه طه احمد73818172051042018

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية420.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقياحمد صباح خورشيد محمود73819202051022004

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الكهربائية420.0ثانوية الحسينية للبنينتطبيقيعبد الرحمن موفق خلف فرفاح73820202051038002

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية555.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائينور فالح حسن علي73821182042339029

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية547.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبنيناحيائيعالء عبد الحافظ مرعي هايس73822182041154004

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية531.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبناتاحيائيفاتن عزيز بشير حميد73823182042388011

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية528.0ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيفاطمة سعود صالح مطر73824182042165020

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية516.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيزيد شاكر جواد حسين73825182041339027

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية516.0ثانوية آشور للبناتاحيائينور الهدى احمد حسين عطيه73826182042243114

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية510.0ثانوية آشور للبناتاحيائيهبه هللا احمد حسين عطيه73827182042243118

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية510.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيهيفاء حردان محمد جمعه73828182042163058

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية509.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيغزوان وليد عدنان سليمان73829212041012104

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية505.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمد مجيد عبد هللا خلف73830182041036098

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية502.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيبارق عزيز عطا هللا عويد73831192041071016

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية501.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيمنار عادل صالح عالوي73832182042189033

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية499.0ثانوية المنى للبناتاحيائيسوزان رفعت جار هللا صالح73833182042256014

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية499.0ثانوية الشجرة للبنيناحيائيزيد محمد احمد عبد هللا73834202041058002

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية499.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعبد الرحمن حميد عبد الرحمن عبد هللا73835202041022054

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية497.0اعدادية زمار للبنيناحيائيمحمد محمود حمدي عبد هللا73836172041103066

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية496.0ثانوية الزوية للبنيناحيائيعبد هللا رومي علي رومي73837182041017006

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية496.0ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد سليمان حمد جرو73838202041084058

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية496.0ثانوية السعادة للبناتاحيائياطياف فؤاد يوسف صالح73839182042234004

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية495.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيسبأ عبد االمير عباس محمد73840172042269035

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية495.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرحمة رفعت عز الدين حسن73841172042289055

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية495.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيبكر واثق صبري غني73842212041012027

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية495.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد نجم هدشو73843182041053032

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية495.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيايمان ابراهيم غزال عواد73844172042267009

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية495.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيعبد هللا معيد عصمان طلب73845182041145018

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية494.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائياحمد موسى جواد محمود73846212041352007

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية494.0ثانوية آشور للبنيناحيائياحمد ابراهيم محمد شهاب73847182041081001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية493.0اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمحمد خزعل حماد موسى73848182041086022

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية492.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيعلي صباح مجيد لطيف73849182041335057

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية492.0اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيعبد الكريم عبد الغني عويد هويش73850182041010015
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جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية491.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيضياء غايب ضيدان اسماعيل73851192041350053

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية491.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينه حاتم عباس حمد73852232042091060

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية491.0ثانوية عدن للبنيناحيائيياسر خميس علي صالح73853202041084081

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية491.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيعلي كريم محمد خلف73854172041109016

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية490.4اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا محمد وضاح سعيد حسين73855172041351445

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية490.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائياشهب فاضل نافع ديالن73856192041001018

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية490.0اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائياحمد علي فهد مطلك73857182041118006

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية489.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد عماد عباس بوزرك73858252041031654

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية489.0ثانوية التطور المختلطةاحيائيضرغام احمد محمود حسين73859182041299005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية488.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيانفال ثائر نجرس هزاع73860182042271023

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية488.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمصطفى وهيب منصور حسين73861212041010112

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية488.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيمالك نوري محمد صالح73862212041278101

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية487.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيزيد عامر بندر هالل73863262041011074

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية487.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائيابراهيم احمد راشد مضروب73864212041352001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية487.0ثانوية آشور للبناتاحيائياسماء رمضان مصطو جمعه73865182042243007

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية486.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيهبة سليمان محمد حسون73866182042218067

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية484.0ثانوية المنى للبناتاحيائيهدى ياسين تركي حمد73867182042256025

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية484.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيوعد عالوي حمادة عبد العال73868202041020079

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية483.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيمريم هاشم يوسف حسون73869272042059130

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية483.0ثانوية الزوية للبنيناحيائيعلي حمد خلف عكله73870182041017009

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية483.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيضرغام سبهان خلف صكر73871202041020030

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية483.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعلي صدام خلف حسن73872172041018122

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية482.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمد فيصل محمد مصطفى73873172041005071

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية482.0الخارجيون - ايمناحيائيمهند محمد احمد عكش73874172041400158

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية482.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائييونس عبد المنعم محمود حمد73875182041119071

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية482.0ثانوية العلم للبنيناحيائيانمار حاضر عبد هللا مطر73876182041019004

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية482.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الحكيم عبد الرزاق محمد علي73877172041350322

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية480.0ثانوية بحركة للبناتاحيائيرقيه حامد سيف زبن73878312042043012

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية480.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيذياب ابراهيم خالد موسى73879182041016028

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية480.0ثانوية معاوية بن ابي سفيان للبنيناحيائيناظم جاسم محمد حسين73880182041054034

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية480.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائياحمد حابس لزام فهد73881292041005004

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية479.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيمحمد تحسين فاضل جالي73882232041253115

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية479.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحسان ثابت مانع زيدان73883212041003036

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية479.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد عدي عبد شرشاب73884222041010174

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية479.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمصطفى عادل ابراهيم نجرس73885182041151081
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جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية479.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائياستبرق سميط خليف عبيد73886182042218002

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية478.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيتبارك باسم عنيد كاطع73887222042323054

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية478.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائياحمد محمد طعمه معارج73888182041011005

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية478.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائييحيى قاسم ابراهيم يعقوب73889172041124167

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية477.0ثانوية المجمع المسائي للبنيناحيائيمحمد البشير عبد راشد جراد73890192041347059

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية477.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيطيبة عبدالقادر عاشور عبدالهادي73891192042246077

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية477.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيعبد الملك احمد عبد هللا مطرود73892232041289028

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية477.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمد رفعت زيدان خلف73893212041054129

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية476.0اعدادية أور للبناتاحيائيايالف حسن حسين مهدي73894222042154020

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية476.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمنتظر عبد الحسين جعفر صابر73895242041203343

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية476.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائياحالم ابراهيم محمد مشتت73896162042183002

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية476.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيمرتضى ماجد رشيد جاسم73897272041152092

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية476.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينبأ مهند وذاح صالح73898252042100433

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية476.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعمر محمد علي طلب73899182041036079

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية475.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمصطفى ماهر عبد الجبار احمد73900102041013156

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية475.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمصطفى محمد فاضل كاظم73901212041007124

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية475.0ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيساره عبد القادر طه حسين73902182042199011

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية474.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيزيد محمد حديد حسين73903232041166022

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية474.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمود حازم الياس حسين73904172041228043

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية473.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد عباس جليل اكبر73905202041009072

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية473.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيشمس يوسف ابراهيم فريح73906122042093031

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية472.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمروان عبد الحكيم عبد الرزاق محمد علي73907172041008375

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية472.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد صاحب عبد الزهره عبود73908252041150325

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية471.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيهاجر قصي ابراهيم نعمه73909222042439074

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية471.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعبيدة عبد هللا عبد زبار73910202041094010

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية471.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيحسن احمد محمد مشحن73911312041002006

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية471.0ثانوية السالم للبنيناحيائيمؤنس غالب ابراهيم علي73912182041044038

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية471.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيدنيا عبد هللا محمود عارف73913202042124052

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية470.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيايات غانم حمزه فرعون73914232042187003

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية470.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائينور احمد شهاب احمد73915202042106071

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية470.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيقتيبه مثنى وطبان فرج73916182041016083

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية470.0ثانوية آشور للبناتاحيائيداليا جاسم حسن حمد73917182042243038

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية470.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمحمد علي وليد حسن صاحب73918122041031147

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية440.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيغانم معمر غانم شيت73919172051011075

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية425.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقياحمد فرج جاسم محمد73920182051007004
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جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز597.0ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقيجميل عبد العظيم جميل مطلك73921182051136003

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز591.0اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيعثمان امين عبيد مغير73922182051073028

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز590.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيمحمود سرمد فؤاد حسين73923182051089039

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز588.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيايات عبد الخالق ناجي جاسم73924182052183010

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز587.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعلي عز الدين سليمان نجم73925202051048051

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز586.0اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيعبد هللا عدي اسماعيل عباس73926182051073025

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز577.0اعدادية القبس للبنينتطبيقيعبد اللطيف محمود عبد اللطيف محمود73927182051131012

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز574.0ثانوية النجاح االهلية للبنينتطبيقيياسين اكرم صبحي ياسين73928182051112004

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز573.0اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمؤمن فواز هزاع شريف73929202051004025

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز573.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيغسان سعيد نعمان عريبي73930182051002057

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز573.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينتطبيقيعبد الحميد رياح ادهام علي73931182051030003

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز573.0ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيعبد الباري عرب حسن حميد73932182051119015

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز571.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعلي احمد برهان الدين عبد الرحمن73933182051151033

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز570.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيسليمان هيثم يوسف عبد73934202051048025

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز569.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيمروان جاسم علي حمد73935182051149021

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز569.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيأحمد أبراهيم حمد ظاهر73936182051089005

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز567.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيعبد هللا محمد تقي محمد73937192051014065

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز567.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعلي حازم حامد ذياب73938182051002050

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز567.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعلي صباح ريسان جخيم73939222051057014

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز567.0ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقيوليد عارف عثمان يوسف73940182051136007

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز566.0اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيهيثم يوسف حارث جميل73941212051085038

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز566.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيزينب عالء عكاب حسن73942142052079035

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز566.0اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيرشيد حميد صالح حسين73943182051040020

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز565.0ثانوية اول حزيران للبنينتطبيقيزبير وهاب محمد حبيب73944212051062010

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز565.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيهيثم مدين ظاهر نصيف73945202051011045

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز565.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقينجم رضا عبود جعفر73946212051002111

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز564.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيعلي قاسم محمد علي73947292051005058

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز564.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيعلي كاظم حسين زين العابدين73948172051178028

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز564.0ثانوية الفالح للبنينتطبيقيحيدر محمد ناهي حميدان73949222051256004

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز564.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيمرتضى حامد كاظم رحيم73950182051070090

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز564.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الرسول داود عبد الرزاق73951192051020089

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز563.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسيف ميسر محمود نجم73952172051002006

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز563.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الواحد صابر عبد الحسن73953162051038085

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز563.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيمصطفى فاضل عباس مهدي73954192051028046

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز563.0ثانويه المحزم للبنينتطبيقيمدين طاهر علو دهش73955182051024031
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جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز562.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيمريم حازم حامد ذياب73956182052242047

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز562.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيعلي ناصر بدن موسى73957242051064030

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز562.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيصهيب ياسر جبير عواد73958192051015029

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز561.0اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيفراس هادي صالح فياض73959102051041031

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز561.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيحسين علي شكر محمود73960202051001023

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز560.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينتطبيقيعبد الجليل عبد القادر خالد محمود73961192051069015

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز560.0ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيرزاق حسن ورهاد حرج73962272051018016

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز560.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيبارق رعد منديل فاضل73963162051038016

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز559.0اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيسجاد محمد حسين عبد العباس73964232051164020

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز559.0اعدادية الرفاعي  للبنينتطبيقياحمد ظافر حبيب كزار73965222051028002

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز559.0ثانوية النهروان المختلطةتطبيقيايوب احمد عالوي جدم73966192051304008

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز558.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد شاكر حمود73967192051009032

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز558.0ثانوية عنه الشرقية للبناتتطبيقيمريم شاكر عبدالحميد عبدالمجيد73968192052201011

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز558.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينتطبيقيعبد المهيمن مجيد محمود صالح73969182051030004

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز558.0اعدادية النهضة للبنينتطبيقيجاسم محمد حسين عليوي73970222051049004

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز557.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيأباذر ميثم عبدالمحسن غانم73971162051038001

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز557.0ثانوية المهيري للبنينتطبيقيعلي عزيز علي محجوب73972202051034005

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز556.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيعلي سعد عواد عبد73973192051015043

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز556.0اعدادية العدل للبنينتطبيقياحمد جبار عناد صالح73974192051018003

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز555.0اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيمحمد سعد نوري اسماعيل73975212051031015

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز555.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعباس كاظم مجبل مشتت73976152051001047

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز555.0ثانويه المحزم للبنينتطبيقيمحمد اياد مجيد علي73977182051024027

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز555.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيعلي عبد هللا عباس محل73978202051022033

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز555.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيمصطفى عبد الخضر اسماعيل عباس73979112051025050

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز555.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسين حيدر عباس دهر73980162051449033

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز555.0اعدادية غطفان للبنينتطبيقيمحمد نكتل محمود عبود73981182051042026

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز554.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينتطبيقيايمن محمود عبد عباس73982212051274013

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز554.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسن سعيد علي عبادي73983162051038024

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز554.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيسعد صالح عبد عايد73984182051151020

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز554.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيعبد الواحد ياسين ذياب عمر73985192051014068

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز554.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتتطبيقيقطر الندى كامل مطر جبير73986242052088013

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز554.0اعدادية العبيدي للبنينتطبيقياكرم عودة مشعل سرحان73987192051024003

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز554.0اعدادية الرمانة المختلطةتطبيقيمحمد حمد خلف صالح73988192051287011

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز553.0اعدادية المنار االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ضرغام علي عبد الرضا73989252051022010

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز553.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيميثم باسم عبد الياسر جبر73990262051002055
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جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز553.0ثانوية الكسك للبنينتطبيقيرائد عثمان محمد وهب73991172051116007

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز552.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعمر وعد خير هللا قاسم73992172051028079

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز552.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعلي كريم سلمان كاظم73993102051013101

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز552.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيعبد هللا سامي عبد اللطيف عبد الواحد73994262051001030

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز552.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمود منديل فاضل عنيسي73995162051038129

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز551.0اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقينور الدين محمود حسين صايل73996232051001036

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز551.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد صبحي محمود احمد73997172051008099

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز551.0اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيحسين زكي عطا احمد73998222051068018

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز551.0اعدادية زمار للبنينتطبيقيقاسم ابراهيم حسين علي73999172051103036

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز551.0أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيمصطفى طارق جاسم محمد74000122051022040

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز550.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيعمار عبد ساجت عنزي74001192051013038

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز550.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتتطبيقيمياده جمال حسين محمود74002182052227010

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز550.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقينبأ نبيل احمد خطاب74003182052194014

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية587.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيشيماء اشرف كامل حسون74004182052183027

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية583.0ثانوية تكريت المسائية للبنينتطبيقيسيف خالد عبد نايف74005182051333013

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية569.0ثانوية المعالي االهلية للبناتتطبيقيغسق محمد فوزي محمد74006192052141002

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية565.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيعالء نصيف جاسم محمد74007212051084013

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية564.0ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عرب حسن حميد74008182051119017

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية563.0ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقيفاطمه عادل متعب سلطان74009212052166021

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية562.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيريم طارق محمد صالح74010192052178016

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية559.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيحارث جمال علي احمد74011192051040013

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية558.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمصطفى باسم محمد عبد هللا74012202051003071

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية558.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيرفقه نعيم خليفه كاظم74013142052079021

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية553.0اعدادية الشرقاط للبناتتطبيقياالء حسين رشيد محمد74014182052163004

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية553.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن خير هللا حمد عطية74015222051305016

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية552.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيمحمد طه بشير شاه مراد74016202051259206

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية550.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينتطبيقياحمد زبيل شكاحي كيطان74017222051053001

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية550.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقيعلي ماجد حسين عبيد74018212051273043

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية550.0اعدادية العاصفة للبنينتطبيقياحمد خلف خضير جمعه74019182051036003

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية549.0اعدادية ابن كثير للبنينتطبيقيسالم علي عبد هللا محمد74020182051010004

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية548.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقياحمد طالب محمد عليوي74021222051001003

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية548.0ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقياحمد محمد عثمان سلطان74022212051243003

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية548.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيتحسين عايد لبيب حسين74023292051026021

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية548.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمحمد عادل كريم بخيت74024272051013122

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية548.0خارجيونتطبيقيبالل ثامر سويد محمد74025192051400012
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جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية548.0ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقيطة حميد مولود حميد74026212051243008

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية547.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى فهمي جواد احمد74027162051001217

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية547.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقييوسف خالد علي هويدي74028192051067054

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية547.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقياحمد محمد حسين ابراهيم74029182051070011

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية547.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيمصطفى رياض طه لفتة74030182051002086

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية546.0ثانوية التآخي للبنينتطبيقيعبد هللا حمد محمود احمد74031182051046021

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية546.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيعمر حميد مدعوج عبيد74032192051060028

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية546.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيهاشم هاني عواد زركان74033202051001099

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية546.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيرنا علي محسن حبيب74034202052120015

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية545.0اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيمحمد سمير جاسم محمد74035112051017037

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية545.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحميد ماجد حميد مجيد74036212051014034

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية545.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيمحمد خلف محمد شالش74037182051099028

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية545.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمؤمن عبد الرحمن حسن دباس74038202051006045

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية545.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقياحمد طه محمد شالش74039182051099004

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية544.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينتطبيقيمنير عبد الكريم احمد جاد هللا74040172051053008

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية543.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقياحمد موفق مساهر خضر74041202051015007

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية543.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعلي جودت علي حسين74042172051124029

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية543.0ثانويه المحزم للبنينتطبيقيدحام علي دحام محمد74043182051024009

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية543.0اعدادية القيارة للبنينتطبيقيرعد سرهيد جلعوط عاصي74044172051042008

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية542.0اعدادية العاصفة للبنينتطبيقيامير عبد دخيل علي74045182051036006

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية542.0اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقيشاكر احمد شاكر محمود74046212051017015

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية542.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيصالح ستار رشيد خلف74047202051262045

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية542.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيعلي قاسم يحيى سلمان74048232051067046

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية542.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيعلي ستار عبد بديوي74049222051098021

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية542.0ثانوية الحقيقة للبنينتطبيقيحسين احمد محسن دويش74050222051052002

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية542.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقياحمد كريم فارس مزيد74051162051128009

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية541.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيقدامة سالم عبد السالم حمد74052212051005021

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية541.0ثانوية عفك المسائية للبنينتطبيقيعلي جوده محمد هاشم74053242051208026

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية541.0اعدادية غطفان للبنينتطبيقيعمر عبد هللا حمد عبد هللا74054182051042021

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية540.0اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيشيماء ثابت محمد علي74055172052283005

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية540.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينتطبيقيحسن عبد هللا عواد عبد هللا74056212051018001

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية540.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعالء احسان فاضل عباس74057172051124027

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية540.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيحارث محمد ثامر عارف74058182051002019

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية540.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد خلف فياض74059192051009044

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية540.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي رائد علوان حسين74060212051014070
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جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية540.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيحمزه صباح طويسان محل74061202051006026

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية539.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيمصطفى موسى حسن كاظم74062232051038042

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية539.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيجعفر محمد سالم جاسم74063282051009011

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية539.0ثانوية دار السالم المختلطةتطبيقياميمه حامد حسان علوان74064182052093001

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية539.0ثانوية الصديق للبنينتطبيقيعلي حسين حامد خلفه74065232051027012

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية539.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينتطبيقيمنتظر عبد الحسين طاهر عباس74066222051073010

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية539.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد ريان معن سالم74067172051028099

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية539.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيصدام محمد عايد حمادي74068182051149011

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية539.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيروان محمد عبد الحميد خلف74069212052140017

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية538.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقياحمد خالد عبد الحسن موسى74070222051096003

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية538.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيسجاد احمد حسن عاصي74071232051008030

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية538.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي حيدر عباس دهر74072162051363255

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية538.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقياحمد عبد الستار احمد علي74073172051016008

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية537.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم غزال عواد74074172051027063

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية537.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقينبا امير احمود صالح74075182052183037

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية537.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيانس سهيل نجم عبد هللا74076192051012012

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية537.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيمحمد بشير ماهر حماد74077192051067039

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية537.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقييعقوب رحمان عبد طايه74078202051022057

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية537.0ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيعمر محمود يونس احمد74079182051119030

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية537.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينتطبيقيحمود عبد هللا اجياد اعناد74080222051020006

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية537.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيقتيبة عبد الحميد عفات محمد74081102051009021

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية537.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمعمر محمد جاسم سويد74082192051020093

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية536.0اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيطه سعد نوري اسماعيل74083212051031008

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية536.0ثانوية المنار المسائيةتطبيقيسجاد باسم غالي منشد74084292051150014

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية536.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد نوفل حسن عبد القادر74085172051350042

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية536.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيابراهيم مهند عبد الرزاق حسين74086102051026005

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم سيطرة المنظومات النفطية536.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيماريه وليد حميد احمد74087172052357190

جامعة تكريت/كلية العلوم586.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيرسمية محمد منير احمد74088312042065009

جامعة تكريت/كلية العلوم586.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيديانا رشيد غانم احمد74089182042271059

جامعة تكريت/كلية العلوم585.0اعدادية الملوية المختلطةاحيائيساجد عبد االله حمد كاظم74090182041095004

جامعة تكريت/كلية العلوم585.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيحوراء حيدر كامل نايل74091182042242052

جامعة تكريت/كلية العلوم584.0ثانوية السالم للبنيناحيائيدينه اياد خلف محمد74092182042044007

جامعة تكريت/كلية العلوم582.0ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيفاطمه جمال صالح غضيب74093182042198021

جامعة تكريت/كلية العلوم581.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسارة عمار فخري خضير74094182042271087

جامعة تكريت/كلية العلوم581.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيحمزه عدنان حمادي مهدي74095182041149021
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جامعة تكريت/كلية العلوم580.0ثانوية البارودي للبناتاحيائيهاجر رباح عبد الغفور نصار74096182042258013

جامعة تكريت/كلية العلوم580.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعبدالصمد غازي نايف حميد74097182041277018

جامعة تكريت/كلية العلوم580.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيايه مشكور طه بكر74098182042227012

جامعة تكريت/كلية العلوم579.0اعدادية القسطل للبنيناحيائيسيف الدين سعد مجيد سلمان74099182041077005

جامعة تكريت/كلية العلوم578.0اعدادية المغيرة للبنيناحيائيعلي عثمان حثيرب رجا74100182041086016

جامعة تكريت/كلية العلوم577.0ثانوية السالم للبنيناحيائيديار حمد حسين خلف74101182042044006

جامعة تكريت/كلية العلوم576.0النصر النموذجية للبنيناحيائيكرار خالد جمال توفيق74102312041024134

جامعة تكريت/كلية العلوم576.0ثانوية العلم للبناتاحيائيرفل سعد محمود رؤوف74103182042170035

جامعة تكريت/كلية العلوم575.0ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائيمريم رعد تركي هزاع74104182042397008

جامعة تكريت/كلية العلوم575.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيكرامه ناطق هاشم رزيق74105182042171028

جامعة تكريت/كلية العلوم571.0ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيحسين عادل طاهر حسن74106182041057008

جامعة تكريت/كلية العلوم571.0ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتاحيائينور حسن سلوم سلطان74107182042202023

جامعة تكريت/كلية العلوم570.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةاحيائيماريا نوفل حديد يسن74108182042342047

جامعة تكريت/كلية العلوم569.0ثانوية العلم للبناتاحيائيغفران جسام محمد عبد هللا74109182042170065

جامعة تكريت/كلية العلوم569.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيأيناس ياسين طه عبد74110182042271005

جامعة تكريت/كلية العلوم566.0ثانوية الدور للبناتاحيائيرانيه حمدي حميد يوسف74111182042161022

جامعة تكريت/كلية العلوم566.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد عثمان نجم عبد هللا74112182041149008

جامعة تكريت/كلية العلوم565.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيتهاني حسن اسماعيل مخلف74113182042193011

جامعة تكريت/كلية العلوم565.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي حسن لفته عبود74114242041076080

جامعة تكريت/كلية العلوم564.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمريم مشتاق عبد الستار محمود74115182042237062

جامعة تكريت/كلية العلوم563.0ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيعبد هللا ذاكر محمد عضب74116182041008022

جامعة تكريت/كلية العلوم563.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيايمان محمد عواد عطيه74117182042065002

جامعة تكريت/كلية العلوم563.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيسرمد فتحي محجوب دخيل74118182041036032

جامعة تكريت/كلية العلوم563.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيايمان احمد مريف حسين74119182042146003

جامعة تكريت/كلية العلوم563.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرحمه عدنان طاهر حسن74120182042194015

جامعة تكريت/كلية العلوم563.0ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيابتهال ضاري فرحان جدي74121182042198001

جامعة تكريت/كلية العلوم562.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيروان عبد الكريم فارس فيصل74122182042271074

جامعة تكريت/كلية العلوم561.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيغاده عدي احمد جادر74123172042315090

جامعة تكريت/كلية العلوم560.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائينباء امين عبد العزيز علوان74124182042260027

جامعة تكريت/كلية العلوم560.0ثانوية الورود للبناتاحيائيلينا علي عطية علو74125182042224027

جامعة تكريت/كلية العلوم560.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيرانيه صادق خلف شرار74126182042172021

جامعة تكريت/كلية العلوم559.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرانيا رعد ذياب حمادي74127182042247014

جامعة تكريت/كلية العلوم558.0اعدادية الخصم للبنيناحيائياكرم عبد الهادي ابراهيم جاسم74128182041016011

جامعة تكريت/كلية العلوم558.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيساري حمود مطرود عبد74129182041277011

جامعة تكريت/كلية العلوم556.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيبثينه سعدون خليل مخلف74130182042193010
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جامعة تكريت/كلية العلوم555.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيندى محمد عادل محمد سعيد74131182042172051

جامعة تكريت/كلية العلوم555.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيفاطمة صالح عبد الدايم ناصر74132182042065010

جامعة تكريت/كلية العلوم554.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيلبنى سامي اكريم زبار74133312042047160

جامعة تكريت/كلية العلوم554.0ثانوية الدور للبناتاحيائينغم سامي عبد حمد74134182042161066

جامعة تكريت/كلية العلوم554.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيزهراء نجم عبدهللا كامل74135182042186029

جامعة تكريت/كلية العلوم552.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياسراء ساجر احمد حسين74136182042271009

جامعة تكريت/كلية العلوم551.0ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتاحيائيرانيا زياد خليف طه74137182042202011

جامعة تكريت/كلية العلوم551.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيرشيد يونس معيوف حسن74138182041041018

جامعة تكريت/كلية العلوم551.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعبد الملك عمار زيدان خلف74139192041006038

جامعة تكريت/كلية العلوم550.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيعبير محمد حمد حديد74140182042218044

جامعة تكريت/كلية العلوم550.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيرفل خطاب محمود احمد74141182042234012

جامعة تكريت/كلية العلوم549.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيسحر عمار ابراهيم حسن74142182042237039

جامعة تكريت/كلية العلوم549.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائياحمد يوسف حسن حمد74143182041277006

جامعة تكريت/كلية العلوم548.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيأيمن صباح عبد حمادي74144182041089007

جامعة تكريت/كلية العلوم548.0ثانوية السالم للبنيناحيائيزينه مروان متعب عبد هللا74145182042044010

جامعة تكريت/كلية العلوم547.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائياستبرق مزهر محمد حسن74146182042186002

جامعة تكريت/كلية العلوم547.0ثانوية العذراء للبناتاحيائيرسل عباس مؤيد حسن74147182042207006

جامعة تكريت/كلية العلوم547.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيهاله مهند رمضان عذاب74148182042172059

جامعة تكريت/كلية العلوم546.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيفوزيه جاسم حمود شبيب74149182042193034

جامعة تكريت/كلية العلوم546.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى عباس احمد عبدهللا74150182042271092

جامعة تكريت/كلية العلوم546.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعبير ابراهيم مصطفى حمد74151182042277009

جامعة تكريت/كلية العلوم545.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيهدى سعدون اسود حسين74152182042193042

جامعة تكريت/كلية العلوم545.0ثانوية الرازي المختلطةاحيائيوفاء تركي فليح محداة74153182042098013

جامعة تكريت/كلية العلوم545.0اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائياحمد محمد عبد هللا صالح74154182041118007

جامعة تكريت/كلية العلوم544.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم صباح محمود محمد74155182042271126

جامعة تكريت/كلية العلوم544.0ثانوية العلم للبناتاحيائيسجى ابراهيم عايش عطية74156182042170050

جامعة تكريت/كلية العلوم543.0ثانوية االشاوس المختلطةاحيائيميادة حسن عبد هللا حمد74157182042117006

جامعة تكريت/كلية العلوم543.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيغفران عامر وهيب محمد74158182042237050

جامعة تكريت/كلية العلوم543.0اعدادية البيان للبناتاحيائيتبارك احمد محمد عبد74159182042246010

جامعة تكريت/كلية العلوم542.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيشيماء عبد هللا خالد محمد74160182042234021

جامعة تكريت/كلية العلوم542.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي احمد علي احمد74161172041008241

جامعة تكريت/كلية العلوم542.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيرونق محمد خالد محمد74162182042227023

جامعة تكريت/كلية العلوم541.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينور علي حسين احمد74163182042230018

جامعة تكريت/كلية العلوم541.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيهيمن صباح عبد حمادي74164182041089054

جامعة تكريت/كلية العلوم540.0ثانوية آشور للبناتاحيائيسما ياسر عبد هللا خلف74165182042243064
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جامعة تكريت/كلية العلوم540.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائياسامه عصام عبد هللا كيطان74166182041119010

جامعة تكريت/كلية العلوم540.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيافاق مجيد حروش عبد الفتاح74167182042259007

جامعة تكريت/كلية العلوم539.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيزيد موفق جمعة ابراهيم74168182041089020

جامعة تكريت/كلية العلوم539.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجى امير نجم عبد هللا74169182042247025

جامعة تكريت/كلية العلوم539.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيثناء بشير حمد مصطفى74170172042357206

جامعة تكريت/كلية العلوم539.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه ثاير حمودي عزاوي74171182042271117

جامعة تكريت/كلية العلوم539.0ثانوية آشور للبناتاحيائينور عواد فرحان خلف74172182042243116

جامعة تكريت/كلية العلوم539.0االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد سعد احمد ابراهيم74173172041007012

جامعة تكريت/كلية العلوم539.0ثانوية فايدة للبنيناحيائياسراء ابراهيم سعيد صالح74174172042098002

جامعة تكريت/كلية العلوم538.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائينبأ جاسم محمد مخلف74175182042257032

جامعة تكريت/كلية العلوم538.0ثانوية سومر للبناتاحيائيمحبوبه خلف رمضان تركي74176182042270017

جامعة تكريت/كلية العلوم538.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيندى اكرم عبد القادر حاج موسى74177172042254062

جامعة تكريت/كلية العلوم538.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيسجى عماد عريبي اسعد74178182042172031

جامعة تكريت/كلية العلوم537.0اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيريم علي مهدي علي74179182042084007

جامعة تكريت/كلية العلوم537.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيعائشة نصرت انور عبد هللا74180172042357608

جامعة تكريت/كلية العلوم537.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيامير غازي خضر رجب74181172041351134

جامعة تكريت/كلية العلوم537.0ثانوية الدور للبناتاحيائيسفانه خالد عبد حمد74182182042161036

جامعة تكريت/كلية العلوم536.0اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائينكتل طه ظاهر خلف74183212041027030

جامعة تكريت/كلية العلوم536.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيعلياء ليث إسماعيل احمد74184112042064060

جامعة تكريت/كلية العلوم535.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهبه هللا احمد رمضان عبد74185182042271163

جامعة تكريت/كلية العلوم535.0ثانوية النهرين للبنيناحيائيعلي نايف خضير نجم74186182041067024

جامعة تكريت/كلية العلوم534.0ثانوية سيوان للبناتاحيائياليمامة ناصر سليمان ابراهيم74187312042038006

جامعة تكريت/كلية العلوم534.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيطيبه قيس توفيق مراد74188182042183106

جامعة تكريت/كلية العلوم534.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائيهدى ضاحي محمد محمود74189182042164041

جامعة تكريت/كلية العلوم534.0ثانوية آشور للبناتاحيائيوالء مهدي صالح محمد74190182042243126

جامعة تكريت/كلية العلوم534.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيبراء شهاب احمد محمد74191182042237015

جامعة تكريت/كلية العلوم534.0ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيياسين مؤيد محمد محمود74192182041015032

جامعة تكريت/كلية العلوم534.0ثانوية العلم للبنيناحيائيعبد هللا منذر عبد حمادي74193182041019016

جامعة تكريت/كلية العلوم534.0ثانوية بيجي المسائيةاحيائياالء وليد محمد صالح74194182042332004

جامعة تكريت/كلية العلوم533.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيآيه وقاص سعدي اسماعيل74195182042194003

جامعة تكريت/كلية العلوم533.0اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيبلسم كريم قاسم عبد74196182042084004

جامعة تكريت/كلية العلوم533.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيطيبه ميثاق فيصل داخل74197162042152133

جامعة تكريت/كلية العلوم533.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيمصطفى سعد إبراهيم لطيف74198182041146038

جامعة تكريت/كلية العلوم533.0ثانوية معاوية بن ابي سفيان للبنيناحيائيمحمد سالم محمد علي74199182041054029

جامعة تكريت/كلية العلوم533.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الرحمن زيدان احمد74200182042271127
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جامعة تكريت/كلية العلوم532.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياسامة ناظم سالم محمود74201172041012016

جامعة تكريت/كلية العلوم532.0ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيعلي مزاحم زيد مذري74202182041057019

جامعة تكريت/كلية العلوم532.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيشهباء بشير عداي خالد74203182042163021

جامعة تكريت/كلية العلوم532.0اعدادية االخوة للبنيناحيائياحمد عبد هللا محمد قاسم74204172041224006

جامعة تكريت/كلية العلوم532.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ فاضل هالل مناع74205182042271146

جامعة تكريت/كلية العلوم531.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعالء احمد حسين علي74206182041045037

جامعة تكريت/كلية العلوم531.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبد السالم علي جاسم فتحي74207172041015056

جامعة تكريت/كلية العلوم531.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيتهاني عناد منخي طالق74208182042186017

جامعة تكريت/كلية العلوم531.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائييقين ربيع عبد اللطيف خلف74209182042172060

جامعة تكريت/كلية العلوم531.0ثانوية آشور للبناتاحيائيهبه درويش طه محمود74210182042243119

جامعة تكريت/كلية العلوم531.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائياحمد حمد محمود عابد74211182041053004

جامعة تكريت/كلية العلوم530.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيصابرين خضر عاشور احمد74212182042218040

جامعة تكريت/كلية العلوم530.0اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيزينب فائق توفيق عبد74213182042084009

جامعة تكريت/كلية العلوم530.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيميناء يوسف محمود هليه74214312042047187

جامعة تكريت/كلية العلوم530.0ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيمصطفى عدنان مصطفى احمد74215172041038031

جامعة تكريت/كلية العلوم529.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا راضي خليف عبد هللا74216182041045035

جامعة تكريت/كلية العلوم529.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيبان كنعان سالم علي74217182042242032

جامعة تكريت/كلية العلوم529.0ثانوية المحزم للبناتاحيائيرفل ياسين طه موسى74218182042169005

جامعة تكريت/كلية العلوم529.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيسعد نايف احمد عواد74219182041053024

جامعة تكريت/كلية العلوم529.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائينضال محمد سليمان خلف74220182042172052

جامعة تكريت/كلية العلوم529.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيقيس محمود حسن خلف74221182041119048

جامعة تكريت/كلية العلوم529.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيغفران خالد مد هللا حاجم74222182042171027

جامعة تكريت/كلية العلوم528.0اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد عبد الوهاب خلف عبد هللا74223182041020010

جامعة تكريت/كلية العلوم528.0ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائينور زياد جبر خليفه74224182042390016

جامعة تكريت/كلية العلوم528.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك مرتضى احمد خضر74225182042271043

جامعة تكريت/كلية العلوم527.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيمنار عزاوي حاجم سلطان74226182042171032

جامعة تكريت/كلية العلوم527.0ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائيوسن محمد علي محسن74227182042389007

جامعة تكريت/كلية العلوم527.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيهدى فالح غيهب شباط74228182042186065

جامعة تكريت/كلية العلوم527.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيامنة محسن طه عبد هللا74229172042237011

جامعة تكريت/كلية العلوم527.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيسيماهم محمد حسين محمود74230182042373035

جامعة تكريت/كلية العلوم527.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيحسين علي حسين جمعة74231212041005044

جامعة تكريت/كلية العلوم527.0ثانوية المرجان للبناتاحيائيفاطمة محمد خالد عمر74232182042262018

جامعة تكريت/كلية العلوم527.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيرياض بركات كجو عتو74233332041051040

جامعة تكريت/كلية العلوم527.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائينور ثائر مهدي نصيف74234182042163045

جامعة تكريت/كلية العلوم527.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعبدالرحمن محمد عواد صالح74235172041089004
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جامعة تكريت/كلية العلوم526.8اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمصطفى مثنى يحيى قاسم74236172041011193

جامعة تكريت/كلية العلوم526.5ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيرشا حسين قادر حسين74237172042330048

جامعة تكريت/كلية العلوم526.0اعدادية الدور للبنيناحيائيمحمد محمود شوكت محمود74238182041003042

جامعة تكريت/كلية العلوم526.0ثانوية الكسك للبنيناحيائيعبد هللا قيس عبد هللا امين74239172041116008

جامعة تكريت/كلية العلوم526.0ثانوية آشور للبناتاحيائيانوار عبد الباسط محمد جمعه74240182042243020

جامعة تكريت/كلية العلوم526.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيهيثم محمد لطيف احمد74241182041053067

جامعة تكريت/كلية العلوم526.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيبارز حسن محمود محمد رشاد74242172041026029

جامعة تكريت/كلية العلوم526.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائيفاطمه حمادة حنيت محمد74243182042257023

جامعة تكريت/كلية العلوم526.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيذكرى عبد هللا خلف مسير74244182042234010

جامعة تكريت/كلية العلوم526.0اعدادية الوطن للبنيناحيائيمحمد حميد جاسم رستم74245182041029022

جامعة تكريت/كلية العلوم526.0ثانوية المجيد المختلطةاحيائيصدام سالم صدام عبد هللا74246182041105003

جامعة تكريت/كلية العلوم526.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيايوب ذنون يونس محمد74247172041351162

جامعة تكريت/كلية العلوم526.0اعدادية القسطل للبنيناحيائيغيث كامل رشيد فاضل74248182041077016

جامعة تكريت/كلية العلوم525.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيرسول علي حسين صالح74249212041017015

جامعة تكريت/كلية العلوم525.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيلبنى اياد حميد مجيد74250182042172042

جامعة تكريت/كلية العلوم525.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيايه علي غفور خضر74251182042232009

جامعة تكريت/كلية العلوم525.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائييوسف محمد يحيى محمد74252172041080132

جامعة تكريت/كلية العلوم525.0ثانوية االشاوس المختلطةاحيائيبارق عبد هللا جمعة عباس74253182041117002

جامعة تكريت/كلية العلوم525.0ثانوية السعادة للبناتاحيائياسيل محمد ابراهيم احمد74254182042234003

جامعة تكريت/كلية العلوم525.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيوسام خالد احمد حمد74255172041144079

جامعة تكريت/كلية العلوم525.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيبيداء كريم خميس مهوس74256182042072005

جامعة تكريت/كلية العلوم524.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائيمنار حمود حسن عطيه74257182042257028

جامعة تكريت/كلية العلوم524.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيعذراء عبد هللا علي عبد74258122042083032

جامعة تكريت/كلية العلوم524.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد غانم74259172041015088

جامعة تكريت/كلية العلوم524.0ثانوية آشور للبناتاحيائيجواهر علي خلف خالد74260182042243032

جامعة تكريت/كلية العلوم524.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيسلسبيل حسين عيدان احمد74261202042125025

جامعة تكريت/كلية العلوم524.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيرحمه سمران مهدي خلف74262312042031019

جامعة تكريت/كلية العلوم524.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا رعد عبد حسين74263172041008209

جامعة تكريت/كلية العلوم524.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيرحاب علي حسين ذياب74264172042304012

جامعة تكريت/كلية العلوم523.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائيميسم سليمان عزيز سليمان74265182042164034

جامعة تكريت/كلية العلوم523.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيعذراء ناظم خلف صالح74266172042290142

جامعة تكريت/كلية العلوم523.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائياسماء محمد حسين محمد74267182042218005

جامعة تكريت/كلية العلوم523.0ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيبكر علي لطيف عزيز74268182041058006

جامعة تكريت/كلية العلوم523.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيمروج علي ابراهيم محمد74269182042183126

جامعة تكريت/كلية العلوم522.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزينه محمد موسى فرج74270182042205069
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جامعة تكريت/كلية العلوم522.0ثانوية المآرب للبناتاحيائيسجى بهجت خضر سعيد74271182042393014

جامعة تكريت/كلية العلوم522.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيامنيه رعد طلب عبد74272182042172006

جامعة تكريت/كلية العلوم522.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائياسيا كمال عبد القادر علي74273202042354006

جامعة تكريت/كلية العلوم522.0اعدادية القيارة للبنيناحيائيعبد القادر عبد هللا محمد عابد74274172041042003

جامعة تكريت/كلية العلوم522.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعناد حسين سميط معيوف74275182041053047

جامعة تكريت/كلية العلوم522.0ثانوية الياسمين المختلطةاحيائيعمر عامر علوان جاسم74276182041226007

جامعة تكريت/كلية العلوم522.0ثانوية الرازي المختلطةاحيائيجالل لطيف محمد صباح74277182041098001

جامعة تكريت/كلية العلوم522.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيهند محمد احمد خلف74278172042237162

جامعة تكريت/كلية العلوم521.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمصطفى عمار عبد القادر جرجيس74279172041020113

جامعة تكريت/كلية العلوم521.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيبيمان لقمان جميل جمعه74280172042244021

جامعة تكريت/كلية العلوم521.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاجر عبد الكريم قاسم غزال74281172042288254

جامعة تكريت/كلية العلوم521.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشهد احمد عبد العالي طه74282172042288151

جامعة تكريت/كلية العلوم521.0ثانوية االيمان للبناتاحيائيعامره محمد بشير حسن74283182042394025

جامعة تكريت/كلية العلوم521.0اعدادية بلد للبناتاحيائينور الهدى عيسى هراط خلف74284182042176189

جامعة تكريت/كلية العلوم521.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمنتظر علي ابراهيم درد74285212041033116

جامعة تكريت/كلية العلوم521.0اعدادية النيل للبنيناحيائيمصطفى معن عبد الجبار يحيى74286172041027089

جامعة تكريت/كلية العلوم521.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائيايه احمد حسن عطيه74287182042257006

جامعة تكريت/كلية العلوم521.0ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيعلي نامق عبيد حسن74288182041147021

جامعة تكريت/كلية العلوم521.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحسن محمد حازم محمد علي74289172041017055

جامعة تكريت/كلية العلوم521.0ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائياحمد فواز حمد عالوي74290182041136006

جامعة تكريت/كلية العلوم521.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيمنذر خلف محمد حسن74291182041280032

جامعة تكريت/كلية العلوم521.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيامنه حسين محمد حسن74292182042208008

جامعة تكريت/كلية العلوم520.9اعدادية الطالئع للبناتاحيائيآية خالد سعد هللا خليل74293172042294012

جامعة تكريت/كلية العلوم520.0اعدادية العياضية للبنيناحيائيحسين عائد جالوي حماد74294172041115015

جامعة تكريت/كلية العلوم520.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى محمد عبد هللا احمد74295202041307041

جامعة تكريت/كلية العلوم520.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيانعام خلف صالح ابراهيم74296182042242016

جامعة تكريت/كلية العلوم520.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيسعد احمد صالح محي74297182041065013

جامعة تكريت/كلية العلوم520.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيابراهيم يعرب ابراهيم صالح74298182041151003

جامعة تكريت/كلية العلوم520.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيأحمد صبحي أحمد عواد74299202041025006

جامعة تكريت/كلية العلوم520.0ثانوية الحريري للبناتاحيائياسماء عماد تحسين حسين74300202042114007

جامعة تكريت/كلية العلوم520.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائييوسف نزار فتحي يوسف74301172041024066

جامعة تكريت/كلية العلوم520.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيورود رعد فارس اسماعيل74302182042194035

جامعة تكريت/كلية العلوم520.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيفارس صادق جميل جاسم74303182041033037

جامعة تكريت/كلية العلوم520.0ثانوية آشور للبناتاحيائيتسنيم ابراهيم محمد عبد74304182042243028

جامعة تكريت/كلية العلوم520.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيياسين محمد حسين علي74305172041351905
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جامعة تكريت/كلية العلوم519.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى فوزي احمد يحيى74306172041351818

جامعة تكريت/كلية العلوم519.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيذنون يونس ذنون حمودي74307172041186031

جامعة تكريت/كلية العلوم519.0ثانوية نوروز للدراسة الكردية للبنيناحيائياريان سعيد مجيد سيده74308182041380006

جامعة تكريت/كلية العلوم519.0اعدادية القيارة للبناتاحيائياسالم عبد الرحمن اهرير جارو74309172042242003

جامعة تكريت/كلية العلوم519.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيمحمد خالد شعيب عبو74310172041353065

جامعة تكريت/كلية العلوم519.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيلقاء ابراهيم حسين محمد74311182042140025

جامعة تكريت/كلية العلوم519.0ثانوية الموعظة للبناتاحيائيسرى معيوف ابراهيم حسين74312202042151010

جامعة تكريت/كلية العلوم519.0ثانوية اجحلة للبنيناحيائيقحطان عدنان خلف حمد74313172041043005

جامعة تكريت/كلية العلوم519.0ثانوية الفراهيدي االهلية المختلطة تركيا-كوتاهيااحيائيسرور حسن خليف فواز74314132042352002

جامعة تكريت/كلية العلوم519.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيسبا داود كوان لطيف74315312042031031

جامعة تكريت/كلية العلوم519.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيناحيائيمستعان عبد هللا عكله عبد هللا74316172041365025

جامعة تكريت/كلية العلوم519.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيامنة زهير ابراهيم خليل74317172042315015

جامعة تكريت/كلية العلوم519.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيبنار جمال احمد رمضان74318202042344066

جامعة تكريت/كلية العلوم519.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم سلمان داود74319172041076005

جامعة تكريت/كلية العلوم519.0ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيالحسن جمعه عبد هللا حجي74320182041038008

جامعة تكريت/كلية العلوم519.0ثانوية سلطان اوزبك للبنين - تركمانياحيائيمصطفى لقمان عثمان عمر74321202041392012

جامعة تكريت/كلية العلوم519.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد خالد جبر حامد74322172041008025

جامعة تكريت/كلية العلوم519.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيبتول جاد هللا سعد خلف74323182042234007

جامعة تكريت/كلية العلوم519.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهديل اسماعيل خليل ابراهيم74324172042232161

جامعة تكريت/كلية العلوم519.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيافنان عبداالمير رشيد وهاب74325182042271014

جامعة تكريت/كلية العلوم518.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيعمر صالح عزيز حسين74326312041002015

جامعة تكريت/كلية العلوم518.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينه نضير جليل ابراهيم74327182042271086

جامعة تكريت/كلية العلوم518.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعبد الرزاق فاضل اصعكر فرج74328172041112026

جامعة تكريت/كلية العلوم518.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيرفيدة زاهي عبد هللا جاسم74329202042250024

جامعة تكريت/كلية العلوم518.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيحوراء قاسم جهاد حسون74330182042236038

جامعة تكريت/كلية العلوم518.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيانسام عبد الحافظ احمد حسن74331202042282037

جامعة تكريت/كلية العلوم518.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائيامينه محمد جليل خليل74332202042101009

جامعة تكريت/كلية العلوم518.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائييونس خلف محمد صالح74333182041089057

جامعة تكريت/كلية العلوم518.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيقصي صدام حسين شهاب74334172041009027

جامعة تكريت/كلية العلوم518.0ثانوية السالم للبنيناحيائيمأوى هاشم بدو احمد74335182042044017

جامعة تكريت/كلية العلوم518.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيشهد عيد عطوان رميض74336182042186044

جامعة تكريت/كلية العلوم518.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيليث عماش عطيه سعيد74337182041036084

جامعة تكريت/كلية العلوم518.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيانس علي احمد علي74338172041007033

جامعة تكريت/كلية العلوم517.2ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيسّراء فوزي حمادي مهدي74339182042178002

جامعة تكريت/كلية العلوم517.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيهبة محمود احمد حسين74340202042124107
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جامعة تكريت/كلية العلوم517.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائياسان مهدي حسن احمد74341182042392002

جامعة تكريت/كلية العلوم517.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيديانا حامد عبود فرج74342202042188008

جامعة تكريت/كلية العلوم517.0ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائييوسف سفيان رشيد عبد74343182041057032

جامعة تكريت/كلية العلوم517.0ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد كمال عثمان احمد74344202041084067

جامعة تكريت/كلية العلوم517.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايمان اسعد علي مصطفى74345172042357147

جامعة تكريت/كلية العلوم517.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد الحميد ماجد حميد علي74346172041018093

جامعة تكريت/كلية العلوم517.0اعدادية سارية للبنيناحيائيفرحان خالد فرحان محمد74347172041018143

جامعة تكريت/كلية العلوم517.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيسعد عبد دخيل علي74348182041016037

جامعة تكريت/كلية العلوم517.0اعدادية الرياض للبنيناحيائياسعد قحطان عطا هللا عزبه74349202041023003

جامعة تكريت/كلية العلوم517.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيانفال مشعان احمد عكلة74350202042177008

جامعة تكريت/كلية العلوم517.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيسفيان علي عبد الرحمن حسين74351202041253035

جامعة تكريت/كلية العلوم517.0اعدادية زمار للبنيناحيائياحمد فيصل علي سليمان74352172041103009

جامعة تكريت/كلية العلوم517.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائييونس توفيق حياوي علي74353172041080133

جامعة تكريت/كلية العلوم517.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيمها فيصل احمد محمد74354182042193037

جامعة تكريت/كلية العلوم517.0ثانوية المعتصم للبناتاحيائيتبارك عمر محمد حسين74355182042219006

جامعة تكريت/كلية العلوم517.0ثانوية آشور للبناتاحيائيايناس يوسف عطيه عبد هللا74356182042243024

جامعة تكريت/كلية العلوم517.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائينبأ غالب نوري علي74357182042240042

جامعة تكريت/كلية العلوم517.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيزهراء فتاح عيدان مخلف74358202042119033

جامعة تكريت/كلية العلوم517.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمصطفى راضي حمد حسن74359182041035115

جامعة تكريت/كلية العلوم516.0ثانوية العلم للبناتاحيائيمريم سامر عزيز خلف74360182042170070

جامعة تكريت/كلية العلوم516.0ثانوية التون كوبري للبنبناحيائيعلي تركيش اكرم حكيم74361202041014007

جامعة تكريت/كلية العلوم516.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب خليل عواد حسين74362202042154039

جامعة تكريت/كلية العلوم516.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيامنه صالح طلب عابد74363172042284002

جامعة تكريت/كلية العلوم516.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيليث رعد عواد ساير74364122041020106

جامعة تكريت/كلية العلوم516.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا رعد صالح عبد هللا74365202041001116

جامعة تكريت/كلية العلوم516.0اعدادية الشورجة للبنين- دراسة عربيةاحيائيسجاد فؤاد غانم محمد سعيد74366202041045006

جامعة تكريت/كلية العلوم516.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيبيان هاشم جالل عبد الرحمن74367202042318010

جامعة تكريت/كلية العلوم516.0ثانوية التأميم للبناتاحيائيضحى خليل حبيب محمد74368212042111024

جامعة تكريت/كلية العلوم516.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيعلي صالح عواد جمعه74369312041011029

جامعة تكريت/كلية العلوم516.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيسوزان احمد ثامر حسين74370182042374056

جامعة تكريت/كلية العلوم516.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيامجد حميد عبد هللا عيسى74371182041149014

جامعة تكريت/كلية العلوم516.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيطيبه عمر توفيق ابراهيم74372182042172038

جامعة تكريت/كلية العلوم516.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيساهره سعيد خلف يوسف74373332042056038

جامعة تكريت/كلية العلوم516.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيكريمه محسن أسليم عبد74374182042271124

جامعة تكريت/كلية العلوم516.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيوليد صالح دليان وهاب74375182041035132
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جامعة تكريت/كلية العلوم516.0ثانوية الصقر المسائية للبنيناحيائيرسول احمد محمد عبد74376102041208017

جامعة تكريت/كلية العلوم516.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائياسامة فيصل غازي جمعة74377202041262016

جامعة تكريت/كلية العلوم516.0اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيعبد صباح صالح عبد74378182041070024

جامعة تكريت/كلية العلوم516.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيريم علي محمد مهدي74379182042242077

جامعة تكريت/كلية العلوم515.7ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيزينه سفر محمود مردان74380202042116034

جامعة تكريت/كلية العلوم515.0ثانوية ابن عساكر المختلطةاحيائيمحمد صباح منفي حسين74381122041173007

جامعة تكريت/كلية العلوم515.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمد علي عثمان سلطان74382202041015046

جامعة تكريت/كلية العلوم515.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينب ارغد محمود محمد طاهر74383172042357418

جامعة تكريت/كلية العلوم515.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسدره خالد احمد محمود74384172042288143

جامعة تكريت/كلية العلوم515.0ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائينور صالح محمد حسين74385202042189019

جامعة تكريت/كلية العلوم515.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحسام صالح عبد الرزاق دلف74386202041001055

جامعة تكريت/كلية العلوم515.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيرحمه يونس اسماعيل مصلح74387182042163012

جامعة تكريت/كلية العلوم515.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمالك عمر عزيز اسماعيل74388212042178223

جامعة تكريت/كلية العلوم515.0اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد عزيز محمود نعمة74389202041007005

جامعة تكريت/كلية العلوم515.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيمنار ياس خضر رومي74390182042234029

جامعة تكريت/كلية العلوم515.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيوعد عبد مجبل حسن74391172041026160

جامعة تكريت/كلية العلوم515.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائينيان وريا واحد سعيد74392202042344187

جامعة تكريت/كلية العلوم515.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيبكر احمد ابراهيم علي74393172041008073

جامعة تكريت/كلية العلوم515.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيليلى جاسم محمد فاضل74394202042124087

جامعة تكريت/كلية العلوم515.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي عبد هللا طعمه حسن74395202041030087

جامعة تكريت/كلية العلوم515.0ثانوية العلم للبنيناحيائيعثمان حسن خلف عبد هللا74396182041019017

جامعة تكريت/كلية العلوم515.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيشهد بالل محمد محمود74397182042240022

جامعة تكريت/كلية العلوم515.0ثانوية الرازي المختلطةاحيائيمحمد خميس نهار طعيس74398182041098007

جامعة تكريت/كلية العلوم515.0اعدادية بلد للبناتاحيائيزهراء احمد جالل لطيف74399182042176088

جامعة تكريت/كلية العلوم515.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيشيماء موسى عواد عيسى74400182042232028

جامعة تكريت/كلية العلوم514.0ثانوية االمل للبناتاحيائيتبارك نائب احمد بدوي74401312042049006

جامعة تكريت/كلية العلوم514.0ثانوية عمر كان للبنيناحيائيزهراء محمد علي حمزه74402172042173007

جامعة تكريت/كلية العلوم514.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيماري سعد حميد علي74403182042194026

جامعة تكريت/كلية العلوم514.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيمحمد عزيز عبد هللا سليم74404172041016053

جامعة تكريت/كلية العلوم514.0ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيمحمد صالح عبد النبي صالح74405182041015024

جامعة تكريت/كلية العلوم514.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيعمر طه فتحي محمد74406172041084055

جامعة تكريت/كلية العلوم514.0ثانوية المحبة للبناتاحيائيذكرى خالد رشيد محمود74407312042045006

جامعة تكريت/كلية العلوم514.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيحاجب صالح خلف علي74408182041065010

جامعة تكريت/كلية العلوم514.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيفاتن صالح كريم عزيز74409202042111043

جامعة تكريت/كلية العلوم513.0ثانوية يثرب المختلطةاحيائيسجاد اسماعيل نجم عبد74410182041043006
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جامعة تكريت/كلية العلوم513.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيسما عبد هللا خورشيد ساقي74411202042119045

جامعة تكريت/كلية العلوم513.0اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيمصعب عبيد صالح خلف74412202041211008

جامعة تكريت/كلية العلوم513.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعثمان عبد الرزاق هاشم محمد74413102041013090

جامعة تكريت/كلية العلوم513.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه غسان عطله ياسين74414182042237052

جامعة تكريت/كلية العلوم513.0ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائياسراء حميد كاظم جدوع74415182042136001

جامعة تكريت/كلية العلوم513.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعدنان نزهان نجم عبد هللا74416202041003066

جامعة تكريت/كلية العلوم513.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيمحمد احمد حسن غثيث74417202041250131

جامعة تكريت/كلية العلوم513.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيندى نصر الدين عبد محرم74418172042371274

جامعة تكريت/كلية العلوم513.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا محمود عادل محمود74419172041008219

جامعة تكريت/كلية العلوم513.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيسما ياسر ابراهيم عبد الحميد74420172042262059

جامعة تكريت/كلية العلوم513.0ثانوية المرجان للبناتاحيائيأيه محمد عودة مكراض74421182042262002

جامعة تكريت/كلية العلوم513.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيليث لؤي عبد القادر عبد الكريم74422172041017160

جامعة تكريت/كلية العلوم513.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيوضاح فارس محمد جاسم74423312041001036

جامعة تكريت/كلية العلوم513.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعلي مطر خلف شالل74424202041019040

جامعة تكريت/كلية العلوم513.0ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمأثر حسين شرقي صالح74425202042116056

جامعة تكريت/كلية العلوم513.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيعبير طه محي جواد74426212042144038

جامعة تكريت/كلية العلوم513.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيزينب اوغوز عبد الكريم حسين74427202042395036

جامعة تكريت/كلية العلوم513.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد نبيل رفيق علي74428202041001213

جامعة تكريت/كلية العلوم513.0إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيايمان سعد فرحان صالح74429202042221003

جامعة تكريت/كلية العلوم513.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيطيبه موفق قاسم رضا74430172042300047

جامعة تكريت/كلية العلوم512.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيآيه طالل دلو حجي74431212042183007

جامعة تكريت/كلية العلوم512.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائينهله علي سعيد سليمان74432172042353070

جامعة تكريت/كلية العلوم512.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمحمد عبد الرزاق جاسم محمد74433232041002238

جامعة تكريت/كلية العلوم539.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد غفور ياسين محمد74434172051017128

جامعة تكريت/كلية العلوم529.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيحسن علي عبد هللا حسين74435172051017042

جامعة تكريت/كلية العلوم525.0ثانوية بيجي المسائيةتطبيقيصالح محمد صالح خلف74436182051332040

جامعة تكريت/كلية العلوم511.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتتطبيقيصبا كريم علي إكريم74437182052252018

جامعة تكريت/كلية العلوم508.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيصالح محمود حسين علي74438172051350141

جامعة تكريت/كلية العلوم505.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعدي صدام عبد هللا علي74439172051351392

جامعة تكريت/كلية العلوم502.0ثانوية الريان للبناتتطبيقيامنه كمال عبد هللا مجيت74440182052250005

جامعة تكريت/كلية العلوم496.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيماريا عبد الرسول احمد مهدي74441202052138032

جامعة تكريت/كلية العلوم495.0ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقينور احمد عبد عنفوص74442182052117011

جامعة تكريت/كلية العلوم493.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيصفا علي جاسم احمد74443172052294023

جامعة تكريت/كلية العلوم483.0اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيمصطفى عامر امير حمودي74444182051073043

جامعة تكريت/كلية العلوم482.0ثانوية الرباط المسائية للبنينتطبيقياحمد عيدان خلف حميد74445202051253005
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جامعة تكريت/كلية العلوم481.0إعدادية الفرقان للبنينتطبيقيبرهان ستار حمد حميد74446182051021009

جامعة تكريت/كلية العلوم479.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيحسن حيدر علي بهلول74447182051006010

جامعة تكريت/كلية العلوم476.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيداليا مثنى خليل رمان74448182052271005

جامعة تكريت/كلية العلوم475.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعثمان خالد سعيد سليمان74449172051007038

جامعة تكريت/كلية العلوم474.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبنينتطبيقيبراء عدي جميل ابراهيم74450182051154002

جامعة تكريت/كلية العلوم471.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيابراهيم رافع دهام احمد74451172051012001

جامعة تكريت/كلية العلوم471.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقياسراء محمود حسن علي74452182052271002

جامعة تكريت/كلية العلوم469.0اعدادية ابي العالء المختلطةتطبيقيعقيل راجح هاشم خضير74453292051109017

جامعة تكريت/كلية العلوم465.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيشهد محمد ابراهيم خلف74454182052251018

جامعة تكريت/كلية العلوم465.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيابو يكر خالد سعيد سليمان74455172051350004

جامعة تكريت/كلية العلوم464.0اعدادية بلد للبنينتطبيقييحيى هزاع محمد حسين74456182051006060

جامعة تكريت/كلية العلوم461.0ثانوية كنوز المعرفة االهلية المختلطةتطبيقيهارون مجيد ياسين احمد74457182051160017

جامعة تكريت/كلية العلوم460.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيسبأ رافد عبد هللا صالح74458182052237012

جامعة تكريت/كلية العلوم458.0ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقييسر عاصم علوان محيميد74459182052136001

جامعة تكريت/كلية العلوم449.0ثانوية المقاصد لبنينتطبيقييونس عباس احمد عبد هللا74460182051068013

جامعة تكريت/كلية العلوم447.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيحسن احمد حسن علي74461202051259049

جامعة تكريت/كلية العلوم445.0اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيعبد هللا عبد المطلب كاظم عزيز74462182051073024

جامعة تكريت/كلية العلوم445.0ثانوية الخرجه للبناتتطبيقيمالك تركي محمد صالح74463182052217019

جامعة تكريت/كلية العلوم444.0اعدادية الوطن للبنينتطبيقيعبد هللا اكرم عبد الكريم حسين74464182051029013

جامعة تكريت/كلية العلوم444.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعبد العزيز عبد الصمد امتكي محي74465162051355147

جامعة تكريت/كلية العلوم443.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيرسل فراس خضير عباس74466182052162009

جامعة تكريت/كلية العلوم441.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقينور وائل برهان احمد74467182052237028

جامعة تكريت/كلية العلوم441.0اعدادية قونجه كول للبناتتطبيقيزينب مهدي قاسم حسين74468202052148010

جامعة تكريت/كلية العلوم440.0ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقيبكر جواد عثمان محمد74469212051243005

جامعة تكريت/كلية العلوم438.0اعدادية الملوية المختلطةتطبيقيمصطفى حمادي كيالن عبود74470182051095015

جامعة تكريت/كلية العلوم437.0ثانوية الخرجه للبناتتطبيقيضحى شاكر محمود سلمان74471182052217013

جامعة تكريت/كلية العلوم436.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحيدر محمد حسن بديوي74472112051058057

جامعة تكريت/كلية العلوم436.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقيفهد حازم حسين علي74473182051016034

جامعة تكريت/كلية العلوم436.0ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيمصطفى مهيمن خضير صبحي74474182051057020

جامعة تكريت/كلية العلوم431.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيأيناس محمود جهاد محمد74475202052139002

جامعة تكريت/كلية العلوم430.0اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقيصابرين صالح ابراهيم احمد74476182052084006

جامعة تكريت/كلية العلوم430.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيمحمد سعد مجيد موسى74477182051007039

جامعة تكريت/كلية العلوم429.0ثانوية االلباب المختلطةتطبيقيغيث عصام نزال احمد74478182051297003

جامعة تكريت/كلية العلوم429.0اعدادية القبس للبنينتطبيقيمحمد عطا هللا عمر ضيف74479182051131023

جامعة تكريت/كلية العلوم428.0اعدادية الملوية المختلطةتطبيقيسعد حازم لهمود حمود74480182051095005

صفحة ٢١٢٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة تكريت/كلية العلوم427.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتتطبيقيصابرين جاسم حسين حسن74481182052252017

جامعة تكريت/كلية العلوم427.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيحمزه ناظم اسماعيل ابراهيم74482182051007012

جامعة تكريت/كلية العلوم426.0ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقياحمد ياسين محمد بعير74483202051200006

جامعة تكريت/كلية العلوم424.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيعمر ياسين محمد عبد هللا74484202051259163

جامعة تكريت/كلية العلوم424.0ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقيمصطفى ماجد عبد عواد74485202051204012

جامعة تكريت/كلية العلوم422.0ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيعباس علي عيسى عمران74486182051123009

جامعة تكريت/كلية العلوم422.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيمحمد حمادي عزيز عبوش74487202051250058

جامعة تكريت/كلية العلوم422.0ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقيحارث علي صالح علي74488202051204003

جامعة تكريت/كلية العلوم421.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعكرمة قيس سامي ياسين74489182051151031

جامعة تكريت/كلية العلوم421.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيعلي نبيل فخري عبد هللا74490172051027049

جامعة تكريت/كلية العلوم421.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيعمر نجاح حسن حمد74491182051007033

جامعة تكريت/كلية العلوم421.0ثانوية نزهان الجبوري للبنين للنازحينتطبيقيطه عباس عبد نوفان74492202051067010

جامعة تكريت/كلية العلوم420.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيعلي حبيب محسن حامد74493252051052013

جامعة تكريت/كلية العلوم419.0اعدادية الحويجة للبناتتطبيقيجنان حسن خلف فرحان74494202052147003

جامعة تكريت/كلية العلوم419.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد علي مصطفى قادر74495202051312084

جامعة تكريت/كلية العلوم418.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيهزاع سامي يونس هزاع74496182051041040

جامعة تكريت/كلية العلوم418.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيأمنه روكان محمد فرحان74497182052271001

جامعة تكريت/كلية العلوم417.0اعدادية المعرفة للبناتتطبيقيدعاء ضياء غانم عبود74498162052175006

جامعة تكريت/كلية العلوم417.0اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيمحمد نوفان عبيد عباس74499182051005033

جامعة تكريت/كلية العلوم417.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيعز الدين اسماعيل احمد عالوي74500112051203142

جامعة تكريت/كلية العلوم417.0اعدادية المغيرة للبنينتطبيقياسامة محمد جايد زيدان74501182051086003

جامعة تكريت/كلية العلوم417.0اعدادية القسطل للبنينتطبيقيمحمد ثامر مظهر جمعه74502182051077018

جامعة تكريت/كلية العلوم417.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقينمر عدنان عبد هللا مشعل74503202051259248

جامعة تكريت/كلية العلوم416.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم خليل سعيد74504202051048069

جامعة تكريت/كلية العلوم416.0ثانوية همسة للبناتتطبيقيزينب عباس فخر الدين ساقي74505202052157010

جامعة تكريت/كلية العلوم416.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيرحمه اياد خير هللا بكر74506182052261006

جامعة تكريت/كلية العلوم415.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيمحمود عيد يوسف عبيد74507182051007041

جامعة تكريت/كلية العلوم415.0ثانوية الريان للبناتتطبيقيفاطمة احمد عبد الغفور مصلط74508182052250021

جامعة تكريت/كلية العلوم414.0ثانويه المحزم للبنينتطبيقيعلي جمعه طعمه خميس74509182051024024

جامعة تكريت/كلية العلوم413.0ثانوية سيوان للبناتتطبيقيضفاف حمدان محمد حسن74510312052038018

جامعة تكريت/كلية العلوم413.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعميد ناجي علي عزو74511202051003051

جامعة تكريت/كلية العلوم412.0ثانوية آشور للبنينتطبيقيعبد االله صفاء عبد االله سهيل74512182051081008

جامعة تكريت/كلية العلوم411.0اعدادية الوطن للبنينتطبيقيفهد معمر غالب محمد74513182051029017

جامعة تكريت/كلية العلوم411.0اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقيمروة رعد عراك محمد74514182052084008

جامعة تكريت/كلية العلوم410.0ثانويه المحزم للبنينتطبيقيابراهيم حمد نجرس طلك74515182051024001
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جامعة تكريت/كلية العلوم410.0اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيشهد عباس داود حاتم74516202052102012

جامعة تكريت/كلية العلوم410.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيفاطمه مؤيد ياسين عواد74517102052091033

جامعة تكريت/كلية العلوم409.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمحمد حازم حسين علي74518172051026071

جامعة تكريت/كلية العلوم409.0اعدادية البحتري المختلطةتطبيقيشعالن وليد ابراهيم مهدي74519182051048008

جامعة تكريت/كلية العلوم409.0ثانوية التآخي للبنينتطبيقيحامد حسين حمود حسن74520182051046008

جامعة تكريت/كلية العلوم407.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةتطبيقيعبد هللا محمد قاسم كريم74521202051307008

جامعة تكريت/كلية العلوم406.0اعدادية الشهيد خليل للبنينتطبيقيعلي ابراهيم محمد صالح نعمان74522212051022014

جامعة تكريت/كلية العلوم406.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقينورس ابراهيم مزعل حمود74523182052194015

جامعة تكريت/كلية العلوم406.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقياحمد ضياء محمد بدر74524202051003011

جامعة تكريت/كلية العلوم406.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيشداد صبحي خليل ابراهيم74525182051007023

جامعة تكريت/كلية العلوم406.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقييوسف محمد غريب احمد74526202051259273

جامعة تكريت/كلية العلوم406.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيرانيه عبد الخالق حسين احمد74527182052194003

جامعة تكريت/كلية العلوم406.0ثانوية االلباب المختلطةتطبيقيمصطفى شعالن علي جمعه74528182051297004

جامعة تكريت/كلية العلوم405.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتتطبيقيريمه زيدان محسن حسن74529212052290010

جامعة تكريت/كلية العلوم404.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيمحمد جواد حيدر علي جمعه74530202051262079

جامعة تكريت/كلية العلوم403.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيمحمد ميسر محمد جمعة74531182051151044

جامعة تكريت/كلية العلوم403.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيابراهيم وسيل ابراهيم خلف74532312051024002

جامعة تكريت/كلية العلوم403.0ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيسجى رشيد حسن عبد هللا74533182052374022

جامعة تكريت/كلية العلوم403.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتتطبيقيالق زهير محمود زهوان74534182052227002

جامعة تكريت/كلية العلوم403.0ثانوية كنوز المعرفة االهلية المختلطةتطبيقيعبد هللا هاشم مناع محسن74535182051160010

جامعة تكريت/كلية العلوم403.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيصبيحة لهيب غانم مهدي74536182052194008

جامعة تكريت/كلية العلوم402.0ثانوية التآخي للبنينتطبيقيزيد حسين حمود حسن74537182051046014

جامعة تكريت/كلية العلوم402.0اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيرائد محمد مالك طه74538182051086011

جامعة تكريت/كلية العلوم402.0ثانوية الصديد المختلطةتطبيقيعلي مثنى منصور محمد74539182051312003

جامعة تكريت/كلية العلوم402.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيسلمان حميد حسن خلف74540182051044012

جامعة تكريت/كلية العلوم402.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيابراهيم سمير مجيد صالح74541102051003002

جامعة تكريت/كلية العلوم401.0ثانوية بيجي المسائيةتطبيقيسيف قتيبه صالح شبيب74542182051332039

جامعة تكريت/كلية العلوم401.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيسعد زيدان سميط صالح74543182051045009

جامعة تكريت/كلية العلوم401.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقياحمد عبد ابراهيم نصيف74544202051030006

جامعة تكريت/كلية العلوم401.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيطلحة احمد حكمت عبود74545182051041019

جامعة تكريت/كلية العلوم400.0اعدادية داقوق للبنينتطبيقيعلي محمد عسكر حسن74546202051017026

جامعة تكريت/كلية العلوم400.0اعدادية الدور للبنينتطبيقيفاضل نصرت فاضل حمد74547182051003018

جامعة تكريت/كلية العلوم399.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيسرمد خسرو بهاء الدين رؤوف74548202051259074

جامعة تكريت/كلية العلوم399.0اعدادية النهضة المسائية للبنينتطبيقيتاج الدين صباح فاضل عبود74549182051335009

جامعة تكريت/كلية العلوم399.0اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيبكر عامر حميدي جاسم74550182051086005
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جامعة تكريت/كلية العلوم399.0اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقياحمد مزهر صابر رجب74551182051073006

جامعة تكريت/كلية العلوم398.0ثانوية بروانة للبناتتطبيقيسجى حميد جاجان بطاح74552192052151009

جامعة تكريت/كلية العلوم398.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيسلمان علي حسين علي74553162051139050

جامعة تكريت/كلية العلوم398.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسين مكي دحام حاتم74554162051022039

جامعة تكريت/كلية العلوم398.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيفاضل سلمان فاضل هاشم74555162051358164

جامعة تكريت/كلية العلوم398.0ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيعلي اسهيل ابراهيم خليفه74556182051123010

جامعة تكريت/كلية العلوم396.0اعدادية الرحمة للبناتتطبيقياسراء خالد حميد وهيب74557182052240001

جامعة تكريت/كلية العلوم396.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقياحمد عدنان جدوع خلف74558182051007003

جامعة تكريت/كلية العلوم396.0ثانوية فينك االهلية المختلطةتطبيقيمؤمل كاظم ساهي جساب74559312051065013

جامعة تكريت/كلية العلوم396.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيطارق محمود حسين عطيه74560182051044015

جامعة تكريت/كلية العلوم396.0ثانوية ٩ نيسان للبناتتطبيقيحوراء حمزه عبد علوان74561202052101007

جامعة تكريت/كلية العلوم396.0ثانوية النهرين للبنينتطبيقيفهد عبد حبيب جبر74562182051067024

جامعة تكريت/كلية العلوم395.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيعلي هاشم مزحم عبيد74563182051141028

جامعة تكريت/كلية العلوم395.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيمريم كامل حارز داود74564182052237022

جامعة تكريت/كلية العلوم394.0ثانوية الخرجه للبناتتطبيقياالء مهاوش عبد هللا محمود74565182052217003

جامعة تكريت/كلية العلوم394.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقياحمد سلطان رميض عبد هللا74566202051015005

جامعة تكريت/كلية العلوم394.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعمران عبد الحميد عبد الرحيم حميد74567182051002056

جامعة تكريت/كلية العلوم394.0ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيمصطفى احمد فاضل جواد74568182051033035

جامعة تكريت/كلية العلوم393.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيادريس ابراهيم محمود محمد74569202051259023

جامعة تكريت/كلية العلوم393.0اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقييونس عطيه سليم محمد74570182051118050

جامعة تكريت/كلية العلوم393.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيعبد هللا زيد ذياب حسين74571182051044018

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات557.0اعدادية سارية للبنيناحيائييوسف طه ياسين محمود74572172041018196

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات538.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيشهباء نصار حسين احمد74573182042186042

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات536.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب سفيان محمد شهاب74574182042237032

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات512.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيلمى علي صالح دوش74575182042208023

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات510.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائياالء جمال سالم حمد74576182042259008

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات504.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيحسين علي كاظم موسى74577182041009022

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات502.0اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيمحمد محمود احمد علي74578182041070045

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات499.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائيضمياء عبد هللا جاسم محمد74579182042164026

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات499.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيرحاب عبد الكريم احمد اسود74580182042203029

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات498.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائينبراس داود سليمان خلف74581182042186060

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات497.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيايمان خالد محسن غزي74582182042260005

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات496.0ثانوية زيد السراي المختلطةاحيائيسعود نده مطر صبيح74583182041327002

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات493.0اعدادية الوطن للبنيناحيائيعبد الرزاق قاسم مجيد سليم74584182041029009

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات492.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيمهدي محمد رشيد هجرس74585182041146041
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جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات490.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيهند هايل ابراهيم احمد74586182042197019

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات490.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنيناحيائيمحمود عبد الرحمن طه صالح74587182041030017

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات490.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيسلوى عامر حامد سلطان74588182042171017

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات490.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك عبد الكريم ابراهيم كمر74589212042138030

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات490.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائينور ياس خضير عباس74590182042236127

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات487.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائيصبيحه جبار محمد عباس74591182042257021

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات487.0ثانوية الريان للبناتاحيائيفرقد شوكت محمود حسين74592182042250033

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات487.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائياالء منذر شهاب احمد74593182042179003

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات484.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيمحمد خليل اسماعيل عبد هللا74594312041070155

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات484.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيعذراء خالد مهدي صالح74595182042171026

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات483.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيصباح احمد اسماعيل محمد74596182041053026

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات481.0اعدادية االمام المختلطةاحيائيعبدهللا علي عبدهللا حسن74597182041278012

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات478.0ثانوية البتول للبناتاحيائيبنين محمود شاكر علي74598182042175015

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات477.0ثانوية بيجي للبناتاحيائيفاطمه غايب خليف عذاب74599182042177035

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات476.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيياسين احمد اسماعيل عبد هللا74600202041003119

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات475.0الخارجياتاحيائيرنا فريح محمد رشيد74601182042401017

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات475.0ثانوية المجيد المختلطةاحيائيبراءه علي اسماعيل ابراهيم74602182042105004

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات474.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائيفردوس ابراهيم خليل ابراهيم74603182042174039

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات474.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيزهراء محمد قاسم حسن74604202042120020

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات473.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيرسول جاسم محمد عبد هللا74605212041205005

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات473.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمحمد عباس ناجي امين74606182041035100

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات471.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهبة خليل مزعل حمود74607182042271162

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات470.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيايالف شعيب عراك سمير74608182042093005

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات469.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةاحيائيشيهان انور لطيف علوان74609182042342035

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات469.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد القادر طالب خلف جاسم74610182041151035

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات468.0اعدادية الحضارة للبنيناحيائيمعاذ محمد حسن سليم74611182041059042

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات468.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيشهباء عمار عدنان عبدالرزاق74612192042177021

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات467.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفرح مقصود شاكر صالح74613182042237056

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات467.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيانور محمود عبد هللا مرزوق74614202041022025

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات467.0ثانوية المحزم للبناتاحيائيحنين ناطق حميد عويد74615182042169004

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات467.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيضمياء محمد شالل حسن74616182042183103

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات466.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيبراء صفاء محمود عزيز74617182042336008

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات466.0ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيعمر غازي حاتم علي74618182041144020

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات466.0ثانوية الورود للبناتاحيائيهبة حسن خلف علي74619182042224036

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات465.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمنير عبد االمير جابر جاسم74620252041045192
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جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات465.0ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيزياد ثابت جاسم حسين74621182041058011

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات465.0اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي هادي صالح خلف74622182041006113

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات464.0ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيالمها عبدالرحمن تركي فارس74623182042200001

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات464.0ثانوية بردى للبنيناحيائييوسف مزهر خلف احمد74624212041229073

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات461.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيعائشة مازن انصيف جاسم74625182042275062

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات461.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائيختام حميد ذياب حسن74626182042361016

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات460.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيايمان مجيد حميد عبد هللا74627212042091035

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات460.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيخديجه علي عوده فاضل74628262042092032

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات459.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسراء ناظم ابراهيم خليل74629202042144007

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات458.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيايناس سعد حامد محي74630182042172010

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات458.0ثانوية الدور المسائية المختلطةاحيائيلجين غزوان عبد القادر الطيف74631182042343006

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات458.0اعدادية الدور للبنيناحيائيحسن هشام فاضل عباس74632182041003015

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات457.0ثانوية العلم للبناتاحيائيزينه فدعم خضر دعيل74633182042170046

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات457.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيمحمد سلطان نامس عطيه74634182041016094

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات456.0ثانوية البارودي للبناتاحيائينبأ عبد الكريم ياسين خلف74635182042258011

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات456.0ثانوية البوجواري للبناتاحيائيسوريه محمود حايف درويش74636182042168014

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات456.0ثانوية تكريت المسائية للبنيناحيائيفاروق سبتي حسن جاسم74637182041333018

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات455.0ثانوية العلم للبناتاحيائياسماء هادي سرحان علي74638182042170005

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات454.4ثانوية الفراقد للبناتاحيائيرحمه عماد ابراهيم محمد74639212042148025

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات454.0ثانوية المنى للبناتاحيائيطيبه حكمت حسين علي74640182042256016

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات454.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيندى احمد عبد العزيز موسى74641182042203091

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات454.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائيرانيه محمد الطيف جاسم74642182042361018

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات453.0ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيأوس يعرب عادي صالح74643182041058005

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات453.0اعدادية البيان للبناتاحيائيسهى ابراهيم كتاب عالوي74644182042246018

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات453.0ثانوية البارودي للبناتاحيائيتبارك نهاد محمد سعيد طه74645182042258006

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات453.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيزيد سعدي عبد الرحمن خضير74646232041031040

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات452.0اعدادية تل علي للبنيناحيائيليث هاشم عادل علي74647202041035012

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات452.0ثانوية دار العلم المختلطةاحيائيفريال محمد حنوش خميس74648182042293005

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات451.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيميس عامر حسن علي74649182042374095

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات451.0ثانوية الخيام للبناتاحيائيندى عباس فاضل دحام74650182042212009

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات451.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمحمود مجيد خلف ولي74651182041035110

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات451.0ثانوية سروة للبناتاحيائيندى حاجم مصطفى حسن74652202042152022

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات451.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائينبأ محمود محمد خلف74653182042164036

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات451.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيسعد سعدون خلف فليح74654182041089021

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات475.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقياشواق ثعبان نصيف جاسم74655182052162004
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جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات447.0ثانوية الدور المسائية المختلطةتطبيقياحمد صالح خلف طعمه74656182051343003

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات427.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقياحمد اركان عمر نجم74657182051151004

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات422.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيوائل احمد كريم ابراهيم74658202051259256

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات419.0ثانوية كنوز المعرفة االهلية المختلطةتطبيقيعبد السالم عارف عناد مناور74659182051160009

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات408.0ثانوية المقاصد لبنينتطبيقيعثمان لويس عجمي مصطفى74660182051068008

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات408.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيعلي محمد مهدي جابر74661292051005062

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات390.0اعدادية العاصفة للبنينتطبيقيعبد المنعم صبار جوير احمد74662182051036014

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات390.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيحسام كريم عبد الرحمن محمد74663182051070035

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات390.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيمصطفى محمد علي حسين74664112051021122

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات390.0اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيقصي مؤيد عبد الرزاق عبد اللطيف74665182051073037

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب507.0ثانوية آشور للبناتاحيائينبأ نومان حمش سبع74666182042243111

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب505.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيبثينه علي فاضل جاسم74667182042194010

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب505.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيصفا احسان رجب احمد74668182042186045

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب502.0اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيباقر جمال نجم عبيد74669262041203013

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب502.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائياصالة رحيم عبد هللا ابراهيم74670182042162002

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب500.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيأيسر محمد خلف ابراهيم74671182041045001

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب500.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيغاده غفوري علي هيجل74672182042240027

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب499.0اعدادية الدور للبنيناحيائيصالح احمد صالح احمد74673182041003018

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب498.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيهيثم شهاب يعقوب محمد74674182041277035

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب497.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعبد هللا عباس عبد هللا احمد74675142041011086

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب497.0ثانوية دار السالم للبناتاحيائيوقار علي محمد أحمد74676182042209021

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب495.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائيزكية صالح سعدي رميض74677182042174022

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب495.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةاحيائيياسمين عبد الرحيم صدام عبد هللا74678182042342055

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب493.0ثانوية الصقور للبناتاحيائياية عدي نوري زغير74679182042206005

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب493.0اعدادية الدور للبنيناحيائياحمد محمد احمد محمد74680182041003007

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب492.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيأيات خلف زيدان علوان74681182042259003

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب492.0ثانوية الضلوعية المسائيةاحيائيميساء عالء حسين علي74682182042331019

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب492.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيانمار مثنى عبد الكريم حسين74683182041151016

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب491.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيرويده زيد قاسم محمد74684182042230013

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب490.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيمصطفى عارف دخيل جسام74685182041146039

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب489.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيامنه ابراهيم سطوان مصلح74686182042210002

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب489.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيياسين عجمي عبد محمد74687182041007043

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب489.0إعدادية الفرقان للبنيناحيائيعبد المهيمن ماهر عويد وادي74688182041021025

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب488.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيجيهان سرمد لطفي عبد القادر74689202042111020

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب488.0ثانوية الريان للبناتاحيائيمنار فراس عبد الرزاق ياس74690182042250039
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جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب488.0اعدادية االمام المختلطةاحيائيهيفاء حسين ابراهيم حسن74691182042278024

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب487.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيريم كريم رشيد صبحي74692182042162011

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب486.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائياية واىل رشيد صالح74693182042227009

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب486.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيمريم سعود عبدالرحمن سعود74694182042186053

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب482.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيسجى اياد مظهر علي74695182042240018

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب479.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيحسان احمد ثابت عجيل74696182041002032

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب478.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتاحيائييقين خالد محسن علي74697182042252034

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب478.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيامين طالب حسين علي74698202041009015

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب478.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتاحيائيايام عليوي عداي محيميد74699182042252003

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب477.0اعدادية بلد للبناتاحيائيوفاء محمد حسين علي74700182042176201

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب477.0اعدادية بلد للبنيناحيائيعباس ميثم عباس جاسم74701182041006082

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب476.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيمازن رعد عكله موسى74702182041065028

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب476.0ثانوية ابن االثير للبنيناحيائياحمد عبد الكريم دهش علي74703182041008003

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب476.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائييوسف محمد يوسف حمود74704182041041059

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب475.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيمهى ماهر برك مطر74705182042172049

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب473.0ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيهند منذر منهل جاسم74706182042112033

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب472.0ثانوية العلم للبناتاحيائيامنة مناف حسن محمد74707182042170012

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب471.0ثانوية الدور للبناتاحيائينورا غسان جودت شاكر74708182042161071

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب470.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيرحمه غسان يونس عيسى74709182042227019

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب469.0ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيزينه محمد فرج خليل74710182042112017

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب468.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائيلمى علي مسرع محمد74711182042157025

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب468.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيقبس ياسين علي صالح74712182042271123

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب468.0ثانوية الدور للبناتاحيائينور ضامن فرحان فاضل74713182042161069

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب468.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيسفانة اركان ابراهيم محمد74714182042232026

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب466.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعمر احمد متعب فهد74715182041041038

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب466.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيابراهيم نزهان حماد هزاع74716182041089008

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب466.0ثانوية السالم للبنيناحيائيساره عبد مشحن حمدان74717182042044011

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب466.0اعدادية طوز للبنيناحيائيحسين علي مجيد صابر74718182041037012

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب466.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيحسين شرقي كردي نايف74719182041089014

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب465.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمصطفى وليد عابد داود74720212041003172

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب465.0اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائياحمد سفيان جدعان حماد74721182041118004

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب464.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيسجى مجيد عبد جاعد74722182042232025

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب464.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيامنه هيالن سعيد مصطاف74723182042240003

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب463.0ثانوية الرازي المختلطةاحيائيشريفه صبار عياده وردان74724182042098007

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب462.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائينبأ حازم حامد سلطان74725182042232042
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جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب462.0ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيبالل رعد جاسم حسين74726182041058007

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب460.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيايمن ماجد خليل حمد74727182041045013

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب460.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائينوري نايف محمد مزعل74728182041041056

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب460.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيامجد محمد زهو محمد74729182041002022

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب460.0ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائيزينب حمزة حسين عبد74730202042168019

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب460.0ثانوية الدور للبناتاحيائيرند يعرب عبد الكريم احمد74731182042161028

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب459.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيأيات ثامر مشرف عليوي74732182042271003

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب459.0ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى عبد المهيمن رمزي مصطفى74733202041050096

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب459.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيأمير عمر طه حسين74734182041033003

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب458.0ثانوية الهادي المسائية للبنيناحيائيمحمد سعيد توفيق عبد هللا74735182041350034

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب458.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائينشأت قاسم خضر حمد74736182041089053

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب458.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيريام امير حسين محمد74737202042160047

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب458.0ثانوية القحطانية للبنيناحيائيسعدون محمد سعدون علي74738182041123005

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب458.0ثانوية القحطانية للبنيناحيائيعمر صائب رشيد صالح74739182041123017

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب458.0اعدادية البيان للبناتاحيائيهمسه وليد هزاع طالب74740182042246035

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب457.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيآيه علي عادل سليمان74741182042203006

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب457.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيدعاء محمد صالح الدين سامي74742202042118063

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب457.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيديار ساالر قادر شريف74743202041303082

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب456.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزهراء نهاد هادي نقي74744202042109036

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب456.0اعدادية والت للبنين - كرديةاحيائييوسف عبد هللا عبد السالم عبد هللا74745202041315025

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب455.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيعمر خليل احمد صالح74746212041264024

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب455.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيحبيب ليث حبيب خليل74747182041089013

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب455.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائيمهدي عبد الحميد مذري عبد الرحمن74748112041042069

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب454.0اعدادية القبس للبنيناحيائيمصطفى خيال صالح حمد74749182041131019

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب454.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعمر صالح محمد صالح74750182041045040

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب454.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيرسول بهاء منعم سعيد74751212041014056

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب454.0ثانوية غرناطة للبنيناحيائيفيصل محمد خضر سعيد74752182041125020

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب454.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيجنى ايهم عريان عسكر74753182042244009

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب453.0إعدادية الفرقان للبنيناحيائيعبد العزيز فالح حسن محمود74754182041021023

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب453.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيمحمد محمود فياض خلف74755182041041050

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب453.0ثانوية العلم للبنيناحيائيعبد هللا صالح شجاع ذرب74756182041019015

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب453.0اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائيعمر مؤيد عبد هللا فياض74757182041118016

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب452.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيامنه هيثم عبد محمد74758182042237008

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب452.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياحمد ضياء خليل عبد الرزاق74759182041151006

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب452.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيامال ابراهيم محمد صالح74760182042172005
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جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب452.0ثانوية دار السالم للبناتاحيائيرنا سعود علي خلف74761182042209010

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب451.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيهاجر مهيب احمد محمد74762182042237068

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب451.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيحال معاد محمد مصطفى74763182042232011

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب451.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيمنار صالح حسن احمد74764202042121033

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب451.0اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيهاشم مهند رشيد عبد هللا74765182041073030

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب451.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيقيصر فالح حسن جاسم74766212041054116

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب451.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيطيبة احمد علي عجوان74767182042227037

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب451.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيصفا ميثاق عايد صالح74768182042247031

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب451.0ثانوية العلم للبناتاحيائيشدن لؤي فرهود جمعة74769182042170054

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب451.0ثانوية التأميم للبناتاحيائيسجى خليل حبيب محمد74770212042111018

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب450.0ثانوية االيمان للبناتاحيائيأسراء جاسم بشير حسن74771182042394001

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب450.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيهشام محمد عباس حسون74772202041259329

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب450.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيكاظم كامران فاتح علي74773202041303136

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب450.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيضحى عبد هللا رمضان عبد هللا74774202042117042

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب449.0ثانوية الدور للبناتاحيائيسفانه عدي خضر ابراهيم74775182042161037

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب449.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهاجر عبد المنعم حميد زويد74776182042194032

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب449.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيرسل محمد علي عبود74777212042294076

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب449.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيحارث مثنى ابراهيم نجرس74778312041063016

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب448.5ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرهف محمد نزهان نعمان74779312042047087

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب448.0إعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد زياد علي مالك74780182041021003

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب448.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيرؤيا سعد خلف محل74781182042186021

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب448.0ثانوية النور للبناتاحيائيكوثر ميثم نعمه حسن74782182042238036

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب447.0اعدادية عمورية للبناتاحيائينور زياد خلف حواس74783182042183144

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب447.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسام محجوب حردان خليف74784182041045020

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب447.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيامير حيدر محمد جودي74785252041011006

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب447.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيرحاب فاضل عباس احمد74786212042178085

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب447.0ثانوية الخيام للبناتاحيائيرسل ليث محمد مهدي74787322042023012

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب447.0ثانوية النيل للبنيناحيائيمرتضى ثامر عائد محيول74788232041033117

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب447.0إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائياستبرق حمد احمد علي74789202042221002

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب501.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيزينب حسين عبد هللا رشيد74790202052382028

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب497.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيشهد علي حسين علي74791182052194005

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب450.0اعدادية القسطل للبنينتطبيقيعلي احمد طابور عبد هللا74792182051077012

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب432.0اعدادية الوطن للبنينتطبيقيانس حمزة مهدي حمزة74793182051029006

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب430.0اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيعبد الخالق رياض صبر صالح74794182051086013

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب424.0ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيلندا رفعت لفته حسن74795182052374043
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جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب417.0اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيدينا محمد شهاب احمد74796182052197008

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب415.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقيسيف سعد عبد العزيز عبد الحميد74797182051016024

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب412.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيياسين بدر عباس عليوي74798212051002113

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب410.0إعدادية الفرقان للبنينتطبيقيخير هللا عادل عبد هللا مجيد74799182051021014

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب410.0ثانوية بيجي للبناتتطبيقيزهراء عاصي خماس حمود74800182052177011

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب409.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيهاجر ضاري سالم درب74801182052261018

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب406.0ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقياحمد رافت فالح حسن74802182051033003

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب401.0ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيابراهيم رافع مطر حداد74803182051057001

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب400.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقيابراهيم حميد صاحب حمزة74804232051006001

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب398.0اعدادية الدور للبنينتطبيقيعبد هللا حسام الدين جمعه محمد امين74805182051003011

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب398.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقياحمد علي حسن علي74806202051001007

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب397.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيصديق وميض عبد الكريم ياسين74807182051151023

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب397.0ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد الرحمن مطلك74808182051057019

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب394.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا جمال اسماعيل عبد الباقي74809182051151027

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب394.0اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقيماريا مهند شباط عبد هللا74810182052084007

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب392.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيقاسم نهاد قاسم شاكر74811312051009051

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب392.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمحمد ادريس قادر محمد74812202051011029

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب392.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيابراهيم عقيل فرحان عزيز74813232051252002

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب392.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقيابراهيم شاكر مهدي انصيف74814182051016001

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب391.0ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيمحمد اسحاق عامر حمزة براك74815182051057004

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب390.0ثانوية الصديد المختلطةتطبيقيعبد هللا فاضل حسين علوان74816182051312002

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب390.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقيياسر ابراهيم عبد حسين74817182051016049

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب390.0الخارجيونتطبيقياحمد قيس خليل شاكر74818102051400008

جامعة تكريت/كلية الحقوق568.0اعدادية الخضرانية للبناتادبيسبأ صايل حمد سليمان74819182022218006

جامعة تكريت/كلية الحقوق565.0اعدادية البيان للبناتادبيامنيه صدام رياض احمد74820182022246003

جامعة تكريت/كلية الحقوق561.0اعدادية المغيرة للبنينادبياحمد اركان مزهر حنود74821182021086001

جامعة تكريت/كلية الحقوق559.0اعدادية االمين للبنينادبيعمرو سالم خلف عوده74822182021014020

جامعة تكريت/كلية الحقوق551.0ثانوية الهدى للبناتادبيداليا مجيد عبد هللا علي74823182022269005

جامعة تكريت/كلية الحقوق539.0ثانوية البارودي للبناتادبيخوله غيث جاد هللا اسماعيل74824182022258017

جامعة تكريت/كلية الحقوق535.0اعدادية بيجي للبنينادبيزيد عبد الستار محمود جاسم74825182021007014

جامعة تكريت/كلية الحقوق534.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبيدالن كاكه برا مجيد ابراهيم74826182022383015

جامعة تكريت/كلية الحقوق531.0ثانوية زنوبيا للبناتادبياالء نصيف محمد محمود74827182022204002

جامعة تكريت/كلية الحقوق525.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمحمد فرحان جاسم محمد74828182021118048

جامعة تكريت/كلية الحقوق524.0ثانوية الزهور للبناتادبيمنار فالح حسن خلف74829182022261033

جامعة تكريت/كلية الحقوق524.0ثانوية العقيدة للبناتادبيالفه محمود شكري ضرار74830182022194003
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جامعة تكريت/كلية الحقوق524.0اعدادية البخاري للبناتادبيايات قنديل خليل محمد74831182022245002

جامعة تكريت/كلية الحقوق523.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبيدعاء عبد علي خلف74832182022351007

جامعة تكريت/كلية الحقوق523.0ثانوية ميسلون للبناتادبيلبنى خالد عبد الفتاح عطيه74833182022186023

جامعة تكريت/كلية الحقوق522.0ثانوية بيجي للبناتادبيريام هيثم مناور شهوان74834182022177014

جامعة تكريت/كلية الحقوق522.0ثانوية الجامعة المختلطةادبيعبد هللا وجيه شهاب احمد74835182021277007

جامعة تكريت/كلية الحقوق522.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةادبيضحى فاضل ياسين خلف74836182022361008

جامعة تكريت/كلية الحقوق520.0اعدادية الشيماء للبناتادبياغادير محمد زكي خطاب74837182022237005

جامعة تكريت/كلية الحقوق519.0اعدادية القبس للبنينادبيزيد خلف محمد علو74838182021131008

جامعة تكريت/كلية الحقوق518.0ثانوية ميسلون للبناتادبيسحر ماهر عواد عبيد74839182022186012

جامعة تكريت/كلية الحقوق516.0ثانوية الهجرة للبناتادبيرحمه حسن مراح احمد74840182022174007

جامعة تكريت/كلية الحقوق511.0ثانوية البارودي للبناتادبيعهد ميثم حسين كاظم74841182022258034

جامعة تكريت/كلية الحقوق510.0اعدادية الخصم للبنينادبياسامه محمد فرج لفته74842182021016007

جامعة تكريت/كلية الحقوق509.0ثانوية فينك االهلية المختلطةادبيمريم احمد تحسين ذنون74843312022065002

جامعة تكريت/كلية الحقوق507.0الخارجياتادبيفاطمة فالح مفضي سمير74844182022401105

جامعة تكريت/كلية الحقوق506.0ثانوية العلم للبنينادبيعبد المطلب جاسم خلف حسين74845182021019027

جامعة تكريت/كلية الحقوق504.0ثانوية البارودي للبناتادبيفاطمه مروان حسن عبد الوهاب74846182022258037

جامعة تكريت/كلية الحقوق503.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمحمد محمود خميس نخيالن74847182021118051

جامعة تكريت/كلية الحقوق503.0اعدادية الخصم للبنينادبيصالح احمد عبود يوسف74848182021016018

جامعة تكريت/كلية الحقوق503.0ثانوية الباهلي للبناتادبيهدى هيثم احمد عباس74849182022253010

جامعة تكريت/كلية الحقوق502.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيجاسم ابراهيم موسى حسين74850182021118011

جامعة تكريت/كلية الحقوق501.0اعدادية بيجي للبنينادبيزيد مجيد صالح جدوع74851182021007015

جامعة تكريت/كلية الحقوق500.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمصطفى عبد هللا خليف عواد74852182021118063

جامعة تكريت/كلية الحقوق499.0ثانوية بيجي المسائيةادبيمنار رياض طيب علي74853182022332044

جامعة تكريت/كلية الحقوق499.0ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبيحماد عطية حماد شرقي74854182021038009

جامعة تكريت/كلية الحقوق498.0اعدادية البخاري للبناتادبيتماره عالء عبد هللا محمد74855182022245004

جامعة تكريت/كلية الحقوق496.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبينور محمد علي حمود74856182022351024

جامعة تكريت/كلية الحقوق494.0اعدادية البحتري المختلطةادبيعلي زياد مصلح عبد الغني74857182021048011

جامعة تكريت/كلية الحقوق493.0اعدادية الشيماء للبناتادبيفاطمه عمار عارف الطيف74858182022237037

جامعة تكريت/كلية الحقوق493.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبياقبال حامد حنفيش بدع74859182022336007

جامعة تكريت/كلية الحقوق492.0ثانوية الزهراوي للبنينادبيعبد هللا صالح طه بشير74860182021110047

جامعة تكريت/كلية الحقوق492.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينادبيعبد الكريم جاسم محمد عبد هللا74861182021011010

جامعة تكريت/كلية الحقوق491.0ثانويه المحزم للبنينادبيمكتوم عبد هللا حسين عليوي74862182021024008

جامعة تكريت/كلية الحقوق490.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيعهد جمعة محمود خليفة74863182021010022

جامعة تكريت/كلية الحقوق489.0ثانوية حضر موت للبنينادبيعلي نعمان وسمي سليمان74864182021031011

جامعة تكريت/كلية الحقوق489.0ثانوية يثرب المختلطةادبياحمد حسين ياسين احمد74865182021043001
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جامعة تكريت/كلية الحقوق488.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيسفيان انس خليل حسن74866182021041025

جامعة تكريت/كلية الحقوق487.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيعبد هللا هادي سليمان حمد74867182021339059

جامعة تكريت/كلية الحقوق487.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيخير هللا محمد عواد هندي74868182021347030

جامعة تكريت/كلية الحقوق486.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينادبيعثمان صالح حماد احمد74869182021011012

جامعة تكريت/كلية الحقوق485.0اعدادية بيجي للبنينادبيزيد مطر حاضر حالوب74870182021007016

جامعة تكريت/كلية الحقوق484.0ثانوية البارودي للبناتادبيعال اكرم عمر هالل74871182022258033

جامعة تكريت/كلية الحقوق484.0اعدادية عمورية للبناتادبيدينا صالح علي ابراهيم74872182022183015

جامعة تكريت/كلية الحقوق484.0ثانوية البارودي للبناتادبيروابي حكمت شاكر يوسف74873182022258021

جامعة تكريت/كلية الحقوق483.0اعدادية البيان للبناتادبيمريم اسامة عبد الحميد حسن74874182022246041

جامعة تكريت/كلية الحقوق483.0إعدادية الفرقان للبنينادبيرسول علي كعيبز حمادي74875182021021025

جامعة تكريت/كلية الحقوق482.0ثانوية سامراء للبناتادبيتبارك خليل ابراهيم علي74876182022180011

جامعة تكريت/كلية الحقوق482.0ثانوية الجماهير المختلطةادبياحمد عيسى خضير عباس74877182021015003

جامعة تكريت/كلية الحقوق482.0ثانوية ذي قار للبناتادبيشروق احسان علي حسين74878182022233017

جامعة تكريت/كلية الحقوق482.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيحسين صباح حسن شومل74879182021118013

جامعة تكريت/كلية الحقوق482.0ثانويه المحزم للبنينادبيعمار عارف نايف علي74880182021024006

جامعة تكريت/كلية الحقوق482.0ثانوية العلم للبنينادبيعبد السالم صالح سمير احمود74881182021019025

جامعة تكريت/كلية الحقوق482.0ثانوية الجواهري المختلطةادبيكرار عبد الرسول علوان محمود74882182021287020

جامعة تكريت/كلية الحقوق482.0ثانوية بيجي للبناتادبيفاطمه علي حسن سليم74883182022177020

جامعة تكريت/كلية الحقوق481.0ثانوية الجامعة المختلطةادبياحمد عاصم محمد عمر74884182021277002

جامعة تكريت/كلية الحقوق480.0اعدادية البيان للبناتادبيايمان محمد محمود خليل74885182022246007

جامعة تكريت/كلية الحقوق480.0ثانوية الجواهري المختلطةادبيعمر محمد علوان حسين74886182021287018

جامعة تكريت/كلية الحقوق480.0اعدادية بيجي للبنينادبيسعد محمود عيسى ترك74887182021007018

جامعة تكريت/كلية الحقوق480.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمصطفى خزعل احمد حمد74888182021118061

جامعة تكريت/كلية الحقوق478.0إعدادية الفرقان للبنينادبيعبد الصمد نهاد كامل علي74889182021021036

جامعة تكريت/كلية الحقوق477.0الخارجياتادبيزينب حميد عبود حسن74890182022401076

جامعة تكريت/كلية الحقوق477.0ثانوية الزهور للبناتادبيشكران عدي سعيد صالح74891182022261023

جامعة تكريت/كلية الحقوق477.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيصفاء جاسم محمد خلف74892182021118026

جامعة تكريت/كلية الحقوق477.0اعدادية الخصم للبنينادبيعدي علي حسين احمد74893182021016022

جامعة تكريت/كلية الحقوق476.0اعدادية البخاري للبناتادبيفاتن عامر تركي خلف74894182022245008

جامعة تكريت/كلية الحقوق475.0ثانوية المناهل للبنينادبيعلي خوام بحر هزاع74895182021080013

جامعة تكريت/كلية الحقوق475.0ثانوية الفاروق للبنينادبيسجاد مهدي حامد خميس74896182021094011

جامعة تكريت/كلية الحقوق475.0اعدادية بلد للبنينادبيسيف الدين علي حسين كاظم74897182021006020

جامعة تكريت/كلية الحقوق474.0ثانوية القلعة للبنينادبيهمام عبد الخالق ناجي جاسم74898182021063042

جامعة تكريت/كلية الحقوق474.0ثانوية الياسمين للبناتادبيعائشة محمود سلمان حسن74899322022025007

جامعة تكريت/كلية الحقوق474.0اعدادية الغساسنة للبناتادبياماني كاظم خلف داود74900182022197002
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جامعة تكريت/كلية الحقوق473.0إعدادية الفرقان للبنينادبيعمر عادل سهيل نجم74901182021021048

جامعة تكريت/كلية الحقوق472.0اعدادية غطفان للبنينادبياحمد اياد خضير احمد74902182021042003

جامعة تكريت/كلية الحقوق472.0ثانوية سعد بن معاذ للبناتادبياسراء مولود حسين علي74903182022195001

جامعة تكريت/كلية الحقوق472.0ثانوية يثرب المختلطةادبيجالل حسين علي عبد74904182021043007

جامعة تكريت/كلية الحقوق471.0اعدادية الخصم للبنينادبيضياء الدين محمود احمد علي74905182021016019

جامعة تكريت/كلية الحقوق471.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبياحمد عبد هللا محمد حسن74906182021118005

جامعة تكريت/كلية الحقوق470.0اعدادية بيجي للبنينادبيسرمد سعد احمد خلف74907182021007017

جامعة تكريت/كلية الحقوق469.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبينؤاس رعد رجب عواد74908182021118069

جامعة تكريت/كلية الحقوق469.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعلي ضياء عبد خلف74909182021118038

جامعة تكريت/كلية الحقوق469.0اعدادية االمين للبنينادبيمحمود ابراهيم خلف رجا74910312021009042

جامعة تكريت/كلية الحقوق469.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيزبيده اركان جاسم هادي74911312022058012

جامعة تكريت/كلية الحقوق468.0ثانوية الزهور للبناتادبيمنار خالد يونس يحيى74912182022261032

جامعة تكريت/كلية الحقوق468.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبينوري خلف طه محمود74913182021339110

جامعة تكريت/كلية الحقوق468.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيظاهر عز الدين جمعة محمد74914182021010016

جامعة تكريت/كلية الحقوق467.0اعدادية ابن المعتم للبنينادبيرابح صالح الزم محمد74915182021073015

جامعة تكريت/كلية الحقوق466.0اعدادية الخصم للبنينادبياحمد عطا هللا عبد درب74916182021016004

جامعة تكريت/كلية الحقوق466.0اعدادية الحضارة للبنينادبيصكر عصام رشيد سهيل74917182021059027

جامعة تكريت/كلية الحقوق466.0ثانوية الصقور للبناتادبياية عامر محمد محسن74918182022206003

جامعة تكريت/كلية الحقوق466.0ثانوية حضر موت للبنينادبيعمر رعد ابراهيم حسن74919182021031013

جامعة تكريت/كلية الحقوق465.0اعدادية الخصم للبنينادبياحمد عطيه محمد عبد هللا74920182021016005

جامعة تكريت/كلية الحقوق465.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيصباح سالم محمد مزعل74921182021041028

جامعة تكريت/كلية الحقوق465.0اعدادية البحتري المختلطةادبيحسن احمد جاسم محمد74922182021048005

جامعة تكريت/كلية الحقوق464.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيفاطمه نبيل عبد الستار شاكر74923182022172024

جامعة تكريت/كلية الحقوق464.0الخارجياتادبيشهد سعد خلف مرمي74924182022401093

جامعة تكريت/كلية الحقوق464.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينادبيعلي عامر صالح جاسم74925182021011013

جامعة تكريت/كلية الحقوق461.0ثانوية القلعة للبنينادبيخالد فريد عباس صالح74926182021063011

جامعة تكريت/كلية الحقوق461.0اعدادية اسماء للبناتادبيعفاف عماد خلف عائد74927182022242041

جامعة تكريت/كلية الحقوق460.0اعدادية المنصور للبنينادبيعبد هللا شاكر محمود عبد الفتاح74928182021045031

جامعة تكريت/كلية الحقوق458.0ثانوية المجيد المختلطةادبيالحان منعم نصيف جاسم74929182022105001

جامعة تكريت/كلية الحقوق458.0ثانوية دبي للبنينادبيمصطفى علي ثامر زنزل74930182021122071

جامعة تكريت/كلية الحقوق457.0ثانوية الخضراء للبنينادبيعلي زهير عبد الرزاق مجيد74931182021050019

جامعة تكريت/كلية الحقوق457.0ثانوية الكندي للبناتادبيزينه مشعان زبن حسن74932182022239015

جامعة تكريت/كلية الحقوق457.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيصقر موفق سليمان عزيز74933182021004030

جامعة تكريت/كلية الحقوق457.0اعدادية طوز للبناتادبياديان زياد طارق حمودي74934182022181001

جامعة تكريت/كلية الحقوق456.0ثانوية الكفاح للبنينادبيمعن مشعان لهيب يحيي74935182021022018
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جامعة تكريت/كلية الحقوق456.0ثانوية المقاصد لبنينادبياحمد صباح عيسى دلي74936182021068004

جامعة تكريت/كلية الحقوق456.0ثانوية يثرب المختلطةادبيجعفر عماد بالسم حميد74937182021043006

جامعة تكريت/كلية الحقوق456.0اعدادية طوز للبناتادبيافنان عبد الحسين عثمان بكر74938182022181003

جامعة تكريت/كلية الحقوق455.0ثانوية البروج المختلطةادبيمحمد جدوع سطام عباس74939182021321016

جامعة تكريت/كلية الحقوق455.0ثانوية الزهور للبناتادبيسلسبيل عدنان حسن خلف74940182022261022

جامعة تكريت/كلية الحقوق454.0ثانوية سامراء للبناتادبيزهراء وليد نبيل صالح74941182022180021

جامعة تكريت/كلية الحقوق453.0ثانوية الورود للبناتادبيمنار خضر خطاب احمد74942182022224013

جامعة تكريت/كلية الحقوق452.0ثانوية الزهور للبناتادبيسحر هيثم رعد عبد الفتاح74943182022261021

جامعة تكريت/كلية الحقوق452.0ثانوية المجيد المختلطةادبياحمد خالص صالح جاسم74944182021105001

جامعة تكريت/كلية الحقوق452.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيسعد قتيبة عادل حسن74945182021118019

جامعة تكريت/كلية الحقوق452.0ثانوية الجواهري المختلطةادبيعلي سعد حسين سعيد74946182021287013

جامعة تكريت/كلية الحقوق452.0ثانوية بيجي للبناتادبيضبياء ابراهيم علي محمد74947182022177019

جامعة تكريت/كلية الحقوق451.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيزياد خليفة علوان رميض74948182021082024

جامعة تكريت/كلية الحقوق451.0ثانوية التراث العربي للبنينادبيرعد طاهر احمد رمضان74949182021096013

جامعة تكريت/كلية الحقوق451.0ثانوية الصقور للبناتادبينبأ اسعد حسام الدين نجم الدين74950182022206014

جامعة تكريت/كلية الحقوق449.0اعدادية ابن المعتم للبنينادبيعبد المهيمن ناجي طه طالب74951182021073026

جامعة تكريت/كلية الحقوق449.0الخارجياتادبيروان وطبان ظاهر نصيف74952182022401070

جامعة تكريت/كلية الحقوق448.0اعدادية الشرقاط للبنينادبياسامة عبد الرزاق شهاب حمد74953182021004007

جامعة تكريت/كلية الحقوق448.0ثانوية البيرق المختلطةادبيعباس فرحان حسن عجاج74954182021323007

جامعة تكريت/كلية الحقوق448.0ثانوية الكفاح للبنينادبيابراهيم خلف حواس خالد74955182021022002

جامعة تكريت/كلية الحقوق448.0ثانوية الجواهري المختلطةادبيعزيز مزاحم عزيز صالح74956182021287012

جامعة تكريت/كلية الحقوق448.0ثانوية الصديق للبناتادبيمنار خلف جاسم خليل74957312022052015

جامعة تكريت/كلية الحقوق447.0ثانوية دبي للبنينادبييوسف سفيان كمال كريم74958182021122088

جامعة تكريت/كلية الحقوق447.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيسرمد خالد عبد محمد74959182021118017

جامعة تكريت/كلية الحقوق447.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبيكوثر علي محمود صالح74960182022351019

جامعة تكريت/كلية الحقوق446.0اعدادية الزوراء للبناتادبييقين ناجي محمد مهدي74961182022162044

جامعة تكريت/كلية الحقوق446.0ثانوية المزهر للبنينادبيعبد الملك مازن كريم خليل74962182021150025

جامعة تكريت/كلية الحقوق446.0ثانوية الفاروق للبنينادبيعبد الواحد باسم طيب جسام74963182021094016

جامعة تكريت/كلية الحقوق445.0ثانوية الزهراوي للبنينادبيمحمد رائد ضياء جاسم74964182021110062

جامعة تكريت/كلية الحقوق445.0ثانوية الصديد المختلطةادبيامين صدام محمد علي فتحي74965182021312007

جامعة تكريت/كلية الحقوق445.0ثانوية المجيد المختلطةادبيمها خالد خلف مهدي74966182022105007

جامعة تكريت/كلية الحقوق445.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبيمروج مقداد حسين عليوي74967182022351020

جامعة تكريت/كلية الحقوق444.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةادبيضحى ابراهيم حميد احمد74968182022361007

جامعة تكريت/كلية الحقوق444.0ثانوية الخضراء للبنينادبينبراس خميس محمد حسين74969182021050023

جامعة تكريت/كلية الحقوق444.0اعدادية الشرقاط للبنينادبياياد هاشم عبد مصلح74970182021004009
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جامعة تكريت/كلية الحقوق443.0اعدادية الواسطي للبنينادبيعبد الرحمن جوير خلف كحيط74971182021053006

جامعة تكريت/كلية الحقوق443.0ثانوية المقاصد لبنينادبيمحمد يحيى حميد احمد74972182021068039

جامعة تكريت/كلية الحقوق443.0اعدادية غطفان للبنينادبيياسر محمد ابراهيم هادي74973182021042046

جامعة تكريت/كلية الحقوق443.0اعدادية البيان للبناتادبينور سليم ابراهيم علي74974182022246048

جامعة تكريت/كلية الحقوق442.0ثانوية الجواهري المختلطةادبيمحمود بدر عزيز كماش74975182021287025

جامعة تكريت/كلية الحقوق442.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيعكرمه صبحي حسين محمد74976182021004038

جامعة تكريت/كلية الحقوق442.0ثانوية بني تميم المختلطةادبيزينب خليل ابراهيم دلز74977182022279004

جامعة تكريت/كلية الحقوق442.0ثانوية المرجان للبناتادبيافنان سونمز زين العابدين محمود74978182022262002

جامعة تكريت/كلية الحقوق442.0اعدادية غطفان للبنينادبيمحمد ابراهيم خضر عبيد74979182021042028

جامعة تكريت/كلية الحقوق441.0ثانوية الفجر الجديد للبناتادبيافراح فالح ياسر حمار74980182022199002

جامعة تكريت/كلية الحقوق441.0ثانوية البارودي للبناتادبيايه عباس زاير عبد هللا74981182022258008

جامعة تكريت/كلية الحقوق440.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيسعد حسن عبيد حسين74982182021118018

جامعة تكريت/كلية الحقوق440.0ثانوية البروج المختلطةادبيسلوان صالح صالح محمد74983182021321011

جامعة تكريت/كلية الحقوق440.0اعدادية المغيرة للبنينادبيمصطفى عبد الجبار خلف جواد74984182021086040

جامعة تكريت/كلية الحقوق440.0ثانوية االمل للبناتادبيرمق رافع دهام ابراهيم74985312022049009

جامعة تكريت/كلية الحقوق439.0اعدادية ابن المعتم للبنينادبيمحمود قصي محمود عزيز74986182021073046

جامعة تكريت/كلية الحقوق439.0ثانوية المزهر للبنينادبياحمد رياض حسين احمد74987182021150001

جامعة تكريت/كلية الحقوق439.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيرافع صبار دلف جاسم74988182021118015

جامعة تكريت/كلية الحقوق439.0اعدادية المغيرة للبنينادبيعمران احمد مضحي جربوع74989182021086028

جامعة تكريت/كلية الحقوق438.0ثانوية الصديد المختلطةادبيأضواء صباح جاسم محمد74990182022312001

جامعة تكريت/كلية الحقوق438.0اعدادية الدور للبنينادبيبالل صفاء محمد حسين74991182021003006

جامعة تكريت/كلية الحقوق438.0ثانوية يثرب المختلطةادبياحمد عبد الحسين محمد احمد74992182021043005

جامعة تكريت/كلية الحقوق438.0ثانوية الصديد المختلطةادبيايمن طه عايد محمد74993182021312008

جامعة تكريت/كلية الحقوق438.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعبد الرزاق ماهر محمود علي74994182021116011

جامعة تكريت/كلية الحقوق437.0اعدادية المغيرة للبنينادبييوسف مازن خزعل مهيدي74995182021086043

جامعة تكريت/كلية الحقوق437.0ثانوية العلم للبنينادبيحسين محمد خلف حسين74996182021019016

جامعة تكريت/كلية الحقوق437.0ثانوية بيجي للبناتادبينداء حسن سليم حمد74997182022177024

جامعة تكريت/كلية الحقوق437.0ثانوية الزهراوي للبنينادبيعبد الرحمن نظام الدين احمد خلف74998182021110044

جامعة تكريت/كلية الحقوق437.0ثانوية المجيد المختلطةادبيانمار عامر جادر محمد74999182021105005

جامعة تكريت/كلية الحقوق437.0اعدادية االمين للبنينادبيمخلد عساف اعويد عليص75000182021014024

جامعة تكريت/كلية الحقوق436.0ثانوية سمية للبناتادبيعبير قاسم رضا شاهين75001182022192012

جامعة تكريت/كلية الحقوق436.0الخارجياتادبيماريا ملحم احمد محيميد75002182022401109

جامعة تكريت/كلية الحقوق436.0ثانوية الهدى للبناتادبيمآب ربيع احمد رشيد75003182022269021

جامعة تكريت/كلية الحقوق436.0اعدادية عمورية للبناتادبيرفيده رائد سويدان محمود75004182022183017

جامعة تكريت/كلية الحقوق436.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيايه مهدي عبد جاسم75005182022197003
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جامعة تكريت/كلية الحقوق436.0اعدادية الدجيل للبناتادبيمها اسماعيل لفته خميس75006182022236030

جامعة تكريت/كلية الحقوق435.0ثانوية ميسلون للبناتادبيامنه علي حمود محمد75007182022186004

جامعة تكريت/كلية الحقوق435.0ثانوية القلعة للبنينادبيتاج الدين عمار حميد سلمان75008182021063009

جامعة تكريت/كلية الحقوق435.0ثانوية الخرجه للبناتادبيبشائر عطية خلف كردي75009182022217007

جامعة تكريت/كلية الحقوق435.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيعهد صالح حميد سرهيد75010182022172023

جامعة تكريت/كلية الحقوق435.0ثانوية الحكمة للبناتادبيفرح صالح محمد صالح احمد75011182022189013

جامعة تكريت/كلية الحقوق434.0ثانوية الخضراء للبنينادبياحمد جاسم عبد محمد75012182021050001

جامعة تكريت/كلية الحقوق434.0اعدادية الزوراء للبناتادبيتيما بالسم محمد لطيف75013182022162010

جامعة تكريت/كلية الحقوق434.0ثانوية البراء بن مالك المختلطةادبيعبد الرحمن محمد مد هللا صالح75014182021295004

جامعة تكريت/كلية الحقوق434.0اعدادية الخصم للبنينادبيمحمد يونس ابراهيم جاسم75015182021016033

جامعة تكريت/كلية الحقوق434.0ثانوية الزهور للبناتادبيفاطمه رياض زكري محمد75016182022261028

جامعة تكريت/كلية الحقوق434.0ثانوية الزهور للبناتادبيغادة ايهاب حمادي جاسم75017182022261026

جامعة تكريت/كلية الحقوق433.0ثانوية الورود للبناتادبيغسق تركي احمد محمد75018182022224012

جامعة تكريت/كلية الحقوق432.0اعدادية الخنساء للبناتادبيكوثر علي نصيف ابراهيم75019182022247035

جامعة تكريت/كلية الحقوق432.0ثانوية دبي للبنينادبيمحمود ضياء سلمان محمود75020182021122068

جامعة تكريت/كلية الحقوق432.0ثانوية المجيد المختلطةادبيمصطفى عدي مصب عباس75021182021105010

جامعة تكريت/كلية الحقوق431.0اعدادية الدور للبنينادبياياد اجود عبد الجبار جاسم75022182021003005

جامعة تكريت/كلية الحقوق431.0ثانوية بيجي المسائيةادبيربا ربيع احمد طعمه75023182022332023

جامعة تكريت/كلية الحقوق431.0ثانوية المقاصد لبنينادبيزامل حسين ماهر زعيلي75024182021068021

جامعة تكريت/كلية الحقوق431.0ثانوية المجيد المختلطةادبيعبد هللا ياسر جادر محمد75025182021105008

جامعة تكريت/كلية الحقوق431.0ثانوية الضلوعية المسائيةادبيبتول حسين ابراهيم حسن75026182022331007

جامعة تكريت/كلية الحقوق431.0ثانوية البارودي للبناتادبيايه مزاحم عمر ابراهيم75027182022258009

جامعة تكريت/كلية الحقوق431.0ثانوية الفاروق للبنينادبيمحمد احمد خلف سرحان75028182021094021

جامعة تكريت/كلية الحقوق430.0ثانوية الفاروق للبنينادبيايمن احمد عبود زيدان75029182021094005

جامعة تكريت/كلية الحقوق430.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيتقى احمد محمد مهدي75030182022374021

جامعة تكريت/كلية الحقوق430.0ثانوية البارودي للبناتادبيتماره وليد محمود مولود75031182022258013

جامعة تكريت/كلية الحقوق430.0ثانوية الدور المسائية المختلطةادبيزينب حميد محمد محمود75032182022343016

جامعة تكريت/كلية الحقوق430.0ثانوية الكفاح للبنينادبيعبد الفتاح كامل منديل صالح75033182021022010

جامعة تكريت/كلية الحقوق430.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيامنه حسين هادي عباس75034182022268004

جامعة تكريت/كلية الحقوق429.0ثانوية العقيدة للبناتادبيساجده عادل عبد هللا حسين75035182022194005

جامعة تكريت/كلية الحقوق429.0ثانوية الخضراء للبنينادبياحمد طارق حسن صالح75036182021050002

جامعة تكريت/كلية الحقوق429.0إعدادية الفرقان للبنينادبيامجد صالح الدين سعودي دحام75037182021021013

جامعة تكريت/كلية الحقوق428.0اعدادية الخصم للبنينادبيدرع الدين ركاض خضر عبد الواحد75038182021016013

جامعة تكريت/كلية الحقوق428.0ثانوية مكحول المختلطةادبيطه حسن علي حسن75039182021328008

جامعة تكريت/كلية الحقوق428.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعلي صالح عبد هللا خلف75040182021118036
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جامعة تكريت/كلية الحقوق428.0ثانوية الورود للبناتادبيدعاء احمد نوفان دخيل75041182022224002

جامعة تكريت/كلية الحقوق428.0ثانوية زنوبيا للبناتادبيرواء باسم حكمة مخلف75042182022204004

جامعة تكريت/كلية الحقوق428.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمحمد ميثاق رجه عبيد75043182021118053

جامعة تكريت/كلية الحقوق428.0ثانوية ميسلون للبناتادبيشهالء جمال محمد عواد75044182022186016

جامعة تكريت/كلية الحقوق427.0الخارجياتادبيدعاء سالم طعمه علي75045182022401054

جامعة تكريت/كلية الحقوق427.0ثانوية العلم للبنينادبيهمام جاسم صافي حمد75046182021019047

جامعة تكريت/كلية الحقوق427.0اعدادية ابن كثير للبنينادبياحمد خليل حسن عبد هللا75047182021010002

جامعة تكريت/كلية الحقوق427.0ثانوية الكوثر للبناتادبيايه عمر حسين علوان75048182022260004

جامعة تكريت/كلية الحقوق427.0إعدادية الفرقان للبنينادبيخميس جاسم محمد عيفان75049182021021024

جامعة تكريت/كلية الحقوق427.0اعدادية الدجيل للبناتادبيمريم محمود سطاي صالح75050182022236029

جامعة تكريت/كلية الحقوق426.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيفيصل ضيدان مشهور حواس75051182021339081

جامعة تكريت/كلية الحقوق426.0اعدادية الخصم للبنينادبياحمد سامي ارميض اسكير75052182021016003

جامعة تكريت/كلية الحقوق426.0ثانوية المزهر للبنينادبيصالح احمد فاضل محمد75053182021150017

جامعة تكريت/كلية الحقوق426.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيكرار لؤي فتاح عباس75054182021226012

جامعة تكريت/كلية الحقوق425.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبياحمد عبد المنعم عبد هللا طوقان75055182021041004

جامعة تكريت/كلية الحقوق425.0اعدادية بيجي للبنينادبيعالء موسى درزي سليم75056182021007027

جامعة تكريت/كلية الحقوق425.0اعدادية الخنساء للبناتادبيضي جاسم احمد عبد الكريم75057182022247028

جامعة تكريت/كلية الحقوق425.0ثانوية الخضراء للبنينادبيعلي ستار عويد حسن75058182021050020

جامعة تكريت/كلية الحقوق424.0اعدادية االمين للبنينادبيعبد الرحمن محمد الطيف جاسم75059182021014011

جامعة تكريت/كلية الحقوق424.0ثانوية دبي للبنينادبيمحمد علي عزاوي جاسم75060182021122064

جامعة تكريت/كلية الحقوق424.0ثانوية دجلة للبنينادبينهاد برهان خلف عبد75061182021069021

جامعة تكريت/كلية الحقوق424.0اعدادية بيجي للبنينادبيمروان حازم محمد عزاوي75062182021007037

جامعة تكريت/كلية الحقوق424.0ثانوية المزهر للبنينادبيحسين محمد نزيه احمد75063182021150011

جامعة تكريت/كلية الحقوق424.0ثانوية المجيد المختلطةادبيعبد هللا احمد خلف سعيد75064182021105007

جامعة تكريت/كلية الحقوق424.0ثانوية المزهر للبنينادبيقاسم مهدي جمعة خضير75065182021150029

جامعة تكريت/كلية الحقوق424.0ثانوية البيرق المختلطةادبيوليد خالد كرجي شاهر75066182021323015

جامعة تكريت/كلية الحقوق423.0اعدادية الواسطي للبنينادبيمحمد ابراهيم محمد تايه75067182021053013

جامعة تكريت/كلية الحقوق423.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيشمس محمد كنو صايل75068322022030026

جامعة تكريت/كلية الحقوق422.0اعدادية االمام المختلطةادبياسراء غازي صالح مهدي75069182022278002

جامعة تكريت/كلية الحقوق422.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينادبيهارون رشيد حميد علي75070182021011027

جامعة تكريت/كلية الحقوق422.0ثانوية البو هيازع للبناتادبيوئام علي دحام حسين75071182022198030

جامعة تكريت/كلية الحقوق422.0اعدادية اسماء للبناتادبينبأ باسم توفيق صالح75072182022242052

جامعة تكريت/كلية الحقوق421.0ثانوية الضلوعية المسائيةادبيغفران محسن عطا هللا صالح75073182022331023

جامعة تكريت/كلية الحقوق421.0ثانوية ميسلون للبناتادبيهيه نوفل صالح محمد75074182022186029

جامعة تكريت/كلية الحقوق421.0ثانوية بابل للبنينادبيجمال اياد دحام هواس75075182021061004
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جامعة تكريت/كلية الحقوق421.0ثانوية يثرب للبناتادبيوسن غازي ياسين سالم75076182022215017

جامعة تكريت/كلية الحقوق420.0إعدادية الفرقان للبنينادبياحمد ربيع ماهر حياوي75077182021021006

جامعة تكريت/كلية الحقوق420.0اعدادية االمام المختلطةادبيدعاء كريم لطيف صالح75078182022278006

جامعة تكريت/كلية الحقوق420.0اعدادية اسماء للبناتادبيورود عمار حاتم هلول75079182022242058

جامعة تكريت/كلية الحقوق419.0ثانويه المحزم للبنينادبيحسن فالح حسن درفيل75080182021024002

جامعة تكريت/كلية الحقوق419.0ثانوية ميسلون للبناتادبيرغد عبد الستار حارس رشيد75081182022186009

جامعة تكريت/كلية الحقوق419.0اعدادية غطفان للبنينادبيفهد فرحان احمد عبود75082182021042024

جامعة تكريت/كلية الحقوق419.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيمعمر ابراهيم خلف خضر75083182021099018

جامعة تكريت/كلية الحقوق419.0ثانوية بيجي المسائيةادبياثار صالح حماد عسل75084182022332002

جامعة تكريت/كلية الحقوق419.0ثانوية الدور المسائية المختلطةادبياحمد وائل كليب مطلك75085182021343012

جامعة تكريت/كلية الحقوق419.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينادبيمحمد جمال محمود مولود75086182021151009

جامعة تكريت/كلية الحقوق418.0ثانوية البارودي للبناتادبيردينه وليد خالد ناصر75087182022258020

جامعة تكريت/كلية الحقوق418.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبيفاطمه فارس خليل حمد75088182022351018

جامعة تكريت/كلية الحقوق418.0اعدادية البخاري للبناتادبياليمامه المهلب خلف سلمان75089182022245001

جامعة تكريت/كلية الحقوق417.0اعدادية طوز للبناتادبيمريم علي حسين علي75090182022181036

جامعة تكريت/كلية الحقوق417.0اعدادية الخنساء للبناتادبيرحمه جميل صابر فياض75091182022247016

جامعة تكريت/كلية الحقوق417.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيرافع محمد احمد جاد هللا75092182021099007

جامعة تكريت/كلية الحقوق417.0ثانوية الفاروق للبنينادبيعلي صباح غضبان سرحان75093182021094019

جامعة تكريت/كلية الحقوق416.0اعدادية الشرقاط للبناتادبيبيداء اسماعيل علي مصلح75094182022163013

جامعة تكريت/كلية الحقوق416.0اعدادية البيان للبناتادبيمريم عمر خليل ثامر75095182022246043

جامعة تكريت/كلية الحقوق416.0ثانوية النوابغ للبنينادبيريم عبد هللا محمود عكيل75096182022060006

جامعة تكريت/كلية الحقوق416.0ثانوية المجيد المختلطةادبيهمام هيثم فيصل علي75097182021105011

جامعة تكريت/كلية الحقوق415.0ثانوية ميسلون للبناتادبيعلياء نصر عبيد محمد75098182022186020

جامعة تكريت/كلية الحقوق414.0ثانوية المقاصد لبنينادبيمصطفى مزهر حمود احمد75099182021068042

جامعة تكريت/كلية الحقوق414.0ثانوية الجواهري المختلطةادبيمحمد فايق جواد خلف75100182021287024

جامعة تكريت/كلية الحقوق414.0اعدادية الخنساء للبناتادبيغاده ياس سامي قدوري75101182022247030

جامعة تكريت/كلية الحقوق414.0ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيعبد المانع احمد عبد هللا حجي75102182021340052

جامعة تكريت/كلية الحقوق414.0ثانوية الكندي للبناتادبيعذراء ثائر مجيد كاظم75103182022239019

جامعة تكريت/كلية الحقوق414.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعلي صالح علي حسن75104182021118037

جامعة تكريت/كلية الحقوق414.0ثانوية المرجان للبناتادبيايه طارق خطاب عمر75105182022262003

جامعة تكريت/كلية الحقوق414.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيفهد سلطان جبار رميض75106182021004044

جامعة تكريت/كلية الحقوق414.0اعدادية العاصفة للبنينادبيمحمد خليفة حمد عياش75107182021036046

جامعة تكريت/كلية الحقوق413.0ثانوية الجواهري المختلطةادبيانس عفات حسين سعيد75108182021287004

جامعة تكريت/كلية الحقوق413.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيكرم سعد احمد سليم75109182021118045

جامعة تكريت/كلية الحقوق413.0ثانوية الزهراوي للبنينادبيمصطفى احمد كردي خليل75110182021110068
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جامعة تكريت/كلية الحقوق413.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيصدام حميد خلف رديني75111182021099009

جامعة تكريت/كلية الحقوق413.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيزيدون علي محمد خلف75112182021010015

جامعة تكريت/كلية الحقوق413.0اعدادية االمين للبنينادبيابراهيم خميس جميل عويد75113182021014001

جامعة تكريت/كلية الحقوق412.0اعدادية االمين للبنينادبيعبد الرحمن حسين سلمان رحيم75114182021014009

جامعة تكريت/كلية الحقوق412.0اعدادية غطفان للبنينادبيوضاح حسن عبود عميري75115182021042044

جامعة تكريت/كلية الحقوق412.0ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبياحمد عيسى محمد ابراهيم75116182021038005

جامعة تكريت/كلية الحقوق412.0اعدادية الخصم للبنينادبيحسن علي عبد محمد75117182021016012

جامعة تكريت/كلية الحقوق412.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيكنعان عطيه صالح خلف75118182021118046

جامعة تكريت/كلية الحقوق411.0ثانوية الجماهير المختلطةادبييحيى عناد يحيى محمد75119182021015021

جامعة تكريت/كلية الحقوق411.0اعدادية بلد للبنينادبيامير امجد مزاحم دروش75120182021006002

جامعة تكريت/كلية الحقوق411.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيعذراء عبد الرحمن احمد لطيف75121182022374055

جامعة تكريت/كلية الحقوق411.0ثانوية الجامعة المختلطةادبيتبارك شعبان فهمي ابو الفتوح75122182022277001

جامعة تكريت/كلية الحقوق410.0ثانوية البوجواري المسائية المختلطةادبينبأ سعد محجوب مطر75123182022330009

جامعة تكريت/كلية الحقوق410.0اعدادية الفرات للبنينادبيعبد الرحمن عبد السالم حمك جركس75124182021020003

جامعة تكريت/كلية الحقوق410.0اعدادية الدور للبنينادبيابراهيم مكي شاكر محمود75125182021003001

جامعة تكريت/كلية الحقوق410.0اعدادية القبس للبنينادبيمازن احمد عثمان يوسف75126182021131028

جامعة تكريت/كلية الحقوق410.0ثانوية التآخي للبنينادبيانور صباح محمد شمران75127182021046004

جامعة تكريت/كلية الحقوق410.0اعدادية االمين للبنينادبيمحمد خالد جاسم خلف75128182021014022

جامعة تكريت/كلية الحقوق410.0ثانوية الزهراوي للبنينادبياحمد علي شامل حسين75129182021110016

جامعة تكريت/كلية الحقوق410.0ثانوية الفجر الجديد للبناتادبيامنه ضياء فالح يوسف75130182022199003

جامعة تكريت/كلية الحقوق410.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيمزاحم ثامر احمد محمد75131182021010030

جامعة تكريت/كلية الحقوق410.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبيبيمان نوزاد عبد هللا علي75132182022383012

جامعة تكريت/كلية الحقوق409.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعلي سعد هيشان بكر75133182021118035

جامعة تكريت/كلية الحقوق409.0اعدادية المغيرة للبنينادبيعلي عبد الخالق نوري مجيد75134182021086022

جامعة تكريت/كلية الحقوق409.0اعدادية غطفان للبنينادبياحمد رياض احمد هادي75135182021042004

جامعة تكريت/كلية الحقوق409.0ثانوية مكحول المختلطةادبيخلدون عفات محمد علي75136182021328005

جامعة تكريت/كلية الحقوق409.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيعماد فيصل سعود عبود75137182021082050

جامعة تكريت/كلية الحقوق408.0ثانوية المناهل للبنينادبيعبد العزيز خليل ابراهيم علي75138182021080010

جامعة تكريت/كلية الحقوق408.0ثانوية بيجي المسائيةادبياحمد خطاب عواد محمود75139182021332016

جامعة تكريت/كلية الحقوق408.0اعدادية الخنساء للبناتادبينور الهدى محمود شاكر يوسف75140182022247040

جامعة تكريت/كلية الحقوق408.0اعدادية البيان للبناتادبيايناس باسل دحام شهاب75141182022246008

جامعة تكريت/كلية الحقوق407.0ثانوية بيجي المسائيةادبيتبارك عماد محمد صالح75142182022332016

جامعة تكريت/كلية الحقوق407.0ثانوية العلم للبنينادبياحمد صباح جاسم حمد75143182021019006

جامعة تكريت/كلية الحقوق407.0ثانوية فاطمة  للبناتادبياية غالب ندا يوسف75144182022235007

جامعة تكريت/كلية الحقوق407.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيامجد علي مخلف حسين75145182021118008
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جامعة تكريت/كلية الحقوق407.0اعدادية الشرقاط للبنينادبياحمد خيرو احمد محسن75146182021004003

جامعة تكريت/كلية الحقوق407.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيرعد محمد عبد هللا عجاج75147182021041022

جامعة تكريت/كلية الحقوق406.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبييوسف نوري احمد ياسين75148182021041073

جامعة تكريت/كلية الحقوق406.0ثانوية شاعر الرسول للبنينادبيقدس ضياء عزيز جاسم75149182021087012

جامعة تكريت/كلية الحقوق406.0إعدادية الفرقان للبنينادبيعلي محمود خلف نسنيس75150182021021046

جامعة تكريت/كلية الحقوق406.0ثانوية العلم للبناتادبيسرى عباس احمد جاسم75151182022170015

جامعة تكريت/كلية الحقوق406.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمظهر مؤيد احمد علي75152182021118065

جامعة تكريت/كلية الحقوق406.0اعدادية الخصم للبنينادبياحمد حميد جاسم خلف75153182021016002

جامعة تكريت/كلية الحقوق405.0ثانوية البو هيازع للبناتادبيموج ماجد حمود حسن75154182022198023

جامعة تكريت/كلية الحقوق405.0ثانوية دجلة للبنينادبيوليد خالد احمد خلف75155182021069023

جامعة تكريت/كلية الحقوق405.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعلي عبد الباسط الحر شمران75156182021118039

جامعة تكريت/كلية الحقوق405.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيفارس بشير عجيل تبنان75157182021041045

جامعة تكريت/كلية الحقوق405.0اعدادية اعالم المستقبل للبنينادبيعلي ليث مصطفى محجوب75158182021142017

جامعة تكريت/كلية الحقوق405.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيفرج دخيل فرج سبهان75159182021339077

جامعة تكريت/كلية الحقوق404.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيمخلد حسن شحاذه سلطان75160182021041058

جامعة تكريت/كلية الحقوق404.0ثانوية البوجواري للبناتادبينبأ شهاب احمد هزاع75161182022168014

جامعة تكريت/كلية الحقوق404.0اعدادية االبراهيمية للبنينادبيعلي حسين جاسم عبد الحسين75162182021001030

جامعة تكريت/كلية الحقوق404.0ثانوية الخضراء للبنينادبيسجاد محمود مجيد طه75163182021050009

جامعة تكريت/كلية الحقوق404.0ثانوية العلم للبنينادبيمحمد احمد نايف فياض75164182021019037

جامعة تكريت/كلية الحقوق404.0ثانوية الكندي للبنينادبيايمن محمد حسن محمد75165182021064003

جامعة تكريت/كلية الحقوق404.0ثانوية كويه المختلطةادبيعمر احمد عبد العزيز عكاب75166312021007002

جامعة تكريت/كلية الحقوق404.0إعدادية الفرقان للبنينادبيعبد هللا فريد محي خلف75167182021021041

جامعة تكريت/كلية الحقوق403.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةادبياحمد خلف احمد رجب75168182021361001

جامعة تكريت/كلية الحقوق403.0ثانوية المزهر للبنينادبيعبد الرزاق شاكر محمود مهدي75169182021150022

جامعة تكريت/كلية الحقوق403.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةادبيعبد هللا خميس الطيف شهاب75170182021361014

جامعة تكريت/كلية الحقوق403.0اعدادية الروافد للبنينادبيحسين عالء عبد الزهره محمود75171182021085008

جامعة تكريت/كلية الحقوق403.0ثانوية يثرب المختلطةادبيسرى مبدر شجاع خضير75172182022043009

جامعة تكريت/كلية الحقوق403.0ثانوية الزهور للبناتادبيضحى معن خضير عبد الرزاق75173182022261025

جامعة تكريت/كلية الحقوق402.0ثانوية االمانة المختلطةادبيعبد اللطيف عباس ندا اسماعيل75174182021324004

جامعة تكريت/كلية الحقوق402.0ثانوية حمرين للبنينادبيعبد الرحمن خالد عبد حمد75175312021011011

جامعة تكريت/كلية الحقوق402.0اعدادية عمورية للبناتادبيدعاء فراس فليح حسن75176182022183013

جامعة تكريت/كلية الحقوق402.0ثانوية البوجواري المسائية المختلطةادبيرغده رشيد عبد الحميد فزع75177182022330006

جامعة تكريت/كلية الحقوق402.0ثانوية الكندي للبنينادبياحمد سعد خلف مرمي75178182021064002

جامعة تكريت/كلية الحقوق401.0اعدادية االمين للبنينادبيمصطفى طالب خلف عبد هللا75179182021014027

جامعة تكريت/كلية الحقوق401.0اعدادية ابن كثير للبنينادبينور محمد عباس فاضل75180182022010009
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جامعة تكريت/كلية الحقوق401.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبياحمد عامر يحيى سالم75181182021082006

جامعة تكريت/كلية الحقوق401.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيزينب حسين علي عبد الحميد75182182022159016

جامعة تكريت/كلية الحقوق401.0اعدادية الوطن للبنينادبيعلي ليث كريم خلف75183182021029016

جامعة تكريت/كلية الحقوق401.0إعدادية الفرقان للبنينادبيبكر رافع غايب جرف75184182021021015

جامعة تكريت/كلية الحقوق401.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيعبد العزيز مشرف عبد معروف75185182021041033

جامعة تكريت/كلية الحقوق401.0ثانوية البروج المختلطةادبيخالد جمال عبد هللا مصلح75186182021321010

جامعة تكريت/كلية الحقوق401.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيلبنى عدنان عبد هللا حميد75187182022268036

جامعة تكريت/كلية الحقوق401.0اعدادية عمورية للبناتادبيعلياء نعوم علي مرعي75188182022183038

جامعة تكريت/كلية الحقوق400.0ثانوية الصديد المختلطةادبيابراهيم محمد عبد هللا لطيف75189182021312002

جامعة تكريت/كلية الحقوق400.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيزينب حيدر علي حمزة75190182022159017

جامعة تكريت/كلية الحقوق400.0ثانوية الزهور للبناتادبيرغد جواد سليمان حمود75191182022261013

جامعة تكريت/كلية الحقوق400.0اعدادية المغيرة للبنينادبيمشل محمد عجمي كنعان75192182021086037

جامعة تكريت/كلية الحقوق400.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيفارس احمد مطشر محسن75193182021004042

جامعة تكريت/كلية الحقوق399.0ثانوية الفاروق للبنينادبيعبد الرحمن عباس دنان عباس75194182021094013

جامعة تكريت/كلية الحقوق399.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيعلي حسين عمر حماده75195182021347066

جامعة تكريت/كلية الحقوق399.0ثانوية زنوبيا للبناتادبيشفاء جمال لطيف علوان75196182022204006

جامعة تكريت/كلية الحقوق399.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبياسيل سرحان يونس مرعي75197182022374006

جامعة تكريت/كلية الحقوق399.0ثانوية المجيد المختلطةادبيامجد عماد جادر محمد75198182021105004

جامعة تكريت/كلية الحقوق399.0ثانوية الكندي للبنينادبيابراهيم خليل اسماعيل طه75199182021064001

جامعة تكريت/كلية الحقوق399.0ثانوية بني تميم المختلطةادبيفاطمه نوفل مجيد حسن75200182022279006

جامعة تكريت/كلية الحقوق399.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةادبياسراء قحطان نصيف جاسم75201182022342003

جامعة تكريت/كلية الحقوق399.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيخالد حسين علي نايف75202322021011011

جامعة تكريت/كلية الحقوق398.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيراضي عنتر حسين علي75203182021118014

جامعة تكريت/كلية الحقوق398.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيتبارك عامر عبد الكريم عبد الحميد75204322022030011

جامعة تكريت/كلية الحقوق398.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيادريس محمد ابراهيم موسى75205182021118007

جامعة تكريت/كلية الحقوق398.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيمحمد جمال خضر خلف75206182021347090

جامعة تكريت/كلية الحقوق398.0ثانوية القبس للبناتادبيشفاء جواد مطر مشلح75207182022190011

جامعة تكريت/كلية الحقوق397.0ثانوية سيوان للبنينادبيمحمد احمد حاتم حسين75208312021003017

جامعة تكريت/كلية الحقوق397.0اعدادية عمورية للبناتادبيضحى سالم حميد خضير75209182022183033

جامعة تكريت/كلية الحقوق397.0ثانوية الفاروق للبنينادبياحمد سرحان كاظم سرحان75210182021094002

جامعة تكريت/كلية الحقوق397.0ثانوية الكندي للبناتادبيشهد نجاح ماهر عبد75211182022239017

جامعة تكريت/كلية الحقوق397.0ثانوية االستقالل للبنينادبيمحمد سعد خلف عبيد75212182021120009

جامعة تكريت/كلية الحقوق396.0ثانوية المجيد المختلطةادبيمصطفى شاكر محمد حسن75213182021105009

جامعة تكريت/كلية الحقوق396.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيعبد هللا جميل علي محمود75214182021313013

جامعة تكريت/كلية الحقوق396.0ثانوية الكفاح للبنينادبيزيدون محمد علوان ياسين75215182021022007
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جامعة تكريت/كلية الحقوق396.0ثانوية بيجي للبناتادبيرنا محمد شهاب احمد75216182022177012

جامعة تكريت/كلية الحقوق395.0اعدادية بلد للبنينادبيحسن ميثم فاضل عبد75217182021006009

جامعة تكريت/كلية الحقوق395.0ثانوية دجلة للبنينادبيايمن خزعل محمد شالل75218182021069006

جامعة تكريت/كلية الحقوق395.0ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبيوثاب حسين يوسف محيميد75219182021038021

جامعة تكريت/كلية الحقوق395.0اعدادية الخصم للبنينادبياسعد رافع وحش حميد75220182021016008

جامعة تكريت/كلية الحقوق395.0ثانوية يثرب المختلطةادبيخضير جميل هراط خليل75221182021043008

جامعة تكريت/كلية الحقوق395.0اعدادية البيان للبناتادبيسجى عباس شاكر حمودي75222182022246029

جامعة تكريت/كلية الحقوق395.0ثانوية الهجرة للبناتادبينورا عبد الستار نافع عبد هللا75223182022174010

جامعة تكريت/كلية الحقوق394.0اعدادية الحضارة للبنينادبيخالد سالم صالح صبحي75224182021059019

جامعة تكريت/كلية الحقوق394.0اعدادية االسكندرونة للبنينادبيحسين علي موسى خلف75225182021012011

جامعة تكريت/كلية الحقوق394.0ثانوية يثرب المختلطةادبياحمد صدام جميل هراط75226182021043004

جامعة تكريت/كلية الحقوق394.0اعدادية الحضارة للبنينادبيبارق عصام رشيد سهيل75227182021059012

جامعة تكريت/كلية الحقوق394.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحينادبييوسف ياسين خدر سدن75228332021008026

جامعة تكريت/كلية الحقوق393.0ثانوية التآخي للبنينادبيهمام صالح حمادي صالح75229182021046029

جامعة تكريت/كلية الحقوق393.0اعدادية طوز للبناتادبيشكران جهاد عزيز كاكل75230182022181029

جامعة تكريت/كلية الحقوق393.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيصابرين حسن مصلح نجم75231182022193009

جامعة تكريت/كلية الحقوق393.0اعدادية المنصور للبنينادبيأوس حسين مصلح خلف75232182021045002

جامعة تكريت/كلية الحقوق392.0ثانوية الخضراء للبنينادبيعبد المقيت غسان رحيم خلف75233182021050016

جامعة تكريت/كلية الحقوق392.0ثانوية الخضراء للبنينادبينده خالد نده كاظم75234182021050024

جامعة تكريت/كلية الحقوق391.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيرؤى ايوب سامي عبود75235182022374025

جامعة تكريت/كلية الحقوق391.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبينكتل صالح عبد هللا محمد75236182021339109

جامعة تكريت/كلية الحقوق391.0ثانوية سيوان للبناتادبيهاجر سامي مسيهر علي75237312022038029

جامعة تكريت/كلية الحقوق391.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيغفران محمد عبد جسام75238182022392010

جامعة تكريت/كلية الحقوق391.0ثانوية االمانة المختلطةادبيعلي عباس جابر خليل75239182021324006

جامعة تكريت/كلية الحقوق391.0ثانوية الجواهري المختلطةادبيمحمود زكي محمود مراد75240182021287026

جامعة تكريت/كلية الحقوق390.0ثانوية الصديق للبناتادبيرزان رائد تحرير مهدي75241312022052005

جامعة تكريت/كلية الحقوق390.0ثانوية التراث العربي للبنينادبيحسين عبد الهادي جدوع علي75242182021096008

جامعة تكريت/كلية الحقوق390.0ثانوية سيوان للبنينادبيمحمد اكرم علي مخلف75243312021003018

جامعة تكريت/كلية الحقوق390.0ثانوية الفاروق للبنينادبيحسين محمد خلف سرحان75244182021094010

جامعة تكريت/كلية الحقوق390.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينادبيامير حمد عبد هللا مناجد75245182021011005

جامعة تكريت/كلية الحقوق526.0ثانوية المعتصم للبناتاحيائيايه احمد الطيف خلف75246182042219004

جامعة تكريت/كلية الحقوق512.0ثانوية بعاجة للبناتاحيائيهديل عبد هللا حمود مدهاس75247182042264041

جامعة تكريت/كلية الحقوق509.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيمنار طارق احمد حسن75248182042183132

جامعة تكريت/كلية الحقوق501.0اعدادية بلد للبناتاحيائيسجى عبد الرضا عبد الحسين عبد هللا75249182042176118

جامعة تكريت/كلية الحقوق496.0ثانوية بيجي المسائيةاحيائيعائشه صالح احمد حماد75250182042332023
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جامعة تكريت/كلية الحقوق494.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائياسيل غفوري صبار صالح75251182042237002

جامعة تكريت/كلية الحقوق490.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيلبنى احمد محمود عمر75252182042171030

جامعة تكريت/كلية الحقوق488.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيمثنى رافع سعد سالم75253182041053051

جامعة تكريت/كلية الحقوق480.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيساره وليد ابراهيم محل75254182042251012

جامعة تكريت/كلية الحقوق479.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك زامل رجب عبد حسين75255182042247009

جامعة تكريت/كلية الحقوق478.0اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيعبد هللا محمود بدر ضاحي75256182041073016

جامعة تكريت/كلية الحقوق473.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيمعيوف يونس معيوف حسن75257182041041054

جامعة تكريت/كلية الحقوق472.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيبسمه خضير يوسف خلف75258182042276015

جامعة تكريت/كلية الحقوق471.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرؤى حسب هللا احمد سلطان75259182042271061

جامعة تكريت/كلية الحقوق470.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرفل مانع محمد فياض75260182042271067

جامعة تكريت/كلية الحقوق469.0ثانوية السالم للبنيناحيائيرفيده نجم احمد عبد هللا75261182042044009

جامعة تكريت/كلية الحقوق468.0اعدادية المغيرة للبنيناحيائيليث هيثم شاكر قطمير75262182041086020

جامعة تكريت/كلية الحقوق467.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيلمى صباح محمد نور عبد القادر75263312042031044

جامعة تكريت/كلية الحقوق463.0اعدادية بلد للبناتاحيائيزهراء عباس هادي حسن75264182042176094

جامعة تكريت/كلية الحقوق462.0ثانوية كنوز المعرفة االهلية المختلطةاحيائيخطاب عامر كمال ارحيم75265182041160005

جامعة تكريت/كلية الحقوق457.0ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائياحمد رائد علي جياد75266182041144001

جامعة تكريت/كلية الحقوق454.0اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيمهدي ماجد سالم ظاهر75267182041005034

جامعة تكريت/كلية الحقوق453.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد صالح75268182041002082

جامعة تكريت/كلية الحقوق451.0ثانوية دجلة للبنيناحيائينهاد محمد سليمان شبيب75269182041069022

جامعة تكريت/كلية الحقوق450.0ثانوية البارودي للبناتاحيائيطيبه طه ياسين صالح75270182042258009

جامعة تكريت/كلية الحقوق449.0ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيحمزة ظافر امين علي75271182041057009

جامعة تكريت/كلية الحقوق449.0ثانوية الصقور للبناتاحيائيمريم جالل علي جاسم75272182042206017

جامعة تكريت/كلية الحقوق449.0ثانوية الزهور للبناتاحيائياسيل مشعان حمد جاسم75273182042261006

جامعة تكريت/كلية الحقوق448.0ثانوية الريان للبناتاحيائيمياده احمد ابراهيم حسين75274182042250041

جامعة تكريت/كلية الحقوق447.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد العزيز حميد مجيد محمد75275182041045032

جامعة تكريت/كلية الحقوق446.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزينب حسن علي خليل75276182042236066

جامعة تكريت/كلية الحقوق446.0ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيسبأ مزاحم نوفان صيهود75277182042112018

جامعة تكريت/كلية الحقوق446.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيخولة عفان عوف عبد الرحمن75278182042227017

جامعة تكريت/كلية الحقوق446.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيضحى عبد المنعم عزت محمد75279182042242108

جامعة تكريت/كلية الحقوق446.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساجده احمد حسن حمادي75280182042247023

جامعة تكريت/كلية الحقوق445.0اعدادية الحضارة للبنيناحيائيعبد الوهاب محمد علوك محمود75281182041059025

جامعة تكريت/كلية الحقوق445.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيعذراء عماد حاج رجب عاشور75282182042242114

جامعة تكريت/كلية الحقوق445.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيفله رفل عبد الرحيم عبد هللا75283182042242131

جامعة تكريت/كلية الحقوق444.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيحسين حسن عبد محمد75284182041016021

جامعة تكريت/كلية الحقوق444.0ثانوية سمية للبناتاحيائيمريم فارس حمدون كليب75285182042192013
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جامعة تكريت/كلية الحقوق443.0ثانوية الورود للبناتاحيائيعذراء موسى محمد احمد75286182042224024

جامعة تكريت/كلية الحقوق443.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائياساور عبيد اسماعيل ذياب75287182042374005

جامعة تكريت/كلية الحقوق443.0ثانوية بيجي للبناتاحيائيضحى طارق متعب حمادي75288182042177031

جامعة تكريت/كلية الحقوق442.0اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيسفيان عبد هللا سلوم عبد هللا75289182041040014

جامعة تكريت/كلية الحقوق442.0ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيعباس عبد االمير نايف عباس75290182041147015

جامعة تكريت/كلية الحقوق442.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيعمر عبد هللا صالح جاسم75291182041065024

جامعة تكريت/كلية الحقوق442.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيزريوه رمضان خورشيد موسى75292182042383051

جامعة تكريت/كلية الحقوق440.0ثانوية البوجواري للبناتاحيائياسراء طالل احمد درويش75293182042168002

جامعة تكريت/كلية الحقوق440.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيرواء حاضر عواد محمد75294182042242071

جامعة تكريت/كلية الحقوق440.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيشهد زياد كامل جاسم75295182042240024

جامعة تكريت/كلية الحقوق440.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنيناحيائيخالد جاسم حسن محمد75296182041099006

جامعة تكريت/كلية الحقوق439.0ثانوية االماني للبناتاحيائيايمان اسعد احمد فيصل75297182042254009

جامعة تكريت/كلية الحقوق438.0اعدادية الضلوعية للبنيناحيائياحمد سالم محمد عبد75298182041005004

جامعة تكريت/كلية الحقوق438.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيانسام طالب محمود خلف75299182042140001

جامعة تكريت/كلية الحقوق438.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائياحمد محمد سالمه عبده75300182041361008

جامعة تكريت/كلية الحقوق437.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيايمان عبد الناصر احمد عباس75301182042183021

جامعة تكريت/كلية الحقوق436.0ثانوية المرجان للبناتاحيائيغسق فائق عبد الكريم ياسين75302182042262015

جامعة تكريت/كلية الحقوق436.0ثانوية الزوية للبنيناحيائيجاسم يونس جاسم محمد75303182041017002

جامعة تكريت/كلية الحقوق435.0اعدادية الدور للبنيناحيائيمحمد مقداد محمد ارحيم75304182041003044

جامعة تكريت/كلية الحقوق435.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيغسان رمضان خلف فليح75305182041020066

جامعة تكريت/كلية الحقوق434.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائييحيى ابراهيم كتاب عالوي75306182041089055

جامعة تكريت/كلية الحقوق432.0ثانوية الملوية األهلية للبنيناحيائيبالل مالك خلف محمد75307182041049003

جامعة تكريت/كلية الحقوق431.0ثانوية اربيل للبنيناحيائيعلي رشيد جاسم عرب75308312041012017

جامعة تكريت/كلية الحقوق431.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائينبأ سعد ادريس عباس75309182042373050

جامعة تكريت/كلية الحقوق430.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيعبد هللا علي عبد اسود75310312041011027

جامعة تكريت/كلية الحقوق430.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيحسين هاني لطيف حسين75311182041002033

جامعة تكريت/كلية الحقوق429.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد نصر هللا محمد خلف75312182041149054

جامعة تكريت/كلية الحقوق428.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيامير حسن كامل علوان75313182041041006

جامعة تكريت/كلية الحقوق428.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيروان عدنان محمد فياض75314182042227022

جامعة تكريت/كلية الحقوق428.0اعدادية الدور للبنيناحيائيليث منيب ارميض نومان75315182041003036

جامعة تكريت/كلية الحقوق427.0ثانوية سومر للبناتاحيائيعمره عدنان محمد صالح75316182042270014

جامعة تكريت/كلية الحقوق427.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائيامل محمد حمود احمد75317182042257004

جامعة تكريت/كلية الحقوق427.0ثانوية دار السالم للبناتاحيائيرقيه عبد هللا خلف احمد75318182042209009

جامعة تكريت/كلية الحقوق426.0اعدادية طوز للبنيناحيائيحسين مظفر محمد حسن75319182041037013

جامعة تكريت/كلية الحقوق426.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيفاطمة عبد العزيز وهاب شكور75320182042203066
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جامعة تكريت/كلية الحقوق425.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيساره باسم محمد رزوقي75321182042237033

جامعة تكريت/كلية الحقوق425.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيوسن محمد محسن محمد75322182042203110

جامعة تكريت/كلية الحقوق425.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيمها جواد عبيد خلف75323182042186056

جامعة تكريت/كلية الحقوق425.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيابراهيم محمود خلف شمهود75324182041020007

جامعة تكريت/كلية الحقوق473.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيمحمد حيدر احمد عبد هللا75325182051006048

جامعة تكريت/كلية الحقوق462.0اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيجهينه جهاد حسن محمد75326182052197007

جامعة تكريت/كلية الحقوق453.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةتطبيقيعز الدين حاتم عبد الكريم حسن75327182051336074

جامعة تكريت/كلية الحقوق447.0اعدادية طوز للبنينتطبيقيسجاد حسن حسين جاسم75328182051037007

جامعة تكريت/كلية الحقوق442.0ثانويه المحزم للبنينتطبيقياحمد كاظم جواد حسن75329182051024004

جامعة تكريت/كلية الحقوق436.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةتطبيقياكرم خالد حماد عبيد75330182051336013

جامعة تكريت/كلية الحقوق433.0ثانويه المحزم للبنينتطبيقيابراهيم معتز محمود جاسم75331182051024002

جامعة تكريت/كلية الحقوق422.0اعدادية الرحمة للبناتتطبيقيافنان عالء كمال رؤوف75332182052240002

جامعة تكريت/كلية الحقوق419.0اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقينضال محجوب محمد ابراهيم75333182052197018

جامعة تكريت/كلية الحقوق414.0ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيعمر فاروق جاسم حسن75334182051123012

جامعة تكريت/كلية الحقوق413.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنينتطبيقيزياد طارق احمد عزيز75335182051381003

جامعة تكريت/كلية الحقوق412.0اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيمحمد احمد عطيه نجم75336182051040043

جامعة تكريت/كلية الحقوق412.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيسامر حمدون شهاب احمد75337182051007017

جامعة تكريت/كلية الحقوق411.0اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيمهيمن عبد الوهاب صبحي عبد القادر75338182051086025

جامعة تكريت/كلية الحقوق410.0إعدادية الفرقان للبنينتطبيقيياسين نصير ياسين حميد75339182051021031

جامعة تكريت/كلية الحقوق410.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقينواس حسين ظاهر عبد الجادر75340182051016047

جامعة تكريت/كلية الحقوق408.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيعمر علي حسن علي75341182051007032

جامعة تكريت/كلية الحقوق406.0اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقييونس غالب فرج صالح75342182051073056

جامعة تكريت/كلية الحقوق405.0اعدادية بلد للبنينتطبيقياحمد صفاء عبد الحسين جاسم75343182051006002

جامعة تكريت/كلية الحقوق403.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيابراهيم حسن علي امين75344182051044001

جامعة تكريت/كلية الحقوق402.0ثانوية الملوية األهلية للبنينتطبيقيمهيمن محمد ابراهيم محمد75345182051049007

جامعة تكريت/كلية الحقوق401.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيعبد هللا ليث جاسم حميد75346182051044020

جامعة تكريت/كلية الحقوق401.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم حسين علوش75347182051002072

جامعة تكريت/كلية الحقوق399.0ثانوية التآخي للبنينتطبيقيجمال عطيه عيدان جمعه75348182051046007

جامعة تكريت/كلية الحقوق398.0ثانوية الصقر المختلطةتطبيقياطياف ضياء جاسم حمد75349182052311001

جامعة تكريت/كلية الحقوق398.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيانوار وسام محمود جاسم75350182052183009

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية415.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيسجاد عبد هللا عبد الكريم حسن75351212021052015

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية411.0ثانوية الرواد للبنينادبياحمد صالح احمد كاظم75352122021024004

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية403.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبياحمد قهار مظهر عبد75353212021065012

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية392.0اعدادية المعارف للبنينادبيعمر قاسم ابراهيم احمد75354212021005032

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية390.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمصطفى عماد عالء جاسم75355212021038134
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جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية389.0اعدادية اجنادين للبناتادبيرغد عمار طارق عبد الهادي75356102022120021

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية388.0ثانوية الهدى للبناتادبيرحمه علي شاكر احمد75357182022269007

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية385.0ثانوية الزهراوي للبنينادبيحسين صافي حسين عباس75358182021110029

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية385.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيندى سعد نومان رحمان75359212022099077

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية385.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيعبد الرحمن نعمان كامل ابراهيم75360212021062025

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية385.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيمحمد مثنى عطا هللا طه75361322021011037

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية384.0اعدادية بيجي للبنينادبيصدام داود سليم سوادي75362182021007021

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية384.0ثانوية العدنانية للبناتادبيرقيه علي حسان علي75363212022094013

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية383.0ثانوية الخضراء للبنينادبيعبد هللا زبير محمد حسين75364182021050014

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية383.0اعدادية القرطبي للبنينادبينجد ثامر جايد نجرس75365212021054054

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية383.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيعذراء وسام صبري شكير75366212022155073

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية379.0اعدادية طوبى للبنينادبيعبد هللا يونس علي خلف75367212021087030

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية379.0اعدادية بيجي للبنينادبياحمد محمود خلف صالح75368182021007006

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية379.0ثانوية بيجي للبناتادبينجالء حاج ندا جبر75369182022177023

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية379.0ثانوية العلم للبنينادبيمطاع سلمان خضير جراد75370182021019044

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية378.0اعدادية االبراهيمية للبنينادبيابراهيم غانم علي جاسم75371182021001003

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية377.0اعدادية التقدم للبنينادبييوسف توفيق خلف جاسم75372192021062047

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية376.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيعبد الخالق علي محمد فاضل75373182021010017

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية375.0اعدادية االسراء للبنينادبيعمر ذياب حسين صالح75374102021011037

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية375.0اعدادية االمين للبنينادبيضاري مشعل نواف ذياب75375312021009015

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية375.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينادبيعبد هللا ميسر اسماعيل عبد الرحمن75376182021011011

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية374.0ثانوية الجامعة المختلطةادبيعمر عادل عمر صالح75377182021277009

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية373.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيعلي نسيم حميد صالح75378122021003083

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية372.0اعدادية االسراء للبنينادبيهاشم كريم علي شنيتر75379102021011057

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية371.0ثانوية البوجواري للبناتادبيايه سامي احمد عارف75380182022168003

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية370.0اعدادية النبوة للبناتادبيساره جاسم قاسم كاظم75381212022145029

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية368.0اعدادية حلب للبنينادبيمحمد داود جمعه محمد75382262021013148

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية368.0اعدادية االبراهيمية للبنينادبيمحمد علي عبيد جاسم75383182021001045

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية367.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيعبد الرزاق عصام هاشم حمد75384192021020024

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية367.0اعدادية البيان للبناتادبيسالي غازي فيصل مصلح75385182022246028

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية367.0ثانوية االمل للبناتادبيتبارك وجدي ناجي أسعد75386312022049005

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية365.0ثانوية اسوان المسائية للبناتادبيطيبة احمد عبد حمد75387102022221033

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية365.0ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيمحمد مجيد صبهان علي75388212021208005

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية365.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيحفصة طه محمد طه75389182022268009

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية364.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيعبد هللا محمد رضا سليمان75390212021272063

صفحة ٢١٥٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية364.0اعدادية الخيزران للبناتادبيسجى خليل حسن علوان75391212022147032

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية363.0اعدادية المنتهى للبناتادبيأمنه حردان نصيف جاسم75392212022103001

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية363.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبييونس نجم عبد ريس75393212021214047

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية363.0اعدادية القدس للبنينادبياسامة كمال منير عبد الجبار75394102021014007

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية362.0اعدادية الرصافي للبنينادبيمحمد علي عبود دهيدي75395192021012048

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية362.0ثانوية العدنانية للبناتادبينور عيسى شيحان شاوي75396212022094044

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية361.0اعداديه الرواد  للبنينادبيمهند هاشم نوري محمد صالح75397202021022076

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية361.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيمبين عايد احمد حمد75398192021337119

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية360.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعمر علي ابراهيم عبد هللا75399212021081042

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية492.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيطه خالد طه علي75400182041020039

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية460.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيرشا جواد كاظم حسين75401212042294078

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية437.0ثانوية روناكي للبنيناحيائيبهاء الدين جالل مهدي عبد الجبار75402322041048003

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية437.0ثانوية دجلة للبناتاحيائياالء حكمت فائق شوكت75403202042109011

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية434.0ثانوية شفق للبناتاحيائيزينب عدنان أحمد قنبر75404202042145021

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية433.0اعدادية خانقين للبنيناحيائياحمد اديب محمود الياس75405212041011004

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية424.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيسرى ماهر كمال ابراهيم75406212042095032

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية422.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيخلف سرمد خلف محمد75407202041001069

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية422.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائيرنا صباح حكمت عبد القادر75408212042176020

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية422.0ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيعمر يوسف حمودي جاسم75409202041200008

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية420.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائياحمد جابر متعب عطية75410182041335003

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية419.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيعلي جاسم محمد معروف75411182041352048

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية415.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمنتظر جبار عليوي كاغد75412222041040150

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية415.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيبنين عادل صبري حمينه75413182042236026

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية414.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعز الدين داود سليمان منصور75414212041037022

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية413.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيسارا علي فتح هللا حمه75415202042131008

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية412.0اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيزيدون زهير حمودي احمد75416182041073006

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية412.0ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيمروه مزحم جارهللا صالح75417182042112027

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية409.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيفدك علي مردان حيدر75418202042114074

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية409.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيراكان جمعة احمد محمد75419172041364020

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية409.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائياسماعيل عمر حسين حسن75420322041010013

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية407.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةاحيائيساجده عبد الكريم احمد حمود75421202042255007

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية405.0ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائيسجاد هاشم صاحب جهاد75422212041050011

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية405.0ثانوية التقدم للبنات للنازحاتاحيائيمريم علي حق ويردي حمد75423202042170014

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية405.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيفخر الدين ميسم فخري عبد الحميد75424212041054112

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية402.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائييسر وسيم علي عبد الباقي75425182041033056
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جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية402.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدموع ياسر سهيل نجم75426182042247012

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية402.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحيدر مانع حرب عبد الحسن75427232041251159

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية401.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائييوسف عناد عمر باييز75428182041011044

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية400.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائياية اسو صالح احمد75429202042134018

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية400.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد فارس محمد حسون75430202041094015

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية400.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعلي اياد شوكت كوثر75431202041048105

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية400.0ثانوية التميز االهلية للبنيناحيائيعلي ناظم احمد صادق75432202041087008

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية398.0اعدادية ١١ اذار للبناتاحيائيتارا كمال مصطفى حميد75433202042136003

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية393.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيحمزه ابراهيم عبد هللا ظاهر75434182051044009

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية388.0اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيوليد ابراهيم احمد طه75435182051073054

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية386.0ثانوية النور االهلية للبنينتطبيقيمحمد محسن محمد سليمان75436182051137013

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية382.0ثانوية بيجي للبناتتطبيقياية محمود حمزه مهدي75437182052177005

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية381.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيتبارك احمد علي سبع75438182052194002

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية381.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقيالمجتبى صالح هادي برتو75439142051034005

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية379.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيمجدي نوزاد جبار محمد75440202051259184

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية376.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقياحمد محمد ابراهيم نوفان75441182051099006

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية375.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينتطبيقيمصطفى سلمان محيسن مهدي75442242051204065

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية374.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقيامير حيدر فرحان عزيز75443232051006006

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية374.0ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيهالة سمير شهاب احمد75444202052134045

جامعة تكريت/كلية التمريض590.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيساره هادي مران احمد75445182042186034

جامعة تكريت/كلية التمريض589.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز هاشم فزع سمير75446192041114027

جامعة تكريت/كلية التمريض588.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيميسر علي محمد علي75447172041080120

جامعة تكريت/كلية التمريض588.0ثانوية الرازي المختلطةاحيائياسماء احمد عايد مبرد75448182042098001

جامعة تكريت/كلية التمريض588.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيقصي عبد المنعم سلطان ظاهر75449182041036083

جامعة تكريت/كلية التمريض588.0ثانوية معاوية بن ابي سفيان للبنيناحيائيغانم سالم محمد حسين75450182041054023

جامعة تكريت/كلية التمريض588.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائياحمد ماهر سلوم حسين75451202041025010

جامعة تكريت/كلية التمريض587.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيزينة سالم عطية عبد الرزاق75452182042227029

جامعة تكريت/كلية التمريض587.0ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائينسرين محمود حسن محمود75453182042112031

جامعة تكريت/كلية التمريض587.0ثانوية بيجي للبناتاحيائيريم عجمي عبد محمد75454182042177021

جامعة تكريت/كلية التمريض587.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائياريام ساهر فاضل محمد75455182042164002

جامعة تكريت/كلية التمريض587.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسوالف رضوان سبتي عبد الفتاح75456312042047119

جامعة تكريت/كلية التمريض587.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيخالد مطر محمد عبد الرحمن75457182041145009

جامعة تكريت/كلية التمريض586.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيوليد راضي كريم طعمه75458182041020090

جامعة تكريت/كلية التمريض586.0ثانوية غرناطة للبنيناحيائيمهند عطا هللا خلف سعيد75459182041125024

جامعة تكريت/كلية التمريض585.0ثانوية بروانة للبناتاحيائياسيل منذر سميان محمد75460192042151005
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جامعة تكريت/كلية التمريض585.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائياسامه ثامر احمد علي75461192041065008

جامعة تكريت/كلية التمريض585.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيعبد هللا احمد عادل احمد75462212041011049

جامعة تكريت/كلية التمريض585.0اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيعلي كريم عبد علي75463212041081031

جامعة تكريت/كلية التمريض585.0ثانوية دار السالم للبناتاحيائيعائشة محمد فرحان حامد75464182042209017

جامعة تكريت/كلية التمريض585.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى حسن مرزة حسن75465212041004155

جامعة تكريت/كلية التمريض585.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيانس محمد علي حسين75466192041009057

جامعة تكريت/كلية التمريض585.0ثانوية الربيع المختلطةاحيائيعليم عمر مخلف فرحان75467192041295013

جامعة تكريت/كلية التمريض585.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائياحمد واثق حسين محمد75468212041009034

جامعة تكريت/كلية التمريض585.0ثانوية الوطن للبنيناحيائيكرار احمد عبد الحسين خلف75469212041079022

جامعة تكريت/كلية التمريض585.0ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيثائر رمضان عكلة عران75470182041038011

جامعة تكريت/كلية التمريض584.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمشرق خليل ابراهيم خليل75471182041151078

جامعة تكريت/كلية التمريض584.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيشيفان ياسين عبدل كريم75472202041302070

جامعة تكريت/كلية التمريض584.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمحمد قاسم عباس توفيق75473212041007108

جامعة تكريت/كلية التمريض584.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمصطفى خالد عبد هللا رشيد75474212041009247

جامعة تكريت/كلية التمريض584.0ثانوية السالم للبنيناحيائيادريس احمد اسماعيل نصيف75475182041044004

جامعة تكريت/كلية التمريض584.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمعد محمود علي حسن75476212041010113

جامعة تكريت/كلية التمريض584.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحسن محمد حسين محمد75477172041351635

جامعة تكريت/كلية التمريض584.0اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيطه محمد غني حمزه75478182041073010

جامعة تكريت/كلية التمريض584.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيمصطفى كامل احمد ياسين75479212041062057

جامعة تكريت/كلية التمريض584.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائينسرين اسعيد حماد بدوي75480182042186062

جامعة تكريت/كلية التمريض584.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعيسى ستار محسن جاسم75481182041002074

جامعة تكريت/كلية التمريض584.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينهى شافي فاضل جمعه75482182042276037

جامعة تكريت/كلية التمريض583.0ثانوية بازوايا للبنيناحيائيمحمد صالح الدين خليل سليم75483172041065033

جامعة تكريت/كلية التمريض583.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعبد الملك مالك شالل سريع75484212041038051

جامعة تكريت/كلية التمريض583.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيبالل عامر حميدي عبد75485192041106012

جامعة تكريت/كلية التمريض583.0النصر النموذجية للبنيناحيائيبشار تركي محمد خلف75486312041024034

جامعة تكريت/كلية التمريض583.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى رنج خضر شوكت75487202041001228

جامعة تكريت/كلية التمريض583.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيبالل نبيل نايف طه75488182041149018

جامعة تكريت/كلية التمريض583.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيجوهره مجيد ياسين احمد75489182042172017

جامعة تكريت/كلية التمريض583.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمثنى محسن سليمان داود75490212041005126

جامعة تكريت/كلية التمريض583.0النصر النموذجية للبنيناحيائيبالل عبد الرحمن احمد بشير75491312041024038

جامعة تكريت/كلية التمريض583.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيأوس احسان شكور محيسن75492212041226003

جامعة تكريت/كلية التمريض583.0ثانوية القبس للبناتاحيائيسلسبيل عبد السالم عبد الوهاب عبد75493182042190008

جامعة تكريت/كلية التمريض583.0ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد توفيق عبد الكريم حسن75494202041084055

جامعة تكريت/كلية التمريض583.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعبد الستار حسان عبد محمد75495202041013036
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جامعة تكريت/كلية التمريض583.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيعمر سعود محمود ابراهيم75496192041027025

جامعة تكريت/كلية التمريض583.0ثانوية معاوية بن ابي سفيان للبنيناحيائيخالد صباح هالل كعود75497182041054014

جامعة تكريت/كلية التمريض583.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد عادل عثمان عمر75498202041009071

جامعة تكريت/كلية التمريض583.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمرتضى طالب عباس سمين75499202041048176

جامعة تكريت/كلية التمريض582.0اعدادية القسطل للبنيناحيائيعبد هللا رغيد محمد صالح75500182041077012

جامعة تكريت/كلية التمريض582.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيجاسم محمد منديل عبد هللا75501182041036018

جامعة تكريت/كلية التمريض582.0ثانوية السالم للبنيناحيائيآمال عبيد عيسى حسن75502182042044001

جامعة تكريت/كلية التمريض582.0ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائيمريم عمر انور دلف75503192042264016

جامعة تكريت/كلية التمريض582.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيحيدر عدنان محمد داود75504212041038027

جامعة تكريت/كلية التمريض582.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيساجر قصي شاكر محمود75505202041022039

جامعة تكريت/كلية التمريض582.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيايه لطيف عدوان عناد75506182042259016

جامعة تكريت/كلية التمريض582.0ثانوية االمام علي للبنيناحيائياسامة صائب محمود محسن75507182041013002

جامعة تكريت/كلية التمريض582.0ثانوية الرازي المختلطةاحيائيعبد الكريم مصلح فهد مناور75508182041098003

جامعة تكريت/كلية التمريض582.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيعلي نوفل عبد هللا علي75509202041006041

جامعة تكريت/كلية التمريض582.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيساره ابراهيم محمد عبد75510192042217077

جامعة تكريت/كلية التمريض582.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد هللا خليفه كراخ حسين75511192041007087

جامعة تكريت/كلية التمريض582.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيعباس ايوب حاتم احمد75512212041059027

جامعة تكريت/كلية التمريض582.0ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائييوسف فاضل عباس علي عزيز75513202041200014

جامعة تكريت/كلية التمريض582.0اعدادية طوز للبنيناحيائيمصطفى جهاد حميد سمين75514182041037055

جامعة تكريت/كلية التمريض582.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعلي إسماعيل كاظم حسين75515212041065069

جامعة تكريت/كلية التمريض582.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيجميل سعد خلف حديد75516212041087020

جامعة تكريت/كلية التمريض582.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيعبد هللا إسماعيل هادي نجم75517212041087047

جامعة تكريت/كلية التمريض581.0ثانوية المآرب للبناتاحيائيهديل حمد احمد جبر75518182042393024

جامعة تكريت/كلية التمريض581.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيصابرين سعيد محمد عبد الرحمن75519182042145007

جامعة تكريت/كلية التمريض581.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيمها طالب ابراهيم موسى75520182042259037

جامعة تكريت/كلية التمريض581.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايناس تركي نايف احمد75521182042271029

جامعة تكريت/كلية التمريض581.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيغسق حسين ناجي عماش75522182042072012

جامعة تكريت/كلية التمريض581.0ثانوية الدور للبناتاحيائياستبرق مهند مولود مهدي75523182042161004

جامعة تكريت/كلية التمريض581.0ثانوية البوجواري للبناتاحيائيمريم كنعان ابراهيم خطاب75524182042168020

جامعة تكريت/كلية التمريض581.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائينوال زيدان خليف عيسى75525182042065012

جامعة تكريت/كلية التمريض580.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيمريم احمد محمد مخلف75526182042240037

جامعة تكريت/كلية التمريض580.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيساره فالح حسن ابراهيم75527132042101044

جامعة تكريت/كلية التمريض580.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيمنى شاكر عواد حسن75528182042163038

جامعة تكريت/كلية التمريض579.0ثانوية المجيد المختلطةاحيائيانفال مكصد مطلك حميد75529182042105002

جامعة تكريت/كلية التمريض579.0ثانوية السالم للبنيناحيائيايه محمد ابراهيم خلف75530182042044005
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جامعة تكريت/كلية التمريض579.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرسل جاسم محمد محمود75531182042247016

جامعة تكريت/كلية التمريض578.0ثانوية آشور للبناتاحيائيلين محمد عبيد داود75532182042243095

جامعة تكريت/كلية التمريض578.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيضمى رياض عواد شفلح75533182042145008

جامعة تكريت/كلية التمريض578.0ثانوية االيمان للبناتاحيائينور محمد سلطان سعيد75534182042394028

جامعة تكريت/كلية التمريض578.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى نزهان ياسين محمد75535182042271094

جامعة تكريت/كلية التمريض577.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيايالف طارق احمد علي75536182042204004

جامعة تكريت/كلية التمريض577.0ثانوية العلم للبناتاحيائيرسل حسين حسن علي75537182042170032

جامعة تكريت/كلية التمريض576.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيايه اركان محمد فرحان75538182042392012

جامعة تكريت/كلية التمريض576.0ثانوية بعاجة للبناتاحيائيوصف عبد الغني عبد حسين75539182042264044

جامعة تكريت/كلية التمريض576.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيهجران منذر ابراهيم خلف75540192042186063

جامعة تكريت/كلية التمريض576.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيالخنساء نقيب عبدالجادر خليل75541192042178006

جامعة تكريت/كلية التمريض575.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيفاطمه عناد احمد ضويف75542192042151033

جامعة تكريت/كلية التمريض575.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيزهراء مهند حكيم سلمان75543212042136049

جامعة تكريت/كلية التمريض575.0ثانوية السالم للبنيناحيائيفاطمه ابراهيم احمد عبد هللا75544182042044014

جامعة تكريت/كلية التمريض575.0ثانوية العلم للبناتاحيائيميس ناظم سالم غانم75545182042170073

جامعة تكريت/كلية التمريض575.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةاحيائيايه سالم محمد محي الدين75546202042338006

جامعة تكريت/كلية التمريض575.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرهام احمد عبد هللا احمد75547212042090070

جامعة تكريت/كلية التمريض575.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائياستبرق مجيد محمود داود75548182042208005

جامعة تكريت/كلية التمريض575.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيميس الريم مرعي محمد عيسى75549202042025007

جامعة تكريت/كلية التمريض574.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيهاله نهاد حسن كاظم75550212042140255

جامعة تكريت/كلية التمريض574.0اعدادية القدس للبناتاحيائيطيبه عماد علي ناصر75551212042110072

جامعة تكريت/كلية التمريض574.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسرى سلمان داود حسن75552112042073054

جامعة تكريت/كلية التمريض574.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائينور شاكر محمود عبيد75553192042316035

جامعة تكريت/كلية التمريض574.0ثانوية العدل للبناتاحيائيايناس ابراهيم كماش مطلك75554192042174003

جامعة تكريت/كلية التمريض574.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائياسراء سعد اسماعيل مدب75555182042236002

جامعة تكريت/كلية التمريض574.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيضحى محمد جمعان فتحي75556192042152028

جامعة تكريت/كلية التمريض574.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيزبيدة قحطان خلف منشد75557212042291045

جامعة تكريت/كلية التمريض574.0ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيغفران فوزي جواد حسين75558182042112026

جامعة تكريت/كلية التمريض574.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمياده رباح كامل حسين75559212042178230

جامعة تكريت/كلية التمريض574.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيهبه عادل هادي طه75560212042173044

جامعة تكريت/كلية التمريض574.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتبارك خالد عباس محمود75561212042090039

جامعة تكريت/كلية التمريض574.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيايه نبيل احمد عبد القادر75562202042154014

جامعة تكريت/كلية التمريض574.0ثانوية خانزاد للدراسة الكردية للبناتاحيائيايمان طارق فاتح ابراهيم75563182042384002

جامعة تكريت/كلية التمريض574.0ثانوية االمال للبناتاحيائيسميه خالد خريسان لفته75564212042153025

جامعة تكريت/كلية التمريض574.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيوسن طيب احمد محمود75565202042139121
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جامعة تكريت/كلية التمريض574.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيمريم عبد الرزاق موسى شمه75566212042109079

جامعة تكريت/كلية التمريض574.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائينبأ علي صالل عبد الجبار75567212042121183

جامعة تكريت/كلية التمريض574.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةاحيائيزهراء خضر عباس خميس75568212042202002

جامعة تكريت/كلية التمريض574.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيسهى نوفان عبد كاظم75569182042203047

جامعة تكريت/كلية التمريض573.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسميه شمال محمد حمه مراد75570202042344136

جامعة تكريت/كلية التمريض573.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيطيبه مفيد زكري توفيق75571192042267018

جامعة تكريت/كلية التمريض573.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيساره عادل قدوري خلف75572212042226020

جامعة تكريت/كلية التمريض573.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيداليا ليث سامي علوان75573212042098058

جامعة تكريت/كلية التمريض573.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيبراء فهد شهاب احمد75574182042182022

جامعة تكريت/كلية التمريض573.0ثانوية اليمامة للبناتاحيائيعائشه هشام جهاد قنبر75575202042108015

جامعة تكريت/كلية التمريض573.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيهاجر تركان عبد هللا حسين75576212042044015

جامعة تكريت/كلية التمريض573.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائياالء وعد محمد عسكر75577202042134015

جامعة تكريت/كلية التمريض573.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيقمر زياد علي مالك75578182042232034

جامعة تكريت/كلية التمريض573.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيسارة صالح حسن علي75579182042227030

جامعة تكريت/كلية التمريض573.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيصبا ثامر مجيد متعب75580192042198053

جامعة تكريت/كلية التمريض573.0ثانوية العلم للبناتاحيائييسرى محمود غازي جسام75581182042170087

جامعة تكريت/كلية التمريض573.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيزينب قاسم سالم كاظم75582212042105058

جامعة تكريت/كلية التمريض573.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيمنار زامل منصور حسين75583212042146069

جامعة تكريت/كلية التمريض573.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيلبنا عبد االمير سعيد جاسم75584102042141046

جامعة تكريت/كلية التمريض573.0ثانوية ايبك يولو للبناتاحيائيدنيا نجم الدين سيف هللا سمين75585202042175011

جامعة تكريت/كلية التمريض573.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزهراء محمد علي منصور75586212042140105

جامعة تكريت/كلية التمريض572.0اعدادية بلد للبناتاحيائيبتول حافظ سحاب عداي75587182042176036

جامعة تكريت/كلية التمريض572.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيدينا كريم عليوي اسماعيل75588212042291039

جامعة تكريت/كلية التمريض572.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياالء نعمه فرج عنفوص75589182042271017

جامعة تكريت/كلية التمريض572.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيزليخه نوري طيب لطف هللا75590182042383052

جامعة تكريت/كلية التمريض572.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمريم عصام سليمان صالح75591202042180117

جامعة تكريت/كلية التمريض572.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيتبارك زيدان خليفه حمادي75592212042136025

جامعة تكريت/كلية التمريض572.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيصبيحة محمود عباس جاعد75593182042203056

جامعة تكريت/كلية التمريض572.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيميس حسن علي حسين75594212042147128

جامعة تكريت/كلية التمريض572.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيهاله مهدي صالح خلف75595212042290115

جامعة تكريت/كلية التمريض572.0ثانوية ذي قار للبناتاحيائينور الهدى عبد هللا هجول عباس75596182042233040

جامعة تكريت/كلية التمريض572.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائينبأ كريم ابراهيم خلف75597202042121037

جامعة تكريت/كلية التمريض571.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيافنان مسرور خليل ابراهيم75598202042118022

جامعة تكريت/كلية التمريض571.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيهديل مزهر هادي جدوع75599212042147155

جامعة تكريت/كلية التمريض571.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيهاجر لطيف عبد الجبار شحاذه75600132042112037
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جامعة تكريت/كلية التمريض571.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيحنان صدام علي هادي75601212042178068

جامعة تكريت/كلية التمريض571.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيشهد اسماعيل خلف حكمان75602212042121129

جامعة تكريت/كلية التمريض571.0اعدادية المنزلة المختلطةاحيائيياسمين صباح احمد حسين75603202042209006

جامعة تكريت/كلية التمريض571.0ثانوية الرفل للبناتاحيائياستبرق ابراهيم منسي غثوان75604182042228001

جامعة تكريت/كلية التمريض571.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيديار احمد غريب تقي75605182042182036

جامعة تكريت/كلية التمريض571.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيحوراء محمد عبد العزيز محمود75606102042083002

جامعة تكريت/كلية التمريض571.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيرؤيا حارث رجاء عبد هللا75607182042172019

جامعة تكريت/كلية التمريض571.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيخلود اسماعيل ولي حسين75608202042139038

جامعة تكريت/كلية التمريض571.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائياشواق عامر مخلف فرحان75609192042397008

جامعة تكريت/كلية التمريض571.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيتذكار مهدي اسماعيل حيدر75610212042142013

جامعة تكريت/كلية التمريض571.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمروه قاسم محمد قنبر75611202042160089

جامعة تكريت/كلية التمريض571.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيغدير رعد جعفر عزيز75612182042236093

جامعة تكريت/كلية التمريض571.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيعائشه فهد عبد المطلب خلف75613112042086050

جامعة تكريت/كلية التمريض571.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيغفران اسماعيل قاسم مري75614212042125059

جامعة تكريت/كلية التمريض571.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيزينة ابراهيم عطا هللا حسين75615182042234016

جامعة تكريت/كلية التمريض571.0ثانوية همسة للبناتاحيائياريج علي محمود لطيف75616202042157004

جامعة تكريت/كلية التمريض571.0ثانوية الفتاة للبناتاحيائيازهار مؤيد ياسين حسين75617212042175003

جامعة تكريت/كلية التمريض571.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيطيبه خليل ابراهيم عبد هللا75618182042392037

جامعة تكريت/كلية التمريض571.0ثانوية حطين للبناتاحيائيانتظار اسماعيل علي سليمان75619202042133013

جامعة تكريت/كلية التمريض570.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيشوبو رمضان خورشيد موسى75620182042383082

جامعة تكريت/كلية التمريض570.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيمريم نصيف دلو حجي75621212042183044

جامعة تكريت/كلية التمريض570.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيشهد هشام احمد عباس75622212042292067

جامعة تكريت/كلية التمريض570.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيفاتن واثق نعمه حمد75623182042172040

جامعة تكريت/كلية التمريض570.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيرسل خالد صالح عادل75624202042119030

جامعة تكريت/كلية التمريض570.0ثانوية الرازي المختلطةاحيائيعليه عواد جريد صنور75625182042098009

جامعة تكريت/كلية التمريض570.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه صباح سالم مطلق75626192042173030

جامعة تكريت/كلية التمريض570.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيخديجه قيس دليان غضبان75627212042178075

جامعة تكريت/كلية التمريض570.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيايه امانج فخر الدين محمد صالح75628202042139025

جامعة تكريت/كلية التمريض570.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيساره علي صادق اسماعيل75629212042160025

جامعة تكريت/كلية التمريض570.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين رسول قادر كريم75630202042346096

جامعة تكريت/كلية التمريض570.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيعائشه احمد ناجي مطلوب75631192042189137

جامعة تكريت/كلية التمريض570.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائياسراء عباس حمد عاصي75632212042109008

جامعة تكريت/كلية التمريض570.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيتبارك ابراهيم حامد نصار75633192042198016

جامعة تكريت/كلية التمريض570.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيساره ناظم ملوك عيد75634192042202028

جامعة تكريت/كلية التمريض570.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيداليا رمضان عبد هللا محمد75635202042177018
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جامعة تكريت/كلية التمريض570.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائيلبنى عادل ساهي حسن75636182042214027

جامعة تكريت/كلية التمريض570.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمروه عباس فليح فاضل75637202042154070

جامعة تكريت/كلية التمريض570.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيايالف محمد عباس احمد75638202042331028

جامعة تكريت/كلية التمريض570.0ثانوية المروة للبناتاحيائيشهد مثنى حمدان جميل75639212042158030

جامعة تكريت/كلية التمريض570.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائينور الهدى عبد الواحد علوان موسى75640212042217015

جامعة تكريت/كلية التمريض570.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشيماء صفاء يعقوب يوسف75641212042102101

جامعة تكريت/كلية التمريض570.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيشيماء عماد جارهللا عباس75642192042397017

جامعة تكريت/كلية التمريض569.0ثانوية اليمامة للبنات للنازحاتاحيائيزينب حسين جواد مفتاح75643202042172011

جامعة تكريت/كلية التمريض569.0ثانوية اور المختلطةاحيائيزهراء ميثم عبد علي احمد75644212042211019

جامعة تكريت/كلية التمريض569.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيجنان جمال نوري حسين75645202042180034

جامعة تكريت/كلية التمريض569.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيايات قاسم محمد كاظم75646182042392008

جامعة تكريت/كلية التمريض569.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيايناس علي فياض عفر75647212042137025

جامعة تكريت/كلية التمريض569.0ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيغيثاء مزاحم احمد سالم75648182042015009

جامعة تكريت/كلية التمريض569.0اعدادية طوز للبناتاحيائيرويده خالد دحام حسن75649182042181020

جامعة تكريت/كلية التمريض569.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيرقيه مقداد ابراهيم كاظم75650112042083027

جامعة تكريت/كلية التمريض569.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيرحمه جالل ابراهيم محمد75651202042138045

جامعة تكريت/كلية التمريض569.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيامل محمود حديس جاسم75652182042186003

جامعة تكريت/كلية التمريض569.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيتبارك مؤيد عبد الستار رحيم75653212042119011

جامعة تكريت/كلية التمريض569.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيزهراء ثابت حسان سعود75654102042091046

جامعة تكريت/كلية التمريض569.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيهبة عبدالستار جاسم محمد75655182042218068

جامعة تكريت/كلية التمريض569.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيأسماء علي حسين خليل75656212042134001

جامعة تكريت/كلية التمريض568.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيالنه عادل رضا علي75657202042331149

جامعة تكريت/كلية التمريض568.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيشاناز هاوري كرم حسن75658202042334189

جامعة تكريت/كلية التمريض568.0اعدادية بابل للبناتاحيائيدعاء سالم داود علي75659212042141026

جامعة تكريت/كلية التمريض568.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيرؤيا سردار طاهر رحيم75660202042331075

جامعة تكريت/كلية التمريض568.0اعدادية القدس للبناتاحيائيشهد احمد قاسم محمد75661212042110063

جامعة تكريت/كلية التمريض568.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةاحيائيريان شفيق نوري رضا75662202042338014

جامعة تكريت/كلية التمريض568.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزينب حسن عباس صالح75663182042236065

جامعة تكريت/كلية التمريض568.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيغاده يحيى عدنان سليمان75664202042160071

جامعة تكريت/كلية التمريض568.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيبراق حميد حسن اسماعيل75665202042139027

جامعة تكريت/كلية التمريض568.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيله نيا عبد القادر سيد كل سيد نجم75666202042334240

جامعة تكريت/كلية التمريض568.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيغسق عمار محمد مهدي75667212042177043

جامعة تكريت/كلية التمريض568.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسيماء سامي علي خلف75668182042271101

جامعة تكريت/كلية التمريض568.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيانفال كريم حسن طعمه75669212042139027

جامعة تكريت/كلية التمريض568.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان قادر عبد الرحمن علي75670202042351006
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جامعة تكريت/كلية التمريض568.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينور فيصل عبد علي75671202042117060

جامعة تكريت/كلية التمريض568.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيدعاء برهان علي طعمه75672182042179010

جامعة تكريت/كلية التمريض568.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيمريم باسم احمد حمود75673312042031048

جامعة تكريت/كلية التمريض568.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيبيداء سبع ذياب احمد75674212042201002

جامعة تكريت/كلية التمريض568.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيتبارك خالد مجيد عثمان75675202042139032

جامعة تكريت/كلية التمريض568.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيرواء محمد روكان عواد75676192042191058

جامعة تكريت/كلية التمريض567.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيهبه ابراهيم علي سليمان75677132042121243

جامعة تكريت/كلية التمريض567.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيهدى سالم حمادي خلف75678182042251028

جامعة تكريت/كلية التمريض567.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمالك سامي عزيز سعيد75679202042154076

جامعة تكريت/كلية التمريض567.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيمروه مثنى يوسف علي75680192042141037

جامعة تكريت/كلية التمريض567.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيرسل حيدر غناوي علوان75681212042134036

جامعة تكريت/كلية التمريض567.0ثانوية الحداثة للبناتاحيائيبديعة لطيف مشحن جياد75682212042115003

جامعة تكريت/كلية التمريض567.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيتبارك عبدالمهيمن عبداالله ابراهيم75683192042191025

جامعة تكريت/كلية التمريض567.0ثانوية الريان للبناتاحيائيايناس حميد غافل درب75684182042250012

جامعة تكريت/كلية التمريض567.0ثانوية التسامح للبناتاحيائياريام مؤيد عويد بتال75685192042221002

جامعة تكريت/كلية التمريض567.0ثانوية االقصى للبناتاحيائينور صالح حسن علوان75686122042130027

جامعة تكريت/كلية التمريض567.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيسميه ازاد صابر عبد الرحمان75687202042334164

جامعة تكريت/كلية التمريض567.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيهبة رحيم عبد الواحد فيصل75688202042154092

جامعة تكريت/كلية التمريض567.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيساره عبد الحكيم دهام خلف75689182042208014

جامعة تكريت/كلية التمريض567.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسفانه قحطان محمد امين75690212042178137

جامعة تكريت/كلية التمريض567.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيتبارك زيد طارق حمادي75691212042140046

جامعة تكريت/كلية التمريض567.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيسجى عبد العزيز جعفر صادق75692212042122033

جامعة تكريت/كلية التمريض567.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف رومان عبد هللا حسن75693202042351004

جامعة تكريت/كلية التمريض567.0ثانوية االماني للبناتاحيائيرنده عبد الرحمن عيدان حسن75694182042254021

جامعة تكريت/كلية التمريض566.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيريهام شعالن رشيد حمودي75695212042136044

جامعة تكريت/كلية التمريض566.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياسيا مؤيد صابر امين75696202042344027

جامعة تكريت/كلية التمريض566.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيايه عبد الرسول علي جواد75697212042159004

جامعة تكريت/كلية التمريض566.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان مردان عمر علي75698202042344053

جامعة تكريت/كلية التمريض566.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيجمانه منير فهد خضر75699212042102029

جامعة تكريت/كلية التمريض566.0ثانوية النور للبناتاحيائيسميه عبد الزهرة دخيل مهدي75700182042238026

جامعة تكريت/كلية التمريض566.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيروان اسماعيل ضايع نايف75701312042047089

جامعة تكريت/كلية التمريض566.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائياالء علي حسيب توفيق75702202042118025

جامعة تكريت/كلية التمريض566.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيميسرة زياد خليفة علي75703202042121035

جامعة تكريت/كلية التمريض566.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيسوما دلشاد نجم الدين كاكة مير75704202042331120

جامعة تكريت/كلية التمريض565.0ثانوية ابن سينا للبناتاحيائيبراء عبد الرحمن ناجي سالم75705122042128003
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جامعة تكريت/كلية التمريض565.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيتبارك رفاعي طه عواد75706202042102017

جامعة تكريت/كلية التمريض565.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيسنن مثنى منير احمد75707182042204014

جامعة تكريت/كلية التمريض565.0ثانوية االطياف للبناتاحيائينوارس محمد جاسم محمد75708182042225040

جامعة تكريت/كلية التمريض565.0ثانوية حطين للبناتاحيائيعائشه سلطان عبد محمد75709202042133064

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري578.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاتن خضر جمال خضر75710182042242124

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري548.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيمريم سامر محمد فخري ضرار75711182042227047

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري544.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائياحمد خالد عبد الستار محمد75712182041002009

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري536.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعبد هللا فتاح لطيف عبد الرحمن75713202041013040

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري531.0اعدادية االسحاقي للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد صبار محمد75714182041047015

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري530.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيسالم صباح خلف جاسم75715202041250060

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري515.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الرزاق عباس وهيب75716182042227042

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري507.0ثانوية المهج للبناتاحيائيجيهان عبد الناصر مجيد داود75717182042248002

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري506.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيجمال دحام محي مرعي75718182041149019

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري505.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيامنه مكي داود معروف75719182042194007

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري501.0ثانوية سمية للبناتاحيائياسيل سامي حجل ثاني75720182042192001

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري499.0ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيايمان احمد طه بكر75721182042198007

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري499.0اعدادية بلد للبناتاحيائيزينب ردام حسين علي75722182042176105

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري499.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عامر مشرف عبيد75723182042271118

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري499.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد توفيق صالح75724182041119027

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري497.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيخضير عباس عناد كاظم75725232041051048

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري495.0اعدادية البيان للبناتاحيائيمنى نجيب عبد هللا احمد75726182042246030

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري494.0اعدادية اسماء للبناتاحيائييقين صائب حسن درويش75727182042242185

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري489.0ثانوية حمرين للبنيناحيائينور فخري علي كسوب75728182042028006

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري489.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيميمونه محمود رزوقي سمير75729182042237064

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري489.0ثانوية العلم للبنيناحيائيعبد الرحمن خيري زبار خميس75730182041019012

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري486.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيعمر محمد ابراهيم خلف75731172041224035

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري486.0ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيمحمد مشرف غازي حسين75732182041144027

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري484.0اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد حميد عباس75733182041040018

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري484.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد ثامر منصور احمد75734182041149002

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري483.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيرغده يعرب شامل حسين75735182042183058

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري482.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيمدين جاسم خلف علي75736182041016103

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري480.0ثانوية العلم للبناتاحيائيلمى متعب علي علو75737182042170068

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري479.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائينور محمود علي فرحان75738182042172056

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري479.0ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيعبد الكريم فاضل صلبي سعيد75739182041137012

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري478.0ثانوية بيجي للبناتاحيائيآمنه ناجي زيدان خلف75740182042177003
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جامعة تكريت/كلية الطب البيطري478.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياحمد سعد جبر خليفه75741182041151005

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري477.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيعباس عبود ابراهيم علوان75742182041072005

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري476.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيعادل خضر حسين عواد75743202041261038

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري475.0ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيمصطفى سالم عواد ابراهيم75744122041045058

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري475.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد خميس عوده جاسم75745182041045047

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري475.0اعدادية الدور للبنيناحيائيمحمد وداع فؤاد محي75746182041003046

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري474.0إعدادية الفرقان للبنيناحيائيرائد علي جار هللا مرعي75747182041021018

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري471.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةاحيائيريحانه طه محمد صالح75748182042351009

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري468.0ثانوية الموسيقى والباليهاحيائيفيروز سالم محمود حميد75749102042007005

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري467.0اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمحمود عدنان خيرو علي75750182041086024

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري465.0ثانوية صالح الدين للبنيناحيائيعمر ماجد خليبص فيصل75751112041186011

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري464.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائيهيفاء صالح عبيد حنيت75752182042257038

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري464.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيروى منيف محارب خشم75753182042232020

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري463.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيايه محمد حميد فاضل75754182042183025

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري463.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيتبارك صالح جاسم حسين75755212042226013

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري462.0اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمصطفى سعد يحيى عبد الرزاق75756182041086028

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري461.0ثانوية المهج للبناتاحيائيشهد يوسف عباس خضير75757182042248007

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري459.0ثانوية الريان للبناتاحيائيروان فاروق عمر طه75758182042250023

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري459.0ثانوية دار السالم للبناتاحيائيالتفات عزيز حمد عكيل75759182042209001

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري458.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيحال عدي عبد هللا طلب75760182042271049

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري458.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيهاله جاسم عيدان كريم75761182042172058

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري457.0اعدادية االمين للبنيناحيائييحيى اسامه يحيى صالح75762102041018024

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري455.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرؤى مظهر حسين عبد75763182042247013

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري455.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيبرهان احمد فاضل داود75764112041203044

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري455.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيرفل اسماعيل صالح عباس75765202042124060

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري454.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الكريم غايب راضي خليف75766182041045033

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري453.0اعدادية بلد للبنيناحيائيايوب عباس جعفر جبار75767182041006026

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري453.0ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيمصطفى عدي مولود ابراهيم75768182041057029

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري453.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيحسين عزيز حمد حسن75769182041009021

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري453.0إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيمحمد عبد هللا ابراهيم صالح75770202041221016

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري453.0اعدادية داقوق للبنيناحيائيعيسى قاسم عباس اسماعيل75771202041017027

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري451.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيمعاذ خلف عبد هللا عداد75772182041011037

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري451.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيكوثر كامل طامي حسون75773182042260020

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري450.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيهيثم حديد رشيد حسين75774202041250155

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري450.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيامينه علي رشيد خورشيد75775202042174001
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جامعة تكريت/كلية الطب البيطري450.0اعدادية البحتري المختلطةاحيائييوسف ماجد نوري حسان75776182041048022

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري450.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيشنير نور الدين محمد احمد75777202042124074

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري450.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيعال احمد صالح احمد75778182042242115

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري449.0اعدادية طوز للبناتاحيائيبنين نجم الدين حسن اسماعيل75779182042181010

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري449.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمدين لؤي فرهود جمعة75780182041151075

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري449.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد الملك كمال هدايت محمد75781202041307022

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري449.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيالنا نزار محمود احمد75782202042138087

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري449.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيفاطمه كريم مداو علي75783202042139085

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري448.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد عباس احمد75784182041030019

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري448.0ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائياحمد حسن رشاد فهد75785182041136004

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري447.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائينور عامر مجيد حسن75786182042352038

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري446.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيتارة صالح جاسم حسين75787212042226012

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري446.0ثانوية السالم للبنيناحيائيمهاجر حسن طاهر عطا هللا75788182041044045

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري445.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيبان يونس حمود خلف75789182042242033

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري444.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيافنان مخلد محمد صالح75790322042030007

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري444.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم احمد علي75791182041078009

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري443.0ثانوية العلم للبناتاحيائيرايه احمد عواد عبد75792182042170030

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري443.0ثانوية الذهب األسود اإلهلية للبنيناحيائيمحمد فكرت ستار نصرت75793202041031008

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري442.0ثانوية الصقر المختلطةاحيائيعبد هللا مسعود محمد جاسم75794182041311006

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري442.0ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتاحيائيخلود محمد عمر خالد75795182042202010

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري441.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيغيث مثنى عبد الكريم حسين75796182041151057

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري441.0ثانوية الصباح للبناتاحيائيهبه محمد احمد ظاهر75797202042190022

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري441.0اعدادية الحضارة للبنيناحيائياحمد مصطفى احمد امين75798182041059004

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري441.0ثانوية العلم للبناتاحيائيانتصار علي فرحان احمد75799182042170013

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري440.0ثانوية سومر للبنيناحيائيعادل احمد صالح نجم75800182041079014

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري440.0ثانوية العلم للبناتاحيائيعبير يوسف خلف حسين75801182042170062

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري440.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيمقدام جاسم محمد محمود75802192041360045

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري440.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيرائد جاسم محمد حسن75803202041030052

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري440.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعالء وليد يحيى محمد75804212041054090

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري440.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمحمد سيروان نوري مجيد75805202041302119

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري439.0ثانوية العلم للبنيناحيائيمصطفى اياد ابراهيم انصيف75806182041019034

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري439.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيختام قحطان جاسم زراو75807182042203025

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري439.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيرؤى عبدالسالم ناظم محمد75808192042208029

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري439.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائينازك عبد االمير عبد الحسين قاسم75809142042097055

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري438.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمريم عواد حمد دلف75810202042180118
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جامعة تكريت/كلية الطب البيطري438.0اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيمحمد محفوظ رمضان سلمان75811182041073025

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري438.0ثانوية الزوية للبنيناحيائيمحمد كريم محسن محمد75812182041017015

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري438.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد سالم احمد حسن75813202041001195

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري438.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيمصطفى رحيم دحام دغيش75814182041011034

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري438.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيحسين كريم خليل ابراهيم75815212041010033

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري438.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيايثار مهدي رحيم جاسم75816212041015001

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري438.0ثانوية اليمامة للبناتاحيائيوفاء احمد نيخ رجعان75817202042108024

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري438.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيامير مصطفى عبد محمد75818202041390021

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري437.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيرغده حسين علي حمد75819182042232016

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري437.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيساالر عسكر اكبر غفور75820202041303089

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري436.0ثانوية االزهر االهلية للبنيناحيائيعباس حسين علي حيدر75821212041310003

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري436.0اعدادية البطولة للبناتاحيائياسماء حميد حمزة حواس75822102042110004

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري436.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيعبد العزيز زحام اسماعيل جاسم75823212041043024

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري435.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائييوسف كريم رحيم حسن75824182041149071

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري435.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيحنان طه داود محمد75825182042271053

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري435.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيحالو باهر حيدر احمد75826202042118059

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري435.0ثانوية ايبك يولو للبناتاحيائيشيماء مقداد صالح عباس75827202042175019

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري435.0ثانوية هاجر للبناتاحيائيرحاب عيدان خليل ابراهيم75828202042150020

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري435.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيحسن عبد هللا شكور زين العابدين75829202041003026

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري435.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائينبأ غالب جاسم محمد75830182042194031

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري434.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنيناحيائيشامل محمد جاسم محمد75831182041099007

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري434.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيشهله عبد هللا اسماعيل ابراهيم75832182042210013

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري434.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمد يوسف حسن خلف75833212041033107

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري433.0ثانوية الصديق للبناتاحيائيرسل اياد كريم محمد75834312042052010

جامعة تكريت/كلية الطب البيطري433.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر حميد اعكيل حميد75835172041351528

جامعة تكريت/كلية الزراعة507.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيفاطمه انور احمد محي75836182042240030

جامعة تكريت/كلية الزراعة449.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيمصطفى قتيبه علي يعقوب75837182041011035

جامعة تكريت/كلية الزراعة442.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيطه محمد طه حمود75838182041151030

جامعة تكريت/كلية الزراعة441.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه وليد سامي ياسين75839182042247034

جامعة تكريت/كلية الزراعة431.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيورود منصور صالح عوسي75840182042189037

جامعة تكريت/كلية الزراعة428.0ثانوية الدور المسائية المختلطةاحيائيابراهيم منيب عبد هللا جاسم75841182041343001

جامعة تكريت/كلية الزراعة424.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيعبد هللا علي زيدان خلف75842182041007015

جامعة تكريت/كلية الزراعة417.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيرحمه خالد ناصر حسين75843182042242062

جامعة تكريت/كلية الزراعة417.0ثانوية التطور المختلطةاحيائيمصطفى حميد رشيد خلف75844182041299009

جامعة تكريت/كلية الزراعة416.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائييقين حسيب محمود امين75845182042271167
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جامعة تكريت/كلية الزراعة414.0ثانوية البوجواري للبناتاحيائيليلى احمد محمد عبيد75846182042168019

جامعة تكريت/كلية الزراعة413.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيساره حسين علي حاذور75847182042347016

جامعة تكريت/كلية الزراعة413.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيشيماء محمد قادر حسين75848202042180085

جامعة تكريت/كلية الزراعة411.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيساره غسان عز الدين عارف75849182042237036

جامعة تكريت/كلية الزراعة410.0ثانوية المحزم للبناتاحيائيعائشه طالل نايف تركي75850182042169008

جامعة تكريت/كلية الزراعة409.0اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيعمر ياسر سبتي محمد75851182041040027

جامعة تكريت/كلية الزراعة409.0ثانوية آشور للبناتاحيائيجيالن بسام ابراهيم عواد75852182042243033

جامعة تكريت/كلية الزراعة407.0ثانوية الصقر المختلطةاحيائيمعد رعد صالح عيسى75853182041311012

جامعة تكريت/كلية الزراعة407.0ثانوية الورود للبناتاحيائيسندس جاسم محمد جابر75854182042224018

جامعة تكريت/كلية الزراعة406.0إعدادية الفرقان للبنيناحيائيياسين ياسر حماد مضحي75855182041021042

جامعة تكريت/كلية الزراعة404.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمصطفى مهدي محمد مجيد75856182041151084

جامعة تكريت/كلية الزراعة404.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيسبأ غالب جاسم محمد75857182042194020

جامعة تكريت/كلية الزراعة403.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيتبارك حمود سليمان محمد75858182042189007

جامعة تكريت/كلية الزراعة402.0ثانوية بلد المسائية للبنيناحيائييوسف وليد خالد محمد75859182041346067

جامعة تكريت/كلية الزراعة402.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيصفا عبد الرحمن نجم عبد75860102042115092

جامعة تكريت/كلية الزراعة398.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيدنيا عمار ابراهيم حسن75861182042237024

جامعة تكريت/كلية الزراعة396.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عماد راشد عساف75862182041151040

جامعة تكريت/كلية الزراعة395.0ثانوية العلم للبناتاحيائيشفاء خلف محمود خلف75863182042170055

جامعة تكريت/كلية الزراعة395.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيايه حسين فرحان صبار75864182042232008

جامعة تكريت/كلية الزراعة393.0ثانوية الصقر المختلطةاحيائيملكة محمد عبد الهادي محمد75865182042311006

جامعة تكريت/كلية الزراعة393.0ثانوية يثرب المختلطةاحيائيمحمد جاسم ذياب حسين75866182041043010

جامعة تكريت/كلية الزراعة393.0اعدادية القسطل للبنيناحيائيعثمان حسام توفيق حساني75867182041077013

جامعة تكريت/كلية الزراعة391.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعمر يقظان خليفه جاسم75868182041151056

جامعة تكريت/كلية الزراعة391.0ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيعماد محمد نايف ابراهيم75869202041008016

جامعة تكريت/كلية الزراعة391.0ثانوية العلم للبناتاحيائيايمان فهد محمود عبدهللا75870182042170020

جامعة تكريت/كلية الزراعة390.0اعدادية الحضارة للبنيناحيائيحسام حسن سلوم سلطان75871182041059008

جامعة تكريت/كلية الزراعة389.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيحسين محمد دحام دغيش75872182041011015

جامعة تكريت/كلية الزراعة388.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيشيماء احمد دبيان عمير75873182042347021

جامعة تكريت/كلية الزراعة388.0اعدادية الدور للبنيناحيائيعمر عبد السالم جمعه محمد امين75874182041003030

جامعة تكريت/كلية الزراعة387.0ثانوية العلم للبناتاحيائينور ناهض محمد صالح احمد75875182042170078

جامعة تكريت/كلية الزراعة386.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيميار نوفل زكري مهدي75876182042194029

جامعة تكريت/كلية الزراعة386.0ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيكرم مروان عدنان شريف75877182041057021

جامعة تكريت/كلية الزراعة383.0ثانوية المقاصد لبنيناحيائيمحمود كامل حسين سلمان75878182041068017

جامعة تكريت/كلية الزراعة382.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيرحمه صبار مهدي صالح75879182042183053

جامعة تكريت/كلية الزراعة382.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الكريم محمد ابراهيم محسن75880182041045034
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جامعة تكريت/كلية الزراعة382.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائيفاطمة سعد حميد جاسم75881182042157023

جامعة تكريت/كلية الزراعة382.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياسراء حمد محمد علي75882182042271008

جامعة تكريت/كلية الزراعة381.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائينور عبد الفتاح سعيد مهدي75883312042081169

جامعة تكريت/كلية الزراعة381.0اعدادية البيان للبناتاحيائيكوثر مثنى صبار عبد75884182042246023

جامعة تكريت/كلية الزراعة380.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيديانا وليد طالع مصطفى75885312042058008

جامعة تكريت/كلية الزراعة378.0ثانوية المقاصد لبنيناحيائيقاسم محمد علي خلف75886182041068015

جامعة تكريت/كلية الزراعة378.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيتبارك فالح حسن مصطفى75887192042154008

جامعة تكريت/كلية الزراعة377.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيمنذر علي حسين علي75888182041069020

جامعة تكريت/كلية الزراعة376.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيايه ضرغام شامل محمد75889182042237012

جامعة تكريت/كلية الزراعة376.0اعدادية اسماء للبناتاحيائياسماء محمد منشد لطيف75890182042242004

جامعة تكريت/كلية الزراعة375.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيآيه سعد نذير خالوي75891312042038002

جامعة تكريت/كلية الزراعة375.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعبدالقادر رضوان عبدالقادر محمد75892182041277019

جامعة تكريت/كلية الزراعة375.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيعال فاضل محمد عسكر75893182042205088

جامعة تكريت/كلية الزراعة374.0ثانوية الزوية للبنيناحيائيمحمد فراس يوسف حيمص75894182041017014

جامعة تكريت/كلية الزراعة374.0ثانوية الريف للبنيناحيائيجاسم وليد محمد خليل75895122041029008

جامعة تكريت/كلية الزراعة373.0اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيسمير زيد صباح يوسف75896182041084002

جامعة تكريت/كلية الزراعة373.0ثانوية كنوز المعرفة االهلية المختلطةاحيائيسعد محمد صالح عبد هللا75897182041160006

جامعة تكريت/كلية الزراعة372.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمهدي احمد جاسم حسن75898182041020082

جامعة تكريت/كلية الزراعة372.0اعدادية الحضارة للبنيناحيائياسامه محمد حسن سليم75899182041059007

جامعة تكريت/كلية الزراعة372.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيحذيفه خلف عبد هللا محيميد75900202041030040

جامعة تكريت/كلية الزراعة372.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعمر جميل عطيه صلفيج75901182041151053

جامعة تكريت/كلية الزراعة371.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيوسام حماده عيسى محمد75902182041016120

جامعة تكريت/كلية الزراعة371.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيمنى زين العابدين شكور ابراهيم75903182042203081

جامعة تكريت/كلية الزراعة371.0اعدادية الحضارة للبنيناحيائيياسين عبد هللا جواد حنيفش75904182041059048

جامعة تكريت/كلية الزراعة371.0اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمحمود محمد حسن حمادي75905182041086025

جامعة تكريت/كلية الزراعة371.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةاحيائيابراهيم نبيل ابراهيم حمد75906182041351001

جامعة تكريت/كلية الزراعة370.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائينور اسعد كمال اسعد75907182042237067

جامعة تكريت/كلية الزراعة370.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيايه علي حسين حمد75908122042083007

جامعة تكريت/كلية الزراعة370.0اعدادية االمال للبناتاحيائيرانيا لؤي شعالن غيدان75909112042070042

جامعة تكريت/كلية الزراعة370.0ثانوية االلباب المختلطةاحيائينريمان علي محمود عباس75910182042297007

جامعة تكريت/كلية الزراعة370.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن غانم ضرار شاكر75911182041030010

جامعة تكريت/كلية الزراعة370.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائيشروق محمد حمود عبد هللا75912182042257020

جامعة تكريت/كلية الزراعة369.0ثانوية الزوية للبنيناحيائيمحمود ابراهيم يوسف ابراهيم75913182041017016

جامعة تكريت/كلية الزراعة369.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيجعفر جودت جاسم مهدي75914182041151019

جامعة تكريت/كلية الزراعة369.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيهمام نزهان ابراهيم درويش75915182041335096
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جامعة تكريت/كلية الزراعة369.0ثانوية الدور للبناتاحيائيسجى رائد ذنون ابراهيم75916182042161034

جامعة تكريت/كلية الزراعة369.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمجول علي حسين خميس75917182041020069

جامعة تكريت/كلية الزراعة369.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيسجاد جواد احمد محسن75918182041352026

جامعة تكريت/كلية الزراعة368.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيايه وضاح ابراهيم محمد75919182042208010

جامعة تكريت/كلية الزراعة368.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمنى مدحت جياد لجي75920202042180123

جامعة تكريت/كلية الزراعة367.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيشيرين زياد طاهر مهود75921182042183094

جامعة تكريت/كلية الزراعة367.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيتبارك زياد اسماعيل خلف75922182042374016

جامعة تكريت/كلية الزراعة367.0ثانوية ابن االثير للبنيناحيائياسعد حاتم فريح جراد75923182041008004

جامعة تكريت/كلية الزراعة367.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيمنار خالد ضاحي طلب75924182042232040

جامعة تكريت/كلية الزراعة367.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائيسهى حسين محمود جاسم75925182042214023

جامعة تكريت/كلية الزراعة366.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيابراهيم عبد الواحد خلف محمد75926182041145001

جامعة تكريت/كلية الزراعة366.0ثانوية المحزم للبناتاحيائيتقى معن ضامن علي75927182042169003

جامعة تكريت/كلية الزراعة366.0اعدادية الحضارة للبنيناحيائيقتيبة علي ابراهيم خلف75928182041059029

جامعة تكريت/كلية الزراعة366.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد سامي مختار نوفان75929182041149048

جامعة تكريت/كلية الزراعة366.0ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيوفاء ادريس عبد هللا درويش75930182042144036

جامعة تكريت/كلية الزراعة366.0ثانوية التطور المختلطةاحيائيفردوس جاسم محيميد ياسين75931182042299002

جامعة تكريت/كلية الزراعة366.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيهارون رشيد كريم مجيد75932182041146043

جامعة تكريت/كلية الزراعة366.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيرانيه طالب احمد شكر75933212042173012

جامعة تكريت/كلية الزراعة366.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء مثنى سليمان محمد75934182042247022

جامعة تكريت/كلية الزراعة366.0ثانوية الدور المسائية المختلطةاحيائيحماد شهاب احمد عبد هللا75935182041343012

جامعة تكريت/كلية الزراعة365.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيهدى حامد صالح عبود75936182042193041

جامعة تكريت/كلية الزراعة365.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيصفاء ابراهيم مصطفى خليل75937112041012016

جامعة تكريت/كلية الزراعة365.0ثانوية كنوز المعرفة االهلية المختلطةاحيائيمحمد اكرم فاضل حميد75938182041160013

جامعة تكريت/كلية الزراعة365.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيمحمد حسين علي يعقوب75939182041007029

جامعة تكريت/كلية الزراعة365.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيميساء رشيد كريم جاسم75940182042183137

جامعة تكريت/كلية الزراعة365.0اعدادية الوطن للبنيناحيائيمهند زيدان خلف ياسين75941182041029029

جامعة تكريت/كلية الزراعة365.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيزهراء حامد خضير هالل75942112042082016

جامعة تكريت/كلية الزراعة365.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيحوراء موسى حسين احمد75943122042082010

جامعة تكريت/كلية الزراعة365.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيمحمد قاسم سلمان فرحان75944112041025058

جامعة تكريت/كلية الزراعة365.0ثانوية بيجي للبناتاحيائيصبا تحسين حميد حمد75945182042177030

جامعة تكريت/كلية الزراعة364.0ثانوية سومر للبنيناحيائيعطا هللا ساير فرحان حنتوش75946182041079021

جامعة تكريت/كلية الزراعة364.0الخارجياتاحيائيامنه باسل عدنان يعقوب75947182042401009

جامعة تكريت/كلية الزراعة364.0اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيواثق عدنان فليح حسن75948182041070053

جامعة تكريت/كلية الزراعة364.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيسفانه حاتم حمد احمد75949182042237042

جامعة تكريت/كلية الزراعة364.0ثانوية المرجان للبناتاحيائيجنه بكر عبيد محمد75950182042262005
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جامعة تكريت/كلية الزراعة364.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمريم لؤي فرمان شوقي75951182042237061

جامعة تكريت/كلية الزراعة364.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء عبد الكريم عبد هللا حسين75952182042247002

جامعة تكريت/كلية الزراعة363.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيفريال عبد الموجود حسن حريز75953182042227043

جامعة تكريت/كلية الزراعة363.0اعدادية الحضارة للبنيناحيائياحمد حازم احمد صالح75954182041059002

جامعة تكريت/كلية الزراعة363.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبشائر عامر تركي منفي75955182042247007

جامعة تكريت/كلية الزراعة363.0ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيمروج يوسف خماس طه75956182042198022

جامعة تكريت/كلية الزراعة363.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيطه عزيز شاكر عزيز75957182041033025

جامعة تكريت/كلية الزراعة362.0ثانوية سومر للبنيناحيائيازور رحيم عبد القهار نوفان75958182041079006

جامعة تكريت/كلية الزراعة362.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيناصر دهام حردان حسين75959182041069021

جامعة تكريت/كلية الزراعة362.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيهند معمر خالد عبد الحميد75960182042197018

جامعة تكريت/كلية الزراعة362.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعبد الرحمن ضامن دحام حسين75961202041259133

جامعة تكريت/كلية الزراعة362.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيسجى ثاير سالم علوان75962212042177031

جامعة تكريت/كلية الزراعة362.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعمر عبد العظيم عبد المحسن عبد الحسين75963212041004108

جامعة تكريت/كلية الزراعة362.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيحنين رائد اسماعيل حسين75964212042090048

جامعة تكريت/كلية الزراعة362.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيحذيفه جواد محمد ابراهيم75965122041050005

جامعة تكريت/كلية الزراعة362.0الخارجياتاحيائيصفا جاسم محمد فيصل75966182042401027

جامعة تكريت/كلية الزراعة361.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيزياد فيصل احمد محمد75967182041069005

جامعة تكريت/كلية الزراعة361.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيهنوف صطام ربيع زحيمان75968182042265028

جامعة تكريت/كلية الزراعة361.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينسمه نمير ناجي صالح75969182042247044

جامعة تكريت/كلية الزراعة360.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيتبارك اياد احمد ذياب75970182042232010

جامعة تكريت/كلية الزراعة360.0ثانوية العلم للبنيناحيائيليث برهان جنعان مسعود75971182041019027

جامعة تكريت/كلية الزراعة360.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيرحمه ليث فاضل حاجم75972182042172022

جامعة تكريت/كلية الزراعة360.0اعدادية الوطن للبنيناحيائيعمر ضياء احمد حميد75973182041029019

جامعة تكريت/كلية الزراعة360.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيرمال مظهر خلف ظاهر75974212042294082

جامعة تكريت/كلية الزراعة360.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائيابراهيم خليل ابراهيم محمد سعيد75975182041361001

جامعة تكريت/كلية الزراعة360.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعبد العزيز خالد حاجم سعد75976142041015032

جامعة تكريت/كلية الزراعة360.0ثانوية المحزم للبناتاحيائينهى دريد نزار مانع75977182042169010

جامعة تكريت/كلية الزراعة360.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيالبتول بهاء كريم عايد75978182042247003

جامعة تكريت/كلية الزراعة360.0ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيسجاد حميد شاكر عبيد75979182041058013

جامعة تكريت/كلية الزراعة360.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيمحمود صادق غازي داود75980212041017048

جامعة تكريت/كلية الزراعة360.0الخارجياتاحيائياسراء بكر حمودي ابراهيم75981212042401005

جامعة تكريت/كلية الزراعة360.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيدعاء عبد هللا كريم حسن75982182042261012

جامعة تكريت/كلية الزراعة399.0اعدادية القبس للبنينتطبيقيمحمد صفوك عويد فرحان75983182051131021

جامعة تكريت/كلية الزراعة392.0اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيايه نبيل ابراهيم حسين75984182052197003

جامعة تكريت/كلية الزراعة386.0اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيعز الدين كريم حبيب قدوري75985182051040033
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جامعة تكريت/كلية الزراعة383.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيايمان حسام حسن مرعي75986182052261001

جامعة تكريت/كلية الزراعة380.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةتطبيقيشهاب احمد بحر فياض75987182051339020

جامعة تكريت/كلية الزراعة378.0ثانوية الخرجه للبناتتطبيقيضحى كريم شهاب احمد75988182052217014

جامعة تكريت/كلية الزراعة372.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيحمزه جسام حمادي شطب75989182051007011

جامعة تكريت/كلية الزراعة371.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقييعقوب سالم خوام فياض75990182051011025

جامعة تكريت/كلية الزراعة366.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيغازي فيصل دحام مرهون75991182051007034

جامعة تكريت/كلية الزراعة366.0ثانوية الخرجه للبناتتطبيقيعبير طاهر صالح حمد75992182052217015

جامعة تكريت/كلية الزراعة363.0ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينتطبيقيانمار ايوب جاسم صالح75993202051062004

جامعة تكريت/كلية الزراعة363.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقياحمد ثامر احمد خطاب75994182051151005

جامعة تكريت/كلية الزراعة362.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةتطبيقيمحمد عامر حاتم محمود75995182051361023

جامعة تكريت/كلية الزراعة361.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتتطبيقيزينب نوري جودي محمد75996122052230027

جامعة تكريت/كلية الزراعة361.0ثانوية الخرجه للبناتتطبيقيايالف عوني محمد كفطان75997182052217005

جامعة تكريت/كلية الزراعة361.0ثانوية الخرجه للبناتتطبيقيعهد كوان عيدان عبد هللا75998182052217017

جامعة تكريت/كلية الزراعة360.0ثانوية الملوية األهلية للبنينتطبيقيصدام حسين علي حواس75999182051049003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد559.0ثانوية التآخي للبنينادبيوسام صالح عبود حسين76000182021046030

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد550.0اعدادية الوطن للبنينادبيعبد الرحمن فرحان حاضر بعير76001182021029013

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد541.0ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبيعلي ياسين مخلف حسن76002182021348015

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد539.0ثانوية المناهل للبنينادبيقصي عدنان حسن محمد76003182021080017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد525.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيصدام حمادي مصلح فرحان76004182021118025

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد521.0ثانوية النوابغ للبنينادبيرافع مرشود حسن عوده76005182021060001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد519.0اعدادية البيان للبناتادبيطيبه وعد محمد صالح حميد76006182022246033

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد517.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيساره عادل عباس خضير76007182022172013

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد510.0ثانوية المناهل للبنينادبيعمر شفيق جاسم محمد76008182021080014

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد509.0ثانوية البارودي للبناتادبيصفا حاتم كامل عبد اللطيف76009182022258028

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد508.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبياحمد غسان جمال محمد سعيد76010182021347009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد508.0ثانوية المناهل للبنينادبياحمد خميس عيسى يوسف76011182021080002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد503.0ثانوية المناهل للبنينادبيعمر عدنان حميد داود76012182021080015

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد501.0ثانوية ميسلون للبناتادبيشهد صباح مطر احمد76013182022186015

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد497.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبياحمد حميد سطوان عبد76014182021347003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية المنصور للبنينادبيوعد سعيد عبد المجيد بدر76015182021045059

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد493.0ثانوية الفاروق للبنينادبيهارون صباح حسين جاعد76016182021094025

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد493.0اعدادية الحضارة للبنينادبيمصطفى حميد سطوان عبد76017182021059042

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد491.0اعدادية جنة العراق للبناتادبياخالص محمد حاتم نصيف76018182022221002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد487.0اعدادية المتنبي المختلطةادبييوسف رزوقي جاسم محمد76019212021226044

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد487.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعبد المهيمن حسين عبد هللا عبد76020182021118031
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد486.0ثانوية حضر موت للبنينادبيفارس محمد خلف سليمان76021182021031016

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية الحضارة للبنينادبيمهند عاشور خلف نائل76022182021059045

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد484.0ثانوية التآخي للبنينادبيحاتم محمد صالح محيميد76023182021046007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد483.0ثانوية مكحول المختلطةادبيشطب عبد هللا حمود شطب76024182021328006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد480.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعمار فرحان عبد فرحان76025182021116014

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية الزوراء للبناتادبيكلثوم ايوب حسين خلف76026182022162032

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد474.0ثانوية حضر موت للبنينادبيعبد هللا علي خلف جميل76027182021031008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد474.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمد مجيد محمد احميد76028182021116017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية غطفان للبنينادبيعبد هللا محمد حسين محمد76029182021042017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية بيجي للبنينادبيفواز هالل احمد جوبان76030182021007033

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية الخنساء للبناتادبيامنه علي هادي شهاب76031182022247003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد469.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمؤيد ثاير عبد هللا سليمان76032182021116015

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية الفضيلة للبناتادبياسراء خالد مهدي صالح76033182022171001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية الكفاح للبنينادبيمعاذ قتيبه ابراهيم خليل76034182021022017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد467.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبيهبه محمد عبد هللا محمد76035182022351025

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد466.0ثانوية البراء بن مالك المختلطةادبيوسام محمد صالح جاسم76036182021295009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد465.0ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيخديجه ابراهيم علي زيدان76037182022200002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد464.0ثانوية المأمون المختلطةادبيسجاد عادل دخيل خميس76038212021212013

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد464.0ثانوية الفضيلة للبناتادبياماني ناعم ادغفك عرموس76039182022171003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد464.0ثانوية حضر موت للبنينادبيليث حسين علي خزعل76040182021031017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية بيجي للبنينادبيحكم ضياء حومد فدعم76041182021007009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد463.0ثانوية فاطمة  للبناتادبيرنا عبد هللا خميس حسن76042182022235015

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية االمام المختلطةادبيياسر صابر احمد عطيه76043182021278014

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية الحضارة للبنينادبيمصطفى سامي سعيد حديد76044182021059043

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةادبيعلي جوهر فليح حسن76045182021342016

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد458.0ثانوية سومر المختلطةادبيبرهان كريم وهيب شباط76046212021072006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيعمران كاصد جبار رشيد76047182021127041

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية الصباح المختلطةادبيباسم علي عبد هللا حسن76048212021240001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبياحمد ميثاق رجه عبيد76049182021118006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيعبد هللا حسوني محمود عبد76050212021273032

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمحمود خلف مصطفى عيسى76051182021118054

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيحوراء يونس محمد خلف76052212022166007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية البوجواري المسائية المختلطةادبيطيبه احمد عباس محيميد76053182022330008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية العباسي للبنينادبيرباح حسن حماده عبد العال76054202021020002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية العدالة للبنينادبيعلي عبد هللا فاضل علوان76055212021044022
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية البروج المختلطةادبيمحمد خليل ابراهيم جويعد76056182021321017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية بيجي للبنينادبيحيدر سحاب مطر محمد76057182021007012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية الباهلي المختلطةادبيمحمد غزوان سعدون عباس76058182021084006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية المأمون المختلطةادبيعبد الوهاب نصر مجيد عليوي76059212021212019

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية المناهل للبنينادبيمصطفى مؤيد عواد عطية76060182021080020

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية البو هيازع للبناتادبيرفل سحاب احمد حنظل76061182022198009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعبد هللا سعد حازم حوشي76062182021118030

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعبد السالم ساهي جدعان حماد76063182021118029

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبييوسف عبد الحميد عبد الحليم سعيد76064182021041072

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية المتنبي للبنينادبيغضنفر حسن سلمان محمد76065202021081030

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيموسى محمد حماد صلبي76066182021118068

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية الملوية المختلطةادبيعماد عبد السالم حمود محيميد76067182021095012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية بلدروز للبنينادبيسيف رياض نجم عبد الواحد76068212021007024

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية القرطبي للبنينادبيسلمان داود سلمان عواد76069212021054028

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية المجيد المختلطةادبينور سعد مطلك حميد76070182022105010

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية ابن المعتم للبنينادبيعثمان خالد هاشم عطية76071182021073028

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية النوابغ للبنينادبيازهار علي خضر عبود76072182022060001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية نور االسالم المختلطةادبيمحمد ناظم حسين علي76073212021243011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد443.0الخارجياتادبيانسجام ابراهيم ياسين خنفر76074182022401022

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية الحضارة للبنينادبيمحمد دلي حميد انصيف76075182021059039

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيمحمد اسعد عواد عجيل76076192021041022

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبياحمد مظهر سحاب مطر76077212021228001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية الموفقية للبنينادبيعلي حسن عويد فرحان76078262021056077

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد441.0الخارجياتادبيمريم حامد فليح حسن76079182022401114

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية بيجي للبنينادبيسند دحام خنجر محمد76080182021007020

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيزينب حسين مزاحم علي76081182022193004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية بيجي للبناتادبيفرح لؤي سعدي يعكوب76082182022177021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية المغيرة للبنينادبيليث نبيل حسين رحيم76083182021086032

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية العدالة للبنينادبيموفق عماد سلمان علي76084212021044039

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبينور رافد نعمان عبد اللطيف76085182022373050

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيمحمد اسماعيل عزيز خميس76086212021017036

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانوية العدالة للبنينادبياحمد طه ياسين احمد76087212021044002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية االيمان للبنينادبيعمر عبد الرحمن نجم فياض76088192021063025

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانوية العدالة للبنينادبيمصطفى عبد الحليم خليل ابراهيم76089212021044037

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيوديان موفق محمد ابراهيم76090182022392015
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية الخيزران للبناتادبيمريم صباح علي جاسم76091212022147056

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية الفرات المسائية للبنينادبيصهيب عبد الرحمن عبد هللا إبراهيم76092122021210007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية الفرات للبنينادبيعباس محمود محمد ذياب76093182021020002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية الوالء المختلطهادبيعبد الجليل زيدان محسن حسن76094212021236011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد435.0الخارجيونادبيعبد هللا مثنى محمود حسن76095132021400060

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء سالم عطيه عبد الرزاق76096182022247021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية اعالم المستقبل للبنينادبيسرمد هيثم محمد محمود76097182021142011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية المناهل للبنينادبيمصعب فائق احمد داود76098182021080021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية الحضارة للبنينادبيسعيد احمد سعيد حديد76099182021059022

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية الخصم للبنينادبيعبد هللا خلف موسى خلف76100182021016021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعلي زياد عصام داود76101212021038081

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية الحضارة للبنينادبيسبأ مصطفى احمد امين76102182021059021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية البراق المختلطةادبيعلي مطلب حمد حسين76103122021177012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبينظام حمد حسن محمد76104202021251077

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية بلدروز للبنينادبيحسن طراد خميس خلف76105212021007016

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد431.0إعدادية الفرقان للبنينادبيابراهيم خميس حسن جاسم76106182021021002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية ابن المعتم للبنينادبيحسين علي عصام نعمان76107182021073012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد صيهود عباس مهدي76108212021077145

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيعمر ياسين مصلح جاسم76109192021036041

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية ديالى للبنينادبيحسين عدنان كامل خليفه76110212021012027

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية النهروان المختلطةادبيصادق نواف مهيدي متعب76111192021304012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمصطفى احمد علي زيد76112102021035031

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينادبياحمد مثنى سليمان حميد76113182021011002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية البيرق المختلطةادبيحسين فاهم نبع حسون76114182021323004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية اور المختلطةادبيلواء جواد حسين جاسم76115212021211018

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد428.0الخارجياتادبيطيبه مزاحم عمر ابراهيم76116182022401102

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية اكد للبنينادبيرأفت خالد عبد الرزاق حبيب76117122021021002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الحضارة للبنينادبيعثمان عبد النبي موالن مطلب76118182021059031

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمهدي رباح صالح احمد76119212021014083

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيابراهيم احمد ابراهيم اسماعيل76120182021082001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية العدالة للبنينادبيماهر محمود سلمان خلف76121212021044028

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيايهم صدام حسين رحيم76122192021020005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيمرتضى حسن عوده رشيد76123182021127052

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية المربد المختلطةادبياحمد اسماعيل علي زغير76124112021152003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعبد القادر لطيف عباس شهاب76125212021038062
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية الضلوعية المسائيةادبيمروه علي حسين خلف76126182022331024

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية اليسر للبناتادبيسجى عبد اللطيف منصور جابر76127262022109022

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيسالي حمود صبحي حسون76128182022197008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية نوح للبنينادبيمصطفى سعد احمد علو76129212021053011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية المنصور للبنينادبيليث ناطق حسين محمد76130182021045040

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيمواهب رباح كريم صالح76131212022228023

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الخنساء للبناتادبيورود عبد الرحمن ياسين صالح76132182022247046

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيعبد الصمد جميل ابراهيم طعمه76133212021278062

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية نوح للبنينادبيهمام طه حسين صالح76134212021053012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية تكريت المسائية للبنينادبيعمر جبار جاسم حسن76135182021333085

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيصفاء مزهر ابراهيم عداي76136212021226018

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية المتنبي المختلطةادبياثير رشيد عطيه فرج76137212021226001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية البراق المختلطةادبيحسين علي فياض مرزوك76138122021177006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية نوح للبنينادبيعلي سعدون علي ثابت76139212021053005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبييوسف خميس علي سلطان76140212021043046

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيباسم رباح هادي حمد76141182021127007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية اور المختلطةادبيعلي حسين عزيز فدعم76142212021211013

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية ميسلون للبناتادبيامنه خالد جعفر بهلول76143182022186003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الروافد للبنينادبيذو الفقار مهند علي اصغر عبد الحميد76144182021085013

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيرنين صالح الدين عبد الواحد رجب76145182022271002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الصديق للبنينادبيمنذر بحيبش حمود برد76146122021023037

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية العدالة للبنينادبيبارق ساجد فندي محرب76147212021044007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيحسن افليح ناجي ضباب76148212021233002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيسناء محمد سعد خلف76149182022193008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيايه قاسم خضير عباس76150182022347007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية طوبى للبنينادبيمهند علي عبد المجيد عبد االمير76151212021087060

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية الحسن البصري للبنينادبييوسف مظفر محمود جاسم76152122021027015

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية الرواد للبنينادبيهمام محمد حسن اسماعيل76153122021024025

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد419.0الخارجياتادبيضحى عبدهللا جليوي شيخان76154182022401100

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيعمر عدنان هاشم محمد76155212021273044

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية الهدى للبناتادبيرقيه فايق محمود احمد76156182022269011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية النوابغ للبنينادبيديانه متعب رشيد حسن76157182022060004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية الهجرة للبناتادبيسجى ستار عطيه جاسم76158182022174008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية صفية للبناتادبيهالة جمعة خضر حمد76159182022156017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية طوبى للبنينادبييوسف رعد يوسف عبد الحسن76160212021087066
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبياحمد حقي اسماعيل منصور76161212021081006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةادبيشهد عقيل علي سبع76162182022072008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيعبد الرحمن جاسم محمد ابراهيم76163182021127029

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيحسان بدر فاضل حمود76164182021041017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الموفقية للبنينادبيحمود مانع محمد زغير76165262021056038

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية الحداثة للبناتادبيأستبرق حبيب خضير محمد76166212022115003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعباس هالل عبدالخالق هذال76167212021038053

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبييوسف احمد خلف جاسم76168182021041071

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية القلعة للبنينادبيعبد الناصر محمود ياسين طه76169182021063024

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية االندلس للبنينادبيايمن رعد عالوي جاسم76170192021096007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية البيان للبناتادبيبتول هيمان هادي حسن76171182022246010

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية بيجي للبنينادبياحمد عبد هللا نمر منصور76172182021007004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية دجلة للبنينادبيليث حسين احمد حسن76173182021069015

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمصطفى اسماعيل عبد عباس76174212021001061

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الخنساء للبناتادبيدعاء احمد سيار مصلح76175182022247013

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبياحمد رمضان مصطفى عيسى76176182021118003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الوالء المختلطهادبيعمر جاسم محمد صلبوخ76177212021236012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية القدر للبنينادبيضرغام باسم محمود علي76178212021089024

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيحسين كريم حافظ محمد76179212021279013

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيزياد عمار عبد هللا محمد76180132021034051

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية المأمون المختلطةادبياحمد ناظم عباس خلف76181212021212002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الباهلي المختلطةادبيرغيد سعد سالم عبد76182182021084004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية حضر موت للبنينادبيمبارك صالح خلف جميل76183182021031018

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيغسان فارس كريم صالح76184212021228019

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الفاروق للبنينادبيياسر قيس علي مسربت76185182021094026

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبياسيل وعد عبد الفتاح محمد76186182022373002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية البراق المختلطةادبيريسان كامل محمد بدعي76187122021177007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية االيمان للبنينادبيمحمد جبار مطر علي76188192021063028

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الحداثة للبناتادبيفاطمة علي لفته صفر76189212022115024

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الخلود للبناتادبيرواء علي بحر جواد76190212022164009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبياحمد فائز محمد دخيل76191182021038006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية سومر للبناتادبيبسعاد محمد جاجان زغيتون76192182022270005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية البيرق المختلطةادبيخزرج خلف كرجي شاهر76193182021323005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الرواد للبنينادبيعبد هللا علي محمد مهيدي76194122021024011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الريف للبنينادبيعبد الرزاق بسام خليل ابراهيم76195122021029017
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيجعفر هادي مهدي علي76196212021226006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية االغراس للبناتادبينبأ حامد عبد رحيم76197212022188021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية العلم للبنينادبيمصطفى سعد احمد خلف76198182021019043

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الفراهيدي للبنينادبيعادل جمعة محمود عباس76199212021027017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد408.0الخارجياتادبيايالف هيثم علي زيدان76200182022401026

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية العلم المسائيةادبيابراهيم ياسين صالح كريم76201182021334003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية االمام المختلطةادبيايمان عكاب احمد نايف76202182022278004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الوطن للبنينادبيطه حسن فهد محمود76203182021029010

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية بروانة للبنينادبيمصطفى عبد الحكيم عامر علي76204192021067038

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيانس محمد ذياب خربيط76205192021036014

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية البارودي للبناتادبيتبارك مهند عبد الرزاق عبد اللطيف76206182022258012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية يثرب المختلطةادبياحمد حمزة محمد سالم76207182021043002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية البيان للبناتادبيطيبه وليد سلطان مهدي76208182022246034

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيسالمه طه عبد زيدان76209182022200006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبينشوان صالح عبد هللا محمد76210182021041068

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية بالل للبنينادبيصهيب حامد عبيد احمد76211102021055019

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية اسماء للبناتادبينور قصي وجيه مهدي76212182022242055

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةادبيكرم حسين علي جاسم76213212021210002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية البعثة النبوية للبنينادبياحمد حسن كاظم علي76214212021028001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الخصم للبنينادبيأمير بشير خلف محمد76215182021016001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الخنساء للبناتادبيتبارك مثنى ياسين عطيه76216182022247012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الرصافي للبنينادبيمحمود مصطفى زيدان خلف76217192021012053

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيعبد الرحيم عبد السالم جسام مزبان76218192021109041

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الوطن للبنينادبيبكر محمود عبد الكريم حسين76219182021029008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية النهروان المختلطةادبيعالء صالح محمد مهيدي76220192021304019

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيمرتضى علي حميد حسين76221212021028021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية جبل النور المختلطةادبياسيا غانم حسين جاسم76222212022252002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيمضر ابراهيم حسين علي76223212021244020

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية النهروان المختلطةادبيوسام ماجد محمود عبد هللا76224192021304031

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية القرطبي للبنينادبيياسر رشيد جاسم صالح76225212021054058

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية ابن الرومية للبنينادبيشهاب احمد عناد حسن76226212021037015

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد403.0إعدادية الفرقان للبنينادبيعمر جبار مهدي صالح76227182021021047

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية بابل للبنينادبيعلي اسعد عواد طه76228182021061006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية بيخال للبنينادبيعبد هللا خير هللا عبد هللا محمد76229212021074050

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية البراء بن مالك المختلطةادبيصالح احمد حميد احمد76230182021295003
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيفاضل حازم علي حسين76231182021127042

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية بلد للبنينادبيامير خضر احمد جاسم76232182021006003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية العقيدة للبناتادبيأية قصي حافظ حمد76233182022194002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية القلعة للبنينادبيرشيد مصطفى هاشم ياسين76234182021063012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية سومر للبناتادبيثريا احمد ندا هجار76235182022270006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيطيبة عدنان خلف يوسف76236182022268030

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيمحمد منعم عبد الرحمن علوان76237212021226034

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية البارودي للبناتادبينوال انور داود سالم76238182022258044

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الحضارة للبنينادبياسامة سعد عباس عبيد76239182021059009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الخنساء للبناتادبيهند احمد عبد حميد76240182022247044

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيحسن لطيف حسين سبع76241212021084008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية العباسي للبنينادبيفاروق ابراهيم علي حسين76242202021020005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية االبراهيمية للبنينادبيعلي سبهان مشعل علي76243182021001033

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية شاعر الرسول للبنينادبيايوب ندى علي عكاب76244182021087004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينبأ احمد خليل ابراهيم76245212022155091

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الحداثة للبناتادبيهند احمد كردي صفر76246212022115032

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية حضر موت للبنينادبيعيسى احمد حسون علي76247182021031014

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية ابن االثير للبنينادبيمصطفى عبد سليمان حسين76248182021008015

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية المأمون المختلطةادبيحربي عماد عمران حمد76249212021212007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية الزمر للبناتادبيرفل صالح هاشم كعود76250212022126007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية بني تميم المختلطةادبيطارق عماد حميد سيف76251182021279006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينادبينصر محمد هاشم غايب76252212021274104

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية البيان للبناتادبيرنا هواري شالل جابر76253182022246021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الموفقية للبنينادبيكرار حيدر نعيم عاشور76254262021056097

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية المهتدي با المختلطةادبيحسام علي ابراهيم لفته76255212021217008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية العلم المسائيةادبيعمر عواد ابراهيم خضر76256182021334051

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية اسماء للبناتادبيسحر خلف عائد زغير76257182022242033

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبيابراهيم عبد الرحمن حامد جلوب76258212021214002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيعمر اياد صالح حاجم76259192021109057

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية بني تميم المختلطةادبيطالب مشتاق طالب عبد العظيم76260182021279007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية المناهل للبنينادبيعبد اللطيف رفعات محمود بردي76261182021080011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية بيجي المسائيةادبيتبارك فائق ناظم محمد نافع76262182022332017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية دبي للبنينادبيمحمود رفاد عبد هللا برع76263182021122067

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبييوسف نوري كشكول سالم76264212021214045

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيبان مانع ذياب محمد76265182022347011
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد395.0الخارجياتادبياالء طه كريم جاسم76266182022401014

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيعمر شباط راضي شباط76267172021182012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيبكر رعد مصلح سلطان76268202021030004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبيعبد هللا كمال نجم سنين76269212021214024

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية زنوبيا للبناتادبيسلسبيل هيثم منير احمد76270182022204005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيسجاد كاظم حسين حسن76271212021223015

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الفلق للبنينادبيعبد الرحمن محمد جاسم رجية76272212021023030

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية الياسمين المختلطةادبياحمد علي جميل عويد76273182021226003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية المدائن المختلطةادبيفاضل جياد خادم علي76274212021227008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الفلق للبنينادبيعمران ناجي ناصر حسين76275212021023047

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد391.0الخارجيونادبيعمر فريد رشيد عبدالحميد76276102021400111

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية نوح للبنينادبيمحمد امين احمد صالح76277212021053007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية بلد للبنينادبيحسن نبيل عدنان مرهون76278182021006010

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيعمر عماد عبود غضبان76279182021082053

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيمحمد طه ياسين خليل76280212021006035

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية ابن االثير للبنينادبيمصطفى ابراهيم محمد ابراهيم76281182021008014

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيامير احمد جبار ياسين76282212021006005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية التحرير للبناتادبيتبارك كاظم سلطان جواد76283212022136014

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيمحمد جميل جاسم محمد76284182021099015

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية العلم للبنينادبياحمد عبد الرزاق عفر عبد العزيز76285182021019007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمحمد كريم حاتم هلو76286182021118050

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية بيخال للبنينادبيعلي جميل حبيب رستم76287212021074056

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية جيا المسائية للبنينادبيايوب اسماعيل خليل غضيب76288322021060008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيعبد السالم غانم اسود خلف76289212021084019

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية المغيرة للبنينادبيمصطفى كريم حميد عبد هللا76290182021086041

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية لقمان الحكيم المسائية للبنينادبيليث امجد فيصل رشيد76291122021211017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية المغيرة للبنينادبيعمر حامد نده حسين76292182021086025

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الموفقية للبنينادبيعباس صالل حاشوش يوسف76293262021056060

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الخنساء للبناتادبيطيبه احمد حسن جاسم76294182022247029

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةادبيإسراء طارق حسين علوان76295182022072001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية الكفاح للبنينادبيبراء طالب خلف حمد76296182021022004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية المناهل للبنينادبيغسان جواد حميد عبد هللا76297182021080016

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية الكوثر للبناتادبيرنا حاتم كريم عبد الحميد76298182022260010

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية الحمزة للبناتادبيختام احمد اسماعيل علي76299182022257008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية الرواد للبنينادبيصالح فيضان ذيب عباس76300122021024007
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية جوارجرا للبناتادبيمؤمنه علي مقداد محمود76301312022031027

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الملوية المختلطةادبيعلي عبد المجيد حامد عباس76302182021095011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية المأمون المختلطةادبيابراهيم جمهور محمود اسماعيل76303212021212001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الوطن للبنينادبيادهام هالل سعود صلفيج76304182021029004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية فاطمة للبناتادبيزينب سلمان سعدون عباس76305212022105016

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبيسميه صكبان رشيد جامل76306182022352022

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الضلوعية للبنينادبيتوفيق تركي خلف شهاب76307182021005004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الزهور للبناتادبيمروج فرج وهيب عساف76308182022261030

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيمحمد عبد هللا رشيد احمد76309182021010026

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيمحمود تحسين شامل علي76310182021347095

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الحداثة للبناتادبيأثار عادل مجيد محمد76311212022115001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الروافد للبنينادبيهادي حسن هادي حبيب76312182021085038

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية بيجي للبنينادبيمصطفى محسن حسن صالح76313182021007039

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيعامر شنيار حسن سعيد76314182021127025

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية جنة العراق للبناتادبيآنتباه عبد الحكيم كريم نادر76315182022221001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية دبي للبنينادبيمحمد احمد خليفه ياسين76316182021122058

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الزهور للبناتادبيريم محمد عبد الرحمن الطيف76317182022261014

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيشريف عويد حميد دخيل76318182021004027

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية االمانة المختلطةادبيالزم صباح جاسم نعيم76319182021324007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الشيماء للبناتادبينبأ مؤيد جودي هادي76320182022237043

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيزينب كريم حمود جرمط76321112022081024

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية العلم المسائيةادبيخير هللا عزيز مرشود منوخ76322182021334021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية المناهل للبنينادبياحمد نزهان خلف رجا76323182021080004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية ابن المعتم للبنينادبياشرف سليمان فياض علي76324182021073008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد386.0الخارجياتادبيامنه احمد طه حسن76325182022401018

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية السيدة نفيسة للبناتادبياسراء امين فالح فياض76326182022165001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبياحمد هاشم محمد حمود76327182021041007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية بيجي المسائيةادبيفرح سليم صالح جدوع76328182022332040

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيالحارث مضحي حسين عوض76329182021099004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية االبراهيمية للبنينادبيمهدي عبد الجليل عبد االمير عبد الجليل76330182021001052

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد نبيل جاسم محمد76331212021077152

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية الصديد المختلطةادبيحاتم فرحان شريف فاضل76332182021312009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية بيجي للبنينادبيحمدان نواف فاضل مدبغ76333182021007010

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية الخضراء للبنينادبيسراج صباح محمد حسين76334182021050010

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيبركات سعدون توفيق عليوي76335192021040006
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية بني تميم المختلطةادبيحميد ضيغم صالح علي76336182021279004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية القدس للبنينادبيمحمد عبد هللا يوسف جبر76337102021014052

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الفتوة للبنينادبيادهم محمد حسين علي76338192021065003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية طوبى للبنينادبيمحمد سمير ابراهيم علي76339212021087046

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعبد الرحمن خضير فليح حسن76340212021038056

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية اكد للبنينادبيعلي سمير قاسم محمد76341122021021005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية االبراهيمية للبنينادبيياسين مالك حسون عباس76342182021001054

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الدواية المسائية للبنينادبيعلي محمد ثجيل محسن76343222021313006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية دجلة للبنينادبيمهند مجيد علي عبد76344182021069019

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية الفاروق للبنينادبياسماعيل طارق عاصي خميس76345182021094004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية الغيث المختلطةادبيصالح فخري كاظم عباس76346212021247007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية اليرموك للبنينادبياحمد مظهر هراط علي76347182021129003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية اليرموك للبنينادبيمحمد ردام احمد محمد76348182021129017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الخصم للبنينادبيحسن خلف حسن طعمه76349182021016011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية حضر موت للبنينادبيعلي احمد خضر صالح76350182021031010

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيمحمد نعمان سلمان عبد76351212021062039

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية التراث العربي للبنينادبيسيف كامل محمد عبيد76352182021096016

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية القبس للبنينادبيامجد طارق شهاب احمد76353182021131004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية الكندي للبنينادبيمصطفى احمد خضر احمد76354182021064011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيمحمد علي فرمان عراك76355182021127050

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبييوسف مجيد علي عباس76356212021063052

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيحيدر ثامر عبد الرحمن عبد76357212021065027

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية المعارف للبنينادبيحيدر براء صبار احمد76358212021005012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية بيجي للبنينادبييونس عبدالمطلب صالح حمادي76359182021007044

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الخنساء للبناتادبيضحى رافع جمال يعقوب76360182022247027

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد382.0إعدادية الفرقان للبنينادبيمحمد حكمت هادي حياوي76361182021021051

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةادبياحمد ساجد محمود احمد76362182021361002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيمصطفى جاسم ابراهيم صالح76363182021088013

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية الزهور للبناتادبيغادة خالد كريم حسن76364182022261027

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد382.0إعدادية الفرقان للبنينادبيمحمد علي عواد علي76365182021021054

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية االمين للبنينادبييوسف عبد ابراهيم عبد هللا76366182021014031

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية المغيرة للبنينادبيرائد ذاكر عباس مخلف76367182021086013

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيعبد هللا ناظم عبد هللا احمد76368112021033040

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد381.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيتبارك محمد حسن كريم76369122022102025

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيتبارك هشام فاروق محي76370182022373010
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية البو هيازع للبناتادبيرنده غازي عباس صالح76371182022198011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية البارودي للبناتادبيضحى خضير محمد طه76372182022258031

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية بيجي للبنينادبيكمال عبد الناصر جمعه كتاب76373182021007034

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبينمر ياسين سلمان حمود76374182021041069

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية عائشة للبناتادبيتبارك خليل جميل حميد76375212022101009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيعثمان مزهر عبد هللا احمد76376182021041038

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية الحكمة للبناتادبيسندس كوان سالم حسين76377182022189010

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية طوبى للبنينادبيحسين كريم احمد طارش76378212021087021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيمبارك محمد خلف دعيجان76379182021004047

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيياسر حسين محمد حسن76380122021174017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية بلد للبنينادبيحيدر عمار ابراهيم عبد76381182021006014

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الخصم للبنينادبيموفق مد هللا درب حماده76382182021016039

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية العراق للبنينادبيمحمد حسين محسن هادي76383142021040028

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0إعدادية الفرقان للبنينادبيعبد هللا حسام راضي يونس76384182021021037

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية المناهل للبنينادبيخليل عايد ابراهيم علي76385182021080008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية الخرجة للبنينادبيناصر حمد عبد هللا حمد76386182021051011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية البارودي للبناتادبياالء خلف ياسين واحد76387182022258004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيعلي ثائر دحام حامد76388182021039021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الوطن للبنينادبياحمد حسين جاسم سويد76389182021029001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية البيان للبناتادبيشيماء مد هللا رشيد صالح76390182022246032

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية جبل النور المختلطةادبيرواء فالح عبود نجم76391212022252007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية القلعة للبنينادبييونس سعيد محمد علي76392182021063044

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيهمام ياسين محمود ياسين76393212021062049

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمصطفى كنعان يحيى خلف76394212021065083

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيمطلك طاهر كريم جمعه76395212021244021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية البوجواري للبناتادبيروعه رعد احمد محمد76396182022168008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الدجيل للبناتادبيتبارك عبد الهادي مهدي عبيد76397182022236010

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية الكندي للبنينادبيمحمد صكبان زبن جميل76398182021064010

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الخنساء للبناتادبيمالك غسان حردان جاسم76399182022247039

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية صفية للبناتادبيندى كامل برع نايف76400182022156015

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيايمن عقيل ابراهيم خلف76401182021041011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية العلم المسائيةادبيعبد هللا مخيبر زيدان خلف76402182021334039

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية بيجي للبنينادبياحمد رعد عبد زبار76403182021007003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية بيجي للبنينادبيهاشم عبد حميدي فرحان76404182021007041

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعلي خميس محمد عواد76405182021118034
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية الجماهير المختلطةادبياحمد عبد الوهاب احمد يوسف76406182021015002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية العرفان للبنينادبيمحمد اياد ابراهيم حسن76407192021029019

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمحمد نصيف محمد علي76408212021065074

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية سعد بن معاذ للبناتادبيزينب خلف صعب نجم76409182022195007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية النهروان المختلطةادبياسحاق محمد علي حرشان76410192021304004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية الكندي للبنينادبيجاسم خير هللا فاضل شكر76411182021064004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية المجمع المسائي للبنينادبيصالح احمد شحاذه بردي76412192021347090

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةادبيوديان طه ياسين رحيم76413182022342031

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية فاطمة  للبناتادبينور خلف محمود عباس76414182022235023

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية ابن المعتم للبنينادبيمحمد ابراهيم فدعم هديهد76415182021073039

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية المقاصد لبنينادبيعمر هاشم ثاني خلف76416182021068030

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيايوب محمد مالك عبود76417212021223005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية العلم للبناتادبيزينه زياد حسين احمد76418182022170012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية المنعم المختلطةادبيكهالن خضير محمد مضحي76419182021306009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد375.0إعدادية الفرقان للبنينادبيعالوي حسين عبد هللا خلف76420182021021043

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية الصديق للبنينادبيعمر زهير فاضل محمد76421122021023024

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية العلم للبنينادبيعبد القادر رياض صباح صبري76422182021019026

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيوليد خالد محمود فرحان76423122021174016

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الكندي للبناتادبييسرى ليث صايل محمود76424182022239034

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الزهور للبناتادبيمنى احمد عواد احمد76425182022261034

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبيعز الدين حسن حامد جلوب76426212021214026

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيأحمد زكي خلف عباس76427212021010003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية حسان بن ثابت المختلطةادبيرؤى ايوب ماهر محمد76428182022308004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيأيوب خالد عبد العزيز ذبان76429192021059002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيعبيده مزهر عبد عساف76430192021109047

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد374.0إعدادية الفرقان للبنينادبيأحمد صفاء كواد راهي76431182021021001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية سعد بن معاذ للبناتادبيرسل محمود حسين نايل76432182022195005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية المغيرة للبنينادبيقاسم محمد شفيق غفوري76433182021086030

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية القبس للبنينادبيعبد القادر احمد مولود محمد76434182021131016

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية اكد للبنينادبياحمد هيثم عدنان جميل76435122021021001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الناعمة المختلطةادبيمشعل علي عبار عطلول76436182021133018

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبيعدنان شيبان حسين عناد76437212021214025

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية الهادي المسائية للبنينادبيمحمد خميس فرحان احمد76438182021350113

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية التراث العربي للبنينادبيناصر خليل ابراهيم عطيه76439182021096025

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية المركزية للبنينادبيمصطفى فالح حسين جدوع76440212021004047
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد373.0إعدادية الفرقان للبنينادبياحمد حارث وهيب عساف76441182021021004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةادبيسجى خالص محسن هويدي76442182022072006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية طوبى للبنينادبيعلي ثاير سامي عناد76443212021087033

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيعبد الرحمن نايف خضير عباس76444322021011021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية المقاصد لبنينادبيياسين حميد رشيد سعيد76445182021068047

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية البارودي للبناتادبيخوله ابراهيم عبد هللا حسين76446182022258016

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيمصطفى شعالن حميد سلمان76447182021039041

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية بيجي المسائيةادبيمصطفى اثير درب جاسم76448182021332259

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية المغيرة للبنينادبيبشير منير داود سلوم76449182021086007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية بني تميم المختلطةادبيبارق عزيز مشعل ياسين76450182021279002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الخنساء للبناتادبيلقاء مجيد سليم حمد76451182022247036

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبينهى غزوان المان صبري76452182022193014

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الدجيل للبناتادبيمريم محمد شاكر محمود76453182022236027

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية الزهراوي المختلطةادبيبشير عمار مطشر فاضل76454212021250002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيمحمد فاضل هالل مناع76455182021041054

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية الجامعة المختلطةادبيمهيمن ليث عبد حسين76456182021277011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الحضارة للبنينادبيحذيفه عماد ماضي حميد76457182021059015

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الخنساء للبناتادبيتبارك عمار صالح مهدي76458182022247011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبيصباح حسين عبد عيسى76459202021261047

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية التآخي للبنينادبيمحمد مظهر مربد يوسف76460182021046024

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية الجامعة المختلطةادبيعبد الحميد فائق مشعل قدوري76461182021277005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيعمر مجيد ميغان جاسم76462182021336100

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية سمية للبناتادبيمنال محمد عواد حايف76463182022192020

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية العلم للبنينادبيعمر مخلف ظاهر خليف76464182021019035

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيصالح عبدالرحمن نجم عبدهللا76465212021043016

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية الكندي للبناتادبيتغريد مخلص ثابت داود76466182022239011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية بيجي للبناتادبيسبأ لؤي سعدي يعكوب76467182022177016

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينادبيجاسم هاشم جاسم عليوي76468212021274014

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية القلعة للبنينادبيعبد الوهاب عبد الخالق صالح علي76469182021063026

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيساجد مناع محمد حسن76470182021347033

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الدور للبنينادبيصالح عيسى حمد شهاب76471182021003009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية عثمان بن عفان للبنينادبيعبد الرحمن صباح حسن محمد76472182021074008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية جبهة للبنينادبيعبد الرحمن شاكر زيدان خلف76473192021301017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الضلوعية للبنينادبيبكر كريم علي عكاز76474182021005003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبييونس محمد مصلح عطيه76475182021116024
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبيشهد اركان خليل صالح76476212022292026

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية البيرق المختلطةادبياحمد عادل عبيد شاهر76477182021323002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية البيان للبناتادبيتبارك ماجد جبار حمد76478182022246013

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية الجهاد للبنينادبيسجاد عبد الرضا علي رميض76479222021078005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية غطفان للبنينادبيياسر محمد عودة ظاهر76480182021042047

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية بيجي للبنينادبياحمد اسامه خلف جاسم76481182021007001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرؤى خليل كامل نعمه76482142022067052

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية العقيدة للبناتادبيشهد حسين محمد علي حسين76483182022194009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية الحارث المسائية الختلطة|ادبيمحمد سمير يونس حمد76484182021341026

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية المرجان للبناتادبينور حسام عدنان طلفاح76485182022262007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية بيجي للبنينادبيمصطفى عيسى درزي سليم76486182021007038

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية بالل للبنينادبيعلي خالد فرحان صعب76487102021055027

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية سامراء للبناتادبيغاده عمار شاتي خلف76488182022180032

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيمحمد سامي ابراهيم محمد76489212021052041

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الضلوعية للبنينادبيحسن ودود طه ظاهر76490182021005007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيعالء فاضل حميد حسين76491212021062028

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية المناهل للبنينادبياحمد محمد شالل دحام76492182021080003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيمريم جمال علي عواد ولي76493112022087021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيفاروق محمد اسود خلف76494182021339074

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية االمين للبنينادبيحسن علي بهجت شاكر76495312021009010

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الوطن للبنينادبيياسين ثائر جارو مصلح76496182021029026

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية المستقبل االهلية للبنينادبيطه كامل فرحان حمادي76497192021098003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد367.0الخارجياتادبيعائشة زياد احمد هزاع76498212022401062

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيحسناء خالد مهدي صالح76499182022171007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية طوز للبناتادبيبراء جمعه علي ابراهيم76500182022181006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية العدالة للبنينادبيامير ذياب احمد جمعة76501212021044006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية الجيل الجديد المسائية للبنينادبياحمد عامر حسن هادي76502182021349002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية الغساسنة للبناتادبينبراس فراس فرج محمد76503182022197015

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية المجمع المسائي للبنينادبيوسام احمد شحاذه بردي76504192021347197

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية الزهراوي المختلطةادبيعالء محمود خليل محمد76505212021250007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيهاجر سعد عمر عبد76506182022373054

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية المغيرة للبنينادبيماهر عبد القادر ماهر عبد الرحمن76507182021086034

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية الزهور للبناتادبيهديل احمد سامي كامل76508182022261037

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية بيجي للبنينادبياحمد عماد ذياب جاسم76509182021007005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيمصطفى ياسين كاظم جبار76510212021064024
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد366.0الخارجياتادبياروى صاحب عبيد علي76511182022401005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةادبيعامر خميس الطيف شهاب76512182021361013

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيرسول رياض قاسم محسن76513112021009042

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيباسم نجم عبد هللا رجب76514202021200001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد شعيب عطيه محمد76515202021009010

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية المقدادية للبنينادبياوس ثعبان عواد غيدان76516212021039005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينادبيعبد الرزاق هالل حسين مظهور76517182021011009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية ابن المعتم للبنينادبيعمر احمد مطيران ابراهيم76518182021073033

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيفاطمه علي خليفه عباس76519212022097066

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية اليرموك للبنينادبيعباس خالد عبود عبد هللا76520182021129010

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبياحمد فنر محمد حسين76521182021352009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية بلدروز للبنينادبيعلي احمد بريس غدير76522212021007030

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية العلم المسائيةادبيمحمد خالد احمد عواد76523182021334056

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيمصطفى عادل يوسف جبر76524212021017044

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية ابن المعتم للبنينادبيياسين طالب ذياب حسين76525182021073052

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية البحتري المختلطةادبيادهم بهجت عباس احمد76526182021048002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد365.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعلي حسين احمد شروين76527142021015075

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية بيجي المسائيةادبيبالل دخيل حسن عطيه76528182021332082

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية الهدى للبناتادبيشهد زاهر عصمت كريم76529182022269017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية االندلس للبنينادبيعلي ليث مخلف عنيزان76530192021096019

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية اول حزيران للبنينادبينذير عثمان عبد هللا علي76531212021062047

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية تكريت المسائية للبنينادبيمصطفى كريم حسين خضير76532182021333137

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية القرطبي للبنينادبيوسام محمد عبد الكريم علي76533212021054056

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية بني تميم المختلطةادبيأيوب سعدون علي حميد76534182021279001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد364.0إعدادية الفرقان للبنينادبيعثمان وفيق سهيل نجم76535182021021042

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية غطفان للبنينادبيمحمد احمد عبد هللا حجي76536182021042030

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية الزهور للبناتادبيندى خميس محمود جاعد76537182022261036

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد363.0الخارجياتادبيمريم إبراهيم بكر احمد76538182022401112

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانوية النهروان المختلطةادبيمحمد احمد علي عناد76539192021304025

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعلي حسين محمود فارس76540182021118033

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية الخنساء للبناتادبيأيالف قدوري محمود علي76541182022247005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية البطولة للبناتادبيهبه سعدون جواد كاظم76542102022110127

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتادبيرحاب محمد الطيف هماش76543182022157009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية المتنبي للبنينادبيطه صالح ياسين طه76544202021081020

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية المغيرة للبنينادبيمحمد نزهان مالك عبد الكريم76545182021086036

صفحة ٢١٨٧ من ٦١٩٥
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانوية التراث العربي للبنينادبيحسين سعيد مخلف كنوش76546182021096007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيكيالن محمد جواد صالح76547212021084025

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد اسماعيل خليل ابراهيم76548212021077135

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية الزهراء للبناتادبيرند طالب فاضل حسين76549212022138014

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانويه المحزم للبنينادبيعبد هللا كامل صبحي علي76550182021024005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية تكريت المسائية للبنينادبيعبد هللا ناظم حمزة عثمان76551182021333069

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية الملوية المختلطةادبيمحمد طه ياسين سهيل76552182021095016

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيحمزه صباح حسن علي76553192021028012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية العلم المسائيةادبيمصطفى ضامن حميد محمد76554182021334066

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية بيجي للبنينادبياحمد حازم حسن دعر76555182021007002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية ابن النفيس للبنينادبيعمر عبد القادر حنشل عبد هللا76556192021104023

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيرواء خالد عبد هللا حسن76557182022373020

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية الفارابي للبنينادبينور الدين مجيد حمزه ناصر76558112021002037

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبيحسن رشاد مطر حمود76559202021261027

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية المستقبل للبنينادبيجاسم محمد حمود ابراهيم76560202021011005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيدريد مؤيد حاتم تركي76561182021127021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد362.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيساجد سعد مبدر فرحان76562142021019060

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية النا االهلية المختلطةادبيحميد خالد علي نصر76563312021063004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية النورين للبنينادبيعبد الرحمن عدي محمود هندي76564142021004034

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيمحمود احمد فرج طه76565212021272117

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيحيدر صباح خضير احمد76566212021063014

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم منير داود سلوم76567182022247037

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية العلم للبناتادبيمروه لؤي جارو مصلح76568182022170023

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد361.0إعدادية الفرقان للبنينادبيمعتصم محمد فرحان خشم76569182021021063

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية بروانة للبنينادبيوائل جاسم محمد حسين76570192021067042

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية مندلي للبنينادبيوسام ستار رشيد كوطي76571212021034050

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبياحمد سكران حيدر بريسم76572182021127003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الروافد للبنينادبيعلي عراك مرعي علي76573182021085027

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبياحمد جاسم تركي حسين76574182021127001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية ميسلون للبناتادبينشوة سعد محجوب تركي76575182022186026

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية الكندي للبنينادبيعبد هللا مخلص حسين صالح76576182021064009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية الشيماء للبناتادبيشيماء خالد حماد جاسم76577182022237027

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية االسود للبنينادبيمحمد ادريس علي صالح76578212021078021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية الخرجة للبنينادبيصالح عالء خالوي سلمان76579182021051002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية البخاري للبنينادبيهاشم محمد عياش ابراهيم76580192021106008
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية الضلوعية للبنينادبيحذيفه قيس رشيد لطيف76581182021005005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية بروانة للبنينادبيعبد القادر عبد الرزاق اسماعيل مخيلف76582192021067017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية يثرب المختلطةادبيعبد الكريم محمد تركي مخلف76583182021043011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيمصطفى محمد إبراهيم حسن76584122021017038

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيظفير فرات ابراهيم قنبر76585212021084018

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيمصطفى مجيد ياسين حمادي76586192021054029

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية القلعة للبنينادبيأثير عبد القادر طالب حمادي76587182021063001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيحسام محمد صباح اسماعيل76588182021039009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية التضامن للبنينادبيعلي رحمان علوان سموم76589212021019009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية سعد للبنينادبيمحمد عباس ابراهيم عباس76590212021060017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيحسونه عادل حسون حسين76591212022118004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيابراهيم خميس ابراهيم فرحان76592192021343008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية حلب للبنينادبيمالك مجيد كاظم حسين76593262021013139

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيسامان نزهان نمر عادي76594212021228011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية المغيرة للبنينادبيسجاد غانم خليل جدوع76595212021051014

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد544.0الخارجياتاحيائيصابرين غايب زويد ندا76596182042401025

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد496.0ثانوية اليرموك للبنيناحيائيبكر محمد عبد االله كريم76597182041129001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد494.0ثانوية العلم للبناتاحيائيجيهان ثامر صالح شرار76598182042170024

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد494.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيرسل صالح حسن صالح76599182042183054

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد492.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيحارث عادل بدع مهدي76600182041335028

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد480.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيرقيه مشعان شريف مناجد76601312042031021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيايات رياض سعدي صالح76602182042183017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد458.0ثانوية الهادي المسائية للبنيناحيائياحمد مجيد علي عبد76603182041350004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد458.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيايه علي حمودي حسن76604182042193009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيريم محمد نجم خلف76605182042189016

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيبرهان نزهان اكرم رشاد76606202041003019

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائينوال احمد خلف حسين76607182042277015

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمجتبى حسين كاظم سلمان76608202041001175

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية القسطل للبنيناحيائياحمد قاسم حاتم جامل76609182041077002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية المرجان للبناتاحيائيمناهل مازن حسين عبد هللا76610182042262022

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتاحيائيزينب شعبان خلف كانون76611182042202014

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائيمعتز عبد الرزاق احمد صالح76612122041205075

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيعبد الخالق حسين علي حمد76613182041033027

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية القسطل للبنيناحيائيعبد العزيز مؤيد خضير علي76614182041077010

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى حمد مطر محمد76615182041045054
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانوية المنى للبناتاحيائياستبرق سعيد جاسم محمد76616182042256002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيمحمد غالب علي هيالن76617182041057024

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيسجى عبدالحميد قيس علوان76618182042200010

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيهدير يونس محمد حسين76619182042373058

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائيمرتضى احمد محمد مصطفى76620182041118021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد حاتم خلف فاضل76621182041149003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايه كمال حسين عليوي76622182042271030

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية االمل للبناتاحيائيايه راجي سالم نايف76623312042049003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيابتسام جمعة هجان خليفة76624182042186001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيهشام عبد هللا محمد سرحان76625202041261089

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية البوجواري للبناتاحيائيلطيفه محمد علي حسن76626182042168018

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي ماهر فليح حسن76627182041149038

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيهبه لؤي حبيب حاجم76628182042390017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائيذاكر دبيس حسين علي76629182041118010

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائياروى قيس فرحان هادي76630182042232001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيرقية مهدي صالح كرحوت76631182042171012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية الضلوعية المسائيةاحيائيزينب عماد ضياء عواد76632182042331008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيفرح خالد عبد هللا جاسم76633182042189027

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الدور للبنيناحيائياحمد عبد هللا عبد رزوقي76634182041003005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائيهمام جالل ناصر حسين76635122041205079

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية النور للبناتاحيائيزينب كاصد شاكر عبد الرزاق76636182042238019

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الدور للبنيناحيائيمصطفى قاسم محمد مهدي76637182041003052

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيوفاء سعد محمد عبد هللا76638182042261029

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائيزيد خلف عبد هللا هبود76639182041118012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الشهيد وائل للبناتاحيائينورالهدى صباح فرحان حمد76640182042273020

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائينبا عدنان دحام كواد76641182042210016

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيمروه كاظم جواد كاظم76642182042205100

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية العلم للبناتاحيائييقين جمال محمد حسين76643182042170088

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيطارق ياسين حبيب احمد76644182041020038

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائياحمد ناظم عبد عواد76645182041011006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيسؤدد محمد صالح فاضل زهدي76646182042242084

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيندى عامر حسين خلف76647202042106068

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية االمين للبنيناحيائياحمد غسان جاسم حماده76648182041014001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيمكيه احمد محسن غضيب76649182042193036

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياسامه رسول سمير خلف76650182041045010
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيابراهيم مجيد خلف احمد76651182041151002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسبأ طالل حكمت محمد76652182042271089

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيعلي مانع كامل شالل76653182041339043

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية عمر المختار للبنيناحيائياوس صالح احمد خلف76654182041040007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائينيران عبد الرزاق حسن علي76655322042066073

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيهديل كامل خلف كنوش76656182042140028

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك صدام عدنان اسماعيل76657182042271040

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائينبأ قصي طه شكر76658182042237065

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية العلم للبناتاحيائيرقية اسماعيل حسين حمد76659182042170037

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيزهراء ناهض محمد جاسم76660182042183071

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنيناحيائيجهاد خلف موسى محمد76661182041099003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائياكرام دريد اكرم كردي76662182042194006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيمصطفى نهاد كاظم احمد76663182041352070

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية المرجان للبناتاحيائيعذراء خليل مهيدي صالح76664182042262014

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيرامال صمد ياسين احمد76665202041304051

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية االماني للبناتاحيائيسميه مصطفى يعقوب يوسف76666182042254029

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية المنصور للبنيناحيائينشأت حميد عطيه علي76667182041045056

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية بيجي للبناتاحيائيايناس عباس صالح يوسف76668182042177014

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد نوزاد عبد الكريم محمد76669202041312119

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيمهند عبد الكريم محمد عبد76670202041019060

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمصطفى ضامن جعفر بهلول76671182041151080

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيعكرمة عبد الخالق خنجر خلف76672182041007019

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةاحيائيرهام دلشاد سامان احمد76673202041371009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيوليد خالد محمود ياسين76674182041045062

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيضحى محمد صالح حسين76675182042261020

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمصطفى عماد عرب صالح76676182041151082

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيمروة رزكار شكر كريم76677202042118136

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيأيه سلمان مطر عبد هللا76678202042139003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية االماني للبناتاحيائيشهد جاسم يعقوب يوسف76679182042254032

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيغزوان ادريس شاكر ناجي76680212041272202

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائينور سعيد مهدي عبد76681182042210017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد412.0الخارجياتاحيائيفاطمه محمد لطيف محمد76682202042401045

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيرائد حسين جبل حسين76683182041011019

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية التطور المختلطةاحيائيامير ابراهيم محمود حمد76684182041299001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد411.0الخارجياتاحيائياماني علي سعيد خضير76685182042401008
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائياحمد باسم جدوع عكلة76686182041118002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائيرائده فرحان جاسم خليل76687182042257013

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيروان عادل رضا حميد76688182042200007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيعلي جميل احمد حمادي76689182041011030

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسين خميس مشعان شاهر76690182041045021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيامير فاضل ياسين صالح76691182041008009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبد هللا صفاء خالص يونس76692182041002057

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيحيدر محمد مخلف اسعيد76693182041011016

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائيعبيده صباح ضاري صالح76694182041361028

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائييوسف رؤوف علي احمد76695182041009069

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائينسرين عبداللطيف رجه عمر76696192042267030

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد عبد القادر سعدون عدامه76697182042247028

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية بيجي للبناتاحيائيهديل ابراهيم خليل محمد76698182042177042

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية بلد المسائية للبنيناحيائياكثم اياد عيدان خلف76699182041346010

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعمر مؤيد خليل ابراهيم76700182041089038

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيصالح جاسم صالح علوان76701212041278050

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيهناء حمود سامر كمون76702182042260037

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيقدس سعيد حسين فهد76703182042193035

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيعبد الرحمن عطا هللا حديس جاسم76704182041016055

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتاحيائيقادرية محسن مجبل شكر76705182042252026

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيطه علي مجيد حميد76706202041259121

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية العذراء للبناتاحيائيريم احمد جدوع خضير76707182042207008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيمنار غانم قدور جميل76708182042186054

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيجمال عبد الوهاب احمد نايم76709182041136013

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية الصقور للبناتاحيائيابرار حيدر محمد احمد76710182042206001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيحليمة اسماعيل علي جاسم76711182042271051

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائيتبارك نزهان احمد حسين76712182042174009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية العلم للبناتاحيائيسماء وقاص فارس احمد76713182042170052

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية القدوة المسائية للبنيناحيائيخالد مصلح خلف مخيبر76714192041365013

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيشيماء عماد غانم شعبان76715182042373038

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيعبد هللا وهاب خلف عبد76716212041223028

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد405.0مدارس المتنبي االهلية في تركيا - بولواحيائيادهم ابراهيم عاشور محمد76717132041221002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية النور للبناتاحيائيزينه عبد هللا علي جاسم76718182042238021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية سروة للبناتاحيائيرقية هاشم عبد الرضا جاسم76719202042152011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائياسراء عدنان محمد حمود76720202042250004
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيابراهيم فاضل ابراهيم حمزة76721202041019003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائينبراس عكاب كامل علي76722312042081164

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى قيس شهاب احمد76723182041149061

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيترف محمود ياسين شعبان76724312042047049

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيديانا قصي محمد جسوم76725182042140010

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيسداد حمد محمد طه76726182041073008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية الطبري المسائية دراسة كرديةاحيائياحمد ازاد لطيف عزت76727182041386002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائيآمنه صباح محمد خلف76728182042257001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية الرازي المختلطةاحيائيسلمى حمدان محمد مخلف76729182042098004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيجوانا خليل اسماعيل خلف76730182042200005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيستار سعد ديكان سكر76731182041352025

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد صالح جمعه احمد76732202041307033

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيشهد عبد االمير حمد حسن76733182042203054

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية المغيرة للبنيناحيائيحازم سعد حزام علي76734182041086006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيعدنان عباس خضير ياسين76735212041282070

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية سمية للبناتاحيائيالمها فرحان عنتر فارس76736182042192002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية البيان للبناتاحيائيسفانه حاتم محمد خلف76737182042246017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية سومر للبنيناحيائيعدي صدام حسين صالح76738182041079020

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية المقاصد لبنيناحيائينصير حسن مطر علي76739182041068019

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيعمر مجبل ياسين حمدون76740202041253057

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيشوان أميد نور الدين ياسين76741202041312062

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيفاطمه جبار كريم ناصر76742202042138078

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية القسطل للبنيناحيائيسيف الدين مهند عساف صالح76743182041077006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية المحزم للبناتاحيائياسيل عادل مجيد موسى76744182042169001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائيدالل رميض سلطان حسن76745182042257012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الريف للبنيناحيائيفارس مطلب سويف غزال76746122041029030

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد احمد محمد جوبان76747182041045045

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيوعد هللا جاسم محمد مسرع76748182041146044

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية عدن للبنيناحيائيعمر مشتاق احمد جدوع76749202041084050

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الدور للبناتاحيائيمريم ازهر عبد الكريم طه76750182042161057

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية معاوية بن ابي سفيان للبنيناحيائياحمد صالح احمد حمد76751182041054003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية بروانة للبنيناحيائيمحمد ثائر علي نوفان76752192041067027

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية القسطل للبنيناحيائيمحمد عيسى رزوقي ابراهيم76753182041077017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية الدور المسائية المختلطةاحيائياحمد صدام احمد وادي76754182041343003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيعلي احمد نايف عطا هللا76755182041001013
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيذو الفقار احمد علي حسين76756182041058009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةاحيائيعلي عدنان نومان سلوم76757182041342051

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية المنعم المختلطةاحيائيعبد هللا صالح مهدي محيبس76758182041306010

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيبراء وجيه عبد هللا رشيد76759212042109021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيتبارك احمد عبد محمد76760202042114024

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيغزوان جمعة اسماعيل عيسى76761182041036082

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيجيالن فكرت صابر توفيق76762202042102018

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيهيفاء علي دحام عطيه76763202042330057

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائياسن حسن قاسم سمين76764202042124017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعمر صالح عزيز احمد76765182041035086

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية بلد للبناتاحيائيعلياء محمد سالم عباس76766182042176146

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية الضلوعية المسائيةاحيائيمحمد عامر محمد حسين76767182041331032

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيساره حميد طه منصور76768212042170075

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيحوراء ليث سبتي عبد هللا76769212042140070

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعبد الكريم مطر احمد خلف76770202041019033

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعبد هللا معتصم عوني وهاب76771202041005035

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيبهاء عالء مشعل جدعان76772182041011011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيرؤيا رعد حمد لطيف76773202042109031

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيساره خلف عبد هللا محمد76774182042189018

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الضلوعية المسائيةاحيائيمها صباح كريم احمد76775182042331017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية االماني للبناتاحيائيرواء علي غضبان كبسون76776182042254022

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيرسول سعد محمد خلف76777212041278044

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية بيجي المسائيةاحيائيعبد هللا حارث رجاء عبد هللا76778182041332053

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةاحيائيسالم احمد صالح عبد76779182041342032

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيمحمد حسين علي اسود76780202041002029

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمصطفى عبد اللطيف حازم لطيف76781182041086029

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيبكر ابراهيم صالح علي76782182041140008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيعبد هللا حسن خليل ابراهيم76783322041004029

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائيماجد عبد هللا خليل ابراهيم76784122041205050

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية القدوة المسائية للبنيناحيائيوليد شاكر حماد متعب76785192041365036

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية الزوية للبنيناحيائيمحمد جاسم حسين فياض76786182041017012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد علي شعبان عطيه76787182041045049

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم اسعد طه76788182041002093

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيكنعان عبيد جوامير حسن76789202041377118

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية الفرات للبنين للنازحيناحيائيطه عبد الستار فرحان جاسم76790202041070005
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائياسامه محمود مطر فرج76791212041001011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعبد الرحمان محمد بادي موسى76792212041038042

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائيمحمد احمد خلف صالح76793182041118019

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائياحمد الرفاعي محمد احمد محمد76794182041354005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعلي عادل قادر محمد76795202041022073

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الورود للبناتاحيائيميالد خلف عبدهللا جمعة76796182042224032

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيحسين صباح حسن محمد76797112041058043

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية بلد للبناتاحيائيحنين حسين حبيب حسين76798182042176062

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية داقوق للبنيناحيائيمحمد جواد صياد حسن76799202041017032

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمحمد عباس محمود محمد76800202041259263

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية سومر للبنيناحيائيزيد عطيه صالح عبد76801182041079011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية النور للبناتاحيائيزينب عبد هللا علي جاسم76802182042238018

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعداي باسل اصليفج محمود76803182041089035

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيمحمود حاجم سلطان عجيل76804182041073026

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد394.0الخارجياتاحيائيلقاء هيثم علي ياسين76805212042401098

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيمعاذ علي حسين عبد هللا76806202041020070

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائياسماء محمد كامل شهاب76807212042147020

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية اليمامة للبنات للنازحاتاحيائيأسماء سعدون عبيد عيسى76808202042172001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيمروان تحسين محروز عبد هللا76809182041007034

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية يثرب المختلطةاحيائينشوان حامد نجم عبد76810182041043011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن يوسف محمد رضا عبد الرزاق76811202041001103

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيتبارك توفيق محمد خميس76812212042092021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيوسام محمد محمود حمد76813182041045059

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم شاكر صالح76814212041054134

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيشهد مظهر صعو صالح76815182042373037

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيابراهيم ماجد حسن علي76816212041055001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية القسطل للبنيناحيائيمكرم حاوي محمد فاضل76817182041077021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيخطاب قيس حمودي احمد76818182041015008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسرى عز الدين سعد كريم76819182042247026

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةاحيائياحمد عماش حسين علي76820182041283001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية دار السالم للبناتاحيائيفاطمة مجيد جسام محمد76821182042209020

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيبريار صابر كريم احمد76822202041377056

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائياحمد صباح محمد خلف76823182041118005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيعبد هللا مهند ماهر محمد76824182041011027

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحسين علي صبري مهدي76825212041065031
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيعلي حسن محمد صالح76826202041262053

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية بيجي للبنيناحيائياحمد عبد الكريم جدعان ذياب76827182041007002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائيعبد هللا رعد فجر فتيح76828192041070032

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيعلي كريم جاسم احمد76829212041059038

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيمحمود محمد خالد حسن76830202041262087

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيحذيفة رياض نواف سرحان76831192041343068

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيسفيان فواز محمد عبد هللا76832202041011026

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية البحتري المختلطةاحيائيآيه محمود محمد مهدي76833182042048001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيصادق عالء خليل ابراهيم76834212041031020

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيايثار ابراهيم طاهر محمد76835212042148008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد قيصر جمال عائد76836182041149009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائياحالم عامر رسول عبد76837192042189003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد القادر عدنان عواد خلف76838182041151036

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيفاطمه جبار عناد عليوي76839212042263014

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الحضارة للبنيناحيائيهذال محمد علوك محمود76840182041059046

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحسن ظاهر محمد حسين76841172041351213

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيسيف الدين مهند عبد هللا جاسم76842182041020035

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيبكر وسام يوسف احمد76843182041141011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائيرغد جليل ياسين ساج76844212042176018

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيالحارث عبد هللا سلمان علي76845182041136008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيصقر محمد مولود حسن76846182041011021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيضحى حسين علي امين76847202042382078

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيرسل واثق خضير محمد علي76848212042178090

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيعمار فرهاد حسين شيال76849202041307026

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيساهره جاسم محمد بريسم76850212042103041

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائياحمد ليث حسين جاسم76851182041141005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائيقتاده سبهان دخيل خليل76852182041118018

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمد صباح صابر أنور76853202041015044

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيعبد الرحمن حازم شفيق منصور76854182041073012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيازهار خالد علي محمد76855182042182002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيتبارك هيثم علي زيدان76856182042261011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعمر سلمان خيزران محمد76857212041013104

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيوليد خالد علي محمد76858202041003117

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية بلد للبناتاحيائيسرى قاسم عبد االمير علي76859182042176122

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيعبد الرحمن غايب خليف عذاب76860182041011023
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيحال احمد حسن عبيد76861112042086022

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمصطفى عباس غزال خضير76862182041002106

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيميسم سامي احمد شهاب76863212042119051

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيسجاد محمد عبود محمد76864212041272115

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيسعد كوان جواد علي76865182041045024

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد زيد بركات جواد76866212041272233

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيمصطفى حازم صالح حسن76867182041352067

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيزين العابدين براق خالص جواد76868212041003054

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية بلد للبناتاحيائيرجاء محمد عبد الحسن طالب76869182042176073

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيشهد علي اسكندر جليل76870212042294134

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية االمام المختلطةاحيائيعلي خالد حسين عبدهللا76871182041278016

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيعلي عدنان مصطفى حسن76872202041051019

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الضلوعية المسائيةاحيائينازك سرحان محمود احمد76873182042331020

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمنار ناصر عبدالرزاق يوسف76874182042271137

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيعامر محمد محمود محمد76875212041226010

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعبد الملك سعد عطية محمد76876202041250091

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيمنار ناظم جليوي شيخان76877182042227052

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائينور سعد الدين صالح محمد76878202042282256

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية البوادي المختلطةاحيائيعبد العزيز قحطان عبود يحيى76879212041216006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيعلي سعد خزعل غفور76880202041262056

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية بلد للبناتاحيائياستبرق جعفر طعمه مهدي76881182042176003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية المربد للبنيناحيائيمحمد يوسف خلف عامر76882192041056046

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائياحمد ضياء رحمان عبد الجبار76883212041039007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية الملوية األهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد فهمي حميد76884182041049025

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيحسن علي خزعل عبيد76885182041093007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيتبارك احمد حامد عبد76886212042126012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية المجيد المختلطةاحيائيعمر جويد محمد حسن76887182041105008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيشكرية خليل فرج صالح76888182042210012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيرسل عزيز احمد علوان76889212042099048

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيمحمد قاسم حمد محمد76890182041005028

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائياألء حامد محمد علي76891262042108008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية القبس للبنيناحيائيحميد خالد حميد خلف76892182041131007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيايالف محمد مظهر وادي76893212042098035

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائياياد حمود جدوع خلف76894182041118009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيشهد سامر عبود علوان76895212042294131
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية النسور المسائية المختلطةاحيائيعلي كمال محمد مهدي76896202041257018

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد385.0الخارجياتاحيائياالء صالح عزالدين نور الدين76897202042401003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائييوسف علي عبد عون داشي76898182041141103

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيمصطفى حمد حسين صبح76899322041004056

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد اسماعيل جبار شريف76900202041308029

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائياحمد جمال جاسم محمد76901192041343008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية االشاوس المختلطةاحيائيحيدر شاكر طعمة حسين76902182041117006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيحذيفة شاكر محمود حسب76903212041063017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبشرى ولي محمد جاسم76904182042231015

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائينرجس طالب اغاجان حسن76905212042092100

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيشهد زياد حسن صالح76906102042110072

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيامير مازن كامل حامد76907102041026051

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائيوسناء عباس فاضل دحام76908182042361039

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيعلي برهان سبع خميس76909212041270032

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيوسام خالد إبراهيم محمد76910182041011041

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيعثمان محمود عبد هللا علي76911112041203119

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيغزوان حواس حسين ضعن76912212041084036

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيمحمد قاسم شكر محمود76913212041017045

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيليث ماجد نايف بالل76914202041004050

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائياحمد فائق رحيم رمضان76915212041027002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائييوسف كاكه محمد عبد القادر76916202041302160

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعمر محمد صالح حسن76917202041048126

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيالحسن ستار حسين علي76918212041049003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيعبد العزيز وقاص فارس احمد76919182041008021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائييمامة قيس حلوف طويسان76920312042031061

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيعائشه حسن عثمان عبد هللا76921202042395053

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعبد المهيمن صادق سعد حسين76922212041037019

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية ضرار بن االزور للبنيناحيائيحسام باسم حمد عليوي76923182041113009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيلجين هيثم محمد اسماعيل76924182042240033

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد حسين علي قادر76925202041304103

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية طوز للبنيناحيائيعلي حسين علي حسن76926182041037024

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائينهال حسن شرموط مطر76927202042132051

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعبد الباسط صالح داود محمد76928212041085046

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيامين مهند جاسم محمد76929182041136010

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيابراهيم عصمت ابراهيم حمزة76930182041009001
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيكوثر حسين علي جاسم76931202042139087

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد382.0الخارجياتاحيائيهاجر ناصر حمد ناصر76932182042401056

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهرة مصطفى صالح محمد الصياد76933202042140029

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية بلد للبنيناحيائييحيى محمد حاتم عبود76934182041006182

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية الضلوعية المسائيةاحيائيمحمد علي احمد حسين76935182041331033

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمصطفى علي حسين عبد76936112041005103

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية االمام المختلطةاحيائيهناء غازي صالح مهدي76937182042278023

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيأيات عبد السالم شاكر محمود76938182042194001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيرباب ثامر ارحيم عرموش76939292042054038

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيكاظم محمد احمد علي76940212041004114

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيمصطفى حسن مهدي ابراهيم76941212041013146

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيضياء الدين فهمي جليل عباس76942202041259116

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية التقدم للبنات للنازحاتاحيائيأالء حميد ابراهيم محل76943202042170002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيقصي فارس رمضان هيشان76944202041011043

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد381.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعبد الستار رياض ستار كاظم76945122041022054

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسجى فراس ابراهيم ناصر76946212042098122

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيسمين خضر عباس شوكت76947202041390035

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيامجد مظهر مدب حسين76948182041093003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيفاطمه احمد ستار شكر76949212042092081

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية الريان للبناتاحيائيحنين فائق احمد حسين76950182042250018

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيمحمد اياد صالح نعمة76951192041019057

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيفاروق هاشم عبد طلب76952182041016079

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيمريم نصر مجبل باقر76953212042122054

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيسلوى ماجد حميد خلف76954182042171018

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائيميثم حمود شهاب حميد76955182041361043

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيدمج عدنان مصطفى طه76956202041390032

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعبد السالم محمد عبد حسن76957212041085052

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيعذراء حمود عباس خلف76958182042271116

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمحمد عماد علوان حنون76959202041259274

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيامال ناظم محمود سليمان76960182042182012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية الدور المسائية المختلطةاحيائيفاطمة طاهر عباس حميدي76961182042343005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيعلي رشيد خورشيد اسماعيل76962202041010011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيمحمد جرجيس عطية خلف76963182041145028

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيظبيه فاضل ياسين مناحي76964182042183108

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد هللا حسين محمود داود76965212041012067
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيعباس احمد مهدي بوري76966212041058016

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيغفران جمال فائق لطيف76967182042336026

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيسيف عباس حسين سنبل76968222041077079

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائينور احمد محمد يوسف ابراهيم76969182041151091

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيسفين بهجت رفعت غفور76970202041048070

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيمحمد حامد عبد هللا حسين76971322041060054

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية الراية المختلطةاحيائيياسين تحسين علي ناصر76972212041021016

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنيناحيائيغيث هادي صالح شاني76973232041069033

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياسيا محمد جالل رشيد76974202042344028

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية المرجان للبناتاحيائيبراء طارق داود احمد76975182042262004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيانس كنعان ابراهيم ذياب76976182041007005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد مهدي صالح76977212041004071

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائييوسف صالح وهيب عبد76978212041022074

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيآيه عمار مسلط محجوب76979182042194002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمعاذ زيد رميض مجيد76980182041020081

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائياحمد نوري احمد عيسى76981202041259048

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية بيجي للبناتاحيائيضحى ياسر ادهم ذياب76982182042177032

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيداليا بكر رحيم حسن76983182042251005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيحمزة حميد رشيد عباس76984182041070011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد قاسم كاظم حمادي76985232041006157

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيدانيا ابراهيم خيرو حمادي76986182042227018

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد377.0الخارجياتاحيائيفاتن اسماعيل مخيبر اسماعيل76987212042401088

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائيريم عامر روضان عبيد76988182042257015

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الحضارة للبنيناحيائيسجاد كاظم محسن كاظم76989182041059009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيبالل هاشم احمد صالح76990182051123006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةتطبيقيالحوراء جعفر علي جعفر76991182052351001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقياحمد مجيد مهدي لطيف76992182051002012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية بيجي المسائيةتطبيقيعمر سعدي فرج عبد76993182051332063

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية التطور المختلطةتطبيقيفاضل عباس احمد حسين76994182051299013

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيمصطفى فوزي صالح مهدي76995182051070096

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيعلي محمود منكي كنج76996182051123011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيمحمد صالح كريم خضير76997182051002071

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيمأمون عادل طارق كوان76998182051044030

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيمحمد براء محمد صالح76999182051151041

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية القسطل للبنينتطبيقيمحمود غني ذياب عباس77000182051077020
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الدور للبنينتطبيقيالباز جاسم باز مجول77001182051003003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيسيف باسم حسين علي77002182051007020

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيحسين رائد حسين علي77003182051119011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقياسامه احمد خلف عكله77004182051016008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيعالء مطر جاسم محمد77005182051118026

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقياحمد ندا احمد حميدي77006182051007006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيايهم ثامر عناد ندى77007182051041009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية بيجي المسائيةتطبيقيالحسن صكر اعوج سلطان77008182051332015

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيشيماء محمود حمودي خلف77009182052271013

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيامير جاسم جرمط جاسم77010182051123004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية ام درمان المختلطةتطبيقيعلي رزاق حمد احمد77011182051326007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيمحمد عيسى اسماعيل ابراهيم77012182051014024

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية ام درمان المختلطةتطبيقيمصطفى عطا هللا جدوع ناصر77013182051326011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقيعلي عبود فرحان عجيل77014182051118029

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيحسين حازم خضير جواد77015182051006013

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيالحمزه عبد الجبار علي جميل77016182051007009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية ام درمان المختلطةتطبيقيسبع خميس عبد هللا محمد77017182051326005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية التآخي للبنينتطبيقيخضر خلف محمد خضر77018182051046012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيادهام اكرم علي عبود77019182051070014

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيمهيمن عماد لطيف جمعه77020182051123016

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيمصطفى جمعة حماد حمود77021182051057018

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية سيوان للبنينتطبيقيماهر احمد ماهر محمود77022312051003020

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد382.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيصالح مشعل فتحي عابد77023172051007023

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية التطور المختلطةتطبيقياحمد سامي احمد عمر77024182051299001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيامجد احمد عادي نده77025112051156009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيسيف الدين ناظم خليل خلف77026182051007019

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية بلد للبنينتطبيقياحمد عقيل يونس عبد الحسين77027182051006003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقياحمد قحطان سلمان علي77028112051016013

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيدحام احمد مصلح خلف77029182051007013

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيهارون سعد موسى خليفه77030182051007045

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقياسامه نبيل ابراهيم سعود77031102051020034

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينتطبيقيمحمود عمر محمود ابراهيم77032122051205043

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيابرار حسن عباس هوير77033202052154003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية الريان للبناتتطبيقيسميه ناصر قدوري هالل77034182052250016

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيليلى عباس حسن محمد77035182052261014
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية القحطانية للبنينتطبيقينعمان منذر محمود فرحان77036182051123017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقياحمد شهاب احمد صالح77037202051259013

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد377.0إعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعمر وليد غائب شاكر77038182051021024

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيدنيا جليل احمد اسماعيل77039202052120012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية النهرين للبنينتطبيقيمؤيد فتاح اسماعيل حسن77040182051067027

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد عماد ناصح رشيد77041202051377103

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية برزاني المسائية للبنينتطبيقيبراء احمد عبد هللا علي77042312051070018

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية كنوز المعرفة االهلية المختلطةتطبيقيعلي عامر علي عواد77043182051160014

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيماهر فرحان فزاع جراد77044222051311159

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيابراهيم عبيد عواد محمود77045182051123001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيصديق زياد عبد الرحمن عبد الجبار77046102051017034

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيخميس جمعه رافع بديوي77047192051019029

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمخلد خلف احمد حسين77048192051019076

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيمحمد مروان محمد عبيد77049182051007040

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية البغدادي المسائية للبنينتطبيقيعمار ياس نزال حردان77050192051359057

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية النهروان المختلطةتطبيقيحيدر ماجد عسل عناد77051192051304013

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية ام درمان المختلطةتطبيقياحمد رجا عبد هللا شهاب77052182051326001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيعبد هللا ياسين محمد عزاوي77053202051250043

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الدور للبنينتطبيقيعدنان قحطان عدنان عبد الرحمن77054182051003014

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية تازة للبنينتطبيقيمحمود هاشم هادي زينل77055202051018017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية بيجي المسائيةتطبيقيداود سليمان عبد هللا محمد77056182051332031

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيمهيمن واثق عبد عواد77057312051009067

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية بابا كركر االهلية للبنينتطبيقيمؤمن اسعد محمد كاظم77058202051021004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيثريه نجم عبد هللا علوان77059182052183016

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية برزاني المسائية للبنينتطبيقيعمر حميد عبد هللا علي77060312051070048

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعبد هللا حيدر محمد علي محسن77061202051005030

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيمحمد قاسم فرهود كريدي77062132051026034

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيبراء عز الدين اسماعيل عبد السالم77063182052261003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينتطبيقيسفيان غازي حمد محمد77064202051062008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيمنار سعود حسن محمد77065202052134042

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيعالء حسين اسماعيل حسين77066202051377062

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقياحمد زغير مزعل علي77067222051302006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقياالمين احمد نجم عبد هللا77068182051057005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقيحيدر ازهر رشيد صادق77069142051182022

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية القسطل للبنينتطبيقيحذيفه عبد المطلب عبد الوهاب حسين77070182051077006
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقينور الهدى حيدر صبيح شنو77071162052381143

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد367.0الخارجيون - ايسرتطبيقيعالء مولود خضر حسن77072172051402033

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيصفاء عباس حمد مهدي77073202051200012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيخالد وليد فاضل عزيز77074182051057009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيفنر مشعان محمد عمر77075182051123014

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيتماره وليد حبيب حسن77076182052197005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية بيجي المسائيةتطبيقياحمد خماس رشيد شده77077182051332010

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتتطبيقياسراء صالح احمد حسين77078182052373001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية التآخي للبنينتطبيقيناصر بدر مزعل دخيل77079182051046027

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية المنعم المختلطةتطبيقياسماعيل مكرم لطيف جاسم77080182051306006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيمعتز منتصر شامل جواد77081182051044036

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعز الدين مناف عز الدين عبد المنعم77082192051020054

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقيسجاد محمد جاسم خلف77083182051084008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيماهر فليح حميد احمد77084182051011017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينتطبيقياستقرار صباح محسن عبد77085242051021002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيفيصل فارس خلف سلمان77086182051117006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيعمر شهاب احمد اسماعيل77087182051005028

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقياحمد رشيد حميد مهدي77088182051007001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيجابر وسام رشيد جابر77089162051034018

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيبشار عمر صبار عبد77090182051350028

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيعلي حبيب جعفر صادق77091272051033025

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية التطور المختلطةتطبيقيمحمد يونس احمد عمر77092182051299016

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانوية برزاني المسائية للبنينتطبيقيمهند رشيد احمد حمادي77093312051070088

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانوية الشافعي للبنينتطبيقياجود حميد محمد محمود77094182051132001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيعلي اركان عدنان عبد العزيز77095212051272082

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيمصطفى علي زبار زبن77096182051141038

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية االسحاقي للبنينتطبيقيمصطفى عبد هللا فيصل مفلح77097182051047032

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية الصديد المختلطةتطبيقيمصطفى فاضل حسين علوان77098182051312006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقياحمد حامد حسن حرب77099212051228001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية المجد المختلطةتطبيقيسامي احمد سامي علي77100102051157003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي تايه الزم شري77101162051083120

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيمحمد يوسف عبد الرحمن حسين77102182051041037

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية المقاصد لبنينتطبيقيحذيفة حميد فرحان احمد77103182051068005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية الشافعي للبنينتطبيقيوليد خالد علوان حسين77104182051132022

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيمحمد خالد خلف محمد77105182051070079
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيانهار ثائر محمد مهدي77106182052251004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية صدى العلوم االهلية المسائيةتطبيقيرسول راضي علي ثجيل77107282051150004

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيذو الفقار علي حسين عبيد77108222051373046

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية داقوق للبنينتطبيقيعلي صباح حسن عزيز77109202051017025

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية صهيب الرومي للبنينتطبيقياحمد صالح علي حسن77110182051118007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيحكم مروان حكم توفيق77111182051057007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية حلب للبناتتطبيقياصيل حسن جبر وناس77112242052107001

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو537.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبياالء تحسين باهر حسين77113182022383002

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو497.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةادبيشروق لقمان رشيد عبد هللا77114182022354001

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو479.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبيديكان فرهاد حميد رضا77115182022383019

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو471.0ثانوية خانزاد للدراسة الكردية للبناتادبيسازان جبار عثمان علي77116182022384005

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو471.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبيسارا احمد عمر عبد هللا77117182022383025

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو467.0اعدادية طوز للبناتادبيهبه اياد لطيف حمد77118182022181042

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو459.0ثانوية خانزاد للدراسة الكردية للبناتادبيسهيله علي عبد الكريم علي77119182022384007

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو431.0اعدادية طوز للبناتادبيشيماء بكر محمد قدوري77120182022181030

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو422.0اعدادية نور العراق للبناتادبيسماهر أحمد لطيف جاسم77121202022138024

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو421.0اعدادية طوز للبناتادبياسماء بكر محمد قدوري77122182022181002

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو418.0اعدادية طوز للبناتادبيدعاء جودت زين العابدين امين77123182022181016

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو411.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبيشوخان برهان حسن امين77124182022383032

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو411.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبياواز فخر الدين محمد امين قادر77125182022383003

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو408.0اعدادية طوز للبناتادبيايه ثائر كريم فرهاد77126182022181005

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو405.0ثانوية صفين المختلطةادبيعبد هللا عبد عون رجه حمزه77127232021195011

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو404.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب (ع) للبنينادبيليث حسين رومي كاظم77128242021060015

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو403.0اعدادية طوز للبناتادبيجنه علي رضا مصطفى77129182022181011

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو403.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيأياد عبد الحسن حمزه وردي77130232021253020

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو395.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمد قاسم محمد صالح77131212021038113

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو392.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيهبه مصطفى شكور خليل77132202022160013

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو389.0اعدادية طوز للبناتادبيسجى حسين مهدي جعفر77133182022181026

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو388.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبياحمد حافظ محمود ذياب77134212021065007

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو388.0اعدادية القرطبي للبنينادبيعلي هاشم حسن خلف77135212021054038

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو386.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيحسين زهير هاشم زبير77136172021142010

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو386.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيحيدر نوري حيدر طاهر77137172021351151

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو384.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبيسكاال سيروان محي الدين عزيز77138182022383028

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو383.0اعدادية تماضر للبناتادبينرجس حميد صالح خميس77139212022091065

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو382.0ثانوية ابو البشر المختلطةادبيرمضان جميل ابراهيم فدعم77140212021268013
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جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو380.0ثانوية الهالل المختلطةادبيدموع علي حمد جريان77141232022179002

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو379.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيجدعان سعود نوري حيدر77142172021142008

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو379.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيرائد رسول طاهر حيدر77143172021351162

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو379.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيسميه نافع حسن احمد77144212022084011

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو378.0اعدادية القرطبي للبنينادبيرفاعي عباس فاضل ابراهيم77145212021054024

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو375.0اعدادية السيوطي للبنينادبيحسين علي حسين عبد هللا77146112021054013

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو374.0ثانوية الجبل للبنينادبيمصطفى جبار لطيف ياسين77147212021036016

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو373.0اعدادية طوز للبناتادبيزينب عماد حميد مجيد77148182022181023

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو373.0ثانوية القدس المختلطةادبيمحمد باسم خلف راضي77149112021168010

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو371.0اعدادية القدر للبنينادبيعلي طابور جمال جاسم77150212021089036

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو370.0ثانوية البشير للبنينادبيمحمد كامل منصور علي77151212021057007

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو370.0ثانوية نوح للبنينادبيليث احمد ثابت خلف77152212021053006

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو368.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيمحمد كامل امير ابو شبيج77153292021105032

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو368.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيحميد عدنان حميد احمد77154212021084013

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو368.0اعدادية القرطبي للبنينادبيادهم وسام جابر هادي77155212021054004

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو367.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبيهناء فيصل محمود علي77156142022151003

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو367.0اعدادية صنعاء للبنينادبيعمر فؤاد خشمان حميد77157232021011055

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو366.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيتقوى توفيق عبود جمعة77158212022121009

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو366.0ثانوية الراية المختلطةادبيجاسم رشيد شكر احمد77159212021021004

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو365.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيصهيبب مزهر محمد سلمان77160212021038049

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو365.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةادبيهيلين منصور محي الدين عزيز77161202022337024

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو365.0اعدادية القرطبي للبنينادبيرسول حسين خلف فليفل77162212021054022

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو364.0اعدادية طوز للبناتادبيرغده حسين محي الدين امين77163182022181017

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو363.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيايالف عماد باقر أحمد77164202022148005

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو363.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبيافين ياسين حسن محمد77165182022383001

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو362.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيحوراء محمود علي كوثر77166202022148011

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو362.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيياسر عبدالرحيم علوش حميد77167212021010075

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو361.0اعدادية داقوق للبنينادبيعباس ياسين محمد عواد77168202021017010

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو361.0ثانوية نوح للبنينادبيحسين رشيد حسين عنجاص77169212021053004

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو361.0ثانوية اغادير المسائية للبنينادبياركان عواد خلف احمد77170212021282004

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو361.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيايه عبد اللطيف عباس عبد الوهاب77171212022151005

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو361.0اعدادية بلدروز للبنينادبيعبد هللا احمد جدوع ولي77172212021007029

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو361.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمصطفى كريم عبيد حسين77173242021030052

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو361.0اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي رهيف ريسان عبد االمام77174222021042032

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو360.0الخارجيونادبييونس محمد حسين مظهور77175212021400123
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جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو360.0اعدادية الفلق للبنينادبياحمد محمود ابراهيم نعمة77176212021023009

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو360.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيموسى يحيى كريم علوان77177212021223038

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو550.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيساهره مجرن علوان حسين77178182042203041

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو509.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيزينب ماجد محمد كريم77179182042182056

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو507.0ثانوية االماني للبناتاحيائينورجان محمد رضا مدحت77180182042254052

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو494.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائياديب علي نوري محمد77181202041022018

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو491.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيفاطمه طارق معيوف خورشيد77182182042203070

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو479.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيهدى شعبان احمد محمد77183182042383105

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو475.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيفاطمه بهجت خلف محمود77184182042203067

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو475.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيمياده محمود علوان حسين77185182042203086

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو474.0ثانوية البتول للبناتاحيائيبيان شالل نهايت محمود77186182042175016

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو469.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيساره ازاد حسين حسن77187202042128019

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو463.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيايه قاسم خورشيد ابراهيم77188182042182020

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو461.0اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيعبد الكريم عدنان ستار جبار77189212041027012

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو461.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائييوسف باقي خورشيد حسن77190182041009068

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو459.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيملك صالح علي اصغر حسين77191182042231034

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو456.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنيناحيائياياد ازاد هدايت عبد هللا77192182041381013

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو453.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيسعاد مقداد حبيب حسين77193182042179026

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو452.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنيناحيائيدانا محمد عز الدين احمد77194182041381021

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو451.0اعدادية طوز للبنيناحيائيحسين طارق رشيد صالح77195182041037011

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو451.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد جبار رشيد احمد77196202041307002

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو450.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيهاجر ازاد حسين حسن77197202042128034

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو450.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيغصون احمد عجيل حسن77198182042203062

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو447.0ثانوية البتول للبناتاحيائيايمان علي فاضل حسن77199182042175009

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو445.0ثانوية االماني للبناتاحيائيايمان قادر محمد مهدي77200182042254011

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو443.0ثانوية البتول للبناتاحيائيايمان فاروق صالح احمد77201182042175010

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو443.0ثانوية االماني للبناتاحيائيمنى سلمان مصطفى محمد77202182042254047

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو443.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيضحى محمد جاسم محمد77203182042179030

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو442.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعبد الرحمن فيصل اسماعيل علي77204212041054076

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو441.0ثانوية النيل المختلطةاحيائيفاطمه محسن مصطفى محمد علي77205182042304008

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو441.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعمر ربيع احميد حديد77206202041048120

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو441.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيشذى كاظم خورشيد محمد77207202042342056

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو439.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائياحمد غازي حسين ابراهيم77208322041060005

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو439.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيورود مظهر صالح احمد77209182042179047

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو438.0ثانوية عائشة للبناتاحيائينور سعدي محمد رشيد77210182042182106
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جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو438.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيحسين رعد حميد حسن77211212041063021

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو438.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيايمان خالد عمر كريم77212202042334053

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو438.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيبيريفان عبد الخالق حسين محمد77213202042342017

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو437.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيجيمن طارق يوسف عزيز77214182042383032

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو437.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيياسين ريان ياسين ابراهيم77215172041007194

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو436.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيعمر زكي محمد احمد77216182041354099

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو436.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيأحمد رياض شجاع عليوي77217202041094002

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو436.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد نجم الدين امين احمد77218202041303183

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو436.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعبد السالم خالد كريم حسين77219182041035059

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو435.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيزينب محمد نوري سمين77220182042383060

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو435.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيشاديه باقي احمد محمد77221182042383076

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو433.0ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيعلي مسرهد علوان حسين77222182041148011

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو433.0الدراسة الكردية - الخارجيوناحيائيشيماء جالل جعفر قادر77223182042402001

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو432.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةاحيائيسيران علي جوامير حسين77224202042338025

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو430.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيفردوس اكرام علي رضا77225182042383088

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو429.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيياسر احمد ياسر موسى77226252041208047

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو429.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد هللا حسن77227202042148034

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو429.0ثانوية االماني للبناتاحيائياستبرق بهاء الدين عابد جبار77228182042254004

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو429.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيايه حاتم رشيد محمد77229202042342013

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو428.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيشيماء عبد هللا محمود خلف77230182042182073

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو428.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمود جاسم محمد حتروش77231212041054142

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو428.0ثانوية القلم االهلية للبنيناحيائيمحمد سامي قادر فتحي77232202041049010

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو427.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيحسين محمد جمال صالح77233212041033027

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو427.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى حسين قمبر زين العابدين77234202041001225

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو426.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيهدى حسين علي سليم77235182042383104

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو426.0ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيعلي دحام احمد علوان77236182041148010

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو426.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيايسر حسن عزيز محمد77237182042383012

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو426.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيكزبين نامق عبد هللا توفيق77238202042138084

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو425.0ثانوية الصديق للبناتاحيائيندى هادي خلف حسين77239192042230010

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو424.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيايهان كاظم متعب داود77240182042392014

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو424.0ثانوية االماني للبنيناحيائيمهدي مؤيد عبد االمير شفيق77241182041102031

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو423.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيامينه جعفر محمد قادر77242182042383010

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو423.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد موسى تقي توفيق77243182041009058

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو422.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائينيان بهاء الدين صمد حميد77244182042383100

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو422.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيايمان خليل هدايت كريم77245182042383018
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جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو422.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيجرو كنجه علي محمد77246182042383029

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو421.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيافان ازاد مجيد سليم77247182042383006

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو421.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيمثنى كركان خليفه كانون77248212041034085

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو421.0ثانوية النيل المختلطةاحيائييونس احسان حسين ولي77249182041304011

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو421.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيكيالن إبراهيم عبد هللا محسوب77250202041259221

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو421.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيمحمد خضر فاضل حكيم77251202041365012

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو421.0ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان لقمان كريم عبد الرحمن77252202042350003

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو420.0اعدادية العياضية للبنيناحيائيمحمد علي جمعه محمد77253172041115043

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو420.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائييعقوب حمد علي سرحان77254102041041086

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو420.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيغفران موسى صالح طعمه77255202042282191

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو420.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيدانا نجاة انور احمد77256202041377066

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو419.0ثانوية االماني للبناتاحيائيرحاب تحسين علي محمد77257182042254020

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو419.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعلي محمد رمضان محمد صالح77258212041033076

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو419.0ثانوية نوروز للدراسة الكردية للبنيناحيائيعلي انور باهر حسين77259182041380021

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو419.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيسجاء غازي جاسم محمد77260182042203042

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو418.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيعبد هللا صالح حسين زناد77261212041205010

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو417.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيعلي صدام حسين علي77262212041043032

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو417.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعلي ابراهيم محمود عبد هللا77263172041350226

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو417.0اعدادية االسكندرونة للبنيناحيائيحسن ناظم جواد موسى77264182041012007

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو417.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيآيه حسن حمد كاظم77265182042231002

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو417.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيحسين علي عزيز عسكر77266182041035025

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو417.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائياسو سرحد محمد علي77267202041303049

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو417.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد العزيز محمد خليل لفته77268212041009124

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو417.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيسيف اسعد سمين مجيد77269212041055039

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو417.0ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائياحمد حسن حسين اسماعيل77270332041058002

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو416.0اعدادية الرياض للبنيناحيائيعبد السالم ناصر حمود محل77271202041023009

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو416.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائينبأ احمد علي احمد77272202042177036

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو415.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمصعب اسماعيل حسن عبيد77273172041104083

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو415.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنيناحيائيايوب شاهوار عز الدين احمد77274182041381015

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو415.0ثانوية النيل المختلطةاحيائيحوراء سالم محمد نقي77275182042304005

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو415.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيحسين خالد محمد جواد احمد77276202041003029

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو415.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمحمد نور الدين عز الدين بكر77277202041259291

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو414.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيانور يونس حماده عياش77278202041261021

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو414.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيسيف محمد صالح كنون77279182041035045

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو414.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيزينه عز الدين نصاو اسماعيل77280202042395042
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جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو414.0ثانوية البتول للبناتاحيائيليلى نوزاد عبد الكريم غفور77281182042175044

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو413.0اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب قاسم عبد الكاظم عباس77282242042102171

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو413.0ثانوية البتول للبناتاحيائيزهراء هاشم محمود منداو77283182042175030

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو413.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيريسان عدنان خميس شهاب77284182041354036

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو413.0ثانوية النه المسائية للبناتاحيائيمريم برهان عبد الكريم فرج77285202042383008

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو413.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيساره يوسف علي فتاح77286182042383064

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو412.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيساهر ذياب محمد محمود77287212041264012

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو412.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيامير وهيب عبد خواف77288252041045022

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو412.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيكه شاو رزكار خليفه مولود77289202042355068

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو412.0اعدادية الوطن للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد الستار وهيب77290182041029013

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو412.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيساري مطشر تركي حدود77291242041200045

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو411.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيشاجوان عبد هللا محمد امين عبد الوهاب77292202042140043

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو411.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعباس صباح رضا مختار77293202041003051

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو411.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةاحيائياية نجم الدين بشير محمد77294202042351003

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو411.0اعدادية داقوق للبنيناحيائيمصطفى محمد عز الدين حيدر77295202041017041

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو411.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائينور صباح كمال علي77296202042111052

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو411.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائيبيداء علي رفعت اسعد77297212042176011

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو411.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائياسراء صالح موالن عبد الواحد77298202042395011

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو411.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيمرتضى سوادي سلمان مشكور77299242041152048

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو411.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيشهالء حاجي كريم صالح77300202042354039

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو411.0ثانوية االماني للبناتاحيائيسراب جعفر نقي توفيق77301182042254028

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو410.0ثانوية خانزاد للدراسة الكردية للبناتاحيائيمرواري محمد حسن علي77302182042384015

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو410.0ثانوية النسور المسائية المختلطةاحيائيفاطمه عيادة لوز حسين77303202042257004

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو410.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيلؤي احمد جاسم علي77304202041250127

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو410.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد حسن77305182041381045

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو410.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمحمد خليل ابراهيم عبد هللا77306202041056036

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو410.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائياالء خالد عبد الرحمن محمد77307202042138010

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو410.0اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد صباح ابراهيم عبد هللا77308202041007003

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو409.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائيمعتز جبار محمود عبد هللا77309212041217027

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو409.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيفاطمه رائد علي مردان عباس77310202042106052

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو409.0اعدادية العياضية للبنيناحيائيابراهيم عمر حمزه محمد77311172041115001

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو409.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد ناظم مجيد رشيد77312202041307037

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو409.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيضحى حميد جاسم عباس77313242042115069

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو408.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيفينا فاروق شفيق محمد77314202042344162

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو408.0اعدادية الدور للبنيناحيائيماهر فارس ماهر احمد77315182041003037
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جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو408.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيزينب ربيع فائق رفعت77316202042124066

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو408.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي ابراهيم غدير موسى77317172041003021

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو408.0إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيعمر خليل ابراهيم روكان77318202041221010

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو408.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعلي منذر حامد علي77319202041056026

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو408.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنيناحيائيعمر كامران منديل جاسم77320182041381040

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو408.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيعلي جواد كاظم عكال77321222041023042

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو408.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيفرح مقداد حسن نصيف77322212042119043

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو408.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي حسين علي ابراهيم77323202041311043

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو408.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائييوسف حسين احمد صالح77324212041009275

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو408.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيدانيا وليد حميد عبد الرزاق77325202042132016

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو408.0ثانوية دمشق للبناتاحيائينور عبد الهادي حسن علي77326182042203098

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو408.0ثانوية الطبري المسائية دراسة كرديةاحيائيايمان محمد عزيز احمد77327182042386002

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو408.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد شريف غالب علي77328202041303022

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو407.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيحيدر جمعة عبد جبر77329202041030049

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو407.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنيناحيائياسو حسن علي كريم77330182041381012

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو407.0اعدادية طوز للبناتاحيائيهدى عباس انور مصطفى77331182042181054

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو407.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائياحمد عدي ربيع ظاهر77332212041054012

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو407.0ثانوية نوح للبنيناحيائيالياس غانم يحيى محمد77333212041053014

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو407.0اعدادية تل علي للبنيناحيائياسامه محمد ابراهيم احمد77334202041035003

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو406.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمصطفى عبد الكريم شايع حمد77335212041009251

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو406.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيحسين حسن حماده عبد العال77336202041020017

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو406.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيرسول كامل حسن علي77337212041034036

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو406.0ثانوية خورسيباط المختلطةاحيائييونس محمد طاهر نجم سلطان77338172041058014

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو396.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيقاسم حازم مطلك عبد النبي77339162051301067

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو391.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيعلي ادهم عويز احميد77340292051156129

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو389.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيفرح خضير عباس علي77341202052282066

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو388.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةتطبيقيداود فريدون محمد علي جراخ77342202051307005

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو387.0ثانوية البتول للبناتتطبيقيزينب كامران علي محمد77343182052175007

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو386.0اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيعثمان احمد علي حسين77344202051019009

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو384.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيعلي هاتف عيسى محمد علي77345292051153178

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو384.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيازين نور الدين محمد محي الدين77346202052345005

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو380.0اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيمصطفى منذر فاضل عباس77347212051033030

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو379.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيعذراء اسماعيل جواد نعمان77348182052237018

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو379.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد برهان حمه صالح محمد77349202051307011

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو379.0ثانوية البتول للبناتتطبيقيآيه عبد الهادي جمال مهدي77350182052175002
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جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو379.0ثانوية شفق للبناتتطبيقيزينب أركن شاكر إبراهيم77351202052145012

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو378.0اعدادية النيل للبنينتطبيقييعرب ناصر جاسم محمد77352172051027078

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو378.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيفرقان عبدالحميد شكوري محمود77353182052183033

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو377.0ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنينتطبيقيحازم ابراهيم احمد علي77354202051096001

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو377.0ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيسميه عباس مجيد فتاح77355202052134032

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو376.0ثانوية الشافعي للبنينتطبيقيهشام حميد محمود جاسم77356182051132021

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو376.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينتطبيقيسجاد عالء عبد الحسين ثجيل77357222051319007

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو375.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينتطبيقيامير فاهم اسماعيل رواد77358242051200010

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو373.0اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيمريم مؤيد ناهي جسام77359232052119029

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو373.0اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيجرجيس طه خليل محمد77360212051033004

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو373.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيجعفر عبد االمير عزيز محمد77361222051364018

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو373.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء رعد سفاح عبود77362232052271180

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو372.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعمر عماد فاروق اسماعيل77363202051001055

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو372.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسين ابراهيم منصور فرعون77364222051057007

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو370.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقياحمد حسن عبد هللا حسين77365202051003007

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو370.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيهشام ابراهيم حسين عبد77366202051015052

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو370.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيكاظم عبد االمير خلف مناتي77367222051310161

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو369.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقياكرم كاظم حميد محمد77368202051259031

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو369.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقينزار يشار محمود فارس77369202051011043

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو369.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيحسين مجيد حيدر عبد77370212051007016

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو369.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيعبد الرحمن رشيد حميد حسين77371212051007032

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو368.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيعلي عبد الرحمن علي عبد الرحمن77372202051259135

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو368.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقينسه يبه ازاد مجيد محمد77373202052382055

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو368.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيوطبان ابراهيم رشيد دبو77374202051022053

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو368.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيهمام خالد عثمان حميد77375202051001101

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو368.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعماد كاظم سفاح جار هللا77376222051307142

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو368.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيمحمد قاسم عبيد محمود77377232051031043

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو368.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيابراهيم عبد الرحمن عباس سعدون77378222051300146

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو368.0ثانوية المحمدية المختلطةتطبيقيمنتظر جاسم حسين علي77379222051233012

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو368.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيطه دلشاد جوهر محمد77380202051311013

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو367.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيكرار راسم محيسن عبد الرضا77381232051257114

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو367.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيحنان حسن احمد قادر77382202052345014

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو367.0ثانوية الصفوة للبناتتطبيقيمروة احمد محمود عمر77383202052125012

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو366.0اعدادية المنار للبنينتطبيقيازهر سالم طاهر فليح77384222051095003

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو366.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقيجاسم خالف سعدون محيو77385162051359013
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جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو366.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيمحمد شهاب نجم عبد هللا77386202051259201

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو365.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتتطبيقيهبه خالد عبد عجيل77387222052391004

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو365.0ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيعقيل محمد حسين مطر77388232051255063

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو365.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيمجتبي فاضل عباس علي77389202051259185

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة564.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائياسماء خلف سلطان عيسى77390182042065001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة548.0اعدادية البحتري المختلطةاحيائياسراء دهام علي سودي77391182042048003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة532.0ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائييوسف علي خلف برغش77392182041144035

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة528.0ثانوية الورود للبناتاحيائينهى ابراهيم خلف حميد77393182042224035

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة528.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائييوسف احمد بدر حسين77394182041002116

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة527.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائيايمان اسماعيل حميد حسن77395182042164010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة523.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد حجاب ياور خورشيد77396182041009004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة522.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائياسيا وجدي ابراهيم حسين77397212042103005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائيضحى عدنان عبد الرحيم صالح77398212042176031

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيعمران يونس جالل محمد77399172041016039

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0ثانوية المنى للبناتاحيائيمريم عداي جبير عداي77400182042256020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0اعدادية الملوية المختلطةاحيائيياسر سامي علي مهدي77401182041095009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرفل شاكر محمود ابراهيم77402182042271065

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0اعدادية القسطل للبنيناحيائيعلي عادل ثابت فرحان77403182041077014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيابتهال ياسر تركي حسن77404182042218001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0ثانوية معاوية بن ابي سفيان للبنيناحيائيسلطان اسماعيل عمر محمد77405182041054018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمها اورنس مطر صيهود77406182042247043

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0ثانوية المرجان للبناتاحيائينبراس جبار خليفة هواس77407182042262024

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية البيان للبناتاحيائيطيبه حسين علي اسعد77408182042246022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيايات راضي عطاهللا محمد77409182042200002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيمنار رفعت حسن خلف77410182042265021

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية المكوك للبنيناحيائياحمد شيت عجيل حبيب77411172041051003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيشهد لؤي خالد مصطفى77412182042163025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية الرازي المختلطةاحيائيمحمد حسين علي جنعان77413182041098006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيعبد الغفور عبد الرزاق عبد الغفور محمود77414172041016030

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائينور داود سالم ظاهر77415182042065013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0ثانوية العلم للبناتاحيائيهبه عطية حسن صالح77416182042170080

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0ثانوية دار السالم للبناتاحيائيضحى حسن علي امين77417182042209016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0ثانوية الجواهري للبناتاحيائيسرى سالم خليل ابراهيم77418322042054005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية االمام المختلطةاحيائيزينب كاظم جلعيد زيدان77419182042278011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيبراءه عامر فياض عليوي77420182042197007
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0ثانوية آشور للبناتاحيائيفاتن احمد عطيه علي77421182042243088

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائياحمد طالب تركي حسن77422182041036005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد فاضل عبود خلف77423172041351081

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيطيبة احسان عبد صالح77424182042242110

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية الموعظة للبناتاحيائيرندة علي سلطان علي77425202042151008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيافنان ناصر علي حمد77426182042171003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيامير ابراهيم لطيف عزيز77427182041058004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية العذراء للبناتاحيائيحال صدام حميد جاسم77428182042207002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية المرجان للبناتاحيائيحنين طارق خطاب عمر77429182042262006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية غرناطة للبنيناحيائيمنيف خليل ابراهيم دلي77430182041125023

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائياحمد يحيى رشيد عفيف77431172041366009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية سارية للبنيناحيائيامين محمد حبيب شهاب77432172041018038

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيثمامه مكي خضير عباس77433182042266006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيفائق عبد المنعم خلف عويد77434182041053048

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيأيه فاروق اصليفج محمود77435202042109006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيصالح محمود صالح احمد77436212041282044

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائياحمد فائز عباس منيخر77437182041053005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية البيداء للبناتاحيائياسماء هادي حمزه علي77438202042139008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيالماس عباس حجاب عالوي77439312042031004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائيلمياء عوض احمد عوض77440182042257025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية بعاجة للبناتاحيائيهناء عسل محمود نجم77441182042264042

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيوليد خالد عثمان حسين77442172041026161

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب خالد مصطفى محجوب77443182042237031

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيساهره هاشم مطر سلوم77444182042197010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0ثانوية آشور للبناتاحيائيسناء اسماعيل عطيه علي77445182042243066

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيتقى عبد هللا سلطان عيسى77446182042065003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيأهله ربيع مطلك صالح77447182042247001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيعبد هللا عواد احمد صالح77448172041038018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية الورود للبناتاحيائيوجدان حمد عبدهللا احمد77449182042224038

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنيناحيائيادريس طه احمد حسين77450182041099001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية العلم للبناتاحيائيعائشة سفيان خضير خلف77451182042170059

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعمار عويد خضر ابراهيم77452172041028138

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية االلباب المختلطةاحيائيمحمد كريم اسود سالم77453182041297004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عثمان محمد77454172041350210

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيايمن عيدان عباس كعيد77455182041005012
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0الخارجيوناحيائياسماعيل محمد ابراهيم خلف77456202041400007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد سليم شعبان عطيه77457182041045006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعرفان حسين علي عبد هللا77458172041026087

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيايمان صبار عزاوي جاسم77459182042200003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية االصمعي للبنيناحيائيأسباك محمود محمد احميد77460182041109001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيمريم حسين علوان ياسين77461322042066057

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية االصالح للبنيناحيائيعلي غزوان محسن حسون77462222041015025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية الدور للبناتاحيائيبيداء حسين عبد هللا ابراهيم77463182042161015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيديانا نعمه حمدي رزيج77464182042347011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية الورود للبناتاحيائيضفاف طه احمد علي77465182042224020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية كوزلو بابا للبنيناحيائيفارس ناظم عبد الوهاب خلف77466202041032019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية المآرب للبناتاحيائيفاطمه رفاعي ابراهيم طه77467182042393017

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائياستبرق حلبوص خلف محمد77468202042253001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائياحمد عبد حمود مهاوش77469172041104010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيامجد دهام علي سودي77470182041336002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيعزام حسين خالد مصلح77471182041016064

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيتمارة محمود جاسم حمودي77472182042204008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية الزوية للبنيناحيائيعبد الكريم احمد ثلج محمد77473182041017005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيمريم ياسر ذاكر يعقوب77474182042227048

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيحسين عمر عبدو علي77475182041072002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية المروءة للبنيناحيائيحسن رافع اسماعيل عبد هللا77476182041025002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيهدير ابراهيم احمد عبد الرحمن77477182042234034

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيطه محي حسين عبد77478182041015014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينور محمد مالك محمود77479172042231300

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمد رياض سالم عبود77480172041005063

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعلي ظاهر محمد شحاذه77481172041351493

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية آشور للبناتاحيائيرفل سعد هللا عبد علي77482182042243042

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية الحاتمية للبناتاحيائيسهى كاظم مسلم حسين77483182042159006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية سومر للبناتاحيائيحنان حسين مساهر حمد77484182042270007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيسبا مهيمن خضير صبحي77485182042186035

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية الصباح للبناتاحيائيسناء احمد فرتم يوسف77486202042190012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيأحمد أركان محمد مولود77487202041004007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيسوزان زهدي قادر حسين77488182042383073

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية سمية للبناتاحيائيهاجر جبار ذياب احمد77489182042192020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةاحيائيمحمد خالد ياسين محمد77490202041255030
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيمحمد احمد شهاب احمد77491202041020061

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية الدور للبناتاحيائيامنيات عبد شريف فاضل77492182042161007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيعبد الحميد طه محمد علي77493202041020032

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيعبد الجبار ستار كريم حسين77494212041055041

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعباس فاضل محمود احمد77495202041009040

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيابراهيم عبد الستار جاسم محمد77496182041038002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيجمال عبد الرزاق عباس عبد الوهاب77497182041036020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيناحيائيحيدر بللو امديد عبد هللا77498172041365007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيوعد اركان محمد كنون77499202041009094

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية زينب للبناتاحيائياستبرق عبد الكريم قاسم عبد الكريم77500172042285009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمصطفى مديح نوري غضبان77501202041007058

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيطارق احمد صالح سعيد77502202041259118

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائياسماء محمود احمد عميري77503182042218006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية االشاوس المختلطةاحيائيفيروز فارس خلف سلمان77504182042117005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيهدى حسين علي عباس77505182042205114

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةاحيائيمحمد حسين احمد محمد77506202041252011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيقصي الروبي فاروق هاشم77507202041010017

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم العذراء محمد حسن علي77508202042160091

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائيرغده حسن علي حمد77509182042164015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائينور شاكر محمود حسن77510182042193040

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائينهله امساهر صالح محمد77511202042025009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيصفا علي حسن محمد77512182042271107

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيطيبه رحمن جبار عبد77513182042392038

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد محمد علي77514172041351375

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائياسحاق اسماعيل ابراهيم خلف77515212041054020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيفردوس مجيد امين محمد77516182042383089

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيوسام ثامر حبيب خورشيد77517202041004077

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية التون كوبري للبنبناحيائيابراهيم يوسف نوري رحمان77518202041014002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيبان جاسم محمد صالح77519182042140003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية المعتصم با للبنيناحيائياحمد يوسف علي ذياب77520172041162005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية الورود للبناتاحيائيسنابل زكي ابراهيم شالش77521182042224017

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية الموعظة للبناتاحيائيأسماء طه عبد سلطان77522202042151001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتاحيائياحالم غازي حميد داود77523182042202001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيمحمد عبد الحميد خلف مهدي77524182041058025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيساجد وليد ابراهيم غريب77525182041058012
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائينبأ فاضل خزعل عبيد77526182042146032

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيداليا محمد حسين محمد77527182042242055

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيهدى عدنان ابراهيم حسن77528202042138119

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيحمزه عاصي ستار شريف77529202041311020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيحيات حميد عزيز عبوش77530202042250016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيفريال عبد هللا تمر طارش77531202042121026

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيامنيه نجرس هالل حمد77532182042271020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيوفاء جمال حميد صالح77533202042112011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيصدام مثنى احمد مجول77534182041149025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيصالح حسن ابراهيم عالوي77535202041009037

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية بيت الحكمة االهلية للبنيناحيائيسفيان عباس رشيد صالح77536202041093003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيغبيث عبد هللا سليمان عبد77537172041351572

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعمر شاكر محمد حسين77538172041018133

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيقصواء عمار حسين صالح77539202042180101

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية عرفات المختلطةاحيائيعبد هللا جبار نعمه مهدي77540232041161013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائيطالل مجيد عبد هللا فرحان77541182041118013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعادل ادهم عزيز احمد77542182041035053

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعثمان فاروق عبد الرحمن اسماعيل77543172041351470

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيعبد الكريم خليل عبد عباس77544212041084027

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0الخارجيون - ايمناحيائيسلوان عبدهللا محمد خالد77545172041400065

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيجمعه صالح حسن محمود77546172041104015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية زمار للبنيناحيائيزياد عبد هللا حمودي خلف77547172041103030

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية العلم للبنيناحيائيعبد الصمد ليث هزيم عبد هللا77548182041019013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية المهيري للبنيناحيائيعبد هللا محمد خلف عيسى77549202041034003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيشيماء علي احمد مطلك77550182042010001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيعمر عطيه محمد ثلج77551172041366040

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيبرزان غازي حمد تركي77552202041003018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيعبد السالم خلف محمد حسين77553202041020037

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية تل علي للبنيناحيائيمحمد عماد فرحان ياسين77554202041035014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيعذراء فليح حسن حمد77555212042178180

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية الموعظة للبناتاحيائيهبة صالح محمد عيسى77556202042151015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائيحنين محمد حسن اسود77557182042361014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائيزهراء نجاة محمد علي77558202042148014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية الشروق للبناتاحيائيام البنين عامر عيسى مهدي77559202042149005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيلقمان عبد الرحمن عطية علي77560172041038024
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن محمد خليف77561172041365022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيبزوين حسن احمد محمد77562202041303064

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية االصالح للبنيناحيائيذو الفقار قاسم موحان عجيل77563222041015013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيناحيائيانور احمد علي بلو77564172041365004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيفرحان صالح رمضان صالح77565172041350272

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيمصطفى رشيد يونس وادي77566202041019058

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيفاطمة كامل حمد هاشم77567102042141045

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيحاضر خلف عبد الجادر حسن77568202041025019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائييونس نافع جاسم احمد77569182041001034

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية العباسي للبنيناحيائينور الدين شكر محمود حاضر77570202041020077

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية المآرب للبناتاحيائياسماء جزاع محمد خلف77571182042393001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية الباهلي المختلطةاحيائياسماء صالح حميد عباس77572182042084001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية اليمامة للبناتاحيائياسراء عماد عباس خلف77573202042108003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية النابغة الذبياني للبنيناحيائيادهم منعم مسرهد محمد77574182041092006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية تل علي للبنيناحيائيعمر خالد محمود خلف77575202041035011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيياسر احمد حمد ندى77576202041250157

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية الفاروق للبنيناحيائياسامه ابراهيم حسين علي77577212041068006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية العلم للبناتاحيائيغاده محمد عبد ناصر77578182042170063

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيميالد جالل عبد ناموس77579212042092098

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية الورود للبناتاحيائيزينة احمد محمد احمد77580182042224013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0الخارجيون - ايمناحيائياحمد حسين نجم عبدهللا77581172041400007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية العلم للبنيناحيائيعلي عدنان حميد داود77582182041019021

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيعال حسين سليمان اسماعيل77583102042090078

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيكرار احمد دحام فرحان77584172041351604

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية بعاجة للبناتاحيائياسمهان رمضان احمد عبد77585182042264005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيشهد فرناس عباس فاضل77586182042240025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية بلد للبنيناحيائيعثمان باسم عبد هللا حسين77587182041006093

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيعبد هللا محمد يوسف عزيز77588212041264021

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيمها احمد خليل علوان77589202042138100

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيغيث خلف زيدان خلف77590202041261059

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيمحمد سامي طرخان علوان77591112041029027

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائياحمد علي حسين كضيب77592202041261011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيعائشه نجيب انور محمود77593212042109060

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيوفيه محمد خلف حسين77594202042114113

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيايوب احمد عطية دهش77595182041038010
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد مجبل صالح احمد77596202041003096

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيرغد باسل كريم سارو77597212042178091

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمحمد نصيف جاسم محمد77598202041022117

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعلي محمود عبد هللا حسين77599172041080071

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم سلطان احمد77600182041099013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيهمام حسين محمد حسين77601172041351877

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيحسين كاظم عاشور جودة77602232041231007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةاحيائيمها حسن ابراهيم حمد77603202042252008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعبد هللا هشام هادي حسن77604212041017030

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيجاسم حسن محمد صالح77605212041282027

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيابتهاج عيسى سعدون نوار77606212042091005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيمحمد نصيف محمد محمود77607182041015027

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيايمان ياسين محمد سعدون77608182042144004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيفاديه غسان حيد ابراهيم77609212042290082

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيايمان فاضل عباس قنبر77610202042282046

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيحليمه هادي حميد عبد هللا77611202042162006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيريهان حمد شهاب احمد77612182042112014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيمحمد علي هالل عبد هللا77613172041362045

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيصبا عبد القادر طه حسين77614182042199018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائييونس خلف جوبان عواد77615202041009098

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيسليم ايوب محمد علي احمد77616212041052047

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيفائزه مزهر محمد خضير77617312042037013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيحمزة عبد الحليم معروف يوسف77618182041002035

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيمعتز نعمان محمد عبد77619182041069019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيريام حازم خلف صالح77620182042193018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية التون كوبري للبنبناحيائيدلزار نزار فارس احمد77621202041014003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد محمد حسين علي77622182041045008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية الوفاء للبنيناحيائيمولود خالد محمد عباس77623312041005011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية النور االهلية للبنيناحيائياحمد حماده احمد ذياب77624182041137003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيغفران علي صالح عباس77625182042200016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيفاضل محمد حمزه علي77626232041178029

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيابراهيم حسن كامل منصور77627212041087004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيانسام ماجد محمد سبع77628312042047028

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيسيف عبد الستار جبير عباس77629192041041023

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية المصطفى المختلطةاحيائيباسم احمد حمود عطيه77630202041036001

صفحة ٢٢١٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائييوسف سليمان عبد عواد77631202041204017

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعبد هللا شكر عفري تقي77632202041022060

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيأيهم جبار كريم حسن77633192041011001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائياثير عواد اسود جاسم77634182041347003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية البارودي للبناتاحيائياسراء زياد جار هللا فرحان77635182042258001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين شهاب احمد علي77636182041020028

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائييحيى انيس شريف عيسى77637322041011021

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيهبه عامر صالح جاسم77638182042171038

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيهبه اكرم محمد محمود77639212042178264

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية النيل للبنيناحيائيايمن صدام علي حسين77640172041027016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيجاسم علي عبد القادر ظاهر77641202041011018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيمحمد نيازي ابراهيم صابر77642202041390080

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية المركزية للبنيناحيائينور الدين عباس فاضل سلمان77643212041004179

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعباس جعفر حسين ثجيل77644222041041054

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيشهد عبد الرحيم عبد القادر خضر77645212042178159

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيزياد عويد حمادة خلف77646202041250059

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيمحمد فرحان عبد هللا شبيب77647202041250141

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيياسين عدنان ياسين مرهج77648212041084052

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية بردى للبنيناحيائيمحمود حمد حنين عيدان77649212041229062

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيرواء محمد حميد حسين77650182042199008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيهارون طه ظاهر خلف77651212041027031

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود خضير عباس77652202041007031

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيانس كرجي عاشور ناصر77653192041040022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد القاسم محسن علي عبد هللا77654202041001180

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيجنان طه محمد عبد77655212042109026

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0الخارجياتاحيائيايمان عثمان محمد محمد امين77656202042401011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيزينب بشار احمد عبد هللا77657182042146015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0ثانوية غمدان المختلطةاحيائيريام محمد حسن حمود77658202042235005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0ثانوية القعقاع للبنيناحيائيعباس عبد الرحمن عطيه حميد77659182041062010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيعبد الرحمن صالح الدين علي سعيد77660322041004026

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيايهاب صالح الدين قادر محمد77661202041303060

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء باسم محمد محمود77662212042138045

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيعذراء غالب محمود مهوس77663182042189024

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيحميد عماد محمد عبد77664202041048055

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائياسراء علي مخلف كريم77665212042097010

صفحة ٢٢١٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيصادق عبد القادر احمد اسود77666172041351321

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمؤمن عالء الدين حسين عزيز77667172041351622

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية السرمد للبناتاحيائياستبرق سالم امين علي77668212042157003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائينبأ مصعب ياسين عبد الجبار77669102042221110

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية القضاة للبنيناحيائيأحمد زيدان خلف علي77670202041091001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعصام محمد كريم جاسم77671212041009155

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيضحى حسن علي حمدوش77672212042178166

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيرنين ابراهيم صالح جمعة77673182042200006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائيامل احسان علي رمضان77674182042257003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد عبد هللا حمد جراد77675202041001020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيسيف الدين محمد خلف عبد هللا77676182041045025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائينبأ عالء حسين خماس77677182042194030

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية راوة للبناتاحيائيغاده وهب عبد القهار عباس77678192042145039

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيعبد الجبار ناصر عطوان رفاس77679122041045022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية العياضية للبنيناحيائيعامر عبد الكريم محمد علي77680172041115028

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائياسيل سرحان صالح محمد77681182042157005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائياحمد حميد عبد هللا فرحان77682182041118003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية الشورجة للبنين- دراسة عربيةاحيائيمحمد مسرور لطيف كريم77683202041045020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيانس قاسم صلبي عثمان77684212041009045

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية البحتري المختلطةاحيائيتغريد جاسم محمد ساير77685182042048007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحسين ثاير حسون عليوي77686212041052027

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية المدائن المختلطةاحيائيمنتظر حيدر هادي عبد الرضا77687232041184017

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد حسن حمود محمد77688202041001188

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيغفران حمودي عبد الحميد مهدي77689182042240029

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية هلمات للبنيناحيائيمصطفى ليث ابراهيم لفته77690312041006011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيهمام فرحان صالح حميد77691182041149067

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيشاهين حسام عبد هللا فاضل77692212041063036

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائيأدم صالح الدين حسين شرف77693212041217001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0مدارس التميز العراقية األهلية تركيا-انقرةاحيائيالحسن نافع داود يوسف77694132041245001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيايهم كمال ثامر جبار77695182041005014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيمصطفى موفق عبد الكريم حسين77696182041008032

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية الرواد للبنيناحيائياحمد مجيد محمد عدوان77697122041024003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيحمزه علي غالب عباس77698212041033028

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية التسامح المختلطةاحيائيجميل عادل كامل سهيل77699232041192013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية الرياض للبنيناحيائيعبد الوهاب صالح عبد هللا صالح77700202041023010

صفحة ٢٢٢٠ من ٦١٩٥
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيرعد حسين عبد هللا طه77701202041259090

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية تماضر للبناتاحيائينبأ ماضي علي خليل77702212042091160

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيعمار رائد محمد جواد احمد77703142041152015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية الفياض للبنيناحيائياحمد صالح محمد ابراهيم77704182041145004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائياحمد محمود محمد احمد77705172041075002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيقبس طارق دحام جاسم77706182042194025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيمرينوس هجران محمود احمد77707202042282236

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد صمد محمد خورشيد77708202041312099

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيانسام احسان محمد احمد77709182042271021

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية باجوان المختلطةاحيائيمحمود حسين علي عواد77710202041205012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية بردى للبنيناحيائيعبد الحميد حسين حنين عيدان77711212041229042

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيسيف محمود لطيف كاظم77712212041272122

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيوليد خالد حاتم علي77713182041144031

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيهاجر حامد عبد طه77714202042180133

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية عدن للبنيناحيائيصالح هادي صالح عواد77715202041084025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيايوب ناصر عراك صالح77716182041069002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيتبارك اسامه نامس علي77717202042124042

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيغازي كاظم شجاع احمد77718202041022089

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائياصاله نصير ثامر رجب77719182042240001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية المرجان للبناتاحيائيديانا سعدي حمد خضير77720182042262007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةاحيائيراستى فؤاد حميد فقي احمد77721202041301009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيضفاف صائب صالح محمد77722182042237045

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعمر خضير مديد ثيل77723202041001162

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيمروه بهاء فرحان حسن77724182042227045

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية بعاجة للبناتاحيائيشذى غازي عطيه مطر77725182042264023

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيبالل احمد نافع خطاب77726182041008014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد حسين كريم عزيز77727202041309003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد احمد طعمه ابراهيم77728172041351641

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائيفاطمه يادكار احمد حسين77729202042148038

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد سهير مانع احمد77730212041014127

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيايسر ضياء عداي حومد77731212041052019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمنتهى عبدالسالم قادر عبدهللا77732182042271138

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيعلي شنان طعمه عسكر77733222041039087

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيرافع سالم عجاج حسين77734212041201004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا جاسم احمد سلوم77735182041352042
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد الرحمن شيت عبد ظاهر77736122041020071

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيلينا عايد عبد زبار77737182042165022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيايالف عباس سفوك عبد هللا77738202042114012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيعلي تركي ساجت فرحان77739232041166029

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمسلم ربيع علي رشيد77740212041033109

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيسيف قيصر رشيد شاطي77741212041055040

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية الورود للبناتاحيائياية حمد احمد جاد هللا77742182042224004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية بلد للبناتاحيائيبتول قيس علي درويش77743182042176038

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيعباس حسين غناو اسماعيل77744202041008013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيمحمد غازي سليمان عباس77745172041358044

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية التطور المختلطةاحيائيايوب فاروق ادهام روضان77746182041299003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيمالك عدنان زيدان خلف77747202042138097

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيفرح حكيم جمعه علي77748182042182084

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيهبه محمد صالح احمد77749182042354024

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائياحمد عثمان خلف صالح77750202041056003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية السعادة للبناتاحيائياسراء محمد عبد هللا عزاوي77751182042234001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية عرفات المختلطةاحيائيسيف عامر كاظم شاكر77752232041161009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية جنة العراق للبناتاحيائياسراء مثكال زويد ردعان77753182042221002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعمر رمضان ستار شهاب77754212041009174

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية النيل المختلطةاحيائيحمزه سطوان جاسم محمد77755182041304004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيمياده عماد حسين علي77756202042124095

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيجعفر منشد جاسم محمد77757232041219003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعبد علي عماد عبد الحسن خضير77758242041010084

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائياحمد عبد الستار احمد جاسم77759212041088005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيشمس الدين ثامر عبد بديوي77760182042240021

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيحواء قاسم محمد علي عبد الرحمن77761172042251044

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية يثرب المختلطةاحيائيحسن فيصل احمد سالم77762182041043003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيأسامة سعد هللا سالم صالح77763172041080001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد القادر صادق صديق قادر77764202041311037

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيشهد محمد يونس شوقي77765182042183092

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبيده وعد محي الدين يونس77766172041008233

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي عاصي محمد حماد77767212041027015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية رايات للبنين- دراسة كرديةاحيائيمحمد شامل رحيم توفيق77768202041300001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمقداد طارق حسين علي77769192041041069

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيآيه فهمي سمين مجيد77770212042144003
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيديالن خليل مردان توفيق77771202041312051

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمود ادهم نصر الدين حسين77772182041009060

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد طرماح عبد هللا صالح77773212041272237

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيعمر ياسين هندي وهاب77774212041022039

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية داقوق للبنيناحيائيأنور رعد علي حاجي77775202041017002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية الياسمين المختلطةاحيائيايمان حسن حميد عبد77776182042226002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية القضاة للبنيناحيائيغسان إبراهيم نايف مرداس77777202041091012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية الصباح للبناتاحيائيعمشه عبد الكريم احمد حمود77778202042190018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية عوينات للبنيناحيائيمنيف انغيمش اخضير حمد77779172041111037

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيحسن ابراهيم نعمة موسى77780202041003025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية الكسك للبنيناحيائيسفيان خضير موسى خضير77781172041116006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيناديه باسم سلمان رحيم77782212042268009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمصطفى صالح الدين حسن عواد77783202041056042

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعمر سالم علي بحر77784212041009176

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائيختام احمد دهام لفته77785182042361015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيعبد الباري محمد احمد خضير77786172041364032

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيحسين فرحان عبد حسن77787182041093009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيجاسم محمد خلف فرحان77788172041350086

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيبارق زياد طارق حمودي77789172041351165

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية القسطل للبنيناحيائيعمر مهدي مصطفى محمد77790182041077015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين علي محمد77791212041088047

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيايمان علي عداي طلك77792182042144003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيموسى رحيم زويد سماري77793222041100071

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيامل عماد كاظم جدوع77794212042144010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيحسن خالد ابراهيم ملحاك77795182041093006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياميمه حيدر عبد الودود احمد77796182042247006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيريام موسى عيسى جايد77797212042091072

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائينبراس كريم احمد محمد77798312042047195

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيعائشه احمد ابراهيم غضبان77799182042197014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعمر رجب فرحان حمد77800192041066108

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيزينب فارس محمد خليل77801182042318008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيشهد وليد رشيد محمود77802212042170086

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنيناحيائيايهم احمد حميد جمعه77803182041099002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيموفق حاتم سعد هللا هندي77804212041282123

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيآية رحيم هناوي شحاذه77805202042109005
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائياحمد باسم محمد صالح77806212041009006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيسجاد احمد يونس كاظم77807172041178042

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية سومر للبنيناحيائياحمد محمد محمود معروف77808182041079004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد مجيد هيشان سلطان77809202041030123

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية االيمان للبناتاحيائيشهالء حسين ظاهر حمود77810182042394021

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمصطفى نبيل يوسف حسين77811172041080116

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيصالح رياض محمود داود77812172041084032

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية الصالحية للبنيناحيائيفائق فريد شهيد عبد77813242041022036

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيكرم محمود محمد حسن77814172041026108

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيعبد هللا عثمان كاظم حسين77815232041051082

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيبالل شامل ماجد كردي77816192041041017

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية القاسم للبنيناحيائياحمد قاسم حسن محمد77817232041006004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية التقدم للبنات للنازحاتاحيائيامنه شاكر دحام حسين77818202042170003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية حلوان للبنيناحيائياسامه قادر احمد خضر77819212041055014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعمار عواد خلف علي77820212041009168

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية حطين االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الستار فاضل محمد77821212041071010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية تازة للبنيناحيائييوسف عسكر سليمان رشيد77822202041018025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية المودة للبناتاحيائيفاطمه حسن دنبوس خلف77823212042132041

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيرابعه كامل امين نجم77824212042157029

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة443.6اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر عبد هللا خطاب حسن77825172041351540

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزينب نصر هللا نعمة حسين77826222042105043

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيايسر محمد حسين صالل77827182041008011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيمريم رائد عبد االمير سعيد77828212042125070

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيبالل الفي عبد هللا زغير77829192041041018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0أعدادية االمين للبنيناحيائيسيف فراس خليل يونس77830172041019019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0ثانوية الكسك للبنيناحيائيعويد ابراهيم عويد عباس77831172041116009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيأزور راغب جدعان هويدي77832182041011003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيحمزة ثائر احمد حمد77833182041008017

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيحمزة هادي سعدون فرحان77834192041011044

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيعبير جمعه محمود عبد هللا77835212042183036

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائياالء علي صالح ظاهر77836212042137010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية االيمان للبنيناحيائيانس نجم عبد هللا علي77837192041063004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيرحمه خالد جمعة علي77838212042178086

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتاحيائيسجى رفعات محمود بردي77839182042202015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة522.0اعدادية الرحمة للبناتتطبيقيايمان عباس خضير خلف77840182052240003
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية الرمانة المختلطةتطبيقيعبدهللا علي محمد حسين77841192051287009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيسرى حردان غازي جبوري77842182052237013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية غطفان للبنينتطبيقيطيف ابراهيم دهام علي77843182051042011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةتطبيقيعمر عاصي علي صالح77844182051144010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقياحمد غانم خلف سلطان77845172051003002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد حسن خليل ابراهيم77846172051350011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية الملوية المختلطةتطبيقياحمد قاسم حسين علي77847182051095002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0الخارجيون - ايمنتطبيقياحمد علي حسين محمد77848172051400004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةتطبيقيعال عبد الرحيم صدام عبد هللا77849182052342010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةتطبيقينبأ مجيد حميد احمد77850182052361003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية غطفان للبنينتطبيقيعبد الرزاق خلف احمد صحن77851182051042018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيعبد الرحمن جبير عداي محيميد77852182051005015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيحارث عبد هللا محمود احمد77853182051099012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتتطبيقياسراء هادي جالل نريمان77854212052290002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقياحسان عبد هللا احمد محمد77855172051366005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقياحمد خالد سعيد توفيق77856172051021003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية االلباب المختلطةتطبيقيسجى غازي سالم خلف77857182052297005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0اعدادية غطفان للبنينتطبيقيمحمد حمد عيسى خلف77858182051042023

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة438.0الخارجيون - ايمنتطبيقيخالد عامر عبدهللا عبيد77859172051400016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقياحمد خالد وهيب خلف77860212051272003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقينزهان جلوي محمد علي77861182051016046

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0ثانوية الحاتمية للبناتتطبيقيفاطمة محسن ناجي حسن77862182052159010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعالء ابراهيم محمد عزيز77863182051045012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيمسلم جميل لفته كريدي77864222051100033

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقياحمد نصيف محمود ناصر77865182051084003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0ثانوية الفهود المسائية للبنينتطبيقيحامد ابراهيم حمد عبود77866222051308012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقياحمد مجيد مهدي حسين77867222051374007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0ثانوية الهالل المسائية للبنينتطبيقيفائز جاسم كريم فرحان77868292051155043

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمحمد حسن خزعل غالم77869222051070044

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيموسى اياد مظهر كاظم77870212051007054

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية االبرار للبنينتطبيقيمحمد رضا علي معن فرهود77871222051091041

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0ثانوية زمار المسائية للبنينتطبيقيعلي محمود احمد ابراهيم77872172051369019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمود ميسر خضير جدوع77873172051008108

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة424.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيحسين علي محمد رويضي77874242051012014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة424.0اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيمنتظر نايف نعيمه جحيل77875222051374067
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة423.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا هشام فاضل يحيى77876172051351373

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة423.0ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةتطبيقياحمد خضير حسين نجم77877182051144001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة423.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيمسك محمد يوسف طالب77878182052271021

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة421.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقيعمر عدنان جاسم محمد77879172051104015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة421.0ثانوية العبور للبناتتطبيقياسماء اسود محمود علي77880192052223002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة421.0ثانوية النهرين للبنينتطبيقيصاحب طه عبد يوسف77881182051067014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة421.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمرتضى عادل غربول فرعون77882222051057020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة418.0أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيابراهيم ايوب ابراهيم شكر77883122051022001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة418.0ثانوية المحمدية المختلطةتطبيقيعبد الرحمن عباس زغير حثاله77884222051233006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة417.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحيدر حسن حيال عبد77885222051364047

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة416.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيمحسن حبيب جار هللا خليف77886262051010056

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة416.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقينبأ تركي غازي جسام77887182052162019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة414.0اعدادية الدواية للبنينتطبيقيحسين زعيبط خلف ثاجب77888222051023006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة414.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيسفيان علي سلطان خضير77889172051350130

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة414.0ثانوية قلعة اشور للبنينتطبيقيسامي حمد زناد جاسم77890182051103010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة414.0ثانوية الصحابة للبنينتطبيقيصبار عوض علي خاطر77891182051305007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة414.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيفتحي احمد فتحي احمد77892172051003011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة413.0ثانوية الحبانية المسائيةتطبيقيايمن ماجد محمد ذيبان77893192051344003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة413.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيمروه عدنان صبحي حسون77894182052140002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة413.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةتطبيقيغصون محسن عطا هللا صالح77895182052351002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة412.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيمحمد خالد حسن جاسم77896182051002067

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة412.0اعدادية الرمانة المختلطةتطبيقيمحمد اسود محمود علي77897192051287010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة412.0اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيبلقيس جاسم زويد ردعان77898182052221010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة411.0ثانوية سيوان للبنينتطبيقيجعفر سنان مفيد اسماعيل77899312051003008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة411.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقيعلي طه صالح خلف77900172051104012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة410.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيسجاد مجيد نعمه عبود77901222051046027

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة410.0ثانوية القبس للبناتتطبيقيحنين طارق حسين علي77902182052190003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة410.0ثانوية الحاتمية للبناتتطبيقيحنين محمد علي حسين77903182052159004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة410.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيمناف عبد هللا حبش عاصي77904222051301052

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة409.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيانوار رميض محمود محمد77905182052183008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة408.0اعدادية العياضية للبنينتطبيقيفيصل محمد يونس محمد77906172051115015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة408.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيكاظم احسان عزيز جميل77907242051014047

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة408.0اعدادية  تلكيف للبنينتطبيقيخضير قاسم عبد العزيز هذال77908172051084011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة407.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعبد الرحمن نجم شهاب احمد77909172051143019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة407.0ثانوية الخرجه للبناتتطبيقيبراءه زكي نايف ابراهيم77910182052217007
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0ثانوية الفاروق للبنينتطبيقيعبد الخالق عبد الواحد عبد هللا محمد77911212051068013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0ثانوية النهروان المختلطةتطبيقيرسول حسين عالوي جدم77912192051304014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة405.0ثانوية المحمدية المختلطةتطبيقييعقوب مطشر هندي كزار77913222051233013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة405.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيعمر نزهان جاسم عطيه77914182051088007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة404.0ثانوية االصالح المسائية للبنينتطبيقيكريم جاسب شالل هزاع77915222051318022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة404.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقينوال حاتم خليل حنطو77916202052250007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة404.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين كاظم77917222051046013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة404.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقياحمد سعدون مشعان عبد77918192051040004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة404.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيشاهين يحيى محمد خيري يحيى77919172051351274

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة403.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد عبد الحليم عبد الكريم سليمان77920202051003062

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة403.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد نذير اسماعيل يونس77921172051351087

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة402.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيحارس جبار ناصر حسين77922222051070013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة402.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيذياب طالب شباط عبود77923292051153101

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة402.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيمهنا صبار محمد عطيه77924182051088009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة402.0ثانوية تل الشعير للبنينتطبيقيعبد الخالق عبد هللا احمد محمد77925172051052001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة402.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقياركان مايع ناهي شنته77926222051070007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة401.0ثانوية الكسك للبنينتطبيقيمحمد علي صالح موسى77927172051116017

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة401.0ثانوية المهيري للبنينتطبيقياحمد عزيز علي محجوب77928202051034003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة400.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيصفاء ياسين نجم عبد الرحمن77929172052235022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة400.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقياحمد عادل ساجت طاهر77930262051003001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة400.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيهاشم مريود هاشم سكران77931222051310227

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة400.0اعدادية العاصفة للبنينتطبيقيصالح خير هللا علي حسين77932182051036008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة399.0اعدادية الحجرات للبناتتطبيقيزينه شكر خلف محمد77933212052109007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة398.0ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد عبد جاسم77934232051255086

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة398.0ثانوية بردى للبنينتطبيقيمحمود حسين حنين عيدان77935212051229009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة398.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةتطبيقيقصي صدام عبد هللا نجم77936202051261032

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة398.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيكرار عبد الرضا شبر محيسن77937262051202036

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة398.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقياميمه رحيم متعب شيخ77938182052162005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة396.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيمصطفى هيثم عبد الكاظم حمزة77939232051252130

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة396.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينتطبيقيحسين عالء نعيم دخيل77940222051319002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة396.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيهارون ايوب محمود الطيف77941182051002091

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة395.0أعدادية الطارمية للبنينتطبيقياحمد سعد سامي عزيز77942122051022003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة395.0ثانوية ام درمان المختلطةتطبيقينائل جمعه عبد هللا محمد77943182051326012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة395.0ثانوية الخرجه للبناتتطبيقيمنال طالع هالل جدعان77944182052217020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة395.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيوليد وسام جمعه محمد77945182051088010
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة395.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيعباس الزم فرعون حميدي77946222051035034

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة395.0اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيعبد الرحمن زياد مصطفى حميد77947182051005016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة395.0اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيصادق خشان حميد خفي77948222051374038

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة395.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيامير عبد المنعم ضهد جخير77949222051310025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة394.0اعدادية الوطن للبنينتطبيقيعبد هللا احمد احسان علي77950182051029012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة394.0ثانوية الرباط المسائية للبنينتطبيقيمازن ياس فرحان عباوي77951202051253027

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة393.0اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيعكاب روضان صالح عزيز77952182051005026

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة393.0ثانوية غماس المسائية للبنينتطبيقيامجد عادل جواد مشكور77953242051201007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة393.0ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقياحمد علي محمود طالب77954172051038003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة392.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيهارون الرشيد عبد الجبار طه ياسين77955202051250077

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة392.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمنتظر عايد عكب زين77956222051026063

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة391.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيمؤمن عبد هللا جاسم محمد77957202051259181

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة390.0ثانوية التآخي للبنينتطبيقيظاهر سحاب مطر جبل77958182051046017

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة390.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيضحى سالم ياسين مطلق77959182052237015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة390.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقياحمد عناد عباوي علي77960202051250008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة390.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيسجاد راجي عبد المطلب مطشر77961222051302055

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة390.0ثانوية القبس للبناتتطبيقيمياسه ليث خميس عيسى77962182052190008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة389.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيعلي محسن غائب مهدي77963202051262062

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة389.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيعباس طالب عبيس حجيل77964232051257074

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة389.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيحمزه عبد الكريم حمد مهدي77965202051007005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة389.0ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقيحسن عبد القادر عبد االمام مروح77966222051304006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة389.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقيمصطفى ثامر حسن عطيه77967202051002037

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة388.0ثانوية المعتصم للبنينتطبيقيمصطفى ياسين عباس محمد77968182051090022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة388.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقياحمد صباح احمد محمد77969202051003009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة388.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد شاهر منديل عبد هللا77970172051351578

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة388.0ثانوية االلباب المختلطةتطبيقياحمد هيثم محمد خلف77971182051297001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة388.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيعبد الهادي احمد موسى خليفه77972182051007028

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة388.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةتطبيقيفاروق قاسم احميد وسمي77973182051336085

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيسجاد محمد سالم مصطفى77974182051350052

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0اعدادية الكرمة  للبنينتطبيقيمجتبى بريهي شتيل مكطاف77975222051039060

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسين جواد كاظم كاطع77976162051363075

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيماهر حسان ظاهر مطر77977292051004123

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينتطبيقيحسين علي كاطع راضي77978242051204023

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعمر خليل منفي جاسم77979182051151036

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيمحمد خلف احمد خلف77980182051099027
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيعلي حيدر جابر جاسم77981222051042048

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمحمد احمد محمد رفيق عبد هللا77982202051006047

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية571.0اعدادية الشيماء للبناتادبيرفل غازي سامي زيدان77983182022237018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية557.0ثانوية الكندي للبنينادبيحارث حامد حلو حمد77984182021064005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية553.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبياكرم رياض طه لفتة77985182021082011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية546.0ثانوية البارودي للبناتادبينبأ منصور محي مهدي77986182022258043

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية545.0ثانوية المستنصرية للبناتادبينور عدنان خضير عباس77987182022172031

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيفرحان سلطان مطر خلف77988182021041046

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0اعدادية االمام المختلطةادبيعباس مالك خليل حسين77989182021278007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0اعدادية بيجي للبنينادبيمحمود هالل احمد جوبان77990182021007036

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0اعدادية القائم للبناتادبيريام زياد محمد معجون77991192022146011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0ثانوية الطيبات للبناتادبيشهالء عمار سهيل اسود77992202022159013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0ثانوية الشروق للبناتادبينورا عماد ولي كريم77993202022149045

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0اعدادية الفرات للبنينادبيعلي عبد اللطيف احمد حسين77994202021007033

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0ثانوية بيجي للبناتادبيايه خالد صالح عبيد77995182022177005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0ثانوية الحمزة للبناتادبياماني حسن محمد سالم77996182022257005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0ثانوية ره نجوري للبناتادبيالنه برزو فاتح شوكت77997202022107008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0ثانوية تكريت االهلية للبناتادبيامنيه مظهر مانع زيدان77998182022390004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0اعدادية الخنساء للبناتادبيهيام احمد عبد قدوري77999202022141035

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0اعدادية الخصم للبنينادبيهشام احمد موسى سعيد78000182021016040

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0اعدادية بيجي للبنينادبيعبد الرحمن منفي حمدان مياح78001182021007025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0ثانوية السيدة نفيسة للبناتادبينيران مظهر عبد عباس78002182022165004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0ثانوية غرناطة للبناتادبيأزل محمد محمود عبد السالم78003202022100001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةادبيتافكه أكرم كاكه رش محمد78004202022364006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0اعدادية الفرات للبنينادبيماهر ياسر حسين علي78005202021007048

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيمجيد محي وضح وناس78006242021153016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0اعدادية البخاري للبناتادبيرحمه علي سالم جاسم78007182022245006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0اعدادية الموفقية للبنينادبيمشعل سعود مطير معيبر78008262021056128

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0الخارجياتادبيضحى جمعه هديب مجيت78009202022401075

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية السيوطي للبنينادبياسحاق طالب مظهر علي78010112021054006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية البخاري للبناتادبييمامه محمد سالم جاسم78011182022245015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0ثانوية ميسلون للبناتادبيمالك فالح هتاش هادي78012182022186025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية المتنبي للبنينادبييوسف حسن هاشم محمد78013202021081059

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0ثانوية الهدى للبناتادبياسيل ظافر فاضل حميد78014182022269001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0الخارجيونادبيحسين محمد كريم عزوز78015272021400034
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0اعدادية المنصور للبنينادبيزياد خلف محمد حميد78016182021045019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتادبيساره ابراهيم عدوان عناد78017182022259007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية الخصم للبنينادبيعماد راضي خلف محمد78018182021016023

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0ثانوية جبل النور المختلطةادبيميس حسين فنر عليوي78019212022252015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيعثمان مظهر فزع خلف78020192021041014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيشهاب احمد عودة صكر78021112021042024

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0ثانوية البراء بن مالك المختلطةادبيهبه سعد ابراهيم محمد78022182022295001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيقتيبة مجيد عزاوي صالح78023212021272091

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيجراح تركي زياد مشيط78024292021014028

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0ثانوية البراء بن مالك المختلطةادبيعمران وعد حميد فاضل78025182021295006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0ثانوية البردة المختلطةادبيعذراء حسن مصطفى دلز78026212022251003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية بيجي للبنينادبيخالد موسى عبش بنيان78027182021007013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبياحمد كريم وضح وناس78028242021153002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0ثانوية الدستور المختلطةادبيمصطفى عماد ثائر عبود78029212021219014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0ثانوية الخضراء للبنينادبيحيدر سعد حميد رشيد78030182021050005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية القائم المسائية للبناتادبيوجدان فرحان خليفه محمد78031192022371077

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعداديه الرواد  للبنينادبيهيثم قاسم صباح عبد78032202021022080

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية البخاري للبناتادبيقبس علي حمد محمد78033182022245010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية البارودي للبناتادبيسماح امين حمدان احمد78034182022258026

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية ميسلون للبناتادبيزينه اسود زيدان دايح78035182022186010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية القدر للبنينادبيمحمد خالد برجي اسماعيل78036212021089049

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0اعداديه الرواد  للبنينادبيمحمد حسين طيبان احمد78037202021022060

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية الموفقية للبنينادبيعبد العزيز جاسم محمد زغير78038262021056070

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية التآخي للبنينادبيعبد هللا فاضل احمد طعمه78039182021046018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية الشرقاط للبناتادبيوسن عبد حسن احمد78040182022163045

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية الرواد للبنينادبيوليد خالد حميد جواد78041212021077172

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية االنتصار المختلطةادبياحمد حسين علي هتاو78042202021234003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبياشرف امجد حبيب علي78043202021085011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية القورية للبناتادبينيكار فرهاد شفيق حسين78044202022110044

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية الهدى للبناتادبيمسره زكريا سلمان عبد78045182022269022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية نور االسالم المختلطةادبيعز الدين عبد هللا نجم عبد هللا78046212021243007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيمحمد رحيم عبد هللا فاضل78047212021063042

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيعبد الرزاق اياد حسين علي78048192021041011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيأركان علي ابراهيم موسى78049202021077001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية جبل النور المختلطةادبيجيهان جمعة محمد عودة78050212022252005
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية الكوثر للبناتادبينور حيدر فرج محمد78051262022083043

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية البخاري للبناتادبيفاطمه نهاد شريف خلف78052182022245009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبياسماء عصمت يوسف خضر78053202022160003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية الزهراوي المختلطةادبيابو بكر عبد شجاع محمد78054212021250001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيعثمان خالد نايف ذياب78055182021041037

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية البراق المختلطةادبيصالح سالم حماد حمادي78056122021177008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية بيجي للبناتادبيريم لبيب مشروخ وحيد78057182022177015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية النوابغ للبنينادبيليلى نصيف جاسم حسين78058182022060011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية العباد للبنينادبيرافد رعد رحيم احمد78059202021076010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية ديالى للبنينادبيامير محمد نايف ابراهيم78060212021012012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية بيخال للبنينادبيمحمد سالم متعب جبار78061212021074079

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيايمن سالم حبيب رشان78062182021004010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةادبيفراس قحطان جاسم خلف78063182021342084

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية الشروق للبناتادبيساره شوقي محمد خضر78064202022149023

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية بئر الحلو للبنينادبيقحطان احمد محمد احمد78065172021209005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية البراق المختلطةادبيمصطفى حسن علي جاسم78066122021177016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيفيصل دحام عيسى حماد78067172021360039

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية الفراهيدي للبنينادبيحسن عثمان ستار جبار78068212021027009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية البواسل المختلطةادبيبيداء محمد ابراهيم حسون78069232022174007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية االبراهيمية للبنينادبيعلي عمر فرحان شاكر78070182021001035

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعداديه الرواد  للبنينادبيعلي وليد خالد داود78071202021022044

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية ابو البشر المختلطةادبيزياد نوري اسماعيل احمد78072212021268014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية االمام المختلطةادبيلقاء فرحان محمد علي78073182022278011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية الجواهري المختلطةادبيعلي مالك خليل حسين78074182021287015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية الوطن للبنينادبيطه زياد جمعه صنع هللا78075182021029011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0الخارجياتادبيونسه حميد حسين طه78076182022401134

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية المجيد المختلطةادبيهاجر علي حسين خليل78077182022105011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيجمال نصير احمد حماد78078182021118012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعداديه الرواد  للبنينادبييونس نجاة عبد هللا عزيز78079202021022085

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية القلعه للبنينادبيحسن باسم محمد علوان78080212021040003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية الغزالي المختلطةادبيعقيل عيال صحان مصحب78081232021186024

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية االندلس للبنينادبيكرار عبد الحسين شالل حمادي78082232021042016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيتبارك سالم دخيل رجب78083212022244002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية الشيماء للبناتادبيدالل رائد فارس خطاب78084182022237017

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية داقوق للبنينادبيبنيان احسان لطيف حمادي78085202021017002
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية القائم للبناتادبيلمياء تركي خلف تركي78086192022146022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيرسل عبد هللا خلف حسين78087182022197007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية المنار المسائيةادبيجهاد عماد حميد جابر78088292021150013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية الغزالي المختلطةادبيوضاح فليح مجبل فارس78089232021186042

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيفاطمه اسماعيل منذر اسماعيل78090182022347032

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية يثرب للبناتادبيفرقان مدحت علي حسين78091182022215010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية غرناطة للبنينادبيزياد يوسف حمد حسن78092182021125010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية بيخال للبنينادبيعلي سليم داود حميد78093212021074060

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيايمن اكرم محمود سبع78094212021038016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0إعدادية الجزيرة المختلطةادبيحمد احمد ابراهيم علي78095202021221001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية بيخال للبنينادبييونس ثاير عدنان محمد78096212021074100

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية الهدى للبناتادبيلبنى عبد هللا عبد الغفار محمد78097182022269020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيفاطمة عبداالله جابر جوبان78098182022271006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيسميه حسين علي شاكر78099182022392008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية داقوق للبنينادبيميزر لطيف بخيت سرحان78100202021017026

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية صفية للبناتادبيمأرب محمد عزاوي محمد78101182022156013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيضفاف رشيد جادر خلف78102182022313018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيمحمد طلب عبد هللا محمد78103182021099016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية الفاروق المختلطةادبينبأ دحام حمد خلف78104202022201009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيايوب جاسم ابراهيم احمد78105182021099005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية فاطمة  للبناتادبيرسل بدر عيسى عطية78106182022235014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيعلي وليد خالد حسين78107212021226028

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية البوادي المختلطةادبيامين جليل عليان جاسم78108212021216004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية القدر للبنينادبيعلي صالح احمد محمد78109212021089035

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية البارودي للبناتادبيسجى ايمن محمود خليل78110182022258023

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية القرطبي للبنينادبيعمر طاهر محمد حسن78111212021054040

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية المستنصرية للبناتادبياميره ادريس عامر خيرهللا78112182022172004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية الخرجه للبناتادبيصبا عامر احمد محيميد78113182022217014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية الريف المسائيةادبيجهاد صباح ابراهيم عبد العزيز78114182021337019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية ميسلون للبناتادبيشيماء فرج عبد هجيج78115182022186017

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0الخارجيون - ايمنادبيمحمد علي عبيد علي78116172021400195

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية البارودي للبناتادبيفاطمه عمار فاروق صالح78117182022258036

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية الطيبات للبناتادبيبراء خالد حميد صالح78118212022178014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية البردة المختلطةادبينغم حسن حسين محمد78119212022251006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية الزوراء للبناتادبيهند عبد علي سليمان78120182022162041
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية النوابغ للبنينادبيصابرين علي محمد عود78121182022060010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينادبيازهر محمود علي ذياب78122182021011003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية ذي قار للبناتادبيرشا عبود داود سلمان78123182022233006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيساهره سفاح خلف شويش78124182022193005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية البو هيازع للبناتادبيضي اسعد علوك محمود78125182022198016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيرسل ضياء عكاب ابراهيم78126182022197006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيعمر عصمت ادهم اسماعيل78127212021022020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية الواسطي للبناتادبيزينه ارجان حمزه خضر78128202022102018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية الخلود للبناتادبياالء كمال ناجي حسن78129212022164001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية يثرب للبناتادبينور شعالن ناصر احمد78130182022215014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية النهروان المختلطةادبيسعد احمد جبير خلف78131192021304011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعبد الرحمن احمد خليل عبد هللا78132212021065043

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية يثرب للبناتادبيراويه محمد عبد محمد78133182022215007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية البردة المختلطةادبيعبد الرحمن جاسم محمد حسين78134212021251008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية البراق المختلطةادبيعلي حميد عايد صغير78135122021177010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية جوارجرا للبناتادبيميسون محمد نوري هدهود78136312022031029

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية اعالم المستقبل للبنينادبيانس زياد طه شهاب78137182021142004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبياحمد عمران عواد مطر78138202021085006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبييقين علي مهدي صالح محمد78139202022282133

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية الزهور للبناتادبيدينا صباح عبد االمير حميد78140182022261011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية الفتاة للبناتادبياية طه ياسين عبد هللا78141212022175004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيبنين احمد كامل زغير78142272022140014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية الجواهري المختلطةادبيغزوان فائق كاظم جسام78143182021287019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية البحتري المختلطةادبيابراهيم مالك شحاذه ندا78144182021048001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية النخيل المختلطةادبيقاسم هاني شالش علي78145192021290021

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية المنصور للبنينادبيعبد السالم فاروق حسين محمد78146182021045029

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية الشيماء للبناتادبيعائشه مجيد حميد اوهيب78147182022237034

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية الفاروق للبنينادبيعبد ابراهيم عبد هللا محمد78148182021094012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية الحي المسائية للبنينادبيمروان ابراهيم لفته حسين78149262021202031

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية الرباط المسائية للبنينادبيعبد هللا عمر خلف محمود78150202021253025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية الغساسنة للبناتادبييقين قحطان حسن علو78151182022197017

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية الموفقية للبنينادبيمصطفى جبار غافل جوحي78152262021056129

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيعمر عبد العزيز جاسم احمد78153182021099014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية كونل للبناتادبيساريز مهدي عبيد رشيد78154202022113034

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية بروانة للبنينادبيعبد الرزاق طه عطيه محمد78155192021067016
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية البيان للبناتادبياالء حسين فرحان صبار78156182022246002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية الناعمة المختلطةادبيجراح عايد سعدون حسن78157182021133006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0الخارجياتادبيبشائر علي عبد الحسين كاظم78158242022401007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيالهام نجاة رشيد محمد78159202022160004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية النوابغ للبنينادبيرقيه عبد هللا خلف تالف78160182022060005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية المنصور للبنينادبيمحمد علي حسين محمد78161182021045047

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية اول حزيران للبنينادبييوسف صفاء محمد احمد78162212021062056

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية االبتكار للبنينادبيمحمد صادق خفيف عبد78163112021151054

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0الخارجياتادبيمريم احسان نعمان اسماعيل78164182022401113

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية فاطمة  للبناتادبيميار ميزر ابراهيم مخلف78165182022235022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية الشرقاط للبناتادبيصابرين خير هللا عيسى عروه78166182022163029

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيلقاء رجب عبد عبطان78167182022340019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبينوره حسين علي حماد78168112022061050

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعبد الرحمن عبد هللا سعيد دخيل78169182021118028

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية المجيد المختلطةادبيبشائر سعد خليل ابراهيم78170182022105003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية البوجواري المسائية المختلطةادبيحنين صالح سلطان عفصان78171182022330003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية العلم للبنينادبياسامة عبد هللا صاحب جهاد78172182021019009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعداديه الرواد  للبنينادبيعبد هللا نوري عباس حسين78173202021022040

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية الحجرات للبناتادبيشروق شحاذى عبد هللا حبش78174212022109019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيعطية محجوب خلف مظهور78175182021010019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية الكوثر للبناتادبينسرين عبد الكريم عبد هللا احمد78176182022260020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية الوطن للبنينادبيايمن عايد جاسم محمد78177182021029006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية فاطمة  للبناتادبيمريم عطية مصلح عطية78178182022235021

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية جبل النور المختلطةادبينسيم حميد ابراهيم حسين78179212021252006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيسيف سعد نجم عبود78180212021084016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية المستقبل المختلطةادبيابراهيم صاحب ذيب عباس78181182021115001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيضحى مظر محمد سليمان78182182022172018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية الرواد للبنينادبيعبد الباري رباح لطيف احمد78183212021077071

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيهشام حسين عبد العزيز زيدان78184212021226041

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيغفران محمد حمادي حمزه78185322022030033

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيعذراء رائد احمد يوسف78186182022347030

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية المجيد المختلطةادبيايالف عامر جادر محمد78187182022105002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية البارودي للبناتادبيدعاء جاسم محمد حسين78188182022258018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبيسبأ حكمت حاجم سلطان78189182022348008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية البارودي للبناتادبيردينه عبد الرحمن عيسى محمد78190182022258019
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية يثرب المختلطةادبيمحمد خضير عباس محمود78191182021043015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية البوادي المختلطةادبيعبد هللا محمد علي صالح78192212021216011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيشهد محمود باشا عبد78193212022090015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية المنصور للبنينادبيحارث احمد حمود حسين78194182021045012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية االمين للبنينادبيمخلد خليل جاسم محمد78195182021014023

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيحسين طالل عكله علي78196182021127015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية الشيماء للبناتادبيحفصه احمد اسماعيل محمد78197182022237012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية شفق للبناتادبيسارة فاضل محمد حسن78198202022145011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبياحمد رؤوف ابراهيم احمد78199202021311007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية الخصم للبنينادبيمحمد جاسم محمد عبد هللا78200182021016029

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية الخضراء للبنينادبيسجاد عز الدين سليمان لطيف78201182021050008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية حضر موت للبنينادبيعيسى عبد الرحمن ياسين حبيب78202182021031015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية االمين للبنينادبيمحمد اورنس علي حواس78203182021014021

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية المؤمل للبنينادبيمحمد مؤيد جبار حسين78204232021060030

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيزياد خلف احمد خلف78205182021099008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية دمشق للبنينادبيياسين عامر محمد محمود78206212021048026

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية تلمسان للبناتادبيزينب رافع زكي عبد الكريم78207212022124008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية اعالم المستقبل للبنينادبيعبد القادر كهالن سنبار رديني78208182021142014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية البخاري للبناتادبيرجاء ابراهيم حسين حمد78209182022245005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية الحمار للبنينادبيعلي عوده حميد حنون78210222021044012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية اعالم المستقبل للبنينادبيعلي مزاحم فرحان جمعه78211182021142018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية المصطفى للبنينادبيعبد هللا صالح تركي موسى78212232021045017

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيعلي سهيل محمد شهاب78213182021041041

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية يثرب المختلطةادبيضحى عدنان احمد صالح78214182022043011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية العلم للبنينادبيبشير غانم خلف عبيد78215182021019014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية فلسطين للبناتادبيساره ارجمان محمد امين78216202022140011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية كوثا للبنينادبيمسلم مهند ثجيل متعب78217232021051031

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينادبيانمار صباح انور رحيم78218182021151003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0الخارجياتادبيبنين عماد رزيج عبد هللا78219262022401011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية الورود للبناتادبيسجا عطا هللا برجس دخيل78220182022224006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية الزوراء للبناتادبيمريم عزاوي محمد حسن78221182022162035

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبينبأ سعد علي ابراهيم78222212022165030

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيعمر طلب عبد هللا محمد78223182021099013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية النزاهة للبناتادبيندى نديم حمزه عباس78224202022130037

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية بيخال للبنينادبياحمد عيدان اسماعيل احمد78225212021074006
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية اليعربية للبناتادبيريم فواز حسين علي78226202022177012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية الزهور للبناتادبيزهره زيدان خلف نوفان78227182022261015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية الفتح للبنينادبيمصطفى مهدي كريم شمران78228272021011028

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية حضر موت للبنينادبيزياد محمود صالح حمد78229182021031004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيابراهيم احمد ابراهيم خفيف78230212021052001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية المصطفى للبنينادبيحسين خالد منهل هاشم78231232021045007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية الزوراء للبناتادبيسفانه بدو حمد حسين78232182022162025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية الجواهري للبنينادبيعباس عبد عبد هللا حمودي78233202021015018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيمحمد مبارك احمد علي78234182021004052

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية الواسطي للبنينادبيسيف عبد الحميد زرار حميد78235202021079011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية الدستور المختلطةادبيحيدر صدام حسين حسن78236212021219003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء علي ابراهيم عبيد78237212022164013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيابتسام سعدون حسن علي78238182022193001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية الصقور للبناتادبيدعاء عباس حسين علي78239182022206004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية البحتري المختلطةادبيعبد هللا كامل صالح محمود78240182021048008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية القرطبي للبنينادبيرامي سعد حميد علي78241212021054020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية البحتري المختلطةادبيعثمان محمد ساير سالم78242182021048010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية الشيماء للبناتادبيايه محمد جودي زعيان78243182022237008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية بيخال للبنينادبيغيث صدام متعب جبار78244212021074074

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية الجواهري المختلطةادبيليث عماد جاسم محمد78245182021287021

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية الموفقية للبنينادبيرياض هزاع عبد هللا راشد78246262021056046

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية الروافد للبنينادبيطه حسين عبد الرزاق رشيد78247112021025025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبينرجس عماد خميس مصحب78248312022058026

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية بلدروز للبنينادبيمحمد كامل خلف فارس78249212021007042

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية فاطمة  للبناتادبياية بدر عيسى عطية78250182022235006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية الورود للبناتادبيضحى ياسين طه رجب78251182022224008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيعبد القادر قيس خالد صالح78252192021041012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية بيخال للبنينادبيهشام عادل احمد خليل78253212021074094

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية البردة المختلطةادبيتبارك احمد فرحان احمد78254212022251002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية سارة للبناتادبيرؤى محمد هادي عكاب78255212022123011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية القدر للبنينادبيمعاذ طالب محمد داود78256212021089057

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية الدستور المختلطةادبياسامة بشار عبد الحميد خليل78257212021219001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية الخصم للبنينادبيزكريا احمد سعيد خلف78258182021016015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية الدواية المسائية للبنينادبيموسى عاجل محسن شيحان78259222021313012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية الخضراء للبنينادبيخبيب جاسم محمد جاسم78260182021050007
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية االبراهيمية للبنينادبيشاكر حسين عباس جميل78261182021001023

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيمحمد خالد عبد هللا عواد78262232021178030

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية المستقبل للبنينادبيحمزه كنعان غزاني حسين78263202021011007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية عثمان بن عفان للبنينادبيعبد العزيز محمد حمد حسن78264182021074011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية الرشاد للبنينادبيمحمود حمد هادي صالح78265192021050035

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية بلدروز للبنينادبياحمد عبد الرزاق نصيف حسين78266212021007004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية المجيد المختلطةادبيلينه علي محمد حمد78267182022105006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية جبل النور المختلطةادبيسيناء احمد مهدي صالح78268212022252011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية ميسلون للبناتادبيغفران احمد خلف صلبي78269182022186022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية ميسلون للبناتادبينور ابراهيم خلف عويد78270182022186027

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعلي باسم علي حسين78271212021065052

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية الشهباء للبناتادبياالء عدنان خلف سمين78272202022106009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية الحريري للبناتادبيغاده نبهار محمد رشيد78273212022144016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية الجواهري المختلطةادبياميمه عزيز محمود علي78274182022287007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية الروافد للبنينادبيعبد هللا مازن يونس عباس78275182021085023

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0اعدادية الطيبات للبناتادبيكفاح محمد عكله احمد78276212022178046

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية الكفاح للبنينادبيسجاد زيد حسين عبد هللا78277182021022008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية الخضراء للبنينادبيعبد اللطيف احمد لطيف عبد الرزاق78278182021050013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيحسان ثابت خضير عباس78279182021313009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0ثانوية البحيرة للبناتادبيرسل عمار علوان داود78280212022120006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية الطيبات للبناتادبياية محمود علي سليم78281212022178009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية القبس للبنينادبيمحمد ياسين علي علو78282182021131030

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيعذراء شاكر عبد الوهاب جمار78283182022336037

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية االمام المختلطةادبيأمنه كريم محيميد فيحان78284182022278001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيرغد عادل احمد علي78285182022336016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية ابو البشر المختلطةادبيعمار ستار جبار محمد78286212021268022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية البارودي للبناتادبيتبارك لؤي خالد سعيد78287182022258011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية سعد بن معاذ للبناتادبيفيروز فيصل نصيف جاسم78288182022195010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيانعام محمد عايد حمادي78289182022171004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية العباد للبنينادبيمحمود عيدان احمد مخلف78290202021076029

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية النوابغ للبنينادبيسرواء محمد خلف وادي78291182022060009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية الجبل للبنينادبيياسر عمار علوان داود78292212021036019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية المنصور للبنينادبيعمر مشعل حروش صالح78293182021045038

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية العلم للبناتادبينظيره حميد خليل ابراهيم78294182022170025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيصفا عامر فاضل عبد القادر78295182022171012
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0ثانوية القدوة المسائية للبنينادبيحسام باسم خالد عبود78296192021365018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية الطيبات للبناتادبيتبارك سحاب كرم كاظم78297212022178015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية الحداثة للبناتادبيحوراء يوسف محمد عبد هللا78298212022115009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعبد الخالق رزاق رحيم فندي78299192021040023

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيغيث حيدر محمد علوان78300212021063034

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية المستقبل للبنينادبيهشام ماهر صالح حسن78301202021011042

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبياحمد ليث عبد هللا جاسم78302202021259024

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية البارودي للبناتادبيصفا رافع غناوي عبد هللا78303182022258029

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية يثرب المختلطةادبيسراج الدين فرحان خلف حسين78304182021043009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيهاجر عامر فياض عليوي78305182022197016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية الخرجه للبناتادبيصفا يونس زيدان مخلف78306182022217015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيوليد يوسف ابراهيم سميط78307192021350163

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية الهدى للبناتادبيأماني اديب غانم احمد78308202022117006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية الحكمة للبناتادبيهوازن محمد خلف صالح78309182022189021

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانويه المحزم للبنينادبياحمد محمود حميد عبد هللا78310182021024001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيريام ذاكر حبيب رشيد78311212022226017

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية عين سفني للبناتادبيسجى ليث قاسم اسعد78312172022258009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية المنتهى للبناتادبيعائشة عبد الرحمن عبد المنعم عبد الرحمن78313212022103023

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0الخارجياتادبيهديل شهاب حمد مضعن78314182022401131

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية بلقيس للبناتادبينورهان سعد حاتم علي78315212022106029

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية يايجي للبنينادبياحمد محمد حسين خورشيد78316202021203005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0اعدادية االبراهيمية للبنينادبيمصطفى عالء مجيد كاظم78317182021001051

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0اعدادية غطفان للبنينادبيفاروق عبد هللا عبد احمد78318182021042023

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةادبيحنين بالسم محمد عبود78319182022361005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0اعدادية الخنساء للبناتادبيريم وائل مصطفى جاسم78320182022247020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيبخيت عبد الرحمن علي بردي78321182021004011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0اعدادية البيان للبناتادبيغادة نبيل ضيفي ناصر78322182022246036

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية النوابغ للبنينادبيمنار صباح سلمان علي78323182022060012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية البحتري المختلطةادبيعثمان اسماعيل هدو علي78324182021048009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية نور االسالم المختلطةادبيمحمد دحام جمال نريمان78325212021243009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية النظامية المختلطةادبيجاسم محمد راضي ابراهيم78326212021206001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيطه سعيد احمد كطو78327212021226019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيعبد هللا مهدي علوان مسعود78328212021062027

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية الطيبات للبناتادبيرانيه عدنان رحمن حبيب78329212022178022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية الباهلي للبناتادبيبتول حامد جاسم عباس78330182022253002
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية اغادير المسائية للبنينادبياحمد سعيد سلمان احمد78331212021282002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيعباس فاضل علي حمد78332212021043022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية الجواهري المختلطةادبيمحمد ادريس محمد يونس78333182021287022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية النهروان المختلطةادبيمحمد جبار بندر علي78334192021304026

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرفل فيصل تركي عدوان78335212022155041

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية طه االمين للبنينادبيحسين سلمان حسين عزال78336262021026012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية الكوير المختلطةادبيمحمد احمد حمدي حسين78337312021066006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية بيجي للبناتادبيحنين عماد ايوب عبد78338182022177008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية النجباء المختلطةادبيمصطفى جاسم ساطي عبد78339212021253014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية البردة المختلطةادبياجود يوسف نايف جواد78340212021251001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيابراهيم تركي كاظم حسين78341212021052002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية الورود للبناتادبيعروبه خلف عبد هللا جمعه78342182022224009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية النخيل المختلطةادبيليث عبد عطية درويش78343192021290023

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية العباد للبنينادبيمحمد ربيع ياسين حسين78344202021076022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية اليرموك للبناتادبيعذراء داود سلمان خليفه78345212022125022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد عدنان ورد ديج78346202021081002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية غرناطة للبنينادبيحامد امين جهاد مهاوش78347182021125005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية البو هيازع للبناتادبينادية خضير محمود صالح78348182022198024

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية الخضراء للبنينادبيعلي احمد محمود احمد78349182021050018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيتبارك ليث حسين جاسم78350182022392004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية بردى للبنينادبيعلي خليل ابراهيم عرمان78351212021229009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية الشهيد وائل للبناتادبيمها طاهر طارق محمد78352182022273025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيتبارك محمد حسن حميد78353182022172007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية الدجيل للبناتادبييقين جبار حمد عبد هللا78354182022236034

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0ثانوية البوجواري للبناتادبييازي شاكر احمد درويش78355182022168020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0ثانوية جبل النور المختلطةادبيعماد سمير حازم عزاوي78356212021252004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية الشافعي للبنينادبيصالح احمد عواد صالح78357172021144012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيايناس خضير احمد صالح78358212022097014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية طوبى للبنينادبيعدي رائد محمد عبد الحسن78359212021087032

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيحارث احمد جمعه نارين78360312021017010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية المصطفى للبنينادبييوسف حامد يوسف ياس78361232021045034

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيعمر صفاء عليوي فياض78362192021041018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية الزهور للبناتادبيمالك عقيل حسين عبد هللا78363182022261031

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية النزاهة للبناتادبينور عبد الجبار محمد الياس78364202022130039

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية بيخال للبنينادبيمصطفى عبد هللا عبد الجبار احمد78365212021074090
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية بيجي المسائيةادبيمريم نظام نافع عبد اللطيف78366182022332042

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية المستقبل المختلطةادبيمصطفى رائد احمد رشيد78367182021115010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيوليد ابراهيم صالح خلف78368182021010037

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية العلم للبناتادبيرقية رعد بدران شكر78369182022170010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيابراهيم حميد احمد جسام78370182021313001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية الشيخ إبراهيم المهيري المسائية للبنينادبيياسر محمد حمود مصطاف78371202021267047

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيجيهان خليل ابراهيم صالح78372182022373014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية البارودي للبناتادبياميره خضير محمد طه78373182022258006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية بروانة للبنينادبيعبد هللا شاهين اسماعيل سعيد78374192021067019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية الحضارة للبنينادبيعامر علي خضر محمود78375182021059028

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينادبيسرمد غانم فهد دهش78376182021011008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية البردة المختلطةادبيمحمد فرج عبد حسين78377212021251015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية القرطبي للبنينادبيبالل احمد جاسم محمد78378212021054011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية البوادي المختلطةادبيعلي مكي علوان خلف78379212021216015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيشيماء عدنان صالح جمعه78380182022347028

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيعلي رافع مهدي حميد78381182021313016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد خضر رمضان محمد78382172021351420

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمجول نجم عبد درويش78383212021038102

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية الشرقاط للبنينادبياحمد ادريس مرعي حسن78384182021004002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية االفاق المسائية للبنينادبياكرم علي زامل كطان78385222021304002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيضيف صباح خالد جسام78386192021041010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيا-سامسونادبييمامه ضياء رمضان علوان78387132022350003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية البردة المختلطةادبياحمد مجول حسين خلف78388212021251003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيساريه طالل حميدي محمد78389182022271005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية المواكب المختلطةادبيباسل وليد سليمان جسام78390182021310001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0اعدادية الفلق للبنينادبيعبد الملك محمد احمد حسين78391212021023034

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0ثانوية دار العلم المختلطةادبيادهم سعد عطيه دخيل78392182021293002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0ثانوية الورود للبناتادبيعهود طلب محمد خلف78393182022224010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةادبيبان صباح حسن علي78394182022342010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0ثانوية الحمزة للبناتادبياسيل خليل ابراهيم موسى78395182022257004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0اعدادية البخاري للبنينادبيمحمد جاسم محمد عطيه78396192021106005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0ثانوية الجواهري المختلطةادبياحمد غانم احمد جسام78397182021287001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0ثانوية يثرب للبناتادبيرغده ماضي محمد احمد78398182022215006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية الحضارة للبنينادبيفهد سعدون محمد حسن78399182021059036

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0ثانوية الزهاوي المختلطةادبيامير عماد خلف شهاب78400192021282002
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيإبراهيم خالد هاشم عايد78401232021254001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية بيخال للبنينادبيعبيدة زهير عداي عليوي78402212021074051

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية ٩ نيسان للبناتادبينور ايدن مصطفى محمد78403202022101026

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية الكرمة للبنينادبيبارق حامد عبد خلف78404192021066010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية السياب للبنينادبيرسول عماد خالد جاسم78405202021078034

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيمحمد حمودي وضح وناس78406242021153018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية الروافد للبنينادبيذو الفقار حيدر حسين علي78407182021085012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيسراج محمد ريس نصيف78408182022313013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية مكحول المختلطةادبيخالد جمال عفر عبد78409182021328004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية القدر للبنينادبيجاسم محمد حمد جداع78410212021089006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية البشير للبنينادبيياسر خليل ابراهيم داود78411212021057014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيدالل محمد مهدي موسى78412182022336014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينادبيصالح غازي خليل عبد78413212021276028

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0الخارجياتادبيمريم كريم شاكر هاني78414182022401115

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية الوالء المختلطهادبيسجى محمد كاظم حميد78415212022236003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيعلي عدنان جواد كاظم78416182021127038

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية الدجيل للبناتادبينور الهدى باسم محمد عزاوي78417182022236032

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتادبيرقية حسين حمود صاطي78418182022157011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0ثانوية بني تميم المختلطةادبينور خضير عباس عبد العظيم78419182022279008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0ثانوية الجواهري المختلطةادبيوعد فاضل حسن شالل78420182021287030

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبينور نزهان مطر ابراهيم78421212022099081

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0ثانوية القبس للبناتادبيطيبه دحام مجيد طه78422182022190012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0ثانوية البوجواري للبناتادبيانصاف صابر احمد درويش78423182022168002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيمريم مؤيد مهدي عباس78424182022159024

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية الطالئع للبنينادبيبكر فاروق علي محمد78425192021100003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية القدر للبنينادبيعبد هللا علي حسن علي78426212021089029

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية الوطن للبنينادبيعبد العزيز بسيم سالم مزعل78427182021029015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية النهروان المختلطةادبيقتيبه احمد عبد الجبار محمد78428192021304023

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمصطفى صدام حاتم محمد78429212021278131

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيرعد ساجد عبد عالوي78430192021041008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيمنى باسم مسلم حسين78431182022159027

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0ثانوية الكندي للبناتادبيوسن كوان داود احمد78432182022239033

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيداود سليمان محمد علي78433202021251025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيسميه ضياء جاد هللا مصطفى78434182022172014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية االبراهيمية للبنينادبيمحمد هشام محمد حمدي78435182021001048

صفحة ٢٢٤١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية النضال للبنينادبيحيدر سمير كريم سعيد78436212021029003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية المستنصرية للبناتادبياالء تحسين محمد عمر78437182022172003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيمعن وليد خالد مولود78438212021022029

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيعبد هللا سلمان وضح وناس78439242021153012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبينازك ماجد حمود حسن78440182022347040

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية نزار المختلطةادبيطه حسين طه نجم78441212021204010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية صفية للبناتادبيمريم صفاء مجيد محمد78442182022156014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية التضامن للبنينادبيعبد هللا ردام نصيف جاسم78443212021019008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية البينات المسائية للبنينادبيشالش عبد هللا حسين اسود78444202021263015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية الخصم للبنينادبيعبد القادر احمد موسى سعيد78445182021016020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيعثمان فالح جاسم محمد78446122021175019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية عثمان بن عفان للبنينادبيميسر عبيد ابراهيم بليش78447182021074024

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية نور العراق للبناتادبيصبا جمعه محمد حسن78448202022138027

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية نور االسالم المختلطةادبيدنيا عز الدين ابراهيم عبد العزيز78449212022243002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية تكريت االهلية للبناتادبيسبأ اجبير رمل احمد78450182022390008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية الجواهري للبنينادبياحمد ناظم حميد رشيد78451202021015005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية البارودي للبناتادبياسماء عمر ممدوح جبار78452182022258003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية الشرقاط للبناتادبيدعاء ناجي عيد صالح78453182022163016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية المأمون المختلطةادبيعبد المجيد محمود رشيد محمد78454212021212018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيسارة اسماعيل خليل ابراهيم78455212022137015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية بني تميم المختلطةادبيابتهال صدام علي حسين78456182022279002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيفاطمه علي عامر احمد78457212022099066

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية الرشاد للبنينادبيعبد هللا صباح عبد الكريم خلف78458192021050022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية ذي قار للبناتادبيمريم محمد كاظم علي78459182022233030

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفرح سعدي طه هزاع78460182022247033

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيمحمد فاضل نجم جاسم78461212021272110

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية الزهور للبناتادبيامنه خليل اسماعيل حمد78462182022261004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية الخنساء للبناتادبيانوار طارق عبد الباري احمد78463182022247004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعلي فياض درويش عبد78464212021038084

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية القرطبي للبنينادبيبسام عدنان ربيع محمد78465212021054009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية البارودي للبناتادبيامنه عادل محمد سلمان78466182022258005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية بيجي للبناتادبيبلقيس حماده عطا هللا أسماعيل78467182022177006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية الدور للبنينادبيهمام سداد احمد محمد78468182021003022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية تكريت االهلية للبناتادبيمريم احمد ذياب سوادي78469182022390014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية غرناطة للبنينادبيعبد هللا حسن محمد حالول78470182021125016
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعلي نبيل علي حسين78471212021038088

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية الزهور للبناتادبيامل ابراهيم مصطفى ضاحي78472182022261003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية نور االسالم المختلطةادبيسمية فيصل ابراهيم عبد العزيز78473212022243003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية المجيد المختلطةادبيليلى قيس صالح جاسم78474182022105005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية قزانية للبناتادبيشهد سامي جواد بهجت78475212022104019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية النهروان المختلطةادبيعثمان جبير خلف دلف78476192021304018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية الطيبات للبناتادبيزهراء خالد خليل محمد78477212022178028

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية البوجواري للبناتادبينبأ محمود حايف درويش78478182022168016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية غرناطة للبناتادبيانساب اسام اسعد حسن78479202022100006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية المقدادية للبنينادبياحمد صباح طه محمد78480212021039002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيياسر ميثاق جوهر علي78481112021207067

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبييحيى مزهر حسن محمد78482102021160055

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيمصطفى شمال محمد عبد هللا78483202021085065

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية الخضراء للبنينادبيمشتاق عبد الرزاق محمد محمود78484182021050022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية بيخال للبنينادبيهمام عدنان كاظم حلمي78485212021074095

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية طوبى للبنينادبياحمد وليد احمد سلمان78486212021087014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية الحريري للبناتادبيهبه وليد محمود شاطي78487212022144022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية البوجواري للبناتادبياجماله شويش نصيف جاسم78488182022168001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيعباس قاسم عمران ضاحي78489112021042027

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيعيسى محمود دهام دايح78490192021041019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية الهمم للبناتادبيمريم احسان صكر اسماعيل78491212022182020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية الياسمين للبناتادبييقين رباح حسن علي78492322022025014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبياسراء رائد محمد اسماعيل78493212022097002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةادبيسلوان فائق جار هللا صالح78494212021086006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيمحمد نور محمد شوكت ابراهيم78495212021022024

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية بيجي المسائيةادبيمحمد خالد حسن عبد78496182021332230

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية الجواهري المختلطةادبياسعد ابراهيم حسين خلف78497182021287002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية الباهلي المختلطةادبيحسين عالء غازي علي78498182021084003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبياحمد عبد الستار احمد علي78499192021350013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية الواقدي للبنينادبيحذيفة ياسر جليل عالوي78500192021086009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية االسحاقي للبناتادبيمنار محمد احمد عبد هللا78501182022255019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية سارة للبناتادبيانعام طه خلف عمش78502212022123002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية بيجي للبناتادبيرنده حسين مروح خليفه78503182022177013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتادبيرقية حميد خلف ارميزان78504182022157012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية الوثبة للبنينادبيكرار حيدر مظهر عبيد78505272021017069
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية الشهباء للبناتادبييمامه ثامر حاجم رميض78506202022106074

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية القدر للبنينادبيمعن محمد حسن علي78507212021089058

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية اليرموك للبنينادبيمحمد احمد علوان عباس78508182021129016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية الفلق للبنينادبياركان خلف جايد زيدان78509212021023010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية االمام المختلطةادبياحمد محمد محمود نايف78510182021278001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيواثق شيبان لفته حردان78511182021091018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية القبس للبناتادبيأمامه سعيد صالح خليف78512182022190001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية بوتان المسائية للبنينادبياحمد عبد كريم قادر احمد78513212021270010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية بيخال للبنينادبيعلي عاصي حميد جاسم78514212021074062

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية الجواهري المختلطةادبيامجد مازن دلف عبدي78515182021287003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية الجواهري المختلطةادبيحسين عبد القادر احمد علي78516182021287006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيحسن حسين طالب محمد78517212021065017

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية االوس للبنينادبيمحمد خلف محمد حسن78518202021055016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيانور غسان خميس محمد78519202021251009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيعمر فالح جاسم محمد78520122021175023

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية الحضارة للبنينادبيهيثم سفيان ختالن حميد78521182021059047

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية الطيبات للبناتادبيوفاء شاهر مزهر عواد78522212022178061

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبياريج شاكر محمود الطيف78523182022268001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0ثانوية فاطمة  للبناتادبيبيداء غالب حمد خضر78524182022235009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيغيث خالد حمزة راهي78525232021052059

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيعائشه ناظم غني حميد78526212022226034

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيمنيفة عدنان كريم حسن78527182022172028

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0ثانوية الهدى للبناتادبيرشا حمد داود حمد78528182022269008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0ثانوية النهروان المختلطةادبيعبد المجيد حمزة جاسم محمد78529232021181015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0ثانوية العلم للبناتادبيمنال احمد نهير شاهر78530182022170024

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيمريم عبد هللا احمد محمود78531182022347036

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية بيجي المسائيةادبينهاد احمد علي جمعه78532182022332048

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية البارقة المختلطةادبياحمد قاسم محمد عبد78533212021258001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية مهدي البصير للبنينادبيسجاد علي سعدون كاظم78534232021058021

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيامير عيسى سبع خلف78535182021010007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية االمانة المختلطةادبيايهاب شاكر محمود سيد78536182021324001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية اور المختلطةادبيمحمد قاسم عبد المهدي صالح78537212021211022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية يثرب المختلطةادبيإيمان محمد تركي مخلف78538182022043001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيعطا هللا عواد محمد شالش78539182021099011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيعبد القادر صالح مهدي كريم78540182021082039
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه رائد ابراهيم هزيم78541182022247031

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية الجواهري المختلطةادبيحميد انهاب سعدون عليان78542182021287007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبيمها محمد لطيف هندي78543182022351022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية الخنساء للبناتادبيايناس لؤي عبد الكريم جاسم78544182022247006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيمحمد متعب علي محمود78545182021313021

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية صفية للبناتادبيتبارك محمود عزاوي محمد78546182022156005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية البينات المسائية للبنينادبيصالح حمد خضر عبد78547202021263016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيهاجر مجيد مخلف عواد78548182022171017

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيخليفة زيد خلف عزاوي78549212021043013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية المقدادية للبناتادبيرؤى باسم حميد طعان78550212022140029

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيصادق امين عطا هللا علي78551192021350062

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية الطيبات للبناتادبيسجى عدنان عثمان جمعه78552212022178036

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيحسين طاهر مناوي ناجي78553232021200009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةادبيزياد محمد محمود سليمان78554202021255022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية االمام المختلطةادبيمريم صباح حسين حميد78555182022278012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية النسور المسائية المختلطةادبيحسين ناظم نقي مشير78556202021257013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبياحمد عبد السالم محمد مزبان78557182021313005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيسجى محمد احمد خطاب78558182022373026

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيسليمان احمد محجوب علي78559322021011015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية الدجيل للبناتادبيحوراء بدر طبار جواد78560182022236011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية ابن المعتم للبنينادبيمحمد احمد محمود يعكوب78561182021073040

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0ثانوية الكندي للبناتادبيمريم واثق محمد سلطان78562182022239025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0ثانوية سمية للبناتادبيعنود مفضي علي عايد78563182022192015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية القدر للبنينادبيعماد عبد القادر سعدون نوار78564212021089040

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0الخارجيونادبيرعد جبار عواد عساف78565202021400114

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيعلي احمد طالب صبح78566112021042037

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0ثانوية البردة المختلطةادبيمحمد جاسم محمد حسين78567212021251014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية غطفان للبنينادبيحسن فرحان عبود عميري78568182021042009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية القرطبي للبنينادبييونس رعد فهمي يحيى78569212021054060

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعمر حسين رشيد علي78570212021014058

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0ثانوية البارودي للبناتادبيحفصه تحسين رجب جميل78571182022258014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيشهد ثامر محمد فواز78572182022313016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيوهران عدنان حسن علي78573212022155104

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0ثانوية الجامعة المختلطةادبيصباح فالح حسن حمد78574182021277004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيحنين هارون سلمان زيدان78575212022121014
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية الوجيهية للبنينادبيعبد الكريم صباح نوري عزاوي78576212021030016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيليث كاظم جواد مصلح78577212021244016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية االمين للبنينادبيخير هللا غازي علي عبد هللا78578182021014006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0ثانوية المقاصد لبنينادبيحسين علي يونس حبش78579182021068017

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0ثانوية الورود للبناتادبيهديل خلف عبد هللا جمعه78580182022224014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0ثانوية ميسلون للبناتادبيايالف زياد محمد رشيد78581182022186006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0ثانوية البيرق المختلطةادبيقصي صدام محمد محيسن78582182021323010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية القرطبي للبنينادبيمصطفى باسم خالد عبد الحميد78583212021054050

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتادبيرغده غازي عبد جواد78584182022259006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية المواكب المختلطةادبيسندس مجيد حسين علي78585182022310001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية القلعه للبنينادبيمحمد جاسم هجهوج جمعه78586212021040022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية طوبى للبنينادبيمثنى عبد محمد رشيد78587212021087045

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيفارس جاسم محمد راضي78588192021101040

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية االمين للبنينادبيعبد التواب فيصل حمود حماش78589182021014008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبياحمد حاتم جبير شندوخ78590192021041005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية مندلي للبنينادبيحيدر ياسين محمود اسماعيل78591212021034019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية القطيف للبنينادبيمصطفى حميد نصيف جاسم78592262021041056

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية تكريت االهلية للبناتادبينبأ ضاري خليل اسماعيل78593182022390016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيسلوى عامر محسن عبد هللا78594182022197009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية النهروان المختلطةادبياحمد عباس فاضل عناد78595192021304003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيكرار حيدر احمد حسن78596212021065064

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية الخضراء للبنينادبيعبد العليم مدحت علي حسين78597182021050012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية فلسطين للنازحاتادبيسميه سالم محمد طاهر ساعد78598202022164005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية الطالئع للبنينادبياحمد علي حمادي حسين78599192021100001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيبالل سعد خلف سلمان78600212021278018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية مكحول المختلطةادبيميثم ردام شاكر حمود78601182021328012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب فاضل اسود محمد78602202022141020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية اور المختلطةادبيوسام محمد كاظم حسين78603212021211029

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيادبيزبيدة فاتح بكر ساقي78604202022395013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيمحمد قاسم سلمان محيبس78605322021011036

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية النخيل المختلطةادبيسيف طه فياض سرحان78606192021290012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية الرواد للبنينادبينشوان رافد جبار جاسم78607122021024024

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيعدنان ويس محمد سعيد78608172021221008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية الهجرة للبناتادبيبراء نزهان حسن عبد78609182022174002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتادبيرسل يوسف ثامر مخيف78610182022157010
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0خارجيونادبياحمد فرحان خلف عبد هللا78611192021400006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية الحجاز المختلطةادبيكرجيه حسن شهاب حمد78612182022292013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية مندلي للبنينادبيعباس نهاد عبد الرحمان اسعد78613212021034027

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية سومر للبناتادبيانتضار نقيب جاسم محمد78614182022270003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيأسماعيل سالم اسماعيل حميد78615192021041001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية الحاتمية للبنينادبيعبد هللا علي جابر عبد78616182021301017

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيوليد خالد عباس جسام78617192021041033

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيامير حسن محمود حسين78618182021088003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيرامي سعد سعدي حمود78619182021226006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيكرار حيدر جمعة حسين78620212021065065

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية يثرب المختلطةادبيمأمون مثنى علي حسين78621182021043013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية العباد للبنينادبيحسن احمد هصاوي شاطر78622202021076005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية الكراغول للبنينادبيطه ياسين محمد سميط78623192021092005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيمرتضى محمد شهاب احمد78624182021313023

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية النزاهة للبناتادبيشيماء يشار مجيد حميد78625202022130021

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيايه احمد محمد راشد78626212022097016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0الخارجيون - ايمنادبيمروان ابراهيم سليمان شيخو78627172021400206

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية الطيبات للبناتادبيطيبة ثامر حسون عبعوب78628212022178040

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0ثانوية سارة للبناتادبيدينا فؤاد محمود حميد78629212022123010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيمصطفى صالح مهدي صالح78630212021226036

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيفاطمة انس ذياب صالح78631182022197010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبياحمد نعمه محمد جمعه78632182021099002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية عشتار للبناتادبيمروه علي عفتان سندال78633232022125023

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0ثانوية خير االنام المختلطةادبياحمد قطران عباس مجبل78634112021166006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية الخصم للبنينادبيمحمد فرحان جاسم خلف78635182021016032

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0ثانوية ابو البشر المختلطةادبيسجاد سلمان حمد احمد78636212021268015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعبد هللا قاسم عبد هللا محمد78637192021101024

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية الخنساء للبناتادبيسمراء علي حسين خضير78638182022247024

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0ثانوية سعد بن معاذ للبناتادبيعلياء علي فرحان كردي78639182022195008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيضحى علي هلوب احمد78640172022362016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيتغريد سمير حزام علي78641182022373011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0ثانوية جيا المسائية للبنينادبيضياء طالب علوان شالل78642322021060015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية االمجاد للبنينادبيمحمد باسم فاضل عبد هللا78643172021026027

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيعمار عبد عاجل عبود78644292021008034

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0ثانوية الفرات المسائية للبنينادبيقتيبه غازي مجيد جاسم78645122021210014

صفحة ٢٢٤٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0ثانوية الزهور للبناتادبيساره هيثم ذاكر دعدوش78646182022261020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية البحتري المختلطةادبيخضير كامل عبد حمادي78647182021048006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0ثانوية التراث العربي للبنينادبيخالد محمد دلس كايم78648182021096011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية الزوراء للبناتادبينور علي محي محمد78649182022162038

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0الخارجيونادبيعمر جمعه صالح حسين78650202021400220

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيعبد االمير محمود حسين محمد78651212021022015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية الوركاء للبنينادبيعلي ماهر محمود خضير78652112021027063

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0ثانوية الكندي للبناتادبينوره منصور عبد هللا فرحان78653182022239030

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0ثانوية نور االسالم المختلطةادبيعبد الناصر ايوب سمين احمد78654212021243006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية سمية للبناتادبيامل محمد عايد نمشان78655182022192001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية البردة المختلطةادبيخالد جاسم محمد منصور78656212021251006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية سومر للبناتادبيشيماء حاتم صعب خلف78657182022270008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية العقيدة للبناتادبيمالك محمود شعبان اسماعيل78658182022194012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيسهاد خلف احمد عبد الستار78659182022313015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية عائشة للبناتادبياشجان جبار إبراهيم كاظم78660212022101004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية الحجاز المختلطةادبيهبه زيدان خلف حمد78661182022292015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية النخيل المختلطةادبينوره جواد احمد محمد78662192022290005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينادبيمحمد فرحان خلف محمد78663192021356030

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية بيجي المسائيةادبيسرى مازن محمد سبع78664182022332033

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةادبيحياة حميد عبود مجيد78665182022072003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية العلم للبنينادبيسيف فرحان جهاد غدير78666182021019020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيصالح محي طه ياسين78667212021065038

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية الباهلي للبناتادبيرويدة هيثم فيصل علي78668182022253004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية الشجعان للبنينادبيحسين احمد شوكان جاسم78669262021176013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية الجامعة المختلطةادبيعبد الرحمن سعدون عبد المنعم جميل78670182021277006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية البو هيازع للبناتادبيمسرى صباح سهيل نجم78671182022198021

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية البو هيازع للبناتادبياسراء علي جواد حنيفش78672182022198001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبينسرين علي نجم عبيد78673232022271143

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية المرجان للبناتادبياسراء احمد شاكر محمود78674182022262001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية االبتكار للبنينادبيعزة عدنان محمد صالح78675112021151041

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية البروج المختلطةادبياحمد عبد الهادي عباس ضاحي78676182021321003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية الصديق للبنينادبياحمد اكرم خلف محمود78677122021023001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةادبيمروان قحطان عبد الستار احمد78678182021361021

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية القيارة للبنينادبيحمد شافي طعيس معيوف78679172021042007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية كرميان للبناتادبيشفاء حسن خضير محمد78680322022020012
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية بوتان المسائية للبنينادبيسعد عياش اسماعيل حسن78681212021270023

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينادبيمصطفى خالد عبد مخلف78682182021011025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيعز الدين اكرم شاكر لطيف78683212021272067

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية الريف المسائيةادبياحمد سعد مطرود عمر78684182021337007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيعلي محمد كديمي حسين78685182021127039

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيفاطمه غالب شاكر راهي78686182022373040

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0ثانوية الجواهري المختلطةادبيآمال مكصد مطلك حميد78687182022287005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0ثانوية المغيرة للبنينادبيمحمد صبحي حمادي احمد78688212021051025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0الخارجيات - ايمنادبيحنان فتحي حمدان ويس78689172022401026

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيهند مهند نجرس هالل78690182022271008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0ثانوية الجواهري المختلطةادبيعلي فيصل لطيف عزيز78691182021287014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيانس محمود حامد عبد78692192021350021

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيصديق خلف ساير محمد78693172021362014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمالك مؤيد سليمان عبد الرحمن78694202021009070

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد ضياء سمير محمود78695212021014069

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية الرواد للبنينادبيعباس عبد الكريم علي ماجد78696212021077068

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيمصطفى احمد طامي حريز78697232021254080

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية بيخال للبنينادبيسامي عبد حميد خميس78698212021074030

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتادبيغفران سليمان ليل محمد78699182022157017

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0ثانوية فاطمة  للبناتادبيحنان مزهر حميد حسن78700182022235011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية االسحاقي للبناتادبياسراء علي حسين عبد78701182022255002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0ثانوية البشير للبنينادبيمهند علي فالح حسن78702212021057011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0ثانوية النخيل المختلطةادبيازهر محمد حسن عباس78703192021290004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبيرسل فاروق مبارك يحيى78704212022292014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0ثانوية الفالح المختلطةادبيحمزة شارع مياح شطب78705232021198009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيحارث محمود دليل حبتر78706182021127009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0ثانوية البراق المختلطةادبياحمد وليد محيسن مزعل78707122021177002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبينبأ جمال صالح محمد78708212022099073

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية النبوة للبناتادبيايمان فيصل عدنان علي78709212022145006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيمهند صالح سالم محمد78710182021347108

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0ثانوية الورود للبناتادبياستبرق احمد اسود خلف78711182022224001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0ثانوية الزهراوي المختلطةادبيزياد حميد عبد حميد78712212021250004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيعماد عبود موسى عيسى78713182021340058

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0ثانوية الحجاز المختلطةادبيوصف شاكر احمد عباس78714182022292016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية يثرب المختلطةادبيياس مظهر شياع ياسين78715182021043018
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيحسين علي شالل فاضل78716192021101010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيصباح جمعه عبيد مجول78717182021127024

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينادبيمصطفى حذيفة كامل عبد هللا78718182021011024

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيعباس فرحان ابو الخير ساجت78719242021153010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية الشيماء للبناتادبيعهود خالد حمو حساني78720182022237035

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية الطيبات للبناتادبيهدى شاكر محمود عنجاص78721212022178059

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيخوله خالد عبد الجبار رشيد78722182022171008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيزينب رشيد صالح مصطفى78723212022291020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية الوركاء للبنينادبيالهمام سعيد مجيد خورشيد78724232021034006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية االبتكار للبنينادبيعلي فاضل علي حسين78725112021151044

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية ام القرى للبناتادبيجنان محمد عبد هللا جميل78726212022127006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية زنوبيا للبناتادبيتبارك حسين مجباس حسين78727182022204003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية القبس للبنينادبيليث دحام مجيد طه78728182021131027

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية جمانة للبناتادبيهاله مؤيد احمد عزيز78729212022095035

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية الحداثة للبناتادبيدموع نزار صالح حسين78730212022115010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية القلعه للبنينادبييوسف هاشم كاظم صالح78731212021040033

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية الرواد للبنينادبيابراهيم شهاب احمد فياض78732122021024002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية الحاتمية للبنينادبيحسن احمد علي حسين78733182021301004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية المسيب للبناتادبيرسل محمد كاظم عنيزان78734232022117038

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيشفاء خلف عبد هللا حمود78735182022010008

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةادبيمحمود محمد مد هللا محمد78736202021255043

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية االيمان للبنينادبيهشام فالح خلف محمد78737192021063039

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينادبيسيف عبد القادر خلف بريسم78738212021276026

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية الطالئع للبنينادبيسعد سالم محمد فرحان78739192021100006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0الثانوية المعينية للبنينادبيبالل بدر هالل زويد78740112021022011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية بحركة للبناتادبيايناس ناظم محمد مرموص78741312022043002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية بيخال للبنينادبيصهيب نزار صبحي ناجي78742212021074037

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية الشيماء للبناتادبيتبارك اركان الطيف احمد78743182022237009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية الشافعي للبنينادبيانور احمد علوان محمد78744182021132001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية النخيل المختلطةادبيعبد الملك معد غيالن محمد78745192021290018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية الباهلي المختلطةادبيابراهيم عالء غازي علي78746182021084001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية اكد للبنينادبيوسام ضياء عبد الجبار محمد78747122021021007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبييحيى محمد منشد مرعي78748212021278144

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية الصديق للبناتادبييازي عبد الستار محمد حمد78749312022052022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيرسل احمد ريس نصيف78750182022313009
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية الصقور للبناتادبيسارة حسين محمد عبد78751182022206005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيمعتز مجيد جادر خلف78752182021313024

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيمريم عدي محمد عبد القادر78753182022373044

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية الشيماء للبناتادبيميس فاضل عباس صالح78754182022237041

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية المغيرة للبنينادبيحمزة قيس حامد مجيد78755182021086011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية المزهر للبنينادبيمحمد ابراهيم كردي خليل78756182021150031

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0ثانوية ميسلون للبناتادبيشهد سعد احمد جدوع78757182022186014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0ثانوية النوارس للبنينادبيحيدر ساجد محمد احمد78758132021027007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0ثانوية المناهل للبنينادبياحمد وليد صالح مهيدي78759182021080005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0ثانوية ام القرى للبناتادبيايه احمد محمد حسين78760212022127004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةادبيورود سحاب مطر فهد78761182022072013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0ثانوية ام عمارة للبناتادبينبأ عناد كريم عباس78762212022107036

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0ثانوية الشافعي للبنينادبيمحمد غسان حميد ابراهيم78763182021132012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيسارة صباح جاسم خلف78764212022155062

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتادبيحنان علي كامل حميد78765212022293004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيمصعب خضر حبيب حسين78766182021004061

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0اعدادية الروافد للبنينادبيمحمد عباس عبيد حميد78767112021025041

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0اعدادية ابن المعتم للبنينادبيعماد عبد عيادة محمد78768182021073032

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيتمارة عبد الحق اسماعيل ابراهيم78769212022098011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0اعدادية شمس االمل للبنينادبيمحمد زايد محمد شهاب78770222021374012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0ثانوية سومر للبناتادبيايمان حسين مساهر حمد78771182022270004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0ثانوية الفتوة المختلطةادبيمنير حمزه فضيل عداي78772262021169017

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0اعدادية الخيزران للبناتادبيساره طه محبوب عزيز78773212022147029

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبياحمد تحسين سعدون عبد78774212021214004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيشوكت نايف شهاب احمد78775212021228014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0ثانوية طرفة بن العبد للبنينادبيمصطفى مزاحم ياسين حايط78776212021075026

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0ثانوية الحجاز المختلطةادبيعبد الرحمن جابر نشمي خلف78777182021292011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0ثانوية الحاتمية للبنينادبيمحمد باقر حازم احمد حسن78778182021301022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0ثانوية البارقة المختلطةادبيهبه محمد علي كاظم78779212022258011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0اعدادية القدر للبنينادبيكهالن غائب سلطان عبد هللا78780212021089044

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0ثانوية االستقالل للبنينادبيحميد جاسم علي جسام78781182021120003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبييوسف سليمان فرج طه78782212021228028

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيمحمد تحسين هادي خليف78783232021001058

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0ثانوية ميسلون للبناتادبيهيام هيالن حمدان معروف78784182022186028

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0ثانوية جنة الخلد المختلطةادبياحمد غضبان دحام فهد78785212021261002
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0ثانوية السياب المسائية للبنينادبيعبد الرحمن مجيد كردي خلف78786122021208019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0اعدادية طوز للبناتادبيمريم عبد اللطيف عبد الواحد قادر78787182022181035

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبيعمار عبد مريس محمود78788182021038017

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0ثانوية سمية للبناتادبيايالف جاسم محمد علي78789182022192003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيعائشة هيثم اسماعيل عبد الرزاق78790182022172020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيعماد سالم جالل احميد78791202021201025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0ثانوية النهروان المختلطةادبيرسول محمد محمود علوان78792212021213003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0اعدادية بيخال للبنينادبيمحمد خميس حمد محمود78793212021074078

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0ثانوية االحسان المختلطةادبيشهد صكبان علوان خضير78794212022265005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0اعدادية القدر للبنينادبيكيالن سلمان داود خضير78795212021089045

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0ثانوية الشيخ إبراهيم المهيري المسائية للبنينادبيخلف فرج صالح محمود78796202021267007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0ثانوية الواقدي للبنينادبيعبد الجليل باسم فنوص عباس78797192021086019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0ثانوية الحكمة للبناتادبيانهار اسماعيل حماش جاسم78798182022189002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعبد الرحمن شكر محمود علي78799172021350096

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0ثانوية البيرق المختلطةادبيمنتصر كاصد عنبر حديد78800182021323012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية366.0اعدادية االسحاقي للبناتادبيناديه محمد حنفيش بدع78801182022255020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمد حسين محمد حامد78802172041080087

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0اعدادية بلد للبناتاحيائياالء هذال حاتم عباس78803182042176011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائيوسن خلف عبد هللا ناصر78804182042164045

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيخالد جمال محمد طاهر يونس78805172041118025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0اعدادية السيوطي للبنيناحيائيعلي محمد برتو حميد78806112041054023

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيطارق محمد ابراهيم محمود78807202041019027

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيحسن عواد نزال نمشان78808172041104016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمود سعدون78809172041358041

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيباسم محمد عباس علي محمد78810172041178014

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد لقمان عثمان محمد78811212041027024

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيزيال يوسف رحيم صالح78812202042345052

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيهبه شافي محمد حمد78813202042140064

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيمروة مروان شحاذة عبد هللا78814172042280116

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمنتقى محمد تقي احمد عبد هللا78815172041186102

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيرفل نشوان رشيد رجب78816182042163013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنيناحيائيسيف الدين صباح جمعه محمود78817182041135017

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيفاطمه خلف ابراهيم عبد المجيد78818182042339019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيايالف احمد عبد هللا علي78819202042124032

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيحسين ابراهيم محمد احمد78820172041366018
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيعبد هللا مصطاف مهدي عداي78821102041154013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0ثانوية المهيري للبنيناحيائيهادي رمضان محمد عبد الحميد78822202041034006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية الدور للبناتاحيائيتبارك طه مخلف عيسى78823182042161018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيكوردو خالد علي فخر الدين78824202041303139

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهيله محمود شاكر يوسف78825182042247048

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيعبد االله شمسي عبد محسن78826182041146020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيبراء ادريس دانوك عكيل78827172042292009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيغصون زامل سالم خلف78828182042232032

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيزينب علي خليل ابراهيم78829182042182054

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية بيجي المسائيةاحيائيهدير احمد ابراهيم محمد78830182042332031

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائياحمد هادي صالح حميد78831202041259050

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيياسر مشتاق حمد محمد78832202041250160

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيامين دخيل محمد امين دخيل78833172041178012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0الخارجيون - ايمناحيائيعمر عباس حسين يونس78834172041400108

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيتمارا حمد كاظم مهدي78835272042089027

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتاحيائينبأ عامر عبد الكريم ناصر78836182042252030

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائياالء اري عبد هللا مشير78837202042348003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيبسام إحسان محمد حالف78838202041259064

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيحسن احمد ابراهيم عطيه78839202041250039

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيصالح عالء الدين بهاء الدين صالح78840202041390038

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيايالف غازي اسماعيل محمد78841212042094024

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية458.7اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائية دراسة اجنبية-تركمانياحيائيسعيد محمد احمد سعيد78842202041389002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمحمد فيصل محمد نوري عزيز78843172041118065

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية البيان للبناتاحيائيمروه اسماعيل ابراهيم حسون78844202042179013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائيمريم جاسم حاتم جامل78845182042174041

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيدالل عيسى عبد الزهره جابر78846202042119028

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيربى عبد الهادي يوسف احمد78847182042374031

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائياالء غازي اسماعيل محمد78848212042094016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية االماني للبناتاحيائياسماء اسعد عبد هللا جاسم78849182042254005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية البيان للبناتاحيائيوجدان مجيد فزاع مسهر78850182042246037

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية زينب للبناتاحيائيهبه نوفل زكي احمد78851172042285135

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيمروه غازي رحيم رشيد78852202042335054

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية النسور المسائية المختلطةاحيائيديانا عطا هللا شاحوذ جاسم78853202042257003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيألياس عماد ابراهيم جالل78854202041003001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيفالح شهاب احيال شكبان78855242041039044

صفحة ٢٢٥٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائينسرين سلطان عبد احمد78856182042218065

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية االمام المختلطةاحيائيايثار ابراهيم حميد بربوتي78857182042278004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائياطياف نجم عبد هللا خضر78858182042237003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيايناس عايد محمد حمد78859172042371055

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية االهالي المسائية المختلطةاحيائييونس طه احمد خلف78860202041260016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعبد هللا جبار محمد رحيم78861202041003062

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيعذراء عبد الرحيم احمد مصلح78862202042177029

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيدانية دلير طاهر محمد علي78863202042331059

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيروضان زبن حسن روضان78864182041041019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد رياض زكي عمر78865172041018013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعلي حسين سالم حنظل78866182041035073

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية بروانة للبنيناحيائيمعمر سطم عجاج حمد78867192041067033

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيايمان مظهور محمود عباس78868182042186010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيمالك وضاء انور حبش78869182042232039

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيرعد موسى جكري غضب78870202041250058

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايالف محمد غانم عبد78871172042281012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيحنان فيصل نايف عباس78872182042162007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية الطبري المسائية دراسة كرديةاحيائيديدار كمال كريم علي78873182042386004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيسحر خليل ابراهيم صالح78874182042259024

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيبسمه جمال مهدي محمد78875312042058006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيآية حسين علي شوكت78876202042118004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعباس احمد مصطفى محي78877212041009108

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية الراية للبنيناحيائيبراء فارس صالح نزال78878172041025019

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية العلم للبناتاحيائيايالف قاسم خلف محمد78879182042170015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيمريم عمران عدنان نجم78880212042183043

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي نجيب احمد اسماعيل78881202041009056

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد وعد عبو حسين78882172041350349

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيندى صباح ابراهيم جاسم78883202042140057

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيبروين نامق عبد هللا توفيق78884202042138025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين علي ندى78885202041253069

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعمر علي حسن صالح78886202041250115

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيعلي عبد هللا سرحان حمد78887202041253053

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيسبا عماد خميس مصحب78888312042058018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائياسراء مؤيد رشيد عبد78889182042194004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية بلد للبناتاحيائيغفران لفته ساهي حسن78890182042176153
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيمنار بهجت سلوم مصطفى78891182042189031

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا احمد خليل صالح78892182041020048

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية اشور للبنيناحيائيمحمد نزار دحام عزيز78893172041147038

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيهيفاء احمد خلف كريم78894182042179046

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعلي كريم سعيد محمد78895202041048114

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيأمير علي محمد ياسين78896182041146001

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعبد الرحمن ياسر عبد هللا محمد78897202041015020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية بردى للبنيناحيائيمصطفى جاسم محمد حسن78898212041229066

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيسجى علي ياسين مجول78899182042227031

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية الدور للبناتاحيائيرسل عاكف ربيع صالح78900182042161025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية النصر للبناتاحيائيزهراء سيف الدين نور الدين اكبر78901202042137022

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائينور بركات غانم فرحان78902172042283084

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيحيدر رعد عناد راشد78903222051100013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةتطبيقيمحمد محمود داود حمود78904202051283020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية الدواية للبنينتطبيقيمحمد عكار عباس كريدي78905222051023025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيفهد صبحي حنش محمد78906172051026061

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية تكريت االهلية للبناتتطبيقينور فرات عبد القادر خضر78907182052390005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيتقى محمد عبد هللا خميس78908182052237006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقيرغده ثامر عبد علي78909182052084004

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقيمحمود عبد الستار خليفه دخيل78910182051016044

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعلي خالد فتحي حسن78911172051005032

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمحمد سعدي جبير سرحان78912192051020075

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيساره عمر خضير خزعل78913182052237011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيمروة مروان حسن مجيد78914202052132011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيابراهيم وهاب صالح ابراهيم78915182051044003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية القسطل للبنينتطبيقيطه عاصم منصور جابر78916182051077009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية زمار للبنينتطبيقيخالد عبد محمد عبد78917172051103013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية بيجي للبناتتطبيقيساره حماده عطاهللا اسماعيل78918182052177012

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقيقصي احمد نعمه جادهللا78919182051016037

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتتطبيقيندى جبار حسن ذرب78920222052141010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينتطبيقيامير مجيد مهدي علواش78921242051200011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقيعادل زيد صباح يوسف78922182051084011

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحمزه مشعل حروش صالح78923182051045006

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيدعاء عبد الرزاق باز مجول78924182052237009

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيأمجد حامد سلمان عيسى78925202051004004
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيمقداد مخلف محمد شالش78926182051099032

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعلي ايوب محمد صالح فيضي78927202051003044

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقيمريم كنعان عوني سعدون78928202052114028

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقياسعد سالم حميد كاطع78929182051041005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانويه المحزم للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد هللا اسماعيل طه78930182051024016

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية الشرقاط للبناتتطبيقياسماء كامل جدوع علي78931182052163002

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0ثانوية االلباب المختلطةتطبيقييوسف عايد حردان يوسف78932182051297005

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0ثانوية المعتصم للبنينتطبيقيعمر حمد ابراهيم علي78933182051090015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةتطبيقيميادة نعمان محمد احمد78934182052351003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات554.0ثانوية بني تميم المختلطةادبيزهراء عباس عبد الوهاب علي78935182022279003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات537.0ثانوية البارودي للبناتادبيصفا محمود جياد حمادي78936182022258030

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات513.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيافراح عقيل مزهر الطيف78937182022172002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات510.0ثانوية بابل للبناتادبيروان قحطان حاتم طايس78938182022216002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات508.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيسندس احمد عبد هللا خلف78939202022282082

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات506.0ثانوية فاطمة  للبناتادبيفاطمة سعدون حميد احمد78940182022235020

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات502.0ثانوية بابل للبناتادبينبراس جمال دحام هواس78941182022216005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات496.0ثانوية ميسلون للبناتادبيسهاد محمد دخيل علي78942182022186013

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات494.0اعدادية الشيماء للبناتادبيساره معاد عباس علي78943182022237022

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات489.0ثانوية الياسمين للبناتادبينور احمد تركي حسن78944322022025011

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات488.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيشهد عامر عبد الفتاح محمد78945182022172015

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات477.0اعدادية الطيبات للبناتادبياالء مجيد مجول حسون78946212022178008

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات475.0اعدادية البيان للبناتادبيفاطمة مصطفى رحال مصطفى78947182022246038

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات475.0ثانوية البشير للبنينادبيشروق اركان محمد فيصل78948212022057007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات474.0ثانوية بابل للبناتادبيرفاه عدنان حاتم طايس78949182022216001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات471.0ثانوية الزهور للبناتادبيساره فالح مسهر خليفة78950182022261019

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات471.0ثانوية ذي قار للبناتادبيلمى عباس حميد مهدي78951182022233025

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات471.0ثانوية كرميان للبناتادبينداء عبد الواحد خلف عبد هللا78952322022020019

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات471.0الخارجياتادبيحياة ثاير محمود عبد78953182022401042

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات471.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيميالد مظلوم محمود خويط78954212022102029

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات468.0ثانوية سعد بن معاذ للبناتادبينسيبه عالء عباس حمد78955182022195012

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات464.0ثانوية زنوبيا للبناتادبيفاتن سعدون عباس صالح78956182022204007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات460.0ثانوية صفية للبناتادبيهبة ثابت ناجي كليب78957182022156018

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات454.0ثانوية الكندي للبناتادبياحالم فاخر عبد مهدي78958182022239002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات453.0اعدادية الطيبات للبناتادبيمالك جمال علي عواد78959212022178055

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات451.0اعدادية البيان للبناتادبيمروه زهير نجم عبد هللا78960182022246040
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جامعة تكريت/كلية التربية للبنات449.0ثانوية ذي قار للبناتادبيهاجر احمد عبود صبحي78961182022233035

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات445.0اعدادية الخنساء للبناتادبيدعاء ممدوح مخلف محمد78962182022247014

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات443.0اعدادية نور العراق للبناتادبيمنى سعد محمود عبد78963202022138037

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات442.0اعدادية الطيبات للبناتادبيرنا ناصر محمد حسين78964212022178024

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات439.0ثانوية ميسلون للبناتادبيتقى عمار جاسم رشيد78965182022186007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات437.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيدعاء ابراهيم عباس ابراهيم78966182022392005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات437.0اعدادية الشيماء للبناتادبياطياف هشام محمد شهاب78967182022237004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات436.0ثانوية الجامعة المختلطةادبيميمونه عدي عبد االله اسماعيل78968182022277002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات436.0ثانوية الزهور للبناتادبيايه حسن مركب حديد78969182022261002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات435.0الخارجياتادبياسماء علي حمد فاضل78970182022401010

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات434.0ثانوية المصطفى للبنينادبييسرى عبد هللا خضير جاسم78971172022077001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات432.0ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبينورس شهاب احمد محمود78972182022348021

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات430.0اعدادية الشيماء للبناتادبيريام باسم محمد امين78973182022237019

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات430.0ثانوية السيدة نفيسة للبناتادبينهرين جاسم مرصوص نايل78974182022165003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات429.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةادبيايمان سالم احمد فرحان78975182022283005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات428.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيريم وعد نجم عبد هللا78976182022171010

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات428.0الخارجياتادبيدالل يحيى الدين وسمي غريب78977182022401057

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات427.0ثانوية صفية للبناتادبياية ثابت ناجي كليب78978182022156003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات426.0اعدادية الشرقاط للبناتادبيدالل الزم عايد عسكر78979182022163017

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات425.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيخلود حافظ نجم عبهول78980212022084006

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات425.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء عبد فياض علي78981182022246024

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات423.0ثانوية البارودي للبناتادبياسالم حميد كريم حسن78982182022258002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات423.0ثانوية ذي قار للبناتادبيشيماء احمد حميدان علي78983182022233020

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات423.0ثانوية الزهور للبناتادبيزينب شاكر فارس غضب78984182022261016

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات422.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيفرح مالك عزيز خليفه78985182022373041

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات416.0ثانوية الكوثر للبناتادبينورا نزار مزهر متعب78986182022260021

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات416.0ثانوية الزهور للبناتادبيتبارك خير هللا محيسن فريح78987182022261006

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات416.0ثانوية االمانة المختلطةادبيزهور حسين ندا اسماعيل78988182022324001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات416.0ثانوية البوجواري المسائية المختلطةادبيدعاء حازم خلف عزيز78989182022330004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات415.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتادبيبان عبد هللا نواف هلوب78990182022157003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات414.0اعدادية البيان للبناتادبياستبرق عماد غني حميد78991182022246001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات413.0الخارجياتادبيميالد ثاير لطيف محمد78992212022401090

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات411.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيايالف اياد جمعه جابر78993182022347005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات409.0ثانوية ميسلون للبناتادبيصيته خالد فواز حواس78994182022186018

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات409.0ثانوية ذي قار للبناتادبياسيل خضير عباس محمد78995182022233002
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جامعة تكريت/كلية التربية للبنات408.0ثانوية كرميان للبناتادبيشفاء عبد الواحد خلف عبد هللا78996322022020013

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات408.0ثانوية البارودي للبناتادبيايه احمد عباس حمد78997182022258007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات406.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيفاطمه مثنى سليمان حميد78998182022171014

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات406.0ثانوية الكندي للبناتادبيميراج قحطان مجيد فرحان78999182022239026

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات405.0اعدادية البيان للبناتادبياية ياسين مشعان جمال79000182022246005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات404.0ثانوية الزهور للبناتادبيحنين رائد ذاكر حسن79001182022261008

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات403.0ثانوية الصديق للبناتادبيسمر ضياء حمدي عبد79002312022052007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات403.0ثانوية البتول المسائية للبناتادبيايه عبيد رجا محمد79003102022222007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات402.0اعدادية الخنساء للبناتادبيابتهاج عبد السالم دحام لطيف79004182022247001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات402.0ثانوية البوجواري للبناتادبينبأ صدام ناظم صبار79005182022168015

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات402.0ثانوية البوجواري المسائية المختلطةادبيايمان ابراهيم جاسم محمد79006182022330002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات401.0ثانوية ذي قار للبناتادبيزهراء احسان محمد حمدي79007182022233009

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات400.0اعدادية الحجرات للبناتادبيعذراء حسن أكرم جاسم79008212022109023

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات400.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيمها جعفر صادق حسين79009212022294067

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات398.0اعدادية الخنساء للبناتادبيرقيه عبد العزيز منديل هزاع79010182022247017

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات398.0ثانوية زنوبيا للبناتادبيكوثر قيس محمد احمد79011182022204008

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات397.0ثانوية الزهور للبناتادبيايمان عطا هللا محمد خضير79012182022261005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات395.0ثانوية ذي قار للبناتادبيشهد حسين حميد شاكر79013182022233018

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات395.0الخارجياتادبيصبا محمد رشيد جاسم79014182022401097

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات393.0ثانوية الباهلي للبناتادبيايناس ابراهيم عطيه عويد79015182022253001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات393.0اعدادية البيان للبناتادبيختام فتحي نجم حسن79016182022246016

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات392.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتادبيمنتهى محمد صالح عبد هللا79017182022259013

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات392.0ثانوية البارقة المختلطةادبيضحى ناصر علوان حسين79018212022258007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات392.0ثانوية الحمزة للبناتادبياسيا مزاحم خضير حسن79019182022257003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات392.0اعدادية اسماء للبناتادبيميس بيان حردان ابراهيم79020182022242051

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات391.0ثانوية العلم للبناتادبيايه عمار عبد هللا عبود79021182022170006

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات391.0ثانوية ذي قار للبناتادبيزهراء نعيم حميد كاظم79022182022233012

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات390.0ثانوية نور االسالم المختلطةادبياسراء ثاير عثمان محمد79023212022243001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات390.0ثانوية البو هيازع للبناتادبيساره كريم حمد علو79024182022198012

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات389.0اعدادية الوالء المختلطهادبيسرور سعد حسن علي79025212022236004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات389.0ثانوية الحمزة للبناتادبيامل ابراهيم عباس عتيج79026182022257006

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات388.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتادبيسجى غازي عبد بنيان79027322022066011

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات388.0اعدادية الطيبات للبناتادبيداليه عزالدين عبد الدائم محمود79028212022178020

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات388.0ثانوية الهمم للبناتادبيسبأ حازم محمد علي79029212022182008

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات388.0ثانوية الحداثة للبناتادبيعطور اكرام عبد الجبار عبد العزيز79030212022115023
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جامعة تكريت/كلية التربية للبنات387.0ثانوية بحركة للبناتادبيبراء عايد جاسم محمد79031312022043003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات387.0اعدادية الشيماء للبناتادبيسجى حقي اسماعيل مهدي79032182022237023

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات386.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيثناء رعد يحيى موسى79033182022271001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات385.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتادبيشهد صابر لطيف مجهد79034182022259009

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات385.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتادبيسجى سرمد موفق حسين79035202022153007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات384.0اعدادية تماضر للبناتادبيسحر احمد عبد هللا علي79036212022091042

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات384.0ثانوية االسراء المختلطةادبيهبه عبد  القادر غازي احمد79037112022169008

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات383.0ثانوية الحمزة للبناتادبياراده ناظم صفر جراد79038182022257001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات383.0اعدادية الشيماء للبناتادبيحال عبدالسالم محمود حسن79039182022237013

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات382.0اعدادية الخنساء للبناتادبيتاره محمد عبد الرحمن طه79040182022247008

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات382.0ثانوية صفية للبناتادبيزهراء دحام عبد محمود79041182022156007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات381.0ثانوية يثرب للبناتادبيبتول مزهر حبيب مطلك79042182022215003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات379.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيايمان قيس جاسم محمد79043212022107009

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات378.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبيرسميه خوام نصيف جاسم79044182022351008

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات377.0ثانوية العقيدة للبناتادبيدنيا غسان زكريا بكر79045182022194004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات376.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيرجاء محمد عبد صالح79046212022228007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات376.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيبريره شكري صالح مهدي79047212022294019

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات375.0ثانوية الرحاب للبناتادبيبيداء عبد الحسن حمزة غالب79048112022148002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات374.0ثانوية الزهور للبناتادبيآيه سالم مخلف حمد79049182022261001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات374.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيامل مصطفى محمود حسن79050212022155011

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات374.0ثانوية البارودي للبناتادبيفرح خضير محمد طه79051182022258038

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات372.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتادبيبحرين طاهر عبد الرحمن محمود79052182022157004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات372.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةادبياشواق كريم كيطان طلفاح79053182022283004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات371.0ثانوية ذي قار للبناتادبيزينب حسن علي عبد الحسين79054182022233013

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات371.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه نوري حسن طه79055182022247032

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات371.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتادبيجيهان اعبيد محمد بكر79056182022259005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات370.0ثانوية الزهور للبناتادبينبأ هيثم مظهر مصطفى79057182022261035

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات368.0اعدادية تماضر للبناتادبيمها حافظ محمد جاسم79058212022091058

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات368.0ثانوية زنوبيا للبناتادبيلبنى عراك محمد خلف79059182022204009

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات368.0اعدادية نور العراق للبناتادبيأيه ناطق زيدان خلف79060202022138001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات367.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتادبيايمان سعد كمر نايف79061182022157002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات367.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيزهراء اسماعيل ابراهيم كاظم79062212022230007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات367.0ثانوية الطائف للبناتادبيغفران عمار حسين زيدان79063212022159020

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات367.0ثانوية جبل النور المختلطةادبياسماء خالد زيدان خلف79064212022252001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات367.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتادبيوصف فيصل عيدان أحمد79065182022157020
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جامعة تكريت/كلية التربية للبنات366.0اعدادية تماضر للبناتادبيتبارك محمد حبيب احمد79066212022091013

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات366.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيغصون نوري حميد فرحان79067212022226035

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات366.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيايناس موفق علي ابراهيم79068182022336009

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات366.0الخارجياتادبيزينب سليمان حسين حميد79069202022401051

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات365.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيفاطمه اياد عبد الخالق عطيه79070272022095047

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات365.0اعدادية الطيبات للبناتادبيزينب محمد مرشد اسماعيل79071212022178030

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات365.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبياسراء شويش احمد صالح79072202022282011

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات365.0ثانوية جبل النور المختلطةادبيعذراء سامي محمد حسين79073212022252012

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات365.0ثانوية الكوثر للبناتادبيمنار عالء شاكر حسين79074182022260015

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات365.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتادبيريام كمال عنبر مسرع79075182022157014

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات365.0ثانوية الجواهري المختلطةادبيأحالم عبد الرسول لطيف عزيز79076182022287001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات365.0اعدادية البيان للبناتادبينبأ محمد سلمان محسن79077182022246046

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات364.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيزينب رشيد خليل محمد79078212022226020

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات364.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيزينه محمد مهدي خلف79079182022373025

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات364.0ثانوية جبل النور المختلطةادبيسارة فاضل مهدي صالح79080212022252009

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات364.0اعدادية البينات للبناتادبيعلياء احمد يوسف طه79081212022116020

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات363.0ثانوية الراية المختلطةادبيرقية ثائر عبد مجيد79082212022021003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات363.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتادبينبأ صالح حساني علوان79083182022157018

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات362.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيزينب محمد اسماعيل عبد الرحمن79084212022228014

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات362.0ثانوية زينب للبناتادبيعلياء محجم علي حمود79085192022265025

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات362.0الخارجياتادبيهند كوان احمد مصلح79086182022401133

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات361.0ثانوية الحريري للبناتادبيوداد يعرب صالح حسن79087212022144025

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات361.0ثانوية الحريري للبناتادبياسراء عبد هللا ياسين ابراهيم79088212022144001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات361.0اعدادية االسحاقي للبناتادبيوسن قاسم محمد عبد79089182022255023

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات360.0ثانوية الثمرات للبناتادبياثار صالح مهدي صالح79090212022169001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات360.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيمريم وحيد عبد الجبار مردان79091212022294065

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات360.0ثانوية الجواهري المختلطةادبيرقيه ياسر خليفه غريب79092182022287010

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات360.0ثانوية فاطمة  للبناتادبياسيل مزهر مطلق ظاهر79093182022235002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات360.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيشروق كهالن حميد عبد هللا79094212022228016

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات510.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيسجى مهدي علي محمد79095182042336018

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات508.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيتهاني احمد نواف فدعم79096182042171007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات505.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيازهار اركان طه عبد79097122042080002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات488.0ثانوية العال المختلطةاحيائيرغد حكمت عبد الكاظم كاطع79098312042068005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات486.0اعدادية بلد للبناتاحيائيفاطمة صكر عبد االمير صادق79099182042176157

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات483.0ثانوية الدور للبناتاحيائيمها عبد هللا هيالن مطلق79100182042161062
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جامعة تكريت/كلية التربية للبنات482.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيآيه احمد عاصي علي79101182042172002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات475.0ثانوية العلم للبناتاحيائييسر قاسم محمد حسن79102182042170086

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات468.0ثانوية اسديرة سفلى للبناتاحيائيعذراء ياس خضر عبد هللا79103182042389003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات466.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيساره اياد جمال اسماعيل79104212042183029

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات460.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيبشرى محمد فارس غضب79105182042186014

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات457.0اعدادية بلد للبناتاحيائيخديجة صدام حسين علي79106182042176069

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات452.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيرقيه خميس علي حسن79107182042336015

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات452.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمروة عادل حميد شكور79108212042178207

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات450.0ثانوية الموعظة للبناتاحيائيضفاف نايف نجم عبد هللا79109202042151011

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات448.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيتبارك احمد عبد هللا لطيف79110212042091046

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات448.0ثانوية الجواهري للبناتاحيائينبا احمد صالح جاسم79111322042054009

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات447.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيافراح كتاب متعب فالح79112262042088010

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات447.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيهديل كامل شحاذه حسين79113182042028007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات446.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيانفال رافع محسن زويد79114182042186004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات445.0ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيازهار احمد ناصر سرحان79115182042198003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات442.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيامنة عالء ثلج جاسم79116182042234006

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات441.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيزهراء جليل عنكوش حميد79117202042114044

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات439.0ثانوية بيجي للبناتاحيائيسميه خليل ابراهيم عبد هللا79118182042177028

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات439.0ثانوية المنى للبناتاحيائيتقى يونس حميد حسن79119182042256006

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات438.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائينغم حسين عبد ياسين79120202042250054

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات438.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيسليل محمد عبدالهادي عباس79121182042275059

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات437.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسماح صباح خليل ابراهيم79122212042178139

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات437.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيعذراء كاصد خضير دخيل79123182042205085

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات437.0اعدادية االسحاقي للبناتاحيائيلبنا علي خلف عبد79124182042255043

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات437.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيدالل طارق جبار احمد79125212042172027

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات436.0ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيعائشة عقيل خليل عزاوي79126182042200013

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات436.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةاحيائيخديجه دلشاد محمد احمد79127202042337012

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات435.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائينبأ شوكت حميد جاسم79128182042373051

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات434.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةاحيائيغفران علي عطيه ياسين79129182042351016

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات434.0ثانوية بيجي المسائيةاحيائيفاطمه عبد هللا جمعه علي79130182042332025

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات433.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيذكريات كامل زهيان عكار79131182042186020

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات433.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائينوره احميد نواف فدعم79132182042171036

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات433.0اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيلينا رائد غازي علي79133182042084013

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات432.0ثانوية المرجان للبناتاحيائيزينب كريم حبيب حسين79134182042262009

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات432.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيامال نزال محمد محمود79135182042145002
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جامعة تكريت/كلية التربية للبنات430.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيريم فؤاد احمد جابر79136182042237029

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات429.0ثانوية سومر للبناتاحيائيبتول خليل زهو مصلح79137182042270005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات429.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائيشفاء مولود خلف جمعه79138182042164023

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات429.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائيليلى شالل محمود ابراهيم79139212042176036

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات428.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيايمان ابراهيم حسن رظيمه79140182042260004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات428.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيهاجر عبدالجبار علي حسن79141182042179040

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات428.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينور مؤيد محمد قاسم79142202042117061

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات427.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائينازك كامل خلف ابراهيم79143182042189035

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات427.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائياسمهان حميد عزاوي صالح79144182042197001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات427.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةاحيائيسجى ماجد محمد جاسم79145182042342029

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات427.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيغاده فيصل سعدون صالح79146182042179033

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات427.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائينور محمود صالح كسار79147312042047207

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات425.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيايناس ماجد عبد الغني صالح79148182042260006

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات424.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائيوسن خلف ابراهيم صالح79149182042361038

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات424.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيتمارا خالد محمد ذنون79150172042357199

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات424.0ثانوية النصر للبناتاحيائيسهير ظاري كريم احمد79151202042137027

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات423.0ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيدنيا محسن عبد هللا ياس79152202042204002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات423.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتاحيائياسراء محمد جاسم حسين79153182042230003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات423.0ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائيمنار عامر ابراهيم حميد79154202042168038

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات422.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسجى قيس عبد هللا جبار79155212042178128

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات422.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةاحيائيقطر الندى عبد الواحد مضحي جاسم79156182042283007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات421.0ثانوية االماني للبناتاحيائياسماء نجيب جاسم محمد79157182042254007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات421.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيايالف عناد عبد عواد79158312042047032

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات421.0اعدادية بلد للبناتاحيائيتغريد حمزه حسن جواد79159182042176051

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات420.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسراب جواد حمود حسن79160202042109045

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات420.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيصبا شفيق عواد خلف79161182042271106

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات420.0ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيسعاد طارق رحمن عمر79162182042198017

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات419.0ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الوهاب جمار79163182042397007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات419.0الخارجياتاحيائيفاطمه سعدي شيره رشيد79164202042401044

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات419.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيأيه اياد سعيد خورشيد79165182042203004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات418.0ثانوية موطلو للبناتاحيائيآيه حاجم حمود محمد79166202042181003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات418.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيمريم بكر احمد خلف79167212042044009

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات418.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيايه حمودي عبد الحميد مهدي79168182042240005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات418.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيهند وليد طالع مصطفى79169312042058034

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات418.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيشيماء عمر باييز طه79170182042171021
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جامعة تكريت/كلية التربية للبنات418.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيصبا سامي ندا جاسم79171182042237044

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات417.0ثانوية غمدان المختلطةاحيائيراوية حسين عبد عيسى79172202042235003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات417.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيهاوزين احمد خورشيد محمود79173182042383102

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات417.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيميناء صدام حسين صالح79174202042250051

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات416.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيمصريه ناجي عثمان محمد79175202042114085

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات416.0ثانوية همسة للبناتاحيائيعذراء قيس نجاة صالح79176202042157021

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات416.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيغفران عبد العزيز خضر محمود79177182042203064

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات416.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائيسجى تركي خلف شهاب79178182042174025

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات416.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيشهد اسماعيل محمد مخلف79179312042081110

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات416.0ثانوية البوادي المختلطةاحيائيفاتن عبد العزيز سعود ريحان79180212042216009

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات416.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيهويده اسماعيل عبد هللا صائل79181202042127011

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات415.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيزهراء قاسم محمد حامض79182202042261006

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات415.0ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيسرى سعد خلف خضر79183202042189010

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات415.0ثانوية غمدان المختلطةاحيائيرقية حسين محمد علي79184202042235004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات415.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةاحيائيمها احمد عبد هللا عبد79185202042252007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات414.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيرحمة غسان حميد حمد79186182042186023

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات414.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائينبراسه عباس حجاب عالوي79187312042031053

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات414.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيايه عبد هللا كاظم عباس79188242042101014

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات414.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيلطيفة واثق فتحي حيدر79189182042189029

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات414.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيبنين حسين صاحب تعبان79190232042157013

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات414.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيابتهاج كتاب صالح موسى79191182042265002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات413.0ثانوية ذي قار للبناتاحيائيامنة نصير حسن حسين79192182042233007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات413.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيايالف عبد الرحمن محمد توفيق79193202042282040

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات413.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيشهد زياد شاهر محمد79194182042171019

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات413.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسوزان علي حسين ابراهيم79195212042178147

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات413.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيورود عيسى علي غدوان79196182042203108

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات413.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائياسراء مؤيد خلف جليل79197202042138005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات413.0ثانوية الدور للبناتاحيائيزينب محمد مزهر خليل79198182042161031

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات413.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيرشا شذر حامد حسن79199212042209006

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات412.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيامنه مروان سفيان ابراهيم79200182042227007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات412.0ثانوية غمدان المختلطةاحيائيلينا زكي عبد هللا صالح79201202042235010

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات412.0ثانوية الدور للبناتاحيائينهايه عدنان محمد رجب79202182042161067

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات412.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزهراء محمد جهاد حسون79203182042236061

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات412.0ثانوية كوردستان المختلطةاحيائيمريم محمد سبتي احمد79204322042051004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات412.0ثانوية دار العلم المختلطةاحيائينبأ عماد حمدان خنجر79205182042293008

صفحة ٢٢٦٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات411.0ثانوية العادل المختلطةاحيائيرجاء محمد عبد زيدان79206182042124003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات411.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائيزهراء عبد هللا علي فياض79207182042257016

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات411.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيداليا صالح الدين تاج الدين رؤوف79208202042154023

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات411.0اعدادية االسحاقي للبناتاحيائيامنه قاسم محمد عبد79209182042255005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات411.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيهدى حيدر ثجيل مخيلف79210142042124071

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات411.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيبيرسل نجدة كاظم موسى79211202042395022

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات411.0اعدادية االمام المختلطةاحيائينورا احيال علي زيدان79212182042278021

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات411.0اعدادية االمام المختلطةاحيائيبنين صدام جاسم محمد79213182042278006

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات411.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيفاطمة هادي صادق هادي79214212042293057

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات410.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائياثار عبد الرحيم كامل طه79215212042293001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات410.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيجنان صدام مدب حسين79216182042236034

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات410.0ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيابتهال عبد الرزاق جواد حسين79217182042112003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات410.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيديانا بنيان نجم عبد هللا79218202042261003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات410.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائياية صالح خليل سداح79219202042177009

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات410.0ثانوية الشهيد وائل للبناتاحيائيزينب ابراهيم جرموط شاطي79220182042273010

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات410.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائيامنه ابراهيم جميل عباس79221212042217003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات409.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيصبا صابر عقيل غزال79222182042242103

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات409.0ثانوية البسمة للبناتاحيائيغفران حسين محمود سوادي79223202042115022

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات409.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيأطياف سعدي ابراهيم محمد79224182042260001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات409.0ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائينور ساجد صعب علي79225182042144032

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات409.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيايه علي نظام احمد79226202042138023

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات408.0ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيسندس خالد حسن عبد79227182042165016

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات408.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيأمينه حمد امين رحمان فتاح79228202042365002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات408.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيرنا نوفان كردي خابور79229182042373020

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات408.0ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيمريم صالح مهدي حسن79230182042200018

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات408.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيفاطمة ابراهيم محمد فرمان79231182042072013

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات408.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائياطياف سعد شنيار عبد79232182042197002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات408.0ثانوية الرازي المختلطةاحيائيسهام خلف جريد صنور79233182042098006

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات407.0ثانوية الصباح للبناتاحيائيصدى ناصح فاضل حسين79234202042190015

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات407.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيهالة ساجد غيدان خلف79235212042091174

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات407.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيسبأ محمد علي جاسم79236182042260014

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات407.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيايات محمد علي عبد الرضا مهدي79237242042101011

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات407.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيفاطمه كريم شكر حميد79238212042064036

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات407.0الخارجياتاحيائياميره عبدالعزيز زيدان خلف79239182042401010

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات407.0ثانوية المعتصم للبناتاحيائيايناس احمد جاسم خضير79240182042219002
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جامعة تكريت/كلية التربية للبنات407.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائينبا ايوب يوسف احمد79241182042204023

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات407.0اعدادية االمام المختلطةاحيائيمريم حسن ابراهيم حسن79242182042278016

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات407.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيغصون صبحي عبود عالوي79243122042083035

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات407.0ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينة خلف صالح جمعة79244182042200008

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات406.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيامنة مقداد حسين ظاهر79245212042137012

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات406.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيهاجر عبد الرزاق ساير فنجان79246322042028015

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات406.0ثانوية التأميم للبناتاحيائيالرا صالح الدين عزالدين عبد الرحيم79247212042111026

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات406.0ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيهند فريد صعب علي79248182042144035

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات406.0اعدادية جنة العراق للبناتاحيائياسيل سعود كرم هدوك79249182042221005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات406.0اعدادية االسحاقي للبناتاحيائيغفران سعد اسماعيل جرموط79250182042255039

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات405.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمريم علي فخر الدين محمود79251202042154073

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات405.0ثانوية هاجر للبناتاحيائيليلى جمعة محمد فرج79252202042150037

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات405.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيسيرين عبد محمد محسن79253182042197012

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات405.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيتبارك حسين محمود عنبر79254232042107028

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات405.0ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيحوراء سعد علي محمود79255182042198010

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات405.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيمآثر محمد عليوي عبد الحسين79256272042095130

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات405.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائياسيل نعمان اسماعيل طعمة79257322042030006

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات405.0ثانوية سومر للبناتاحيائيمريم محمد فرحان حمادي79258182042270020

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات405.0ثانوية دار السالم للبناتاحيائيرفيدة عناد صالح ابراهيم79259182042209008

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات405.0ثانوية سارة للبناتاحيائيمها خالد محمود خلف79260212042123052

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات405.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيبثينه عباس مصحب حسين79261182042236021

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات405.0اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيزينه احمد حسن صالح79262202042211001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات404.0ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيدعاء عباس رشيد علي79263182042015004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات404.0ثانوية العادل المختلطةاحيائيتبارك حميد مجيد بهي79264182042124002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات404.0ثانوية العادل المختلطةاحيائيعبير سامي علي جاسم79265182042124008

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات404.0ثانوية المحزم للبناتاحيائيامنة فراس رسول كامل79266182042169002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات404.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيازهار مزحم لطيف هندي79267182042208003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات404.0ثانوية الصقور للبناتاحيائيرحاب احمد عاصي سلمان79268182042206008

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات404.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائينور عدنان دحام كواد79269182042210018

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات404.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيضحى احمد بنيان سلطان79270182042171023

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات403.0ثانوية الشروق المختلطةاحيائيفاطمه اسماعيل خليل غضيب79271322042043005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات403.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيهجران قاسم عكموش ساجت79272242042104175

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات403.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةاحيائيخديجه ثابت عناد محمود79273182042342017

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات403.0الخارجياتاحيائيعلياء وليد محمد صالح79274182042401036

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات403.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيوسن جمال حماده ياسين79275182042236129
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جامعة تكريت/كلية التربية للبنات402.0اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيياسمين شويش كوان جاسم79276182042221032

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات402.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيزينب جمعه خورشيد رشيد79277182042383057

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات402.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيزهره جهاد اسماعيل محمد79278182042383055

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات402.0ثانوية الخيام للبناتاحيائيايناس وعد نواف ابراهيم79279182042212001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات402.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيمريم محمد سلمان عرين79280232042305146

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات402.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيامنه عامر راجوج حمود79281272042091011

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات402.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائيايمان صالح حسن محمد79282212042176008

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات402.0ثانوية شفق للبناتاحيائيحوراء صباح محمد مهدي79283202042145014

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات402.0ثانوية الرازي المختلطةاحيائيانتخاب شفك يونس حسين79284182042098002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات402.0ثانوية العرفان للبناتاحيائيطيبه ياسين ضايع نايف79285312042060012

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات402.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائيرونق قحطان احمد صالح79286212042120024

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات401.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائياية راجح فرحان علي79287182042204003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات401.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيحنان نوري سمين سليمان79288202042119024

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات401.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيفاطمة محمد مهدي جميل79289212042178195

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات401.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيالزهراء محمد عباس ياسين79290182042183008

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات401.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيزينب مجيد عطا هللا حسين79291182042234015

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات401.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائيبنان طه احمد علي79292182042361009

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات401.0ثانوية شفق للبناتاحيائيأيه صباح إبراهيم كوثر79293202042145005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات401.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةاحيائيضحى وليد رشيد جاسم79294182042342038

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات401.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيبراء طه حسن علي79295182042183027

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات401.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه ناصر سالم كليوش79296192042173032

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات401.0ثانوية الموعظة للبناتاحيائيعروبة خزعل علي عبد هللا79297202042151012

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات400.0ثانوية اليمامة للبنات للنازحاتاحيائيهاجر ماجد مجيد حسن79298202042172021

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات400.0ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيزينب مثنى ذاكر حسن79299182042198016

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات400.0ثانوية الرازي المختلطةاحيائيعهد نايف حمود سلوم79300182042098011

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات400.0ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيهدى عماد عبدالقادر احمد79301182042200022

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات400.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيجنان عداي هادي سالب79302212042122010

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات400.0ثانوية البو هيازع للبناتاحيائياسماء خضر جمعة بالل79303182042198004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات399.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيبراء قادر مهدي صالح79304182042260007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات399.0اعدادية البيان للبناتاحيائيبلقيس سعد حمود محمد79305182042246008

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات399.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيحوراء فيصل نواف شير79306182042251004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات399.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيضبي صالح خالد حسن79307202042109056

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات399.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيزهراء شاكر محمود حبيب79308212042178109

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات399.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيشهد محمد حسن علي79309182042259025

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات399.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيزينب عباس شكور محمود79310202042106031
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جامعة تكريت/كلية التربية للبنات399.0ثانوية فرج هللا  االهلية للبناتاحيائيبدور رياض طعمه علوان79311232042155006

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات399.0اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيهدى عبد الكريم حميد جاسم79312182042221031

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات399.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينبأ حسن حمود نهاب79313232042119116

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات399.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيدنيا اياد توفيق عبد هللا79314182042242057

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات399.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيمريم احمد قاسم محمد79315182042203076

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات399.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائيأفنان مسعود حمد امين سعيد79316202042101002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات399.0ثانوية الشروق للبناتاحيائيعبير طامي حماد مذخر79317202042149022

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات399.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايه ابراهيم نايف علي79318172042357162

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات398.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيرقيه بشير نشمي تركي79319182042171011

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات398.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسرى غالب حميد حمد79320182042247027

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات398.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةاحيائيأسماء عبد الواحد طلب محمد79321202042252001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات398.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيحوراء احمد صالح هناو79322212042178073

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات398.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزينب قاسم خير هللا ايدام79323232042077077

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات398.0اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيايالف مدلل عباس محمد79324182042221008

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات398.0ثانوية القبس للبناتاحيائيزبيده نوري داود عبد هللا79325182042190006

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات397.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيداليا عدنان عبود ابراهيم79326122042106030

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات397.0الخارجياتاحيائيمروه جبار كريم محمد79327202042401047

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات397.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمنار وليد قاسم محمد79328202042180122

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات397.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةاحيائيدالل مدلل احمد اسماعيل79329182042351005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات397.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيرفالء رحيم كريم جاسم79330212042091065

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات397.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيعائشه محمد عواد علي79331202042282178

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات397.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرفل جاسم محمد محمود79332182042247019

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات397.0ثانوية الفتاة للبناتاحيائيايه باسم صباح حسن79333212042175007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات397.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيحنان حويز كريم حسن79334202042342026

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات397.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيمنى جمال جهاد حسيب79335202042139099

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات397.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيسبا اياد احمد جاسم79336202042282136

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات397.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائيطيبه محمد صبحي حسن79337202042101027

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات397.0ثانوية العلم للبناتاحيائيماريه علي ابراهيم خليل79338182042170069

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات396.0الخارجياتاحيائيهبه جبير علي عبدهللا79339182042401057

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات396.0ثانوية التقدم للبنات للنازحاتاحيائيأروى ظاهر رضا دلف79340202042170001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات396.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيجنه محمود احمد تركي79341312042031013

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات396.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيايالف هاشم خلف مجول79342182042172009

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات396.0ثانوية التسامح المختلطةاحيائيميساء باسم محمد كمر79343232042192012

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات396.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيرغده حسين علي محمود79344182042260010

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات395.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفاطمة سعد جابر علوان79345182042194022
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جامعة تكريت/كلية التربية للبنات395.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائياالء خليل حيدر أدهم79346212042290014

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات395.0ثانوية العادل المختلطةاحيائيمالك فاضل صبار بهي79347182042124010

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات395.0ثانوية الدور المسائية المختلطةاحيائيزينب صفوان بشير عبد الرحمن79348182042343003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات395.0ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيدموع رشيد حميد علي79349182042165009

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات395.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيجهينه علي خلف سالم79350202042250015

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات394.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيرؤيا غالب عبد الرحمن احمد79351202042138043

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات394.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيايات جاسم احمد علوان79352122042108008

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات394.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائيرؤيا عباس فاضل سلمان79353212042161016

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات394.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيشيماء نجم عبد هللا محمد79354202042250040

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات394.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيفاطمه حمد غضبان خلف79355202042253004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات394.0ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيطيبه صفاء جمعه منادي79356182042390008

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات394.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيسناء صالح عبد صالح79357202042250037

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات394.0ثانوية التقدم للبنات للنازحاتاحيائينبأ حازم محمد اصلبي79358202042170015

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات394.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيتبارك قاسم شريف عباس79359242042220166

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات394.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائياستبرق حسين ابراهيم ظاهر79360182042208004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات394.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيهبه جمال جهاد حسيب79361202042139115

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات394.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيفرح محمد علي حسين79362182042260019

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات394.0ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةاحيائيزيالن عمر محمد احمد79363202042350005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات394.0ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتاحيائيهديل وليد جاسم محمد79364182042202025

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات394.0ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيبشرى زياد رحمن عمر79365182042198009

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات394.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيفرح محمد خضير عباس79366112042129042

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات393.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمنى قاسم محمد صالح79367212042178227

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات393.0اعدادية االمام المختلطةاحيائيرجاء كاظم جواد احمد79368182042278008

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات393.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيعذراء رياض علي فياض79369312042081123

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات393.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه صالح شنان نعمه79370242042114105

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات393.0ثانوية سرى االهلية للبناتاحيائيهبه محمود شامل كامل79371212042163017

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات393.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعائشه وليد حكمت مجيد79372182042247037

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات393.0اعدادية البيان للبناتاحيائيمها فؤاد فاروق عبد الرزاق79373182042246031

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات393.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه سبهان خلف عبد79374202042144047

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات392.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةاحيائيبلقيس حميد دحام مزيون79375182042283003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات392.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيسحر عامر معين خلف79376212042152021

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات392.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيفضاء صالح كردي غضب79377182042347026

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات392.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزهراء نصر هللا بهلول خليف79378222042170042

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات392.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيصابرين نايف زيدان خلف79379182042093017

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات392.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيسهى نزهان خلف خضير79380182042179027
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جامعة تكريت/كلية التربية للبنات392.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائياالء عباس محمود غايب79381212042137009

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات392.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيرواء طلب عبدهللا ابراهيم79382182042171013

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات392.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيرحاب صالح حمد مخيف79383182042336012

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات392.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائياالء محمد حسن علي79384182042179002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات392.0ثانوية الجاحظ للبناتاحيائيجنان حمدان محمد مصلح79385182042220002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات392.0اعدادية بابل للبناتاحيائينوره عقيل محمود رزيج79386212042141098

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات391.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيرفاه احمد رحيم عبد79387272042067028

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات391.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيهدى فيصل مسربت محمد79388182042275103

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات391.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيجنة حسين محمد خلف79389182042162006

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات391.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيمريم حمزه طالب علي79390232042168035

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات391.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيهاجر عبد هللا شفيق منصور79391182042172057

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات391.0ثانوية المنى للبناتاحيائيتماره صبحي محمد عطيه79392182042256007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات391.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيحسنات محمد فالح فياض79393182042183037

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات391.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائيايمان روكان عدنان كريم79394212042176007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات391.0ثانوية ذي قار للبناتاحيائيصابرين علي عباس علي79395182042233029

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات391.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك ثاير حمودي عزاوي79396182042271039

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات390.0ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيضحى رحيم عباس ساير79397182042112023

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات390.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائياسراء احمد شاكر دحام79398212042178010

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات390.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه يالجين عزيز شفيق79399182042244045

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات390.0ثانوية الزهور للبناتاحيائياسماء ياسر نوفان فرحان79400182042261004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات390.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينبأ قاسم علي حسن79401222042135219

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات390.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائيسوزان خليل خلف سليم79402212042352012

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات390.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك محمد صالح يوسف79403182042247010

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات390.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينور سعيد جبار جاسم79404252042084721

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات390.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيمنى فارس هادي مطرود79405242042112069

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات390.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيوسن جمعه ذياب شاكر79406182042203109

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات390.0ثانوية الخيام للبناتاحيائيعذراء محمد عبد الكريم احمد79407322042023018

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات390.0ثانوية البتول للبناتاحيائيبتول محمد جمعه نوري79408182042175014

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات389.0ثانوية سارة للبناتاحيائيفاطمه صباح علي رحيم79409212042123045

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات389.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائيبتول عبد هللا مهدي مغير79410212042352004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات389.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيضحى عصام مسهر شهاب79411182042373039

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات389.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيزينب اركان لفته نايل79412232042305072

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات389.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيرؤى محمد مالك حميد79413202042124055

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات389.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيدنيا محمد شهاب احمد79414212042098061

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات389.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيرؤى سعد جهادي كاظم79415252042094019
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جامعة تكريت/كلية التربية للبنات389.0ثانوية الدور للبناتاحيائيمالك نبيل زيدان مخلف79416182042161060

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات389.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيفاطمه ياسين مخلف عبد هللا79417212042264019

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات389.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيسومان رمضان عمر كريم79418202042332033

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات389.0ثانوية المرجان للبناتاحيائيغفران صادق محمود عبود79419182042262016

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات389.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء وسام عبداالله جاسم79420162042152086

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات388.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه منصور فرج طه79421202042118128

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات388.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيسالي عيسى مطرود كريم79422202042261008

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات388.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب حسين علي زيدان79423232042119070

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات388.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيسبأ حسين علي احمد79424212042136056

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات388.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيصبا خالد عباس ابراهيم79425212042140163

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات388.0ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائيسحر جاسم محمد احمد79426202042168023

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات388.0ثانوية دمشق للبناتاحيائييسرى حسن علي ابراهيم79427182042203113

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات388.0اعدادية االمام المختلطةاحيائيرفل عدنان حسين علي79428182042278009

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات388.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةاحيائيشهالء اياد خميس حماد79429182042283005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات387.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحنان ستار جبار صالح79430222042164021

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات387.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيرسل سعد نذير خالوي79431312042038019

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات387.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيسوما ادريس ولي علي79432182042383074

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات387.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيتاره مؤيد جمال اسماعيل79433212042109024

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات387.0ثانوية العرفان للبناتاحيائينبأ شهاب احمد محيسن79434312042060019

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات387.0اعدادية البحتري المختلطةاحيائياستبرق نزار سالم عباس79435182042048002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات387.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيفرمسيك احمد خورشيد محمد79436182042383091

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات387.0ثانوية العادل المختلطةاحيائيسحر وليد ابراهيم سنيد79437182042124006

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات387.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه حميد حافظ ابراهيم79438182042260018

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات386.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيشوخان سيروان حسن هياس79439202042330043

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات386.0ثانوية البوجواري المسائية المختلطةاحيائيشجون خميس نصيف جاسم79440182042330008

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات386.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيايه مظفر نوري حمود79441122042106016

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات386.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيديانا دريد نشأت طلعت79442202042118067

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات386.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيسحر شيبان علي محمد علي79443202042106037

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات386.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائياسراء صادق كريم سعيد79444242042169004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات386.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائيايات عامر حاتم محمود79445182042361007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات386.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائياسيل ابراهيم عباس جميل79446182042093003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات386.0ثانوية الدور للبناتاحيائيرواء مهدي حساني محمد79447182042161029

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات386.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزهراء رابح فاضل عباس79448182042205051

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات386.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيفاطمه علي كاظم جبر79449242042169072

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات386.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيغسق وليد صالح ياسين79450212042140186
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جامعة تكريت/كلية التربية للبنات386.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيابتسام صادق داود احمد79451142042067001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات385.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيفاطمة وسام نجم عبد هللا79452212042293058

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات385.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيايه حسن جميل سعيد79453182042236019

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات385.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائياسماء آكو فريق عبد هللا79454212042290007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات385.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهبه عادي صالح عكله79455202042141063

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات385.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائياحالم عماد كريم علوان79456202042282007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات385.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيورود طه عباس خميس79457182042251029

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات385.0اعدادية تماضر للبناتاحيائينبأ طه هادي حمد79458212042091158

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات385.0ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيصفا عمر حسن حمد79459182042198020

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات385.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيرواء هاشم هادي حسن79460182042203032

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات385.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيشيماء طارق يوسف عزيز79461182042182072

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات385.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائياسيا ذياب غانم زوبع79462202042250005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات385.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمروه جميل عواد حسين79463122042106089

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات384.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسارة حبيب محسن هاشم79464212042178118

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات384.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيميمونه قاسم محمد صالح79465182042146030

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات384.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيسيواز نجم عبد هللا علي79466182042383075

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات384.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائيرنا زيدان رشيد عبدهللا79467182042174020

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات384.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيبان وسام ثلج عبادة79468212042084003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات384.0ثانوية الصديق للبناتاحيائيفرح غني جبر ابراهيم79469312042052020

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات384.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمناهل جميل حسين علي79470182042247041

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات384.0ثانوية العادل المختلطةاحيائيرقيه عبد زيدان خلف79471182042124005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات384.0ثانوية البوجواري للبناتاحيائيوالء محمود محمد عيسى79472182042168024

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات384.0ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائيشهد عبد الخالق عباس ولي79473202042168026

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات384.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيفاطمه سلطان شويع عذاب79474242042100119

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات384.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيهاله عماد مجيد طه79475202042134091

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات384.0اعدادية عمورية للبناتاحيائياساور فائق ابراهيم حسن79476182042183002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات384.0ثانوية السهول المختلطةاحيائياوقات جاسم محمود جبش79477212042209004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات384.0ثانوية سروة للبناتاحيائيمنار احمد نوري عبد الغني79478202042152020

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات384.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائيمريم محمد مجبل احمد79479182042174042

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات383.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيتقى علي مرموص سلمان79480232042094011

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات383.0اعدادية االسحاقي للبناتاحيائياسيل شهاب احمد ثامر79481182042255003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات383.0ثانوية الشهيد وائل للبناتاحيائيوصف خالد عبدالعزيز محمد79482182042273023

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات383.0ثانوية النورين للبناتاحيائينورس حليم محسن محمد79483242042138069

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات383.0ثانوية دار العلم المختلطةاحيائيوسن خليل ابراهيم فرحان79484182042293011

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات383.0ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيعبير هيثم لطيف جاسم79485182042200015
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جامعة تكريت/كلية التربية للبنات383.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائينور الهدى نجاح كاظم حميد79486112042218082

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات383.0ثانوية البوجواري للبناتاحيائيهبه سامي حسين شده79487182042168021

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات383.0اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيبشرى فاضل زويد ردعان79488182042221011

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات383.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيسوزان كريم علي حمد79489182042182065

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات383.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيهاجر صالح عزيز احمد79490182042354023

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات382.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيايه محمد عباس مهدي79491122042130005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات382.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيهبه حازم فيصل منصور79492212042091175

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات382.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيسجى طالل شكور محمود79493182042203043

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات382.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيناديه كريم محمد جاسم79494182042189034

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات382.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيمروه آراز عبد الرضا جبار79495212042092090

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات382.0اعدادية الحويجة للبناتاحيائيناطقه صالح حسين عباس79496202042147008

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات382.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد قصي سامي ياسين79497182042247029

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات382.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيأنفال عزيز شهاب احمد79498212042142001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات382.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائينوران راضي كاظم جمعة79499212042043035

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات382.0ثانوية سومر للبناتاحيائياغصان دوحان تمر عنكود79500182042270003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات382.0ثانوية ام البنين للبنات للنازحاتاحيائيعائشه سامي ابراهيم احمد79501202042167011

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات382.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيزهراء علي عدنان عبود79502202042382048

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات382.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيخديجه جاسم الياس خضر79503172042357232

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات381.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيغفران علي عبد ربه صالح79504222042321135

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات381.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيرواء رباح محمد شالل79505212042084007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات381.0ثانوية الخيام للبناتاحيائيطيبة جبار حسين مصلح79506182042212007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات381.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيمنار ناصر مفرود هزاع79507242042149106

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات381.0ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيتبارك ناجح حجاب عالوي79508182042165006

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات381.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيياسمين ناهي الطيف ابراهيم79509232042271813

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات380.0ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيهاجر خضر جمعة بالل79510182042198026

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات380.0ثانوية الورود للبناتاحيائيدعاء عبدهللا جمعة رجا79511182042224008

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات380.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائيزينب يوسف حمدي عبد79512202042148022

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات380.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيزينه ثامر ابراهيم حسن79513182042183076

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات380.0الخارجياتاحيائيفاطمه حمادي حسين علي79514182042401040

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات380.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيبدور خالد مطر فنجان79515312042058005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات380.0ثانوية شفق للبناتاحيائيطيف هادي عزيز محمد79516202042145026

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات380.0ثانوية الرحاب للبناتاحيائيشهد محمد خليل كاظم79517112042148008

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات380.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيدنيا محي الدين حسين جاسم79518202042106020

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات380.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء علي عطا هللا محمد79519182042237030

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات380.0ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيمنار نزار ناصر سرحان79520182042198024
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جامعة تكريت/كلية التربية للبنات380.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيايالف صكر اعوج سلطان79521182042259012

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات380.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء خضير عباس محمد79522242042220340

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات379.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيذكاء رياض زغير عبد الحسين79523242042104056

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات379.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيمروه عيسى اسماعيل فياض79524192042270039

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات379.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيمريم نجدت عبد الكريم فتاح79525202042282233

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات379.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسجى رشيد احمد حمادي79526312042047109

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات379.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيضحى عامر احمد ابراهيم79527232042190015

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات379.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيرحمه سالم نهير فنوش79528182042218030

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات379.0ثانوية المجيد المختلطةاحيائيطيبه عبد الرزاق علي مهدي79529182042105011

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات379.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيسجى علي عبد الحسين عبيد79530242042126022

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات379.0ثانوية سارة للبناتاحيائيايه خالد محمود خلف79531212042123014

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات379.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيهاجر فاضل صالح هادي79532242042220809

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات379.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيميسره جاسم محمد حسين79533182042197017

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات379.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزالل كاظم دحام خشان79534232042271292

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات379.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينور الهدى منشد بدر جاسم79535232042271731

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات378.0اعدادية بلد للبناتاحيائيايات عدنان هاشم قاسم79536182042176022

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات378.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيصفاء سامي محمد محسن79537182042336023

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات378.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيهدى مهدي صالح محمد79538182042232046

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات378.0ثانوية سارة للبناتاحيائيايه بلسم عبد الكريم ظاهر79539212042123005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات378.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيشيماء سامي خلف احمد79540202042250038

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات378.0اعدادية االسحاقي للبناتاحيائيسماح مطر جسام نصيف79541182042255032

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات378.0ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائيزهراء حسن فراك فرحان79542232042193008

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات378.0ثانوية دار السالم للبناتاحيائيرغد علي مصطفى احمد79543182042209007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات377.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائيمها ماجد بدر جاسم79544182042361033

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات377.0ثانوية العلم للبناتاحيائياثار سعد حمد حسين79545182042170002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات377.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيضحى تحسين حاوي هالل79546212042094092

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات377.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيمريم وسام عبد هللا قادر79547202042282235

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات377.0ثانوية زيد السراي المختلطةاحيائيمنى خطاب شهاب محمد79548182042327001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات377.0ثانوية المجيد المختلطةاحيائييقين مهند شاكر محمد79549182042105016

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات377.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيايه منذر احمد خضر79550202042154013

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات377.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائياالء محمود مطر خلف79551202042177006

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات377.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيأسيا ليث جاسم محمد79552212042109001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات377.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيرسل مجيد احمد خورشيد79553182042179013

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات377.0اعدادية الحويجة للبناتاحيائيايمان خلف احمد حمود79554202042147004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات377.0ثانوية الشهيد وائل للبناتاحيائيأسماء عكاب مشوح معروف79555182042273002
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جامعة تكريت/كلية التربية للبنات376.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايمان عباس امين بيرام79556182042231013

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات376.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيشهد مرزوك صباح شعالن79557242042220531

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات376.0ثانوية المودة للبناتاحيائيزهراء بالسم صاحب حسن79558212042132020

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات376.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائينبا فائز عبد الخضر مهدي79559242042164023

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات376.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيختام ثابت خضير عبد79560182042242053

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات376.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيليلى حسن كردي جانح79561202042282215

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات376.0إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيداليا عزيز احمد عزيز79562202042221005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات376.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيشجون سطوان محمود عبد79563182042028003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات376.0ثانوية ام البنين للبنات للنازحاتاحيائيامنه سامي ابراهيم احمد79564202042167003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات376.0اعدادية تماضر للبناتاحيائياسراء خلف ابراهيم خلف79565212042091012

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات375.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيعائشه سالم ياسين مطلق79566182042237046

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات375.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيسميه ساطع اكرم خورشيد79567202042119047

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات375.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيمروه حسن عبد حسين79568182042240035

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات375.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء سعيد عبد الحميد محمود79569262042087060

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات375.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمها ابراهيم نصيف جاسم79570182042271141

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات375.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةاحيائيهبه مروان خليل صالح79571182042351020

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات375.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيفاطمه محمد كريم عبود79572112042078024

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات375.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيهديل حسين عطيه محمد79573212042201013

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات375.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه فالح محمد عريبي79574232042109140

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات375.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيريام صالح محمد عبد79575182042242073

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات375.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسلمى رسن شاطي جاسم79576232042271449

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات374.0ثانوية هاجر للبناتاحيائيشيماء كامل محمد عوفي79577202042150028

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات374.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيسميه سامر محمد حسن79578182042183087

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات374.0ثانوية الدور للبناتاحيائيانسام علي عباس كاظم79579182042161008

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات374.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائياسيل غفوري خلف حسين79580182042361005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات374.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيريتاج صالح مهدي منذر79581222042117027

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات374.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيرقية صباح يونس محيميد79582212042209007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات374.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيحفصه محمود داود حمود79583142042137012

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات374.0ثانوية المعتصم للبناتاحيائيزينب عامر حمدي بريسم79584182042219014

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات374.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيشروق سعدون محمود جاسم79585182042204015

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات374.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيتبارك محمد صاحب نجم79586142042069016

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات374.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيكوثر حسين كاظم يزل79587222042164086

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات374.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيبيداء اركان طه عبد79588122042080010

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات374.0ثانوية الدور للبناتاحيائيهبه طارق فرحان فاضل79589182042161072

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات374.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائيمريم حميد محمد محمود79590182042164032
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جامعة تكريت/كلية التربية للبنات374.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرشا علي حاجم جاسم79591232042304081

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات374.0ثانوية العرفان للبناتاحيائيأريج عنيزان سرحان علي79592312042060001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات374.0ثانوية كنجان للبناتاحيائينوره عامر فنر عبد هللا79593312042048013

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات374.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائييقين بسام ياسين رشيد79594182042247049

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات373.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيغفران سلمان عبد الوهاب محمد79595212042091128

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات373.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيايه صباح عكار ناهي79596222042204033

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات373.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائياية نافع حاتم مطلك79597122042080009

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات373.0ثانوية قوش تبه المختلطةاحيائيايالف جالل محمود عبد79598312042062007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات373.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيضحى نزار احمد علوان79599132042100070

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات373.0ثانوية الياسمين للبناتاحيائيايالف رباح حسن علي79600322042025003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات373.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيمنى محمد عالوي محمد79601192042226121

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات373.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيزينب محمد جياد هيجل79602242042100081

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات373.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء عقيل نعمان حسان79603242042104077

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات373.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيمشاعل عبد القادر عبليش عبيد79604182042163035

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات373.0ثانوية الخيام للبناتاحيائيشهد محمد حميد مطلق79605182042212006

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات373.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيسجى عبد الحكيم نصيف جاسم79606142042079054

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات373.0ثانوية االماني للبناتاحيائيدنيا صالح عبد الرزاق باقر79607182042254018

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات373.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيزهراء هارف عبد سروال79608242042169039

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات373.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيايات رياض شنشول سلمان79609242042100012

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات373.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيسعاد حيدر نجم عواد79610232042181013

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات373.0ثانوية السرمد للبناتاحيائينضال حسين حمود محمود79611212042157062

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات373.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيحوراء محمد مهدي ابراهيم79612212042290031

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات373.0ثانوية سارة للبناتاحيائيأسراء نهاد محمد رحيم79613212042123002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات373.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب محمد رحمن عبد79614232042087185

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات372.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيبراء حسيب مرموص حسين79615202042177014

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات372.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيابتهال منذر احمد محمد79616202042141006

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات372.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيهبه حميد رشيد منفي79617192042193128

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات372.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيباخان سيروان حسن هياس79618202042330013

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات372.0إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائياخالص جاسم عبد صبيح79619202042221001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات372.0اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيرقيه حسن ابراهيم محمود79620182042221015

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات372.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيسجود شاكر محمود علوان79621212042064021

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات372.0اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه سامي فالح فرج79622222042167060

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات372.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيغفران ظاهر محسن عبد79623252042059629

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات372.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيمريم هشام نجاة عارف79624202042282234

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات372.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيفرات مالك عذافه سيف79625242042149096
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جامعة تكريت/كلية التربية للبنات372.0ثانوية بحركة للبناتاحيائياقبال رياض مهدي خزعل79626312042043004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات372.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائياسماء جبار محمد خليل79627212042120007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات371.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرنده نايف يعقوب محمد79628172042357362

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات371.0ثانوية النسور المسائية المختلطةاحيائينورا علي امين ابراهيم79629202042257006

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات371.0ثانوية عدن للبناتاحيائيفرح محمد عباس كاظم79630232042076074

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات371.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيهبه صالح ابراهيم حمد79631322042066075

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات371.0ثانوية بيجي للبناتاحيائياشجان كاظم عبد هللا محجوب79632182042177009

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات371.0ثانوية يثرب للبناتاحيائيهديل مجباس مهدي خلف79633182042215013

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات371.0ثانوية العياضية للبناتاحيائيزهراء مصطفى محمد يونس حاج موسى79634172042260015

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات371.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيزهراء داود خليل داود79635212042178108

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات371.0ثانوية يثرب للبناتاحيائيرحاب مجيد مصلح جاسم79636182042215006

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات371.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائيرباب صبار نواف فرحان79637182042361019

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات371.0ثانوية االماني للبناتاحيائيسندس بهاء الدين عابد جبار79638182042254030

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات370.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيايمان حميد خضر علي79639182042163007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات478.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيفاطمه غسان نزهان شهاب79640182052237020

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات445.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقياسماء جالل مثكال نايف79641182052162001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات437.0ثانوية االلباب المختلطةتطبيقيمنار حسن علي جمعه79642182052297006

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات411.0ثانوية االلباب المختلطةتطبيقياحالم رزاق خوام محمد79643182052297001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات401.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةتطبيقينازك محمد مهدي صالح79644182052342012

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات399.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيغيداء منذر مهدي صافي79645182052261012

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات394.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيشذى اركان ولي حسين79646202052139034

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات393.0ثانوية الحاتمية للبناتتطبيقيرهام غسان علوان محمود79647182052159005

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات388.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيشيماء ناهض جاسم محمد79648182052261009

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات384.0ثانوية الريادة االهلية للبناتتطبيقيأيه مصطفى عمر يوسف79649182052397001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات379.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيابرار عبد السالم عبد الستار ياسين79650182052183001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات378.0اعدادية الحويجة للبناتتطبيقيرحمه عبد الستار عواد عباس79651202052147004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات374.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيتبارك محمود محمد احمد79652182052261004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات374.0ثانوية الخرجه للبناتتطبيقينجالء صالح زيدان سبتي79653182052217021

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات374.0ثانوية الرباط المسائية للبنينتطبيقيانتصار مزاحم عبد الهادي عبد هللا79654202052253001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات374.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقينور محمد يوسف ندا79655182052237027

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات373.0اعدادية الشرقاط للبناتتطبيقيفاطمه اكرم مهدي نصيف79656182052163014

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات373.0ثانوية االلباب المختلطةتطبيقيرحاب محمود شكر محمود79657182052297003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات372.0اعدادية قونجه كول للبناتتطبيقيزينب موسى يحيى شكر79658202052148011

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات372.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيعذراء عبد الخالق احمد سعيد79659202052120029

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات371.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقينور حامد خضير عباس79660232052271237
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جامعة تكريت/كلية التربية للبنات370.0اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيسندس حسين خير هللا حسين79661202052102010

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات369.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيطيبه هيثم عبد الرحمن الطيف79662182052261010

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات369.0اعدادية العراقية للبناتتطبيقيايات كرار ابراهيم جليل79663212052139007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات369.0ثانوية الودق المختلطةتطبيقيطيبة زاحم عواد علي79664182052296002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات369.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيغصون خالد توفيق فهد79665182052242038

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات368.0ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيسهر شبيب اسماعيل خليل79666202052134035

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات367.0ثانوية بيجي للبناتتطبيقيأيمان ناصر علي حمد79667182052177001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات367.0ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقينور صبيح صالح فراس79668182052374053

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات366.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقياالء عبد الكريم ناجي عبد علي79669162052176004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات366.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقيرويده غانم ذياب عليوي79670202052114015

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات365.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيياسمين عبد الصمد تفاح طعمه79671182052251035

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات364.0ثانوية الخرجه للبناتتطبيقيدالل عزيز حسن خلف79672182052217009

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات364.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيتطبيقياسماء شمس الدين محمد امين حسن79673202052395007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات363.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيغفران حميد خلف عباس79674182052242039

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات363.0ثانوية النجاح االهلية للبنينتطبيقياسيل مؤيد صالح حسين79675182052112001

جامعة تكريت/كلية اآلداب509.0اعدادية الخنساء للبناتادبينور عبد القادر توفيق بكر79676182022247041

جامعة تكريت/كلية اآلداب499.0الخارجياتادبيسبا سعد عبدالرحمن علي79677182022401083

جامعة تكريت/كلية اآلداب495.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيعاليه تحسين ذياب احمد79678182022172021

جامعة تكريت/كلية اآلداب491.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيمنار معتز بركات موسى79679182022172027

جامعة تكريت/كلية اآلداب486.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيعماد فليح حسن محمد79680182021118041

جامعة تكريت/كلية اآلداب475.0ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبياحمد عبد الستار عبد الجبار تركي79681182021039003

جامعة تكريت/كلية اآلداب474.0الخارجياتادبيشهد عبد مزبان خلف79682182022401094

جامعة تكريت/كلية اآلداب469.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبياسماء قصي عبد هللا محمد79683182022351029

جامعة تكريت/كلية اآلداب466.0ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبيوضاح خالد يوسف محيميد79684182021038022

جامعة تكريت/كلية اآلداب444.0ثانوية العلم للبناتادبيفاطمه طيب صالح عالوي79685182022170021

جامعة تكريت/كلية اآلداب443.0ثانوية تكريت المسائية للبنينادبيبكر رياض جابر مرعي79686182021333023

جامعة تكريت/كلية اآلداب435.0ثانوية العلم للبناتادبيورده ساجر صالح مهدي79687182022170028

جامعة تكريت/كلية اآلداب433.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمحمد فيصل فرحان صالح79688182021118049

جامعة تكريت/كلية اآلداب428.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيحنين هيثم عبد الغني عبد هللا79689182022373016

جامعة تكريت/كلية اآلداب424.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيمياده حميد كاظم عليوي79690182022197014

جامعة تكريت/كلية اآلداب418.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبيمريم خلف عبد هللا الطيف79691182022351021

جامعة تكريت/كلية اآلداب416.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيبراءه باسم محمد احمد79692182022197004

جامعة تكريت/كلية اآلداب415.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيماجد حميد نزهان فرحان79693142021032046

جامعة تكريت/كلية اآلداب413.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيابراهيم فرحان عوض خلف79694182021118002

جامعة تكريت/كلية اآلداب409.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيرحمة جمال دحام عبد79695182022172010
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جامعة تكريت/كلية اآلداب404.0ثانوية العلم للبناتادبيايه صافي خليل خضر79696182022170005

جامعة تكريت/كلية اآلداب402.0ثانوية البارودي للبناتادبيسحر سالم سعيد جبر79697182022258025

جامعة تكريت/كلية اآلداب402.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيبدور طلب صالح عبد هللا79698182022010005

جامعة تكريت/كلية اآلداب400.0اعدادية عمورية للبناتادبيتبارك يونس ناجي مبارك79699182022183007

جامعة تكريت/كلية اآلداب398.0اعدادية االسحاقي للبناتادبيسناء محمد حردان جاسم79700182022255012

جامعة تكريت/كلية اآلداب390.0اعدادية عمورية للبناتادبيامنة عبد الكريم عبد المجيد حميد79701182022183004

جامعة تكريت/كلية اآلداب388.0ثانوية العلم للبناتادبيشهالء ابراهيم محمد عطيه79702182022170017

جامعة تكريت/كلية اآلداب388.0اعدادية ابن المعتم للبنينادبيمحمد طارق خزعل مهيدي79703182021073044

جامعة تكريت/كلية اآلداب387.0ثانوية النهروان المختلطةادبييوسف صلبي زبار علي79704232021181035

جامعة تكريت/كلية اآلداب386.0اعدادية الحجرات للبناتادبيخديجه جعفر محمود عباس79705212022109008

جامعة تكريت/كلية اآلداب386.0اعدادية النهضة المسائية للبنينادبيبهاء عبد الحكيم حمود علوان79706182021335018

جامعة تكريت/كلية اآلداب385.0ثانوية القلعة للبنينادبيياسين نوري نصيف جاسم79707182021063043

جامعة تكريت/كلية اآلداب382.0ثانوية العلم للبنينادبييونس حسن صابر احمد79708182021019050

جامعة تكريت/كلية اآلداب380.0ثانوية العلم للبناتادبياسيل ابراهيم حمد ناصر79709182022170002

جامعة تكريت/كلية اآلداب379.0اعدادية الخنساء للبناتادبيتبارك خير هللا محمد خلف79710182022247009

جامعة تكريت/كلية اآلداب379.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيعامر حميدي سلطان محمد79711182021004033

جامعة تكريت/كلية اآلداب377.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيعثمان علي عواد عبيد79712182021127033

جامعة تكريت/كلية اآلداب377.0اعدادية الزوراء للبناتادبيهند محمود محسن عباش79713182022162042

جامعة تكريت/كلية اآلداب375.0ثانوية الصقور المسائية المختلطةادبيحسن عبد المهدي تركي تاجر79714182021353003

جامعة تكريت/كلية اآلداب375.0ثانوية البارودي للبناتادبيسجى نبيل ستار كريم79715182022258024

جامعة تكريت/كلية اآلداب374.0ثانوية البو هيازع للبناتادبيرقيه حميد شهاب احمد79716182022198010

جامعة تكريت/كلية اآلداب374.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبيمحمد عبد السالم محمد خليل79717182021351040

جامعة تكريت/كلية اآلداب372.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيمحمد ضياء رحمن حسب هللا79718212021031027

جامعة تكريت/كلية اآلداب371.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبينور حميد دبيس شاهر79719182022373049

جامعة تكريت/كلية اآلداب369.0ثانوية بني تميم المختلطةادبيجواد فليح حسن خلف79720182021279003

جامعة تكريت/كلية اآلداب369.0ثانوية العلم المسائيةادبيعلي جوير محمود فرحان79721182021334046

جامعة تكريت/كلية اآلداب367.0ثانوية لقمان الحكيم المسائية للبنينادبيحسين جمعة لطيف جاسم79722122021211007

جامعة تكريت/كلية اآلداب366.0ثانوية النزاهة للبنينادبيعبد الكريم مظفر رشيد جميل79723182021066003

جامعة تكريت/كلية اآلداب366.0اعدادية المغيرة للبنينادبيقتيبة طالب علي عباس79724182021086031

جامعة تكريت/كلية اآلداب366.0ثانوية بيجي المسائيةادبييقضان جاسم محمد جاسم79725182021332305

جامعة تكريت/كلية اآلداب365.0اعدادية الخنساء للبناتادبيشهله مالك مهيدي نامس79726182022247025

جامعة تكريت/كلية اآلداب365.0اعدادية القبس للبنينادبياحمد سعيد صالح خليف79727182021131002

جامعة تكريت/كلية اآلداب364.0اعدادية السياب للبنينادبيمرتضى علي فؤاد علي79728202021078101

جامعة تكريت/كلية اآلداب364.0اعدادية الروافد للبنينادبيعباس وائل يونس عباس79729182021085021

جامعة تكريت/كلية اآلداب364.0اعدادية بيخال للبنينادبيعبد الرحمن سعد هللا علي صالح79730212021074046
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جامعة تكريت/كلية اآلداب364.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيثامر عبد محمد عبد هللا79731182021010008

جامعة تكريت/كلية اآلداب364.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتادبيحسنة صباح حمدان انصيف79732182022157007

جامعة تكريت/كلية اآلداب363.0ثانوية حضر موت للبنينادبياسماعيل طه خلف نجم79733182021031001

جامعة تكريت/كلية اآلداب363.0الخارجياتادبيداليا سالم عبدالواحد وايل79734202022401031

جامعة تكريت/كلية اآلداب363.0ثانوية العدنانية للبناتادبيريمان أحمد حسن علي79735212022094014

جامعة تكريت/كلية اآلداب362.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيفاروق محمد علي حسين79736102021205099

جامعة تكريت/كلية اآلداب362.0ثانوية بني تميم المختلطةادبيأالء جاسم محمد حسين79737182022279001

جامعة تكريت/كلية اآلداب362.0ثانوية سومر للبناتادبينيران اركان جلو حسن79738182022270012

جامعة تكريت/كلية اآلداب361.0إعدادية الفرقان للبنينادبيمحمد احمد جالل رجب79739182021021050

جامعة تكريت/كلية اآلداب360.0اعدادية العامرية للبناتادبيسبأ رعد نوري عباس79740102022118028

جامعة تكريت/كلية اآلداب360.0ثانوية حطين للبناتادبينور محمد عطا هللا ابراهيم79741102022079030

جامعة تكريت/كلية اآلداب360.0ثانوية الفاروق للبنينادبياحمد مالك علي مسربت79742182021094003

جامعة تكريت/كلية اآلداب360.0اعدادية الخنساء للبناتادبيسما ساطع احمد خلف79743182022247023

جامعة تكريت/كلية اآلداب360.0اعدادية الروافد للبنينادبيمحمد عامر محمود سلمان79744182021085030

جامعة تكريت/كلية اآلداب501.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيريام طاهر نعمان عبداللطيف79745182042271075

جامعة تكريت/كلية اآلداب498.0ثانوية االشاوس المختلطةاحيائيرياض سالم احمد صالح79746182041117009

جامعة تكريت/كلية اآلداب464.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيرسل وسام صعب حرفوش79747202042282102

جامعة تكريت/كلية اآلداب461.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيعبد هللا محمد جاسم محمد79748182041016060

جامعة تكريت/كلية اآلداب459.0اعدادية عمورية للبناتاحيائياالء محمد فندي روضان79749182042183006

جامعة تكريت/كلية اآلداب458.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيمحمد جرجيس محمد خلف79750172041366053

جامعة تكريت/كلية اآلداب452.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا انس محمد خزعل79751182041149031

جامعة تكريت/كلية اآلداب448.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيساره جميل عبد هللا محمد79752182042194019

جامعة تكريت/كلية اآلداب448.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيآيات اسماعيل مصطفى توفيق79753182042374003

جامعة تكريت/كلية اآلداب445.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيماريه طالل كامل صالح79754182042183125

جامعة تكريت/كلية اآلداب442.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياحمد حمد بيات حميد79755182041151004

جامعة تكريت/كلية اآلداب439.0اعدادية الدور للبنيناحيائيوقاص سعد ابراهيم حسن79756182041003057

جامعة تكريت/كلية اآلداب436.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم فخري سامي عبدالرحمن79757182042271128

جامعة تكريت/كلية اآلداب436.0اعدادية القيارة للبنيناحيائييوسف ابراهيم علي خلف79758172041042011

جامعة تكريت/كلية اآلداب429.0ثانوية عبد الرحمن الداخل للبناتاحيائيعال عبد هللا محمود فرحان79759182042202018

جامعة تكريت/كلية اآلداب428.0ثانوية البارودي للبناتاحيائيتبارك جبار سكران مجيد79760182042258005

جامعة تكريت/كلية اآلداب426.0ثانوية االمام علي للبنيناحيائيشاكر محمود نايل ظاهر79761182041013007

جامعة تكريت/كلية اآلداب426.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيخير هللا محسن عبد هللا هندي79762182041045023

جامعة تكريت/كلية اآلداب425.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنيناحيائيطه هليه طه رجب79763182041099009

جامعة تكريت/كلية اآلداب423.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيآمنه محمد جهاد عبد هللا79764182042171001

جامعة تكريت/كلية اآلداب423.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيلجين علي يوسف خلف79765182042259035
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جامعة تكريت/كلية اآلداب422.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيعائشة نزار علي عبد79766182042204018

جامعة تكريت/كلية اآلداب421.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيايالف قاسم محمد وهاب79767202042120009

جامعة تكريت/كلية اآلداب421.0اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائيعيسى فاروق عبد هللا فرحان79768182041118017

جامعة تكريت/كلية اآلداب421.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيتبارك عبد المالك جواد محمود79769182042194012

جامعة تكريت/كلية اآلداب421.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيالحسين صالح محمود عطية79770172041028031

جامعة تكريت/كلية اآلداب420.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيأسماء احمد عبد جواد79771182042271001

جامعة تكريت/كلية اآلداب420.0ثانوية الرازي المختلطةاحيائيمحمد زعيم مهاوش ماضي79772182041098008

جامعة تكريت/كلية اآلداب420.0ثانوية ذو النورين للبنيناحيائيمحمد علي حسين علي79773112041019031

جامعة تكريت/كلية اآلداب419.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمشتاق طالب ابراهيم موسى79774182041045052

جامعة تكريت/كلية اآلداب419.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيهيثم اياد ابراهيم محمد79775182041045057

جامعة تكريت/كلية اآلداب419.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسجى قاسم احمد يوسف79776202042109044

جامعة تكريت/كلية اآلداب418.0ثانوية الورود للبناتاحيائيغسق ظاهر طه شالش79777182042224025

جامعة تكريت/كلية اآلداب418.0اعدادية القبس للبنيناحيائيياسر ربيع عبد هللا خليل79778182041131021

جامعة تكريت/كلية اآلداب418.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمود رعد ذياب جاسم79779182041153010

جامعة تكريت/كلية اآلداب415.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد وسام عبد العزيز عبد القادر79780212041003158

جامعة تكريت/كلية اآلداب415.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائياسراء رعد عبد فرحان79781312042047019

جامعة تكريت/كلية اآلداب414.0ثانوية حمرين للبنيناحيائينور الهدى احمد محمد حسين79782182042028005

جامعة تكريت/كلية اآلداب414.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيزهراء حسن فاضل عبد79783112042104031

جامعة تكريت/كلية اآلداب414.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيإبراهيم إسماعيل علي حسين79784202041004001

جامعة تكريت/كلية اآلداب413.0ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيعبد الرزاق صالح حميد كاظم79785182041038016

جامعة تكريت/كلية اآلداب413.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد هللا فياض79786312041024177

جامعة تكريت/كلية اآلداب411.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيحسن امير حسن طامي79787202041056009

جامعة تكريت/كلية اآلداب410.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائيايالف علي فاضل مصطفى79788202042101011

جامعة تكريت/كلية اآلداب410.0ثانوية الصقر المختلطةاحيائياية رائد عبد االله مصطفى79789182042311001

جامعة تكريت/كلية اآلداب409.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيمهند سليمان خلف سليمان79790332041056080

جامعة تكريت/كلية اآلداب408.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيفرقد نصيف الطيف نصيف79791182042146023

جامعة تكريت/كلية اآلداب408.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيثرى عبد السالم محمد احمد79792182042183035

جامعة تكريت/كلية اآلداب408.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيباسم حجي خدر حيدر79793332041051013

جامعة تكريت/كلية اآلداب407.0ثانوية البارودي للبناتاحيائيشيماء خضر عبد صالح79794182042258007

جامعة تكريت/كلية اآلداب407.0ثانوية العلم للبناتاحيائيوسن خلف صالح كردي79795182042170085

جامعة تكريت/كلية اآلداب407.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائينبأ عادل بدع مهدي79796182042374101

جامعة تكريت/كلية اآلداب406.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيطيبه ناصح حسن صادق79797182042240026

جامعة تكريت/كلية اآلداب406.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياياد احمد خليف علي79798172041350070

جامعة تكريت/كلية اآلداب405.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد الئق توفيق حسين79799202041030120

جامعة تكريت/كلية اآلداب404.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيعثمان جاسم محمد سلمان79800212041064022
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جامعة تكريت/كلية اآلداب404.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيمحمود علي محمود عزو79801172041109031

جامعة تكريت/كلية اآلداب403.0اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمحمود منذر نعمان يوسف79802182041086026

جامعة تكريت/كلية اآلداب403.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيحنين مولود حسين مصطفى79803182042242051

جامعة تكريت/كلية اآلداب403.0اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائيمحمد حمادي محمود صالح79804182041118020

جامعة تكريت/كلية اآلداب403.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيسهاد حمادة صالح خلف79805182042189020

جامعة تكريت/كلية اآلداب402.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنيناحيائيصكر محمد ابراهيم ثلج79806182041099008

جامعة تكريت/كلية اآلداب402.0ثانوية الورود للبناتاحيائيسحر خلف ابراهيم شالش79807182042224015

جامعة تكريت/كلية اآلداب402.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيعبد هللا حسين خالد مصلح79808182041016058

جامعة تكريت/كلية اآلداب401.0ثانوية بيجي المسائيةاحيائيباديه نوفل حامد حماد79809182042332008

جامعة تكريت/كلية اآلداب397.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيشياع عامر شياع عبد هللا79810182051044013

جامعة تكريت/كلية اآلداب392.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيعلي عبد الرحمن وهب محمد79811202051259136

جامعة تكريت/كلية اآلداب385.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيمؤمل عبد الهادي ابراهيم عبد الرضا79812122051201057

جامعة تكريت/كلية اآلداب381.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيابراهيم ساجد ابراهيم صالح79813182051044002

جامعة تكريت/كلية اآلداب381.0اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقيابو بكر عامر حياوي ابراهيم79814212051017003

جامعة تكريت/كلية اآلداب374.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقينور احمد مصطفى أحمد79815202052114036

جامعة تكريت/كلية اآلداب373.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيعمر عدنان عجمي محمد79816192051013040

جامعة تكريت/كلية اآلداب372.0ثانوية ام درمان المختلطةتطبيقيمحمد خميس عبد هللا محمد79817182051326009

جامعة تكريت/كلية اآلداب372.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيضحى شاكر علي راضي79818252052059093

جامعة تكريت/كلية اآلداب370.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد يونس حسن79819172051350171

جامعة تكريت/كلية اآلداب369.0ثانوية دار السالم المختلطةتطبيقيحمزه علي فرمان عراك79820182051093005

جامعة تكريت/كلية اآلداب369.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيأيالف نجيب خالد خلف79821202052120001

جامعة تكريت/كلية اآلداب369.0ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينتطبيقيغيث عدنان جمعه صالح79822202051062014

جامعة تكريت/كلية اآلداب366.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيسيف كامل شهاب احمد79823172051351268

جامعة تكريت/كلية اآلداب365.0ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيبهجت الدين ناظم رمضان هالل79824192051124007

جامعة تكريت/كلية اآلداب365.0مدارس التميز العراقية األهلية تركيا-انقرةتطبيقيأنهار محمد سليم امين بكر79825132052245001

جامعة تكريت/كلية اآلداب364.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيامير قيصر غازي خماس79826112051009008

جامعة تكريت/كلية اآلداب364.0ثانوية بيجي المسائيةتطبيقيعمر صالح سنجار خلف79827182051332064

جامعة تكريت/كلية اآلداب364.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد حسين ياسين79828172051351423

جامعة تكريت/كلية اآلداب363.0ثانوية ملتقى النهرين المختلطةتطبيقيمحمد مد هللا عبد هللا محسن79829182051294011

جامعة تكريت/كلية اآلداب363.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعمر ثائر محمد حمد79830182051151035

جامعة تكريت/كلية اآلداب363.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقياحمد داخل عبدالصمد هاشم79831162051128005

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط533.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيمنتهى علي طه حسين79832182022339022

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط532.0ثانوية حضر موت للبنينادبيخلف سلمان هليم ربع79833182021031003

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط522.0ثانوية البراء بن مالك المختلطةادبيمحمد صالح محي عبد هللا79834182021295007

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط500.0اعدادية الواسطي للبنينادبيضياء صالح حسين محمد79835182021053005
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جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط496.0اعدادية الشرقاط للبناتادبياخالص يوسف علي مصلح79836182022163002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط496.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيعمار محمد عادل خلف79837172021362025

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط495.0ثانوية الصالحية العربية للبنينادبيأجياد سلطان شعبان عبد هللا79838172021079001

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط490.0اعدادية الخضرانية للبناتادبيمنار جاسم خلف محمود79839182022218009

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط482.0ثانوية البراء بن مالك المختلطةادبيجمال حسين عبد حسين79840182021295002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط478.0اعدادية الشرقاط للبناتادبيمنى انيس علي مصلح79841182022163039

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط477.0ثانوية البراء بن مالك المختلطةادبيوعد عيسى احمد حسن79842182021295010

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط475.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيمحمد قاسم علوان حسن79843292021016067

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط471.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيفوزيه رميض حيدر فاضل79844182022339018

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط470.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيشعالن خميس حمد محمد79845182021004029

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط465.0ثانوية حضر موت للبنينادبيمحمد عبد هللا محي ياسين79846182021031019

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط463.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيمشتاق كاظم عبد هللا كاظم79847292021016076

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط460.0اعدادية الخصم للبنينادبيالحمزة عبد هللا مد هللا عبد هللا79848182021016009

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط460.0ثانوية حضر موت للبنينادبيعبد هللا يونس عبد الكريم احمد79849182021031009

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط457.0اعدادية الخصم للبنينادبيزياد عبد دخيل علي79850182021016016

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط455.0ثانوية البراء بن مالك المختلطةادبيثامر فارس حميد فاضل79851182021295001

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط451.0اعدادية الشرقاط للبناتادبيايمان عبد ابراهيم حسين79852182022163011

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط451.0ثانوية الرفل للبناتادبيبيداء محسن نجم هدشو79853182022228003

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط449.0اعدادية العاصفة للبنينادبياسحاق ابراهيم اسماعيل عيسى79854182021036007

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط448.0اعدادية الشرقاط للبناتادبيتهاني امناحي محمد عويد79855182022163014

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط446.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيشريف ضامن عياده كليب79856182021339048

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط446.0ثانوية البراء بن مالك المختلطةادبينور الدين صباح محمود حمادة79857182021295008

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط445.0ثانوية حضر موت للبنينادبيمصطفى محمد حمد خاير79858182021031020

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط444.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيايه خضير حواس خلف79859172022362004

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط444.0ثانوية الصالحية العربية للبنينادبيأدريس عبد هللا حميد ابراهيم79860172021079002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط443.0اعدادية ابن كثير للبنينادبياسماعيل احمد سليمان رمضان79861182021010004

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط442.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيحسن حسين علي داود79862212021223006

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط438.0اعدادية االصمعي للبناتادبياخالص فوزي علي حمري79863172022289002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط437.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةادبينايف ابراهيم سطم حمد79864202021255046

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط437.0ثانوية العوسجة للبنينادبيعبد الرحمن محمد معيد مصلت79865172021050004

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط437.0ثانوية مخمور المسائية للبنينادبيأماني سليمان اسماعيل علي79866172022356002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط437.0ثانوية الفجر الجديد للبناتادبيهدير محمود حمد عبد79867182022199013

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط435.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيوسام شهاب جاسم محمد79868172021084048

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط434.0اعدادية الخصم للبنينادبياحمد محمود طابور خلف79869182021016006

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط434.0اعدادية سارية للبنينادبيعبد هللا محمد حسن عبد هللا79870172021018014
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جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط433.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد صدام علي حسين79871172021351029

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط433.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيهارون ادريس مسلط ناصر79872182021010035

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط431.0اعدادية الخضرانية للبناتادبيوفاء فرج جمعه خلف79873182022218012

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط431.0اعدادية العياضية للبنينادبيعمار امجد سعيد حمو79874172021115015

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط431.0ثانوية عثمان بن عفان للبنينادبيعبد هللا محمد سليم متعب79875182021074015

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط428.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيعلي زياد خلف فرحان79876312021001024

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط427.0ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبيهاني حسين عبد شرقي79877182021038020

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط427.0الخارجيون - ايمنادبياسماعيل احمد جاسم محمد79878172021400030

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط426.0اعدادية الخضرانية للبناتادبيساره ابراهيم احمد عبد هللا79879182022218005

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط422.0ثانوية غرناطة للبنينادبياحمد محمد عابد نامس79880182021125003

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط419.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيجعفر خضر ابراهيم عبد هللا79881202021259041

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط419.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيخليل باسم محمد رمضان79882182021010013

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط418.0ثانوية عثمان بن عفان للبنينادبيعبد العزيز سمير حمود عيسى79883182021074010

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط417.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيفراس احمد عزيز حسين79884182021339076

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط417.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيسامر شاكر محمود محمد79885172021084024

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط416.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيمصطفى ابراهيم علي حمد79886182021010031

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط416.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد شعبان عبد هللا يونس79887172021350174

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط415.0ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيمحمد خلف محمد خلف79888172021366088

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط415.0اعدادية الخصم للبنينادبيمصطفى طه مطر سليمان79889182021016036

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط412.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيانعام عبد محمد حميدي79890182022010003

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط412.0اعدادية الرسالة للبناتادبياسراء علي خضر حمادي79891172022281002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط408.0ثانوية الفجر الجديد للبناتادبيأسماء اكرم محمد خضر79892182022199001

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط408.0ثانوية القلعه للبنينادبيمضر بكر محمود محمد79893212021040028

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط408.0ثانوية مخمور المسائية للبنينادبياحمد صالح محمد حسين79894172021356001

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط408.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةادبياحمد عيسى احمد يوسف79895202021252030

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط406.0ثانوية الفجر الجديد للبناتادبيهبه محمد درويش فرج79896182022199012

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط406.0اعدادية المدى للبنينادبيحسين سالم كاظم عناد79897272021026017

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط406.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيمحمد محمود عثمان سعد79898182021339098

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط406.0ثانوية بحركة للبناتادبينور عبد الهادي احمد عصمان79899312022043013

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط405.0اعدادية المشروع للبنينادبيعباس مزاحم محمد علوان79900232021010030

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط405.0ثانوية غرناطة للبنينادبيخلف حسين محمد خليفه79901182021125008

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط405.0اعدادية البرغلية للبنينادبيمحمد خضر محمد صالح79902172021114042

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط404.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيمروه فارس محمود فرج79903182022339020

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط403.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيغانم شاكر محمود خلف79904182021010023

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط403.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبييمن صالح محمد سليم79905182022339026
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جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط402.0اعدادية البطحاء للبنينادبيحسين فاضل رخيص محمد79906222021006015

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط402.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيمحمود احمد نامس عطيه79907182021004055

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط401.0ثانوية الفجر الجديد للبناتادبيرغده حازم صالح احمد79908182022199005

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط400.0اعدادية غطفان للبنينادبيمحمد فرحان شرقي حمد79909182021042036

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط399.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبينبأ محمود عباس حسن79910182022339025

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط399.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيفارس عبد محمد يوسف79911182021004043

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط399.0اعدادية سارية للبنينادبيعمر سليمان محمد صالح جليل79912172021018017

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط397.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيسجاد حمزة هداد مخيلف79913222021305022

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط397.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمؤمن نبراس يونس سليمان79914172021351394

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط396.0ثانوية حضر موت للبنينادبيعبد الرحمن احمد هايس جاسم79915182021031006

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط394.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد رعد خليل ابراهيم79916172021351425

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط394.0ثانوية الرباط المسائية للبنينادبياسماعيل مرهج حسين صالح79917202021253009

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط394.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيمحمد ابراهيم كامل خضير79918202021085048

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط393.0ثانوية عثمان بن عفان للبنينادبياحمد عبد هللا سليم متعب79919182021074002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط393.0اعدادية الشرقاط للبناتادبيعواطف يوسف صبحي محمد79920182022163032

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط393.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيحسين نعيم جخنون عبيد79921292021153061

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط393.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيعلي حسين حواس خلف79922172021362022

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط392.0ثانوية باقرته للبنينادبيامير احمد عزيز عبد الرحمن79923172021082002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط392.0اعدادية الفلق للبنينادبيمحمد محمود حسين جاسم79924212021023056

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط389.0اعدادية الشرقاط للبناتادبيايالف حسام فوزي عبد هللا79925182022163009

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط388.0اعدادية الشرقاط للبناتادبيمنار شهاب احمد يونس79926182022163037

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط388.0ثانوية البوادي المختلطةادبيجاسم محمد أسعد إسماعيل79927212021216005

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط387.0اعدادية غطفان للبنينادبيوضاح ابراهيم رجب احمد79928182021042043

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط387.0اعدادية المتنبي للبنينادبيسفيان ثاير اسماعيل محمد79929202021081017

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط387.0ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيحسين حازم جواد حسين79930222021227005

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط387.0ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةادبيمحمد رضا علي جاسم79931212021210004

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط386.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيشفاء حسين عبد خلف79932182022010007

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط386.0اعدادية الخضرانية للبناتادبياسراء محمود سالم عباس79933182022218002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط386.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيحازم شعالن خضر علوش79934172021362010

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط385.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيعامر عبد خضير محسين79935202021259113

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط384.0اعدادية الشرقاط للبناتادبيفاطمه علي عبد الرزاق محمود79936182022163034

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط382.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةادبيرعد اسماعيل عبد هللا حسن79937202021252014

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط382.0اعدادية الشرقاط للبناتادبيامامه خالد عبد المجيد بكر79938182022163008

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط382.0اعدادية غطفان للبنينادبياحمد محمد جاسم عطية79939182021042005

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط382.0ثانوية عثمان بن عفان للبنينادبيرجب صالح احمد محمد79940182021074006
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جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط382.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيانغام قحطان عفات احمد79941182022339003

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط382.0اعدادية العاصفة للبنينادبيمزاحم اسماعيل محمد مرسي79942182021036054

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط381.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيسلطان بدر سلطان عبد هللا79943182021004025

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط381.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيصكر صبار محمود حوري79944182021004031

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط380.0اعدادية التاميم المسائية للبنينادبيحسين احمد محمد علي79945222021310012

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط380.0ثانوية حضر موت للبنينادبيصفوان عامر محمد سالمه79946182021031005

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط380.0ثانوية الخرطوم المختلطةادبيمروان حامد عبد الوهاب خضير79947212021241016

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط380.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبياياد كتاب دنيف صبار79948292021016008

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط380.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيمحمد احمد عبد هللا كاظم79949202021251063

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط380.0اعدادية الشرقاط للبناتادبيمريم عبد هللا نامس شكطي79950182022163036

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط379.0اعدادية المشروع للبنينادبيمحمد حامد كزار جاسم79951232021010045

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط379.0الخارجياتادبيمنى عبدهللا صالح حسن79952182022401120

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط379.0ثانوية المرتقى للبنينادبيمحمد قاسم محسن محمود79953312021102008

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط379.0اعدادية غطفان للبنينادبيمحمد ياسين يونس رمضان79954182021042037

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط379.0اعدادية بيخال للبنينادبيعلي رعد علي جاسم79955212021074058

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط378.0اعدادية العاصفة للبنينادبيعلي حمد فرحان حمادة79956182021036031

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط377.0اعدادية غطفان للبنينادبيزكريا رمضان خليفة حنوش79957182021042010

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط377.0ثانوية حضر موت للبنينادبيحمودي طه خلف نجم79958182021031002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط377.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيشهد احمد علي حمد79959182022339013

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط377.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياياد علي محمد جاسم79960172021351098

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0اعدادية الشرقاط للبناتادبيرنا احمد عبد محمد79961182022163021

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيمصطفى ماجد صافي جدوع79962112021166029

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0اعدادية الخضرانية للبناتادبيزينب خليل ابراهيم مخلف79963182022218004

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيتبارك سالم عباس علوان79964232022119016

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0اعدادية الجواهري للبنينادبيعمر محمد كاظم جليل79965202021015027

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط375.0ثانوية مريم العذراء للبناتادبيفاطمه عباس عبد الحسين محمد79966232022082022

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط374.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيعلي عماد نجم علوان79967112021053080

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط374.0اعدادية السيوطي للبنينادبيمحمد سعدون عبد جياد79968112021054039

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط373.0اعدادية المشروع للبنينادبيسيف متعب تركي عبد79969232021010028

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط373.0ثانوية بئر الحلو للبنينادبيفيصل صالح خضر سليمان79970172021209004

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط373.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيكريمه اكرم حمود حسين79971182022339019

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط372.0ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبيابراهيم خليل ابراهيم محمد79972182021038001

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط372.0ثانوية العياضية المسائية للبنينادبيوليد خالد احمد درويش79973172021361015

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط372.0اعدادية الخنساء للبناتادبيآمال صالح جمعه محمد79974172022273001

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط372.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيعبد هللا علي حسين حمد79975212021017022
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جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط371.0اعدادية غطفان للبنينادبيعبد الستار خليل ابراهيم مخلف79976182021042014

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط371.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيمحمد خير هللا حسن خلف79977182021004049

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط371.0ثانوية مخمور المسائية للبنينادبيمحمد حسين عبد هللا احمد79978172021356012

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط371.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيوسام رمضان علي عبود79979182021010036

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط371.0ثانوية عثمان بن عفان للبنينادبيعبد السالم محمد حمد حسن79980182021074009

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط371.0اعدادية المشروع للبنينادبيموسى محسن تليل جيجان79981232021010062

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط370.0اعدادية السيوطي للبنينادبيعبد الرحمن حمد حمزه حميد79982112021054024

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط370.0ثانوية حضر موت للبنينادبيعبد هللا عبد القادر عبد هللا محمد79983182021031007

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط370.0اعدادية غطفان للبنينادبينجمان ياسين يونس رمضان79984182021042041

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط369.0اعدادية غطفان للبنينادبيعبد هللا ياسين عبد هللا احمد79985182021042018

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط369.0ثانوية االسراء المختلطةادبييوسف كتاب احمد دفار79986112021169010

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط369.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيمحمد عمران مظلوم حبيب79987212021273057

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط369.0اعدادية كوثا للبنينادبيحيدر علي ساجت سهيل79988232021051010

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط369.0ثانوية غرناطة للبنينادبيعبد هللا ابراهيم حمد ثلج79989182021125014

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط369.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيحارث احمد عباس لطيف79990112021053030

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط368.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينادبيصفاء مشتاق عباس عبد79991212021276029

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط368.0اعدادية الواسطي للبنينادبيمحمد حمد خضر حميد79992182021053014

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط367.0اعدادية الشرقاط للبناتادبيشهرزاد عدنان احمد حسين79993182022163027

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط367.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيناصر كامل سليمان عفات79994182021339107

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط367.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيمشتاق محمود حماده حسين79995182021339104

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط366.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيحسين كريم حسين زامل79996232021255029

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط366.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيصالح بشير علي خلف79997202021259092

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط365.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةادبيمحمد خلف محمد خلف79998202021255040

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط365.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيمحمد عبد الحميد خماس جبر79999202021259214

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط365.0ثانوية الفجر الجديد للبناتادبيسرى خير هللا ابراهيم عثمان80000182022199008

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط365.0اعدادية القدر للبنينادبيمصطفى مجيد حميد رشيد80001212021089056

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط364.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبياحمد كريم رشيد مهدي80002212021081010

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط364.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيحسين حمزه حسين حسون80003232021257022

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط364.0ثانوية البدير المسائية للبنينادبيضياء صبيح غالي جاسم80004242021209013

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط364.0اعدادية صهيب الرومي للبنينادبيمصطفى حمادي عباس عتيج80005182021118060

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط363.0ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيوسام شاكر ابراهيم جار هللا80006172021366106

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط363.0اعدادية غطفان للبنينادبيعبد الكريم خلف عبيد علي80007182021042015

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط363.0ثانوية اولي االلباب المسائية للبنينادبيابراهيم عبد هللا حمد ضيدان80008202021265002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط363.0اعدادية العاصفة للبنينادبيخالد رافع محمد حسين80009182021036012

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط363.0ثانوية الرفل للبناتادبيهدى هاشم حسين علي80010182022228010
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جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط363.0ثانوية البردة المختلطةادبيمصطفى حسن مصطفى دلز80011212021251017

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط363.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيرانيا حقي اسماعيل عمران80012182022339008

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط363.0ثانوية االبتكار المختلطةادبيحسين سلمان مرموص حسن80013232021228003

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط362.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينادبيمحمد رمضان عبد الرضا جايد80014222021366012

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط362.0ثانوية الميثاق المختلطةادبينذير غالب عبد هللا عبد الحسين80015252021118008

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط362.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيشاكر محمود فرحان علي80016212021278052

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط362.0اعدادية االنتصار للبناتادبيعال احمد عبد اللطيف حمد80017132022091075

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط361.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةادبياحمد محمد احمد هاشم80018202021255010

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط361.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمد حازم كريم مخيبر80019212021049030

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط361.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسين علي والي شكاره80020282021046039

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط361.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيسارة علي سالم جاسم80021182022010006

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط361.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينادبيسراج الدين احمد شوقي هزيم80022202021016008

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط361.0اعدادية بوتان المسائية للبنينادبيصالح حسن كريم قادر80023212021270026

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط360.0ثانوية الرفل للبناتادبيبراء علي محمد دويل80024182022228002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط360.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيكرار عادم يازع مخور80025222021086088

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط360.0ثانوية برزاني المسائية للبنينادبيوليد موسى صالح حمو80026312021070109

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط360.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبياريج عنتر احمد خليل80027212022134003

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط546.0ثانوية االطياف للبناتاحيائيايمان جاسم محمد مصلح80028182042225006

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط544.0ثانوية االطياف للبناتاحيائيريهام غانم محمد جار هللا80029182042225014

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط541.0ثانوية آشور للبناتاحيائيفاتن خضير محمد عبد80030182042243089

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط536.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيثناء عادل يونس عبيد80031182042265009

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط532.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيهاشم احمد جاسم محمد80032182041036108

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط517.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيمريم خالد حمادي احمد80033182042218057

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط511.0ثانوية االطياف للبناتاحيائيسلوى امير طلب علي80034182042225018

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط510.0ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيمالك عمار مديد محمد80035202042189014

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط509.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيمنتهى محمود احمد موسى80036182042218061

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط508.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيمنار خالد حسين علي80037182042339025

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط507.0ثانوية االطياف للبناتاحيائيهند صالح احمد حمد80038182042225042

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط503.0ثانوية المآرب للبناتاحيائيرحاب عيد عبد هللا حجي80039182042393011

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط494.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين عباس يونس80040172041353064

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط492.0ثانوية امام غربي للبنيناحيائيمصطفى رمضان حنيش عمر80041172041046010

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط489.0ثانوية االطياف للبناتاحيائيسهام عجيل شالش حمد80042182042225020

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط486.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيبيداء علي زايد عياش80043182042218018

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط483.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائيفاطمة وعد هللا صالح مرهش80044182042164030

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط481.0ثانوية امام غربي للبنيناحيائيايمان ابراهيم موسى عطا هللا80045172042046002
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جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط481.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةاحيائيدعاء نوفل حسين محمد80046202042255005

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط479.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائيالهام نجم ابراهيم محمد80047182042164006

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط479.0ثانوية الحارث المسائية الختلطة|احيائيمروان محمد ذياب عواد80048182041341038

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط472.0ثانوية الحارث المسائية الختلطة|احيائيباسل حسن خزعل عيسى80049182041341006

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط457.0ثانوية آشور للبناتاحيائيبشرى عامر عبد ضيف80050182042243027

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط456.0ثانوية آشور للبناتاحيائيمها محمود جاجان جاسم80051182042243104

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط455.0اعدادية سارية للبنيناحيائيصالح نجم عبد احمد80052172041018086

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط453.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيشيماء محمد جايد علي80053182042339013

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط451.0ثانوية آشور للبناتاحيائيشيرين سبعاوي حمد خلف80054182042243073

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط449.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائياحمد ضياء سالم احمد80055172041075001

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط448.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيسماح محمد سلطان احمد80056182042163019

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط446.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيظافر سالم فوزي عبد هللا80057182041016050

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط444.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيصفا مجيد عبد عيسى80058182042339015

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط444.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيهجران ثابت عبد العزيز عجاج80059182042339030

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط443.0ثانوية الفياض للبنيناحيائينور عبد محمد علي80060182042145013

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط443.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائينور ابراهيم ظاهر حمد80061182042164040

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط443.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائياحمد خالد احمد محمد80062172041362002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط441.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةاحيائيوثيج فتحي خليل صالح80063202041255034

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط440.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائياحمد عبد خلف علي80064182041065001

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط440.0ثانوية غرناطة للبنيناحيائيحسن احمد حسن احمد80065182041125004

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط438.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائييقين مؤيد صالح عايد80066182042163061

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط437.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعباس غازي عباس عبد الوهاب80067182041036041

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط437.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيسميه نواف جهاد قادر80068202042118100

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط436.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيرعد احمد عبد هللا جاسم80069182041053021

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط436.0ثانوية غرناطة للبنيناحيائيعلي محمد حسن سعيد80070182041125018

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط436.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيالقاسم جاسم احمد سلطان80071172041366010

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط435.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائياحمد ابراهيم عويد محمد80072172041353004

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط435.0ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائياالء رحمان محمد احميد80073182042199002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط435.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيعبد القادر محمد خلف محمد80074202041261046

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط435.0ثانوية بعاجة للبناتاحيائيايالف عادل عباس خضر80075182042264009

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط435.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينور مؤيد فاروق شعيب80076182042271153

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط433.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائيسجى طالب حصوه علي80077182042164019

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط433.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيعدن حسين محمد حامد80078172042251112

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط430.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيضياء الدين هالل خلف عبدهللا80079172041362020

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط429.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمود يونس عطيه عكله80080182041036103
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جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط429.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيعبير خالد حسين علي80081182042339016

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط428.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيصالح مجبل صالح احمد80082202041003046

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط428.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيخمائل محمد علي حمد80083172042051002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط427.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعبد الملك احمد علي صالح80084202041019036

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط427.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيصفا خلف نجم عبدهللا80085182042265018

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط426.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيايه جاسم محمد درويش80086182042218014

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط425.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيوعد هللا نجاح عابد عفين80087172041026159

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط425.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعلي صدام محمود فتحي80088172041350235

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط425.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيهيثم وكاع خلف فالح80089202041003114

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط425.0ثانوية االصمعي للبنيناحيائياياد عبد هللا محمد احميد80090182041109003

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط423.0ثانوية االصمعي للبنيناحيائيمحمد حسن خلف مديد80091182041109011

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط423.0ثانوية الرفل للبناتاحيائيكلثوم عبد الهادي عبد هللا علي80092182042228015

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط423.0ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيوسام محمد حسين عالوي80093202041200012

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط422.0الخارجيون - ايسراحيائيعبدالعزيز موفق صالح محمد80094172041402056

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط422.0ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيزهراء نوري محمد احميد80095182042199009

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط422.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعمر محمود جرجيس خليف80096172041350259

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط422.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيامل عبد السالم جمعه حمد80097182042218012

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط422.0اعدادية الزاب للبنيناحيائيعمر جياد محمد صالح80098202041026011

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط420.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيصافي زكي احمد جاسم80099202041009036

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط420.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيعبد هللا محمد معيد مصلت80100172041201008

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط420.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيوسن ابراهيم احمد سالمة80101172042230068

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط420.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيفاطمه موسى عطا سعود80102182042218050

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط419.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيعبد المهيمن فاهم احمد شهاب80103182041146023

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط419.0ثانوية تل الشعير للبنيناحيائيمحمد حسن اسماعيل علي80104172041052009

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط419.0ثانوية المآرب للبناتاحيائيورود حسن شعبان علي80105182042393026

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط419.0ثانوية القعقاع للبنيناحيائيفهد زهير عبد الجبار خليل80106182041062017

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط418.0ثانوية العرفان للبناتاحيائيمريم كريم محمد مصطفى80107312042060016

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط418.0ثانوية النهرين للبنيناحيائيسيف الدين سعيد ذياب عالوي80108182041067017

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط418.0ثانوية بعاجة للبناتاحيائيزينب حماده علي كصب80109182042264019

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط417.0اعدادية الشرقاط للبنيناحيائياحمد اكرم خضر حمد80110182041004005

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط417.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيباسم رضا مطر حسين80111182041065008

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط417.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الجبار عبد المجيد ابراهيم علي80112172041351357

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط416.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيمحمد حسين محمد علي80113172041051013

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط415.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيحسين اسماعيل عبد المجيد حسين80114202041025022

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط415.0ثانوية تل الشعير للبنيناحيائيعبد الرحمن جاسم عزاوي محمد80115172041052005
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جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط415.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيعصام محمد امين نجم80116212041088031

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط414.0ثانوية تل الشعير للبنيناحيائيمروه عبد الرحمن علي محمد80117172042052003

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط413.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيرامي عبد القادر حسين علي80118182041053019

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط413.0اعدادية يايجي للبنيناحيائيأنس نجم الدين فرحان حسن80119202041203002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط413.0ثانوية المروءة للبنيناحيائيمؤيد خالد صالح خضر80120182041025009

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط412.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيسامر حسين حمر حسين80121202041005020

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط412.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد حمادي مصطفى هالل80122172041350307

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط412.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا عوض مهاوش80123172041350377

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط411.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيمناهل اسماعيل حسن محمد80124182042145010

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط411.0اعدادية الشورجة للبنين- دراسة عربيةاحيائيسعد احمد محمد جمعة80125202041045025

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط411.0ثانوية الشجرة للبنيناحيائياحمد متعب مزهر عبد هللا80126202041058001

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط411.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيطه ابراهيم حسن علي80127172041351340

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط410.0ثانوية المآرب للبناتاحيائيفيروز طه علي طه80128182042393018

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط410.0ثانوية معاوية بن ابي سفيان للبنيناحيائيمحمد حسن محمد جويد80129182041054028

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط409.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا حسن علي محمد80130202041250085

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط409.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيسميرة محسن صبحي حمود80131182042065005

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط408.0ثانوية آشور للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد حسن علي80132182041081013

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط408.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيخلف ابراهيم خلف ياسين80133172041366020

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط407.0الخارجيون - ايمناحيائيابراهيم يونس طه عبدهللا80134172041400004

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط407.0اعدادية الزاب للبنيناحيائياحمد عبد الرزاق محمد سلطان80135202041026002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط407.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيغازي اسماعيل عباس عبد الوهاب80136182041036081

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط407.0ثانوية اجحلة للبنيناحيائياسماء دحام احمد صالح80137172042043001

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط406.0ثانوية النهرين للبنيناحيائيرعد محجوب محمود علي80138182041067013

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط406.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيميساء جمعه علي جندل80139182042265026

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط406.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيآيات فارس عذاب خفيف80140232042178001

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط406.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد خلف صالح خليفه80141182041036067

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط406.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن صالح محمود80142172041350302

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط405.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيابراهيم حمد عطية علي80143182041339003

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط405.0ثانوية الرفاعي للبنيناحيائياحمد رسول عبد نعمة80144322041004004

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط405.0ثانوية اربيل للبنيناحيائيعبد الحكيم اياد مظفر يونس80145312041012010

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط405.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيابراهيم انور احمد محمد80146202041262001

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط405.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد هللا محمد زهير خضر80147172041028116

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط404.0ثانوية تل الشعير للبنيناحيائيعلي احمد عواد احمد80148172041052006

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط404.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائياحمد صالح موسى احمد80149202041253010

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط404.0ثانوية القعقاع للبنيناحيائيمحمد اسماعيل خلف نجم80150182041062018
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جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط404.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبد الرحمن بركان غانم مصطفى80151172041012039

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط404.0ثانوية بعاجة للبناتاحيائيصابرين حربي عبيد صباح80152182042264026

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط404.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيحذيفة محمود محمد حسن80153172041026038

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط404.0اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيمحمود حسن عبد محمد80154182041004027

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط403.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم صالح غربي80155172041008305

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط403.0اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيموفق علي حمد حمادي80156212041027028

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط403.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمثنى عدنان عبد هللا جاسم80157172041351630

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط403.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيعمر خضير علي هديب80158112041025044

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط403.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيريان حجي عرسان عبدو80159332041056037

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط403.0ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعبد الهادي فرحان سران دحلي80160172041014007

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط403.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيناحيائيحسين عبد هللا حسين ظاهر80161172041365006

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط403.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيايمن محمود احمد حسين80162172041351156

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط402.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيأثير رفعت محمد علي يونس80163172041118001

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط402.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائييزن ناظم عبد الجبار عطوان80164172041011225

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط402.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيحسين علي حسين احمد80165172041104018

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط402.0اعدادية القضاة للبنيناحيائيعمر فاضل حميد سلمان80166202041091011

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط402.0ثانوية العياضية المسائية للبنيناحيائيماجد ياسين احمد عبد هللا80167172041361011

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط402.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةاحيائيحوراء احمد خلف علي80168202042252004

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط402.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحاكم ابراهيم طه علي80169182041020022

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط402.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائينهى عبدهللا خلف حسين80170182042218066

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط402.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمصطفى قدرت عز الدين وهاب80171202041048182

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط402.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائييحيى عباس محمد حمود80172202041250164

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط401.0ثانوية المهيري للبنيناحيائيمصطفى وسام خلف محمد80173202041034005

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط401.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةاحيائيهجران فتحي خليل صالح80174202042255015

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط401.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيصالح الدين فاضل احمد سليم80175312041001013

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط401.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائياحمد عبيد ابراهيم لطيف80176192041066019

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط401.0اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيعبد الكريم عبد هللا كامل تركي80177182041004018

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط401.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيفهد هاني عبد الواحد سلطان80178202041019046

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط401.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيفاروق فيصل علي عبد هللا80179202041020057

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط401.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيسراج الدين ناصر حسين جميل80180202041250061

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط401.0ثانوية القعقاع للبنيناحيائيزهير علي رمضان ماجد80181182041062009

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط401.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيبكر ظاهر محمود عباس80182322041010021

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط401.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيانور جسام محمد عبد هللا80183202041250025

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط400.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيسيف سعد صعب جميل80184202041250067

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط400.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيحسام ياسين محمد خلف80185202041250038
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جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط400.0الخارجيون - ايمناحيائيعبد خلف احمد خليف80186172041400080

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط400.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائيمصطفى محمد عبيد سرحان80187112041151052

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط400.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيعفاف ابراهيم محمد شهاب80188182042265019

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط400.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيدعاء اياد اسماعيل سلمان80189202042120012

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط400.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائياحمد رافع صدف عطا هللا80190192041007005

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط400.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيابراهيم احمد هادي حاكم80191102041041001

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط400.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيرسل محمد سلطان حمد80192172042076002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط399.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمعاذ إبراهيم رمضان حسن80193202041004069

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط399.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيعبد الكريم نعمه خلف صالح80194202041253047

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط399.0اعدادية كوثا للبنيناحيائييونس حافظ اديب كزار80195232041051187

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط399.0اعدادية القدس للبنيناحيائيحارث محمد هاشم محمود80196102041014014

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط399.0ثانوية المروءة للبنيناحيائيمحمد عبد الهادي حنش حسين80197182041025010

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط399.0ثانوية آشور للبناتاحيائيشهد خالد محمد طرخ80198182042243070

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط398.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي رمضان علي حسين80199202041015028

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط398.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائياالمين جمال ابراهيم جاسم80200312041002002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط398.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيغيث خليفة علي محمد80201202041250121

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط398.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد الرحيم علي عبد مريس80202182041036048

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط398.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيفواز عبد هللا محمد غزال80203172041350275

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط398.0ثانوية غمدان المختلطةاحيائياحمد محمد حسين حمود80204202041235002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط397.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيخلف عبد هللا خلف عمر80205202041250053

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط397.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيمنال عبد الرزاق عبليش عبيد80206182042265023

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط397.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيمرتضى موحان شدهان ذياب80207232041010124

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط396.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيسيف صالح الدين عزيز ابراهيم80208202041020024

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط396.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيعمر أسعد محمود محمد80209312041001020

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط396.0ثانوية آشور للبناتاحيائيسميه وطبان صالح خلف80210182042243065

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط396.0اعدادية الزاب للبنيناحيائيمحمد كامل عبد الواحد حسين80211202041026013

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط396.0ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيعمر عباس عبد محمد80212202041010014

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط395.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيمرتضى عبد محمد لوفي80213262041208049

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط395.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيكرار عادل عبد علي جابر80214222041091156

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط395.0ثانوية الحورية المسائية المختلطةاحيائيايمان موفق نجم عبود80215182042340009

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط395.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعلي احمد عبد هللا عبد الرحمن80216172041350227

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط395.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائييونس فالح حسن جميل80217202041261091

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط395.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزينب تكليف سعدون جاسم80218252042056154

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط394.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائياحمد علي محمود خضر80219172041369004

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط394.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيكرار حسين عبد الرزاق مشهور80220222041091154
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جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط394.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين مكي راجي حميدي80221242041010053

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط394.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيابراهيم رحيم محمد حسين80222192041066011

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط394.0اعدادية دمشق للبنيناحيائييوسف سعد خضر حسين80223172041160014

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط394.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيظبيان صالح مهدي عبد هللا80224172041007081

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط394.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيسجاد محسن ضيدان خليف80225232041255052

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط394.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيمحمد فارس حمد محمد80226182041053061

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط394.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيإبراهيم احمد حسين حنشول80227202041004002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط393.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعايد رمضان محمد علوش80228202041250077

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط393.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيسيف اسعد تقي ابراهيم80229202041048071

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط393.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمهند علي فاضل ابراهيم80230202041009089

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط393.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيمحمد صالح عزيز نوفان80231312041002020

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط392.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد عدنان زيدان خلف80232202041048020

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط392.0اعدادية االمين للبنيناحيائيرمضان علي حسن علي80233312041009016

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط392.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيوليد ابراهيم مديد محمد80234202041019063

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط392.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحميد رحيم منشد محمد80235292041007100

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط392.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةاحيائيعبد القادر حمد سليمان دلي80236202041255018

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط392.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعبد هللا مانع حمد علي80237102041041049

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط392.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائياحمد سوادي سلمان مشكور80238242041200007

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط392.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيسيف علي احمد فاضل80239182041035044

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط391.0ثانوية الحورية المسائية المختلطةاحيائيابراهيم عبد الرزاق عباس عبد الوهاب80240182041340002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط391.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيارشد وسمي اديب احمد80241212041009035

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط391.0ثانوية المالذ المسائية للبنيناحيائيهادي محمد علي هادي80242212041283020

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط391.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيتحسين علي رمضان ماجد80243182041339019

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط391.0ثانوية بيجي للبناتاحيائيايالف رائد طالل احمد80244182042177011

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط391.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيفاطمه كريم جاسم محمد80245202042282199

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط391.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعمر مجيد حسين عليوي80246202041250118

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط390.0الخارجياتاحيائيمها محمد خلف عبدهللا80247182042401052

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط390.0ثانوية نوح للبنيناحيائيابراهيم احمد عياش زيدان80248212041053001

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط390.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيمحمد عبد خضر خلف80249202041250139

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط390.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائياحمد علي حسين علي80250202041015005

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط390.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائينهله هيثم محمود جبر80251182042163043

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط390.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيفاطمة احمد جاسم شهاب80252182042065009

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط390.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناحيائيعلي عبدهللا صالح خلف80253192041337080

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط390.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور معتز ابراهيم صالح80254172042357839

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط389.0اعدادية الوالء المختلطهاحيائياحمد بدر عبد دعاج80255212041236001
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جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط389.0الخارجيون - ايمناحيائيعبدالقادر عبدالكريم صلبي طالب80256172041400083

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط389.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايمان كامل فؤاد كايم80257202042141012

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط389.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيورود عبد الهادي ياسين احمد80258212042294223

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط389.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيمحمد احمد حمد خلف80259202041250132

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط389.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيحسين علي هالل سمير80260202041259080

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط389.0الخارجيون - ايسراحيائيمصعب يحيى طليع سليم80261172041402109

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط389.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيشيماء محمد عبد الوهاب محمد80262212042140161

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط389.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعلي ثامر حيدر بكتاش80263182041035071

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط389.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيضحى خليل ابراهيم محمد80264172042353046

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط389.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيحسين مالك عبد االمير كاظم80265242041201013

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط389.0ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيعمر محمد عبد هللا جاسم80266182041147025

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط389.0ثانوية الحورية المسائية المختلطةاحيائيعبد العزيز صالح خليفه جدعان80267182041340026

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط389.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيجنه نجدت غفور رحيم80268202042124045

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط388.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائياحمد قاسم محمد محمود80269212041352006

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط388.0اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيمحمد ابراهيم ايوب حمادي80270182041073023

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط388.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائياحمد نور الدين خليل ولي80271212041273014

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط388.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيمحمد اسعيد احمد يونس80272172041362041

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط388.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيعلي كامل محمد حسين80273212041278080

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط388.0ثانوية الكوير المختلطةاحيائيمروه خلف اسماعيل جاسم80274312042066004

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط388.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعمر لمعان توفيق احمد80275312041024118

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط387.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيهمام محمود مجيد محمود80276202041011062

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط387.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيهاشم مطلك حاجم محمود80277202041253080

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط387.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيركاد محمد عبد هللا خلف80278172041112015

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط387.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمهدي جاسم خضير جبير80279292041005158

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط387.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعبد هللا خالد يوسف محمد80280202041259151

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط387.0ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيعبد هللا احمد محسن ابو لويطه80281292041105019

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط387.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعبد الدايم رحمن عثمان حسن80282212041054071

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط387.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيغزوان عامر عبد هللا جاسم80283202041253059

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط387.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعباس اسماعيل كريم عزيز80284212041033046

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط387.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيوالء عبد الحسين كزار جابر80285232041054145

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط386.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبناتاحيائيرحمة احمد علي حميد80286182042388005

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط386.0ثانوية العلم للبنيناحيائيمحمد خميس ضاري رمضان80287182041019030

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط386.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةاحيائياحمد عبد السالم حسن احمد80288202041255004

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط386.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيبتول بدر جاسم محمد80289212042185012

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط386.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيسعد صالح محمد حتروش80290212041054056
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جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط386.0ثانوية الطبري المسائية دراسة كرديةاحيائيهريم محمد نصر الدين حميد80291182041386027

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط386.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيعمر فاضل ابراهيم عمر80292172041366042

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط386.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيعبد الرحمن ابراهيم محمد عطيه80293182041016053

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط386.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائياحمد علي بكال كعود80294172041366007

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط386.0ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى كريم فرحان رحيم80295202041096012

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط385.0ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيمحمد ناجح عبد عيسى80296232041229016

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط385.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائينور فيصل فالح حسن80297212042293067

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط385.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعطيه سلطان البيج خالد80298182041053039

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط385.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد هللا اسماعيل حنيش عبد هللا80299172041007095

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط385.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيابراهيم رعد احمد مهدي80300182041035002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط385.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيبيادر عادل ثجيل ساهي80301232042305031

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط385.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيعمر خليل سرهيد صالح80302192041041037

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط385.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيعبد القادر عباس عدنان مالك80303212041011046

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط385.0ثانوية آشور للبناتاحيائياسماء عبد الحميد نايف عبد اللطيف80304182042243009

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط384.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيابراهيم جمال مزهر حماد80305202041253002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط384.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائياحمد مؤيد داود احمد80306212041272032

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط384.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيزكريا عمار عبد هللا ذنون80307172041020050

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط384.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيحسام علي هندي وهاب80308212041022019

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط384.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائييوسف مدين احمد صالح80309172041011230

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط384.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي عبد العال كاظم حمزه80310232041251306

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط384.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيهشام حسين خالد حسن80311172041003036

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط384.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيحسين فرحان غيثان مبارك80312222041057008

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط384.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيعلي حبيب عسل حمزه80313252041122085

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط383.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيرجاء كمال خزعل مزعل80314202042106025

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط383.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي محسن عبد الساده عبيس80315242041010100

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط383.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعمر ناطق محمود محمد80316202041022085

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط383.0ثانوية البدير المسائية للبنيناحيائيحسين علي حسين بيد هللا80317242041209009

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط383.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائييوسف هاوار فتحي حسن80318312041001040

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط383.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعثمان عدنان محمد يوسف80319212041009152

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط383.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيجاسم عطيه خلف عبد80320202041019016

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط383.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيعبد هللا ماجد خضير نجم80321232041255063

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط383.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيعبد اللطيف عشم محمد امعيد80322172041201007

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط382.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيمحمد صالح عبد احمد80323172041362043

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط382.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيسيف حسين وهاب بيرام80324212041270020

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط382.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيزينب علي ابراهيم نجم80325202042120024
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جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط382.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعباس مصطفى دولت يار احمد80326202041048079

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط382.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعدي فليح فتحي محمد80327202041048103

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط382.0اعدادية الوالء المختلطهاحيائياسامة مجيد محمد حمودي80328212041236002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط382.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيحسين محمد ساجت بشير80329222041314016

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط382.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيمحمد ذياب علي نومان80330312041002018

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط382.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيحوم اسماعيل عزيز احمد80331182041009024

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط382.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيعلي حسين هيال زاهي80332222041301025

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط382.0اعدادية االصالح للبنيناحيائيعلي محمد شندوخ مطر80333222041015029

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط381.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمحمد عبد الخالق محمد عبد هللا80334202041022111

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط381.0ثانوية سروة للبناتاحيائيحنين محمود احمد عبد80335202042152008

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط381.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائينور منذر جواد جاسم80336212042292095

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط381.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد محمود خضر كردي80337172041350046

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط381.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيرسل محمد معيد مصلت80338172042201003

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط381.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائينشوان يحيى صالح وسمي80339172041351865

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط381.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيغصون جاسم مهدي صالح80340212042099095

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط381.0ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيحامد محمد طه عبد80341172041195003

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط381.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيصهيب مزهر حسين مخلف80342192041007068

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط381.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيحسن عمر حسن هادي80343202041003028

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط380.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائييوسف عباس عكار حسون80344262041209239

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط380.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيهيثم عبد الكاظم عليوي غزاي80345232041255136

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط380.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعقيل الفي خشمان سالم80346312041024103

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط380.0ثانوية الحورية المسائية المختلطةاحيائيايه رمضان عبد محمد80347182042340010

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط380.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيمعن شاكر حامد نايل80348182041140028

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط380.0اعدادية العياضية للبنيناحيائيشاكر محمود خلف علي80349172041115025

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط380.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيحسن عبد هللا هاشم قاسم80350222041076012

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط380.0ثانوية آشور للبناتاحيائيحنان مروان احمد محمود80351182042243034

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط379.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيخالد حميد ابراهيم ضاحي80352102041041029

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط379.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيعالء حسين صياح خلخال80353232041255067

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط379.0ثانوية الضحى المختلطةاحيائيسيف غليم دينار زرزور80354232041218010

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط379.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحسن حواس فتحي ذياب80355172041351210

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط379.0اعدادية األوفياء للبنيناحيائيمحمد فاضل عبيد عباس80356192041078035

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط379.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيهديل كاظم فاضل عفر80357212042137158

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط379.0ثانوية االيمان للبناتاحيائييقين صالح سلطان حمود80358182042394029

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط379.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيزهراء حامد كريم عباس80359232042305061

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط378.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعلي عبد المجيد غانم جمعه80360182041053043
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جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط378.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائياسراء عبدالكريم صبحي عبدهللا80361172042362009

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط378.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيسعاد شحاذه علي سليمان80362172042362045

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط378.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائياحمد ضياء غسان هادي80363212041248001

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط378.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيحسام اكرم رمضان كنعان80364212041054032

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط378.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيهيثم عطية حسين مرهج80365202041250156

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط377.0ثانوية بحر العلوم المختلطةاحيائيمسلم احمد لفته حسين80366222041249009

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط377.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيوليد خالد ابراهيم حسن80367172041350406

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط377.0اعدادية تل علي للبنيناحيائيرائد موفق احمد زوبع80368202041035006

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط377.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعمر فارس الياس حسن80369172041104056

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط377.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيحسين حسن اكبر رضا80370202041250043

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط377.0ثانوية الحارث المسائية الختلطة|احيائيمحمد مهدي صالح محمد80371182041341035

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط377.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيسفيان محسن اسماعيل محمد80372172041028079

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0اعدادية الصادق للبنيناحيائيمسلم رشيد فيصل عكله80373222041070050

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيصهيب روكان محمد ياسين80374212041023036

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0ثانوية الحورية المسائية المختلطةاحيائياحمد يوسف حميد عبد80375182041340006

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهند بحت مهلهل منثر80376222042107075

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيحسين عدنان فاضل مجول80377232041255028

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمخلد غسان حيد ابراهيم80378212041022061

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائييسرى كنعان يوسف رشيد80379202042132058

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائياحمد عبد هللا احمد محمد80380202041259035

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيايهم مذري نهر محمود80381182041053014

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيسحر محمد جاسم محمد80382212042142033

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائياسماء مهدي صالح ثالج80383202042282020

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيعباس لطيف عبد االمير حسن80384232041166025

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0ثانوية الضلوعية المسائيةاحيائيمحمد حميد ناجي محمد80385182041331029

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيرواء عدنان خليفه حسن80386212042093039

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0ثانوية سامراء للبنيناحيائيمحمد غالب خليف يوسف80387222041092039

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيعز الدين عالء عبد الحسين هادي80388232041006090

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائياالء حسين اسماعيل حسو80389172042231013

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط375.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد عالء حسين عجاج80390202041011047

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط375.0اعدادية عوينات للبنيناحيائيحواس صباح حواس عكيل80391172041111008

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط375.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائيرغده عبد هللا نامق ابراهيم80392212042176019

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط375.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيهمام رمضان علي عبود80393182041145033

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط375.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد عصام اكرم عباس80394202041048161

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط375.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعماد راضي فاهم صكبان80395232041252183
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جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط375.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيبكر منذر خليفة اسماعيل80396182041007008

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط375.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيشاكر محمود صالح دهدول80397212041054058

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط375.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيبهاء الدين عبد هللا يوسف ابراهيم80398172041351176

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط375.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيمحمد ميثاق عدنان داود80399212041055073

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط375.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيحيدر سعد حميد علي80400232041255036

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط375.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيمصطفى احمد كاظم سكر80401232041051166

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط375.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائينوار غانم حسن فرحان80402312041002026

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط375.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيكمال فالح ابراهيم محمد80403182041145025

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط375.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيعمر حميد حمادي عماش80404192041013036

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط375.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد العليم علي حسين عيدان80405202041009045

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط375.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيهاجر عبد االمير شكور نجم80406202042102069

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط374.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيرنا احمد يوسف عباس80407202042250025

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط374.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيقاسم كامل كريم جمعه80408212041012108

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط374.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمحمد رحيم كامل هادي80409242041074069

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط374.0ثانوية الجرناف المسائية المختلطةاحيائيعدنان مروان عطيه وردي80410182041329023

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط374.0ثانوية نوح للبنيناحيائيهمام سعد علي احمد80411212041053064

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط374.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيكالي ادريس عزيز محمد80412202042144050

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط374.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنيناحيائيسجاد حسين خيون عباس80413222041319007

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط374.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيمنتظر سامي مطير موسى80414252041152089

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط374.0اعدادية المروج للبناتاحيائيفاطمه عبد عوده ناصر80415222042137052

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط374.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائياياد فرج عواد محمد80416212041043009

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط374.0اعدادية المشروع للبنيناحيائياحمد عبد هللا عطيه جوده80417232041010009

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط374.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيأيمن علي شكور محمود80418182041020003

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط374.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائياحمد صباح محمد مصلح80419212041054010

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط373.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعمر عبد هللا خليل صالح80420202041048123

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط373.0اعدادية الرضواني للبنيناحيائيعبد الستار صبحي خضر حسن80421172041161012

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط373.0ثانوية الريف المسائيةاحيائيعبد هللا احمد عبد هللا حسين80422182041337036

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط438.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيسرمد سعاد حسام الدين معروف80423202051005023

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط432.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقيمقدام صبحي عبد حسين80424182051016045

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط423.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسين علي محمد80425172051351555

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط422.0اعدادية العياضية للبنينتطبيقياحمد خضير احمد خليف80426172051115001

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط418.0اعدادية الشرقاط للبناتتطبيقيداليا حقي اسماعيل عمران80427182052163009

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط413.0اعدادية غطفان للبنينتطبيقيمحمد نوري خليف محمد80428182051042027

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط411.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسيف فاخر مطر شهد80429292051004064

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط403.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد حسين علي محمد80430172051351033
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جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط402.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيرغيد خالد عبد هللا حمادي80431172051350110

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط398.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةتطبيقيطارق عادي خلف علي80432202051261021

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط398.0ثانوية الشهامة المختلطةتطبيقيركاد محمد عبد هللا احمد80433202051225002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط398.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد ذنون يونس عواد80434172051351038

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط395.0اعدادية غطفان للبنينتطبيقياحمد خلف احمد صحن80435182051042001

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط391.0ثانوية الريف المسائيةتطبيقيمزهر علي عبد هللا محمد80436182051337026

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط389.0ثانوية ملتقى النهرين المختلطةتطبيقيهجره فاروق احمد محسن80437182052294002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط388.0اعدادية العياضية للبنينتطبيقيارشد احمد حسين احمد80438172051115003

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط385.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةتطبيقيبكر سالم حماده علي80439202051255006

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط385.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعمر هيثم فاضل محمد شيت80440172051351477

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط379.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةتطبيقيريحان محمد رؤوف عبد80441182052339003

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةتطبيقيايمن حمد محمد هالل80442202051252003

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0ثانوية الحسينية للبنينتطبيقيعبد هللا ميسر خلف نايف80443202051038004

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيمعاذ مخلف علي حلبوص80444172051366149

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينتطبيقيضايف عليوي عزارة ذياب80445222051305014

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط376.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيانور خليفة رشيد ليلي80446172051366022

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط375.0ثانوية قلعة اشور للبنينتطبيقيمزاحم يونس ذياب عواد80447182051103020

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط375.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيعلي عبد هللا محمد خلف80448182051099022

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط374.0ثانوية برزاني المسائية للبنينتطبيقيمصطفى رضوان سبتي عبد الفتاح80449312051070083

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط373.0ثانوية الريف المسائيةتطبيقيعبد الرحمن فرج احمد محسن80450182051337017

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط370.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيفالح غائب حسين محمد80451132051006052

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط370.0ثانوية الرباط المسائية للبنينتطبيقيعبد العزيز باسم حسن حاج80452202051253019

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط370.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةتطبيقيمحمد جواد دليل محمد80453202051261039

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط370.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةتطبيقيمنذر محمود خضر بكر80454202051283021

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط370.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيعبد الملك احمد ياسين عبد الرحمن80455202051262055

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط370.0اعدادية العاصفة للبنينتطبيقيعبد احمد اسماعيل عيسى80456182051036009

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط369.0اعدادية زمار للبنينتطبيقيعبد الملك محمود حمد محمد80457172051103024

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط369.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيحسين وليد غازي حنون80458142051017031

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط369.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيراغب محمد علي ضيفان احمد80459172051350108

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط369.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيعلي خلف محمد حسين80460172051366090

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط368.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيعلي عباس حسين عبد هللا80461112051188005

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط368.0اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيمحمد رائد وحيد ذخر80462222051041048

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط366.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيلورانس احمد مخلف عطية80463172051366112

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط365.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيحيدر صالح وشيل جبر80464292051153095

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط365.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقياسعد عوض جابر محسن80465222051006004
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جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط364.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمرتضى تركي محمد حمود80466272051150180

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط364.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيعباس رعيد معون جبير80467292051156109

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط363.0ثانوية الجماهير المختلطةتطبيقيموسى محمد ضاري محمود80468182051015008

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط363.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقياحمد صالح احمد عبد80469202051259014

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط363.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيتيسير يحيى قاسم يحيى80470172051351158

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط362.0اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيعادل علي عبد هللا سليم80471202051211004

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط362.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعالء محمد حمود علي80472172051001008

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط362.0اعدادية الجوالن للبنيبنتطبيقيعبد الرحمن وليد خليل خميس80473112051042008

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط362.0ثانوية البدير المسائية للبنينتطبيقيعلي بدر اسماعيل رجب80474242051209018

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط361.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقييوسف محمد حسن محمد80475172051350376

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط361.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد هللا دهام شناوه80476172051351055

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط361.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيفراس رياض زغير عبد الحسين80477242051064032

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط361.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيمصطفى محمد خضر حسين80478172051160006

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط360.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعلي احمد خلف محمد80479172051350195

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط360.0ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيهادي ماجد محسن حمد هللا80480232051255129

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط360.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقياحمد حسن خلف شايع80481202051003006

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط360.0اعدادية غطفان للبنينتطبيقيسفيان شعبان جماد مخلف80482182051042008

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية502.0ثانوية الناعمة المختلطةادبيعبد الرحمن محمود عبد هللا حسين80483182021133014

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية490.0ثانوية التآخي للبنينادبيسعد جاسم حسين محمد80484182021046011

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية466.0ثانوية الزهور للبناتادبيدالل خضير عواد رعيد80485182022261010

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية462.0ثانوية الناعمة المختلطةادبيعبد هللا ابراهيم خلف علي80486182021133015

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية417.0إعدادية الفرقان للبنينادبياحمد طالب محمد مصطفى80487182021021008

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية جمانة للبناتادبياريج محمد حسين حمد80488212022095001

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية البردة المختلطةادبيعبد هللا هزبر لفته نايف80489212021251012

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيعباس سعد محسن علي80490212021043021

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية عثمان بن عفان للبنينادبياحمد حمد زيدان خلف80491182021074001

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيعبير مجيد يونس يعقوب80492212022134044

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيمنتهى طلفاح محمد محمود80493182022193013

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية433.0ثانوية سومر للبناتاحيائيهند مجحم احمد ياسين80494182042270023

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية412.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيداليا شاكر فرحان ياسين80495202042282083

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية410.0ثانوية اليمامة للبناتاحيائيزينب شاكر فرحان ياسين80496202042108010

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية392.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيبيداء صدام علي سودي80497182042336009

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية391.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمنار رشيد حميدي جاسم80498182042271135

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية388.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيشيماء عدي اسعد اسماعيل80499212042064031

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية388.0ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق شيال مجيرش80500122042132007
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جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية387.0ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائيمهيمن مهدي عباس حسن80501212041050021

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيحيدر قحطان شدهان حميد80502182041318015

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية بردى للبنيناحيائيقتيبه عدنان محمود غافل80503212041229056

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيتبارك علي احمد عبد80504212042142011

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيصبا حامد كامل رشيد80505322042020039

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية بردى للبنيناحيائياحمد رشيد دحام احمد80506212041229007

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية جمانة للبناتاحيائينور عامر رشيد خميس80507212042095060

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر ازويد ابشير80508142041064030

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية االسود للبنيناحيائيحسين كامل حسن نصيف80509212041078012

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد المنعم عامر احمد حبيب80510182041020053

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيعثمان ظاهر هواس رخيس80511212041270030

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيعبدهللا حميد عودة محمد80512192041350063

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية الريف المسائيةاحيائيرابحة علي جاد هللا خلف80513182042337002

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيزين العابدين قاسم عجيمي سعدون80514222041039050

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية الوالء المختلطهاحيائيسالم حربي علي عطية80515212041236009

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيايناس زبير غتران مجيد80516312042081020

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه عباس رضا سفر80517182042247032

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائياحمد حميد عودة محمد80518192041350007

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيغافل محمد ابراهيم صالح80519202041250119

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية نوح للبنيناحيائيمحمد عواد جاسم محمد80520212041053058

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيمها فريد علو حسن80521232042131076

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائينسرين رحمان ابراهيم جواد80522212042134101

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيمسلم كريم طاهر عزيز80523222041302080

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيفاطمة نايف ذياب خلف80524212042043028

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزينب حسن مجيد اسعد80525202042134037

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيجالل جبار لطيف سليم80526202041011019

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيرسول ساجت جياد جوده80527222041314024

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيمنتظر حسين غازي زيدان80528212041018033

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيحسين محمد عبد االمير زيدان80529212041018009

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيسجى رياض مطلب خليل80530212042144027

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائيانعام خضير عباس محسن80531182042214011

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية امنه بنت وهب للبناتاحيائيحوراء جمال طه خضير80532192042260009

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيسراء عاكف مجيد صالح80533182042374049

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسارة حسن كتاب سالم80534232042271406

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية الصقر المختلطةتطبيقيعبد هللا ماهر علي عدول80535182051311018
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جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةتطبيقياحسان فاضل فنيخ عكله80536112051164001

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيعبد الحسين رسم علي ضيدان80537222051301029

جامعة القادسية/كلية الطب613.0ثانوية المتميزيناحيائيعامر عبد الهادي صالح طارش80538242041041049

جامعة القادسية/كلية الطب612.9ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء حسن هاشم حسين80539242042084018

جامعة القادسية/كلية الطب612.8ثانوية المتميزاتاحيائيرانيا عدي هادي رديف80540242042084022

جامعة القادسية/كلية الطب612.6ثانوية المتميزاتاحيائيفرح غانم لفته عبد زيد80541242042084068

جامعة القادسية/كلية الطب612.5ثانوية المتميزاتاحيائيشكران محمد منهي محمد80542242042084051

جامعة القادسية/كلية الطب612.0ثانوية المتميزاتاحيائيزينب قيس حامد هادي80543242042084045

جامعة القادسية/كلية الطب612.0ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه ستار حميد حمزه80544242042084026

جامعة القادسية/كلية الطب612.0ثانوية المتميزيناحيائيعلي صفاء حسن ناجي80545242041041065

جامعة القادسية/كلية الطب611.8ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيرقيه وائل صاحب مجيد80546292042076011

جامعة القادسية/كلية الطب611.8ثانوية المتميزيناحيائيسجاد حيدر حسين جعفر80547242041041045

جامعة القادسية/كلية الطب611.0ثانوية المتميزاتاحيائينبأ كامل زغير عيدان80548242042084090

جامعة القادسية/كلية الطب611.0ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه علي حمدان فهد80549242042084027

جامعة القادسية/كلية الطب611.0ثانوية المتميزاتاحيائينور ماجد جميل شمخي80550242042084100

جامعة القادسية/كلية الطب611.0ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء رحمن كريم محسن80551242042084031

جامعة القادسية/كلية الطب611.0ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء عدنان كاظم عبود80552242042084020

جامعة القادسية/كلية الطب611.0ثانوية المتميزيناحيائيمحمد رافع حمزه مهدي80553242041041087

جامعة القادسية/كلية الطب610.9ثانوية المتميزيناحيائييوسف احمد لطيف خنجر80554242041041115

جامعة القادسية/كلية الطب610.8ثانوية المتميزيناحيائينور الدين صباح محسن رفيس80555242041041113

جامعة القادسية/كلية الطب610.8ثانوية المتميزاتاحيائياالء احمد محمد حسن عبد الزهره80556242042084004

جامعة القادسية/كلية الطب610.8ثانوية المتميزيناحيائيمحمد اسعد سلمان كريم80557242041041078

جامعة القادسية/كلية الطب610.4ثانوية المتميزاتاحيائيرانيا زيد فيصل مردان80558242042084021

جامعة القادسية/كلية الطب610.0ثانوية المتميزاتاحيائيتمارا امير نعمه محمد80559242042084017

جامعة القادسية/كلية الطب610.0ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه صالح عادل لهمود80560242042084066

جامعة القادسية/كلية الطب610.0ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه اعالن صالح طارش80561242042084061

جامعة القادسية/كلية الطب610.0ثانوية المتميزيناحيائيغيث عامر عبد العزيز محمد80562242041041070

جامعة القادسية/كلية الطب610.0ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء جليل هاشم غريب80563242042084030

جامعة القادسية/كلية الطب609.8ثانوية المتميزيناحيائيزين العابدين ماجد صادق جنديل80564242041041044

جامعة القادسية/كلية الطب609.8ثانوية المتميزاتاحيائيزينب شاكر خوزان مظهر80565242042084042

جامعة القادسية/كلية الطب609.8ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء فاضل ناصر حسين80566242042084035

جامعة القادسية/كلية الطب609.8ثانوية المتميزاتاحيائينبأ علي حبيب حاجم80567242042084088

جامعة القادسية/كلية الطب609.6ثانوية المتميزاتاحيائيزينب محمد رحمان جاسم80568242042084046

جامعة القادسية/كلية الطب609.5ثانوية المتميزاتاحيائيمروه محمود سالم شبيب80569242042084074

جامعة القادسية/كلية الطب609.1ثانوية المتميزاتاحيائيمريم حسين ياسر منذور80570242042084076
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جامعة القادسية/كلية الطب609.0ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي حسين علي عبد االمير80571242041041092

جامعة القادسية/كلية الطب608.8ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء حيدر خيري حسين80572242042084019

جامعة القادسية/كلية الطب608.8ثانوية المتميزاتاحيائيزينب ضياء شاكر يامر80573242042084043

جامعة القادسية/كلية الطب608.8ثانوية المتميزاتاحيائيرهام عبد الكاظم فليح عوده80574242042084028

جامعة القادسية/كلية الطب608.8ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه حسين كاظم يوسف80575242042084062

جامعة القادسية/كلية الطب608.8ثانوية المتميزاتاحيائيفرقان وسام حامد كاطع80576242042084069

جامعة القادسية/كلية الطب608.7ثانوية المتميزيناحيائياحمد عقيل جبار عكله80577242041041006

جامعة القادسية/كلية الطب608.4ثانوية المتميزاتاحيائيأسراء باسم جواد كاظم80578242042084001

جامعة القادسية/كلية الطب608.4ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حقي امين توماس80579242041041083

جامعة القادسية/كلية الطب608.0ثانوية المتميزيناحيائيعلي حسين نجم عبد80580242041041061

جامعة القادسية/كلية الطب607.6ثانوية المتميزاتاحيائيزينب حبيب محسن عريف80581242042084041

جامعة القادسية/كلية الطب606.8ثانوية المتميزاتاحيائيمريم سمير عبد االمير كتاب80582242042084077

جامعة القادسية/كلية الطب606.8ثانوية المتميزاتاحيائيزينب عبد هللا حبيب كاظم80583242042084044

جامعة القادسية/كلية الطب606.8ثانوية المتميزاتاحيائيساره خليل كريم والي80584242042084047

جامعة القادسية/كلية الطب606.7ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء منذر موسى عبيد80585242042084039

جامعة القادسية/كلية الطب606.6ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء عالء عبد علي مخيط80586242042084033

جامعة القادسية/كلية الطب606.6ثانوية المتميزاتاحيائيمنى احمد عبد الساده عباس80587242042084082

جامعة القادسية/كلية الطب606.6ثانوية المتميزاتاحيائيبنين احسان مرزوك لوتي80588242042084011

جامعة القادسية/كلية الطب606.2ثانوية المتميزيناحيائيالمصطفى حمزه عيدان خنيفس80589242041041012

جامعة القادسية/كلية الطب606.0ثانوية المتميزاتاحيائيفيد فائق فتح هللا كرم80590242042084070

جامعة القادسية/كلية الطب606.0ثانوية المتميزاتاحيائينور االيمان كاظم جمعه سلمان80591242042084094

جامعة القادسية/كلية الطب606.0ثانوية المتميزاتاحيائيميسم عقيل مراد ثامر80592242042084084

جامعة القادسية/كلية الطب606.0ثانوية المتميزاتاحيائينور ماجد عبد االمير خطار80593242042084101

جامعة القادسية/كلية الطب605.5ثانوية المتميزاتاحيائيايات علي هادي حمزه80594242042084009

جامعة القادسية/كلية الطب605.2ثانوية المتميزيناحيائيكرار عبد الحسين عويز مهدي80595242041041073

جامعة القادسية/كلية الطب605.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمصطفى عبد المطلب كامل حمود80596242041203332

جامعة القادسية/كلية الطب605.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيبنين حيدر جابر صيهود80597242042093032

جامعة القادسية/كلية الطب605.0ثانوية المتميزاتاحيائيمريم حسين عبد علي مخيط80598242042084075

جامعة القادسية/كلية الطب605.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل علك سلمان80599242042092051

جامعة القادسية/كلية الطب605.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيايمان عبد الحسن حمزه جيجان80600242042136017

جامعة القادسية/كلية الطب605.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتقى فاضل رحيم جابر80601242042106043

جامعة القادسية/كلية الطب605.0ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه حيدر موسى عبد80602242042084063

جامعة القادسية/كلية الطب605.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيجيهان علي محيسن جاسم80603242042120067

جامعة القادسية/كلية الطب605.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعقيل حسن هاشم ناصر80604242041008071

جامعة القادسية/كلية الطب605.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحيدر حازم عبد الكاظم ساجت80605242041027089
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جامعة القادسية/كلية الطب605.0اعدادية العروبة للبناتاحيائينور زهير عباس عبيدي80606242042120281

جامعة القادسية/كلية الطب605.0ثانوية المتميزيناحيائيحسين نبيل كاظم لفته80607242041041041

جامعة القادسية/كلية الطب605.0اعدادية عفك للبنيناحيائيعلي موسى حسين علي80608242041011053

جامعة القادسية/كلية الطب605.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه صالح حسن جبر80609242042124153

جامعة القادسية/كلية الطب605.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائييوسف سالم هادي حسون80610242041042021

جامعة القادسية/كلية الطب605.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا ضياء شاكر يامر80611242041001148

جامعة القادسية/كلية الطب605.0اعدادية السنية للبناتاحيائينور حسام موحد عبادي80612242042102288

جامعة القادسية/كلية الطب605.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور عداي سلمان شرماهي80613242042106224

جامعة القادسية/كلية الطب604.8ثانوية المتميزاتاحيائينور عماد ضهد عوده80614242042084099

جامعة القادسية/كلية الطب604.6ثانوية المتميزيناحيائيزيد نبيل توفيق باقر80615242041041043

جامعة القادسية/كلية الطب604.1ثانوية المتميزيناحيائيمؤتمن واثق علي عباس80616242041041075

جامعة القادسية/كلية الطب604.1ثانوية المتميزيناحيائيامير ماجد حسين حميد80617242041041014

جامعة القادسية/كلية الطب604.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيايالف حسين كسار غفلة80618242042120030

جامعة القادسية/كلية الطب604.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيشيماء سعد علي عبد80619242042120185

جامعة القادسية/كلية الطب604.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيافراح عدنان عبد هللا حسين80620242042104010

جامعة القادسية/كلية الطب604.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيايه رافد غني عبد الجليل80621242042120031

جامعة القادسية/كلية الطب604.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرسل عبد الزهره حسين حسون80622242042114098

جامعة القادسية/كلية الطب604.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعباس احمد فاضل عباس80623242041074040

جامعة القادسية/كلية الطب604.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيباقر يعقوب ضياء محمد80624242041042002

جامعة القادسية/كلية الطب604.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد جميل عذاب مزعل80625242041036137

جامعة القادسية/كلية الطب604.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيجوادين محمد حسون ناصر80626242041003053

جامعة القادسية/كلية الطب604.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيكوثر كاظم حسين كاظم80627242042080108

جامعة القادسية/كلية الطب604.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب رفعت وادي محمد80628242042123097

جامعة القادسية/كلية الطب604.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيبنين حيدر شنان خضير80629242042135017

جامعة القادسية/كلية الطب604.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيعلي لطيف علي سرهيد80630242041019035

جامعة القادسية/كلية الطب604.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيتبارك حسن صالل كحيط80631242042121056

جامعة القادسية/كلية الطب604.0اعدادية سكينة للبناتاحيائياثمار شاكر عبد الزهره نغيش80632242042093001

جامعة القادسية/كلية الطب604.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبنين بسيم رمضان عجه80633242042106025

جامعة القادسية/كلية الطب604.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى كاظم حسين رحمان80634242041001303

جامعة القادسية/كلية الطب603.7ثانوية المتميزاتاحيائيمريم عقيل مراد ثامر80635242042084079

جامعة القادسية/كلية الطب603.5ثانوية المتميزيناحيائياحمد جبار ريسان دخيل80636242041041001

جامعة القادسية/كلية الطب603.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه حميد حسن موسى80637242042123143

جامعة القادسية/كلية الطب603.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيرقية عالء مري عبيد80638242042120103

جامعة القادسية/كلية الطب603.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائينور الهدى غانم عبد دهش80639242042124187

جامعة القادسية/كلية الطب603.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد هادي ابيدي80640242042136097
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جامعة القادسية/كلية الطب603.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء سمير عبود جبر80641242042120121

جامعة القادسية/كلية الطب603.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيفاطمه حسن جوده عبد هللا80642232042168028

جامعة القادسية/كلية الطب603.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه رحيم ساير محمد80643242042139115

جامعة القادسية/كلية الطب603.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء سعد عباس حسن80644242042121117

جامعة القادسية/كلية الطب603.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحيدر علي عريان منيخر80645242041062057

جامعة القادسية/كلية الطب603.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء فالح هادي صدام80646242042118067

جامعة القادسية/كلية الطب603.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عقيل خضير بعيوي80647242041001180

جامعة القادسية/كلية الطب603.0اعدادية دمشق للبناتاحيائينرجس مرسوم عذاب جبر80648242042121279

جامعة القادسية/كلية الطب603.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه كريم محيسن جابر80649242042149093

جامعة القادسية/كلية الطب603.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرسل راضي كاظم حاجم80650242042220257

جامعة القادسية/كلية الطب603.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيكوثر سامي غازي كلف80651242042136098

جامعة القادسية/كلية الطب603.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد فالح حسن عباس80652242041001018

جامعة القادسية/كلية الطب603.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيميقات ابراهيم كامل علي80653242042103103

جامعة القادسية/كلية الطب603.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه نبيل جواد كاظم80654242042120236

جامعة القادسية/كلية الطب603.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيغدير غانم علي حسين80655242042122113

جامعة القادسية/كلية الطب603.0اعدادية حلب للبناتاحيائيضحى ساجت كانون اثويني80656242042107115

جامعة القادسية/كلية الطب603.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور الهدى عالء تايه ضايف80657242042139138

جامعة القادسية/كلية الطب603.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عامر تايه جوده80658242041001247

جامعة القادسية/كلية الطب603.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيبنين كفاح فاهم كاظم80659242042130032

جامعة القادسية/كلية الطب603.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياالء كريم جبير حسون80660242042220059

جامعة القادسية/كلية الطب603.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيفضه علي شياع سعود80661232042077117

جامعة القادسية/كلية الطب603.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب قاسم كاظم نصيف80662242042108081

جامعة القادسية/كلية الطب603.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينبأ علي كاظم حسن80663242042104158

جامعة القادسية/كلية الطب603.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيأمير فرحان دليهم جرد80664242041035015

جامعة القادسية/كلية الطب603.0اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد عباس رسالة حسن80665242041027014

جامعة القادسية/كلية الطب602.9ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى عبد هللا حبيب كاظم80666242041041102

جامعة القادسية/كلية الطب602.8ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عقيل مهدي عباس80667242041041091

جامعة القادسية/كلية الطب602.7ثانوية المتميزاتاحيائيعال حميد كاظم عباس80668242042084057

جامعة القادسية/كلية الطب602.5ثانوية المتميزاتاحيائيوهج خالد عبد الحسين صبيح80669242042084106

جامعة القادسية/كلية الطب602.4ثانوية المتميزيناحيائيحسين علي حربي مطلك80670242041041036

جامعة القادسية/كلية الطب602.4ثانوية المتميزاتاحيائيشهد حيدر عبد دواس80671242042084052

جامعة القادسية/كلية الطب602.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيغدير حسين جبار مطلك80672242042149082

جامعة القادسية/كلية الطب602.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة مؤيد عبد االمير عباس80673242042121224

جامعة القادسية/كلية الطب602.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب رحيم فرحان مجيد80674242042120142

جامعة القادسية/كلية الطب602.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيزهراء نجاح حبيب محمد80675242042130075
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جامعة القادسية/كلية الطب602.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمرتضى اياد نعمه خشان80676242041006072

جامعة القادسية/كلية الطب602.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنت الهدى هادي ديلي راهي80677242042220856

جامعة القادسية/كلية الطب602.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيبنين عبد االمير حمزه عبد80678242042093035

جامعة القادسية/كلية الطب602.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمروه محمد شهيد حسوني80679242042118129

جامعة القادسية/كلية الطب602.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائياالء عباس عبد مهدي80680232042187001

جامعة القادسية/كلية الطب602.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور مكي صالح مهدي80681242042220794

جامعة القادسية/كلية الطب602.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين محمد سلمان رسن80682242042220147

جامعة القادسية/كلية الطب602.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب محمود شاكر عبد الزهره80683242042104100

جامعة القادسية/كلية الطب602.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء محمد رابح محمد80684242042220377

جامعة القادسية/كلية الطب602.0ثانوية بابل االهلية للبناتاحيائيغسق حسن علي حمادي80685242042187002

جامعة القادسية/كلية الطب602.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيبلسم عبد الكريم مجيد مهدي80686242042121044

جامعة القادسية/كلية الطب602.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء سالم مزعل عويد80687242042120120

جامعة القادسية/كلية الطب602.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيكوثر علي شريف رسن80688242042119151

جامعة القادسية/كلية الطب602.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيصفا ثامر وحيد غزيوي80689242042134141

جامعة القادسية/كلية الطب602.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيدهاق حسين علي منصور80690242042106058

جامعة القادسية/كلية الطب602.0اعدادية حلب للبناتاحيائيفردوس خالد محمد جاسم80691242042107149

جامعة القادسية/كلية الطب602.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمه حسن فليح كاظم80692242042121232

جامعة القادسية/كلية الطب602.0ثانوية غزة للبناتاحيائيسجى سعيد كطفان راهي80693242042097023

جامعة القادسية/كلية الطب602.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبنين جميل لفتة عبيد80694242042106026

جامعة القادسية/كلية الطب602.0اعدادية السرور للبناتاحيائيدعاء قاسم حاجم سلمان80695242042085019

جامعة القادسية/كلية الطب602.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن عماد كنيبر درويش80696242041001050

جامعة القادسية/كلية الطب602.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيايات عبد الرضا دايخ عويد80697242042149015

جامعة القادسية/كلية الطب602.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيعال عباس حسن حاجم80698242042164020

جامعة القادسية/كلية الطب602.0اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء ابراهيم كاظم هادي80699242042107055

جامعة القادسية/كلية الطب602.0ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيحسين طالب هادي لفته80700232041188004

جامعة القادسية/كلية الطب601.9ثانوية المتميزاتاحيائيامنه سلمان سهيل علوش80701242042084006

جامعة القادسية/كلية الطب601.5ثانوية المتميزيناحيائيمحمد صباح محسن حمزه80702242041041090

جامعة القادسية/كلية الطب601.5ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيحسين علي حسين ظاهر80703242041048013

جامعة القادسية/كلية الطب601.3ثانوية المتميزيناحيائيعلي سلوان سمير جاسم80704242041041064

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيتبارك حسن عزيز صلف80705242042120052

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيظفر حسين ساهي نشمي80706242042139103

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسين ابراهيم محسن جاسم80707242041002028

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيصبا حسن ناصر مظلوم80708242042149073

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعبد الرحمن مازن كاظم فرمان80709242041003142

جامعة القادسية/كلية الطب601.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائينور توفيق سلطان حداوي80710242042135064
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جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية عفك للبنيناحيائيامير كاظم زغير جابر80711242041011014

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية حلب للبناتاحيائيبنين كاظم عبد عباده80712242042107026

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي رياض هادي نصيف80713242041010094

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيبنين اياد عبد الكاظم مهدي80714242042120037

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء ابراهيم كاظم حسوني80715242042120114

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء ضرغام حميد ليلو80716242042106094

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيصفا محمد جميل حبيب80717242042121195

جامعة القادسية/كلية الطب601.0ثانوية التحرير للبناتاحيائياسراء حمزه ارحيم شنيف80718242042101002

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيشمائل عمار جلهام هادي80719242042093112

جامعة القادسية/كلية الطب601.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيفاطمة صائب حسن جبر80720242042144010

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة فاضل جمعة حمزة80721242042119141

جامعة القادسية/كلية الطب601.0ثانوية عفك المسائية للبنيناحيائيمسلم موسى عبد رحيم80722242041208051

جامعة القادسية/كلية الطب601.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيساره صادق فالح خشان80723242042169046

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية عفك للبنيناحيائيصادق عيسى حسين علي80724242041011039

جامعة القادسية/كلية الطب601.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحسين ميري عبيد خضير80725242041034021

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء كاظم جبار محمد80726242042095076

جامعة القادسية/كلية الطب601.0ثانوية حطين للبناتاحيائيسماء ليث قيس عباس80727102042079017

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب سالم عبد الحر شعالن80728242042117152

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيغدير فارس رشيد قنبر80729242042119125

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائياحمد تعداد عبد نور عبد الزهره80730242041200004

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيفاطمه علي عبد فرحان80731242042080098

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيبنين حسين مسلم علي80732242042093031

جامعة القادسية/كلية الطب601.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيزيد عبد الحسين عادي بلجت80733242041001100

جامعة القادسية/كلية الطب601.0ثانوية مارب المختلطةاحيائيجليل حسن جمر مسير80734242041159003

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيتبارك منذر عبد الكاظم جبار80735242042120059

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية عفك للبنيناحيائيمصطفى واثق كاظم حمزة80736242041011077

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه عادل ثامر سعيد80737242042122119

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيعلياء رحيم شاكر كدر80738242042104127

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيرتاج محمود موسى بصيص80739242042093059

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسبأ حميد حمزه عبادي80740242042220474

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيكرار وسام نجم عبد80741242041003198

جامعة القادسية/كلية الطب601.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيساره عدنان نغيش حسن80742242042096109

جامعة القادسية/كلية الطب600.9ثانوية المتميزاتاحيائيشهد كفاح عباوي عوده80743242042084053

جامعة القادسية/كلية الطب600.8ثانوية المتميزيناحيائيباقر عادل ثامر لفته80744242041041018

جامعة القادسية/كلية الطب600.4ثانوية المتميزاتاحيائياسراء حيدر عبد االمير محمد80745242042084003
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جامعة القادسية/كلية الطب600.2ثانوية المتميزيناحيائياحمد كاظم تركي جوده80746242041041008

جامعة القادسية/كلية الطب600.2ثانوية المتميزيناحيائيمنتظر محمد عبد سويف80747242041041107

جامعة القادسية/كلية الطب600.1ثانوية المتميزيناحيائيامير عادل شليج راهي80748242041041013

جامعة القادسية/كلية الطب600.1ثانوية المتميزيناحيائياسعد حيدر شاكر محمد80749242041041009

جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد هاشم محمد80750242041203337

جامعة القادسية/كلية الطب600.0الخارجياتاحيائيزينب نجاح حميد جالب80751242042401048

جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمة الزهراء ستار عبد هللا صاحب80752242042108098

جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية سومر للبنيناحيائيعباس عليوي حمزه عباس80753242041009082

جامعة القادسية/كلية الطب600.0ثانوية النورين للبناتاحيائياسماء قاسم البو الشون جواد80754242042138009

جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية السنية للبناتاحيائيامنه قاسم عبد دخيل80755242042102016

جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه حمزه كاظم حسين80756242042120221

جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينور عاصم قاسم ميران80757242042104168

جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيهدى حسين عبد مزهر80758242042142076

جامعة القادسية/كلية الطب600.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيغفران علي شاكر حلواص80759242042153011

جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيضحى حسن كامل نجم80760232042271507

جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء هاتف حسن خسارة80761242042123090

جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعلي محمد جمعه عبد80762232041004031

جامعة القادسية/كلية الطب600.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائيزهراء هادي عبادي عباس80763242042109016

جامعة القادسية/كلية الطب600.0ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه رحيم رويح حبيب80764242042084064

جامعة القادسية/كلية الطب600.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيفاطمة علي حربي شليه80765242042153014

جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيايات عالء يوسف مراد80766242042121019

جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عباس مجيد حمزه80767242042118062

جامعة القادسية/كلية الطب600.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيليلى نعمه مالك جوده80768242042101106

جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائينبأ حامد جواد جبار80769242042124177

جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه عقيل عدنان صالح80770242042120228

جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيغدير عبد الحسين هنين عباس80771242042121208

جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية سومر للبنيناحيائيحميد حسين كاظم عريف80772242041009053

جامعة القادسية/كلية الطب600.0ثانوية الخلود للبناتاحيائينرجس لقمان عبد زيد جبر80773232042137064

جامعة القادسية/كلية الطب600.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيطيبه عادل جلوب عطيه80774132042100076

جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيتبارك حاكم خبط بلبل80775242042096032

جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية المهج للبناتاحيائيمريم سعدان علوان حسين80776142042102037

جامعة القادسية/كلية الطب600.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيفاطمه عامر كاظم عايز80777232042154047

جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية السنية للبناتاحيائياستبرق جاسم محمد حبيب80778242042102003

جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب صاحب موازي موجد80779242042220422

جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية حلب للبناتاحيائياالء صالح حسن عبد80780242042107007
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جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيرسل حاكم عظيم حسون80781242042121091

جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيرقيه محمد حسين حافظ80782242042122049

جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية حلب للبناتاحيائيحوراء عادل غازي عبد هللا80783242042107039

جامعة القادسية/كلية الطب600.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيمروه اكرم عطوان رحيم80784242042110097

جامعة القادسية/كلية الطب600.0ثانوية عدن للبناتاحيائيايالف حاكم بالش محمد80785232042076011

جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيزهراء محسن فيصل ابراهيم80786242042080061

جامعة القادسية/كلية الطب600.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب فاضل عناد صالح80787232042153100

جامعة القادسية/كلية الطب600.0ثانوية العفاف للبناتاحيائياالء خالد راشد كاظم80788242042130006

جامعة القادسية/كلية الطب600.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيسيف مصطفى هادي ابراهيم80789242041202067

جامعة القادسية/كلية الطب600.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعدون فليح سفاح80790242042136095

جامعة القادسية/كلية الطب600.0الخارجيوناحيائيامير نجاح حميد جالب80791242041400018

جامعة القادسية/كلية طب االسنان598.0اعدادية العروبة للبناتاحيائييقين ثامر امين يوسف80792242042120304

جامعة القادسية/كلية طب االسنان598.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه حسن عزيز جبر80793242042118115

جامعة القادسية/كلية طب االسنان598.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيسما صالح مهدي عباس80794242042121175

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائياطياب ماجد خضير كيطان80795242042149007

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيقطر الندى حبيب كريم كاظم80796242042119148

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيزيد كريم غضبان حجالي80797242041015052

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيعذراء عباس جابر عطية80798242042130112

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0اعدادية السرور للبناتاحيائيدعاء فارس هادي حسين80799242042085018

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمهيمن عماد محسن محمد80800242041169053

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0اعدادية العروبة للبناتاحيائينيره كريم جواد حمزه80801242042120291

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء عالوي حسين وناس80802242042101056

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيمنار ناظم حليم محمد80803242042220712

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرقيه كاظم جياد حسون80804242042220292

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيمحمد الباقر ادريس زعيزع محمد80805232041168025

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيأمال عبد الكاظم علي محمد80806242042112001

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيسكينه عبد الرسول جليل مجيد80807242042082044

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيآيات محمد حبل عبود80808232042077014

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرقيه عبيد جهود عريبي80809242042108049

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائياحمد ستار جبار وادي80810242041010006

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0اعدادية العروبة للبناتاحيائينور حسن راجي جالب80811242042120279

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينورة صالح خيون مسير80812242042220799

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيختام خضير عباس نعمه80813242042149040

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه حيدر حسين عبد الحسين80814242042122118

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفرقان حسين عطيه عبد80815242042110096
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جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0اعدادية عفك للبنيناحيائيمصطفى احمد كزار زبالة80816242041011072

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0اعدادية سومر للبنيناحيائيامير كريم طالب عبد هللا80817242041009020

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيقاسم محمد حسين محمد80818242041160020

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد باقر رياض كاظم كصاد80819242041010116

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيدعاء محمد موسى جاسم80820242042121085

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب محمد عوض احمد80821242042118083

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبنين سعد كاظم وطب80822242042123028

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0اعدادية العروبة للبناتاحيائييمام فاضل عصفور سبهان80823242042120305

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيصفا فاضل كاظم حداوي80824242042092081

جامعة القادسية/كلية طب االسنان597.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيفاطمه داود رسول جبار80825242042081075

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمدباقر جاسم محيسن ناصر80826142041007102

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيحسين عبد دليل غيالن80827242041018024

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0اعدادية النور للبناتاحيائيبنين باسم حمزة حسين80828242042095021

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمة سعيد عطيه حسين80829242042093137

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزينه علي بادي امحيو80830242042149064

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء فاضل غازي هادي80831242042119090

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيود فاضل دايخ شالل80832242042082081

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد احسان ابراهيم دلي80833242041001007

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0اعدادية السرور للبناتاحيائيطيبة غالب زغيبط حندول80834242042085047

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حاكم وناس منذور80835242042081072

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب خالد مهدي أمين80836242042108073

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء باسم عبد االمير عيال80837242042220193

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0اعدادية عفك للبنيناحيائياحمد كريم حربي ابو هولة80838242041011006

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين يوسف عبيد غبيني80839242041038020

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0اعدادية سومر للبنيناحيائيعباس ضرغام كريم جاسم80840242041009081

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب مرزه كريم علي80841242042120155

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0ثانوية الحجة المنتظر للبنيناحيائيامير عبد هللا غالب ناصر80842242041007006

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيطيبه حسن هادي حسين80843242042106161

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى محمد جاسم حسين80844242041062185

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمصطفى نزار حميد عبد علي80845242041010146

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب محمد علي عمران80846242042102174

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0اعدادية سكينة للبناتاحيائينبأ احمد عوف لفته80847242042093167

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائياكرم مهدي عبود دبعون80848242041169008

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائياروى رحيم عبيد غولي80849242042082001

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيبنين حسن عبد مهدي80850232042187007
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جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة عامر اسماعيل حسون80851242042121214

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيزهراء نعيم داخل عبد هللا80852242042160020

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0اعدادية حلب للبناتاحيائيصبا احمد عبد هللا نور80853242042107114

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0ثانوية المتميزيناحيائيمؤمل خالد محمد صاحب80854242041041076

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيبنين غانم وحيد علي80855242042104034

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب سرمد لطفي اسماعيل80856242042220417

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيسجاد علي ذياب فرحان80857242041003123

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيحسين عالوي عبد الحمزه عبد علي80858242041167007

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمنتظر قاسم حمزه حسين80859242041005190

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد كاظم حسين رحمان80860242041001118

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0ثانوية العمادية المختلطةاحيائيسجاد كاظم محسن ذهيب80861232041230015

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء خالد عبود حسن80862242042118054

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0اعدادية السنية للبناتاحيائيضحى عبد الحسين غانم عبد80863242042102210

جامعة القادسية/كلية طب االسنان596.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقيه حمزه عبد علوان80864242042189022

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.4ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائيساره ناصر بريدي حسن80865242042109024

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي فرحان محمد80866232042153139

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيبراء كاظم مطر حسان80867242042088010

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيمنار حيدر كاظم خشان80868242042096146

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيحسن علوان صخيل حسين80869242041071015

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيسجى احمد حسين علي80870242042080077

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية السنية للبناتاحيائيمنار ميثاق عبد السادة نعمة80871242042102274

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبيداء باسم محمد حسن80872252042062219

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيرقيه باسم سوادي جاسم80873242042081024

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية السنية للبناتاحيائينبأ عبد االمير محسن مسكين80874242042102279

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيامير شاكر الخير عبود80875242041010017

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزهراء جبار نعمه محمد80876152042051062

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيامير علي كشاش ممدوح80877242041027027

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيزهراء فواز مطير عبيد80878242042184027

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية حلب للبناتاحيائيعذراء طالب كاظم حميدي80879242042107120

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيايه أعالن حسن محمد80880242042124023

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيعذراء عبد الحمزه حبل الطيف80881242042101091

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيرقيه علي جبر محسن80882242042121098

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحمزة فارس موحان لفتة80883242041203088

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيعلي حسن حواري عبيد80884242041169030

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزهراء معن عبد االله محسن80885242042136063
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جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائياحمد حسون محمد حسون80886242041203006

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيريام محمد باقر محمد80887242042121102

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء عبار كاطع خنياب80888242042104074

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة محمد معنه صالح80889242042102239

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهاجر كامل صاحب عبد80890242042118152

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزينب كطران فليفل جبر80891242042111067

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيشهالء عجه جزار كريز80892242042093116

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيرسل صالح عاشور لفته80893242042136048

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينيره تحسين عزيز عبد هللا80894252042170664

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيروان حميد كاظم جبار80895242042119073

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسبأ قيس كريم حسون80896252042062789

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة الزهراء ساجد جابر عبيس80897242042121211

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيسماح طالب صالح مهدي80898242042121177

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعبد االمير احمد عبد هللا محمد80899242041003138

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء ماهر كاظم مطر80900252042097085

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيساره خليل ابراهيم موزان80901242042127006

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزمن حسن غانم حسون80902242042110037

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيامل عبد هللا خنجر عطيه80903242042093014

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى جواد كاظم عبد الحسن80904242041001286

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين محمد غانم80905242042103091

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيرسول احمد عبد علي حسين80906252041031239

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبنين محسن جوده حسين80907242042110013

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه رزاق جاسم محمد80908252042100174

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينبأ تحسين حمزه ظاهر80909242042136108

جامعة القادسية/كلية طب االسنان595.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيرباح كاظم لكين زاني80910242042088019

جامعة القادسية/كلية طب االسنان594.8اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعباس سالم معيدي عطيه80911252041009132

جامعة القادسية/كلية طب االسنان594.6ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك حسين ياسر منذور80912242042084016

جامعة القادسية/كلية طب االسنان594.6ثانوية المتميزاتاحيائيبنين احمد راشد داخل80913242042084012

جامعة القادسية/كلية طب االسنان594.4ثانوية المتميزيناحيائيحسين حيدر عبد االمير حبيب80914242041041030

جامعة القادسية/كلية طب االسنان594.3ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيفؤاد عمار فؤاد حميد80915142041010066

جامعة القادسية/كلية طب االسنان594.2ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائيفاطمه مشتاق طالب جبار80916242042109031

جامعة القادسية/كلية الصيدلة603.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك رائد عدنان مفتن80917242042134042

جامعة القادسية/كلية الصيدلة601.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب حربي ياسر عوفي80918242042104086

جامعة القادسية/كلية الصيدلة600.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيزيد عبد النبي حسين محمد80919242041027108

جامعة القادسية/كلية الصيدلة598.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيبنين خالد امير معارز80920242042121048
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جامعة القادسية/كلية الصيدلة598.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيطيبه فالح حسن رومي80921242042106164

جامعة القادسية/كلية الصيدلة597.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسجى عوده حمد عوده80922242042220480

جامعة القادسية/كلية الصيدلة597.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي ماجد نوري محيسن80923242041006057

جامعة القادسية/كلية الصيدلة597.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد علي خضير رحمان80924242041027242

جامعة القادسية/كلية الصيدلة597.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب ستار جابر نهايه80925232042271371

جامعة القادسية/كلية الصيدلة597.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيتبارك حيدر جبار عكله80926242042096034

جامعة القادسية/كلية الصيدلة597.0اعدادية حلب للبناتاحيائيمروه غازي طارش وناس80927242042107152

جامعة القادسية/كلية الصيدلة597.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيشيماء عبد الحمزه موسى عبيد80928242042120186

جامعة القادسية/كلية الصيدلة597.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور حاكم عبد حسن80929242042220770

جامعة القادسية/كلية الصيدلة597.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيهبه محسن طالب كاظم80930222042393111

جامعة القادسية/كلية الصيدلة597.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيألياس جاسم محمد جالب80931242041006002

جامعة القادسية/كلية الصيدلة597.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد حيدر شاكر محمد80932242041001012

جامعة القادسية/كلية الصيدلة596.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمقتدى عباس محي حمود80933242041027278

جامعة القادسية/كلية الصيدلة596.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيفاطمة عمران عبد صياح80934242042130119

جامعة القادسية/كلية الصيدلة596.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيمريم عطيه فرحان زروك80935242042149103

جامعة القادسية/كلية الصيدلة596.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمخلد ضياء يامر عبد الصاحب80936242041008111

جامعة القادسية/كلية الصيدلة596.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيمريم اسماعيل هادي اليذ80937242042120246

جامعة القادسية/كلية الصيدلة596.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرقيه حيدر ثاني بندر80938242042108048

جامعة القادسية/كلية الصيدلة596.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيسيف جبار لفته طرطير80939242041027131

جامعة القادسية/كلية الصيدلة596.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور الهدى حسين خشم لفته80940242042220754

جامعة القادسية/كلية الصيدلة596.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن نعمه ليلو80941242042081041

جامعة القادسية/كلية الصيدلة596.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيحنين جاسم مطرود خضير80942242042108030

جامعة القادسية/كلية الصيدلة596.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائياسراء محمد مهدي صالح80943242042119004

جامعة القادسية/كلية الصيدلة596.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور طالب عبودي افريج80944242042118143

جامعة القادسية/كلية الصيدلة596.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيخمائل حمودي كاظم عباس80945242042124061

جامعة القادسية/كلية الصيدلة595.9ثانوية المتميزيناحيائيسالم عادل لطيف خنجر80946242041041047

جامعة القادسية/كلية الصيدلة595.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيروان ماهر محسن رفيس80947242042120112

جامعة القادسية/كلية الصيدلة595.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتقى حمزه لعيبي ديوان80948242042139030

جامعة القادسية/كلية الصيدلة595.0اعدادية عفك للبنيناحيائيماجد حراك خليفة جبر80949242041011060

جامعة القادسية/كلية الصيدلة595.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمحمد رحيم موسى كاظم80950242041034049

جامعة القادسية/كلية الصيدلة595.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيصالح فراس صالح حسين80951242041027144

جامعة القادسية/كلية الصيدلة595.0اعدادية السنية للبناتاحيائيسجى حاتم كريم شنشول80952242042102187

جامعة القادسية/كلية الصيدلة595.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيفاطمه صالح هنين محمد80953232042172028

جامعة القادسية/كلية الصيدلة595.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيسناري فراس مهدي حلواص80954242042082045

جامعة القادسية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيحوراء زيدان جابر حمد80955242042136036

صفحة ٢٣١٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة القادسية/كلية الصيدلة594.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيغسق ابراهيم ياسين عبد الكريم80956242042120208

جامعة القادسية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيهبه محمد هدهود شعنون80957242042220815

جامعة القادسية/كلية الصيدلة594.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه جعفر عبد الحمزه صالل80958242042120218

جامعة القادسية/كلية الصيدلة594.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيبنين سعيد جاسم سلطان80959242042101018

جامعة القادسية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيدعاء سالم إبراهيم شريف80960242042124062

جامعة القادسية/كلية الصيدلة594.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائياسماء فارس وادي غاوي80961242042131008

جامعة القادسية/كلية الصيدلة594.0اعدادية سكينة للبناتاحيائياسيا كاظم اعبيد كصاد80962242042093008

جامعة القادسية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء ماجد عبد حمزه80963242042220369

جامعة القادسية/كلية الصيدلة594.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينة ماهر جالوي رحمن80964242042121167

جامعة القادسية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيبنين يعقوب موجد عبار80965242042111025

جامعة القادسية/كلية الصيدلة594.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيطيبة ناظم محمد عباس80966242042100096

جامعة القادسية/كلية الصيدلة594.0اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء حسون جغيم غيان80967242042085026

جامعة القادسية/كلية الصيدلة594.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيباقر محمد عبد مرشد80968242041001036

جامعة القادسية/كلية الصيدلة594.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين فاضل هادي طخاخ80969242041003078

جامعة القادسية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيمريم علي حمزه احمد80970242042123155

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.2ثانوية المتميزيناحيائيحسن سعد جاسم محمد80971242041041025

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمصطفى احمد مكطوف جحيل80972262041011180

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد جندي عينون مجهول80973242041038056

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيزهراء سلطان كاظم هاشم80974242042088027

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيابراهيم محسن نعمه حسين80975242041001004

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحيدر هادي حمود والي80976242041203102

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية العروبة للبناتاحيائينور محمد كريم سعيد80977242042120288

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمؤمل عماد محسن محمد80978242041169037

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيزينب صفاء نعمه شدهان80979242042130088

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيامير علي عبد كاظم80980242041167006

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيزينب رحمان كاظم حسن80981242042130084

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيقيس رحيم جندي حبيب80982242041017053

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء كامل جواد كاظم80983242042107074

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي غسان ثامر عناد80984242041036109

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحيدر عدنان دغيم دايخ80985242041003097

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيبنين علي كاطع تومان80986242042093037

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمحمد سالم مخيف فرهود80987242041169039

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيكرار تحسين عليوي بشكير80988242041002101

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيطيف عباس مردان فليح80989242042103084

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب اسكندر حمزه فرحان80990242042120136
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جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيطيبة علي سلطان شرماهي80991242042147007

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي صالح مهدي ياسين80992242041006049

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيحيدر عبد الحسين حسن عبود80993242041160007

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية حلب للبناتاحيائيرسل جميل نعمه كاظم80994242042107047

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسجى حسن كافي جوده80995242042139091

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزينب ياسر عبد علي حمود80996262042093032

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمه عمران فرحان سلمان80997242042106192

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيفاطمه محمد سلمان ناصر80998242042100127

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيحوراء حميد ايدام مرشد80999242042121075

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيمريم عالوي ناعور حسين81000242042146088

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد جبر كناوي81001242042220861

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزهراء سمير حمزة كاظم81002232042077058

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية النور للبناتاحيائيدعاء مشحوت لفته حسن81003242042095051

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية حلب للبناتاحيائيسعاد مالح عبيس جبار81004242042107104

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيامنه صالح خميس عابدين81005222042166003

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيسجى أحمد ثامر عبد81006242042093101

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائياالء جاسم عباس فرحان81007242042149009

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيرقيه لزام حنوف كاظم81008232042224007

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينب ناظم زغير جابر81009242042136075

جامعة القادسية/كلية الصيدلة593.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه حمزة سعدون ماش81010242042220622

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.4ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيحسين زهير جبر سلمان81011242041048010

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.4ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائيساره علي عبد الحسين سلطان81012242042109023

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.4ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائيرنا نايف غازي جبر81013242042109008

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.3ثانوية المتميزيناحيائياحمد راسم محمد جاسور81014242041041003

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيميثم ازهر طالب محمد جواد81015132041034041

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحيدر موزان جبر كاظم81016222041098062

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائياحمد محسن رحيم سلمان81017252041045012

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية دمشق للبناتاحيائياديان سامي لعواس دوخي81018242042121003

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائييقين محمد حسين طعمه81019232042120221

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائياحمد صبار مجيد منخي81020212041008007

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيثامر جبار محسن كاظم81021242041027040

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيسرادق علوي صابر خاجي81022242042094075

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحيدر صباح حسين محسن81023242041003096

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيتبارك خالد عبد االمير شبيب81024242042146025

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم جواد شاكر جواد81025202042117050
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جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرسل حسن شهيد عبود81026242042123063

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية نفر للبنيناحيائيمصعب صالح ديوان هنيدي81027242041025045

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد كامل عبد الحسين محسن81028242041038060

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيآيات باقر عباس كاظم81029252042062018

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيايات قاسم عواد عبد الرضا81030252042059093

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزهراء لفته تايه عبد الحمزه81031242042136060

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية عفك للبنيناحيائيعلي جبار بشيت عبيد81032242041011046

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمة حيدر اسماعيل فاضل81033242042095111

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزينب يحيى خليف كاظم81034242042141055

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية العروبة للبناتاحيائياالء وسام خلف جاسم81035242042120016

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية النور للبناتاحيائيايات حسين عبد الكاظم عباس81036242042095011

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيزينب محمد كاظم جميل81037252042095067

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية حلب للبناتاحيائينبأ رحيم راهي موسى81038242042107161

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيبنين حمزه هويل عطيه81039242042136021

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الحمزة علي سركال81040252041209041

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيتبارك جليل حمزه غازي81041242042120051

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب تركي حاكم عبد الكاظم81042242042114140

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيرقية رافد غني عبد الجليل81043242042120101

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرتاج كريم حسن سلمان81044242042096051

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحمد حمزه عبد جبر81045242041005151

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيطيبه عدنان ثامر جواد81046242042118104

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد قحطان خيون حمود81047242041003245

جامعة القادسية/كلية الصيدلة592.0اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب مالك عنون حنش81048242042107092

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني553.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيغفران كامل عبيد سلمان81049242052123038

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني551.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيزهراء نجاح عبد علي ربيع81050242052122018

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني549.0ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيضحى باسم عبد سلمان81051242052165009

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني543.0اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقينبأ حميد حمزه عبادي81052242052152008

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني542.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيرقية كريم عبد هارون حسين81053242052130011

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيساره كريم حربي ابو هوله81054242052220131

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني534.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيفاطمه سامي كاظم علي81055242052122030

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني534.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيتطبيقيفاطمة عدي جبار حاكم81056242052112011

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني531.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقينور اسعد كامل حبيب81057242052122037

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني525.0اعداديه الوهج للبنينتطبيقيصادق شنجار مزهر علق81058242051051010

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني523.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيايات حيدر كاظم ناجي81059242052123006

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني520.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمقتدى فياض العيبي حمود81060162051094067
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جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني520.0ثانوية التحرير للبناتتطبيقيزينب سلمان حسن مشكور81061242052101014

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني519.0ثانوية االبداع االهلية للبنينتطبيقيحسين علي سلطان شرماهي81062242051073001

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني519.0اعدادية الديوانية للبنينتطبيقيعبد هللا ماجد عبود فليح81063242051028012

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني516.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيسجاد موجد عواد مزيود81064242051013026

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني516.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيحوراء سوادي مطر حمود81065242052093011

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني515.0ثانوية غزة للبناتتطبيقيحنين سعد لطيف حسن81066242052097006

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني515.0اعدادية حامل اللواء المختلطةتطبيقيعباس اياد كاظم بنيان81067262051155010

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني514.0ثانوية ضفاف العلم االهلية للبناتتطبيقيابتهال انوير شمخي جبر81068242052188001

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني514.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيعمر احمد عبود صالح81069212051007041

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني514.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقيعلياء غسان صبحي محسن81070242052121032

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني513.0اعدادية النور للبناتتطبيقيورقاء عمار عبد مسلم عطيه81071242052095031

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني511.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيحسين علي عبد الكاظم غازي81072242051039016

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني511.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيعلي مهند عبد الصمد عبد الحبيب81073162051131039

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني510.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيلينا نعمان عبد الحسين محمد81074242052123043

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني509.0ثانوية عفك المسائية للبنينتطبيقيعالء شمران كاظم دليمي81075242051208025

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني509.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيأمال تحسين وحيد كاظم81076242052220001

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني508.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمحمد احمد سالم علوان81077282051009073

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني508.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقينور حسن علي عيدان81078242052122039

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني505.0ثانوية التحرير للبناتتطبيقيزهراء قاسم اميلح حسن81079242052101013

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني504.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيمسلم محمد عبيس فنيخ81080242051019043

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني504.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد برغوث81081242051013055

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني503.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينتطبيقيجعفر عباس حمزه عوده81082242051204013

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني502.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيعلي عبد االمير حسن عبد81083242051019026

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني502.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيمريم امجد حسين علوان81084242052120012

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني501.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقيريتاج كزار مالك جويني81085242052121019

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيفرح احمد جواد راضي81086242052120011

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقيزينب ياسر حسن علي81087242052121026

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني496.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمصطفى رسول عبد عبود81088242051038036

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني493.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمحمود عبد الحمزة عبيد مشكور81089242051062094

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني493.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقياعالن عامر جاري عراك81090242051010002

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني492.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيزهراء اياد عبد االمير عمران81091242052106024

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني492.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمحمد حامد بدر كاطع81092222051072036

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني491.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعلي زهير هاشم حسن81093242051036049

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني491.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيحوراء كاظم كريم حلو81094242052119010

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني490.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيفالح عبيد نهيب جبر81095242051203131
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جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني490.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيامير شاكر ريسان دخيل81096242051001010

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني489.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعبد هللا حمزه جغيم غيان81097242051036046

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني488.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيعلي عادل صكر حسون81098242051202087

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني488.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي محمد قاسم جبر81099222051003027

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني488.0ثانوية الصديق للبنينتطبيقييوسف ضياء عبيد شمخي81100232051027034

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني488.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيابراهيم مهدي صبري نعمه81101162051060002

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني488.0ثانوية غزة للبناتتطبيقيزهراء زيد داخل حمود81102242052097011

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني488.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيسجاد علي خليل محمد81103222051021023

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني488.0اعدادية المرتضى  للبنينتطبيقيمنتظر محسن عبد الهادي خافور81104222051019051

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني487.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيعلي فيصل عبدالجليل علي81105162051128050

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني485.0اعدادية النور للبناتتطبيقيزينب احمد كامل هاشم81106242052095014

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني485.0ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيعلي موسى محسن كاظم81107242051165013

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني485.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيسجاد رحيم مسير محسن81108162051038054

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني485.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيجدي مهدي حسين علي81109252051031003

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني484.0ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقيزهراء باقر كاظم علي81110242052191004

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني483.0اعداديه الوهج للبنينتطبيقيعلي جبار والي غركان81111242051051018

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني483.0اعدادية عفك للبنينتطبيقيمحمد ستار جبار حمود81112242051011021

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني483.0ثانوية الثقة االهلية للبناتتطبيقيوفاء رزاق حسين مزهر81113242052081013

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني483.0الخارجياتتطبيقيصابرين متعب محيسن حمود81114242052401017

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني482.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقياسالم عالء كاظم عوده81115122052098003

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني482.0اعدادية غماس للبنينتطبيقيحبيب حليم محسن فهد81116242051016015

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني482.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيبنين حسين كزار كاظم81117242052220034

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني482.0ثانوية الينابيع المختلطةتطبيقيحمزه اليذ مهدي عبد الكاظم81118162051302016

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني482.0اعدادية ميسان للبنينتطبيقيصادق جاسم جابر محمد81119252051011017

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني481.0ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيمحمد خلف عربي لفته81120282051014015

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني480.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي فاضل عباس كريم81121222051004039

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المدني480.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيساره عبد الكريم عبود خضير81122162052184064

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت591.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيدره اسماعيل جواد كاظم81123242042136044

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت589.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيديمة عماد جدعان عبد الساده81124242042120085

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت588.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه حسين حسان عبد زيد81125232042089098

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت585.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء قصي احمد مهدي81126252042062610

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت584.7ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء محمد سعدون علوان81127242042084038

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت581.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين معتز عباس محمد81128242041003087

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت579.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيميمونه خالد نصار سرحان81129192042198077

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت578.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة علي سكر عبود81130242042121218
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جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت573.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين ماجد صادق جنديل81131242041003082

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت563.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب صالح مهدي عباس81132242042092063

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت561.0اعدادية دمشق للبناتاحيائينور الهدى مهدي عبد الكاظم سوادي81133242042121291

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت560.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيزهراء علي ابراهيم ياسين81134242042082026

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت559.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعياحيائيمصطفى احمد خضير عباس81135242041031034

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت554.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي اياد نوري ضياء81136252041031378

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت549.0ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيحسين منشد ابراهيم عناد81137232041029009

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت548.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيزينب زيد محمد رضا محسن81138232042144055

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت547.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيتبارك أمير هادي حسين81139232042132021

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت547.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهاله مجيد حميد هاتف81140232042087344

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت546.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي كريم داخل جاسم81141242041027197

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت546.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيمرتضى محمد عليوي لحيس81142232041006167

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت545.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين عبد علي مهدي حمود81143272041001084

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت545.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمة فراس جابر محمد81144262042074100

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت545.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيرسل حيدر طه جبر81145242042120092

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت545.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء علي عبد االمير صاحب81146242042118065

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت544.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعبد هللا حامد كطوف عنون81147242041003144

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت544.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي ازهر جبار مجيد81148252041044264

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت544.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائياالء رياض محمد عبد الحمزه81149272042107006

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت543.0ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيعلي رائد فايز عطيه81150242041069024

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت543.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسن ميري حمزه نهابه81151242041036038

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت543.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء رحمن حاتم حسوني81152242042220343

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت542.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائياريج شهاب حمد عبيد81153222042414017

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت541.4ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيصادق سعود زباله حميزه81154242041048017

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت541.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعياحيائيمحمد فراس محمد مهدي81155242041031031

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت541.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيآيات صباح جبار عبد81156242042122015

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت541.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيرؤى عادل نادر غافل81157242042092031

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت540.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد جواد عبد الكاظم مكطوف عبد الرضا81158162041030050

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت540.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسين عبداالمير عبدهللا شناوه81159252041208007

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت540.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد صاحب عبد المنعم رزج81160242041003231

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت540.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائينرجس باقر جميل حسين81161272042094075

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت539.0اعدادية العزة للبنيناحيائيحيدر عالء سامي خلف81162252041016019

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت539.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيضحى جعفر نعمه جعفر81163242042120190

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت537.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيآن كريم سلمان عريبي81164232042132003

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت536.1ثانوية المتميزيناحيائيحسين عماد غانم حسين81165242041041038
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جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت536.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيحوراء قاسم حميد صكبان81166242042120076

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت536.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيدعاء محمد عباس خليبص81167242042110028

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت536.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب جبار عبد الرضا جبير81168242042121146

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت534.1اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى خالد حسين عبد علي81169272041005174

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت534.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيرتاج صالح مهدي مطلك81170232042090066

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت534.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائياثير لفتة هليل طرفة81171242041203002

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت533.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمنتظر سوادي صياح جوده81172242041028080

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت532.7ثانوية المتميزيناحيائيعلي عبد الجليل عبد الهادي عبد العباس81173242041041067

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت532.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد حسين ثامر شيوب81174262041038087

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت532.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيتقى محمود خضير عباس81175232042177014

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت532.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيجنات محمود رحمن مجهول81176242042120066

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت531.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعلي شباط ثجيل رحيل81177142041011104

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت531.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيدانيا كريم جبار محمد81178122042136017

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت531.0ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائينور الهدى حسين لفته شعالن81179242042147010

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت531.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيهبه الرحمن حسين بناي محمد81180242042121304

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت530.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا احمد لطيف عبد هللا81181232041282089

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت545.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيفاطمه سعد خميس عيسى81182242052122031

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت524.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسين رائد محسن مهلهل81183162051022030

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت523.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيالحسين نبيل هاشم كاغد81184142051021010

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت521.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيزينب حبيب بطي مزيعل81185242052106030

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت518.0اعدادية عفك للبنينتطبيقيعلي لطيف جبار كاظم81186242051011017

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت514.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقينادين سعد منديل محمد81187242052120015

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت506.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقيرقيه علي عبد الكاظم شاكر81188242052121016

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت501.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيحيدر سليم صافي حسين81189252051016010

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت501.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيتمارة هيثم محمد حسن81190242052106013

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت500.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيحسين اثير فاضل عزيز81191252051150053

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت499.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينتطبيقيسجاد حمدي جواد شريف81192252051030012

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت498.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيحسن اثير محمد عبيد81193252051016007

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت495.0اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيمحمود حسن هادي حسن81194272051020029

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت494.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيمهيمن كريم عبد سابط81195242051002065

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت490.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيعلي هاشم دخل لهمود81196292051016059

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم هندسة االلكترونيك واالتصاالت489.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيفاطمة عبد االمير احمد حمزة81197162052167036

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك572.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد باقر سالم محمد نزال81198242041003216

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي احمد كاظم عبد هللا81199242041003158

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمه محمد عباس جاسم81200242042121238
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جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرؤى خميس عبد الحسين حمزة81201242042106061

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيشهد محسن تركي عطيه81202242042121188

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيهمسه داخل شعبان جبار81203242042121314

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0ثانوية اوروك االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد معود عليوي81204292041030005

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيشهد جميل فرحان عذاب81205242042120181

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيكاظم احمد كاظم عبد هللا81206242041003194

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائينور الهدى احسان كريم دوني81207292042058074

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا جعفر حامد عبد81208242041001144

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمصطفى عدنان كاظم كشاش81209242041027273

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيكوثر بدر اسماعيل حسون81210242042121248

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيجعفر حمزة جواد تعيب81211242041074013

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء ماجد مهدي حسوني81212242042092055

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين تموز شالل سلمان81213242042220118

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيامير جواد كاظم مكي81214242041063009

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيايه رحيم سلمان هادي81215242042121032

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيميثم عماد عبد العظيم عبد هللا81216252041031814

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائينبا ناظم عبد سريح81217242042135062

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعلي حسين حميد مخيلف81218222041363046

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء نبيل كامل حميد81219292042065036

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0اعدادية العشار للبناتاحيائياريج مازن عبد علي مزعل81220162042228003

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيساره علي كاظم ناصر81221242042120162

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمصطفى سلمان كريم مهلي81222292041003266

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.4ثانوية المتميزيناحيائيعلي حسين عبد جاسم81223242041041058

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0ثانوية الصالحية للبنيناحيائيأمير فاضل كريم عبد81224242041022001

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي كاظم حسين عباس81225242041062119

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيمحمد حازم صكبان سلمان81226242041207135

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينب محمد حسن عبد العريس81227242042136073

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائييوسف هادي خضير عبد السادة81228242041169058

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0ثانوية المتميزيناحيائيمحمد لؤي هادي سلمان81229242041041096

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيهدى احمد صالح هادي81230242042120294

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية العراق للبنيناحيائيمنتظر كامل طاهر عبد81231242041024019

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبشائر عماد عبيس عبود81232242042118014

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيوهاب نبيل كريم حسين81233242041003295

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيسجاد قاسم محمود جاسم81234242041027124

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي السجاد جهاد طعمه شناوه81235242041003159
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جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي حسن محمد راضي81236242041027180

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمه مهند مجيد خضير81237242042121241

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء أحمد جواد كاظم81238222042153151

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائينجالء شاكر سويف لهيمص81239242042126041

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيمحمد مهدي حسين عباس81240242041204126

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيآيات ثامر عبد غريو81241242042123002

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر عالوي طالب تايه81242242041001090

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية العراق للبنيناحيائيعلي حسين عبد مظلوم81243242041024012

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0ثانوية المرادية المختلطةاحيائيبشار جندي عبيد محمد81244242041158002

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب حاكم حميد حاتم81245242042101059

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب عماد سعيد جابر81246242042096102

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد صالح مهدي عبود81247242041003233

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينرجس خضر حمزة حمد81248242042119170

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمنار شاكر عباس فليح81249242042118132

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد ستار جابر غازي81250242041003008

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية سومر للبنيناحيائيحسين جواد حمد عوده81251242041009037

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينورين طالب محمد علي81252162042165483

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا ذياب شعيبث81253242041037047

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0االعدادية المركزية للبنيناحيائينور الحسين محمد حسون شغناب81254242041001319

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم ضيدان شاتي81255222042391050

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي الرضا ناظم محمد عبد81256242041010087

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0ثانوية الصادق االهلية للبنيناحيائيعلي جاسب فرهود صكبان81257222041385005

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمصطفى عمار مهدي صالح81258122041022103

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيهجران جواد عبد الزهره كاظم81259242042220818

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيرسل ماجد عيدان مهوس81260242042080041

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيحسين ناجح حسين عطيب81261242041012023

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0اعدادية البيان للبناتاحيائيحوراء لفته عيسى كاظم81262282042078023

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء رشيد واجد جاسم81263242042121114

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيبنين محسن كعيم عباس81264242042130033

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0اعدادية العمارة للبناتاحيائينبأ عدنان كاطع منخي81265282042059139

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيفاطمه عامر كاظم جبار81266292052050029

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينتطبيقياحمد غازي حطحوط عبد العباس81267242051200009

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيوليد سعيد عبد الحسن سعد81268162051076128

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيامل شمخي جبير حمزه81269242052122005

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحسن دايم عبد العباس ياسين81270162051030021
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جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك500.0ثانوية الحزام االخضر للبنينتطبيقياحمد حسن طاهر غالي81271162051048001

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك500.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبد هللا خطار حسن جازع81272162051030036

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك494.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيحسين فائز عدنان ضرار81273162051042016

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك489.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي وسام محمد جبر81274162051060143

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك484.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيحسين بارح وارد الزم81275162051128025

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك484.0ثانوية المدينة للبنينتطبيقيحسين محسن عبد هاشم81276162051029008

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك482.0اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيمحمد باقر عالء عباس غضبان81277242051207065

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك482.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيزهراء ابراهيم كشيش كاظم81278162052260014

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك479.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعلي حاكم مالك فرهود81279242051203105

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك478.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيعلي عباس جواد كاظم81280162051494025

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك477.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمقتدى جاسم محمد خضير81281162051076118

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك474.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيسجاد شاكر طالل ياسر81282162051060075

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك473.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيحسين عبدالهادي علي حسين81283162051140020

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل507.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيجعفر محمد قاسم سعيد81284162051004008

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل489.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقياسراء سليم جابر مجباس81285242052093003

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل473.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعباس فاضل عبدالعالي قنيد81286162051038065

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل467.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمقتدى علي عبد حسين81287162051084264

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل466.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيعلي ظافر نعيم عبد العباس81288222051035044

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل465.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد حميد وناس عجمي81289292051026147

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل464.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيياسر عمار جلهام هادي81290242051064051

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل463.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيسجى جاسم عبد غالي زغير81291242052108019

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل462.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسنين احمد جاسم سلمان81292242051001016

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل461.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيزينب جمال حساني مزهر81293242052220109

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل458.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد هللا حسن سالم81294272051154147

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل458.0اعدادية ابي العالء المختلطةتطبيقيعباس كاظم تكليف منديل81295292051109015

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل458.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيزهراء احمد فاروق عبد81296242052123024

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل457.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيامير يوسف شعيل كاظم81297242051001011

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل457.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقياميمه حسن رزوقي مهدي81298242052108002

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل457.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقيحسنين عبد الهادي مذكور جراد81299162051045012

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل456.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيحسين طالب مزاوي كاظم81300162051352062

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل455.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيقاسم رحيم عبد حسن81301242051019029

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل455.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيفاطمة ضياء عبد اللطيف رزاق81302242052119032

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل455.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيشهالء ستار خزعل عطشان81303222052323075

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل454.0اعدادية الغدير للبنينتطبيقيباقر ميار حزام عودة81304242051071006

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل454.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيمحمد فرحان اسماعيل جاسم81305242051006021
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جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل454.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقياسراء جاسم محمد جبر81306242052108001

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل453.0الخارجيونتطبيقياحمد عصام ميري خلف81307242051400005

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل453.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيامين سامي عبد هللا كاظم81308242051019003

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل451.0ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيساره ماجد جاسم محمد81309242052165007

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل451.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين عوده حميد81310162051358132

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل449.0اعدادية الجوالن للبنيبنتطبيقيمطلب ثامر عبد النبي مدب81311112051042027

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل448.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيتطبيقيفاطمه صبيح مخيف سهيل81312242052112014

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل448.0اعدادية سيد البلغاء للبنينتطبيقيمنتظر عمران رسن فارس81313222051055018

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل448.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيفاطمة عقيل شريف كاظم81314242052106039

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل448.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي حسين عليوي بشكير81315242051001050

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل447.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقياحمد صالح حسن عبد81316242051203005

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل447.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمصطفى هاني عبد جبر81317272051045107

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل446.0اعدادية النور للبناتتطبيقيزينب عواد فرهود جلود81318222052156031

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل445.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقييقين علي هندول مضخور81319242052121052

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل445.0ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيفهيمه عناد سلطان حنتوش81320292052085018

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل445.0اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقيغدير اسعد حميد عبيس81321112052081013

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل444.0اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيعلي صبري داخل غياض81322242051207051

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل444.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيسجاد يحيى عبد كاطع81323242051039027

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل443.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمصطفى ستار علي واوي81324292051026174

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل442.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) المسائية االهلية للبنينتطبيقيمحمد حميد ناصر عايد81325222051312019

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل441.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيرسل رزاق هالل شاطي81326242052122010

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل441.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيغفران سهل حميد عصفور81327242052106036

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل441.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيحسنين محمد جواد عباس81328242051010005

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل441.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمقتدى ابراهيم جبار كاظم81329282051001181

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل440.0ثانوية الفهود المسائية للبنينتطبيقيمقتدى معتز وداعه مان هللا81330222051308062

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل440.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيزهراء صفاء كاظم مراد81331242052123027

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل440.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيماجد علوان جبر عويد81332222051010055

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل440.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيغفران علي جبر سلطان81333242052106037

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل439.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيعمار حاكم كرز جياد81334242051039042

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل439.0ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيباقر علي يوسف منصور81335162051102005

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل438.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينتطبيقيحسين عداي ناصر بداي81336222051079005

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل438.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيحسين علي كاظم عبد هللا81337262051027017

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل438.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمحمد مهدي صالح محمد81338242051062091

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل438.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسين خليل ابراهيم سعيد81339162051363078

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل437.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيزينب ناظم عباده باصي81340252052108018
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جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل437.0اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيمجيد علي جاسب مجيد81341272051020026

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل436.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيبنين علي جاسم عريف81342242052130006

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل435.0ثانوية العرفان االهلية للبناتتطبيقيتبارك ستار جبار طراد81343222052419003

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل435.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمحمد محمود خضير صالح81344162051034149

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل434.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيعلي منخي جبر عبد الرضا81345222051302083

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل433.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيصادق غزوان صادق حسن81346272051014021

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل432.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيموسى كاظم شواي بشاره81347162051363289

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل432.0اعدادية االطهار للبنينتطبيقيمنتظر عباس هاشم منشد81348222051034053

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل432.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيشهد مقصد حسين عبد81349242052220141

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل432.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد قحطان راتب عباس81350292051026199

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل432.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيشذى عبد محسن عناد81351232052115025

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل431.0اعدادية النهضة للبنينتطبيقيحمزه حسين حامد محيسن81352222051049008

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل431.0ثانوية المنار االهلية للبنينتطبيقياحمد علي عبد الرضا محمد81353292051024001

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل430.0ثانوية الوالية للبناتتطبيقينور الهدى حسين زايد وداعه81354222052190051

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل430.0ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيعبد هللا ياس خضير بديوي81355242051165010

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل430.0ثانوية االميرات االهلية للبناتتطبيقيشهد كريم تايه دخيل81356242052125001

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الطرق والنقل430.0ثانوية الترابة المختلطةتطبيقيحسين هاني خير هللا داغر81357162051316003

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي581.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاديه موجد امير عبد81358242042120212

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي580.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيمنار مصعب احمد كامل81359242042120260

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي579.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيبنين حيدر جواد رديف81360242042121047

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي579.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء عادل كريم حنون81361242042121119

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي578.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيايات اثير طالب لعيبي81362242042096010

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي576.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيايات نزار عبد الحمزه غزاي81363242042120029

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي576.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيرامي رائد هادي موسى81364242041003101

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.0ثانوية التحرير للبناتاحيائينور الهدى اياد شنشول عبود81365242042101116

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي574.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمل جفات كاظم شناوه81366242041001219

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي573.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيامواج حازم مجيد محمد81367242042093016

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي572.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد حسين كاطع صالح81368242041003223

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي571.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزهراء كنعان عباس حسين81369242042136059

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي570.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيسما بسام عالء محسن81370242042120175

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي570.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيعباس حيدر جابر حسين81371292041100054

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي569.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزهراء حسام عيسى عبد الرضا81372242042136052

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي567.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيآيات كريم حميد علي81373242042104004

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي565.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء رشيد عكموش ساجت81374242042093073

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي565.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيحسين عالء عبد االمير صالح81375242041207039
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جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي564.1ثانوية الرباب للبناتاحيائيرقية هيثم مريبي زرزور81376262042113017

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي563.4ثانوية المتميزيناحيائياحمد سمير هادي كاظم81377242041041005

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي563.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيحسين مهدي اشناوه منشد81378222041031025

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي562.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيامير واثق عبداالله صاحب81379242041003035

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي562.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسجى عبد عباس ندود81380242042220479

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي561.0ثانوية النجوم االهلية للبنيناحيائيحيدر تيمول جبر جاسم81381252041019005

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي561.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمروه عقيل خزعل عسل81382232042109150

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي560.0ثانوية المشرح للبناتاحيائيزهراء وليد زامل حنون81383282042072013

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي560.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه رامي عبد الرضا جبار81384242042092090

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي560.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه رياض حنون محسن81385132042118205

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي560.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء عبد هللا حسن مهدي81386242042121125

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي559.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيحسين عالء عبدالرزاق خضير81387162041140014

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي558.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيازل امين عبد علي عباس81388242042120004

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي558.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيطيب حسين كاظم وساف81389242042106160

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي558.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين فضيح دنيف81390262042132096

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي557.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيايات معن ياسين حبيب81391162042196005

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي557.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيايهاب ماجد عبد االمير محسن81392242041003040

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي557.0ثانوية صنعاء للبناتاحيائيزينب خضر عبد الحسن خمام81393162042221014

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي557.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد احمد عبود علي81394242041001226

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي556.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيغيث حيدر حمادي حسين81395242041037037

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي556.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي عبد االمير طماش اضويحي81396282041006099

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي555.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيساره معتز عبد العزيز جبر81397242042110063

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي555.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمهند مهدي دايخ خنيزير81398242041001316

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي554.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيسجاد حيدر صحن خشان81399222041091086

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي554.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيفاطمة عبد الستار عكله عبيد81400222042183070

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي554.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيمها مهدي حميد عبد الحسن81401242042220720

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي553.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيرحاب حسين محسن خضير81402282042070011

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي553.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء نبيل عبد الخالق محمود81403282042051046

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي553.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينور علي دبه عطيه81404242042136116

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي552.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد عواد حسوني81405222042410017

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي552.0اعدادية البيان للبناتاحيائيفاطمه وليد حمودي عبد الهادي81406282042078076

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي552.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيسجاد عدنان صبر سيالن81407162041076014

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي552.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيتبارك كريم صاحب مهدي81408232042271145

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي552.0الخارجيوناحيائيسيف جواد جابر عليوي81409242041400058

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي551.1ثانوية بابل للبنيناحيائيحسنين خالد حسن اشكح81410232041021029
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جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي551.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسنا عامر جواد امين81411232042087214

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي551.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيتبارك محمد فرهود شعبان81412242042124040

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي551.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيرضا مسلم عبد االمير زباله81413242041010064

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب حمزه هادي حولي81414232042088236

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيحسن يحيى تركي ياسر81415222041019035

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيرواء عبد الحسين هالل لعيبي81416242042080047

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيحنين رسول تومان ناصر81417242042096041

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي549.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيشهد قحطان حسين محمد81418232042168026

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي549.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيايمان علي كاظم سعدون81419222042396004

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي549.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسكينة تعبان اهميلي كريم81420212042102094

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي549.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيهيام نجم عبد كاظم81421252042086168

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي548.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيمينا حيدر سالم عبد عون81422242042120261

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.0اعدادية البيان للبناتاحيائيأم البنين احمد عبد الرضا صادق81423282042078005

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي حيدر عبد الهادي محمد حسين81424242041003165

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيرضا طالل محمد حسين محمد81425252041150147

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيعلي جاسم حمدان عليخ81426222041057019

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي566.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيحسين رحيم كبيح كريم81427242051251006

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي556.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقياسامة محمد زغير اسيود81428162051090002

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي555.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيمرتضى زكي عبد ربه شهيب81429162051311032

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي555.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيسبا جميل عيسى خنيصر81430222052111023

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي554.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمهدي حسن سلطان خالطي81431282051151825

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي553.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيرسول مزهر حاتم طخاخ81432282051151293

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي553.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحسين علي عبد الزهرة حليفي81433162051002041

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي553.0اعدادية عفك للبنينتطبيقيحسين ثاير كاظم عبود81434242051011005

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي552.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيحسين حسن شاكر حنش81435282051011022

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد علي حسين عبد هللا جوده81436282051001148

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي549.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي صدام عبد جبر81437282051016104

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي549.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيازهار ثامر كاظم تسيار81438252052059001

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي548.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعباس صبيح شعير صالح81439282051002061

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي548.0ثانوية المنار االهلية للبناتتطبيقيزهراء ضياء طراد ثامر81440222052438004

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.8اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيحسين باسم طالب طالق81441162051105012

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.0ثانوية المشرح للبناتتطبيقياية حسين علي صخي81442282052072004

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد هادي صالح زعيل81443162051076107

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيرضا عبد الرحمن عبد الكاظم مدخول81444162051309013

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد578.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينور قاسم حامد ايدام81445242042127010
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جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد558.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيجهينه احمد حسين راشد81446242042220177

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد548.0اعدادية العروبة للبناتاحيائينرجس ميثم عبد الحسين مهدي81447242042120264

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد548.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر كامل حمادي81448242042082023

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد539.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيبشار طالب سلمان عبد هللا81449252041001034

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد537.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه خالد حاتم جبر81450242042114201

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد529.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمصطفى عباس صادق علي81451292041003267

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد528.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائينبا عالء مدلول عبد هللا81452242042082073

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد527.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد عقيل هادي كوثر81453242041003013

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد524.0ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيكلناز محمد باقر اسماعيل يوسف81454172042342017

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد523.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء محمد عبد المنعم مصطفى81455242042110049

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد523.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيزهراء حامد جاسم محمد81456242042082020

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد522.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمة صبيح كزار راضي81457242042115087

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد521.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة خالد ناصر حمود81458292042052211

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد520.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينور الهدى باسم طالب نعمه81459242042092120

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد520.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائينادين رمزي شناوه جبر81460222042168058

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد518.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيإليا مشتاق طالب سلمان81461262042102001

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد517.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد كاظم جبار كاظم81462232041020348

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد516.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء فيصل غازي جبار81463242042220363

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد516.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحنين حاكم وليد يوسف81464242042139033

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد515.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرقيه كاظم هادي عبود81465242042106078

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد515.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيمؤمل هادي عبد النبي عجمي81466242041200085

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد514.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيديار ثائر طه جساب81467242042123059

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد513.0ثانوية االشراق للبناتاحيائيحوراء ظاهر عايز مريس81468252042195011

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد512.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيشمس ضياء هادي مهدي81469272042067063

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد512.0اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيمصطفى جمال احمد خلف81470162041044031

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد512.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد فراس خلف جاسم81471242041010130

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد511.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيمصطفى ميثاق فيصل حاجي81472182041140027

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد511.0ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائينور زياد خلف عبد هللا81473182042199029

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد511.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحسن توفيق حميد دخيل81474162041105014

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد511.0اعدادية النور للبناتاحيائيهديل هادي ممدوح كليل81475242042095154

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد511.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيزهراء محمد رشيد مهدي81476242042082029

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد510.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيمالك عامر عبد الرزاق سلمان81477292042052254

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد510.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيشاه زنان قاسم جبر منذور81478242042081054

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد510.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيمنتظر عدنان جعفر جباري81479262041059101

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد510.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي جبار عبد هللا محمد81480242041036095
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جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد509.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيتقى عبد االمير عذاب وناي81481242042120062

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد509.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسن فالح هادي جياد81482232041042028

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد508.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعلوان كاظم علوان ناصر81483242041203176

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد508.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيهمام مهند تكليف ناجي81484252041031830

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد508.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعباس نشأت محمد لفته81485242041003137

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد508.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيعباس محمد عبيد حسين81486222041039068

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد508.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيحيدر محمد حسين جاسم81487232041001034

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد508.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيمريام صالح كاظم صالح81488162042146064

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد507.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهراء انور صبحي عبد الستار81489242042103052

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد507.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيضحى احمد مريد عراك81490242042146063

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد507.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيبنين قاسم عبد الكريم غني81491252042056059

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد507.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيسجاد جبار عذاب خضير81492222041005024

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد507.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار باسم دايخ شهد81493242041001204

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد507.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيمروه علي بدر عبد الحسين81494232042090154

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد506.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمصطفى نجاح محمود سلطان81495242041003280

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد506.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيذو الفقار عباس عبد عطيه81496242041003100

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد506.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب الكبرى سجاد عبد زيد راضي81497242042220392

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد506.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيصفا مناف مرزه نجم81498232042145090

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد505.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي مازن محمد طاهر81499222041091143

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد505.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه سالم عبد ساير81500242042114204

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد505.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيسجاد ميثم عبيس فيروز81501232041006066

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد505.0اعدادية االمين للبنيناحيائيخالد محمود محمد خلف81502182041014010

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد505.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائياسراء خضير علي فيروز81503252042108006

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد505.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب نجاح حسن عبد هللا81504252042062756

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد504.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيصادق سالم حمود شبوط81505252041045084

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد504.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيسناء حامد محسن برغش81506242042146057

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد504.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد ميثم ناجي ياسين81507242041003249

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد504.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيرقيه سعد يوسف عبيس81508232042089042

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد503.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين جالب عباس صاحب81509242042119022

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد503.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيآيات مهدي محمد عيدان81510242042111012

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد503.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيمريم حسن كاظم حسن81511232042101071

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد503.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء مجبل محمد لفته81512242042220370

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد467.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيآراء حيدر غالب شهد81513242052093001

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد465.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيسجى غانم حسين راهي81514242052122020

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد463.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيأحمد جالل عبد الحسين مهدي81515162051112001
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جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد462.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيفريال يحيى راهي عاتي81516242052220200

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد459.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيزينب مهند مجيد حميد81517292052052024

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد459.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيهدى حسن جبار سلمان81518242052119039

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد458.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقياحمد فاضل جعيلي ضيدان81519292051005004

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد458.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد حيدر حمزه عباس81520162051001188

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد457.0ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيريام عبد الستار عبد العباس احمد81521282052075010

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد457.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيحسين عمار حميد رزيق81522162051128030

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد457.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيرقية عبد الكريم كاظم جعفر81523292052052014

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد455.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقينسرين ازهر محمد علي عبد الكاظم81524242052121046

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد454.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيتبارك حسن هادي محمد81525242052108004

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد454.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيبنين منعم محمد حسين81526242052122007

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد454.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيمريم عبد المجيد جبار شمخي81527292052055043

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد454.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيياسر محمد سلمان عزوز81528252051152081

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد454.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيماهر عامر فرج كعار81529292051026142

جامعة القادسية/كلية الهندسة/قسم المواد453.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيحسن اسحاق عيسى يوسف81530162051355049

جامعة القادسية/كلية العلوم587.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيهاجر قيس عبد االمير عبيس81531242042119186

جامعة القادسية/كلية العلوم578.5ثانوية المتميزاتاحيائيايات اسماعيل جعفر حسن81532242042084008

جامعة القادسية/كلية العلوم576.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب محمد موجر رسن81533242042120154

جامعة القادسية/كلية العلوم552.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيسجاد وسام إسماعيل إبراهيم81534232041020153

جامعة القادسية/كلية العلوم552.0اعدادية السنية للبناتاحيائيضحى سلمان خرمان شنباره81535242042102208

جامعة القادسية/كلية العلوم544.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزينب احمد عبد الساده علي81536242042124092

جامعة القادسية/كلية العلوم543.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيعبد هللا كريم جواد حمزة81537242041207077

جامعة القادسية/كلية العلوم542.0ثانوية عين الديوانية االهلية للبناتاحيائيسارة علي نعيم عبد81538242042192015

جامعة القادسية/كلية العلوم539.3ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء احمد على هللا فريج81539242042084029

جامعة القادسية/كلية العلوم539.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعالء كامل مدلول حمد81540242041027165

جامعة القادسية/كلية العلوم537.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائياسماء عنجور عبد مخيف81541242042110001

جامعة القادسية/كلية العلوم537.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب محمد رشيد محمد81542242042077033

جامعة القادسية/كلية العلوم537.0ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيمنتظر ميري عبد الحسين جواد81543242041151045

جامعة القادسية/كلية العلوم536.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيايمان جليل راضي محمد81544242042146010

جامعة القادسية/كلية العلوم536.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيحوراء ثامر مدلول بعيوي81545242042096043

جامعة القادسية/كلية العلوم535.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبتول احمد مطشر مسلم81546242042123019

جامعة القادسية/كلية العلوم535.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيطيبه حسن كاظم جميل81547242042096122

جامعة القادسية/كلية العلوم535.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرفل عبد الستار جابر مشذوب81548242042096057

جامعة القادسية/كلية العلوم533.0اعدادية السرور للبناتاحيائيشروق ستار كريم عبود81549242042085039

جامعة القادسية/كلية العلوم533.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور عدنان صبري حسن81550242042139142
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جامعة القادسية/كلية العلوم532.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيحسين سعد جواد عبد الكاظم81551242041153010

جامعة القادسية/كلية العلوم531.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعلي عبد الحسين عناد جابر81552242041013099

جامعة القادسية/كلية العلوم531.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيهالة عبد خليف تريجي81553242042141081

جامعة القادسية/كلية العلوم530.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيتبارك عبد الحسين جايش مالك81554242042124038

جامعة القادسية/كلية العلوم530.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبنات الوقف الشيعياحيائيشيماء محسن محل جوده81555242042098012

جامعة القادسية/كلية العلوم529.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيحنين علي عكار شايع81556242042184013

جامعة القادسية/كلية العلوم529.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيعفراء صدام موحان سفاح81557242042108094

جامعة القادسية/كلية العلوم529.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيمروه فارس عبد الجبار عطوان81558172042298038

جامعة القادسية/كلية العلوم528.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيرواء هشام شاكر عبد االمير81559242042130058

جامعة القادسية/كلية العلوم527.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسنين رحيم صبيح محيسن81560242041013037

جامعة القادسية/كلية العلوم526.0اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب كامل جاسم محل81561242042107091

جامعة القادسية/كلية العلوم526.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيايات عامر اسماعيل ابراهيم81562232042094004

جامعة القادسية/كلية العلوم526.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيفاطمه الزهراء صالح مهدي حسين81563242042094088

جامعة القادسية/كلية العلوم526.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيامير عباس تركي محيسن81564232041019020

جامعة القادسية/كلية العلوم526.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه حسين طوينه عبد الحمزة81565242042095113

جامعة القادسية/كلية العلوم525.3ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا بدر جاسم كاظم81566242041041053

جامعة القادسية/كلية العلوم525.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيرضا رعد غذام لوتي81567232041252090

جامعة القادسية/كلية العلوم525.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيغفران عايد منديل هاطور81568242042160032

جامعة القادسية/كلية العلوم524.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور الزهراء احمد قاسم دهش81569242042096152

جامعة القادسية/كلية العلوم524.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيفاطمه فاهم تركي مالك81570242042094098

جامعة القادسية/كلية العلوم524.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيلواحظ كريم عنيد هنيدي81571242042220682

جامعة القادسية/كلية العلوم523.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيسكينه طالب فضاله دهلوز81572242042094076

جامعة القادسية/كلية العلوم523.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيسجاد شاكر محمد علي81573242041028029

جامعة القادسية/كلية العلوم522.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائييعقوب مايح رعيد ذباح81574222041063053

جامعة القادسية/كلية العلوم522.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي وصفي حلو كوثر81575242041003187

جامعة القادسية/كلية العلوم521.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعباس عبد القادر حمد عبيد81576242041036083

جامعة القادسية/كلية العلوم521.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيختام عبد الكاظم دلي اليذ81577242042119057

جامعة القادسية/كلية العلوم521.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحوراء وليد تركي وحيد81578242042106056

جامعة القادسية/كلية العلوم520.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيدعاء عايد مهدي علي81579242042120083

جامعة القادسية/كلية العلوم520.0اعدادية حلب للبناتاحيائيشهد علي هادي رشيد81580242042107110

جامعة القادسية/كلية العلوم520.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيقمر احمد فليح حمد81581242042120241

جامعة القادسية/كلية العلوم519.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائياحمد راضي مديد منيجل81582242041164002

جامعة القادسية/كلية العلوم519.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيمنار باسم صاحب ضايع81583242042164022

جامعة القادسية/كلية العلوم519.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيشهد حسن عاشور دخنه81584242042220524

جامعة القادسية/كلية العلوم519.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائياحمد معين اسماعيل جفات81585242041013010

صفحة ٢٣٣١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة القادسية/كلية العلوم519.0اعدادية خولة للبناتاحيائيزينب موجد موسى بجاي81586242042116036

جامعة القادسية/كلية العلوم519.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم جاسم هادي81587242042081040

جامعة القادسية/كلية العلوم518.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد يحيى حسين كاظم81588242041003020

جامعة القادسية/كلية العلوم518.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين احمد رزاق غالي81589242042119020

جامعة القادسية/كلية العلوم517.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيطيبه قاسم رحيم جالب81590242042093125

جامعة القادسية/كلية العلوم517.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيعلي خضير ياسر جاسم81591242041071060

جامعة القادسية/كلية العلوم517.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيرقية عامر عبد الحسن كاظم81592242042081023

جامعة القادسية/كلية العلوم517.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيطيبه عالء عبد هادي حمزة81593242042106163

جامعة القادسية/كلية العلوم517.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيفاطمه كريم شروال رعد81594242042103095

جامعة القادسية/كلية العلوم517.0اعدادية سومر للبنيناحيائيحسين سرمد عليوي هاشم81595242041009040

جامعة القادسية/كلية العلوم516.6ثانوية المتميزيناحيائيحسن حبيب محمد جوده81596242041041023

جامعة القادسية/كلية العلوم516.0اعدادية السرور للبناتاحيائيضحى عادل حسون جبار81597242042085045

جامعة القادسية/كلية العلوم516.0ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيزينب شهيد ناهض حسن81598242042171013

جامعة القادسية/كلية العلوم516.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيغفران سلومي ساجت فاضل81599242042136088

جامعة القادسية/كلية العلوم516.0اعدادية السنية للبناتاحيائيبتول جواد عطيوي حسين81600242042102044

جامعة القادسية/كلية العلوم516.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيريام غانم حسن شوندي81601242042220307

جامعة القادسية/كلية العلوم516.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيامنه حسن سارج عبادي81602242042120018

جامعة القادسية/كلية العلوم516.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيرنده سامي عبودي افريج81603242042103046

جامعة القادسية/كلية العلوم516.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيحسين احمد كاطع خليف81604242041015030

جامعة القادسية/كلية العلوم516.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيهدى عالء جبار عبد81605242042124201

جامعة القادسية/كلية العلوم515.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه ثامر نجاح كريم81606242042120217

جامعة القادسية/كلية العلوم515.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيعلي زهير نعمه حريجه81607242041015088

جامعة القادسية/كلية العلوم514.0اعدادية حلب للبناتاحيائينبأ يحيى عبد الرحيم زيدان81608242042107163

جامعة القادسية/كلية العلوم514.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيزينب جاسم عبد كاظم81609242042094059

جامعة القادسية/كلية العلوم514.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينرجس حميد موحان ثجيل81610222042153405

جامعة القادسية/كلية العلوم514.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور الهدى عقيل علوان حسين81611242042096153

جامعة القادسية/كلية العلوم514.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء حميد هليل زوده81612242042139055

جامعة القادسية/كلية العلوم514.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب صادق فنجان حسين81613142042110127

جامعة القادسية/كلية العلوم514.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيامير حليم كريم ديان81614242041021002

جامعة القادسية/كلية العلوم514.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب ضياء حسن فليح81615242042123100

جامعة القادسية/كلية العلوم513.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيعمار فارس رزاق كاظم81616252041119015

جامعة القادسية/كلية العلوم513.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتاحيائيغاده رياض عبد اللطيف جعفر81617122042088013

جامعة القادسية/كلية العلوم513.0اعدادية سومر للبنيناحيائيحسين عليوي حسين مرهج81618242041009048

جامعة القادسية/كلية العلوم513.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيزينب علي جاسم نصيف81619242042094065

جامعة القادسية/كلية العلوم513.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب باسم محمد شنين81620242042108070
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جامعة القادسية/كلية العلوم513.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياسراء اثير عمران كريم81621242042220026

جامعة القادسية/كلية العلوم513.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب علي جابر حلو81622242042095089

جامعة القادسية/كلية العلوم512.8ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائياحمد كاظم جواد عباس81623252041200008

جامعة القادسية/كلية العلوم512.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيفرقان عادل منشد فرحان81624242042184045

جامعة القادسية/كلية العلوم512.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيجعفر ريسان نوح مرزة81625242041013030

جامعة القادسية/كلية العلوم512.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيزهراء عبد الجاسم حمزة محمد81626232042211007

جامعة القادسية/كلية العلوم512.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى عماد عبد االمير عجه81627242041001298

جامعة القادسية/كلية العلوم512.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسين محمد مطرود كاظم81628242041002045

جامعة القادسية/كلية العلوم512.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيفاطمه حمود حمزة جلو81629242042169068

جامعة القادسية/كلية العلوم512.0اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين علي خضير رحمان81630242042102065

جامعة القادسية/كلية العلوم511.0اعدادية السنية للبناتاحيائياالء عليوي عبد الزهرة عبود81631242042102009

جامعة القادسية/كلية العلوم511.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيآيات سعود مايح مطلك81632242042146001

جامعة القادسية/كلية العلوم511.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء صالح متعب جياد81633242042101054

جامعة القادسية/كلية العلوم511.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيتبارك جبار عباس جواد81634242042124035

جامعة القادسية/كلية العلوم511.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيانتظار حامد هدهود عيدان81635242042119009

جامعة القادسية/كلية العلوم511.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيطيبة عزيز حماد عطيه81636242042112051

جامعة القادسية/كلية العلوم511.0اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين رزاق محمد راضي81637242042102061

جامعة القادسية/كلية العلوم511.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عوده كيطان لفته81638252042062595

جامعة القادسية/كلية العلوم511.0اعدادية السرور للبناتاحيائيزينب عبد العباس محمد عبد الجبار81639242042085034

جامعة القادسية/كلية العلوم510.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيحمزة رشيد محمود يوسف81640172041012028

جامعة القادسية/كلية العلوم510.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياالء عباس مرزوك حنشول81641242042134009

جامعة القادسية/كلية العلوم510.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد هاني شباط فتان81642242041038007

جامعة القادسية/كلية العلوم510.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيطيبه قائد كريم يوسف81643242042110073

جامعة القادسية/كلية العلوم510.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيبنين ابو الهيل جهاد عبد هللا81644242042126005

جامعة القادسية/كلية العلوم510.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبنين جاسب شاكر كريم81645252042170095

جامعة القادسية/كلية العلوم510.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيكوثر احمد ابو الشون عبيد81646242042108114

جامعة القادسية/كلية العلوم510.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينور رحيم هادي حسين81647252042059835

جامعة القادسية/كلية العلوم510.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحيدر علي شاكر محمد81648242041017022

جامعة القادسية/كلية العلوم509.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمروه نعمان حمد جبل81649202042134072

جامعة القادسية/كلية العلوم509.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيضحى عبد االمير هاشم بعيوي81650242042122106

جامعة القادسية/كلية العلوم509.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيرنا علي شريف ناصر81651242042121100

جامعة القادسية/كلية العلوم509.0اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء سالم دبداب ياسين81652242042095040

جامعة القادسية/كلية العلوم509.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيبنين عذاب حاتم كشاش81653242042101022

جامعة القادسية/كلية العلوم508.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيكوثر حيدر كاظم عبد الهادي81654242042124162

جامعة القادسية/كلية العلوم508.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيكوثر مروه جبار عليوي81655242042104145
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جامعة القادسية/كلية العلوم508.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الحسين حمزة جماح81656242041074055

جامعة القادسية/كلية العلوم508.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيمروه محمد فرحان عليوي81657242042112063

جامعة القادسية/كلية العلوم508.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء عباس طاهر ثامر81658242042104075

جامعة القادسية/كلية العلوم508.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسحر عبد الرضا سلمان موسى81659242042220491

جامعة القادسية/كلية العلوم508.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيصاحب قيصر عبد الصاحب فاضل81660222041057013

جامعة القادسية/كلية العلوم508.0اعدادية الهدى للبناتاحيائياسراء حسين معيوف نعيم81661242042115007

جامعة القادسية/كلية العلوم508.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيشهد كريم كاظم عبد81662242042184036

جامعة القادسية/كلية العلوم507.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء اسماعيل خلباص حمادي81663262042102050

جامعة القادسية/كلية العلوم507.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيرهف محمود محمد عباس81664242042092042

جامعة القادسية/كلية العلوم507.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه رائد نواف جياد81665252042100168

جامعة القادسية/كلية العلوم507.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسين عالء عبد علوان81666242041036052

جامعة القادسية/كلية العلوم507.0اعداديه الوهج للبنيناحيائيامير اسعد رشيد حمد81667242041051005

جامعة القادسية/كلية العلوم507.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمنتظر سلمان كرم كاظم81668242041169050

جامعة القادسية/كلية العلوم507.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيمريم باسم ريسان مجبل81669242042110098

جامعة القادسية/كلية العلوم507.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيكوثر فاضل عباس عبد علي81670252042086129

جامعة القادسية/كلية العلوم507.0اعدادية داقوق للبنيناحيائيمحمد أحمد هادي جمعة81671202041017031

جامعة القادسية/كلية العلوم507.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيدعاء هادي عبيد ربيع81672252042084231

جامعة القادسية/كلية العلوم506.0اعدادية جصان للبنيناحيائيمنتظر عايد حسين عويد81673262041036020

جامعة القادسية/كلية العلوم506.0اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء مالك جبار عطيه81674242042107075

جامعة القادسية/كلية العلوم506.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائينبأ محمد اشعب تاجر81675252042119045

جامعة القادسية/كلية العلوم506.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي حيدر حسن كاظم81676232041173094

جامعة القادسية/كلية العلوم506.0ثانوية عدن للبناتاحيائيزهراء حمزه جهاد كاظم81677232042076033

جامعة القادسية/كلية العلوم506.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينداء جبار فضل مطر81678242042220738

جامعة القادسية/كلية العلوم506.0اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء فاضل راضي سرحان81679242042102148

جامعة القادسية/كلية العلوم506.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبنين محمد عكش محمد81680242042123033

جامعة القادسية/كلية العلوم506.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرفل ناهي عبيد مشتت81681242042096058

جامعة القادسية/كلية العلوم506.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنيناحيائيعبد هللا ثامر كريم ناشوش81682262041023040

جامعة القادسية/كلية العلوم506.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمرتضى مهدي جاسم فرعون81683242041005167

جامعة القادسية/كلية العلوم506.0اعدادية االطهار للبنيناحيائيعلي خضير صالح سبود81684222041034031

جامعة القادسية/كلية العلوم505.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيشهد ثائر اوداعه واوي81685242042122093

جامعة القادسية/كلية العلوم505.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةاحيائيديانا عبد يوسف جاسم81686202042283001

جامعة القادسية/كلية العلوم505.0ثانوية عدن للبناتاحيائيأيالف محمد حمزه جاسم81687232042076005

جامعة القادسية/كلية العلوم505.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الجبار حبيب عباس81688242042092093

جامعة القادسية/كلية العلوم505.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمة علي منصور اسماعيل81689242042108105

جامعة القادسية/كلية العلوم505.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه صباح اسماعيل شناك81690242042120225
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جامعة القادسية/كلية العلوم504.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي مجيد حميد كاظم81691242041001190

جامعة القادسية/كلية العلوم504.0اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيمحمد علي قاسم ظاهر حبيب81692162041043023

جامعة القادسية/كلية العلوم504.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيرافده عبد هللا سعيد محمد81693172042364015

جامعة القادسية/كلية العلوم504.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد مجيد خلف عنتر81694192041114098

جامعة القادسية/كلية العلوم504.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء نجاح عبد نعمه81695252042084373

جامعة القادسية/كلية العلوم504.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبنين صافي محمد حمد81696242042139024

جامعة القادسية/كلية العلوم504.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم محمد عبد جري81697242042108120

جامعة القادسية/كلية العلوم504.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيبنين محمد هاشم كاطع81698272042069020

جامعة القادسية/كلية العلوم504.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتبارك حازم ثعبان عنون81699242042106034

جامعة القادسية/كلية العلوم504.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيوفاء حسن صالح عبد81700242042100159

جامعة القادسية/كلية العلوم504.0اعدادية السنية للبناتاحيائيكواكب محمد عبد الكاظم رهيج81701242042102251

جامعة القادسية/كلية العلوم504.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيحوراء حيدر هاشم نزال81702222042142021

جامعة القادسية/كلية العلوم503.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعبد هللا زاهد جوده جبر81703232041282053

جامعة القادسية/كلية العلوم503.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه حسن عبد مسلم مطلب81704242042114199

جامعة القادسية/كلية العلوم503.0ثانوية النورين للبناتاحيائيكوثر كاظم مطلك عباس81705242042138062

جامعة القادسية/كلية العلوم503.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائياحمد طارق سليمان محمد81706172041072001

جامعة القادسية/كلية العلوم503.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيشهد جواد كاظم خايف81707242042112047

جامعة القادسية/كلية العلوم503.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيساجده يحيى عبد مسير81708242042111072

جامعة القادسية/كلية العلوم503.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيشمس حسن شنان عباس81709242042121180

جامعة القادسية/كلية العلوم503.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين حيدر ناظم موحان81710242041027063

جامعة القادسية/كلية العلوم503.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائياوس احمد مصطفى كوردي81711182041354015

جامعة القادسية/كلية العلوم503.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيحبيب ظاهر حسن ظاهر81712242041019003

جامعة القادسية/كلية العلوم503.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيزهراء كريم عيدان فضيل81713262042106056

جامعة القادسية/كلية العلوم503.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيناجي معن خراطه هادي81714242041032017

جامعة القادسية/كلية العلوم503.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيبنين حسين جبير مجهول81715242042167008

جامعة القادسية/كلية العلوم503.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيحنين كامل ابراهيم موسى81716242042120068

جامعة القادسية/كلية العلوم503.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياديان ميثم حمد عبد هللا81717242042189002

جامعة القادسية/كلية العلوم503.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيمنار محمد هادي كداح81718242042088049

جامعة القادسية/كلية العلوم503.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين شاكر عباس طوفان81719242041003070

جامعة القادسية/كلية العلوم503.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائياسراء جواد كاظم مكي81720252042076002

جامعة القادسية/كلية العلوم503.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسام حيدر عباس كاظم81721252041150064

جامعة القادسية/كلية العلوم503.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيأزهر أكرم جفات جليل81722242041153002

جامعة القادسية/كلية العلوم503.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه ناصر خضير برع81723242042220657

جامعة القادسية/كلية العلوم503.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهجران حيدر جعفر جوده81724242042114263

جامعة القادسية/كلية العلوم502.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينبأ حميد محمد هاشم81725242042092115
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جامعة القادسية/كلية العلوم502.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسنين فائز غانم فرحان81726242041076035

جامعة القادسية/كلية العلوم502.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيرقيه رحمان طالب كحط81727232042165011

جامعة القادسية/كلية العلوم502.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين طاهر ادريس81728242041076102

جامعة القادسية/كلية العلوم502.0اعدادية السنية للبناتاحيائيضحى صاحب مطر عبيد81729242042102209

جامعة القادسية/كلية العلوم502.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيطيبه حميد بدر حنون81730242042123126

جامعة القادسية/كلية العلوم502.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيبراء حسن نغماش فهد81731242042146017

جامعة القادسية/كلية العلوم502.0اعدادية النيل للبناتاحيائيهدى كريم مزعل خيون81732222042169107

جامعة القادسية/كلية العلوم502.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيدنيا عادل عبد زيد محمد81733252042076014

جامعة القادسية/كلية العلوم502.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائياسراء علي جاسم مهدي81734242042096004

جامعة القادسية/كلية العلوم502.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيايه احمد هادي سلمان81735242042130018

جامعة القادسية/كلية العلوم502.0اعدادية السرور للبناتاحيائيفاطمة عقيل ياسين حسين81736242042085055

جامعة القادسية/كلية العلوم502.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياستبرق قاسم عبد الحمزه خضير81737242042220024

جامعة القادسية/كلية العلوم502.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيسلوى علي تركي جبر81738292042153088

جامعة القادسية/كلية العلوم502.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينبأ عالء عزاره حسين81739242042220734

جامعة القادسية/كلية العلوم502.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيزيد قاسم محمد جاسم81740252041157053

جامعة القادسية/كلية العلوم502.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيزهراء رياض كريم عليوي81741262042251024

جامعة القادسية/كلية العلوم502.0ثانوية النورين للبناتاحيائيغرقد عبد الحسين كرمول حسون81742242042138055

جامعة القادسية/كلية العلوم501.0اعدادية رملة للبناتاحيائييقين جاسم سعيد كاظم81743222042115108

جامعة القادسية/كلية العلوم501.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيعلي باسم محمد عبيد81744222041021095

جامعة القادسية/كلية العلوم501.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب محمد حسين علي81745252042097112

جامعة القادسية/كلية العلوم501.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهدى جاسم عبد الرضا حنين81746242042108143

جامعة القادسية/كلية العلوم501.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسجى كاظم شالل صاحب81747242042220485

جامعة القادسية/كلية العلوم501.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيرسل حسن اطويهر خشان81748242042104059

جامعة القادسية/كلية العلوم501.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيحنين عبد العزيز جدعان جبر81749242042123045

جامعة القادسية/كلية العلوم501.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيبنين بشير شاكر حسين81750242042121045

جامعة القادسية/كلية العلوم501.0اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء انمار عليوي عبادي81751242042107059

جامعة القادسية/كلية العلوم501.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين كريم معارج كريم81752252041044127

جامعة القادسية/كلية العلوم501.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمروه هادي كاظم حزام81753242042106208

جامعة القادسية/كلية العلوم501.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر قاسم عبدالرزاق81754182042275038

جامعة القادسية/كلية العلوم500.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيفاطمة جاسم محمد عبد كاظم81755252042193127

جامعة القادسية/كلية العلوم500.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيعواد سامي صاحب جوده81756232041038046

جامعة القادسية/كلية العلوم500.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزهراء باسم حميد شاكر81757242042122052

جامعة القادسية/كلية العلوم500.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيحسن نعمان ابراهيم عبيد81758242041008027

جامعة القادسية/كلية العلوم500.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياسراء علي جبار عبد الساده81759242042139001

جامعة القادسية/كلية العلوم500.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيحيدر عبد اللطيف عباس عودة81760222041037050
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جامعة القادسية/كلية العلوم500.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيعائشه سرمد جمعة مهدي81761192042391027

جامعة القادسية/كلية العلوم500.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرونق علي حميد منشد81762242042118045

جامعة القادسية/كلية العلوم500.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيكوثر ابراهيم عبد اسحاق جبر81763242042146079

جامعة القادسية/كلية العلوم500.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسرى باسم عبد مدحي81764242042118091

جامعة القادسية/كلية العلوم500.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيحسين عباس محمد حمزه81765242041039019

جامعة القادسية/كلية العلوم500.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرقيه علي وداعه مهدي81766242042220288

جامعة القادسية/كلية العلوم500.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب عالء عبد الرضا شرهان81767222042153233

جامعة القادسية/كلية العلوم500.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرسل تحسين صاحب سلمان81768252042108081

جامعة القادسية/كلية العلوم500.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمحمد محسن شدهان هميم81769242041042019

جامعة القادسية/كلية العلوم500.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسجى غازي خميس اسماعيل81770232042114081

جامعة القادسية/كلية العلوم500.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسراء صباح مجيد فالح81771262042082015

جامعة القادسية/كلية العلوم500.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيغفران صباح فهد سالم81772142042225212

جامعة القادسية/كلية العلوم500.0اعدادية خولة للبناتاحيائيزينب حيدر عباس عبيد81773242042116032

جامعة القادسية/كلية العلوم500.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء جبار حمد عبد81774242042220323

جامعة القادسية/كلية العلوم500.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيشهد عبد الزهره رشيد محيسن81775232042098137

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائينور حسين خضير جبار81776222042161127

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين سالم جبر ناصر81777262041003040

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي نصر سعدون علي81778232041051118

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعقيل كريم محسن خضر81779252041052040

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتبارك كريم عبيد صبار81780242042119043

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيعبد الهادي محمد رباط عبود81781242041200057

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيطيبه محمد عبد حسين81782232042090129

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيبنين هادي طه علي81783252042193037

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآيه عقيل كاظم مهدي81784252042096018

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيايات غالب عبد الحسن حمزة81785252042097014

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيصفا رعد بدر راضي81786242042092080

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيشايع مرشد كريوي سوكي81787182041016043

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيمحمد حميد حسين محيل81788232041027047

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيفاطمه ياس خضير عباس81789242042082061

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0اعدادية الغدير للبنيناحيائياحمد شهيد رحم كاظم81790242041071006

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء صالح حسن علي81791242042118058

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيهبه عايد شريف شنان81792242042096169

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيساره حسين حمزه راضي81793232042147043

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيهدى محمد سواري عبد الحسين81794252042076056

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيبتول نعيم جابر كاظم81795242042149022
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جامعة القادسية/كلية العلوم499.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيارشد ماجد جميل عبد81796242041001024

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمة عدنان يوسف عبود81797232042271582

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيبتول حسين عرد حربي81798232042137006

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب علي طالب جاسم81799272042063096

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيايه سعد كاظم غياض81800262042109019

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمصطفى صباح هاشم شمران81801242041010141

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب علي حسين محمد81802242042120146

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيهدى محسن كامل بريد81803242042220825

جامعة القادسية/كلية العلوم499.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحسن سامي رحيم حمزه81804242041034013

جامعة القادسية/كلية العلوم498.2ثانوية بابل للبنيناحيائياحمد محمد عبد الجبار عبد الوهاب81805232041021010

جامعة القادسية/كلية العلوم498.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعلي حميد زامل نزال81806252041052044

جامعة القادسية/كلية العلوم498.0اعدادية الكندي للبنيناحيائييوسف عالء خليل عبد81807102041019182

جامعة القادسية/كلية العلوم498.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيرشا عبد االمير لعيبي نجيرس81808252042070071

جامعة القادسية/كلية العلوم498.0ثانوية االعالم للبنيناحيائيسالم مرزه مزعل شجر81809232041066015

جامعة القادسية/كلية العلوم498.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيشهد مسلم كاظم عبد علي81810242042094078

جامعة القادسية/كلية العلوم498.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيدعاء نعمان عباس كريم81811232042137020

جامعة القادسية/كلية العلوم498.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمروه منصور تكليف صبار81812252042100320

جامعة القادسية/كلية العلوم498.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيسجى مجيد كريم عبد هللا81813242042122090

جامعة القادسية/كلية العلوم498.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي ثامر كاظم حسان81814242041053028

جامعة القادسية/كلية العلوم498.0اعدادية السرور للبناتاحيائيحوراء ضياء نور كاظم81815242042085016

جامعة القادسية/كلية العلوم498.0اعدادية بابل للبناتاحيائيشهد رشيد ابراهيم كرحوت81816212042141059

جامعة القادسية/كلية العلوم498.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة صباح حسن عطيه81817242042121213

جامعة القادسية/كلية العلوم498.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحنين صالح مهدي جبر81818252042062302

جامعة القادسية/كلية العلوم498.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء حسين منيف سفاح81819262042119038

جامعة القادسية/كلية العلوم498.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيسيف اركان كريم مراد81820232041054070

جامعة القادسية/كلية العلوم498.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيكرار محسن هادي هاشم81821232041019131

جامعة القادسية/كلية العلوم498.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمريم عمر حميد فندي81822322042030035

جامعة القادسية/كلية العلوم498.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء احمد جواد احمد81823252042084299

جامعة القادسية/كلية العلوم498.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيزهراء عامر كاظم ابراهيم81824252042055041

جامعة القادسية/كلية العلوم498.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر علي عباس عبيد81825242041001091

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيرهام قاسم ناصر حسين81826242042115041

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرسل حسين فياض محمد81827252042062386

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيمريم لعيبي الطيف فهد81828222042141218

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحنين اسعد محمد ظاهر81829252042062298

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيجعفر اكرم محمد جاسم81830222041040022
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جامعة القادسية/كلية العلوم497.0ثانوية الريف للبنيناحيائياحمد سعيد جمعة ياسين81831122041029002

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعمر احمد ياسين كاظم81832322041011012

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائييوسف غزوان يوسف ثعبان81833252041205266

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائينور الهدى صباح عبد الحسن منجي81834242042081092

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيزين العابدين حسن هادي جاسم81835242041015053

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيام البنين كريم عطية هندي81836262042120010

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائينور الهدى ياسر حسين كاظم81837242042112075

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0ثانوية االبرار االهلية للبناتاحيائيمريم موسى عبد العباس امانه81838242042078021

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينقاء جديس محمود محمد81839242042092119

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0ثانوية الرواد المختلطةاحيائيبنين طالل سامي وحيد81840242042020003

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0اعدادية القدس للبنيناحيائيامير خليل هادي صالح81841232041055004

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسرور رزاق شرار عوده81842232042271437

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائياسحق عطيه عليوي نجم81843242041201001

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيفضاء هادي عليوي كركاد81844242042104142

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائيزهراء طالب خليف ايوب81845262042110023

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء ناظر عبد هللا عايز81846242042114020

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهند عرفان طاهر عزاوي81847232042088521

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمروه صالح كاظم هادي81848132042117215

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزينب عباس محيريج متعب81849242042141048

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم قاسم رشيد81850202041084061

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الهادي شريف عباس81851242042191033

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيهبه علي احمد عبدالواحد81852182042275101

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد حسن81853252042059641

جامعة القادسية/كلية العلوم497.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء عبد الهادي شهيد حسين81854252042062325

جامعة القادسية/كلية العلوم496.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحسين فنار عبد الخضر عباس81855232041008048

جامعة القادسية/كلية العلوم496.0ثانوية النورين للبناتاحيائينورس كاظم جاسم كاظم81856242042138070

جامعة القادسية/كلية العلوم496.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسن هادي خلفه جاسم81857232041017027

جامعة القادسية/كلية العلوم496.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعلي ثامر حسين كاشي81858232041252145

جامعة القادسية/كلية العلوم496.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيانعام محمود قاسم محمد81859172042294037

جامعة القادسية/كلية العلوم496.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيحنين مهدي صالح بربري81860282042068024

جامعة القادسية/كلية العلوم496.0ثانوية باقر العلوم المختلطةاحيائيعلي مزعل حسن محمد81861222041284006

جامعة القادسية/كلية العلوم496.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح نعيم سلمان81862252042096400

جامعة القادسية/كلية العلوم496.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب نعيم كامل جري81863262042089071

جامعة القادسية/كلية العلوم496.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيجنات محمد يوسف عطيه81864142042076032

جامعة القادسية/كلية العلوم496.0ثانوية المجد للبنيناحيائيمحمد حسن حسين محمد81865232041025046
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جامعة القادسية/كلية العلوم496.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائياية فيصل خليل عبد81866212042099023

جامعة القادسية/كلية العلوم496.0اعدادية السنية للبناتاحيائيدعاء عامر خومان عبد هللا81867242042102103

جامعة القادسية/كلية العلوم496.0ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيبشار تركي جاسم عبد هللا81868242041151007

جامعة القادسية/كلية العلوم496.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب كاظم محمد رسن81869242042110059

جامعة القادسية/كلية العلوم496.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيرسول عدنان حامد جاسم81870262041202038

جامعة القادسية/كلية العلوم496.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب قاسم عبد عباس81871242042108080

جامعة القادسية/كلية العلوم496.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيكوثر جفات نور عبد كاظم81872242042114225

جامعة القادسية/كلية العلوم496.0ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الحسين نوشي خضير81873232041286026

جامعة القادسية/كلية العلوم496.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمحمد قاسم عباس علي81874242041019057

جامعة القادسية/كلية العلوم496.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرسل عطا هللا جواد حيال81875262042089035

جامعة القادسية/كلية العلوم496.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيزينب جندي بردان حميدي81876242042184030

جامعة القادسية/كلية العلوم496.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيايه حيدر هاتف عبود81877252042059111

جامعة القادسية/كلية العلوم496.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسجى فريد كامل غازي81878242042220482

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيطارق زياد زيدان عثمان81879172041080051

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيمروة دغيش محمد معين81880232042167012

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيمرتضى عمار نعمه عمران81881232041075022

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيسجى تحسين صباح عكلة81882142042132069

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيبنين جابر عبار جاسم81883252042056054

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسن عبد الرزاق باقر بكتاش81884272041010037

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسين مطشر ريسان مزيد81885222041067036

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحسن احمد قاسم وهام81886282041008022

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمرتضى جمعه نايف ابو عميله81887252041052075

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمسلم عبد الرزاق حميد كاظم81888242041005171

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيمحدثه علي سلمان ساده81889282042065081

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن حازم محمود علي81890172041008178

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيسعد صالح جابر مزعل81891222041306155

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمحمد علي مرتضى علي81892242041251082

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسين منصور حسون81893242041065025

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0اعدادية سومر للبنيناحيائيزين العابدين عبد الكاظم جفات جاسم81894242041009066

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0اعدادية الكوت للبناتاحيائينرجس صفاء حسين ساده81895262042096168

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب حسين علي حسين81896262042096090

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيايه اياد رحيم علي81897252042108022

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيختام شهاب حمد تومان81898242042220216

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائياسيا باسم محمد مصطفى81899202042138008

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيتفسير عقيل عبد الحسين عيسى81900252042109017
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جامعة القادسية/كلية العلوم495.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيبنين حسين اسود عبدالحسين81901252042057004

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسين عطية عباس حسون81902232041006041

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0ثانوية المدائن المختلطةاحيائيمصطفى مراد غافل حميد81903232041184016

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيشريفه احمد خضير شاوي81904292042160125

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيضحى فالح صاحب عبيد81905222042175177

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء علي بايون فاضل81906242042107072

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيزينب حازم محمد غشيم81907262042106059

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائينوره حيدر حسن علي81908242042152016

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيانفال علي لفته عفون81909252042095016

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عدنان صالح بارون81910252042064060

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين محي سهر عباس81911232041282029

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيسجى حسين علي دحام81912222042183060

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد عبد االمير اسد خان خالطي81913222041010173

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيسري ابراهيم خلف حسن81914182041335037

جامعة القادسية/كلية العلوم495.0ثانوية المودة للبناتاحيائيكوثر علي حسين علي81915212042132043

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيميامين غسان يوسف عبد الرضا81916132042071132

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيمصطفى باقر صالح هاشم81917232041065044

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيغسق فالح منهي جريمط81918232042144072

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمالك عارف جعفر حسين81919252042101206

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيقاسم حيدر قاسم عبد علي81920252041151139

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمرتضى عبد الزهره حسن رميض81921222041091193

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائياطياف عقيل مهدي عليوي81922232042145009

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0ثانوية القائم (عج) المختلطةاحيائيايمان ابهودي كاطع نايف81923222042275004

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0اعدادية بردى للبناتاحيائيسجى حسين رويضي سدخان81924222042163054

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيجمانه ميراج رشيد عبداالمير81925182042275021

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0اعدادية خولة للبناتاحيائيزينب حسن كاظم حمزه81926242042116031

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيتبارك علي كامل محمد81927252042084161

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيمنتظر علي جبار عبد السادة81928222041382024

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيتبارك جاسم حمود يعكوب81929222042120009

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيبتول عباس جاسم محمد81930132042100015

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائينرجس عامر رضا عبد81931242042096150

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0ثانوية الطيبات اللبناتاحيائينجالء بوشي هاني جبر81932222042189039

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيرنده ظاهر ابراهيم عبد81933212042178097

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفرقان حميد هادي عبد81934272042160332

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء فارس رزاق محمد81935232042086087
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جامعة القادسية/كلية العلوم494.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء ماجد مهدي حسوني81936242042220209

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد لفته كنيدر ماصخ81937262041005115

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائياحمد علي جاسم محميد81938192041041007

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيهدى عباس عبد الحمزه محمد81939252042085024

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيحوراء كاظم سعدون حمزه81940242042093049

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيطيبه جبار سلطان حاجم81941242042096121

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايالف باسم عبد الساده هادي81942232042109015

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيسجاد عوده أسوادي حسن81943282041151134

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيأيه علي عبد زيد محمد81944242042114015

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0اعدادية النيل للبناتاحيائيرسل فرحان جابر منصور81945222042169038

جامعة القادسية/كلية العلوم494.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم مصطفى عطا محمد81946262042097097

جامعة القادسية/كلية العلوم493.7ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيدعاء انور صباح عبد الشهيد81947232042132032

جامعة القادسية/كلية العلوم493.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيجمانه علي عبد الفتاح احمد81948182042240008

جامعة القادسية/كلية العلوم493.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه حيدر عطيه عباس81949242042139114

جامعة القادسية/كلية العلوم493.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتقى عباس ناجي حسن81950242042118029

جامعة القادسية/كلية العلوم493.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء محمد كريم جبر81951282042055066

جامعة القادسية/كلية العلوم493.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزهراء خالد علي احمد81952152042054095

جامعة القادسية/كلية العلوم493.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيشيماء صدام احمد كاظم81953252042086094

جامعة القادسية/كلية العلوم493.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيعباس رائد بيك جاسم81954262041033060

جامعة القادسية/كلية العلوم493.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرقيه حازم جوده هاشم81955232042271257

جامعة القادسية/كلية العلوم514.0اعدادية النور للبناتتطبيقيتبارك محمد جواد حمود خضر81956242052095006

جامعة القادسية/كلية العلوم507.0اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيحوراء حاكم وحيد ثامر81957242052152001

جامعة القادسية/كلية العلوم493.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيزهراء حسن شاكر طعمه81958242052108011

جامعة القادسية/كلية العلوم488.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزينب صالح حسين جبر81959242052119024

جامعة القادسية/كلية العلوم477.0اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيسوسن مزعل خليف عبد81960242052152003

جامعة القادسية/كلية العلوم477.0ثانوية السنية المسائية للبنينتطبيقيعلي محسن مرزق حمزه81961242051211027

جامعة القادسية/كلية العلوم468.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيفاطمه رياض بجاي جابر81962242052122029

جامعة القادسية/كلية العلوم463.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر سالم كاظم عبد81963242051001028

جامعة القادسية/كلية العلوم461.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقيايات عاصم حمادي حسون81964242052121005

جامعة القادسية/كلية العلوم458.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقينزار علي جابر ناصر81965242051203200

جامعة القادسية/كلية العلوم456.0الخارجيونتطبيقيعبد هللا عبد العظيم يوسف درويش81966232051400042

جامعة القادسية/كلية العلوم455.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيسجى كريم مير محمد81967242052106032

جامعة القادسية/كلية العلوم453.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيهدى حسين سلطان حسين81968242052122043

جامعة القادسية/كلية العلوم453.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعامر طالب حسن حمود81969242051001040

جامعة القادسية/كلية العلوم452.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيمحمد سالم هاشم عطيه81970242051202107
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جامعة القادسية/كلية العلوم451.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيباقر عباس محسن محمد81971242051203030

جامعة القادسية/كلية العلوم447.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيآمنه حيدر عبد االمير زبالة81972242052104001

جامعة القادسية/كلية العلوم445.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعدنان دلي صالل كشاش81973242051013039

جامعة القادسية/كلية العلوم444.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيسجاد حسين لفته جبار81974242051038017

جامعة القادسية/كلية العلوم442.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقيهيفاء داخل مهدي جبار81975242052121051

جامعة القادسية/كلية العلوم442.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقينور فالح حسن جاسم81976242052108034

جامعة القادسية/كلية العلوم440.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيمحمد نعمه عواد كاطع81977242051202113

جامعة القادسية/كلية العلوم439.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقينبأ جمال حسين علي81978282052059080

جامعة القادسية/كلية العلوم438.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد علي خواف حديد81979222051010064

جامعة القادسية/كلية العلوم438.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيزينب نجاح رحمن جاسم81980242052108017

جامعة القادسية/كلية العلوم438.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيميثم عباس جويد كاظم81981242051036078

جامعة القادسية/كلية العلوم436.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزهراء زهير هاشم حسن81982242052119019

جامعة القادسية/كلية العلوم431.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيمريم عباس راضي جابر81983242052120013

جامعة القادسية/كلية العلوم430.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيحسن عزيز محسن عبد علي81984292051005016

جامعة القادسية/كلية العلوم429.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيزهراء قاسم زغير عكاب81985242052122014

جامعة القادسية/كلية العلوم428.0اعدادية الديوانية للبنينتطبيقيحسين قاسم عناد طارش81986242051028004

جامعة القادسية/كلية العلوم426.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيحسن فالح حسن منصور81987162051089017

جامعة القادسية/كلية العلوم425.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيسناء عارف عواد شويل81988242052220134

جامعة القادسية/كلية العلوم425.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيعلي المرتضى فهد حمود صياح81989252051152044

جامعة القادسية/كلية العلوم423.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيايات علي حمزه جاسم81990242052123007

جامعة القادسية/كلية العلوم423.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيسجاد حيدر شرشاب فليح81991242051064019

جامعة القادسية/كلية العلوم423.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيكرار فرج عباس برهان81992282051016126

جامعة القادسية/كلية العلوم422.0اعدادية االبراج للبنينتطبيقيعامر غياض جبير مارد81993252051027009

جامعة القادسية/كلية العلوم422.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي محسن بريو عنيد81994282051008082

جامعة القادسية/كلية العلوم421.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيعذراء غانم خليف تسيار81995242052220159

جامعة القادسية/كلية العلوم421.0ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمحمد عمار ناصر عبد الحسن81996282051020041

جامعة القادسية/كلية العلوم421.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينتطبيقيمحمد سلمان محمد جبر81997262051208025

جامعة القادسية/كلية العلوم420.0ثانوية انوار الحجة للبنينتطبيقيعلي سعد سالم عبد81998162051026020

جامعة القادسية/كلية العلوم420.0اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيامير منعم جبير حبيب81999242051207012

جامعة القادسية/كلية العلوم419.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيامير جواد كاظم جبر82000242051002005

جامعة القادسية/كلية العلوم419.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم سدخان82001222051307116

جامعة القادسية/كلية العلوم418.0ثانوية الرملة للبناتتطبيقيايات قائد برهان جدوع82002252052061002

جامعة القادسية/كلية العلوم417.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيزين العابدين حمود سدخان حافظ82003282051017035

جامعة القادسية/كلية العلوم416.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيسيف فرج ناسي علوان82004242051012019

جامعة القادسية/كلية العلوم415.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقياسراء مهدي صالح ياسين82005242052122004
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جامعة القادسية/كلية العلوم415.0ثانوية ابن الهيثم المسائية للبنينتطبيقيسجاد عبد االمير هاشم حمادي82006242051215010

جامعة القادسية/كلية العلوم415.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيعلي شاكر حسوني دعيوش82007242051012026

جامعة القادسية/كلية العلوم414.0اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيطيبه صادق جعفر عبد الحسين82008222052150026

جامعة القادسية/كلية العلوم413.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقياسراء سالم بجاي سلطان82009242052220008

جامعة القادسية/كلية العلوم413.0اعدادية الثقلين للبنينتطبيقيحيدر كريم عبد الكاظم عيدان82010242051030009

جامعة القادسية/كلية العلوم413.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيزينب علي عبد المهدي عمران82011272052052016

جامعة القادسية/كلية العلوم412.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيكمال عبد الكاظم جواد عباس82012242051076010

جامعة القادسية/كلية العلوم412.0اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسن خلف كريم82013242051207067

جامعة القادسية/كلية العلوم412.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيتطبيقيفاطمه تشرين عنيد كرص82014242052112012

جامعة القادسية/كلية العلوم412.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد ساجت رسن82015242051204053

جامعة القادسية/كلية العلوم411.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيريام حاتم منديل شايع82016242052120003

جامعة القادسية/كلية العلوم411.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقينور باسم عبد هللا فرهود82017242052123052

جامعة القادسية/كلية العلوم410.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيعباس باجي والي دحام82018252051152037

جامعة القادسية/كلية العلوم409.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمحمد ستار جبر محمد82019162051002133

جامعة القادسية/كلية العلوم409.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمسلم عقيل عبد مسلم82020242051062101

جامعة القادسية/كلية العلوم409.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيجعفر حسن سعد بيده82021292051016010

جامعة القادسية/كلية العلوم409.0اعدادية الغدير للبنينتطبيقيعباس فاضل كلف ظاهر82022242051071029

جامعة القادسية/كلية العلوم408.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقياكرم بريش فليح حسن82023242051036006

جامعة القادسية/كلية العلوم408.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيسجاد عبد االمير راضي عباس82024292051031019

جامعة القادسية/كلية العلوم408.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيمريم موسى محمد منشد82025292052056034

جامعة القادسية/كلية العلوم407.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيدعاء عماد فهد نافع82026292052051037

جامعة القادسية/كلية العلوم407.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمرتضى حسين عجه منديل82027162051363269

جامعة القادسية/كلية العلوم407.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقينعيم نغيمش مطرب سهر82028292051156257

جامعة القادسية/كلية العلوم407.0اعدادية الغدير للبنينتطبيقيسجاد رعد داود مخيف82029242051071022

جامعة القادسية/كلية العلوم406.0اعدادية الغدير للبنينتطبيقيايمن اياد عبد اللطيف ثعبان82030242051071005

جامعة القادسية/كلية العلوم406.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيضحى قاسم حسين عبد الرضا82031162052283024

جامعة القادسية/كلية العلوم406.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حيدر عبد الزهرة نعمه82032252051045018

جامعة القادسية/كلية العلوم406.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيهاذر طالب رسن مطشر82033222051307218

جامعة القادسية/كلية العلوم405.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيمؤمل عبد اللطيف فنيخ خشوش82034292051156183

جامعة القادسية/كلية العلوم404.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقينجمان صالل ستار حمود82035262051005080

جامعة القادسية/كلية العلوم404.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيمنار رسول لعيبي مزيح82036232052080043

جامعة القادسية/كلية العلوم404.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي جاسم عبدالرحمن عبد الرضا82037162051038074

جامعة القادسية/كلية العلوم404.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيزينب علي عبد الزهره هاشم82038282052190068

جامعة القادسية/كلية العلوم404.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينتطبيقيعلي جابر عبيس حسن82039242051204046

جامعة القادسية/كلية العلوم404.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي وعد مكي رشيد82040222051011053
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جامعة القادسية/كلية العلوم403.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيحسين نجم عبد كاظم82041282051011032

جامعة القادسية/كلية العلوم403.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيامير حسين جميل حبيب82042272051045008

جامعة القادسية/كلية العلوم403.0ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيبشرى حسن شبوط رشك82043282052061003

جامعة القادسية/كلية العلوم403.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيجعفر صادق هاشم جالب82044162051030016

جامعة القادسية/كلية العلوم402.0ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتتطبيقيزينب كاظم صاحب عجيمي82045222052278013

جامعة القادسية/كلية العلوم402.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقيمحسن فاضل داوود عذاب82046162051359054

جامعة القادسية/كلية العلوم402.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي حسين جاسب لعيبي82047282051006081

جامعة القادسية/كلية العلوم402.0اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعلي عدي عبد الحسين مهلهل82048162051041031

جامعة القادسية/كلية العلوم402.0اعدادية بردى للبناتتطبيقينغم نعيم عطيه شمخي82049222052163024

جامعة القادسية/كلية العلوم402.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيزين العابدين اسعد شاكر كاظم82050242051062043

جامعة القادسية/كلية العلوم402.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزينب علي حسان عمران82051242052119025

جامعة القادسية/كلية العلوم402.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيعلي طارق خضير محمد82052232051251212

جامعة القادسية/كلية العلوم402.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينتطبيقيقاسم محسن رحمن عباس82053242051204054

جامعة القادسية/كلية العلوم402.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيادريس سلطان صدام عبد العالي82054162051309003

جامعة القادسية/كلية العلوم402.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيرضا كريم عبد هللا جعفر82055222051356029

جامعة القادسية/كلية العلوم402.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيحسين جاسم محمود علي82056282051021014

جامعة القادسية/كلية العلوم401.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيتبارك عباس هويدي شياع82057252052096016

جامعة القادسية/كلية العلوم401.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيغيث حيدر ناظم محمد82058272051001090

جامعة القادسية/كلية العلوم401.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقياحمد قاسم جابر حسن82059162051355019

جامعة القادسية/كلية العلوم401.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيحيدر خلف ازغير جابر82060282051021021

جامعة القادسية/كلية العلوم401.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمصطفى محسن مطشر حسين82061282051008133

جامعة القادسية/كلية العلوم401.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد هاشم جاسم سلمان82062282051151707

جامعة القادسية/كلية العلوم401.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيكرار مطشر راشد حسن82063282051151594

جامعة القادسية/كلية العلوم401.0ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيرقيه محمد سرحان مطر82064242052165005

جامعة القادسية/كلية العلوم400.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمرتضى حاكم كاظم هريبد82065272051002156

جامعة القادسية/كلية العلوم400.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم كاظم عبود82066242051203141

جامعة القادسية/كلية العلوم400.0اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيمالك رحيم هالل حميد82067262051014045

جامعة القادسية/كلية العلوم400.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيانور عبد الكاظم طاهر عبيد82068222051045002

جامعة القادسية/كلية العلوم400.0اعدادية الشطرة للبنينتطبيقيسعيد جابر عبد الحسن دنكي82069222051018014

جامعة القادسية/كلية العلوم400.0ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيحسين جواد حبيب عمير82070162051370020

جامعة القادسية/كلية العلوم400.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمرتضى اياد محمد زغير82071232051020081

جامعة القادسية/كلية العلوم399.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيمرتضى علي كامل حسن82072252051016024

جامعة القادسية/كلية العلوم399.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبود كاظم محمد82073222051364117

جامعة القادسية/كلية العلوم399.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيهاني سلمان جواد مطيوي82074272051003055

جامعة القادسية/كلية العلوم399.0اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيحسين سادر احمد علي82075232051005012
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جامعة القادسية/كلية العلوم399.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعلي كريم جبار بديوي82076282051011082

جامعة القادسية/كلية العلوم399.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيحسين كريم جاسب زبون82077282051044023

جامعة القادسية/كلية العلوم399.0اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيمسافر منشد حنون فليفل82078242051152021

جامعة القادسية/كلية العلوم398.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيجعفر مثنى غالم فاضل82079122051025021

جامعة القادسية/كلية العلوم398.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين سامي عبد النبي حمود82080162051094016

جامعة القادسية/كلية العلوم398.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينتطبيقيسجاد منصور شالل منيجر82081262051043021

جامعة القادسية/كلية العلوم398.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيهدى حسين ناظم مطرود82082292052050041

جامعة القادسية/كلية العلوم398.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيباسم فليح عفن محمد82083282051151092

جامعة القادسية/كلية العلوم398.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيزيد عماد عباس علي82084292051002041

جامعة القادسية/كلية العلوم397.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقييعقوب علي جاسب مزيعل82085282051151868

جامعة القادسية/كلية العلوم397.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمرتضى راسم طوير عيسى82086242051203166

جامعة القادسية/كلية العلوم397.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد عبد الزهره عودة عباس82087282051151044

جامعة القادسية/كلية العلوم397.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيمحمد عامر كاظم صالح82088292051100108

جامعة القادسية/كلية العلوم396.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيحسن مهند عدنان هاشم82089242051064010

جامعة القادسية/كلية العلوم396.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيعلي تركي عبد علي تويه82090272051150109

جامعة القادسية/كلية العلوم396.0ثانوية الكوت المسائية للبناتتطبيقيريهام كريم زامل رهيف82091262052250056

جامعة القادسية/كلية العلوم396.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيحيدر جاسم محمد كاظم82092252051200006

جامعة القادسية/كلية العلوم396.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيرضوان جبار شجر موزان82093222051311066

جامعة القادسية/كلية العلوم396.0اعدادية النور للبناتتطبيقياسراء احمد حمزة عباس82094242052095001

جامعة القادسية/كلية العلوم396.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقياحمد علي راضي بغدادي82095222051364005

جامعة القادسية/كلية العلوم396.0ثانوية التحرير للبناتتطبيقينورس سليم صاحب جوده82096242052101023

جامعة القادسية/كلية العلوم396.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيزهراء راضي غانم حسين82097242052220095

جامعة القادسية/كلية العلوم395.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمصطفى عزيز صادق قاسم82098162051034161

جامعة القادسية/كلية العلوم395.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتتطبيقيمالك كريم عبد الرسول جمعه82099162052457005

جامعة القادسية/كلية العلوم395.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيسجاد حسن هادي محسن82100292051156090

جامعة القادسية/كلية العلوم395.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيمالك كريم لهمود معجون82101292051156189

جامعة القادسية/كلية العلوم395.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيسيف كاظم سعيد شرهان82102282051151362

جامعة القادسية/كلية العلوم395.0ثانوية السدير المسائية للبنينتطبيقيعلي حسن شدهان حاجم82103242051216027

جامعة القادسية/كلية العلوم395.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتتطبيقيزينب سعيد معيوف نعيم82104242052088009

جامعة القادسية/كلية العلوم395.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيناجح عبد الساده ياسر كندر82105252051150227

جامعة القادسية/كلية العلوم395.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيحوراء عماد غالي واوي82106242052106016

جامعة القادسية/كلية العلوم395.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينتطبيقيعيسى راشد عبد الحسن دنكي82107222051040035

جامعة القادسية/كلية العلوم395.0ثانوية الغفران للبناتتطبيقيرفل كاظم درجال ثجيل82108282052069017

جامعة القادسية/كلية العلوم394.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيصالح كريم خلف محي82109162051355117

جامعة القادسية/كلية العلوم394.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقييوسف فريق عجمي جابر82110272051003057

صفحة ٢٣٤٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة القادسية/كلية العلوم394.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيكاظم علي مهاوي عطيه82111282051151564

جامعة القادسية/كلية العلوم393.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي زيارة معارج صويدج82112282051016102

جامعة القادسية/كلية العلوم393.0اعدادية الشامية للبنينتطبيقيعباس عايد عطيه خويط82113242051015025

جامعة القادسية/كلية العلوم393.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمصطفى والي بلص شراد82114282051008137

جامعة القادسية/كلية العلوم393.0اعدادية الغدير للبناتتطبيقياسراء نصيف جاسم جابر82115262052086002

جامعة القادسية/كلية العلوم393.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيعلي يوسف عبد القادر هاشم82116162051300056

جامعة القادسية/كلية العلوم393.0ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقياحمد حسين عبد حريز82117282051013001

جامعة القادسية/كلية العلوم393.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد جبار غريب علي82118282051008104

جامعة القادسية/كلية العلوم393.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي صدام سلطان علي82119282051151474

جامعة القادسية/كلية العلوم393.0ثانوية رواد السالم االهلية للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين كاظم82120252051213002

جامعة القادسية/كلية العلوم393.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيحوراء محمد موسى علي82121272052102010

جامعة القادسية/كلية العلوم393.0ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيحسن علي حسين عاجل82122242051034007

جامعة القادسية/كلية العلوم393.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيانمار شمخي جابر لفته82123262051209116

جامعة القادسية/كلية العلوم393.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعلي محمد عباس خضير82124252051001071

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات527.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي هادي جاسم محمد82125242041038043

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات525.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشهد علي عبد االمير احمد82126242042118094

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات521.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب عباس حمزه ابراهيم82127232042114068

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات521.0اعدادية العروبة للبناتاحيائينور الهدى صباح شعواط حمادي82128242042120271

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات516.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيشهد علي نعمه عوده82129242042123119

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات502.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيحوراء امين حسن حمود82130242042120071

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات495.0اعدادية االبراج للبنيناحيائيصادق سمير عبد الرضا حسن82131252041027006

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات495.0ثانوية الدستور للبنيناحيائيحيدر علي مدب حسين82132232041018016

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات493.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيعبير موسى صاحب عسل82133242042081063

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات493.0ثانوية غزة للبناتاحيائياسراء احمد عبد اليمه عطيه82134242042097001

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات493.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيريم سالم كاظم مسرهد82135242042220308

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات492.0ثانوية السكري للبنيناحيائيغسان نجاح مهدي عباس82136212041046020

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات492.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزينب علي حسين شلتاغ82137242042124102

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات492.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسن راضي وناس منذور82138242041076026

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات492.0اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمه سالم هنك دعاج82139242042102243

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات491.0اعدادية العراق للبنيناحيائيحسين احسان علي سماع82140242041024004

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات488.0اعدادية حلب للبناتاحيائيشيماء محمد كاظم سعيد82141242042107112

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات488.0اعدادية السنية للبناتاحيائيكوثر رحيم حسن حمزة82142242042102253

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات488.0ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيزهراء أحمد عبد الحسن حسين82143232042152013

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات487.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمنتهى عبد الحسين عباس صكبان82144242042119164

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات487.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيحسين خضير عباس عيدان82145272041153036
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جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات487.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيميسره هادي عبد زيد مكسور82146242042122133

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات487.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيكرار عايد سرهيد هادي82147242041071074

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات486.0ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيمحمد ماجد حاتم فارس82148232041209023

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات486.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيالحوراء موسى غافل محمد82149242042136014

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات485.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء صالح جماح 82150242042220347

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات485.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيايات فارس جمعه مشعان82151242042093018

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.9ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيرضا فراس محمد عباس82152242041048015

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيبلسم صادق عزيز شاكر82153242042189013

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات482.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيعبد هللا علي مجيد فليح82154242041015078

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات482.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيمصباح الهدى حسين خليل سلطان82155242042220707

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات482.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسين محمد سالم بدر82156242041076047

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات481.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي كاظم حميد صكبان82157242041027196

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات481.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزينب حسون حسين سلمان82158242042122074

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات480.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد اكرم هادي جاسم82159232041019136

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات479.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيعباس علي حسين علي82160242041065009

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات479.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيغفران عماد مدب عكال82161232042137051

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيشهد جاسم كريم عباس82162242042121182

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين وفاق جبار صالح82163242042220152

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات477.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيخالد عواد مونس بجاي82164242041065006

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات477.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي سالم ياسر حسين82165242041036103

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات476.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيهاله باسم اعنيد مرحب82166242042080121

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات476.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور نعيم جليل عبد علي82167242042139148

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات475.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيامير حسين صغير حمد82168232041187001

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد كاصد جابر82169242041068005

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمحمد نعيم عبد زيد بردان82170242041203304

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقيه صادق ناجي عبد العباس82171252042108091

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة علي كريم عبيس82172242042121219

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم عبد هللا لفته عبد82173242042119157

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمجتبى زياد طارق جعفر82174242041003205

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء علي جودة عناي82175232042080061

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائينور الهدى علي عبد الجليل كاظم82176252042071056

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيجعفر حيدر شهيد هادي82177242041003049

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيحنين حيدر عبد الكريم أحمد82178242042108031

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيدعاء عالء وحيد حسين82179242042103032

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزينب جابر جالب كاظم82180242042122069
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جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائينور الهدى قاسم جابر سلمان82181242042124188

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيعلي عباس فاضل حنظل82182272041045057

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمنتظر اسماعيل يعقوب حسن82183272041045090

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0اعدادية السنية للبناتاحيائيكوثر حاتم حسن فليح82184242042102252

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيامين مسلم جابر عبد82185242041027030

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينه وسام عبد حسين82186242042095097

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمة نصير حميد عطية82187242042108108

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيعبد هللا ماجد محمد كاظم82188242041207078

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه سالم ياسر حسين82189242042110087

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيأسماء حمادي عبد المهدي حداوي82190242042114001

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيزيد علي حسين جبر82191242041027109

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيمحمد راضي كطفان شون82192242041071079

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0ثانوية النورين للبناتاحيائيحوراء حميد عليوي حسين82193242042138026

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيحنين حسين محسن حسون82194232042153044

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب حسين خومان كاظم82195242042102158

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية النور للبناتاحيائيمريم نزار رزاق عطيه82196242042095135

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائينورس جميل طارش سرحان82197242042081098

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمحمد جاسم عبد كاظم82198242041028055

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيواثق طالب حسين كحيط82199252041008291

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيضحى حاكم داخل كاظم82200242042129014

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب فاضل مكطاف صراخ82201242042106131

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي ناصر رحيم راضي82202242041010102

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيعبد هللا عطيه عباس حسن82203242041028038

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبنات الوقف الشيعياحيائيضحى احمد ميري محلول82204242042098013

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيايه ماجد عطيه عباس82205242042080014

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائياالء علي عبيد خضير82206242042122010

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية االبراج للبنيناحيائيعباس صفاء نزار رؤوف82207252041027007

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيمحمد كريم عبد الكاظم محمد82208242041015117

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي شهيد حسن عمران82209242041018064

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية النور للبناتاحيائيالرا فخري كاظم علوان82210242042095128

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي محمد فاهم رهيو82211242041001191

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيضحى موجد عكموش هليل82212242042220566

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيكرار حيدر ناصر زبون82213282041006116

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيدعاء عبد االئمه شناوه حسون82214242042112021

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياالء غانم حمزه غبن82215242042220058
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جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيايات دكمان حسن صبار82216242042119012

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمنتظر فالح حسن فهد82217242041203345

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزينب شاكر خسير كاظم82218242042146052

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيميسم قاسم كشاش حسين82219242042106214

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيغفران علي ايدام بديهي82220242042103085

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور ماجد حميد جينه82221242042118147

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمصطفى عدنان نجم شنين82222242041076121

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0اعدادية السرور للبناتاحيائيفاطمة محمد جاسم يوسف82223242042085058

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيحوراء منعم كامل ذياب82224242042108038

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيريسان عدنان محسن سلمان82225292041003098

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيايات جاسم خضير عباس82226242042120022

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيبنين ناظم ناصر حسين82227242042141015

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيايات عباس ذياب محسن82228222042175019

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائياحمد طالب حمزه عجه82229242041076007

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيهاله صالح الدين عبد المهدي صافي82230242042121302

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيفرح عقيل كامل خليل82231242042111097

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيهدير عزيز لهمود طعيمة82232222042311107

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0اعدادية سومر للبنيناحيائيعبد هللا صباح شايع شنشول82233242041009085

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيايات علي مجيد محمد82234242042220844

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائياالء توفيق سلمان فضل82235242042122007

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0اعدادية الثقلين للبنيناحيائيمصطفى حسن عبد عون عبد الحمزه82236242041030030

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيفاطمه قاسم محمد فرحان82237242042082057

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيتبارك صاحب حمود فصال82238242042110016

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعلي رزاق عبيس علي82239232041252155

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيرقيه محمد علي عبد الرضا مهدي82240242042101047

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيهيام حسن عطيه فرج82241242042122149

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمحمد مطر حميدي حمود82242242041034053

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيريام طه ياسين ليلو82243232042142128

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينه مجيد عويز دهاري82244242042095095

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات457.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرشا قاسم مسلم مزهر82245242042110034

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات457.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزهراء فاهم نعاس حمد82246232042078052

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات456.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيمنى حسين محمد غياض82247242042111104

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات456.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب محمد حسن عبد الحسين82248242042120150

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات455.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمحمد صادق حسين جابر عباس82249242041203279

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات455.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسكينه عباس حمزه دهيم82250242042114165
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جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات455.0اعدادية التفوق للبنيناحيائياحمد صالح هادي حمزة82251242041062008

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات455.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين حمزه حراز ديوان82252242042118019

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات455.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحميده سلمان حسن علي82253242042134046

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات455.0اعدادية النور للبناتاحيائيتبارك سامي حسين لفته82254242042095034

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات454.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور الهدى محمد كماز خاجي82255242042220764

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات454.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيغدير احمد طراد سلطان82256242042080090

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيحسن دره عذاب شايخ82257292051153053

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيمنتظر علي برهان حلو82258292051100126

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات454.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيصالح مهدي خنجر عذير82259282051021030

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات454.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيزهراء كريم حمزه عباس82260292052071033

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات438.0اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيايه كاظم حسين فياض82261162052253004

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات438.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيعباس محمد عبد جوده82262292051031023

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات433.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيرضا نجاح جادر ياسر82263292051031018

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات431.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيامير عقيل حيدر نعمة82264242051062018

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات429.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيزيد نبيل عبد الكاظم جابر82265292051002042

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيمنتظر جاسم حسين علي82266242051034032

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيليث عبد هللا عبد السادة محمد82267232051252103

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات426.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينتطبيقيحيدر حسين رحيم حسين82268242051021008

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات419.0ثانوية التراث األهلية للبنينتطبيقيعلي حسين فاضل كريم82269242051043013

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات419.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيحوراء خالد محمد جواد جبار82270242052106015

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات419.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقياحمد هشام محمد عبود82271262051027005

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات415.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيزهراء جبار محسن جبر82272222052314006

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات415.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيحيدر رضا جاسم محمد82273272051014018

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات411.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيفاطمه محمد واشي راضي82274242052220190

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات410.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيرضا ميثم عبود ابراهيم82275272051002065

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات409.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعلي ماجد حسن حمد82276272051154155

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات407.0ثانوية الهالل المسائية للبنينتطبيقيياسر طركي فنوخ غضب82277292051155061

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات407.0ثانوية نور الوالية المختلطةتطبيقياصف معتصم رزاق دراغ82278242051166001

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات406.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيياسر فؤاد عبيد فاضل82279232051002071

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات405.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيسجاد حميد خضير علوان82280162051494015

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات404.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيعلي مشكور ناصر نعمه82281242051002046

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات403.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيبراء ماجد منعم حمد82282272052052003

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات403.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيمحمد علي فليح حسن82283242051002060

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات402.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيسيف الدين سعد حمزة جليل82284242051062051

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات402.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيهاجر حامد حسن عبد82285242052106052
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جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات400.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةتطبيقيكاظم جبار محسن زغير82286232051168017

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات396.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيمحمد كاظم حسين عبد82287262051209084

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات395.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيتبارك قيس غالب حسن82288242052093009

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات393.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيخديجة عصام عبد هللا عامر82289232052271073

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات392.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعلي رزاق عبادي مهيدي82290232051020051

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات392.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيزيدون اياد كاظم فتحي82291262051027024

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات392.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي فائق مشاري مفتن82292162051038089

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات392.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيمحمد محمود عدنان محمد82293162051005055

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات392.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيسيف علوان هادي ياسين82294262051001025

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات391.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيمحمد صادق موسى عمران82295272051153171

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات391.0اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيحسين رعد حسين علي82296242051207019

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات391.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيحسين علي كاظم حمود82297232051067016

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات391.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقياهزان علي طلب فيصل82298222051310027

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات391.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي هيثم جعفر هاشم82299262051019029

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات390.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد عوين علي رومي82300282051151683

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات390.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيجمال كامل ثجيل شيص82301162051036012

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات390.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيعلي قاسم شاكر عبادي82302242051202089

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات390.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينتطبيقيحسين سعيد حمزه شعالن82303242051204018

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات390.0الخارجيونتطبيقيعبد الرحمن نوري غزاي محمد82304242051400018

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية589.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيالهام حسن جبر غانم82305242042121013

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية588.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيمريم قاسم فرحان عبد الحمزه82306242042120251

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية587.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيبنين يوسف مطر دلهم82307242042121055

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية587.0اعدادية دمشق للبناتاحيائينوره حسين كاتب جوده82308242042121293

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية585.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيهالة صالح صاحب ابو حمد82309252042070226

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية585.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيسجى صدام حسن جاسم82310242042120308

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية585.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيشهد سعد عباس حسن82311242042121185

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية584.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء علي مجيد حسون82312242042108065

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية583.0ثانوية الصديق للبناتاحيائيرقية غانم عاصي حمد82313312042052011

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية583.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيمنار احمد هليبص علي82314242042120258

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية583.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيجنات محمد حسين عبد82315272042062018

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية581.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحوراء اياد عبد االمير عمران82316242042106048

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية580.4اعدادية الحلة للبنيناحيائيالحسن ثائر ضياء صاحب82317232041020041

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية580.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء سعد اغدير فنوري82318272042056181

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية580.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتضى عامر رشيد كاظم82319252041031719

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية579.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيسيف علي معز جاسم82320272041019044
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جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية579.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه صاحب عبد الحسن صاحب82321242042120224

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية578.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيديار شاكر هادي عبود82322242042220241

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية577.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه قاسم مهدي صالح82323232042088401

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية577.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيوئام سالم سلمان جابر82324242042118160

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية576.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيسهيلة عدنان علي محمد82325202042320019

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية576.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيخيرية عبد الباري شنو جاسم82326222042112021

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية575.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا سعد مهدي صكب82327232041020180

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية575.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعباس حسين جبار وناس82328242041003132

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية575.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمة علي ارحيم والي82329242042093141

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية574.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيايالف غني عبد اللطيف محمد82330272042053010

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية574.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيزهراء يوسف عبد الحسين كاظم82331112042085028

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية574.0ثانوية سيناء للبناتاحيائيفاطمة رعد محسن ثجيل82332282042064026

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية574.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا حسن فالح عبد الحسن82333232041020173

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية573.7ثانوية المتميزاتاحيائيسناريا مؤيد نعمه محمد82334242042084050

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية573.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزينب عماد شرماهي خرم82335292042088029

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية573.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيآيه خير هللا لفته عواد82336222042414014

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية573.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهدى عدي احسان جاسم82337112042074086

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية572.7ثانوية المتميزاتاحيائيمريم خالد عبد الرزاق احمد82338132042108098

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية572.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسين كاظم عويد حزام82339262041014043

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية572.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزينه صدام كاظم محيل82340222042141163

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية572.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل جابر حلبوص82341222041066017

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية572.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيكوثر مظفر جبار عبد هللا82342292042053102

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية572.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيكرار قحطان كريم عبد الحسين82343242041003197

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية571.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيمالك يوسف بدر عباس82344292042085157

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية571.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى علي كاظم كواد82345242042110113

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية570.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيكوثر مشتاق كاظم حمزه82346242042080109

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية570.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيمحمد الجواد سعود هادي طاهر82347222041065078

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية570.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه سامي خضير عباس82348252042108210

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية570.0اعدادية دمشق للبناتاحيائينبأ مهند عبد الهادي حسن82349242042121272

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية570.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب رحيم حسون سلطان82350242042120141

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية569.7اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمريم صباح حسن هالل82351252042084636

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية569.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد يحيى حسين82352252042096382

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية569.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائينور الهدى حكيم رزاق خلف82353222042321176

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية568.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي ستار جبر كاظم82354222041002209

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية568.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيحمزة زاحم عليوي صهيبي82355212041272079
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جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية568.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء هادي دويج زرزور82356262042102071

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية567.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيايات سعد علي احمد82357272042060022

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية567.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيعلي طارق عبد الغني جواد82358132041003038

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية567.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد الجواد حيدر حسن نعمه82359252041031559

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية566.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيعال ياسر عبد الحسن خضير82360162042184184

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية566.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيكوثر محمد حمزة عبد الساده82361242042108115

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية565.8ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيعبد هللا أمير مهدي محمد82362292041020017

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية565.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيآمنه عامر عودة دوهان82363252042053001

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية565.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيتقى عدي حسن هادي82364122042092012

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية565.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزينب سعيد حميد عبد هللا82365262042103030

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية564.9ثانوية المتميزيناحيائيحسين سالم فاهم نور82366242041041031

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية564.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيزهراء رزاق احمد عبود82367232042095041

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية564.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد منتظر محمد يوسف ياسين82368252041031681

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية564.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد احمد داود سلمان82369262041033099

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية564.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد عبد هللا لفته حسن82370272041002142

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية563.0ثانوية المصطفى االهلية للبناتاحيائيساره احمد جاسم كاظم82371242042091004

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية563.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيرضا حيدر محمد صالح محمد جواد82372252041001107

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية562.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيتمارا حسن فاضل عبد الرحيم82373272042147008

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية562.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى محمد طاهر علي82374272041001331

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية561.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب محمد حسن ضاحي82375292042085099

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية561.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيضي احسان حمودي حميد82376252042100025

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية561.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيامير مهند عبد هللا عبد الرضا82377242041053008

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية561.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيشهد سداد عبد هللا حميد82378262042132161

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية561.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الزهره معضد دكمان82379242042136071

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية560.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد رعد قاسم حسن82380232041020325

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية560.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيميساء باسم محمد جاسم82381132042110025

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية560.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائياسماء رزاق جوده جاسم82382262042092005

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية560.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيعبد الرحمن عدي فاضل خزعل82383112041004046

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية560.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيجابر محمد جابر محيسن82384242041001040

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية560.0اعدادية النصر للبناتاحيائينور حيدر عبد الواحد حسين82385122042112250

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية559.4اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيالحسن فالح حسن نعيم82386222041002035

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية559.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيزهراء صيهود طارش حسين82387242042126019

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية559.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيهيام جبريت ابراهيم صالح82388112042062109

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية559.0ثانوية االندلس للبنيناحيائيمصطفى محمد يوسف عبيد82389192041096016

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية559.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيباقر ناظم جوده ساجت82390262041011022
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جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية558.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائينور هيثم طاهر منصور82391232042089136

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية558.0ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمصطفى صمود عبد االمير صالح82392292041031034

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية557.0اعدادية بلد للبناتاحيائياستبرق سعد قاسم سعدون82393182042176004

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية557.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيوهج علي ناصر ابراهيم82394162042202194

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية556.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور علي صاحب كاظم82395252042100517

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية556.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيدانيه جودت عبد الكريم سعود82396142042112024

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية555.7ثانوية المتميزاتاحيائيمهجه حامد شاكر ظاهر82397242042084083

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية555.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيالنا رائد عالء عبد الرضا82398242042121252

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية555.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيفاطمه مكي حسان عبيد82399292042083021

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية555.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيحسن حسين سعدون عويد82400242041037009

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية555.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيآيات علي عبد الحسين هادي82401242042123005

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية554.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيهدى جبار رحم جعواص82402242042121307

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية554.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائينبأ عدنان هالل راضي82403262042120220

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية553.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء فراس كريم عبد82404272042058150

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية553.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيذو الفقار تركي عطيه وناس82405292041005048

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية552.0ثانوية المودة للبناتاحيائيتبارك مسلم تايه فرج82406212042132008

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية552.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيحنين احمد جاسم مظلوم82407282042073010

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية552.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيطيبه عبد االمير محمد عباس82408252042097134

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية551.5ثانوية المتميزيناحيائيمحمد مصطفى محمد سعيد كوكو82409282041026042

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية551.2ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب غالب تركي كاظم82410252042062726

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية551.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيعذراء سجاد عبد الزهره عطيه82411232042098147

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية551.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيرسل حيدر جبار علي82412272042097020

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية550.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيحذيفه حامد هادي رشيد82413272041015010

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية550.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيسارة طارق حامد ذهيب82414262042126052

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية550.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيشاه زنان علي فليح لفته82415222042116048

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية550.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهدير حسن دنف يونس82416242042118159

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية550.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائينور الهدى حازم صاحب ناجي82417252042087085

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية550.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائينور حيدر هادي سلبوح82418242042122140

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية550.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيطيبه فليح عبد كشيش82419292042092015

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية549.0اعدادية النور للبناتاحيائينور الهدى مصدق ناظم محسن82420242042095146

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية549.0اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء صباح سلمان جاسم82421242042107065

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية549.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيزمزم عباس نعيم خلف82422142042100059

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية549.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم باسم فاضل غالم82423242042108119

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية549.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمه احمد كريم كميل82424242042106177

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية548.9ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسين سامر عبد االمير عباس82425232041047025
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جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية548.6ثانوية المتميزيناحيائيسجاد عبد الكريم هادي عبد82426242041041046

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية548.4ثانوية المتميزاتاحيائينبأ كاظم محسن عبد الراضي82427242042084089

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية548.0ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيناصر رحيم ناصر حسين82428242041069042

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية548.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيفاطمه خليل ولي خليل82429202042106051

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية548.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عبد الحسن عبد82430242042082018

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية594.0ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيدعاء صالح حنيبر طالب82431242052165004

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية534.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقيفاطمه ماجد حميد وناس82432242052121034

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية520.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيبنين كريم مطلق لفته82433242052220046

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية510.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعايد موات حران مسير82434292051026085

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية506.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقيمالك عباس شاكر عباس82435242052121044

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية488.0اعدادية المرتضى  للبنينتطبيقيعباس عدنان شخير موسى82436222051019023

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية477.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيعلي مهند عبد مشكور82437242051202091

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية474.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيزهراء ماجد زكي حسن82438162052162007

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية473.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيسيف حيدر حبيب عباس82439112051013024

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية463.0اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيهاله محسن ناصر حسن82440222052170038

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية462.0ثانوية ضفاف العلم االهلية للبناتتطبيقيمسار عواد كاظم صاحب82441242052188005

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية458.0اعدادية النور للبناتتطبيقيشهد كريم حسين كريم82442242052095019

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية455.0ثانوية المعارج األهلية للبنينتطبيقيعلي جبار عجاج رداد82443222051076018

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية448.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيعلي زيرام محسن حيدر82444172051178024

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية448.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيضحى محمد عبد حسن82445242052220149

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية444.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيايه ميثم عباس هادي82446242052108003

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية440.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيبتول محمد حبيب دعواجي82447242052114006

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية440.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيتقى مهند احمد شامخ82448242052108005

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية438.0اعدادية المنار للبنينتطبيقيايضاء عماد ناصر عبود82449222052095006

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية435.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيحميد علي كاظم محان82450242051019007

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية433.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمؤمل فالح حرير فالح82451282051044075

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية431.0اعدادية النور للبناتتطبيقيرواسي عبد هللا مطرود هزاع82452222052156018

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية431.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيعلي فالح حسن حبيب82453272051024053

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية430.0اعدادية الرسول للبنينتطبيقيصادق حميد والي عبد هللا82454242051035012

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية429.0اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيمحمد سالم محمد عزال82455262051012031

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية425.0ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيزهراء كريم كاظم عريان82456222052427047

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية424.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى صباح دايم جبر82457252051044153

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية424.0اعدادية الغدير للبنينتطبيقيكرار حمزة عبد حاجم82458242051071044

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية421.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيعباس نبيل سوري خضير82459292051156118

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية421.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي عبداوي كاظم82460252051044125
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جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية421.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيجاسم مهدي حمزه جاسم82461232051038006

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية420.0ثانوية قرطبة للبناتتطبيقيضحى خالد عويد عباده82462232052126018

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية420.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيكرار حيدر جبوري شاكر82463242051202098

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية420.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعيتطبيقيجهاد حمزة جهاد علوان82464242051031003

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية418.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيصابرين فاضل موسى مهدي82465242052220146

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية417.0الخارجيونتطبيقياكرم محسن ناصر حسين82466232051400009

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية417.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيعلي ضياء حسين علي82467102051029024

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية417.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقينور قاسم محمد عبيد82468242052220226

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية416.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيعباس شلواح حراك صكر82469232051257073

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية416.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيتطبيقيكوثر مهدي جابر راهي82470242052112018

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية416.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيحسنين عالء نعمه زياره82471272051008021

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية416.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيسرى عبد الحسين مظلوم حدود82472222052323069

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية415.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقياحمد علي حسون ملوكي82473292051031002

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية415.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيغسان ابراهيم ياسين عبد الكريم82474242051062077

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية414.0ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيعمار ميثم حمزه عبيد82475232051041019

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية413.0ثانوية المدينة االهلية المسائية للبنينتطبيقيمصطفى حسين علي حسين82476222051299011

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية413.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتتطبيقيهبه اياد شهيد حسين82477242052144008

جامعة القادسية/كلية التقانات االحيائية413.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيفاضل محمد موحي لعيبي82478162051307026

جامعة القادسية/كلية القانون546.0اعدادية السرور للبناتادبيبنين ريسان فاهم عباس82479242022085005

جامعة القادسية/كلية القانون538.0اعدادية السنية للبناتادبيزينب خالد عالم مدلول82480242022102045

جامعة القادسية/كلية القانون529.0اعدادية غماس للبنينادبيمحمد علي مجهول الوي82481242021016065

جامعة القادسية/كلية القانون527.0اعدادية الجواهري للبنينادبيمصطفى سالم موسى عبيد82482242021018079

جامعة القادسية/كلية القانون524.0ثانوية السنية المسائية للبنينادبيمرتضى حمد فهد عودة82483242021211059

جامعة القادسية/كلية القانون521.0اعدادية السنية للبناتادبيغدير حسين قاسم غركان82484242022102065

جامعة القادسية/كلية القانون517.0اعدادية اسماء للبناتادبينور الهدى حيدر حسن محمد82485242022104039

جامعة القادسية/كلية القانون510.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيتقى سعد عنبر علي82486242022139012

جامعة القادسية/كلية القانون509.0اعدادية الشامية للبنينادبيحسين احمد عبد الرسول جبر82487242021015012

جامعة القادسية/كلية القانون508.0اعدادية فلسطين للبنينادبيكرار حيدر فالح حمزه82488242021013027

جامعة القادسية/كلية القانون505.0ثانوية االمراء االهلية للبنينادبيمؤمل عصام ناصر حمد82489242021055006

جامعة القادسية/كلية القانون500.0اعدادية النضال للبنينادبيعباس هاشم عبد علوان82490242021014033

جامعة القادسية/كلية القانون498.0اعدادية الزهراء للبناتادبيشهد حاكم عبد علوان82491242022134039

جامعة القادسية/كلية القانون496.0اعدادية فلسطين للبنينادبيحسين صاحب حليل صليط82492242021013011

جامعة القادسية/كلية القانون495.0اعدادية ميسلون للبناتادبيزينب عباس كاظم حميد82493242022106039

جامعة القادسية/كلية القانون494.0اعدادية النور للبناتادبيزهراء ابراهيم فرحان حديد82494242022095020

جامعة القادسية/كلية القانون492.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيسلوان محمد عزيز حسن82495242022220058
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جامعة القادسية/كلية القانون491.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيرسل اياد طراد كاظم82496242022139013

جامعة القادسية/كلية القانون490.0اعدادية السرور للبناتادبيرسل ماجد داخل علي82497242022085013

جامعة القادسية/كلية القانون489.0اعدادية الكوثر للبناتادبياية حيدر عبد المهدي رهيف82498242022108006

جامعة القادسية/كلية القانون487.0اعدادية السرور للبناتادبيفاطمة ترف كشيش محمد82499242022085035

جامعة القادسية/كلية القانون487.0اعدادية خديجة للبناتادبيعال فليح عباس عطشان82500242022080026

جامعة القادسية/كلية القانون486.0ثانوية الكرار المختلطةادبيعقيل نعمة كاظم فيصل82501242021150011

جامعة القادسية/كلية القانون486.0ثانوية السنبلة للبناتادبيزينب طالب عريس عبد82502242022135017

جامعة القادسية/كلية القانون486.0اعدادية السرور للبناتادبيساره خليل عبد االمام عبد الرحمن82503242022085026

جامعة القادسية/كلية القانون485.0اعدادية الثقلين للبنينادبيكرار حيدر جابر حسين82504242021030040

جامعة القادسية/كلية القانون485.0ثانوية التراث األهلية للبنينادبيعلي عبد الباقي سالم حسون82505242021043013

جامعة القادسية/كلية القانون484.0اعدادية سومر للبنينادبيحسنين سلمان غازي حمود82506242021009021

جامعة القادسية/كلية القانون484.0اعدادية السنية للبناتادبيتماره رزاق مكي محيل82507242022102020

جامعة القادسية/كلية القانون483.0اعدادية الدغارة للبناتادبيغدير علي محمد دوحان82508242022124039

جامعة القادسية/كلية القانون482.0اعدادية الكوثر للبناتادبيحوراء جواد كاظم حسن82509242022108012

جامعة القادسية/كلية القانون481.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيغسق سعيد موسىى حسن82510242022220115

جامعة القادسية/كلية القانون481.0اعدادية الديوانية للبناتادبيطفوف علي محمد جبر82511242022103025

جامعة القادسية/كلية القانون480.0ثانوية التحرير للبناتادبينبأ حيدر سرحان جبار82512242022101039

جامعة القادسية/كلية القانون480.0ثانوية الصالحية المسائية للبنينادبيكاظم صالح عبدالحسين كاظم82513242021212024

جامعة القادسية/كلية القانون478.0اعدادية الجواهري للبنينادبيمحمد ناظم عباس لفتة82514242021018068

جامعة القادسية/كلية القانون478.0اعدادية الكوثر للبناتادبيزينب علي فالح حسن82515242022108021

جامعة القادسية/كلية القانون478.0ثانوية التفوق االهلية للبناتادبيزهراء خالد نجم عبد82516242022092004

جامعة القادسية/كلية القانون478.0اعدادية خديجة للبناتادبيزينب حيدر عيسى عبد الرضا82517242022080018

جامعة القادسية/كلية القانون477.0ثانوية البتول للبناتادبيبتول صباح عبادي حسان82518242022140004

جامعة القادسية/كلية القانون477.0الخارجيونادبيمحمد هادي علي عبد الحسين82519242021400063

جامعة القادسية/كلية القانون477.0اعدادية نفر للبنينادبيعلي سعد جبار فضل82520242021025023

جامعة القادسية/كلية القانون476.0ثانوية الكندي للبنينادبيساجد ميري عبد موازي82521242021040020

جامعة القادسية/كلية القانون476.0اعدادية غماس للبنينادبيكاظم محمد نبهار عباس82522242021016058

جامعة القادسية/كلية القانون474.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيتبارك شهيد عبد االمير حنتوت82523242022122013

جامعة القادسية/كلية القانون474.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينادبيامير كاظم جاسم حمد82524242021007003

جامعة القادسية/كلية القانون473.0ثانوية التحرير للبناتادبيصبا هادي جابر جدوع82525242022101028

جامعة القادسية/كلية القانون473.0ثانوية الصالحية المسائية للبنينادبيعالء فاضل كريم عبد82526242021212017

جامعة القادسية/كلية القانون473.0اعدادية دمشق للبناتادبيزهراء مجهول ربيع فرحان82527242022121024

جامعة القادسية/كلية القانون471.0ثانوية الكندي للبنينادبيعبد الكريم كلف نفاع اميل82528242021040028

جامعة القادسية/كلية القانون470.0اعدادية فلسطين للبنينادبيعلي كاظم سلمان موسى82529242021013023

جامعة القادسية/كلية القانون470.0اعدادية الكوثر للبناتادبيرقية صباح عبد السادة ناجي82530242022108013
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جامعة القادسية/كلية القانون470.0اعدادية دمشق للبناتادبيايمان جواد محمد عباس82531242022121005

جامعة القادسية/كلية القانون469.0ثانوية البتول للبناتادبيحوراء يعرب جالل عبد زيد82532242022140009

جامعة القادسية/كلية القانون469.0ثانوية الصالحية للبنينادبيابراهيم سالم محمد غضيب82533242021022005

جامعة القادسية/كلية القانون468.0اعدادية الكوثر للبناتادبيمي مكي وناس جبار82534242022108038

جامعة القادسية/كلية القانون468.0اعدادية خديجة للبناتادبيرواء حسين موسى مرحب82535242022080012

جامعة القادسية/كلية القانون468.0اعدادية السنية للبناتادبيفاطمة باسم ياسر كريدي82536242022102068

جامعة القادسية/كلية القانون467.0اعدادية دمشق للبناتادبيهدى رسول جفات عبد هللا82537242022121057

جامعة القادسية/كلية القانون467.0اعدادية الفردوس للبناتادبيحوراء عدنان كاظم حسين82538242022119009

جامعة القادسية/كلية القانون467.0ثانوية المعالي االهلية للبنينادبيحسين علي عبد محمد82539242021056004

جامعة القادسية/كلية القانون466.0اعدادية النجدين للبنينادبيمسلم حسن عبيد جاهل82540242021063018

جامعة القادسية/كلية القانون466.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيعفاف ناظم عبيد مباشر82541242022186042

جامعة القادسية/كلية القانون466.0اعدادية دمشق للبناتادبيبنين طالب جرد رسن82542242022121010

جامعة القادسية/كلية القانون463.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيبنين فالح حسن مهدي82543242022186012

جامعة القادسية/كلية القانون463.0ثانوية الصالحية للبنينادبيحسن سالم سوادي جابر82544242021022014

جامعة القادسية/كلية القانون463.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينادبيحيدر فرحان هادي علي82545242021204019

جامعة القادسية/كلية القانون463.0اعدادية الديوانية للبنينادبيمصطفى ستار جبار مارد82546242021028021

جامعة القادسية/كلية القانون462.0ثانوية البتول للبناتادبيموج ماجد عزيز ياسر82547242022140046

جامعة القادسية/كلية القانون462.0ثانوية االنتصار للبناتادبيحوراء ساجد حميد محمد82548242022105012

جامعة القادسية/كلية القانون462.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيادبيإيمان هشام عبد الرزاق صلف82549242022112001

جامعة القادسية/كلية القانون461.0اعدادية العراق للبنينادبيأمير مايح سمير كسار82550242021024003

جامعة القادسية/كلية القانون461.0اعدادية الفردوس للبناتادبيطيف جواد كاظم صكبان82551242022119022

جامعة القادسية/كلية القانون461.0اعدادية عفك للبنينادبياركان عدنان حمزه كاظم82552242021011003

جامعة القادسية/كلية القانون461.0اعدادية فلسطين للبنينادبيحيدر عبد الكاظم عطشان باتين82553242021013013

جامعة القادسية/كلية القانون459.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعيادبيحسن محمد يوسف باقر82554242021031004

جامعة القادسية/كلية القانون459.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيزينب لطيف كمر كاظم82555242022081015

جامعة القادسية/كلية القانون459.0اعدادية الشافعية للبناتادبينور كاظم محمد جياد82556242022111054

جامعة القادسية/كلية القانون458.0ثانوية التحرير للبناتادبيرقيه نور محمد هاشم82557242022101011

جامعة القادسية/كلية القانون458.0ثانوية الصالحية للبنينادبيمصطفى عايد بخيت هارون82558242021022045

جامعة القادسية/كلية القانون457.0اعدادية الكرامة للبنينادبيمرتضى حيدر محمد حسين82559242021004075

جامعة القادسية/كلية القانون457.0ثانوية االوائل االهلية للبناتادبيحوراء صالح عبد مطرود82560242022191002

جامعة القادسية/كلية القانون457.0اعدادية غماس للبنينادبيمحمد عبد هللا رحيم شداد82561242021016064

جامعة القادسية/كلية القانون457.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمرتضى عدي فزع منذور82562242021030050

جامعة القادسية/كلية القانون457.0اعدادية الرباب للبناتادبيمريم كريم حسين ريكان82563242022094042

جامعة القادسية/كلية القانون457.0اعدادية نفر للبنينادبيحسن كاظم مشكور علي82564242021025007

جامعة القادسية/كلية القانون456.0اعدادية الكرامة للبنينادبيامير حسن عبد العباس فرج82565242021004005
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جامعة القادسية/كلية القانون456.0اعدادية دمشق للبناتادبيشهد عامر حميد عبد الحسين82566242022121040

جامعة القادسية/كلية القانون455.0ثانوية االنتصار للبناتادبيبنين جميل جبر عبد علي82567242022105006

جامعة القادسية/كلية القانون455.0اعدادية الكرامة للبنينادبيكرار احسان حمزة عبد الكاظم82568242021004066

جامعة القادسية/كلية القانون453.0اعدادية الدغارة للبناتادبيزهراء علي غريب عبد82569242022124027

جامعة القادسية/كلية القانون453.0الخارجياتادبيسرور شاكر جريمخ داخل82570242022401037

جامعة القادسية/كلية القانون453.0اعدادية ميسلون للبناتادبيزهراء جواد كاظم خلف82571242022106026

جامعة القادسية/كلية القانون452.0اعدادية النور للبناتادبيفاطمه اياد خلف لفته82572242022095037

جامعة القادسية/كلية القانون452.0اعدادية النصر للبنينادبياحمد اسعد ماشي جالب82573242021064002

جامعة القادسية/كلية القانون452.0اعدادية البشير المسائية للبنينادبيعلي ناظم غازي مزهر82574242021207052

جامعة القادسية/كلية القانون451.0اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء رحيم محيسن خضير82575242022104015

جامعة القادسية/كلية القانون451.0اعدادية الدغارة للبنينادبيكرار باسم غانم جاسم82576242021008040

جامعة القادسية/كلية القانون451.0اعدادية الحمزة للبنينادبيحيدر حسين علي ذهنونه82577242021010014

جامعة القادسية/كلية القانون450.0اعدادية الفاضالت للبناتادبينور الهدى قائد جوده راهي82578242022139031

جامعة القادسية/كلية القانون450.0اعدادية الشافعية للبناتادبيرباب عبد المهدي حسين محمد82579242022111019

جامعة القادسية/كلية القانون449.0اعدادية النضال للبنينادبيعلي كاظم جواد مشنتف82580242021014045

جامعة القادسية/كلية القانون448.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيطيب جبار محمد سلمان82581242022220065

جامعة القادسية/كلية القانون448.0اعدادية الديوانية للبناتادبينورهان محمد جبار علي82582242022103042

جامعة القادسية/كلية القانون448.0اعدادية الدغارة للبناتادبيفاطمه سعد عبد االمير ياسين82583242022124041

جامعة القادسية/كلية القانون447.0اعدادية الكرامة للبنينادبيحسنين علي حسين محمد82584242021004015

جامعة القادسية/كلية القانون447.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينادبيحيدر عبد االمير جاسم حمد82585242021007017

جامعة القادسية/كلية القانون446.0اعدادية خديجة للبناتادبيفاطمه جبار لعيبي محي82586242022080028

جامعة القادسية/كلية القانون446.0ثانوية بلقيس للبناتادبيجمانه احسان حنون شعالن82587242022110008

جامعة القادسية/كلية القانون446.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعيادبيمرتضى شاكر راضي عبد الحسين82588242021031015

جامعة القادسية/كلية القانون446.0اعدادية النور للبناتادبيزينب عادل عبيس عبود82589242022095024

جامعة القادسية/كلية القانون445.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعيادبيعبد هللا عباس وحيد عسكر82590242021031011

جامعة القادسية/كلية القانون445.0اعدادية سومر للبنينادبياحمد وناس جامل شلب82591242021009006

جامعة القادسية/كلية القانون444.0ثانوية نهج البالغة للبناتادبيمنى فائق احمد مطلك82592242022145037

جامعة القادسية/كلية القانون444.0اعدادية الدغارة للبنينادبيعلي صاحب رهيف مخيف82593242021008031

جامعة القادسية/كلية القانون444.0اعدادية فلسطين للبنينادبيكرار حيدر عبد خبط82594242021013026

جامعة القادسية/كلية القانون443.0اعدادية النضال للبنينادبيمنتظر رياض سميسم حربي82595242021014058

جامعة القادسية/كلية القانون443.0اعدادية الحمزة للبنينادبييعقوب عادل عريان كاظم82596242021010045

جامعة القادسية/كلية القانون443.0اعدادية الثقلين للبنينادبيرحيم محمد هاشم محسن82597242021030020

جامعة القادسية/كلية القانون443.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيفاطمه الزهراء جاسم محمد عبطان82598242022122042

جامعة القادسية/كلية القانون442.0ثانوية التحرير للبناتادبيزهراء محمد كماز خاجي82599242022101017

جامعة القادسية/كلية القانون442.0اعدادية دمشق للبناتادبيبنين جبار مهدي صالح82600242022121008
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جامعة القادسية/كلية القانون441.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيآيات حاكم حافظ جبر82601242022122004

جامعة القادسية/كلية القانون441.0ثانوية التفوق االهلية للبناتادبيطيبه حازم شعالن راضي82602242022092005

جامعة القادسية/كلية القانون440.0اعدادية الدغارة للبنينادبيعباس رحيم شالل حسن82603242021008023

جامعة القادسية/كلية القانون440.0اعدادية اسماء للبناتادبيعذراء سالم موسى غتر82604242022104030

جامعة القادسية/كلية القانون440.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبينبأ كاظم موسى كاظم82605242022122049

جامعة القادسية/كلية القانون440.0اعدادية الكرامة للبنينادبيمحمد علي كامل جبر82606242021004072

جامعة القادسية/كلية القانون440.0اعدادية الهدى للبناتادبياالء حميد ناهي شيحان82607242022115009

جامعة القادسية/كلية القانون440.0اعدادية عفك للبنينادبيمحمد طالب دغيم بدر82608242021011029

جامعة القادسية/كلية القانون439.0اعدادية الفردوس للبناتادبياية عبد الكاظم دلي اليذ82609242022119002

جامعة القادسية/كلية القانون439.0اعدادية السنية للبناتادبيحوراء عناد سعدون سوادي82610242022102026

جامعة القادسية/كلية القانون439.0اعدادية الشافعية للبناتادبيأسراء صاحب بندر عبيد82611242022111003

جامعة القادسية/كلية القانون439.0اعدادية الحمزة للبنينادبيمقتدى سعد عزيز عبد االئمه82612242021010040

جامعة القادسية/كلية القانون438.0اعدادية الكوثر للبناتادبيزينب كاظم عبد الحسين عواد82613242022108022

جامعة القادسية/كلية القانون438.0اعدادية الحوراء للبناتادبيتبارك حازم عبد هللا عصفور82614242022123013

جامعة القادسية/كلية القانون438.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعيادبيزيد طالب حسين دخيل82615242021031008

جامعة القادسية/كلية القانون437.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيعلي اياد ياسين محمد82616242021019017

جامعة القادسية/كلية القانون437.0اعدادية الكوثر للبناتادبيبنين خضير عبد الحسن بديري82617242022108007

جامعة القادسية/كلية القانون437.0ثانوية مارب المختلطةادبيعباس فاضل نجاح عبد الكاظم82618242021159008

جامعة القادسية/كلية القانون436.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحيدر حسن جعاز وناس82619242021030017

جامعة القادسية/كلية القانون436.0اعدادية الديوانية للبناتادبيبنين محسن تمكين خطار82620242022103009

جامعة القادسية/كلية القانون435.0اعدادية خديجة للبناتادبيطيبه محسن فضيل شاهر82621242022080025

جامعة القادسية/كلية القانون435.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيغدير احمد عبد الرسول جبر82622242022142012

جامعة القادسية/كلية القانون435.0اعدادية غماس للبنينادبيمنصور حمزه جاسم محمد82623242021016075

جامعة القادسية/كلية القانون435.0اعدادية الكوثر للبناتادبياسراء عالء عبد الحسين مهدي82624242022108002

جامعة القادسية/كلية القانون435.0اعدادية الكرامة للبنينادبيمحمد صادق جعفر كاظم82625242021004071

جامعة القادسية/كلية القانون435.0اعدادية الطليعة للبناتادبيفاطمه علي ظاهر جبار82626242022118037

جامعة القادسية/كلية القانون434.0اعدادية الحمزة للبنينادبيمصطفى احسان ارحيم محمد82627242021010037

جامعة القادسية/كلية القانون434.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيانور عامر كاظم عبد82628242021038010

جامعة القادسية/كلية القانون434.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيفاطمه عبد الحسين عباس جاسم82629242022186049

جامعة القادسية/كلية القانون434.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيادبيريام حياوي جبير ظاهر82630242022112012

جامعة القادسية/كلية القانون434.0اعدادية الحمزة للبنينادبيحسن عبدالكريم علي عباس82631242021010009

جامعة القادسية/كلية القانون434.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعيادبيكرار سليم مالك عبد82632242021031013

جامعة القادسية/كلية القانون434.0اعدادية فلسطين للبنينادبيحيدر حردان مطر عبار82633242021013012

جامعة القادسية/كلية القانون433.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء صادق طالب حمدان82634242022139017

جامعة القادسية/كلية القانون432.0اعدادية عفك للبنينادبيمؤمل قاسم جابر شنيف82635242021011026
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جامعة القادسية/كلية القانون432.0اعدادية الجواهري للبنينادبيامير مرتضى عبد االمير حمزة82636242021018010

جامعة القادسية/كلية القانون552.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينسرين حمزة جفات جالب82637242042119173

جامعة القادسية/كلية القانون549.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيغدق احمد عبد الكاظم جبر82638242042120205

جامعة القادسية/كلية القانون518.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيبنين علوان مسير فنطيل82639242042112015

جامعة القادسية/كلية القانون516.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيعلي حسن هالل ربيع82640242041028043

جامعة القادسية/كلية القانون508.0اعدادية نفر للبنيناحيائياياد خضير كمر وجير82641242041025005

جامعة القادسية/كلية القانون501.1ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيحسنين عماد عيدان عبد82642242041048007

جامعة القادسية/كلية القانون501.0اعدادية دمشق للبناتاحيائياطياف حسن عبد هللا جياد82643242042121008

جامعة القادسية/كلية القانون497.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائياحمد حمزه حميد سريح82644242041036006

جامعة القادسية/كلية القانون497.0اعدادية عفك للبنيناحيائيامير حليم فالح شاكر82645242041011012

جامعة القادسية/كلية القانون492.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد ضياء علي غضبان82646242041001246

جامعة القادسية/كلية القانون492.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيأطياف سعيد غثيث شريف82647242042220007

جامعة القادسية/كلية القانون491.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيعباس وعد كاظم زغير82648242041015073

جامعة القادسية/كلية القانون490.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن علي محمود سلطان82649242041001049

جامعة القادسية/كلية القانون488.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيجعفر جميل علي جايش82650242041062022

جامعة القادسية/كلية القانون488.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره حيدر جفات جاسم82651242042114156

جامعة القادسية/كلية القانون487.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيرحمه ثامر كاظم مجباس82652242042093060

جامعة القادسية/كلية القانون486.0اعدادية يافا للبناتاحيائياسيل عباس وزيج عطيه82653242042117018

جامعة القادسية/كلية القانون484.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيثامر محمد عبد علي عباس82654242041028012

جامعة القادسية/كلية القانون483.0اعدادية غماس للبنيناحيائيمصطفى عبد الرزاق عبد الكاظم عجيل82655242041016109

جامعة القادسية/كلية القانون482.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيتبارك علي زيدان علوان82656242042096037

جامعة القادسية/كلية القانون481.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيسكينة علي حبيب عبود82657242042135043

جامعة القادسية/كلية القانون480.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحنين باسم عبد فهد82658242042139032

جامعة القادسية/كلية القانون480.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيكاظم حمدان مطر شمخي82659242041005133

جامعة القادسية/كلية القانون453.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعباس محمد عبد الحسن سلمان82660242051001042

جامعة القادسية/كلية القانون447.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمد بلوج82661242051013060

جامعة القادسية/كلية القانون440.0اعدادية غماس للبنينتطبيقيامجد كريم فليح عبد الحسن82662242051016008

جامعة القادسية/كلية القانون438.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينتطبيقياياد كاظم نون ابو جديله82663242051204009

جامعة القادسية/كلية القانون434.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيحسين سامي جابر حسن82664242051014013

جامعة القادسية/كلية القانون428.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقياحمد عذاب كاظم جبار82665242051251003

جامعة القادسية/كلية القانون425.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيقيس كرار جواد كاظم82666242051064034

جامعة القادسية/كلية القانون423.0الخارجياتتطبيقيداليا محمد خضير شمخي82667242052401006

جامعة القادسية/كلية التمريض591.0اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب صالح مهدي عكالوي82668242042102165

جامعة القادسية/كلية التمريض590.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيفاطمه رحمن صالح فنجان82669252042071043

جامعة القادسية/كلية التمريض590.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيفرات عادل جندي محمد82670242042131042
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جامعة القادسية/كلية التمريض588.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب علي ارحيم برغوث82671242042101067

جامعة القادسية/كلية التمريض588.0اعدادية السنية للبناتاحيائيظفر كريم عبيد رجه82672242042102213

جامعة القادسية/كلية التمريض588.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيجعفر باسم جواد كاظم82673242041003048

جامعة القادسية/كلية التمريض588.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحنان علي حسين جواد82674242042169023

جامعة القادسية/كلية التمريض588.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيهدى عبد الزهره كاظم شعالن82675242042124200

جامعة القادسية/كلية التمريض587.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيطيبه قاسم حسن حليم82676242042120201

جامعة القادسية/كلية التمريض587.0اعدادية السنية للبناتاحيائيايات امير صالح مهدي82677242042102022

جامعة القادسية/كلية التمريض587.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء جبار شويالن مزعل82678242042095064

جامعة القادسية/كلية التمريض587.0اعدادية حلب للبناتاحيائيبيداء رحيم علي جوده82679242042107032

جامعة القادسية/كلية التمريض587.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرند ناظم رحمن جاسم82680242042114110

جامعة القادسية/كلية التمريض587.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيرقيه حسين عارف عبد الحسين82681242042120105

جامعة القادسية/كلية التمريض587.0ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائيياسر حسين كاظم حمزه82682242041156024

جامعة القادسية/كلية التمريض587.0ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائيباقر رشيد علي عبد هللا82683242041156006

جامعة القادسية/كلية التمريض587.0اعدادية العروبة للبناتاحيائينهى حسن عالوي عبيد82684242042120267

جامعة القادسية/كلية التمريض587.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزهراء فاهم مطلك جاسم82685242042122064

جامعة القادسية/كلية التمريض587.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه سالم كردي سالم82686242042124148

جامعة القادسية/كلية التمريض586.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب عباس حمد دحام82687242042123102

جامعة القادسية/كلية التمريض586.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيزيد داهي زامل مهبول82688242041076058

جامعة القادسية/كلية التمريض586.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيمروه ساجد غني مشكور82689242042104146

جامعة القادسية/كلية التمريض586.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد ناجح صالح كرمود82690242041001267

جامعة القادسية/كلية التمريض586.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر كاظم كرمود خلف82691242041001092

جامعة القادسية/كلية التمريض586.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيهدى محمد خماط جيجان82692242042088058

جامعة القادسية/كلية التمريض586.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيرضاب كطوف كتاب غافل82693242042100053

جامعة القادسية/كلية التمريض586.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيسجاد حسين جبار ناجي82694242041004028

جامعة القادسية/كلية التمريض586.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمنتظر محمد خيون عبد82695242041003289

جامعة القادسية/كلية التمريض586.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيغدير كريم غضب جواد82696242042082049

جامعة القادسية/كلية التمريض586.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه علوان عبد فضل82697242042118122

جامعة القادسية/كلية التمريض586.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحيدر عادل عويد حسوني82698242041013061

جامعة القادسية/كلية التمريض585.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيمصطفى عبد الكريم محمد هندس82699242041071098

جامعة القادسية/كلية التمريض585.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيعباس هالل عبد عالوه82700242041015072

جامعة القادسية/كلية التمريض585.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبتول عامر سرحان صالح82701242042119017

جامعة القادسية/كلية التمريض585.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى فالح حسن عباس82702242041001299

جامعة القادسية/كلية التمريض585.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيحسن علي حسين جبر82703242041012014

جامعة القادسية/كلية التمريض585.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيحسين عباس غموس راضي82704242041028019

جامعة القادسية/كلية التمريض585.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد غانم عبد الزهره لعواص82705242041001017
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جامعة القادسية/كلية التمريض585.0ثانوية مارب المختلطةاحيائيبراء رائد هادي شمخي82706242042159002

جامعة القادسية/كلية التمريض585.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيامل حسين عبيس بردان82707242042111009

جامعة القادسية/كلية التمريض585.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيحوراء حسين ابراهيم كاظم82708242042096045

جامعة القادسية/كلية التمريض584.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيايات حسين علوان جالب82709242042130013

جامعة القادسية/كلية التمريض584.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيأسيل نعيم اسماعيل موحان82710242042136002

جامعة القادسية/كلية التمريض584.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيرباب راضي حلواص مهوس82711242042136046

جامعة القادسية/كلية التمريض584.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيشهد رعد عبد االمير كاظم82712242042220525

جامعة القادسية/كلية التمريض584.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيامير قيس عبد االمير عبيس82713242041203030

جامعة القادسية/كلية التمريض584.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيامير حسين كريم حمادي82714242041013014

جامعة القادسية/كلية التمريض584.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيمحسن حمزه جواد محمد82715232041172040

جامعة القادسية/كلية التمريض584.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائينرجس يحيى ستار خزن82716242042144014

جامعة القادسية/كلية التمريض584.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيمنار مكي هاشم محمد82717242042131043

جامعة القادسية/كلية التمريض584.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيسجاد زمان يحيى عبد82718242041003120

جامعة القادسية/كلية التمريض584.0اعدادية دمشق للبناتاحيائينورس جبار بيجع عطيه82719242042121300

جامعة القادسية/كلية التمريض584.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيرقيه باسم عباس ياسر82720242042121096

جامعة القادسية/كلية التمريض583.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيليث فراس صاحب طعمه82721242041062134

جامعة القادسية/كلية التمريض583.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينه قاسم كريم رسن82722242042101071

جامعة القادسية/كلية التمريض583.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيزين العابدين حمد عليوي راضي82723242041018038

جامعة القادسية/كلية التمريض583.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينورة فالح حسن كاظم82724242042119184

جامعة القادسية/كلية التمريض583.0ثانوية مارب المختلطةاحيائيزينب جليل وهد هليل82725242042159006

جامعة القادسية/كلية التمريض583.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيبنين علي اوشاح حسن82726242042135020

جامعة القادسية/كلية التمريض583.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيمريم عباس نهاب عباس82727242042146087

جامعة القادسية/كلية التمريض583.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه حسين مشكور جبار82728242042101099

جامعة القادسية/كلية التمريض583.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيحسن علي سلمان شناوه82729242041028015

جامعة القادسية/كلية التمريض583.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد جاسم كريم هاشم82730242041003219

جامعة القادسية/كلية التمريض583.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهبه عالء جاسم محمد82731242042139152

جامعة القادسية/كلية التمريض583.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء حسين حسن احمد82732242042220331

جامعة القادسية/كلية التمريض583.0اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب يوسف عزيز عوده82733242042102181

جامعة القادسية/كلية التمريض583.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيرسل ساجد كامل ياسين82734232042227004

جامعة القادسية/كلية التمريض583.0اعدادية حلب للبناتاحيائيدعاء رحيم سلمان جاسم82735242042107043

جامعة القادسية/كلية التمريض582.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيعال رحيم عبد الحسين جبار82736242042146066

جامعة القادسية/كلية التمريض582.0اعدادية سومر للبنيناحيائياثير جبار مطشر خليف82737242041009001

جامعة القادسية/كلية التمريض582.0اعدادية النور للبناتاحيائيشروق ستار رزاق عطيه82738242042095103

جامعة القادسية/كلية التمريض582.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد فوزي علي فليح82739112041018121

جامعة القادسية/كلية التمريض582.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيعامر عزيز خضير عواد82740312041065017
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جامعة القادسية/كلية التمريض582.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه فليح كناوي يوسف82741242042114216

جامعة القادسية/كلية التمريض582.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائينبا حسن حسين كاظم82742242042096147

جامعة القادسية/كلية التمريض582.0اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء صدام حسين حمزة82743242042102240

جامعة القادسية/كلية التمريض582.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيكرار رحيم محسن وناس82744242041005138

جامعة القادسية/كلية التمريض582.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء عقيل راهي مشكور82745242042120127

جامعة القادسية/كلية التمريض582.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيختام عبد كاظم محمد82746242042153003

جامعة القادسية/كلية التمريض582.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبنات الوقف الشيعياحيائيامنة حاكم شاكر عبد الكريم82747242042098001

جامعة القادسية/كلية التمريض581.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه علي كاظم متعب82748242042095118

جامعة القادسية/كلية التمريض581.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب دايخ عينون مجهول82749242042106116

جامعة القادسية/كلية التمريض581.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيعال حسين هادي محمد82750232042077099

جامعة القادسية/كلية التمريض581.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور الهدى محمد لفته عبيد82751242042220765

جامعة القادسية/كلية التمريض581.0اعدادية السنية للبناتاحيائييسر عماد كاظم جبار82752242042102317

جامعة القادسية/كلية التمريض581.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيايات يحيى كاظم هاشم82753242042121025

جامعة القادسية/كلية التمريض581.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيرنا حسين مهنه سرحان82754242042149045

جامعة القادسية/كلية التمريض581.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزينب رعد سويس كشاش82755242042149058

جامعة القادسية/كلية التمريض581.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيعذراء شمخي جبر كاظم82756242042120203

جامعة القادسية/كلية التمريض580.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيهيلين احمد فرحان هاني82757232042153186

جامعة القادسية/كلية التمريض580.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيحرير حامد جليل حسين82758242042121072

جامعة القادسية/كلية التمريض580.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور هادي حمزه جاسم82759242042220796

جامعة القادسية/كلية التمريض580.0اعدادية النور للبناتاحيائيمريم نجم عبد محمد82760242042095134

جامعة القادسية/كلية التمريض580.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيغدير فؤاد حميد كاظم82761242042124137

جامعة القادسية/كلية التمريض580.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمليحه عالء راشد عداي82762242042139131

جامعة القادسية/كلية التمريض580.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء حاكم هادي شرماهي82763242042092046

جامعة القادسية/كلية التمريض579.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرسل خالد عبد االمير مكسور82764242042220256

جامعة القادسية/كلية التمريض579.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء خالد منديل كاظم82765242042114120

جامعة القادسية/كلية التمريض579.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيسرى ظاهر كردي عداي82766242042080078

جامعة القادسية/كلية التمريض579.0اعدادية النور للبناتاحيائيقطر الندى هادي مطير شناوه82767242042095127

جامعة القادسية/كلية التمريض579.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيكوثر دكمان نغماش راضي82768242042135057

جامعة القادسية/كلية التمريض579.0اعدادية النور للبناتاحيائيمها انور حسن عبد82769242042095140

جامعة القادسية/كلية التمريض579.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمه مهند عبد علي شهيد82770242042121240

جامعة القادسية/كلية التمريض579.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفرح نافع صبيح جاسم82771242042121242

جامعة القادسية/كلية التمريض578.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه عباس صباح عطا هللا82772242042110090

جامعة القادسية/كلية التمريض578.0الخارجياتاحيائيامنه هادي حربي سوادي82773242042401011

جامعة القادسية/كلية التمريض578.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمه حاكم جاسم ترف82774242042106181

جامعة القادسية/كلية التمريض578.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيشذى حسين عبد  مسلم عبد العباس82775242042169049
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جامعة القادسية/كلية التمريض578.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيطيبه حمزه كافي جوده82776242042139100

جامعة القادسية/كلية التمريض578.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائينور صادق شاكر كاظم82777242042122142

جامعة القادسية/كلية التمريض578.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيأيات علي كريم دهش82778242042220010

جامعة القادسية/كلية التمريض578.0اعدادية العروبة للبناتاحيائياسراء سعيد حاتم كاظم82779242042120010

جامعة القادسية/كلية التمريض578.0اعدادية السنية للبناتاحيائيدعاء كريم مطلك عطيه82780242042102104

جامعة القادسية/كلية التمريض578.0ثانوية النورين للبناتاحيائيزينب حسين نصيف جاسم82781242042138043

جامعة القادسية/كلية التمريض578.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء سرحان عبد حمدي82782242042124081

جامعة القادسية/كلية التمريض578.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيمالك ناظم كريم مهدي82783242042081086

جامعة القادسية/كلية التمريض577.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب علي منادي اليم82784242042118081

جامعة القادسية/كلية التمريض577.0اعدادية العروبة للبناتاحيائينور الهدى صباح محمود عفيف82785242042120272

جامعة القادسية/كلية التمريض577.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيزينب محسن جاسم جويد82786242042082039

جامعة القادسية/كلية التمريض577.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبنين فالح حسن داود82787242042106032

جامعة القادسية/كلية التمريض577.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاتن غريب عبد الساده يعقوب82788242042123131

جامعة القادسية/كلية التمريض577.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء خيري عبد زيد عبد الحسين82789242042124079

جامعة القادسية/كلية التمريض577.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينور الهدى رائد عبد الزهره عبيد82790242042189053

جامعة القادسية/كلية التمريض577.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين احمد لفته حمادي82791242042118015

جامعة القادسية/كلية التمريض577.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيخديجة محمود شاكر حسين82792242042103031

جامعة القادسية/كلية التمريض577.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرحاب عبد الكاظم بعيوي عباس82793242042096052

جامعة القادسية/كلية التمريض577.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزينب كامل شيال تايه82794242042141053

جامعة القادسية/كلية التمريض576.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيطفوف اعالن عطية علون82795242042108092

جامعة القادسية/كلية التمريض576.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء محسن عزيز بجاي82796242042220373

جامعة القادسية/كلية التمريض576.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيرسل محمد احسان جميل82797242042120098

جامعة القادسية/كلية التمريض576.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيضحى علي عبد العباس مهدي82798242042220563

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري557.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيشهد علي غازي عيدان82799262042120145

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري523.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد ستار سعدون مظلوم82800232041020330

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري519.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيالزهراء علي شوجه حسين82801242042120017

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري514.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيرقيه راضي عبد وناس82802242042100059

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري511.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه غالب عبد الرضا علي82803242042120231

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري507.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيورقاء عقيل حمزه كاظم82804242042120302

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري504.0ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيمؤمل محمد عبد الحمزه كدر82805242041048030

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري502.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعبد هللا قاسم محمد كاظم82806242041003150

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري500.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيسكينه ضياء عبد الرسول عبد االمير82807242042106146

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري482.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيحسين مسلم كاظم جواد82808252041151055

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري479.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرقيه حسن محمد حسن82809242042106070

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري477.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعبد الحسين علي عبد الحسين مهدي82810242041018055
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جامعة القادسية/كلية الطب البيطري476.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد جاسم عباس82811242042077016

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري476.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل عكوبي جاسم82812242042092050

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري475.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء ماجد راسم جبار82813242042095079

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري473.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنيناحيائيحسين علي عباس صاحب82814232041280010

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري472.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيميامين فائز حسن ديوان82815242042092113

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري469.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسحر رائد عبد الحمزه عبيد82816242042220489

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري467.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائياسراء رحيم محسن كاطع82817132042283004

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري466.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيسليم راتب كامل سعد82818292041003115

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري465.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرقيه نعمه مرزوك حمزه82819242042220294

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري464.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرحاب جاسم محمد مطشر82820242042220249

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري464.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحسين كاظم جبر مرزه82821242041034019

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري462.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسنين عبدهللا عوده كاظم82822242041003062

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري462.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحيدر مناف محسن موسى82823232041282040

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري462.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيحسين ريكان زهراو خيطان82824222041021034

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري462.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي مهدي كريم ظاهر82825242041003183

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري462.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيامير علي كامل حسن82826232041042010

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري461.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور علي حمزه هادي82827242042220783

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري460.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرسل هديب مطرود ونيج82828242042108046

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري460.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور الهدى احمد حربي شمخي82829242042220750

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري460.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبتول عباس جبر حسين82830242042220108

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري460.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة مظفر مهدي حسين82831242042121227

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري459.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيغفران علي لفته داخل82832242042088038

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري455.0ثانوية الرواد المختلطةاحيائينور احمد عبد الزهره حسين82833242042020020

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري455.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيمقتدى صالح الدين كاظم جواد82834242041167034

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري454.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب نجاح محمد مهدي82835242042120158

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري453.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهاجر جليل كريم رضا82836242042134209

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري452.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيشهد سعيد حميد صنافي82837242042108085

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري451.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه فارس حسين سمير82838242042095119

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري451.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيرقية يحيى جاسم محمد82839242042135031

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري450.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيطيبه فراس لطيف حسين82840242042126025

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري449.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرسل ماجد عبد الرزاق مجيد82841242042220272

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري449.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيوصال مهدي عباس شعالن82842242042134227

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري448.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيصابرين عمار محسن محمد82843232042271484

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري447.0ثانوية كصيبة المختلطةاحيائيكرار حسين زماط ياسر82844262041173025

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري447.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيايه سلمان كركان حمزه82845242042130019
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جامعة القادسية/كلية الطب البيطري447.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيمصطفى سعد كاظم هندي82846232041006171

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري447.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيايمن عادل خنطيل خضر82847242041003038

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري447.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيعلي عادل عبد العباس عبد82848252041152059

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري446.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسيف الدين فراس احمد شامخ82849242041001127

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري446.0اعدادية السرور للبناتاحيائيهديل صباح جوحي صحن82850242042085072

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري446.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسن جواد عباس احمد82851242041003055

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري446.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب جبار كاظم محل82852242042220396

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري446.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين غازي جبار ظاهر82853242042220144

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري445.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب حسن حليل صليط82854242042220400

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري445.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيفاطمة عباس نعيم خشان82855242042130118

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري445.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيخديجه حسين عبد هللا حدواي82856242042220219

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري445.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد كريم شهيد زبيدي82857242041001119

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري444.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيزين العابدين مجيد عبيد مرهون82858242041203424

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري444.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي رحيم جبار ظاهر82859242041027185

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري444.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيزهراء جاسم جميل مهدي82860242042184024

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري443.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتقى عماد جواد كاظم82861242042118030

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري443.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب علي عبد الرضا فرحان82862242042119105

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري443.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمصطفى علي حسين ياسين82863222041035286

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري442.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه عدنان محمد حسين82864242042220641

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري442.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزهراء احمد عبد حاتم82865242042111040

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري442.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيستار علي جبار طلب82866222041381010

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري441.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرقيه عبد الخالق عبد الحسين شبيب82867242042123070

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري441.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيهبه يوسف عبود سلمان82868242042100155

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري440.0اعدادية القناة للبناتاحيائيحسناء مشتاق طالب توفيق82869132042072022

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري440.0ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائيايوب أحسان فليح حمزه82870242041211013

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري440.0ثانوية عين الديوانية االهلية للبناتاحيائيبنين عبد هللا عبد الرزاق عباس82871242042192007

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري440.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينه علي هادي فارس82872242042139089

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري439.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم ثامر خضير مرزه82873252042100327

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري438.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيفاطمه نبيل عبد الرحيم عبد المنعم82874242042082058

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري438.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعلي حسن شندل عبيس82875252041014093

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري438.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد عباس82876242041005148

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري438.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيحوراء خضير عبيس فضل82877242042191020

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري437.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب قحطان عبد الحسين كامل82878242042220449

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري437.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبسمه بسام محمد مجيد82879252042062176

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري437.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبتول علي دحام عباس82880252042059130
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جامعة القادسية/كلية الطب البيطري437.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد علي منير سالم عيسى82881242041062160

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري437.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء منشد جبار شوجان82882242042119056

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري437.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيحنين حسنين نعيم داود82883262042106032

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري436.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حسين جدوع مظلوم82884242041037023

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري436.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيصبا كريم دكسن رسن82885242042121192

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري436.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيكرار حسين فليح جبر82886242041036121

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري436.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب زيد عبد العالي علي82887242042123098

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري436.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيكوثر احمد اجبير حنون82888242042144012

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري435.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيباقر كاظم طالب صالح82889252041200021

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري435.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيضحى كريم حسين كنو82890232042271515

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري435.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيريام حسين علي ناصر82891252042096192

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري435.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسين علي هاشم عبد هللا82892242041036053

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري434.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيساره علي كريم ابراهيم82893252042096303

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري434.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحوراء كاظم سرحان شريف82894242042139040

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري434.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائينوره عبد االمير رحيم شنيع82895252042076052

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري434.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعبد الحسن علي عبد الحسن هلوس82896242041203165

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري434.0اعدادية النور للبناتاحيائيمدلوله عدنان نوير حسون82897242042095129

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري434.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين مهدي جاسم مطلك82898242042118024

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري434.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي محمد عبد الحسن صاحب82899242041062121

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري434.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيحنين خالد داود هيال82900262042120051

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري433.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيسعد جزار حمود حمادي82901242041062081

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري432.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيزهراء عبود لفته سلمان82902242042131026

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري432.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيمرتضى علي عباس مهدي82903242041202126

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري431.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمرسلين حيدر عبد الزهره عبود82904252042100309

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري431.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيكاظم مروح رحم جبر82905242041203235

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري431.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيعال مازن جاسم محمد82906252042100060

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري431.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيتوفيق يوسف مبدر احميد82907232041054022

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري431.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياسراء علي جفات نحير82908242042220036

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري431.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيشهد عادل سعدون كاظم82909242042122099

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري431.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبنين باسم جبير كاطع82910242042139021

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري431.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفرقان مهدي عبد زيد شعالن82911242042124160

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري430.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيناريمان طالب شاكر خرباط82912232042271696

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري430.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيميامين مهدي كريم علي82913252042059765

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري430.0ثانوية البالد للبنيناحيائيعلي عبد الكريم ابراهيم حسن82914122041008009

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري430.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسحر اسماعيل خضير فرحان82915242042114162
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جامعة القادسية/كلية الطب البيطري430.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيمالك عالء حسن صادق82916242042120256

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري429.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد رحم مهدي طعمه82917242041001239

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري429.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين ماجد غازي كاظم82918242041027079

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري429.0ثانوية االبرار االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد حسين علي82919242042078015

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري429.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبراء رسول مطشر نجم82920242042220113

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري429.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسين وحيد عبيد مرهون82921242041203435

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري428.5ثانوية المتميزيناحيائيمحمد صادق ياسر فتحي فليح82922252041035066

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري428.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى محمد حسن غزاي82923242041038067

جامعة القادسية/كلية الطب البيطري428.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعبد هللا مكي حسن عبيد82924242041053024

جامعة القادسية/كلية الزراعة446.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد كريم مير محمد82925242041001120

جامعة القادسية/كلية الزراعة445.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسن جواد كاظم حسن82926242041002032

جامعة القادسية/كلية الزراعة428.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي حسين صبيح فالح82927242041062110

جامعة القادسية/كلية الزراعة427.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين كاظم متعب عراك82928242041027077

جامعة القادسية/كلية الزراعة417.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمه حامد كاظم فرحان82929242042121230

جامعة القادسية/كلية الزراعة412.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيفاطمه باسم مالك نعيمه82930242042094089

جامعة القادسية/كلية الزراعة410.0اعدادية السنية للبناتاحيائيرنده رعد حسن ضعيف82931242042102122

جامعة القادسية/كلية الزراعة409.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسين هادي حافظ كريم82932242041076049

جامعة القادسية/كلية الزراعة405.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيفاروق حسن نعيم شاني82933292041013032

جامعة القادسية/كلية الزراعة404.0اعدادية الثقلين للبنيناحيائيحيدر كاظم عبد الحسين عواد82934242041030008

جامعة القادسية/كلية الزراعة403.0ثانوية المصطفى االهلية للبناتاحيائيابرار رائد رسول عباس82935242042091001

جامعة القادسية/كلية الزراعة402.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب سامر عبد الرزاق جواد82936242042104089

جامعة القادسية/كلية الزراعة402.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيدعاء اياد حنويت عطيوي82937242042093053

جامعة القادسية/كلية الزراعة401.0اعدادية سومر للبنيناحيائيباقر عبد الكاظم جفات جاسم82938242041009022

جامعة القادسية/كلية الزراعة401.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمقتدى حميد مالص ناعور82939242041005186

جامعة القادسية/كلية الزراعة401.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه جبر عالوي حسون82940242042118114

جامعة القادسية/كلية الزراعة401.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيكوثر جواد كظيم عليوي82941242042139124

جامعة القادسية/كلية الزراعة400.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزينب جواد كاظم عباس82942242042124093

جامعة القادسية/كلية الزراعة397.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيلمى سمير ثامر عبد82943242042096140

جامعة القادسية/كلية الزراعة397.0ثانوية الجنان للبناتاحيائيبنين جبار شمران فضل82944242042079006

جامعة القادسية/كلية الزراعة397.0الخارجياتاحيائيبنين علي عبد الرضا عبد الحسين82945242042401016

جامعة القادسية/كلية الزراعة396.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائياصيل مجيد جاسم محمد82946242042124014

جامعة القادسية/كلية الزراعة396.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء محمد راهي صفاري82947242042118071

جامعة القادسية/كلية الزراعة396.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيصفاء ستار جبار مبيدر82948292042067034

جامعة القادسية/كلية الزراعة396.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه عباس حسين جاسم82949242042220638

جامعة القادسية/كلية الزراعة396.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيزهراء عقيل جواد كاظم82950242042184025
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جامعة القادسية/كلية الزراعة395.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسنين قاسم حمد زبالة82951242041062039

جامعة القادسية/كلية الزراعة395.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبنين سرحان شناوه حمزه82952242042123027

جامعة القادسية/كلية الزراعة395.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزهراء قاسم كامل تركي82953242042141039

جامعة القادسية/كلية الزراعة395.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتكتم قاسم عطلة عبد الكاظم82954242042119046

جامعة القادسية/كلية الزراعة395.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب علي كاظم شمران82955242042119106

جامعة القادسية/كلية الزراعة394.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيامل فاهم عواد شويل82956242042134013

جامعة القادسية/كلية الزراعة394.0ثانوية عدن للبناتاحيائيزهراء محمد مهدي يوسف82957232042076041

جامعة القادسية/كلية الزراعة394.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحيدر منيف حبيب كاظم82958232041019061

جامعة القادسية/كلية الزراعة394.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيشهد علي كامل عبد82959242042121186

جامعة القادسية/كلية الزراعة394.0ثانوية الجوادين االهلية المسائية للبنيناحيائينور الدين حازم ضيدان ملغوث82960242041213011

جامعة القادسية/كلية الزراعة394.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشهد حسين عبيد عباس82961242042139095

جامعة القادسية/كلية الزراعة393.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهبه قاسم هادي عزال82962242042106230

جامعة القادسية/كلية الزراعة393.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور الهدى عدنان هاشم سلمان82963242042220761

جامعة القادسية/كلية الزراعة393.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمصطفى صباح كريم حسين82964242041036166

جامعة القادسية/كلية الزراعة393.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيضحى أحسان حاتم كاطع82965242042220554

جامعة القادسية/كلية الزراعة393.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء رياض حمزه عبد82966242042121115

جامعة القادسية/كلية الزراعة392.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيانغام ظاهر دايخ خنيزير82967242042131011

جامعة القادسية/كلية الزراعة392.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب علي محسن حسن82968242042095091

جامعة القادسية/كلية الزراعة392.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهدى عالء حمزه حسن82969232042087348

جامعة القادسية/كلية الزراعة392.0ثانوية النورين للبناتاحيائيآالء بهلول مزهر غزاي82970242042138001

جامعة القادسية/كلية الزراعة391.0ثانوية االبرار االهلية للبناتاحيائيلقاء فاضل زوير راضي82971242042078018

جامعة القادسية/كلية الزراعة391.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيزهراء عزيز عبد مرزه82972242042135035

جامعة القادسية/كلية الزراعة391.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحيدر نعمه ثامر محمد82973242041027101

جامعة القادسية/كلية الزراعة391.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين عباس وحيد عسكر82974242041062047

جامعة القادسية/كلية الزراعة391.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيريمان كريم حمزة حمادي82975242042115043

جامعة القادسية/كلية الزراعة390.0اعدادية االمير للبناتاحيائيسجى عالوي ناصر حسوني82976252042083091

جامعة القادسية/كلية الزراعة390.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيتبارك علي عزيز عبودي82977242042122031

جامعة القادسية/كلية الزراعة390.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد جدوع82978242041028077

جامعة القادسية/كلية الزراعة390.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمرتجى عالء عبد العباس حمزه82979242041003255

جامعة القادسية/كلية الزراعة390.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيايات علي فليح حسن82980242042121020

جامعة القادسية/كلية الزراعة390.0ثانوية القانتات للبناتاحيائياساور عماد فتنان جاسور82981242042184001

جامعة القادسية/كلية الزراعة390.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسهام حسنين جبير كاطع82982242042119115

جامعة القادسية/كلية الزراعة389.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيساره عزيز سعيد كواد82983242042118088

جامعة القادسية/كلية الزراعة389.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحيدر مسلم نعيم عذاري82984242041203100

جامعة القادسية/كلية الزراعة389.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين محمد كاظم سكر82985242041003085
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جامعة القادسية/كلية الزراعة389.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائياسيل ناصر هادي حسين82986242042126003

جامعة القادسية/كلية الزراعة389.0ثانوية النورين للبناتاحيائيهدى حيدر صابر كاظم82987242042138071

جامعة القادسية/كلية الزراعة388.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرقية عباس مطرود سمين82988242042119071

جامعة القادسية/كلية الزراعة388.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين حسين رحيم مهدي82989242042118017

جامعة القادسية/كلية الزراعة388.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيسجى احمد مجيد حسين82990242042122088

جامعة القادسية/كلية الزراعة388.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور وسام صالح عبد82991242042118149

جامعة القادسية/كلية الزراعة388.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيكرار ارشد شياع علي82992242041003196

جامعة القادسية/كلية الزراعة388.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيمحمد جميل طالب عبد82993242041204121

جامعة القادسية/كلية الزراعة388.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيفاطمه ناصر هادي حسين82994242042126034

جامعة القادسية/كلية الزراعة387.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائياحمد حسوني عويز دهاري82995242041005005

جامعة القادسية/كلية الزراعة387.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائينبأ كريم غانم حمادي82996242042124179

جامعة القادسية/كلية الزراعة387.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيفاطمه بشير عوده عبيس82997242042160033

جامعة القادسية/كلية الزراعة387.0ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائياحمد سالم عبد السادة ماجد82998242041211001

جامعة القادسية/كلية الزراعة387.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد كريم عسكر حسين82999242041062165

جامعة القادسية/كلية الزراعة387.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيرقيه عالوي امير كرتول83000242042100058

جامعة القادسية/كلية الزراعة387.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيكفاء محمد ياور حسين83001242042124161

جامعة القادسية/كلية الزراعة386.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب عامر شهاب حمد83002242042220425

جامعة القادسية/كلية الزراعة386.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائينور جليل نور حسن83003242041203359

جامعة القادسية/كلية الزراعة386.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسين عالء صالح هادي83004242041203066

جامعة القادسية/كلية الزراعة386.0ثانوية الجنان للبناتاحيائيزينب كعود شيحان خطار83005242042079015

جامعة القادسية/كلية الزراعة385.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعبد السادة علي عبد السادة حسن83006242041203167

جامعة القادسية/كلية الزراعة385.0ثانوية عين الديوانية االهلية للبناتاحيائيشهد كاظم جالب عبد الحسين83007242042192016

جامعة القادسية/كلية الزراعة385.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيانوار ماجد حميد علي83008242042135009

جامعة القادسية/كلية الزراعة385.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبنات الوقف الشيعياحيائيزينب سالم عبد الزهره لعواص83009242042098008

جامعة القادسية/كلية الزراعة385.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحوراء مسلم شعالن كاطع83010242042168025

جامعة القادسية/كلية الزراعة385.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيحسين جليل هادي حسين83011242041207035

جامعة القادسية/كلية الزراعة384.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيرسل صباح خلف عسل83012242042103037

جامعة القادسية/كلية الزراعة384.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائياحمد عباس سوادي خشان83013242041203010

جامعة القادسية/كلية الزراعة384.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين محمد جالب ارخيص83014242041003083

جامعة القادسية/كلية الزراعة384.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيرباب صفاء عبد الرسول عبد االمير83015242042082015

جامعة القادسية/كلية الزراعة384.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبنيناحيائيعلي فاضل بنيه خنفر83016242041057014

جامعة القادسية/كلية الزراعة384.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيايمن رزاق عبد الحسين محمد83017242041169009

جامعة القادسية/كلية الزراعة384.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياسماء صالح عبد الحسين نعمة83018242042189006

جامعة القادسية/كلية الزراعة384.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرجاء اركان رحيم عطيه83019242042139048

جامعة القادسية/كلية الزراعة384.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيرسل عايد عبد الكاظم حلواص83020242042164015
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جامعة القادسية/كلية الزراعة383.0ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين هاتف يامر83021242041055005

جامعة القادسية/كلية الزراعة383.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمجتبى علي مسير عباس83022242041003207

جامعة القادسية/كلية الزراعة383.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيايات داخل جالد كاظم83023242042103010

جامعة القادسية/كلية الزراعة383.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيرباب فاضل جواد علي83024242042122042

جامعة القادسية/كلية الزراعة383.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيسارة سعد سعدي خيري83025242042135042

جامعة القادسية/كلية الزراعة383.0اعدادية الرباب للبناتاحيائياسراء مهدي عبد علي برجود83026242042094003

جامعة القادسية/كلية الزراعة383.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيمنار عزيز شمخي جبر83027242042220711

جامعة القادسية/كلية الزراعة383.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرفل حيدر خلف ورير83028242042220279

جامعة القادسية/كلية الزراعة383.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيعلياء مجبل اسكندر مرهون83029242042080089

جامعة القادسية/كلية الزراعة383.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيجنان عامر عبادي هالل83030242042111027

جامعة القادسية/كلية الزراعة382.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعامر شهيد جاسم محمد83031242041062087

جامعة القادسية/كلية الزراعة382.0ثانوية المرادية المختلطةاحيائيزمان جبار اسماعيل شرف83032242041158010

جامعة القادسية/كلية الزراعة382.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيجعفر محمد عوض عمران83033242041062027

جامعة القادسية/كلية الزراعة382.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمصطفى ثامر كامل كاظم83034242041003265

جامعة القادسية/كلية الزراعة382.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين سالم عبد زيد علوان83035232042109024

جامعة القادسية/كلية الزراعة382.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيهاله رشاد عبد زيد كاظم83036272042084059

جامعة القادسية/كلية الزراعة382.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيدعاء علي فالح عباس83037242042220230

جامعة القادسية/كلية الزراعة382.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعبد االله غالب عوده ضايع83038242041005092

جامعة القادسية/كلية الزراعة382.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبأ عبد الكاظم عبيد عبد الكاظم83039232042120206

جامعة القادسية/كلية الزراعة382.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيمريم حسين سلمان علوان83040242042130126

جامعة القادسية/كلية الزراعة381.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين طالل سلمان نجم83041242041062046

جامعة القادسية/كلية الزراعة381.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين عوده شمام شناوه83042242042220143

جامعة القادسية/كلية الزراعة381.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيامير مشتاق محمد راضي83043292041153030

جامعة القادسية/كلية الزراعة381.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيريتاج عقيل هادي شرماهي83044242042108057

جامعة القادسية/كلية الزراعة381.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيعال حليم ساجت طرخان83045232042078089

جامعة القادسية/كلية الزراعة381.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيحسين راهي فاهم عباس83046242041036045

جامعة القادسية/كلية الزراعة381.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيهجران خلف سلمان عوده83047242042146099

جامعة القادسية/كلية الزراعة380.0اعدادية الثبات للبنيناحيائياحمد حسين جاسم وناس83048272041024003

جامعة القادسية/كلية الزراعة380.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيهدى صبحي كاظم عناد83049242042136125

جامعة القادسية/كلية الزراعة380.0ثانوية النورين للبناتاحيائيبتول محمد كريم شهد83050242042138017

جامعة القادسية/كلية الزراعة380.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيكوثر صدام جيثوم عطية83051242042220673

جامعة القادسية/كلية الزراعة380.0اعدادية العراق للبنيناحيائيرائد حليم عبد كاطع83052242041024008

جامعة القادسية/كلية الزراعة380.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيازهر سالم عبد حسن83053242041076011

جامعة القادسية/كلية الزراعة379.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيحمزة ناجي حسين صالح83054292041153076

جامعة القادسية/كلية الزراعة379.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين حيدر جاسم لفته83055242042220845
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جامعة القادسية/كلية الزراعة379.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد نعمه جبر محمد83056242041001268

جامعة القادسية/كلية الزراعة379.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيسماح جبار محسن مهدي83057232042137042

جامعة القادسية/كلية الزراعة379.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبنين رحيم جساب حولي83058242042096021

جامعة القادسية/كلية الزراعة379.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيهناء كريم عجيل فرج83059242042146102

جامعة القادسية/كلية الزراعة378.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد جليل محمد عباس83060242041001233

جامعة القادسية/كلية الزراعة378.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيعباس محسن منسي موسى83061272041020039

جامعة القادسية/كلية الزراعة378.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء سليم راهي دايخ83062252042062551

جامعة القادسية/كلية الزراعة378.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيدعاء نجم عبد حطحوط83063242042104053

جامعة القادسية/كلية الزراعة378.0ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيحسن عبد السالم عبد الواحد علي83064242041055002

جامعة القادسية/كلية الزراعة378.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياية اركان سرحان كامل83065242042189010

جامعة القادسية/كلية الزراعة378.0اعدادية سومر للبنيناحيائيمصطفى حامد وناس حسين83066242041009140

جامعة القادسية/كلية الزراعة377.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيحوراء حميد وحيد حسين83067242042123049

جامعة القادسية/كلية الزراعة377.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيامير حيدر عساف شناوه83068242041003030

جامعة القادسية/كلية الزراعة377.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء حسين عبد علوان83069242042110041

جامعة القادسية/كلية الزراعة376.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآيات عبد الزهره ناجي غازي83070242042114006

جامعة القادسية/كلية الزراعة376.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائياميره هادي حسون عاصي83071242042112008

جامعة القادسية/كلية الزراعة376.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيتبارك كريم حمزة حمادي83072242042115018

جامعة القادسية/كلية الزراعة376.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء رياض جاسم محمد83073242042117121

جامعة القادسية/كلية الزراعة376.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى امجد شياع علي83074242041062176

جامعة القادسية/كلية الزراعة376.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء خالد صالح صبار83075242042220339

جامعة القادسية/كلية الزراعة376.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيزهراء حسين هاشم محمد83076242042131025

جامعة القادسية/كلية الزراعة376.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيوالء رزاق مجبل منفي83077242042118161

جامعة القادسية/كلية الزراعة376.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيكوثر ثامر عدنان جساب83078242042122125

جامعة القادسية/كلية الزراعة376.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيحسين ميري شمخي جبار83079242041202046

جامعة القادسية/كلية الزراعة376.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيغدير ابراهيم عبد خضير83080232042149043

جامعة القادسية/كلية الزراعة376.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعلي حسين جبار عبد السادة83081242041203189

جامعة القادسية/كلية الزراعة375.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمرتضى وسام جابر محمد83082242041003261

جامعة القادسية/كلية الزراعة375.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيحسين خضير هادي كاظم83083242041200021

جامعة القادسية/كلية الزراعة375.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيجعفر جواد كاظم عبود83084242041203040

جامعة القادسية/كلية الزراعة375.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيمحمد سلمان حمزة نهابه83085242041071080

جامعة القادسية/كلية الزراعة375.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيدعاء زوين عبد الحسن نبهار83086292042153041

جامعة القادسية/كلية الزراعة375.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب علي حمير عبد االمير83087242042110056

جامعة القادسية/كلية الزراعة375.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيامير فاضل هادي حمزه83088232041252026

جامعة القادسية/كلية الزراعة375.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيديانا غانم حسن شوندي83089242042220242

جامعة القادسية/كلية الزراعة375.0اعدادية الصديق المسائية للبنيناحيائيانمار غسان جميل عبد االحد83090142041200008
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جامعة القادسية/كلية الزراعة375.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيمريم حسن عليوي ناصر83091242042220693

جامعة القادسية/كلية الزراعة375.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيحوراء ناصر حمزه عبود83092242042146030

جامعة القادسية/كلية الزراعة375.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمالك محمد فليح حسن83093242041036132

جامعة القادسية/كلية الزراعة374.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسين عالء جاسم محمد83094242041002039

جامعة القادسية/كلية الزراعة374.0ثانوية النورين للبناتاحيائيزهراء عليوي محيسن ناجي83095242042138041

جامعة القادسية/كلية الزراعة374.0اعدادية السنية للبناتاحيائيانوار حسين غركان كاظم83096242042102020

جامعة القادسية/كلية الزراعة374.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيدينا فراس حسن ناصر83097242042106060

جامعة القادسية/كلية الزراعة374.0اعدادية السرور للبناتاحيائيسارة حميد ضايع زعنون83098242042085038

جامعة القادسية/كلية الزراعة374.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيجواد حيدر جواد عبد هللا83099242041037008

جامعة القادسية/كلية الزراعة374.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمروه باسم عبد هوله83100242042108117

جامعة القادسية/كلية الزراعة374.0اعدادية يافا للبناتاحيائيحنين عباس راهي عبد الحمزه83101242042117059

جامعة القادسية/كلية الزراعة374.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيامير رحمن طراد سلمان83102242041012004

جامعة القادسية/كلية الزراعة374.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس باسم شراد عباس83103242041001134

جامعة القادسية/كلية الزراعة374.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيهبه رائد حسين مخيف83104242042220811

جامعة القادسية/كلية الزراعة374.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيزينب عبد الزهره صخر جعفر83105242042130089

جامعة القادسية/كلية الزراعة374.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء جواد عبد الكاظم شاكر83106242042120115

جامعة القادسية/كلية الزراعة373.0اعدادية النور للبناتاحيائيبراء ابراهيم لطيف بلكوت83107242042095020

جامعة القادسية/كلية الزراعة373.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيعبد الجبار بشار جبار خشيش83108242041207070

جامعة القادسية/كلية الزراعة373.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيمريم نجاح صافي عاشور83109122042104041

جامعة القادسية/كلية الزراعة373.0ثانوية االبرار االهلية للبناتاحيائيايات وسام سهيل علوش83110242042078003

جامعة القادسية/كلية الزراعة373.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيبنين كاظم زاجي صاحب83111122042100010

جامعة القادسية/كلية الزراعة373.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيفاتن منصور معضد دكمان83112242042136089

جامعة القادسية/كلية الزراعة372.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيحمزه تومان طراد مرهش83113242041204040

جامعة القادسية/كلية الزراعة372.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمنتظر عباس جبر حسان83114242041062190

جامعة القادسية/كلية الزراعة372.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمصطفى حمزه صالح محمد83115232041252272

جامعة القادسية/كلية الزراعة372.0ثانوية الجوادين االهلية المسائية للبنيناحيائيعبد هللا احمد جاسب محمد83116242041213007

جامعة القادسية/كلية الزراعة372.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمه حيدر سلمان نغيمش83117242042121234

جامعة القادسية/كلية الزراعة371.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيهيام عبد الكاظم ناهي دحام83118242042119191

جامعة القادسية/كلية الزراعة371.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيبنين علي طعمه طارش83119272042063028

جامعة القادسية/كلية الزراعة371.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحسن حمزه حسين هفار83120242041169011

جامعة القادسية/كلية الزراعة371.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائينذير يحيى شنين سلمان83121242041010155

جامعة القادسية/كلية الزراعة371.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيرباب حيدر جاسم محمد83122242042130050

جامعة القادسية/كلية الزراعة370.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه مظفر محي حسن83123242042092101

جامعة القادسية/كلية الزراعة370.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى علي عبد الحسين محمد83124242042110112

جامعة القادسية/كلية الزراعة370.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن رهيف شنته83125242042149047
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جامعة القادسية/كلية الزراعة370.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيمؤمل صائب علوان اسيود83126242041152041

جامعة القادسية/كلية الزراعة370.0اعدادية النور للبناتاحيائيايات حمود مراد عطشان83127242042095013

جامعة القادسية/كلية الزراعة370.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتغريد حسن عبد الكاظم مرزة83128242042106040

جامعة القادسية/كلية الزراعة370.0اعدادية سومر للبنيناحيائيحسين ستار وناس كاظم83129242041009039

جامعة القادسية/كلية الزراعة370.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيمرتضى حسين خلف حسن83130242041015120

جامعة القادسية/كلية الزراعة369.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحيدر جواد شخير حسين83131242041005050

جامعة القادسية/كلية الزراعة369.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيميقات عبد الكريم ساهي عبد83132242041202140

جامعة القادسية/كلية الزراعة369.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيحيدر جياد كزار عبد83133242041200035

جامعة القادسية/كلية الزراعة369.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيهدى محسن علي كريم83134242042146101

جامعة القادسية/كلية الزراعة369.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيامير انتظار كاظم صاحب83135242041037005

جامعة القادسية/كلية الزراعة368.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيمسلم صائب علوان اسيود83136242041152050

جامعة القادسية/كلية الزراعة368.0اعدادية النصر للبنيناحيائيامير شاكر بدن موسى83137242041064007

جامعة القادسية/كلية الزراعة368.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسيف جاسم حمد زبالة83138242041001128

جامعة القادسية/كلية الزراعة368.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء حاتم كريم هاشم83139242042110039

جامعة القادسية/كلية الزراعة368.0ثانوية بيروت للبنيناحيائيمحمد قاسم محمود حسين83140232041022031

جامعة القادسية/كلية الزراعة368.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيكرم فائق عباس مصطفى83141102041022077

جامعة القادسية/كلية الزراعة368.0اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب مظلوم علي راضي83142242042102176

جامعة القادسية/كلية الزراعة368.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيبنين صالح هادي عبد العباس83143242042112013

جامعة القادسية/كلية الزراعة368.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيتقى حسين علي كدر83144242042123038

جامعة القادسية/كلية الزراعة368.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيصبا خضير جليل عبود83145242042101085

جامعة القادسية/كلية الزراعة368.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيزهراء حسن لفته عبد الحسين83146242042112032

جامعة القادسية/كلية الزراعة368.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمود جبار خضير عبيس83147242041018089

جامعة القادسية/كلية الزراعة367.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيعلي رزاق محسن اجيرع83148242041012042

جامعة القادسية/كلية الزراعة367.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيغدير محمد شعالن كاظم83149242042077044

جامعة القادسية/كلية الزراعة469.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيجعفر محمد حمزه عبيد83150242051065003

جامعة القادسية/كلية الزراعة394.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقياحمد حسن جواد كاظم83151242051062003

جامعة القادسية/كلية الزراعة381.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيفالح بردان عطية زياد83152242051019028

جامعة القادسية/كلية الزراعة375.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمصطفى كاظم هدهود حسين83153242051203186

جامعة القادسية/كلية الزراعة370.0ثانوية المنار المسائيةتطبيقيمنتظر كاظم هاشم كلوح83154292051150029

جامعة القادسية/كلية الزراعة369.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيحسن باقر عليوي كاظم83155232051019010

جامعة القادسية/كلية الزراعة369.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسن هادي عشعوش83156242051203146

جامعة القادسية/كلية الزراعة369.0ثانوية السنية المسائية للبنينتطبيقيمرتضى محمد جبار سلمان83157242051211049

جامعة القادسية/كلية الزراعة367.0اعدادية النور للبناتتطبيقيزينب رزاق عبد محمد83158242052095015

جامعة القادسية/كلية الزراعة367.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيسجاد نجم عبد محمد83159242051013028

جامعة القادسية/كلية الزراعة365.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيذو الفقار هادي كريم ظاهر83160242051203062
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جامعة القادسية/كلية الزراعة364.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيمنتظر خالد عادي فاضل83161232051257148

جامعة القادسية/كلية الزراعة364.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقييوسف حسين مطرود دوخي83162242051036079

جامعة القادسية/كلية الزراعة363.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيحسين عبد الحر جميل رحمن83163242051076004

جامعة القادسية/كلية الزراعة362.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيرائد علي حسين علي83164222051036040

جامعة القادسية/كلية الزراعة362.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيغيث رحيم كاظم مجهول83165252051153086

جامعة القادسية/كلية الزراعة362.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيامير اسكندر جياد شويلي83166242051001009

جامعة القادسية/كلية الزراعة362.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيامير قاسم جاسم فرحان83167242051013003

جامعة القادسية/كلية الزراعة361.0اعدادية الغدير للبنينتطبيقيحسن كاظم سلمان شامي83168242051071012

جامعة القادسية/كلية الزراعة361.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيعلي رسول عبد زباله83169242051019023

جامعة القادسية/كلية الزراعة361.0ثانوية النجاة االهلية للبناتتطبيقينور زهير عبد العباس منغر83170102052131011

جامعة القادسية/كلية الزراعة361.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيامير محمد كاظم خلف83171242051203027

جامعة القادسية/كلية الزراعة360.0اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيحسين عباس مسلم حسين83172242051207020

جامعة القادسية/كلية الزراعة360.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيحسين ناجح ظاهر حسين83173292051153085

جامعة القادسية/كلية الزراعة360.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيمحمد اوزير عبيس عذاب83174242051036065

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد487.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيعباس جبار خضير صكب83175232021165013

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد478.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيصفاء ثامر عبد غالي83176242021155019

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد478.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب (ع) للبنينادبيعباس فليح جوده ميار83177242021060011

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية الصادق المختلطةادبيمصطفى مرهون هاتف عزيز83178232021172030

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية الديوانية للبنينادبيعلي هادي كاظم مكي83179242021028015

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيخديجه مهدي عبد سلمان83180242022113009

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية خديجة للبناتادبيايه محمد فيصل فليح83181242022080005

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية سكينة للبناتادبيحوراء بدر مهاوش حسون83182242022093006

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيسجاد قاسم عبيد حسين83183232021165010

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية القانتات للبناتادبيغدير علي عبد الجليل كاظم83184242022184014

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية الحسينية المختلطةادبيعبد الرحمن اياد هالل حسين83185232021187010

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيعلي رسول سباح حسين83186242021155023

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية الجواهري للبنينادبيحسين كركان كاظم محمد83187242021018023

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية الكرامة للبنينادبيعلي ماجد جودة جاسم83188242021004061

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيابتهال عقيل هادي عطيه83189242022139001

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيادبيوفاء محسن عبد سياب83190242022112037

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية نفر للبنينادبيابراهيم سبتي رشيد حمود83191242021025001

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية العارضيات المختلطةادبيغدير حسين عاشور رمضان83192242022152003

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية السنية المسائية للبنينادبيسجاد قائد جميل رحمن83193242021211034

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد432.0الخارجيونادبياحمد غثيث حسين عمير83194242021400007

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية نفر للبنينادبيحسن اركان جبار هلوس83195242021025006
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جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية الكندي للبنينادبيمحمد صادق علي جاسم ناصر83196242021040047

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية فلسطين للبنينادبيحسن فاضل جبر زماط83197242021013009

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية الجواهري للبنينادبيحسن مراد طالب عذيب83198242021018017

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية التحرير للبناتادبيبنين عقيل محمد حمزه83199242022101004

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الدغارة للبناتادبيزهراء ثائر نجم عبد83200242022124019

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية سكينة للبناتادبيرقيه صالح مهدي عبيد83201242022093014

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية التفوق االهلية للبناتادبيفاطمه نهاد صاحب مهدي83202242022092006

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيحسين ثائر عريف جبار83203242021155007

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية الجواهري للبنينادبياحمد قيصر علوان هداي83204242021018005

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي كريم كاظم موسى83205242021030036

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية اسماء للبناتادبيزينب عليوي عويز ناطور83206242022104018

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية دمشق للبناتادبيسرى نعيم حسن كاظم83207242022121037

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية خديجة للبناتادبيخديجه محسن حسون كرز83208242022080011

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية العارضيات المختلطةادبياحمد خالد منصور جاسم83209242021152002

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيزينب الحوراء علي كاظم محمد83210242022186026

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الشامية للبنينادبيمصطفى صباح عبد الحسن صياح83211242021015068

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الحمزة للبنينادبيعلي جميل حمزه طايح83212242021010025

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية النور للبناتادبيضحى مرتضى ياسين عبد83213242022095033

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الدغارة للبنينادبياحمد مديح جاسم عكل83214242021008003

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية المصطفى للبنينادبيجاسم رسول جبر كاظم83215242021017019

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الدغارة للبناتادبيافراح ناظم عبد االمير ياسين83216242022124002

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيضحى ناظم كريم مخيف83217242022139027

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الكندي للبنينادبيعلي كريم مطلك عطية83218242021040035

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية المعالي االهلية للبنينادبيمحمد نضال كاطع حمادة83219242021056010

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية السنية للبناتادبيايات احمد صالح غالي83220242022102009

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية حلب للبناتادبيزينب علي حسين كاظم83221242022107021

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الشعلة للبنينادبيكرار هاشم ناصر وحيد83222242021012029

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية النضال للبنينادبيعبد هللا كريم هليل حسين83223242021014037

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الدغارة للبنينادبيجاسم عناد شيحان خطار83224242021008009

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيعلي جميل سوادي هنين83225242021021021

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الكوثر للبناتادبينور الهدى علي محمد عبد83226242022108040

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الشامية للبنينادبيعلي ثائر صبيح مزهر83227242021015039

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيدعاء جابر صباح فرهود83228242022122021

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية الصالحية للبنينادبيمرتجى حسن عباس حسن83229242021022041

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية الرضوان للبنينادبيعباس خالد ريسان عبد83230292021023014
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جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيايمان حسين عبد هللا حسن83231292022160016

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية السنية للبناتادبيفاطمه مالك رومي كاظم83232242022102070

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الجواهري للبنينادبيمسلم مراد طالب عذيب83233242021018072

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الشافعية للبناتادبيناديه عبطان رمان صبيح83234242022111050

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية البشير المسائية للبنينادبيعجيل شالل سهر عجاج83235242021207040

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيعباس عبد الجليل صاحب حسن83236242021021017

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الكندي للبنينادبياحمد هاشم تايه عباس83237242021040003

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه احمد حمزه كاطع83238242022140033

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية حواء االهلية للبناتادبيتبارك سالم عدنان محمد علي83239232022153003

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية سومر للبنينادبيازهر رحيم علوان حسين83240242021009007

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين حامد سعيد علي83241242021017026

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الجواهري للبنينادبيزين العابدين سمير جاسم محمد83242242021018030

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الحوراء للبناتادبيزمن عبود عويد مجيبل83243242022123019

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد410.0الخارجياتادبيفاطمة علي عبد جبار83244242022401047

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الكوثر للبناتادبيزينب حيدر عبد الحسين ابراهيم83245242022108018

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيمصطفى محمد عبد االمير فليح83246242021203078

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية النور للبناتادبياسراء رحيم نعيم غياض83247242022095001

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية السنية للبناتادبيبنين ستار كريم طخاخ83248242022102018

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الرباب للبناتادبيشيرين كاظم محمد مهدي83249242022094031

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية بلقيس للبناتادبيمريم كاظم حسن ونيس83250242022110031

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الرباب للبناتادبيآيات علي حسين محسن83251242022094001

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية عين الديوانية االهلية للبناتادبياالء راقم عبد االئمه وجر83252242022192001

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الدغارة للبنينادبياحمد حسين بدر حمزه83253242021008002

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية بغداد االهلية للبناتادبيزهراء عماد مهدي طاهر83254242022127003

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية فلسطين للبنينادبياحمد عالوي محسن جواد83255242021013001

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية السنبلة للبناتادبيوفاء قاسم سعيد خلف83256242022135029

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيحسين إبراهيم إسماعيل جاسم83257252021121002

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية القانتات للبناتادبيمروة قاسم حسن شوجه83258242022184016

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الرباب للبناتادبيايمان محمد عبد عزيز83259242022094003

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الزهراء للبناتادبيحوراء كاظم داخل هاشم83260242022134018

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيزهراء صدام حميد حسن83261122022085017

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية ميسلون للبناتادبيهند كفاح حسن حسان83262242022106077

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الكرامة للبنينادبيسيف علي نعمة خشان83263242021004045

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية بغداد األهلية للبنينادبيحسين سعدي علي خليفة83264242021044005

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الدغارة للبناتادبيزينب هادي حلمي حسون83265242022124031
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جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية البتول للبناتادبيزهراء علي طعمه حمود83266242022140021

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الحمزة للبنينادبيعباس عبد هللا محمد سلمان83267242021010024

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين ثائر حسين شلول83268292021009037

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية ميسلون للبناتادبيمروج كريم عباس كاظم83269242022106057

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيفريال عبد االمير زايد عباس83270232022168009

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمرتضى جبار حمد غالي83271122021047158

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيعباس قاسم عبد محمد83272242021203031

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية النور للبناتادبيزهراء محمد جاسم حنيوي83273242022095022

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية السرور للبناتادبيشهد ميثم حمزة عبد الزهرة83274242022085029

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيمنار نعيم خشان مباشر83275242022186059

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد محسن هاني كريم83276242021017070

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية القدس للبنينادبيذو الفقار عواد جبار حسين83277232021055023

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية بلقيس للبناتادبيسجود زمان عبد هللا عودة83278242022110023

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية التحرير للبناتادبيشفاء محسن عليوي عيدان83279242022101023

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية االبراج للبنينادبيحسن طالب صالح حسين83280252021027018

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية البشير المسائية للبنينادبيسجاد إسكندر صالل محمد83281242021207026

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الزهراء للبناتادبيساره حمزه موسى لطيف83282242022134035

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الزهراء للبناتادبيحوراء نعيم رحمن حمزه83283232022109020

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية خديجة للبناتادبيفريال كاظم سوادي غنص83284242022080032

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الديوانية للبناتادبيعلياء رضا علي هاشم83285242022103026

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية غزة للبناتادبياطياف حمزه حمادي جبار83286242022097005

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الديوانية للبناتادبيمالك سعد جعفر مطلك83287242022103038

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد فالح نعمه محمد83288292021009127

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيكرار حسين هاشم حميدي83289242021202066

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية االنوار للبناتادبيفرح حيدر عبد خلوهن83290122022104034

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الشامية للبنينادبيعلي غالب مهدي سوادي83291242021015046

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيسجاد داخل محسن عبد الحسين83292242021155015

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية الخوارزمي للبنينادبيقاسم عدنان حسين عبيس83293252021021020

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيعدنان حسين حسن محمد83294292021153124

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الحوراء للبناتادبينور محي رحمن ليلو83295242022123040

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية السرور للبناتادبينور الهدى محمد عبد حسن83296242022085043

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الغدير للبناتادبيسمر محسن خليف عويد83297262022086047

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الفاضلية للبنينادبيكاظم طالب كاظم جاسم83298242021151009

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الشنافية المسائية للبنينادبيمرتضى محمد داخل سلطان83299242021205027

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيزيد علي حسون وناس83300242021039011
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جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيايات محمد اعذيب سمور83301242022139003

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية القدس للبنينادبيعلي رزاق جبار حسين83302232021055045

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الرباب للبناتادبيمالك حمزه حسن حميدي83303242022094043

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الكوثر للبناتادبيزينب علي جواد كاظم83304242022108020

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيمقتدى مهدي جثير مهدي83305242021155038

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينادبيرضا عزيز ياسين عزيز83306242021200015

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية خديجة للبناتادبيزينب فاضل عبد هللا لفته83307242022080020

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية القانتات للبناتادبيوجدان عادل ناظم اسكندر83308242022184018

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية ميسلون للبناتادبيبنين هادي فرهود حسين83309242022106007

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية بلقيس للبناتادبيايات عبدالحسين صباح سمين83310242022110003

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية التفوق االهلية للبناتادبيروان جواد كاظم حمزة83311242022092002

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية المثابرون للبنينادبيعلي مهدي حسين ناصر83312222021376069

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية عدن للبناتادبيفرقد مانع شدهان عباس83313232022076036

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية االحسان للبنينادبيمرتضى محمد بوهان بريج83314242021049016

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الديوانية للبنينادبيمنتظر عامر بنيد حسون83315242021028022

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الجواهري للبنينادبيحيدر عالء عبد الحميد ابراهيم83316242021018026

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبينبأ صالح حسين حمد83317242022122048

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الزهراء للبناتادبيضحى جبار عبيد جخم83318232022109044

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية النور للبناتادبيرقيه واثق قيس فارس83319242022095018

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينادبيحسين عالوي حسين علي83320242021007012

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية السنبلة للبناتادبيزهراء حسين ظاهر فعيل83321242022135012

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيمصطفى احمد ناصر سعدون83322242021155037

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية النور للبناتادبيتبارك عدنان لفلوف منصور83323242022095007

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيحنين سعد ارحيم محمد83324242022122016

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية المصطفى للبنينادبيرسول عظيم ناصر حسن83325242021017032

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعيادبيامير حيدر عبد الكاظم جاهل83326242021031002

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيمحمد سعيد جبير ظاهر83327242021153019

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الحوراء للبناتادبيبنين مهدي عبد عبعوب83328242022123012

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيزهراء توفيق صالح مهدي83329242022122027

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعباس عواد هلوس جبار83330242021030025

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الحوراء للبناتادبيسرى جبار عبد الكريم حربي83331242022123029

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيباقر صالح محسن علوان83332242021038012

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الكندي للبنينادبيمحمد ماجد هاتف مهدي83333242021040049

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الجهاد للبنينادبيعلي ثجيل نعيم ياسر83334222021078008

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية النور للبناتادبيهجران علي حسين حاجم83335242022095047
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جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الكرامة للبنينادبيسجاد كريم عبيس راضي83336242021004042

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية النجدين للبنينادبيحيدر عباس هادي مجلي83337242021063009

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيابتهال عبد االمير زايد عباس83338232022168001

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية المجد للبنينادبيحمزه كريم عباس عطيوي83339272021012007

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية السنية المسائية للبنينادبيحسن جواد كاظم عباس83340242021211011

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية بغداد األهلية للبنينادبيحسين نجاح عويد جبار83341242021044006

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية السنية للبناتادبيزينب كاظم عباس كاظم83342242022102049

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية العارضيات المختلطةادبيحسين عبدنور شهيب حسين83343242021152010

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الديوانية للبنينادبيبشار عبد الكريم ظاهر عجيل83344242021028002

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي حسين سرحان عريبي83345242021030029

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الدغارة للبناتادبيزهراء رحيم دخيل جبر83346242022124023

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الدغارة للبناتادبيزهراء رائد نجم عبد83347242022124022

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الفردوس للبناتادبينور عبد الواحد شاني راضي83348242022119028

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية االحسان للبنينادبيامل هاشم محمد كاطع83349242022049001

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الرباب للبناتادبيحنين علي شريف هاشم83350242022094011

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيصادق عبد الحسين رحيم عبود83351232021164015

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي شاكر حمزه جسام83352232021008065

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الكندي للبنينادبيمرتضى عبد مسلم تالي كاظم83353242021040050

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمة خزعل عباس سعدون83354242022115064

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الحوراء للبناتادبيهاله صباح جوحي صحن83355242022123042

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الشافعية للبناتادبيعبير سهل حميد عصفور83356242022111040

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية السرور للبناتادبينور باسم محمد جابر83357242022085044

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية عفك للبنينادبيمنتظر عماد مدلول حاكم83358242021011034

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية النهرين المختلطةادبيعمر وليد مجيد كسار83359232021197017

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيايمان عبد المنعم اسماعيل عبد83360232022168002

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية السنية المسائية للبنينادبيمحمد قاسم خاور راضي83361242021211057

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيعلي جمال نواف فرج83362242021021020

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الحوراء للبناتادبيسجى جبار عبد الكريم حربي83363242022123027

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد علي محسن كاظم83364242021030004

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين صفاء عبد االمير عبد العالي83365292021009046

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيبنين علي هليل حسين83366242022220013

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الشامية للبنينادبيقاسم شاكر حجيل جبار83367242021015054

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيادبيزينب عطيه معواص خرموش83368242022112017

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية ميسلون للبناتادبيهديه اسماعيل جابر حمد83369242022106076

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية فلسطين للبنينادبيعلي كاظم شعالن هادي83370242021013024
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جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الرباب للبناتادبيجوان اسعد عبد الزهره وناس83371242022094010

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية حلب للبناتادبيسكينه كاظم ناهي جبار83372242022107023

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعيادبيحسين محمد سعد علي83373242021031007

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيقاسم حسين سعيد زبالة83374252021012152

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيصالح فليح حسن طراد83375242021155018

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الكوثر للبناتادبيتبارك عصام جليل عبد االمير83376232022114006

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية االحسان للبنينادبيزين العابدين مهند كريم مجذاب83377242021049007

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيضرغام مصطفى شنشول دكمان83378242021039016

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الدغارة للبناتادبينبأ حامد هادي عبد83379242022124048

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيبنين علي حسين شيال83380242022142002

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الفاضلية للبنينادبيحسين جهاد شدهان عطيه83381242021151001

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الكرامة للبنينادبيحسنين طالل ضايف عبد الزهرة83382242021004014

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الجواهري للبنينادبيحسين محمد كطان رهمة83383242021018024

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية البشير المسائية للبنينادبيحيدر عبد العظيم عريبي سرحان83384242021207022

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيشهد حيدر حسين عبد الحسين83385242022122039

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيحسين سالم صالح ياسين83386242021038022

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية التآخي للبنينادبيحسين عبد مسلم حنون عبد83387242021029013

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية بلقيس للبناتادبيآلق ظافر فيصل غازي83388232022120002

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الثقلين للبنينادبيكرار حسين نعمه عليوي83389242021030039

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية دمشق للبناتادبياسراء ريسان هادي صالح83390242022121002

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيأسماء محمد نعيم حموز83391242022113001

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيكمال نبيل عبد السادة تالي83392242021038046

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الطليعة للبناتادبيفاطمه حسن عيدان ضاري83393242022118036

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية ميسلون للبناتادبيمسار عبد االمير بريدي ناجي83394242022106061

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيسرمد نبيل اسماعيل ولي83395132021002048

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي اسماعيل علوان لفته83396122021009160

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الدغارة للبناتادبيخديجه فالح حسن شلتاغ83397242022124014

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الصالحية المسائية للبنينادبياحمد ثامر شاني ظاهر83398242021212003

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد غازي فيصل قاصد83399162021030003

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيكرار صالح عبد الهادي نعمه83400242021019023

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية الكندي للبنينادبيمحمد باقر حميد عبود83401242021040044

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الدغارة للبناتادبيصبا حاتم كريم جابر83402242022124038

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية فلسطين للبنينادبيمنتظر محمد رسن مهنا83403242021013034

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيعلي كاظم جبار عبد83404292021151114

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية صنعاء للبناتادبيايات علي شريف ستار83405242022096001
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جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيحيدر حسين محسن جياد83406292021151054

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينادبيعلي قاسم عبد ماجد83407242021204037

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الكرامة للبنينادبيامير عماد خزمان تركي83408242021004009

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبياحمد جميل وحيد طراد83409292021153005

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية النور للبناتادبيوفاء زغير عبيس عبد هللا83410292022093137

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الحوراء للبناتادبيفاطمه فاضل عواد دحام83411242022123033

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الزهراء للبناتادبينور عصام جياد حسن83412242022134057

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الحوراء للبناتادبيزهراء هاشم لفته نطير83413242022123024

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيزينب سعد عبد زيد شناوه83414242022122031

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمصطفى عالء محسن حسن83415232021040035

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبينور الهدى حسون رحم دخن83416242022220110

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية االمراء االهلية للبنينادبيحيدر حسين كاظم مطرود83417242021055005

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيمصطفى شهاب عبد االمير جاسم83418242021203075

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية الفاضلية للبنينادبيحسين نجم عبد كيطان83419242021151003

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية غزة للبناتادبيزهراء عبود كاولي كسار83420242022097023

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمنتظر جبار جليل جبار83421292021001163

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد570.0ثانوية مارب المختلطةاحيائيزينب حاكم حليم محمد83422242042159007

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد505.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيسيف خالد عباس عبد83423122041020061

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد460.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائياسراء فرحان دايخ خنيزير83424242042131006

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيعذراء هاشم جابر بطي83425242042131035

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمصطفى رعد عبد الحمزه عجه83426242041028071

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيمريم غسان اعويد عبد83427242042082067

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيهيفاء طالب نعمه محي83428242042124205

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيرسل خالد شعالن جاسور83429242042184018

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمه احمد شريف منديل83430242042106176

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمعتز سامي عبودي فريج83431242041018106

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيامير مؤيد كاظم مطر83432242041002012

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيفاطمه عبد علي هادي جاسم83433242042103092

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياسماء جليل حسن احمد83434242042220040

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم محمد83435242042120116

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيمحمد علي مهدي عبد هللا83436232041051147

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيكاظم فاضل جابر علوان83437242041036120

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيكوثر صالح سباهي محمود83438242042112060

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب رضا حسن برهان83439242042102162

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائياالء عبد راهي عجيل83440242042103007
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جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيزهراء مجيد عمار ذرب83441242042082028

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية النورين للبناتاحيائياالء علي رضيو كاظم83442242042138003

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي ناهض جبرين عبود83443242041018068

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية النور للبناتاحيائيرهام خضير عباس صكبان83444242042095062

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين حسين حمزه حميد83445232042120026

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء ضياء كريم حسن83446242042095073

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيهاجر حاكم عبيد عبدان83447242042171019

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب جاسم حمادي حسين83448242042139080

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيسجاد عالء عكله ضيدان83449242041207059

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيالرا حميد حسن سلطان83450242042184048

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيزيد ناظم فارس مرهش83451242041203117

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمود خضير جابر كزار83452242041062169

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب حامد عجيل مطرود83453242042119097

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب احمد كاطع عباس83454242042118073

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الرباب للبناتاحيائياالء عبد غياض كاظم83455242042094004

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد441.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي يحيى جبر زامل83456242041001196

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب هادي كاظم عبيس83457232042089077

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيرغد فواز تركي ابو جغيده83458242042080042

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائينبأ توفيق محمد حسين كريم83459242042081090

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيايالف كاظم مالح ردن83460242042080011

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيياسر محمد حمدان زبيد83461242041018110

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيبراء امين شمران شباده83462242042191012

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد عامر جليل حمزه83463242041003010

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية السنية للبناتاحيائيهدى رحمن جبر حسون83464242042102303

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية الرباب للبناتاحيائياميره علي هندول خلف83465242042094006

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيجعفر عدنان عليوي سعود83466232041052012

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيحوراء كمال حسين صيهود83467242042093050

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشهد حيدر نوري مبارك83468242042118093

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه جاسم علوان جحيل83469242042118041

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرقيه سالم حشف حميدي83470242042106072

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيهمام عصام محسن علي83471242041036178

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية خولة للبناتاحيائيفاطمه عماد جواد كاظم83472242042116052

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتبارك حاكم كامل بنيه83473242042139029

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد صادق حسين علي عباس83474242041027238

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائينبأ شمران محمد جاسم83475242042146092
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جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية النور للبناتاحيائيرسل رياض مجيد فوري83476242042095054

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائياحمد اياد مجيد صويح83477242041074003

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهاحيائيسجاد عبد شنين حران جباري83478242041154009

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائياديان مهدي شنان عوده83479242042096001

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفاطمه محمد عواد نافع83480242042096134

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيسجاد رحيم نعيم عويد83481242041003117

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيليث جابر حمزة حسن83482242041019048

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعباس فرحان جاسم جياد83483242041036084

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية النورين للبناتاحيائيهديل علي مطلك عباس83484242042138072

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسجى غازي نوير عباس83485242042220481

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيزهراء طالب جميل جابر83486242042147003

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيبراء غانم طاهر فيحان83487242042169015

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزينب جبار نغماش فهد83488242042146048

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمصطفى عبد مسلم عبد االمير داخل83489242041005178

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزهراء خالد عليوي ادريس83490242042111045

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية النور للبناتاحيائيدينا وسام عبد حسين83491242042095052

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيهدى محمد علوان كاظم83492242042080123

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية حلب للبناتاحيائيبراء محمد عباس مدحي83493242042107019

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيشيماء حسن فضل جبار83494242042220540

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمبين قاسم عبد عباس83495242041062137

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيمرتضى مكي صالح مهدي83496242041071090

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيتبارك عدنان باجي شدهان83497242042080027

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين جبار كمر83498242042139066

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائينوره علي لفته داخل83499242042088057

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيمريم سمير محمد بريزل83500232042154050

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء فائز ذعذاع صالح83501242042121130

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيضحى سمير حسين عليوي83502242042104117

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيمريم لؤي هادي علي83503272042093104

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية السرور للبناتاحيائينبأ صباح تركي صباح83504242042085064

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيتحسين حسن تحسين علي83505242041036029

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسن عباس عبيد عبد83506242041076028

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيسوسن قاسم حمود بردان83507242042110067

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية النور للبناتاحيائيبتول احمد غازي غضب83508242042095019

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية حلب للبناتاحيائيسميه ماجد عيدان مرهون83509242042107105

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي عوده بدر سلمان83510242041003174
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جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب حيدر جبر عباده83511242042096090

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرقيه باسم كطاف شبالوي83512242042123067

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية التحرير للبناتاحيائينورا حبيب ناصر حسن83513242042101119

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسن رزاق جابر جودة83514242041203044

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيطيبه عبد الحسين مهدي كايم83515242042120200

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيايه رحيم دبيب سلمان83516242042080013

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائياحمد فالح مراد جاسم83517242041069004

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمنتظر قاسم محمد جاسم83518242041002145

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور الهدى محمد كاظم ساكن83519242042096155

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية النور للبناتاحيائيبنين فاهم عبيد حمزة83520242042095029

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعباس واسط فالح ورد83521242041006039

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيكاظم وسام حسن فرحان83522242041037039

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيزينب حسين عليوي حمزه83523242042167016

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيطيبه احمد مهدي هادي83524242042136085

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطفوف جابر محسن حسن83525242042134147

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيبنين باسم محمد برغوث83526242042101017

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيعلي ازهر ارحيمه سلمان83527242041200060

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيزهراء محمد عزيز غنص83528242042080062

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيحوراء جياد جفات بريسم83529242042184014

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيزينب زمان ناصر ربيع83530242042100074

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية السنية للبناتاحيائيرانيا محمد عبد الحسين فنطيل83531242042102107

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد سعد حسون حمزه83532242042114170

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية التفوق للبنيناحيائياحمد كامل كاظم حسن83533242041062013

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيعذراء حيدر عبد االمير سلمان83534242042123129

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيطيبه تموز عنيد كرص83535242042080086

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيامنيه رافد جبار خضير83536242042123014

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيسيوف اسد عبد الحسين مالك83537242042121178

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية المرادية المختلطةاحيائيهبة هللا عثمان عبد الواحد غازي83538242042158010

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيابتسام فالح عبد هاشم83539242042120001

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائينور محمد حسين شعالن83540242042124192

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية السرور للبناتاحيائيهند محمد عبود شهاب83541242042085073

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور قاسم غايب جبار83542242042119183

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء حسين برهان تويلي83543242042114116

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمصطفى حسين فرهود حلواص83544242041018097

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء احمد عبد االمير جاسم83545232042124049
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جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء وسام محمد جاسم83546242042123091

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيعباس علي خليل سلطان83547242041045007

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرسل رشيد عبيد مرهون83548242042119064

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينورين فالح حسن فياض83549242042220805

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيرقيه سعد موسى حموز83550242042120106

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب علي صبري مجيد83551242042108078

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية التراث األهلية للبنيناحيائياحمد سالم صالل راهي83552242041043005

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيجنات راجح تايه فرج83553292042153032

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية السنية للبناتاحيائيايمان عماد كاظم دخيل83554242042102038

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياسماء ريسان علي سلمان83555242042220043

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفرقان محمد مراد جواد83556242042096137

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيسجاد كريم جاسم سلمان83557242041003125

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه احسان جاهل حميد83558242042092088

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب باسم حربي عاجل83559242042096089

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية االبرار االهلية للبناتاحيائيمريم عايد جواد كاظم83560242042078019

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمصطفى جعفر حتحوت محمد83561242041003267

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الثقلين للبنيناحيائيعمار مهدي زغير عكاب83562242041030016

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيفائزه احمد تكليف رحيم83563242042169061

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيبهاء الدين عباس شنشول ذجر83564242041076021

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائييوسف حليم صالح غايب83565242041203371

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيتبارك ابراهيم علي درويش83566242042220155

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيرحيل كسار راضي عنين83567252042059315

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية العراق للبنيناحيائيعلي حسين خزي بعيوي83568242041024011

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيامير سعد عبد الواحد جاسم83569242041203025

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيفردوس عبد الهادي كاظم تومان83570242042093150

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء فالح جبر محسن83571232042157037

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية سومر للبنيناحيائياحمد شاكر محل حسن83572242041009007

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيعباس محمد حسين مرحب83573242041019025

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور حسين عبد غضبان83574242042096159

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين سوادي فارس عبد الزهره83575242042220128

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية السنية للبناتاحيائيغدير غانم عبد صبح83576242042102224

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيكرار رعد تكليف مطر83577242041013109

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور احمد شعالن صاحب83578242042119174

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيضحى علي حبيب موش83579242042108091

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيزمن جواد عبد الكاظم كناوي83580242042126016
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جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيحوراء مكي فليحي عبد83581242042080034

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية السنية للبناتاحيائيصفين ناجي علي عبد83582242042102206

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيامير علي حمزه كاظم83583242041055001

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيزينب عباس عبد سفيح83584242042082034

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحوراء عبد هللا جابر عبد83585242042139038

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزهراء خليل ابراهيم كوثر83586242042146040

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد ميري مهدي محيسن83587242041027249

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الثقلين للبنيناحيائيمصطفى محمد جميل عبد هللا83588242041030032

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيحسين ابراهيم كاظم عبد علي83589242041008029

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية النور للبناتاحيائيغدير جبر مرشد كحواش83590242042095108

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيدعاء عايد وحيد حمزه83591242042142013

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسين صدام عبد علي ذياب83592242041076041

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحيدر طراد كزار عبد83593242041010059

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب شاكر جباري هليل83594242042106120

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيجعفر لفته محسن علي83595242041200014

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه عوده بشير عبد83596242042118124

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائينوره احمد محمود احمد83597242042096166

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عصام عبيد جلوب83598242042110046

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيسندس عبد الزهره شعالن فليح83599242042103077

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائينور عباس تريجي حريجه83600242042081095

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية السنية للبناتاحيائيورود محمد محيسن عيدان83601242042102314

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء راتب دهش رسم83602242042104072

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايات عالء خضير جاسم83603242042139012

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية سومر للبنيناحيائيمقتدى سلمان جهاد علوان83604242041009143

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيشهاب احمد عباس مدحي83605242041151018

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيعذراء حسين منصور مجيد83606242042104125

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياستبرق ستار عبد الكاظم مرزه83607242042220023

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية النور للبناتاحيائيفرح عالء كاظم عبد83608242042095126

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد410.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى جليل مالك هدوان83609242041001285

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيرسل باسم صاحب حمزه83610242042094039

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيسجاد احمد حاكم عواد83611272041010074

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء رياض حمزه هادي83612242042101052

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيفاطمه مهدي علي دنان83613242042126033

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي المرتضى عالء عبد الحسين عبد االمير83614242041062106

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيضحى سليم عواد هجير83615242042220560
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جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيوسام جالل فاضل عباس83616242042122151

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيابتسام راضي مدلول راهي83617242042141001

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية المرادية المختلطةاحيائينبأ عثمان عبد الواحد غازي83618242042158009

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيسجى غانم عبد الكاظم كريم83619242042082042

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيبيادر سعد سلمان حمود83620242042104042

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفاطمه صالح عبد المهدي شهيد83621242042096130

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسوزان محمد كريم كاظم83622242042220513

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيأمير محمد كاظم عباس83623242041207005

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيدعاء فليح حسن مزعل83624242042220232

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيبدر عبد هللا سعد سلمان83625242041207021

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية السنية للبناتاحيائيايات حسن جلمود دايم83626242042102026

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيدعاء صالح حسن مسير83627242042101040

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسين كمال عبد كريم83628242041203076

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسين عيدان جابر سالم83629242041002043

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيسجى غانم سرحان هادي83630242042124114

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيبنين قيس حسن ضاحي83631242042094021

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيبنين عبد الهادي فرحان رحمان83632242042080021

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه حسام حمد حنش83633242042124145

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء خالد عالم مدلول83634242042102136

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيامير احمد عبد االمير شاهر83635242041202009

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيلقاء قاسم عبد الحمزة فرعون83636242042220680

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيغفران فارس عالوي حسين83637242042110082

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الرباب للبناتاحيائينوره محمد عليوي دحام83638242042094129

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الثقلين للبنيناحيائيمحمد قاسم نافع عبيد83639242041030023

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيسجى مالك كامل ياسين83640232042227006

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية غزة للبناتاحيائياسراء محمد صاحب علي83641242042097002

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمصطفى بسام عبد الهادي خير هللا83642242041203325

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية سكينة للبناتاحيائينوره غانم عبد كزار83643242042093181

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور الهدى عباس فاهم عليوي83644242042220759

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد خرباط عبد السيد83645242041037026

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائييمامه مهند ناجي عبد83646242042136131

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية حلب للبناتاحيائيذكرى سليم هادي حسين83647242042107045

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيدانه رياض غازي سلمان83648242052120002

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقينبأ علي عبد االمير كبوح83649242052114032

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيزينب حسين موسى حمادي83650242052130014
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جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيرزاق عبد الستار سلطان رحيمة83651242051207027

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيحنين رسول هادي فراك83652242052123014

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الغدير للبنينتطبيقيمنتظر حسن فاضل حلباص83653242051071056

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيعلياء عبد االله شويل دمن83654242052122028

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الغدير للبنينتطبيقيمصطفى جبار عبد الحمزة جبر83655242051071052

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيسجاد فهد كطان مرعي83656162051354037

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الغدير للبنينتطبيقيعلي محمد اليذ خشان83657242051071040

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمرتضى جواد كرامة عبود83658242051062095

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيعلي رحيم فاضل كواد83659242051019022

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيبراك ارتاب واعي حسين83660242051203031

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيتطبيقيعهود حسين حمد عبيد83661242052112010

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقيشهد تحسين عبد علي حسن83662242052121031

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسن حسان مرحان ذياب83663242051038005

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقياسعد عبد السادة جالب تبيان83664242051062010

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيحسين علي حسين جبر83665242051203213

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيعباس علي معين فرعون83666242051202072

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية النصر للبنينتطبيقياحمد لطيف بوش خشان83667242051064003

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيرؤى حسين فالح شندل83668242052108007

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيسجاد محمد طراد عناد83669242051038019

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية االمل المختلطةتطبيقيعبد هللا موسى راضي عبيد83670222051287011

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمصطفى جمعة جودة باكون83671242051203175

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيمحمد حياوي عبد الرضا محمد83672242051006016

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيحسين علي عبد غازي83673292051156063

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الغدير للبنينتطبيقيفاضل نبيل جميل جابر83674242051071042

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقيفاطمة مشتاق ناطق صالح83675242052121036

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيزهراء جودي جبار عاشور83676242052123025

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيناجي كريم سويد مهدي83677242051203198

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقيعلي عبد الرحيم حسن موسى83678232051006032

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعبد هللا عباس عبد الحسين ضاري83679242051062061

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيزهراء ماجد موسى جبر83680242052123029

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمحسن هيثم علوان عبد الجليل83681162051363228

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيبنين جميل حمزه كلواز83682242052123011

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقينور عبد االله جواد ناجي83683242052120019

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيدرقاء علي محمد اسماعيل83684242052108006

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيحاكم كريم كاظم مخيف83685242051039009
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جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقينور احمد جاسم حنتوش83686242052220222

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعباس نبيل سكران ساجت83687242051062057

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيحسين عزيز رحمان مراد83688242051203044

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيامير عباس حمزة سلطان83689242051203022

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيبتول جاسم زيدان علوان83690242052120022

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد376.0الخارجيونتطبيقياحمد احسان صاحب حسن83691242051400002

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعباس فيصل رحم ثاني83692222051363020

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الديوانية للبنينتطبيقيحسين شهيد عطشان ريكان83693242051028002

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيعلي حسن غبين محسن83694242051207048

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعمار عبد االمير حسن حداوي83695292051026128

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيسجاد مؤيد فيصل مسعد83696162051355108

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقياحمد فارس سوادي عبد االئمه83697242051202005

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيآيه علي سلطان حواس83698142052133001

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الزهره صخر جعفر83699242051204049

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقياحمد ايوب غالي ياسين83700292051013001

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية الفردوس االولى للبناتتطبيقيرفل كريم كاظم عبد83701222052102013

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الغدير للبنينتطبيقيحيدر حميد ارحيم صبيح83702242051071017

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمرتضى نعيم كاطع جياد83703282051002114

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمحمد بهاء صالح صاحب83704242051203142

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيبراء حسين عبد الكريم محمد83705222052165006

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقياساور اياد صاحب هادي83706242052123002

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية الفهود المسائية للبنينتطبيقياحمد ثجيل عوده علوان83707222051308002

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد372.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعباس ماجد مال هللا راهي83708242051001041

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا جمال نوماس حسين83709252051152038

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيبنين فؤاد عليوي جعباز83710242052220043

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيزهراء محمد شنون يعقوب83711242052108014

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الفضائل للبناتتطبيقيانوار جواد كاظم حسين83712222052104005

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي عقيل خير هللا خلف83713162051076079

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيرياض عبد مطر عذاب83714262051010027

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد370.0الخارجيونتطبيقيحسين عبد الرضا صباح ورد83715242051400012

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيعلي حيدر نجم عبد الكريم83716292051156141

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيتبارك علي حسين عطيه83717242052220050

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية دجلة للبنينتطبيقيمصطفى حيدر موسى عباس83718262051020039

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينتطبيقيحسين فاهم كامل حسين83719252051157028

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمحمد صادق اسعد جبار عاكول83720162051020090
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جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيرسول كامل زغير صبر83721262051209139

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيتقى عامر عاتي محمد83722282052098002

جامعة القادسية/كلية التربية584.0اعدادية الرباب للبناتادبيحنين محمد علي حسين زبون83723242022094012

جامعة القادسية/كلية التربية583.0اعدادية الدغارة للبناتادبيغسق غازي جالب حسين83724242022124040

جامعة القادسية/كلية التربية583.0اعدادية صنعاء للبناتادبيسماح سلمان كاظم خشان83725242022096016

جامعة القادسية/كلية التربية575.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيسرى ماجد كريم محمد83726242022122037

جامعة القادسية/كلية التربية573.0اعدادية الدغارة للبناتادبيساره فائز مال هللا عبد83727242022124033

جامعة القادسية/كلية التربية571.0اعدادية السنية للبناتادبيروان حسين وحيد سكر83728242022102036

جامعة القادسية/كلية التربية567.0اعدادية السرور للبناتادبيزهراء طالب كريم شبيب83729242022085022

جامعة القادسية/كلية التربية563.0ثانوية السنبلة للبناتادبيتبارك قاسم جواد كاظم83730242022135003

جامعة القادسية/كلية التربية562.0اعدادية الديوانية للبناتادبيمريم عالء عباس غضبان83731242022103036

جامعة القادسية/كلية التربية561.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيمصطفى محمد مظلوم ابراهيم83732242021038052

جامعة القادسية/كلية التربية558.0اعدادية الشافعية للبناتادبيايات عبد علي حامد مطلب83733242022111011

جامعة القادسية/كلية التربية555.0الخارجياتادبيزينب رحيم حاجم رومي83734232022401061

جامعة القادسية/كلية التربية554.0ثانوية البتول للبناتادبيحوراء غانم يوسف ادريس83735242022140008

جامعة القادسية/كلية التربية553.0اعدادية الفداء للبناتادبيهدير علي جابر سلمان83736142022100121

جامعة القادسية/كلية التربية552.0اعدادية خديجة للبناتادبيايناس حليم خواف ظاهر83737242022080004

جامعة القادسية/كلية التربية552.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيرسل ناظم عبد الزهره محمد83738242022122023

جامعة القادسية/كلية التربية551.0ثانوية غزة للبناتادبياثمار فارس كاظم خضير83739242022097001

جامعة القادسية/كلية التربية551.0ثانوية غزة للبناتادبيغدير سالم حسن هويدي83740242022097039

جامعة القادسية/كلية التربية547.0اعدادية الرباب للبناتادبيتبارك باسم محمد علي83741242022094007

جامعة القادسية/كلية التربية547.0اعدادية السرور للبناتادبيفاطمة باسم محمد عبد83742242022085034

جامعة القادسية/كلية التربية546.0اعدادية النور للبناتادبيقانتين اسعد كامل كاظم83743242022095041

جامعة القادسية/كلية التربية545.0اعدادية خديجة للبناتادبيكوثر وائل لعيبي طارش83744242022080035

جامعة القادسية/كلية التربية544.0اعدادية الكرامة للبنينادبيحسنين حميد مخيف فضولي83745242021004013

جامعة القادسية/كلية التربية543.0ثانوية غزة للبناتادبيساره عبد هللا عبد الحسين جابر83746242022097029

جامعة القادسية/كلية التربية540.0اعدادية الشافعية للبناتادبيفاطمه عبد الهادي عزيز شاكر83747242022111043

جامعة القادسية/كلية التربية540.0ثانوية بلقيس للبناتادبيحميده ناظم جبار حمادي83748242022110010

جامعة القادسية/كلية التربية538.0اعدادية الدغارة للبناتادبيزهراء عقيل رضا محسن83749242022124025

جامعة القادسية/كلية التربية538.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيطيبه عباس طالب عبود83750242022220113

جامعة القادسية/كلية التربية538.0اعدادية التآخي للبنينادبيكرار حيدر عباس عبيد83751242021029041

جامعة القادسية/كلية التربية537.0اعدادية الزهراء للبناتادبيام البنين عباس جاسم جدوع83752232022109006

جامعة القادسية/كلية التربية536.0اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه حبيب عبد مظلوم83753232022109050

جامعة القادسية/كلية التربية536.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيزهراء علي نعمه عطيه83754242022220042

جامعة القادسية/كلية التربية536.0اعدادية الديوانية للبنينادبيمرتضى مهدي محسن زباله83755242021028019
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جامعة القادسية/كلية التربية535.0اعدادية دمشق للبناتادبيفاطمه حسين علي عبد هللا83756242022121047

جامعة القادسية/كلية التربية534.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيحسن فيصل عبد الحسن مدلول83757242021019007

جامعة القادسية/كلية التربية533.0اعدادية المدحتية للبنينادبيعلي حسين ابراهيم خليل83758232021017035

جامعة القادسية/كلية التربية533.0اعدادية حلب للبناتادبيزمن كريم لفته خرنوب83759242022107008

جامعة القادسية/كلية التربية532.0اعدادية الدغارة للبناتادبيبدور مكي كاظم شعالن83760242022124005

جامعة القادسية/كلية التربية530.0اعدادية سكينة للبناتادبيدعاء علي كاظم عبد الساده83761242022093011

جامعة القادسية/كلية التربية529.0اعدادية الزهراء للبناتادبيمريم احمد جابر زياره83762242022134052

جامعة القادسية/كلية التربية529.0اعدادية الكوثر للبناتادبياالء احمد محمد حسن83763242022108004

جامعة القادسية/كلية التربية529.0ثانوية التحرير للبناتادبيمسره قاسم شاكر عبد الحسين83764242022101038

جامعة القادسية/كلية التربية528.0اعدادية الديوانية للبناتادبيمريم صالح مهدي محمد83765242022103035

جامعة القادسية/كلية التربية528.0ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه احمد حمزه كاظم83766242022140034

جامعة القادسية/كلية التربية527.0ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه ناصر محيسن عاشور83767242022140042

جامعة القادسية/كلية التربية527.0اعدادية خديجة للبناتادبيزهراء ابراهيم عبد االمير عويز83768242022080013

جامعة القادسية/كلية التربية526.0ثانوية مارب المختلطةادبيغدير حميد حليم منزل83769242022159006

جامعة القادسية/كلية التربية525.0اعدادية الثقلين للبنينادبيامير حسن ثامر عيدان83770242021030006

جامعة القادسية/كلية التربية523.0اعدادية حلب للبناتادبيدهاق نافع خساره مهر83771242022107006

جامعة القادسية/كلية التربية523.0ثانوية غزة للبناتادبيهبه علي هادي جواد83772242022097050

جامعة القادسية/كلية التربية523.0اعدادية السنية للبناتادبيزهراء زيدان عبد هللا كاظم83773242022102039

جامعة القادسية/كلية التربية522.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيتبارك عبد فيصل عبد الكاظم83774232022145008

جامعة القادسية/كلية التربية522.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيحسين حامد خليل ابراهيم83775232021183022

جامعة القادسية/كلية التربية522.0اعدادية الهدى للبناتادبيرندا محمد مهدي موسى83776242022115034

جامعة القادسية/كلية التربية522.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء زاهر ياسر جبار83777242022115038

جامعة القادسية/كلية التربية521.0الخارجياتادبياسماء مهدي حسون هندي83778242022401002

جامعة القادسية/كلية التربية520.0ثانوية السنبلة للبناتادبيزهراء خالد حاكم مطر83779242022135013

جامعة القادسية/كلية التربية519.0اعدادية السرور للبناتادبيزينب عواد فاضل جوده83780242022085025

جامعة القادسية/كلية التربية518.0اعدادية السنية للبناتادبيهبه ناصر هادي كاظم83781242022102081

جامعة القادسية/كلية التربية517.0اعدادية اسماء للبناتادبيساره صالح محمد عليوي83782242022104020

جامعة القادسية/كلية التربية517.0ثانوية التحرير للبناتادبيحوراء احمد عبيس حسين83783242022101010

جامعة القادسية/كلية التربية517.0ثانوية غزة للبناتادبيزهراء سلمان مناحي غبين83784242022097021

جامعة القادسية/كلية التربية516.0ثانوية التحرير للبناتادبيتبارك ثامر حبيب عذاب83785242022101006

جامعة القادسية/كلية التربية515.0اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيرغد عبد الزهره مراد كاظم83786242022113011

جامعة القادسية/كلية التربية514.0اعدادية الدغارة للبناتادبيزهراء علي عبدالحمزه سياب83787242022124026

جامعة القادسية/كلية التربية514.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيزينب ابراهيم كاظم فنجان83788242022139020

جامعة القادسية/كلية التربية514.0اعدادية الشافعية للبناتادبيآمنه كاظم جاسم حنيوي83789242022111008

جامعة القادسية/كلية التربية513.0ثانوية صفية للبناتادبيزهور عطا هللا شغيني مطر83790292022084020
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جامعة القادسية/كلية التربية511.0اعدادية حلب للبناتادبيندى باسم سلمان رفيس83791242022107036

جامعة القادسية/كلية التربية511.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد ستار جبار عبد الواحد83792252021025050

جامعة القادسية/كلية التربية511.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيكرار عباس سلطان ناهي83793292021105028

جامعة القادسية/كلية التربية510.0اعدادية سومر للبنينادبيامير فيصل علي هليل83794242021009010

جامعة القادسية/كلية التربية510.0ثانوية السنبلة للبناتادبيرقية جاسم ظاهر فعيل83795242022135007

جامعة القادسية/كلية التربية509.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيام البنين حسين دينار عطيه83796232022077003

جامعة القادسية/كلية التربية508.0اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيرقيه مجيد رحيم بادي83797242022113014

جامعة القادسية/كلية التربية508.0اعدادية السنية للبناتادبيدجله سلمان حسون ضايع83798242022102029

جامعة القادسية/كلية التربية508.0ثانوية غزة للبناتادبيبنين محمد غافل نعمه83799242022097010

جامعة القادسية/كلية التربية507.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيسحر علي عباس صدام83800242022142009

جامعة القادسية/كلية التربية507.0ثانوية عدن للبناتادبيأيه يحيى طالب غالم83801232022076005

جامعة القادسية/كلية التربية507.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيزينب علي جابر هاني83802242022122033

جامعة القادسية/كلية التربية507.0اعدادية عفك للبنينادبيعمار رافد كاظم جواد83803242021011021

جامعة القادسية/كلية التربية506.0اعدادية حلب للبناتادبيطيبه ثابت شريده ردام83804242022107027

جامعة القادسية/كلية التربية506.0اعدادية صنعاء للبناتادبيرسل محمد عبيد حسوني83805252022075021

جامعة القادسية/كلية التربية505.0اعدادية الهاشمية للبنينادبيغياث حيدر عبد الرزاق عبود83806232021019034

جامعة القادسية/كلية التربية504.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيزيتون جعفر غازي علي83807252022116022

جامعة القادسية/كلية التربية504.0ثانوية الشنافية المسائية للبنينادبيعيسى نجم عبد هللا محمد83808242021205017

جامعة القادسية/كلية التربية503.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيبنين جابر عبد هللا صكبان83809242022139006

جامعة القادسية/كلية التربية502.0اعدادية الحمزة للبنينادبيمصطفى حسين جبوري علي83810242021010038

جامعة القادسية/كلية التربية502.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبينور كاظم علي خطار83811242022122053

جامعة القادسية/كلية التربية502.0اعدادية الشافعية للبناتادبيرقيه جابر جفات دوهان83812242022111021

جامعة القادسية/كلية التربية502.0اعدادية نفر للبنينادبيحسين داود جاسم هالل83813242021025008

جامعة القادسية/كلية التربية502.0ثانوية غزة للبناتادبياسراء محمد جبير عبود83814242022097004

جامعة القادسية/كلية التربية502.0ثانوية القانتات للبناتادبيمريم محمد غازي هاشم83815242022184017

جامعة القادسية/كلية التربية501.0اعدادية خديجة للبناتادبيزهراء حسين علي دعاش83816242022080015

جامعة القادسية/كلية التربية501.0اعدادية السنية للبناتادبيانتصار جاسم محمد اليذ83817242022102006

جامعة القادسية/كلية التربية500.0اعدادية الجواهري للبنينادبيعلي جواد حسين شناوة83818242021018041

جامعة القادسية/كلية التربية500.0اعدادية التآخي للبنينادبيمحمد علي كطوف عبد83819242021029043

جامعة القادسية/كلية التربية500.0ثانوية غزة للبناتادبيزينب حيدر جبير عبود83820242022097026

جامعة القادسية/كلية التربية499.0اعدادية النور للبناتادبيفاطمه علي ساجت تايه83821242022095038

جامعة القادسية/كلية التربية499.0اعدادية دمشق للبناتادبيسارة كحط ناصر حسين83822242022121036

جامعة القادسية/كلية التربية498.0اعدادية صنعاء للبناتادبيايه احمد جاسم كاظم83823242022096006

جامعة القادسية/كلية التربية498.0اعدادية السنية للبناتادبينبأ محمد جبار سلمان83824242022102077

جامعة القادسية/كلية التربية498.0اعدادية الشافعية للبناتادبيفاطمه احمد كريم محمد83825242022111042
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جامعة القادسية/كلية التربية497.0اعدادية سومر للبنينادبيرسول احمد غازي عبد هللا83826242021009037

جامعة القادسية/كلية التربية497.0ثانوية السنبلة للبناتادبيضحى فالح عويد جبار83827242022135021

جامعة القادسية/كلية التربية497.0اعدادية الحوراء للبناتادبيايالف راضي محسن عودة83828242022123004

جامعة القادسية/كلية التربية497.0ثانوية بلقيس للبناتادبيبنين عبدالعباس حسن جاسم83829242022110007

جامعة القادسية/كلية التربية496.0اعدادية سكينة للبناتادبيحوراء علوان عبيس صافي83830242022093009

جامعة القادسية/كلية التربية496.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيخلدون عباس جبر حمود83831252021122056

جامعة القادسية/كلية التربية495.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيادبيضحى كريم ناصر حسناوي83832242022112022

جامعة القادسية/كلية التربية495.0اعدادية الديوانية للبناتادبيفاطمه سعد جوده وهد83833242022103028

جامعة القادسية/كلية التربية494.0ثانوية االنتصار للبناتادبيرغد كريم ثامر كزار83834242022105018

جامعة القادسية/كلية التربية493.0اعدادية الديوانية للبناتادبيأيات مسلم جابر عبد83835242022103001

جامعة القادسية/كلية التربية493.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء حميد فرهود جبير83836242022115036

جامعة القادسية/كلية التربية492.0اعدادية الدغارة للبناتادبيآيه اكرم عبد هللا جبر83837242022124001

جامعة القادسية/كلية التربية492.0اعدادية النور للبناتادبيغدير هالل هادي كواد83838242022095035

جامعة القادسية/كلية التربية492.0اعدادية القدس للبنينادبيحسن فيصل كطران صبار83839232021055012

جامعة القادسية/كلية التربية491.0اعدادية الشافعية للبناتادبيفاطمه يحيى علي سدخان83840242022111046

جامعة القادسية/كلية التربية491.0ثانوية عدن للبناتادبيحوراء كتاب عبد سواد83841232022076014

جامعة القادسية/كلية التربية491.0اعدادية العارضيات المختلطةادبيصفاء راشد جميل لفلوف83842242021152018

جامعة القادسية/كلية التربية490.0الخارجياتادبيافراح عنيد حسين كاظم83843242022401005

جامعة القادسية/كلية التربية489.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب ضامد عبد الرضا مهدي83844242022134030

جامعة القادسية/كلية التربية489.0اعدادية الزهراء للبناتادبيروان حسين جبار سالم83845242022134024

جامعة القادسية/كلية التربية488.0اعدادية اليقظة للبناتادبيبنين مهدي حسن علوان83846232022089008

جامعة القادسية/كلية التربية488.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينادبيعباس علي براز عاشق83847242021007026

جامعة القادسية/كلية التربية488.0اعدادية السنية للبناتادبيدعاء حليم علوان حسين83848242022102030

جامعة القادسية/كلية التربية487.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء عبد األمير خضر مطر83849242022115040

جامعة القادسية/كلية التربية487.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبياألء عقيل حسن عبد الساده83850242022122002

جامعة القادسية/كلية التربية487.0ثانوية التحرير للبناتادبيزهراء حميد هادي عليوي83851242022101013

جامعة القادسية/كلية التربية487.0ثانوية الرضوان للبنينادبيعبد هللا ابراهيم عبد كنين83852292021023016

جامعة القادسية/كلية التربية486.0ثانوية االنتصار للبناتادبيشهد فالح عبد الكاظم بالل83853242022105028

جامعة القادسية/كلية التربية486.0اعدادية دمشق للبناتادبيمينا باسل جويد جياد83854242022121052

جامعة القادسية/كلية التربية485.0اعدادية الفردوس للبناتادبياديان جواد كاظم صكبان83855242022119001

جامعة القادسية/كلية التربية485.0اعدادية الديوانية للبنينادبيعباس علي طالب عربوش83856242021028012

جامعة القادسية/كلية التربية485.0اعدادية السنية للبناتادبيلقاء تحسين غافل حسين83857242022102071

جامعة القادسية/كلية التربية484.0اعدادية السنية للبناتادبيزينب محمد كرمد جاسم83858242022102051

جامعة القادسية/كلية التربية484.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيبتول ازهر شهيد رحمن83859242022081003

جامعة القادسية/كلية التربية484.0اعدادية حلب للبناتادبيبنين عليوي جالب حمزه83860242022107005
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جامعة القادسية/كلية التربية483.0اعدادية غماس للبنينادبيعبد هللا حسين عناد كيطان83861242021016045

جامعة القادسية/كلية التربية481.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيريام نصير شاكر ضيدان83862242022139014

جامعة القادسية/كلية التربية481.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيبنين عبد الكاظم رميض عطيه83863242022122009

جامعة القادسية/كلية التربية481.0ثانوية االحسان للبنينادبيزينب محمد مجيد حسين83864242022049003

جامعة القادسية/كلية التربية480.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيزينب علي عبيد محمد83865242022122034

جامعة القادسية/كلية التربية480.0اعدادية حلب للبناتادبينور الهدى سالم عبد العباس جمر83866242022107037

جامعة القادسية/كلية التربية480.0اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمة جعفر خضر مطر83867242022115063

جامعة القادسية/كلية التربية480.0ثانوية االنتصار للبناتادبيزينب ازهر كريم شاكر83868242022105021

جامعة القادسية/كلية التربية479.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيزينب عبد الحسين كاظم لفته83869242022081014

جامعة القادسية/كلية التربية479.0اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيبنين يوسف حسين محمد83870242022113004

جامعة القادسية/كلية التربية479.0اعدادية الهدى للبناتادبيبدور كاظم محمد عنون83871242022115016

جامعة القادسية/كلية التربية478.0اعدادية الهدى للبناتادبيهبة عباس محمد جبر83872242022115082

جامعة القادسية/كلية التربية478.0اعدادية اليقظة للبناتادبيبنين محمد هالل سلمان83873232022089007

جامعة القادسية/كلية التربية478.0اعدادية السنية للبناتادبيحنان عبود سلمان اسماعيل83874242022102022

جامعة القادسية/كلية التربية478.0اعدادية الهدى للبناتادبيعذراء نعيم حسن لطيف83875242022115058

جامعة القادسية/كلية التربية477.0اعدادية حلب للبناتادبيفاطمه هاشم محمد مجلي83876242022107032

جامعة القادسية/كلية التربية477.0ثانوية الخلود للبناتادبيحوراء صباح حسين عبد83877232022137009

جامعة القادسية/كلية التربية476.0اعدادية السرور للبناتادبيصفا بيان مهدي محمد علي83878242022085030

جامعة القادسية/كلية التربية476.0اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيحنين علي كونه كاظم83879242022113008

جامعة القادسية/كلية التربية475.0ثانوية االنتصار للبناتادبيفاطمة عالوي عبد االمير عبد علي83880242022105036

جامعة القادسية/كلية التربية475.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيفاطمه عدنان اسماعيل حسون83881242022081025

جامعة القادسية/كلية التربية474.0اعدادية اسماء للبناتادبيفاطمه حسين يوسف عبود83882242022104033

جامعة القادسية/كلية التربية474.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيهناء شاكر كاظم عباس83883232022145038

جامعة القادسية/كلية التربية474.0ثانوية المهاجرين للبنينادبيحسن هاتف محسن الطيف83884242021033007

جامعة القادسية/كلية التربية474.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيبنين علي حسين وضح83885242022139009

جامعة القادسية/كلية التربية474.0ثانوية الرضوان للبنينادبيجواد مهدي صباح هاشم83886292021023005

جامعة القادسية/كلية التربية473.0اعدادية الديوانية للبناتادبياحالم عبد الحمزه عبيد مشكور83887242022103002

جامعة القادسية/كلية التربية473.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيجعفر احمد محسن ابو لويطة83888292021153178

جامعة القادسية/كلية التربية472.0ثانوية المهاجرين للبنينادبيعلي باسم حميد جاسم83889242021033014

جامعة القادسية/كلية التربية472.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيمريم ماجد صالح حمزه83890242022220112

جامعة القادسية/كلية التربية471.0اعدادية دمشق للبناتادبيفاطمه احمد ناجي هادي83891242022121044

جامعة القادسية/كلية التربية471.0اعدادية اسماء للبناتادبيانصاف ناجح عبد علي تركي83892242022104004

جامعة القادسية/كلية التربية471.0اعدادية النور للبناتادبيدموع صادق اكشيش ثجيل83893242022095014

جامعة القادسية/كلية التربية470.0اعدادية الكوثر للبناتادبيحوراء احمد موسى مالغي83894242022108011

جامعة القادسية/كلية التربية470.0اعدادية خديجة للبناتادبينورس يوسف اصحين سلمان83895242022080038
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جامعة القادسية/كلية التربية470.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيحسين منهل شعبان عبد االمير83896252021045009

جامعة القادسية/كلية التربية469.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيفاطمه كاظم جبر سلمان83897242022186050

جامعة القادسية/كلية التربية469.0اعدادية خولة للبناتادبيفاطمه علي امير عبد الحسين83898242022116026

جامعة القادسية/كلية التربية469.0اعدادية القاسم للبنينادبياحمد عباس فاضل امينه83899232021006002

جامعة القادسية/كلية التربية469.0اعدادية الزهراء للبناتادبيندى حاجم حمدان حسين83900242022134055

جامعة القادسية/كلية التربية469.0اعدادية سومر للبنينادبيمحمد حمزه علوان محمد83901242021009069

جامعة القادسية/كلية التربية468.0اعدادية الكوثر للبناتادبيبنين ميثم ابو الشون عبيد83902242022108008

جامعة القادسية/كلية التربية468.0ثانوية الكندي للبنينادبيعلي عامر علوان طرير83903242021040033

جامعة القادسية/كلية التربية468.0ثانوية التحرير للبناتادبيزهراء ساجد حميد عواد83904242022101015

جامعة القادسية/كلية التربية468.0ثانوية االنتصار للبناتادبيسرمد نصير شناوة عبد علي83905242022105025

جامعة القادسية/كلية التربية468.0ثانوية مارب المختلطةادبيمريم حسين كاظم ابراهيم83906242022159007

جامعة القادسية/كلية التربية467.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيمسافر عناي غضبان جابر83907292021106035

جامعة القادسية/كلية التربية467.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيشبر علي طاهر عبد83908242021155016

جامعة القادسية/كلية التربية467.0ثانوية بلقيس للبناتادبيدعاء ناظم عبد عباس حسن83909242022110013

جامعة القادسية/كلية التربية466.0اعدادية الديوانية للبناتادبيزينب نيسان كاظم محمد83910242022103020

جامعة القادسية/كلية التربية466.0اعدادية الرباب للبناتادبيحوراء منصور ماني جبر83911242022094013

جامعة القادسية/كلية التربية466.0ثانوية المرتضى المختلطةادبيكوثر ناظم فضيل كاظم83912232022185006

جامعة القادسية/كلية التربية466.0اعدادية االبراج للبنينادبيقاسم عادل مهدي صالح83913252021027061

جامعة القادسية/كلية التربية466.0اعدادية الفردوس للبناتادبيحنين قصي محمد محسن83914242022119008

جامعة القادسية/كلية التربية465.0اعدادية ميسلون للبناتادبيزهراء ضياء رشك شنجار83915242022106029

جامعة القادسية/كلية التربية465.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيزينب عماد غانم غازي83916242022220051

جامعة القادسية/كلية التربية465.0اعدادية الدغارة للبناتادبيمروه هشام صاحب حسن83917242022124047

جامعة القادسية/كلية التربية464.0اعدادية اليقظة للبناتادبيزينب بهاء سعيد نعمه83918232022089017

جامعة القادسية/كلية التربية464.0اعدادية السنية للبناتادبيختام حمزه جبر حسون83919242022102027

جامعة القادسية/كلية التربية464.0اعدادية حلب للبناتادبيفاطمه عبد الحسن حسن عوده83920242022107031

جامعة القادسية/كلية التربية464.0اعدادية حلب للبناتادبينور محمد خليل بعيوي83921242022107038

جامعة القادسية/كلية التربية464.0اعدادية الزهراء للبناتادبيسجى ايمن محسن عبد83922232022109042

جامعة القادسية/كلية التربية463.0اعدادية الزهراء للبناتادبيصابرين عباس نجم عبد83923242022134040

جامعة القادسية/كلية التربية463.0اعدادية السنية للبناتادبيمريم علي مهدي محيسن83924242022102073

جامعة القادسية/كلية التربية462.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء قاسم ثامر ناصر83925242022134026

جامعة القادسية/كلية التربية462.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيادبيزهراء ابراهيم كاظم غانم83926242022112013

جامعة القادسية/كلية التربية461.0اعدادية الكرامة للبنينادبينجم حسن نجم عبود83927242021004086

جامعة القادسية/كلية التربية461.0اعدادية الشافعية للبناتادبيبنين جندي كاظم عبد83928242022111014

جامعة القادسية/كلية التربية461.0ثانوية القانتات للبناتادبيبشرى علي شهد عبيد83929242022184006

جامعة القادسية/كلية التربية461.0ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيجمال كاظم عطية ارذيرذ83930292021111004
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جامعة القادسية/كلية التربية461.0ثانوية االنتصار للبناتادبيعلياء حميد شاكر حسون83931242022105032

جامعة القادسية/كلية التربية460.0اعدادية صنعاء للبناتادبيتقى عبد الخالق حسين عباس83932252022075011

جامعة القادسية/كلية التربية460.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيمالك رضا كامل ليلو83933242022122047

جامعة القادسية/كلية التربية460.0ثانوية غزة للبناتادبيرغد فالح محمد عبود83934242022097016

جامعة القادسية/كلية التربية460.0ثانوية نور الياسري المختلطةادبيبشير حسن لطيف موتان83935252021117005

جامعة القادسية/كلية التربية460.0اعدادية العارضيات المختلطةادبيابراهيم عبد الكاظم فرحان عوفي83936242021152001

جامعة القادسية/كلية التربية460.0اعدادية الهدى للبناتادبيمريم حسن نعمة حسن83937242022115075

جامعة القادسية/كلية التربية460.0ثانوية السنبلة للبناتادبيهديل جبار عباس محسن83938242022135027

جامعة القادسية/كلية التربية459.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيزهراء جمال نوماس حسين83939252022109005

جامعة القادسية/كلية التربية459.0اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمة فاضل كيطان فضل83940242022115067

جامعة القادسية/كلية التربية458.0اعدادية ميسلون للبناتادبينورالهدى احمد شاكر عبد83941242022106073

جامعة القادسية/كلية التربية457.0اعدادية الحوراء للبناتادبيتقى حبيب حسن سرحان83942242022123014

جامعة القادسية/كلية التربية457.0اعدادية االبراج للبنينادبيابتهاج عارف جابر محسن83943252021027001

جامعة القادسية/كلية التربية457.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيحيدر علي هادي هجار83944252021025020

جامعة القادسية/كلية التربية457.0اعدادية اليقظة للبناتادبيزينب احمد جاسم كاظم83945232022089016

جامعة القادسية/كلية التربية457.0الخارجياتادبيعلياء عبد الحسين عبد الحسن ليلون83946242022401045

جامعة القادسية/كلية التربية457.0اعدادية ميسلون للبناتادبيغفران بشير كاظم عباس83947242022106047

جامعة القادسية/كلية التربية456.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتادبيبنين عماد لفته كاظم83948252022109002

جامعة القادسية/كلية التربية455.0ثانوية بلقيس للبناتادبيرسل فاضل حسن خباله83949242022110015

جامعة القادسية/كلية التربية455.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيزهراء يعقوب يوسف محمد83950232022168008

جامعة القادسية/كلية التربية455.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيعلي عباس حسين عبد الحسين83951242021203049

جامعة القادسية/كلية التربية455.0ثانوية ابن البيطار للبنينادبيمؤمل سعد حاكم موسى83952232021163027

جامعة القادسية/كلية التربية455.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيزيد يوسف شعالن ذياب83953242021021013

جامعة القادسية/كلية التربية455.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبياسراء جاسم جابر شاوي83954242022081001

جامعة القادسية/كلية التربية454.0اعدادية النور للبناتادبيزهراء حسين علي جاسم83955242022095021

جامعة القادسية/كلية التربية454.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيسناء كريم ياسر سرداح83956232022077019

جامعة القادسية/كلية التربية454.0ثانوية البتول للبناتادبيرغد كميت صافي عداي83957242022140012

جامعة القادسية/كلية التربية454.0ثانوية المناذرة للبنينادبيعلي قاسم داخل محيسن83958252021017022

جامعة القادسية/كلية التربية454.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيزينب جبار مطر ثعبان83959232022145018

جامعة القادسية/كلية التربية454.0اعدادية الهدى للبناتادبيدنيا جمال عناد بعيوي83960242022115029

جامعة القادسية/كلية التربية454.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيزينب محمود محسن خليل83961262022108020

جامعة القادسية/كلية التربية454.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبياحمد عبد الكاظم جبار حمزه83962242021019002

جامعة القادسية/كلية التربية453.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيرسل يعقوب حسن حياوي83963242022220029

جامعة القادسية/كلية التربية453.0اعدادية سكينة للبناتادبينور شاكر نعيمه شنيبر83964242022093031

جامعة القادسية/كلية التربية453.0اعدادية خولة للبناتادبيحوراء حمزه عبد الحسين عبيد83965242022116010
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جامعة القادسية/كلية التربية453.0اعدادية الهدى للبناتادبيليلى احمد عبيد فريخ83966242022115071

جامعة القادسية/كلية التربية453.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيحامد صالح حسن ملزوم83967292021014033

جامعة القادسية/كلية التربية452.0اعدادية خديجة للبناتادبيفرقان قاسم خضير فليح83968242022080031

جامعة القادسية/كلية التربية452.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيرسل طارق حسوني جبر83969232022077009

جامعة القادسية/كلية التربية452.0ثانوية الصالحين المختلطةادبينورهان نجاح عباس جبر83970252022120005

جامعة القادسية/كلية التربية452.0ثانوية غزة للبناتادبيليلى وعد ميري سعيد83971242022097045

جامعة القادسية/كلية التربية452.0ثانوية الرضوان للبنينادبيحمد عامر جحيل عبود83972292021023008

جامعة القادسية/كلية التربية452.0ثانوية الغزالي المختلطةادبيعبد هللا سعدون جمر ظاهر83973232021186022

جامعة القادسية/كلية التربية451.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء عبد االمير خشان حبان83974242022134025

جامعة القادسية/كلية التربية450.0اعدادية الهدى للبناتادبيمريم موسى ثامر كريمد83975242022115076

جامعة القادسية/كلية التربية450.0اعدادية السنية للبناتادبيرقيه عبد الهادي ناصر حسون83976242022102034

جامعة القادسية/كلية التربية450.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبياسراء حيدر طالب عبد الحسين83977232022145001

جامعة القادسية/كلية التربية449.0ثانوية الصالحية للبنينادبيحسن ماجد محمد حمد83978242021022017

جامعة القادسية/كلية التربية449.0ثانوية البتول  للبناتادبيمنتهى داود جاسم راهي83979232022104032

جامعة القادسية/كلية التربية449.0اعدادية اسماء للبناتادبيدعاء سعيد دايخ حسين83980242022104009

جامعة القادسية/كلية التربية449.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيتبارك يوسف كاظم مشكور83981242022186013

جامعة القادسية/كلية التربية448.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيغازي سعيد طعمه جبر83982242021039026

جامعة القادسية/كلية التربية448.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينب سهل عجمي محمد83983242022115045

جامعة القادسية/كلية التربية448.0ثانوية غزة للبناتادبيمنى حسان احمد جبير83984242022097048

جامعة القادسية/كلية التربية447.0ثانوية غزة للبناتادبيرقيه محمد عبد الرضا مدب83985242022097018

جامعة القادسية/كلية التربية447.0اعدادية سكينة للبناتادبييقين علي عبد االمير صافي83986242022093033

جامعة القادسية/كلية التربية447.0اعدادية ميسلون للبناتادبيفاطمه عقيل عبد مرزة83987242022106052

جامعة القادسية/كلية التربية447.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبيعلي حيدر كاظم عبيد83988272021110015

جامعة القادسية/كلية التربية447.0اعدادية سكينة للبناتادبيجنات عباس طالب عبود83989242022093005

جامعة القادسية/كلية التربية447.0ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيعلي ثامر خلبوص كرمد83990232021193007

جامعة القادسية/كلية التربية447.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيفاطمة حمزه جبر حسون83991242022220077

جامعة القادسية/كلية التربية447.0اعدادية سكينة للبناتادبيفاطمه الزهراء كاظم عباس شعالن83992242022093022

جامعة القادسية/كلية التربية446.0اعدادية النور للبناتادبيبنين مجبل اسماعيل كاطع83993242022095005

جامعة القادسية/كلية التربية446.0اعدادية سومر للبنينادبيصفاء فاهم خشان عطيه83994242021009041

جامعة القادسية/كلية التربية446.0ثانوية الصالحية للبنينادبيعباس احمد كريم عبد الحر83995242021022029

جامعة القادسية/كلية التربية446.0ثانوية الخوارزمي للبنينادبيرضا ناصر حسن راضي83996252021021010

جامعة القادسية/كلية التربية445.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيمنار حكيم محمد ذرب83997242022186058

جامعة القادسية/كلية التربية445.0اعدادية خولة للبناتادبيرويده شهيد عباس جبار83998242022116015

جامعة القادسية/كلية التربية445.0ثانوية البتول للبناتادبيامال فاهم جابر كاظم83999242022140001

جامعة القادسية/كلية التربية444.0اعدادية السرور للبناتادبيايات شمخي جبر صباح84000242022085003
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جامعة القادسية/كلية التربية444.0اعدادية الديوانية للبناتادبيرقيه ضياء فرحان الزم84001242022103013

جامعة القادسية/كلية التربية443.0اعدادية السرور للبناتادبيفاطمة عبد سوادي حمزة84002242022085038

جامعة القادسية/كلية التربية442.0اعدادية الدغارة للبنينادبيمحمد حمزه عبد الزهره فياض84003242021008043

جامعة القادسية/كلية التربية442.0اعدادية خولة للبناتادبيهبه حسام عبد الزهره كاظم84004242022116027

جامعة القادسية/كلية التربية442.0اعدادية الدغارة للبناتادبيبنين رياض خميس عباس84005242022124006

جامعة القادسية/كلية التربية442.0اعدادية الديوانية للبناتادبيزهراء عالء صبيح دوخي84006242022103016

جامعة القادسية/كلية التربية442.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيحيدر نجم عبود محمد84007292021105010

جامعة القادسية/كلية التربية442.0ثانوية تبارك المختلطةادبيزمان جواد عبد الزهرة بروش84008252021115010

جامعة القادسية/كلية التربية442.0اعدادية السرور للبناتادبينور الهدى راهي وذاح حسن84009242022085042

جامعة القادسية/كلية التربية442.0اعدادية اسماء للبناتادبيشهد عبد االمير كاظم حسن84010242022104025

جامعة القادسية/كلية التربية441.0ثانوية الهالل المسائية للبنينادبيجليل ارملي عبد الباري شيلوت84011292021155004

جامعة القادسية/كلية التربية441.0اعدادية فلسطين للبنينادبيعباس كشيش ناصر كرم84012242021013020

جامعة القادسية/كلية التربية441.0اعدادية الطليعة للبناتادبيشهد قيس عبد عطيه84013242022118032

جامعة القادسية/كلية التربية440.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيسجى باسم حسين صدام84014242022081017

جامعة القادسية/كلية التربية440.0ثانوية االنتصار للبناتادبيهبة ثاير عبد الحسن كاظم84015242022105042

جامعة القادسية/كلية التربية440.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيجعفر حميد جاسم مطير84016242021039003

جامعة القادسية/كلية التربية440.0اعدادية الدغارة للبناتادبيزينب حسن ياسر ذيبان84017242022124028

جامعة القادسية/كلية التربية440.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيمصطفى هليل والي زياد84018292021014134

جامعة القادسية/كلية التربية440.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيرعد صالح وشيل جبر84019292021153081

جامعة القادسية/كلية التربية440.0اعدادية سكينة للبناتادبيغصون محمد عزيز حسن84020242022093021

جامعة القادسية/كلية التربية439.0ثانوية االنتصار للبناتادبيحنين هادي شاكر حسون84021242022105011

جامعة القادسية/كلية التربية439.0اعدادية صنعاء للبناتادبيتبارك نجاح جبر نجم84022242022096007

جامعة القادسية/كلية التربية439.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيمصطفى حميد عبد الحسين بريسم84023242021153021

جامعة القادسية/كلية التربية439.0اعدادية الدغارة للبناتادبيزينب عبدالرضا عاجل صالح84024242022124029

جامعة القادسية/كلية التربية438.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيفرح احمد رهيف فرحان84025292022059025

جامعة القادسية/كلية التربية438.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيبنين عامر عبد هللا ادويج84026112022081008

جامعة القادسية/كلية التربية438.0اعدادية الهدى للبناتادبيحميدة رحيم عبد عاجل84027242022115021

جامعة القادسية/كلية التربية438.0اعدادية االعتماد للبنينادبيباقر مجيد ثجيل حسن84028292021010017

جامعة القادسية/كلية التربية437.0اعدادية ميسلون للبناتادبينور راضي عبد الكاظم محيسن84029242022106071

جامعة القادسية/كلية التربية437.0اعدادية ميسلون للبناتادبيشهد جبار خلف كريم84030242022106043

جامعة القادسية/كلية التربية437.0اعدادية خديجة للبناتادبياسراء طالب اسماعيل عبد الحسن84031242022080003

جامعة القادسية/كلية التربية437.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينادبيمحمد سلمان عباس شاوردي84032252021049019

جامعة القادسية/كلية التربية437.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيآيات زهير مدلول عباس84033242022122005

جامعة القادسية/كلية التربية437.0اعدادية المثابرون للبنينادبياحمد عوده مزيعل كاظم84034222021376006

جامعة القادسية/كلية التربية437.0ثانوية غزة للبناتادبيفاطمه جعفر جبار عبد84035242022097043
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جامعة القادسية/كلية التربية437.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيادبيدعاء جندي جبير ظاهر84036242022112010

جامعة القادسية/كلية التربية436.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء حيدر عبد االمير عبادي84037292022056019

جامعة القادسية/كلية التربية436.0اعدادية السنية للبناتادبيبنين زيدان عبد هللا كاظم84038242022102017

جامعة القادسية/كلية التربية436.0ثانوية عدن للبناتادبيزهراء فاضل محسن سلطان84039232022076021

جامعة القادسية/كلية التربية436.0اعدادية السنية للبناتادبيامنه كاظم حلو جبر84040242022102005

جامعة القادسية/كلية التربية436.0اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء ضرغام سلمان شرماهي84041242022108015

جامعة القادسية/كلية التربية436.0ثانوية المناسك للبناتادبيهدى جاسم زغير عفات84042292022075069

جامعة القادسية/كلية التربية435.0اعدادية الشافعية للبناتادبيصابرين جابر كاظم سلطان84043242022111038

جامعة القادسية/كلية التربية435.0اعدادية الفضائل للبناتادبيبيداء كريم عباس عنيد84044222022104011

جامعة القادسية/كلية التربية435.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيهيام علي كاظم عزيز84045292022153039

جامعة القادسية/كلية التربية435.0اعدادية سكينة للبناتادبيأيالف حسين سلمان حسن84046242022093001

جامعة القادسية/كلية التربية435.0اعدادية الدغارة للبناتادبيزهراء حازم جواد عوده84047242022124020

جامعة القادسية/كلية التربية435.0اعدادية الرباب للبناتادبيرقية احمد هليل كاظم84048242022094017

جامعة القادسية/كلية التربية435.0ثانوية التآخي للبنينادبيسعد حسن مرزوك عطية84049292021018016

جامعة القادسية/كلية التربية434.0ثانوية التحرير للبناتادبيغفران عامر حبيب عذاب84050242022101031

جامعة القادسية/كلية التربية434.0ثانوية غزة للبناتادبيطيبه غفران عبد االمير نور84051242022097036

جامعة القادسية/كلية التربية434.0اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه قاسم محان شاكر84052232022109053

جامعة القادسية/كلية التربية434.0اعدادية الزهراء للبناتادبيضحى وليد خالد علي84053242022134042

جامعة القادسية/كلية التربية434.0اعدادية صنعاء للبناتادبيساره حسن عبد كاظم84054252022075038

جامعة القادسية/كلية التربية434.0اعدادية االعتماد للبنينادبيمحمد عباس حمود حسين84055292021010116

جامعة القادسية/كلية التربية434.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيطاهر علي كامل حمود84056292021028063

جامعة القادسية/كلية التربية434.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيادبيايمان عماد تركي عبد الكريم84057242022112003

جامعة القادسية/كلية التربية434.0اعدادية الكرامة للبنينادبيعلي سليم زغبه حلص84058242021004058

جامعة القادسية/كلية التربية433.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء حيدر طالب معين84059242022139015

جامعة القادسية/كلية التربية433.0ثانوية البتول للبناتادبيهدى حميد حسين علي84060242022140050

جامعة القادسية/كلية التربية433.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيدعاء سعيد علي زغير84061232022077007

جامعة القادسية/كلية التربية433.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمرتضى حاكم حاوه متعب84062292021028113

جامعة القادسية/كلية التربية432.0ثانوية العدالة للبنينادبيحيدر جاهل ضاحي ناصر84063292021104012

جامعة القادسية/كلية التربية432.0ثانوية المرادية المختلطةادبيانوار ثامر جلوب محمد84064242022158001

جامعة القادسية/كلية التربية432.0اعدادية الكوثر للبناتادبيمسرة احسان علي جاسم84065242022108035

جامعة القادسية/كلية التربية432.0ثانوية االنتصار للبناتادبيحوراء كتاب مكاوي عبد زيد84066242022105015

جامعة القادسية/كلية التربية432.0ثانوية االنتصار للبناتادبيزهراء مهدي شاكر حسون84067242022105020

جامعة القادسية/كلية التربية432.0اعدادية الرباب للبناتادبيهدى مجيد ناجي حلواص84068242022094047

جامعة القادسية/كلية التربية432.0اعدادية الحمزة للبنينادبيمرتضى حسين جبوري علي84069242021010034

جامعة القادسية/كلية التربية432.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيحسين كلف عبد رشيد84070242021155009
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جامعة القادسية/كلية التربية432.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبينور جميل ابراهيم مذيور84071292022078100

جامعة القادسية/كلية التربية431.0ثانوية النور للبناتادبيبنين فالح رهيف عذاب84072292022093030

جامعة القادسية/كلية التربية431.0اعدادية حلب للبناتادبيايات رياض علي عبود84073242022107003

جامعة القادسية/كلية التربية431.0اعدادية الجواهري للبنينادبيعلي ليث مجيد ادريس84074242021018048

جامعة القادسية/كلية التربية431.0ثانوية الصالحين المختلطةادبيمنتظر ناظم جاسم عبد السادة84075252021120013

جامعة القادسية/كلية التربية431.0اعدادية الرباب للبناتادبيعال علي عدنان طاهر84076242022094034

جامعة القادسية/كلية التربية431.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيعامر كريم جبير حسون84077242021019016

جامعة القادسية/كلية التربية431.0اعدادية النور للبناتادبيرسل عوده خضير عبيد84078242022095015

جامعة القادسية/كلية التربية431.0اعدادية الهدى للبناتادبياسراء رحيم كاظم زروك84079242022115004

جامعة القادسية/كلية التربية430.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينادبيعبد الرحمن لطيف كعيم محي84080242021007028

جامعة القادسية/كلية التربية430.0ثانوية المرادية المختلطةادبيسعيد خالد مائع حسن84081242021158010

جامعة القادسية/كلية التربية430.0اعدادية الشوملي للبنينادبيعالء فرحان فالح وناس84082232021054012

جامعة القادسية/كلية التربية430.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيحسين كاظم بدر سوادي84083242021153006

جامعة القادسية/كلية التربية430.0اعدادية سكينة للبناتادبينور الهدى صادق جمعه مشعان84084242022093030

جامعة القادسية/كلية التربية430.0اعدادية الرباب للبناتادبينبأ عايد عبد الواحد وناس84085242022094045

جامعة القادسية/كلية التربية430.0ثانوية صفية للبناتادبيزهراء بشير هادي مطر84086292022084018

جامعة القادسية/كلية التربية430.0اعدادية دمشق للبناتادبيبنين حيدر زغير شالل84087242022121009

جامعة القادسية/كلية التربية430.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعباس فاضل عبيس كاظم84088242021017045

جامعة القادسية/كلية التربية430.0اعدادية الهدى للبناتادبيفرقان جابر راضي غضب84089242022115068

جامعة القادسية/كلية التربية429.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيعباس ماجد حسن راجي84090242021153011

جامعة القادسية/كلية التربية429.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيتبارك رائد سعيد عليوي84091242022122012

جامعة القادسية/كلية التربية429.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيمحمد راتب فنجان عطشان84092292021008037

جامعة القادسية/كلية التربية428.0اعدادية السنية للبناتادبيمها احمد حسن محي84093242022102076

جامعة القادسية/كلية التربية428.0اعدادية الديوانية للبنينادبيحسين علي عبيد كيطان84094242021028007

جامعة القادسية/كلية التربية428.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيادبينور لطيف ناصر حسين84095242022112032

جامعة القادسية/كلية التربية428.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيحوراء علي حسن نعمه84096292022059009

جامعة القادسية/كلية التربية428.0اعدادية الديوانية للبنينادبيحسنين قاسم احمد عطيه84097242021028004

جامعة القادسية/كلية التربية428.0اعدادية ميسلون للبناتادبيزهراء عالوي فرهود حسين84098242022106030

جامعة القادسية/كلية التربية428.0اعدادية السنية للبناتادبيزينه غانم مطلب خشان84099242022102056

جامعة القادسية/كلية التربية428.0ثانوية المرادية المختلطةادبيزينب لطيف عليوي ظاهر84100242022158003

جامعة القادسية/كلية التربية428.0ثانوية الكندي للبنينادبيمرتضى مراد حسين اليذ84101242021040051

جامعة القادسية/كلية التربية428.0اعدادية العارضيات المختلطةادبيياسر زاير مطرود كشيش84102242021152031

جامعة القادسية/كلية التربية427.0اعدادية النور للبناتادبيشهد عدنان جواد كاظم84103242022095030

جامعة القادسية/كلية التربية427.0ثانوية التحرير للبناتادبيريام محمد كاظم جساب84104242022101012

جامعة القادسية/كلية التربية427.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزهره حامد عبد هللا طرير84105242022134029
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جامعة القادسية/كلية التربية427.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيسجى كاظم ذياب فارس84106242022122036

جامعة القادسية/كلية التربية427.0اعدادية السرور للبناتادبيحنين داخل رشيد رهيف84107242022085008

جامعة القادسية/كلية التربية427.0اعدادية السرور للبناتادبيزهراء حيدر شدهان وداح84108242022085021

جامعة القادسية/كلية التربية427.0ثانوية الكندي للبنينادبيحسين غانم مجهول مندول84109242021040013

جامعة القادسية/كلية التربية427.0اعدادية النضال للبنينادبيحيدر كفاح محمد عبود84110242021014023

جامعة القادسية/كلية التربية427.0ثانوية االنتصار للبناتادبيحوراء سلمان جليل يوسف84111242022105013

جامعة القادسية/كلية التربية427.0ثانوية التفوق االهلية للبناتادبيحوراء عدي مشير رضا84112242022092001

جامعة القادسية/كلية التربية427.0ثانوية السنية المسائية للبنينادبيرسول محمد دريوش فرحان84113242021211027

جامعة القادسية/كلية التربية427.0ثانوية بلقيس للبناتادبيزينه تركي حسن عبد84114242022110021

جامعة القادسية/كلية التربية427.0اعدادية النضال للبنينادبيابراهيم محمد عبد الزهره كريم84115242021014001

جامعة القادسية/كلية التربية426.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيكاظم ثامر محمد ناصر84116292021021047

جامعة القادسية/كلية التربية426.0اعدادية غماس للبنينادبيمحسن صباح فيصل عبد الرضا84117242021016060

جامعة القادسية/كلية التربية426.0ثانوية السنبلة للبناتادبيرغد عصام كاظم فرحان84118242022135006

جامعة القادسية/كلية التربية426.0ثانوية التحرير للبناتادبيفاطمه كاظم جياد صبح84119242022101035

جامعة القادسية/كلية التربية426.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمد رحيم محيطر عالج84120292021001145

جامعة القادسية/كلية التربية426.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيزينب مثنى عبد هاشم84121242022186030

جامعة القادسية/كلية التربية426.0اعدادية خولة للبناتادبيحنان جبار كاظم برهان84122242022116007

جامعة القادسية/كلية التربية426.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيحيدر حامد ساهي جودة84123252021121005

جامعة القادسية/كلية التربية425.0اعدادية الموفقية للبنينادبييوسف جابر عبد علي محيسن84124262021056151

جامعة القادسية/كلية التربية425.0اعدادية ميسلون للبناتادبينور الهدى حيدر كامل عباس84125242022106069

جامعة القادسية/كلية التربية425.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبياحمد صالح شاكر فرج84126242021021002

جامعة القادسية/كلية التربية425.0اعدادية النجدين للبنينادبيبارق مظفر عريان باصي84127242021063004

جامعة القادسية/كلية التربية425.0اعدادية سكينة للبناتادبيزهراء باسم حمزه حسين84128242022093015

جامعة القادسية/كلية التربية425.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيذرى محسن ياسر منذور84129232022077008

جامعة القادسية/كلية التربية425.0اعدادية االعتماد للبنينادبيمنتظر كريم عصواد شياع84130292021010141

جامعة القادسية/كلية التربية425.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعبد هللا محسن عبد ظاهر84131292021009082

جامعة القادسية/كلية التربية425.0اعدادية الغساسنة للبناتادبينبأ نجم عبد مرزة84132232022077025

جامعة القادسية/كلية التربية425.0اعدادية المدحتية للبناتادبيزينب فاضل حامد عباده84133232022090037

جامعة القادسية/كلية التربية424.0اعدادية البشير المسائية للبنينادبيحسين عبد هللا هادي ياس84134242021207017

جامعة القادسية/كلية التربية424.0اعدادية الزهراء للبناتادبينور محمد خطار مفتن84135242022134058

جامعة القادسية/كلية التربية424.0اعدادية حلب للبناتادبيهدى قصي عبد الرحيم زيدان84136242022107042

جامعة القادسية/كلية التربية424.0اعدادية الطليعة للبناتادبيرسل ابراهيم عبد مندل84137242022118017

جامعة القادسية/كلية التربية424.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيزهراء سالم ذياب عبد جودة84138242022081010

جامعة القادسية/كلية التربية424.0اعدادية خديجة للبناتادبيزينب كريم جفات شناوه84139242022080021

جامعة القادسية/كلية التربية424.0ثانوية العدالة للبنينادبيمؤمل اياد كريم ردام84140292021104030
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جامعة القادسية/كلية التربية424.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيعامر محمود ميري خليوي84141242021021015

جامعة القادسية/كلية التربية424.0اعدادية الطليعة للبناتادبينور عدنان عبد االمير عباده84142242022118046

جامعة القادسية/كلية التربية423.0اعدادية الطليعة للبناتادبيانصار عبد الكريم هاتف جاسم84143242022118003

جامعة القادسية/كلية التربية423.0اعدادية الجواهري للبنينادبيسجاد عباس غضبان عطية84144242021018031

جامعة القادسية/كلية التربية423.0ثانوية التآخي للبنينادبيحسن عطشان الصي علي84145292021018009

جامعة القادسية/كلية التربية423.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيعباس احسان اعويد عبد84146242021038033

جامعة القادسية/كلية التربية423.0اعدادية الهدى للبناتادبياقبال حميد عباس زختار84147242022115008

جامعة القادسية/كلية التربية423.0اعدادية الكرامة للبنينادبيكرار محمد بهيج سعد84148242021004067

جامعة القادسية/كلية التربية423.0اعدادية خولة للبناتادبيسحر ذهب عبد الزهره برهان84149242022116021

جامعة القادسية/كلية التربية423.0اعدادية الحيرة  للبنينادبيمصطفى شريف جابر ادهيم84150252021015046

جامعة القادسية/كلية التربية423.0اعدادية خديجة للبناتادبينورهان محمود كريم شهد84151242022080040

جامعة القادسية/كلية التربية423.0ثانوية الكرار المختلطةادبيجعفر فليح مصيرع إبراهيم84152242021150004

جامعة القادسية/كلية التربية422.0ثانوية المنار المسائيةادبيمشعل رحيم بشير هذال84153292021150088

جامعة القادسية/كلية التربية422.0اعدادية السنية للبناتادبيعذراء رياض جبار كاظم84154242022102064

جامعة القادسية/كلية التربية422.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيحسن عباس عويد صليبي84155242021155006

جامعة القادسية/كلية التربية422.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينادبيحيدر حازم منشد رشيد84156242021204018

جامعة القادسية/كلية التربية422.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحيدر طالب مطلب حسين84157292021009060

جامعة القادسية/كلية التربية422.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيحسن عجاج باني محمد84158292021110013

جامعة القادسية/كلية التربية422.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيصاحب صالح هادي سعيد84159242021155017

جامعة القادسية/كلية التربية422.0ثانوية السنبلة للبناتادبيسارة خالد هاتف جابر84160242022135018

جامعة القادسية/كلية التربية422.0اعدادية الهدى للبناتادبيمروة مجيد داخل لكين84161242022115073

جامعة القادسية/كلية التربية422.0اعدادية التآخي للبنينادبيسالم قاسم محمد زغير84162242021029022

جامعة القادسية/كلية التربية422.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيزينب عدنان عبد العباس جبار84163112022220037

جامعة القادسية/كلية التربية422.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيحيدر عايد عبد الحسن كاظم84164232021168006

جامعة القادسية/كلية التربية422.0االعدادية المهدوية للبنينادبيكرار جبار ظاهر عكاب84165292021017126

جامعة القادسية/كلية التربية422.0اعدادية السنية للبناتادبيسحر سامي عبد الساده زغير84166242022102057

جامعة القادسية/كلية التربية422.0اعدادية فلسطين للبنينادبيفراس طوينه جابر غانم84167242021013025

جامعة القادسية/كلية التربية422.0ثانوية السنبلة للبناتادبيرقية نصير حكمت حسن84168242022135009

جامعة القادسية/كلية التربية422.0ثانوية بلقيس للبناتادبينور الهدى حيدر عزيز بلبول84169242022110036

جامعة القادسية/كلية التربية421.0ثانوية السنبلة للبناتادبيانفال هادي جواد كاظم84170242022135001

جامعة القادسية/كلية التربية421.0اعدادية العراق للبنينادبيمنصور جليل جندي ديان84171242021024025

جامعة القادسية/كلية التربية421.0اعدادية صنعاء للبناتادبيايالف كميت جبار شوملي84172242022096005

جامعة القادسية/كلية التربية421.0ثانوية المناسك للبناتادبينور الهدى تركي كاظم راضي84173292022075063

جامعة القادسية/كلية التربية421.0ثانوية عدن للبناتادبينبأ رائد صاحب كاظم84174232022076039

جامعة القادسية/كلية التربية421.0اعدادية الدغارة للبناتادبيسهاد حمزه اشريب ظاهر84175242022124036
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جامعة القادسية/كلية التربية421.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبينور حيدر جواد محمد84176242022081031

جامعة القادسية/كلية التربية421.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيحوراء ميثم عارف راضي84177292022160027

جامعة القادسية/كلية التربية421.0اعدادية واسط للبناتادبيفاطمه حيدر جبر حمزة84178252022066037

جامعة القادسية/كلية التربية421.0اعدادية الهدى للبناتادبياشراق كريم رحمان كاظم84179242022115007

جامعة القادسية/كلية التربية420.0ثانوية الكرار المسائية للبنينادبيعلي طالب خالد مال هللا84180252021163030

جامعة القادسية/كلية التربية420.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيعباس شهيد عبد الواحد جابر84181292021105017

جامعة القادسية/كلية التربية420.0ثانوية مارب المختلطةادبيمصطفى امير خضير شراد84182242021159014

جامعة القادسية/كلية التربية420.0الخارجياتادبينور احمد شاكر جاسم84183242022401053

جامعة القادسية/كلية التربية420.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيامير عباس عبد حسن84184242021202014

جامعة القادسية/كلية التربية420.0اعدادية الرباب للبناتادبيفاطمه فيصل كريم نعمه84185242022094038

جامعة القادسية/كلية التربية420.0اعدادية حلب للبناتادبيطيبه حميد بدر لطيف84186242022107028

جامعة القادسية/كلية التربية419.0ثانوية عدن للبناتادبيهاجر محمد حسين علوان84187232022076043

جامعة القادسية/كلية التربية419.0اعدادية الشامية للبنينادبيمجتبى علي عبد الكاظم علوان84188242021015057

جامعة القادسية/كلية التربية419.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء رهيف عبد مبرد84189242022115037

جامعة القادسية/كلية التربية419.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبياديان محمد كتاب لفته84190242022122001

جامعة القادسية/كلية التربية419.0اعدادية الهدى للبناتادبيايمان فاضل عيدان صحين84191242022115014

جامعة القادسية/كلية التربية419.0ثانوية الصالحية للبنينادبيأكرم جليل حمود قصاد84192242021022003

جامعة القادسية/كلية التربية419.0اعدادية عفك للبنينادبيزين العابدين علي مشكور صعيجر84193242021011010

جامعة القادسية/كلية التربية419.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيسيف فرهود يوسف هالوي84194292021021024

جامعة القادسية/كلية التربية418.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهرة عدنان حسين فرحان84195242022115043

جامعة القادسية/كلية التربية418.0اعدادية غماس للبنينادبيعباس ابراهيم هويدي جبار84196242021016037

جامعة القادسية/كلية التربية418.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين حاكم عباس موسى84197252021025014

جامعة القادسية/كلية التربية418.0ثانوية تبارك المختلطةادبيذو الفقار مسافر عبد االمير جاسم84198252021115009

جامعة القادسية/كلية التربية418.0اعدادية سومر للبنينادبيعبد هللا كريم كاظم باهض84199242021009048

جامعة القادسية/كلية التربية418.0اعدادية الشافعية للبناتادبينرجس قابل مزيد فرحان84200242022111052

جامعة القادسية/كلية التربية418.0اعدادية خديجة للبناتادبيشكريه محمود عكموش شناوه84201242022080022

جامعة القادسية/كلية التربية418.0اعدادية الحوراء للبناتادبيايمان ماضي جاسم كاظم84202242022123006

جامعة القادسية/كلية التربية418.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب (ع) للبنينادبيكرار حمزه كاظم حجي84203242021060014

جامعة القادسية/كلية التربية418.0اعدادية الزهراء للبناتادبيرحاب عمار هادي مدلول84204242022134022

جامعة القادسية/كلية التربية417.0اعدادية الديوانية للبناتادبيغفران حمود سعيد حسين84205242022103027

جامعة القادسية/كلية التربية417.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيادبيغسق رحيم عاجل طاهر84206242022112024

جامعة القادسية/كلية التربية417.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب كريم حسين شنون84207242022119019

جامعة القادسية/كلية التربية417.0اعدادية واسط للبناتادبيصابرين حسن كامل عباس84208252022066027

جامعة القادسية/كلية التربية417.0ثانوية الكندي للبنينادبيليث رويح حسن حمزه84209242021040042

جامعة القادسية/كلية التربية417.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي مكصد محسن عبد عون84210242021024014
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جامعة القادسية/كلية التربية417.0اعدادية سكينة للبناتادبيكوثر علي حسين عبد84211242022093025

جامعة القادسية/كلية التربية417.0ثانوية مارب المختلطةادبيجعفر موسى محسن كاظم84212242021159005

جامعة القادسية/كلية التربية417.0اعدادية النصر للبنينادبيليث كامل عاجل سعيد84213242021064018

جامعة القادسية/كلية التربية417.0اعدادية سومر للبنينادبيحيدر جبار كامل عبد الرضا84214242021009031

جامعة القادسية/كلية التربية417.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيحسن حميد حسين جواد84215252021045005

جامعة القادسية/كلية التربية417.0اعداديه الوهج للبنينادبيحسن سامي منهل ناموس84216242021051009

جامعة القادسية/كلية التربية417.0اعدادية الزهراء للبناتادبياحالم مانع علي حسون84217232022109003

جامعة القادسية/كلية التربية416.0اعدادية دمشق للبناتادبيسارة خالد كاظم صبار84218242022121035

جامعة القادسية/كلية التربية416.0اعدادية اسماء للبناتادبيحنين منصور خضير الطيف84219242022104007

جامعة القادسية/كلية التربية416.0اعدادية دمشق للبناتادبيتبارك باسم عبد الرضا حنين84220242022121011

جامعة القادسية/كلية التربية416.0الخارجياتادبينور عبد العظيم حمزة حمد84221242022401057

جامعة القادسية/كلية التربية416.0اعدادية اسماء للبناتادبيخضراء هادي بدري جاسم84222232022093020

جامعة القادسية/كلية التربية416.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيزهراء عمار نوري هادي84223232022077015

جامعة القادسية/كلية التربية416.0اعدادية الطليعة للبناتادبيبراء سعد جاسم محمد84224242022118007

جامعة القادسية/كلية التربية416.0اعدادية خديجة للبناتادبيصفا صفاء طه جواد84225242022080023

جامعة القادسية/كلية التربية416.0اعدادية الرباب للبناتادبيفاطمه جعفر جواد كاظم84226242022094036

جامعة القادسية/كلية التربية416.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيعلي قاسم عبد حسن84227242021021022

جامعة القادسية/كلية التربية416.0اعدادية ميسلون للبناتادبيفاطمه جبار كاظم عواد84228242022106050

جامعة القادسية/كلية التربية416.0اعدادية الكوثر للبناتادبياسيل عبد الزهرة غانم عبد84229242022108003

جامعة القادسية/كلية التربية416.0ثانوية الرضوان للبنينادبيحسين حميد كامل فرعون84230292021023007

جامعة القادسية/كلية التربية416.0ثانوية بلقيس للبناتادبيعذراء احمد عجيل عبطان84231242022110027

جامعة القادسية/كلية التربية416.0ثانوية المرادية المختلطةادبيحسين هادي عاشور مروح84232242021158007

جامعة القادسية/كلية التربية416.0ثانوية البتول للبناتادبيمريم حسين كاظم محمد84233242022140045

جامعة القادسية/كلية التربية416.0اعدادية اسماء للبناتادبيزينب فاهم محمد عليوي84234242022104019

جامعة القادسية/كلية التربية416.0ثانوية خديجة للبناتادبيزهراء رحيم سماوي عضوب84235292022066020

جامعة القادسية/كلية التربية415.0ثانوية الخلود للبناتادبيفاطمه محمد عبيد محيسن84236232022137028

جامعة القادسية/كلية التربية415.0اعدادية الدغارة للبنينادبيسجاد باسم غانم جاسم84237242021008020

جامعة القادسية/كلية التربية415.0ثانوية االنتصار للبناتادبيرايات حسون مهدول حسون84238242022105017

جامعة القادسية/كلية التربية415.0اعدادية دمشق للبناتادبياسراء حيدر محمد حسن عبد الزهرة84239242022121001

جامعة القادسية/كلية التربية415.0ثانوية علي األكبر للبنينادبييوسف رحيم عيسى كاطع84240292021105036

جامعة القادسية/كلية التربية415.0ثانوية السنبلة للبناتادبيضحى شهيد خربه اليذ84241242022135020

جامعة القادسية/كلية التربية415.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمصطفى عباس فاضل مالك84242252021024308

جامعة القادسية/كلية التربية415.0اعدادية السرور للبناتادبينورة جعفر شدهان وداح84243242022085045

جامعة القادسية/كلية التربية415.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيزينب ابراهيم جابر شرماهي84244242022139019

جامعة القادسية/كلية التربية415.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيامير كريم حسين جابر84245292021028013
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جامعة القادسية/كلية التربية415.0اعدادية الشافعية للبناتادبيحوراء قاسم محمد جاسم84246242022111018

جامعة القادسية/كلية التربية415.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيزهراء عامر يوسف درويش84247232022168006

جامعة القادسية/كلية التربية414.0اعدادية اسماء للبناتادبيندى سالم وحيد علي84248242022104038

جامعة القادسية/كلية التربية414.0اعداديه الوهج للبنينادبيعبد الكاظم محمد كاظم شياع84249242021051022

جامعة القادسية/كلية التربية414.0اعدادية الكرامة للبنينادبيحسين حامد عبد الحسين مهدي84250242021004019

جامعة القادسية/كلية التربية414.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعيادبيالحسين قاسم لطيف طاهر84251242021031001

جامعة القادسية/كلية التربية414.0اعدادية العارضيات المختلطةادبيتبارك خضير عبد هللا مدفون84252242022152001

جامعة القادسية/كلية التربية414.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد حيدر حسين عباس84253252021025048

جامعة القادسية/كلية التربية414.0اعدادية النور للبناتادبيغفران ماجد عبد عباس84254242022095036

جامعة القادسية/كلية التربية414.0اعدادية نفر للبنينادبيسجاد حسن كاظم عبد السادة84255242021025013

جامعة القادسية/كلية التربية413.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيتبارك رحيم سهيل حمد84256242022220014

جامعة القادسية/كلية التربية413.0ثانوية القانتات للبناتادبيدعاء محيد سعيد كاظم84257242022184009

جامعة القادسية/كلية التربية413.0ثانوية القبلتين للبناتادبيسهام عبد علي غزال مريع84258292022073027

جامعة القادسية/كلية التربية413.0اعدادية التآخي للبنينادبيكرار حيدر حميد جهاد84259242021029040

جامعة القادسية/كلية التربية413.0اعدادية الرباب للبناتادبيزهراء خير حواس متعب84260242022094021

جامعة القادسية/كلية التربية413.0ثانوية الكندي للبنينادبيكطران كاظم كحيوش مرزوك84261242021040041

جامعة القادسية/كلية التربية413.0اعدادية االبراج للبنينادبيكرار علي عباس عبد الرضا84262252021027065

جامعة القادسية/كلية التربية413.0اعدادية التآخي للبنينادبيحسين شاكر عبد هللا راهي84263242021029012

جامعة القادسية/كلية التربية413.0اعدادية الطليعة للبناتادبيفاطمه محمد عبد هللا راضي84264242022118038

جامعة القادسية/كلية التربية412.0اعدادية الهاشمية للبنينادبيمصطفى حسين جواد كاظم84265232021019044

جامعة القادسية/كلية التربية412.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيسيف احمد حمزه سياب84266252021047014

جامعة القادسية/كلية التربية412.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيرجاء كاظم عباس علي84267232022145015

جامعة القادسية/كلية التربية412.0ثانوية اآلمال للبناتادبيآيات عبد االمير شاكر عبود84268232022118001

جامعة القادسية/كلية التربية412.0اعدادية النور للبناتادبيبنين محسن مظلوم عاصي84269242022095006

جامعة القادسية/كلية التربية412.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيكاظم علي صياح وبدان84270292021151131

جامعة القادسية/كلية التربية412.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيحسين عبد الحسن اسماعيل محمد84271292021105009

جامعة القادسية/كلية التربية412.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيمحمد وليد كاظم حسين84272242021019028

جامعة القادسية/كلية التربية412.0ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيخلف محمد سريب نتوش84273292021111007

جامعة القادسية/كلية التربية412.0اعدادية الهاشمية للبنينادبيعلي عباس عبد علي دريع84274232021019028

جامعة القادسية/كلية التربية412.0اعدادية خديجة للبناتادبيفاطمه حسن عوده مشول84275242022080029

جامعة القادسية/كلية التربية412.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيسيف عبد االمير علي عبد84276232021251112

جامعة القادسية/كلية التربية412.0اعدادية عفك للبنينادبيمرتضى كريم حسين منصور84277242021011032

جامعة القادسية/كلية التربية412.0اعدادية النضال للبنينادبيستار جبار بايش سربوت84278242021014025

جامعة القادسية/كلية التربية411.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيسجاد فارس ظاهر عطية84279242021019014

جامعة القادسية/كلية التربية411.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيسجاد فايز حمزه حسين84280272021049063
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جامعة القادسية/كلية التربية411.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعباس قصي طالب عبد الرضا84281292021028066

جامعة القادسية/كلية التربية411.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمخلد عدي كاظم عمران84282292021017154

جامعة القادسية/كلية التربية411.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبياحمد كاظم جواد جويد84283252021012011

جامعة القادسية/كلية التربية411.0اعدادية اسماء للبناتادبيسراب عبد االمير عزيز علق84284242022104022

جامعة القادسية/كلية التربية411.0اعدادية الثبات للبنينادبيعبد الكاظم احمد عبد االمير نجم84285272021024038

جامعة القادسية/كلية التربية410.0اعدادية الديوانية للبناتادبيايمان محمد كركان حسن84286242022103005

جامعة القادسية/كلية التربية410.0ثانوية بلقيس للبناتادبيزهراء جميل كريم عبد الحسين84287242022110018

جامعة القادسية/كلية التربية410.0ثانوية االكرمين للبناتادبيفاطمه سامي عبد علي كريم84288252022081024

جامعة القادسية/كلية التربية410.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيحسين طالب يونس حذية84289222021231006

جامعة القادسية/كلية التربية410.0ثانوية السنبلة للبناتادبيبنين عادل نجم عبد84290242022135002

جامعة القادسية/كلية التربية410.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيادبينوره حيدر عناد فجر84291242022112034

جامعة القادسية/كلية التربية410.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد سالم بناي محمد84292242021030045

جامعة القادسية/كلية التربية410.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينادبيحسين علي عبد الحسين محمد84293252021049008

جامعة القادسية/كلية التربية410.0ثانوية القانتات للبناتادبيايات عبود محسن جاسم84294242022184004

جامعة القادسية/كلية التربية586.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيقطر الندى كاظم ناجي حسين84295232042304181

جامعة القادسية/كلية التربية576.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيغسق مؤيد محمد هاشم84296232042137050

جامعة القادسية/كلية التربية568.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيكرار كريم كامل كاظم84297232041054108

جامعة القادسية/كلية التربية555.0اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء حاكم دريول حمد84298242042107061

جامعة القادسية/كلية التربية555.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيآيات حسن مطر عرب84299242042122013

جامعة القادسية/كلية التربية554.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم علي حسين مسير84300242042119159

جامعة القادسية/كلية التربية551.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائياالء كريم حسين علي84301242042146006

جامعة القادسية/كلية التربية551.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائياحمد حيدر احمد عبد84302242041167003

جامعة القادسية/كلية التربية549.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور ابراهيم عبد الحسين محمد84303242042108130

جامعة القادسية/كلية التربية547.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيكرار محمد عبد االمير كاظم84304232041164045

جامعة القادسية/كلية التربية546.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيفاطمه ياسين هادي حبيب84305242042094100

جامعة القادسية/كلية التربية546.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمجتبى محمد منصور سعيد84306242041003211

جامعة القادسية/كلية التربية542.0اعدادية القادسية للبنيناحيائيمحمد باقر يحيى عبد الحسين عبد نور84307252041211017

جامعة القادسية/كلية التربية540.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبنين كاظم خالوي كعيد84308222042204039

جامعة القادسية/كلية التربية539.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيغدير حيدر حسون راجي84309242042100106

جامعة القادسية/كلية التربية538.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحوراء صبيح عبيس زغير84310242042106051

جامعة القادسية/كلية التربية537.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيسجى جميل كريم محمد84311242042103074

جامعة القادسية/كلية التربية537.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي حسين محمد جبر84312242041074052

جامعة القادسية/كلية التربية537.0اعدادية الرباب للبناتاحيائينور الهدى علي مطرود حميد84313242042094121

جامعة القادسية/كلية التربية537.0اعدادية العزة للبنيناحيائيعبد الحسين حيدر عبد الحسين زباله84314252041016029

جامعة القادسية/كلية التربية537.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب رسول شمخي جبر84315242042139083
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جامعة القادسية/كلية التربية536.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيجعفر عصام اسماعيل سلمان84316232041224009

جامعة القادسية/كلية التربية536.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد راضي84317242042130063

جامعة القادسية/كلية التربية536.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائياسراء سعد سلمان عبد الحمزه84318242042124008

جامعة القادسية/كلية التربية535.0اعدادية المنار للبنيناحيائيمصطفى جبار عبد هللا ركين84319222041095057

جامعة القادسية/كلية التربية535.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيرسل عبد االمير محمد خضير84320242042120096

جامعة القادسية/كلية التربية535.0اعدادية الثقلين للبنيناحيائيمحمد يوسف جاسم مسير84321242041030026

جامعة القادسية/كلية التربية534.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرسل حيدر عبد الجاسم رومي84322232042120066

جامعة القادسية/كلية التربية534.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمرتضى عدنان مظلوم عربي84323242041005165

جامعة القادسية/كلية التربية533.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيحسين شاكر رشيد جمعة84324172041059021

جامعة القادسية/كلية التربية533.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيهاله حسن فليح صويح84325222042204226

جامعة القادسية/كلية التربية533.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور علي بلبوص ناجي84326242042139144

جامعة القادسية/كلية التربية533.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمه محمد كاظم عبيس84327232042090150

جامعة القادسية/كلية التربية533.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيعذراء محمد حمزه محيل84328242042118106

جامعة القادسية/كلية التربية533.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيفاطمه هادي شاهر لفته84329242042082060

جامعة القادسية/كلية التربية533.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسن عباس فاضل سلطان84330242041010026

جامعة القادسية/كلية التربية533.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيسجاد جهاد كاظم دنان84331232041224021

جامعة القادسية/كلية التربية532.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء صدام عبد العباس بديوي84332242042095072

جامعة القادسية/كلية التربية532.0ثانوية المرادية المختلطةاحيائيعلي مهدي حسين نيران84333242041158017

جامعة القادسية/كلية التربية531.0اعدادية السنية للبناتاحيائيبتول جاسم داخل نعيم84334242042102043

جامعة القادسية/كلية التربية531.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمرتضى حسين والي حسون84335242041012054

جامعة القادسية/كلية التربية531.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحيدر جواد رشاد صالح84336222041100027

جامعة القادسية/كلية التربية531.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيكرار حيدر تقي شاكر84337242041013108

جامعة القادسية/كلية التربية530.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمصطفى مضر عدنان عطية84338252041044488

جامعة القادسية/كلية التربية530.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيسجاد حيدر احمد عالوي84339222041039053

جامعة القادسية/كلية التربية529.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيفرحان عكله نخينخ شطب84340242041035109

جامعة القادسية/كلية التربية529.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمحمود مشكور منصور برغش84341242041042020

جامعة القادسية/كلية التربية528.0ثانوية النورين للبناتاحيائيبتول علي جياد شالل84342242042138016

جامعة القادسية/كلية التربية528.0ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيصادق حنون هادي فارس84343242041151019

جامعة القادسية/كلية التربية528.0ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيأحمد مكصد كظير كاظم84344232041219002

جامعة القادسية/كلية التربية527.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيآيات برزان كطفان شون84345242042123001

جامعة القادسية/كلية التربية526.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيبنين عالء عباس هدهود84346242042104033

جامعة القادسية/كلية التربية526.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد فاضل عباس84347232042304103

جامعة القادسية/كلية التربية526.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينب ظاهر داود خليل84348242042136068

جامعة القادسية/كلية التربية526.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي سعيد محسن مرهج84349242041074054

جامعة القادسية/كلية التربية526.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمصطفى طاهر محسن عطيه84350242041251091
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جامعة القادسية/كلية التربية526.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمد جاسم جبر ناجي84351242041013115

جامعة القادسية/كلية التربية526.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيبنين كامل فرعون مغير84352242042122028

جامعة القادسية/كلية التربية525.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد راجي جابر رسن84353242041027234

جامعة القادسية/كلية التربية525.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيحوراء قاسم صبر كاظم84354242042141023

جامعة القادسية/كلية التربية525.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيغيداء جواد كاظم حسين84355242042104130

جامعة القادسية/كلية التربية525.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين صبر عطيه84356242042136091

جامعة القادسية/كلية التربية524.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزهراء محمد رضا حسين84357232042077064

جامعة القادسية/كلية التربية524.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمعصومه تكليف جابر مجباس84358242042134190

جامعة القادسية/كلية التربية524.0ثانوية االنبار المختلطةاحيائيعماد محمد حسين عبد84359232041217016

جامعة القادسية/كلية التربية524.0ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائيحسين كرمد محسن رحمن84360242041211025

جامعة القادسية/كلية التربية524.0ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائياريج حمزه راضي رهيف84361232042193001

جامعة القادسية/كلية التربية524.0ثانوية الضحى المختلطةاحيائيعباس علي عبيد راضي84362232041218012

جامعة القادسية/كلية التربية524.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحسين علي عبد الحسين مراد84363242041169017

جامعة القادسية/كلية التربية524.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزنيب فاضل جهود عريبي84364242042121103

جامعة القادسية/كلية التربية523.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيمرتضى رحيم عبد جلوب84365242041021042

جامعة القادسية/كلية التربية523.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيربيعه جبار محمد لفته84366242042115037

جامعة القادسية/كلية التربية521.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمهدي رزاق سعيد مهاوش84367222041100068

جامعة القادسية/كلية التربية521.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيياسر عباس نايل عبد84368242041010157

جامعة القادسية/كلية التربية521.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيثائر منادي غميس شحيح84369222041363012

جامعة القادسية/كلية التربية520.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب جاسم محمد حسين84370242042104085

جامعة القادسية/كلية التربية520.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيحنين عبد الحسين كامل عبد زيد84371242042121074

جامعة القادسية/كلية التربية520.0ثانوية عدن للبناتاحيائيفاطمه محسن كريم كاظم84372232042076073

جامعة القادسية/كلية التربية520.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيمريم حمزه كاظم علي84373242042124165

جامعة القادسية/كلية التربية519.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيحاكم عبد الكريم عباس عبد هللا84374242041035021

جامعة القادسية/كلية التربية519.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الحسن معيود حمزة84375222041100043

جامعة القادسية/كلية التربية519.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيمينا عادل جبار كاظم84376242042136107

جامعة القادسية/كلية التربية519.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيمحمد حسن جبر موسى84377252041113035

جامعة القادسية/كلية التربية519.0ثانوية االيمان المختلطةاحيائيحسين كريم عبد الحسين جاسم84378222041214004

جامعة القادسية/كلية التربية519.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيبنين كاظم جابر عنيد84379242042081012

جامعة القادسية/كلية التربية519.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيحسن عباس جاسم كاظم84380232041169006

جامعة القادسية/كلية التربية519.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيصادق عباس علي عبود84381232041257113

جامعة القادسية/كلية التربية519.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمة عباس حسوني دعيوش84382242042115089

جامعة القادسية/كلية التربية518.0اعدادية السنية للبناتاحيائينور الهدى حيدر جواد عمران84383242042102282

جامعة القادسية/كلية التربية518.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعباس عبد الزهره كاظم عواد84384242041251044

جامعة القادسية/كلية التربية518.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيصفا رائد فرحان عبار84385242042093118
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جامعة القادسية/كلية التربية518.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيشهد احمد بعير علوان84386242042121181

جامعة القادسية/كلية التربية518.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيادريس سالم عبد االمير كاظم84387232041257021

جامعة القادسية/كلية التربية518.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعبد هللا حسن صياح ابراهيم84388232041054078

جامعة القادسية/كلية التربية518.0ثانوية فضة للبناتاحيائيايات رحيم كاظم حميدي84389242042190004

جامعة القادسية/كلية التربية517.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيفاطمه حسن علي حسين84390242042146072

جامعة القادسية/كلية التربية517.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمرتضى جبار عليوي سلمان84391242041074076

جامعة القادسية/كلية التربية517.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيهبه عباس علي محمود84392242042104173

جامعة القادسية/كلية التربية516.0ثانوية النورين للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم سلطان84393242042138042

جامعة القادسية/كلية التربية516.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور جواد عبد الكاظم شاكر84394242042220769

جامعة القادسية/كلية التربية516.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم علي ملوح سرحان84395242042134188

جامعة القادسية/كلية التربية516.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيتبارك عبد االمير سرحان عبود84396242042220162

جامعة القادسية/كلية التربية516.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيقاسم حسون عبد العزيز ضيدان84397252041045132

جامعة القادسية/كلية التربية516.0ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائيحسنين هادي كاظم عبد علي84398242041211019

جامعة القادسية/كلية التربية516.0ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائيبنين محسن نعمه حمزه84399232042193003

جامعة القادسية/كلية التربية515.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينور احمد كدر كريم84400242042189051

جامعة القادسية/كلية التربية515.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين جبارة سلطان بديوي84401222041098040

جامعة القادسية/كلية التربية514.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء فراس فاضل عبد84402232042090133

جامعة القادسية/كلية التربية514.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيمحمد عايد حسن عبود84403242041160023

جامعة القادسية/كلية التربية514.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيايالف عادل رضا محمد84404242042169010

جامعة القادسية/كلية التربية514.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد حسين عليوي دحام84405242041003006

جامعة القادسية/كلية التربية514.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمنتظر رحمن ضاري حسين84406262041010191

جامعة القادسية/كلية التربية514.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيزينب كاظم سلمان شاكر84407242042152009

جامعة القادسية/كلية التربية513.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيحوراء رحيم محمد رشك84408242042126009

جامعة القادسية/كلية التربية513.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيفاطمه ماجد خليل ابراهيم84409242042103096

جامعة القادسية/كلية التربية513.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيشفق اخالص فاضل غالم84410242042135044

جامعة القادسية/كلية التربية513.0ثانوية الرواد المختلطةاحيائيمناهل ياسر مجباس ناصر84411242042020018

جامعة القادسية/كلية التربية512.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمجيده حسن حميد امطشر84412242042134181

جامعة القادسية/كلية التربية512.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيوفاء عبد االمير كاظم سالمه84413242042167033

جامعة القادسية/كلية التربية512.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيرسول جواد كاظم وناس84414242041036064

جامعة القادسية/كلية التربية512.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيايالف حياوي ويوه عطيه84415232042168003

جامعة القادسية/كلية التربية512.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزينب هاني ناجي حسين84416242042111071

جامعة القادسية/كلية التربية512.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيمصطفى طالب شالكه عبادي84417242041063075

جامعة القادسية/كلية التربية512.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيحسنين ناظم ناهي عوده84418232041032012

جامعة القادسية/كلية التربية512.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيمحيا عقيل كاظم محسن84419242042220688

جامعة القادسية/كلية التربية512.0اعدادية السنية للبناتاحيائيفيحاء سرحان جابر سرحان84420242042102248
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جامعة القادسية/كلية التربية512.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم محمد84421232042154027

جامعة القادسية/كلية التربية512.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيطيبه عباس تايه عبيد84422232042090126

جامعة القادسية/كلية التربية511.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيرجاء حسين علي عبد هللا84423242042160015

جامعة القادسية/كلية التربية511.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتكتم غانم عبد الكاظم مزهر84424232042109039

جامعة القادسية/كلية التربية511.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيبهاء قابل جبار واشي84425242041010023

جامعة القادسية/كلية التربية511.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيازهر عقيل عبد الحمزه رويح84426242041017004

جامعة القادسية/كلية التربية511.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمحمد سامي جواد كاظم84427242041019054

جامعة القادسية/كلية التربية511.0اعدادية حلب للبناتاحيائيفردوس باسم زبيد كريم84428242042107148

جامعة القادسية/كلية التربية511.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا الفي مزيد محمد84429292041005087

جامعة القادسية/كلية التربية511.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيامنه محمد عبد الحسن محمد84430242042121016

جامعة القادسية/كلية التربية511.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي هاتف جهادي محمد84431252041045125

جامعة القادسية/كلية التربية511.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيهبه رحيم عبد الصاحب حسان84432242042220812

جامعة القادسية/كلية التربية511.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيحوراء رياض جميل موسى84433242042093047

جامعة القادسية/كلية التربية510.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياميره فاضل محمود حسين84434242042220075

جامعة القادسية/كلية التربية510.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيسجاد مهند يوسف مسلم84435242041013075

جامعة القادسية/كلية التربية510.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسن عياد بهلول عباس84436242041010029

جامعة القادسية/كلية التربية510.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب عويد حسين علي84437222042393059

جامعة القادسية/كلية التربية509.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياماني ناصر عبد الحسين علي84438242042220071

جامعة القادسية/كلية التربية509.0ثانوية غزة للبناتاحيائيكوثر خضير محمود خضير84439242042097034

جامعة القادسية/كلية التربية509.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيفاطمة علي عبد هللا طارش84440242042184042

جامعة القادسية/كلية التربية509.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيزهراء كامل كاظم تايز84441242042135037

جامعة القادسية/كلية التربية509.0ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيعلي ناصر علوان عبيد84442232041188017

جامعة القادسية/كلية التربية509.0ثانوية المجد للبنيناحيائيغيث غالب كاظم عباس84443232041025039

جامعة القادسية/كلية التربية509.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيجعفر محسن علي حسين84444252041044070

جامعة القادسية/كلية التربية509.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيرقيه صاحب شنون ابراهيم84445242042092038

جامعة القادسية/كلية التربية509.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيزهراء عدنان طعمه جابر84446242042160019

جامعة القادسية/كلية التربية509.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى شاكر فنجان ظاهر84447292041007322

جامعة القادسية/كلية التربية509.0ثانوية المجد للبنيناحيائيمرتضى عذاب فاضل محمد84448232041025049

جامعة القادسية/كلية التربية508.0اعدادية حلب للبناتاحيائيوجدان رضا حمزه عبد84449242042107177

جامعة القادسية/كلية التربية508.0اعدادية حلب للبناتاحيائيطيبه طارق هادي شداد84450242042107118

جامعة القادسية/كلية التربية508.0ثانوية مارب المختلطةاحيائيلقاء ابراهيم محمد جاسم84451242042159010

جامعة القادسية/كلية التربية508.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء طه جوده كاظم84452232042271309

جامعة القادسية/كلية التربية508.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعلي جواد عبد الكاظم شاكر84453242041203185

جامعة القادسية/كلية التربية508.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين علي وناس حسين84454242041001073

جامعة القادسية/كلية التربية508.0ثانوية الوالية للبناتاحيائياثمار علي كوكان سويهي84455292042067001
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جامعة القادسية/كلية التربية508.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيعلي سلمان وجعان هلوس84456232041059061

جامعة القادسية/كلية التربية507.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيأنفال عامر شبيب شحتول84457232042077009

جامعة القادسية/كلية التربية507.0اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد هللا جيجان84458242042107133

جامعة القادسية/كلية التربية507.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد سجاد عرزال حسن84459252041045153

جامعة القادسية/كلية التربية507.0اعدادية النضال للبنيناحيائيمنتظر رحيم جباره دويش84460242041014050

جامعة القادسية/كلية التربية507.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينبأ صادق حمزه مزعل84461242042139134

جامعة القادسية/كلية التربية507.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيحيدر كريم ناهي حميد84462232041059035

جامعة القادسية/كلية التربية507.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائينور عباس حاتم فنفون84463242042191048

جامعة القادسية/كلية التربية507.0اعدادية الرسول للبنيناحيائييونس هاتف عدنان عتيوي84464242041035178

جامعة القادسية/كلية التربية507.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيتبارك مجيد عبد هللا كاظم84465242042120058

جامعة القادسية/كلية التربية506.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيجعفر شفاء غاوي شعالن84466242041001041

جامعة القادسية/كلية التربية506.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيعبد هللا عبادي ادخيل محمد84467242041063044

جامعة القادسية/كلية التربية506.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائياسالم ابراهيم جحيل كتوب84468222041051007

جامعة القادسية/كلية التربية506.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيمحمد سالم حامد جاسم84469232041059079

جامعة القادسية/كلية التربية506.0اعدادية غماس للبنيناحيائيطاهر خيري ديوان زلبوع84470242041016051

جامعة القادسية/كلية التربية505.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيايات صباح عباس محمد84471242042136015

جامعة القادسية/كلية التربية505.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه حيدر عاصي عطيه84472242042134167

جامعة القادسية/كلية التربية505.0اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء فرج ديوان ناصر84473242042095044

جامعة القادسية/كلية التربية505.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيسجى ناصر باشي نشعان84474242042149068

جامعة القادسية/كلية التربية505.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيسجى مظلوم لفته اسيود84475242042088036

جامعة القادسية/كلية التربية505.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائينبأ بندر جاسم عاريه84476242042141078

جامعة القادسية/كلية التربية504.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائينور الهدى علي هادي عبد الحر84477232042077134

جامعة القادسية/كلية التربية504.0اعدادية العزة للبنيناحيائيسجاد مالك كاظم جبار84478252041016024

جامعة القادسية/كلية التربية504.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائينورهان عدنان ابراهيم عليوي84479252042076053

جامعة القادسية/كلية التربية504.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحيدر عطيوي خضير حسين84480232041054056

جامعة القادسية/كلية التربية504.0ثانوية المدائن المختلطةاحيائيفاطمه علي حسن عليوي84481232042184011

جامعة القادسية/كلية التربية504.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيحنان جاسم صالح عبد علي84482232042145032

جامعة القادسية/كلية التربية504.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيصفاء فالح حسن مسير84483242042101087

جامعة القادسية/كلية التربية503.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيهناء عطيه عيسى نبهار84484242042152017

جامعة القادسية/كلية التربية503.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيايه فؤاد زرزور محان84485242042149018

جامعة القادسية/كلية التربية503.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيأمل جائز سفاح حمود84486242042134001

جامعة القادسية/كلية التربية503.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيحوراء فرحان حسن شبوط84487222042419014

جامعة القادسية/كلية التربية503.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيسرى حمزة عبد الواحد جبار84488242042149070

جامعة القادسية/كلية التربية503.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين عبد الواحد مطر شناوه84489242041005038

جامعة القادسية/كلية التربية503.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزينب اسعد رعد حسن84490242042141042
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جامعة القادسية/كلية التربية502.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيرباب ازهر كاظم حسن84491242042146034

جامعة القادسية/كلية التربية502.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد حسن عويز شالكة84492242041062148

جامعة القادسية/كلية التربية502.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيبسام كريم بعير علوان84493242041001037

جامعة القادسية/كلية التربية502.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء تمكين عرفي بردان84494242042134082

جامعة القادسية/كلية التربية502.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيايمان حامد سلمان مطشر84495242042220089

جامعة القادسية/كلية التربية502.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد فارس ضاحي رسن84496242041027245

جامعة القادسية/كلية التربية501.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين مرزه حمزه مهدي84497242042134040

جامعة القادسية/كلية التربية501.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيرهام حربي شالل اخنيس84498222042172061

جامعة القادسية/كلية التربية501.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيسيف حازم طراد عبود84499242041065008

جامعة القادسية/كلية التربية501.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيعذراء حيدر سالم فزاع84500242042093126

جامعة القادسية/كلية التربية501.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء زغير هادي كرم84501242042115025

جامعة القادسية/كلية التربية500.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيحسن كريم رباط جاسم84502232041059017

جامعة القادسية/كلية التربية500.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيهدى علي يحيى عبد84503242042220823

جامعة القادسية/كلية التربية500.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيسجاد حسن عبيد كاظم84504242041063036

جامعة القادسية/كلية التربية500.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسن حبيب محمد جاسم84505242041005027

جامعة القادسية/كلية التربية500.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيكرار كاظم عبد الحسن جبر84506242041008098

جامعة القادسية/كلية التربية500.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء مديح عبد هللا حسون84507242042093083

جامعة القادسية/كلية التربية499.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحسين حاتم وحيد عباس84508232041054040

جامعة القادسية/كلية التربية499.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيعلي وليد خالد علي84509292041025053

جامعة القادسية/كلية التربية499.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيسارة حليم عراك عبد84510242042149065

جامعة القادسية/كلية التربية499.0ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيحسن حيدر حسين جياد84511242041069009

جامعة القادسية/كلية التربية499.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسجاد سعيد كاظم محمد84512252041044192

جامعة القادسية/كلية التربية499.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيسجى كاظم طالب عيدان84513242042101077

جامعة القادسية/كلية التربية499.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينيرمان عواد كاظم كريم84514242042220806

جامعة القادسية/كلية التربية499.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحمزه احمد حسن رسم84515242041010055

جامعة القادسية/كلية التربية499.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيمريم علي خدير كدوري84516242042110100

جامعة القادسية/كلية التربية498.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب جاسم كتيب خليف84517232042080071

جامعة القادسية/كلية التربية498.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيسالم كامل صالح جبار84518292041008031

جامعة القادسية/كلية التربية498.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيسماح حسن كايم حمزه84519242042103075

جامعة القادسية/كلية التربية498.0اعدادية العروبة للبناتاحيائينور الهدى علي ناصر حسين84520242042120275

جامعة القادسية/كلية التربية498.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمد حسين عبد حلو84521242041013117

جامعة القادسية/كلية التربية497.0اعدادية السنية للبناتاحيائيتبارك قاسم عبد هادي84522242042102078

جامعة القادسية/كلية التربية497.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء محسن جفات جبار84523242042220371

جامعة القادسية/كلية التربية497.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيجعفر صادق نون علي84524242041202024

جامعة القادسية/كلية التربية497.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينبأ فاضل عبد علي خطار84525242042220735
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جامعة القادسية/كلية التربية497.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيغفران مهدي شاكر كامل84526242042153010

جامعة القادسية/كلية التربية497.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيخديجة جواد محمد عبيس84527242042108039

جامعة القادسية/كلية التربية496.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيابرار عبد المحسن جبار راضي84528242042149003

جامعة القادسية/كلية التربية496.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيسجاد مزعل خليف عبد84529242041152025

جامعة القادسية/كلية التربية496.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيأماني حسن كاظم فهد84530242042111002

جامعة القادسية/كلية التربية496.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعلي صالح عبد عبيد84531232041054093

جامعة القادسية/كلية التربية496.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائينور الهدى كاظم سعدون راضي84532232042077135

جامعة القادسية/كلية التربية496.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيبنين ثامر عطيوي موسى84533232042077031

جامعة القادسية/كلية التربية496.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيتبارك حسون محمد حسون84534242042120053

جامعة القادسية/كلية التربية496.0اعدادية السنية للبناتاحيائيرسل عباس يوسف عباس84535242042102112

جامعة القادسية/كلية التربية496.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبنين حيدر حسين راشد84536242042123026

جامعة القادسية/كلية التربية496.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيذو الفقار كاظم سلمان محمد84537232041019063

جامعة القادسية/كلية التربية496.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء رحم حامد بجاي84538242042115024

جامعة القادسية/كلية التربية495.0اعدادية يافا للبناتاحيائيسراب شامت هندو صبار84539242042117167

جامعة القادسية/كلية التربية495.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء هربود يتيم صياح84540242042115052

جامعة القادسية/كلية التربية495.0اعدادية نفر للبنيناحيائيحسن لطيف ناصر حسين84541242041025011

جامعة القادسية/كلية التربية495.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائياسيل نعمه عبد عون جبر84542242042167005

جامعة القادسية/كلية التربية495.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيداود سلمان عبس علي84543232041165015

جامعة القادسية/كلية التربية494.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد العالي محمد84544242042220644

جامعة القادسية/كلية التربية494.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيفاطمه راتب هادي عطيوي84545242042131040

جامعة القادسية/كلية التربية494.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيفاطمه ناصر مطر عبد الرضا84546242042080104

جامعة القادسية/كلية التربية494.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب عقيد خضير حمزه84547242042104091

جامعة القادسية/كلية التربية494.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيختام سرحان تايه جبر84548232042157025

جامعة القادسية/كلية التربية494.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيسارة صالح حسين محمد84549242042142034

جامعة القادسية/كلية التربية493.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيفاطمه علي حسين بريج84550222042160044

جامعة القادسية/كلية التربية493.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياسراء مصطفى ميران وهام84551242042134004

جامعة القادسية/كلية التربية493.0اعدادية حلب للبناتاحيائيريام خالد محمد جاسم84552242042107053

جامعة القادسية/كلية التربية493.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعباس ميري كتاب طاهر84553242041002069

جامعة القادسية/كلية التربية493.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيابتهال نعمة عبد محمد84554242042131002

جامعة القادسية/كلية التربية493.0ثانوية غزة للبناتاحيائيزينب زيد داخل حمود84555242042097018

جامعة القادسية/كلية التربية493.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيابتهال فليح حاكم مجذاب84556242042126001

جامعة القادسية/كلية التربية493.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيايات معين عبد المنعم يوسف84557242042120028

جامعة القادسية/كلية التربية493.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيامير عامر جاسم كاظم84558232041169002

جامعة القادسية/كلية التربية493.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيشروق سامي عبد كطوف84559242042130106

جامعة القادسية/كلية التربية493.0اعدادية السنية للبناتاحيائيمنار سعد صافي حمود84560242042102272
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جامعة القادسية/كلية التربية493.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعلي مكي حسين مثور84561232041054098

جامعة القادسية/كلية التربية492.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشروق جاسم محمد عبد84562242042134132

جامعة القادسية/كلية التربية492.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيايالف محمد مدلول جبار84563242042104018

جامعة القادسية/كلية التربية492.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيسجاد محمد جاسم محمد84564242041002061

جامعة القادسية/كلية التربية492.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيسراب رياض حليم سالم84565232042168024

جامعة القادسية/كلية التربية492.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيايمان سعد كامل فرعون84566242042122018

جامعة القادسية/كلية التربية492.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيشهالء احمد بعير علوان84567242042121189

جامعة القادسية/كلية التربية492.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيمروه ياسر هلوس جبر84568242042220690

جامعة القادسية/كلية التربية492.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزينب طراد حمود فضيح84569242042111063

جامعة القادسية/كلية التربية492.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيبتول علي نعمه حسن84570242042115015

جامعة القادسية/كلية التربية492.0ثانوية عدن للبناتاحيائيزينب كريم صالح حسن84571232042076052

جامعة القادسية/كلية التربية492.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيابرار عزيز هادي كشيش84572222042301001

جامعة القادسية/كلية التربية492.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين علي كريم جاسم84573242041027072

جامعة القادسية/كلية التربية492.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمحمد فاضل عبد االمير عبد الحسين84574222041041104

جامعة القادسية/كلية التربية492.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه راسم شباط عوده84575242042095114

جامعة القادسية/كلية التربية492.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيتبارك عماد رحيم حسن84576292042054025

جامعة القادسية/كلية التربية492.0ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيتبارك ماجد حميد سعيد84577232042229003

جامعة القادسية/كلية التربية492.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيبنين عباس تومان شنتة84578242042135019

جامعة القادسية/كلية التربية492.0اعدادية سومر للبنيناحيائيحسين عبد الزهره حميد ناصر84579242041009042

جامعة القادسية/كلية التربية491.0اعدادية السنية للبناتاحيائيرسل علي نعمة هاشم84580242042102113

جامعة القادسية/كلية التربية491.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيبنين ثامر زايد رضا84581242042111016

جامعة القادسية/كلية التربية491.0ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائينعيمة حسين عبد الحسين كريم84582232042209013

جامعة القادسية/كلية التربية491.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيرقية سامر شوكت عباس84583242042120102

جامعة القادسية/كلية التربية491.0اعدادية حلب للبناتاحيائيغفران يونس كاظم عبد الكريم84584242042107128

جامعة القادسية/كلية التربية491.0ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائياسراء حميد نعمه حافظ84585232042188002

جامعة القادسية/كلية التربية491.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيامير عبد هللا كاظم عباس84586242041015014

جامعة القادسية/كلية التربية491.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيكوثر محمد حمزه عبيس84587242042111100

جامعة القادسية/كلية التربية491.0ثانوية نور المصطفى االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد كاظم صكبان84588232041287009

جامعة القادسية/كلية التربية491.0ثانوية النيل للبنيناحيائيعقيل فيصل غازي عيدان84589232041033068

جامعة القادسية/كلية التربية490.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيتقى علي عبد الحسين كريم84590242042191019

جامعة القادسية/كلية التربية490.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيمنتهى طالب مزهر جالب84591242042130130

جامعة القادسية/كلية التربية490.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء جميل دايم حمد84592242042110038

جامعة القادسية/كلية التربية490.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم رضا رميد عايز84593242042134186

جامعة القادسية/كلية التربية490.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيندى فالح عبد االمير جاسم84594242042108127

جامعة القادسية/كلية التربية490.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنيناحيائيعلي عبد الحسن دايش عامر84595242041061018
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جامعة القادسية/كلية التربية490.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيسجاد جبار جدعان خنجر84596242041006028

جامعة القادسية/كلية التربية490.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمرتضى ميثم عبد ماجد84597242041008113

جامعة القادسية/كلية التربية490.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيرسل حسين مخيف هادي84598242042100050

جامعة القادسية/كلية التربية490.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيايات حامد موحان عبيس84599242042169008

جامعة القادسية/كلية التربية490.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء خضير ناجي سلمان84600242042115023

جامعة القادسية/كلية التربية490.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمؤمل محمد زغير فارس84601262041022128

جامعة القادسية/كلية التربية490.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب عبد الحسين عبد الحسن ليلون84602242042134102

جامعة القادسية/كلية التربية489.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيتبارك محمد عبيس فزاع84603242042121062

جامعة القادسية/كلية التربية489.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيكريم ناهي محمد نوير84604262041022123

جامعة القادسية/كلية التربية489.0اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين ستار جبار عباس84605242042102062

جامعة القادسية/كلية التربية489.0ثانوية غزة للبناتاحيائيسجى عباس فاضل صبار84606242042097024

جامعة القادسية/كلية التربية489.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء اركان رحيم عطيه84607242042139053

جامعة القادسية/كلية التربية489.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمصطفى حسين مهدي عباس84608242041003268

جامعة القادسية/كلية التربية489.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمهدي وجدان شنين كاظم84609232041060145

جامعة القادسية/كلية التربية489.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينجاة عبد الرضا حسين فرهود84610242042134197

جامعة القادسية/كلية التربية489.0اعدادية سكينة للبناتاحيائياسراء رضا ارحيم والي84611242042093006

جامعة القادسية/كلية التربية489.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيكوثر عبد الحسن ابراهيم عويد84612242042093153

جامعة القادسية/كلية التربية489.0ثانوية فضة للبناتاحيائيبنين قائد حسن ناصر84613242042190008

جامعة القادسية/كلية التربية489.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيتكتم ميثاق سعيد حسن84614232042187010

جامعة القادسية/كلية التربية489.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيشهد ثائر شجر كاظم84615232042166030

جامعة القادسية/كلية التربية489.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائينور الهدى سالم كامل سعيد84616232042089128

جامعة القادسية/كلية التربية489.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيحيدر صالح حسن مسلم84617252041152030

جامعة القادسية/كلية التربية489.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيصفا علي عزيز محمد علي84618242042118099

جامعة القادسية/كلية التربية488.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيبنين جاسم محمد مهنا84619242042094018

جامعة القادسية/كلية التربية488.0اعدادية السنية للبناتاحيائيسعاد عقيل سلمان عوده84620242042102195

جامعة القادسية/كلية التربية488.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيمحمد عزيز رحم حمد84621242041039058

جامعة القادسية/كلية التربية488.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيمريم فارس جفات عبد الساده84622232042153157

جامعة القادسية/كلية التربية488.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء محمد خليل حمزة84623232042080067

جامعة القادسية/كلية التربية488.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمة فاضل حطيحط لفته84624242042123139

جامعة القادسية/كلية التربية488.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيكاظم غانم يوسف ادريس84625242041076091

جامعة القادسية/كلية التربية488.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيبنين حيدر خليل ابراهيم84626242042092012

جامعة القادسية/كلية التربية488.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيحنين عايد حسن عبود84627242042160010

جامعة القادسية/كلية التربية488.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب جواد كاظم محسن84628242042189026

جامعة القادسية/كلية التربية488.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعبد هللا راهي جفات حمزه84629242041076073

جامعة القادسية/كلية التربية488.0اعدادية النور للبناتاحيائياسماء حسين معيبد بريدي84630242042095005
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جامعة القادسية/كلية التربية488.0ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيزينب صالح عكروك عبد الحسين84631232042226008

جامعة القادسية/كلية التربية488.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء علي حسين غازي84632242042119086

جامعة القادسية/كلية التربية488.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيايات احمد غافل كاظم84633242042094007

جامعة القادسية/كلية التربية487.0ثانوية السدير المسائية للبنيناحيائيناجي خضير عبد شالكه84634242041216036

جامعة القادسية/كلية التربية487.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيايناس عبد الهادي مخيلف فرهود84635242042220102

جامعة القادسية/كلية التربية487.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي حمزه دنيف عويس84636242041010091

جامعة القادسية/كلية التربية487.0ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيعبد هللا عدنان كمون ستار84637232041188012

جامعة القادسية/كلية التربية487.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي عمار جاسم نصيف84638232041282071

جامعة القادسية/كلية التربية487.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائياسعد سامي حمزة فرحان84639242041203009

جامعة القادسية/كلية التربية487.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب صالح هادي حافظ84640242042095087

جامعة القادسية/كلية التربية487.0اعدادية سكينة للبناتاحيائياسراء جابر راهي ساجت84641242042093004

جامعة القادسية/كلية التربية487.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيحسين غالب جاسم حمزة84642232041059026

جامعة القادسية/كلية التربية487.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمنار حسن عاجب فرج84643242042108124

جامعة القادسية/كلية التربية487.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائياقبال حسن صادق فليح84644242042149008

جامعة القادسية/كلية التربية486.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيهبه كاظم مالك خضير84645232042089138

جامعة القادسية/كلية التربية486.0اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء هويل كاظم جودة84646242042107079

جامعة القادسية/كلية التربية486.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايه كاظم ادريس مزعل84647242042106024

جامعة القادسية/كلية التربية486.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيضحى عادل عبد زيد حسن84648242042142042

جامعة القادسية/كلية التربية486.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيعذراء ستار جبار محمد84649242042119123

جامعة القادسية/كلية التربية486.0اعدادية السرور للبناتاحيائيشهد ضياء حسين علي84650242042085041

جامعة القادسية/كلية التربية486.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيرغد احمد كاظم عناد84651242042136049

جامعة القادسية/كلية التربية486.0اعدادية القادسية للبنيناحيائياحمد رسول عبد زيد عباده84652252041211001

جامعة القادسية/كلية التربية486.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء حاكم لعيبي مهدي84653242042115044

جامعة القادسية/كلية التربية485.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائينور الهدى فالح مهدي كاظم84654242042100148

جامعة القادسية/كلية التربية485.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمجتبى مازن عمران كريم84655242041003210

جامعة القادسية/كلية التربية485.0ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيعلي مهدي كاظم حسون84656232041209017

جامعة القادسية/كلية التربية485.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيحوراء فرج عبد زيد مطلك84657242042136041

جامعة القادسية/كلية التربية485.0اعدادية وليد الكعبة للبنيناحيائيكرار حيدر عبد هللا غصه84658222041082015

جامعة القادسية/كلية التربية485.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمقتدى سلمان مهنا عباس84659242041034059

جامعة القادسية/كلية التربية485.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيرقيه كاظم عبيس فزاع84660242042094042

جامعة القادسية/كلية التربية485.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعلي كامل موشنة بعيوي84661242041002093

جامعة القادسية/كلية التربية485.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيصهباء محمد عبد الحسين خنيطل84662242042121198

جامعة القادسية/كلية التربية485.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسن وائل حسن عطيه84663252041045042

جامعة القادسية/كلية التربية485.0ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائياحمد علي كردي مهنه84664242041156003

جامعة القادسية/كلية التربية485.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينرجس هادي محمد علوان84665242042220744
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جامعة القادسية/كلية التربية484.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب عالء ناصر كشاش84666242042119104

جامعة القادسية/كلية التربية484.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشروق علي عيدان علوان84667242042139094

جامعة القادسية/كلية التربية484.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيايمان كريم ناصر حسين84668222042132012

جامعة القادسية/كلية التربية484.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيحوراء عدنان محيسن كاظم84669242042160011

جامعة القادسية/كلية التربية484.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس مطلب مجيلد84670242042092092

جامعة القادسية/كلية التربية484.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائينوران علي حسين جابر84671242042103105

جامعة القادسية/كلية التربية484.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياسماء شاكر حمزه سلمان84672242042139003

جامعة القادسية/كلية التربية484.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيكرار كريم سلمان عصواد84673252041207090

جامعة القادسية/كلية التربية484.0اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمه شاكر جابر ناجي84674242042102245

جامعة القادسية/كلية التربية483.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيسالم محمد جاسم محمد84675242041013070

جامعة القادسية/كلية التربية483.0ثانوية فضة للبناتاحيائيرقية كامل شرار مهبش84676242042190012

جامعة القادسية/كلية التربية483.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب عادل نعمه عبود84677292042085090

جامعة القادسية/كلية التربية483.0ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيعلي عبد االمير حمزه كاظم84678232041188015

جامعة القادسية/كلية التربية483.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيغفران هادي مرزوك ابيع84679242042139112

جامعة القادسية/كلية التربية483.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسن سوادي محمد84680242041001162

جامعة القادسية/كلية التربية483.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب جميل نور حسن84681242042220397

جامعة القادسية/كلية التربية482.0اعدادية النور للبناتاحيائيمريم عبيد جابر تايه84682242042095133

جامعة القادسية/كلية التربية482.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي مرتضى حسن فليح84683242041005126

جامعة القادسية/كلية التربية482.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء مسلم عبد االمير زباله84684242042093084

جامعة القادسية/كلية التربية482.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيساره حميد كيف جار هللا84685222042170057

جامعة القادسية/كلية التربية482.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور علوان حزام سكر84686242042134203

جامعة القادسية/كلية التربية482.0اعدادية السنية للبناتاحيائيحوراء سحبان ناجي جواد84687242042102088

جامعة القادسية/كلية التربية482.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائياستبرق جواد كرامه عبود84688242042135002

جامعة القادسية/كلية التربية482.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيآية محمد هادي علي84689242042123008

جامعة القادسية/كلية التربية482.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائينجاح كريم ماجد جبار84690242041008129

جامعة القادسية/كلية التربية482.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيعلي شوقي هاتف علوان84691232041168018

جامعة القادسية/كلية التربية482.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعباس حامد هادي محمد84692242041017041

جامعة القادسية/كلية التربية482.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزينب ماجد صيهود جواد84693232042077078

جامعة القادسية/كلية التربية482.0ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيثريا عدنان سدخان راهي84694232042188004

جامعة القادسية/كلية التربية481.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيهبه جالل بدر غريب84695242042136121

جامعة القادسية/كلية التربية481.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيخلود كامل جبر جاسم84696242042220222

جامعة القادسية/كلية التربية481.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعباس توفيق عليوي ادريس84697242041018051

جامعة القادسية/كلية التربية481.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيآيات حاكم جوده جالب84698242042123003

جامعة القادسية/كلية التربية481.0اعدادية حلب للبناتاحيائيانفال حسين جاسم محمد84699242042107012

جامعة القادسية/كلية التربية481.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينور زمان حسين عبيس84700252042109090
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جامعة القادسية/كلية التربية481.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيبنين حميد فزاع عبد الحسين84701242042104032

جامعة القادسية/كلية التربية481.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمة ضياء حسن فليح84702242042123135

جامعة القادسية/كلية التربية480.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيرسل كامل غالي نشعان84703242042115038

جامعة القادسية/كلية التربية480.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيصفا فؤاد غالي وادي84704242042106156

جامعة القادسية/كلية التربية480.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزهراء خالد زيد ناصر84705242042122058

جامعة القادسية/كلية التربية480.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيمسلم شالل جبير مشاري84706242041200096

جامعة القادسية/كلية التربية480.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيمنتظر طاهر علوان حسين84707242041035163

جامعة القادسية/كلية التربية480.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبراق صالح كاظم عكرب84708242042110006

جامعة القادسية/كلية التربية480.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعيسى مغيص بدر جبر84709262041022117

جامعة القادسية/كلية التربية480.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه جاسم شناوه خلف84710242042114198

جامعة القادسية/كلية التربية480.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرسل عبيس جبار جياد84711242042220261

جامعة القادسية/كلية التربية480.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيانوار عالء حسين عباس84712242042114035

جامعة القادسية/كلية التربية479.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح لفته كاطع84713242042149088

جامعة القادسية/كلية التربية479.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمرتضى جابر كاظم شعالن84714242041034054

جامعة القادسية/كلية التربية479.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيعلي عباس جفات محي84715242041202092

جامعة القادسية/كلية التربية479.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيزينب جالل عبد الكاظم فرحان84716242042130083

جامعة القادسية/كلية التربية479.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيبتول عبد الواحد عبد السيد محسن84717242042130021

جامعة القادسية/كلية التربية479.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيمصطفى علي سامي عبد الرزاق84718242041071101

جامعة القادسية/كلية التربية479.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيتبارك محمد عبد االمير حداوي84719292042057070

جامعة القادسية/كلية التربية479.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيزهراء هاشم فزع عجد84720242042094058

جامعة القادسية/كلية التربية479.0اعدادية غماس للبنيناحيائيكرار فرحان جبار خشان84721242041016078

جامعة القادسية/كلية التربية479.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه عبد الزهره حسين حسون84722242042220639

جامعة القادسية/كلية التربية479.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيجعفر محمد حسين ناصر84723242041002024

جامعة القادسية/كلية التربية478.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمة عباس جبار شنان84724242042115088

جامعة القادسية/كلية التربية478.0اعدادية السرور للبناتاحيائيحوراء خالد محسن مهدي84725242042085015

جامعة القادسية/كلية التربية478.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيمنتهى خضير عباس ابراهيم84726232042187028

جامعة القادسية/كلية التربية478.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيضحى كامل جميل حمزه84727232042145092

جامعة القادسية/كلية التربية478.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيساره محمد ناجي شهاب84728242042093100

جامعة القادسية/كلية التربية478.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي حيدر عبد الحمزه كاظم84729242041027184

جامعة القادسية/كلية التربية478.0اعدادية الثقلين للبنيناحيائيمحمد باقر احمد كحط84730242041030021

جامعة القادسية/كلية التربية478.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينبأ محمود طه عثمان84731242042136111

جامعة القادسية/كلية التربية478.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيزينب وليد علي غالي84732242042129011

جامعة القادسية/كلية التربية478.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيحوراء قابل شهيد غازي84733242042123052

جامعة القادسية/كلية التربية478.0اعدادية خديجة للبناتاحيائينور محمد جبار شياع84734242042080120

جامعة القادسية/كلية التربية478.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمحمد علوان كاظم المي84735242041074071

صفحة ٢٤٢١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة القادسية/كلية التربية478.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيمريم قيس رحمان محمد84736242042149105

جامعة القادسية/كلية التربية478.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيمصطفى كريم كاظم مذود84737242041021046

جامعة القادسية/كلية التربية477.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيهاجر حميد كيف جار هللا84738222042170085

جامعة القادسية/كلية التربية477.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيحنين قاسم عبيد عبد المهدي84739232042077039

جامعة القادسية/كلية التربية477.0اعدادية االمام للبنيناحيائيعباس فليح اليج ونس84740232041013042

جامعة القادسية/كلية التربية477.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد عالء عبد الجليل احمد84741252041044032

جامعة القادسية/كلية التربية477.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيابراهيم حسين شمخي جابر84742242041003002

جامعة القادسية/كلية التربية477.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيدعاء كاظم عبد الزهره راضي84743232042105020

جامعة القادسية/كلية التربية477.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيكاظم فاضل كاظم عبيس84744232041172037

جامعة القادسية/كلية التربية477.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمكارم سعيد شلوكة جبر84745242042115101

جامعة القادسية/كلية التربية477.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيبنين حاتم جبار حسين84746232042168008

جامعة القادسية/كلية التربية477.0ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيغيث ستار جبار عالج84747242041151035

جامعة القادسية/كلية التربية477.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيأحمد ناظم وهيب حيوان84748242041010003

جامعة القادسية/كلية التربية477.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيكرار حيدر علي عبيد84749242041006065

جامعة القادسية/كلية التربية477.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيحسين كاظم سعد جاسم84750232041059028

جامعة القادسية/كلية التربية477.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيزين العابدين عبد االمير حسين برهان84751242041001326

جامعة القادسية/كلية التربية477.0اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد علي نعمه فرهود84752252041016054

جامعة القادسية/كلية التربية476.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيريام حامد حاتم حسين84753242042103048

جامعة القادسية/كلية التربية476.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائينرجس علي حسين غاوي84754232042187029

جامعة القادسية/كلية التربية476.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمحمد فخر الدين فاتح قادر84755242041004052

جامعة القادسية/كلية التربية476.0ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائياحمد طارق غافل حسون84756232041210003

جامعة القادسية/كلية التربية476.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيمنار نعيم مهنه كريم84757242042088050

جامعة القادسية/كلية التربية476.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيًعال قاسم حسن كواد84758242042100100

جامعة القادسية/كلية التربية476.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب محمد رحمن جاسم84759242042123105

جامعة القادسية/كلية التربية476.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء تركي عسل كصير84760242042134081

جامعة القادسية/كلية التربية476.0اعدادية حلب للبناتاحيائيرونق هادي حمزه عبد84761242042107052

جامعة القادسية/كلية التربية476.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد هللا ازبوني عبد هللا84762242042136039

جامعة القادسية/كلية التربية476.0اعدادية التآخي للبنيناحيائيسجاد جواد ادريس كاظم84763242041029033

جامعة القادسية/كلية التربية476.0ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيجابر فالح حسن حكام84764232041188001

جامعة القادسية/كلية التربية476.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيهشام محمد مكيف حشل84765242041200110

جامعة القادسية/كلية التربية475.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيياسر اسعد بخيت جاسم84766242041062194

جامعة القادسية/كلية التربية475.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيحسين علي عبد الكاظم علي84767242041065004

جامعة القادسية/كلية التربية475.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرقية رسمي عبد الحمزة علوان84768242042119070

جامعة القادسية/كلية التربية475.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء حافظ عودة هاشم84769222042139088

جامعة القادسية/كلية التربية475.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيضحى علي عزيز محمد علي84770242042118101
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جامعة القادسية/كلية التربية475.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمنتظر قاسم حسن محمد84771252041045191

جامعة القادسية/كلية التربية475.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيأمير تركي عطيه تاجر84772252041119001

جامعة القادسية/كلية التربية475.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيباهر احمد حاتم فيصل84773242041012011

جامعة القادسية/كلية التربية474.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيتبارك شوجه عمران حسون84774242042220160

جامعة القادسية/كلية التربية474.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيشهد جواد كاظم غانم84775242042136082

جامعة القادسية/كلية التربية474.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمحمد والء جواد حسين84776232041252257

جامعة القادسية/كلية التربية474.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء حسين شويح عزيز84777242042115022

جامعة القادسية/كلية التربية474.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم عبود84778242042149055

جامعة القادسية/كلية التربية474.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائياصيل مدلول صالح مهدي84779242042111008

جامعة القادسية/كلية التربية474.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسجى خليل جبر جاسم84780242042118090

جامعة القادسية/كلية التربية474.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينبأ مهدي كركان جياد84781242042119168

جامعة القادسية/كلية التربية474.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعلي سليم دلي حسين84782232041054092

جامعة القادسية/كلية التربية474.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيفاطمه محمد لفته عباس84783272042052148

جامعة القادسية/كلية التربية474.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيرتاج حسين شهيد ضعيف84784232042153056

جامعة القادسية/كلية التربية474.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائينور فاهم لفته راضي84785242042124191

جامعة القادسية/كلية التربية474.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزينب رحيم عبد ناصر84786242042141047

جامعة القادسية/كلية التربية474.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب قاسم حنون علي84787242042104097

جامعة القادسية/كلية التربية474.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد احمد شاكر عبد الحسن84788232041004037

جامعة القادسية/كلية التربية474.0اعدادية السنية للبناتاحيائيايات محسن كاظم حمود84789242042102034

جامعة القادسية/كلية التربية474.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهديل فرحان محمد ملحان84790242042134222

جامعة القادسية/كلية التربية474.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيزينب منصور كاظم حسين84791232042199013

جامعة القادسية/كلية التربية474.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيامير بشير عبد علي مهدي84792262041208004

جامعة القادسية/كلية التربية473.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيعبير نجاح موسى مطرود84793242042141065

جامعة القادسية/كلية التربية473.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء غازي عبد االمير عبيد84794232042120101

جامعة القادسية/كلية التربية473.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحنين فالح عبد الكاظم حسن84795242042139035

جامعة القادسية/كلية التربية473.0ثانوية التحرير للبناتاحيائياالء حسين عجيمي جخيم84796242042101008

جامعة القادسية/كلية التربية473.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيزهراء سمير غافل رحيم84797232042211006

جامعة القادسية/كلية التربية473.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب حاكم هرم عجيمي84798242042101060

جامعة القادسية/كلية التربية473.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيبنين صالح مهدي كاظم84799242042080020

جامعة القادسية/كلية التربية473.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيفاطمه احمد خضير عبد العباس84800252042076040

جامعة القادسية/كلية التربية473.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيزهراء عادل فيصل هدوان84801242042164017

جامعة القادسية/كلية التربية473.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيزيد وعد عبد زيد غازي84802242041003108

جامعة القادسية/كلية التربية473.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيمنصور سعيد حسن عبود84803242041160029

جامعة القادسية/كلية التربية473.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينه محمد هادي بعيوي84804242042095096

جامعة القادسية/كلية التربية473.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي لطيف عبيد حمزه84805242041027199
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جامعة القادسية/كلية التربية473.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب حسين عبيد حمادي84806242042120139

جامعة القادسية/كلية التربية473.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيصالح ماجد ثجيل حزام84807292041007165

جامعة القادسية/كلية التربية472.0ثانوية مارب المختلطةاحيائيسجاد حيدر منخي جابر84808242041159009

جامعة القادسية/كلية التربية472.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيهدى كريم جاسم مطلب84809232042199019

جامعة القادسية/كلية التربية472.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيكوثر فاروق علي حمد84810232042120190

جامعة القادسية/كلية التربية472.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيزينب وليد سلمان ابشون84811242042130096

جامعة القادسية/كلية التربية472.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهاجر علي ياسر والي84812242042118151

جامعة القادسية/كلية التربية472.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيآيات نعيم حالوي حسين84813242042123007

جامعة القادسية/كلية التربية472.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيزهراء عبد الزهرة حمزه غضب84814242042130068

جامعة القادسية/كلية التربية472.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينبأ علي دغيم بدر84815242042136109

جامعة القادسية/كلية التربية472.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيزينب عباس عبد هللا عوده84816242042094063

جامعة القادسية/كلية التربية472.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيامير علي كاطع حسين84817242041062016

جامعة القادسية/كلية التربية471.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيياس حسن ابراهيم موازي84818222041053196

جامعة القادسية/كلية التربية471.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيمنتظر مجيد عسكر مزهر84819232041224054

جامعة القادسية/كلية التربية471.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيحسين كاظم عبيس سلمان84820232041257066

جامعة القادسية/كلية التربية471.0اعدادية النور للبناتاحيائياسيل عزيز هاشم محمد84821242042095006

جامعة القادسية/كلية التربية471.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرنا إبراهيم ليلو جاسم84822242042118043

جامعة القادسية/كلية التربية471.0ثانوية الضحى المختلطةاحيائيرضا اسعد جاسم محمد84823232041218007

جامعة القادسية/كلية التربية471.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب راهي عبيد محمد84824242042123096

جامعة القادسية/كلية التربية471.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيرواء علي برهان عبد الهادي84825242042124071

جامعة القادسية/كلية التربية471.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيتبارك نعيم نهيت بردان84826242042220170

جامعة القادسية/كلية التربية471.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائياالء دنيف داخل صالح84827222042138006

جامعة القادسية/كلية التربية471.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيحسين حامد سلمان كشاش84828252041151222

جامعة القادسية/كلية التربية471.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيدالل قاسم ذياب جرو84829242042092029

جامعة القادسية/كلية التربية471.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيكوثر محمد جواد سلمان84830242042103099

جامعة القادسية/كلية التربية470.0ثانوية بالدي المختلطةاحيائيزينب صالح عبد كاظم84831232042207003

جامعة القادسية/كلية التربية470.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيحسين كريم عبد محمد84832242041074018

جامعة القادسية/كلية التربية470.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيزهراء سعد عبد راضي84833232042172016

جامعة القادسية/كلية التربية470.0ثانوية فضة للبناتاحيائياالء عبد علي حمزه عبد84834242042190002

جامعة القادسية/كلية التربية470.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيمنير صفاء مهدي خلف84835242041071103

جامعة القادسية/كلية التربية470.0اعدادية يافا للبناتاحيائيآمنه كريم تركي اسود84836242042117005

جامعة القادسية/كلية التربية470.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيآيات جواد محمد عبيس84837242042108002

جامعة القادسية/كلية التربية470.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعباس عادل سيف سعيد84838242041003133

جامعة القادسية/كلية التربية470.0ثانوية المدائن المختلطةاحيائيزينب كاظم جبر كاظم84839232042184009

جامعة القادسية/كلية التربية470.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيتبارك مهدي كاظم حمادي84840232042145030
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جامعة القادسية/كلية التربية469.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائياشجان حسين شايع فرحان84841242042124013

جامعة القادسية/كلية التربية469.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيتبارك حيدر ابراهيم محمد84842232042090036

جامعة القادسية/كلية التربية469.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمسلم جبار حصو حاتم84843232041032077

جامعة القادسية/كلية التربية469.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيياسر فرحان صقر مجالد84844252041045198

جامعة القادسية/كلية التربية469.0اعدادية يافا للبناتاحيائيحوراء جواد عبدالكاظم عبود84845242042117064

جامعة القادسية/كلية التربية469.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيزمن ماجد حمدان عزيز84846242042130059

جامعة القادسية/كلية التربية469.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائياستبرق سالم عباس علي84847242042131004

جامعة القادسية/كلية التربية469.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيبنين رعد عباس جواد84848242042103020

جامعة القادسية/كلية التربية469.0ثانوية مارب المختلطةاحيائيعمار حامد ريشان جبح84849242041159016

جامعة القادسية/كلية التربية469.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزينب ستار أمين كاظم84850232042077071

جامعة القادسية/كلية التربية469.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائياسماء باسم نعمه طه84851232042078005

جامعة القادسية/كلية التربية469.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيتقى مهدي معبد عطيب84852242042220173

جامعة القادسية/كلية التربية469.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيبنين علي حامد كريم84853242042136023

جامعة القادسية/كلية التربية469.0اعدادية نفر للبنيناحيائيبهاء فاضل رحيم بديهي84854242041025007

جامعة القادسية/كلية التربية469.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيسجاد جميل هاشم كاظم84855242041034026

جامعة القادسية/كلية التربية469.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيمريم فالح جميل سعد84856242042146089

جامعة القادسية/كلية التربية469.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائياسراء سمير غافل رحيم84857232042211001

جامعة القادسية/كلية التربية469.0اعدادية الصادق للبنيناحيائيعباس كريم عذار تقي84858222041070029

جامعة القادسية/كلية التربية469.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيزهراء محمد هادي جعفر84859242042130073

جامعة القادسية/كلية التربية469.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء علوان عباس محسن84860292042050076

جامعة القادسية/كلية التربية469.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيكرار حسين نكار هجار84861232041167039

جامعة القادسية/كلية التربية469.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد كريم كاظم84862242041071049

جامعة القادسية/كلية التربية468.0ثانوية العفاف للبناتاحيائينرجس محمود ماجد حمود84863242042130136

جامعة القادسية/كلية التربية468.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبشرى حمود مانع عبيد84864242042134030

جامعة القادسية/كلية التربية468.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيسامر هادي جاسم محمد84865242041200046

جامعة القادسية/كلية التربية468.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيعلي كريم اسود محمد84866102041008035

جامعة القادسية/كلية التربية468.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعباس علي عايش سلمان84867242041062091

جامعة القادسية/كلية التربية468.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب (ع) للبنيناحيائيمؤمل سالم عارف عبد الهادي84868242041060039

جامعة القادسية/كلية التربية468.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيمحمد صاحب حسن هجوج84869232041168027

جامعة القادسية/كلية التربية468.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيسمر سعد جوده وهد84870242042103076

جامعة القادسية/كلية التربية468.0اعدادية الفاو للبناتاحيائينبأ خالد كاظم محي84871232042111119

جامعة القادسية/كلية التربية468.0اعدادية التآخي للبنيناحيائيحسين سمير صافي عبد84872242041029016

جامعة القادسية/كلية التربية468.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمازن عادل شاطي مسعر84873252041045143

جامعة القادسية/كلية التربية468.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعلي حيدر لفته رخيص84874242041008078

جامعة القادسية/كلية التربية468.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرانيا قاسم دايح جبار84875242042108043
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جامعة القادسية/كلية التربية468.0ثانوية عدن للبناتاحيائيزهراء حيدر دخيل شبيب84876232042076035

جامعة القادسية/كلية التربية467.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيزينب كريم جبل علوان84877242042094069

جامعة القادسية/كلية التربية467.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء علي رشيد زاير84878222042156140

جامعة القادسية/كلية التربية467.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب راسم مالطه وشل84879232042157041

جامعة القادسية/كلية التربية467.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيأيات علي جميل فاضل84880242042136007

جامعة القادسية/كلية التربية467.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسارة سعد محمد سليم84881232042271408

جامعة القادسية/كلية التربية467.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمقتدى رياض طالب عبد علي84882252041045186

جامعة القادسية/كلية التربية467.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيحوراء قاسم خليل شالكه84883242042093048

جامعة القادسية/كلية التربية467.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيريام علي جبر عمران84884242042111039

جامعة القادسية/كلية التربية467.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد بسام سلمان جابر84885242041001232

جامعة القادسية/كلية التربية466.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيحسين رحيم كريم حمد هللا84886242041200022

جامعة القادسية/كلية التربية466.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيسجاد عداي عبد الكاظم جبر84887242041152020

جامعة القادسية/كلية التربية466.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيمريم ابراهيم طعمة ابراهيم84888232042185039

جامعة القادسية/كلية التربية466.0اعدادية سومر للبنيناحيائياحمد عبد الحمزه عبد الحسين زغير84889242041009008

جامعة القادسية/كلية التربية466.0اعدادية عفك للبنيناحيائييوسف ماجد رحيم كاظم84890242041011084

جامعة القادسية/كلية التربية466.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعباس وعد عزيز غازي84891242041076072

جامعة القادسية/كلية التربية466.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعياحيائيباقر موسى عبد االمير جامل84892242041031006

جامعة القادسية/كلية التربية466.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيثريا لطيف عباس سمين84893232042187011

جامعة القادسية/كلية التربية465.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيعلي كريم رباط جاسم84894232041059069

جامعة القادسية/كلية التربية465.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيرضا فوزي عليوي حمد84895252041045072

جامعة القادسية/كلية التربية465.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه ضاري كرمول ظاهر84896242042104134

جامعة القادسية/كلية التربية465.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحيم زبين مونس84897242042106185

جامعة القادسية/كلية التربية465.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء جواد هاشم محمد84898242042124077

جامعة القادسية/كلية التربية465.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيسجاد عباس كامل كاظم84899242041062076

جامعة القادسية/كلية التربية465.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب عباس رحمان عيدان84900242042139085

جامعة القادسية/كلية التربية465.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء عبد المهدي عبد الحسين جازع84901242042118032

جامعة القادسية/كلية التربية465.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيشيماء كاظم مخيف عيدان84902242042146062

جامعة القادسية/كلية التربية465.0اعدادية حلب للبناتاحيائيسرور محمد علي معبيد84903242042107103

جامعة القادسية/كلية التربية465.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيتبارك حسين حمود عبد هللا84904292042053028

جامعة القادسية/كلية التربية593.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي باصي حمزه حسن84905242051038023

جامعة القادسية/كلية التربية581.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيكوثر سعدون عطيه مطر84906242052123041

جامعة القادسية/كلية التربية558.0ثانوية غزة للبناتتطبيقيزينب كاظم عيسى جبار84907242052097013

جامعة القادسية/كلية التربية551.0ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيحنين كاظم سويد محمد84908242052165003

جامعة القادسية/كلية التربية544.0ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقياالء نبيل ناصر حسين84909242052191001

جامعة القادسية/كلية التربية539.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيمحمد فائز عبد علي عبد84910242051006020
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جامعة القادسية/كلية التربية538.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيزمن مهدي شاكر طعمه84911242052108010

جامعة القادسية/كلية التربية537.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةتطبيقيهدى مخيف حمزه عبود84912232052168007

جامعة القادسية/كلية التربية530.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيكرار حمزة محمد جواد84913292051025054

جامعة القادسية/كلية التربية528.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتتطبيقيزينب علي رحيم هاشم84914242052133003

جامعة القادسية/كلية التربية524.0اعدادية النور للبناتتطبيقيزينب محمد جاسم رويح84915242052095018

جامعة القادسية/كلية التربية524.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمهدي ثامر مشكور دباك84916292051004170

جامعة القادسية/كلية التربية523.0ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقينوران سعد جواد كاظم84917242052191010

جامعة القادسية/كلية التربية522.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيبنين محسن جابر عبد84918242052093008

جامعة القادسية/كلية التربية520.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد سلمان زغير فرحان84919242051001003

جامعة القادسية/كلية التربية517.0ثانوية غزة للبناتتطبيقيصابرين محمد خطار سند84920242052097015

جامعة القادسية/كلية التربية517.0ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقيزينب عبد الحر ياسر عبد84921242052191007

جامعة القادسية/كلية التربية512.0اعدادية زنوبيا للبناتتطبيقيفاطمه رضا جليل عبد84922242052100018

جامعة القادسية/كلية التربية511.0ثانوية االشراق  اللبناتتطبيقيايهاب عمار عابر محيسن84923222052187007

جامعة القادسية/كلية التربية505.0ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيضحى فيصل غازي غالي84924242052165010

جامعة القادسية/كلية التربية502.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عادل كاظم نعمة84925242051203185

جامعة القادسية/كلية التربية500.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيزهراء جاسم حمود نعمه84926242052093021

جامعة القادسية/كلية التربية498.0ثانوية الفهود المسائية للبنينتطبيقيحسن كاظم عويد يونس84927222051308015

جامعة القادسية/كلية التربية498.0الخارجياتتطبيقيحوراء حسن علي محمد84928242052401005

جامعة القادسية/كلية التربية498.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيمصطفى خير هللا حمد عطيه84929222051006045

جامعة القادسية/كلية التربية497.0اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيمريم جاسم رحيم سلطان84930242052152007

جامعة القادسية/كلية التربية496.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيتطبيقيزينب مخلص حسين ظاهر84931242052112007

جامعة القادسية/كلية التربية495.0ثانوية الصادق المختلطةتطبيقيبتول باسم رحم مدلول84932242052157002

جامعة القادسية/كلية التربية495.0اعدادية عفك للبنينتطبيقيسجاد محمد جاسم سعد84933242051011012

جامعة القادسية/كلية التربية495.0ثانوية الصادق المختلطةتطبيقيهبه كمال مجيد فرهود84934242052157008

جامعة القادسية/كلية التربية494.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيحيدر كاظم عبد هللا علوان84935242051168006

جامعة القادسية/كلية التربية493.0اعدادية الديوانية للبنينتطبيقيبشير رائد شمران حسين84936242051028001

جامعة القادسية/كلية التربية493.0ثانوية الهالل المسائية للبنينتطبيقياحمد فرحان كاظم عبود84937292051155004

جامعة القادسية/كلية التربية492.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقياحمد عزيز راجوج فرحان84938222051006003

جامعة القادسية/كلية التربية491.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيسجى محمد عناد شروم84939242052220256

جامعة القادسية/كلية التربية490.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمرتضى صالح حمزة سلطان84940242051062098

جامعة القادسية/كلية التربية485.0اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيمحمد شوكت خضير عاشور84941232051005043

جامعة القادسية/كلية التربية484.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيصابرين كاظم عبد هللا علوان84942242052168003

جامعة القادسية/كلية التربية484.0ثانوية المنار المسائيةتطبيقيسالم عبد االمير فضيح عيدان84943292051150013

جامعة القادسية/كلية التربية481.0ثانوية غزة للبناتتطبيقيكافي علي مجهول دحام84944242052097016

جامعة القادسية/كلية التربية481.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيحسن علي عبيس عيسى84945232051019011
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جامعة القادسية/كلية التربية481.0اعدادية زنوبيا للبناتتطبيقيمريم رمضان  سعد عطيه84946242052100019

جامعة القادسية/كلية التربية481.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقيهدى عبد االله علي محمد84947242052121050

جامعة القادسية/كلية التربية481.0ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيزينب حسين صويح كاظم84948242052165006

جامعة القادسية/كلية التربية480.0اعدادية واسط للبناتتطبيقيدعاء محسن عباس حمزه84949252052066013

جامعة القادسية/كلية التربية477.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيعباس غني سلمان حمزة84950292051016045

جامعة القادسية/كلية التربية476.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيحسين جواد حميد موسى84951252051009021

جامعة القادسية/كلية التربية474.0اعدادية االبراج للبنينتطبيقيمرتضى حسوني عبد الرضا عزوز84952252051027017

جامعة القادسية/كلية التربية472.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقياحمد محسن منصور والي84953222051051007

جامعة القادسية/كلية التربية472.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيعلي احمد عبد الحسين جياد84954242051006009

جامعة القادسية/كلية التربية471.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتتطبيقينهله مهدي غالب رسول84955252052097013

جامعة القادسية/كلية التربية470.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينتطبيقيسيف حبيب فليح حسن84956252051047006

جامعة القادسية/كلية التربية469.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيكوثر كريم ناصر صبار84957242052104018

جامعة القادسية/كلية التربية466.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيزهراء كريم جاسم محمد84958242052122016

جامعة القادسية/كلية التربية466.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيسجاد وليد مزيد جهلول84959222051026028

جامعة القادسية/كلية التربية465.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسنين علي زرزور علوان84960242051038007

جامعة القادسية/كلية التربية465.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتتطبيقيامل جالل امحان سلطان84961242052088003

جامعة القادسية/كلية التربية463.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيزهراء فراس امير احمد84962242052220101

جامعة القادسية/كلية التربية463.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيغفران حليم عبيد سرحان84963242052220167

جامعة القادسية/كلية التربية463.0ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقينور الهدى ابراهيم شاكر سلمان84964242052165014

جامعة القادسية/كلية التربية462.0اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيكوثر عبد هللا عطوان جسام84965222052172031

جامعة القادسية/كلية التربية460.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيدالل سالم غزاز همريع84966242052104006

جامعة القادسية/كلية التربية460.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيمرتضى مهلهل محمود خضير84967242051014059

جامعة القادسية/كلية التربية460.0ثانوية البقيع المختلطةتطبيقيحوراء علي خلف عبد الحسن84968232052225001

جامعة القادسية/كلية التربية459.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيزيد احمد عبد مشكور84969242051202050

جامعة القادسية/كلية التربية458.0اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيقبيله كريم سالم جبر84970242052152006

جامعة القادسية/كلية التربية457.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتتطبيقيزهراء جاسم جليل عبد الرضا84971242052088007

جامعة القادسية/كلية التربية457.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيتبارك محسن سلطان حلو84972242052117009

جامعة القادسية/كلية التربية454.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيغفران محسن سلطان حلو84973242052117036

جامعة القادسية/كلية التربية454.0ثانوية التحرير للبناتتطبيقيحنين محمد كاظم صالح84974242052101008

جامعة القادسية/كلية التربية452.0اعدادية غماس للبنينتطبيقيطاهر راهي شنان محمد84975242051016035

جامعة القادسية/كلية التربية451.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزينب علي عبد الحسين فرحان84976242052115014

جامعة القادسية/كلية التربية450.0اعدادية الديوانية للبنينتطبيقيحسين هادي زعباط عبد84977242051028005

جامعة القادسية/كلية التربية449.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيموسى مضر نعيم سرحان84978222051063038

جامعة القادسية/كلية التربية449.0اعدادية غماس للبنينتطبيقيمطشر مهدي عبد هللا هجوج84979242051016068

جامعة القادسية/كلية التربية447.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد يحيى راضي طنش84980242051038033
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جامعة القادسية/كلية التربية446.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيزينب كاظم جبير محسن84981242052220122

جامعة القادسية/كلية التربية446.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتتطبيقيايه رشيد ياسر عبد الحسين84982222052393001

جامعة القادسية/كلية التربية445.0ثانوية السلمان المختلطةتطبيقيعلي سلمان حبيب جبر84983292051101002

جامعة القادسية/كلية التربية445.0ثانوية الباقر للبناتتطبيقيزينب عبيس مكي حمود84984232052105012

جامعة القادسية/كلية التربية445.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقياسراء كريم ساجت عبد84985242052220012

جامعة القادسية/كلية التربية445.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيحنين كريم عنيد صكبان84986242052220062

جامعة القادسية/كلية التربية444.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيزهراء محمد عزيز حسن84987242052093025

جامعة القادسية/كلية التربية444.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيغفران كاظم جبير محسن84988242052220171

جامعة القادسية/كلية التربية442.0اعدادية الشباب للبنينتطبيقياحمد جبار علي حسن84989222051033002

جامعة القادسية/كلية التربية442.0اعدادية حلب للبناتتطبيقيعتاب عالوي شاكر مليص84990242052107006

جامعة القادسية/كلية التربية440.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمقتدى غازي كامل عبد المهدي84991252051001110

جامعة القادسية/كلية التربية439.0ثانوية ضفاف العلم االهلية للبناتتطبيقيبنين حساب شالكه كاظم84992242052188002

جامعة القادسية/كلية التربية439.0اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيمهدي صالح حسن عبد84993272051037043

جامعة القادسية/كلية التربية439.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقياسراء جليل حسين عليوي84994242052122002

جامعة القادسية/كلية التربية439.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيفرحان حسين مزيون دروس84995232051257106

جامعة القادسية/كلية التربية438.0ثانوية ابن الهيثم المسائية للبنينتطبيقيحسين خضير حسن عبد84996242051215005

جامعة القادسية/كلية التربية438.0ثانوية شمس المنتظر االهلية للبناتتطبيقيزينب جمال كاظم حسين84997242052193002

جامعة القادسية/كلية التربية437.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيتبارك عباس عبد ماجد موسى84998242052130008

جامعة القادسية/كلية التربية437.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيغدير جالل نجم جدوع84999242052220165

جامعة القادسية/كلية التربية437.0الخارجياتتطبيقيزينه عزيز هالل حسن85000242052401013

جامعة القادسية/كلية التربية436.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيرقيه جاسم عبد محيل85001242052123023

جامعة القادسية/كلية التربية436.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيزهراء قاسم خليل شالكه85002242052093024

جامعة القادسية/كلية التربية436.0ثانوية الشهيد عبد الكريم إسماعيل االهلية للبناتتطبيقيسجى حيدر يعكوب يوسف85003222052434004

جامعة القادسية/كلية التربية435.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيحسنين عبد الزهرة حسن بخيت85004232051252033

جامعة القادسية/كلية التربية435.0ثانوية االبرار االهلية للبناتتطبيقيزهراء علي ياسين نعمه85005242052078001

جامعة القادسية/كلية التربية434.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيكرار منشد تويلي مزيعل85006222051100026

جامعة القادسية/كلية التربية434.0اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيمصطفى محمد دخيل عكال85007222051374063

جامعة القادسية/كلية التربية434.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيغدير شاكر جاهل سلمان85008242052117035

جامعة القادسية/كلية التربية433.0الخارجياتتطبيقيفرقان راهي شاكر عبدالحر85009252052401025

جامعة القادسية/كلية التربية433.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيتطبيقيفرح عبد هللا رسول عبد85010242052112017

جامعة القادسية/كلية التربية433.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيزينب راسم درباش مهدي85011232052080024

جامعة القادسية/كلية التربية432.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمسلم رحيم منديل حسين85012242051203170

جامعة القادسية/كلية التربية432.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقينبأ حميد كاظم عبعوب85013242052123046

جامعة القادسية/كلية التربية431.0ثانوية البقيع المختلطةتطبيقياحمد فاهم كاظم عبيس85014232051225002

جامعة القادسية/كلية التربية431.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقينرجس عمران كاظم سلمان85015242052114033
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جامعة القادسية/كلية التربية430.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحسن محسن جديح عبود85016292051002025

جامعة القادسية/كلية التربية429.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيتمارا ماهر غضبان عبود85017242052106012

جامعة القادسية/كلية التربية428.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيوسام ريكان سلمان سرحان85018242051014070

جامعة القادسية/كلية التربية428.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيعقيل ذياب جنيوى عالك85019252051150112

جامعة القادسية/كلية التربية428.0اعدادية النور للبناتتطبيقيهبة فرحان عبد الساده عبد الحسين85020242052095029

جامعة القادسية/كلية التربية425.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتتطبيقيزينب علي فرحان رحمان85021242052088010

جامعة القادسية/كلية التربية424.0اعدادية الدواية للبنينتطبيقيذو الفقار حيدر سلمان داخل85022222051023012

جامعة القادسية/كلية التربية424.0اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسن علي طه ياسر85023242051207068

جامعة القادسية/كلية التربية424.0اعدادية الهبة للبناتتطبيقيندى عباس حسين جويعد85024222052120013

جامعة القادسية/كلية التربية423.0اعدادية الدواية للبنينتطبيقيحسين سعيد خلوهن فرحان85025222051023007

جامعة القادسية/كلية التربية423.0ثانوية السدير المسائية للبنينتطبيقيحسن فريد دكمان جابر85026242051216008

جامعة القادسية/كلية التربية423.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيزينب منير عناد سعيدان85027242052122019

جامعة القادسية/كلية التربية422.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيكوثر علي عباس كاظم85028242052220202

جامعة القادسية/كلية التربية422.0ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيناصر طالب عبد الساده جواد85029252051156068

جامعة القادسية/كلية التربية421.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيحسين علي حسن عبد85030222051066001

جامعة القادسية/كلية التربية420.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيمحمد رحيم مصطفى محمد85031272051033039

جامعة القادسية/كلية التربية420.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقيسوزان عبد الحسن عطب عريعر85032242052121030

جامعة القادسية/كلية التربية419.0ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقينزار جبار مغير حوجي85033222051309037

جامعة القادسية/كلية التربية419.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقياحمد رزاق شمران حسين85034242051062006

جامعة القادسية/كلية التربية419.0ثانوية ابن الهيثم المسائية للبنينتطبيقيكريم قاسم عبد الحمزه غالب85035242051215019

جامعة القادسية/كلية التربية418.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيامجد حميد حسن كماز85036162051357050

جامعة القادسية/كلية التربية417.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمصطفى فاضل قابل جريب85037292051002119

جامعة القادسية/كلية التربية416.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينتطبيقيمرتضى اسعد هاتف خليل85038242051200074

جامعة القادسية/كلية التربية416.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيامجد شفيق صالح مهدي85039242051203211

جامعة القادسية/كلية التربية415.0اعدادية السوق للبناتتطبيقيايه طالب حسن هاشم85040222052209007

جامعة القادسية/كلية التربية415.0اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيباقر هاشم عبد الكريم عودة85041242051207014

جامعة القادسية/كلية التربية414.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيساره هادي عباس شعالن85042242052093030

جامعة القادسية/كلية التربية413.0ثانوية االشراق  اللبناتتطبيقيثناء نزار منور جعفر85043222052187010

جامعة القادسية/كلية التربية413.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينتطبيقيوليد يونس دخيل نصيب85044242051200091

جامعة القادسية/كلية التربية413.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقياحمد حليم حمدان عدل85045242051062004

جامعة القادسية/كلية التربية413.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينتطبيقياحمد جواد ابو الجل عراك85046242051200003

جامعة القادسية/كلية التربية412.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيرحمن عبد الزهره مايع ناصر85047222051310070

جامعة القادسية/كلية التربية412.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيرقية حاتم سوادي جالب85048242052106020

جامعة القادسية/كلية التربية412.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيحيدر جبار شريده مدلول85049242051010009

جامعة القادسية/كلية التربية412.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيميثم بدر لبه ضويان85050252051150226
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جامعة القادسية/كلية التربية411.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقييوسف عزيز عبد هللا سلطان85051292051025081

جامعة القادسية/كلية التربية411.0ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيزكي الدين كاظم زيدان علوان85052242051034014

جامعة القادسية/كلية التربية410.0اعدادية النور للبناتتطبيقيحوراء اثمار عبد الرضا مزيهر85053242052095007

جامعة القادسية/كلية التربية410.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيضيف هللا مايد يوسف ظاهر85054222051001030

جامعة القادسية/كلية التربية409.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيهجران عبد السجاد سمير نعمه85055242052093041

جامعة القادسية/كلية التربية408.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيطيبه حسن وناس حسين85056242052122027

جامعة القادسية/كلية التربية408.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمنتظر نعمة عوده جوده85057242051013070

جامعة القادسية/كلية التربية408.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيريا علي قاسم هادي85058242052106023

جامعة القادسية/كلية التربية408.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحسن محمد حسن فنوخ85059292051002026

جامعة القادسية/كلية التربية408.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيتطبيقيهدى سلمان ناصر حسناوي85060242052112027

جامعة القادسية/كلية التربية408.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمحمد بالسم بزون عبود85061292051002092

جامعة القادسية/كلية التربية407.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيكرار حيدر عاجل كاظم85062242051010020

جامعة القادسية/كلية التربية407.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعلي فرحان شاكر حمود85063292051002073

جامعة القادسية/كلية التربية407.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقينورس كاظم حسوني عودة85064242052106051

جامعة القادسية/كلية التربية406.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيحنين مجيد جبار مطلك85065242052220064

جامعة القادسية/كلية التربية406.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعلي نافع خيون ابو شنه85066242051036059

جامعة القادسية/كلية التربية405.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيتطبيقياسماء منصور جابر حجيل85067242052112003

جامعة القادسية/كلية التربية405.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيحسين احسان نغماش محمد85068242051013007

جامعة القادسية/كلية التربية405.0ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيزهراء نصار لزام عبار85069232052186002

جامعة القادسية/كلية التربية405.0ثانوية الفردوس االولى للبناتتطبيقياسراء ناصر سبتي مشلول85070222052102002

جامعة القادسية/كلية التربية404.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين عويد85071242051200025

جامعة القادسية/كلية التربية404.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيحسن عباس جلوب صنكور85072242051203037

جامعة القادسية/كلية التربية404.0ثانوية التضامن للبنينتطبيقيمؤيد علي دلي راضي85073222051016026

جامعة القادسية/كلية التربية403.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيزينب يوسف فليح راضي85074232052080028

جامعة القادسية/كلية التربية403.0اعدادية زنوبيا للبناتتطبيقيهبه صالح هاتف شمران85075242052100022

جامعة القادسية/كلية التربية403.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقياحمد حيدر كريم جازع85076292051156008

جامعة القادسية/كلية التربية403.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقياحمد ماجد عبيد ناصر85077242051012003

جامعة القادسية/كلية التربية403.0اعدادية الغدير للبنينتطبيقيعلي تحسين علي مكي85078242051071034

جامعة القادسية/كلية التربية402.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمحمد ثجيل صباح شدهان85079162051371209

جامعة القادسية/كلية التربية402.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيزهراء عبد الحسين ادريس حسن85080242052093023

جامعة القادسية/كلية التربية402.0ثانوية التحرير للبناتتطبيقيحوراء عباس كاظم ناصر85081242052101009

جامعة القادسية/كلية التربية402.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقياية سالم نوري طاهر85082242052130003

جامعة القادسية/كلية التربية402.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الرضا حسين85083292051002100

جامعة القادسية/كلية التربية401.0اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقيسالم فرحان لفته جحيور85084222051313021

جامعة القادسية/كلية التربية401.0ثانوية الفردوس االولى للبناتتطبيقيسهى قيصر جبار علوان85085222052102022
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جامعة القادسية/كلية التربية401.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيعلي احمد سالم فزاع85086242051064024

جامعة القادسية/كلية التربية401.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيامير حسن عباس ياسين85087232051252017

جامعة القادسية/كلية التربية400.0ثانوية غماس المسائية للبنينتطبيقيحسين معلك جبار عزوز85088242051201024

جامعة القادسية/كلية التربية400.0اعدادية المنار للبنينتطبيقيسجاد رعد كاظم عجيل85089222051095013

جامعة القادسية/كلية التربية400.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء فارس صالل جبار85090242052114015

جامعة القادسية/كلية التربية400.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةتطبيقيامير كريم علي عيدان85091232051168005

جامعة القادسية/كلية التربية399.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيفالح حسن فارس شبيب85092222051017064

جامعة القادسية/كلية التربية399.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيحسن فالح احمد حسون85093232051251056

جامعة القادسية/كلية التربية399.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيليث يحيى محمد ساجت85094292051025060

جامعة القادسية/كلية التربية398.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعلي ناجي حمد حبل85095242051203124

جامعة القادسية/كلية التربية398.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيديوان محمد عبد الرضا مدب85096242051014021

جامعة القادسية/كلية التربية398.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيتهاني حسن حياوي عزيز85097242052220056

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات488.0اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيفاطمة امجد وحيد كاظم85098242022113026

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات461.0اعدادية خولة للبناتادبيحوراء حسام اكريم عباس85099242022116009

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات459.0اعدادية أم المؤمنين للبناتادبينرجس امجد وحيد كاظم85100242022113029

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات417.0اعدادية الحفرية للبناتادبياسراء حسن فنغش طويل85101262022091003

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات414.0الخارجياتادبيصفاء عمران موسى حسين85102242022401043

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات409.0اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه سوادي نعيم كاظم85103242022134046

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات408.0اعدادية خولة للبناتادبيعذراء محمد زبالة عطية85104242022116023

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات407.0اعدادية الحوراء للبناتادبيفرقان عباس كاظم حسن85105242022123035

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات407.0الخارجياتادبيزهراء نجاح مالك عبيس85106232022401060

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات407.0اعدادية الشافعية للبناتادبيحوراء عدنان شالل صدام85107242022111017

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات405.0اعدادية الزهراء للبناتادبيدنيا عيدان عبد الحسن جاسم85108242022134020

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات405.0اعدادية ميسلون للبناتادبيزينب عايد شاكر جاسم85109232022080027

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات405.0اعدادية سكينة للبناتادبيزينب حسين كاظم حسن85110242022093018

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات404.0ثانوية بلقيس للبناتادبيورود اركان خشان عبد الحسين85111242022110043

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات404.0ثانوية الحطيم للبناتادبيهدى عادل جاسم رحيل85112292022087013

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات404.0ثانوية الشريعة للبناتادبيقنوت سالم دوهان كاظم85113292022089030

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات402.0اعدادية ميسلون للبناتادبياالء نوفل عبد الجليل حمزة85114242022106003

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات402.0اعدادية السنية للبناتادبياديان هشام محمد عبد فلحي85115242022102002

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات401.0اعدادية المدحتية للبناتادبيبان عبد الرضا اسود ابراهيم85116232022090010

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات401.0اعدادية السنية للبناتادبيابتهال نعيم عليوي حمزه85117242022102001

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات400.0اعدادية الطليعة للبناتادبيبنين جميل حسن هادي85118242022118009

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات399.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيزهراء حميد يوسف حاجم85119242022081007

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات398.0اعدادية السنية للبناتادبيفاطمه حسين صبح مشلوش85120242022102069
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جامعة القادسية/كلية التربية للبنات398.0ثانوية الشذرات للبناتادبيختام محمد نجم عبد85121292022077015

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات396.0ثانوية االنتصار للبناتادبيشهد رياض هادي عبد85122242022105027

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات396.0ثانوية نهج البالغة للبناتادبيمريم عبد الكاظم جميل محسن85123242022145034

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات396.0اعدادية السنية للبناتادبيدموع جبوري عبد الرضا عباس85124242022102031

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات396.0ثانوية القانتات للبناتادبيتهاني جهاد هاشم عوده85125242022184007

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات395.0ثانوية التحرير للبناتادبيفاطمه رزاق جواد كاظم85126242022101033

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات395.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيادبيعذراء حياوي جبير ظاهر85127242022112023

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات394.0ثانوية االنتصار للبناتادبيعتاب شداد نعمة دراغ85128242022105031

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات393.0اعدادية المدحتية للبناتادبيرقيه حسن علي مطرود85129232022090025

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات392.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيزينب جبار فزاع الجاسم85130242022220046

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات389.0اعدادية الهدى للبناتادبيبشرى هاشم خضر رهيف85131242022115017

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات389.0اعدادية الصباح للبناتادبيامنه عبد العباس محمود جاسم85132252022064011

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات389.0اعدادية الزهراء للبناتادبيتقى عبد الهادي كامل زيدان85133242022134014

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات388.0ثانوية عدن للبناتادبيعذراء اركان شهيد حسين85134232022076030

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات388.0ثانوية المجد للبناتادبيخديجة مهدي كريم مهلي85135292022068018

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات388.0ثانوية عدن للبناتادبيزهراء فاضل عناوي لفته85136232022076020

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات388.0ثانوية صفية للبناتادبيزينب لؤي عطيب مايح85137292022084024

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات388.0اعدادية الشافعية للبناتادبيايمان جابر طابور مطيع85138242022111012

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات387.0اعدادية الحوراء للبناتادبيزهراء ثابت كصاد عناد85139242022123020

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات386.0ثانوية التحرير للبناتادبيشفاء هاشم هادي عبيس85140242022101024

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات386.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيحوراء علي عواد عجيل85141292022060048

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات385.0ثانوية النور للبناتادبيخديجه عيدان عبد الساده خشان85142292022093042

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات384.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيزهراء نوماس جفات جياد85143242022186025

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات384.0اعدادية ميسلون للبناتادبيايمان محمد شهيب احمد85144242022106004

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات383.0ثانوية االنتصار للبناتادبيحوراء كاظم جواد حسين85145242022105014

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات383.0اعدادية الرباب للبناتادبيزينب حسين فاضل عبود85146242022094023

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات382.0اعدادية النور للبناتادبيبنين حسن عبد علوان85147242022095003

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات382.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيفاطمه كاظم عبيد عباس85148232022128037

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات381.0اعدادية الطليعة للبناتادبيبنين يحيى هادي حمد85149242022118011

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات381.0ثانوية بلقيس للبناتادبياسراء محمد ضغين صالل85150242022110002

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات381.0اعدادية الديوانية للبناتادبيمنى رائد حليم حسن85151242022103039

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات380.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيصفا محمد لعيبي علوان85152232022119055

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات380.0اعدادية السنية للبناتادبيمريم غازي احنيحن مغيلي85153242022102074

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات379.0اعدادية السرور للبناتادبيفاطمة حسين حميد مزعل85154242022085036

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات379.0ثانوية عدن للبناتادبيآثار حميد هاشم محمد85155232022076001
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جامعة القادسية/كلية التربية للبنات379.0اعدادية الديوانية للبناتادبيرمق علي ناصر حسين85156242022103014

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات379.0ثانوية عدن للبناتادبيسلف رسول حسين علوان85157232022076025

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات378.0اعدادية خديجة للبناتادبيزهراء يحيى عبد الحسين عبود85158242022080017

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات378.0اعدادية الغساسنة للبناتادبينرجس علي شاكر يونس85159232022077026

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات378.0اعدادية دمشق للبناتادبيشهد حيدر عمران موسى85160242022121039

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات378.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيادبيمريم حامد مزيون عوفان85161242022112027

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات378.0الخارجياتادبيساره نعيم عبد زيد غضب85162242022401036

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات377.0اعدادية اسماء للبناتادبيعبير ناصر حسين حسون85163242022104029

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات377.0اعدادية السنية للبناتادبيايمان ناظم عتيوي مدلول85164242022102010

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات377.0اعدادية الحوراء للبناتادبيبنين بديوي دحام عودة85165242022123007

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات377.0الخارجياتادبيريهام رياض عبيس حمزه85166242022401022

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات377.0اعدادية اليقظة للبناتادبيزهراء جواد عبيد موسى85167232022089013

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات376.0ثانوية البتول للبناتادبيسكينه مديون جفات جبار85168242022140026

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات376.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيزينب فاضل عبد الحسن جابر85169242022139021

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات376.0ثانوية االنتصار للبناتادبيطيبة كاظم يحيى ابراهيم85170242022105030

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات376.0اعدادية ميسلون للبناتادبيزهراء محمد رحمن محمد85171242022106032

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات376.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيزينب حمزه باسور حسين85172232022145020

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات376.0ثانوية اآلمال للبناتادبياضواء حمزه خزعل عباس85173232022118002

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات375.0ثانوية النور للبناتادبيبيادر عبد االمير محمد لفته85174292022093031

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات375.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيزينب رياض ثامر سعيد85175242022122030

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات375.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيبنين جبار محمد سلمان85176232022178006

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات375.0ثانوية مارب المختلطةادبينبأ جاسم محمد عرد85177242022159008

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات374.0ثانوية الشريعة للبناتادبيزهراء كاظم عواد موسى85178292022089022

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات374.0اعدادية صنعاء للبناتادبينور غانم جبر عبد85179242022096022

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات374.0اعدادية الزهراء للبناتادبياالء حسين كاظم سلطان85180242022134002

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات374.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيرانيه محمد نجم عبد85181232022165005

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات374.0اعدادية الرباب للبناتادبيساره حمزه عبد زيد زغير85182242022094027

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات373.0اعدادية الديوانية للبناتادبيحوراء ناظم حاتم منوخ85183242022103010

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات373.0اعدادية الدغارة للبناتادبيزهراء خالد حسن ناصر85184242022124021

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات372.0اعدادية المناذرة للبناتادبيرواء حسن محمد جساب85185232022078014

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات372.0اعدادية الدغارة للبناتادبيفضه مؤيد حاتم علي85186242022124046

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات372.0اعدادية السنية للبناتادبيرواسي اسماعيل عبد الرضا علي85187242022102035

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات372.0اعدادية الشافعية للبناتادبياسماء عبد الكاظم عبد الساده مدلول85188242022111006

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات371.0اعدادية الرباب للبناتادبيضحى عالء حربي محمد85189242022094032

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات371.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبياالء احسان عبد االمير جبر85190292022078009
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جامعة القادسية/كلية التربية للبنات371.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيبنين خالد عطشان عبد85191292022060026

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات371.0ثانوية النور للبناتادبيسهام حسين مجهول طهيزه85192292022093089

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات371.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيحنين عبد الحسين جبار دايخ85193252022086063

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات371.0ثانوية الخلود للبناتادبيمنار جبار انياز صالح85194232022137034

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات370.0اعدادية المدحتية للبناتادبيعال مصدق محمد علي نور85195232022090046

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات370.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيشهالء صالح زباله عطيه85196242022081019

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات370.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينب رشيد مهدي محمد85197292022060091

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات370.0اعدادية الزهراء للبناتادبيساره كاظم عبيس حمد85198232022109041

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات370.0ثانوية الشذرات للبناتادبينجاة جليل حليل نعيمه85199292022077034

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات370.0ثانوية التحرير للبناتادبيمريم صالح محيل شوكان85200242022101037

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات370.0اعدادية االفتخار للبناتادبيشهالء كريم رحيم شنيع85201252022079071

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات370.0ثانوية بلقيس للبناتادبيبتول قاسم عطيه حسين85202242022110004

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات369.0اعدادية خولة للبناتادبيآيات علي حسين علي85203242022116001

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات369.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء ناصر حسين صحين85204292022050056

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات369.0ثانوية المناسك للبناتادبيرباب نعمه محسن كاظم85205292022075023

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات477.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيزينب سالم مجيد خليل85206242042080069

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات468.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيآيه ماجد حسن طاهر85207252042062043

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات465.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل نعمه جبر85208242042082025

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات464.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيبتول خالد هادي عطيوي85209242042131016

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات464.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيرقيه ماجد صالح هادي85210272042079039

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات460.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزينب احمد هيجل حمزه85211242042103065

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات456.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب راهي سعيد ناطور85212242042220411

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات456.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيهيلين عبد الساده فاضل حسن85213232042145155

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات456.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيحنين قاسم محسن عبد الراضي85214242042108032

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات455.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائياسراء عامر فاضل حسن85215232042089004

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات455.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرسل رعد زهير حسون85216242042118039

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات453.0اعدادية السنية للبناتاحيائيكوثر صالح حسن برهان85217242042102254

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات453.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيأيه كاظم عبار مزعل85218242042220018

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات451.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيرسل علي حسين جبر85219242042122044

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات389.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيساره حسين خضير عبيس85220242052120007

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات386.0ثانوية االميرات االهلية للبناتتطبيقيزهراء علي عبد المحسن كاظم85221262052143005

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات385.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيهند حبيب ظاهر اسيود85222242052093045

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات384.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقيزينب ماجد محي حسن85223242052121025

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال413.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيزينب حسن حداوي حسن85224242022186027

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال403.0ثانوية بابل االهلية للبناتادبياسيل عبد االمير حسين محسن85225242022187001
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جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال399.0اعدادية سكينة للبناتادبيمنار حسين سعيد جويد85226242022093026

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال393.0ثانوية بلقيس للبناتادبيطيبه حسام عسل وناس85227242022110025

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال384.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيوالء عدنان حسين كاظم85228242022220108

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال379.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيزهراء أمين عبيس كريم85229232022077011

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال368.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيبنين علي حمد غالي85230242022122010

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال367.0اعدادية الرباب للبناتادبيبنين احمد مهدي عيسى85231242022094004

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال367.0ثانوية التحرير للبناتادبيزهراء زيد عيدان عفلوك85232242022101014

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال366.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيوقار ستار كاظم عبود85233232022145039

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال366.0اعدادية الطليعة للبناتادبيشهد محمد جاسم محمد85234242022118033

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال365.0اعدادية فلسطين للبناتادبيشهد ثائر طاهر عبد علي85235292022050079

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال364.0ثانوية عدن للبناتادبينور قائد شاكر محسن85236232022076042

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال364.0اعدادية السنية للبناتادبيرقيه خلف فنطيل جبار85237242022102033

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال364.0ثانوية الشذرات للبناتادبيتبارك حسين عليوي حمادي85238292022077011

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال363.0اعدادية الفردوس للبناتادبيفاطمة ناصر حمزة عبد الجاسم85239242022119024

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال363.0ثانوية الرواد المختلطةادبيازهار حسن جاسم حنتوش85240242022020001

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال362.0ثانوية عين الديوانية االهلية للبناتادبيسهاد خالد زوير مخيلف85241242022192005

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال362.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيأقبال ستار صحن سلمان85242262022072002

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال361.0ثانوية الشامية المسائية للبناتادبيزينب عمران جاسم محمد85243242022222016

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال361.0ثانوية االشراق للبناتادبيزهراء حامد فاهم علي85244252022195015

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال361.0اعدادية الزهراء للبناتادبيبنين محمد زغير عوده85245242022134012

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال360.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيكوثر حسين شعالن صاحب85246242022220087

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال360.0اعدادية ميسلون للبناتادبيرباب جدعان حسون محمد85247242022106017

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال518.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء مهدي رحيم راضي85248242042220383

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال448.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيغدير عامر ارحيم محمد85249242042106171

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال446.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزهراء جادر فليح عبد الصاحب85250242042111041

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال443.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب صالح كاظم عنون85251242042096096

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال442.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب عقيل عبد اليمه هاشم85252242042095088

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال437.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيفاطمه حسن ساجت محمد85253242042126030

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال437.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفواطم عبد الحليم حاشوش سفاح85254242042120240

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال431.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيتبارك يحيى ازبوني عبد هللا85255242042136030

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال431.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيزهراء قاسم درب هوله85256242042131028

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال430.0اعدادية السنية للبناتاحيائيايات هادي راضي زاير85257242042102037

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال430.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيبنين جبار هادي عبد85258242042093030

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال401.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيهدير حيدر عبد الحسين رسوم85259242052220240

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال381.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيتطبيقيمنتهى عبد االمير واشي راضي85260242052112021
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جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال369.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقينرجس مجيد عطيه حسين85261272052160187

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال368.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيهدى حميد طربال جاسم85262292052056037

جامعة القادسية/كلية اآلداب485.0اعدادية الخنساء للبناتادبيسنين سالم كاظم ديلي85263292022056032

جامعة القادسية/كلية اآلداب445.0اعدادية االبراج للبنينادبيكرار عباس شياع بدر85264252021027064

جامعة القادسية/كلية اآلداب436.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمسلم صدام حمزة سلمان85265292021021064

جامعة القادسية/كلية اآلداب430.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيمصطفى سعد تاني حسين85266292021014132

جامعة القادسية/كلية اآلداب426.0اعدادية العارضيات المختلطةادبيسجاد فاخر عيدان شايش85267242021152015

جامعة القادسية/كلية اآلداب409.0ثانوية صفية للبناتادبيمريم عبد الزهره ابراهيم خضير85268292022084035

جامعة القادسية/كلية اآلداب409.0اعدادية سكينة للبناتادبيزينب قاسم كاظم خطار85269242022093019

جامعة القادسية/كلية اآلداب408.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيمحمد عبدالغيبة منجل حسين85270242021155035

جامعة القادسية/كلية اآلداب407.0اعدادية الهاشمية للبنينادبينور حمزه ربيع جاسم85271232021019046

جامعة القادسية/كلية اآلداب407.0اعدادية الجواهري للبنينادبيحمزة نافع عبد جليل85272242021018025

جامعة القادسية/كلية اآلداب405.0ثانوية التآخي للبنينادبياحمد يوسف كوزان هالل85273292021018002

جامعة القادسية/كلية اآلداب405.0اعدادية ميسلون للبناتادبيشهد مجيد عوزان جبار85274242022106044

جامعة القادسية/كلية اآلداب403.0اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء خضير حمزه عوفي85275242022104014

جامعة القادسية/كلية اآلداب403.0ثانوية البتول للبناتادبيبيداء نظام سامي كريم85276242022140006

جامعة القادسية/كلية اآلداب400.0اعدادية الطليعة للبناتادبيزهراء عناد كاظم عبد85277242022118022

جامعة القادسية/كلية اآلداب397.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيامل علي حسين عبد الحميد85278292022078011

جامعة القادسية/كلية اآلداب396.0ثانوية القانتات للبناتادبيرباب علي هادي عباس85279242022184010

جامعة القادسية/كلية اآلداب394.0اعدادية الديوانية للبناتادبيضحى ماجد كاظم شالكه85280242022103024

جامعة القادسية/كلية اآلداب393.0ثانوية بلقيس للبناتادبيفاطمه صفاء ياسر حسون85281242022110029

جامعة القادسية/كلية اآلداب392.0اعدادية النضال للبنينادبياحمد راتب عبد علي عيساوي85282242021014003

جامعة القادسية/كلية اآلداب391.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيرامي عذيب سلمان عنيوي85283292021016024

جامعة القادسية/كلية اآلداب391.0ثانوية غزة للبناتادبيرقيه علي رشيد عبد85284242022097017

جامعة القادسية/كلية اآلداب388.0ثانوية االنتصار للبناتادبيسارة توفيق شاكر كصاد85285242022105024

جامعة القادسية/كلية اآلداب386.0ثانوية السنبلة للبناتادبيزهراء خضير حسين عبود85286242022135014

جامعة القادسية/كلية اآلداب385.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيانور كتاب مشعل عواد85287292021014015

جامعة القادسية/كلية اآلداب384.0اعدادية الرباب للبناتادبيزينب احمد طنان عريبي85288242022094022

جامعة القادسية/كلية اآلداب384.0اعدادية الجواهري للبنينادبيحسين عبد الستار كاظم حسن85289242021018020

جامعة القادسية/كلية اآلداب383.0اعدادية الفردوس للبناتادبيسجى صباح عبد الرحيم عبيد85290242022119020

جامعة القادسية/كلية اآلداب383.0اعدادية الرباب للبناتادبيهدى هادي عبد زيد سلمان85291242022094048

جامعة القادسية/كلية اآلداب383.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيحاتم كريم جابر طعان85292242021202017

جامعة القادسية/كلية اآلداب382.0اعدادية الطليعة للبناتادبيندى ثامر عبيد ياسر85293242022118042

جامعة القادسية/كلية اآلداب382.0اعدادية صنعاء للبناتادبيفرح علي عبد عون كاظم85294242022096020

جامعة القادسية/كلية اآلداب381.0ثانوية بغداد األهلية للبنينادبيبالل محي شهيد هاشم85295242021044003
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جامعة القادسية/كلية اآلداب380.0اعدادية النصر للبناتادبيطيبه نزار عبد علي خطار85296122022112082

جامعة القادسية/كلية اآلداب380.0ثانوية بلقيس للبناتادبيحوراء مرجان جخيمر فرهود85297242022110012

جامعة القادسية/كلية اآلداب379.0ثانوية السنبلة للبناتادبيسجى خالد هاتف جابر85298242022135019

جامعة القادسية/كلية اآلداب379.0اعدادية السنية للبناتادبيهيام حازم محمد كاظم85299242022102084

جامعة القادسية/كلية اآلداب378.0اعدادية الشافعية للبناتادبيرجاء رزاق خلف حمزه85300242022111020

جامعة القادسية/كلية اآلداب377.0ثانوية بلقيس للبناتادبينور الهدى راهي جابر عطيه85301242022110037

جامعة القادسية/كلية اآلداب377.0اعدادية غماس للبنينادبيمصطفى سرحان كاظم علوان85302242021016071

جامعة القادسية/كلية اآلداب377.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيسلمان علي كاظم فريم85303272021044051

جامعة القادسية/كلية اآلداب377.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيثناء عبد الزهره وادي جاسم85304232022164005

جامعة القادسية/كلية اآلداب375.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيحمزة حيدر مايع بلجت85305242021019010

جامعة القادسية/كلية اآلداب375.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينادبيحسين عبد الرزاق حسن مشكور85306242021200012

جامعة القادسية/كلية اآلداب375.0اعدادية الديوانية للبنينادبيحسن خالد حسون عطيه85307242021028003

جامعة القادسية/كلية اآلداب375.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيحنين مجيد عبد الحسن جابر85308242022122018

جامعة القادسية/كلية اآلداب374.0ثانوية الصدرين للبنينادبياحمد خالد نصيف جاسم85309212021056003

جامعة القادسية/كلية اآلداب374.0اعدادية الشافعية للبناتادبينجالء عبد الحسين جبار محمد85310242022111051

جامعة القادسية/كلية اآلداب374.0اعدادية الحوراء للبناتادبيبنين سليم صالح حتروش85311242022123010

جامعة القادسية/كلية اآلداب374.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبياثير سعد عبد الواحد جاسم85312242021203001

جامعة القادسية/كلية اآلداب374.0اعدادية الرباب للبناتادبيتبارك حسام محسن كريم85313242022094008

جامعة القادسية/كلية اآلداب373.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيبارق رهيف عناد عبود85314242021155004

جامعة القادسية/كلية اآلداب373.0اعدادية فلسطين للبناتادبيبان رزاق هويدي عبد علي85315292022050012

جامعة القادسية/كلية اآلداب373.0اعدادية الفردوس للبناتادبيحنين عدنان كاظم حسين85316242022119007

جامعة القادسية/كلية اآلداب372.0اعدادية الجواهري للبنينادبيسجاد علي عبد الرضا علي85317242021018033

جامعة القادسية/كلية اآلداب372.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيزهراء ماجد ناصر عطيه85318122022085021

جامعة القادسية/كلية اآلداب372.0ثانوية المهاجرين للبنينادبيمجيد علي حسين علي85319242021033020

جامعة القادسية/كلية اآلداب371.0ثانويه المصابيح للبناتادبيسحر فهد سلمان منشد85320292022079026

جامعة القادسية/كلية اآلداب371.0ثانوية الكندي للبنينادبيعبد هللا عباس حبيب كاظم85321242021040029

جامعة القادسية/كلية اآلداب371.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيمناهل جفات جياد لفات85322292022106031

جامعة القادسية/كلية اآلداب371.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينادبيزين العابدين رزاق كامل دخيل85323242021007019

جامعة القادسية/كلية اآلداب371.0اعدادية فلسطين للبنينادبيجعفر وحيد محمد هاشم85324242021013007

جامعة القادسية/كلية اآلداب371.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد محمد علي ريسان محمد علي85325292021017150

جامعة القادسية/كلية اآلداب371.0اعدادية خديجة للبناتادبيهجران غماس عاجل عبد85326242022080041

جامعة القادسية/كلية اآلداب371.0ثانوية ابي طالب المختلطةادبيمريم محمد رحيم ناصر85327292022102007

جامعة القادسية/كلية اآلداب371.0اعدادية الثقلين للبنينادبيكرار عماد كاظم حسن85328242021030042

جامعة القادسية/كلية اآلداب370.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيفاطمه زهير علي هاشم85329242022186046

جامعة القادسية/كلية اآلداب370.0االعدادية المهدوية للبنينادبيسجاد ستار هاني ردام85330292021017070
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جامعة القادسية/كلية اآلداب370.0اعدادية السنية للبناتادبيوحيده تكليف حسن جاسم85331242022102085

جامعة القادسية/كلية اآلداب370.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيسلطان محمد جفات ثجيل85332292021001081

جامعة القادسية/كلية اآلداب369.0اعدادية الديوانية للبناتادبيشهد علي جياد صبح85333242022103021

جامعة القادسية/كلية اآلداب369.0ثانوية الشذرات للبناتادبيالرا مثقال عبد الزهره عيسى85334292022077031

جامعة القادسية/كلية اآلداب369.0اعدادية الزهراء للبناتادبيسناء حسين عويد عباس85335242022134038

جامعة القادسية/كلية اآلداب369.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيثاني غازي فيصل عبد هللا85336292021110009

جامعة القادسية/كلية اآلداب369.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيسجى صبيح خضر جبار85337292022060103

جامعة القادسية/كلية اآلداب368.0ثانوية المجد المسائيةادبيفالح خضير ريكان عواد85338292021152028

جامعة القادسية/كلية اآلداب368.0ثانوية المهاجرين للبنينادبيحسن ميري حسين حلواص85339242021033006

جامعة القادسية/كلية اآلداب368.0اعدادية الكوثر للبناتادبيسارة كريم رحيم حمادي85340242022108023

جامعة القادسية/كلية اآلداب368.0الخارجياتادبيزينب عايد نعمه محسن85341252022401075

جامعة القادسية/كلية اآلداب368.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمسلم سعد عبد فتنان85342292021001155

جامعة القادسية/كلية اآلداب368.0اعدادية الطليعة للبناتادبيايه جبار رحمان خلف85343242022118006

جامعة القادسية/كلية اآلداب368.0ثانوية بلقيس للبناتادبيبنين حسين حميد حسين85344242022110006

جامعة القادسية/كلية اآلداب368.0اعدادية الكوثر للبناتادبيجمانه شاكر ريسان دخيل85345242022108010

جامعة القادسية/كلية اآلداب368.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيمريم مسافر هادي كافي85346292022054091

جامعة القادسية/كلية اآلداب367.0ثانوية المجد للبناتادبيفاطمة نعيم شهيب ناصر85347292022068039

جامعة القادسية/كلية اآلداب367.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب (ع) للبنينادبيحسين عبد الجبار عبود ناصر85348242021060008

جامعة القادسية/كلية اآلداب367.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيقاسم جابر رحيم لذيذ85349292021153167

جامعة القادسية/كلية اآلداب367.0اعدادية البشير المسائية للبنينادبيمنتظر عبد المحسن كاظم كريم85350242021207070

جامعة القادسية/كلية اآلداب367.0اعدادية االعتماد للبنينادبيانور يوسف عبد علي ناصر85351292021010014

جامعة القادسية/كلية اآلداب367.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسن مثنى عبد هاشم85352242021017024

جامعة القادسية/كلية اآلداب367.0اعدادية الحوراء للبناتادبينظر عبد الزهرة زاهي عبيد85353242022123039

جامعة القادسية/كلية اآلداب366.0ثانوية العدالة للبنينادبيمصطفى جعفر كاظم عبد85354292021104040

جامعة القادسية/كلية اآلداب366.0اعدادية الشامية للبنينادبيعلي عايد جاسم عيسى85355242021015044

جامعة القادسية/كلية اآلداب366.0ثانوية المجد للبناتادبياسماء سالم شهد حبيب85356292022068005

جامعة القادسية/كلية اآلداب366.0اعدادية صنعاء للبناتادبيطيبة صافي صاحب شلوك85357242022096018

جامعة القادسية/كلية اآلداب366.0الخارجياتادبيكوثر هادي حسين ناصر85358242022401049

جامعة القادسية/كلية اآلداب366.0ثانوية ابي طالب المختلطةادبيباسم سدخان صياح جفت85359292021102004

جامعة القادسية/كلية اآلداب366.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبياالء ناصر حسين غريب85360292022160011

جامعة القادسية/كلية اآلداب366.0اعدادية ميسلون للبناتادبيزهراء علي عزيز غضيب85361242022106031

جامعة القادسية/كلية اآلداب366.0ثانوية بغداد االهلية للبناتادبيرانيا رائد عبد الواحد عباس85362242022127001

جامعة القادسية/كلية اآلداب365.0اعدادية ميسلون للبناتادبيمينة حيدر خالد فائق85363242022106063

جامعة القادسية/كلية اآلداب365.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيجعفر صباح مكي هالوي85364292021110010

جامعة القادسية/كلية اآلداب365.0اعدادية البشير المسائية للبنينادبيامير حاجم عناد حسين85365242021207008
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جامعة القادسية/كلية اآلداب365.0الخارجيونادبيحامد جواد كاظم حسين85366292021400022

جامعة القادسية/كلية اآلداب365.0ثانوية ابن الهيثم المسائية للبنينادبياثير فاضل شعالن عبد الرضا85367242021215001

جامعة القادسية/كلية اآلداب365.0الخارجياتادبيبشائر حسين حسن حسين85368292022401014

جامعة القادسية/كلية اآلداب365.0ثانوية السنية المسائية للبنينادبيعلي جمال محسن راضي85369242021211043

جامعة القادسية/كلية اآلداب365.0اعدادية فلسطين للبناتادبيميسون تركي عمار سعد85370292022050109

جامعة القادسية/كلية اآلداب365.0ثانوية بغداد األهلية للبنينادبياالمير عدنان والي موسى85371242021044002

جامعة القادسية/كلية اآلداب365.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبياحمد كريم كحامي رسن85372292021001009

جامعة القادسية/كلية اآلداب365.0اعدادية ميسلون للبناتادبيزينب امير جاسم ايوان85373242022106034

جامعة القادسية/كلية اآلداب365.0الخارجياتادبيبنين عباس جواد عباس85374292022401015

جامعة القادسية/كلية اآلداب364.0اعدادية الطليعة للبناتادبيايات فاهم دارم حسين85375242022118004

جامعة القادسية/كلية اآلداب364.0اعدادية السنية للبناتادبيزينب عباس عرب وجالن85376242022102046

جامعة القادسية/كلية اآلداب364.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينادبيعلي حسن حامد مظهر85377242021204032

جامعة القادسية/كلية اآلداب364.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيناجي رياض جراد مشتت85378292021008047

جامعة القادسية/كلية اآلداب364.0ثانوية المناسك للبناتادبياالء حالم عليوي عبد85379292022075004

جامعة القادسية/كلية اآلداب364.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيادبيزينب محمد حسين ساكن85380242022112018

جامعة القادسية/كلية اآلداب364.0اعدادية الموفقية للبنينادبيعلي حسن يوسف عبد هللا85381262021056078

جامعة القادسية/كلية اآلداب364.0ثانوية العدالة للبنينادبيحسن كريم رطب مغير85382292021104006

جامعة القادسية/كلية اآلداب364.0ثانوية بلقيس للبناتادبيرحاب حيدر حميد مزهر85383242022110014

جامعة القادسية/كلية اآلداب364.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيكرار علي راضي جادر85384242021202067

جامعة القادسية/كلية اآلداب363.0ثانوية المجد المسائيةادبيفهد عبد مهيدي نايف85385292021152029

جامعة القادسية/كلية اآلداب363.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحيدر عطية عالوي حسين85386292021001062

جامعة القادسية/كلية اآلداب363.0اعدادية الجواهري للبنينادبيعالء زهير هادي كاطع85387242021018037

جامعة القادسية/كلية اآلداب363.0الخارجيونادبيجعفر ساجت عبد الكاظم كريم85388242021400016

جامعة القادسية/كلية اآلداب363.0ثانوية الكندي للبنينادبيزين العابدين ناصر هادي عبود85389242021040019

جامعة القادسية/كلية اآلداب363.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيضحى عبد الهادي جاسم روضان85390292022060117

جامعة القادسية/كلية اآلداب363.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيرواء حسين شاكر صباح85391292022054045

جامعة القادسية/كلية اآلداب363.0االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي احمد محمد صادق85392292021017100

جامعة القادسية/كلية اآلداب363.0اعدادية الخنساء للبناتادبيميار ايمن عبد  العالي صاحب85393292022056046

جامعة القادسية/كلية اآلداب363.0اعدادية الضاد المسائية للبنينادبيحسين تركي فانوس مغراف85394222021314003

جامعة القادسية/كلية اآلداب363.0اعدادية صنعاء للبناتادبيسهى علي عباس عبد85395242022096017

جامعة القادسية/كلية اآلداب363.0الخارجياتادبيلينا رياض عباس كزار85396242022401051

جامعة القادسية/كلية اآلداب363.0اعدادية السرور للبناتادبيرواء ستار عبد الكاظم مرزة85397242022085016

جامعة القادسية/كلية اآلداب362.0ثانوية الشذرات للبناتادبيأسل يحيى كاظم فزاع85398292022077002

جامعة القادسية/كلية اآلداب362.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيساره صفاء سعدون علي85399242022220056

جامعة القادسية/كلية اآلداب362.0ثانوية السنية المسائية للبنينادبيحيدر نجم عبد هللا كاظم85400242021211025
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جامعة القادسية/كلية اآلداب362.0اعدادية فلسطين للبناتادبيصفا ابراهيم علي بهاض85401292022050082

جامعة القادسية/كلية اآلداب362.0اعدادية السنية للبناتادبيزينب يحيى حسين عبد الكاظم85402242022102055

جامعة القادسية/كلية اآلداب362.0اعدادية الدغارة للبناتادبيتقى محمد رضا حمزه85403242022124009

جامعة القادسية/كلية اآلداب361.0اعدادية النضال للبنينادبيحسنين ملحان واوي عبيد85404242021014019

جامعة القادسية/كلية اآلداب361.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيسجاد رحيم عبد االمير مهدي85405242021203026

جامعة القادسية/كلية اآلداب361.0اعدادية الطليعة للبناتادبيشيماء نجاح نعمة عبد هللا85406242022118034

جامعة القادسية/كلية اآلداب361.0اعدادية سكينة للبناتادبيفاطمه حميد دخيل جبر85407242022093023

جامعة القادسية/كلية اآلداب361.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبياركان عايد زغير مانع85408292021110005

جامعة القادسية/كلية اآلداب361.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيحسين احمد عطيه عبد الساده85409242021038020

جامعة القادسية/كلية اآلداب361.0اعدادية الفضيلة للبناتادبياحزان زغير جمعة باجي85410292022054004

جامعة القادسية/كلية اآلداب361.0ثانوية االحسان للبنينادبيحسين دكمان حالوب جحيل85411242021049005

جامعة القادسية/كلية اآلداب361.0الخارجيونادبيعبد الجليل جفات يوسف عبيس85412232021400079

جامعة القادسية/كلية اآلداب361.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيعلي عباس جابر جوني85413242021019020

جامعة القادسية/كلية اآلداب361.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي هاشم شاكر داخل85414242021039025

جامعة القادسية/كلية اآلداب361.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيكرار اياد طالب مراد85415242021155027

جامعة القادسية/كلية اآلداب361.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء هاتف حلي سعود85416292022054055

جامعة القادسية/كلية اآلداب361.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيمحمد علي حسين عبد الحسين85417242021203064

جامعة القادسية/كلية اآلداب361.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيرعد دوخي فليح براك85418292021110018

جامعة القادسية/كلية اآلداب361.0اعدادية فلسطين للبناتادبينور صادق عبد الرزاق موسى85419292022050112

جامعة القادسية/كلية اآلداب360.0ثانوية الثغر المختلطةادبيمعين كاظم عوض حزيم85420292021108008

جامعة القادسية/كلية اآلداب360.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين عزيز عطية ناهي85421292021017045

جامعة القادسية/كلية اآلداب360.0اعدادية الحوراء للبناتادبيبنين حازم حاكم مظلوم85422242022123008

جامعة القادسية/كلية اآلداب360.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيهدى حامد تايه حمادي85423242022220105

جامعة القادسية/كلية اآلداب360.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيخالده خزعل عابر محارب85424292022110003

جامعة القادسية/كلية اآلداب360.0اعدادية السرور للبناتادبيبنين حسن مهدي حمزة85425242022085004

جامعة القادسية/كلية اآلداب360.0ثانوية النور للبناتادبيغفران سلمان صالح حسين85426292022093106

جامعة القادسية/كلية اآلداب360.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيزهراء علي عبد الكاظم ابراهيم85427242022122028

جامعة القادسية/كلية اآلداب360.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي سليم ميري عواد85428242021030031

جامعة القادسية/كلية اآلداب360.0اعدادية اليقظة للبناتادبينور علي هاني جابر85429232022089032

جامعة القادسية/كلية اآلداب360.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيعبد هللا ردام عليوي حسن85430292021008028

جامعة القادسية/كلية اآلداب360.0اعدادية الشامية للبنينادبيعلي توفيق مجلي عناد85431242021015038

جامعة القادسية/كلية اآلداب360.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيتماضر عباس عبد النبي هندول85432292022059008

جامعة القادسية/كلية اآلداب360.0اعدادية النجدين للبنينادبياحمد محمد خطار مفتن85433242021063001

جامعة القادسية/كلية اآلداب360.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيسرور زيد حسون منصور85434292022160060

جامعة القادسية/كلية اآلداب474.0ثانوية المسجد النبوي للبنيناحيائيبندر عايد ضيم دهيمش85435292041016007
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جامعة القادسية/كلية اآلداب459.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيسندس عيدان زباله جاسم85436232042077085

جامعة القادسية/كلية اآلداب453.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب حامد داود سلمان85437242042118075

جامعة القادسية/كلية اآلداب452.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيهدى قحطان شاني حسن85438292042090030

جامعة القادسية/كلية اآلداب450.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيزينب علي محي عبد الحسين85439242042080072

جامعة القادسية/كلية اآلداب448.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائياحمد جبار جالب شداد85440292041153005

جامعة القادسية/كلية اآلداب448.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور جابر نعمه جياد85441242042220767

جامعة القادسية/كلية اآلداب447.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيهادي عماد هادي سباهي85442232041010137

جامعة القادسية/كلية اآلداب447.0اعدادية الرباب للبناتاحيائينور ضياء حمزة جوده85443242042094124

جامعة القادسية/كلية اآلداب446.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيمروة قاسم عبد حسين85444292042052243

جامعة القادسية/كلية اآلداب442.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفاطمه صالح مهدي وناس85445272042065099

جامعة القادسية/كلية اآلداب442.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه حيدر جاسم كاظم85446242042118116

جامعة القادسية/كلية اآلداب441.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور هيثم ابراهيم جبار85447242042096165

جامعة القادسية/كلية اآلداب438.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسجى كاظم جاهل مدلول85448242042220484

جامعة القادسية/كلية اآلداب436.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيامير فليح علوان ناصر85449242041071012

جامعة القادسية/كلية اآلداب434.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمد مرتضى عناد كاظم حسين85450242041018087

جامعة القادسية/كلية اآلداب434.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيليالن كريم عبد الحمزة عطية85451242042108116

جامعة القادسية/كلية اآلداب431.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشيماء امجد شاكر عباس85452242042106154

جامعة القادسية/كلية اآلداب428.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيساره سالم جابر مغير85453242042096108

جامعة القادسية/كلية اآلداب427.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين علي عبد الحسين فرهود85454252041205050

جامعة القادسية/كلية اآلداب424.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيعذراء رياض حميد عبد85455242042220580

جامعة القادسية/كلية اآلداب421.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيطيبه عواد جراب حمزه85456242042093124

جامعة القادسية/كلية اآلداب421.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيحمزة عبد االمير حسين محسن85457242041207046

جامعة القادسية/كلية اآلداب419.0ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيمدينة حسن كامل عبادي85458232042176009

جامعة القادسية/كلية اآلداب419.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور الهدى حازم فراك علي85459242042106221

جامعة القادسية/كلية اآلداب418.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي سعد غضبان هلول85460242041005115

جامعة القادسية/كلية اآلداب418.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيعباس محمد سلمان كاظم85461262041018045

جامعة القادسية/كلية اآلداب418.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى حامد رضا يحيى85462252041031744

جامعة القادسية/كلية اآلداب417.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمصطفى علي محمد دابي85463242041003275

جامعة القادسية/كلية اآلداب416.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيسبأ محمد حبل عبود85464232042077084

جامعة القادسية/كلية اآلداب415.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيشروق نوري علي درويش85465242042184035

جامعة القادسية/كلية اآلداب413.0ثانوية خديجة للبناتاحيائينور فاضل حمود رسن85466292042066028

جامعة القادسية/كلية اآلداب412.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيعذراء حسين علي عيدان85467242042220578

جامعة القادسية/كلية اآلداب412.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائياحمد مجيد موحان ناصر85468242041005016

جامعة القادسية/كلية اآلداب412.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيغصون عيدان مشاي طاري85469292042069039

جامعة القادسية/كلية اآلداب415.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيمنار عامر خليل احمد85470242052108030
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جامعة القادسية/كلية اآلداب403.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيمصطفى احمد علي كاظم85471242051006022

جامعة القادسية/كلية اآلداب395.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزينب كاظم جبار طعمه85472242052115015

جامعة القادسية/كلية اآلداب388.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيرقية علي عبد السادة اسماعيل85473242052106022

جامعة القادسية/كلية اآلداب387.0ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيمهند شهيد ناصر ماجد85474162051303024

جامعة القادسية/كلية اآلداب387.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيمريم عبد الستار هادي كاظم85475242052114029

جامعة القادسية/كلية اآلداب387.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيماجد عماد محسن سلمان85476292051016069

جامعة القادسية/كلية اآلداب384.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيزهراء مطشر شاكر حشيش85477142052145028

جامعة القادسية/كلية اآلداب383.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيعلي خضير عباس عبادي85478252051007110

جامعة القادسية/كلية اآلداب382.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقياحمد خميس اسماعيل فليح85479162051363011

جامعة القادسية/كلية اآلداب381.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيذكرى حمد حسن سوادي85480162052243011

جامعة القادسية/كلية اآلداب379.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعلي ميثم طالب حسين85481162051357321

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس424.0اعدادية الكرامة للبنينادبيحسين سعد كشاش عبد85482242021004022

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس415.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب عذاب ابراهيم فضل85483242022119018

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس414.0ثانوية ابي طالب المختلطةادبيجمال جابر عاشن عبيد85484292021102006

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس407.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيرواء نعمه محسن احمد85485242022186021

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس404.0اعدادية الغساسنة للبناتادبينهار أيار عامر مالك85486232022077028

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس402.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيعبد الرحمن رجوان والي برغوث85487292021151095

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس400.0اعدادية الطليعة للبناتادبيزينب محمد حسن ناجي حسن85488242022118026

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس389.0ثانوية بلقيس للبناتادبينوره عبد الكريم هادي حسين85489242022110039

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس389.0اعدادية دمشق للبناتادبيمريم حيدر عزيز عبد هللا85490242022121049

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس385.0اعدادية السرور للبناتادبيكوثر مجيد عبد هللا عبد85491242022085040

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس384.0الخارجياتادبيرنا صفاء الدين نعيم الدين عباس85492242022401020

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس382.0اعدادية الحمزة للبنينادبيحسين مسافر ساجت جباره85493242021010013

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس382.0ثانوية التحرير للبناتادبيسراج حسن حمود عمران85494242022101022

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس382.0اعدادية السنية للبناتادبيحنين حمزه هادي عبدزيد85495242022102023

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس380.0اعدادية الجواهري للبنينادبيعلي حيدر علي احمد85496242021018044

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس379.0ثانوية الرضوان للبنينادبيمهند عبد هللا صالح مطشر85497292021023029

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس379.0اعدادية الطليعة للبناتادبيغفران محمد جواد كاظم85498242022118035

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس378.0اعدادية االعتماد للبنينادبيمحمد حسين جابر حسين85499292021010114

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس378.0اعدادية النضال للبنينادبيعلي رحيم عباس عطيه85500242021014042

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس378.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيفاطمه سالم حسين عبد85501242022122043

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس377.0اعدادية الدغارة للبنينادبيحمزه حيدر غافل كشاش85502242021008017

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس376.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيمؤمل جاسم محمد جابر85503252021045019

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس372.0اعدادية الفردوس للبناتادبيحنين حسين كاطع حمزة85504242022119006

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس372.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيعلي ناطق خضير عباس85505232021252060
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جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس372.0الخارجياتادبينداء حكمت عبد حمزة85506292022401067

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس371.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيحيدر صبار رجا محمد85507292021151056

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس370.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيضحى يحيى راهي عاتي85508242022220064

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس370.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيورود ماجد زعالن حسين85509112022104072

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس369.0اعدادية ميسلون للبناتادبيفرح محمد كاظم راشد85510242022106053

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس368.0اعدادية الطليعة للبناتادبيرقيه حسين هادي احمد85511242022118018

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس367.0ثانوية االنتصار للبناتادبيغفران حمزة جبار نعمة85512242022105034

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس365.0ثانوية ابي طالب المختلطةادبيماهر نوير زغير منشد85513292021102021

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس365.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي عبد الزهره علي خشان85514272021031139

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس365.0اعدادية ميسلون للبناتادبيهدى احمد سوادي عبد هللا85515242022106074

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس365.0اعدادية الجواهري للبنينادبيمصطفى حامد حسون ضايع85516242021018075

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس364.0اعدادية الجمهورية للبنينادبياحمد يحيى شنون يعقوب85517242021038004

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس364.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين محمد فاضل كاظم85518292021001054

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس364.0ثانوية خديجة للبناتادبيانجيل حيدر كاظم عبد85519292022066002

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس364.0الخارجياتادبينور علي صالح عباس85520292022401074

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس360.0اعدادية فلسطين للبنينادبيعلي حسين جبر كاظم85521242021013022

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس488.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيهدى رحيم جياد محيسن85522242042131049

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس453.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيفيصل ساكن فليح صالح85523192041360039

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس442.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة حميد مجيد خليل85524242042119134

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس436.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمة محمد رياض رشيد85525242042108107

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس436.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيرانيا صالح كريم شمام85526242042120087

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس424.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيبارق حسن مجيد حمود85527242041027033

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس412.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيشهد عبد الكريم أزبوني عبد هللا85528242042080083

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس409.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيطيبه سعد خشان 85529242042220569

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس404.0الخارجياتتطبيقيزهور ابو عبيده ابو صباح احمد85530162052401059

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس385.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيالحسن احمد محمود عبد هللا85531142051016022

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس384.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيحسن صالح هادي جاسم85532272051154042

جامعة القادسية/كلية االثار407.0اعدادية الحمزة للبنينادبيكاظم عباس صبار عبود85533242021010030

جامعة القادسية/كلية االثار383.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيادبيفاطمة علي عبد الحسين كريم85534242022112025

جامعة القادسية/كلية االثار375.0اعدادية الكرامة للبنينادبيصالح فاهم عبد هللا فرهود85535242021004046

جامعة القادسية/كلية االثار370.0ثانوية السنبلة للبناتادبيمريم عيسى محمد مهدي85536242022135025

جامعة القادسية/كلية االثار366.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيقاسم عزيز حسايه شايع85537292021016057

جامعة القادسية/كلية االثار366.0ثانوية العزة للبناتادبيبنين شاكر عباس سليم85538112022060006

جامعة القادسية/كلية االثار363.0ثانوية عفك المسائية للبنينادبياحمد علي حسين جرينخ85539242021208004

جامعة القادسية/كلية االثار360.0الخارجيونادبيفاضل علي ردن معيلج85540242021400057
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جامعة القادسية/كلية االثار451.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيحسن هادي تايه سلمان85541242041202033

جامعة القادسية/كلية االثار431.0اعدادية النور للبناتاحيائيميسرة جبار عويز مخيف85542242042095141

جامعة القادسية/كلية االثار411.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياسراء جبار كوعي حمزه85543242042220030

جامعة القادسية/كلية االثار406.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة علي عبد الحسين جفات85544242042119140

جامعة القادسية/كلية االثار405.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبنين كريم كامل عبيد85545242042108019

جامعة القادسية/كلية االثار404.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيسكينه علي شتيوي عبيد85546242042115062

جامعة القادسية/كلية االثار404.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائياحمد حسين مجيد صيح85547242041005006

جامعة القادسية/كلية االثار404.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمصطفى مهند فائز كاظم85548242041003279

جامعة القادسية/كلية االثار403.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين عبد هللا رايح مطلك85549242041038013

جامعة القادسية/كلية االثار402.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد وصفي عزيز ياسر85550242042114174

جامعة القادسية/كلية االثار402.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيزهراء علي جبر عبد هللا85551242042131027

جامعة القادسية/كلية االثار399.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسين علي شاكر عبود85552242041203070

جامعة القادسية/كلية االثار399.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين جاسم محمد علي85553242041003067

جامعة القادسية/كلية االثار397.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيتبارك موسى ماهو حسن85554242042122034

جامعة القادسية/كلية االثار396.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيتسليم تحسين علي كريم85555242042120060

جامعة القادسية/كلية االثار396.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيبنين عبد هللا حمزه نايل85556242042146023

جامعة القادسية/كلية االثار378.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيرياض جواد كرامة عبود85557242051203065

جامعة القادسية/كلية االثار369.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقينور عبد هللا عزيز عليوي85558242051002067

جامعة القادسية/كلية االثار367.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيحيدر حامد عبد الحسن جبار85559242051203055

جامعة القادسية/كلية االثار367.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيمنتظر عباس كاظم سالم85560232051067074

جامعة القادسية/كلية االثار367.0اعدادية حلب للبناتتطبيقينور حسين جدعان صالل85561242052107010

جامعة االنبار/كلية الطب611.5ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيعائشه محمد فاضل خلف85562192042137050

جامعة االنبار/كلية الطب611.1ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيساره مجيد عبد الكريم الفي85563192042137036

جامعة االنبار/كلية الطب610.7ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعبد السالم عبد المجيد عبد السالم عبد المجيد85564192041001053

جامعة االنبار/كلية الطب610.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعلي هيثم عبد الجبار مجيد85565192041001069

جامعة االنبار/كلية الطب609.4ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيتمارة ثائر عبد الستار احمد85566192042137021

جامعة االنبار/كلية الطب609.3ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيفاطمة فؤاد صالح لطيف85567192042137055

جامعة االنبار/كلية الطب609.1ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيرهام جمال جهاد خلف85568192042391010

جامعة االنبار/كلية الطب608.8ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائينور ضياء صادق هادي85569192042137074

جامعة االنبار/كلية الطب607.2ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيشهد اسماعيل لواح رميض85570192042137042

جامعة االنبار/كلية الطب606.2ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم بدوي صبار85571192041001095

جامعة االنبار/كلية الطب605.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيايه محمود بداع جياد85572192042217020

جامعة االنبار/كلية الطب605.0اعدادية المربد للبنيناحيائيحذيفة يحيى شاكر محمود85573192041056012

جامعة االنبار/كلية الطب605.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيساره عماد جاسم محمد85574192042198042

جامعة االنبار/كلية الطب605.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيشهد عدي طارق منفي85575192042178042
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جامعة االنبار/كلية الطب605.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيعال فيصل سعود مطر85576192042153072

جامعة االنبار/كلية الطب605.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيعبد هللا خالد علي عساف85577192041003051

جامعة االنبار/كلية الطب605.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء اسماعيل رديف يوسف85578192042137052

جامعة االنبار/كلية الطب605.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمريم عامر جدوع عثمان85579132042073084

جامعة االنبار/كلية الطب605.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيحسان يوسف عبد هللا رجب85580192041001029

جامعة االنبار/كلية الطب605.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينور امير محمد ضاحي85581192042217158

جامعة االنبار/كلية الطب605.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمحمد غني عباس حمد85582192041040077

جامعة االنبار/كلية الطب605.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعبد هللا ياسر نجم عبد هللا85583192041001063

جامعة االنبار/كلية الطب605.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيفاطمه جبل محمد جبل85584192042162062

جامعة االنبار/كلية الطب605.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيايوب حامد كمر عايد85585192041316008

جامعة االنبار/كلية الطب605.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيأمة هللا خالد شاكر جاسم85586192042153008

جامعة االنبار/كلية الطب605.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيرند صائب مطلوب سعيد85587192042198026

جامعة االنبار/كلية الطب604.8ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيافنان قحطان عدنان مهدي85588102041028033

جامعة االنبار/كلية الطب604.0اعدادية راوة للبنيناحيائيحمودي ناظم حمودي زغير85589192041022006

جامعة االنبار/كلية الطب604.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائيالرا محمود مصطفى دعبول85590192042161039

جامعة االنبار/كلية الطب604.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيأمنيه فائق عثمان منصور85591192042198004

جامعة االنبار/كلية الطب604.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيتراحم جاسر محمد جميل85592232042079014

جامعة االنبار/كلية الطب604.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز عارف صالح مخلف85593192041110024

جامعة االنبار/كلية الطب604.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيإيالف نبيل وفيق مصلح85594192042198005

جامعة االنبار/كلية الطب604.0النصر النموذجية للبنيناحيائيوعد اياد عبد العزيز مرزوك85595312041024190

جامعة االنبار/كلية الطب604.0اعدادية هيت للبناتاحيائيمجد ليث رافع بهاءالدين85596192042196089

جامعة االنبار/كلية الطب604.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيحنين احمد مخلف حمادي85597192042217040

جامعة االنبار/كلية الطب604.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائياحمد عبد الفتاح محمد خلف85598192041001010

جامعة االنبار/كلية الطب604.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمصطفى خليل شالل فرحان85599192041007153

جامعة االنبار/كلية الطب604.0ثانوية الشمس للبناتاحيائيهدى حبيب اليح شالل85600192042263038

جامعة االنبار/كلية الطب604.0اعدادية هيت للبنيناحيائياحمد مرعي عبد خلف85601192041014010

جامعة االنبار/كلية الطب603.7ثانوية االنبار للبناتاحيائيهبه احمد حسان فرحان85602192042153094

جامعة االنبار/كلية الطب603.1ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيسما سفيان منير ديالن85603192042391019

جامعة االنبار/كلية الطب603.0اعدادية المربد للبنيناحيائيادهم سعود جمعة عبد85604192041056003

جامعة االنبار/كلية الطب603.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائيآيه جالل عبد السالم شعبان85605192042161007

جامعة االنبار/كلية الطب603.0ثانوية الرمادي للبناتاحيائيساره محمد دلف اسماعيل85606192042164011

جامعة االنبار/كلية الطب603.0اعدادية الروافد للبناتاحيائينبأ قيس خليل عطيه85607192042198078

جامعة االنبار/كلية الطب603.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيعائشه بهاء الدين عبد الستار فرج85608192042133036

جامعة االنبار/كلية الطب603.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيطه محمد إسماعيل يوسف85609192041004022

جامعة االنبار/كلية الطب603.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيايمان سعد حردان سليمان85610192042217023
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جامعة االنبار/كلية الطب603.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيعلياء مهند عبدالكريم غائب85611192042384020

جامعة االنبار/كلية الطب603.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد هللا خميس محمد مصطفى85612192041026032

جامعة االنبار/كلية الطب603.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائياسامه صالح مهدي عواد85613192041111003

جامعة االنبار/كلية الطب603.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الستار خلف تركي85614192041026028

جامعة االنبار/كلية الطب603.0اعدادية هيت للبناتاحيائيرنا هيثم عبداللطيف حسين85615192042196048

جامعة االنبار/كلية الطب603.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيضحى اسماعيل صبار فياض85616192042217101

جامعة االنبار/كلية الطب603.0ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيساره ذيب جاسم محمد85617192042247012

جامعة االنبار/كلية الطب603.0اعدادية هيت للبناتاحيائيايمان حميد شاحوذ عبد85618192042196019

جامعة االنبار/كلية الطب603.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيسفانة مناف عريان مهدي85619192042391018

جامعة االنبار/كلية الطب603.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائياثار غازي فيصل كزار85620192042316001

جامعة االنبار/كلية الطب603.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيهاجر علي سليمان داود85621192042391025

جامعة االنبار/كلية الطب603.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيزينب عمر كرجي صالح85622192042217068

جامعة االنبار/كلية الطب603.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيفاطمه عبد القادر مصطفى عبد الرزاق85623102042119063

جامعة االنبار/كلية الطب603.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيايناس احمد عبود خلف85624192042197009

جامعة االنبار/كلية الطب602.7ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد منتصر كاظم جبار85625102041048034

جامعة االنبار/كلية الطب602.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائياية خالد ابراهيم رجب85626192042391004

جامعة االنبار/كلية الطب602.0اعدادية البخاري للبنيناحيائياحمد عويد عبد هللا خليفة85627192041106002

جامعة االنبار/كلية الطب602.0ثانوية النور للبناتاحيائيرسل غازي محمد عبد85628192042237005

جامعة االنبار/كلية الطب602.0اعدادية العال للبناتاحيائيرسل خالد عبود سليم85629192042156027

جامعة االنبار/كلية الطب602.0ثانوية التعايش للبناتاحيائيميسره مصطفى عبد المجيد حميد85630312042054036

جامعة االنبار/كلية الطب602.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيسبأ هيثم محمد فائق صالح85631192042141022

جامعة االنبار/كلية الطب602.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيرغد ضياء مشرف عبد السالم85632192042160035

جامعة االنبار/كلية الطب602.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيساره صالح حماد عويد85633192042160043

جامعة االنبار/كلية الطب602.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائييعقوب رحيم كمر عايد85634192041316029

جامعة االنبار/كلية الطب602.0ثانوية عنه للبناتاحيائيبراءه منصور نافع خميس85635192042200005

جامعة االنبار/كلية الطب602.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيقدامه محمد ثابت خليل85636192041095066

جامعة االنبار/كلية الطب602.0ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيايالف عدنان غايب معجل85637192042169003

جامعة االنبار/كلية الطب602.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائياسامة شاكر عبود حسن85638192041003013

جامعة االنبار/كلية الطب602.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيلهيب خالد عبيد خلف85639192042217128

جامعة االنبار/كلية الطب602.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيضبيه يحيى عايش عبداللطيف85640192042168020

جامعة االنبار/كلية الطب602.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيعبد هللا رعد خليل خلف85641192041032030

جامعة االنبار/كلية الطب602.0اعدادية هيت للبنيناحيائيسالم رافع إسماعيل مجبل85642192041014043

جامعة االنبار/كلية الطب601.4ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيبشير احمد حمودي اسماعيل85643102041028045

جامعة االنبار/كلية الطب601.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيسعد محمد لطيف حمود85644192041106021

جامعة االنبار/كلية الطب601.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد علي عبود عزيز85645192041007139
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جامعة االنبار/كلية الطب601.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيرحاب فالح مرير مركب85646192042369134

جامعة االنبار/كلية الطب601.0اعدادية االمل للبناتاحيائياسماء عوض عبد لطيف85647192042195006

جامعة االنبار/كلية الطب601.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيغفران علي عبد حمادي85648192042384022

جامعة االنبار/كلية الطب601.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائياحمد مهدي فيصل خضر85649192041040009

جامعة االنبار/كلية الطب601.0ثانوية الريان للبناتاحيائيساره ابراهيم حسين سعود85650182042250024

جامعة االنبار/كلية الطب601.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائيخير هللا صالح طه احمد85651172041114007

جامعة االنبار/كلية الطب601.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيتيسير عبدالستار كريم جميل85652192042198019

جامعة االنبار/كلية الطب601.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائيهاجر فالح هويدي عبد85653192042161050

جامعة االنبار/كلية الطب601.0اعدادية المربد للبنيناحيائيمحمد صدام ابراهيم مصلح85654192041056039

جامعة االنبار/كلية الطب601.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيرقيه مخلص مولود سليمان85655192042141013

جامعة االنبار/كلية الطب601.0ثانوية راوه المسائية للبناتاحيائيعال منتظر ثابت عايد85656192042375005

جامعة االنبار/كلية الطب601.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيورده ابراهيم عالوي ابراهيم85657192042166095

جامعة االنبار/كلية الطب601.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيحاتم عبد الحميد ولي عبد85658192041001027

جامعة االنبار/كلية الطب601.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيمروه عبد الرحمن جمعه محمد85659192042133049

جامعة االنبار/كلية الطب601.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائينور الهدى خليل ابراهيم مطلك85660192042137072

جامعة االنبار/كلية الطب601.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائينور محمد عبد اللطيف حمد85661192042141041

جامعة االنبار/كلية الطب601.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيعبد السالم يونس ابراهيم حمد85662192041110023

جامعة االنبار/كلية الطب601.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائينجم مجيد عبد هللا جهف85663192041060044

جامعة االنبار/كلية الطب601.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيعدن مصطفى عبود مخلف85664192042204053

جامعة االنبار/كلية الطب600.8ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيخوله محمود عدوان وكاع85665192042137025

جامعة االنبار/كلية الطب600.0اعدادية الطارق للبنيناحيائيكاظم نصر عبد هللا كاظم85666102041042014

جامعة االنبار/كلية الطب600.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد سعد محمد مخلف85667192041114004

جامعة االنبار/كلية الطب600.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيوليد عبد الكريم عباس مرعي85668192041009347

جامعة االنبار/كلية الطب600.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيطيبه عبد السالم محمد عبود85669192042137046

جامعة االنبار/كلية الطب600.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين عالوي صالح85670192041114085

جامعة االنبار/كلية الطب600.0اعدادية جعفر الطيار للبنيناحيائياسامه عبد المجيد جاسم حمادي85671192041054002

جامعة االنبار/كلية الطب600.0اعدادية هيت للبنيناحيائيقتيبه عامر عدنان عبد الرحمن85672192041014092

جامعة االنبار/كلية الطب600.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائياحمد حميد عبد هللا ذنون85673112041034001

جامعة االنبار/كلية الطب600.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيشهد قحطان عدنان عبد85674192042166051

جامعة االنبار/كلية الطب600.0اعدادية القدس للبنيناحيائيمؤمن فؤاد نافع علي85675102041014059

جامعة االنبار/كلية الطب600.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيمريم جمال خليل ابراهيم85676102042137082

جامعة االنبار/كلية الطب600.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيقبس ماجد عبيد دايح85677192042189159

جامعة االنبار/كلية الطب600.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيبينه سعد خليفه حمد85678192042137016

جامعة االنبار/كلية الطب600.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائيحسين عالء الدين شفيق جاسم85679192041070015

جامعة االنبار/كلية الطب600.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيرحيق مرضي كامل علي85680192042198024
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جامعة االنبار/كلية الطب600.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائياسماء احمد جاسم مخلف85681192042234002

جامعة االنبار/كلية الطب600.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيريم غانم عطا هللا عايد85682192042177015

جامعة االنبار/كلية الطب600.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائينسرين ثامر حسين علي85683122042114081

جامعة االنبار/كلية الطب600.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيليث تركي علي مصلح85684192041003066

جامعة االنبار/كلية الطب600.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيدريد رائد داود سليمان85685192041007052

جامعة االنبار/كلية الطب600.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيسلسبيل علي حسين محمد85686192042188080

جامعة االنبار/كلية الطب600.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيمحمد حمد عبد هللا عبد85687192041029042

جامعة االنبار/كلية الطب600.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائياولياء طارق كريم جبير85688192042370027

جامعة االنبار/كلية الطب600.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيحامد محمود محمد كاظم85689192041040030

جامعة االنبار/كلية الطب600.0اعدادية القائم للبناتاحيائينور جمال عواد جسام85690192042146078

جامعة االنبار/كلية الطب600.0ثانوية الرحالية المختلطةاحيائيعبدهللا طه محمد ابراهيم85691192041274010

جامعة االنبار/كلية الطب600.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد سالم احمد عبد الباقي85692202041001014

جامعة االنبار/كلية الطب600.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينعم صبحي يحيى عبدالقهار85693192042384028

جامعة االنبار/كلية الطب600.0اعدادية القائم للبناتاحيائيزهراء وليد ساكن علي85694192042146035

جامعة االنبار/كلية الطب600.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب بسام خليل كمال85695192042267012

جامعة االنبار/كلية الطب600.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيحنان علي مخلف حردان85696192042153032

جامعة االنبار/كلية الطب600.0ثانوية الشفق للبناتاحيائينسرين صباح كافي مخلف85697192042243065

جامعة االنبار/كلية الطب600.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائيآيه سطام محمد اسود85698192042161008

جامعة االنبار/كلية الطب600.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمريم محمد جبار عبد85699132042117226

جامعة االنبار/كلية الطب600.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناحيائيعمر خالد نجم عبد هللا85700192041069017

جامعة االنبار/كلية الطب600.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيرند محمد ادريس ابراهيم85701102042116022

جامعة االنبار/كلية الطب600.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيمريم عدنان حمد حمدان85702192042189170

جامعة االنبار/كلية الطب600.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائييثرب جالل عبد الرزاق مناع85703192042141048

جامعة االنبار/كلية الطب600.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناحيائياحمد فيصل عواد احمد85704192041069002

جامعة االنبار/كلية الطب600.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيهبة الرحمن وفي ناصر الدين طه85705192042141044

جامعة االنبار/كلية الطب600.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيغفران احمد عبد هللا محمد85706192042141030

جامعة االنبار/كلية الطب600.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيزينه عماد فوزي غضب85707312042063058

جامعة االنبار/كلية الطب600.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيصهيب عبيد سلوم صالح85708192041071031

جامعة االنبار/كلية الطب600.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيهبه أحمد طالب عبد85709192042154040

جامعة االنبار/كلية الطب600.0اعدادية العال للبناتاحيائيسبأ باسم كاظم عبد85710192042156046

جامعة االنبار/كلية الطب599.9ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء عبد الكريم نوري رضا85711142042094066

جامعة االنبار/كلية الطب599.8ثانوية الجواهري للبنيناحيائياحمد ماهر نابت نعمان85712212041020006

جامعة االنبار/كلية الطب599.5ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيعلي شوكت تايه مسعود85713102041028108

جامعة االنبار/كلية الطب599.5ثانوية االنبار للبناتاحيائيشيماء عبد الرحمن عفتان عايد85714192042153064

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيهاجر فيصل عزيز عباس85715132042283154
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جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيدينا عبدهللا عبد فرحان85716192042204019

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيهالة عبد محسن علي85717192042132013

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيعلي مظفر محمد ذياب85718112041004068

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيشهد عالء عبد الهادي ابراهيم85719212042094087

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيحذيفه عمر محمد ملحم85720192041007043

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائياسامه حسين عبد حسون85721192041066031

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية الراية المختلطةاحيائيفريال ضرار مهدي ياسين85722212042021011

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمصطفى جميل عبد فرحان85723192041009313

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيايه سعود حماد حسين85724192042160020

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائياسراء عبدالعزيز احمد علي85725192042208004

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائييسر عبد اللطيف عايش عبد اللطيف85726102042120122

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيصباح قيس عناد حديد85727212041003067

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيابراهيم علي جبار احمد85728212041005003

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية المقاصد للبناتاحيائيفاطمة عادل عدنان محمد85729192042206020

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيطيبه نهاد صالح محمد85730142042111175

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيآيات نزار حميد جاسم85731232042115004

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيعبد الرحمن خضر حماد حسن85732192041003042

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيتبارك حقي اسماعيل عيسى85733212042137034

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيياسمين احمد حسين احمد85734192042193133

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعمر مهند علي ابراهيم85735192041001073

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي حسن موسى حسن85736122041001063

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيزينب خالد اسماعيل فرحان85737192042159046

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيزينب عامر ابراهيم علي85738122042101017

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية هيت للبناتاحيائيغدير نهاد لطس جريذي85739192042196079

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيكروان حامد فارس محمود85740192042198066

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيساره ثامر هالل مصلح85741192042194055

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد الكريم محمد عبد الكريم خضر85742172041017107

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية هيت للبناتاحيائيرفاه احمد صبار جاسم85743192042196045

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية التقى للبناتاحيائيعلياء ايوب زكي سعيد85744112042071076

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينور طه ياسين خلف85745192042217161

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيفاروق عالء حسين مخلف85746112041034017

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية األوفياء للبنيناحيائيمنير يحيى كاظم سالم85747192041078042

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيسجى محمد احمد علي85748212042094082

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيمنار عمر زهير حبيب85749192042133053

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية القائم للبناتاحيائيرند نمير مهدي صالح85750192042146031
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جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيعبد العزيز بدر علي صبر85751192041003044

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائياالء صالح عباس عبد هللا85752112042067012

جامعة االنبار/كلية الطب599.0الخارجياتاحيائيساره خميس صالح فياض85753202042401032

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الخضر حمزه85754232042095046

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيغاده يحيى مجيد جميل85755192042247026

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيايه محمد منيف دلف85756192042217019

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائياحمد علي رضوي عبد85757272041005008

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيغفران نعمان عبد الكريم نوح85758112042082031

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيرسل محمد منيف دلف85759192042217051

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية طارق للبنات للنازحاتاحيائياماني عماد نوزاد سليمان85760202042169005

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيرؤى عدنان لطيف جاسم85761192042197020

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية فتح الفتوح للبناتاحيائيهاجر رباح عبيد سلوم85762192042148032

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمريم عمر عبد الحليم يوسف85763132042073086

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيطيبه مشحن خلف حمد85764192042240023

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية عائشة للبناتاحيائينورهان حسن سفنديار كمر85765142042074158

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحوراء احمد كزار فرحان85766142042111068

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيمحمد صفاء غني درب85767102041043063

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية القائم للبناتاحيائينور اوس محمد جمعه85768192042146077

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيميقات محمد خنجر خضير85769222042436048

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائينبأ هيثم محمد فائق صالح85770192042141040

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا مثنى نافع اسعد85771192041114062

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيلندا حازم حمدان محمد85772192042234045

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيسجاد رياض عبد الوهاب بشه85773132041037042

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية المجمع المسائي للبنيناحيائيعمر خضير ليث ضيدان85774192041347049

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيرحمه صالح طه محمود85775112042103029

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمصطفى حسن حسين علي85776112041009025

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيزينب بهجه مصطفى ملوك85777202042118079

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية هيت للبناتاحيائيمريم مثنى عبدالوهاب كيالن85778192042196095

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيميالد مهدي عبيد جميل85779232042190020

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية ابن عقيل للبنيناحيائيعبد القادر عبد العزيز علي حمادي85780122041014014

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية سارية للبنيناحيائيغسان مزهر علي دخيل85781172041018138

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمحمد عبد اللطيف عبد السالم جاسر85782192041015065

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيزهراء عبد الحميد رشيد فرمان85783212042260007

جامعة االنبار/كلية الطب599.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياسامه فؤاد محمود عبد هللا85784132041010014

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية جيل المستقبل االهلية للبنيناحيائيابو بكر صالح الدين مخلف عبد اللطيف85785192041122001
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جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعمار جبير خليل محمد85786192041009203

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيعمار ياسر فرحان حمد85787192041117016

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيتقوى ايهم علي طلك85788192042141008

جامعة االنبار/كلية الطب599.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيطيبه سمير حمود خماس85789102042119057

جامعة االنبار/كلية الطب599.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيايه محمود حسن عواد85790192042153020

جامعة االنبار/كلية الطب598.0ثانوية االسراء المسائية للبناتاحيائيمريم ماهر حميد جاسم85791132042284053

جامعة االنبار/كلية الطب598.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيعبد الملك مروان محمد حامد85792172041198008

جامعة االنبار/كلية الطب598.0ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائيميمونه مصلح عبدهللا ناصر85793192042170019

جامعة االنبار/كلية الطب598.0ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين عبد الحاج مجول85794192042135014

جامعة االنبار/كلية الطب598.0اعدادية بغداد للبناتاحيائياية حسن يوسف فتاح85795132042070033

جامعة االنبار/كلية الطب598.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعبد الهادي محمد ابراهيم يوسف85796172041118044

جامعة االنبار/كلية الطب598.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء اسماعيل وحيد خنفوس85797232042119054

جامعة االنبار/كلية الطب598.0اعدادية التقى للبناتاحيائيزينب سهام حسن جودي85798112042071057

جامعة االنبار/كلية الطب598.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائياحمد مهدي عبد هللا بزون85799232041292003

جامعة االنبار/كلية الطب598.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيمريم عقيل هاشم موسى85800102042103041

جامعة االنبار/كلية الطب598.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيطيبة سالم عبد المنعم جاسم85801132042070157

جامعة االنبار/كلية الطب598.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيرسل صباح هادي عدول85802112042078009

جامعة االنبار/كلية الطب598.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعمر يوسف عواد جميل85803132041010090

جامعة االنبار/كلية الطب598.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيعفراء كريم حسن نصيف85804132042111078

جامعة االنبار/كلية الطب598.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيهاجر عبد حمد شحاذه85805192042180020

جامعة االنبار/كلية الطب598.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد برهان قادر حسن85806202041304101

جامعة االنبار/كلية الطب598.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيدنيا رحمن جبر لفته85807222042141082

جامعة االنبار/كلية الطب598.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيفاطمه صباح نوري عبد85808192042189149

جامعة االنبار/كلية الطب598.0ثانوية المعالي للبناتاحيائياسماء سعد سعود عبد العزيز85809192042157011

جامعة االنبار/كلية الطب598.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمحمد بهجت شحاذه علي85810192041020052

جامعة االنبار/كلية الطب598.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائييوسف عبد الرحيم حمد شكر85811192041003091

جامعة االنبار/كلية الطب598.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيعثمان سعد كامل رسول85812192041110030

جامعة االنبار/كلية الطب598.0ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائيفاطمه هاشم صبار عباس85813212042200011

جامعة االنبار/كلية الطب598.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء احمد جابر صيهود85814242042121105

جامعة االنبار/كلية الطب598.0المدرسة العراقية الحكومية في رومانيا-بوخارستاحيائيرامي عبد الرزاق جمعة عايد85815132041201003

جامعة االنبار/كلية الطب598.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيتبارك محمد ابراهيم خماس85816132042117053

جامعة االنبار/كلية الطب598.0اعدادية االمل للبناتاحيائيحنين ابراهيم محمد مطلك85817192042195027

جامعة االنبار/كلية الطب598.0الخارجياتاحيائيسجى حسن عبد الساده جاسم85818242042401051

جامعة االنبار/كلية الطب598.0اعدادية الصفا للبنيناحيائيمنير مخلص مشرف محسن85819132041029067

جامعة االنبار/كلية الطب598.0اعدادية اشور للبنيناحيائيعبد هللا صالح بهنان عبد هللا85820172041147028
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جامعة االنبار/كلية الطب598.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيمحمد بهاء عبد الجبار عبد الحميد85821102041043059

جامعة االنبار/كلية الطب598.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعمر فاضل علي حسين85822212041005113

جامعة االنبار/كلية الطب598.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيتبارك كريم عبد سلمان85823102042091019

جامعة االنبار/كلية الطب598.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيفاطمه وضاح فخري صالح85824192042141033

جامعة االنبار/كلية الطب598.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيساره رعد كاظم محمد85825102042090054

جامعة االنبار/كلية الطب598.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينبأ محمد سعد علي85826272042095138

جامعة االنبار/كلية الطب598.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيايالف كريم محمد حبيب85827212042098034

جامعة االنبار/كلية الطب598.0اعدادية السياب للبنيناحيائيادم ايوب غريب عبد هللا85828132041030010

جامعة االنبار/كلية الطب598.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيرضوان محمد رضوان محمود85829102041017029

جامعة االنبار/كلية الطب598.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيتبارك خالد عباس متعب85830252042059205

جامعة االنبار/كلية الطب598.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيزين العابدين مردان عبد عاشور85831242041001106

جامعة االنبار/كلية الطب598.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيداليا قاسم هويل جبر85832132042111028

جامعة االنبار/كلية الطب598.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيتبارك بشار مشرف محمد85833102042119014

جامعة االنبار/كلية الطب598.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيختام هاشم محمد مجبل85834192042393006

جامعة االنبار/كلية طب االسنان602.0ثانوية منارة عنه للبناتاحيائياساور محمد عبدالعزيز مبارك85835192042247002

جامعة االنبار/كلية طب االسنان598.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد القادر امنيف عبد هللا كردي85836192041026030

جامعة االنبار/كلية طب االسنان598.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيامنه رياض حسن حومد85837192042208009

جامعة االنبار/كلية طب االسنان598.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيرابعه محمد محمود محمد85838192042370080

جامعة االنبار/كلية طب االسنان598.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيسرور اسامه حمد مرعي85839192042147032

جامعة االنبار/كلية طب االسنان598.0ثانوية راوة للبناتاحيائيبلسم حسين محمد سميان85840192042145006

جامعة االنبار/كلية طب االسنان598.0ثانوية قريش للبناتاحيائينبأ عدنان مشرف ذير85841192042158080

جامعة االنبار/كلية طب االسنان598.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيعبدهللا خالد محمد سلمان85842192041316019

جامعة االنبار/كلية طب االسنان598.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد يحيى اعبيد جميل85843192041001093

جامعة االنبار/كلية طب االسنان598.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيايات عبد الستار نجيب حميد85844312042063021

جامعة االنبار/كلية طب االسنان598.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيهشام طالب فياض حسين85845192041009342

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيياسمين محمد عالوي خلف85846192042383191

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائياسيا مجيد حميد فياض85847192042137011

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيساره يوسف محمود ذيبان85848192042217076

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيضحى شعبان مشعان عبد85849192042189130

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائياحمد كمال عبد حنش85850192041110005

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0ثانوية عنه للبناتاحيائيزهراء بديع خيري رحيم85851192042200012

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا عماد حمد حسين85852192041009174

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيفاطمه عبدالرزاق محمدامين علي85853192042166064

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيليث حامد عبيد حسين85854192041316024

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيفاطمه خالد كريم جبير85855192042168025
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جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائيساره فهيم عفريت رزيك85856192042170011

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0ثانوية شعاع المعرفة للبناتاحيائيسجى ادهم نصيف عيط85857192042272012

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيهاجر عثمان عبدهللا عيسى85858192042208056

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيشيماء عادل حسين علي85859192042193067

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0اعدادية هيت للبناتاحيائيهيام فضيل صبار نجرس85860192042196114

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيوسام مجيد علي مصلح85861192041007168

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0اعدادية بروانة للبنيناحيائياكثم ناظم جاسم محمد سعيد85862192041067007

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0ثانوية العدل للبناتاحيائيمريم عيسى سرحان هالل85863192042174039

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيايه ماجد مخلف احمد85864192042204014

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيعمار حامد هاشم بريج85865212041023062

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيايناس قاسم عبدالكريم حميد85866192042397010

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيحسن فالح حسن محمود85867192041001031

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0اعدادية العرفان للبناتاحيائياستبرق نبيل ابراهيم طالل85868192042166002

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيهاله فرج سليمان احمد85869192042217165

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0ثانوية التعايش للبناتاحيائيايمان يوسف ذياب حسين85870312042054006

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0ثانوية العدل للبناتاحيائيهاجر عماد اسماعيل محمد85871192042174044

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائينرمين احمد خلف احمد85872202042124100

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيشهد ماجد نايف عواد85873192042384017

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيحنين ياسين حماد حسن85874192042204017

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد سعد ضاحي صالح85875192041009267

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0ثانوية العدل للبناتاحيائيحنين بشار عبدالرزاق عبدهللا85876192042174009

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيمصطفى حسين حماد عسل85877192041029049

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0اعدادية القائم للبناتاحيائيوفاء عبد نوري رجا85878192042146090

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيوسن محمود احمد عباس85879192042194105

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيسري محمد صادق امين85880192041003034

جامعة االنبار/كلية طب االسنان597.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائييقين اسعد نجم علي85881192042204083

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.9ثانوية الرمادي للبنيناحيائياياس عبد الفتاح عبد االله عالوي85882192041001022

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائينور صبحي حسين نجم85883192042188135

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0ثانوية السنابل المختلطةاحيائياستبرق عماد عواد جاسر85884192042284002

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيوسيم عبد السالم خليف حمد85885192041007169

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0ثانوية عنه للبناتاحيائييسر باسم عبدهللا سعود85886192042200027

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيبثينه عدنان غريبه علي85887192042217035

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمرتضى فهيم عناز حمد85888192041015068

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيالمعتصم با نبيل ياسين جمعه85889192041298002

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائياحمد اركان حميد مركب85890192041316001
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جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيفاطمه ياسر عبدالرزاق سلمان85891192042193091

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائينورس خليل علي سالم85892192042370250

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0اعدادية هيت للبناتاحيائياروى عبدالرحمن محمد خلف85893192042196002

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0اعدادية الشموخ للبنيناحيائياحمد شاكر زغير نهار85894192041053002

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيمحمد فواز حماد صالح85895192041003071

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيآيه عمر فائق عطا هللا85896192042159005

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيوليد خالد خير هللا احمد85897192041029054

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيصهيب محمد موسى حمادي85898192041007067

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0ثانوية التعايش للبناتاحيائيغيداء فليح مخلف علي85899312042054028

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيضي صالح مهدي صالح85900192042198056

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائييقين كعود ثابت رحيل85901192042178071

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيوليد مسهوج تركي احمد85902192041007171

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيأيات مزهر ضاحي خلف85903192042217016

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيعمر فاروق حميد كامل85904312041011035

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيصفا هادي جديع حمادي85905192042217100

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيرقيه خالد احمد حمادي85906192042189073

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمهند محسن علي صالح85907192041066152

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0اعدادية عنة للبنيناحيائيبارق اياد قدوري جميل85908192041021013

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيعبد هللا قفطان كافي عبد85909192041060029

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاحيائيرقيه سعدي عشيوي علوان85910192042250007

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيهديل محمد علي عياش85911192042162093

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيساره واثق عبدالمعين عبداللطيف85912192042198043

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيحنين زياد علي محمود85913192042383053

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيأسيا محمد عبدهللا سمير85914192042185001

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيدنيا لطفي عبود مخلف85915192042135009

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيصفا نعمان محمد شالل85916192042162053

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0اعدادية هيت للبناتاحيائيمالك حارث نافل عبدالباقي85917192042196097

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد خليل علي بردي85918192041007128

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيفاطمه محمد علي حمادي85919192042189153

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0ثانوية منارة عنه للبناتاحيائينعمات فالح حسن جابر85920192042247034

جامعة االنبار/كلية طب االسنان596.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيهيام هادي مشلح اسود85921192042316042

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.4اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيهدى راتب جميل احمد85922192042370265

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.1ثانوية االنبار للبناتاحيائينهى فوزي محمد احمد85923192042153088

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائينور احمد حسين بتال85924192042137070

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائينبراس محمد عبد مدلول85925192042188131
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جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعداية المعراج للبناتاحيائيغفران ماجد احمد سلمان85926102042113077

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية عنة للبنيناحيائياحمد صالح كمال عبيد85927192041021005

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيليث اكرم عياده رجى85928112041026117

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة علي كريم خليل85929212042138130

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيعائشة عماد نيسان عنيزي85930192042204051

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائينبأ حامد صالح حمادي85931192042162079

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية القدس للبناتاحيائينورا غازي رشيد غزال85932212042110115

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيلينا عادل خالد عيد85933102042221141

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيرقيه خليل ابراهيم نصيف85934192042189074

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائياحمد محمد صالح ناصر85935102041013018

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمنار احمد حمود عبد85936192042193107

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيحذيفة محمد مهدي عبد هللا85937112041033006

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيعبد هللا عمر شهاب احمد85938102041032019

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيعبد هللا عيسى اسماعيل عبود85939102041024029

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمصطفى خالد عواد عبد85940192041009317

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد االله مجيد هادي صالح85941102041022043

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعزام ممدوح حرج نايل85942192041026035

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيتبارك حكمت محمد فهد85943192042383044

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيغفران صالح نجم سهيل85944112042133049

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحمن ياس خضر85945192042141032

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيسجى حسن خيري مخلف85946192042147029

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيحيدر علي عائد رشاد85947122041020047

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيابراهيم طالب ابراهيم جراح85948192041015008

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيهدى سعدون فرج فيحان85949192042189209

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0ثانوية فتح الفتوح للبناتاحيائينضال عباس جابر عيدان85950192042148029

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية هيت للبناتاحيائيتقى زياد طارق عبدالصمد85951192042196030

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائياحمد مزهر ضاحي خلف85952192041007019

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية هيت للبنيناحيائيقاسم ناجي رحال نايل85953192041014090

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا جاسم هادي جاسم85954312041024083

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيصفاء ناظم حسن عطا هللا85955192041006031

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيبشائر خليل ابراهيم فاضل85956192042316005

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيمحمد عبدالرزاق طلحه عبدالجبار85957192041316028

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيلؤيا روضان موسى مهدي85958212042170110

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد مهنا85959192041114096

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعزت ابراهيم عبد جراح85960192041066098
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جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية العال للبناتاحيائيساره شاكر حماد علي85961192042156044

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية العال للبناتاحيائياسماء احمد ابراهيم غفوري85962192042156008

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيليث انور سرحان حسن85963192041041043

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0ثانوية االيالف للبنيناحيائياحمد عيد خلف صالح85964192041107005

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائيعلي سعدي فياض كاظم85965112041151034

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0ثانوية الحبانية للبنيناحيائيعمر علي وديع ياسين85966192041046035

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيرسل محمود عبود فيحان85967192042166031

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيمروه تحرير عبدالجادر خليل85968192042199033

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0ثانوية الشمس للبناتاحيائيريم حبيب اليح شالل85969192042263016

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيانتظار احمد سمير ضاحي85970192042133009

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0ثانوية السنابل المختلطةاحيائيصفا سنان صالح صلبي85971192042284008

جامعة االنبار/كلية طب االسنان595.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيعبد هللا احمد صبحي راشد85972192041012028

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.9ثانوية االنبار للبناتاحيائيايناس كريم شكر سحاب85973192042153015

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.8ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمصطفى محمود نصيف جاسم85974102041028173

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.5ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي اسعد عامر85975132041016104

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.1ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيصهيب عبد المشافي ابراهيم كامل85976102041002073

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيافنان رائد مردان حطاب85977142042091003

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0ثانوية ربيع بغداد األهلية للبنيناحيائياحمد وضاح صالح موسى85978132041051004

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيعذراء جبار درع فيحان85979192042217107

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائياريج عمر نافع سليمان85980192042370004

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعمار خميس ابراهيم علي85981192041020047

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعلي فارس رحيمه بجاي85982142041208149

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية العال للبناتاحيائيانفال جالي فهد رمضان85983192042156012

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيطيبه باسم محمد جاسم85984102042118081

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيعبد القدوس احمد جاسم محمد85985112041016060

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا حميد عناد عبد85986192041009163

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية العال للبناتاحيائيهبه سامي علي سريح85987192042156090

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه عبدالجبار كامل عبدالرزاق85988192042197038

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيمحمد فيصل نايف هراطه85989112041025057

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0النصر النموذجية للبنيناحيائيحسام فالح حسن احمد85990312041024042

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائييقين طارق علي محمد85991192042189220

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيدعاء عباس حاتم عباس85992212042090052

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياحمد حسين محسن علي85993192041009018

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيطيبه خالد مسير رميض85994192042159072

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيهند عماد شاكر فرحان85995312042047224
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جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية العال للبناتاحيائيسارة صادق مال مرعي85996192042156043

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيابو بكر حميد معارج حمادي85997192041009007

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائينبأ ماجد عبد حمود85998192042204069

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيساره سالم حامد بطين85999192042370123

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائياحمد صادق حسن علي86000322041010006

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائييقين اسماعيل محمد خليفه86001192042189218

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيساره محمود نايف عرميط86002192042185039

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد حميد منزل عبطان86003192041009262

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيلينه محمد ياسين حسن86004102042118104

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمنار انور علي فياض86005192042217142

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0ثانوية االنتصار للبنيناحيائيعبد هللا احمد صبحي غفير86006192041123005

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0ثانوية السالم للبنيناحيائياسامه قحطان ابراهيم احمد86007182041044005

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعقيل محمد حسين عويد86008182041036070

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيسبأ عامر محمد مهست86009102042141030

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيياسمين محمد علي حمد86010212042043038

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمنذر ثائر عبد محمد86011212041005169

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيمريم جواد رحمه فعل86012112042106082

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائياحمد ناصر حسين جاسم86013212041052013

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيانس زياد حمد عبيد86014102041006007

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيايالف احمد ياس خضير86015192042384005

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيزينب عبدالرحمن يونس حسن86016192042316014

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسام محمد علوان حماد86017192041026021

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيمرام جواد فياض دلف86018112042080127

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0ثانوية قريش للبناتاحيائيسارة محمد عذاب حمد86019192042158041

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0ثانوية الشفق للبناتاحيائينور جمال سلمان حسين86020192042243067

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيزينب بالل محمد علي86021112042112042

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيزينة كريم علي مخلف86022212042262023

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيصهيب خالد دريع مالك86023102041029022

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد عكاب صالح محمد86024102041026211

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد حسين كريم محمد86025212041005132

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد حسام سلمان عبد86026102041013127

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيتبارك قصي عطيوي جلود86027102042110025

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيبشرى مؤيد حميد رشيد86028192042218006

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيعلي عبد الرحيم زعين حميد86029192041003061

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0ثانوية صالح الدين للبنيناحيائيعبد الكريم سعد عبد هللا ابراهيم86030112041186008
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جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد حسين86031122042105118

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية الطارق للبنيناحيائيليث حافظ ارحيم عباس86032102041042016

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيغيث محمد عوده سلمان86033192041026043

جامعة االنبار/كلية طب االسنان594.0اعدادية النهضة للبناتاحيائينبأ عادل علوان فليح86034192042191124

جامعة االنبار/كلية الصيدلة610.7ثانوية االنبار للبناتاحيائيايه عبد الجبار علي حمد86035192042153018

جامعة االنبار/كلية الصيدلة603.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيزينب جمال سلمان محمد86036192042141017

جامعة االنبار/كلية الصيدلة601.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيمريم سعد جاسم على هللا86037192042189169

جامعة االنبار/كلية الصيدلة600.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيشهد انور خضير حماد86038192042391021

جامعة االنبار/كلية الصيدلة599.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناحيائيعبد السالم علي عمار اسماعيل86039192041337053

جامعة االنبار/كلية الصيدلة598.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيسدرة احمد عبد االله عبد الجبار86040192042141023

جامعة االنبار/كلية الصيدلة597.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيهاجر عز الدين عناد شاكر86041192042157079

جامعة االنبار/كلية الصيدلة597.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيرشا مروان الحج عبد العزيز86042192042133018

جامعة االنبار/كلية الصيدلة597.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيغفران اسماعيل خلف فرحان86043192042229073

جامعة االنبار/كلية الصيدلة597.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد شامل محيسن ظاهر86044192041009268

جامعة االنبار/كلية الصيدلة596.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيطيبه عبدالعال عبدالرزاق ساكن86045192042384018

جامعة االنبار/كلية الصيدلة596.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيساره رياض احمد عزيز86046192042217073

جامعة االنبار/كلية الصيدلة596.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيريكان مشعان عبيد ضاحي86047192041006025

جامعة االنبار/كلية الصيدلة596.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد حسن حامد حسن86048192041009259

جامعة االنبار/كلية الصيدلة596.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمحمد صالح عبد هللا علي86049192041032044

جامعة االنبار/كلية الصيدلة596.0ثانوية عنه للبناتاحيائيهدى ثامر ثابت تركي86050192042200026

جامعة االنبار/كلية الصيدلة596.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعمر مشتاق نجيب احمد86051192041007111

جامعة االنبار/كلية الصيدلة596.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمحمد نوري خليفه حمد86052192041032047

جامعة االنبار/كلية الصيدلة595.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيايهاب اورانس حميد محمد86053192041060006

جامعة االنبار/كلية الصيدلة595.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيساره سليم حامد نصار86054192042198040

جامعة االنبار/كلية الصيدلة595.0اعدادية العال للبناتاحيائينور خلدون طاهر عبد الحافظ86055192042156081

جامعة االنبار/كلية الصيدلة595.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائينور صباح حسن فرحان86056192042224062

جامعة االنبار/كلية الصيدلة595.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعز الدين صالح محيسن دايح86057192041009194

جامعة االنبار/كلية الصيدلة595.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيبراق جبار شفك شهوان86058192042141006

جامعة االنبار/كلية الصيدلة595.0اعدادية هيت للبناتاحيائيهبه محمد حميد خضر86059192042196109

جامعة االنبار/كلية الصيدلة595.0ثانوية منارة عنه للبناتاحيائينور عالء موسى احمد86060192042247036

جامعة االنبار/كلية الصيدلة594.0اعدادية هيت للبنيناحيائيمحمد خميس وليد جربوع86061192041014095

جامعة االنبار/كلية الصيدلة594.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيريم عبدهللا مطر زعين86062192042201010

جامعة االنبار/كلية الصيدلة594.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيزينه ركاد حسن حوير86063312042081085

جامعة االنبار/كلية الصيدلة594.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيبراق اياد قدوري جميل86064192042371031

جامعة االنبار/كلية الصيدلة594.0ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيريم حامد عبدهللا محمود86065192042169007
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جامعة االنبار/كلية الصيدلة594.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمروان جاسم محمد عيد86066192041032048

جامعة االنبار/كلية الصيدلة594.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيايمان عبار جابر حليم86067192042133010

جامعة االنبار/كلية الصيدلة594.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمحمد فيصل حسين عبد86068192041011115

جامعة االنبار/كلية الصيدلة594.0ثانوية راوه المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد السالم خورشيد حمود86069192042375003

جامعة االنبار/كلية الصيدلة594.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيايه صالح حماد طارش86070192042217030

جامعة االنبار/كلية الصيدلة594.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيساره محمد علي حمادي86071192042189101

جامعة االنبار/كلية الصيدلة594.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيزهراء أياد أحمد جميل86072192042159045

جامعة االنبار/كلية الصيدلة594.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيحنين مجيد حسين علي86073192042178017

جامعة االنبار/كلية الصيدلة594.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيايه عبدالرحمن حمادي حسن86074192042193021

جامعة االنبار/كلية الصيدلة594.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائياحمد ابراهيم كماش مطلك86075192041060001

جامعة االنبار/كلية الصيدلة594.0ثانوية المعرفة للبنيناحيائيموسى ارميض عراك حسن86076192041033012

جامعة االنبار/كلية الصيدلة594.0ثانوية عنه للبناتاحيائياخالص صباح سليمان حردان86077192042200001

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيلينه انور طحير منادي86078312042063092

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائياالء محمد عبدهللا حمد86079192042189011

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية الشروق االهلية للبنيناحيائياحمد زياد نامق محمد جواد86080142041052002

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيأسامة عبد الرحمن علي نايل86081192041004001

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعلي طالب احمد عبود86082112041026099

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيانس عماد باسم عزت86083192041095016

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيايه ليث عبدالكريم فياض86084192042226023

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية القدس للبنيناحيائيفيصل بشار فيصل عبد الكريم86085102041014057

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيبالل عمر حماده ابراهيم86086102041026059

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيضالل زهير محسن عباس86087192042202038

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيامنه جبار فالح هزبر86088212042098026

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائييسر زياد طارق ناجي86089102042090131

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا هيثم حامد خلف86090192041114064

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيحسن حامد عمار اسماعيل86091192041009087

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيليا آزاد محمود رشيد86092132042073079

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيفاطمه رفعت مقبول طه86093192042178054

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيغسق سعيد شاكر محمود86094102042101084

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسام باسم محمد حسن86095212041014033

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية التعايش للبناتاحيائيخديجه سعد زغير كرحوت86096312042054011

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيايالف احمد جاسم حمادي86097102042095008

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيايات سليم اسماعيل عطيه86098192042193013

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيديانه يونس صالح علي86099212042138051

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي محمد فرحان حسين86100102041017076
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جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمهيمن محمد صباح حسون86101102041013163

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيمها اسماعيل محمد جاسم86102102042111053

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيطيبة حميد عبيد احمد86103112042067092

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيفاطمه رائد عبد الواحد احمد86104102042097048

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية هيت للبناتاحيائيشيماء عادل فرحان صالح86105192042196067

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية النضال للبناتاحيائيزهراء انور مجيد حمد86106102042102019

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيزهراء مهند حمدان غضيان86107312042063049

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية عاتكة بنت عبد المطلب للبناتاحيائيسجى رافع جبار جاسم86108192042394006

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيابراهيم منذر جواد كاظم86109112041016002

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيأميمه بالل يحيى احمد86110192042188006

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية راوة للبناتاحيائيصبا عبد الستار علي حمادي86111192042145032

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيانمار صباح نوري شكر86112212041263004

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيعائشة فالح الحج مناجد86113192042132009

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمروة اياد علي احمد86114102042115121

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية العدل للبنيناحيائيعبد المجيد منعم مجيد عويد86115192041018019

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيشهد عبد القادر عبد الجليل عمران86116212042094086

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائينور محمد حميد مجيد86117132042091128

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيجعفر صباح نوري جمعة86118192041085002

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيفرقان باسم عجاج علوان86119102042131038

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيمروة صباح حسن خميس86120102042090089

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيسلطان علي محسن سلطان86121112041005043

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيعبد الملك حبيب عايد دعيبل86122112041025035

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد قيس طارق حمد86123192041026013

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيتبارك يوسف حمادي حسن86124192042193033

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيهاجر خالد يحيى خليل86125112042088043

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيصفا مصطفى برزان عبدالغفور86126192042243043

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيمصطفى ثائر كامل كودي86127192041003076

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتاحيائيشهد معين شكر وهيب86128192042396006

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية المقاصد للبناتاحيائيسارة خالد علي دايح86129192042206014

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياحمد عبد الحميد عايش لطيف86130192041009026

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيصفا سلمان عفات عبدالجاسم86131192042185048

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائياسامه صالح عالوي احمد86132192041316002

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيعبدالسالم معن ناجي مركب86133192041316016

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيطيبه وسام طالب حمادي86134112042075054

جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيانس سليمان خلف عبد هللا86135192041114019
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جامعة االنبار/كلية الصيدلة593.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيأيالف سلطان حسين خضير86136212042290019

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيطه حيدر عبد الكريم عبد الرحمن86137102041002077

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.8ثانوية المتميزاتاحيائيرفيده مهنا محمد محمود86138132042108034

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.7ثانوية العراق للمتميزيناحيائيياسين محمد مطر فرج86139202041050099

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.6ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيسيف سنان محمد جاسم86140102041028080

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.4ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك مهند بريسم متعب86141132042108019

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.2ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيمحمد عالء عبد الصاحب امام الدين86142142041010078

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيياسين أكرم حسين مراد86143102041019175

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعثمان موسى صالح حمود86144112041005074

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيمريم امين شكر حمود86145102042131040

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيياسر حاتم عيسى علي86146102041022101

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيايه احمد شكر ربيع86147192042316004

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيايات سلمان علي حسن86148102042137009

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية فتح الفتوح للبناتاحيائيختام ليث مشعان خليل86149192042148007

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمروه محمد خليف ندى86150312042063094

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيزاله سيكول محمد سعيد86151202042318022

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيهاني ثامر حسين جاسم86152192041009341

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائييقين احمد محمد دريع86153192042383192

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيامنه يونس خضير حماد86154192042204006

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائينور طه جدوع علي86155192042159100

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد فراس حسام حمودي86156102041013138

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائياساور غنام عبد الصمد عواد86157322042029001

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية الربيع المختلطةاحيائياسامة حسون حميان صبار86158192041295003

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيتبارك احمد عبد المهدي درب86159102042094014

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمصطفى احمد خلف محمد86160192041020062

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية العدل للبناتاحيائيميار منعم خشان ساري86161192042174041

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد القادر احمد فيصل متعب86162192041009149

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية عنه للبناتاحيائيمنار نعمه كاظم حنتوش86163192042200023

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيافنان صديق عبداللطيف فواز86164192042197005

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيبراء عمر عبدالقادر اسماعيل86165192042383038

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيعائشه اسامة صالح اسماعيل86166102042091072

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعمر عبد الهادي احمد داود86167212041013105

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية القائم للبناتاحيائينور محمود عفن عبد هللا86168192042146082

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيابراهيم عدنان محمد حسين86169192041003001

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيسجى غسان حسون علي86170122042102044
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جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيمصطفى حيدر حسن علي86171232041253132

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيبسمه خالد محمود يوسف86172102042094012

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيتسنيم فالح عنون هيل86173192042194028

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيرحمه محمد صالح محمد86174192042178027

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيأالء اسماعيل نزال عويد86175192042152002

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الحريري للبناتاحيائينبأ زياد محمد علي86176192042193115

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمصطفى نافع حسين علي86177192041114109

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيعلي مقداد محمد رحيم86178212041059039

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيزين العابدين مهدي محمد رديعان86179112041005039

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية شايسته للبناتاحيائياستبرق خالد محمد عرنوص86180312042039002

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيزينة مثنى محمد عبد الجبار86181212042121106

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيلينة حارث ايوب يوسف86182212042148066

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعداية المعراج للبناتاحيائيضحى مؤيد عبد هللا عباس86183102042113070

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيفرقان ياسر صادق خزيم86184192042201019

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيرحاب عبد فتيخان خلف86185192042217050

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيليث عدنان برغش مصلح86186102041041065

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيطيبه باسم حميد عايد86187192042383116

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمصطفى مؤيد عبد مخلف86188192041007159

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيايناس محمد دحام جسام86189192042189024

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيزهراء جسام محمد خلف86190192042160039

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد صالح جابر ياسين86191102041026208

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائياماني قيس خير هللا دبيش86192102042103008

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيكرار محمد عبد الحافظ عبد االمير86193122041030115

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائييسرى عباس سلطان محمد86194212042161049

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاحيائيفرح عبد الغفار ابراهيم نايف86195192042373036

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيغيد صالح مهدي محمد86196102042141040

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد فزع علي حسون86197192041009286

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيندى محمد كريم محمد86198142042199036

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الروافد للبناتاحيائينورهان قاسم محمدجميل عبدالعزيز86199192042198083

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيرانيه عبد الواحد غازي خليل86200102042094026

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيسوزان حماده مصلح مطر86201192042163029

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيزينب منذر نعمان يوسف86202102042093019

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيدانيه مقدام شكري محمد86203102042093011

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائيايالف اسماعيل عبدهللا هيشان86204192042205003

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائييمامة حازم محمود احمد86205132042101099
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جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيوفاء قحطان عدنان خلف86206202042118166

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيعائشه مهيار عبد المجيد عبد الحميد86207132042074021

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاحيائيساره اسماعيل صالح حسين86208192042250011

جامعة االنبار/كلية الصيدلة592.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيدينا حسين خليفه كاظم86209212042095023

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني590.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيصفا فتاح روكان عبدالرزاق86210192052197018

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني581.0اعدادية حليمة السعدية للبناتتطبيقيعالية احمد صبار فياض86211192052204007

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني576.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيريام جبير مخلف علي86212192052202015

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني575.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيزيد حمودي ابراهيم صالح86213192051058012

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني570.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيبراء جبار حمد عطيه86214192052202011

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني570.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيعز الدين عمار حاتم كامل86215192051012038

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني566.0اعدادية العال للبناتتطبيقيايات يوسف كمال جياد86216192052156003

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني565.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيمحمد مزاحم خالص عبد الرحمن86217192051004044

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني564.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيمصطفى جاسم محمد إبراهيم86218192051014103

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني563.0ثانوية مؤتة للبناتتطبيقينورالهدى ياسين جاسم نواف86219192052182017

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني561.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيوليد خالد حسين علي86220192051058044

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني560.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينتطبيقيبدر محمد هالل خلف86221192051069005

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني559.0اعدادية المربد للبنينتطبيقياحمد سالم علي محمد86222192051056001

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني559.0اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيعلي عمران غيالن حسين86223192051032016

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني558.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقياحمد حماد علي فياض86224192051007004

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني557.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيبلسم رياض حماد عفتان86225192052202012

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني556.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعبد هللا جاسم محمد سعيد86226192051043020

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني554.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيغسق عبدالقادر سعد عبد86227192052197020

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني553.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعبد الخالق صالح حروب حسين86228192051002016

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني552.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيعبد الرحمن خالد صادق محمد86229192051009030

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني548.0اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيعمر فؤاد كردي عالوي86230192051065021

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني547.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيحارث مرشد دريج فرحان86231192051014031

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني545.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيلين سامي حمد زيدان86232192052167008

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني544.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحمزه جبار علي محمد86233192051026016

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني544.0ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيعبد اللطيف ثابت زبن عرميط86234192051082012

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني543.0خارجياتتطبيقيمنار عبد الجبار حمادي عذاب86235192052401009

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني540.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقياسامه جار هللا سالم جاسم86236192051015009

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني540.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقييوسف محمد عبد الكريم علي86237192051002047

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني540.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمولود علي عبد زيدان86238192051043040

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني540.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيعبد الرحمن صالح حميد خنيفر86239192051015035

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني539.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتتطبيقيرسميه يحيى عايش عبداللطيف86240192052168006
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جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيعلي ابراهيم احمد عبطان86241192051003042

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني537.0ثانوية االزدهار للبناتتطبيقيرسل رياض بخيت بردي86242192052154004

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني534.0ثانوية االزدهار للبناتتطبيقيطيبه خالد حماد محمود86243192052154006

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني533.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيسناء حمد خلف علي86244112052074029

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني533.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيمريم سلمان حمد زيدان86245192052167009

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني533.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمحمد فريد جعفر قاسم86246192051019070

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني532.0ثانوية مؤتة للبناتتطبيقيانفال ربيع عبود طلب86247192052182003

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني531.0ثانوية االندلس للبناتتطبيقيصبا جميل دحام عبد86248192052183024

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني530.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيزيد ناصر عبد هللا نجم86249192051026025

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني529.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيانعام انور حميد مهيدي86250192052199010

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني529.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيغيث اسعد شحاذه جاعد86251192051026050

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني529.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيازهار عدنان نايف حمد86252192052202001

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني527.0ثانوية النبوغ للبنينتطبيقيمحمد خضر جاسم شرقي86253192051039010

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني526.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتتطبيقيمنال عادل سند محمد86254192052262010

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني526.0اعدادية العدل للبنينتطبيقيوسام حكيم محمد عبد الغفور86255192051018022

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني526.0اعدادية عنة للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد عبيد حسن86256192051021016

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني526.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيزهراء عبدالرحيم سمير مهيدي86257192052202017

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني525.0اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيعبد هللا عبد المجيد حمود مجبل86258192051017015

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني523.0اعدادية الروافد للبناتتطبيقيهاله خليل محمدسعيد بديوي86259192052198031

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني523.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتتطبيقياية قصي عدنان ابراهيم86260192052162004

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني523.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعمر خميس حسين علوان86261192051043028

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني522.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيسيف باسم حماد مخلف86262192051043011

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني522.0اعدادية العدل للبنينتطبيقيإياد احمد عويد احمد86263192051018002

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني520.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينتطبيقياحمد فتيخان عبد اللطيف ذياب86264192051069004

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني520.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد القادر عفات كطيع86265192051019041

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني519.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعمر الفاروق خالد فرحان عريمط86266192051002029

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني519.0ثانوية النبوغ للبنينتطبيقيمالذ حاتم علي مرعي86267192051039011

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني518.0اعدادية المربد للبنينتطبيقيمحمود فرحان عكيدي موسى86268192051056031

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني518.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيساري عبد هللا عبد الحميد بديوي86269192051015025

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني517.0اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيساره هادي عبود عوج86270192052188017

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني517.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيحسن علي دويح صالح86271192051070015

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني516.0اعدادية الفتوة للبنينتطبيقياحمد عمر محمد مضحي86272192051065005

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني516.0ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيزيد فاضل حميد فياض86273102051154008

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني516.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقياحمد فيحان حسين خلف86274192051012011

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني515.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيجنيد عمار سلمان حمادي86275192051004012
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جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني515.0ثانوية البغدادي للبنينتطبيقيانور جسام كافي ختال86276192051030005

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني514.0اعدادية هيت للبناتتطبيقيشمس شاكر حميد عبدهللا86277192052196021

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني514.0خارجياتتطبيقيزينب سلمان داود سليمان86278192052401007

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني514.0ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيخالد طارق محمد عبد هللا86279312051101004

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني514.0ثانوية دمشق للبنينتطبيقيجعفر امجد عبد القادر فليح86280192051052003

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني513.0اعدادية البخاري للبنينتطبيقييوسف اكرم خليفه حسين86281192051106030

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني513.0اعدادية التقدم للبنينتطبيقيسيف سعد سليمان مخلف86282192051062011

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني513.0اعدادية الميثاق للبنينتطبيقيوليد خالد شاحوذ سعد86283192051006019

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني512.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيقسام خالد حسان عثمان86284312051024042

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني512.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيمحمد حميد جياد زبار86285192051007043

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني510.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيعمار ياسر عبد جابر86286192051341071

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني510.0ثانوية االمام العادل للبناتتطبيقيآية عدنان كامل صالح86287192052159002

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني509.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيراوان محمد حمد حسن86288192052191012

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني508.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيفاطمة قاسم جدوع شرموط86289192052202024

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني508.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيعثمان ايوب رجا مبارك86290192051007033

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني507.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقياحمد رحيم جياد جبير86291192051002001

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني507.0ثانوية الدوالب للبنينتطبيقيوسام ليث فتاح عفريت86292192051016009

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم المدني506.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقيقتيبة شكري كفيش احمد86293192051343103

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية582.0اعدادية االمل للبناتتطبيقيهاجر نعمه ناجي فياض86294192052195026

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية565.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيوسام محمد محسن علي86295192051019089

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية544.0اعدادية األوفياء للبنينتطبيقيعبد الرحمن فالح محيسن علي86296192051078021

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية517.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتتطبيقيآسيا مثنى حمدي صالح86297192052262001

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية506.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيماجد سمير عبد عطا هللا86298192051026056

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية506.0ثانوية العدل للبناتتطبيقينبأ عبود هزاع خلف86299192052174003

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية505.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيعمر صالح خلف محمود86300192051058022

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية505.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيشهد عبدهللا نواف علي86301192052199033

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية503.0اعدادية األوفياء للبنينتطبيقيمولود عبيد احمد سعيد86302192051078047

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية502.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيطه طالب إسماعيل حمد86303192051020035

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية502.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيعلي حازم جميل احمد86304192051014072

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية497.0اعدادية الميثاق للبنينتطبيقيعمر يعقوب مخلف رجب86305192051006010

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية496.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيعثمان علي محمد شرقي86306192051070043

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية496.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمحمد اياد نصيف محمد86307192051002033

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية494.0ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيصهيب احمد زبن عرميط86308192051082009

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية493.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيدنيا صالح هادي حسن86309192052199019

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية493.0اعدادية الروافد للبناتتطبيقيزينه مرضي كامل علي86310192052198013

صفحة ٢٤٦٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية493.0اعدادية البخاري للبنينتطبيقياسعد شاكر عكاش احمد86311192051106007

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية491.0ثانوية االندلس للبناتتطبيقيبان علي حماد فرحان86312192052183007

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية489.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيحمزه يوسف حسين علي86313192051002011

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية489.0اعدادية الروافد للبناتتطبيقيقبس عبدالستار رزيك حمودي86314192052198019

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية488.0ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقييقين زياد محمد عبد هللا86315192052131031

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية488.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيمحمد عبد القادر حامد نخيالن86316192051014094

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية485.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيمحمد رحيم عوده مرعب86317192051111015

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية485.0اعدادية الروافد للبناتتطبيقيصفا سعد عبدالرحمن هالل86318192052198016

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية484.0اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيخالد حكيم ابراهيم حمد86319192051017008

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية484.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيمصطفى هشام وفيق غياض86320192051004049

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية482.0اعدادية العال للبناتتطبيقيرسل دحام عواد عبد86321192052156010

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية482.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتتطبيقيرشا فرحان محمد عنزي86322192052370006

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية481.0ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيعقيل حميد بتال خلف86323192051082014

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية481.0ثانوية حمرين للبنينتطبيقيمحمد احمد محجوب عبدهللا86324312051011025

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية480.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقياحمد عادل حميد رحيم86325192051019006

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية480.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمحمد ذنون مجيد جبير86326192051002038

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية480.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقياحمد صعب عبد هللا جوهر86327192051003005

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية479.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيبراء علي رباح كردي86328192051060005

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية479.0اعدادية الميثاق للبنينتطبيقيمحمد عارف محمد حديد86329192051006014

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية479.0ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيمحمد رباح زيدان نوري86330192051082017

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية479.0اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقيطاهر كريم صالح علي86331192051054005

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية478.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي مطر محيمد86332192051356067

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية477.0ثانوية دمشق للبنينتطبيقيمحمود نبيل محمود علي86333192051052015

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية477.0اعدادية البخاري للبنينتطبيقيباسل انور هالل علي86334192051106011

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية477.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيعبيده عامر ثاجب سويد86335192051070042

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية477.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عثمان حميد احمد86336192051020040

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية477.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقياحمد اسماعيل الطيف خلف86337192051026004

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية476.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمعاذ محمد عبد الحسين عيسى86338192051071050

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية476.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيرواسي حسام محسن جارهللا86339192052199021

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية475.0اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيعثمان لؤي عبد هللا حميد86340192051017017

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية474.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيياسين حكيم فهد طليب86341192051020096

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية474.0اعدادية الكرخ للبناتتطبيقيفاطمه ابراهيم شكر لطيف86342102052076015

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية474.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعبد الجليل عدنان غيدان خلف86343192051020036

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية474.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيلؤي خالد صبري محسن86344192051070056

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية473.0اعدادية الروافد للبناتتطبيقيزينب فاضل اسماعيل خميس86345192052198012
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جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية473.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيحسين طالل مصطفى عبد السالم86346192051020020

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية473.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتتطبيقينبا عبد الستار يوسف عبد الرزاق86347192052162027

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية472.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيوسام حازم عيفان حميد86348192051011085

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية471.0اعدادية عنة للبنينتطبيقياحمد عبد اللطيف ياسين عبد اللطيف86349192051021004

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية471.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقياسراء احمد ابراهيم كعيد86350192052202002

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية470.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعبد العزيز محمد احسان رشيد86351192051004025

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية470.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الوهاب جمعه أحمد86352192051069024

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية470.0اعدادية هيت للبنينتطبيقياحمد قصي يوسف عز الدين86353192051014014

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية470.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيمصطفى صباح سالم مطلق86354192051104026

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية469.0اعدادية الروابط للبناتتطبيقيقمر محمد جبار بديوي86355192052229034

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية468.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقينور خالد حمادي مهدي86356192052197029

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية468.0ثانوية حمرين للبنينتطبيقياكرم يونس زعابه جاسم86357312051011005

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية468.0ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيعبد الرحمن حميد جاسم محمد86358192051084004

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية468.0ثانوية االندلس للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الرحمن عفش مسير86359192051096017

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية467.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعبيده محمد ربيع محمد86360192051020051

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية467.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقيذياب ستار الحج رميض86361192051340022

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية467.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيقصي ماجد سليم علوان86362312051024043

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية467.0خارجيونتطبيقياحمد مصلح محمود صايل86363192051400009

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية467.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمحمد ضياء عيد مهدي86364192051026062

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية466.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقينور حسون ذباح عبد86365192052194021

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية466.0ثانوية االندلس للبناتتطبيقينورالهدى محمد عيد محمد86366192052183032

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية466.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقيياسر خليل شاكر محمود86367192051010032

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية466.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيعمر احمد حمد بشير86368192051028032

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية465.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقينذير معد فرحان محمد86369192051007056

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية465.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيعمر اياد نافع عبد86370192051015047

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية465.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحارث احمد جديع عواد86371192051026012

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية465.0اعدادية الفجر للبنينتطبيقيعبد الغني محمد عبد هللا صبخ86372192051037018

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية465.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقييوسف اياد صبار سليمان86373192051026077

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية465.0اعدادية المأمون للبنينتطبيقيعمار حامد حنوش حمد86374102051006025

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية464.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيسندس محمد خضير ياس86375192052199031

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية464.0اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيأحمد فتاح مطرود مشهد86376192051017004

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية463.0ثانوية النهروان المختلطةتطبيقيعادل احمد عباس جسام86377192051304016

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك587.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه خليل اسماعيل حمد86378192042183029

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك587.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيرواسي كمال محمود جراد86379192042391009

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك586.4ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمسلم عقيل مكطوف عذوب86380222041080043
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جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك577.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمد هيثم محمد سمير86381192041002041

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك575.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيشيماء يعرب عبدالرزاق كيطان86382192042267017

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك568.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيخنساء همام نوري عبدالرزاق86383192042175023

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك563.0ثانوية االنتصار للبنيناحيائيعبد الرحمن محي الدين شهاب احمد86384192041123004

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك562.0اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيمصطفى ناجي حمد شهاب86385192041028041

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك562.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيرفل زياد خلف ابراهيم86386192042246046

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك561.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيسحر قيس رجب محمد86387192042159051

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك561.0اعدادية هيت للبناتاحيائيايات علي عبدالعزيز فواز86388192042196017

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك558.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمصطفى بشار مهدي شايع86389222041035273

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك557.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمصطفى محمد عوده سلمان86390192041026056

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك557.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيسحر خالد عبدالرحمن جميل86391192042198046

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيلينا اركان هادي احمد86392192042153076

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك555.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيطيبة اياد منعم عواد86393192042153066

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك553.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيزينب احمد مطر حمادي86394192042234016

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك553.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيساره باسم عطا هللا عبدالوهاب86395192042189097

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائيمؤمن عثمان ردعان خميس86396192041070047

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم محمد ثميل86397192041065030

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك545.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيغيث معاذ حمود منيف86398192041019049

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيغفران عماد شاكر فرحان86399312042047151

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيشهالء حميد مخلف مطلك86400192042163032

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيهاله مروان خلف يوسف86401192042243069

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياحمد اسماعيل احمد مصلح86402192041009013

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد والء الدين حسين علي86403142041022008

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيلمى محمد عبدهللا خلف86404192042217127

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياياد محمد علي عبد86405192041009060

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0اعدادية هيت للبنيناحيائيوليد خالد بديوي خلف86406192041014125

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائيلبابه امين جبير عبد هللا86407192042161040

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيجراح هيثم تركي خلف86408192041106015

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيسجى عبدالقادر سعد عبد86409192042198044

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية التسامح للبناتاحيائينور مجيد طلك فاضل86410192042221027

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائياساور عبيد صالح حسن86411192042133003

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيعائشة نصر عويد كامل86412192042137049

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيسرمد صبار حميد رشيد86413192041066068

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيايسر اسماعيل احمد مصلح86414192041009061

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0اعدادية عنة للبنيناحيائيمحمد ناظم قاسم حمادي86415192041021058
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جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيآيه هاشم مخلف حميدي86416192042198009

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0اعدادية عنة للبنيناحيائياحمد هاتف عبد هللا سعود86417192041021007

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائينصيف مالك نصيف جاسم86418192041060046

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيجنان جزاع حميان صبار86419192042397011

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمحمد محمود خضير صالح86420192041040080

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0اعدادية الشموخ للبنيناحيائيالحسين عالء خليوي عبد86421192041053006

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائييوسف عمر محمد سليمان86422192041001112

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0اعدادية المربد للبنيناحيائيفهد جاسم كاظم حتلوف86423192041056032

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد غازي فيصل صالح86424192041001087

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية عنة للبنيناحيائيحسن بشير نوري اسماعيل86425192041021016

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياحمد حميد محمد حسن86426192041044002

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيعائشه احمد عبدالرزاق حمد86427192042178048

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيطه احسان عارف صالح86428112041016053

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0ثانوية القدوة المسائية للبنيناحيائيانس ياسين ابراهيم عباس86429192041365009

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعبد هللا يونس حمدي شاكر86430192041095054

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيعائشه صباح لطيف عماش86431192042316026

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمصطفى خالد سعدون حماد86432192041043033

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0اعدادية بروانة للبنيناحيائيناصر ربيع كافي حسن86433192041067037

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيرونق رائد ثائر عبد هللا86434192042160037

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيأطياف خضر محيسن حمادي86435192042198001

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0ثانوية المعرفة للبنيناحيائيأحمد محمد صالح حسين86436192041033001

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد سعدون احمد عاصي86437192041004053

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد نصيف جاسم محمد86438192041066135

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيمحمد عبد القادر محمد اسماعيل86439192041010048

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيتبارك قيس عبد هللا جبار86440112042114023

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيعبد القادر غانم جميل جسام86441212041059031

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيامير عمران كافي طلي86442192041110010

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك500.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيهبه قاسم محمد عبد86443322042029069

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك500.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيايسر عمار حسين شهاب86444102041009015

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك500.0ثانوية العلم للبنيناحيائيعلي طالب محمد كاظم86445182041019019

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك500.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيعلي رافع محمود سليمان86446172041224031

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيهدير زياد شعالن فرمان86447262042251070

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيايمن محمود خضير صالح86448192041040025

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيسيف الدين خالد إسماعيل ثامر86449192041013017

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعثمان عبد الرزاق رخت مدب86450192041011080
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جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيسحر حازم قهير زبار86451192042157042

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمعتصم غانم سلطان هيتاوي86452172041026150

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائيإسراء ثامر حميد حمد86453192042155002

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمفدى احمد عبد الهادي حسين86454222041002360

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك498.0ثانوية الزهاوي المختلطةاحيائيبارق ناظم سليمان ساجر86455192041282005

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك498.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائياسراء عدنان خميس جميل86456192042133004

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك498.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيأروى مصلح خلف محمود86457102042084002

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك498.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائينادين فوزي عبد هللا حسين86458312042047189

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك498.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائياسيل مزهر فضيل جاسم86459192042132003

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك497.0اعدادية جيكور للبنيناحيائيابراهيم زهير احمد خلف86460162041061001

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك497.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيطه بشير عبد اللطيف محمد86461192041003038

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك497.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائييوسف عبد هللا مصلح مطر86462192041026060

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك497.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيرقيه ابراهيم جواد زيدان86463272042059044

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك497.0اعدادية كبيسة للبنيناحيائيحمد عالء حمد محي86464192041017006

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك496.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيمصعب حسين علي سعود86465192041013053

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك496.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيهاجر مصطفى محمود محمد86466192042154039

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك496.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيهيا احمد فرحان جار86467192042189214

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك496.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهدى قدوري خلف فرحان86468192042397028

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك496.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيطيبه جمال هندي سالم86469192042191092

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك496.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيابراهيم رائد أبراهيم عبود86470102041020008

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك496.0ثانوية المرادية المختلطةاحيائيمؤيد راهي عبد الواحد عجيد86471242041158019

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك495.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد هللا ستار عبد هللا فيحان86472192041007089

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك495.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيعبد العزيز عماد صبار اسماعيل86473112041025028

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك495.0االعدادية المركزية للبنيناحيائييوسف هادي مديح مركب86474292041007374

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك495.0ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيمحسن كاظم لفتة حسين86475222041263011

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك495.0إعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد طارق ادهام روضان86476182041021034

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك495.0ثانوية الرمادي للبناتاحيائيمريم اركان يوسف ابراهيم86477192042164025

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك494.0ثانوية بالل للبنيناحيائيبشير عبد القادر احمد عفن86478102041055013

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك494.0اعدادية عنة للبنيناحيائيمازن محمد مولود احمد86479192041021045

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك494.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعز الدين محمد عبد الحسن جباره86480232041020193

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك494.0اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيجاسم خميس لفته حمدان86481182041005015

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك494.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحذيفه ماجد ابراهيم محمد86482212041014032

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك494.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيزيد احمد حماد عساف86483192041003033

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك493.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيأيات صالح ابراهيم عبيد86484192042153012

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك493.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعقيل مسلم محمد جاسم86485252041010094
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جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك493.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيفرح يحيى عبود محمد86486192042217124

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك493.0اعدادية الشموخ للبنيناحيائياحمد صالح خليوي عبد86487192041053003

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك493.0ثانوية الوفاء للبنيناحيائياروى مخلد هاتف عالوي86488312042005001

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك493.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيحسام عبد الرحمن عبد هللا عبود86489122041020039

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك493.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي رياض ميحان عبد86490222041033102

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك493.0ثانوية الهادي المسائية للبنيناحيائيانس عالء رزوق عباس86491182041350006

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك493.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل موسى احمد86492192042137032

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك493.0اعدادية العبيدي للبنيناحيائيحسين محمد حسين خلف86493192041024003

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيسجاد لفته قاسم طاهر86494282051042019

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.0اعدادية الروافد للبناتتطبيقيهند وليد رزيك حمودي86495192052198035

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0اعدادية الفجر للبنينتطبيقيعبد هللا احمد شالل عبيد86496192051037021

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك500.0اعدادية حليمة السعدية للبناتتطبيقينبأ حميد عبد تركي86497192052204015

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك494.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيغيث عماد شريف عليوي86498192051014082

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك494.0ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيايه عبد الستار خلف تركي86499192052131003

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك489.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيمحمد حامد فزع سمير86500192051009064

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك482.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيعبد الرحمن صالح مهدي مصلح86501192051012029

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك481.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيأرام سداد عبد الرحمن محمد صالح86502192051015002

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك478.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقياحمد سالم سعدي جياد86503192051009007

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك477.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيكمال عبد هللا جبار عبد86504192051028034

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك469.0اعدادية هيت للبناتتطبيقيسناء محمد ذياب عطيوي86505192052196020

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك465.0ثانوية حمرين للبنينتطبيقيمحمد حازم صبار عثمان86506312051011026

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك465.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقينبأ قيس عيسى محمود86507112052075019

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك464.0ثانوية النبوغ للبنينتطبيقيعبد هللا رحيم علوان عبد86508192051039006

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك462.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيعالء عبد المجيد محمد حشاش86509192051003041

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك462.0اعدادية العرفان للبنينتطبيقيوليد خالد محمود شهاب86510192051029015

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك461.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيابراهيم فراس غالب قهير86511192051014003

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك461.0ثانوية الحبانية للبنينتطبيقيسعد رياض عبد خواف86512192051046006

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك460.0اعدادية راوة للبنينتطبيقيرافت اركان سبتي عبد الفتاح86513192051022011

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك459.0اعدادية هيت للبنينتطبيقياحمد نصير عبد الحميد جمعة86514192051014015

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك457.0ثانوية البغدادي للبنينتطبيقيقتاده جاسم محمد مخلف86515192051030012

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك457.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقياحمد حماد شهاب حمد86516192051341004

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك454.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمروان ياسين نوري عزيز86517192051020086

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك454.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقينور كامل ابراهيم اسماعيل86518162051360044

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك453.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيعبد هللا سلوان غسان ياسين86519192051014063

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك452.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعبد الحليم عطا هللا صبار ربيع86520192051020037
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جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك451.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيعبد المجيد حميد حمد صالح86521192051003036

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك450.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمحمد نافع هادي فياض86522192051071043

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك449.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيوسام خضير هندي عبيد86523192051028051

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك449.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيعبد هللا باسم محمد خلف86524192051009038

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك448.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعلي ثامر عبد الجادر خليل86525192051071028

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية591.0اعدادية العال للبناتاحيائيزينب عمر شاكر محمود86526192042156040

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية590.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمالك سعيد مهدي صالح86527192042217139

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية588.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمريم فرج كريم مفرح86528312042047170

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية587.0ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيفاطمه عبود حسين نجم86529192042240026

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية586.0ثانوية المعالي للبناتاحيائينادره عبد القادر حماد شهاب86530192042157068

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية586.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيخطاب عمر ياسين حسين86531192041095033

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية586.0ثانوية الواقدي للبنيناحيائيعبد الرحمن غانم سليم مجبل86532192041086012

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية586.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائياساور صديق عبداللطيف فواز86533192042197001

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية586.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيابو بكر صديق عبد اللطيف فواز86534192041015010

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية586.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيحنين مصلح رديف منفي86535202042160033

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية585.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيزهراء سامي شوكت عبد هللا86536192042153048

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية584.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمصطفى احمد شاكر محمود86537192041009308

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية584.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيرحمه فخري ندا ابراهيم86538192042151016

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية584.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيماريا محمد اسماعيل هالل86539192042298013

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية583.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيزهراء عامر صالح عبد القادر86540192042153050

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية583.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائيمحمد مشعان خليل ابراهيم86541192041065032

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية582.0ثانوية الشفق للبناتاحيائياسراء كامل نوار كردي86542192042243003

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية582.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيبهاء جواد سليمان عشوي86543192041043010

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية582.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيصفا علي حسين علي86544192042383114

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية581.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيلينه فراس جابر شالل86545192042133047

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية580.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيزينب ناظر شاكر فياض86546192042204028

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية580.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعبد العزيز محمد نجيمان عشوي86547192041043018

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية579.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيلبنى عمر علي فياض86548192042383138

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية578.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاحيائيسماح احمد محمد فياض86549192042250014

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية578.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيزينه عالء محمد سليمان86550192042193058

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية577.0اعدادية راوة للبنيناحيائيليث علي عبد هللا هويدي86551192041022015

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية577.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائياوان جمعه اسود رجه86552192042383026

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية576.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيمريم بشار سلمان احمد86553192042198069

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية576.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيزهراء مضر عبدالعزيز محمدسعيد86554192042198035

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية576.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيالق خالد ماجد ثابت86555192042194010
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جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية576.0ثانوية فتح الفتوح للبناتاحيائيعذراء ثائر ذياب حمد86556192042148023

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية576.0ثانوية دجلة للبنيناحيائياثير عبد الرزاق حسين عبود86557182041069001

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية575.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينبأ ناجي خليل عليوي86558192042217155

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية574.0ثانوية االدريسي للبناتاحيائيريام محمد علي عايد86559192042271003

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية574.0اعدادية عنة للبنيناحيائييوسف طريف علي حميد86560192041021071

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية574.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيياسمين صعب خلف ابراهيم86561192042183052

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية574.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيمحمد عامر محمد حسين86562192041003070

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية573.0اعدادية هيت للبنيناحيائيهشام خالد هاشم محمد86563192041014123

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية573.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيسليمان أحمد سليمان حمد86564192041009118

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية573.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائيآثار مهند محمد عذاب86565192042155001

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية572.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيتقى جهاد سعد نصيف86566122042096008

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية572.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد حسين علي86567192041012026

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية572.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيمحمد حكمت فرج ثابت86568192041341158

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية572.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيرسل باسم عبدالرزاق طه86569192042177013

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية572.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد جبار مضعن خلف86570192041026047

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية571.0ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيامل اسامه اديب مجيد86571192042247008

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية571.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيهمام غانم حمد هللا عبد86572192041020070

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية571.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيزينب عالء كريم عبد86573192042370115

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية570.0ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيعبير احمد سعود دحام86574192042135018

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية570.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيهاله احمد حنشل مدب86575192042246112

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية570.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيابو بكر غسان شويش محمد86576192041114001

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية570.0ثانوية التكاتف للبناتاحيائيهاجر علي خضير صباح86577192042231012

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية570.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيايمان محمد عبد محمد86578102042091008

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية569.4ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمصطفى يوسف عبد الباقي عواد86579192041001100

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية569.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد عمر محمد ملحم86580192041007140

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية569.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيتبارك عارف عطيوي حسين86581192042383046

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية569.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيسعد احمد حماد صالح86582192041110020

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية569.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيإيهاب فراس عمران خضير86583142041015007

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية569.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائياسامة جمال ياسين فتحي86584102041017010

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية598.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيطيبه صباح فرحان ذياب86585192052197019

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية590.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيانفال مؤيد سبتي غربي86586192052197007

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية590.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيسجى شاكر محمود جبير86587192052197017

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية570.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمحمد اركان صالح مصطفى86588192051015052

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية569.0اعدادية هيت للبنينتطبيقياحمد شهاب احمد جبير86589192051014009

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية567.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعثمان خميس فياض علي86590192051002027
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جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية567.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيفاطمه علي فرحان دخيل86591102052116025

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية551.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعمر مصطفى اسماعيل مصطاف86592192051066027

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية550.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقياسامه شالل علوان هويدي86593192051015011

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية541.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتتطبيقينبأ منير نعمان محمد86594312052058015

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية539.0اعدادية االمل للبناتتطبيقيطيبه عدنان علي حمادي86595192052195016

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية538.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيحمزه حسان عبد الستار فواز86596192051015021

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية535.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعبد الخالق لؤي عبد الرحمن طه86597192051004020

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية535.0ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيمجيد خالد حميد صالح86598192051082016

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية535.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيمحمد عبد المجيد محمد حشاش86599192051003055

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه512.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيمريم علي عبدالحافظ عسل86600192052178035

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه504.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتتطبيقيابرار عادل سند محمد86601192052262003

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه500.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيجيهان رافع علي حمد86602192052191009

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه485.0ثانوية االمام العادل للبناتتطبيقيهالة هيثم طارق منفي86603192052159020

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه480.0اعدادية الفجر للبنينتطبيقيسامر حقي اسماعيل نايل86604192051037012

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه479.0ثانوية مؤتة للبناتتطبيقياميمه ياسين جاسم نواف86605192052182002

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه478.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيفاطمه عامر محمود سليمان86606192052202025

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه475.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقياحمد سعد شعبان حنش86607192051002002

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه474.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيضياء فاضل محسن محمود86608192051058013

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه467.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيوسن جبير مخلف علي86609192052202031

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه463.0اعدادية عنة للبنينتطبيقيمهند حسام ياسين عبد اللطيف86610192051021032

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه462.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيهاجر احمد ياس عواد86611192052178040

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه462.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيعمر خليل مشعل حسان86612192051003046

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه459.0ثانوية االندلس للبناتتطبيقيسرور عادل حسن فرحان86613192052183017

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه459.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمحمد خالد علي حسين86614192051043032

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه453.0اعدادية العرفان للبنينتطبيقيمحمد احمد حامد حسن86615192051029011

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه453.0اعدادية الفتوة للبنينتطبيقياحمد سعدي احمد صالح86616192051065001

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه453.0ثانوية االندلس للبناتتطبيقيسماح مجيد جدعان جاسم86617192052183019

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه450.0ثانوية االزدهار للبناتتطبيقيساره وليد جاسم محمد86618192052154005

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه447.0اعدادية السالم للبنينتطبيقياحمد خالد علي خلف86619192051058003

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه445.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعصام فالح محل نايف86620192051004031

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه445.0اعدادية هيت للبناتتطبيقيضفاف فرات ياسين سالم86621192052196022

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه445.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيفهد عمر مفلح عمر86622192051004039

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه444.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي ماهر علي مطلك86623192051026045

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه444.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعبد هللا سعيد عبد نصيف86624192051011047

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه444.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيامل جمعه صالح درج86625192052163004
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جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه443.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعصام فوزي مطر صالح86626192051043026

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه443.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا سمير عبد هللا عوض86627192051069016

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه443.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيعبد هللا صفاء عبد القهار جهاد86628192051014064

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه443.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقياحمد لؤي عبد السالم داهي86629192051009010

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه442.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمحمد غازي فرحان سحاب86630192051042010

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه442.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعبد الحميد حسن عريان شرقي86631192051020038

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه441.0اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيامين مجيد حميد حسين86632192051032006

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه441.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيرعد اسعد محسن محمود86633192051058011

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه440.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيايوب ماجد عطيه صالح86634192051067007

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه440.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقينور عبدالسالم احميد مخلف86635192052163017

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه439.0اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيمحمد احمد صبار فياض86636192051065024

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه439.0ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيمحمد جابر مخلف احمد86637192051084013

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه439.0ثانوية االيالف للبنينتطبيقياسامة حسين صالح صباح86638192051107006

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه438.0ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيحكم عامر حردان حسب هللا86639192051085012

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه438.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقينصر مسهوج تركي احمد86640192051341112

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه438.0اعدادية عنة للبنينتطبيقيزيد عبد الحكيم مد هللا الفي86641192051021013

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه437.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيعمار يحيى حمد حسن86642192051341072

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه436.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيميثم شريده احميد حمد86643192051020094

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه436.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيمصطفى صالح خلف محمود86644192051058037

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه436.0ثانوية القائم المسائية للبناتتطبيقياحالم خلوف احمد عواد86645192052371001

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه436.0اعدادية عنة للبنينتطبيقيضياء رافع حميد خلف86646192051021015

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه436.0ثانوية الرجاء للبناتتطبيقينبأ عالء صالح محمود86647192052160006

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه436.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقياحمد حامد سامي عبد القادر86648192051020006

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه436.0ثانوية الكواكب للبناتتطبيقيساره ماجد مشرف علي86649192052208011

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه436.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيمحمد سامي خلف عبد الحليم86650312051024049

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه435.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيحيدر فيصل عليان ابراهيم86651192051060010

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه435.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيهند عادل عبدالرحمن اسماعيل86652192052191038

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه434.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمحمد عادل مهدي صالح86653192051015061

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه434.0ثانوية البغدادي للبنينتطبيقيفاضل شعالن حماد حمد86654192051030011

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه434.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيزينه محمد محمود عبدالرزاق86655192052163007

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه434.0اعدادية العال للبناتتطبيقينبأ جمعه خلف حسين86656192052156015

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه434.0اعدادية الروافد للبناتتطبيقيوالء صالح شكر طلي86657192052198038

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه434.0ثانوية الكواكب للبناتتطبيقينور صباح شكر محمود86658192052208017

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه434.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقييوسف طالب حمد خلف86659192051011088

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه434.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيعبد هللا ناجي حمد عبد هللا86660192051070041
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جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه433.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمحمد مصطفى كمال عبد الغفور86661192051019072

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه433.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيآيه ماجد عبدهللا خلف86662192052202008

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه433.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيعبد هللا نشوان شكري حمد هللا86663192051060019

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه432.0اعدادية المربد للبنينتطبيقيعمر رحيم هالل حمد86664192051056024

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه432.0ثانوية الهداية المختلطةتطبيقياطياف عبدالغني احمد صالح86665192052278002

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه431.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقياسيد محمد احمد شهاب86666192051003012

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه431.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيايثار عبدالستار عناد شحاذه86667192052199011

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه431.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقياحمد عايش ربيع سعد86668192051015007

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه431.0اعدادية هيت للبناتتطبيقيروان حسن عبدالمحسن عبدالعزيز86669192052196016

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه430.0اعدادية حليمة السعدية للبناتتطبيقياسراء منعم حماد جياد86670192052204001

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه430.0اعدادية الروافد للبناتتطبيقيرقيه محمد جزاع رحيل86671192052198008

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه430.0اعدادية هيت للبنينتطبيقياثير اكثم مكي جبير86672192051014004

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه429.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقياحمد حمد رشيد حمادي86673192051012005

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه429.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيبكر خميس عبدهللا بردان86674192051341023

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه429.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيبندر احمد صالح حنوش86675192051043006

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه429.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيمحمد حامد محمد كودي86676192051070060

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه428.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقياحمد ياسر خليفة مهدي86677192051043004

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه428.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيزهراء علي صبري ابراهيم86678192052191016

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه428.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيمحمد عماد حسني علي86679192051004041

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه428.0اعدادية عنة للبنينتطبيقييحيى عبد السالم علي جواد86680192051021036

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه427.0ثانوية عنه للبناتتطبيقينور عبداللطيف ياسين عبداللطيف86681192052200014

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه426.0اعدادية العال للبناتتطبيقيرؤى عادل عبيد عياده86682192052156008

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم السدود وموارد المياه426.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقياحمد جواد كاظم مطلك86683192051003003

جامعة االنبار/كلية العلوم592.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيكوثر حميد خلف حسين86684192042243051

جامعة االنبار/كلية العلوم591.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائياسراء خليل فتيخان هراط86685192042202002

جامعة االنبار/كلية العلوم591.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيازهار عزير نايف مطر86686192042212002

جامعة االنبار/كلية العلوم591.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد نجم عبيد جاسم86687192041001092

جامعة االنبار/كلية العلوم591.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيرسل عبدالقادر احمد مدهر86688192042188049

جامعة االنبار/كلية العلوم590.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيصهيب حميد صداع غافل86689192041007065

جامعة االنبار/كلية العلوم590.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيبان جمعه فرج خلف86690192042217033

جامعة االنبار/كلية العلوم588.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيرسل عقيل ابراهيم محمود86691192042202022

جامعة االنبار/كلية العلوم587.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائياالء كامل محمد عبدهللا86692192042384003

جامعة االنبار/كلية العلوم587.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيبان محمد عالوي عبدهللا86693192042217034

جامعة االنبار/كلية العلوم587.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيجنة محمد امين جاسم86694192042159024

جامعة االنبار/كلية العلوم586.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيساره جمال حسن علي86695192042198038
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جامعة االنبار/كلية العلوم586.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيريام فايق جزاع ياسين86696192042185032

جامعة االنبار/كلية العلوم586.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيجنات باسل مخلف عبد القهار86697192042370058

جامعة االنبار/كلية العلوم586.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيتقى سليمان عجاج عبد هللا86698192042159023

جامعة االنبار/كلية العلوم585.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيساره عايد خليل ابراهيم86699192042198041

جامعة االنبار/كلية العلوم585.0ثانوية قريش للبناتاحيائيوسن حميد عبيد حسن86700192042158093

جامعة االنبار/كلية العلوم584.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيحياة ابراهيم خلف عامر86701192042162021

جامعة االنبار/كلية العلوم584.0ثانوية المعالي للبناتاحيائينسيبه فراس يحيى عبد الجليل86702192042157072

جامعة االنبار/كلية العلوم584.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيساره ثائر صائب صالح86703192042154018

جامعة االنبار/كلية العلوم583.3ثانوية الرمادي للبنيناحيائيايمن فيصل حمد خلف86704192041001023

جامعة االنبار/كلية العلوم583.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيليلى احمد فيصل محمد86705192042137058

جامعة االنبار/كلية العلوم583.0ثانوية عنه للبناتاحيائيفاطمه ياسين خضر رحيم86706192042200020

جامعة االنبار/كلية العلوم583.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيوالء طركي منديل رشيد86707192042147058

جامعة االنبار/كلية العلوم583.0ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيزينب جالل طربيل محمد86708192042131015

جامعة االنبار/كلية العلوم580.0ثانوية قريش للبناتاحيائيعبير عبد القادر غريب شهاب86709192042158059

جامعة االنبار/كلية العلوم580.0ثانوية سيوان للبنيناحيائيعبيدة فاروق صادق سعيد86710312041003015

جامعة االنبار/كلية العلوم580.0ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيعائشه قاسم محمد زيدان86711192042131025

جامعة االنبار/كلية العلوم580.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيغاده عطا هللا ياسين وهيب86712192042160058

جامعة االنبار/كلية العلوم579.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيطيبه خالد جدعان خلف86713192042202040

جامعة االنبار/كلية العلوم579.0اعدادية العال للبناتاحيائيزهراء احمد رجب هادي86714192042156038

جامعة االنبار/كلية العلوم579.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيآيه محمد ناجي حماد86715192042202010

جامعة االنبار/كلية العلوم578.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيوليد خالد حسين علي86716192041032056

جامعة االنبار/كلية العلوم578.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيشيخه وليد عويد رحيم86717192042168018

جامعة االنبار/كلية العلوم577.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيمريم صادق طراد مشهد86718192042154030

جامعة االنبار/كلية العلوم577.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيزينب طه ياسين عبد86719192042217064

جامعة االنبار/كلية العلوم577.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيصفا نوري مخلف حسن86720192042298009

جامعة االنبار/كلية العلوم577.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيسرى عاصم محمد صالح86721192042369206

جامعة االنبار/كلية العلوم576.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيوالء ابراهيم فيصل حمادي86722192042202061

جامعة االنبار/كلية العلوم576.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيشيماء عادل فتيخان مشعل86723192042204046

جامعة االنبار/كلية العلوم576.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيتبارك فازع ثابت عبد السالم86724192042153024

جامعة االنبار/كلية العلوم576.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيثامر محمد عراك تركي86725192041006016

جامعة االنبار/كلية العلوم575.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الستار عبد سويدان86726192042137017

جامعة االنبار/كلية العلوم575.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيايالف عدنان عوده مهاوش86727192042212006

جامعة االنبار/كلية العلوم574.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيسماء عثمان احمد علي86728192042208041

جامعة االنبار/كلية العلوم573.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيسيناء دحام سرحان جاسم86729192042226071

جامعة االنبار/كلية العلوم573.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيرويده علي محمد محسن86730192042157033
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جامعة االنبار/كلية العلوم573.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيدعاء مجيد صالح مخلف86731192042159030

جامعة االنبار/كلية العلوم573.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيسكينه وليد خالد نايف86732192042153056

جامعة االنبار/كلية العلوم572.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهدى خليل ابراهيم رجا86733192042173048

جامعة االنبار/كلية العلوم572.0ثانوية قريش للبناتاحيائيشهد سالم عنفوص عودة86734192042158050

جامعة االنبار/كلية العلوم572.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيرابحه عمر فائق عطا هللا86735192042159032

جامعة االنبار/كلية العلوم571.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيراقيه حسن مشرف عبد الرزاق86736192042137027

جامعة االنبار/كلية العلوم571.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيخديجه طالب محل هراط86737192042243018

جامعة االنبار/كلية العلوم571.0ثانوية التعايش للبناتاحيائيمريم ليث الدين صالح حبيب86738312042054034

جامعة االنبار/كلية العلوم570.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيفخرية حميد عاتي مرعي86739192042234044

جامعة االنبار/كلية العلوم570.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائيرحمة احمد هاشم شنتاف86740192042155016

جامعة االنبار/كلية العلوم570.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيطيبة مصطفى اسماعيل نايف86741192042298010

جامعة االنبار/كلية العلوم570.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيياسمين دلف عواد جاسم86742192042212058

جامعة االنبار/كلية العلوم569.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيغزوه جبير خلف عواد86743192042159077

جامعة االنبار/كلية العلوم569.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيسارة احمد اسود محمد86744192042204029

جامعة االنبار/كلية العلوم569.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناحيائيابراهيم عبد الصمد حافظ عطيوي86745192041069001

جامعة االنبار/كلية العلوم569.0اعدادية هيت للبناتاحيائيقبس ابراهيم محمد سويد86746192042196085

جامعة االنبار/كلية العلوم568.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيامنه محمود مخلف حمد86747192042212005

جامعة االنبار/كلية العلوم568.0ثانوية النور للبناتاحيائيورود سامي مالك عبيد86748192042237025

جامعة االنبار/كلية العلوم568.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيهمام احمد جديع عواد86749192041026058

جامعة االنبار/كلية العلوم567.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيسميه حميد صداع غافل86750192042217087

جامعة االنبار/كلية العلوم567.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيفرح جمال احمد محمد86751192042370197

جامعة االنبار/كلية العلوم567.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناحيائيحمزه حمد عبد هللا رحيم86752192041069005

جامعة االنبار/كلية العلوم567.0ثانوية االنتصار للبنيناحيائيمحمد سعيد فهد عبد86753192041123010

جامعة االنبار/كلية العلوم566.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيرنا احمد جمعه سالم86754192042159037

جامعة االنبار/كلية العلوم566.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيمأرب صدام حسين محمد86755192042183033

جامعة االنبار/كلية العلوم566.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيتهاني عدنان خليل ابراهيم86756192042204016

جامعة االنبار/كلية العلوم566.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيزينب محمود عبد خلف86757192042185037

جامعة االنبار/كلية العلوم566.0ثانوية راوة للبناتاحيائيأيه محمد مداح حسن86758192042145002

جامعة االنبار/كلية العلوم566.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناحيائيابراهيم هاشم عبد المجيد رشيد86759192041118001

جامعة االنبار/كلية العلوم566.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيسالم فريح درج طلك86760192041020019

جامعة االنبار/كلية العلوم566.0ثانوية الياسمين للبناتاحيائيبتول مصطفى فخري سعد     الدين86761322042025005

جامعة االنبار/كلية العلوم566.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيميساء لؤي عبدالسالم داهي86762192042189189

جامعة االنبار/كلية العلوم565.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائياماني حازم خلف محمد86763192042185011

جامعة االنبار/كلية العلوم565.0ثانوية العدل للبناتاحيائيدعاء منيف عبدهللا حمود86764192042174010

جامعة االنبار/كلية العلوم565.0ثانوية قريش للبناتاحيائياالء عبد القادر غريب شهاب86765192042158006

صفحة ٢٤٧٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة االنبار/كلية العلوم565.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيالمهلب غازي فيصل صالح86766192041001019

جامعة االنبار/كلية العلوم565.0ثانوية قريش للبناتاحيائيايناس جميل احمد خلف86767192042158014

جامعة االنبار/كلية العلوم564.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناحيائيعمر عباس عالوي محمد86768192041069018

جامعة االنبار/كلية العلوم564.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيرقيه جمال مشعان احمد86769192042212012

جامعة االنبار/كلية العلوم563.0اعدادية هيت للبناتاحيائيفاطمه شهاب احمد منصور86770192042196082

جامعة االنبار/كلية العلوم563.0اعدادية العال للبناتاحيائيسرى عماد حميد مهيدي86771192042156049

جامعة االنبار/كلية العلوم563.0ثانوية قريش للبناتاحيائيحنين سليمان خلف حسن86772192042158022

جامعة االنبار/كلية العلوم563.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيماريا صباح حماد عبد86773192042212038

جامعة االنبار/كلية العلوم563.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيرفل ظافر صكر هاشم86774192042153038

جامعة االنبار/كلية العلوم563.0ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيريم عبيد علي حسين86775192042131013

جامعة االنبار/كلية العلوم562.0اعدادية هيت للبناتاحيائينجالء ميسر شمران عبد86776192042196104

جامعة االنبار/كلية العلوم562.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبد هللا سعد جابر محمد86777192041004033

جامعة االنبار/كلية العلوم562.0ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائياالء احمد عبدهللا عواد86778192042240005

جامعة االنبار/كلية العلوم562.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيشهد خميس سهو معيوف86779192042159062

جامعة االنبار/كلية العلوم561.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيايات رياض مهدي صالح86780192042163007

جامعة االنبار/كلية العلوم561.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيمنال حسين علي عزام86781192042199037

جامعة االنبار/كلية العلوم560.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائينسرين اياد فيصل جرو86782192042234059

جامعة االنبار/كلية العلوم560.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيضحى احمد عبد صالح86783192042185050

جامعة االنبار/كلية العلوم560.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيموج عبدهللا عراك تركي86784192042234054

جامعة االنبار/كلية العلوم560.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيمرام منعم عبود ضاحي86785192042204060

جامعة االنبار/كلية العلوم559.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد وجدان حسين علي86786192041026053

جامعة االنبار/كلية العلوم559.0اعدادية االمل للبناتاحيائيميمونه محمد احمد ناصر86787192042195099

جامعة االنبار/كلية العلوم559.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيصدام باسم حمد عبد86788192041095037

جامعة االنبار/كلية العلوم559.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيزينب سعدي تركي خلف86789192042159112

جامعة االنبار/كلية العلوم559.0ثانوية الرحالية المختلطةاحيائيرقيه طه محمد علي86790192042274004

جامعة االنبار/كلية العلوم558.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيفاطمة عماد مبارك عبد هللا86791192042137054

جامعة االنبار/كلية العلوم558.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعمر عبد العزيز شالل فتحي86792192041009223

جامعة االنبار/كلية العلوم558.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيحنين ثامر عالوي كاظم86793192042163021

جامعة االنبار/كلية العلوم558.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيسندس خميس حمد خلف86794192042147037

جامعة االنبار/كلية العلوم558.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائيحارث محمد عبد خلف86795192041070013

جامعة االنبار/كلية العلوم558.0اعدادية العال للبناتاحيائيهبه زياد نصار حسين86796192042156089

جامعة االنبار/كلية العلوم558.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائياسامه خالد محمود جراد86797192041026015

جامعة االنبار/كلية العلوم558.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيسليمان خلف مشوط خليفة86798192041006029

جامعة االنبار/كلية العلوم557.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيتبارك ريكان عبد فياض86799192042243013

جامعة االنبار/كلية العلوم556.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيحنين محمود عبد العزيز احمد86800192042157020
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جامعة االنبار/كلية العلوم556.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيساره ناصر سحاب مطر86801192042154020

جامعة االنبار/كلية العلوم556.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيحسين عماد حسين نجم86802192041009089

جامعة االنبار/كلية العلوم556.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيابرار رياض مهدي صالح86803192042163001

جامعة االنبار/كلية العلوم556.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيطيبه قيس عبدالكريم حمودي86804192042198057

جامعة االنبار/كلية العلوم556.0ثانوية العدل للبناتاحيائيغدير يعرب خليفة محمود86805192042174031

جامعة االنبار/كلية العلوم556.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيفرح فراس محمد احمد86806192042160061

جامعة االنبار/كلية العلوم555.0ثانوية الحبانية للبناتاحيائيهديل خليل احمد عايد86807192042187020

جامعة االنبار/كلية العلوم555.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينور حسان محمد عصمان86808192042217159

جامعة االنبار/كلية العلوم555.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيمنى محمد ناجي خلف86809192042202049

جامعة االنبار/كلية العلوم555.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيهاله محمد ناجي خلف86810192042202056

جامعة االنبار/كلية العلوم555.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيايه محمود عطيوي شحاذه86811192042197010

جامعة االنبار/كلية العلوم555.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيغسان وسام هاشم خليل86812192041001074

جامعة االنبار/كلية العلوم555.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيثريا أسامه عبد العليم عبد الرحمن86813192042154009

جامعة االنبار/كلية العلوم555.0ثانوية بروانة للبناتاحيائياثار سعيد هزيم عمر86814192042151003

جامعة االنبار/كلية العلوم554.0ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيعبير طه خلف نجس86815192042258020

جامعة االنبار/كلية العلوم554.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيغصون اياد لطيف عبدهللا86816192042198059

جامعة االنبار/كلية العلوم554.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيمحمد صالح حسين علي86817192041095079

جامعة االنبار/كلية العلوم554.0ثانوية التسامح للبناتاحيائينور مساعد ذيبان عيد86818192042221028

جامعة االنبار/كلية العلوم554.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيعال عزام درع خلف86819192042202041

جامعة االنبار/كلية العلوم553.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمريم ريكان مهدي خلف86820192042217134

جامعة االنبار/كلية العلوم553.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائييقين عطا هللا كريم عليوي86821192042152049

جامعة االنبار/كلية العلوم553.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيسارة صالح حروب حسين86822192042204031

جامعة االنبار/كلية العلوم553.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيآيه مفيد عبدالخالق عبدالفتاح86823192042199002

جامعة االنبار/كلية العلوم552.0اعدادية العال للبناتاحيائيدعاء غانم عبد هللا فيحان86824192042156024

جامعة االنبار/كلية العلوم552.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد رسمي مصلح فهد86825192041004052

جامعة االنبار/كلية العلوم552.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيرسل عامر عباس مصلح86826192042163022

جامعة االنبار/كلية العلوم552.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيسميه صادق طراد مشهد86827192042154022

جامعة االنبار/كلية العلوم552.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيتبارك عبد الرزاق عبد اللطيف عبد الرزاق86828192042147009

جامعة االنبار/كلية العلوم552.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائياماني احمد شاهر فرحان86829192042159011

جامعة االنبار/كلية العلوم552.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيسوالف وليد جمعه مناجد86830192042185043

جامعة االنبار/كلية العلوم551.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائينور مهدي صالح مخلف86831192042154037

جامعة االنبار/كلية العلوم551.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيورود حميد عبدالرحمن شويش86832192042189216

جامعة االنبار/كلية العلوم551.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيرقيه مجاهد مرضي مطلك86833322042066028

جامعة االنبار/كلية العلوم550.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيضحى مرتضى داود سليمان86834192042147039

جامعة االنبار/كلية العلوم550.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيمالك اكرم خليل ابراهيم86835192042154032
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جامعة االنبار/كلية العلوم550.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك كامل محمد عبدهللا86836192042384009

جامعة االنبار/كلية العلوم550.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيميس راتب عياش عدوان86837192042137063

جامعة االنبار/كلية العلوم549.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيهجران عمر عبد حمادي86838192042202057

جامعة االنبار/كلية العلوم549.0ثانوية االنتصار للبنيناحيائيصالح عبد العزيز عبيد عبد هللا86839192041123003

جامعة االنبار/كلية العلوم549.0ثانوية قريش للبناتاحيائيانعام صالح مهدي جلوي86840192042158008

جامعة االنبار/كلية العلوم548.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيحياه عدنان جاسم محمد86841192042217043

جامعة االنبار/كلية العلوم548.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم حشاش جاسم86842192041095051

جامعة االنبار/كلية العلوم547.0ثانوية العدل للبناتاحيائيرغدة اسماعيل بديوي عبدهللا86843192042174016

جامعة االنبار/كلية العلوم547.0اعدادية القائم للبناتاحيائيغفران دحام خليفه محمد86844192042146061

جامعة االنبار/كلية العلوم547.0ثانوية امنه بنت وهب للبناتاحيائييقين حسين علي تركي86845192042260021

جامعة االنبار/كلية العلوم547.0ثانوية راوة للبناتاحيائيشيرين موفق خليل ابراهيم86846192042145030

جامعة االنبار/كلية العلوم546.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيمنتهى مؤيد حميد مهيدي86847192042199038

جامعة االنبار/كلية العلوم546.0اعدادية العال للبناتاحيائييقين وليد نعمان عبد86848192042156098

جامعة االنبار/كلية العلوم546.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيسارة جمال حسن عواد86849192042371054

جامعة االنبار/كلية العلوم546.0اعدادية القائم للبناتاحيائيشيماء عادل ناصح مخلف86850192042146048

جامعة االنبار/كلية العلوم546.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيفاطمه دريد شاكر صالح86851192042217117

جامعة االنبار/كلية العلوم545.0ثانوية عنه للبناتاحيائيسميه مازن خالص عبدالرحمن86852192042200013

جامعة االنبار/كلية العلوم545.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاحيائيانفال كاظم حوران مهنا86853192042250003

جامعة االنبار/كلية العلوم545.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيدعاء بسام ذياب عثمان86854192042160029

جامعة االنبار/كلية العلوم544.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيايه حسين علي حسين86855192042208018

جامعة االنبار/كلية العلوم544.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيحنين باسم سرحان خلف86856192042217041

جامعة االنبار/كلية العلوم543.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيسجى بشير معجل عبيد86857192042371057

جامعة االنبار/كلية العلوم543.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيرنده اياد رافع عطا هللا86858192042162031

جامعة االنبار/كلية العلوم543.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيضحى نبيل وفيق مصلح86859192042198055

جامعة االنبار/كلية العلوم542.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائينبأ سالم ضايع جريان86860192042208051

جامعة االنبار/كلية العلوم542.0ثانوية دمشق للبنيناحيائياحمد جواد حنيش عبيد86861192041052001

جامعة االنبار/كلية العلوم542.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيوفاء اسماعيل احمد نجم86862192042186065

جامعة االنبار/كلية العلوم542.0ثانوية االنتصار للبنيناحيائيعبد هللا حميد سمير حسن86863192041123006

جامعة االنبار/كلية العلوم542.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائيغفران نوري خلف محمود86864192042161033

جامعة االنبار/كلية العلوم542.0اعدادية هيت للبناتاحيائيميس لؤي خيري احمد86865192042196101

جامعة االنبار/كلية العلوم541.5ثانوية االنبار للبناتاحيائيرويده حامد نواف فارس86866192042153044

جامعة االنبار/كلية العلوم541.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاحيائيشهد خليل علي احمد86867192042250016

جامعة االنبار/كلية العلوم541.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيورود رياض طه منصور86868192042198090

جامعة االنبار/كلية العلوم541.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيفاطمه منذر محمد فرج86869312042081134

جامعة االنبار/كلية العلوم541.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائياسيا عبدالستار ابراهيم دخيل86870192042370010
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جامعة االنبار/كلية العلوم541.0ثانوية الرشيد المختلطةاحيائيعدنان طالب عباس محمد86871192041273005

جامعة االنبار/كلية العلوم540.4ثانوية الرمادي للبنيناحيائيشاهين محمود علي شاهر86872192041001042

جامعة االنبار/كلية العلوم540.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيريام جمال حسين حمادي86873192042162034

جامعة االنبار/كلية العلوم540.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائيعماد جاسم محمد مزعل86874192041103034

جامعة االنبار/كلية العلوم540.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيايناس محمود خضير صالح86875192042369055

جامعة االنبار/كلية العلوم540.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيبان قاسم محمد خلف86876192042133014

جامعة االنبار/كلية العلوم540.0ثانوية العدل للبناتاحيائيفاطمة احمد خلف شكري86877192042174032

جامعة االنبار/كلية العلوم539.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيمشتاق خالد زعيتر خلف86878192041006069

جامعة االنبار/كلية العلوم539.0ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائيسجى خضير مصلح مرعي86879192042170013

جامعة االنبار/كلية العلوم539.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيمصطفى طالب حميد عبد86880192041304010

جامعة االنبار/كلية العلوم539.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيطارق حسن جبير فيحان86881192041001045

جامعة االنبار/كلية العلوم539.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيسجى هيثم عبد هويدي86882192042202031

جامعة االنبار/كلية العلوم539.0ثانوية قريش للبناتاحيائيسارة وليد مطر احمد86883192042158042

جامعة االنبار/كلية العلوم538.4ثانوية االنبار للبناتاحيائيشهد حميد عثمان مشعان86884192042153063

جامعة االنبار/كلية العلوم538.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيشيماء عامر حميد خلف86885192042212028

جامعة االنبار/كلية العلوم538.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيرحمة غانم جديع حمادي86886192042189061

جامعة االنبار/كلية العلوم538.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائييوسف قيس دحام خضير86887102041155030

جامعة االنبار/كلية العلوم538.0اعدادية العال للبناتاحيائياسيا هيثم محمد سمير86888192042156010

جامعة االنبار/كلية العلوم538.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيايه محمد هاشم شنتاف86889192042133012

جامعة االنبار/كلية العلوم537.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائيهبه حازم عبد الوهاب محمد86890192042155037

جامعة االنبار/كلية العلوم537.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائييقين صباح خلف جهام86891192042132015

جامعة االنبار/كلية العلوم536.0النصر النموذجية للبنيناحيائيسرار قيس غالب محمد86892312041024059

جامعة االنبار/كلية العلوم536.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعال نبيل احمد رجب86893192042298011

جامعة االنبار/كلية العلوم536.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيريم فؤاد نوري سبتي86894192042159043

جامعة االنبار/كلية العلوم536.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيطيبه خالد جبار علوان86895122042108039

جامعة االنبار/كلية العلوم535.0ثانوية العدل للبناتاحيائيصفا سهيل بديوي عبدهللا86896192042174025

جامعة االنبار/كلية العلوم535.0ثانوية الحبانية للبناتاحيائيايناس ناظم نايف سالم86897192042187002

جامعة االنبار/كلية العلوم535.0ثانوية راوة للبناتاحيائيسدره يونس دهام محمود86898192042145022

جامعة االنبار/كلية العلوم535.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيرجاح عبد الملك مروح مفلح86899192042159034

جامعة االنبار/كلية العلوم535.0ثانوية قريش للبناتاحيائيرانيا خالد مصلح نايل86900192042158029

جامعة االنبار/كلية العلوم535.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيمريم كامل نايف صالح86901192042167020

جامعة االنبار/كلية العلوم535.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيبكر صديق بتال حوران86902192041003025

جامعة االنبار/كلية العلوم535.0ثانوية التكاتف للبناتاحيائيخديجه وليد حسين علي86903192042231003

جامعة االنبار/كلية العلوم535.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيدعاء زياد سعد نصيف86904192042201007

جامعة االنبار/كلية العلوم535.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيسلسبيل ريكان عبدالقهار سليمان86905192042189111
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جامعة االنبار/كلية العلوم535.0اعدادية االمل للبناتاحيائياالء خميس حامد حسن86906192042195009

جامعة االنبار/كلية العلوم534.0ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيرفيف مزهر تركي شبوط86907192042135011

جامعة االنبار/كلية العلوم534.0اعدادية راوة للبنيناحيائييزن عبد العظيم جار هللا عياش86908192041022026

جامعة االنبار/كلية العلوم534.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيسالم فيصل اسماعيل حسين86909172041008146

جامعة االنبار/كلية العلوم534.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيوئام محمد عبد الرحمن جسام86910312042031060

جامعة االنبار/كلية العلوم534.0اعدادية األوفياء للبنيناحيائيطه نعمة محمد غافل86911192041078013

جامعة االنبار/كلية العلوم534.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيحنين شاكر محمود اسماعيل86912112042075022

جامعة االنبار/كلية العلوم534.0اعدادية االمل للبناتاحيائيتبارك ميثاق ياسين ميزر86913192042195024

جامعة االنبار/كلية العلوم534.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيرنين مؤيد حمد عبد86914192042163024

جامعة االنبار/كلية العلوم534.0ثانوية ذو النورين للبنيناحيائيطه رفعت رمزي عبد الغفور86915112041019015

جامعة االنبار/كلية العلوم534.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيازهار سعدون مشعان حماد86916192042234001

جامعة االنبار/كلية العلوم534.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيخديجه عبدالقادر عبدالسالم خلف86917192042178018

جامعة االنبار/كلية العلوم533.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيغفران جمعه مشهد فرحان86918192042217111

جامعة االنبار/كلية العلوم533.0اعدادية العال للبناتاحيائيزينب هيثم عبد الوهاب جمعه86919192042156041

جامعة االنبار/كلية العلوم533.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاحيائيهاله عزيز ابراهيم بديوي86920192042250024

جامعة االنبار/كلية العلوم533.0ثانوية الحبانية للبنيناحيائيحميد عبد نجم عبد هللا86921192041046011

جامعة االنبار/كلية العلوم533.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيفاطمه عبد المطلب ثامر احمد86922192042157059

جامعة االنبار/كلية العلوم533.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيدالل حميد كناص عبيد86923192042183008

جامعة االنبار/كلية العلوم533.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيسينا فرحان خلف سطام86924192042316018

جامعة االنبار/كلية العلوم533.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيهاجر ناظم عبود رهك86925322042066074

جامعة االنبار/كلية العلوم533.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيسمر قيس رجب محمد86926192042159059

جامعة االنبار/كلية العلوم533.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيهبه خليل ابراهيم محمد86927192042162090

جامعة االنبار/كلية العلوم533.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيثناء وليد خميس حسين86928192042198020

جامعة االنبار/كلية العلوم533.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيغفران جمال عواد فرحان86929192042270035

جامعة االنبار/كلية العلوم533.0اعدادية القائم للبناتاحيائيمروه سليمان حمود مجمي86930192042146070

جامعة االنبار/كلية العلوم533.0اعدادية االمل للبناتاحيائيهاجر محمود حسن عبدالرحمن86931192042195111

جامعة االنبار/كلية العلوم532.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيالبراء وليد جاسم ويس86932192041027006

جامعة االنبار/كلية العلوم532.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيبتول كمال كاتب عبد الرزاق86933192042159020

جامعة االنبار/كلية العلوم532.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيريا محمد مدحت حسن86934192042153045

جامعة االنبار/كلية العلوم532.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيهبه هللا محسن دلف ابراهيم86935192042370260

جامعة االنبار/كلية العلوم532.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيحارث خاشع نجم عبد هللا86936192041005003

جامعة االنبار/كلية العلوم532.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيرسل عبدالسالم مطر ابراهيم86937192042298006

جامعة االنبار/كلية العلوم532.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيرسل ابراهيم عداي عبدهللا86938192042197021

جامعة االنبار/كلية العلوم532.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائياروى جسام خلف عبد86939192042217002

جامعة االنبار/كلية العلوم532.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيرؤى جاسم محمد فياض86940192042167009
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جامعة االنبار/كلية العلوم531.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيايالف ناظم عبدالصمد صباح86941192042193015

جامعة االنبار/كلية العلوم531.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعلي عامر عواد جاسم86942192041006044

جامعة االنبار/كلية العلوم531.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيساره نوري عبدالفتاح ظاهر86943192042199019

جامعة االنبار/كلية العلوم531.0اعدادية الشموخ للبنيناحيائيياسين سعدون محيسن صلبي86944192041053031

جامعة االنبار/كلية العلوم531.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيايالف سعيد محمد حسين86945192042204010

جامعة االنبار/كلية العلوم531.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيمحمد حميد حمود خلف86946192041010043

جامعة االنبار/كلية العلوم531.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاحيائيسارة عباس اسماعيل شيحان86947192042373024

جامعة االنبار/كلية العلوم530.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيزيد مصطفى خليل محمد86948192041026024

جامعة االنبار/كلية العلوم530.0ثانوية راوة للبناتاحيائيماريه عبد الرزاق عايد حشاش86949192042145046

جامعة االنبار/كلية العلوم530.0ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيميس جالل خالد عبدالرزاق86950192042247032

جامعة االنبار/كلية العلوم530.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيصفا عماد فرحان ذياب86951192042188091

جامعة االنبار/كلية العلوم530.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيشهد عالء حسين علي86952192042191086

جامعة االنبار/كلية العلوم530.0ثانوية المعرفة للبنيناحيائياالمين محمد ماجد محمد عبيد86953192041033004

جامعة االنبار/كلية العلوم530.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيصفا احمد نوري توفيق86954192042152026

جامعة االنبار/كلية العلوم530.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيطه محمد محسن علي86955192041001046

جامعة االنبار/كلية العلوم530.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيايه جمعه نايف كرين86956192042163013

جامعة االنبار/كلية العلوم530.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائينبأ حسن عامج غريب86957192042132012

جامعة االنبار/كلية العلوم530.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيصالح محمد صالح حمادي86958192041029015

جامعة االنبار/كلية العلوم530.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيشذرة توفيق شاكر عبد86959192042204043

جامعة االنبار/كلية العلوم530.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائيياسمين ياسين حماد يعقوب86960192042155039

جامعة االنبار/كلية العلوم530.0ثانوية االيالف للبنيناحيائيعمر فالح حميد نجم86961192041107020

جامعة االنبار/كلية العلوم530.0اعدادية القائم للبناتاحيائييقين فؤاد عبود مخلف86962192042146093

جامعة االنبار/كلية العلوم530.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائيعائشه محمد هاشم شنتاف86963192042155025

جامعة االنبار/كلية العلوم529.0اعدادية الشموخ للبنيناحيائيعمر جبير حماد صايل86964192041053019

جامعة االنبار/كلية العلوم529.0ثانوية الرحالية المختلطةاحيائيسميره يوسف نافع سليمان86965192042274007

جامعة االنبار/كلية العلوم529.0ثانوية النور للبناتاحيائيمي خميس ابراهيم عبدهللا86966192042237019

جامعة االنبار/كلية العلوم529.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيمصطفى قيس كردي راشد86967192041095085

جامعة االنبار/كلية العلوم529.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيعلي عادل زيد محمد86968192041031016

جامعة االنبار/كلية العلوم529.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيشعيب يحيى قاسم يحيى86969102041002071

جامعة االنبار/كلية العلوم529.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمحمد رحيم خليف برد86970192041015062

جامعة االنبار/كلية العلوم529.0اعدادية هيت للبناتاحيائيهند يوسف احمد ياسين86971192042196112

جامعة االنبار/كلية العلوم529.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيريام محمد ذياب احمد86972192042159042

جامعة االنبار/كلية العلوم529.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيساره اسامه عبد خيرهللا86973192042178032

جامعة االنبار/كلية العلوم529.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيلينه انور حامد علي86974192042183032

جامعة االنبار/كلية العلوم528.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيايناس مجيد جلوي خلف86975192042157015
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جامعة االنبار/كلية العلوم528.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيايه مشعان فرحان سحاب86976192042208019

جامعة االنبار/كلية العلوم528.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمينا محمود علي ابراهيم86977192042193113

جامعة االنبار/كلية العلوم528.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيحنان حاتم جمعه مخلف86978192042229025

جامعة االنبار/كلية العلوم528.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمازن حاتم فرحان سليمان86979192041009237

جامعة االنبار/كلية العلوم528.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد الهادي عدنان طلب جاسم86980192041009186

جامعة االنبار/كلية العلوم528.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيخالد طالب يونس بردي86981192041032021

جامعة االنبار/كلية العلوم528.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبد الرحمن خليل ابراهيم غضب86982192041044011

جامعة االنبار/كلية العلوم528.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائياستبرق معتز رمضان حسن86983192042160004

جامعة االنبار/كلية العلوم528.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيسهى حسين عليوي عبد86984192042188082

جامعة االنبار/كلية العلوم528.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الرحمن عالء ازبار رشيد86985102041020084

جامعة االنبار/كلية العلوم528.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيامل صالح احمد نصيف86986192042166006

جامعة االنبار/كلية العلوم528.0اعدادية العدل للبنيناحيائيبشير باسم عبد هللا أحمد86987192041018007

جامعة االنبار/كلية العلوم528.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائياسيد اثير فريد صالح86988192041003016

جامعة االنبار/كلية العلوم528.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائييوسف خالد شعيب عبو86989172041178119

جامعة االنبار/كلية العلوم528.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمصطفى سعد رميض سعود86990192041007157

جامعة االنبار/كلية العلوم528.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيمحمد باسم راضي داود86991192041110039

جامعة االنبار/كلية العلوم527.0ثانوية راوة للبناتاحيائيمروة علي حسين ذنون86992192042145047

جامعة االنبار/كلية العلوم527.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيسارة يونس حسن عبد86993192042234019

جامعة االنبار/كلية العلوم527.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيايناس عبيد مخلف عطيه86994192042162013

جامعة االنبار/كلية العلوم527.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيميس صادق حمود ثالج86995192042186058

جامعة االنبار/كلية العلوم527.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيتبارك جبير عبد صالح86996192042175014

جامعة االنبار/كلية العلوم527.0ثانوية السنابل المختلطةاحيائيفاطمة صبري موسى مخلف86997192042284009

جامعة االنبار/كلية العلوم526.0ثانوية االمل للبناتاحيائيهند بهاء عبود علي86998312042049019

جامعة االنبار/كلية العلوم526.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيفاطمة محمود صالح فرحان86999192042182020

جامعة االنبار/كلية العلوم526.0ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيحنان معاذ محمود احمد87000192042385006

جامعة االنبار/كلية العلوم526.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيفاطمه كامل فرحان حمادي87001192042193089

جامعة االنبار/كلية العلوم526.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائياسامه صادق جياد مناع87002192041040012

جامعة االنبار/كلية العلوم526.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيعبد هللا محمود عبد الجبار عبد الغفور87003192041015043

جامعة االنبار/كلية العلوم526.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيقصواء يوسف زعين نجيب87004192042384023

جامعة االنبار/كلية العلوم526.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيصفا طالب محل هراط87005192042243041

جامعة االنبار/كلية العلوم526.0ثانوية االندلس للبناتاحيائينورالهدى خالد مشرف على هللا87006192042183046

جامعة االنبار/كلية العلوم526.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيبكر خلف عالوي حميد87007192041007035

جامعة االنبار/كلية العلوم526.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيفاطمه عبدالجبار عفات عبدالرحمن87008192042198063

جامعة االنبار/كلية العلوم526.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيلبنى عمر عزيز دردوح87009192042178057

جامعة االنبار/كلية العلوم526.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيخمائل خالد داود حسان87010192042186019
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جامعة االنبار/كلية العلوم526.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيمحمد خليل احمد خلف87011192041110041

جامعة االنبار/كلية العلوم526.0ثانوية الياسمين للبناتاحيائيعبير عبد الباسط سلطان ضيدان87012322042025015

جامعة االنبار/كلية العلوم525.0اعدادية كبيسة للبنيناحيائيمحمد علي حسين ملوح87013192041017021

جامعة االنبار/كلية العلوم525.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيعائشه ابراهيم طالب محمد87014192042229068

جامعة االنبار/كلية العلوم525.0ثانوية العدل للبناتاحيائيلينه طارق محمد حديد87015192042174037

جامعة االنبار/كلية العلوم525.0اعدادية جعفر الطيار للبنيناحيائيياسر افندي عبد مخلف87016192041054016

جامعة االنبار/كلية العلوم525.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيصابرين محمد عالوي خلف87017192042166054

جامعة االنبار/كلية العلوم525.0ثانوية الربيع المختلطةاحيائيمحمود نافع خلف فرحان87018192041295016

جامعة االنبار/كلية العلوم525.0اعدادية هيت للبناتاحيائينبراس باعث ياسين علي87019192042196103

جامعة االنبار/كلية العلوم525.0ثانوية الربيع المختلطةاحيائيايهاب اياد حمدي مزبان87020192041295005

جامعة االنبار/كلية العلوم525.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيآيه صدام حسين حمد87021192042186011

جامعة االنبار/كلية العلوم525.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيغفران عبد الستار خليل معروف87022192042152032

جامعة االنبار/كلية العلوم525.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيزينب عجاج هالل زغير87023192042217067

جامعة االنبار/كلية العلوم525.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائينمارق سعدون ابراهيم خليفة87024192042205028

جامعة االنبار/كلية العلوم525.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيتبارك طه عبد الحميد محسن87025192042153023

جامعة االنبار/كلية العلوم525.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيهديل يحيى علي حمادي87026192042166092

جامعة االنبار/كلية العلوم525.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناحيائيحسام خالد جميل احمد87027192041069004

جامعة االنبار/كلية العلوم525.0ثانوية فتح الفتوح للبناتاحيائيشهد نوار عيد مخلف87028192042148018

جامعة االنبار/كلية العلوم525.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيغيث الدين صالح اسعد محمد87029192041066115

جامعة االنبار/كلية العلوم525.0اعدادية هيت للبناتاحيائيغاده بشار حمدي جميل87030192042196078

جامعة االنبار/كلية العلوم525.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيايسر فؤاد نوري سعيد87031192041095018

جامعة االنبار/كلية العلوم524.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائينور الهدى رصافي حسين علي87032192042161046

جامعة االنبار/كلية العلوم524.0اعدادية جنين للبناتاحيائيأميمة ايوب تومان عبيد87033192042149002

جامعة االنبار/كلية العلوم524.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيمنار مظفر ظاهر عبد87034192042153084

جامعة االنبار/كلية العلوم524.0اعدادية االمين للبنيناحيائيصالح فليح مخلف علي87035312041009021

جامعة االنبار/كلية العلوم524.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيآمنه مؤيد ثابت محمد87036192042153009

جامعة االنبار/كلية العلوم523.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيصابرين محمد خلف مهيدي87037192042157050

جامعة االنبار/كلية العلوم523.0اعدادية هيت للبناتاحيائيتبارك فؤاد خلف حسن87038192042196027

جامعة االنبار/كلية العلوم523.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيأمنه أثير عواد جمال87039192042157003

جامعة االنبار/كلية العلوم523.0ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيدالل معين اسماعيل محمد87040192042385008

جامعة االنبار/كلية العلوم523.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيغاده موفق زعال خلف87041192042384021

جامعة االنبار/كلية العلوم523.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائينبا فاضل محمد عودة87042192042234057

جامعة االنبار/كلية العلوم523.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيايمن عبد الستار جبار هالل87043192041007030

جامعة االنبار/كلية العلوم523.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةاحيائيمحمد حميد ساير فرحان87044192041303003

جامعة االنبار/كلية العلوم523.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعمر فارس دلف ضاحي87045192041040062
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جامعة االنبار/كلية العلوم523.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائييقين ثامر عبيد علي87046312042058036

جامعة االنبار/كلية العلوم522.0اعدادية االمل للبناتاحيائيزينب عبدالغني ابراهيم دهام87047192042195052

جامعة االنبار/كلية العلوم522.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيهديل خالد محمد جاسم87048192042243071

جامعة االنبار/كلية العلوم522.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائينبأ حميد عيدان جاسم87049192042246101

جامعة االنبار/كلية العلوم522.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائيآيات خالد حردان مهنه87050192042155004

جامعة االنبار/كلية العلوم522.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائينبأ سعيد احمد سعيد87051192042391024

جامعة االنبار/كلية العلوم522.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيليث خليل مالك عليوي87052192041015054

جامعة االنبار/كلية العلوم522.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيآالء سعدي احمد صالح87053192042199001

جامعة االنبار/كلية العلوم522.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيامنه سعدي نعمان داود87054192042198012

جامعة االنبار/كلية العلوم522.0ثانوية العدل للبناتاحيائيهديل زياد خلف صايل87055192042174046

جامعة االنبار/كلية العلوم522.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيايسر عبد المحسن علي متعب87056192041015018

جامعة االنبار/كلية العلوم522.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيلجين هشام معروف ذاكر87057192042199031

جامعة االنبار/كلية العلوم522.0ثانوية الربيع المختلطةاحيائيعبدهللا جندي محسن حسين87058192041295010

جامعة االنبار/كلية العلوم521.0ثانوية راوة للبناتاحيائيفاطمه عبد المجيد سعيد ياسين87059192042145043

جامعة االنبار/كلية العلوم521.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيبتول محمد علي محيسن87060192042384007

جامعة االنبار/كلية العلوم521.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيمريم مشعل علي حمادي87061122042114078

جامعة االنبار/كلية العلوم521.0ثانوية راوة للبناتاحيائيخنساء عمر حنوش حمد87062192042145011

جامعة االنبار/كلية العلوم521.0ثانوية النور للبناتاحيائيمريم خالد جميل مخلف87063192042237017

جامعة االنبار/كلية العلوم521.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيدعاء خميس هاشم عواد87064192042202020

جامعة االنبار/كلية العلوم520.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيالهام جمعه ابراهيم فرحان87065192042393004

جامعة االنبار/كلية العلوم520.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائييوسف عمر اسماعيل حمادي87066122041022123

جامعة االنبار/كلية العلوم520.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمنار عبدهللا ابراهيم عبدهللا87067192042217143

جامعة االنبار/كلية العلوم520.0اعداية المعراج للبناتاحيائيرفل خالد محمد حمود87068102042113042

جامعة االنبار/كلية العلوم520.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيهاله اياد غانم احمد87069192042193126

جامعة االنبار/كلية العلوم520.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائينسرين حسام اسماعيل حمدان87070192042137067

جامعة االنبار/كلية العلوم520.0ثانوية قريش للبناتاحيائياستبرق تركي علي مصلح87071192042158001

جامعة االنبار/كلية العلوم519.3ثانوية الرمادي للبنيناحيائياحمد خالد حماد لطيف87072192041001008

جامعة االنبار/كلية العلوم519.0ثانوية أبو طيبان للبناتاحيائيانوار رافع مرزوك حياوي87073192042268003

جامعة االنبار/كلية العلوم519.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعلي عبد هللا خلف عبد87074192041006045

جامعة االنبار/كلية العلوم519.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيهاجر ابراهيم حمودي شويش87075192042199043

جامعة االنبار/كلية العلوم519.0ثانوية قريش للبناتاحيائيهبة احمد حسين عبد87076192042158089

جامعة االنبار/كلية العلوم519.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه احمد كريم احمد87077202042341078

جامعة االنبار/كلية العلوم519.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيساره هيثم مشعان عبدهللا87078192042246066

جامعة االنبار/كلية العلوم519.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيرند سالم عبد هللا جاسم87079192042162030

جامعة االنبار/كلية العلوم519.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيصفا عاصم عدوان مشوط87080192042224042
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جامعة االنبار/كلية العلوم519.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيعهود عراك حمد خلف87081192042212033

جامعة االنبار/كلية العلوم519.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيغيث عفيف نجم عبد هللا87082192041001077

جامعة االنبار/كلية العلوم519.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيثناء عودة مشعل سرحان87083192042371035

جامعة االنبار/كلية العلوم519.0ثانوية قريش للبناتاحيائياية جمعة مريز مبارك87084192042158009

جامعة االنبار/كلية العلوم519.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيرانيا جمعه لطيف عباس87085192042188045

جامعة االنبار/كلية العلوم519.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيعبير سعد محمد نجم87086192042212032

جامعة االنبار/كلية العلوم519.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيرونق كريم عبيد جياد87087192042217054

جامعة االنبار/كلية العلوم519.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيفاطمه حاتم صبري محمد87088192042217122

جامعة االنبار/كلية العلوم519.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيخالد حازم فنوص عويد87089192041007048

جامعة االنبار/كلية العلوم518.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيشيالن ماجد رحمان منصور87090202042282166

جامعة االنبار/كلية العلوم518.0ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيايمان ريكان رشيد عبود87091192042258006

جامعة االنبار/كلية العلوم518.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيتبارك محمود مولود علي87092192042153028

جامعة االنبار/كلية العلوم518.0اعدادية النهضة للبناتاحيائينورالهدى خليل فليح حسن87093192042191137

جامعة االنبار/كلية العلوم518.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيحذيفه ستار جبير لباس87094332041001026

جامعة االنبار/كلية العلوم518.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيعذراء رباح ابراهيم حسين87095192042234038

جامعة االنبار/كلية العلوم518.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيمريم عطا هللا كريم عليوي87096192042152037

جامعة االنبار/كلية العلوم518.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيشيماء غازي بحر فياض87097192042217096

جامعة االنبار/كلية العلوم518.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيقبس عامر عبود صالح87098192042132011

جامعة االنبار/كلية العلوم518.0ثانوية الفرات للبناتاحيائياطياف عمر حمد مرعي87099192042147004

جامعة االنبار/كلية العلوم518.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيساره سعود سليمان فرحان87100192042188072

جامعة االنبار/كلية العلوم518.0ثانوية العدل للبناتاحيائيبان محمد رشيد زيدان87101192042174006

جامعة االنبار/كلية العلوم518.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيرسل عواد خلف مغامس87102192042202023

جامعة االنبار/كلية العلوم518.0اعدادية الفجر للبنيناحيائياحمد علي محمود عبد87103192041037003

جامعة االنبار/كلية العلوم518.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيايات محمد عفتان شالل87104192042163008

جامعة االنبار/كلية العلوم518.0ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيبسمه امير عوده طعيس87105192042131007

جامعة االنبار/كلية العلوم517.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيطيبه وليد عواد نايل87106192042193073

جامعة االنبار/كلية العلوم517.0ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيطيبه محمد عبد الواحد فياض87107312042067023

جامعة االنبار/كلية العلوم517.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيعمر طالل مخلف جاسم87108192041029032

جامعة االنبار/كلية العلوم517.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائياسامه جاسم شالع محمد87109192041007025

جامعة االنبار/كلية العلوم517.0ثانوية أبو طيبان للبناتاحيائيرفل راسم ارزيج عواد87110192042268007

جامعة االنبار/كلية العلوم517.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيهاجر عمر فؤاد سلمان87111192042193125

جامعة االنبار/كلية العلوم517.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيزهراء خالد ابراهيم حمد87112192042391011

جامعة االنبار/كلية العلوم517.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيغفران علي احمد فياض87113192042224046

جامعة االنبار/كلية العلوم517.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد ماجد عبد الرحمن عمر87114192041001088

جامعة االنبار/كلية العلوم517.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيشروق عبد الكريم احمد حنوش87115172042315076
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جامعة االنبار/كلية العلوم516.0ثانوية الزهاوي المختلطةاحيائيمحمد ناجي نجم عبدهللا87116192041282011

جامعة االنبار/كلية العلوم516.0اعدادية هيت للبنيناحيائيعلي ماهر محمود مرهج87117192041014076

جامعة االنبار/كلية العلوم516.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيفاطمه كمال تركي عفتان87118192042159082

جامعة االنبار/كلية العلوم516.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيايمان احمد جاسم مخلف87119192042234009

جامعة االنبار/كلية العلوم516.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد خميس طلفاح محمد87120192041044016

جامعة االنبار/كلية العلوم516.0ثانوية االفنان للبناتاحيائياسماء ستار احمد خلف87121192042242001

جامعة االنبار/كلية العلوم516.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيسجى فارس عبدالرزاق شاكر87122192042201012

جامعة االنبار/كلية العلوم516.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمحمود عطا هللا عرسان عبد هللا87123192041011120

جامعة االنبار/كلية العلوم516.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيريام حسين حمد محمد87124192042147022

جامعة االنبار/كلية العلوم516.0اعدادية القائم للبناتاحيائيآيناس جمال عواد جسام87125192042146004

جامعة االنبار/كلية العلوم516.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيميالد باسم محمد داود87126192042178060

جامعة االنبار/كلية العلوم516.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيطيبه كريم ناجي نصيف87127192042183026

جامعة االنبار/كلية العلوم516.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيطيبه لؤي جسام مخلف87128122042100039

جامعة االنبار/كلية العلوم516.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيعلي عطا هللا جاسم محمد87129192041106034

جامعة االنبار/كلية العلوم516.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيابراهيم قاسم محمد سعيد87130192041095006

جامعة االنبار/كلية العلوم516.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيسراب عباس علي عبيد87131192042178036

جامعة االنبار/كلية العلوم515.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيحنان عبد زغير حمادي87132192042370059

جامعة االنبار/كلية العلوم515.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيسعد غازي فيصل محمد87133192041007059

جامعة االنبار/كلية العلوم515.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيسجى عبد صبار فياض87134192042217080

جامعة االنبار/كلية العلوم515.0ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيمريم ريكان جبار كرجي87135192042218021

جامعة االنبار/كلية العلوم515.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيسبأ عالء عبد الحسين لفته87136192042162044

جامعة االنبار/كلية العلوم515.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيهبه باسم محمد ثميل87137192042153096

جامعة االنبار/كلية العلوم515.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيبشرى غريب محمد مطلك87138312042081030

جامعة االنبار/كلية العلوم515.0ثانوية عائشة للبناتاحيائينوال جميل احمد طعمه87139182042182105

جامعة االنبار/كلية العلوم515.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائياستبرق ربيع محمد يوسف87140192042383015

جامعة االنبار/كلية العلوم515.0ثانوية الحبانية للبناتاحيائيدعاء حامد عباس دحل87141192042187008

جامعة االنبار/كلية العلوم515.0ثانوية العدل للبناتاحيائيعلياء جابر خيون زبالة87142192042174029

جامعة االنبار/كلية العلوم515.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيخطاب قاسم محمد مخلف87143192041002022

جامعة االنبار/كلية العلوم515.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيحنين رافع صبري ياسين87144192042202016

جامعة االنبار/كلية العلوم515.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيبشرى عبد السالم تركي عبد87145192042160022

جامعة االنبار/كلية العلوم515.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيمنى اسعد فرج عبيد87146192042168031

جامعة االنبار/كلية العلوم515.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيفاطمه علي عبد هللا حمود87147102042101095

جامعة االنبار/كلية العلوم515.0اعدادية الحريري للبناتاحيائياالء محمد لطيف جاسم87148192042193005

جامعة االنبار/كلية العلوم514.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيجمعه سامي خميس صالح87149192041032016

جامعة االنبار/كلية العلوم514.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعبد الرحمن هاتف فاضل كاظم87150102041041044
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جامعة االنبار/كلية العلوم514.0اعدادية هيت للبناتاحيائيعائشه هاشم نصار غايب87151192042196073

جامعة االنبار/كلية العلوم514.0ثانوية فتح الفتوح للبناتاحيائيهبه عواد عبيد احمد87152192042148033

جامعة االنبار/كلية العلوم514.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيوليد اسماعيل كاظم حمادي87153192041009345

جامعة االنبار/كلية العلوم514.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيانسام عبدهللا جاسم محمد87154192042369037

جامعة االنبار/كلية العلوم514.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائياسماء امين حردان صالح87155192042371007

جامعة االنبار/كلية العلوم514.0اعدادية هيت للبنيناحيائيعمر عامر عبد الرزاق عبد الوهاب87156192041014085

جامعة االنبار/كلية العلوم514.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيمحمد كريم عراك تركي87157192041006064

جامعة االنبار/كلية العلوم514.0ثانوية المعالي للبناتاحيائينور حميد عبيد لتلوت87158192042157076

جامعة االنبار/كلية العلوم514.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائييقين مخلف حمد سليمان87159192042217170

جامعة االنبار/كلية العلوم514.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيرحمة مكي حمدهللا جاسم87160192042189063

جامعة االنبار/كلية العلوم514.0ثانوية الكويت االولى للبنيناحيائيزهراء مختار حسين عبدهللا87161192042314002

جامعة االنبار/كلية العلوم513.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيشيماء ايوب حمد كريمان87162192042188086

جامعة االنبار/كلية العلوم513.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيسعاد عبد الخالق حمد مرعي87163192042147034

جامعة االنبار/كلية العلوم513.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيتبارك شهاب احمد غانم87164192042193031

جامعة االنبار/كلية العلوم513.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمصطفى وليد كامل جاسم87165192041012067

جامعة االنبار/كلية العلوم513.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيصفا فاضل فرحان محمد87166192042393011

جامعة االنبار/كلية العلوم513.0اعدادية المربد للبنيناحيائيرأفت ناظم هالل دبيس87167192041056014

جامعة االنبار/كلية العلوم513.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيوالء جمال ابراهيم عوجان87168192042151043

جامعة االنبار/كلية العلوم513.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيمنى خليل ابراهيم جحالي87169192042189187

جامعة االنبار/كلية العلوم513.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيضحى حازم هادي حسين87170192042369253

جامعة االنبار/كلية العلوم513.0اعدادية كبيسة للبنيناحيائيمصطفى احمد عوده عبد الكريم87171192041017022

جامعة االنبار/كلية العلوم513.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائيدعاء تركي علي نجم87172182042174015

جامعة االنبار/كلية العلوم513.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعبد الستار عبود مطني مطلك87173192041095045

جامعة االنبار/كلية العلوم513.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائينعمات حسين عليوي ناصر87174192042205027

جامعة االنبار/كلية العلوم513.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيتماره فيصل دحام عطيه87175192042370054

جامعة االنبار/كلية العلوم513.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائيعبد الخالق شاكر حمود مصحب87176112041042037

جامعة االنبار/كلية العلوم513.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيمينا مظهر غايب علي87177192042159094

جامعة االنبار/كلية العلوم513.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيدعاء ربيع حميد فهد87178192042162023

جامعة االنبار/كلية العلوم512.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيولي عبد علي عبد87179192041011134

جامعة االنبار/كلية العلوم512.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيفاطمه نجم عبيد حمادي87180192042189155

جامعة االنبار/كلية العلوم512.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائيلمى هادي صالح حمدان87181192042161041

جامعة االنبار/كلية العلوم512.0ثانوية االيالف للبنيناحيائيمحمد فايز محمد كطاع87182192041107027

جامعة االنبار/كلية العلوم512.0اعدادية هيت للبناتاحيائيانوار علي حمدي نعمان87183192042196014

جامعة االنبار/كلية العلوم512.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزهراء حميد خضر خلف87184192042183014

جامعة االنبار/كلية العلوم512.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائياسامة فرحان حمادي تركي87185112041016018
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جامعة االنبار/كلية العلوم512.0اعدادية العرفان للبناتاحيائينور كمال سالم عواد87186192042166083

جامعة االنبار/كلية العلوم512.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعبدالرحمن محمد هاشم محمود87187172041100009

جامعة االنبار/كلية العلوم512.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيافاق سليمان حميد خلف87188192042202004

جامعة االنبار/كلية العلوم512.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائياحمد هاتف منفي جفال87189192041356009

جامعة االنبار/كلية العلوم512.0ثانوية الرمادي للبناتاحيائيغفران حميد هادي ابراهيم87190192042164021

جامعة االنبار/كلية العلوم512.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيفريال احمد جابر حمادي87191192042162067

جامعة االنبار/كلية العلوم512.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمصطفى سعدون مهيدي فرحان87192192041009318

جامعة االنبار/كلية العلوم512.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيسرور خلوف خزيم حميد87193192042371060

جامعة االنبار/كلية العلوم512.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيابراهيم عز الدين شمس الدين مصطفى87194172041020003

جامعة االنبار/كلية العلوم512.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيمريم حمد طلب مبارك87195192042224056

جامعة االنبار/كلية العلوم511.0اعدادية االمل للبناتاحيائيابرار عادل جاسم حسين87196192042195002

جامعة االنبار/كلية العلوم511.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمحمد حازم علي عرميط87197192041032042

جامعة االنبار/كلية العلوم511.0ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيسجاد احمد محمد سلمان87198182041015009

جامعة االنبار/كلية العلوم511.0ثانوية النور للبناتاحيائينورالهدى مجيد اسماعيل علي87199192042237022

جامعة االنبار/كلية العلوم511.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزينه سالم نواف ذياب87200192042167012

جامعة االنبار/كلية العلوم511.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائياسيل محسن عبدهللا محمد87201192042371012

جامعة االنبار/كلية العلوم511.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيمريم ساكت تركي وكاع87202192042151035

جامعة االنبار/كلية العلوم511.0اعدادية العال للبناتاحيائيسجى عبد الرحمن علي ناصر87203192042156047

جامعة االنبار/كلية العلوم511.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيخليل ابراهيم حمد شرموط87204192041006022

جامعة االنبار/كلية العلوم511.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الملك سعد علي حمد87205102041020109

جامعة االنبار/كلية العلوم511.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد جاسم محمد حديد87206192041026005

جامعة االنبار/كلية العلوم511.0اعدادية العال للبناتاحيائينور صالح زومان شرموط87207192042156082

جامعة االنبار/كلية العلوم511.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائينبأ محمد طارق نعمان87208192042370233

جامعة االنبار/كلية العلوم510.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعمر عامر عواد جاسم87209192041006048

جامعة االنبار/كلية العلوم510.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعبد هللا يوسف سعيد حسين87210172041024032

جامعة االنبار/كلية العلوم510.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيامنه ثامر عبدالعزيز ذبان87211192042186006

جامعة االنبار/كلية العلوم510.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيأيه حميد عبد عباس87212192042383007

جامعة االنبار/كلية العلوم510.0ثانوية غرناطة للبنيناحيائيعبد الغني فهمي علي عذال87213182041125012

جامعة االنبار/كلية العلوم510.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائياثار حكيم عبد محمد87214192042246001

جامعة االنبار/كلية العلوم510.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيريام احمد عباس محيميد87215192042270018

جامعة االنبار/كلية العلوم510.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائياياد طارق فخري فاضل87216192041066038

جامعة االنبار/كلية العلوم510.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيمنار طالل غازي حبيب87217192042152039

جامعة االنبار/كلية العلوم510.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد خالد نصيف جاسم87218192041009265

جامعة االنبار/كلية العلوم510.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائينور الهدى حليم خضر صالح87219192042162085

جامعة االنبار/كلية العلوم510.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمصعب حامد نوري عكاب87220192041066147
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جامعة االنبار/كلية العلوم510.0اعدادية العال للبناتاحيائيرفل عبد الرزاق علي محمد87221192042156031

جامعة االنبار/كلية العلوم510.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيسيف سعد محمد حسين87222182041016041

جامعة االنبار/كلية العلوم510.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائيحنين عادل عبد الرزاق اسماعيل87223172042258013

جامعة االنبار/كلية العلوم510.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيعالء عادل جاسم هديد87224222041040086

جامعة االنبار/كلية العلوم510.0اعدادية هيت للبنيناحيائياحمد ناطق محمود محسن87225192041014012

جامعة االنبار/كلية العلوم510.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيعبير جاسم محمد نطاح87226192042162056

جامعة االنبار/كلية العلوم510.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعبد الفتاح عليوي حماد علوان87227102041041048

جامعة االنبار/كلية العلوم510.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيعائشه احمد مجيد بير87228172042232102

جامعة االنبار/كلية العلوم510.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائيبتول خليل ابراهيم دايح87229192042205004

جامعة االنبار/كلية العلوم510.0اعدادية القائم للبناتاحيائيرانيه سالمه حمود مجمي87230192042146024

جامعة االنبار/كلية العلوم509.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيعلي عبد هللا حسين علي87231192041019042

جامعة االنبار/كلية العلوم509.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيفاطمه سعدي هندي عبد87232192042217120

جامعة االنبار/كلية العلوم509.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيزينب حامد عالوي جوير87233192042166038

جامعة االنبار/كلية العلوم509.0اعدادية النهضة للبناتاحيائينبأ فؤاد خلف عبد87234192042191127

جامعة االنبار/كلية العلوم509.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيساره نمير رميض لطيف87235192042157037

جامعة االنبار/كلية العلوم509.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيصالح عمر علي جاسم87236192041298005

جامعة االنبار/كلية العلوم509.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد وهب عواد وهب87237172041018176

جامعة االنبار/كلية العلوم509.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد اياد خلف حمادي87238192041009250

جامعة االنبار/كلية العلوم509.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيفاطمه عبد الستار خلف حماد87239192042160059

جامعة االنبار/كلية العلوم509.0ثانوية الحبانية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد حمزه فارس87240192041046018

جامعة االنبار/كلية العلوم509.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائينسيبه ناظم مهيدي صالح87241192042133057

جامعة االنبار/كلية العلوم509.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعبد القهار لؤي مصعب حسون87242312041063038

جامعة االنبار/كلية العلوم509.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيفضيله مطلك مشعان معجل87243192042147043

جامعة االنبار/كلية العلوم509.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد فاروق عبد الواحد خلف87244312041024162

جامعة االنبار/كلية العلوم508.0اعدادية الفجر للبنيناحيائيحمزه حسن محمد عيسى87245192041037006

جامعة االنبار/كلية العلوم508.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائينوره سعود ابراهيم حسين87246132042242033

جامعة االنبار/كلية العلوم508.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيتبارك حسن حمد حسين87247192042202014

جامعة االنبار/كلية العلوم508.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمصطفى احمد عباس محمد87248192041012060

جامعة االنبار/كلية العلوم508.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيعبد هللا فرحان حميد عرموش87249192041032032

جامعة االنبار/كلية العلوم508.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينورية سمير محمد سعيد بكر87250172042357853

جامعة االنبار/كلية العلوم508.0ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيعبد هللا سبع عبد هللا عبد87251102041154012

جامعة االنبار/كلية العلوم508.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيوئام ضياء خليل عبيد87252192042226155

جامعة االنبار/كلية العلوم508.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيسماء موفق يحيى ناصر87253192042198048

جامعة االنبار/كلية العلوم508.0ثانوية بالل للبنيناحيائيعبد القادر نشمي سهيل عبد هللا87254102041055028

جامعة االنبار/كلية العلوم508.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيهبه محمد عبدالباقي عبدالرزاق87255192042229112
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جامعة االنبار/كلية العلوم508.0اعدادية غطفان للبنيناحيائياحمد عويد زيدان خلف87256182041042005

جامعة االنبار/كلية العلوم507.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيحسن زياد عبد حسن87257112041150005

جامعة االنبار/كلية العلوم507.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيندى شالل خلف علي87258182042251025

جامعة االنبار/كلية العلوم507.0ثانوية خورسيباط المختلطةاحيائياحمد اسماعيل نجيب فتحي87259172041058001

جامعة االنبار/كلية العلوم507.0ثانوية الشمس للبناتاحيائيرفل ابراهيم اسماعيل اسود87260192042263014

جامعة االنبار/كلية العلوم507.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيرغد عذال زبن عبود87261192042147018

جامعة االنبار/كلية العلوم507.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيلمى محمد محمود عبدهللا87262192042166066

جامعة االنبار/كلية العلوم507.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيهاجر جاسم محمد علي87263322042029066

جامعة االنبار/كلية العلوم507.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيصالح الدين وسام محمد عبد87264192041114045

جامعة االنبار/كلية العلوم507.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائينور قاسم محمد بداع87265192042370246

جامعة االنبار/كلية العلوم507.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه عباس محمد حماد87266192042173031

جامعة االنبار/كلية العلوم507.0اعدادية الشموخ للبنيناحيائيمصطفى محمود سليمان احمد87267192041053030

جامعة االنبار/كلية العلوم507.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائيساره رياض منسي حمود87268192042161022

جامعة االنبار/كلية العلوم507.0اعدادية االنوار المحمدية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد هللا محيسن87269192041072015

جامعة االنبار/كلية العلوم507.0اعدادية العال للبناتاحيائيأسماء عبد الملك نويديس عبد87270192042156001

جامعة االنبار/كلية العلوم507.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيشهد خالد حمادي مهدي87271192042197031

جامعة االنبار/كلية العلوم507.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبد الرحمن ثائر سعد هللا صالح87272172041023059

جامعة االنبار/كلية العلوم507.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيمها نايف عوض وهاب87273192042202050

جامعة االنبار/كلية العلوم507.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيانفال عبد السالم عبد المنعم ابراهيم87274212042140019

جامعة االنبار/كلية العلوم507.0ثانوية النور للبناتاحيائيريام محمد خلف صالح87275192042237007

جامعة االنبار/كلية العلوم507.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيديانا علي حسين كاظم87276192042369120

جامعة االنبار/كلية العلوم507.0اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيريم عبد النبي خضير محمد87277182042221017

جامعة االنبار/كلية العلوم507.0اعدادية القائم للبناتاحيائينور ابراهيم محارب خليل87278192042146075

جامعة االنبار/كلية العلوم506.7ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيسامر سعد سليم توفيق87279102041048012

جامعة االنبار/كلية العلوم506.0ثانوية سومر للبناتاحيائينوره خلف رمضان تركي87280182042270021

جامعة االنبار/كلية العلوم506.0ثانوية قريش للبناتاحيائيمريم محسن كردي عباس87281192042158074

جامعة االنبار/كلية العلوم506.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمحمد سمير عبد رجه87282192041032043

جامعة االنبار/كلية العلوم506.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائياثير اكرم حسن برغش87283182041354003

جامعة االنبار/كلية العلوم506.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيهجران جمال عواد فرحان87284192042270046

جامعة االنبار/كلية العلوم506.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيريم ياسر عوده عبد87285192042212018

جامعة االنبار/كلية العلوم506.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيايمن محمود عبد هللا عبد87286192041009063

جامعة االنبار/كلية العلوم506.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيبكر محمد عناد محمد87287192041012016

جامعة االنبار/كلية العلوم506.0اعدادية كبيسة للبنيناحيائيعبد الرحمن أحمد حمدان رويجع87288192041017012

جامعة االنبار/كلية العلوم506.0اعدادية النيل للبنيناحيائيمحمد علي محمد رجب87289172041027076

جامعة االنبار/كلية العلوم506.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيسجى عبد محسن كاظم87290192042369199
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جامعة االنبار/كلية العلوم506.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيبنين علي شاولي ولي87291192042369081

جامعة االنبار/كلية العلوم506.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيهبه هللا بالل محمد عسكر87292192042316040

جامعة االنبار/كلية العلوم505.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيهارون باسل اسماعيل خلف87293192041019075

جامعة االنبار/كلية العلوم505.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيرسل باسم محمد عكاب87294192042166028

جامعة االنبار/كلية العلوم505.0اعدادية الروابط للبناتاحيائينهى قاسم محميد حسن87295192042229097

جامعة االنبار/كلية العلوم505.0ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيصفا مرضي فتيخان عبد هللا87296192042131023

جامعة االنبار/كلية العلوم505.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيشهد مفيد احمد جميل87297192042243039

جامعة االنبار/كلية العلوم505.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمريم باسم محمد خلف87298192042383147

جامعة االنبار/كلية العلوم505.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيمحمد حسان عالوي خلف87299102041155017

جامعة االنبار/كلية العلوم505.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيميعاد عامر محمد زيدان87300192042185069

جامعة االنبار/كلية العلوم505.0ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيزينه قاسم اسماعيل احمد87301192042258012

جامعة االنبار/كلية العلوم505.0ثانوية التسامح للبناتاحيائينورس سعيد صابر حسين87302192042221029

جامعة االنبار/كلية العلوم505.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيفيصل محمد مشعل محمد87303192041106039

جامعة االنبار/كلية العلوم505.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعبد الستار خالد سليمان خلف87304192041043017

جامعة االنبار/كلية العلوم505.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيكمال ازاد محمد كمال الدين محمود87305202041030097

جامعة االنبار/كلية العلوم505.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيرافد عجيل صالح محمد87306172041144033

جامعة االنبار/كلية العلوم505.0ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيامنه احمد سعيد خليل87307192042247009

جامعة االنبار/كلية العلوم505.0ثانوية الحبانية للبنيناحيائياحمد محمد احمد فرج87308192041046004

جامعة االنبار/كلية العلوم505.0مدارس التميز العراقية األهلية تركيا-انقرةاحيائيمريم سعيد عبد هللا محمد87309132042245007

جامعة االنبار/كلية العلوم585.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيعمار حسين علي زيدان87310192051015045

جامعة االنبار/كلية العلوم585.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيبشرى عمر شعالن تركي87311192052197010

جامعة االنبار/كلية العلوم582.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيلمياء عمر شعالن تركي87312192052197023

جامعة االنبار/كلية العلوم571.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتتطبيقيفاطمة علي فرحان زغير87313192052162018

جامعة االنبار/كلية العلوم559.0ثانوية عنه للبناتتطبيقيفدوى رياض غربي نايف87314192052200012

جامعة االنبار/كلية العلوم559.0اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيمحمد هيثم مخلف شرموط87315192051032024

جامعة االنبار/كلية العلوم552.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتتطبيقيوقار باسل حمدان رزيك87316192052152018

جامعة االنبار/كلية العلوم549.0اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيزيد منير هالل جياد87317192051032010

جامعة االنبار/كلية العلوم548.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيريم جمال محمد سليمان87318192052199023

جامعة االنبار/كلية العلوم544.0اعدادية زنكورة للبنينتطبيقياحمد ريكان خلف احمد87319192051032004

جامعة االنبار/كلية العلوم542.0ثانوية حضرموت المختلطةتطبيقيصلفه احمد خادم بديوي87320192052279001

جامعة االنبار/كلية العلوم540.0اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيليث مخلف عواد احمد87321192051032019

جامعة االنبار/كلية العلوم536.0اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيعمر حماد مطلك مصلح87322192051032018

جامعة االنبار/كلية العلوم536.0ثانوية االندلس للبناتتطبيقيرفل رعد مصلح خلف87323192052183011

جامعة االنبار/كلية العلوم533.0ثانوية المجد االهلية للبناتتطبيقينهله محمود احمد عبد87324192052383019

جامعة االنبار/كلية العلوم532.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيعذراء اياد زيدان خلف87325192052191026
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جامعة االنبار/كلية العلوم528.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتتطبيقيسارة عدنان عودة مرعب87326192052162011

جامعة االنبار/كلية العلوم528.0اعدادية الفتوة للبنينتطبيقياحمد فواز عبود مخلف87327192051065006

جامعة االنبار/كلية العلوم526.0ثانوية اليقين للبناتتطبيقيسجى عبد حمد جاسم87328192052212005

جامعة االنبار/كلية العلوم522.0ثانوية العدل للبناتتطبيقيصابرين اسعد سويد نواف87329192052174002

جامعة االنبار/كلية العلوم522.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتتطبيقيعال خالد ابراهيم ثامر87330192052152015

جامعة االنبار/كلية العلوم522.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقياستبرق زامل عدنان جاسم87331192052191001

جامعة االنبار/كلية العلوم515.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتتطبيقينبا حاتم كريم حمادي87332192052162026

جامعة االنبار/كلية العلوم510.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيبتول بندر خليل اسماعيل87333192052199014

جامعة االنبار/كلية العلوم508.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيرعد حسين بديوي طالب87334192051020030

جامعة االنبار/كلية العلوم508.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينتطبيقيأحمد منذر رحيل حسن87335192051069002

جامعة االنبار/كلية العلوم503.0ثانوية االندلس للبناتتطبيقيرسل ستار جبار حماد87336192052183009

جامعة االنبار/كلية العلوم501.0اعدادية الفجر للبنينتطبيقيايمن خالد مخلف رشيد87337192051037008

جامعة االنبار/كلية العلوم501.0ثانوية عنه للبناتتطبيقيشهد مثنى قدوري حمودي87338192052200006

جامعة االنبار/كلية العلوم500.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتتطبيقيوسن مزاحم سرحان زعيان87339192052262014

جامعة االنبار/كلية العلوم500.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقياالء عدنان محمد حسين87340192052163003

جامعة االنبار/كلية العلوم499.0اعدادية حليمة السعدية للبناتتطبيقيهبة ناظر شاكر فياض87341192052204020

جامعة االنبار/كلية العلوم499.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيحنين رعد خضير احمد87342192052178014

جامعة االنبار/كلية العلوم494.0ثانوية بروانة للبناتتطبيقيمنال زويان معتاد محسن87343192052151020

جامعة االنبار/كلية العلوم494.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيلهيب حسام شبيب عطاب87344192052197024

جامعة االنبار/كلية العلوم493.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتتطبيقيرغد سمير حمد ارزيك87345192052152005

جامعة االنبار/كلية العلوم492.0ثانوية االندلس للبناتتطبيقينور محمد حسين علي87346192052183031

جامعة االنبار/كلية العلوم489.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبد هللا علي حاتم حمود87347192051026036

جامعة االنبار/كلية العلوم487.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينتطبيقيلطيف داود زغير جاسم87348192051069021

جامعة االنبار/كلية العلوم483.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقياسيل عيد صالح درج87349192052163002

جامعة االنبار/كلية العلوم482.0اعدادية هيت للبناتتطبيقيفرح عمر علي خلف87350192052196024

جامعة االنبار/كلية العلوم481.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقييقين محمود مزعل فرحان87351192052163021

جامعة االنبار/كلية العلوم480.0اعدادية الروافد للبناتتطبيقيوسن هيثم جاسم محمد87352192052198036

جامعة االنبار/كلية العلوم480.0ثانوية االندلس للبنينتطبيقياسالم عبد الرحمن عوده خليفه87353192051096006

جامعة االنبار/كلية العلوم479.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيايالف جبار حماد عبد87354192052202007

جامعة االنبار/كلية العلوم479.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينتطبيقيأحمد سعد عبد الكريم صالح87355192051069001

جامعة االنبار/كلية العلوم478.0ثانوية الجامعة المختلطةتطبيقيمنار لؤي شاكر خالد87356192052298008

جامعة االنبار/كلية العلوم478.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيمحمد حميد حسن علي87357192051058030

جامعة االنبار/كلية العلوم477.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقياحمد وحيد صالح عرميط87358192051042003

جامعة االنبار/كلية العلوم476.0ثانوية االمام العادل للبناتتطبيقيطيبة عقيل عبد العزيز عبد الجبار87359192052159015

جامعة االنبار/كلية العلوم475.0اعدادية هيت للبناتتطبيقيايه احمد علي حميد87360192052196004
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جامعة االنبار/كلية العلوم474.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعالء صدام عبد الزهره فرحان87361192051004032

جامعة االنبار/كلية العلوم473.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيهيثم حميد محمد بردي87362192051058042

جامعة االنبار/كلية العلوم471.0اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيزيد ثامر مطلب مشعان87363192051032008

جامعة االنبار/كلية العلوم471.0ثانوية هناء الشيباني للبناتتطبيقينهله مساعد عربان صايل87364192052170010

جامعة االنبار/كلية العلوم469.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيبان عبدهللا ياسين تركي87365192052197009

جامعة االنبار/كلية العلوم468.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيمصطفى خميس عبد شمران87366192051067046

جامعة االنبار/كلية العلوم468.0اعدادية الفجر للبنينتطبيقيمحمد عدنان محمد عواد87367192051037026

جامعة االنبار/كلية العلوم468.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتتطبيقيمريم شبيب سعيد عطيه87368192052162021

جامعة االنبار/كلية العلوم468.0ثانوية راوة للبناتتطبيقيوالء طالب محمد عزو87369192052145018

جامعة االنبار/كلية العلوم466.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعبد الجليل محمد زكري عبد الجليل87370192051019039

جامعة االنبار/كلية العلوم465.0اعدادية المربد للبنينتطبيقيعبد القادر محمد عاكول شرقي87371192051056018

جامعة االنبار/كلية العلوم464.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيطيبة شاكر عبد حمادي87372192052194013

جامعة االنبار/كلية العلوم463.0اعدادية حليمة السعدية للبناتتطبيقيفاطمة مجيد فهد زباله87373192052204009

جامعة االنبار/كلية العلوم463.0اعدادية الروابط للبناتتطبيقيحنين كريم كاظم شارع87374192052229010

جامعة االنبار/كلية العلوم462.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيامجد نامس نعمه سعدون87375192051019011

جامعة االنبار/كلية العلوم459.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتتطبيقيعائشه عثمان عادي حنش87376192052168008

جامعة االنبار/كلية العلوم459.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيعمر مقبول فهد ظاهر87377192051067034

جامعة االنبار/كلية العلوم459.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد مخلف87378192051058029

جامعة االنبار/كلية العلوم459.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيمحمد رمضان حميد حمادي87379192051058032

جامعة االنبار/كلية العلوم458.0ثانوية االزدهار للبناتتطبيقيلبنا مناف طالب رحيم87380192052154007

جامعة االنبار/كلية العلوم456.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيمصطفى عبد المجيد عويد هزيم87381192051060037

جامعة االنبار/كلية العلوم453.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيمحمد عبد الجبار مطلك مطر87382192051007044

جامعة االنبار/كلية العلوم451.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيمصطفى محمد حميد عبد87383192051058038

جامعة االنبار/كلية العلوم451.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتتطبيقيدينا اوهب عبدالرزاق وهيب87384192052189006

جامعة االنبار/كلية العلوم450.0ثانوية راوة للبناتتطبيقيرشا عماد هاشم عايد87385192052145004

جامعة االنبار/كلية العلوم448.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتتطبيقيزهراء خالد طراد نوار87386192052162010

جامعة االنبار/كلية العلوم447.0ثانوية الدوالب للبنينتطبيقيمحمد مثنى حمد تركي87387192051016006

جامعة االنبار/كلية العلوم445.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعبد هللا ياسين إبراهيم دايح87388192051071027

جامعة االنبار/كلية العلوم445.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد الكريم صالح عويد87389192051002019

جامعة االنبار/كلية العلوم444.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينتطبيقييحيى عبد السالم راضي محمد87390192051069026

جامعة االنبار/كلية العلوم444.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتتطبيقيجميله مثنى عكله محمد87391192052152003

جامعة االنبار/كلية العلوم443.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقياكرم خلف شمر سلومي87392192051341017

جامعة االنبار/كلية العلوم442.0ثانوية القائم المسائية للبناتتطبيقيمادلين مالك شحاذة حمود87393192052371030

جامعة االنبار/كلية العلوم442.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيلقمان ربيع عبود طلب87394192051009059

جامعة االنبار/كلية العلوم441.0اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيزينة ياسر خليفه محمد87395192052188014

صفحة ٢٤٩٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة االنبار/كلية العلوم441.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتتطبيقياسالم عبدالكريم محمود علي87396192052391002

جامعة االنبار/كلية العلوم441.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةتطبيقيهناء احمد جاسم محمد87397192052303002

جامعة االنبار/كلية العلوم440.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتتطبيقيمريم عبد العزيز سلمان جاسم87398192052262009

جامعة االنبار/كلية العلوم439.0اعدادية االمل للبناتتطبيقيهيفاء نصيف جاسم محمد87399192052195027

جامعة االنبار/كلية العلوم439.0ثانوية االزدهار للبناتتطبيقيحياة فاعور جمعه محمد87400192052154003

جامعة االنبار/كلية العلوم435.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيهبه عالء محمد جاسم87401102052120055

جامعة االنبار/كلية العلوم435.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيهمام خالد فياض عسل87402192051026074

جامعة االنبار/كلية العلوم434.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمحمد وليد ثابت مطر87403192051020083

جامعة االنبار/كلية العلوم434.0ثانوية دمشق للبنينتطبيقيمحمد ليث ناجح جراد87404192051052012

جامعة االنبار/كلية العلوم432.0اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقينسرين خميس اسماعيل محسن87405192052188035

جامعة االنبار/كلية العلوم432.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقيوسام محمد عواد عبد87406192051010031

جامعة االنبار/كلية العلوم432.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيدعاء محمد عبد حمادي87407192052202014

جامعة االنبار/كلية العلوم432.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتتطبيقيهنوف نواف كريم حسين87408192052168012

جامعة االنبار/كلية العلوم432.0ثانوية القائم المسائية للبناتتطبيقينبأ حمد حسن سمير87409192052371032

جامعة االنبار/كلية العلوم432.0ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقياكرم ثائر محمد عايد87410192051082001

جامعة االنبار/كلية العلوم432.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيياسين جبار محمد سلطان87411192051015069

جامعة االنبار/كلية العلوم432.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيكوثر مهدي منفي حمود87412192052163012

جامعة االنبار/كلية العلوم431.0ثانوية االندلس للبنينتطبيقيعبد هللا قاسم محمد بداع87413192051096018

جامعة االنبار/كلية العلوم431.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيأبراهيم سعدون عبد الحميد ياسين87414192051019001

جامعة االنبار/كلية العلوم430.0اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيمحمد هيثم شاحوذ فرحان87415192051017024

جامعة االنبار/كلية العلوم430.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد سعيد محمد87416192051003029

جامعة االنبار/كلية العلوم429.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيمريم وعد محمد محي87417192052199049

جامعة االنبار/كلية العلوم429.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمحمد عادل حميد رحيم87418192051019066

جامعة االنبار/كلية العلوم428.0اعدادية األوفياء للبنينتطبيقيعبد الجبار عادل عبد الرزاق عطية87419192051078019

جامعة االنبار/كلية العلوم428.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقيليث حامد محمد احمد87420172051104018

جامعة االنبار/كلية العلوم427.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقياحمد هالل حوران بدوي87421192051356005

جامعة االنبار/كلية العلوم427.0اعدادية األوفياء للبنينتطبيقيمحمد صالح سرحان شاهر87422192051078038

جامعة االنبار/كلية العلوم427.0ثانوية حمرين المسائية للبناتتطبيقيسجى احمد محمد نجيب87423312052081014

جامعة االنبار/كلية العلوم426.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيحذيفه مزهر كريم علي87424192051012017

جامعة االنبار/كلية العلوم426.0ثانوية هناء الشيباني للبناتتطبيقيرويده حاتم حمد عاشور87425192052170003

جامعة االنبار/كلية العلوم426.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيحسين رعد انور سمين87426192051013018

جامعة االنبار/كلية العلوم426.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمحمد مخلص محمد سالم87427192051015066

جامعة االنبار/كلية العلوم426.0ثانوية هناء الشيباني للبناتتطبيقيهيام سعدون عربان صايل87428192052170011

جامعة االنبار/كلية العلوم425.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيقيصر عمار مشرف نزال87429102051022052

جامعة االنبار/كلية العلوم425.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيزيد عبد العزيز احمد مشعل87430192051013020
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جامعة االنبار/كلية العلوم425.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمختار ابراهيم عبد كسار87431192051071044

جامعة االنبار/كلية العلوم424.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد حمد87432192051002035

جامعة االنبار/كلية العلوم424.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيفاطمه عدي خيري رحيم87433192052178028

جامعة االنبار/كلية العلوم424.0ثانوية راوة للبناتتطبيقيتقى جمال فياض عبد االله87434192052145001

جامعة االنبار/كلية العلوم424.0اعدادية االمل للبناتتطبيقيندى طه لطيف جاسم87435192052195023

جامعة االنبار/كلية العلوم423.0ثانوية القائم المسائية للبناتتطبيقيعطارد جودت محمد جبل87436192052371025

جامعة االنبار/كلية العلوم423.0اعدادية المأمون للبنينتطبيقياحسان علي فرحان دخيل87437102051006004

جامعة االنبار/كلية العلوم423.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيعبد العزيز يوسف زيدان علي87438192051013027

جامعة االنبار/كلية العلوم422.0ثانوية عنه الشرقية للبناتتطبيقيمنار عماد رجب عسكر87439192052201012

جامعة االنبار/كلية العلوم422.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيمحمود نوفل محمود صالح87440192051014099

جامعة االنبار/كلية العلوم422.0ثانوية القائم المسائية للبناتتطبيقيمريم عايد عليوي عبد87441192052371031

جامعة االنبار/كلية العلوم422.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتتطبيقيطيبه سليمان اسماعيل مصلح87442192052262007

جامعة االنبار/كلية العلوم421.0اعدادية العدل للبنينتطبيقيحسين عماد راضي علوان87443192051018006

جامعة االنبار/كلية العلوم421.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقينورالهدى خالد حسين احمد87444192052178039

جامعة االنبار/كلية العلوم421.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعبدالملك ايمن خضير عباس87445192051360042

جامعة االنبار/كلية العلوم421.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيعائشه احسان ياس نوري87446192052199037

جامعة االنبار/كلية العلوم421.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقييحيى هاشم محمد حبيب87447192051028052

جامعة االنبار/كلية العلوم420.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيمحمد قاسم صباح بدعان87448192051009074

جامعة االنبار/كلية العلوم420.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيابراهيم عبدالسالم رفاعي عالوي87449192051360001

جامعة االنبار/كلية العلوم420.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيسجى سعد عثمان نايف87450102052120028

جامعة االنبار/كلية العلوم419.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعمر ماجد حميد مهدي87451102051022050

جامعة االنبار/كلية العلوم419.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتتطبيقيآالء علي محمد عبد87452192052262002

جامعة االنبار/كلية العلوم419.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيحمزة اسماعيل جاسم مجبل87453192051011029

جامعة االنبار/كلية العلوم418.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيمازن عماش لتلوت عبيهل87454192051356059

جامعة االنبار/كلية العلوم418.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيمروه فوزي فرج فايز87455192052163013

جامعة االنبار/كلية العلوم418.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقياسماء بردان عبدالجبار ضبعان87456192052178002

جامعة االنبار/كلية العلوم418.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقياحمد حميد دحام فريح87457192051013003

جامعة االنبار/كلية العلوم418.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيمنار حقي اسماعيل ابراهيم87458192052173010

جامعة االنبار/كلية العلوم418.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيمصطفى جسام محمد طه87459192051070072

جامعة االنبار/كلية العلوم417.0ثانوية االمام العادل للبناتتطبيقيهاجر محمد يوسف محمد87460192052159018

جامعة االنبار/كلية العلوم416.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيمصطفى خالد صالح احمد87461192051341104

جامعة االنبار/كلية العلوم415.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيعمار مستقبل فالح فرحان87462192051060025

جامعة االنبار/كلية العلوم415.0ثانوية البغدادي المسائية للبنينتطبيقيموسى رقيب حبوش فليح87463192051359093

جامعة االنبار/كلية العلوم415.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقييوسف ثائر نعمان لطيف87464192051015071

جامعة االنبار/كلية العلوم415.0ثانوية عنه للبناتتطبيقيرويده عبدالكريم جمعه شهاب87465192052200004
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جامعة االنبار/كلية العلوم414.0ثانوية الرحاب للبناتتطبيقيهاله ناظم مطيع حمد87466192052214009

جامعة االنبار/كلية العلوم414.0الخارجيونتطبيقيمصطفى جهاد شهاب محمد87467102051400046

جامعة االنبار/كلية العلوم414.0اعدادية التقدم للبنينتطبيقيعقيل محمد كردي جاسم87468192051062016

جامعة االنبار/كلية العلوم414.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقياحمد حميد كردي حمادي87469192051341005

جامعة االنبار/كلية العلوم413.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعبد الرحمن اسعد محمد عركد87470192051043017

جامعة االنبار/كلية العلوم413.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقياحمد يوسف عبد الجبار ستوري87471192051003009

جامعة االنبار/كلية العلوم413.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتتطبيقيفاطمه محمد عبدالرزاق سعيد87472192052189025

جامعة االنبار/كلية العلوم413.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتتطبيقيزينب محمد عبدالعزيز محمود87473192052370009

جامعة االنبار/كلية العلوم413.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمحمد خالد محمد سعيد87474192051043033

جامعة االنبار/كلية العلوم413.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيفرقان هيثم زكي شاكر87475192051111013

جامعة االنبار/كلية العلوم412.0ثانوية عنه للبناتتطبيقيايناس سليم عواد شاهر87476192052200002

جامعة االنبار/كلية العلوم412.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيعمر عبد العزيز خزعل ياسين87477192051104017

جامعة االنبار/كلية العلوم411.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيجنان يعرب حمد حسين87478192052178012

جامعة االنبار/كلية العلوم411.0ثانوية جيا المسائية للبنينتطبيقيعبد الوهاب رافع عبد الوهاب صالح87479322051060019

جامعة االنبار/كلية العلوم410.0ثانوية راوة للبناتتطبيقيزهراء ناظم عبد هللا علي87480192052145007

جامعة االنبار/كلية العلوم410.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيابو بكر كريم بندر علي87481192051009005

جامعة االنبار/كلية العلوم410.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيبكر عمار عبد المنعم عبد هللا87482112051156015

جامعة االنبار/كلية العلوم410.0ثانوية االمام العادل للبناتتطبيقيسفانة جمال رشيد حسن87483192052159012

جامعة االنبار/كلية العلوم410.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيعبد الكريم عباس عبد الكريم منصور87484192051014058

جامعة االنبار/كلية العلوم409.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيتبارك نافع سليم طعمه87485192052193003

جامعة االنبار/كلية العلوم409.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيحسين حميد صالح حسن87486192051004015

جامعة االنبار/كلية العلوم408.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيعمر باسم محمد بديوي87487192051070049

جامعة االنبار/كلية العلوم408.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقينبأ هاشم علي حمادي87488192052194019

جامعة االنبار/كلية العلوم408.0ثانوية االندلس للبنينتطبيقياحمد علي عبد حمادي87489192051096004

جامعة االنبار/كلية العلوم407.0ثانوية الرجاء للبناتتطبيقيايمان شوقي حمود عبد الثابت87490192052160001

جامعة االنبار/كلية العلوم407.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيمحمد هثيم محمد حماد87491192051104025

جامعة االنبار/كلية العلوم406.0اعدادية االمل للبناتتطبيقيياسمين جمال حماد سمير87492192052195029

جامعة االنبار/كلية العلوم405.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقييوسف اسماعيل خضر سعود87493192051060040

جامعة االنبار/كلية العلوم405.0اعدادية الروابط للبناتتطبيقيساره عادل عبدالرزاق عفان87494192052229020

جامعة االنبار/كلية العلوم404.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيصالح مقداد صالح مهدي87495192051019036

جامعة االنبار/كلية العلوم404.0اعدادية الفجر للبنينتطبيقيعبد السالم رشيد فياض محمد87496192051037016

جامعة االنبار/كلية العلوم404.0ثانوية الجامعة المختلطةتطبيقيامنيه عصام كامل احمد87497192052298001

جامعة االنبار/كلية العلوم403.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمحمد صفاء علي مجيد87498192051019064

جامعة االنبار/كلية العلوم403.0اعدادية الميثاق للبنينتطبيقيعلي جمال مهدي صالح87499192051006008

جامعة االنبار/كلية العلوم402.0ثانوية عنه للبناتتطبيقيميس سمير نوري عياش87500192052200013
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جامعة االنبار/كلية العلوم401.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتتطبيقيريام ياسين علي فراس87501192052370008

جامعة االنبار/كلية العلوم401.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيابراهيم عصام طه لطيف87502192051028001

جامعة االنبار/كلية العلوم401.0أعدادية المآذن المسائية للبناتتطبيقيايه عادل هاشم محمد87503192052369011

جامعة االنبار/كلية العلوم400.0اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيايات سامي محمد فياض87504192052188003

جامعة االنبار/كلية العلوم400.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعبد الرحمن يوسف جاسر محمد87505192051002022

جامعة االنبار/كلية العلوم400.0اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقينزار علي فزع عدوان87506102051035018

جامعة االنبار/كلية العلوم400.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيانس إسماعيل ثابت محمد امين87507192051014024

جامعة االنبار/كلية العلوم399.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيلحاظ محمد عطيه صالح87508192052199046

جامعة االنبار/كلية العلوم399.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيزياد طارق محمد خلف87509192051026024

جامعة االنبار/كلية العلوم399.0ثانوية عنه الشرقية للبناتتطبيقيريام بشار عبدالرحمن رمضان87510192052201005

جامعة االنبار/كلية العلوم399.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيعمر مجيد محمد جاسم87511192051341074

جامعة االنبار/كلية العلوم399.0ثانوية االندلس للبنينتطبيقيمثنى سالم احمد عبد87512192051096021

جامعة االنبار/كلية العلوم399.0اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيحسين رحيم صباح خضير87513262051012011

جامعة االنبار/كلية العلوم399.0ثانوية االندلس للبنينتطبيقيعلي عماد عدنان محمد87514192051096020

جامعة االنبار/كلية العلوم398.0اعدادية الروابط للبناتتطبيقيزينه وليد عواد عبدالرزاق87515192052229018

جامعة االنبار/كلية العلوم398.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقياحمد محمد فاضل غايب87516192051341010

جامعة االنبار/كلية العلوم397.0اعدادية عنة للبنينتطبيقيحمزه رعد عامر مخلف87517192051021011

جامعة االنبار/كلية العلوم396.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعبد اللطيف نافع عبد اللطيف عويد87518192051019045

جامعة االنبار/كلية العلوم396.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيامجد عادل حمادي جدوع87519112051025007

جامعة االنبار/كلية العلوم396.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعمر محمود تركي فارس87520102051026087

جامعة االنبار/كلية العلوم396.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتتطبيقيهيام حسين منصور سرحان87521192052152017

جامعة االنبار/كلية العلوم396.0ثانوية الرجاء للبناتتطبيقيسفانه صالح كريم كماش87522192052160004

جامعة االنبار/كلية العلوم396.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيمحمد يوسف خضير حسين87523102051011065

جامعة االنبار/كلية العلوم396.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيعبد هللا جمعه عوده محمد87524192051009039

جامعة االنبار/كلية العلوم395.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيعمار عدنان عناد خشمان87525192051060023

جامعة االنبار/كلية العلوم395.0ثانوية االندلس للبنينتطبيقيمحمد عدنان جالل لويص87526192051096026

جامعة االنبار/كلية العلوم395.0اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقيبركات حمد حمزه زعيتر87527102051035006

جامعة االنبار/كلية العلوم395.0ثانوية الرجاء للبناتتطبيقيزينب تحرير وفيق مصلح87528192052160002

جامعة االنبار/كلية العلوم394.0ثانوية االزدهار للبناتتطبيقيهاله عبيد جميل عبيد87529192052154008

جامعة االنبار/كلية العلوم394.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعلي طاهر إبراهيم عبوش87530192051020057

جامعة االنبار/كلية العلوم393.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيايهاب حسين علي عبد الرزاق87531192051019015

جامعة االنبار/كلية العلوم393.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياوس محمد امين عبد الوهاب محمد امين87532172051017026

جامعة االنبار/كلية العلوم393.0اعدادية هيت للبناتتطبيقينقاء ياسر دحام محمد87533192052196029

جامعة االنبار/كلية العلوم393.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيإبراهيم قاسم محمد سويد87534192051014002

جامعة االنبار/كلية العلوم392.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيحنين ماهر سويد علي87535192052191010
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جامعة االنبار/كلية العلوم392.0اعدادية عنة للبنينتطبيقيمحمد سمير حسين محمود87536192051021026

جامعة االنبار/كلية العلوم391.0اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيرقيه زيد عاصم عبد الرزاق87537132052111016

جامعة االنبار/كلية العلوم391.0ثانوية الدوالب للبنينتطبيقيمنصور هاني نجم ظاهر87538192051016007

جامعة االنبار/كلية العلوم391.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقياوس احمد عبيد جاسم87539192051341021

جامعة االنبار/كلية العلوم391.0ثانوية العباس للبنينتطبيقيسيف علي عبود كريم87540272051043005

جامعة االنبار/كلية العلوم391.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيعمار ياسر محمد خلف87541192051356049

جامعة االنبار/كلية العلوم390.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتتطبيقينورس علي مخلف معيول87542192052262012

جامعة االنبار/كلية العلوم390.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيكرار سعد نعمه زبن87543292051016067

جامعة االنبار/كلية العلوم390.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعز الدين عماد عواد حردان87544192051026041

جامعة االنبار/كلية العلوم390.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيمحمد زياد خلف جبير87545192051058033

جامعة االنبار/كلية العلوم390.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيعلي صافي محمد فياض87546192051007037

جامعة االنبار/كلية العلوم390.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيزمن صاحب جواد كاظم87547272051033014

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت580.0اعدادية هيت للبنيناحيائيعبد الغفور نعيم ريزان عبد الغفور87548192041014063

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت560.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيزبيده نوفل عدنان دواح87549192042199014

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت550.0اعدادية هيت للبناتاحيائيهبه هيكل عناد سبتي87550192042196110

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت545.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيتبارك احمد علي محمد87551192042160023

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت536.0اعدادية هيت للبناتاحيائيتبارك محمد بدري ياسين87552192042196028

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت535.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعلي عادل سجحيل عباس87553192041071046

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت532.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائياحمد بالسم حميد محمد87554192041032005

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت531.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائييقين فارس فرج عبدهللا87555192042383194

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت530.0ثانوية العدل للبناتاحيائياستبرق نبيل محمد عبدالغفور87556192042174001

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت528.0ثانوية التكاتف للبناتاحيائيامنه نعيم ابراهيم جمار87557192042231001

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت525.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيفاطمه جمال عبدالرحيم احمد87558192042193083

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت523.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيرسل عبدهللا ابراهيم اهتيمي87559192042191051

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت520.0ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيموج باسم فتيخان ردعان87560192042169016

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت520.0اعدادية الشموخ للبنيناحيائيمؤمن احمد شهاب دليمي87561192041053022

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت519.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي كاظم حسين فرحان87562102041009034

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت519.0اعدادية جنين للبناتاحيائيايمان عدنان عبد حمادي87563192042149013

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت518.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيمحمد رسول حسن مهدي87564272041011107

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت517.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمحمد نجم عبد هللا حسون87565192041071061

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت517.0اعدادية العراقي للبنيناحيائيحسن صالح الدين حسن عليوي87566102041005007

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت517.0اعدادية هيت للبنيناحيائيصدام عبد مطلك لزام87567192041014050

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت516.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيمروه منذر اسماعيل عبدالواحد87568192042198068

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت515.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيبركه ياسين شحاذه حسين87569192042217036

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت514.0ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيشهد صالح الدين عواد رزيك87570312042067020
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جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت514.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيرانيا جمال فرحان عبد87571192042175028

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت513.0ثانوية قطر الندى للبناتاحيائينسرين طارق محمد سرحان87572192042169017

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت513.0اعدادية النهضة للبناتاحيائينورس حميد شالل مرار87573192042191138

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت512.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيشدن محمد حسين علي87574192042204042

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت510.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيهبه عادل كريم كردي87575192042198088

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت510.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائينور محمد صالح احمد87576192042180019

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت510.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحسن فالح عبد الحسن طبيج87577242041006010

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت509.0اعدادية كبيسة للبنيناحيائيأيوب رافع حمد حريب87578192041017004

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت509.0اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيابراهيم نوري ابراهيم جحالي87579192041028002

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت508.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائينبيل غالم دهيرب يوسف87580252041052087

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت508.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائيرنا ساجد علي مطر87581212042161018

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت507.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرسل مؤيد فليح حسين87582192042383074

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت506.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيبكر عالوي خضير عباس87583232041292007

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت506.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيجعفر صباح فيحان كواد87584112041034007

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت505.0اعدادية السيوطي للبنيناحيائياحمد عماد صالح سلمان87585112041054002

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت505.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائيجالل علي محمد ذياب87586112041151011

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت505.0اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائياحمد محمد مطلك محمد87587182041070003

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت505.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيتبارك ضياء معروف محمد87588182042242039

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت504.0اعدادية هيت للبنيناحيائيمحمد داخل حمودي شايع87589192041014096

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت504.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيغنام حسون سويد محمد87590192041060036

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت503.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائينور احمد غزاي عبد87591192042162084

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت503.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيبكر صباح داود مهيدي87592192041026019

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت503.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد حماد عكاب عبد هللا87593192041009260

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت503.0ثانوية الضلوعية المسائيةاحيائياثار ثامر محمد ديونك87594182042331001

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت503.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيسليمان اطراد احمد ابراهيم87595192041114043

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت502.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيضحى فاضل ابراهيم رجب87596192042185052

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت502.0ثانوية فتح الفتوح للبناتاحيائيأيناس محمد علي محمد87597192042148003

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت502.0ثانوية آشور للبنيناحيائيعبد الملك ناصر عبد الدايم ناصر87598182041081017

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت502.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد علي87599192041007123

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت502.0مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيا-انقرةاحيائيحال علي محمد طاهر محمد علي87600132042226002

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت502.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيأميمه بالسم جياد حني87601192042188005

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت501.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيساره ريسان علوان عنبر87602222042113093

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت501.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيغفران غانم حمدي حسون87603192042369279

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت501.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيرونق سنان سبتي جمعه87604192042198030

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت501.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمحمد احمد ابراهيم حسين87605212041010084
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جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت501.0اعدادية العدل للبنيناحيائينوفل عبد الباسط حمود نخيالن87606192041018027

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت501.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيسيف الدين اسعد كاظم يعقوب87607192041012022

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت501.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيزهراء عويد بدر عكلة87608112042062044

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت501.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيميمونه عبد حماد عبدهللا87609192042188128

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت500.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيحنان ضرار ابراهيم حمد87610192042270013

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت500.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيغيث عمر جميل عبد الغني87611202041003079

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت500.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعثمان ابراهيم عبد جاسم87612192041011077

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت500.0اعدادية بروانة للبنيناحيائيرامي عبد هللا عمر عبد العزيز87613192041067010

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت500.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيهبه ناظم علي خلف87614192042185077

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت499.0ثانوية دمشق للبنيناحيائيمحمد حاجم دحل جاسم87615192041052022

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت499.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعلي هادي سعود صالح87616192041071048

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت499.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيسفيان مجيد رشيد نوفل87617112041034009

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت498.0اعدادية هيت للبناتاحيائيسجى سعد حميد زبار87618192042196058

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت498.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيسما ناظم خلف سليمان87619192042243038

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت498.0ثانوية العدل للبناتاحيائيايه هيازع فياض كيصوم87620192042174004

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت498.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيصابرين طالب مشعل جواد87621192042157049

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت498.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيحنين محمود عبد هللا حسين87622172042283033

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت498.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيريام خليل جاسم حمادي87623192042166034

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت497.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائينوران نوري فرحان ابراهيم87624192042270044

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت497.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائينشأت فالح مراد كاظم87625262041011196

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت497.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيسجى جعفر سوادي شنيار87626272042089074

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت497.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيرسل محمود مهيدي صالح87627192042188050

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت497.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيندى رياض حربي عفتان87628192042229093

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت497.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيأيه جمال مخلف مهيدي87629192042202009

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت497.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائياحمد جاسم محمد زيدان87630192041011005

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت496.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيرحمه علي اسماعيل خليل87631192042147017

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت496.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيخوله ناظم حسين علي87632192042197019

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت496.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةاحيائيمحمد خالد خليف محمد87633202041255028

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت496.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائياحمد علي حسين صالح87634192041043001

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت496.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائياالء فزع رشيد احمد87635192042150002

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت496.0اعدادية المربد للبنيناحيائيعمر باسم محمد عبد87636192041056030

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت496.0اعدادية البخاري للبنيناحيائياسامه عطا هللا رجه رمل87637192041106007

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت496.0اعدادية المربد للبنيناحيائيحسين ساير عبيد عودة87638192041056013

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت495.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيزينب حميد عبد حماده87639262042092048

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت495.0اعدادية الحضارة للبنيناحيائيعباس خالد عباس عبيد87640182041059015
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جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت495.0اعدادية هيت للبناتاحيائيرونق سالم عواد عبدالقادر87641192042196050

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت495.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيابرار حاتم حمدي شالل87642192042162001

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت495.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمنار طاهر جاسم محمد87643192042267027

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت495.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد جاسم محمد87644192042383135

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت495.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيهدى حمود حجاب حمد87645192042371109

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت495.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيعبد الرحمن جمال علي حسن87646102041011038

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت495.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمنتهى خميس رشيد عنبر87647192042197042

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت494.0اعدادية هيت للبنيناحيائيزيد اسعد امين عبد اللطيف87648192041014040

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت494.0ثانوية الرمادي للبناتاحيائيصبيحه خيرهللا مهدي صالح87649192042164014

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت494.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيكوثر عبدالوهاب خليفه سالم87650192042168027

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت493.0ثانوية التعايش للبناتاحيائيزينب ابراهيم حسين عبد الرحيم87651312042054018

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت493.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائينهى خضير عبد داود87652192042270043

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت493.0ثانوية الدوالب للبنيناحيائيمراد نعيم عفريت رزيك87653192041016009

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت493.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعثمان ماجد سلمان مدب87654212041085058

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت493.0ثانوية العدل للبناتاحيائيمنار خلدون عايد خالد87655192042174040

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت493.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمسلم عباس حمزه عبد الحسين87656242041008114

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت493.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيسهى رباط عبد كاظم87657242042169048

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت493.0ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيايمن صباح حسن فريح87658182041008012

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت492.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيابراهيم صفوك محمود عبد هللا87659202041001004

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت492.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء باسم هادي عبيد87660232042114052

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت492.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيدينا عبد الباسط هذال محمد87661182042183046

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت492.0اعدادية حديثة للبناتاحيائييقين ثابت حميد رشيد87662192042199049

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت492.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيحنين صباح مطر تركي87663192042369097

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت492.0اعدادية التآخي للبنيناحيائيمجتبى ميثم حليم طالب87664242041029060

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت491.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائييقين عبدالجبار احمد حسين87665192042370283

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت491.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيبراء محمد قاسم احمد87666172042371074

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت491.0ثانوية العادل المختلطةاحيائيعتاب عزيز محمد كعود87667182042124009

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت491.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعبد الكريم محمد فاضل ابراهيم87668192041095050

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت491.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمصطفى نبيل بردان عطيه87669192041004061

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت491.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيشهد حمدان خلف محمد87670192042371066

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت491.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد علي ريحان علي87671192041114093

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت491.0ثانوية كوزلو بابا للبنيناحيائيعبد هللا علي نجم عبد هللا87672202041032013

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت491.0اعدادية المربد للبنيناحيائياحمد قحطان حماد اسماعيل87673192041056002

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت491.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيحمود خضير حمود اسماعيل87674192041009092

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت490.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيحسن سعد حسن ياسين87675172041024015
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جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت490.0اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيمحمد راجي يوسف محمود87676202041051024

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت490.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائينور رباح معروف نوري87677192042246106

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت489.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمنتظر محمد مدلول حسن87678252041044497

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت489.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيمحمد جمال ياس خضير87679212041013121

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت489.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيجنات لؤي شاكر خالد87680192042243015

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت489.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيراويه خالد خيرهللا احمد87681192042369129

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت489.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيهيفاء محمد عالوي جوير87682192042166094

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت489.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيياسمين قصي محمد محسن87683192042369434

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت489.0اعدادية عنة للبنيناحيائيمحمود عمار عبد اللطيف موسى87684192041021060

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت489.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيلطيفه جاسم محمد احمد87685182042242135

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت489.0ثانوية اغادير للبناتاحيائينور الهدى ناصر خلف غزال87686112042103092

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت488.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيصبا جمال ابراهيم تركي87687192042229059

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت488.0اعدادية هيت للبناتاحيائيانفال ضياء ناصر محمدسعيد87688192042196012

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت488.0اعدادية القائم للبناتاحيائيضحى سليمان غالب جراد87689192042146050

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت487.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيعبد هللا عبد الجبار احمد امين87690212041062033

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت487.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائينشوان عماد شعالن عطيه87691182041053066

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت487.0ثانوية راوة للبناتاحيائيهبه عياده صالح جبير87692192042145056

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت487.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعمر سعد حسن محمود87693212041037025

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت487.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائياماني عبدالمنعم هاشم كمال87694192042371018

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت487.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيابراهيم ثامر فرحان علي87695112041156001

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت487.0اعدادية التقدم للبنيناحيائينصر حميد حسين فياض87696192041062018

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت486.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيانفال محمد شالل جبير87697192042193009

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت486.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيفاطمه محمد عبيد ويس87698112042109091

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت486.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائياالء حاتم فياض محمد87699192042168001

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت486.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعلي عبد حنش كزار87700142041028083

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت486.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيريام خوام سالم مخلف87701192042132006

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت486.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي ستار جبار عبد الكريم87702252041031425

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت486.0ثانوية التسامح للبناتاحيائيسماهر جندي بطين نهار87703192042221018

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت486.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيباقر حسين صاحب غبن87704232041059008

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت486.0اعدادية جنين للبناتاحيائيوئام ياسر سعيد عزيز87705192042149086

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت485.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيريام ناظم جدوع صالح87706192042370102

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت485.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائياية ناجي نيسان عنيزي87707192042204009

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت485.0اعدادية السويس للبنيناحيائيبالل ياسر ابراهيم سعيد87708132041006009

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت485.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيساره جمعه محمد مطر87709192042167013

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت484.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيضحى ابراهيم فضيل عنبر87710222042301033
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جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت484.0ثانوية االنبار للبناتاحيائياستبرق حامد هاشم شنتاف87711192042153004

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت484.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيرقيه سعدون عبد سعود87712192042194045

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت484.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائينهال خاشع محمد شهاب87713192042197043

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت484.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيداليا صافي اسماعيل صالح87714192042243020

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت484.0اعدادية األوفياء للبنيناحيائيمحمد عبد رسول عالوي مهنا87715192041078034

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت484.0اعدادية عنة للبنيناحيائيعبد هللا عثمان مولود خماس87716192041021030

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت484.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيعبد الغفور صالح طعمه فارس87717322041010036

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت484.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيعبير جاسم حسين مهدي87718232042305105

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت484.0اعدادية هيت للبناتاحيائيعتاب عواد عليوي خلف87719192042196075

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت483.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعلي منثر علي شكر87720192041114071

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت483.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيشهد حسين علي محسن87721252042101132

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت483.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائييوسف هيثم ستار هالل87722212041282137

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت483.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائيصالح عبد القادر اسماعيل خليل87723192041070019

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت483.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيمحمد جمال اسماعيل علي87724192041343176

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت483.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعبد الوهاب خميس جبر ريحان87725192041040054

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت483.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمراد ضياء هادي ذيب87726192041044018

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت482.0ثانوية عنه للبناتاحيائيغفران سعد هاشم محسن87727192042200018

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت482.0اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيمعتز عمر صالح عبيد87728192041028042

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت482.0اعدادية هيت للبناتاحيائيشيماء نعيم ريزان عبدالغفور87729192042196068

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت482.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيحسين علي كطش علي87730232041059025

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت481.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيبراء طارق حسين فرج87731182041033012

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت481.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيآيه اسماعيل سلمان كريم87732142042149001

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت481.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا علي هادي سكر87733232041280016

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت481.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاحيائيبسمه غالب عالوي جاسم87734192042373013

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت481.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائيعمر طالب حسين عبد87735192041103039

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت481.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيجواد محمد باقر ايوب عبد هللا87736172041067008

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت481.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمصطفى محمد يوسف حمادي87737192041009329

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت481.0اعدادية العرفان للبناتاحيائينبأ طالب محمود جاسم87738192042166079

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت480.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيحسين ضياء داود سلمان87739232041010027

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت480.0اعدادية هيت للبناتاحيائيسماهر ناجح زبن كوكز87740192042196060

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت480.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيبهاء صالح محيميد مطر87741192041066049

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت480.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيايه سامي هندي محمد87742202042160019

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت480.0ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيهاله محمد عدنان درع87743192042218026

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت480.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيرفاه احمد شكر حمود87744192042246045

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت480.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيايمان محمد رشيد صالح87745172042371053
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جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت480.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمحمد احمد مهدي جعفر87746212041010087

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت479.0ثانوية دجلة للبناتاحيائينور رائد عبد العزيز بشير87747142042078112

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت479.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيالزهراء ابراهيم نظير مصطفى87748182042183007

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت479.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيحسين محمد جميل سلطان87749152041013030

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت479.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائياحمد محمود طه رحال87750192041103012

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت479.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائياصاله رياض كريم عبد87751272042072006

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت479.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيكميله جودت كمال حسين87752192042141035

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت478.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا حسن عاشور احمد87753192041009161

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت478.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيياسين محمد حمد سعيد87754192041356077

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت478.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائياالء رعد صبحي حمزة87755102042108009

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت478.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائياحمد قائد كريم يوسف87756272041007006

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت478.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيايالف احمد رفيق توفيق87757192042191015

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت478.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيحيدر سعد عبد هللا كاظم87758192041060015

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت478.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيعبد هللا ستار جبار كريم87759242041019027

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت477.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرحاب عامر دويح حنش87760242042220251

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت477.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيريم خالد خشان مجول87761102042118048

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت477.0ثانوية راوة للبناتاحيائيغسق ثائر طالب صالح87762192042145040

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت477.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيحيدر سعد الطيف خلف87763212041054045

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت477.0ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيمؤتمن عبد محمد طارش87764182041144022

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت477.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيسجاد علي عباس جبار87765272041010078

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت477.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاحيائيرواء رحيم سمير عبد87766192042373019

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت477.0اعدادية هيت للبناتاحيائيشهد ناطق سعيد محيسن87767192042196065

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت476.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد كمال مولود ياس87768182041151069

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت476.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائينبأ كامل خلف حميد87769192042194092

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت476.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيكرار علي عبد جياد87770232041257179

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت476.0اعدادية المربد للبنيناحيائيعبد الرزاق خالد سويد عرموش87771192041056022

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت476.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيبكر هيثم مشعان عبد هللا87772192041104011

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت476.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيصفا عبدالرحمن خلف حمد87773192042163034

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت476.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيجنات ماجد رحيم عنون87774252042059238

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت475.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيسرور ربيع محمد يوسف87775192042383106

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت475.0ثانوية التسامح المختلطةاحيائيابراهيم المجاب حمزه خوام عبيد87776232041192003

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت475.0ثانوية الريان للبناتاحيائيسناء خالد عبد العزيز جباره87777182042250028

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت475.0ثانوية بردى للبنيناحيائيحمزه خالد حسين خلف87778212041229023

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت474.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيامل حامد خليفة محيسن87779192042371019

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت474.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينبأ موسى علي حسن87780182042242155
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جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت474.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيوئام حميد عبد سليمان87781192042183051

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت474.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيمولود ناظم جيجان جياد87782192041031020

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت474.0ثانوية الملوية األهلية للبنيناحيائيجنيد طالب عبد المنعم محمد87783182041049004

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت473.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائينور زهير جمعه احمد87784192042154036

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت473.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيزين العابدين خميس صالح حميد87785212041033035

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت473.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيايات حمدي سلمان دايح87786212042157017

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت473.0اعدادية جعفر الطيار للبنيناحيائياسامه محمد حميد نجاد87787192041054003

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت473.0اعدادية هيت للبناتاحيائيمريم خلف عبدالكريم عبدالرزاق87788192042196093

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت473.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيحمود صافي جراح محمد87789192041071021

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت473.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيرفل طالب علي فرحان87790192042186026

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت473.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسن سعيد نزال حسين87791252041052018

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت473.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيزهراء حقي اسماعيل حسين87792192042246059

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت473.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيختام جمعه عطوان صالح87793192042370065

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت473.0ثانوية السويس للبناتاحيائيمسرى خلف عبد جاسم87794192042261031

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت472.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي اصغر محمد ابراهيم حسن87795172041124095

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت472.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيمروه عبد الودود حسين كاظم87796212042293060

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت472.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيقاسم محمد سهيل ثلج87797192041011097

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت472.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيكوثر محمد اسماعيل محمد87798102042118100

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت472.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيمحمد رياض علوان جيثوم87799242041039054

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت472.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيرسول فانز وهيب تركي87800192041026022

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت472.0اعدادية النهضة للبناتاحيائينبأ خليل محمد عجاج87801192042191123

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت471.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيشاهر هشام عبد هللا نجم87802192041060019

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت471.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيرحمه سالم كريدي خلف87803192042157026

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت471.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيساره مقدام حسين رشيد87804142042133046

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت471.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيابرار ياسين خضير عباس87805192042383012

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت471.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياخالص سعران بدوي سويد87806172042357038

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت471.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعبد الباقي عبد القادر ابراهيم عبد هللا87807262041012070

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت471.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائياحمد كاظم حمود عطيه87808262041044004

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت471.0اعدادية القائم للبناتاحيائيعائشه رباح عسكر جاسم87809192042146054

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت471.0اعدادية جنين للبناتاحيائيهجرة حسن عودة شيلم87810192042149082

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت471.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمود خالد فريح نواف87811192041066137

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت471.0ثانوية الباقر للبنيناحيائيعباس صالح مهدي مغير87812232041046022

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت470.0ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد الوهاب خالد داؤد ايوب87813172041022066

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت470.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد ناظم علي خلف87814192041007148

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت470.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيأحمد عبد الستار محمد عباس87815192041066002
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جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت470.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيعذراء عالء جرذي فندي87816192042168023

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت470.0اعدادية كبيسة للبنيناحيائيعمر جمعه حمدان احمد87817192041017015

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت470.0اعدادية السالم للبنيناحيائيعمار ياسر خلف علي87818192041058024

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت470.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيايسر طه حمد نصيف87819192041071012

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت470.0اعدادية هيت للبنيناحيائيسهمي محمد سهمي نصار87820192041014047

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت469.0ثانوية تدمر للبناتاحيائيندى حسن عبد خميس87821212042131019

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت469.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد عمار عياش مجبل87822192041125008

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت469.0ثانوية راوة للبناتاحيائيأسيل زياد حماد ختالن87823192042145001

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت469.0اعدادية الروافد للبناتاحيائييقين أسعد شهيب عبدهللا87824192042198092

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت469.0ثانوية دمشق للبناتاحيائينغم صباح سليمان فاضل87825182042203094

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت469.0ثانوية الرمادي للبناتاحيائيانسام جاسم حمودي عبدهللا87826192042164005

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت468.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيعمر ابراهيم عبد هللا سعيد87827212041055054

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت468.0اعدادية القائم للبناتاحيائياروى حكيم خليل اسماعيل87828192042146007

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت468.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيهدى طالب عليوي سرحان87829192042168037

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت468.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيرانيا عالء ريسان خلف87830132042098048

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت468.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائيليث سليم مصحب محمد87831112041042053

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت576.0اعدادية الروافد للبناتتطبيقيتغريد عادل حامد حمد87832192052198004

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت538.0اعدادية الروافد للبناتتطبيقيمريم صبحي جميل فرحان87833192052198024

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت524.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيعبد الرحمن امجد هاشم هادي87834192051014051

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت523.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيهديل احمد شاكر توفيق87835192052197032

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت497.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمحمد سعد عليوي ناصر87836192051015057

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت481.0اعدادية الروافد للبناتتطبيقينور صبحي جميل مجبل87837192052198029

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت479.0اعدادية الروافد للبناتتطبيقيعبير عماد احمد عبدالواحد87838192052198018

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت470.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيسيف علي عفاص كصب87839172051366053

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت467.0اعدادية الروافد للبناتتطبيقيرحاب أبراهيم جاسم محمد87840192052198007

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت464.0اعدادية الروافد للبناتتطبيقيسجى نافع فجر بدر87841192052198014

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت452.0اعدادية الروافد للبناتتطبيقيحنين خالد علي بالل87842192052198005

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت445.0اعدادية راوة للبنينتطبيقيإبراهيم أسكندر عبد المحسن علي87843192051022001

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت444.0اعدادية الروابط للبناتتطبيقيرسل اسماعيل محل حسين87844192052229014

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت442.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمحمد خالد مجيد رشيد87845192051002037

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت441.0اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيياسر احمد نجم عبد هللا87846192051017029

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت440.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيهاني احمد جاسم محمد87847192051014110

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت439.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتتطبيقيمريم منتقى عبدالرحمن لطيف87848192052370016

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت434.0اعدادية الروافد للبناتتطبيقيهاله رائد جاسم محمد87849192052198032

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت433.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيزيد ميسر ياسين سعود87850192051014038
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جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت433.0اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيهبه عدنان عبد خلف87851192052188038

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت432.0اعدادية عنة للبنينتطبيقيمحمد عبد الحكيم عيد عبد الفتاح87852192051021027

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت432.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيمحمد طارق خلف محمد87853192051356064

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت431.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيسيف مالك جاسم حمادي87854192051014042

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت431.0اعدادية هيت للبناتتطبيقيورقاء نهاد عبداللطيف احمد87855192052196035

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت429.0اعدادية هيت للبناتتطبيقيزهراء قاسم حسين وسمي87856192052196018

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت428.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عمر عبد الحميد حمود87857192051125006

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت427.0ثانوية راوة للبناتتطبيقيقبس عبد اللطيف ساكن عبد اللطيف87858192052145014

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت426.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيعمار جمال غبين فرحان87859192051014076

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت423.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقينور بسام عبدالرحمن جباره87860192052197028

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت423.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيعبد الرحمن ناظم جاسم محمد87861192051014053

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت421.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيعصام طارق عبد هللا هويدي87862192051015040

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت420.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقيعبيده خضر ابراهيم كليب87863182051007030

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت415.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيعبد اللطيف عبد الستار اسماعيل ابراهيم87864102051205085

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت415.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقياحمد محمد فتيخان خلف87865192051111001

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت414.0ثانوية الجامعة المختلطةتطبيقيفاطمة عبداللطيف محمود علي87866192052298006

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت414.0ثانوية آشور للبنينتطبيقيعبد الرحمن حاجم سلطان علي87867182051081010

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت413.0ثانوية القائم المسائية للبناتتطبيقينور راجح ثابت عاصي87868192052371035

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت413.0اعدادية التقدم للبنينتطبيقيمحمد عباس سلمان عبد87869192051062026

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت413.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمهند حبيب هاشم مصحب87870222051009065

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت413.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمد عزام علي ابراهيم87871172051011089

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت413.0اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعبد هللا صالح نجم مصلح87872192051054007

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت412.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيعبد هللا خميس محمد صالح87873102051011039

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت408.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتتطبيقيميسره سفيان ناظم احمد87874192052370018

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت406.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيعبد هللا سليم خشان ساري87875192051060017

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت406.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمحمد حكيم جميل محمد87876192051015055

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت406.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيحسام صالح مصلح اسماعيل87877192051071017

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت405.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيرباب احمد رميض جراد87878192052197016

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت405.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعبد هللا يونس سلمان حمادي87879192051011055

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت404.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيمحمد إحسان خضير عباس87880192051104021

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت404.0اعدادية هيت للبناتتطبيقيمنار سعيد طارق جميل87881192052196026

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت404.0ثانوية القائم المسائية للبناتتطبيقيبدور راجح ثابت عاصي87882192052371009

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت404.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيرافت امين احمد منصور87883192051014036

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت403.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعمر علوان زيدان خلف87884192051360055

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت402.0ثانوية عنه الشرقية للبناتتطبيقيزينب حميد رشيد عبد اللطيف87885192052201006
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جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت401.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقينور صباح نوري جاسم87886192052197030

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت399.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيعبدالقادر ماجد محمود عبد87887192051341050

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت397.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيحسن نزار حجاب فواز87888192051111005

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت396.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيعبد الرحيم خميس فدوي فياض87889192051070033

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت396.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيشهد جمعه احمد عبدالفتاح87890192052178024

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت395.0اعدادية الروافد للبناتتطبيقيليلى مؤيد احمد خنيفر87891192052198022

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت394.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيعبد هللا خميس خيري حسين87892192051014060

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت394.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيبالل اسعد بحر عسل87893192051012015

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت392.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيمروه احمد نصرالدين صباح87894192052197025

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت391.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيعمر عبد هللا احمد رميض87895192051014079

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات590.0اعدادية العال للبناتاحيائيهاله هيثم عبد الحليم ذو النون87896192042156087

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات576.7ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيزينب عيد مصلح رحيل87897192042137033

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات545.0ثانوية الشمس للبناتاحيائيرانيا جمعه خليفه نواف87898192042263011

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات525.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيحوراء اسماعيل حسام عبدالحميد87899192042177009

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات506.0ثانوية الحبانية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد حامد صالح87900192041046022

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات504.0ثانوية العدل للبناتاحيائيرقية خالد صالح محمد87901192042174017

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات504.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيالق سعد هللا عبد الحميد امين87902192042137013

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات502.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيمعاذ محمود صكر عزيز87903192041027041

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات502.0اعدادية الشموخ للبنيناحيائيجاسم محمد عبد محمد87904192041053009

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات501.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيحمزه سعدي احمد معروف87905192041001034

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات500.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيمنى عالء كاظم مطشر87906222042391057

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات499.0ثانوية عنه للبناتاحيائيآمنه ياسر نايف عزاوي87907192042200002

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات498.0اعدادية االمل للبناتاحيائينجالء علي عزيز احمد87908192042195104

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات495.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمصطفى احمد مصلح جراد87909192041044019

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات495.0ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيايناس كامل عويد داود87910192042247010

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات495.0ثانوية قريش للبناتاحيائينبأ حميد خلف جاسم87911192042158079

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات494.0اعدادية العال للبناتاحيائيياسمين جمال عثمان خليل87912192042156094

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات493.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيشهد شاكر محمود حمادي87913192042189124

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات492.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيآيه محمد عبد مهيدي87914192042159006

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات490.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيسرى عبدالواحد أحمد عبدالكريم87915192042198047

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات490.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيهشام محمد مهيدي صالح87916192041044022

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات489.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائياحمد ياسر خليل ابراهيم87917192041095013

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات488.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيمالك وديع كريم حسن87918192042189182

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات487.0ثانوية البغدادي المسائية للبنيناحيائيمصطفى مفلح جراد عليوي87919192041359054

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات487.0ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائيرانيا رافع مدهر عبد87920192042170008
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جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات486.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيهويدا كريم عواد جاسم87921192042212054

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات486.0اعدادية هيت للبنيناحيائيزيدان سالم حميد عبد هللا87922192041014042

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات486.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائينرجس وائل زنبور معد87923192042178061

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات485.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيايهاب فؤاد محمود خشمان87924192041032013

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات485.0ثانوية االيالف للبنيناحيائيحيدر ناصر علي فارس87925192041107012

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات485.0اعدادية حديثة للبنيناحيائياحمد طالب حسين مناع87926192041019009

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات485.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيطيبه مالذ طه شافي87927192042175068

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات484.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائيرويده برهان سهيل ضيدان87928192042205010

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناحيائيمحمد جمال عبود محمد87929192041340072

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيبراء حسام داود سليمان87930192042175010

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيفرح راجي عايد عساف87931192042160060

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات482.0اعدادية الشموخ للبنيناحيائياورنس محمد رشيد صالح87932192041053008

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات482.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيايالف أحمد اخضير مناجد87933192042185012

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات482.0اعدادية العال للبناتاحيائيعهود جاسم محمد طلفاح87934192042156057

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات481.0اعدادية الفجر للبنيناحيائيعمار سعيد حسن علي87935192041037021

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات481.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيزينه يوسف محمد نصيف87936192042189096

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات481.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيهيام علي رشيد عيادة87937192042234065

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات481.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيرند كمال اسماعيل جبار87938192042188058

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات480.0اعدادية المربد للبنيناحيائيسعد شاكر خلف صالح87939192041056015

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات479.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائينهى رافع عبد المجيد ابراهيم87940192042159097

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات479.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيدعاء احمد حسن بصري87941192042204018

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات479.0ثانوية األمين للبنيناحيائيعلي رائد عبد داود87942192041076015

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيرقيه نوفل عدنان صبري87943192042159036

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيغزوان ساجت احمد حرفوش87944192041343150

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعلي باسم محمد خلف87945192041006041

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيشمس ثامر عاتي عبيد87946192042153062

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0ثانوية االدريسي للبناتاحيائيرنا حامد رشيد مخلف87947192042271002

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0اعدادية الصقالوية للبنيناحيائييوسف عمار صالح لطيف87948192041028043

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية الفجر للبنيناحيائيالحارث احمد دلف احمد87949192041037005

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية هيت للبناتاحيائيرفل محمد عبدالعزيز مصطفى87950192042196046

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيابرار محمد طه ياسين87951192042137006

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيقاسم كريم زعيان فريح87952192041015051

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيشروق خليل علي عافص87953192042369216

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيسيف محمد عواد حمادي87954192041007062

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبد هللا منذر مهدي صالح87955192041004035
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جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيرونق محمود حسين محمود87956192042189082

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيناصر سالم مهدي مجيد87957192041001103

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيسجود مبدر محمود نوار87958312042081092

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمصطفى جهاد عبيد عفتان87959192041026054

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيبشرى محمد ابراهيم عاصي87960192042188033

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0اعدادية العال للبناتاحيائينمارق محمد محسن خضر87961192042156079

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد الرحمن جمال حماد عايد87962192041009138

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياكرم احمد عبد الكريم حسين87963192041009053

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائياسامه جاسم محمد علي87964192041007026

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيمنار عباس فاضل جميل87965192042198072

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيمحمد احمد حمادي خلف87966192041029041

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية القائم للبناتاحيائيوعد صبري فنيخر داموك87967192042146089

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائياحمد حيدر تقي باقر87968322041011001

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيعبد الرحمن يوسف زاوي خلف87969192041013023

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيرسل حسام سامي داود87970192042153037

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0ثانوية القدوة المسائية للبنيناحيائيمحمد عمار خضير شوكه87971192041365029

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيمينا سالم عبدالستار بديوي87972192042370230

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية السالم للبنيناحيائيحسام احمد جسام محمد87973192041058010

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيفاطمه خالد قدوري سلمان87974192042191107

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0إعدادية المروج للبنيناحيائيزيد اسامه وليد هادي87975142041013038

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيهاجر حافظ ابراهيم حسين87976192042137075

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيايات حافظ ياسين حميد87977192042208012

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمحمد سعيد عجاج سبع87978192041015064

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيثابت حميد عبدالغفور محمود87979192041341034

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيرسل محمود خلف صالح87980192042162027

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0ثانوية الرمادي للبناتاحيائينورس ابراهيم خليل ابراهيم87981192042164032

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0اعدادية العرفان للبناتاحيائييقين مجيد طالل ندى87982192042166098

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0اعدادية االمل للبناتاحيائيامنة علي حسين علي87983192042195013

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائياحمد ذاكر محمود عبد87984192041095008

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمريم عادل صبار فهد87985192042217136

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينبأ احمد نوري عبد87986192042383159

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0ثانوية راوة للبناتاحيائياكرام ادريس خليف محمد87987192042145003

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0اعدادية الصديق للبنيناحيائياسامة عبد الرزاق علي خلف87988172041028023

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةاحيائيباسم محمد شاحوذ خلف87989192041303001

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0ثانوية الرمادي للبناتاحيائيتبارك عبد الناصر بديع نوري87990192042164007
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جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيايه سمير عبد رشيد87991192042163015

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات457.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيتبارك عمر فاضل ذياب87992192042159022

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات457.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيفرح عباس محمود موسى87993192042191110

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات457.0ثانوية األمين للبنيناحيائيوسام جسام محمد جلعوط87994192041076023

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات457.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيمريم تحرير خضير عباس87995192042224055

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات456.0ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائيايمان عبدالجبار فهد عبد87996192042170006

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات456.0ثانوية آوات للبناتاحيائيطيبه محمد صليبي طارش87997312042044019

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات455.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيذرى عبدالرسول حسين مهيدي87998192042370079

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات454.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيآيه باسم محمد مطلك87999192042153016

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات454.0اعدادية االمل للبناتاحيائيايه ليث جدوع عياش88000192042195021

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات454.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائييقين طالل حسين فاضل88001192042159109

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات454.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيحسن كامل حمود ضاحي88002192041032019

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيرقيب هاني خلف حسين88003192041060018

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيايه علي غريب عواد88004192042298005

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيماريا فراس عبدالكريم مخلف88005192042240028

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيوسن حسام حسين عبد الجليل88006192042153098

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية العدل للبنيناحيائيعبد الخالق سعد حنش عبد المجيد88007192041018014

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عباس ابراهيم حسين88008192041110027

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات452.0ثانوية الوفاء للبناتاحيائيرغد حميد عبد مرار88009192042241023

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات452.0اعدادية الحريري للبناتاحيائينبأ سعيد سليمان احمد88010192042193116

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات450.0اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيمصطفى جمال محمود حسن88011102041032030

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات450.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيداليا محمود فرحان جاسم88012192042369108

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات450.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيايمن أثير داود سلمان88013112041048004

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات450.0اعدادية هيت للبنيناحيائيخالد جمال عكله جاسم88014192041014034

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات447.0اعدادية العال للبناتاحيائيشهد زياد خلف عودة88015192042156050

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات447.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيورود صالح حميد صالح88016192042180022

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات447.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيياسر خضير عباس محسن88017232041020413

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات446.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيخديجه محمد خلف مهيدي88018192042157021

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات446.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيسفان محمد عبد الكريم شريف88019192041005006

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات446.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيانوار حكيم عبدالجبار فياض88020192042204007

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات446.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائيعمر سالم جمعه خميس88021192041065023

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات445.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيانس علي دايح جريان88022192041001020

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات444.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيهاجر حمود ختالن عطيوي88023192042147053

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات444.0ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد خلف ثميل88024112041210068

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات444.0ثانوية المعتصم المسائية للبنيناحيائياسامه ليث محمود خليفه88025192041352002
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جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات444.0اعدادية القائم للبناتاحيائياسماء حارث مليك مخلف88026192042146010

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات444.0ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائيمروه حمد تركي شتران88027192042170017

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات444.0ثانوية شعاع المعرفة للبناتاحيائيحنين مدهللا سمير محمد88028192042272006

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات443.0ثانوية االندلس للبنيناحيائيمصطفى داود محمد خلف88029192041096013

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات443.0اعدادية هيت للبناتاحيائييقين سعدي اسماعيل توفيق88030192042196120

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات443.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيأية محمد مهدي صالح88031192042137002

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات443.0ثانوية أبو طيبان للبناتاحيائينسور خميس سليمان فرحان88032192042268014

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات443.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيضحى ستار مخلف بداع88033192042185051

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات443.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيهشام خميس خلف جرو88034192041044021

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات443.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيعلي فالح فجر رشيد88035192041341126

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات443.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيحسن داخل عبد علي موسى88036272041033006

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات443.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيرفل سامي عبدالحمي عطية88037182042204010

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات443.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيمريم محمد رحيم جاسم88038192042160069

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات443.0ثانوية المعالي للبناتاحيائياسراء جبار علي دخيل88039192042157010

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات442.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيأمجد فايق حمد عبيد88040192041013007

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات442.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيثناء فارس عبدالجبار خلباص88041192042199007

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات442.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيعمر محمد علي زبار88042192041029035

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات442.0اعدادية هيت للبناتاحيائياساور وليد خليل حمد88043192042196004

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات441.0اعدادية عنة للبنيناحيائيخالد جمال عبد الهادي سعد88044192041021021

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات441.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيسميه ياسر خير هللا جميل88045192042153057

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات441.0اعدادية هيت للبنيناحيائيهمام عادل عبد الرسول حمودي88046192041014124

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات441.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائياحمد هاشم هالل عبد هللا88047192041004006

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات441.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيعذراء ياسر مصلح صباح88048192042157056

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات441.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيتمارا نصير ثابت شهاب88049102042221023

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات441.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيايمان صالح خليل عبد88050192042198013

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات441.0اعدادية العبيدي للبنيناحيائيوليد فاضل عواد عبد هللا88051192041024013

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات440.0اعدادية جنين للبناتاحيائيزهراء عبد الرحمن عبد هللا علي88052192042149034

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات440.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيعز الدين رزاق صبار خلف88053102041011051

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات440.0ثانوية الشروق المختلطةاحيائيياسمين خميس علي حسين88054322042043006

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات440.0اعدادية االمل للبناتاحيائيريم غيالن حمود علي88055192042195049

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات440.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيتبارك ايمن عبدهللا وسمي88056192042197014

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات440.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمصطفى قيس كتيب شكار88057192041004059

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات439.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاحيائيساره موصوف رافع عطاهللا88058192042262007

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات439.0ثانوية المعرفة للبنيناحيائيعبد هللا رسول نجم عبد هللا88059192041033010

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات439.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمنهل اياد حمدان احمد88060192041001101

صفحة ٢٥١٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات439.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيمصطفى محمد طه عبد88061212041012134

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات439.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيايناس محمد احمد عبد88062192042159017

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات439.0ثانوية السنابل المختلطةاحيائيابراهيم وليد شاحوذ هالل88063192041284002

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات439.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيفرقان ثامر عبيد علي88064312042058026

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات438.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائييثرب مهدي عبد علي88065192042369436

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات438.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعبد الملك محمد فنوص فتيح88066192041001065

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات438.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيانفال سعد احميد علي88067192042371022

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات438.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيحنين محمد عباس عالو88068202042154021

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات438.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيخطاب عمر محمد عبد88069192041009098

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات438.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيمصطفى فرحان عكيدي موسى88070192041341193

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات438.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيايمان منير عبد الحكيم محمد88071192042141004

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات438.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيطيبه صالح حامد تركي88072192042133033

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات438.0ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائيرويده ايوب نايف مهاوش88073192042264006

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات437.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعبد الرحمن عايد شحاذه فياض88074102041009028

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات437.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيمحمد عامر عباس محيميد88075192041027035

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات437.0اعدادية هيت للبنيناحيائيسيف ماجد شاكر جبير88076192041014049

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات437.0ثانوية الكرخ للبنيناحيائيهمام قصي ذنون نايف88077102041003043

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات437.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيآيات رعد خضير كاظم88078272042088003

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات437.0اعدادية عنة للبنيناحيائيأوس عالء عبد الغفور عسكر88079192041021002

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات437.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيتبارك باسم محمد عطيه88080192042208023

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات436.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيهمام صالح احمد ابراهيم88081102041013165

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات436.0اعدادية العامرية للبنيناحيائياحمد مهدي صالح رشيد88082102041020026

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات436.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيديمه بالل ماجد طه88083192042153033

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات436.0ثانوية الشمس للبناتاحيائيرسل ناظم علي حماد88084192042263013

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات435.0اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيليث صالح محرف علوان88085182041084006

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات435.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائياسماء حاكم عبد حمد88086192042383018

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات435.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائييقين وحيد جمعة فرحان88087192042137079

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات435.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمصطفى حماد محل عويد88088192041007151

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات435.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيهمام بدر علي صبر88089192041003083

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات434.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيحسين رزاق مطرود لفته88090262041209048

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات434.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد ابراهيم محمد حسين88091102041009042

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات434.0اعدادية العال للبناتاحيائيهدى مهدي علي سفعه88092192042156092

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات434.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبشرى جمال محسن حمادي88093252042059148

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات434.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائياية سعد محيسن صلبي88094192042234006

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات433.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيتماضر مجيد رشيد عبدهللا88095192042175018
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جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات433.0ثانوية الزهاوي المختلطةاحيائياحمد محمد عبدالرحيم صبار88096192041282002

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات433.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيحذيفة كمال سطام عواد88097182041011014

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات433.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائياحمد عبد القادر محمد اسماعيل88098192041010006

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات433.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيمريم علي رضا حسين88099232042091087

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات433.0ثانوية البغدادي المسائية للبنيناحيائيحسين علي عجوان صليبي88100192041359012

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات432.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك عامر رجب طه88101182042271041

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات432.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيهبه خميس حمد خلف88102192042147055

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات432.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيتبارك حسين عالوي حمد88103192042175015

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات432.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيلمياء خالد ابراهيم حميد88104192042370203

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات432.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيمحمد حسين محمد مخلف88105192041341156

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات432.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائياحمد محمد رسول كريم88106192041002007

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات432.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد ابراهيم اسود مخلف88107192041026004

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات431.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيعالء عباس فاضل حمدان88108112041025039

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات431.0اعدادية هيت للبناتاحيائيفرقان ياسين الطيف حسن88109192042196084

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات431.0ثانوية الشهداء المسائية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم جاسم محمد88110192041345029

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات431.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيرقيه محمد دلف حسن88111192042188057

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات431.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائينور محمد حردان فياض88112192042246109

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات431.0اعدادية بروانة للبنيناحيائيصخر معن طه ياسين88113192041067015

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات430.0اعدادية عنة للبنيناحيائياحمد امير صافي مجيد88114192041021004

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات430.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائييقين تركي كريم سالم88115192042159108

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات430.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيساره وليد خالد عبدالرزاق88116192042208039

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات430.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيالبراء ايوب فرحان عبد88117192041007028

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات430.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيعالء غازي عبدالكريم ابراهيم88118192041350072

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات430.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائياسراء مظفر صالح جرو88119192042137009

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات430.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي كاظم عبد علي عباس88120272041005113

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات430.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيطه احمد محمد عبد الوهاب88121192041031008

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات430.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمنار شامل شكر محمود88122192042383152

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات429.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيهدير حازم عيفان حميد88123192042246117

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات429.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيربى صالح عباس محمد88124192042137028

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات429.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيمنقذ عبد الحكيم زعيلي حميد88125192041003082

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات429.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيغسان سعد شكر محمود88126192041029038

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات429.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم سعدون نوري88127192041007084

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات429.0ثانوية قريش للبناتاحيائيسمية ناجي مشعل صالح88128192042158044

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيانس محمد دحام علي88129312041063009

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيعلي سالم هادي حمادي88130242041069025
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جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيسحر عثمان حسن سلوم88131212042090097

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيمالك حامد ناجي عبد88132192042226119

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيزيد عبد الرحمن خضر جاسم88133192041009107

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيدعاء محمد علي زبار88134192042166023

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيا-اسكيشهيراحيائيعبد هللا عبد الرزاق سليمان شمعون88135132041227010

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيحارث عالءالدين هاشم ناصر88136172041089003

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيصبا عامر رحيم عطا88137192042198054

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيضحى خالد حاجم منفي88138102042118075

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعمر علي عبيد خلف88139192041026041

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0ثانوية الدوالب للبنيناحيائينبيل خالد سرحان عبد88140192041016010

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات427.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيأيالف طارق ابراهيم خلف88141192042185005

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات427.0اعدادية األوفياء للبنيناحيائيعلي حسين عليوي حسين88142192041078021

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات427.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيمروه نديم هوبي دويج88143192042154029

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات427.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد عبد هللا انور حسين88144202041001019

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات529.0ثانوية بيجي المسائيةتطبيقيسري صباح شعبان ذيبان88145182051332036

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات489.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيانس محمد خضير سلمان88146192051004008

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات476.0اعدادية العال للبناتتطبيقيهبة علي احمد جلوب88147192052156018

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيسلوى احمد عوض نجرس88148192052188019

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيحارث عبد الستار احمد عباس88149192051002009

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد المطلب حسين عباس88150192051111016

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات447.0اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيمحمد حكمت اسماعيل ضاحي88151192051032020

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات447.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيعويد عالوي عويد سلمان88152232051017047

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات429.0ثانوية الجامعة المختلطةتطبيقيدارين سعد عبدالعزيز محمود88153192052298003

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقياحمد عبد الواحد حمادي يوسف88154192051003007

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات426.0اعدادية االمل للبناتتطبيقييمامه حامد عباس علي88155192052195033

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات426.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيرأفت امين غيدان خلف88156192051060011

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات423.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمحمد معد حميد كاظم88157192051002040

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات422.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيصديق محمد اسماعيل لطيف88158192051070025

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات422.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيأمنه سعدي محمد ريحان88159192052197003

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات421.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيمحمد هاني محمد علي88160192051009078

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات418.0ثانوية االمام العادل للبناتتطبيقيايالف محمود شهاب حمد88161192052159005

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات418.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيسيف فارس زيد مشعان88162122051006023

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات416.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيعائشه قاسم محمد عبد88163112052067038

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات415.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيايهاب نافع وحيد عبد88164192051015015

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات415.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقيعبدهللا حامد ابراهيم صالح88165192051343064
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جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات412.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعبد هللا صالح مهدي عبد هللا88166192051011049

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات412.0اعدادية المربد للبنينتطبيقياحمد ناظم عبيد فرحان88167192051056005

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات412.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقياحمد حافظ فرحان لطيف88168192051012004

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات411.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيسالم محمد سعد عبد الغني88169192051067016

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات411.0اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيعبد هللا ابراهيم صباح عشان88170192051017014

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات410.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيعلي احمد مطر محمد88171192051104013

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات410.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينتطبيقيأركان سعدون صالح عبد هللا88172192051069003

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات410.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيصهيب صالح حامد صالح88173192051007025

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات409.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيسامر امر احمد علي88174192051026026

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات409.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيمحمد عيد خضير محمد88175192051070064

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات406.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتتطبيقياية احمد علي خلف88176192052162003

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات405.0ثانوية الحضارة للبناتتطبيقيتبارك ياسر مهاوش محمود88177102052108004

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات404.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينتطبيقيمحسن صباح علي محيبس88178262051043042

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات404.0ثانوية النبوغ للبنينتطبيقيبكر محمد فيصل حمود88179192051039002

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات403.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيسيف الدين فاضل مدب عواد88180192051009025

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات401.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيرسول عبد الكريم جاسم محمد88181192051011031

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات399.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيايمن حذيفه رافع مطني88182192051009014

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات399.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيمحمود محمد موسى حمادي88183192051007052

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات399.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيشهد محمد علي سليمان88184192052178025

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات394.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقياحمد حسين خيري رحيم88185192051067004

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات394.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيحاتم حامد نايل عساف88186192051019020

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون583.0ثانوية الخلد للبناتادبيتبارك مجيد ثابت عبد88187192022142007

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون573.0اعدادية ابن النفيس للبنينادبيخليل رياض ذعار مطلق88188192021104010

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون570.0اعدادية النهضة للبناتادبيرنا جمال صالح مهدي88189192022191028

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون565.0اعدادية زنكورة للبنينادبيمحمد خالد مهيدي صالح88190192021032030

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون564.0اعدادية حديثة للبناتادبيصفا مؤيد عبد اللطيف حسين88191192022199022

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون563.0ثانوية ابي تمام للبنينادبيعمر علي درج عبد هللا88192192021075021

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون554.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيمهدي صالح مهدي صالح88193192021109082

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون549.0ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيرفل يوسف حردان سليمان88194192022180005

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون544.0اعدادية الميثاق للبنينادبيعبد القادر عالوي صالح ظاهر88195192021006017

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون544.0ثانوية الشفق للبناتادبيغفران عبيد محمد سليمان88196192022243021

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون543.0ثانوية المعرفة للبناتادبينور خليل ابراهيم علي88197192022172022

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون543.0ثانوية المعرفة للبناتادبيلمى اسماعيل ابراهيم فرحان88198192022172019

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون539.0ثانوية ابي تمام للبنينادبيقتيبة عالوي خلف محمد88199192021075022

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون534.0ثانوية االمام العادل للبناتادبيرحمة عبد الواحد مطر محمد88200192022159009
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جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون534.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيعمر قيس خليل علي88201322021011028

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون530.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيعبد الرحمن محمود خلف عباس88202192021010019

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون530.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبينسيبه عمار عبد خلف88203192022202033

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون527.0اعدادية االمل للبناتادبيابتهال ماجد مهيدي حمادي88204192022195002

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون527.0ثانوية الشموخ للبناتادبيرنين عدنان نايف عبيد88205192022161009

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون524.0ثانوية الزهاوي المختلطةادبيسيف فرحان كنوش علي88206192021282004

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون523.0ثانوية الرجاء للبناتادبيحور احمد ريحان حميد88207192022160011

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون522.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيعلي باسم كريم صالح88208192021010024

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون519.0اعدادية المربد للبنينادبيعبد هللا خالد عباس محيميد88209192021056011

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون519.0اعدادية الوثبة للبناتادبيسرى عماد كامل ابراهيم88210192022194009

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون519.0ثانوية اليقظة للبناتادبينهى بشير اسماعيل موسى88211192022176003

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون518.0ثانوية النخيل المختلطةادبيحسام ضياء شالش علي88212192021290007

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون517.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيزيد محمد خليل عبد88213192021011015

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون516.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيزبير محمد خلف جراد88214192021040014

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون516.0ثانوية ابي تمام للبنينادبيعمر أحميد خلف محمد88215192021075020

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون516.0ثانوية اليمن للبنينادبيعبد الرحمن ابراهيم احمد عبد88216192021090010

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون515.0اعدادية االمل للبناتادبيابرار صالح حسن عبد88217192022195003

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون513.0ثانوية حمرين للبنينادبيدهام خلف ابراهيم خليل88218312021011005

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون513.0اعدادية القائم للبناتادبيمها عبيد سلوم خليفه88219192022146023

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون512.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيمنى طالب جاسم محمد88220192022168027

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون512.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبياالء خالد جبير جاسم88221192022163006

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون511.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبياحمد وليد عبد فندي88222192021109016

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون510.0اعدادية المربد للبنينادبياحمد فرحان خليل عبيد88223192021056001

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون509.0خارجياتادبيفاطمه اكرم حمدان محمد88224192022401088

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون509.0اعدادية الروافد للبناتادبيهدى ناهي صفوك حاجم88225192022198041

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون509.0اعدادية العال للبناتادبيساره احمد حامد جاسم88226192022156020

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون509.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيبكر دحام عبد جبار88227192021011013

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون509.0اعدادية غرناطة للبنينادبيمحمد نجم سمير مهيدي88228192021043031

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون508.0ثانوية االنتصار للبنينادبيايوب محي الدين شهاب احمد88229192021123004

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون506.0اعدادية المربد للبنينادبيياسر محمود شاكر عطيوي88230192021056031

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون506.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيامين محمود امين حمد88231192021011011

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون505.0ثانوية التهذيب للبناتادبينبأ يحيى حقي فرحان88232192022179012

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون505.0اعدادية الصقالوية للبنينادبياحمد حمود خليل ابراهيم88233192021028003

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون504.0اعدادية زنكورة للبنينادبيحارث محمد عفات صالح88234192021032010

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون503.0ثانوية جوارجرا للبناتادبيزينب خليل ابراهيم عبد الفتاح88235312022031016
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جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون503.0ثانوية الزوراء للبناتادبيطيبه أحمد علي عساف88236192022155012

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون503.0ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيرقيه محمد عبد حسين88237192022180006

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون502.0اعدادية الياقوت للبناتادبيسلوى سعدون حريش فارس88238192022246019

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون502.0اعدادية الرصافي للبنينادبيحسن عثمان احمد ابراهيم88239192021012010

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون502.0اعدادية المربد للبنينادبيحسام فاضل ناصر عويد88240192021056005

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون501.0اعدادية الفجر للبنينادبيأيمن كمال صالح خلف88241192021037001

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون501.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيفاطمة عمار اسماعيل مرشد88242192022162034

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون501.0ثانوية االندلس للبنينادبيعبد هللا محمود عساف خلف88243192021096017

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون500.0اعدادية الفتوة للبنينادبيعمر عيفان عوده صلبي88244192021065017

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون500.0ثانوية الشفق للبناتادبينسمه عبد الحميد عوده جاسم88245192022243027

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون500.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيعلي تقي خيري حميد88246192021125004

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون499.0اعدادية المربد للبنينادبيمحمد احمد كامل جودة88247192021056023

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون498.0اعدادية ابن زيدون للبنينادبيمحمد عمار حماد صالح88248192021031029

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون497.0ثانوية ابي تمام للبنينادبيخلف شعبان خلف محمد88249192021075005

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون497.0ثانوية االجيال المختلطةادبياحمد ابراهيم صالح خلف88250192021311001

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون496.0ثانوية النجاح للبنينادبيعثمان محمد خميس حمادي88251192021289009

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون496.0ثانوية الرجاء للبناتادبيتبارك عواد احمد عبد هللا88252192022160008

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون495.0اعدادية السالم للبنينادبياحمد مجيد عبود عليوي88253192021058005

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون495.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبياوس ضيغم دليان عطا هللا88254192021013010

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون494.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيمحمد اسماعيل محمود عبد88255192021036043

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون494.0اعدادية الروافد للبناتادبيبنين سبتي جمعه كنش88256192022198008

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون493.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيمحمد سامي عبد حمد88257192021101046

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون492.0اعدادية غرناطة للبنينادبيياسر عبد الجبار نواف جميل88258192021043036

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون492.0اعدادية حديثة للبنينادبيعبد الحكيم عبد السالم زكري عبد الجليل88259192021019019

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون491.0ثانوية ابي تمام للبنينادبيعمار مزبان عواد شيحان88260192021075019

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون491.0ثانوية ابي تمام للبنينادبيياسر محمد بتال خلف88261192021075033

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون490.0ثانوية الرجاء للبناتادبيطيبه جبار رجا خلف88262192022160026

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون490.0اعدادية العلم النافع للبنينادبيعبد هللا خميس ابراهيم دحل88263192021095012

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون489.0اعدادية بروانة للبنينادبياسامه احمد تركي جعاطه88264192021067004

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون489.0ثانوية االنتصار للبنينادبيبركات سعدون عيال خلف88265192021123005

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون488.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيسعد علي حسين علي88266192021101015

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون487.0اعدادية جعفر الطيار للبنينادبياسامه محمد كسار محمد88267192021054004

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون487.0اعدادية حديثة للبنينادبيايوب جنيد خالد مجيد88268192021019007

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون487.0اعدادية الميثاق للبنينادبيلؤي باسم علي محمد88269192021006028

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون485.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيميمونة احمد سعد عبد الجليل88270192022162039
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جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون485.0اعدادية حديثة للبناتادبينوال حسين علي عزام88271192022199032

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون484.0اعدادية الميثاق للبنينادبيعلي احمد نجم عبد هللا88272192021006020

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون484.0اعدادية األوفياء للبنينادبيجاسم نبيل محمد رشيد88273192021078014

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون484.0ثانوية األمين للبنينادبيعبد العلي اسعد يوسف تهلوك88274192021076009

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون483.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيمحمود علي حسين علي88275192021071040

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون481.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيمصطفى قيس محيسن عبيد88276192021060016

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون480.0اعدادية زنكورة للبنينادبيعبدالرزاق محمد مخلف ضايع88277192021032014

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون480.0ثانوية اليقظة للبناتادبيشهد بشير اسماعيل موسى88278192022176002

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون479.0اعدادية الكوثر للبناتادبينسرين عباس عبيد حمد88279192022173023

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون479.0اعدادية العدل للبنينادبيعمر محمد دوشه سلمان88280192021018007

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون478.0اعدادية حديثة للبنينادبيايهم رياض داود سليمان88281192021019006

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون478.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبينورس احمد حمود خضير88282192022165010

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون477.0ثانوية الشفق للبناتادبيايه محمد علي رجه88283192022243006

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون477.0ثانوية دجلة للبناتادبيضمياء كطاع دريدح سعيد88284192022219014

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون477.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيرانيا اسماعيل ابراهيم حسن88285192022163014

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون477.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيمحمد قاسم مطر حمد88286192021342147

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون476.0ثانوية الشعب المسائية للبنينادبياحمد فؤاد رافع فرحان88287192021360003

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون476.0اعدادية اليسر للبنينادبييوسف ستار تركي صالح88288192021061016

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون475.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيمصطفى سالم صالح زبن88289192021010035

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون475.0اعدادية حديثة للبنينادبيقصي حاتم علي عبد هللا88290192021019027

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون475.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيعلي عدنان جميل جراد88291192021109055

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون474.0ثانوية التسامح للبناتادبيهند حسين عطا هللا كاظم88292192022221025

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون474.0ثانوية الفرات للبناتادبيرحمه صباح سطام عفتان88293192022147001

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون474.0اعدادية السالم للبنينادبيعبد الرحمن عبد الرزاق فرج قندي88294192021058014

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون473.0ثانوية المعرفة للبنينادبيارشد علي سهيل نجم88295192021033007

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون473.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيسلطان رافع ناجي كريش88296192021036020

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون473.0اعدادية اليسر للبنينادبيعبد هللا مجيد حميد زيدان88297192021061006

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون473.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيمحمد حسين زبير ثلج88298192021013031

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون472.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيامين اثير وائل مخلف88299192021109018

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون472.0اعدادية الشموخ للبنينادبيعالء سلمان عباس فرحان88300192021053027

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون471.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبينور ايوب اسماعيل احمد88301192022369159

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون520.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيعهود فوزي شرقي حمادي88302192042167017

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون501.0ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيخمائل امير عوده طعيس88303192042131010

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون500.0ثانوية راوة للبناتاحيائيرقيه عبد السالم اسماعيل موسى88304192042145017

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون494.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعيسى حامد عالوي خليفه88305192041009226
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جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون491.0اعدادية المربد للبنيناحيائيحارث محمد حميد فرحان88306192041056011

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون490.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائياميره عايد حماد عامج88307192042141003

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون489.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمها مصطفى عبد حميد88308192042193110

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون486.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائياحمد نزار حميد مجيد88309192041001015

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون480.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيفاطمة عمار كريم داود88310192042188110

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون472.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيرسل سامي كريم علي88311192042191050

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون470.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا انور خميس محمد88312192041009156

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون463.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيابو عبيده مؤيد فليح حسين88313192041114002

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون462.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعمران عبد الحكيم عامر رميض88314312041024120

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون461.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيمصطفى احمد كريم رشيد88315192041003075

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون460.0ثانوية فتح الفتوح للبناتاحيائيزينه هاشم محمد مصلح88316192042148012

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون460.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيطيبه عبد المهيمن حامد دريدح88317192042137047

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون459.0ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيأيمان احمد ياسين طه88318192042385004

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون510.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيلؤي خلف صادق فرحان88319192051071035

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون504.0ثانوية الغربية االهلية للبنينتطبيقيحسين علي احمد مشعان88320192051117003

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون456.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيسامر بشار محيسن علي88321192051002013

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون440.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعباس احمد حمد خلف88322192051002015

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون438.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتتطبيقيسميه باسم محمد نصيف88323192052189016

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون437.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيحسين احمد عزيز ابراهيم88324192051002010

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية488.0اعدادية البتول للبناتادبيايه باسم محمد خريسان88325112022072019

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية469.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيهبة محمد عواد رزيك88326192022162050

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية467.0اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيعمر محمد جاسم محمد88327172021126013

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية467.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيعمر عائد شرموط محمد88328192021125006

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية455.0اعدادية بروانة للبنينادبيرشدي عزيز داود سليمان88329192021067013

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية453.0اعدادية الفلوجة للبناتادبينور احمد حمود خلف88330192022188048

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية450.0ثانوية االزدهار للبناتادبييقين خميس جمعه صالح88331192022154023

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية448.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيروكان حامد ناجي حسين88332112021150023

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية447.0اعدادية الميثاق للبنينادبيزيد فيصل زيد مهدي88333192021006011

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية440.0ثانوية اليمن للبنينادبيسعد محمد ناجي حمود88334192021090009

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية440.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيرشا عطا هللا مخلف علي88335192022370036

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية439.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيكرار حيدر عياده هندي88336112021158008

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية438.0ثانوية االزدهار للبناتادبيزينب محمد فاضل سرحان88337192022154008

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية436.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبييوسف محمد حردان علي88338192021109092

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية433.0اعدادية النعيمية للبنينادبياحمد شيحان احمد فرحان88339192021105004

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية432.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبينور الهدى سامي علي سلومي88340192022369158
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جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية431.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيقاسم محمد سعدي هزيم88341192021109062

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية430.0اعدادية حديثة للبناتادبيفرح غسان عدنان ذاكر88342192022199026

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية428.0اعدادية الفتوة للبنينادبياحمد غازي عبيد خلف88343192021065001

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية424.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيسكينه حسيب ياسين محمد88344192022370059

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية423.0ثانوية هلمات للبنينادبياوس حسين عليوي عفن88345312021006006

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية423.0اعدادية حديثة للبناتادبينوال سعود خليف صالح88346192022199033

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية422.0ثانوية الشفق للبناتادبيتهجد خالد فريح سحاب88347192022243009

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية421.0ثانوية االزهر المختلطةادبياحمد مجيد عبد الحميد سليمان88348192021296001

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية421.0ثانوية دجلة للبناتادبيصفا مشعان عبد جمهور88349192022219013

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية421.0ثانوية الودود للبناتادبياية جمال محيميد عبد88350192022266001

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية420.0اعدادية الروافد للبناتادبيعذراء مدني هويدي صالح88351192022198029

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية419.0ثانوية االندلس للبنينادبياحمد منصور حماد هذال88352192021096005

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية419.0اعدادية العلم النافع للبنينادبيعبد القادر عبد هللا فيصل عبد هللا88353192021095011

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية418.0اعدادية االبتكار للبنينادبيعبد المجيد كريم ذياب فيصل88354112021151038

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية417.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيشهب احمد عبد اللطيف جاسم88355192022201014

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية417.0ثانوية الزوراء للبناتادبيدينا هشام احمد صالح88356192022155006

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية414.0اعدادية ابن النفيس للبنينادبيمصطفى محمد جواد كاظم88357192021104030

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية413.0اعداية المعراج للبناتادبيرغده صبار خليل محمد88358102022113028

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية411.0ثانوية الخالدية المسائيةادبيدحام حميد رمل محمد88359192021346025

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية410.0ثانوية الشفق للبناتادبينبا علي عواد الماس88360192022243026

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية409.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيعبد القادر عامر عبود يعقوب88361192021070021

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية409.0ثانوية التحرير المسائية للبنينادبيجنيد صعب فارس حمادي88362192021351007

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية409.0ثانوية القورية للبناتادبيميقات محمود عبد حسن88363202022110041

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية408.0ثانوية الشموخ للبناتادبيهدى احمد عوده جوير88364192022161030

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية407.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبينزار عبد الفتاح رباح كردي88365192021060020

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية405.0ثانوية المعرفة للبنينادبيعبد السالم قاسم محمد معجل88366192021033011

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية405.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيعباس محمد دهر عواد88367192021342072

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية404.0ثانوية بلقيس للبناتادبيرسل فؤاد جبار زاير88368112022191006

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية404.0خارجياتادبيفرح عاصي عبار حسين88369192022401091

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية402.0اعدادية الرصافي للبنينادبيابراهيم اسماعيل محمد جليل88370192021012001

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية401.0ثانوية االمام العادل للبناتادبيمريم غزوان فيصل خلف88371192022159025

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية401.0الخارجياتادبيشهد حسين تركي فليح88372232022401079

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية401.0اعدادية غرناطة للبنينادبيحامد يعرب حامد كامل88373192021043010

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية400.0ثانوية الواسطي للبنينادبيسجاد رياض عبد الجبار ابراهيم88374102021040015

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية400.0ثانوية نهر دجلة للبناتادبيغسق باسم حطاب حمد88375192022215015
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جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية399.0اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيبهية جاسم حمد مخلف88376192022204004

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية399.0ثانوية االزهر المختلطةادبيسرى محمد جمعه فرج88377192022296006

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية398.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيمحمود علي خضير حمد88378102021200139

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية397.0ثانوية الشموخ للبناتادبيمريم علي سلمان احمد88379192022161025

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية397.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيصالح مهدي صالح عبد الرزاق88380192021070016

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية397.0اعدادية الخالدية للبناتادبيتبارك عبد ابراهيم عبد88381192022185004

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية397.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيتقى جابر كركوش مهنا88382192022201007

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية397.0ثانوية الزقورة للبناتادبيجيهان خالد ماجد نصيف88383112022140003

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية397.0ثانوية االمام العادل للبناتادبيزينب راسم غفوري رشيد88384192022159011

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية396.0اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء محمد شريف خلف88385192022197014

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية396.0خارجياتادبيساره سمير كاظم محمد88386192022401048

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية396.0ثانوية الريف للبنينادبيمحمد احمد عباس حمد88387122021029025

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية396.0اعدادية الشيماء للبناتادبيآيات بهجت جاسم محمد88388192022197003

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية394.0اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيقبس عامر خلف حمود88389192022204017

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية394.0اعدادية االيمان للبنينادبيمعن كامل حمادي مصلح88390192021063037

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية392.0ثانوية دجلة للبناتادبيرند خالد محمد عبد88391192022219009

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية392.0ثانوية الرحمة للبناتادبينبأ حامد ياسين حمادي88392192022144016

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية392.0اعدادية االمل للبناتادبييمين يحيى مطر محمود88393192022195065

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية392.0اعدادية األوفياء للبنينادبيوليد خالد عايش حسين88394192021078071

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية392.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيعبد الرحمن حميد عواد عدوان88395192021342074

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية391.0اعدادية المثنى للبنينادبيمصعب محمود عودة مخلف88396102021022105

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية391.0اعدادية الرصافي للبنينادبيعبد هللا ماهر محمد علي88397192021012027

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية391.0ثانوية الزوراء للبناتادبيهند قحطان عطيوي عوده88398192022155022

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية389.0ثانوية األمين للبنينادبيمحمد شهاب احمد عبود88399192021076018

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية389.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمصطفى احمد حمادي حليحل88400112021180150

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية389.0ثانوية الخالد االهلية للبنينادبيمحمد محمود احمد ذياب88401192021110013

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية389.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيمصعب خليل مهيدي عداي88402192021069043

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية389.0اعدادية البطولة للبناتادبيبراء ستار محمود علوان88403102022110027

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية388.0ثانوية الحبانية المسائيةادبيعمر محمد عباس صبار88404192021344010

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية387.0اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيسارة عبد الستار حسن عواد88405192022204011

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية387.0ثانوية الرياحين للبناتادبيوفاء سعد حسين حمد88406192022186019

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية387.0ثانوية الفاتح المختلطةادبياية سامي حسين احمد88407122022174003

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية387.0ثانوية الكوثر للبناتادبينرجس صباح فياض حسين88408102022125028

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية387.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيبالل وهاب حمد هلول88409112021189021

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية387.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيمحمد هيثم مرزه مردان88410232021183069
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جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية386.0اعدادية االحرار للبنينادبيكرم ثائر جاسم محمد88411192021005014

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية386.0اعدادية المربد للبنينادبيعبد المؤمن صالح احمد شاكر88412192021056014

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية386.0اعداية المعراج للبناتادبيزينب عصام حمد خلف88413102022113034

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية385.0اعدادية القائم للبناتادبيسمية سالم حسين علي88414192022146017

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية385.0ثانوية اليقين للبناتادبيسجى عواذ فرحان مخلف88415192022212009

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية385.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيعلي فؤاد شهاب احمد88416102021162017

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية384.0ثانوية االندلس للبنينادبياحمد حسين علي ابراهيم88417192021096001

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية384.0ثانوية اليقين للبناتادبيكفاء جزاع منفي عواد88418192022212014

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية384.0ثانوية المربد المختلطةادبييعقوب محي عبد عبهول88419112021152031

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية384.0اعدادية األوفياء للبنينادبيعمر محمد إبراهيم حمادي88420192021078043

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية384.0اعدادية الشموخ للبنينادبيمحمد سالم شاكر فريح88421192021053034

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية384.0اعدادية الحقالنية للبناتادبيصفا أثير حمد هللا حردان88422192022178024

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية384.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيبشير خميس مجباس محمد88423192021071013

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية383.0ثانوية روناكي للبناتادبيامنة قاسم عناد عطية88424322022032001

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية383.0خارجياتادبيدنيا حردان صعب حردان88425192022401031

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية383.0اعدادية اليسر للبنينادبياحمد عادل احمد فريح88426192021061004

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية382.0ثانوية الخلفاء للبنينادبياسامه وهيب عبود زعيتر88427192021036010

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية382.0اعدادية العال للبناتادبيمروه محمد بالل مخلف88428192022156031

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية382.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيمحمد احمد خليل سليمان88429192021059024

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية382.0ثانوية الكرار المختلطةادبيطه عبد الكريم فهد حرج88430112021165006

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية382.0ثانوية أضواء الفرات المختلطةادبيحاتم حميد جواد كاظم88431192021292002

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية381.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيعبد الكريم ذياب صالح مخلف88432192021036028

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية381.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيهيلين ابراهيم عبد صالح88433192022370113

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية381.0ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيايمان باسم محمد هايس88434192022171001

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية381.0اعدادية العال للبناتادبيامنه نجم عبد لطوفي88435192022156002

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية380.0اعدادية الميثاق للبنينادبياحمد رضا علي عبد88436192021006007

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية380.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيابراهيم صالح حميد مصلح88437192021342001

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية380.0ثانوية مؤتة للبناتادبيأمنه احمد عبد عطوي88438192022182003

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية380.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعامر عبد الرحمن اسماعيل عيفان88439102021027026

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية380.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيعبد القادر اياد فاضل سلمان88440192021036026

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية379.0اعدادية االسراء للبنينادبيعلي محمد مكلد مظهور88441102021011035

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية379.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيسهى هالل درويش رصف88442232022119049

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية379.0ثانوية الزهاوي المختلطةادبيرقيه احمد إبراهيم مخلف88443192022282002

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية378.0ثانوية مؤتة للبناتادبيمريم محمود رشيد هذال88444192022182030

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية378.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيايه سفيان عادي عبيد88445192022175005
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جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية378.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيعلي عمار ناظم محمد88446112021059054

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية378.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيإبراهيم حسن يوسف حمد88447192021101002

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية378.0اعدادية العلم النافع للبنينادبيغيث سعد تركي مشعان88448192021095015

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية378.0اعدادية المركزية للبنينادبيحسن عبد هللا حسن خميس88449212021004012

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية378.0اعدادية الشموخ للبنينادبيحسن عالء محمود عباس88450192021053011

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية378.0ثانوية اليمن للبنينادبيعبد هللا نوري علي صالح88451192021090014

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية378.0اعدادية اسماء للبناتادبيعائشه يحيى احمد محمود88452182022242040

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية378.0اعدادية البطولة للبناتادبيميالد اسعد صالح محمد88453102022110109

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية377.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيوسام فالح نوري محل88454192021109086

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية377.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيطاهر يحيى زعال صالح88455192021342069

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية377.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبياسيا داود سلمان عبيد88456192022167002

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية377.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيانس فوزي مخلف حسن88457192021010007

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية377.0اعدادية المصطفى للبنينادبيايمن قيس جالل صالح88458102021017009

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية377.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيحارث فؤاد سراي خلف88459192021342043

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية377.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيمحمد باسم علي كنوش88460192021342131

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية377.0اعدادية االمال للبناتادبيساره فخري عبد محمد88461112022070040

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية376.0ثانوية المستقبل االهلية للبنينادبياحمد ضياء ملوكي محمد88462192021098001

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية376.0ثانوية الفردوس للبناتادبياميمه عبد هللا عبيد صبار88463102022090005

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية376.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيكمال طالل كامل فرحان88464112021156073

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية376.0اعدادية حديثة للبناتادبيمينا رفعت رافع سطم88465192022199031

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية375.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةادبياحمد وليد ابراهيم صالح88466212021086002

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية375.0اعدادية السالم للبنينادبياحمد علي احمد ابراهيم88467192021058004

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية481.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء زيد عبد هللا حافظ88468152042045037

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية465.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيهدى عباس شاكر جعفر88469142042225295

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية456.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيفرقان علي حليحل علي88470232041008127

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية450.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد نوفل محمد برع88471192041114102

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية447.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيبكر حاتم كريم مهدي88472122041020030

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية446.5ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد مثنى لطيف عبد 88473132041020166

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية444.0ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائيعائشه رشدي نوار دلف88474192042264011

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية441.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيشهد رياض داخل كشيش88475222042147050

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية434.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيعمر محمد فاضل عبد88476192041343146

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية429.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيمريم احمد جبار احمد88477212042105098

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية429.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء كريم شليج بنيان88478252042059423

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية428.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائياحمد محمد ابراهيم محمود88479192041001014

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية424.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائيابو بكر موفق شعبان داود88480192041070002
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جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية423.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيسراج الدين اركان حرب يحيى عاشور88481192041006027

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية423.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيطالب عبد هللا قحطان طالب88482232041049028

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية422.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيبيداء اسماعيل ابراهيم شعموط88483192042197013

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية421.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائياسماء محمد عبود حمادي88484192042383020

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية420.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى سلمان حمود كون88485222041003374

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية419.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيبراءة هللا بدور احمد لطيف88486182042230007

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية419.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيرحاب عباس فاضل عبدالحميد88487192042201008

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية418.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الستار عبد سويدان88488192041110045

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية417.0ثانوية الشمس للبناتاحيائيزينب عايد عبد العواد88489192042263018

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية416.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد نور الدين نعمه نجم88490312041024164

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية406.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيمحمود احمد ناصر حسين88491192051003058

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية400.0ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقينسرين احمد كردي خلف88492192052131025

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية394.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيوسام عمر عواد صالح88493192051058043

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية387.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقيقتيبة حسين دلف ابراهيم88494192051343102

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية383.0اعدادية الفتوة للبنينتطبيقياحمد مهند احمد موسى88495192051065007

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية381.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيسجاد ثامر دينار عباس88496162051038053

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية380.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعمر هيثم يونس سبتي88497192051002030

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية380.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيعباس اسعد هادي عيسى88498262051002022

جامعة االنبار/كلية الزراعة462.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينبأ حازم فياض عايد88499192042383162

جامعة االنبار/كلية الزراعة427.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيسجى احمد دايح عبد88500192042246067

جامعة االنبار/كلية الزراعة426.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيبدور ربيع محمد جاسم88501192042370043

جامعة االنبار/كلية الزراعة424.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايالف توفيق عباس جلوب88502192042173005

جامعة االنبار/كلية الزراعة423.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيعلياء ناجي جبار جاسم88503192042186053

جامعة االنبار/كلية الزراعة421.0ثانوية االيالف للبنيناحيائيمحمد نهاد ناجي توفيق88504192041107029

جامعة االنبار/كلية الزراعة421.0اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناحيائيعبد اللطيف أحمد خلف نزال88505192041045003

جامعة االنبار/كلية الزراعة418.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيزهراء وليد كامل محمد88506192042166036

جامعة االنبار/كلية الزراعة411.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيانس عباس خلف هاشم88507192041350020

جامعة االنبار/كلية الزراعة411.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيزينب عبدهللا عفتان شندي88508192042370113

جامعة االنبار/كلية الزراعة410.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيحارث محمد عطاهللا شيحان88509192041341041

جامعة االنبار/كلية الزراعة405.0ثانوية الحبانية للبنيناحيائيعلي عبد مطر محمد88510192041046032

جامعة االنبار/كلية الزراعة404.0ثانوية المجمع المسائي للبنيناحيائيعثمان ابراهيم خليل غضيب88511192041347042

جامعة االنبار/كلية الزراعة403.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيأيمن حسناوي دحام عبد88512192041104007

جامعة االنبار/كلية الزراعة401.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيشذى جاسم محمد راضي88513122042101022

جامعة االنبار/كلية الزراعة398.0ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتاحيائيريم فؤاد سامي محمود88514192042396002

جامعة االنبار/كلية الزراعة398.0ثانوية المعرفة للبنيناحيائيرسول سعيد حامد مخلف88515192041033007
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جامعة االنبار/كلية الزراعة397.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمصطفى اسماعيل عياده كواد88516192041015070

جامعة االنبار/كلية الزراعة396.0ثانوية المعتصم المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد عبدهللا عبد88517192041352015

جامعة االنبار/كلية الزراعة396.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمحمد بركات فراس عطا88518312041063058

جامعة االنبار/كلية الزراعة396.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد عيد صالح درج88519192041026051

جامعة االنبار/كلية الزراعة396.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائيعمر رمضان عواد محمد88520192041065022

جامعة االنبار/كلية الزراعة396.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيليث عبيد إبراهيم عبد هللا88521192041002036

جامعة االنبار/كلية الزراعة394.0اعدادية المربد للبنيناحيائيعبد هللا رباح خليف محل88522192041056023

جامعة االنبار/كلية الزراعة394.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيسيف هيثم سامي عبد الستار88523192041095036

جامعة االنبار/كلية الزراعة393.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائييعقوب سالم نصيف جاسم88524192041032057

جامعة االنبار/كلية الزراعة392.0ثانوية االسراء المسائية للبناتاحيائيدانيه جمال مجيد فليح88525132042284010

جامعة االنبار/كلية الزراعة391.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعثمان وليد خالد عبد الرزاق88526192041004041

جامعة االنبار/كلية الزراعة391.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيخالد تركي مصلح عبد88527192041341055

جامعة االنبار/كلية الزراعة391.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائياحمد حمزه عبد فياض88528192041002001

جامعة االنبار/كلية الزراعة390.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيشيماء محمد ابراهيم حماد88529192042234029

جامعة االنبار/كلية الزراعة389.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيشهد خالد حسين عبود88530192042369221

جامعة االنبار/كلية الزراعة389.0اعدادية هيت للبنيناحيائيامجد فراس احمد صالح88531192041014015

جامعة االنبار/كلية الزراعة388.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيعبد القادر صبحي عاشور عبد هللا88532192041031011

جامعة االنبار/كلية الزراعة386.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيعبد هللا نهاد فواز جبير88533192041032033

جامعة االنبار/كلية الزراعة386.0ثانوية السويس للبناتاحيائينورس سعدون مجباس جياد88534192042261037

جامعة االنبار/كلية الزراعة386.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيضحى مثنى نايف عواد88535192042370166

جامعة االنبار/كلية الزراعة385.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيحازم جمعه جدوع دحام88536192041032017

جامعة االنبار/كلية الزراعة385.0ثانوية الرطبة المسائية للبنيناحيائيعبدهللا خالد حامد احمد88537192041349004

جامعة االنبار/كلية الزراعة385.0اعدادية العال للبناتاحيائيرويده عبد الستار محمد رشيد88538192042156035

جامعة االنبار/كلية الزراعة384.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيمصطفى حسين خالد رشيد88539102041016053

جامعة االنبار/كلية الزراعة384.0ثانوية المجمع المسائي للبنيناحيائيمحمد جميل محمد دواس88540192041347060

جامعة االنبار/كلية الزراعة384.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيسفيان علي محمد جاسم88541192041043014

جامعة االنبار/كلية الزراعة384.0اعدادية هيت للبنيناحيائيحكم احمد محمد سعيد عبد الجبار88542192041014031

جامعة االنبار/كلية الزراعة383.0ثانوية سيوان للبنيناحيائيمحمد ضياء داود شهاب88543312041003022

جامعة االنبار/كلية الزراعة379.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائيفاطمه تحرير وفيق مصلح88544192042161035

جامعة االنبار/كلية الزراعة379.0أكاديمية بغداد األهلية في تركيا-جورماحيائيغيث شاكر حماد ثميل88545132041244006

جامعة االنبار/كلية الزراعة379.0ثانوية الوفاء للبناتاحيائيلينا كامل صبيح عبد88546192042241034

جامعة االنبار/كلية الزراعة379.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيليث ثامر هادي صالح88547192041006051

جامعة االنبار/كلية الزراعة378.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيايالف خالد محمد عبد هللا88548192042162010

جامعة االنبار/كلية الزراعة378.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيغفران غالم عبدهللا عباس88549192042246087

جامعة االنبار/كلية الزراعة378.0اعدادية اليمن للبنيناحيائينذير خليل عبد هللا محمد88550102041016062

صفحة ٢٥٣٠ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة االنبار/كلية الزراعة377.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيرقيه حازم عطا  ساكن88551192042208032

جامعة االنبار/كلية الزراعة377.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيرسل محمد ثميل خلف88552192042162026

جامعة االنبار/كلية الزراعة377.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيحسن نوري محمد خشان88553192041012017

جامعة االنبار/كلية الزراعة377.0اعدادية العال للبناتاحيائيبتول شكر خلف سلمان88554192042156015

جامعة االنبار/كلية الزراعة376.0اعدادية هيت للبنيناحيائيعبد هللا يحيى حمدان غزال88555192041014069

جامعة االنبار/كلية الزراعة376.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيغفران عدنان خلف راضي88556122042101028

جامعة االنبار/كلية الزراعة376.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيآيه ساهي درج مضحي88557192042186010

جامعة االنبار/كلية الزراعة376.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيمصطفى احمد صالح حسين88558192041003073

جامعة االنبار/كلية الزراعة376.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيطيف شاكر كواد حماد88559192041027012

جامعة االنبار/كلية الزراعة376.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيايناس حمدي عبدالجبار مطلك88560192042370036

جامعة االنبار/كلية الزراعة375.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيزينه ظافر محمد عبد88561192042162039

جامعة االنبار/كلية الزراعة375.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائياية فاضل صالح مخلف88562102042137012

جامعة االنبار/كلية الزراعة375.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيلينه هيثم رسمي منصور88563192042197039

جامعة االنبار/كلية الزراعة374.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائينفيعه نوري محمد سالم88564192042152040

جامعة االنبار/كلية الزراعة374.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائياكرم حامد عباس مصلح88565192041011024

جامعة االنبار/كلية الزراعة374.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيمنى احمد جلوب عباس88566192042369335

جامعة االنبار/كلية الزراعة373.0ثانوية جيل المستقبل االهلية للبنيناحيائيمهند حمدي عبد اللطيف خليل88567192041122008

جامعة االنبار/كلية الزراعة373.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيانس محمد داود سالمة88568192041003020

جامعة االنبار/كلية الزراعة373.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيرانيا علي حاج عبد هللا88569102042084008

جامعة االنبار/كلية الزراعة373.0ثانوية الجبايش للبنيناحيائيمصطفى نزار علوان طعمه88570222041045034

جامعة االنبار/كلية الزراعة373.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيسالي جمال غضيب مخلف88571102042091053

جامعة االنبار/كلية الزراعة373.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيامنه قيس عبد هالل88572192042369031

جامعة االنبار/كلية الزراعة373.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد فوزي عبد شرقي88573192041007144

جامعة االنبار/كلية الزراعة373.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزهراء نهشل انور حسن88574102042125020

جامعة االنبار/كلية الزراعة373.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيعبير سعود سويد عرموش88575192042162057

جامعة االنبار/كلية الزراعة373.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائياحمد عمار جميل عبد هللا88576192041003007

جامعة االنبار/كلية الزراعة373.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي قيس عيفان حمد88577102041022066

جامعة االنبار/كلية الزراعة372.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائيعبد هللا محمد داود سالمه88578192041070033

جامعة االنبار/كلية الزراعة372.0ثانوية االندلس للبنيناحيائيعمر عادل جميل ابراهيم88579102041012006

جامعة االنبار/كلية الزراعة372.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيسجى حميد ابراهيم مسلط88580192042212025

جامعة االنبار/كلية الزراعة372.0ثانوية االيالف للبنيناحيائيمهند عبيد عيادة خلف88581192041107034

جامعة االنبار/كلية الزراعة372.0ثانوية الرشيد المختلطةاحيائيزينب جايد خليفه علي88582192042273005

جامعة االنبار/كلية الزراعة372.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائياسيل محمد حميد نجاد88583192042182004

جامعة االنبار/كلية الزراعة371.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا نهاد احمد رحيم88584192041118017

جامعة االنبار/كلية الزراعة371.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائيديانا خليل إسماعيل جاسم88585192042161015
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جامعة االنبار/كلية الزراعة371.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيصالح فارس علي خلف88586102041017031

جامعة االنبار/كلية الزراعة371.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمريم عبدالمجيد وديع عواد88587192042193101

جامعة االنبار/كلية الزراعة371.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرفل فؤاد عبد الواحد عبد الكريم88588322042030020

جامعة االنبار/كلية الزراعة370.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائييقين صباح سالم هزاع88589192042270052

جامعة االنبار/كلية الزراعة370.0ثانوية الوفاء للبناتاحيائيمريم شحاذة صالح طالل88590192042241036

جامعة االنبار/كلية الزراعة370.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعبد هللا نشأت خليل يوسف88591192041020037

جامعة االنبار/كلية الزراعة370.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائياحمد منذر نواف محمد88592192041065006

جامعة االنبار/كلية الزراعة370.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعدنان صباح سالم ربيع88593102041022057

جامعة االنبار/كلية الزراعة370.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيمريم محمد علي محمد88594192042370218

جامعة االنبار/كلية الزراعة370.0اعداية المعراج للبناتاحيائيسهاد حمود عبد الكريم ضاري88595102042113065

جامعة االنبار/كلية الزراعة370.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيشهالء سعد محمد نايف88596192042159065

جامعة االنبار/كلية الزراعة370.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيروان طالل رشيد سلمان88597142042103023

جامعة االنبار/كلية الزراعة370.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيصديق محمد يحيى صليبي88598322041060029

جامعة االنبار/كلية الزراعة369.0ثانوية الشمس للبناتاحيائيرنده قحطان عناد نايف88599192042263015

جامعة االنبار/كلية الزراعة369.0ثانوية الوفاء للبناتاحيائيانسام محمد عمران عبدهللا88600192042241009

جامعة االنبار/كلية الزراعة369.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيموفق عبدهللا صالح جاسم88601192041341197

جامعة االنبار/كلية الزراعة369.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيسعد شاكر محمود خلف88602192041066069

جامعة االنبار/كلية الزراعة369.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيصفا خضر عباس مسير88603192042188090

جامعة االنبار/كلية الزراعة369.0اعدادية هيت للبناتاحيائيامواج نوري شيحان ضامن88604192042196010

جامعة االنبار/كلية الزراعة369.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيغفران حاتم ابراهيم عبد88605192042224045

جامعة االنبار/كلية الزراعة369.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناحيائيمحمد كنعان عبدالكريم داود88606192041340080

جامعة االنبار/كلية الزراعة369.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيهديل احمد فرحان جرو88607192042234062

جامعة االنبار/كلية الزراعة368.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيهبه حارث علي كريم88608142042194076

جامعة االنبار/كلية الزراعة368.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمريم محمود شهاب احمد88609192042193104

جامعة االنبار/كلية الزراعة368.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد هللا نوري سالم ربيع88610102041022056

جامعة االنبار/كلية الزراعة368.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةاحيائيهدى جمعة خلف سعيد88611192042303012

جامعة االنبار/كلية الزراعة368.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعادل هاشم نايف احمد88612102041022042

جامعة االنبار/كلية الزراعة368.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد عبد عباس عبد88613192041026048

جامعة االنبار/كلية الزراعة367.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيوالء عبد محيسن طه88614192042193132

جامعة االنبار/كلية الزراعة367.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيمريم ماجد مخلف عواد88615192042162077

جامعة االنبار/كلية الزراعة367.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيابراهيم مؤيد احمد ياسين88616192041015009

جامعة االنبار/كلية الزراعة367.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيمالك محمود محمد عويد88617192042183039

جامعة االنبار/كلية الزراعة367.0اعدادية هيت للبنيناحيائياحمد رامي خليل حمد88618192041014005

جامعة االنبار/كلية الزراعة367.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد احمد فاضل حسن88619102041022079

جامعة االنبار/كلية الزراعة367.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيكمال قصي كمال نوري88620192041013040
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جامعة االنبار/كلية الزراعة367.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيايمان طه عبدالقهار عبدالواحد88621192042193016

جامعة االنبار/كلية الزراعة367.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيزهراء محمد ناصر جبره هللا88622112042067061

جامعة االنبار/كلية الزراعة367.0اعدادية القائم للبناتاحيائيهدى معمر يونس نجيب88623192042146084

جامعة االنبار/كلية الزراعة366.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائينسرين خليل ابراهيم ناصر88624102042109086

جامعة االنبار/كلية الزراعة366.0اعدادية هيت للبنيناحيائيعلي ياسين نافع ياسين88625192041014077

جامعة االنبار/كلية الزراعة366.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيمياده سالم مهدي حمود88626142042066098

جامعة االنبار/كلية الزراعة366.0اعدادية هيت للبنيناحيائيمفيد علي مشعل عبد الجبار88627192041014114

جامعة االنبار/كلية الزراعة366.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيسوالف رعد محمود مخلف88628192042212027

جامعة االنبار/كلية الزراعة366.0ثانوية قريش للبناتاحيائيضحى ابراهيم هندي معتاد88629192042158055

جامعة االنبار/كلية الزراعة366.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيخلود محمد عبدهللا جاسم88630192042202018

جامعة االنبار/كلية الزراعة366.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيحسين جوده محيسن طراد88631262041205024

جامعة االنبار/كلية الزراعة366.0اعدادية الداخلية للبنيناحيائيعلي ماجد علوان حميد88632102041033018

جامعة االنبار/كلية الزراعة366.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعمر ماجد كاظم شارع88633192041011090

جامعة االنبار/كلية الزراعة366.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيدنيا ابراهيم مزعل عوده88634192042194035

جامعة االنبار/كلية الزراعة366.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيزينه احمد عجمي سالم88635192042152018

جامعة االنبار/كلية الزراعة366.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيعمر محمود عبد الوهاب سعيد88636192041019047

جامعة االنبار/كلية الزراعة366.0اعدادية الشموخ للبنيناحيائياحمد عدنان محمد شعالن88637192041053004

جامعة االنبار/كلية الزراعة366.0ثانوية الوفاء للبناتاحيائيايات عارف عزاوي حمد88638192042241010

جامعة االنبار/كلية الزراعة365.0اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيعمر عادل محمود عبد88639112041033018

جامعة االنبار/كلية الزراعة365.0ثانوية الحبانية للبناتاحيائيايه رائد ذياب احمد88640192042187004

جامعة االنبار/كلية الزراعة365.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيوقار ثامر طاهر محمود88641192042370279

جامعة االنبار/كلية الزراعة365.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائييمامه عبدالعظيم محمد منصور88642192042370286

جامعة االنبار/كلية الزراعة365.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائياحمد منعم حميد عبد88643192041060005

جامعة االنبار/كلية الزراعة365.0ثانوية الحبانية المسائيةاحيائيعزالدين عدنان فهد فريح88644192041344014

جامعة االنبار/كلية الزراعة365.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيمريم رشيد حسن منصور88645192042147047

جامعة االنبار/كلية الزراعة364.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيانعام سامي خلف راضي88646192042369039

جامعة االنبار/كلية الزراعة364.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيسميره محمد صالح جميل88647192042191078

جامعة االنبار/كلية الزراعة364.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيايمان خميس جاسم محمد88648192042212007

جامعة االنبار/كلية الزراعة364.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيفاطمه عادل حامد مخلف88649192042202044

جامعة االنبار/كلية الزراعة364.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيايمان فاروق عناد ضاحي88650192042133011

جامعة االنبار/كلية الزراعة364.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيعائشة جمعه طركي جنعان88651192042162055

جامعة االنبار/كلية الزراعة364.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيأمير علي محسن خزعل88652222041021005

جامعة االنبار/كلية الزراعة364.0ثانوية قريش للبناتاحيائيشذى حكيم مخيلف نهر88653192042158048

جامعة االنبار/كلية الزراعة363.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيعائشه ماجد جلوي خلف88654192042157055

جامعة االنبار/كلية الزراعة363.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد مجيد سطم88655102041011040
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جامعة االنبار/كلية الزراعة363.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيحذيفه رياض عصام محمد صبري88656102041020054

جامعة االنبار/كلية الزراعة363.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيشهد سنان طه محمود88657192042191085

جامعة االنبار/كلية الزراعة363.0اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيعمر اسهل عبود هويدي88658192041028022

جامعة االنبار/كلية الزراعة363.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيرسل مفيد خليفة محمود88659192042246044

جامعة االنبار/كلية الزراعة363.0اعدادية العرفان للبنيناحيائياحمد محمد ضياء عبد88660192041029007

جامعة االنبار/كلية الزراعة363.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيرانيا عماد رشيد جاسم88661102042099012

جامعة االنبار/كلية الزراعة363.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيابتهال جاسم حميد فرحان88662192042140001

جامعة االنبار/كلية الزراعة363.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيحمزة ناظم جبير عارف88663312041070045

جامعة االنبار/كلية الزراعة363.0ثانوية الزهاوي المختلطةاحيائيهند فالح مجبل عبد88664192042282015

جامعة االنبار/كلية الزراعة363.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيايالف حسين نايل ظاهر88665102042108015

جامعة االنبار/كلية الزراعة362.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيساره ستار حماد فياض88666192042369188

جامعة االنبار/كلية الزراعة362.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيمريم عباس محمد خلف88667192042212040

جامعة االنبار/كلية الزراعة362.0اعدادية هيت للبناتاحيائيتيجان حكمت علي بالل88668192042196031

جامعة االنبار/كلية الزراعة362.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمصطفى فائق كاظم عبود88669192041007158

جامعة االنبار/كلية الزراعة362.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيايناس ابراهيم علي سالم88670192042194019

جامعة االنبار/كلية الزراعة362.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيسجى شاكر سرحان حمادي88671192042270028

جامعة االنبار/كلية الزراعة362.0اعدادية االمل للبناتاحيائيدعاء ناصر سليمان عوده88672192042195031

جامعة االنبار/كلية الزراعة362.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيايه غازي زكي خلف88673192042162017

جامعة االنبار/كلية الزراعة362.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيابو عبيده عمار خضير وهيب88674192041125002

جامعة االنبار/كلية الزراعة362.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد قاسم سلمان عبد هللا88675112041018122

جامعة االنبار/كلية الزراعة361.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيشهد هاشم محمد عطا هللا88676192042217093

جامعة االنبار/كلية الزراعة361.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد صدام حسين عساف88677192041007131

جامعة االنبار/كلية الزراعة361.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيايه شاكر ابراهيم شحاذه88678192042163016

جامعة االنبار/كلية الزراعة361.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيضحى صافي ياسين خليل88679102042111042

جامعة االنبار/كلية الزراعة361.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائينبأ فالح جلهم حمزة88680192042137065

جامعة االنبار/كلية الزراعة361.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيمريم حماد نواف محمد88681192042204062

جامعة االنبار/كلية الزراعة361.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائياسمهان ميثم سفاح علي88682192042384001

جامعة االنبار/كلية الزراعة361.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيماريه حسين ناصر عبدهللا88683192042189163

جامعة االنبار/كلية الزراعة360.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائياسراء ناجي عبود فرحان88684192042188018

جامعة االنبار/كلية الزراعة360.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائياحمد محمد جبر الحج88685192041007015

جامعة االنبار/كلية الزراعة360.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائياحمد سمير ابراهيم عزيز88686192041011007

جامعة االنبار/كلية الزراعة360.0ثانوية الوفاء للبناتاحيائيرسل مهند خليفة مهيدي88687192042241022

جامعة االنبار/كلية الزراعة360.0ثانوية البيادر للبنيناحيائيياسر سعدي بدر خليل88688192041094018

جامعة االنبار/كلية الزراعة360.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيتماره شاكر حرج سليمان88689192042369088

جامعة االنبار/كلية الزراعة360.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيالمصطفى سعيد هارون حميد88690192041003017
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جامعة االنبار/كلية الزراعة360.0ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركيا-اسطنبولاحيائياحمد سمير عبد اللطيف الخالد88691132041246003

جامعة االنبار/كلية الزراعة360.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةاحيائيخوله فائق حوران فرحان88692192042303003

جامعة االنبار/كلية الزراعة360.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيمريم باسم محمد منصور88693192042191114

جامعة االنبار/كلية الزراعة360.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيزينه سامي عباس صباح88694192042369181

جامعة االنبار/كلية الزراعة360.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائيشهد محمد فياض جاسم88695192042205018

جامعة االنبار/كلية الزراعة360.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيطيبه احمد ابراهيم جاسم88696192042159070

جامعة االنبار/كلية الزراعة360.0اعدادية القدس للبنيناحيائيياسين محمد خير الدين محمد88697102041014083

جامعة االنبار/كلية الزراعة395.0ثانوية الكواكب للبناتتطبيقيقطرالندى جميل ابراهيم حماد88698192052208014

جامعة االنبار/كلية الزراعة385.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد عبود88699192051007042

جامعة االنبار/كلية الزراعة377.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيأنهار هيثم رسمي منصور88700192052197004

جامعة االنبار/كلية الزراعة372.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيحميد ضياء احمد خلف88701192051007018

جامعة االنبار/كلية الزراعة371.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيمصطفى عبد القادر محمد ياسين88702192051004045

جامعة االنبار/كلية الزراعة369.0ثانوية البغدادي للبنينتطبيقيوضاح شعالن حماد حمد88703192051030013

جامعة االنبار/كلية الزراعة369.0اعدادية هيت للبنينتطبيقياسامه طالب عبد مطلك88704192051014018

جامعة االنبار/كلية الزراعة367.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيمحمد باسم محمد جبير88705192051014088

جامعة االنبار/كلية الزراعة366.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيعبد العظيم شهاب احمد منصور88706192051014054

جامعة االنبار/كلية الزراعة366.0ثانوية حضرموت المختلطةتطبيقيعلي عايد طركي حسن88707192051279001

جامعة االنبار/كلية الزراعة364.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيمصطفى عبد الناصر عبد القادر ثابت88708192051003063

جامعة االنبار/كلية الزراعة364.0ثانوية الخلود للبناتتطبيقيفاطمه نهاد فيصل صاحب88709122052093023

جامعة االنبار/كلية الزراعة363.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيزياد عصام حميد جاسم88710192051014037

جامعة االنبار/كلية الزراعة362.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيمحمود بشار جاسر محمد88711192051014097

جامعة االنبار/كلية الزراعة362.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيزيد محمد فاضل خلف88712192051341034

جامعة االنبار/كلية الزراعة361.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيفهد حوران مخلف علي88713192051356054

جامعة االنبار/كلية الزراعة360.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيمصطفى ماجد بدر منير88714192051014106

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد578.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيهوازن حسن ابراهيم خليل88715192022162052

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد562.0ثانوية العروبة للبناتادبيندى مزهر مخلف ضايع88716192022236010

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد544.0ثانوية الرمادي للبناتادبيرواء عبد الهادي هالل حمادي88717192022164010

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد533.0اعدادية عنة للبنينادبيمصطفى محمد طعمه عباس88718192021021012

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد530.0اعدادية زنكورة للبنينادبياحمد مجيد خالد نوار88719192021032006

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد530.0اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيامنه عبد الرحمن صبار فياض88720192022204003

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد528.0اعدادية العرفان للبناتادبيمنار محمود حماد حسن88721192022166035

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد528.0اعدادية االمل للبناتادبينبراس محمد صالح عبطان88722192022195059

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد525.0اعدادية العلم النافع للبنينادبيمهند عبد اللطيف جديع فرحان88723192021095025

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد523.0اعدادية الشموخ للبنينادبيمحمد صباح صالح فالح88724192021053035

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد519.0ثانوية دجلة للبناتادبيسرى محمد حامد مخلف88725192022219012
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جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد519.0ثانوية االندلس للبنينادبيعلي سامي مالك عبيد88726192021096018

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد517.0ثانوية ام الربيعين للبناتادبيسجى محمد صالح ذياب88727192022134007

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد516.0ثانوية حضرموت المختلطةادبينايف سعد طراكي عطية88728192021279005

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد516.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمود قيس طارق حمد88729192021026029

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد516.0اعدادية الميثاق للبنينادبيأسامه وليد مشرف حسين88730192021006001

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد513.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيابراهيم لؤي شعبان شالل88731192021109006

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد512.0ثانوية الخلد للبناتادبينسرين محمد مخلف حمد88732192022142010

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد510.0اعدادية غرناطة للبنينادبيحافظ دحام عبد ذياب88733192021043009

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد510.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبياستبرق عامر مضعن حمد88734192022167001

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد509.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيمنى محجوب محمد عبد88735192022202030

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد507.0اعدادية غرناطة للبنينادبيعلي صالح محمد موسى88736192021043020

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد505.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيطيف صالح الدين ايوب سعيد88737192021109038

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد504.0اعدادية الميثاق للبنينادبيابراهيم احمد علي عبد88738192021006004

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد504.0اعدادية غرناطة للبنينادبيعبد هللا صباح عبد هللا عبد88739192021043019

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد503.0ثانوية زينب للبناتادبيسحر هندي عواد فرحان88740192022265017

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد502.0اعدادية كبيسة للبنينادبيأحمد صبيح كريم مطر88741192021017001

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد502.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيصفى خطيب ممدوح بديوي88742192022168019

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد502.0اعدادية المربد للبنينادبيعبد العزيز خميس عبد ابراهيم88743192021056010

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد502.0اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيلمى سعيد فهد زبالة88744192022204018

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد498.0ثانوية االندلس للبنينادبيبكر علي خلف عبطان88745192021096010

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد497.0اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيعبد الرزاق محمد طه رحال88746192021103013

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبيمحمد زهير محمد صالح88747192021027009

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد494.0اعدادية األوفياء للبنينادبيوليد مولود خضير عباس88748192021078072

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد492.0اعدادية الميثاق للبنينادبيصالح محمد خليل عبد88749192021006016

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد489.0اعدادية العلم النافع للبنينادبيانمار عمار جبار علي88750192021095006

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد488.0ثانوية الرطبة المسائية للبنينادبيحميد شهاب احمد مصلح88751192021349009

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية الشيماء للبناتادبيمروه فتاح روكان عبد الرزاق88752192022197028

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية الشموخ للبنينادبيايمن سلمان عباس فرحان88753192021053009

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد483.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيآيه رعد نون أحمد88754192022201004

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد482.0ثانوية الخلد للبناتادبياحالم فاضل عواد مخلف88755192022142004

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد482.0خارجيونادبيعبد هللا ابراهيم خلف صالح88756192021400055

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد481.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينادبيمحمد حافظ مشعان نطاح88757192021340084

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيمعين موفق حميد فراج88758192021069044

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيعاشور قدوري عليوي سبتي88759192021069020

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيصهيب يوسف حمادي صالح88760192021013018
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جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد477.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيخطاب عمر حمد عبد هللا88761192021101011

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد476.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيموج وليد عليان مهدي88762192022168029

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبينبأ عبد هللا عبد حمادي88763192022162043

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية العرفان للبنينادبياحمد ذياب فرحان حمادي88764192021029003

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية التقدم للبنينادبيمحمود خلف عالوي جاسم88765192021062038

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد474.0ثانوية الرجاء للبناتادبيشيماء محمد هاشم حسين88766192022160022

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد473.0ثانوية الشموخ للبناتادبيانوير ضاحي عماش رغيان88767192022161002

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية االيمان للبنينادبيوائل واثق اسود حماد88768192021063040

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد473.0ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيفاتن رعد عطا هللا ناصر88769192022180009

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد473.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبيغصون بهاء حسين فياض88770192022369121

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية جنين للبناتادبيهبه خليل عالوي حسن88771192022149020

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية ابن زيدون للبنينادبيعبد القادر خلف نايف محمد88772192021031015

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية العلم النافع للبنينادبياحمد حسين خلف كعيد88773192021095004

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية الفجر للبنينادبياحمد عبد الرحمن حميد زيدان88774192021037002

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد471.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيعهد محمد خلف حماد88775192022201019

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد470.0ثانوية دار السالم للبنينادبيخليل ابراهيم عليوي ناصر88776192021049005

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية الشموخ للبنينادبياحمد وسام عبد اسماعيل88777192021053007

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية العلم النافع للبنينادبيأمير عبد السالم جاسم دهش88778192021095001

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيجعفر رافع عفتان حمادي88779192021060003

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية العلم النافع للبنينادبيطه محمد عبد الرزاق جمعه88780192021095010

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية الميثاق للبنينادبيمحمد شاكر محمود عطا هللا88781192021006031

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعلي حميد احمد سليمان88782192021101029

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية االحرار للبنينادبيمصطفى منذر مرشد عبد88783192021005019

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية الشموخ للبنينادبيليث شاكر فرحان حميد88784192021053030

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد466.0ثانوية المعرفة للبناتادبيشفاء حسن خليفة فرحان88785192022172013

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد466.0ثانوية وهران للبنينادبيمحمد عبد الجبار عبود 88786192021048004

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية كبيسة للبنينادبيعلي طارق حسين علي88787192021017007

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد464.0ثانوية الرمادي للبناتادبيدالل اديب فدوي فياض88788192022164007

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية هيت للبناتادبيايه فريد عجاج سلمان88789192022196006

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد463.0ثانوية الراشد االهلية للبنينادبيعمر توفيق عذاب هاشم88790192021119005

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد463.0ثانوية عمر بن الخطاب المختلطةادبيمحمد رسول فليح حسن88791192021317011

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية الشيماء للبناتادبيايناس رعد عطيوي شحاذه88792192022197010

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد463.0ثانوية التهذيب للبناتادبيشروق اكرم خلف غرب88793192022179010

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيعبد هللا عامر عبد الكريم عبد اللطيف88794192021109045

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيهند صالح نجرس حسن88795192022180014
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جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيمحمد فتاح روكان عبد الرزاق88796192021109072

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيعلي رشيد مجبل فايز88797192021042004

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد460.0ثانوية الرجاء للبناتادبيضحى سعيد حمود عدوان88798192022160024

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيعلي معين جلوب عبد88799192021069027

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية العدل للبنينادبياحمد مخلد حنوش فليح88800192021018001

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيعبد الرحمن احمد حسن عبد العزيز88801192021011021

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد458.0ثانوية سمية للبناتادبيسارة يونس فرحان جرو88802192022235003

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيصفاء عبد الكريم حمد مخلف88803192021342063

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيمحمد عماد علي عبد هللا88804192021109070

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية العلم النافع للبنينادبيمحمد حسام محمود حسين88805192021095022

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية النعمان بن المنذر للبناتادبيرويده شجاع اسماعيل مخلف88806192022239001

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيعبد القادر عطا هللا حميد علي88807192021109044

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية الخالدية للبناتادبياسراء عادل محمد عبد هللا88808192022185001

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية االغالية المختلطةادبيمحمد عبد سلمان محمد88809192021315006

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيمريم حاتم حميد خضر88810192022168025

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية االحرار للبنينادبيمحمود سليمان عاصي سليمان88811192021005018

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيمحمد زياد ابراهيم اسماعيل88812192021013032

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية زنكورة للبنينادبيعبدالرحمن جمال رزيج فياض88813192021032013

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية الروافد للبناتادبيرواء عفتان محمد فزاع88814192022198019

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية الفجر للبنينادبيغني فاهم جسام محمد88815192021037011

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيمحمد علي جبير نايف88816192021342143

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية الجوهرة للبناتادبياطياف عايد محمد زيدان88817192022253003

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية الرصافي للبنينادبيعماد محمد عباس فرحان88818192021012034

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية الوفاء للبناتادبيتبارك سعدي عجاج شاحوذ88819192022241006

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية برزاني المسائية للبنينادبيمصطفى ياسين قادر حسين88820312021070097

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيبالل سامي حسين خلف88821192021054005

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية االمل للبناتادبيختام ستار ناجي صالح88822192022195018

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية النهروان المختلطةادبيعبد الرحمن محمد عبد فرحان88823192021304016

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية هيت للبناتادبيغدير فرات ياسين سالم88824192022196024

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبييقين نافع محمد عبد الرزاق88825192022163046

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية الحبانية للبناتادبيهدى خليل دحام خلف88826192022187020

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيمريم محمد كامل جوده88827192022370083

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية الرجاء للبناتادبيشروق مظفر جابر عبد الحميد88828192022160020

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية العبيدي للبنينادبيجهاد طاهر قدوري سلمان88829192021024005

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية التقدم للبنينادبياحمد جمعة عبد هللا عبيد88830192021062003
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جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية المعرفة للبنينادبيعثمان عبد مالك حماد88831192021033013

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيمجيد دويح عليوي ناصر88832192021109065

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيعبد الرحمن ياسر شهاب احمد88833192021020022

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيابراهيم مفيد محمد ظاهر88834192021109007

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية العلم النافع للبنينادبيمصطفى عبد الودود حسن علي88835192021095024

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية الزوراء للبناتادبيتبارك وليد محارب خلف88836192022155004

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية الشموخ للبناتادبيعائشه خالد حمود شويش88837192022161019

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبياحمد محمد حسين محمود88838102021206009

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية الرمادي للبناتادبينور الهدى وسام فايز عبد الستار88839192022164024

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبيمصطفى جمعه فرحان شرقي88840192021026030

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية حديثة للبناتادبيفاطمه محمد فاضل رحيل88841192022199025

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية المعرفة للبنينادبيمروان سعيد صبار صطم88842192021033021

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية الشموخ للبناتادبيوجدان اكريم خلف حمادي88843192022161031

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية الرافدين للبناتادبيهدى عبد هللا ادهام حماد88844192022234007

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية السنابل المختلطةادبيرافد مجيد عفر عماش88845192021284006

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبيايمن شاكر ثميل عبيد88846192021026004

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيعثمان محمود ظاهر علي88847102021032022

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية االحرار للبنينادبيعبد العليم محمد ابراهيم شاهر88848192021005011

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية التسامح للبناتادبيأشواق فتحي كهر ياسين88849192022221002

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية الوثبة للبناتادبيفاطمة قتيبة عمار عبد اللطيف88850192022194018

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية دار السالم للبنينادبيسيف احمد محمد امين عبد العزيز88851192021049007

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية الشيماء للبناتادبيصفا خضير عويد غدير88852192022197021

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية المعرفة للبنينادبيأحمد محمد ابراهيم عبد88853192021033001

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيكفاح كريم شيحان خلف88854212022100042

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيايمن بديع عبد المجيد مزبان88855192021109019

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية هيت المسائية للبنينادبيمحمد عناد عواد حمد88856192021355024

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية الوثبة للبناتادبيسمية مالك حميد مركب88857192022194010

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية الشيماء للبناتادبيشهد باسم شريف خلف88858192022197018

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية العال للبناتادبيايالف غزوان اسامة فاضل88859192022156004

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيسجى سعدون خلف ثميل88860192022202012

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيمصطفى يوسف حمدان ربيع88861192021109080

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية الرجاء للبناتادبيزهراء غانم ريحان حميد88862192022160016

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية اليمن للبنينادبيبالل ناصر جاسم محمد88863192021090005

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيياسر عامر عبد الوهاب حردان88864192021069048

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية الرطبة المسائية للبنينادبيبهاء عالوي شامي صافي88865192021349006
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جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيبان صبري سدان شحاده88866192022168007

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية الفتوة للبنينادبيعمر نوري صالح حسين88867192021065018

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنينادبيعلي محمود علي محمد88868192021008004

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية الطالئع للبنينادبييوسف عبد الرحمن هالل ذياب88869192021100008

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيمحمد عامر صالح حسين88870192021013033

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية الميثاق للبنينادبياحمد هميم جاسم محمد88871192021006009

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية الفارابي للبنينادبيوسام هشام محمد خلف88872112021002039

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية النعيمية للبنينادبيمحمد صفاء انور عيفان88873192021105022

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية ام الربيعين للبناتادبيمروه ناجي حماد ابراهيم88874192022134009

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيايمن طالب حسين شفيق88875192021071011

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانوية ابي تمام للبنينادبيمحمد عالوي صالح خلف88876192021075024

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانوية ابي تمام للبنينادبيمحمد هالل حمادي شهاب88877192021075026

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانوية اليمن للبنينادبيهذال احمد ثميل خلف88878192021090023

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية الخلد للبناتادبيناديه صالح مخلف حمد88879192022142009

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد436.0خارجياتادبيسرى طارق علوان صالح88880192022401061

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيبهاء الدين مهدي ناصر حسين88881192021070009

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية العلم النافع للبنينادبيمحمد السلطان حمد حميد حمد88882192021095021

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية زينب للبناتادبياالء فارس لطيف ناصر88883192022265005

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية عنة للبنينادبيعبد هللا خالص عواد جمال88884192021021006

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية اليقين للبناتادبيماجده خليل ابراهيم احمد88885192022212015

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية االهرام للبناتادبينسرين محمد فيصل حماد88886192022228026

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيعثمان عماد تايه شرتوح88887192021036033

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية الميثاق للبنينادبيوائل كريم خلف دحام88888192021006035

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية العلم النافع للبنينادبيوسام عبد الكريم مخلف عبد هللا88889192021095027

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيطارق زياد خليف احمد88890192021011019

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية القدس للبنينادبياسماعيل ثامر صبار لطوفي88891102021014009

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيحسام هادي جهاد حسن88892192021109027

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية هيت للبناتادبيهبه سعيد جميل عبد الوهاب88893192022196031

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية طه للبنينادبيعمر محمد وليد طالب88894142021177121

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية العبيدي للبنينادبيعباس شاهر عبد هللا محمد88895192021024007

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية العلم النافع للبنينادبيبسام محمد حسين خلف88896192021095007

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية السنابل المختلطةادبيعلي طاهر دريج غدير88897192021284009

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية المعرفة للبنينادبياحمد لطيف تركي حمود88898192021033006

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية ابي تمام للبنينادبيعبد المهيمن ريكان احميد عواد88899192021075018

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينادبيسليمان صبار سليمان طعمة88900192021340036
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جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيمصطفى فاضل شريف جاسم88901192021042007

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الحقالنية للبناتادبيشيماء مقدام حسين رحيم88902192022178022

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية االنتصار للبنينادبياحمد حمد هللا عماش حسين88903192021123002

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية سيوان للبناتادبيمروج شامل هالل جاسم88904312022038023

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية الكوثر للبناتادبيحنين محمد عبد مخلف88905192022173009

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية الرصافي للبنينادبيعمر ازعيم حياد علي88906192021012035

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية زينب للبناتادبيعذراء عبد لطيف ناصر88907192022265024

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية الرصافي للبنينادبيمصطفى احمد محمد فاضل88908192021012055

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيعبد الرحمن علي ابراهيم عياش88909192021069021

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية الصقالوية المسائية للبنينادبيمصطفى محمود ياسين محمد88910192021358044

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبينور فاضل ابراهيم حمادي88911192022162046

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية االزدهار للبناتادبيغفران خالد أحمد شبيب88912192022154015

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيمحمد ريكان حميد حسن88913102021032029

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيياسين اسود حميد شاكر88914192021109089

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية السالم للبنينادبيعبد هللا امجد عفات احمد88915192021058018

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيمنار نجم عبود محمد88916122022096046

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية غرناطة للبنينادبيانس محمد حماد صلبي88917192021043004

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية دار السالم للبنينادبيعبد الرحيم محمد عبد الرحيم سليمان88918192021049008

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية دار السالم للبنينادبيمحمد جايد حامد ختال88919192021049014

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية العبيدي للبنينادبينهاد عذال فهد ظاهر88920192021024013

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيعذراء احمد إبراهيم كعيد88921192022202022

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية الشفق للبناتادبيكوثر جاسم محمد خلف88922192022243023

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية الرافدين للبناتادبيزينب بشير حمد عبد هللا88923192022234002

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيأحمد خليل صالح عويد88924192021069004

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية التكاتف للبناتادبيرسل فيصل حماد خلف88925192022231006

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية االزدهار للبناتادبيجنات احمد متعب صايل88926192022154005

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية هيت للبناتادبيسارة عبد الجبار كماش خلف88927192022196016

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية الخلد للبناتادبيسميه حكمت حمود مخلف88928192022142008

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية الفجر للبنينادبيعبد الغني محمد شاهين مالك88929192021037008

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية مؤتة للبناتادبيراية عامر عبد هللا فياض88930192022182010

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية النجاح للبناتادبيرفل علي حمادي فرحان88931192022269002

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيرسل ماجد حمدي شالل88932192022370034

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبياحمد هاشم دحام عبد الواحد88933192021109015

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية الوفاء للبناتادبيعذراء شمام حسن غضيب88934192022241015

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية الشفق للبناتادبيحنين احمد غازي عباس88935192022243010
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جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية الروافد للبناتادبيدينا سعد كريم جميل88936192022198014

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيهمام عبيد محمد عويد88937192021060021

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية زنكورة للبنينادبيعلي خلف اسماعيل اسود88938192021032020

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعداية المعراج للبناتادبيمريم لطيف احمد عبود88939102022113064

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية النهضة للبناتادبيسجى باسم شاكر عبد88940192022191040

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية الشموخ للبناتادبيافنان قحطان عبد الرزاق سلمان88941192022161001

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية كبيسة للبنينادبيأوس اسعد فارس حسين88942192021017002

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيوجدان حامد حبيب سليمان88943192022283006

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية عنة للبنينادبيعبد الرحمن طارق عبد الرحمن عسكر88944192021021003

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية األوفياء للبنينادبيمحمد علي شفيق علي88945192021078052

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية كبيسة للبنينادبييوسف فؤاد محمد عبد88946192021017017

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيمحمد صابر ضاحي مروح88947192021070037

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية السنابل المختلطةادبيطه ياسين سالم علي88948192021284007

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيعبد العزيز منتذر سعيد نصيف88949192021020026

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيعايشه عصام سبتي رزيك88950192022168021

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية الكندي للبنينادبيمهند محمد يونس صالح88951112021046023

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيموسى عايد عليوي مركب88952192021040050

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبييوسف احمد جياد غريب88953192021011053

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية ابي تمام للبنينادبيمصطفى عبد لطيف ناصر88954192021075029

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الرجاء للبناتادبينبأ محمد فيصل شعيوط88955192022160033

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبيصالح محمد مخلف دايح88956192021026012

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيزينه جمعه فرج خلف88957192022202011

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الميثاق للبنينادبيأيهم لطيف جاسم احمد88958192021006003

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الشيماء للبناتادبيآيه عبد هللا طليب محمد88959192022197005

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبيعبد الحكيم محمد حماد سلطان88960192021026014

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الحقالنية للبنينادبياحسان عبد الوهاب رشيد مرزوك88961192021020001

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيصهيب احمد سريح سعد88962192021342064

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيحسين غانم صباح غافل88963192021060005

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية الخلد للبنينادبيمحمد حميد عفتان فرحان88964192021286006

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيرواء ادهم نزال نايف88965192022201010

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبياحمد عدنان معتوك جسام88966192021109011

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية الشهداء المسائية للبنينادبياحمد طالب خميس محمد88967192021345009

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية هيت للبناتادبيضحى سعد عكله رجب88968192022196022

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية األمين للبنينادبيايمن محمد حبيب شالل88969192021076005

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية العرفان للبنينادبياحمد ماهر عبد هللا علي88970192021029005
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جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية ابن زيدون للبنينادبيقتيبه اياد حماد محمد88971192021031024

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيمصطفى مشعان عبد هللا دعث88972192021060017

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية زنكورة للبنينادبياحمد عامر محمد شيحان88973192021032002

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية االمام العادل للبناتادبيطيبة عبد الوهاب عبد الرزاق رشيد88974192022159015

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الروابط للبناتادبيمريم خلدون هاشم موسى88975192022229047

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية المعرفة للبنينادبيقتيبه ابراهيم عبد كرحوت88976192021033016

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبياسامه سعدي عناد عبد88977112021150013

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيسيف خلف عباس فياض88978192021343071

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية قطر الندى للبناتادبيشهد عدنان كافي عبد88979192022169006

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الفجر للبنينادبيمحمد مهند عبد الخالق خليفه88980192021037017

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبينبأ خالد حمد عبد الرزاق88981192022168030

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية السالم للبنينادبيعبد االله حقي اسماعيل شالل88982192021058012

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية العدل للبنينادبيميثم اشرف عبد هللا احمد88983192021018011

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الروافد للبناتادبيهند رافع فجر بدر88984192022198043

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية العلم النافع للبنينادبيساري جاسم مصطفى محمد88985192021095009

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيمهند كمال جار هللا عران88986192021342175

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية وهران للبنينادبيهذال عادل عبد الكريم 88987192021048006

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية حديثة للبنينادبيحذيفه عبد الموجود بردان عبد الجبار88988192021019011

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية العلم النافع للبنينادبينشوان محمود صالح محمود88989192021095026

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية العبيدي للبنينادبيطه ساجر عبد هللا محمد88990192021024006

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية هيت للبناتادبيتقى عبد مطر عمر88991192022196009

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيياسين طه علي شالل88992192021109090

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الميثاق للبنينادبيرسول كاتب هادي صالح88993192021006010

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيمصطفى عبد الحميد رشيد حمد88994192021020045

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية غرناطة للبنينادبيمحمد خلف سليمان عشوي88995192021043025

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيمنار اياد حسن محمود88996192022370085

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبيعبد هللا خيري تركي عسل88997192021026017

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية المثنى للبنينادبيرسول منعم خلف حسين88998102021022039

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية غرناطة للبنينادبيعمر حسن محمد شيت88999192021043021

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية النعيمية للبنينادبيأمحمود عالوي خضر مياح89000192021105002

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية االسراء للبنينادبيمصطفى رياض محمود محمد89001102021011049

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية االنفال للبناتادبينورس عباس راشد مطر89002102022101074

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيزياد اياد خلف عبد89003192021350052

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية السياب المسائية للبنينادبيسعد فنجان عواد عبد هللا89004122021208016

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية اليقين للبناتادبيأسيل هاشم محمد علي89005192022212001
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جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية حديثة للبنينادبيعبد هللا محمد ربيع علي89006192021019022

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية االمام العادل للبناتادبينور مصطفى محمود سلمان89007192022159032

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبييوسف احمد جاسم معروف89008192021109091

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية النعيمية للبنينادبيمحمد محمود حسن دخيل89009192021105025

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد503.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيصفا عمار جبار علي89010312042038038

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيكرم عالء كامل محسن89011192041015052

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد نصيف جاسم حمادي89012192041026052

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيسندس نصيف جمعه علي89013192042370145

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائيمؤيد رحيم عبد االله حمدان89014192041070049

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائياحمد مجيد حمد عبود89015192041110006

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية عنة للبنيناحيائيعلي احمد علي احمد89016192041021037

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية الراية المسائيةاحيائياسعد محمود رحيم جاسم89017192041341025

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيعال عبدالواحد وسمي مهيدي89018192042229071

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيتقوى ماجد محمود عطيه89019192042167006

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيبالل حسن صبار رجوان89020192041006013

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيهيثم مثنى عبد الرحمن احمد89021192041001106

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيايه صالح عايد حماد89022192042189028

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائياالء حميد علي عباس89023192042204003

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيأيمن محمد تركي محمد89024192041095003

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيفاطمة حازم روكان احمد89025192042234040

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيدعاء احمد خليل عبود89026192042370070

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيمريم حمود عطيه علي89027192042175081

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية االيالف للبنيناحيائيمحمد مجيد خلف حسين89028192041107028

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية الراية المسائيةاحيائييعقوب يوسف حسن عبد89029192041341205

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتاحيائيزينب ابراهيم مختار اسدهللا89030192042396003

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيدنيا سليمان نزال عتر89031192042178025

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيسعد داود سليم مخلف89032192041026025

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائينبأ محمود تركي عوده89033192042185072

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيحال انور خليل احمد89034192042159025

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيسعد ناصر شاكر محمود89035192041019029

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيعلي احمد علي كاظم89036192041010033

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعمر عبد الرحمن كطاع عبد هللا89037192041007110

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائيمحمد كمال مشرف عواد89038192041065031

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية هيت للبنيناحيائيوليد خالد عبد الرحمن محمد89039192041014127

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائياحمد مشتاق محمد تركي89040192041002008
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جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية هيت للبناتاحيائيسراب عبدالمنعم خلف مرار89041192042196059

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيمحمود دحام مشرف شهاب89042192041060042

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائيساري عبد هللا رشيد صالح89043192041070018

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيبكر احمد صبحي جميل89044192041003024

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيايه رباح محيالن عواد89045192042217027

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيابراهيم عبد هللا مصلح مطر89046192041026002

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية قريش للبناتاحيائيفاطمة صالح عمير عشوي89047192042158065

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية قريش للبناتاحيائيبيداء احمد مران مبارك89048192042158016

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد حامد عواد بدوي89049192041026007

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية ابن االثير للبناتاحيائياسماء سامي رافع شيحان89050192042131006

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية الحرية للبناتاحيائينور رأفت مجيد اسماعيل89051192042192039

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائياحمد ضياء طلب عنزي89052192041006006

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيهدى احسان عبدالكريم اسود89053192042243070

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيأحمد خير هللا مصلح بستان89054192041015002

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية االمل للبناتاحيائيزينه صباح شعالن عيدان89055192042195056

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية المربد للبنيناحيائيعمر جمعة محمد مخلف89056192041056031

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية التسامح للبناتاحيائيغفران اياد عبيد عياده89057192042221021

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيأحمد باسم مخلف شرموط89058192041032001

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيمنار فارس حسن علي89059192042198073

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائياشواق جبار عاتي عجيل89060192042159010

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائياحمد أنور مشعان رجوان89061192041006002

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيسرمد علي احمد سلمان89062192041011049

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية قريش للبناتاحيائيريم فالح حسن جاسم89063192042158034

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية هيت للبنيناحيائيقتادة ماهر عبد الرسول حمودي89064192041014091

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيعلي احمد شاووش دهام89065192041341119

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيوالء طارق خضير حماد89066192042204082

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية هيت للبناتاحيائياميه سعد شاكر صبري89067192042196011

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيدينا عامر فاضل عوده89068192042159031

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية هيت للبنيناحيائينجم محمود رميض جراد89069192041014120

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية كبيسة للبنيناحيائيأحمد رافع دخيل عبد الحميد89070192041017001

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعلي شامل ابراهيم شحاذه89071192041020044

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية الزهاوي المختلطةاحيائيرامي عبدهللا قادر عويد89072192041282006

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية الربيع المختلطةاحيائيسبتي جمعه عفتان عارف89073192041295007

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمحمد عباس حمود عبد هللا89074192041012049

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائياالء يونس ناجي علي89075192042202006
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جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعلي حسين حماد عويد89076192041006042

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيابو بكر محمد داود حميد89077192041001003

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية عنه للبناتاحيائيشهد جاسم محمدامين رشيد89078192042200014

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية عنة للبنيناحيائيفهد باسم فهد محمود89079192041021042

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمحمد اسماعيل محمد حمد89080192041015058

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيطه حسين محمد حسن89081192041009131

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمحمد عدنان علي حديد89082192041041054

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية هيت للبنيناحيائيعبد رائد يحيى عبد89083192041014070

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد416.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيبراء جمعه محجوب سليمان89084192042369074

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيمحمد سلمان علي جاسم89085192041095077

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيتبارك عمر فواز كردي89086192042189041

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيياسين علي صباح ربيع89087192041350118

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاحيائيسرى نوري ابراهيم بديوي89088192042250013

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيهند وليد سامي عطا هللا89089192042166093

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية الرمادي للبناتاحيائيزينب مهند خلف داود89090192042164010

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية االيالف للبنيناحيائيعز الدين ثامر سامي محمد89091192041107016

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائياماني سعدهللا علي مهاوش89092192042208007

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيبالل خالد مصلح جاسم89093192041015020

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيهدى صباح عواد حماد89094192042140036

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية منارة عنه للبناتاحيائينبأ مثنى نوري حمادي89095192042247033

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيمكارم باسم رشيد فرحان89096192042162078

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائياسراء احمد علي احمد89097322042066002

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيهاجر وليد خالد حسان89098192042370259

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية قريش للبناتاحيائيختام خالد ابراهيم صايل89099192042158024

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الحريري للبناتاحيائينبأ محمد حميد عبود89100192042193118

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيعذراء صبري عبدالعزيز ذياب89101192042191102

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيامير باسم جهاد جمعة89102192041003019

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيتبارك حكيم فجر عبد هللا89103102042118019

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية االفنان للبناتاحيائييقين قاسم محمد زيدان89104192042242022

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائياسماء وليد ظاهر ابراهيم89105192042370009

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائينادية احمد مخلف عبدهللا89106192042202051

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيهند جاسم محمد عبدالوهاب89107192042234063

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الراية المسائيةاحيائياسامه عبيد عوده صالح89108192041341021

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيذكريات سعد سالمه محمد89109312042081055

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيزينب عادل كريم حمد89110192042186033
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جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعبد الحميد عباس عبيد فرحان89111192041095042

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية العرفان للبناتاحيائينور مجيد عبيد حمد89112192042166084

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائيعائشه سعيد حمد عبد89113192042155024

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية االندلس للبنيناحيائيعلي محمد حامد عبد89114192041096011

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الحبانية للبنيناحيائيياسين سعد مخلف حمادي89115192041046049

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيعبد الجبار مازن عبد الجبار عزيز89116192041012025

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيادريس رحيم مشرف احمد89117192041043003

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية عنه المسائية للبنيناحيائيمهند اسعد علي عبد الهادي89118192041366015

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الوفاء للبناتاحيائيبراء ناظم جواد خليفة89119192042241016

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية ذو النورين للبنيناحيائياحمد عبد الرزاق جاسم محمد89120112041019005

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائينور حميد عبد تركي89121192042204071

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية هيت للبنيناحيائيغيث عماد طارق سليم89122192041014087

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد عالء عبد اللطيف حسين89123192041009280

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية شعاع المعرفة للبناتاحيائيسعيدة زيدان ذياب حمد89124192042272013

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية العال للبناتاحيائيمنار خضر غايب عنفوص89125192042156071

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية القدس للبنيناحيائيعمر سعدي سليمان حمد89126102041014053

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيايمان اسعد جبير رغيان89127192042208013

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيسرى عايد محمد ياسين89128192042157043

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيخيري محمد جاسم محمد89129192041032022

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيايه صالح حمودي علي89130192042370039

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد رشيد جميل ثميل89131192041026010

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية قريش للبناتاحيائيمريم فالح حسن مشعان89132192042158073

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيطيبه يونس احمد كيطان89133102042091071

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيغفران جمعه سرحان رزيك89134192042370180

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية عنه المسائية للبنيناحيائياحمد نذير حوري علي89135192041366002

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية العال للبناتاحيائينور فواز عبد جبار89136192042156083

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية سومر للبنيناحيائيمحسن موسى محسن كاظم89137122041043023

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيمحمد سمير عاشور زبار89138112041021071

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيدريد عبد الستار حمد نصيف89139192041071026

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيتيسير ثامر احمد طه89140192042186014

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيبرهان داود سلمان شحاذة89141192041350025

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيرفيدة محمد جاسم محمد89142192042153040

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائياحمد زياد خلف عبيد89143192041007007

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية القائم للبناتاحيائيغفران رحمان عبد مطر89144192042146062

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيوائل محمد محسن خلف89145192041029053
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جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيدعاء محمد خليل خليفه89146192042193039

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائينور حميد جربوع عبد89147192042371106

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية العال للبناتاحيائيميس خالد نجم عبد هللا89148192042156074

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيحيدر صبحي محمد مايل89149192041019025

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبد الوهاب شاكر حمود نده89150192041004037

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية العبيدي للبنيناحيائيابراهيم عبد الستار مطيع حمد89151192041024001

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الشهداء المسائية للبنيناحيائيمحمد خميس سهو معيوف89152192041345033

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيرضوان وليد حميد كواد89153192041015026

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيتغريد موسى محيسن وسمي89154192042198018

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائييونس محل مخلف جاسم89155192041032058

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائياالء عمار محمد عبود89156192042162007

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيحمزة باسم محمد داود89157192041341052

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد401.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيمريم ابراهيم نعمه شهاب89158192042369312

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائينور الدين خالد ناصر حسين89159192041104038

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيسوالف فائق محمد هالل89160192042204040

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائياحمد عامر نجم عبد هللا89161192041070005

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيضحى فاضل طه ياسين89162192042175066

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيمكارم زبن عبد حمد89163192042159089

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينسرين عادل محمد فرحان89164192042383164

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائياسماء حسن يوسف ظاهر89165192042246006

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيمحمد نصر صالح حامد89166192041006066

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الفرات للبناتاحيائياالء هاتف منفي جفال89167192042147005

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيامجد اياد عويد شحاذه89168192051341018

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيمريم فؤاد غربي نايف89169112052110051

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيمحمد ابراهيم اسود مخلف89170192051341079

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيخطاب محمد ابراهيم عواد89171192051003021

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عواد عبود عواد89172192051111007

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقياسامه نجيب محمود حمد89173192051002006

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقياحمد وسام سعيد حسن89174192051341013

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيعلي عبد الرزاق فرج قندي89175192051058020

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيعمار طويسان غوزي عفين89176192051124018

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيعمر محمد ابراهيم عواد89177192051003048

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيوليد خالد حسين علي89178192051026075

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيحسن علي بردان عبد89179192051019022

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيامجد وجدان حميد مشحن89180192051058007
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جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيعلي كامل علي ابراهيم89181192051341067

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيمقداد رباح ابردان خلف89182192051058041

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية األوفياء للبنينتطبيقيسيف خالد مصلح علي89183192051078014

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية المستقبل للبنينتطبيقيمحمد سيف الدين سعدون حمدي89184122051012014

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمحمد حمدي عبد الجبار مطلك89185192051026059

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية العدالة للبنينتطبيقيديانه ناطق ضياء حسن89186212052044004

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيعبد الرحمن وليد علي كريم89187192051070032

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية عنة للبنينتطبيقيعثمان عامر عبد يوسف89188192051021019

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيمراد عبود عبد الجبار حمد89189192051014100

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقياركان رائد عياده مشعان89190192051042004

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن غايب سويد محيسن89191102051020107

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقييونس زياد طارق ياسين89192192051341121

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينتطبيقيثامر نبيل خليل ابراهيم89193192051069007

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتتطبيقيتبارك اياد سعود محمد89194192052162005

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن توفيق سرحان ذيب89195112051203108

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الروافد للبناتتطبيقينهى محمد بربوتي حميد89196192052198028

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتتطبيقيهاجر عبد هللا عودة صالح89197192052162030

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيرائد سالم نزال عتر89198192051020028

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية االيالف للبنينتطبيقييوسف زياد مطلوب عسكر89199192051107026

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيبالل محمد عبد القادر محسن89200192051026010

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيرفل كمال عبدهللا نايف89201192052191015

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيعبد الرحمن عواد مشرف وهيب89202192051014052

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية الرحاب للبناتتطبيقيآسيا عمر حامد اسماعيل89203192052214001

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية االندلس للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم خميس علي89204192051096022

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيبراء طاهر خيري شتران89205192051004010

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيعبد هللا محمد مصلح صباح89206192051003035

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمثنى عبد الكريم هضم نصيف89207112051018110

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعبد هللا جبير حماد صالح89208192051002024

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد376.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيابراهيم محمد احمد نصيف89209142051013004

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيمحمود احمد فيصل عبد الغفور89210192051084016

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيياسين كريم عوده جوير89211192051004052

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية المجد االهلية للبناتتطبيقيايه فهمي عبدالجبار احمد89212192052383007

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتتطبيقياكرام محمود حسين علي89213192052162002

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد375.0أعدادية المآذن المسائية للبناتتطبيقيايالف خليل محمد مخلف89214192052369005

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيمصطفى احمد منفي محمود89215192051070071
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جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقياحمد فائق جدعان محمد89216192051085004

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيطه ياسر موثوق حماد89217102051013062

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعلي عامر احمد صالح89218192051020058

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيعيسى هشام سلمان ياسين89219112051006109

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيحسام محمود عبد النبي شبيب89220192051070014

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم483.0ثانوية القائم المسائية للبناتادبيسحر هادي صالح خلف89221192022371031

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم478.0ثانوية الفرات للبناتادبيفاطمه محمد رجا عذاب89222192022147003

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم450.0ثانوية القائم المسائية للبناتادبينور خالد طه نوري89223192022371069

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم439.0خارجياتادبيسلوى عبد محمد عبد هللا89224192022401064

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم411.0خارجياتادبياسراء ضيف جميل سعيد89225192022401011

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم410.0ثانوية القائم المسائية للبناتادبيرشا ناصر جاسم حماد89226192022371021

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم409.0اعدادية القائم للبناتادبيبيداء محسن مخلف جراح89227192022146005

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم404.0ثانوية القائم المسائية للبناتادبيعهود خالد زغير نايف89228192022371049

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم400.0ثانوية القائم المسائية للبناتادبيشفاء مدلول طركي حمود89229192022371034

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم399.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعبد الرحمن محمد عبد هللا حمادي89230192021101021

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم399.0اعدادية بلدروز للبنينادبيحسين حمزه موحان غدير89231212021007017

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم398.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيحيدره فاضل احميد محمد89232112021029022

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم395.0ثانوية راوه المسائية للبناتادبيفاطمه أحمد مصطفى محمد89233192022375004

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم394.0ثانوية القائم المسائية للبناتادبيهاجر فاضل عباس سحل89234192022371070

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم392.0ثانوية القائم المسائية للبناتادبيرقيه عطا هللا محيسن معيوف89235192022371023

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم389.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيبنين محمد فوزي مهدي89236122022087018

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم388.0الثانوية المعينية للبنينادبياحمد عادل حسين علوش89237112021022002

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم383.0ثانوية الطالئع للبنينادبيعثمان احمد كاظم محمد89238192021100007

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم379.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينادبيمحمد ناصر مجيد ابراهيم89239192021356033

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم376.0ثانوية القائم المسائية للبناتادبيهدى خليف محمد علي89240192022371073

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم375.0ثانوية القائم المسائية للبناتادبيرماح عبد الجبار مفلح علي89241192022371024

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم374.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيعلي مالك محمد حسن89242102021024053

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم374.0ثانوية برزاني المسائية للبنينادبيمحمد حميد محمد حسين89243312021070075

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم373.0ثانوية الرشاد للبنينادبيعثمان غسان عاشور طلفاح89244192021050024

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم373.0اعدادية االنوار المحمدية للبنينادبيمحمد ياسين خليل مندوه89245192021072013

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم371.0ثانوية القائم المسائية للبناتادبيفاطمه مجحم ذنون محمد89246192022371054

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم370.0اعدادية ابن النفيس للبنينادبيايهم قيس خليل صالح89247192021104007

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم370.0ثانوية العراق المسائية للبنينادبينهاد احمد فرحان هليل89248192021339010

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم369.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبيعبد القادر هاشم عبود دوشان89249212021214020

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم366.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمصطفى سعد حسن علي89250212021038129

صفحة ٢٥٥٠ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم364.0ثانوية سومر المختلطةادبيعبد هللا رياض عبود كاظم89251212021072012

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم363.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبيضرغام سعدون ميزر عفن89252102021206027

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم363.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيعلي حسن علي مصطفى89253122021016019

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم362.0ثانوية الرحاب للبناتادبيفاطمة حاكم عبد الرزاق ثابت89254112022148014

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم362.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيمريم بالل حسين عبد89255212022291046

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم362.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيحذيفه حامد حماد خلف89256192021036017

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم362.0االعدادية الشرقية للبنينادبيابو عبيدة نصيف جاسم احمد89257172021008002

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم362.0ثانوية القائم المسائية للبناتادبيصفاء محمد عبد هللا محمد89258192022371040

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم361.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيعبد هللا صعب مشعان يوسف89259192021060011

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم360.0اعدادية كوثا للبنينادبيمرتضى مطرود عبد عكش89260232021051030

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم360.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبياحمد حميد محمد عبد هللا89261212021214005

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم571.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيمريم عبد احمد منور89262312042081149

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم566.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيتبارك مرشد مجبل خليل89263192042147011

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم558.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيضحى جمال احمد منور89264312042081114

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم518.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيهيله خميس علي محمد89265192042371117

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم492.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيايناس صالح علي عزيز89266192042371025

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم480.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيسجى عامر عبدهللا علي89267192042369198

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم427.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمنتظر ثامر صالح جدوع89268242041038069

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم426.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيعبد القادر صباح عياش عمر89269192041005011

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم420.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائياسماء لطفي عبدالجبار عبد الهادي89270192042371008

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم417.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيايوب راجح فخري كاظم89271232041178004

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم416.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائينهاد محمد خلف فياض89272192041343241

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم414.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيحسين جواد كاظم موسى89273272041152022

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم409.0ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيرهف ناظم بردان عبد89274192042244002

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم408.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيجعفر حسن هادي حنتوش89275252041205020

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم406.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيساره فرحان فتيخ فضيل89276192042147028

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم405.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمصطفى خالد طالب شباده89277242041034056

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم404.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيندى علي هادي عبد العباس89278242042093172

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم404.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمالك وليد حسن ياسين89279132042070213

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم404.0إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيناصح طارق يوسف صالح89280202041221019

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم404.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمحمد احمد عويد داود89281212041273066

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم402.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي حسان شاكر عودة89282242041036097

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم402.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيجاسم علي عبيد حسون89283232041190005

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم402.0اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيياسين شامي عبد نايف89284102041024044

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم412.0ثانوية القائم المسائية للبناتتطبيقيسجى عبدالستار محمد حمد89285192052371019
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جامعة االنبار/كلية التربية/القائم388.0ثانوية القائم المسائية للبناتتطبيقيلمياء دحام شارع محمد89286192052371029

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم381.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسن حبيب حسن عبد علي89287292051026031

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم377.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيرياض حميد كطوف حسين89288242051202048

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم376.0اعدادية النور للبناتتطبيقينرجس هادي حسن عطيه89289242052095027

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم375.0اعدادية الحيرة  للبنينتطبيقيمحمد باقر فؤاد يحيى عبد89290252051015012

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم370.0اعدادية غماس للبنينتطبيقيعلي نعيم عيدان عبد الزهره89291242051016050

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة584.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيختام عيد محيميد مخلف89292192042217044

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة580.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيبان خالد عطا هللا سالم89293192042199004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة569.0ثانوية االفنان للبناتاحيائيعذراء حامد عبد خليفه89294192042242016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة564.0اعدادية هيت للبناتاحيائيزينب احمد عبد طه89295192042196054

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة550.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيساره اركان صالح جمعه89296192042152019

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة540.0اعدادية المربد للبنيناحيائياسماعيل ليث اسماعيل حماد89297192041056005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة538.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيهشام احمد صالح خلف89298192041032055

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة535.0اعدادية عنة للبنيناحيائيمحمد أمين شاكر عبد الكريم شاكر89299192041021046

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة529.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيايمان سعيد شهاب احمد89300192042192005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة529.0ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائيوفاء علي عمر عوده89301192042306022

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة529.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينبأ اديب جاسم محمد89302192042217153

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة524.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائينور عمر خليل عبيد89303192042152042

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة523.0ثانوية السنابل المختلطةاحيائيايمان بدر محمد عكله89304192042284003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0ثانوية أبو طيبان للبناتاحيائيهند فارس حماد خلف89305192042268017

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيعائشه مهدي خليفه جاسم89306192042154025

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0اعدادية العدل للبنيناحيائيأحمد زهير شالل جاسم89307192041018002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0اعدادية جنين للبناتاحيائيرقيه عبد الرحمن عبد هللا علي89308192042149029

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيعبد هللا حازم عزيز عبد هللا89309192041015040

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيفاطمه منير حمد ارزيك89310192042152034

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيزيد حسين علي محمد89311192041027010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيسحر يونس محمد احمد89312192042160046

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيرونق صدام سعدي محمود89313192042169005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيزبيده ايسر عبدالجليل ابراهيم89314192042199013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيبرهان الدين عماد عياش مصلح89315192041095022

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0اعدادية العدل للبنيناحيائيعثمان منصور عويد احمد89316192041018021

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيميمونه عماد امين صالح89317192042177029

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيقبس محمد مقداد عبد هللا89318192042160063

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيغصون محمد خلف عبد89319192042186054

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيابراهيم طه ياسين عبد89320192041009006
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيبكر خميس جالل رجب89321192041283006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية االنفال للبناتاحيائييقين عبدالمنعم علوان مسربت89322192042226160

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيايه صالح رجب احمد89323192042162016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0ثانوية العدل للبناتاحيائيزينة طارق محمد حديد89324192042174021

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيأمال عبد الباسط جمعان فتحي89325192042152003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيريام ناجي حمد شالل89326192042162036

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيتهاني رجب ابراهيم علي89327192042369089

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاحيائيايات صباح عبيد عبدهللا89328192042373007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبد الرحمن هيثم خضير عدوان89329192041004029

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيفداء جاسم محمد خليفه89330192042194078

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيريام عالء عواد منديل89331192042208036

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينور حسين رجب احمد89332192042383168

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائينبأ عبدهللا دحام مطلب89333192042218023

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0ثانوية السنابل المختلطةاحيائيسهيل نجم مشعل بردي89334192041284008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0ثانوية الربيع المختلطةاحيائيمثنى عبداالمير جويريد صكار89335192041295015

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاحيائيبراء ناظم هالل دبيس89336192042262002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيايات كامل هويدي نصيف89337192042150005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيخيريه حامد هزيم شالل89338192042178020

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيأيه عمر عبد فهد89339192042185018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0اعدادية العرفان للبناتاحيائينورالهدى يوسف مخلف جاسم89340192042166085

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية راوة للبناتاحيائيرفل خليفه مجول أحمد89341192042145016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرحمه خالد ناجي حمود89342192042383071

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيختام باسم مطر جسام89343192042226031

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيطيبة رمضان جسام حمادي89344192042182016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائييوسف بشير يوسف عبد هللا89345192041007172

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيديما سعد حسن ندى89346192042166026

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية الشمس للبناتاحيائينور سعد خليف سعد89347192042263035

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيصهيب صالح فرحان عواد89348192041009129

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية الربيع المختلطةاحيائيمصطفى حماد رجب بتال89349192041295018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيهبه عبدهللا حمد عبدهللا89350192042246113

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائينسيبه جمعه محمود عبدهللا89351192042178062

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيميسم خضير احمد شحاذه89352192042189192

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيمريم احمد هادي خلف89353192042185064

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية راوة للبناتاحيائيضحى علي حسين ذنون89354192042145033

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية الحبانية للبناتاحيائيساره مثنى رشيد جاسم89355192042187011
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيروعه حسن علي شالل89356192042175038

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيفجر محمد كهر غافل89357192041002033

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية االفنان للبناتاحيائيتبارك فاضل اسماعيل خليفه89358192042242009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيدعاء ابراهيم فيصل حمادي89359192042202019

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيمياده حاتم مشحن محمود89360192042226125

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد يعرب حسن علي89361192041114014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيعبير مشعان علي محمد89362192042371080

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيفاطمه طالب صبار محمد89363192042191108

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائياسراء دحام حميد رشيد89364192042218002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيآيه قاسم حامد محمود89365312042047014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيزهراء تاجي حمود عبد هللا89366192042157035

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيمريم عبدالمجيد عبدالقادر عبدالمجيد89367192042166070

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائينفيل حميد صالح ابراهيم89368192041027042

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية الشمس للبناتاحيائياسيل باسم محمد صالح89369192042263002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيغفران علي شميل منوخ89370192042166058

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية جنين للبناتاحيائيغزالن سمير حميد عبد89371192042149061

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية المقاصد للبناتاحيائيميثاق عمادالدين جمعة محمد89372192042206022

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيسامر عماد محمود خشمان89373192041032025

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيمريم محمود مخلف مذود89374192042183037

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيكيالن طالب هالل عباس89375192041011100

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائياسراء سعدي صايل مبارك89376192042186003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيهديل صالح الدين عبطان محمد89377192042152047

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيثناء عثمان علي مجبل89378192042188038

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية االيالف للبنيناحيائيمحمد عدنان دحام محمد89379192041107025

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيهديل فالح اسماعيل عبد89380192042224070

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائيوالء حميد محمد لطيف89381192042161052

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيجنان نبهان محمد عبدالستار89382192042188039

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيمروه محمد جاسم عايد89383192042229084

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائياطياف خالد حميد عوسج89384192042162005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعداية المعراج للبناتاحيائيبدور محمود فليح فياض89385102042113022

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائيسرور محمود خلف عاصي89386192042205015

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين رعد عبد االمير حسن89387252041007086

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية القائم للبناتاحيائيأيمان صبحي رجب حجاب89388192042146003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيصالح عبد الرزاق شهاب حمد89389192041106023

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيياسين طه شعيب رجب89390192041009352

صفحة ٢٥٥٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية الزهاوي المختلطةاحيائيضحى مجيد حميد فيحان89391192042282010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيعبيده عامر مخلف شكر89392192041015044

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائيسعاد صعب عماش رغيان89393192042161026

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيرسل محمد نصيف خليفه89394192042217052

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيزينه ستار حمزة محمود89395192042258011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاحيائيهاجر جبير حمد حمادي89396192042250023

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيسفيان ابراهيم فزع جاسم89397192041066071

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيتقوى خليل شبيب حمادي89398192042157019

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية فتح الفتوح للبناتاحيائيسجى محمد حسين حمود89399192042148014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائياسراء صالح خلف احمد89400192042270003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيعثمان علي رشيد صالح89401192041027021

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية الزهاوي المختلطةاحيائيامنه احمد ابراهيم مخلف89402192042282002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيمحمود مخيبر عساف جياد89403192041341184

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيابراهيم احمد مشرف خميس89404192041015005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيايالف عبدالرحمن حمدي جاسم89405192042246014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيفاطمة ريكان رشيد عبود89406192042258022

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية فتح الفتوح للبناتاحيائيشهد راضي عبود احمد89407192042148017

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيسهام محمد كودي سرحان89408192042175057

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيزينب عبد حسين عبد89409192042175044

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيزينب علي محمود مخلف89410192042204027

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيحنين ثائر حسين مطر89411192042246033

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية التهذيب للبنيناحيائياحمد رافع خلف صالح89412192041073004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية االنتصار للبنيناحيائيمحمد مزاح حسن خلف89413192041123012

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيفرح ابراهيم احمد ابراهيم89414192042175077

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية هيت للبنيناحيائيحماده تحرير مزعل حماد89415192041014032

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيانور محمود عياده اسماعيل89416192041043006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيزينب عالء حميد عبد89417192042188065

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية القدوة المسائية للبنيناحيائيياسر حامد كامل حمد89418192041365037

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائياسيل عبدالباسط علي صبار89419192042397006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمحمد احمد نوار بردي89420192041032040

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية العدل للبناتاحيائيرسل واثق خلف منسي89421192042174015

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيايالف موفق عايش حسين89422192042175008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيندى محمد عناد عبد89423192042140031

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية االفنان للبناتاحيائيزينب خالد عبد خليفه89424192042242013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيسجى عبد خلف مهيدي89425192042370133
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائياميمه جبار عوده مخلف89426192042163005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعصام حسين علي جميل89427192041002030

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية السنابل المختلطةاحيائيشهد سعود جنجت سمران89428192042284007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية الطموح للبناتاحيائياماني عثمان حسين محيميد89429192042227002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيطيبة عطا هللا احمد ياسين89430192042162054

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيياسمين صفاء شيخان كاظم89431192042194106

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيوفاء مهدي معروف عبدهللا89432192042166096

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائييقين حميد عبد هللا علي89433312042081184

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيهبة هللا عادل عبد مهدي89434192042162089

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيسجى حكمت شاكر جوير89435192042270026

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائياسماء مجيد محمود عبدهللا89436192042240003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيبلسم كاظم دعاس عواد89437192042212009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد القادر قاسم محمد حماد89438192041007081

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائيآيه عدنان عمر اطليب89439192042264002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيتبارك سعد خلف عبدهللا89440192042186013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية الحبانية للبنيناحيائيعبد الحق محمود حميد إبراهيم89441192041046016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيسبأ حاتم سامي خليل89442192042243034

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيانوار طالب محل هراط89443192042243007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيهدى محمود حرج ثابت89444192042178067

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيعبد هللا هيثم ابراهيم مناع89445192041029026

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيايهاب مهدي ريحان عباس89446192041040026

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية السويس للبناتاحيائيرحاب ياسين عبود حمادي89447192042261014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية الرحالية المختلطةاحيائيابوبكر طه محمد ابراهيم89448192041274002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائياية اياد نعمان حمود89449192042391003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية العدل للبنيناحيائيعماد صبار حميد حامد89450192041018023

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية هيت للبنيناحيائيمصطفى ثامر ابراهيم عبد89451192041014107

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيمحمد رميض محمد فيصل89452192041298012

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية راوة للبناتاحيائيتقى يقضان عمر حميد89453192042145008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية الشمس للبناتاحيائيدعاء حمد خلف عبدهللا89454192042263010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية المربد للبنيناحيائيمصطفى سعود حمد فرحان89455192041056047

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيايمان محمد حميد محمود89456192042226019

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيسرى مؤيد ابراهيم ناصر89457192042218015

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيمنار عبد الباسط رشيد عواد89458192042133052

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيورس طارق عبيد محمود89459192042173049

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينرمين فواز محمد عبد89460192042217157
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية الدوالب للبنيناحيائيمحمد رضوان حميد كاظم89461192041016008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيرقيه ابراهيم على هللا جوير89462192042186028

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية جنين للبناتاحيائينور ثائر محمد ابراهيم89463192042149075

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيهدى محمد عوده تركي89464312042047222

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيشهد عدنان خلف سطام89465192042316020

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائيعلي محمد صالح فرحان89466192041065021

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيايناس فائق خضير عباس89467192042304002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيايمن نجم عبد ضاحي89468192041026017

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيحسين مظهر اسماعيل ناصر89469192041031006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيوليد خالد خليل عبدهللا89470192041356076

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناحيائيحسين علي عبد علي89471192041340027

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتاحيائيسوسن سعد عراك مهيدي89472192042396004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد هللا علي89473192041003074

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيتبارك حامد سليمان احمد89474192042246026

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية هيت للبنيناحيائيمنتظر ثائر تايه مطني89475192041014115

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيياسمين موفق ياسين محمد89476192042133061

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد ناصر كرجي صالح89477192041007147

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائياحمد حماد رشيد عطيه89478192041032007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيخالد وليد خالد محمد89479192041007049

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيمجاهد عبد الكريم رجا حسين89480192041027032

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية المحلبية للبنيناحيائيعناد اياد عابد جاسم89481172041056004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية هيت للبناتاحيائيايناس ناصر عويد عمر89482192042196020

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيأسراء ماهر خليفة حويش89483192042188001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية هيت للبناتاحيائيتبارك عبدالكريم خشان سالم89484192042196026

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيسميه حميد خلف محمود89485192042163027

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد علي89486322041010063

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيرغد عبود مطلك مخلف89487192042240013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية الواقدي للبنيناحيائيحمد هللا حسين خليف متعب89488192041086006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائينجالء حسين خلف حماد89489192042202052

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيمريم اسماعيل ابراهيم محمد89490192042160065

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيغاده رجب محمد عايش89491192042152031

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيعبد هللا حامد خلف جبر89492192041060027

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيتوجان قاسم نويران مطرود89493192042194030

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائينور حقي محمد ابراهيم89494192042188133

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية العدل للبناتاحيائيميراث قصي بتال جبير89495192042174042
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائياحمد عماد عوده كليب89496192041040004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد صباح محمد مناجد89497192041004054

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية االمل للبناتاحيائيبراء مجيد اسماعيل مظهور89498192042195022

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائياريج حميد خلف جرو89499192042370003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيعطاء عادل محمد صبري89500192042243045

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمريم عبدالرحمن عبدالرزاق ساكن89501192042267026

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية الطموح للبناتاحيائيشروق احمد علي حمادي89502192042227010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياحمد حامد حمد دلي89503192041009016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاحيائيرسل محمد فياض علي89504192042250006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية هيت للبنيناحيائيمحمود صالح خلف ياسين89505192041014103

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائياسراء رياض عبد يوسف89506192042189004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعبد هللا عمر عبد العزيز خليل89507192041020035

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية قريش للبناتاحيائيكوثر عبد الحميد سرحان ثميل89508192042158069

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيسوالف طارق ابراهيم خلف89509192042370148

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية الواقدي للبنيناحيائيايسر حميد عناد متعب89510192041086002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيخليل احمد راضي ياسين89511192041341059

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيطيبه خليل عبد سرحان89512192042159073

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمصطفى محمد مرعي رجه89513192041032052

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيعائشه سعدون رحيم هتيمي89514192042193074

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية هيت للبنيناحيائيصديق يوسف حمد خلف89515192041014051

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيسماره طالب احمد عبدالرزاق89516192042234024

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائياديبه اديب علي فياض89517192042369001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيياسمين شاكر محمود مخلف89518192042370281

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيايمن صباح محمود عبد89519192041011028

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية القائم للبناتاحيائينور طارق علوان حمدي89520192042146080

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيفراس سعيد مخلف عفتان89521192041027028

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيرويدة محمود احمد عباس89522192042194048

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية العال للبناتاحيائيدينا حميد رسمي عزوري89523192042156025

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيساره نعيم مخلف فهاد89524192042370128

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية الواقدي للبنيناحيائيمروان حميد خير هللا جاسم89525192041086018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية راوة للبنيناحيائيمهند رياض دهام فهمي89526192041022022

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيشيماء حامد عيفان محان89527192042178044

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية عمر بن الخطاب المختلطةاحيائيسوالف احمد محمد فرحان89528192042317001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية العدل للبناتاحيائيبان ياسر فراج مسلم89529192042174007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية الشمس للبناتاحيائيسندس عبد مشعل خلف89530192042263026
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيروعه عبدالباري علي صبار89531192042198029

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيسفانا سالم عاصي خلف89532192042186039

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيغفران عمادالدين رافع ابراهيم89533192042189142

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيعبد هللا عماد حسين علي89534192041032031

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيمريم تايه حمادي علوان89535192042258027

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائيسماح خميس هاشم محمد89536192042306011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيمروه عبد المجيد حميد علي89537192042162071

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيزينب فريح عبود حمد89538192042270020

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية النور للبناتاحيائيمريم وليد عدنان محمد89539192042237018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيعثمان عبد محمود عباس89540192041283016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائييقين مؤيد حمد عبد89541192042163051

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية هيت للبناتاحيائيلمياء عثمان شهاب احمد89542192042196088

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية التقدم للبنيناحيائيعلي محمود عالوي حلبوس89543192041062011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية الشمس للبناتاحيائيشهد عبيد خلف صايل89544192042263028

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيصفا ماهر غازي حمود89545312042047135

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيعال عدنان عالوي احمد89546192042383125

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيطيبة عامر ندا سحاب89547192042150029

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيميسم صباح محمد رجب89548192042369346

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي عامر نصر حسين89549232041051101

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية قطر الندى للبناتاحيائييقين شمسي محمد خميس89550192042169021

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية العال للبناتاحيائينور باسم حمد عبد89551192042156080

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية هيت للبناتاحيائيضحى سعدان صفاء ضياءالدين89552192042196071

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائياستبرق حسن علي نويدس89553192042186001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد حميد علي نايل89554192041004050

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيسوسن فهد مشعان تركي89555192042159061

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية هيت للبناتاحيائيرانيا هيثم فاروق رشيد89556192042196035

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية الشمس للبناتاحيائيرسل محمد خليفه نايف89557192042263012

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية قريش للبناتاحيائيايمان صالح خلف حمد89558192042158013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيفاروق عبد الرحمن ندا محمد89559192041019050

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية امنه بنت وهب للبناتاحيائيايناس باسم غازي خضير89560192042260005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمصطفى محمد سبتي جمعه89561192041012066

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيفاتن عادل حامد عكاب89562192042166059

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية راوة للبناتاحيائيميالد مسلم احمد حسين89563192042145052

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمصطفى سعد منفي احمد89564192041004058

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيناهد ناجي محمد حميد89565192042371099
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيمنتهى ضايع احمد مزعل89566192042371095

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية الزهاوي المختلطةاحيائيلينا طارق فليح حسن89567192042282012

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيمنال حميد جراد عماش89568192042183040

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائياسراء عامر طراد خليفه89569192042188017

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيسدير اسماعيل عويد محمد89570192042189107

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيلمياء عبد شداد وايل89571192042202046

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائياآلء علي محمد فنوص89572192042185010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية الشفق للبناتاحيائينسرين صبحي محمود عساف89573192042243066

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيايه ثامر خميس علي89574192042246019

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيشيماء اركان خلف جاسم89575192042166052

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائيعبد الرحمن نجاح احمد حالوب89576192041070022

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيمريم رشيد مصلح عبدهللا89577192042167019

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيسجى عناد علي امغير89578192042189105

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الروافد للبناتاحيائياسراء صبري الطيف يوسف89579192042198010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية االيمان للبنيناحيائيعبد هللا ماجد حسين محمد89580192041063013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمنتهى صباح حسين محمد89581192042193109

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيابتهال عبد الهادي ضباب مطر89582312042067002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية االنتصار للبنيناحيائيعلي مال هللا احمد ياسين89583192041123009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعباس محمد عباس جاسم89584192041011059

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناحيائياحمد وليد احمد عواد89585192041069003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية هيت للبنيناحيائيبكر مكي عبد الجبار جهاد89586192041014022

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيخلود ناجي خليف سالمه89587192042370067

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيعبد الرحمن سعدون سامي محمد89588192041029018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيايوب احمد صالح عبد89589192041027007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية الزهاوي المختلطةاحيائينور صباح حمد فياض89590192042282014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيياسر راضي كافي حسن89591192041060049

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية كوثا للبنيناحيائياحمد فرحان عبيد عباس89592232041051010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية العدل للبناتاحيائيكميلة عماد امين طه89593192042174036

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائياحمد علي شحاذه حماد89594192041006007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيفاطمه طالب علي سلمان89595192042224050

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيهشام قاسم محمد كاظم89596212041030096

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيبالل فريق اسماعيل حمادي89597192041043009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيياسين محمود ناجي مسعود89598112041049114

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيايهاب جمعه عواد عبطان89599192041026018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيوسام محمد خليل إبراهيم89600192041002048
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيرانيا شاكر حماد خلف89601192042370082

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية المربد للبنيناحيائيعمار ياسر محمود شريمص89602192041056029

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمحمد فاضل عبد مكطوف89603232041008157

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيعائشه مهند فواز صباح89604192042160055

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية جنين للبناتاحيائيصفا سمير جديع مرار89605192042149051

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيهجران عباس منصور علي89606192042168035

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائياميرة شاكر محمود نغيمش89607102042109011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيعيد مثنى محمد صالح89608192041343148

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاحيائيرانيا حازم محمد فرحان89609192042373017

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائيمصطفى عامر محمد مضحي89610192041065036

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائينبأ مهدي صالح عكلة89611192042159096

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية االمل للبناتاحيائيتقى محمود حسن عبدالرحمن89612192042195025

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيغفران طارق شعبان خلف89613192042162061

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية دمشق للبنيناحيائيعمار ماجد محمد عبود89614192041052014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيايه محمد صالح رشيد89615192042166011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية الرمادي للبناتاحيائيطيبة محمود عبالكريم فرج89616192042164018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيفاطمة طالب لطيف احمد89617192042166060

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائياسماعيل ابراهيم عبيد شيحان89618192041026016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمحمد الفاتح حميد عبيد ناصر89619192041012041

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيايه عباس زيدان خلف89620192042189029

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية هيت للبناتاحيائيهدى خميس جاسم شهاب89621192042196111

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية هيت للبناتاحيائياسماء رفعت عبدالستار محسن89622192042196006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمحمد احمد عبد هللا حمد89623192041011103

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائياروى محمد اسماعيل عمير89624192042370002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية االفنان للبناتاحيائيايمان كريم اسماعيل حمد89625192042242005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية الواقدي للبنيناحيائيياسين علي سليم مجبل89626192041086024

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيساره خالد ابراهيم صالح89627192042369186

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيكوثر حمدي خلف داموك89628192042371087

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد علي مخلف حسين89629192041043032

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائينور ثامر محمد عبدهللا89630192042197044

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية سرى االهلية للبناتاحيائيمريم وليد خالد شهاب89631212042163013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيسناء نعمه حسين حمادي89632192042167015

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائييمام طالب زيدان ربيع89633192042370285

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيحنين سوري عبد هللا عوض89634192042152011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية العبيدي للبنيناحيائيعمر مرتضى داود سليمان89635192041024008
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0ثانوية الوفاء للبناتاحيائياطياف رحيم عبد بردان89636192042241005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيضحى مثنى لطيف عماش89637192042316024

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيتبارك عبدالرحمن حمدي جاسم89638192042246029

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيعائشة ادهام علي عبد89639192042208044

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيشهد صالح مشرف دخيل89640192042183023

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيصبا مجيد عواد نايل89641192042191088

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيعمر محمد جسام حميد89642192041041038

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيدينا وليد شاحوذ حماد89643192042154014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيرقيه رامي احمد سويد89644192042370090

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائياحمد محمد حسين علي89645192041095011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيمحمد ماجد خضر جراد89646192041117021

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0ثانوية قريش للبناتاحيائيمريم صالح مهدي جلوي89647192042158072

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيمها محمود عجاج مطر89648192042234053

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعمر عبد نيسان عبد هللا89649192041043028

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيقاصد محمد جاسم حمادي89650192041011098

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيسكينه عدي محمد عالوي89651192042189110

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنيناحيائياحمد عبد الحافظ خليل ابراهيم89652192041008001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيشهد سعد نيسان نجم89653192042240019

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية النهضة للبناتاحيائياسماء عبدالرزاق احمد صالح89654192042191006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيعال صالح محل شرقي89655192042194073

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيمحمود احمد جاسم محمد89656192041028034

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد باسم كريم صالح89657192041125028

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيفاطمة خلف نايف محمد89658192042234041

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعلي عبد حمد جاسم89659192041006046

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية نوروز المختلطةاحيائيسجى عباس حسين زعال89660322042044004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيفيصل عبد الصمد عمر ثابت89661192041009230

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية االنفال للبناتاحيائينور سعدي عبيد علي89662192042226135

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيدعاء حسين محمد سرهيد89663192042229030

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيعمر محمد مولود حسن89664192041028023

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد حسن طه احمد89665192041066122

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيفارس فهد عبد الحسن لفته89666292041005115

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيشفاء داود جالل شاحوذ89667192042186040

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية حارسة القران للبناتاحيائيهاجر عطا هللا احمد ياسين89668192042385022

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيمالك محمد فليح حسن89669192042208049

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيهاني ابراهيم خلف حسون89670192041041072
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيانسام وليد حسام عبد الحميد89671102042223011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيشهله خالد حميد سلمان89672192042369231

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيفاطمه عباس محمد حمد89673192042304012

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية السويس للبناتاحيائيشهد علي سالم عبد89674192042261022

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيهدى طالب نصيف علي89675192042224067

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيميامي احمد يوسف فرحان89676192042183041

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيسالم موازي مكطوف عفن89677232041181041

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناحيائيحمزة خضير عباس فرحان89678192041340028

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائياسامه احمد جميل رشيد89679192041027005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية الحرية للبناتاحيائياسراء شاكر محمود عيسى89680192042192001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائيانفال عامر حبيتر عبود89681192042155007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيهاله جمال عبدهللا حميد89682192042369403

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية المقاصد للبناتاحيائياية محمد عباس عبيد89683192042206006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيكرار علي حسين جاسم89684222041100047

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيايمن زياد هالل ثامر89685192041071013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائياسيل خليل عبد عباس89686192042204002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائياركان زيد خلف محمد89687192041283004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبد العظيم احمد شحاذه جمعه89688192041004030

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاحيائيسنابل عايد معيوف عبد89689192042262009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائيريم باسم محمدسعيد مجيد89690192042170009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعبد هللا ضاري فياض جاسم89691192041040046

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيتماره محمد جاسم محيميد89692192042226028

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيمأب يوسف مصلح سعيد89693192042189162

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيدنيا خميس محمد عبد هللا89694192042157023

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيرقيه عبد حمد عباس89695192042246048

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيالباب وسمي احمد عدوان89696192042370021

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهديل عبدالباسط علي صبار89697192042397029

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية اليقين للبناتاحيائينمارق علي مطر جرو89698192042212047

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية االمل للبناتاحيائيرانيه كريم فليح حسن89699192042195034

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيايسر كمال عطا هللا اصنيتان89700192041066039

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيهنادي ناصر سحاب مطر89701192042154041

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية الربيع المختلطةاحيائيمصلح حسن محمد فرحان89702192041295019

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية العال للبناتاحيائينوره عماد عباس فرحان89703192042156084

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيمها محمد نوري مطلب89704192042226123

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيانفال محمد زيدان خلف89705192042163006
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيأميمه محمد حميد عطيه89706192042167001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيايه بشار حيدر مدلول89707232042111014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية عنه المسائية للبنيناحيائياثير خلف جدعان عبد هللا89708192041366001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيفرح مهدي صالح حمد89709322042066049

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيساره حكيم حسين حمزه89710192042226057

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيهاجر خلدون محمود يونس89711192042194098

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائياية باسم صالح جراد89712192042132004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيحسن خميس علي رجا89713192041009088

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية العال للبناتاحيائيرشا سعد شاكر عبيد89714192042156029

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيمحمد سامي محمد رحيم89715192041010046

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد احمد ابراهيم مهنا89716192041009241

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيتبارك ستار صبار عالوي89717192042194026

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيسفانه عالء محيسن حرج89718112042085034

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية الوفاء للبناتاحيائيرسل عصام ستار شحاذة89719192042241021

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيربى خالد عبداللطيف ابراهيم89720192042316010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيمصطفى بركات حميد الحج89721192041302012

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيختام سعيد شويش احمد89722192042208026

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائييوسف قاسم عبد الكريم نومان89723112041029037

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيصالح عبد الرزاق فرحان سالم89724192041015033

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيعمر مؤيد جديع حميد89725192041032038

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيهشام ستار اجهاد عرميط89726192041095089

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية فتح الفتوح للبناتاحيائيمرام احمد حسين محمد89727192042148027

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيطلحه صالح عواد جمعه89728312041011023

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيآيه باسم جراد رجب89729192042159002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيصفا محمد حمدي حمد89730192042229061

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية الحبانية المسائيةاحيائيلؤي جمال احمد عسل89731192041344016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد صفاء اسعد مهدي89732212041004135

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيرنا احمد خميس حمد89733192042246050

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائياسماء قاسم محمد ابراهيم89734192042188019

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيسرور محمود علي خلف89735192042183020

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيروان محمود عبد الباقي عبد الكريم89736192042157032

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمروه ثامر صالح محمد89737172042288210

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيوديان حسن علي خلف89738192042212057

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمجيد شعبان مجباس عبد89739192041041045

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية االيمان للبنيناحيائياسامة عبد الرحمن خضر جاسم89740192041063003

صفحة ٢٥٦٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيوداد محمد هالل عرسان89741192042153097

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة561.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتتطبيقيزينب غازي علي عبد89742192052152007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة535.0اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيطه عمر صباح خلف89743192051032012

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة534.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتتطبيقيبيداء طارق عواد رزيك89744192052168003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة531.0اعدادية البخاري للبنينتطبيقيبشار مازن حاجم خشان89745192051106013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة530.0اعدادية زنكورة للبنينتطبيقياحمد عبيد خلف صايل89746192051032005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة523.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيحامد محمد رشيد ذياب89747192051070013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعلي محمد عبد علي89748192051004036

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقييقين عادل عناد عبد89749192052199064

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية الميثاق للبنينتطبيقيمحمد سعيد مشرف متعب89750192051006013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية راوة للبناتتطبيقيسيماء ابراهيم مداح حسن89751192052145008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية هيت للبنينتطبيقياسامه عباس محمود محمد89752192051014019

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيأسامه جمعه إبراهيم علي89753192051020004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيدعاء صباح مناوي عباس89754192052188009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينتطبيقيخالد غازي علي عبد89755192051069011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقياسراء عبدالقادر حامد نخيالن89756192052197005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية القائم المسائية للبناتتطبيقيعبير مسعود جبار نجم89757192052371024

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيابو بكر احمد حميد رجب89758192051007001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية الدوالب للبنينتطبيقيسعيد هاشم محمد علي89759192051016002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيعبد الرحمن ابراهيم عبد الرحمن احمد89760192051003027

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية الميثاق للبنينتطبيقيأحمد جبار ضاحي شرموط89761192051006001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيزيد احمادي صالح مفضي89762192051024014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتتطبيقيسهاد قحطان فرحان زغير89763192052162013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتتطبيقيعذراء احسان محمد خلف89764192052152014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيمحمد مشعل طه عبد هللا89765192051082020

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية البخاري للبنينتطبيقياركان احمد سعيد خشان89766192051106005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينتطبيقيتيسر مصطفى محمد فرج89767192051069006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيسجى ضاري خميس حميد89768192052193005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية الرمانة المختلطةتطبيقيعبدهللا علي عبدالحميد منوخ89769192051287008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0خارجيونتطبيقيسعد جمال ياسين علي89770192051400022

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتتطبيقيماريا عبد الحكيم فليح سميان89771192052162020

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة438.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيبالل علي محمد عبد89772192051004011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0ثانوية الرحاب للبناتتطبيقيهيا عذال عاصي سند89773192052214010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيعبد الملك هشام حسن محمد89774192051003037

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيمروه عدنان حماد سليمان89775192052178033
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيصدام حميد مخلف محمد89776192051082008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0ثانوية الجامعة المختلطةتطبيقيجمانه مثنى محمد عواد89777192052298002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيمحمد بشير عبد القهار خضير89778192051017021

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0ثانوية النهروان المختلطةتطبيقيمصطفى احمد عبدالجبار محمد89779192051304025

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0ثانوية الرحاب للبناتتطبيقيايه جمعه جظعان محمد89780192052214002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيمحمود احمد بديوي محيسن89781192051341092

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيحسين عالء حسين نواف89782192051012019

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية التقدم للبنينتطبيقياحمد هاشم كردي جاسم89783192051062005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة424.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمحمد فائق مصطفى مجيد89784192051020080

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة423.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيعبد الرزاق محمد شعبان نادر89785192051070034

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة423.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقياحمد جبار سعدون عكوش89786222051302002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة422.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيمحمود زحام كفري صكار89787192051060034

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة422.0ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيمحمد ضياء مشرف حمود89788192051082018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة422.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيياسمين فؤاد عبيد مهدي89789192052163019

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة418.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيحسين احمد حسين عبد89790192051011025

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة417.0ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيمحمود عادل ولي الدين محمود89791192051084017

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة417.0اعدادية الفتوة للبنينتطبيقياحمد عثمان صالح شعالن89792192051065003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة417.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيليث لؤي خليل ابراهيم89793192051026055

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة414.0ثانوية الفوز المبين للبناتتطبيقيرنا جبار حميد رشيد89794192052218002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة413.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيحسن فالح حسن علي89795232051252031

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة413.0ثانوية العبور للبناتتطبيقيزينب غياض عبد فيصل89796192052223006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة413.0ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيعبد القادر عبد الوهاب عبد المجيد ابراهيم89797192051084007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة413.0ثانوية راوة للبناتتطبيقيعائشه فؤاد حسون علي89798192052145010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة410.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتتطبيقيشيماء ماجد ابراهيم ثامر89799192052152013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة410.0اعدادية الفجر للبنينتطبيقيجاسم مجيد جاسم محمد89800192051037009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة410.0اعدادية العدل للبنينتطبيقيحسين سامي اسماعيل احمد89801192051018005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة409.0ثانوية الفوز المبين للبناتتطبيقيوسن هاني سهيل حمود89802192052218008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة409.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقياحمد عالوي شرقي محيميد89803192051340008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة408.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيعبد الباسط سعدي عناد جسام89804192051013024

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة408.0ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيعمار هاشم محمد عبد العباس89805222051270016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة408.0ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيوطبان رائد حمود صالح89806192051124031

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيخبير خالد مشرف مطر89807192051026020

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0ثانوية الدوالب للبنينتطبيقييونس مزهر جدوع شالل89808192051016010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقياحمد صبري عواد مديد89809192051356003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0ثانوية العرفان المختلطةتطبيقيحسين مراد شالل حويل89810222051253002
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة405.0اعدادية راوة للبنينتطبيقياحمد ذنون يونس وكاع89811192051022004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة405.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيحسين علي حسين خلف89812192051341026

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة404.0ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيعبد العليم فواز حربي مصلح89813192051082011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة402.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيابراهيم مشعان فهد حمادي89814192051042001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة402.0اعدادية االمل للبناتتطبيقيفاطمة حاتم جاسم حمادي89815192052195018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة402.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحسين رياض صبار حمود89816222051364030

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة402.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيمحمد احمد عالوي صالح89817192051004040

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة402.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيعلي حسين عطوان خضير89818222051069050

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة402.0اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيراشد علي محمد محسن89819102051041017

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة401.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيعبد الوهاب علي احمد زعتر89820192051007032

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة401.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيسالم خالد حسين مدلول89821242051019011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة401.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيتبارك عبيد عبد الرضا حسين89822222052323014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة400.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيايالف محمود محمد عبد89823192052178007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة400.0ثانوية العبور للبناتتطبيقياسراء احمد عبد الطيف89824192052223001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة399.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيرجب امين طه حامد89825192051003022

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة399.0اعدادية العدل للبنينتطبيقيقاسم إياد عبد هللا محمد89826192051018016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة397.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقياحمد مهدي صالح جاسم89827192051104005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة397.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيقحطان احمد جمعه ناصر89828192051015051

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة397.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيميالد سعيد طلك فاضل89829192051060038

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة396.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيحمزه حميد عجاج عمير89830192051042007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة396.0ثانوية زمار المسائية للبنينتطبيقياحمد صالح احمد حسين89831172051369002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة395.0اعدادية المربد للبنينتطبيقيمحمد حامد ابراهيم عليان89832192051056025

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة395.0ثانوية القائم المسائية للبناتتطبيقيهديل سعد احمد عايش89833192052371037

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة395.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيسجى زياد عصام خيري89834192052191018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة395.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقياحمد مجيد عبد الحميد عبد الجليل89835192051011011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة395.0ثانوية الشمس للبناتتطبيقيسرور محمد عبد حروش89836192052263006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة395.0اعدادية التقدم للبنينتطبيقياحمد فواز خليل علي89837192051062004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة394.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقياحمد خليل ابراهيم عباس89838192051028003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة394.0الخارجيونتطبيقيكرار محمد هادي جار هللا89839222051400076

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة393.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيوعد مظفر مشعل فرج89840192051019091

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة393.0اعدادية القناة للبناتتطبيقيهند صفاء ساعي سادر89841132052072028

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة393.0اعدادية المربد للبنينتطبيقيعثمان غسان سلمان ظاهر89842192051056020

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة392.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمحمد صالح حماد سالم89843192051020076

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة391.0اعدادية األوفياء للبنينتطبيقيصهيب حسن علي غافل89844192051078017

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة391.0اعدادية المربد للبنينتطبيقيعمار محمد مرعي شهاب89845192051056023
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة391.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقياثير رعد احمد عبيد89846192051013002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة390.0ثانوية البغدادي المسائية للبنينتطبيقيمحمد يوسف لويس سلوم89847192051359082

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة389.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيمحمد طالب محمد حنوش89848192051014093

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة389.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيعمار حمود مناع خلف89849192051356046

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة389.0ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيعلي ناصر خطار عالج89850242051165014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة389.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعبد الرحمن وليد عكيل سليمان89851192051020041

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة389.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيمحمد ناظم حسين علي89852192051014096

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة389.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيسامر سامي صداع حمد89853192051007020

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة388.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعبد الرزاق سعيد محمد سعد89854192051004024

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيفاطمة فارس عبيد عنيزي89855192052194015

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيسجاد اياد سباح صالح89856292051153111

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتتطبيقيانوار مصطفى صليبي عباس89857192052152001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتتطبيقيمنار حميد فياض حمادي89858192052162023

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة386.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينتطبيقيحسين هادي مناحي شلوش89859262051205020

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة386.0ثانوية راوه المسائية للبناتتطبيقيعبير بشير عبدالقادر عويد89860192052375001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة385.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيعلي خليل ابراهيم متعب89861112051201060

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة385.0ثانوية البغدادي المسائية للبنينتطبيقيحسن نجيب مشعل حمرين89862192051359021

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة385.0ثانوية االيالف للبنينتطبيقيمحمد مهدي مسعود عويد89863192051107022

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة384.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيياسين عالء مخور عاصي89864222051017094

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة384.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيفيصل محمود عطيه مهيري89865192051356055

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة384.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيعبد المجيد ضياء دهام فهمي89866192051015038

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة384.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيهشام محمد علوان حماد89867192051026073

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة383.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقياماني محمد اسماعيل شجي89868192052178004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة383.0اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقياحمد خالد جميل صالح89869102051041002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة383.0الخارجيونتطبيقيعبد الرحمن جاسم محمد بريسم89870232051400036

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة383.0اعدادية العرفان للبنينتطبيقيعمار ياسر حامد نايف89871192051029010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة382.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتتطبيقيريام نزار محمد حميدي89872192052162009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة382.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقياسماعيل عباس كريم اسماعيل89873112051201010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة382.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيعلي مهدي ثابت علي89874192051356045

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة382.0ثانوية العبور للبناتتطبيقيطيبه ميثاق مرعي عبدهللا89875192052223008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة381.0أعدادية االمين للبنينتطبيقيعمار جمعة كاكي إسماعيل89876172051019014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة381.0ثانوية المعرفة االهلية المختلطةتطبيقيروان جمال عامر مخلف89877312052067003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة381.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقييونس اياد فخري عمير89878192051066041

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة381.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعلي جاسم سوادي مجازر89879222051072022

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة381.0اعدادية االبرار للبنينتطبيقيأحسان سمير يوسف عبد89880222051091001
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة379.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعبد الرحمن مفيد حازم مطر89881192051004022

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة379.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمريم جاسم محمد عواد89882112052073062

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة379.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيضياءالدين بيان خليف صالح89883192051360033

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية591.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيابتسام علي رجب بكري89884192022168003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية570.0ثانوية المعرفة للبناتادبيصابرين كريم احمد صالح89885192022172014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية567.0اعدادية العال للبناتادبيسبأ سعد هللا عبد الحميد امين89886192022156022

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية567.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيأبراهيم خليل عوده محمود89887192021069001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية565.0اعدادية زنكورة للبنينادبياحمد غني صالح فياض89888192021032005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية565.0ثانوية البدور للبناتادبينبأ وليد طه ياس89889232022085012

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية562.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبياسيل فالح اسماعيل عبد89890192022224001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية559.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيطيبه محمد حامد محمد89891192022202020

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية557.0اعدادية الشيماء للبناتادبياسراء صبحي كامل رزيك89892192022197008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية557.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيأسماء عبد الحافظ محمود عبد89893192022168002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية556.0ثانوية حارسة القران للبناتادبيزينب سعدون عيال خلف89894192022385010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية556.0ثانوية هاجر للبناتادبيريام رافع خلف حمادي89895192022184008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية556.0ثانوية الخلفاء للبنينادبياحمد طه جياد شاحوذ89896192021036003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية552.0اعدادية كبيسة للبنينادبيمصطفى محمد عدوان وكاع89897192021017015

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية550.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيامنه جاسم محمد سعيد89898192022202006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية550.0اعدادية الكوثر للبناتادبياسراء داود حمود عفتان89899192022173002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية549.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيعمر صباح عيد عباس89900192021069029

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيابراهيم حميد عرسان عبد هللا89901192021011001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0اعدادية االمل للبناتادبيمريم نعمه ناجي فياض89902192022195057

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0ثانوية المعرفة للبناتادبيرسل خميس احمد عبد89903192022172006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0ثانوية دار السالم للبنينادبيعمر عبد الرحمن علي نايل89904192021049013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنينادبيعبد هللا جاسم محمد عبد89905192021008002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0ثانوية حضرموت المختلطةادبيفضله مرشد حمد سحاب89906192022279002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0ثانوية هاجر للبناتادبيزهراء خليل اسماعيل بريذع89907192022184009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0ثانوية اليمن للبنينادبياحمد جاسم محمد علي89908192021090003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0ثانوية النهروان المختلطةادبيحسين صالح حسين جاسم89909192021304005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0ثانوية الخلفاء للبنينادبياحمد علي جوير عبد هللا89910192021036005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0اعدادية ابن النفيس للبنينادبيمحمود سالم إبراهيم محمد89911192021104028

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0اعدادية الكوثر للبناتادبيأستبرق خميس احمد عبد89912192022173001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0ثانوية ابي تمام للبنينادبيمحمد كريم محمد تركي89913192021075025

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0اعدادية القائم للبناتادبيرواء خالد طامي احمد89914192022146008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0ثانوية هاجر للبناتادبيهبه صبحي علي مخلف89915192022184022
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيعماد علي عكاب حسين89916192021036038

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0ثانوية البدور للبناتادبيحال عدنان عبد هللا عبد89917232022085005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيمحمد ثابت شرقي رويض89918192021020038

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0ثانوية سمية للبناتادبيماريا خليل ابراهيم احمد89919192022235004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيكرم الباري خير هللا احمد صالح89920192021069034

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0ثانوية الزوراء للبناتادبيجمانه اوس خلف رشيد89921192022155005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0اعدادية الشموخ للبنينادبيعبد هللا رائد حامد فرحان89922192021053023

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0اعدادية الميثاق للبنينادبيسيف محمد عواد سليمان89923192021006014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0اعدادية العدل للبنينادبيمحمد جابر عناد صالح89924192021018009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيهاله رائد غزاي مخلف89925192022370105

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبيفهيمه اياد مهدي صالح89926192022369136

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيزينه ستار عباس حمد89927192022218016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0ثانوية الخلد للبناتادبيأنسام صالح مخلف حمد89928192022142003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0اعدادية النهضة للبناتادبيسماح سعدي كريم طالل89929192022191043

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0ثانوية االزهر المختلطةادبيتبارك شامل فليح حسن89930192022296002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيايه فرهان خليفه مهيدي89931192022283001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيمنار مرشد خلف حمادي89932192022202028

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0اعدادية الكوثر للبناتادبيايالف سالم ابراهيم محمد89933192022173004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيعمار وليد طوينه عبد الحمزه89934112021033051

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية االمين للبنينادبيبسام عذاب خشان عمران89935312021009009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0ثانوية السنابل المختلطةادبيسوسن حمدي نايف فليح89936192022284002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيعالء عبد مضعن صالح89937192021283009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0اعدادية البخاري للبنينادبيمحمد ابراهيم صالح رديف89938192021106004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيعمر اكرم جاسم محمد89939192021020031

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0اعدادية العرفان للبنينادبيحمد هللا عبد الجبار محمد سمير89940192021029008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتادبيمريم فالح حمود عاشور89941192022152032

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0ثانوية سمية للبناتادبيآيه علي محمد حسين89942192022235001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيسرى خميس جمعه سمير89943192022202014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0ثانوية النعمان بن المنذر للبناتادبيهيام كريم نزال عواد89944192022239006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0ثانوية العروبة للبناتادبيهجران اسعد علي ذياب89945192022236011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبينبأ طارق حسين عليوي89946192022168031

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية حضرموت المختلطةادبيريوف محمد مرزه ذياب89947192022279001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيمجاهد احمد حامد طرموز89948192021036042

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيشهد حماد عبد خلف89949192022202018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0اعدادية التقدم للبنينادبيماهر شويش عبد هللا شويش89950192021062034
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0ثانوية االغالية المختلطةادبياسامة محمد علي محمد89951192021315001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0ثانوية التكاتف للبناتادبيدنيا حامد محمد عبد89952192022231004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيفاطمه رعد متعب خليفه89953192022202024

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية الروافد للبناتادبيضالل اكرم دويح عليوي89954192022198028

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيمريم فرحان جسام حمادي89955192022163035

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيعبد هللا ثائر محمد جميل89956192021069023

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيحسن قاسم حمود عبد89957192021059011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيهاله إبراهيم عبود موسى89958192022201024

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيعلي خليل اسماعيل ابراهيم89959192021109053

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيمصطفى صفاء محمد ابراهيم89960192021020044

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيهيلين عدنان صالح لطيف89961192022202036

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتادبيمنار باسم رميض عواد89962192022152034

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية السنابل المختلطةادبيصفا حميد نايف فليح89963192022284003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيايه لطيف خليفه جميل89964192022162010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية الرجاء للبناتادبيضحى عامر عبد الحميد حسين89965192022160025

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبينافع نواف احمد علي89966102021206052

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية العرفان للبناتادبيايات محمد كردي عبد العزيز89967192022166008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيضحى سلمان نجم مناور89968192022218024

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0ثانوية الرشاد للبنينادبيمحمد مالك اسماعيل حسين89969192021050032

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيعبد الحليم عثمان محمد جابر89970192021020018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0ثانوية أضواء الفرات المختلطةادبيمصطفى اسماعيل حميد جوري89971192021292009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبينور كامل ربيع خلف89972192022218031

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0ثانوية اإلرادة المختلطةادبياحمد هندي حسين خلف89973102021156004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيعثمان سعود خليف خليفه89974192021059018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيفاطمه كامل فرحان عبد هللا89975192022188033

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0ثانوية النعمان بن المنذر للبناتادبيمنى جاسم محمد شرموط89976192022239004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0ثانوية االنفال للبناتادبيسوالر محمد عبد لطيف89977192022226033

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيمصطفى وجيه تيوان مصلح89978132021252141

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية العروبة للبناتادبياسراء صباح محمد صالح89979192022236001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0ثانوية الخالدية المسائيةادبيمحمد سعدي كرجي مهدي89980192021346060

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0ثانوية النهروان المختلطةادبيستار عدنان محمد حمد89981192021304010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0ثانوية الرجاء للبناتادبينور محمد صالح شنشول89982192022160034

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0خارجيونادبيعبد الرحمن عطا هللا حمد حسين89983192021400046

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية الروابط للبناتادبيامال عزيز حسن عبد89984192022229006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيبكر شريف محمد ابراهيم89985192021109021
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية هاجر للبناتادبياثار عبد الحكيم جعاطه ناصر89986192022184001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيبارق زياد خلف حماد89987192021059007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية العدل للبناتادبينور خالد شهاب احمد89988192022174008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانويةابي امامه الباهلي للبناتادبيرند قيس محمد داود89989192022210008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية الرجاء للبناتادبيرسل احمد عباس سويد89990192022160013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيتقى حميد مخلف طلك89991192022162012

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0ثانوية ابي تمام للبنينادبيرياض احمد عبد عطوان89992192021075007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيمروه احمد علي ناصر89993192022218028

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية الروافد للبناتادبينسرين هاشم محمد عليوي89994192022198038

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية االحرار للبنينادبياحمد باسم محمد كريم89995192021005001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية زنكورة للبنينادبيليث محمد يوسف علي89996192021032026

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية اليقين للبناتادبياستبرق عبد الكريم شحاذه حسين89997192022212002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية العرفان للبناتادبيايمان محمد رجا عذاب89998192022166011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيميثم صادق حسن علي89999322021011043

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيمريم مخيف مشعان عبد90000192022218029

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمولود رعد جاسم حمود90001192021040051

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيحذيفه اكرم طه سليمان90002192021059010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية زينب للبناتادبيدموع ريكان علي سالم90003192022265009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية الرمادي للبناتادبيخوله اديب فدوي فياض90004192022164006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتادبيشهد محمد عبود ويس90005192022189003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبياسماء شاكر سحاب طعمه90006192022168004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0ثانوية الخلفاء للبنينادبياحمد عدي كريم علي90007192021036004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية الوفاء للبناتادبيمروة طامي مشرف مجول90008192022241017

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية الروابط للبناتادبيمروج حامد حسن عبد الرزاق90009192022229046

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحمد سعدي اسماعيل جزاع90010192021040037

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية الدوالب للبنينادبيعدنان سعود جهاد حمود90011192021016005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية الروافد للبناتادبيهاله محمد لطيف غفير90012192022198040

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية الشموخ للبنينادبياحمد برزان محيسن علي90013192021053002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية الرمادي للبناتادبيبدور موفق عبد هللا محمد90014192022164004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية الشيماء للبناتادبيابتهال جاسم محمد نجم90015192022197007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية الفتوة للبنينادبيمصطفى جبير علي مصلح90016192021065024

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتادبيمريم عبد الرزاق احمد صالح90017192022152031

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية جبهة للبنينادبيعبد الرحمن عدنان داود فريح90018192021301018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0اعدادية كبيسة للبنينادبيصالح طارق محمد معروف90019192021017006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبينور حميد رشيد حردان90020192022175049
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيايه ماجد حسناوي عبد90021192022175006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية هاجر للبناتادبيسهاد طالب حمد عواد90022192022184013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية الرشاد للبنينادبيبالل ابراهيم كريم عبد90023192021050008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية الجوهرة للبناتادبياصال صالح ابراهيم شكر90024192022253002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية الرحمة للبناتادبيزينه حميد جاسم عبد هللا90025192022144008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية الروابط للبناتادبيختام سهيل مخلف حسين90026192022229018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية االمل للبناتادبيزينب احمد خلف مطلك90027192022195031

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية الخالدية المسائيةادبيبهاء محمد خلف عباس90028192021346019

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية الميثاق للبنينادبيغيث مجحم عياده جمال90029192021006027

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتادبيمنار صباح عكله نده90030192022152035

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية قطر الندى للبناتادبيجنان لؤي مشعل نصيف90031192022169002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0اعدادية الحقالنية للبناتادبياسماء حسان ثابت عبدالفتاح90032192022178001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية االمام العادل للبناتادبيبتول حاتم سلمان داود90033192022159003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية هيت المسائية للبنينادبيعبد هللا عدنان مال هللا عز الدين90034192021355015

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيعالء حسن محمد جاسم90035122021175020

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية الشيماء للبناتادبيآمنه عبد الحكيم حامد جمعه90036192022197002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيمريم ابراهيم احمد سرحان90037192022188040

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية الخمائل للبناتادبيحنين خالد عباس جسام90038192022150009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيسراب خالد جسام حمادي90039192022202013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية الخمائل للبناتادبيبراء عامر حمد صباح90040192022150007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيهبه راتب فوزي رحيم90041192022180013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية ابي فراس الحمداني المختلطةادبيحنان مشحن حردان مهنا90042192022312001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية االمل للبناتادبيسجى كامل خليفه غريب90043192022195039

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0ثانوية جبهة للبنينادبيطاهر احمد عجيل حميد90044192021301016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية الخضراء للبنينادبيياسين يوسف عدوان وكاع90045102021013067

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0ثانوية سمية للبناتادبيحنان جمعه خلف عبد90046192022235002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية العال للبناتادبيانفال رفعت عبد الجبار فرج90047192022156003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية القائم للبناتادبيايمان احمد صبحي رحيم90048192022146004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية الروافد للبناتادبيحنين محمد أسماعيل منصور90049192022198011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيسجى وليد ممدوح بديوي90050192022168017

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية بالل للبنينادبيمحمد حسين فياض فرحان90051102021055037

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية الرجاء للبناتادبيزينه فراس طه ياسين90052192022160017

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية االنفال للبناتادبيزهرة ثابت عبد هللا مخلف90053192022226025

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية القائم للبناتادبيرواء روضان خلف حمد90054192022146009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية االهرام للبناتادبيوجدان حسين عالوي خلف90055192022228028
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية التسامح للبناتادبيفاطمه ياسر كافي حشاش90056192022221018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية الواقدي للبنينادبينعمان هوبي عبيد عباس90057192021086041

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية التسامح للبناتادبيماريه ياسين عفتان عارف90058192022221019

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية الروافد للبنينادبيمحمد كاظم مخيف حسن90059112021025043

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية أضواء الفرات المختلطةادبيعبد الكريم صباح جواد كاظم90060192021292003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية الشيماء للبناتادبيتغريد محمود عزيز سليمان90061192022197011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية المربد للبنينادبيمحمد بشار عبد الحميد نومان90062192021056025

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيمريم قصي فاضل محمد90063192022168026

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية القائم المسائية للبناتادبيشيرين علي خلف جراد90064192022371035

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية قطر الندى للبناتادبيضحى حمدي زيتون نايف90065192022169007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيمريم حازم عبد الوهاب عارف90066112022061040

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية االيمان للبنينادبيمحمد عبد هللا حسين فياض90067192021063032

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية الكراغول للبنينادبيعبد هللا طالب ابراهيم محي90068192021092008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعثمان محمد عبد انصيف90069192021071031

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية التقدم للبنينادبيانس ابراهيم عباس جاسم90070192021062005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية العروبة للبناتادبينبأ ثامر محمد سمير90071192022236009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيأثير فليح جبر محمد90072192021069002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية هاجر للبناتادبيافراح عريف محمد خشمان90073192022184002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيفاطمه طه حمد خلف90074192022202025

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيهبه كمال جار هللا عران90075192022201025

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية العدل للبنينادبيوضاح منير ابراهيم غالي90076192021018013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية الكوثر للبناتادبيمروه حامد سليمان اللطيف90077192022173018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانويةابي امامه الباهلي للبناتادبييقين حسن فرج غضيب90078192022210018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيفاطمه صباح تمير عبد90079192022171010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيمصطفى نصيف حميد شيحان90080122021170052

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيصفاء خميس محمد ظاهر90081192021028019

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيهند مخلف كريم عبيد90082192022168035

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية االنتصار للبنينادبيمصطفى صالح الدين شهاب احمد90083192021123016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية القائم للبناتادبيرواء غازي عبد هللا خلف90084192022146010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبياستبرق مشتاق طالب حمادي90085322022030002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيهند مزهر دهام فاضل90086192022218034

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية التكاتف للبناتادبيغفران مهيدي محمد عبد90087192022231012

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية االمل للبناتادبيرقيه صباح حسن علي90088192022195024

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيصهيب خضر صكر حمزه90089192021040020

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية الخلد للبنينادبيعالء كريم شهاب محيسن90090192021286003
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية االزهر المختلطةادبينور حمادي حسن علوان90091192022296010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيمضحي حسين مضحي عبيد90092192021071047

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبيدعاء شاكر محمود بردي90093192022369061

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيابراهيم بالل عارف حمد90094192021069008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0خارجيونادبيصباح ذياب حمد محمد90095192021400039

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية الياقوت للبناتادبيسجى عيسى ياس خضير90096192022246016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية جبهة للبنينادبيحسين علي جزاع حميد90097192021301011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيشهد منذر فخري شفيق90098192022201015

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية االمام العادل للبناتادبيوسن ماجد حميد جميل90099192022159036

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية عنة للبنينادبيخضر احسان خضر عز الدين90100192021021002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبيفالح احميد شالل عبد90101102021206044

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيساره احمد عوده عبد الكريم90102192022168015

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية زينب للبناتادبياخالص عبيد خلف صايل90103192022265001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية الميثاق للبنينادبيعلي احمد خلف عبد90104192021006019

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية القائم للبناتادبيريم احمد خليفه محمد90105192022146012

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0خارجياتادبيرقيه سعد محمد فياض90106192022401038

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبينور عماد عبد مخلف90107192022168032

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية الرواد المختلطةادبيزين العابدين جواد عبد الكاظم عبد علي90108242021020007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيعبد الملك حميد هزاع رحيبي90109192021342095

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0خارجياتادبيهدى سعد محمد فياض90110192022401117

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية الروابط للبناتادبيساره حاتم محمد كريمان90111192022229032

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية الشموخ المختلطةادبييونس بركات شاكر حسين90112102021159016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية الخلد للبنينادبيعمار ياسر ميسر محمد90113192021286004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية التسامح للبناتادبيشذى رسمي حاجم مخلف90114192022221016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيورود مطلب صالح عبطان90115192022224016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيعبد الوهاب عامر عبد الرزاق محمود90116102021041042

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0خارجياتادبيسهى رشيد عبيد خلف90117192022401068

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0خارجياتادبيسجى طه خشان حسين90118192022401054

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعبد الرحمن خلف حمادي صالح90119192021071027

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية البدور للبناتادبيأنفال حسن نجم عبد90120232022085001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيابراهيم عادل مخلف محمد90121192021350004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية زنكورة للبنينادبيفاروق عياده محمد عبد90122192021032025

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية هيت للبناتادبينبراس عبد الرزاق عبد الفتاح حسن90123192022196029

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية جبهة للبنينادبيعبد السالم سالم حميد زيدان90124192021301019

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية القائم للبناتادبيأميره احمد خليفه محمد90125192022146001
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية زينب للبناتادبياستبرق جمعه سهو معيوف90126192022265002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبياحمد عبد هللا حميد رزيك90127192021069010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيساره اسماعيل خليل فرحان90128192022218017

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيآمنه عبد الرحمن عسكر تمير90129192022201003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية كبيسة للبنينادبيغيث مجيد ذياب زباله90130192021017009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية سيوان للبناتادبيمريم محمد مطر عبد90131312022038025

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيبسيم علي محمد ظاهر90132192021013011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية الوثبة للبناتادبيدنيا عارف فياض جاسم90133192022194006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية الفجر للبنينادبيعلي عمر علي محمود90134192021037009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية الرشاد للبنينادبيسفيان شاكر محمود خلف90135192021050018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية التحرير المسائية للبنينادبيأحمد ابراهيم عبد خلف90136192021351001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبينبراس عبيد مخلف نمر90137192022370092

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية ابي تمام للبنينادبيمحمود صالح عبد هللا علي90138192021075028

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيزهراء محمد عبد المجيد عبيد90139192022201011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيعلي طه ياسين عبد90140192021036036

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية الياقوت للبناتادبيمريم علي جعفر ناجي90141192022246035

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية ام الربيعين للبناتادبيرواء خميس عبد حمد90142192022134001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيهديل عبد الغني دنهاش فتاح90143192022201026

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0خارجياتادبيهدى عبد العزيز سلمان جاسم90144192022401119

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية جبهة للبنينادبياحمد هاشم محمد صالح90145192021301006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية التسامح للبناتادبياطياف عبيد محمد عويد90146192022221008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية الحقالنية للبناتادبيمنار راجي عبد الجبار طالع90147192022178031

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية االيمان للبنينادبيمصطفى محمد عجمي علي90148192021063036

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية الرحمة للبناتادبيسارة عبد السالم محمود صخل90149192022144009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية الخالدية للبناتادبياية ستار عباس مطلك90150192022185002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحمد عبد اسود عواد90151192021040039

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية النهروان المختلطةادبيعبد الرحمن محسن ابراهيم مهيدي90152192021304015

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية المعتضد با للبناتادبيسحر عبد هللا نايف محيميد90153192022392004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية الشهداء المسائية للبنينادبيسعد حماد صالح سليم90154192021345041

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيغفران مجيد ذياب زباله90155192022168024

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية التحرير المسائية للبنينادبيعبد الحكيم محمد خلف جياد90156192021351023

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية االمل للبناتادبينور حسين علي ذياب90157192022195060

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية العال للبناتادبيطيبه وليد مصطفى ياسين90158192022156027

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية زنكورة للبنينادبيمصطفى حاتم رميض فرحان90159192021032033

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية الواقدي للبنينادبيمحمد نوري تركي عباس90160192021086034
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية هاجر للبناتادبيعلياء صطام جاسم محمد90161192022184015

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية الكرمة للبنينادبيمهند اسود صغير حمد90162192021066032

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيمحمد اسماعيل نايف احمد90163192021054024

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية الثبات للبنينادبيخالد راهي عبيد جابر90164272021024023

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية التهذيب للبناتادبيدالل ناجي مطر مزعل90165192022179003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية الرحمة للبناتادبيرفاه جاسم محمد فياض90166192022144007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية الفتوة للبنينادبيمحمد ستار جمعه علي90167192021065021

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية جنين للبناتادبيعصماء صباح حسين رميض90168192022149014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية الرشاد للبنينادبيعمر خميس رزيج عيدان90169192021050026

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيرضاء هللا كامل راشد عبد90170192022218011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية الفجر للبنينادبيمحمد منذر عبد هديب90171192021037016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية القائم المسائية للبناتادبيعذراء جاسر عمار سعيد90172192022371046

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية جعفر الطيار للبنينادبياحمد عبد شهاب احمد90173192021054001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية الرحالية المختلطةادبيحميد عبد السالم محمد جاسم90174192021274001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيمصطفى احمد خليل سليمان90175192021059025

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبينسرين عبيد خلف صايل90176192022370095

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0ثانوية النخيل المختلطةادبيامجد شاكر محمود حسن90177192021290006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيمحمد رافع صبري رشيد90178192021069035

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0ثانوية الشموخ للبناتادبيرقيه ثائر احمد خضر90179192022161007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية الكوثر للبناتادبييقين انس حميد عباس90180192022173028

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيوليد خالد حميد جمعه90181192021069047

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتادبيرحاب سامي بديوي مجبل90182192022373016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية النخيل المختلطةادبيهشام طه فياض سرحان90183192021290026

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية االنوار المحمدية للبنينادبياكرم ماجد تركي ريزان90184192021072003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية الرصافي للبنينادبيمحمد احمد عايش رجب90185192021012040

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيأحمد سعد مهدي صالح90186112021207001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيمنتصر احمد سعيد بتال90187192021060018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية االزدهار للبناتادبيثمر ثامر خلف عبود90188192022154004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيساره قاسم عبد مطر90189192022188022

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية االمل للبناتادبيمنى سعد علي حمادي90190192022195058

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيرسل كامل اسود علي90191192022204007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0ثانوية االندلس للبنينادبيسفيان محمد عكاب مهدي90192192021096012

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية زنكورة للبنينادبيمحمد حميد صالح فياض90193192021032029

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية الرصافي للبنينادبيمحي الدين عبد القادر عبطان عباس90194192021012054

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيرسول احمد عبيد حسين90195192021040013
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيزيد عمر محمد عبد90196192021028016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيمحمد سامي حامد خلف90197192021342139

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية المجمع المسائي للبنينادبيعبد هللا عارف عبيد عباس90198192021347108

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية العال للبناتادبينبأ احمد منصور محمد90199192022156036

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيشاكر محمد عالوي رماح90200192021013016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية الشموخ للبنينادبيعلي جاسم عباس كاظم90201192021053028

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية الروافد للبنينادبيحسين كريم احمد وزير90202112021025014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0خارجياتادبيسرى طارق كسار عطيه90203192022401062

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبيخطاب ذاكر محيسن كليب90204192021026010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية الزوراء للبناتادبيشهد سمير عبد هللا فاضل90205192022155009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية الرمادي للبناتادبيسماح ليث امين حميد90206192022164015

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية العال للبناتادبيبتول قحطان طه عبد الرزاق90207192022156008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية التهذيب للبناتادبينبراس اكرم خلف غرب90208192022179013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية الواقدي للبنينادبيعز الدين محمود عطا هللا جاسم90209192021086024

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية الرجاء للبناتادبيتبارك ياسر شاكر عبد90210192022160009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية الميثاق للبنينادبيعلي حازم هادي خلف90211192021006023

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيميالد فائز حميد جميل90212192022162038

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية هاجر للبناتادبيسناء خالص محمود حسن90213192022184012

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيعبد العزيز صالح محمد ظاهر90214192021028022

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية االزهر المختلطةادبيهدى خلف عبيد خلف90215192022296012

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيمحمد سلمان غايب راهي90216292021014121

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية الخلفاء للبنينادبياحمد سالم محمد فريح90217192021036002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية الحقالنية للبناتادبيريم سعيد معجل سليمان90218192022178015

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية التكاتف للبناتادبيعائشه جمعه محمود عبد90219192022231009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0خارجيونادبيعبد هللا عارف بندر ياسين90220192021400058

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية البيادر للبنينادبيمحمد احمد صادق حمادي90221192021094014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية ابي تمام للبنينادبيعبد الملك محمد مشرف صالح90222192021075017

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية الخلد للبنينادبيياسين متعب عبد الرحمن مطر90223192021286007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية الرطبة المسائية للبنينادبيابراهيم محمد عياده عثمان90224192021349001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبيمريم حميد دكش علي90225192022233009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0ثانوية االنتصار للبنينادبيمحمد عبد الجبار رزيك علوان90226192021123013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنينادبيعماد احمد عبود مروح90227192021008005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية الدوالب للبنينادبيحسين عبد مالك عبد90228192021016004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبياكرم عماد حمد صالح90229192021069013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيرنا علي مدب خلف90230192022171003
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية الميثاق للبنينادبيمحمد حسين علي صالح90231192021006029

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبييوسف رحيم سويد نايل90232192021337163

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيكوثر ماهر فهد علي90233192022283003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0ثانوية االغالية المختلطةادبيمحمد صادق فرج حلو90234192021315005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيعمر احمد عبد هللا مرزوك90235192021060023

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيحوراء حمد جسام محمد90236192022218008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0ثانوية دار السالم للبنينادبيعماد نصيف جاسم محمد90237192021049011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعمر ثميل عليوي عذاب90238192021040027

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية هيت المسائية للبنينادبيبشار فليح علي نايل90239192021355008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية الشفق للبناتادبيسميه حميد خزعل دنفاش90240192022243017

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية الحقالنية للبناتادبيهاله جعفر عبد المجيد معجل90241192022178038

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيقبس محمد عارف محسن90242192022163029

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية العدل للبناتادبيمنى محمد سبتي لطوفي90243192022174006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيامنه عامر داود حسين90244192022162003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية الكوثر للبناتادبيامل حاتم محمد عواد90245192022173003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيمحمد ريكان علوان حسين90246192021103023

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0خارجيونادبيحسين عطيه محمود محمد90247192021400020

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبيذاكر عماد ناجي كردي90248192021027003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيياسر عمار ابراهيم عيسى90249192021042008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية دجلة للبناتادبيسرور مسعود نصار حسين90250192022219011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية الخمائل للبناتادبيسارة سعيد مشكور حمود90251192022150018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية األوفياء للبنينادبيعبد هللا إبراهيم حمد عبد هللا90252192021078030

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية الوفاء للبناتادبيفاتن عايد عماش حسين90253192022241016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية اليسر للبنينادبيعثمان محمد زيدان خلف90254192021061007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيأسراء صبحي عبيد محيسن90255192022168001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيتهاني خميس دحام سلطان90256192022218006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيطيبه يوسف رمح مخلف90257192022165009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيصابرين طارش عبد الساده حمود90258232022099031

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيخطاب فالح عبد محمد90259132021015023

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية التهذيب للبناتادبينورا جاسم سطام خليفه90260192022179015

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية العدل للبناتادبيغدير قصي بتال جبير90261192022174005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيعثمان سعد محمد خليفة90262192021036031

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية االنفال للبناتادبيداليا طالب عبيد دايح90263192022226018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية االنفال للبناتادبيهاجر يوسف شعيل ريحان90264192022226051

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية االنفال للبناتادبيهاجر محمود محميد جاسم90265192022226050

صفحة ٢٥٧٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية الزهاوي المختلطةادبيفارس زياد خلف فيصل90266192021282007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيمحمد عبد الكريم احمد حمادي90267192021054026

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية ابن زيدون للبنينادبيهمام محمود جاسم مخلف90268192021031033

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية زينب للبناتادبياسماء ناجي عواد فرحان90269192022265003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيايالف زيدان خلف حمادي90270192022370010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيعمار عبد محمود عباس90271192021283010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد علي ياسين فياض90272102021009007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية الواقدي للبنينادبيانس خضير حمض عباس90273192021086006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية عمر المختار للبنينادبياحمد مظهر نجيب عبد هللا90274192021059006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية وهران للبنينادبيعمر صكر عبد 90275192021048003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيمحمد باسم محمد عباس90276102021010027

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيعمر ناصر حمود مفرح90277192021069032

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية حديثة للبنينادبيمحمد بشير عباس حمزة90278192021019028

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية التحرير المسائية للبنينادبيعلي احمد اسماعيل عسكر90279192021351031

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبيعبد القادر عبد الجبار احمد شيحان90280192021026036

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية الروافد للبناتادبيزينب مشعان عبد جراد90281192022198021

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيموج عوف عبد الرحمن عبد هللا90282192022168028

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيمصطفى اياد طارق خضير90283192021070043

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيعبد هللا عمر عبد هللا عبيد90284192021069025

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيايمان يوسف جاسم حمادي90285192022370014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبياحمد معن عبد حمود90286192021011006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيابراهيم عبد الواحد حامد ضيدان90287192021342002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية القائم المسائية للبناتادبيعلياء طليب صبري رجا90288192022371048

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبينجوى عراك جدوع ملوح90289192022162044

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية هيت للبناتادبيهديل نبيل عكله رجب90290192022196032

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية العروبة للبناتادبيماجدة ثامر محمد مرسال90291192022236008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية الكرمة للبنينادبيياسر ياسين احمد عنزي90292192021066034

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية التسامح للبناتادبيدنيا مالك عبد القهار سبتي90293192022221010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيعبد هللا عباس مخلف شرموص90294192021342091

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية االنتصار للبنينادبيانس حامد خليل ابراهيم90295192021123003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية كبيسة للبنينادبيعلي عثمان عذاب جروان90296192021017008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية المعرفة للبناتادبيفاطمه يونس حمد عبد90297192022172018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية الرصافي للبنينادبيطالب مشتاق طالب مخلف90298192021012017

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية التسامح للبناتادبيميعاد احمد تركي محمود90299192022221021

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية الميثاق للبنينادبيعثمان فؤاد احمد ابراهيم90300192021006018
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية هاجر للبناتادبيمريم احمد جميل محمود90301192022184018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية االمام العادل للبناتادبيسراب سعد عبيد مفلح90302192022159012

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية حارسة القران للبناتادبيدعاء عبيد حتروش علي90303192022385006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية الرصافي للبنينادبيعلي احمد محمد فاضل90304192021012032

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية االزهر المختلطةادبيعائشه حسن محمد دلف90305192022296007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية البخاري للبنينادبيليث حسين جاسم محمد90306192021106002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية الشموخ للبناتادبينور رافع علي عبد90307192022161027

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية النساف المسائية للبنينادبياحمد سالم محمد نايف90308192021364005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية التكاتف للبناتادبيغفران حميد عباس حسين90309192022231011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيعلي عايد مطلب احمد90310192021041016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية البخاري للبنينادبيمصطفى محمد حماد عواد90311192021106006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية السالم للبنينادبيعبد الرحمن جبير عفات احمد90312192021058013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية هيت المسائية للبنينادبيوليد خالد عبد هللا الطيف90313192021355030

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيعال جمال كريم سطم90314192022201018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية دجلة للبناتادبيفاطمه ابراهيم مصلح حمادي90315192022219015

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية الشفق للبناتادبيغاده كامل احمد سرهيد90316192022243020

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية الكرمة للبنينادبيعلي حسين علي جاسم90317192021066022

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية الرجاء للبناتادبيتبارك زياد حميد محمد90318192022160007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية الواقدي للبنينادبيعلي عباس عالوي عريمط90319192021086028

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية االيمان للبنينادبيعدنان حسان مجباس صالح90320192021063024

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية الخالدية المسائيةادبيمحمد حقي اسماعيل كنوش90321192021346056

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيمصطفى جسام محمد فياض90322192021036050

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0ثانوية اليمن للبنينادبيرائد محمد عواد حمود90323192021090008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيأسماء علي حماد موسى90324192022202001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0اعدادية الفتوة للبنينادبيمحمد خلف علي مصلح90325192021065019

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0ثانوية الشهداء المسائية للبنينادبيزيد عوف مهيدي صالح90326192021345036

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيساير مسعود ساير شالل90327192021360021

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيعبد هللا خالد خلف نجاد90328192021054020

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيعائشه وليد فاضل حمد90329192022218026

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيعبد هللا شالل ابراهيم مهنا90330102021032017

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0اعدادية العال للبناتاحيائيتقى خالد محمد عبد90331192042156020

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيهبه رشيد حسن منصور90332192042147056

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن جمعة سليم90333192041003004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيايه ميثاق محمود فيحان90334192042157016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيليلى عبدالحميد ابراهيم مجبل90335192042173034
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائياسامة احمد عبد هللا فرحان90336192041003011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيضياء عقيل عبد زبار90337112041204030

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيعبد السالم خلدون حمود خليفه90338192041106027

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيوليد خالد عبد الرحيم محمود90339172041118074

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية الحريري للبناتاحيائينسرين عبد خلف سلطان90340192042193122

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائياماني رافع عبود علي90341192042371017

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية عنة للبنيناحيائيحسن حارز يوسف مخلف90342192041021017

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية هيت للبنيناحيائياسامه عبد الرحمن توفيق حسن90343192041014013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيفراس ريكان خزعل عبد90344192041006050

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد طه حمادي90345192042133044

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيعلي ظافر عطا هللا مخلف90346192041003059

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيخطاب احمد ريحان حميد90347192041341058

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيرواء حماد حسين حمادي90348192042212014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمحمد رفعت مطر حمد90349192041015063

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاحيائينور عمار عوض فرحان90350192042262023

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائياحمد عبدالسالم اسماعيل ضيدان90351192041304002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم جواد زيدان90352272042059098

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيسحر جاسم خليفه شالل90353192042246068

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيغاده جاسم محمد سويلم90354192042160057

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيساره شهاب حمد جارهللا90355192042370124

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائينوري محمد ابراهيم احمد90356212041064042

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيرقيه وعد عبدالقهار حمد90357192042177014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيحنين محمد حسين فياض90358192042150011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيزيد خالد سعدون عبد الرزاق90359192041011047

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيشهباء احمد قاسم محيميد90360192042224038

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيسرى ثامر حديوي صايل90361192042147033

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور صالح حسن فياض90362192042173045

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية العرفان للبنيناحيائياحمد ديسم تركي صالح90363192041029004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية الشهداء المسائية للبنيناحيائيباسم محمد جرو حمادي90364192041345011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمصطفى صباح خضير عباس90365102041017100

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيهاجر عادل عبدالرزاق عفان90366192042229107

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية المربد للبنيناحيائيمحمد عبد العزيز عبد هللا محمد90367192041056040

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيالرا محمود ديري قدو90368322042066052

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية صاحب البراق للبنيناحيائيهاني شاكر عبيد خضير90369102041035033

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيايوب محمد ابراهيم احمد90370212041064007
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيسبأ عبدهللا دحام مطلب90371192042218014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيلينا محمد احمد حسين90372192042383141

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيفاتن سالم محمد جاسم90373192042159079

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيطيبه خالد رشيد عالوي90374192042188098

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية آوات للبناتاحيائيلُباب يوسف محمد مشهد90375312042044025

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناحيائيعبد هللا احمد عجمي سالم90376192041069010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيماهر حسن عليوي جديع90377272041008080

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيبراء سعود محمد خليفه90378192041106011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيامير كاظم عباس شمخي90379272041154025

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيحماد سمير عبد علي90380192041009091

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاحيائيليالي مخلص حمد عطوان90381192042262018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيشهد مصطفى صعب نجم90382192042370153

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائياثير ابراهيم احمد فياض90383192041010001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية راوة للبناتاحيائيديانا ماهر مهدي سمرمد90384192042145014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيهجران قاسم فتحي حمود90385322042029070

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيوليد حيدر محمد احمد90386182041007042

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية عنه للبناتتطبيقيشهد عماد قاسم كاظم90387192052200005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتتطبيقيرسل عامر عبد هللا هوير90388192052262004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية العال للبناتتطبيقيطيبة خليل عايد زيدان90389192052156012

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية الفجر للبنينتطبيقياحمد صالح عبد زيدان90390192051037004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية االيالف للبنينتطبيقيسجاد عصام هاشم خليل90391192051107012

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتتطبيقياسراء حميد عناد حمود90392192052391001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقينورالهدى ايسر سعيد عبدالمنعم90393192052199055

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيصفاء مجيد عجاج سبع90394192051014044

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية بروانة للبناتتطبيقيأنفال عبد الكريم حمادي مصطفى90395192052151001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيعبير حازم محمد حسين90396192052199039

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية السياب للبنينتطبيقياوس نصر عبد الحسين سلطان90397132051030017

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيرقيه علي رمضان حسن90398162052236007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0ثانوية المعالي االهلية للبناتتطبيقيوالء رائد هاشم رزه90399192052141003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية النصر النموذجية للبناتتطبيقيآمنه مروان داود سالم90400322052030001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمحمد ظافر داود جميل90401202051004030

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيمريم علي نوار حسين90402192052131021

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيوعد هللا عبيد حماد عبد90403192051065029

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقيعبدهللا عالء جاسم محمد90404232051001016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية464.0اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيمنى عماد حمد مخلف90405192022204020
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية454.0اعدادية الفجر للبنينادبيمحمد مجيد داود ابراهيم90406192021037015

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية443.0خارجيونادبيحماد صباح عواد محمد90407192021400022

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية427.0اعدادية العرفان للبناتادبياالء ياسين حمد حمادي90408192022166005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية421.0ثانوية االزدهار للبناتادبيسهى خليل عناد حمادي90409192022154012

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية413.0اعدادية الياقوت للبناتادبيشهد عبد الناصر عبد االله احمد90410192022246021

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية413.0اعدادية الشيماء للبناتادبيورود خليل ابراهيم عليوي90411192022197036

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية412.0ثانوية االندلس للبناتادبيمريم احمد كناص عبيد90412192022183023

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية410.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيمروه حاكم سند برجس90413192022370082

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية409.0اعدادية النهضة للبناتادبيريام محمد عبد الباقي علوان90414192022191029

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية408.0اعدادية العال للبناتادبيهاله عبد الرحمن عبد مرار90415192022156043

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية402.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيرهف رياض كامل محمود90416192022168011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية402.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيخطاب خضر عبد هللا علي90417112021001018

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية402.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيرائد عكاب كواد حمد90418192021109031

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية401.0ثانوية النساف المسائية للبنينادبيزبير ياسين جاسم نواف90419192021364017

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية400.0ثانوية اليقين للبناتادبيغفران عبد هللا حميد صالح90420192022212012

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية399.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيعمر استير عبطان رزيك90421192021069028

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية397.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبياحمد حسن عليوي مجباس90422192021010002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية397.0ثانوية المعرفة للبناتادبياسيا رسول ذياب حمود90423192022172002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية396.0ثانوية دجلة للبناتادبيميس زياد صباح كامل90424192022219019

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية393.0اعدادية االمين للبنينادبيعمر احمد خلف عبد90425312021009034

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية392.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيمصطفى احمد عكله نده90426192021069040

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية392.0ثانوية النجاح للبنينادبيايهاب احمد صالح عليوي90427192021289001

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية391.0ثانوية المعرفة للبناتادبيبثينه محمد حسين حميد90428192022172005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية391.0ثانوية العمرانية المختلطةادبياحمد صالح ابراهيم كاظم90429212021230002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية390.0ثانوية سيوان للبنينادبياحمد شاكر جبير ارزيك90430312021003003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية390.0ثانوية الشهداء المسائية للبنينادبيعثمان سعد حسن علي90431192021345069

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية389.0ثانوية المجمع المسائي للبنينادبيوهاب فايز علي صالح90432192021347203

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية389.0اعدادية البطولة للبناتادبيرنين سلمان داود نايف90433102022110050

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية388.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيمحمد احمد عطا هللا رزيج90434192021070032

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية387.0ثانوية االنتصار للبنينادبيفاضل فالح ابراهيم مضعن90435192021123012

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية387.0ثانوية الرطبة المسائية للبنينادبيعبد الرحمن جاسم محمد الطيف90436192021349014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية385.0ثانوية الشهداء المسائية للبنينادبيبكر جمعه كامل داود90437192021345021

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية385.0ثانوية التحرير المسائية للبنينادبيوليد علي عبد الحليم طه90438192021351048

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية385.0ثانوية الرشاد للبنينادبياحمد محمود هاشم سجل90439192021050003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية382.0اعدادية ابن زيدون للبنينادبيعبد الرزاق عالء نجم علي90440192021031014
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية382.0اعدادية االيمان للبنينادبيبكر رحيم عطا هللا حمادي90441192021063009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية382.0اعدادية الرضوان للبنينادبيحاتم كريم عكيل مجباس90442112021034006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية380.0اعدادية االيمان للبنينادبيمحمد رسول عبد الجبار حسن90443192021063029

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية379.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينادبيعبد الستار جبير حميد مخلف90444192021340046

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية378.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيزينب جمال صادق عبد90445192022370047

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية378.0ثانوية الخالدية المسائيةادبيعلي سالم عبد حماد90446192021346039

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية377.0اعدادية كبيسة للبنينادبيرحيم أحمد رحيم خضر90447192021017005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية377.0ثانوية الخلد للبناتادبيانوار شريف ابراهيم حمد90448192022142006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية376.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيحسين صالح عبد الرحمن حسين90449192021343047

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية375.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيابراهيم فاروق كواد عجاج90450192021109005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية374.0ثانوية المعتضد با للبناتادبيايمان احمد صالح عليوي90451192022392002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية374.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيريم عبد الوهاب سالم ابراهيم90452192022168012

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية374.0ثانوية نهر دجلة للبناتادبيسرى ناجي شاكر عبد هللا90453192022215013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية374.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبيمحمد علي لهيبي غريب90454192021027012

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية373.0اعدادية الشيماء للبناتادبيروان عامر عزيز مظهور90455192022197013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية373.0اعدادية عنة للبنينادبيمصطفى وليد عبد المطلب حامد90456192021021013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية373.0اعدادية االيمان للبنينادبييوسف محمد حسين علوان90457192021063042

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية373.0ثانوية العدل للبناتادبيوفاء صالح الدين حميد فرحان90458192022174009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية373.0ثانوية الرافدين للبناتادبيمنتهى مهدي عواد ضاحي90459192022234005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية373.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيموسى نصير شاحوذ تالي90460192021060019

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية372.0ثانوية ابي تمام للبنينادبيرسول حميد عاتي مرعي90461192021075006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية372.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيمحمد احمد فدعم عبد90462192021283014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية372.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمحمد شعبان علي شرتوح90463102021035029

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية372.0اعدادية الروافد للبناتادبيمقبوله غازي ابراهيم عبد الحي90464192022198036

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية372.0ثانوية قطر الندى للبناتادبيمريم مازن دحام نصيف90465192022169011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية371.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبييعقوب يوسف محمد عبد90466192021026034

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية371.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيمحمد مخلص لعيبي مفرد90467192021070041

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية371.0ثانوية االندلس للبناتادبيبراء سعدي عبد زعيتر90468192022183006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية370.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيظافر يوسف احمد درج90469192021059013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية370.0ثانوية االندلس للبنينادبيعلي محمد فرحان عبيد90470192021096020

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية370.0ثانوية الدوالب للبنينادبيحسام اياد عويد حمد90471192021016003

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية369.0اعدادية الشيماء للبناتادبيعبير نبيل ابراهيم عليوي90472192022197023

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية369.0اعدادية الشيماء للبناتادبيسوسن جميل حجاب فواز90473192022197017

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية368.0اعدادية الخالدية للبناتادبيزينب فخري حماد خلف90474192022185006

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية368.0اعدادية الشموخ للبنينادبيحيدر طالل احمد صادق90475192021053013
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية367.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيموسى صباح عبد خلف90476192021069045

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية367.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيايالف عامر عبد محمد90477192022162007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية367.0اعدادية غرناطة للبنينادبيسعد احمد علي مصلح90478192021043014

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية366.0ثانوية المعتصم المسائية للبنينادبيانور رجب فرج جدعان90479192021352010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية366.0ثانوية الحرية للبناتادبيامنه صادق سهيل عبد هللا90480272022099011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية366.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيعبد الخالق عوف عبد الرحمن فياض90481232021256073

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية365.0ثانوية التحرير المسائية للبنينادبيلورنس صبحي حامد عبد90482192021351039

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية365.0ثانوية اليمن للبنينادبيعبد هللا شاكر خلف فرحان90483192021090013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية365.0ثانوية البشير للبنينادبياحمد محمد يحيى زيدان90484212021057002

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية365.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيعمر شامل عباس عزيز90485192021109059

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية365.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبينوران صباح محمد فريح90486192022370100

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية365.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيوصف عبد هللا هاشم أحمد90487192022201027

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية365.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبياحمد معن خلف عفتان90488112021181013

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية364.0اعدادية العلم النافع للبنينادبيفهد زياد علوان صالح90489192021095016

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية364.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيعز هللا فائز خلف محيسن90490192021342097

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية363.0ثانوية الواسطي للبنينادبيعماد الدين جواد كاظم علي90491102021040028

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية363.0اعدادية الشيماء للبناتادبيلمى محمد جميل عبد االله90492192022197027

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية363.0ثانوية الصقالوية المسائية للبنينادبيمصطفى سالم هالل رشيد90493192021358041

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية363.0ثانوية التحرير المسائية للبنينادبيعبد هللا احمد عبد الحميد محمد90494192021351026

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية363.0ثانوية المعرفة للبنينادبيرياض أحمد كرجي حمود90495192021033009

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية363.0ثانوية قطر الندى للبناتادبيشهد صالح مهيدي حجالن90496192022169005

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية484.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيحنين فتاح علي نايل90497192042191036

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية429.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعبد هللا اركان حردان محمد90498192041095052

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية428.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيآية خالد براك فياض90499192042159004

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية424.0اعدادية العال للبناتاحيائيريا عبد الستار كامل مصطفى90500192042156036

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية420.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيهموم محسن محمد علي90501192042183049

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية420.0اعدادية هيت للبنيناحيائيعبد العزيز حازم عبد العزيز ذيب90502192041014062

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية419.0ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيزينب عوده شهاب احمد90503192042169008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية418.0اعدادية السالم للبنيناحيائيعلي اياد خلف علي90504192041058022

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية417.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيسارة محمود كريشان شالل90505192042204035

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية411.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيمنار ضياء عباس غيدان90506192042133051

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية411.0اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناحيائيمحمد محمود فليح حسن90507192041045010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية376.0ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيخالد صباح عيدان جار هللا90508252051046011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية370.0اعدادية المربد للبنينتطبيقيخطاب عيد ابراهيم حماد90509192051056010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية367.0ثانوية النبوغ للبنينتطبيقيياسين خالد ابراهيم خلف90510192051039012
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جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية367.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيمحمود عبير عبد الهادي عبد الرزاق90511192051014098

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات582.0ثانوية المعرفة للبناتادبيسالي داود سليمان عبد90512192022172008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات582.0ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيهدى خالد درج محمد90513192022171014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات571.0اعدادية العرفان للبناتادبيرانيه ناجي كامل عبد هللا90514192022166018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات567.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبياالء سالم عنيد جهاد90515192022218002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات555.0ثانوية االزدهار للبناتادبيهاجر محمد جاسم محمد90516192022154022

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات555.0ثانوية المعرفة للبناتادبيسوالف داود سليمان عبد90517192022172012

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات550.0اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيفاطمة احمد جهاد علي90518192022204016

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات550.0ثانوية المعرفة للبناتادبيسجى علي داود سليمان90519192022172010

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات548.0اعدادية النهضة للبناتادبيشهد محسن عبد الرزاق احمد90520192022191046

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات545.0ثانوية حارسة القران للبناتادبيموضي أبراهيم عبد الوهاب احمد90521192022385014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات541.0ثانوية مؤتة للبناتادبيطيبة خالد شالل فرحان90522192022182021

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات539.0ثانوية االجيال المختلطةادبيتيسير شافي حميد دحل90523192022311005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات533.0ثانوية التسامح للبناتادبياسراء ربيع كافي حسن90524192022221005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات529.0ثانوية ابي فراس الحمداني المختلطةادبيهاجر حاتم تركي رشيد90525192022312005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات529.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيامنه عالء حسين مجباس90526192022188004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات527.0ثانوية زينب للبناتادبيزمن طالب فريح حمود90527192022265012

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات527.0ثانوية زينب للبناتادبيهبة خالد عماش حسين90528192022265029

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات526.0اعدادية الياقوت للبناتادبيرقيه صباح سويدان خلف90529192022246010

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات526.0ثانوية النجاح للبناتادبيحنان نعمه خلف فياض90530192022269001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات525.0ثانوية االغالية المختلطةادبيبثينة مهدي صالح عباس90531192022315001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات522.0ثانوية هاجر للبناتادبيهبه خالد خلف فزاع90532192022184021

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات521.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيهديل احمد ظاهر جسام90533192022202035

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات520.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيشذى خليل ابراهيم عيسى90534192022202016

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات519.0خارجياتادبينور خلف محمد مجيد90535192022401110

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات517.0ثانوية هاجر للبناتادبيداليه سعد اطويسان ادهام90536192022184004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات516.0ثانوية ام الربيعين للبناتادبيهجران شاكر خلف عفتان90537192022134014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات515.0اعدادية الكوثر للبناتادبيمالك ضياء حامد عبد90538192022173019

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات513.0ثانوية هاجر للبناتادبيرسل ابراهيم عفتان حسين90539192022184005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات513.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيمنار رائد غزاي مخلف90540192022202027

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات512.0اعدادية العال للبناتادبينسرين احمد اسماعيل ظاهر90541192022156038

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات512.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتادبيرجاء خاشع خلف عبد90542192022373015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات511.0اعدادية هيت للبناتادبيمالك معاذ هادي خلف90543192022196026

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات510.0ثانوية الرجاء للبناتادبيرغد محمد ابراهيم دلي90544192022160014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات510.0ثانوية الحرائر للبناتادبيطفوف اياد هاني مشكور90545272022107048
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات510.0ثانوية ام الربيعين للبناتادبيزهراء علي جبار كروت90546192022134004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات506.0ثانوية التسامح للبناتادبيرويدة عصام عبد النبي خليفه90547192022221014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات504.0ثانوية المعرفة للبناتادبياسماء عادل محمد عبد90548192022172001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات504.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيايه محمد احمد صايل90549192022175007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات504.0ثانوية زينب للبناتادبيسارة عباس عبد صالح90550192022265015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات503.0اعدادية النهضة للبناتادبينبأ زياد طارق عبد هللا90551192022191068

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات502.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيسندس حسن حامد حسن90552192022175023

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات502.0ثانوية الخلد للبناتادبيأسماء عبد الصمد مزبان خلف90553192022142002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات501.0ثانوية العدل للبناتادبيشيماء محمد عيد عناد90554192022174004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات501.0ثانوية االهرام للبناتادبيبتول يزن ساري عيفان90555192022228004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات499.0ثانوية االهرام للبناتادبيضحى حبيب حسين عكوب90556192022228015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات499.0ثانوية الصديق للبناتادبيندى صالح فرحان مسربت90557192022230011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات499.0ثانوية االجيال المختلطةادبيسماره شافي حميد دحل90558192022311008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات499.0اعدادية القائم للبناتادبيهبه بشير يونس نجيب90559192022146024

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات498.0ثانوية الزوراء للبناتادبيمينه ثامر صالح عبد القادر90560192022155019

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات497.0ثانوية االزهر المختلطةادبيحنين صفاء عبد هللا فياض90561192022296003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات497.0ثانوية الوطن للبناتادبيشفق حسن عكاب ياسين90562192022257026

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات497.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيبثينه سعدون اسماعيل محمود90563192022218005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات496.0ثانوية عمر بن الخطاب المختلطةادبياالء احمد محمد فرحان90564192022317001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات495.0ثانوية مؤتة للبناتادبينور حسن هالل عواد90565192022182033

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات495.0ثانوية الخمائل للبناتادبيسمر ثامر شاكر حسين90566192022150022

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات495.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيضحى علي عبيد ابراهيم90567192022370069

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات495.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبيضحى ياسين نافع سليمان90568192022233006

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات494.0ثانوية زينب للبناتادبيعذراء احمد عياش صالح90569192022265022

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات492.0ثانوية الصديق للبناتادبيسجى صالح فرحان مسربت90570192022230005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات492.0ثانوية الحرية للبناتادبياالء صالح حسن عبد90571192022192002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات492.0ثانوية زينب للبناتادبيزمن مهدي صالح حسين90572192022265013

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات490.0ثانوية االنفال للبناتادبييقين فالح حسن علي90573192022226058

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات489.0ثانوية االهرام للبناتادبيليلى جمال حسين مسهر90574192022228018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات488.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيابتهال قاسم جدوع شرموط90575192022202003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات488.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيضحى كمال حسين فراس90576192022163025

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات488.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيايثار سالم خلف كرين90577192022163008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات487.0ثانوية االمل للبناتادبيزهراء مازن احمد عابد90578312022049010

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات486.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتادبيزهور عمر أحمد صالح90579192022152014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات486.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبينوره عبد زبن عاصي90580192022369168
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات485.0ثانوية نهر دجلة للبناتادبيشروق ياسين عبد الجبار غضبان90581192022215014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات484.0ثانوية المعرفة للبناتادبيسميه حامد خلف جاسم90582192022172011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات484.0ثانوية التكاتف للبناتادبياسراء حسين احمد حسن90583192022231001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات484.0ثانوية االمام العادل للبناتادبينسرين عبد الكريم صالح عبد الرزاق90584192022159027

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات483.0ثانوية ام الربيعين للبناتادبيصبا سعد صبار كروت90585192022134008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات483.0اعدادية القائم للبناتادبيهند رافع نجم عبد هللا90586192022146025

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات481.0ثانوية المعرفة للبناتادبيساره معجل عبد هللا جاسم90587192022172007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات480.0ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيشهد جاسم محمد هايس90588192022171008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات480.0ثانوية االغالية المختلطةادبيزينب مهدي صالح عباس90589192022315003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات480.0ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيشفاء عواد خليفه عبد90590192022171007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات479.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتادبيريم ناصر مناحي ذياب90591192022152013

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات479.0ثانوية الوطن للبناتادبيبراق حامد سالم صالح90592192022257008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات478.0ثانوية دجلة للبناتادبيمريم معاذ سعد هللا رفاعي90593192022219018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات478.0ثانوية الزهاوي المختلطةادبيحنين طارق مهند تركي90594192022282001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات477.0اعدادية الشيماء للبناتادبيهدى يحيى ناصر رزيك90595192022197035

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات477.0اعدادية هيت للبناتادبيشجن قتيبه منصور عبد الكريم90596192022196021

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات474.0ثانوية دجلة للبناتادبيرغده سعدي صالح اسماعيل90597192022219008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات474.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبينور نوفل ناجي عبد الرزاق90598192022163039

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات474.0اعدادية الشيماء للبناتادبيصبا مكي صالح مبارك90599192022197020

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات474.0ثانوية الرياحين للبناتادبياسراء محمد خليفه فرحان90600192022186001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات474.0ثانوية االهرام للبناتادبيمريم محمد حسين مسهر90601192022228021

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات474.0ثانوية هاجر للبناتادبيندى عادل حامد حمادي90602192022184020

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات474.0ثانوية الشفق للبناتادبيفاطمه رشيد صالح علي90603192022243022

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات473.0اعدادية القائم للبناتادبيساره جاسم محمد عبد هللا90604192022146014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات473.0ثانوية الخمائل للبناتادبيشهد سعدي حسين علي90605192022150027

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات472.0ثانوية الخمائل للبناتادبيايالف دلف رشيد محمد90606192022150004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات472.0ثانوية االنفال للبناتادبيهند خالد حماد خلف90607192022226054

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات471.0ثانوية ابن زيدون للبناتادبيايالف حميد محمد عبد هللا90608192022248001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات471.0ثانوية القائم المسائية للبناتادبيمريم قهير محمد عالوي90609192022371060

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات471.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيازهار خالد مشرف طه90610192022163002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات470.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيهبه محمد عليوي عبيد90611192022163044

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات469.0ثانوية السويس للبناتادبيغفران غازي ابراهيم عبد90612192022261003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات468.0اعدادية الشيماء للبناتادبيايمان كامل حسن علي90613192022197009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات468.0ثانوية االجيال المختلطةادبيطيبه كمال رشيد خلف90614192022311009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات468.0اعدادية الخالدية للبناتادبيشهالء منذر جسام هالل90615192022185007
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات468.0ثانوية االمام العادل للبناتادبيجنة حارث ياسين خليل90616192022159007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات466.0ثانوية السويس للبناتادبيسجى دحام مهدي فرحان90617192022261001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات465.0اعدادية الوثبة للبناتادبيمالك ماجد حميد جاسم90618192022194020

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات465.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيسجى رسول اسماعيل محمود90619192022218019

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات464.0ثانوية الحرية للبناتادبيانوار محمود ابراهيم جاسم90620192022192003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات463.0ثانوية مؤتة للبناتادبينور رشيد مخلف شحاذه90621192022182034

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات463.0ثانوية حارسة القران للبناتادبيايه محمد عبد هللا رشيد90622192022385005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات463.0خارجياتادبيسجى حكمت عبيد فنش90623192022401053

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات463.0اعدادية النهضة للبناتادبيريم ضياء صالح محمد90624192022191031

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات462.0اعدادية الياقوت للبناتادبيهبه صباح احمد عايش90625192022246045

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات462.0اعدادية الياقوت للبناتادبيمريم رائد صبحي جميل90626192022246034

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات462.0ثانوية الصديق للبناتادبيورود جمال كردي بردي90627192022230015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات461.0ثانوية البدور للبناتادبيبثينة شيحان احمد فرحان90628192022256006

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات461.0اعدادية العرفان للبناتادبياميمه محمد عبود حمد90629192022166007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات461.0ثانوية الخمائل للبناتادبيسهاد عبد المحسن محمد عبد هللا90630192022150025

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات461.0ثانوية االمام العادل للبناتادبيسرى حاتم محمد هايس90631192022159013

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات461.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيرفيدة سامي سلمان حسين90632192022175017

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات460.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيسفانة حميد محمد عيسى90633192022370058

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات460.0ثانوية زينب للبناتادبيوجدان رافع عباس ناصر90634192022265031

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات459.0ثانوية النهروان المختلطةادبيشهالء علي عباس علي90635192022304002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات458.0اعدادية النهضة للبناتادبييقين فائز خضر خلف90636192022191085

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات458.0ثانوية حارسة القران للبناتادبيمنال عبيد سند عليوي90637192022385013

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات456.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيصفا عادل محمد فياض90638192022167006

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات455.0ثانوية الصديق للبناتادبيالهام احمد علي عبطان90639192022230002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات455.0ثانوية التهذيب للبناتادبيسناء محمد خلف شكر90640192022179008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات454.0ثانوية التسامح للبناتادبيإيناس طالب نفتان محمود90641192022221004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات454.0ثانوية ام الربيعين للبناتادبيساره علي حسن مصلح90642192022134005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات454.0اعدادية الياقوت للبناتادبيفاطمه حميد حمادي الياس90643192022246030

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات453.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيشيماء احمد حسين علي90644192022218022

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات453.0ثانوية االزدهار للبناتادبيساره اركان حردان محمد90645192022154009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات452.0ثانوية الودود للبناتادبيزينب احمد حسين خلف90646192022266008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات452.0ثانوية الخمائل للبناتادبيكوثر عامر صبار خلف90647192022150033

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات451.0ثانوية زينب للبناتادبيخلود رمضان عطوان خلف90648192022265008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات451.0ثانوية ابي فراس الحمداني المختلطةادبيوفاء غازي فيصل هاشم90649192022312007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات450.0ثانوية ابن زيدون للبناتادبينبأ حميد محمد عبد هللا90650192022248005
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات449.0اعدادية هيت للبناتادبيانفال عادل خلف مطر90651192022196004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات449.0اعدادية النهضة للبناتادبيجيهان عثمان ياسين محمد سعيد90652192022191014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات448.0ثانوية البدور للبناتادبيهاجر كمال سليمان سرحان90653192022256019

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات447.0ثانوية الحبانية للبناتادبيرونق فخري عطا هللا عويد90654192022187006

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات446.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيضحى محمد عثمان رحيم90655192022218025

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات446.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيهبه محمود كامل حمد90656192022218032

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات445.0ثانوية الطموح للبناتادبييقين احمد علي حمادي90657192022227010

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات445.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيرسل ناصر علي صايل90658192022175016

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات445.0اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيزينب خميس نايف سطام90659192022204010

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات445.0ثانوية الشهابي للبناتادبيشهد منعم حسين محمد90660192022254007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات445.0ثانوية االندلس للبناتادبياميمه خضير فرحان عبيد90661192022183004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات445.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيسهى شامل جاسم حمود90662192022224006

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات445.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيسهى محمد جاسم نوري90663192022224007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات445.0ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيايه سامي خلف حسن90664192022180003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات444.0ثانوية الرياحين للبناتادبيزينب رائد عبد داود90665192022186010

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات444.0اعدادية االمل للبناتادبيشيماء مزهر حسن اسود90666192022195048

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات444.0اعدادية الروابط للبناتادبيخيريه ثامر ناجي عفين90667192022229021

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات444.0ثانوية الخمائل للبناتادبياالء خلف هندي صالح90668192022150002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات443.0ثانوية الشموخ للبناتادبيسهر سمير عبد جزاع90669192022161014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات442.0ثانوية زينب للبناتادبيمنى هاشم محمد حمود90670192022265027

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات441.0اعدادية الروافد للبناتادبيضحى فاروق صالح منهل90671192022198027

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات440.0اعدادية الروافد للبناتادبيآمال حاتم فتيخان فارس90672192022198001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات439.0ثانوية ام الربيعين للبناتادبيهاله احمد تركي مخلف90673192022134013

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات438.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبينبراس عطيه محمد جياد90674192022175045

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات438.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبينسيبه همام سعيد خليل90675192022370096

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات438.0ثانوية المعرفة للبناتادبيسجى صباح عبد كرحوت90676192022172009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات437.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيلمى حميد عمر محمود90677192022163031

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات436.0ثانوية الياسمين للبناتادبيفاطمه عادل علي موسى90678322022025009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات435.0ثانوية االهرام للبناتادبيسارة وسام دهام مهنا90679192022228011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات435.0ثانوية التهذيب للبناتادبيزينب رباح عبد حسين90680192022179005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات435.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتادبيايمان فرحان سليمان حسين90681192022373009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات434.0ثانوية دجلة للبناتادبيمريم حسين علي عبد هللا90682192022219017

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات434.0خارجياتادبيسراب سعيد صبار صطم90683192022401055

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات433.0ثانوية األرض الطيبة للبناتادبيطيبة هادي سعدون صالح90684102022130004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات433.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيحنين خميس جوير فرحان90685192022202007

صفحة ٢٥٩١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات432.0اعدادية هيت للبناتادبيسرور قصي خيري جبير90686192022196019

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات432.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبياسراء محمد ابراهيم خلف90687192022205001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات432.0ثانوية االغالية المختلطةادبيزينب كريم محسن عسل90688192022315002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات432.0ثانوية الوفاء للبناتادبينور فاروق سليمان خربيط90689192022241021

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات432.0اعدادية النهضة للبناتادبيالهنوف سهيل نجم عبد هللا90690192022191005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات432.0ثانوية الشهابي للبناتادبيرغد منعم حسين محمد90691192022254004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات432.0اعدادية العرفان للبناتادبياسراء عادل عباس محمد90692192022166003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات431.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيشهد احمد حمادي علي90693192022370064

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات430.0ثانوية الياسمين للبناتادبيساره بدر مزبان محمد90694322022025004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات430.0ثانوية االنفال للبناتادبيانفال فخري نايف مخيلف90695192022226008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات430.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيشمس قيس صبار عبد90696192022165008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات430.0ثانوية الطموح للبناتادبياسراء حاتم حسين عبد90697192022227002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات429.0ثانوية الرجاء للبناتادبينبأ احمد عبد الستار قدوري90698192022160032

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات429.0ثانوية االندلس للبناتادبينرجس خليل شعبان عبد90699192022183026

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات429.0ثانوية اليقين للبناتادبياطياف محمد متعب فارس90700192022212003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات429.0اعدادية الروابط للبناتادبينبأ احمد ناجي حمود90701192022229052

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات428.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبينبأ زيد عبد المجيد عبد الحميد90702192022162042

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات428.0ثانوية المعرفة للبناتادبيامنه علي حمد مطلك90703192022172003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات428.0ثانوية الوطن للبناتادبيهبه حسن عكاب ياسين90704192022257030

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات428.0ثانوية التكاتف للبناتادبيامنه رسول خلف حسين90705192022231002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات427.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيشيماء محمود كركز زيدان90706192022218023

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات427.0ثانوية الرحمة للبناتادبيهديل طارق عبد بديوي90707192022144017

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات427.0ثانوية الصديق للبناتادبيندى عبد جاسم عباس90708192022230012

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات427.0ثانوية زينب للبناتادبيسرور احمد عياش صالح90709192022265018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات426.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيسجى صباح ناصر حمد90710192022165007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات425.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيهديل سعدون عبد الكريم علي90711192022224014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات425.0ثانوية الرحمة للبناتادبيمريم عدنان محمد عبطان90712192022144015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات425.0ثانوية الرمادي للبناتادبياقبال حسين فاضل حماد90713192022164002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات424.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيحنين عادل محمد فياض90714192022167003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات424.0ثانوية الطموح للبناتادبيريمان حميد عبيد زيدان90715192022227004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات424.0اعدادية الوثبة للبناتادبيسناء علي حسين نوري90716192022194011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات424.0ثانوية االمام العادل للبناتادبيهبة باسل نصيف جبر90717192022159034

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات423.0ثانوية االجيال المختلطةادبياسيا كمال رشيد خلف90718192022311002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات423.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيغفران علي عبد هللا جاسم90719192022175033

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات423.0ثانوية حارسة القران للبناتادبيفاطمه حميد محمد عبد90720192022385011
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات422.0ثانوية قطر الندى للبناتادبيرغده صادق مزعل هندي90721192022169004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات422.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيريام محمد نايل جاسم90722192022370044

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات422.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيرنده رائد حميد فرحان90723322022030019

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات421.0ثانوية الزوراء للبناتادبيمنار نافع رشيد مخلف90724192022155017

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات421.0ثانوية الحرية للبناتادبيزهراء مهند محمود سليمان90725192022192009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات420.0ثانوية قبة الصخرة للبناتادبياسماء حميد شاحوذ عبد90726192022180002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات420.0ثانوية التسامح للبناتادبيهيام زحام عفتان حمادي90727192022221026

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات420.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيوعد حميد جميل ويس90728192022168036

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات419.0ثانوية الودود للبناتادبينور مجيد ناصر عبود90729192022266014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات419.0ثانوية الحبانية للبناتادبيهاجر عامر محيسن علي90730192022187019

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات419.0ثانوية التسامح للبناتادبيهدى مساعد ذيبان عيد90731192022221024

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات419.0اعدادية العرفان للبناتادبيعبير نجاح جدوع سويدان90732192022166031

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات418.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتادبيوفاء عبد المنعم نصيف جاسم90733192022373031

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات418.0اعدادية العال للبناتادبيمروه عماد احمد عبد90734192022156030

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات418.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتادبيميمونه خليل صالح لطيف90735192022152037

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات418.0ثانوية زينب للبناتادبيحنين محمد رافع محمد90736192022265007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات418.0اعدادية هيت للبناتادبينهى معروف محمد نجيب جاسم90737192022196030

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات418.0اعدادية االمل للبناتادبيساره لطيف حميد صالح90738192022195034

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات418.0اعدادية االمل للبناتادبيهاجر لطيف حميد صالح90739192022195061

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات417.0ثانوية العدل للبناتادبينبا حكيم محمد عبد الغفور90740192022174007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات417.0ثانوية التكاتف للبناتادبيديانا رسول خلف حسين90741192022231005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات417.0ثانوية مؤتة للبناتادبيفاطمة جبار كسار عزار90742192022182024

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات417.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيشفاء محمد شكر محمود90743192022218021

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات417.0ثانوية االهرام للبناتادبيوسن حسين فيصل حماد90744192022228029

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات416.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيمريم وجدان حميد مشحن90745192022370084

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات415.0ثانوية ابي فراس الحمداني المختلطةادبيمناهي غني عباس حمد90746192022312003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات415.0ثانوية الخمائل للبناتادبيمريم تركي فرحان ظاهر90747192022150035

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات414.0ثانوية الحبانية للبناتادبيتبارك فخري عطا هللا عويد90748192022187004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات413.0ثانوية زينب للبناتادبيشهد احمد فرج محمد90749192022265020

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات413.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيرقيه محمد عواد صالح90750192022202009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات413.0ثانوية البدور للبناتادبينبأ كمال سليمان سرحان90751192022256016

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات412.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيهدى شعبان عويد فرحان90752192022218033

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات412.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيحنين أياد طه عبد90753322022030012

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات412.0ثانوية الشموخ للبناتادبيرقيه مالك حاتم دحام90754192022161008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات412.0اعدادية الوثبة للبناتادبيايه محمد عبد الهادي اسود90755192022194004
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات412.0ثانوية التكاتف للبناتادبيحنين يوسف خلف عبيد90756192022231003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات412.0اعدادية الروافد للبناتادبيهديل مظفر عبد الوهاب صبار90757192022198042

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات412.0ثانوية العروبة للبناتادبيغفران عباس فاضل منصور90758192022236007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات411.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيحماس خميس جبر ريحان90759192022205009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات411.0ثانوية زينب للبناتادبيرغد احمد فرج محمد90760192022265010

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات411.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتادبينور وليد شاكر محمود90761192022152038

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات411.0اعدادية هيت للبناتادبيجهان احمد فريح عبد هللا90762192022196011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات411.0ثانوية االغالية المختلطةادبينبأ جمعة عبود محمد90763192022315007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات411.0ثانوية البدور للبناتادبيمياده علي فاضل هاشم90764192022256014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات411.0اعدادية العال للبناتادبيهاجر عماد محمد فهيم90765192022156042

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات411.0اعدادية هيت للبناتادبياسماء خالد محمود عمر90766192022196002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات410.0اعدادية الوثبة للبناتادبينور الهدى مصلح حمد خليل90767192022194023

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات410.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيشذى سعدون عبد الكريم علي90768192022224009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات410.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتادبياوس طلب نواف سرحان90769192022373007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات410.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبينيران عدنان محمد بحر90770192022167010

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات409.0ثانوية حارسة القران للبناتادبيهدى علي حمزه عبد هللا90771192022385017

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات408.0ثانوية االندلس للبناتادبيرؤى مجيد اسماعيل علي90772192022183010

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات408.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيضحى خليل ابراهيم جراد90773102022111026

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات408.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتادبيسعاد حسن حسين عبد90774192022373023

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات408.0ثانوية مؤتة للبناتادبيدعاء يوسف إبراهيم علي90775192022182009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات407.0ثانوية التسامح للبناتادبيراويه يوسف مخلف تالي90776192022221011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات407.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيرسل تركي فرج عبد90777192022218010

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات407.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيزينه يحيى سرحان عبد هللا90778192022224005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات407.0ثانوية الخمائل للبناتادبيحنين جاسم محمد عباس90779192022150008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات407.0ثانوية الطموح للبناتادبيميسم عبد المنعم محل صالح90780192022227007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات407.0ثانوية الرياحين للبناتادبيشهد رمضان احمد عبد90781192022186012

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات407.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتادبيمريم مجيد حميد ضاحي90782192022152033

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات406.0اعدادية القائم للبناتادبيغفران خميس احمد فريح90783192022146021

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات406.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيفاطمة حسين فياض خضر90784192022162031

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات406.0ثانوية االمام العادل للبناتادبياية طالب هاشم احمد90785192022159002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات405.0ثانوية االنفال للبناتادبيشيماء عبد الرحمن علي حسين90786192022226040

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات405.0اعدادية الروافد للبناتادبيآيه عبد هللا ابراهيم سالم90787192022198004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات404.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيريم حسام فرعون جراد90788192022218014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات404.0ثانوية البيان المسائية للبناتادبيايمان احمد فرحان جاسم90789192022376002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات404.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبيايمان رحيم معسر صحن90790192022369033
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات404.0اعدادية الوثبة للبناتادبيعائشه محمد مشعل محمد90791192022194016

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات403.0ثانوية دجلة للبناتادبيزهراء محفوظ عوده سالم90792102022095036

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات403.0ثانوية االمل للبناتادبيآمنه عادل علي يوسف90793312022049001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات403.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيرحاب عبد الرحمن جابر حليم90794192022370029

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات402.0ثانوية الخمائل للبناتادبيدعاء محمد خلف بردي90795192022150011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات402.0ثانوية االمام العادل للبناتادبينسيبة عبد درج محمد90796192022159028

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات402.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيرقيه عامر اغنيان محمد90797192022188017

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات401.0اعدادية الخالدية للبناتادبيصفا ياسين نوري شهاب90798192022185008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات401.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيسوسن عبد السالم كريم عبد هللا90799192022224008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات401.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبياستبرق احمد سعدون شاطي90800192022218001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات401.0خارجياتادبيحنان رديني منسي سطام90801192022401028

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات401.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيسارة احمد محمد فريح90802192022162023

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات401.0اعدادية العال للبناتادبيزبيده علي احمد عواد90803192022156016

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات401.0ثانوية االمام العادل للبناتادبيهبة محمد مشعان محمد90804192022159035

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات401.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبيعذراء محمد حردان رشيد90805192022369118

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات401.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبياغادير زياد مجيد مرزوك90806192022168005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات401.0ثانوية الودود للبناتادبيهبه خميس منصور جاسم90807192022266015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات401.0ثانوية دجلة للبناتادبيانوار يوسف سلمان عبد90808192022219002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات401.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيبشرى غانم ذياب سرحان90809192022205008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات401.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبييسرى سعد عايد حمود90810192022201028

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات400.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبيغفران داود سلمان عبد الجبار90811192022369122

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات400.0ثانوية التكاتف للبناتادبيوداد عبد عباس حسين90812192022231015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات400.0اعدادية العرفان للبناتادبيمروه عرفان عبد حمادي90813192022166033

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات400.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبيزمن محمد مجيد عبد الحميد90814192022233004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات400.0ثانوية التهذيب للبناتادبينبراس محمد عويد سليمان90815192022179014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات400.0ثانوية االغالية المختلطةادبيضفاف خالد ابراهيم كنوش90816192022315006

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات400.0ثانوية االزهر المختلطةادبيمروه حسين محمد دلف90817192022296008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات399.0خارجياتادبيسرور حميد سحاب مطر90818192022401056

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات398.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيبلسم خالد احمد دخيل90819192022188007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات398.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيرسل خالد عبد اللطيف امين90820192022370031

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات398.0ثانوية الرجاء للبناتادبياكرام عقيل محسن يوسف90821192022160003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات398.0اعدادية العرفان للبناتادبيتبارك عبد عدنان عبد90822192022166012

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات398.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيساره شاكر جبار غافل90823192022163018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات398.0ثانوية الطموح للبناتادبيشهد فوزي علي حديد90824192022227005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات398.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيصفا عماد خلف حسين90825192022175027
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات398.0ثانوية االمام العادل للبناتادبيتبارك ستار جبير امين90826192022159004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات397.0ثانوية الشموخ للبناتادبيسليمه أحميد عبيد هالل90827192022161013

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات397.0اعدادية الياقوت للبناتادبيمسار طه عفان مكلد90828192022246037

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات397.0ثانوية الرحمة للبناتادبيدعاء جاسم محمد جاسم90829192022144004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات397.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيزينه اسامه نافع محمد90830192022175020

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات396.0اعدادية الياقوت للبناتادبياسماء جبير مخلف حسين90831192022246002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات396.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيعذراء احمد قاسم محيميد90832192022224010

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات396.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبييسر احمد جاسم هالل90833192022162053

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات396.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيهبه عبد الستار محمد حمد90834192022370108

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات396.0ثانوية الزوراء للبناتادبيهاله رافع مضعن مهيدي90835192022155021

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات395.0ثانوية االندلس للبناتادبيام كلثوم عامر خشان مجول90836192022183002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات395.0ثانوية االنفال للبناتادبيفديه طالب عبيد دايح90837192022226042

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات395.0ثانوية االغالية المختلطةادبيسلسبيل ناظم ياسين فرحان90838192022315005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات395.0ثانوية االزهر المختلطةادبياشراق محمد صالح فرحان90839192022296001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات395.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبينور علي عبد هللا جاسم90840192022369165

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات394.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيشروق سمير ظاهر حمود90841192022218020

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات394.0ثانوية الرمادي للبناتادبيعهود مصلح محمد عبد90842192022164019

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات394.0اعدادية العرفان للبناتادبيتبارك هاشم خلف سعود90843192022166013

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات394.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتادبيهويده فتيخان سليمان هتيمي90844192022152039

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات394.0ثانوية االنفال للبناتادبيشهالء توفيق صالح علوان90845192022226039

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات394.0ثانوية االمام العادل للبناتادبيفرح طالل محمد عبد المجيد90846192022159018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات394.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيسبأ كمال حمد مضعن90847192022218018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات394.0اعدادية الروافد للبناتادبيرنا حميد خميس مناع90848192022198018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات394.0اعدادية البطولة للبناتادبينور عارف خشان فياض90849102022110117

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات394.0ثانوية التسامح للبناتادبياسراء عماد كهر ياسين90850192022221007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات394.0خارجياتادبيشيماء حسن علي مطر90851192022401074

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات393.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيعائشه لطيف حمود حسن90852312022058017

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات393.0ثانوية الزوراء للبناتادبيطيبه خالد ياسين بطي90853192022155013

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات393.0ثانوية االزدهار للبناتادبينورالهدى بهاء الدين رجب سرهيد90854192022154021

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات393.0ثانوية نهر دجلة للبناتادبينسيبه بهاء ياسين عبد الحليم90855192022215020

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات393.0ثانوية القائم المسائية للبناتادبيايناس حميد سالم حمود90856192022371016

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات393.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيوسن محيسن ابراهيم حنتوش90857192022218035

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات393.0ثانوية الحبانية للبناتادبيتبارك عنتر خليفة علي90858192022187003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات393.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبينبأ محمد فرج محمد90859192022175044

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات392.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيسوالف فالح ناجي مهيدي90860322022030023
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات392.0ثانوية االنفال للبناتادبيحنين ثامر عبيد دايح90861192022226015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات392.0ثانوية قطر الندى للبناتادبيعذراء افتيخان حميد حمد90862192022169008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات392.0اعدادية الوثبة للبناتادبيوفاء ماجد عباس جواد90863192022194027

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات392.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيرنا عنيد جهاد كسوب90864192022218012

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات392.0اعدادية الروافد للبناتادبيتبارك عبد الكريم علي رجب90865192022198009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات391.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبياكرام علي عبد اسماعيل90866192022202005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات391.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبينبأ جاسم محمد امين رشيد90867192022201022

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات391.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيراجحه صادق خلف عبد90868192022218009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات391.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيرهف أكرم خضر عبد90869112022068024

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات391.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبياميره سعيد اسماعيل مخلف90870102022109016

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات390.0ثانوية الرافدين للبناتادبيهبه فراس خلف احمد90871192022234006

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات390.0ثانوية الحرية للبناتادبيدعاء صالح جاسم حمادي90872192022192004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات390.0اعدادية الروافد للبناتادبيمسره خليل ضاري مطني90873192022198035

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات390.0ثانوية زينب للبناتادبيعذراء عادل عبد هللا عزيز90874192022265023

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات390.0ثانوية العروبة للبناتادبيشهد سعدون رافع منصور90875192022236004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات390.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيرقيه علي روضان محمد90876192022163017

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات389.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيايمان خميس شكر دحام90877192022370011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات389.0ثانوية الرجاء للبناتادبيايه باسم حميد حسين90878192022160005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات389.0اعدادية الحقالنية للبناتادبيامنه حسان ثابت عبد الفتاح90879192022178008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات389.0اعدادية العرفان للبناتادبيابتهال علي حسين عالوي90880192022166001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات389.0ثانوية االغالية المختلطةادبيسبأ طالب داود هتيمي90881192022315004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات389.0ثانوية الرياحين للبناتادبيملوك مصطفى اخضير صالح90882192022186014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات388.0ثانوية الرياحين للبناتادبيهديل حميد ذياب صالح90883192022186017

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات388.0اعدادية حليمة السعدية للبناتادبينورس يوسف محمد عبد90884192022204022

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات388.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيرسل سعدون محمد عساف90885192022370032

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات388.0ثانوية المجد المختلطةادبيخديجة احمد رشيد فارس90886102022157002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات387.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيعائشه جبار اجهاد عرميط90887192022370071

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات387.0ثانوية المعرفة للبناتادبيلينا سامي احمد عبد الرزاق90888192022172020

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات387.0ثانوية الرمادي للبناتادبينبأ خالد خلف حسين90889192022164022

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات387.0ثانوية البدور للبناتادبيهدى يوسف خميس خلف90890192022256023

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات387.0ثانوية الشموخ للبناتادبيغفران حكم عبد اللطيف حميد90891192022161020

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات387.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيهدى صباح براك معتاد90892192022162051

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات386.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيعذراء خالد سعدون محميد90893232022119058

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات386.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيعائشة كرجي خليفة حمادي90894192022175031

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات386.0ثانوية مؤتة للبناتادبيسمية جمال دحام حمد90895192022182017
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات386.0خارجياتادبيدالل عبد رشيد مجبل90896192022401030

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات386.0ثانوية االمام العادل للبناتادبيياسمين سعد عبد الرحمان عبد الجبار90897192022159037

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات386.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتادبيشيماء بسام مجيد عزيز90898192022152023

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات386.0ثانوية القائم المسائية للبناتادبيايه عبد الناصر طالب عبد الباقي90899192022371017

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات385.0ثانوية القائم المسائية للبناتادبيايمان خليل غياض خليفه90900192022371013

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات385.0ثانوية التكاتف للبناتادبيرويده جميل كرحوت عبد90901192022231008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات385.0ثانوية الرياحين للبناتادبيغفران شفاء خيون مصلح90902192022186013

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات385.0ثانوية التسامح للبناتادبينجاه سعد فرج عبد هللا90903192022221022

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات385.0اعدادية الروافد للبناتادبينور دريد محمد عبيد90904192022198039

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات385.0خارجياتادبيريام فائز احمد مجيد90905192022401043

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات385.0اعدادية الروافد للبناتادبيمروه يوسف رمضان جراد90906192022198033

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات385.0ثانوية الحرية للبناتادبيشهد باسم محمد عويد90907192022192011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات385.0ثانوية البدور للبناتادبيوفاء محمود حسن دخيل90908192022256025

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات384.0ثانوية الشموخ للبناتادبيشهد احمد صالح صباح90909192022161015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات384.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيدعاء يونس مهدي صايل90910192022370024

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات384.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيشيماء درع حسن عواد90911192022163023

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات383.0ثانوية الشفق للبناتادبيشهد احسان علي ابراهيم90912192022243018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات383.0ثانوية الخمائل للبناتادبيوصال باسم مطر جسام90913192022150044

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات383.0ثانوية الصديق للبناتادبيميامي عباس عيفان عزام90914312022052016

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات383.0اعدادية حليمة السعدية للبناتادبياالء عامر حامد حسين90915192022204002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات383.0ثانوية الودود للبناتادبيهدى خميس خليف خليفه90916192022266016

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات382.0ثانوية هاجر للبناتادبيغصون لطيف محمد رخت90917192022184016

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات382.0ثانوية االمل للبناتادبيرسل محمد فرحان جرمط90918312022049007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات382.0ثانوية البيان المسائية للبناتادبيفرقد جبار كريم حسن90919192022376014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات382.0ثانوية اليقين للبناتادبيسرى طه مهدي صالح90920192022212010

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات382.0ثانوية الزوراء للبناتادبيميسم علي احمد سليمان90921192022155018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات382.0خارجياتادبيسجا صافي اسماعيل صالح90922192022401051

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات381.0ثانوية الخمائل للبناتادبينيران اسماعيل علي حمد90923192022150041

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات381.0خارجياتادبيتبارك باسل كامل حمدي90924192022401025

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات381.0اعدادية النهضة للبناتادبيهبه عبد السالم حسين يوسف90925192022191075

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات381.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبييقين نوري كنوش محمود90926192022218036

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات380.0ثانوية قبة الصخرة للبناتادبينداء منذر فرحان شالل90927192022180012

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات380.0ثانوية التهذيب للبناتادبيساره ثائر رجب عبد اللطيف90928192022179006

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات380.0ثانوية الصديق للبناتادبيعائشة خميس احمد عبطان90929192022230008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات380.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبياسراء احمد مخلف حمد90930322022030003
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات380.0اعدادية العرفان للبناتادبيشيماء عبد هللا حماد نايل90931192022166029

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات379.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيسجى حسين حميد علي90932192022188023

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات379.0ثانوية الشفق للبناتادبيريم ارحيم علوان حمد90933192022243014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات379.0اعدادية الياقوت للبناتادبيريام صباح سويدان خلف90934192022246013

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات379.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتادبيفاتن صادق عياده عايش90935192022152029

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات379.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبينورس نزار حمدي كردي90936192022163040

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات379.0اعدادية العرفان للبناتادبيريم رعد عبود احمد90937192022166020

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات379.0ثانوية االمام العادل للبناتادبينور عبد المنعم طه حمادي90938192022159030

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات379.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتادبيسجى عماد حمد عواد90939192022152018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات378.0اعدادية العال للبناتادبيضحى بشير عبد اللطيف محمد90940192022156025

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات378.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيصفيه عليوي حسين علي90941192022188027

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات378.0ثانوية الزوراء للبناتادبيزهراء ياسر يونس سبتي90942192022155007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات378.0ثانوية الصديق للبناتادبيمروة محمود حردان حسن90943192022230009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات378.0ثانوية الرياحين للبناتادبيمنار عبود مخلف حمد90944192022186015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات378.0اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيرقية محمد عبد هللا وردان90945192022204009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات377.0ثانوية التهذيب للبناتادبيتبارك يحيى حقي فرحان90946192022179002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات377.0ثانوية النعمان بن المنذر للبناتادبيعهود محمد جاسم عبيد90947192022239003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات377.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتادبيعبير رمضان حجاب عادي90948192022152026

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات377.0ثانوية الزهاوي المختلطةادبيلجين يونس سليمان علي90949192022282003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات377.0اعدادية الوثبة للبناتادبيمريم قصي عبد المجيد عبد هللا90950192022194019

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات377.0اعدادية العرفان للبناتادبيايمان حمد محمد عبد90951192022166009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات377.0اعدادية جنين للبناتادبيانوار يحيى احمد جسام90952192022149002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات377.0اعدادية الروابط للبناتادبيدنيا علي حسين كاظم90953192022229023

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات377.0ثانوية البيان المسائية للبناتادبيفادية بهجت سلمان احمد90954192022376013

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات377.0ثانوية الرحمة للبناتادبيهند طارق عبد بديوي90955192022144018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات377.0ثانوية الودود للبناتادبيزهراء منذر سالم محسن90956192022266007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات377.0ثانوية االندلس للبناتادبيفاطمه احمد مطر دهش90957192022183021

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات376.0ثانوية اليقين للبناتادبيزينه احمد عدنان عبد العزيز90958192022212008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات376.0ثانوية ام الربيعين للبناتادبيزمن ابراهيم خلف عفتان90959192022134003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات376.0ثانوية الخلد للبناتادبيأسماء حمد فتيخان مناع90960192022142001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات376.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتادبيحنين طارق فواز سليمان90961192022373014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات376.0اعدادية البتول للبناتادبينور محمود ياسين سعيد90962112022072129

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات376.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيهديل عدنان علي عايد90963192022167011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات376.0ثانوية ابي فراس الحمداني المختلطةادبيندى شكر هادي عاصي90964192022312004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات375.0اعدادية العرفان للبناتادبيشيماء جميل عبد هللا يوسف90965192022166028
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات375.0ثانوية هاجر للبناتادبيمروه جمعه صبر نجرس90966192022184017

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات374.0اعدادية الحقالنية للبناتادبياكرام علي مولود شويش90967192022178006

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات374.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيندى طالب علوان عبد90968192022167008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات374.0اعدادية االمل للبناتادبيرقيه حاتم جاسم حمادي90969192022195022

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات374.0ثانوية الشموخ للبناتادبيمريم رحيم محمد عفات90970192022161024

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات374.0ثانوية الزوراء للبناتادبيشهد سعد وديع حسين90971192022155008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات374.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيندى صالح مخلف شهاب90972192022202032

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات374.0ثانوية الصديق للبناتادبياسراء احمد محمد بردي90973192022230001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات373.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيمنار صباح داود سليمان90974192022181004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات373.0اعدادية النهضة للبناتادبيرسل دريد عبد الحكيم خلف90975192022191024

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات373.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبييسرى سليمان عبد الرزاق كلبوش90976192022369182

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات373.0ثانوية الطموح للبناتادبيمريم محمود ناجي عبيد90977192022227006

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات373.0اعدادية الياقوت للبناتادبيصفيه يوسف خميس حسين90978192022246023

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات372.0ثانوية الشهابي للبناتادبيرغد محمود فاضل مشوح90979192022254003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات372.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيسميه عباس علي محمود90980192022181002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات372.0اعدادية جنين للبناتادبيماريه رحيم إسماعيل مظهور90981192022149016

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات372.0ثانوية الزقورة للبناتادبيغفران جبار صافي ابراهيم90982112022140010

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات372.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبيساره خالد هندي كروط90983192022369084

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات372.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيسرى سامي صداع حمد90984192022167004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات372.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيامنه مصطفى فرحان فتيح90985192022162005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات372.0ثانوية االهرام للبناتادبيرؤى امر فيصل حماد90986192022228008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات372.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيسجى حسين علي فرج90987192022283002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات372.0اعدادية هيت للبناتادبيغدير بديع نهار احمد90988192022196023

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات372.0ثانوية الرحمة للبناتادبيامنه عدنان ارثيع عبد90989192022144001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات371.0ثانوية الودود للبناتادبيايالف عبد الوهاب خليل حسين90990192022266002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات371.0اعدادية الياقوت للبناتادبيهناء حامد عباس جاسم90991192022246046

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات371.0ثانوية ابن زيدون للبناتادبيزينه عدنان صالح عبد90992192022248004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات371.0اعدادية البطولة للبناتادبيسوالف ستار حمود محمد90993102022110073

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات371.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيفاطمة رافد صبحي اديب90994192022162032

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات371.0ثانوية الزوراء للبناتادبيأميمه أياد محمد توفيق90995192022155002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات371.0ثانوية الخمائل للبناتادبينهران صالح محمود سرحان90996192022150038

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات371.0اعدادية العال للبناتادبيفاطمة متعب عايد عفات90997192022156029

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات370.0خارجياتادبيعذراء جمال عبود محمد90998192022401084

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات370.0ثانوية قبة الصخرة للبناتادبياسراء محمد علوان ناصر90999192022180001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات370.0ثانوية مؤتة للبناتادبيحنان عبد الرزاق عباس موسى91000192022182007
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات370.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيفاطمه محمد حميد حمود91001192022370077

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات370.0ثانوية االندلس للبناتادبيسجى شعبان عطية صالح91002192022183016

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات370.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبيايمان يوسف عليوي كنوش91003192022233001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات370.0ثانوية مؤتة للبناتادبيرفيدة سعد عباس موسى91004192022182012

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات370.0اعدادية جنين للبناتادبيرواء حمودي ياسين عباس91005192022149005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات370.0ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيمريم محمد جاسم محمد91006192022171011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات370.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتادبياميره سعيد محمد عواد91007192022152008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات370.0ثانوية اليقين للبناتادبيراوية جمال مهدي صالح91008192022212007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات370.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيفاطمه فوزي تركي خليفه91009192022163028

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات370.0خارجياتادبيإيالف صبار مشرف نهار91010192022401006

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات370.0اعدادية النهضة للبناتادبيمها محمود صالح عليوي91011192022191063

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات370.0اعدادية االمل للبناتادبيايه ماجد داود ريحان91012192022195014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات369.0اعدادية عشتار للبناتادبيمالك حميد صفوك سويف91013232022125024

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات369.0الخارجياتادبيهالة حامد عذاب سبتي91014102022401125

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات369.0اعدادية النهضة للبناتادبيرسل عزمي علي خرميط91015192022191025

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات369.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيضحى حاتم عبيد عنيزي91016112022063025

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات369.0ثانوية الطموح للبناتادبينور عبد المنعم محل صالح91017192022227008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات369.0ثانوية الطموح للبناتادبينوران حميد عبيد زيدان91018192022227009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات369.0اعدادية العرفان للبناتادبيحنين عبد المجيد حمد خلف91019192022166014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات369.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيكوثر جمال كريم حمادي91020192022163030

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات369.0ثانوية التكاتف للبناتادبيفاطمه نواف احمد خلف91021192022231013

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات369.0ثانوية المجد المختلطةادبينور عماد عبد الرزاق ياسين91022102022157007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات369.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيطيبه عمر جواد حميد91023192022175029

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات369.0اعدادية الياقوت للبناتادبيروان محمد عبد هللا حسن91024192022246012

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات369.0ثانوية النخيل المختلطةادبيسندس عبد عطيه درويش91025192022290003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات368.0اعدادية النهضة للبناتادبيمريم خضير عباس محل91026192022191059

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات368.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيمريم محمد كردي عناد91027192022205017

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات368.0اعدادية الخالدية للبناتادبيوسن خميس عصفور حمد91028192022185016

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات367.0ثانوية الرحمة للبناتادبيحنين حسين علي عبد91029192022144003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات367.0ثانوية الرحمة للبناتادبيرسل مؤيد رشيد عايد91030192022144005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات367.0اعدادية العرفان للبناتادبيميمونه حامد محمد نوار91031192022166037

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات367.0اعدادية الكوثر للبناتادبيماريه غسان احمد عبيد91032192022173017

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات366.0خارجياتادبينور الهدى علي محمد خلف91033192022401108

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات366.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيايه عماد رشيد جاسم91034102022099010

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات366.0اعدادية العال للبناتادبيهدى مازن فوزي خلف91035192022156045
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات366.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيرقيه قاسم احمد رمضان91036192022162018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات365.0ثانوية دجلة للبناتادبيفرح عماد جهاد أبراهيم91037192022219016

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات365.0ثانوية االنفال للبناتادبيدعاء عدنان موسى شالل91038192022226020

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات365.0اعدادية جنين للبناتادبيسبأ خلف كريم حمادي91039192022149007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات365.0اعدادية الياقوت للبناتادبيفاطمة الزهراء سمير جواد عبد هللا91040192022246029

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات365.0اعدادية العال للبناتادبيمريم جمعه محمود مصلح91041192022156032

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات365.0اعدادية االمل للبناتادبيامال عامر عالوي يونس91042192022195008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات364.0اعدادية الروابط للبناتادبيتقى مشكور عنيد محسن91043192022229015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات364.0ثانوية االمام العادل للبناتادبيمريم عادل احمد حسين91044192022159024

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات364.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبياكرام جمال فتيخان عبد هللا91045192022163005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات364.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبياخالص محمد فتيخان هراط91046192022202004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات363.0اعدادية هيت للبناتادبياطياف منذر شاحوذ مصلح91047192022196003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات363.0اعدادية الشيماء للبناتادبيغاده عادل فاضل محمود91048192022197024

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات363.0اعدادية جنين للبناتادبيصبحه ناصر محمود فاضل91049192022149011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات363.0ثانوية المعرفة للبناتادبيهاجر احمد عبد مخلف91050192022172024

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات363.0اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيمنار صدام حسين علي91051192022204019

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات363.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبياميره رجب فرحان حمد91052192022218003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات362.0ثانوية الرحمة للبناتادبيفاطمه عامر محمد جاسم91053192022144014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات362.0ثانوية النجاح للبناتادبيهديل حامد كردوش مخلف91054192022269006

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات362.0اعدادية الياقوت للبناتادبيرغد كامل كاظم فاضل91055192022246009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات362.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيثناء محي جاسم محمد91056192022224003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات362.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيدينا عادل خلف شهاب91057192022163013

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات362.0اعدادية االمل للبناتادبيوجدان هادي عبد حسين91058192022195063

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات362.0ثانوية االهرام للبناتادبيسهام شاكر هربود حسين91059192022228014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات362.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبينور نايف صالح محمود91060192022181005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات362.0اعدادية العال للبناتادبيعذراء حكيم مخيلف نهر91061192022156028

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات362.0ثانوية الصديق للبناتادبيسرور جسام مجباس صالح91062192022230007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات362.0ثانوية ابي فراس الحمداني المختلطةادبيهيام هادي محمد عباس91063192022312006

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات361.0ثانوية النجاة للبناتادبيكريمه مدين فاضل عبد91064232022139018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات361.0ثانوية االمام العادل للبناتادبيدينا عبد هللا ضاحي مطر91065192022159008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات361.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيساره خليل نصيف جاسم91066192022188021

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات361.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيهاجر ماجد حنتوش خلف91067192022163043

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات360.0ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيالره محمد حاضر محمود91068192022180010

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات360.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيشهد جاسم محمد نصيف91069192022202017

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات360.0ثانوية المعتضد با للبناتادبيايالف جبار حمد عبد هللا91070192022392001
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات360.0اعدادية الكوثر للبناتادبيرشا اياد حسن صالح91071192022173011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات588.0ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيصبا هادي نوري عبد91072192042258016

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات564.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيعذراء حميد ناجي عبد91073192042226096

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات562.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيجيهان كريم عوض علي91074192042154010

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات559.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيفاطمة فوزي ممدوح عبد الرزاق91075192042137056

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات543.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيأيمان محمد الحج صايل91076192042217026

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات541.0ثانوية التكاتف للبناتاحيائيغفران اسعد حاتم فرج91077192042231007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات535.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيهبه باسل وسمي فليح91078192042153095

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات532.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيمنار اشرف هادي حنشل91079192042224058

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات531.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيكوثر عبد حردان رشيد91080312042081138

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات530.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيأميمه ذاكر حمود مطلك91081192042154001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات527.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيمريم محجن سعيد سويلم91082192042208048

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات526.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيتغريد زياد عبد احمد91083192042243014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات520.0ثانوية فتح الفتوح للبناتاحيائيغفران عبد الوهاب اسود حسين91084192042148024

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات516.0ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيتبارك خليل عبيد خلف91085192042258007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات514.0ثانوية امنه بنت وهب للبناتاحيائيفاتن عبدهللا ياس خضير91086192042260018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات512.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيصفا محمد دحام فزع91087192042369250

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات510.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيماريا موفق طالب رحيم91088192042180016

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات510.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيانسام سعدي ناجح يونس91089192042160011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات508.0ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائيخديجة ساري مرير مركب91090192042306006

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات507.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيختام جاسم جبير جاسم91091192042168007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات506.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيميس محمد نوري عنيزي91092192042163044

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات505.0ثانوية قريش للبناتاحيائينور عامر محمد جاسم91093192042158082

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات505.0ثانوية المعرفة االهلية المسائية للبناتاحيائيساره محمد عطيه شدهان91094192042372011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات504.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيهبه ياسين راضي ياسين91095192042160080

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات504.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيشمس عدي عبدالستار عبدالرزاق91096192042192024

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات504.0ثانوية قريش للبناتاحيائيحنين مالك فرحان محمد91097192042158023

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات500.0اعدادية القائم للبناتاحيائيزينه اياد محمد ناصر91098192042146039

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات499.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائياريج عمر عزيز دردوح91099192042178002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات498.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيبتول فواز مصلح سعود91100192042193025

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات498.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيرؤى تحرير احمد حسن91101192042194036

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات497.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائيمأوى مهند كسار فرحان91102192042161042

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات496.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيتبارك نهاد جميل اسماعيل91103192042212010

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات495.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيرفقه سلمان داود رشيد91104192042154015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات494.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائياسماء عالء حسين عبدالرحيم91105192042208005
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات493.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائينجاة سعد وهيب علي91106192042154033

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات493.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيريام جاسم عبد فرحان91107192042204026

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات493.0ثانوية العبور للبناتاحيائيمنار خضر محمد صالح91108192042223012

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات491.0اعدادية العال للبناتاحيائيطيبة احمد حميد عبيد91109192042156053

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات491.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمريم رياض ريكان برع91110192042217133

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات488.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائينور محمد صبار طه91111192042204076

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات488.0ثانوية المعالي للبناتاحيائينور الهدى صالح محمد عبد91112192042157074

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات487.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيايه محمد صالح محمد91113192042189032

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات487.0ثانوية امنه بنت وهب للبناتاحيائيرباب حامد علي حمد91114192042260011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات486.0ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيسما نوري مخلف عبد91115192042244004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات486.0ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيافراح صعب جاسم محمد91116192042240004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات485.0اعدادية العال للبناتاحيائيتبارك عبد الرحمن محمد علي91117192042156017

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات483.0ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيايه ناصر لطفي ابراهيم91118192042135006

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات483.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيريام حامد عباس مصلح91119192042189084

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات479.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيايالف فواز زويد خلف91120192042185015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات478.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيزينب فاروق جراد حمد91121192042185035

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات476.0ثانوية منارة عنه للبناتاحيائياسماء مجيد عبدالفتاح عسكر91122192042247003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات475.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائينور محمد خلف محمد91123192042204075

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات475.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيفاطمة جاسر عمار سعيد91124192042371084

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات475.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيمريم احمد جاسم حمادي91125192042191113

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات474.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيسجى صالح عبدهللا محمد91126192042202029

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات473.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيمروه مصطفى صبحي عبدالجبار91127192042243055

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات472.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيفاطمه مجيد خلف حسين91128192042243049

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات471.0ثانوية السويس للبناتاحيائينغم خلف حمد عبيد91129192042261035

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات470.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيساره هيثم جمعه حسين91130192042162043

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات470.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيفاطمة محمد سليمان خلف91131192042226103

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات469.0اعدادية العال للبناتاحيائيحليمه تركي عبد الواحد ثابت91132192042156021

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات467.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيختام عباس حمدي جاسم91133192042370066

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات466.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيرسل صالح تركي صالح91134192042132005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات466.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيجنه حسن عالوي جسام91135192042192011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات466.0ثانوية قريش للبناتاحيائياسراء ناظم خلف علي91136192042158003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات465.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيفاطمة ياسين مطر عباس91137192042226104

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات463.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائينور ثامر نايف حسين91138192042178063

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات461.0اعدادية العرفان للبناتاحيائينبأ حماد جاسم حميد91139192042166075

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات460.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيمريم خالد روكان منصور91140192042191116
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات460.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيرحاب كريم حسين حمد91141192042224028

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات459.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائياسيل اسماعيل هالل فرحان91142192042173002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات458.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاحيائياالء احمد خضير صباح91143192042373005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات457.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيتبارك قاسم محمد مخلف91144192042153025

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات456.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيخنساء حسن علي مطر91145192042159029

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات454.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاحيائيشيماء محمد مرعيد عباس91146192042250017

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات454.0ثانوية السويس للبناتاحيائيدعاء علي جابر عباس91147192042261012

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات450.0ثانوية الزهاوي المختلطةاحيائيدعاء قاسم ابراهيم دحام91148192042282005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات450.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيطيبه ياسين رميض شاحوذ91149192042133034

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات450.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيصابرين عواد مخلف عنفوص91150192042383112

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات450.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائياسيل خليل حردان سليمان91151192042217006

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات449.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيهيبة نوري صبار عبد91152192042202059

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات447.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيايمان علي مخلف حسين91153192042189022

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات447.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيايناس جبير عبد حسون91154192042246017

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات447.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيعمره ضياء الدين رشيد سليمان91155192042141028

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات447.0ثانوية السويس للبناتاحيائيطيبه فواز مسير خلف91156192042261023

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات447.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيسمر عزالدين عبيد محمد91157192042371063

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات447.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائينور جبار عبد الستار اسماعيل91158192042159098

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات447.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيهدى محمد الحج صايل91159192042185079

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات446.0ثانوية الصديق للبناتاحيائياحالم جمعه فياض جاسم91160192042230001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات445.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيايات كامل ثامر علي91161192042153013

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات445.0ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيانسام حامد داود ابراهيم91162192042240008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات445.0ثانوية شعاع المعرفة للبناتاحيائيشفاء محمود صكر عزيز91163192042272014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات444.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيسجى سعدي علي فياض91164192042183018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات444.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاحيائياسراء عامر حمد صباح91165192042373002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات444.0ثانوية االنبار للبناتاحيائينور محمد مهدي صالح91166192042153090

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات444.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيفاطمه بدوي عشوي جاسم91167192042175073

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات443.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيبشرى غسان عدنان عامر91168192042178013

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات443.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائينهى سعدي احمد مطلك91169192042186060

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات443.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيتقى محمدصالح جمعه عبدالجليل91170192042201006

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات442.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيسجى محمود طه ياسين91171192042175052

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات442.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيسليمه قيس نافع خالد91172192042152021

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات442.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيشوقيه أحمد عارف فواز91173192042198052

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات442.0ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيندى خليل عبيد خلف91174192042258035

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات442.0ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيحال عبود مطلك مخلف91175192042240012
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات441.0ثانوية هبة الرحمن االهلية للبناتاحيائيشهد ضياء هاشم محمد91176192042396005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات441.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيخديجه محمد هاشم محمود91177192042369105

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات441.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيتبارك عثمان هجيج مصلح91178192042166014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات441.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيهدى صباح مصلح اسماعيل91179192042270047

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات441.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيوسن عداي جاسم محمد91180192042246121

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات440.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيختام سامي احمد حمادي91181192042224021

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات440.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمروة قيس صالح عباس91182192042217131

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات440.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائياسيا صالح تركي صالح91183192042132002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات440.0ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيميسره حسين عاشور ناصر91184192042258030

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات440.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتبارك محمد صالح سمير91185192042173011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات439.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيسمر سالم خلف حمادي91186192042369210

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات439.0ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيكوثر عواد كاظم سحاب91187192042218019

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات439.0ثانوية الطموح للبناتاحيائيشيماء شهاب احمد صالح91188192042227011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات439.0ثانوية الصديق للبناتاحيائياسماء عبدالرحمن خضر جاسم91189192042230002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات439.0اعدادية البطولة للبناتاحيائينور محمد عبد هللا صالح91190102042110110

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات439.0ثانوية االنفال للبناتاحيائينور هشام ساجد فريح91191192042226141

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات438.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيغفران عناد محمد مخلف91192192042163037

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات438.0ثانوية االنفال للبناتاحيائياسراء محمد علي احمد91193192042226005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات438.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيصابرين ياسين حمدهللا فنوص91194192042185047

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات438.0اعدادية العال للبناتاحيائيفاطمة عبد الحكيم نعمان عايد91195192042156060

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات438.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيشهالء عماد صالح خلف91196192042217095

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات437.0ثانوية االفنان للبناتاحيائيزمن اياد عيفان احمد91197192042242010

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات437.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائيشهالء عالء حسين علي91198192042155020

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات437.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائياخالص ذنون يونس جعفر91199192042205001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات437.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيايه محمد عبدالمجيد عزام91200192042369068

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات437.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيمريم سعيد كزار خلف91201192042234050

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات436.0اعدادية العال للبناتاحيائييقين ليث فليح محسن91202192042156097

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات436.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيعبير مخلف سويد عبد91203322042066043

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات436.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاحيائيسلسبيل محي شاهين خفيف91204192042373026

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات436.0ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائيمالك يوسف حمد حميد91205192042264017

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات436.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيميسره محمد عبود حمادي91206192042188127

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات435.0ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيسيناء احمد عدنان درع91207192042218016

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات435.0اعدادية البتول للبناتاحيائيتقى طه حمد عبد91208112042072035

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات435.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيايه خميس غركان عبود91209192042369060

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات435.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيمريم ناجي عبد هللا فرحان91210192042153079
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات434.0ثانوية االنفال للبناتاحيائياسماء محمد سليمان خلف91211192042226009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات434.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيرؤى محمد عبد خلف91212192042194038

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات434.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيساره حسين حمود روكان91213192042224033

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات434.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيايمان رافع محمد حسين91214192042150008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات433.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيرانيا صالح خلف عبدهللا91215192042243022

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات433.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيصفا احمد شيحان مصلح91216192042166055

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات433.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيكوثر باسم ياسين عبد الحليم91217192042151034

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات432.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيطيبه زيدون فاضل عيد91218192042186051

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات432.0ثانوية راوة للبناتاحيائيحنين وجيه عبيد طريخم91219192042145010

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات432.0ثانوية الطموح للبناتاحيائيرغد سعدي كاظم علي91220192042227006

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات432.0اعدادية القائم للبناتاحيائيسراب هادي عبد العزيز اسود91221192042146044

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات432.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيسجى محمد خلف فياض91222192042193060

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات432.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيساره حمد هللا عذاب محمد91223192042152020

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات432.0اعدادية النور للبناتاحيائيايه علي عبد الجليل حسان91224242042095018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات432.0ثانوية كوثى للبناتاحيائياطياف صالح حسن مدهش91225232042305011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات432.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيلقاء جاسم محمد فرحان91226192042224051

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات432.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاحيائيهاجر احمد ابراهيم فرحان91227192042373040

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات431.0ثانوية الزهاوي المختلطةاحيائياسيل عدنان عبدهللا حسن91228192042282001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات431.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيفاطمه محمد ابراهيم كامل91229192042152033

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات430.0ثانوية امنه بنت وهب للبناتاحيائياخالص عبدهللا اسماعيل احمد91230192042260001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات430.0ثانوية الطموح للبناتاحيائييقين احمد فرحان مشوط91231192042227013

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات430.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيزهراء انور خليل ابراهيم91232192042180007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات429.0ثانوية المقاصد للبناتاحيائيايات ماجد جميل حرش91233192042206004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات429.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيبيداء صادق خلف ايوب91234192042193028

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات429.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاحيائيصابرين رحيم سمير عبد91235192042373028

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات429.0ثانوية الشفق للبناتاحيائينورس احمد عبيد محمد91236192042243068

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات428.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيعلياء مهدي محمد عواد91237192042152030

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات428.0ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيرغد سعدي صابر ربيع91238192042169004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات428.0ثانوية الرحالية المختلطةاحيائيمريم مهنه جاسم حسين91239192042274011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات428.0ثانوية أبو طيبان للبناتاحيائينور عدنان احمد خلف91240192042268015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات428.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيرفل عبد الرحمن طه ياسين91241192042157030

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات428.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيريم محمود فوزي حمدان91242192042383089

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات428.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينبأ جمال ناصر حسين91243192042217154

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات427.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيطيبه أحمد مهيدي صالح91244192042159071

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات427.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيشروق طه سمير زيدان91245192042189118

صفحة ٢٦٠٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات427.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيشيماء قاسم عطيه عريمط91246192042370156

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات427.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائينضال ناجي محمد حميد91247192042371103

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات427.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيصفا احمد عبد حسن91248192042162051

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات427.0اعدادية االمل للبناتاحيائياالء غانم حمادي شمهود91249192042195010

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات427.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيابتهال نايف احمد ثامر91250192042224002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات426.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائينور رائد صباح عبدالقهار91251192042370244

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات426.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيمريم ياسين مهدي صالح91252192042212042

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات426.0اعدادية النهضة للبناتاحيائينور محمد حسين خضير91253192042191134

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات426.0ثانوية قريش للبناتاحيائيشهد فريد محمود ارثيع91254192042158052

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات426.0اعدادية جنين للبناتاحيائيهبة هللا جمال شاكر محمود91255192042149080

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات426.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيشيماء تركي حسين حميدي91256192042369233

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات425.0اعدادية القائم للبناتاحيائيفاطمه اياد محمد ناصر91257192042146064

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات425.0ثانوية المقاصد للبناتاحيائيخلودة فيصل دحام حرج91258192042206008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات425.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائينسيبه عصام عبدالقهار حمد91259192042267031

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات425.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيفاطمه عدنان فرج مشعان91260192042193087

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات425.0اعدادية هيت للبناتاحيائيندى عذاب عبد جاسم91261192042196105

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات425.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائياساور مازن حمزه نايف91262192042194002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات425.0ثانوية النور للبناتاحيائيشهد احمد علي دخيل91263192042237012

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات425.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيمنار حميد عبدالقهار حسن91264192042189183

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات425.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزهراء سالم بردي عبدهللا91265192042183015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات425.0ثانوية المعالي للبناتاحيائينور احمد مرز عبد91266192042157073

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات424.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيزهراء رياض ابراهيم عبيد91267212042152014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات424.0ثانوية اليقين للبناتاحيائياسراء فيصل عبد جاسم91268192042212003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات424.0ثانوية السنابل المختلطةاحيائيليلى نجم مشعل بردي91269192042284010

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات424.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيسحر ربيع مطني عباس91270192042224036

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات423.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيفاطمه سعدي محمود فريح91271192042370193

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات423.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائيمريم جاسم محمد جدوع91272192042161043

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات423.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيفاطمه عمر عبدالكريم رميض91273192042370194

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات423.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائياماني مهدي صالح عبد91274192042204005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات423.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيرسل مصطفى ابراهيم عذاب91275192042243026

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات423.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيهاجر محمد مصلح صباح91276192042370257

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات422.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيافنان ميثم سفاح علي91277192042384002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات422.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيهاجر حميد نواف هليل91278192042183047

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات422.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيصفا عدي عبدالحكيم خلف91279192042243042

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات422.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيأيالف يعقوب يوسف عذاب91280192042198006
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات422.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائينور الهدى سعد علي هزاع91281192042133058

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات422.0ثانوية الشفق للبناتاحيائياساور محمد فاضل عصفور91282192042243001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات422.0ثانوية العبور للبناتاحيائيقدسيه بداع محمد صالح91283192042223008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات422.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيهبه حكمت عبود محمد91284192042166086

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات422.0ثانوية المعرفة االهلية المسائية للبناتاحيائيبينات قصي جمال شهاب91285192042372003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات422.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيهدى حسين صفوك ذياب91286192042224066

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات421.0ثانوية الزهاوي المختلطةاحيائينسرين سليمان صالح فرهان91287192042282013

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات421.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيصفيه جبير عباس علي91288192042194064

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات421.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيأميمه عبدالحميد سالم احمد91289192042383004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات421.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيسجى خالد جاسم فياض91290192042192017

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات421.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيضحى عصام نايف ذياب91291192042369254

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات421.0اعدادية الروابط للبناتاحيائينوال مخلد مطر نايف91292192042229098

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات421.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيهدى حسن علي عبيد91293192042168036

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات421.0ثانوية الوفاء للبناتاحيائيمنار محمد عبد حمود91294192042241038

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات421.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيحليمه علي حمد مخلف91295192042202015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات421.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيياسمين محمود حسن محمد91296192042186066

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات421.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيشيماء عبد مطر محمد91297192042369238

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات421.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيساره عبدهللا عبد زعيتر91298192042370125

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات421.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيبيداء جميل احمد مخلف91299192042147008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات420.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيتبارك احمد عباس دايح91300192042175013

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات420.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيايالف خميس ناصر محمد91301192042370030

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات420.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيمريم خليفه اسماعيل خليفه91302192042162075

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات420.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمنال زكي عبود حسين91303192042193108

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات420.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيطيبه خالد خليفة عبيد91304192042166057

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات420.0ثانوية المعالي للبناتاحيائينور عبد الرزاق يوسف طه91305192042157078

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات419.0ثانوية االنفال للبناتاحيائينبات احمد خضير فرحان91306192042226133

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات419.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيزينب وليد توفيق مخيلف91307192042178031

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات419.0ثانوية الطموح للبناتاحيائيايمان مجيد عبدالجبار عبدهللا91308192042227003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات419.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيرقيه لقاء حقي مكي91309192042189076

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات418.0ثانوية الشمس للبناتاحيائيهاجر ماهر خلف فنوص91310192042263036

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات418.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيهند حمد بزيع مطلب91311192042150046

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات418.0ثانوية النور للبناتاحيائينضال خالد سليمان عبطان91312192042237021

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات418.0ثانوية الوفاء للبناتاحيائياميمه قحطان يحيى حسين91313192042241008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات418.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيعبير تحرير مجيد عبدهللا91314192042226094

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات418.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيسهى زبار عبد صالح91315192042370146
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات418.0ثانوية النور للبناتاحيائيفرح احمد كوكز شالل91316192042237015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات418.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيمينا رائد عبد جاسم91317192042166074

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات417.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائييمامه سعد حميد ذياب91318192042224072

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات417.0اعدادية العال للبناتاحيائيضحى عبد الرحمن جمعه سليم91319192042156052

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات417.0ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائيهاجر هاشم ياسين عطا هللا91320202042168047

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات417.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائينور انور عواد خليفة91321192042370240

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات417.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيدعاء هاشم محمد كاظم91322192042369115

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات417.0ثانوية الزهاوي المختلطةاحيائيرفل رعد عبدهللا صبار91323192042282008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات417.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيزهراء عبد رجاء صالح91324192042217061

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات417.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائياسماء خالد فرحان جاسم91325192042393003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات417.0اعدادية العال للبناتاحيائيدعاء عبد الستار محمد رشيد91326192042156023

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات416.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيايناس عايد خليفه صالح91327192042234011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات416.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيسارة خليل عفين كحيص91328192042204030

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات415.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيضحى محمد خليل عبد91329192042212030

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات415.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيغفران محمود فرحان احمد91330192042369280

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات415.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيرأفت احمد علوان مهنه91331192042188044

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات415.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائياميمة احمد نواف جوير91332192042137014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات415.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاحيائينبأ حميد خلف ريحان91333192042250022

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات415.0اعدادية جنين للبناتاحيائيصفية محمد عبد احمد91334192042149052

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات415.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيساره احمد جمال معروف91335192042159048

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات414.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيضحى طالب محمد ابراهيم91336192042191089

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات414.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائياسراء باسم احمد خضر91337192042208003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات414.0ثانوية الرمادي للبناتاحيائياساور كريم بشير علي91338192042164001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات414.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيايه خميس خلف مصلح91339192042162015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات414.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيطيبه ناظم ذبان عواد91340192042217106

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات413.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيمها احمد جاسم محمد91341192042369337

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات413.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيديمه سري احمد يعقوب91342192042189053

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات413.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائياالء عبدالرحمن محمد ياسين91343192042246008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات413.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيهيفاء حميد كردي حماد91344192042183050

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات413.0اعدادية جنين للبناتاحيائيسارة سمير جديع مرار91345192042149036

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات412.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيرنا عبدالستار ثابت مشعان91346192042371048

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات412.0ثانوية قريش للبناتاحيائيبيداء عادل اسماعيل مشعان91347192042158018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات412.0اعدادية هيت للبناتاحيائيغفران نجاح عساف حمادي91348192042196081

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات412.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائينورالهدى نجم عبدالسالم شهاب91349192042369393

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات412.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيايثار عبدالقادر عبيد عبدهللا91350192042270007
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات412.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاحيائيسمر فرج مجباس حسون91351192042373027

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات411.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائييقين نوار زبار عبد91352192042370284

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات411.0ثانوية الوفاء للبنيناحيائيزهراء زياد سرحان دحام91353312042005010

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات411.0ثانوية عنه للبناتاحيائيعائشه ياسين خضر رحيم91354192042200016

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات411.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيورود باسم محمود جاسم91355192042191147

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات411.0اعدادية جنين للبناتاحيائييقين محمد عبيد محيسن91356192042149089

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات411.0اعدادية القائم للبناتاحيائينور خالد صالح محمد91357192042146079

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات411.0ثانوية االفنان للبناتاحيائيايمان احمد جاسم عبد91358192042242004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات411.0ثانوية قريش للبناتاحيائيتبارك جاسم حمادي حمزة91359192042158020

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات411.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمريم عمر علي محمد91360192042193102

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات411.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيايالف ابراهيم حمد مخلف91361192042370028

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات410.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيشهد خليل ابراهيم نصيف91362192042189122

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات410.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيأيه شاكر محمود فيصل91363192042217029

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات410.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتقى احمد متعب احمد91364192042173012

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات410.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيجهينه يوسف حمد عبد91365192042186015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات410.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيزهراء اكرم شحاذه علي91366112042067057

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات410.0اعدادية هيت للبناتاحيائيقريش سنان محمدسعيد مهيدي91367192042196086

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات409.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيصفا مروان محمد صالح91368192042159067

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات409.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيمنار شعبان دحام خليفه91369192042243061

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات409.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيايه احمد شكحان حمادي91370102042109018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات409.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائياستبرق ياسين خضير جبير91371192042208002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات409.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيسجى رزاق صالح حريش91372192042186035

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات408.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيشهد مزاحم صالح مهدي91373312042047129

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات408.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيهاجر عويد هراط خاجي91374192042186062

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات408.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيرنا يونس مخلف صلبي91375192042204025

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات408.0ثانوية الزهاوي المختلطةاحيائيصابرين رعد عبدهللا صبار91376192042282009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات408.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيرنين سعد حسين عايد91377192042208034

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات408.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيسجى حمد عجاج مطر91378192042234021

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات408.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيسجى بشير محمد فرحان91379192042395005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات407.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيبيداء بدوي عشوي جاسم91380192042175012

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات407.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيسرى أياد حمد عناد91381192042185040

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات407.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيبيداء عزالدين حمادي فياض91382192042224019

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات407.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيسراء توفيق هادي طالل91383192042193061

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات407.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيسجى سامي بداع علون91384102042221056

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات406.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيمريم عياش حسين علي91385192042370216
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات406.0ثانوية شايسته للبناتاحيائيريم خلف عويد خلف91386312042039008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات406.0ثانوية االفنان للبناتاحيائيمها عدنان زيدان خلف91387192042242018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات406.0ثانوية أبو طيبان للبناتاحيائيايمان هالل عباس عبد91388192042268005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات406.0ثانوية االنفال للبناتاحيائينور محمود داود خلف91389192042226139

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات406.0خارجياتاحيائيصفا مخلف محمد حسين91390192042401041

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات406.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيشذى عبود حماد نايل91391192042166048

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات406.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيسهير اياد صالح ذيبان91392192042197030

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات406.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيهدى عبد محمد خلف91393192042157081

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات406.0ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائيمالك سمير عبد حمود91394192042170018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات405.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيعائشه مصطفى محمود جاسم91395102042111043

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات405.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيصفا فاروق حرج محمد91396192042167016

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات405.0ثانوية عاتكة بنت عبد المطلب للبناتاحيائيسوريه محمود ناصر خلف91397192042394008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات405.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيزينب حامد عبد هللا عطيه91398112042078013

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات405.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيايالف ياسين عبد حميد91399192042246015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات405.0اعدادية العال للبناتاحيائيمريم محمد عبد هللا هالل91400192042156069

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات404.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيضحى عبدالرحمن حمدي جاسم91401192042246074

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات404.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائينور اديب خزعل كاطع91402192042208052

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات404.0ثانوية بابل للبناتاحيائيصفا احمد محمود عباس91403122042095030

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات404.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائينمارق مجيد حمود علي91404192042371105

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات404.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائياسيل حماد عناد شيحان91405192042150001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات404.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائياالء صالح عبدهللا روكان91406192042224009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات404.0ثانوية شعاع المعرفة للبناتاحيائيعلياء موفق نيسان حمادي91407192042272018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات404.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيداليا عبدالقادر علي ظاهر91408192042224025

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات403.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيسرى يحيى حسين فرحان91409192042175055

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات403.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيهبه بالل عبدالكريم خضير91410192042229108

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات403.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيبسعاد حسين مشوح سالمه91411192042147007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات403.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيايناس علي سليمان عبد91412192042185016

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات403.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيهدى خميس نواف عفتان91413192042369409

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات403.0ثانوية الشمس للبناتاحيائياشواق احمد عبد حميد91414192042263004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات403.0ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيشيماء منذر جدعان عبدهللا91415192042258015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات403.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيرسل عبد المجيد حميد محمود91416192042157028

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات403.0خارجياتاحيائيحنين عماد دحام حمادي91417192042401014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات402.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائينغم سلمان خليف عيدان91418192042186059

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات402.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيشهد ناجي علي مسربت91419192042369230

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات402.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيعلياء طالب اسماعيل عبد91420192042197035
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات402.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيأخالص شعبان مخلف مطلك91421192042160001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات402.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيرقيه عبدالرحمن يونس حسن91422192042194046

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات402.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائينور محمد احمد هربود91423192042189202

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات402.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيغفران احمد خلف احمد91424192042217110

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات402.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائينور محمد فرحان جسام91425192042370248

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات402.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيزهراء عبدالرحمن حسين صالح91426192042189086

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات401.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيمؤده محمد عبد هللا علوان91427242042128005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات401.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيهبه محمد داود سليمان91428192042152046

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات401.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائياشواق عامر محمد رشيد91429192042202003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات401.0اعداية المعراج للبناتاحيائيانفال حميد مظهر خميس91430102042113009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات401.0ثانوية الزهاوي المختلطةاحيائيدالل عواد محمد عطية91431192042282006

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات401.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيزبيده سعد صكار مجول91432312042047094

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات401.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيزينه خيري عبدالرزاق عبدالقادر91433192042198037

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات401.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائينبأ قاسم محمد شاهر91434192042167021

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات401.0ثانوية العبور للبناتاحيائيايمان نجم عبدهللا حاج91435192042223003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات400.0ثانوية االدريسي للبناتاحيائيزمزم ياسين صبار شحاذ91436192042271004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات400.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائينورالهدى حسن مبدر ناصر91437192042369391

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات400.0ثانوية قريش للبناتاحيائيسارة خميس تاجي هالل91438192042158040

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات400.0ثانوية الرشيد المختلطةاحيائيرحمه جسام محمد حديد91439192042273004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات400.0اعدادية هيت للبناتاحيائيايمان حمد فتيخان مناع91440192042196018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات400.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيغفران كريم صالح فرحان91441192042370185

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات400.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيعائشة عزيز سعود احمد91442192042150032

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات400.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيعبير عامر محمود صالح91443192042234037

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات400.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيسوالف جمعه خليفه حماد91444192042370147

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات399.0ثانوية الوفاء للبناتاحيائيايه محمد شعبان عواد91445192042241014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات399.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيهبه هالل شاكر علي91446192042369405

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات399.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاحيائيزينب عبد فرحان عبدهللا91447192042373023

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات399.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيسارة معمر صالح ناجي91448102042141029

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات399.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيسماح عالء عواد منديل91449192042208042

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات399.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائياسيل خضير محمد صالح91450192042370011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات399.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيسميرة عبدالحكيم عطا هللا مهيدي91451192042182014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات399.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيزينه كاظم دعاس عواد91452192042212023

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات398.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيهناء احمد وسمي عبد91453192042191143

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات398.0ثانوية البدور للبناتاحيائيساره ياسين محمد خلف91454192042256009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات398.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيطيبه فاروق خضير عبود91455232042094044
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات398.0اعدادية القائم للبناتاحيائينور محمود حمدي صالح91456192042146081

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات398.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيتقى نظام سعيد خليل91457192042147012

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات398.0ثانوية االدريسي للبناتاحيائيشهد عماد خلف رشيد91458192042271005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات398.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيتبارك موفق خليفه حويش91459192042192009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات398.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيغسق فارس سامي اسود91460192042173029

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات398.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيورود صدام محمد رجا91461102042129026

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات398.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيغصون محمد فرحان دير91462192042188107

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات398.0ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائيضمياء خالد حمدهللا جالل91463192042170015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات398.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيحنين رزاق كاظم سالم91464232042128026

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات397.0ثانوية التكاتف للبناتاحيائيشهد خميس سليمان حسن91465192042231005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات397.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيفاطمه انور خليل ابراهيم91466192042180014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات397.0ثانوية السنابل المختلطةاحيائيمنتهى نعمان خليف برد91467192042284011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات397.0ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائيرنا عدنان ناجي مركب91468192042306009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات397.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائينبأ حميد محمد عبود91469192042369354

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات397.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيفاطمة رشيد هندي عبد91470192042137053

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات397.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائينوره خالد حسن سويد91471192042152044

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات397.0اعدادية جنين للبناتاحيائينسرين محمد عدوان عبد91472192042149074

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات396.0اعدادية هيت للبناتاحيائيانفال مظفر ماضي رشيد91473192042196013

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات396.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيسجى محمود عبد حمود91474192042166043

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات396.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيايات خالد فخري حمود91475192042224012

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات396.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيابتسام خميس فاضل حمد91476192042224001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات396.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيطيبة حامد خلف رجه91477192042234034

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات396.0ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائييسرى ردام عمر عودة91478192042306023

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات396.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيرقيه هيثم كسار غافل91479242042130056

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات396.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائينورس علي حسين كصاب91480192042154038

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات396.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائيزينب محمد شهاب احمد91481192042161020

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات396.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيايناس ياسر فهد رافع91482192042163012

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات395.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائينور عادل رشيد محمود91483322042029065

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات395.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائياخالص احمد عبد االمير عبد النبي91484192042161002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات395.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيسالي صادق حماد عبود91485192042370129

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات395.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائينبأ علي حماد سطاي91486192042155033

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات395.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء رشيد عبدالحميد فارس91487192042383132

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات395.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيخديجة محمد فاضل صالح91488192042194033

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات395.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيزينه مظهر حميد بطاح91489192042147026

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات394.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيمسار محمد نخيل مصلح91490192042202047
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات394.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيآيه محمد وسمي فليح91491192042153019

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات394.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيمريم محمود سليمان حمد91492192042189173

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات394.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيمريم صالح غويض بجاي91493192042370213

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات394.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيخديجه هيثم مطلك فياض91494192042246034

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات394.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائينبأ احمد حميد رجب91495192042185070

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات393.0ثانوية السويس للبناتاحيائيعائشة فرحان محي جاسم91496192042261025

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات393.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيبراء صالح خلف احمد91497192042270009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات393.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيايالف عمر فخري غضيب91498192042370031

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات393.0اعدادية القائم للبناتاحيائيميساء اسود جبير عبد هللا91499192042146073

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات393.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيساره حامد نصيف كعيوش91500192042370121

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات393.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائياسراء يوسف والي حسن91501212042092008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات393.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيهدى احمد عبد صالح91502192042185078

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات393.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيسحر طارق شكحان مصلح91503192042166044

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات393.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيهدى علي مخلف حسين91504192042189210

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات393.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيطيبة جبير علي معجل91505192042204048

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات393.0ثانوية الظاهر المختلطةاحيائيزهراء عبد محمد مخلف91506192042305004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات393.0ثانوية راوة للبناتاحيائيدعاء نرجس احمد رميض91507192042145012

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات392.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيياسمين ستار علي حمود91508192042153099

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات392.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائيخلود ناظم كاظم سحاب91509192042155013

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات392.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيصفا حياوي حسن حمد91510192042183025

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات392.0اعداية المعراج للبناتاحيائيمينا عباس مخلف احمد91511102042113090

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات392.0اعدادية العال للبناتاحيائيمريم حامد عبيد فياض91512192042156067

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات392.0ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيرواء حامد نواف سرحان91513192042218012

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات392.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيصابرين سامي محمد فياض91514192042150027

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات392.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيابتسام جمعه عفتان عارف91515192042397003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات392.0اعدادية العال للبناتاحيائينبأ احمد عباس مطر91516192042156077

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات392.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيمنى خلدون جبير احمد91517192042186057

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات392.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيهند محمد زاعل دريدح91518192042160083

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات392.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيحنين امير محمد عالوي91519192042175020

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات391.0اعدادية هيت للبناتاحيائيريام عادل فرحان صالح91520192042196051

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات391.0ثانوية المقاصد للبناتاحيائيعذراء محمود مطلك شاووش91521192042206017

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات391.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيحنين ضياء طالب حاذور91522192042168006

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات391.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيرويدا فيصل خلف جدوع91523312042081070

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات391.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيحنين يوسف محمد نصيف91524192042189049

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات391.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيايه طالب شهاب حمد91525192042243008
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات391.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمة مالك حسين خربوت91526242042115091

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات391.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيورود محمد منعم غنام91527102042119089

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات391.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيحنين بشير خشان نهار91528192042188041

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات391.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائياالء خميس حكوش معارج91529192042204004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات391.0اعدادية يافا للبناتاحيائيحوراء صاحب سرحان محمد91530242042117067

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات391.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيايه مؤيد خلف مخلف91531192042217031

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات391.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيسارة سعد احمد جميل91532192042159049

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات391.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيطيبه معد حميد كاظم91533192042180012

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات390.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيهبه خالد جاسم عبدهللا91534192042229109

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات390.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيرحمه تركي محمود عساف91535192042243024

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات390.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيوالء مجيد محمد حسين91536192042370280

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات390.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيهبه ياس مزعل حماد91537192042197047

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات390.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيخوله غازي علي اسود91538192042369106

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات390.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيضحى محمد علي هزاع91539192042188094

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات390.0اعدادية جنين للبناتاحيائيرونق سعد هللا محمد حمود91540192042149031

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات390.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيغفران هادي حمزة نصيف91541232042115136

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات389.0ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائيرانيه احمد عمر عودة91542192042306007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات389.0ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيعائشه صالح هادي عليوي91543192042258019

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات389.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيهند حمد عبيد جاسم91544192042369421

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات389.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيطيبه راشد مخلف مذود91545192042185054

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات389.0ثانوية قريش للبناتاحيائيمروة باسم كريم سالم91546192042158071

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات389.0ثانوية المعالي للبناتاحيائياطياف حيدر محمد جاسم91547192042157012

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات389.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيمريم ماجد امين مهدي91548192042369319

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات389.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيرشا احمد عاصي مطر91549192042185028

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات389.0ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيساره ابراهيم شعير عبد91550192042131016

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات389.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيساره محمود عبد حسين91551192042163025

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات388.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيدنيا حسين صبخة زبار91552232042271219

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات388.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيرؤى ياسر احمد صالح91553322042066030

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات388.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيضحى علي عسل علي91554192042217103

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات388.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيعذراء صالح ابراهيم حميد91555192042217108

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات388.0اعدادية جنين للبناتاحيائيهند لطيف ابراهيم عبد هللا91556192042149085

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات388.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيبلقيس حماد شاكر احمد91557192042371032

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات388.0اعدادية االمل للبناتاحيائيرقيه عباس عبدهللا عليوي91558192042195041

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات388.0اعدادية يافا للبناتاحيائيبنين عماد كاظم عبود91559242042117041

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات388.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيختام جمال معيوف عواد91560192042198022
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات387.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيرحمه سهيل عبد سمير91561192042193045

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات387.0ثانوية التكاتف للبناتاحيائيميامي رحيم ابراهيم جمار91562192042231011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات387.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينبراس بندر اسماعيل سعد91563192042384027

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات387.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائينمارق يوسف اسماعيل محمد91564192042370237

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات387.0ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائيدعاء وادي عواد حمد91565192042218009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات387.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيراحلين رحيم محمد مطر91566192042183010

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات386.0ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيعذراء مجيد داود عصمان91567192042169014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات386.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيعذراء رسول سراب كمر91568232042125066

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات386.0مدارس الفرات االهلية تركيا-انقرةاحيائينور الهدى رحيم محمد شياع91569132042248007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات386.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيفاطمه ناجي عبدهللا ذياب91570192042189154

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات386.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيهدى عبدالرزاق أحمد محمد91571192042188147

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات386.0ثانوية أبو طيبان للبناتاحيائيشيماء مجيد محمد نجم91572192042268011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات385.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه فرحان مهدي جاسم91573242042220648

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات385.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيبيداء حكمت احمد عويد91574192042202011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات385.0اعدادية النهضة للبناتاحيائييسر محمد اسماعيل ابراهيم91575192042191149

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات385.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيلبابه ثامر عريبي حمود91576122042108045

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات385.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيشهباء بشير معجل عبيد91577192042371065

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات384.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيانفال حماد بديوي هادي91578192042162008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات384.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيصفا عبدهللا صالح رشيد91579192042217099

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات384.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائيبلقيس علي سعد عبيد91580192042205005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات384.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيبراء رفعت حسن جلوب91581192042246025

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات384.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه حميد سويدان رشيد91582192042154026

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات384.0اعداية المعراج للبناتاحيائيسارة ابراهيم سالم عماش91583102042113050

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات384.0ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيزهراء يوسف مطر خلف91584192042240016

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات384.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيضحى ليث جمعه مخيلف91585192042178046

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات384.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيوالء محمود بندر علي91586192042175095

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات384.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمريم سعد هللا احمد عفن91587312042047167

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات384.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائينبأ راسم محمد عطا هللا91588192042397024

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات384.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيسرى ياسر علي نجرس91589192042162048

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات383.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيمريم ابراهيم عبدهللا سحاب91590192042188122

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات383.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد عباس حسين91591192042383131

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات383.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيصابرين ضياء رياض كاظم91592112042105086

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات383.0ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيصفية مروان عبدالكريم صالح91593192042240021

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات383.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيامنه مجيد محمد جاسم91594192042163004

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات383.0ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيمريم صباح محمد خضير91595192042258029
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات383.0ثانوية الرمادي للبناتاحيائيمالك طاهر خلف صالح91596192042164026

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات383.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيزينب حيدر محمد دخيل91597232042131037

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات383.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمروه حسن فرحان عباس91598192042193096

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات383.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيامل سامي شحاذه حمادي91599192042167003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات382.0اعدادية االمل للبناتاحيائيريان حامد صبار لوز91600192042195048

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات382.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةاحيائيريام ثامر خلف محمد91601192042303005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات382.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيجيهان طه حسن جاسم91602142042104017

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات382.0ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيضحى ثائر محمود مصطفى91603192042240022

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات382.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيزينب لطيف عبدهللا جاسم91604192042188067

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات381.0ثانوية المعرفة االهلية المسائية للبناتاحيائيمريم خميس عمير عوده91605192042372018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات381.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيثويبه نزار عبد الجبار خلف91606192042153030

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات381.0ثانوية قريش للبناتاحيائيبسعاد حسين علي علوان91607192042158015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات381.0ثانوية شعاع المعرفة للبناتاحيائيشيماء مشعل عبيد مخلف91608192042272015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات381.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيايالف خميس محمد مناجد91609192042160015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات380.0ثانوية االنفال للبناتاحيائياسماء اياد احمد ناصر91610192042226006

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات380.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيمريم ظافر شاكر محمود91611192042198070

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات380.0ثانوية المقاصد للبناتاحيائيزينب حامد عباس عبيد91612192042206012

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات380.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيتبارك سامي محمد خلف91613192042163019

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات587.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيشذى عدنان بديوي علي91614192052199032

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات478.0اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقينبراس عبدالرحمن بندر علي91615192052188034

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات469.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيساره جمعه عبدهللا جاسم91616192052202019

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات454.0ثانوية الرافدين للبناتتطبيقينور عبد هللا عبد المطلب عبد الحميد91617132052095026

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات450.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيزينه احمد بندر علي91618192052191017

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات447.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتتطبيقينور قيس ذياب عبد هللا91619192052162029

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات441.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتتطبيقيشمس عمار صهيب بهاء الدين91620192052162014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات439.0ثانوية الفوز المبين للبناتتطبيقيفاطمه سعيد كنوش حمود91621192052218005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات421.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيوالء احمد هادي طالل91622192052193014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات420.0اعدادية هيت للبناتتطبيقيعائشه نامق مجيد عبداللطيف91623192052196023

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات408.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيفاطمه محمد عجيل شالل91624192052163011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات406.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيفاطمة بشير عناد فرحان91625192052194014

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات406.0ثانوية العدل للبناتتطبيقيبان وليد طالع عامر91626192052174001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات406.0ثانوية الفوز المبين للبناتتطبيقيهبه كامل ربيع خلف91627192052218006

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات398.0ثانوية الفوز المبين للبناتتطبيقيايه محمد احمد مخلف91628192052218001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات395.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيآيه منذر نواف محمد91629192052202009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات394.0اعدادية حليمة السعدية للبناتتطبيقيلبنى عامر حميد حمد91630192052204010
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات390.0ثانوية الشمس للبناتتطبيقيرقيه طارق شاحوذ صالح91631192052263005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات387.0ثانوية مؤتة للبناتتطبيقيهديل فزع ابراهيم فرحان91632192052182018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات383.0ثانوية راوة للبناتتطبيقيمروه قحطان محمد سعيد عبد الجبار91633192052145015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات378.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتتطبيقيصفا سمير خلف حسين91634192052189020

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات377.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيتبارك فراس عبد الكاظم عبودي91635272052087008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات376.0اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيتبارك عبدالحافظ عبدالستار رشيد91636192052188005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات375.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيفاطمه سعيد ناجي عبد91637192052197021

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات375.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيهاجر محمد مزعل فرحان91638192052163018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات374.0اعدادية العال للبناتتطبيقيهبة فالح فرج عبد91639192052156019

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات373.0اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيسحر محمد هاشم عباس91640192052188018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات372.0اعدادية الروابط للبناتتطبيقيعلياء هادي اسماعيل مهيدي91641192052229028

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات371.0ثانوية االمام العادل للبناتتطبيقيأمنة ناصر عبد المجيد ابراهيم91642192052159001

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات370.0اعدادية الروافد للبناتتطبيقينبأ غالب عبدهللا هويدي91643192052198026

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات370.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتتطبيقيمريم ماجد محمد مهدي91644192052162022

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات368.0اعدادية االمل للبناتتطبيقيرنده حبيب كريم بديوي91645192052195011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات368.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقياليمامه اديب حمد خليل91646192052194002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات368.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتتطبيقيامنه غسان عدنان عبد91647192052189002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات367.0ثانوية الجامعة المختلطةتطبيقيسجى ناهض عكله عبدالقهار91648192052298005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات366.0ثانوية المجد االهلية للبناتتطبيقيالفت عالء سلومي شهاب91649192052383002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات366.0أعدادية المآذن المسائية للبناتتطبيقيزهراء اسماعيل ناجي جاسم91650192052369027

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات366.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتتطبيقياية عجيل حمد كاظم91651102052109008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات365.0ثانوية الرحاب للبناتتطبيقيعبير عبد حمد حسين91652192052214006

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات364.0ثانوية القائم المسائية للبناتتطبيقيسناء علي عكلة عبد91653192052371021

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات363.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتتطبيقيمها ناظم جواد علي91654192052370017

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات363.0ثانوية اسماء للبناتتطبيقيصفا عماد فراس عطا91655112052100011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات362.0ثانوية عنه الشرقية للبناتتطبيقيهبه براء وجيه خليل91656192052201016

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات362.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتتطبيقيسماح رعد علي سالم91657192052168007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات361.0ثانوية التكاتف للبناتتطبيقيرغد عارف طه وهيب91658192052231003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات361.0ثانوية االنفال للبناتتطبيقياسماء قيس ناجي احمد91659192052226002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات361.0اعدادية تونس للبناتتطبيقينور جبار طعمه كنيهر91660222052106029

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات360.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتتطبيقييسرى مصطفى محمد فرج91661192052152019

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات360.0ثانوية النهضة المسائية للبناتتطبيقيرحمه صالح علي حسين91662112052217011

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات360.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيزينه خالد محمد خضر91663192052202018

جامعة االنبار/كلية اآلداب487.0اعدادية النهضة للبناتادبياسراء وليد احمد رحيم91664192022191004

جامعة االنبار/كلية اآلداب459.0اعدادية االبتكار للبنينادبيهمام عدنان خلف مخلف91665112021151066
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جامعة االنبار/كلية اآلداب455.0اعدادية العلم النافع للبنينادبياحمد حسن علي شاهر91666192021095003

جامعة االنبار/كلية اآلداب445.0ثانوية ابن زيدون للبناتادبيريام محمد جديع علوان91667192022248003

جامعة االنبار/كلية اآلداب423.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيقتاده عبد الناصر جبار مطر91668192021337189

جامعة االنبار/كلية اآلداب420.0ثانوية الودود للبناتادبيحنين صالح ياسين محمود91669192022266003

جامعة االنبار/كلية اآلداب419.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيابتهال احمد عبد خلف91670192022202002

جامعة االنبار/كلية اآلداب416.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيسجى نادر عبد اللطيف أحمد91671192022201013

جامعة االنبار/كلية اآلداب416.0اعدادية النهضة للبناتادبيهيام جمال عباس فاضل91672192022191081

جامعة االنبار/كلية اآلداب410.0اعدادية غرناطة للبنينادبيحسن فالح عبد زيدان91673192021043011

جامعة االنبار/كلية اآلداب410.0اعدادية الروافد للبناتادبيصفا خليل ابراهيم صبار91674192022198026

جامعة االنبار/كلية اآلداب409.0ثانوية حارسة القران للبناتادبيأماني شاكر دويش مزعل91675192022385002

جامعة االنبار/كلية اآلداب405.0ثانوية النجاح للبنينادبيسيف صابر مهدي خلف91676192021289006

جامعة االنبار/كلية اآلداب403.0اعدادية حديثة للبناتادبيزينب جمال حميد حسن91677192022199016

جامعة االنبار/كلية اآلداب402.0ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيرنده مرشد محمد سليمان91678192022171004

جامعة االنبار/كلية اآلداب401.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيعمر عماد تايه شرتوح91679192021036040

جامعة االنبار/كلية اآلداب400.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينادبيمعمر نوري سعود عبد العزيز91680192021356040

جامعة االنبار/كلية اآلداب399.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيدعاء ياسر صالح حسين91681192022175012

جامعة االنبار/كلية اآلداب399.0ثانوية النهروان المختلطةادبياسراء دخيل ناجي جاسم91682192022304001

جامعة االنبار/كلية اآلداب399.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيموج منير حميد حسون91683192022370087

جامعة االنبار/كلية اآلداب398.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبياحمد حسن فاضل مرعي91684192021342009

جامعة االنبار/كلية اآلداب398.0اعدادية حليمة السعدية للبناتادبينور عبد السالم درج فارس91685192022204021

جامعة االنبار/كلية اآلداب397.0ثانوية الزوراء للبناتادبياالء احمد عبد هللا فاضل91686192022155003

جامعة االنبار/كلية اآلداب396.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيلؤي عدنان فرهود رزيج91687192021101042

جامعة االنبار/كلية اآلداب396.0اعدادية غرناطة للبنينادبياكرم مسير زيدان خلف91688192021043003

جامعة االنبار/كلية اآلداب395.0اعدادية االحرار للبنينادبياسامه حقي حماد جاسم91689192021005005

جامعة االنبار/كلية اآلداب395.0ثانوية الرمادي للبناتادبيزينه عبد الخالق عبد الكريم محمد91690192022164013

جامعة االنبار/كلية اآلداب395.0ثانوية الشموخ للبناتادبيضحى مصطفى احمد وال91691192022161018

جامعة االنبار/كلية اآلداب395.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيماجد حامد مصلح فايز91692192021342130

جامعة االنبار/كلية اآلداب395.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيعمرو محمد اسماعيل عواد91693192021070025

جامعة االنبار/كلية اآلداب395.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيحنان خضر محمد حسين91694192022175009

جامعة االنبار/كلية اآلداب395.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيأريج عدنان عبدالهادي يوسف91695192022201001

جامعة االنبار/كلية اآلداب394.0ثانوية اليمن للبنينادبيحارث سعدي فرحان عبد هللا91696192021090006

جامعة االنبار/كلية اآلداب394.0ثانوية جبهة للبنينادبيسيف عبد الغفور تركي حمادي91697192021301014

جامعة االنبار/كلية اآلداب393.0ثانوية االندلس للبنينادبيجالل فيصل ابراهيم غازي91698192021096011

جامعة االنبار/كلية اآلداب393.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيعبد هللا تركي محيميد مالجي91699192021342086

جامعة االنبار/كلية اآلداب393.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيعمر سعدون جالل رجب91700192021283011
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جامعة االنبار/كلية اآلداب393.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيعبد الرحمن خلدون طعمة ياسين91701192021342075

جامعة االنبار/كلية اآلداب393.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينادبيفزع عمار ابراهيم بزيع91702192021340078

جامعة االنبار/كلية اآلداب393.0اعدادية السالم للبنينادبيعثمان عماد علي عبد91703192021058022

جامعة االنبار/كلية اآلداب393.0ثانوية سيوان للبنينادبيزيد خليل ابراهيم فهد91704312021003010

جامعة االنبار/كلية اآلداب392.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبياحمد شوقي ياسين داود91705192021342012

جامعة االنبار/كلية اآلداب392.0اعدادية االنوار المحمدية للبنينادبياياد عجمي تركي ريزان91706192021072005

جامعة االنبار/كلية اآلداب391.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيطيبة عمار علي محمد91707192022162028

جامعة االنبار/كلية اآلداب389.0اعدادية كبيسة للبنينادبيخالد عبد هللا عبد داود91708192021017004

جامعة االنبار/كلية اآلداب389.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبينورس باسم محمود خلف91709192022202034

جامعة االنبار/كلية اآلداب389.0اعدادية المربد للبنينادبيعمر رائد ياسين طه91710192021056021

جامعة االنبار/كلية اآلداب389.0اعدادية النهضة للبناتادبيساره سعد عواد حمدان91711192022191038

جامعة االنبار/كلية اآلداب388.0ثانوية زينب للبناتادبيرقيه صباح محمد جاسم91712192022265011

جامعة االنبار/كلية اآلداب388.0ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيايمن خليف صالح خاير91713192021360007

جامعة االنبار/كلية اآلداب387.0اعدادية حديثة للبناتادبيأيسر حامد عبد زيدان91714192022199002

جامعة االنبار/كلية اآلداب387.0اعدادية االحرار للبنينادبيعبد هللا احمد كاظم سحاب91715192021005012

جامعة االنبار/كلية اآلداب386.0ثانوية زينب للبناتادبيمريم سعد حميد شيحان91716192022265026

جامعة االنبار/كلية اآلداب386.0ثانوية الرطبة المسائية للبنينادبيعامر صالح محمد فرج91717192021349013

جامعة االنبار/كلية اآلداب385.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةادبياسامة باسم علوان حسين91718112021160004

جامعة االنبار/كلية اآلداب384.0ثانوية الرطبة المسائية للبنينادبيمحمود حبيب محمد مضعن91719192021349028

جامعة االنبار/كلية اآلداب384.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيصعب حميد عليوي محمد91720102021041027

جامعة االنبار/كلية اآلداب383.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيباسم رحيم حمد فرج91721192021342033

جامعة االنبار/كلية اآلداب383.0ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيصبى علي مدب خلف91722192022171009

جامعة االنبار/كلية اآلداب383.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد كاظم جميل عبد91723192021026028

جامعة االنبار/كلية اآلداب383.0اعدادية الشموخ للبنينادبياحمد قصي ثابت احمد91724192021053005

جامعة االنبار/كلية اآلداب382.0ثانوية جبهة للبنينادبياحمد محمد عبد حمد91725192021301005

جامعة االنبار/كلية اآلداب381.0خارجياتادبيسوالف محمد احمد خلف91726192022401070

جامعة االنبار/كلية اآلداب381.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبياحمد حامد عبيد حسين91727192021342008

جامعة االنبار/كلية اآلداب381.0اعدادية الفجر للبنينادبيأحمد نجاح ابراهيم غازي91728192021037003

جامعة االنبار/كلية اآلداب381.0اعدادية ابن زيدون للبنينادبيفيصل غازي فيصل فرحان91729192021031023

جامعة االنبار/كلية اآلداب381.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيبيان جاسم محمد مهدي91730192022163011

جامعة االنبار/كلية اآلداب380.0ثانوية الشفق للبناتادبيريام عنتر شاحوذ علي91731192022243013

جامعة االنبار/كلية اآلداب380.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيبهاء الدين اكرم محمود لطيف91732192021069015

جامعة االنبار/كلية اآلداب380.0اعدادية االمل للبناتادبيشهد محمد خضر تايه91733192022195044

جامعة االنبار/كلية اآلداب380.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبيمحمد فيصل خزعل ابراهيم91734192021027013

جامعة االنبار/كلية اآلداب380.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبياحمد عبد الناصر جمعة مولود91735192021013004
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جامعة االنبار/كلية اآلداب380.0ثانوية االندلس للبنينادبيمحمد فاضل ابراهيم حمد91736192021096023

جامعة االنبار/كلية اآلداب379.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبياوس نافع محمد حديد91737192021060002

جامعة االنبار/كلية اآلداب379.0اعدادية الروافد للبناتادبيعفه غازي فيصل صباح91738192022198030

جامعة االنبار/كلية اآلداب379.0ثانوية حارسة القران للبناتادبيرغد عالء محمود سرحان91739192022385007

جامعة االنبار/كلية اآلداب379.0اعدادية األوفياء للبنينادبيحسن عبد هللا عزيز عاشور91740192021078015

جامعة االنبار/كلية اآلداب379.0اعدادية التقدم للبنينادبيضياء هالل حميد علي91741192021062022

جامعة االنبار/كلية اآلداب379.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيسيف الدين نبيل زيدان خلف91742192021342061

جامعة االنبار/كلية اآلداب378.0اعدادية األوفياء للبنينادبيرامي شامل حميد مهدي91743192021078019

جامعة االنبار/كلية اآلداب378.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيخلف فهد عبيد مصلح91744192021028013

جامعة االنبار/كلية اآلداب378.0ثانوية زينب للبناتادبينهى خلف عبد محمد91745192022265028

جامعة االنبار/كلية اآلداب378.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينادبيمصطفى حمد جاسم محمد91746192021356037

جامعة االنبار/كلية اآلداب378.0اعدادية ابن النفيس للبنينادبيزين العابدين بشير جهاد حسين91747192021104011

جامعة االنبار/كلية اآلداب377.0اعدادية المثنى للبنينادبيعلي محمود عبود عداي91748102021022073

جامعة االنبار/كلية اآلداب377.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيحارث ذياب محمد ظاهر91749192021028010

جامعة االنبار/كلية اآلداب377.0ثانوية الشفق للبناتادبييقين عصام احمد عباس91750192022243029

جامعة االنبار/كلية اآلداب377.0ثانوية نهر دجلة للبناتادبيمنى عبد الباسط عبيد عماش91751192022215019

جامعة االنبار/كلية اآلداب377.0ثانوية الرطبة المسائية للبنينادبيعثمان فالح محمد مضعن91752192021349018

جامعة االنبار/كلية اآلداب376.0مدارس الفرات االهلية تركيا-انقرةادبياحمد فارس عبد الهادي محمود91753132021248001

جامعة االنبار/كلية اآلداب376.0ثانوية السنابل المختلطةادبياحمد عفيف عفتان احمد91754192021284002

جامعة االنبار/كلية اآلداب376.0اعدادية الرصافي للبنينادبيمحمد رياض سامي محمود91755192021012044

جامعة االنبار/كلية اآلداب376.0ثانوية التسامح للبناتادبيمريم محمد فرحان عيد91756192022221020

جامعة االنبار/كلية اآلداب376.0ثانوية زينب للبناتادبياسيل ناصر أعبيد عبيد91757192022265004

جامعة االنبار/كلية اآلداب375.0اعدادية االمل للبناتادبيايه عماد فرحان مصلح91758192022195013

جامعة االنبار/كلية اآلداب375.0اعدادية الرضوان للبنينادبيعثمان شاكر عبد هللا احمد91759112021034027

جامعة االنبار/كلية اآلداب375.0اعدادية الحقالنية للبناتادبيصفد رفعت فهد طليب91760192022178025

جامعة االنبار/كلية اآلداب375.0اعدادية العرفان للبنينادبيليث عبد الستار سرحان مصلح91761192021029018

جامعة االنبار/كلية اآلداب375.0اعدادية النعيمية للبنينادبيمحمد قيس عالوي مجدي91762192021105024

جامعة االنبار/كلية اآلداب375.0اعدادية الداودي للبنينادبيصابر غسان صالح نجرس91763102021029013

جامعة االنبار/كلية اآلداب374.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيعمار ياسر حميد مطر91764192021013023

جامعة االنبار/كلية اآلداب374.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيفؤاد جمال عالوي حسين91765192021337111

جامعة االنبار/كلية اآلداب374.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيعبد القادر جمعه محمد فرج91766192021069022

جامعة االنبار/كلية اآلداب374.0اعدادية البطولة للبناتادبينورس محمد جاسم حمد91767102022110121

جامعة االنبار/كلية اآلداب374.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيسند ستار ابراهيم جاسم91768192021350058

جامعة االنبار/كلية اآلداب374.0ثانوية الخمائل للبناتادبينبأ علي صالح عبد هللا91769192022150037

جامعة االنبار/كلية اآلداب373.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيبكر علي حسين عبد91770192021010008
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جامعة االنبار/كلية اآلداب373.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيابو بكر حميد مراد مال علي91771192021028001

جامعة االنبار/كلية اآلداب373.0ثانوية الخالد االهلية للبنينادبيمحمد داود سليمان خلف91772192021110012

جامعة االنبار/كلية اآلداب373.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيمحمد خالد حميد زبار91773192021109066

جامعة االنبار/كلية اآلداب373.0اعدادية ابن النفيس للبنينادبيأحمد محمود عبد اللطيف محمود91774192021104002

جامعة االنبار/كلية اآلداب373.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيابراهيم محمد خليفه فرحان91775192021059004

جامعة االنبار/كلية اآلداب373.0اعدادية هيت للبناتادبيميس جمال حميد كردي91776192022196027

جامعة االنبار/كلية اآلداب373.0اعدادية االحرار للبنينادبيعمار رافع عاشور رزيك91777192021005013

جامعة االنبار/كلية اآلداب373.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيعبد الرزاق قاسم ياس خضير91778232021178021

جامعة االنبار/كلية اآلداب373.0ثانوية الرياحين للبناتادبيرانيا سليمان عبد صالح91779192022186008

جامعة االنبار/كلية اآلداب373.0ثانوية البدور للبناتادبيشهد محمد علي حنشل91780192022256010

جامعة االنبار/كلية اآلداب372.0اعدادية األوفياء للبنينادبيطه ياسين محمد مهدي91781192021078025

جامعة االنبار/كلية اآلداب372.0ثانوية الدوالب للبنينادبيبكر اركان صبار عبد هللا91782192021016002

جامعة االنبار/كلية اآلداب372.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبياحمد عدنان ثامر علي91783192021342016

جامعة االنبار/كلية اآلداب372.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيمصطفى كاظم جبير خريف91784192021343172

جامعة االنبار/كلية اآلداب372.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبياسيل اياد كامل جاسم91785192022162002

جامعة االنبار/كلية اآلداب372.0اعدادية االمل للبناتادبيفداء ستار محمد علي91786192022195055

جامعة االنبار/كلية اآلداب372.0اعدادية زنكورة للبنينادبياحمد علي اسماعيل اسود91787192021032004

جامعة االنبار/كلية اآلداب372.0اعدادية العال للبناتادبيهيام عادل عبد دخيل91788192022156046

جامعة االنبار/كلية اآلداب372.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيعالء ثامر عادي صالح91789192021350086

جامعة االنبار/كلية اآلداب371.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيابراهيم عالوي عبيد جاسم91790102021024001

جامعة االنبار/كلية اآلداب371.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينادبيمحمد سلمان حمادي حمد91791192021340088

جامعة االنبار/كلية اآلداب371.0اعدادية الخالدية للبناتادبينوال حازم محمد ثميل91792192022185012

جامعة االنبار/كلية اآلداب371.0ثانوية الرجاء للبناتادبيبلقيس منذر لطيف شريمط91793192022160006

جامعة االنبار/كلية اآلداب371.0ثانوية االندلس للبناتادبيبراء كريم علي حمد91794192022183007

جامعة االنبار/كلية اآلداب371.0اعدادية الميثاق للبنينادبيمحمود ياسين عبد حداد91795192021006032

جامعة االنبار/كلية اآلداب371.0اعدادية الميثاق للبنينادبيمصطفى حميد رشيد صالح91796192021006033

جامعة االنبار/كلية اآلداب371.0ثانوية الشهداء المسائية للبنينادبيمحمد جمعه محمد عالوي91797192021345102

جامعة االنبار/كلية اآلداب370.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينادبيهاني احميد شاهر فرحان91798192021340107

جامعة االنبار/كلية اآلداب370.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيمهند صباح جميل عزيز91799192021109083

جامعة االنبار/كلية اآلداب370.0ثانوية الصقالوية المسائية للبنينادبياحمد صالح حسن احمد91800192021358002

جامعة االنبار/كلية اآلداب370.0اعدادية الفتوة للبنينادبيمعاذ خالد عبد حسن91801192021065028

جامعة االنبار/كلية اآلداب370.0اعدادية العلم النافع للبنينادبيأنور عدنان نوري حبتور91802192021095002

جامعة االنبار/كلية اآلداب369.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمصطفى فازع عطا عبد الرزاق91803192021011049

جامعة االنبار/كلية اآلداب369.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيحنين عبد عباس مسربت91804192022188008

جامعة االنبار/كلية اآلداب369.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيهبه طه حمادي تركي91805112022073076
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جامعة االنبار/كلية اآلداب369.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيمحمد صادق ابراهيم جاسم91806112021156079

جامعة االنبار/كلية اآلداب369.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبينبهان دحام خلف صالح91807192021013040

جامعة االنبار/كلية اآلداب369.0ثانوية التهذيب للبناتادبيأيه عوده حمادي جاسم91808192022179001

جامعة االنبار/كلية اآلداب369.0ثانوية دار السالم للبنينادبييوسف محمود عبد هللا حمادي91809192021049018

جامعة االنبار/كلية اآلداب369.0ثانوية نهر دجلة للبناتادبيلقاء اركان عايد منيف91810192022215016

جامعة االنبار/كلية اآلداب369.0اعداية المعراج للبناتادبيآيه ضياء محمد مزعل91811102022113004

جامعة االنبار/كلية اآلداب369.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيعبد االله هاني مسير نايف91812192021070017

جامعة االنبار/كلية اآلداب369.0اعدادية االنفال للبناتادبيجيهان طارق كرحود نزال91813102022101021

جامعة االنبار/كلية اآلداب369.0ثانوية دار السالم للبنينادبيعمر شاكر محمود مصلح91814192021049012

جامعة االنبار/كلية اآلداب369.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيعبد القادر مشعل محمود فياض91815192021350078

جامعة االنبار/كلية اآلداب369.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيعبد الستار رافع جبار مخلف91816112021189051

جامعة االنبار/كلية اآلداب368.0ثانوية العروبة للبناتادبيامنه انور ابراهيم حمود91817192022236002

جامعة االنبار/كلية اآلداب368.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيكوثر ياسين عليوي حسن91818192022224011

جامعة االنبار/كلية اآلداب368.0اعدادية كبيسة للبنينادبيمصطفى جميل حمود عواد91819192021017012

جامعة االنبار/كلية اآلداب368.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيطارق مثنى صبر عزيز91820112021166014

جامعة االنبار/كلية اآلداب368.0اعدادية التقدم للبنينادبيسيف محمد جاسم عبد91821192021062020

جامعة االنبار/كلية اآلداب368.0ثانوية بالل للبنينادبيعلي جاسم محمد ابراهيم91822102021055026

جامعة االنبار/كلية اآلداب368.0ثانوية الصقالوية المسائية للبنينادبيمحمد باسم عبد خليفه91823192021358034

جامعة االنبار/كلية اآلداب368.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيسفيان حامد شالل جاسم91824192021013015

جامعة االنبار/كلية اآلداب368.0ثانوية دجلة للبناتادبيبيداء ماجد حميد علوان91825102022095019

جامعة االنبار/كلية اآلداب368.0اعدادية زنكورة للبنينادبيمحمد عبيد صالح فياض91826192021032031

جامعة االنبار/كلية اآلداب368.0ثانوية هاجر للبناتادبيرفل عبد الكريم محمد فليح91827192022184006

جامعة االنبار/كلية اآلداب367.0اعدادية االسراء للبنينادبيحارث مجيد احمد فياض91828102021011013

جامعة االنبار/كلية اآلداب367.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيمحمد صالح إبراهيم ظاهر91829192021101048

جامعة االنبار/كلية اآلداب367.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبينرمين ليث وائل طه91830192022175046

جامعة االنبار/كلية اآلداب367.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيمحمد عايد خلف فندي91831112021210067

جامعة االنبار/كلية اآلداب366.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيالحسن عالء الدين دواس محمد91832142021015019

جامعة االنبار/كلية اآلداب366.0اعدادية اليسر للبنينادبيهيثم احمد مسجت عزيز91833192021061013

جامعة االنبار/كلية اآلداب366.0اعدادية حلب للبنينادبيهشام سعد علي مهدي91834262021013182

جامعة االنبار/كلية اآلداب366.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيعبد الحميد خلف جوير عطيوي91835192021342073

جامعة االنبار/كلية اآلداب366.0ثانوية الخالدية المسائيةادبيمصطفى عماد جاسم محمد91836192021346080

جامعة االنبار/كلية اآلداب366.0اعدادية الروافد للبناتادبيغاده حكمت رزيك حمودي91837192022198031

جامعة االنبار/كلية اآلداب366.0اعدادية النعيمية للبنينادبيعلي بهجت سليمان احمد91838192021105016

جامعة االنبار/كلية اآلداب366.0اعدادية االنوار المحمدية للبنينادبيانس فيصل تركي ريزان91839192021072004

جامعة االنبار/كلية اآلداب366.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيعثمان علي احمد عبد91840192021343096
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جامعة االنبار/كلية اآلداب366.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيحارث احمد محمد عسل91841192021350037

جامعة االنبار/كلية اآلداب365.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى كامل صبار نايف91842102021009062

جامعة االنبار/كلية اآلداب365.0اعدادية الروافد للبناتادبيأمنه طارق عيداه عياده مخلف91843192022198002

جامعة االنبار/كلية اآلداب365.0ثانوية هيت المسائية للبنينادبيسمير محمد عبد مطلك91844192021355013

جامعة االنبار/كلية اآلداب365.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيعالء محمد كطيف طلب91845192021350088

جامعة االنبار/كلية اآلداب365.0اعدادية العال للبناتادبيزينة عامر حسن سعد91846192022156019

جامعة االنبار/كلية اآلداب364.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيأكرم رحيم ريزان عبد الغفور91847192021109017

جامعة االنبار/كلية اآلداب364.0ثانوية الخالدية المسائيةادبيطه حسين خلف حمدان91848192021346033

جامعة االنبار/كلية اآلداب364.0اعدادية الروافد للبناتادبيأنفال أحمد غازي مغامس91849192022198003

جامعة االنبار/كلية اآلداب364.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيحسن باسم حسن علوان91850122021175007

جامعة االنبار/كلية اآلداب364.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبياحمد حمد جرو فاضل91851192021071005

جامعة االنبار/كلية اآلداب364.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيمحمد حامد حماد خلف91852192021337127

جامعة االنبار/كلية اآلداب364.0اعدادية البطولة للبناتادبيتبارك ضياء موسى عبد الحسين91853102022110032

جامعة االنبار/كلية اآلداب364.0ثانوية أضواء الفرات المختلطةادبيمصطفى فالح جواد كاظم91854192021292010

جامعة االنبار/كلية اآلداب364.0اعدادية الوثبة للبناتادبيسارة احمد محمود احمد91855192022194008

جامعة االنبار/كلية اآلداب363.0ثانوية أضواء الفرات المختلطةادبيعمر خليل ابراهيم فرحان91856192021292005

جامعة االنبار/كلية اآلداب363.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيمصطفى طارق خضير صوكر91857192021337207

جامعة االنبار/كلية اآلداب363.0اعدادية العدل للبنينادبيعثمان شهاب احمد عبد هللا91858192021018004

جامعة االنبار/كلية اآلداب363.0ثانوية التحرير المسائية للبنينادبييوسف غانم ريحان حميد91859192021351049

جامعة االنبار/كلية اآلداب363.0ثانوية التحرير المسائية للبنينادبيعبد الرحمن خليل اسماعيل جاسم91860192021351024

جامعة االنبار/كلية اآلداب363.0اعدادية القدس للبنينادبيعبد هللا ماجد حسين علي91861102021014031

جامعة االنبار/كلية اآلداب363.0اعدادية األوفياء للبنينادبيخلدون خليل حسين علي91862192021078017

جامعة االنبار/كلية اآلداب362.0ثانوية النساف المسائية للبنينادبييوسف عدنان جياد ثويني91863192021364054

جامعة االنبار/كلية اآلداب362.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيابراهيم خليل جديع حمادي91864192021059003

جامعة االنبار/كلية اآلداب362.0ثانوية المعرفة للبنينادبياحمد حمد سلطان روضان91865192021033004

جامعة االنبار/كلية اآلداب362.0ثانوية الشهداء المسائية للبنينادبيعلي عبد حسن علي91866192021345078

جامعة االنبار/كلية اآلداب362.0اعدادية هيت للبناتادبيرحمه فواز غفير عواد91867192022196013

جامعة االنبار/كلية اآلداب362.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيزينه عادل حميد هالل91868192022370049

جامعة االنبار/كلية اآلداب362.0ثانوية هاجر للبناتادبيروى عدنان سريسح سليمان91869192022184007

جامعة االنبار/كلية اآلداب362.0ثانوية األمين للبنينادبيعثمان محمد حسين علي91870192021076012

جامعة االنبار/كلية اآلداب362.0ثانوية جبهة للبنينادبيخليل ابراهيم محمد صالح91871192021301012

جامعة االنبار/كلية اآلداب362.0اعدادية المربد للبنينادبييونس رافد صبحي اديب91872192021056033

جامعة االنبار/كلية اآلداب362.0اعدادية الرصافي للبنينادبيمحمد علي خليفه سريح91873192021012047

جامعة االنبار/كلية اآلداب362.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد الناصر جبار حسن عنيزان91874112021011051

جامعة االنبار/كلية اآلداب362.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيعبد هللا صالح كامل نصيف91875192021036029
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جامعة االنبار/كلية اآلداب362.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعثمان حسين يوسف ظاهر91876192021071030

جامعة االنبار/كلية اآلداب361.0اعدادية الفتوة للبنينادبيرؤوف مؤيد حسن عنزي91877192021065008

جامعة االنبار/كلية اآلداب361.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيخطاب عامر عويد مطر91878192021070010

جامعة االنبار/كلية اآلداب361.0ثانوية الخالد االهلية للبنينادبيبكر داود سليمان خلف91879192021110001

جامعة االنبار/كلية اآلداب361.0اعدادية العلم النافع للبنينادبيمصطفى سامي محمد سعيد علي91880192021095023

جامعة االنبار/كلية اآلداب361.0اعدادية االيمان للبنينادبيعبد الحميد حمد سالم علي91881192021063014

جامعة االنبار/كلية اآلداب361.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبيريام وليد هالل صالح91882192022369078

جامعة االنبار/كلية اآلداب361.0اعدادية البتول للبناتادبيصابرين قصي نجاح ابراهيم91883112022072069

جامعة االنبار/كلية اآلداب361.0اعدادية الروابط للبناتادبيهدى غازي رشيد حسين91884192022229059

جامعة االنبار/كلية اآلداب361.0ثانوية جبهة للبنينادبيعبد هللا محمد مخلف متعب91885192021301021

جامعة االنبار/كلية اآلداب361.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيأحمد رحمن دلف مهيدي91886192021337002

جامعة االنبار/كلية اآلداب361.0اعدادية الفجر للبنينادبيقصي صدام حسين نجم91887192021037013

جامعة االنبار/كلية اآلداب361.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيأسماء طالب سلطان هندي91888122022096001

جامعة االنبار/كلية اآلداب361.0اعدادية رفيدة للبناتادبيانهار احمد حسين احمد91889112022106004

جامعة االنبار/كلية اآلداب361.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيرانيا خالد رزيك عبد هللا91890192022175014

جامعة االنبار/كلية اآلداب361.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيصهيب حميد شاهين جاسم91891192021337059

جامعة االنبار/كلية اآلداب361.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيعبد الناصر عبد هللا ناصر عبد هللا91892192021011027

جامعة االنبار/كلية اآلداب360.0اعدادية األوفياء للبنينادبيحمادي عبد السالم حمادي مهنه91893192021078016

جامعة االنبار/كلية اآلداب360.0اعدادية ابن زيدون للبنينادبيسراج كمال صبار عبد91894192021031010

جامعة االنبار/كلية اآلداب360.0ثانوية الشهداء المسائية للبنينادبياحمد ابراهيم خلف صالح91895192021345004

جامعة االنبار/كلية اآلداب360.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبياحمد حميد صبح سعود91896192021071006

جامعة االنبار/كلية اآلداب360.0اعدادية كبيسة للبنينادبيمحمد وليد شحاذه حميد91897192021017010

جامعة االنبار/كلية اآلداب360.0اعدادية المربد للبنينادبييوسف ثامر ثاجب سويد91898192021056032

جامعة االنبار/كلية اآلداب360.0اعدادية الفتوة للبنينادبيمحمد مؤيد حسن عنزي91899192021065023

جامعة االنبار/كلية اآلداب360.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنينادبيمحمد مهند فاضل عبد91900192021008006

جامعة االنبار/كلية اآلداب360.0ثانوية الواقدي للبنينادبيعثمان هادي محسن جاسم91901192021086023

جامعة االنبار/كلية اآلداب360.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيحسن نوري محمود عايس91902192021342047

جامعة االنبار/كلية اآلداب360.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيكريم حامد غيدان لطيف91903192021109063

جامعة االنبار/كلية اآلداب360.0ثانوية الحبانية المسائيةادبياسامه رياض مخلف علي91904192021344002

جامعة االنبار/كلية اآلداب360.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبيمحمد طالب سليمان مخلف91905192021027010

جامعة االنبار/كلية اآلداب360.0ثانوية الواسطي للبنينادبيعمر عمار مظهر علي91906102021040031

جامعة االنبار/كلية اآلداب360.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيموسى احمد تركي احميد91907192021059027

جامعة االنبار/كلية اآلداب360.0اعدادية االمل للبناتادبيديانا ظاهر حبيب عبيد91908192022195019

جامعة االنبار/كلية اآلداب360.0ثانوية األمين للبنينادبياحمد رعد ذياب عساف91909192021076003

جامعة االنبار/كلية اآلداب360.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبينور محمد زيدان خلف91910192022163038
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جامعة االنبار/كلية اآلداب500.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيفاطمه سعد كمال عبد الرحمن91911312042081131

جامعة االنبار/كلية اآلداب482.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك محمود طالب خلف91912192042384010

جامعة االنبار/كلية اآلداب469.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيسجى شهاب احمد سعدون91913192042175050

جامعة االنبار/كلية اآلداب459.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائياسامة وجدي عبد الجبار محمد91914192041003015

جامعة االنبار/كلية اآلداب437.0اعدادية العدل للبنيناحيائيمحمد عماد راضي علوان91915192041018025

جامعة االنبار/كلية اآلداب436.0اعدادية العال للبناتاحيائيعبير حازم عاشور ريحان91916192042156055

جامعة االنبار/كلية اآلداب430.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيالهام حمود عبد صالح91917192042191012

جامعة االنبار/كلية اآلداب430.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيايه محمد حمود عبد91918192042193022

جامعة االنبار/كلية اآلداب427.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيتيماء خالد عبد الفتاح سمير91919312042058007

جامعة االنبار/كلية اآلداب427.0اعدادية البتول للبناتاحيائيتبارك ياسين محمد سليمان91920112042072034

جامعة االنبار/كلية اآلداب427.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيجاسم محمد جاسم نوري91921192041041019

جامعة االنبار/كلية اآلداب422.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرانيا عادل مجيد هندي91922192042383069

جامعة االنبار/كلية اآلداب421.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائيفاطمه صباح مهدي هادي91923192042155028

جامعة االنبار/كلية اآلداب418.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيمهند فؤاد عبد الواحد عبد الكريم91924322041060079

جامعة االنبار/كلية اآلداب418.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيحوراء عباس فاضل هتيمي91925102042155005

جامعة االنبار/كلية اآلداب416.0ثانوية االفنان للبناتاحيائيزينه سعدون محمد دايح91926192042242014

جامعة االنبار/كلية اآلداب415.0ثانوية التهذيب للبنيناحيائيعمر مؤيد علي عودة91927192041073007

جامعة االنبار/كلية اآلداب414.0اعدادية هيت للبناتاحيائيسوزان شاكر صابر نعمان91928192042196061

جامعة االنبار/كلية اآلداب413.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائياماني سعد عبدالواحد محمود91929192042383022

جامعة االنبار/كلية اآلداب412.0اعدادية العرفان للبناتاحيائياميمه جبار محمود جاسم91930192042166008

جامعة االنبار/كلية اآلداب412.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا لمعان توفيق احمد91931312041024090

جامعة االنبار/كلية اآلداب411.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيفضيله ضاري خميس عسكر91932192042160062

جامعة االنبار/كلية اآلداب409.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعلي حميد رجب عبدالحكيم91933192041298011

جامعة االنبار/كلية اآلداب409.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيمنار محمد احمد درويش91934192042246096

جامعة االنبار/كلية اآلداب407.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيماريه سميع فالح حسن91935192042137059

جامعة االنبار/كلية اآلداب406.0ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائينداء خليل سرحان عبد91936192042170020

جامعة االنبار/كلية اآلداب406.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيياسر نور الدين علي حسون91937192041066158

جامعة االنبار/كلية اآلداب404.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائياحمد علي مطلك خلف91938192041350011

جامعة االنبار/كلية اآلداب404.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعبد السالم صباح عبد السالم إبراهيم91939132041001049

جامعة االنبار/كلية اآلداب403.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيعبدالماجد حامد محسن علي91940192041341111

جامعة االنبار/كلية اآلداب402.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيساره حميد مجيد مخلف91941102042221053

جامعة االنبار/كلية اآلداب402.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائياحمد ضاري كاشف علي91942122041022006

جامعة االنبار/كلية اآلداب402.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيربى محمود غربي خليفه91943312042047079

جامعة االنبار/كلية اآلداب401.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعبد الفتاح زهير عبد الفتاح حسين91944192041020029

جامعة االنبار/كلية اآلداب401.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيايمن محمود عواد جمعه91945192041009064
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جامعة االنبار/كلية اآلداب401.0ثانوية الحبانية المسائيةاحيائيعبدهللا محمود حميد ابراهيم91946192041344012

جامعة االنبار/كلية اآلداب400.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيهمام طاهر محمد بدر91947192041071066

جامعة االنبار/كلية اآلداب399.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيتبارك عبد الناصر عواد مليك91948192042147010

جامعة االنبار/كلية اآلداب398.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيمريم رسول عبد مطر91949192042188123

جامعة االنبار/كلية اآلداب398.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعمر شاكر محمود ندى91950102041041058

جامعة االنبار/كلية اآلداب398.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشيماء يشار عباس فاضل91951172042357573

جامعة االنبار/كلية اآلداب398.0ثانوية الرحالية المختلطةاحيائينور اسماعيل احمد عبدالحميد91952192042274012

جامعة االنبار/كلية اآلداب397.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيماريا جاسم حمض فرحان91953192042194079

جامعة االنبار/كلية اآلداب397.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد خالد مولود علي91954192041001083

جامعة االنبار/كلية اآلداب397.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيبلقيس محمد صفيان نجم91955192042159021

جامعة االنبار/كلية اآلداب397.0اعدادية السالم للبنيناحيائيعز الدين حميد عويد جبر91956192041058020

جامعة االنبار/كلية اآلداب397.0ثانوية المصطفى للبنيناحيائيايمن خليل ابراهيم حمو91957172041077003

جامعة االنبار/كلية اآلداب396.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائياحمد انور خلف غضبان91958192041060002

جامعة االنبار/كلية اآلداب396.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائياسماء سعد حميد روكان91959192042369015

جامعة االنبار/كلية اآلداب396.0اعدادية السالم للبنيناحيائيعلي خالد مشرف خلف91960192041058023

جامعة االنبار/كلية اآلداب441.0ثانوية الجامعة المختلطةتطبيقيمنار حاتم خلف فرحان91961192052298007

جامعة االنبار/كلية اآلداب436.0ثانوية الكواكب للبناتتطبيقيفاتن سعدي جبير احمد91962192052208013

جامعة االنبار/كلية اآلداب400.0ثانوية المجد المختلطةتطبيقييقين جاسم عبد هللا دبيج91963102052157002

جامعة االنبار/كلية اآلداب385.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسين خضير عباس عبادي91964252051008036

جامعة االنبار/كلية اآلداب384.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيوائل احمد بدري عبد السالم91965192051009089

جامعة االنبار/كلية اآلداب382.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيتطبيقيفاطمه بكر غفور قادر91966202052395028

جامعة االنبار/كلية اآلداب375.0ثانوية االمل للبنينتطبيقيعثمان واثق عبد الجبار محمد علي91967312051004013

جامعة االنبار/كلية اآلداب374.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحمزه زياد عواد مشعان91968192051026017

جامعة االنبار/كلية اآلداب373.0ثانوية البغدادي المسائية للبنينتطبيقيمؤتمن تيسير فاضل مجيد91969192051359071

جامعة االنبار/كلية اآلداب373.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقييوسف احمد فرحان جمعة91970102051029047

جامعة االنبار/كلية اآلداب373.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيطيبه اسماعيل محمد رجا91971192052191023

جامعة االنبار/كلية اآلداب372.0ثانوية النجاح للبنينتطبيقيعبدالرحمن طارق جديع احمد91972192051289004

جامعة االنبار/كلية اآلداب369.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيعبد هللا عثمان فاروق يحيى91973192051003031

جامعة االنبار/كلية اآلداب369.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيهديل هيثم علي عباس91974192052194025

جامعة االنبار/كلية اآلداب368.0اعدادية راوة للبنينتطبيقيعبد هللا جهان حمودي عطيوي91975192051022014

جامعة االنبار/كلية اآلداب367.0ثانوية اسوان المسائية للبناتتطبيقيلميس علي عدنان علي91976102052221030

جامعة االنبار/كلية اآلداب367.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيمصطفى محمد مخلف حماد91977192051341109

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة541.0خارجياتادبيغيداء غانم عمير عبد الغني91978192022401087

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة531.0ثانوية نهر دجلة للبناتادبيامنه وليد محسن عطيه91979192022215003

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة528.0اعدادية حديثة للبناتادبيبسمه أمسير محمد معيوف91980192022199009
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جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة528.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيدنيا عزيز شاكر احمد91981192022370025

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة523.0اعدادية حديثة للبناتادبيحنين علي محمد سليمان91982192022199011

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة512.0ثانوية نهر دجلة للبناتادبيامنه مؤيد شهاب احمد91983192022215002

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة499.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيعائشه إبراهيم عبد مجول91984192022201017

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة477.0اعدادية حديثة للبناتادبيمروه علي عبد حمادي91985192022199030

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة461.0اعدادية الحقالنية للبناتادبيداليا محمد خليل ابراهيم91986192022178012

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة459.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيدعاء ناطق نجيب مشهد91987192022201008

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة450.0ثانوية نهر دجلة للبناتادبيمريم ريكان بطاح ظاهر91988192022215018

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة446.0اعدادية حديثة للبناتادبيأبرار عصام صالح شريف91989192022199001

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة446.0ثانوية نهر دجلة للبناتادبيرحمه اسماعيل محمد عبد هللا91990192022215008

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة437.0اعدادية الحقالنية للبناتادبيوسن خالد ثابت زغيبي91991192022178042

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة433.0ثانوية نهر دجلة للبناتادبيلمى عبد هللا شعبان خالد91992192022215017

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة433.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيرهف حسين علي احمد91993142022071025

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة427.0اعدادية الحقالنية للبناتادبيمينا ايوب رجا مشوح91994192022178032

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة427.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيسراب منير عبد هللا صالح91995192022162025

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة426.0ثانوية نهر دجلة للبناتادبيدنيا فريد سلمان محمود91996192022215007

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة425.0ثانوية نهر دجلة للبناتادبيرياحين نصيف جاسم محمد91997192022215010

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة423.0ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيمهند علي محمد حسين91998192021360037

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة417.0اعدادية حديثة للبنينادبيبشير اسامه جبير حسين91999192021019009

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة410.0ثانوية الدوالب للبنينادبيابراهيم حسين شلش عكله92000192021016001

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة406.0ثانوية نهر دجلة للبناتادبياسراء خليل محمد عبد هللا92001192022215001

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة403.0اعدادية الحقالنية للبناتادبيهديل خالد حمدان مخلف92002192022178040

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة401.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيهاشم جميل عبد المنعم جميل92003192021020046

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة400.0ثانوية التسامح للبناتادبيأشجان حماد احمد حسين92004192022221001

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة394.0اعدادية حديثة للبناتادبيصفا خيري عطا رشيد92005192022199021

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة393.0ثانوية نهر دجلة للبناتادبيرقيه محمد خليفه شارع92006192022215009

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة392.0اعدادية السيوطي للبنينادبيمصعب صالح نهايه كشكول92007112021054044

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة392.0ثانوية نهر دجلة للبناتادبيسجى وجدي طه اسماعيل92008192022215012

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة391.0ثانوية القائم المسائية للبناتادبيجواهر احمد عطيه مهيري92009192022371018

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة388.0اعدادية بروانة للبنينادبيمحمد ازهد خلف هادي92010192021067032

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة384.0ثانوية صفين المختلطةادبيامير كريم رجه حمزه92011232021195003

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة384.0ثانوية البيادر للبنينادبيصالح الدين عدنان حسون عبد92012192021094010

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة384.0اعدادية الحقالنية للبنينادبييوسف ثائر مجسب طعمه92013192021020048

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة380.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيزبير احمد خليل ابراهيم92014112021150024

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة380.0اعدادية الحقالنية للبناتادبيرسل حامد حمد خليفه92015192022178013
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جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة379.0ثانوية هيت المسائية للبنينادبيعبد الوهاب عياده محمود رخت92016192021355016

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة378.0ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيمهند قيس هاشم محمد اسعد92017132021258038

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة378.0ثانوية الكراغول للبنينادبيعمر عيد مهيدي صالح92018192021092011

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة377.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيهاشم حسن اسماعيل ابراهيم92019232021190023

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة377.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينادبيمحمد مشعل حسين طلك92020192021356032

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة377.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيقتاده حليم مطشر تركي92021192021042006

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة377.0اعدادية حديثة للبناتادبيسالمه جهاد خطاب محمد سعيد92022192022199018

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة376.0ثانوية الشهداء المسائية للبنينادبيهاني ناجح خلف خشمان92023192021345129

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة375.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيهند سالم شوال عبد الرحمن92024192022370111

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة375.0اعدادية العرفان للبنينادبياحمد عبد السالم عبد الحميد رشيد92025192021029004

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة374.0ثانوية عمر بن الخطاب المختلطةادبيمحمد جمعة عبد هللا فياض92026192021317010

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة374.0ثانوية الحضر للبنينادبيعمر ناجي خلف عبد هللا92027122021035013

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة373.0ثانوية حمرين للبنينادبيرسول صباح ابراهيم عرموط92028312021011007

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة373.0ثانوية الواقدي للبنينادبيابراهيم طه تركي لباج92029192021086002

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة372.0اعدادية الحقالنية للبناتادبياطياف ضياء الدين صباح خشمان92030192022178003

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة371.0ثانوية النبوغ للبنينادبيمروان قصي حاتم عبد هللا92031192021039009

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة370.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبيسفيان مشرف عطا هللا خلف92032192021027004

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة369.0اعدادية الحقالنية للبناتادبيانتصار قاسم محمد خالد ابراهيم92033192022178009

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة368.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينادبيجمال حمدان احمد شالش92034192021356010

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة368.0ثانوية البيادر للبنينادبيمحمد حميد خلف عودة92035192021094015

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة367.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيأحمد صباح نوري نصيف92036212021010004

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة367.0اعدادية حديثة للبناتادبيامينه مثنى عبد المجيد عبدهللا92037192022199005

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة366.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيغيث عامر عبد الرحيم درويش92038212021049025

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة366.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينادبياحمد مشعل  حسين طلك92039192021356007

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة366.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينادبيمصطفى فصال خلف عواد92040192021356038

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة365.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيرقية قيس طاهر حمد92041212022098021

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة365.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيعبد الرحمن قحطان فليح حسن92042192021060010

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة364.0اعدادية المحاويل للبنينادبيبالل نعمه عمران محمود92043232021008012

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة364.0خارجيونادبيمسلم لطيف نايف رزيك92044192021400110

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة363.0اعدادية السيوطي للبنينادبيعلي احمد مرزوك بشير92045112021054029

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة363.0ثانوية روناكي للبنينادبيصادق جوهر محمود محمد92046322021048005

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة363.0اعدادية العراق للبنينادبيمصطفى ياس مايح سالم92047242021024023

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة363.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيمصطفى علي حسين نجم92048102021041059

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة362.0اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيطه شاكر علي شهاب92049192021054014

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة362.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيعباس خليفه جاسم محمد92050212021278059
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جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة362.0ثانوية جبهة للبنينادبيانور علي جميل محمد92051192021301008

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة362.0الخارجيونادبياحمد هاشم كريم راضي92052292021400010

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة361.0اعدادية االصالح للبنينادبيزين العابدين حسين عليوي نخيل92053222021015006

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة361.0ثانوية الثائر للبنينادبيمحمد ماجد حميد حسن92054122021011041

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة361.0اعدادية الرضوان للبنينادبيخالد عادل شياع دفار92055112021034012

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة361.0اعدادية المعارف للبنينادبيقاسم محمد ذياب محي92056212021005033

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة361.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيمحمد عبد العزيز نعمان عبد العزيز92057102021205115

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة361.0ثانوية البيادر للبنينادبيصهيب شهاب حمد عبد92058192021094011

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة360.0اعدادية حديثة للبناتادبيرنين منصور محسن علي92059192022199014

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة578.0ثانوية بروانة للبناتاحيائينسرين منذر حسن علي92060192042151037

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة566.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائينبأ عماد صبار حجالن92061192042177031

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة514.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيدموع عدنان حمد جاسم92062192042177011

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة512.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيفاطمه احمد علي مناع92063192042178052

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة508.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيحنين حكمت خلف حسين92064192042177007

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة507.0ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائيمريم بهاء احمد ابراهيم92065192042264013

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة500.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيمصطفى خلف حمادي محمود92066192041106051

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة489.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيمنار عبدهللا ابراهيم عطيه92067192042199036

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة480.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيافراح صالح محمد محسن92068192042151006

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة476.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائينزيره رقيب هندي هادي92069192042267029

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة474.0ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائيهدى عادل عبدالواحد محيسن92070192042264020

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة467.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيمريم مظهر مصلح فواز92071192042199035

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة463.0ثانوية بروانة للبناتاحيائياسيل باسم حسن عبد92072192042151004

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة461.0ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيهال سالم صبار لطوفي92073192042247037

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة455.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيعلياء محمود ياس خضير92074192042267019

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة454.0ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائيعلياء حسين محمد ابراهيم92075192042264012

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة440.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيماريه جمعه صبار عبدهللا92076192042199032

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة439.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيهديل سالم عبد حمادي92077192042151040

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة438.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيريم قصي سلمان ظاهر92078192042151019

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة438.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيصفا حميد دلف كماش92079192042177022

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة436.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيآمنه محمود حامد محمد92080192042397001

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة433.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيهاجر خليل فتيخ هالل92081192042199045

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة426.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيريام مطر عواد محمد92082192042371051

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة426.0ثانوية الدوالب للبنيناحيائيصديق يحيى عبد الكريم سعود92083192041016007

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة424.0ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائيمريم شكري نوار دلف92084192042264015

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة421.0اعدادية العبيدي للبنيناحيائينبراس حمد محمود فياض92085192041024012
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جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة419.0اعدادية حديثة للبنيناحيائييحيى ياسر ابراهيم مجيد92086192041019078

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة416.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيمحمد فياض خلف محمد92087192041356059

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة414.0اعدادية القائم للبناتاحيائيشيماء محمد بطين مطلك92088192042146049

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة412.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيصفا عصام سعيد نصيف92089192042151026

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة412.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيدنيا حامد عبدالرزاق حميد92090192042371040

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة412.0ثانوية الدوالب للبنيناحيائياحمد حمد ذنون جبر92091192041016001

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة411.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيشهد صدام مطشر علي92092192042151024

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة410.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمحاسن فاضل بزيع حمود92093192042397022

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة410.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبدهللا خالد عبود احمد92094192041360030

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة406.0ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائينبأ عبدالسنار نايف مهاوش92095192042264019

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة405.0ثانوية الواقدي للبنيناحيائيحذيفة جمال عبود جاسم92096192041086005

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة404.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائياحمد حسين علي مطني92097192041041004

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة404.0ثانوية العدل للبناتاحيائيطيبة هدف يسر عبدالعزيز92098192042174028

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة404.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمولود حاتم شكر محمود92099192041041071

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة403.0ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائيسلمى صدام خليفه عبدهللا92100192042264010

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة403.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعمر محمود نجم عبد هللا92101182041035090

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة401.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيتبارك أريج عبد الستار عبد العزيز92102192042151011

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة401.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيطيبه حيان جابر فليح92103192042141025

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة400.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيمحمد حسن زيدان عبد92104232041010110

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة400.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيشهد عبدهللا داود سليمان92105192042201013

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة399.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيجميلة عطاهللا فندي صايل92106192042371036

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة398.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيهاجر امين موسى هويدي92107192042177032

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة398.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيرقيه ضياء صالح فارس92108192042178028

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة398.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيعثمان قحطان حمادي حمد92109192041356036

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة398.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيشهد سمير مفلح حميد92110192042199024

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة398.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيأيه حازم فرج وهيب92111192042267003

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة398.0اعدادية السيوطي للبنيناحيائيعمر جمعه رشيد صبخه92112112041054024

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة398.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيإميه عبدالحميد ريكان صكر92113192042397002

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة396.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيدموع احمد مطر حسين92114192042151014

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة396.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيفاطمه ناظم صداع مطر92115192042157061

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة396.0ثانوية بالل للبنيناحيائياحمد علي كاظم جاسم92116102041055004

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة396.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائياالء هيثم اسماعيل احمد92117192042177003

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة396.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائيمصطفى خالد أبراهيم احمد92118112041151051

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة396.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيابراهيم محمد سرحان عطيه92119192041356001

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة395.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيليث شذر عبد مشجب92120192041040069
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جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة394.0ثانوية التسامح للبناتاحيائيرغده ليث عويد هزيم92121192042221015

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة394.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائيعالء احمد محمد ذياب92122122041206039

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة394.0اعدادية هيت للبنيناحيائيأسامه خيري عبد اللطيف احمد92123192041014001

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة393.0اعدادية عنة للبنيناحيائياسامه ماهر حماد ذياب92124192041021009

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة392.0ثانوية ذات النطاقين للبنيناحيائيعصام حمد محمد عوده92125192041079011

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة391.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيخطاب حازم عبيد كاظم92126232041051049

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة391.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيسفانه ماهر صالح مهدي92127192042177019

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة390.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيعلي اسعد غني فياض92128192041350073

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة390.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائياسيل عبدالجبار مفلح علي92129192042371011

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة390.0اعدادية الراية المسائيةاحيائياحمد عبدالستار خلف حماد92130192041341015

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة389.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيوالء خليل سليم عباس92131192042246123

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة389.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائياوس رياض عبد الكريم محمود92132192041001021

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة389.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيوليد فاضل حمادي جاسم92133192041350117

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة389.0ثانوية الحبانية للبنيناحيائيعبد هللا جمال نجيب فياض92134192041046025

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة389.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيأسيا مؤيد فارس عبدالحافظ92135192042267002

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة389.0ثانوية راوة للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد حمد92136192042145042

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة389.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيقاسم محمد صالح عبد92137192041356046

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة388.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائياحمد جمال هالل شناخ92138232041011001

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة388.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيصهيب كامل علي مخلف92139192041066076

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة387.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيابراهيم نوري خليفة جاسم92140192041003002

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة387.0اعدادية القادسية للبنيناحيائيحسين صالح طالب ارحيمه92141252041211006

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة386.0اعدادية العدل للبنيناحيائيساري نجيب مشعل حمرين92142192041018013

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة386.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائياحمد وليد صادق فرحان92143192041343040

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة386.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيايمن جهاد ستار جاسم92144232041256019

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة386.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيرنا حازم محمد عطيوي92145192042199012

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة385.0ثانوية الصقر المسائية للبنيناحيائيمحمود حيدر عبد هللا محسن92146102041208052

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة385.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيابوبكر احمد سعيد عزيز92147192041343004

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة385.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيعبدهللا كريم صالح عمر92148192041341109

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة385.0اعدادية عنة للبنيناحيائيعبد هللا ماهر حماد ذياب92149192041021031

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة385.0ثانوية القدوة المسائية للبنيناحيائياحمد طه عبيد احمد92150192041365006

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة385.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيالحمزه عماد نصيف محمد92151192041095015

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة385.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيفاطمة نبيل رشيد حمادي92152212042209013

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة385.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيعلي فيصل فالح حسن92153212041273054

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة384.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائينبأ راغب فضل كشاش92154222042102076

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة384.0اعدادية صاحب البراق للبنيناحيائياحمد نبيل مصعب محسن92155102041035001
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جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة384.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيتهاني راغب خلوف حميد92156192042147013

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة383.0ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيأيمان ظاهر عبد حمد92157192042135001

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة383.0ثانوية صالح الدين للبنيناحيائياسامه ماجد خضير شرجي92158112041186002

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة383.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيياسر محمد احمد صالح92159212041244028

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة383.0ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائينبأ حمدي عبدالغفار عبدالواحد92160192042264018

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة382.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيسبأ عبد الحسين احمد خلف92161112042064044

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة382.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيجهاد قحطان قادر فتح92162212041055024

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة382.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيهناء محمد نائل ذنون92163192042201026

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة382.0ثانوية المصطفى للبنيناحيائيامير احمد عبد علي92164232041045001

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة382.0اعدادية القضاة للبنيناحيائيكرار علي حسين مزعل92165202041091013

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة382.0ثانوية ذات النطاقين للبنيناحيائيوسام أنور صبحي حمود92166192041079022

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة381.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيامنه احسان حماد ابراهيم92167192042178007

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة381.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسين جاسم محمد كزار92168232041251105

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة381.0ثانوية الربيع المختلطةاحيائيحمادي سعدون عواد محمد92169192041295006

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة381.0ثانوية قوش تبه المختلطةاحيائياسماء خالد سعيد خشان92170312042062001

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة381.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيامنه طه مطر مناحي92171192042175005

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة381.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيسجاد صدام كاظم حسين92172232041010048

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة380.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائينبأ خلدون ابراهيم ناجي92173192042267028

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة380.0ثانوية التسامح المختلطةاحيائيعلي حميد جاسم جبر92174232041192026

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة380.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيعمر محمد علي خلف92175192041041039

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة380.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيمنتظر صالح عبد خضير92176232041010134

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة380.0ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيعمر حسين اسماعيل ابراهيم92177112041204049

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة380.0ثانوية التسامح للبناتاحيائيهاجر فرج رحال حوران92178192042221031

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة379.0ثانوية المجمع المسائي للبنيناحيائيعمر جبار عبدهللا جاموس92179192041347047

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة379.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيزهراء كاظم عبيس جوير92180232042305065

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة379.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعمر ستار سعيد عواد92181192041026040

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة378.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمروان نعمان حبيب كنيش92182222041307164

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة378.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيمحمد صباح محمد خليفه92183192041106044

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة378.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيايالف قحطان جوامير مصطفى92184212042292021

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة378.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيزينب هيثم محمد عبدهللا92185192042370119

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة378.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيهيام مجيد رشيد خضير92186102042125042

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة377.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيعبد هللا سالم محمد علي92187172041016031

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة377.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائياكرام عالء رميض شاحوذ92188192042154004

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة376.0ثانوية التسامح المختلطةاحيائياسامه فالح شهيد محمد92189232041192009

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة376.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيمنتظر عامر كامل عبد الكاظم92190232041256147
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جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة376.0اعدادية دهوال المختلطةاحيائيجليلة حسين خديده محمه92191172042347004

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة376.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيديباج بشار حسن مصطفى92192192042267009

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة375.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيعلي حبيب صبيح كباشي92193242041012041

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة375.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيعثمان عبد الستار شهاب حمد92194212041278069

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة375.0اعدادية هيت للبناتاحيائيصفا مهدي خالد نجرس92195192042196069

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة375.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيغيث ميزر حردان صالح92196192041356042

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة374.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعلي جاسم راهي عجيمي92197222041031080

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة374.0ثانوية الدوالب للبنيناحيائيبشار مروان محمد كردي92198192041016004

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة374.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيحسين طالب عبد شوجه92199242041012016

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة374.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائييوسف سمير عبد حمد92200192041350121

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة374.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائياحمد رائد عبد السادة مزعل92201232041019003

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة374.0اعدادية القائم للبناتاحيائيعائشه خميس عبد الحليم ابراهيم92202192042146053

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة374.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائياسيل فرحان يونس عبد92203192042397007

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة373.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائياحمد رحيم زايد خلف92204222041017004

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة373.0ثانوية السنابل المختلطةاحيائيهبه صادق جميل فتني92205192042284012

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة373.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيعلي سعد جسام محمد92206232041198027

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة373.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيهند جميل عبود ياسين92207192042178069

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة373.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيرائد ياسر محمود خليفه92208192041066062

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة373.0ثانوية نوح للبنيناحيائيمصطفى مبارك محسن عذاب92209212041053061

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة373.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيأيمن جاسم هاشم عناد92210102041022022

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة373.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيحسين عقيل ديوان عبد92211242041200025

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة373.0ثانوية بروانة للبناتاحيائينوره عدنان محمد تركي92212192042151039

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة373.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيبالل احسان عليوي سليمان92213212041278023

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة373.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعلي عدنان جبار حمادي92214232041252168

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة372.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيايالف وليد احمد عواد92215192042152008

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة372.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيسجاد رعد لفته هادي92216232041168010

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة372.0ثانوية االنتصار للبنيناحيائيمحمود راتب حمدان حسين92217192041123013

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة372.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيهدير يحيى احمد خلف92218192042178068

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة372.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي كاظم محسن هارون92219232041051111

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة372.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيقيصر درباش مهدي صالح92220232041017114

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة372.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائياطياف وديع كريم حسن92221192042189009

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة371.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمه حامد جفات ثويني92222232042271610

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة371.0اعدادية العياضية للبنيناحيائيعالء سليمان ويس حاج موسى92223172041115030

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة371.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيورود ساجد محمد جسام92224192042270051

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة371.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزهراء غسان محمد طالب92225252042056144
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جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة371.0ثانوية التسامح المختلطةاحيائيرضا كاظم طراد عاشور92226232041192018

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة371.0اعدادية ابابيل  للبناتاحيائيرفاه حامد داود محمود92227112042111009

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة370.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائياحمد حسين عويز هادي92228232041257007

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة370.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيصالح علي شحاذة عطية92229202041253039

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة370.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي صاحب نصيف سمير92230232041051100

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة370.0ثانوية نوح للبنيناحيائيايمن شكري صالح مهدي92231212041053016

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة370.0الخارجيون - ايسراحيائيمحمود نعمه ظاهر عبد92232172041402102

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة370.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيضحى اكرم رشيد حمدان92233192042371075

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة370.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيحسن غالب جاسم محمد92234232041166007

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة370.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيغفران صادق شاكر عباس92235142042135029

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة370.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيفاطمه خالد عبدالحافظ حميد92236192042178053

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة370.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا مد هللا حسين هالل92237202041250089

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة369.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمعاذ احمد ابراهيم محمود92238122041022111

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة369.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيكاظم مزهر عبد الزهرة ساجت92239232041185035

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة369.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمثنى فريد مطر جمعه92240232041252218

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة369.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيهدير خالد اسماعيل جبير92241192042199047

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة369.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيعلي مكصد موسى كاظم92242232041010089

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة369.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي حسون دانه عبيس92243232041282060

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة369.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمصطفى ستار بلبول طينه92244222041307169

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة369.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيعلي حسين علي شحاذة92245202041020045

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة369.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيسماح محمد جوهر ذهب92246192042199022

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة369.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيإبراهيم محمد ابراهيم احمد92247102041022002

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة369.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين عبد الكريم عبود علوان92248222041036087

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة369.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيانتظار محمد كاظم ابراهيم92249222042111007

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة369.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيوليد خالد علي عمر92250212041033125

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة369.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيازهار دحام عناد بلو92251192042371004

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة368.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيسجى محمد احمد حسين92252212042183032

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة368.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزمن ياسين سعيد جاسم92253262042087054

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة368.0ثانوية الحبانية للبنيناحيائيحمد عزيز حمد عبد هللا92254192041046009

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة368.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيمهند سامي محسن هادي92255212041268031

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة545.0ثانوية عنه الشرقية للبناتتطبيقيتقى حسين علي اسماعيل92256192052201003

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة537.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقياريج عباس بديوي علي92257192052199005

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة507.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيانشراح سمير شاكر خالد92258192052199009

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة498.0اعدادية الرمانة المختلطةتطبيقيعبدالرحمن تركي خشان حمد92259192051287007

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة483.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقياسراء رياض صالح مغير92260192052199006
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جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة432.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيندى محمود حمد خليفه92261192052178037

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة431.0ثانوية جوارجرا للبناتتطبيقياماني مازن حاجم خشان92262312052031002

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة430.0ثانوية بروانة للبناتتطبيقيزهراء حبيب عايد داود92263192052151008

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة425.0ثانوية بروانة للبناتتطبيقينبأ تحرير عبد الحليم صالح92264192052151022

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة423.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقينور كمال حمد مزعل92265192052199054

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة419.0ثانوية بروانة للبناتتطبيقيسندس خير هللا علي ابراهيم92266192052151010

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة405.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقياسراء سعود عبدالعزيز عبدالكريم92267192052199007

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة396.0ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيعمر احمد عبيد اسود92268192051124020

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة395.0ثانوية بروانة للبناتتطبيقيايه خليف معتاد محسن92269192052151003

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة393.0ثانوية عنه الشرقية للبناتتطبيقياميمه عبيد علي مطر92270192052201001

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة393.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيمروان حمد هللا خليف بكر92271192051014102

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة392.0ثانوية بروانة للبناتتطبيقيصفا فاخر محي عبد اللطيف92272192052151014

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة389.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقينسيبه نقيب عبدالجادر خليل92273192052178038

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة387.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيضحى جمعه عبد محمد92274192052178026

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة386.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيضياء حسين خلف محمد92275192051356029

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة385.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيانسام مثنى حماد ابراهيم92276192052178006

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة384.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيعلياء ناصر عبد صالح92277192052178027

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة379.0ثانوية الكواكب للبناتتطبيقيمروه حازم محمد عيدان92278192052208015

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة378.0اعدادية العدل للبنينتطبيقيعز الدين جبار حميد حامد92279192051018013

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة377.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيمنى جميل بردان عطيه92280192052199052

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة372.0ثانوية بروانة للبناتتطبيقيازهار خليل ابراهيم محمود92281192052151002

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة370.0ثانوية حمرين للبنينتطبيقيمصطفى احمد محجوب عبد هللا92282312051011031

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة369.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيمحمد عكاب ارحيم محمد92283192051014095

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة368.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمصطفى عامر عبيد زيدان92284192051019078

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة367.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقياحمد عبد الفتاح ابراهيم مطلب92285192051011007

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة366.0الخارجيونتطبيقيعبد هللا نايف حميد مصحب92286232051400043

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة365.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعالء احمد خلف محمد92287192051360046

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة365.0اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيياسر ابراهيم عبطان محمود92288102051041038

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة364.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبيد شبيب فجر92289222051096029

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة364.0اعدادية الميثاق للبنينتطبيقينور الدين علي جاسم محمد92290192051006018

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة363.0اعدادية العدل للبنينتطبيقيمحمد وليد ناصر محمد92291192051018018

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة363.0اعدادية العدل للبنينتطبيقيموسى نجم محمود عويد92292192051018021

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة363.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيعماد ابراهيم ياس محمد امين92293192051067033

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة363.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيأنور وجدي حسين رجب92294192051015004

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة363.0ثانوية المعالي االهلية للبناتتطبيقيسرى شكر محمود مزعل92295192052141001
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جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة363.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمحمد فالح يحيى ياسين92296192051020082

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة361.0ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقياياد سمير هاشم بريسم92297232051255015

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة361.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيسجاد عبيد عناد جاري92298232051252065

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة360.0اعدادية راوة للبنينتطبيقيذر عبد اللطيف ساكن عبد اللطيف92299192051022010

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة360.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيطيف تقي حميد صايل92300192051019038

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية508.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيعذراء احمد مخلف دايح92301192022163026

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية502.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيزيد محمد حامد عطيوي92302192021069018

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية444.0اعدادية الحقالنية للبناتادبيهديل عبد هللا علي ذاكر92303192022178041

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية412.0اعدادية غرناطة للبنينادبيمحمد فاروق رشيد صالح92304192021043029

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية410.0ثانوية االندلس للبنينادبيسيف الدين لطيف حسين علي92305192021096013

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية402.0اعدادية الشموخ للبنينادبيعبد المهيمن عبد الرحمن مخلف طعيس92306192021053025

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية397.0ثانوية ابي تمام للبنينادبيعبد الحكيم محمد خلف حماد92307192021075012

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية396.0ثانوية ابي تمام للبنينادبيمصطفى مطر نجم حمادي92308192021075031

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية394.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيمحمد برهان فخري عبد العزيز92309192021036044

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية394.0اعدادية العال للبناتادبيايه عمار اسماعيل مطلك92310192022156007

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية الميثاق للبنينادبياحمد بشير محمد سويد92311192021006005

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية391.0ثانوية الشموخ للبناتادبيفرح صالح حمود شويش92312192022161022

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية391.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيصابرين أسماعيل ابراهيم حمد92313192022168018

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية388.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيمصطفى عبد هللا صالح جاسم92314192021342165

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية التهذيب للبناتادبيسهيله حمادي عبود محمد92315192022179009

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية الشموخ للبنينادبيرائد صبري حسين علي92316192021053014

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية االغالية المختلطةادبيغيث محمود عبد حنتوش92317192021315004

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيسيف جاسم محمد خليفة92318192021342062

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيمصعب حميد جاسم حمادي92319192021342173

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية ابي تمام للبنينادبيصكر محمد مشرف صالح92320192021075011

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية367.0خارجيونادبيعبد القادر احمد خلف عطيه92321192021400054

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتادبيالهام ياسين محمد فرحان92322192022373005

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية الفجر للبنينادبيغيث لطيف صباح أحمد92323192021037012

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيرضوان احمد عباس دايح92324192021059012

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيبالل خالد هزاع جابر92325192021020007

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية439.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيعبدالرزاق مثنى حمدي شافي92326192041341089

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية414.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائينور طه حمد خلف92327192042202054

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية403.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيورود ادهام عواد ضاحي92328192042397030

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية389.0اعدادية المربد للبنيناحيائيقتيبة احمد عبد كردي92329192041056033

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية389.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيسراب ادهام عواد ضاحي92330192042397015
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جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية388.0اعدادية القدس للبناتاحيائيسجى علي عبيد علي92331262042104103

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيرواء عبد الجليل عيدان عبد92332192042160036

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيابراهيم وليد مظهر اسماعيل92333192041031001

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناحيائيمحمد علي فوزي جاسم92334192041337122

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيتبارك كامل ثامر علي92335192042153026

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائينور صباح عبد برع92336192042163046

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيزينب علي عبد هللا فرحان92337192042153052

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيمروه خالد حمادي عبد الرزاق92338312042081147

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائينبأ ليث عبدهللا عماره92339192042163045

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية هيت للبنيناحيائيعبد الصمد طالل خلف ضاحي92340192041014061

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنيناحيائيغيث كريم حمود سعيد92341192041008016

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد حسام الدين عبد الكريم محمد92342202041005050

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيساره عالء كامل رزيج92343192042160044

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائينبيهه عبدهللا حسين نجم92344192042240030

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيطيبه عمر حاتم عبدالغفور92345192042168022

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية371.0إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيعويد محمد عويد سالمة92346202041221013

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيسرى محمد سليمان مصلح92347192042370141

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيحنان علي عطا هللا غضبان92348192042217039

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائيفاطمة مهدي عبد حسين92349192042306016

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية االيمان للبنيناحيائيمحمد حسين حميد عاصي92350192041063018

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية388.0ثانوية بروانة للبناتتطبيقيهاجر عبد الرحمن ياس خضر92351192052151024

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية الروافد للبناتتطبيقيهدى ناطق عبدهللا هويدي92352192052198033

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية المستقبل للبنينتطبيقيعثمان محمد جياد ناصر92353122051012008

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمصطفى اسماعيل حشاش جاسم92354192051002042

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقييونس رعيد خضير عباس92355272051046094

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيصابرين عبدالقادر عفات كطيع92356192052199034

الجامعة العراقية/كلية الطب604.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيرفقه عيسى احمد محل92357102042116017

الجامعة العراقية/كلية الطب603.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائياستبرق عادل عيدان خلف92358242042124007

الجامعة العراقية/كلية الطب603.0اعدادية النهوض للبنيناحيائياحمد مظفر عبد المجيد علي92359142041047016

الجامعة العراقية/كلية الطب603.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيشيرين عباس شمه مراد92360132042121144

الجامعة العراقية/كلية الطب603.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيبدور مرتضى خليل ابراهيم92361212042122009

الجامعة العراقية/كلية الطب603.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتاحيائييقين عارف شهاب جاسم92362122042084032

الجامعة العراقية/كلية الطب603.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيطيبه ليث محسن علي92363132042121159

الجامعة العراقية/كلية الطب603.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيآيه اياد حازم سليمان92364132042283022

الجامعة العراقية/كلية الطب602.5ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد تقي وميض صباح حسن92365272041029084
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الجامعة العراقية/كلية الطب602.5ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيياسين مهند يوسف ابراهيم92366132041020197

الجامعة العراقية/كلية الطب602.3ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد جاسم محمد نياز92367152041012078

الجامعة العراقية/كلية الطب602.0الخارجيوناحيائيسجاد عباس فاضل حمودي92368122041400026

الجامعة العراقية/كلية الطب602.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيسبأ علي جميل ناصر92369112042105077

الجامعة العراقية/كلية الطب602.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائياسراء فاضل هريس عباس92370222042143015

الجامعة العراقية/كلية الطب602.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيحوراء جالل صبري فرج92371152042052017

الجامعة العراقية/كلية الطب602.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيهيام علي هالل احمد92372212042140260

الجامعة العراقية/كلية الطب601.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب الحوراء خالد مرهون غضيب92373132042121109

الجامعة العراقية/كلية الطب601.6ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد علي كامل ثجيل92374132041020020

الجامعة العراقية/كلية الطب601.6ثانوية العراق للمتميزيناحيائيكمال مصطفى حسين نوري92375202041050067

الجامعة العراقية/كلية الطب601.5ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحسين حسن رشيد طاهر92376132041037030

الجامعة العراقية/كلية الطب601.5ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائيسمر صفاء جبر وداعه92377142042114016

الجامعة العراقية/كلية الطب601.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيطفوف قاسم حمود صحن92378132042121153

الجامعة العراقية/كلية الطب601.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد نزار نصيف جاسم92379142041007098

الجامعة العراقية/كلية الطب601.4ثانوية عدن للبنيناحيائيحسن ارجان تقي نقي92380202041084019

الجامعة العراقية/كلية الطب601.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمروه حيدر فاضل حنتوش92381132042121187

الجامعة العراقية/كلية الطب601.4ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيابراهيم محمد احمد عبد الكريم92382142041010002

الجامعة العراقية/كلية الطب601.4ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيحسين محمد جواد كاظم92383142041010034

الجامعة العراقية/كلية الطب601.4ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى عبد الفتاح بدر محمد92384132041020181

الجامعة العراقية/كلية الطب601.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيشهد عبد الكريم صبري جبر92385132042121143

الجامعة العراقية/كلية الطب601.3ثانوية المتميزاتاحيائيمينا صدام غيدان عبد الرضا92386142042094152

الجامعة العراقية/كلية الطب601.2ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزينب عامر شذر كاظم92387152042057036

الجامعة العراقية/كلية الطب601.2ثانوية المتميزاتاحيائيرقية مهدي حسين حميدي92388282042079016

الجامعة العراقية/كلية الطب601.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد رائد نافع محمد92389122041001090

الجامعة العراقية/كلية الطب601.1ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد عبد السالم جمعه مهدي92390132041020158

الجامعة العراقية/كلية الطب601.1ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى جالل ياسين هدهود92391112041010123

الجامعة العراقية/كلية الطب601.1ثانوية المتميزيناحيائيسامي ليث سامي فاضل92392132041016041

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية بلد للبنيناحيائيحسين داوود سلمان عبد االمير92393182041006043

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمصطفى محسن زاير علي92394222041029181

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيزهراء شهاب احمد موسى92395142042129031

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائياوس حيدر زهير عبد92396122041005007

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيدعاء ياس عبد الرضا راضي92397232042126027

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية السياب للبناتاحيائيتقى حامد سرحان جاسم92398102042077026

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمالك عباس حميدي عبد الحسن92399152042047118

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائينور منتظر ناجي حاتم92400142042190032
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الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائينبأ محمد موسى علي92401212042151053

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيعمار قاسم محمد عجه92402142041010065

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيايه احمد شحاذه محمود92403212042103009

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائياطياف ابراهيم خليفه صكر92404212042290009

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيدانيه مثنى احمد جاسم92405132042100029

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيخالد ابراهيم حسين احمد92406212041009073

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيغفران صالح محمد منصور92407132042093097

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد مهدي محمود حسين92408212041014138

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائياسراء حسن علوان محمد92409132042097005

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائياحمد حسين علوان مطلك92410222041029005

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيمنار سعد عبد العزيز كريم92411112042133059

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء جاسم طالب مجيد92412142042111108

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيرويد حسين ابراهيم خضير92413142041027028

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمهند مكصد محمد رميض92414212041022069

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيرويده حيدر طه ياس92415132042070098

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائياروى احمد حازم عبد الكريم92416102042090004

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائيمصطفى حيدر احسان حمدي92417212041050020

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمصطفى نعمه طعمه عبد الحسين92418182041006162

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحيدر فالح حسن صاحب92419212041002054

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايلياء شاكر جبار ثجيل92420142042140015

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيبتول عبد هللا صعيب جبرة هللا92421142042090013

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيشهد مثنى خضير عباس92422102042089024

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيغسق زياد ياسين عوده92423102042090081

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب ميثم خلف عزيز92424262042083049

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيكاظم محمود عيسى شيره92425152041006094

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيرسل سعد سعدون عطية92426132042100038

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيعمر حسن احمد عزيز92427212041011070

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينه مفيد عبد العباس جواد92428122042107134

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيسجى حسين فاضل عباس92429182042236078

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيعمار رافد اسماعيل محمد92430212041002108

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيابراهيم مصطفى حمه رشيد محمد امين92431202041304007

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزهراء عباس فضل جاسم92432182042236060

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيساجد عقيل حسين ديمي92433212041007048

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيخديجة حسين جاسم نوفل92434192042383057

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيبنين حسن عبد الحسين شامي92435122042094046
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الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائيميس احمد محمد علي فيضي92436132042075039

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيساره عبد السالم عبد السيد قمر علي92437152042041040

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية العامل للبنيناحيائيزين العابدين احمد عيسى جبير92438232041026008

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء اياد خزعل ناجي92439142042111107

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيضي تحسين علي عبد عون92440142042197012

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيحال صدام ابراهيم حمد92441122042114018

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيطيبه منور حاجم خليفه92442312042063075

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيايات اسعد عبد العزيز محمد92443212042151011

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيطيبه علي كاظم فهد92444142042111174

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية سومر للبناتاحيائيزينب علي محسن عودة92445142042072064

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية حنين للبناتاحيائيتقى علي جواد حبيب92446132042104016

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغصون احمد عزيز مهدي92447232042088356

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية فدك للبناتاحيائيزينب حسين عباس هبول92448142042070060

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيسعاد خالد خضير عباس92449132042117155

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائينبأ حميد محمد احمد92450102042131044

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيسميه يوسف جميل عبد الرزاق92451102042119052

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمالك مهدي محسن شلوك92452222042128108

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيايمان سعد عويد جهف92453242042115011

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيرندا حازم جوامير خميس92454212042099053

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية السجى للبناتاحيائيبسمه موفق حسين محمد رسول92455112042138005

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيساره رضا صدام خصاف92456132042093078

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيا-اسطنبولاحيائيمريم اياد سوزي مراد92457132042229021

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيمحمد رضا ميثم كريم خضير92458132041003046

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمريم صادق رافع عبدالسالم92459192042267025

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيجواد كاظم كريم مهدي92460212041026011

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيتقوى يوسف قدوري محمود92461132042117062

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيعلي تقي احمد عبد الرحمن امين92462152041022010

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيضحى سالم جرمط خلف92463212042102102

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء عادل عبد علي حسين92464152042049040

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيغسق أيمن زهير خليل92465142042190027

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيأيهاب هيثم احمد عبد92466132041010002

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيختام محسن شريده باتول92467222042414078

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيمرام علي ياسين حسين92468152042050106

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيساره عقيل عبود كاظم92469132042091069

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن رياض داهي احمد92470192041114054

صفحة ٢٦٤٢ من ٦١٩٥
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الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيفاطمه محمد خضير محمود92471102042091083

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه محمد علي فاضل92472132042097043

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيجنه انس حكمت حسن92473102042091026

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيعائشة يوسف علي حسين92474142042079065

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيشهد احمد سلمان محمد92475112042126032

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيمها ثائر احمد ياسين92476122042108054

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية بغداد للبناتاحيائياديان محمد حمادي نعيمه92477102042117003

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمه خالد والي بيده92478272042160449

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائينور هيثم قاسم زبون92479142042190033

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسن علي حسين عبد هللا92480212041002034

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيرنده كريم فارس علي92481182042204011

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيروى سنان عيد كعود92482262042148012

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمرتضى عبد الرزاق جبار رحيل92483132041045045

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية فدك للبناتاحيائيتبارك حميد كاظم فليح92484142042070021

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيهند صفاء نوري عبد الجبار92485132042117282

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائييحيى غسان حاتم عبد االمير92486122041030158

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيدانيه حيدر عادل عذاب92487112042192014

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزهراء وسام باقر عبد الرزاق92488132042100049

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعلي فؤاد زاير بارح92489212041008081

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيمريم ايهاب حميد بني92490102042119068

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيبسملة عبد الكريم خضير حسون92491112042077012

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية النضال للبناتاحيائينوران صفاء علي سمير92492102042102049

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيغفران عماد حسين علي92493132042117188

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيسجاد جميل سالم طاهر92494282041006068

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب عدنان وحيد خليل92495122042107126

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية تدمر للبناتاحيائيشهد ناقد غازي عبد92496212042131010

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزينه عزيز كرجي محمود92497212042145088

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيمقتدى بشير حاتم عليوي92498222041354014

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيفاطمة الزهراء قاسم عبد المحسن مزعل92499142042089047

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيعلياء ضياء حسن جليل92500122042110063

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية البينات للبناتاحيائيمريم نوري صباح عبد االمير92501212042116047

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائيايه فارس عبد الغني سليمان92502132042075008

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنيناحيائيمصطفى حسين حربي مرعي92503132041025041

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيصباح سالم علي محسن92504132042118168

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيطيبة رياض محمود سبتي92505142042224096
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الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيرباب صادق حسن صالل92506222042143111

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيراجين خالد موسى عذافه92507132042126017

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية ابابيل للبنيناحيائيمحمد ستار كريم راضي92508132041011037

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيسرمد احمد حميد محمد92509292041002070

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيبراء عقيل مريوش جاري92510132042070044

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيرمق رياض حمزة عبد92511242042121099

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائينورا حسن لفته شكر92512182042275098

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية دمشق للبنيناحيائيعمران صباح طايز عساف92513192041052018

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي اياد شبيب حناش92514222041002182

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية بلد للبناتاحيائيزهراء كاصد بدري جاسم92515182042176098

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيحسين جاسم عزيز محمود92516122041031046

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزينب حاتم محمود سعود92517182042236064

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0الخارجيوناحيائيمنتظر عبد الرحمن عبد العباس علي92518142041400090

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي حسين عذاب خليف92519262041003094

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية بغداد األهلية للبناتاحيائيزينب صفاء حمزه عبود92520112042107007

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيأيه حيدر جاسم محمد92521112042104002

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائينور لؤي جاسم ابراهيم92522212042097135

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيبيمان فؤاد محمد فرج92523142042117014

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيحيدر عبد األمير صدام حسين92524142041017042

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيهيثم غني دخان سالم92525222041098208

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية المحسن للبنيناحيائيكرار حيدر شاكر عارف92526212041225032

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية فدك للبناتاحيائيرسل علي ياسين محمد أنور92527142042070043

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيحوراء كريم عبد الحسين كاظم92528152042060003

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد علي نادر قاسم92529142041007094

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه علي العابي عوده92530262042083079

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيجنات عباس خليل ابراهيم92531232042114039

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0ثانوية ربيع بغداد األهلية للبنيناحيائيسجاد محمد حسن حسين92532132041051011

الجامعة العراقية/كلية الطب601.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيهمام محمد جياد عواد92533102041019167

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان597.0اعداية المعراج للبناتاحيائيسجى عباس احمد حمادي92534102042113058

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الرمانة المختلطةاحيائيمهند خلف حمادي محمود92535192041287009

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان597.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائيفاطمه علي حيدر رحيم92536132042075035

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان597.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيفاطمة سمير شوكت عبد الجبار92537142042089048

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان597.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيميس نبيل خلخال حسين92538112042215178

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان597.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيعلي عادل قادر غفور92539212041011063

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان597.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيعمر عماد محمد احمد92540112041012034
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الجامعة العراقية/كلية طب االسنان597.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد سعد فاضل الماس92541152041011146

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان597.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيسجاد خلف جبار محيسن92542222041019081

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان597.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيروان واثق عصام حميد92543232042132039

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان597.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائياحمد سمير عبد االمير ساجت92544142041028005

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان597.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيعلي جاسم حسين علوان92545212041025014

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان597.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيسيماء ابراهيم لبيب عارف92546212042122036

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان597.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيغصون ثائر لطيف محمد92547212042291085

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان597.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيشفاء عماد عبد الرحيم شهاب92548212042173028

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان597.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيازل قاسم محمد حنش92549212042104003

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان597.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيعلي شكري رزاق شياع92550222041058085

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان597.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائييوسف محمد سالم محمد92551102041048044

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفاطمه ياسر سليم جواد92552102042115109

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان597.0ثانوية النضال للبناتاحيائيياسمين علي مجبل محمد92553102042102051

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان597.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنيناحيائيعلي محسن علي كاظم92554102041200027

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان597.0اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيربى مازن عبد القادر صالح92555132042078010

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.9ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيروزان صالح محسن ابو القاسم92556142042129027

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.9ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيامير علي غضبان حمه92557122041001017

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.8ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيآمنه حامد مهدي كريم92558132042134001

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.8ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيمحمد بشار عبد الستار عبد الجبار92559112041045045

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائياية كمال كاظم علي92560122042109013

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.7اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد مهدي صالح مهدي عبد الحسين92561252041009267

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.7ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرند رضاب منصور حسين92562122042109050

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.7ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمة حازم علي حسن92563142042094114

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.7ثانوية المتميزاتاحيائينور علي رحيم علي اغا92564142042094163

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.6ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيساره أيمن محمد رجب92565102042100059

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.4ثانوية الرمادي للبنيناحيائيغيث سعد خليفه حمد92566192041001076

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائييقين محمود عباس فياض92567122042109185

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.4ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد احمد محمود صالح92568132041020146

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي اسعد محسن عبود92569142041007062

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.2ثانوية المسرة للبناتاحيائيفرح مجيد مغامس محمد92570112042193037

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.2ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيابراهيم يوسف عبد الرحيم حسين92571102041028008

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيحنين قيس حسين مرعي92572112042102013

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيزينب سعد خالد جبر92573132042111054

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيمريم عزيز محمد هنيدي92574212042201010

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب ثامر عبد االمير حاتم92575132042080024
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الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم كريم مشري سلمان92576142042078094

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الرحيم حسين92577102041025011

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائينور حسين شنور رسن92578122042114083

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد خالد ناجي عمران92579142041018156

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية حلب للبناتاحيائيرسل رحيم عبد علوان92580242042107048

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايه ضياء عامر زاير دايش92581142042111041

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيمحمد مجيد محمد خميس92582212041278117

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيامنه غني جاسم محمد92583222042141028

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية تماضر للبناتاحيائياستبرق سرحان ذياب تايه92584212042091011

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيبراء خضير مرزه حمزه92585182042392015

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد حسين عباس عز الدين جواد92586252041031590

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسجى عباس وادي هيالن92587212042190034

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيساره احمد هاشم علي92588132042098089

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيجعفر محمد جاسب جاسم92589102041015013

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية التقى للبناتاحيائيمالك عبد السالم خشان سوادي92590112042071098

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائياسراء اياد زيدان عبد92591212042134008

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيحسين عامر محسن جاسم92592262041044012

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيعلي ابراهيم خليفة ابراهيم92593122041002019

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيتبارك قاسم حسن صالح92594112042114022

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائياحمد بسام صبار عبد الكريم92595212041039004

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيزينب غدير عز الدين محمود92596212042104025

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية هند للبناتاحيائيحنين حسين طه ياسين92597112042079024

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيحوراء نجم الدين عبد االمير درويش92598212042125023

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيحنان عدنان محمد فرحان92599122042020035

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيهمام كاظم ابراهيم جرو92600102041026249

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعلي حسين علي كاظم92601212041272177

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور سهيل عبد هللا سلمان92602132042101091

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية سومر للبناتاحيائيعال رياض غازي مهدي92603142042072093

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمسره عمار عسكر لعيبي92604132042071129

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيدنيا حسين علي كوكز92605152042080090

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيهمام قصي مطر غزيل92606142041042059

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيزهراء ليث سالم رشيد92607132042099024

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائياسيل خالد فخري صالح92608192042178004

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد هيثم عبد الساده حسن92609142041016113

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء نعمان كامل سرحان92610212042090079
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الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية السجود للبناتاحيائيحنين صباح حسين رحيل92611142042065015

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيموسى عقيل كريم خليفه92612232041292036

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم ياسين حسن حنش92613152042047115

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيمرتضى رافد حسن جابر92614142041017111

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمقداد خضير جياد جيثوم92615292041002163

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيكرار عامر سلمان موسى92616262041012121

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائينور احمد غسان احمد92617132042100121

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمحمد اسعد علوان سعدون92618222041035220

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب رباح غضبان جبار92619112042077045

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيشهد سالم سالم صالح92620212042091111

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيدالل علي فاضل كاظم92621122042082012

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمنار عبد المهدي جبار جياد92622142042134153

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيلبنى عدي علي عاتي92623132042117206

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرفل كريم جاسم عريمط92624192042383080

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيابو الحسن علي سهيل سوادي92625102041026007

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيسجاد كاظم حميد حمود92626142041028055

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0مدارس المتنبي االهلية في تركيا - بولواحيائيمروه طالب عبد حمود92627132042221006

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيتبارك محمد عبد علي ساجت92628222042321245

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية حماة للبناتاحيائيطيبه ابراهيم منصور سلمان92629112042084138

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعباس علي ياسين جبار92630262041009071

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيانتظار محسن عبد الزهرة حسين92631272042052018

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية الكرخ للبنيناحيائيخطاب حمد عزيز محمد92632102041003016

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيزيد عصام غالب حمد92633102041026096

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيتأويل خالد صدام عبد92634282042051015

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية ربيع بغداد األهلية للبنيناحيائييوسف رائد حسن محي الدين92635132041051020

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمنار محمود علي جويد92636142042134154

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيايالف موفق مبارك يحيى92637212042134013

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمرتضى عالء علي حسين92638212041009240

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية دجلة للبناتاحيائينبأ علي حسين عليوي92639142042078109

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيزينب مالك مزهر محمد92640142042100078

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيلميس يعقوب يوسف عمران92641212042292080

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيفاطمه علي مطرود جامل92642212042165075

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيجعفر صادق محمد جياد92643132041041003

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيزينب قاسم حسوني المال92644262042111030

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية السالم للبنيناحيائينور ضياء عبد هللا محمد92645182042044023
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الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيزهراء كاطع خلف ثجيل92646132042099023

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية الريف للبنيناحيائياحمد عامر حسن علي92647122041029003

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيامير مثنى عزاوي عباس92648122041022017

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب فاضل جبر كاظم92649122042107129

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية السالم للبنيناحيائيمريم عقيل ابراهيم حسين92650182042044019

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائينهى سالم داود سلمان92651262042083108

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيمريم خليل ابراهيم حسين92652112042103079

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيايه لطيف علوان حسين92653212042126010

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد الملك عدنان نصيف حمادي92654212041014087

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيسجى عماد علي جاسم92655122042104024

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيعال محمد عبد الواحد حميد92656102042090079

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيخديجه احمد حميد فرحان92657102042091031

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية النهروان للبنيناحيائيعلي اكبر فراس كاطع نعيم92658152041020036

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيزهراء حسين احمد علوان92659262042108048

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيزيد مهدي كركان جياد92660222041002116

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء ضياء محمد بكر92661212042090075

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية النور للبنيناحيائيحسين علي غالب احمد احمد92662122041026057

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيأسامه مشتاق مبارك ميرزا92663142041022010

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيتبارك جليل فالح عايز92664152042080044

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائينبأ فؤاد فاروق وادي92665132042130057

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيعائشه طارق خلف علي92666212042099092

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيتقى احسان علي خضر92667222042141057

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائياحمد عبد الحميد حاجي علي92668152041022002

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينبأ علي جاسم حسين92669152042046223

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيتقى عبد الحسين رباط صالح92670152042060002

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيمريم صالح حسن علي92671142042099059

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيحيدر جمعة عجد عذيب92672222041372010

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائينور مهدي احمد جاسم92673102042155016

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائياساور جبار مطلك خلف92674122042101001

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيدعاء حسين عبد خليفه92675222042394022

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحيدر حكيم محمد صالح92676272041014078

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيشهالء قاسم عباس علي92677152042040095

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية جرير للبناتاحيائيهدى كاظم صائب كاظم92678122042089101

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيساره عباس خزعل وهاب92679122042107135

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيصفا احسان طه محمود92680212042177041
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الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيلقاء موسى اسماعيل محمود92681212042178203

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0اعدادية فدك للبناتاحيائيسندس جاسم علي خادم92682212042156048

الجامعة العراقية/كلية طب االسنان596.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيجعفر صادق قاسم شاوي92683142041012005

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني535.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقييقين كمال خالد وهيب92684102052099019

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني532.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيلينا عبد الرحمن حمادي عالوي92685102052101034

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني528.0اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقييوسف عبد الستار حسين عبد هللا92686102051035021

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني516.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيعباس هاشم صادق حمودي92687142051042025

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني516.0المدرسة العراقية في بلغاريا - صوفياتطبيقيهمام حيدر حسين علي92688132051202002

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني516.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيفاطمة علي محيسن راضي92689152052048053

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني515.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيسيف رياض محمد علي حسن92690112051018060

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني513.0ثانوية بغداد النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عصام هاشم عليوي92691132051050008

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني512.0اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقيآمنه عبد الجليل هادي صالح92692132052074001

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني512.0ثانوية الكرار المسائية للبنينتطبيقيمصطفى حسن كاظم جاسم92693252051163041

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني511.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيزينب سعد عبد الرحمن محمد92694212052140027

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني510.0الثانوية المعينية للبنينتطبيقيمحمد حارث حامد عيدان92695112051022028

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني510.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعمار ياسر طه إسماعيل92696192051020060

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني510.0ثانوية برزاني المسائية للبنينتطبيقيقتاده احمد سريح سعد92697312051070059

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني509.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحسن صباح عبد النبي جياد92698132051012024

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني507.0ثانوية بني شيبان المختلطةتطبيقيهاشم مهدي مال هللا يوسف92699212051224009

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني507.0ثانوية المعتصم المسائية للبنينتطبيقيعمر حمد سلطان روضان92700192051352007

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني506.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيسيف علي مجبل فرحان92701192051011036

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني504.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعلي حسين كاظم لفته92702132051005045

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني504.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيمالك عبدالستار عبدالملك عبدالجبار92703192052199050

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني503.0ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيالمجتبى ضاري محمد عباس92704222051358001

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني503.0ثانوية ابن عقيل للبنينتطبيقيعبد هللا محمد مجبل ردام92705122051014016

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني502.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمنتظر غركان شالكه جياد92706282051012096

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني502.0اعداية المعراج للبناتتطبيقيرسل فاضل جالل حسن92707102052113012

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني502.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيفاطمه علي جعفر محمد92708132052117038

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني502.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعبد هللا صبحي جسام محمد92709102051017046

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني501.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيمسلم فيصل رزاق مايع92710292051025073

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني501.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى عدنان خميس احمد92711102051022067

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني500.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقيمحمد فائز حمدان ابراهيم92712192051010026

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني500.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمرتضى وسام هادي جبار92713232051020084

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني500.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي غالب طعمه هيول92714272051013090

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني500.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيعبد المعز فاضل مهدي عبد92715132051023030
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الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني499.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيابراهيم شامل عبد الباقي حميد92716102051020001

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني499.0ثانوية المتميزين-الخضراءتطبيقيعبد العزيز مقدام راغب احمد92717102051002010

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني499.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيعبد الرحمن خميس احمد عبد92718192051009031

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني499.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيحيدر حميد علي ضاحي92719102051155007

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني499.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيكرار علي حسين جباره92720222051301046

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني499.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيياسر عمار ابراهيم عبد92721182051006059

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني499.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسنين احمد ناصر خصاف92722142051012013

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني499.0اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقيعلي حقي اسماعيل خليل92723212051017021

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني499.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيزيدان عبد زيدان خلف92724142051003011

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني499.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقييحيى صهيب مؤيد ثابت92725102051013158

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني499.0اعدادية االستقامة للبناتتطبيقيهبه الزهراء عمار حمادي خشكوري92726152052058010

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني498.0اعدادية الشباب للبنينتطبيقيطه وضاح حبيب موحان92727222051033022

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني498.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمعاذ قصي عبد المنعم ياسين92728102051019128

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني498.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيطيف كريم ضاري خلف92729182051044016

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني498.0ثانوية المعارف االهلية للبنينتطبيقيمهيمن حسن علي عبد92730122051049022

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني498.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيمصطفى عبد هللا ابراهيم عبد هللا92731192051007053

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني498.0ثانوية التكامل األهلية للبنينتطبيقيزين العابدين زياد طارق محمد92732122051038005

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني498.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيساجده عصام فيصل زغير92733112052076028

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني498.0ثانوية عائشة للبناتتطبيقياسراء أحمد خضير حسين92734112052082003

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني498.0ثانوية الريف للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمد موسى92735122051029012

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيدحام فالح حسن محمد92736192051007019

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيداليا عماد الدين كريم عبد92737132052070009

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيصهيب باسم شاكر حماد92738192051065013

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيكرار حيدر لفته راضي92739132051012095

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقينبهان عبد الستار عبد هللا احمد92740192051011082

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيدالل مهدي عذاب عبيد92741142052077010

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيزيد اسامه نعمه فليح92742102051016024

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيسجى وهاب كاظم حسين92743122052094068

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقييقين محمد فاضل حمادي92744142052079068

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني497.0ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيمريم طه محمد طه92745102052084008

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني496.0ثانوية التاجي للبنينتطبيقيعبد الرحمن ماجد محمد جمعه92746122051010009

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية517.0اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقيشهد رياض ثجيل زغير92747152052050018

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية498.0ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيمريم خالد جواد محمد92748122052122021

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية491.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعبد هللا قصي مصباح قادر92749132051005039

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية488.0ثانوية الريحاني االهلية للبنينتطبيقيحسين عبد الكريم محمود محمد92750142051165004
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الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية487.0اعدادية حطين للبنينتطبيقيبهاء الدين حميد طالب حسين92751232051023002

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية485.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد رعد بهلول جعفر92752142051016079

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية485.0إعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيجمال خالد مطلك قربان92753132051015012

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية484.0اعدادية طوبى للبنينتطبيقيعمر فاروق غازي عبد العزيز92754212051087028

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية484.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيمنار خالد شاكر عبد92755122052094101

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية484.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيوليد عبد هللا كاظم جاسم92756112051025055

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية482.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيكرار ثائر كرم علي92757212051011046

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية482.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمصطفى خالد حسن جياد92758102051020221

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية482.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيمالك اياد علي بزرك92759122052107051

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية482.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقييونس مجيد محمد راشد92760112051026077

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية482.0ثانوية االيثار االهلية للبنينتطبيقيمحمد نبيل مثنى صالح92761102051054005

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية482.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعلي حسين جباري ديوان92762142051017057

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية481.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمأمون عبدالرحمن اسماعيل شاكر92763192051360062

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية481.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزينب غسان عبد االله صالل92764132052071027

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية481.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيعلي يعقوب يوسف محمد92765112051026050

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية481.0اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيكرار حسن عبود حوت92766142051049018

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية481.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيخليل محمد جاسم كاظم92767122051030049

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية481.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيامين قيس عبد هالل92768192051009013

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية481.0ثانوية الثائر للبنينتطبيقيمحمد كاطع مزهر حنين92769122051011031

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية481.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعلي مهدي عبود هادي92770132051003052

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية481.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيمحمد حسين عبد علي زبين92771132051009051

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية481.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيزهراء مالك فالح عبد92772142052072027

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية480.0ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقيجاسم حسن جاسم بهار92773102051004004

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية480.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيسجاد صفاء عبد العالي هيلي92774222051066003

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية480.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيعهد عبد الخالق خلف عبد92775102052101029

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية480.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينتطبيقيغازي مجيد شامي علوان92776102051200024

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية480.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيحسين سليم شنون حاتم92777142051017026

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية480.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعلي حاتم عطيه هاشم92778112051032025

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية479.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسين ياسين عبد عون ضهد92779162051363098

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية479.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقييوسف محمد رزوقي جاسم92780122051031171

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية479.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيزيد خلف غزاي عفش92781192051360021

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية479.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيصالح خالد توفيق جواد92782142051030027

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية479.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيسمر غسان عريبي عبد92783132052091031

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية479.0اعدادية بوتان المسائية للبنينتطبيقيوميض علي حسين وادي92784212051270045

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية479.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيفاطمه حسين عبد اسماعيل92785102052114022
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الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية478.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي نبيل شنيشل حاتم92786132051012088

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية478.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقياسماعيل فاضل ماشاف كرم92787112051049019

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية478.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيسرى احمد غانم عبد النبي92788122052105032

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية478.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيشهد هيثم علي شنشول92789132052118047

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية477.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعلي حميد رشيد عيسى92790142051027051

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية477.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد عبد هللا جمعه عبود92791102051020020

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية477.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقينور الهدى عباس طعمه علي92792152052040044

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية477.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيمرتضى قتيبة عبد الغالب عبد الهادي92793132051030096

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية477.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيرامي كريم كامل عبيد92794112051025014

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية477.0ثانوية التاجي للبنينتطبيقيعبد الخالق فاضل لطيف مهدي92795122051010008

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية477.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيزينب مثنى صالح مكي92796142052079036

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية476.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيجاسم غالي شرهان خضير92797282051151107

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية476.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيمصطفى عاصف راغب احمد92798102051016074

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية476.0ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقيدانيه ثامر محمد حسين92799102052123004

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية476.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيسجاد علي حسين سالم92800132051034013

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية476.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيمثنى عبد هللا محيسن خضير92801112051025041

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية476.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمهند محسن سموم سليم92802282051151843

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية475.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيحسن موفق ياسين خضير92803162051043012

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية475.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيحسين علي عبد العالي كاظم92804142051048020

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية475.0اعدادية االبداع المسائية للبنينتطبيقيمجتبئ فراس منعم جعفر92805122051202058

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية475.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيكاظم يونس عبد العالي سعيد92806142051018089

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية475.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيجعفر محمد صالح محمد92807282051001021

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية474.5ثانوية المتميزين-الخضراءتطبيقيمحمد فراس عماد ذنون92808102051002017

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية474.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعلي قائد محمد ابراهيم92809102051013100

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية474.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيعلي مهدي عبد الرضا عذار92810122051007081

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية474.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمعاذ ابراهيم حميد ابراهيم92811192051019083

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية474.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمصطفى إسماعيل عبد الغفور صالح92812192051020087

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية474.0ثانوية التاجي للبنينتطبيقيسفيان عبد االله غازي داود92813122051010007

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية474.0ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقيزهراء عماد بشار محمد92814142052149005

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية474.0اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيصفاء مالك داود بريسم92815262051044017

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية474.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتتطبيقيمينا سامان غفور وهاب92816142052117015

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية473.0ثانوية ابن عقيل للبنينتطبيقيعبد العزيز عمر عبد هللا طه92817122051014015

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية473.0ثانوية الفوز للبناتتطبيقيمريم عطيه عذاب حسين92818132052099027

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية473.0ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقيجعفر محمد حميد عنبر92819142051064005

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية473.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقياحمد باسم حامد حميد92820142051015011
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الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية473.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقيروان ياسر يوسف محمد92821152052054015

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية472.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد صفاء نصيف جاسم92822102051020015

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية472.0ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيزينب علي عبد الرضا صبري92823282052065018

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية472.0ثانوية البغدادي المسائية للبنينتطبيقياحمد عايد محل محمد92824192051359006

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية472.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيعلي عدنان علي جبر92825132051006048

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية472.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد سعدون رفعت92826142051021051

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية472.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيآيه عبد الحسن عبد الواحد سلمان92827132052071007

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية472.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحيدر حاتم مطر حطحوط92828292051002035

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية472.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيعبد المنعم محي عبد المنعم عبود92829162051494022

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية472.0ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقيعلي اياد جدوع حسين92830142051064016

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية471.4ثانوية المتميزينتطبيقيعبد هللا هيثم عبد الصاحب عبد الجبار92831132051016017

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية471.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيزينه صبيح عبيد زهاوي92832102052096023

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية471.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي نصير أبراهيم عبد الحسن92833102051019079

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية471.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي حيدر رحيم عباس92834112051058118

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية471.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقينور صفاء عبد االمير علي92835152052054043

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية471.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيابراهيم مهدي صالح عباس92836162051128002

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية471.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي سعدون عبد الرحيم عبد هللا92837282051006089

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية471.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزهراء محمد يونس صبيح92838132052118036

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية471.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيابو القاسم سعد عبد حميدي92839152051002002

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية471.0اعدادية األوفياء للبنينتطبيقيعلي عبد الستار حماد علي92840192051078029

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية471.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعبد القادر عالء عبد الحسين عبد هللا92841132051005035

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية471.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيدعاء ناصر محسن جبر92842112052108018

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية471.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيحسن فالح مهدي عمر92843102051017028

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية470.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقياحمد عامر هاشم حميد92844212051002004

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية470.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيإسماعيل ظاهر عبد العزيز خليل92845192051020005

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية470.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقيعلي رستم ولي وهاب92846202051002022

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية470.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقينايف منذر نايف ذياب92847192051007055

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية470.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيسجاد وليد خالد علي92848112051013023

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية470.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد سعد محمود عبد هللا92849282051001145

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية470.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد الجبار جمال عبد الجبار عبد الفتاح92850102051019048

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية470.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيمنتظر هاشم ناهي عبيد92851222051307210

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية470.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيليث قحطان عياده احمد92852192051058025

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية470.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمصطفى علي كيالن عبود92853142051015060

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية470.0ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيتبارك محمد عبد الواحد ماشي92854102052137005

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية470.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين صالح92855142051050008
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الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية470.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيحسين علي كاظم مشعل92856132051030033

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية470.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمرتضى نصير عبد العباس غلوم92857162051085077

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية469.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيمصطفى ابراهيم محمد ياسين92858142051013074

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية469.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحسين محمد عبد الحسن عودة92859122051031060

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية469.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيمحمد جاسم حرز جبر92860142051029041

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية469.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيزهراء غزوان جبار كاظم92861132052100018

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية469.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقيسرى بركان علي جعفر92862112052105015

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية469.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحسين فاضل مالك رسن92863132051012038

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية469.0ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن زياد طارق احمد92864112051041015

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية469.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمقتدى بشير مطشر معارج92865142051047125

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية469.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيشكران باسم طالب شويطي92866122052136011

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية468.0اعدادية راوة للبنينتطبيقيوقاص سعد حسين علي92867192051022021

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية468.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيحسن عدي حسن جعفر92868132051055014

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية468.0ثانوية النور للبناتتطبيقيسارة حيدر مرتضى عبد الواحد92869162052275009

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية468.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعمار حسن داود خضير92870142051027055

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية468.0ثانوية زيونة األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا ثامر نعمه عبود92871142051043008

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الكهربائية468.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعبد الرزاق حيدر عبد الرزاق علي92872112051033023

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب584.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد المجيد صالح حمد92873182041119026

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب582.4االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي محمد ابراهيم حسن92874172041008254

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب578.0ثانوية السالم للبنيناحيائيمحمد حميد صالح عكيل92875182041044041

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب573.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي حسين محمد حسن92876252041031398

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب572.0ثانوية السجى للبناتاحيائيريام باسل ياسين طه92877112042138013

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب570.5ثانوية المتميزاتاحيائيروز منير زامل حنون92878112042113054

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيزهراء عادل حسن ابراهيم92879272042161041

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب568.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد منهل عبد المجيد رشيد92880172041015114

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمحمد اياد اسماعيل عبد92881192041020051

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0ثانوية االنوار للبناتاحيائينور الهدى اياد احمد علي92882122042104045

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0ثانوية قبس المميزين االهلية للبنيناحيائيعباس علي بدر معيضد92883142041189007

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب566.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه محمد علوان مراد92884272042095123

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنيناحيائيموسى ضياء حسين خلف92885102041025013

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0ثانوية حلوان للبنيناحيائياحمد محمد عبد هللا كاظم92886212041055009

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد جبار كريم92887102042110079

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0اعدادية االصيل للبناتاحيائينور وليد سعيد حويش92888112042064084

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيفرح عدنان علي بشير92889132042073078

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0ثانوية القدوة المختلطةاحيائياحمد سعدون طاحوس عبد92890102041161001
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الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيعلي عبد الخالق رجب محمد92891192041003060

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيدنيا احمد مزهر منشد92892122042090021

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0اعدادية األمل للبناتاحيائيمريم خلف عبد خلف92893112042065152

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيهدى احمد صبيح صالح92894152042055129

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزينب وسام كاظم حيدر92895152042044108

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيطيبة عبد الحميد علي عبيد92896102042118080

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمختار محمد سليمان علوان92897112041026134

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائياغصان محمد فخري رحومي92898312042067003

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.0ثانوية المتميزاتاحيائيشمس واصف تيمول صكبان92899142042094100

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيميالد علي عذاب عويف92900152042044179

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيهاجر جمال خليفة عبد92901192042246111

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيامير حسين عليوي عبد الحسين92902232041019019

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائينور محمد عبد محمد92903112042104071

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.0اعدادية البتول للبناتاحيائيايمان جار هللا علي ياسين92904112042072018

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمريم رائد محمد جواد92905152042054235

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.0اعدادية سومر للبنيناحيائيعلي حسين رسن عطيه92906242041009094

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب559.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيالنا مهدي صالح فهد92907112042067114

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب558.4االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد عادل طالب محمد رضا92908132041010008

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب558.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي عادل نوري حسين92909272041001202

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب558.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيزينب احمد جاسم حمادي92910192042193053

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب558.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيصفا ليث معتصم زكي92911102042115094

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب558.0ثانوية التكامل االهلية للبنيناحيائيامير الدين حيدر كاظم حبيب92912142041058002

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب558.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمصطفى لؤي علي عبد المجيد92913312041063080

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب558.0ثانوية اسباط الوارث األهلية للبنيناحيائيحسين عطا هللا حسين علوان92914272041133006

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب558.0النصر النموذجية للبنيناحيائينور الدين وليد شالل فرحان92915312041024182

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب558.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيتبارك حميد سليمان حسين92916192042191024

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب558.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيروان والء سعيد كاظم92917142042076060

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب558.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيفاطمه حسن سيد عبيد92918122042230116

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب558.0اعدادية أور للبناتاحيائيغفران احمد عبد العالي خيون92919222042154100

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب558.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيديما سبهان عبد الجواد عبد القادر92920122042093018

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب557.3ثانوية المتميزيناحيائيحسين حيدر حمزه عباس92921112041010036

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب557.0اعدادية البتول للبناتاحيائيآيه زياد حنون حسون92922112042072021

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب557.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائياحمد فؤاد جبار عاتي92923102041008005

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب557.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمحمد علي اسماعيل محمود92924122041031145

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب557.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيضرغام صالح مهدي عبد العباس92925252041045085
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الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب557.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيهبه محمد طه ياسين92926132042117275

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب557.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيمها ماهر محمد ناجي حسن92927162042169068

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب557.0ثانوية االيثار االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الكريم قاسم فارس92928102041054002

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب557.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيمنار محمود لطيف محمود92929102042084034

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب556.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيبنين منذر عباس محمد92930102042078028

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب556.7ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيحسين ياسين محمود مصطفى92931142041010036

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب556.3ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي غالب احمد عسكر92932112041010115

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب556.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين كامل قاسم نجم92933152041001031

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب556.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيياسمين عقيل حميد عطيه92934152042054320

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب556.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيمصطفى فاضل عباس مولود92935212041088052

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب556.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمصطفى علي هامل دخان92936152041013092

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب556.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائياحمد إسماعيل عباس عناد92937112041009002

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب556.0ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيعبد هللا جاسم محمد ابراهيم92938122041045033

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب556.0ثانوية اسماء للبناتاحيائيصفا نجاح حسن عبد92939112042100018

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب556.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيزينب فالح عبد حسن92940112042101024

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب556.0اعدادية النور للبنيناحيائيحسن فليح حسن سلمان92941122041026045

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب556.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد عالء محمد كريم92942232041282095

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.5ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيعباس علي سلمان توفيق92943112041045033

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائياحمد قيصر محمود عبيس92944142041007013

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.3ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيهاشم عدنان هاشم عبد92945112041050019

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.1ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائياالء فراس خالد مسلم92946122042109005

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.0اعدادية العبيدي للبنيناحيائيمحمد عامر خليل ابراهيم92947192041024010

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيفاطمه مبدر كاظم فارس92948232042095075

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيشهد عبدالوهاب محمد عثمان92949122042080028

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا صباح عبد الحسين عساف92950162041357051

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيحسين علي عبد جبر92951112041049017

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيساره احمد صبحي طاهر92952222042141164

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيتوفيق ستار سعد فياض92953232041181011

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيرانية سمير خليل ابراهيم92954102042110041

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتضى عبد الحسن محمود هاشم92955252041031722

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.0ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيمنتظر عقيل كاظم مختاض92956142041034027

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب554.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيفوز محمد عبدالباقي نوري92957192042198065

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب554.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيدانيه وميض عالء صادق92958112042114032

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب554.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيرند خالد نعيم حمود92959142042105019

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب554.0ثانوية اسباط الوارث األهلية للبنيناحيائيمحمد امجد يوسف طه92960272041133014
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الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب554.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزينب علي شنين زبين92961132042093075

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب554.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتاحيائيمريم فائق نجم عبد هللا92962162042198030

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب554.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائينبأ رعد سعدون طه92963102042076033

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب553.9ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمصطفى ليث جواد كاظم92964102041028172

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب553.8ثانوية المتميزيناحيائيعبد الرحمن حسين محمد حميد92965112041010068

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب553.6ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد نجيب رجب92966102041048020

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب553.1ثانوية المتميزيناحيائياحمد حيدر صباح سليم92967112041010006

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب553.0ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عبد الرزاق حسن خزي92968252041035067

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب553.0اعدادية المعراج للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد جواد احمد92969112041024011

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب553.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيغفران اكرم احمد عباس92970262042132174

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب553.0اعدادية المكاسب للبنيناحيائيمنتظر رضا خضير محمد92971272041003047

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب553.0اعدادية المركزية للبناتاحيائيمريم سعدي قاسم عبد علي92972132042119033

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب553.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيجليل ضاري خلخال نايف92973232041252037

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب553.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء مالك محمد سعيد92974122042105080

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب553.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد الرحمن حامد ابراهيم رجب92975102041013063

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب553.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيتبارك مجيد حميد سعيد92976142042097012

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب553.0اعدادية قباء للبنيناحيائيمنتظر جمعة كاظم بدن92977152041010115

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب553.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيتبارك طالب محمد مزعل92978212042125016

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب553.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمريم عمر ربيع هاشم92979192042383148

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب553.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيإبراهيم عامر إبراهيم سعيد92980132041001001

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب553.0اعدادية عمورية للبناتاحيائينور فراس جاسم محمد92981182042183147

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب553.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم كريم احمد كاظم92982262042083094

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب552.2اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائياحمد يعقوب محمد امين يعقوب92983162041105008

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب552.0ثانوية الصباح األهلية للبنيناحيائيبنان عامر هاشم كريم92984112041038001

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب552.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرشا علي فاخر طالب92985162042165151

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب552.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعبد هللا مفيد عبود احمد92986162041084067

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب552.0ثانوية دجلة للبناتاحيائينور نزار محمد نايف92987102042095084

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب552.0ثانوية جعفر الطيار للبنيناحيائياكرم منشد خضير هندي92988282041020002

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب552.0مدارس محمد الفاتح العراقية االهلية تركيا-اسطنبولاحيائيعائشه معزوز مصطفى ابراهيم92989132042223003

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب552.0ثانوية السكري للبنيناحيائيحسن علي غازي عبد92990212041046004

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب544.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد هللا قاسم شيحان عبود92991102051013080

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب543.0ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقياياد جابر عطشان هليل92992222051358002

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب538.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتتطبيقيايه عقيل شاكر كردي92993192052189003

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب538.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيفاطمه مهدي صاحب محمد92994272052063071

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب537.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيميس ثائر ابراهيم عبد السادة92995132052118073
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الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب534.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقيطيبه نذير محراث خلف92996112052105021

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب534.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمصطفى محمد عباس عطا92997112051004121

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب534.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيمصطفى محسن عوده الزم92998152051006048

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب534.0اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيمحمد عادل صالح حسن92999212051085029

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب533.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيموسى عبد الباسط علي سليمان93000102051017087

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب532.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقياحمد اثير نزار مرزه93001132051031003

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب531.0ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقيعثمان احمد نعمة عباس93002102051004009

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب531.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيفاطمه محمد جاسب عيسى93003142052140040

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب531.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيمنتهى عالء الدين عبد المنعم عبد الرضا93004142052074042

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب529.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيأماني رحيم هليوي عجالن93005142052074004

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب529.0اعدادية االحرار للبنينتطبيقيطالب قحطان كريم جنيجل93006262051018016

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب528.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيكرار محمد عبيد عبد هللا93007272051013108

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب528.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيزينب احمد فاضل كاظم93008232052088010

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب527.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقياواب اثير عباس عبد93009112051019009

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب527.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيصفا مثنى عبد الحسين علوان93010122052094073

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب527.0ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيعلي حميد صاحي حسين93011222051358019

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب526.0ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقيعبادي عبد هللا عبادي كاظم93012102051004008

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب526.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيمهدي زيدان شندي زيدان93013272051046089

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب525.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد أحمد ربيع سعيد93014102051019096

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب525.0ثانوية السديد االهليةتطبيقياحمد صفاء عبد النبي درويش93015162051443003

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب525.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمقتدى عبد االمير عبد لكين93016162051357475

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب524.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمحمد علي شاكر علي93017142051026055

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب523.0اعدادية النور للبنينتطبيقيمنتظر قاسم رزاق عبد هللا93018122051026090

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب523.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيحمزة احمد عواد محمد93019192051003020

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب523.0الثانوية المعينية للبنينتطبيقياحمد ضياء عبد الحسين عنيد93020112051022003

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب523.0ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقيعلي سعد حميد مهدي93021132051252067

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الحاسوب523.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسن رعد عبد كشكول93022132051017013

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات575.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيسرى محمد زامل زغير93023152042054158

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات572.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيايه فاضل صبيح حسون93024102042116007

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات570.0ثانوية الشمس للبناتاحيائيحنين محمود سعيد جزاع93025192042263009

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات568.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائينرجس علي طاهر حسن93026122042102086

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات564.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائياالء محمد خضير حمد93027112042149005

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات563.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمصطفى محمود شاكر صديق93028102041002168

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات561.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيزينب سالم كمال محمد93029112042112045

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات561.0ثانوية العراق االهلية المسائية للبنيناحيائيحيدر صفاء ناصر حسن93030232041260009
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الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات559.0اعدادية حماة للبناتاحيائيبراء احمد محمد كاظم93031112042084037

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات558.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائييوسف احمد عداي محيسن93032232041071084

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات557.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائييقين مجيد حميد عبد93033142042067145

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات557.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيهاجر حسين محمد علي عون93034162042383247

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات556.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسراء رياض داود سلمان93035182042231006

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات554.0ثانوية المناهل االهلية للبنيناحيائيليث فراس محمد حسين هادي93036142041179025

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات554.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيدعاء احمد محمد جابر93037122042094088

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات553.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيطيبه احمد حكمت عزت93038102042120073

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات551.0ثانوية االمال للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم جوده93039142042108062

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات551.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيمينا صادق عزيز فنجان93040142042074140

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات551.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيمينا هادي سلمان مهدي93041212042145141

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات550.4ثانوية المتميزيناحيائيعلي جواد قاسم حمودي93042132041016065

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات550.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغدير حسن كاظم جواد93043212042138123

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات550.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيغدير شاكر حامد حمزة93044142042193064

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات549.1ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائينرجس هاشم عزيز عسكر93045222042159047

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات549.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي قيس شهاب احمد93046212041002098

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات549.0ثانوية االسراء المسائية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد زبون93047132042284052

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات549.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرونق حامد كعيبر مهنا93048112042076060

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات549.0اعدادية التضحية للبناتاحيائيشيماء نوئيل عبد العظيم باقر93049122042091020

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات548.2ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيسيف علي طالب محمد علي93050142041010044

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات548.0ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيسجى مهدي عبد هللا جباره93051132042123016

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات548.0ثانوية بابل للبناتاحيائيموج عدي خالد شاكر93052122042095045

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات548.0اعدادية أور للبناتاحيائيمالك جاسم ثجيل مزعل93053222042154119

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات547.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمنتظر فالح حسن محمد93054122041001128

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات547.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيساره احمد شوقي عبد الرزاق93055132042121122

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات547.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيمنى نذير هاشم سلمان93056132042091108

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات547.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيرسل قاسم ياسر مكطوف93057132042098051

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات547.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيسجى رحمان داود ناصر93058142042149036

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات547.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيرسل حقي اسماعيل فرحان93059112042129016

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات547.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيختام محمود احمد ياسين93060232042094016

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات546.1ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينب كاظم جواد كاظم93061122042109082

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات546.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيسجاد نصير علي حمزه93062142041019038

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات546.0اعدادية القناة للبناتاحيائيفاطمه رعد علي شاهين93063132042072066

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات546.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائييمام مهند احمد جاسم93064102042100131

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات545.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي ضياء حسين علي93065142041007066
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الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات545.3ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيايه موفق فاضل الفي93066102042100021

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات545.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيسهيل محسن عبد النبي عاشور93067112041026060

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات545.0ثانوية نور العلم للبناتاحيائيزهراء احمد حافظ مجيد93068112042118014

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات545.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيعال فرحان عباس كاظم93069122042230107

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات544.7ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيزهراء لؤي نجم عبود93070142042112044

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات544.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمينا احمد علي عبد الباقي93071132042121216

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات544.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيسما مكي عباس جبار93072112042064047

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات544.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيفاطمة كنعان دحام كطيش93073112042062083

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات544.0اعدادية التقى للبناتاحيائيديمه فراس علي حسين93074112042071040

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات544.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائياحمد علي هادي عباس93075142041009008

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات544.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيصفا عباس مبارك جواد93076112042149041

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات544.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عباس يونس93077252042101180

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات544.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيايه خلف ناصر حميدي93078222042412013

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات544.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيبنين منير غافل محسن93079102042114013

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات544.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيهمسه اياد حسين عزيز93080142042111283

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات543.5ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيجعفر عباس محمد مطر93081142041010026

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات543.0اعدادية حماة للبناتاحيائيآزل رحيم اربيح خسارة93082112042084004

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات543.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمحمد حامد نعمه مطير93083222041019161

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات543.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيمرتضى أحمد ياسين خضير93084102041043068

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات543.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيسما علي عبد الحسين عزيز93085112042109062

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات542.6ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيالحسن علي صالح مهدي93086112041045008

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات542.6ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيالباقر امجد سليم حبيب93087142041010020

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات542.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيايات حيدر وهيب هويدي93088122042109010

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات542.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء نبيل عبد الرضا جابر93089162042170036

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات542.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيضحى علي حسين علي93090182042162020

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات542.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمهيمن حسين خالص تايه93091182041141096

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات542.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيماجد يحيى كاظم هدالن93092102041026197

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات542.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيعلياء سالم هاشم رضا93093122042104032

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات542.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيشمس شهاب احمد حسن93094102042101072

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات542.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائياحمد محمد خشاف ابريج93095222041066004

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات542.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمؤمل محمد جاسم محمد93096112041049060

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات542.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيتبارك كريم عبيد جاسم93097112042108023

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات541.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيتبارك احمد فرات عارف93098142042224018

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات541.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيزينب عدنان هاشم حيال93099122042094141

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات541.0ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيزينه سعد سليم محمد93100142042091013
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الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات541.0اعدادية النور للبنيناحيائيسيف الدين كامل معن محمد93101122041026076

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات541.0اعدادية النصر للبناتاحيائيكوثر عبد الزهره عبد الساده جبر93102122042112205

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات541.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائيمؤمل يعقوب رسن خضير93103112041008029

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات541.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزينب اسماعيل عبد الواحد علوان93104142042133038

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات541.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائينور الزهراء اكرم عبد الرزاق محمد93105102042114055

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات541.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعثمان محمود عباس سليمان93106192041009191

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات541.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعثمان عدي يحيى عبد الجبار93107192041114066

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات540.9ثانوية جيل المستقبل االهلية للبنيناحيائياحمد صباح ابراهيم حمادي93108192041122003

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات540.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيدالل سعيد حاتم سعيد93109122042114022

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات540.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الكريم معيلو كريم93110262042143065

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات540.0اعدادية المشرح للبنيناحيائيمحمد قاسم عباس عيسى93111282041018016

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات540.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيحوراء ياسر مجيد محسن93112112042116009

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات540.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيزهراء جليل شلش ثجيل93113142042109026

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات540.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعلي محمد عباس محيميد93114102041205159

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات540.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيحوراء حسنين سعيد خضير93115132042281045

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات540.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين علي محمد جابر93116252041207023

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات540.0اعدادية الفاروق للبنيناحيائيعلي صادق جواد كاظم93117132041014017

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات540.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد ضياء جواد كاظم93118112041049079

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات540.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيتبارك جاسم ابراهيم حسين93119212042145022

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات539.8ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيديمه اركان عبد الكريم رشيد93120102042100036

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات539.4ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحسين عبد الرزاق مصلح حسن93121132041037032

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات539.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرسل اياد علي باقر93122122042105048

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات539.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائياديان حيدر سعدون عبيد93123232042090001

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات539.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيعذراء كريم سدخان الزم93124142042225203

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات539.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعباس سعد كاظم محمد93125102041026118

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات539.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيقاسم بشير عبد علي جاسم93126132041055077

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات539.0ثانوية الطاهره للبناتاحيائيمياده خضير عباس حسن93127112042098013

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات539.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيعلي باسل عبد مري93128132041002048

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات539.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائياحمد حسين عبد الرضا عبد الرزاق93129222041306011

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات539.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائييقين عقيل حازم جواد93130112042073106

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات538.7ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمريم حسام ناصر محمد93131122042109143

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات538.0اعدادية حماة للبناتاحيائيهاجر احمد محمد كاظم93132112042084201

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات538.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيحوراء عبد الحسن سرحان شمخي93133222042392030

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات538.0ثانوية وهران للبناتاحيائيطيبه جاسم مجيد حميد93134112042115023

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات538.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيبراء أحمد صاحب خضير93135272042060043
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الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات538.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمهدي حمودي مطلك غافل93136142041170057

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات537.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمنتظر حامد عبد النبي محمد93137122041001127

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات537.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزهراء عالء زكي امين93138102042119038

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات537.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين عبد الكاظم فرهود فياض93139252042062200

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات554.4ثانوية الذرى للمتميزينتطبيقييوسف كاظم طاهر عبد الحسين93140272051029017

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات533.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعلي متيم عبد الكريم عبد العزيز93141102051016049

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات531.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقياحمد يوسف سعد هللا عبد هللا93142112051005010

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات527.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيفاطمه رحيم علي عبد السادة93143122052094082

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات519.0ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيتبارك حسن ضاري انغيمش93144102052093004

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات519.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمؤمل كريم مزاحم جاسم93145132051031044

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات515.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيسجاد صباح خالد طه93146102051016026

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات514.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيفيصل احمد فيصل مهدي93147122051031117

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات512.0اعدادية الفارابي للبنينتطبيقينور الدين منير جواد حمودي93148112051002041

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات511.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيرغد ياسين ماجد طه93149102052117016

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات509.0ثانوية عائشة للبناتتطبيقيعذراء احمد جواد علي93150112052082021

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات504.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيمحمود محسن علي ياسين93151132051034030

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات503.0اعدادية المدى للبنينتطبيقيعبد الرحمن يوسف عباس طارش93152272051026008

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات501.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيسجاد فراس عالوي شناوه93153132051011022

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات500.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيكرار محمد احمد مطلق93154142051021077

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات500.0ثانوية الخلود للبناتتطبيقيرقيه مرتضى عمر طعمه93155122052093012

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات499.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيجعفر رسول عبد هللا محمود93156182051141008

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات497.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد ناصر حسين93157102051020109

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات496.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيسجى طارق حمادي غيالن93158122052118030

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات496.0ثانوية الفراهيدي االهلية المختلطة تركيا-كوتاهياتطبيقيعبد هللا هيثم حسين علي93159132051352002

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات496.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيايناس عماد مذخور محسن93160142052076006

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات496.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيتبارك حامد حميد غني93161122052118008

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات495.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيقمر عادل شعالن مخلف93162102052120045

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات495.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي احمد عباس جباره93163272051013074

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات495.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيحسين احمد جواد علي93164112051025011

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات494.0اعدادية عفك للبنينتطبيقيحسن شاكر عبود راجي93165242051011004

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات493.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيابراهيم عبد الحسن محمد رحمه93166132051012002

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات493.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيورود علي خضير حسون93167112052074059

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات493.0اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقيرنين صالح مهدي احمد93168132052074009

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات492.0اعدادية حطين للبناتتطبيقياديان اسعد اسكندر داغر93169132052103001

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات492.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتتطبيقيهديل نبيل مجيد حميد93170142052224053
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الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم الشبكات492.0اعداية المعراج للبناتتطبيقيازهار يوسف كاظم جمر93171102052113002

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون576.0ثانوية الربيع للبناتادبيهدى فاروق عبد خضير93172122022081026

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون543.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيسلسبيل شاكر حمود عكاب93173112022068035

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون543.0ثانوية الخليج العربي للبناتادبيزينه كامران رشيد شريف93174142022135018

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون538.0اعدادية التقى للبناتادبيرغد عصام صباح سالم93175112022071034

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون537.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعلي كاظم علي حسن93176112021181083

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون530.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيسجى محمد طالب سفيح93177132022281041

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون530.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمصطفى رياض رسول جليل93178122021048111

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون530.0اعدادية الفردوس للبناتادبيورود صبري حميد حسن93179132022118159

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون530.0اعدادية الفضيلة للبناتادبياسماء ماجد سيد حسين93180152022045006

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون530.0اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه مالك راضي زوير93181132022071069

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون530.0ثانوية مؤتة للبناتادبينور طارق قاسم ليلو93182112022116036

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون530.0ثانوية الحكمة للبناتادبيفاطمه جعفر صادق جاسم93183102022107034

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون530.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيعالء صالح داود سلمان93184112021156058

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون530.0اعدادية االخالص للبناتادبيبتول يوسف محسن زغير93185112022112022

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون530.0اعدادية الكرامة للبناتادبيفاطمه غزوان عايد ياسين93186132022101064

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون529.0ثانوية النعمان للبناتادبيانات ياسر رحومي سلمان93187132022102002

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون529.0ثانوية شمس العراق المختلطةادبيعلي جاسم محمد محيسن93188102021152011

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون529.0اعدادية التعاون للبناتادبيهاجر طارق سلمان رزوقي93189112022105076

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون529.0اعدادية الرباب للبناتادبيطيبه علي عبد االمير عبد الحسين93190122022125093

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون529.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبيشعبان عارف جياد شمران93191102021035015

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون529.0ثانوية االخيضر للبناتادبيتبارك صالح عبد حالته93192122022116008

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون529.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمقتدى علي عطيه غدير93193142021028208

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون529.0ثانوية الرائد للبنينادبيحسين عالوي محسن علي93194102021001008

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون529.0اعدادية الماثر للبناتادبيام البنين فؤاد رزاق شري93195152022051014

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون529.0اعدادية بلقيس للبناتادبيطيبه عادل نعوم امناتي93196142022140033

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون529.0اعدادية الزهور للبناتادبيحوراء حاكم رشيد عبد93197142022080018

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون529.0ثانوية السجود للبناتادبيزينب نورس علي عبد الحسين93198142022065031

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون529.0اعدادية البلد االمين للبنينادبياسامه بكر خضير سلمان93199112021033010

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون529.0اعدادية السويس للبنينادبيبكر رعد عيدان حاوي93200132021006018

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون528.0اعدادية صفية للبناتادبيقدس جاسم محمد جزاع93201142022075199

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون528.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيغدير سهيل عبد الصاحب نعمه93202132022100037

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون528.0ثانوية فدك للبناتادبيرؤى قاسم عيسى عبد93203142022070037

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون528.0اعدادية الشعب للبناتادبيايه نزار عثمان احمد93204132022098013

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون528.0اعدادية الكرامة للبناتادبيمسره علي مصطفى ابراهيم93205132022101075
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الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون528.0الخارجياتادبيزهراء كاظم صدام مجلي93206122022401063

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون528.0ثانوية المناهل للبناتادبينور الهدى حامد كاطع عبد93207132022126042

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون528.0اعدادية االمل للبناتادبيوالء عبد هللا حرز عماره93208142022144039

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون528.0ثانوية االخالص للبناتادبينور عبد الكاظم حسين عجه93209122022099077

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون528.0اعدادية العقيلة للبناتادبيفاطمه سالم رحيم نعمه93210152022040096

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون528.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيزيتون جاسم محمد سلمان93211142022092024

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون528.0ثانوية الخليج العربي للبناتادبيسارة ماجد حميد رشيد93212142022135019

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون528.0اعدادية طه للبنينادبيطه عمر محي الدين خضير93213142021177079

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون527.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبياحمد عباس خضير شمخي93214142021024018

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون527.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيهبه مازن عبد حسن93215142022067142

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون527.0اعدادية الكرخ للبناتادبيعائشه باسم محمد حسن93216102022076028

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون527.0إعدادية المروج للبنينادبيحسين علي جحيني كاظم93217142021013021

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون527.0ثانوية البراق المختلطةادبياحمد نصيف خلف عواد93218122021177001

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون527.0اعدادية ابابيل للبنينادبياحمد صدام رشم حسين93219132021011004

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون527.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيزهراء عباس جبار محسن93220132022100018

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون527.0اعدادية الداودي للبنينادبيمصطفى اركان يونس عبد93221102021029030

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون527.0اعدادية الشعب للبناتادبيكرستال خليل عبد جاسم93222132022098134

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون526.0اعدادية الرميلة للبناتادبيأم البنين حسون مشول عباس93223152022044001

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون526.0الخارجيونادبيعلي لؤي احمد علوان93224102021400098

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون526.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيرفل سامح علي مهدي93225112022136028

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون526.0ثانوية الرائد للبنينادبينور صباح ارحيم الزم93226102021001038

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون526.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيمريم خضير حسين سهيل93227122022016019

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون526.0ثانوية عدن للبناتادبيايه غسان عواد ابراهيم93228112022094010

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون526.0اعدادية الخمائل للبناتادبيلمياء حسين اصغر علي93229122022127092

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون526.0اعدادية عدن للبناتادبيآية وليد حسن عبد الحسين93230132022106013

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون526.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيسلسبيل عبد الحكيم مجيد رشيد93231102022094029

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون526.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيزهراء اسعد كاظم غانم93232132022100014

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون526.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيزينة ستار جبار حنتاو93233142022143033

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون526.0اعدادية الخطيب للبنينادبيرضا ماجد محسن يوسف93234122021034041

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون526.0ثانوية سومر للبناتادبينبأ مؤيد هادي احمد93235142022072103

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون526.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمحمد اسماعيل شيرزا علي93236152021017116

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون526.0ثانوية اإلخالص المسائية للبناتادبيزهراء امجد سعيد خلف93237132022285014

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون525.0ثانوية الزهور للبناتادبيايه طه احمد محمود93238112022078008

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون525.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبيايمن محمد عبد هللا احمد93239102021035003

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون525.0اعدادية الرشد للبناتادبيضحى صفاء صادق عمران93240132022109031
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الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون525.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيكوثر مظفر علي جاسم93241102022111033

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون525.0اعدادية النجاة للبناتادبيزينب محمد لفته يونس93242152022042040

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون525.0ثانوية التألف للبناتادبيزهراء عصام معالن سلمان93243102022133032

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون525.0ثانوية فدك للبناتادبيسكينه امير سلطان زاهي93244142022070064

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون525.0اعدادية العامل للبنينادبيمهدي ماجد جوحي جاسم93245112021015089

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون525.0اعدادية الماثر للبناتادبيزينب قاسم عباس عربي93246152022051079

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون525.0إعدادية المروج للبنينادبيعلي عقيل جالل عبد الجبار93247142021013096

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون525.0ثانوية البنوك األهلية للبناتادبينورا هشام حاتم محمد93248132022083015

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون525.0ثانوية االنتصار للبناتادبيزينة عباس جاسم حسين93249122022126015

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون524.0ثانوية الفردوس للبناتادبيفاطمه أياد صبحي صالح93250102022090030

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون524.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيتحسين علي منيف سالم93251122021018014

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون524.0اعدادية زها حديد للبناتادبيزينب رضا علوان ابراهيم93252132022130028

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون524.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيمصطفى صالح مهدي عبد93253112021033064

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون524.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيهبه عبد المنعم ناجي عبيد93254122022096055

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون524.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيمها ماهر رحيم محمد93255102022111035

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون524.0اعدادية التسامح للبناتادبيغفران وادي جلوب علوان93256142022076095

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون524.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبييحيى حسين مطرود سلمان93257142021205170

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون524.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيليث ياسين عبد الحسين كاظم93258142021018087

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون524.0ثانوية عدن للبناتادبيسالي احمد عبد هللا بردان93259112022094054

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون524.0ثانوية العلوم للبنينادبيعبد هللا محمود شاكر علي93260132021052007

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون524.0اعدادية الزهور للبناتادبينور رحيم عطيه جابر93261142022080059

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون523.0ثانوية البسملة للبناتادبيزهراء صفاء جاسم عطيه93262112022135012

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون523.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيعلي عبد الرزاق عبد الجبار فرج93263122021018049

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون523.0اعدادية المتنبي للبنينادبيياسر رسول مهدي جبر93264132021017114

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون523.0اعدادية شفق النور للبنينادبيزين العابدين حسين علي عيسى93265142021061034

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون523.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبياحمد علي لطيف لفته93266142021009006

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون523.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيايات اركان سكران عطوان93267132022111010

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون523.0اعدادية االنفال للبناتادبيرسل محمد اسماعيل حسن93268102022101031

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون523.0اعدادية البتول للبناتادبيمريم عجيل محمد محمود93269112022072102

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون523.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيغاده علي محمد منفي93270112022061034

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون523.0ثانوية السجود للبناتادبيآيه كريم قاسم عوده93271142022065003

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون523.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيعائشه يحيى رشيد زهيري93272102022106028

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون523.0اعدادية الرميلة للبناتادبيزهراء يحيى كاظم تايه93273152022044045

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون523.0ثانوية الشمائل للبناتادبينور كريم حميد غربيل93274142022109065

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون523.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيامين طارق ابراهيم كاظم93275122021170005
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون522.0ثانوية بابل للبناتادبيفاطمه علي غانم شاهين93276122022095025

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون522.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب احمد خالد حنتوش93277132022118063

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون522.0ثانوية الزهراء للبناتادبياسراء عبد الكريم سعدي رفيق93278132022097004

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون522.0ثانوية حنين للبناتادبياشراق قيس احمد رجب93279132022104002

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون522.0اعدادية عدن للبناتادبيمريم عبد الحسين جياد هاشم93280132022106067

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون522.0اعدادية المصطفى للبنينادبييوسف ابراهيم خليل محمود93281102021017060

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون522.0اعدادية الرباب للبناتادبيرقيه علي مجيد هاشم93282122022125048

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون522.0اعدادية زهو العراق للبناتادبينبأ سلمان محمد عبد عون93283132022078034

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون522.0اعدادية الخمائل للبناتادبيرقيه عادل اموري حسن93284122022127025

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون522.0ثانوية العائلة العراقية االهلية للبناتادبيطيبة تركي عبيد شمخي93285152022062002

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون522.0ثانوية الصديق للبنينادبيمحمد ضياء عبد القادر عبد صالح93286122021023035

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون522.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيغدير فاضل عباس حسن93287152022053052

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون522.0ثانوية الندى للبناتادبيكوثر فيصل داود حميد93288142022302056

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون521.0ثانوية عدن للبناتادبيداليا احمد عبد العزيز بسليل93289112022094022

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون521.0اعدادية البيان للبناتادبيحنين احسان راضي حسين93290102022096030

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون521.0ثانوية طيبه للبناتادبياميمه عبد الباسط عبد اللطيف ابراهيم93291122022082003

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون521.0ثانوية البتول للبنات-الوقف الشيعيادبيتاره فراس احمد هادي93292132022115002

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون521.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيعبد هللا طالب مطشر شليبة93293132021007029

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون521.0اعدادية عدن للبناتادبيشمس محمد حمزه كطيش93294132022106050

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون521.0اعدادية صفية للبناتادبيشمس كاظم جواد كاظم93295142022075163

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون520.0اعدادية الشيماء للبناتادبيفاطمه بشير سريح كيالن93296122022098062

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون520.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيسجاد علي محسن علي93297132021008062

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون520.0ثانوية الرائد للبنينادبيليث مصطفى محمود خماس93298102021001032

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون520.0اعدادية النجاح للبنينادبيمهدي صالح عبد الحسن كاطع93299142021027136

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون520.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيزينب حازم مصطفى حسن93300122022110016

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون520.0ثانوية االستقالل للبناتادبيزهراء رعد اكبر عباس93301132022075013

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون520.0اعدادية االنفال للبناتادبيزينب صباح حسن محمد93302102022101040

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون520.0اعدادية االعظمية للبناتادبيبنت الهدى طارق حميد ناشور93303132022073020

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون520.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيلينه هاتف نصيف جاسم93304112022067052

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون520.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيجنات عالء مطرود اسماعيل93305112022073024

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون520.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيجنات عماد طارق سدره93306112022073025

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون520.0ثانوية مؤتة للبناتادبيهاجر عباس ابراهيم قدوري93307112022116037

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون520.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيساره حسين جاسم محمد93308112022076064

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون520.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيعباس عبد هللا عباس عربي93309142021050016

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون520.0اعدادية االنتصار للبناتادبيابتهال خالد مجيد محمد93310132022091005
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون520.0ثانوية ام البنين للبناتادبيحوراء عباس مهدي حميد93311132022080026

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون519.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنينادبيليث باسم كريم جبر93312132021054010

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون519.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيمحمد حيدر محمود محمد93313132021008116

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون519.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبياحمد مهدي حنتوش عسل93314142021032006

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون519.0ثانوية ام البنين للبناتادبيرقيه عامر حسن كاظم93315132022080030

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون519.0ثانوية الثوار للبنينادبيعلي خليل ابراهيم فرج93316112021012030

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون519.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعباس حميد فاخر عباس93317152021003052

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون519.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيرسل عبد القادر خليل ابراهيم93318132022079012

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون519.0اعدادية االستقامة للبناتادبينور حسن جاسم راضي93319152022058089

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون519.0اعدادية البتول للبناتادبينبأ محمود عبد الوهاب عبدالرزاق93320112022072115

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون518.0ثانوية االستقالل للبناتادبيدانيه حيدر صدام سلمان93321132022075008

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون518.0ثانوية طريق الحرير العراقية االهلية المختلطة اذربيجان باكوادبيمحمد الصادق باسم محمد يونس93322132021355003

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون518.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيزينة فاضل احمد عباس93323102022111020

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون518.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيعلي مهند جعفر نعمه93324152021015082

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون518.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء محمد رحيم شايع93325152022048052

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون518.0اعدادية البيان للبناتادبيزينب كاظم جبار عبد هللا93326102022096056

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون518.0ثانوية التألف للبناتادبيهاجر محمد سعيد خميس93327102022133061

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون518.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيحسن رائد فليح حسن93328142021018016

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون518.0ثانوية ام سلمة للبناتادبيأسل فراس عباس حسين93329102022097001

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون513.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي فاضل احمد محمد حسين93330122041030102

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون512.0اعدادية السويس للبنيناحيائيعلي عادل اسماعيل حسين93331132041006038

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون509.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرنا عبد الستار شهاب احمد93332102042115048

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون509.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيايه طاهر نوري طعمه93333112042105014

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون509.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيريم محمد علي حسن93334132042073046

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون508.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيجنه حسن عبد الرزاق عبد الوهاب93335122042107061

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون507.3ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعبد الكريم خالد عبد الكريم غضبان93336122041001058

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون507.0ثانوية االمال للبناتاحيائيايات صبيح زاير كاظم93337142042108016

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون507.0اعدادية التسامح للبناتاحيائياسراء حسام غالب حسن93338142042076005

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون506.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيزهراء كامل سيد كمبار93339152042053035

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون506.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد ماجد عبود خماس93340142041016044

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون506.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائينبأ مهدي نعمة كحيل93341142042132102

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون504.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيهبه حسين محمد عبد علي93342132042121245

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون504.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيزهره عباس بشير كنجي93343142042135019

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون504.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزينب علي سلمان داخل93344152042051095

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون504.0ثانوية القدوة المختلطةاحيائيهاجر حميد احمد محمد93345102042161010
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون504.0اعدادية عدن للبناتاحيائينور عدنان منهل حميد93346132042106066

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون504.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيمحمد حمزه حسن وهيب93347142041203257

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون504.0اعدادية السويس للبنيناحيائيعبد هللا احمد منصور حسين93348132041006029

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون503.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيبكر قاسم عواد خليفة93349322041060016

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون503.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيرحمه فاضل حسين لفته93350132042092021

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون503.0اعدادية التقى للبناتاحيائييقين محمد شيال حاتم93351112042071121

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون503.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيأميمة عمر مازن حسن93352132042117005

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون503.0اعدادية السويس للبنينتطبيقينجم الدين ضياء نجم الدين عبود93353132051006070

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون478.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتتطبيقيروناك علي حميد داود93354122052230020

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون473.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد شاكر محمود مهدي93355102051026103

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون472.8ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقياوس صالح مهدي كاظم93356112051050003

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون469.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيسجاد حافظ حسب هللا عاجل93357142051011031

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون468.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقيزهراء ناجح لطيف سيد93358112052112019

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون464.0اعدادية البسالة للبناتتطبيقيصفا مصطفى باسل نور الدين93359132052092019

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون461.0اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيريام عادل عباس عبيد93360132052111020

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية516.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيساره رافع حبيب غضب93361132022074023

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية515.0ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء يوسف ابراهيم فريح93362122022093018

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية510.0ثانوية المناهل للبناتادبيندى انيس ناجح حسين93363132022126040

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية509.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي احمد هاشم راضي93364132021030021

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية505.0ثانوية النوارس للبنينادبيحمزه احمد علي كاظم93365132021027006

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية504.0اعدادية شفق النور للبنينادبيمرتضى عالء مرهج حسين93366142021061101

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية503.0ثانوية الصمود للبناتادبيمريم عالء ملحم عبد القادر93367142022101029

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية494.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيبتول جاسم محمد حسن93368112022099008

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية490.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةادبيزهراء قاسم محمد حسن93369132022242004

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية490.0اعدادية شط العرب للبنينادبيرعد هوزان رفعت موسى93370132021045040

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية488.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيامير ثامر عبد المنعم رياح93371132021008012

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية488.0ثانوية الرشيد للبناتادبيزينب صفاء الدين سلمان فريح93372132022096015

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية484.0اعدادية النصر للبناتادبيمروه هاشم محمد داود93373122022112097

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية484.0اعدادية المهج للبناتادبياية نزار فاضل محمد93374142022102005

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية484.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيرغد رعد سعد محسن93375152022080037

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية483.0اعدادية المهج للبناتادبيزهراء عالء ضيدان خلف93376142022102035

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية483.0اعدادية البطولة للبناتادبيهدى منذر طالب سبع93377102022110129

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية482.0الخارجياتادبيرافضه سامي عبد الرزاق اسماعيل93378122022401044

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية481.0الخارجياتادبيمها اياد وحيد كيطان93379212022401085

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية479.0اعدادية الوركاء للبنينادبيعبد هللا عباس محسن كباش93380112021027050
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الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية478.0ثانوية الزهور للبناتادبيشهد عبد الكريم علي خليل93381112022078029

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية477.0اعدادية العباسية للبناتادبيرقية باسم محمد عبد الزهرة93382162022233012

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية472.0الخارجياتادبيرواء رائد عباس حسين93383142022401083

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية472.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيسجاد حسين حاتم سلطان93384262021044024

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية470.0ثانوية الوطن للبنينادبيوائل اياد جمعه نايف93385192021099027

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية466.0ثانوية العراق للبنينادبيمهند محمد داود سلومي93386142021040035

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية466.0اعدادية البطولة للبناتادبيفاطمه محمد كاظم حاشي93387102022110092

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية465.0اعدادية المدى للبنينادبيحسين محمد عبد عون حمزه93388272021026020

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية464.0ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيحوراء حيدر بشير موسى93389132022282006

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية464.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيموسى الكاظم فاضل محمد جاسم93390152021017147

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية463.0ثانوية البصرة االهلية للبنينادبيمحمد عبد الحسن جبار عبد الرضا93391162021132007

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية463.0الخارجيونادبيعبد القيوم عبد محمد عادي شاطي93392102021400070

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية462.0اعدادية العراقي للبنينادبيمصطفى زياد علي عبد الحسين93393102021005072

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية461.0ثانوية المربد المختلطةادبيمنتظر لطيف صليبي عوده93394112021152028

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية457.0ثانوية الوطن للبنينادبيمرتضى جاسم محمد عبد الحسن93395212021079040

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية456.0ثانوية اسماء للبناتادبيمريم معتز فارس خلف93396112022100027

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية454.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعبد هللا علي عبد الستار امين93397122021048063

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية454.0ثانوية الغدير المسائية للبنينادبيسجاد ستار عبد هللا عسل93398142021207014

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية454.0اعدادية االبرار للبنينادبيمنتصر با محمد جميل ياسين93399262021016039

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية452.0ثانوية الوثبة للبناتادبيتبارك منتصر عبد المجيد هاشم93400102022105003

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية452.0ثانوية الشموخ للبناتادبينورا رعد محمد صالح93401192022161028

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية452.0ثانوية السجود للبناتادبينور الهدى احمد خريبط محيبس93402142022065047

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية451.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيضحى غسان حسون علي93403122022102069

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية451.0اعدادية االعظمية للبناتادبيمريم باسم فالح خليل93404132022073101

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية449.0اعدادية االزدهار للبناتادبيزهراء حسين علي مشحوت93405122022090035

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية448.0اعدادية بلقيس للبناتادبيأمامه حذيف ستار عباس93406132022071002

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية447.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيبشار علي غالب مجبل93407132021009033

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية447.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيهيلين هادي علي عناد93408102022129034

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية447.0اعدادية االزدهار للبناتادبييسر فضل محمد حسون93409122022090086

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية446.0ثانوية المأمون للبناتادبيطيبه زيدون سعدون شهاب93410102022116007

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية446.0اعدادية بغداد للبناتادبيشمس فارس حميد عبد الرسول93411132022070048

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية446.0اعدادية الخضراء للبنينادبيمصطفى وليد مرزوك حسين93412102021013061

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية446.0اعدادية الشيماء للبناتادبيسجى ستار جبار زيدان93413122022098049

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية444.0اعدادية الشعب للبناتادبيمالك علي جواد محمد93414132022098150

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية444.0اعدادية الرحمن للبناتادبيمفاز مهدي صالح عباس93415102022103020

صفحة ٢٦٦٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية444.0ثانوية بلقيس للبناتادبيساره ابراهيم ساجت مكطوف93416262022116010

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية443.0ثانوية التاميم للبناتادبيمريم كامل اليذ رشيح93417262022101027

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية443.0اعدادية االخالص للبناتادبيفاطمة يوسف محسن زغير93418112022112127

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية442.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيرفيف اسعد حمزه حسين93419102022111016

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية442.0ثانوية اسماء للبناتادبيفرح احمد خليفه شكر93420112022100024

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية441.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبياستبرق خضير حسين عبيد93421102022109007

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية441.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيسارة ماجد حميد اسماعيل93422102022129011

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية441.0ثانوية الرباب للبناتادبيفاطمة فاضل جمعه لهو93423152022052034

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية441.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيعذراء علي جواد كاظم93424122022102075

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية441.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيغزوان محمود عبد هللا علوان93425112021181093

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية439.0اعدادية االمل للبناتادبيآيه محمد وهاب رغيف93426142022144001

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية439.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيامير غانم عبار حمزة93427112021052008

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية438.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيحيدر محمد كريم اسماعيل93428272021048028

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية438.0ثانوية زبيدة للبناتادبيوالء احمد مهدي حمزه93429112022108099

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية437.0اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء ميثم قاسم محسن93430132022070042

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية437.0اعدادية السويس للبنينادبيمحمد علي عزيز مرزوق93431132021006081

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية436.0اعدادية الناصرة للبناتادبيايات فالح عبد الحسن عواد93432142022133005

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية435.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمحمد رائد جابر عيدان93433142021009054

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية434.0ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيحسين حسن عباس جرو93434122021209016

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية434.0ثانوية بلقيس للبناتادبينورالهدى شاكر محمود حسين93435212022106028

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية433.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيحنين عمار حافظ هالل93436132022111022

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية433.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيعبد هللا غسان عدنان محمود93437112021017045

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية432.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيسجاد علي جاسم دوحي93438122021003042

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية432.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيرفل معد احمد علي93439112022075017

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية431.0اعدادية اليقظة للبنينادبيطيف محمد حسن علي93440142021028089

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية431.0ثانوية االخالص للبناتادبينوره جاسم لطيف ايدام93441122022099079

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية431.0ثانوية البتول للبنات-الوقف الشيعيادبيسجى حازم جودي عبد الحسين93442132022115009

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية431.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيطالب علي طالب قاسم93443132021012054

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية431.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيزهراء خلف جبر فلك93444142022136036

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية430.0اعدادية الهدى للبناتادبيرسل باسم عكله دنانه93445152022047030

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية430.0اعدادية شفق النور للبنينادبيحسن جواد عزيز حمد93446142021061021

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية430.0اعدادية االعظمية للبنينادبيزين العابدين خالد نصيف عبد اللطيف93447132021001043

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية430.0اعدادية الزهور للبناتادبيتبارك فراس عدنان قاسم93448142022080016

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية430.0ثانوية مأرب المختلطةادبيعبد الرحمن تركي حايف عودة93449102021158008

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية430.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعلي جاسم محمد دبش93450142021030068
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الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية430.0اعدادية الطارق للبنينادبيكرم عماد عثمان حسين93451102021042015

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية429.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيكرار محمد كنبر مشخول93452142021024223

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية429.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيحيدر باسم جاسم عبد الحسين93453112021180046

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية429.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبييوسف محمد كريم عبد عباس93454112021180185

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية429.0اعدادية االعظمية للبنينادبيعلي عماد عبد الجبار محمد93455132021001080

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية429.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيقاسم كريم حسين جاسم93456272021016139

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية429.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيضحى زاهد رضا هادي93457212022155070

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية428.0اعدادية المحبة للبنينادبيكرار سعد جواد محمد93458112021003025

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية428.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيزهراء محمد صالح عبود93459132022078008

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية428.0ثانوية فدك للبناتادبيسرى نجم عبد لطيف93460142022070063

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية428.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي معن هادي حسون93461132021012085

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية428.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبينبأ احمد حسين عبد93462112022220076

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية428.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيبهاء الدين سامي عزيز حسن93463112021210012

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية427.0اعدادية العراق للبنينادبيمقتدى عباس رحيمه فليح93464122021009296

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية427.0ث ميسلون المسائية للبناتادبيزهراء علي ميسر فنجان93465142022220017

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية427.0اعدادية االعظمية للبناتادبينور سعد شعوبي كرير93466132022073124

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية427.0اعدادية حطين للبناتادبيزينب محمد صبار زبون93467132022103034

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية427.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبياحمد ياسر فوزي محمد93468192021010005

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية427.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيطيبه علي الياس هاشم93469122022087041

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية427.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيعلي رياض عبيد سلمان93470112021017054

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية427.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيالطاف قاسم رحيم مجبل93471142022095003

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية427.0اعدادية العراقي للبنينادبيسجاد حسين خضير عباس93472102021005026

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية427.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد احمد محمد شالف93473152021013080

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية427.0ثانوية المنصور األهلية للبناتادبيصفا سعد زيدان جاسم93474102022081005

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية426.0ثانوية زبيدة للبناتادبيجنه حسن سلمان حسين93475142022082007

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية426.0ثانوية افق االهلية للبنينادبيمصطفى يونس عبد الودود يونس93476102021065004

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية426.0الخارجياتادبيزينب محمد جمعة عباس93477112022401097

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية426.0اعدادية الزبيدية للبناتادبيالذلفاء احمد محمد حمزه93478262022092003

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية426.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيامير عادل ستار لطيف93479132021031003

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية426.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيعلي طه عبد كاظم93480212021220005

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية426.0اعدادية البراق للبنينادبيحسين طاهر خلف ناصر93481152021002037

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية426.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرسل اسماعيل كاظم هاشم93482142022115021

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية426.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيدره نوري جاعد فيصل93483122022102036

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية426.0اعدادية الغزالية للبنينادبيحسنين صباح حربي عيدي93484102021008024

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية426.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيسجاد سعد كاظم حسن93485112021180055
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الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية426.0ثانوية السيدية المسائية للبنينادبياحمد فاضل حاتم علوان93486112021209006

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية425.0اعدادية رقية للبناتادبياشواق قيس سلمان فياض93487112022069004

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية425.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيمحمد متعب محجوب فيصل93488122021017035

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية425.0ثانوية عدن للبناتادبياماني سعد حبيب بطي93489112022094006

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية425.0ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيفاطمه سامي جاسم محمد93490132022282023

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية425.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيجمانه صفاء احمد حسن93491122022102029

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية425.0ثانوية المهيمن المختلطةادبيمحمد جاسم محمد صالح93492212021239012

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية425.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد الزم خنيصر شويع93493152021001126

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية425.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيزهراء سعد فيصل مهدي93494122022102049

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية425.0اعدادية االمام علي للبنينادبيباقر عباس حسن ناجي93495122021005010

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية425.0اعدادية زها حديد للبناتادبيعال محمد فالح مهدي93496132022130036

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية425.0اعدادية االعظمية للبناتادبياسراء طارق قاسم محمد93497132022073002

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية425.0مدرسة االمام الحسين (ع) النموذجية ايران-مشهدادبيحسين فراس عباس داود93498132021236006

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية425.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيعبد هللا محمد كاظم حاشي93499102021200088

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية425.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيعلي مايح امير عبود93500122021003082

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية424.0ثانوية الفردوس للبناتادبيديمه نصير اسماعيل ابراهيم93501102022090011

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية424.0اعدادية طه للبنينادبيحمزه قاسم علي زبون93502142021177046

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية424.0اعدادية اليمن للبنينادبياحمد جمال فايز سعيد93503102021016003

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية424.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيمروان سعدي علي حسين93504192021101053

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية424.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيأسماء عماد اموري مهدي93505122022110001

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية542.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيرحمه خالد سالم ايوب93506172042279019

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية527.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب محمد ناصر عباس93507142042110136

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية496.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيرسول كاظم حسن وجيد93508142041029027

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية491.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي المرتضى عبد الحليم عاكف حابس93509252041044267

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية491.0ثانوية حطين للبناتاحيائياحزان حيدر هادي خميس93510142042068001

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية491.0ثانوية السندباد االهلية للبناتاحيائيدانية بديع عبد الستار محمد93511102042085003

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية488.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيزهره زهير سعيد عباس93512192042191062

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية486.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعلي احمد عبد الخالق عزيز93513262041009081

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية485.0ثانوية امنه بنت وهب للبناتاحيائيعبير محمود كاظم نبت93514192042260017

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية484.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيمحمد فاروق راضي عباس93515212041018025

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية480.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائينهى رائد علوان احمد93516132042079054

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية480.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائياحمد طرخان جواد كاظم93517232041005005

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية477.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيفاطمة عباس منذر حمودي93518142042074117

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية476.0ثانوية األميرات األهلية للبناتاحيائيشهد عماد مراد حسن93519132042089007

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية474.0المدرسة العراقية في تونساحيائينرجس عماد يامر موجد93520132042208002
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الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية474.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائينور علي رشيد حميد93521122042117050

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية473.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائياحمد علي منشد سمير93522212041088007

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية472.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيام البنين حسن جابر فرحان93523132042109008

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية471.0مدارس المنصور العراقية االهلية تركيا-يلوااحيائيفاطمه هاشم حمود سلمان93524132042239005

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية471.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيالرا عماد عدنان ناجي93525132042070196

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية468.0اعدادية السياب للبنيناحيائيياسر عمار جبار وادي93526132041030108

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية466.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء احمد رشيد عبيس93527232042114050

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية463.0ثانوية بازوايا للبنيناحيائياحمد خالص عباس سلطان93528172041065002

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية469.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيعذراء احمد منسي مرعب93529152052047032

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية441.7ثانوية كلية بغداد - زيونةتطبيقيابراهيم علي كريم عبد الحسن93530142051010001

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية433.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه محسن نعيم حسين93531162052184095

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية429.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعباس عبد هللا محل بكر93532102051022027

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية418.0ثانوية بيت العلوم االهلية للبنينتطبيقيإبراهيم رائد ابراهيم محيسن93533132051032001

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية414.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيعلي هشام ناصر حسين93534142051169034

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية412.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيحسين ممتاز محمد حسين عبد االمير93535132051023016

الجامعة العراقية/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية412.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقياحمد حيدر علي صادق93536132051029002

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد517.0ثانوية اسماء للبناتادبيروان محمد عبدالنافع مصطفى93537112022100015

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد509.0اعدادية البطولة للبناتادبيزهراء عبد اللطيف خليل وحيد93538102022110053

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد505.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد كريم عبد القاسم جواد93539162021030070

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية الخضراء للبنينادبيسلسل سلمان داود سلمان93540102021013023

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد494.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيفرقان جمعه ساجت عاصي93541122022117025

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد490.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيثائر سالم جاسم محمد93542102021160011

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد487.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيعبد المنعم صبار مشوط عبطان93543192021350081

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد484.0ثانوية الزهراء للبناتادبيسرور عادل عبد الحسين حسن93544112022088024

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد480.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيحمزه عالء اسماعيل حسن93545122021003026

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد479.0ثانوية الخورنق للبنينادبيكمال حسن ابراهيم محمد93546122021028005

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسن فاضل ناصر سلمان93547142021008015

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد475.0ثانوية المربد المختلطةادبيابراهيم احمد جاسم عيفان93548112021152002

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيمريم جميل كاظم حسين93549122022110028

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد474.0ثانوية الخضراء للبناتادبيايالف علي جياد محمد93550102022089002

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد474.0ثانوية وهران للبناتادبيمالك وليد خالد خلف93551112022115018

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية اليمن للبنينادبيمحمد مؤيد طه حسين93552102021016042

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد473.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبيحسن حميد كاظم عبد93553122021171004

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمريم حمدان فراس حمودي93554112022073063

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية اليمن للبنينادبيابراهيم خالد ابراهيم عبد93555102021016001
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الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد473.0ثانوية عدن للبناتادبيرفل رائد محمود عيدان93556112022094031

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية البصرة للبناتادبيطيبه مهند فليح عبد الحسن93557112022109041

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد473.0ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيعمر عدنان محمد نعمة93558122021176032

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية الخمائل للبناتادبيغدير حسين طالب حسون93559122022127073

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد472.0ثانوية الجامعة للبناتادبيفاطمه ثامر صالح عبد الحليم93560102022091029

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمحمد علي عباس محيسن93561192021011040

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبياحمد سعيد عبد الحميد عبد اللطيف93562112021059009

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية االخالص للبناتادبيامنة محمد سلمان محسن93563112022112013

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد469.0مدارس المنصور العراقية االهلية تركيا-يلواادبيمريم عادل حسون عزيز93564132022239003

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية التعاون للبناتادبيلينا غسان حميد صالح93565112022105057

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد469.0ثانوية وهران للبناتادبيساره وسام محمود عبد الزهرة93566112022115008

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية الصديق للبنينادبيتركان ضياء عبد القادر عبد صالح93567122021023007

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية عمر المختار للبنينادبييوسف عصام ميخا دنو93568102021004032

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيمنتظر كريم عبد الساده حسين93569262021044054

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيعثمان محمد نعمه نايف93570102021024048

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبياسامه اسماعيل خليل فرحان93571192021011008

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية البسالة للبناتادبياالء اكرم ثجيل منشد93572132022092002

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيمؤمل عماد كاني بخيت93573272021006044

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيعبد القادر فرحان صالح مهيدي93574102021024040

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية قتيبة للبنينادبيعلي محمد مجيد حمود93575152021004046

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياسيا رشيد حميد عبد الحسين93576122022134007

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد465.0ثانوية البالد للبنينادبيعلي عبد الحسن عادل حسن93577122021008018

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد465.0ثانوية الصديق للبنينادبيمحمد ثامر محمد صالح93578122021023032

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية المثنى للبنينادبيمصطفى محمد كامل هادي93579102021022104

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية الرضوانية للبنينادبياسحاق علي عبد حسين93580102021041009

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيعبد هللا عادل حسن حسين93581122021044052

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعمار علي جبار عباس93582102021017043

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد463.0ثانوية االعتدال للبناتادبيتبارك نزار عبد هندي93583132022077010

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية بيخال للبنينادبيمصطفى وصفي خليل عبد الوهاب93584212021074092

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد463.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيعلي قاسم حسن خلف93585112021156064

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد463.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيداليا عامر عبد الرحمن عبد الرزاق93586102022084008

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيبشير عالءالدين جهاد احمد93587112021011015

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية الكرامة للبناتادبيبنين وليد نجم عبد الحسين93588132022101015

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية المثنى للبنينادبياحمد خالد عزيز عبد93589102021022009

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد462.0الخارجياتادبيحنين عبد الخضر حسن خلف93590112022401045
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الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيهاجر جمال محمد عبد الرحمن93591142022193045

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية اليقظة للبنينادبيسجاد كاظم عبد هللا راضي93592142021028081

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيمحمود عادي جار هللا محمود93593102021160044

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية الشعب للبناتادبيمريم عدنان جاسم محمد93594132022098143

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي عبد عبد هللا حميد93595102021008079

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعمر عبد الكريم غثيث سوعان93596102021009042

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية المستقبل للبناتادبيهدى عامر خلف حسن93597112022101062

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد460.0ثانوية بالل للبنينادبيسيف مجيد جميل عبد93598102021055013

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية الخضراء للبنينادبيمعتصم محمد ابراهيم حسن93599102021013062

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد459.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيبتول علي جواد كاظم93600122022102019

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية االمال للبناتادبيتهاني عيد خضير محمد93601112022070019

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبينبا تحسين عالء شعبان93602122022096050

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية عدن للبناتادبينبأ وليد حسين علي93603132022106080

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد458.0ثانوية الشجيرية للبناتادبيانتظار كامل طه عبود93604262022125008

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد458.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيرند جمال شهاب احمد93605112022137014

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية الماثر للبناتادبيحنين عدنان ابراهيم فلوك93606152022051038

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيكامل محمد كامل هادي93607102021024065

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعباس محمد كاظم خنيصر93608142021028101

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية الهدى للبناتادبيتبارك مؤيد علي كاظم93609122022106009

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيعبد هللا حسين فاضل حسين93610102021024042

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد458.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعلي عادل خلف راضي93611192021101032

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيهبة وليد رشيد احمد93612122022101021

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيامنه مهدي صالح جاسم93613112022061003

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية النجباء المختلطةادبيبالل غسان عبد احمد93614212021253002

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية الكرامة للبناتادبينبأ حسين سلمان حسين93615132022101081

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزهراء كاظم عبد حمد93616152022055040

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيهاجر عماد محمد ذياب93617122022100042

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء علي نعيم مزعل93618152022048050

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية المعالي للبناتادبيبراق مصطفى خشن جاسم93619142022127012

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيحيدر قيس حسن سلمان93620262021173026

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية الخضراء للبنينادبيعلي عبد االزل احسان حمدي93621102021013041

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية الفردوس للبناتادبياسيل خالد غازي علوان93622102022090004

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية الشجعان للبنينادبيحسن هادي خلف سالم93623262021176012

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيمحمد حزام جابر شاتي93624142021050027

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية طه للبنينادبيعلي فاروق عبد حرز93625142021177111
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الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيوائل حميد عجمي علي93626122021003124

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيبشار باسم حسن حسين93627122021003011

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية التعاون للبناتادبياديان لؤي حسين عيسى93628112022105001

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية اليقظة للبنينادبيصادق اسماعيل شبوط حول93629142021028085

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية الرباب للبناتادبيلقاء نوري جابر عبد93630122022125110

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي عبد الكريم جون نتيشه93631152021013062

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيفاطمة عباس علي مرزه93632212022137023

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء هيثم حميد حسين93633132022101038

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية المعالي للبناتادبيعال عادل فوزي جعفر93634142022127044

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية النصر للبناتادبيتبارك ظاهر محسن علي93635122022112015

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمد علي مهلهل جاسم93636142021008085

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية الشعب للبناتادبيساره حيدر حمود دوير93637132022098095

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية االنفال للبناتادبيمينه عالء حسن كاظم93638102022101066

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمها جاسم محمد علي جاسم93639132022086066

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية الشهيد عون للبنينادبيمحمد خيري رشيد حميد93640212021050024

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعباس كاظم بدر بطي93641112021180074

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية عدن للبناتادبيطيبه جعفر طالب عبد93642132022106057

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيا-اسكيشهيرادبيمنتظر نجم عبد محيسن93643132021227006

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية دار السالم للبنينادبيابو بكر نصير سعدون عبد الهادي93644102021066002

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية سومر للبناتادبيايات محمد حمزه عذافه93645142022072010

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمود محمد جعفر صادق93646112021027091

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبيسالم عبد الحسن سالمة داود93647262021178005

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية الرباب للبناتادبيزهراء رياض زيدان حمادي93648122022125056

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعبد السالم علي حسن عبد هللا93649142021061054

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيعذراء قاسم بريسم كشاش93650142022066034

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية الصديق للبنينادبيكاظم رشيد محمد احمد93651122021023029

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0أعدادية الفاطميات للبناتادبياالء مهدي محمد علوان93652122022102008

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية البتول للبناتادبيمريم عامر فاروق رشيد93653112022072101

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيشاكر ابراهيم شاكر محمود93654112021181043

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية االمال للبناتادبيشمس ثائر عبد الكريم رشيد93655112022070044

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0الخارجياتادبيدعاء أياد هادي حسين93656142022401061

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية العامل للبنينادبيليث رعد سعد محسن93657112021015069

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبيبكر ثامر كريم شرقي93658262021178002

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية القطيف للبنينادبيمحمد حمزه حسن كاظم93659262021041048

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية المجيد المختلطةادبياحمد رائد عيدان مهدي93660182021105002
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الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيعبد الرحمن سعد فالح علي93661212021238006

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيأالء ماجد عبطان مراد93662112022068003

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية تبوك للبناتادبيمريم صالح حسن جميل93663112022102042

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية الحسن البصري للبنينادبيمحمد هيثم محمد عبد93664122021027012

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية الكرامة للبناتادبيمريم علي اسعد حميد93665132022101073

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيازهار محمد فرحان سلمان93666142022071001

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيايمن رافد محمد حسين هادي93667122021002008

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية النجاح للبنينادبيصادق سعد عبد خضير93668142021027068

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية الرميلة للبناتادبيضحى وادي حسوني رحيمه93669152022044068

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية االخالص للبناتادبيتبارك محمد جبار تبينه93670122022099015

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيعلي حسين لعيبي زغير93671132021002057

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية الجامعة للبناتادبيعذراء عماد عبد هللا ابراهيم93672102022091026

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبينبراس عصام حسين حبيب93673112022067060

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية االخالص للبناتادبيتبارك صالح الدين ابراهيم علي93674112022112035

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية عائشة للبناتادبيمريم سعد قاسم عزيز93675142022074090

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية رفيدة للبناتادبيلبنى علي مهدي مرزة93676112022106055

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية االستقالل للبناتادبيسما حيدر عباس حسن93677132022075019

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيصالح وسام صالح حسين93678112021033029

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية حطين للبناتادبيتمارا احمد جواد كاظم93679132022103013

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية الخليل المسائية للبنينادبيمحمد ابراهيم احمد حميد93680102021210048

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي صادق غانم عمران93681262021015062

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبينور جبار منشد مكطوف93682262022084033

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية العراقي للبنينادبيمصطفى فاخر اسمر ناصر93683102021005073

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيكرار حسن حنون هاشم93684142021005042

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحاتم اكرم حيدر عليوي93685142021012019

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية االصيل للبناتادبيفاطمه جاسم محمد اسماعيل93686112022064046

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية الفاروق للبنينادبيمحمد نبيل محمد محمد علي93687132021014076

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتادبيدانية عايد فاضل علي93688142022141004

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية الرباط للبناتادبيبنان ابراهيم جبار ياس93689112022121014

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيأيه حيدر عبد الجبار زبون93690142022193003

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعمر حمود سلوم عبد93691192021040028

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينبا جواد كاظم عبد الهادي93692122022134166

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيجعفر حيدر شعبان لطيف93693142021038025

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية السياب للبنينادبيحسين مرتضى جياد حمد93694112021028032

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية المعرفة للبناتادبيهديل صالح نوري عداي93695112022133051
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     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية الشعب للبناتادبينهى عالء ناجي قاسم93696132022098160

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب سالم حسين نجم93697152022045054

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيوليد خالد عبد الرزاق مسوح93698102021015102

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينادبيمقتدى اياد سلمان سلطان93699142021203029

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي سمير ناصر موسى93700132021017073

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيحسين صالح علوان طارش93701142021005016

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبينوره صباح مهدي اسماعيل93702142022067138

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية الشاكرين للبنينادبياحمد عامر احمد حمادي93703112021029005

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينبا جبار عباس ذجر93704122022134165

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيحسين يونس يحيى عبد العباس93705212021042012

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية االبتهال للبناتادبياميمه سعد طالب نجم93706142022069007

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية الرواد للبنينادبييوسف عبد الحسين سلمان علي93707212021077177

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية العراق للبنينادبيعبد هللا رزاق كريم حمزه93708142021040017

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيزهراء حيدر عبد الكريم عبد الحسين93709112022114018

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية الشموخ المختلطةادبيعلي عبد السالم محمود نغيمش93710102021159010

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية صفية للبناتادبيتبارك تركي محسن حمود93711142022075041

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية ام القرى للبناتادبينضال عاصي سلطان ساكت93712142022079142

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحسين علي محمود علي93713122021047042

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية الصديق للبنينادبيعبد  الملك عالء يوسف احمد93714122021023015

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية الفداء للبناتادبيميعاد خضر حسين جواد93715142022100103

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم اركان صبحي داود93716122022134143

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية االسوار للبناتادبيتبارك ابراهيم عبد هللا احمد93717132022076005

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية االبتهال للبناتادبيفاطمه خضير عبد الواحد محمد93718142022069047

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبياركان صالح مهدي صالح93719112021202007

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيمروة احمد حمد عواد93720142022099072

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيفاضل سعدون عبد الزهرة عداي93721152021008134

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية الفداء للبناتادبيزهراء سامي عبد علي حمود93722142022100040

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0الخارجيونادبياحمد قاسم عزيز عواد93723112021400012

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيطيبة انور جليل عطية93724112022087014

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيحنان احمد محمد علي93725212022179014

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيميثم مخلص رحمه حسين93726152021003112

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية النعمان للبناتادبيمريم سعد قدوري احمد93727132022102017

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيرؤى ضياء هاتف دفار93728112022136025

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية الكرامة للبناتادبيشهد عبد هللا محمود حمادي93729132022101051

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيميس سعد حمود عبيد93730142022067128
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الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية النورين للبنينادبيسجاد حسن وجيع سلمان93731142021004027

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية الرباب للبناتادبيزينب سعد حصموت تايه93732122022125068

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيرقيه رشيد صالح فعل93733142022066016

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيمينا جمال عبد الكريم حساني93734122022096049

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية الرميلة للبناتادبينور احمد خلف مزعل93735152022044095

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية عدن للبناتادبيزهراء ضياء فاروق مجيد93736112022094041

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمؤمل محمد جبار مطر93737102021015069

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية العراقي للبنينادبيحسين علي عبد العزيز صالح93738102021005021

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية المصطفى للبنينادبياسماعيل نزار علي هالل93739102021017005

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبييسر فراس احمد حسين93740142022085016

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية مدينة المدن للبنينادبياحمد فالح عبد االمير حمود93741262021175002

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيميثم عبد الكريم حسين يوسف93742112021011092

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية دار السالم للبنينادبياحمد اثير عباس هاشم93743102021066003

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبينور علي عبود حسين93744142022115080

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد علي عناد عطيه93745122021048005

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0مدارس المتنبي االهلية في تركيا - بولوادبيعبد هللا سرمد عطا محمد93746132021221002

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية الفراتين للبنينادبيمرتضى منذر مسلم محمود93747132021042080

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية االخالص للبناتادبيهديل رحيم علي حافظ93748122022099083

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية النسائم المختلطةادبيكاظم ياسين حميد فرحان93749212021254017

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيدنيا خالد موسى شالل93750142022095015

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد452.0الثانوية المعينية للبنينادبيعلي عمر علي حالوب93751112021022035

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمصطفى حامد فرحان نجم93752192021040046

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيسجاد محمد كريم جاسم93753142021201117

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية الزهراء للبناتادبيحنين مخلص طعمه حسين93754112022088012

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية النصر للبناتادبيهاجر جمعه كاظم متعب93755122022112112

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية القيم االهلية للبناتادبيمريم حيدر موسى صالح93756142022149010

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمجتبى علي كريم سعد93757142021029061

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيبنين علي عبد السادة حسون93758122022134026

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيآيه حيدر فخري غازي93759122022087004

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية الناصرة للبناتادبيميعاد ثائر مهدي كاظم93760142022133082

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيسجاد محمد شاكر محمود93761142021029035

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيهديل عدي عبد هللا هاشم93762262022108032

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية الجوادين للبنين - للوقف الشيعيادبيمرتضى منعم ماجد هالل93763122021033015

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي كامل صافي كاظم93764112021028087

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية ام القرى للبناتادبيحوراء معن نصيف جاسم93765142022079040
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الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد452.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمصطفى سالم فاضل احمد93766142021009062

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسين حيدر عبد الكريم حنين93767142021049017

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية الرواد للبنينادبيحمزة رعد محمد عبد هللا93768212021077042

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية التألف للبناتادبيسناء مزهر عبد االمير هادي93769102022133038

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد452.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبياوس مروان علي حسين93770102021205023

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيرسل هادي صالح مفتن93771142022134032

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيمريم قاسم جديع سلمان93772112022068056

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية البهاء المختلطةادبيصبا احمد كاظم خلف93773212022203008

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي محمد جاسم محمد93774132021012084

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية االمين للبنينادبينمر نجم عبد هللا محمد93775182021014028

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية القناة للبناتادبيرباب رائد مزهر كاظم93776132022072010

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية العراق للبنينادبيليث رفعت عيسى خالد93777142021040027

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية الفرح للبناتادبيآيه علي جابر كاظم93778142022125002

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه ستار جبار كاظم93779152022050081

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية بغداد للبناتادبيتبارك محمد عبود حسين93780132022070020

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيهديل عباس طالب هاشم93781112022164012

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعلي المرتضى حقي اسماعيل حسن93782142021045041

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيحسين حسن كاظم عبد الرضا93783132021009039

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيرغد فاضل حميد شنه93784132022100011

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيعائشه صباح عبيد داود93785112022075034

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمحمد وسام علي حسن93786132021009128

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحيدر رضا فريج مريهج93787142021028057

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية الخبير للبنينادبيعلي هيثم حنش عبد المهدي93788112021007070

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيديار عالء ناهي حسين93789142022066013

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية التعاون للبناتادبيزينب كريم عبد العزيز فاضل93790112022105034

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيعبد هللا رياض ارحيمة عطية93791142021201145

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية زبيدة للبناتادبيبنين هادي جاسم مزعل93792112022108020

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية البطولة للبناتادبيرنا خالد حسين برتو93793102022110047

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمصطفى وليد حميد مجيد93794102021015094

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية الداخلية للبنينادبيمصطفى سعد عبد الرحمن حمود93795102021033047

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيسجاد وليد خالد فيصل93796142021174034

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية الرواد للبنينادبيسجاد جواد عبد الكاظم راضي93797212021077051

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه محمد فوزي هاشم93798122022134133

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية المقام االمين المختلطةادبيخديجة مشعان طه خميس93799212022355001

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية الرشد للبناتادبيايه عادل عباس حسين93800132022109005
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الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيمهيمن علي اسعيد ثابت93801122021200139

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية البصرة للبناتادبيرحمه عقيل عبدال طالع93802112022109012

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيسيف صدام جسام نعمة93803142021015050

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية االمال للبناتادبيرانيا طه محمد سعيد93804112022070024

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية زبيدة للبناتادبيردينه احمد فايق عبد المنعم93805112022108034

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيبالل احمد عراك جاسم93806122021175005

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيجعفر علي حسين ابراهيم93807142021019026

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيعالء منعم عطاي سعيد93808262021044031

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم جبار فليح حسن93809112022076105

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيالزهراء علي جاسم صادق93810112022095015

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيرضوان اسعد عبد الرحمن سلمان93811112021156028

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية حنين للبناتادبيغفران اياد فؤاد محمدنجيب93812132022104028

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية يثرب المختلطةادبيليث غانم احمد طراد93813182021043012

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية الفداء للبناتادبياالء طارق محسن جيخاو93814142022100006

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبياحمد ضياء حسن حسين93815142021009005

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية االعظمية للبنينادبيعلي نوزاد رشيد حسين93816132021001084

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية االخالص للبناتادبيهبة ستار جبار بوحي93817112022112160

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية االعظمية للبناتادبيحفيظه قيصر حرب يونس93818132022073030

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى سلمان حبيب خضر93819112021009108

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية البراق للبنينادبيمصطفى احمد خضير وداعه93820152021002160

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيمحمد خضير احمد كاظم93821182021127046

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية سومر للبناتادبيزهراء حسن عبد الحمزة هادي93822142022072033

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية الصفاء للبنينادبينذير بشير هاشم صالح93823142021167045

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية ام البنين للبناتادبيتبارك سالم حبيب ناصر93824132022080015

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0الخارجياتادبيزينه كريم حسن كاوش93825132022401099

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية سامراء للبنينادبيحيدر خلف علي رهيف93826142021031023

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0الخارجيونادبيفيصل رائد فاضل عبداللطيف93827102021400123

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي ابراهيم جسام علي93828102021009033

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية حطين للبناتادبيغدير علي حسين كاظم93829132022103055

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد شوكت عبد الحسن عبد هللا93830142021027114

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية االنتصار للبناتادبيفاطمه عبد الناصر حاتم عبد الواحد93831132022091088

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمصطفى ماجد عباس فارس93832142021005062

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية الصديق للبنينادبيمحمد ابراهيم عبد هللا احمد93833122021023031

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية الصفاء للبنينادبيمحمد تقي جعفر حسن لفتة93834142021167036

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية الصدرين المختلطةادبيعلي سالم ناصر خضير93835222021213009
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الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية العراق للبنينادبيذو الفقار مجيد سلمان شنيو93836122021009111

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيقمر سمير نجم عبد هللا93837112022099043

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسين راضي سعيد شلش93838152021003021

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبياحمد حسن علوان سعود93839142021048002

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبييوسف محمد عبد الرضا كعيم93840142021024341

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية مندلي للبنينادبيمصطفى نبيل فهد فليح93841212021034045

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية ام القرى للبناتادبيكوثر كريم خليل حسن93842142022079118

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية البراق المختلطةادبيهادي فرحان لهيبي فياض93843122021177019

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية العراق للبنينادبيمحمد نصير علي مغيص93844142021040031

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية التجدد للبناتادبيهدى محمد سمير خليل93845122022120026

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية الميار المسائية للبناتادبيرسل عامر رزوقي هادي93846112022221007

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيسرى محمود علوان حسين93847122022096029

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0إعدادية المروج للبنينادبيلقمان حميد حسين حمد93848142021013119

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيضحى سالم عطيه مشحوت93849132022105026

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية الوركاء للبنينادبيابراهيم محمد جواد كاظم93850112021027002

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمحمد عبد ساجت سرور93851122021047148

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيخالد وليد عبيد خضير93852112021001017

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية رفيدة للبناتادبيساره محمد داود هجير93853112022106033

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيفيان وسام مال هللا مردان93854212022294058

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية الفداء للبناتادبيجنان رياض عباس خنجر93855142022100019

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية النصر للبناتادبيأسراء احمد راضي غليم93856122022112001

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد449.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمؤمل ستار جبار كاظم93857142021019139

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية يافا للبناتادبيزينب علي مطلك كماش93858132022107077

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينبا حميد عكله معارج93859122022134168

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية دجلة للبناتادبيزينب علي طالب فتحي93860102022095038

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية المتنبي للبنينادبيهمام مكي عبد محمد93861132021017112

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية اإلرادة المختلطةادبينبهان عطا هللا تركي فليح93862102021156031

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبيعمر محمد ناجي عبد االمير93863132021257096

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي مكي معيش علي93864142021024201

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعداية المعراج للبناتادبيجوانه محمود حسين علي93865102022113019

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية عشتار للبناتادبيكوثر كاظم نجم عبد93866112022086026

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية نور العلم للبناتادبياسراء رعد محمود شهاب93867112022118001

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد هللا مهيمن عطا يوسف93868132021004051

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيحسان ثابت لفته عجيل93869152021011008

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء محمد بدوي حسين93870132022098078
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الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية االمل للبناتادبيحوراء سعد عبد الحسن عبد93871142022144010

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية ام القرى للبناتادبيزهراء علي مهدي جباره93872142022079066

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيحسن جمعه سلمان حمادي93873132021038012

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيايات رعد محمد اسماعيل93874132022123004

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعباس زيد مبدر فيصل93875142021174041

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحسين صادق لطيف خزام93876142021048024

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيشهزنان يونس محمد مكي93877142022115049

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية عدن للبناتادبيضحى صاحب حسين محمود93878132022106053

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية العراق للبنينادبيعباس علي نعيم لفته93879122021009147

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية التقى للبناتادبيمينة مؤنس محمد علي راشد93880112022071095

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيباقر علي أرحيمه خشن93881152021008025

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية الفراتين للبنينادبيياسر عماد عدنان محمود93882132021042089

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيبارق منعم سحاب مطر93883212021228004

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيأميمه علي حسين محمد93884112022076003

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية الوفاق للبناتادبيغفران باسم محمد حسين93885122022103041

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية عدن للبناتادبيطيبه عمار فاضل بحر93886112022094063

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية النضال للبنينادبيعبد هللا خلدون عبد الحسن فاضل93887212021029006

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد الرحمن عماد طارق اسماعيل93888102021013028

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية الخضراء للبنينادبيمصطفى حارث عبد الستار عبد الرزاق93889102021013058

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيذو الفقار احمد عبد حسين93890102021041023

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيريام شاكر حميد عاصي93891142022067064

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيحذيفة سعد كريم ياس93892212021065016

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية حطين للبناتادبينور مثنى جبار محسن93893132022103072

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية االنفال للبناتادبيسبأ فالح يوسف عباس93894102022101045

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية رقية للبناتادبيمنار ثامر كامل حردان93895112022069033

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية الحكمة للبناتادبيبنين سالم عبد اللطيف جاسم93896102022107007

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد447.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيمصطفى نجم عبد هللا محمد93897102021205133

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية مؤتة للبناتادبيدعاء عبد الواحد عبد الكريم بدوي93898112022116013

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيرسل نصير حسين زياد93899112022081015

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيعبد الرحمن احمد عبد القادر عبد الواحد93900232021001036

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيورود سالم اسماعيل ياسين93901132022100054

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعلي مروان عبد هللا احمد93902112021181084

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية االمال للبناتادبيرغد خليل عطيه محمد93903112022070026

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية زبيدة للبناتادبيزهراء حيدر غازي غضبان93904112022108046

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية الناصرة للبناتادبيمريم موسى حسن علي93905142022133079
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الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية الزهراء للبناتادبيشهد احمد مجيد حسين93906132022097024

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية المهج للبناتادبيفاطمه شهيد هليل عبود93907142022102073

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائييوسف احمد فندي غضب93908132041034044

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيامنه وليد عبد العزيز عبد الحميد93909102042115008

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد461.6ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمهيمن قاسم عبد احمد93910132041020190

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعلي مجيد بندر علي93911142041170039

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيضحى طالب عوده رجه93912122042230100

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيعبد هللا سالم رشيد جاسم93913102041016030

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيامنه عامر سلطان محمد93914192042193007

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيدينا مثنى حسن محمود93915112042075024

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.1ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى علي حسون محمد رضا93916132041020182

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعمار معتز علي مسربت93917102041020126

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعبد الصمد صدام عدنان حسن93918112041029016

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيهبه رسول عبد محمد93919122042106114

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيطيبه عامر كليبان حسين93920112042106067

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية النصر للبناتاحيائيرسل زهير حسين دحام93921122042112071

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيمسك علي قحطان عبد هللا93922102042119073

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيرسل حسين شمخي جابر93923262042126035

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد441.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعبد القادر سعد عبد العزيز ابراهيم93924122041022058

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية نور العلم للبناتاحيائيقريش كريم فليح حسن93925112042118021

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائياحمد حسين فليح حسن93926192041040003

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيدينا معتز طارش عبد الحسين93927152042044061

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد437.0الخارجياتاحيائيريام حمزه سويدان اليذ93928102042401034

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيفرح عدنان ابراهيم عبد هللا93929102042101098

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيزهراء ياسر عباس حميد93930122042110045

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي رعد كريم حسين93931112041058086

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيضحى فارس علي سرحان93932112042068056

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيأحمد أوس كاظم ناجي93933102041019007

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيعبد هللا قاسم محمد علي93934112041034013

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيمريم جاسم محمد احمد93935122042094231

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمالك احمد شهاب احمد93936102042115137

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية دمشق للبنيناحيائياحمد محمد عبيد فهد93937112041021011

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةاحيائيسجى احمد مجيد محمد93938182042342028

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيزينب سلمان عطيه عبد93939112042067064

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية االمال للبناتاحيائياطياف سعد جاسم محمد93940112042070007
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الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد428.9ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزينب ياسر علي سليمان93941102042078105

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيبدور ناصر دخيل حمادي93942102042097013

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيريتاج محمد حميد شامي93943132042118099

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائينور الهدى سعدون حافظ منشد93944132042133045

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيموسى علي عبد الحسين سلمان93945122041007161

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية األمل للبناتاحيائينور عادل ياسين هدهود93946112042065169

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد غازي عزاوي93947142041042030

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية العراقي للبنيناحيائيسجاد علي عيدان فرهود93948102041005012

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية دمشق للبنيناحيائياحمد سالم عيسى مطلب93949112041021007

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية النعيمية للبنيناحيائيشكر محمود عبد هللا ضيدان93950192041105004

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيسارة ستار جبار فيصل93951142042106047

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيعبد الرزاق سعدي محمد ظاهر93952102041006020

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيعبد الحكيم عامر جاويد خليل93953212041278057

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيحسام عالء حسين عليوي93954112041150004

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيبيداء عمر عاشور عواد93955102042094013

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائينبأ احمد حميد رشيد93956112042114102

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية القدوة المختلطةاحيائيرند حمد ترف حمد93957102042161005

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتبارك قيس محمد علي93958132042105013

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائياسامه احمد محمد جاسم93959122041020019

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية السجى للبناتاحيائيرتاج صباح خضير حسين93960112042138008

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الوثبة للبناتاحيائيحوراء عمار قاسم علي93961102042105011

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيابراهيم انيس خليل ابراهيم93962102041028002

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه صباح عجيل ساجت93963112042076137

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيساره مهدي عبد الساده مرهج93964112042192027

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيشمس عبد الحميد نجم عبد الحميد93965102042095048

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيابراهيم خليل ابراهيم حسين93966112041004001

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيزينب باسم حسين محمد93967112042062048

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيموده اياد اسماعيل خليل93968112042086071

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد419.8ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائياسيل عدي خالد وايل93969102042100008

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد خالد عبد هللا محسن93970112041049074

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيتبارك حميد هالل عرسان93971192042160024

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية القدس للبنيناحيائيامين محمد شاكر محمود93972102041014008

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيحميد حسين حميد عريبي93973112041058049

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائياروى عالء الدين نجم الدين عبد هللا93974112042215005

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيطيبة انمار عبد الفتاح احمد93975112042103059
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الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية التكامل األهلية للبنيناحيائيليث منتظر عبد الغني محمد93976122041038008

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيبتول كاظم ناصر شكاية93977102042125006

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزهراء ماجد عبد الحسين حسن93978112042109045

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيبراء حيدر رعد نجم93979132042097010

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية فدك للبناتاحيائيحوراء صادق جعفر علي93980142042070033

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيدموع فرات صالح مزبان93981112042077029

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيديمة حمودي مشكور دبس93982132042131022

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي احمد حسين عبد الحسن93983122041005033

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية التقى للبناتاحيائيزينب جبار محمد حسجاوي93984112042071056

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية الفارابي االهلية للبنيناحيائياحمد عامر محمد حسين جعفر93985102041061001

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيعبدالعزيز جمعه جيجان سميط93986192041341093

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيزهراء حسين علي عناد93987112042114047

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيفاضل سؤدد فاضل قاسم93988102041020134

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيليث فوزي نجم عبد هللا93989192041026045

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيايسن سعد عزيز علوان93990112042192005

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيتقى محمود عباس صالح93991102042120024

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائياحمد قاسم حمود شخير93992112041009003

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية االمال للبناتاحيائينور موفق عبود اسماعيل93993112042070161

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية البراق للبنيناحيائيمرتضى حسين كريم سندال93994152041002058

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية حطين للبنيناحيائيمحمد ريحان هندو بشير93995232041023024

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيواثق عماد كريم عباس93996102041041080

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيفاطمه اسيل مصعب عبد الدائم93997102042078149

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسما عبد الرحمن علي عبد الرحمن93998102042095041

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعداية المعراج للبناتاحيائيعائشه علي حمادي علوان93999102042113073

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائياحمد عباس فواز رشيد94000122041045002

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد411.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعباس اياد بدر نفل94001142041016055

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيهاجر ليث خليل علي94002102042221126

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيسيف الدين عالء الدين حسن رشيد94003132041001037

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيالحسين قائد عبد الرضا اسماعيل94004102041008009

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمها طارق عبد المجيد خليل94005102042120103

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الزقورة للبناتاحيائيعائشه وليد خضر قادر94006112042140021

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيرانيا فالح ناصر جبر94007112042106037

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي حيدر جواد كاظم94008102041026167

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد408.5ثانوية المتميزاتاحيائيمريم ماهر احمد جبر94009142042094138

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية السويس للبنيناحيائيياسين حميد شكير محمد94010132041006062
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الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد408.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيعال خضير عباس مفتن94011142042097035

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيايه عمار عليوي كاظم94012112042085010

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيتبارك محمد حميد حمادي94013182042352006

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيعذراء محمد جالي مانع94014152042080249

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيسجى حميد محمد راضي94015122042121013

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيايالف احمد عبد علي حسن94016102042114006

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية تبوك للبناتاحيائينورهان نعمة فرحان محميد94017112042102056

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيساره قيس مشعل حسين94018102042221054

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيمينا علي عبد الكريم شبو94019102042090107

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيطيبه حميد محيسن عذاب94020102042108072

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية عدن للبناتاحيائيساره خالد صالح مهدي94021132042106037

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية النصر للبناتاحيائيرقيه حسين صباح رحيمه94022122042112076

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيروعه سالم اسماعيل كاطع94023112042110042

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد عدي حاتم علي94024192041104032

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعياحيائيزهراء محي الدين مزهر عبد94025132042081012

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيمرتضى ايسر محمد حسن عباس94026132041250061

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمحمد سالم احمد بدر94027142041208206

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيعلي غسان عباس امين94028142041203145

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الرفاعي للبنيناحيائياحمد صالح مهدي خضر94029322041004005

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيابو الفضل عدي عدنان ابراهيم94030212041002002

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيطيبه محمد محسن فريح94031112042105093

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية حطين للبناتاحيائيايالف عماد عوده شهاب94032132042103003

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيمصطفى علي محمد سالم يوسف94033142041202083

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتقى ماجد حمود حسن94034152042046050

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الوطن للبنيناحيائيعمر بالل محمد محمود94035182041029018

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعمر عدنان تركي حواف94036192041114076

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيامنه ناهض ساجد مصطفى94037102042078015

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيكرار علي صالح مهدي94038272041015048

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيتبارك ستار عطار سعدون94039152042051036

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد407.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيامين علي نوري جلوب94040102041205027

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيحمد شهاب فاضل شهاب94041112041018038

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهبه رشيد حميد موسى94042132042105058

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية دار الحكمة األهلية للبنيناحيائيحسن ثابت هاشم لزام94043102041045004

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية البتول للبناتاحيائيبدور ظاهر حبيب نجم94044112042072026

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيديمه نزار ابراهيم رسول94045122042086011
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الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد جمعه رضا حسين94046152041071314

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيانوار سعيد حميد جمعه94047102042094009

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية السياب للبناتاحيائيتبارك احمد محمود عباس94048102042077018

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية حطين للبناتاحيائيفاطمة احمد عبد الزهرة كريم94049142042068039

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيعلياء محمد صالح فياض94050112042076125

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيطيبة عماد علي رشيد94051112042086045

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيايه حيدر محمد مهدي94052152042040017

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء بديع شوكت شاكر94053112042076063

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمحمد حسن محمد علي كاظم94054122041031142

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيهديل ظاهر عبطان خلف94055102042110116

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيأيمن حسام ناجي سرحان94056232041031003

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائينبأ عالء كريم حميد94057132042091118

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائياسامة ثائر عدنان مدحت94058142041043004

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب أياد مجويت مطلك94059152042046115

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية النهار للبناتاحيائيضحى كريم كاظم ارخيل94060112042127035

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية بدرة للبنيناحيائيحسين عبد السالم عبد القادر طاهر94061262041021006

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيلبنى عماد مؤنس طاهر94062102042223111

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيعمر محمد فاروق امين94063112041012035

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية الريف للبنيناحيائيفواز سعدون احمد طه94064122041029031

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيايات حمد مطلك حسن94065142042225024

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد علي طاهر علي94066132041250058

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية بغداد األهلية للبنيناحيائيامين ماجد كرم محسن94067152041023001

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية عدن للبناتاحيائيفاطمه رشيد محمود محمد94068132042106053

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الفجر للبنيناحيائيعبد هللا ناصر حماد ابراهيم94069192041037016

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء حيدر عبود سعيد94070122042105067

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزهراء فرحان شميل عريبي94071152042051081

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيهبه احمد علي اسماعيل94072212042183054

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيعلي ماجد هادي عبد هللا94073142041009062

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية الرائد للبنيناحيائيفارس جميل فاضل حسن94074102041001013

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيحوراء عباس كاظم محمود94075142042074041

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعبد الرحمن عيدان محمود حميد94076212041001035

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيفاطمة حميد عبد زاير94077132042093098

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعبد هللا سهيل شرهان خلف94078142041028070

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائيعلي منشد محمد علي94079212041050015

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيتبارك عبد الحسن عجرش حافظ94080132042093031
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الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية الحبانية المسائيةاحيائيسلوان محمد عباس عبيد94081192041344008

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيساره علي شغيت بدن94082132042281093

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيامنة حمود بحر جاسم94083182042236007

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيلمى خالد جراد حمد94084142042101041

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء محمد عبد المجيد هاشم94085142042111192

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمؤمل ظافر عثمان هاشم94086222041306302

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزينب خضر جبار كبان94087152042054121

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية السجى للبناتاحيائيروان علي محمد خليفه94088112042138012

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيايات حسين كمر كاظم94089112042215018

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتماره رعد نافع عبد94090132042071037

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائياحمد بشار عبد الفتاح هاطور94091102041015001

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحسين قاسم محمد هليل94092142041028026

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد فارس رشيد ناصر94093132041055091

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيزينب محمد احمد خير هللا94094202042106032

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيجعفر صادق محمد هاشم94095142041008020

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيشهد محمد محسن حسين94096132042110017

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعلي حسين علي كريم94097152041071216

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيرغد نعمان عباس علوان94098102042120043

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعلي اكبر أكرم يوسف محمود94099112041018083

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيفاضل حسين عاصي ثاني94100142041050032

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائياحمد عباس فاضل مهدي94101132041054006

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيغدير جاسم فاضل عبد94102132042117187

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسجى اثير قاسم محمد94103212042098116

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيرفل محمد حسين داود94104102042118042

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمصطفى قاسم فاضل حسون94105112051058168

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزينب عبد االمير علي فنجان94106142052140027

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعبد هللا كريم حسن سلمان94107122051025058

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية بغداد المسائية للبنينتطبيقيسجاد قيس عباس ديوان94108142051208013

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيزيد عز الدين عبد المجيد طه94109102051046003

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينتطبيقيعلي سجاد صاحب عبود94110102051203030

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي محمد ناجي خضير94111112051009061

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيسجاد يونس حسين علي94112112051033015

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعبد الرحمن حيدر جبار عبد94113132051003038

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينتطبيقيأيهم ماجد شحاذه محمود94114102051202003

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية وهران للبناتتطبيقيعسل فراس فاضل عباس94115112052115007
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الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد400.0إعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيطارق زياد خلف حمدان94116132051015022

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعمار ياسر محمد نجيب محمد علي94117112051049099

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيبسمه عماد عدنان انور94118142052078004

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيصفاء عبد المناف شكر رحيم94119112051016051

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيكرار حيدر رهيف مختاض94120122051002050

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي ستار جباره مطشر94121102051202041

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيأبراهيم قاسم علي طالب94122102051019002

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينتطبيقييوسف رائد عابد عبد الوهاب94123102051203049

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد هللا سعد عبد الجبار فتحي94124102051019055

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمحمد زهير عبد هارف94125122051007099

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية الصديق للبناتتطبيقيخوله زيد عبد الكريم محمود94126312052052004

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية الخورنق للبنينتطبيقيحسن صدام ياسين محمود94127122051028002

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيخيري نهاد خيري ابراهيم94128102051009008

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية النهروان المختلطةتطبيقياحمد يوسف مسير محمد94129192051304005

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعباس باسم كريم شالكه94130152051001045

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيمريم حيدر عذافة جبر94131142052074040

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيسيف محمد ناطور عبد هللا94132112051058080

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمثنى عامر محمد مهدي94133102051013116

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتتطبيقيعذراء سلمان عزيز عبد هللا94134142052196012

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعباس مهدي صالح مهدي94135132051029028

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقياالء كريم عبد شخيتر94136132052070004

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيبشار محمد عاصي عمر94137102051020053

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياحمد فالح حسن عذاب94138112051058015

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعبد الحكم مروان حمدي جاسم94139102051017038

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي جبار خلف غانم94140112051009048

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسن هادي حسن حاتم94141152051001017

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيمسار جواد علي جواد94142102052116030

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية حطين للبناتتطبيقياية ماجد عطا حمد94143142052068008

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية النصر النموذجية للبناتتطبيقيمالك آزاد اسماعيل علي94144322052030020

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين رضا فاضل عبد94145142051173010

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيالحسن علي نعيم جبار94146162051090003

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيا-سامسونتطبيقيمحمد قاسم كريم كاظم94147132051350004

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيكاظم جواد كاظم جواد94148102051019086

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيحميد مجيد فاخر رحيمه94149122051013012

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيياسين خلدون مخيلف عايد94150192051013057
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الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد389.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعبد هللا ثامر علي حمادي94151142051016053

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيقاسم سمير محمد كاظم94152102051015053

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيمرتضى علي خلف مهنا94153142051008049

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيزيد علي عبد االمير رداد94154122051032032

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيجعفر مهدي خليل مهدي94155112051058031

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد388.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقياحمد محمد صالح حسن94156142051020006

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الكرخ للبناتتطبيقيايه رافد عبد الجبار مجيد94157102052076003

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيعثمان باسم حمادي خلف94158102051155014

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيحسين جواد مشير علي94159212051016006

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيهمام اسعد فؤاد مجيد94160102051018027

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية هند للبناتتطبيقيآيه عالء عبود احمد94161112052079001

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية المدينة للبنينتطبيقيمقتدر احمد بريسم غميس94162162051029022

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيحسن رياض جاسم وهيب94163142051026009

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية الصديق للبنينتطبيقيحسين عالء عبد الحسين مجيد94164232051027004

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيالحسن جواد عبد الكاظم خلف94165142051200022

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد هيثم داود رشيد94166102051017081

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية السندباد االهلية للبناتتطبيقيمريم عبد هللا ناظم لعيبي94167102052085003

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقيمحمد سعد احمد حسن94168192051010024

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيضحى عادل سامي نوري94169112052062025

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي حسين محمد داود94170132051012075

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية509.0اعدادية طه االمين للبنينادبيمحمد عبد محمود عبطان94171262021026059

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية497.0ثانوية الصديق للبنينادبيعبد هللا كامل محمود حسن94172122021023019

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية491.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتادبيسرور احمد محمد احمد94173122022084011

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية482.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتادبيزهراء محمد عباس غزال94174122022084007

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية472.0اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمة سعد عويد جهف94175242022115065

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية467.0ثانوية الخورنق للبنينادبيعبد الرحمن جعفر صادق محمد94176122021028002

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية466.0ثانوية المشاهده للبناتادبيتبارك محمد جواد ياسين94177122022080004

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية463.0اعدادية الهدى للبناتادبيكوثر طارق احمد سالم94178122022106033

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية462.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيسجى علي كاظم مجيد94179122022016010

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية459.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيعماد حسن عبد الهادي درب94180122021174008

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية452.0اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيياس خضير عطيه راشد94181222021082017

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية447.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيضحى سليمان داود مطلك94182122022174009

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية444.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيمحمد طه محمد حمد94183122021016024

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية444.0اعدادية الهدى للبناتادبيمريم محمد خميس عباس94184122022106036

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية440.0ثانوية المشاهده للبناتادبيتبارك مصطفى محمود صالح94185122022080005
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الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية439.0اعدادية االبتكار للبنينادبيمحمد نجم عبيد جواد94186112021151058

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية439.0اعدادية اليوسفية للبنينادبياحمد عبد الستار علي حسن94187112021001005

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية439.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمصطفى باسم جاسم عاصي94188132021011103

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية439.0اعدادية زها حديد للبناتادبيياسمين محمد عبد الحميد عبد السالم94189132022130063

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية438.0ثانوية المشاهده للبناتادبينجالء علي فهد عواد94190122022080033

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية438.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعمر عادل شالل مصحب94191102021160036

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية438.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينادبيمشتاق طالب عبد هللا محمود94192112021204129

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية437.0ثانوية البارئ للبناتادبيهاجر عدنان محمد عبيد94193112022119023

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية437.0ثانوية الكرار المختلطةادبيعالء احمد راضي علوان94194112021165008

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية437.0اعدادية طه للبنينادبيليث خضير الياس خداداد94195142021177132

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية436.0اعدادية البراق للبنينادبيمصطفى ساجد خلف بدر94196152021002165

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية436.0ثانوية اإلرادة المختلطةادبينهاد علي حسن علي94197102021156032

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية435.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيحسين عدنان كطوف علي94198142021201073

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية435.0خارجياتادبيمروه باسم حمادي علي94199192022401096

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية435.0اعدادية االبتكار للبنينادبيميثم كاظم حسن ياسين94200112021151064

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية434.0اعدادية الشاكرين للبنينادبياثير بالسم فرحان مطلك94201142021169002

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية434.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبياحمد خالد احمد علوان94202112021150007

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية433.0ثانوية القدس المختلطةادبيعبد السالم عبد حريش حمد94203112021168003

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية433.0اعدادية المهج للبناتادبيحنان جاسم طه علي94204142022102013

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية433.0ثانوية طيبه للبناتادبيعائشه صفاء جميل علي94205122022082014

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية433.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيطارق طالب ساهي راضي94206112021053065

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية433.0اعدادية السيوطي للبنينادبيانور عباس عبد هللا ساهي94207112021054008

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية433.0ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيعهد محمد خلف نصيف94208212022166016

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية432.0ثانوية المفاخر المختلطةادبياحمد حسن منصور عبود94209122021175001

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية432.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيساره عدنان محمود خلف94210122022174006

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية431.0اعدادية حطين للبناتادبيضحى كريم طه ياسين94211132022103048

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية431.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد عماد عبد سعود94212102021009052

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية431.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيمصطفى احمد سمير يونس94213112021059083

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية431.0اعدادية البراق للبنينادبيمحمد علي منجل ياسين94214152021002148

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية431.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين احمد موحان شلتاغ94215152021009031

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية431.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبيسجاد محمد كاظم منادي94216132021257062

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية431.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي حسين مرحب لفته94217242021039023

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية431.0ثانوية النيل المختلطةادبيصفاء جمعه عطيه سعود94218192021310005

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية431.0ثانوية النهروان المختلطةادبيعبد حميد محي عبد94219192021304017

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية431.0اعدادية البراءة للبناتادبيايه معن موفق عبد94220212022093005
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الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية430.0ثانوية المشاهده للبناتادبيهيفاء احمد وايل علي94221122022080040

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية430.0اعدادية الهدى للبناتادبيإيالف عدنان حسن لفته94222122022106005

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية429.0اعدادية االستقامة للبناتادبيسجى علي حسن سلمان94223152022058052

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية429.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيشهاب احمد جراد عطيه94224112021150027

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية428.0الخارجيونادبيمحمد مالك عادل كاظم94225152021400161

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية428.0الخارجيونادبيمحمود عدنان عقاب حمد94226212021400107

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية428.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيطيبه باسم محمد سحل94227112022063027

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية427.0اعدادية القطيف للبنينادبيحسين صادق طرخان فاضل94228262021041014

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية426.0ثانوية طيبه للبناتادبيحنين ناظم احمد عبد94229122022082005

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية426.0اعدادية النجاح للبنينادبيكرار عباس حواس بديل94230142021027104

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية426.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيعبد هللا سامي كاظم نجرس94231212021084020

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية426.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيعبد القادر عامر محمود عبد94232122021017019

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية426.0اعدادية النجاح للبنينادبيعلي عدنان فرحان شاغي94233142021027096

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية426.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيطيبه محمود احمد حمادي94234122022174011

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية425.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيمحمد جاسم عبيد ظاهر94235142021032049

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية425.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيسجاد عبد االله حسين عربيد94236212021230013

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية425.0ثانوية المشاهده للبناتادبيشهالء علي حسين حمادي94237122022080021

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية425.0ثانوية المشاهده للبناتادبياسراء خلف عوده سويد94238122022080001

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية424.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتادبيامنة محمد سليم محمود94239122022084002

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية424.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبيحوراء قيس حسن محمود94240212022292011

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية424.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيعلي مذهب عزيز مهدي94241212021220007

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية424.0ثانوية البسملة للبناتادبييسرى قاسم غالي خلف94242112022135028

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية424.0اعدادية طه للبنينادبيمصطفى حميد رومي سبهان94243142021177159

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية423.0ثانوية المغيرة للبنينادبيحسن موسى جعفر حسين94244212021051010

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية423.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبيعبد هللا فؤاد صخر جابر94245182021352069

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية423.0اعدادية االبتكار للبنينادبيفالح حسون ابراهيم دحام94246112021151048

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية422.0اعدادية النجاة للبناتادبيبنين رضا حمود صابر94247152022042009

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية421.0اعدادية طه للبنينادبيمنتظر رحيم خضير عباس94248142021177168

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية421.0ثانوية اإلرادة المختلطةادبيعثمان حميد عايد فياض94249102021156023

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية420.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتادبيرنا مبدر عبد الهادي عبد هللا94250122022084006

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية420.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمد وهاب حمد خلف94251212021038119

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية420.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيسميه عبد الكريم حامد شمخي94252222022170040

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية420.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيمصطفى عباس فاضل علي94253112021203216

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية420.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد ماجد راشد باهض94254142021024270

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية418.0ثانوية التآخي للبنينادبيحسن زنيجح مرداس عالج94255292021018008
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الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية418.0ثانوية الفاتح المختلطةادبياحمد حازم مخلف حماد94256122021174001

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية418.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحمد سعد خشان جبر94257142021003118

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية417.0ثانوية الواقدي للبنينادبيرسول زبن فواز عباس94258192021086012

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية417.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيرواء فيصل مشرف نجاد94259132022111043

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية417.0ثانوية الشموخ المختلطةادبيعبد الخالق صباح علي معيوف94260102021159008

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية417.0اعدادية البلديات للبنينادبيمهند ياسر فرج مشكور94261142021037239

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية417.0ثانوية روناكي للبنينادبيعبد الرحمن عبد الخالق سلمان فرحان94262322021048007

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية417.0إعدادية المروج للبنينادبيعبد الودود سمير غني حمد94263142021013077

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية415.0اعدادية زينب للبناتادبيحوراء حسين غركان لفته94264142022110043

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية415.0إعدادية المروج للبنينادبيرسول محمد ياسر كمكم94265142021013037

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية415.0ثانوية الواقدي للبنينادبيسعيد راشد عبود محمد94266192021086013

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية414.0ثانوية البراق المختلطةادبيشهد علي صبار خلف94267122022177009

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية414.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعمار محمد حسين علي94268192021040025

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية414.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيعبد العزيز سعيد ضحوي جلوي94269112021042029

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية414.0اعدادية الرافدين للبنينادبيحارث حسن علي عمران94270102021009013

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية414.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيايوب طالب محمد عبيد94271192021350026

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية413.0اعدادية البراءة للبناتادبيهديل حسين جواد كاظم94272212022093048

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية413.0ثانوية البراق المختلطةادبينورس سعدون وحيد جاسم94273122022177014

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية412.0ثانوية المشاهده للبناتادبيرويده محمود حسن محمد94274122022080013

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية411.0اعدادية المسيب للبناتادبيبنين صائب محسن جاسم94275232022117019

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية410.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيباقر والي فاضل عباس94276142021012015

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية410.0ثانوية البيان المسائية للبناتادبيغفران يوسف عبد هللا حسن94277192022376012

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية410.0اعدادية المهيمن للبنينادبينعمه حسين عبد الكاظم نعمه94278272021035025

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية410.0ثانوية البتول المسائية للبناتادبيهدى طه عبيد عباس94279102022222043

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية409.0اعدادية الهدى للبناتادبيشهد زياد طارق جميل94280122022106023

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية409.0ثانوية المنى المختلطةادبيكرار عمار حمد هللا محيسن94281262021177016

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية409.0ثانوية الغفران المختلطةادبيجمال كامل جسام مرزه94282102021150005

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية409.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيصهيب قاسم خلف جاسم94283192021041009

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية409.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيعباس عبد االمير محمود صالح94284142021200081

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية409.0اعدادية الرضوان للبنينادبيضاري سهيل حبيب حمد94285112021034017

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية408.0ثانوية اإلرادة المختلطةادبيعمر جمعه داود خليل94286102021156026

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية408.0ثانوية البخاري للبناتادبيمها اسماعيل ابراهيم نجم94287122022108009

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية408.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيرانية طالب عجمي علي94288122022174005

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية408.0ثانوية القدس المختلطةادبيعلي عناد عيدان سعيد94289112021168007

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية408.0ثانوية المناسك للبناتادبيزهراء كاظم صاحب صالح94290272022104050

صفحة ٢٦٩٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية407.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعمر دحام حجي عبد هللا94291192021101033

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية407.0ثانوية بردى للبنينادبيغيث محمد صالح جدوع94292212021229011

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية407.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيملك فراس حازم كاظم94293112022081042

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية406.0اعدادية الكفل للبنينادبيحسين نعيم عبد الحسين جاسم94294232021032024

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية406.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينادبيحسين هادي اسمير محسن94295222021079011

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية406.0ثانوية التجدد للبناتادبيايه علي كاظم احمد94296122022120006

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية406.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء ماجد عبد الرضا حسن94297112022076056

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية405.0ثانوية الخليج العربي للبناتادبيرسل وسام محمد خضير94298142022135008

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية405.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيايمن عبدهللا حسن محمد94299102021041016

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية405.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينبأ نعمه علي كاظم94300272022102163

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية405.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيياسر كريم عبد هللا ملهوف94301122021018079

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية405.0اعدادية الجمهورية للبناتادبينبأ عمار عبد هللا سالم94302112022068065

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية405.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمصطفى هاشم ابراهيم كاظم94303272021022044

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية405.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبيرحمه مدحت مصطفى حمادي94304122022230012

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية405.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيطيبه عامر تخت رضا94305262022072036

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية405.0ثانوية القدوة المسائية للبنينادبياحمد محمود ثميل نايف94306192021365006

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية405.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيرفل ماجد محمود سالم94307112022068023

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية404.0اعدادية السيوطي للبنينادبياحمد علي جياد حمد94308112021054002

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية404.0ثانوية الرشاد للبنينادبيمصطفى هيثم فاضل حمد94309192021050036

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية404.0اعدادية الهدى للبناتادبيعروبه طالل حسين مساهر94310122022106031

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية404.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيشامل كامل عليوي احمد94311192021040019

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية404.0ثانوية الريف للبنينادبيمحمد فيصل غازي ابراهيم94312122021029027

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية404.0ثانوية العراق للبنينادبيباسم احمد خالفي عبد الحسين94313142021040006

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية404.0ثانوية الدرعية للبنينادبياحمد غالب خليف عبيد94314232021170003

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية404.0ثانوية الواسطي للبنينادبيمحمد حسن هويدي حمود94315102021040034

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية404.0ثانوية التجدد للبناتادبيميس عباس محمد احمد94316122022120023

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية404.0ثانوية الدرعية للبنينادبييوسف مجيد كاظم حميد94317232021170032

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية403.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمنتضر سمير سوادي هادي94318152021001144

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية403.0ثانوية الواقدي للبنينادبياحمد قاسم فنوص عباس94319192021086003

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية403.0ثانوية الرباط للبناتادبيعذراء احمد سعيد مجيد94320112022121052

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية403.0اعدادية الرباب للبناتادبيساره احمد خضير عبد الحسن94321242022094026

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية403.0اعدادية الرباب للبناتادبيوالء احمد جواد غزال94322122022125130

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية403.0ثانوية روناكي للبنينادبيعبد الباري خالد عبد الكريم سليم94323322021048006

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية403.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيزيدون طارق حسن سهيل94324112021156030

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية403.0اعدادية االخالص للبناتادبيفاطمة عبد جمعة كريم94325112022112122
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الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية403.0اعدادية النعيم للبناتادبيفاطمه جمال شلح خلف94326142022073098

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية403.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيسجاد اكرم نصيف جاسم94327122021016008

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية402.0ثانوية البخاري للبناتادبيهند سالم احمد ياسين94328122022108011

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية402.0اعدادية االنفال للبناتادبيضحى جبار محمد فليح94329102022101053

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية402.0اعدادية التحرير للبناتادبيسما مجبل حسن خميس94330212022136033

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية402.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبينور علي عبد سلمان94331122022230035

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية402.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيفرح حسين مفتن ربيط94332142022098031

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية402.0ثانوية االمال للبناتادبيمها قاسم علي مريوش94333142022108055

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية402.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيعلي محمود عسكر صباح94334262021044037

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية402.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبيعثمان ياسين سرهيد عجيل94335102021035023

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية402.0ثانوية المشاهده للبناتادبيرسل احمد حسن ياسين94336122022080011

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية402.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبياحمد قاسم جاسم سيف94337122021044003

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية402.0ثانوية المناجاة المختلطةادبيياسر عبادي لفته كاظم94338252021114010

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية402.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعلي صدام عطا هللا كاظم94339102021160033

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية401.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيختام علي حسين محمد94340112022111010

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية401.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيعبد هللا احمد عبد جاسم94341122021016011

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية401.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيزهراء االم حسين خليل94342112022087010

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية401.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيرند نجم خضير عبد هللا94343102022094019

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية401.0الثانوية المعينية للبنينادبيبكر عبد الكريم احمد جاسم94344112021022010

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية401.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيعباس فاضل جليل رجب94345272021151025

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية401.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبياحمد صالح شهاب احمد94346142021015014

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية401.0ثانوية النسائم المختلطةادبيسجاد هادي احمد عبد هللا94347212021254007

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية401.0اعدادية المحبة للبنينادبيحسين علي كاظم علوان94348112021003009

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية401.0اعدادية البشير للبنينادبيعلي احمد عياده محمد94349142021036053

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية401.0الخارجيونادبيحسين حيدر حسن محمد94350222021400043

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية400.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيجنة عبد نايف حمود94351232022119018

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية400.0اعدادية البتول للبناتادبيطيبه صباح حميد عواد94352112022072073

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية400.0ثانوية االغراس للبناتادبيدعاء جعفر طالب حبيب94353212022188005

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية400.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزمن حسن فالح حسين94354122022134056

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية400.0اعدادية الفجر للبناتادبيزهره عالء فليح محسن94355222022132006

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية400.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيطيبه قاسم جواد عيدان94356212022133034

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية400.0اعدادية الهدى للبناتادبيايه محمد مانع محمود94357122022106006

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية400.0إعدادية المروج للبنينادبيمصطفى غضبان حسين زيدان94358142021013150

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية400.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينادبيعبد هللا قاسم عبيد رميض94359112021204079

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية400.0ثانوية البراق المختلطةادبيايمان ستار محيسن جاسم94360122022177003
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الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية400.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةادبيساره بهجت فليح نايف94361182022072005

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية400.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيحسن فالح سلمان عبود94362112021164002

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية400.0ثانوية المنار المسائيةادبيحسين أحمد خضير شاوي94363292021150018

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية400.0الخارجياتادبياالء عادل عبد الحسن جاسم94364142022401033

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية400.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيزهراء رضا لطيف عبد االمير94365112022111017

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية400.0اعدادية صفية للبناتادبيبنين جبار حسن خالطي94366142022075034

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية399.0ثانوية القدس المختلطةادبيفاطمة فراس خضير عباس94367112022168009

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية399.0الخارجياتادبيساره فاضل جواد نايف94368102022401061

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية399.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيمختار عاشور كاظم عباس94369102021162023

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية399.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيزيدون طارق ناجي فياض94370192021028017

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية399.0اعدادية الكرمة للبنينادبياثير صباح عبد حسن94371192021066003

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية399.0ثانوية النضال المختلطةادبيحسين حيدر عبود كريم94372112021157008

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية399.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيمحمد قاسم داود سلمان94373112021150053

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية399.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيكوثر رزاق مامور سلمان94374262022074042

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية399.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيعبد هللا عدنان صبار عبد94375102021024044

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية399.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيمحمد حاكم علي عباس94376102021041052

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية399.0ثانوية الفسطاط للبنينادبيسليمان موفق عبد الحليم كاظم94377132021033005

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية399.0ثانوية الرواد المختلطةادبيمؤمل عباس علي عبد94378242021020012

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية399.0اعدادية الشاكرين للبنينادبياحمد شهاب حمد حسون94379112021029003

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية399.0ثانوية الصالحية للبنينادبيصادق حميد حسن عبد94380242021022027

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية399.0اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد نبراس كاظم ناصر94381132021017014

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية398.0ثانوية البشير للبنينادبيتبارك ياسين حسن سلمان94382212022057002

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية398.0اعدادية الغزالية للبنينادبيجعفر فيصل عبد الجليل ريكان94383102021008018

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية398.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيهاني حسن عبد نايف94384142021029085

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية398.0ثانوية المغيرة للبنينادبيسجاد ياسين دويج محمد94385212021051015

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية398.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينب محمد ابراهيم حسن94386122022106016

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية398.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيسجاد غسان عبد الرزاق حسين94387112021011035

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية398.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبيعبد الستار جسام نايف سنين94388212021214019

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية398.0ثانوية الواقدي للبنينادبيمحمود كريم حمض عباس94389192021086036

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية398.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيمروان عدنان سنجار حمادي94390112021156089

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية398.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيبنين محمد سرحان نعمه94391142022115010

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية398.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيحسون اسماعيل جوده عبد هللا94392112021053036

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية398.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيامير حسن عبد علي عبد الحسين94393142021003012

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية398.0ثانوية البواسل المختلطةادبيفاطمة فواز مهدي عبيد94394232022174019

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية398.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيسجاد حسين خلف حمد94395142021205061
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الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية398.0ثانوية الفالح المختلطةادبيحبيب رحيم مصحب مجبل94396232021198003

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية398.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيمرتضى سليم حسن وهاب94397272021154071

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية398.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعلي احمد جبار علي94398122021202123

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية398.0ثانوية البشير للبنينادبيسهاد احمد حسن سلمان94399212022057006

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية398.0اعدادية الشوملي للبنينادبيصادق ميثم سلمان جابر94400232021054008

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية397.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبياحمد هيثم احمد عباس94401122021018012

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية397.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيمثنى رعد حسن علوان94402192021101044

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية397.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيفهد صالح مهدي حسين94403112021042043

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية397.0اعدادية االمام للبنينادبيحسين سعدون حسين عبد هللا94404232021013008

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية397.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيعبد الحميد ماجد حميد جاسم94405192021013020

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية397.0اعدادية الرواد للبنينادبيعلي محمد جاسم عبود94406212021077102

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية397.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيعيسى حمد حميد علي94407102021041050

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية397.0ثانوية الوطن للبنينادبيسجاد يوسف علي عبد الحسن94408212021079014

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية397.0ثانوية الحضارة للبناتادبيحال صدام حسين علوان94409102022108013

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية397.0ثانوية االديبة للبناتادبيطيبه عادل مجيد حميد94410212022114011

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية397.0اعدادية عائشة للبناتادبيحوراء فرج خميس عباس94411142022074029

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية397.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيسبأ جبار عبد سلطان94412122022085027

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية396.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبياحمد سلمان الياس هير94413152021006004

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية396.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيفرح نوري مطر عواد94414262022126087

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية585.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيهيلين خالد عباس عبد94415122042020111

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية529.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائياسماء ظاهر غانم مانع94416182042072002

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية515.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيهبه كريم احمد حسين94417122042230154

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية515.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيسلسبيل وليد خالد محمود94418122042020060

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية511.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيعبد هللا محمد سرحان عبد النبي94419112041021040

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية510.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيسالي عبد العزيز خزعل خليفه94420122042108030

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية499.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائياستبرق خميس كاظم مجيد94421122042020003

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية491.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيساره ستار عبد حمود94422122042020057

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية488.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيابراهيم اركان ابراهيم حمادي94423122041020001

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية483.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيهدى سعدون سحاب سرحان94424122042106116

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية481.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيرؤى احمد شحاذه علي94425122042020039

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية481.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمريم كريم ذياب حماد94426122042020087

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية479.0ثانوية بالل للبنيناحيائياحمد رشيد حسين محمود94427102041055003

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية475.0ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائينمير صدام محمد عبد هللا94428122041045060

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية475.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيتقوى سعدون ابراهيم علوان94429122042082007

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية474.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيآيات علي جميل فخري94430272042071001
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الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية474.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيدانيه عدي جاسم محمد94431122042106031

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية469.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيجنان سعد محمد سمير94432112042103020

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية468.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيبلقيس خالد وليد عبد الرحمن94433122042106018

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية465.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائينور حميد ابراهيم حمد94434122042080044

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية464.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيسيف قاسم بديوي محمد94435152041018024

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية463.0ثانوية الصقر المسائية للبنيناحيائيعالء خميس محمد عبد94436102041208039

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية463.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيياسمين احمد عدنان احمد94437122042106124

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية462.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيابتهال علي جميل محمود94438122042108001

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية462.0ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائيمصطفى فيصل عبد الرزاق صالح94439122041205073

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية462.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيمحمد فرحان علي حمزه94440102041041073

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية460.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيتقى سعد محمد عبد هللا94441122042108015

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية460.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيوالء فيصل حسين احمد94442182042162032

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية459.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيهديل حامد علي عبيد94443122042106119

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية456.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعبد الباري كامل نصيف جاسم94444212041007064

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية455.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمروج ثائر محمد عبد هللا94445122042106088

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية455.0ثانوية عرفات المختلطةاحيائياركان مالك مهدي عبد الحمزه94446232041161003

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية453.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيدعاء طالب تايه علي94447232042271208

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية453.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيزينب مهدي خضير عبيس94448232042166023

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية452.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائياساور ثامر احمد خلف94449122042080003

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية451.0ثانوية الريف للبنيناحيائيعباس جمعة محمد عواد94450122041029020

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية451.0ثانوية الصقر المسائية للبنيناحيائيحميد فالح عبد هللا حمد94451102041208015

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية450.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيايمن نجم عبد هللا محمد94452232041228004

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية449.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيسنديان حارث طارق محمد94453122042082024

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية448.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائياسالم فالح حسن محيميد94454122042231003

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية448.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائياحمد حسن عبيد حمزه94455232041257006

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية448.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيتبارك احمد خليل ابراهيم94456212042142009

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية447.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيسليمان احمد محمد سليمان94457122041020060

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية447.0ثانوية حبر االمة المختلطةاحيائيشذى رياض شاكر حمود94458212042357024

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية447.0ثانوية الواحة المختلطةاحيائيفاطمه عالء مجيد كروي94459212042215007

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية446.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائياستبرق عبد الهادي كاطع عبد الحسين94460272042055014

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية446.0ثانوية الرشاد للبنيناحيائيحارث احمد وادي جراد94461192041050010

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية446.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيالحكم أنور حميد حمزة94462232041052006

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية446.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحسن جابر حجر حمزه94463232041008027

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية445.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيكرار حيدر رياض كاظم94464242041002102

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية445.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيبنين عادل شاكر جواد94465242042100027
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الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية445.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمصطفى نزار عباس حسن94466112041009028

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية445.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيرفيده ياسين عبد هللا خلف94467122042096015

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية445.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيعمر ماجد إبراهيم خالد94468102041043050

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية445.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينور محمد عبد جاسم94469122042106109

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية445.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائيفاطمه رحيم صبحي علي94470212042120038

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية444.0ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيحيدر راتب كمون ستار94471232041188006

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية444.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيضي عثمان مروح سرحان94472242042164019

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية444.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيكرار حسين متعب عبد94473222041307128

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية444.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيهمام رحمن جبار مجيد94474112041025066

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية444.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائيحسام خميس كريم ليلو94475112041042021

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية444.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيحسين رزاق كريم نومان94476242041251024

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية443.0اعدادية حلب للبناتاحيائيسجى حسين زغير جبار94477242042107099

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية443.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيايوب يحيى حمزه محمود94478232041031015

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية442.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيسجى احمد عمر موفق شفيق94479212042148046

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية442.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنيناحيائيمحمد ثامر عايد رشيد94480102041200031

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية442.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب حسن طه محمود94481122042106049

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية442.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمهند نصير هاشم عبود94482242041169052

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية442.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتاحيائيايه محمد محسن فرحان94483142042221021

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية442.0اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيمصطفى فليح مراد خليف94484262041049039

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية442.0اعداية المعراج للبناتاحيائيوفاء عادل فياض حاتم94485102042113114

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية442.0ثانوية عفك المسائية للبنيناحيائيمؤمل قصي كاظم عبيد94486242041208043

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية441.0ثانوية بالل للبنيناحيائيبدر فيصل اسليمان محيميد94487102041055011

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية441.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائياحمد عباس خلف خضير94488262041059003

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية441.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمصطفى قحطان عبد هللا سلمان94489112041188012

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية441.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد حيدر رمل جبر94490232041005118

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية441.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيهديل شاكر محمود احمد94491122042108067

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية441.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزهراء ناظم عصواد مهوال94492152042051088

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية440.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمنير عبد هادي حمد94493192041066150

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية440.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحسين عباس حسين ذياب94494232041054043

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية440.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيتبارك احمد شهاب احمد94495122042020023

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية440.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايات قاسم علي حمزه94496232042114021

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية439.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيآيات حبيب حسين حبيب94497242042100011

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية439.0اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيعلي ابراهيم طه احمد94498262041203053

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية439.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعالء الدين حافظ هاشم بريج94499212041272172

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية439.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيايالف محمد اسماعيل حمادي94500122042020012
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الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية439.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيعمر فاضل محمود خالد94501212041268021

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية438.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيأديان سامي موير سلمان94502242042191001

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية438.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيداليا رشيد سلمان حسين94503212042290032

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية438.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيعبد هللا علي داود سلمان94504232041178022

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية438.0ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيحسين حسن بدر جاسم94505232041202004

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية438.0اعدادية صاحب البراق للبنيناحيائيانس ناهض محمود عارف94506102041035004

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية438.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمصطفى صباح نصيف مهيدي94507192041041065

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية438.0اعدادية نفر للبنيناحيائيسجاد مجيد رحيم بديهي94508242041025023

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية437.0ثانوية الصالحية للبنيناحيائيمحمود جميل لفته محمد94509242041022041

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية437.0ثانوية الزخرف المختلطةاحيائياحمد مهاوش سهيل جايد94510102041154002

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية437.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيمحمد إبراهيم عبد هللا كسار94511192041013042

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية437.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيحمزه حميد محمد حمزة94512122041020046

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية437.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيايالف مظفر نوري حمود94513122042106013

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية437.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيمحمد فؤاد عبد سبع94514212041062049

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية437.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيعلي فالح جهاد عبد الزهرة94515232041169023

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية436.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيكمال محسن سعيد منصور94516262041011147

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية436.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيكرار تركي عبد الحسين دنبوس94517262041026049

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية436.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيحوراء مسعود تركي كنبور94518262042120060

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية436.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيشهد علي حسين سلمان94519232042126054

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية436.0ثانوية بالل للبنيناحيائيعثمان احمد مخلف عاصي94520102041055032

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية435.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيمصعب فواز خليف صالح94521192041356068

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية435.0ثانوية االعالم للبنيناحيائيكاظم عباس ياسر كاظم94522232041066034

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية435.0ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيزينب سامي كاظم ياذوح94523262042142005

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية435.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيعلي حسين عبد عيال94524142041203129

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية435.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعلي ابراهيم احمد محمود94525212041009156

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية435.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحمد جليل عمران طلفاح94526262041011154

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية435.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيضحى لفته محمد حمزة94527262042120153

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية434.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائياحمد ياسين أحمد عنزي94528192041066026

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية434.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيحسام غنام محمد اسود94529102041041025

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية434.0اعدادية حماة للبناتاحيائيهديل طه جالب جياد94530112042084216

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية434.0ثانوية ابن سينا للبناتاحيائييقين رائد سامي سرحان94531122042128014

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية434.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرواء سعد فهد حسن94532212042098082

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية434.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيغسق صبار خليل ابراهيم94533122042230112

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية434.0ثانوية االسوار للبناتاحيائيسجى مصدق سرتيب شيخلي94534132042076018

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية434.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيانوار نده عبد احمد94535112042083012
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الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية434.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى مشتاق جاسم عباس94536232041020386

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية433.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيبراء سهيل جمر كاظم94537262042074022

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية433.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةاحيائيعلي محمد زيدان خليفة94538212041222021

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية433.0ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيغسان ياسين راشد محمود94539122041045048

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية433.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائيهبه حسين ابراهيم خليل94540212042120049

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية433.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيصفا محمد كاظم كاطع94541222042311066

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية433.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيحسنين علي حسين حميد94542212041010027

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية433.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيهدى نعمان ساجت حسين94543232042166042

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية433.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد نوار علي مسربت94544192041066136

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية433.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائياياد عباس حسين ذياب94545232041054019

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية433.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيرقية حليم عباس حسين94546242042120100

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية433.0الخارجياتاحيائيرانيا ابراهيم فالح ابراهيم94547122042401030

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية432.0ثانوية طيبه للبناتاحيائينور ناظم مشرف حميد94548122042082039

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية432.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيامنه سعد حسن عبد94549102042123008

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية432.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيمريم علي حسين عبدعلي94550122042082032

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية432.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد نمش94551142042090042

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية432.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيسجاد صادق جار هللا راشد94552142041028051

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية432.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيعباس قاسم حمزه مهدي94553232041006196

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية431.0ثانوية التفوق للبناتاحيائياديان صادق عبد ابراهيم94554122042113001

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية431.0اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيعلي حسين قاسم محمد94555202041051016

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية431.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائياسالم محمد فياض محمود94556102042109003

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية431.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيزهراء فاضل رشيد جبار94557262042084017

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية431.0ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيحسين علي عبد ربيع94558222041263003

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية431.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائينبا حسين منصور عبود94559122042101038

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية431.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيتبارك اياد حميد سلمان94560222042393017

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية431.0الخارجياتاحيائيزينب حسن حميدي وهيب94561142042401081

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية431.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيأسراء صالح سوير عبد هللا94562152042046002

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية431.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيزينب قيس عبد الحسن حسون94563262042108059

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية430.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيمنار صفاء الدين سامي عبود94564122042108052

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية430.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسين علي دواح حمد94565262041014038

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية430.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيرقيه صالح مجباس عبد94566192042189075

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية430.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيشكران جبار حمود خضير94567222042109060

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية429.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيعمر خليفة علي سلمان94568212041273058

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية429.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينورة رعد عبد علي حميد94569242042220798

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية429.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيمنار حميد صالح عبود94570112042218073
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الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية429.0ثانوية عرفات المختلطةاحيائيحسين كريم ناصر حران94571232041161006

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية428.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد هللا محيسن94572192041040049

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية428.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيجاسم محمد حسين مجلي94573112041188003

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية428.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيفقار عادل شولي طاهر94574222041307125

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية428.0ثانوية القدوة المختلطةاحيائيغفران كامل هادي محمود94575102042161009

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية428.0اعدادية القطيف للبنيناحيائيعلي هاشم علوان حمزه94576262041041035

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية428.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيصبا نوري فليح حسن94577212042294141

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية428.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيحسين علي حسين حيدر94578152041005032

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية428.0ثانوية االسراء المسائية للبناتاحيائيفاطمه منير عالوي بحر94579132042284038

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية428.0الخارجيوناحيائيرسول حمزه عبد عبيس94580242041400052

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية428.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيمنار يونس خليل ابراهيم94581112042112100

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية427.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيمحمد علي اياد عمار مكطوف94582232041211041

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية427.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيسليمان فيصل عبد الوهاب عبد العزيز94583212041213006

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية427.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيحسين علي محمد اسماعيل94584212041245011

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية427.0ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيغزوان مردان هليل جياد94585232041202020

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية427.0ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيحسين كامران حسين احمد94586322041004019

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية427.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور محمد عباس حياوي94587242042114259

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية427.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمحمد حسين مونس عنيد94588222041036291

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية427.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائياكرم كريم جبر حمد94589242041008009

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية427.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيناظم داود عسكر مزهر94590232041224055

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية427.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيزين العابدين صدام مطر عظم94591262041026023

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية426.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيامجد علي محمد مهدي94592212041282020

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية426.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيانس عبد هللا عباس جمال94593112041029007

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية426.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيماهر ياسر سعدون نايف94594102041041066

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية426.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيكرار ساجد سلمان حسب هللا94595122041032058

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية426.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيهند فواز ابراهيم علوان94596122042082044

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية426.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيابا الحسن كريم موسى علي94597242041200001

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية426.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيباقر صالح مهدي عبد علي94598232041059010

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية426.0اعدادية تماضر للبناتاحيائياسراء محمود محمد علي ابراهيم94599212042091014

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية425.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد سالم حاكم لفته94600242041001243

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية425.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيهبه حسين صفوك ذياب94601192042224065

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية425.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيطه عبد الجبار حسين علوان94602262041026027

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية425.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيعلي حسين علي محمود94603192041041033

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية425.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد حازم حميد مصطفى94604212041065099

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية425.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائينورس وضاح معروف عطا94605132042131059
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الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية425.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيمحمد الزبير محمود محمد شكر94606132041252118

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية425.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيحيدر محمد خضير سلمان94607112041026052

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية424.0ثانوية الخلود للبناتاحيائينبا فوزي فائق ابراهيم94608122042093049

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية424.0ثانوية ذو النورين للبنيناحيائيطه محمد علي قاسم سلمان94609112041019016

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية424.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيجاسم محمد محمود خلف94610202041259067

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية424.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائيامنه محمود ابراهيم ياسين94611212042120012

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية424.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعلي داخل خضير عبيس94612242041013094

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية424.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد ناظم فاضل جبار94613142041016110

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية424.0ثانوية الوفاء للبنيناحيائيمرتضى ثابت حسن عبود94614312041005009

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية424.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمرام عبد السالم محمود يونس94615142042134142

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية424.0ثانوية البيادر للبنيناحيائيصادق محمد صادق حمادي94616192041094009

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية424.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيرسل كامل محسن جاسم94617112042129020

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية424.0ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيعبد هللا هادي شمخي صياح94618222041232010

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية423.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرغد عماد حسين عبيس94619232042271247

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية423.0اعدادية القدس للبناتاحيائيرفل حسين طاهر قادر94620212042110034

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية423.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيحيدر محمد عبيد عايد94621112041025020

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية423.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائيحسن كريم مصحب محمد94622112041042023

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية423.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيسجى ياس رحيم مجيد94623182042072009

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية422.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيراوندوز مجيد حميد عبد هللا94624212042091059

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية422.0ثانوية ابن عساكر المختلطةاحيائيانسام كمال عيدان محمد94625122042173001

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية422.0ثانوية الواقدي للبنيناحيائيصالح فالح ابراهيم ضيدان94626192041086009

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية422.0ثانوية التجدد للبناتاحيائيسبا عادل خالد عبد94627122042120011

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية422.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائينور صباح عبيد هالل94628122042100059

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية422.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيموسى عمار موسى صالح94629222041098203

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية422.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائيفاطمه محمد مهدي مغير94630212042352013

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية422.0اعدادية القدس للبناتاحيائيسيماء عبد الرزاق غايب غيدان94631212042110059

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية422.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائياحمد رعد محمد ابراهيم94632122041022005

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية421.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيافنان خالد مطلك محمد94633212042157009

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية421.0اعدادية الدواية المسائية للبنيناحيائيحسين كريم كزار جخيور94634222041313012

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية421.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيايه احمد ابراهيم عليوي94635102042114007

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية421.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائياسامه كامل علي مخلف94636192041066034

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية421.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيموسى عادل هزل فياض94637122041020130

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية421.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه عدنان فاضل شهاب94638252042170537

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية421.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيسرمد زاهد خلف عبدهللا94639192041350042

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية421.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمحمد عزيز حسين جياد94640242041042018
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الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية421.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيبراء فالح عبد الواحد علي94641212042091042

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية420.0الخارجيوناحيائيعقيل سعد عبدهللا حسين94642212041400051

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية420.0ثانوية حطين للبناتاحيائيكوثر محمد صدام علي94643142042068046

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية420.0الخارجياتاحيائيهدى عبد الكاظم شغاتي بدر94644132042401151

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية420.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعبد الهادي صباح هادي عباس94645192041040052

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية420.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائييوسف عادل سلمان خزعل94646122041020141

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية420.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي محمد مطر ندى94647232041031072

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية420.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيزهراء خالد توفيق حسين94648212042125032

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية420.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيغفران صفاء حسين محمد94649122042121021

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية420.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيدعاء كاظم دليمي دليفي94650262042087039

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية420.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائيحبيب ماجد حسب هللا نعاس94651112041151013

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية420.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيضحى سعدي انعيم ثجيل94652142042137025

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية420.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيجليل عواد جهاد رهيف94653242041153009

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية420.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعبد الغفار حمود فرج مزعل94654212041033055

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية419.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعبد الحسن محمد خضير سلمان94655112041026072

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية419.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد هللا كريم علي سرهد94656122041020090

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية419.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيعلي مالك راشد كاظم94657242041204102

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية419.0ثانوية البيادر للبنيناحيائيعلي ثابت سليمان عليوي94658192041094011

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية419.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيعلي سالم خضير مرشد94659262041155042

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية419.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائياحمد رافع عبد الرحمن زيدان94660122041170005

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية419.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيريسان رسول عبد الجليل عطار94661242041168022

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية418.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسجود علي عويش منحر94662222042128066

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية418.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيزهراء بسام رحيم كاظم94663152042056036

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية418.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعلي نصيف جاسم محمد94664192041066101

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية418.0ثانوية كفري المختلطةاحيائيقيصر هادي دكدوك محمد94665322041040017

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية418.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيضيف محمود محمد علي94666212041039028

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية418.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد عبود حسين عبود94667252041207104

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية417.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائياحمد ربيع اسماعيل سرحان94668112041029002

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية417.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيتبارك اركان عدنان جمعه94669212042170025

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية417.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائينرجس علي حسن مانع94670242042100144

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية417.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيامنه محمد عبد زيدان94671262042137004

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية417.0ثانوية حمرين للبنيناحيائياحمد داود محمد علي94672212041205001

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية417.0ثانوية االسوار للبناتاحيائيعلياء عبد الكريم جاسم عبد الكريم94673132042076023

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية417.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد وسام شكير خنجر94674212041052115

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية417.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيكرار عبيد محمد خليف94675262041011144
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الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية417.0ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيامير علي خشف سهيل94676232041226002

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية417.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيرواء سعيد رحمان محسن94677232042305055

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية417.0اعدادية حطين للبنيناحيائيوسام محمد ابراهيم جاسم94678232041023032

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية416.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيزياد احمد مجول محمود94679212041033034

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية416.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيداليا حسين عبد احمد94680122042230043

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية416.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب جاسم نجم جبر94681242042220394

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية416.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيابرار ثابت هادي محسن94682272042093003

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية416.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم عبدالسميع حسن مطشر94683122042105150

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية416.0ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيعلياء مهدي صالح حسين94684142042146031

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية416.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيتبارك مراد كاظم عبيس94685232042086045

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية416.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيندى صالح ابراهيم احمد94686122042230142

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية415.0اعدادية يافا للبناتاحيائيهاله حيدر عبد االمير حسين94687242042117271

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية415.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيايالف حسين صالح مرزه94688122042102007

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية415.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيضحى احمد محمد عبد هللا94689242042220555

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية415.0ثانوية عشتار للبناتاحيائياسراء رافع يونس محمد94690112042086003

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية415.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيزينب نزار مجول مزعل94691142042190023

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية415.0اعدادية سومر للبنيناحيائيحسين عبد الكاظم عبد الحسين زغير94692242041009043

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية415.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسين حسن مخيف فرهود94693242041017015

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية415.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيامير عالء عبد الرسول عزيز94694252041011009

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية415.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائينور خضر زامل جازع94695262042098042

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية415.0ثانوية الرشاد للبنيناحيائيمحمود ناجي عبيد عبد هللا94696192041050025

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية415.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسن عبد العزيز جعاز محمد94697252041207013

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية415.0ثانوية نوح للبنيناحيائيسيف الدين عامر خليل ابراهيم94698212041053024

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية415.0ثانوية الحجة المنتظر للبنيناحيائيحسين جواد كاظم طعمه94699242041007012

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية414.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمروان جميل كامل عبد هللا94700212041022062

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية414.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيابتسام طلب شحاذه محمد94701102042221001

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية414.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي مهدي جاسم عودة94702232041251327

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية414.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمصطفى عبد الحسين عبيس كاظم94703232041173165

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية414.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيايه محمد علي حسين94704142042109008

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية414.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيجاسم محمد عبد الواحد داغر94705232041173021

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية414.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمصطفى باسم حسين شغيت94706142041018180

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية414.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم علي عبد عبود94707232042088441

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية414.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيرحاب خضير عبد محيميد94708122042080021

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية414.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيمريم عبد حميد عبيد94709122042101032

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية414.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيحسن علي حسين عالوي94710232041214001
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الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية414.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيأمير علي جعيول راضي94711242041153003

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية414.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيزين العابدين علي عبد الحسين عبد االمير94712232041251179

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية414.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيهبة طارق نعمة صكب94713262042074132

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية414.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمعاذ منذر مسعود احمد94714122041022113

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية414.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائييقين وسام حسين جاسم94715152042054323

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية413.0ثانوية الفاروق للبنيناحيائينهاد بسام محمد جعفر94716212041068023

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية413.0اعدادية األمل للبناتاحيائيصفا ناصر حسون محمد94717112042065119

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية413.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيحوراء احمد ابراهيم حسين94718232042305037

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية413.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيعلي سالم حمزه جزعان94719272041020050

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية413.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعمر جمال محمد جسام94720192041066104

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية413.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيبالل حازم محمد عباس94721232041011011

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية413.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعذراء صالح هادي زغير94722232042120158

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية413.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيسميه حسين عبد العباس عبود94723272042060201

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية413.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد ضامد علي عطشان94724192041066128

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية413.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيياس طه ياس عواد94725212041273094

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية413.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيزينة جاسم علي خلف94726122042230079

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية412.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيختام صالح محسن حسن94727212042170035

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية412.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيسجاد كاظم حاكم قماز94728232041198015

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية412.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائينرجس عباس ابراهيم حميد94729242042126043

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية412.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيتبارك باسم مجيد شرهان94730152042054041

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية412.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء علي موسى جاسم94731242042100064

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية412.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيرسول محمد خليفه جاسم94732122041020050

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية412.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائيعلي هاشم علي حسون94733112041042049

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية412.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيفاطمه عمار شكر محمود94734182042205095

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية412.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيعلي االكبر عبد الستار مخيلف عطيه94735232041010072

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية412.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيرويده حاتم لطيف محمد94736122042020046

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية412.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيحسين كريم عبيد صخر94737232041190009

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية412.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيعباس نعيم حاتم حسن94738142041008048

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية412.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيحيدر يوسف ماجد جبار94739242041204049

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية412.0ثانوية الفاضلية للبنيناحيائياكرم عبد الكاظم حسن عودة94740242041151004

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية411.0ثانوية الصباح للبنيناحيائيعلي حيدر خليبص عبد عون94741262041162017

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية411.0ثانوية االمال للبناتاحيائيختام حليم خزعل عكله94742142042108043

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية411.0ثانوية الطيبات اللبناتاحيائييقين حمود خضير زناد94743222042189049

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية411.0اعدادية النهضة للبنيناحيائيجهاد عباس حسن علي94744222041049007

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية411.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيوائل كاظم مجلي شحيل94745252041004079
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الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية411.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيعلي صالح حسن راضي94746242041204096

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية411.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيبندر عبد الرحمن حسن محمد94747212041022017

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية411.0اعدادية الشيخ ضاري للبنيناحيائييوسف محمود خضير شمال94748102041010023

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية411.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناحيائيعمر راشد عبود محمد94749192041337085

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية411.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيسرى صالح جاسم خلف94750212042294121

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية411.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائييوسف محمد عبد سعدون94751252041150451

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية411.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين محمد ناجي حسين94752252041205060

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية410.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيابراهيم حسن علي حسين94753212041282001

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية410.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائياماني رحمان علي حسن94754232042114020

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية410.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجى حمودي سلمان عبد94755262042097075

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية410.0ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيمكرم عبد الوهاب تركي حطحوط94756212041231008

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية410.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيحمزة حسين فضل مطرود94757232041198011

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية410.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيمريم جميل شاكر محمود94758182042236109

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية410.0ثانوية عفك المسائية للبنيناحيائيجعفر كريم محمد رشك94759242041208009

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية410.0اعدادية السيوطي للبنيناحيائيانس خالد عايد صالح94760112041054004

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية410.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيزينب نزار محسن منصور94761232042181012

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية410.0اعدادية الشيخ ضاري للبنيناحيائيانس سعدون عليوي سلطان94762102041010003

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية410.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيميس حماد شهاب علوان94763232042119114

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية410.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيشروق علي كامل دالل94764222042419034

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية410.0ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائيعبد هللا كريم احمد حسين94765122041205039

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية410.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيفاطمه نهاد عبد الحمزه غيدان94766242042080106

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية410.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينمارق عباس خليف حمزه94767232042119121

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية410.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعز الدين وليد خالد فرج94768242041003152

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية410.0اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيعطا هللا محمد هادي فزع94769102041032023

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية410.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيمشتاق طالب مطير حسين94770142041030055

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية410.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيحوراء عواد حسين شدهان94771232042271188

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية575.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزينب محمد خميس عباس94772122052106018

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية435.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيسجاد عطيه حسين ادهيمي94773222051311076

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية414.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيرؤى صالح نوري عبد94774122052106013

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية411.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيحنين فخر الدين عبد هللا علي94775122052106012

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية411.0ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقياسعد بشير عبد الساده عبد الحسين94776162051303002

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية401.0ثانوية البخاري للبناتتطبيقيزينب اسامه رشيد جاسم94777122052108005

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية400.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيفاطمه ضياء محيسن جاسم94778282052190107

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية399.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيمؤتمن حسين علي حسين94779222051001051

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية398.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيحيدر حميد جميل مهدي94780222051311217
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الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية396.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحارث منذر جاسم غضبان94781222051042016

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية396.0اعدادية الشباب للبنينتطبيقيحسين سعيد محمد ارحيل94782222051033010

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية395.0ثانوية الريف للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد علي محمد94783122051029009

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية395.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقييحيى علي خومان عبد المحسن94784242051039061

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية394.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيصديق محمد طه خضير94785112051201034

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية394.0اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيحسن خالد علي حسين94786102051041015

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية393.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيعبد هللا فؤاد غازي احمد94787102051029019

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية393.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيزهراء علي محمد حسين94788112052084016

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية393.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيكرار قاسم حلو سعد94789292051005072

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية393.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيمحمد قصي شعبان رجب94790192051012046

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية392.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيصفا عبد الرحمن علي حبيب94791122052106022

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية392.0أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيياسر ابراهيم حسن حسين94792122051022045

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية392.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيعلي حسن ناصر حسين94793262051010041

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية392.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسين جاسم جياد94794242051204057

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية391.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيتبارك مسلم عبد عوده94795252052059040

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية391.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيعبد هللا راشد علي مضحي94796102051011040

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية391.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعقيل عبد الحميد محمد علوان94797272051008049

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية391.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيزهراء عادل فالح حسين94798162052176019

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية390.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينتطبيقييحيى احمد ناصر عبيد94799102051200039

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية389.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقينبأ يونس لطيف عباس94800122052106032

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية389.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيعلي خضير جابر هاشم94801252051150120

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية389.0اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيشاكر فليح مظهر سلمان94802112051151025

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية389.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيمحمد علي حسين علي94803272051003047

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية388.0اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيحسين علي جاسم جالوي94804242051207021

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية388.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمنتظر ثاني عويد ناجي94805162051353195

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية388.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيتطبيقيفاطمه عبد االمير كناوي سلمان94806242052112015

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية387.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعلي حسين جليل عبد الشاه94807142051023076

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية387.0ثانوية التضامن للبنينتطبيقيفقار علي حنون عبد94808222051016024

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية387.0ثانوية الفردوس للبناتتطبيقينبا حامد جاسم محمد94809102052090020

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية387.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيبنين احمد علي حسين94810232052117007

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية387.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيسجاد محمد عدنان محمد94811102051009009

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية387.0ثانوية غماس المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد كمون حسين94812242051201040

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية386.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينتطبيقيمرتضى علي طوير نهات94813242051200075

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية386.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعلي صباح كاظم حسين94814142051023082

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية386.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيحوراء رسمي حسين حمزة94815232052271065
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الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية386.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيصادق جعفر جاسم رويح94816242051005012

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية386.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينتطبيقيخطاب رشيد محمد احمد94817122051205014

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية386.0الخارجيونتطبيقياحمد سالم عبدالواحد جباره94818282051400003

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية386.0اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمحمود حسين حماد خضر94819192051054011

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية386.0ثانوية الصادق المختلطةتطبيقيمنار علي هادي عطيه94820242052157006

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية385.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتتطبيقيزهراء رياض نعيم محسن94821142052221022

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية385.0ثانوية عائشة للبناتتطبيقيطيبة ثامر تايه علوان94822112052082020

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية385.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيرامي ضياء جليل حسن94823222051081014

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية385.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينتطبيقيعلي احمد حسين سالم94824262051205040

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية385.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمحمد حسين عالء عباس94825102051013121

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية385.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا سعد عوده ياس94826112051201046

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية385.0ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيصالح هاتف سهر صلبوخ94827162051303009

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية384.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيحسن سامي حسن عوده94828152051011021

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية384.0ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيسجاد طالب حسين جاسم94829232051255038

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية384.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينتطبيقيموسى الكاظم حسن جلوب علوان94830102051025013

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية384.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيايه سالم يونس سالم94831102052096006

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية384.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيعبدهللا حمزه حسن عبد94832122051005021

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية384.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيسجاد محسن عناد بعير94833232051257064

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية384.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحمزه جميل عويد عليوي94834282051006048

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية383.1ثانوية التحرير للبناتتطبيقينور الهدى حسين احمد علي94835232052096018

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية383.0اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقيماجد حميد صبحي مرعي94836212051017025

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية383.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعباس ناجد كريم مدلول94837252051001051

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية383.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيعلي ماهر بداي مهاوي94838222051045021

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية383.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقينهاد منعم نصيف جاسم94839202051262105

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية382.0اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيايمان سوادي عريبي راشد94840142052133004

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية382.0اعدادية التقدم للبنينتطبيقيوليد عدنان علي حسين94841192051062032

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية382.0اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيمنتظر رزاق صبري مشتت94842262051017064

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية382.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيعلي فرحان عباس عبد الزهره94843272051024052

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية381.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسيف علي مالك سهيل94844132051010037

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية381.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينتطبيقيعباس كامل تايه علوان94845242051204040

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية380.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيميديا عماد كاظم خضير94846132052070039

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية380.0ثانوية اسماء للبناتتطبيقيرحاب صالح جياد عبد94847112052100007

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية380.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيمنتظر كريم غضبان علي94848242051251029

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية379.0اعدادية الجوالن للبنيبنتطبيقيعلي حسين علي محمد94849112051042014

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية379.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعصام اركان مصطفى عنتر94850142051012028
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الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية379.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيدعاء علي صبري فاضل94851232052080012

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية379.0اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيمحمد عز الدين شاكر حمادي94852112051002033

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية379.0اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيغيث قصي حسن حسين94853182051005029

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية378.0ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيحسين خالد جبر غضيب94854282051010005

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية378.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين علي جاسم عبود94855282051151197

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية378.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيسجاد عباس فاضل عبد الحسين94856222051046025

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية378.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيمحمد رحيم اسماعيل مع هللا94857262051011042

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية378.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعبد هللا خضير حسين عبيد94858102051009014

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية377.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيحسين سيف جهاد مجيد94859122051005011

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية377.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقياسماعيل فرهود عبود واجد94860222051042012

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية377.0ثانوية الصادق المختلطةتطبيقيكرار محمد صيهود فدعوس94861242051157006

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية376.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقياحمد خضير محمود صبح94862112051016006

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية376.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيزين العابدين عالوي عباس صخي94863142051017034

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية376.0اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيعبد العزيز عطا هللا محمد حسن94864182051005019

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية376.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيياسر باسل غازي عبد الرزاق94865272051013156

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية376.0ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيمرتضى سلمان ساجت وني94866222051358026

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية376.0ثانوية النهروان المختلطةتطبيقيمحمد حميد محي عبد94867192051304024

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية376.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيمحمد طه محمد ابراهيم94868142051169044

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية376.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقياسماعيل عمران جبار شذر94869222051302010

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية375.0اعدادية االمال للبناتتطبيقيصفا نصيف جاسم حمدان94870112052070023

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية375.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقينور احمد امين محمد94871142052076051

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية375.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيمنتظر عدنان كريم بايش94872152051003060

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية375.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيرويده سامي حميد ابراهيم94873132052118022

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية375.0ثانوية الصقر المسائية للبنينتطبيقيعالء احمد الحج نهار94874102051208018

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية374.0ثانوية العدالة للبنينتطبيقيازل عبد اللطيف صباح كاظم94875212052044001

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية374.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي كاظم داخل عسل94876282051151495

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية374.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقييوسف خالد عبد الحسين حافظ94877262051209108

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية374.0اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيياسر وائل سعدي طالب94878102051024035

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية374.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيريام مهند راشد علي94879122052106015

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية374.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيعلي ميثم عبد الهادي حسين94880122051006030

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية374.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي لهيب علي فاضل94881122051030098

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية374.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيحيدر هاتف كاظم حاجم94882292051025027

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية374.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسين زياد محمد حوير94883232051007029

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية374.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيهديل داود سلمان ياسين94884142052110046

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات551.0ثانوية الزهد للبناتادبيوسن حسين علي حسين94885102022135007
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الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات545.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيهدى ستار حسن عليوي94886262022126114

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات537.0اعدادية االزدهار للبناتادبياالء حيدر جواد جبار94887122022090004

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات531.0ثانوية االبرار المسائية للبناتادبياسراء حيدر خماس عباس94888132022283001

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات530.0ثانوية الشجيرية للبناتادبيكوثر خالد حاجم خضير94889262022125024

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات530.0اعدادية البتول للبناتادبيايه احمد حاتم حمد94890112022072018

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات529.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيامنة مهدي حسين عمار94891142022088003

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات522.0ثانوية الجامعة للبناتادبيايمان خالد دريع مالك94892102022091005

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات520.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيأيه عالء زيدان حسن94893112022076009

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات519.0اعدادية النصر للبناتادبيزينب صالح علي عباس94894122022112058

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات517.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبياالء جاسم علي فرج94895142022146003

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات516.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيهناء محمد حسين علي94896132022105056

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات515.0اعدادية الهدى للبناتادبيرسل احمد جبار عبد الرضا94897122022106013

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات514.0اعدادية الكوثر للبناتادبيحوراء علي محسن جدوع94898262022083012

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات511.0ثانوية الشجيرية للبناتادبيرواء عزيز جواد عوض94899262022125014

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات511.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيحوراء فاضل محسن سعدون94900152022054024

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات509.0ثانوية الشمائل للبناتادبيرفيف رياض صبحي صيهود94901142022109020

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات508.0ثانوية الزهد للبناتادبيشروق ابراهيم حسين عليوي94902102022135004

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات507.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزينب نعيم شبيب طه94903142022088051

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات506.0ثانوية عائشة للبناتادبيتبارك محمد مهدي مصلح94904112022082010

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات505.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيريام خالد رضا بجاي94905142022071026

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات505.0اعدادية الكوثر للبناتادبيزينب محمد عبد ناعس94906262022083025

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات504.0اعدادية العزة للبناتادبيشمس حيدر احمد رسول94907122022118034

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات504.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيبتول ناجي عبيد ثامر94908262022126016

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات504.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيايمان حميد العيبي هدهود94909142022146006

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات503.0اعدادية التقى للبناتادبيسمر خالد محسن كطوف94910112022071064

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات502.0ثانوية ابن سينا للبناتادبيمها عبد الحميد محمد حميد94911122022128023

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات501.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيمروة طامي عسكر تكتوك94912262022126090

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات500.0اعدادية المسرة للبناتادبيمريم اكرم كامل خلف94913152022041052

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات499.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيسرور يعقوب يوسف عباس94914112022128022

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات498.0ثانوية الشجيرية للبناتادبيفاطمة منذر محمود نايف94915262022125022

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات496.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيسجى فاضل عباس حمود94916122022085028

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات495.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبينرجس مهدي حسين عمار94917142022088084

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات493.0ثانوية المسعودي للبناتادبيغفران فلح محمد فاضل94918232022095032

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات492.0اعدادية حماة للبناتادبيفاطمه حسن سعدون سرهيد94919112022084126

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات492.0اإلعدادية المركزية للبناتادبياالء عماد حسب هللا محيسن94920142022143004
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الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات491.0اعدادية الرشد للبناتادبيفاتن عادل عويد فريح94921132022109034

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات490.0ثانوية تدمر للبناتادبيمريم رائد عبد الرسول حسين94922212022131020

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات490.0اعدادية الرباب للبناتادبيرقيه علي سلمان مناحي94923122022125047

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات489.0اعدادية النعيم للبناتادبيبنين قاسم كاظم صبر94924142022073020

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات488.0اعدادية اجنادين للبناتادبيصفا عبد المطلب عبد الوهاب هاشم94925102022120036

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات488.0ثانوية الزهراء للبناتادبيزينب عالوي دويج زامل94926112022088023

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات487.0اعدادية حماة للبناتادبيانسام حاتم نصار حسين94927112022084013

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات487.0ثانوية الشجيرية للبناتادبييقين علي عبيد كاظم94928262022125034

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات487.0اعدادية البطولة للبناتادبيعبير خالد فرحان شميران94929102022110083

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات487.0الخارجياتادبيايه احمد جواد ياسين94930122022401021

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات487.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيشمس رحيم كريم سلمان94931262022108021

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات486.0ثانوية الحريري للبناتادبيهناء محمد عبد الوهاب ابراهيم94932212022144023

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات486.0ثانوية االمال للبناتادبيخمائل عبد راضي عمات94933142022108015

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات485.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيفاطمة مسلم اعرابي عشي94934262022126085

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات484.0الخارجياتادبيسرى غالب جازع حمدان94935152022401087

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات483.0اعدادية صفية للبناتادبيزهراء ابراهيم حسين صخي94936142022075100

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات483.0ثانوية االسكندرية للبناتادبينورس رياض فاضل ابراهيم94937232022094026

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات482.0اعدادية الهدى للبناتادبيتيسير عمار عبد الغفور خلف94938122022106010

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات482.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيسندس جمال جاسم حسين94939212022107026

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات482.0اعدادية الهدى للبناتادبينور علي حسين حنين94940242022115081

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات482.0ثانوية السياب للبناتادبيزبيدة ماهر يوسف كاظم94941102022077013

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات481.0ثانوية ام البنين للبناتادبيميامين عامر صادق موسى94942132022080078

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات480.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبياالء فياض سليمان حسين94943192022175004

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات479.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيطيبه طالب جاسم محمد94944102022109086

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات479.0اعدادية الرميلة للبناتادبيرقيه حسين عالوي جابر94945152022044023

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات478.0اعدادية الماثر للبناتادبياالء سمير جبار رحمه94946152022051010

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات478.0اعدادية زينب للبناتادبيرسل ضياء جاسب عبد الحسين94947142022110054

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات477.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء غسان حسن محمد94948122022106015

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات477.0ثانوية سومر للبناتادبيمريم حبيب عبود سلطان94949142022072085

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات476.0ثانوية قزانية للبناتادبيسبأ سامي يوسف جبار94950212022104018

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات476.0اعدادية البسالة للبناتادبيطيبه صباح جاسم مطشر94951132022092052

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات476.0ثانوية ابن سينا للبناتادبينبا خالد جاسم محمد94952122022128025

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات475.0ثانوية المشاهده للبناتادبيهدى سامي جواد ياسين94953122022080037

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات474.0ثانوية البراق المختلطةادبيساهره محمد عبد حميد94954122022177006

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات474.0ثانوية األرض الطيبة للبناتادبيأية علي جميل غنام94955102022130001
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الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات473.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيفاطمه صباح مخلف كاظم94956262022112024

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات473.0ثانوية االصالة للبناتادبينورس حامد شاكر محسن94957112022083047

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات472.0ثانوية معصومة للبناتادبياسماء علي حسين مال هللا94958142022113001

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات472.0الخارجياتادبيزينب حافظ خلف ذبان94959102022401052

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات471.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيآسراء احمد علي عرنوص94960232022116001

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات471.0ثانوية النضال المختلطةادبيهبه رعد جواد كاظم94961112022157029

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات471.0اعدادية المهج للبناتادبيمالك سلمان احمد قادر94962142022102092

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات471.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيرانيا صالح جبار جاسم94963112022099019

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات471.0ثانوية الشجيرية للبناتادبيعائشة ناجي كاظم حطاب94964262022125020

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات471.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبياية ماجد عبد السادة عطية94965142022088007

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات469.0ثانوية االمال للبناتادبينور الهدى ناظم عبد جبر94966142022108062

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات468.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيبتول فالح احمد مصطفى94967122022231068

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات468.0ثانوية رانية المختلطةادبيمريم عدنان شامار شائع94968212022350004

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات466.0ثانوية االمال للبناتادبيدنيا جالب عباس جوده هللا94969142022108017

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات466.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب عبد الرحمن محمود خميس94970102022114015

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات466.0ثانوية االسراء المختلطةادبيهاجر حسين علي احمد94971112022169007

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات466.0ثانوية المشاهده للبناتادبيهاجر عبود محمود محمد94972122022080034

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات466.0ثانوية الرتاج للبناتادبيذكرى عبد كامل حسين94973142022121011

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات465.0ثانوية الشجيرية للبناتادبيرتاج رحيم خليف محمود94974262022125011

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات465.0اعدادية الهدى للبناتادبيرواء عمر محمود ابراهيم94975122022106014

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات464.0اعدادية الخمائل للبناتادبيساره فائز فاضل عباس94976122022127055

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات463.0ثانوية االصالة للبناتادبيهيام حامد سلمان حسين94977112022083052

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات463.0اعدادية المسرة للبناتادبيزينب عبد الحسين نهير عبد هللا94978152022041035

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات463.0ثانوية النعمان للبناتادبينور رحيم حنون زوير94979132022102021

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات463.0ثانوية المشاهده للبناتادبيرغدة علي كاظم ياسين94980122022080012

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات462.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيفاطمه عبد الرزاق جميل ابراهيم94981152022054071

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات462.0اعدادية النعيم للبناتادبيابتسام رحيم شحم جبر94982142022073003

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات461.0ثانوية الشموخ المختلطةادبيشروق هيثم شاكر حسين94983102022159002

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات460.0اعدادية صفية للبناتادبياسيل اياد مطلك محمد94984142022075009

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات459.0اعدادية االخالص للبناتادبيتبارك بشير عبادي كاظم94985112022112028

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات459.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيعائشه محمد ثامر محمد94986122022102073

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات459.0اعدادية بغداد للبناتادبياسراء حيدر عبد داود94987132022070007

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات459.0اعدادية البطولة للبناتادبيزهراء ياسين كاطع محمد94988102022110055

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات459.0اعدادية االعظمية للبناتادبيزينب محمد علي محيمد94989132022073063

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات458.0اعدادية رفيدة للبناتادبيزهراء علي تيغيد جبر94990112022106025
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الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات458.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيمريم قصي صباح مزهر94991102022141024

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات458.0ثانوية المشاهده للبناتادبيدعاء هادي عباس حمد94992122022080008

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات457.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيفاطمة حسين صبر هاشم94993262022126072

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات456.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيبتول عبد الرزاق عبد المهدي عبد94994262022126015

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات456.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيتبارك علي طاهر هاشم94995142022222017

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات456.0اعدادية البطولة للبناتادبيشهد حازم فيصل جبر94996102022110075

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات454.0ثانوية دجلة للبناتادبيعلياء سالم فرحان حسن94997102022095055

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات454.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيغادة سامي حسين محمد94998112022218039

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات454.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيرقيه باسل علي كاظم94999132022112018

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات454.0ثانوية البراق المختلطةادبيهدى علي كاظم حميد95000122022177015

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات453.0اعدادية ام القرى للبناتادبيشيماء ثائر علي حسين95001142022079092

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات452.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيآيه خالد ابراهيم نايف95002132022112001

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات451.0اعدادية حماة للبناتادبيدنيا حمد نصار حسين95003112022084050

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات450.0اعدادية العامرية للبناتادبيضي سعد حمزه مطلق95004102022118041

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات449.0اعدادية فدك للبناتادبيايه عبد الرزاق محسن عنصل95005212022156003

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات449.0ثانوية الوفاق للبناتادبينبأ صدام عراك حميد95006122022103054

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات449.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيزينب جاسم محمد عطيه95007132022172005

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات449.0ثانوية المعرفة للبناتادبيمريم علي ناجي علي95008112022133043

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات448.0ثانوية حنين للبناتادبيتقى أنور عادل حسين95009132022104008

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات448.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبينبأ حامد غنام كاظم95010262022126103

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات448.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيضحى علي عبد العباس خليل95011142022099055

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات448.0ثانوية الشموخ المختلطةادبيشهد طارق نجم عطا هللا95012102022159003

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات448.0اعدادية القناة للبناتادبيبنين عالء ناجي فرحان95013132022072007

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات447.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبياالء خالد محمد بكر95014102022109014

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات445.0ثانوية البخاري للبناتادبيزينب عمار جميل جواد95015122022108006

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات445.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيفاطمة محمد عبد القادر عارف95016142022099066

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات445.0ثانوية ام البنين للبناتادبيطيبه عبد الحسين علي عبد95017132022080061

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات445.0اعدادية صفية للبناتادبيمريم علي لفته ساجت95018142022075210

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات444.0ثانوية تبوك للبناتادبيطيبه فالح حسن جميل95019112022102034

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات444.0ثانوية حنين للبناتادبيدعاء صالح مهدي عبود95020132022104011

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات443.0اعدادية االعظمية للبناتادبيمريم علي عبد الكريم محمود95021132022073108

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات443.0الخارجياتادبيعلياء سعدون سكران عالوي95022122022401106

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات442.0اعدادية الخنساء للبناتادبيهبه حسين حسن محسن95023132022094076

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات442.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيشمس احسان صبار مزهر95024132022100027

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات442.0ثانوية الحضارة للبناتادبيسجى طالب راهي طربال95025102022108031

صفحة ٢٧١٥ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات442.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيعائشه حسن حسين مخلف95026102022109089

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات442.0ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيهناء موفق عزيز حمزه95027262022138027

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات441.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزهراء كاظم خلف عبيد95028142022088034

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات441.0اعدادية االزدهار للبناتادبينرجس حسين جاسم حسين95029122022090080

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات441.0ثانوية الوفاق للبناتادبيشهد كامل خليل دباب95030122022103034

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات441.0اعدادية البطولة للبناتادبيآيه محمد سامي عبد الجبار95031102022110006

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات441.0اعدادية الهدى للبناتادبيبراء مشتاق عبد محمد95032122022106007

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات440.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبياسماء حميد عبد حمد95033132022112004

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات440.0ثانوية األرض الطيبة للبناتادبيتبارك فرحان احمد عبد95034102022130002

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات439.0اعدادية فدك للبناتادبيمنار نعمان سالم حسن95035212022156032

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات439.0اعدادية حماة للبناتادبيسبأ صباح عبد عباس95036112022084091

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات439.0ثانوية االنتصار للبناتادبيمالك زياد طارق كاظم95037122022126028

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات438.0اعدادية صفية للبناتادبيزينب جعفر عبد االمير كاظم95038142022075124

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات438.0اعدادية الهدى للبناتادبيمريم مصطفى عبد الجبار علوان95039122022106037

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات437.0ثانوية البراق المختلطةادبيسرور محمد عبد حسين95040122022177008

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات437.0اعدادية االنتصار للبناتادبيعال عادل عباس جعفر95041132022091076

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات436.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيحوراء مهدي صالح عباس95042122022110011

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات436.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيخيرية عدنان محمد حلبوص95043122022117010

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات436.0ثانوية زبيدة للبناتادبيفاطمه حسين عبد هللا راضي95044112022108070

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات436.0اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء هيثم سعود عزيز95045112022112070

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات435.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيسارة عطية محيسن عذاب95046102022129010

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات435.0اعدادية ام القرى للبناتادبيمنال بركات داود جابر95047142022079130

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات435.0ثانوية تدمر للبناتادبيسجى ماجد محمد مطلك95048212022131014

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات435.0اعدادية صفية للبناتادبيزهراء عوده ناصر موله95049142022075115

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات435.0ثانوية المشاهده للبناتادبيهدير ضياء كاظم جواد95050122022080038

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات434.0اعدادية زها حديد للبناتادبيزهراء هادي محيسن حسن95051132022130025

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات434.0اعدادية اجنادين للبناتادبيمسك علي غانم حسن95052102022120052

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات434.0اعدادية حطين للبناتادبيطيبه عامر عبد الحسين محيل95053132022103049

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات434.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزينب مهدي لعيبي حافظ95054152022055050

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات434.0ثانوية المعرفة للبناتادبيحنين عمر خلف ابراهيم95055112022133011

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات434.0ثانوية لكش للبناتادبيافنان مثنى مقبل هادي95056212022149001

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات433.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيفاطمه قاسم حسن مهدي95057112022111034

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات433.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيضحى حارث نوري ياسين95058112022220052

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات433.0اعدادية الفردوس للبناتادبيرنا محمد فالح حسن95059132022118042

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات433.0ثانوية الرتاج للبناتادبيايمان عوده عاتي عليوي95060142022121004
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الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات433.0اعدادية البطولة للبناتادبيطيبه طه صالح مهدي95061102022110079

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات433.0ثانوية الحداثة للبناتادبيقصواء نجاح خليل ريمزان95062212022115025

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات432.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبينور عقيل رضا نعيمه95063132022105051

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات432.0اعدادية البطولة للبناتادبيميس حاتم فيصل جبر95064102022110108

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات432.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيصفا محمد عاشور حسين95065142022115052

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات432.0اعدادية حماة للبناتادبيبنين كريم جبار مرهج95066112022084025

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات432.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتادبيزينب ستار حسين جاسم95067112022192005

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات432.0اعدادية الماثر للبناتادبيزينب قاسم حسن سابط95068152022051078

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات432.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيسجى عبد العظيم كريم هالمه95069142022136055

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات432.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيزهراء ثامر فؤاد علي95070112022136033

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات432.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيافنان محمد عبد الرضا موسى95071122022134010

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات432.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيفاطمه حيدر اسود معين95072122022087049

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات432.0ثانوية سومر للبناتادبيهديل كامل حبشي صباح95073142022072118

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات432.0ثانوية المعرفة للبناتادبيياسمين كامل فهد احمد95074112022133055

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات432.0ثانوية الحضارة للبناتادبيرحمه صالح ابراهيم مهنه95075102022108020

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات432.0اعدادية التعاون للبناتادبيايات علي حسن عليوي95076112022105008

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات432.0ثانوية المربد المختلطةادبياميمه صافي جاسم محمد95077112022152001

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات432.0ثانوية االخيضر للبناتادبيزهراء سلمان خلف عبد95078122022116018

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات432.0اعداديه االنوار للبناتادبيدينا محمد عبيس سعود95079112022085016

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات432.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيأيات هاشم جعفر راشد95080142022092002

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات432.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبينبأ محمد عبد االمير جبر95081132022123036

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات431.0ثانوية باب العلم للبناتادبيفاطمه قيس مزهر مدهوش95082122022123022

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات431.0اعدادية ام القرى للبناتادبيرنده خالد رحيم مزيد95083142022079056

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات431.0اعدادية التضحية للبناتادبينورا احمد نعمه محمد95084122022091043

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات431.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيجنان حمزة عباس موازي95085112022095034

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات431.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيعذراء صبري فرج محمد95086142022143048

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات431.0اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء باسم عبد االمير عبد هللا95087142022111020

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات431.0ثانوية الرباط للبناتادبيزالل صادق حسن احمد95088112022121036

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات431.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيصفاء باسم محمد عبد هللا95089152022050066

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات431.0اعدادية ام القرى للبناتادبيمروه خضير عباس خلف95090142022079121

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات431.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيزينب عالء عوين ابراهيم95091262022126049

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات430.0اعدادية الكوثر للبناتادبيسميه عقيل نايف عبيد95092262022083027

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات430.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيايالف عماد راضي عبد95093102022099007

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات429.0ثانوية االخيضر للبناتادبيرسل باسم محمد علوان95094122022116014

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات429.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبياية سعد سلمان عبود95095142022223006
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الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات429.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيدنيا عالء محمد حسين95096122022102039

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات429.0اعدادية حماة للبناتادبيضحى جاسم محمد اسماعيل95097112022084109

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات429.0ثانوية الرحاب للبناتادبيرسل كاظم حسن ياسين95098112022148006

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات429.0اعدادية الشيماء للبناتادبينرجس احمد يونس حسين95099122022098072

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات429.0ثانوية الوهج للبناتادبيريم قصي حسين علي95100142022116007

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات429.0الخارجياتادبيساره نزار كريم عبود95101152022401079

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات429.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيتماره فؤاد يحيى رحمة95102132022123007

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات429.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيضحى معروف مرهون احمد95103112022136055

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات429.0اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء قاسم شندي نعمه95104142022073052

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات429.0اعدادية المهج للبناتادبينبأ عالء حسين عزيز95105142022102098

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات429.0اعدادية يافا للبناتادبيزينب احمد ابراهيم تعبان95106132022107072

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات429.0ثانوية لكش للبناتادبيزينة حسين لطيف احمد95107212022149015

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات429.0ثانوية المسك للبناتادبيفاطمة امير جبار رسن95108142022119038

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات428.0اعدادية النصر للبناتادبيهبه جالل اجبير ناصر95109122022112113

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات428.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيصبا ثامر راضي ظاهر95110262022126060

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات428.0اعدادية حماة للبناتادبيحنين عماد حمزه نون95111112022084042

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات428.0ثانوية البتول المسائية للبناتادبيياسمين نوري عبد حداوي95112102022222046

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات428.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيرنده عدي محمد عباس95113212022098022

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات428.0ثانوية البارئ للبناتادبيوسن ياسين احمد صالح95114112022119024

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات428.0ثانوية السجى للبناتادبيتبارك صالح سلمان كاظم95115112022138011

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات428.0اعدادية العامرية للبناتادبيسما طارق حسين علوان95116102022118033

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات428.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم علي محمد جواد محمد رضا95117122022134156

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات428.0ثانوية الرباط للبناتادبيآيه هشام خليل اسماعيل95118112022121002

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات428.0ثانوية التفوق للبناتادبيرسل خالد جاسم عباس95119122022113006

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات428.0ثانوية التألف للبناتادبيفضة هادي هاوي صياح95120102022133050

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات428.0ثانوية المعرفة للبناتادبيزهراء سعدي ناجي علي95121112022133020

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات428.0ثانوية الزهراء للبناتادبيزينب طارق كطان عليوي95122132022097017

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات428.0اعداية المعراج للبناتادبيهاله همام خالد احمد95123102022113072

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات428.0اعدادية صفية للبناتادبيغدير احمد محسن احمد95124142022075176

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات428.0اعدادية زينب للبناتادبيابتهال كاظم لعيبي عطيه95125142022110005

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات428.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيوالء خلف عبد حمود95126262022126121

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات428.0ثانوية الزهور للبناتادبيعائشه رعد كاظم عباس95127112022078035

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات428.0اعدادية االخالص للبناتادبيفاطمة حسن جاسم شيال95128112022112116

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات427.0اعدادية البطولة للبناتادبيمريم محمد عبدالستار جلوب95129102022110102

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات427.0ثانوية مؤتة للبناتادبيغفران خالد شكر محمود95130112022116024
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الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات427.0ثانوية اسوان المسائية للبناتادبيامنه رزاق جواد عمران95131102022221006

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات427.0ثانوية بلقيس للبناتادبينبأ حمزه فاضل حسين95132112022191013

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات427.0اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء حبيب احمد جاسم95133142022073040

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات427.0ثانوية الدر المكنون للبناتادبيزينب ابراهيم كاظم هاشم95134262022146006

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات427.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيمينه حسين راضي فنيظل95135142022225032

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات427.0ثانوية الرتاج للبناتادبيعال مزهر زيدان محمد95136142022121031

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات427.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينب الحوراء شاكر حمود حسن95137152022048054

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات427.0ثانوية الوطن للبناتادبيايناس رياض مصطفى محمد95138192022257007

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات427.0اعدادية النعيم للبناتادبيهبه علي مظهر مسرهد95139142022073133

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات427.0اعدادية رفيدة للبناتادبيغفران ناهض حسن حسين95140112022106048

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات427.0ثانوية االصالة للبناتادبيفكره رسول حايف لوكان95141112022083035

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات427.0اعدادية االخالص للبناتادبيهدير جبار كريم جبر95142112022112164

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات427.0اعدادية رفيدة للبناتادبيهديل زهير محمد خضير95143112022106072

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات426.0اعدادية العقيلة للبناتادبيزينب حسن طالب عاتي95144152022040059

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات426.0اعدادية الهدى للبناتادبيرقية حيدر عبد الستار عبد الجبار95145152022047035

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات426.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيأالء محمود مهدي حسون95146112022095006

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات426.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيمريم جاسم محمد حسين95147122022174015

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات426.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبينبأ جابر أمانة علوان95148112022095098

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات426.0ثانوية التألف للبناتادبيفاطمه سامي ناصر شايش95149102022133048

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات426.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيتبارك لؤي فاضل قنبر95150122022110008

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات426.0اعدادية رفيدة للبناتادبيشيماء صالح حسن هاشم95151112022106042

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات426.0ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيانعام مالك منصور حسن95152262022138002

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات426.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيسجى كريم حموز أبو شخيره95153112022114022

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات426.0ثانوية التاخي للبناتادبيرؤى جاسم حسين علي95154142022081015

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات426.0ثانوية االسكندرية للبناتادبيزينب علي عيسى هظيم95155232022094008

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات426.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيشيماء عبود كاظم سلمان95156142022143045

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات426.0اعدادية صفية للبناتادبيحوراء ابراهيم حيال ايدام95157142022075064

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات425.0اعدادية الكوثر للبناتادبيسلوى حسن فرحان وداع95158262022083026

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات425.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتادبيام البنين محمد عباس ماضي95159142022190002

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات425.0ثانوية الوهج للبناتادبينور صباح حاتم رسن95160142022116023

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات425.0اعدادية االنفال للبناتادبيتبارك وليد حمد احمد95161102022101018

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات425.0اعدادية البطولة للبناتادبيرنا عبد الكريم صالح مهدي95162102022110048

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات425.0اعدادية االصيل للبناتادبيهيام عقيل ابراهيم كصير95163112022064069

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات425.0ثانوية المعرفة للبناتادبيايه عبد العزيز موسى علي95164112022133008

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات425.0الخارجياتادبيرسل باسم سلطان عبيد95165152022401052
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الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات425.0ثانوية زبيدة للبناتادبيفرقان عباس حسين صالح95166112022108078

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات425.0ثانوية االفكار للبناتادبيساره مهند محمد حسن95167132022120015

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات425.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيصفا خالد اكريم نجم95168102022099022

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات425.0اعدادية حماة للبناتادبيرشا نعمان منذر طراد95169112022084060

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات425.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيرضاب حميد غزال احمد95170122022016009

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات425.0ثانوية الزهور للبناتادبيريتاج عبد هللا محمد حسين95171112022078020

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات425.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيميس احمد حاتم رشيد95172142022067127

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات425.0اعدادية بلقيس للبناتادبيطيبه محمد عبد الواحد عبد95173142022140035

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات424.0ثانوية المعرفة للبناتادبيمنار محمد امير عبد الستار95174112022133044

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات424.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيمريم ليث عبد االمير ماشاء هللا95175122022231054

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات424.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيمنى سعد عبود ياس95176142022067125

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات424.0ثانوية الرحاب للبناتادبيفاطمة محمد محي ابراهيم95177112022148016

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات424.0الخارجياتادبيفاطمه عبد الحسن جبار صالح95178132022401152

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات424.0اعدادية اجنادين للبناتادبيكوثر فائز حسين محمد95179102022120044

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات424.0اعدادية التقى للبناتادبيزينب علي خالد ناصر95180112022071057

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات424.0اعدادية الشيماء للبناتادبيتبارك علي حميد عطيه95181122022098015

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات424.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيبنين فرحان حسن ابراهيم95182122022087017

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات424.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيجهان عادل سامي شغيت95183142022115015

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات424.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيسجى عبد الوهاب حسن جبر95184142022139027

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات424.0اعدادية هند للبناتادبيندى قصي نجم عبود95185112022079035

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات424.0اعدادية الشعب للبناتادبيرند قاسم حسن جميل95186132022098058

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات424.0اعدادية الماثر للبناتادبيسجى هاشم فرز حسين95187152022051086

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات424.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيزينب مهدي راهي جريو95188152022055049

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات423.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيحنين خضير عباس سلوم95189122022110010

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات423.0اعدادية عشتار للبناتادبينمارق سالم حوران مطر95190232022125027

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات423.0اعداديه االنوار للبناتادبيايه وليد مطلك حسن95191112022085010

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات423.0اعدادية صفية للبناتادبيتبارك وسام عيدان مهاوي95192142022075052

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات423.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيعبير منذر مهدي محمد95193112022095078

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات423.0اعدادية صفية للبناتادبياسراء حامد عباس ناجي95194142022075005

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات423.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتادبياوراس علي سرحان ذياب95195262022251003

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات423.0اعدادية فدك للبناتادبيزهراء حسن حميد رشيد95196212022156011

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات422.0اعدادية الهدى للبناتادبينور الهدى صباح جليل يوسف95197152022047099

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات422.0اعدادية االصيل للبناتادبيشهد حسن هادي صادق95198112022064040

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات422.0ثانوية كرميان للبناتادبيسوالف طارق جعفر محيسن95199322022020010

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات422.0اعدادية الشيماء للبناتادبيسكينه عبد المهدي حسن شناوه95200122022098051
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الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات422.0ثانوية االسراء المسائية للبناتادبيثراء رسول عبدعلي حسين95201132022284002

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات422.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيساره حسن صبار كامل95202112022073038

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات422.0اعدادية النجاة للبناتادبينور الهدى مدين عباس غانم95203152022042088

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات422.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء عماد حمد هللا شالل95204152022048051

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات422.0ثانوية الفردوس للبناتادبيأيه سمير ثابت مطر95205102022090001

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات422.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيشهد صباح نجم عبد هللا95206102022094033

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات422.0ثانوية دجلة للبناتادبينبأ طالب محمد سلمان95207102022095067

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات422.0اعدادية الشيماء للبناتادبيتبارك حسن علوان جاسم95208122022098012

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات422.0ثانوية الحريري للبناتادبيعائشة نمير علي حسين95209142022137025

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات422.0اعدادية تماضر للبناتادبيميالد امين صالح امين95210212022091060

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات422.0ثانوية الميسرة للبناتادبياستبرق احمد غزال خضير95211112022139001

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات422.0ثانوية الحضارة للبناتادبيسلمى احمد محمد درع95212102022108035

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات422.0اعدادية زها حديد للبناتادبيداليا اسماعيل عباس حسن95213132022130011

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات422.0اعدادية النعيم للبناتادبيريام ياسين خيون قاسم95214142022073036

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات422.0اعدادية صفية للبناتادبيرقيه رعد جخيم كزار95215142022075092

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات421.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيصفا محمد ابراهيم مصطفى95216112022077033

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات421.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبياستبرق شفاء عباس كاظم95217102022109008

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات421.0اعدادية ام القرى للبناتادبيدلير محمد علي حسين95218142022079043

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات421.0ثانوية الحريري للبناتادبيرقية محسن علي خلف95219142022137013

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات421.0اعدادية التقى للبناتادبيزينب عادل محمد سلمان95220112022071056

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات421.0ثانوية لكش للبناتادبيبنين عمار بدر سلمان95221212022149002

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات421.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتادبيفاطمه سعد مجيد كاطع95222142022190010

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات421.0خارجياتادبيسجى احمد مطلك مخيلف95223192022401052

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات421.0ثانوية المنصور المسائية للبناتادبيايه ربيع حمزه حمد95224102022223024

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات421.0اعدادية عائشة للبناتادبياسراء عبد الحسن محسن جودة95225142022074006

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات421.0اعدادية الفداء للبناتادبيرقيه علي عبد هللا عفات95226142022100030

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات420.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيامنه جليل اسماعيل صالح95227122022102010

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات420.0اعدادية الماثر للبناتادبيفاطمه جبار فرهود رسن95228152022051111

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات420.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيتبارك عبد االمير فاضل حمودي95229112022220016

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات420.0اعدادية البطولة للبناتادبيزينه الحياه عزيز رشيد مهدي95230102022110058

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات420.0ثانوية الزهور للبناتادبيهبه هللا ناجي عبد هللا محمد95231112022078045

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات420.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتادبيصابرين احمد ديوان خلف95232112022192008

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات420.0ثانوية زبيدة للبناتادبيازهار سعد هاشم حسين95233112022108008

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات420.0ثانوية بني تميم المختلطةادبينبأ جاسم محمد حسين95234182022279007

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات420.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبييسر وسام حسن خميس95235112022073080
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الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات420.0ثانوية التجدد للبناتادبيايالف علي احمد بدر95236122022120005

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات420.0ثانوية قزانية للبناتادبينبأ سامي يوسف جبار95237212022104029

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات420.0اعدادية التقى للبناتادبيحنين علي هادي مفتن95238112022071025

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات420.0الخارجياتادبيناريمان عبدالكريم اسماعيل عبد الزهرة95239282022401047

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات420.0ثانوية جوارجرا للبناتادبيساره كاظم عبيد درب95240312022031020

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات420.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيفاطمه محمد بشير كاظم95241142022124051

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات420.0اعدادية االمال للبناتادبيفاطمه سليمان عداي عسل95242112022070062

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات420.0ثانويةابي امامه الباهلي للبناتادبيرويده جبير كامل حريش95243192022210009

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات419.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيايه عبد القادر عبد هللا نوفل95244132022079005

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات419.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيكوثر رعد سلمان حسن95245142022067115

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات419.0ثانوية السجود للبناتادبيحوراء عادل موات عذافه95246142022065014

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات419.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيفاطمه هاشم بدن زامل95247142022124052

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات419.0ثانوية الزهراء للبناتادبياالء احمد ضياء محمد رضا95248112022088002

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات419.0ثانوية الزهور للبناتادبيتبارك علي رشيد محمد95249112022078012

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات419.0ثانوية االخيضر للبناتادبيديانا صالح مهدي شمخي95250122022116013

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات419.0ثانوية النسرين للبناتادبيأمنه مسلم نعمه عبد95251132022129001

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات419.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيغسق لؤي هاشم تبان95252142022134054

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات419.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيزينب طلعت عبد الرضا حسن95253262022126047

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات419.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيفاطمه هادي ساجت لفته95254132022093078

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات419.0ثانوية الفوز للبناتادبيغاده حاتم صبحي ظاهر نصيف95255132022099028

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات419.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيلقاء صباح احمد مجيد95256112022150023

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات418.0الخارجياتادبيضحى رائف محمد عبدالرزاق95257102022401076

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات418.0ثانوية تبوك للبناتادبيحنين بشار عادل محمود95258112022102008

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات418.0الخارجياتادبيزهراء علي كاظم خلف95259142022401094

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات418.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتادبييقين باسم كريم غضبان95260142022147012

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات418.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيمريم عباس خضير تايه95261112022081041

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات418.0ثانوية الجامعة للبناتادبياسيل فاضل رزاق ساجت95262102022091001

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات418.0اعدادية االنفال للبناتادبيناهده هيثم عبدالمنعم رحمه هللا95263102022101067

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات418.0اعدادية زها حديد للبناتادبيشهد مهند عباس جاسم95264132022130033

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات418.0ثانوية االعتماد للبناتادبيصفا هاشم ثجيل حزام95265142022191041

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات418.0اعدادية الماثر للبناتادبياسراء علي صاحب كاظم95266152022051006

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات418.0اعدادية عائشة للبناتادبيزينب علي موزان لعيبي95267142022074048

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات418.0اعدادية الفداء للبناتادبيزينب حسن حميد صالح95268142022100046

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات418.0ثانوية عدن للبناتادبيغدير راسم حميد كريم95269112022094065

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات418.0اعدادية يافا للبناتادبيزهراء احمد صكبان عاتي95270132022107053
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الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات418.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيضحى سعد تركي خضير95271112022089050

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات418.0اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه عاشور عوده عيسى95272142022110133

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات418.0ثانوية جمانة للبناتادبيرحمه جمال احمد عبد الرحمن95273212022095011

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات418.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينبأ محمد حسين ساجت95274152022050102

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات418.0ثانوية بنت الهدى للبنات- الوقف الشيعيادبيرواء كاظم حمزه فليح95275262022073006

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات418.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيسمارة عصام طه محمد95276122022016012

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات417.0اعدادية االصيل للبناتادبيغدير رافد عبد هللا مهدي95277112022064044

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات417.0اعدادية القناة للبناتادبيتبارك محمد حسون جمعه95278132022072008

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات417.0اعدادية هند للبناتادبيطيبه خضير عيسى كريم95279112022079025

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات417.0اعدادية االنفال للبناتادبيزينب عباس ارشد حسين95280102022101041

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات417.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبينغم حسين عبيس طالب95281102022129029

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات417.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيزينب عالء كامل فنجان95282142022139025

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات417.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيمريم احمد ابراهيم دالي95283142022067117

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات417.0اعدادية صفية للبناتادبياسراء قاسم جبار عبود95284142022075006

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات417.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيبنين علي سلمان سهيم95285112022136011

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات416.0اعداديه االنوار للبناتادبيوديان سعد احمد هايس95286112022085045

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات416.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيعذراء فالح جرو سلومي95287142022122021

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات416.0اعدادية النصر للبناتادبيتبارك محمد هادي جبر95288122022112018

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات416.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيفاطمه سعيد حسان اجلود95289142022134057

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات416.0اعدادية البطولة للبناتادبيايه حسن عاكول حسن95290102022110023

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات416.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيرقية عبد علي جدي زويد95291142022088025

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات416.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيمالك خالد كاظم مطشر95292142022143057

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات416.0ثانوية عائشة للبناتادبيأبتهال خليل ابراهيم محمد95293112022082001

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات416.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيفاطمه اركان جبار عبد الكاظم95294112022089058

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات416.0اعدادية الحفرية للبناتادبيانغام هادي حمد الهوب95295262022091005

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات416.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبيموج حامد محمد اسماعيل95296122022171010

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات416.0ثانوية االمال للبناتادبيزهراء لهمود جويد علي95297142022108028

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات416.0ثانوية الكرار المختلطةادبيزينب جاسم عبد هللا عباده95298112022165003

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات416.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرسل علي ياسين عناد95299102022109045

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات416.0ثانوية الرباب للبناتادبيغدير ماجد سالم قاسم95300152022052023

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات416.0ثانوية الرمادي للبناتادبيزينب احمد جميل محيسن95301192022164012

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات416.0ثانوية المعالي للبناتادبياسل كريم جوحي زاير95302142022127004

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات416.0اعدادية النهار للبناتادبيامنه حاتم فاضل عبد محسن95303112022127003

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات416.0ثانوية فدك للبناتادبيعذراء كاظم حبوب امانه95304142022070076

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات416.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيزهراء صالح صادق جعفر95305212022160018
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الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات416.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيطيف اسعد حمزه حسين95306102022111028

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات416.0ثانوية المهتدي با المختلطةادبيزينب معن صباح سمين95307212022217007

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات416.0اعدادية االزدهار للبناتادبيرقيه تحسين محمود علي95308122022090032

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات415.0ثانوية الربيع للبناتادبيسجى كريم هادي احمد95309122022081014

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات415.0اعدادية السيف العربي للبناتادبياحرار معن ضيفان خلف95310132022111003

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات415.0اعدادية يافا للبناتادبيزهراء علي منسي موسى95311132022107064

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات415.0ثانوية دجلة للبناتادبيسجى سالم نجاد كسوب95312102022095042

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات415.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيشيماء حسن علي جاسم95313102022111023

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات415.0اعدادية الشعب للبناتادبيشهد اياد كريم عبد95314132022098108

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات415.0ثانوية االمال للبناتادبينرجس كاظم نوفي محسن95315142022108059

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات415.0ثانوية الميسرة للبناتادبيرنا ياسين علي حسن95316112022139008

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات415.0اعدادية العامرية للبناتادبيصابرين صالح سعود خليفه95317102022118037

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات415.0ثانوية معصومة للبناتادبينوره علي حسن عاشور95318142022113031

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات415.0اعدادية الرميلة للبناتادبيآيه قاسم غالي حمد95319152022044003

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات415.0اعدادية النجاة للبناتادبيفاطمه عمار فالح الزم95320152022042066

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات415.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيايناس طالب علي حمادي95321132022112007

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات415.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيسبأ حسن احمد نجم95322112022128020

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات415.0اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء ياس حسب عمران95323142022073058

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات415.0اعدادية اجنادين للبناتادبيايه سالم جبر حامد95324102022120009

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات414.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيطيبه غانم محمد حسن95325142022067095

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات414.0اعدادية حماة للبناتادبيرنا محمد رشيد حسين95326112022084065

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات414.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيبراق طه ياسين خضير95327262022126018

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات414.0اإلعدادية المركزية للبناتادبينغم ماجد احمد مجيد95328142022143060

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات414.0ثانوية سومر للبناتادبينبأ جاسم حمد بدن95329142022072099

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات414.0ثانوية عشتار للبناتادبيهدى عبد الرزاق كريم مخلف95330112022086034

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات414.0ثانوية االمال للبناتادبيملوك علي جبر جابر95331142022108054

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات414.0ثانوية الميسرة للبناتادبيزهراء سعدي سبع علي95332112022139009

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات414.0اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمه محمد كريم حسين95333142022133069

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات414.0اعدادية االستقامة للبناتادبيطيبه جاسم مشالي سعيد95334152022058061

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات414.0اعدادية ام القرى للبناتادبيرقيه علي عبيد وسمي95335142022079052

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات414.0ثانوية البراق المختلطةادبيرسل احمد خلف حمادي95336122022177005

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات414.0اعدادية الفيحاء للبناتادبينرجس علي غالي حنش95337152022048111

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات414.0ثانوية بلقيس للبناتادبيعلياء سمير اسماعيل علي95338212022106019

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات414.0اعدادية الشعب للبناتادبيمريم رحيم قاسم محسن95339132022098140

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات413.0ثانوية االعتماد للبناتادبيمالك صالح جابر عناد95340142022191054
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الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات413.0ثانوية االيالف للبناتادبيحفصه مصطفى كنعان بشير95341102022104003

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات413.0ثانوية عشتار للبناتادبيعفاف عثمان كاظم مطلب95342112022086025

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات413.0ثانوية سومر للبناتادبيمروة جبار حمد عبيد95343142022072081

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات413.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيرؤى حسين عالوي حمد95344122022100007

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات413.0اعدادية رقية للبناتادبيتبارك محمد ناجي مهدي95345112022069011

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات413.0الخارجياتادبيآمنه حافظ خلف ذبان95346102022401001

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات413.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيشهد يحيى احمد عبد الرحمن95347112022081026

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات413.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيبنين زعيم كاظم سلمان95348122022087015

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات413.0ثانوية أم ابيها االهلية للبناتادبيزينب حسن ضاري حسين95349142022198005

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات412.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيزهراء حمودي داود وطبان95350132022281029

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات412.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيمالك عالء احمد مهدي95351142022115068

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات412.0اعدادية االمال للبناتادبيعذراء اسماعيل ابراهيم محمد95352112022070058

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات412.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبييقين سالم جبر ضيغم95353122022087067

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات412.0ثانوية المعرفة للبناتادبيورقاء اياد عباس علي95354112022133053

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات412.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيفردوس كامل كاتب عبد علي95355142022092050

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات412.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيرويدة فاضل حسين درويش95356112022068025

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات412.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيرقيه علي حسين علي95357122022110014

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات412.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيغصون سعد محمد خليفه95358122022100026

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات412.0اعدادية البتول للبناتادبيحنين رياض جاسم اسماعيل95359112022072034

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات412.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيغدير قاسم بريسم كشاش95360142022066036

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات412.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب طالب جعفر محمد علي95361132022071048

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات412.0ثانوية البواسل المختلطةادبيريام مالك محمد كاظم95362232022174011

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات412.0اعدادية الكرامة للبناتادبيمسره جبار راشد شالل95363142022111047

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات412.0الخارجياتادبيمها طالب عبيد حسن95364102022401109

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات412.0ثانوية الكفاح العربي للبناتادبينجمه حازم محمد احمد95365102022092024

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات411.0الخارجياتادبيطيبه اياد دلف حمود95366112022401148

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات411.0اعدادية عدن للبناتادبيحوراء حامد جالل جاسم95367132022106025

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات411.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبيتغريد ماجد محمود طه95368122022171001

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات411.0اعدادية الزهور للبناتادبيرتاج علي حسين صحن95369142022080022

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات411.0اعدادية االزدهار للبناتادبيزينب رياض جاسم حمود95370122022090044

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات411.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيحوراء عباس ثامر طارش95371132022111024

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات411.0ثانوية الحضارة للبناتادبيزهراء صالح حميد عبد95372122022135011

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات411.0اعدادية الكرامة للبناتادبيصفا عمار حميد رشيد95373132022101055

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات411.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيفاطمه حسين داود عبد هللا95374262022135027

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات411.0ثانوية عشتار للبناتادبيتبارك فاضل سلوم عبد95375112022086004
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الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات411.0الخارجياتادبياسيل حامد سعدي جسام95376122022401004

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات411.0اعدادية العامرية للبناتادبيانفال احمد عبد هللا محمد95377102022118005

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات411.0ثانوية الزهور للبناتادبياسماء ثائر اسماعيل صالح95378112022078003

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات411.0ثانوية عشتار للبناتادبيضي حسين احمد ابراهيم95379112022086022

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات411.0ثانوية زبيدة للبناتادبيفاطمه هادي جاسم مزعل95380112022108077

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات411.0اعدادية البتول للبناتادبينور طه يوسف مصطفى95381112022072126

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات411.0ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيعذراء حسين حنش فرج95382142022132011

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات411.0ثانوية االصالة للبناتادبيحال سعدون رشيد غضب95383112022083013

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات411.0اعدادية فلسطين للبناتادبيمريم عبد الملك حميد عزيز95384102022114021

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات411.0اعدادية عدن للبناتادبيرند ميثم حسان خليل95385132022106035

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات411.0اعدادية حماة للبناتادبيرسل منعم حميد حسن95386112022084059

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات410.0اعدادية حماة للبناتادبيفاطمه هاشم صكب حميد95387112022084131

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات410.0اعدادية ام القرى للبناتادبيبنين حيدر حامد ابراهيم95388142022079027

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات410.0ثانوية حطين للبناتادبينسرين محمد عبد هللا مبارك95389102022079027

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات410.0اعدادية االخالص للبناتادبيريام انور صباح ذياب95390112022112058

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات410.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيحنين صالح عباس مختاض95391112022136020

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات410.0اعدادية الحفرية للبناتادبيوداد فليح مطلك جياد95392262022091064

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات410.0ثانوية االعتماد للبناتادبينور احمد طالب طعمه95393142022191061

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات410.0ثانوية اسوان المسائية للبناتادبياية عادل دحام رشيد95394102022221008

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات410.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبينوره قاسم جوده جبار95395152022054101

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات410.0ثانوية الحريري للبناتادبيفاطمه رحيم والي بشير95396142022137030

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات410.0ثانوية زبيدة للبناتادبيزينه محمد عباس جواد95397112022108055

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات410.0اعدادية حماة للبناتادبيابتهال بدر عباس فيصل95398112022084001

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات410.0ثانوية الرحاب للبناتادبيرسل اسامة عواد سالم95399112022148005

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات410.0اعدادية البراءة للبناتادبينور طارق عزيز تايه95400212022093041

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات410.0ثانوية االنوار للبناتادبيسارة عالء عبود حسن95401122022104024

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات410.0اعدادية ام القرى للبناتادبيزينب حيدر نعمه كاظم95402142022079070

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات410.0اعدادية البيان للبناتادبيايه نعيم جهاد سلمان95403102022096019

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات410.0اعدادية العزة للبناتادبيفاطمه صادق احمد حسن95404122022118047

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات410.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيفاطمه رحيم حميد حسين95405142022146030

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات410.0ثانوية الزقورة للبناتادبينيران ناجي عامر علي95406112022140016

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات410.0ثانوية الرباط للبناتادبيزهراء كامل نعمه فارس95407112022121041

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات409.0ثانوية النضال المختلطةادبيفاتن علي محمد حسون95408112022157022

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات409.0اعدادية الطيبات للبناتادبيمريم حازم عاص حسين95409212022178050

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات409.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيزهراء عباس محمد عباس95410142022136040
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الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات409.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيمريم حسين سليم خضير95411112022111042

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات409.0ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيفاطمه فارس محسن محمد95412262022138017

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات409.0اعدادية اجنادين للبناتادبينور الهدى حسين عالوي فرحان95413102022120060

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات409.0الخارجياتادبيهدير منذر محمد عبد95414122022401158

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات409.0ثانوية االخالص للبناتادبيزهراء عبد المحسن ناصر خماط95415122022099029

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات409.0اعدادية صفية للبناتادبيهبة هللا كريم هاشم حسن95416142022075247

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات409.0اعدادية العقيلة للبناتادبيهديل جمعه مفتن رسن95417152022040128

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات409.0ثانوية االمال للبناتادبيكوثر علي فرج شمال95418142022108050

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات409.0ثانوية الربيع للبناتادبيرفل كريم كاظم فرحان95419122022081010

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات409.0اعدادية البصرة للبناتادبيطائف حسين رباط حسين95420112022109038

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات409.0اعدادية االعظمية للبناتادبيتماره عمر عبد الرزاق عباس95421132022073027

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات409.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيعائشه محمد حمد صالح95422112022073053

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات409.0اعدادية االخالص للبناتادبيزينب علي مهدي عباس95423112022112076

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات408.0اعدادية االصيل للبناتادبيمريم لطيف موجد عبد95424112022064054

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات408.0ثانوية الخلود للبناتادبيمرام اسعد ابراهيم اسماعيل95425122022093031

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات408.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيهاجر ياسر احمد سلمان95426132022074045

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات408.0ثانوية المشاهده للبناتادبيمنى عدنان محمد محمود95427122022080031

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات408.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبياماني سعيد خليل صيوان95428142022136007

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات408.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيحنين سالم فياض سلمان95429102022111011

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات408.0اعداديه االنوار للبناتادبيبسمة فارس علي محمد95430112022085011

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات408.0ثانوية الحضارة للبناتادبيمريم عبد الستار حسن محمد95431102022108046

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات408.0ثانوية دجلة للبناتادبيتبارك اياد عبد طه95432102022095020

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات408.0ثانوية الرباط للبناتادبيورود حسين علي محسن95433112022121065

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات407.0اعدادية النجاة للبناتادبيفاطمه عماد كاظم سهم95434152022042065

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات407.0اعدادية عمر المختار للبناتادبييقين طه جاسم محمد95435112022081049

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات407.0ثانوية نور العلم للبناتادبيمنى حميد سهيل عبد هللا95436112022118031

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات407.0الخارجياتادبيسجى خالد ابراهيم حمود95437112022401113

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات407.0اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء حميد هادي سبع95438142022073042

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات407.0ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيندى حازم حسين عيسى95439112022217048

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات407.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيدالل موفق عواد علوان95440132022079010

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات407.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيزمن عماد كاظم سند95441112022095053

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات407.0ثانوية الشمائل للبناتادبيسارة حسين زيدان خلف95442142022109036

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات407.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبيايمان مهدي محمود حسن95443142022221007

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات407.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيزينب مقداد فاروق محمد95444102022094026

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات407.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيطيبه حازم علي عبد95445142022067091
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات406.0ثانوية االصالة للبناتادبيشهد اثير عايد كمر95446112022083027

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات406.0اعدادية االزدهار للبناتادبينرجس علي قاسم عبد الرسول95447122022090081

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات406.0ثانوية االنوار للبناتادبيزينب ابراهيم هادي عطشان95448122022104019

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات406.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيجنان احمد عبيد عباس95449112022218009

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات406.0اعدادية الماثر للبناتادبينور الهدى رحيم عبد السادة فيصل95450152022051131

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات406.0اعدادية االمل للبناتادبيفاتن وادي مسير عاريه95451142022144031

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات406.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيزينب عادل سعود نايف95452232022128016

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات406.0ثانوية بلقيس للبناتادبيسجى خالد كريم جمعة95453112022191008

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات406.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيزينب خضير مجول علي95454142022122015

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات406.0ثانوية الشموخ المختلطةادبيهدى براك عيفان حسين95455102022159005

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات406.0اعدادية صفية للبناتادبيغسق جعفر صادق مطر95456142022075178

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات406.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيزينب احمد محمد شهاب95457262022126043

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات406.0اعدادية بغداد للبناتادبيبنين خالد محسن راضي95458102022117010

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات406.0ثانوية الشفق للبناتادبيام البنين رحمان قاسم صدام95459112022117003

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات406.0اعدادية زها حديد للبناتادبيأيه صدام حسين ناجي95460132022130001

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات406.0ثانوية بلقيس للبناتادبيتبارك سمير اسماعيل علي95461212022106007

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات405.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرفل انور محمود منصور95462102022109047

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات405.0اعدادية الخنساء للبناتادبينبأ عبد هللا عبد الجليل ريكان95463132022094069

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات405.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبينغم علي عجيل شتيل95464132022105048

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات405.0اعدادية عدن للبناتادبيزينب خالد عبد الرزاق هللا ويردي95465132022106042

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات405.0اعدادية االستقامة للبناتادبيغفران حميد حسن خلف95466152022058062

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات405.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبيسبا حافظ علي مصلح95467142022151002

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات405.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيأطياف مهدي عبد الكريم مخيلف95468132022105002

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات405.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيرانيه باسم حسين مطشر95469152022054031

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات541.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيامنه جاسم محمد علوان95470122042108006

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات506.0ثانوية العميد للبناتاحيائيزينب علي خضير عباس95471272042149014

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات504.0ثانوية فتح الفتوح للبناتاحيائياستبرق علي حمادي حمد95472192042148004

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات502.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتاحيائيقدس احسان علي صالح95473122042084024

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات498.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيندى رافد نعمه حسين95474122042231095

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات495.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائيكافي كريم ساجت عليخ95475142042121044

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات493.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيغفران جمعه علي مخيفي95476142042225209

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات491.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيتقى محمد خليل ابراهيم95477132042091032

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات488.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيهبة الرحمن حسين مطشر عسكر95478132042091132

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات486.0ثانوية الخيام للبناتاحيائييسر خالد نعمه بريس95479322042023029

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات479.0ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيزهراء رشيد عكيله جبر95480142042146011
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الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات474.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيروز فارس محمد شاكر95481112042091024

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات473.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتاحيائيافنان احمد محمد علي95482122042084004

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات465.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك اياد احمد حافض95483132042094008

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات463.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيتبارك غنام طارش معافي95484102042125008

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات463.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيوفاء علي داود سلمان95485142042122022

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات462.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيمروه حامد احمد فياض95486102042108089

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات462.0ثانوية الزقورة للبناتاحيائيداليا فزع شالل نده95487112042140011

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات460.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيزينب حامد عبد االمير محمد95488262042251029

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات460.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيهبة حسن كامل سبيل95489142042132109

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات458.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيفاطمه رحيم سلطان كاظم95490142042225222

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات457.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيحوراء جاسم جبار جاسم95491112042081011

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات456.0اعدادية حماة للبناتاحيائيهدى غند كريم راضي95492112042084213

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات451.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيحسنات عبد الرحمن عباس سعود95493142042073041

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات451.0ثانوية البدور للبناتاحيائيمناسك خالد عبد الجبار محمد95494232042085020

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات451.0اعدادية االنفال للبناتاحيائياسراء خليل ابراهيم حماد95495102042101004

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات449.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيريام صالح رشيد حمدان95496142042132046

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات449.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيسجى جواد كاظم حميدان95497182042352025

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات446.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرغده رائد محمد يحيى95498132042118086

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات445.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيمريم غازي حاتم حسن95499212042015019

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات444.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيهاجر هادي ابراهيم حمد95500132042112038

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات443.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيضحى سعدي صالح نجم95501232042128054

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات442.0ثانوية نور العلم للبناتاحيائيالزهراء حمد عبد الكريم دواح95502112042118001

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات442.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيسجى صفاء فرحان عواد95503112042085033

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات442.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيآيات خليفه احمد محمود95504132042283018

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات442.0اعداية المعراج للبناتاحيائيسجى جاسم فياض حسن95505102042113056

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات442.0اعدادية زينب للبناتاحيائيامنه معن محمد علوان95506142042110019

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات442.0اعدادية االخالص للبناتاحيائييمامه ابراهيم عبيد بديوي95507112042112123

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات441.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيسجى عماد محمد سلمان95508132042098097

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات441.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيرواء انور مهدي علوان95509112042121032

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات441.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيتبارك هاشم محمد لفته95510212042093023

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات441.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيحنين علي كريم جاسم95511152042054052

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات441.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسيل خليل هاشم علي95512132042105004

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات441.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيآستبرق عبد الساده عيسى سعد95513152042058001

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات441.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيقمر امجد محسن عبد الصاحب95514132042070193

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات440.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيايمامة جاسم عزاوي سلمان95515142042220014
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الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات440.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيشهد حسين محمود احمد95516212042177040

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات440.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيشمس امجاد عبد الكاظم فرج95517292042085112

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات440.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيحنين علي منخي منشد95518142042089013

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات440.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيمياده كاظم جبر سلطان95519152042058093

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات440.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيزهراء رائد عباس محسن95520122042110040

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات440.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمنار عماد عيفان مطلك95521132042070216

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات440.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيرقيه علي عباس طراد95522112042121031

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات440.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيميالن محمد محمد محمد95523102042111055

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات440.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيحوراء جبار حاجم سلطان95524152042056025

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات439.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيفاطمة قاصد شمخي حسن95525142042132091

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات439.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيهدى احمد عباس علي95526142042090113

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات439.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيتبارك عبد الكريم محمد نايف95527232042181006

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات439.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيفردوس عبد الجبار خضير عطية95528102042221081

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات439.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيهبه رافد ماجد كمال95529132042073107

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات439.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عبد الواحد حميد محاسن95530142042140061

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات439.0اعدادية زينب للبناتاحيائينبأ عماد عزيز عبيد95531142042110217

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات438.0ثانوية الرباط للبناتاحيائياسراء عباس مطر عمران95532112042121002

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات438.0ثانوية التفوق للبناتاحيائياسراء هيثم فاضل مخيف95533122042113004

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات438.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيود جمال لفته موسى95534142042112091

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات438.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائيفاطمه حسين جابر كاظم95535142042191037

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات438.0ثانوية الحداثة للبناتاحيائيسجى محمود ذيبان خطيب95536212042115016

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات438.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحيم كاظم يوسف95537132042118211

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات438.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء راضي محسن عبد95538262042120087

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات438.0اعدادية األمل للبناتاحيائيفاطمه غازي مفتن شتيت95539112042065141

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات438.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيهند شهاب احمد جواد95540142042100163

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات437.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائينوره عباس علي جعفر95541132042091130

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات437.0اعدادية الشعب للبناتاحيائينور نصير سامي سبكتر95542132042098166

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات437.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيسلسبيل رافل عباس حبيب95543112042078015

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات529.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيزهراء جاسم لفته عيسى95544122052094048

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات480.0ثانوية باب العلم للبناتتطبيقيفاطمه حيدر محمد علي احمد95545122052123004

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات450.0اعداية المعراج للبناتتطبيقيخديجه محمود عايد حسن95546102052113010

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات443.0ثانوية الوركاء األهلية للبناتتطبيقيهند نبيل عثمان عبد هللا95547132052090003

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات429.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتتطبيقيتبارك حمدان ابراهيم حمدان95548102052109011

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات411.0اعداية المعراج للبناتتطبيقيميمونه محمود عايد حسن95549102052113028

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات407.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقينور الهدى محمد حسين نجم95550142052145070
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الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات407.0اعداية المعراج للبناتتطبيقينورهان طالب عبيد عمران95551102052113030

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات401.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيفرح صالح علي عبد الغفور95552132052101027

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات395.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيغدير منذر مطشر فالح95553152052040032

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات392.0ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيمنال محمد عكاب فياض95554102052154001

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات389.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيساره ثاني زاير حمود95555112052076029

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات386.0اعدادية المهج للبناتتطبيقيمآسي عدنان محمد حسن95556142052102032

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات385.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيمالذ علي حسين عباس95557142052145063

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات385.0ثانوية االالء للبناتتطبيقينورس منصور حسين جاسم95558112052130008

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات384.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيبتول حسن ناصر جامل95559142052145012

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات384.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيدعاء عماد عبد الرزاق عبد هللا95560122052098022

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات384.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيرنا صادق عبد الحسن لعيبي95561142052098008

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات383.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقينور الهدى نصر لفتة حسن95562102052099017

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات383.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيمريم زهير عواد عطيه95563102052118040

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات382.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيزينب رائد علي حسين95564132052100023

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات382.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيعائشه رحمان خيون حربي95565132052117035

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة481.0ثانوية السيد حسين السيد اسماعيل الصدر للمكفوفينادبيزهراء مهدي زباله خضير95566122022042001

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة452.0ثانوية االستقالل للبناتادبيمريم وسام سعدي اسماعيل95567132022075031

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة405.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمه صالح جبار عوده95568152022045076

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة403.0ثانوية المسعودي للبناتادبيسلسبيل محمد جبار حسون95569232022095026

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة398.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزينب حسين فليح جالب95570142022088039

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة398.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيمياسر رياض محمد احمد95571132022110028

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة397.0اعدادية الشيماء للبناتادبيصبيحه جبار كشكول حافظ95572122022098055

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة395.0اعدادية العامرية للبناتادبيعال مصطفى حمودي حسين95573102022118043

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة395.0اعدادية البيان للبناتادبيصابرين علي جاسم محمد95574102022096064

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة395.0اعدادية العزة للبناتادبيرقيه حسين كاظم مهدي95575122022118022

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة390.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيحوراء يوسف علي حسين95576152022045028

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة389.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب حسن حسين حسن95577132022071044

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة387.0ثانوية البواسل المختلطةادبياسراء عماد عبيد مسفوه95578232022174001

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة384.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيآمنه ريسان محمد سكران95579122022092001

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة384.0اعدادية ام القرى للبناتادبيفاطمه محمد اسماعيل حمود95580142022079112

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة384.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيبراء علي عواد شيحان95581122022100006

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة383.0ثانوية المسك للبناتادبينجاة محمد نعيمة موسى95582142022119053

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة383.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيرسل رائد عدنان عبد القادر95583122022102042

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة382.0اعدادية التضحية للبناتادبيسجى قحطان عدنان جواد95584122022091024

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة381.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيصفا سلمان عوده تايه95585262022126061
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الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة381.0ثانوية الوطن للبناتادبيانصاف أنور غازي زرزور95586192022257005

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة380.0اعدادية البيان للبناتادبيرقيه سالم عبد الساده وادي95587102022096040

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة380.0اعدادية بلقيس للبناتادبيرقيه فؤاد يحيى كاظم95588132022071032

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة380.0اعدادية الوزيرية للبناتادبييسر ماجد عبد الرحمن عبد اللطبف95589132022074047

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة378.0ثانوية التألف للبناتادبينور الهدى حسين بدر حسن95590102022133058

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة377.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبينور الهدى عالء عبد الحسن عاكول95591112022136087

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة377.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيهويده محمد جمعه ورثه95592152022055084

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة376.0ثانوية طيبه للبناتادبياسماء علي احمد كاظم95593122022082002

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة375.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيزهراء محمد هاشم محمد95594212022098024

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة375.0ثانوية المعرفة للبناتادبيعلياء عمار فاضل عبود95595112022133033

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة374.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبينور محمد جواد حسوني95596112022099051

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة374.0أعدادية الفاطميات للبناتادبياديان رعد خليفه بديوي95597122022102004

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة373.0ثانوية الفضائل للبناتادبيفاطمة جواد كاظم سعد95598142022083039

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة373.0ثانوية قرطبة للبناتادبيشمسه هالل عبد النبي مدب95599232022126024

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة373.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفردوس اكرم صالح علي95600122022134137

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة373.0اعدادية االنتصار للبناتادبيساره اسماعيل صبحي محمود95601132022091053

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة372.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيتبارك فراس عبد هللا داود95602132022079008

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة372.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيثناء ضياء هاشم محمد95603212022100014

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة371.0اعدادية االزدهار للبناتادبيرشا عباس عبد الساده لفته95604122022090029

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة371.0اعدادية العقيلة للبناتادبيايه علي برغال علي95605152022040013

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة370.0ثانوية عدن للبناتادبيتبارك وحيد هادي مهدي95606112022094018

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة370.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه ارشد عبد الحميد مجيد95607122022092048

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة370.0ثانوية االستقالل للبناتادبيايه سامر فنر وسمي95608132022075003

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة369.0ثانوية البنوك األهلية للبناتادبيرسل قصي كاظم ظاهر95609132022083003

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة366.0ثانوية زبيدة للبناتادبيهاجر عبد فيصل مسلم95610112022108095

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة366.0اعدادية الفاروق للبناتادبيعائشه وسام عطا هللا لطوفي95611102022119018

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة366.0اعدادية زينب للبناتادبيضحى حسن فرحان خليف95612142022110109

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة366.0ثانوية المسك للبناتادبيتبارك محسن خلف شمام95613142022119008

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة366.0الخارجياتادبيزهراء سلمان حسن ريشان95614112022401091

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة366.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم علي عبد الساده كاظم95615132022105040

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة365.0اعدادية االخالص للبناتادبيدعاء قصي سحاب مطر95616112022112047

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة365.0اعدادية االمل للبناتادبيطيبه مهدي داود سلمان95617142022144026

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة365.0ثانوية عشتار للبناتادبيهاله عطا عبد هللا خلف95618112022086033

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة365.0ثانوية البراق المختلطةادبيورود محمد عبيد جاسم95619122022177016

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة365.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيهناء احمد محمد لفته95620142022223067
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الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة365.0ثانوية سومر للبناتادبياصالة قيصر حسين جباره95621142022072005

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة364.0ثانوية البتول  للبناتادبينضال كاظم عبيد حمزه95622232022104035

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة364.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيموالين علي حنون كاظم95623152022045087

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة364.0اعدادية حماة للبناتادبيبنين علي كامل حسين95624112022084024

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة364.0اعدادية البسالة للبناتادبيرسل كاظم غانم حسين95625132022092020

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة364.0اعدادية الفداء للبناتادبيحوراء مهدي عزيز جعفر95626142022100022

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة364.0اعداديه االنوار للبناتادبيسجى عدنان احمد عبد95627112022085025

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة364.0ثانوية الحضارة للبناتادبيخديجه عواد ابراهيم حسين95628102022108017

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة363.0الخارجياتادبينورس عبدهللا عباس حمود95629112022401217

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة363.0ثانوية عشتار للبناتادبيسجى عامر احمد خلف95630112022086013

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة363.0ثانوية الهدى المسائية للبناتادبينادية محمد شكر مصلح95631102022224020

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة363.0ثانوية المنصور األهلية للبناتادبيامنة قحطان عدنان سلمان95632102022081001

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة363.0اعدادية الفاروق للبناتادبيريم محمد فائق صالح95633102022119013

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة363.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيبراق سعد احمد محمد95634112022081006

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة363.0اعدادية عمر المختار للبناتادبياسراء رحمن نايف خلف95635112022081001

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة362.0ثانوية الحكمة للبناتادبيحنين عالء خماس عاتي95636102022107013

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة362.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيمالك اسيل نجم عبد السادة95637232022128039

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة362.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيانعام محمود خضر عبد95638102022111006

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة362.0ثانوية الزهور للبناتادبيصفا محمود طه احمد95639112022078030

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة362.0اعدادية االنفال للبناتادبيرانيا عبد القادر جاسم محمد95640102022101026

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة362.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيفاطمه رحيم حسين علي95641142022066040

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة362.0ثانوية االنوار للبناتادبيهدى مؤيد مهدي احمد95642122022104042

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة362.0ثانوية المناهل للبناتادبيايه علي طالب كريم95643132022126007

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة362.0ثانوية اليرموك للبناتادبيزينه محمد عبد الوهاب مجيد95644102022093010

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة362.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيمريم حازم كريم امين95645102022094042

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة362.0اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء حامد احمد مصطفى95646132022098066

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة362.0اعدادية يافا للبناتادبيشمس عادل طاهر جبار95647132022107097

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة362.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء عباس نعمه سعد95648122022134067

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة362.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيمريم احمد سالم دنيان95649112022136072

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة361.0اعدادية التسامح للبناتادبيعذراء هيثم عبد الزهره علي95650142022076090

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة361.0ثانوية الزهراء للبناتادبيايه كريم كاظم ناصر95651132022097007

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة361.0اعدادية االخالص للبناتادبيهاجر عبد الجبار خزعل طالع95652112022112157

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة361.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيمالك علي عبد المنعم عبيد95653132022100045

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة361.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيساره جمال ندى كنو95654102022109070

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة361.0ثانوية تل السمر للبناتادبياالء رياض محمد مجيد95655112022129001
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الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة428.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيتبارك عدي صادق جعفر95656142042112019

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة414.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه عطا كلف شمال95657142042111207

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة411.0ثانوية الطيبات اللبناتاحيائياثير فليح محيل علي95658222042189002

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة408.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمد يونس صالح95659122042230120

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة407.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيساره حسن فليح عبد الحسن95660152042046129

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة403.0ثانوية الميسرة للبناتاحيائياخالص صالح خليل علي95661112042139001

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة403.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزهراء سهيل عبيد هويت95662112042080054

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة403.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيزينب امير خلف سعد95663112042112041

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة402.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيرؤى احمد شهاب حمد95664112042105042

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة402.0ثانوية االمال للبناتاحيائيفرحه باسم سعيد موسى95665142042108127

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة401.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيزهراء حمدي جبار سلمان95666212042091077

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة384.0اعدادية عدن للبناتتطبيقيبيادر صادق جعفر صادق95667132052106003

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة374.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيزينب عالء طعمه مهودر95668132052107024

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة372.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتتطبيقيايمان شحاذه محمد احمد95669122052230007

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة366.0اعدادية مصباح الهدى للبناتتطبيقيفاطمة حنوج هادي عبيد95670262052126017

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة366.0ثانوية الكوت المسائية للبناتتطبيقيعال جبار مطشر بحث95671262052250040

الجامعة العراقية/كلية اآلداب457.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب محمد داود سلمان95672132022094039

الجامعة العراقية/كلية اآلداب456.0ثانوية البالد للبنينادبيعمر لؤي صبحي عباس95673122021008019

الجامعة العراقية/كلية اآلداب455.0ثانوية السياب للبناتادبيعال احمد عبد الرحمن محمد95674102022077029

الجامعة العراقية/كلية اآلداب454.0ثانوية االنفال للبناتادبيمريم رافع مطلب عفتان95675192022226045

الجامعة العراقية/كلية اآلداب449.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيهدى عامر حمزه حسين95676102022109123

الجامعة العراقية/كلية اآلداب439.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيدعاء اكرم محمد علي حسين95677132022074014

الجامعة العراقية/كلية اآلداب439.0اعدادية المدحتية للبناتادبيغفران مرزه صاحب محمد95678232022090048

الجامعة العراقية/كلية اآلداب435.0اعدادية الكرامة للبناتادبيزينب محمود مطلق شحر95679132022101043

الجامعة العراقية/كلية اآلداب433.0اعدادية قباء للبنينادبيعبد هللا ناجي عبد هللا عليوي95680152021010036

الجامعة العراقية/كلية اآلداب433.0اعدادية البطولة للبناتادبيغفران نبيل جاسم عطا هللا95681102022110088

الجامعة العراقية/كلية اآلداب432.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيجبرائيل محسن عبد الزهره حسين95682272021151007

الجامعة العراقية/كلية اآلداب429.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيسدير سعد عبد هللا عباس95683142022067079

الجامعة العراقية/كلية اآلداب428.0اعدادية البشير للبنينادبيمرتضى سالم جواد كاظم95684142021036106

الجامعة العراقية/كلية اآلداب428.0اعدادية االخالص للبناتادبيهديل غيث جاسم محمد95685112022112167

الجامعة العراقية/كلية اآلداب428.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيقتيبة ضياء جمعة كعود95686192021350113

الجامعة العراقية/كلية اآلداب426.0ثانوية المعالي للبناتادبيزينة قاسم جعفر حسين95687142022127034

الجامعة العراقية/كلية اآلداب426.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيأيه جالل كاظم نعمه95688152022049014

الجامعة العراقية/كلية اآلداب424.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيفاطمه عبد هللا لطيف جاسم95689132022110021

الجامعة العراقية/كلية اآلداب423.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيجعفر غسان جعفر معتوك95690122021003014
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الجامعة العراقية/كلية اآلداب423.0اعدادية صفية للبناتادبيبنين طارق خلف بني95691142022075037

الجامعة العراقية/كلية اآلداب422.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيتبارك محمد طه ياسين95692122022096014

الجامعة العراقية/كلية اآلداب422.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبييسر مثنى خالد محمد95693132022086076

الجامعة العراقية/كلية اآلداب421.0اعدادية صفية للبناتادبيتبارك عدنان حسين علي95694142022075046

الجامعة العراقية/كلية اآلداب421.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيتحسين علي فؤاد فائق95695132021015010

الجامعة العراقية/كلية اآلداب421.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيامير علي حسين فجاج95696132021008014

الجامعة العراقية/كلية اآلداب421.0اعدادية الكرخ للبناتادبيساره سعد خضر جمعه95697102022076018

الجامعة العراقية/كلية اآلداب421.0ثانوية الوركاء األهلية للبناتادبيدانيا صباح نوري محمد95698132022090004

الجامعة العراقية/كلية اآلداب419.0اعدادية جرير للبناتادبيتقى خالد احمد محمد جواد95699122022089011

الجامعة العراقية/كلية اآلداب419.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيعبد هللا نزار مجيد سعيد95700142021005035

الجامعة العراقية/كلية اآلداب419.0اعدادية االنتصار للبناتادبيزينب عطيه عبد هللا احمد95701132022091050

الجامعة العراقية/كلية اآلداب419.0اعدادية البسالة للبناتادبيشهد اركان محمد جواد95702132022092044

الجامعة العراقية/كلية اآلداب418.0اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمة صباح عبد هللا حسن95703152022047083

الجامعة العراقية/كلية اآلداب417.0اعدادية النصر للبناتادبيزهراء وليد خالد سلطان95704122022112053

الجامعة العراقية/كلية اآلداب415.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيامينة حسن حسني حسين95705142022104002

الجامعة العراقية/كلية اآلداب415.0اعدادية االعظمية للبناتادبيمينا مازن علي محمود95706132022073117

الجامعة العراقية/كلية اآلداب414.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعالء قاسم جمعه حسين95707142021012046

الجامعة العراقية/كلية اآلداب414.0ثانوية البراق المختلطةادبيلمياء فرحان نايل عنيزي95708122022177010

الجامعة العراقية/كلية اآلداب414.0اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه ماجد كريم جبر95709142022075195

الجامعة العراقية/كلية اآلداب414.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيبسام ويس إسماعيل خلف95710142021015021

الجامعة العراقية/كلية اآلداب413.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبينور الهدى باسم هاشم موسى95711132022093115

الجامعة العراقية/كلية اآلداب412.0اعدادية بلقيس للبناتادبيهديل ناجي هاشم جبر95712132022071090

الجامعة العراقية/كلية اآلداب412.0اعدادية النهروان للبنينادبيكرار سعد عبد كدور95713152021020101

الجامعة العراقية/كلية اآلداب412.0ثانوية المسك للبناتادبيشهد نعيم ميس عوده95714142022119031

الجامعة العراقية/كلية اآلداب411.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةادبيحسين غالب حسن جميل95715182021342030

الجامعة العراقية/كلية اآلداب409.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبيبان سبتي خضير صالح95716142022122004

الجامعة العراقية/كلية اآلداب409.0اعدادية االنتصار للبناتادبيبراء سعد عبد حزمان95717132022091013

الجامعة العراقية/كلية اآلداب409.0الخارجياتادبيرغد مالك رحيم محسن95718132022401068

الجامعة العراقية/كلية اآلداب408.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيمخلد نعمان مظهر عبد القادر95719102021004028

الجامعة العراقية/كلية اآلداب407.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء علي حسين جليل95720122022134070

الجامعة العراقية/كلية اآلداب407.0اعدادية صفية للبناتادبينور الزهراء حسين جعفر غاجي95721142022075232

الجامعة العراقية/كلية اآلداب406.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيسارة رضا هاشم حمود95722132022100024

الجامعة العراقية/كلية اآلداب406.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيعبد هللا عبد الستار عبد الجبار ماطر95723192021010022

الجامعة العراقية/كلية اآلداب406.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيعثمان علي سمير عبود95724122021175018

الجامعة العراقية/كلية اآلداب406.0ثانوية ابن سينا للبناتادبيعائشه علي عبد العزيز حميد95725122022128020
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الجامعة العراقية/كلية اآلداب406.0الخارجيونادبيحسن ابراهيم هادي شافي95726122021400022

الجامعة العراقية/كلية اآلداب406.0اعدادية زها حديد للبناتادبيطيبه احمد موفق عباس95727132022130035

الجامعة العراقية/كلية اآلداب405.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحيدر جودة سلمان عويد95728142021028053

الجامعة العراقية/كلية اآلداب405.0اعدادية االمال للبناتادبيمريم عبد هللا سبع خماس95729112022070072

الجامعة العراقية/كلية اآلداب405.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيياسر احمد عبد هللا عواد95730192021013042

الجامعة العراقية/كلية اآلداب405.0اعدادية البطولة للبناتادبيطيبه محمود احمد عطيه95731102022110081

الجامعة العراقية/كلية اآلداب405.0ثانوية الرافدين للبناتادبيمروه غسان راشد مجيد95732132022095034

الجامعة العراقية/كلية اآلداب404.0ثانوية الكفاح للبنينادبيمتمم شعالن لهيب يحيى95733182021022014

الجامعة العراقية/كلية اآلداب404.0اعدادية اليقظة للبنينادبيموسى جوده كريم محيبس95734142021028219

الجامعة العراقية/كلية اآلداب403.0الخارجيونادبيمحمد سعيد كريم صالح95735132021400096

الجامعة العراقية/كلية اآلداب403.0ثانوية بابل للبناتادبييسر كرار احمد جميل95736122022095032

الجامعة العراقية/كلية اآلداب403.0اعدادية االخالص للبناتادبيسارة علي محسن جعفر95737112022112084

الجامعة العراقية/كلية اآلداب403.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيدعاء سوادي شايع محمد95738142022088022

الجامعة العراقية/كلية اآلداب403.0اعداية الهدى للبناتادبيزهراء هادي وهد عجيرش95739142022077017

الجامعة العراقية/كلية اآلداب402.0الخارجيونادبيانور صالح حسين علي95740142021400032

الجامعة العراقية/كلية اآلداب402.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيسرى منير رحيم سليمان95741112022067031

الجامعة العراقية/كلية اآلداب402.0اعدادية الشعب للبناتادبيمكارم علي خضير عباس95742132022098147

الجامعة العراقية/كلية اآلداب402.0اعدادية االمال للبناتادبيهاله كريم خضير عباس95743112022070083

الجامعة العراقية/كلية اآلداب402.0ثانوية البخاري للبناتادبيبلسم وليد عادل حسين95744122022108004

الجامعة العراقية/كلية اآلداب401.0ثانوية الفوز للبناتادبيمالك اياد كاظم زبون95745132022099042

الجامعة العراقية/كلية اآلداب401.0اعدادية االزدهار للبناتادبينبأ مثنى عبد هللا عبد95746122022090079

الجامعة العراقية/كلية اآلداب401.0اعدادية الفاروق للبنينادبيمحمد رحيم عبود هويل95747132021014068

الجامعة العراقية/كلية اآلداب401.0ثانوية الوفاق للبناتادبيهناء عبد الكريم خلف كاظم95748122022103056

الجامعة العراقية/كلية اآلداب400.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمريم حليم عبد العزيز جميل95749112022073062

الجامعة العراقية/كلية اآلداب400.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيسفيان عدنان عبود عبد هللا95750192021101017

الجامعة العراقية/كلية اآلداب399.0ثانوية االفكار للبناتادبيفاطمه محمد علي عويد95751132022120020

الجامعة العراقية/كلية اآلداب399.0اعدادية الرحمن للبناتادبيبشائر فاضل جلوب حسين95752102022103004

الجامعة العراقية/كلية اآلداب399.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبياحمد محمد مطرود هريبد95753122021170003

الجامعة العراقية/كلية اآلداب399.0ثانوية الوفاق للبناتادبيرانيه مهدي صالح عبد95754122022103018

الجامعة العراقية/كلية اآلداب399.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي عماد رشيد كاظم95755112021028084

الجامعة العراقية/كلية اآلداب399.0أعدادية الفاطميات للبناتادبينور علي سهر مشرف95756122022102094

الجامعة العراقية/كلية اآلداب399.0اعدادية االمين للبنينادبيعلي اسماعيل عبد الغفور محمد سعيد95757312021009032

الجامعة العراقية/كلية اآلداب398.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيسبأ احمد ساجت جربوع95758142022066026

الجامعة العراقية/كلية اآلداب398.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحمد شكر جاسم محمد95759192021040038

الجامعة العراقية/كلية اآلداب398.0اعدادية السويس للبنينادبينور باسم عباس رشيد95760132021006094
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الجامعة العراقية/كلية اآلداب398.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيمحمد عالء سعدون موحي95761142021169040

الجامعة العراقية/كلية اآلداب397.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيصكبان زياد وادي شرهان95762142021048053

الجامعة العراقية/كلية اآلداب397.0ثانوية التاجي للبنينادبيحسن جاسم موسى داود95763122021010007

الجامعة العراقية/كلية اآلداب397.0ثانوية اوراس للبناتادبيحنين خيري رشيد حميد95764212022130005

الجامعة العراقية/كلية اآلداب397.0اعدادية المتنبي للبنينادبييونس وليد احمد مطر95765102021027083

الجامعة العراقية/كلية اآلداب397.0اعدادية االزدهار للبناتادبيزينب عراك كسوب عبد هللا95766122022090046

الجامعة العراقية/كلية اآلداب397.0ثانوية االندلس المسائية للبنينادبيعلي نصيف جاسم حسون95767132021256027

الجامعة العراقية/كلية اآلداب397.0اعدادية رقية للبناتادبياهله محمود رميض حمادي95768112022069006

الجامعة العراقية/كلية اآلداب397.0ثانوية االنتصار للبناتادبيمريم جاسم حامد مظهور95769122022126025

الجامعة العراقية/كلية اآلداب397.0اعدادية الفاروق للبناتادبيعائشه ابراهيم صالح دحام95770102022119017

الجامعة العراقية/كلية اآلداب397.0اعدادية الشماسية للبنينادبيحيدر محمد نافع حمزه95771132021023019

الجامعة العراقية/كلية اآلداب397.0اعدادية األوفياء للبنينادبيمصطفى عبد الستار شياع هايس95772192021078062

الجامعة العراقية/كلية اآلداب396.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعبد هللا احمد عبد هللا منيف95773192021101022

الجامعة العراقية/كلية اآلداب396.0ثانوية الميار المسائية للبناتادبيطيبه حسام محمود مخلف95774112022221015

الجامعة العراقية/كلية اآلداب396.0الثانوية المعينية للبنينادبيابراهيم محمد ثامر كريم95775112021022001

الجامعة العراقية/كلية اآلداب396.0ثانوية سامراء للبنينادبيعلي تحسين حميد محمد95776142021031050

الجامعة العراقية/كلية اآلداب396.0اعدادية اجنادين للبناتادبيصبا محمد ضياء احمد علي95777102022120034

الجامعة العراقية/كلية اآلداب396.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيدانية حسين علوان خضير95778112022073027

الجامعة العراقية/كلية اآلداب396.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيعماد ناصر عودة علي95779142021205105

الجامعة العراقية/كلية اآلداب396.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيمصطفى سعد هادي علي95780132021038062

الجامعة العراقية/كلية اآلداب396.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمنتظر احمد داخل عليوي95781152021006117

الجامعة العراقية/كلية اآلداب396.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد تقي علي جبار حسين95782122021009240

الجامعة العراقية/كلية اآلداب396.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيجعفر احمد شنشول طاهر95783152021072027

الجامعة العراقية/كلية اآلداب396.0ثانوية الواقدي المسائية للبنينادبيطه عمر علي عزيز95784132021254008

الجامعة العراقية/كلية اآلداب396.0ثانوية الواسطي للبنينادبيعلي حسين زكري علوان95785102021040026

الجامعة العراقية/كلية اآلداب396.0اعدادية الثقلين للبنينادبيزيد سعد ديوان كاطع95786122021048038

الجامعة العراقية/كلية اآلداب396.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيطيف خالد عبد هللا كاظم95787132021024056

الجامعة العراقية/كلية اآلداب396.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيعلي زاير عبد الكاظم حسين95788142021201163

الجامعة العراقية/كلية اآلداب396.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمصطفى محمد جاسم زغيلي95789152021003106

الجامعة العراقية/كلية اآلداب396.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي فاضل محمد عباس95790142021028134

الجامعة العراقية/كلية اآلداب396.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبياحمد ساري حمود محمد95791192021040002

الجامعة العراقية/كلية اآلداب396.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيجنات شياع عبد العزيز شياع95792112022073023

الجامعة العراقية/كلية اآلداب396.0اعدادية رفيدة للبناتادبيبنين عبد هللا نعمه حسين95793112022106013

الجامعة العراقية/كلية اآلداب396.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمصطفى مهدي مظلوم منشد95794132021026084

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0ثانوية ام البنين للبناتادبيهبه عباس علي عبد95795132022080090
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الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه جعفر حسن كزار95796142022075181

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية البصرة للبناتادبيشهد علي موسى جواد95797112022109033

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيسجاد صالح جبر كاظم95798152021003043

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيامير محمد عبد الواحد بوالد95799152021005007

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحيدر احمد جاسم محمد95800122021047050

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0الخارجياتادبيسارة عبد االمير كاظم علي95801142022401111

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسجاد حامد فياض زاير95802152021007099

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية النهروان للبنينادبيمحمد صالح مهدي عيدان95803152021020115

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيزينب محمد قاسم حمودي95804132022282015

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية بلقيس للبناتادبيسجى محمد فاضل عباس95805132022071055

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيكرار احمد سعيد ثابت95806152021017103

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعقيل باسم كريم ضيغم95807152021003063

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيعال مصطفى علي سهيل95808132022079031

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتادبيورود عبد ابراهيم شريف95809102022134010

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبياالء حسين محمد كريم95810132022112005

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية الغزالية للبنينادبيباقر محمد هادي محمد95811102021008015

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزينب حسوني ناصر حيان95812142022088038

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية حلب للبنينادبيعبد الهادي زهير نجم عبود95813262021013099

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيكرار عباس فاضل داود95814152021008139

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية االعظمية للبناتادبيرانيا فخري حسين علي95815132022073043

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيلمى خليل ابراهيم حردان95816122022101017

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية المهج للبناتادبيزهراء كريم حسن كريم95817142022102038

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0ثانوية السعادة للبناتادبيداليا عماد مجبل عبد هللا95818142022120011

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية الزهور للبناتادبيشفاء احمد محسن علي95819142022080038

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد الباقر حسين فاضل حميد95820132021017093

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0ثانوية السجود للبناتادبيهديل فليح حسن ولي95821142022065052

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيمحمد االمين سالم ورور نعمة95822212021006034

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية البسالة للبناتادبيمريم محمد خضير ظاهر95823132022092067

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمخلد سعد لفته عبيد95824132021004079

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيعبد الرحمن عامر ياور انور95825122021172013

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيابراهيم سالم موسى جازع95826132021024002

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية االزدهار للبناتادبيفرح جواد كاظم محمد جواد95827122022090066

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيضحى طه عبد هللا غضيب95828102022109081

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية االصيل للبناتادبيداليا نعمه عبيد حسين95829112022064015

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية العقيلة للبناتادبيسجى جاسم محمد داعم95830152022040072
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الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية االصيل للبناتادبياية عالء كاظم عبد الحسين95831112022064007

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيرنا حسام عادل عبود95832112022104028

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0اعدادية شفق النور للبنينادبيهاشم محمد مظلوم جوده95833142021061112

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0ثانوية الواقدي للبنينادبيمصطفى اسماعيل سليم مجبل95834192021086037

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي حميد فضاله ردام95835152021008108

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0اعدادية الفراتين للبنينادبيحسين غالب موسى حميدي95836132021042025

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيرقيه احمد جاسم محمد95837152022045033

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسين علي محسن خلف95838152021015041

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0اعدادية جرير للبناتادبيمريم العذراء احمد حسن شندي95839122022089049

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد جواد كاظم عبد الحسين95840112021028105

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0اعدادية الرميلة للبناتادبيحوراء صباح قادر مهدي95841152022044016

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0ثانوية الكوثر للبناتادبيحوراء كريم حسين هاللي95842132022122012

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0اعدادية النصر للبناتادبيفاطمه جاسم صالح نعمه95843122022112090

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0اعدادية النعيم للبناتادبيزينب رسن قاسم اسماعيل95844142022073060

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمجتبى سلمان منعم منيخر95845142021201207

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيزهراء وضاح مهند محمود95846102022094024

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزينب جهاد رحيم رشود95847152022053029

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0ثانوية شمس العراق المختلطةادبيمحمود هادي كاظم عبد95848102021152014

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمنتظر جاسم محمد حسن95849152021005084

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيسيف أسعد سليمان حمود95850132021004035

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيزهراء كاظم مطلك حسن95851142022092023

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيحسين محمود عبد الرحمن عبد الرزاق95852132021021016

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0ثانوية النضال المختلطةادبيفضاء فاضل عباس مزعل95853112022157023

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيحسين رشيد سلمان عباس95854142021032020

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0اعدادية الخنساء للبناتادبيغدير ليث علي حسين95855132022094056

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0ثانوية التفوق للبناتادبيشروق شاكر مظلوم علي95856122022113012

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيابراهيم فيصل نوري عبد الوهاب95857122021002002

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيضحى جدوع ابراهيم مصلح95858112022067040

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيجمال عصام فاضل عباس95859122021036006

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0اعدادية الرافدين للبنينادبيزيد جاسم محمد عبد الزهرة95860152021001047

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد قاسم توفيق حبيب95861142021027123

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعمر عباس فاضل سلمان95862192021101035

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيمهدي عباس عبد مهدي95863112021057083

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0اعدادية االنتصار للبناتادبيتيام حسن رشيد حمدان95864132022091018

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0اعدادية صفية للبناتادبيعذراء وليد عبد حسين95865142022075174

صفحة ٢٧٣٩ من ٦١٩٥
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الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيبنين صاحب حسن عباس95866122022087016

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0ثانوية اإلخالص المسائية للبناتادبيهاله سعد عبد الساده غليم95867132022285034

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0إعدادية المروج للبنينادبيعلي حسين عمران كاظم95868142021013085

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0اعدادية البطولة للبناتادبيسميه سعد اسماعيل جاسم95869102022110070

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0ثانوية المشاهده للبناتادبيرؤى عمار احمد فهد95870122022080009

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0اعدادية الرواد للبنينادبيحسين سعد محمد عباس95871212021077031

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيدانيه محمد كنعان حسين95872122022096017

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيحوراء احسان قدوري علي95873142022134025

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0اعدادية المركزية للبناتادبياسراء اسماعيل طه خليل95874132022119003

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0ثانوية االبتهال للبناتادبيبراء محمود عيسى جاسم95875142022069010

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0ثانوية الواقدي للبنينادبيمحمد كمال ياسين مجبل95876192021086033

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0ثانوية جيل التفوق األهلية للبنينادبينجاح جمال محمد ابراهيم95877102021056005

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0اعدادية الفراتين للبنينادبيعلي فراس ممتاز علي95878132021042052

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيزينب عبدالعظيم فائق عباس95879212022118016

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعمر محمد حمادي علي95880112021181089

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0ثانوية القوارير للبناتادبيتبارك سليم هادي حسن95881212022150012

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمحمد كريم جار هللا العيبي95882132021011093

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيمحمود شاكر حمود حسن95883152021075121

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0ثانوية السجود للبناتادبيأيمان طارق حسين عبد95884142022065002

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0اعدادية التسامح للبناتادبيتقى علي قاسم شكبان95885142022076026

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0ثانوية ام البنين للبناتادبيازهار حيدر حسن ابراهيم95886132022080002

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0ثانوية الصفاء للبنينادبيمحمد عبد هللا نجم علي95887142021167037

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيغدير سليم عيسى عبد95888142022136058

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيزيد واثق ابراهيم داود95889132021015024

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0ثانوية عشتار للبناتادبينور حمد علي صالح95890112022086029

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيوليد خالد سليمان احمد95891192021071049

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0ثانوية الوهج للبناتادبيسناء نجم شريجي درويش95892142022116015

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيحسن علي جهاد محمد سبتي95893132021251010

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيسرى فؤاد محمد كريم95894122022134102

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيليث صالح صبار فرحان95895152021007194

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0اعداية المعراج للبناتادبيايه ضياء غضبان حمد95896102022113013

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0اعدادية العراقي للبنينادبيعلي طالب عبد الرضا عبد95897102021005047

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرغد سعد كاظم راشد95898132022086021

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيمينا احسان عليوي ناصر95899142022084013

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0الخارجياتادبيفوزيه مثنى احمد محمد95900122022401113

صفحة ٢٧٤٠ من ٦١٩٥
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الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0الخارجياتادبيفرح عبداللطيف محمد كيطان95901212022401076

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعالء هزاع مطر سواد95902102021160029

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبياحمد ماجد كاظم عواد95903142021032005

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيهدية نعيم حسين دخون95904142022088094

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيعلي السجاد عقيل عبد هللا مطر95905142021211047

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية المركزية للبناتادبيرسل مكي محمد صالح95906132022119012

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحيدر كريم جبار طاهر95907142021024109

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0ثانوية المعرفة للبناتادبيمريم حسين علي محمد95908112022133040

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبياحمد ابراهيم فياض حمزه95909112021181007

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيوجدان حافظ بحر عبد هللا95910112022095111

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0ثانوية النبوغ للبناتادبيحفصه عمر صقر عبد اللطيف95911102022098002

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية ام القرى للبناتادبينور الهدى علي عبيد حسن95912142022079145

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0ثانوية الوفاق للبناتادبينبأ ستار محمد أحمد95913122022103053

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيمصطفى عبد الكريم جواد شمخي95914132021251046

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعبد اللطيف سبع لطيف عبد95915122021048060

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد حسن سعد مفتن95916122021009243

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0ثانوية المعرفة للبناتادبيهيام ماهر عبد هللا حسن95917112022133052

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيبراء حيدر خزعل عبد95918102022109023

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0ثانوية الزهد للبناتادبيخمائل فالح سالم احمد95919102022135002

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيحيدر علي صبيح جبر95920152021075040

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية الفداء للبناتادبياسراء صدام عباس مهدي95921142022100005

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية البراق للبنينادبيسجاد كامل عبد اليمه جناح95922152021002071

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيمصطفى قادر قاسم حسن95923132021024118

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيحسين بشار سالم زاير95924142021210020

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0ثانوية الزهراء للبناتادبيدانيه محمد طالب جودي95925132022097012

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية حماة للبناتادبيمعالي وفيق عوده محل95926112022084143

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0ثانوية االعتدال للبناتادبيمريم مجيد حميد سابط95927132022077057

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيتبارك محمد عبيد عليوي95928112022077013

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية زينب للبناتادبيأزهار محمد كريم عبد95929142022110001

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيسجى مظفر هاشم محمد95930122022102062

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعمر نزار عبد الجبار حسين95931132021034107

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية الوركاء للبنينادبيحيدر عباس حمزة حسين95932112021027031

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0ثانوية الخضراء األهلية للبنينادبياسالم خالد حامد عطيه95933102021038002

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0ثانوية روناكي للبنينادبيحسين علي جاسم محمد95934322021048004

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0ثانوية النعمان للبناتادبيامنه مروان هاشم هاني95935132022102001

صفحة ٢٧٤١ من ٦١٩٥
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الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبياحمد زياره عبد الحسن محسن95936152021008009

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية زينب للبناتادبيزينب علي صباح كاطع95937142022110086

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0إعدادية المروج للبنينادبيحسين علي خليل ابراهيم95938142021013029

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية بلقيس للبناتادبيمنى رحيم جبار عويد95939142022140054

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0الخارجياتادبيملوك عبدالكريم حميد ابراهيم95940112022401182

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبياحمد معن عامر ضيدان95941122021047012

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيياسر ثامر شالل فاضل95942192021101057

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية زها حديد للبناتادبينور سمير حسن علي95943132022130055

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيسجاد سالم مسلم سيد95944142021026048

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينادبيكرار صافي علي ساجت95945112021204110

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية الخضراء للبنينادبيبكر محمود اسماعيل عبد الوهاب95946102021013015

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيمصطفى حسين علي صخي95947112021181116

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0ثانوية الكوثر للبناتادبيرقية محمد مظلوم حسين95948102022125009

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيهدى زياد عبد اللطيف جاسم95949132022111111

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيعلي بادي هاشم علوان95950142021210060

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيندى محمد عبد هللا علي95951112022128035

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية زينب للبناتادبيسارة محمد جمعة حسين95952142022110092

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيكوثر احمد عيدان عبد الوهاب95953122022174013

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيبالل قاسم محمد عبد علي95954152021015022

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية النجاح للبنينادبيعلي رائد حميد رشيد95955142021027092

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0ثانوية المعرفة للبناتادبيطيبه وليد خالد محمد95956142022106018

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمشرق حسين كامل منصور95957142021174087

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيعلي حيدر فرحان عليوي95958132021007035

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0ثانوية الهمسات االهلية للبنينادبيسجاد عامر سالم علي95959142021055003

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0الخارجياتادبيزينه احسان دايش ضهد95960132022401096

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0ثانوية الرشيد للبناتادبيزهراء محمد قاسم سعيد95961132022096014

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيزياد طارق حسن محمد95962122021047059

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي صالح ابراهيم عبد95963142021008063

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياحمد عالء عبد الحسين جلوب95964152021007013

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0ثانوية عدن للبناتادبيايالف حيدر علي امين95965112022094007

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيحسون حاتم سعدي طالك95966142021208027

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيسجاد صباح سلمان ماجود95967142021019069

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيساره رعد كاظم مصلح95968122022096027

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0ثانوية النبوغ للبناتادبيفاطمه اياد طارق نوري95969102022098019

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء حكمت معيوف جياد95970132022098070
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الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيبراء عباس احمد جواد95971112022136010

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0ثانوية الحكمة للبناتادبياساور بركان ربيع علي95972102022107002

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0ثانوية الرباط للبناتادبيحوراء محمد علي كاظم95973112022121027

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0ثانوية العقيدة للبناتادبيامنه عدنان علي حسون95974112022074005

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية النورين للبنينادبيخير هللا اياد خضير حسين95975142021004024

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيحسين علي عبيد ظاهر95976132021008040

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية العراق للبنينادبيمؤمل سامي حسن كاظم95977122021009229

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0الخارجياتادبيمريم مثنى كاظم صالح95978142022401165

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمنتظر عبد الرسول ابراهيم عباس95979122021003115

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد رحيم هادي دنبوس95980142021024245

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0ثانوية الخضراء للبناتادبيمسك علي مزاحم علي95981102022089034

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0ثانوية الوفاق للبناتادبيسجى مازن عباس جعفر95982122022103031

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبييحيى محمد جاسم محمد95983142021030118

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية الكرامة للبناتادبيفاطمه عبد الكريم سلمان حسن95984132022101063

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية عدن للبناتادبيتبارك احسان علي محمد حسن95985132022106017

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0ثانوية االمال للبناتادبينور لهمود جويد علي95986142022108063

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيامير ناظر هاشم عبد95987102021041011

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي فتاح قاسم زاير95988122021009191

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية االسراء للبنينادبيأمير ماجد حميد حمد95989102021011001

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0الخارجيونادبيعادل ستار ثامر يوسف95990112021400067

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعلي خميس نجم عبد هللا95991192021101030

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين علي عكله موسى95992132021017035

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيازر جمال عمران حمد95993102021024006

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيسجاد قاسم كاظم هاشم95994142021019073

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية بغداد للبناتادبيايات محمد حسن جياد95995102022117008

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية السياب للبنينادبيعبد الستار عبد الجبار لطيف خميس95996112021028063

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيحسين محمد جاسم محمد95997142021026034

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0ثانوية افق االهلية للبناتادبيهاجر جمال خليل عبد الكريم95998102022142003

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحمزه عطا حسن عليوي95999142021028050

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيياسر مهند جبار صياد96000152021011065

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية البشير للبنينادبياحمد كاظم محيسن بويد96001142021036006

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيايات ناظم صالح ساطي96002142022143008

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0ثانوية الوطن للبناتادبيريهام هادي جبار صلبي96003192022257019

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0ثانوية النسائي المختلطةادبيبكر عباس عبد النبي كاظم96004212021218002

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0ثانوية التألف للبناتادبيامل رحيم سلمان صبر96005102022133004
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الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيعبدالرحمن رعد فوزي جنديل96006112021057042

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0الثانوية الشرقية للبناتادبيمريم محمد فهيد نايف96007142022097025

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية االنفال للبناتادبيدانيه مبدر سلمان مجيد96008102022101024

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيعلي باقر جعفر حسين96009132021002054

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمحمد عامر حسن ضاحي96010102021015080

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمحمد علي خليل عباس96011142021020048

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء وسام هاشم كعيد96012132022094033

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيقاسم رزاق رشيد طعيس96013192021010026

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيسجود رياض عبد الكريم وهيب96014102022111021

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0إعدادية المروج للبنينادبيعبد الرحمن رسول عبد اللطيف جواد96015142021013064

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية الفارابي للبنينادبيادهم ازهر ستار علي96016112021002003

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية النعيم للبناتادبيعبير كامل اجليف حسن96017142022073087

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية النجاح للبنينادبيعلي محمد احمد دوسة96018142021027102

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0ثانوية الريحاني االهلية للبنينادبيمحمد ضياء نوري احمد96019142021165011

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيزهراء سعد طالب نجم96020142022223026

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية االنصار للبنينادبيامير جمال محمد عبد هللا96021132021003008

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعثمان محمد علي محمد96022112021181071

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيزينب جمعه عوده منصور96023122022102056

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية الشيماء للبناتادبيغدير نجم لفته حسن96024122022098060

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية االنتصار للبناتادبيساره زيد عز الدين الياس96025132022091054

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم يوسف هاشم محمد96026132022094066

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية بيخال للبنينادبيرافد سالم عباس فارس96027212021074027

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية شورش للبنينادبيمصطفى خالد عزيز محمد96028212021076036

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمحمد قحطان محمد ضايع96029132021004075

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية الفرح للبناتادبيشهد غالب جواد كاظم96030142022125020

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية الرباب للبناتادبيزينب علي عبيد لفته96031122022125072

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية االعظمية للبنينادبياحمد هاشم محمد مجيد96032132021001020

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0ثانوية الخضراء للبناتادبيعائشه مؤيد عبد الكريم زيدان96033102022089027

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيحسن مالك رسول حسان96034122021200034

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0ثانوية الحضارة للبناتادبيمآرب ابراهيم حسين علي96035102022108044

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيامنة مؤيد محمود غالم96036112022136003

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية االنتصار للبناتادبيزهراء شاكر حميد يوسف96037132022091043

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0ثانوية الوطن للبناتادبيحنين حيدر حامد علي96038192022257011

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء صباح لطيف مصطفى96039132022105015

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية النعيم للبناتادبيهدى نهاد يوسف حمد96040142022073136
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الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0ثانوية السياب للبناتادبيدينا محمد علي حسون96041102022077010

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمهدي صالح مهدي حميد96042122021003120

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه رسول مراد جماغ96043142022075190

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0ثانوية الزوراء للبنينادبيمحمد جمعه عباس نحو96044142021001026

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية ام القرى للبناتادبيياسمين قاسم حمد علي96045142022079161

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية عدن للبناتادبيبان ثائر مزهر عبد الرضا96046132022106014

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية اليمن للبنينادبيايهاب ثامر اسماعيل مجيد96047102021016011

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية السيوطي للبنينادبيحسين ياسين خضير شطب96048112021054015

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمه محمد عبود جالي96049132022122033

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيايمن مهند جاسم محمد96050142021019023

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0ثانوية االمال للبناتادبيحوراء قاسم جبر هاشم96051142022108013

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية الهدى للبناتادبيمروة اسعد مهاوي سيالن96052152022047088

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0ثانوية لكش للبناتادبيحوراء نزار صبحي نهاد96053212022149003

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيايه محمد حسين ابراهيم96054122022087013

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0ثانوية المروة للبناتادبيتبارك حيدر ياسين ابراهيم96055212022158005

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية الكرمة للبنينادبيمحمود صالح عويد محمد96056192021066029

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية الغزالية للبنينادبيرسول محمد حسون محمد96057102021008037

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية النهضة المسائية للبنينادبيسعد تيسير جدوع علوش96058182021335031

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيمحمد علي جابر كاظم96059142021205140

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية يافا للبناتادبينور الهدى عبد الخالق سلوم سعيد96060132022107142

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية الخمائل للبناتادبيرؤى محمد علي محمد محمد96061122022127020

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبينور ماجد عبد الزهرة علي96062112022136089

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0ثانوية الجبل للبنينادبيعلي سلمان مزهر حمد96063212021036011

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0اعدادية المهج للبناتادبينبأ حسين قاسم مري96064142022102095

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0الخارجيونادبياحمد داود سالم سعيد96065142021400012

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0اعدادية الرضوان للبنينادبيزاهر مجيد خليل اسماعيل96066112021034014

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0اعدادية النهار للبناتادبيايه محمد عبد الكاظم جلوب96067112022127006

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيأية صالح اسماعيل عاجب96068132022086001

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيرقيه كريم عناد حسان96069102022092010

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0اعدادية بلقيس للبناتادبيرقيه احمد قاسم محسن96070132022071031

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0ثانوية الفضائل للبناتادبيكوثر نجم عبد هللا مطر96071142022083045

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيكرار حافظ جايد خلف96072152021008136

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيليث جاسم حسن جاسم96073152021007193

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينادبياحمد محمد فاضل محسن96074112021204012

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبييوسف جاسم محمد احمد96075112021181138
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الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيانور غازي خزعل عبد علي96076142021030011

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0اعدادية زها حديد للبناتادبيياسمين احمد حسين احمد96077132022130062

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيعلي محمد مجيد احمد96078132021021033

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيرفل عمار اسعد عبد هللا96079102022220016

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيهدى محمد خليل خزعل96080112022092004

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبييوسف صالح عبد الهادي مجيد96081132021009166

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0اعدادية العامرية للبناتادبيديمه انمار اياد عبد الجبار96082102022118013

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0اعدادية قتيبة للبنينادبيحيدر سعد محسن سعدون96083152021004021

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0ثانوية القيم االهلية للبناتادبيفاطمه فايق محمد رشيد96084142022149009

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينادبيمنتظر صكر كطان جبر96085132021259031

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0ثانوية الفارابي للبنينادبيكرار مازن ريسان عبد هللا96086212021026051

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0اعدادية االمال للبناتادبيرسل عامر عيسى صالح96087112022070025

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0ثانوية سومر للبناتادبيميس حمود حسين فلحي96088142022072097

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيمحمد سعدون حنون ثجيل96089112021017072

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء كاظم حمود باقر96090132022080041

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمحمد قاسم عزيز حمد96091142021028186

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيايه حامد رحيمه حواس96092122022092010

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيشيماء مجيد حلو هديل96093152022045071

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيميس جاسم محمد فياض96094112022215067

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0ثانوية السجى للبناتادبيتبارك حيدر صالح محمد96095112022138009

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيجعفر علي عباس خلف96096122021176006

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتادبيمريم خالد موسى عبد الرزاق96097142022224025

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيغدير احمد عسل عودة96098142021205109

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0اعدادية االنتصار للبناتادبييقين حيدر قدري مهدي96099132022091120

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0الخارجياتادبيطيبه عالء كاظم حنتوش96100132022401131

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبياسامة سالم مهدي صالح96101132021009017

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0اعدادية البطولة للبناتادبيساره محمد عبيد عفن96102102022110063

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0ثانوية فدك للبناتادبيحوراء عماد نافع عبد96103142022070032

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0الخارجياتادبياسالم محمد كاظم حسن96104142022401022

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0ثانوية االستقالل للبناتادبيزهراء مساعد حسين مكلف96105132022075014

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0اعدادية حطين للبنينادبياحمد علي جواد كاظم96106232021023001

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0ثانوية الفوز للبناتادبينور مازن مجيد حميد96107132022099051

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيدانيه مثنى طارق احمد96108112022061013

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0اعدادية النصر للبناتادبيزهراء احسان هادي فاهم96109122022112041

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد علي حسن سعيد96110142021019165
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيرويده حامد حمادي تركي96111112022068026

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيدينا جاسم محمد محمود96112132022110005

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0اعدادية العامرية للبناتادبيهبه مثنى رحيم عبد اللطيف96113102022118063

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0اعدادية االعظمية للبناتادبيايه عادل اسماعيل جواد96114132022073010

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيسارة محمد رحيم زغير96115132022110014

الجامعة العراقية/كلية اآلداب389.0اعدادية التعاون للبناتادبيغفران لطيف نجم عبيد96116112022105051

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0ثانوية الشجعان للبنينادبيعباس ناجي محمود حسن96117262021176045

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيبراق قصي عبد الحميد احمد96118142022067029

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية القناة للبناتادبيايه حسنين هادي تقي96119132022072006

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيبراء عالء حسن حسون96120102022109025

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية المستنصرية للبنينادبياحمد عماد جواد كاظم96121132021031001

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية رفيدة للبناتادبيفاطمه حسن عبد الهادي حافظ96122112022106049

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية االسراء للبنينادبيرباح حامد محان عبود96123102021011019

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0ثانوية البراق المختلطةادبيمحمد عادل علي حمد96124122021177014

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0ثانوية الشموخ المختلطةادبيرامي مهند حاتم عبد هللا96125102021159007

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية االخالص للبناتادبيزينب مهدي خضر نصيف96126112022112079

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0ثانوية حطين للبناتادبياسراء قاسم عطيه فالح96127142022068002

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياساور عالء سهيل سلمان96128132022086004

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيايمان علي لفته جابر96129142022104004

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيسعدون شاكر سامي شافي96130192021343063

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0ثانوية لقمان الحكيم المسائية للبنينادبيعبد الكريم محمود مجبل ردام96131122021211012

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبياحمد رحيم عزيز حمود96132142021015012

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيمرتضى خالد علوان عباس96133142021205147

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0ثانوية البتول المسائية للبناتادبيياسمين مجيد محارب رقيان96134102022222045

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء كريم عطيه عوده96135112022077027

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتادبيشهد سعد محمد اسماعيل96136122022084012

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيحسن عبد  المجيد حسن عليوي96137132021009037

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية االعظمية للبناتادبينور محمود سمير خليل96138132022073127

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيرباب عباس جاسم خضير96139152022046031

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةادبيحمزة كامل جمعة عودة96140112021160009

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0ثانوية الوثبة للبناتادبيسجى سعد شمران فرهود96141102022105010

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية الحكيم للبنينادبيمحمد التقي سعد تقي محمد96142112021032042

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية الشعب للبناتادبياديان مهدي عبد الكاظم ساجت96143132022098004

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية الهدى للبناتادبيبراء محمود عبد هللا عبد96144152022047016

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0ثانوية الزوراء للبنينادبيسيف جاد حسين بكر96145142021001016
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الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبياحمد شهاب احمد حردان96146122021200007

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيمصطفى علي حسين موسى96147102021010032

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد احمد فاخر فنجان96148132021017092

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيعبد القادر هشام ابراهيم احمد96149112021156050

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيحسين هادي جحيل عوده96150122021202064

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيبتول قاسم جابر كريص96151132022093008

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0الخارجيونادبيمسلم صادق نهايه خلف96152152021400165

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0ثانوية الحسين المسائية للبنينادبيعلي حبيب حسن خطيب96153112021208012

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية عائشة للبناتادبيمينا باسم ستار عبد96154142022074097

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيجعفر عدنان عبد الرحيم حسين96155122021003013

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية صفية للبناتادبيرغده كريم جعيول ناهي96156142022075087

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0الخارجيونادبيجعفر حسين علي حسن96157122021400016

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية المهج للبناتادبيمريم طاهر احمد محمد96158142022102087

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0ثانوية حنين للبناتادبيسحر باسل علي حسين96159132022104023

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيرند رضا مهدي جالب96160142022134035

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية العزيزية للبناتادبيفاطمه محمد عوده عبود96161262022110022

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية العراقي للبنينادبيعلي ماجد مهدي محمد96162102021005049

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيمالك عادل سبع حسون96163102022094044

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0ثانوية معصومة للبناتادبيزينب مثنى حميد لعيبي96164142022113016

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0الخارجيونادبيحسين عبد الرزاق احمد عبد الرزاق96165122021400032

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية التضحية للبناتادبيمالك عدي مهدي حمد96166122022091037

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية الغزالية للبنينادبيعبد هللا حيدر جاسم هادي96167102021008058

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية البسالة للبناتادبيسارة عمار حسين مجبل96168132022092039

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية العراق للبنينادبيحسين علي حسين حطيم96169122021009079

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينادبيجالل حسن هادي حوشي96170132021255013

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية الروابط للبناتادبيساره جاسم محمد جياد96171192022229031

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية النصر للبناتادبيسجى علي حسن سلمان96172122022112069

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيابو القاسم شنيشل كطافه حميد96173152021017002

الجامعة العراقية/كلية اآلداب388.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيفاطمه قاسم محمد خشان96174152022054073

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0الخارجيونادبيباقر حامد حسين بدن96175142021400039

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيعبد الناصر خالص محمد عبد هللا96176112021166019

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيمصطفى فريد رشيد عبد العزيز96177132021015058

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيحسين طالب عمير جاسم96178112021059021

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية عشتار للبناتادبيايمان عادل عامر كامل96179112022086002

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية الكرامة للبناتادبيايثار سعد علي علي وادي96180142022111005
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الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيليث وليد هادي كتاب96181132021004071

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعباس صابط عباس محمد96182152021008089

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية العزة للبناتادبيبراق حيدر نجم عبد هللا96183122022118007

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية ابن سينا للبناتادبيميس اياد حميد رشيد96184122022128024

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية السيدية المسائية للبنينادبيمحمد رعد محمود حمود96185112021209054

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية الهدى المسائية للبناتادبيمنال سعد قاسم حلبوس96186102022224018

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية عائشة للبناتادبياستبرق حسين احمد جواد96187112022082002

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية عدن للبناتادبيحنين قادر والي جبر96188132022106024

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيمصطفى عبد الحسين ابراهيم فياض96189102021024076

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيسرى مهند محمد خضير96190142022222066

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية الصديق للبنينادبيعمر عالء يوسف احمد96191122021023027

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية المربد المختلطةادبيعبد هللا شهاب احمد مصطفى96192112021152013

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيياسر أحمد جمعه ركن96193132021026091

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيعبد الكريم سمير حميد سليم96194112021033035

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيغدير محمود سالم احمد96195112022075036

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيمريم عدنان هادي نعيمه96196142022146035

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيحسن احمد حسن محمد96197122021002010

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية رفيدة للبناتادبيايه احمد حسن كاظم96198112022106007

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية البسالة للبناتادبيصفا صبري شمخي جباره96199132022092047

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمرتضى بهاء حميد صالح96200142021019172

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيأسامة رياض طالب حسب هللا96201132021004016

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيكرار هادي فالح جبر96202152021074091

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية بغداد األهلية للبناتادبيساره ناصر دحام ناصر96203112022107008

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية المحبة للبنينادبيمحمد صالح حسن عباس96204112021003028

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية التاخي للبناتادبيرسل مصطفى عدنان ابراهيم96205142022081018

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيياسر عمار نصيف جاسم96206132021004091

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيرونق انمار كامل محمد96207112022104030

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيمحمد عائد كريم محمد96208132021013029

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينب علي عذاب عيسى96209152022047062

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية البشير للبنينادبيمصطفى رحمان جاسم كيطان96210142021036111

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيوسام كاظم ابراهيم وسمي96211112021180177

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية حنين للبناتادبيزهراء عايد نعمه ابو السود96212132022104019

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية الخنساء للبناتادبيدعاء جواد كاظم جبار96213132022094015

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيمصطفى حازم هادي علوان96214132021008141

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيسبأ عبد االمير علي عبد الرضا96215132022078014
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الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيساره محمد خليل ابراهيم96216112022075026

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية زها حديد للبناتادبيدانيه عقيل جعفر جاسم96217132022130012

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد رياض شنيشل الزم96218142021049081

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية الداودي للبنينادبيحسين طارق توفيق جواد96219102021029006

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية اسماء للبناتادبيرفل عاصم حميد خليف96220112022100014

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية الكرامة للبناتادبيزينب حيدر احمد لطيف96221142022111024

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية الزوراء للبنينادبيعلي حيدر حميد خليل96222122021006012

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية الخنساء للبناتادبيمنار محمد عبد البر محمد96223142022107036

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيرابعة علي عزيز حسين96224142022104010

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين علي حسن جبر96225132021017033

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيابراهيم محمد علي غافل96226152021003002

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية التضحية للبناتادبيغاده ثامر مهدي عباس96227122022091030

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيحوراء علي عبد هللا هادي96228132022093023

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيفراس صباح مهدي عبد الحسن96229112021029050

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية شفق النور للبنينادبيماجد ساجد عطوان متعب96230142021061090

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعلي اسعد هاشم كاظم96231142021045040

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية عشتار للبناتادبيهاجر حميد محسن عباس96232232022125031

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيايمن محمد داود حسين96233112021011013

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية الفوز للبناتادبينور كنعان كاظم علي96234132022099050

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية الزوراء للبنينادبيكرار هيثم إبراهيم مشعل96235142021001025

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيحبيب ظاهر حبيب هادي96236142021005014

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية اليقظة للبنينادبيامجد ابراهيم جوده عجيل96237142021028009

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمصطفى ثاير جاسم خضير96238212021001062

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية الندى للبناتادبيزينب علي ناصر فرحان96239142022302032

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية االعظمية للبناتادبيضحى حبيب عباس جاسم96240132022073080

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية الزهور للبناتادبيساره ارشد وهيب جاسم96241112022078023

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيمحمود عبد العزيز لفتة عودة96242192021103027

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0اعدادية ابي غريب للبنينادبينوح صباح خليفه حسين96243102021024078

الجامعة العراقية/كلية اآلداب387.0ثانوية النضال المختلطةادبياالء صاحب عبد الكاظم شطب96244112022157001

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية البيان للبناتادبيهدى جاسم محمد مناتي96245102022096100

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمحمد حسن راضي جلوب96246132021011085

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيمريم سعد مشكور فليح96247112022104064

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0ثانوية واسط المختلطةادبيمرتضى اسماعيل كامل جواد96248132021174013

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيشهد علي عبد الحسين معارك96249102022106023

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد حسين عباس محمد96250142021019153
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الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيايالف زيد عبد الواحد وجر96251142022134009

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية المستقبل للبناتادبيزينب طه يوسف طه96252112022101032

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0ثانوية اإلرادة المختلطةادبيحسين محمد ابراهيم سعود96253102021156015

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيفاتن جمعه طارش مشعل96254102022109095

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0ثانوية بنت الهدى للبنات- الوقف الشيعيادبيفاطمه احسان علي حمود96255262022073008

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيفاطمه احمد رشيد متعب96256142022067105

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0ثانوية البتول للبنات-الوقف الشيعيادبيحوراء محمد كاظم جاسم96257132022115005

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيداليا عباس زري حزام96258132022281016

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية الكرامة للبناتادبيزينب تحسين كاظم عليوي96259142022111021

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية االعظمية للبناتادبيايات محمود تركي خلف96260132022073007

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0ثانوية االعتدال للبناتادبيصابرين جبار حسين علي96261132022077038

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية ام القرى للبناتادبياسراء محسن احمد وشل96262142022079004

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية الشعب للبناتادبيفاطمه جبار شويش كريدي96263132022098125

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيعمر ماجد حميد علي96264102021024061

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0ثانوية االصالة للبناتادبيساره عماد خضير حمد96265112022083022

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0ثانوية الميار المسائية للبناتادبيفاطمه عباس عبود عباس96266112022221019

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية االستقامة للبناتادبيآيه حسن شنون حسين96267152022058003

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية جرير للبناتادبيحوراء عبد الجليل حسن محمد96268122022089015

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0الخارجياتادبيفاطمه حسين شرهان مهاوش96269132022401149

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيياسر سعيد ناظم جواد96270212021059049

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيعماد تركي محسن حمود96271142021208114

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبينهى عباس حمد عباس96272102022109116

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية الوارثين للبنينادبيرضا حسين هاشم جياد96273152021013037

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةادبيعلي وليد هليل عبد السيد96274132021242009

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية النجاة للبناتادبيشهد رحيم محمد احمد96275152022042046

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب حسين علي علوان96276132022071045

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0ثانوية االنتصار للبناتادبيحنين عادل علي زوابع96277122022126006

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيأحمد سامي حمود عبد هللا96278132021004008

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء جليل عبد رهك96279142022073038

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0ثانوية النوارس للبنينادبيمحمد ظافر صابر محسن96280132021027021

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0ثانوية االسوار للبناتادبيرسل رحيم صاحب جبر96281132022076008

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية المهج للبناتادبيزينب عالء عطشان حمدان96282142022102043

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0ثانوية الريف للبنينادبيعبد القادر احمد محمد حسين96283122021029020

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0ثانوية السجى للبناتادبيتبارك سالم سعيد تويه96284112022138010

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0ثانوية االبتهال للبناتادبيبيداء رحيم جدوع هندي96285142022069013
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الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعباس علي محسن حسين96286142021026059

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية االنتصار للبناتادبياشراق عبد القادر عبد الكريم نوشاد96287132022091009

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي طالب داود محمد96288102021008075

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0ثانوية الفيحاء للبناتادبيايه عبد فاخر عبد الكريم96289132022084004

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيكرار انور محمود موسى96290152021017104

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبياحمد عيسى فخر الدين عيسى96291132021034011

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0ثانوية العائلة العراقية االهلية للبناتادبيمريم جودت جاسم محمد96292152022062003

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيامجد محمد خلف حمزة96293102021024010

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد هللا عبد القادر ابراهيم محسن96294132021001061

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيطاهر محمود حنون محمد96295132021012055

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيمنار انمار سالم محمود96296112022089075

الجامعة العراقية/كلية اآلداب386.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبياحمد حاكم عبد السادة عباس96297122021047005

الجامعة العراقية/كلية اآلداب385.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيعبد هللا محمد عبد الواحد كريم96298132021008084

الجامعة العراقية/كلية اآلداب385.0ثانوية الرشاد للبنينادبيمحمد مجيد حميد مضعن96299192021050033

الجامعة العراقية/كلية اآلداب385.0ثانوية المناهل للبناتادبيزهراء سعد كاظم جواد96300132022126020

الجامعة العراقية/كلية اآلداب491.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائياحمد حيدر زهير محمد96301132041055007

الجامعة العراقية/كلية اآلداب490.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيدانيه سمير خالد عبد الغني96302132042091036

الجامعة العراقية/كلية اآلداب474.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمالذ جعفر عبد علي جابر96303112042088037

الجامعة العراقية/كلية اآلداب466.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيزهراء محمد قاسم محمد96304212042016004

الجامعة العراقية/كلية اآلداب463.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيرفل عامر علوان احمد96305132042079017

الجامعة العراقية/كلية اآلداب462.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيعلي هادي نوماس كريم96306272041024069

الجامعة العراقية/كلية اآلداب461.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائياالء محمد اسماعيل حمدان96307212042099019

الجامعة العراقية/كلية اآلداب458.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيعبد هللا تحسين فاضل ذيب96308112041016061

الجامعة العراقية/كلية اآلداب452.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيغدير عالء كاظم خضير96309112042110067

الجامعة العراقية/كلية اآلداب450.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيمحمد عباس فدعم زيدان96310212041036035

الجامعة العراقية/كلية اآلداب448.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيزينب كمال عجيل جاسم96311132042130026

الجامعة العراقية/كلية اآلداب448.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء سالم عبد هللا حبيب96312152042046067

الجامعة العراقية/كلية اآلداب448.0اعدادية حطين للبنيناحيائيحسين علي سالم عيسى96313232041023008

الجامعة العراقية/كلية اآلداب448.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم لطيف محمد شهاب96314192042173037

الجامعة العراقية/كلية اآلداب448.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيبانه ياسين علي علي96315142042095016

الجامعة العراقية/كلية اآلداب448.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاحيائيابرار عالء حسين كاظم96316192042373001

الجامعة العراقية/كلية اآلداب448.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيلينه وليد حسين علي96317102042120090

الجامعة العراقية/كلية اآلداب447.0اعدادية الشيخ ضاري للبنيناحيائيمهند بركات حميد حسين96318102041010021

الجامعة العراقية/كلية اآلداب447.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيزهراء احمد عبد الخالق حميد96319122042117011

الجامعة العراقية/كلية اآلداب447.0ثانوية آوات للبناتاحيائيمروه ايهاب مزاحم مطلوب96320312042044026
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الجامعة العراقية/كلية اآلداب446.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائياسراء عامر عبودي صبري96321112042074004

الجامعة العراقية/كلية اآلداب446.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي هادي جبار مراد96322152041011115

الجامعة العراقية/كلية اآلداب445.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيعمر عالء حمزة بكر96323112041004072

الجامعة العراقية/كلية اآلداب445.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائينورا نصار علي صبري96324142042112089

الجامعة العراقية/كلية اآلداب444.0اعدادية جرير للبناتاحيائيزينه علي كامل كريم96325122042089060

الجامعة العراقية/كلية اآلداب444.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيليث سعدون عاصي سلمان96326142041028100

الجامعة العراقية/كلية اآلداب442.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيرويدة قاسم عودة جياد96327142042224047

الجامعة العراقية/كلية اآلداب442.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء عمار ادهم رستم96328152042047063

الجامعة العراقية/كلية اآلداب442.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيرؤى مازن هاشم سلمان96329112042102018

الجامعة العراقية/كلية اآلداب442.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي محسن عبد حسين96330262041027100

الجامعة العراقية/كلية اآلداب441.0اعدادية النصر للبناتاحيائينور حيدر كاظم محسن96331122042112251

الجامعة العراقية/كلية اآلداب441.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزهراء روكان عدنان كاظم96332212042133023

الجامعة العراقية/كلية اآلداب441.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعلي لؤي حسين رجب96333102041013096

الجامعة العراقية/كلية اآلداب440.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي عامر عبد هللا احمد96334142041018116

الجامعة العراقية/كلية اآلداب440.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائينور بالل عبد الستار عبد الكريم96335142042134171

الجامعة العراقية/كلية اآلداب439.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيباقر عبد االمير جواد فرج96336142041008017

الجامعة العراقية/كلية اآلداب439.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيريام وائل فائق علوان96337142042105023

الجامعة العراقية/كلية اآلداب439.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيهبه لؤي عبد علي محسن96338132042126079

الجامعة العراقية/كلية اآلداب439.0الخارجياتاحيائيهبه علي قاسم محمد96339272042401164

الجامعة العراقية/كلية اآلداب438.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيرند سعد نايف داود96340112042062034

الجامعة العراقية/كلية اآلداب438.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيتبارك فوزي داود عباس96341312042065006

الجامعة العراقية/كلية اآلداب438.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيشمس ثائر رضا سلمان96342132042070148

الجامعة العراقية/كلية اآلداب438.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيشفاء محمود سالم محمد96343152042040092

الجامعة العراقية/كلية اآلداب438.0ثانوية قبس المميزين االهلية للبنيناحيائيباقر عالء ماهر سلومي96344142041189004

الجامعة العراقية/كلية اآلداب437.6ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيعلي عدي محمد علي96345142041010061

الجامعة العراقية/كلية اآلداب437.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيعلي حيدر عبد االمير علي96346122041201043

الجامعة العراقية/كلية اآلداب437.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيسحر كريم محي جواد96347152042058070

الجامعة العراقية/كلية اآلداب436.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر جابر علي96348232042150002

الجامعة العراقية/كلية اآلداب436.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيمحمد عامر عبد علي96349122041032067

الجامعة العراقية/كلية اآلداب436.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيتقى قاسم محمد محمد رضا96350122042107058

الجامعة العراقية/كلية اآلداب436.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب محمد صباح عبد الرزاق96351132042070128

الجامعة العراقية/كلية اآلداب435.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم عقيل اهويل عناد96352132042101077

الجامعة العراقية/كلية اآلداب435.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيفاطمة عادل ناصر محمد96353132042079042

الجامعة العراقية/كلية اآلداب435.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيسجاد طه داود سلمان96354152041011074

الجامعة العراقية/كلية اآلداب434.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعبد هللا رسول مجيد حميد96355122041031094
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الجامعة العراقية/كلية اآلداب434.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيمريم احمد محمد حمودي96356122042110072

الجامعة العراقية/كلية اآلداب434.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيتقى ابراهيم طه مصطفى96357142042145071

الجامعة العراقية/كلية اآلداب433.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيمرتضى ماجد هادي مجيد96358102041205130

الجامعة العراقية/كلية اآلداب433.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيحسن علي صباح حسين96359142041023014

الجامعة العراقية/كلية اآلداب433.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمسرة مصطفى حسن عمران96360152042054257

الجامعة العراقية/كلية اآلداب433.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيطيبه مجيد جبار سلطان96361142042220094

الجامعة العراقية/كلية اآلداب433.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيشهد حسين راضي شاهر96362142042069042

الجامعة العراقية/كلية اآلداب433.0ثانوية فدك للبناتاحيائيسندس ماجد محمد كاطع96363142042070081

الجامعة العراقية/كلية اآلداب423.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيمنار منعم داود سلمان96364132052107044

الجامعة العراقية/كلية اآلداب405.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيامير جمال عباس حسين96365122051030011

الجامعة العراقية/كلية اآلداب405.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيمحمد عادل جواد كاظم96366152051010056

الجامعة العراقية/كلية اآلداب405.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيبهاء احمد عايد فياض96367192051009017

الجامعة العراقية/كلية اآلداب402.0ثانوية الصمود للبناتتطبيقيزهراء سعد خيون جباره96368142052101012

الجامعة العراقية/كلية اآلداب402.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعلي وليد كاظم حمدان96369132051005057

الجامعة العراقية/كلية اآلداب401.0الخارجيونتطبيقيمصطفى نهاد عبدالمحسن حمادي96370132051400075

الجامعة العراقية/كلية اآلداب397.0ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيرنين حيدر محسن عباس96371102052137010

الجامعة العراقية/كلية اآلداب397.0اعدادية القدس للبناتتطبيقيشهد ابراهيم حسن عباس96372212052110011

الجامعة العراقية/كلية اآلداب397.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقياحمد محمد حسن علوان عبد الحسين96373132051003007

الجامعة العراقية/كلية اآلداب397.0اعدادية زينب للبناتتطبيقينبأ زامل عويد فرج96374142052110042

الجامعة العراقية/كلية اآلداب395.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد كاظم طعمة سلطان96375142051017090

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيمالك حسين علي جمعه96376102052096035

الجامعة العراقية/كلية اآلداب394.0أكاديمية بغداد األهلية في تركيا-جورمتطبيقيذو الفقار علي خضير عباس96377132051244001

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيزيد محمد فوزي عبد الرزاق96378102051014038

الجامعة العراقية/كلية اآلداب393.0ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيزينه وليد عبد الرزاق علوان96379132052075015

الجامعة العراقية/كلية اآلداب392.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقياحمد هيثم كاظم حمادي96380102051011011

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0ثانوية الفوز للبناتتطبيقيفاطمه صفاء عباس مهدي96381132052099023

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيعلي غانم عزاوي شهاب96382112051005041

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيمصطفى اوس علوان شولي96383112051013059

الجامعة العراقية/كلية اآلداب391.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيزهراء شاكر محمد عناد96384102052096018

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة556.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيرفل محمد عبود وادي96385132022074018

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة536.0اعدادية زها حديد للبناتادبيسكينه واثق رشيد جاسم96386132022130030

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة515.0اعدادية االنفال للبناتادبيكوثر احمد سعيد زينل96387102022101059

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة507.0ثانوية الصديق للبناتادبيعائشة علي عبد الوهاب محمود96388312022052010

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة504.0ثانوية عدن للبناتادبيغدير صادق محمد جعفر96389112022094066

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة490.0اعدادية الهدى للبناتادبيساره قحطان نعمت خورشيد96390152022047067
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الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة488.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي حسين هاشم محمد96391122021009173

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة487.0الخارجيونادبياحمد محمد صالح رشيد96392132021400008

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة486.0الخارجياتادبينور شاكر حمودي مهدي96393122022401146

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة476.0اعدادية الداودي للبنينادبيطه عماد اسماعيل محمد96394102021029015

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة474.0اعدادية النجاة للبناتادبيمريم عيسى جاسم محمد96395152022042076

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة474.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعاصم سفيان عبود حلفة96396142021015055

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة473.0اعدادية الناصرة للبناتادبييقين عالء عبد الحسين سيد96397142022133093

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة473.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسن هجول عبد الرزاق حاجم96398162021030019

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة471.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسن ستار جبار عبيد96399142021024054

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة470.0اعدادية االعظمية للبناتادبيجمانه ثابت عبد الرزاق ظاهر96400132022073028

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة469.0اعدادية الرحمن للبناتادبينبأ حيدر مهدي حسين96401102022103023

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة465.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيايه هداب مهر عليوي96402142022139007

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة465.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيجيهان هشام خيون شمس96403242022220018

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة463.0اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه هاشم محسن راضي96404142022110142

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة462.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعلي عدنان مالح عبد96405142021061074

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة462.0اعدادية الفراتين للبنينادبيمحمد خالد رحيم عبد الزهره96406132021042068

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة461.0ثانوية المناهل للبناتادبيهبه هللا عامر علي ضيف96407132022126046

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة460.0ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيحسين حسن عبد ربه حمد96408162021351013

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة459.0الخارجياتادبيحوراء محمد خلف مظلوم96409152022401035

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة458.0ثانوية اليرموك للبنينادبيصفاء كريم قرنفل كيراك96410182021129009

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة457.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيعلياء داود حمود خليل96411142022067101

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة455.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيمها معن عبد الواحد جسام96412132022105045

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة455.0اعدادية االنتصار للبناتادبيفاطمه عامر حسن علي96413132022091087

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة454.0ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء اياد حسين علي96414132022080034

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة454.0اعدادية الرباب للبناتادبيشهد صفاء حميد محمد96415122022125088

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة453.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيحسن علي فؤاد فائق96416132021015017

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة452.0اعدادية االيمان للبنينادبياسامة طالب عبد السالم جاسم96417192021063006

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة451.0اعدادية االنتصار للبناتادبيمروه خزعل حسين علوان96418132022091093

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة450.0ثانوية الكفاح العربي للبناتادبينبأ قيس حمزه علي96419102022092023

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة449.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعمر نوري سعيد عبد هللا96420102021015062

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة448.0اعدادية الشموخ للبنينادبيمصطفى قدوري برجس ابراهيم96421192021053041

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة448.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيايالف نعيم حمدان حنو96422142022092004

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة447.0اعدادية الرباب للبناتادبيضحى عبد السالم حمادي عباس96423122022125089

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة446.0ثانوية البنوك األهلية للبناتادبيهديل خضير مجيد عبد علي96424132022083017

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة446.0ثانوية حنين للبناتادبيرنا قاسم ثامر وادي96425132022104015
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الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة446.0الخارجياتادبيزينب مهدي نوري عبد96426122022401076

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة445.0اعدادية الفردوس للبناتادبيضحى عباس فالح حسن96427132022118096

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة445.0اعدادية المهج للبناتادبيسالي سالم محمد كاظم96428142022102047

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة445.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور الهدى زهير غانم عبد النبي96429122022134173

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة445.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيغادة عبد الحكيم عبد هللا محمد العيسى96430122022102076

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة445.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب رحيم خيون يوسف96431132022118065

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة445.0اعدادية الفراتين للبنينادبيسجاد حسن يحيى محمود96432132021042034

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة444.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيهاجر عدي هاشم تبان96433142022134082

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة443.0ثانوية النعمان للبناتادبينور الهدى عالء سعدي جاسم96434132022102020

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة443.0اعدادية بلد للبنينادبيعلي صريح عبد الواجب عباس96435182021006027

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة443.0ثانوية االعتدال للبناتادبينور اكرم علوان زبون96436132022077060

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة443.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبياوس ماجد حسين كاظم96437112021180028

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة443.0اعدادية البتول للبناتادبيخنساء عماد درويش حمزه96438112022072037

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة443.0اعدادية النجاة للبناتادبيدعاء كريم حميد فرج96439152022042017

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة442.0ثانوية الخضراء للبناتادبيحنين مجيد علي خضر96440102022089011

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة442.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيفاطمه رعد عاشور مدهوش96441232022128035

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة441.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيمنار قادر رحيم راضي96442152022050096

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة441.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيكاظم صادق محي لفته96443112021180120

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة441.0اعدادية اجنادين للبناتادبيرحمه عدي لطيف عليوي96444102022120019

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة441.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيزهراء انور كامل رشيد96445132022074022

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة440.0ثانوية البراق المختلطةادبينبأ زاهد فرعون عيله96446122022177011

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة440.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيامير جمال عادل حسين96447142021008008

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة440.0اعدادية االسراء للبنينادبيهشام محمد تركي متعب96448102021011058

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة439.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيايه جاسم قاسم حسين96449142022115007

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة439.0اعدادية التسامح للبناتادبيمريم وعد شرهان حمد96450142022076114

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة439.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيزهراء ماهر سلمان عباس96451132022111054

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة439.0اعدادية الشعب للبناتادبيسجدان محسن كريم حسين96452132022098099

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة439.0اعدادية الثقلين للبنينادبيامير سمير عبد هللا نجم96453122021048009

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة439.0ثانوية المعالي للبناتادبيحنين حيدر جاسم حمادي96454142022127016

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة438.0اعدادية ابن سينا للبنينادبياسامة حامد عبد هللا كاظم96455112021017015

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة438.0اعدادية طه للبنينادبيعبد هللا نصيف جاسم دخيل96456142021177088

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة437.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيشهد قاسم هاشم سيد96457142022115047

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة437.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبينجاة عماد لطيف مرهج96458112022075044

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة437.0اعدادية النهار للبناتادبينور عصام صبحي عمران96459112022127064

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة437.0اعدادية شفق النور للبنينادبيموسى نجم عبد الساده عباس96460142021061111
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الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة437.0اعدادية الرباب للبناتادبينورهان هليل مفتن لفته96461122022125128

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة437.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغدير منير علي وادي96462122022134121

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة437.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيشهد علي فاضل عبد96463112022067038

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة436.0اعدادية الكرامة للبناتادبيفاطمه محمد عصمت محمود96464132022101065

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة436.0اعدادية االحرار للبنينادبييحيى علي راضي علي96465262021018053

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة436.0اعدادية الكرامة للبناتادبيضحى فوزي شاكر محمود96466132022101057

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة435.0ثانوية النعمان للبناتادبيفاطمه عامر عبد الرحمن حميد96467132022102015

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة435.0ثانوية باب العلم للبناتادبيامنه طه عباس قاسم96468122022123003

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة434.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعبد هللا رشيد فليح حسن96469142021019095

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة434.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيمروه قاسم خليفه جاعد96470142022136068

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة433.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي وليد زيدان امير96471122021009205

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة433.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيمريم علي حسين علي96472142022124054

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة433.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيشيماء كريم حسن كاطع96473122022102066

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة433.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسن كريم هريس ناصر96474262021015013

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة432.0ثانوية البواسل المختلطةادبيغياث الدين ناظم محمود عنيد96475232021174013

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة432.0ثانوية االعتدال للبناتادبيحنين سنان طالل عبد الغني96476132022077012

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة431.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيميامي علي عبد هللا جبر96477112022220075

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة431.0ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيزينب سمير احمد عباس96478112022217022

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة431.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيأحمد عيسى علي كطوف96479142021024002

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة431.0ثانوية سعد للبنينادبيعادل صالح حسن عبد علي96480212021060009

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة431.0اعدادية المهج للبناتادبيفاطمه ميثم نوري جابر96481142022102077

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة431.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعدي محمد عبد الحميد علوان96482122021047084

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة430.0اعدادية البتول للبناتادبيهبة الرحمن عدي صالح محمد96483112022072135

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة430.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعلي ابراهيم كريم سنيهر96484142021045039

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة430.0اعدادية الزبيدية للبناتادبيزهراء هاشم كاظم شريان96485262022092015

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة430.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيبنين جمعه حياوي حسن96486122022085006

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة430.0ثانوية االعتماد للبناتادبيرقيه حمزه كاظم عبادي96487142022191024

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة429.0ثانوية حنين للبناتادبيزهراء اسعد عباس سلطان96488132022104017

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة429.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيمحمد احمد عبود عبد هللا96489122021016022

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة429.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيماري جالل نعمة محمد96490132022093084

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة429.0اعدادية االعظمية للبنينادبيزيد عالء خليل طعمة96491132021001042

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة429.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيعباس محمد حسن علي96492122021044047

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة429.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمنتظر باسم سلمان سلطان96493132021009151

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة429.0اعدادية االخالص للبناتادبيرواء فائق طالب عبد الواحد96494112022112056

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة553.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيايات فؤاد عواد حنيش96495132042098017
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الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة530.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيمحمد علي محمد امين96496102041006046

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة516.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيضحى خالد علي حمود96497192042175064

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة515.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي االكبر خالد فاخر مخيلف96498142041021085

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة511.6اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء ميثاق وهاب فرحان96499132042070111

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة507.0اعدادية الحريري للبناتاحيائييمامة ثامر عبد الكريم داود96500132042117291

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة506.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيبسمه بالل علي عبد96501112042067025

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة506.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعذراء محمد عبد مطلك96502142042140098

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة505.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائينبأ احمد يوسف مهدي96503102042114054

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة504.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيالياس عبد الرزاق الياس علي96504262041205011

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة504.0ثانوية العفاف للبناتاحيائينبأ طارق سلمان جاسم96505182042251022

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة478.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيحسين عبد الهادي حمدان جاسم96506152051003013

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة462.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقياحمد عماد ظاهر خضر96507152051011007

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة456.0ثانوية فدك للبناتتطبيقيفاطمه علي مفيد عبد الرزاق96508142052070011

الجامعة العراقية/كلية اآلداب/قسم الترجمة455.0اعدادية المعراج للبنينتطبيقيمصطفى محمد حازم مصطفى96509112051024040

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية566.0اعدادية الداودي للبنينادبيمصطفى خالد دريع مالك96510102021029031

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية421.0اعدادية االسكندرية للبنينادبياوس زهير عبد اللطيف علوان96511232021001010

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية412.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيعائشه خالد سلمان شالل96512102022111029

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية402.0اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد محمد ياسين ابراهيم96513102021027007

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية401.0ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيعبد الهادي غسان هادي علي96514132021171013

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية400.0ثانوية البارئ للبناتادبيطيبه عباس ناجي محمد96515112022119016

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية399.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيعبد هللا قاسم محمد جدوع96516112021156055

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية398.0اعدادية رفيدة للبناتادبيايات حيدر ثائر عياده96517112022106005

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية398.0اعدادية البيان للبناتادبيايمان نصير جواد كاظم96518102022096015

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية398.0ثانوية السعادة للبناتادبيوالء حيدر حسن لفته96519142022120051

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية398.0اعدادية الرافدين للبنينادبيسجاد وليد جمعه عبد السادة96520102021009021

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية398.0ثانوية نور الهدى للبناتادبياثار خير هللا عماره الزم96521142022124001

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية396.0ثانوية المربد المختلطةادبيمصعب مجيد فهد حمادي96522112021152026

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية395.0اعدادية السجاد للبنينادبيمحمد اسعد عبد الرضا حسن96523232021031051

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية394.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيفاطمه عواد جواد عبيد96524132022111085

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية394.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبياديان صبر احمد دهش96525102022094001

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية394.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيغيث ضياء علي اسماعيل96526142021174062

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية394.0ثانوية الواسطي للبنينادبيمصطفى محيسن محمد عباس96527102021040041

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيجعفر عواد عطشان طعان96528132021002017

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية392.0ثانوية المعرفة للبناتادبيورقاء مؤيد حميد علي96529112022133054

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية392.0ثانوية الغفران المختلطةادبيمهند عبد عكيل سلبوح96530102021150017
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الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية الخبير للبنينادبيعبد هللا عالء عيسى داود96531112021007054

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية يافا للبناتادبيحنين عادل كامل مجيد96532132022107031

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية391.0ثانوية زبيدة للبناتادبينبأ عالء علي حليو96533112022108086

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية391.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيعلي سعد راضي علوان96534132021007037

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية389.0اعدادية عائشة للبناتادبيمنال ماجد محسن عبد هللا96535142022074096

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية389.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعبد هللا مرشد حميد عليوي96536102021017030

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية388.0اعدادية فدك للبناتادبيريزا ليث ضاري هاشم96537212022156008

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية388.0اعدادية االزدهار للبناتادبينوره عبد العباس شاكر حميد96538122022090085

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية388.0ثانوية االعتدال للبناتادبيفاطمة محمد حسن مجيد96539132022077053

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية387.0ثانوية الزهد للبناتادبيهبه محمد ابراهيم علي96540102022135006

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية387.0ثانوية الهداية المختلطةادبيحسين سعيد حسين كاظم96541212021262003

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية387.0اعدادية البلد االمين للبنينادبياثير يحيى علي ناصر96542112021033002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية387.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيابتهال عبد الستار علي كاظم96543102022109004

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية387.0اعدادية يافا للبناتادبيصبا رحيم جابر محيي96544132022107100

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية387.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيهاجر ريسان جليل عزيز96545142022088093

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية386.0ثانوية البطوله للبنينادبيعبد القهار عبد الرحمن سرور مطلب96546212021067016

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية العراق للبنينادبيمؤمل محسن غيالن راضي96547122021009235

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمحمد الصادق ستار جبار كريم96548142021045058

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيهاشم فاضل هاشم فرج96549142021169048

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية المعرفة للبناتادبيهدى صالح مظلوم صالح96550112022133050

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيتبارك حميد جميل حسين96551102022111008

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية الحفرية للبناتادبيشروق جالل فؤاد مخيلف96552262022091042

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيعمار ياسر عباس فرحان96553112021156065

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيوليد ضياء علي فاضل96554122021018077

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيتميم نزار عبد الرضا عبد96555122021170008

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية الفضيلة للبناتادبياسراء علي اسماعيل حمادي96556182022171002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية المعتز االهلية للبنينادبياكثم هيثم عبد هللا ابراهيم96557102021049002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيطيبه قحطان مزعل نهير96558132022110020

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية زينب للبناتادبينبأ مهدي جبر فعيل96559142022110159

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيليث رافع نجم ذباح96560192021040035

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمصطفى علي عودة كاظم96561152021008179

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية382.0الخارجياتادبيزهراء صالح علي عبد الوهاب96562122022401062

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبياسماء طالب محمد عبيد96563122022101004

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد حازم مطر خدام96564152021013084

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيرقيه علي جبار جاسم96565112022104026
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الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية البتول للبناتادبيايالف فاقد نجم عبدهللا96566112022072016

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية ام القرى للبناتادبينسرين عالء حسين حمزه96567142022079141

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيدالل عادل كاطع احمد96568142022067050

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية العامل للبنينادبيمصطفى ظاهر هاشم مزعل96569112021015079

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية الفيحاء للبناتادبينرجس صباح عبد هللا جابر96570152022048109

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية البطولة للبناتادبيهيام اكرم محمود حسين96571102022110132

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية381.0الخارجياتادبيحوراء محمد جاسم لفته96572132022401049

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية381.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيسعد قاسم شالل فرحان96573112021156031

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية النعمان للبناتادبيقمر علي عبد الكريم فليح96574132022102016

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيرسل سمير فخري نجم96575142022104011

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيتماره جميل ناجي راضي96576142022124009

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية اسوان المسائية للبناتادبيخلود عباس نوار احمد96577102022221014

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيفاطمه محمد صالح فرحان96578142022095060

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبييوسف ابراهيم علي حسين96579102021155022

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيسجى علي خضر مخور96580132022093060

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية الواقدي للبنينادبيمهند هاشم عبود محمد96581192021086039

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية نور الهدى للبناتادبينور سالم رحيم داود96582142022124060

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية يافا للبناتادبيفاطمه صباح هاتو حسين96583132022107116

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسين علي مهلهل جوهر96584152021008046

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةادبيمهدي صالح كريم حسن96585112021160037

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية البراق للبنينادبيامير نصير مجيد عبره96586152021002014

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيعثمان مدحت عباس عبود96587112021033041

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيفيصل مشعان عباس خلف96588122021176035

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي ثامر حامد خطار96589142021008057

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية زها حديد للبناتادبيفاطمه سعد حالن مطشر96590132022130040

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيضحى خضر جفال عبد96591112022081029

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيانعام عبد مسلم مجهول عبد هللا96592102022220004

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيريسان حسام محمد دحام96593192021350051

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية الشماسية للبنينادبيمهدي رضا هادي حيمد96594132021023063

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيكرار اخونين كويم عباس96595142021026092

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية الغزالية للبنينادبيمصطفى ساجد حميد جاسم96596102021008121

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبياحمد جاسم محمد احمد96597112021150005

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيطيبة جمال فيصل علوان96598212022228018

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية الهداية المختلطةادبيتبارك خميس محمد جدعان96599212022262002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيزهراء عباس جبار ناصر96600132022093043
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الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية البغدادي المسائية للبنينادبيمحمد احمد فرحان عذاب96601192021359029

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبيكرار عوده علي شايع96602132021257102

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيحامد مظهر علي خلف96603122021209013

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية الفيحاء للبناتادبياالء جبر عبد الحسن حاشوش96604152022048010

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية قتيبة للبنينادبيحيدر عباس رفش ذجر96605152021004022

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية عمر بن الخطاب المختلطةادبيمصطفى رافع عباس اسماعيل96606192021317013

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية الماثر للبناتادبيفرح قصي مطرود شناوة96607152022051116

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية الحريري للبناتادبيسميه معد ابراهيم عبد الرحمن96608142022137021

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيمؤمل عامر عمران سلمان96609152021015093

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيعبد هللا علي كاظم خليل96610212021231009

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيحسين عيدان مناحي شبيل96611142021210023

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينادبيحسن صالح ياسر حسين96612142021203009

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية االزدهار للبناتادبيفاطمه رعد ناصر معارج96613122022090062

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيسيف عباس علي مهوس96614112021156036

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية السعادة للبناتادبيمريم قاسم كاظم واراني96615142022120044

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية الهداية المختلطةادبيعلياء سعد جهاد مهدي96616212022262011

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية فدك للبناتادبيدالل غزوان هاتف رشيد96617142022070035

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيشيماء قاسم سيد حافظ96618142022071048

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيمنار باقر ابراهيم حسن96619102022141025

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية الواقدي للبنينادبيضياء غانم حميد عباس96620192021086016

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيايه هادي مهدي هادي96621112022075004

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية الكوثر للبناتادبينور عباس جاسم محمد96622132022122043

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية رقية للبناتادبيحوراء عدنان حسين عبد96623112022069013

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية الخمائل للبناتادبينور علي خضير عباس96624122022127119

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية الشجيرية للبناتادبيقدس ثامر عبد هللا عباس96625262022125023

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية االعظمية للبنينادبيياسر عمار عبد الرحيم جليل96626132021001123

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتادبيفرقد محمد فرج علوان96627262022139014

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحيدر رعد عوده عبد الغايب96628112021011029

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيزينب قيس حمزة سعود96629142022092027

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيحوراء سعدي شهاب احمد96630112022220023

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيحسان محمد سرحان حماد96631102021024018

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية الخضراء للبناتادبيكوثر نعمان ثابت عطيه96632102022089031

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيتبارك فرات حسين علي96633212022151012

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية البصرة للبناتادبينبأ ابراهيم راضي كاظم96634112022109053

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية البحيرة للبناتادبيحوراء صالح اكرم حسين96635212022120004
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الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية373.0الخارجياتادبيزهراء محمد كعيد علي96636132022401080

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية الناصرة للبناتادبيحوراء ثائر عبد الرضا علي96637142022133021

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية بالل للبنينادبيمحمود شالل فرحان احمد96638102021055042

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيعبد الحكم هادي حميد عواد96639212021244010

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية الفضائل للبناتادبياسيل هادي شطب حمد96640142022083002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية373.0إعدادية النضال للبنينادبيسجاد ضياء ابراهيم محمد96641142021014017

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية الحمائم للبناتادبيزهرة محمد سعيد عبود96642212022122009

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد هللا علي مدحت عبد الحافظ96643132021001066

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية يافا للبناتادبيقدس موسى عناد صلبوخ96644132022107121

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيحسين مياح جبر عيدان96645122021172009

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية عمر بن الخطاب المختلطةادبييونس خميس فياض خليل96646192021317014

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيتبارك حسين علي حسين96647112022073016

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي احمد شهاب هذال96648152021007139

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيزين العابدين سالم نعمه كاظم96649152021008066

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيميس مرزه حمزه مسعر96650142022223057

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية االستقامة للبناتادبيحوراء حسن شنون حسين96651152022058025

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية الوطن للبناتادبيرنده علي عبود حمزه96652192022257017

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيعال فراس محمد اسهيل96653132022074036

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية الوطن للبنينادبيحسين جاسم ابراهيم عبد96654192021099009

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية المسيب للبناتادبيطيبه عباس حسين حسن96655232022117077

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية الفلق للبنينادبييوسف حسين ضاري حسين96656212021023064

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيعباس رعد عباس عيدان96657112021202035

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية المنتهى للبناتادبينور اثير رعد سبع96658212022103031

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية الفضائل للبناتادبيزهراء جعفر فالح زاير96659142022083018

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيمنتظر كريم فرج رسن96660132021024125

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية المدى للبنينادبيوالء ماجد كريم كربول96661272021026056

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبياية فراس محمد حمد96662112022087004

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية الرواسي للبناتادبيمروه خالد نافع عبد96663212022177037

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية سيناء للبنينادبيعلي رحيم محمد كوزين96664132021019025

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين خالد عوده وادي96665142021008018

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية االمال للبناتادبيزينب حسن حبيب كريم96666142022108030

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية العذراء للبناتادبيسحر عمار حسن علي96667212022154014

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية النجاح للبنينادبيزين العابدين ناجي نغماش عبيس96668142021027049

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية االنفال للبناتادبيوقار راضي عبد مهدي96669102022101080

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية االنتصار للبناتادبيآيه احمد هادي عون96670132022091002
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الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيزهراء عبد الحسين الزم وهم96671132022123016

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية البينات للبناتادبيمريم احمد نافع ابراهيم96672212022116023

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء احمد عبد الحسين خزعل96673132022070036

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية ابن الرومية للبنينادبيعبد هللا سعد بدر محمد96674212021037022

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيحبيبه احمد عريبي داود96675102022099011

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمة عدنان محمد شكري عبد هللا96676152022047084

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية المسيب للبنينادبيياسر حيدر كاظم جواد96677232021009118

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيمنى غازي فرج درويش96678112022128029

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية حيفا للبناتادبيآيات حميد هالل علوان96679232022122002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية النجاح للبنينادبيحسين علي كاظم مريوش96680142021027035

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيبان حسين خضير فهد96681232022128005

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيشيماء محمود عبد هللا مطلك96682122022174008

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية شفق النور للبنينادبيمنتظر حياوي مفتاح ارهيف96683142021061108

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيطيبه احمد عباس عبود96684112022061032

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيحسام الدين ستار علي فرحان96685102021032005

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية فدك للبناتادبيليلى نعيم محمد موسى96686142022070090

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية البيان للبناتادبيبنين سعد حسن حسين96687102022096024

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمة حسن علي كريم96688152022049072

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية المهند للبنينادبيابراهيم محمد مزهر شبيب96689112021047001

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيزينب شريف دبيس عاجل96690262022112015

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية ام القرى للبناتادبيرئام عماد جدوع حسين96691142022079045

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيزهراء عبد المهدي مجيد رشيد96692112022104038

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية الحفرية للبناتادبيهبه ستار عوده ميدان96693262022091061

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية النعيم للبناتادبيفاطمه كاظم كويت محيسن96694142022073103

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةادبييوسف صالح مهدي حمدان96695112021160042

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةادبيحبيب طه عبود فرج96696112021160008

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيفاطمه علي ثامر خابط96697142022099069

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية االغراس للبناتادبياطياف محمود حسن علو96698212022188001

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيحسين علي ابراهيم علي96699112021180036

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية الزهور للبناتادبيرؤى قاسم خلف عبد هللا96700142022080021

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيمحمود طارق عبد هللا درويش96701112021042055

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه طاهر محمد محمود96702212022138036

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيأحمد نصر محمد صالح96703132021004013

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيعبد القادر مهند عبد الستار داود96704212021017018

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيمهدي قاصد شمخي حسن96705142021050035
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الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية المناهل للبناتادبيدعاء عبد هللا محمد كاظم96706132022126015

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزهراء عبد الستار جبار خلف96707152022049044

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية المنتهى للبناتادبيسيماء محمد علي خلف96708212022103020

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيعبد الرحيم عبد الكريم خنجر عودة96709142021205082

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية الغزالية للبنينادبيجعفر صادق عذيب صلبوخ96710102021008017

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبينور طارق محمد سعد96711152022080129

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية الحفرية للبناتادبيمنى فليح مطلك جياد96712262022091055

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيحوراء تحسين علي اله96713152022045023

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد مصطفى اسماعيل سلمان96714102021009053

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيتماره جاسم قاسم منخي96715122022134034

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية االسراء للبنينادبيعبد هللا فواز عبد هللا مهاوش96716102021011030

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0الخارجياتادبيفاطمه علي حميد خميس96717122022401111

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية الروافد للبنينادبيستار سبهان حسن عبد هللا96718112021025019

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعلي عبد الرحمن مكطوف جاسم96719142021045045

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية التقى للبناتادبيايه سعد كاظم حسين96720112022071013

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيحيدر اركان كريم محمد96721212021081017

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية العراق للبنينادبيمعتز وسام حميد تركي96722122021009294

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيحوراء هادي خشان زغير96723122022092021

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي حسين حيال خريبط96724142021024178

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية المعارف للبنينادبيمصطفى سراب علوان جبر96725212021005046

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبيعلي محمود رمضان خلف96726122021204009

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيكرار أكرم ابراهيم ردام96727142021026091

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0ثانوية االعتماد للبناتادبيآيه ضياء عبد احمود96728142022191002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيهديل كاظم شبيب جبر96729142022134083

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية هند للبناتادبيوسن رعد عاشور شالل96730112022079038

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0ثانوية نور الهدى للبناتادبياسراء راهي كريد عبد96731142022124002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0الخارجيونادبيمحمد نجيب عوده شكر96732112021400128

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيحوراء مؤيد تركي احمد96733132022111025

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0ثانوية الكرامة للبنينادبينور الدين أحمد رحيم عبد الكريم96734122021019022

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمحمد طالب جاسم جلوب96735152021008154

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيعبد الرزاق عبد هللا حميد حمود96736102021024037

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0ثانوية الثوار للبنينادبيفجر خليل بدر عكلة96737112021012035

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعباس محمد علي جثير96738112021180076

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيبدور محمد جاسم مطر96739122022134021

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعداديه االنوار للبناتادبيسكينه عامر تركي عاجل96740112022085028
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الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبياسراء معمر شكر محمود96741142022139005

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0ثانوية الفيحاء للبناتادبيزهراء اسامة عباس لعيبي96742132022084010

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي مشتاق صادق حمادي96743112021011061

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيعمر عدنان سرهيد حسين96744112021053088

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0ثانوية البهاء المختلطةادبيزهراء محمد عباس سلمان96745212022203006

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبياوس خالص حميد مجيد96746212021272017

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية األوفياء للبنينادبيعبد الرحمن صباح احمد عبد96747192021078027

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0ثانوية االبتهال للبناتادبياسراء عدنان راشد محمود96748142022069003

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيمحمد صادق حسين علي عبد96749122021202178

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيسفيان علي سرهيد شحاذه96750102021200060

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمصطفى فاضل علي جاسم96751152021005079

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيكرار شاكر أحمد حمد96752122021202162

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0ثانوية المعتصم المسائية للبنينادبياحمد رحيم علي عباس96753192021352004

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية صفية للبناتادبيتمارا جالل شعالن سادر96754142022075054

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسن غالب نعمت علي96755152021006016

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينه سعد عويد محمد96756152022048064

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية االعظمية للبنينادبيمصطفى صالح عبد الكريم جاسم96757132021001116

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينادبيحسان جابر صادق منصور96758212021274016

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية المقدادية للبناتادبيشيرين صالح حسن علي96759212022140060

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0ثانوية الفارابي للبنينادبيمعتز موفق هاتف عبود96760212021026058

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيفراس عباس سالم صكب96761112021053094

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيعلي حميد عطيه حمد96762232021178024

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيعبد هللا رعد عبد المحسن مدحي96763112021166018

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيعبد العزيز عدنان شالل نده96764112021156049

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية الندى للبناتادبيزينب قاسم سعيد حاول96765142022302034

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية الرتاج للبناتادبيزهراء عالء فليح كريم96766142022121015

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيجعفر صادق محمد باقر96767142021038026

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيمحمد نزار كاظم ذياب96768112021001040

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيعلي حسن هليل بدن96769142021201158

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية المعالي للبناتادبيهبه احمد طارق ناجي96770142022127071

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية باب العلم للبناتادبينرجس حسن هادي مجيد96771122022123030

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية الخطيب للبنينادبيياسر كفاح حسن هادي96772122021034138

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيشيماء ابراهيم عبيد فياض96773102022162004

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية طيبه للبناتادبيمروه واثق رشيد محمد96774122022082016

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية المهج للبناتادبيتبارك ميثم عبد الخالق سلطان96775142022102011
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الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية معصومة للبناتادبيمنار سلمان محمود محيل96776142022113028

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية االوزاعي المسائية للبنينادبيعلي محمد جواد كاظم96777122021203032

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيعلياء صادق موزان محسن96778262022173005

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0الخارجياتادبينور عيسى فيصل حمادي96779142022401196

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية كنعان للبنينادبيعلي ثائر محمود حسين96780212021013019

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيساره محمد ابراهيم نايف96781132022112023

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية الصمود للبناتادبينورة عالء خلف جاسم96782142022101036

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينادبيحسنين حسين جاسم عبد علي96783132021255016

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبياالء فاضل حسين علي96784212022137005

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيسيف محمد هادي اسماعيل96785192021040018

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيقحطان فالح قحطان شاكر96786132021004068

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيموج صدام خليل جاسم96787102022109113

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيموسى عدي حسن غيالن96788132021012136

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيضحى بدر اسماعيل كاظم96789102022111025

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيحازم مجيد حميد جمعه96790102021205032

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية قتيبة للبنينادبياحمد جاسم محمد ناصر96791152021004001

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية عطر الجنة للبناتادبياالء صالح احمد خلف96792112022144002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0الخارجيونادبيحسين علي عدنان جعفر96793152021400059

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية المهج للبناتادبيمريم حسين عبد الخالق سلطان96794142022102084

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيايوب محمد عبد الحميد مطلك96795212021022008

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيغفران صباح جبار شذر96796102022220033

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةادبيعلي خالد طالب حسن96797112021160021

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعبد الرحمن رفعت لطيف سعيد96798102021017021

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية سراجق المختلطةادبيحسين شاكر محمود جاسم96799212021248005

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية الرواد للبنينادبيمحمود شجاع صالح مهدي96800212021077154

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية الصديقة للبناتادبياسراء طارق محمود كاظم96801212022181002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية يافا للبناتادبينبأ فرحان بشير حسين96802132022107137

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية جيا المسائية للبنينادبيمروان رحيم ذهب شيحان96803322021060036

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمحمود حامد عباس علوان96804132021034126

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية النصر للبناتادبيسبأ مهند صالح حمد هللا96805122022112066

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء جاسم بنيان شمكلي96806102022096042

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيمريم مجيد جعيو مجيد96807142022115066

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبييوسف فرحان احمد عبد96808102021206059

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيحنين عدي هادي ثجيل96809112022136021

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية المهيمن المختلطةادبيعلي كاظم جواد موسى96810212021239011
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الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبييعقوب قاسم محمد عباس96811192021013043

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيمهيمن جوده عبد حمود96812132021025071

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية سيناء للبنينادبيمرتضى لطيف جاسم محمد96813132021019035

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيكاظم محمد شاكر مويش96814122021018052

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيوليد محمود كامل حسين96815212021063050

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيفاطمه باسم ناجي ابراهيم96816212022166017

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية الفيحاء للبناتادبيفاطمة حسن شياع محسن96817132022084022

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيسجاد رهيف حنون نصار96818152021074050

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية المنتهى للبناتادبينوره ليث طالل احمد96819212022103032

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية النعيم للبناتادبيأكرام علي دبان كاظم96820142022073006

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبييوسف ارحيم ناصر عيسى96821152021008196

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيهارون عباس علي نجم96822112021203236

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية الكرامة للبناتادبينور بهجت حسين سلوم96823132022101083

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيسجى محمد سلمان نهير96824142022222064

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية النسرين للبناتادبيزهراء عبد العظيم عباس شهاب96825132022129014

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية المسرة للبناتادبيطيبه منهل حميد مزعل96826152022041045

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعثمان فارس فاضل داود96827112021011052

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية المتنبي للبنينادبيهادي حسن ناصر دهش96828132021017110

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية االمل للبناتادبيزينب جبار عناد غساد96829142022144014

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية فدك للبناتادبيضحى عالء احمد كاظم96830212022156021

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية المعراج للبنينادبيياسين طه سلوم فرحان96831112021024054

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية الشجعان للبنينادبيمصطفى احمد محمد كاظم96832262021176067

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية الماثر للبناتادبيسجى جمعه نعمه فرج96833152022051084

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية العراق للبنينادبيحسن جاسم محمد ياسين96834122021009047

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية البراق للبنينادبيحمزه ضياء كاظم حمادي96835152021002052

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية المتنبي للبنينادبيانس حسن علي كواد96836102021027013

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبينورس علي كاظم محمد96837142022222100

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0الخارجياتادبيبنين ستار راهي جالب96838122022401029

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية المشاهده للبناتادبيهدى خضر قاسم عبد الكريم96839122022080036

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية صالح الدين للبنينادبياحمد صالح علي عبد96840132021008005

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية الحرمين المختلطةادبينور خضير مسير بديوي96841122022178005

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيعالء طه حسين مصلح96842122021175021

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية الحضارة للبناتادبيزهراء شعالن عبد الكاظم ابراهيم96843122022135009

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبيابراهيم جمعة عبيد حسون96844102021206001

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية القدس للبنينادبيعلي صدام صالح ياسين96845102021014037
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الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعبد المهيمن عادل محمود علوان96846142021026063

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية العراق للبنينادبيباقر حسين بالدي سعدون96847122021009032

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية العامل للبنينادبينذير صاحب حسين شمخي96848112021015090

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية الشمائل للبناتادبيشروق رعد حميد حسن96849142022109041

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيمهدي حسين عرب صادق96850132021172019

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينادبيايمن علي عبد الحسين حمزة96851112021204025

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمصطفى صبيح رهيف صالح96852142021020054

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية الهدى للبناتادبيمروة محمود ياسين ابراهيم96853152022047090

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0الخارجياتادبيحنين احمد زيارة رسن96854152022401031

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية تلمسان للبناتادبيرقية قاسم كاظم محمد96855212022124005

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية الكرامة للبناتادبيهبه رزاق سكران كاظم96856142022111057

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيغيث رعد محمود عبد96857232021178027

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيفاطمه رائد نجم عبد هللا96858112022099041

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية بغداد األهلية للبنينادبيحسين حيدر عادل عباس96859112021030007

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية فدك للبناتادبيغدير ليث ضاري هاشم96860212022156024

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية االستقامة للبناتادبينور طه ياسين حمد96861152022058091

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيمحمد لطيف جاسم محمد96862112021042049

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية النهروان المسائية للبنينادبيسجاد عباس جاسم نعيم96863142021206027

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسين علي طالب كاظم96864152021018025

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيعلي عمار هادي مطلك96865142021048071

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية الرواسي للبناتادبيياسمين محمود محمد محمود96866212022177042

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية النبوة للبناتادبياحالم شهاب احمد علوان96867212022145002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية االسكندرية للبناتادبيزينب محمد عبد علي دنوش96868232022094010

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية اجنادين للبناتادبيدانيه مصطفى محمد اسماعيل96869102022120016

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيسجاد عالء عبد الحسين اعتيوي96870142021045024

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية المسرة للبناتادبيتبارك يحيى فلحي جودة96871152022041014

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيندى مسلم ياسر منصور96872142022136075

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية الرتاج للبناتادبيغدير احمد علي حسن96873142022121032

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعباس قاسم عبيد عنيد96874152021017074

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيمريم محمد عيسى لفته96875132022093100

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية البتول للبناتادبيايه ياسر جاسم محمد96876112022072025

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيمحمد رائد عبد المجيد احمد96877132021253037

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيحليمة جوده جساس عاصي96878132022123008

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيعثمان علي عواد شيحان96879122021176025

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية زبيدة للبناتادبيطيبه محمد كاظم هادي96880112022108067
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الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيسالم صباح فيصل متعب96881112021001022

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية الفاروق للبنينادبيمرتضى رحيم عبيد وناس96882142021054023

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية رفيدة للبناتادبيفرح ابراهيم عبد الكاظم جاسم96883112022106052

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسجاد سعد زيدان حسين96884152021007105

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية الغدير المسائية للبنينادبيضياء قاسم جمعه حسين96885142021207020

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية االعظمية للبناتادبيمريم لؤي عباس مكي96886132022073110

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيسجاد اياد جبار زغير96887152021017052

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية عائشة للبناتادبيايالف كاظم خليفة عواد96888142022074018

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية العامرية للبناتادبيتبارك عمر يوسف ذياب96889102022118008

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0الخارجياتادبيريهام محسن خرير حمود96890142022401086

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0الخارجياتادبيغدير مجيد حسن مزعل96891132022401141

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحيدر فاضل جنديل محمد96892132021012036

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية السياب للبناتادبيفاطمة فاضل محمد سلوم96893102022077030

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد الحميد عارف حميد مخيلف96894102021027028

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية القدر للبنينادبيمنتظر سعاد رشيد فياض96895212021089059

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية حماة للبناتادبيكوثر حسين عباس جمال96896112022084136

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبياالء فياض عبد هاشم96897212022228002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيميس زهير سلمان محمد96898102022141027

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية سبل النجاح االهليةادبيحسين جمال خلف عبد96899262021059003

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية الصباح المختلطةادبيفاطمه علي عبد هللا حسن96900212022240003

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية العامل للبنينادبيمحمد وليد خالد خليل96901112021015076

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمرتضى عبد مجيد عطيه96902132021011099

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية العقيلة للبناتادبيتبارك فاضل جاسم عذاب96903152022040020

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية السياب للبنينادبيحيدر فالح حسن جبر96904112021028039

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيآيه حيدر خالد رضا96905132022086002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية الوطن للبنينادبيحيدر عادل عراك رشيد96906192021099012

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية انطاكية للبناتادبيحسناء كامل مهدي هزاع96907212022112008

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيريام محمد محسن جوده96908142022115025

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية الكندي للبنينادبيمهند خالد حمزه وسمي96909112021046022

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد قاسم محمد زغير96910142021024268

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةادبيمرتضى احمد حديد راضي96911112021160030

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعمار كاظم مطر معيضد96912152021001095

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية البلديات للبنينادبيمجتبى رحيم لطيف راضي96913142021037186

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية الوفاق للبناتادبيرسل احمد سلمان عيدان96914122022103019

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيجاسم محمد حماد شهاب96915212021010013
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الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية التألف للبناتادبيحوراء حامد عبيس ذرب96916102022133017

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية االزدهار للبناتادبيرقية حيدر حسان دروش96917122022090031

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيرسل جاسم محمود مجيد96918142022099024

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية الرضوان للبنينادبيسعدون جاعد عناد حمد96919112021034015

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيهارون منسي حمد عبد96920122021016033

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية االستقامة للبناتادبينور الهدى حيدر عباس عبد96921152022058086

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية الخضراء للبنينادبيمحمد حسين علي الطيف96922102021013054

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيحسين فالح هاني خضير96923232021178014

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمحمد قاسم محمد بني96924142021028187

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيعباس تحسين عباس خلف96925122021176021

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيزينه قيس طالب حسين96926142022098018

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية الخمائل للبناتادبيفاطمه عماد عبد الكريم عيسى96927122022127086

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية أم ابيها االهلية للبناتادبيحوراء عادل اسماعيل غانم96928142022198002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيسجى سعد جمعه حمادي96929112022063017

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب حسن خضير مكي96930142022095033

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية فدك للبناتادبيعهد ستار جبار محسن96931212022156023

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية شط العرب للبنينادبيميثم ناجي زيارة جليوي96932132021045094

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية حلب للبنينادبيحسين حمدان عبيد عوده96933262021013033

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية سامراء للبنينادبيعمر ماجد منجل بريسم96934142021031059

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية الكرامة للبناتادبيلبنى فالح محمود كاظم96935132022101068

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية دجلة للبناتادبيرانيه احمد حبيب سليم96936102022095031

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيجوليان جبار كوان ابراهيم96937122022096015

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيمريم جواد جاسم جواد96938142022099074

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية الفيحاء للبناتادبيزهراء شمال عبد هللا عبد النبي96939132022084013

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية االنتصار للبناتادبيبان محمود مرزه عباس96940132022091011

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية االسوار للبناتادبيمريم عباس مكنزي مطلك96941132022076042

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيرفل عالء احمد عبد الرضا96942122022102044

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية االديبة للبناتادبيايناس علي احمد اسعد96943212022114003

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيفاطمه مؤيد احمد كاظم96944212022234009

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيصفاء مجيد رخيص اسماعيل96945152022055058

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية رقية للبناتادبيضي عصام فاضل عزيز96946112022069025

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيعلي دحام جاسم يوسف96947142021200109

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيسجا هاشم حسن كميش96948142022136052

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبينبأ احمد لفته زبير96949212022263007

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية العراق للبنينادبيحيدر كاظم حسين مجهول96950122021009108
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الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد منتظر صادق محيسن شبيب96951142021024275

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية البراق للبنينادبيعلي كريم صحن مطشر96952152021002118

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبيحوراء سعد علوان حمود96953142022221012

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيشهد كاظم رسن مخيلف96954152022045069

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيغيث جاسب خضير عداي96955142021045052

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية البطولة للبناتادبيهبه هللا عبد الصمد غازي عبد اللطيف96956102022110124

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيابراهيم جمعة عبد مهدي96957212021006001

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعلي محمد حسن شويخ96958152021003075

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمحمد صالح بريج جطلي96959142021028177

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية النهار للبناتادبيتبارك لطيف خالد فلحي96960112022127013

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية صفية للبناتادبيزهراء صالح راضي محيبس96961142022075109

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية العراق للبنينادبيبكر حسين عبد غزيوي96962142021040007

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية النجاح للبنينادبيمرتضى صبري درجال طهيوش96963142021027129

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيزهراء احسان علي كاظم96964142022134037

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبياسراء جمال ضاري خادم96965112022150001

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية االمال للبناتادبيبنين مجيد فاطس مطشر96966142022108009

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0الخارجياتادبيايه اسماعيل حميد حسين96967112022401036

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيمحمد مثنى عبد ياسين96968122021176045

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية النعيم للبناتادبيرقيه محمد حسن محيسن96969142022073034

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية النعيم للبناتادبيدعاء سعد هاشم محسن96970142022073029

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0الثانوية المعينية للبنينادبيقتادة عارف شعالن عبيد96971112021022040

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيحسن صالح هادي ناجي96972142021018017

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيياسين كريم مشري دلي96973142021038168

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية بالل للبنينادبيابراهيم سلطان حواس حماد96974102021055001

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبياكرم ناهض عبد داوود96975142021200026

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0الخارجياتادبيفاتن محمد صالح راضي96976102022401086

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمحمد عامر خضير خلف96977142021201226

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية الدستور المختلطةادبيعبد الرضا كمال فهد احمد96978212021219006

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيفاطمه اياد جاسم رستم96979122022085032

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحسن علي دبس ناصر96980142021019032

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيجاسم احمد هادي عيدان96981142021048012

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية التنمية للبنينادبيعلي جمعة حميد شحم96982262021030019

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية العقيدة للبناتادبيايه لطيف صداع عيد96983112022074012

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية باب العلم للبناتادبيبنين علي عادل عبد النبي96984122022123007

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية شفق النور للبنينادبيزين العابدين علي خضير عطيه96985142021061036
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الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية العذراء للبناتادبيهبه عبد الرحمن محمد عبد الوهاب96986212022154029

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية النضال المختلطةادبيايمان ياسر مصطفى علوان96987112022157004

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0الخارجيونادبيامير حيدر احمد محسن96988122021400008

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية سعد للبنينادبيعباس فاضل عبد الحسن فاضل96989212021060010

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية الفداء للبناتادبيجنات فرات احمد جسام96990142022100018

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيتبارك سلطان ضاري عباس96991112022061008

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0الخارجيونادبييوسف احمد سالم حميد96992152021400184

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبينجم سهيل علي خلف96993102021155021

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيمحمد خليل ابراهيم حردان96994122021175028

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيشهد عماد سامي ناجي96995232022128024

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية شمس العراق المختلطةادبيمهدي صالح هادي هراط96996102021152015

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيأحمد ياسين طه عباس96997212021001002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيرسل حمزه مشلوش عوده96998102022094018

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية يافا للبناتادبيمريم محمد عريبي محمد96999132022107129

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية عشتار للبناتادبيانفال خالد عبد هللا محمد97000232022125004

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية البراق للبنينادبيسجاد محمد غازي جابر97001152021002072

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيعلي يوسف سوادي طهيلي97002142021048074

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية عدن للبناتادبينبا علي احمد هاشم97003132022106081

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء عصام عذاب جساب97004112022112064

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيأمير ستار جبار هليل97005142021029007

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية االخالص للبناتادبيسرى ضياء عبدول عبد علي97006112022112091

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية االخالص للبناتادبيزينب علي حسين عبد الرضا97007122022099038

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيدعاء مرتضى علي رحيم97008132022078003

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية النهروان المختلطةادبيهارون كامل عالوي جدم97009192021304030

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيكرار عبد النبي كاشخ بداي97010152021018083

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية الحمائم للبناتادبيزهراء عبد االمير ناهي عزيز97011212022122006

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيسلوى علي محسن ساجت97012112022077030

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد جابر أغا مراد97013202021011028

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية الفلق للبنينادبيمرتضى محمد مجيد داود97014212021023058

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيمهدي صالح محمد الزم97015122021200136

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية باب العلم للبناتادبيساره ثائر سليم ناجي97016122022123018

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيكاظم حسين كاطع رسن97017142021024212

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيمجتبى حسن حميد مصطفى97018112021057062

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي عبد الحكيم قاسم حافظ97019152021007165

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية النزاهة للبنينادبيدعاء احمد محمد اسماعيل97020182022066003
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الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية االقصى للبناتادبيميثاق ناصر جيجي باسخ97021282022071039

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية البراق للبنينادبيمحمد قاسم دعيم امحيسن97022152021002149

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية النجاة للبناتادبيمريم علي عبد جاسم97023152022042075

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية البلديات للبنينادبياألمير علي حسن حلو97024142021037023

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيكوثر عمر حسن حمودي97025132022074040

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية جمانة للبناتادبيايات قيس غضبان حميد97026212022095003

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيآدم حكمت فارس علي97027112021150001

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية الشمائل للبناتادبياسراء محمد ابراهيم عبد97028142022109002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية المركزية للبنينادبيامين دريد علوان محمود97029212021004008

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعباس علي حافظ عبد الحسين97030152021003056

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد هللا حميد سليمان صالح97031132021004046

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية الواقدي المسائية للبنينادبيابراهيم محمد وهيب بشير97032132021254002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية سامراء للبنينادبيحيدر مجيد حسين بندر97033142021031027

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية حطين للبناتادبيمريم حافظ عريبي جبر97034132022103064

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيغفران خميس دهش شرقي97035142022066037

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية النجاح للبنينادبيابراهيم جمعه سعيد شمخي97036142021027002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيرسل محمد دباش حميد97037112022075013

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية البراق للبنينادبيعبد هللا رعد حسين نجم97038152021002093

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية العراق للبنينادبيقاسم سعد عبد حسين97039142021040024

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية الماثر للبناتادبياسراء حميد عاشور حسن97040152022051004

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية االندلس المسائية للبنينادبيبسام قيصر طالب حمودي97041132021256007

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيبالل هيثم نايف هراطه97042112021207011

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيمصطفى عدنان خضير عباس97043212021231016

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية النضال المختلطةادبيسيف علي شاكر محمود97044112021157009

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيزينب صباح عبد رشيد97045262022112016

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية االعظمية للبناتادبيحفصة عمر عبد الواحد عباس97046132022073029

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية الخضراء للبناتادبينبأ احمد غازي نصيف97047102022089036

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية الجماهير المختلطةادبياحمد فاضل كاظم عبد هللا97048232021183006

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية الفضائل المسائية للبنينادبيحسن رعد عطية علي97049212021275018

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيغسق ستار محمد كعيد97050142022067103

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية المسك للبناتادبيحوراء طالب سلمان سعد97051142022119013

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية الطف المختلطةادبيحميد محمد سلمان حسون97052212021242002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيهشام محمد طارش محمد97053142021024330

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية الخليل المسائية للبنينادبياحمد اكرم عبد الحسن عكله97054102021210002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيعصام زهير هادي علي97055102021004019
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الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيمثنى نايف محمود حسين97056212021272097

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية البتول المسائية للبناتادبيمفاز فاضل كاظم حاشي97057102022222033

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0الثانوية المعينية للبنينادبيجهاد اسعد صبار مزهر97058112021022012

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية الفردوس للبناتادبيرسل جاسم صدام هاشم97059132022118036

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيياسر هيثم علي فياض97060232021254088

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيبراق عبد االمير خضير جابر97061152022049017

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينادبيحسين فاضل غويلي لفته97062112021204039

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيحسن فالح شريف علي97063132021252028

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيعلي ياسين صوالغ سهر97064132021026053

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية القدس للبنينادبياثير عامر احمد زكي الطيف97065102021014002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمصطفى عادل جليل عبد هللا97066152021005078

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية الشعب للبناتادبيزينب فتاح عزيز عبد هللا97067132022098090

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية االبتهال للبناتادبيزهراء طعيمه كاظم خضر97068142022069026

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيسحر سعد عبيد حسن97069112022150019

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية النصر للبناتادبيرسل ضمير موسى هادي97070122022112030

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيسهاد ستار علي حيدر97071142022092036

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية الغدير المسائية للبنينادبيعباس كريم جوده جابر97072142021207021

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية جرير للبناتادبيقمر حيدر جعفر هاشم97073122022089048

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية ام القرى للبناتادبيحوراء صادق عالوي محسن97074142022079037

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية الفاروق للبنينادبيعلي فيصل سليم فالح97075132021014056

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيايه نبيل صدام فليح97076142022222015

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية الرواسي للبناتادبيايمان محمد كريم اسماعيل97077212022177008

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية حطين للبناتادبيتبارك طالب محمد صالح97078102022079003

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيمهدي محمد فاضل مهدي97079112021052086

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيرؤى عالء خليل محمد97080232022116010

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية عتبة للبناتادبيمريم حسن علي خميس97081212022167016

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية النورين للبنينادبيعبد السالم عادل زيدان عيدان97082142021004035

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيحوراء احمد رحيم كاظم97083122022102030

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية عشتار للبناتادبيسجى كامل كريم احمد97084112022086014

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0الخارجيونادبيعلي حسين هادي مرزة97085142021400152

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية363.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيسجاد علي كامل سلومي97086142021015044

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية الكوثر للبناتادبينبا مهدي صالح العيبي97087132022122041

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيتبارك فراس سلمان علي97088112022111009

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية عرفات المختلطةادبيسجاد عاصم حايف طهيلي97089232021161010

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية المثنى للبنينادبيحسين علي عبدالحسين عزيز97090102021022032
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الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية طه للبنينادبيابراهيم نبيل عواد حسن97091142021177002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية النعيم للبناتادبيميالد وحيد علي هاشم97092142022073116

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمرتضى عادل مهدي عامر97093142021003126

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيحسن هادي عنيص داخل97094142021201059

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية المهتدي با المختلطةادبيسجاد مشتاق طالب حبيب97095212021217010

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية فدك للبناتادبيحوراء حيدر مهدي حسون97096212022156005

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيفاطمة عباس صبار موزان97097112022136064

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية البطولة للبناتادبيسماء رحمن مهدي علي97098102022110068

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية النهروان للبنينادبيعلي عبد الرضا بدر عبد هللا97099152021020088

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء ماجد داخل هوصان97100142022073053

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية شفق النور للبنينادبياحمد بدر موير عبود97101142021061007

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية البشير للبنينادبيمظهر طه حمدون كاظم97102212021057009

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمصطفى طارق حسين كاظم97103132021004083

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية الفسطاط للبنينادبيحسين ناظم حسين حيدر97104132021033004

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيرضا عماد هامل حاتم97105142021169019

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيطه علي خضير عباس97106142021019084

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبياديان مثنى عبد عبد هللا97107102022094002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيزهراء وليد ابراهيم مهدي97108212022097038

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية االالء للبناتادبيمريم عزاوي جاسم عزاوي97109112022130015

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيزهراء داود حسين مصطفى97110212022294037

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية سامراء للبنينادبيمنتصر علي حسين محمد97111142021031080

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب علي حمود رسن97112122022134079

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية الحضارة للبناتادبيساره سليمان خليفه محمد97113102022108029

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيرسل جاسم حسين علي97114212022294031

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية ام القرى للبناتادبيهبه منير طه خلف97115142022079156

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية البيان للبناتادبيسجى سامي سالم مردان97116102022096060

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية اجنادين للبناتادبيشهد اوس يوسف شهاب97117102022120031

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية الكوثر للبناتادبيتبارك بشير هشام عبد الستار97118102022125006

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيساره خالد لطيف عبد هللا97119112022150018

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيفائزه حسين عمران حمزه97120232022128034

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي صالح الدين ابراهيم صالح97121132021024073

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيحسين يعقوب محمد سبتي نجم97122142021018026

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية اليقظة للبنينادبيطه محمود قاسم سلمان97123142021028088

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية الغزالية للبنينادبيكرار حسين قاسم علي97124102021008087

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية االسراء للبنينادبيابراهيم خليل فاضل سرداح97125102021011002
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الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيسجاد جبار عبد الكاظم سلمان97126142021174026

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيعبد العزيز احمد متعب مشكور97127112021189053

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبياحمد حمزه عبيد حمزه97128112021053005

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء علي حسن مريخان97129152022047050

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية المهج للبناتادبيارجوان عماد محسن قاسم97130142022102002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيزهراء سعد عبد هللا عبد الحسين97131152022080056

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد هللا عبد الرزاق عبد الوهاب اسماعيل97132132021001060

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية ابابيل للبنينادبيسجاد محمد جاسم خليل97133132021011049

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية السجود للبناتادبيآيه كريم حسين صبيح97134142022065006

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية عائشة للبناتادبيتبارك ناهض حسين علي97135142022074022

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمة كاظم محمد طاهر97136152022048096

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبيمزاحم مهدي سعد بدر97137212021214040

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية الرباط للبناتادبياطياف اياد كاظم عبد الزهره97138112022121005

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةادبيحميد حامد خضير هلول97139112021160010

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمحمد قاسم زياره جعيدي97140142021028185

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية الرميلة للبناتادبيشهد خالد جبار راشد97141152022044065

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية تل السمر للبناتادبيهبه سعد حسين عطيه97142112022129030

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية النورين للبنينادبيقابيل عدنان طرف حنو97143142021004049

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية االبتهال للبناتادبيزينب صدام جابر عبود97144142022069032

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحسين حسن وحيد جابر97145142021028033

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية الغدير المسائية للبنينادبيسجاد كاظم كزار عليوي97146142021207015

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية نور العلم للبناتادبيحنين منذر كريم خلف97147112022118009

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية شط العرب للبنينادبيحسين عبد االمير جاسم حسان97148132021045023

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبيعبد هللا محمد سالم حسين97149132021018008

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية الرواسي للبناتادبيزهراء علي محمد علي97150212022177017

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيرسل حسام صباح خضير97151262022126032

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعلي كاظم محمد هدمول97152262021025052

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتادبينورس مسير خشان ضاحي97153142022122027

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمصطفى حسين مطشر عبد هللا97154212021278129

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية الفداء للبناتادبينبأ احمد مظلوم كاظم97155142022100105

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية الشعب للبناتادبيحوراء عمار كويطع سعد97156132022098035

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيمهدي عبد النبي جلوب ياسين97157132021038070

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمحمد علي كاظم هزاع97158132021026068

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية بلقيس للبناتادبيدينا باسم ستار عبد97159142022140015

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية النورين للبنينادبياكرم عالوي محمد مظلوم97160142021004008

صفحة ٢٧٧٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية حطين للبناتادبيزهراء علي طه ياسين97161132022103025

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية البراءة للبناتادبينغم ستار محمد حسين97162212022093038

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية الناصرة للبناتادبيساره احمد غركان كاطع97163142022133049

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيالحسين عبد المحسن ناصر خماط97164122021202015

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيسجاد جهاد حردان حسن97165142021045020

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0الخارجيونادبياحمد فاضل مهاوش ذياب97166112021400011

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبينبأ كريم كاظم رجه97167142022092055

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية ابن سينا للبناتادبيتبارك ابراهيم محمد حبيب97168122022128003

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية التاخي للبناتادبيتبارك عالء الدين صالح الدين عبد الوهاب97169142022081011

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبينرجس ياسر عبد كيطان97170122022087061

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيعبد هللا حسن عبيد خضير97171112021189057

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمرتضى موسى سوادي جبر97172142021003130

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية البلديات للبنينادبياحمد شاكر حنش نهر97173142021037008

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية العامرية للبناتادبيسما خليل ابراهيم احمد97174102022118032

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيبلقيس حامد محمود حمد97175142022067032

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء احمد سلمان أوزير97176122022100010

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيرسل حسين عبيد عبد الرضا97177112022095045

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية ام سلمة للبناتادبيزهراء فراس عباس حسين97178102022097015

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد حسن فاضل جرد97179142021024241

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية البيان للبناتادبياسراء هشام علوان محمد97180102022096007

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية النعيم للبناتادبينور مزهر جحف محسن97181142022073128

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعداديه االنوار للبناتادبيزينب وائل سلمان جاسم97182112022085021

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيباقر محمد جاسم محمد97183152021008026

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيطاهر نعيم علي محسن97184142021201133

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبيامجد محمد عبد الكاظم مطر97185132021257013

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية الخورنق للبنينادبيعلي هيثم ابراهيم عبيد97186122021028003

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية البتول للبناتادبيلينه نبيل فتيح حمادي97187112022072098

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيفاطمه الزهراء جواد كاظم رسن97188152022049070

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء مالك حميد ابراهيم97189112022076057

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيزينب هاشم جابر بارح97190262022135021

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحيدر عبد الحسين عباس لفته97191142021012033

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيياسر خالد حميد صالح97192132021251051

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمرتضى فاخر خلف لفته97193142021003128

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية االنفال للبناتادبيسرى سعد يوسف درفيل97194192022226031

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية االعتماد للبناتادبيحنين كريم جابر شرم97195142022191017
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الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية صالح الدين للبنينادبيايمن بشير مزهر محسن97196112021186001

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبينوار ابراهيم محمد الزم97197122021047183

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية لقمان الحكيم المسائية للبنينادبيعلي هاشم شرقي حمادي97198122021211014

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيسماره ياسين سلمان محمد97199142022143041

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية الرواد للبنينادبيحميد فارس حميد محمد97200122021024006

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيبراء جالل امجد صابر97201142022088012

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية البشير للبنينادبيعلي منعم جين عويد97202142021036068

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية المعرفة للبناتادبيعذراء فاضل محمد نجم97203112022133031

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية الفاروق للبنينادبيمحمد خلف يويد عذيب97204132021014067

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية قتيبة للبنينادبيحسين سالم داود عبود97205152021004018

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية الوفاق للبناتادبيفاطمه احمد محمد ياسين97206122022103042

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية اليسر للبنينادبيمحمد سعد جدعان سالم97207192021061011

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحمزه رعد خلف سعود97208262021015022

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية فلسطين للبناتادبيالزهراء نداء ياسين محمد حسين97209102022114001

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية فدك للبناتادبيساره اكرم عباس سلمان97210142022070058

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية زها حديد للبناتادبيكوثر صفاء شاكر يونس97211132022130045

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية الضلوعية للبنينادبيحمزه عادل جاسم مهدي97212182021005008

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبييوسف علي عبيد عنيد97213152021017151

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبياحمد علي شلكام خلف97214142021030003

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبياالء واثق جميل عبد الرزاق97215122022100002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد جار هللا حمود صور هللا97216142021049075

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية الشعب للبناتادبيفاطمه بهاء الدين حسن عرب97217132022098122

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية الزهراء للبناتادبينور الهدى تركي عرموط عبد هللا97218132022097036

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية الخنساء للبناتادبيمروه هادي محمد ماضي97219132022094062

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيعلي عادل عبد لهمود97220112021164005

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية عطر الجنة للبناتادبيايمان خضير سلطان علي97221112022144003

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعداية المعراج للبناتادبيايمان عباس جاسم ابراهيم97222102022113011

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية االستقامة للبناتادبيايه امجاد حسين عبعوب97223152022058010

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية الشعب للبناتادبيسجى حسين عطيه جبر97224132022098101

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحسن علي حسين علي97225132021012024

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعبد هللا عباس فاضل عبيد97226102021009028

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيفاطمه فارس حسن شخير97227122022117021

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبينورة حسين داخل نزر97228212022100049

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية العقيلة للبناتادبيهدى لطيف كريم عبد97229152022040126

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيريم احمد حاتم عبد الرحمن97230132022281023
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الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية الفارابي للبنينادبيمحمد اركان صبار احمد97231212021026052

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيمحمود هاشم طه عبد الحافظ97232212021237022

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي خميس حمد حماد97233102021017035

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0الخارجياتادبيزينب كاظم علوان حطاب97234132022401088

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعالء احسان تركي عيوف97235142021061062

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية االقصى للبنينادبيحسين جاسم محسن كاظم97236132021028009

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية المهج للبناتادبيزهراء احمد فليح حسن97237142022102031

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0الخارجياتادبيديانا صباح عبد الحسن راشد97238112022401059

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية حماة للبناتادبيجنان سالم جبار جواد97239112022084038

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيياسر متعب جميل معلة97240102021160054

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمهيمن حازم يحيى محمد97241142021038162

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية القناة للبناتادبيسبأ طالل باقر محمد97242132022072020

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية شفق النور للبنينادبيأنس سمير عباس صالح97243142021061002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيمريم عمار سعيد محسن97244252022063015

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية عدن للبناتادبيزينب امجد عبد الكريم عبد هللا97245112022094047

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيمروه داود سلمان عواد97246152022054081

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية عدن للبناتادبيتبارك علي محمد السيد97247112022094015

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية االنتصار للبناتادبيحوراء عدنان ابراهيم باقر97248132022091023

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيعبد هللا برهان فليح حسن97249132021026040

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيكوثر جمال عبد هللا محسن97250102022109098

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية النضال المختلطةادبيتبارك قاسم احمد حمادي97251112022157007

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية الخضراء للبناتادبيميمونه اياد زيد حسن97252102022089035

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية الثوار للبنينادبياحمد سمير محمد حنشل97253112021012004

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية المهج للبناتادبيرهام عمار عبد الخالق سلطان97254142022102026

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيسماء ريسان عبد هللا خضير97255132022111069

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية الفداء للبناتادبيزينب محمد عباس كاظم97256142022100051

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيسالم حمزة عبد هللا جبر97257122021209028

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية صفية للبناتادبيجنة بهجت احمد عبد97258142022075057

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية عمر بن الخطاب المختلطةادبيمحمود حميد محمود فياض97259192021317012

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية صفية للبناتادبيزهراء عباس درويش شجر97260142022075112

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيمصطفى كامل محمد موسى97261212021018044

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيأيه كيالن كاظم سلمان97262112022068009

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمة صادق محسن رشك97263142022074078

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيعبد الملك مهدي محمد كاظم97264112021189064

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية الحمائم للبناتادبيرقية عبد الحسين حسن مهدي97265212022122003
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الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيعلي فالح حسن علي97266132021031015

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينب علي سكر مزعل97267152022047061

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمحمد حمزة نصيف بريبر97268142021048085

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية االعتماد للبناتادبيشروق هيثم مظلوم خميس97269142022191039

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية االسود للبنينادبيعبد الخالق جاسم محمد عنبر97270212021078007

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيضحى حميد قاسم عباس97271122022085029

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيقيصر واثق رحمن فاضل97272142021018077

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعباس عدنان وحيد حسن97273122021202111

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمحمد ابراهيم كاظم حسن97274122021003098

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيمصطفى حامد عطيه حمد97275232021178033

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيطيبه محمد حمود حسن97276122022134112

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيتبارك علي خلف نبع97277232022128007

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية التعاون للبناتادبيسعاد عماد احسان زكي97278112022105040

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية المسك للبناتادبيايه حسين عبيد اسماعيل97279142022119005

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعبد هللا احمد كامل علي97280212021063026

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعماد سلمان محمد حسون97281112021158005

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمؤمل جاسم سرحان عبد97282152021001110

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيفرح صالح مهدي خلف97283112022095086

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية حماة للبناتادبيكوثر مهدي حسون جاسم97284112022084137

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيحسين احمد عبد الحسين مهدي97285122021002015

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0الخارجياتادبيرفل عطا هللا جميل عبود97286112022401073

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيناصر فاضل علوان مهدي97287142021201275

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعداية المعراج للبناتادبيمريم محمد مجيد حميد97288102022113065

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية النهروان للبنينادبيعبد القادر سليم رزيج لفتة97289152021020072

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية االعظمية للبناتادبيرسل قحطان عدنان احمد97290132022073048

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0إعدادية النضال للبنينادبياحمد حميد مجيد سعودي97291142021014001

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمحمد جاسم محمد بايت97292142021048082

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية425.0اعدادية تطوان للبنيناحيائياحمد خلف لفته مشعان97293112041018010

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية406.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيايناس عدنان سامي حمادي97294122042101005

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية406.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيغفار حسين علي مهدي97295232041017110

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية406.0إعدادية المروج للبنيناحيائياحمد هادي تناي علي97296142041013011

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية405.0ثانوية الميسرة للبناتاحيائيطيبه رزاق محمود عطيه97297112042139012

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية405.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيغيث فراس خالد هليل97298102041048028

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية404.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيبنين فاضل هاشم مرهج97299142042120007

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية404.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء كريم هاشم ضيدان97300142042110114
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الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية404.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيتبارك طارق طبك شرقي97301232042131020

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية403.0اعدادية قباء للبنيناحيائياحمد ستار جبار عطية97302152041010004

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية403.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيوسن حامد عناد رعد97303112042133080

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية403.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزهره طارق عدنان منصور97304142042078045

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية402.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيزهراء ايهاب مالك خضير97305112042085025

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية401.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيحوراء فاضل شنتة لایر97306122042098037

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية401.0اعدادية القناة للبناتاحيائيحنين عادل عدنان رؤوف97307132042072024

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية400.0ثانوية سومر للبناتاحيائيآيه عباس ثامر زويد97308142042072004

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية400.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيحسين منذر فاضل عبد97309122041032017

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية400.0اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيرامي سعدون حسين احمد97310102041032014

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية400.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيصابرين احمد جليل رسن97311272042160432

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية400.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيسجاد هاني جبار حسن97312142041023024

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية399.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيزهراء حسين مطر خالطي97313142042073060

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية399.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيفاطمه محسن فاضل عباس97314212042092085

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية399.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيزهراء محسن سلمان احمد97315132042130022

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية399.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيصديقه علي هاشم غضبان97316152042054171

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية399.0اعدادية البيان للبناتاحيائيفاطمه الزهراء صباح عبد الزهره مطشر97317102042096057

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية398.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيزينب حسن جبار رويض97318142042124034

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية398.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيرسل حليم قاسم عباس97319152042049028

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية398.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيحوراء حيدر مصطفى مهدي97320132042130014

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية397.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيضحى ثائر صباح رشيد97321112042121045

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية397.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد باسل عويد محمد صالح97322102041013123

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية397.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيزين العابدين احمد عبد الفتاح محمد اغا97323242041003109

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية397.0اعدادية النصر للبناتاحيائيطيبه عبد الحسين محمد حسن97324122042112162

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية397.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيحوراء صالح عباس مضحي97325232042128028

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية397.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيصبا حسين غافل حسين97326122042231069

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية397.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيلبنى حيدر عباس مطلك97327122042102069

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية397.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيطيبه غازي ضاحي عطيه97328142042136042

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية397.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيسجى سيف عادل خضير97329132042080031

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية397.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائياسامه عادل عبد هللا جسام97330112041156016

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية396.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور الهدى علي خالد كاظم97331112042076181

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية396.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيشيماء هراط عبد علي97332102042111041

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية396.0اعدادية قباء للبنيناحيائياحمد صالح هادي مهدي97333152041010006

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية396.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيازهار نده عبد احمد97334112042083004

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية396.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيحسين محمد محسن جابر97335122041202050
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الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية396.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيمنتظر مهدي احمد كبر97336152041015108

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية396.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزهراء جاسم خليف علك97337142042067059

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية395.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيزهراء فخري جبر جعفر97338132042126025

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية395.0ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيهدى جليل جواد كطان97339222042441029

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية395.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيزينب سامي عكله عكبان97340122042114043

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية395.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيبافر عمار ليلو عبد الحسن97341152041001018

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية395.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيسجى عالء نايف ناصر97342142042138023

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية395.0اعدادية عبير العراق  للبناتاحيائييسر يقضان سامي احمد97343262042079036

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية395.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيعذراء اثير كريم كاظم97344152042053049

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية395.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيياسمين خلف مطشر نعمة97345152042054319

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية395.0ثانوية الصقر المسائية للبنيناحيائيحسن حميد حمد حسن97346102041208013

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية395.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيدينا طه ياسين حسين97347102042114018

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية394.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيتبارك فاضل عبد خنجر97348152042042020

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية394.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيزين العابدين معاذ فخري اسماعيل97349102041026102

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية394.0اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء مظهر شاكر محمود97350212042156034

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية394.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيهدى رحيم عبود عبد الحسن97351142042145279

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية393.0ثانوية النبوغ للبناتاحيائيروان عبد الرحمن مرموص حسين97352102042098007

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية393.0اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيحذيفة هيثم داود محمد97353112041033007

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية393.0ثانوية دجلة الخير للبنيناحيائيمصطفى نزار زاهر جلوب97354132041038022

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية األمل للبناتاحيائيفاطمه محمود شاكر عبود97355112042065145

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية392.0الخارجياتاحيائيرحاب علي ابراهيم طاهر97356152042401042

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية392.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيصبا حمودي عبد هللا حمادي97357112042218054

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه جاسم فرحان محمد97358152042045072

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية392.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيايه كاظم رهيف كاطع97359142042225035

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية392.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهراء حسين ناصر منخي97360142042090044

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيابراهيم صدام عبد هللا يحيى97361212041008002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية البيان للبناتاحيائيرشا جواد كاظم معن97362102042096027

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء رحيم قاسم جاسم97363152042046096

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية392.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيتبارك غازي صلبي حسن97364122042020029

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيزينب سعد حامد غانم97365132042111053

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية البصرة للبناتاحيائينورا محمد احمد حسين97366112042109113

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية392.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيغدير علي حسين عبد هللا97367112042215113

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيعلي احمد معطي كريم97368262041059061

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية392.0ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعياحيائيفاطمة مصطفى نعيم عباس97369132042081014

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيجيهان خالد محمد احمد97370142042111061
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الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيعلي مراد كاظم فياض97371112041017027

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية400.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعلي هاشم سعيد سبهان97372162051355199

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية395.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيعبد االمير حيدر عبد االمير بدر97373112051006071

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية388.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيعثمان حميد زبار محمد97374312051063022

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعمار رعد لطيف هندال97375132051031042

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية الفكر للبناتتطبيقيهديل حبيب قاسم علي97376152052056045

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيعلي حيدر عنبر جوده97377222051013043

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيعبد هللا عامر داود محمود97378112051156044

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية375.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقياحمد محمد لفلوف شهد97379142051020007

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيحسين عبد الهادي حسن ياس97380132051030028

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيمنار عدي عبد عون دهش97381112052084039

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية372.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقياحمد هاشم جواد عبد97382142051020008

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية البسالة للبناتتطبيقيايه صالح هاشم حسين97383132052092004

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيكوثر محسن حيدر علوان97384112052076040

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيجنات طالب محمد عراكي97385112052110011

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقياسراء عبد محيسن جالب97386122052094003

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيعلي حيدر علي ثجيل97387222051036071

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية انوار الهدى االهلية للبنينتطبيقيعالء رحيم مطشر طاهر97388222051368008

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية الجماهير المختلطةتطبيقيزيد علي شبيب راضي97389232051183013

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقينجالء طالل حسين جياد97390142052067026

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيحسن موفق حسن شمام97391112051021044

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيزين العابدين جاسم كامل كنان97392242051038014

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينتطبيقيمنتظر نعيم شنين داخل97393102051203042

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0ثانوية االصالح المسائية للبنينتطبيقيعمر شرقي كريم مسعد97394222051318020

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية يافا للبناتتطبيقينور حسن حسين عطيه97395132052107046

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيأحمد حسين فضال بندر97396272051033001

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيبيداء علي عبد خنفيس97397142052078005

الجامعة العراقية/كلية األعالم497.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيمهند خليل ابراهيم علوان97398212021017047

الجامعة العراقية/كلية األعالم437.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيجوهر ستار جوهر حمود97399102021205030

الجامعة العراقية/كلية األعالم435.0اعدادية بني سعد للبنينادبيكرار وارد هبيش موسى97400212021008027

الجامعة العراقية/كلية األعالم435.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتادبيجيهان وليد كريم خلف97401132022127001

الجامعة العراقية/كلية األعالم434.0الخارجيونادبيحسين علي قاسم صالح97402122021400034

الجامعة العراقية/كلية األعالم434.0اعدادية البراق للبنينادبيكرار ونيس قاسم مطشر97403152021002137

الجامعة العراقية/كلية األعالم433.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيحسين حسون كريم نعمه97404152021075027

الجامعة العراقية/كلية األعالم433.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي حسن علي جواد97405142021049045
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الجامعة العراقية/كلية األعالم432.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيمنار علي محمد ديوان97406112022220073

الجامعة العراقية/كلية األعالم432.0اعدادية الخضراء للبنينادبيياسر محمد عزيز درويش97407102021013066

الجامعة العراقية/كلية األعالم431.0اعدادية ابن سينا للبنينادبياحمد مهند صالح الدين احمد توفيق97408112021017013

الجامعة العراقية/كلية األعالم431.0اعدادية النورين للبنينادبيعبد المهيمن احمد حاتم محمد97409142021004040

الجامعة العراقية/كلية األعالم431.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيحوراء عصام غني رزيج97410122022102033

الجامعة العراقية/كلية األعالم431.0اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمة حطاب مفتاح حسين97411142022074076

الجامعة العراقية/كلية األعالم431.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيساره هادي حسن داود97412122022134095

الجامعة العراقية/كلية األعالم431.0اعدادية عائشة للبناتادبيشهد اياد صيوان نخيش97413142022074058

الجامعة العراقية/كلية األعالم430.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيزينب احمد رحمان جواد97414122022102055

الجامعة العراقية/كلية األعالم430.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبياحمد منذر نصيف جاسم97415112021189014

الجامعة العراقية/كلية األعالم430.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيعبد الواحد نجم عبد الواحد عبد علي97416112021053074

الجامعة العراقية/كلية األعالم430.0اعدادية الزبيدية للبناتادبيسرى احمد حامد شمخي97417262022092019

الجامعة العراقية/كلية األعالم430.0اعدادية المستقبل للبناتادبيزكى عامر داخل نوفان97418112022101027

الجامعة العراقية/كلية األعالم429.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعمر طعان خلف سطام97419192021040029

الجامعة العراقية/كلية األعالم429.0اعدادية العامل للبنينادبيامير لؤي محمد علوان97420112021015011

الجامعة العراقية/كلية األعالم429.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعباس عبد جاسم ناصر97421152021003055

الجامعة العراقية/كلية األعالم428.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيبراء حيدر منذر جاسم97422112022137003

الجامعة العراقية/كلية األعالم428.0اعدادية صالح الدين للبنينادبياحمد محمد فاضل عباس97423132021008008

الجامعة العراقية/كلية األعالم428.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبياحمد عزيز عجيل حمادي97424102021200014

الجامعة العراقية/كلية األعالم428.0ثانوية الندى للبناتادبيهبه حسن كاظم محمد97425142022302076

الجامعة العراقية/كلية األعالم428.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبياحمد محمد جاسم راضي97426152021011004

الجامعة العراقية/كلية األعالم428.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيتبارك كاظم محمد شذر97427122022134031

الجامعة العراقية/كلية األعالم428.0ثانوية االبتهال للبناتادبينور طه ناجي ذياب97428142022069056

الجامعة العراقية/كلية األعالم427.0اعدادية المقدادية للبنينادبيمجبل احمد محمد ابراهيم97429212021039020

الجامعة العراقية/كلية األعالم427.0ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيحسين ستار جبار معيوف97430122021176009

الجامعة العراقية/كلية األعالم427.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبييوسف سامي يوسف وشل97431112021009120

الجامعة العراقية/كلية األعالم427.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيهدايا طارق مسلم اسماعيل97432112022092003

الجامعة العراقية/كلية األعالم427.0اعداية المعراج للبناتادبيرسل صبحي ابراهيم حسين97433102022113026

الجامعة العراقية/كلية األعالم427.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيعمر عبد الناصر عمر محمد شكري97434102021205096

الجامعة العراقية/كلية األعالم426.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبييسرى سعدي كاظم عبد97435112022220093

الجامعة العراقية/كلية األعالم426.0اعدادية العراق للبنينادبيسجاد اياد عبد الكاظم سلطان97436122021009115

الجامعة العراقية/كلية األعالم426.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعبد هللا رافد مجيد حسين97437132021009079

الجامعة العراقية/كلية األعالم426.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي محمد سرحان جاسم97438142021012055

الجامعة العراقية/كلية األعالم426.0اعدادية السياب للبنينادبيسجاد محمد حاجم حصان97439112021028052

الجامعة العراقية/كلية األعالم426.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيمهيمن يوسف موسى حمزه97440132021253053
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الجامعة العراقية/كلية األعالم426.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيسجى عامر جبار نايف97441112022089043

الجامعة العراقية/كلية األعالم426.0اعدادية االصيل للبناتادبيامنه نبيل عادل عبد الوهاب97442112022064005

الجامعة العراقية/كلية األعالم425.0اعدادية النور للبناتادبيفاطمه علي مطرود مشكور97443242022095039

الجامعة العراقية/كلية األعالم425.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيساهر محسن عيسى صافي97444142021048045

الجامعة العراقية/كلية األعالم425.0ثانوية زبيدة للبناتادبينور صباح صاحب شذر97445142022082031

الجامعة العراقية/كلية األعالم425.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيفاروق ارشد فاروق رشيد97446112021059067

الجامعة العراقية/كلية األعالم425.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيمحمود سليم عطا هللا عبد97447112021033061

الجامعة العراقية/كلية األعالم425.0اعدادية الحكيم للبنينادبيخالد سعد عبد الكريم سلمان97448112021032018

الجامعة العراقية/كلية األعالم425.0ثانوية منار العلم االهلية للبنينادبيجاسم محمد سلمان ناصر97449122021051002

الجامعة العراقية/كلية األعالم425.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد راسم محمد كاظم97450142021024244

الجامعة العراقية/كلية األعالم424.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيهيثم ليث جبار محمود97451132021007064

الجامعة العراقية/كلية األعالم424.0ثانوية البالد للبنينادبيعبد هللا طالب عبد حسن97452122021008014

الجامعة العراقية/كلية األعالم424.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيفاضل عباس احمد حسن97453112021180118

الجامعة العراقية/كلية األعالم424.0اعدادية االنصار للبنينادبيمحمد احمد كاظم جساس97454132021003052

الجامعة العراقية/كلية األعالم424.0اعدادية غماس للبنينادبيحسن هاشم عانه بريد97455242021016016

الجامعة العراقية/كلية األعالم424.0اعدادية يافا للبناتادبيزينب حسين خزعل علي97456132022107076

الجامعة العراقية/كلية األعالم424.0اعدادية االصيل للبناتادبينبأ احمد عبد الكريم محمد نوري97457112022064057

الجامعة العراقية/كلية األعالم424.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبيابراهيم عوده خالد ايوب97458192021027001

الجامعة العراقية/كلية األعالم424.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيتبارك عدنان سعود جواد97459112022095031

الجامعة العراقية/كلية األعالم424.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمؤمن عمار مهدي خلف97460142021019142

الجامعة العراقية/كلية األعالم424.0ثانوية السياب للبناتادبينادين ظافر حمام الدين جاسم97461102022077038

الجامعة العراقية/كلية األعالم424.0ثانوية الطف المختلطةادبيعلي عدنان فليح حسن97462212021242005

الجامعة العراقية/كلية األعالم423.0اعدادية الرشد للبناتادبيدنيا سيالوي كاظم كاطع97463132022109010

الجامعة العراقية/كلية األعالم423.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمحمود احمد مصطفى نور97464122021044084

الجامعة العراقية/كلية األعالم423.0اعدادية الرشد للبناتادبيسما سعد مهدي غالم97465132022109025

الجامعة العراقية/كلية األعالم423.0ثانوية عمر المختار للبنينادبياحمد ماجد ابراهيم فرحان97466102021004005

الجامعة العراقية/كلية األعالم423.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعريبي احمد جبر عريبي97467122021048067

الجامعة العراقية/كلية األعالم423.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيايه حاتم محمد كاطع97468122022117004

الجامعة العراقية/كلية األعالم423.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين مهدي صالح علي حسن97469122021048030

الجامعة العراقية/كلية األعالم423.0اعدادية البتول للبناتادبياسماء متعب علي محمود97470112022072011

الجامعة العراقية/كلية األعالم423.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعيسى جبار جواد كاظم97471142021061085

الجامعة العراقية/كلية األعالم422.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى سرحان كاطع زيدان97472142021024300

الجامعة العراقية/كلية األعالم422.0ثانوية ارض الحضارات االهلية للبنينادبييوسف سالم نجم عبد97473142021172013

الجامعة العراقية/كلية األعالم422.0اعدادية البشير للبنينادبيمرتضى عباس مكطوف طاهر97474142021036107

الجامعة العراقية/كلية األعالم422.0اعدادية المكاسب للبنينادبيعلي عباس علي عبد97475272021003050
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الجامعة العراقية/كلية األعالم422.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمجتبى عبد الحسين محمد سدخان97476152021005065

الجامعة العراقية/كلية األعالم422.0اعدادية البصرة للبناتادبيرسل احمد عبد الوهاب رحيم97477112022109013

الجامعة العراقية/كلية األعالم422.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزهراء شاكر حمود ناصر97478152022049042

الجامعة العراقية/كلية األعالم422.0اعدادية الفراتين للبنينادبيمحمد حسن زامل حسن97479132021042067

الجامعة العراقية/كلية األعالم422.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمحمد ستار جبار عوده97480122021044077

الجامعة العراقية/كلية األعالم422.0الخارجيونادبياحمد صباح حسن علي97481142021400014

الجامعة العراقية/كلية األعالم422.0اعدادية االمال للبناتادبيشهد جواد طارق جواد97482112022070046

الجامعة العراقية/كلية األعالم422.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيعبد الوهاب فخري هاشم علي97483112021203143

الجامعة العراقية/كلية األعالم422.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيحمزه عبد الكريم محمد سلمان97484122021202066

الجامعة العراقية/كلية األعالم422.0اعدادية طه للبنينادبيحسين ناصر صبر محسن97485142021177041

الجامعة العراقية/كلية األعالم422.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعبد هللا نهاد محمد كاظم97486212021038072

الجامعة العراقية/كلية األعالم421.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيصبر محمود صبر حمد97487142021210109

الجامعة العراقية/كلية األعالم421.0اعدادية الجواهري للبنينادبياسماعيل عبد حسين محمد97488202021015006

الجامعة العراقية/كلية األعالم421.0اعدادية بيخال للبنينادبيمصطفى علي خلف جاسم97489212021074091

الجامعة العراقية/كلية األعالم421.0ثانوية الحضر للبنينادبيعلي محمد مجيد محمد97490122021035011

الجامعة العراقية/كلية األعالم420.0اعدادية الكرامة للبناتادبيرونق وليد خالد رسول97491132022101029

الجامعة العراقية/كلية األعالم420.0اعدادية االصيل للبناتادبيداليا علي جواد كاظم97492112022064014

الجامعة العراقية/كلية األعالم420.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيهاجر رعد سعيد شهيد97493102022111041

الجامعة العراقية/كلية األعالم420.0ثانوية السالم للبنينادبيجعفر كريم جبر خلف97494102021030003

الجامعة العراقية/كلية األعالم420.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتادبياقبال محمد صالح علي97495262022139002

الجامعة العراقية/كلية األعالم420.0ثانوية االبتهال للبناتادبيفاطمه حسين زغير صبر97496142022069046

الجامعة العراقية/كلية األعالم420.0اعدادية البسالة للبناتادبيسارة جواد كاظم سدخان97497132022092038

الجامعة العراقية/كلية األعالم420.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيحميده محمد طالب عبد هللا97498142022099019

الجامعة العراقية/كلية األعالم420.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمنتظر احمد محمود جاسم97499152021005082

الجامعة العراقية/كلية األعالم420.0ثانوية البهاء المختلطةادبيمحمد علي دنان عباس97500212021203014

الجامعة العراقية/كلية األعالم420.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد علي رشيد خلف97501142021024264

الجامعة العراقية/كلية األعالم419.0ثانوية المغيرة للبنينادبياحمد ناجح فضل علي97502212021051003

الجامعة العراقية/كلية األعالم419.0ثانوية الوطن للبناتادبيساره حميد عبود جريذي97503192022257021

الجامعة العراقية/كلية األعالم419.0ثانوية الزهراء للبناتادبيحنين صالح عباس علي97504132022097009

الجامعة العراقية/كلية األعالم419.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعلي فراس عباس خلف97505112021181080

الجامعة العراقية/كلية األعالم419.0ثانوية االندلس المسائية للبنينادبيجعفر صادق محمد علي صالح97506132021256009

الجامعة العراقية/كلية األعالم419.0الخارجياتادبيرند شاكر سلمان نطاح97507112022401075

الجامعة العراقية/كلية األعالم419.0اعدادية السياب للبنينادبيسجاد طالب عبد الصاحب طالب97508112021028047

الجامعة العراقية/كلية األعالم419.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيفرقان محمود خليفه محمد97509102022109097

الجامعة العراقية/كلية األعالم418.0اعدادية حطين للبناتادبيبلسم سمير حميد نوري97510132022103008
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الجامعة العراقية/كلية األعالم418.0ثانوية عمر المختار للبنينادبياحمد سامي زيدان خلف97511102021004002

الجامعة العراقية/كلية األعالم418.0اعدادية الهدى للبناتادبيمريم اياد جاسم محمد97512122022106034

الجامعة العراقية/كلية األعالم418.0اعدادية الغزالية للبنينادبيعبد هللا كريم بديوي عزيز97513102021008061

الجامعة العراقية/كلية األعالم418.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيحسين علي غني رزيج97514102021015025

الجامعة العراقية/كلية األعالم418.0اعدادية زها حديد للبناتادبينورهان صالح عبد القادر امين97515132022130058

الجامعة العراقية/كلية األعالم418.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيمينا غزوان فيصل جوني97516142022104046

الجامعة العراقية/كلية األعالم418.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء عبد هللا عبد الغفار حطاب97517132022094029

الجامعة العراقية/كلية األعالم418.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد الجواد كاظم سرحان رحيل97518122021009239

الجامعة العراقية/كلية األعالم418.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد جاسم حميد هاشم97519142021019149

الجامعة العراقية/كلية األعالم418.0اعدادية االخالص للبناتادبياماني امير عبد الحميد كشكول97520112022112010

الجامعة العراقية/كلية األعالم418.0اعدادية الداخلية للبنينادبيعلي رافد مطلك صالح97521102021033029

الجامعة العراقية/كلية األعالم418.0اعدادية الرباب للبناتادبيمها عامر حميد عبيد97522122022125119

الجامعة العراقية/كلية األعالم417.0اعدادية الرباب للبناتادبيمالك موسى كزار مري97523122022125116

الجامعة العراقية/كلية األعالم417.0ثانوية الحريري للبناتادبيسهيله سعد علي خضير97524142022137022

الجامعة العراقية/كلية األعالم417.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيحسن باسم علي محمد97525122021170011

الجامعة العراقية/كلية األعالم417.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمرتضى عزيز شكري محمود97526122021048109

الجامعة العراقية/كلية األعالم417.0ثانوية بابل للبناتادبيعال طارق نوري ياسر97527122022095022

الجامعة العراقية/كلية األعالم417.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيزهراء عبد الجواد خيون عباس97528272022160054

الجامعة العراقية/كلية األعالم417.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبياحمد رامي عطا هللا حميد97529112021180007

الجامعة العراقية/كلية األعالم417.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيمسار عمار حياوي راضي97530242022122046

الجامعة العراقية/كلية األعالم417.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيخمائل حسين ابراهيم فاخر97531152022046030

الجامعة العراقية/كلية األعالم417.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيزهراء ابراهيم يوسف مهنا97532142022098014

الجامعة العراقية/كلية األعالم416.0اعدادية بروانة للبنينادبيمأمون حسن محمود ضويف97533192021067031

الجامعة العراقية/كلية األعالم416.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيمريم حسن ناهي لفته97534142022143055

الجامعة العراقية/كلية األعالم416.0ثانوية فدك للبناتادبيحبيبه علي مكي سلمان97535142022070029

الجامعة العراقية/كلية األعالم416.0ثانوية تبوك للبناتادبيرسل عبد الحسين محمد عبد الحسين97536112022102014

الجامعة العراقية/كلية األعالم416.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيساره سالم محمد خلف97537142022067076

الجامعة العراقية/كلية األعالم416.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيايمن برهان جاسم محمد97538132021009029

الجامعة العراقية/كلية األعالم416.0اعدادية الخبير للبنينادبيعبد هللا نزار سامي ناجي97539112021007057

الجامعة العراقية/كلية األعالم416.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيريام عباس معرض عرار97540102022094020

الجامعة العراقية/كلية األعالم416.0اعدادية صفية للبناتادبيمريم باسم هاشم لفته97541142022075206

الجامعة العراقية/كلية األعالم416.0ثانوية االمال للبناتادبيشهب نزار ناظم حميد97542212022153033

الجامعة العراقية/كلية األعالم416.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياحمد زكي كريم جاسم97543152021007008

الجامعة العراقية/كلية األعالم416.0اعدادية البشير للبنينادبيمنتظر بهاء حميد مجيد97544142021036121

الجامعة العراقية/كلية األعالم416.0ثانوية السعادة للبناتادبيفاطمه محمد جودي عطيه97545142022120037
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الجامعة العراقية/كلية األعالم416.0اعدادية االنفال للبناتادبيغسق حسام جبار فرحان97546102022101057

الجامعة العراقية/كلية األعالم415.0اعدادية جرير للبناتادبيضحى مقدام مهدي حسن97547122022089042

الجامعة العراقية/كلية األعالم415.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعبد هللا احمد جعفر كاظم97548212021081029

الجامعة العراقية/كلية األعالم415.0ثانوية دجلة للبناتادبيزهراء احمد سمير محمود97549102022095034

الجامعة العراقية/كلية األعالم415.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيعبد هللا حميد رشيد ابراهيم97550112021033037

الجامعة العراقية/كلية األعالم415.0اعدادية البيان للبناتادبيسجى اسعد نصيف شدهان97551102022096058

الجامعة العراقية/كلية األعالم415.0اعدادية الفردوس للبناتادبيفاتن مثنى محمد خليل97552132022118109

الجامعة العراقية/كلية األعالم415.0ثانوية الغدير للبناتادبيخوله نهاد حسن مجيد97553232022131007

الجامعة العراقية/كلية األعالم415.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيسجاد عقيل عطا هللا عمران97554272021152041

الجامعة العراقية/كلية األعالم415.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيهاني رعد صبار حمد97555122021017040

الجامعة العراقية/كلية األعالم414.0اعدادية الخبير للبنينادبيمنتظر قاسم جلوب لفتة97556112021007092

الجامعة العراقية/كلية األعالم414.0اعدادية التقى للبناتادبيمنار احمد ضايع حرجان97557112022071093

الجامعة العراقية/كلية األعالم414.0اعدادية االنتصار للبناتادبيزهراء غزوان نزار صبري97558132022091045

الجامعة العراقية/كلية األعالم414.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعلي عامر مراد كاظم97559122021005036

الجامعة العراقية/كلية األعالم414.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي محمد سلوم عباس97560132021024083

الجامعة العراقية/كلية األعالم414.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحسين لفته درويش كريم97561142021019045

الجامعة العراقية/كلية األعالم414.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيسجاد خالد علي مكي97562142021045021

الجامعة العراقية/كلية األعالم414.0ثانوية عشتار للبناتادبيعذراء عامر وهيب سلمان97563112022086024

الجامعة العراقية/كلية األعالم414.0ثانوية عدن للبناتادبينرجس ماجد حميد عباس97564112022094088

الجامعة العراقية/كلية األعالم414.0اعدادية المعراج للبنينادبيحسن ليث اسماعيل صادق97565112021024012

الجامعة العراقية/كلية األعالم414.0اعدادية النجاح للبنينادبيذوالفقار عيسى عبد السادة كريدي97566142021027044

الجامعة العراقية/كلية األعالم414.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعبد هللا نوري فاضل حسن97567122021047082

الجامعة العراقية/كلية األعالم414.0اعدادية التقدم للبنينادبيعبيده محمد عباس جاسم97568192021062028

الجامعة العراقية/كلية األعالم414.0ثانوية الثائر للبنينادبيمؤمل مالك عبد الوهاب عذاب97569122021011033

الجامعة العراقية/كلية األعالم414.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيمرتضى علي حميد ابراهيم97570112021059081

الجامعة العراقية/كلية األعالم413.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيمحمد علي ديوان عبد هللا97571122021036027

الجامعة العراقية/كلية األعالم413.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيمحمد زيدان خلف فهد97572212021052040

الجامعة العراقية/كلية األعالم413.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيساره عمار علي شحاذه97573112022075025

الجامعة العراقية/كلية األعالم413.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيدعاء عبدالقادر حميد حسن97574212022134022

الجامعة العراقية/كلية األعالم413.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد عامر ياسين محمد97575102021017051

الجامعة العراقية/كلية األعالم413.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد عمر محسن حبيب97576112021028115

الجامعة العراقية/كلية األعالم413.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيغزوان باسل حميد موزان97577142021208116

الجامعة العراقية/كلية األعالم413.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيمصطفى تحسين عبد الستار عبد الرزاق97578112021059085

الجامعة العراقية/كلية األعالم413.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيابو الفضل سعد حميد شليش97579142021026005

الجامعة العراقية/كلية األعالم413.0اعدادية المباهلة للبنينادبيهاني مالك بعير شمخي97580272021021091

صفحة ٢٧٨٨ من ٦١٩٥
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الجامعة العراقية/كلية األعالم413.0اعدادية الشيماء للبناتادبيمها خليل عبد الساده جاسم97581122022098069

الجامعة العراقية/كلية األعالم413.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيمصطفى جميل عبد الحسين غالم97582112021059086

الجامعة العراقية/كلية األعالم412.0اعدادية االعظمية للبناتادبيضحى عمار حامد محمد97583132022073082

الجامعة العراقية/كلية األعالم412.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيفاطمه رعد ابراهيم يعقوب97584102022220036

الجامعة العراقية/كلية األعالم412.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمالك ماجد حميد محسن97585142021019188

الجامعة العراقية/كلية األعالم412.0ثانوية البنوك األهلية للبناتادبيايه عباس معيود راضي97586132022083001

الجامعة العراقية/كلية األعالم412.0اعدادية الخطيب للبنينادبيحسين عبد الهادي خرابه عدام97587122021034030

الجامعة العراقية/كلية األعالم412.0اعدادية النجاح للبنينادبيسجاد محمد حسن علي97588142021027060

الجامعة العراقية/كلية األعالم412.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيحيدر محمد صبري جياد97589142021018030

الجامعة العراقية/كلية األعالم412.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيريان فراس محمد نجم97590132022074021

الجامعة العراقية/كلية األعالم412.0اعدادية الخطيب للبنينادبيامير علي خلف مشتت97591122021034016

الجامعة العراقية/كلية األعالم412.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيمصطفى حيدر كاظم شاني97592132021013031

الجامعة العراقية/كلية األعالم412.0اعدادية المتنبي للبنينادبيزين العابدين براء نجيب حمادي97593102021027022

الجامعة العراقية/كلية األعالم411.0ثانوية ابن الجوزي للبنينادبييوسف محمد مجيد سلمان97594132021021050

الجامعة العراقية/كلية األعالم411.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيرند عبد الكريم محمود قاسم97595102022106016

الجامعة العراقية/كلية األعالم411.0اعدادية المتنبي للبنينادبيابراهيم فاضل عبد هللا عيسى97596102021027001

الجامعة العراقية/كلية األعالم411.0اعدادية بيخال للبنينادبيمحمد علي حسين احمد97597212021074084

الجامعة العراقية/كلية األعالم411.0اعدادية الرواد للبنينادبيمصطفى سرمد عبد القادر عبود97598212021077164

الجامعة العراقية/كلية األعالم411.0ثانوية السعادة للبناتادبيعال صالح حسين عليوي97599142022120031

الجامعة العراقية/كلية األعالم411.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيحمزة حسين رشيد عبد97600132021025016

الجامعة العراقية/كلية األعالم411.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيعبد فرحان عبد ابراهيم97601132021172008

الجامعة العراقية/كلية األعالم411.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيحنين جوده كاظم جاسم97602142022095013

الجامعة العراقية/كلية األعالم411.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيحسين محمد نغماش جاسم97603122021202061

الجامعة العراقية/كلية األعالم410.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسين محمود رمضان عبود97604142021030040

الجامعة العراقية/كلية األعالم410.0ثانوية المناسك للبناتادبيجنان رياض عبد االله عبد الساده97605272022104028

الجامعة العراقية/كلية األعالم410.0ثانوية الصمود للبناتادبينورس علي سلمان عطيه97606142022101037

الجامعة العراقية/كلية األعالم410.0اعدادية التعاون للبناتادبيميس امير غالب صبري97607112022105070

الجامعة العراقية/كلية األعالم410.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعباس رحيم محيسن جار هللا97608142021019088

الجامعة العراقية/كلية األعالم410.0اعدادية االمل للبناتادبيجمانه طارق محي مهدي97609142022144008

الجامعة العراقية/كلية األعالم410.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيشرف الدين جليل مهول هادي97610272021150039

الجامعة العراقية/كلية األعالم410.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيبتول فارس هاشم كريم97611142022136011

الجامعة العراقية/كلية األعالم410.0اعدادية الناصرة للبناتادبيتماره محمد كامل محمد97612142022133015

الجامعة العراقية/كلية األعالم410.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيهمسه محمد سبع خميس97613142022067144

الجامعة العراقية/كلية األعالم479.0اعدادية السالم للبنيناحيائيمحمود شاكر محمود فياض97614192041058031

الجامعة العراقية/كلية األعالم476.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيابتهال علي راهي راضي97615152042055003
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الجامعة العراقية/كلية األعالم476.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيمحمد ثائر يعقوب شعبان97616112041021067

الجامعة العراقية/كلية األعالم475.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم حسن شندي97617132042281113

الجامعة العراقية/كلية األعالم475.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيكرار نعمه حيدر حسون97618272041035080

الجامعة العراقية/كلية األعالم471.0مدارس االبداع العراقية األهلية تركيا-أنقرةاحيائيابو بكر كريم كسار حسين97619132041243001

الجامعة العراقية/كلية األعالم467.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيعال عالء حسون حسين97620102042076025

الجامعة العراقية/كلية األعالم466.0ثانوية الريف المسائيةاحيائيساجد صالح مرهش طلب97621182041337025

الجامعة العراقية/كلية األعالم466.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيزهراء حسام جواد كاظم97622112042066025

الجامعة العراقية/كلية األعالم464.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيبنت الهدى محمد هاشم محمد97623142042120006

الجامعة العراقية/كلية األعالم464.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمود عدنان عبد حزيم97624252041031691

الجامعة العراقية/كلية األعالم464.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيايه هادي عطيه مجلي97625112042149009

الجامعة العراقية/كلية األعالم464.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمد حسن نجم دارا97626212041033097

الجامعة العراقية/كلية األعالم464.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيأيمن عدي ضمد ساير97627112041005006

الجامعة العراقية/كلية األعالم464.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائينور الهدى ميثاق عبد ابراهيم97628232042140086

الجامعة العراقية/كلية األعالم463.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيلبنى واثق محمود يوسف97629102042118102

الجامعة العراقية/كلية األعالم461.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيأسيل عمر مجيد خليل97630132042117001

الجامعة العراقية/كلية األعالم459.0مدارس المتنبي االهلية في تركيا - بولواحيائيحنين علي عبد الجبار محمد97631132042221001

الجامعة العراقية/كلية األعالم458.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيزين الدين احمد عدنان نعمه97632122041031069

الجامعة العراقية/كلية األعالم456.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيروز محمد صبري ياسر97633102042118045

الجامعة العراقية/كلية األعالم456.0الخارجيوناحيائيمؤمل ايمن احمد محمد97634112041400064

الجامعة العراقية/كلية األعالم455.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفرح علي حسين هداب97635112042088034

الجامعة العراقية/كلية األعالم455.0اعدادية المهج للبناتاحيائيسبأ محمد جواد شريف97636142042102026

الجامعة العراقية/كلية األعالم455.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيشروق مهند جواد حسين97637112042064050

الجامعة العراقية/كلية األعالم454.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيغفران جالل علي حمود97638142042067092

الجامعة العراقية/كلية األعالم454.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشمس مأمون محمد رضا عبد هللا97639232042088307

الجامعة العراقية/كلية األعالم453.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيسيف الدين حيدر سالم علوان97640272041152035

الجامعة العراقية/كلية األعالم453.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيدينا صالح جاسم صادق97641292042055024

الجامعة العراقية/كلية األعالم420.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيزين العابدين محمد محمود ابراهيم97642132051003031

الجامعة العراقية/كلية األعالم418.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيسجاد حسن محسن قاسم97643272051013053

الجامعة العراقية/كلية األعالم416.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتتطبيقيرانيا حازم ابراهيم حسن97644112052149008

الجامعة العراقية/كلية األعالم415.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيابا الفضل احمد كاظم خضير97645162051491001

الجامعة العراقية/كلية األعالم413.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيحسن جميل علي كرمد97646242051251005

الجامعة العراقية/كلية األعالم412.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمحمد سعد غدير حنفيش97647112051018112

الجامعة العراقية/كلية األعالم408.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيسجاد كريم جواد مجيد97648142051020029

الجامعة العراقية/كلية األعالم406.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيسجاد سامي حنين حنتوش97649132051011020

الجامعة العراقية/كلية األعالم405.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقياحمد ماجد عيسى علي97650132051024008
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جامعة بابل/كلية الطب613.0ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمنتظر جعفر صادق ابراهيم97651232041047099

جامعة بابل/كلية الطب613.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمريم طاهر خيري عبد97652232042132091

جامعة بابل/كلية الطب612.5ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء صباح كريم حمزه97653272042077052

جامعة بابل/كلية الطب612.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء ضرغام جاسم محمد97654232042132049

جامعة بابل/كلية الطب612.0ثانوية بابل للبنيناحيائيمنتظر محمود حسين هدوان97655232041021128

جامعة بابل/كلية الطب612.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب حيدر عباس عمران97656232042132058

جامعة بابل/كلية الطب611.9ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسن مالك عراك عبود97657232041047018

جامعة بابل/كلية الطب611.8ثانوية التحرير للبناتاحيائيرتاج جاسم حسوني خليل97658232042096037

جامعة بابل/كلية الطب611.7ثانوية بابل للبنيناحيائيامير احمد حنظل طارش97659232041021017

جامعة بابل/كلية الطب611.7ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب علي جليل برهان97660232042096068

جامعة بابل/كلية الطب611.7ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد عمار عبد الستار حمزه97661232041047087

جامعة بابل/كلية الطب611.6ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمريم حيدر جبير عبد97662232042132088

جامعة بابل/كلية الطب611.4ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي احمد عوده جاسم97663232041047053

جامعة بابل/كلية الطب611.4ثانوية بابل للبنيناحيائيامير محمد رضا جبار خدام97664232041021019

جامعة بابل/كلية الطب611.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور الهدى علي شاكر محمود97665232042132103

جامعة بابل/كلية الطب611.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء ثامر جاسم خضير97666232042132075

جامعة بابل/كلية الطب611.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائياماني اثير زكي محسن97667232042132013

جامعة بابل/كلية الطب610.9ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيايه حيدر عبد العظيم زكي97668232042132019

جامعة بابل/كلية الطب610.8ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائياحمد محمد كاظم عطيه97669232041047006

جامعة بابل/كلية الطب610.8ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد مهدي محمد جواد محمد97670232041047090

جامعة بابل/كلية الطب610.8ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيروان أحمد خضير محسن97671232042132038

جامعة بابل/كلية الطب610.7ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمرتضى خليل سعيد حاجم97672232041047092

جامعة بابل/كلية الطب610.7ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد باقر هادي محمد علي محمد97673232041047080

جامعة بابل/كلية الطب610.5ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء علي مرير عناد97674232042132052

جامعة بابل/كلية الطب610.1ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائياحمد صالح هادي عباس97675232041047004

جامعة بابل/كلية الطب610.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينبأ سالم عبد هللا علي97676232042132098

جامعة بابل/كلية الطب610.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيالزهراء صفاء نوري محمد علي97677232042132010

جامعة بابل/كلية الطب609.8ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمريم حيدر حسن حمزه97678232042132089

جامعة بابل/كلية الطب609.8ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيايه اسعد جبار ليلو97679232042132018

جامعة بابل/كلية الطب609.8ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسن حيدر محمد حبيب مجيد97680232041047013

جامعة بابل/كلية الطب609.4ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء صالح هادي منسي97681232042132048

جامعة بابل/كلية الطب609.0ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي مرسال جبار محمد97682232041047066

جامعة بابل/كلية الطب609.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائياسراء حيدر هاشم احمد97683232042132009

جامعة بابل/كلية الطب608.9ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمجتبى عباس نور محمد97684232041047073

جامعة بابل/كلية الطب608.8ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد علي عبد المهدي عبد الحسين عيدان97685232041047086

صفحة ٢٧٩١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بابل/كلية الطب608.7ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيغدير محمد كريم رزوقي97686232042132072

جامعة بابل/كلية الطب608.6ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحيدرة حميد عجرش محسن97687232041047029

جامعة بابل/كلية الطب608.3ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه عبد العباس جابر مصطفى97688232042132080

جامعة بابل/كلية الطب608.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء عصام حمود نعمه97689232042132050

جامعة بابل/كلية الطب607.9ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد الهادي فالح هادي جابر97690232041047078

جامعة بابل/كلية الطب607.7ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي سعد صالح حميد97691232041047059

جامعة بابل/كلية الطب607.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفرح عصام سلطان عيسى97692272042077111

جامعة بابل/كلية الطب607.5ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور حسنين كاظم عبد97693232042132105

جامعة بابل/كلية الطب607.4ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسين احمد فاضل فرهود97694232041047022

جامعة بابل/كلية الطب607.4ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيزيد منذر حمودي علوان97695232041047032

جامعة بابل/كلية الطب607.4ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيكرم احمد عبد الرضا عبود97696232041047068

جامعة بابل/كلية الطب607.1ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيشكران عماد نعمه رحيم97697232042132071

جامعة بابل/كلية الطب607.0ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين احمد هادي كاظم97698232041021031

جامعة بابل/كلية الطب607.0ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعبد هللا رائد حامد خفيف97699232041047045

جامعة بابل/كلية الطب606.8ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد القاسم رياض صبار عليوي97700232041021101

جامعة بابل/كلية الطب606.2ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين علي جواد كاظم97701232041021039

جامعة بابل/كلية الطب606.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب قيصر عمران عيسى97702232042132063

جامعة بابل/كلية الطب605.9ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد فارس فالح صادق97703232041047089

جامعة بابل/كلية الطب605.8ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيرفقه احمد عبيس يوسف97704232042132036

جامعة بابل/كلية الطب605.6ثانوية بابل للبنيناحيائيحسنين احمد عبد االمير عاشور97705232041021028

جامعة بابل/كلية الطب605.4ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيابرار سعد يحيى خضير97706232042132007

جامعة بابل/كلية الطب605.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيمروه امير رحيم حميد97707272042093097

جامعة بابل/كلية الطب605.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حسين هادي عبد الزهرة97708232041071045

جامعة بابل/كلية الطب605.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيغسق ثامر كريم عبيد97709232042127086

جامعة بابل/كلية الطب605.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيطيبه حسين شهيد سعدون97710232042088331

جامعة بابل/كلية الطب605.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيحنين حامد عليوي حسن97711232042304071

جامعة بابل/كلية الطب605.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيفاطمه حيدر ناجي عبيد97712272042093088

جامعة بابل/كلية الطب605.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيسجاد شهيد حمزه علي97713232041008070

جامعة بابل/كلية الطب605.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء هيثم نعمه عبود97714232042087012

جامعة بابل/كلية الطب605.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيياسر عبد الرسول عويد عداي97715232041020415

جامعة بابل/كلية الطب605.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور عبد الكريم صاحب عبد الكريم97716272042058332

جامعة بابل/كلية الطب605.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائياحمد مؤيد ناصر حسين97717232041002014

جامعة بابل/كلية الطب605.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين غازي طه علي97718272041014064

جامعة بابل/كلية الطب605.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه جاسم عبد زيد هاشم97719232042093132

جامعة بابل/كلية الطب605.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه عباس فاضل عباس97720232042087234
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جامعة بابل/كلية الطب605.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الهدى محمد حسين علي97721232042088486

جامعة بابل/كلية الطب605.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبسمه اسعد محمد مرزه97722232042087055

جامعة بابل/كلية الطب605.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيروز ربيع عبد الرزاق رشيد97723232042127040

جامعة بابل/كلية الطب605.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعاتكه ابراهيم حسن نور97724232042087241

جامعة بابل/كلية الطب605.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعال علي خضير جابر97725232042087246

جامعة بابل/كلية الطب605.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيرفقه علي عبد الجبار حميد97726272042063050

جامعة بابل/كلية الطب605.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك فرحان شنان محسن97727232042109035

جامعة بابل/كلية الطب605.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيمقتدى جواد عبد هللا سعيد97728232041067125

جامعة بابل/كلية الطب605.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيمريم سعد هادي كاظم97729232042079052

جامعة بابل/كلية الطب605.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيجوهره حيدر عبيد نجم97730232042132026

جامعة بابل/كلية الطب605.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيظالل صفاء حسين عباس97731232042088338

جامعة بابل/كلية الطب605.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء صالح حسن غالي97732232042120057

جامعة بابل/كلية الطب605.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايه محمد كاظم حمزه97733232042304031

جامعة بابل/كلية الطب605.0اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد عبد الرحيم نبات عبد علي97734232041020026

جامعة بابل/كلية الطب605.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمرتضى رياض كاظم ناصر97735232041071070

جامعة بابل/كلية الطب605.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم عالء حسين عباس97736232042142283

جامعة بابل/كلية الطب605.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزهراء هاشم قاسم جاسم97737272042071039

جامعة بابل/كلية الطب605.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزهراء صالح حسن هادي97738272042093050

جامعة بابل/كلية الطب605.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمريم حيدر محمد حسن محمد97739232042132090

جامعة بابل/كلية الطب605.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزمن معتز منصور محمد97740232042088174

جامعة بابل/كلية الطب605.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيشمس صباح منعم نجم97741232042115113

جامعة بابل/كلية الطب605.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه رضا عبد الساده خضير97742232042087269

جامعة بابل/كلية الطب605.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه صفاء علي كاظم97743232042132078

جامعة بابل/كلية الطب605.0ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعباس حسين عباس سلمان97744232041047041

جامعة بابل/كلية الطب604.9اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعبد االعلى محمد ناجي حمود97745232041251238

جامعة بابل/كلية الطب604.6اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمه صالح مهدي عبد الكاظم97746232042271616

جامعة بابل/كلية الطب604.3ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمصطفى مؤيد عمران موسى97747232041047098

جامعة بابل/كلية الطب604.3ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيسجاد علي جابر طاهر97748232041047035

جامعة بابل/كلية الطب604.2ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيذو الفقار حسن كاطع جار هللا97749232041047030

جامعة بابل/كلية الطب604.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيأيات محمد هادي شنين97750232042132004

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبنين موسى علي محمد97751232042271127

جامعة بابل/كلية الطب604.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيزهراء ميثم جاسم محمد97752272042089061

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب ماهر سالم عبد الرضا97753232042088270

جامعة بابل/كلية الطب604.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيآيه سالم غانم سلمان97754232042132005

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيفردوس حسن عبد الحسين جبار97755232042078103
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جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه رشيد حميد عبود97756232042087268

جامعة بابل/كلية الطب604.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيفرح موسى جبر عبد الحسن97757232042147073

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء مسلم مهدي حسن97758232042127058

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيقمر عباس حمودي مهدي97759272042161072

جامعة بابل/كلية الطب604.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيزهراء علي قطن عبد الحسين97760232042303009

جامعة بابل/كلية الطب604.0ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيذو الفقار داود سلمان حسين97761142041010040

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيهدى عبيد علي خشان97762232042092248

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيايات احمد ابراهيم عيدان97763232042098016

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينبأ عباس عبيد محمد97764232042093170

جامعة بابل/كلية الطب604.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينورا عالوي عباس صفوك97765232042153182

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء مسلم كاظم سلمان97766272042058160

جامعة بابل/كلية الطب604.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيمالك احمد شمخي دحام97767232042081073

جامعة بابل/كلية الطب604.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيعلي كريم عمران علي97768232041059070

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحسين كامل خضير طاعون97769222041042010

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم احمد مسلم كريم97770232042087302

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه سعد عمران موسى97771232042142254

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعلي اسماعيل عواد حسين97772232041252142

جامعة بابل/كلية الطب604.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب عالء عبد هللا كاظم97773232042304125

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيعزه جاسم محمد رضا97774272042058236

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيبنين نجم عبد اليمه حبيب97775232042090031

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد باقر محسن ابراهيم مهدي97776272041014201

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب كاظم ابراهيم حسن97777232042089072

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيطيبه علي هادي فاضل97778232042088334

جامعة بابل/كلية الطب604.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيدعاء مسلم درويش حسين97779272042089037

جامعة بابل/كلية الطب604.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيمحمد ابراهيم يحيى ابراهيم97780232041027041

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيغسق جاسم دريس عبد97781232042093126

جامعة بابل/كلية الطب604.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيعلي موفق محمد حسن97782222041058094

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء معين رحمان حسن97783232042088223

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبشائر حيدر ثابت مكي97784272042058044

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيغفران مالك محسن شياع97785232042124098

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيمريم عبد االمير عبود جليهم97786232042111116

جامعة بابل/كلية الطب604.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيزهراء عناد عبد الزهره كاني97787232042154023

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبنين ميثم طارق عبد الحسين97788232042127014

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيشيماء حمزه راشد حمود97789232042098138

جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيروان نؤاس سليم حياوي97790232042088167
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جامعة بابل/كلية الطب604.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفرح ماجد فليح حسين97791232042119098

جامعة بابل/كلية الطب603.7ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي بهاء عبد الحمزة حسين97792232041021071

جامعة بابل/كلية الطب603.7ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب حسن سعيد فيروز97793232042096062

جامعة بابل/كلية الطب603.5ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمسره زيد رؤف عوده97794232042132092

جامعة بابل/كلية الطب603.5ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزبيده رزاق حسن حسون97795232042132040

جامعة بابل/كلية الطب603.4ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيدانيه باسم محمد جاسم97796232042132030

جامعة بابل/كلية الطب603.3ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب والء عبد الحميد مجيد97797232042096074

جامعة بابل/كلية الطب603.2ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب احمد محمد عباس97798232042132055

جامعة بابل/كلية الطب603.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيسمر وسام محمد رضا شاكر97799272042089078

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيزيد حيدر كتاب عباس97800232041002096

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهيا نزار حقي اسماعيل97801232042087354

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيعباس سعد والي علوان97802232041006080

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى قيس عبد الحسين عباس97803232041020380

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيانتظار حميد دخيل عبود97804232042107011

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمرتضى علي كشاش مرتضى97805272041014242

جامعة بابل/كلية الطب603.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيحوراء حيدر عبد الحسن منسي97806232042082022

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمروه سالم عادل سلمان97807232042088423

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيأيه لؤي ياسر علي97808232042088008

جامعة بابل/كلية الطب603.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعباس مهند سعدون حسين97809232041282051

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفرح حمزه محمد عبد الرضا97810232042087287

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب محمد نوري عبود97811232042142176

جامعة بابل/كلية الطب603.0ثانوية الرفل للبناتاحيائيرسل حيدر صالح عبد هللا97812272042085008

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائياحمد رعد محمود ابراهيم97813232041008007

جامعة بابل/كلية الطب603.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمروه جابر هادي عبس97814232042304185

جامعة بابل/كلية الطب603.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيشيماء ضياء مفجع موسى97815232042106055

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيعال اياد عبد زيد موهان97816232042115131

جامعة بابل/كلية الطب603.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيزينب محمد عبد الحسين غصين97817232042305080

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسمر محمد حميد زامل97818232042087212

جامعة بابل/كلية الطب603.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيرؤى رغدان انور عبد المنعم97819272042093033

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيطيبه حيدر كتاب عباس97820232042123084

جامعة بابل/كلية الطب603.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد سليم عبيد غازي97821232041282091

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينور عباس كطوف حسين97822232042271746

جامعة بابل/كلية الطب603.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيفاطمه حسين صخيل عباس97823232042105062

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيزيد محمد عبدزيد عباس97824232041007075

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيصفا راضي جاسم محمد97825232042271493
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جامعة بابل/كلية الطب603.0ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي عبد الرضا حمد موسى97826232041047061

جامعة بابل/كلية الطب603.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيكوثر سعود عبد زيد اسماعيل97827232042140079

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء باسم غانم فاخر97828272042058125

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيغدير حيدر هادي جابر97829232042142230

جامعة بابل/كلية الطب603.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيايات رائد صالح حسين97830232042132016

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيسرى رفيع عبد الهادي مطر97831272042058212

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عبد االمير رحيم حسن97832232042088203

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيعبد الرحمن احسان سليم خضير97833232041040016

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهبه ماجد سوادي عبد97834232042087346

جامعة بابل/كلية الطب603.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيآيات كريم جبر علي97835232042220003

جامعة بابل/كلية الطب603.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائييحيى عماد يحيى عباس97836232041071083

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيجعفر علي كاظم عبود97837232041020060

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيهدى صالح حسين كوكز97838272042058345

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرند فراس فخري شاكر97839232042088162

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيريام محسن عيسى هاشم97840272042161037

جامعة بابل/كلية الطب603.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيرقيه حسين كاظم عبود97841232042082031

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء ظاهر محسن نجم97842232042119058

جامعة بابل/كلية الطب603.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيصفا مالك جاسم زايد97843232042145089

جامعة بابل/كلية الطب602.8ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه عقيل حسن عبد الكاظم97844232042132081

جامعة بابل/كلية الطب602.8ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائياحمد جمال عامر عبد الزهره97845232041047003

جامعة بابل/كلية الطب602.7ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب رياض محمد شاكر97846232042132059

جامعة بابل/كلية الطب602.7ثانوية بابل للبنيناحيائيمنتظر قصي عباس محمد علي97847232041021127

جامعة بابل/كلية الطب602.5ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء عليوي كاظم حسن97848232042096056

جامعة بابل/كلية الطب602.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيزينب سمير هادي صدام97849232042305076

جامعة بابل/كلية الطب602.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيفاطمه محمود سوادي كاظم97850232042305137

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء احمد عيسى علوان97851232042087145

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين فاضل كريم عباس97852272041010056

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء حسنين خليل ابراهيم97853232042142137

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عباس كامل هادي97854232042088202

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيغدير عباس حمزه عباس97855232042142232

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسيل بشار عبد المنعم حميد97856232042087014

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياالء قاسم هادي عبد الساده97857232042109009

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهبه مهدي عباس ثعبان97858232042109174

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى رخاء علي عطيه97859232041020374

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه حسين مطر عمران97860232042124104

صفحة ٢٧٩٦ من ٦١٩٥
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جامعة بابل/كلية الطب602.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيامير محمد حسين ساهي97861252041052008

جامعة بابل/كلية الطب602.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينرجس حامد سوادي كاظم97862232042153171

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيامنه عماد غازي محمد97863232042142021

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء ظاهر عباس ابراهيم97864232042114058

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيساره عمر ثامر عبد الكاظم97865232042088285

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيرشا قاسم عبيد حمد97866232042115065

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء قصي علي مجيد97867232042115084

جامعة بابل/كلية الطب602.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيمنار علي حسن علي97868232042079056

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيعلي ثائر كاظم حمزه97869232041040020

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور هادي مجيد موسى97870232042088502

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمريم فالح هادي حسن97871272042058304

جامعة بابل/كلية الطب602.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيزهراء سامي تركي عباس97872232042144042

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيتبارك فراس حسون رميح97873232042091033

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيبنين حيدر هادي حسون97874232042124019

جامعة بابل/كلية الطب602.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيمينا عامر حسين جعيفر97875232042081077

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعامر عباس حسن زياره97876232041173075

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الحميد عبد علي97877232042117079

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمجتبى محمد جابر عبد هللا97878232041164047

جامعة بابل/كلية الطب602.0ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيبتول سالم عبيد ثلج97879232042201002

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسرى سامر عبد الجبار جواد97880232042087206

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمحمد رياض حمزه كاظم97881232041002229

جامعة بابل/كلية الطب602.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم عبيس حسين97882232042153078

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيلبانه ازهر خضير عباس97883232042087296

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمصطفى حامد شناوه عباس97884232041060137

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء فراس سعدي حسين97885232042088213

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيعقيل احمد جوده جاسم97886272041020042

جامعة بابل/كلية الطب602.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيغفران جابر عبد الزهره جاسم97887232042106061

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي عامر علي عبد الشهيد97888232041002172

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه خالد صبري علي97889232042087232

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيصفا محمد علي حسين97890232042088326

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبنين عايد غازي حسين97891232042115030

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينبأ عبود حسن عبود97892232042142305

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين عوده حسن كاظم97893232041020101

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين خالد يحيى حميد97894232042087061

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيصفا فاضل كاظم عبد97895232042087226

صفحة ٢٧٩٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بابل/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي معين شهاب حسون97896252041031468

جامعة بابل/كلية الطب602.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيغدير حسن عبد زيد حسن97897232042106058

جامعة بابل/كلية الطب602.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيزهراء مهدي علوان عزيز97898272042089060

جامعة بابل/كلية الطب602.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهبه فراس ضياء حمود97899232042088514

جامعة بابل/كلية الطب602.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيساره وليد حميد جابر97900232042132069

جامعة بابل/كلية الطب602.0ثانوية السدة للبناتاحيائيشكران مهدي كريم كاظم97901232042110042

جامعة بابل/كلية الطب601.9ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي عامر حسين كاظم97902232041021080

جامعة بابل/كلية الطب601.9ثانوية بابل للبنيناحيائياحمد كنعان خلف عبد علي97903232041021008

جامعة بابل/كلية الطب601.9ثانوية التحرير للبناتاحيائيرسل موفق فيصل نور97904232042096038

جامعة بابل/كلية الطب601.8ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيآمنه باسل محمد شهيد97905232042132001

جامعة بابل/كلية الطب601.7ثانوية بابل للبنيناحيائيمرتضى مثنى محمد جوده97906232041021118

جامعة بابل/كلية الطب601.6ثانوية بابل للبنيناحيائيرامي عامر عباس هادي97907232041021045

جامعة بابل/كلية الطب601.4ثانوية المتميزيناحيائيحسين عالء تمكين عبد97908252041035014

جامعة بابل/كلية الطب601.1ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي حسين كامل خليل97909232041047057

جامعة بابل/كلية الطب601.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي عباس مرموص منصور97910232041020234

جامعة بابل/كلية الطب601.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائينور علي عباس يونس97911232042140091

جامعة بابل/كلية الطب601.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيمحمد حاتم عبد الكاظم موسى97912232041166036

جامعة بابل/كلية الطب601.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيفرح سعد محسن صيهود97913232042149055

جامعة بابل/كلية الطب601.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائياسامه جميل مجيد كريم97914242041076012

جامعة بابل/كلية الطب601.0ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيامجد جميل محي عبيس97915232041229003

جامعة بابل/كلية الطب601.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيانتظار عباس رزاق كريم97916272042070009

جامعة بابل/كلية الطب601.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيحوراء حسين عبد عيدان97917232042271182

جامعة بابل/كلية الطب601.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء اسعد كاظم محمود97918232042087148

جامعة بابل/كلية الطب601.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيياسمين سوير كروز هالل97919292042053120

جامعة بابل/كلية الطب601.0ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيمنتظر حسن عبد علي سلمان97920232041286028

جامعة بابل/كلية الطب601.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيزهراء هادي عبيد جاسم97921232042154029

جامعة بابل/كلية الطب601.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيحيدر سعد حبيب لفته97922242041074022

جامعة بابل/كلية الطب601.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيتبارك كوثر عليوي خضير97923232042153031

جامعة بابل/كلية الطب601.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد عالء نوري سعيد97924272041014219

جامعة بابل/كلية الطب601.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيدعاء جواد كاظم حسين97925222042207016

جامعة بابل/كلية الطب601.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيخديجة مهدي عبيد جميل97926232042190008

جامعة بابل/كلية الطب601.0الخارجياتاحيائيزهراء حاتم عبدالرزاق عباس97927252042401077

جامعة بابل/كلية الطب601.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمريم اسعد معز جابر97928252042084628

جامعة بابل/كلية الطب601.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي سعدون عليوي محمد97929232041019110

جامعة بابل/كلية الطب601.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيسجى عالوي سيد جاسم97930232042081046

صفحة ٢٧٩٨ من ٦١٩٥
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جامعة بابل/كلية الطب601.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائياطياف خالد عجمي عنيد97931272042055020

جامعة بابل/كلية الطب601.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه حامد جدوع عبد هللا97932232042142249

جامعة بابل/كلية الطب601.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيفاطمة عبد هللا بخيت صخيل97933232042102063

جامعة بابل/كلية الطب601.0اعدادية السنية للبناتاحيائياميره علي تايه مهنا97934242042102017

جامعة بابل/كلية الطب601.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيرشا كاظم كريم عمران97935232042095031

جامعة بابل/كلية الطب601.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين فاضل عباس جليل97936232042120035

جامعة بابل/كلية الطب601.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمها حسن عبد االمير حسين97937272042058311

جامعة بابل/كلية الطب601.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيطيبه علي جاسم محمد97938232042077091

جامعة بابل/كلية الطب601.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمة ازاد جبار شريف97939232042088358

جامعة بابل/كلية الطب601.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائياحمد ابراهيم نعمه جعاز97940232041199001

جامعة بابل/كلية الطب601.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيديار نجاح هاشم ابراهيم97941232042087115

جامعة بابل/كلية الطب601.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينب حامد عبد الحليم عبد الكريم97942232042091053

جامعة بابل/كلية الطب601.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه عدنان عباس نجم97943232042147067

جامعة بابل/كلية الطب601.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء ازهر عبد الحميد عبد97944232042132043

جامعة بابل/كلية الطب601.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيجالل معين خضير مخيف97945232041071010

جامعة بابل/كلية الطب601.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيزينب حيدر محمد خيون97946222042111042

جامعة بابل/كلية الطب601.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيهمام لطيف حمود عطية97947212041039065

جامعة بابل/كلية الطب601.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيزهراء حسين جواد جبار97948232042118024

جامعة بابل/كلية الطب601.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد شالكه اليذ97949222042143295

جامعة بابل/كلية الطب601.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيمريم حسين ناجي حسين97950272042089124

جامعة بابل/كلية الطب601.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسارة زاهد امير كاظم97951232042120132

جامعة بابل/كلية الطب601.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب احمد جواد كاظم97952232042088227

جامعة بابل/كلية الطب601.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرسل غثوان علي حسين97953232042142108

جامعة بابل/كلية الطب601.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيغادة محمد كاظم عبيس97954232042077101

جامعة بابل/كلية الطب601.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين محمد سالم حميد97955232042304046

جامعة بابل/كلية الطب601.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيعباس فاضل عبد الحسين معين97956232041038030

جامعة بابل/كلية الطب601.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمي حاتم عبيد سلمان97957232042142299

جامعة بابل/كلية الطب601.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين محمد سهر عبد97958232042087068

جامعة بابل/كلية طب حمورابي609.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيحنين احمد شاكر حسين97959232042132027

جامعة بابل/كلية طب حمورابي601.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيزينب حسين معجال مهدي97960232042185020

جامعة بابل/كلية طب حمورابي601.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه صادق عبيد شنو97961232042142255

جامعة بابل/كلية طب حمورابي601.0اعدادية المسيب للبناتاحيائياديان فالح شالل حسن97962232042117001

جامعة بابل/كلية طب حمورابي601.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيزهراء عزيز علي راضي97963232042172018

جامعة بابل/كلية طب حمورابي601.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرتاج رضا فرج صبح97964252042062378

جامعة بابل/كلية طب حمورابي601.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعبد هللا مكي محمد حسن97965252041150202

صفحة ٢٧٩٩ من ٦١٩٥
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جامعة بابل/كلية طب حمورابي601.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيطيبه نوري محمد صادق باقر97966252042170451

جامعة بابل/كلية طب حمورابي601.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه عقيل يحيى عطيه97967252042100213

جامعة بابل/كلية طب حمورابي601.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيامنه سليم صالح محمد97968232042199003

جامعة بابل/كلية طب حمورابي601.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيحسن محمد حمزة صبر97969232041205004

جامعة بابل/كلية طب حمورابي601.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيكوثر سلمان عبد الصمد سلمان97970232042088418

جامعة بابل/كلية طب حمورابي601.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيمنار غانم عيسى جالب97971232042166038

جامعة بابل/كلية طب حمورابي601.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحنين مكي صاحب جواد97972232042087099

جامعة بابل/كلية طب حمورابي601.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيايالف رضا عبد الحسين ابراهيم97973232042124014

جامعة بابل/كلية طب حمورابي601.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء يوسف حاتم كرم97974252042062656

جامعة بابل/كلية طب حمورابي601.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدعاء حسين فاضل حسن97975232042087112

جامعة بابل/كلية طب حمورابي601.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى بهاء الدين احمد عبد هللا97976232041020371

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.9ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفرقان عقيل عبد العباس خضير97977252042100276

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.8ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعبد الرحمن قيس عبد الرحمن محيميد97978232041047043

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.8ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيرنا احمد محمد علي97979232042132037

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.8ثانوية المتميزاتاحيائيروان صدام غيدان عبد الرضا97980142042094057

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.8ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيتقى علي كريمي كاظم97981232042132025

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.4ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيغسق حسين حمزه كاظم97982232042132073

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيصفا رعد حميد مراد97983112042083048

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيحسين حمزه دهش محيسن97984232041060033

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمهدي عبد الحسن داعر جياد97985152041022018

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمفدى محمد عبد الحسن عناد97986232041002276

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمحمد محيسن حنون شمخي97987142041048100

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه وليد عبد الساده خضر97988142042145229

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيحميده عبد الحسين شناوة كاظم97989232042271166

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيرواء حافظ عبيد حسون97990232042093063

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائياسامه حامد فرحان ابراهيم97991102041032005

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيياسر عامر كتاب عبيد97992122041005059

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء خيري نزر سلمان97993222042394033

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيآيات محمد عبد العالي عبد الزهره97994252042056011

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيحوراء محمد شنشول سالم97995282042055029

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الفداء للبناتاحيائياسالم كامل رزاك كريم97996142042100010

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه احمد محمد كامل97997132042070178

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيعلي سليم ساهون شنان97998232041168017

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائينور عباس خزعل رحيم97999132042097055

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيفاطمه طالب غازي فلفل98000262042087109

صفحة ٢٨٠٠ من ٦١٩٥
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جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيزينب حيدر عراك رزيج98001232042185021

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسنين عدي ناظم حمزة98002232041006032

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي محسن فيصل جبر98003232041002188

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائييقين قيس عبد االمير داود98004142042066114

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيمحمد حمزة عسكر كاظم98005232041162018

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيجعفر صادق حسن حسين98006232041173022

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيمها رزاق جبار واوي98007232042128073

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء رضوان عبد المجيد جعفر98008142042094063

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيبنين جواد مزهر حمادي98009272042071008

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه معد فارس عباس98010232042117155

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيميس مناف طه سالم98011102042117103

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيأيات عادل هادي كاظم98012112042104001

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حامد حبيب محمد98013232042304096

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية السدة للبناتاحيائيبركات زاهد عباس جاسم98014232042110011

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيشهالء عامر صالح عبد علي98015232042145088

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغاده زهير عباس رسول98016252042100066

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب خالد حداوي عبود98017232042088240

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيشهد عايد عبد علي نصيف98018232042115115

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيطه فالح عبد الكاظم بريبر98019232041289022

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيرسول عمار راهي مهدي98020252041045070

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء حسن عبد االله كريدي98021252042062312

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيايوب ماجد شهاب احمد98022232041002029

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيغاده علي ادعيم اخضير98023152042053050

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمرتضى كاظم سكطري هادي98024232041020366

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء علي مجبل معين98025232042088211

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور رعد صالح هادي98026232042088492

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمالك صباح حسن صيهود98027252042100387

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزينب رزاق محسن زغير98028272042093059

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيبراء محمد حسن حسين عزيز98029232042153021

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينورهان علي مجيد سعد98030252042096546

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرقيه مهدي جعوال حسين98031272042058110

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيرؤى دلشاد عبود حلبوص98032272042161030

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيحسام راضي صاحب عبد هللا98033232041065007

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزهراء علي موسى مطرود98034272042094029

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيحنين حسين علي جبر98035142042100041
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جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد الباقر عباس صالح مهدي98036272041014198

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء عباس عبد علي خرباط98037232042086080

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيبنين جابر دايخ خضير98038232042185009

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيتبارك عباس موسى عمران98039272042089025

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء رحيم تركي عبادي98040252042097070

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمنتظر خلدون جمال عبد98041142041022096

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي ماجد عبد زيد خفيف98042272041014165

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائينور انور راضي عبد الموجود98043222042159049

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيامير عامر رشيد كاظم98044252041001024

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيحيدر احسان علوان عبد الكريم98045102041026087

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيبنين زعال شخير كزار98046232042305029

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيفاطمه حيدر عراك رزيج98047232042185034

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيحوراء فارس حسن جبر98048252042170179

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائياساور رحمن كامل عليوي98049232042164002

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيجيهان رائد حميد ناجي98050232042182005

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيعبير سعيد عبد االمير محمد98051272042070059

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيعال غزوان عبيد متعب98052232042169028

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيايات ليث عدنان خلف98053232042095012

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيمنار قاسم فاضل خضير98054232042116054

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعلي محمد جساب فنغش98055242041203220

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيحسن ستار عباس منون98056252041122029

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرسل حسن لفته جوده98057232042271234

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء حيدر فاضل اسماعيل98058272042058137

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي توفيق حسين جعفر98059232041020208

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك موفق منجي ناجي98060232042087089

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيمريم عبد الكريم فاضل عبيد98061182042236113

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعبد هللا مجيد جواد مسفوه98062112041018076

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرتاج عقيل محمد حسن عباس98063232042088145

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الحرية للبناتاحيائينور محمد كيطان محمد98064122042107225

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيحوراء محمد برهي رزوقي98065232042100019

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزهراء اباذر عبد زيد فليح98066232042102030

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايه محمد علي نعمه98067232042087047

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيتبارك احمد جاسم علي98068232042115034

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمؤمل طاهر محمود طالب98069182041006128

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمينا هادي حسين عبد علي98070232042304198

صفحة ٢٨٠٢ من ٦١٩٥
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جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيدانية احسان رفعت كريم98071142042117018

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيساره قتيبة مهدي احمد98072232042093098

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم نصير حمزه ابراهيم98073252042100380

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيصفا حيدر نعمه عبد الوهاب98074232042088319

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0ثانوية المتميزيناحيائيحسين حبيب منصور عيسى98075132041016030

جامعة بابل/كلية طب حمورابي600.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي فارس فاضل حسن98076232041020240

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.9ثانوية المتميزاتاحيائياستبرق حسين حافظ عيدان98077242042084002

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.8ثانوية المتميزاتاحيائيهدى رياض وناس عناد98078242042084104

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيامنه محمد صدام جعفر98079132042121020

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه كمال جواد كاظم98080122042109130

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.8ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء حيدر محمد عبد الحسين98081232042132047

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.8ثانوية التحرير للبناتاحيائيحنين عباس كاظم ابراهيم98082232042096032

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.8ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائييوسف سمير حمدي حكيم98083232041047104

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.8ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيليلى وسام حمزه يوسف98084232042132086

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.7ثانوية المتميزيناحيائيسجاد عدي عدنان خضير98085112041010057

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.7ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيطه طارق جاسم حسن98086102041002078

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.7ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيمريم قاسم عبد الوهاب عبد هللا98087132042134032

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.7ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد احمد عوده جاسم98088232041047074

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.6ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين حسين تكليف راضي98089252042062189

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.5ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيمصطفى حسين تركي حسن98090112041045053

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.4ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد زيد حبيب98091232042096101

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.4ثانوية المتميزاتاحيائيامنيه غازي تركي رديني98092112042113013

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.4ثانوية المتميزاتاحيائيزينب علي خلف بنيان98093142042094076

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.4ثانوية المتميزيناحيائيعباس حسين عباس محمد98094112041010067

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.3ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيباقر ستار جبار شنته98095152041012009

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيشهد شاكر محمود كاظم98096132042121141

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينبأ محمد صالح سلطان98097132042121221

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيميناء محسن حمزة كنفذ98098232042198009

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم علي مهدي محمد98099272042060289

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء محمود علي حسن98100232042109090

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.0ثانوية  االندلس االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الرضا كاظم عيدان98101252041049027

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيريام محمد عبد الوهاب عزيز98102232042122016

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيالفضل علي عبد االمير محمد98103272041005015

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب نضال كريم كلف98104232042153108

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيروان سمير ياس خضير98105232042087139
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جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينور الهدى عمران عبد عبد الزهره98106222042414216

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه احمد تايه حسين98107232042142238

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيادم عبد المحسن غضيب شاطي98108222041051006

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيميسم حميد عطيري خلف98109262042251060

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيرقيه علي عباس احمد98110122042110035

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيمياده سعد متعب عبد هللا98111232042147078

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد مصطفى حمد جواد98112242041001021

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائينيزك يحيى عبد كاظم98113272042058339

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيأيات رزاق محمد حسن98114232042125003

جامعة بابل/كلية طب حمورابي599.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيضحى عماد كاظم هاشم98115232042121089

جامعة بابل/كلية طب االسنان603.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبسمان عالء عبد الحسين محمد علي98116232042142056

جامعة بابل/كلية طب االسنان601.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيشهد عبد الرضا عبد االمير ولي98117232042083039

جامعة بابل/كلية طب االسنان599.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيبنين حيدر كريم عبد98118232042082008

جامعة بابل/كلية طب االسنان598.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيريام كاظم محمد عبيد98119232042088171

جامعة بابل/كلية طب االسنان598.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيضياء حسين نعمه هليل98120232041252113

جامعة بابل/كلية طب االسنان598.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيحوراء عناد كاظم عطيوي98121232042092071

جامعة بابل/كلية طب االسنان598.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرتاج باسم محمد عبد الكاظم98122232042088143

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.8ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيدانية ابراهيم فاضل عباس98123232042132029

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.5ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء جبار حميد عبد علي98124232042132044

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.1ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي حسين علي علوان98125232041021075

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب ليث محمود شاكر98126232042088269

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيآمنة حميد علي عطشان98127232042144001

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرسل رياض صبار عليوي98128232042271237

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية القدس للبنيناحيائيابراهيم سعدون جابر كزار98129232041055001

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياالء قاسم جعفر رحم98130232042120013

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائياديان حيدر حسن جابر98131232042142006

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيدعاء عبد المنعم جاسم حسن98132232042115057

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب جبر علي خشان98133232042092118

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب محمود طالب محمود98134272042060185

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيزهراء ابراهيم موشنه كاظم98135232042105029

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيزهراء مسلم نور كاظم98136232042164027

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايات رزاق جابر كريم98137272042058026

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهناء حميد محمد جابر98138232042114137

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد علي صبري ناصر98139232041020029

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب قاسم راجي عبيد98140232042153101

صفحة ٢٨٠٤ من ٦١٩٥
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جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيعلي توفيق حمزة حسين98141232041167032

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائياثمار فالح عبد الحسن محمد علي98142232042088011

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيزيد شوكت تومان عليوي98143232041005051

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيايوب قاسم زريج هجيج98144232041051024

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيسجاد صالح مهدي راشد98145232041008071

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمريم اسماعيل حسن خضير98146232042271662

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيمريم علي مخيف حسن98147232042153156

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء بعث جاسم عبيد98148232042082034

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيسارة عبد االمير محمد جاسم98149232042077083

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيابو الحسن احمد ابراهيم مرزه98150232041038005

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0ثانوية عدن للبناتاحيائيفاطمه احمد شاكر موحان98151232042076068

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد عايد محمد ياسين98152232041020337

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0ثانوية الباقر للبنيناحيائيحسن مكي كاظم عبيد98153232041046009

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينور الهدى محمد حمزه مرزه98154232042271730

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الواليه حيدر ناجي صكر98155232042088488

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب زياد حمزه عبد الحسين98156232042153094

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائياديان محمد عبد الحسين منير98157232042115006

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيتبارك حسن كاظم هادي98158232042090035

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب عباس هالل حبيب98159272042058187

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائينسيم قاسم جبر مزعل98160232042089123

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزهراء عبد هللا ناظم عبيده98161272042093051

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائياالء جواد كاظم جنعان98162232042095006

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيياسمين احمد ناصر حسين98163232042104059

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه مالذ حسن بحر98164232042086145

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء مهيمن فالح حمد98165232042087168

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمقتدى محمد عبد الكاظم 98166232041257227

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيتبارك سمير فريح حسين98167232042089025

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيتقى بالل هادي مهدي98168232042142086

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيفاطمه ياسين خضير عباس98169232042116047

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيشمس صفاء محمد محسن98170272042060204

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينورس احمد ذياب عبيد98171232042093180

جامعة بابل/كلية طب االسنان597.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيمريم جاسم فاضل وصيخ98172232042078107

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.7ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيميس رياض سعدي جعفر98173232042132095

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.6ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسن عادل عزيز عبد الحسين98174232041047015

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيازهار عباس عبد الحسين فرحان98175232042090003

صفحة ٢٨٠٥ من ٦١٩٥
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء سعد شاكر سماوي98176232042304073

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي باسم عبد فيضي98177232041002157

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيشفاء محمد حميزه هاشم98178232042091064

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء سعد حسين سالم98179232042090085

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء مشتاق طالب حسن98180232042142151

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيلبنى حيدر عبد ايوب حسن98181232042087298

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيابا ذر هاشم خضير هاشم98182272041010001

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد صالح الدين جمال احمد98183272041010161

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيمنار فالح عبد الحسن جواد98184232042159035

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرسل صابر مالك شباط98185272042058097

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائياستبرق طالب حلبوص مزعل98186232042079005

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرقيه علي رحيم حسن98187272042058108

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيصفا حيدر عبد االمير لفته98188232042103071

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيفالح حسن علي ابراهيم98189232041002200

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائينور حكمت نعيم طيار98190292042065083

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0اعدادية السدة للبنيناحيائيليث محمد محسن علي98191232041016063

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيشهد حسن جبر عبد98192232042147050

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبنين تركي مظلوم عبد98193232042271110

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيخيري غالب خيري محمد98194232041257081

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء ابراهيم عبيد جاسم98195232042080051

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسجى محمد راضي حرمس98196232042271431

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيزهراء علي طير شنين98197232042136014

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيسرى عباس فاضل هادي98198232042145083

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه محمد صالح محمد98199232042088406

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0ثانوية البدور للبناتاحيائيفاطمه حامد فارس علي98200232042085016

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0ثانوية الحلة للبنيناحيائيحسين عامر كاظم كريم98201232041015004

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيضحى رياض حمزه عبود98202242042104116

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيمنار مدلول صفوك حمزه98203232042117174

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيرؤوف رحيم عبيد سلمان98204232041029014

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه احمد اسماعيل يوسف98205232042087259

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائينرجس حازم عطا هللا طاهر98206232042143037

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمه علي عزيز حسين98207232042111106

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائينور عمر عبد الكاظم جاسم98208232042115188

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيسرى راجح حسن علوان98209232042153114

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء وعد محمد صالح عبد الرضا98210272042058168

صفحة ٢٨٠٦ من ٦١٩٥
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0ثانوية االالء للبناتاحيائيريم هاني علي مهدي98211212042189008

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيبنين حسين عباس متعب98212272042093017

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيزينه نجيب عبيد عباس98213232042131043

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0ثانوية عدن للبناتاحيائيزهراء جبار زغير عريان98214232042076031

جامعة بابل/كلية طب االسنان596.0اعدادية السدة للبنيناحيائيعبد هللا رياض لفته فندي98215232041016035

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.7ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسين هادي عبد سعود98216232041047028

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.6ثانوية التحرير للبناتاحيائيسجى قاسم عبد االمير خضير98217232042096081

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.3ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيسجاد حازم محمد حمزه98218232041047033

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي عباس هاني كزار98219232041003058

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيابرار مظفر سعدون حسين98220232042304003

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين عبد الرزاق محمود عبود98221252041031173

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمحمد رضا كاظم عليوي98222232041032063

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسبأ احمد شطب حاوي98223212042102086

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيغفران سالم ناصر حسين98224232042098153

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية االصالة للبناتاحيائياسيا عامر جلوي محمد98225112042083006

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيايه فارس عنيد عبد هللا98226112042129007

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيسجاد علي ناجي شبيب98227232041005057

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيحوراء فالح خلف حسن98228162042452010

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمصطفى حسن حمزه جاسم98229232041003097

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائينور عبيس موازي عبد98230272042070083

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية النور للبنيناحيائيعباس فاضل عباس مطير98231122041026087

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء عباس كامل هادي98232232042088125

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمريم حيدر ناصر حسين98233232042124121

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفاطمه علي حسين شبيب98234142042134128

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمنار عالء حسين مهدي98235232042142297

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيجمانة جاسم شاوي حسن98236142042074034

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيايه ضياء عبد الحسين دراج98237232042101010

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيفاتن عالوي جبر محمد98238132042283110

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد فراس حسن خضير98239212041003149

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه نوفل عامر صالح98240232042142266

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الطبري للبنيناحيائيابراهيم حبيب محمد موسى98241232041061001

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيعال موسى حمزه هالل98242112042080102

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية البيان للبناتاحيائينرجس حسين جواد كاظم98243102042096072

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمريم صالح مهدي محمد حسن98244272042058300

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيرضا سعد نزال كنيدح98245112041004038

صفحة ٢٨٠٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية ام البنين االهلية للبناتاحيائيرؤى رائد فارس كاطع98246262042121004

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيبنين عامر نعمه عباس98247232042089016

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية عدن للبناتاحيائيلمى نعمه هندي سرحان98248232042076077

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين علي عبود98249152042054100

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعباس رعد عبد الخضر سحيب98250142041021071

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيمالذ فارس ناظم عبد98251142042107066

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيضحى عماد يحيى هادي98252232042136023

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيسجاد رياض كاظم حسين98253152041001047

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيسجاد احمد باقر جبر98254102041026104

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيرسل باسم شهيد نادر98255232042106031

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمحمود رزاق منصور عيسى98256262041027128

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرويده عبد الكريم عبد هللا كاظم98257242042108054

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائيزينة عبد الرحيم مرهج راضي98258112042146013

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائياية احمد طالب جبر98259232042080007

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبنين نجاح حسن عبود98260252042170126

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيفاطمه جميل عبد الحمزه جبار98261232042099038

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيمحمد علي مصدق كريم صادق98262142041017103

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين لؤي فاضل موسى98263232042120036

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيطيبه فالح اموري مهدي98264122042110060

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيفاطمه علي ستار حسن98265152042054217

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعقيل حسين كاظم عويز98266242041251048

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي حسين جواد كاظم98267232041282061

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيزهراء عدنان جمعة كاظم98268112042215184

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائياسيل سالم محمود شاكر98269232042142013

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزينه ياسين فاضل جبار98270152042044109

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيبنين علي عبد الحسن مراد98271232042153024

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيآمنه علي مجبل عبد98272212042113004

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيميس رضا حسن صالح98273232042114120

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيصفا فاضل رشيد شهيد98274252042100006

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب حسين نجم عبد هللا98275142042111128

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيعلي حمزة عسكر كاظم98276232041162016

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيساره عادل رضا مصطفى98277142042149034

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيعبد هللا علي ياسين فيصل98278212041257010

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشهد عماد نوري عبد الحسين98279242042106152

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيميس نجاح محمد يوسف98280232042079059
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جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيدعاء زحام جليل حسن98281212042093031

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسراء علي حريب هريس98282252042062072

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيأسالم عباس محمد علي98283232042114007

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائييقين حازم عطيه بسه98284152042044217

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي عباس حسين عبيد98285232041282068

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيساره قيس محمد علي عبد هللا98286142042105035

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية السدة للبناتاحيائيصبا عادل محسن مرزه98287232042110044

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيبنين ابراهيم محمد حسن98288232042091021

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائينور محمد عبد الرزاق ابراهيم98289212042186026

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيهند أيمن عويز هاشم98290232042091107

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمنتظر عبد النبي محمد حسن98291142041019115

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيشهد كاظم صباح زباله98292122042094163

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيقاسم محمد نايف فضاله98293262041059075

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيسجاد عبد االمير عبله عبد الكاظم98294252041031289

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيمحمد باسم عزيز شنشول98295272041153123

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية التراث للتعليم االساسي للبنيناحيائيعلي حسين ابراهيم صريصر98296262041061010

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور سعدون متعب محمد98297142042111274

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيميار ابراهيم اسماعيل رشم98298112042110087

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيعال احمد كريم كاظم98299232042137048

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيجنتان كاظم عبد الزهره نشمي98300232042103030

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية القدس للبنيناحيائيباقر رضا جبر جاسم98301232041055006

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيدنيا وادي عبد الزهرة شنيشل98302112042064024

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيزهراء منير موده محمد98303152042041036

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيفاطمه جبار منشد شغاتي98304112042124018

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيطيبه خلف كاظم ساجت98305212042094100

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي عدنان حسن جريثم98306292041002108

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيحسن احمد حسن عبد الصاحب98307132041250015

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائينبا محمد عبد الرزاق ابراهيم98308212042186023

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيآية ارحيم جبر صالح98309252042084022

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه هيثم سعدون عزيز98310232042142267

جامعة بابل/كلية طب االسنان595.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عماد كاظم كنبر98311232042087280

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.9ثانوية المتميزاتاحيائيأسراء عزيز حسن حسين98312252042074002

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.9اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد مازن هادي جاسم98313272041005157

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.8ثانوية المتميزاتاحيائييسر علي حسن عبد العباس98314252042074119

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.8ثانوية المتميزيناحيائيطه عامر محمود لفته98315132041016053

صفحة ٢٨٠٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.7ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيميس احمد عدنان كاظم98316102042078188

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.7ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمهيمن اياد رشيد عبد العزيز98317102041028178

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.7ثانوية الرباب للبناتاحيائيمريم حسنين عبد الهادي نوري98318262042113033

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.5اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيعلي صالح هادي حسين98319152041015070

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.4ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمصطفى اسعد ازغير شجر98320132041037100

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.3ثانوية المتميزاتاحيائيقمر هاشم دعبول حسن98321112042113110

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.3ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمريم ثامر محمد عبد الوهاب98322122042109142

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.1ثانوية بابل للبنيناحيائيزيد عبد العزيز عارف حمزه98323232041021047

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.1ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب نزار هاشم نايف98324232042096072

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.1ثانوية التحرير للبناتاحيائيبنين مسلم جواد كاظم98325232042096019

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور الهدى جواد علي حسين98326132042118269

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيعلي حمزه حسن جاسم98327232041227018

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبيداء عباس ناصر عاجل98328242042114058

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيسرى عبد الر سول غانم فزيع98329222042113100

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيتبارك وليد نجم حسين98330142042134032

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيايه عباس جواد كاظم98331252042108024

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد باقر ستار ارحيم فارس98332152041004052

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيرتاج علي عبد الحسين منسي98333232042077048

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين عادي عبيد عبيس98334232041282025

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمنتظر عبد الرحيم عبيد حمود98335272041005189

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائينور كاظم هادي ابو حليل98336272042161092

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمصطفى مظفر مكطوف المي98337222041019205

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0االعدادية المركزية للبنيناحيائينور عماد عبد المنعم داود98338242041001320

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيرقيه عبد هللا هاني حمزة98339232042098081

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيايات كامل حسون راجي98340242042121021

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمرتضى احمد حاتم حسين98341232041282100

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيهدى خالد كريم اهوين98342152042054307

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيالحسن اثير صباح عبود98343142041027012

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرقيه جميل رشيد عبد الحميد98344272042058104

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيدعاء عباس كاظم شبر98345242042126010

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيرسل ثائر جواد كاظم98346272042068074

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيغادة امجد قاسم عباس98347212042133045

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائييوسف علي بديوي عبد98348252041207131

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزهراء كريم محمد جبار98349132042100048

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية النور للبنيناحيائيحسن صالح جبار صالح98350122041026038

صفحة ٢٨١٠ من ٦١٩٥
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جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيبراق احمد صباح علي98351142042104013

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيافتخار وليد حنون علي98352252042096035

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيسيف زياد صفاء احمد98353212041052049

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي صالح حسن عبد الحسن98354252041205204

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء قاسم نايل جاسم98355232042090091

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمحمد عدنان حمزة هوله98356232041071061

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية حلب للبناتاحيائيفرقان مالح راهي وكع98357242042107150

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائياالء عبد الجبار عبد الشهيد شمران98358232042153005

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزهراء ستار صبار متعب98359272042081052

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيتقى هللا حميد حاتم كريدي98360272042060064

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيايات علي فائق علي98361272042056040

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيبلسم حسن عبد ناصر98362232042136004

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيقاسم عماد خليبص شدهان98363232041002203

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية المكاسب للبنيناحيائيمصطفى سعد عبد االمير صاحب98364272041003042

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين عبد عون كاظم جاسم98365272041001085

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيندى حسين عطا مسير98366272042060311

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية يافا للبناتاحيائيورود ربيع سدخان حلو98367242042117280

جامعة بابل/كلية طب االسنان594.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي محمد كيطان خلف98368252041007254

جامعة بابل/كلية الصيدلة604.8ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء ماهر حبيب كاظم98369232042132053

جامعة بابل/كلية الصيدلة603.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيشهد حيدر عبيد حسون98370232042271466

جامعة بابل/كلية الصيدلة601.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمريم حسين اسماعيل حسين98371232042124118

جامعة بابل/كلية الصيدلة601.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينجاة محمد جابر امين98372232042088464

جامعة بابل/كلية الصيدلة601.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمتاب حسن عبد علي عبد الشهيد98373232042142272

جامعة بابل/كلية الصيدلة600.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيمروه قصي حسن كاظم98374232042078106

جامعة بابل/كلية الصيدلة599.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينب حمزه قزموز محيسن98375232042078061

جامعة بابل/كلية الصيدلة598.8ثانوية التحرير للبناتاحيائيسجى جبار حسن عباس98376232042096078

جامعة بابل/كلية الصيدلة598.1ثانوية بابل للبنيناحيائيعبد هللا رشاد عبد العزيز ابراهيم98377232041021062

جامعة بابل/كلية الصيدلة598.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرانيا حسين محمد عبود98378232042120065

جامعة بابل/كلية الصيدلة598.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم علي كاظم علي98379232042088442

جامعة بابل/كلية الصيدلة598.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب علي حمزه كاظم98380232042142170

جامعة بابل/كلية الصيدلة598.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبتول صالح مهدي محمود98381232042088066

جامعة بابل/كلية الصيدلة598.0ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيحسين علي صبار عبد الحسن98382232041065012

جامعة بابل/كلية الصيدلة598.0ثانوية االخوة المختلطةاحيائينور علي حمزه عطيه98383232042212010

جامعة بابل/كلية الصيدلة598.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيفاطمه قاسم مهدي عبد هللا98384232042102073

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء حازم نعمه حسن98385232042087009
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جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائياصاله ماجد خلف مطر98386232042115010

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب عصام ابراهيم محي98387232042088252

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيشهد جعفر عباس عاشور98388232042142203

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمصطفى ميثم رسول نعمه98389272041014258

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيتمارا ميثم فاضل عبد االمير98390232042142089

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0ثانوية المدائن للبناتاحيائينبأ كريم ارحيم عبد هللا98391272042089136

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيساره عبد الكريم حسن علوان98392232042271417

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيعلي باسم يحيى محمد علي98393232041038035

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور العين رافد عبد الخالق ابراهيم98394232042088475

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0اعدادية المسيب للبنيناحيائياحمد جعفر عبد الكاظم عبد السيد98395232041009004

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيعبير احسان رزاق ناصر98396232042142220

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم سعد كريم حسين98397232042088435

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرقيه طالب حسين حمزه98398232042142118

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء احمد مسلم عبد98399232042093069

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد رياض نوري مرزه98400232041005122

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعلي حمد حسين عبيد98401232041071048

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور سجاد حسن علوان98402232042142314

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيسرى حيدر بدر كاظم98403232042140047

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء محمد مهدي وناس98404232042115086

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء هادي عبد الساده حمزه98405232042157040

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيتقى يوسف جاسم عبد98406232042090044

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحبيب علي حبيب شهيد98407232041002037

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيامير حيدر حميد علوك98408232041008021

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايمان احسان كريم سعود98409232042088052

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسن خير هللا لفته راضي98410232041286005

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيتبارك رياض حسين حميد98411232042123032

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0ثانوية الرباب للبناتاحيائييقين مسلم هادي مطلوب98412232042147096

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيمحمد حسين حسام عباس هادي98413232041067096

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد حيدر غازي عبدالكاظم98414232041007157

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0ثانوية عدن للبناتاحيائيرتاج صالح محمد شباده98415232042076026

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيغدير حبيب حسين علي98416232042080092

جامعة بابل/كلية الصيدلة597.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيبشرى اكرم صاحب هاشم98417272042089021

جامعة بابل/كلية الصيدلة596.6ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمصطفى حسين زهير عبد98418232041047095

جامعة بابل/كلية الصيدلة596.0ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائيحسن كاظم كحط حسين98419232041250017

جامعة بابل/كلية الصيدلة596.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدعاء ساعد عبد االمير ناجي98420232042087113
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جامعة بابل/كلية الصيدلة596.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيحنان علي جبار مغير98421232042177016

جامعة بابل/كلية الصيدلة596.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيرباب حفظي جواد كاظم98422232042103039

جامعة بابل/كلية الصيدلة596.0ثانوية فرج هللا  االهلية للبناتاحيائيزينب حسن علي عبد هللا98423232042155021

جامعة بابل/كلية الصيدلة596.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمحمد عباس فليفل دبيس98424232041008155

جامعة بابل/كلية الصيدلة596.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب محمد مهدي عبد الصاحب98425232042087186

جامعة بابل/كلية الصيدلة596.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائينرجس عثمان عباس محمد98426232042169037

جامعة بابل/كلية الصيدلة596.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيفاتن مهدي نعمه شلتاغ98427232042182017

جامعة بابل/كلية الصيدلة596.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء مجيد حميد مجيد98428272042058155

جامعة بابل/كلية الصيدلة596.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيصفا سامر علي حسين98429232042088320

جامعة بابل/كلية الصيدلة596.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيبنين حسين عمران حسين98430232042164010

جامعة بابل/كلية الصيدلة596.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيزهراء صادق جعفر عبد98431232042118026

جامعة بابل/كلية الصيدلة596.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفدك سجاد عبد علي حسين98432272042058284

جامعة بابل/كلية الصيدلة596.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيحوراء محمد شاكر علوان98433232042271192

جامعة بابل/كلية الصيدلة596.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيضحى احمد حمزه جياد98434232042109114

جامعة بابل/كلية الصيدلة596.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيأيناس علي جميل عباس98435242042191003

جامعة بابل/كلية الصيدلة596.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمالك عامر كاظم عبيد98436232042271679

جامعة بابل/كلية الصيدلة596.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائييقين عامر محمد عبود98437232042115205

جامعة بابل/كلية الصيدلة596.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه علي لفته حمود98438232042096110

جامعة بابل/كلية الصيدلة596.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه حسين عباس جاسم98439232042087229

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.6ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين علي عباس حسن98440232041021040

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء احمد علي محمد98441232042088178

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيساره محمود عبيس يوسف98442232042079035

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيمحمد حسين هادي صفوك98443232041185039

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيتبارك جاسم بالسم عباس98444242042149030

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيطيبه عدنان عزيز عبد98445272042093075

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائييقين جواد حيدر جاري98446232042078130

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيدالل ظاهر حسين خضير98447232042271216

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيآيه فراس جعفر بعنون98448232042086027

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبنين فراس خضير عرمط98449232042142067

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0اعدادية الفاو للبناتاحيائياسيل حسين عبد الرضا شبوط98450232042111004

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحسين عبد الواحد عبد الكاظم غازي98451232041054044

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء عزيز حسين مجلي98452262042096080

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيضحى علي كمر عبد98453232042086119

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفرقان نجم عبد علي ابراهيم98454232042114107

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0ثانوية النجوم للبناتاحيائياالء حمزه نجم فارس98455232042130003
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جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن حبيب شبيب98456232042304098

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمصطفى محمد كاظم عبيد98457232041002275

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيفاطمة علي حسين محمد98458232042118050

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيمروه حيدر حسن محمد98459232042098172

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيفاطمة مختار عبد الساده نذر98460232042136025

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايات احمد علي حسون98461232042142027

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايناس علي كاظم مهدي98462232042087037

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء احمد محيسن غاوي98463232042120081

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيياسر عامر طعمة جابر98464232041067131

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور حيدر عبد علي راضي98465232042088491

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمحمود علي حسين بريهي98466232041032069

جامعة بابل/كلية الصيدلة595.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسهير رحيم شبيب ظاهر98467232042087215

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.7ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه زيد محمد سلمان98468232042096104

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.6ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيالحسين شجاع محمد عبد الجليل98469232041047007

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.2ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي محمد جواد كاظم98470232041021086

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم محمد مطر عمران98471232042142288

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء ميثاق صبار حميد98472272042058163

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيورود محمد غازي شهاب98473232042142328

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0اعدادية الفاو للبناتاحيائينور الزهراء عمار نجم عبيد98474232042111124

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيام البنين شاكر كشيش كاظم98475232042089008

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0ثانوية المجد للبنيناحيائيعلي حسين محسن ناصر98476272041012008

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسين علي جواد علي98477232041005034

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب طارق ظاهر كتاب98478232042271372

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم احمد حسين عبد علي98479232042088427

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيفاطمه محمد فاضل جابر98480232042107073

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيهاجر هاشم نجم عبد هللا98481232042158017

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايه بهاء هادي حمزه98482232042087039

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيزهراء بدر عبيس عبود98483232042185018

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه حسين هادي زيدان98484232042142251

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيجواد محمد ابراهيم حسين98485232041050006

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيالحسن محمد حسين مانع98486232041005014

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور الهدى عباس صبر سروان98487232042132102

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمحمد بكر ستار جبار صبار98488232041252225

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيفؤاد كاظم حامد عبيد98489232041005101

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزينب صالح ابراهيم عبد الرزاق98490232042112024
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جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0اعدادية الشموس للبناتاحيائينبأ علي عبيس محسن98491232042101074

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب عبيد حسين غافل98492232042142168

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزمن محمد كاظم جاسم98493232042088173

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيمريم ضرغام ماجد صاحب98494232042154051

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيبسمه قاسم خيري عباس98495132042110006

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الهدى طه خضير كاظم98496232042088483

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمينا سعد عبد الكاظم محمد98497232042271694

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيتقى محمد كاظم عبد معين98498232042153038

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيعبد هللا رزاق ياسين محمد98499232041029023

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيطيبه سالم نعمه عطيه98500232042122026

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0ثانوية حمورابي للبنيناحيائيعز الدين عبد الحسين عباس جياد98501272041025014

جامعة بابل/كلية الصيدلة594.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيآيه حسين كاظم كندوح98502232042121016

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.3ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيغيث عدن مقداد خزعل98503112041050015

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيزهراء جاسم حميد خضير98504212042122020

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب عبد الحسن قاسم حمد98505132042107072

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيزيد سعد مهدي هادي98506232041020134

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيموسى عماد عوده عجيمي98507142041003112

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيحوراء كاظم عطيه لفته98508232042153051

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيشفاء حسين ابراهيم صريصر98509262042120141

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية فدك للبناتاحيائيزينب كريم سوادي كلخان98510142042070064

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمعتز حميد جواد كاظم98511112041032088

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيميادة خالد نافع سطام98512232042119112

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيحنين خالد كاظم جواد98513272042089030

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيعباس كامل جلوب حسن98514232041286014

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيعبد هللا حسين فاضل حسون98515232041067059

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيروان حميد كاظم عباس98516232042128036

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية النيل للبنيناحيائيمحمد باقر محمود علي مغير98517232041033095

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0المدرسة العراقية في كوااللمبور - ماليزيااحيائيرانيا نديم عبد الستار عبد الرزاق98518132042203001

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمحمد مصطفى اياد حسين علي98519252041052074

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزهراء عقيل ياسين خضير98520232042108044

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيامير حسن عبد سعدون98521142041064008

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيمحمد حميد وارد سالم98522222041046070

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيمينا باسم محمد كاظم98523262042087132

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيكرار حيدر فنوخ مشعان98524232041166033

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفاطمة قاسم صبر جسام98525262042120175
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جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيامير جواد عبد الزهره جواد98526122041030014

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيمالك حسن نوري حسن98527142042125050

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمينا محمد مكي مجيد98528232042088459

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه محمد مطير حسين98529142042111212

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيزينب رياض هادي جابر98530122042136038

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيسجى عبد المحسن جياد ياسين98531232042140045

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيرقيه خضير فاضل محمد98532232042122015

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمنتظر عماد احمد عبود98533232041020396

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيهبة هللا جواد كاظم صريم98534262042144086

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائينور ضياء حسين بوهان98535272042093122

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيهيفاء تركي غازي كحيط98536212042293071

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزهراء عباس حسن عباس98537142042093031

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيحوراء سالم خالد صكر98538152042044043

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الهدى تحرير داود سلمان98539232042088477

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيصفا كمال محسن عوده98540232042096088

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية حنين للبناتاحيائيايه باسم حسن ناصر98541132042104006

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمنتظر عبد بجاي عالوي98542232041183097

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيحسن عبد علي هادي ماشي98543222041021026

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيبراق رضا عبد الحسين ابراهيم98544232042124018

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيزينب سعود ترمن كطان98545232042201006

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيهوازن حميد جعاز حمد98546132042080070

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيزينب عدي عبد هللا ياسر98547102042103024

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائياحمد شريف صالح شريف98548232041004004

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيعباس صباح حسن لطيف98549222041021076

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيمرتضى فيصل جحيل هداد98550222041021184

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيأيمان كريم نزال محمد98551232042082002

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب نعمه عبد عون كاظم98552232042119075

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية التراث للبناتاحيائيوديان حاتم كريم نور98553232042148061

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيسجاد حسين مصيخ حسين98554232041252096

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء سلمان كاظم محمد98555212042170057

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية االمال للبناتاحيائيايات مؤيد اسماعيل سيد98556112042070014

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيتبارك وهام مراد امين98557232042187009

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيعلي عامر اسماعيل دحام98558232041075012

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيسجاد علي خضير عباس98559112041026057

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيرقيه مهدي عبد الحسين راضي98560232042157031
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جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيغدير فيصل غازي شمران98561232042116038

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزهراء حيدر مطر عبد98562232042103052

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي حسن كاظم عبد الحسين98563262041001121

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيبنين عبد هللا عباس حبيب98564272042071012

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية العامل للبنيناحيائياحمد المصطفى حسنين سعيد عبيد98565232041026002

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيام البنين عبد الكريم هدام حميدي98566232042119013

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيبتول سعد ابراهيم محمد98567112042121010

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيكرار هادي كطن عواد98568152041001094

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيا-انقرةاحيائيمعروف جاسم محمد لفته98569132041226014

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيمهدي سومر عزيز محمود98570122041025098

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية األمل للبناتاحيائيهاجر ناطق عويد بدع98571112042065173

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيايه مثنى بكر محمد98572232042128016

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمنتظر علي عبيد عبد علي98573272041010213

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيازهار حازم كريم مغامس98574232042111002

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعلي عامر علي ناصر98575142041011105

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد العباس عباس98576142042090078

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه محمد حسن علوان98577232042109062

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية االمل للبنيناحيائيمصطفى يحيى قاسم احمد98578312041004016

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب ناجح محمد جوده98579232042120129

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيسجى محمد جاسم حسن98580152042044119

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيزهراء مكي جاسم محمد98581232042177021

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية سومر للبناتاحيائيرقيه مهند مناتي فليح98582142042072035

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية ابن عقيل للبنيناحيائيصهيب وسام صالح عبد هللا98583122041014012

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيطيبه تحسين فاضل حسن98584232042114092

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب هادي عدنان كاظم98585232042111080

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيانفال عقيل مسلم عذاب98586262042120014

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيبراء سلمان لهمود زويد98587262042144020

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيجوهره ناصر كاظم حسون98588232042083012

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيابراهيم كريم حامد طامي98589112041026012

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب محمد ارزوقي عزيز98590222042172090

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيبنين هشام عبد علي محمد98591122042109024

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية البتول للبناتاحيائيسماح علي حسون عباس98592112042072081

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد صالح هادي مرتضى98593272041014216

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيفاطمه ماجد حمد هللا بردان98594122042107178

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية المودة للبناتاحيائيزينب نجم محسن ثامر98595262042078045
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جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائياسل صالح شياع عوده98596232042095003

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيزينب نعمه كاظم راضي98597232042117096

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيعلي طالب محمد حسين98598272041020052

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيهدى مرزه عدنان جودي98599112042126051

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمنار حافظ عبد الهادي يوسف98600232042088451

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء عقيل محمد حسين98601232042109083

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينبأ عايد عيدان خلف98602232042119117

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب رباح عبد عباس98603262042120110

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيمحمود حقي اسماعيل ابراهيم98604212041001075

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيحسن رحيم جاسم محمد98605222041033033

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيعبير هاني عبد هللا عمران98606232042098146

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيايات جاسم جوده خليل98607232042090013

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمرتضى حسين علي حيال98608222041036320

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيمريم عماد بكر كلبوش98609232042305145

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيعمار امير امه خان خداداد98610152041015077

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعلي عادل جاسم حسين98611232041005090

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيزيد علي عبد األمير حمود98612232041020138

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية المتميزاتاحيائيقبس حسام هاشم خزعل98613132042108087

جامعة بابل/كلية الصيدلة593.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيفاطمه خلف رشيد علوان98614232042126067

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.9اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد تقي احمد محمد باقر مجبل98615252041009234

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.8ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا صالح راضي ناصر98616132041020099

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.8ثانوية المتميزيناحيائيمحمد احمد طالب حميد98617112041010102

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.8ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيحسين عالء حسين سلمان98618112041045013

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.8اعدادية بغداد للبناتاحيائيجمانه رحيم صدام جعفر98619132042070058

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.8ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيعبد هللا مصطفى سامي محمد98620102041028095

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.7ثانوية التحرير للبناتاحيائيتبارك هاني محمد جميل98621232042096027

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.7ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيالزهراء حسين لفته هاشم98622122042109006

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.7ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسن عادل ابراهيم محي98623232041047014

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.6ثانوية بابل للبنيناحيائيياسر رائد هاتف حامد98624232041021134

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.6ثانوية المتميزين للبنيناحيائيكرار احمد سلمان فاخر98625142041007079

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.4ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي أثير عماد طالب98626232041021069

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.4ثانوية المتميزاتاحيائيرانيا حافظ ابراهيم لفته98627142042094046

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.4الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيحسين حيدر جعفر صادق98628142041046010

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.3ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيغسق علي جاسم محمد98629232042132074

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.2ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمحمد عمار محمد مجيد98630102041028143
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جامعة بابل/كلية الصيدلة592.2ثانوية بابل للبنيناحيائيكرار مجيد حميد رشيد98631232041021098

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.1ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي محمد عدنان شاكر98632132041037073

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا شهيد جبر98633232042153137

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي عمران طالب شاني98634232041020239

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيأيالف يوسف علو بريسم98635212042134004

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعلي محمود عبد السيد هدهود98636232041011041

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيزهراء راضي محمد كاظم98637232042154019

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب علي عبد الحسين حمدوش98638252042062716

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيرقية علي عبود جوير98639232042090074

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي احمد عبد االمير عبيس98640232041009063

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمالك احمد محمد عبد الرحمن98641232042142293

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيسجاد عبد االمير حسين عباس98642232041002115

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيشهد جابر خوام بيده98643252042096326

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب عبد الزهره محمد نومان98644232042142166

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايه امير ذياب مكطوف98645142042111038

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيام البنين نجم عبد حسن98646232042088031

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيالمالك محسن محمد مهدي98647242042220064

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد المطلب موسى اسماعيل98648212041272242

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب حسن مهدي علي98649252042062679

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء غالب عبد الرضا هليل98650262042120098

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0اعدادية زينب للبناتاحيائيمودة محمود خيون حوشي98651142042110214

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حامد طرخان98652232042153083

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائياسماء جميل مراد كاظم98653252042095008

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعلي محمد جواد كاظم98654212041007088

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيسحر علي هادي خليل98655102042076015

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيرند احمد جواد عبد المهدي98656232042077051

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيسجاد عواد كاظم جاسم98657232041172015

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيزينب غفور نصور منصور98658212042290052

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائياحمد نزار جبار سعيد98659152041005011

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزينب اسعد طالب ياس98660252042193087

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك محمد علي تركي لفته98661232042087085

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب أحمد حسين وحاش98662232042114066

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيورود زهير عباس جواد98663252042100599

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيسجاد حاكم اسود مزعل98664232041001040

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيشفق عادل كاظم علي98665232042142199
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جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور وسام اياد جبر98666252042100537

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيياسمين احمد شكري عبد الرسول98667112042126053

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين عزيز عباس عبد98668272041014061

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيشيماء عصام لطيف علي98669142042225189

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيشهالء مرد بيوض مياح98670232042137043

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة570.0اعدادية السدة للبنينتطبيقيمنير حسن عبد االمير عباس98671232051016038

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة569.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيعباس فضيل جابر حمزه98672232051002035

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة568.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيبنين محسن عبيد حسون98673272052094015

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة566.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيايات سعد سلوم حسين98674232052115004

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة566.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيوالء محمد حسين حمد98675232052080048

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة564.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيسجى أياد كاظم عباس98676232052115022

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة562.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيرسل حسن هادي كريم98677242052123018

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة562.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيزهراء احسان فالح كاطع98678242052130013

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة560.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمه واثق حمزه شهيد98679232052124045

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة558.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقينور علي عبد الخضر حمزه98680232052086058

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة558.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيعناق باسم محمد صالح98681232052117033

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة553.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينتطبيقيابراهيم سلمان حسين عبيره98682262051038001

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة553.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيايهاب صالح هادي نجم98683112051026011

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة552.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتتطبيقيتبارك فاضل عباس عنفوص98684192052162006

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة552.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمنتظر مهدي شاكر فرحان98685272051014058

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة551.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيعلي هشام محمد عليل98686292051031035

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة551.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعباس حمود حمزه لهيمص98687232051292004

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة551.0اعدادية الكفل للبنينتطبيقيزيد محمد حسين طه98688232051032012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة550.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيمصطفى جواد كاظم حسين98689232051008068

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة550.0اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيحسنين عبد الزهره كريم حمادي98690272051037008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة549.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسين حمزة عباس سلمان98691162051038022

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة549.0اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيعلي حسين عسكر مغير98692262051014035

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة548.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيهبه رزاق صالح جبار98693272052094044

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة548.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيأمير حسين فاضل حمدان98694232051020001

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة548.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين عبود98695272051001039

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة547.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيتطبيقيمنار محسن شهيب جبر98696242052112020

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة547.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيحيدر باسم نجم عبد98697222051006016

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة547.0ثانوية الباقر للبنينتطبيقيمحمد علي جاسم جبر98698232051046035

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة547.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيعلي حبيب جياد حمزه98699272051015029

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة547.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيمحمد جاسم عبد الحسن حمادي98700102051008050

صفحة ٢٨٢٠ من ٦١٩٥
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة546.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيعلي حسنين عبد المنعم عبد الحسين98701232051067036

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة546.0ثانوية التراث للبنينتطبيقيمعن منصور عباس حسن98702232051068030

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة545.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيزهراء ماجد فخري احمد98703272052094021

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة545.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيزينب نزار عدنان عبد االمير98704272052087025

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة544.4ثانوية كلية بغداد - زيونةتطبيقيعلي مثنى صالح مهدي98705142051010010

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة544.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمحمد سرحان سوادي محمد98706252051207042

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة543.0ثانوية الدستور للبنينتطبيقيسجاد سامي خضير محسن98707232051018020

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة543.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيعبد هللا رياض مرزوك منسي98708232051002037

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة543.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيابراهيم يعقوب يوسف خلف98709162051049002

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة543.0ثانوية الحلة للبناتتطبيقينور قيس حسين كاظم98710232052100040

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة543.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيسجاد علي اكريم محسن98711272051001051

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة542.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقيسبطين كاظم غضبان صيهود98712252051045008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة542.0اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيعلي عباس فاضل عبيس98713232051005032

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة542.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيمحمد جواد كاظم ناصر98714272051153160

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة542.0اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيعباس باقر عبد الحسين عباس98715272051037021

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة542.0اعدادية البيان للبنينتطبيقيجعفر الصادق والء رضا محسن98716232051014002

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة542.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقياحمد حسين فاضل محمد98717232051012004

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة541.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيعلي كمال مناع عليوي98718122051006029

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة540.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيبثينه قيس سالم جبر98719272052064012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة540.0اعدادية االمام للبنينتطبيقيعباس محمود شاكر مطر98720232051013008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة540.0اعدادية البسملة للبناتتطبيقيزينب جميل كاظم ابراهيم98721272052068023

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة540.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيبشار نبيل محمود عبد الحسن98722182051006007

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة540.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيامير اسكندر حسين عبد ايوب98723272051153019

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة539.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيمريم خالد عبد اللطيف عبد الرحيم98724162052216039

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة539.0ثانوية ايالف للبناتتطبيقيرانيا عماد رشيد محمد98725142052105008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة539.0ثانوية البستان للبناتتطبيقيشهد هاشم محمد حمود98726272052105013

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة539.0ثانوية االعالم للبنينتطبيقيحيدر سعدون عبوسي عبد98727232051066012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة539.0ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيهبة سامر صادق باقر98728162052161028

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة539.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيمريم رحيم محسون عزوز98729232052271205

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة537.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيزهراء خضير عباس داود98730272052067016

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة537.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيحوراء قاسم محمد خيري98731272052160050

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة537.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيحسين عيسى عبد الحسن جاسم98732162051301032

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة536.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيزينب طيف عبد االمير علوان98733232052086033

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة536.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيزينب محمد كاظم كزار98734272052059038

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة536.0ثانوية النجوم األهلية للبناتتطبيقيامنه عباس صاحب ياسين98735252052055004

صفحة ٢٨٢١ من ٦١٩٥
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة536.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتتطبيقيزهراء علي عبد مهدي98736252052087002

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة536.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقياحمد حيدر فائق حسن98737272051001009

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة536.0الخارجيونتطبيقيزيد ناظم عبيد حسن98738232051400032

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة535.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيحسنين عدنان كاظم حسن98739252051205022

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة535.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيبنين توفيق شهيد كاظم98740272052057006

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة535.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسين علي مهدي مطر98741252051044038

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة535.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيعال جواد كاظم جبر98742272052055042

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة535.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيفاطمه محمد جليل فاضل98743232052088023

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة535.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيباقر سليمان بادي عطشان98744292051156030

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة535.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيكرار عماد غائب عبد هللا98745252051008114

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة535.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيهبه محمد خزعل جاسم98746282052050054

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة534.2ثانوية االيالف المتميزاتتطبيقيطيبة نعيم فرهود دهش98747162052156004

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة534.0اعدادية السما للبناتتطبيقيهبه قحطان عامر محمد98748272052083049

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة534.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيالمختار بهاء عبد الواحد ابراهيم98749232051002003

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة534.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقياحمد محمد عبيد نصار98750232051008009

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة534.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيمريم عالء عبد الحسين مهدي98751272052087041

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة533.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيعباس محمد عبد الرضا محيسن98752232051052016

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة533.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيعلي حيدر محمد خضير98753162051491034

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم العمارة533.0ثانوية الحلة للبناتتطبيقيمريم حسين فخري حسين98754232052100038

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني572.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيزيد عامر علوان كاظم98755232051003028

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني552.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيحسين مجبل محمد راضي98756272051014017

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني548.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقياية حسن هادي حسن98757232052092002

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني547.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيعلي سالم خفي محيسن98758282051032036

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني546.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيرضا مصطفى عبد الكريم رضا98759162051300023

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني544.0اعدادية السدة للبنينتطبيقيمحمد علي نعمه عزيز98760232051016033

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني538.0ثانوية الدستور للبنينتطبيقيمصطفى حمزه موسى عباس98761232051018043

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني536.0ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيندى محمد خوين مجهم98762222052204020

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني535.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيالمقداد فؤاد غانم فاخر98763272051014008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني533.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيسجاد خالد ياسين جاسم98764232051020032

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني533.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقييوسف سند جالب هجاج98765272051007076

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني533.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقيامير ناظم غاوي سلطان98766232051006009

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني529.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمرتضى طالب عبيد جاسم98767232051003071

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني526.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمحمد حسن فالح خماس98768232051020071

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني526.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقياحمد فالح حسن حمد98769232051003001

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني526.0اعدادية البيان للبنينتطبيقيحسن علي عبود عاتي98770232051014004
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني526.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيعلي رحيم حمزه عبد الرضا98771272051153116

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني525.0ثانوية زهرة الفرات للبناتتطبيقيحوراء طالل امانة يوسف98772232052146008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني523.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيزهراء ارشد كاظم محمد98773232052098021

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني521.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقييقين حسن خطاب حافظ98774232052103026

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني521.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعبد الصمد سمير عبد الصمد ابراهيم98775162051034083

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني521.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحسين شاكر عبد الحمزه منديل98776252051207009

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني521.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعبد هللا مجيد كاظم علوان98777232051020044

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني520.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين انس سالم محمد98778162051355097

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني519.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقينور سليم كامل مصلط98779252052108030

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني519.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقيمحمود جاسم محمد عبود98780232051205019

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني518.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيسجاد ماجد محسن جابر98781162051300030

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني517.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيمحمد فليح حسن طاهر98782162051139119

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني516.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيايمن احمد لبيب عبد اللطيف98783232051002008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني515.0ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيمحمد علي ابراهيم محمد98784232051206030

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني514.6ثانوية بابل للبنينتطبيقيحسن اسامه عبد الواحد علي98785232051021005

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني514.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمحمد باسم محمد ساجت98786162051108048

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني514.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيآيه عقيل حذاف حسن98787232052092003

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني513.7ثانوية بابل للبنينتطبيقيحيدر هادي حمزه عبيد98788232051021009

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني512.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيشمس محمد حسين جواد98789232052142031

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني512.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيحيدر احمد عبد الحسين عزيز98790232051067019

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني512.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقينور عباس هاشم علوان98791242052121048

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني511.0ثانوية نور المصطفى االهلية للبنينتطبيقيقاسم محمد قاسم محيسن98792162051142009

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني511.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيداليا عدي صاحب محسن98793232052142012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني510.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيبنين احمد ياسين خليل98794232052142008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني510.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيعبد هللا احمد مظلوم ياسر98795262051010036

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني506.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعلي الحق حيدر هادي علي98796232051020048

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني506.0ثانوية االعالم للبنينتطبيقيحسين طالل امانه يوسف98797232051066008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية الطبري للبنينتطبيقيحسين هيثم حسن عبد الحسين98798232051061007

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيعلي عدنان مفتن برهان98799272051020020

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيضرغام حيدر جاسم محمد98800232051043015

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد الواحد علوان98801232051020067

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيذو الفقار خضير عباس ثويني98802142051022030

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني505.0ثانوية الباقر للبناتتطبيقيايالف سامي حسن كريم98803232052105003

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني504.0اعدادية المسيب للبنينتطبيقيعلي احمد عبد االمير علي98804232051009023

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني504.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتتطبيقيامنه علي جاسم نايف98805272052070003
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني504.0ثانوية الباقر للبناتتطبيقيبنين محمد كاظم عبد98806232052105007

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني503.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيمعتز فاهم علي سلوت98807292051100124

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني503.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيسيف وعد طالب عباس98808232051007054

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني503.0أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيعبد هللا خالد جبار علوان98809122051022028

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني502.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيحسين محمد عباس حسين98810232051012014

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني502.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيعال عادل سلمان حمزه98811232052115029

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني502.0ثانوية االخوة المختلطةتطبيقيمحمد حسين حنون رحيم98812232051212008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني502.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقياسراء جعفر محمد جاسم98813272052064003

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني501.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيحامد فالح حسين فوزان98814162051034025

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني501.0ثانوية التراث للبناتتطبيقيهدى حيدر عبد عوى محمد98815232052148034

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني501.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةتطبيقيمصطفى احمد سعيد عبيد98816232051208008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني501.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقيغدير حيدر احمد رحيم98817232052103015

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني500.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيزهراء رزاق فالح عمران98818232052088009

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني500.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيفاطمه مثنى سعيد شاكر98819232052088022

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني500.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيحسين بدر كاظم عباس98820232051252037

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني500.0ثانوية البيان للبنينتطبيقيحمزه فخري حميد دخن98821272051032016

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني499.0ثانوية الدر االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد وثيج سميدة98822222051099019

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني499.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيمنتظر حيدر حسين محمد98823272051153198

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني499.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيكرار عمران فاضل حسين98824252051207036

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني499.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيعبد الكريم وليد حمزه خليفه98825232051008042

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني499.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيابا الفضل احمد عبود جاسم98826272051027002

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني499.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقينور الهدى حيدر عطيه نجرس98827232052124053

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني499.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيالحسين ثامر رضا غازي98828272051010008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني498.0ثانوية الصديق للبنينتطبيقيوائل محمود منصور حسين98829232051027029

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني498.0اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيحسين محمد عباس عسكر98830232051164011

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني498.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيامنيه منار عبد هللا علي98831162052207008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني498.0اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيامين موفق امين عباس98832242051003003

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني498.0الخارجيونتطبيقيعبد االمير بهلول نومان خليل98833272051400042

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني498.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيرغد احمد هاشم حبيب98834272052055024

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقياحمد هاشم عباس خضر98835272051001013

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيغيث فريق عبد هللا كاطع98836272051037027

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيحسين صاحب عبد سهيل98837232051038012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيشيخة عبد هللا مسلم سلمان98838162052210031

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيحسن عالء شاكر فرحان98839272051010023

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الرزاق عباس98840102051020190
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني496.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيضي كاظم عبد االخوة كاظم98841232052086042

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني496.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتتطبيقيشذى حسن عزيز هاشم98842272052070014

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني496.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمحمد عقيل كاظم حسين98843162051357408

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني496.0ثانويه ابي تراب للبنين - الوقف الشيعيتطبيقيعباس حيدر كاظم حمزه98844232051036017

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني496.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيام البنين عامر كريدي خالطي98845162052383014

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني496.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسين حيدر سلمان عبد األمير98846232051020017

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني496.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيحسين علي حمزة علوان98847232051017023

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني495.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيتبارك عامر خضير عبيس98848232052091007

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني495.0اعدادية الشطرة للبنينتطبيقيعبد الجبار سعد عبد السادة دويش98849222051018016

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني495.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقياحمد فاضل عبد االمير جبر98850252051045001

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني495.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيتغريد صالح فاضل فياض98851272052072017

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني495.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقينور فرج حنظل شخير98852162052152072

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني495.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد سامي حمود خلف98853222051003034

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني495.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقيتبارك احسان صبحي حبيب98854232052103006

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني495.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيمجتبى حسن فائز شاكر98855272051154188

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني495.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيعلي محمد خضير عباس98856292051005061

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني495.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيغسق حيدر محمد عبد الزهره98857272052087033

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني495.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيحسن فالح ابراهيم حسن98858232051002013

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني494.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيحسين علي حسين كاظم98859232051002018

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني494.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيابا الحسن علي كاظم اسماعيل98860232051004001

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني494.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسين عماد صبري محمد98861232051020022

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني494.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمصطفى رائد حميد حسن98862272051004080

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني494.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد رياض ستار مزعل98863142051022083

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني494.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيرقية فتحي حسين حسن98864272052063024

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني493.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمالك كريم عبد الزهره منخي98865282051002096

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني493.0الخارجياتتطبيقيفاطمه عبد الكريم علي حسين98866162052401100

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني493.0اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيكرار حميد علي عيسى98867232051164035

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني493.0ثانوية الرملة للبناتتطبيقيمنار داخل طاهر محيسن98868252052061016

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني493.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيايات حسن حمزه عبيد98869272052063006

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني493.0ثانوية النور للبناتتطبيقيابرار اياد عبد االمير عزيز98870162052275001

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني493.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيحسن عبد الحسن عبد الرزاق كاظم98871272051010022

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني493.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيرضوان محمود مراد خليل98872272051010042

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني492.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيمحمد رافع عدنان حمزه98873272051151114

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني492.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيضحى محمد علي جاسم98874232052115028

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني492.0اعدادية السدة للبنينتطبيقيامير علي كامل عبيد98875232051016006
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني492.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيمهدي عبد االمير باشان بدران98876162051017107

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني492.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمصطفى ماجد حميد خضير98877272051007071

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني492.0ثانوية الدستور للبنينتطبيقيمحمد مهند راجي عبد هللا98878232051018040

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني492.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيعقيل عبد هللا عبودي علي98879252051152042

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني492.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيرقيه عباس عبد الواحد عريبي98880232052124022

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني492.0ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيعبد الحسن احمد خلف منصور98881272051018021

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني492.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى صادق جعفر حليم98882232051007091

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني492.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيحسين احمد كاظم مصحب98883272051010025

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني491.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيمجتبى محمد عبد العباس عبود98884232051031040

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني491.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيطه أحمد شهاب أحمد98885102051019043

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني491.0ثانوية نور المصطفى االهلية للبنينتطبيقيعلي ابراهيم خليل جعاز98886162051142007

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني490.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيعباس ابراهيم سعيد عبيد98887232051251159

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني490.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيزهراء خليل صاحب علي98888272052067017

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني490.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقيبنين كامل محمد حبيب98889232052103005

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني489.0اعدادية البيان للبناتتطبيقينور صدام لعيبي محمد98890282052078052

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني489.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيالفه اسعد غبيش كشيش98891162052165003

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني489.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمرتضى عبد االمير حاتم جبوري98892272051019073

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني488.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي حسين محمد رمضان98893292051004091

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني488.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيفاطمة قيس سالم جبر98894272052064049

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني488.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنينتطبيقيمحمد حافظ علي ميثم98895232051069024

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني488.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيعلي ابو الحسن حسين هادي صالح98896292051156126

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني488.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمصطفى جميل عبد الواحد راضي98897162051062084

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني488.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيحسنين محمد فاضل عبد98898232051067012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني488.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيعبد هللا حسن نعيم عبد الزهرة98899162051031013

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني488.0اعدادية سيد البلغاء للبنينتطبيقيعلي مجيد كامل كعيم98900222051055014

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني487.6ثانوية التحرير للبناتتطبيقيشهد مسلم مرزه حمزه98901232052096012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني487.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعبد هللا لؤي حميد حسين98902112051034012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني487.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيتبارك احمد خزعل مهدي98903272052055013

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني487.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد زهير جهاد محسن98904252051205100

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني487.0ثانوية غماس المسائية للبنينتطبيقيثائر عباس شمران عطيه98905242051201014

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني487.0ثانوية النيل للبنينتطبيقيمحمد رعد هاشم عبيس98906232051033040

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني487.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعزام ثامر مزهر سالم98907232051020047

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني487.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمصطفى زياد حسن عبد98908252051205126

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني487.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيعلي حسين عباس طاهر98909162051050031

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني487.0اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيحيدر نعمه صاحب هادي98910272051037017
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني487.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقياحمد صالح عبدالواحد علك98911162051038007

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني487.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيمحمد حيدر موسى علي98912272051151113

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني486.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيدعاء احمد محمد جكنوم98913252052059054

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني486.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيعمران مجيد حساني زعيتر98914232051257103

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني486.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيزيد احمد جميل عباس98915252051205045

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني486.0اعدادية األعراف للبنينتطبيقيمصطفى رعد قاسم عبد هللا98916162051077063

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني486.0اعدادية العزيزية للبنينتطبيقييوسف محمد عبد اللطيف جبار98917262051014063

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني486.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمهدي جواد كاظم مهدي98918272051014059

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني486.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقياحمد عالء جواد كاظم98919272051045004

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني486.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيمآب علي خضير عباس98920232052092037

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني486.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعلي هيثم قاسم خضير98921162051352193

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني486.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيماجده علي كاظم حنون98922162052230051

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني485.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمصطفى سالم بجاي جواد98923112051049128

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني485.0اعدادية االجيال للبنينتطبيقيعبد هللا جسار غيالن هوبا98924162051014023

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني485.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعباس كريم كون عويد98925162051038068

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني485.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيكرار علي عذاب حيال98926162051135055

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني485.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيمرام جابر كاظم جابر98927162052183037

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني484.8اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعلي حسين عالج حسن98928272051005012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني484.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيعلي عماد علي سعدون98929222051013047

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني484.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيجعفر محمد عطيه خضير98930272051150034

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني484.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيضحى امين جاسم محمد98931162052207032

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني484.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيمحمد حسن سلمان باقر98932252051031024

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني484.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيمحمد جميل طالب ناصر98933222051013065

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني484.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيطه امجد سليم عبدالقادر98934162051007044

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني484.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقينور ياسين طه ناجي98935162052172033

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني484.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيمحمد علي فرحان عباس98936232051017061

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني484.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعلي حسن عبيد فتوح98937232051044021

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني484.0اعدادية البسمة للبناتتطبيقيمنار علي طه ياسين98938162052257018

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني484.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيعزيز عادل عزيز يوسف98939272051019037

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني484.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى سالم فرحان حبيب98940162051001212

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني484.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيتراث منذر جاسم غضبان98941222051042015

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني483.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيفاطمه احمد عبد الكريم عبد98942272052059053

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني483.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعلي حيدر نعمة منصور98943162051042032

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني483.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيامير فالح كاظم راهي98944272051154025

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني483.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقينرجس جاسم علوان ظاهر98945272052064060
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني483.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعلي باسم محمد رسن98946282051011072

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني483.0اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيليث عبد الرزاق خضير سلمان98947272051020025

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني483.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيمحمد يحيى شاهين ماشي98948162051356051

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني483.0ثانوية اوروك االهلية للبنينتطبيقيحسنين سعد هاتف عزيز98949292051030003

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني482.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمنتظر علي نور الدين عبد98950272051045110

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني482.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمنتظر ستار سهر خالوي98951272051013149

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني482.0ثانوية عفك المسائية للبنينتطبيقياحمد منعم عباس عاصي98952242051208006

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني482.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمسلم علي مجيد تقي98953162051001206

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني482.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيعباس وائل سلمان مهدي98954232051031027

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني482.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيحسين حبيب عبد حبيب98955242051039012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني482.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيجنات فارس عباس فيصل98956162052228015

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني482.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد رعد عنبر سالم98957162051001189

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني482.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسن كاظم عبد الوهاب لطيف98958162051010020

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني482.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيتبارك خالد علي جراد98959272052088005

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني482.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه ستار حمزه كاظم98960232052091026

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني481.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيحسين صالح عبد الحسين عبد98961232051008018

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني481.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيفاطمه حسين علي ديوان98962232052088019

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني481.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعلي ناصر عبد الحمزه جدوع98963272051002107

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء550.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقينور عبد االمير علي كاظم98964232052091034

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء546.0ثانوية الصديق للبنينتطبيقيمرتضى باسم كاظم زعيان98965232051027022

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء529.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيمحمد صباح ذاري ثامر98966162051300069

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء524.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحيدر علي حسين عليوي98967232051007044

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء518.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيسما شاكر احمد كيطان98968232052091021

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء513.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمصطفى قاسم كريم حسين98969162051363277

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء508.0ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيحسين مسلم كريم حسين98970162051303006

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء505.0ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينتطبيقيطه قاسم محمد هادي98971162051054006

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء504.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيمسلم كريم محمد علي98972162051354092

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء502.0ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقيعلي مسلم علي رحيم98973162051442015

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء501.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيذو الفقار علي هاشم كاظم98974272051010040

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء500.0ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينتطبيقيمجتبى هاشم حنون داود98975162051054011

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء498.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقيحسين يوسف اسماعيل حيدر98976162051360012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء497.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد حاتم جاسم محمد98977232051003061

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء496.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيامير خالد محمد عبد98978232051067005

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء495.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيكرار حيدر خماط شعيب98979242051203132

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء495.0اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقيعباس حمود عبد هللا سالم98980222051313026
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء495.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيزينه قيس مهدي محمد98981232052091037

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء495.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمحمد ميثم محمد حسين98982272051014045

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء494.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمه محمد عبد الكريم حسين98983232052124043

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء492.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحسين عالء عدنان علي98984162051085013

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء491.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيكرار نصير جبار مرزوق98985162051017081

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء490.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيحسين رزاق خضير عباس98986232051004006

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء490.0اعدادية البيان للبنينتطبيقيذو الفقار محمد حسن علي محمد حسن98987232051014011

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء490.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيهدير سليم كامل راشد98988232052142049

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء489.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء طالب سلمان حسين98989232052124026

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء487.0اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيعلي نزار علي جابر98990242051003016

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء486.0ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيحسين عدنان نافل عريبي98991232051029007

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء485.0ثانوية القدوة المختلطةتطبيقيمحمد عزيز سالم عبد العباس98992162051314015

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء483.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيفاطمه حميد عمران حسين98993232052098038

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء483.0ثانوية الدستور للبنينتطبيقيرضا حيدر علي محمد98994232051018016

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء482.0ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينتطبيقيسيف الدين اسعد حمدي شياع98995162051054005

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء482.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقينور الهدى احمد محمد جبر98996232052080046

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء481.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيايه حسن فليح حسن98997232052086005

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء481.0ثانوية الكرار المختلطةتطبيقيكرار حمزه جبار حسن98998232051175011

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء480.0اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيجاسم محمد حمزه كدوم98999232051005010

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء480.0ثانوية موسى الكليم للبنينتطبيقيعبد هللا غانم سوادي مشكور99000232051065011

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء479.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيمصطفى محمد ضاري ناجي99001232051067072

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء479.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيسيف هشام فيصل لفتة99002162051074020

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء479.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيشمس حسين محمد جعفر محمود99003102052106008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء479.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيعمر محسن كاظم درويش99004232051052026

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء478.0ثانوية المآثر للبناتتطبيقيزينب احمد طعمه حسن99005162052455010

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء477.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيماهر صالح عبد الهادي عبد الكريم99006292051002089

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء477.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد كاظم99007232051251290

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء477.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيتبارك عقيل حسن عبود99008232052086012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء476.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيفاطمه عبيس مظلوم ضويري99009232052098039

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء476.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعلي عزمي حسن حسين99010232051020054

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء475.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيمعين عربي معارج كشيش99011162051028045

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء475.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيحسن عايد محمد علوان99012232051004004

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء475.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيزهراء رياض هادي محمد99013232052142019

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء474.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي حيدر شهاب احمد99014162051022077

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء474.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيبنين وميض سعد محسن99015232052121005
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء473.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحسنين عالء مهدي كاظم99016232051043009

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء472.0ثانوية المواهب االهلية للبنينتطبيقيحسين علي عباس عليوي99017232051064001

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء471.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيبهاء الدين عماد جواد كاظم99018162051301016

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء471.0ثانوية الباقر للبنينتطبيقيحيدر حافظ غالب نايف99019232051046014

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء470.0ثانوية موسى الكليم للبنينتطبيقيمصطفى اياد نوماس اسماعيل99020232051065020

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء470.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيمريم نوار سليم هادي99021232052124052

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء470.0ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيحسين عماد صكر شالل99022232051029010

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء469.0اعدادية السما للبناتتطبيقيعلياء صالح ياسين عاصي99023272052083031

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء469.0اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيحيدر طالب عبد الساده حسون99024232051164013

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء469.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيحسين اسماعيل عبد الستار حميد99025272051151030

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء468.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسن علي ربح عبد الزهرة99026162051047028

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء468.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقياستبرق محمد عبد الهادي حسن99027232052086003

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء468.0ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيمحمد عوده زفر سماوي99028162051303020

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء468.0ثانوية المجد للبنينتطبيقيعباس حسام فخري حسن99029232051025016

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء468.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقياسحاق عقيل محسن عبيد99030242051076001

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء467.0ثانوية الباقر للبنينتطبيقيمصطفى مؤيد جاسم محمد99031232051046040

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء467.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبيد خميس99032162051094066

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء467.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيفهد محمد عبيد عفتان99033112051025039

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء467.0ثانوية السدير المسائية للبنينتطبيقيمحمد كريم جبر عبد هللا99034242051216038

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء467.0ثانوية العامل للبنينتطبيقيحيدر عباس قاسم صالح99035232051026005

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء467.0ثانوية الدر االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسين علي عويد99036222051099024

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء467.0اعدادية برطلة للبنينتطبيقيمصطفى جاسم عباس محسن99037172051067029

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء467.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمصطفى سعد عباس كاظم99038112051058164

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء467.0ثانوية السدة للبناتتطبيقيفاطمه علي جبار حسون99039232052110011

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء466.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيعلي رحيم مزهر حمزه99040232051257088

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء466.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيحيدر موسى عبد الرضا نعمة99041162051301039

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء466.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيضياء عماد حسن عباس99042272051002076

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء466.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيحيدر إبراهيم مالك هادي99043272051010035

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء466.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيكرار قيس جبر خلف99044162051038105

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء466.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الجبار حسن كريدي99045272051010089

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء466.0ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيمهدي صالح صارم جوده99046242051165021

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء466.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيحسين صبري محمد عبد هللا99047162051301028

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء466.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعبد الرحمن عباس وحيد رسن99048162051015051

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء466.0ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقيمحمد سلمان عبود حسن99049162051442021

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء466.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيزينب جواد كاظم محمد99050242052120005
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء465.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيزهراء وليد وناس حسن99051252052059076

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء465.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمجتبى رياض يعقوب عماره99052162051001174

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء465.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيمريم عباس خضير عباس99053272052065050

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء465.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمصطفى رعد عبد حمود99054282051008128

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء465.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيصادق قاسم حميد جياد99055162051364078

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء465.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيحسن قاسم حسن فياض99056232051031016

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء464.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيزيد علي كليب فرحان99057232051020031

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء464.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقيزهراء محمد عبد الزهره زغير99058252052056035

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء464.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيزهراء محمد راضي فاضل99059272052087020

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء464.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيتبارك حيدر حسن عبد99060272052063012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء464.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقياحمد محمد مجيد سباهي99061162051060012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء464.0اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيعبد العزيز سعد جسام لفتة99062112051151029

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء464.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيعلي فارس عباس احمد99063232051008053

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء464.0ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيعباس حميد عبد الكاظم محمد99064232051186029

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء464.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمحمد ماجد عبيد عبد الكريم99065272051014044

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء464.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيعال عبد الكاظم فتان عطيه99066272052055043

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء464.0ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقيمرتضى جواد ناجي طعمه99067222051304023

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء463.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيياسر كريم تركي ياسر99068112051201101

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء463.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسين فالح والي سلمان99069292051026052

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء463.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيالحسن علي سلمان محيل99070162051034016

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء463.0ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيحسناء يحيى كاظم عبيس99071232052113010

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء463.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعلي فاضل تعوبي كاظم99072282051011081

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء463.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيصادق قاسم حمزه اشكال99073272051003024

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء462.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيابراهيم يوسف عبد الجواد عبيد99074272051005001

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء462.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد هللا مازن سهام نعمه99075232051007062

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء462.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي رافد جبار عبد الكريم99076232051292009

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء462.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعلي محمد حسون لعيبي99077282051011083

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء462.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيعباس رزاق عبد هللا حسن99078272051153090

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء462.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسين غسان هاشم محمد99079162051038037

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء462.0ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيضحى غفار شاكر محمود99080222052204014

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء462.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيحسين حميد جاسم كشاش99081272051004016

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء461.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمهدي جواد كاظم عليوي99082162051036140

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء461.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمصطفى احسان احمد الحمد99083272051002160

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء461.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيبنين ظافر عبد االمير عباس99084232052088004

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء461.0مدرسة الحياة االهلية  في تركيا - سكارياتطبيقيعبد الرحمن صائب هادي صالح99085132051224007

صفحة ٢٨٣١ من ٦١٩٥
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء461.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقياحمد حمزه عباس عاشور99086272051027006

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء461.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي أحمد كاظم حمادي99087272051001072

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء461.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنينتطبيقيبارق خليل طالب كاظم99088232051069005

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء461.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيحيدر صالح كاظم مسلم99089162051075026

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك579.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيابراهيم حسين كاظم علوان99090232041024001

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك578.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيحوراء والء جاسم محمد99091232042108027

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك576.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيامعان علي سعيد غرب99092182042183011

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك572.0اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيعلي وائل كاظم حمزه99093232041040024

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك569.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء منار صباح كزار99094232042142152

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك567.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمرام يعرب عدنان حمود99095232042088421

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك567.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينرجس راجي نصير دواره99096252042100444

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك566.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم بالل ناظم عبد الكريم99097232042088429

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك563.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيقاسم فائز عبد الرحيم عبد علي99098232041071054

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك561.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبدهللا عادل عزيز حسن99099232041007101

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك560.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمينا كمال زغير جاسم99100232042088458

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك558.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيفيض عمران ناجي ليلو99101232041020272

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك555.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحيدر نزار فالح جبر99102232041008058

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك554.0اعدادية السما للبناتاحيائيرسل خلف كاظم حمود99103272042083039

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه عباس صالل خضير99104232042088383

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمه زاهد نوري علي99105232042271614

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسين منصور حسين حميو99106232041006045

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب محمد حسين علي99107232042088272

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمحمد حميد عبيد حمد99108232041012116

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد فاضل عبد الحسين عبود99109232041020030

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيضحى حيدر عبد علي عبد الرحيم99110232042142210

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء جبار رزوقي جابر99111232042088185

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيتبارك عدنان رديف خضير99112232042098050

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيايمان فيصل جبر مهاوش99113232042107016

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء علي صاحب حميد99114232042304165

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك545.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيمريم احسان كاظم عبد99115232042118056

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك545.0ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي حسين عبد الهاني جبار99116232041021074

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيمروه علي عباس عبيد99117232042141038

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيزينه جعفر كاظم حمزه99118232042117098

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزينب حسين حسن فارس99119142042143014

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيعلي احمد عدنان عبد هللا99120232041067067

صفحة ٢٨٣٢ من ٦١٩٥
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيارجوان سعدون جميل نجم99121232042142008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك540.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي حمودي عليوي ناصر99122232041020218

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيحسين محسن عبد الجاسم علي99123232041169010

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيزين العابدين حسين كاظم نعمه99124232041007076

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفرح سمير ناصر حسين99125232042088413

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائياسراء زمان رزاق كاظم99126242042169003

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0ثانوية العمادية المختلطةاحيائيصدام حسين حمادي مجيد99127232041230019

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيعباس عمار حسين عبد النبي99128162041497032

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيساره محمد جبر مشعل99129222042175157

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيبيداء عالوي عباس عبيد99130232042081015

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيندى محمد كاظم عبد االمير99131232042271702

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيغيث فاضل عبد عوده99132232041173116

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا حسن عبد الحسين حسب99133232041071058

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيعمار ثامر عبيس حسين99134232041167035

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيزيد سعيد عبد كاظم99135232041008064

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب حيدر داخل عبد99136232042087172

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.8ثانوية الجامعة للبنيناحيائيمحمد حيدر كامل مجيد99137232041067098

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيبتول عبد هللا حمزه عبادي99138232042101011

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائييوسف محمد جاسم محمد99139232041047105

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي رائد رزاق عزيز99140232041020225

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي كاظم عدنان حسين99141232041019121

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي حيدر فاضل شاكر99142232041020222

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيمؤمل حسين عطيه محمد99143232041256115

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.9ثانوية بابل للبنيناحيائيمهند احمد جعفر خيون99144232041021130

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.8ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد ربيع محسن حساني99145232041021107

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور احمد عاصم عبد العزيز99146232042088471

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد المهدي مشرق مهدي محمد99147232041021102

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء صباح عبد علي شمران99148232042142142

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعبد هللا عدنان عبد علي علوان99149232041008105

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.2ثانوية بابل للبنيناحيائياحمد نعيم رحمان ردام99150232041021011

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه محمد غانم كاظم99151232042142263

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيكاظم محمد تركي مهجهج99152232041177023

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيضمياء عمار صباح سرحان99153232042092164

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيزهراء نصير جابر خادم99154242042169038

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسن شاكر حافظ طالب99155232041044011
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0ثانوية الضحى المختلطةاحيائيحسين حامد حسين حسن99156232041218004

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيمحمد علي عباس كاظم99157232041199022

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة سعد ابراهيم لطيف99158232042120168

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيعبد الواحد ميثم داخل عبد الواحد99159232041205013

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيكرار محمد حشاش عباس99160232041019132

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيكرار رياض طالب مراد99161232041282077

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي هادي صالح محمد99162232041019123

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي عبد الوهاب حميد جاسم99163272041010120

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائياحمد عادل كاظم مكي99164162041075008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيالمنتظر اسماعيل كاظم جواد99165232041282006

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.1ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيحسين ضاري حسين عبد99166242041048012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيليلى عالء جبار حسن99167232042087299

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا حسين شاكر منسي99168232041020175

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي عبد زيد براك محمد99169232041002177

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيعسل مهند كاظم علوان99170232042142221

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيطيبه فيصل غازي عبيس99171232042098143

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي خالد عبد الهادي عبد99172232041020224

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيفاطمه فيصل جبر مهاوش99173232042107072

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزبيده احمد زكي صالح99174232042088172

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمنتظر محسن عطيه حسين99175232041183098

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عادل محمد هاشم99176232042142244

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيمنتظر صباح صبار جاهوش99177162041022047

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي هوزان فخري خضير99178232041007140

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيهبه مرتضى زكي ضايف99179162042169076

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيزهراء محمد علي نصيف99180232042094028

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمصطفى عايد سلوم حسين99181232041008181

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد حسن حيدر حسين ياسين99182232041020308

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنيناحيائيعلي فؤاد عبد هللا جريو99183232041063010

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبراء جالل كاظم خلف99184232042087052

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0ثانوية الباقر للبنيناحيائيسيف شعالن محمود مجيد99185232041046020

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائينبراس كريم عبد الكاظم ملوح99186272042161083

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين حيدر موسى حمد99187232041007042

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي حسن هادي حسين99188232041016043

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيسيف احمد لبيب عبد اللطيف99189232041002120

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.4ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد سمير كريم كاطع99190232041021109

صفحة ٢٨٣٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب محمد كاظم علوان99191232042304130

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيبراق حيدر علي حسين99192232042111017

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيسجاد جمعه مزهر عيسى99193262041016036

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمصطفى حامد عبيد حسن99194232041043063

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعباس جبار كريم عبد هللا99195272041014109

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيطيبه رائد عبد المهدي هادي99196232042088333

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.8ثانوية بابل للبنيناحيائيمصطفى مكي عبد الكاظم محيسن99197232041021125

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيمصطفى محمد كمال عبد الرضا99198232041052071

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيعبد هللا علي خلف هاشم99199232041253072

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية الدستور للبنيناحيائيمهيمن عادل كامل دخيل99200232041018053

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب ماجد نعمه كريم99201232042142174

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيفاطمه طالب كاظم لفته99202232042149050

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن عدنان عبد الكريم يعقوب99203162041085032

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.6ثانوية بابل للبنيناحيائيعبد هللا فاضل عباس حسين99204232041021065

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحمزه غالب حمزه عبد99205232041020110

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمريم حسين حمزه شاكر99206232042124119

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه رضا ابراهيم نائف99207232042091074

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيحسين جواد كاظم حمزه99208232041253024

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيصفا كريم عاكول حسن99209232042209009

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيفاطمة نصير قاسم حمودي99210112042096026

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيضحى كاظم عبد العباس جاسم99211232042177033

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيفاطمة فاهم جبر فرج99212222042393082

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيعلي مظفر غالب عبيد99213232041052051

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعلي صباح عبد الكاظم حسين99214232041005087

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمجتبى عماد رحيم فاضل99215292041003213

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمرتضى حسين عبد الهادي حسين99216232041032071

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيحوراء نصير محمد نور99217232042115052

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد حسين عليوي جاسم99218272041029089

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيلقمان صالح فرج مطر99219232041251358

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0اعدادية المسار المختلطةاحيائيعلي طاهر جبار ذهب99220222041255029

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.6ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيسلطان عمار حسن كاظم99221232041047037

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمصطفى سامي جواد كاظم99222232041282106

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيعلي عامر لبيب ابراهيم99223232041041018

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيحسين حيدر جابر سلمان99224232041047024

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيدنيا فليح حسن عكله99225232042145046
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد باقر حيدر عبد المهدي حمودي99226222041306311

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.7اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمريم حيدر عيدان عيسى99227232042271663

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائياحمد هادي جبار خليفه99228222041065002

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيمنتهى سعد محمد عبد الرضا99229232042169035

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيافراح واثق طعمه حمزة99230232042271039

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمرتضى عامر إبراهيم علوان99231232041020363

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايه مكي نوري حسن99232232042087048

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعباس فاضل عبد مخيف99233232041060061

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد ماجد علي عبيد99234232041021114

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيطه هيثم مصطفى خليل99235232041007095

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيزهراء مخلف عبد االمير صافي99236232042183019

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0ثانوية الباقر للبنيناحيائياحمد حسين كطران معين99237232041046001

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمرتضى عبد الحسين عبد الكاظم حمادي99238232041032073

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيجعفر صدام حسين علي99239232041001017

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيأديان صادق دلي عباس99240232042177001

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيتبارك كريم محمد عبيس99241232042090041

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينبأ عبد الكاظم محمد ردام99242232042153168

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمهدي عبد العباس ابو الليط داخل99243242041003291

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيرضا امير حامد عبيد99244232041020129

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.3ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه زاهد محمد حردان99245232042096103

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرند ايسر ياسين خضير99246232042271268

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيميقات يونس علي مطرود99247162042184257

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيريان مؤيد عبد الواحد فرحان99248112042192020

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيرقيه جبار حسين عبيس99249232042153060

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيالحسن عالء محمد هاشم99250232041002019

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائيمحمد ابراهيم ناجي فاخر99251162041491014

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيمصطفى ستار جبار كاظم99252282041011055

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينورس رائد كاظم عيسى99253232042088510

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسارة طة محمد جواد محمد99254232042127071

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0اعدادية السدة للبنيناحيائيمحمد علي حافظ عبد الصاحب محمد99255232041016070

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء موفق راجي عبد99256232042092110

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعلي ثامر ابراهيم عبيد99257232041252144

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيقمر فوزي عبد هللا جواد99258232042127102

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيكوثر مؤيد حسين راضي99259232042149056

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب جاسم محمد هاشم99260222042135117
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0ثانوية الباقر للبنيناحيائيحسن قراس صالح مهدي99261232041046008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيضحى فائز مكي عوده99262222042147053

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.3ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرتاج احمد طه عبد99263122042109041

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0اعدادية االصمعي للبنيناحيائياحمد سالم عبد منصور99264162041010001

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0ثانوية امل االجيال األهلية للبناتاحيائيشهد كاظم علي كاظم99265272042073004

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0اعدادية االمام للبنيناحيائيمرتضى محمود محسن موسى99266232041013079

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيبتول حميد مجيد علي99267242042130020

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائياساور محمد غاوي شياع99268262042083002

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيحسين حسن حسين أحمد99269272041019019

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0اعدادية طوز للبناتاحيائيزينب احمد حلمي عباس99270182042181022

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد عزيز عجيل99271162042280075

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيياسر عبيد هاني حمزه99272232041204022

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي قيس كريم عواد99273262041003111

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.7ثانوية بابل للبنيناحيائيعبد هللا سالم عبد هللا سلمان99274232041021063

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد حسن سعدون علي حسين99275162041075176

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيعلي فراس سعدي حمادي99276232041052048

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائياحمد حسن عثمان فالح99277222041001005

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيسلوى رحيم حكيم امين99278202042282147

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي االكبر نعمه شنان حنظل99279222041051067

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0ثانوية الضحى المختلطةاحيائيمحسن علي خضر كاظم99280232041218015

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمحمد احمد ناجي ناهي99281272041027066

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيسجاد راسم حمزه عطيه99282232041042080

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيغدير عامر شاكر حمزة99283232042271542

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيعلي فارس مالك عنفوص99284232041254039

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائينرجس خضير عباس وحيد99285232042172032

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعلي سالم مرزه داود99286232041292026

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب حسن حسين محمد99287232042271364

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0اعدادية النور للبناتاحيائينور سعيد علي غانم99288262042119100

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبيد كريدي99289232042153084

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيغدير مرتضى علي هادي99290232041020268

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0ثانوية الدستور للبنيناحيائيمصطفى احمد محمود مال هللا99291232041018049

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبنين هيثم عاكول عبود99292232042142070

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيابراهيم عبد الحليم خضير عبيس99293232041067001

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيتقى حيدر كريم حمزه99294252042086032

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيعبد هللا محمد ابراهيم رحمه99295232041067062
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.0اعدادية االرشاد للبنيناحيائيمجتبى محمد حمود علي99296282041101013

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.0ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيعلي محمد حسين فزع99297242041069028

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.0ثانوية المجد للبنيناحيائيعباس حامد حسن نصيف99298232041025029

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينوران حسن كاظم جواد99299232042088508

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيضحى مزاحم شالكه مزعل99300222042141178

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي مانع بحلوس عطية99301292041003185

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيرقيه جميل عباس مبارك99302232042100024

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيعلي المرتضى فراس احمد هادي99303232041067068

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمحمد كامل معلك خضير99304242041251084

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايالف محمد خلباص عبد99305232042304023

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيرسل علي نزه يازع99306282042098018

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمينا مكي عبد الكاظم محيسن99307232042142303

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبنين حكيم بديب عبود99308232042142062

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم عناد 99309242042220870

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد احمد هاشم محيميد99310232041020295

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيمريم عباس فاضل كاظم99311232042086156

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيزينب احمد عذاب حسن99312232042086092

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمرتضى عدنان طالب مراد99313232041252265

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور علوان كاظم حسن99314232042087336

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اعدادية احمد الوائلي للبنيناحيائيمنتظر عزيز عباس جعفر99315162041050010

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمحمد رزاق منصور حسين99316222041019165

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب علي حميد رشيد99317282042096008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعلي قاسم جواد رميح99318232041005091

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد عادل عبد مسلم جاسم99319232041020024

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد حيدر عبد االمير عبد هللا99320292041003229

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفاطمه فاضل سعيد عاجل99321232042092199

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعباس خضير جواد كاظم99322232041008087

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين فؤاد حميد تقي99323252041031192

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اعدادية األعراف للبنيناحيائيحسين غالب جميل عبد الحسن99324162041077005

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0ثانوية التراث للبناتاحيائيمريم غزوان صالح عبد99325232042148054

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائياسراء ثامر زويد عليوي99326222042311004

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0اعدادية البيان للبنيناحيائيمحمد رحمن عبد االمير عطيه99327232041014100

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينرجس منصور عبد هللا حمود99328262042089120

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه رحيم علي راضي99329152042046181

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد قاسم جابر جواد99330232041005127

صفحة ٢٨٣٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيضالل حسين خريبط حران99331232042144068

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيام البنين عبد الرضا هاشم حمود99332162042243007

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيايه علي خنجر جاسم99333152042040019

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0الخارجيوناحيائيمحمد رزاق حسوني جابر99334222041400120

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيابراهيم جاسب جوني حسن99335282041006002

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيشهد عيسى عباس محيسن99336232042081050

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسن قايد حمزة غانم99337242041003058

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0ثانوية بابل للبنيناحيائيمكرم صباح علي جبر99338232041021126

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيبنين رزاق حسن محمد99339252042086021

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين نحو محيسن فنيخر99340222041096014

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيزهراء حسن خضير عباس99341232042125037

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0ثانوية النيل للبنيناحيائيحسين علي كاظم عطيه99342232041033031

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0ثانوية نور المصطفى االهلية للبنيناحيائيعلي حامد جبر كاظم99343232041287010

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيسجاد عدنان عبد اليمه حسين99344272041002074

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمسلم حسين فاخر مكي99345272041014245

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0اعدادية سومر للبنيناحيائيرزاق كتاب حسن محمد99346242041009062

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيرانيا رحيم فرمان شياع99347272042161032

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى بهلول نومان خليل99348272041154177

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائياحمد جواد عبد الحسن مسير99349232041002004

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيعلي حسين بدير كزار99350222041260011

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمؤمل حنون لهمود نوار99351222041356170

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك500.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيحسن غازي فيصل خيون99352222041058023

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك500.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيسجاد عبود خزعل حسن99353232041038025

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك500.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيجنات سالم جبار حسين99354162042187007

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك500.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير علي جليل غزوان99355232042087249

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك500.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيعلي رائد سالم صكبان99356222041046052

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك500.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيمحمد جاسم رحيم محمد99357272041030030

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك500.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيسجاد كاظم صاحب جاسم99358242041003124

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك500.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائييونس علي يونس شاكر99359232041067132

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك500.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد رعد طالب كاظم99360242041003229

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك500.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن راشد جابر99361282041151246

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك500.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمحمد صباح حسن كاظم99362242041074070

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0ثانوية المدينة االهلية المسائية للبنيناحيائيعلي نعيم باجي ياسر99363222041299013

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيزينب احمد ثامر مطلك99364232042209007

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيتبارك اباذر صالح مهنه99365252042056061
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيمصطفى فالح موحان كتاب99366262041208050

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيهاله محمد عطيه فهد99367232042121137

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد عدنان عبد الحسين شهد99368272041001022

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0ثانوية المثنى للبنيناحيائيحسين طعمه شمخي سميسم99369222041032008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيعلي عبد الزهرة يسر موسى99370162041089022

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعمار قاسم فرج مطلك99371262041038069

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0ثانوية الباقر للبنيناحيائيعبد هللا حسين جاسم حمود99372232041046024

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء صفاء عبد العالي عبد99373232042114057

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عبد الستار عبد الحسين حسين99374162041001091

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0اعدادية عفك للبنيناحيائيمحمد حسن حسين جودة99375242041011063

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيحوراء عادل علي زوين99376232042117057

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى وجيه حسن صيهود99377252041031777

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسين كاظم ناشي جاسم99378242041002044

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتبارك غسان علي حسين99379242042119041

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك498.2ثانوية بابل للبنيناحيائيمصطفى حامد علي صالح99380232041021120

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك498.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيسيف دوهان دنان محمد99381232041020158

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حميد شاطي راضي99382162051088031

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيجعفر ضرغام قاسم عبد العالي99383162051019019

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمنتظر طاهر صالح ماهود99384162051363282

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيسجاد مهدي عيسى ثرير99385162051356022

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمصطفى محمد كريم نعمه99386162051363278

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيابو الحسن احسان كحيط عبد الحسين99387162051028001

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي جمعه فالح فرهود99388162051033065

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعلي خير هللا ناجي عجيل99389162051497068

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيمحمد عطشان بداي زاهي99390162051356050

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيمصطفى فائز هاشم كاظم99391232051002064

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك496.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيمصطفى جعفر هاشم شناوه99392162051135070

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك496.0ثانوية السديد االهليةتطبيقيعلي شريف ناجض محيسن99393162051443031

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك489.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيعالء حسين علي فرهود99394222051310122

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك488.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد مكي علي مزيعل99395162051038125

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك486.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسين اسعد حرجان نعاس99396162051363070

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك485.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد هللا غضبان اعطيوي99397162051088015

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك483.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا رحمن خضير عبد علي99398162051354050

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك482.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيجعفر غفار محمد حسين99399162051038018

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك481.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعمار عكاب عبد الحسين حسان99400162051060145

صفحة ٢٨٤٠ من ٦١٩٥
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك479.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيفيصل عماد محمود ناصر99401162051363214

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك479.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيحسن حيدر شبيب راضي99402162051067005

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك478.0ثانوية الفضل االهلية للبنينتطبيقيصادق لطيف جناح موحان99403162051448010

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك478.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيمريم عاطف عبد الستار خلف99404162052169057

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك477.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيحسين عوده ضعيف نجم99405262051027018

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك476.0ثانوية الينابيع المختلطةتطبيقيمحمد فالح رزاق حاجم99406162051302040

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك476.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد الباقر حسن خضر ناجي99407232051007083

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك475.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيعباس رمضان لعيبي غرين99408162051307013

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك474.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعباس محمد جاسب جري99409162051049071

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك473.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد سليم جبر شرار99410162051022110

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك473.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيامير صفاء عبد الباقي عبد الجبار99411162051075011

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك473.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيتبارك حسين حنتوش حمادي99412232052086010

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك472.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمحمد عادل محسن حسين99413162051089053

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك472.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمحمد جعفر صادق مهدي99414162051047129

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك472.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيكرار ميثم نيسان نايف99415162051494027

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك470.0اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيتمار احمد محمد مطشر99416232051005009

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك470.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقياحمد لقاء جاسب مهدي99417162051061006

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك469.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقيكرار احمد جاسم مطر99418162051088018

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك469.0ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين عبود شطنان99419272051018038

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك469.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمحمد بشير احمد عبد الستار99420162051497086

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك469.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى رافد خير هللا خضير99421162051497097

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك469.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعبد االمير كامل داخل حسين99422282051151398

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك468.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) المسائية االهلية للبنينتطبيقيخير هللا محمد عكله سرهيد99423222051312006

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك468.0اعدادية االجيال للبنينتطبيقيمنتظر محمد رضا ظاهر99424162051014050

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك468.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقينرجس عدنان فهد هاشم99425222052392042

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك467.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي سعد شنان خادم99426272051013085

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك467.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيمالك عبدالواحد ديوان معيوف99427162051135057

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك467.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيعلي شريف عواد زاجي99428162051075053

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك467.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيكرار معروف لفته عمران99429162051001172

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك466.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعالء جهاد نعمة جري99430162051083075

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك466.0اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيحسن ناظم وايد حمود99431162051044009

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك466.0ثانوية الصديق للبنينتطبيقيعصام توفيق حمزه هاشم99432232051027009

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك466.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيعباس محمد راضي شاهد99433162051364086

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك466.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيحسين علي عبد االمير علي99434162051061023

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك466.0ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيعلي حازم عبد الكريم فدعم99435162051040009
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك466.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمرتضى ماجد ناصر احمد99436162051497096

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك466.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمهدي حمدان مسلم عالوي99437162051033109

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك465.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد عادل شندي والي99438282051006132

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك465.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيمصطفى اسعد معز جابر99439232051251340

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك465.0الخارجيونتطبيقيمقصد قاسم مقصد صالح99440242051400046

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك465.0اعدادية الفلق للبنينتطبيقيجاسم حازم جوامير خميس99441212051023012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك465.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسين طاهر عبد الستار محمد99442232051007033

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك464.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيشيحان حاتم كاظم عجيل99443162051060082

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك464.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمهدي صبيح قاسم جارح99444162051083149

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك464.0اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيعلي خضر بارع هبسي99445282051101021

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك464.0ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيمحمد مال هللا جبر خلف99446162051040018

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك464.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيأحمد جواد صالح علي99447272051001002

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك464.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلي نافع عبد الرحمن يوسف99448162051139095

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك464.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحيدر مرتضى شعيبث جاسم99449162051060064

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك463.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيعلي فالح مزهر حسن99450272051027038

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك463.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد حسن عمار سهر سكر99451162051060167

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك463.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيالباقر عمار ماهر عبد الحسن99452252051031001

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك462.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعباس صبيح منشد مشمور99453162051083063

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك462.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمحمد عامر عبد االمير عبد الزهره99454162051363248

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك462.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيايوب رياض هاتف عبد الرضا99455232051003010

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك462.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمسلم مرتضى علي كاظم99456162051363272

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك462.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقياحمد حسين رسول كنان99457162051105003

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك462.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيغدير سعد كاظم حالوب99458162052165023

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك461.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحيدر حمزه شحيت داود99459162051094024

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك461.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيجاسم محمد سلمان فرحان99460282051151108

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية591.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيحنان محمد عبد االمير عبيد99461272042102021

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية584.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمرام اياد نعمه عبد الحمزه99462232042142273

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية583.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرحاب عادل كامل دخيل99463232042142105

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية582.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائيمريم حيدر عبد االمير كاظم99464272042080052

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.1ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور الهدى علي كامل ناجي99465232042132104

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء فاضل مزهر عبد99466272042052083

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية581.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيزيد باسم كاظم عبود99467232041007069

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية580.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرويده علي كاظم راضي99468232042142126

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية580.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمحمد رزاق سكر عبد هللا99469272041021051

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.7ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيرشاد عبد هللا عبد الرضا عبود99470232041047031
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء مهند فائز عبد زيد99471232042086088

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيرفيف كاظم مزهر عبد هللا99472232042115067

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية578.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيرفل حازم حمزه خضير99473232042078037

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية577.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحيدر مكي عباس ناصر99474232041020121

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك عزيز ياسر حسن99475232042088103

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب والء حفظي عبد الواحد99476232042088277

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه ماجد عبد المهدي هادي99477232042088405

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي كاظم عبد حمزة99478232041006104

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية574.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيتبارك عالء عباس محسن99479132042121041

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية574.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائياسراء محمد حميد رحيم99480232042091007

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية574.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب عباس احمد عبد الواحد99481272042058185

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية574.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيتبارك عدنان حسن طوفان99482272042063034

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية574.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء اديب كميل حميد99483232042087100

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيمريم قاسم طارق كريم99484232042130060

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيمحمد فاضل عباس خلف99485232041067107

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية573.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيمريم ستار جبار محمد99486272042093101

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيمحمد خضير عباس صباح99487272041015052

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين سهيل نجم كاظم99488232041020086

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيايه محمد علوان ختالن99489142042134022

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب جعفر عبد الحسن سايب99490232042120114

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائينور طه ياسين خضير99491232042126084

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية572.0ثانوية غزة للبناتاحيائيحوراء سلمان مناحي غبين99492242042097009

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية571.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيزينة كريم غازي خضير99493162042196025

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية571.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيحسين رحمن جبار اسماعيل99494222041057004

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية571.0إعدادية المروج للبنيناحيائيمحمد حسين علي حسن99495142041013073

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية571.0اعدادية البيان للبنيناحيائياحمد الديباج سعد عبد الحسين تركي99496232041014004

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية571.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد حسين موسى شاكر99497232041020314

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية570.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمروه اسماعيل جواد مهدي99498242042106207

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية570.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيزهراء فوزي علي محسن99499142042120019

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية570.0اعدادية المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر نبيل حميد99500232041284012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية569.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد هللا حسن كاظم حسين99501272041005083

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية569.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيسجاد غانم دريب صاحب99502232041071036

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية568.8ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى احمد حسن محسن99503132041016110

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية568.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيايات محمد كردي جاسم99504232042102007

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية568.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيمنار علي حسين حسن99505272042068179
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية568.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيحيدر جواد كاظم زبيدي99506282041006056

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية567.3ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عادل سيد عبد99507282041026041

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية567.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب صفاء حمزه صالح99508232042087179

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية567.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيسارة قصي هشام محمد99509272042063108

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية567.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيتبارك عبد الكريم علي صالح99510232042103024

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية567.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيامين كاظم خليف بدير99511162041039003

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية567.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفرح علي خضير حسين99512282042055110

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية567.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيأيه ميثاق حمدان طالب99513232042103005

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية567.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيايه عز الدين يوسف عبد الرحمن99514142042099007

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية566.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيدانه كريم عبد هللا عبد الخذر99515162042165131

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية566.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيايات سالم فاضل حسوني99516232042091013

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية566.0ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيمحمد رعد كاظم عباس99517232041075021

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية566.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيزهراء هادي غيدان احمد99518282042065041

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية565.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد عادل مليح جميل99519232041020334

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية565.0ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائينوران نبيل شهاب حسون99520232042136034

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية565.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيفاطمه نوفل عدنان صبري99521192042159084

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيبنين عبد الكريم عبد السادة جبر99522162042171008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين حسين عبد الكريم جواد99523232042088078

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي ماجد محمد عباس99524162041075133

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائييقين علي نور محي99525232042304231

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه علي حسين عبد الرزاق99526232042088061

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيايالف عامر رحيم راضي99527232042098021

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية564.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحسين جبار عبد هللا علي99528272041035027

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية563.5اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعلي خالد محمد جوده99529162041105039

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية563.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيرقيه داود نعيمة محمد صالح99530222042183038

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية563.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي حيدر حميدي ثامر99531272041001192

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية563.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد كامل كمر سلمان99532222041002316

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية563.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيجمانه علي سليم عبد الرضا99533232042118017

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية563.0اعدادية السدة للبنيناحيائيابا ذر عماد عبد االمير كريم99534232041016001

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية563.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب جواد كتاب طراد99535232042119068

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية562.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب محمد نويش محمد99536162042165244

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية562.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيبنين حبيب هالل ابو الزود99537112042108016

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية562.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيكوثر احمد بهاء حسن99538232042123109

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية561.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه ثامر هادي عبود99539232042142247

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية561.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفاطمة مهند عبد الرزاق حسين99540102042115104
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية561.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد عالء حسين عبد العزيز99541162041001067

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية561.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائينور الهدى ثامر مكطع موسى99542232042228012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية561.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيساره احمد كاظم عطيه99543232042111083

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية561.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيزينب حسين عبود عيدي99544282042061020

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية560.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسن اسماعيل محمود كريم99545272041005031

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية560.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزهراء مجيد عباس كاظم99546272042071035

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية560.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيانمار عامر كامل حسن99547212041011023

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية560.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم مصطفى كاظم محسن99548232042087307

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية560.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيتبارك هاتف محمد كاظم99549222042421027

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية560.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائياالء محسن يونس جبر99550222042421004

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية560.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيرندة محسن هالل صويح99551232042100027

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية560.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة باسم شهيد نادر99552232042106065

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية559.6ثانوية التحرير للبناتاحيائيتبارك ظافر محمد علي عبدالرزاق99553232042096023

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية559.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزينب علي ديري حمد99554272042160219

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية559.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيشهد محمد كريم كاظم99555232042115117

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية559.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيفاطمه حيدر علي طالب99556252042053095

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية559.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيهديل قاسم كاظم حميد99557232042090186

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية559.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيشهد عقيل حميد حربي99558252042084476

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية559.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك محمد نجيب حمزه99559232042088106

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية559.0ثانوية االصول المختلطةاحيائيحسين فاضل اسماعيل كاظم99560232041180006

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية558.6اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائييسر مهند رياض محمد صالح99561142042196109

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية558.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيمحمد حمزه ابراهيم نعمه99562232041224044

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية558.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب علي حبيب سعيد99563232042087182

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية558.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا محمد بكر حامد99564272041014128

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية558.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائياروى عبد الزهرة محمد علوان99565232042153001

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية558.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمريم جواد عباس علي99566252042101196

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية558.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب يوسف جالل محمد99567142042080032

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية558.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائيمحمد فاخر محمد رضا حسن99568162041358037

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية558.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيابراهيم احمد عودة عبود99569232041059001

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية558.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيآيات حميد جبار عبود99570252042096008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية558.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينبأ سالم بريسم مزيد99571222042153398

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية557.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيبنين معن جواد كاظم99572272042161020

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية557.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيايه وليد خالد حميد99573112042110016

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية557.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمحسن عقيل محسن مهدي99574222041084020

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية557.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيمنى عالء عبد الرضا عبدي99575152042080307
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية557.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيمريم عامر موسى جعفر99576282042059127

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية557.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيتبارك منذر طارق عباس99577232042271149

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية557.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمسره فراس عبد االمير علي99578252042100384

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية557.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيالحسن أسامه غازي حمزه99579232041020040

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية556.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيتبارك كاظم حسن علوان99580232042090040

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية556.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيمريم شاكر نادر سمين99581212042092094

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية556.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائييوسف ماجد عباس مطلب99582142041026063

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية556.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائييحيى عبدالزهرة دوخي دريع99583162041038057

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية556.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب عباس صالل خضير99584232042088250

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية556.0اعدادية جيكور للبنيناحيائيحيدر فراس عبد الكريم جابر99585162041061008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية556.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائييحيى فخري عبد الحسن حنون99586222041098212

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية556.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيطيبه سعد حسن كاطع99587162042150025

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية555.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيريا حيدر عنب انعيمه99588132042121084

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية555.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيعلي غانم مطلك عطية99589202041262058

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية555.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائييوشع احمد عبد الحي ثاقب99590162041033049

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية555.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيمنار رزاق محمد علي سعد99591252042056301

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية555.0اعدادية غزة للبناتاحيائيتبارك حيدر حسن محمد99592272042057043

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية555.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيرغد محمد عطيه عبد علي99593272042056144

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية555.0ثانوية االمال االهلية للبنيناحيائياحمد فؤاد كاظم عريبي99594162041128003

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية555.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمهدي حمادي جاسم طعمه99595232041164056

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية555.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيأمير ياسين حمزة جاسم99596232041020008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية554.0اعدادية االمير للبناتاحيائيضحى حميد محسن نجم99597252042083102

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية554.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيسجاد نجم عبد شعالن99598272041033013

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية554.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيرغده عامر صبحي حبيب99599232042147024

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية554.0اعدادية النهار للبناتاحيائيتبارك عماد لفته علوان99600112042127007

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية554.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيصفا جعفر حامد حسين99601232042090122

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية554.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمجتبى محمد حسن علي99602222041098157

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية553.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزينب علي ابراهيم محمد صالح99603282042063053

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية553.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائينور الزهراء محمد حسن جابر علوان99604272042064161

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية553.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيمنار صباح جليل مخيف99605272042094068

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية553.0ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيباقر محيسن داوود مزعل99606282041014006

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية553.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء عذاب حسن وهاب99607252042053047

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية553.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيذو الفقار علي كاظم مشدوه99608232041289016

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية553.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء وليد كاظم عبود99609232042142154

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية553.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيايه وحيد توفيق عبود99610232042123015
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية553.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد خالد حسن99611232041292015

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية553.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائينيره رياض محمد علي محمد رضا99612252042056341

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية553.0اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد رحيم عوده كاظم99613232041020021

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية553.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزينب سعد احمد جبر99614272042059068

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية553.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيشمم فالح حسن بدر99615222042105061

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية553.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره حسين شامخ سلومي99616162042165253

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية571.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقياحمد حيدر احمد كاظم99617232051020003

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية563.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيكاظم قاسم عبد الحسن طالل99618162051309027

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية562.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعباس مهدي عبد الكريم عبد هللا99619282051151394

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية561.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينتطبيقيجعفر زهير عيدان ادريس99620252051047003

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية560.0اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيمحسن فالح حسين بحر99621162051068044

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية559.0ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيزهراء حميد نعمه عيسى99622282052075011

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية559.0اعدادية الطبري للبنينتطبيقيعبد هللا رائد كامل هاتف99623232051061014

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية559.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيحمزه علي حسن كاظم99624232051012015

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية558.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيسجاد اياد كرم صالح99625162051131026

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية557.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيغيث صباح نوري جبر99626162051363212

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية557.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسين حافظ عبد الزهرة عيسى99627162051083028

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية557.0ثانوية الباقر للبنينتطبيقيحسن علي عبيس عبد الحسين99628232051046011

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية556.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيرسل عالء محسون كاطع99629272052059018

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية556.0ثانوية الصديق للبنينتطبيقيعلي باسل جبار معين99630232051027010

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية556.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيجعفر احمد سلمان جاسم99631162051128014

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية556.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعلي جواد عبد شنين99632282051044055

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية555.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينتطبيقيمحمد جواد حيدر ناصر لفتة99633252051024021

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية555.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيمحمد بشير جليل صيهود99634162051128061

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية555.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيليلى قيس جاخر مزهر99635262052089014

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية555.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمصطفى دعير كريم عذيب99636282051016160

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية555.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيحسن عبداللطيف الزم معتوك99637162051128021

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية554.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعلي راضي أخميط علي99638162051140039

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية554.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيعلي جواد عبد االمير جاسم99639272051046050

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية553.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيحسن ابو الهيل جهلول عجيل99640162051028010

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية553.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعلي المرتضى حسين سلمان حسون99641272051010056

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية552.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمحمد قاسم عليوي حسين99642282051011113

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية552.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحسين علي حسن شبر99643282051002031

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية551.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمحمد حسن بالسم عبد الساده عبد الزهره99644162051031024

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية551.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقياحمد حسين علي مسير99645282051011002
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية551.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيذو الفقار هيثم ناصر خلف99646162051135022

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية550.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي فاضل كامل حمود99647282051151486

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية550.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقياحمد عدي رحيم عبد هللا99648162051301009

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية550.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيحسن عالء كامل حسين99649252051031005

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية550.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمؤمل خالد جوحي منحوش99650282051022101

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية550.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعقيل هاشم جبار عبد99651282051018058

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية549.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيمسلم جليل خلف زاير99652222051098041

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية549.0اعدادية الجماهير المختلطةتطبيقيحسن كاظم شرهان زغير99653232051183006

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية549.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسين علي هليل يوسف99654162051083036

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية549.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينتطبيقيسالم بندر مشعان ناصر99655232051253024

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية549.0ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيمنتظر طالب صدام حسين99656282051036030

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية549.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةتطبيقيعامر ثابت بهلول حسون99657232051168010

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية549.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمصطفى سجاد عبد الحسن عبيد99658162051363275

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيزين العابدين حسن براك عبد هللا99659252041031269

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد حيدر يوسف علي99660232041020321

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيزينب نصيف جاسم محمد99661282042060038

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيرحمه جواد كاظم حسين99662152042044063

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيورود اثير عبد االمير متعب99663112042129058

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد لؤي محمد رضا كاظم99664252042062863

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعلي احمد شاكر محمود99665232041004023

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.8ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد جليل سعيد حاجم99666232041021106

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.6ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء عقيل عبد العباس عبد الرضا99667232042132051

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.5ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيسجاد علي امير هادي99668232041047034

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيلينا حيدر حسين علي99669232042147074

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيبنين حسين عبد هللا طليع99670242042135016

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزينب امين عباس عبد هللا99671272042064092

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.0ثانوية االعالم للبنيناحيائيسجاد صالح هويدي جاسم99672232041066018

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيرضا سالم عبد علي99673252041031240

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيهشام عبد الملك احمد جمعة99674182041016117

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيشهد ذو الفقار احمد عبد99675232042091065

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.5ثانوية المتميزيناحيائيالحسن علي فاهم جبر99676242041041011

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيصابرين رزاق منصور عيسى99677262042250152

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيحسين ثكيل ابراهيم حسن99678232041255020

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرواء صبحي كاظم خضير99679252042101080

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيغدير مسلم ناجي حسين99680242042111091
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيحسين عبد هللا حسن عليوي99681242041012017

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيسجى احمد مالك هاشم99682232042108060

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيداليا حيدر عبد الحسن محمد جواد99683122042107069

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيدره زياد ناجي نجرس99684322042029021

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيشكران باسم محمد كاظم99685262042087092

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء سالم عوض مجلي99686272042056179

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيهبه رياض ابراهيم عبد99687232042093184

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيضحى هادي عبيد عكار99688262042096127

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمروه حيدر نعمه عبد الوهاب99689232042088422

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب سعد عبد االمير حسين99690252042062696

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم أنور محمد الزم99691152042046205

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0ثانوية االالء للبناتاحيائيهبه صاحب خليفه عبد هللا99692212042189021

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.6ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى علي حسين هاشم99693242041041100

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.5ثانوية المتميزاتاحيائيشهد لواء رسول محسن99694252042074054

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.4ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيهدى حسن محمد جاسم99695252042101231

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي حسين سلمان محمود99696142041022057

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيبراق هاني عباده عوده99697242042103018

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيازل جواد كاظم عبود99698232042304005

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيرتاج عبد الصاحب محمد عبد جبر99699242042121090

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيلباب انور حمودي حسن99700252042100303

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيفاطمه فوزي سرحان عبد الخالق99701212042104038

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية الخالص للبنيناحيائياحمد ماهر شعبان مبارك99702212041002012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيعذراء أياد عبد الرسول جدوع99703272042091105

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسارة امير سلمان كعيد99704232042127070

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيعباس كاظم مجيد كاظم99705232041049030

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد سعد ابراهيم فرحان99706232041009099

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيتبارك محمود حميد محمود99707102042221022

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيبراء محمد صبار حسين99708232042105007

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائياطياف احمد ابراهيم جمعه99709142042109004

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيشيرين احمد سلمان خليفه99710232042178021

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية نبع الرياحين للبناتاحيائياريج محسن علي مطر99711192042264003

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه رياض زهير كاظم99712232042087271

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيمؤمل باقر هاشم كزهور99713222041308031

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية النضال للبناتاحيائينيان محمود رستم يونس99714102042102050

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينور محمد منصور حسين99715212042090181
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية فرج هللا  االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم محمد علي خليف99716232042155024

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيدينا رائد كاظم كعيم99717232042088133

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيمحمد رائد رزاق اسماعيل99718232041065037

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيجعفر رياض كاظم حسن99719252041031101

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحبيب مظاهر حبيب حسن99720242041001045

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشمس ضياء ابراهيم خليل99721212042138105

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء صالح مهدي هاشم99722272042077053

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيارجوان قاسم محمد سهراب99723142042111012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيعذراء عبد هللا شاكر نايف99724222042414171

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيحوراء احمد تركي عبد الكاظم99725232042166009

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين احمد خضر حسن99726232041020075

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي عبد الجواد عوفي99727242042189040

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيماجد علي زويد خليف99728262041001159

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائييوسف يعقوب عبود محيسن99729112041013047

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزينب اسامه محمد بدر99730252042087034

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية العميد للبناتاحيائيجمانه وسام محمد علي مجيد99731272042149005

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية البينات للبناتاحيائينور عباس جاسم خضير99732212042116049

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيغدير عبد االمير عويد شاطي99733152042054189

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيخلود احمد ماجد خلف شوقي99734132042100027

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيرقية حسن عبد زيد حسن99735232042106034

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيضحى ادهم محمد عالوي99736272042062070

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية السجدة للبناتاحيائيدعاء فاضل حسين ظاهر99737112042120007

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيايه برهان عبد الغني عيدان99738212042092014

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيهدى حسين عناد ضايف99739272042052185

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيزهراء محمد حافظ عباس99740212042294094

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية غزة للبناتاحيائيمالك حيدر احمد هاشم99741272042057175

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس رزاق عباس احمد99742242041001136

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيرباب احمد عباس عبد99743272042161033

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزينب محمد عبد الحميد ضيدان99744272042107051

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمجتبى يوسف حسين عباس99745272041020065

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيياسمين توفيق عبد الحسين عبود99746272042068215

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه ثائر موسى رضا99747272042089094

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء رافد علوان حسون99748212042138047

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين علي محمود صالح99749202041030048

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية القدس للبناتاحيائيهاله عماد الدين خليل ابراهيم99750212042110118

صفحة ٢٨٥٠ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايات محمود عبد الحسين موسى99751232042109014

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية المشروع للبنيناحيائياحمد عبد السالم مهدي حسين99752232041010008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيروان غسان سالم راضي99753282042062034

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيدانيا حيدر نعمه غالي99754142042134049

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيحنين عدنان كريم احمد99755212042126018

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهدى رحمن عيسى محمود99756212042102159

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء حميد مجيد مهدي99757262042087056

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيام البنين عالء عبد الحسين مزبان99758222042162007

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيعبد هللا فالح حمد غني99759112041023034

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيمريم ابراهيم صالح عباس99760122042102072

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.9ثانوية بابل للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن علوان مدير99761232041021007

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.7ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيمحمد حيدر جاسم غيمه99762142041010073

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.5اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه عمار قيس عطشان99763272042060262

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.4ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائيزهراء سعد ناجي صخيل99764242042109012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.2ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء عقيل رزوقي صالح99765232042096052

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.2ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهاجر حيدر يوسف حميد99766252042100545

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية العامرية للبنيناحيائياسعد فاضل اسعد محمد كاظم99767102041020031

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيتبارك عبد الرزاق جاسم علي99768242042146026

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيروان محمد مهدي غزوان99769232042086071

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيرقيه جمال مرعيد عناد99770102042116019

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيمريم ستار جبار صيهود99771272042063181

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيالند جاسم عبد الرحمن محمد سعيد99772202041001039

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية نوح للبنيناحيائياحمد وائل عدنان محمود99773212041053012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء رزاق محمد علي مجيد99774232042109043

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد ابراهيم عبد حافظ99775242041001006

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيمهدي خالد مهدي صالح99776262041202117

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيعلي اوراس محمد خويط99777132041017037

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمؤمل محمد يحيى صالح99778252041031527

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحسن حسين كاظم مهدي99779252041044369

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي601.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيمريم علي زمام صباح99780242052108029

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي597.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين هاشم عيسى هادي99781232051003022

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي595.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةتطبيقيزينب شباط كريم خصاف99782232052214002

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي595.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقينبأ حسين جاسم محمد99783232052107037

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء خالد ناظم خضير99784232052088018

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيمروه محمود حمزه عباس99785232052091028

صفحة ٢٨٥١ من ٦١٩٥
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيشهد حسين عبد فضل99786242052123036

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.0ثانوية الخلود للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء سالم محمد علي99787122052093021

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0ثانوية الباقر للبنينتطبيقيزيد وسام عباس عمران99788232051046015

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمهدي ثامر هاشم خضير99789272051010096

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.6ثانوية المتميزينتطبيقيعلي مراد فوزي مراد99790112051010022

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيزينب ماجد كاظم ليلو99791252052116009

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيعباس حسين عبد علي شاكر99792242051251016

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية الجماهير المختلطةتطبيقيمحمد عادل شرهان زغير99793232051183025

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي585.0اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيحسين ضياء حسين علوان99794232051040013

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي585.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيبنين حليم هادي زغير99795272052055010

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي585.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعبد الهادي فراس صالح هادي99796202051048044

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي585.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقياياد صالح عبد الرضا عواد99797292051153029

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي585.0اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيزينب ناظم نغماش كاطع99798272052071014

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي584.0اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيمرتضى محمد هادي هاشم99799262051012037

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي584.0ثانوية التفوق االهلية للبناتتطبيقيايه يوسف عبدالباقي عواد99800192052384002

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي584.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيمالك كريم عبد الحسين ركبان99801242052104022

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي583.5ثانوية المتميزين-الخضراءتطبيقينور اياد جبار علي99802102051002026

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي583.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيشهد باسم محمد علي وهاب99803272052059047

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي582.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيتغريد جمال سلمان نصيف99804142052079015

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي582.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيحوراء حيدر عبد الزهره محمود99805252052062012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي582.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيحيدر جندي عاتي محمد99806262051008010

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي582.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيطيبه عقيل عبد الحسن عبد الحسين99807232052091025

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي582.0ثانوية قرطبة للبناتتطبيقيايات رسن دنان عطيه99808232052126001

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي581.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيمريم حسن نايف شافي99809162052204030

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي581.0اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيمصطفى ناظم مصطفى اسماعيل99810212051031019

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي581.0اعدادية االمال للبناتتطبيقيتارا علي فرحان شحاذه99811112052070009

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة546.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيانفال كاظم تركي حسون99812232052115003

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة545.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيهاجر حسين عبد الرحمن ورش99813232052088035

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة515.0ثانوية الفردوس االولى للبناتتطبيقيزهراء محمد حسين محمد99814222052102017

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة513.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيكوثر سليم محسن صباح99815232052115033

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة477.0ثانوية االعالم للبنينتطبيقيعلي عماد مطر نفس99816232051066018

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة471.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيمريم رحيم محمد جهادي99817272052055053

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة469.0اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيتهاني حميد وهيب عبيد99818222052170008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة468.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيحسين ثابت ظاهر حبيب99819272051010026

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة462.0اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقيمالك انس مالك موسى99820232051001023
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة461.0اعدادية السرور للبناتتطبيقيضحى شاكر كريم ذرب99821272052066012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة459.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيزهراء مهدي دوهان راضي99822232052086029

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة458.0ثانوية االخوة المختلطةتطبيقيامير احمد حمزة عطيه99823232051212002

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة458.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيضحى عادل علي حبيب99824292052052030

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة457.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيعلي رائد عبد الحسن شري99825252051007111

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة456.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيتبارك مهدي صالح حمزه99826232052114007

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة456.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيزهراء فاضل خليف ناصر99827232052115017

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة455.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقيوسن عباس فاضل شويش99828232052107045

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة455.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيصبا حامد نعمه عبد العباس99829232052088016

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة455.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمرتضى محمد علي يوسف جابر99830162051083133

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة454.0ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيعباس سالم خفيف محمد99831232051201015

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة453.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيعلي جاسم وحيد حمود99832162051371152

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة452.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيتقى محمد محسن جاسم99833232052142009

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة452.0اعدادية السما للبناتتطبيقيايه عباس فاضل عباس99834272052083006

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة451.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيمؤمل هاشم محمد سوادي99835162051096025

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة451.0ثانوية ميسان للبنينتطبيقيمحمد كاظم فرحان مطشر99836282051027017

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة451.0ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقينقاء االيمان سعد كاظم مغيض99837252052101018

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة450.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيابراهيم عالء فاهم عبد األمير99838232051020002

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة449.0اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيضرغام ساجد كريم عبد99839242051207037

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة449.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقياحمد مرتضى جليل عباس99840232051043004

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة449.0ثانوية السديد االهليةتطبيقيكاظم عباس عاتي غياض99841162051443039

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة448.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد باقر عبد الزهره فرحان علي99842282051006121

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة448.0اعدادية الشهيد خليل للبنينتطبيقياواب موفق مصطفى محمد99843212051022004

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة448.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيهدى عدنان عبد اللطيف غالب99844162052381167

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة448.0ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيجاسم حامد كتاب حمد99845232051201004

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة447.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتتطبيقينور الزهراء سعد محمد عطوان99846222052178020

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة447.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمصطفى مزهر حسين جبر99847282051151783

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة446.0ثانوية الباقر للبناتتطبيقيرقيه موفق عبد االمير مهدي99848232052105009

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة446.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقيكوثر عدنان عبد االمير اسد99849232052107032

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة446.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيعثمان لؤي حاتم حمزة99850232051052019

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة446.0ثانوية سنجار المختلطةتطبيقيحسن فاضل حسين عبيس99851232051189004

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة446.0اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيبنين محمد عباس عبد99852222052150002

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة446.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقينور الهدى احمد فاضل شاكر99853232052142046

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة445.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الخالق عبد الحسين ثجيل99854162051038121

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة444.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيهديل عباس محمد عباس99855272052053024
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة443.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقياحمد رائد فاضل عبدالكريم99856162051007002

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة443.0اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيحوراء عامر عجه اسماعيل99857232052078009

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة443.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر كاظم حسن كشاش99858242051001030

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة442.0اعدادية االمامة للبناتتطبيقيتبارك عبد الحسين علي حسين99859272052062004

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة441.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيتبارك علي رضا كاظم99860272052088006

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة440.0اعدادية جصان للبنينتطبيقيمرتضى جواد محمد يوسف99861262051036019

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة440.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيتبارك عالء حسين علي99862232052098017

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة440.0ثانوية التراث للبناتتطبيقينور حيدر عبد عون محمد99863232052148032

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة439.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعبد هللا قاسم علي كلوت99864232051020043

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة439.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسين باسم صادق علوان99865232051007027

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة439.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيمصطفى محمد شهيد صبر99866262051002053

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة437.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيفاطمه حسين كاظم محمد99867232052092031

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة436.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقيهدى سالم محمد سعيد99868232052107044

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة436.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعباس عمار ياسر ناصر99869162051042025

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة436.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيختام حسن محمد علوان99870232052080009

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة435.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد سجاد داود سلمان99871162051001191

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة435.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيزهراء علي حسين حنتوش99872282052078025

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة434.0ثانوية الغفران للبناتتطبيقينور مكي منديل وهيب99873282052069048

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة434.0ثانويه ابي تراب للبنين - الوقف الشيعيتطبيقيحسين محمد ناهي نعمه99874232051036007

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة434.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيعلي مطشر جابر جاسم99875162051128051

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة434.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيعلي غالب مراد خدام99876272051153130

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة434.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي عبد الهادي عبد الحسين جثير99877282051151481

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة434.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي سعد طخاخ99878222051098036

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة434.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين جياد كاظم99879272051154132

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة433.0ثانوية االعالم للبنينتطبيقيمحمد مهند عبد الرضا عبادي99880232051066021

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة433.0ثانوية النجاح االهلية للبنينتطبيقيباقر مسافر مهدي هنين99881242051068001

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة433.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيعباس صالح صلبي محمد99882262051049014

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة433.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيعلي كنعان طارق عبد الصاحب99883252051200015

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة433.0ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيعلي ريسان عزيز بندر99884162051035019

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة432.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيسيف فيصل كريم محمد99885162051354040

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة432.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقياحمد منصور عبد الجليل كاظم99886282051009009

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة431.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيمروه احمد نوري عبد99887232052088025

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة431.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقياكرم مالك صالح مهدي99888272051153016

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة430.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقيزينب حيدر حسين عبد الكاظم99889232052205008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة430.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقيافياء احمد جليل فاضل99890232052103004
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة430.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيغدير حيدر موسى مطرود99891272052094033

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة430.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيحسن مرتضى عبد الباري الزم99892162051131010

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة429.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعقيل وارد عبد االمير عبد هللا99893162051363175

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة429.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيبتول عماد غالي عبود99894232052115005

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة429.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقينرجس صباح كريم عبد الرضا99895232052271225

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة429.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيشيماء جبار صالح هادي99896272052094030

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة429.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى باسل صبيح عبد الحسين99897162051001207

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة429.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب هاتف جبر عمران99898232052124031

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة429.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيارجوان اسامه كريم كاظم99899232052115002

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة429.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيمحمد عباس حمزه علوان99900232051012045

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة429.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيختام علي محمد جوده99901252052059051

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة429.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيمريم علي جبر حمد99902232052115034

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة428.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمحمد سعيد حبيب والي99903162051036113

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة428.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي محسن بريسم عبد الحسين99904162051076080

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة428.0اعدادية دجلة للبنينتطبيقيمحمد علي خليل محمد99905262051020034

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة428.0اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيسجاد عبد الكريم عبد الرزاق دلي99906232051040018

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة428.0ثانوية الدستور للبنينتطبيقيكاظم محمد كاظم عبد هللا99907232051018032

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة428.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيمحمد عدي عبيد مليح99908222051036106

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة428.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقينورجان فاضل عباس سبع99909272052065054

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة428.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيايات محمد عبار عليوي99910282052060008

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة428.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقينور علي كاظم عبد99911272052061016

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة427.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيمريم بالسم محمد باني99912252052096054

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة426.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعصام فيصل محمد ثامر99913222051009037

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة426.0ثانوية االهوار االهلية للبناتتطبيقيبنين كاظم ابو الهيل سعدون99914222052411003

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة426.0اعدادية االجيال للبنينتطبيقيمرتضى سعد فالح هاوي99915162051014044

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة426.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيامير احمد كاظم شالل99916232051052001

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة426.0ثانوية التراث للبنينتطبيقيعمار حمزه جاسم عبد زيد99917232051068021

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة426.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحسين حيدر غازي زغير99918282051018021

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة425.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين عدي اسماعيل جليل99919282051006042

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة425.0الخارجيونتطبيقيسجاد عادل كريم بخيت99920272051400033

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة425.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزهراء غازي شاهر جساس99921162052234039

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة424.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقياحمد يعقوب كاصد مجلي99922162051139010

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة424.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيفرح ثائر فاضل عبد الحسين99923272052094038

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة424.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيامين ابراهيم محمد عبد الرحمن99924222051035009

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة424.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيشهد صباح نوري عواد99925262052102021
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جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة423.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيعلي حسن كاظم صبر99926162051354058

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة423.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيياسمين ضياء يوسف عبيد99927232052115041

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة423.0اعدادية هند للبناتتطبيقيعذراء علي ذياب بدر99928112052079012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة423.0ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيسيف عيد جاسم هواس99929232051206012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة423.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقييونس محمد جادر عبد العباس99930162051355314

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة423.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمصطفى كاظم سوادي زغير99931282051008131

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة423.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمنتظر رعد شراد كزار99932252051200024

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة423.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيمحمد مؤيد حمد عبد الخضر99933262051049040

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة423.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيسيف سعد عبيد حسين99934232051251149

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة423.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمحمد عالء عزيز لهيمص99935242051062090

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة423.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيموسى محمد رسن غافل99936222051042077

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة423.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيفؤاد كريم ثامر جبر99937222051307145

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة423.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقينور الهدى ماجد فاضل ياسر99938242052077002

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة422.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيكرار حيدر جابر سعيد99939232051004028

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة422.0اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيمسلم حبيب شاكر ابراهيم99940272051037038

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة422.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسين حامد كاظم عاشور99941232051020016

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة422.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيمياسه محمد كاظم عبد االمير99942232052087020

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة422.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقينور الهدى كامل كاظم عذاب99943242052120016

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة421.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيفرح عبد الهادي كاظم تومان99944242052093038

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة421.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيحارث حازم عبد نعمة99945112051023006

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن565.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةاحيائيسفيان عبيد عايد خلف99946192041303002

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن552.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم محمد جعفر ناجي99947232042088388

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن543.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء سامر سعدون هاتف99948232042304105

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن543.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره قاسم بهاء غزاي99949232042087194

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن538.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينة رسول عودة عماله99950232042271402

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن538.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمسلم عقيل عبد علي نايف99951222041035267

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن532.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيهدى خالد كنكون وتوت99952232042271780

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن527.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسكينه فارس سالم موسى99953232042087210

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن527.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيياسر محمد رضا خلف جاسم99954272041001356

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن520.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب باسم عباس جاسم99955232042088230

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن519.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيفاطمه طالب محيسن جبر99956232042077109

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن518.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيزهراء عباس جاسم علي99957232042172017

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن516.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيشهد حميد كاظم اشكح99958232042123079

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن511.0ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيزينب عدنان هادي حبيب99959232042136016

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن509.0ثانوية فرج هللا  االهلية للبناتاحيائيرتاج ستار عبد هللا جاسم99960232042155017
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جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن508.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيأيه عماد شنين علي99961142042090002

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن503.7ثانوية المتميزاتاحيائيوردة احمد محمد علي خضر99962282042079051

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن503.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء غباني حمود كوطر99963232042271327

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن503.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمؤمل محمد يوسف عزيز99964222041029151

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن502.0ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيحسين مداعي حسين عجيل99965292041105008

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن500.0ثانوية االصول المختلطةاحيائيديانا حسين علي حسين99966232042180004

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن500.0ثانوية الحسام للبنيناحيائيعمر رسول عبد جهاد99967212041070042

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن499.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيأسالم ابراهيم كريم خضير99968232041031002

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن498.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيأيمان راضي كاظم حسن99969252042096015

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن497.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنيناحيائيعبد هللا عباس حسين كاظم99970232041063006

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن497.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرضاء قحطان حسين علي99971232042142110

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن497.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيمريم طه محمد عراك99972232042115160

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن497.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد رياض جاسم حنون99973232041006147

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن496.0ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيمريم علي حنيطة هادي99974232042159034

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن496.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعلي هاشم عبد زيد سلمان99975232041005098

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن496.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيعلي جابر عبد العظيم رطان99976272041020046

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن496.0ثانوية الدستور للبنيناحيائيحسن عالء غايب عمران99977232041018008

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن496.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى عبد الحسين عبادي محمد99978252041031752

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن496.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر علي ابراهيم دلي99979242041001311

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن496.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا اركان عبد الحر محمد99980272041154098

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن496.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيغفران محمد هادي سلمان99981252042056228

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن496.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيمصطفى يونس عبد الحسين عكار99982222041033162

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن496.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيكاظم قاسم كامل محيسن99983272041011091

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن496.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب عبدد الحسين جاسم خلف99984272042056224

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن495.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيرضوان عادل غافل فلفل99985252041208012

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن495.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيزين العابدين حيدر هادي عبد الزهره99986252041009106

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن495.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنيناحيائييحيى احمد خماط هادي99987232041063017

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن495.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيمصطفى سامي جواد كاظم99988232041067120

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن495.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيزيد اركان مخيف فضولي99989252041207040

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن495.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعلي جعفر مفتن عبد علي99990272041002105

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن495.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيفاطمه حسين حميد مزهر99991222042190155

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن495.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيفاضل علي فزع جباره99992232041005102

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن495.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسنين فارس عبد علي حسن99993252041031143

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن494.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء رزاق عبد خليوي99994232042120091

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن494.0اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمحمد احمد جبار عظيم99995252041216017
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جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن494.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيزهراء عبد االمير عباس عبد الكاظم99996232042205017

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن494.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيضحى محمد جابر علي99997232042108068

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن494.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيرضوه نبيل رشيد شهيد99998232042147022

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن494.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيايناس عوده كريم عياش99999272042060032

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن493.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد حسن عبد االمير حسين100000272041010152

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن493.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيضرغام حسين صبري سربوت100001232041007091

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن493.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيحسين اكرم محسن بندر100002222041040035

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن493.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيكوثر سعد عبد جاسم100003242042220672

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن493.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب عماد الدين فاضل زكي100004272042055158

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن493.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيتهاني حاكم كاظم زغير100005232042102012

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن493.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيشمس الضحى طالب حسن حربي100006242042124121

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن493.0ثانوية الحلة للبناتاحيائينور محمد سعد حمود100007232042100071

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن493.0ثانوية بيروت للبنيناحيائيعلي فالح حسن حمود100008232041022021

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن492.0الخارجياتاحيائيامنه جميل حسين عبد السادة100009112042401014

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن492.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايات سعدون جميل نجم100010232042142030

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن492.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب رزاق كاظم علوان100011232042083029

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن492.0ثانوية بابل للبنيناحيائيمهدي حسام الدين جواد حسام الدين100012232041021129

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن492.0ثانوية حلب للبناتاحيائيزهراء مصطفى علي مهوس100013232042129015

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن492.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيروز انور مهدي حسين100014232042088168

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن492.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائينور ضياء جبار ميثم100015272042055297

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن492.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيشهد سهيل محمد سعد100016232042140054

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن491.0ثانوية الرائد للبنيناحيائيمسلم ستار عبد كاظم100017102041001017

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن491.0ثانوية النجوم للبنيناحيائيعلي اكبر فؤاد اسود عبد الحسن100018232041030023

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن491.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمة حيدر فاضل جابر100019232042127092

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن491.0ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيمحمد حافظ هاشم حمود100020232041058016

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن490.2ثانوية التحرير للبناتاحيائيغفران عبد العالي جبر طاهر100021232042096098

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن490.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحمد جابر محمد مزيد100022272041009105

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن490.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجى محمود نعمه تركي100023232042087203

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن490.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيياسر عمار عبد راضي100024262041011201

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن524.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي اطالل جبار صالح100025132051030063

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن474.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمنذر سعد عبد األمير مهدي100026272051005028

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن468.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين جاسم محمد خنجر100027132051010024

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن464.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيأديان عبد الحسين جلوب رجي100028142052074001

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن460.0ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتتطبيقيديمة محسن جلوب محسن100029162052282003

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن460.0ثانوية االعالم للبنينتطبيقياحمد عالوي حسين عبيد100030232051066001
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جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن459.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيحوراء طاهر حسين عزاوي100031232052124016

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن457.8ثانوية التحرير للبناتتطبيقينور جواد كاظم توفيق100032232052096019

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن457.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيشمم احمد ناصر كاظم100033232052115026

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن455.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيحسين سعد شاكر مهدي100034232051012010

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن454.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد عبد100035272051151109

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن453.0اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيعلي سعد جبر عبيس100036272051021027

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن452.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيعلي محمود ظاهر مهدي100037272051015040

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن452.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيضحى ماجد شعالن سلمان100038292052050021

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن451.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمصطفى علي حسن جواد100039232051003076

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن450.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيايمن سامي يعكوب حسن100040272051153027

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن449.0ثانوية بيروت للبنينتطبيقيمحمد عماد عبيد حسين100041232051022016

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن449.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزهراء عدنان كريدي خالطي100042162052294015

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن448.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزهراء مصطفى حسون حسين100043162052234041

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن446.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيعلي مهدي نعمة ناصر100044162051108038

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن446.0ثانوية بابل للبنينتطبيقيمحمد حيدر محمد رشيد100045232051021022

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية579.0ثانوية المزايا االهلية للبنيناحيائيحسين ميثم نجم عبيد100046232041074006

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية550.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيبنين محسن حسين حنون100047122042230028

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية548.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرند رائد شالل مزهر100048232042142122

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية546.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء علي ماشاء هللا علي100049272042160193

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية541.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمالك فاضل عباس عبد100050272042055272

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية541.0اعدادية السما للبناتاحيائيضحى عبد الحسين جاسم محمد علي100051272042083096

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية539.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه منعم ناصر حسين100052272042058279

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية538.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيروز عادل عبد الحسين خضير100053232042087140

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية537.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيليث ابراهيم خلفة عبود100054232041282079

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية536.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائينجالء محمد كريم محسن100055222042118030

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية536.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيورود قصي مكصد هادي100056232042078128

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية535.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيرعد ثامر سعد جبر100057292041003097

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية532.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمؤمل ناظم حمادي جاسم100058222041356177

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية532.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد مانع لفته فرحان100059292041005140

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية531.0اعدادية السدة للبنيناحيائيفاضل عباس علي كاظم100060232041016059

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية530.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيذو الفقار عبد الحسين حميد عبيد100061252041010057

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية528.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه احمد علي فرحان100062272042060241

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية527.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيسارة عالء عبد الرزاق مجيد100063232042142187

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية527.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحيدر جاسم شلش جبال100064222041029059

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية526.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيآيه حيدر عبد االمير محمد100065232042120003

صفحة ٢٨٥٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية525.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيريام رعد الزم شبيب100066232042088170

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية524.8ثانوية التحرير للبناتاحيائيسجى ضاري عبيس محيسن100067232042096079

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية524.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيشهد رحيم منصور سالم100068222042141176

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية523.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم نجاح عليوي جاسم100069232042088444

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية523.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب فراس شامل مزهر100070262042102078

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية522.0ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيملك وليد عبود ياسين100071162042156055

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية521.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحمد حسن زكي محمد100072272041009107

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية519.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزهراء عالء حسين كاظم100073272042147027

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية518.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزمزم سنان حميد سلمان100074232042142130

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية518.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيغيث علي حميد رزيج100075232041173115

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية518.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيعذراء قاسم كسار ساجت100076222042207061

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية516.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائياحمد حمود عبد هللا معدي100077222041302002

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية516.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم محمد100078232042124063

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية516.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيحوراء مثال شالل نجم100079222042134032

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية516.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيصادق جعفر محمد داغر100080282041001059

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية515.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبدهللا نجاح هاشم ابراهيم100081232041007106

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية514.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيزهراء ماهر راشد عبيد100082272042089058

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية512.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين علي رزاق جواد100083272041007031

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية512.0اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء احمد عبد هللا حسن100084222042209072

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية511.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيسكينه عبد الخالق حميد علي100085222042184017

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية511.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرغد باسم سلمان هاشم100086232042142111

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية510.0ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيمحمد مهدي صالح حسن100087232041204019

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية510.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيساره بهاء موسى محمد حسن100088232042142183

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية510.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي فارس ناصر حسين100089272041014162

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية509.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عبد الكريم عبد الرزاق جياد100090292042052205

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية509.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيزهراء محمد عباس صبري100091232042130033

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية509.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور علي حسين عبد100092232042088496

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية508.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك عدنان براك عبيد100093232042088102

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية508.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيحوراء احمد هاشم ابراهيم100094232042271180

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية507.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيموسى محمد جليب سعيد100095262041027147

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية507.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيسجاد خضير عباس حربي100096222041001055

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية506.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيمحمد ماجد طرير عبيد100097232041224047

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية506.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمحمد حميد حران ساجت100098222041058114

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية506.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيمينا عالء كامل سعيد100099232042115171

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية505.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيامير حسن كاظم علوان100100272041002019
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جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية504.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيأيات عباس علي عمران100101232042121001

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية504.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيبتول عباس فاضل علي100102262042250038

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية503.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفرقان رائد سعود دعيو100103272042091122

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية502.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيهدى حيدر حسن عباس100104222042153445

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية502.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيمريم عبد الكريم فاضل كريم100105232042130059

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية502.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبراق مكي شوكت كريم100106232042092031

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية501.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيسارة علي كاظم معيدي100107232042106052

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية501.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمحمد فيصل محمد علي100108272041154166

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية501.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيهبه عبد الكريم فاضل كريم100109232042130070

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية500.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد االمين حامد مسلم مزهر100110242041036134

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية500.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيهدى صالح ثامر خنجر100111242042119188

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية500.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيايمان محمود هادي حمود100112222042139032

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية499.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيانوار حامد كاظم جلوب100113272042064011

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية499.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيمينا عقيل طعيمه عبيد100114222042125100

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية499.0ثانوية النجوم للبناتاحيائينور شاكر فرحان صكبان100115232042130067

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية497.0اعدادية السدة للبنيناحيائيغيث محمد محسن علي100116232041016057

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية497.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيمهدي رزاق رشيح سلمان100117222041021203

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية497.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيجنان حامد مانع شلومي100118162042202047

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية496.0ثانوية الخلود للبناتاحيائينبأ عباس محمد عزيز100119232042137063

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية496.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيموسى حامد حسين عسر100120232041006188

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية496.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر ستار عبود100121262042132180

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية496.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيآمنه عارف مجهول عزوز100122272042058001

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية496.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمنتظر محمد علي كاظم100123232041183100

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية519.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيحوراء أحمد شاتي منصور100124282052059018

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية513.0ثانوية البقيع المختلطةتطبيقيهاجر محمد صبر صاحب100125232052225007

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية513.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيحسين جاسم عبد عصيد100126222051067012

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية504.0ثانوية عفك المسائية للبنينتطبيقياحمد شاكر هرير خريبط100127242051208003

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية495.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعلي خالد ابراهيم حميد100128162051126025

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية490.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد بدر100129232051020090

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية487.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقيمحمد باقر حامد علي ذياب100130232051006038

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية480.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسين غانم سلمان كريم100131272051002051

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية480.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيهدى ستار عبد الرزاق عجيل100132222052323122

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية480.0اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيحيدر ظافر عذاب علوان100133262051014015

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية473.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحامد توفيق حامد سبتي100134162051076018

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية473.0ثانويه نبراس العلم االهلية للبنينتطبيقيمنتظر محمد هادي علي100135162051129019
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جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية472.6ثانوية بابل للبنينتطبيقيزين العابدين نعمه حسين عباس100136232051021011

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية460.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحيدر سعدون كاظم نعيس100137222051364048

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية460.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةتطبيقيحسين حسن محمد كاظم100138272051112001

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية458.0ثانوية بيروت للبنينتطبيقيطه مهدي عبيد جبر100139232051022004

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية458.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيهاجر خالد فاضل ياسر100140242052077003

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية457.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقييونس غائب يوسف زين العابدين100141172051178037

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية457.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد رياض عبد الحسن ماضي100142272051001117

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية455.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيهدى علي عبد الحسين علي100143162052383153

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم البوليمرات والصناعات البتروكيمياوية455.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد كريدي100144252051205129

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء581.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيهدى علي عبد الحسن نعيم100145242042220822

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء544.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينه مازن عبد الرزاق محمد100146232042121071

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء526.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حبيب موهان عبد المهدي100147232042304097

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء519.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيزينب حمزه عبد عون محمد100148232042305074

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء519.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيهديل صالح هادي صاحب100149232042100074

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء518.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيحسن جهاد حسين عبد عون100150232041071012

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء509.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائياالء علي رزاق ابراهيم100151252042089010

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء507.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور عباس لطيف شالل100152232042124136

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء502.0اعدادية سومر للبنيناحيائينور صباح كامل عبيد100153242041009149

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء501.0اعدادية بابل األهلية للبنيناحيائيعلي احمد عبد الكاظم محيسن100154232041039009

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء500.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيطيب كريم رهيف عبد100155232042086121

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء496.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيالمرتضى رعد عبد الرزاق عبود100156222041002038

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء495.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيغدير شاكر فرحان صكبان100157232042130050

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء494.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحيدر خالد مسير شغناب100158232041019055

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء494.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسن ناظم موسى علي100159232041173035

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء493.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيمحمود تركي غانم حسين100160232041049052

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء492.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيكريم هشام كريم عباس100161242041062133

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء492.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيايه صفاء حسين شاكر100162112042091004

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء492.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيغفران عبد الهادي صالح عبد الصاحب100163232042164041

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء491.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيمريم علي ياسين ياسر100164272042068175

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء491.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعبد هللا بشار مهدي صالح100165232041005075

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء491.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيفاطمه باسم جفات محسن100166232042137052

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء490.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي ضياء جواد كاظم100167232041020231

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء490.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيسهى مؤيد فاضل جابر100168232042121078

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء490.0اعدادية سكينة للبناتاحيائياسيل اركان كامل فرج100169242042093009

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء490.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه سيفي هادي سلوم100170232042088057

صفحة ٢٨٦٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء490.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمروه عباس حسن عناد100171232042088424

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء490.0ثانوية الطف المختلطةاحيائياسالم عادل عليوي ناصر100172232042177008

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء489.0ثانوية الدستور للبنيناحيائيمصطفى احمد محمد عبود100173232041018048

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء489.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد رجاء لطيف جاسم100174232041020323

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء489.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيتبارك عقيل محمد جاسم100175232042141009

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء489.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايالف رياض حسن جاسم100176232042271078

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء489.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيضحى نبيل مع هللا راضي100177232042123082

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء489.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين عالء كامل خضير100178272041001088

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء489.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء موسى شعالن عبد الرضا100179232042088224

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء488.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحيدر ثائر سلمان حسن100180232041282032

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء488.0اعدادية البيان للبنيناحيائيحسين بحر هاشم محمد100181232041014033

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء488.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيبشير محمد عبد الزهره صالل100182252041200022

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء488.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد اياد احمد كاظم100183232041003082

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء487.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمرتضى عبد األمير وحيد خضير100184252041044456

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء487.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب علي عبد الرضا وناس100185232042088256

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء486.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء ناصر حسين ادريس100186232042127061

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء486.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزينب سعد علي حسين100187252042056157

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء486.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا عبد الرضا جاسم حميدي100188232041020183

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء485.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرقيه حسين جاسم دانه100189232042114044

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء485.0ثانوية التراث للبنيناحيائيعلي حبيب هاشم حسين100190232041068016

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء484.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيآية وسام فوزي حسين100191232042141001

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء484.0الخارجيوناحيائيمحمود عبدالكريم ناصر فرج100192282041400044

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء484.0ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد حسن100193232041021105

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء484.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين احمد عبد خليل100194272041005039

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء484.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين عالء حسين علي100195232041020091

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء483.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيعلي حيدر عبد االمير حسن100196272041004052

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء483.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيتبارك محمد عاروض شنباره100197232042103026

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء483.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيعذراء عقيل كاظم حميدي100198252042059599

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء483.0ثانوية كصيبة المختلطةاحيائيايمان ياس حسن علي100199262042173003

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء483.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيمرام ماجد عبود جابر100200222042162160

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء482.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيسجود شيال عبد شبيب100201282042080020

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء482.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرنا جواد عبد الكاظم محيسن100202232042304092

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء482.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيوالء حسين علي ابراهيم100203272042160423

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء481.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد هللا عماد علي نصيف100204272041005087

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء481.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيفاطمه مراد عبد الكاظم حسين100205232042144080
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جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء481.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتقى احسان جابر ناصر100206232042087092

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء481.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد ليث محمود شاكر100207232041020351

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء481.0اعدادية االمامين العسكرين للبنيناحيائيعلي سعد ساهي حمود100208222041254019

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء481.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعباس مايح تقي حميد100209232041251233

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء481.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيغسق غسان حسن هادي100210252042053088

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء480.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمصطفى عبد الحسن علي حسون100211232041012143

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء480.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيانسام علي حسين علوان100212232042092009

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء480.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه محمد قاسم عبد المحسن100213232042117154

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء480.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزهراء علي عبد الحسين سلمان100214252042089063

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء480.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيحسين علي عزيز عيدان100215232041257061

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء480.0ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائياحمد ابراهيم عباس كاظم100216232041075001

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء480.0اعدادية عشتار للبناتاحيائينور حامد رحمان منصور100217232042125093

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء480.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيخالد وليد عباس عجالن100218162041084044

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء480.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحيدر انس عبد سلطان100219222041002105

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء480.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيهمام صباح ناصر عواد100220232041031116

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء479.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيكريم رائد كاظم حسين100221252041031512

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء479.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمة حسام علي يوسف100222232042087257

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء446.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيعلي هشام حسين عيسى100223272051153135

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء445.0ثانوية الباقر للبناتتطبيقيامال جاسم عبيس حسوني100224232052105001

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء444.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيفالح حسن جفات كاظم100225272051045071

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء444.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيدالل كريم محمد جاسم100226232052115010

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء444.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيباقر شريف حسين خمام100227162051078009

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء444.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمه جمعه سلمان جياد100228272052061010

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء440.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيمحمد عادل فوزي عبد الحسين100229232051067060

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء439.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيفاطمة عدنان عبود سلطان100230162052225023

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء438.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيمحمد حسن محمود عبد الوهاب100231232051067056

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء438.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيأمير حسين محمد شعبون100232272051001004

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء437.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقيميس محمد طريخم محمد100233232052107035

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء437.0ثانوية الكرادة االهلية للبنينتطبيقيامير عماد سعيد الزم100234142051178003

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء435.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمصطفى اسامه فليح عباس100235272051001138

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء435.0اعدادية المدى للبنينتطبيقيمصطفى غالب علي عباس100236272051026015

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء434.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسين فالح حسن علي100237162051363092

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء430.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمرتضى سعدون ثابت فنجان100238162051056066

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء430.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقياحمد علي حميد عبود100239272051010004

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء428.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيعال كاظم سدخان امين100240242052106035
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جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء427.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيرسول حمدي صالح حمادي100241162051083047

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء425.0اعدادية نفر للبنينتطبيقيعقيل جبار شنشول حسين100242242051025015

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء424.0اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيعباس فهد علي محيسن100243222051371010

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة586.0ثانوية القوارير للبناتاحيائينور احمد خضير عباس100244272042081131

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة579.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائياالء ساجت عوده حميدي100245222042204019

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة571.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عقيل عبدعلي حسين100246252042062587

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة567.0اعدادية غزة للبناتاحيائيآيات ميثم جمعه محمد100247272042057007

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة558.0ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائيزين العابدين علي خليل شعالن100248112041210024

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة558.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيفاطمه جعفر عليوي موسى100249102042116037

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة552.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيصادق ميثاق راجي صايل100250232041282047

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة551.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيبتول حسين عبد الكاظم خضير100251292042094008

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة550.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيعائد جبار مالح حسون100252282041006078

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة548.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائياحمد محمد علي هادي غزاي100253272041004008

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة543.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيبارق مقداد عباس حسن100254232041008023

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة543.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيبارق كاظم خضير ياسين100255262041005019

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة542.2ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيغدير ابراهيم كريم عريبي100256252042109057

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة541.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين عدنان تعيب منكاش100257272041010050

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة539.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيام البنين راضي شاكر محي100258272042060013

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة537.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيفاطمة مالك ابراهيم مالك100259162042222019

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة536.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعبد هللا حسين عليوي حسين100260232041042106

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة535.0ثانوية الطيبات للبناتاحيائيفرقد حيدر حمادي مشكور100261282042097030

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة535.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمنتظر عبد الخضر عامر مهاوش100262222041096063

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة534.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيامير مؤيد محمد فائق جاسم100263162041094004

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة534.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي محمد حسون كاظم100264232041009079

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة533.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيسجاد عبد االله عبد الحسين سلمان100265272041014099

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة533.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيصادق رائد جواد جاسم100266252041207051

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة532.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيزين العابدين ماجد فضيل جاسم100267292041153087

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة532.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيبنين قيس حسن حسين100268232042124023

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة532.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيغفران سعد علي عطيه100269272042072047

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة530.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيالحسن محمود مطر ناصر100270222041036029

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة529.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيامنة حيدر حسين انبيت100271282042061003

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة529.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمحمد سامي حسون كاظم100272232041001070

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة528.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك عالء حسن حسين100273232042087083

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة526.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد حسين محمد جاسم حمودي100274252041005077

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة526.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيسارة عبد العظيم ابراهيم جويد100275272042160238
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جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة525.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعباس سعيد مطشر خضير100276222041098101

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة524.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور الهدى كريم حموده مزعل100277222042153416

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة524.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيفاطمه احمد حسين مطشر100278152042080261

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة524.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمصطفى كريم حمدان هوبي100279222041040143

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة524.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيايه محمد حميد حسين100280242042120032

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة522.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمنتظر رحيم كاظم عبد هللا100281222041018124

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة521.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيضحى فاهم عبد حمد100282232042140057

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة521.0ثانوية القوارير للبناتاحيائينور كاظم خليف شهاب100283272042081135

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة520.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمرتضى ماهر حسين حياوي100284252041150386

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة520.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيمنار عباس كاظم عباس100285232042125083

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة520.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحيدر فاهم محمد وهاب100286272041027027

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة520.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمود روكان محمد مجيد100287212041009236

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة519.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيصفا حيدر محسن عبد هللا100288122042109107

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة519.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعلي عمار حسين محمد100289252041009188

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة518.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيمحمد عدنان حسين جرو100290232041051145

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة518.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيطارق خلدون محمد علي جبار100291222041002154

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة518.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي فاهم جبر فرج100292222041051082

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة517.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسين جبار عطا هللا جاهل100293242041013040

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة517.0اعدادية العمارة للبناتاحيائينور الزهراء وسام صوب هللا عطيه100294282042059148

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة517.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيفدك حسن علي فاضل100295232042117158

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة516.0اعدادية االعالم للبنيناحيائيأحمد حسن ساجت ذهب100296162041045001

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة515.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيحسن محمد عليوي كاظم100297252041156017

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة515.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه حازم عبد الحسين علي100298252042170530

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة515.0ثانوية صفي الدين للبنيناحيائيايوب عبد الحسين نوري عيسى100299222041061003

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة515.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائياحمد اركان حسين يعقوب100300222041036008

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة514.6اعدادية النجاح للبناتاحيائيساره عبد الوهاب عبد الرزاق هادي100301272042060190

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة514.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعلي قاسم ياسر محمد100302152041071250

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة513.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيدعاء علي كاظم عبيس100303232042131027

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة513.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنيناحيائيعلي حامد حسين عيسى100304232041063008

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة513.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمؤمل صالح مهدي طالب100305292041003209

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة513.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيزهراء عباس محمد جواد100306232042137027

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة513.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعباس راجي حمدان عبد100307222041091104

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة513.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين علي مهدي جباس100308272041007033

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة513.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيمحمد علي جاسم محمد100309222041310184

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة513.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيشهد احمد محسن كزار100310232042125056
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جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة513.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيعلي حسام علي حسون100311232041253079

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة513.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور الهدى سعد صابر غريب100312162042165463

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة512.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمالك رائد كريم صاحب100313232042114117

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة512.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيصباح صالح نادر عبيد100314232042116034

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة512.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيسجاد جليل جميل لفته100315222041100033

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة512.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايمان حسين نوري جمعه100316232042087035

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة511.0اعدادية غزة للبناتاحيائيكوثر هادي عبد مناف مجيد100317272042057163

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة511.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعباس علي احمد داخل100318222041036169

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة510.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عالء عبد الحسين عبود100319232041289026

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة510.0ثانوية عتبة للبناتاحيائينبأ هادي كاظم شهاب100320212042167035

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة509.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي صالح غني فهد100321222041091131

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة508.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء سعدي حسين علي100322232042082036

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة508.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيكرار علي جميل نغيمش100323162041090046

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة508.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنيناحيائيعبد هللا سامي يوسف عاشور100324242041061014

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة507.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيجعفر حر جاسم سرحان100325242041076023

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة506.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيباقر مثنى عبد الحسين عاكول100326262041010021

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة506.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيتبارك تموز يوسف جاسم100327232042094009

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة506.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي رزاق محسن عبد هللا100328222041029109

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة506.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيسجاد سالم عباس حسن100329232041001042

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة505.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيمرسلين علي عبيد صالح100330272042072057

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة504.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزهراء فائز جبر فرحان100331272042088110

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة504.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعباس كامل مديح حسين100332262041027077

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة503.0ثانوية سيناء المختلطةاحيائيعبد الغفار ضمير ضامد عبيد100333232041206007

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة503.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه حيدر محسن عويد100334272042056331

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة503.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي راضي عبد العظيم جعفر100335242041038037

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة503.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيساره زعال وحيد علي100336142042136036

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة502.6ثانوية التحرير للبناتاحيائيانعام حمزه عبد االمير خضير100337232042096004

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة501.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء احمد حسين محمد100338202042117023

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة501.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيسيف سعد داود سوادي100339112041032037

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة501.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين احمد عبد الرحمن جادر100340222041003061

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة501.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينورا زين العابدين عباس محمد100341232042304219

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة516.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيوارث جاسب الزم محمد100342272051001165

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة509.0ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيحوراء فيصل ريحان كريم100343222052427010

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة492.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيزينب حسين علوان رضا100344272052072034

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة491.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيباقر كاظم جواد عبد الساده100345162051033012
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جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة491.0اعدادية عشتار للبناتتطبيقيحوراء حسين علي عجمي100346222052158006

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة490.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد عايد شاكر شكص100347292051026154

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة484.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقيمحمد ساجد حسين جاسم100348212051273057

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة477.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعلي عدنان عبد الصمد عبد الصاحب100349162051047106

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة477.0ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيغيث عبد الرضا غازي داود100350322051010022

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة475.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمهند عبد هللا نجم عبيد100351222051373125

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة474.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين حسين علي عمران100352272051154083

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة469.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيحوراء علي عبد الرزاق محمد علي100353272052160048

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة466.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيرواء غياث شاكر شبيب100354272052058023

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة465.2اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيالحسين محمد خالد ارحيم100355132051031011

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة464.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيمجتبى غالي هليل موزاي100356222051306101

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة463.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيعمار عبد االمير هاجت نغماش100357292051016060

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة462.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعباس حكيم عباس عالوي100358222051307094

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة462.0اعدادية خزنة للبنينتطبيقيمسلم عقيل فاضل عباس100359172051066021

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة462.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمرتضى عايد محمد مطرود100360292051002108

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة461.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين غاوي حمزه100361232051251201

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة460.0ثانوية انوار الدغارة االهلية المختلطةتطبيقيعمار شمران تكليف حسين100362242051170001

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة459.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيمحمد قصي هالل عكيلي100363162051340040

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة458.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسنين سجاد عبد الحسن عبيده100364162051033029

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة456.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي دايم شالل راضي100365162051038081

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة456.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقيجنان حسن رداد كاظم100366232052107008

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم الطاقة455.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيكرار وسام حاكم عبد100367142051201236

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات518.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيأزل رحيم كريم حسن100368232042114003

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات499.0اعدادية المودة للبناتاحيائيبتول جبير محمد علي جابر100369262042078008

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات495.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين صباح حسين حمزة100370272041001082

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات494.0اعدادية االصمعي للبنيناحيائيمرتضى فائز جمعه محمد100371162041010026

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات494.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي حامد كاظم ابراهيم100372232041173089

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات488.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيحسين صباح عبدالمنعم عبد الحسين100373232041024014

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات486.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد الجواد محمد خميس جابر100374212041049031

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات486.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيامير خضير احمد عطيه100375272041034014

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات486.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد تقي جميل خليل ابراهيم100376162041139037

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات486.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيبنين نعمه حيدر حسون100377272042081024

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات485.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمحمد علي احمد صبري سالم100378272041008093

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات484.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيطاهر محسن كاظم جاسم100379232041251221

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات484.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيعلي رحيم محمد كاظم100380272041011072
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جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات483.0اعدادية النضال للبنيناحيائيكرار حمزه عبد عبيد100381242041014041

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات482.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيعبد الخالق احمد طالب سلمان100382232041027024

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات482.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيسجاد صبار موسى كاظم100383222041039054

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات480.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه هاتف عبد الزهره جابر100384252042100262

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات480.0ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيماجده قاسم زكي حافظ100385232042188011

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات479.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيمريم طاهر بداي ناصر100386142042220121

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات479.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيمؤمل أحمد إسماعيل رواد100387242041035123

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات478.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين خزعل صبيح كاظم100388272041014058

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات478.0اعدادية الثقلين للبنيناحيائيامير عادل فرج حسين100389242041030001

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات478.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء عالء ناصر حنظل100390252042084354

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات477.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائيايوب عبد االمير شدهان ياسين100391112041151007

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات476.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعمر احمد عبد علي مزعل100392232041012098

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات476.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيعلي ناظم زغير شاطي100393242041028052

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات475.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيمريم مردان فريح عبد100394232042078110

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات475.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء حميد ناصر حسين100395242042220197

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات475.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور الهدى فاضل طعمه ابراهيم100396232042114126

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات474.6ثانوية بابل للبنيناحيائيابرار علي ناصر حسن100397232041021001

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات474.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيعلي مهدي عبد الكريم كانوص100398272041030025

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات473.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد حسين احمد عبد الحسين علوان100399252041008201

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات473.0اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيعلي حسين كامل عليوي100400142041174031

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات473.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيمصطفى قصي عباس ابراهيم100401212041012132

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات472.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيكرار رجاء مجيد صالح100402252041031507

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات472.0اعدادية السالم للبنيناحيائيحسين عبد عون بشاره كركوش100403222041013041

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات471.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيحسين لطيف عباس حياوي100404222041093031

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات471.0ثانوية االنبار المختلطةاحيائيباقر عامر كاظم خليف100405232041217002

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات471.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيبهاء الدين هادي خليف كريم100406232041034008

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات470.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيأسيا علي عبد االمير حسين100407232042118002

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات470.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء غالب عباس سلمان100408232042124061

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات470.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيامير جاسم شمران ذياب100409232041183004

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات470.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيندى فاضل عبيد عوده100410232042094056

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات469.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيحسين علي صافي مطر100411232041038017

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات468.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيذو الفقار اسامه عباس صالح100412232041009040

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات468.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيود فاضل عبيد بلط100413112042101057

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات467.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيعباس حسن حمزه سلمان100414232041224026

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات467.0اعدادية االمام للبنيناحيائيبالل شهاب راضي كاظم100415232041013014
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جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات467.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيمرتضى حامد عبد الكاظم طشار100416242041021041

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات467.0اعدادية عفك للبنيناحيائياكرم قاسم تومين وناس100417242041011011

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات467.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي نوري حميد محمد100418232041020261

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات467.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبد هللا اياد عبد حسين100419232041292019

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات466.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيتقى حيدر عيسى والي100420232042116009

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات466.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيحيدر فخري كمال محمد100421232041289014

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات466.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائياحمد جبار كاظم فرحان100422232041164001

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات466.0ثانوية الصفا المختلطةاحيائيحيدر صالح جوحي شلش100423282041105005

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات465.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمجتبى فائق جعفر عبد الحسين100424222041040117

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات465.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيتقوى نهاد عباس فاضل100425272042065032

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات464.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيزيد حيدر عبد االمير حسن100426272041004032

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات464.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيعلي كاظم بادي عبود100427232041052049

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات464.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيمسلم عقيل عبد السيد محسن100428272041150123

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات464.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيمهدي شالل نعيمه عودة100429222041033172

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات464.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيرباب فالح حسن محمد100430232042103040

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات463.0ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيعلي فالح حسن عجيل100431272041018024

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات463.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيغفران علي كامل جميل100432242042120209

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات463.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد ساجد حسين ناجي100433242041001241

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات463.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيوليد خالد عويد هادود100434232041005150

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات462.6ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائياحمد ابراهيم رحيم عبد100435222041093002

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات462.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعلي هاشم عبد علي حسين100436242041002096

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات462.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيابراهيم ماهر ابراهيم حبيب100437212041003006

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات462.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيسجاد عبد علي حسن عالوي100438252041031291

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات462.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسن علي عاتي عويد100439262041001049

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات461.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعباس منذر شاكر عبيد100440232041003040

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات461.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمصطفى سالم هادي عباس100441272041007129

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات461.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء علي نعمه علي100442232042086086

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات461.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيزينب سعد علي عطيه100443272042072033

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات460.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى عقيل مسلم حسن100444272041001325

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات460.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيسيف الدين حبيب نعمه راشد100445242041005075

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات460.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمصطفى حسن علي عبد هللا100446232041173162

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات460.0ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائياحمد طالب جاسم هدالن100447232041209001

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات460.0ثانوية العمادية المختلطةاحيائيرزاق واثق حسن جبر100448232041230012

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات460.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيزيد احمد شهاب خضير100449162041084046

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات460.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيشهد رافع عبد الكاظم جميل100450252042096328
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جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات459.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد المهدي حيدر هيبت حميد100451272041001250

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات459.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمصطفى جعفر وادي عباس100452252041150397

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات459.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيسجاد كريم عبد عيدان100453232041251195

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات459.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبشرى سعد عباس مصبح100454272042088037

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات459.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيجهاد ابو ذر عبد اللطيف عبد الحسن100455262041003023

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات459.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيسرمد صالح حسين مصلح100456212041036019

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات459.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيعلي درباش طراد عبد100457272041008058

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات457.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد موفق قاسم محمد100458272041001298

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات457.0اعدادية الكفاح للبنيناحيائيمصطفى عجيل حري مشاري100459162041002048

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات457.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيسالم عقيل حسين علي100460232041002119

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات457.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي قيصر غالي احمد100461162041075129

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات456.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهدى وسام جميل داخل100462232042114135

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات456.0اعدادية تطوان للبنيناحيائياحمد كريم سلمان عباس100463112041018013

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات456.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمصطفى عباس فاضل عمران100464232041002265

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات455.0اعدادية الثقلين للبنيناحيائيمصطفى غانم عبد الرضا خليف100465242041030031

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات463.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيحسين جابر نعمه عبد الحسن100466252051205027

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات442.0اعدادية البيان للبنينتطبيقيعلي محمد حسن علي محمد حسن100467232051014024

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات441.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيسجاد فالح حسن يونس100468112051023015

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات437.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيأنين عيسى جاسم عبود100469282052055004

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات436.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيبيرق عيسى جاسم عبود100470282052055008

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات436.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيكميل فائز شعبان عبد القادر100471272051015050

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات433.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيقاسم عباس عذاب ابو حمره100472252051031022

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات432.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقياحمد خلف كاظم جالب100473162051047003

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات432.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حبيب علي عبد الحسين100474252051044150

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات431.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمقداد سلمان محبس حسين100475162051015097

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات430.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقينور ابو النجا كيالني احمد100476112051032043

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات429.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيزيد علي عبد المحسن سلمان100477232051067022

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات428.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعدنان وليد خلف سالم100478162051001125

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات426.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيطه شاكر هادي لهمود100479272051046032

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات425.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيامير باسم طالب عباس100480232051252015

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات425.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيسيف حيدر عبيد سلمان100481242051202063

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات424.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيحسن صالح عوده نعمه100482162051034029

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات420.0اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقيعلي صالح عباس فاضل100483232051001020

جامعة بابل/كلية العلوم581.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيتقى وليد عبد علي عاكول100484232042142088

جامعة بابل/كلية العلوم578.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيهدى صالح مهدي منجي100485232042147091
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جامعة بابل/كلية العلوم578.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي هادي محمد ناصر100486232041020262

جامعة بابل/كلية العلوم576.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيهدى عباس شاكر موسى100487232042091106

جامعة بابل/كلية العلوم576.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه ثامر كريم عبد األئمه100488232042088368

جامعة بابل/كلية العلوم573.0ثانوية االعالم للبنيناحيائيعبد هللا تحسين فاضل حسين100489232041066025

جامعة بابل/كلية العلوم573.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم قاسم نجم عبيد100490232042088443

جامعة بابل/كلية العلوم572.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد حسن كاظم هادي100491232041017134

جامعة بابل/كلية العلوم570.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيساره مظر عباس محمد100492232042304136

جامعة بابل/كلية العلوم569.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيسكنه علي كريكش سعد100493232042144061

جامعة بابل/كلية العلوم565.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيزينب خليل مطشر خليل100494232042098113

جامعة بابل/كلية العلوم561.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيصفا ابراهيم عبد الكاظم عبد هللا100495232042114087

جامعة بابل/كلية العلوم560.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء ميثاق تركي صليان100496232042271349

جامعة بابل/كلية العلوم560.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيياسمين فاضل عزيز محمد100497232042105084

جامعة بابل/كلية العلوم559.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيشمس فؤاد شاكر هاشم100498232042086110

جامعة بابل/كلية العلوم559.0اعدادية الربيع للبناتاحيائياسراء ابراهيم علي محمد100499232042098003

جامعة بابل/كلية العلوم556.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزينب محمد جاسم بعيوي100500272042093063

جامعة بابل/كلية العلوم556.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيريام حيدر نوري عزيز100501232042088169

جامعة بابل/كلية العلوم553.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمسره حسين موسى محمد100502232042142291

جامعة بابل/كلية العلوم550.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيعباس عدي محمد عزيز100503272041010087

جامعة بابل/كلية العلوم548.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيامير طالب جواد علوان100504232041003011

جامعة بابل/كلية العلوم547.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عبد المحسن محمود جاسم100505232042087278

جامعة بابل/كلية العلوم544.7ثانوية التحرير للبناتاحيائيضحى حيدر حمزه محمد100506232042096089

جامعة بابل/كلية العلوم544.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيكوثر محمد حمزه شنون100507232042086152

جامعة بابل/كلية العلوم543.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيلبنى احمد يوسف متعب100508232042087297

جامعة بابل/كلية العلوم543.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينور ثامر عبيد فهد100509232042093177

جامعة بابل/كلية العلوم542.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائياسالم يعقوب ثامر عمش100510232042121006

جامعة بابل/كلية العلوم542.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائينور علي عبيس ابراهيم100511232042103095

جامعة بابل/كلية العلوم541.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيميس سعد حسن فضاله100512232042098181

جامعة بابل/كلية العلوم540.1ثانوية التحرير للبناتاحيائيمريم حسنين عبد القادر اسماعيل100513232042096122

جامعة بابل/كلية العلوم540.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيمريم العذراء جاسم راهي سكر100514232042092206

جامعة بابل/كلية العلوم539.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيامير موسى عالوي خضير100515232041205003

جامعة بابل/كلية العلوم539.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايات علي كشيش عباس100516232042087029

جامعة بابل/كلية العلوم539.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمة الزهراء محمد عباس جدوع100517232042127089

جامعة بابل/كلية العلوم539.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب علي نحو عبيد100518232042119073

جامعة بابل/كلية العلوم538.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزبد حسن عبيس خضير100519232042124047

جامعة بابل/كلية العلوم538.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهدى احمد سلمان حسين100520252042096554
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جامعة بابل/كلية العلوم538.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزينب احمد خلف تايه100521232042143018

جامعة بابل/كلية العلوم537.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائياحمد حسن نعمه خلف100522232041002005

جامعة بابل/كلية العلوم537.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيحوراء عباس فاضل جاسم100523232042100018

جامعة بابل/كلية العلوم536.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء عصام لفته خلخال100524272042058147

جامعة بابل/كلية العلوم536.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيتبارك علي كامل عبيد100525232042115037

جامعة بابل/كلية العلوم535.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيبنين سلمان عبادي نصيف100526232042093026

جامعة بابل/كلية العلوم535.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائياحمد شهاب احمد عارف100527232041251019

جامعة بابل/كلية العلوم534.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيابتهال سالم حميد حمزه100528232042098001

جامعة بابل/كلية العلوم534.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيفارس صالح لزام عبيد100529242041200075

جامعة بابل/كلية العلوم534.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب اسماعيل ابراهيم احمد100530232042093087

جامعة بابل/كلية العلوم534.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد حسن عمران مدلول100531232041007154

جامعة بابل/كلية العلوم534.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه مازن كريم علي100532232042087284

جامعة بابل/كلية العلوم533.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيكرار حيدر حميد حسين100533232041020280

جامعة بابل/كلية العلوم532.9ثانوية بابل للبنيناحيائيجعفر الصادق محمد لطيف نجم100534232041021021

جامعة بابل/كلية العلوم532.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيطيبه مالك جواد حسن100535232042130047

جامعة بابل/كلية العلوم532.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب ثامر عبد جاسم100536232042111063

جامعة بابل/كلية العلوم531.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيوالء عبيد عبد الحسن منخي100537232042271806

جامعة بابل/كلية العلوم531.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيعلي االكبر علي عبد المحسن محمد100538232041167031

جامعة بابل/كلية العلوم530.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيدالل عدي سعد خميس100539232042271217

جامعة بابل/كلية العلوم530.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيتبارك ذياب دواح علي100540232042115207

جامعة بابل/كلية العلوم530.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيكوثر محمد كامل تايه100541232042111112

جامعة بابل/كلية العلوم530.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيعلي شمران كمر سريح100542232041169022

جامعة بابل/كلية العلوم530.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيايات عماد عبد الحليم عبيس100543232042147007

جامعة بابل/كلية العلوم530.0اعدادية البيان للبنيناحيائيأمير عبد الحسن جاري ابراهيم100544232041014001

جامعة بابل/كلية العلوم530.0اعدادية الحلة للبنيناحيائييوسف كفاح حسين مصطفى100545232041020420

جامعة بابل/كلية العلوم529.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيمحمد هاتف كريم عبد الرضا100546232041182026

جامعة بابل/كلية العلوم529.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيزهراء باسم عبد الغفار جليل100547232042130028

جامعة بابل/كلية العلوم528.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين دريد عدنان عبد100548232042087062

جامعة بابل/كلية العلوم528.0ثانوية العمادية المختلطةاحيائيايات هادي عبد الحسين عباس100549232042230005

جامعة بابل/كلية العلوم528.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحسين علي هادي حربي100550232041008045

جامعة بابل/كلية العلوم527.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائينور حيدر جبار محمد100551232042145143

جامعة بابل/كلية العلوم527.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيبتول علي عبيس عبد100552232042090022

جامعة بابل/كلية العلوم527.0ثانوية سيناء المختلطةاحيائيهيثم عدنان حسن حميد100553232041206017

جامعة بابل/كلية العلوم526.0ثانوية المجد للبنيناحيائيامير محمد حمزه عليوي100554232041025004

جامعة بابل/كلية العلوم526.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائينور سالم صبيح جبر100555232042116059
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جامعة بابل/كلية العلوم526.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيمحمد كريم محمد حسن100556232041256131

جامعة بابل/كلية العلوم525.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور ماهر كريم عبد االئمه100557232042087340

جامعة بابل/كلية العلوم525.0ثانوية النيل للبنيناحيائيعباس ثامر حميد عطيه100558232041033053

جامعة بابل/كلية العلوم525.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيحسين ناصر عبد علي جاسم100559232041032015

جامعة بابل/كلية العلوم525.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيتبارك حسن علي عكش100560232042142075

جامعة بابل/كلية العلوم524.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيسارا فارس جاسم عبيد100561232042103067

جامعة بابل/كلية العلوم524.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرغده نبيل رشيد باقر100562232042087125

جامعة بابل/كلية العلوم524.0اعداديه الوهج للبنيناحيائيمحسن علي عوجي بهل100563242041051041

جامعة بابل/كلية العلوم523.0ثانوية الدستور للبنيناحيائيمحمد حمزه حميد ماضي100564232041018043

جامعة بابل/كلية العلوم522.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسين عامر حميد حمزه100565232041251117

جامعة بابل/كلية العلوم522.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحمزة حسن كتيب خليف100566232041017046

جامعة بابل/كلية العلوم522.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيضحى مجهول عبود حسين100567232042083044

جامعة بابل/كلية العلوم522.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزينب حميد فاضل حميد100568232042103060

جامعة بابل/كلية العلوم521.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيايات عالء حسين عباس100569232042078012

جامعة بابل/كلية العلوم521.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيتبارك قاسم كاظم عبد حمزه100570232042271144

جامعة بابل/كلية العلوم521.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء سجاد ابراهيم خيري100571232042098095

جامعة بابل/كلية العلوم520.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيتبارك منصور شرهان شخير100572242042136028

جامعة بابل/كلية العلوم520.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيليلى باسم كاظم مكوار100573232042100063

جامعة بابل/كلية العلوم520.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيكوثر احمد عبيد حمد100574232042125077

جامعة بابل/كلية العلوم520.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيايالف عبد الكريم عليوي حسين100575232042128013

جامعة بابل/كلية العلوم520.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور الهدى خضير عباس كاظم100576232042080120

جامعة بابل/كلية العلوم520.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيرقيه طاهر غزال حنتوش100577232042077050

جامعة بابل/كلية العلوم520.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيزينب خالد محمد سلمان100578232042130037

جامعة بابل/كلية العلوم520.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه علي هويدي حسن100579272042089105

جامعة بابل/كلية العلوم520.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد ياس خضير حمادي100580232041003093

جامعة بابل/كلية العلوم520.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيرواق جميل علوان محمد100581272042071026

جامعة بابل/كلية العلوم520.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيانوار محمد عبد الكاظم محسن100582232042271057

جامعة بابل/كلية العلوم520.0ثانوية الغدير للبناتاحيائينور قاسم محمد عواد100583232042131085

جامعة بابل/كلية العلوم520.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيحسناء علي عبد الحسين كاظم100584232042147015

جامعة بابل/كلية العلوم520.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور فارس عبد الوهاب نجم100585232042142317

جامعة بابل/كلية العلوم520.0اعدادية سبأ المختلطةاحيائيقاسم محمد طالب عبود100586232041191018

جامعة بابل/كلية العلوم520.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزبيده حميد مجيد كسار100587232042115071

جامعة بابل/كلية العلوم519.0ثانوية االمام المنتظر للبنين - الوقف الشيعياحيائيمحمد كريم هالل كريم100588232041035020

جامعة بابل/كلية العلوم519.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيحوراء خضر زينل محمود100589272042064044

جامعة بابل/كلية العلوم519.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيمصطفى رائد خضير عبيس100590232041010127
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جامعة بابل/كلية العلوم519.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيرؤى عزيز حسين حمزة100591232042090062

جامعة بابل/كلية العلوم519.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيمصطفى حسين عزال حداد100592232041024055

جامعة بابل/كلية العلوم518.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيزينب سالم فريق ناصر100593232042118037

جامعة بابل/كلية العلوم518.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبنين جواد كاظم شباط100594232042271112

جامعة بابل/كلية العلوم518.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائينور علي رباط هادي100595232042090177

جامعة بابل/كلية العلوم518.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي حيدر حسن محسن100596232041007119

جامعة بابل/كلية العلوم518.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعباس جعفر عزيز عبد هللا100597172041068033

جامعة بابل/كلية العلوم518.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيساره نجم عبيد خضير100598232042125052

جامعة بابل/كلية العلوم518.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيآمنه قاسم دريب كاظم100599232042098012

جامعة بابل/كلية العلوم518.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب عزيز تركي عليوي100600232042088251

جامعة بابل/كلية العلوم518.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيزينب عباس جاسب مزهر100601232042100038

جامعة بابل/كلية العلوم517.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائياستبرق شهيد سلمان فهد100602232042145003

جامعة بابل/كلية العلوم517.0ثانوية النيل للبنيناحيائيكرار احمد حامد حسين100603232041033087

جامعة بابل/كلية العلوم517.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الهدى خالد حنون عبد الحسين100604292042056135

جامعة بابل/كلية العلوم517.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيايات احسان علي كريم100605272042088023

جامعة بابل/كلية العلوم517.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيفاطمه هاني عبدالمحسن راضي100606232042149054

جامعة بابل/كلية العلوم517.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء جواد كاظم عمير100607222042120048

جامعة بابل/كلية العلوم517.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائياالء حسين موسى عبد الحسين100608232042092006

جامعة بابل/كلية العلوم516.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائييسرى عامر عبد عون كريم100609232042108110

جامعة بابل/كلية العلوم516.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيفرح مهدي صالح مهدي100610272042089114

جامعة بابل/كلية العلوم516.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعلي محمد وناس راشد100611232041011040

جامعة بابل/كلية العلوم516.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسين جعفر كريم عبود100612232041251106

جامعة بابل/كلية العلوم516.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائياحمد عقيل مزهر عبد100613232041205001

جامعة بابل/كلية العلوم516.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد اسماعيل نده محمد100614232041031088

جامعة بابل/كلية العلوم516.0ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيعلياء نوري عبد حمزة100615202042162021

جامعة بابل/كلية العلوم516.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيميسم محمد فاضل شخير100616232042090162

جامعة بابل/كلية العلوم516.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينرجس ياسر مزهر حداوي100617232042271710

جامعة بابل/كلية العلوم516.0ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيحسين خليل غافل حميد100618232041176002

جامعة بابل/كلية العلوم516.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزينب نجم عبد نور خلف100619252042086080

جامعة بابل/كلية العلوم516.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسن كاظم حسن جابر100620232041003022

جامعة بابل/كلية العلوم516.0ثانوية العباس للبنيناحيائيرحيم سعد ناصر حسين100621272041043004

جامعة بابل/كلية العلوم516.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيتيسير حسين خضير عالوي100622232042125030

جامعة بابل/كلية العلوم516.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عالء فتاح محمد100623232042100059

جامعة بابل/كلية العلوم516.0ثانوية االخوة المختلطةاحيائيمحمد علي فاضل خضير حمدان100624232041212017

جامعة بابل/كلية العلوم516.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيتبارك حميد عبد محمد100625112042121016
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جامعة بابل/كلية العلوم516.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيخديجة محسن كاظم بديوي100626222042143100

جامعة بابل/كلية العلوم515.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيايه صفاء حسين عبد علي100627232042102008

جامعة بابل/كلية العلوم515.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة حسين طالب راضي100628232042080098

جامعة بابل/كلية العلوم515.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب محمد كاظم اشكح100629232042124075

جامعة بابل/كلية العلوم515.0ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيزهراء عدنان جدوع مالك100630232042146014

جامعة بابل/كلية العلوم515.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيطيبه قاسم عباس علي100631152042040100

جامعة بابل/كلية العلوم514.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفرح حيدر عبد مطر100632252042070175

جامعة بابل/كلية العلوم514.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيورود عبد الهادي جاسم عباس100633232042169038

جامعة بابل/كلية العلوم514.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيريهام ماجد كاظم عصيد100634142042220048

جامعة بابل/كلية العلوم514.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينبأ فالح حسين كاظم100635232042271700

جامعة بابل/كلية العلوم514.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيايات ساجد حلو ملبس100636222042175018

جامعة بابل/كلية العلوم514.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد وسام جعفر مجيد100637232042087221

جامعة بابل/كلية العلوم514.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيبنين حاكم كاظم صباح100638232042172005

جامعة بابل/كلية العلوم514.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيهيفاء خلف سالم حاجم100639232042178036

جامعة بابل/كلية العلوم513.0ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيانفال جابر محسن حسين100640232042159004

جامعة بابل/كلية العلوم513.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيحسين حبيب عبد هللا عبد الهادي100641262041028031

جامعة بابل/كلية العلوم513.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيعلي عذاب عامر صالل100642272041152062

جامعة بابل/كلية العلوم513.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيعباس خالد صبر صالح100643232041006078

جامعة بابل/كلية العلوم513.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيزينب حازم مشكور زغير100644252042057021

جامعة بابل/كلية العلوم513.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيسجاد جاسم محمد حسين100645232041020147

جامعة بابل/كلية العلوم513.0اعدادية االمام للبنيناحيائيعلي نعمه مطر عبد علي100646232041013057

جامعة بابل/كلية العلوم513.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيزينب جبار موسى عبد100647232042098110

جامعة بابل/كلية العلوم513.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء علي عبد اليمه هادي100648232042109084

جامعة بابل/كلية العلوم513.0ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيشاكرين فؤاد حسين شنان100649232042146022

جامعة بابل/كلية العلوم513.0ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائياستبرق كريم ياسين عبد100650232042152006

جامعة بابل/كلية العلوم513.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيزهراء حليم مشهول جبر100651232042099013

جامعة بابل/كلية العلوم512.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينور حيدر كاظم معين100652232042153177

جامعة بابل/كلية العلوم512.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينرجس شهيد حميد عبود100653232042088467

جامعة بابل/كلية العلوم512.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزهراء حسين محمد كزار100654232042140035

جامعة بابل/كلية العلوم512.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعباس محمد علي نعمه حربي100655232041017080

جامعة بابل/كلية العلوم512.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيكرار محمد مرزوك حسين100656252041207091

جامعة بابل/كلية العلوم512.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه ثامر جاسم محمد100657232042120183

جامعة بابل/كلية العلوم512.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيهاني عباس منون ذياب100658232041019190

جامعة بابل/كلية العلوم512.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائينبأ عبد الرضا علي رهمه100659232042083059

جامعة بابل/كلية العلوم512.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد ابراهيم لفته عطيه100660232041031085
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جامعة بابل/كلية العلوم512.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيمرتضى عدنان محمد شنان100661232041182028

جامعة بابل/كلية العلوم512.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيزينب كطران عبيد جواد100662232042144059

جامعة بابل/كلية العلوم511.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيشهد حسين عبد هللا حنتوش100663232042147051

جامعة بابل/كلية العلوم511.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيامير زهير عيدان محمد100664232041251046

جامعة بابل/كلية العلوم511.0ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيصالح حسن خضير محسن100665232041201009

جامعة بابل/كلية العلوم511.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيغدير صفاء سليم جدعان100666232042112030

جامعة بابل/كلية العلوم511.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى بشير هاني كاظم100667232041020370

جامعة بابل/كلية العلوم511.0اعدادية القدس للبناتاحيائيصفا شعالن فرحان كاظم100668262042104111

جامعة بابل/كلية العلوم511.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحوراء جبار جاسم بديوي100669232042080029

جامعة بابل/كلية العلوم511.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء عالء حسين سالم100670252042084353

جامعة بابل/كلية العلوم511.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء حسين جاسم محمد100671252042062313

جامعة بابل/كلية العلوم511.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه عباس فرهود كاظم100672232042088385

جامعة بابل/كلية العلوم511.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى بهلول عبود حسين100673292041007304

جامعة بابل/كلية العلوم511.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيرقيه رأفت حاتم مسلم100674252042056120

جامعة بابل/كلية العلوم511.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء محمد عناد كاظم100675232042093083

جامعة بابل/كلية العلوم511.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه حيدر علي حسين100676252042170533

جامعة بابل/كلية العلوم511.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيساره عبد االمير خضير عبيس100677232042118040

جامعة بابل/كلية العلوم510.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد مجيد كاظم ذياب100678232041282097

جامعة بابل/كلية العلوم510.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيياسمين مثنى عبد خرباط100679232042113092

جامعة بابل/كلية العلوم510.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي عامر رزوقي كريم100680232041002171

جامعة بابل/كلية العلوم510.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيزيد معين تركي عطيه100681252041208013

جامعة بابل/كلية العلوم510.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيغدير عباس صالح ابراهيم100682232042117132

جامعة بابل/كلية العلوم510.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب حيدر نعيم خضير100683232042092121

جامعة بابل/كلية العلوم510.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم صبيح احمد شريف100684252042100348

جامعة بابل/كلية العلوم510.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين احمد شاكر محمد100685252041031146

جامعة بابل/كلية العلوم510.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيمؤمل عبد هللا صبيح عبد هللا100686142041017091

جامعة بابل/كلية العلوم510.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن جميل رشيد100687252041045146

جامعة بابل/كلية العلوم510.0ثانوية عدن للبنيناحيائيعلي وعد محمود عبد هللا100688202041084045

جامعة بابل/كلية العلوم510.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى فاضل محسن جوده100689252041031766

جامعة بابل/كلية العلوم510.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيفاطمه ناظم طليع طارش100690232042104047

جامعة بابل/كلية العلوم510.0ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيحسن سامي ابراهيم موسى100691232041231004

جامعة بابل/كلية العلوم510.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء خضير عباس جبر100692232042271304

جامعة بابل/كلية العلوم510.0ثانوية الرحاب للبناتاحيائينرجس قحطان زيدان غالب100693112042148011

جامعة بابل/كلية العلوم510.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتبارك حسين بريهي كنيفذ100694232042121028

جامعة بابل/كلية العلوم509.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء عقيل محمد ابراهيم100695232042127052
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جامعة بابل/كلية العلوم509.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائياميرة جميل حسين راضي100696272042052017

جامعة بابل/كلية العلوم509.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء عبد الزهره رشيد محيسن100697232042098098

جامعة بابل/كلية العلوم509.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيدعاء محمد كاظم محمد100698272042070033

جامعة بابل/كلية العلوم509.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيبنين حسين عطية حسين100699232042106019

جامعة بابل/كلية العلوم509.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيكرار طالب عويد جبر100700222041029138

جامعة بابل/كلية العلوم509.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفرقان حسين عباس كريمش100701232042092204

جامعة بابل/كلية العلوم509.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينه عطيوي مزعل رضيوي100702262042096107

جامعة بابل/كلية العلوم509.0اعدادية كوثا للبنيناحيائياحمد نصر سعدون علي100703232041051012

جامعة بابل/كلية العلوم509.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد مفيد كاظم امين100704232041007167

جامعة بابل/كلية العلوم509.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر سالم صاحب100705252041044351

جامعة بابل/كلية العلوم509.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب عباس كاظم راضي100706232042304124

جامعة بابل/كلية العلوم509.0اعدادية القدس للبناتاحيائيامنه احمد ماجد محمد100707262042104018

جامعة بابل/كلية العلوم509.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيزيد علي مسلم ماشاء هللا100708252041150156

جامعة بابل/كلية العلوم509.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهدى جاسم حسن كاظم100709232042109175

جامعة بابل/كلية العلوم508.0ثانوية النيل للبنيناحيائيعلي صباح حمزه كاظم100710232041033075

جامعة بابل/كلية العلوم508.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور حسن هادي عطيه100711252042100502

جامعة بابل/كلية العلوم508.0اعدادية عشتار للبناتاحيائييقين احمد نعمان سبع100712232042125104

جامعة بابل/كلية العلوم508.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيشهد مشتاق حبيب كاظم100713232042092156

جامعة بابل/كلية العلوم508.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء فاضل بهاء غزاي100714232042087162

جامعة بابل/كلية العلوم508.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعبد هللا مسلم عبد االمير كاظم100715252041031360

جامعة بابل/كلية العلوم508.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيبنين عباس غني عبود100716262042108015

جامعة بابل/كلية العلوم508.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمعصومه علي كاظم حسين100717232042120202

جامعة بابل/كلية العلوم508.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعمار كريم مرزه رضا100718262041014107

جامعة بابل/كلية العلوم508.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه حمدي عبد العالي خليل100719252042084549

جامعة بابل/كلية العلوم508.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء سيفي حليم محمود100720232042087156

جامعة بابل/كلية العلوم508.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء علي عبد الحسين حمزه100721232042087160

جامعة بابل/كلية العلوم507.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيدعاء راضي اسماعيل عمران100722232042165008

جامعة بابل/كلية العلوم507.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيرغد فالح شاهي عبود100723232042099012

جامعة بابل/كلية العلوم507.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائينور عبد اللطيف احمد عثمان100724232042092235

جامعة بابل/كلية العلوم507.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيدر الزهراء غانم حتروش عباس100725232042305047

جامعة بابل/كلية العلوم507.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا عبد الكريم عبد هللا راضي100726292041005086

جامعة بابل/كلية العلوم507.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيبنين عالوي مكي عوده100727232042105010

جامعة بابل/كلية العلوم507.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيخديجه عباس طالب جابر100728232042090059

جامعة بابل/كلية العلوم507.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيتبارك احمد علي عبيد100729232042100011

جامعة بابل/كلية العلوم507.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينب ليث طاهر عباس100730232042091058
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جامعة بابل/كلية العلوم507.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيجنان حامد اهالل مدلول100731232042103029

جامعة بابل/كلية العلوم507.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيشهد عبد االمير حاتم جليل100732252042108169

جامعة بابل/كلية العلوم507.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيايه خالد عبد علي نعمه100733232042111015

جامعة بابل/كلية العلوم506.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيزين العابدين محمد حلو ابو شنه100734262041001078

جامعة بابل/كلية العلوم506.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيحسن اركان محمود خضير100735232041178008

جامعة بابل/كلية العلوم506.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء محمد عبود رزوقي100736232042271345

جامعة بابل/كلية العلوم506.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمنتظر سالم جوالن مهلهل100737222041036346

جامعة بابل/كلية العلوم506.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيرسل رحيم كاظم حسن100738262042143043

جامعة بابل/كلية العلوم506.0ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائياسراء مصطفى مجيد حميد100739232042301001

جامعة بابل/كلية العلوم506.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيآيات حمزه زغير احمد100740252042059003

جامعة بابل/كلية العلوم506.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايات هاني جاسم محمد100741232042087031

جامعة بابل/كلية العلوم506.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيرنا زياد احمد علوان100742232042126031

جامعة بابل/كلية العلوم506.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيغالب عدنان جبر سلمان100743262041155046

جامعة بابل/كلية العلوم506.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفدك مهند هادي صالح100744232042121111

جامعة بابل/كلية العلوم506.0اعدادية االمام للبنيناحيائيحسين سعد جبر كاظم100745232041013021

جامعة بابل/كلية العلوم506.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيرسل رعد علي مطرود100746262042096049

جامعة بابل/كلية العلوم506.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيهدى ثائر نور حسن100747232042105080

جامعة بابل/كلية العلوم506.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيف عبد الحسين عبد الحمزه عباس100748232042087239

جامعة بابل/كلية العلوم506.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك رسول عبد مسلم عبد الزهره100749252042062238

جامعة بابل/كلية العلوم506.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرسل عبد الحسين حسن عبد الحسين100750252042084252

جامعة بابل/كلية العلوم506.0ثانوية الفرسان للبنيناحيائيمقتدى نجاح حسن بريهي100751252041003041

جامعة بابل/كلية العلوم506.0ثانوية العزة للبناتاحيائيتبارك هادي خضر عباس100752262042099018

جامعة بابل/كلية العلوم506.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيفرح رافد غالب صبري100753232042116048

جامعة بابل/كلية العلوم506.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايمان عباس عمران ناصر100754232042120020

جامعة بابل/كلية العلوم506.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيعباس حسن عباس هاشم100755232041052030

جامعة بابل/كلية العلوم506.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي مهند قاسم محمد100756262041038066

جامعة بابل/كلية العلوم506.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيحيدر جاسم محمد جبار100757112041203064

جامعة بابل/كلية العلوم506.0اعدادية القاسم للبنيناحيائياحمد علي نور ظاهر100758232041006003

جامعة بابل/كلية العلوم505.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيزينب قاسم صالل رضيوي100759232042100041

جامعة بابل/كلية العلوم505.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين سامر عبيس عبد100760232042088080

جامعة بابل/كلية العلوم505.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيايمن عباس وهاب عبود100761232041004010

جامعة بابل/كلية العلوم505.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء عامر جبر عبيس100762232042109082

جامعة بابل/كلية العلوم505.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيبراء ثامر نايف مجدس100763232042113012

جامعة بابل/كلية العلوم505.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيحوراء عبد الرحيم محمد هاشم100764232042124032

جامعة بابل/كلية العلوم505.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيفهد ضياء حسين علي100765252041200098
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جامعة بابل/كلية العلوم505.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعباس لؤي حبيب عبد هللا100766252041200069

جامعة بابل/كلية العلوم505.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيايات أنور عباس جداح100767112042068010

جامعة بابل/كلية العلوم505.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحيدر سلمان علي طه100768202041007023

جامعة بابل/كلية العلوم505.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزهراء محمود حسين اسماعيل100769232042078056

جامعة بابل/كلية العلوم505.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب حميد خلف حسون100770252042097099

جامعة بابل/كلية العلوم505.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيرقيه سلمان كريم مسلم100771262042106042

جامعة بابل/كلية العلوم505.0الخارجياتاحيائيزمن صاحب غائب سلمان100772212042401050

جامعة بابل/كلية العلوم505.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيحميدة مهدي نور ياسر100773252042055021

جامعة بابل/كلية العلوم505.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء رحيم عبد الزهره جواد100774232042096047

جامعة بابل/كلية العلوم505.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين موسى جثير100775272041021054

جامعة بابل/كلية العلوم505.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيشذى سالم هجيج فراس100776262042251039

جامعة بابل/كلية العلوم505.0اعدادية االمام للبنيناحيائيسجاد رؤوف عبد الكاظم مهدي100777232041013031

جامعة بابل/كلية العلوم504.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيعباس رحمن زغير حسن100778262041020026

جامعة بابل/كلية العلوم504.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيزهراء عدي صالح مهدي100779112042126021

جامعة بابل/كلية العلوم504.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين ناصر حسين عطيه100780252041007111

جامعة بابل/كلية العلوم504.0اعدادية السما للبناتاحيائيزينب حسين عبود ناصر100781272042083070

جامعة بابل/كلية العلوم504.0ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيايه سلطان جبار ياسر100782222042210002

جامعة بابل/كلية العلوم504.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيرسل ناصر حسين عبد الزهره100783242042115039

جامعة بابل/كلية العلوم504.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيدالل سعد غضبان منصور100784142042073051

جامعة بابل/كلية العلوم504.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمحمد سامي حاتم محمود100785232041001069

جامعة بابل/كلية العلوم504.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيغدير هاشم صالح مهدي100786232042205028

جامعة بابل/كلية العلوم504.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيبنين شمخي اجبير عوده100787222042168017

جامعة بابل/كلية العلوم504.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيباقر راسم موسى مهدي100788242041034009

جامعة بابل/كلية العلوم504.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب حيدر عواد كاظم100789252042059452

جامعة بابل/كلية العلوم504.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب قحطان عدنان محمد100790232042088265

جامعة بابل/كلية العلوم504.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب علي عبد اليمة هادي100791232042271382

جامعة بابل/كلية العلوم504.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيابراهيم هادي شدهان نصيف100792232041165001

جامعة بابل/كلية العلوم504.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء مهدي صالح هادي100793242042220214

جامعة بابل/كلية العلوم504.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيغيث ناهض حامد عبد هللا100794232041190021

جامعة بابل/كلية العلوم503.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائينوره احمد علي حرامي100795252042113027

جامعة بابل/كلية العلوم503.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيحسنين سماح حسن راضي100796252041004017

جامعة بابل/كلية العلوم503.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيانوار حيدر زهير نجم100797232042205005

جامعة بابل/كلية العلوم503.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيسكينه عباس عبد الحسين عباس100798272042070055

جامعة بابل/كلية العلوم503.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيفاطمه عبد الجبار محمد علي100799252042116071

جامعة بابل/كلية العلوم503.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيهدير محمود خضير خليل100800272042081141
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جامعة بابل/كلية العلوم503.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب فاضل عباس عبد الرضا100801232042088261

جامعة بابل/كلية العلوم503.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعباس ابراهيم صالح اعبيد100802232041002126

جامعة بابل/كلية العلوم503.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفدك نجاح عباس حميدي100803232042127098

جامعة بابل/كلية العلوم503.0اعدادية اسماء للبناتاحيائياسراء علي حسين علي100804232042093003

جامعة بابل/كلية العلوم503.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيايه لطيف جاسم عباس100805252042116009

جامعة بابل/كلية العلوم503.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائيمرتضى عباس حسن مصطفى100806172041072029

جامعة بابل/كلية العلوم503.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعباس عبد الحسين جهاد خضير100807252041151091

جامعة بابل/كلية العلوم503.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائييسرى راشد صالح محمود100808232042126096

جامعة بابل/كلية العلوم503.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيريام محمد عبد عطيه100809232042128038

جامعة بابل/كلية العلوم503.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيمحمد رحمن حسن خضير100810232041165038

جامعة بابل/كلية العلوم503.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء محمد عبود عبد الحسين100811252042062630

جامعة بابل/كلية العلوم503.0إعدادية المروج للبنيناحيائيمحمود ماجد حميد خضير100812142041013079

جامعة بابل/كلية العلوم503.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيابراهيم مرهون علي ابراهيم100813272041036005

جامعة بابل/كلية العلوم503.0اعدادية النهرين للبنيناحيائياسامة عقيل عمران عبيد100814112041020010

جامعة بابل/كلية العلوم503.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيكرار احمد حمزة عنوه100815242041015096

جامعة بابل/كلية العلوم503.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيحوراء قيصر عبد الملك يوسف100816162042332023

جامعة بابل/كلية العلوم503.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيصفا مشتاق طالب فياض100817232042158011

جامعة بابل/كلية العلوم503.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعبد هللا علي حمزه حسن100818232041031060

جامعة بابل/كلية العلوم503.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيأشواق عبد مسلم هادي لعيبي100819232042080003

جامعة بابل/كلية العلوم503.0ثانوية القوارير للبناتاحيائياديان فيصل علي شكر100820272042081003

جامعة بابل/كلية العلوم503.0اعدادية حلب للبناتاحيائيسحر فواز جاسم شمران100821242042107102

جامعة بابل/كلية العلوم503.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيعذراء حازم اليج عواد100822232042119087

جامعة بابل/كلية العلوم502.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعلي حسين عباس سعيد100823232041005084

جامعة بابل/كلية العلوم502.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمصطفى رمضان خليل مسير100824172041023131

جامعة بابل/كلية العلوم502.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزينب ميثم عباس مرزه100825272042071044

جامعة بابل/كلية العلوم502.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيشهد فهمي عريبي ابراهيم100826232042092154

جامعة بابل/كلية العلوم502.0اعدادية النصر للبناتاحيائيحميده رعد محيبس بوحان100827122042112050

جامعة بابل/كلية العلوم502.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيفاطمه علي نجم رخيت100828232042107071

جامعة بابل/كلية العلوم502.0اعدادية اسماء للبناتاحيائياسراء فالح ابراهيم احمد100829232042093004

جامعة بابل/كلية العلوم502.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيفاطمه احمد زين العابدين دبو100830172042252082

جامعة بابل/كلية العلوم502.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيهمام كاظم ناجي مهدي100831232041003108

جامعة بابل/كلية العلوم502.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبنين عامر خليل جمعه100832272042088042

جامعة بابل/كلية العلوم502.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين موحان صبيح100833272042058269

جامعة بابل/كلية العلوم502.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائينور الهدى فريد كريم محي100834252042089122

جامعة بابل/كلية العلوم502.0ثانوية شفق للبناتاحيائيجنات محمد علي أسد100835202042145011
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جامعة بابل/كلية العلوم502.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزهراء حامد عبود عبد هللا100836232042113033

جامعة بابل/كلية العلوم502.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيراسم فارس حامد عادي100837232041282042

جامعة بابل/كلية العلوم502.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائينور كريم حمود منسي100838232041205029

جامعة بابل/كلية العلوم502.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمعتصم رعد عبيد حسين100839252041005097

جامعة بابل/كلية العلوم502.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيمحمد فاضل حسن فاضل100840222041310186

جامعة بابل/كلية العلوم502.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيامين احسان علي سلمان100841222041018009

جامعة بابل/كلية العلوم502.0اعدادية النعيم للبناتاحيائياسراء سعد غضبان منصور100842142042073007

جامعة بابل/كلية العلوم502.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيانس اياد غازي خلف100843252042059074

جامعة بابل/كلية العلوم502.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينبأ علي هادي دوال100844232042271699

جامعة بابل/كلية العلوم502.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيايات مرتضى كريم حمزه100845232042098019

جامعة بابل/كلية العلوم502.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور زياد فاضل جواد100846262042083110

جامعة بابل/كلية العلوم502.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيظفر مراد كاظم عبيد100847232042087240

جامعة بابل/كلية العلوم502.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيعلي مراد كاظم عاشور100848272041034063

جامعة بابل/كلية العلوم502.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيكريم ناظم عبيد دوحان100849262041001154

جامعة بابل/كلية العلوم502.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيهاني كاظم حمزة حسين100850272041014270

جامعة بابل/كلية العلوم502.0اعدادية بغداد للبناتاحيائياطياف مالك حسين جاسم100851272042079007

جامعة بابل/كلية العلوم501.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائيمحمد ساري عبد هللا شعبان100852172041072020

جامعة بابل/كلية العلوم501.0اعدادية غزة للبناتاحيائيعال احمد حسن جوده100853272042057131

جامعة بابل/كلية العلوم501.0ثانوية الدرعية للبنيناحيائيمصطفى طلب مهدي راضي100854232041170015

جامعة بابل/كلية العلوم501.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبنين احمد عباس خنجر100855232042092033

جامعة بابل/كلية العلوم501.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيبتول خضير عبد االمير جاسم100856272042053012

جامعة بابل/كلية العلوم501.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيهدير قاسم عبد الحسين علوان100857272042063221

جامعة بابل/كلية العلوم501.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيطيبه هادي خليل ابراهيم100858232042108070

جامعة بابل/كلية العلوم501.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيمجتبى ناجح دويج سلمان100859272041024079

جامعة بابل/كلية العلوم501.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيزهراء ناظم عبد الرضا صليبي100860272042062049

جامعة بابل/كلية العلوم501.0ثانوية البتول للبناتاحيائيزهراء مخلد فاضل عبد100861262042075039

جامعة بابل/كلية العلوم501.0ثانوية السلوى للبناتاحيائينور محمد عبد الحمزه كريم100862272042084057

جامعة بابل/كلية العلوم501.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيزينب كاظم هديمة هتروش100863232042145077

جامعة بابل/كلية العلوم501.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيحوراء فاخر هادي ابراهيم100864272042052051

جامعة بابل/كلية العلوم501.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيساره حسن تومان ختالن100865232042113053

جامعة بابل/كلية العلوم501.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيزهراء عامر كريدي عطشان100866232042144043

جامعة بابل/كلية العلوم501.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائينبيل خالد ياسين عبد100867232041183105

جامعة بابل/كلية العلوم501.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيمريم محمد صالح زابي100868252042108240

جامعة بابل/كلية العلوم501.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائياسيا مجيد زينل علي100869172042249006

جامعة بابل/كلية العلوم501.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيتبارك مسلم جليل عباس100870262042116010
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جامعة بابل/كلية العلوم501.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين صادق عبيس علوان100871232041007047

جامعة بابل/كلية العلوم501.0اعدادية صفية للبناتاحيائيساره سعيد حميد حسن100872172042295021

جامعة بابل/كلية العلوم501.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيزينب ابراهيم عوده حسين100873232042101038

جامعة بابل/كلية العلوم501.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيسجاد كامل كايم عينون100874222041053082

جامعة بابل/كلية العلوم501.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيزهراء قيس عبد المطلب عبيد100875232042144049

جامعة بابل/كلية العلوم501.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيايمن عبد االمير خلف سالم100876162041363009

جامعة بابل/كلية العلوم501.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيشهد علي عبد الخضر علي100877232042117117

جامعة بابل/كلية العلوم501.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيتقى رافع حميد فرج100878232042082016

جامعة بابل/كلية العلوم501.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائياالء باسم احمد رميض100879232042103008

جامعة بابل/كلية العلوم501.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبنين خليل ابراهيم مراد100880262042132036

جامعة بابل/كلية العلوم501.0ثانوية اشويرات للبنيناحيائيانمار سعدي احمد جاسم100881172041037002

جامعة بابل/كلية العلوم500.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيامير حسن جاسم عبد العباس100882232041019018

جامعة بابل/كلية العلوم500.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء خضير حرب هليل100883252042059384

جامعة بابل/كلية العلوم500.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرسل رشيد كاظم حمود100884232042142107

جامعة بابل/كلية العلوم500.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيسبأ صباح كاظم عوده100885112042121040

جامعة بابل/كلية العلوم500.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي محمد كاظم برباز100886252041208024

جامعة بابل/كلية العلوم500.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيعبد هللا هاني حمود عباس100887262041028067

جامعة بابل/كلية العلوم500.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائيمحمد نزار مجيد صالح100888112041008037

جامعة بابل/كلية العلوم500.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عبد الكاظم جاسم100889252042110035

جامعة بابل/كلية العلوم500.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيضحى حيدر حسن حبيب100890232042092161

جامعة بابل/كلية العلوم500.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيصالح مهدي مردان صكبان100891232041032036

جامعة بابل/كلية العلوم500.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيتبارك عبد الحسين كاظم جاسم100892232042271141

جامعة بابل/كلية العلوم500.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيايات كاظم سند غازي100893232042153014

جامعة بابل/كلية العلوم500.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيسهام احمد رشيد حسين100894272042059082

جامعة بابل/كلية العلوم566.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقينور ماجد عبد االمير فنجان100895232052121016

جامعة بابل/كلية العلوم554.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء احمد علي حسين100896232052124025

جامعة بابل/كلية العلوم546.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيحوراء كاظم عبيد عباس100897232052080008

جامعة بابل/كلية العلوم541.0اعدادية الطبري للبنينتطبيقيحيدر طالب ترتيب شدهان100898232051061008

جامعة بابل/كلية العلوم535.0ثانوية الباقر للبناتتطبيقيشهد حيدر عبيس محي100899232052105015

جامعة بابل/كلية العلوم524.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمحمد فاضل عبيد حمزه100900272051010084

جامعة بابل/كلية العلوم512.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقيجاسم محمد مردان محمد100901232051205006

جامعة بابل/كلية العلوم509.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقيحوراء يحيى علي حمزه100902232052107015

جامعة بابل/كلية العلوم490.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيذو الفقار قاسم محمد كعيد100903272051153064

جامعة بابل/كلية العلوم481.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيهجران عامر جواد كاظم100904272052160217

جامعة بابل/كلية العلوم480.0اعدادية الطبري للبنينتطبيقيحسن حمزه كزار جسوم100905232051061001
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جامعة بابل/كلية العلوم480.0اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيختام رياض علي عبد الحسين100906232052078010

جامعة بابل/كلية العلوم476.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيياسر كريم حاتم مجيبل100907282051151864

جامعة بابل/كلية العلوم470.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيبنين احمد عبيد حمزة100908232052091005

جامعة بابل/كلية العلوم469.0ثانوية الرفعة للبناتتطبيقينور الهدى هاني عطيه كاظم100909232052081027

جامعة بابل/كلية العلوم466.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيزينب كريم مرهون عبيد100910232052271128

جامعة بابل/كلية العلوم461.0ثانوية الكفل المسائية للبنينتطبيقيعلي كاظم شرهان زغير100911232051250038

جامعة بابل/كلية العلوم459.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيهدى حسين علي حسين100912232052086059

جامعة بابل/كلية العلوم457.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيشهالء مشتاق طالب خطار100913232052121011

جامعة بابل/كلية العلوم457.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعباس عالء جواد كاظم100914162051038063

جامعة بابل/كلية العلوم454.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقيعباس عواد محمد عطية100915232051205013

جامعة بابل/كلية العلوم452.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى احمد عبد الكاظم موسى100916292051004156

جامعة بابل/كلية العلوم452.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقيايالف ماجد عبد الزهرة حسن100917232052205003

جامعة بابل/كلية العلوم451.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسين ناصر صمد عريبي100918162051363095

جامعة بابل/كلية العلوم450.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيحيدر سجاد عبد الرزاق عبد هللا100919162051301038

جامعة بابل/كلية العلوم448.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمحمود شاكر طه شاكر100920232051043028

جامعة بابل/كلية العلوم447.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد كاظم عودة عباس100921282051151617

جامعة بابل/كلية العلوم444.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيكرار حسون محسن عودة100922162051038103

جامعة بابل/كلية العلوم443.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمهدي عبد وحيد عكله100923162051363286

جامعة بابل/كلية العلوم443.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيزهراء جاسم محمد عبد الحسن100924272052160073

جامعة بابل/كلية العلوم442.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمرتضى محسن جابر حمادي100925162051083132

جامعة بابل/كلية العلوم441.0اعدادية البيان للبنينتطبيقيحسين علي كاظم عبد الحسين100926232051014009

جامعة بابل/كلية العلوم441.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد علي بدن زوري100927282051151050

جامعة بابل/كلية العلوم441.0ثانوية الحلة للبناتتطبيقيغدير حسين شالش عبد زيد100928232052100030

جامعة بابل/كلية العلوم441.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقياسعد رحيم جواد نصيف100929232051251024

جامعة بابل/كلية العلوم440.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحازم كريم عبد الحسين صخي100930222051096009

جامعة بابل/كلية العلوم440.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيامير احمد عبادي مانع100931232051012005

جامعة بابل/كلية العلوم439.0اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيسيف علي كاظم عبد الشهيد100932232051005023

جامعة بابل/كلية العلوم437.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيزينب احمد ظاهر شهيد100933232052092016

جامعة بابل/كلية العلوم437.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين عبيس عبد الحسن عليوي100934232051003019

جامعة بابل/كلية العلوم435.0ثانوية غزة للبناتتطبيقيرانيا حبيب عكال مخيف100935242052097008

جامعة بابل/كلية العلوم435.0اعدادية السدة للبنينتطبيقيقاسم جابر حسين عبود100936232051016029

جامعة بابل/كلية العلوم435.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيزينب حسن محمد حمزه100937232052117020

جامعة بابل/كلية العلوم435.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيانعام ماجد عبد اللطيف حبيب100938232052271022

جامعة بابل/كلية العلوم434.0ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيزهراء عباس صدام ليلو100939282052090014

جامعة بابل/كلية العلوم433.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيامير واثق مكي خليل100940232051067007
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جامعة بابل/كلية العلوم432.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعلي اياد ميري عباس100941272051010057

جامعة بابل/كلية العلوم432.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيعبد هللا شهاب علي عبد القادر100942272051046040

جامعة بابل/كلية العلوم432.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيمضر عصام عبد الوهاب عبد الحسن100943162051449040

جامعة بابل/كلية العلوم428.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعدنان فرحان رحيم عبد علي100944272051002090

جامعة بابل/كلية العلوم428.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقياسعد حكمت طارش كريم100945162051449005

جامعة بابل/كلية العلوم427.0اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيحسن فالح فرهود طاهر100946162051044008

جامعة بابل/كلية العلوم427.0ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيمرتضى عويد داود عبود100947232051206032

جامعة بابل/كلية العلوم427.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيمحمد حسن هادي عويز100948252051009074

جامعة بابل/كلية العلوم426.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقياحمد شهاب احمد خضير100949162051069006

جامعة بابل/كلية العلوم426.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا حسين محيسن صخيل100950232051252076

جامعة بابل/كلية العلوم426.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيفاطمة حسين فرحان مسلم100951232052098037

جامعة بابل/كلية العلوم426.0ثانوية التراث للبناتتطبيقيزينب حسين ناصر حسين100952232052148015

جامعة بابل/كلية العلوم426.0اعدادية الشموس للبناتتطبيقيساره احمد رباع سعود100953232052101017

جامعة بابل/كلية العلوم425.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقيمسلم سالم كوكز ابو سودة100954232051205021

جامعة بابل/كلية العلوم425.0اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقينداء علي حسين ذياب100955232052119031

جامعة بابل/كلية العلوم425.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيسيف مهند مهدي خطل100956222051036049

جامعة بابل/كلية العلوم424.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيزهراء سالم شرهان عبد علي100957162052172013

جامعة بابل/كلية العلوم424.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتتطبيقيبنين خالد كاظم عليوي100958232052143003

جامعة بابل/كلية العلوم424.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيبنين حسين كاظم عبد هللا100959232052098014

جامعة بابل/كلية العلوم423.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيعمار اسعد دهن محيسن100960222051042052

جامعة بابل/كلية العلوم423.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيكوثر عادل هاشم نعيم100961162052383116

جامعة بابل/كلية العلوم423.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيسجاد وفيق علي حسين100962162051016043

جامعة بابل/كلية العلوم423.0اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيمصطفى هاشم خشان جلود100963282051101031

جامعة بابل/كلية العلوم422.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسن فالح عبد الكريم ضهد100964162051033024

جامعة بابل/كلية العلوم421.0ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيحافظ شهاب مسلم يونس100965252051046004

جامعة بابل/كلية العلوم421.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيعلي لفته ناصر لفته100966272051015038

جامعة بابل/كلية العلوم421.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيمصطفى داود سلمان راضي100967262051011052

جامعة بابل/كلية العلوم420.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتتطبيقيايمان حيدر قاسم محمد100968272052070004

جامعة بابل/كلية العلوم420.0ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيسجاد حسين عبيد جاسم100969232051201010

جامعة بابل/كلية العلوم420.0ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعلي سالم عبد الزهره مزيد100970222051304016

جامعة بابل/كلية العلوم420.0ثانوية الينابيع المختلطةتطبيقيباقر سليم الزم عوده100971162051302007

جامعة بابل/كلية العلوم420.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقينور علي رضا حمدوش100972272052058058

جامعة بابل/كلية العلوم420.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيمحمد قاسم احمد جبار100973162051433028

جامعة بابل/كلية العلوم419.0ثانوية الكندي للبنينتطبيقيستار سحيول زعيل حمادة100974162051100004

جامعة بابل/كلية العلوم419.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعباس علي عبدالحسين محمود100975162051038064
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جامعة بابل/كلية العلوم418.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيايمن كاظم زغير كاطع100976272051002015

جامعة بابل/كلية العلوم418.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيبشرى عايد جلوب حسن100977232052098013

جامعة بابل/كلية العلوم418.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيرسل جاسم محمد غافل100978282052070027

جامعة بابل/كلية العلوم418.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيسالم جميل شبوط عليوي100979222051311079

جامعة بابل/كلية العلوم418.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحيدر عقيل شياع ساهي100980222051042033

جامعة بابل/كلية العلوم418.0ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيحسين محسن جاسم رسن100981282051033011

جامعة بابل/كلية العلوم418.0ثانوية الوركاء للبنينتطبيقيهمام حازم داخل خضر100982272051040011

جامعة بابل/كلية العلوم417.0ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيمجتبى حميد طعمه جابر100983282051042028

جامعة بابل/كلية العلوم417.0اعدادية البسملة للبناتتطبيقيعذراء ضياء صالح حنون100984272052068032

جامعة بابل/كلية العلوم417.0ثانوية النيل للبنينتطبيقيكرار محمد عبيد فضل100985232051033035

جامعة بابل/كلية العلوم417.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيمريم طالب عبد دهام100986262052089017

جامعة بابل/كلية العلوم417.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيزينب علي كسار كاظم100987232052271124

جامعة بابل/كلية العلوم417.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيعلي سعدي جواد عبد الكاظم100988232051012034

جامعة بابل/كلية العلوم416.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيزينب رحيم عباس سلمان100989162052245018

جامعة بابل/كلية العلوم416.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيفاطمه خضر كريم كاظم100990242052220177

جامعة بابل/كلية العلوم416.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقياحمد عباس عبد كاظم100991252051150006

جامعة بابل/كلية العلوم416.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيعلي محمد عبد علي عبد الحمزه100992232051017046

جامعة بابل/كلية العلوم416.0اعدادية البيان للبنينتطبيقيمنتظر باسم علي ابراهيم100993232051014037

جامعة بابل/كلية العلوم416.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيعلي ضياء حسين حسن100994272051003028

جامعة بابل/كلية العلوم416.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقياحمد عالء جاسم محمد100995162051084016

جامعة بابل/كلية العلوم416.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيعلي سعدي محمد باقر عبد100996252051009049

جامعة بابل/كلية العلوم415.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيحسين عامر موسى كاظم100997272051153046

جامعة بابل/كلية العلوم415.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيمحمد حمزه نعمه محسن100998272051153162

جامعة بابل/كلية العلوم415.0ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيعلي حنون لملوم اسد100999282051042024

جامعة بابل/كلية العلوم415.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيميس عطية محمد بشير101000232052271215

جامعة بابل/كلية العلوم415.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيعلي محسن مهدي جعفر101001162051426042

جامعة بابل/كلية العلوم414.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسين عبد الحر جواد حسن101002272051007016

جامعة بابل/كلية العلوم414.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيعباس علي عباس غلوم101003162051426029

جامعة بابل/كلية العلوم413.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيزينب حسين صالح موسى101004272052072033

جامعة بابل/كلية العلوم413.0اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيحسين كاطع مفتن باقر101005282051101010

جامعة بابل/كلية العلوم413.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيغصون عبد الكاظم عكش كافي101006232052271176

جامعة بابل/كلية العلوم413.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةتطبيقيمحمد علي حسون بادى101007272051112007

جامعة بابل/كلية العلوم413.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد الحسين أيوب101008162051050042

جامعة بابل/كلية العلوم413.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينتطبيقيامير عكوش شهيد جياد101009272051006003

جامعة بابل/كلية العلوم413.0ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيبنين محمود مخيف راجح101010232052081006
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جامعة بابل/كلية العلوم412.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيعلي احمد حمود هاشم101011272051033023

جامعة بابل/كلية العلوم412.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيحوراء صادق عبد الحمزه عبد الكاظم101012272052063093

جامعة بابل/كلية العلوم412.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيامير حيدر محي شافي101013232051044002

جامعة بابل/كلية العلوم412.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيمرتضى ميثاق عبد الرحمن ورش101014232051251335

جامعة بابل/كلية العلوم412.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيعلي محسن بناي مكطف101015162051300053

جامعة بابل/كلية العلوم412.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيمريم محمد كريم عياش101016272052065052

جامعة بابل/كلية العلوم412.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيحسن فهد عيسى سبتي101017292051031006

جامعة بابل/كلية العلوم411.0اعدادية الشموس للبناتتطبيقيزهراء عدي شاكر حميد101018232052101009

جامعة بابل/كلية العلوم411.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيزينب داخل جبار عبد101019272052160099

جامعة بابل/كلية العلوم411.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيعبد الحسين كريم محمد مخيف101020272051027030

جامعة بابل/كلية العلوم411.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمحمد مهدي عبيد عبد علي101021272051010086

جامعة بابل/كلية العلوم410.2ثانوية التحرير للبناتتطبيقيضي سعد بريسم كيطان101022232052096014

جامعة بابل/كلية العلوم410.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيهدى فاهم جاسم دخيل101023232052086060

جامعة بابل/كلية العلوم410.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيكوثر علي محمد معيجل101024272052160165

جامعة بابل/كلية العلوم410.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزهراء حسين علي عبد101025162052184038

جامعة بابل/كلية العلوم410.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيفاطمه سالم سرحان جياد101026272052057043

جامعة بابل/كلية العلوم410.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيحنين حسن جواد حمزه101027232052142011

جامعة بابل/كلية العلوم410.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد كاظم محمد صابر101028282051151695

جامعة بابل/كلية العلوم410.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين زغير عذيب101029222051307118

جامعة بابل/كلية العلوم410.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقينور كطران سوادي حسن101030232052103023

جامعة بابل/كلية العلوم409.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيترتيل مسلم عبيد محمد101031272052160036

جامعة بابل/كلية العلوم409.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيكرار مصطفى طاهر محمد101032272051027043

جامعة بابل/كلية العلوم409.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيمريم كريم علوان سلطان101033232052271207

جامعة بابل/كلية العلوم408.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي صباح رسن حافظ101034162051094037

جامعة بابل/كلية العلوم408.0ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقياحمد قاسم حسن جبار101035282051033003

جامعة بابل/كلية العلوم408.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيسكينه ميثم حسين هادي101036232052098032

جامعة بابل/كلية العلوم407.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيزين الدين احمد راضي نعمة101037162051357183

جامعة بابل/كلية العلوم407.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقيهاجر احمد حمزه نجم101038232052107043

جامعة بابل/كلية العلوم407.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسن ريحان عبد الكاظم عبيد101039162051033021

جامعة بابل/كلية العلوم407.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيعباس عقيل علي عبد المجيد101040272051004030

جامعة بابل/كلية العلوم407.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمجتبى خلف حلو مهاوش101041162051355233

جامعة بابل/كلية العلوم407.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيمصطفى اركان محمد حلو101042272051030063

جامعة بابل/كلية العلوم407.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقياحمد يونس كاطع عليوي101043272051046007

جامعة بابل/كلية العلوم406.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيحسين حمودي يوسف محمد حسن101044232051002015

جامعة بابل/كلية العلوم406.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيمحسن محمد مطشر داغر101045282051018077
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جامعة بابل/كلية العلوم406.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتتطبيقيرسل مكي جاسم عبد زيد101046252052070009

جامعة بابل/كلية العلوم406.0ثانوية بابل للبنينتطبيقيرامي معمر كاظم عباس101047232051021010

جامعة بابل/كلية العلوم406.0ثانوية االعالم للبنينتطبيقيمصطفى محمد حميد جابر101048232051066022

جامعة بابل/كلية العلوم406.0ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيحسين موسى جالب كنعان101049162051035008

جامعة بابل/كلية العلوم405.0اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيمحمد كريم هالل حميد101050262051014051

جامعة بابل/كلية العلوم405.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمحمد ستار عبد هللا زغير101051162051355249

جامعة بابل/كلية العلوم405.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتتطبيقينبأ علي كاظم مرزه101052232052140017

جامعة بابل/كلية العلوم405.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء محمد صاحب محمد101053232052271182

جامعة بابل/كلية العلوم404.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمحمد عالء سهيل محمد101054162051002139

جامعة بابل/كلية العلوم404.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيأمير حسين كاطع عكلة101055292051025001

جامعة بابل/كلية العلوم404.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد رحيم خلف رسن101056282051001142

جامعة بابل/كلية العلوم404.0ثانوية االنفال المختلطةتطبيقيتحسين علي بريبر حميني101057232051169003

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات577.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيايه علي محسن حمزه101058272042060036

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات564.0ثانوية التراث للبناتاحيائيزينب شهيد هاشم فريح101059232042148028

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات546.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايه اسعد منشد محمد101060232042142041

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات545.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينور براء جميل صالح101061232042121129

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات541.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائينرجس عبد الجبار عبد الحسين عيدان101062232042092222

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات532.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزينب عبود جبار عناد101063272042094036

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات531.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزهراء شعالن ناجي كاظم101064232042078048

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات529.0اعدادية الثورة للبناتاحيائينرجس علي كاظم طاهر101065232042086169

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات529.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزينب حيدر صالح جلوب101066272042107045

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات526.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك سلمان لهمود عباس101067232042087079

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات521.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيهديل محمد خلف علوان101068232042139067

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات520.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيسارة فالح عبد الحسن جاسم101069232042205023

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات518.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيايمان اسماعيل خليل ابراهيم101070232042111013

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات517.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه عصام كاظم حبيب101071232042088390

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات517.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيخديجه صباح منصور حمادي101072272042071021

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات517.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيامنه محمد عبد علوان101073232042137004

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات517.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيحوراء عبد الجبار هاشم كاظم101074232042082023

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات513.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيشكران هادي حسن اسود101075272042056266

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات513.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيرقيه علي جفيت جواد101076272042063055

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات512.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيطيبه هاشم يوسف عبد الهادي101077232042093119

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات510.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد كاظم جبر101078232042153034

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات510.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائياسراء مالك حسين عطية101079232042080002

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات508.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائياالء عدنان سعود مهدي101080112042106008
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جامعة بابل/كلية العلوم للبنات507.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه عبد الحر زيدان حمزه101081232042142257

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات507.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين علي جياد حسين101082232042120032

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات505.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيمآب محمد حسين عوده101083232042095079

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات505.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيثناء طالب سعيد حران101084252042110019

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات505.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيبشرى فالح عبيد دفار101085232042111018

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات505.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاضل عبد الواحد عبد101086232042304171

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات505.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيحوراء حيدر سلمان جواد101087232042123037

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات504.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيريام صالح مهدي حسين101088272042058119

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات504.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيزهراء حيدر جبر عبيد101089232042205015

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات504.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيحوراء محمد سامي حسين101090272042084014

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات502.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيميريه عامر ياسر حسين101091232042078113

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات502.0اعدادية سبأ المختلطةاحيائياسراء عباس حبيب عبود101092232042191001

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات502.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيغدير صالح عبد المهدي كاظم101093232042304159

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات500.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيزهراء حمزه مزعل مظلوم101094232042107045

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات500.0اعدادية سبأ المختلطةاحيائيتبارك حيدر عباس حسون101095232042191002

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات500.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينور الهدى باسم جلعوط كاظم101096232042153173

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات499.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيعال عادل رسمي نايف101097232042183033

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات499.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائينور فارس محمد مردان101098272042160396

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات499.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيامنه فخري عبيد دواي101099232042093013

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات499.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيشروق كريم عبد الحسين عبد الحسن101100252042193108

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات499.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيكوثر براء جالب عاجل101101112042105111

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات499.0اعدادية السما للبناتاحيائينور ضياء سعد حسين101102272042083145

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات498.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيهبه حمزه كاظم حسين101103232042305168

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات498.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهند عبد الحسين حسن كاظم101104232042080133

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات498.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب عطا خلف فاضل101105262042144047

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات498.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيزينب رحيم جمعه علي101106232042122021

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات498.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيضحى عيسى زيدان خلف101107212042084014

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات497.0اعدادية سبأ المختلطةاحيائيمنى علي عبد الخضر وناس101108232042191015

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات497.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء قاسم حمزه منجي101109232042092103

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات497.0اعدادية اسماء للبناتاحيائياسراء عامر عبد الكاظم معارز101110232042093002

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات497.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيطيبه حمزه خليل هادي101111232042092169

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات497.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغسق ناظم عباس كعيد101112232042109128

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات497.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيهاجر كاظم جبار كاظم101113232042271765

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات497.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء عقيل محمد جابر101114272042060143

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات497.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيكوثر هيثم كاظم ابراهيم101115232042112038
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جامعة بابل/كلية العلوم للبنات497.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيسجى حسن عبد الحسين خليل101116272042055173

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات497.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيرقيه صالح مهدي صالح101117232042117070

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات496.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائيايه سمير محمد مطلك101118182042257007

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات496.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيايه هللا هيثم كاظم راضي101119122042231010

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات495.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيمسار حيدر كاظم عليوي101120232042113075

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات495.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرسل اركان احمد محمود101121172042357335

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات495.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائينبأ علي مسلم حمزه101122232042115173

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات495.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيفاطمه محمد شنيو عطيه101123232042077113

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات495.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء محمود شاكر علي101124252042062636

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات495.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيايناس كريم هميل جدوع101125112042083015

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات495.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيضحى حسين جاسم فليح101126232042304152

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات494.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبنين ميثم مهدي جاسم101127232042092048

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات494.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب حليم محمد جبار101128292042052148

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات494.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيغفران صبيح عبد سرع101129262042106082

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات494.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحوراء جمال كاظم عبد الحسين101130162042165119

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات494.0ثانوية عدن للبناتاحيائيسراج اياد محسن عبد علي101131232042076056

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات494.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيامنه هاشم حسن نعمه101132232042098013

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات494.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيحوراء توفيق سالم كاظم101133232042094014

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات494.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيهبه مدين كريم عبد هللا101134232042078126

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات494.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائييمامة احمد دحام حسين101135232042126097

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات494.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيشهد توفيق حسين ابراهيم101136272042058216

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات494.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيساره مهدي المي عوده101137242042115059

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات494.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب حيدر كاظم حسن101138232042087173

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات493.0الخارجياتاحيائيزينب فالح حسن جاسم101139232042401053

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات493.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيمريم يمين ناصر حسين101140142042149065

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات493.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبنين حسين عبد الزهره حسين101141272042058050

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات493.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبنين هاشم عبد الحسن فضاله101142222042204043

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات493.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيزينب حمادي حسين نايف101143272042068107

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات493.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد مايع دغيم101144222042321084

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات493.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيايات نعيم كاظم دبعون101145232042140096

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات493.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب محمد عبد الكريم سلمان101146132042080027

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات493.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيحوراء عباس تكيلف عسر101147232042157024

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات493.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيزينب مرتضى نعمه حسين101148222042111048

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات492.4ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيفاطمه محمد سعيد حسين مرعي101149202042116054

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات492.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائياسيل نعمه خضير شنان101150252042059049
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جامعة بابل/كلية العلوم للبنات492.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيعال حميد حسن خضير101151232042098148

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات492.0اعدادية يافا للبناتاحيائيفاتن عبيس عناد جساب101152242042117208

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات492.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزهراء علي حسين جبار101153232042081034

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات492.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيزهراء حبيب محسن كاظم101154232042183014

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات492.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيايات محسن حسين ربح101155232042144005

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات492.0اعدادية هند للبناتاحيائيزبيده مثنى فاضل حسون101156112042079033

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات492.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء سعد عبد السيد محمد101157232042092095

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات492.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب عالء غازي عالوي101158232042083030

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات491.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيأنتظار عالء عبد االمير حسن101159232042177004

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات491.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيايات منير محمد عباس101160232042117022

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات491.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيعائشه كريم عباس سلمان101161232042119085

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات491.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء حيدر جبر عبد الحسين101162262042096070

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات491.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائينور الهدى ناجح حسن خضير101163292042057259

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات491.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيساره هيثم عطيوي طرفه101164252042056182

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات491.0ثانوية االنبار المختلطةاحيائيزهراء عبد االمير شعين كاظم101165232042217005

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات491.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيياسمين مؤيد خليل بارود101166232042127118

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات491.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء سعيد عبد الكاظم غيدان101167262042250102

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات491.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيزينب جبر كاظم جالب101168272042053036

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات491.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرسل كريم عبيس سلطان101169232042304080

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات491.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيرنا ياسر سلمان عبد الكاظم101170242042146038

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات491.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيايالف حيدر عبد الحسين كاظم101171232042126010

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات491.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيبنين علي عطيه طاهر101172272042059022

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات491.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيريان امين عباس نذير101173102042093017

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات491.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيهدير خالد كتاب رداد101174222042161136

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات491.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيفاطمة عبد هللا محسن عبادي101175272042052141

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات490.0اعدادية النصر للبناتاحيائيبتول موسى مراد كنبار101176122042112032

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات490.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيبسمه علي جابر جسام101177232042107020

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات490.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبنين حسين عليوي ساهي101178242042106027

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات490.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه حسنين ابراهيم عبد الكريم101179102042084026

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات490.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينبأ كريم سلمان شناوه101180242042118135

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات490.0اعدادية تماضر للبناتاحيائياية سامي ارميض علي101181212042091031

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات490.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسارة حسين مهدي يونس101182232042271407

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات490.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائينجالء كريم لطيف حسن101183232042080116

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات490.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيدعاء حيدر فاضل حسون101184292042153040

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات490.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه قاسم نعمه عبد101185232042087281
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جامعة بابل/كلية العلوم للبنات490.0اعدادية سكينة للبناتاحيائينور زعيم عبد هللا حسون101186242042093179

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات490.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيبان ازهر جاسم عبيد101187232042106011

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات490.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عبود سابط عبد الساده101188142042220100

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات490.0اعدادية النور للبناتاحيائينبأ ضياء كامل شالل101189242042095142

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات490.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيانفال عطشان لطيف رضا101190282042073004

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات489.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد عليوي جاسم101191242042081077

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات489.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرحاب داخل مطرود خليف101192232042080039

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات489.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيبنين علي حاتم حمزه101193232042122007

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات489.0ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائياصاله كريم دحام ظفير101194222042428002

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات489.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيرنا عبيد محمد عبد101195212042094056

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات489.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيهبه زهير ياسر احمد101196272042055304

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات489.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء تشرين عنيد كرص101197242042220318

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات489.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبنين عقيل عبد الكاظم جبار101198252042063008

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات489.0اعدادية واسط للبناتاحيائيحوراء احسان علي كاظم101199252042066016

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات489.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرقيه يوسف حسن حمزه101200232042114047

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات489.0ثانوية المودة للبناتاحيائينور سالم عبدالرضا علوان101201212042132052

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات489.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسماح صبيح شردي محان101202112042076105

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات489.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتقى رياض مهدي عباس101203252042062273

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات489.0اعدادية السرور للبناتاحيائيايه علي مدلول كريم101204272042066004

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات489.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيجمان حسين رشيد حسين101205272042059031

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات489.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيورود حسن دغم الطيف101206252042119050

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات489.0ثانوية كوثى للبناتاحيائييقين صالح زغير حمود101207232042305182

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات488.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء سعيد كاظم عفص101208262042116024

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات488.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيزينب وصفي مرتضى علوان101209212042109044

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات488.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائينور الحسين قاسم كاظم ياسين101210232042079063

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات488.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيرسل عبد علي لطيف عبد101211212042139069

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات488.0اعدادية الحي للبناتاحيائيبراء نعيم عوده عكيض101212262042107027

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات488.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينرجس رياض جبار محمد101213252042084693

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات488.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيهدى خليل جليل عبد الوهاب101214272042087156

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات488.0اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائينوال محمد داخل راسم101215162042181027

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات488.0ثانوية االمال للبناتاحيائيشهد باسم مالك توفيق101216212042153028

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات488.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمروه ياسر شيال فرحان101217262042097092

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات488.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائياسراء حسن شاكر حبيب101218242042168003

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات488.0ثانوية عدن للبناتاحيائيآيات رحيم نجم عبد هللا101219232042076003

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات488.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه ستار جبار راهي101220272042055224
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جامعة بابل/كلية العلوم للبنات488.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيغسق فراس حامد محمود101221212042178185

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات488.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين عباس طالب حميد101222232042088084

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات487.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيياسمين عالوي عبد الساده حميد101223232042111140

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات487.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائياستبرق رسول حسين علوان101224232042271022

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات487.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيميادين اياد غزال حسن101225212042093077

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات487.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائينرجس محمد كامل عبيد101226232042165026

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات487.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيرفاه يوسف جبار طالل101227272042087053

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات487.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيرقيه عبد علي محسن عبود101228272042093039

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات487.0اعدادية السما للبناتاحيائيفرقان علي عبد الحسين سعيد101229272042083120

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات487.0ثانوية المدائن المختلطةاحيائيفاطمه رضوان جاسم فرمان101230232042184010

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات486.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيبراء محمد ثامر عبيد101231232042116002

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات486.0اعدادية يافا للبناتاحيائيرقيه راضي جبار عبود101232242042117102

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات486.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيسماء نعمان عطشان عبد هللا101233272042052114

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات486.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينور احمد جبار موسى101234212042098230

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات485.4ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه عبد الرزاق عبد الحسين محمود101235232042096106

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات485.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرسل سعد نجم مسعود101236212042140085

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات485.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائينوره محمد مشلول صنكور101237222042139242

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات485.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء نبيل سالم راشد101238122042112106

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات485.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء ماجد هادي جاسم101239252042096243

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات485.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيحوراء كاظم حسن مطلك101240152042080075

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات485.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيساره عادل حسن شاكر101241232042121072

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات485.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائينور الهدى شامل كامل عبيد101242232042140085

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات485.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حسن راوي احمد101243232042109073

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات485.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيعذراء عبد النبي مهدي حسن101244252042053080

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات485.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيعال فؤاد جسام محمد101245112042114066

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات485.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيايات حسن محسن سلمان101246232042119015

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات485.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيأيه عبد هللا حسين عليوي101247252042084023

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات485.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيزينب ميثم حسين سالم101248232042123069

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات485.0اعدادية القدس للبناتاحيائيمياده سالم مظلوم علي101249262042104153

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات485.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيرتاج سعد عبد الزهره عطوان101250272042069033

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات484.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائياسيل علي حسين فارس101251232042126006

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات484.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائينور عبد الزهره عبد هللا شويني101252272042080062

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات484.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرسل حسين فليح حسن101253232042088148

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات484.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيرباب عماد محمد داود101254232042104016

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات484.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيبركات قاسم ناهي حسن101255232042164009
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جامعة بابل/كلية العلوم للبنات484.0ثانوية النجوم للبناتاحيائينور الهدى زهير عيدان محمد101256232042130063

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات484.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيجمانه عبد المحسن جاسم حسن101257112042083019

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات484.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيروان ميثم ياسر محسن101258252042062474

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات484.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة عبد االمير عبد العباس ضيدان101259232042106072

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات484.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب عباس لزام عطيه101260232042090104

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات484.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك حسين جالب صالح101261292042051057

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات483.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيمنى علي كاظم راضي101262232042153165

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات483.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيتبارك كامل زغير عباس101263242042164012

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات483.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيفاطمه عبد الحميد علي جبار101264232042137055

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات483.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين عالوي خضير جبر101265242042220138

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات483.0ثانوية مارب المختلطةاحيائيزينب عواد فرحان جاسم101266242042159008

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات483.0اعدادية السما للبناتاحيائيبنين عماد صاحب حبيب101267272042083021

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات483.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائياستبرق حسين علي عبيد101268272042063008

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات483.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء حازم عسكر حمزه101269232042088188

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات483.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبنين محمد عباس كاظم101270232042083007

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات483.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيايات سعد عبيد جبر101271232042093016

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات482.2ثانوية التحرير للبناتاحيائيبراء محمد موسى جوده101272232042096013

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات482.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينورس اسماعيل مجيد عيسى101273252042100538

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات482.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيطيبه حسن علي كاظم101274232042092168

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات482.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهدى عمار محمد خضير101275232042088516

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات482.0ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيزهراء عبد الحسين احنيت وارد101276222042232012

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات482.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزينب كريم حاجم هزاع101277262042103031

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات482.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء رزاق عبيس جعفر101278232042087153

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات482.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغدير زياره عبد الحسين جبر101279242042134161

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات482.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيرقيه محسن عباس حبيب101280252042057013

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات482.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزينب حميد عبد الكاظم حمزه101281232042140040

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات482.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينرمين عبد الرضا كريم محسن101282252042100464

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات482.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيحوراء مهدي ناصر عطيه101283272042079032

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات482.0ثانوية االشراق للبناتاحيائيسرى عباس عبد االمير حسن101284252042195019

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات481.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء خليل محمود شاكر101285292042085073

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات481.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور عماد ايوب ابراهيم101286232042087339

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات481.0اعدادية السما للبناتاحيائيفاطمة عبد الرزاق سلمان حمزة101287272042083114

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات481.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد فرهود101288272042058258

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات481.0اعدادية رملة للبناتاحيائينور الهدى اركان عطيه حلو101289222042115104

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات481.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيحوراء عبيس جموع حسين101290252042170177

صفحة ٢٨٩٤ من ٦١٩٥
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جامعة بابل/كلية العلوم للبنات481.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيعال جساب عبد الحسين علوان101291272042103027

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات481.0اعدادية السرور للبناتاحيائيشهد سالم طارش فليح101292272042066019

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات481.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيآيات عبد الكاظم فزع عبيس101293232042149001

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات481.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيفاطمه محمد كاظم عباس101294242042146076

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات481.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيتبارك ادم تركي عبد الساده101295242042093039

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات481.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهد حسين هادي صالح101296112042076108

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات481.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء حسام غانم مزاحم101297232042092089

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات481.0ثانوية عين الديوانية االهلية للبناتاحيائيزينب علي جبر مطر101298242042192014

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات481.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمة قاسم حسن محمد101299232042089107

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات481.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزينب خالد جواد عبد الحسين101300272042064093

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات481.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيشفق عدنان حسين مهدي101301272042161060

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات480.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيمسار علي سوادي عطيه101302292042092019

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات480.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتقى جاسم محمد حسين101303252042062270

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات480.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيشهد حاكم خليل دواي101304112042083043

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات480.0اعدادية غزة للبناتاحيائيايات محمد ابراهيم محمد101305272042057024

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات480.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء صالح مهدي عباس101306272042064077

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات480.0اعدادية أور للبناتاحيائيايات محمد كاظم نجم101307222042154019

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات480.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيفاطمه مالك زعالن كاظم101308232042185036

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات480.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيخيبر حسن سلمان جابر101309232042077043

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات480.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيهدى جميل عبد علي كاظم101310292042057277

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات480.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيسرى مهدي صالح صبار101311242042141061

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات480.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء عباس خلف ذبيح101312222042153174

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات480.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيبنين عماد جهاد عبد101313232042099007

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات480.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائييقين هيثم هادي دلي101314292042085181

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات480.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايات ميثم محسن محمد101315232042088050

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات480.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيحنين عمار عباس جواد101316272042147013

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات480.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيهبه عبد هللا حسين عبيس101317232042271775

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات479.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيرقية عبد الحسين كريم شاهر101318232042106035

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات479.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزهراء حسن عبد الهادي عبد101319232042103049

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات479.0ثانوية عدن للبناتاحيائيفاطمه حازم حميد عبد101320232042076069

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات479.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيسجى حميد عبد الساده عبيد101321272042056246

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات479.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيفاطمه ثجيل شتام هربود101322292042160142

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات479.0اعدادية أور للبناتاحيائيمالك حبيب لفته فرج101323222042154120

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات479.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيشفاء هادي عبيد جميل101324232042190012

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات479.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيفاطمه عباس عبد الغني كتاب101325232042099039

صفحة ٢٨٩٥ من ٦١٩٥
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جامعة بابل/كلية العلوم للبنات479.0ثانوية االقصى للبناتاحيائينور سعد محمد غافل101326282042071031

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات479.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائينبأ جالل صالح مهدي101327272042160363

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات479.0اعدادية الفاو للبناتاحيائينور وسام صالح مكطوف101328232042111131

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات479.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عقيل محسن علي101329232042120181

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات478.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيفاطمه عبد الساده شنشول حمود101330232042131066

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات478.0اعدادية السوق للبناتاحيائيرباب علي عبد الستار علوان101331222042209060

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات478.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائياهاجيج جاسم محمد راشد101332222042162012

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات478.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينور الهدى نجم عبدالحسين جواد101333272042056437

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات478.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور يعقوب يوسف شاكر101334232042088504

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات478.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيضحى جواد جاسم خليف101335272042088155

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات478.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرسل مهند كامل جالب101336242042118040

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات478.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسالمه شهيد عبد اللطيف امين101337232042087211

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات478.0ثانوية النور للبناتاحيائياسراء جعفر علي جواد101338182042238002

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات478.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيرضاء علي حسين عباس101339232042124042

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات478.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيصابرين عباس عمران ناصر101340232042120147

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات478.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيآيات مثنى نجم سالم101341252042062030

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات478.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيطيبه رسول حيران عبود101342232042092170

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات478.0اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه محان كاظم عبد101343242042117222

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات478.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب حسين محمد علي101344252042062686

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات478.0ثانوية امنة بنت وهب للبنات الوقف الشيعياحيائيبراق راجوج جالوي ثجيل101345292042082001

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات478.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائيزهراء طارق صالح حسن101346142042191023

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات477.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمريم وسام محمد حمزة101347232042271674

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات477.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائييقين فالح درج جاسم101348232042087356

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات477.0اعدادية عشتار للبناتاحيائياستبرق ابراهيم علي خضير101349232042125006

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات477.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيطيبه حامد جميل اسماعيل101350232042115125

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات477.0اعدادية االمل للبناتاحيائيفاتن حميد جاسم جرو101351192042195087

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات477.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيسارة محمد حلبوص حسن101352272042064105

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات477.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيزهراء صالح فالح حسن101353272042062042

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات477.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائينور الهدى عباس عبد هللا حمادي101354242042168082

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات477.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينور رحيم جبر مهنه101355242042104166

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات477.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء باسم حمزه راشد101356232042142135

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات477.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيشروق فجر عبد ماجد101357212042091104

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات477.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيرباب عبد الحميد حسن موسى101358272042084018

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات476.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء حيدر سليم عزيز101359232042088193

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات476.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبتول سمير حميد محمد حسن101360252042062155

صفحة ٢٨٩٦ من ٦١٩٥
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جامعة بابل/كلية العلوم للبنات476.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيايات عادل هاتف علي101361232042107014

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات476.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيميثاق حبيب جاسم ظاهر101362272042053060

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات476.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيطيبه شهاب عيدان عوده101363232042108069

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات476.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب فاضل حمزه عبد الحسين101364242042077031

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات476.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيآية  ياسين كريم زباله101365232042092027

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات476.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ مرتضى عباس حسين101366232042304202

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات476.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيدعاء رسول شاكر شاهين101367242042108040

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات476.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيامنيات حسن موسى صبر101368232042205004

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات476.0ثانوية العميد للبناتاحيائيفاطمه حيدر فاضل جواد101369272042149024

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات475.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيضحى بليغ شاكر عبد الرزاق101370162042192050

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات475.0اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء علي نعيم كريم101371222042209093

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات475.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيساره حسن عمران هزاع101372232042142185

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات475.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهاجر احمد غالب بصيص101373242042134208

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات475.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائياديان جاسم محمد رحيم101374252042084032

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات475.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء رائد منذر كاظم101375232042098092

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات475.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء سلمان حسن كروال101376242042095071

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات475.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب حاجم جاوي واوي101377252042084388

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات474.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء رحيم خضير صالح101378222042204092

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات474.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء خليل عبد علي عيسى101379272042160174

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات474.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيزهراء حميد مجيد علوان101380232042126039

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات474.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيساره علي عبد الحسين نور101381232042092142

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات474.0الخارجياتاحيائيمريم كامل كاظم جمعه101382232042401085

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات474.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب عامر عبيد زعيل101383232042093088

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات474.0ثانوية المصطفى (ص) االهلية للبناتاحيائيبروج وليد عبد الخالق عبد الحسين101384232042300001

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات474.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب عالوي محمد جموع101385252042084404

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات474.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيبنين حميد عبد االمير ظاهر101386232042107021

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات474.0اعدادية النور للبناتاحيائيبنين محمد حسان برهان101387242042095032

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات474.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيايالف كاظم سعود ضايع101388232042130006

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات474.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيهاجر حليم جاسم محمد101389232042139065

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات474.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء كاظم عواد كاظم101390242042220366

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات474.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيزهراء فراس جمعه سلمان101391252042057017

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات474.0ثانوية الرواد المختلطةاحيائيزينب عواد هداي عبود101392242042020013

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات473.5ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينه علي اسعد عبيد101393232042096075

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات473.2ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيساره عاصم عباس محمد نمر101394102042078115

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات473.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيتبارك محمد عبد االمير سلمان101395272042061011
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جامعة بابل/كلية العلوم للبنات473.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه رضا مرزه عرمط101396232042087270

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات473.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيمدار عبد العباس عبيد حسن101397272042060278

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات473.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيغسق حسين مجدي عبد101398292042079035

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات473.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء خليل هاشم حميد101399232042082035

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات473.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيبنت الهدى فاضل حمد عباس101400232042104010

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات473.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزمن حسن كاظم ذرب101401252042059356

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات473.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيبلسم محمد جاسم محمد101402272042064027

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات473.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيزينب راضي عبد الساده يوسف101403232042098114

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات473.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيحوراء جواد كاظم علي101404232042086051

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات472.6ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزينب حيدر صكبان شبيب101405222042159029

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات472.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيشام احمد محمد رضا شاكر101406232042304146

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات472.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيسجى علي ديلي جوده101407232042078073

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات472.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيزينب ظاهر محسن حسن101408232042098118

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات472.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيزينب عدنان محمد لطيف101409182042352021

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات472.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيدعاء قيصر حامد صاحب101410232042120063

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات472.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيطيبه سمير منجل جاسم101411142042067086

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات472.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيشهد اياد كاظم حسين101412242042081055

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات472.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيمريم علي ظاهر مخيمر101413262042086156

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات472.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيحوراء حسام فرحان حاجم101414272042068049

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات472.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائينبأ سعد عيسى شبيب101415262042080144

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات471.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيرويده حسين كاظم زغير101416232042111048

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات471.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيكوثر سفيح لهمود كاطع101417222042413094

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات471.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيبان كاظم عبد الرضا حسين101418252042193026

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات471.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيهدى عباس حسين جبر101419242042130147

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات471.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عباس محمد101420232042304175

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات471.0اعدادية الحي للبناتاحيائيهبه ستار شمخي جابر101421262042107155

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات471.0اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه رضا عباس علي101422272042057143

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات471.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيقدس فارس جبر جياد101423232042157051

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات470.0ثانوية النورين للبناتاحيائيغدير محمد كاظم جاري101424242042138054

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات470.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيتبارك جاسم ابو الليط داخل101425242042120050

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات470.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة حسين محمد مدحي101426232042106069

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات470.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيهبه فيصل عبيد حمزه101427232042107089

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات470.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيفاطمه ستار مدحوس سلمان101428232042081059

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات470.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرفل حيدر هالل علي101429232042271254

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات470.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيرفل عباس فاضل شخير101430232042090073
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جامعة بابل/كلية العلوم للبنات470.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائياسراء رضا عبد حسين101431272042095005

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات470.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيشيماء محمد حمزه عباس101432232042139045

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات470.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيميالد خالد عبد الكاظم جواد101433232042077124

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات470.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء فالح خضير عبيس101434232042120103

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات469.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيصابرين عدنان عبد االمير دهام101435222042394055

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات469.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيهاجر زغير عباس محيمد101436232042107088

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات469.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيصفا مرتضى عباس حسين101437232042271500

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات469.0ثانوية السدة للبناتاحيائيتبارك محمد عباس عاشور101438232042110017

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات469.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيايالف بسيم مهدي عكموش101439232042098020

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات469.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيبلقيس جواد كاظم كزار101440232042137009

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات469.0اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء عباس حسن تعبان101441262042104078

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات469.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبنين عاشور هادي حسين101442232042127013

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات469.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيوفاء حيدر كاطع جاسم101443252042100602

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات469.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيازهار سعد كاظم عمران101444232042139008

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات469.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيهبه محمد حبيب ابراهيم101445232042100072

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات469.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب علي ابو حله طوير101446242042104092

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات469.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيرسل خليل محمود علوان101447232042125035

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات469.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةاحيائيأيه سعد جبار عوده101448112042164001

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات469.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء فارس جبار مغير101449232042142149

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات469.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور صالح هادي جياد101450242042220775

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات469.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيكوثر مالك مهدي جيجان101451232042178026

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات468.0الخارجياتاحيائيضحى حسين فاضل هاشم101452152042401098

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات468.0ثانوية الشام للبناتاحيائيزينب علي حيدر عباس101453162042254029

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات468.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيزينب حمزه عبيد عبد علي101454272042161048

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات468.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيحنين تقي عبد عون جواد101455272042084011

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات468.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيعبير حسن جاسم مخيف101456242042169055

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات468.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيوقار قاسم ابو الهيل هادي101457292042057287

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات468.0ثانوية النورين للبناتاحيائيديانا حسين عليوي والي101458242042138029

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات468.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه حسين علي وذاح101459272042055219

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات467.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيشيماء جاسم محمد محسن101460232042092157

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات467.0اعدادية المروج للبناتاحيائيلقاء نعيم عويد هليل101461222042137057

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات467.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيهدى علي حميد راهي101462262042250331

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات467.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيصفا حسين طه حسين101463252042084488

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات467.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء هاشم عبيد بديوي101464242042118072

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات467.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيامنه حسن دحام يونس101465232042081003
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جامعة بابل/كلية العلوم للبنات467.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيشمم فالح حسن جاسم101466232042183028

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات467.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الكاظم عبد اللطيف101467232042096099

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات467.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيضحى عباس سعيد ادريس101468272042072043

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات467.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيتبارك وسام علي فرهود101469232042147012

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات466.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيسهاد حامد جفات عبد101470272042161059

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات466.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور صفاء علي حسين101471232042087333

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات466.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائينور الهدى مؤيد نايف رشيد101472232042183048

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات466.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيريام كريم علي صالح101473222042203021

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات466.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيزهراء ضياء صالح ابراهيم101474232042104023

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات466.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيشفاء فيصل نايف سعود101475272042095096

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات466.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائياسراء عباس عبد كحيط101476232042121004

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات465.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينعمت امير عبد الحافظ حسن101477232042088469

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات465.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمريم كريم كاظم مطر101478292042050130

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات465.0اعدادية بغداد للبناتاحيائينسمه طالل فاروق شفيق101479132042070232

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات465.0اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيزينه مزهر سرهيد جلوب101480262042111031

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات465.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيرغد داخل حسن عبد علي101481252042070072

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات465.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيسرى فرحان مهاجر شلتاغ101482262042250143

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات465.0اعدادية الفوز للبناتاحيائييقين جاسم عبد الصاحب ياسين101483122042094301

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات546.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيام البنين رسول علي شغيد101484222052111001

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات469.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيايه سلمان خضير عباس101485232052124008

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات466.0ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيسارة احمد محسن عبيس101486232052113021

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات458.0اعدادية الجماهير المختلطةتطبيقيمريم قيصر كريم دفار101487232052183009

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات425.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيكوثر عباس غانم حمزه101488232052124047

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات424.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيكوثر عبد الكاظم محمد علي سالم101489232052124048

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات423.0اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيبنين موسى حمزه علوان101490232052078005

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات422.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيزهراء صدام حسين عبيس101491232052115016

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات420.0اعدادية الشموس للبناتتطبيقيزينب فليح عبد االمير حسون101492232052101014

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات412.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيبنين جاسم فاضل مناحي101493232052124009

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات410.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيرسل كفاح جالب فرحان101494272052055023

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات410.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقينور الهدى احمد ناجي علكم101495232052271233

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات407.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيزهراء سليم نعمة راضي101496232052271101

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات407.0اعدادية الروابي المسائية للبناتتطبيقيايمان حسين كاظم مداح101497272052161002

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات404.0اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيعهود محمد مطشر راضي101498222052160021

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات403.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيهناء عواد سميسم دخل101499272052069049

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات402.0اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيهاله حيدر محمد علي علوان101500272052071030
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جامعة بابل/كلية العلوم للبنات401.0ثانوية الحلة للبناتتطبيقيبنين فاضل حسن عباس101501232052100009

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات400.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيبتول علي حسين ابراهيم101502272052160018

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات400.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقينبأ ناجي ابراهيم هاشم101503272052067054

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات399.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيزهراء محمد نوري سعد101504272052059031

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات398.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيمنى رشيد مالك لهمود101505272052087043

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات398.0اعدادية السرور للبناتتطبيقيهديل عباس سعيد حسين101506272052066017

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات398.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقينور الهدى وصفي عادل صافي101507272052055060

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات398.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيفاطمه حسين سعدي حسين101508232052086044

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات397.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيطيبة حسين طالب كاظم101509142052074033

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات397.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيفاطمه علي عوده دريم101510272052087046

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات396.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيغدير محمد عبد االمير جبر101511232052271174

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات396.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيهدى حيدر عبد بداي101512272052079026

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات395.0اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيايات عالء حمد علي101513232052078002

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات395.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيسيناء جبار عنيد عليوي101514222052323073

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات395.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيروان ضياء عباس أمين101515272052064023

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات392.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقيشهد وسام فاضل محي101516232052103013

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات392.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيبراء ميثم حسن عبيس101517232052271045

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات392.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيرسل محمد عليوي نده101518272052088011

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات392.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقينور حميد محمد عبود101519232052271240

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات392.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيايه علي هاشم علي101520272052059006

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات391.0اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيهديل مهدي جوده علي101521232052119035

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات391.0ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيزينب سعيد شاطي كايم101522222052207004

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات390.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيخشوع فالح حمزة رويعي101523242052106017

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات390.0اعدادية الشموس للبناتتطبيقيماريه نعيم عبيد اسماعيل101524232052101021

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات581.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيزينب ياسين جبر جياد101525272042053042

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات564.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائياديان عباس كاظم جواد101526232042142007

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات558.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبتول يحيى صادق عزيز101527232042087051

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات554.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيسجاد حسن سلمان احمد101528232041052028

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات547.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي فراس نوري محمدحسين101529232041007131

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات546.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك جواد كاظم ديكان101530232042088095

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات544.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيام البنين علي عيدان حمود101531232042091012

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات542.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيعبد هللا علي سالم حسن101532232041032041

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات540.2ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمرتجى تقي عبد االمير محسن101533272041029107

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات540.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب عبد االمير راضي حمزة101534232042271377

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات539.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الواحد عريبي101535232042142261
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات537.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزينب زاهر احمد محسن101536232042102044

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات537.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفرح محمد شحاذه رشيد101537232042121113

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات536.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايه غرام جاسم عبد هللا101538232042304030

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات532.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيبالل رباح مهدي صالح101539232041008024

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات532.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي احمد خضير عبيس101540232041019088

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات532.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحيدر رافد علي كاظم101541252041031216

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات532.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي حامد حسين هدوان101542232041002162

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات529.9ثانوية بابل للبنيناحيائييوسف محمد عبد الجبار عبد الوهاب101543232041021137

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات529.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيغفران عباس عبد حسين101544232042115135

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات528.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزهراء محمد ناصر حسين101545232042113038

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات526.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي محمد كاظم عبيس101546232041017105

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات523.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك عباس خضير عباس101547232042087082

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات523.0اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد فالح خضير محسن101548232041020031

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات523.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيصفا مؤيد غالب راشد101549232042088325

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات520.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيزينب احمد عبد الحسين كريم101550232042098109

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات519.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا فاضل عباس جبار101551232041020185

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات519.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيسجاد سعدي عباس حسين101552232041019070

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات517.7ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي بسام شريف دنيف101553222041080027

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات517.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيدانيا حسين حمزه حسين101554232042147016

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات517.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيالحسين محمد حسين مانع101555232041005015

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات516.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسين نجم عبيد حرج101556272041011037

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات514.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيمختار عقيل عبيد غازي101557232041050026

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات511.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيمحمد ميثم جاسم عالوي101558232041214004

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات510.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك احمد جعفر عبود101559232042088091

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات509.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن عباس عبد الحسين تومان101560272041001063

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات509.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيرباب خضير عباس حسين101561232042144031

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات508.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيحوراء محمد عبد هللا محمد101562112042083021

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات507.0ثانوية بابل االهلية للبنيناحيائيعلي احمد جميل رشيد101563232041288020

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات505.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك محسن ابراهيم لطيف101564232042120042

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات505.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيسجاد عبد المنعم حبيب داخل101565292041005064

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات504.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايات كريم طالب عبد االمير101566232042088048

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات504.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيايناس حازم محمد عطيه101567252042116008

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات504.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائياديان توفيق هادي علي101568232042142005

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات503.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء حسين شبيب ظاهر101569232042087101

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات503.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيطيف فاضل هويدي شافي101570232042147059
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جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات503.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايناس علي محمد مرزه101571232042088053

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات502.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيتبارك حميد جزاع طالل101572272042059024

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات502.0الخارجياتاحيائيرأفه عيسى احمد محل101573102042401025

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات501.0اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد عبد الكريم علي محسن101574272041001021

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات501.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسميه محمد حمزه حسن101575232042088300

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات500.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد حسين موسى عبد101576232041007155

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات500.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء عبد االمير علي عبيد101577232042117084

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات500.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرقية عبد الكريم عبيد حسون101578232042127036

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات499.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء فاضل سامي جليل101579252042062603

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات499.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة اسعد عبيس مطر101580232042080097

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات498.0ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران-قماحيائيرمله حسين سعد جبر101581132042210003

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات498.0ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائيايه رائد مجيد عبد101582132042124002

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات498.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيفاطمه راقب اركان حسن101583232042130053

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات498.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحنين خالد مرزه حمزه101584232042087097

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات497.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيحسين محمد فاضل عبد سلطان101585232041067036

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات497.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيدعاء اسماعيل لفته دعيج101586232042093047

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات496.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيصفا فراس عايد كاظم101587232042088324

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات496.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمريم فاضل شبيب ظاهر101588272042058303

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات496.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائياسراء مثنى عبد الزهره عيدان101589232042164004

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات496.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيغدير كاظم حميد ناصر101590232042098152

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات495.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيسراب قيصر حاتم هاني101591232042147046

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات495.0اعدادية اسماء للبناتاحيائياالء محمد عبد هللا دليمي101592232042093007

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات495.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحيدر امير علي جاسم101593232041020112

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات495.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحيدر محمد سعدون عباس101594232041020119

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات494.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد جاسم هادي101595232042304164

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات494.0ثانوية االخوة المختلطةاحيائيضياء رياض عذاب جاسم101596232041212009

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات494.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب شريف صالح عباس101597232042142161

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات493.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيحمزه شاكر حمود عبيس101598232041169012

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات493.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفاطمه رزاق وهيب رزوقي101599232042092194

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات493.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتبارك بهاء صالح ابراهيم101600232042127017

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات492.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعلي كاظم علي جياد101601232041008121

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات492.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيغيث مقدام جاسم عبد الحسين101602232041183058

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات492.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيتهاني محمود عبدالكريم محمود101603252042055020

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات491.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيروان حسن خليل عبد الرزاق101604232042108038

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات491.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب زاهر عبد الكاظم محمد101605232042088242
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جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات491.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي محسن عبد عون عبد الحسين101606232041017104

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات491.0ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيمحمد فاضل محمد سعيد فاضل101607232041041025

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات490.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيهديل صباح عبد االمير مصيخ101608232042164056

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات490.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيمالك علي جاسم حنون101609232042157055

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات490.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيتوفيق عباس حسين عبد ايوب101610232041002034

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات490.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد عبد الهادي حمد عبيد101611222041002014

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات490.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه علي عبد هريش101612232042088393

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات490.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي محمد حسين عبد ايوب101613232041002189

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات490.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحسن عامر حسين عليوي101614232041002043

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات489.0الخارجياتاحيائياسراء عبد الرضا فاضل جابر101615232042401005

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات489.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيداليا محمد هالل زيدان101616232042142097

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات488.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائينور زياد طارق مولود101617142042103058

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات488.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد قصي محمد وذاح101618232041017146

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات488.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد جاسم محمد101619232042153069

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات488.0اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيمحمد سلمان خلخال صافي101620272041006028

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات488.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيهدى معين جاسم محمد101621232042102084

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات488.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائينورة رضا سجيل غاوي101622232042080128

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات488.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسنين هضمان عبيد عبيس101623232041017028

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات488.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعبد هللا احمد حاجم حمزه101624232041071044

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات488.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيايه عمر فاضل مهدي101625232042103015

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات487.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائينور الهدى خليل طامي محمد101626272042055292

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات486.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيعمار فليح عبودي كاظم101627272041045064

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات486.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء خالد ابراهيم عبيس101628232042090132

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات486.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيوالء يوسف سعيد كزار101629232041002293

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات486.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الهدى زاهر عبد الكاظم محمد101630232042088480

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات485.5ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب سالم شويش عبطان101631232042096063

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات485.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيايليا سعد مجيد عباس101632272042060029

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات485.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمة منير مهدي سند101633232042127097

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات485.0ثانوية النيل للبنيناحيائيمرتضى حسن داود سليمان101634232041033118

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات485.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيامير احمد نجم عبد101635232041020045

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات485.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيانفال علي كاظم علي101636232042142024

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات485.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي محمد خالد علي101637232041007135

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات485.0اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد مؤيد عدنان طالب101638272041014014

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات485.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي محمد باقر سعد عبد الزهره101639232041044035

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات484.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائياسراء كريم رحيم ركبان101640232042123010
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جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات484.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيامير هادي كاظم ناصر101641232041182002

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات483.0ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد فريد علي نوري توفيق101642232041021112

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات483.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيحوراء ثائر عامر محسن101643232042111033

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات483.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيرسول علي حسن علي101644232041054059

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات483.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيحوراء موسى كميت حمد101645232042090055

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات483.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيسفانه محمد صاحب كاظم101646232042131048

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات482.0اعدادية السماوة للبناتاحيائينور حسين مسلم نجم101647292042052277

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات482.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيكرار علي غني جابر101648232041002212

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات482.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمرتضى كاظم نواف كاظم101649112041058125

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات481.6ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي محمد عبد الجبار عبد الوهاب101650232041021088

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات481.0ثانوية المدائن للبناتاحيائينبأ علي خضير صيهود101651272042089135

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات481.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيامير رافع محمد عباس101652232041020046

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات481.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيدينا عمر فؤاد عبد الستار101653102042117041

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات481.0ثانوية العباس للبنيناحيائيحسنين عباس داخل حسن101654272041043001

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات481.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايات عباس لفته حسن101655232042271071

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات481.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء هادف والي علي101656252042062652

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات481.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيفاطمة كاظم بدر عبيد101657232042115145

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات480.0ثانوية السدة للبناتاحيائيزينب داود مسلم عيدان101658232042110030

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات480.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب كاظم بدري حسن101659232042124074

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات480.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزينب هالل علوان شريف101660232042103066

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات480.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمنتظر علي عباس عليوي101661232041019185

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات480.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيزهراء حميد كاظم راضي101662232042106037

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات479.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائينور كاظم شوين صكر101663222042162185

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات479.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسن علي رزاق سالم101664232041007028

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات479.0اعدادية الثورة للبناتاحيائينور فاضل بدر صوين101665232042086182

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات479.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمنتظر عدنان راهي عبد الكاظم101666242041017070

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات479.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيموسى زيتون عبيس خليل101667232041003107

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات479.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيباقر سامي حمزه حمود101668232041007022

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيروان باسل نشمي جمال101669232042124046

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات478.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعمر شهاب احمد حريفش101670232041292029

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيسجاد نجاح شعالن عطيه101671232041173071

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيامير محمد مهدي صخيل101672272041035013

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات478.0ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيحميده حسن مشيط بجاي101673232042186002

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيعلي جاسم محمد كاظم101674272041045047

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره حامد علي حسين101675232042087189
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جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات478.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيسجى علي كاظم علوان101676232042102052

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيمنتظر مسلم جميل حمزه101677272041036111

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات478.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيوجدان عبد الزهرة كريم جار هللا101678232042106095

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيرفل صالح مهدي رديف101679232042124043

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيوفاء صالح كاظم علي101680232042091109

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسيني كاظم خضر عبد101681242041003089

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات477.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعبد هللا محسن رداد شحم101682262041209116

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات477.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيروان حيدر كاظم حسين101683232042271276

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات477.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمه قاسم عبد الكاظم قوجان101684232042153142

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات477.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيكرار حيدر كريم بدوي101685232041024045

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات477.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمجتبى ثائر محسن محمد101686232041020289

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات477.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي ثامر سعيد عبيد101687232041003050

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات476.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيعهد محمد حسين جواد101688262042072038

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات476.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياسماعيل صبحي حسن علي101689172041351124

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات476.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور عبد الجليل هادي حسن101690232042087334

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات476.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيعبد هللا باسل شاكر حمزه101691132041022018

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات476.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيميساء أمين نعمه مشهد101692232042169036

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات476.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهبة كاظم ناجي كاظم101693252042100554

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات476.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتقى سلمان جساب سراك101694232042109038

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات476.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين عالء عوده سلمان101695232041020093

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات476.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزهراء كريم ظاهر عبود101696272042087072

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات476.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيكرار فراس نوري محمد حسين101697232041067090

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات476.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور الهدى مكصد شاكر ثويني101698232042109167

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات475.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيفاطمه محمد مهدي اسعيد101699232042102076

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات475.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيحوراء ميثم جواد كاظم101700232042103034

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات475.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيرغد عماد محمد حسن علي101701232042147023

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات475.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيرقيه مصطفى هاشم سلمان101702272042079040

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات475.0ثانوية العمادية المختلطةاحيائيسيف نايف مطلك اسمر101703232041230018

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات475.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائياسماء حسن كليب زريجان101704232042094002

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات474.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيسماح قابل ضاري والي101705252042116059

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات474.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعباس ماجد عباس عبد101706232041060063

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات474.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيوديان ظاهر حسون خلف101707232042093191

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات474.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمرتضى ابراهيم نجم عبد هللا101708232041183079

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات474.0اعدادية االندلس للبنيناحيائياحمد جايش كطان شمران101709232041042001

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات474.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيسرى احمد راضي شعالن101710272042068124
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جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيزهراء رعد عبيس عبيد101711232042305063

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات473.0اعدادية الطبري للبنيناحيائيسجاد جعفر موسى بدر101712232041061034

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيايات جواد كاظم عبيس101713232042199004

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيفاطمه ايثم حمزه غلفص101714232042081056

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات473.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمرتضى نجم عبد هللا ابراهيم101715232041002253

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائينمارق عباس كاظم محمد101716232042118062

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات472.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيبهاء فارس جاسم دفار101717232041002033

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات472.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم ناصر جابر عيسى101718232042109153

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد محسن رحمان حنظل101719232041006161

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم عقيل سعيد حميد101720232042127104

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمؤمل داخل هاشم ابراهيم101721232041007149

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعباس حسن طالب عبد101722232041008086

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيتبارك جميل حسين دوهان101723232042145028

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب جاسم حسين جاسم101724232042088233

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات471.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزهراء محمد حسن خليف101725232042103057

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسن علي عزيز عبد هللا101726232041003021

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات471.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيرسل كاظم مطر راضي101727222042417029

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحسين ضياء حسين جراد101728232041012036

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات470.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيحسين علي جاسم مليغط101729232041185015

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب علي طالب هادي101730232042089068

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات470.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيكرار فالح مهدي محمد101731232041049042

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي ساطع منعم حسين101732232041020226

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيضي اسعد لبيب ابراهيم101733232042092165

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايمان عباس كاظم عبيس101734232042271082

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات469.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعباس حسين فدعم مهدي101735232041017076

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات469.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمجتبى نصر عبد الحسين ناصر101736262041038081

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات469.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبلسم حسن مصحب جبار101737232042115028

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات468.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحيدر صالح عبد المهدي علوان101738272041014080

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات468.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه صالح مهدي عبد101739232042086139

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات468.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيشمس عبد الحسن كاظم جابر101740232042147049

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات468.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعزيز سعران عبيس عزيز101741232041005081

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه احمد جاسم حسين101742232042124100

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيعلي فاضل محسن علي101743232041050015

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيحوراء جواد كاظم جسوم101744232042145037

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية البيان للبنيناحيائيحسن عبيس حسين علوان101745232041014029
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جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات467.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيعلي حبيب خليف محل101746232041256086

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي حسين عبود عمران101747272041014140

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات466.6ثانوية بابل للبنيناحيائيمرتضى فاهم رزاق عبد الرحيم101748232041021117

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات466.5ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي عالء عباس علي101749232041047063

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات466.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائياحمد رعد سامي حسب101750232041292002

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات466.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيقاسم محمد جاسم ملغيط101751232041172035

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات466.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد جاسم ناجي جاسم101752272041014203

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات466.0ثانوية بيروت للبنيناحيائيمحمد هيثم عبيس حميد101753232041022033

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات466.0ثانوية التراث للبناتاحيائيفاطمة ربيع عبيس عطية101754232042148049

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات466.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيكرار شاكر سماوي جاسم101755232041252213

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات466.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيغدير صالح يوسف جاسم101756232042099036

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات466.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيعال خالد جاسم محمد101757232042142223

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات466.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيطيبه وليد علي سعيد101758232042124093

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات466.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيعباس محمد شجاع مزاحم101759272041010092

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات466.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيحسن حسين حسن كاظم101760232041067023

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء جعفر سلمان حسين101761232042120083

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيآيات محسن محمد علي رشيد101762272042055009

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيفاطمه محمد شمخي جعفر101763232042078100

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيغدير جالل عبد الحسين رضا101764232042142228

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات465.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين حسين هادي حسن101765232042304038

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات464.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين يحيى فخري كاظم101766232041031030

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات464.0ثانوية فرج هللا  االهلية للبناتاحيائيحوراء عواد عبيد عبد101767232042155011

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات464.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيميقات غالب عباس جاسم101768272042071072

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات464.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور الهدى نعمه ناصر صبر101769232042142310

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات464.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيأحمد كرار محمد داود101770232041020001

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيمروه محمد مالك عبد الباري101771272042102079

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات463.0ثانوية الباقر للبنيناحيائيعلي حسين جاسم حمود101772232041046028

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائينور زهير عبد الزهره سهيل101773232042123122

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمحمد خضير عباس رحيم101774232041251389

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشمس سعد محمد عبد االمير101775232042088304

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيأمنيه عبد الكريم عبد الصاحب طعيمه101776272042079002

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيكرار بهجت عبيد ضاحي101777232041052055

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيحوراء مسلم شاكر مهدي101778232042108026

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيكاظم جعفر مرعي جرد101779232041005104

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات462.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائينبيل نجم عبد طراد عسكر101780232041282111
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جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات462.0ثانوية النيل للبنيناحيائياحمد سعد خليف موسى101781232041033004

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات462.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيتبارك ميثم عبادي هوين101782232042096026

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيوقار جفات جاسم حمادي101783232042109183

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينور الهدى حيدر صادق صالح101784232042121127

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات462.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيايه رحاب عيسى صبار101785232042140009

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيكوثر محمد ناصر حسين101786232042080108

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرقيه وصفي محمد علي محسن101787272042058111

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات462.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيطيبه عبد محمد اسماعيل101788272042093074

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات462.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيعلياء طلب حسن عبود101789252042097144

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات462.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائينسرين حامد هويدي مطر101790232042094057

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه الزهراء فالح عبد الهادي شبيب101791232042120182

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات461.6ثانوية بابل للبنيناحيائيعباس ساطع محمد احمد101792232041021056

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات461.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد عقيل عبد العظيم محسن101793252041205200

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات461.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائينور عظيم ابراهيم حسين101794232042103094

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات461.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيسجى احمد محمد خزعل101795232042100044

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات461.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبنين عبد الجبار عبد الحسين علي101796232042271119

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات461.0ثانوية الطبرسي للبنيناحيائييونس احمد جاسم محمد101797232041041031

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات460.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيعلي سالم كريم سوادي101798232041167034

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات460.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور نعمة دخيل جاسم101799232042080125

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات460.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمختار حيدر عليوي عبد101800232041032070

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات459.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد عبد الرزاق مظلوم عزيز101801232041020340

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات459.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمجتبى فالح راشد حسين101802232041002222

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات459.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيبنين ثامر ناصر حسين101803232042091023

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات459.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيكوثر احمد عبد اللطيف عنود101804222042168055

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات459.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيساره فائق علي ناجي101805232042142188

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات458.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم عباس كاظم101806232042304173

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات458.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد الصادق محمد برهان هاشم101807242041062142

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات458.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمرتضى عالء علي عوفي101808232041008167

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات458.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيروز ازهر جابر سلمان101809232042091039

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات458.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيتبارك راضي كاظم حسن101810272042058062

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات458.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيسجاد جابر نبيجي ابهام101811272041030016

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات458.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد حسام صالح عبود101812242041003221

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات458.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيمريم تحسين علي شاكر101813232042105067

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات457.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيمحمد عبد الحر جابر مجلي101814272041024085

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات457.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيميس رائد عباس عبد101815232042147080
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جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات457.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء رائد عبد الحسين علي101816232042091047

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات457.0ثانوية فضة للبناتاحيائيعزيزه عباس منيشد موسى101817262042095039

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات457.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيايات مهدي صالح اسماعيل101818232042140006

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات457.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايه محمد عبد الحكيم عبد الواحد101819232042087046

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات457.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينب مسلم مبدر منجي101820232042078071

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات457.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي حسين محمد محمد علي101821232041020217

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات457.0ثانوية حلب للبناتاحيائينبأ محمد هادي محمد101822232042129021

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات457.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعبد هللا احمد شاكر حمود101823232041002139

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات457.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيرقيه فاضل حسين نجم101824232042091038

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات457.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الهدى كاظم حبيب جياد101825232042088485

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات457.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيزينب محيسن عليوي حسن101826232042137038

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات457.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيأيات ظافر كاظم منخي101827252042062023

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات456.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيضرغام عباس عبد ديوان101828232041032037

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات456.0ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران-قماحيائيحسنات منديل عبد منديل101829132042210002

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات456.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء احمد مهدي هيجل101830232042088179

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات456.0ثانوية الشروق االهلية للبنيناحيائيمحمد حكيم شاكر فليح101831142041052015

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات456.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيعباس فاضل فليح حسن101832232041253066

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات456.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبنين صباح جاسم كحار101833232042080014

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات456.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيكوثر رحيم فاضل حسن101834232042113070

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات455.2اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرقيه علي حميد حسين101835252042084278

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات455.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد رافع كاظم علوان101836272041010157

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات455.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيشرف الدين علي حمزه كدوم101837232041005062

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات455.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيهبه حسين عبيد مرزه101838232042115198

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات454.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمرتضى عباس شاني غلوم101839242041169042

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات454.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيعبير اثير مهدي عبد االمير101840272042056288

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات454.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمحسن حافظ موسى سبيل101841232041012109

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات454.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيفاطمه ميثم فاضل حمزه101842232042100060

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات454.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب علي كاظم عبد هللا101843292042085094

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات454.0ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيحيدر بهجت مالك حمود101844232041041009

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات454.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحمد وميض خليل ابراهيم101845272041009128

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات454.0ثانوية النجوم للبنيناحيائيحسن صفاء الدين عبد االمير حسين101846232041030007

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات454.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينب حسين خالد عبد الوهاب101847232042091054

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات454.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين مراد حسين101848232042080059

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات454.0اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد هشام محمد عبد101849232041003007

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات454.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء فالح حسون دوهان101850232042098104
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جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات454.0ثانوية الطف المختلطةاحيائينداء صباح عبد الزهره حسين101851232042177052

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيعلي عبد العليم عناد كاظم101852272041037016

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه صفاء حسين غبن101853232042088378

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات453.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائياسالم عدنان حامد عبيد101854232042102005

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات453.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيرقية محمد حمزه حسين101855232042154015

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمحمد مهدي هادي مطرود101856272041020075

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسميه سالم عنون عراك101857232042088299

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيكاظم صدام ياس خضير101858232041052054

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيريام اياد جبر حسين101859232042093064

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه جاسم كاظم علي101860292042050119

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيأحمد عباس شاكر رشيد101861272041036001

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات452.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيصادق علي عبد الزهره ابراهيم101862252041150175

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات452.0ثانوية االنبار المختلطةاحيائيهاجر غانم حربي بعنون101863232042217012

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات452.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيغسق صباح مهدي حسين101864232042106059

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات452.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيكرار نايف سلمان حبيب101865232041173119

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات452.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائياحمد محمد جاسم محمد101866232041251032

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات452.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعلي عباس يحي خليف101867232041008117

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات452.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيبركات حسن كاظم محمد101868232042078016

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات452.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيحيدر حميد ظاهر حبيب101869272041010059

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات452.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائياوفى احمد عبيد خضير101870232042142025

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات452.0ثانوية حمورابي للبنيناحيائياحمد ياسين كاظم عبود101871272041025003

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات452.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهناز محمد كريم كاظم101872232042087222

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات452.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيغسق كريم علي كاظم101873232042140065

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات452.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء محمد رضا جبار عبد الرضا101874232042088127

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات452.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيدعاء حسين حسن زايد101875232042123042

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات452.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيحسين كريم حسن عطيه101876232041253030

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات451.0ثانوية سيناء المختلطةاحيائيصالح مهدي صالح حسن101877232041206006

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات451.0اعدادية الطبري للبنيناحيائيحيدر هاتف مسلم مزهر101878232041061026

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات451.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد محمود عبد حسان101879242041003018

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات451.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيبنين عباس جواد مريح101880232042145025

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات451.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الرزاق حمود101881232042086078

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات451.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيرقيه محمد فالح حسن عبود101882272042093041

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات451.0ثانوية التراث للبنيناحيائيقاصد علي عناد عوده101883232041068018

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات451.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيحسين زيد كاظم عبد101884232041183015

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات451.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعبد هللا جعفر مردان عبيد101885232041002140
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جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات450.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيمريم ياسر طه خضير101886272042081122

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات450.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء حسين علي حسين101887232042120053

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات450.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيحنان كاظم زويد مهدي101888232042090046

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات450.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه كفاح عبد المطلب ديكان101889232042124110

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات450.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنيناحيائيحيدر اياد سالم اسماعيل101890232041069017

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات450.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائياسراء صالح حنون عوده101891232042108002

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات450.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمدلولة مؤيد فايق نايف101892232042271654

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات450.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء عادل عبد الشهيد خضير101893232042121052

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات450.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيورود حسين عبد علي عبادي101894232042177057

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات530.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقياحمد حيدر عبد محمد101895232051067003

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات510.0ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيماجد كريم حاجم رومي101896232051186038

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات509.0ثانوية الكوثر االهلية للبنينتطبيقيحيدر نصير علي موسى101897252051048009

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات498.0ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيحسين مانع عبد ظاهر101898232051186011

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات494.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعباس علي شعالن ناجي101899232051044018

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات494.0ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيطارق غالب حاكم جايان101900232051186028

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات488.0ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيمتعب طالب حاكم جايان101901232051186039

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات484.0الخارجياتتطبيقينجالء جاسب صافي عبود101902232052401025

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيامير مكي صاحب جواد101903232051007017

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات476.0اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيحسن علي مسلم عباس101904232051040009

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات476.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيفاطمه علي مهدي جاسم101905232052088021

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات474.0اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيعباس قاسم كاظم عبيس101906232051005026

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات473.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقياالء علي شاكر سوادي101907252052170013

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيكوثر هيثم كاظم غالب101908272052087038

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيياسر احمد حسن جاسم101909232051020096

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات468.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيزهراء عباس فاضل حسن101910232052098023

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات468.0ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيمرتضى حسين علي عبد الحمزه101911232051041029

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعلي عصام عبد الرحيم عبد الكريم101912232051020055

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسين كاظم خليل إبراهيم101913232051020024

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات460.3ثانوية التحرير للبناتتطبيقيزهراء اكرم دخيل عليوي101914232052096008

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات458.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيعال حيدر جواد كاظم101915232052142034

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات457.0اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيامير علي مسلم عباس101916232051040005

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات454.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيسارة عبد الكاظم حشيش ناصر101917232052080029

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات454.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين علي عوده كاظم101918232051251134

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات453.0ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيحسن محمد صبيح باقر101919162051073007

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات451.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيسهى مهدي عبد الرضا محيسن101920232052080031
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جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات447.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيمحمد ناهض عادي رباط101921232051252114

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات445.0اعدادية الشموس للبناتتطبيقيزينب مهند جاسم محمد101922232052101015

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات444.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقيمهيمن جواد كاظم جاسم101923232051006045

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات444.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيسجاد عامر علوان كاظم101924232051003034

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات443.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيايات محمد جاسم حسن101925232052142005

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات443.0مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيا-انقرةتطبيقيالسجاد علي حسين مزيد101926132051226003

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات443.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعلي مكي عبد العباس خضير101927292051002076

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات441.0ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيحسين علي حبيب مظلوم101928232051029008

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات441.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقينور الهدى محمد عباس حسن101929232052124054

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات439.0ثانوية الحلة للبناتتطبيقيحوراء حسن مزهر كاظم101930232052100012

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات436.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقينرجس مهدي محسن عبود101931272052069042

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات436.0اعدادية الطبري للبنينتطبيقيعلي محسن ناير كاظم101932232051061017

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات436.0ثانوية الدستور للبنينتطبيقيحسين حيدر علي صلبوخ101933232051018010

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات435.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمحمد سالم حسن ضيف101934232051020073

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات433.0ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيعباس ثائر كريم جالب101935232051041014

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات433.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسين مهند عبد الرزاق مجيد101936232051007039

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات433.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيحسين هاتف جبير شناوه101937272051046021

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات432.0ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيعلي مصطفى عبد الرضا نجم101938232051029021

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات430.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقيحوراء حيدر كريم حسن101939232052107013

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات429.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيحوراء علي عوده حبيني101940232052124018

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات428.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمحمد فراس غني خليل101941232051020076

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات428.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمحمد رائد جليل كريم101942232051020072

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات427.0ثانوية المزايا االهلية للبنينتطبيقيعبد الحسين فاضل عباس علي101943232051074004

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات426.0ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيحيدر احمد عبد الواحد فرحان101944232051041012

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات424.0ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيمحمد الباقر مقداد محسن عبد الكاظم101945232051041022

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات422.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيسهيله مجيد زكي شاني101946232052088012

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات421.0اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيمنتظر عامر جابر حسين101947232051005057

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات421.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيمالك عباس ليلو سلمان101948232052088028

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات420.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيحسين حمزه مجيد كاظم101949232051251069

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات420.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيهديل عالء محمد حسون101950232052271259

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات420.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقينبأ عبد الحسين حسن هداد101951252052096058

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات419.0ثانوية البيان للبنينتطبيقيعباس جبار شنيف جاسم101952272051032020

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات419.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمحمد باقر سجاد جبر101953272051010080

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات418.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيمهند مرتضى مضر عباس101954232051067077

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات418.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعباس فاضل عبد االمير خضير101955132051009029
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جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات418.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيأمير عماد طالب خضير101956272051014003

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات417.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي المرتضى ضاري خميس محمد101957112051058106

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات416.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسين امير فؤاد علي101958232051020015

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات416.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيطه صالح الدين سعيد ابراهيم101959232051007055

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات415.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا صادق خضير عبد عون101960112051026040

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات415.0ثانوية االخوة المختلطةتطبيقيفؤاد رياض فليح حسن101961232051212007

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات415.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيحسين سليم مرزه جراح101962232051002017

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات415.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمقتدى حاتم عبيد محمد101963292051002121

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات415.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنينتطبيقيحامد فاضل حسن محمد101964232051069006

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات414.0ثانوية التراث للبنينتطبيقيحسن مالك عبد المهدي علوان101965232051068006

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات414.0ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيايالف ثامر وحيد حسين101966232052081003

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات413.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيزيد عالء وناس مجيد101967232051251128

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات412.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمهدي جعفر صادق عباس101968272051005029

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات412.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيمحمد حسين علي جهاد101969292051153213

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات412.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقينوري مهدي عبد زيد حريجه101970272051010101

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات411.0ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيغفران جليل خليل برهان101971232052113026

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات411.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعلي مهدي نعمه إبراهيم101972232051020058

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات411.0ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيعلي حسين نعمه طخاخ101973232051201020

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات410.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عباس جاسم جدوع101974272051154250

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات410.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتتطبيقيبنين فالح عاجل سلمان101975232052140003

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات410.0ثانوية البيان للبنينتطبيقيحسان ناهي شمال ظاهر101976272051032010

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات410.0ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيرياض فهد دنان خليف101977232051186021

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات408.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيزينب قاسم يوسف سلمان101978232052098028

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات408.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيحوراء فاضل عبيس جسام101979232052271068

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات408.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيعلي حسن هادي مجيد101980272051045062

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات408.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيعلي هادي دعير فهد101981152051008053

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات407.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقياسراء غالب عبد هادي101982232052142002

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات407.0اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيحسين فاضل عبيد عبد الكريم101983272051020009

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات407.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء حسين وهيب حمزه101984232052124039

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات407.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد علي اعطية يوسف حسن101985232051003063

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات406.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيقاسم كريم عبد معين جايد101986232051252098

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات406.0ثانوية المصطفى (ص) االهلية للبناتتطبيقيقند واثق عبد الزهره عبد هللا101987232052300002

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات406.0اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيالصديق جمال كامل ابراهيم101988232051040003

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات405.0اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيحسن يعقوب محمد قاسم101989172051121010

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات405.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيهدى محمد سلمان عطا101990232052091036
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جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات405.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيرضا احمد موسى موحان101991272051154079

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات405.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعلي حيدر عبد الحسن عبد الرسول101992272051008050

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات405.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعباس فاضل محمد علي احمد101993272051001060

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات405.0ثانوية المسعودي للبناتتطبيقيطيبه حسن خليل ابراهيم101994232052095013

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات405.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسن يوسف جابر101995162051050047

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات405.0ثانوية موسى الكليم للبنينتطبيقيحيدر رحيم شاكر دهام101996232051065007

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات404.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقيمصطفى رعد منصور مردان101997232051205022

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات404.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيعبد هللا كريم تومان عليوي101998232051002039

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات404.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيايه عماد حسين حسن101999232052142006

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات403.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتتطبيقيايات علي كسار كاظم102000232052140002

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات403.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيعلي رائد يحيى موسى102001232051012032

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات403.0اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيباقر محمد شبيب محمد102002232051040006

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات403.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقياحمد فاضل حبيب فضل102003272051010005

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات403.0اعدادية الجماهير المختلطةتطبيقيحنان جاسم حمزه سليم102004232052183005

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات403.0ثانوية الوركاء للبنينتطبيقيحيدر حسين ميري حسين102005272051040004

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات403.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتتطبيقيدنيا محمد حسين هادي102006232052143005

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات402.0اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيعلي مجيد عودة ابراهيم102007232051005034

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات402.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب ناطق كاظم سايع102008232052124030

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات402.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيمصطفى ضياء مظهر هادي102009232051067069

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات402.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعلي رعد مراد ماضي102010272051008052

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات402.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقيزهراء نضال ناهض رئيس102011232052107022

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات402.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيزيد شفيق عبد االله معارج102012232051019021

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات401.4ثانوية التحرير للبناتتطبيقيشهد مهند غالب فليح102013232052096013

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات401.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيحسين عادل ناظم محمد جواد102014162051340009

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات401.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي سمير كاظم عرار102015162051060128

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات401.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيمحمد ناصر عبد الحسين مزعل102016252051150198

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات401.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيحسن حسين عمران موسى102017232051257026

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات400.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمصطفى ازهر داود جاسم102018162051002149

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات400.0ثانوية االعالم للبنينتطبيقيحسين اسماعيل عبد االمير حميد102019232051066006

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات400.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنينتطبيقيحسن علي حمزه عبيد102020232051069010

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات399.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيزينب عصام ناصر حسن102021162052381071

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات399.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسين علي كاظم فرهود102022232051020021

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات399.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيفاطمه عباس محسن حميد102023232052086046

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات397.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقياحسان حسين محمد حسن علي102024272051010002

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات397.0ثانوية الدستور للبنينتطبيقيمؤمل محمد عبيد مجيد102025232051018034
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات397.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقياحمد صفاء محمود عفيف102026232051020004

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات397.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقيحسين ماجد عباس ناصح102027232051205008

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات397.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيتبارك شاكر صادق تقي102028272052063015

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات396.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيزينب كريم نزال محمد102029232052271129

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات396.0اعدادية المشروع للبنينتطبيقيبهاء عادل سالم عسل102030232051010004

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات396.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمجتبى موفق محمد حسن علي102031272051010078

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات396.0ثانوية السدة للبناتتطبيقيايه قاسم عباس عاشور102032232052110002

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات396.0ثانوية الكفل المسائية للبنينتطبيقياحمد حسن نور عبيد102033232051250003

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات396.0ثانويه ابي تراب للبنين - الوقف الشيعيتطبيقيعبد هللا مشتاق مسلم جابر102034232051036018

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات396.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعباس صاحب حمود حسن102035272051154110

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات395.8ثانوية بابل للبنينتطبيقيمحمد اسعد رحمان حسن102036232051021020

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات395.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيامير ياس خضير عبد الحسين102037232051067008

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات395.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيمالك عقيل خريبط عبود102038162052260028

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات395.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنينتطبيقيغيث ثائر جاسم حسين102039232051069021

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات394.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيزهراء احمد ياسين ليلو102040232052142017

جامعة بابل/كلية القانون568.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبياية حسن عباس كاظم102041232022127005

جامعة بابل/كلية القانون560.0ثانوية حلب للبناتادبيزينب صادق حسين علوان102042232022129007

جامعة بابل/كلية القانون554.0اعدادية المسيب للبنينادبيمحمدالتقي قاسم محمد صالح102043232021009100

جامعة بابل/كلية القانون552.0اعدادية الهاشمية للبنينادبيحسين هادي جواد كاظم102044232021019014

جامعة بابل/كلية القانون548.0اعدادية الربيع للبناتادبينورا عادل نعمان كاظم102045232022098152

جامعة بابل/كلية القانون544.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعبد هللا ميثم سالم كريم102046232021002029

جامعة بابل/كلية القانون539.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب علي حميد موسى102047232022087024

جامعة بابل/كلية القانون534.0اعدادية شط العرب للبناتادبيفرح كاظم عباس حبيب102048232022124085

جامعة بابل/كلية القانون528.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيعلي رحيم جاسم كاظم102049232021012022

جامعة بابل/كلية القانون528.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعباس عبد الكريم عباس نعمه102050232021002023

جامعة بابل/كلية القانون525.0اعدادية الطليعة للبناتادبيزهراء علي باقر هنين102051232022088028

جامعة بابل/كلية القانون525.0اعدادية بلقيس للبناتادبياسراء احمد خضير عبيس102052232022120006

جامعة بابل/كلية القانون522.0ثانوية قرطبة للبناتادبيبلسم محمد سامي لفته102053232022126008

جامعة بابل/كلية القانون518.0اعدادية الربيع للبناتادبيتبارك رعد ابراهيم كريم102054232022098039

جامعة بابل/كلية القانون516.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمه ماجد كمر كاظم102055232022121032

جامعة بابل/كلية القانون514.0اعدادية الزهراء للبناتادبيحنين علي حسن ناهي102056232022109018

جامعة بابل/كلية القانون513.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيخضر علي كامل عبيد102057232021253063

جامعة بابل/كلية القانون511.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيشروق كاظم عبود جاسم102058232022119050

جامعة بابل/كلية القانون510.0ثانوية الحلة للبناتادبيقبس فالح عبد الحسن محمد102059232022100033

جامعة بابل/كلية القانون510.0اعدادية السجاد للبنينادبيحسين سلمان عبيد ناصر102060232021031013
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جامعة بابل/كلية القانون509.0ثانوية النجاة للبناتادبيعذراء جبار ذياب محمد102061232022139016

جامعة بابل/كلية القانون509.0اعدادية الربيع للبناتادبيبلسم فاضل عباس حسن102062232022098027

جامعة بابل/كلية القانون508.0اعدادية الكوثر للبناتادبيفدك علي مطلب حسين102063232022114030

جامعة بابل/كلية القانون508.0اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمه فاضل كاظم محمد102064232022124079

جامعة بابل/كلية القانون508.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيانتظار ثامر حسين محمد102065232022123002

جامعة بابل/كلية القانون507.0اعدادية الكندي للبنينادبيعبد هللا محسن وحيد حسين102066232021007023

جامعة بابل/كلية القانون507.0اعدادية الفاو للبناتادبيدعاء علي محسن عبد102067232022111020

جامعة بابل/كلية القانون506.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي ابراهيم جبر حسين102068232021040025

جامعة بابل/كلية القانون506.0اعدادية المسيب للبنينادبيعلي كاظم عبد هللا علي102069232021009078

جامعة بابل/كلية القانون506.0اعدادية طليطلة للبناتادبيبنين جابر حمادي جاسم102070232022092007

جامعة بابل/كلية القانون505.0ثانوية مهدي البصير للبنينادبيعدنان قحطان عدنان جاسم102071232021058025

جامعة بابل/كلية القانون504.0اعدادية الكوثر للبناتادبيزينب محمد طاهر جابر102072232022114022

جامعة بابل/كلية القانون504.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبياحمد ثائر منصور حسين102073232021040001

جامعة بابل/كلية القانون503.0ثانوية عبد المطلب للبناتادبيمكارم خليل حسن عليوي102074232022136028

جامعة بابل/كلية القانون503.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيلمياء خضير عباس كاظم102075232022164014

جامعة بابل/كلية القانون502.0ثانوية الغدير للبناتادبيهاجر غانم تركي محمد102076232022131023

جامعة بابل/كلية القانون501.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيسلمان ياسر طالب سلمان102077232021165011

جامعة بابل/كلية القانون501.0اعدادية المسيب للبناتادبيايات علي حسون محمد102078232022117009

جامعة بابل/كلية القانون501.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء احمد دخيل عبود102079232022121015

جامعة بابل/كلية القانون501.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيسجى حليم حمزه سياب102080232022121026

جامعة بابل/كلية القانون500.0ثانوية الرفعة للبناتادبيفاطمه رائد حسن مغير102081232022081048

جامعة بابل/كلية القانون499.0ثانوية موسى الكليم للبنينادبييوسف هاشم عبود هاشم102082232021065045

جامعة بابل/كلية القانون497.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي قاسم عناد فياض102083232021008072

جامعة بابل/كلية القانون497.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيكرار علي ناصر حسين102084232021251195

جامعة بابل/كلية القانون496.0اعدادية الثورة للبنينادبيامير حسن ناجي حسن102085232021003007

جامعة بابل/كلية القانون495.0ثانوية النيل للبنينادبيسامي تحسين عبد االمير عمران102086232021033024

جامعة بابل/كلية القانون494.0اعدادية الشموس للبناتادبيآيه صالح عبد الحسن سرهيد102087232022101001

جامعة بابل/كلية القانون494.0اعدادية الخنساء للبناتادبيآيات سالم عبد الرحيم راضي102088232022087001

جامعة بابل/كلية القانون493.0ثانوية عدن للبناتادبيغدير عالء محمد سلمان102089232022076032

جامعة بابل/كلية القانون493.0اعدادية الثورة للبناتادبيانوار عادل ظاهر حبيب102090232022086003

جامعة بابل/كلية القانون492.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيصفا علي عبد الحسين محمد102091232022099033

جامعة بابل/كلية القانون492.0اعدادية الكوثر للبناتادبيغدير محمد هاشم محمد102092232022114028

جامعة بابل/كلية القانون492.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد الخضر عادل ساجت حسن102093232021052041

جامعة بابل/كلية القانون491.0ثانوية المسعودي للبناتادبيبتول جاسم عبد عباس102094232022095008

جامعة بابل/كلية القانون490.0اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه علي نجم عبد102095232022109052
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جامعة بابل/كلية القانون490.0اعدادية الطليعة للبناتادبيرفل حيدر علي حتروش102096232022088024

جامعة بابل/كلية القانون489.0ثانوية الصديق للبنينادبيياسر عامر حسن عليوي102097232021027067

جامعة بابل/كلية القانون488.0ثانوية فلسطين للبناتادبيزينب حيدر خوام عبود102098232022084016

جامعة بابل/كلية القانون488.0اعدادية ام البنين للبناتادبيفاطمه حسين رشيد عطيه102099232022091029

جامعة بابل/كلية القانون486.0اعدادية ميسلون للبناتادبيرقيه علي طالب راضي102100232022080018

جامعة بابل/كلية القانون486.0اعدادية الفيحاء للبنينادبيمحمد عبد الحمزه ناجي فرحان102101232021005025

جامعة بابل/كلية القانون485.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيفاطمه حيدر عبد هميش102102232022145024

جامعة بابل/كلية القانون484.0اعدادية بلقيس للبناتادبياخالص عباس جواد كاظم102103232022120005

جامعة بابل/كلية القانون484.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيحسين سالم عثمان محمد102104232021200008

جامعة بابل/كلية القانون482.0اعدادية المحاويل للبنينادبيمجتبى سعد عبيد سلمان102105232021008084

جامعة بابل/كلية القانون482.0اعدادية شط العرب للبناتادبيرسل عبد االمير احمد محمد102106232022124033

جامعة بابل/كلية القانون482.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيزينب هادي جاسم دايش102107232022183014

جامعة بابل/كلية القانون481.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيامير رائد حامد علوان102108232021052006

جامعة بابل/كلية القانون481.0اعدادية السدة للبنينادبيمنتظر باسم عبيد خلف102109232021016074

جامعة بابل/كلية القانون481.0اعدادية شط العرب للبناتادبينور الزهراء عظيم عباس عمران102110232022124097

جامعة بابل/كلية القانون480.0اعدادية المدحتية للبناتادبيفاطمه رعد حاتم فارس102111232022090051

جامعة بابل/كلية القانون480.0اعدادية شط العرب للبناتادبيرغد نصر سرتيب فرهود102112232022124035

جامعة بابل/كلية القانون480.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيزينب حليم كاظم خلخال102113232022123028

جامعة بابل/كلية القانون479.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعبد هللا جواد كاظم ظاهر102114232021002026

جامعة بابل/كلية القانون479.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيعلي ميثم عباس عبد102115232021029023

جامعة بابل/كلية القانون479.0ثانوية الرفعة للبناتادبيفاطمه مسلم متعب مدب102116232022081050

جامعة بابل/كلية القانون479.0ثانوية الدستور للبنينادبيعلي عبد االمير طلب نهابه102117232021018019

جامعة بابل/كلية القانون479.0اعدادية الجهاد للبنينادبيالحمزه احمد هادي شاهر102118232021004005

جامعة بابل/كلية القانون477.0اعدادية السدة للبنينادبيمحمد نجم عبد هللا كاظم102119232021016067

جامعة بابل/كلية القانون477.0اعدادية الفيحاء للبنينادبيعباس فالح محمد جبر102120232021005013

جامعة بابل/كلية القانون477.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيمروج موسى جبار جاسم102121232022119067

جامعة بابل/كلية القانون476.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيعلي جابر صلب حسون102122232021252050

جامعة بابل/كلية القانون474.0ثانوية حلب للبناتادبيفاطمه علي حبيب هاشم102123232022129015

جامعة بابل/كلية القانون474.0اعدادية الفاو للبناتادبيبنين عماد جواد كاظم102124232022111014

جامعة بابل/كلية القانون474.0اعدادية شط العرب للبناتادبيمريم علي هادي علي102125232022124089

جامعة بابل/كلية القانون474.0اعدادية الكفل للبنينادبيحسن فراس فاضل شنته102126232021032017

جامعة بابل/كلية القانون473.0ثانوية الخلود للبناتادبيتكتم صدام مهدي صالح102127232022137008

جامعة بابل/كلية القانون473.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيسلوان قحطان هالل عبيد102128232021029008

جامعة بابل/كلية القانون473.0اعدادية القاسم للبنينادبيعبد هللا صالح حسين موسى102129232021006028

جامعة بابل/كلية القانون473.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيزهراء عبد اسماعيل يوسف102130232022108016
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جامعة بابل/كلية القانون472.0اعدادية الفيحاء للبنينادبيحيدر عدي جاسم جواد102131232021005011

جامعة بابل/كلية القانون472.0اعدادية الثورة للبناتادبيصهاب عقيل حسن عبود102132232022086034

جامعة بابل/كلية القانون472.0ثانوية عدن للبناتادبيدعاء داخل نجم عبد هللا102133232022076015

جامعة بابل/كلية القانون472.0اعدادية السجاد للبنينادبيسيف عامر محمد دخيل102134232021031020

جامعة بابل/كلية القانون472.0اعدادية الكندي للبنينادبيمصطفى خالد خلوفي جراد102135232021007040

جامعة بابل/كلية القانون471.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيطه سامي علي عزيز102136232021052039

جامعة بابل/كلية القانون471.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيمحمد عقيل خضير حسين102137232021001062

جامعة بابل/كلية القانون471.0ثانوية الرفعة للبناتادبيسكينه حسين نور جعفر102138232022081038

جامعة بابل/كلية القانون471.0ثانوية مهدي البصير للبنينادبيمحمد ميثم جواد عمران102139232021058033

جامعة بابل/كلية القانون471.0ثانوية بيروت للبنينادبيحسين علي مهدي جاري102140232021022010

جامعة بابل/كلية القانون471.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيسجى سعد جاسم محمد102141232022123032

جامعة بابل/كلية القانون471.0ثانوية الحلة للبناتادبيشهد علي سالم خنياب102142232022100027

جامعة بابل/كلية القانون470.0اعدادية الربيع للبناتادبيغفران علي ياس جبر102143232022098118

جامعة بابل/كلية القانون470.0ثانوية المصطفى للبنينادبيحسن جاسم محمد عويد102144232021045005

جامعة بابل/كلية القانون470.0اعدادية المدحتية للبنينادبيقاسم عبد الكريم جلعوط فرمان102145232021017043

جامعة بابل/كلية القانون470.0اعدادية الخنساء للبناتادبيبلقيس عالء ابراهيم عبد القادر102146232022087005

جامعة بابل/كلية القانون470.0اعدادية ام البنين للبناتادبيتبارك سعدون منجي محمد102147232022091004

جامعة بابل/كلية القانون470.0اعدادية المسيب للبناتادبيطيبه ستار شلب وصخ102148232022117076

جامعة بابل/كلية القانون469.0اعدادية السجاد للبنينادبيعبد العزيز عدنان حسن حسين102149232021031030

جامعة بابل/كلية القانون469.0ثانوية النجاة للبناتادبيدعاء خالد ذياب محمد102150232022139004

جامعة بابل/كلية القانون469.0ثانوية بيروت للبنينادبياحمد محمد عطية سلومي102151232021022003

جامعة بابل/كلية القانون469.0ثانوية قرطبة للبناتادبينبا مجيد حميد خضير102152232022126037

جامعة بابل/كلية القانون468.0اعدادية اليقظة للبناتادبيميسم طعمه عبدون خشان102153232022089029

جامعة بابل/كلية القانون468.0ثانوية الدستور للبنينادبيحسين علي كاظم عبيس102154232021018004

جامعة بابل/كلية القانون468.0اعدادية الطليعة للبناتادبيربى لؤي عبد الجليل حميد102155232022088022

جامعة بابل/كلية القانون467.0اعدادية البيان للبنينادبيمصطفى حيدر مجيد ناصر102156232021014066

جامعة بابل/كلية القانون467.0اعدادية شط العرب للبناتادبيصفا منذر مليح جميل102157232022124066

جامعة بابل/كلية القانون467.0اعدادية الثورة للبناتادبيغفران عباس ابراهيم خليل102158232022086039

جامعة بابل/كلية القانون466.0ثانوية الدرعية للبنينادبيصالح فيصل عبيد حايف102159232021170010

جامعة بابل/كلية القانون466.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيرحيق وليد علي هنون102160232022121013

جامعة بابل/كلية القانون466.0اعدادية الربيع للبناتادبيايمان سعد حامد جهاد102161232022098014

جامعة بابل/كلية القانون465.0اعدادية طليطلة للبناتادبيبنين سعد عبد السيد محمد102162232022092011

جامعة بابل/كلية القانون465.0ثانوية ابن البيطار للبنينادبيقاسم احمد عبد الكاظم محسن102163232021163024

جامعة بابل/كلية القانون464.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحاتم كريم سلطان كريم102164232021052015

جامعة بابل/كلية القانون464.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيجعفر عقيل مهدي كاظم102165232021052013

صفحة ٢٩١٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بابل/كلية القانون464.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيفرح ابراهيم اسماعيل يوسف102166232022108038

جامعة بابل/كلية القانون463.0اعدادية الثورة للبنينادبيحسين حيدر محمد كاظم102167232021003018

جامعة بابل/كلية القانون463.0اعدادية المسيب للبناتادبيتبارك عبد االمير فاضل سلمان102168232022117025

جامعة بابل/كلية القانون463.0اعدادية المسيب للبناتادبيمريم صالح مهدي حنتوش102169232022117098

جامعة بابل/كلية القانون463.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيعلي تحسين تقي خلف102170232021029016

جامعة بابل/كلية القانون463.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةادبيمجتبى حمزة لفتة عبود102171232021205028

جامعة بابل/كلية القانون462.0اعدادية الحلة للبنينادبيمحمد نوفل عبد علي عباس102172232021020066

جامعة بابل/كلية القانون462.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيفاضل كريم عيدان مزعل102173232021257053

جامعة بابل/كلية القانون462.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيعلي عبد الرحمن هاشم عبود102174232021012024

جامعة بابل/كلية القانون461.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيضي خليل عليوي حسين102175232022108031

جامعة بابل/كلية القانون461.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيحسن عبيس حمزه كاظم102176232021160004

جامعة بابل/كلية القانون461.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي حسين مطير عطيه102177232021052048

جامعة بابل/كلية القانون461.0اعدادية االمام للبنينادبيعباس رحيم بلكوت عبد هللا102178232021013018

جامعة بابل/كلية القانون461.0اعدادية شط العرب للبناتادبيوفاء جبار عبد االمير سلمان102179232022124105

جامعة بابل/كلية القانون460.0اعدادية بلقيس للبناتادبيبنين محمد خميس محمد102180232022120014

جامعة بابل/كلية القانون460.0اعدادية المناذرة للبناتادبيزينب عبد علي اسماعيل عبد102181232022078021

جامعة بابل/كلية القانون460.0الخارجياتادبيجنان احمد عبد الحميد كسار102182232022401037

جامعة بابل/كلية القانون460.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيزيد عماد حبيب سعد102183232021040021

جامعة بابل/كلية القانون460.0اعدادية الطليعة للبناتادبيقمر حيدر صالح هادي102184232022088046

جامعة بابل/كلية القانون459.0ثانوية الغزالي المختلطةادبيمحمد جاسم محمد حران102185232021186034

جامعة بابل/كلية القانون459.0ثانوية مريم العذراء للبناتادبيزينب ضياء عبيد حسون102186232022082016

جامعة بابل/كلية القانون459.0اعدادية المحاويل للبنينادبيامير احمد جلوب سليم102187232021008006

جامعة بابل/كلية القانون459.0ثانوية الفالح المختلطةادبيعمار ستار خضير نجم102188232021198019

جامعة بابل/كلية القانون459.0اعدادية ام البنين للبناتادبيآيه مهدي راضي حمد102189232022091001

جامعة بابل/كلية القانون458.0اعدادية الثورة للبنينادبيابراهيم حيدر عبد الكاظم حسين102190232021003001

جامعة بابل/كلية القانون458.0اعدادية المحاويل للبنينادبيحمزه خالد نعمه محسن102191232021008033

جامعة بابل/كلية القانون458.0اعدادية الطبري للبنينادبيانور علي زغير كزار102192232021061007

جامعة بابل/كلية القانون457.0اعدادية المسيب للبنينادبيعلي ذياب سرحان علوان102193232021009074

جامعة بابل/كلية القانون457.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيعامر عدي فالح مزهر102194232021183037

جامعة بابل/كلية القانون457.0ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء اسامه علي صيهود102195232022139008

جامعة بابل/كلية القانون457.0اعدادية حطين للبنينادبيذو الفقار احمد خضر شمران102196232021023016

جامعة بابل/كلية القانون457.0ثانوية الحلة للبنينادبيقاسم عبد الحسين شرير عناد102197232021015026

جامعة بابل/كلية القانون457.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمة مازن محمد علي عباس102198232022127038

جامعة بابل/كلية القانون457.0اعدادية المحاويل للبنينادبيحسين سمير خضير ياسين102199232021008024

جامعة بابل/كلية القانون456.0اعدادية الهاشمية للبنينادبيعلي هادي عباس عبد102200232021019031

صفحة ٢٩٢٠ من ٦١٩٥
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جامعة بابل/كلية القانون456.0اعدادية المحاويل للبنينادبيمصطفى نعمه جبر حسوني102201232021008103

جامعة بابل/كلية القانون456.0اعدادية المسيب للبنينادبيحسين سرمد عدنان جاسم102202232021009031

جامعة بابل/كلية القانون455.0ثانوية موسى الكليم للبنينادبيعباس عايد نجاح عبود102203232021065015

جامعة بابل/كلية القانون455.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيكلثوم اثير صبار راضي102204232022164013

جامعة بابل/كلية القانون455.0اعدادية الخنساء للبناتادبيضحى كريم غازي كريم102205232022087030

جامعة بابل/كلية القانون455.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيمنتظر ابراهيم خليل صالح102206232021029040

جامعة بابل/كلية القانون455.0اعدادية المدحتية للبناتادبياسماء حسن كاظم راضي102207232022090003

جامعة بابل/كلية القانون455.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنينادبيعلي حسن حمزه جابر102208232021063022

جامعة بابل/كلية القانون454.0اعدادية القاسم للبنينادبيمحمود قاسم محمد جبر102209232021006047

جامعة بابل/كلية القانون454.0ثانوية النجوم للبناتادبياطياف ميثم ساهي خادم102210232022130005

جامعة بابل/كلية القانون454.0اعدادية شط العرب للبناتادبيمريم حيدر سهيل كركش102211232022124088

جامعة بابل/كلية القانون454.0اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء ثامر عبد زيد رشيد102212232022098064

جامعة بابل/كلية القانون454.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيأحمد محمد محيسن برهان102213232021257001

جامعة بابل/كلية القانون453.0اعدادية القدس للبنينادبيأمجد عمار علي احمد102214232021055003

جامعة بابل/كلية القانون452.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيضحى منير عبد الزهره حسن102215232022108030

جامعة بابل/كلية القانون452.0ثانوية المسعودي للبناتادبيهديل صفاء سعدون خضير102216232022095040

جامعة بابل/كلية القانون452.0اعدادية ام البنين للبناتادبيمريم شرف حسين ناصر102217232022091032

جامعة بابل/كلية القانون452.0ثانوية الصديق للبنينادبياحمد عبد الحسين مهدي عجمي102218232021027002

جامعة بابل/كلية القانون452.0اعدادية الخنساء للبناتادبيايات عامر عبد مهدي102219232022087002

جامعة بابل/كلية القانون452.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيبراء كريم غالي جاسم102220232022119012

جامعة بابل/كلية القانون451.0اعدادية السدة للبنينادبيعلي هاني فخري حسين102221232021016051

جامعة بابل/كلية القانون451.0اعدادية المسيب للبناتادبيرقيه علي مهدي علوان102222232022117039

جامعة بابل/كلية القانون451.0اعدادية المسيب للبنينادبيعلي حسن علي عريبي102223232021009072

جامعة بابل/كلية القانون451.0الخارجياتادبينوار احمد عبد الرزاق صالح102224232022401119

جامعة بابل/كلية القانون451.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيمحمد سالم حسن كاظم102225232021183063

جامعة بابل/كلية القانون450.0اعدادية المحاويل للبنينادبياحمد حسين علي صيهود102226232021008002

جامعة بابل/كلية القانون449.0اعدادية البيان للبنينادبيعلي فالح عبيد عطيه102227232021014043

جامعة بابل/كلية القانون449.0ثانوية البتول  للبناتادبيمنن ماجد ابراهيم علي102228232022104033

جامعة بابل/كلية القانون449.0ثانوية المنتظر المختلطةادبياسيل حسين عبيس دنوش102229232022196002

جامعة بابل/كلية القانون448.0اعدادية شط العرب للبناتادبينور جبار خليف خليل102230232022124098

جامعة بابل/كلية القانون448.0ثانوية النيل للبنينادبيعلي االكبر احمد عبد الحسن كاظم102231232021033039

جامعة بابل/كلية القانون448.0اعدادية الكفل للبنينادبيمرتضى فارس عبد الزهره عبد االمير102232232021032067

جامعة بابل/كلية القانون447.0اعدادية المدحتية للبنينادبيعلي حسين فرمان مجلي102233232021017038

جامعة بابل/كلية القانون447.0ثانوية اآلمال للبناتادبيزينب عاصم ناصر كاظم102234232022118016

جامعة بابل/كلية القانون447.0ثانوية الجنائن للبناتادبيزينب قاسم عبيد حسين102235232022102016
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جامعة بابل/كلية القانون446.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيدعاء كريم غالي جاسم102236232022119022

جامعة بابل/كلية القانون446.0ثانوية البتول  للبناتادبيايات احمد كامل عناد102237232022104001

جامعة بابل/كلية القانون446.0اعدادية الزهراء للبناتادبيمروج مثير شاكر محسن102238232022109057

جامعة بابل/كلية القانون446.0اعدادية اسماء للبناتادبيبنين عامر طالب عبدالحسين102239232022093014

جامعة بابل/كلية القانون446.0اعدادية الربيع للبناتادبيدعاء ميسم طارق علي102240232022098051

جامعة بابل/كلية القانون446.0اعدادية المدحتية للبناتادبيحوراء خالد مرزه ابراهيم102241232022090017

جامعة بابل/كلية القانون446.0اعدادية الجهاد للبنينادبيكرار محمد سعيد جابر102242232021004062

جامعة بابل/كلية القانون445.0ثانوية الحوراء للبناتادبيسبحان هللا رعد سعدي عبود102243232022103019

جامعة بابل/كلية القانون445.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيعباس عامر مطشر عبيد102244232021254041

جامعة بابل/كلية القانون444.0ثانوية الحلة للبنينادبيذو الفقار عباس فاضل اسماعيل102245232021015016

جامعة بابل/كلية القانون444.0اعدادية الكوثر للبناتادبيشيرين عباس صالح مهدي102246232022114025

جامعة بابل/كلية القانون443.0اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء صالح مهدي عبد االمير102247232022124041

جامعة بابل/كلية القانون443.0ثانوية النجوم للبناتادبيبنين حازم حميد سلمان102248232022130007

جامعة بابل/كلية القانون443.0ثانوية المنتظر المختلطةادبيمصطفى تحسين عبد المنعم مشجل102249232021196012

جامعة بابل/كلية القانون443.0ثانوية الحلة للبناتادبيشروق فاضل خليل حسن102250232022100025

جامعة بابل/كلية القانون442.0اعدادية المدحتية للبنينادبيحسين جبر عارف محيسن102251232021017011

جامعة بابل/كلية القانون442.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيرانيا حازم جاسم محمد102252232022099015

جامعة بابل/كلية القانون442.0ثانوية النجوم للبناتادبيمالك يوسف خضير حسين102253232022130028

جامعة بابل/كلية القانون442.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيعلي ليث قحطان حسين102254232021073018

جامعة بابل/كلية القانون442.0اعدادية حيفا للبناتادبيأيناس محمد كامل فليح102255232022122005

جامعة بابل/كلية القانون441.0ثانوية الحوراء للبناتادبيغاده نؤاس فؤاد حسين102256232022103022

جامعة بابل/كلية القانون440.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي اقبال سعيد فيصل102257232021008060

جامعة بابل/كلية القانون440.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيشهزنان علي جبار راشد102258232022116022

جامعة بابل/كلية القانون439.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيامير رحمن نايف بدر102259232021052007

جامعة بابل/كلية القانون439.0ثانوية موسى الكليم للبنينادبيعبد العزيز غالب حسين ساجت102260232021065017

جامعة بابل/كلية القانون439.0اعدادية الحلة للبنينادبيعبد هللا والء حسين علي102261232021020036

جامعة بابل/كلية القانون439.0اعدادية المحاويل للبنينادبيصهيب عبد السالم صالل عباس102262232021008045

جامعة بابل/كلية القانون439.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيلبابه منذر جابر كاظم102263232022145031

جامعة بابل/كلية القانون439.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيسجاد عالء كاظم حسن102264232021012013

جامعة بابل/كلية القانون438.0ثانوية الصديق للبنينادبيجواد عامر جواد كاظم102265232021027008

جامعة بابل/كلية القانون438.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمه محمد عبد بشير102266232022121034

جامعة بابل/كلية القانون438.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرفل حيدر حيوي عبيس102267232022127022

جامعة بابل/كلية القانون438.0اعدادية الثورة للبنينادبيعلي حسين عبد الكاظم حمزه102268232021003044

جامعة بابل/كلية القانون438.0ثانوية الوركاء للبنينادبيحسين علي فليح مراد102269232021034015

جامعة بابل/كلية القانون438.0اعدادية البيان للبنينادبيعلي نصر رحيم ناصر102270232021014045
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جامعة بابل/كلية القانون438.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيمحمد فالح دخن سعود102271232021001063

جامعة بابل/كلية القانون438.0ثانوية الدرعية للبنينادبيكرار شرف علي كاظم102272232021170020

جامعة بابل/كلية القانون438.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيهيبت مظلوم عبيس حمد102273232021052079

جامعة بابل/كلية القانون438.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي عاشور حسين علي102274232021052052

جامعة بابل/كلية القانون437.0اعدادية القاسم للبنينادبيقاسم منصور جابر علي102275232021006039

جامعة بابل/كلية القانون437.0اعدادية الربيع للبناتادبيفرقان رعد ابراهيم كريم102276232022098130

جامعة بابل/كلية القانون437.0اعدادية السجاد للبنينادبيهشام ضياء عبيس حران102277232021031063

جامعة بابل/كلية القانون437.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتادبيأيات صالح حسين عمران102278232022138001

جامعة بابل/كلية القانون437.0ثانوية موسى الكليم للبنينادبيمصطفى عباس مهدي حسن102279232021065039

جامعة بابل/كلية القانون436.0الخارجياتادبيصبا علي سامي عبود102280232022401087

جامعة بابل/كلية القانون436.0اعدادية المسيب للبناتادبيحوراء احمد حسن كاظم102281232022117032

جامعة بابل/كلية القانون436.0اعدادية البيان للبنينادبيهمام حازم شبيب عناد102282232021014078

جامعة بابل/كلية القانون436.0ثانوية الباقر للبناتادبيزهراء زيد خلف عبد102283232022105010

جامعة بابل/كلية القانون435.0ثانوية النيل للبنينادبيرسول مهند كريم علي102284232021033022

جامعة بابل/كلية القانون435.0اعدادية المحاويل للبناتادبيبسمه عزيز سلمان جبر102285232022115005

جامعة بابل/كلية القانون435.0اعدادية الجزائر للبنينادبيتحسين عالء موسى عباس102286232021043011

جامعة بابل/كلية القانون435.0اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمه احمد عباس جبر102287232022124075

جامعة بابل/كلية القانون435.0اعدادية الكندي للبنينادبيياسر عامر عباس حميد102288232021007048

جامعة بابل/كلية القانون435.0ثانوية الكفاح للبناتادبيزهراء عبد الحسين جري مظهر102289232022113018

جامعة بابل/كلية القانون435.0اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء مهدي صالح عزيز102290232022114016

جامعة بابل/كلية القانون434.0اعدادية الزهراء للبناتادبيغفران مصطفى حسن كاظم102291232022109049

جامعة بابل/كلية القانون434.0ثانوية الحلة للبنينادبيمرتضى فالح حسين عبد102292232021015033

جامعة بابل/كلية القانون434.0اعدادية السدة للبنينادبيحيدر احمد عبد علي عزبة102293232021016024

جامعة بابل/كلية القانون434.0ثانوية الجنائن للبناتادبيفاطمة وسام عبد االمير عبد هللا102294232022102023

جامعة بابل/كلية القانون433.0ثانوية الصديق للبنينادبيعلي حيدر عبد حسون102295232021027036

جامعة بابل/كلية القانون433.0ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيحيدر علي طحيور مزهر102296232021193005

جامعة بابل/كلية القانون433.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعبد هللا جابر مسيلم عبد102297232021002025

جامعة بابل/كلية القانون433.0ثانوية المصطفى للبنينادبيسجاد احسان عباس منصور102298232021045012

جامعة بابل/كلية القانون432.0اعدادية الربيع للبناتادبيانوار سعد حامد جهاد102299232022098010

جامعة بابل/كلية القانون432.0ثانوية المنتظر المختلطةادبيصدام حسن كاظم درويش102300232021196006

جامعة بابل/كلية القانون432.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء جبار رسول كاظم102301232022116012

جامعة بابل/كلية القانون432.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي المرتضى ابراهيم خليل كريم102302232021040027

جامعة بابل/كلية القانون432.0اعدادية الجهاد للبنينادبيحسن عامر عبد الحسين مطلك102303232021004016

جامعة بابل/كلية القانون432.0ثانوية حلب للبناتادبيريام عالء جواد حسن102304232022129003

جامعة بابل/كلية القانون432.0اعدادية المسيب للبنينادبيحسين محمد حسين عبود102305232021009037
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جامعة بابل/كلية القانون432.0اعدادية الربيع للبناتادبيزينب جابر عبد هللا عمران102306232022098083

جامعة بابل/كلية القانون432.0اعدادية المدحتية للبنينادبيعباس حسين فرمان مجلي102307232021017027

جامعة بابل/كلية القانون432.0ثانوية النجوم للبنينادبيسجاد سالم جواد كاظم102308232021030004

جامعة بابل/كلية القانون432.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد قاسم كامل عبيد102309232021052069

جامعة بابل/كلية القانون431.0ثانوية حلب للبناتادبيزهراء علي حبيب هاشم102310232022129005

جامعة بابل/كلية القانون431.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيعلي صباح هادي بريبر102311232021001045

جامعة بابل/كلية القانون431.0الخارجياتادبيايناس جاسم محمد منسي102312232022401023

جامعة بابل/كلية القانون431.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيفاطمة علي نجم عبود102313232022271121

جامعة بابل/كلية القانون430.0اعدادية القدس للبنينادبيسجاد طارق محمد خلخال102314232021055027

جامعة بابل/كلية القانون430.0ثانوية قرطبة للبناتادبيزهراء حاتم عبيد جاسم102315232022126018

جامعة بابل/كلية القانون430.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيعلي قاسم محمد صالح102316232021256095

جامعة بابل/كلية القانون430.0اعدادية عشتار للبناتادبيافراح اسماعيل متعب حمد102317232022125001

جامعة بابل/كلية القانون430.0اعدادية الطبري للبنينادبيمنتظر راشد تركي عباس102318232021061079

جامعة بابل/كلية القانون430.0اعدادية طليطلة للبناتادبيزهراء جواد كاظم جاسم102319232022092026

جامعة بابل/كلية القانون429.0اعدادية الربيع للبناتادبيشهد عوده عبد عبد الكريم102320232022098100

جامعة بابل/كلية القانون429.0اعدادية المحاويل للبناتادبيزهراء عادل منديل ابراهيم102321232022115024

جامعة بابل/كلية القانون429.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيكرار حيدر مالك عباس102322232021253116

جامعة بابل/كلية القانون428.0اعدادية السجاد للبنينادبيعبد هللا ماهر غازي جبار102323232021031034

جامعة بابل/كلية القانون428.0اعدادية البيان للبنينادبيمحمد جواد كاظم هاشم102324232021014053

جامعة بابل/كلية القانون547.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيزهراء علي خليف حسون102325232042158008

جامعة بابل/كلية القانون524.0اعدادية الربيع للبناتاحيائينور سالم حمزه عبيد102326232042098198

جامعة بابل/كلية القانون497.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمحمد قاسم حمزه مهدي102327232041252250

جامعة بابل/كلية القانون497.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيزينب حميد فيصل شياع102328232042305075

جامعة بابل/كلية القانون491.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيآيه هشام عمران كاظم102329232042088009

جامعة بابل/كلية القانون490.0اعدادية القدس للبنيناحيائيعلي شهيد هاشم محمد102330232041055029

جامعة بابل/كلية القانون490.0ثانوية عدن للبناتاحيائيزينب حامد هيل هلول102331232042076045

جامعة بابل/كلية القانون488.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمصطفى حسن عبد الساده ابراهيم102332232041012137

جامعة بابل/كلية القانون487.0ثانوية فرج هللا  االهلية للبناتاحيائيارجوان حميد عبيد طفيل102333232042155002

جامعة بابل/كلية القانون483.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيرتاج عبد الرسول عويد عداي102334232042134006

جامعة بابل/كلية القانون481.0اعدادية السدة للبنيناحيائيعباس مجيد حمزه مرزه102335232041016031

جامعة بابل/كلية القانون480.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيحسن مهند جواد كاظم102336232041009027

جامعة بابل/كلية القانون479.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيموج سعد عطيه شهاب102337232042119111

جامعة بابل/كلية القانون478.0ثانوية بيروت للبنيناحيائيعلي كريم عبد عالوي102338232041022022

جامعة بابل/كلية القانون476.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيأحمد عالء حسين عباس102339232041038002

جامعة بابل/كلية القانون476.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيزيد حسن حمزه عبدهللا102340232041007070
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جامعة بابل/كلية القانون476.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيغدير عمار عبيد علي102341232042271545

جامعة بابل/كلية القانون474.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيباقر عبد االمير علي جاسم102342232041038010

جامعة بابل/كلية القانون474.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء راسم مهدي جيجان102343232042157034

جامعة بابل/كلية القانون473.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيام البنين كريم عبد الحسن كاظم102344232042142019

جامعة بابل/كلية القانون472.0اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد هيثم ناصر حسين102345232041020038

جامعة بابل/كلية القانون472.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيمنار علي عباس ديام102346232042115168

جامعة بابل/كلية القانون472.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيعلي عبد هللا عيال زبيب102347232041253090

جامعة بابل/كلية القانون471.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرقيه محمد كاظم عمران102348232042142120

جامعة بابل/كلية القانون471.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد حسين منصور حسين102349232041020313

جامعة بابل/كلية القانون471.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيعلي حميد كاظم راضي102350232041049033

جامعة بابل/كلية القانون470.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيسعاد خضير حسين عنون102351232042082057

جامعة بابل/كلية القانون469.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبراء حكمت حميد جاسم102352232042088070

جامعة بابل/كلية القانون469.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيزينب حامد جاسم شرهان102353232042117090

جامعة بابل/كلية القانون469.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيزينب يعرب نعمه عبد102354232042098122

جامعة بابل/كلية القانون468.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرحاب عبد الحسن فاضل علي102355232042080040

جامعة بابل/كلية القانون467.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيهاله نبيل عبد الحمزه عزيز102356232042111133

جامعة بابل/كلية القانون467.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيمحمد عقيل عبد العالي حسين102357232041177029

جامعة بابل/كلية القانون467.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيهاجر علي فالح عبد المهدي102358232042183050

جامعة بابل/كلية القانون467.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمينا وسام فيصل عبيد102359232042124128

جامعة بابل/كلية القانون466.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيأمير كاظم لفته سندال102360232041008001

جامعة بابل/كلية القانون466.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيبنين عالء محسن جياد102361232042130013

جامعة بابل/كلية القانون465.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيجاسم حامد جاسم عطيه102362232041031018

جامعة بابل/كلية القانون464.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمروه حمزه خير هللا حمزه102363232042142275

جامعة بابل/كلية القانون464.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيبصائر محمد غازي عبيد102364232042141007

جامعة بابل/كلية القانون463.0ثانوية التراث للبنيناحيائيمصطفى صدام فاضل عبيس102365232041068031

جامعة بابل/كلية القانون473.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيكرار حيدر سلمان كعيد102366232051003058

جامعة بابل/كلية القانون467.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيامير ميثم حسين عبيد102367232051067006

جامعة بابل/كلية القانون467.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيضرغام فراس كاظم عباس102368232051002033

جامعة بابل/كلية القانون455.0ثانوية فينك االهلية المختلطةتطبيقيحسن جاسم محمد حسين102369312051065008

جامعة بابل/كلية القانون449.0ثانوية العامل للبنينتطبيقيعلي ليث شاكر سلطان102370232051026018

جامعة بابل/كلية القانون437.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعباس حمزه عكموش عسل102371232051020038

جامعة بابل/كلية القانون437.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقيحسن علي عمران خشان102372232051006014

جامعة بابل/كلية القانون427.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقينور ياس خضير عبد عون102373232052088034

جامعة بابل/كلية القانون423.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيسبطين خالد يحيى موسى102374232051002027

جامعة بابل/كلية القانون422.0ثانوية الباقر للبناتتطبيقيايات حامد خليف محمد102375232052105002
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جامعة بابل/كلية القانون421.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقيعبد هللا عايد كاظم جبر102376232051006027

جامعة بابل/كلية القانون419.0اعدادية الشموس للبناتتطبيقيرواء حبيب شبيب دايش102377232052101007

جامعة بابل/كلية القانون417.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيميس فالح هادي ناجي102378232052087021

جامعة بابل/كلية القانون417.0ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيحيدر محمد جاسم عباس102379232051256024

جامعة بابل/كلية التمريض590.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيحوراء محمد لفته عبد معين102380232042089034

جامعة بابل/كلية التمريض588.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيكرار محمد شاكر غازي102381232041183065

جامعة بابل/كلية التمريض588.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيزهراء فيصل صايل محيسن102382232042169018

جامعة بابل/كلية التمريض588.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيغفران احمد حبيب جابر102383232042121105

جامعة بابل/كلية التمريض587.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنيناحيائيمؤمل ثابت حسين جاسم102384232041069042

جامعة بابل/كلية التمريض587.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيثناء مجيد دهان صليبي102385232042271158

جامعة بابل/كلية التمريض587.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرفل امجد جليل هاشم102386232042271251

جامعة بابل/كلية التمريض587.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيزيد علي عبد الحسين عباس102387232041019066

جامعة بابل/كلية التمريض587.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب فاضل خالد رحيم102388232042127069

جامعة بابل/كلية التمريض587.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه محمد بخيت تايه102389232042086143

جامعة بابل/كلية التمريض587.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائينور رياض عبد زيد نصار102390232042091100

جامعة بابل/كلية التمريض587.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيرقيه مسلم غزال غنام102391232042111046

جامعة بابل/كلية التمريض587.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيشهد قحطان عكيلي بناي102392232042147053

جامعة بابل/كلية التمريض587.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيسجاد اياد محسن علي102393232041006060

جامعة بابل/كلية التمريض586.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيعلياء علي عبد االمير جبر102394232042086128

جامعة بابل/كلية التمريض586.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيناظم احمد ناظم فرهود102395232041019188

جامعة بابل/كلية التمريض586.0ثانوية جصان للبناتاحيائياسراء مهند سعيد علي102396262042071003

جامعة بابل/كلية التمريض586.0ثانوية الشجعان للبنيناحيائيعلي حسن عصواد عبد102397262041176007

جامعة بابل/كلية التمريض586.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيزهراء عدنان عباس مبارك102398232042100032

جامعة بابل/كلية التمريض586.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء رحيم كريم علي102399232042087152

جامعة بابل/كلية التمريض586.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيزهراء قتيبه عباس محمد102400232042154024

جامعة بابل/كلية التمريض586.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفضاء مخلد ابراهيم هاشم102401232042121114

جامعة بابل/كلية التمريض586.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيبتول ثامر عباس حسين102402232042090019

جامعة بابل/كلية التمريض586.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء علي حسين شيال102403262042119045

جامعة بابل/كلية التمريض586.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء سعيد ليلو مصري102404232042304106

جامعة بابل/كلية التمريض586.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزينب محمد علي حسين102405232042077079

جامعة بابل/كلية التمريض586.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيحوراء خضر عبيد مشكل102406232042090050

جامعة بابل/كلية التمريض586.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين رياض راضي جاسم102407232041282023

جامعة بابل/كلية التمريض585.6ثانوية التحرير للبناتاحيائيايات حيدر جبار جمعه102408232042096005

جامعة بابل/كلية التمريض585.6ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيساره حسن نجم عبد102409232042132067

جامعة بابل/كلية التمريض585.0اعدادية عفك للبنيناحيائيحسين علي حامد كريم102410242041011025
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جامعة بابل/كلية التمريض585.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيعذراء حسن فرحان صكبان102411232042130048

جامعة بابل/كلية التمريض585.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيآيات حسين عبيد عمش102412232042124003

جامعة بابل/كلية التمريض585.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيعبد هللا محمد خضير عبيس102413232041067063

جامعة بابل/كلية التمريض585.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيمحمد غني كاظم حسين102414272041153138

جامعة بابل/كلية التمريض585.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيمحمد فرحان جاسم حسين102415232041059083

جامعة بابل/كلية التمريض585.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسين سليم كريم حسون102416232041019041

جامعة بابل/كلية التمريض584.8ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيارم حسن نوري عبد االمير102417232042132008

جامعة بابل/كلية التمريض584.5ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي احمد كاظم حربي102418152041012052

جامعة بابل/كلية التمريض584.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عباس كاظم حنيش102419232042120096

جامعة بابل/كلية التمريض584.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائياريج مهدي صالح مهدي102420232042271015

جامعة بابل/كلية التمريض584.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيامير جاسم محمد كريم102421272041010022

جامعة بابل/كلية التمريض584.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيطارق زيد جعفر هاشم102422262041059049

جامعة بابل/كلية التمريض584.0ثانوية الطف المسائية للبنيناحيائياحمد محمد حسين محمود102423132041257007

جامعة بابل/كلية التمريض584.0ثانوية ابن البيطار للبنيناحيائيامين رياض حسن فرحان102424232041163002

جامعة بابل/كلية التمريض584.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحسين باسم سعدي عبيد102425262041054011

جامعة بابل/كلية التمريض584.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيشهد جمال حمزه كاظم102426232042081049

جامعة بابل/كلية التمريض584.0اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيحسن المجتبى خالد نادر محمد102427152041022005

جامعة بابل/كلية التمريض584.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيحسين تميم علوي شلكام102428142041048014

جامعة بابل/كلية التمريض584.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين علي منعم حميد102429232041020099

جامعة بابل/كلية التمريض584.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيبنين عدنان عبد الكاظم راضي102430232042164011

جامعة بابل/كلية التمريض584.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين باسم محمد علي صالح102431272041014055

جامعة بابل/كلية التمريض584.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب كاظم شاكر عبيس102432232042089073

جامعة بابل/كلية التمريض584.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيهدى جهاد فاضل راضي102433232042304223

جامعة بابل/كلية التمريض584.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي فاضل محيميد عبد102434232041173107

جامعة بابل/كلية التمريض584.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسنين عبد االمير حسين احمد102435232041042030

جامعة بابل/كلية التمريض584.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيغفران خليل ابراهيم كاظم102436102042125030

جامعة بابل/كلية التمريض584.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء فاضل جاسم محمد102437232042090090

جامعة بابل/كلية التمريض584.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيسراج امين حسين شبادة102438232041187007

جامعة بابل/كلية التمريض583.7ثانوية المتميزاتاحيائيعبير علي فاضل عبيد102439112042113093

جامعة بابل/كلية التمريض583.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي ماجد حميد ذياب102440122041001073

جامعة بابل/كلية التمريض583.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء سلمان خضر عصفور102441232042079023

جامعة بابل/كلية التمريض583.0ثانوية الباقر للبنيناحيائيعلي حسن عبد الجاسم عباس102442232041046027

جامعة بابل/كلية التمريض583.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيوفاء خالد هاشم محمد102443232042083071

جامعة بابل/كلية التمريض583.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيختام عقيل عبد هللا عيفان102444232042115053

جامعة بابل/كلية التمريض583.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي عبد الحسن جياد ياسين102445232041012090
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جامعة بابل/كلية التمريض583.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين حيدر علي عباس102446232041020081

جامعة بابل/كلية التمريض583.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيمريم زاحم حسن لهيمص102447232042145127

جامعة بابل/كلية التمريض583.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبوسي حمزة فنر شطب102448232042080021

جامعة بابل/كلية التمريض583.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيجنه ستار كريم مجول102449232042142091

جامعة بابل/كلية التمريض583.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحمزة نعمه طوير جمر102450232041017047

جامعة بابل/كلية التمريض583.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائييوسف اسماعيل محمد عباس102451242041003299

جامعة بابل/كلية التمريض583.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد مثنى ناظم فرهود102452232041019162

جامعة بابل/كلية التمريض583.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم طالب خضير افندي102453232042304191

جامعة بابل/كلية التمريض583.0اعدادية النضال للبنيناحيائيعبد هللا عون عباس علوان102454212041029046

جامعة بابل/كلية التمريض583.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعبد الرحمن عقيل حميد عبد هللا102455112041026075

جامعة بابل/كلية التمريض583.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيفاطمه احمد علي محمد102456232042305121

جامعة بابل/كلية التمريض583.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمحمد عطا خليل ابراهيم102457142041011143

جامعة بابل/كلية التمريض582.5ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيكوثر ثامر حبيب عراك102458232042132084

جامعة بابل/كلية التمريض582.0ثانوية االخاء المختلطةاحيائيجمعه غدار محمد جاسم102459322041053001

جامعة بابل/كلية التمريض582.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيجعفر صادق ابراهيم عدوان102460102041009019

جامعة بابل/كلية التمريض582.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيفاروق حسن عبد الرحمن جاسم102461212041065087

جامعة بابل/كلية التمريض582.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمه ستار ناجي عنيزان102462232042090142

جامعة بابل/كلية التمريض582.0اعدادية البيان للبنيناحيائيحسين رسول محمد مهدي102463232041014035

جامعة بابل/كلية التمريض582.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائينوره اسعد عيسى علي102464222042139239

جامعة بابل/كلية التمريض581.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء رحمن عبد الزهره حسان102465232042271305

جامعة بابل/كلية التمريض581.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيهناء عدي جبر مشعان102466232042166043

جامعة بابل/كلية التمريض581.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيبنين سعد عبيد مجبل102467232042124021

جامعة بابل/كلية التمريض581.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيمريم صباح نادر عبيد102468232042116050

جامعة بابل/كلية التمريض581.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائياسراء جابر لزام عبار102469232042090004

جامعة بابل/كلية التمريض581.0ثانوية المدائن المختلطةاحيائيابتهال حسن جبر كاظم102470232042184001

جامعة بابل/كلية التمريض580.9ثانوية التحرير للبناتاحيائيطيبه فاضل عباس حسن102471232042096092

جامعة بابل/كلية التمريض580.6ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيمريم حامد محمود سعيد102472232042132087

جامعة بابل/كلية التمريض580.4ثانوية التحرير للبناتاحيائيدعاء علي صادق عبد الحسن102473232042096036

جامعة بابل/كلية التمريض580.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزهراء جاسب محمد علي جاسم102474272042094025

جامعة بابل/كلية التمريض580.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيفاطمه حسين ناصر عمران102475232042081057

جامعة بابل/كلية التمريض580.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيايات شاكر جبر حمد102476232042115017

جامعة بابل/كلية التمريض580.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عباس فاضل ابراهيم102477232042117141

جامعة بابل/كلية التمريض580.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائينور فاضل عبيد نايف102478262042155010

جامعة بابل/كلية التمريض580.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيرقيه كريم محمد حسن علوان102479272042070040

جامعة بابل/كلية التمريض580.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيشهالء حيدر عبيس عراك102480232042081051
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جامعة بابل/كلية التمريض580.0ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائينرجس عايد مهدي عبد عون102481232042226015

جامعة بابل/كلية التمريض580.0ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيضحى باسم محمد حسن102482232042152020

جامعة بابل/كلية التمريض580.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيكوثر رضا ثامر فالح102483252042057033

جامعة بابل/كلية التمريض579.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيسجى احسان حفظي ختالن102484232042145082

جامعة بابل/كلية التمريض579.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيزينب جواد كاظم عطيه102485232042144053

جامعة بابل/كلية التمريض579.0اعدادية الشموس للبناتاحيائياستبرق لطيف مظهر كاظم102486232042101004

جامعة بابل/كلية التمريض579.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمة سمؤال ناجي حمادي102487232042271576

جامعة بابل/كلية التمريض579.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيسناء منصور كاظم راضي102488232042098132

جامعة بابل/كلية التمريض579.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيساره عباس عبد الحسين حمزه102489232042164031

جامعة بابل/كلية التمريض578.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائياثمار صالح موري شياع102490272042094005

جامعة بابل/كلية التمريض578.0ثانوية االفاق للبناتاحيائينور الهدى احمد جابر حسوني102491232042144089

جامعة بابل/كلية التمريض578.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيانفال جاسم محمد حسن102492232042105006

جامعة بابل/كلية التمريض578.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيسمر عبد الكريم شاكر ناجي102493232042142197

جامعة بابل/كلية التمريض578.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائينبأ صالح حسين دوهان102494232042145139

جامعة بابل/كلية التمريض578.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيدعاء حاكم  حسن صبح102495232042164018

جامعة بابل/كلية التمريض578.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيدعاء حسن جابر حسين102496262042132067

جامعة بابل/كلية التمريض578.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء خالد عبد الرزاق هداوي102497232042142139

جامعة بابل/كلية التمريض578.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيآمال حسن حمود ماضي102498232042082001

جامعة بابل/كلية التمريض578.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم هادي ما شاء هللا جابر102499232042087308

جامعة بابل/كلية التمريض578.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب مجيد حمود حمزه102500232042109100

جامعة بابل/كلية التمريض578.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيبنين جاسم جبر علي102501232042220006

جامعة بابل/كلية التمريض578.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيمكارم صاحب مدلول عباس102502232042227012

جامعة بابل/كلية التمريض578.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجى ناجي مهدي جابر102503232042087204

جامعة بابل/كلية التمريض578.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيسجى حازم ناظم حسين102504232042142191

جامعة بابل/كلية التمريض577.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الزهراء قيصر ضياء رشاد102505232042088474

جامعة بابل/كلية التمريض577.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينغم عباس مهدي حسين102506232042142307

جامعة بابل/كلية التمريض577.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حسين علي عبيد102507232042109075

جامعة بابل/كلية التمريض577.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيسرى صباح صاحب راشد102508232042082056

جامعة بابل/كلية التمريض577.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزهراء حامد نايف مجدس102509232042113034

جامعة بابل/كلية التمريض577.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيطيبه محمد عبد ابراهيم102510232042128057

جامعة بابل/كلية التمريض577.0ثانوية السدة للبناتاحيائينور عبد االمير جاسم صخي102511232042110074

جامعة بابل/كلية التمريض576.7ثانوية التحرير للبناتاحيائينور صالح مرزه حمزه102512232042096137

جامعة بابل/كلية التمريض576.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيكوثر فرحان شنان محسن102513232042271639

جامعة بابل/كلية التمريض576.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه نصير عبد الحسن عبد عون102514232042088412

جامعة بابل/كلية التمريض576.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء باسم علي عبد الحسين102515232042121049
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جامعة بابل/كلية التمريض576.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيطيبه البتول ستار جبار صبار102516232042118046

جامعة بابل/كلية التمريض576.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء ثامر صاحب عبيس102517232042109072

جامعة بابل/كلية التمريض575.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيأديان ضياء جواد كاظم102518232042114002

جامعة بابل/كلية التمريض575.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيهديل مهدي خليل شديد102519232042115208

جامعة بابل/كلية التمريض575.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيشهد جبار محمد جبار102520232042105050

جامعة بابل/كلية التمريض575.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيالقدس كوثر عبيد حيدر102521232042271048

جامعة بابل/كلية التمريض575.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عباس سعيد عبود102522232042088201

جامعة بابل/كلية التمريض575.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه فليح حسن عبد102523232042304172

جامعة بابل/كلية التمريض575.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيحنان احمد كاظم خميس102524232042153042

جامعة بابل/كلية التمريض575.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيميالد طالل محمد نايف102525232042126079

جامعة بابل/كلية التمريض575.0ثانوية عدن للبناتاحيائينبأ حسن عبد الكاظم علوان102526232042076082

جامعة بابل/كلية التمريض575.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياسيل امير حسن سلطان102527212042090016

جامعة بابل/كلية التمريض574.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيلمى مهند محمد خميس102528212042186021

جامعة بابل/كلية التمريض574.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيرقيه جبار مهدي بوهان102529232042145052

جامعة بابل/كلية التمريض574.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيرسل اركان طالك صالح102530232042093055

جامعة بابل/كلية التمريض574.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيمريم عمار عبد الجبار ياسين102531142042105068

جامعة بابل/كلية التمريض574.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيبيداء رضا جوده حسن102532232042098044

جامعة بابل/كلية التمريض574.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة احمد كامل سلمان102533232042106064

جامعة بابل/كلية التمريض574.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبتول حمزه كاظم بريسم102534232042142049

جامعة بابل/كلية التمريض574.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيسجود فرحان حسين علي102535242042146055

جامعة بابل/كلية التمريض574.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين جواد سالم محمد102536242042118016

جامعة بابل/كلية التمريض574.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايفان احمد بدري فرهود102537232042088051

جامعة بابل/كلية التمريض574.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيريام احمد حسين كاظم102538132042133017

جامعة بابل/كلية التمريض574.0اعدادية بابل للبناتاحيائيلمى هندي جسام سعيد102539212042141083

جامعة بابل/كلية التمريض574.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيتبارك مهدي محمد كريم102540232042098053

جامعة بابل/كلية التمريض573.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيزهراء أبراهيم عبد االمير عبد الخالق102541132042109027

جامعة بابل/كلية التمريض573.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيتبارك علي حسين يوسف102542232042124027

جامعة بابل/كلية التمريض573.0اعدادية المهج للبناتاحيائيابيان عباس مصخن ثجيل102543142042102001

جامعة بابل/كلية التمريض573.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيأية احمد مهدي عبد الحسين102544112042064006

جامعة بابل/كلية التمريض573.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيصبيحه نايف راضي صكبان102545232042087223

جامعة بابل/كلية التمريض573.0اعدادية النجاح للبناتاحيائينور رسول كاظم مغير102546272042060320

جامعة بابل/كلية التمريض573.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيحنين حافظ عباس حسين102547232042145035

جامعة بابل/كلية التمريض573.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيآيات طالب علي حمود102548152042052002

جامعة بابل/كلية التمريض573.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيابرار حسن عبد الهادي عبد الزهرة102549232042113001

جامعة بابل/كلية التمريض573.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء ثامر مشهول حمزة102550232042090080
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جامعة بابل/كلية التمريض573.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينب عباس ياسين عزاوي102551232042078066

جامعة بابل/كلية التمريض573.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائينوره محمد نعمه حمد102552232042164054

جامعة بابل/كلية التمريض573.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائياسراء سعد محمد مجباس102553262042091004

جامعة بابل/كلية التمريض573.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائياسماء غازي منصور كاظم102554242042119006

جامعة بابل/كلية التمريض573.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيزهراء فاضل نهايه ثامر102555232042166020

جامعة بابل/كلية التمريض573.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمريم مجيد نايف عباس102556262042120200

جامعة بابل/كلية التمريض573.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائييسر عالء عبد اللطيف اسماعيل102557102042090132

جامعة بابل/كلية التمريض573.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور حامد كريم كاظم102558232042083063

جامعة بابل/كلية التمريض572.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيسرى صباح مطلب حضي102559232042121074

جامعة بابل/كلية التمريض572.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيجيهان شاكر عبيد ديوي102560232042183006

جامعة بابل/كلية التمريض572.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسين مظلوم102561262042120095

جامعة بابل/كلية التمريض572.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيبنين جاسم محمد عمران102562232042140013

جامعة بابل/كلية التمريض572.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء عباس حمزه عبود102563232042120059

جامعة بابل/كلية التمريض572.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيايناس وسام مجيد فليفل102564232042092022

جامعة بابل/كلية التمريض572.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيداليا قيس عزيز كاظم102565232042086056

جامعة بابل/كلية التمريض572.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيشيرين صفاء سالم مزهر102566232042115119

جامعة بابل/كلية التمريض572.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب عبد الحسين حسن عبد هللا102567242042121152

جامعة بابل/كلية التمريض571.2ثانوية التحرير للبناتاحيائيمالك حيدر عبيد محيسن102568232042096127

جامعة بابل/كلية التمريض571.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيفاطمه منصور حمزه سرحان102569262042092070

جامعة بابل/كلية التمريض571.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتبارك صفاء نعيم عبد102570232042121031

جامعة بابل/كلية التمريض571.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيختام جاسم عبيس مطر102571232042090056

جامعة بابل/كلية التمريض571.0ثانوية المسرة للبناتاحيائيغدير سعد خضير علي102572112042193031

جامعة بابل/كلية التمريض571.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسرى مؤيد احمد عبد الحسين102573232042271442

جامعة بابل/كلية التمريض571.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيمنار مجيد حميد محمد102574242042142061

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد538.0اعدادية الربيع للبناتادبيبنين كاظم علوان نزال102575232022098036

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد514.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد فائق شنان كريم102576292021009126

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد511.0ثانوية الفضائل للبناتادبيايه اسامه عبد الحسين عيسى102577232022112001

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد505.0اعدادية شط العرب للبناتادبينبأ ماجد عبيس خضير102578232022124093

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد478.0ثانوية النجاة للبناتادبيايمان عبد الرضا طراد عباس102579232022139002

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية الفيحاء للبنينادبيباقر امين واوي عنان102580232021005005

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي حسين علي محمد102581272021038070

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية صنعاء للبنينادبيفارس مهند رزاق حسين102582232021011056

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية الحكيم للبنينادبيالمرتضى وعد محمد حمزه102583232021044001

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيآساور حسين محمود محمد102584232022121001

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيمحمد حسين علي عبد االمير سعيد102585232021251212
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية ابن البيطار للبنينادبيعمار ياسر عمار حسن102586232021163023

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبياحمد جواد دخيل محسن102587232021208001

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيموج نزار صاحب مصحب102588232022121036

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية الغزالي المختلطةادبيمحمد مطلب فضيل كاظم102589232021186035

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي حسين عبد الحسن عبد الكريم102590232021040029

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية الجنائن للبناتادبيمنار بهجت عبيد جيجان102591232022102027

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية شط العرب للبناتادبيصبا يوسف خضير دحام102592232022124064

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء فاضل عبد السيد خلف102593232022098076

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية حلب للبنينادبيسالم حبيب محمد كاظم102594232021056008

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيامنيه عيسى شراد طارش102595232022121004

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيبتول عبد الرسول سعيد قاسم102596212022100009

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيكرار حيدر جاسم ناجي102597232021208004

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية الكفل للبنينادبيمؤمل حسين عليوي عمران102598232021032056

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية المدى للبنينادبيبشير نجاح طامي حسن102599272021026013

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية الجهاد للبنينادبيمحمد رياض فوزي خليل102600232021004066

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية بلقيس للبناتادبيدانيه علي سالم مكي102601132022071021

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية الخالدات للبناتادبيساره نهاد محمد مشكور102602272022067048

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية االفاق للبناتادبيزينب عبد االمير يوسف جلوب102603232022144026

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمه محمد سامي جبر102604232022124081

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية النجاة للبناتادبيبنين عباس مطلب كاظم102605232022139003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد440.0الخارجياتادبيكوثر اسماعيل نايف جلوب102606232022401103

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية بيروت للبنينادبيحسين مجيد حامد حسين102607232021022011

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية القطيف للبنينادبيعباس عايد كامل خضير102608262021041031

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمؤمل حيدر عباس غضب102609272021031161

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية الجزائر للبنينادبيامير علي حمد محسن102610232021043008

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية االبتكار للبنينادبياحمد اسماعيل ابراهيم عالوي102611112021151002

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية الغزالي المختلطةادبيحميد سبع ظاهر مونس102612232021186016

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية الوركاء للبنينادبيكرار حيدر علي عبيد102613232021034040

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيزينب هاني قاسم احمد102614162022383038

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيمصطفى حقي اسماعيل بشير102615272021153133

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية عدن للبناتادبيايمان مهدي صالح جبر102616232022076009

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيمرتضى باسم محمد علي حسين102617232021251235

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيحنين يونس طالب كاظم102618232022208004

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيزهراء عباس علي ناصر102619232022108015

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيزهراء جواد كاظم عبيس102620232022077012
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية االزدهار االهلية للبنينادبيعلي جالل جبر منخي102621232021289015

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي حيدر حسين سلمان102622272021031125

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الكوثر للبناتادبيضحى عبد الستار صبري علي102623232022114026

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد429.0الخارجياتادبيساره علي خضير عبيد102624232022401075

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية المحاويل للبناتادبيرانيا زاهد صالل عباس102625232022115017

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية المسيب للبناتادبيعال علي عبد الحر محمد علي102626232022117082

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية المنتظر المختلطةادبيغفران قحطان علي وردي102627232022196007

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيعالء حميد عبيد علي102628232021254046

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية المدحتية للبناتادبيزهراء طاهر عبد الرسول يوسف102629232022090030

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية الجهاد للبنينادبياحمد عباس فارس عربيد102630232021004003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد427.0الخارجيونادبيمصطفى عبد الحسين مظلوم هاشم102631232021400139

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية حيفا للبناتادبيزينب سلمان خضير سلمان102632232022122030

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيمحمد احمد علي حسين102633232021253123

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية الحلة للبناتادبيشهد جاسم محمد بطران102634232022100026

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية بني شيبان المختلطةادبييونس رحيم ابراهيم جامل102635212021224013

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية المحاويل للبنينادبييوسف عباس هاشم مخيف102636232021008112

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيزينب محمد صبري احمد102637232022116018

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية بيروت للبنينادبيعلي رعد علي سلمان102638232021022022

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية الدستور للبنينادبيعلي عبد الحميد عوده ماهي102639232021018020

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية القادسية للبنينادبيياسر رائد حمزه جاسم102640252021211057

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبياحمد حسن عباس محمود102641212021001006

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية المجد للبنينادبييوسف محسن علي حسين102642272021012021

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمجتبى حسن عبد الحسين عباس102643292021009116

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية اسماء للبناتادبيهبه فالح صافي عبد الحمزه102644232022093070

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيمرتضى حيدر حامد موسى102645232021199019

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الحكيم للبنينادبيعبد هللا شهاب محمود فرحان102646112021032028

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية المدحتية للبنينادبيكاظم محمد فرج عطية102647232021017045

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد جواد مهند علي كريم102648272021031172

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية اسماء للبناتادبيزينب مختار علي حمود102649232022093036

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية المسيب للبناتادبينور سنجار عبيد ناصر102650232022117107

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الفاو للبناتادبيساره محمد عطله عليوي102651232022111034

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيسحر حيدر حمزه ناصر102652232022271094

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية طه االمين للبنينادبييوسف عيسى مطلك عزال102653262021026072

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية الصدرين للبنينادبيعلي عباس محمود خلف102654212021056019

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية االندلس للبنينادبيعلي حامد كاظم ابو توح102655232021042014
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية النصر المختلطةادبيسجاد راسم طالب رسن102656162021305012

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الثورة للبناتادبيآيه عبد الرضا صادق جابر102657232022086006

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الزهراء للبناتادبينرجس عبد الكريم هاني مهدي102658232022109060

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية جمانة للبناتادبيضحى عامر كريم سلمان102659212022095016

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الجزائر للبنينادبيحسن كاظم ناصر حسين102660232021043013

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية النيل للبنينادبيهادي احمد لفته حمزه102661232021033060

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الشوملي للبنينادبيمرتضى احمد ناجي سند102662232021054021

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الفاو للبناتادبيزينب صباح جديد مزنان102663232022111027

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية حلب للبنينادبيعباس حسين ابراهيم حسين102664262021013080

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية المسيب للبناتادبيافنان احمد عبد الهادي عبد الحسن102665232022117004

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية المثابرون للبنينادبيمسلم هاشم حسن عكاب102666222021376098

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية االبتكار للبنينادبيجاسم محمد سعدون عليوي102667112021151015

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبياحمد محمد سامي عجاج102668212021278011

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنينادبياحمد ايوب أنذير عباس102669232021063002

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية سومر المختلطةادبيادهام غالب بالسم منصور102670212021072004

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيحسين سعد داود سلمان102671232021001019

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيزينب حكيم مويل غايب102672232022116016

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنينادبيعبد هللا مصطفى محمد نعمه102673232021063020

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الفاو للبناتادبيفاطمه علي هجيج جبار102674232022111041

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية البواسل المختلطةادبيسارة عباس سلمان علوان102675232022174013

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعالء سلمان كاظم عبد102676272021044071

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيحسن اياد مفشوخ محمد102677272021006009

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيحمزه محمد كمال رضا102678212021001022

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الفراتين االهلية للبنينادبيحسن علي حسين مانع102679232021048003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية المسيب للبنينادبياحمد غازي هاشم محمد102680232021009008

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيريام قاسم كاظم علوان102681232022123019

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الرافدين للبنينادبيالسجاد كاظم ثامر حسين102682152021001010

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الطبري للبنينادبيمصطفى مهدي حمد ردام102683232021061075

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيأيمن عامر علي حسين102684212021001003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية المسعودي للبناتادبيتبارك رزاق شاكر شافي102685232022095013

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الثورة للبنينادبيليث كريم حسون مصطاف102686232021003068

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية حيفا للبناتادبيبراء نصير هادي ناصر102687232022122010

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية المنتظر المختلطةادبيمصطفى حيدر طالع علوان102688232021196013

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةادبيهاني عباس دخيل عبود102689232021205044

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الربيع للبناتادبيزينب فاضل عبيس حسين102690232022098086
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الشموس للبناتادبياسماء قاسم عبد فيضي102691232022101003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية المحاويل للبنينادبياحمد عبد الخالق حسين كاظم102692232021008003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيمصطفى محمد قاسم محمد علي102693212021042037

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية الحوراء للبناتادبيرغد نجاح محمد حسين102694232022103011

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الصديق للبنينادبيحسين ليث حسين جواد102695232021027011

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية المناذرة للبناتادبيحوراء عادل جبر حميدي102696232022078008

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيعبد الرحمن ثابت جاسم حسن102697212021223021

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء حيدر عبد االمير محمود102698272022141030

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيحوراء جواد كاظم سعيد102699232022160002

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الطبري للبنينادبيعدنان عبد الكريم ناصر شدهان102700232021061044

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية حلب للبنينادبيمروان حسان هادي عيدان102701262021013168

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيحسين عالوي محمد اعوج102702222021069011

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء جواد كاظم حنوف102703232022121017

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيفاطمه رزاق عبد مجيد102704272022053056

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمه صباح حسن طه102705232022124077

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية صفين المختلطةادبيحسن طالب نايف حمزه102706232021195005

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الجهاد للبنينادبيعلي جاسم رمضان آسي102707232021004051

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الحوراء للبناتادبيوئام احمد كاظم حسن102708232022103032

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية عشتار للبناتادبيشهد طالب رامز جلوب102709232022125016

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيمحمود محمد حميد احمد102710112021181110

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيعلي فالح حسن ظاهر102711232021183049

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الكفاح للبناتادبيفاطمة علي عباس مشكور102712232022113036

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيوسن فالح تقي حبيب102713272022070037

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الثورة للبنينادبيحسين مشتاق حربي جمال102714232021003022

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية المجد للبنينادبيعباس علي حسين عباس102715272021012010

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيعلي حسن سلمان حمدان102716212021272070

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الخالدات للبناتادبيزينب علي عباس عبد الرسول102717272022067045

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية المستنصرية للبناتادبينسرين محمد طالب طليع102718232022116030

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمنتظر علي زيدان خضير102719272021038129

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيحيدر سمير نعمه محمد102720232021038003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيدعاء كريم ابراهيم سلمان102721232022099012

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية عشتار للبناتادبيايه صدام ظاهر مرهش102722232022125006

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية ايليا االهلية للبنينادبيعباس طالل تومان عبود102723252021039005

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية موسى الكليم للبنينادبيعزيز كاظم عبد علي جبر102724232021065020

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية النجاة للبناتادبيفرح حسين شيال كرجي102725232022139017
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الباقر للبنينادبيجعفر اكرم جاسم محمد102726232021046007

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الصديق للبنينادبياحمد عبد الغفار هادي عيدان102727232021027003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية البدور للبناتادبينور ابراهيم محمود حمد102728232022085013

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الكفل للبنينادبيمشكور بشير شاكر عزيز102729232021032071

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الرفعة للبناتادبيزينه نهاد صعصع عبد االمير102730232022081036

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الطبري للبنينادبيباقر حميد مجيد شاني102731232021061009

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية سومر للبناتادبيمريم غانم محيسن غني102732142022072090

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيجعفر صادق موسى رضا102733232021052012

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيزينب خالد محمد عبد الحسين102734272022070020

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الرضوان للبناتادبيزهراء منذر منعم حمدي102735272022078020

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية المنى المختلطةادبيذو الفقار يوسف جباري فنفون102736262021177009

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيهدى رزاق جاسم محمد102737232022128048

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية صفين المختلطةادبيحسين طالب نايف حمزه102738232021195008

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الطبري للبنينادبيهادي حسين كاظم عبد العباس102739232021061085

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية الفضائل للبناتادبيسناري صالح حسن جياد102740232022112014

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الثورة للبنينادبيكريم قاسم حاتم بليل102741232021003066

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية االصالة للبنينادبيعلي كريم عاتي ذبوح102742262021035087

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية الرفعة للبناتادبيفاطمه فارس صاحب محمد102743232022081049

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الموفقية للبنينادبيحسين فالح كطيف حرز102744262021056033

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية مأرب للبنينادبيحسين علي صكطري غازي102745232021049005

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسين غضبان صكر كاطع102746262021047054

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية شط العرب للبناتادبيزينب حسن ناجح فليح102747232022124048

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الفجر المختلطةادبيعلي هادي صبار مجيد102748232021173036

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيايمن شهاب حمد عمران102749232021052009

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحيدر سعد جونم جبر102750262021015024

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الثورة للبناتادبيمريم معطي عزيز محمد جواد102751232022086045

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية االسكندرية للبناتادبيتبارك حسين خضير عباس102752232022094004

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيرونق عالء حسين محمد102753232022271062

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الثورة للبنينادبيزيد علي حسن هادي102754232021003023

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنينادبيعلي ستار جبار عباس102755232021063024

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الفاو للبناتادبيمريم محسن علي عزيز102756232022111049

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيمصطفى عبد االمير خضير عبد هللا102757232021251247

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية زبيدة للبناتادبيايه عويد عبادي راشد102758112022108013

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية صنعاء للبنينادبيوسام صالح فيصل ناصر102759232021011085

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الكندي للبنينادبيمقتدى محمد لفته علي102760232021007043

صفحة ٢٩٣٦ من ٦١٩٥
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيسجاد عامر احمد محسن102761232021001030

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيعالء عبد االمير علي كاظم102762232021251144

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية الفضائل للبناتادبيعال حسن محمد علي عبيد102763232022112018

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعباس رزاق شعالن عبد زيد102764232021002022

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية هند للبناتادبيضحى ضياء خلوف مرزه102765112022079024

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الكندي للبنينادبيابو الحسن علي لفته حسون102766232021007004

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيرباب عبد العظيم سلمان صبيح102767272022071020

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية الوركاء للبنينادبيليث علي بدر سعدون102768232021034043

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيحسين عوده بند صالح102769262021159007

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية المنتظر المختلطةادبيعباس رزاق طالع علوان102770232021196007

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيحسين جاسب سعيد عباس102771272021006011

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الحلة للبنينادبيعلي محمد مطر هالل102772232021015023

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الرافدين للبنينادبيحسين مرار داموك هزاع102773102021009016

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الخنساء للبناتادبيرقيه قاسم فليح حسن102774232022087019

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية هند للبناتادبيروان وميض مهدي هادي102775112022079014

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية المهج للبناتادبيسرى مثير رسول شياع102776142022102052

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية السدة للبناتادبياروى عطا عاشور حمد102777232022110001

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الجزائر للبنينادبيزين محمد عبد الواحد عريبي102778232021043024

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحيدر ابراهيم عبد علي عبد الرضا102779162021033020

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيلطيف فليح عبيد فضيل102780232021252074

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الثورة للبنينادبيامير هادي كاظم عبد102781232021003010

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيكرار سعيد حجي مخيف102782272021006043

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية بني شيبان المختلطةادبيحمزة عباس عدنان لفتة102783212021224005

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية البراق للبنينادبيعلي حسين علي حمدان102784152021002103

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الجزائر للبنينادبيحسن عبد الحمزة بخيت صخيل102785232021043012

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية حيفا للبناتادبيأيه موفق مصلح ياس102786232022122006

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية الصالحية المسائية للبنينادبيليث سمير باقر سعيد102787242021212025

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الكفل للبنينادبيازهر محسن عبود جاسم102788232021032003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الحلة للبنينادبيحارث مثنى محمد هاشم102789232021020010

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيعلي مهدي هارون جاسم102790232021183053

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الصديق للبنينادبيعبد هللا عباس عبد الحسن حمزة102791232021027034

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية االمام علي للبنينادبيكرار حيدر عمران رميح102792232021002039

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيمختار عيسى عمران كامل102793262021173059

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية موسى الكليم للبنينادبيمحمد سعيد عريبي مسلم102794232021065033

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الفيحاء للبنينادبيطه عدنان سلمان محمد102795232021005012

صفحة ٢٩٣٧ من ٦١٩٥
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية المعراج للبنينادبيمحمد قاسم محمد سداوي102796112021024038

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية بيروت للبنينادبيسيف الدين محمد عبد هللا فهد102797232021022018

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية السديد االهليةادبيحسن علي مطرود شياع102798162021443003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الجهاد للبنينادبيعلي حسين ابراهيم ناجي102799232021004053

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية حنين للبناتادبيفاطمه وميض طالب هوبي102800132022104029

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الجزائر للبنينادبيالمنتظر مهدي ظاهر حبيب102801232021043006

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيعبد هللا شمخي جبر حسن102802262021201095

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية سومر للبناتادبيزهراء مجيد جابر محسن102803142022072038

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعلي حيدر علي عبد الرحيم102804232021002032

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية اآلمال للبناتادبيسكينه علي زبال هذال102805232022118020

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية الكرار المختلطةادبيمحمد عباس حمزه نمرود102806232021175021

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية القاسم للبنينادبيشبل حيدر محمد جبار102807232021006024

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيعلي محمد زيدان سمير102808232021256097

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الفجر المختلطةادبيمرتضى ماجد علي طاهر102809232021173049

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبييوسف ثائر رحمن غيدان102810212021018047

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيمحمد مصطفى مهدي احمد102811162021353051

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية بلقيس للبناتادبيايالف محمد جابر تايه102812232022120008

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية صفية للبناتادبياماني سعد مندوب اخليف102813142022075014

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية حلب للبنينادبيمصطفى قاسم محمود شبيب102814262021013174

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية المحاويل للبناتادبينبأ ياسين درب ظاهر102815232022115048

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الوركاء للبنينادبيعلي راضي هالل حسين102816232021034035

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الخنساء للبناتادبيعلياء حيدر هاشم حسين102817232022087031

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيدعاء جواد عبد الكاظم جوده102818232022099011

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية االمام علي للبنينادبيمصطفى نورس رشيد محمد علي102819232021002059

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيمصطفى حيدر مجيد هاشم102820232021183077

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية المسعودي للبناتادبييمامه سالم ياسين شياع102821232022095041

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية التراث للبنينادبيعباس حسن هادي حسين102822232021068009

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الجهاد للبنينادبيامير سليم محمد رحيم102823232021004007

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية المعارف للبنينادبيحسام سعد حكمت رضا102824212021005008

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيرقيه صالح مهدي كاظم102825232022119027

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الربيع للبناتادبيفاطمه محمد عبيد عطيه102826232022098127

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمجتبى احمد حمزه عصويد102827252021116059

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية السدة للبناتادبييمامه محمد ناصر حسين102828232022110051

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيحيدر ضاري هارف عبد هللا102829262021173022

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الرافدين للبنينادبيسجاد هاني زكي مجيد102830152021001061

صفحة ٢٩٣٨ من ٦١٩٥
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيمحمد رعد مطر عفلوك102831232021012027

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية المسعودي للبناتادبيهدى سعد عبيد سلمان102832232022095038

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء رعد عبد االمير فنجان102833232022098068

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيمصعب حميد تحسين رشيد102834212021273063

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمسلم صباح وادي حول102835272021031202

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الثورة للبنينادبيامير محمد جابر صالح102836232021003009

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الصديق للبنينادبيمحمد علي رياض ناجي علي102837232021027054

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الحلة للبنينادبيمحمد عالء عباس شاكر102838232021015031

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية المسيب للبناتادبيرنا مثنى علي محسن102839232022117041

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الطليعة للبناتادبيانسام نزار هادي جاسم102840232022088008

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيفاطمة الزهراء قاسم بداي مجيسر102841112022087017

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبياحمد علي سلطان مري102842142021174001

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية سبل النجاح االهليةادبيعلي عمار كريم ناجي102843262021059007

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الجهاد للبنينادبيعباس احمد حمزه رئيس102844232021004039

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد393.0الخارجياتادبيساره سعد عبيد حسن102845232022401072

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيبتول قاسم هلول تمن102846232022116005

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية طليطلة للبناتادبينور الهدى عامر علي عباس102847232022092063

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية حيفا للبناتادبيوعد حيدر محمد عبود102848232022122057

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيمصطفى علي عواد حذي102849222021020034

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية اليرموك للبنينادبيمرتضى محمد كريم نعمه102850162021033061

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينسرين حامد عبادي فرحان102851232022119074

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الربيع للبناتادبيافاق كريم هاشم عبد102852232022098006

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيبراء عقيل شاكر علي102853232022271026

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية حيفا للبناتادبيآيه قاسم نعمه حران102854232022122003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبياثمار محمد فهد مهاوش102855232022128001

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد392.0الخارجياتادبيشهد مهدي سبع خميس102856232022401082

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الربيع للبناتادبيبنت الهدى عباس جاسم محمد102857232022098028

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيعلي يوسف خضر سلمان102858242021021023

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيعلي عبد الحمزه عبيد محسن102859232021001047

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحسين عبد الكريم كاظم سمحاق102860162021033017

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية الباقر للبنينادبيعباس عبد زيد تركي عليوي102861232021046026

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية المثابرون للبنينادبيحسين جميل كريم صالح102862222021376024

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية صفين المختلطةادبينور محمد علي حمد102863232022195011

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيحسين احمد حسين علي102864232021029005

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد390.0الخارجيونادبيعبد هللا عباس خضير غركان102865272021400069
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الفرزدق االهلية للبنينادبيمحمود حسن فليح حسن102866252021206009

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية العامل للبنينادبيامير خالد سرحان حاتم102867232021026003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعبد الحكيم عبد هللا حسين عبيد102868232021008051

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية المصطفى للبنينادبيانمار عبد الجبار حميد عبد الجبار102869232021045003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيتبارك حسن داود سلمان102870232022127012

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية القاسم للبنينادبيعلي قاسم علي زغير102871232021006032

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية حلب للبنينادبيضياء حامد ثجيل خلف102872262021013075

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية البيان للبنينادبيمحمد احمد عبد الجبار يونس102873232021014051

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية عبد المطلب للبناتادبيافراح خليل ابراهيم عبد هللا102874232022136001

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية المقدادية للبناتادبيساره علي حسن محمد102875212022140054

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية المسيب للبنينادبيابوطالب مشتاق علي عباس102876232021009001

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية بلقيس للبناتادبيزينب ستار سالم عبيد102877112022191007

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيعبد هللا حميد طه حسين102878212021222009

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيزهراء غانم شاكر حبيب102879232022160005

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيعلي عباس علي حسين102880112021189076

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الكندي للبنينادبينور الدين محمود علي خلف102881232021007047

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسن عباس يوسف صالح102882272021031043

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية التحرير للبناتادبيهاجر عبد هللا عبيس زباله102883232022096014

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيحسن حيدر عبد الكاظم محمد102884222021005011

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية النجاح للبنينادبيسجاد محمد رشيد مهدي102885142021027061

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد388.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد باقر محمد علي حسين مجيعد102886142021024237

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيزين العابدين يحيى عمران كريم102887232021052034

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيحال محمد عبد علي خزعل102888112022095036

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الفجر المختلطةادبيضيف عامر محمد حمزه102889232021173022

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيعباس قاسم عباس عكاب102890212021223020

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيابراهيم خالد عبد الحسن صكر102891262021006001

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الثورة للبنينادبيمقتدى فاضل كناوي حسن102892232021003076

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعلي محمد جاسم شعالن102893232021002035

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الثورة للبناتادبينور علي حسين حمادي102894232022086055

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية طوبى للبنينادبيمصطفى محمد ابراهيم حمود102895212021087058

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيبنين كاظم عبد العباس محي102896232022127011

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الفضائل للبناتادبيهديل رائد غازي عبيد102897232022112026

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية النيل للبنينادبيعباس رائد حسن مغير102898232021033033

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الزبيدية للبناتادبيعذراء احمد حمد عابد102899262022092020

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية المدحتية للبنينادبيسجاد كاظم حارث فرج102900232021017021
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الكندي للبنينادبيعلي صالح محمد صبح102901232021007028

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيامال خالد عبود زويد102902232022160001

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية صنعاء للبنينادبيعلي حسن كريم علي102903232021011045

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية الصادق المختلطةادبيآمنه رياض حميزه عبيد102904232022172001

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية القاسم للبنينادبيامير وحيد هادي حمزه102905232021006004

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الجماهير المختلطةادبياسراء عواد كاظم دنان102906232022183002

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتادبيتقى عباس عبد الزهره مجيد102907232022138006

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية المنتظر المختلطةادبيهدى حسين كريم راشد102908232022196011

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيهادي عبد الهادي محمد كاظم102909232021038013

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الجهاد للبنينادبيعباس مرتضى زهير هادي102910232021004042

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية الفالح للبنينادبيحيدر كاظم محمد حسن102911222021256006

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الكفل للبنينادبيمؤمل عالء عبد الحسين طه102912232021032057

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي مؤيد عبد االمير عمران102913232021043041

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمد ستار جابر عباس102914112021027083

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية شرف الدين للبنينادبياحمد خالد مطر جاسم102915262021044002

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء جاسم علي كاظم102916262022083018

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية ام عمارة للبناتادبياسماء عبد العظيم سلمان صبيح102917272022071005

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية النظامية المختلطةادبيذو الفقار ثامر موسى محمد102918212021206005

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية المسيب للبناتادبيسميه علي ناصر حسين102919232022117069

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الكفل للبنينادبيحسن عبد الزهره حميد سلمان102920232021032016

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد385.0الخارجيونادبيامين ابراهيم محمد ابراهيم102921232021400035

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية المسيب للبناتادبيحوراء حارث محمود منصور102922232022117033

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية شط العرب للبناتادبيرؤى كاظم عباس شيال102923232022124032

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيزهراء مهند سلمان داود102924232022271075

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية المحاويل للبنينادبيصالح احمد مزهر نجم102925232021008044

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية الكرار المختلطةادبيحسين علي صاحب مهدي102926232021175010

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيعالء حمزه حديد عيدان102927262021173044

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية المعراج للبنينادبيحسين محمد هرميل يونس102928112021024018

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية دجلة للبناتادبيفاطمه سعد علي ناصر102929232022107027

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الوارثين للبنينادبيابو الفضل عبد الرزاق فليح شغيل102930152021013002

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيمحمد ثامر حسون فرحان102931232021251208

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية االمام علي للبنينادبيمصطفى محمد قصي اسماعيل102932232021002058

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمحمد مزبان مذبوب مشكور102933162021020133

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيهاشم عباس نجم عبود102934232021208007

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الثورة للبنينادبيحسن اركان عباس حمزه102935232021003015

صفحة ٢٩٤١ من ٦١٩٥
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية بيروت للبنينادبيمقتدى احمد عبد هللا فهد102936232021022036

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية حطين للبنينادبيمصطفى حاكم صبري نوفل102937232021023038

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية المحاويل للبنينادبيحسين حميد مجيد محمد102938232021008021

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية صفين المختلطةادبيناديه مهند سلمان علي102939232022195010

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية صنعاء للبنينادبيمحمد حسين خضير كسار102940232021011061

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي جاسم محمد كاظم102941152021001079

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية ميسلون للبناتادبينبأ عزيز راضي عبد102942232022080040

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحيدر علي عارف صالح102943272021016054

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيامير عالء عبد الحمزه عبد الرضا102944232021052008

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية المرتضى المختلطةادبيمرتضى باسم ابراهيم طعمه102945232021185008

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمه محمد كاظم اشكح102946232022124082

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيعلي حسين مهدي ازغير102947242021203045

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية عشتار للبناتادبينهاد ماجد حميد جميل102948232022125028

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية الوثبة للبنينادبيضياء حسين جاسم حميد102949272021017032

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيطه ياسين كربول حسين102950232021178018

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية المسيب للبناتادبيبتول عطيه عبد الحليم عثمان102951232022117015

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية عمورية للبناتادبيمنى حسن علي عبيد102952272022098037

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيحيدر حسن سلمان رسن102953262021173021

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الكفل للبنينادبيمثنى احمد حسن عيدان102954232021032058

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية المؤاخاة للبنينادبيحسين وفي عبد الحسن ابو جواد102955272021037016

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبيحازم حمزه كامل كاظم102956272021110005

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعبد هللا ناصر حكيم صلبي102957272021038063

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الكندي للبنينادبيحسنين جبار مراد كاظم102958232021007009

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيمرتضى ماهر عبد المجيد كريم102959232021251238

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعالء محمد علي رسول محمد102960272021049076

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمؤتمن احمد كاظم فليح102961262021047156

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيسيف احمد سامي علوان102962272021031091

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيجعفر علي محمد محمود102963232021040011

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه مصطفى محمد حسن هادي102964232022087038

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحسين نزار مبدر دواح102965262021025022

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبياحمد كريم جواد محمد علي102966232021252004

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحسين علي عبد الحسين حمد102967222021004013

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء احمد كاظم علي102968272022141028

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية المهاجرين للبنينادبيحسام حسين كاظم عبد علي102969242021033004

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية السعادة للبناتادبيزهراء مسعود محسن ضيدان102970142022120020
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية العراق للبنينادبيحمزة كاطع خليف عبود102971122021009098

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية التنمية للبنينادبيكاظم جاسم مطير كطان102972262021030025

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمصطفى ازهر جاسم جياد102973272021031205

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية التنمية للبنينادبيأبراهيم عدنان كطوف دبعون102974262021030001

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية الحرية للبناتادبيرسل عماد هاشم محمد102975272022099043

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء حيدر صادق صالح102976232022121019

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية الحياة المختلطةادبيمحمد جبار محان سرحان102977262021151016

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية الباقر للبنينادبيحسين علي عبد كريم102978232021046010

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الطبري للبنينادبيعلي محسن شدهان عبيد102979232021061052

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0الخارجيونادبياحمد محمد موسى عبد هللا102980232021400021

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية الباقر للبنينادبيامير حسين علي عسكر102981232021046005

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيياسر حاكم خضير عباس102982132021034154

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيفاطمه قاسم محمد كاظم102983272022053059

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية الباقر للبنينادبيمحمد حسن علي عبيد102984232021046033

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية اليقظة للبناتادبيزينب عبيس سالم حسن102985232022089019

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية النجوم للبنينادبيعلي ميثاق طالب هادي102986232021030018

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية البشير المسائية للبنينادبياحمد علي كاظم كريم102987242021207003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية مهدي البصير للبنينادبيحيدر هاشم علي ناصر102988232021058018

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية االزدهار المختلطةادبيعطشان عبد السالم شنان عليوي102989222021258009

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيحيدر علي حسن جاسم102990262021173024

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيتقى فرحان حسين جبر102991232022145010

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيزينب قاسم ابراهيم كاظم102992272022072023

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية المدى للبنينادبيسلطان عباس سويدان حسن102993272021026030

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الجزائر للبنينادبيفاروق حسن هادي علي102994232021043048

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الشموس للبناتادبيمريم ضياء حسين عبيس102995232022101019

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيمصطفى رعد علي حسين102996232021029035

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الجهاد للبنينادبيمصطفى قدس حامد حمزه102997232021004078

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسن عباس حسن نعمه102998272021031042

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية المناسك للبناتادبيلبنى تحسين مازن ياسر102999272022104082

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية عبد المطلب للبناتادبيزهراء محمد جواد عبد العزيز103000232022136014

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمقتدى هيثم حسين كريم103001272021049130

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية قرطبة للبناتادبيجيهان حمزه ابراهيم كاظم103002232022126012

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية السياب للبنينادبيعبد الستار علي موسى شنين103003112021028064

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الثورة للبنينادبيعلي حسين ارمش عبود103004232021003042

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الفراتين االهلية للبنينادبيعباس حمزة عباس عبد علي103005232021048008
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية حيفا للبناتادبيتبارك محمود سياب محمد103006232022122016

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيعلي حيدر محمد حمادي103007242021038039

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية بلقيس للبناتادبيزهراء حسين نومي عبود103008242022110019

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيايمن احمد كاظم محمد103009112021029014

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية المباهلة للبنينادبيحمزه خليل ابراهيم خليل103010272021021030

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية السجاد للبنينادبياحمد ابراهيم احمد هاشم103011232021031002

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية حلب للبنينادبيعامر فاضل حسين علي103012262021013078

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيسفيان سامي جاسم محمد103013112021189036

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0الخارجيونادبيعباس خلف حايف كريم103014232021400077

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيحسن احمد كاظم جابر103015272021020011

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الياقوت للبنينادبيحسين فرحان جاسم خادم103016272021038021

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية النهضة للبناتادبيحنين نافع فرحان لطيف103017192022191017

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبينور سليم عبد الكاظم كزار103018232022143032

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيياسين حسين كاظم عبد103019272021031234

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبياحمد واثق تركي علي103020272021030006

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبيلهيب كامل فاهم شنو103021272022161039

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيجيهان مهدي هادي كاظم103022232022208003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية الحرية للبناتادبيرنده حميد عوده محمد103023272022099051

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيجاسم محمد جاسم عبد103024272021031036

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيسجاد خلف كاظم عبد الكريم103025112021009044

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية العراقي للبنينادبيمرتضى ماجد عباس جاسم103026102021005068

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيعلي احمد جاسم كلكول103027262021044032

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية البيان للبنينادبينوفل علوان حسين محمد103028232021014074

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية السجاد للبنينادبياحمد يوسف حمزه عبيد103029232021031007

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه سعد مهدي حايف103030232022119065

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الحكيم للبنينادبيالصادق جعفر عويد حسن103031112021032008

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعبد هللا رحيم حسناوي كردي103032112021181061

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية عبد المطلب للبناتادبيخديجه شمخي جبر شاهر103033232022136010

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية الكرار المسائية للبنينادبياحمد حسين شكلوك حسين103034252021163005

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيسجاد محمد جاسم شهيد103035212021025020

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد جعفر فالح حسن ناصر103036162021033050

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية دجلة للبناتادبيهبه احمد حمزه عبد الساده103037232022107035

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيهبه يوسف عبد الصاحب عنون103038272022109089

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيكاظم فالح ناصر جواد103039272021048052

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيامير حسين علي حسين103040232021029002

صفحة ٢٩٤٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيتقى طالب عبد خضير103041232022145009

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية المناسك للبناتادبيزهراء دريد عطا هللا حمزه103042272022104046

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنينادبيعبد هللا كاظم صالح مهدي103043232021258012

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية شط العرب للبناتادبيزينب علي اسماعيل خليل103044232022124054

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الخنساء للبناتادبيحوراء علي حسين محمد علي103045232022087014

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الرواد للبنينادبيسجاد عبد العزيز كامل ابراهيم103046212021077054

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمه سالم شنان فليفل103047232022121031

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية ذي قار للبنينادبيصادق ثائر سلمان خليفه103048212021032018

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية الرفعة للبناتادبيميسره حامد حمزه حسان103049232022081053

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمحمد صادق كامل هاشم103050272021037037

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبياحمد حسين فليح حداوي103051272021031009

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيامير محمد جواد كاظم103052272021153021

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية النعمانية للبناتادبيطيبه حسن فرحان جبر103053262022087039

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيمحمد حيدر كاظم حسن103054272021154058

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية االعتماد للبنينادبيحسن احمد جابر نجم103055292021010026

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية الكرار المختلطةادبيعبد هللا جاسم محمد غثوان103056112021165007

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية الدستور للبنينادبينوار المرتضى راغب فخري عبد االمير103057232021018026

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمنتظر احمد جباري هندي103058262021019074

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيهادي طالب محسن هادي103059272021153141

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية المحبة للبنينادبيياسر عامر مسلم شاكر103060112021003034

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية الحلة للبناتادبيمريم حسين كاظم برغوث103061232022100034

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيعباس فاضل حسين علي103062122021003055

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية العباس للبنينادبينذير شاكر رحيم عيدان103063272021043020

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية حلب للبناتادبيزهراء احمد رزاق عليوي103064242022107009

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيأفراح محمد صاحب تكليف103065272022052003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية المناذرة للبناتادبيندى حسن عليوي حسن103066232022078035

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية شط العرب للبناتادبياماني محمد طه احمد103067232022124008

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الشموس للبناتادبيصفا ثامر عبد المحسن حسن103068232022101012

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي عدنان جمعه محيلب103069142021026075

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الوجيهية للبنينادبيرضا جاسم كاظم شالل103070212021030010

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية ام البنين للبناتادبيزهراء مساعد كايم سعيدان103071232022091016

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الياقوت للبنينادبياحمد حافظ حميد كاظم103072272021038005

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية هند للبناتادبيزينب عبد هللا عبد االمير اسماعيل103073112022079019

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية الزهراء للبناتادبيسجى زيدون هاشم شنيت103074132022097020

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0الخارجياتادبيايات عدنان كاظم مالطه103075232022401020
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الهاشمية للبنينادبياسماعيل سعد جبر عبادي103076232021019003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيحسين مجيد جاسم محمد103077272021154028

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية حواء االهلية للبناتادبيمرام محمد جبار محمد103078232022153010

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيحيدر احمد شمخي جابر103079222021307026

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية دجلة للبناتادبيأنفال فرحان حبيب موسى103080232022107001

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية االمام علي للبنينادبيزيد عبد الرحيم عباس كاظم103081232021002020

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيامير عمار عباس جواد103082272021031025

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمصطفى عباس سلمان عناد103083142021008093

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيمحمد محمود ضاحي مايع103084272021151050

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الكفل للبنينادبيحيدر علي عباس محمد103085232021032027

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبياية محمد سلطان غني103086212022155019

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعلي ابراهيم احمد سلمان103087272021049077

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية حطين للبنينادبيمصطفى حسين علي حسين103088232021023039

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبينور رياض سلمان خميس103089142022071071

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحيدر جبار علي حسان103090282021046051

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية الرفعة للبناتادبيزينب عوده دهالوي عبد103091232022081034

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيحوراء فاضل يحيى عباس103092272022053024

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية النيل للبنينادبياحمد ماجد حسين علي103093232021033006

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الطبري للبنينادبيمرتضى كاظم عداي بليص103094232021061072

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية الباقر للبناتادبيمريم عبد دويج جمعه103095232022105017

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيزيد فالح حسن علي اكبر103096272021031081

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيطيبه ثامر سلمان عبد هللا103097112022081030

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية السدة للبنينادبيزين العابدين علي بغداد صخيل103098232021016025

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الياقوت للبنينادبيكرار حيدر عباس واوي103099272021038087

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية اآلمال للبناتادبيزينب غانم محمد غانم103100232022118017

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية الشجعان للبنينادبيعلي حيدر حميد علي103101262021176053

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية الصديق للبنينادبيحسين حيدر عدنان سعيد103102232021027010

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الفاروق للبنينادبيحسين محمد رشك محمد103103132021014023

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية البواسل المختلطةادبيفاطمة عادل سلمان علوان103104232022174018

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيسيف ضياء عبيد حشيش103105112021017038

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيرفل سعد احمد اسماعيل103106112022075015

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيامل الهدى مرتضى هاتف جواد103107232022165003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية القادسية للبنينادبيميثم محمد عبد الزهره سعيد103108252021211054

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الحمزة للبنينادبيضياء عالوي شوجان عبود103109242021010023

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الكندي للبنينادبياحمد قاسم داخل حسن103110232021007006

صفحة ٢٩٤٦ من ٦١٩٥
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيزهراء حاتم حمزه جاسم103111272022071027

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيمصطفى ابراهيم حميد علي103112232021012029

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيسامر بشير علي عطيه103113272021022015

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية قرطبة للبناتادبياسراء عبد الكريم عواد نايف103114232022126003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية الجنائن للبناتادبياسماء احمد طه احمد103115232022102003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية المحاويل للبنينادبيطه محمد تومان كيطان103116232021008047

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية سيف الحق للبناتادبينرجس عدنان تركي عطيه103117272022076045

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيضحى فاضل عبد االله كبان103118232022119056

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية الفلك المسائية للبنينادبيامير كاظم طاهر هالل103119252021158007

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيابراهيم علي عوده جاسم103120232021257004

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيمراد محمد هادي جاسم103121272021153129

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية غماس المسائية للبنينادبيعلي جمال فهد محرج103122242021201037

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية الدستور للبنينادبيحسن حيدر كاظم فرهود103123232021018003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية الصديق للبنينادبيصالح حسين هادي كشاش103124232021027027

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية البيان للبنينادبيمنتظر اكرم عبد الصاحب علي103125232021014069

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية المحاويل للبنينادبيمحمود جواد كاظم عذاب103126232021008095

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية السجاد للبنينادبيعباس محسن علي صكر103127232021031024

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الجنائن للبناتادبيهدير هاشم حبيب هاشم103128232022102028

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية العراق للبنينادبيسجاد قاسم كاظم مطرود103129122021009127

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الوثبة للبنينادبيمقداد مهند محمود عباس103130272021017084

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيمريم عباس سعيد حاوي103131272022070034

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسين طالب عباس عبيد103132272021044030

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيكرار أحمد عبد الزهره غضبان103133122021202156

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية المدحتية للبنينادبيضرغام كاظم حاجم جاسم103134232021017024

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينور حاتم جبار عبيد103135232022127045

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيعلي حسين كاظم كشيش103136232021251156

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية التحرير للبناتادبيريام اياد عباس عبيد103137232022096006

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية اسماء للبناتادبيرشا فاضل حمزة محمد103138232022093025

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية المستنصرية للبناتادبينور ستار جبار حمزه103139232022116032

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية مهدي البصير للبنينادبيسيف الدين حسام عبد الرضا هوبي103140232021058023

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيحسين ثامر اسماعيل كاظم103141232021253046

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيعلي شامل اسماعيل ابراهيم103142212021006029

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيعلي رحيم سرحان حمزه103143272021154045

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية صفين المختلطةادبيحسن علي سلمان علي103144232021195006

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الباقر للبنينادبيباقر محسن عبد الهادي ناجي103145232021046006
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الجزائر للبنينادبياحمد زياد طارق ظاهر103146232021043002

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد حيدر حسن علوان103147272021044106

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية شط العرب للبناتادبيزينب عدي عدنان حسون103148232022124053

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الباقر للبناتادبينور عباس علي ناصر103149232022105019

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الماء المعين للبنينادبينايف احمد مهدي صايغ103150272021048071

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيمرتضى احمد سويدان راضي103151272021152082

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمرتضى كريم كامل هاشم103152272021049124

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيمحمد المنتظر عبد الستار عبد االمير عبد الرحمن103153112021200101

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب علي نجم عبد103154292022050065

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبياسامه عبد االمير عبيد خضير103155272021152008

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية موسى الكليم للبنينادبيمحمود هيثم عبد الهادي تركي103156232021065036

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الحلة للبنينادبيمرتضى علي عبد االمير هادي103157232021020068

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيفاطمه علي كاظم عبيد103158232022143026

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيمحمد حميد محسن سعد103159232021256116

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية السدة للبنينادبيسجاد حسين تايه حمود103160232021016028

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية الخيرات للبنينادبييعقوب سالم علي عبد الرضا103161272021023016

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الكوثر للبناتادبيايات عبد الكريم كاظم عباس103162232022114002

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيحسين صادق عبد الهادي محمود103163212021273014

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيغيث امين علي ثامر103164272021152069

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية الجنائن للبناتادبيزينب صباح مطلك حسين103165232022102015

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية القوارير للبناتادبيأطياف صباح حمادي حمزه103166272022081001

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيعلي حمزه سلمان محمد103167262021203039

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية البيان للبنينادبياحمد عماد مدلول عبود103168232021014004

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الطليعة للبناتادبيرانيا رافد هادي صالح103169232022088021

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية الصادق األمين المسائية للبنينادبيعالء فالح عليوي خضير103170112021205018

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الفاو للبناتادبيحنان صقر مشعل دواي103171232022111016

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية النيل للبنينادبيحيدر سالم حمزه صبر103172232021033018

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبياسيل جبار عبيد كاظم103173272022095003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيمنتظر صفاء عبد هللا حسين103174232021251258

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيكاظم محمد سعيد لفته103175272021153110

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية عكاظ للبناتادبيضحى محمود حمزه عبد الكاظم103176272022088067

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الياقوت للبنينادبيايوب حمد علوان محمد103177272021038015

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيمريم فارس عبد االمير محمد حسين103178272022140074

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرفل حسين حبيب ظاهر103179112022076036

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية المسيب للبناتادبيتبارك احسان عليوي ناصر103180232022117030
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية المسيب للبنينادبييحيى حيدر محمد عبيس103181232021009120

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية المهيمن للبنينادبيعابد هللا عباس خضير عباس103182272021035010

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى علي حميد مريهج103183262021045079

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية ام البنين للبناتادبيزهراء احمد رعد محمد103184232022091010

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية المكاسب للبنينادبيعالء حسين علي صالح103185272021003044

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية خديجة للبناتادبيختام كاطع علي ادريس103186242022080010

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية المحاويل للبناتادبيحوراء ناصر هادي طعين103187232022115016

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية مدينة المدن للبنينادبيمرتضى اسماعيل كتاب رحيم103188262021175011

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية ام البنين للبناتادبينور حسين عبيد مرزاك103189232022091036

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمصطفى سعد كامل عاشور103190262021015101

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية المؤاخاة للبنينادبيشهيد ناجح شهيد غازي103191272021037026

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية العامل للبنينادبيصادق محمد فالح عبد الحسين103192232021026011

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينادبيجبار حسين جبار عزيز103193132021255011

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبياحمد حكيم دلي درواخ103194142021019006

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبينجم عبد الزهره جواد كاظم103195272021150101

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية الجنائن للبناتادبيبنين محمد كاظم عبد103196232022102008

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيهادي مهدي شاكر اسماعيل103197272021031232

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية قرطبة للبناتادبينبا احسان علي عبيد103198232022126035

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيمحمد باسم محمد عباس103199232021256113

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية شط العرب للبناتادبيود غالب عمران عبود103200232022124104

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية الرضوان للبناتادبيوقار عباس فاضل عليوي103201272022078052

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية عمورية للبناتادبياديان خالد حسو كاظم103202272022098001

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيحمزة نزار سرحان احمد103203212021279017

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيابراهيم حيدر مالك عبد103204262021017001

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية المقدادية للبناتادبيالرباب طه ابراهيم كاظم103205212022140010

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية حلب للبنينادبيأمير توفيق حميد عبد علي103206232021056001

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيأيمن محمد حسين عبيد103207232021253022

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية المسيب للبناتادبيكوثر عقيل جواد كاظم103208232022117093

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الكوثر للبناتادبيشهد جسام محمد حمزه103209232022114023

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية ام البنين للبناتادبيزينب محمد زنكاح كيطان103210232022091019

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية حيفا للبناتادبيايه عالء قاسم عباس103211232022122008

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية المكاسب للبنينادبيسجاد نبيل خميس علي103212272021003035

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية المباهلة للبنينادبيأحمد مسلم علي حسين103213272021021001

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية حطين للبنينادبيعلي حبيب جبار عطيه103214232021023026

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية السلوى للبناتادبينجالء مرتضى صالح عبود103215272022084030

صفحة ٢٩٤٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيحيدر سالم علي عبد103216232021250026

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية دجلة للبناتادبيقمر مصطفى علي جواد103217232022107029

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية البلديات للبنينادبيسجاد محمد خليفه محمد103218142021037096

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية شط العرب للبناتادبينبأ عظيم مويل غايب103219232022124092

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيوائل عماد جبار جاسم103220232021256149

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية الرضوان للبناتادبيتبارك حسن هادي راهي103221272022078009

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيزهراء مضر محمد صبح103222232022099023

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية الكفاح للبناتادبيريمة رعد عبود عبد السادة103223232022113014

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةادبيياس عبد الستار اسماعيل محسن103224112021160040

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيالمجتبى فاضل جمهور قاسم103225112021009013

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمهدي عادل صالح مهدي103226272021031227

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الكندي للبنينادبيابو الحسن اياد باقر هنين103227232021007003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية االسكندرية للبناتادبيشيرين محمد عبود زيدان103228232022094016

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيمحمد هاشم كريم عباس103229212021223033

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الربيع للبناتادبيبنين جواد كاظم عباس103230232022098030

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد احمد هاشم حسن103231232021040033

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية المكاسب للبنينادبيمرتضى اكرم عيدان جابر103232272021003073

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيوئام خالد هيكل كامل103233232022108047

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية عكاظ للبناتادبينور محمود عبد العباس حسين103234272022088100

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية اسماء للبناتادبيغفران ثامر رديف مغير103235232022093050

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية المكاسب للبنينادبياحمد محمد عبد الحسن هادي103236272021003006

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية اليرموك للبنينادبيعلي فرات عبد الرزاق نحيو103237162021033043

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيعلي عدنان نجم عبد103238232021251168

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية الجنائن للبناتادبيزينب حسن مهدي حسين103239232022102014

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية الدستور للبنينادبيمصطفى عالء نجم عبود103240232021018024

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد369.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد المنتظر مخلص ابراهيم هادي103241292021017139

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيعال حامد محمد جواد103242232022271109

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيزيد فوزي حمزه جواد103243232021160008

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيامنيه عباس عجمي فارس103244272022141006

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية االبتكار للبنينادبيعبد هللا رياض جاسم محمد103245112021151036

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية المصطفى للبنينادبيحسين فاضل زيد ابو حميد103246232021045008

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الجزائر للبنينادبييوسف حسن عطية شالل103247232021043063

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيفاطمه حميد حسين موسى103248272022109064

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية المسيب للبنينادبيحسين علي حسين حمزه103249232021009032

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعباس احمد خضير جودة103250142021030060
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيفاطمه عبد الصاحب مصطفى احمد103251232022099038

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيأحمد ياسر سلمان سيد103252142021029006

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الثورة للبناتادبيزهراء احمد شهيب عبد الرضا103253232022086021

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيسجاد حسين حمزه عبيد103254232041002107

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد465.6ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيميس ماجد عبد علي جواد103255232042132096

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب فراس جاسم جعفر103256232042271388

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء عباس خليل محيسن103257232042086079

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينبأ موفق جبار عبد االمير103258232042088463

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية النيل للبنيناحيائيوسام غانم ابراهيم كاظم103259232041033128

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيفاطمه عدنان جدوع مالك103260232042146027

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيعبد العزيز محمد عمران عبود103261232041029022

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيساجده جابر حسين عيدان103262232042123071

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيمالك غيداق عبد الستار يحيى103263272042093108

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب حسنين علي منجي103264232042142157

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرغده محمد سلمان عودة103265232042087124

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيناريمان محمد صالح عبد اللطيف محمدصالح103266232042108101

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية السدة للبناتاحيائيفاطمه عباس فاضل علوان103267232042110054

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيزينب علي حسين محمد103268232042116025

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمروة حيدر موسى عبيس103269232042080109

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينهاد علي هاشم محمود103270232042121126

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائينور حاكم عبيد عواد103271232042115184

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيايمان جاسم محمد عبد علي103272232042145016

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائياسراء محمد عبد الهادي حسن103273272042093006

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايام جاسم عوده باش103274232042087032

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيغدير معد كاظم صبر103275232042142235

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه عصام حسين فاضل103276232042088389

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرسل حيدر ناهز عبيد103277232042088149

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي السجاد خضير عباس كاظم103278232041003074

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيرقيه عبد الزهره محمد عبد زيد103279232042086067

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية السدة للبنيناحيائيرضا احمد حبيب مهدي103280232041016022

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية االمام المنتظر للبنين - الوقف الشيعياحيائيزيد راضي كاظم عوده103281232041035007

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيآمنه عامر مطر عبد103282232042088003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيتبارك ابراهيم جبار عبد الواحد103283232042098046

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيعلي حيدر عوده عبد الزهره103284232041177021

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنيناحيائيضيف كريم هادي هيجل103285232041069023
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيرضا مهند عبد الخالق عيدان103286232041002092

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمؤمل احمد سوادي مالجي103287292041002120

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائينور نجم عبيد خضير103288232042079066

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيهادي هاشم هويدي شاكر103289232041024058

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزينب حسام عبد االمير عبد هللا103290232042102041

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى ماهر محسن عبد العباس103291252041031768

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائياسيل جاسم محمد حمد103292232042124007

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيريام علي عبيس سلمان103293232042098084

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية الرباب للبناتاحيائياالء عمار كريم نعيم103294232042147006

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه محمد عليوي عبيد103295232042142262

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهد ازهر وهاب هاشم103296232042127072

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء قاسم راضي حمادي103297232042127054

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية االبرار االهلية للبناتاحيائينور عدنان طالب بشان103298242042078023

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيمريم عوده حمزه مهدي103299272042054065

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيقاسم سعد محمد مهدي103300232041183061

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد حيدر نهاد جواد103301232041007158

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيريحانه الزهراء محمد عبد هللا عمران103302272042054029

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيتبارك ياس عبد الحمزه محسن103303232042116008

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيسرى احمد لطيف عبد الرزاق103304182042015007

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائيحسن نصر هللا حسن نصر هللا103305112041008012

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبتول حيدر محمد جبار103306232042088065

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائياسراء عباس فاضل عبد علي103307272042161006

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيعبد المهدي محمد عبد المهدي هادي103308232041067065

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية السنية للبناتاحيائيعلياء صباح كامل محمد103309242042102222

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب مهند شاكر نعمه103310232042271397

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد425.0الخارجياتاحيائياسراء جمال كريم محمد103311272042401007

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمرتضى محمد صبري سربوت103312232041251450

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمنتظر صالح هادي عبيد103313232041002280

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيتبارك احمد مجيد عبد الواحد103314232042098047

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيزيد كاظم محمد عبيد103315232041177012

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاتن محمد كتاب خضير103316232042080095

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيزينب علي مهدي صحو103317272042161051

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيسالم حسين عبد االمير جليو103318232041173064

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر حسين ظاهر103319232041071057

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين علي صالح شهيد103320272041010054
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيضحى عبد الكريم حليم محمود103321232042271511

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيابو الفضل علي هاني حسون103322232041012003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين حسن فجر كاظم103323292042056027

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيهبه هللا كاظم متعب بعير103324232042079067

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه يحيى غالي حسن103325232042145120

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه حيدر علي حسين103326232042087231

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمصطفى عماد عزيز كاظم103327232041002268

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيايات حيدر عبد الكاظم جبر103328232042107013

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمة سالم رحيم يوسف103329232042088359

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيضحى صفاء ابراهيم خليل103330232042101053

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي ماجد عبد الجاسم عطيه103331232041002187

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء عدي حسين كاظم103332232042092099

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيمنتظر مثنى هادي عبود103333232041041029

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء علي حمزه جواد103334232042088210

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحسين عمران عبادي نصيف103335232041008046

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيسجاد احمد حسين مهدي103336232041007082

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيفاطمه الزهراء مناضل كصير حنتوش103337232042123095

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيغدير كريم علوان حسون103338232042153128

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيبنين محمود شاكر علي103339232042091025

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء بدر جاسم باقر103340232042092088

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية النيل للبنيناحيائيعلي قيصر عبد الحسين علي103341232041033078

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيسلمان محمد صاحب اسماعيل103342232041251201

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيغصون صباح نوري عباس103343232042271550

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمه زيد فؤاد عبد االمير103344232042121108

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيسجاد عالء جواد كاظم103345232041005056

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد شاكر محمود خليل103346232041284013

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية التراث للبناتاحيائيهدى جاسم محمد هادي103347232042148060

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيدعاء احمد خوام عبد الواحد103348232042127029

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائياحمد علي فرحان كاظم103349232041050002

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيرسل سعد نايف عبيس103350232042115063

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيفاطمه محمود عليوي حسين103351232042104046

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيرقيه صفاء احمد جياد103352232042093060

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائينغم اسعد غازي جهاد103353272042147063

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيليث باسم محمد ناجي103354232041003075

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيذو الفقار عبد الكريم اسعد كريم103355232041002089
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيعلي الزم حسن مسلم103356232041065030

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية الوارث االهلية للبنيناحيائيعباس حسن علي ابراهيم103357232041290003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى امجد كاظم رخيص103358232041020369

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيمالك جالل هالل فهد103359232042153163

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيساره جواد كاظم عبد عون103360232042083033

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبدهللا اياد كريم عبدايوب103361232041007100

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايات حيدر نصيف جاسم103362232042088042

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحسين حيدر محمود مجيد103363232041043007

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيفدك هاني ابراهيم طاهر103364232042136029

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيماهر خنجر داخل حسين103365262041038080

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيامنه سعدي رحيم داود103366232042271052

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيعباس فالح هادي عبد هللا103367232041183043

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب رحيم كعيم عبود103368232042304121

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن علوان103369232042145115

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية المنار المسائيةاحيائيحسين باسم مطرود حسين103370292041150007

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيبتول حافظ كاظم شالل103371232042098030

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيام البنين رافع غريب حبيب103372272042089007

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين علي ابراهيم محسن103373292041003068

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي احمد علي نعمه103374232041016038

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفاطمه حمزه سوادي موسى103375232042092192

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيام البنين حيدر مهدي حسن103376232042108003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيساره صفاء حميد مجيد103377232042092141

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيرسل حسين محيسن غاوي103378232042137022

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيأميره كريم مويل غايب103379232042121011

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيكوثر احمد عبد حمود103380232042142271

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية دجلة للبناتاحيائياسراء علي عبد الحمزه بدع103381232042107005

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء زاهدي علي عبد103382232042127048

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيعباس فاضل مظلوم عباس103383232041024031

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيغسق محمد شبيب كاظم103384232042149045

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الهدى صالح مهدي شهيب103385232042088481

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية النيل للبنيناحيائيحسين عباس نوري عباس103386232041033028

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية القدس للبناتاحيائيبنين صالح هويدي عامر103387262042104031

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزهراء زهير صباح عبد الحليم103388272042088102

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبنين حسن عليوي عبيد103389232042127010

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب محمد احمد كاظم103390232042088271
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائينور الهدى احمد محمد حمادي103391232042226016

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيجاسم محمد خضير عباس103392272041153024

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائياديان فاضل عيسى هاشم103393232042099001

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيصادق عماد عبد الحمزة لفته103394262041059046

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحيدر عبد الكريم هادي محمود103395232041251154

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسجاد عقيل عبد الحسن حبيب103396252041044194

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمؤمل جاسب كاظم نايف103397222041356169

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائينور حيدر محي عبيس103398232042164053

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيطيبه شطنان نعمه محمد103399232042144067

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائينور الهدى عادل حسين كاظم103400232042115180

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي صبيح يحيى موسى103401232041002170

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمة داود سلمان موسى103402232042271571

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيزهراء هادي كاظم منكاش103403232042130034

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيبنين سعدي هادي خليف103404232042130011

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيارجوان رافد عبد الخالق عبد الحسين103405232042086004

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي تحسين علي طعمه103406232041020207

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيامنه كريم جاسم علوان103407232042157004

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيمريم عباس حسين دحيح103408232042098176

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائينور احمد عبد الرضا حسن103409232042089124

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيغدير ياسين علي جباره103410232042121104

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي وليد نايف محمد103411232041003068

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية التراث للبناتاحيائيحوراء جاسم عباس حسين103412232042148014

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيزيد صالح جواد عبود103413232041007073

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية المسيب للبناتاحيائينبأ عباس خضير عباس103414232042117184

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الهندية للبنيناحيائياحمد عبد الهادي دعيم حسين103415272041010010

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيجنات اياد صافي محمد103416232042081017

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب علي هاشم محمود103417232042121064

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحبيب محمد عبيد عباس103418232041008026

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزهراء فارس علوان ابراهيم103419232042112021

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبتول حسين علي شبرم103420232042083006

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبتول محمد سلمان حمادي103421232042271100

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينبأ احمد حسن شالل103422232042093166

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائياالء جواد كاظم فرمان103423232042082005

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيبشار سعد شاكر جعفر103424232041029004

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيهاجر سفير عبد المحسن حردان103425232042139066
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيصفا محمد طاهر تخت103426232042103073

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيتبارك حامد سلمان كاظم103427232042086042

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيريام يعرب حسين حبيب103428232042271290

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبراء فاضل سعدون جواد103429232042080010

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية البشائر للبنيناحيائيعبد هللا فائق عمران ياس103430232041028023

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية التراث للبنيناحيائيزيد جواد عبد هللا ماشي103431232041068009

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن عبيد103432232042153141

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيبتول فوزي مهدي محمد103433232042145019

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيحسين صفاء مكي محسن103434232041041008

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيسجى صاطع متعب سرحان103435232042162002

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمنتظر عقيل فضل عبيد103436272041009149

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيديانا باسم محمد عواد103437232042140024

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيسجى علي مشهول جبر103438232042099026

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينب سعد محمد عيدان103439232042078065

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيجعفر صادق باقر سعيد103440232041040005

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيسجى مشتاق خضر راضي103441232042149037

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائياطياف علي محمد متعب103442232042271035

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسمية اسماعيل عليوي حسون103443232042271454

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيبنين مهدي صالح حسن103444232042106024

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيمحمد يحيى محمد علوان103445272041153143

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيسجاد عبد االمير حسن سوادي103446242041203139

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسن سرحان طراد عبد الرضا103447272041014044

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية النيل للبنيناحيائيكرار عصام راضي هاوي103448232041033089

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيحسين رياض خليف حمود103449232041052016

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمهدي انور منير مهدي103450232041251493

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيماهر تركي ناصر جبر103451242041062135

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيسلوى رائد سعيد حسين103452232042111087

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيزينب باسم مدرع مدب103453232042086093

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمحمد عقيل كاظم حسن103454232041043054

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيايات الرحمن عماد جواد كاظم103455232042107012

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيحنين علي محسن جبر103456242042141019

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيهدى ذهب رسن حاجم103457232042186007

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية المربد المختلطةاحيائيمصطفى اياد دحام محمد103458112041152021

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيهدى حيدر كليف جاسم103459232042098208

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيهبة اسامه عدنان حربي103460232042271772
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية االخوة المختلطةاحيائيمهدي زيد مهدي حمود103461232041212021

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيعلي احمد عبيس عبيد103462232041165025

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي محمد حسن علي103463212041002099

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيهدى عباس خليف عاشور103464232042111136

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الهندية للبنيناحيائياحمد غانم عليوي بصيله103465272041010012

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية هيت للبناتاحيائيعهد حسام الدين احمد عباس103466192042196076

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيحسين علي حسين عبيد103467232041167011

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عزيز محمد رضا103468232042134011

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية المزايا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عالء حسن عباس103469232041074010

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيسرى جمال عبد الكاظم فرحان103470242042130102

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيزينب حسين حاتم حسن103471232042104027

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيليلى عباس محمد سلمان103472232042120191

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزهراء كامل عباس مزعل103473232042112022

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائييوسف كاظم عبيد حسين103474272041153167

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد404.4ثانوية التحرير للبناتاحيائيبنين حسين علي صالح103475232042096015

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء عزيز هادي كاظم103476232042090088

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي سالم جعفر جواد103477232041251291

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايه وليد ياسين صاحب103478232042087049

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمرتضى صالح عويز مكن103479232041004046

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين سعد يوسف حسين103480232041020084

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائياحمد علي عدنان عبد الرضا103481232041019009

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية مهدي البصير للبناتاحيائيهاجر فوزي جبر صعيب103482232042133012

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيسجاد كريم جواد عايد103483232041253045

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيقطر الندى مهدي راضي حمادي103484232042127100

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسجى صاحب عبد مباشر103485232042271425

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمنتظر ناصر جاسم علوان103486242041027286

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيخالد وليد خالد علي103487232041007065

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية السنية للبناتاحيائيحوراء عالء حسين عليوي103488242042102092

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيعلي ميثم سلمان مجاور103489272041153099

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيقمر عبد هللا سعدون نجم103490132042094046

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم ثامر بدر محمد103491232042088430

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيشهد حمد مهدي سالم103492232042079042

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيرفيف سمير عبد المنعم علي103493272042093037

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيبنين نوفل شعران مطلك103494232042107026

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد403.0الخارجياتاحيائيزينب عالء سرحان ذياب103495232042401052
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيوديان فرحان علي سويف103496232042183053

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين عالء حسين رحيم103497232041007049

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيعمر مرزة عبد هللا مشرار103498112041023041

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب امجد تركي عمران103499232042092114

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيحسين احمد عناد سعيد103500112041200018

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي انيس محمود رشيد103501232041007111

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيساره نجم خليل عبيس103502232042185023

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائياحمد جعفر علي يعقوب103503232041252005

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيغدير احمد هادي عباس103504232042114096

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية العروبة للبناتاحيائياالء عبد الجبار عبد علي عبد الرضا103505242042120015

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيهجران غسان مهدي نعمه103506232042081085

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيايناس خالد لفته فهد103507232042119021

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد402.0الخارجيوناحيائيحيدر حميد عبد الحسين حسن103508232041400058

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي محسن علوان صكبان103509232041060094

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين جاسم محمد حمزه103510232041007040

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيفاطمه فاضل جاسم حمادي103511232042220022

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيرنين محمد حمزه محمد103512232042103045

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي مشتاق علي حسين103513232041020256

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.2ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه حسين غالب حمود103514232042096100

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.2ثانوية التحرير للبناتاحيائيطيبه ابراهيم مرشد ابراهيم103515232042096090

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائينرجس عباس عمشان هاشم103516232042092221

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيمروه ثامر نعمه حسين103517112042104057

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور عدنان جابر شلتاغ103518252042170648

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيداليا ميثم علي حسين103519232042271204

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي حسين علي حسين103520232041173092

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء حسين علي حسين103521232042120088

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيكوثر حيدر فرحان هادي103522232042123110

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيحوراء حسن عبد الحسين بريهي103523232042103032

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيزيد اسماعيل كاظم عبد علي103524242041008048

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيكوثر بشير نواف عبيد103525232042116049

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيتبارك عباس جياد سعيد103526232042117043

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةاحيائيرقيه خالد نعمه عبد103527232042208001

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيذو الفقار محمد هاتف بعيوي103528232041012051

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيزهراء غازي فيصل صالح103529252042058021

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيرواء ادريس محمد مذبوب103530242042130057
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيبتول حسين علوان سلمان103531232042112004

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد احمد يوسف كاظم103532132041010100

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه سالم هادي حميدي103533232042134019

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيشهد محمد عباس عبد103534232042121082

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء عباس كريم حمزه103535232042142145

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيرتاج حيدر مهيدي عبادي103536232042157030

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب منعم سليم عباس103537232042142177

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين حيدر جابر عبد103538242041027062

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبراق صالح عباس خليل103539232042092030

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرنده عالء حسين كاظم103540232042271273

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيعلي االكبر محمد صالح عليوي103541232041052041

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية التراث للبناتاحيائيإسراء جبار حسن دغيميث103542232042148001

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيتبارك عقيل جاسم محمد103543232042122008

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد تقي محمد ثامر خضير103544232041004039

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيجنان اياد عبيس كاظم103545232042128025

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمؤمل مجيب عيدان جبر103546232041257185

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيكنوز علي حميد ناجي103547242042169075

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيضياء الدين ماجد جاسم منخي103548262041205045

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيسما فرقد محمد سعيد مرهون103549112042091034

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية المجد للبنيناحيائيمنتظر حقي اسماعيل بشير103550272041012015

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيدعاء رياض عبد درفيش103551232042111037

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية النيل للبنيناحيائيحسام عامر منصور محمد103552232041033015

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء رعد نعمة جبر103553232042127047

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي كريم حسين عبيد103554232041251321

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ مرتضى كاظم محسن103555232042087321

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد399.0مدرسة بالد النهرين العراقية االهلية تركيا-انطاليااحيائيأيه نهاد عبد االمير محمود103556132042222001

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيريام ميثم محمد شمران103557232042147030

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين نوري عبد الحسين عبود103558232042087070

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه زيد محمد حسن103559232042087272

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمنار عبد االمير صاحب حبيب103560232042088453

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيغاده علي حسن عبد103561232042158013

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيميثم جعفر حسن حمو103562242041203352

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزينب عالء صاحب بليبص103563232042108055

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية نون والقلم االهلية للبنيناحيائياحمد المصطفى لؤي عبد الواحد توفيق103564112041056001

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيزكريا رعد غالي منيهل103565232041253037
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيطيبه ابراهيم فتالوي كميل103566232042086122

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيملك سماح نوري حسن103567232042087312

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيغفران عادل جواد حسين103568232042092184

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيمصطفى كريم جهاد عبد103569222041381027

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي رشيد محمد فرحان103570262041022097

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيبنين رزاق منصور عيفان103571232042093024

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائياديان عباس حسن حزام103572232042088012

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيحوراء حسام علي عبد الحسين103573232042100016

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية البيان للبنيناحيائيمصطفى رزاق مزهر عاشور103574232041014123

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب الحوراء عامر بدري حساني103575232042271357

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيسيف ماجد حسن عبيسى103576232041251210

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب زاهر عبد هللا سلمان103577122042105083

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيالبتول محمد رضا عبد103578232042140004

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين حسين علي فاضل103579232042304037

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية المواهب االهلية للبنيناحيائييوسف هيثم فاهم جبار103580232041064011

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمصطفى عبد الكاظم جاسم حميدي103581232041003101

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيشيماء مالك عبد ايوب خلف103582232042106056

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائيمرسول توفيق عبيس فرحان103583242041156018

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيشروق وحيد حسين وحيد103584252042059553

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب مهند عباس كاظم103585232042153107

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيزهراء علي غافل عبد زيد103586232042144046

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية بغداد األهلية للبنيناحيائيعلي مجيد وادي مطوح103587242041044009

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب محمد عبد صبيح103588272042058199

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية النجاة للبناتاحيائينور الهدى مشرق عبد الرزاق هزاع103589232042139063

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفرقان جعفر محمد ردام103590232042271627

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيزينب كريم سامي فرحان103591232042086104

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهدى حميد عبيد داود103592242042139153

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائي أمير  حيدر حسين شاطي103593232041024004

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية التراث للبناتاحيائيصفى كامل مزهر علي103594232042148040

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي منذر برغوث عليوي103595262041012108

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيعالء محمد هادي حسن103596232041253074

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيعباس طالب سلمان حسين103597232041043027

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيايات ابراهيم محي جاسم103598232042086018

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيعذراء علي حمزه ابو الدوش103599252042097139

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب ضياء عبد الرسول عبد االمير103600242042220423
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيصابرين هاني منفي كاظم103601232042113061

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيجواد حميد وحيد محمد103602232041032009

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيعلي كريم غنام فرحان103603232041043038

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيعلي كريم حمود خليف103604222041019127

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد395.9ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين علي قيس علي103605232041021041

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد395.7ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي ضياء شمسي حسون103606232041021079

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيزينب عقيل عمران عباس103607232042141026

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيرسل صباح رحيم عبود103608242042103038

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيوليد رائد عباس حنون103609242041002150

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عبد شندل103610242041037035

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبدهللا كريم عجه عبود103611232041007103

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب علي عبد عطيه103612232042088257

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائينازدار ناهض عبد االله خالد103613112042221056

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائينور الهدى عبد الحر حميد حسون103614232042091095

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيقاسم ميثم كريم جعيول103615232041060103

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد423.5ثانوية التحرير للبناتتطبيقيفاطمه سليم عباس سلمان103616232052096016

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيملك محمد حكيم حمود103617232052087019

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقيمحمد احمد حميد عاصي103618232051006037

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية التراث للبناتتطبيقيزينب عامر محمد عصمان103619232052148017

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد سالم كاظم الزم103620272051150163

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيثناء خليف مزهر جبر103621232052121006

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الشموس للبناتتطبيقيفاطمه نذير عبد االمير حسن103622232052101020

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيزهراء علي محمد عزيز103623232052091019

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحيدر جعفر كاظم هوبي103624232051003023

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيسجاد عبد االمير حسن كاظم103625232051007051

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقينور عويد عبد هللا حسين103626232052124055

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيفاطمة واثق حمود جليل103627272052063069

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب محمد طه احمد103628232052124029

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيباقر عمار جاسم محسن103629262051001010

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيحسين عالء مناف عبد الواحد103630232051067015

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيحسن ناظم حسن عباس103631162051134012

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيسجاد عدنان حسن محمد103632232051012022

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيحمزة غثيث مطر ناهض103633222051358008

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية السهول المختلطةتطبيقيشريفه حسين عبد االمير كاظم103634232052182004

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقيايات رعد عبيس دويريع103635232052107004
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيسجى فارس اسماعيل عبيد103636232052124033

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيكرار حيدر كاظم عباس103637232051007081

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيرشيد عبد علي عبد الخالق رشيد103638272051154078

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيليث حمدي قاسم حسن103639162051084195

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيعباس فارس عيدان عجيل103640162051134024

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمنتظر عدنان حاتم سعود103641272051014057

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزينب عبد الكريم عبود محمد103642232052087012

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقييحيى زاهر موسى عبيد103643232051012059

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيكرار ميثاق راشد جاسم103644162051094049

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمنتظر ميثم قاسم جابر103645232051007100

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسين عبد ياقوت103646252051205094

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيصادق فالح خضير هاشم103647272051014022

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيفضه كاظم ناجي عبود103648232052117040

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقيسيماء خليل ابراهيم كبيان103649232052122008

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقينور عدنان عبد الهادي حسين103650232052271243

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيحسين حيدر محمد حميدي103651232051019015

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد الحسين ناجي103652232051251262

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيذو الفقار مهدي نايف ياس103653232051052010

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيحسين ماجد هاتف عبد103654272051008025

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعلي عماد كاظم خلف103655162051357310

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيابي تراب علي حسين خضير103656232051004002

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيزينب علي عبد الحسين ابراهيم103657232052098026

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمصطفى بشار عزاوي حمد103658192051026068

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيزينب سعد عبد الحسين عبد103659232052086032

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنينتطبيقيعلي رزاق مهدي بريهي103660232051069018

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية الدستور للبنينتطبيقيعلي حسين عبيد واوي103661232051018029

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد حسن سلومي103662112051201068

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيأيسر مهند ساهي كنعان103663232051008002

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيمرتجى احمد عباس مطر103664232051251323

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيسجاد حيدر حميد رفيع103665232051007050

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيعباس جواد كاظم معيدي103666232051041015

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيسبأ احمد دوهان عبود103667232052088011

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيحسنين قحطان عدنان حمزه103668232051005011

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية الحلة للبناتتطبيقيعهد عبد الكريم علوان مطرود103669232052100029

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الرميلة للبناتتطبيقينور محمد علي محمد103670152052044052
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية العراق االهلية المسائية للبنينتطبيقيعلي صباح حسن عباس103671232051260009

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسين خالد سعيد نغيمش103672162051363077

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيامير محمد عبد الرزاق شارد103673272051154028

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيحسين حيدر محمد عبود103674232051251070

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيمحمد عقيل صبار عباس103675232051019053

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيبراك احمد فارس جياد103676242051202024

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيموسى عبد الرسول داود بريسم103677142051201346

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية المباهلة للبنينتطبيقياحمد هاشم طالل مرهون103678272051021005

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية موسى الكليم للبنينتطبيقيامير سجاد اسماعيل ختالن103679232051065003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيرفاه حسين كامل ناجي103680232052142013

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي محمد جليل محسن103681232051003054

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية الدستور للبنينتطبيقيمنتظر مازن كاظم عباس103682232051018048

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقينور الدين قاسم عبيد عبد الرضا103683282051151854

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقيمنتظر حسن جدوع ربيع103684232051001031

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيحسين خليل ابراهيم وحيد103685272051045026

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيفاطمه سهيل عباس حسن103686272052094036

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمرتضى حسن علي صالح103687272051007060

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيزيد عامر عبد السادة شاهر103688272051153069

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقينرجس احمد منديل كاظم103689272052063083

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيايات محمد علي حسين103690272052072007

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيزهراء يحيى حسن كاظم103691272052058029

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية المدائن االهلية للبنينتطبيقيعيسى عبد هللا كريم كاظم103692142051186001

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقياشرف جاسم سلمان مثال103693232051003005

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقيفرح حسين عبد حسين103694232052103020

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيمرتجى كاظم هادي كاظم103695162051499039

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتتطبيقيشهد علي كاظم مرزه103696232052140012

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيابراهيم جواد حسن علكم103697272051008002

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيزهراء عالوي حسين كاظم103698232052117018

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيكرار سليمان حبيب كريم103699232051017048

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية البستان للبناتتطبيقياسراء جادر صادق سلمان103700272052105002

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيعلي احسان نجم عبد103701222051373066

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيعلي عادل عليوي لطيف103702272051153124

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيعلي جابر شناوه عطيه103703272051036054

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمؤمل محمد باقر عبد الزهره نعمه103704272051010076

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيفاطمة داود سلمان علي103705162052192020
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقياسيل سالم خضير مكي103706272052160010

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية السهول المختلطةتطبيقيمالك مراد محسن عزوز103707232051182015

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيميامين محمد موسى هاشم103708272052058055

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيمحمد سعيد احمد خضير103709232051252107

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقينرجس محسن هاشم سريح103710272052160188

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية الكفل المسائية للبنينتطبيقيمحمود كريم كاظم عبد علي103711232051250050

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيفاطمه ستار جبار عزيز103712272052067036

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيزهراء جاسم خليل ابراهيم103713272052064024

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيمحمد جاسم عبد علي ابراهيم103714272051035020

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيطيبه عامر نوري يوسف103715232052088017

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقينور الهدى جاسم كريم ظاهر103716262052089022

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيجبار فرحان دغيم عبود103717272051018008

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيحوراء فالح مهدي هجهوج103718232052124019

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيرقيه حسن عطيه محمد103719272052058022

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية التراث للبنينتطبيقيمصطفى عماد حسن عبيد103720232051068028

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيعطا كامل هاشم جاسم103721262051049017

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمصطفى احمد اديب حسيب103722202051011038

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيعباس صادق ياسر حسن103723222051309014

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقيزينه حسين خضير عمران103724232052107023

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيعلي سعد هاتف حسين103725252051012046

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الجماهير المختلطةتطبيقيزهراء صبحي محمد هاشم103726232052183007

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقينور الهدى عباس كاظم جابر103727232052091032

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيضنون فيحان ثجيل منخي103728272052053016

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيصبيحه فاضل مهدي محمود103729272052055040

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيمحمد حيدر علي عبد هللا103730252051152061

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعدنان قاسم جالل عصيد103731292051026095

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيليث رضا صالح مهدي103732272051008068

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيشهد بهاء عوده حسين103733232052086039

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقياديان ابراهيم مكي عبد هللا103734162052183002

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحيدر مساعد جواد علوان103735292051002039

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة585.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم عبد الحسين عبد الواحد عباس103736232042088437

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة578.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء حسين جاسم محمد103737272042058132

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة563.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمه خضير عبد الحمزه فاضل103738232042111103

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة552.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك مهدي حسون عبود103739252042062262

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة542.0ثانوية مهدي البصير للبناتاحيائيطيبه احمد سلمان كاظم103740232042133008
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة541.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيحيدر احمد مهدي حسين103741232041067038

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة538.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي حسين عبيد كاظم103742232041173091

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة537.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيحسام ياسين حبيب سلمان103743232041165007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة536.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيزهراء هاشم هادي شعيب103744232042139034

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة535.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائياحمد قاسم حمزه حمود103745222041029009

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة535.0ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيناصر علي هادي عباس103746222041263017

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة533.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبراء حسين علي خليف103747232042271103

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة532.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيفاطمه نجم عبدالجبار عباس103748232042305138

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة531.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيزهراء حيدر علي عبد عون103749232042095040

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة531.0ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا علي يونس مدلول103750232041286015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة529.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم حيدر غانم كاظم103751232042087305

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة529.0ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيبنين مجيب عبد سلمان103752232042136006

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة528.0اعدادية السدة للبنيناحيائيكاظم عماد كاظم تين103753232041016060

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة528.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيايه رحيم وداعه مريشد103754242042088008

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة527.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعباس محمد حسن كاظم103755232041172023

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة524.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيعبد هللا اركان هادي جبر103756232041211028

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة522.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيمنار كاظم منصور خليف103757232042093161

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة522.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحسين ظافر حبيب جواد103758232041043008

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة521.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيسجاد احمد مجيد مصيخ103759232041256052

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة521.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحسن علي محمد ابراهيم103760232041002046

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيهدى مجيد مهدي صالح103761232042111137

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيرقيه ماجد بطران حميدي103762232042183011

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيزينب عباس ساهون شنان103763232042168022

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمؤمل حسين صاحب مهدي103764232041007148

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسنين صباح عباس محمد103765252041009049

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيبنين حيدر خضير حسن103766232042117032

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة517.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي قاسم جواد حمود103767232041020243

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيشهد حامد ناصر حسين103768232042305096

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيتبارك حامد نعمه كريدي103769232042119032

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيزهير عبد االمير طاهر مشكور103770252041007137

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0ثانوية كوثى للبناتاحيائياسماء ابراهيم رشيد محمد103771232042305007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيحوراء حسن غازي مزهر103772232042305038

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيوجدان حسين شناوة حسين103773232042271797

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيعلي ستار عباس مهدي103774232041205016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائييقين ميثم عبد الحسين عيسى103775222042170091
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينور ضياء حاتم جليل103776232042271742

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0ثانوية العمادية المختلطةاحيائيبنين عباس على هللا دنان103777232042230006

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيتبارك صالح هادي راضي103778232042093032

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب بشير عبد هللا خشيف103779232042111062

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيمحمد قاسم حسين عايط103780232041059084

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيهديل محب صبحي حسين103781232042102085

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيايات حسين ادنان كاطع103782232042119016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيلمياء ساجت مطر سويف103783232042271647

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيحوراء صاحب جسام صبار103784232042098064

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى سليم هاشم حسن103785232042120209

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0ثانوية حلب للبناتاحيائيندى سعد عبد االمير محمد103786232042129022

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيوائل جبار كاظم محمد103787232041187016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد ناصر لفته مشاري103788272041010185

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيزياد حسين جاسم عبد الحسين103789232041054061

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيسكينة كاظم عطية كاظم103790222042105058

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد حسن جاسم محمد علي103791272041014205

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائياسراء قاسم كاظم حسن103792232042089005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حاكم مسير103793232042153082

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيميس عادل حسين هاشم103794232042109155

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيفاطمه خير هللا كاظم جريان103795232042199016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيمريم معين احمد عبود103796232042095080

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا عباس على هللا103797232041071075

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيسجاد قصي معين حسين103798232041007085

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0ثانوية عدن للبناتاحيائيبنين احمد جاسم كريم103799232042076015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسن فليح حسن عجرم103800242041203047

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه مهدي علي كاظم103801232042093145

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيحوراء غازي مجهول صميدع103802232042106028

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنيناحيائيمصطفى جبار كاظم فهد103803232041063016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيمرتضى سمير هادي صدام103804232041255120

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيديار عدنان محمد بريزل103805232042145047

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيميساء غايب كاظم جاسم103806272042053061

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيرسل احمد مالك عداي103807232042090069

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيحنين علي جاسم سلمان103808232042185011

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيتبارك جواد خلف عبد103809232042115036

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيمحمد صادق جمعه سلمان103810232041010115
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيحوراء سعد شاغل حسين103811232042145039

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمصطفى ثامر نوماس كاظم103812232041007173

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي فليح شكلك حسون103813232041251313

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيحسن يعقوب مفتن محمد103814242041074015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين ماهر فرهود هاني103815232042304045

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيوجدان حسن عيدان عبدهللا103816232042305179

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية تونس للبناتاحيائيعبير حسين كطين جخيور103817222042106059

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيمها علي جليب محمد103818272042089130

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيساره مهدي صالح لفته103819232042107061

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيحسن اركان ابراهيم محسن103820252041122026

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيحوراء فاضل هادي عمران103821232042305040

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيزينب عبد االمير جدوع عبيس103822232042303011

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية العراق االهلية المسائية للبنيناحيائيحسين حيدر فاضل كاظم103823232041260005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمنتظر شاكر مشرع مشهد103824232041173169

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيندى كريم عبد زيد علوان103825232042115178

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيفارس رياض ابراهيم عبد الحسن103826222041311057

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيديار شاني طالب شاني103827232042149021

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيكرار علي حسين غاوي103828232041167041

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيكاظم خالد محسن علي103829232041172036

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيفاطمة عدنان محيسن عليوي103830232042166035

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيحسين جاسم هادي مهدي103831232041060029

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيحنين جاسم غالي نعيس103832292042079012

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيدالل سعد هادي حسين103833232042119043

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزينب ثامر سلمان هاشم103834222042178085

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي كريم جاسم بجاي103835232041002184

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء مصعب راضي علي103836232042120061

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية الضحى المختلطةاحيائيزينب كامل حمزه كاظم103837232042218007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيليث قيس عزيز ضجر103838242041157016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعبد الحميد سحاب رميح كاطع103839232041173083

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيحيدر احمد شمحوط عبود103840232041165012

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيزهراء صالح مهدي كامل103841232042099018

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنيناحيائيمحمد كاظم كريم جبر103842232041069046

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء عبد الحمزة عبد كاظم103843232042115078

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيعبد هللا سمير حسين عباس103844232041182013

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عقيل عبد ليلو103845232042088206
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء علي نعمه مزعل103846232042087161

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد حسين103847232042083021

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيارشد مضحي صكب جاسم103848232041005012

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرسل كاظم جاسم حمزه103849232042119047

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيزينب حسين حالوي فرحان103850232042219003

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك علي جاسم عبد103851232042120040

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيعمر عبد هللا خلف دبيس103852172041369024

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيآيات مجيد عليوي عبطان103853232042139005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيجعفر كاظم فالح ثلج103854232041010018

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء نصير محمد نور103855232042115090

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيزهراء عدي رزاق علوان103856232042125041

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسنين عماد تركي عباس103857242041062038

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي مالك عبيد رستم103858232041173110

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية الهناء المختلطةاحيائياسحاق عبد الزهره حسن كاظم103859222041276001

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه حبيب قطان روضان103860222042103209

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيشروق عباس موسى ياسر103861232042198005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيعلي ماجد فاضل جاسم103862272041011080

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائينجاح صياح مذود ريكان103863252041044508

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيمحمد قاسم كاظم عبادي103864232041185043

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية ام قصر المختلطةاحيائييوسف متعب مراد عبيس103865232041162026

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيفاطمه طالب عباس خلخال103866242042080097

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية فرج هللا  االهلية للبناتاحيائيزينب نهاد عبيد عبد103867232042155028

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيحسن سامي عباس عامر103868222041028019

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسين ماجد عبد المهدي رحيم103869232041251132

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيزيد علي راهي عبود103870252041031263

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيهشام محمد طويش عباس103871232041059096

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيحنان حسين عبد جاسم103872232042098056

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيساره هادي صالح شاني103873232042149036

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيهجران حمزة عداي عبود103874232042152031

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية النجوم للبنيناحيائيعبد الودود فالح عبد زيد جاسم103875232041030022

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيكوكب محمد خضير حسين103876232042164045

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيغدير جاسم عبد هللا جاسم103877232042093124

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهدى علي دريب عبيس103878232042127117

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل طه حمد103879232042271608

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيرسول رؤوف حمد هللا غضيب103880282041013014
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفرح محمد محل محيسن103881232042127099

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيحنان لعيبي شمران كيوي103882242042149036

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي جاسم جراد ضايف103883232041006092

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمد قائد سلمان ناصر103884232041055044

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعكار حسين جبير مناحي103885262041022088

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيأمير حميد عبد محسن103886232041228002

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيحمزه عقيل هادي علي103887232041049023

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيطيبة عبد االمير هادي غاوي103888232042165020

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيأحمد حسين أحمد فالح103889232041228001

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيزهراء سعد بريسم كيطان103890232042099015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب جاسم جراد ضايف103891232042109096

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية المرادية المختلطةاحيائيحسين سالم محمد عسكر103892242041158006

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيسعد محسن حويل والي103893262041038039

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائياحمد عباس عبد محان103894242041169005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية العمادية المختلطةاحيائيمريم كامل سايب متعب103895232042230011

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية سومر للبنيناحيائيجمال طالب جبل سموم103896242041009028

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسن عبد الهادي حمزة عبيد103897232041006030

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيكوثر علي كاظم حبانة103898232042136030

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيزين العابدين خضير غضيب عوده103899232041034024

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي حمزة ياسر عباس103900232041042120

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية الجبايش للبنيناحيائيزيد كاظم فيصل نويحي103901222041045015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائينورة سليم خلف حمادي103902232042077141

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيتبارك مهدي كريم محمد103903232042117048

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيحسن باسم طعيمه محمد103904292041105004

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيريام مؤيد جاسم محمد103905232042153066

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيحمزة عبد الرضا عباس على هللا103906232041071028

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم جاسم علوان103907232042304113

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيدعاء كاظم عبود محمد103908222042120019

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيوئام صالح مدلول عبود103909232042119135

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيكرار عماد كاظم حميدي103910232041038053

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينواره والء هادي هاشم103911232042088470

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيكوثر رزاق جاسم محمد103912232042115152

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية الباقر للبنيناحيائيبخيت عباس بخيت حمود103913232041046006

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمرتضى جواد كريم علي103914232041012128

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيريام عباس حسن حمود103915222042263006
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة529.0ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيمرتضى علي عطيه عبد103916232051186042

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة524.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيغدير حاتم حميد جاسم103917232052115031

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيزهراء صالح عمران سلمان103918232052115015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا كريم عبد الحسين عبد الحسن103919252051207026

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيبراء عبد االمير علي كاظم103920232052091004

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقياالء عزيز عبد العباس حسون103921232052088002

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية المسعودي للبناتتطبيقيشهد عبد الكريم متعب مخيف103922232052095011

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية الدستور للبنينتطبيقيجواد سالم جواد كاظم103923232051018006

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيسجاد علي ساجت فزيع103924222051041022

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيزينب حمزه لطيف جوده103925272052094025

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمحمد حنون علوان عواد103926222051017070

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيزهراء حسين حاتم شعالن103927232052092011

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيفاطمة غسان عبد االئمه ناصر103928232052092034

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقياحمد امير هادي كريم103929232051067001

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقيخديجة محمد كاظم كريم103930232052205005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيازهار فالح محمد حسين103931232052098002

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيزهراء حسن علي مهدي103932232052080021

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيكرار محمد جابر مرزوق103933252051116034

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية الشوملي للبنينتطبيقيحسين جواد كاظم حسن103934232051054003

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية الكفل المسائية للبنينتطبيقيعلي عباس كريم جاسم103935232051250036

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيمخلد كاظم عبيد جاسم103936232051052032

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيريام محمد حسين عبيد103937232052098020

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيزينب جاسم محمد حسن103938232052078017

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة460.3ثانوية التحرير للبناتتطبيقيتبارك زاهد محمد حسن محيسن103939232052096005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيبنين محسن عبد عون حميد103940232052114006

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيتطبيقياسراء عواد حسون جبر103941242052112002

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيحسن بستان سلمان مطر103942222051070015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيعامر سلمان عبد الواحد جبار103943272051153087

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيمنتظر جبار حسن كزار103944222051036123

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية االفاق للبناتتطبيقينرجس علي دوهان سلطان103945232052144010

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية البيان للبنينتطبيقيزياد ملحان حمد جاسم103946232051014012

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيرياض سعيد ثجيل عطيه103947222051311067

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيحسين علي شحاته عوده103948222051006013

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية الكفل للبنينتطبيقيحيدر سعد شمران عبد ايوب103949232051032011

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيعلي احمد نايف حميدي103950272051152041
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيمهند جليل عبد الحسين عبيس103951262051009049

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيخليل سعدون خليل داخل103952222051310069

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةتطبيقيحسين يوسف طالب كاظم103953232051208002

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيشفاء حميد خليف حسن103954232052201002

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة445.3ثانوية بابل للبنينتطبيقيحسين علي هادي صالح103955232051021007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيعباس رحمن عبادي نصيف103956232051008039

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيحسين علي كاظم سمالة103957292051016023

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيهبة فالح حسن بريو103958222052105047

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0ثانوية الحيدري المختلطةتطبيقيهدى عامر جدوع علي103959232052213004

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0ثانوية النيل للبنينتطبيقيسجاد رزاق كريم حمزه103960232051033016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيعلي فليح حسن برهان103961232051257098

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0ثانوية الكفل المسائية للبنينتطبيقيمحمد مصطفى عكموش وداعه103962232051250049

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقياساور حيدر كامل اقبال103963232052107001

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيحيدر احمد عطية شجيخ103964222051358009

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة438.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيمسلم عقيل عبد الجاسم حمزه103965252051153108

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةتطبيقيحيدر طاهر حميد مطير103966222051266010

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0ثانوية الكفل المسائية للبنينتطبيقيمهيمن فاهم حداوي مزعل103967232051250053

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية الفجر المختلطةتطبيقيحيدر صادق شاكر شمران103968232051173006

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0ثانوية السديد االهليةتطبيقيمحمد عدنان عبد العالي يوسف103969162051443051

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيحسين علي حسين عناد103970232051251083

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيبنين قاسم حسين ناصر103971232052092006

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيناصر عباس تركي كباس103972232051186044

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية589.0ثانوية مهدي البصير للبناتادبيبتول نبيل رزاق بديوي103973232022133002

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية578.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيحسين احمد حمزه جوده103974272021020017

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية576.0ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنينادبيعلي ثائر شاكر محسن103975232021258013

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية575.0ثانوية الكفاح للبناتادبيزهراء صالح مهدي حسين103976232022113017

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية573.0ثانوية الرفعة للبناتادبيدعاء حسين علي دحام103977232022081019

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية572.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيتقى حبيب علي عبيس103978272022141017

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية572.0ثانوية مهدي البصير للبناتادبيغدير سمير رزاق بديوي103979232022133011

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية570.0الخارجياتادبيطيف وهبي حسن حسين103980232022401093

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية570.0ثانوية ابن رشد للبناتادبياالء حسين حمد موسى103981232022099002

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية568.0اعدادية شط العرب للبناتادبيزينب محمد عبد الواحد عريبي103982232022124057

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية565.0اعدادية الربيع للبناتادبيطيبه رياض مالك عبد الرضا103983232022098108

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية565.0اعدادية اسماء للبناتادبيمريم عماد حمه رؤف كريم103984232022093057

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية561.0اعدادية طليطلة للبناتادبيزينب عنوز فهد صالح103985232022092033
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية560.0ثانوية عدن للبناتادبيرقيه محمد جعفر راضي103986232022076016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية559.0ثانوية الخلود للبناتادبيسرى محمد حسين عبد عون103987232022137023

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية559.0ثانوية الرفعة للبناتادبيشهد مؤيد جاسم ياس103988232022081040

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية556.0اعدادية بلقيس للبناتادبيبنين حيدر عبد الباري محمد103989232022120012

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية553.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء سعد عبد االمير شالش103990272022141032

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية553.0اعدادية اسماء للبناتادبيريتاج صالح مهدي علي103991232022093024

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية552.0ثانوية الرفعة للبناتادبيرسل جالل مياح رذاله103992232022081022

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية551.0ثانوية مهدي البصير للبناتادبيزينب علي مرزه حمزة103993232022133010

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية551.0اعدادية الطليعة للبناتادبيميس مازن حسن ديكان103994232022088050

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية551.0اعدادية الربيع للبناتادبيسكينه منصور عبيد عطيه103995232022098097

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية551.0اعدادية اسماء للبناتادبيايه حمزه عبيد عليوي103996232022093007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية551.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيزينب مثنى حسن عبيد103997232022116017

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية549.0الخارجياتادبيبتول حافظ عبد الهادي 103998232022401027

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية548.0ثانوية السدة للبناتادبيهدى كريم هادي كاظم103999232022110048

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية547.0اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء عماد حسين نعمه104000232022098075

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية547.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيزهراء فاضل يحيى عبود104001242022142007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية545.0ثانوية الرفعة للبناتادبيزهراء اركان نجم عبد هللا104002232022081029

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية545.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيزينب سالم وهاب حبيب104003272022141040

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية545.0ثانوية الدستور للبنينادبيحسين معز حسين محمد104004232021018007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية545.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبينايف حسين جالي كايم104005272021153140

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية544.0ثانوية الجنائن للبناتادبيفاطمه حسين حبيب عبد104006232022102024

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية544.0ثانوية الخلود للبناتادبيتبارك حمزه طاهر جاسم104007232022137006

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية544.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي عدي حاتم عبيد104008232021008069

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية543.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيرقيه احمد عبد مطرود104009232022123018

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية543.0اعدادية الفيحاء للبنينادبياحمد باسم محمد حسين104010232021005001

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية543.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيمالك عبد القادر خيري عبد االمير104011232022099042

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية542.0ثانوية الرفعة للبناتادبيأنفال علي عبيد خضير104012232022081001

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0اعدادية دجلة للبناتادبياحالم عماد نافع خضير104013232022107004

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0ثانوية مهدي البصير للبنينادبيحسنين ليث محمد عبيد104014232021058009

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0اعدادية ميسلون للبناتادبيدعاء علي فخري عبيس104015232022080014

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء جابر عبد هللا عمران104016232022098065

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء علي احمد عباس104017232022093030

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0ثانوية عرفات المختلطةادبيزينب عماد حسين مرداس104018232022161003

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0ثانوية االبتكار المختلطةادبينور واثق خميس عبيد104019232022228010

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0اعدادية المحاويل للبناتادبياحرار عامر حمدان ديوان104020232022115001
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمه غسان عبد الحسين علي104021232022124078

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية537.0ثانوية الحلة للبناتادبيآمنه محمد جاسم رومي104022232022100001

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية537.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيرقيه طالب حسين حمزه104023232022121014

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية537.0اعدادية الطبري للبنينادبيميثم عقيل كريم سعدون104024232021061082

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0ثانوية الرفعة للبناتادبياالء فاضل مطلب حسن104025232022081003

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبياحمد مؤيد عبد الكاظم علوان104026232021052004

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0ثانوية الباقر للبناتادبيزينب احمد يوسف عباس104027232022105011

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيكرار حيدر ثابت مكي104028272021006042

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبياميره كاظم هادي عمران104029232022121003

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيصفا حيدر مزهر معين104030232022121028

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0ثانوية الحلة للبناتادبيزهراء فؤاد جبار ابراهيم104031232022100018

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية534.0اعدادية دجلة للبناتادبيزهراء صالح مهدي محمد104032232022107016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية534.0ثانوية عدن للبناتادبيمريم ظافر عبد االمير حمزه104033232022076038

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية534.0اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء حيدر محمد رضا حميد104034232022124039

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0اعدادية الطليعة للبناتادبيغفران حسنين كاظم محسن104035232022088043

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيدنيا حسن هادي محمد104036232022119024

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0ثانوية الرفعة للبناتادبيزبيده قاسم مطشر حمزه104037232022081028

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0ثانوية عبد المطلب للبناتادبيزهراء واثق كاظم جريو104038232022136015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيصفا محسن حمزة جاسم104039232022119054

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0ثانوية الرضوان للبناتادبيمريم عقيل عدنان كاظم104040272022078045

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0ثانوية اآلمال للبناتادبيطيف سلمان عبد زيد سلمان104041232022118022

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0اعدادية الطليعة للبناتادبيفاطمه عماد فاضل ثابت104042232022088045

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0ثانوية الرفعة للبناتادبيزينب حسين كوسر والي104043232022081032

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0ثانوية المنتظر المختلطةادبيكوثر عباس فهد جبر104044232022196008

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0ثانوية المنتظر المختلطةادبينور محمد لفته صوين104045232022196010

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0ثانوية الغزالي المختلطةادبياحمد حامد كامل حسن104046232021186002

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0ثانوية الرضوان للبناتادبيغدير حسن رحيم حسن104047272022078036

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0اعدادية شط العرب للبناتادبيايات قاسم محيميد حسون104048232022124010

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيزهراء محمد زيدان حسين104049232022208008

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية528.6ثانوية التحرير للبناتادبيهديل مهند عبد الرضا حمزه104050232022096016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0اعدادية شط العرب للبناتادبيحنين عباس فخري حمدان104051232022124027

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0اعدادية المناذرة للبناتادبيفاطمه حازم امير حمزه104052232022078029

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0اعدادية المناذرة للبناتادبيضي هادي عبد الكاظم عبد الحمزه104053232022078026

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0ثانوية عبد المطلب للبناتادبيفاطمة هيثم رحيم عنون104054232022136024

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0اعدادية المسيب للبناتادبيسما ابراهيم ناصر عليوي104055232022117068
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0ثانوية الرفعة للبناتادبيزينب عبد االمير عمران مغير104056232022081033

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0اعدادية المسيب للبنينادبياحمد مهدي حامد كريم104057232021009010

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0اعدادية الربيع للبناتادبيسجى حيدر عبد الجليل نصيف104058232022098093

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0اعدادية بلقيس للبناتادبيبنين باسم محمد جواد104059232022120011

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0اعدادية المسيب للبناتادبيفاطمه سعد عبد النبي عباس104060232022117090

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيآيه فراس نعمه مهدي104061232022123004

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0اعدادية الربيع للبناتادبيبنين قاسم لعيبي كزار104062232022098035

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0ثانوية الرفعة للبناتادبيزهراء رحيم كزار حربي104063232022081030

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0اعدادية الثورة للبناتادبيفاطمه حامد هاشم محمد104064232022086040

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0اعدادية االمام للبنينادبينزار نسيم ابراهيم موسى104065232021013037

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0ثانوية الكفاح للبناتادبييقين عبد زيد كاظم جاسم104066232022113051

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0ثانوية النجوم للبناتادبيفاطمه حاكم رحيمه جار هللا104067232022130022

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0اعدادية الربيع للبناتادبيايمان فاضل عطيه ديوان104068232022098016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيحسين حامد جبر ذرب104069232021050005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0ثانوية الباقر للبناتادبينور محمد صالح مهدي104070232022105021

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0ثانوية الوركاء للبناتادبياالء سالم علي حمزه104071232022079003

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية هند للبناتادبيسهى عصام علي ظاهر104072112022079021

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيحميد امين شاكر خليف104073232021001024

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيعلي ستار جبار محمد104074272021020037

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0ثانوية مريم العذراء للبناتادبياالء حسين علي خضير104075232022082003

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0ثانوية الوركاء للبناتادبيفاطمه بدر زغير حمود104076232022079015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0ثانوية الجنائن للبناتادبيآيات مجيب الرحمن زكي كاظم104077232022102001

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيتبارك هشام صبري عبد104078232022127016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0ثانوية النجوم للبنينادبيعلي سليم حمزه عبيد104079232021030015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0ثانوية االفاق للبناتادبيبراق صالح هادي غضبان104080232022144008

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0ثانوية الخلود للبناتادبيمريم جاسم كوكز سلطان104081232022137032

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0اعدادية البيان للبنينادبيحسين عالء جبر رباط104082232021014014

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0اعدادية الربيع للبناتادبيايمان علي راضي عبود104083232022098015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيتبارك خضير عباس حسين104084232022099007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء خليل كاظم مهدي104085232022098067

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية اسماء للبناتادبيزينب حمزه غثوان فرحان104086232022093034

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية المسيب للبنينادبيادم حامد عبيد عبيس104087232021009011

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية شط العرب للبناتادبياديان سليم حمد محسن104088232022124004

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0اعدادية شط العرب للبناتادبيريام انور غازي احمد104089232022124038

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0ثانوية الخلود للبناتادبيتبارك سالم شاكر عبيس104090232022137007
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0اعدادية اسماء للبناتادبيزينب اياد محسن جاسم104091232022093032

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0ثانوية الحلة للبناتادبيرقيه محمد خضير مهدي104092232022100013

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيضحى سامر ابراهيم عبد الساده104093232022121029

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0اعدادية المدحتية للبناتادبيفاطمه محمود محمد علي104094232022090052

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب جبار رباط عبد104095232022127026

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0الخارجياتادبيايات كفاح محمد جواد104096232022401021

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيزينب حيدر مجيد عبود104097232022108019

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0ثانوية االفاق للبناتادبيساره ستار عبد الحبيب شدهان104098232022144028

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيتبارك علي فخري عبث104099232022143004

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0ثانوية الرفعة للبناتادبيعلياء مطشر حمزه عكله104100232022081043

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيزينب طالب حسين حمزة104101232022077016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0ثانوية عبد المطلب للبناتادبيزينب سعد بكيع طاهر104102232022136017

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0اعدادية المحاويل للبناتادبيرسل محمد عناد محمد104103232022115018

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0اعدادية الربيع للبناتادبيمالك تحسين جوده عباس104104232022098137

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0ثانوية الباقر للبناتادبيفاطمه محمد هادي حمزه104105232022105015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية اسماء للبناتادبيرويده رشيد مجيد عبود104106232022093028

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيوائل زهير علي ساهي104107252021207033

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزبيده كاظم كامل كاظم104108232022119032

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية الحوراء للبناتادبيغدير صفاء ناصر حسن104109232022103024

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية الطليعة للبناتادبيبنين حمودي تايه رشيد104110232022088014

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية شط العرب للبناتادبيآيه قاسم حمزه هادي104111232022124003

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية الربيع للبناتادبينور عباس رحيم خليف104112232022098151

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية الفاو للبناتادبيمريم جواد عبد الكاظم محمد104113232022111047

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0ثانوية الفضائل للبناتادبيحوراء حسين عبد االمير عليوي104114232022112005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0اعدادية اسماء للبناتادبيضحى حامد عبدهللا بهيان104115232022093047

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0اعدادية الجهاد للبنينادبيمحمد عبد الرضا هاشم خضير104116232021004068

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبياحمد حسنين مهدي عباس104117232021012002

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0اعدادية شط العرب للبناتادبيبنين كاظم فخري مهدي104118232022124024

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0اعدادية الفاو للبناتادبيزينب هادي جاسم عبد هللا104119232022111031

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0اعدادية الفاو للبناتادبيلمياء مالك مكطوف شالل104120232022111046

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0ثانوية الوركاء للبناتادبيبنين واثق عبد الزهرة فرحان104121232022079005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0ثانوية الوركاء للبناتادبيزهراء سمير شمران عطا هللا104122232022079011

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيبنين حاكم حسن ناجي104123232022304004

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية ميسلون للبناتادبيمالك ثائر مرهج رباط104124232022080038

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيباقر عماد حاكم ابشون104125232021193004
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيمروه حسين كاظم مرزة104126232022119068

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيحسن موحان جابر دهش104127252021113012

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0ثانوية االفاق للبناتادبيبنين ناظم ناهي نهاب104128232022144010

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0ثانوية الخلود للبناتادبياسماء علي شاكر فرحان104129232022137001

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0اعدادية عشتار للبناتادبيايات سعدون عبيس عكله104130232022125005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0اعدادية الكفل للبنينادبيباقر جواد كاظم حسين104131232021032010

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0اعدادية الخنساء للبناتادبيساره طاهر عليوي ناصر104132232022087028

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0اعدادية المحاويل للبناتادبيزينب فرحان جساب سراك104133232022115028

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيرسل سعد عبد االمير شالش104134272022141023

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية المحاويل للبناتادبيريام حبيب حسين عبيد104135232022115020

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية شط العرب للبناتادبيايالف محمد وهيب جاسم104136232022124011

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية الطليعة للبناتادبيزينب حيدر عباس فاضل104137232022088031

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية المحاويل للبنينادبيمصطفى عباس احمد عباس104138232021008098

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية الهالل المختلطةادبيحسن سعدون حمزه صكب104139232021179005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء سعد صبري مهدي104140272022141031

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0ثانوية البتول  للبناتادبيغيد عالء مزهر عبود104141232022104028

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي عادل صكب عمران104142232021008066

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية الربيع للبناتادبيفاطمه عبد االمير عباس باقر104143232022098125

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0ثانوية مأرب للبنينادبيحسنين قيصر وناس هادي104144232021049003

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزهراء خالد عطيوي جاسم104145232022143009

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0ثانوية عبد المطلب للبناتادبيطيبة ناظم علي حلبوص104146232022136023

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبياوس صالح عبد الهادي عبود104147232022143003

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبياالء عبد الحسين محسن عبود104148272022070001

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيزهراء عباس عبد جاسم104149232022077014

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيآالء فاضل جاسم عمران104150232022123001

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية الفاو للبناتادبيايمان محمد حسين موسى104151232022111011

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيبان محمد فاضل محمد104152232022121006

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية شط العرب للبناتادبيمريم عمار عبد الحكيم عبد هللا104153232022124090

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية الربيع للبناتادبيرؤى سليم مهدي زريزب104154232022098052

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0الخارجياتادبيفاطمة محمد فليح حسن104155232022401099

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0ثانوية التحرير للبناتادبيمريم صباح حسين حمزة104156232022096012

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0ثانوية ابن رشد للبناتادبينبأ اسامه حميد عبود104157232022099043

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0ثانوية مريم العذراء للبناتادبيشروق صافي لهمود خضير104158232022082018

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية اسماء للبناتادبيورود علي حسين علي104159232022093074

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية النجوم للبنينادبيعلي راضي راشد ابراهيم104160232021030012
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية النجوم للبناتادبيضحى محسن علي حسين104161232022130020

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيصابرين مؤيد محمود مخيلف104162232022128026

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0ثانوية عدن للبناتادبيطيبه جاسم شهيد حسين104163232022076028

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية صنعاء للبنينادبياحمد عقيل محمود حسين104164232021011005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0ثانوية الخلود للبناتادبيفرح علي شاكر فرحان104165232022137030

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبيرغد كاظم عكش علي104166232022303002

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء علي عبد الحسين كريم104167232022098074

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية البدور للبناتادبيايالف مالك ياس خضر104168232022085003

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية الصديق للبنينادبيمصطفى ميسر عبيد جاسم104169232021027059

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0اعدادية اسماء للبناتادبيدعاء علي مهدي غدير104170232022093022

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيفاطمه فائز جواد شباط104171232022143027

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيزهراء هادي حمزه عوده104172232022183012

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزينه جاسم حسن هالل104173232022119040

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين حميد جبر سلمان104174272021031055

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية الفيحاء للبنينادبيعلي حسين كاظم حسن104175232021005016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0ثانوية االفاق للبناتادبيفاطمه جابر محسن عبد علي104176232022144036

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0الخارجياتادبينور كاظم حسن عزوز104177232022401124

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية الطليعة للبناتادبيايمان عالء منغر عاشور104178232022088010

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيقاسم سعران عبد الحسين بدر104179252021113025

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيايات علي جبر خضير104180232022119007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية شط العرب للبناتادبيزينب عبد االمير احمد محمد104181232022124052

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية المهج للبناتادبياسراء قاسم حمزه حسن104182142022102003

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية المسيب للبناتادبيسارة علي هادي حسين104183232022117059

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيشيماء احمد جابر علي104184232022119052

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية الطليعة للبناتادبيزينب سعيد مال هللا علي104185232022088032

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيعقيل محمد حمزه حسون104186232021183043

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية الكفل للبنينادبيحيدر عبد علي فرحان راضي104187232021032026

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية ام البنين للبناتادبيقمر نجم عبيد طراد104188232022091030

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية الغزالي المختلطةادبيامير مهدي حمزه حسين104189232021186006

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية المدحتية للبناتادبييقين حامد شمران بويدر104190232022090064

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية الطليعة للبناتادبياصاله مازن محمد عبد االمير104191232022088005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية اسماء للبناتادبيطيبة محمود خليف سعدون104192232022093048

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيعذاب عباس علي محمد104193252021207019

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية الدرعية للبنينادبيمقتدى عبد المحسن منصور عباس104194232021170026

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية المحاويل للبناتادبيفاطمه فاضل عباس سلمان104195232022115041
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية الربيع للبناتادبيغدير حربي مليح جبر104196232022098112

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية مريم العذراء للبناتادبيمها عباس حسين عنون104197232022082026

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيسبأ صباح سلمان حميدي104198232022199009

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيايه علي سهيل عبيد104199232022119009

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية شط العرب للبناتادبيبنين عماد عبد الغني فيصل104200232022124023

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء محمد ضايع سلمان104201232022137015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية شط العرب للبناتادبيصفا علي حسن مكي104202232022124065

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيسجاد علي حاتم خلف104203232021073012

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةادبيشهد سالم طالب هاشم104204232022205005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيسجاد حسين حمد علوان104205252021212016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية ميسلون للبناتادبيزينب حيدر احميزه كاظم104206232022080024

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية اسماء للبناتادبيبنين احمد عبد الكريم كربول104207232022093011

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيعباس فاضل حميد هاشم104208232021250045

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية فلسطين للبناتادبيتبارك فاضل عباس حمود104209232022084009

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية الخنساء للبناتادبيآيه عادل جاسم كاظم104210232022087004

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية طليطلة للبناتادبيبنين مهند مهدي جابر104211232022092016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية صفين المختلطةادبيغدير سالم كاظم كضيب104212232022195007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية التراث للبناتادبيرسل عامر كاظم عبيد104213232022148011

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0الخارجياتادبيزهراء حامد رحمن مهدي104214232022401055

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0الخارجيونادبيغيث عبودي صبار لفته104215252021400075

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيزهراء داخل كريم علي104216232022108013

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0الخارجياتادبيميس صبار عبد النبي فياض104217232022401114

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية الربيع للبناتادبيحنين علي منصور حسين104218232022098044

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0ثانوية الكفاح للبناتادبيغدير حيدر ناظم مناف104219232022113033

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية الطبري للبنينادبيمرتجى عامر عبيد طراد104220232021061070

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية الحلة للبناتادبيبشائر عزيز عباس امين104221232022100005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية الغزالي المختلطةادبيمحمد احمد حسين علي104222232021186033

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيحسين مهدي أعلي كاظم104223232021200010

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد لبيد هادي حسين104224272021031185

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية دجلة للبناتادبيرتاج احمد هادي سعيد104225232022107011

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية الحلة للبنينادبيامير حمزه علي محمود104226232021020007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيحسين علي حسين زيدان104227262021159006

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمه محمد خضير عباس104228232022121033

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية الباقر للبناتادبيرتاج احمد نايف محمد104229232022105007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيمنال جاسم كريم عبيد104230232022183019
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية النجوم للبنينادبيعلي رسول غني جابر104231232021030013

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية سبأ المختلطةادبيفاطمة كاظم عبد شياع104232232022191004

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه عامر مجيد عيدان104233232022087035

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية اسماء للبناتادبيبراء كريم حمد ابراهيم104234232022093009

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية الفتح للبنينادبيمحمد جاسم حميد حليص104235272021011022

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية الرفعة للبناتادبيرقيه محسن هادي سرهيد104236232022081026

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية الباقر للبنينادبيمحمد حمزه محمد جبار104237232021046035

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية االفاق للبناتادبينور رائد عبد االمير نايف104238232022144038

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية الثورة للبناتادبيايات حمزه علي محمود104239232022086004

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية الفاو للبناتادبينهى سالم عبيد لفته104240232022111055

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية البتول  للبناتادبيزهراء سمير عبد القادر قاسم104241232022104019

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية الثورة للبناتادبينور الهدى حيدر عباس عبد الحسين104242232022086052

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية الرفعة للبناتادبيرفل غسان عدنان راشد104243232022081024

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية المناذرة للبناتادبيبيداء حامد عباس عبد هللا104244232022078007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية الباقر للبناتادبياسراء عبد الرحمن حسن رديف104245232022105001

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية الخنساء للبناتادبيدعاء مهدي عوده علي104246232022087016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمصطفى وهب سلمان ثجيل104247252021122155

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية الطليعة للبناتادبياسراء حسن كاظم جابر104248232022088003

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء محمود اسماعيل مرزه104249232022083013

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيايات علي صبيح حسون104250232022271016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيمحمد جليل هادي جعفر104251252021212022

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية القطيف للبنينادبيمصطفى طالب اسماعيل عوسج104252262021041058

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيبنين علي حسين عبيس104253232022108002

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعلي كريم كاظم حنتوش104254232021002034

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية الرفعة للبناتادبينور الهدى حمزه كاظم نايف104255232022081055

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية الربيع للبناتادبيرسل اسعد نجم عبد هللا104256232022098053

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية الوركاء للبناتادبيزهراء حسن هادي نصر104257232022079009

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية الكفاح للبناتادبيفاطمة حسين مظلوم كاظم104258232022113035

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية الكفاح للبناتادبيمنار علي عباس عليوي104259232022113041

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية الرضوان للبناتادبيزينب خالد خليل سعد104260272022078024

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية الثورة للبناتادبيورود علي عبد زيد عبيد104261232022086061

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0اعدادية الربيع للبناتادبيغدير سلمان عبد الرزاق شخير104262232022098113

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء علي محمد عبد104263232022124043

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيتبارك صفاء كامل نجم104264272022141015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0اعدادية الكفل للبنينادبيمحمد حامد زاير صاحب104265232021032059
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية عبد المطلب للبناتادبيايمان محمد ابراهيم حسون104266232022136006

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيجمانة كاظم صالح كزار104267232022127017

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية الحوراء للبناتادبيغدير اموري علي موسى104268232022103023

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية الربيع للبناتادبيهدى عقيل كاظم جواد104269232022098154

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية التحرير للبناتادبيرباب عباس أحمد ابراهيم104270232022096005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيخضير عباس محمد عبد104271252021209002

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية النهضة للبنينادبيحسين موحان حسن عذافه104272222021049006

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0ثانوية فلسطين للبناتادبينور رحمن مطلك كاظم104273232022084019

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0ثانوية النجوم للبناتادبيفاطمه حمزه محمد صالح عبد الحسن104274232022130023

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية المناذرة للبناتادبيرند عالء حسين محمد104275232022078013

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيحوراء حاشوش خضير عكال104276232022077006

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية الربيع للبناتادبينبأ كفاح صالح وحاش104277232022098143

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيهود موسى وناس غريب104278232021193016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيمالك علي عماره حمد104279232022160009

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية المسيب للبنينادبيمرشد جميل مرشد مريز104280232021009107

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية قرطبة للبناتادبيزهراء عبد الحسين احمد كاظم104281232022126020

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيفاطمة هادي كاظم عطيه104282232022143022

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية المناذرة للبناتادبيامنه علي نعاس حمد104283232022078003

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية المحاويل للبناتادبيتبارك عالء عبد الحسين علي104284232022115009

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية الكوثر للبناتادبيتبارك عبد الرضا صبيح هاشم104285262022083007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيهبة هللا علي عمران كاظم104286232022108045

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية الرفعة للبناتادبيعال سعدون رحيم كريم104287232022081042

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسن ميثم فؤاد ناجي104288272021031047

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية الطليعة للبناتادبيريام عادل نعمه عبد علي104289232022088026

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية الرفعة للبناتادبينوران غازي عبيد عيدان104290232022081057

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية الربيع للبناتادبيحنين محمد عطيه مشهور104291232022098045

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية ميسلون للبناتادبيزهراء علي كامل خلفه104292232022080020

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةادبيعقيل حمود قاسم جبارة104293222021266015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية الكفاح للبناتادبيزينب حسين كاظم عليوي104294232022113023

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية دجلة للبناتادبيهيبت عباس حسن حميد104295232022107037

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية دجلة للبناتادبيحنين محمد اسماعيل ظاهر104296232022107009

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية الخنساء للبناتادبيتقى طالب عباس رحيم104297232022087013

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيهاشم رعد هاشم سلمان104298262021173065

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية السدة للبناتادبيطيبه عباس هادي ابراهيم104299232022110031

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية الربيع للبناتادبياسراء حسين علي سلمان104300232022098005
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيحمزه فاضل حمزه هادي104301232021073008

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية الرفعة للبناتادبيايمان مهدي حمزه حسان104302232022081007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيعلي باسم محمد علوان104303112021033045

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية الطليعة للبناتادبيرقيه موسى طره حجي104304232022088025

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية البتول  للبناتادبياماني عبد الكريم ساكت مرزوك104305232022104007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية المدحتية للبناتادبيسجى يحيى ناجي عبيد104306232022090041

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيكرار عدي عبد االمير حسون104307112021053097

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية الغزالي المختلطةادبيمبارك مطر زبل يتيم104308232021186031

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية الثورة للبناتادبيبنين رائد حازم كاظم104309232022086009

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية الربيع للبناتادبيسعاد عباس كحار عناد104310232022098096

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينادبيباقر منصور يدام مشل104311282021039005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيحوراء علي عباس محمد104312232022123013

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيعلي محمد جواد كاظم104313252021019013

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية الجنائن للبناتادبيغدير حسين عبد علي كاظم104314232022102020

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية الباقر للبناتادبيايات محمد مطر سلمان104315232022105003

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية الكفاح للبناتادبينور حسين ابراهيم حسن104316232022113049

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية الحلة للبنينادبيمصطفى ميثم كاظم مظلوم104317232021015038

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية السجاد للبنينادبيمحمد جواد كاظم جواد104318232021031052

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةادبيحيدر ياس خضير عبد الكحيط104319132021242004

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية المحاويل للبناتادبيفاطمه شاكر حسن حبيب104320232022115036

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبيفاطمة الزهراء محمد علي صاحب غيدان104321232022303007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية الوركاء للبناتادبيحوراء حيدر حسن طاهر104322232022079007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية ام البنين للبناتادبيدعاء محمد حميزه هاشم104323232022091008

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية النيل للبنينادبيحسين موسى عبد الحمزة علي104324232021033016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية الجنائن للبناتادبيزهراء امجد فاهم عباس104325232022102010

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيليلى فارس سيد جغيل104326232022183017

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيبنين علي سرهيد عبد104327232022121007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية المناذرة للبناتادبيامامه محمد عبد الحسين شهد104328232022078002

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية المحاويل للبنينادبيحسن حامد ورور كاظم104329232021008016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية الربيع للبناتادبيريام قاسم علي كاظم104330232022098059

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية الغدير للبناتادبينبأ وسيم محمود حسين104331232022131021

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية ميسلون للبناتادبيزينب صفاء جواد كاظم104332232022080026

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيمريم ثامر حسين حمزه104333232022099039

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية صفين المختلطةادبيمصطفى عمران علي حمزه104334232021195016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية الربيع للبناتادبيزينب وهران عباس ناجي104335232022098088
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية مريم العذراء للبناتادبيبنين محمود جاسم محمد104336232022082007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية اسماء للبناتادبيبنين صباح محمد ابراهيم104337232022093013

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية المسيب للبناتادبيهبه ماجد عمران علي104338232022117110

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية الطبري للبنينادبيحسين عامر حسين عليوي104339232021061021

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية المدحتية للبناتادبيصفا عمار محسن علوان104340232022090044

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية المسيب للبناتادبينبأ معين عبد الحسن شوكت104341232022117102

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيكاظم محمد عبد المهدي محمد104342232021183055

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيحسين مهدي حسون علوان104343112021053039

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية الفجر المختلطةادبيعالء قاسم محمد رستم104344232021173033

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبياالء نعمه هادي برهان104345272022094008

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية المناذرة للبناتادبيرسل سعدون عبد شراد104346232022078011

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية االفاق للبناتادبيعلياء كريم عباس زغير104347232022144032

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية الشعب للبناتادبينضال حسين محسن جوحي104348132022098159

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيمحمد والء كاظم جودة104349232021252088

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية فلسطين للبناتادبيزينب جابر عمران سباهي104350232022084015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية الغزالي المختلطةادبيعبد هللا فوزي مجبل فارس104351232021186023

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية المدحتية للبناتادبيابتهال مجيد سلمان عيال104352232022090001

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية الزهراء للبناتادبيبنين جاسم محمد كادوري104353232022109010

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0الخارجياتادبيزينه حيدر كاظم حمزه104354232022401066

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية الربيع للبناتادبيبنين محمد علي حسين ساجت104355232022098037

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0الخارجياتادبيتيجان احمد عبود جمعه104356232022401035

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية الطبري للبنينادبيحسين جاسم حسين عبد الزهره104357232021061014

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمه حمزه صالح حسين104358232022124076

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية الحلة للبنينادبيمرتضى مكي خضير مهدي104359232021015035

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية الرضوان للبناتادبيبنين حيدر يعكوب يوسف104360272022078007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية قرطبة للبناتادبيايه محمد عبيد محمد104361232022126007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية الربيع للبناتادبيفاطمه علي هاشم عبيد104362232022098126

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية االمام علي للبنينادبياحمد مهند عباس مهدي104363232021002004

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية مريم العذراء للبناتادبيتبارك قيصر عبد الجبار هادي104364232022082010

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية اسماء للبناتادبيطيبه رافع محسن فاضل104365232022093049

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية النجوم للبناتادبياالء علي حسين ساجت104366232022130006

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية السجاد للبنينادبيحسن علي صوين حسين104367232021031011

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبيغسق جواد كاظم علوان104368232022303006

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية المدحتية للبناتادبيتبارك علي رباط هادي104369232022090013

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية الفاو للبناتادبيانوار سالم عطيه عباس104370232022111008
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية الجهاد للبنينادبيحسن باسم طالب ضاحي104371232021004013

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبينجاة عبد هللا كعيد نايل104372232022190008

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبياكرم فالح كريم محمد104373252021207003

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية الربيع للبناتادبيضحى حازم عوض ابراهيم104374232022098103

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمسلم نعمة عبد زيد حسن104375252021012198

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية المسيب للبناتادبيبثينه عباس فاضل حسن104376232022117016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية الربيع للبناتادبيبنين حيدر عدنان جاسم104377232022098032

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية الربيع للبناتادبيرويده شاكر كاظم عيفان104378232022098058

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية الفدائي للبنينادبيسجاد حسن مجيد حمزه104379252021013020

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية الثورة للبناتادبيزهراء حسين جميل ابراهيم104380232022086022

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية النيل للبنينادبيمحمد حسين حمزه تمن104381232021033049

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية عدن للبناتادبياستبرق قائد شاكر محسن104382232022076006

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية الرفعة للبناتادبيحوراء عبد السالم عبد الواحد عزيز104383232022081018

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيزهراء صالح عبد الحسن جاسم104384232022108014

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية اسماء للبناتادبيبنين مهند حسين عبيد104385232022093015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية الربيع للبناتادبيفاطمه بدر عمران رابح104386232022098121

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية الكندي للبنينادبيسجاد حسين كرم مزهر104387232021007019

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيزينب مهند صالح مزبن104388232022178013

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيرسل حاتم علي خلف104389232022099017

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية االسكندرية للبناتادبيساره كاظم زغير عبطان104390232022094012

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبياساور حسين صاحب عباس104391232022127001

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيحنان حسين علي عبد104392272022070009

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية االفاق للبناتادبيزينب حسين مرزه مردان104393232022144024

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية الفاو للبناتادبيانفال عبد هللا حميد نادوس104394232022111007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيجعفر قيس مرزه حرش104395232021029003

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية ميسلون للبناتادبيرقيه علي عبد عطيه104396232022080019

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيكوثر ياسر حمزه عليوي104397232022145030

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيعباس جمال هادي محمود104398232021251127

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية السجاد للبنينادبيعلي محمد فاضل حسين104399232021031040

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0الخارجيونادبيحميد رزوقي كريم محمد104400232021400057

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية المحاويل للبناتادبيفرات هيثم موسى مرزه104401232022115043

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية اسماء للبناتادبيشيماء كريم حمزه راضي104402232022093044

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيساجده علي شريف عبد االمير104403232022183015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية الغدير للبناتادبيخديجه رشيد خضير حران104404232022131006

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية الحلة للبناتادبيزينب عبد الرضا هادي رحيم104405232022100022
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية قرطبة للبناتادبيمريم بهجت عبد الواحد محيسن104406232022126032

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية الدستور للبنينادبيعلي حمزه خليف مرزه104407232021018017

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيساره صالل عبيد حبيب104408232022119042

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية الرضوان للبناتادبيزهراء أحمد هادي جواد104409272022078013

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0الخارجياتادبينور محمود شاكر حسين104410272022401139

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية النجاة للبناتادبيرؤى غانم سامي علي104411232022139007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية الغزالي المختلطةادبيمجيد مشهاب عبد عمران104412232021186032

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية المستقبل للبناتادبيهاجر مقداد فخري هادي104413232022106019

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية اسماء للبناتادبيايه حسين جبر عبيد104414232022093006

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية االفاق للبناتادبيحوراء فاضل غازي شهد104415232022144015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0الخارجياتادبيرشا كاظم سلمان عيدان104416232022401049

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية الحلة للبنينادبيمحمد حيدر عباس سعودي104417232021020061

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيغفران كريم مراح ختالن104418232022119061

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية المدحتية للبناتادبينور نوفل عبدعلي محمد104419232022090060

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية البتول  للبناتادبينور عقيل عبد االمير تايه104420232022104038

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية عبد المطلب للبناتادبيامنه محمد محسن كريم104421232022136002

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية اسماء للبناتادبيهبه فارس رحمن صالح104422232022093069

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية الكرار المختلطةادبياحمد اياد هالل حسين104423232021175002

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبيزينب علي ناظم عزوز104424232022303005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية الثقلين للبنينادبيامير عباس حسن داخل104425292021009021

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيعلي مبدر محسن كشمور104426112021053082

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية الوركاء للبناتادبينبأ عمران مهدي كاظم104427232022079020

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيمدلول شريف عبد الظاهر ماني104428292021014130

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيغدير فاضل شهيد غريب104429272022141054

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية نابلس المختلطةادبيعزيز حمزه عزيز مهيان104430232021194009

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية الحيدري المختلطةادبيمنتظر محمد رزاق جبار104431232021213007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية الفاو للبناتادبياسراء خريبط عبيد عليوي104432232022111001

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيزهراء داخل خليل حسن104433232022123022

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرقية عباس فاضل عبد الكاظم104434232022127023

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيحوراء حسين كاظم نجم104435232022183008

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيهاجر محمد حسين مطلك104436232022200007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء البتول صالح مهدي عبيد104437232022098062

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية الحوراء للبناتادبيهبه سعد عبد هللا احمد104438232022103031

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية الصادق المختلطةادبيمحمد نعيم شدهان كاظم104439232021172028

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية االمام علي للبنينادبيمسلم عقيل نجم عبود104440232021002054
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية شط العرب للبناتادبيأسيل علي حسين هندي104441232022124001

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنينادبيمحمد رافد عبد زيد محمد104442232021063031

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية الرفعة للبناتادبيتمارا هيثم مخيف مزعل104443232022081013

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيباقر حاكم عطيه عباس104444252021045003

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء محسن عبيد حبيب104445232022098078

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية الخلود للبناتادبيغدير عامر عباس ثكب104446232022137026

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية المثابرون للبنينادبيحسين عزيز محسن اسعيد104447222021376027

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية الباقر للبناتادبيغدير عباس غني حسين104448232022105014

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية المرتضى المختلطةادبياالء علي خضر حجيل104449232022185002

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيتبارك علي جواد كاظم104450232022108003

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية المحاويل للبناتادبياسماء غانم عبد هللا عالوي104451232022115002

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية عبد المطلب للبناتادبيبنين رياض علي عبد104452232022136007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية الكوثر للبناتادبيروان باسم محمد حمزه104453232022114010

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء ناظم عبد الواحد عيسى104454232022139009

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية حلب للبنينادبيميثم مهدي صالح مهدي104455232021056032

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية الصديق للبنينادبيصادق جعفر عبد هللا كرير104456232021027025

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية العارضيات المختلطةادبيفرهود شاكر مهدي خطار104457242021152026

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية الكفل للبنينادبيوهب خيري هاشم كديمي104458232021032080

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية الربيع للبناتادبيطيبه احمد هادي عبيد104459232022098106

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية القاسم للبنينادبيحسن عالوي جاسم محمد104460232021006011

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية شط العرب للبناتادبيهند باسم محمد عبد104461232022124103

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء البتول سالم حسين ابراهيم104462232022121016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية الحلة للبنينادبيعلي فارس كريم كاظم104463232021020046

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيابتسام فاضل عبد العباس كتاب104464232022165001

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0ثانوية الوركاء للبناتادبيعبير عيسى كاظم عيدان104465232022079014

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبياحمد وسام محمد عبد الحسين104466112021052007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية المحاويل للبناتادبيايه عباس عبد حسين104467232022115004

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية الحسينية المختلطةادبيفاطمة نعمة فاضل جبرات104468232022187001

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيفاطمه جميل ناظم حسن104469232022143024

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية دجلة للبناتادبيرسل صالح نسوم حسن104470232022107013

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية المسيب للبنينادبيحسام رائد عليوي ناصر104471232021009024

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةادبيمحمود برغش هاشم خليوي104472222021266023

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب ياس خضير جاسم104473232022127028

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية الزهراء للبناتادبيرقيه حسين صاحب خضير104474232022109025

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية كوثا للبنينادبيمحسن فرج حمزه دليل104475232021051025
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية الحلة للبنينادبيحسين مشتاق فاضل شاكر104476232021015014

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيفاطمه الزهراء حيدر سامي محمد104477232022199010

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية الحلة للبنينادبيمنتظر غالب جواد طاهر104478232021015039

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية الزهراء للبناتادبيرفل علي حسين كاظم104479232022109024

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية الخلود للبناتادبيساره راجح مهدي جبار104480232022137021

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية الجنائن للبناتادبيرقيه فيصل مهدي شهاب104481232022102009

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيزيد غانم هادي جعفر104482232021183032

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية عبد المطلب للبناتادبيتبارك علي حسن عليوي104483232022136008

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية اليقظة للبناتادبينبأ علي كاظم عبد الحسين104484232022089031

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية المسيب للبناتادبيابتسام مهدي صالح هادي104485232022117001

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيتمارا فراس رزاق عبود104486272022071015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية حلب للبناتادبيفاطمه حيدر عبد االخوه حسون104487232022129014

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي حسن ياسين غالي104488272021031120

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0ثانوية عبد المطلب للبناتادبيزينب رزاق اسماعيل درب104489232022136016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية المحاويل للبناتادبيزهراء كاظم درع كاظم104490232022115027

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيحسين جواد كاظم عباس104491232021251044

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيدعاء نصير عباس علي104492232022127019

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0ثانوية نابلس المختلطةادبيزهراء محمد راضي راشد104493232022194001

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية الفيحاء للبنينادبيياسر صالح محل فندي104494232021005028

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0ثانوية الصادق المختلطةادبيبنين حسين عبيس كاظم104495232022172003

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية اسماء للبناتادبيصبا عالء حسين سلمان104496232022093046

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية الكوثر للبناتادبيهديل حسين عبيس كاظم104497232022114042

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية بلقيس للبناتادبيسجى ناظم كاظم طالب104498232022120021

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيكوثر محمد نعمه جعاز104499232022199013

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية المناذرة للبناتادبيزهراء حسين هاشم دويح104500232022078017

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيمرتضى عباس كاظم صالح104501212021018041

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيحوراء محمد مرزه رميح104502232022123015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية فلسطين للبناتادبينور ظافر ناجي حمزة104503232022084020

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيرسل محمود عبد الرحمن رزوقي104504232022108008

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية المناذرة للبناتادبيمريم حمزه كاظم عبيس104505232022078033

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية الفجر المختلطةادبيامير عدنان علي طاهر104506232021173005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية المدحتية للبنينادبيحسين علي هامل عبد104507232021017016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيهدير حاتم حمزه برهان104508232022108046

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية المناذرة للبناتادبيايات علي جاسم محمد104509232022078004

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية الكندي للبنينادبياحمد خالد خلوفي جراد104510232021007005
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية الصالحين المختلطةادبيازهر حيدر عبد زيد رومان104511252021120003

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية حلب للبناتادبيصباح عباس كاظم ججار104512232022129011

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية المسعودي للبناتادبيزينب عماد عبيد سعود104513232022095023

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية الدرعية للبنينادبيمصطفى نجم عبد الكاظم خضير104514232021170025

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية المسيب للبناتادبيمريم مصعب سلمان ناصر104515232022117100

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيعلي صالح فالح عبيس104516232021251163

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيحسين جاسم محمد عبيد104517232021001018

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيمهيمن كريم علي مظلوم104518232021250083

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية رواد السالم االهلية للبنينادبيعبد هللا سعد مهدي اليج104519252021213002

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية الطبري للبنينادبيحسن عبد الحمزه كاظم عبود104520232021061017

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0الخارجيونادبياحمد عبد الحسين داخل زايد104521242021400005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء باسم محمد نعمه104522232022098063

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية المحاويل للبنينادبيحسين حمد رشيد محمد104523232021008020

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيكرار طالب عبد االمير حسين104524232021183057

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية حيفا للبناتادبيهبه فراس زوير جحيل104525232022122056

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينادبيكاظم هاشم فالح حسين104526222021073024

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبياحمد عبد الزهره هاتف عبد العباس104527232021251013

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية المحاويل للبناتادبيزهراء حازم عبد الحسين نعاس104528232022115022

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية الحكيم للبنينادبيعبد هللا موسى ناجي سدران104529232021044015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية شط العرب للبناتادبيحوراء باسم عبيد خضير104530232022124028

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيمسلم عباس كريم جبر104531252021160051

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية طليطلة للبناتادبيمياسه حسن هادي عنون104532232022092060

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية الكوثر للبناتادبيهاله عدنان طرخان علي104533232022114040

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيسجى جواد كاظم راهي104534232022143016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيفاطمه كاظم جواد كاظم104535232022128036

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية اليقظة للبناتادبيآيات عدي حاتم عبد الواحد104536232022089001

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيهاجر احمد كاظم حسين104537232022183020

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية الربيع للبناتادبيرقيه ماجد عبد االمير شاكر104538232022098056

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية النجاة للبناتادبيشهالء ابراهيم عبد الرسول طراد104539232022139014

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية االفاق للبناتادبيزينب عباس عبد هللا رخيت104540232022144025

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي نزار عواد عبيد104541232021008075

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية الهاشمية للبنينادبيحيدر عبد الواحد حسان عبد104542232021019016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية المنتظر المختلطةادبيمحمد سالم داود حمد104543232021196011

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرتاج رائد علي حبيب104544232022127020

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه عماد جاسم حسين104545232022083027
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية الكوثر للبناتادبيبتول علي حميد رحيم104546232022114004

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية الفيحاء للبنينادبيحسن فالح محمد جبر104547232021005007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية الجنائن للبناتادبيفاطمه ثائر عبد زيد علوان104548232022102021

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيبنين عالء عجيل طارش104549232022123009

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية ميسلون للبناتادبيبنين صالح مدلول اركان104550232022080004

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية صنعاء للبنينادبياحمد صالح فيصل ناصر104551232021011002

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية تبارك المختلطةادبيمصطفى محمد يحيى عبد الزهرة104552252021115019

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0الخارجياتادبيرباب محمد طعمه عمران104553232022401047

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبينسرين باقر خضير حسن104554232022143030

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية النجاة للبناتادبيدموع احمد حسين علوان104555232022139005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيياسر عدنان رميض سعد104556232021250092

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية الثورة للبناتادبيزينب حسنين علي حسين104557232022086026

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية الحلة للبنينادبيحيدر مجيد هادي شعول104558232021015015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية بلقيس للبناتادبيغدير علي داخل محمد104559232022120023

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية الكندي للبنينادبيليث سليم احمد حميد104560232021007032

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيضي ثابت محسن حمد104561232022123037

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية التراث للبناتادبيهدى علي عبود عمير104562232022148036

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد حامد عبيد عبيس104563232021052066

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية المسيب للبنينادبيعلي ليث محسن علي104564232021009079

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيكاظم صالح مهدي عطيه104565232021193009

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0اعدادية اسماء للبناتادبيايه علي منعم نجم104566232022093008

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0اعدادية ام البنين للبناتادبيشهد حيدر موسى خلف104567232022091025

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنينادبيمرتضى محمد كاظم موح104568232021286005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيانعام كاظم عبد العباس محي104569232022127004

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية اليقظة للبناتادبيحنين ساجد صاحب عطيه104570232022089010

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزينب عامر هدهود علوان104571232022143014

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيميس مؤيد خضير عباس104572232022271135

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0ثانوية النيل للبنينادبيميمون عمران عبد االمير عمران104573232021033059

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية طليطلة للبناتادبيبنين جاسم طالب ناجي104574232022092008

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية النخبة االهلية للبناتادبياخالص تركي حامض شنان104575222022424001

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية المنتظر المختلطةادبيحسين علي سلمان عبيد104576232021196003

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيمنى عدنان نور حسن104577232022164015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية شط العرب للبناتادبيحوراء هويدي حسين هندي104578232022124030

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية طليطلة للبناتادبيفاطمه حسين اسماعيل جوده104579232022092049

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية الكفل للبنينادبيجعفر كاظم حسين حسن104580232021032014
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية السدة للبناتادبياسيل محمد عبد جابر104581232022110004

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية البتول  للبناتادبيسجود كاظم فرهود عناد104582232022104021

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية الشموس للبناتادبيزينب قاسم عبد فيضي104583232022101007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيايات سالم مطرود ناصر104584272022094011

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية المحاويل للبناتادبيزهراء حسين عبد زيد علوان104585232022115023

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء جاسم عبيد هاشم104586232022098066

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية المعراج للبنينادبيموسى يعقوب علي غضبان104587112021024048

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيفاطمه امجد حميد جاسم104588232022108035

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيفاطمه ظافر ناجي حمزه104589232022271119

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0ثانوية حلب للبناتادبيفاطمه بهاء شهيد شياع104590232022129013

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيزهراء عبد الكريم جعفر محمد104591232022304007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيعبد هللا حسين علي حسين104592252021122090

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية اسماء للبناتادبيايالف عامر عبيد فياض104593232022093003

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيمرتضى حسين عباس حسن104594222021054065

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية الثورة للبناتادبيزهراء قاسم عباس حلبوص104595232022086024

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0ثانوية النيل للبنينادبيعبد هللا محيسن حمزه تمن104596232021033037

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية الربيع للبناتادبيايه حامد محسن حمزه104597232022098020

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0ثانوية المنتظر المختلطةادبيناديه توفيق غالي عبود104598232022196009

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية شط العرب للبناتادبيزهراء ليث شاكر عيدان104599232022124045

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية السدة للبنينادبيمؤمل كريم هاتف كريم104600232021016054

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيحسين عالء كاظم مكي104601232021255025

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0الخارجياتادبيعلياء خليل عليوي حسين104602232022401095

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيمحمد عبد علي طوير فرهود104603232021256123

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية الطبري للبنينادبيمحمد جاسم حسين مخيف104604232021061060

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية المناذرة للبناتادبينوره حسين هادي صالح104605232022078037

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية صفين المختلطةادبيحسن جواد رسن خصيفان104606232021195004

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية طليطلة للبناتادبيريام محمد علي هالل104607232022092024

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية اسماء للبناتادبيساره كريم حسين خضير104608232022093042

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيبثينه حسن كاظم جغيل104609232022183005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية المسيب للبنينادبيحسين مرزه حمزه حسون104610232021009038

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي راضي عبد السادة خشان104611242021024012

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية المصطفى للبنينادبيزيد تمكين محسن كاظم104612242021017033

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيتبارك علي حسين شاطي104613232022127014

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية المستقبل للبناتادبيزهراء سالم عبد هللا عطيه104614232022106006

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيزين العابدين جاسم محمد نجم104615272021031082
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0الخارجياتادبيسجا شاكر مصطفى احمد104616232022401076

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيدعاء ابراهيم عبيد حسين104617232022183010

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية الوركاء للبناتادبيحنين حسن علي حسين104618232022079006

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية النجاة للبناتادبيندى خلف حميد عمران104619232022139019

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية شط العرب للبناتادبيطيبه احمد وهاب محمد104620232022124068

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية السدة للبنينادبيعلي حميد محسن عباس104621232021016039

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0الخارجياتادبيبشرى حسن بكر محمد104622232022401030

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية415.1ثانوية التحرير للبناتادبيياسمين صالح مرزه محسن104623232022096017

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية المنتظر المختلطةادبيحوراء حامد فضل حسن104624232022196004

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية حلب للبنينادبيحسن عقيل محمد كاظم104625232021056005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية البدور للبناتادبيترتيل حماده سلمان عبد104626232022085004

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية حيفا للبناتادبيأيمان خالص نوفل طالل104627232022122004

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية الزهراء للبناتادبيمريم طالب طعمه عباس104628232022109058

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية ميسلون للبناتادبيطيبه علي حسن حمزه104629232022080031

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية دجلة للبناتادبيرغد مخلص عبد الكاظم غثوان104630232022107014

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية الجزائر للبنينادبيامير صالح ابراهيم ياسين104631232021043007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية مهدي البصير للبنينادبيباقر حميد عيسى جاسم104632232021058005

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية الصديق للبنينادبيعلي سالم جاسم علوان104633232021027037

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيفاطمه محمود شافي عليوي104634232022208012

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي احسان مهدي ناجي104635232021040026

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمة رزاق كاظم حسن104636232022119063

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية569.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايمان سالم عبيس فاضل104637232042271080

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية563.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيزهراء قاسم محمد عمران104638232042183018

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية562.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيياسمين حميد مزهر حسون104639272042147073

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية560.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيحنين احمد عبد الحمزة علي104640232042077037

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية552.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبراء قاسم كاظم حسن104641232042109022

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية550.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيقاسم خالد حسن علوان104642232041067087

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية549.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينور بشير علوان صاحب104643232042271734

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية547.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيزينب حيدر علي جاسم104644232042144054

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية545.0ثانوية التراث للبناتاحيائيسارة باسم سالم عبيد104645232042148034

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية544.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيضحى طالب عبد الكاظم موسى104646232042115123

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية544.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائينور ثائر كاظم حمزه104647232042091098

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبنين هيثم فاضل عمران104648232042083008

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعباس حسن عبد االمير عبود104649232041257120

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيداليا هيثم حمزه جمعه104650232042099009
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية537.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيحسنين عبد الكريم عبد الكاظم جالب104651232041257049

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية537.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيقاسم حسين حمزه لفته104652232041164042

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيحسين علي جاسم كاظم104653232041169009

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك وائل صاحب مكي104654232042087091

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيفاطمه قتيبه حسين محمد104655272042147057

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيفاطمه مهدي ناصر لفته104656232042079051

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين عليوي داود104657232042303019

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيرشا فاهم محمد علي104658232042172010

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء فراس ماجد عباس104659232042091050

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيفاطمه رزاق طالب مهدي104660232042183037

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيالحوراء عمار نعمان محمد104661232042304011

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحسين يحيى محمد عبود104662232041043015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمسره رافع فاضل جليل104663232042087309

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايه فاضل عبيد فهد104664232042142045

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيآيه حيدر عامر مهاوش104665232042202001

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائينور هيثم احمد محمد104666232042115190

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعلي كريم عبيد طه104667232041054096

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيشهد احمد شياع هاشم104668232042098135

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمصطفى مالك حارث فرج104669232041044057

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيبتول عبد الكريم خضير عباس104670232042147008

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيبراء صالح سلمان خميس104671232042158002

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيايه جاسم مخلف ناصر104672272042089015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيغدير وسام حمد حمزه104673232042124097

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب اركان عطيه دوهان104674232042109095

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيغدير مؤيد مزهر كحيوش104675232042124096

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيحسين عبد هللا علوان لوتي104676232041038016

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيأمير عدنان جاسم حسين104677272041021002

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيزين العابدين نصير مالك محمد104678232041017058

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيكوثر صالح حميدي كاظم104679232042098168

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائياحمد مثنى جواد حمزه104680232041005008

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيوالء شكري مطشر حسن104681232041172053

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيحنان سالم عباده مطلك104682232042149015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية502.3ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب فارس عبد علي كريم104683232042096069

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيعلي حمزه كطوف صدام104684232041183049

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيعذراء جواد كاظم محمد104685232042157044
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيانتظار خليل ابراهيم كاظم104686232042103009

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0ثانوية الضحى المختلطةاحيائيعباس عذاب حاتم فليح104687232041218011

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيحوراء علي مكي حمود104688232042142096

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي ماجد نعمه عبيد104689252041207074

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيمريم عبد الهادي محمد رضا علي104690232042113074

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيبنين مريود ابراهيم مريود104691232042103021

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيحوراء سهب هاشم عبد الرزاق104692232042099008

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيمريم بسيم كاظم محمد104693232042090157

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيبنين عدي حاتم عمران104694232042093028

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيهاجر كاظم جبار امانه104695232042086188

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيبلقيس علي محمد وحيد104696232042106017

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائياحمد سامر احمد حمزة104697232041067004

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيفاطمه علي هادي وحودي104698232042108082

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيرسل عصام مهدي حسين104699232042079018

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائينور حسين غني وناس104700232042140088

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيحسام محمد موسى فرهود104701252041209009

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيخلود وليد جوري عبد هللا104702232042095027

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيحسن حيدر لوفي ماشي104703292041153048

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة علي ياسين عزاوي104704232042120174

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيزهراء اياد كاظم غالي104705242042088024

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيمريم عماد كريم حسين104706232042092211

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحنين احمد ناصر عبد104707232042080027

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيشروق عبد الكريم ياسين عزواي104708232042078078

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيمريم عبد الكريم هادي جواد104709232042090159

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء حيدر جبارة شاني104710232042127046

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيتبارك حسين مطر جاسم104711232042089024

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى محمد شريف حمزه104712292041007328

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيهدير عماد جابر سلطان104713232042090185

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايات مهدي كاظم شاكر104714232042304021

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيزهراء محمد عطيه داود104715272042089059

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيحسين علي عبيس خضير104716232041027012

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحيدر عباس حميد حسن104717282041151100

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزهراء علي شهيد يوسف104718232042102037

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية534.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيزهراء باسم محمد بعيوي104719232052080020

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيزينب هادي صخل لواخ104720272052071015
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جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيعبد هللا مسلم محسن حمود104721232051012027

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيايات يوسف جبار عمران104722232052091003

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيمريم عباس عبد محمود104723232052098040

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيجعفر نبيل عبود عباس104724232051020009

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيعلي حميد جاسم حسون104725232051012030

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0ثانوية التراث للبناتتطبيقيفاطمة مهدي صالح سالم104726232052148028

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0ثانوية السدة للبناتتطبيقيرويده عباس علي جاسم104727232052110007

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيمريم عبد الكريم موسى جعفر104728232052088027

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيمصطفى جاسب حريجه عذيب104729272051153193

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيحسام عبد الرضا ناصر شطنان104730222051301008

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقينرجس كاظم محسن ابراهيم104731232052086053

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية الدستور للبنينتطبيقيسجاد جاسم سلمان حمزه104732232051018018

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيفاطمه فاضل  علي حسين104733232052271193

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيبراء موسى هادي حسين104734232052164002

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيفقار علي نعيم جبر104735222051307146

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقياسراء صباح عبد علي شمران104736232052142001

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقياحمد بهاء محمد يوسف104737232051256002

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيزهراء حامد جاسم شرهان104738232052117014

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيمريم رعد عطيه فهد104739232052121015

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية الحلة للبناتتطبيقيزينب يقضان عبد االمير صادق104740232052100023

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقيزينب رزاق راضي بستان104741232052205009

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيعلياء صدام حسين عبيس104742232052115030

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0الخارجياتتطبيقيفاطمه كاظم عليوي حمادي104743232052401022

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيغسق ماهر كاظم محمد104744232052124038

جامعة بابل/كلية اآلداب478.0اعدادية الجهاد للبنينادبيحسنين احمد سلمان بدر104745232021004017

جامعة بابل/كلية اآلداب454.0اعدادية الثورة للبنينادبيكرار حيدر محمد عباس104746232021003064

جامعة بابل/كلية اآلداب440.0اعدادية المدحتية للبناتادبيتبارك مرزه صاحب محمد104747232022090015

جامعة بابل/كلية اآلداب438.0ثانوية الوركاء للبناتادبيكوثر نجم عبد علي عبد104748232022079017

جامعة بابل/كلية اآلداب411.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيبنين جبار نوري حنن104749232022083004

جامعة بابل/كلية اآلداب410.0ثانوية السدة للبناتادبيايه قاسم مطشر عبود104750232022110008

جامعة بابل/كلية اآلداب410.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيجعفر صادق محسن طرخان104751252021122026

جامعة بابل/كلية اآلداب409.0اعدادية الحلة للبنينادبيكرار حيدر هادي حمزه104752232021020055

جامعة بابل/كلية اآلداب407.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيبنين شعالن شمران علوان104753232022119014

جامعة بابل/كلية اآلداب405.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيرقيه علي ناهي عبد104754232022271059

جامعة بابل/كلية اآلداب405.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء عبد الرضا زيدان رسن104755232022127024
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جامعة بابل/كلية اآلداب404.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيرغدان محمد كامل كاظم104756272022071022

جامعة بابل/كلية اآلداب401.0اعدادية الحلة للبنينادبيمحمد باسم هيجل مردان104757232021020059

جامعة بابل/كلية اآلداب399.0اعدادية االمام علي للبنينادبيامير رعد جاسم محمد104758232021002007

جامعة بابل/كلية اآلداب397.0ثانوية الحرية للبناتادبيبنين عبد هللا عثك مبارك104759272022099027

جامعة بابل/كلية اآلداب392.0اعدادية الشموس للبناتادبيغدير محسن زغير عليوي104760232022101015

جامعة بابل/كلية اآلداب391.0اعدادية االمام علي للبنينادبيمرتجى راجح جاسم خريبط104761232021002048

جامعة بابل/كلية اآلداب390.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسين فداء الدين ميثم ابراهيم شاهين104762232021040015

جامعة بابل/كلية اآلداب388.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيزينب احمد كاظم عبد الحسين104763232022271081

جامعة بابل/كلية اآلداب385.0ثانوية النجوم للبناتادبياسرار ثامر كاظم عباس104764232022130004

جامعة بابل/كلية اآلداب384.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبيمريم حسين عبد زيد جبار104765272022161040

جامعة بابل/كلية اآلداب382.0اعدادية شط العرب للبناتادبيرنا عبد العباس حسن علي104766232022124036

جامعة بابل/كلية اآلداب382.0ثانوية البتول للبنات-الوقف الشيعيادبيرقيه احمد حاتم علوان104767132022115006

جامعة بابل/كلية اآلداب382.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيغيث سعد محسن حسين104768232021029025

جامعة بابل/كلية اآلداب382.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبياحمد عالء محمد رضا104769272021044003

جامعة بابل/كلية اآلداب382.0اعدادية السدة للبنينادبيطه ياس خضير عباس104770232021016033

جامعة بابل/كلية اآلداب380.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيتمارا اسعد حسين خضير104771232022099009

جامعة بابل/كلية اآلداب379.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيحسن هادي منسي ساري104772232021183018

جامعة بابل/كلية اآلداب379.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيغصون رزاق برهي خليل104773232022083023

جامعة بابل/كلية اآلداب379.0ثانوية الحرية للبناتادبيانوار فياض صكر مايع104774272022099014

جامعة بابل/كلية اآلداب379.0اعدادية عكاظ للبناتادبيطيبه حسين حمد سلمان104775272022088069

جامعة بابل/كلية اآلداب378.0ثانوية الحرية للبناتادبيألق ياسر جعفر عبد الصمد104776272022099003

جامعة بابل/كلية اآلداب378.0اعدادية طليطلة للبناتادبيدعاء مخلف علي ناصر104777232022092019

جامعة بابل/كلية اآلداب377.0ثانوية السيد حسين السيد اسماعيل الصدر للمكفوفينادبيعلي عبد االمير حمودي سلمان104778122021042002

جامعة بابل/كلية اآلداب377.0الخارجيونادبيمحمد جليل حنوش عبود104779292021400117

جامعة بابل/كلية اآلداب377.0ثانوية الغدير للبناتادبيزهراء مسلم صجم عبد104780232022131010

جامعة بابل/كلية اآلداب377.0ثانوية حواء االهلية للبناتادبيزهراء علي هادي حميدي104781232022153005

جامعة بابل/كلية اآلداب377.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيبراق سامح محسن موسى104782112022104014

جامعة بابل/كلية اآلداب376.0ثانوية اآلمال للبناتادبيساره صباح كريم حمزة104783232022118018

جامعة بابل/كلية اآلداب376.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيذو الفقار محمد عبد الجليل عداي104784232021160007

جامعة بابل/كلية اآلداب376.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبيساجده جاسب محي ذرب104785272022161028

جامعة بابل/كلية اآلداب376.0اعداديه االنوار للبناتادبيسرى اثير فاضل دلف104786112022085027

جامعة بابل/كلية اآلداب375.0ثانوية النيل للبنينادبيسجاد حمزه مغير سلمان104787232021033026

جامعة بابل/كلية اآلداب375.0ثانوية االصالة للبناتادبيمريم محمد سلومي داود104788112022083041

جامعة بابل/كلية اآلداب375.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيمصطفى محمد رحيم عبد هللا104789152021072226

جامعة بابل/كلية اآلداب375.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيحسن عباس عبد هللا كاظم104790262021173007
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جامعة بابل/كلية اآلداب375.0اعدادية الطليعة للبناتادبيمريم يعرب هادي موسى104791232022088049

جامعة بابل/كلية اآلداب374.0اعدادية العراق للبنينادبينعمة مخلص جميل نعمة104792242021024027

جامعة بابل/كلية اآلداب374.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء سلمان عبيد علوان104793232022109031

جامعة بابل/كلية اآلداب373.0اعدادية عشتار للبناتادبيزينب عدنان حسن فرمان104794232022125013

جامعة بابل/كلية اآلداب373.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبينجم نبيل نجم حسين104795272021016211

جامعة بابل/كلية اآلداب373.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين جاسم عبد الحسين كاظم104796272021031052

جامعة بابل/كلية اآلداب373.0اعدادية دجلة للبناتادبيغدير دريد نافع جليل104797232022107024

جامعة بابل/كلية اآلداب372.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي حميد علي جسام104798232021008064

جامعة بابل/كلية اآلداب372.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبينور حسن نهر حسون104799252022089061

جامعة بابل/كلية اآلداب372.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيمرتضى جالل صالح مهدي104800272021154068

جامعة بابل/كلية اآلداب371.0اعدادية ام البنين للبناتادبيرسل حامد عباس حسين104801232022091009

جامعة بابل/كلية اآلداب371.0اعدادية الربيع للبناتادبياالء ظاهر جاسم محمد104802232022098007

جامعة بابل/كلية اآلداب371.0اعدادية الخالدات للبناتادبيآيات جاسم شعيوط حسن104803272022067002

جامعة بابل/كلية اآلداب371.0ثانوية الرفعة للبناتادبيزينب مجيد مجبل كاطع104804232022081035

جامعة بابل/كلية اآلداب370.0اعدادية الكفل للبنينادبياحمد كريم عبد الحسين جاسم104805232021032002

جامعة بابل/كلية اآلداب370.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيطالب كاظم جبر عبيد104806272021016087

جامعة بابل/كلية اآلداب370.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيأيهم سليم محسن محمد104807232021160002

جامعة بابل/كلية اآلداب369.0اعدادية حماة للبناتادبيدعاء علي حسين عبيد104808112022084047

جامعة بابل/كلية اآلداب369.0اعدادية الثورة للبنينادبيحسين شبيب نهاب شبيب104809232021003019

جامعة بابل/كلية اآلداب369.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبياحمد اياد عالء محمد104810102021015003

جامعة بابل/كلية اآلداب369.0ثانوية النجوم للبناتادبيآيات أنس عباس غزوان104811232022130002

جامعة بابل/كلية اآلداب368.0اعدادية الثورة للبناتادبيالزهراء فاطمه حيدر محمد علي104812232022086002

جامعة بابل/كلية اآلداب368.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيزهراء حسن حمزه راضي104813232022108011

جامعة بابل/كلية اآلداب368.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيسجاد علي كاظم زعيتر104814232021001031

جامعة بابل/كلية اآلداب368.0الخارجياتادبيزهراء عقيل ابراهيم كاظم104815232022401059

جامعة بابل/كلية اآلداب367.0اعدادية االمام علي للبنينادبيمنتظر اسماعيل جليل ابراهيم104816232021002060

جامعة بابل/كلية اآلداب367.0ثانوية الحوراء للبناتادبيزهراء فاضل محمد اهو104817232022103014

جامعة بابل/كلية اآلداب367.0اعدادية الرافدين للبنينادبيحسن عباس فاضل سلمان104818102021009015

جامعة بابل/كلية اآلداب367.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيمحمد نجيب محمد عبود104819232021253141

جامعة بابل/كلية اآلداب367.0اعدادية الياقوت للبنينادبيجعفر صادق هادى مطر104820272021038018

جامعة بابل/كلية اآلداب367.0الخارجيونادبيزين العابدين اياد عبد المحسن عباده104821272021400051

جامعة بابل/كلية اآلداب367.0اعدادية الحلة للبنينادبيحسين مكي كريم حميد104822232021020020

جامعة بابل/كلية اآلداب367.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيمرسلين حامد عويد عيدان104823272022141059

جامعة بابل/كلية اآلداب367.0اعدادية الطليعة للبناتادبيشيماء احسان علي اسكندر104824232022088039

جامعة بابل/كلية اآلداب367.0ثانوية الرضوان للبناتادبيزهراء محمد طريخ حاجم104825272022078019
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جامعة بابل/كلية اآلداب366.0اعدادية الطبري للبنينادبيعمار باسم غانم خضير104826232021061053

جامعة بابل/كلية اآلداب366.0ثانوية البارئ للبناتادبيرفل طارق داود عفتان104827112022119009

جامعة بابل/كلية اآلداب366.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيتبارك ضياء سالم نعوم104828252022171017

جامعة بابل/كلية اآلداب366.0الخارجياتادبيبتول عالء تركي سلمان104829232022401028

جامعة بابل/كلية اآلداب366.0ثانوية ابن رشد للبناتادبينور عمار صادق كاظم104830232022099046

جامعة بابل/كلية اآلداب366.0اعدادية المسيب للبناتادبيفاطمه محمد مشاري كرير104831232022117091

جامعة بابل/كلية اآلداب366.0اعدادية الكندي للبنينادبيسجاد سعد شريف حمود104832232021007020

جامعة بابل/كلية اآلداب366.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيزهراء خالد رشيد عبد هللا104833232022208007

جامعة بابل/كلية اآلداب366.0اعدادية عكاظ للبناتادبيرسل عبد حسن حسين104834272022088031

جامعة بابل/كلية اآلداب366.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعباس محمود جبار سعيد104835122021202114

جامعة بابل/كلية اآلداب366.0ثانوية الصديق للبنينادبيحسين ابراهيم عبد الجليل ابراهيم104836232021027009

جامعة بابل/كلية اآلداب366.0ثانوية الصديق للبنينادبيمحمد حاتم منيف ابراهيم104837232021027052

جامعة بابل/كلية اآلداب366.0ثانوية الخلود للبناتادبيتبارك حسين كاظم رضا104838232022137005

جامعة بابل/كلية اآلداب365.0ثانوية حلب للبناتادبيآفاق علي عبيد خلف104839232022129001

جامعة بابل/كلية اآلداب365.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبناتادبيتبارك عدي عامر عبيد104840232022156001

جامعة بابل/كلية اآلداب365.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيصدام رحيم كلف خلف104841232021164016

جامعة بابل/كلية اآلداب365.0اعدادية عشتار للبناتادبيهدى محمد عبد العباس كاظم104842232022125035

جامعة بابل/كلية اآلداب365.0اعدادية المدى للبنينادبياسعد صالح عبيد حسون104843272021026011

جامعة بابل/كلية اآلداب365.0ثانوية العباس للبنينادبيغيث علي ناصر حسين104844272021043010

جامعة بابل/كلية اآلداب365.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيزينب حمزه محمد جاسم104845232022123029

جامعة بابل/كلية اآلداب365.0اعدادية الطليعة للبناتادبيمريم نجاح عبد الرزاق حميد104846232022088048

جامعة بابل/كلية اآلداب365.0اعدادية الحلة للبنينادبيكرار حسين علي محمد104847232021020054

جامعة بابل/كلية اآلداب365.0ثانوية الحوراء للبناتادبيزهراء طالب جواد عبد الكاظم104848232022103012

جامعة بابل/كلية اآلداب364.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيعلي كريم حسين عبود104849232021251173

جامعة بابل/كلية اآلداب364.0اعدادية الثورة للبناتادبيهاله نصير احمد راضي104850232022086058

جامعة بابل/كلية اآلداب364.0اعدادية الثورة للبناتادبينور اسماعيل حاتم موسى104851232022086051

جامعة بابل/كلية اآلداب364.0اعدادية الثورة للبنينادبيعلي ظاهر هاتف شاكر104852232021003047

جامعة بابل/كلية اآلداب364.0ثانوية النظامية المختلطةادبيمصطفى محمد علي مصطفى104853212021206015

جامعة بابل/كلية اآلداب364.0اعدادية شط العرب للبناتادبيرضاب حليم عبيد هندي104854232022124034

جامعة بابل/كلية اآلداب364.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيعبد الرحمن حميد يبر رحيمه104855262021201094

جامعة بابل/كلية اآلداب364.0اعدادية اسماء للبناتادبيساره احمد كريم محمد104856232022093040

جامعة بابل/كلية اآلداب364.0ثانوية التراث للبناتادبيزهراء فواز محمد كاظم104857232022148015

جامعة بابل/كلية اآلداب363.0اعدادية المسيب للبناتادبيريام خليل كمون دبيس104858232022117044

جامعة بابل/كلية اآلداب363.0اعدادية الجهاد للبنينادبيحسين حاكم مجيد كاظم104859232021004020

جامعة بابل/كلية اآلداب363.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيتماره رافد عبد الزهره لفته104860232022099008
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جامعة بابل/كلية اآلداب363.0اعدادية الفردوس للبناتادبيساره سجاد سليمان احمد104861132022118082

جامعة بابل/كلية اآلداب363.0اعدادية ام البنين للبناتادبيفاطمه الزهراء امجد فوزي كريم104862232022091028

جامعة بابل/كلية اآلداب363.0اعدادية الحلة للبنينادبيمحمد ميثم علي خليل104863232021020064

جامعة بابل/كلية اآلداب363.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيمحمد ثامر عبد هللا جوده104864272021154056

جامعة بابل/كلية اآلداب363.0اعدادية المحاويل للبنينادبيامير علي حسين علي104865232021008010

جامعة بابل/كلية اآلداب363.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيسجاد مرار يدام حسوني104866272021016075

جامعة بابل/كلية اآلداب363.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيحسن علي دريس عبد104867232021253041

جامعة بابل/كلية اآلداب363.0ثانوية زبيدة للبناتادبيايات خضير عباس مختاض104868112022108011

جامعة بابل/كلية اآلداب363.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيقتيبة جسام محمد احمد104869112021053096

جامعة بابل/كلية اآلداب363.0ثانوية الفضائل للبناتادبيطيبه عباس خضير ابراهيم104870232022112016

جامعة بابل/كلية اآلداب363.0اعدادية المدى للبنينادبيمحمد عدنان مهدي حسون104871272021026046

جامعة بابل/كلية اآلداب363.0اعدادية الطليعة للبناتادبينور حيدر علي كاظم104872232022088052

جامعة بابل/كلية اآلداب362.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمرتضى ثائر نصر مهدي104873272021038102

جامعة بابل/كلية اآلداب362.0اعدادية طليطلة للبناتادبيزهراء قيس حمزه فالح104874232022092029

جامعة بابل/كلية اآلداب362.0اعدادية الحلة للبنينادبيكاظم عماد كاظم علي104875232021020053

جامعة بابل/كلية اآلداب362.0اعدادية الثبات للبنينادبيمحمد قائد عبد الحسين شعله104876272021024064

جامعة بابل/كلية اآلداب362.0اعدادية الزهراء للبناتادبيبنين كمال كاظم عبود104877232022109013

جامعة بابل/كلية اآلداب362.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيكريم علي عباس عبد هللا104878232021052063

جامعة بابل/كلية اآلداب362.0اعدادية الثبات للبنينادبيحسين صالح ضايف سماوي104879272021024013

جامعة بابل/كلية اآلداب362.0اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي مكرم عبد الرزاق هزاع104880232021043044

جامعة بابل/كلية اآلداب362.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيحسين فليح حاتم عبد الرضا104881252021150026

جامعة بابل/كلية اآلداب362.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمصطفى عباس علي سلمان104882142021201260

جامعة بابل/كلية اآلداب362.0اعدادية الياقوت للبنينادبياحمد يعقوب عبد االمير رعد104883272021038012

جامعة بابل/كلية اآلداب362.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيزينب سجاد خضير عباس104884272022071029

جامعة بابل/كلية اآلداب362.0اعدادية الفاروق للبناتادبيايات نزار قاسم شنغاب104885272022069007

جامعة بابل/كلية اآلداب362.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيشهد رافع عيدان ابراهيم104886232022208010

جامعة بابل/كلية اآلداب362.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي حسين جابر محمد104887272021044079

جامعة بابل/كلية اآلداب362.0اعدادية الثورة للبنينادبيسجاد وليد علي حسين104888232021003026

جامعة بابل/كلية اآلداب361.0ثانوية الكفاح للبناتادبيغسق احمد حسن عبد االمير104889232022113034

جامعة بابل/كلية اآلداب361.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيكوثر خليل رحيم موسى104890252022193115

جامعة بابل/كلية اآلداب361.0اعدادية المحاويل للبناتادبيزينه محمد خليف عبيس104891232022115029

جامعة بابل/كلية اآلداب361.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيعمار وليد لفته عبيد104892272021152067

جامعة بابل/كلية اآلداب361.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيعلي خليل ابراهيم علي104893212021025029

جامعة بابل/كلية اآلداب361.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيزهراء عامر هادي جبار104894272022070017

جامعة بابل/كلية اآلداب361.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيكرار علي كاظم زعيتر104895232021001055
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جامعة بابل/كلية اآلداب361.0ثانوية الحلة للبناتادبيزينب الحوراء حسين شالش عبد زيد104896232022100020

جامعة بابل/كلية اآلداب361.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيتبارك عبد الستار جبار عبيد104897232022127013

جامعة بابل/كلية اآلداب361.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيزين العابدين عبد الزهره حسين كاظم104898272021153056

جامعة بابل/كلية اآلداب361.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيزينب عالوي عباس عطيه104899232022099028

جامعة بابل/كلية اآلداب361.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبياحمد سامي جواد جاسم104900232021254002

جامعة بابل/كلية اآلداب361.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي صباح عبد عبيس104901272021031133

جامعة بابل/كلية اآلداب360.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيمهيمن علي عباس عبد104902272021020065

جامعة بابل/كلية اآلداب360.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيسجى طاهر ياسين حسن104903142022222062

جامعة بابل/كلية اآلداب360.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيسجاد ياسر وسمي راضي104904132021252056

جامعة بابل/كلية اآلداب360.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيمقتدى سالم جاسم عبود104905232021001067

جامعة بابل/كلية اآلداب360.0اعدادية المسيب للبنينادبيجعفر عزيز جواد كاظم104906232021009022

جامعة بابل/كلية اآلداب360.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسين عبد الزهره امين اسماعيل104907272021044031

جامعة بابل/كلية اآلداب360.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيامير محمود شاكر محمود104908272021031029

جامعة بابل/كلية اآلداب360.0اعدادية دجلة للبناتادبيحوراء راضي علي عبيد104909232022107010

جامعة بابل/كلية اآلداب360.0اعدادية المحاويل للبنينادبيمحمد هادي احمد جواد104910232021008094

جامعة بابل/كلية اآلداب360.0ثانوية الحلة للبناتادبيزينب احمد كاظم عبد104911232022100019

جامعة بابل/كلية اآلداب360.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيرانيه رضا سليم عبد104912232022108006

جامعة بابل/كلية اآلداب360.0اعدادية الطليعة للبناتادبينور الزهراء باسم زغير علوان104913232022088051

جامعة بابل/كلية اآلداب360.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيحاتم مصطفى حاتم عبد االمير104914212021025005

جامعة بابل/كلية اآلداب360.0ثانوية المنتظر المختلطةادبيمحمد جاسم مكطوف علي104915232021196010

جامعة بابل/كلية اآلداب360.0ثانوية الندى للبناتادبيياسمين سلمان جواد عبيد104916142022302078

جامعة بابل/كلية اآلداب360.0ثانوية الحلة للبناتادبيدنيا حسين جبير كاظم104917232022100010

جامعة بابل/كلية اآلداب360.0اعدادية اسماء للبناتادبيهند محمد عبيد ذهب104918232022093071

جامعة بابل/كلية اآلداب469.0اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد يوسف عبد ايوب جواد104919232041003008

جامعة بابل/كلية اآلداب458.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيصبا نزار عبد الحر عبد104920272042095098

جامعة بابل/كلية اآلداب451.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيمؤمل حامد خضير عبد الحسين104921232041050019

جامعة بابل/كلية اآلداب450.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائينور الهدى حيدر علي حسين104922142042090107

جامعة بابل/كلية اآلداب450.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيابابيل عبد االمير صبار حسين104923232042078001

جامعة بابل/كلية اآلداب449.0اعدادية كوثا للبنيناحيائياكرم سعيد عنيد عريبي104924232041051015

جامعة بابل/كلية اآلداب447.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيفاطمه حيدر علي حسين104925232042185035

جامعة بابل/كلية اآلداب446.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيأبرار زكي دوهان طالب104926232042091004

جامعة بابل/كلية اآلداب443.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائينور كريم عبد الحسين عباس104927272042097053

جامعة بابل/كلية اآلداب441.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايه حسين علي عبد نوار104928232042271091

جامعة بابل/كلية اآلداب439.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيحسين فاضل هاشم عبد هللا104929232041009037

جامعة بابل/كلية اآلداب438.0ثانوية التحرير للبناتاحيائياستبرق باسم خليل عباس104930232042096001
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جامعة بابل/كلية اآلداب438.0اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي احمد وحيد حزام104931232041014067

جامعة بابل/كلية اآلداب437.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء عبد االمير نعيم كريم104932272042057085

جامعة بابل/كلية اآلداب435.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيضحى حيدر حسن فضاله104933232042098140

جامعة بابل/كلية اآلداب432.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعبد هللا كاظم ماهود سمير104934232041002148

جامعة بابل/كلية اآلداب432.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك قاسم هلول حسن104935272042056109

جامعة بابل/كلية اآلداب431.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيمريم فارس حلمي شالكه104936272042062098

جامعة بابل/كلية اآلداب429.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور فارس ناصر حسين104937272042058335

جامعة بابل/كلية اآلداب428.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمؤمل علي غانم سلمان104938272041007091

جامعة بابل/كلية اآلداب426.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد صالح احمد صالح104939172041118039

جامعة بابل/كلية اآلداب426.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيعقيل علي رضا كاظم حمد104940272041036061

جامعة بابل/كلية اآلداب425.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائياحمد عبد الصمد علي عبد هللا104941252041020006

جامعة بابل/كلية اآلداب424.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيتبارك ماجد راشد خرباط104942142042225060

جامعة بابل/كلية اآلداب421.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيتبارك حيدر محمد علي شهيد104943232042271134

جامعة بابل/كلية اآلداب421.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيمريم عبد علي محمد مريهج104944252042170573

جامعة بابل/كلية اآلداب420.0ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنيناحيائيمصطفى زياد كاظم صلبوخ104945232041258026

جامعة بابل/كلية اآلداب420.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه حيدر عباس ابراهيم104946252042084553

جامعة بابل/كلية اآلداب419.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيدالل جاسم كريم عبيد104947232042271215

جامعة بابل/كلية اآلداب419.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيسجى طالب غازي حسين104948322042028007

جامعة بابل/كلية اآلداب418.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزينب محسن عبيد محمد104949232042140044

جامعة بابل/كلية اآلداب418.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمقتدى علي كاظم عبد الحسين104950232041042189

جامعة بابل/كلية اآلداب417.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيغفران عبد الحسين محسن عبد الحسين104951272042065092

جامعة بابل/كلية اآلداب417.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيسارة ستار عبد الرضا زكم104952232042122022

جامعة بابل/كلية اآلداب417.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيحسين عبد الكاظم عباس كاظم104953272041154047

جامعة بابل/كلية اآلداب417.0اعدادية التآخي للبنيناحيائيحيدر عدنان عواد ماشي104954242041029028

جامعة بابل/كلية اآلداب417.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيغفران حسين كاظم كاطع104955232042080093

جامعة بابل/كلية اآلداب416.0ثانوية االنبار المختلطةاحيائيبيان ثامر كاظم خليف104956232042217002

جامعة بابل/كلية اآلداب416.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعباس حيدر جبار شهيد104957252041151090

جامعة بابل/كلية اآلداب415.4ثانوية المتميزاتاحيائيمريم محسن عبد علي اشالكه104958142042094140

جامعة بابل/كلية اآلداب415.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي ساجد ارزيج محمد104959292041003165

جامعة بابل/كلية اآلداب415.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمالك فاضل هادي جاسم104960252042096474

جامعة بابل/كلية اآلداب415.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء عباس عليوي حسين104961232042127050

جامعة بابل/كلية اآلداب409.0ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيحارث حسين علي جاسم104962232051041010

جامعة بابل/كلية اآلداب407.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيمناضل حيران مجيد صبر104963162051356055

جامعة بابل/كلية اآلداب406.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيبنين فراس سلمان رسول104964232052121003

جامعة بابل/كلية اآلداب398.0الخارجيونتطبيقيكرار فاضل عبد الزهره عيسى104965162051400259
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جامعة بابل/كلية اآلداب393.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقييوسف حديد هندي حبوب104966162051038159

جامعة بابل/كلية اآلداب392.0الخارجياتتطبيقيرشا عالء عبد الحسين نجم104967272052401019

جامعة بابل/كلية اآلداب390.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعالء طالب كمر مطرود104968272051002092

جامعة بابل/كلية اآلداب389.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقينور الهدى بشير حمزه حسن104969232052098041

جامعة بابل/كلية اآلداب389.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمحمد نعمه جهاد سلمان104970272051005022

جامعة بابل/كلية اآلداب388.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيمصطفى تحسين صكبان كشكول104971222051307194

جامعة بابل/كلية اآلداب388.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعباس عوده عبد الحر عوده104972272051014023

جامعة بابل/كلية اآلداب387.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيعلي حيدر صادق عبد محمد104973252051001064

جامعة بابل/كلية اآلداب385.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيرواء جبار شنيشل عبود104974282052190043

جامعة بابل/كلية اآلداب384.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيحسين سمير احمد حبيب104975162051140018

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار392.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيسرى محمد حسن طعمه104976232022128021

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار379.0اعدادية الثورة للبناتادبينور الهدى صدام حسين نايف104977232022086053

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار378.0اعدادية الجزائر للبنينادبيذو الفقار علي حسين عزاوي104978232021043023

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار370.0اعدادية الجهاد للبنينادبيعلي ابراهيم جاسم محمد104979232021004048

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار369.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيسلطان علي عز الدين لطيف104980232021251107

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار363.0ثانوية االبتهاج المختلطةادبيمرتضى حسين علي راشد104981222021215007

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار363.0الخارجياتادبيجمانه احمد شمير خضير104982232022401036

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار362.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيفاطمة الزهراء مجيد غني كريم104983232022108033

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار362.0ثانوية الكفاح للبناتادبيبنين حمزة دغيم فتيني104984232022113006

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار361.0ثانوية الفضائل المسائية للبنينادبيمرتضى محمد جاسم حمود104985212021275069

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار361.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيحسين رحيم عمران سايع104986232021251051

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار360.0اعدادية المسيب للبنينادبيعلي حامد رحيم عبد المنعم104987232021009071

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار579.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد مرعي104988202041022102

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار438.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحيدر محمد مدلول طعيمه104989232041020120

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار420.0ثانوية فلسطين للبناتاحيائينبأ سعد عبد الكاظم حسن104990232042084016

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار409.0ثانوية التراث للبناتاحيائيفاطمه إسماعيل كريم حسن104991232042148045

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار407.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهدى جواد كاظم شمال104992232042127115

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار407.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيايالف قاسم فاضل حسان104993232042124015

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار401.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسن علي حسن عبد104994232041019032

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار401.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائياديان قيس حسين علي104995272042088008

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار399.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيايه محمد كاظم حسين104996232042305020

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار398.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب (ع) للبنيناحيائيحسين عادل علوان طرير104997242041060015

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار397.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيشهد عباس هادي معيدي104998232042271468

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار384.0اعدادية الشموس للبناتتطبيقيمالك محمد صبري سربوت104999232052101024

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار380.0ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيحسن فالح راشد تخيل105000232051206003
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جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار377.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمصطفى خالد عبد االله ناجي105001272051019075

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار374.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحسنين كاظم لفته عبد هللا105002272051150042

جامعة بابل/كلية التربية األساسية545.0اعدادية بلقيس للبناتادبياسراء موسى علي موسى105003232022120007

جامعة بابل/كلية التربية األساسية541.0اعدادية المدحتية للبناتادبيايات محمد علي عباس محمد105004232022090008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية525.0ثانوية الوركاء للبنينادبيكرار علي جاسم محمد105005232021034041

جامعة بابل/كلية التربية األساسية513.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيزهراء عامر جاسم كاظم105006232022123023

جامعة بابل/كلية التربية األساسية511.0ثانوية الرفعة للبناتادبيدينا خالد شهيد كريم105007232022081020

جامعة بابل/كلية التربية األساسية508.0اعدادية الزهراء للبناتادبيحوراء عالوي عباس حنشل105008232022109019

جامعة بابل/كلية التربية األساسية507.0اعدادية طليطلة للبناتادبيزينه علي جابر كاظم105009232022092038

جامعة بابل/كلية التربية األساسية504.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيصابرين هشام عطاء صاحب105010232022108026

جامعة بابل/كلية التربية األساسية495.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيضرغام هاشم محمد علي105011232021200016

جامعة بابل/كلية التربية األساسية495.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيرواء أحمد كطل عبد الحر105012272022071024

جامعة بابل/كلية التربية األساسية492.0ثانوية االفاق للبناتادبيشهالء كامل غازي شهد105013232022144030

جامعة بابل/كلية التربية األساسية492.0ثانوية الدستور للبنينادبيابراهيم محمد حاتم سعدون105014232021018001

جامعة بابل/كلية التربية األساسية490.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيانفال يوسف عوده حسين105015232022121005

جامعة بابل/كلية التربية األساسية490.0ثانوية الصادق المختلطةادبيضرغام كاظم عبد راضي105016232021172018

جامعة بابل/كلية التربية األساسية489.0ثانوية نابلس المختلطةادبييوسف عظيم محمد عبود105017232021194013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية488.0اعدادية الفيحاء للبنينادبيعلي ناطق ايسر دوهان105018232021005022

جامعة بابل/كلية التربية األساسية488.0اعدادية اسماء للبناتادبيهويده عالء حسين دلف105019232022093072

جامعة بابل/كلية التربية األساسية487.0الخارجياتادبينور الهدى كريم عليوي هاشم105020272022401132

جامعة بابل/كلية التربية األساسية485.0ثانوية النجاة للبناتادبيزينب جميل تركي حسين105021232022139010

جامعة بابل/كلية التربية األساسية485.0اعدادية البيان للبنينادبيعبد المهيمن ثاير حسن عجمي105022232021014031

جامعة بابل/كلية التربية األساسية484.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيتبارك عبد الزهره حبيب باشي105023272022071013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية483.0ثانوية الوركاء للبنينادبيعبد الكريم ناجي عبد الكريم حسين105024232021034029

جامعة بابل/كلية التربية األساسية482.0اعدادية الطليعة للبناتادبيحوراء حامد حمزه حسين105025232022088019

جامعة بابل/كلية التربية األساسية482.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعمر علي عباس احمد105026232021008078

جامعة بابل/كلية التربية األساسية480.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيدعاء علي جاسم عوده105027232022119021

جامعة بابل/كلية التربية األساسية478.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيهدى صباح ظاهر حسين105028232022121039

جامعة بابل/كلية التربية األساسية477.0ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيحوراء فرحان هادي عبيد105029232022193002

جامعة بابل/كلية التربية األساسية476.0اعدادية االمام للبنينادبيحسين وسام علي عبود105030232021013009

جامعة بابل/كلية التربية األساسية475.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيزينب عويد حسين كاظم105031232022304009

جامعة بابل/كلية التربية األساسية475.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيكوثر حسن سعدون كاظم105032232022119066

جامعة بابل/كلية التربية األساسية474.0اعدادية النضال للبنينادبيحسن كاظم نعمه زهيان105033242021014018

جامعة بابل/كلية التربية األساسية473.0اعدادية المدحتية للبناتادبيحوراء محمد جعفر فرهود105034232022090022

جامعة بابل/كلية التربية األساسية473.0ثانوية المنتظر المختلطةادبيمصطفى مؤيد حلبوص راهي105035232021196014
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية471.0ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيزهور حسن كريم سلمان105036232022193004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية471.0ثانوية الفضائل للبناتادبيرسل نجاح مهدي جابر105037232022112008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية471.0اعدادية الفاو للبناتادبيايات سمير عناد محسن105038232022111009

جامعة بابل/كلية التربية األساسية470.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيهدى فاضل جاسم محمد105039232022083032

جامعة بابل/كلية التربية األساسية470.0اعدادية بلقيس للبناتادبيبنين قحطان عدنان عبد الرضا105040232022120013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية469.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيصفا حازم حسن مسلم105041232022143020

جامعة بابل/كلية التربية األساسية469.0ثانوية االفاق للبناتادبيبتول علي حسين عليوي105042232022144007

جامعة بابل/كلية التربية األساسية466.0ثانوية الرملة للبناتادبيزمن حامد مظلوم حسن105043252022061026

جامعة بابل/كلية التربية األساسية466.0ثانوية الرفعة للبناتادبيمريم العذراء مسعود كاظم حوران105044232022081051

جامعة بابل/كلية التربية األساسية466.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةادبيصفا ابراهيم عوفي عبد الزهرة105045232022205006

جامعة بابل/كلية التربية األساسية465.0ثانوية الحلة للبناتادبيآيه حسنين طالب سعيد105046232022100003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية464.0اعدادية سبأ المختلطةادبيبنين عبد السجاد حسين عالوي105047232022191002

جامعة بابل/كلية التربية األساسية464.0ثانوية النجوم للبناتادبيافراح علي كطوف رحيمه105048232022130026

جامعة بابل/كلية التربية األساسية463.0اعدادية الطبري للبنينادبيوليد خضير عباس حسين105049232021061086

جامعة بابل/كلية التربية األساسية463.0ثانوية عدن للبناتادبيفاطمه جبار شرار حمزه105050232022076034

جامعة بابل/كلية التربية األساسية463.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيهاني عامر حمد طاهر105051222021086121

جامعة بابل/كلية التربية األساسية463.0ثانوية موسى الكليم للبنينادبيعلي مكصد عبود جبر105052232021065026

جامعة بابل/كلية التربية األساسية462.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمة محمد تاية محمد105053232022127040

جامعة بابل/كلية التربية األساسية462.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيبنين حسين جاسم موسى105054232022083005

جامعة بابل/كلية التربية األساسية461.0اعدادية الربيع للبناتادبيفرقان مهند محيسن طاهر105055232022098131

جامعة بابل/كلية التربية األساسية461.0ثانوية مريم العذراء للبناتادبيمريم حاتم نعمه جاعد105056232022082025

جامعة بابل/كلية التربية األساسية461.0اعدادية ميسلون للبناتادبيايات حيدر اكرم عبيس105057232022080002

جامعة بابل/كلية التربية األساسية461.0اعدادية الفاو للبناتادبيانفال حسين عبد الكاظم محمد105058232022111006

جامعة بابل/كلية التربية األساسية460.0اعدادية اسماء للبناتادبيكوثر كاظم حسن كاظم105059232022093052

جامعة بابل/كلية التربية األساسية460.0ثانوية السدة للبناتادبييقين حمزه عوده حسين105060232022110050

جامعة بابل/كلية التربية األساسية459.0ثانوية صفين المختلطةادبيزهراء سالم كاظم كضيب105061232022195005

جامعة بابل/كلية التربية األساسية459.0ثانوية الحرائر للبناتادبينوره صالح عباس حمزه105062272022107078

جامعة بابل/كلية التربية األساسية458.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينوره داود سليم بدع105063232022119081

جامعة بابل/كلية التربية األساسية458.0ثانوية الحوراء للبناتادبيكوثر يحيى عبد فياض105064232022103027

جامعة بابل/كلية التربية األساسية458.0ثانوية بيروت للبنينادبيهادي اياد هادي سلمان105065232021022038

جامعة بابل/كلية التربية األساسية457.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيسارة عباس سفيح عطاس105066222022321052

جامعة بابل/كلية التربية األساسية457.0ثانوية الحلة للبناتادبيزينب ميثم كاظم محمد105067232022100023

جامعة بابل/كلية التربية األساسية456.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي غالب حمزه عمران105068232021008071

جامعة بابل/كلية التربية األساسية454.0اعدادية المؤمل للبنينادبيمحمد جبار علي سلمان105069232021060028

جامعة بابل/كلية التربية األساسية452.0اعدادية الفيحاء للبنينادبيعباس فليح حسن كاظم105070232021005014
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية452.0ثانوية حلب للبناتادبيزهراء حيدر فخري عباس105071232022129004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية452.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيزهراء كامل مخيف عيدان105072232022123026

جامعة بابل/كلية التربية األساسية452.0ثانوية الصادق المختلطةادبيتبارك قحطان عدنان عزيز105073232022172004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية451.0ثانوية بيروت للبنينادبيعلي مؤيد جواد كاظم105074232021022025

جامعة بابل/كلية التربية األساسية451.0اعدادية ميسلون للبناتادبيزينب حمزه رمضان محسن105075232022080023

جامعة بابل/كلية التربية األساسية451.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيزهراء عبد الكاظم محمد حسين105076232022123025

جامعة بابل/كلية التربية األساسية451.0ثانوية السنية المسائية للبنينادبيبارق فاضل جاسم عيدان105077242021211007

جامعة بابل/كلية التربية األساسية450.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيمصطفى ناجح حياوي حميدي105078232021038010

جامعة بابل/كلية التربية األساسية450.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيصابرين جواد مرزوك محمد105079232022083018

جامعة بابل/كلية التربية األساسية449.0ثانوية الغدير للبناتادبيوالء غالب نعمه بريس105080232022131024

جامعة بابل/كلية التربية األساسية449.0اعدادية المسيب للبنينادبيحسين حامد نصيف جاسم105081232021009029

جامعة بابل/كلية التربية األساسية448.0اعدادية االمام للبنينادبيحسن رحيم نعمه جابر105082232021013005

جامعة بابل/كلية التربية األساسية448.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةادبيامير راهي ثجيل سلمان105083232021205005

جامعة بابل/كلية التربية األساسية448.0ثانوية السلمان المختلطةادبيعمار عبد اللطيف بردان مرهج105084292021101010

جامعة بابل/كلية التربية األساسية448.0اعدادية شط العرب للبناتادبيغدير عقيل عيسى جواد105085232022124073

جامعة بابل/كلية التربية األساسية447.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيمروه امجد عبد الجليل حسين105086232022304010

جامعة بابل/كلية التربية األساسية447.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيحوراء أمير ناجي بريسم105087232022123012

جامعة بابل/كلية التربية األساسية446.0اعدادية االمام للبنينادبيعلي ناصر نبات عبد علي105088232021013025

جامعة بابل/كلية التربية األساسية445.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيبنين علي حنون عطية105089232022127010

جامعة بابل/كلية التربية األساسية445.0ثانوية االبتكار المختلطةادبيخديجه كاظم عبد هللا سلمان105090232022228003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية445.0ثانوية ابن زيدون المختلطةادبياحمد فليح هادي عبيد105091232021193001

جامعة بابل/كلية التربية األساسية444.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيعمار حمزه رستم دوين105092232021164022

جامعة بابل/كلية التربية األساسية444.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيهدى مردان جواد كاظم105093232022165008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية443.0اعدادية الثورة للبناتادبيفاطمه فالح مظلوم جواد105094232022086042

جامعة بابل/كلية التربية األساسية443.0اعدادية الفجر المختلطةادبيسيف سعد حمزه مهدي105095232021173019

جامعة بابل/كلية التربية األساسية442.0ثانوية الكفاح للبناتادبيصفا سالم علوان محسن105096232022113030

جامعة بابل/كلية التربية األساسية442.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيفاطمه احمد عبد الحسين عبادي105097232022143023

جامعة بابل/كلية التربية األساسية441.0ثانوية العباس للبنينادبيمهدي صالح ناصر حسين105098272021043019

جامعة بابل/كلية التربية األساسية441.0ثانوية الهالل المختلطةادبيشاكر سلمان بدر تاغي105099232021179017

جامعة بابل/كلية التربية األساسية440.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيرؤى عمران جاسم محمد105100232022178010

جامعة بابل/كلية التربية األساسية439.0اعدادية المدحتية للبناتادبيدعاء ناظم موسى جواد105101232022090024

جامعة بابل/كلية التربية األساسية438.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمجتبى ابراهيم عباس عيسى105102272021031165

جامعة بابل/كلية التربية األساسية438.0اعدادية المناذرة للبناتادبيرفقه عالء عبد الرزاق عبد الصاحب105103232022078012

جامعة بابل/كلية التربية األساسية438.0ثانوية الفضائل للبناتادبيتبارك رياض حاتم عبد الرزاق105104232022112004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية438.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيمروه حسين مردان عبد العباس105105232022199014
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية438.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةادبيمحمد سالم خليل محمد105106232021205030

جامعة بابل/كلية التربية األساسية438.0ثانوية عدن للبناتادبيطيبه فرحان عاجل عبد105107232022076029

جامعة بابل/كلية التربية األساسية438.0اعدادية شط العرب للبناتادبيحنين عامر محمد هاشم105108232022124026

جامعة بابل/كلية التربية األساسية437.0اعدادية الربيع للبناتادبيسميره سهيل جبار مكطوف105109232022098098

جامعة بابل/كلية التربية األساسية437.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةادبيمصطفى عبد علي عبد االمير سعدون105110232021205038

جامعة بابل/كلية التربية األساسية436.0ثانوية نابلس المختلطةادبينوال كاظم فاضل عبيد105111232022194003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية436.0اعدادية الفاو للبناتادبيامنه محمد جاسم عبيد105112232022111004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية436.0ثانوية الحوراء للبناتادبيحنين عبد االمير منصور حمزة105113232022103007

جامعة بابل/كلية التربية األساسية435.0ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيامنه جمال محمد عبد105114232022193001

جامعة بابل/كلية التربية األساسية435.0ثانوية الباقر للبناتادبيهاجر مهند صافي حسين105115232022105022

جامعة بابل/كلية التربية األساسية434.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيصفا عبد هللا عبيد ياس105116232022119053

جامعة بابل/كلية التربية األساسية434.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيمصطفى مهدي أعلي كاظم105117232021200024

جامعة بابل/كلية التربية األساسية434.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيآيه حمزه جبار عباس105118232022143001

جامعة بابل/كلية التربية األساسية434.0اعدادية حيفا للبناتادبيأيات احمد سلمان حميد105119232022122001

جامعة بابل/كلية التربية األساسية434.0ثانوية الهالل المختلطةادبيسجى علي جابر زامل105120232022179004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية434.0ثانوية نابلس المختلطةادبيمريم كريم مراد حسين105121232022194002

جامعة بابل/كلية التربية األساسية433.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيسجاد حازم حمزه مخيف105122232021200014

جامعة بابل/كلية التربية األساسية433.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيفاطمه مثنى حسن علي105123272022094056

جامعة بابل/كلية التربية األساسية432.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيمالك سهيل ضايع عبد الرضا105124232022271134

جامعة بابل/كلية التربية األساسية431.0اعدادية الفاو للبناتادبيعال سعدي هجيج جبار105125232022111039

جامعة بابل/كلية التربية األساسية430.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبينور الهدى حامد جبار شلواح105126272022094058

جامعة بابل/كلية التربية األساسية430.0اعدادية الفاو للبناتادبيامال عماد جواد كاظم105127232022111003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية430.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيبتول محسن فخري محسن105128232022119011

جامعة بابل/كلية التربية األساسية430.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيعلي طالب لفته جبار105129232021250054

جامعة بابل/كلية التربية األساسية429.0اعدادية الهاشمية للبنينادبيهاني محسن عبيس عبود105130232021019047

جامعة بابل/كلية التربية األساسية429.0اعدادية بلقيس للبناتادبيفدك محمد هادي عبيس105131232022120028

جامعة بابل/كلية التربية األساسية429.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيزينب محمود حالوب يونس105132232022128018

جامعة بابل/كلية التربية األساسية429.0اعدادية شط العرب للبناتادبيفاطمه احمد جبر سهيل105133232022124074

جامعة بابل/كلية التربية األساسية429.0اعدادية البطحاء للبنينادبيحمود محسن حمود ساجت105134222021006018

جامعة بابل/كلية التربية األساسية429.0اعدادية الطبري للبنينادبيزيد جليل عبد هللا محسن105135232021061028

جامعة بابل/كلية التربية األساسية429.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيحنين عباس جواد مريح105136232022145012

جامعة بابل/كلية التربية األساسية429.0اعدادية الفاو للبناتادبيمسار رحيم عبد جاسم105137232022111051

جامعة بابل/كلية التربية األساسية428.0اعدادية الفجر المختلطةادبيعباس قاسم حامد شياع105138232021173024

جامعة بابل/كلية التربية األساسية428.0اعدادية الربيع للبناتادبيساجده علي حسين عبد105139232022098090

جامعة بابل/كلية التربية األساسية428.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيسبأ حمزه عبد هللا عسل105140232022119043
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية428.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيعبد هللا صادق عبد علي عباس105141232021250047

جامعة بابل/كلية التربية األساسية427.0ثانوية المستنصرية للبناتادبينسرين سعد ابراهيم صاحب105142232022116029

جامعة بابل/كلية التربية األساسية427.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيميالد سالم ناجي هالل105143232022119071

جامعة بابل/كلية التربية األساسية426.0اعدادية الثورة للبناتادبيهدى كريم فيصل حميد105144232022086060

جامعة بابل/كلية التربية األساسية426.0اعدادية القاسم للبنينادبيمحمد خليل برهان دبعون105145232021006043

جامعة بابل/كلية التربية األساسية425.0ثانوية فلسطين للبناتادبيزينب عامر عمران مدلول105146232022084017

جامعة بابل/كلية التربية األساسية425.0اعدادية المحاويل للبناتادبيزهراء عباس دايخ مخيف105147232022115025

جامعة بابل/كلية التربية األساسية425.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيمسار عماد علي شعيب105148232022099040

جامعة بابل/كلية التربية األساسية425.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيهدى عباس سلمان مطر105149232022178019

جامعة بابل/كلية التربية األساسية425.0ثانوية الحوراء للبناتادبيزهراء علي طعمه عبيد105150232022103013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الربيع للبناتادبيزينب حسين كاظم حمزه105151232022098084

جامعة بابل/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الشعلة للبنينادبيعلي مهدي حسن عباس105152242021012022

جامعة بابل/كلية التربية األساسية424.0ثانوية الرفعة للبناتادبيغسق عبد الزهره حبيب عراك105153232022081044

جامعة بابل/كلية التربية األساسية424.0ثانوية المنتظر المختلطةادبيزهراء رافل عبيد عباس105154232022196005

جامعة بابل/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الطبري للبنينادبياسعد محمد راضي كزار105155232021061005

جامعة بابل/كلية التربية األساسية424.0الخارجياتادبيبنين علي كاظم سلطان105156232022401031

جامعة بابل/كلية التربية األساسية424.0اعدادية المحاويل للبناتادبيفاطمه عباس دايخ مخيف105157232022115037

جامعة بابل/كلية التربية األساسية423.0ثانوية اآلمال للبناتادبيرشا احمد تركي مهجهج105158232022118012

جامعة بابل/كلية التربية األساسية423.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيمحمد سعد نايف فهد105159232021183064

جامعة بابل/كلية التربية األساسية422.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمة محمد بدري عبد105160232022127039

جامعة بابل/كلية التربية األساسية422.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيورده محمد جليل حسين105161272022109092

جامعة بابل/كلية التربية األساسية422.0ثانوية مهدي البصير للبنينادبياحمد عدنان علي حسن105162232021058002

جامعة بابل/كلية التربية األساسية422.0اعدادية الهاشمية للبنينادبيبهاء نزار بهاء عمار105163232021019009

جامعة بابل/كلية التربية األساسية421.0ثانوية الرضوان للبناتادبيرقيه اشرف مظلوم عوده105164272022078012

جامعة بابل/كلية التربية األساسية421.0ثانوية الكفاح للبناتادبينور الهدى عبد االمير جبر راضي105165232022113046

جامعة بابل/كلية التربية األساسية421.0ثانوية حواء االهلية للبناتادبيبنين جاسم محمد فرحان105166232022153002

جامعة بابل/كلية التربية األساسية421.0اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي محمد اسماعيل خليل105167232021043042

جامعة بابل/كلية التربية األساسية420.0ثانوية الفضائل للبناتادبيذكرى خالد مظهر كاظم105168232022112007

جامعة بابل/كلية التربية األساسية420.0اعدادية اسماء للبناتادبينور الهدى رعد مهدي حميد105169232022093065

جامعة بابل/كلية التربية األساسية420.0اعدادية الربيع للبناتادبيصبا كفاح صالح وحاش105170232022098102

جامعة بابل/كلية التربية األساسية419.0ثانوية الوركاء للبنينادبيعبد هللا حسن دحام ذياب105171232021034030

جامعة بابل/كلية التربية األساسية419.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيرتاج صائب محمد حسين حبيب105172232022099016

جامعة بابل/كلية التربية األساسية419.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيتبارك جابر لهمود عبيد105173232022119015

جامعة بابل/كلية التربية األساسية419.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيامير حيدر غانم صكبان105174232021183010

جامعة بابل/كلية التربية األساسية418.0اعدادية كوثا للبنينادبيعلي هادي كاظم حسن105175232021051023
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية418.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيحسام سامي رحيم راشد105176232021253037

جامعة بابل/كلية التربية األساسية418.0ثانوية النهروان المختلطةادبيالخيزران حيدر صبري شنان105177232022181001

جامعة بابل/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الكفل للبنينادبيعباس علي عبد الحسين عبود105178232021032044

جامعة بابل/كلية التربية األساسية417.0اعدادية سبأ المختلطةادبياسماء محمد خضير عبيس105179232022191001

جامعة بابل/كلية التربية األساسية417.0ثانوية الحلة للبنينادبيحسين عدنان رؤوف كاظم105180232021015011

جامعة بابل/كلية التربية األساسية416.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيشمس قاسم دوهان مسير105181232022127031

جامعة بابل/كلية التربية األساسية416.0اعدادية الهاشمية للبنينادبيكرار علي كاظم حسين105182232021019037

جامعة بابل/كلية التربية األساسية415.0ثانوية النجوم للبناتادبيشهد علي هالل زيدان105183232022130018

جامعة بابل/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الزهراء للبناتادبيساره تركي مظلوم عبد105184232022109039

جامعة بابل/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الربيع للبناتادبيمالك سمير غانم صادق105185232022098138

جامعة بابل/كلية التربية األساسية414.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسين فاضل بربوت ماشي105186232021040014

جامعة بابل/كلية التربية األساسية414.0ثانوية الخلود للبناتادبيفرح جعفر محمد ردام105187232022137029

جامعة بابل/كلية التربية األساسية414.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيسجاد حسين علي حسين105188232021251097

جامعة بابل/كلية التربية األساسية414.0اعدادية الطليعة للبناتادبيبيادر علي عبد هللا نايف105189232022088015

جامعة بابل/كلية التربية األساسية414.0اعدادية دجلة للبناتادبيتماره سعد حامد جاسم105190232022107008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية414.0اعدادية االندلس للبنينادبيمرتضى محسن حلواص حسين105191232021042018

جامعة بابل/كلية التربية األساسية414.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيانعام حامد صالل عبد هللا105192232022164002

جامعة بابل/كلية التربية األساسية414.0اعدادية الثورة للبنينادبيليث سعد شهاب احمد105193232021003067

جامعة بابل/كلية التربية األساسية414.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمة صالح عبد عبد هللا105194232022127036

جامعة بابل/كلية التربية األساسية414.0ثانوية صفين المختلطةادبيبنين هالل عبيس فاضل105195232022195002

جامعة بابل/كلية التربية األساسية414.0اعدادية الفاو للبناتادبيزينه حسب هللا هالل فرهود105196232022111032

جامعة بابل/كلية التربية األساسية414.0ثانوية الصديق للبنينادبيعبد هللا عامر حسين عبود105197232021027033

جامعة بابل/كلية التربية األساسية414.0ثانوية عدن للبناتادبيبتول سالم كاظم صكبان105198232022076010

جامعة بابل/كلية التربية األساسية413.0اعدادية المحاويل للبنينادبيأمير حاتم عبد علي محسن105199232021008007

جامعة بابل/كلية التربية األساسية413.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيحنين عبد الرحمن كاظم خليل105200232022178008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية413.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمصطفى زياد عمران عبد105201232021052072

جامعة بابل/كلية التربية األساسية413.0ثانوية فلسطين للبناتادبيبنين حلمي ناظم خضير105202232022084004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية413.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيعلي فاضل محمد صافي105203232021250056

جامعة بابل/كلية التربية األساسية413.0اعدادية اسماء للبناتادبيزينب عبيس مطشر ابراهيم105204232022093035

جامعة بابل/كلية التربية األساسية413.0اعدادية اسماء للبناتادبيحوراء هادي جبار خضير105205232022093018

جامعة بابل/كلية التربية األساسية413.0ثانوية الباقر للبناتادبيزهراء حيدر هادي عبيد105206232022105009

جامعة بابل/كلية التربية األساسية413.0ثانوية الفضائل للبناتادبيمريم عادل عبد الحسين كاظم105207232022112021

جامعة بابل/كلية التربية األساسية413.0اعدادية الخنساء للبناتادبيتبارك ناصر جاسم عليوي105208232022087011

جامعة بابل/كلية التربية األساسية413.0اعدادية الفاو للبناتادبينور الزهراء عامر طعمة ضعيف105209232022111056

جامعة بابل/كلية التربية األساسية413.0ثانوية حلب للبناتادبيزينب علي سالم كاظم105210232022129009
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية413.0اعدادية الثورة للبناتادبيغدير فاضل محمد نجم105211232022086037

جامعة بابل/كلية التربية األساسية413.0اعدادية طليطلة للبناتادبيزهراء ماجد عبد الجاسم عطيه105212232022092031

جامعة بابل/كلية التربية األساسية413.0ثانوية الحلة للبناتادبيبنين احمد حسن حسون105213232022100006

جامعة بابل/كلية التربية األساسية413.0ثانوية التراث للبناتادبيفاطمة إسماعيل جاسم عراك105214232022148027

جامعة بابل/كلية التربية األساسية413.0ثانوية التحرير للبناتادبيزينب علي صبري خليف105215232022096009

جامعة بابل/كلية التربية األساسية413.0ثانوية القوارير للبناتادبيبشائر نعمه صلبي هادي105216272022081009

جامعة بابل/كلية التربية األساسية412.0اعدادية البيان للبنينادبيهادي حسين كاظم عبيس105217232021014075

جامعة بابل/كلية التربية األساسية412.0اعدادية االمام علي للبنينادبيحسن ابراهيم نوري مرزوك105218232021002012

جامعة بابل/كلية التربية األساسية412.0اعدادية الطليعة للبناتادبيغدير حسن عبد االمير عباس105219232022088042

جامعة بابل/كلية التربية األساسية412.0ثانوية الهالل المختلطةادبيضياء حازم اسماعيل ابراهيم105220232021179018

جامعة بابل/كلية التربية األساسية412.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيهدى علي حسن حمزه105221232022121040

جامعة بابل/كلية التربية األساسية412.0اعدادية الياقوت للبنينادبيحسين نجم عبد االمير دغيم105222272021038023

جامعة بابل/كلية التربية األساسية412.0ثانوية الكفاح للبناتادبيزهراء محمد حمزة مهدي105223232022113022

جامعة بابل/كلية التربية األساسية412.0ثانوية الغدير للبناتادبيرقيه صالح فيصل هادي105224232022131008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية412.0اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء احمد تايه علي105225232022098061

جامعة بابل/كلية التربية األساسية412.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيغفران ماجد عبيد جابر105226232022271113

جامعة بابل/كلية التربية األساسية412.0اعدادية الطبري للبنينادبيمحمد عبد الحسين جاسم محمد105227232021061066

جامعة بابل/كلية التربية األساسية412.0اعدادية المناذرة للبناتادبيزهراء ياسر حسين عبد الحسن105228232022078020

جامعة بابل/كلية التربية األساسية411.0الخارجياتادبينور صباح دايخ هاتف105229232022401123

جامعة بابل/كلية التربية األساسية411.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةادبيطيبه تحسين عبد الساده ياسين105230232022205007

جامعة بابل/كلية التربية األساسية411.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيطالب بارد رجا مجلي105231232021251125

جامعة بابل/كلية التربية األساسية411.0ثانوية الرضوان للبناتادبيسكينه سليم عبد هللا عجرش105232272022078028

جامعة بابل/كلية التربية األساسية411.0اعدادية الزهراء للبناتادبيرسل فاضل حسين عبد الكاظم105233232022109023

جامعة بابل/كلية التربية األساسية411.0اعدادية الزهراء للبناتادبيشهد صالح مهدي جاسم105234232022109043

جامعة بابل/كلية التربية األساسية411.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيايات حسام علي محيميد105235232022190003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية410.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيادريس عبد علي مطرود غضب105236272021153011

جامعة بابل/كلية التربية األساسية410.0ثانوية النهرين المختلطةادبيسجاد سالم حاتم كامل105237232021197008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية410.0اعدادية طليطلة للبناتادبيرقيه جودت كاظم حسن105238232022092023

جامعة بابل/كلية التربية األساسية410.0اعدادية الفيحاء للبنينادبيحسن علي فاضل مناحي105239232021005006

جامعة بابل/كلية التربية األساسية410.0اعدادية طليطلة للبناتادبيصفا اسماعيل حميد محمد علي105240232022092041

جامعة بابل/كلية التربية األساسية410.0ثانوية الفضائل للبناتادبيزينب سعد عبيد جار هللا105241232022112011

جامعة بابل/كلية التربية األساسية410.0اعدادية الطبري للبنينادبيسجاد عبد الخالق عبد علي عبد هللا105242232021061037

جامعة بابل/كلية التربية األساسية410.0اعدادية المسيب للبناتادبيزهراء حسين سلمان حسوني105243232022117048

جامعة بابل/كلية التربية األساسية410.0ثانوية مريم العذراء للبناتادبياسماء حيدر عبد الرضا حسين105244232022082002

جامعة بابل/كلية التربية األساسية410.0اعدادية المحاويل للبناتادبيتبارك اسماعيل عليوي حمزه105245232022115007
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية410.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيعقيل محمد ابراهيم عبد الواحد105246232021183042

جامعة بابل/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الربيع للبناتادبينور الهدى كاظم عبيس شراد105247232022098147

جامعة بابل/كلية التربية األساسية409.0اعدادية ميسلون للبناتادبيهدى صدام عباس حسين105248232022080045

جامعة بابل/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيفاطمه اركان علي عبد الحسين105249232022108034

جامعة بابل/كلية التربية األساسية409.0ثانوية الصديق للبنينادبيمقتدى عبد الكريم عبد الجبار هاشم105250232021027063

جامعة بابل/كلية التربية األساسية409.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيصبا نعمه شمخي علي105251272022094049

جامعة بابل/كلية التربية األساسية409.0ثانوية االسكندرية للبناتادبيرتاج علي خضير عبيس105252232022094005

جامعة بابل/كلية التربية األساسية409.0ثانوية الصادق المختلطةادبيزينب سالم عبد راضي105253232022172006

جامعة بابل/كلية التربية األساسية409.0اعدادية اسماء للبناتادبينور الهدى ضياء جبار جاسم105254232022093066

جامعة بابل/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء كريم نعمه حسين105255232022109034

جامعة بابل/كلية التربية األساسية409.0ثانوية الباقر للبناتادبياسماء علي حسين علي105256232022105002

جامعة بابل/كلية التربية األساسية409.0اعدادية ام البنين للبناتادبيغدير عادل كليب فرحان105257232022091027

جامعة بابل/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيبنين حسين حمزه رشيد105258232022183006

جامعة بابل/كلية التربية األساسية409.0اعدادية القدس للبنينادبيباقر محمد عبد المحسن محمد105259232021055008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيزيد نوري عبد المحسن عبد105260272021020026

جامعة بابل/كلية التربية األساسية409.0ثانوية الحضر للبناتادبيبنين علي فاضل جوده105261272022051013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيانوار مطر مهدي علي105262272022070003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الخلود للبناتادبيهجران جوده كاظم خضير105263232022137039

جامعة بابل/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الكفاح للبناتادبيعلياء حيدر ثامر حسين105264232022113032

جامعة بابل/كلية التربية األساسية408.0ثانوية المنتظر المختلطةادبيشهد واثق فياض حمود105265232022196006

جامعة بابل/كلية التربية األساسية408.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيزهراء حقي فاضل محسن105266132022123015

جامعة بابل/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيزينب عماد اسماعيل باجي105267272022070022

جامعة بابل/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيعلي محمد كاظم عباس105268232021050019

جامعة بابل/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الرفعة للبناتادبيهبه صفاء منذور عطيه105269232022081058

جامعة بابل/كلية التربية األساسية408.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيتبارك علي ياور حسين105270232022127015

جامعة بابل/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الطليعة للبناتادبيآمنه علي فاضل محمد105271232022088001

جامعة بابل/كلية التربية األساسية408.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيطاهر مطشر مسير خويط105272292021014074

جامعة بابل/كلية التربية األساسية408.0اعدادية المسيب للبنينادبيحسنين باسم سلمان مكاوي105273232021009028

جامعة بابل/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيشذى جاسم عبد زيد حسين105274232022271099

جامعة بابل/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الثبات للبنينادبيرسول محسن كريم مسير105275272021024026

جامعة بابل/كلية التربية األساسية408.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيسجى شاكر لطيف صعيو105276232022128020

جامعة بابل/كلية التربية األساسية408.0ثانوية مريم العذراء للبناتادبيليلى علي خضير عباس105277232022082024

جامعة بابل/كلية التربية األساسية408.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيزهراء صفاء حسين عبد الحمزه105278232022160003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيكرار عبيس عبد عون كاظم105279232021251192

جامعة بابل/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيحمزه كاظم عبد فهيد105280232021250024
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الوركاء للبنينادبيامير حكمت مظهر مهدي105281232021034007

جامعة بابل/كلية التربية األساسية407.0اعدادية اسماء للبناتادبيبنين سعدي حسون دوهان105282232022093012

جامعة بابل/كلية التربية األساسية407.0ثانوية الحلة للبنينادبيباقر موفق هاتف عبد 105283232021015007

جامعة بابل/كلية التربية األساسية407.0اعدادية المسيب للبناتادبيبسمه احمد سلمان صالح105284232022117017

جامعة بابل/كلية التربية األساسية407.0ثانوية البتول  للبناتادبيعالية ثامر كريم موحان105285232022104024

جامعة بابل/كلية التربية األساسية407.0اعدادية دجلة للبناتادبينور علي بدر سالم105286232022107034

جامعة بابل/كلية التربية األساسية407.0اعدادية اليقظة للبناتادبيزهراء هادي حامد عطيه105287232022089015

جامعة بابل/كلية التربية األساسية407.0اعدادية المسيب للبناتادبيزهراء عماد عبيس جياد105288232022117052

جامعة بابل/كلية التربية األساسية407.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيساره قاسم شعالن حسون105289272022141045

جامعة بابل/كلية التربية األساسية407.0اعدادية الجماهير المختلطةادبياحمد علوان جابر حمزه105290232021183005

جامعة بابل/كلية التربية األساسية407.0ثانوية الرفعة للبناتادبيتبارك علي عبيد عمران105291232022081011

جامعة بابل/كلية التربية األساسية407.0ثانوية الكندي للبنينادبيمؤمل مصطفى كامل يوسف105292162021100012

جامعة بابل/كلية التربية األساسية407.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسين غسان منعثر رحمن105293232021052025

جامعة بابل/كلية التربية األساسية407.0اعدادية الكفل للبنينادبيمصطفى سلمان جبار فليح105294232021032074

جامعة بابل/كلية التربية األساسية407.0ثانوية السدة للبناتادبيايه باسم حميد صخي105295232022110006

جامعة بابل/كلية التربية األساسية406.0اعدادية اسماء للبناتادبيحوراء ياسين ابراهيم هندي105296232022093019

جامعة بابل/كلية التربية األساسية406.0ثانوية الحلة للبناتادبيزهراء خالد كاظم عبيد105297232022100015

جامعة بابل/كلية التربية األساسية406.0ثانوية الحلة للبناتادبيفاطمه احمد هادي حميدي105298232022100031

جامعة بابل/كلية التربية األساسية406.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيزهراء عباس صيهود حسن105299232022123024

جامعة بابل/كلية التربية األساسية406.0اعدادية اسماء للبناتادبيامنه صدام عبد الرضا غالي105300232022093002

جامعة بابل/كلية التربية األساسية406.0اعدادية طليطلة للبناتادبيوئام حسن نجم عبيد105301232022092065

جامعة بابل/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الثورة للبنينادبيعباس جبار كاظم خضير105302232021003031

جامعة بابل/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الطليعة للبناتادبيبتول عبد الجليل عبود مشكور105303232022088011

جامعة بابل/كلية التربية األساسية406.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيمجتبى محمد حسين عبد الصاحب105304232021012026

جامعة بابل/كلية التربية األساسية406.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيحيدر عبد الزهره حمود عبد علي105305272021153049

جامعة بابل/كلية التربية األساسية406.0ثانوية موسى الكليم للبنينادبيكرار حميد هادي حسن105306232021065029

جامعة بابل/كلية التربية األساسية405.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزينة حسن حربي عطية105307232022119038

جامعة بابل/كلية التربية األساسية405.0اعدادية الثورة للبناتادبيتبارك عبد الحسين كاظم عبيده105308232022086013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية405.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيضحى حميد جهاد راجي105309232022123035

جامعة بابل/كلية التربية األساسية405.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم عالء عبيد خلف105310232022127042

جامعة بابل/كلية التربية األساسية405.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيمرتضى ماجد عبد علي ناجي105311232021183073

جامعة بابل/كلية التربية األساسية405.0ثانوية مهدي البصير للبناتادبيزهراء كمال ابراهيم كاظم105312232022133008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية405.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعباس علي حسين عسكر105313272021031104

جامعة بابل/كلية التربية األساسية405.0اعدادية ميسلون للبناتادبيفاطمه خالد عبد الحسن فاضل105314232022080034

جامعة بابل/كلية التربية األساسية405.0اعدادية حيفا للبناتادبيزهراء محمد ياسين شياع105315232022122029
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية405.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيحسن هادي متعب عزيز105316232021257019

جامعة بابل/كلية التربية األساسية405.0اعدادية اسماء للبناتادبيايناس فؤاد محمد عبيد105317232022093004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية405.0اعدادية المحاويل للبنينادبيحسين نعمه حمد دحام105318232021008031

جامعة بابل/كلية التربية األساسية405.0اعدادية الفاو للبناتادبينبأ رياض نجم عبيد105319232022111054

جامعة بابل/كلية التربية األساسية405.0اعدادية الثبات للبنينادبيجاسم محمد باجي رغيد105320272021024009

جامعة بابل/كلية التربية األساسية405.0اعدادية الربيع للبناتادبيغفران محمد عباس مهجول105321232022098119

جامعة بابل/كلية التربية األساسية405.0ثانوية الصديق للبنينادبيمقتدى اسعد عبد االمير ناصر105322232021027062

جامعة بابل/كلية التربية األساسية405.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء فريح لطيف علي105323272022141035

جامعة بابل/كلية التربية األساسية405.0اعدادية الكوثر للبناتادبيمالك محمد حسن علي105324232022114034

جامعة بابل/كلية التربية األساسية405.0ثانوية النهرين المختلطةادبياحمد حسن عبد علي عنيفص105325232021197001

جامعة بابل/كلية التربية األساسية404.0اعدادية اسماء للبناتادبيرقيه سعد عباس حسين105326232022093026

جامعة بابل/كلية التربية األساسية404.0اعدادية الفجر المختلطةادبيعبد هللا نجم حميد عبد105327232021173030

جامعة بابل/كلية التربية األساسية404.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيمروه فالح هادي عبد105328232022178015

جامعة بابل/كلية التربية األساسية404.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء رزاق مزهر عبود105329232022109030

جامعة بابل/كلية التربية األساسية404.0ثانوية الكندي للبنينادبيمؤمل نعمة خسير كاظم105330242021040043

جامعة بابل/كلية التربية األساسية404.0اعدادية ام البنين للبناتادبيايات ناظم حبيب عليوي105331232022091002

جامعة بابل/كلية التربية األساسية404.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيتبارك عباس محمد عبيد105332232022123011

جامعة بابل/كلية التربية األساسية404.0ثانوية فلسطين للبناتادبيحوراء ميثاق سالم هادي105333232022084010

جامعة بابل/كلية التربية األساسية404.0اعدادية الحفرية للبناتادبيسحر عادل صبر عبد105334262022091040

جامعة بابل/كلية التربية األساسية404.0ثانوية الرفعة للبناتادبيوسناء سعدون عويد كاظم105335232022081060

جامعة بابل/كلية التربية األساسية404.0اعدادية المحاويل للبناتادبيفاطمه محمود جدوع عبود105336232022115042

جامعة بابل/كلية التربية األساسية404.0ثانوية اآلمال للبناتادبيايات خليف عبد العباس جاسم105337232022118004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية404.0اعدادية المباهلة للبنينادبيسيف صادق عبد اللطيف محمد105338272021021038

جامعة بابل/كلية التربية األساسية404.0ثانوية قرطبة للبناتادبيشيماء حسين عباس محمد105339232022126026

جامعة بابل/كلية التربية األساسية404.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيحسين محسن حسين عطية105340232021251068

جامعة بابل/كلية التربية األساسية404.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيعلي سلمان مهدي منسي105341232021183048

جامعة بابل/كلية التربية األساسية403.0ثانوية صفية للبناتادبيهدى حاكم غياض ثاجب105342292022084044

جامعة بابل/كلية التربية األساسية403.0ثانوية الرفعة للبناتادبيرند داخل مطشر كاظم105343232022081027

جامعة بابل/كلية التربية األساسية403.0ثانوية النهرين المختلطةادبيحمادي هشام حمادي هاشم105344232021197005

جامعة بابل/كلية التربية األساسية403.0اعدادية القاسم للبنينادبيرضا نعمه حسن موسى105345232021006018

جامعة بابل/كلية التربية األساسية403.0اعدادية القدس للبنينادبيدلي عبد الحسين عبيد دلي105346232021055021

جامعة بابل/كلية التربية األساسية403.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيحنين حسين كاظم علي105347232022271039

جامعة بابل/كلية التربية األساسية403.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيحسين عادل عبد اللطيف اسماعيل105348162021310012

جامعة بابل/كلية التربية األساسية403.0اعدادية المناذرة للبناتادبيساره عادل هادي عوده105349232022078023

جامعة بابل/كلية التربية األساسية403.0ثانوية القاهرة المختلطةادبينبأ جمال جاسم محمد105350232022178017
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية403.0الخارجياتادبيالهام عمار شمران هاشم105351232022401015

جامعة بابل/كلية التربية األساسية403.0اعدادية الجهاد للبنينادبيكاظم عيسى كاظم شنان105352232021004060

جامعة بابل/كلية التربية األساسية403.0اعدادية القدس للبنينادبيامير قاسم عبد الواحد حسين105353232021055007

جامعة بابل/كلية التربية األساسية403.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينادبيميالد هاشم ياسين جخيور105354222021254043

جامعة بابل/كلية التربية األساسية403.0اعدادية طليطلة للبناتادبيعال تحسين علي حسن105355232022092045

جامعة بابل/كلية التربية األساسية403.0اعدادية الربيع للبناتادبيرسل ثامر عبيد عبيس105356232022098054

جامعة بابل/كلية التربية األساسية403.0الخارجيونادبيعلي حبيب عبد الزهره حسين105357232021400089

جامعة بابل/كلية التربية األساسية403.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيمحسن عالء عبد المحسن مكيص105358152021015095

جامعة بابل/كلية التربية األساسية403.0اعدادية المحاويل للبنينادبيحسن سعد عبد حسن105359232021008017

جامعة بابل/كلية التربية األساسية403.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيشهد محمد حسين مطلك105360232022143018

جامعة بابل/كلية التربية األساسية403.0اعدادية الروافد للبنينادبيمرتضى عزيز احمد وزير105361112021025045

جامعة بابل/كلية التربية األساسية403.0اعدادية الثورة للبنينادبيمرتضى سامر عباس حمزه105362232021003072

جامعة بابل/كلية التربية األساسية403.0ثانوية المستقبل للبناتادبيزهراء عماد كاظم رشيد105363232022106007

جامعة بابل/كلية التربية األساسية402.0ثانوية المستنصرية للبناتادبياالء سعد احمد علوان105364232022116004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية402.0اعدادية الخالدات للبناتادبيأية احمد شاكر سلهو105365272022067010

جامعة بابل/كلية التربية األساسية402.0ثانوية الحلة للبنينادبياحمد محمد مهدي عبيد105366232021015003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية402.0ثانوية السدة للبناتادبيانوار سعد حسن عبد الحسين105367232022110005

جامعة بابل/كلية التربية األساسية402.0اعدادية المدحتية للبناتادبيشهد ستار عبد الحسن حمزه105368232022090043

جامعة بابل/كلية التربية األساسية402.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيزهراء جواد كاظم حمزة105369232022108009

جامعة بابل/كلية التربية األساسية402.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء باسم عباس هزاع105370232022119033

جامعة بابل/كلية التربية األساسية402.0اعدادية الهاشمية للبنينادبيعالء جاسم وحيد حسين105371232021019023

جامعة بابل/كلية التربية األساسية402.0ثانوية التراث للبناتادبيزهراء عماد جاسم عراك105372232022148014

جامعة بابل/كلية التربية األساسية402.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيجالل رحيم خضير فواز105373112021207013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية402.0ثانوية المجد للبنينادبيمصطفى فالح حسن جسام105374272021012018

جامعة بابل/كلية التربية األساسية402.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيعالء محسن عزيز كاطع105375222021090035

جامعة بابل/كلية التربية األساسية402.0ثانوية المستنصرية للبناتادبينور مهدي مال هللا عبد105376232022116033

جامعة بابل/كلية التربية األساسية402.0اعدادية صنعاء للبنينادبيعبد هللا عدنان محمود سبع105377232021011042

جامعة بابل/كلية التربية األساسية402.0ثانوية المسعودي للبناتادبيذكرى فؤاد جبار شافي105378232022095016

جامعة بابل/كلية التربية األساسية402.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيبنين رعد حسن حمود105379272022070006

جامعة بابل/كلية التربية األساسية402.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيعذراء قاسم كلف عبيد105380272022141050

جامعة بابل/كلية التربية األساسية401.0ثانوية التحرير للبناتادبيخمائل أحمد رضا ابراهيم105381232022096004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية401.0ثانوية الحضر للبناتادبياشجان فرقد عبد علي محسن105382272022051002

جامعة بابل/كلية التربية األساسية401.0اعدادية حيفا للبناتادبيضحى باسم جبار عطيه105383232022122035

جامعة بابل/كلية التربية األساسية401.0ثانوية اآلمال للبناتادبيايات علي زبال هذال105384232022118005

جامعة بابل/كلية التربية األساسية401.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيحسين هاني كاظم حسين105385232021255030

صفحة ٣٠١١ من ٦١٩٥
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية401.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء عمران رزاق عبد105386232022127025

جامعة بابل/كلية التربية األساسية401.0اعدادية المدحتية للبناتادبيزينب محمد فاضل عبيد105387232022090038

جامعة بابل/كلية التربية األساسية401.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي احمد عبد الحسين ردام105388232021008058

جامعة بابل/كلية التربية األساسية401.0اعدادية عشتار للبناتادبيهبه علي حسين منصور105389232022125034

جامعة بابل/كلية التربية األساسية401.0ثانوية البتول  للبناتادبيابتهال سعيد سلمان سداوي105390232022104004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية401.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعباس احمد حسن علي105391272021031100

جامعة بابل/كلية التربية األساسية401.0اعدادية العكيكة للبنينادبيسجاد باسم شاكر طاهر105392222021041026

جامعة بابل/كلية التربية األساسية401.0ثانوية الشذرات للبناتادبيفاطمه رحيم مرزوق احمد105393292022077027

جامعة بابل/كلية التربية األساسية401.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيمرتضى صبحي محمد هاشم105394232021250094

جامعة بابل/كلية التربية األساسية401.0اعدادية ميسلون للبناتادبيزهراء كريم عودة عبيد105395232022080021

جامعة بابل/كلية التربية األساسية400.0ثانوية صفين المختلطةادبيفاطمه قاسم عبيد حمزه105396232022195008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية400.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيورود احسان هادي ابراهيم105397232022083033

جامعة بابل/كلية التربية األساسية400.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيمحمد حميد جاسم محمد105398112021166025

جامعة بابل/كلية التربية األساسية400.0اعدادية ميسلون للبناتادبيرسل سعد عليوي تومان105399232022080015

جامعة بابل/كلية التربية األساسية400.0ثانوية مهدي البصير للبناتادبيوالء عباس محسن صعيب105400232022133018

جامعة بابل/كلية التربية األساسية400.0ثانوية القوارير للبناتادبيهدى احمد كاظم عبيد105401272022081045

جامعة بابل/كلية التربية األساسية400.0اعدادية البيان للبنينادبيهمام فوزي حمادي محمد105402232021014079

جامعة بابل/كلية التربية األساسية400.0اعدادية الجماهير المختلطةادبياحمد طاهر طالب نايف105403232021183004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية400.0اعدادية الجزائر للبنينادبيسالم صباح كاظم اسماعيل105404232021043026

جامعة بابل/كلية التربية األساسية400.0اعدادية االمام علي للبنينادبيمرتضى وليد ستار مرزه105405232021002053

جامعة بابل/كلية التربية األساسية400.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرسل عبد االمير رباط عبد105406232022127021

جامعة بابل/كلية التربية األساسية400.0ثانوية التحرير للبناتادبينور حسين علي عبود105407232022096013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية400.0اعدادية الشعلة للبنينادبيعلي عباس محسن عبد105408242021012020

جامعة بابل/كلية التربية األساسية400.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه رزاق علي ناصر105409232022087034

جامعة بابل/كلية التربية األساسية400.0ثانوية البتول  للبناتادبيآيات علي عبد الكاظم عبود105410232022104002

جامعة بابل/كلية التربية األساسية400.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيمحمد سامي سرحان مكطوف105411232021255076

جامعة بابل/كلية التربية األساسية400.0اعدادية الفاو للبناتادبيحوراء مصحب غضيب جاسم105412232022111018

جامعة بابل/كلية التربية األساسية400.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبياطياف خليل جاسم محيميد105413232022190002

جامعة بابل/كلية التربية األساسية399.0اعدادية االسكندرية للبنينادبياحمد حمزه علي وريد105414232021001007

جامعة بابل/كلية التربية األساسية399.0اعدادية اسماء للبناتادبيسجى حامد عبدهللا بهيان105415232022093043

جامعة بابل/كلية التربية األساسية399.0اعدادية السدة للبنينادبيمثنى عبد الكريم عبد العباس جرمط105416232021016057

جامعة بابل/كلية التربية األساسية399.0ثانوية الفضائل للبناتادبيسجى سعد عبد عبيد105417232022112013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية399.0ثانوية الكفاح للبناتادبيزهراء فليح حسن كاظم105418232022113021

جامعة بابل/كلية التربية األساسية399.0اعدادية صنعاء للبنينادبيحيدر سعد داود شكير105419232021011025

جامعة بابل/كلية التربية األساسية399.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء رياض عبيد نوار105420232022121020
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية399.0اعدادية المدحتية للبنينادبيعلي عباس بديوي عبيد105421232021017039

جامعة بابل/كلية التربية األساسية399.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيحوراء سعيد حسين صالح105422232022271043

جامعة بابل/كلية التربية األساسية399.0اعدادية المحاويل للبناتادبيفاطمه علي مرزه حسين105423232022115040

جامعة بابل/كلية التربية األساسية399.0ثانوية العدنانية للبناتادبيزينب مفيد مجيد حميد105424212022094019

جامعة بابل/كلية التربية األساسية399.0ثانوية الهالل المختلطةادبينبأ مؤيد حديد حسن105425232022179006

جامعة بابل/كلية التربية األساسية399.0ثانوية عبد المطلب للبناتادبيزهراء علي جرو حسن105426232022136013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية399.0ثانوية موسى الكليم للبنينادبيسيف الدين اياد هادي دليمي105427232021065011

جامعة بابل/كلية التربية األساسية399.0اعدادية ميسلون للبناتادبيعذراء ناظم هادي عبد الحسين105428232022080033

جامعة بابل/كلية التربية األساسية399.0اعدادية الجزائر للبنينادبيمصطفى جليب محيسن خريبط105429222021042055

جامعة بابل/كلية التربية األساسية399.0اعدادية الكوثر للبناتادبيشروق عقيل مهدي شاطي105430242022108025

جامعة بابل/كلية التربية األساسية399.0ثانوية الوركاء للبناتادبيسجى هضمان هادي جاسم105431232022079012

جامعة بابل/كلية التربية األساسية399.0اعدادية القدس للبنينادبيزيد علي فضل فنيخ105432232021055025

جامعة بابل/كلية التربية األساسية398.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيعماد محمود عبد هللا كاظم105433232021001053

جامعة بابل/كلية التربية األساسية398.0اعدادية الزهراء للبناتادبيافراح علي عجيل راضي105434232022109005

جامعة بابل/كلية التربية األساسية398.0اعدادية الكفل للبنينادبيحسنين عبد العباس عزيز منسي105435232021032018

جامعة بابل/كلية التربية األساسية398.0ثانوية الحرية للبناتادبيتقى وسام رضا صبار105436272022099034

جامعة بابل/كلية التربية األساسية398.0ثانوية القدس المختلطةادبيعلياء احمد نجم عبيد105437112022168006

جامعة بابل/كلية التربية األساسية398.0ثانوية التضامن للبنينادبيحسين علي حسين علي105438212021019004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية398.0اعدادية الكفل للبنينادبيسيف بالسم محمد جبر105439232021032040

جامعة بابل/كلية التربية األساسية398.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيمحمد حسن محمد حسين105440232021250070

جامعة بابل/كلية التربية األساسية398.0ثانوية تلمسان للبناتادبيرسمية رعد حسين سعود105441212022124003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية398.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيباقر حامد علوان حالوب105442252021122023

جامعة بابل/كلية التربية األساسية398.0اعدادية المسيب للبناتادبيزينب اياد زيدان هادي105443232022117054

جامعة بابل/كلية التربية األساسية398.0ثانوية الثمرات للبناتادبياسراء لفتة كاظم محمد105444212022169005

جامعة بابل/كلية التربية األساسية398.0ثانوية الرضوان للبناتادبيسميه احمد كريم حبيب105445272022078029

جامعة بابل/كلية التربية األساسية398.0اعدادية المحاويل للبناتادبيحوراء حامد رفاس جيجان105446232022115012

جامعة بابل/كلية التربية األساسية398.0اعدادية الثورة للبناتادبينور عالء حميد نجم105447232022086054

جامعة بابل/كلية التربية األساسية398.0اعدادية االمام للبنينادبيزين العابدين عامر عبد جاسم105448232021013012

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0اعدادية االمام للبنينادبيكرار سلمان جدوع عافص105449232021013028

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0اعدادية الجماهير المختلطةادبياياد رحيم خلخال صكبان105450232021183013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحيدر مصدق علي عبد105451232021040017

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0ثانوية النهرين المختلطةادبيمؤمل احمد عبيد راضي105452232021197019

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0ثانوية بيروت للبنينادبيمنتظر عماد احمد منصور105453232021022037

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0ثانوية الكفاح للبناتادبيمريم سامي فخري كبيحان105454232022113040

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيالره حسين دوهان عبود105455232022271130
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيزينب عزيز هادي اسميان105456232022183013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0ثانوية البواسل المختلطةادبياية فالح حواس حمادي105457232022174003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0اعدادية المحاويل للبناتادبيمنار بدر علي خليف105458232022115047

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0ثانوية المسعودي للبناتادبيرحيق موفق حسين جلوب105459232022095018

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0اعدادية المحاويل للبناتادبيحوراء داود عبود زبار105460232022115013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0اعدادية حيفا للبناتادبيدموع محمد مظهر عبيد105461232022122021

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0اعدادية السدة للبنينادبيسجاد حامد لفتة عبيد105462232021016027

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0ثانوية مهدي البصير للبنينادبيعلي صالح مجبل عبد الكاظم105463232021058028

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيوسن عباس كامل كريم105464232022178020

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبياحمد حسون صاحب عبيس105465232021199001

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0ثانوية الدرعية للبنينادبيحمزة محمود عبد خلف105466232021170008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0ثانوية الكرار المختلطةادبيحامد حاتم موحان كاظم105467232021175007

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0الخارجيونادبيموسى كسار مصبح دامج105468292021400136

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزينب عباس عبد هللا حنتوش105469232022119037

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيعال حسين خلف حميد105470232022108032

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0ثانوية البتول  للبناتادبياماني حميد محمود حمزه105471232022104006

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيايهاب ذياب شالكه عبود105472222021307012

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0ثانوية الحلة للبنينادبيمصطفى علي حسن جاسم105473232021015037

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيمصطفى عذاب مجيد حميد105474272021150096

جامعة بابل/كلية التربية األساسية396.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيهدى علي عبد الحسين محسن105475232022119083

جامعة بابل/كلية التربية األساسية396.0اعدادية المدحتية للبناتادبيجنه احمد رضا حسن105476232022090016

جامعة بابل/كلية التربية األساسية396.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيحيدر علي عبد داود105477112021166011

جامعة بابل/كلية التربية األساسية396.0ثانوية الفالح المختلطةادبيحسين فاضل شهاب جاسم105478232021198007

جامعة بابل/كلية التربية األساسية396.0ثانوية الصادق المختلطةادبيحسين رحيم جليل حلواص105479232021172013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية396.0اعدادية المدحتية للبنينادبيعلي حسين عبد عبيد105480232021017037

جامعة بابل/كلية التربية األساسية396.0ثانوية الرقيم للبناتادبيزهراء احمد عبد هادي105481272022054012

جامعة بابل/كلية التربية األساسية396.0اعدادية الجماهير المختلطةادبياحمد مدلول فهيد عبد105482232021183008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية396.0اعدادية المسيب للبناتادبينبا غالب عبيد سلمان105483232022117103

جامعة بابل/كلية التربية األساسية396.0ثانوية السدة للبناتادبياسيا حيدر طالب خضير105484232022110003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية396.0ثانوية المسجد االقصى للبناتادبيشهد فاضل جابر ناصر105485252022190014

جامعة بابل/كلية التربية األساسية396.0اعدادية حيفا للبناتادبيساره عامر عبيد عباس105486232022122033

جامعة بابل/كلية التربية األساسية395.0اعدادية المسيب للبناتادبيايه ماجد كمر عبود105487232022117013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية395.0ثانوية عدن للبناتادبيأيات مصلح مالك صالح105488232022076003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية395.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبياسراء خضير عبيد عذاب105489232022119003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية395.0ثانوية الحرية للبناتادبيايه قاسم حنون كاظم105490272022099017
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية395.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمنتظر عباس هالل نعمه105491272021031221

جامعة بابل/كلية التربية األساسية395.0اعدادية االعتماد للبنينادبيقاسم محمد مهدي محمد105492292021010097

جامعة بابل/كلية التربية األساسية395.0ثانوية الحلة للبنينادبيعلي عمار علي حمود105493232021015022

جامعة بابل/كلية التربية األساسية395.0ثانوية الغدير للبناتادبيمريم وسام مهدي عبد االمير105494232022131018

جامعة بابل/كلية التربية األساسية395.0ثانوية الكفاح للبناتادبيكوثر فالح حسن سلمان105495232022113038

جامعة بابل/كلية التربية األساسية395.0اعدادية المسيب للبناتادبيزهراء احسان هادي محمد105496232022117045

جامعة بابل/كلية التربية األساسية395.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيامير عباس رشيد جاسم105497272021031023

جامعة بابل/كلية التربية األساسية395.0اعدادية االمام للبنينادبيمقتدى حميد هاشم كاظم105498232021013036

جامعة بابل/كلية التربية األساسية395.0ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنينادبيمحمد جاسم محمد نادوس105499232021286003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية395.0ثانوية قرطبة للبناتادبينبا قاسم صنيدح كاظم105500232022126036

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0ثانوية الحوراء للبناتادبيسارة ضامد عالوي عمران105501232022103018

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0ثانوية مهدي البصير للبناتادبيفاطمة عبد زيد عنيد105502232022133012

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيحيدر محمد جاسم عيسى105503222021261006

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0اعدادية كوثا للبنينادبيصباح علي ارحيل سفاح105504232021051016

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0الخارجيونادبياحمد خضير جياد عبد105505232021400008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعباس علي شهيد حسون105506232021002024

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0ثانوية السلوى للبناتادبيرواء سليم داهوك محمد105507272022084011

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيختام جليل سعدون دعيم105508232022208005

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0اعدادية العارضيات المختلطةادبيحسام نعيم بداش علوان105509242021152009

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0اعدادية الخنساء للبناتادبيعلياء داخل زغير جاسم105510232022087032

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيغفران احمد سالم ساهي105511232022128032

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيأثير محمد حاتم مزهر105512232021250001

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيايات ميثم هادي جبل105513272022141010

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0اعدادية المسيب للبناتادبيتبارك حسن حسين حسن105514232022117022

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسين علي عبد الحسين منير105515232021052021

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0اعدادية المسيب للبناتادبيزهراء سمير جبار محمد105516232022117051

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0ثانوية قرطبة للبناتادبيسرى بالسم صالل عباس105517232022126023

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزينب جودي حسين هجيرس105518232022143013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0اعدادية طليطلة للبناتادبيميس اسعد لبيب ابراهيم105519232022092061

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0ثانوية المنتظر المختلطةادبيحسين علي محمد حمزه105520232021196004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0اعدادية السدة للبنينادبيعلي حميد محيسن جريان105521232021016040

جامعة بابل/كلية التربية األساسية393.0ثانوية الهالل المختلطةادبياسماعيل حامد عبيد سلمان105522232021179003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية393.0ثانوية االفاق للبناتادبيغفران علوان عجيل حسون105523232022144034

جامعة بابل/كلية التربية األساسية393.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيندى قاسم محمد مرزوك105524232022190009

جامعة بابل/كلية التربية األساسية393.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيفؤاد كريم علي عبد هللا105525232021178028
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية393.0اعدادية الطليعة للبناتادبيامنة علي صالح محمد سعيد105526232022088007

جامعة بابل/كلية التربية األساسية393.0اعدادية طليطلة للبناتادبيمها مناور هادي نوار105527232022092059

جامعة بابل/كلية التربية األساسية393.0الخارجياتادبيرقيه عقيل حميد رشيد105528232022401051

جامعة بابل/كلية التربية األساسية393.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء فارس صالح مهدي105529232022109033

جامعة بابل/كلية التربية األساسية393.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيمرتضى عدنان عبد الكاظم راضي105530232021252090

جامعة بابل/كلية التربية األساسية393.0ثانوية الدرعية للبنينادبيعلي فاضل عبيس ضاحي105531232021170016

جامعة بابل/كلية التربية األساسية393.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيمصطفى رحيم فرهود مدحي105532252021025059

جامعة بابل/كلية التربية األساسية393.0اعدادية شط العرب للبناتادبيبدور ميثم عبيد علوان105533232022124015

جامعة بابل/كلية التربية األساسية393.0اعدادية االمام علي للبنينادبيمحمد ابراهيم محمد هادي105534232021002043

جامعة بابل/كلية التربية األساسية393.0اعدادية الفجر المختلطةادبيوائل احمد رمزي احمد105535232021173054

جامعة بابل/كلية التربية األساسية393.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيحيدر هاشم عمران جياد105536232021251082

جامعة بابل/كلية التربية األساسية393.0اعدادية الكوثر للبناتادبيرسل علي صالح مهدي105537232022114009

جامعة بابل/كلية التربية األساسية392.0اعدادية هند للبناتادبيرحاب باسم عبد عبيس105538112022079009

جامعة بابل/كلية التربية األساسية392.0ثانوية الصديق للبنينادبيمنتظر كريم مهدي عجيمي105539232021027065

جامعة بابل/كلية التربية األساسية392.0ثانوية البواسل المختلطةادبيشهزنان منصور عبد الكاظم حمد105540232022174015

جامعة بابل/كلية التربية األساسية392.0ثانوية اآلمال للبناتادبيمريم عبد الكاظم سهيل ناصر105541232022118028

جامعة بابل/كلية التربية األساسية392.0اعدادية المدحتية للبناتادبييقين شاكر وهب صاحب105542232022090065

جامعة بابل/كلية التربية األساسية392.0اعدادية االمام علي للبنينادبيمحمد ميثم صاحب محمد105543232021002046

جامعة بابل/كلية التربية األساسية392.0ثانوية الوداد للبناتادبيمأسي صالح جبار نجم105544292022080019

جامعة بابل/كلية التربية األساسية392.0اعدادية اليقظة للبناتادبيبتول راتب كتاب مجبل105545232022089005

جامعة بابل/كلية التربية األساسية392.0اعدادية المحاويل للبنينادبيمحمد كريم فالح ناصر105546232021008093

جامعة بابل/كلية التربية األساسية392.0ثانوية الوثبة للبنينادبيمبارك مهدي جدوع علي105547272021017071

جامعة بابل/كلية التربية األساسية392.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيزينب حاتم عبد الصاحب فرمان105548232022099025

جامعة بابل/كلية التربية األساسية392.0اعدادية الياقوت للبنينادبيسجاد منذر محمود عبد هللا105549272021038042

جامعة بابل/كلية التربية األساسية392.0اعدادية الزهراء للبناتادبيطيبه نعيم حيدر موسى105550232022109045

جامعة بابل/كلية التربية األساسية392.0ثانوية الحلة للبناتادبيدعاء عالوي عبودي كاطع105551232022100009

جامعة بابل/كلية التربية األساسية392.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيحيدر علي راجي حمود105552232021050007

جامعة بابل/كلية التربية األساسية392.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيليث سالم حوم حمزه105553232021251201

جامعة بابل/كلية التربية األساسية392.0ثانوية المنى المختلطةادبيحسن حاكم عبد شاكر105554262021177003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية392.0اعدادية الطليعة للبناتادبيزهراء احمد عباس حسين105555232022088027

جامعة بابل/كلية التربية األساسية392.0اعدادية عشتار للبناتادبيالزهراء مقداد كاظم عباس105556232022125002

جامعة بابل/كلية التربية األساسية391.0ثانوية الدرعية للبنينادبيحسن علي ضاحي سعيد105557232021170006

جامعة بابل/كلية التربية األساسية391.0اعدادية حطين للبنينادبيعلي محمد حامد نايف105558232021023030

جامعة بابل/كلية التربية األساسية391.0اعدادية هند للبناتادبيفاطمه عبد هللا عبد االمير اسماعيل105559112022079028

جامعة بابل/كلية التربية األساسية391.0ثانوية الحلة للبنينادبيياسين حسن سوادي حسين105560232021015041
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية391.0ثانوية مريم العذراء للبناتادبينبأ كريم عبد الحسن منسي105561232022082027

جامعة بابل/كلية التربية األساسية391.0ثانوية عدن للبناتادبيحنين كاظم شدهان عباس105562232022076012

جامعة بابل/كلية التربية األساسية391.0ثانوية صفين المختلطةادبيرويده حاكم علي حمزه105563232022195004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية391.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيرويده عليوي لعيبي علوان105564232022119030

جامعة بابل/كلية التربية األساسية391.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيايمن محمد سلمان راهي105565112021052013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية391.0اعدادية المحاويل للبنينادبيمحمد جاسم محمد ياسين105566232021008087

جامعة بابل/كلية التربية األساسية390.0اعدادية كوثا للبنينادبيمحمد سلمان ضبع حمزه105567232021051028

جامعة بابل/كلية التربية األساسية390.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيزينب سعد هاشم محمد105568232022271086

جامعة بابل/كلية التربية األساسية390.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيفاطمه باسم كميل عبيد105569232022271115

جامعة بابل/كلية التربية األساسية390.0اعدادية شط العرب للبناتادبيحوراء حسين هادي محمود105570232022124029

جامعة بابل/كلية التربية األساسية390.0اعدادية بلقيس للبناتادبيفاطمه محمد حسين عباس105571232022120026

جامعة بابل/كلية التربية األساسية390.0اعدادية الجهاد للبنينادبيمحمد حيدر عباس جاسم105572232021004065

جامعة بابل/كلية التربية األساسية390.0ثانوية عائشة للبناتادبيسهر فليح عبيد نجرس105573112022082021

جامعة بابل/كلية التربية األساسية390.0اعدادية الربيع للبناتادبيايه احمد عبد الكريم خضير105574232022098019

جامعة بابل/كلية التربية األساسية390.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيريام اياد عمران حسن105575232022119031

جامعة بابل/كلية التربية األساسية390.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه عبد الرزاق ياس خضير105576232022087036

جامعة بابل/كلية التربية األساسية390.0اعدادية الربيع للبناتادبيبراء محمد كاظم عبيد105577232022098026

جامعة بابل/كلية التربية األساسية390.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيمصطفى محمد علي مرزه105578232021183080

جامعة بابل/كلية التربية األساسية390.0اعدادية ام البنين للبناتادبيشهد حمزه مزعل عباس105579232022091023

جامعة بابل/كلية التربية األساسية390.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيحسن تميم علي حسن105580252021004009

جامعة بابل/كلية التربية األساسية390.0ثانوية الصديق للبنينادبياكرم حسين خضير عباس105581232021027004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية390.0ثانوية السنية المسائية للبنينادبيحيدر جواد كاظم ابليش105582242021211024

جامعة بابل/كلية التربية األساسية390.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيشروق محمد طارق عبد الحسين105583272022070025

جامعة بابل/كلية التربية األساسية389.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسن حيدر عبد علي كاظم105584232021052016

جامعة بابل/كلية التربية األساسية389.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيزين العابدين علي هاشم طعمه105585222021028025

جامعة بابل/كلية التربية األساسية389.0اعدادية اليقظة للبناتادبيهدى جواد طاهر منصور105586232022089033

جامعة بابل/كلية التربية األساسية389.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيشروق اياد عبد المحسن عبد الحسن105587232022123033

جامعة بابل/كلية التربية األساسية389.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيرانيا علي صبار كعيد105588232022119025

جامعة بابل/كلية التربية األساسية389.0ثانوية المرتضى المختلطةادبيايالف سالم تايه عبيد105589232022185003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية389.0اعدادية الجواهري للبنينادبيمصطفى ستار شويش حمد105590242021018081

جامعة بابل/كلية التربية األساسية389.0ثانوية مريم العذراء للبناتادبيزينب علي محمد مدحي105591232022082017

جامعة بابل/كلية التربية األساسية389.0اعدادية الخنساء للبناتادبينور حسين كاظم عباس105592232022087047

جامعة بابل/كلية التربية األساسية389.0اعدادية السدة للبنينادبيحسين جاسم عبيس لفتة105593232021016012

جامعة بابل/كلية التربية األساسية389.0ثانوية المسعودي للبناتادبيبنين ماجد حميد حمزه105594232022095012

جامعة بابل/كلية التربية األساسية389.0ثانوية السلوى للبناتادبيسجى راهي عباس سعود105595272022084022
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية389.0اعدادية الفاو للبناتادبيفاطمه عبد الرضا مخيف جاسم105596232022111040

جامعة بابل/كلية التربية األساسية389.0ثانوية الغدير للبناتادبينيروان لؤي عطيه رجاء105597232022131022

جامعة بابل/كلية التربية األساسية389.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيفراس خضير كاظم جاسم105598272021153109

جامعة بابل/كلية التربية األساسية388.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينور صالح جبار جاسم105599232022119077

جامعة بابل/كلية التربية األساسية388.0ثانوية الكفاح للبناتادبيمريم حسن مهدي عطشان105600232022113039

جامعة بابل/كلية التربية األساسية388.0ثانوية الشهباء للبناتادبيعذراء جاسم محمد هندول105601272022146027

جامعة بابل/كلية التربية األساسية388.0اعدادية حيفا للبناتادبيتبارك احمد عبيد فاضل105602232022122013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية388.0ثانوية عبد المطلب للبناتادبيمريم ازهر عباس نجم105603232022136027

جامعة بابل/كلية التربية األساسية388.0اعدادية حيفا للبناتادبيغسق عدي محسن جاسم105604232022122041

جامعة بابل/كلية التربية األساسية388.0ثانوية الباقر للبنينادبيمحمد الجواد محسن عبد الهادي ناجي105605232021046032

جامعة بابل/كلية التربية األساسية388.0اعدادية السجاد للبنينادبيعلي مهند عامر فياض105606232021031043

جامعة بابل/كلية التربية األساسية388.0اعدادية دجلة للبناتادبيفاطمه حسين علي لفته105607232022107026

جامعة بابل/كلية التربية األساسية388.0اعدادية الثورة للبناتادبيفاطمه سالم شريف لطيف105608232022086041

جامعة بابل/كلية التربية األساسية387.0اعدادية االسكندرية للبنينادبياحمد حسام نجم عبد هللا105609232021001006

جامعة بابل/كلية التربية األساسية387.0ثانوية الوركاء للبنينادبيحسن علي محمد شنور105610232021034011

جامعة بابل/كلية التربية األساسية387.0اعدادية اسماء للبناتادبيزينب حسن جاسم محمد105611232022093033

جامعة بابل/كلية التربية األساسية387.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينبأ فالح حميد علي105612232022119073

جامعة بابل/كلية التربية األساسية387.0اعدادية الكفل للبنينادبيحسين عبد الجاسم عبد اليمة زكاط105613232021032022

جامعة بابل/كلية التربية األساسية387.0اعدادية المحاويل للبنينادبيكرار حيدر فرج حريجه105614232021008082

جامعة بابل/كلية التربية األساسية387.0اعدادية الشهداء للبنينادبيكرار زياد ساجت عبدان105615222021057022

جامعة بابل/كلية التربية األساسية387.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيامل علي عبد نور حسن105616272022076004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية387.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيعباس جليل ابراهيم محيسن105617232021199008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية387.0اعدادية حطين للبنينادبيامير عدنان دايش مطر105618232021023004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية387.0اعدادية الكندي للبنينادبيأحمد محمد جلوب حيال105619232021007001

جامعة بابل/كلية التربية األساسية387.0اعدادية شط العرب للبناتادبيندى عظيم مويل غايب105620232022124095

جامعة بابل/كلية التربية األساسية387.0اعدادية الطبري للبنينادبيمحمد سلمان عاشور مطر105621232021061065

جامعة بابل/كلية التربية األساسية387.0اعدادية اليقظة للبناتادبيزهراء لؤي حاتم عبد الواحد105622232022089014

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيبراق كريم عباس حسون105623232022164003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء حسن علي ظاهر105624232022109028

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0اعدادية الفاو للبناتادبيزينب عبد االمير ليهدب شناوه105625232022111028

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0ثانوية االفاق للبناتادبياالء عبد زيد محسن بخيت105626232022144004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0اعدادية البيان للبنينادبيحيدر نجاح رحيم عطيه105627232021014020

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0ثانوية الرقيم للبناتادبينوران سمير حمزه مهدي105628272022054030

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0اعدادية شط العرب للبناتادبيبنين صالح مهدي سلمان105629232022124021

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم عمران محمد عبد الحسين105630232022120030
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0اعدادية شط العرب للبناتادبيامنه عامر محمد هاشم105631232022124009

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0ثانوية االفاق للبناتادبياالء حسوني علي مرزه105632232022144003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0ثانوية النجوم للبناتادبينور علي عباس عمران105633232022130030

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0اعدادية الفاو للبناتادبيطيبه ماجد عباس كامل105634232022111038

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيفاطمه نوفل مجهول ادهام105635232022143029

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0اعدادية صنعاء للبنينادبيوسام حامد جاسم محمد105636232021011083

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0اعدادية الفتح للبنينادبيحسين رزاق فارس عبد هللا105637272021011008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0ثانوية المنار للبناتادبيزينب ناصر حسون ضاحي105638272022050039

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزهراء علي محمد عباس105639232022143010

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيزهره رضا هادي كاظم105640272022070019

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0اعدادية حيفا للبناتادبينور علي مهدي ناجي105641232022122055

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0ثانوية السدة للبناتادبيبتول عذاب هاشم شطي105642232022110009

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0اعدادية الفجر المختلطةادبيضرغام محمد مهدي حسين105643232021173020

جامعة بابل/كلية التربية األساسية385.0ثانوية الغدير للبناتادبيبنين احمد عبد الحر شهاب105644232022131004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية385.0اعدادية المسيب للبناتادبينور الهدى عبد االمير عبد الجبار علي105645232022117105

جامعة بابل/كلية التربية األساسية385.0ثانوية الصالحية المسائية للبنينادبيمحمد ريسان ثامر جبار105646242021212029

جامعة بابل/كلية التربية األساسية385.0ثانوية المرادية المختلطةادبيعلي قاسم نعيم عصواد105647242021158015

جامعة بابل/كلية التربية األساسية385.0ثانوية السدة للبناتادبيهدى صادق محمد حسين محمود105648232022110047

جامعة بابل/كلية التربية األساسية385.0ثانوية حلب للبناتادبيفاطمه كريم عباس كاظم105649232022129016

جامعة بابل/كلية التربية األساسية385.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيعلي مثنى كاظم عباس105650272021153104

جامعة بابل/كلية التربية األساسية385.0اعدادية المسيب للبناتادبيايمان عباس صالح عيدان105651232022117011

جامعة بابل/كلية التربية األساسية385.0اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيسجاد ماجد حمد خميس105652212021028008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية385.0اعدادية اليقظة للبناتادبيرفل عالء حسين هادي105653232022089011

جامعة بابل/كلية التربية األساسية385.0ثانوية تل السمر للبناتادبيهدى جوده هالل عكاب105654112022129032

جامعة بابل/كلية التربية األساسية385.0ثانوية الغدير للبناتادبيايالف ماهر حسين علوان105655232022131003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية385.0اعدادية الكرمة  للبنينادبيمسلم حسن عوض جودة105656222021039018

جامعة بابل/كلية التربية األساسية385.0ثانوية الحرية للبناتادبيزهراء فاضل محمد سليمان105657272022099060

جامعة بابل/كلية التربية األساسية385.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيحسن رزاق غازي بحوك105658232021255020

جامعة بابل/كلية التربية األساسية385.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيمجتبى ماجد هادي عبد الحمزه105659232021250066

جامعة بابل/كلية التربية األساسية385.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيحسين عمار جبر عبد105660232021012006

جامعة بابل/كلية التربية األساسية385.0ثانوية الوثبة للبنينادبيامير كاظم كامل خضير105661272021017005

جامعة بابل/كلية التربية األساسية385.0ثانوية صفين المختلطةادبيمحمد هاشم مطلب ابراهيم105662232021195015

جامعة بابل/كلية التربية األساسية385.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسن عادل عيال كرجي105663232021052017

جامعة بابل/كلية التربية األساسية385.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيآيات حميد احمد شبيب105664232022116002

جامعة بابل/كلية التربية األساسية385.0الخارجياتادبيمريم سمير فيصل حسن105665232022401111
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية384.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيايه غالي ناهي عبد105666232022119010

جامعة بابل/كلية التربية األساسية384.0ثانوية عبد المطلب للبناتادبيايات احمد محمد عبيد105667232022136003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية384.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمة خضر عبد الواحد محمد105668232022127035

جامعة بابل/كلية التربية األساسية384.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيزينب علي حميد رفيق105669232022108021

جامعة بابل/كلية التربية األساسية384.0اعدادية الشباب للبنينادبيحسين عبد الخضر سلطان عسكر105670222021033012

جامعة بابل/كلية التربية األساسية384.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبينور حسن شالل ساجت105671222022171027

جامعة بابل/كلية التربية األساسية384.0اعدادية الفجر المختلطةادبيسالم مجيد مهدي عون105672232021173018

جامعة بابل/كلية التربية األساسية384.0اعدادية الثورة للبناتادبيفريال فالح عبيد حسن105673232022086043

جامعة بابل/كلية التربية األساسية384.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبياحمد مشتاق عبد الحمزه كاظم105674232021040006

جامعة بابل/كلية التربية األساسية384.0ثانوية الرفعة للبناتادبيايمان حمدان ماضي محمد105675232022081006

جامعة بابل/كلية التربية األساسية384.0اعدادية الحلة للبنينادبيكاظم احمد كاظم عبد105676232021020052

جامعة بابل/كلية التربية األساسية384.0ثانوية البواسل المختلطةادبيعيسى عامر مرزه حمزه105677232021174012

جامعة بابل/كلية التربية األساسية384.0اعدادية دجلة للبناتادبيوئام زاهر شعران مطلك105678232022107038

جامعة بابل/كلية التربية األساسية384.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيريام حاتم عبد الصاحب فرمان105679232022099020

جامعة بابل/كلية التربية األساسية384.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيبنين ابراهيم جبار عبد الرحيم105680272022140013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية384.0اعدادية الهاشمية للبنينادبيعبد عون حسين عبد عون عزيز105681232021019022

جامعة بابل/كلية التربية األساسية384.0اعدادية االمام للبنينادبيعباس عبد هللا عباس عبد105682232021013020

جامعة بابل/كلية التربية األساسية384.0اعدادية الحمزة للبنينادبيحيدر عالوي رميد عايز105683242021010015

جامعة بابل/كلية التربية األساسية384.0اعدادية الجهاد للبنينادبيعلي جاسم محمد هاني105684232021004052

جامعة بابل/كلية التربية األساسية384.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةادبيفاطمة حمزة لفتة عبود105685232022205009

جامعة بابل/كلية التربية األساسية383.0ثانوية الكفاح للبناتادبيشفاء حمزة عبد هللا صالح105686232022113027

جامعة بابل/كلية التربية األساسية383.0ثانوية الصديق للبنينادبيصادق جعفر عبد النبي عبود105687232021027026

جامعة بابل/كلية التربية األساسية383.0اعدادية حلب للبنينادبيسجاد فيصل عوده حسين105688262021013065

جامعة بابل/كلية التربية األساسية383.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيسرمد رزاق جبر عبد105689232021251106

جامعة بابل/كلية التربية األساسية383.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين جاسم عيدان عبود105690272021031053

جامعة بابل/كلية التربية األساسية383.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي محمد حسين بردي105691272021044088

جامعة بابل/كلية التربية األساسية383.0اعدادية اليقظة للبناتادبيزينب هيثم تيمول عبد الحسين105692232022089021

جامعة بابل/كلية التربية األساسية383.0ثانوية الفجر المسائية للبنينادبيحسن طاهر جباري شرشاب105693222021309008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية383.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيمحمد قاسم سكندر مطني105694232021255080

جامعة بابل/كلية التربية األساسية383.0اعدادية الربيع للبناتادبيجمانه كاظم خضير عبيس105695232022098041

جامعة بابل/كلية التربية األساسية383.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيحسن عباس بحر جبار105696232021164006

جامعة بابل/كلية التربية األساسية383.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيحوراء عبد الحسين مهدي حسن105697232022143006

جامعة بابل/كلية التربية األساسية383.0اعدادية البيان للبنينادبيحيدر عقيل حمزه عبد الرزاق105698232021014019

جامعة بابل/كلية التربية األساسية383.0اعدادية حيفا للبناتادبيزهراء باسم نصيف لطيف105699232022122023

جامعة بابل/كلية التربية األساسية383.0اعدادية الجزائر للبنينادبيعباس حسين عبد عمران كريم105700232021043027
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية382.0ثانوية الرفعة للبناتادبيمريم سمير ابراهيم حسين105701232022081052

جامعة بابل/كلية التربية األساسية536.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيكرار حامد نجم عبد علي105702232041032057

جامعة بابل/كلية التربية األساسية503.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيايمان عبد الوهاب حسن حمزة105703232042106008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية499.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيسيف علي كاظم محمد105704232041173072

جامعة بابل/كلية التربية األساسية498.0اعدادية الفاو للبناتاحيائينبأ حامد هربود غافل105705232042111118

جامعة بابل/كلية التربية األساسية498.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيحسين نعمان صاحب مطلب105706232041252070

جامعة بابل/كلية التربية األساسية495.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسارة مظهر مهدي حسين105707232042119078

جامعة بابل/كلية التربية األساسية489.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحسن عائد عبد ايوب حميد105708232041002042

جامعة بابل/كلية التربية األساسية487.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيبتول جابر طعمة ابراهيم105709232042185008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية487.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسن محمد حسن حسين105710232041173033

جامعة بابل/كلية التربية األساسية487.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيتبارك ماجد كاظم محمد علي105711232042091034

جامعة بابل/كلية التربية األساسية485.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيبنين رزاق صيهود علوان105712232042103020

جامعة بابل/كلية التربية األساسية481.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيزمن كاظم جاسم محمد105713232042104020

جامعة بابل/كلية التربية األساسية481.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيمصطفى رحيم عبود رشيد105714232041172048

جامعة بابل/كلية التربية األساسية478.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيريام عالء حسين كاظم105715232042168014

جامعة بابل/كلية التربية األساسية478.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينب غالب عبد علي حمادي105716232042078069

جامعة بابل/كلية التربية األساسية476.6ثانوية التحرير للبناتاحيائيجنان مؤيد سامي حسين105717232042096030

جامعة بابل/كلية التربية األساسية476.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمنتظر احمد سلمان ديوان105718252041014160

جامعة بابل/كلية التربية األساسية476.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرباب ميثم محمد حسين خلف105719232042142103

جامعة بابل/كلية التربية األساسية475.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيامال جبار كوكز راضي105720232042211002

جامعة بابل/كلية التربية األساسية475.0ثانوية بابل للبنيناحيائيالمنتظر خالد لطيف حسين105721232041021016

جامعة بابل/كلية التربية األساسية472.0اعدادية غماس للبنيناحيائيحسين فالح فرج زباله105722242041016027

جامعة بابل/كلية التربية األساسية471.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيتكتم منذر جابر كاظم105723232042145031

جامعة بابل/كلية التربية األساسية470.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطيبه هيثم سالم عبد الحسين105724232042109120

جامعة بابل/كلية التربية األساسية470.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائياديان فيصل محمد سلمان105725232042271013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية470.0ثانوية النيل للبنيناحيائيحسنين راضي حميد ظاهر105726232041033021

جامعة بابل/كلية التربية األساسية469.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيالهام عيسى عبيس حسين105727232042093008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية467.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيانفال محمد حمزه عبد105728232042154003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية467.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيوالء مرزة حمزه جاسم105729232041019192

جامعة بابل/كلية التربية األساسية466.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيريام وسام عبود جبر105730232042090077

جامعة بابل/كلية التربية األساسية466.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيحنين مرتضى عبد الرسول مهدي105731232042111031

جامعة بابل/كلية التربية األساسية466.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيبنين محمد مجبل عبد105732232042086040

جامعة بابل/كلية التربية األساسية463.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيزهراء علي حسن حداوي105733232042137028

جامعة بابل/كلية التربية األساسية463.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمد صبيح جاسم جبر105734242041013119

جامعة بابل/كلية التربية األساسية463.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيمريم مهدي محمد عميش105735232042103090

صفحة ٣٠٢١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة بابل/كلية التربية األساسية463.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين حازم محمد كاظم105736232042088077

جامعة بابل/كلية التربية األساسية462.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيفرح هاشم يوسف عبد الهادي105737232042093147

جامعة بابل/كلية التربية األساسية460.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيرضا يوسف عبدالرضا نجم105738232041004018

جامعة بابل/كلية التربية األساسية460.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيتبارك كاظم عبيس زباله105739232042303005

جامعة بابل/كلية التربية األساسية460.0ثانوية التراث للبناتاحيائيرحاب محيسن طاهر عجاج105740232042148018

جامعة بابل/كلية التربية األساسية460.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيزهراء حسن علي ناصر105741232042104022

جامعة بابل/كلية التربية األساسية459.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء سالم حمزه عبود105742232042109080

جامعة بابل/كلية التربية األساسية458.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيقمر جواد كاظم محسن105743232042127101

جامعة بابل/كلية التربية األساسية458.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيأسيل تركي محمد كاظم105744232042083001

جامعة بابل/كلية التربية األساسية458.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيرضاء جاسم كريم زباله105745232042092081

جامعة بابل/كلية التربية األساسية458.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمصطفى قاسم عبد الرضا كاصد105746232041012145

جامعة بابل/كلية التربية األساسية458.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيزهراء ستار جبار جاسم105747232042172015

جامعة بابل/كلية التربية األساسية458.0ثانوية كوثى للبناتاحيائينور عبدالحميد عباس فاضل105748232042305160

جامعة بابل/كلية التربية األساسية457.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيزينب جاسم فخري محمد105749232042145068

جامعة بابل/كلية التربية األساسية457.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيايمان مهدي علوان موسى105750272042097010

جامعة بابل/كلية التربية األساسية457.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيابراهيم جمعه عواد جفيت105751262041038002

جامعة بابل/كلية التربية األساسية457.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايات عالء مناف محي105752232042088045

جامعة بابل/كلية التربية األساسية457.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبتول احمد مالك حسين105753232042120022

جامعة بابل/كلية التربية األساسية456.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيشهالء حسن عبد الكاظم عباس105754232042143025

جامعة بابل/كلية التربية األساسية456.0ثانوية النجوم للبنيناحيائيحسين ستار كريم عبيد105755232041030010

جامعة بابل/كلية التربية األساسية455.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيزينب جاسم محمد جاسم105756232042125045

جامعة بابل/كلية التربية األساسية455.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيهدى ازر عبد الكاظم اسماعيل105757232042090179

جامعة بابل/كلية التربية األساسية455.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيضحى رعد عبد الخالق عبد االمير105758272042160283

جامعة بابل/كلية التربية األساسية455.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيزينب علي حسن حميد105759232042107055

جامعة بابل/كلية التربية األساسية454.0اعدادية غزة للبناتاحيائيغدير احمد عباس محمد105760272042057133

جامعة بابل/كلية التربية األساسية454.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء مشتاق حسن جون105761232042088221

جامعة بابل/كلية التربية األساسية453.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزينب سعدون حنظل سعيد105762232042077073

جامعة بابل/كلية التربية األساسية453.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيفرات كطان شمران مهيدي105763232042211015

جامعة بابل/كلية التربية األساسية453.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمروه سعيد كامل حسن105764232042083055

جامعة بابل/كلية التربية األساسية453.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيانتظار حسن خنياب اسوادي105765232042113004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية453.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيتبارك مهدي سعود ضايع105766232042130016

جامعة بابل/كلية التربية األساسية452.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيالحسن حيدر عبد الحسن عبيد105767232041067011

جامعة بابل/كلية التربية األساسية452.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزهراء محمد مرزه عبيد105768232042078055

جامعة بابل/كلية التربية األساسية452.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمه علي شاكر حميد105769232042090146

جامعة بابل/كلية التربية األساسية452.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيعيسى عادل عبد الكاظم حمود105770232041032054
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية451.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء عباس حسين علوان105771232042119143

جامعة بابل/كلية التربية األساسية451.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيايمان كريم كاظم سمسم105772232042172004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية451.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة لفته كاظم يتور105773242042121223

جامعة بابل/كلية التربية األساسية450.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه منير عبد الزهره حسن105774232042142265

جامعة بابل/كلية التربية األساسية450.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيفرقان كريم جواد عبد المهدي105775232042077116

جامعة بابل/كلية التربية األساسية450.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيمنى علي محيسن عبد الحمزه105776232042086163

جامعة بابل/كلية التربية األساسية450.0ثانوية االعالم للبنيناحيائيسجاد جواد كاظم مجباس105777232041066017

جامعة بابل/كلية التربية األساسية449.6ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي عقيل هادي امين105778232041047062

جامعة بابل/كلية التربية األساسية449.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهدى خالد دخيل عبيس105779232042083070

جامعة بابل/كلية التربية األساسية449.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء خضير كامل حسن105780232042083013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية449.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة مؤمن محمد بهي الدين سعد105781232042080102

جامعة بابل/كلية التربية األساسية449.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمه سالم عمير حسن105782232042090141

جامعة بابل/كلية التربية األساسية449.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه هادي هاني عبيد105783232042083053

جامعة بابل/كلية التربية األساسية448.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعباس عبد الوهاب مطلب محمد105784272041009057

جامعة بابل/كلية التربية األساسية448.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيبشرى علي كاظم جبر105785232042149009

جامعة بابل/كلية التربية األساسية448.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيضحى خضير كامل حسن105786232042083043

جامعة بابل/كلية التربية األساسية448.0اعدادية الثورة للبناتاحيائياسراء سمير كامل جاهل105787232042086192

جامعة بابل/كلية التربية األساسية448.0ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيدعاء حسين علوان شنان105788232042201003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية448.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيتبارك حيدر جبار علي105789272042067016

جامعة بابل/كلية التربية األساسية448.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيزهراء فالح محمد حبيب105790232042099022

جامعة بابل/كلية التربية األساسية448.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء طارق محمد كنعان105791232042091048

جامعة بابل/كلية التربية األساسية447.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائينور الهدى عمران وداي كاظم105792232042091097

جامعة بابل/كلية التربية األساسية447.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيحنين عادل جواد كاظم105793272042095035

جامعة بابل/كلية التربية األساسية447.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيخديجه عالء جاسم محمد105794232042107037

جامعة بابل/كلية التربية األساسية447.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسنين شعالن كاظم علو105795232041007032

جامعة بابل/كلية التربية األساسية447.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيكوثر علي عبد جبار105796242042121250

جامعة بابل/كلية التربية األساسية447.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحسن محمد حسن جياد105797232041012027

جامعة بابل/كلية التربية األساسية447.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيزينب عماد عباس عبيد105798232042149032

جامعة بابل/كلية التربية األساسية446.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائياستبرق قيس عبد الحسين احمد105799272042160434

جامعة بابل/كلية التربية األساسية446.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيهبه محمد عبيد راضي105800232042305169

جامعة بابل/كلية التربية األساسية446.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب سلمان عبيد علوان105801232042109097

جامعة بابل/كلية التربية األساسية446.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيزينب محمد مهدي هيجل105802232042130038

جامعة بابل/كلية التربية األساسية446.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيزينب مرتضى احمد جعفر105803272042089072

جامعة بابل/كلية التربية األساسية446.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيآمنة عباس حسين بدير105804232042101001

جامعة بابل/كلية التربية األساسية446.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزهراء حسن هاشم حسين105805232042140033
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية446.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيهدى قاسم عباس هزاع105806232042305172

جامعة بابل/كلية التربية األساسية445.0ثانوية اسمرة المختلطةاحيائياطياف محمد كاظم عبد الحسين105807232042202003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية445.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيهاله علي حسين سلمان105808272042081136

جامعة بابل/كلية التربية األساسية445.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمحمد علي حسين بريهي105809232041032066

جامعة بابل/كلية التربية األساسية445.0ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائياكرام محمد كاظم فهد105810232042136003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية445.0ثانوية النيل للبنيناحيائيضياء غازي عيدان صريم105811232041033051

جامعة بابل/كلية التربية األساسية444.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجى سرمد جوده عبيد105812242042114160

جامعة بابل/كلية التربية األساسية444.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعبد هللا اسماعيل ابراهيم عباس105813232041003041

جامعة بابل/كلية التربية األساسية444.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيعذراء حيدر صاحب كاظم105814232042271529

جامعة بابل/كلية التربية األساسية444.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيغادة عمار كاظم دريب105815232042142227

جامعة بابل/كلية التربية األساسية444.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائياسماء عبد هللا حسين منديل105816272042161007

جامعة بابل/كلية التربية األساسية444.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيبنين عبد غضبان هلول105817232042093027

جامعة بابل/كلية التربية األساسية444.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء احمد عبيد خليف105818232042098086

جامعة بابل/كلية التربية األساسية444.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائينرجس علي عبد الهادي رضيوي105819272042053063

جامعة بابل/كلية التربية األساسية443.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد االمير حسين105820242042118052

جامعة بابل/كلية التربية األساسية443.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيزهراء رسول كامل بجاي105821232042305062

جامعة بابل/كلية التربية األساسية442.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيانور مسلم سايج نايف105822232041017011

جامعة بابل/كلية التربية األساسية442.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيشيرين جابر جواد محمد105823232042078080

جامعة بابل/كلية التربية األساسية442.0ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيمحسن علي عبد زيد كاظم105824232041058013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية442.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيآيه عدي حمودي عبد105825202042139004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية442.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيليث محمد مجدي موسى105826232041017121

جامعة بابل/كلية التربية األساسية442.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزينب علي عبد هللا عيدان105827232042140043

جامعة بابل/كلية التربية األساسية441.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيضفاف ابراهيم بدر حسن105828232042166032

جامعة بابل/كلية التربية األساسية441.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد باقر عباس علي جعفر105829232041020302

جامعة بابل/كلية التربية األساسية441.0اعدادية غزة للبناتاحيائيسرور محمد خماط ابو حريجه105830272042057117

جامعة بابل/كلية التربية األساسية441.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيزهراء محمد مخيف ماضي105831232042168020

جامعة بابل/كلية التربية األساسية441.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائياحمد نجم عبد ساجت105832232041054013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية441.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمل عقيل طالب طاهر105833242041001221

جامعة بابل/كلية التربية األساسية441.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيعباس احمد كاظم ميري105834272041010084

جامعة بابل/كلية التربية األساسية441.0ثانوية الدستور للبنيناحيائيزيد رحيم ورد حنتوش105835232041018020

جامعة بابل/كلية التربية األساسية441.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيفرقان محمد عبس علي105836232042165024

جامعة بابل/كلية التربية األساسية440.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء رياض طالب علي105837232042117082

جامعة بابل/كلية التربية األساسية440.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيليلى فؤاد رحيم عبد هللا105838232042183044

جامعة بابل/كلية التربية األساسية440.0ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائينرجس احمد حسن صكب105839232042219006

جامعة بابل/كلية التربية األساسية440.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيعلياء طاهر ابراهيم محمد105840232042096095
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية440.0ثانوية بيروت للبنيناحيائيمجتبى علي هادي عبيد105841232041022025

جامعة بابل/كلية التربية األساسية440.0ثانوية الغدير للبناتاحيائينور ثامر ناجي عبد105842232042131080

جامعة بابل/كلية التربية األساسية440.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيايمان عباس علوان كاظم105843272042093011

جامعة بابل/كلية التربية األساسية440.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيساره حيدر غالب غويم105844232042169025

جامعة بابل/كلية التربية األساسية440.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيهدى حسن وهاب علي105845232042077147

جامعة بابل/كلية التربية األساسية440.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء علي هاشم محسن105846232042124060

جامعة بابل/كلية التربية األساسية440.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء جبار عبد الحسين موسى105847232042091042

جامعة بابل/كلية التربية األساسية440.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيزينب ياسين عبيد سعود105848232042095052

جامعة بابل/كلية التربية األساسية440.0ثانوية المدائن للبناتاحيائينور الهدى محمد عبد الفتاح محي105849272042089143

جامعة بابل/كلية التربية األساسية440.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيكوثر مهدي محمد عويز105850232042220025

جامعة بابل/كلية التربية األساسية439.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور سعد محمد سليم105851232042080122

جامعة بابل/كلية التربية األساسية439.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيساره حيدر غضبان راهي105852232042092139

جامعة بابل/كلية التربية األساسية439.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيهبه محمد يوسف سلمان105853272042056457

جامعة بابل/كلية التربية األساسية439.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيشيماء حسن فليح جويش105854272042087103

جامعة بابل/كلية التربية األساسية439.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيحوراء علي حسين طالب105855232042106026

جامعة بابل/كلية التربية األساسية439.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيتبارك يحيى محمد هالل105856232042115040

جامعة بابل/كلية التربية األساسية439.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيزينب جواد عبد الكاظم سمرمد105857232042098111

جامعة بابل/كلية التربية األساسية438.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء قاسم كاظم ياسين105858232042079026

جامعة بابل/كلية التربية األساسية438.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء محمد طالب حمزه105859232042096058

جامعة بابل/كلية التربية األساسية438.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيجنان ناظم عكله جبر105860272042052041

جامعة بابل/كلية التربية األساسية438.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزهراء جهاد محسن جاسم105861272042081049

جامعة بابل/كلية التربية األساسية438.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيهمام احمد عبد دويج105862242041063080

جامعة بابل/كلية التربية األساسية437.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيلينا عبد االمير مرزه عبد الحمزه105863232042271649

جامعة بابل/كلية التربية األساسية437.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينبأ صالح هادي عبيد105864232042088461

جامعة بابل/كلية التربية األساسية437.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيحنين علي سلمان محمد105865232042105016

جامعة بابل/كلية التربية األساسية437.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه قحطان محمد جاسم105866232042087282

جامعة بابل/كلية التربية األساسية437.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيغدير عقيل ابراهيم حمزه105867232042103077

جامعة بابل/كلية التربية األساسية437.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيعلي حمزه رزاق حمود105868272041154114

جامعة بابل/كلية التربية األساسية437.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيميالد سفاح جواد كاظم105869232042090163

جامعة بابل/كلية التربية األساسية437.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيعهود حيدر مالك عبيد105870232042165022

جامعة بابل/كلية التربية األساسية437.0اعدادية القدس للبنيناحيائيمرتضى سالم حلواص جحالي105871232041055050

جامعة بابل/كلية التربية األساسية437.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيمسار ناظم كاظم شعالن105872232042078111

جامعة بابل/كلية التربية األساسية437.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيمريم عيد ناهي منصور105873232042077122

جامعة بابل/كلية التربية األساسية437.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائينبأ حاكم يوم خريط105874232042228011

جامعة بابل/كلية التربية األساسية437.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرقية علي حسن صالح105875232042142117
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية437.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه هادي عدنان هاشم105876232042083052

جامعة بابل/كلية التربية األساسية437.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيحسن جواد كاظم عبيد105877232041181017

جامعة بابل/كلية التربية األساسية437.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائياحمد حسن مهدي مطشر كاطع105878272041150005

جامعة بابل/كلية التربية األساسية436.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائياسماء احمد صبار ضعيف105879232042164005

جامعة بابل/كلية التربية األساسية436.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمة قياد سوادي عبود105880232042271591

جامعة بابل/كلية التربية األساسية436.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيعلي محسن محمد جاسم105881232041032051

جامعة بابل/كلية التربية األساسية436.0ثانوية التسامح المختلطةاحيائيزينب حيدر اسحق طعمه105882232042192002

جامعة بابل/كلية التربية األساسية436.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائياسحاق حسوني هويني عبيد105883232041017007

جامعة بابل/كلية التربية األساسية436.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم نعمه105884232042139032

جامعة بابل/كلية التربية األساسية436.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيميس خوام فهد فزع105885232042140081

جامعة بابل/كلية التربية األساسية436.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن جاسم محمد حسن صالح105886232041251381

جامعة بابل/كلية التربية األساسية435.0اعدادية سبأ المختلطةاحيائيداليا عباس حبيب عبود105887232042191004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية435.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيطيبه عكاب عبد االمير حسون105888232042121090

جامعة بابل/كلية التربية األساسية435.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائياميرة نوماس حمد جاسم105889232042077021

جامعة بابل/كلية التربية األساسية435.0ثانوية السدة للبناتاحيائيكوثر ستار عليوي ناصر105890232042110063

جامعة بابل/كلية التربية األساسية435.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيحوراء محسن شناوه محمد105891272042070030

جامعة بابل/كلية التربية األساسية435.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيكوثر حسن عبيس كاظم105892232042172029

جامعة بابل/كلية التربية األساسية435.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيمحمد صادق ابراهيم عمران موسى105893272041153132

جامعة بابل/كلية التربية األساسية435.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزبيده قاسم هادي محمد105894232042078041

جامعة بابل/كلية التربية األساسية435.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمالك صادق خضير خرباط105895232042271678

جامعة بابل/كلية التربية األساسية435.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائينور الهدى حيدر رزاق هادي105896272042052176

جامعة بابل/كلية التربية األساسية435.0ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعياحيائيحسين عادل عبد الكاظم هاشم105897232041037007

جامعة بابل/كلية التربية األساسية434.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيزينب يعرب هيدي سند105898232042185022

جامعة بابل/كلية التربية األساسية434.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الحمزه كاظم105899232042087260

جامعة بابل/كلية التربية األساسية434.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيعلياء حمزه عبيد كاظم105900272042081095

جامعة بابل/كلية التربية األساسية434.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء باسم فالح سابط105901232042088183

جامعة بابل/كلية التربية األساسية433.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيبنين حسين كاظم عبود105902232042130009

جامعة بابل/كلية التربية األساسية433.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيروبي باسم سعدي جعفر105903232042271278

جامعة بابل/كلية التربية األساسية433.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائياحمد إبراهيم علي مراح105904222041040003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية433.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمصطفى حمد عمران شاطي105905232041008177

جامعة بابل/كلية التربية األساسية433.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيفاطمه نجاح كريم عباس105906272042070073

جامعة بابل/كلية التربية األساسية433.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب علي حسين عبد ايوب105907232042088255

جامعة بابل/كلية التربية األساسية432.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه عادل سالم عبد105908232042089103

جامعة بابل/كلية التربية األساسية432.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء اياد سالم منخي105909232042124050

جامعة بابل/كلية التربية األساسية432.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين محمد ابريهي عبد الحسين105910232042087067
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية432.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعمار ضياء كامل جبر105911232041020265

جامعة بابل/كلية التربية األساسية432.0ثانوية الضحى المختلطةاحيائيايه سامي شاكر نجيب105912232042218002

جامعة بابل/كلية التربية األساسية432.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيريام جبار كاظم صباح105913232042172013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية432.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيبراق محمد عبد هللا فزع105914232042158003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية432.0ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيأميره عالء حمزه عطيوي105915232042229001

جامعة بابل/كلية التربية األساسية432.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائياية باسم حسين خضير105916232042271077

جامعة بابل/كلية التربية األساسية432.0اعدادية الفاو للبناتاحيائينور الهدى احمد عبد االله كبان105917232042111125

جامعة بابل/كلية التربية األساسية432.0اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمد فارس حسن عبد الساده105918232041055043

جامعة بابل/كلية التربية األساسية432.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيميالد عبود جاسم عبادي105919232042153167

جامعة بابل/كلية التربية األساسية432.0ثانوية البطائح للبناتاحيائيزهراء احمد عكله جابر105920222042197011

جامعة بابل/كلية التربية األساسية432.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيزين العابدين سعد عبد المهدي سلمان105921252041007152

جامعة بابل/كلية التربية األساسية432.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيباقر رحم ناصر منذور105922232041059009

جامعة بابل/كلية التربية األساسية432.0ثانوية بابل للبنيناحيائيطه جالل تركي مزعل105923232041021054

جامعة بابل/كلية التربية األساسية432.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائينبأ حسوني حسن ضايع105924232042090166

جامعة بابل/كلية التربية األساسية431.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتبارك اسامة عبد الكاظم مهدي105925232042114031

جامعة بابل/كلية التربية األساسية431.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء مسلم جيران عبد105926232042088366

جامعة بابل/كلية التربية األساسية431.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب حمزه جواد عبيد105927232042304119

جامعة بابل/كلية التربية األساسية431.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيختام ثامر عبد هللا زكري105928232042149019

جامعة بابل/كلية التربية األساسية431.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين كاظم جبر105929232042141018

جامعة بابل/كلية التربية األساسية431.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيحسن هادي صالح هادي105930232041024013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية431.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبيس حسن105931232042123098

جامعة بابل/كلية التربية األساسية431.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمرتضى كاظم موازي سنيد105932232041012132

جامعة بابل/كلية التربية األساسية431.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيايات عباس محيسن شمخي105933232042305016

جامعة بابل/كلية التربية األساسية430.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيتبارك عدنان خزعل زيدان105934272042091028

جامعة بابل/كلية التربية األساسية430.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيسجاد رائد عباس حمود105935242041010066

جامعة بابل/كلية التربية األساسية429.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيآيه معن حسن عباس105936232042138003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية429.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين فليح حسن105937272041046089

جامعة بابل/كلية التربية األساسية429.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائياحمد حسن هالل ابراهيم105938232041185001

جامعة بابل/كلية التربية األساسية429.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيفاطمه منصور يحيى شعالن105939232042177046

جامعة بابل/كلية التربية األساسية429.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحسن عوده محمد حسوب105940222041029031

جامعة بابل/كلية التربية األساسية429.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب احمد كاظم عبد علي105941232042089059

جامعة بابل/كلية التربية األساسية429.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينور محمد عبد هللا فزع105942232042271753

جامعة بابل/كلية التربية األساسية429.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيغفران صالح شالل ضيدان105943232042128062

جامعة بابل/كلية التربية األساسية429.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد باقر موسى احمد105944232041005113

جامعة بابل/كلية التربية األساسية429.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيدعاء موسى عمران مانع105945232042144030
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية428.0ثانوية حلب للبناتاحيائيزهراء حسن حسين طعمه105946232042129010

جامعة بابل/كلية التربية األساسية428.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيايالف سليم رجب جاعد105947232042139016

جامعة بابل/كلية التربية األساسية428.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيغسق عبد الحسين جبر فنجان105948232042092182

جامعة بابل/كلية التربية األساسية428.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيياسر عماد فاضل عباس105949232041024059

جامعة بابل/كلية التربية األساسية428.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور احمد علي حسين105950232042088472

جامعة بابل/كلية التربية األساسية428.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيانوار مهدي عباس جابر105951232042088036

جامعة بابل/كلية التربية األساسية428.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيعبير عباس ثامر حمزه105952232042271527

جامعة بابل/كلية التربية األساسية428.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيبكر عمران عيسى عبيد105953232041292008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية428.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيحسن احمد عطيه يوسف105954272041151017

جامعة بابل/كلية التربية األساسية428.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيمحمد ماجد جبر جليل105955232041214003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية427.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمرتضى محمد حسين سرهيد105956232041251449

جامعة بابل/كلية التربية األساسية427.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه حسين نعمه حمد105957232042109135

جامعة بابل/كلية التربية األساسية427.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيحوراء كاظم غضبان وطبان105958272042091043

جامعة بابل/كلية التربية األساسية427.0ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيزهراء حسين جبار عطيه105959232042159015

جامعة بابل/كلية التربية األساسية427.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمخلد مشتاق احمد عبد هللا105960232041071069

جامعة بابل/كلية التربية األساسية426.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك احمد عبد زيد محمد105961232042088093

جامعة بابل/كلية التربية األساسية426.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيزهراء محمد حسين علي105962232042305067

جامعة بابل/كلية التربية األساسية426.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايات جواد مكي حمود105963232042271064

جامعة بابل/كلية التربية األساسية426.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر حسن حمزه105964232042304101

جامعة بابل/كلية التربية األساسية426.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيايات عاتي عبيد جميل105965232042190004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية426.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيابتهال ناظم محمد داود105966232042104001

جامعة بابل/كلية التربية األساسية426.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيزيد ظاهر حسين حمزه105967232041067048

جامعة بابل/كلية التربية األساسية426.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيحيدر فرحان صبار عبد105968232041167016

جامعة بابل/كلية التربية األساسية426.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيكوثر علي مهدي رشيد105969232042220024

جامعة بابل/كلية التربية األساسية426.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي حسين سعد عبد الحمزه105970232041019098

جامعة بابل/كلية التربية األساسية426.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائياالء فالح نوري جواد105971232042091010

جامعة بابل/كلية التربية األساسية426.0اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي حسين فاضل مهدي105972232041016044

جامعة بابل/كلية التربية األساسية425.0الخارجيوناحيائيياسر عادل رستم حطحوط105973232041400173

جامعة بابل/كلية التربية األساسية425.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيرقيه علي حمد حبيب105974232042103042

جامعة بابل/كلية التربية األساسية425.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيمريم حميد رشيد حمادي105975232042220026

جامعة بابل/كلية التربية األساسية425.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيرفيف وسام زهير خليل105976232042108034

جامعة بابل/كلية التربية األساسية425.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيأمير حليم كاظم زباله105977232041049001

جامعة بابل/كلية التربية األساسية425.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيخديجه حسين نجم شهاب105978232042305043

جامعة بابل/كلية التربية األساسية425.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفضه حمزه محسن علي105979232042304179

جامعة بابل/كلية التربية األساسية425.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيموج بدري حسين عباس105980272042161080
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية425.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيحنين علي عباس ناصر105981272042088064

جامعة بابل/كلية التربية األساسية425.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيشفاء عواد جراب حمزه105982242042220518

جامعة بابل/كلية التربية األساسية425.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيسجى مطشر زباله حسن105983232042143023

جامعة بابل/كلية التربية األساسية425.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيرشا عصام عدنان مهدي105984232042134008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية425.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيبنين صباح حسن عزيز105985232042130012

جامعة بابل/كلية التربية األساسية425.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائينور الهدى داخل سلمان عبد الكاظم105986232042205037

جامعة بابل/كلية التربية األساسية424.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيصفا غسان عبد االمير محمد105987272042093073

جامعة بابل/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيسيف علي نعمه متعب105988232041251208

جامعة بابل/كلية التربية األساسية424.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيمريم قسام حسن عبود105989232042115163

جامعة بابل/كلية التربية األساسية424.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائياريب اسامه حميد كاظم105990232041067009

جامعة بابل/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء مثنى جابر عبد105991272042067048

جامعة بابل/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي حسن جياد عبد الصاحب105992232041251269

جامعة بابل/كلية التربية األساسية424.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيايناس صالح سمير عبد105993232042119022

جامعة بابل/كلية التربية األساسية424.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيرقيه عبد الكريم عبد الرضا جوير105994232042115069

جامعة بابل/كلية التربية األساسية423.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحسن حيدر حسن ابراهيم105995232041009090

جامعة بابل/كلية التربية األساسية423.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيزهراء عمران طالب عبد الرضا105996232042220014

جامعة بابل/كلية التربية األساسية423.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء عبد الحمزه محمد حسون105997232042086081

جامعة بابل/كلية التربية األساسية423.0ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائيعبد هللا محسن ظاهر عمران105998232041250038

جامعة بابل/كلية التربية األساسية423.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيباقر حسن محمد علي عويز105999272041014030

جامعة بابل/كلية التربية األساسية423.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمه سعد مهدي حسين106000232042271615

جامعة بابل/كلية التربية األساسية423.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحيدر خضير عبد الحسين عباس106001232041019056

جامعة بابل/كلية التربية األساسية423.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعباس عماد عبد االمير عبد هللا106002232041251228

جامعة بابل/كلية التربية األساسية423.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيزينب فاضل عليوي ناصر106003232042118039

جامعة بابل/كلية التربية األساسية422.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيطيبه فرات هاني طاهر106004232042093118

جامعة بابل/كلية التربية األساسية422.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهدى مؤيد حامد مرزه106005232042114133

جامعة بابل/كلية التربية األساسية422.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيزينب حامد علوان حسن106006232042145069

جامعة بابل/كلية التربية األساسية422.0ثانوية االمام المنتظر للبنين - الوقف الشيعياحيائيمقتدى كاظم هالل كريم106007232041035022

جامعة بابل/كلية التربية األساسية422.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيكاظم غالب هادي لفته106008232041054103

جامعة بابل/كلية التربية األساسية422.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيسجى مهدي عبد الجليل ابراهيم106009272042084039

جامعة بابل/كلية التربية األساسية422.0اعدادية المنار للبنيناحيائيفاطمه عدنان خصاف نعمه106010222042095049

جامعة بابل/كلية التربية األساسية422.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائياحمد يوسف شجر كاظم106011232041038006

جامعة بابل/كلية التربية األساسية422.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيصابرين رعد تالي منيهل106012232042305098

جامعة بابل/كلية التربية األساسية422.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيزينب علي نوماس حمزه106013232042147042

جامعة بابل/كلية التربية األساسية421.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيعلياء فليح حسين غياض106014232042091070

جامعة بابل/كلية التربية األساسية421.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيمريم باسم هجيج جبار106015232042111114
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية421.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيرسل خضير وناس جاسم106016242042094040

جامعة بابل/كلية التربية األساسية421.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائينورس حسن مهدي علي106017232042183049

جامعة بابل/كلية التربية األساسية421.0ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيبنين محسن عبد جاسم106018232042209003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية421.0ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيفاطمه علي عبد هللا سحاك106019232042152026

جامعة بابل/كلية التربية األساسية421.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيهبه كريم محسن حميد106020272042088223

جامعة بابل/كلية التربية األساسية421.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيعلياء ثامر حسين عبد106021272042058238

جامعة بابل/كلية التربية األساسية421.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيأمال حميد عبيد صحن106022232042131001

جامعة بابل/كلية التربية األساسية421.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيطفوف نصير حسن امين106023232042187025

جامعة بابل/كلية التربية األساسية421.0ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيجاسم حسن فرحان عبيس106024232041226003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية421.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيتبارك عبود كريم مهدي106025232042271142

جامعة بابل/كلية التربية األساسية474.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيبراء وسام هاشم خضير106026232052121002

جامعة بابل/كلية التربية األساسية470.0اعدادية المشروع للبنينتطبيقيعلي باسم طعمه عبد106027232051010014

جامعة بابل/كلية التربية األساسية460.0اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيازهر عباس فاضل كاظم106028222051041006

جامعة بابل/كلية التربية األساسية447.0اعدادية الفضائل للبناتتطبيقيزهراء مهدي طعمه فنجان106029222052104011

جامعة بابل/كلية التربية األساسية443.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد عايد شمخي جبر106030232051007084

جامعة بابل/كلية التربية األساسية434.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعلي قاسم محمد حسن106031272051154151

جامعة بابل/كلية التربية األساسية432.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتتطبيقينور الهدى علي عباده محسن106032232052143012

جامعة بابل/كلية التربية األساسية432.0ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيمنتظر عالء حسين خضيري106033232051255125

جامعة بابل/كلية التربية األساسية429.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيقاسم محمد عبد طه106034222051051056

جامعة بابل/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الجماهير المختلطةتطبيقيحيدر كريم حسن عبد106035232051183009

جامعة بابل/كلية التربية األساسية423.0ثانوية الحلة للبناتتطبيقيبنين عادل عبد الكريم طاهر106036232052100008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية421.0اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيغسق علي عيدان حميد106037232052078024

جامعة بابل/كلية التربية األساسية421.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقياديان عالء احمد جياد106038232052114003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية419.0ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيغدير فالح جواد عبيس106039232052081020

جامعة بابل/كلية التربية األساسية418.6ثانوية بابل للبنينتطبيقيمحمد حيدر عبد الحسين كرنفل106040232051021021

جامعة بابل/كلية التربية األساسية416.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمه قاسم عبد الكاظم حسن106041232052124041

جامعة بابل/كلية التربية األساسية416.0ثانوية االفاق للبناتتطبيقيهدى زاهر ضاري وداعه106042232052144011

جامعة بابل/كلية التربية األساسية415.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيمحمد مهدي شاكر عبد الزهرة106043232051252113

جامعة بابل/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيشجن حسون حرب عبود106044232052088013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية414.0اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيحال المي غضبان حمزة106045232052119007

جامعة بابل/كلية التربية األساسية413.0ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيزهراء علي حمزه جلوب106046232052081013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية409.0ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيرقية محمد عيدان عبد106047232052113014

جامعة بابل/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقياديان صباح طاهر مصطفى106048232052103002

جامعة بابل/كلية التربية األساسية405.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقينرجس جواد كاظم بجاي106049272052069041

جامعة بابل/كلية التربية األساسية405.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيانفال باسم محمد عبد هللا106050232052088003
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية404.0اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيمصطفى رزاق علي شدهان106051232051164046

جامعة بابل/كلية التربية األساسية403.0ثانوية الكفل المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين عبد العباس حسن106052232051250034

جامعة بابل/كلية التربية األساسية403.0اعدادية المدى للبنينتطبيقيسجاد محمد رضا مراح106053272051026017

جامعة بابل/كلية التربية األساسية401.0اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيعلي كاظم خضير عبيد106054232051164032

جامعة بابل/كلية التربية األساسية401.0اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيسلوى رسن شاطي جاسم106055232052119017

جامعة بابل/كلية التربية األساسية401.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقينور احمد جواد كاظم106056232052092041

جامعة بابل/كلية التربية األساسية399.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيسجى حسين شناوه عطيه106057272052064042

جامعة بابل/كلية التربية األساسية398.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد كريم عوض سدخان106058272051154226

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0ثانوية النيل للبنينتطبيقيعلي حيدر محمد علوان106059232051033026

جامعة بابل/كلية التربية األساسية397.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحسن كامل ثجيل علي106060222051042019

جامعة بابل/كلية التربية األساسية396.0ثانوية االنفال المختلطةتطبيقينور جواد كاظم عباس106061232052169015

جامعة بابل/كلية التربية األساسية396.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيعلي نافع ابو سودة حسن106062272051030039

جامعة بابل/كلية التربية األساسية396.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتتطبيقيرقيه جاسم محمد كاظم106063272052070007

جامعة بابل/كلية التربية األساسية396.0ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيرقيه عامر كاظم خضير106064232052081011

جامعة بابل/كلية التربية األساسية395.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنينتطبيقيمصطفى غانم عبيس حسون106065232051069028

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيعباس كريم عبيد جلوب106066232051008041

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيحوراء عايد راضي هبر106067272052053007

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيعباس علي عبيس عيسى106068232051252075

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيمجتبى علي هادي محسن خضر106069272051151103

جامعة بابل/كلية التربية األساسية394.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيام البنين علي عبد العزيز موسى106070272052091004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية393.0ثانوية االنفال المختلطةتطبيقيضحى حسين ناجي فرهود106071232052169008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية393.0ثانوية الحلة للبناتتطبيقيرسل عالء ناصر حسين106072232052100016

جامعة بابل/كلية التربية األساسية392.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقيحوراء علي فرحان عبيد106073232052107014

جامعة بابل/كلية التربية األساسية392.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيمسلم نجاح عباس كاطع106074162051300077

جامعة بابل/كلية التربية األساسية392.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمصطفى حسن هادي ناجي106075272051014053

جامعة بابل/كلية التربية األساسية391.0ثانوية زهرة الفرات للبناتتطبيقيحال رياض عبد االمير عبد الزهره106076232052146007

جامعة بابل/كلية التربية األساسية390.0ثانوية النيل للبنينتطبيقيعلي هادي حسين جاسم106077232051033029

جامعة بابل/كلية التربية األساسية389.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيفاطمه حمزه حسن كاظم106078232052092032

جامعة بابل/كلية التربية األساسية389.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيدهام حسن عبيد جري106079292051005033

جامعة بابل/كلية التربية األساسية389.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقياحمد سعدي هالل جسوم106080232051251010

جامعة بابل/كلية التربية األساسية389.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي رفيق علي عباس106081142051022058

جامعة بابل/كلية التربية األساسية389.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيصبا شنان دنيف حمزة106082242052108020

جامعة بابل/كلية التربية األساسية389.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعباس عبد اليمه خنجر عبد106083232051003041

جامعة بابل/كلية التربية األساسية388.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقيذرى ثامر يحيى حميد106084242052121012

جامعة بابل/كلية التربية األساسية388.0ثانوية االفاق للبناتتطبيقياخالص جادر عبد حسو106085232052144003
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية388.0اعدادية السدة للبنينتطبيقييحيى محمد شاكر ناعور106086232051016044

جامعة بابل/كلية التربية األساسية388.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيايات عاد جواد كاظم106087272052053003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية388.0ثانوية العراق االهلية المسائية للبنينتطبيقيزيد علي شاكر محمود106088232051260004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية388.0ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقينور صباح جياد يوسف106089272051018045

جامعة بابل/كلية التربية األساسية388.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينتطبيقيعباس خضير عبيس عبود106090232051253031

جامعة بابل/كلية التربية األساسية387.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء محمد كريم علوان106091232052087010

جامعة بابل/كلية التربية األساسية387.0ثانوية الشنافية المسائية للبنينتطبيقيعلي ستار جواد رعد106092242051205004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية387.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى حيدر عبد زيد ناجي106093232051007090

جامعة بابل/كلية التربية األساسية387.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةتطبيقيعلي مشتاق طالب كامل106094232051168014

جامعة بابل/كلية التربية األساسية387.0اعدادية الفراتين االهلية للبنينتطبيقيحيدر محمود جاسم ناجي106095232051048001

جامعة بابل/كلية التربية األساسية387.0اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيبدر الدين محمد بدر سالم106096232051005008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0ثانوية التراث للبنينتطبيقيمرتضى عالوي عدنان محل106097232051068027

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعلي احمد عباس عبد علي106098232051044019

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيهاجر هاشم حمود مزنان106099232052201003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقينجم عبد هللا جياد حاشوش106100222051300184

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0الخارجياتتطبيقيايناس صباح غضبان حمزه106101232052401004

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0اعدادية البسملة للبناتتطبيقيبنين جاسم فالح عبد الحسن106102272052068010

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيهدى ساطع عبد كامل106103232052115040

جامعة بابل/كلية التربية األساسية386.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحميد جاسم حميد عوده106104272051150063

جامعة بابل/كلية التربية األساسية385.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيمصطفى هاشم جعفر حسين106105232051008075

جامعة بابل/كلية التربية األساسية385.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتتطبيقيزهره ظاهر خليف فرحان106106232052143008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية384.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيعباس هيثم جمعه عباس106107252051007095

جامعة بابل/كلية التربية األساسية384.0ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيأديان عبد االمير لفته حمزه106108232052081001

جامعة بابل/كلية التربية األساسية383.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيهاجر حيدر عبد الكاظم موسى106109232052098044

جامعة بابل/كلية التربية األساسية383.0ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيمحمد قاسم حربي حمزه106110232051201030

جامعة بابل/كلية التربية األساسية383.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيمهند علي حمزه عبيس106111232051257153

جامعة بابل/كلية التربية األساسية383.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيمصطفى حسين علي نصيف106112232051008070

جامعة بابل/كلية التربية األساسية383.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيهبه علي حسين محمد106113272052160215

جامعة بابل/كلية التربية األساسية383.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعلي رضا اياد هادي106114272051010059

جامعة بابل/كلية التربية األساسية382.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقينور الزهراء احمد معله حسون106115222052436005

جامعة بابل/كلية التربية األساسية382.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيمصطفى محمد فالح هاني106116232051252129

جامعة بابل/كلية التربية األساسية382.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيمصطفى احمد صالح مهدي106117232051067066

جامعة بابل/كلية التربية األساسية382.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتتطبيقيزينب رزاق ربيع رزوقي106118162052276008

جامعة بابل/كلية التربية األساسية382.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيعلي شهيد حسين كاظم106119232051012035

جامعة بابل/كلية التربية األساسية381.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيداؤد سليم عبدال حسين106120172051352023
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جامعة بابل/كلية التربية األساسية381.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيزهراء هاني طرخان عباس106121232052092015

جامعة بابل/كلية التربية األساسية381.0ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيرسل سالم كاظم نايف106122232052081010

جامعة بابل/كلية التربية األساسية381.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيأيه احمد حسين علي106123232052088001

جامعة بابل/كلية التربية األساسية380.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيعلي حفظي علوان كاظم106124232051251202

جامعة بابل/كلية التربية األساسية380.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيزينب حيدر جاسم شرار106125232052086031

جامعة بابل/كلية التربية األساسية380.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمجتبى سعد جاسم محمد106126232051007082

جامعة بابل/كلية التربية األساسية380.0ثانوية االسكندرية للبناتتطبيقيساره كاظم لفته جار هللا106127232052094011

جامعة بابل/كلية التربية األساسية379.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيجهاد ابراهيم زغير عبد106128292051153046

جامعة بابل/كلية التربية األساسية379.0ثانوية الكفل المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد عبد فهيد106129232051250039

جامعة بابل/كلية التربية األساسية379.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيابراهيم شهاب احمد مهدي106130112051201001

جامعة بابل/كلية التربية األساسية379.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسين طه جاسم محمد106131232051007034

جامعة بابل/كلية التربية األساسية378.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيمنتظر حسن حمادي عبيد106132232051002066

جامعة بابل/كلية التربية األساسية378.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيعلي هيثم مطشر عطيه106133232051008054

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية425.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةادبيانعام فرحان حاتم عبود106134232022205001

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية425.0ثانوية الفضائل للبناتادبيبنين كريم حمزه عبد الرضا106135232022112003

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية421.0ثانوية مريم العذراء للبناتادبينبراس هاشم مهدي هاشم106136232022082028

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية415.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيايات راضي حسن مهنا106137232022183004

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية415.0اعدادية الزهراء للبناتادبياسيل عائد كاطع موسى106138232022109004

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية413.0اعدادية اليقظة للبناتادبيزينب محمد بصيو عبيس106139232022089020

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية413.0ثانوية الرفعة للبناتادبيضحى علي كاظم بدع106140232022081041

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية409.0ثانوية ابن البيطار للبنينادبيحسين عباس طالب حميد106141232021163009

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية408.0ثانوية االفاق للبناتادبيزينب حسن سعيد مجبل106142232022144023

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية406.0اعدادية المدحتية للبناتادبيعقيده حامد مراد شعالن106143232022090045

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية406.0ثانوية الرفعة للبناتادبيرقيه عباس جمعه بدر106144232022081025

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية405.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيعباس مصلح جابر كطافة106145112021052041

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية404.0الخارجياتادبيافراح سعد شاكر 106146232022401010

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية399.0ثانوية الفضائل للبناتادبيفاطمه الزهراء مهدي كاطع خلف106147232022112019

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية397.0ثانوية الكفاح للبناتادبيزهراء عماد خشار عالوي106148232022113020

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية394.0الخارجيونادبيعلي نجاح محمد يوسف106149232021400100

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية394.0اعدادية الطبري للبنينادبيزيد يحيى كريم صافي106150232021061035

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية سبأ المختلطةادبيهديل اسماعيل خليل ابراهيم106151232022191005

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيهند محمد مطر غضبان106152232022119084

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية اسماء للبناتادبينسرين وليد عباس عمران106153232022093063

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية389.0اعدادية ميسلون للبناتادبيتبارك انس مظهر علي106154232022080008

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية389.0ثانوية السدة للبناتادبيفاطمه احمد علي جواد106155232022110037
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جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية الوركاء للبناتادبيهبه عمران مهدي كاظم106156232022079022

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمرتضى حاتم كامل حبيب106157272021031195

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةادبيغفران حسن تركي لفتة106158232022205008

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية مهدي البصير للبنينادبيسجاد عادل علي فزع106159232021058020

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية االفاق للبناتادبيدعاء محمد حسين مظلوم106160232022144016

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية381.0الخارجيونادبيمحمد كاظم حسين سهيل106161232021400131

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية ميسلون للبناتادبيخلود خالد جبار سعدون106162232022080012

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية381.0ثانوية مهدي البصير للبنينادبيعلي عبد الحسين عبد الصاحب خلف106163232021058029

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية الفاو للبناتادبيضحى خالد صعب رجه106164232022111036

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية المدحتية للبناتادبيتبارك لقمان عبد الحسن حسين106165232022090014

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبينور باسم جفات حيدر106166232022143031

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية المرتضى المختلطةادبيبنين رعد محمد كاظم106167232022185004

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي عامر عبد االمير جوده106168232021052053

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية االقتدار المختلطةادبياسماء اياد سعيد صالح106169232022164001

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية المحاويل للبناتادبيشهد صالح سعد مراد106170232022115032

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية الهالل المختلطةادبيهاشم حسين مرزه حمزة106171232021179028

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية شط العرب للبناتادبياشجان فؤاد علي عبد الكاظم106172232022124007

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية النجاة للبناتادبينورهان جليل علي عبيد106173232022139022

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية النجوم للبناتادبياسراء راهي جاسم محمد106174232022130003

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيمريم عكاب جاسم عبد106175232022145032

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية المسعودي للبناتادبياسراء جياد كاظم عوده106176232022095003

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيسهى فاضل دويج فارس106177232022119048

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية بلقيس للبناتادبيمريم سليم حسين سدران106178232022120029

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيضحى سامي عباس شاكر106179232022108028

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيمصطفى محمد حسين عيدان106180232021251253

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزينب عقيل فليح جسور106181232022143015

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنينادبيمحمد محسن محمد مطلوب106182232021063034

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية البتول  للبناتادبيايه عليوي عبيد محسون106183232022104008

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية المسيب للبناتادبيزهراء رشيد عمران جبار106184232022117049

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية اآلمال للبناتادبيفاطمه عماد تحرير جابر106185232022118025

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية الطبري للبنينادبيمحمد جعفر علي عطشان106186232021061063

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية الرفعة للبناتادبياساور ستار كاظم عطيه106187232022081002

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيعالء احمد غافل حميد106188232021255055

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية الصادق المختلطةادبيزهراء ميثم رزاق حسين106189232022172005

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية الكفل للبنينادبيزيد كريم حسن حريز106190232021032033
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جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية اسماء للبناتادبيمريم مالك بهيان جاسم106191232022093058

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية البيان للبنينادبيمرتضى ماجد عباس سلومي106192232021014065

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيزيد علي حلواص حريجه106193232021252034

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية369.0ثانوية الذاريات للبناتادبيايالف شامل رحيم جابر106194212022180003

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية369.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةادبيمرتضى خالد موسى صبر106195232021205036

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية المدحتية للبنينادبيعبد هللا طارق جبار حمزه106196232021017030

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيبنين خضير عباس مهدي106197232022127009

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية369.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيغسق صالح مهدي حسين106198272022070027

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية الحكيم للبنينادبيسجاد صدام حمزه علوان106199232021044010

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية الجزائر للبنينادبيمحمد ظاهر شاكر حسين106200232021043057

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية مهدي البصير للبناتادبينور محمد موسى حمزة106201232022133016

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية النضال للبنينادبيمصطفى حيدر عباس كريم106202212021029013

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية الحلة للبنينادبيزين العابدين باقر محمد علي عبد هللا106203232021015018

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيبنين سالم هادي جاسم106204232022183007

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية الربيع للبناتادبيكلثوم نخيالن مطلك صياد106205232022098133

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبينبأ كريم شليوح شاكر106206232022304011

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية االفاق للبناتادبيايمان حسن كاظم عبد الحسن106207232022144005

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية المدحتية للبناتادبيزينب حبيب كاظم عبد106208232022090034

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينور خضير رحيم فرحان106209232022119076

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيزينب جعفر طه عبد الجبار106210232022123027

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيرغد ماجد ناصر حسين106211212022237009

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية الخلود للبناتادبيميالد مليح كاظم فريح106212232022137036

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيتمارا حيدر ابراهيم حسين106213232022108004

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية المسيب للبناتادبيسارة حسن شعيوط فرحان106214232022117058

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية النضال للبنينادبيحسن فالح عبد العالي خضير106215242021014016

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنينادبيعلي محمد حسن كاظم106216232021063026

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية الخنساء للبناتادبيرانيا فالح وحيد حسين106217232022087017

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية المدحتية للبناتادبيزينب احمد صالل هادي106218232022090033

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيحسن محمد علي مزعل106219232021183017

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيبنين صالح هادي ناجي106220232022108001

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية الرفعة للبناتادبيبنين شالل ظاهر هدروس106221232022081010

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية الفاو للبناتادبينور صباح حسن جاسم106222232022111058

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية الفراتين االهلية للبنينادبيحسين احمد محمد حسن106223232021048004

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية الصادق المختلطةادبيعلي موسى عبود ذياب106224232021172023

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية364.0الخارجياتادبيهاجر حسين سلمان محسن106225232022401131
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جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية الخلود للبناتادبيبنين مهدي جاسم عباس106226232022137004

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية االفاق للبناتادبيفاتن ريا ض جماد جفط106227232022144035

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيابراهيم حسين جبار جياد106228232021253023

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعدي قصي عباس ديام106229232021008056

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية شط العرب للبناتادبيشهد حسن عبد الكريم شاكر106230232022124061

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية حطين للبنينادبيعمر عزيز خضير فرحان106231232021023031

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية اور المختلطةادبيعلي السجاد حامد عبد عباس106232212021211012

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيزينه خالد رهيب حسين106233272022072024

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيمبارك شاكر رفعت باقر106234212021279043

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية المدحتية للبناتادبيزينب ضياء محمد حنتوش106235232022090036

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية المحاويل للبناتادبيغفران عواد ياسر مهلهل106236232022115034

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةادبياحمد كاظم جفات عبد106237232021205004

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية الكفل للبنينادبيجعفر حيدر صبار عبد106238232021032012

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية المحاويل للبناتادبيحوراء زهير حمزه عبيد106239232022115014

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية السلوى للبناتادبيانوار علي عبود راشد106240272022084002

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية الحضر للبناتادبيتبارك قاسم جالب سوادي106241272022051016

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية موسى الكليم للبنينادبيعبد هللا قاسم صاحب عبيس106242232021065018

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبييونس باسم كاظم خليفة106243142021208188

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية الحرية للبناتادبيزهراء عبد الرحيم عبد الحمزة كاظم106244272022099058

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية المشروع للبنينادبيعبد العظيم ناجح كريم حمد106245232021010031

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيكوثر عيدان كاظم فضل106246232022145029

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية الكفاح للبناتادبيآية حيدر علي طالب106247232022113001

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية الكندي للبنينادبيمنتظر رافع حسين كاظم106248232021007044

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية المدحتية للبناتادبينبأ علي حسين علي106249232022090056

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيحوراء سالم حاتم ابراهيم106250232022183009

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية المحاويل للبنينادبيسجاد علي هويدي محمد106251232021008039

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيليث محي دبي عبد المهدي106252232021252076

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية عكاظ للبناتادبيزهراء ابراهيم عطيه كاظم106253272022088041

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيرقيه صبيح علي كاظم106254272022109033

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيمرتضى مؤيد عباس هادي106255232021252093

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية الصادق المختلطةادبيحسن حيدر سالم كاظم106256232021172009

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية مهدي البصير للبنينادبيسجاد ثائر هادي عبد الحمزه106257232021058019

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية الجنائن للبناتادبيزهراء حسن نجم عبد106258232022102011

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية دجلة للبناتادبيهديل طالب عبادي ثويلي106259232022107036

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبيندى مهدي علي حسن106260212022292049
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جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيفاطمه غانم حمزه داود106261272022097021

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية االمام للبنينادبيغيث مصحب غضيب جاسم106262232021013026

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية الميار المسائية للبناتادبيهند رياض ابراهيم حسين106263112022221027

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيفاطمه الزهراء عباس ابراهيم حسن106264252022057022

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتادبيايالف حسام نور حبيب106265232022138003

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيهدى كاظم جاموس عبادي106266232022271154

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية مأرب للبنينادبيحمزه كاظم حمزه عباس106267232021049007

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية الفجر المسائية للبنينادبيحسن صالح جحيل كتوب106268222021309007

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيانور جاسم حامد شكاح106269232021252012

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية446.0ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيبنين حيدر كاظم عبد106270232042152008

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية445.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائياسماء سالم جبر جواد106271232042271028

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية440.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيسجاد حسين عبد عباس106272232041024021

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية437.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائياوراد ماجد راضي محمد106273232042169004

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية431.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب ثامر عيسى سعيد106274232042111064

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية429.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين علي عبيد كحط106275232042109029

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية425.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيغدير فارس عباس دويح106276232042078091

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية425.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب محمد حسين مهدي106277252042062743

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية421.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيدعاء سمير كامل عبود106278272042147015

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية420.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيرسل عباس حمد رميح106279272042068076

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية419.0ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنيناحيائيحسن حيدر ناجي صكر106280232041258005

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية418.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائينغم سالم حسن حمود106281232042145141

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية418.0ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيامنه طعمه عبد زيد حسين106282232042226002

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية417.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيرفل مؤيد حسن هاتف106283232042182009

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية417.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيضحى عالء تركي سلمان106284232042086118

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية417.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزهراء حسن جمعه محمد106285232042078045

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيزيد محمد مردان عباس106286272051036034

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية389.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيمهند حمادي عبيد علي106287162051028050

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيحوراء علي عبد اللطيف فيصل106288232052124017

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيفاطمة يعرب عبد الحسين شهد106289272052063070

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيعلي محمد غازي محمود106290282051036021

جامعة النهرين/كلية الطب612.0ثانوية المتميزاتاحيائيصفا حمزه حسين وادي106291242042084054

جامعة النهرين/كلية الطب611.9ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمقتدى علي مقداد حسين106292162041003027

جامعة النهرين/كلية الطب610.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيدانية محمد عبد الحر كاظم106293272042077031

جامعة النهرين/كلية الطب609.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيافنان تمار مرتضى محمد106294122042109004

جامعة النهرين/كلية الطب609.3ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد حسين رحيم شواي صحين106295122041001088
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جامعة النهرين/كلية الطب608.8ثانوية المتميزيناحيائياحمد حازم شروان سلمان106296112041010004

جامعة النهرين/كلية الطب608.7ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائينرجس حسن عبيد بريسم106297122042109165

جامعة النهرين/كلية الطب608.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيهدى عبد الرزاق عبد الواحد فليح106298122042109182

جامعة النهرين/كلية الطب608.0ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيرقيه ماجد كاظم مريح106299292042076010

جامعة النهرين/كلية الطب608.0اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد هيثم شكر محمود106300212041005022

جامعة النهرين/كلية الطب608.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائييوسف محمد عبد الرضا حسين106301122041001139

جامعة النهرين/كلية الطب608.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيشمس مظفر مجيد نصيف106302212042148050

جامعة النهرين/كلية الطب608.0ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيشهد طالب عبد علي محمد حسن106303122042109103

جامعة النهرين/كلية الطب607.9ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب صباح علي ناجي106304232042132060

جامعة النهرين/كلية الطب607.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزهراء مهدي محمد صالح فتاح106305102042078090

جامعة النهرين/كلية الطب607.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائياية تمار مرتضى محمد106306122042109011

جامعة النهرين/كلية الطب607.8ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيساره حارث عبد الخالق ياسين106307102042100060

جامعة النهرين/كلية الطب607.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد هللا حارث يونس سرهيد106308102041002101

جامعة النهرين/كلية الطب607.7ثانوية بابل للبنيناحيائيمصطفى مثنى عباس فرحان106309232041021122

جامعة النهرين/كلية الطب607.7ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى قاسم كريم مهدي106310272041029118

جامعة النهرين/كلية الطب607.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائييوسف حسن هادي مهدي106311122041001138

جامعة النهرين/كلية الطب607.5ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائياحمد رسول مرشد مجيد106312102041002013

جامعة النهرين/كلية الطب607.5ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي خضير عباس صالح106313222041080028

جامعة النهرين/كلية الطب607.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمنى سعد بدر وادي106314122042109150

جامعة النهرين/كلية الطب607.4ثانوية المتميزيناحيائيابو الحسن سعد كريم حسن106315282041026001

جامعة النهرين/كلية الطب607.3ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسين كمال شاكر محمود106316122041001041

جامعة النهرين/كلية الطب607.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيتبارك محمد عباس زبون106317132042121043

جامعة النهرين/كلية الطب607.3ثانوية المتميزيناحيائيعلي عبد الحسن علي شاهين106318132041016074

جامعة النهرين/كلية الطب607.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء محمد رضا عطيه106319272042077062

جامعة النهرين/كلية الطب607.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمصطفى حيدر جواد عبد106320122041001116

جامعة النهرين/كلية الطب607.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي قتيبة كمال علي106321132041020124

جامعة النهرين/كلية الطب607.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحمزة علي سعودي عبد االمير106322122041001042

جامعة النهرين/كلية الطب607.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيايه ثامر جمعه ابراهيم106323102042100016

جامعة النهرين/كلية الطب607.0ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء فراس حمودي كريم106324122042109061

جامعة النهرين/كلية الطب607.0ثانوية المتميزيناحيائيسيف عصام عباس علي106325112041010063

جامعة النهرين/كلية الطب606.9ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي سعد الدين خضير عباس106326122041001067

جامعة النهرين/كلية الطب606.9ثانوية بابل للبنيناحيائياحمد حامد عباس عبيد106327232041021005

جامعة النهرين/كلية الطب606.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيفاطمه احمد جبار ناجي106328102042078148

جامعة النهرين/كلية الطب606.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائياحمد ابراهيم سعيد احمد106329102041002009

جامعة النهرين/كلية الطب606.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي عبد الحكيم قاسم جاسم106330122041001068
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جامعة النهرين/كلية الطب606.7ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعبد هللا وسام ثابت جواد106331272041029050

جامعة النهرين/كلية الطب606.7ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيغيث مروان عبد الجبار حسين106332102041002137

جامعة النهرين/كلية الطب606.7ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيدانيه احمد اسماعيل ابراهيم106333102042078050

جامعة النهرين/كلية الطب606.7ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمحمد ليث صاحب ذياب106334102041028146

جامعة النهرين/كلية الطب606.6ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيرسل عبد الحسين صجيل عاشور106335222042421037

جامعة النهرين/كلية الطب606.6ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيمحمد علي اسامه عباس جابر106336142041010079

جامعة النهرين/كلية الطب606.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد ضياء نعيم ثجيل106337122041001096

جامعة النهرين/كلية الطب606.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيهدى ابراهيم عبد الرضا لطيف106338122042109181

جامعة النهرين/كلية الطب606.4اعدادية النجاح للبناتاحيائيرؤيا اياد مجيد محمود106339272042060094

جامعة النهرين/كلية الطب606.2ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزهراء احمد موفق جواد106340102042078078

جامعة النهرين/كلية الطب606.1ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيطيبه نهاد عيدان موسى106341122042109112

جامعة النهرين/كلية الطب606.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائياحمد محمد خالد سلمان فاضل106342102041048002

جامعة النهرين/كلية الطب606.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعلي عدي علي عبد106343212041020032

جامعة النهرين/كلية الطب605.9ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعبد هللا حيدر اسماعيل خليل106344212041020027

جامعة النهرين/كلية الطب605.9ثانوية الحريه للبناتاحيائيايالف يونس طه سعيد106345212042143005

جامعة النهرين/كلية الطب605.9ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيصفا ميثم محمد جبر106346222042159036

جامعة النهرين/كلية الطب605.7ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمرتضى طالب كاظم عوده106347102041048037

جامعة النهرين/كلية الطب605.7ثانوية المتميزيناحيائيزين العابدين سعد عبد حاتم106348282041026017

جامعة النهرين/كلية الطب605.6ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي طارق صالح عبد هللا106349272041029058

جامعة النهرين/كلية الطب605.6ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيصادق محمد كاظم حسن106350232041047039

جامعة النهرين/كلية الطب605.6ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيعلي عماد محمود حسين106351122041002023

جامعة النهرين/كلية الطب605.5ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيطيبه مهدي حسن خليل106352122042109111

جامعة النهرين/كلية الطب605.5ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعبد الكريم حسنين كريم جاسم106353122041001057

جامعة النهرين/كلية الطب605.5ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء احمد عبد الرضا حمد106354222042159039

جامعة النهرين/كلية الطب605.4ثانوية القيروان للمتميزيناحيائياحمد جاسم محمد علي106355132041037002

جامعة النهرين/كلية الطب605.4ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعبد هللا ليث محمد علي سلمان106356232041047048

جامعة النهرين/كلية الطب605.4ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيحمزه عامر ثامر حسن106357102041028061

جامعة النهرين/كلية الطب605.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائياحمد علي قادر راضي106358122041001008

جامعة النهرين/كلية الطب605.3ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعمر عماد الدين محمد جالب106359212041020035

جامعة النهرين/كلية الطب605.2ثانوية المتميزاتاحيائيامنه ماجد عبد الحسين علي106360112042113012

جامعة النهرين/كلية الطب605.1ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزهراء محمد زهير شناوه106361222042185053

جامعة النهرين/كلية الطب605.1ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيافان علي عبيد حسن106362102042221009

جامعة النهرين/كلية الطب605.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه فالح عبد الهادي محي106363272042089107

جامعة النهرين/كلية الطب605.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء رعد عبد هللا عيدان106364232042117081

جامعة النهرين/كلية الطب605.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمنتظر جمال محمد جواد عبد االمير106365212041002157
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جامعة النهرين/كلية الطب605.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيكرار عالوي جبار عبد الحسن106366262041209163

جامعة النهرين/كلية الطب605.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعلي ريسان عكلو مضيجر106367252041052049

جامعة النهرين/كلية الطب605.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعقيل منعثر مهيهي حسين106368252041052041

جامعة النهرين/كلية الطب605.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينور عبد الكريم جعفر عيسى106369222042135232

جامعة النهرين/كلية الطب605.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزهراء احمد حسن احمد106370182042205050

جامعة النهرين/كلية الطب605.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمحمد سامح كاظم علي106371102041028132

جامعة النهرين/كلية الطب605.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد عباس ذيبان علي106372282041009053

جامعة النهرين/كلية الطب605.0ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيجيهان عباس خاني محمد106373152042057017

جامعة النهرين/كلية الطب605.0اعدادية النهار للبناتاحيائيتبارك قاسم جبر قاسم106374112042127008

جامعة النهرين/كلية الطب605.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيسجاد عبد العزيز خليفه عالن106375212041036017

جامعة النهرين/كلية الطب605.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب فارس حامد كامل106376292042065044

جامعة النهرين/كلية الطب605.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيبنين كاظم حافظ شنان106377262042113010

جامعة النهرين/كلية الطب605.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيسارة مظفر كتاب حنيش106378222042135130

جامعة النهرين/كلية الطب605.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزينه محمد صالح مهدي106379212042145089

جامعة النهرين/كلية الطب605.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيفدك عباس علي مشخول106380222042143298

جامعة النهرين/كلية الطب605.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائينور الهدى عاصي رسول نادر106381212042109086

جامعة النهرين/كلية الطب605.0ثانوية اوراس للبناتاحيائيمريم عبد المطلب جاسم محمد106382212042130022

جامعة النهرين/كلية الطب605.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعز الدين احمد عبد العباس سعود106383222041036187

جامعة النهرين/كلية الطب605.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيموج عدنان تركي زيدان106384102042090104

جامعة النهرين/كلية الطب605.0ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيعلي عجيل ظهير مالح106385222041354009

جامعة النهرين/كلية الطب605.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيسجى ابراهيم عطشان حاوي106386292042088037

جامعة النهرين/كلية الطب605.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمآب ناجي محمد عليوي106387132042070199

جامعة النهرين/كلية الطب605.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيهدى هاشم فهد درويش106388272042055318

جامعة النهرين/كلية الطب605.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيروان محمد عوده وداعه106389272042063060

جامعة النهرين/كلية الطب605.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحيدر نبراس صاحب عبد106390222041053065

جامعة النهرين/كلية الطب605.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيروان نعيم عاجل رهيف106391222042135081

جامعة النهرين/كلية الطب605.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيرؤى عدنان حسين كاظم106392122042114023

جامعة النهرين/كلية الطب605.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيزهراء حيدر جبار مزهر106393222042311041

جامعة النهرين/كلية الطب605.0ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيبنين هادي فليح حسن106394222042159012

جامعة النهرين/كلية الطب605.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيأبرار رفعت سالمه عبدالمجيد106395192042178001

جامعة النهرين/كلية الطب605.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيدانيه ليث محمد علي حسن106396102042078053

جامعة النهرين/كلية الطب605.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيايوب احمد حسين عباس106397252041052009

جامعة النهرين/كلية الطب605.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيبتول ضياء حسين لفته106398122042086004

جامعة النهرين/كلية الطب605.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيلبنى عبد الحسين خليفه حسن106399112042076147

جامعة النهرين/كلية الطب605.0ثانوية باب العلم للبناتاحيائيمالك رياض حسين علي106400122042123020
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جامعة النهرين/كلية الطب605.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيذو الفقار مزهر حميد بريسم106401212041002062

جامعة النهرين/كلية الطب605.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيامير علي فيصل حسن106402212041002020

جامعة النهرين/كلية الطب604.9ثانوية المتميزاتاحيائيورود ظافر كريم جاسم106403112042113155

جامعة النهرين/كلية الطب604.9ثانوية المتميزاتاحيائيشمس االصيل حامد جبار عبد الرحيم106404282042079034

جامعة النهرين/كلية الطب604.9ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيبنين عادل عبد محمد106405122042109022

جامعة النهرين/كلية الطب604.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيفاطمه عماد محمود رشيد106406102042078153

جامعة النهرين/كلية الطب604.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيانس نافع عبد كاظم106407132042121023

جامعة النهرين/كلية الطب604.5ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيفرقان عبد القادر خضير عباس106408102042100092

جامعة النهرين/كلية الطب604.5ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيزيد طارق عبد هارف106409122041001046

جامعة النهرين/كلية الطب604.4ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء ظافر حميد محمد علي106410112042113062

جامعة النهرين/كلية الطب604.3ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيزهراء مازن حسين عبد هللا106411122042230074

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيحسين محمد محسن عزيز106412222041058040

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيطيبه قاسم مطير صخي106413152042060015

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيغدق محمد غازي الوند106414112042103068

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية حنين للبناتاحيائيايه فؤاد سالم سلمان106415132042104008

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية البدور للبناتاحيائيزينب محمد حسين فارس106416232042085013

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي كريم حمزه راشد106417232041020246

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائياواب بهاء الدين عبد الرزاق عبيد106418102041028040

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيزهراء محمد صباح حسن106419212042294095

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية المتميزيناحيائيمحمد منصور محسن حسين106420282041026043

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيايمن اسماعيل ذياب حماد106421122041030021

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيمصطفى عبد الحسين رضيوي نون106422142041202082

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيالبشير محمد حسن كاظم علوان106423242041003025

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيلبنى مثنى صالح محمود106424122042108046

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية السجى للبناتاحيائيالرا وسام صبيح محمد106425112042138022

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيسنان صالح صاحب شاكر106426102042100070

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء مهند محسن راضي106427252042062645

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيهدى فؤاد كاظم جابر106428232042132107

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيايات غائب ناصر نطاح106429232042117019

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيغدير وصي مرضوخ جاسم106430222042436035

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيمسلم حميد محيبس رسن106431222041099042

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيبلسم عبد االله عبود كريم106432112042104012

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد خالد نفاظ عويد106433222041072138

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفواطم علي محمد عبد العزيز106434292042065069

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن هاشم عطيه106435222042135086
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جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيصفيه وائل رشيد عبد المجيد106436132042091079

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد اثير عبدالواحد ابراهيم106437142041007082

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيمحمد صادق جعفر علي106438212041088045

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمنتظر خليل حمود كريم106439222041363079

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية القدس للبناتاحيائيهاجر حسن جاسم محمد106440262042104166

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائييقين حسام فالح حسن106441282042087020

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيهدى حيدر لطيف حسن106442222042410102

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيسارة صباح علي سهراب106443152042060012

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد موفق رحيم ابراهيم106444212041014139

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعباس محمود شكر محمود106445212041020024

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيتبارك علي خماط بطل106446152042054045

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيزينب صباح محسن عبد هللا106447142042120020

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيضحى سعد خليفه فرحان106448262042091031

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم يحيى صبيح مزعل106449142042078099

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيأسيد احمد وادي جراد106450192041066005

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية سومر للبناتاحيائيتبارك صباح علي صيوان106451142042072023

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية السياب للبناتاحيائيعسل زياد نوري عثمان106452102042077075

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائياماني حيدر جاسم عباس106453122042087008

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيميالد وسام محسن محمد106454152042046218

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيباقر محمد حسين علوان106455212041025004

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيفرح جليل شنيار وداي106456222042441022

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيسيف علي سالم حنون106457282041001055

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيروان عباس علي هويدي106458192042151018

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد مطشر مرزة حسن106459212041004019

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيمروة بشير محمد احمد106460102042137081

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائينور خليل علي عزيز106461192042137073

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيسكينه فارس محمد سعيد صالح106462222042113102

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيمريم احسان مهدي شهيب106463292042052245

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعلي هيثم هاشم نصيف106464132041001071

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيمريم حسين علي حسين106465112042091049

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم زهير وجيه احمد106466122042088019

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء مهدي علي ميره106467152042047068

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيمريم لؤي عدنان ابراهيم106468112042114087

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة محمد عبد االمير كريم106469232042120177

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية النضال للبنيناحيائيموسى ثامر مجيد مهدي106470212041029085
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جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية اسماء للبناتاحيائيتبارك اسامه عبد الستار عبد الرزاق106471112042100004

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمصطفى رزاق كطوف عبد الرضا106472262041009140

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيرياض احمد بوري عبد106473212041014057

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيانفال منعم طاهر محسن106474122042107013

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيورود جاسم سعد ناجي106475132042117286

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة مشتاق علي حسين106476222042135184

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيمريم رزاق جاسم جابر106477222042139211

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيفاطمه جبار عبد الحر هادي106478142042093057

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيآيات أحمد عبد علي خضير106479232042114010

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائياسماء عبد الزهره كاظم حسن106480252042084056

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية السكري للبنيناحيائيمصطفى مثنى محمد يحيى106481212041046030

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائينور الزهراء عادل هادي حديد106482142042224135

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيعلي هادي خشان عداي106483222041311055

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعلي ياسين احمد كايم106484212041007090

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي حازم كاظم عبادي106485272041001185

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد ماهر معتز عبد الواحد106486102041026221

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيهبة رائد إسماعيل خليل106487212042105113

جامعة النهرين/كلية الطب604.0ثانوية االقمار االهلية للبناتاحيائياية واثق رشيد جودي106488142042305002

جامعة النهرين/كلية الطب604.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي نهاد جميل مرهون106489212041002106

جامعة النهرين/كلية الطب603.9اعدادية الحريري للبناتاحيائيحال ربيع سعدي طه106490132042117068

جامعة النهرين/كلية الطب603.9ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمهدي صالح حامد رسن106491132041037106

جامعة النهرين/كلية الطب603.9ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيبسمه بسام يوسف عبد هللا106492102042100024

جامعة النهرين/كلية الطب603.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزهراء امير صاحب جعفر106493102042078079

جامعة النهرين/كلية الطب603.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيهبه احمد عباس فلحي106494132042121244

جامعة النهرين/كلية الطب603.8ثانوية المتميزيناحيائيكرار حيدر علي جاسم106495132041016087

جامعة النهرين/كلية الطب603.8ثانوية المتميزين للبنيناحيائياحمد زكي كاظم ابراهيم106496142041007005

جامعة النهرين/كلية الطب603.8ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين بهجت كاظم سعيد106497232041021032

جامعة النهرين/كلية الطب603.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمصطفى عدنان هاشم حمود106498122041001120

جامعة النهرين/كلية الطب603.7ثاتوية المتميزيناحيائياحمد وميض فؤاد جابر106499262041040004

جامعة النهرين/كلية الطب603.7ثانوية المتميزاتاحيائيقبا ماهر عالوي حسين106500142042094125

جامعة النهرين/كلية الطب603.7اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد فاضل جواد حسن106501222041002311

جامعة النهرين/كلية الطب603.7اعدادية الحريري للبناتاحيائياالء عامر كاظم اسماعيل106502132042117017

جامعة النهرين/كلية الطب603.6ثانوية المتميزيناحيائينبيل جبار محسن حمزة106503112041010139

جامعة النهرين/كلية الطب603.6ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيقمر عدنان حازم شكوري106504102042100094

جامعة النهرين/كلية الطب603.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيجعفر بشار عباس عبد الحسن106505122041001023
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جامعة النهرين/كلية الطب603.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزهراء حيدر حسين محمد علي106506122042109056

جامعة النهرين/كلية الطب603.6اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد عالء عبد الحسين ثابت106507282041006136

جامعة النهرين/كلية الطب603.5ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيابراهيم احمد عبد علي ضاحي106508102041002004

جامعة النهرين/كلية الطب603.5ثانوية المتميزيناحيائيغدير علي عيسى جعفر106509132041016083

جامعة النهرين/كلية الطب603.5ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعلي محمد علي احمد106510102041002127

جامعة النهرين/كلية الطب603.5ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمياسه مازن نوري عبد الكريم106511122042109153

جامعة النهرين/كلية الطب603.5اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيحوراء عالء كاطع صالح106512132042131019

جامعة النهرين/كلية الطب603.5ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد شاكر علي عبد هللا106513132041020015

جامعة النهرين/كلية الطب603.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم عالء محمود محمد106514132042121198

جامعة النهرين/كلية الطب603.4ثانوية المتميزاتاحيائيموده سالم جبر كاظم106515142042094150

جامعة النهرين/كلية الصيدلة600.9ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائينور الهدى ميثم محمد سعيد عبد المجيد106516122042109170

جامعة النهرين/كلية الصيدلة600.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيبنين عامر صائب كاظم106517122042090010

جامعة النهرين/كلية الصيدلة598.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيسبأ حسن مهدي صالح106518272042060193

جامعة النهرين/كلية الصيدلة598.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمنتظر وليد محمد عبد هللا106519122041030145

جامعة النهرين/كلية الصيدلة597.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه سالم رستم ناصر106520122042109124

جامعة النهرين/كلية الصيدلة596.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزينب أمان عبد الكاظم مطر106521262042250287

جامعة النهرين/كلية الصيدلة596.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيفراقد عيسى احمد اسعد106522212042121158

جامعة النهرين/كلية الصيدلة596.0اعدادية جرير للبناتاحيائينرجس قصي محمود سعيد106523122042089087

جامعة النهرين/كلية الصيدلة596.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيهويه رياض تايه كريم106524232042126091

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.7ثانوية المتميزات - المنصوراحيائياسماء واثق قتيبه شاكر106525102042078006

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.7ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائياديان ماهر منهاج عبد الحميد106526122042109001

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.6ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائياحمد ظافر محمود يعقوب106527102041002019

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.5ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيجعفر عمار جبار عبد106528112041045010

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.2ثانوية المتميزاتاحيائيايه جالل علي زبون106529142042094019

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.1ثانوية الحريه للبناتاحيائيصفوة باسم محمد حسين106530212042143027

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيمريم حاتم حسن محسن106531212042093074

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيميسم نبيل ابراهيم احمد106532102042106031

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه حسن محمد علي حسين106533132042080044

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيزينب علي ياسين محسن106534132042126035

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزهراء احمد جواد كاظم106535272042147022

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيدانية عقيل حميد حسن106536262042120062

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيسجى حسين عبد علي106537122042107137

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمحمد اسماعيل ابراهيم كاظم106538112041058109

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيعائشه علي كاظم هدالن106539102042106019

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعباس عبد الرحمن سلمان طراد106540232041020165
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جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيتبارك صادق محمد صادق106541122042107049

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمحمد كريم سلمان جبر106542142041008084

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيفاطمه وليد حمادي كاظم106543132042281120

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبأ عادل جبار سوداني106544142042140127

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0ثانوية امنه بنت وهب للبناتاحيائيضحى خميس راشد عبود106545192042260015

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيبتول طالب خفيف عبيد106546102042223021

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيمريم زعنن ونه سخط106547292042085150

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0اعدادية النهروان للبنيناحيائيحسين كريم هواري صويح106548152041020021

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيداليا اديب مرقص يوحنا106549142042097016

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينبأ يوسف حميد محسن106550152042054275

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيالهنوف دهوك عيدان مزهر106551212042139023

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0اعدادية السنية للبناتاحيائيايات باسم جبار مطرود106552242042102023

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0اعدادية النور للبنيناحيائيعلي عماد هادي مهدي106553122041026116

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيليث رائد فاضل مهدي106554212041002121

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0ثانوية الصمود للبناتاحيائياسراء صباح حسين علي106555142042101003

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيرقيه وليد خالد عباس106556102042090045

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمهند محمد طالب عبد106557112041049110

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيفاطمه رعد عبد المنعم عبد الهادي106558112042114075

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائيحوراء رزاق حيدر سالم106559132042075014

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمهدي صالح كاظم فاخر106560132041012143

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيايات جالل قحطان حسين106561142042196008

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيحنين محمد رشيد اسماعيل106562142042086012

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيفاطمه مهدي حسن محمد106563122042094215

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيعبد هللا عامر هادي احمد106564212041264020

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0اعدادية جرير للبناتاحيائيدانيه وسام بهاء جاسم106565122042089027

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة معتز كريم حفيف106566142042104052

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيانسام عباس فاضل حسن106567132042071013

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0اعدادية مندلي للبنيناحيائياثير لؤي مصطاف جامل106568212041034004

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائينور خضير حيال مايع106569142042190030

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيغدير سعد شايع محمد106570132042123018

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0ثانوية المودة للبناتاحيائيمريم علي فالح حسن106571212042132047

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمينا عامر محمد علي حسن106572102042115149

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيصدوف غالب عبد اللطيف مزيد106573102042083011

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيرحمة هللا طالب لفتة سعدون106574112042215049

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيايات علي تركي جمعة106575142042147004
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جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيزهراء جليل اسماعيل شبيب106576212042142023

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيمريم مهدي ثامر حاجي106577212042140215

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائينور الهدى هاشم شريف رحم106578222042309038

جامعة النهرين/كلية الصيدلة595.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيمحمد حافظ منصور حسين106579132041017046

جامعة النهرين/كلية الصيدلة594.8ثانوية البتول للمتميزاتاحيائياالء محمد حامد محمود106580152042057004

جامعة النهرين/كلية الصيدلة594.8ثانوية المتميزاتاحيائيكوثر زياد داود سلمان106581132042108090

جامعة النهرين/كلية الصيدلة594.8ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحسين كريم جاسم غضيب106582152041012030

جامعة النهرين/كلية الصيدلة594.7ثانوية المسرة للبناتاحيائيرواء صبيح ابراهيم موسى106583112042193018

جامعة النهرين/كلية الصيدلة594.7ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيياسر سعد جعفر عزيز106584102041028184

جامعة النهرين/كلية الصيدلة594.7ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيتقى طالل هناء نوري106585102042078038

جامعة النهرين/كلية الصيدلة594.7ثانوية المتميزاتاحيائيزينب مهدي عباس كويم106586132042108058

جامعة النهرين/كلية الصيدلة594.7ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حامد محيسن خلباص106587142042094062

جامعة النهرين/كلية الصيدلة594.6ثانوية المتميزيناحيائيرافي رعد حبيب يونس106588112041010050

جامعة النهرين/كلية الصيدلة594.5ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيسيف مصطفى نافع عباس106589102041002069

جامعة النهرين/كلية الصيدلة594.4ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي صفاء جاسم محمد106590132041020119

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة603.0ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيزهراء علي سريبت لطيف106591102052137012

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة589.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيزيد ثامر احمد عطيه106592252051200007

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة579.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيعبير عدنان فخري رشيد106593112052075013

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة578.4ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد شاكر محمود عناد106594112051010033

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة578.0ثانوية اسماء للبناتتطبيقيعائشه احمد مظهر رؤوف اسماعيل106595112052100013

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة578.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيكوثر زهير محسن عبد علي106596142052085010

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة577.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيمريم مرتضى نعيم كاظم106597122052112034

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة577.0ثانوية النجاة االهلية للبناتتطبيقيامنيه سمير محمد سدخان106598102052131002

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة577.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقينور اياد طه صالح106599112052075020

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة577.0ثانوية ايالف للبناتتطبيقيتبارك منال هاشم علوان106600142052105005

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة577.0ثانوية االسكندرية للبناتتطبيقينور الهدى طالب هاني فلت106601232052094017

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة576.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيامنه مهند مجيد حميد106602102052091003

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة576.0ثانوية المستقبل للبنينتطبيقيحذيفه خالد احمد عبد106603122051012005

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة576.0ثانوية الكرادة االهلية للبنينتطبيقيعلي طلعت طالب محمد106604142051178015

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة576.0ثانوية النعمان للبناتتطبيقيبروين عباس خليفه خضر106605132052102003

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة576.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيلبنى احمد لطفي احمد106606142052077034

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة575.0ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيا-سامسونتطبيقياحمد عباس محمد عباس106607132051350001

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة575.0اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيعبيده فؤاد كردي عالوي106608192051065016

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة575.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيفاطمه سعدون عبد اللطيف شغاتي106609122052102021

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة575.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيحكم احمد سامي عبد الرزاق106610192051009021
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جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة574.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيسجاد طاهر علي حمادي106611142051016039

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة574.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقييوسف قيس يوسف شريف106612112051049141

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة573.7ثانوية المتميزينتطبيقيعلي صادق عبد الرضا حطاب106613112051010019

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة573.2ثانوية المتميزات - الخضراءتطبيقيورقاء احمد بدر خميس106614102052100014

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة573.0ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيطيبه مصطفى كمال جبير106615112052104016

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة573.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيطيبة صالح مهدي صالح106616102052116021

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة572.2الثانوية الشرقية للمتميزينتطبيقيعبد الرحمن صالح الدين عبد القادر علي106617142051046008

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة572.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيامير حمزه حميد حسين106618112051004021

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة572.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيانس اسامه فائز مكي106619142051021016

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة572.0اعدادية رفيدة للبناتتطبيقياساور عبد الرحمن فاضل ابراهيم106620112052106002

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة572.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقياميمه محمد ابراهيم جاسم106621102052110007

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة571.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيمريم محمد حسين محسن106622112052067051

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة571.0ثانوية األقصى األهلية للبنينتطبيقيبراء سالم فاضل علي106623112051040006

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة571.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمحمد هاشم محمد محيسن106624112051049121

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة571.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيبنين يوسف ياسر فاضل106625122052094022

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة571.0ثانوية فدك للبناتتطبيقيتقى ماجد محمود مراد106626142052070004

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة570.9ثانوية كلية بغداد - زيونةتطبيقيمجد هيثم سعيد خضر106627142051010011

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة570.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيمروه ضياء احمد رشيد106628102052101038

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة570.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمحمد سامي كاظم عيدان106629122051031140

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة570.0اعدادية العراقية للبناتتطبيقيزهراء علي حميد عبد علي106630212052139016

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة570.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيصفا علي سعدون توفيق106631132052117030

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة570.0ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيرانيا نمير عبد الكريم عبد الحسين106632102052093005

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة570.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيغيث حسام نزار عبد المنعم106633102051026092

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة570.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقيزهراء محمد محمد علي حسين106634112052105011

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة570.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمرتضى مهدي نعيم حسين106635142051012050

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم العمارة570.0اعدادية الحسينية للبنينتطبيقيمحمد كاظم قاسم لفته حماده106636272051009023

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني574.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعلي رائد حسين مالك106637212051002063

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني570.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقيطارق صفاء يوسف عيسى106638142051182031

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني551.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيغدير احسان راهي خلف106639142052140038

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني549.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقياسماء فاضل جاسم محمد106640112052192001

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني549.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيفاطمه جعفر عبد الودود صالح106641142052112015

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني548.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيبالل محمد خليف ندى106642312051063005

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني548.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد اسعد صبيح عبد النبي106643152051001077

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني548.0ثانوية المحسن للبنينتطبيقيعلي حميد حسن محمد106644212051225015

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني548.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد عبد السالم علي عوده106645102051020187
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جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني548.0ثانوية الكفاح العربي للبناتتطبيقيشهد علي كامل علي106646102052092011

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني547.0ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيزهراء عباس شريف جابر106647142052135011

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني547.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد ستار احمد محل106648102051020014

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني547.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقياحمد محمد خلف هاشم106649192051009011

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني547.0ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنينتطبيقيمنتظر صالح مهدي كاظم106650142051171017

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني547.0اعدادية النور للبنينتطبيقيعلي حسين رحيم عبود106651122051026042

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني547.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحسنين محمد عبد الستار خماس106652102051026038

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني547.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيندى نمير حنا شمعون106653142052111032

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني546.0أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيبالل احمد جميل عبد106654122051022013

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني546.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيزين العابدين رعد كطوف مطر106655142051022034

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني546.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعمر باسل محمد عناد106656102051013104

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني546.0اعدادية النور للبنينتطبيقيعلي رحيم محسن عكل106657122051026047

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني546.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيزبيده جمال عمر عبد الكريم106658102052106004

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني545.3ثانوية المتميزات - الخضراءتطبيقيايه سعد عناد علي106659102052100005

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني545.0ثانوية االحرار للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد صالح106660112051051015

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني545.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيالزهراء رشيد نهاد عارف106661132052117005

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني545.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى محمد غضبان عبيد106662102051019126

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني545.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيمحمد حيدر حواس سوادي106663112051006124

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني545.0ثانوية الفرات االهلية للبناتتطبيقينور محي حسين جاسم106664112052134008

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني545.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيايمن محمد علي حرج106665192051011015

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني544.3ثانوية المتميزات - الخضراءتطبيقينور الزهراء قاسم محمد فياض106666102052100013

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني544.0اعدادية المأمون للبنينتطبيقيمحمد احسان مطلوب حميد106667102051006027

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني544.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيديار واثق امير عبدو106668112051016041

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني544.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعبد هللا عامر محمد خلف106669112051004070

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني544.0اعدادية القدس للبنينتطبيقييوسف جمال طالب داود106670102051014105

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني543.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيداليا عبد جمعه محمد106671142052078009

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني543.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقياسامة ثامر ابراهيم حمدان106672112051021018

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني543.0ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيطيبه عبد القادر حميد حمود106673102052089017

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني542.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمصطفى احمد غليم حسين106674152051005141

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني542.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيميار مازن جاسب حميد106675122052102030

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني542.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمصطفى ظافر عبد الكريم ابراهيم106676122051031158

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني542.0اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيعبد هللا حازم شاكر محمود106677132051008019

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني541.2ثانوية المتميزين-الحارثيةتطبيقيحسين مقداد ابراهيم ياسين106678102051028008

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني541.0ثانوية سيوان للبنينتطبيقياحمد فارس عمر عبد العزيز106679312051003004

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني541.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقينور المصطفى جاسم كاظم غضيب106680122051007130
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جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني541.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيتميم اسماعيل سعدون حميد106681112051023005

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني541.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيطالب خالد خضير عباس106682142051016049

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني541.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعمر باسم حسن سلمان106683102051020157

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني541.0ثانوية الرباط للبناتتطبيقيامنه حامد عبد محمد106684112052121003

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني541.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقيروان رياض مكي كاظم106685112052105009

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني540.7اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد جليل حمود محمد106686102051026098

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني540.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيايهاب عباس حسين علوان106687112051006024

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني540.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقينور خضر عباس سلطان106688112052075021

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني540.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد الكريم محمود106689132051055035

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني540.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيأمنه عالء خالد مهدي106690112052114003

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني540.0اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيمحمود نوري حمد ارزيك106691102051033032

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني540.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعلي هادي صالح عبود106692102051013103

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني539.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيسيف عبد الكريم جاسم ابراهيم106693112051019021

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحيدر احمد عبد الرسول محمد106694122051030041

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية العزة للبناتتطبيقينبأ محمد عبد الزهره حسين106695122052118046

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيرامي اكريم حميد خلف106696192051013019

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيحوراء حسن بيد هللا صاحي106697142052133009

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحسين مجيد جاسم محمد106698112051049038

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمحمد جواد احمد خورشيد106699102051029032

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني539.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنينتطبيقيزيد محمد نجم عبود106700132051054007

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية النور للبنينتطبيقيكرار قاسم كريم سعيد106701122051026059

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية النهروان للبنينتطبيقيحيدر كاظم حمد هللا معيوف106702152051020017

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمد بنيان106703152051005137

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيحيدر محمد حسين حسن106704212051011024

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني538.2ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيمحمد فراس محمود جاسم106705112051050010

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني538.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقيمنار حسين جبر سلمان106706152052080054

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني538.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعمر عبد الهادي رحيم عبد الهادي106707132051001072

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني538.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيفخري خالد فخري هاشم106708122051031115

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني538.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيروان انمار سالم سلطان106709102052117017

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني538.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقينور ضياء مسلم خضير106710112052105036

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني537.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيعلي عالء فاروق سلمان106711112051006094

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني537.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعبد الكريم سعد كريم عبود106712112051004066

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني537.0ثانوية االندلس المسائية للبنينتطبيقيحسين باسم عبد المجيد علي106713132051256007

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني537.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيزين العابدين محمود علي جعفر106714112051049049

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني537.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيعائشه عزيز علي جاسم106715102052120039
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جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني537.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةتطبيقيفاطمه الزهراء عيسى حسن صالح106716112052164004

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني536.0ثانوية الشباب للبنينتطبيقيعمر اركان حامد حتروش106717102051023009

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني536.0اعدادية التقدم للبنينتطبيقيمحمد احمد إبراهيم فهد106718192051062023

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني536.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعمر محمد جبوري احمد106719102051020162

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت562.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيطيبه علي مطر شغاتي106720102052120038

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت562.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيمرتضى عباس الزم حاجي106721142051201303

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت559.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيياسر حسين نجم عبود106722102051026127

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت559.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيحسين علي كاظم حمود106723112051013014

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت555.0ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقيدره مهند علي حسين106724142052149004

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت553.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد الهادي طالب احمد سمير106725102051013090

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت552.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيطيبه وقاص عدنان حامد106726102052102016

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت552.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمحمد قاسم حسين نهابه106727142051027074

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت551.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمصطفى عدنان كاظم جبار106728142051027079

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت550.8اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحسن هاتف سبع هاتف106729102051026036

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت550.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد منتصر شاكر عبد الرزاق106730192051125019

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت550.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيسجاد محمد دعبول خاكور106731102051003023

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت550.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيوسن نجم عبد هللا حمادي106732122052107060

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت550.0اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيضياء مثنى عبد مزعل106733112051151027

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت550.0اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيعبد هللا كريم هالل حسين106734112051151034

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت549.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيفاطمه مالك حسن رحيم106735142052112016

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت549.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيكرار حيدر عباس طاهر106736122051025073

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت549.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيحسن محمد جاسم عبد الحسن106737112051006032

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت548.0الخارجيونتطبيقييوسف مهند رشدي رشيد106738142051400119

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت547.1ثانوية كلية بغداد - زيونةتطبيقيمحمد مهدي حسين صباح امين106739142051010014

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت547.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيمصطفى علي هادي صالح106740112051013065

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت546.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيجمانه عالء مدرع مصحب106741112052074013

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت546.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عماد فارس عبدالحسين106742162051131051

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت545.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيعلي غازي فيصل طاهر106743132051055040

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت545.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقياكرم طلعت حمودي عبد الرحمن106744192051015013

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت545.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد عالء كامل شري106745162051001018

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت544.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقياماني غازي فيصل جالب106746112052103002

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت542.2ثانوية المتميزين-الخضراءتطبيقيحسين علي كامل جاسم106747102051002006

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت542.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيأحمد خالد جميل حسين106748102051022005

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت542.0اعدادية التقى للبناتتطبيقيرقيه جاسم كريم حسين106749112052071015

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت541.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتتطبيقينور علي رؤوف محمد جواد106750132052121003
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جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت541.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمصطفى محمد حسين عباس106751112051049132

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت541.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيزينب عادل مصلح مهدي106752112052075008

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت540.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيانس نمير محمود مجيد106753112051019008

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت539.0اعدادية المعراج للبنينتطبيقيحسين علي عطية كاظم106754112051024012

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت539.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيفاطمه نضال خليل اسماعيل106755192052191029

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت538.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد نجاح رضا حسين106756142051022090

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت538.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمؤمل عبد هللا لعيبي باهض106757142051009062

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت537.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمقتدى قاسم الياس خضر106758122051031164

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت537.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيشمس فراس نعيم هاشم106759142052112014

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت537.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيسبأ علي باسل مهدي106760112052067028

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االلكترونية واالتصاالت536.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمحمد احمد كامل محمد106761112051004097

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب587.0اعدادية المسيب للبنيناحيائييوسف هاني مزهر ماجد106762232041009135

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب584.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي حميد عبد الحسين منصور106763142041019070

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب583.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيكاظم كريم كاظم جاسم106764152041003073

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب581.8ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيسجى احمد فؤاد كاظم احمد106765132042121127

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب579.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعمرو موفق عثمان عبد106766192041114078

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب578.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيحوراء كريم حبيب باشي106767272042071019

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب574.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسين عباس مهدي كاظم106768232041005032

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب574.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيُعال حسين احمد رسن106769262042102102

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب574.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيفاطمه حيدر هاشم قاسم106770102042101090

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب573.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيامنه محمد عواد محمد106771112042080011

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب573.0اعدادية البتول للبناتاحيائيمريم صخر عيدان جليل106772112042072122

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب573.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيعلي حسين مكي حسين106773142041064024

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب573.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيغفران ظافر صالح فرج106774122042121022

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب573.0ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيايه عبد الرضا فرهود فرحان106775232042301005

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب572.4ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيامنه حميد اسماعيل محمد106776102042100013

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب572.0اعدادية النصر للبناتاحيائيمها باسم عبد الحسين علوان106777122042112227

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب572.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيكوثر احمد جودة ابليح106778152042046196

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب572.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيايالف عبد الرحمن اسد عزيز106779152042047018

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب572.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيفاطمه محمد حسن بخيت106780132042130047

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب572.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهاجر سالم جبار سوادي106781152042046253

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب572.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيزين العابدين صالح عبد هللا ياسين106782102041019056

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب572.0اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيعلي سعد كاظم حسين106783112041017024

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب572.0ثانوية االيثار االهلية للبنيناحيائيامين لؤي شوقي مجيد106784102041054003

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب572.0ثانوية االالء للبناتاحيائياالء خالد محمود مهدي106785212042189002

صفحة ٣٠٥١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب572.0ثانوية الزقورة للبناتاحيائيزينه محمد رشيد عبد الجبار106786112042140016

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب572.0اعدادية غزة للبناتاحيائينبأ محسن محمد جاسم106787272042057183

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب572.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيحمزه مهند ستار جمعة106788112041005028

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.8الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيإيهاب محمد حسين حمزة شكر106789142041046002

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.4ثانوية المتميزيناحيائيربيع صباح نوري قمبر106790132041016036

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيافنان ناهض خليل شعالن106791112042068006

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيمنى مكي فرج خضير106792112042105121

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيهبه عادل علي ربيع106793122042136096

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزهراء محمود شاكر عبيد106794112042109048

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائياسراء عادل بديوي عمر106795192042177002

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينرجس محمد جبار حاتم106796152042045100

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيرقيه محمد عبد علي مهدي106797122042087029

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0اعدادية البتول للبناتاحيائيرواء صالح مهدي صخي106798112042072062

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيايه عيسى جبير عيسى106799112042081007

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيهافال امانج حسين محمد106800202041001253

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0اعدادية بغداد للبناتاحيائينور الهدى رشيد حسين عكله106801132042070236

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيطيبه عدي خلف طلفاح106802112042067096

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيحذيفه محمد ابراهيم محمود106803192051071015

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب557.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيزهراء باسل حمزة جاسم106804112052073031

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب557.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيامل عبد الستار محمد ابراهيم106805112052110002

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيعباس عادل كاطع عبد106806132051002039

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيعذراء حسن عنيد عذيب106807122052094077

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيحسين عادل كاطع عبد106808132051002022

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمريم عدنان محي الدين مجيد106809102052117037

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب554.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه فتح هللا راضي جواد106810132052080026

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب554.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيهبه ضياء علي جبار106811122052105068

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب554.0اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيفاطمه محمد كاظم دخينه106812112052106036

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب553.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيأسامة رزاق رشيد عليوي106813142051015004

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب553.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيأيه غسان قحطان حسين106814132052070002

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك573.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائياسماء محسن هاشم رسن106815142042109003

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك570.7ثانوية المتميزاتاحيائيبسمة علي كاظم موسى106816112042113021

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك570.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيحوراء خلف عنيد هميم106817152042044040

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك569.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيصهيب سالم دعيفس عبد هللا106818112041016052

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك568.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيشهد محمد جاسم محمود106819212042139140

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك565.7ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينب بشير عبد الصاحب غني106820122042109073
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جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك565.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيبراء جاسم عبد جاسم106821102042110016

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك565.0اعدادية النور للبنيناحيائيحسين علي مجيد مختاض106822122041026056

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك563.5ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيعلي حسنين محمد توفيق106823102041028102

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك560.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائينور عادل زامل منشد106824112042149065

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك559.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيجنين صالح الدين محمد مارد106825102042117028

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك557.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيرانيه مؤيد فاضل حمد106826112042102019

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.2ثانوية المتميزاتاحيائيمريم ماهر رضا علي106827112042113119

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمصطفى خالد عبد هللا ابراهيم106828192041009316

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيبراق ماجد صالل نغمش106829112042067024

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيفرح عباس ردام عبد هللا106830142042078075

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.6ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمصطفى شاكر محمود عبد علي106831102041002165

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيحسين عبد المحسن نعمه شناوه106832262041033035

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزهراء حازم علي حسين106833222042185040

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0ثانوية الدور للبناتاحيائيايالف اسعد حميد حمدي106834182042161009

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيعمار انيس محمد جميل106835102041029038

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك545.6ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد رحمن احمد سكران106836132041020011

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك545.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيميقات محمد عبيد طالل106837142042066099

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك545.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيمحمد صباح احمد عطيه106838232041253120

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك545.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسين رضوان محمد وجيه احمد106839102041026075

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0اعدادية النور للبنيناحيائيعلي خليل خلف حمد106840122041026104

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عماد مجيد فريح106841182041119034

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيعمار شهاب احمد سلمان106842322041010055

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيأنس محمود مجيد ابراهيم106843112041005016

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيانمار قيثار رشيد مجيد106844162041075031

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد جبار عبد الستار قادر106845132041030071

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيرغد ناهض كامل عبد106846112042149022

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.7ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتاحيائيسما ستار جبوري عبود106847162042151007

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد هشام فاخر محمد106848162041060094

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيعلي صالح حميد حسين106849142041026043

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيمحمد عبدالجبار محمد عبدهللا106850192041341171

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمصطفى ستار برهي جسوم106851232041009116

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيتبارك عبد الكريم هادي راضي106852142042099009

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء سعد سامي ناجي106853112042077041

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك540.0اعدادية القدس للبنيناحيائيزيد جنان عدنان مهدي106854102041014027

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك540.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن علي حسين106855162042475014
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جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك540.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيعبد هللا علي اسماعيل خلف106856142041017063

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك540.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحيدر هادي ابو النون عجيل106857152041001040

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.7ثانوية المتميزيناحيائيعلي معتمد حنون داود106858282041026029

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائياحمد لؤي عبد الجبار محمد106859132041031004

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمرتضى عدنان كريم مسلم106860262041009133

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0ثانوية اسماء للبناتاحيائينادين اركان عبد هادي106861112042100025

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيدانيه حسين عالوي سلومي106862142042111081

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيهبه زيد قاسم درجال106863142042078115

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيرفل حيدر فاضل عبد الغني106864102042086024

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمصطفى خالد ناصر حسين106865222041051114

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.9ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه نجاح عبد الحسن خسباك106866232042132082

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيتيماء انور صباح عبد الوهاب106867122042109033

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيحيدر فاروق علي خضير106868112041018042

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائينبأ فالح عبد علي محمود106869112042114103

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيوفاء صباح عبد العظيم عبود106870112042149073

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبنين فالح مهدي خشان106871292042057055

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0ثانوية اسباط الوارث األهلية للبنيناحيائيحسين مرتضى كامل صادق106872272041133008

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيطه محمد مشعل فياض106873102041019065

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيحسن جالل فخري حسن106874162041497007

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي كاظم عبد القادر كليت106875162041060065

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيرند اسامه عبد المجيد محمود106876102042137037

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0اعدادية الحريري للبناتاحيائينور الهدى مكي حميد جميل106877132042117261

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيرضا علي عبد الحسين داغر106878122041032023

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيمحمد وردي بشير مكين106879142041202077

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمرتضى فالح عبد الحسن علي106880152041071372

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الهدى عبد العباس جبار محمد106881152042046238

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيتبارك صفاء عبد الستار ظاهر106882142042109014

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي باسم كريم عبيد106883232041009064

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الستار حسين كاظم106884142042141006

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعلي امجد موسى عبد الكريم106885152041071207

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيعلي ستار جبار عطوان106886112041020055

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0اعدادية جرير للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم سنسول106887122042089039

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0ثانوية المعالي االهلية للبنيناحيائيياسر نشوان خالد صالح106888192041085013

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي المرتضى اياد ريسان خضير106889162041084073

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0اعدادية زينب للبناتاحيائيرفل غازي أحمد حسين106890142042110085
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جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0ثانوية اور المختلطةاحيائيزكريا يحيى عزيز عباس106891212041211006

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيأسامة خالد نجم الدين فضل الدين106892132041001013

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0ثانوية بابل للبنيناحيائيياسر عامر نصر عبد علي106893232041021135

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيأحمد عبد الحسن حمزه حسون106894142041022003

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائياوس طه عواد محمد106895142041203031

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينور عبد الحسن بني منصور106896152042054297

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيسجاد خليل ابراهيم محمد106897232041027019

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيعلي غيث احمد كاظم106898112041021051

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه ظافر جعفر نبات106899102042117082

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء حسين غضبان كحيط106900152042049035

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0ثانوية المعالي للبناتاحيائينور الهدى سعد خضير محيل106901142042127042

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد محمد سليم106902322041004025

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيالفاروق مولود حسام الدين مولود106903102041020034

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه فالح هادي عنود106904142042066083

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0اعدادية االمامة للبناتاحيائينور حسين فضيح صعصع106905272042062109

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.7ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائياديان فؤاد كاظم عبد الزهره106906272042077001

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0اعدادية السويس للبنيناحيائيحسين علي صالح كمر106907132041006015

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيعبد المهيمن وقاص سعد شاكر106908102041029032

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.8ثانوية المتميزيناحيائييوسف عبد الهادي نجم سليمان106909132041016124

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيشمس ضرغام حيدر جعفر106910122042110058

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيمريم مازن رسول عبد زيد106911132042281127

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيمريم احمد جعفر خيون106912232042103087

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد زاهد عز الدين محمد نوري106913102051020013

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيايات اياد طارق سرهيد106914142052111005

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيعلي فاضل هاتف عباس106915142051030043

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيحوراء حسين هامل جعفر106916282052081015

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.2اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيخالد محمد يحيى فليح106917162051105018

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقياالء عبد الرحمن محمود حبيب106918112052067003

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0ثانوية دار الحكمة األهلية للبنينتطبيقيحسين عباس فاضل رضا106919102051045004

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيزينب محمود شاكر خلف106920142052086009

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد حسنين محمد عادل حسن106921102051019101

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.0اعدادية البصرتين للبنينتطبيقيعقيل عماد محمد عباس106922222051029009

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيزين العابدين علي عبيد علوان106923152051005050

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.9ثانوية المتميزين-الحارثيةتطبيقيمحمد نواف احمد عبد العزيز106924102051028019

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةتطبيقيسامي عقيل سامي عبد الحميد106925132051242007
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جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيسجاد حيدر عيسى خلف106926162051076044

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيمصطفى حسام عبد هللا رزوقي106927112051013060

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحسين خيري حلو ساجت106928112051058044

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك500.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمحمد عمار عبدالحسن محمد علي106929162051140067

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك500.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيعبد هللا سلمان صاحب سلمان106930112051021074

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينتطبيقيعبد الرسول معتز عبد العزيز عبد الرسول106931102051061009

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك498.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيسامر ناظم عزيز صايل106932112051025015

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك497.0ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيشمس حسام الدين داود سلمان106933122052117019

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك497.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن وليد داود محمد106934132051001050

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك496.0ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيانمار عمار منعثر كولي106935112051041007

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك494.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيهبه عماد لطيف عويد106936142052085015

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك494.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيامير كاظم محمد علي106937142051022009

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الميكانيك493.0ثانوية الرحمن األهلية للبنينتطبيقيساجر ايهاب احمد زيدان106938112051035001

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي588.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيآيه حامد حميد حسن106939102042084001

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي586.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسن عبد العظيم عبد الرزاق اسد106940282041006031

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي583.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيمنى عامر رحيم عبيد106941192042168032

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي583.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيايه عالء عبد العباس علي106942142042112010

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي582.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيدنيا صالح عبد الرزاق جاسم106943112042192017

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي580.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينور خميس ابراهيم خميس106944122042106106

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي579.9ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي زهير هاشم ياسين106945122041001066

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي579.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيزينب اسامه سالمه سعيد106946122042096018

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي578.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيفاطمه رحيم جاسم خير هللا106947142042149050

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي578.0ثانوية سومر للبناتاحيائيزهراء ماجد وادي سعد106948142042072051

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي578.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمريم اركان صبري عباس106949112042067121

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي577.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسن حمود حساني106950102042137074

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي577.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيآيه قيس سرحان علي106951102042091011

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي577.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب عمار عبد الصاحب حسين106952222042153237

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي577.0ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمه غسان عبد االمير عبد الحسين106953102042102030

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي577.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيرقية وليد عبد الجليل منصور106954122042230060

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي577.0ثانوية بابل للبناتاحيائيهدى طه حسن طه106955122042095051

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي577.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب عقيل كامل جويد106956222042204128

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي576.0ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيا-اسكيشهيراحيائيدعاء علي طالب محمد صالح106957132042227001

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي576.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيمريم حسين خلف زيدان106958152042042085

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.5ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيبراق سعد فاخر عباس106959152042057012

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيالزهراء حسين جاسم جبر106960132042121014
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جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيحسين علي جهاد حافظ106961222041019051

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيفاطمه خالد راعي عبود106962112042114073

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيأسماء عباس خلف كنيدي106963142042134001

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيعبير حسن عاشور سهيل106964102042095061

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.0اعدادية الشعب للبناتاحيائياديان اسماعيل ابراهيم محمد106965132042098006

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيايه خليل ابراهيم شرقي106966142042112008

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيابرار خالد جاسم محمد106967102042223001

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعمر نصرت عبد اللطيف عبد الوهاب106968102041205104

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيحسن محمد جاسم محمد106969112041048007

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيحمزه حامد سعيد مديخل106970222041031027

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيدانيه سامر جاسم حمادي106971102042117036

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.0اعدادية االسود للبنيناحيائيزعيم قادر ضمد ايدام106972212041078017

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم اسماعيل محمد106973112042112079

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.0ثانوية الفوز للبناتاحيائينور صباح شاكر احمد106974132042099047

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيحوراء حازم يوسف سعود106975112042149014

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيدانيه علي عبد الرحمن زيدان106976132042073027

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائييوسف معاذ غزاي رشيد106977192041011148

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء ايمن صائب عبد االمير106978122042107087

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي574.9ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيحوراء حيدر جعفر فاضل106979132042134008

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي574.7ثانوية المتميزاتاحيائيهبه عبد الكريم عبد هللا قادر106980112042113148

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي574.7ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيشمس عالء وهاب موجد106981102042078127

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي574.7ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيسحر محمد عباس محمد106982132042134019

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي574.4ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيموج اسماعيل فاضل حلواص106983102042100113

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي574.1ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه عمر ثامر جاسم106984142042094036

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي574.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيعال نصرت عبد اللطيف عبد الوهاب106985112042062077

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي574.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيزهراء لطيف علي محمد106986112042215185

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي574.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائينور الهدى نمير عبد الصاحب صالح106987112042126047

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي580.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيروان حامد رشيد حامد106988102052116009

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي562.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيعايد تعبان كنبر مكي106989222051364068

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي561.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمقتدى سعد بدر عباس106990282051011132

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي561.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيعباس صباح ياسين شريف106991162051131030

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي560.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيصفا حسنين هادي مطلك106992262052097037

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي560.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيدنيا ثامر حاجي عبد106993102052095012

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي560.0اعدادية النبوة للبناتتطبيقيورود طالب توفيق حسن106994212052145020

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي559.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيصادق عرنوص شمخي عيدان106995152051005069
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جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي559.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيمحمد عبد الرحمن رشيد عبد العزيز106996102051015062

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي558.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعبد هللا شهاب احمد محسن106997162051033060

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي558.0ثانوية الكحالء للبناتتطبيقينور الهدى نايف خشن حاتم106998282052061025

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي558.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي رحيم جار هللا جاسم106999162051083083

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي557.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيحسنين علي صكبان مشعان107000262051001014

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي602.8ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيآيه محمد عبد محمود107001102042100003

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.5ثانوية المتميزاتاحيائينبأ حسين عبد الكريم اسماعيل107002112042113136

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيعبير لؤي كامل شعالن107003292042055056

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيطيبه تميم يونس عيسى107004212042093062

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيايه دريد رشيد سلمان107005102042078021

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائياروى احمد يوسف ذاكر107006182042227001

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيمالك حسن محمد سعد107007122042090068

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية النضال للبناتاحيائيافنان رائد خضير عبد الكاظم107008102042102003

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعلي عامر فخري مزبان107009192041114069

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية هند للبناتاحيائيايه ضياء عباس عريبي107010112042079014

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيمالذ معمر خميس مجول107011112042086064

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية المناهل األهلية للبناتاحيائياسماء خالد عبد الرزاق عبد الحميد107012102042080001

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية االمل للبناتاحيائيابرار هاشم دواي دهش107013192042195003

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية السياب للبناتاحيائيتقى نعمه حسن برغش107014102042077109

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيمصطفى احمد حردان محمد107015102041020168

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيمالك احمد نايف خلف107016192042243058

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.9ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمحمد حكمت عبد المنعم جاسم107017102041028127

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيداليا وليد عبد الواحد اسعد107018102042078049

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.7ثانوية المتميزين للبنيناحيائيابراهيم محمد اسعد ابراهيم107019142041007003

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.7ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيهمام هيثم فالح عبد الباقي107020102041002179

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.6ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيزيد حسني مجيد علي107021132041037040

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.5ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمحمد عبد هللا ميثم عبد هللا عبد المجيد107022102041028137

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.4ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد احمد حميد يوسف107023152041012073

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمد مهند سعيد سلمان107024142041007097

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.4اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى علي جاسم حسن107025272041005180

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء عبدالرحمن مزبان عبد الرحيم107026132042121105

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.2ثانوية المسرة للبناتاحيائينور ياسر فايق خزعل107027112042193046

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.2ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي عمار محمد نادر عبد الكريم107028132041037069

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيحسين علي حسون شيال107029282041032007

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيايمن عبد الرحمن سوادي رومي107030162041075032
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جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيغادة ثائر سليم عليوي107031112042073070

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيكوثر قاسم رزاق راضي107032142042117057

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيساره يعرب نعمان علي107033102042118061

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيصفا نمير فاضل محمد107034142042112058

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية المستقبل للبنيناحيائيعبد الرزاق خالد زعين رحيم107035122041012011

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم فالح محسن خنجر107036142042111234

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائينور مقدام عبد اللطيف عداي107037232042128080

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمالك محمد عبد هللا نعمه107038102042120098

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيساره امجد قاسم محمد107039112042091031

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح حسن حسين107040102042139027

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيايسر ازهر عبد الزهره عاكول107041232041067012

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمنه هللا ليث صبحي شهاب107042112042067137

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائينور احسان كمال محمد نوري107043102042119081

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيغفران صبر حسين خضير107044262042120164

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيصادق جعفر حسن شامار107045152041006058

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائياحمد عادل مخلف طعيس107046192041004004

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيمصطفى عبد الرزاق عايد فزع107047102041032032

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيدانيه فالح صالح الدين محي الدين107048202042398012

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد هيثم ادهام عبعوب107049132041010012

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمنار عادل احمد غفوري107050112042074073

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيفاطمه حيدر فاضل حمزه107051182042236102

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيفاطمة حيدر كريم عبد هللا107052102042137075

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية حطين للبناتاحيائيداليا عبد المجيد خالد عبد المجيد107053102042079009

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينبأ صاحب لفته حسن107054252042096494

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائياية نجم عبد الزهره حسن107055122042230020

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين علي طارق هادي107056212041002046

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية السجى للبناتاحيائيمنار علي عبد الهادي سعدون107057112042138025

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيقتيبه احمد شاكر عبد الحميد107058192041003065

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم احمد جاسم صالح107059142042103047

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية المسرة للبناتاحيائيحنين مازن جاسم علي107060112042193010

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي603.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيتوبه محمود عبد الواحد خلف107061122052106010

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي600.0ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيفاطمه احمد فاضل سعد107062102052107010

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي599.0اعدادية العدل للبنينتطبيقيعلي عكاب عبد الرزاق علي107063192051018014

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي598.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيدعاء مهدي عطيه رسن107064122052112013

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي594.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعلي سامي سعيد حميدي107065252051044080
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جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي594.0ثانوية ١٤ تموز للبناتتطبيقيفاطمة كفاح محمد رضا حيدر107066142052071013

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي594.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقيزهراء اياد فؤاد حياوي107067112052105010

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي594.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الزهره فليح عبد الحسن107068242051251025

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي594.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا هيثم علي سلوم107069142051022051

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي593.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةتطبيقيحسين صالح عطار داوي107070242051153002

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي593.0اعدادية المسيب للبنينتطبيقيعلي محمد عبد علي حسين107071232051009027

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي593.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةتطبيقياطياف حسن جبار عوده107072112052164001

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي593.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيمالك وليد شحاذه منفي107073102052101041

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي593.0ثانوية سومر للبناتتطبيقينور رمزي حمزة مراد107074142052072055

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي592.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيمحمد ظافر توفيق رضا107075122051032079

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي592.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيعلي حسين جعفر رضا107076142051013054

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر590.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيضحى عادل عدنان شندي107077112042101027

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر590.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمقداد حسين حمدان سلمان107078212041016009

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر590.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيدانيه ماجد يحيى عبد الوهاب107079102042137029

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر589.1ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيسما حسن هادي كريم107080102042078122

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر589.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيضي فواز زامل عبد الحميد107081182042236089

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر589.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائياسالم عماد حبيب جواد107082122042087003

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر589.0ثانوية فتح الفتوح للبناتاحيائييسرى زكي غزاي محمد107083192042148035

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر589.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيزينب اسامة الشحات عبد المعطي107084142042097027

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر588.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيسيناء رفعت عيسى خالد107085142042122011

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر588.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد محمد جسام على هللا107086192041114011

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر587.9ثانوية المتميزاتاحيائيمالك علي جاسم محمد107087112042113127

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر587.6ثانوية المتميزيناحيائيعبد الوهاب محمد عقيل محمد سعيد107088112041010080

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر587.2ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائينور هشام خضير عبود107089102042223147

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر587.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيرهف عماد حمدي بكر107090102042119033

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر587.0اعدادية القناة للبناتاحيائيمنه علي حكمت مهدي107091132042072079

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر587.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيعائشة سلمان خلف محمد107092112042066044

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر587.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيضحى محمد عباس حمد107093102042118077

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر587.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيحسنين ساهر عبد الخالق حميد107094102041008013

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر587.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيزينب حيدر حاتم سلمان107095112042101023

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر587.0اعدادية الفارابي للبنيناحيائيحسن حلمي اسماعيل خليل107096112041002008

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر587.0اعدادية القدس للبنيناحيائيهمام احمد كريم محيميد107097102041014076

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر587.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيعطاء سعد عبد عنبر107098112042101028

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر587.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائييقين صادق جعفر طعيمه107099222042421131

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر587.0ثانوية راوة للبناتاحيائيسيماء لؤي عبيد طريخم107100192042145027
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جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر587.0اعدادية القناة للبناتاحيائيهدى ساجد كامل حسن107101132042072092

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر587.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيآمنه فارس حسن صالح107102132042117004

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر587.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائياالء محمد كريم زيدان107103212042140014

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر586.9ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيمنار محمد رضا عبد الصاحب عبد االمير107104102042078184

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر586.6ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيمينا عامر عبد الرحمن محمد107105102042100117

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر586.4ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيعائشه بشار ستار عبد الجبار107106102042100078

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر586.0اعدادية جرير للبناتاحيائيهبه خالد هالل حربي107107122042089100

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر586.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيسجى جاسم محمد عبد الرضا107108262042132154

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر586.0اعدادية العروبة للبناتاحيائينور ثائر علي حسين107109242042120278

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر586.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيابتهال محسن محمد حسجاوي107110142042193002

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر585.9ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزهراء محمد جواد عبيد107111102042078087

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر585.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم محمد قاسم نعمه107112112042076157

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر585.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيرقيه رائد مهدي بخيت107113112042192018

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر585.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيامال هادي موسى طعيمة107114242042115009

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر585.0ثانوية بغداد األهلية للبناتاحيائيسرى حسن رسول غازي107115112042107009

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر585.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيراوان مهند دولت هادي107116192042141010

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر585.0ثانوية باب العلم للبناتاحيائيمريم عماد علي حسان107117122042123019

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر585.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمحمد قاسم عناد مطلك107118122041031148

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر585.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيمريم محمد حمد علي107119172042362074

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر585.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينورس احمد عزيز علي107120152042054303

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر585.0ثانوية دمشق للبنيناحيائيمحمود جمال حمادي عويد107121192041052024

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر585.0اعدادية بلد للبناتاحيائيزينب نجم عبد االمير حسن107122182042176112

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر585.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيعلي عبد الواحد كاظم سهيل107123142041042033

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر585.0اعدادية جرير للبناتاحيائيغدير علي اموري عفين107124122042089071

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر585.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائييوسف عبد الجبار رياض خضر107125102041002188

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر588.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيزهراء مازن اسماعيل حسين107126102052119014

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر584.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيرقيه نبيل عبد العزيز ابراهيم107127112052192009

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر583.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتتطبيقيفائزة احمد محسن عوده107128112052066020

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر583.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمهيمن محمد نجم رداد107129102051013151

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر580.0اعدادية االمل للبناتتطبيقيجنات مجيد حميد عطيه107130192052195006

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر577.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيهبة عماد مزعل راضي107131142052068030

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر576.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيايه احمد غالي عبد علي107132122052094015

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر574.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد ميثم خضير رشم107133162051001202

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر571.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيزهراء عبدالستار طالب عبد107134122052089020

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر571.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيمريم احمد نعمه عبد الجبار107135142052111026
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جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر571.0اعدادية عدن للبناتتطبيقيسكينه خضير عباس كريم107136132052106021

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الليزر571.0ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيرفل محمد فاضل عباس107137102052089007

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية594.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيابرار لطيف احمد نوفل107138232042128004

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية591.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائياالء وليد جعفر علوان107139112042062008

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية590.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائييوسف احمد فليح حسن107140102041002183

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية590.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائياحمد علي محمود علي107141122041001009

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية590.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيشهد عامر مطلب عباس107142212042160027

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية590.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيحسين عباس خضير عباس107143112041016038

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية590.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيبنين غسان سلمان حساني107144112042091010

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية589.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيبراء نبيل نجم عبد هللا107145102042115018

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية589.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيزهراء صادق عبد الساده فلوح107146162042175018

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية589.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهديل طه ياسين اسعد107147112042073101

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية589.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيرفل عزيز طه نوري107148192042147020

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية589.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائييوسف محمد احمد نجم107149182041036115

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية589.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيشهد سعد حسين امين107150102042103028

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية589.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم قيس اسهيل علوان107151102042115130

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية589.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيمنتظر عصام سامي هادي107152112041021086

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية588.0اعدادية الطارق للبنيناحيائيعلي اسعد عثمان رسول107153102041042010

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية588.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيداليا احمد خالد خضير107154132042073024

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية588.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيعبد هللا سعد شاكر محمود107155102041011048

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية588.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم غزوان عايد ياسين107156132042101079

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية588.0اعدادية هند للبناتاحيائينور الهدى علي نعمه بيتي107157112042079072

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية588.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيفهد حميد عودة علي107158102041026191

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية588.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيرفيده داود سلمان حمادي107159192042189069

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية588.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيحوراء حمزه كاين عبد نور107160112042105038

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية588.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور محمد تركي صالح107161212042185073

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية588.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيامنيه رشاد جبار جياد107162132042070026

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية588.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيجمانه نبيل محمد عواد107163102042078041

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية588.0اعدادية التحرير للبناتاحيائياساور محمد اسماعيل مهدي107164212042136003

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية588.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيسجاد عباس علي ابراهيم107165142041021060

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية588.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيآيه طالب حسن خليف107166232042118004

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية588.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي شاكر محمود حسن107167102041017072

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية598.0اعدادية القناة للبناتتطبيقيتقى عيسى عبد الوهاب مجيد107168132052072003

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية595.0ثانوية وهران للبناتتطبيقيساره علي سوادي جعفر107169112052115004

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية592.0ثانوية الخلود للبناتتطبيقيمريم عبد الكريم جواد علي107170122052093024
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جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية592.0ثانوية الشمس للبناتتطبيقيطيبة عدنان احمد شيحان107171192052263007

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية591.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيهبه حليم رشك جبر107172132052118082

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية589.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيمحمد عبد الهادي يحيى محمد107173142051013068

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية589.0ثانوية بابل للبناتتطبيقيايفان رائد عبد الحسين محمد107174122052095002

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية588.6ثانوية القيروان للمتميزينتطبيقيعبد هللا هجران فاضل علي107175132051037009

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات575.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمينا أثير ثامر جاسم107176112042067140

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات572.0اعدادية القدس للبناتاحيائيفاطمه حسن محمد مطر107177262042104126

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات571.0ثانوية عنه للبناتاحيائيفاطمه عبدالغني مصطفى عبدالرزاق107178192042200019

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات571.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيبراق محمد حسن موسى107179272042069015

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات571.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيوقاص سعد عدنان عبد هللا107180102041019171

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات570.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيبسمه واقد صباح مهدي107181142042095019

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات570.0ثانوية سومر للبنيناحيائيابراهيم عباس عراك عباس107182122041043001

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات569.9ثانوية المتميزاتاحيائيمريم احمد رؤوف هادي107183142042094132

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات568.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسين غسان خزعل عطية107184122041001040

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات568.5ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيمينا احسان هاشم ناصر107185142042112076

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات568.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيابرار مصطفى شريف مصطفى107186102042137002

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات568.0اعدادية التقى للبناتاحيائيضحى عبد الكريم دعير حمد107187112042071071

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات568.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء محمد حسين راضي107188262042087068

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات568.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيايه عدنان نعمه مجيد107189142042103008

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات567.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتبارك مؤيد حسن جغيده107190132042118052

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات565.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيفاطمه حميد رشيد محمد107191112042150011

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات565.0ثانوية ذو النورين للبنيناحيائيمحمد جمعه عليوي خليف107192112041019029

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات565.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيحوراء حميد عوده ابو الهيل107193132042070064

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات564.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم محمد سعدي حسين107194102042115132

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات564.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيبنين جبار سعدون علوان107195102042103013

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات563.2ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيامير عبد الكاظم عبد الزهره هاني107196272041029012

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات563.0اعدادية النور للبنيناحيائييوسف علي زامل عصفور107197122041026191

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات563.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيفاطمه ستار جابر هذلول107198102042120081

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات563.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيياسر فيصل كاظم محسن107199142041016140

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات563.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيصفا هاشم وهيب الخليفه107200102042090069

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات562.6ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيديمه وليد يونس عبد هللا107201102042100038

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات562.5ثانوية المتميزيناحيائيمحمد رياض محمد نعمان107202132041016099

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات562.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيدعاء شريف منخي عليوي107203222042321059

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات562.0اعدادية النهوض للبنيناحيائياياد قاسم رحيم عربيد107204142041047024

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات562.0اعدادية البتول للبناتاحيائيسارة علي جاسم حمادي107205112042072072
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جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات562.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيرانيه طالل صالح عبيد107206112042105045

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات562.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيمريم طالب رشيد عبد الكريم107207142042100131

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات562.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيزينب سرحان ذياب داغر107208142042220068

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات562.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد المجيد عبد الرزاق حسين عبد هللا107209212041014086

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات561.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك اياد فخري هالل107210102042086015

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات561.0ثانوية البتول للبنات-الوقف الشيعياحيائيغدير علي كاظم عبد هللا107211132042115013

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات561.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيفوز غانم مجيد خلف107212102042120086

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات561.0اعدادية القدس للبنيناحيائيصباح علي صباح موجد107213102041014032

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات561.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينبأ ثائر خزعل مطلك107214112042073087

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات560.2ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد اللطيف مصطفى عبد اللطيف طه107215102041002095

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات560.1ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد حميد فياض عفج107216192041001082

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات560.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيهيثم ضياء علي مرزه107217102041155028

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات560.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيشهد جاسم محمد مصلح107218192042191084

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات560.0اعدادية القناة للبناتاحيائيروان زياد خلف ابراهيم107219132042072035

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات559.9الخارجياتاحيائيسما ليث سليم فليح107220142042401109

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات559.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه عباس جبار مصطفى107221122042109126

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات559.0اعدادية البتول للبناتاحيائيرند محمود محسن جواد107222112042072060

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات559.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهراء علي قاسم بشير107223142042090051

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات559.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائييسر محمد فرج عجيل107224112042076201

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات558.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمصطفى عبد الرزاق شاكر حنش107225282051009088

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات549.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيشمس علي عبود حساني107226142052112013

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات548.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيمريم ياسر عبد هللا حمد107227142052067022

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات548.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتتطبيقيتبارك نزار امين مصطفى107228142052141003

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات547.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عماد شاكر محمود107229132051250072

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات546.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتتطبيقيزهراء سالم نوار حسين107230112052066012

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات544.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيايه مهند ماهر حسن107231112052073011

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات544.0ثانوية اول حزيران للبنينتطبيقياسامه عارف سبع خماس107232212051062004

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات541.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقينور الزهراء اياد لطيف عويد107233142052085014

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات541.0اعدادية المأمون للبنينتطبيقيعبد هللا اياد عبد العزيز عباس107234102051006019

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات540.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيباقر صادق كاظم عبد107235132051012020

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات540.0اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيحيدر رمزي جهاد عباس107236142051049012

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت587.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيذو الفقار رعد كاطع حسن107237142041182024

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت587.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيظالل ياسين حسن عبد الجبار107238102042086060

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت581.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيجنين حيدر عباس ناجي107239272042060071

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت579.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمؤمل حسين بدر جاسم107240232041002219
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جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت579.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيأحمد مشتاق طالب عبد الحسين107241272041046006

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت578.2ثانوية المتميزيناحيائيحسام حسين سامي عباس107242132041016026

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت578.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد امجد محمد رضا عمران107243182041006132

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت578.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء اباذر تركي شعالن107244232042087143

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت577.0ثانوية االيالف للبناتاحيائيزينه جمال عمار احمد107245102042104006

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت577.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيغدير علي عبد الحسين حمودي107246122042102059

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت577.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيايمن حميد مجيد مهدي107247262041009013

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت577.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيبراء خالد احمد لطيف107248102041002045

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت577.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائينور حقي اسماعيل خليل107249132042111103

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت576.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيايه علي نجم عبود107250122042094028

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت576.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعمر الفاروق كريم علي خرميط107251192041009208

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت576.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايه عقيل رحيم جبر107252142042140018

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت576.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيميسره شاكر فزع فرحان107253102042115147

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت575.2ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيخالده خالد امين عبد الرحمن107254102042100031

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت575.0اعدادية الصفا للبنيناحيائييونس محمد هزاع اسماعيل107255132041029072

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت575.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيرقيه علي ضياء عبد الستار107256112042106043

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت575.0ثانوية السياب للبناتاحيائيجنات عباس اسماعيل حسين107257102042077028

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت575.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيجمانه عبد هللا كاظم كاطع107258222042141060

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت574.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيابراهيم عماد ابراهيم علي107259142041170002

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت574.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمنتظر وسام جبار اوختي107260132041012141

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت574.0اعدادية جرير للبناتاحيائيمريم محمد علي لوالح حمادي107261122042089079

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت574.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيبسمل ياسر خالد حميد107262102041026057

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت574.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيصفا اياد احمد عبد هللا107263132042117174

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت574.0ثانوية التاجي للبنيناحيائيصهيب محمد سعد احمد107264122041010006

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت574.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيرحمه زيد قاسم حمودي107265132042099017

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت573.4ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيتبارك نضار عبد االله محسن107266102042078036

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت573.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيميس لهيب علي فاضل107267122042109154

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت573.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي طه مغامس سليمان107268102041019095

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت573.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائينسمه يحيى صالح مهدي107269102042106033

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت573.0اعدادية المهج للبناتاحيائيهبه محسن عبد الزهره رمضان107270142042102049

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت573.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيوضاء قيس جاسم كاظم107271232041020411

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت573.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيايات مرتضى عبد داود107272272042060026

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت573.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيشهد سعدون حسون صياح107273112042112063

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت573.0اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد صباح عبد الحسن إبراهيم107274232041020023

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت573.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيمريم لطيف محمد عبد الزهره107275132042091102
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جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت573.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيدانيه علي عباس بندر107276102042140006

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت573.0ثانوية حنين للبناتاحيائيهاله كاظم مسلم كاظم107277132042104091

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت573.0ثانوية المتميزاتاحيائينبأ سنمار فائق هاشم107278112042113137

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت572.9ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيشهد رفعت عبد المنعم عليوي107279122042109102

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت572.8ثانوية المسرة للبناتاحيائينور الهدى سعد عبد المنعم شمران107280112042193042

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت572.7ثانوية المتميزاتاحيائيمريم عادل قاسم هاتف107281132042108099

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت572.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه محمد هادي علي107282272042077108

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت572.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمحمد انور عبد الحمزة محمد107283132041008076

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت572.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائياالء خالد عبد ابراهيم107284212042293007

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت572.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعلي الهادي محمود صبار حسين107285112041018084

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت581.1ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيمحمد عادل حسن عبد الرضا107286122051001025

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت571.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيشهد ماجد سالم خلف107287102052101027

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت569.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيغدير رياض عوفي علي107288142052077027

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت566.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيساره علي حسين عيسى107289142052095013

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت563.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيمسلم عبد الكريم ابراهيم حسون107290102051008056

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت562.6ثانوية المتميزين-الخضراءتطبيقيعبد العزيز حسام الدين خالد حميد107291102051002009

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت561.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيأسامه عماد تعبان حسين107292142051016014

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت560.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي سمير رفيق وفيق107293102051026078

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت560.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيعلي عادل سليم عبد الرحيم107294112051019033

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت559.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيصفا قحطان يوسف يونس107295112052072026

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت559.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقييسر احمد هاشم علي107296142052125038

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت559.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي رياض احمد حنون107297152051001058

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المعلومات واالتصاالت558.0اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيسجاد ماجد فيصل عليوي107298112051002016

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب585.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائييوسف رائد سعد حسون107299272041009158

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب584.0ثانوية النجاة االهلية للبنيناحيائيمحمد زكي حبيب علي107300132041047008

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب580.4ثانوية تكريت للمتميزاتاحيائيمالك صائب جار هللا شعبان107301182042178004

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب579.0ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيديمه فتحي عبد الكريم عبد الرحمن107302122042109039

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب578.4ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عالء حسين عبد107303132041016103

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب577.1ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائيآمنه حسن مطلب مجيلد107304242042109001

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب574.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيزهراء ناجح فرحان عبد107305112042121034

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب572.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيايالف حيدر حسين علي107306212042136012

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب572.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيدانيه قحطان هادي طالب107307132042070070

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب572.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيفاطمه سالم عباس مجذاب107308122042231079

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب571.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيشهد نعمان حاتم مغامس107309112042114064

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب571.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين علي خليل راشد107310232041020095
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جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب571.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائييسر فاروق ثامر ناصر107311172042262100

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب571.0ثانوية حطين للبناتاحيائيمريم حاتم غافل حمزه107312102042079033

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب570.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيمريم مازن علي حسين107313142042105070

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب570.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائينبأ حميد سلمان حرش107314262042083100

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب569.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيغفران وليد عواد حمود107315212042093067

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب569.0ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيحسن فؤاد فوزي مراد107316112041050005

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب569.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائينائل انيس خليل نايل107317272041005195

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب569.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيسما عمار طارق مهدي107318142042076086

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب569.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيمنار فارس اسماعيل علي107319192042189184

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب569.0اعدادية عنة للبنيناحيائياسامه مصطفى اسماعيل عبد العزيز107320192041021011

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب568.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيمريم حميد نعمه وسمي107321102042078170

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب568.4ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعبد هللا محمد نزار خضير107322112041050011

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب568.0ثانوية النضال للبناتاحيائييمامه نظام علي كاكا107323102042102053

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب568.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائيغفران محمد حسن ابراهيم107324122042103029

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب568.0اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمد حسن محمد احمد107325102041014061

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب567.0اعدادية المعارف للبنيناحيائينمير محمود شكر سعود107326112041005109

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب567.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيسجى احمد موالن محمد107327212042148047

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب567.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيمحمد داود عيسى ساجت107328102041029042

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب567.0اعدادية النصر للبناتاحيائيأيه حسن ابراهيم كاظم107329122042112003

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب567.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيمحمد سعد محمد عبد الساده107330232041010114

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب566.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائياحمد مؤيد حسن ذياب107331102041013017

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب566.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيتقى ناظم مهوس عبد107332212042293015

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب566.0اعدادية الحريري للبناتاحيائياروى صباح حسن داود107333132042117010

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب566.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء وليد خالد مذكور107334142042140066

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب565.0ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيفاطمة قحطان فؤاد حرفش107335152042057055

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب565.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسيف الدين صالح حسن عيدان107336222041002148

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب565.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيعلي موسى مطلك عزال107337262041205065

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب565.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيهشام صالح هاشم كاظم107338272041001352

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب565.0ثانوية السياب للبناتاحيائيمريم آياد علي قنبر107339102042077090

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب564.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيرضا فاضل عبد الرضا لطيف107340122041001045

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب564.6ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائياحمد زاهد غني حسن107341102041028016

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب564.1ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمالك قاسم حمد شتال107342152042057069

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب564.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي حسين جمعه عبد107343122041031107

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب564.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيرنده راجي مرموص خلف107344312042081069

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب564.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيساره عادل ناصر حسين107345292042088036
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جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب564.0ثانوية حطين للبناتاحيائيأيه طالب نصيف عباس107346102042079004

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب564.0اعدادية الفرح للبناتاحيائياماني عمار حسن ياسين107347142042125002

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب596.6ثانوية الذرى للمتميزينتطبيقيحسين عالء عبد الحسين خضير107348272051029004

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب565.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيعلي شاكر بدر عبيد107349232051052022

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب552.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقياعتماد محمد قاسم عبد االمير107350112052074004

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب552.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد تقي حسن مهدي محمد107351142051022079

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب551.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيياسر ابراهيم حسن كاطع107352162051060215

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب551.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيسما طالل احمد خطاب107353112052192011

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب550.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيعبد هللا صالح رحيم رضا107354112051008033

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب550.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعبد هللا معن شيحان معن107355132051009035

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب550.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيايات جليل مزعل حسن107356142052080003

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب550.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيمحمد فؤاد عبد هللا داود107357112051013054

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب550.0ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيقبس نزار سعدي توفيق107358142052135019

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب550.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيساره احسان حاتم قاسم107359142052106019

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم شبكات الحاسوب549.0ثانوية المتميزين-الحارثيةتطبيقيالطيب احمد سعيد احمد107360102051028005

جامعة النهرين/كلية العلوم574.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبتول غسان عبيد محمد107361232042115023

جامعة النهرين/كلية العلوم570.0ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيكاظمية ماجد جار هللا فزع107362142042197018

جامعة النهرين/كلية العلوم566.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء عامر صالح مهدي107363272042060140

جامعة النهرين/كلية العلوم566.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائينبأ مقدام صباح نعمه107364142042133075

جامعة النهرين/كلية العلوم566.0إعدادية المروج للبنيناحيائياحمد مصطفى ميرزمان محمد زمان107365142041013009

جامعة النهرين/كلية العلوم566.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيهديل رياض احمد جبار107366152042044213

جامعة النهرين/كلية العلوم566.0ثانوية سومر للبناتاحيائيزينب جعفر رحم جاسم107367142042072056

جامعة النهرين/كلية العلوم566.0ثانوية األميرات األهلية للبناتاحيائيلبيبة مهدي علي عطا107368132042089010

جامعة النهرين/كلية العلوم565.0اعدادية الفاروق للبنيناحيائيكرار علي جاسب محمد107369132041014025

جامعة النهرين/كلية العلوم565.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائينور سعيد جوهر رعد107370102042221117

جامعة النهرين/كلية العلوم563.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمعصومه هيثم عبد هللا نجم107371122042109147

جامعة النهرين/كلية العلوم561.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيرقيه عادل عبد سلمان107372122042094100

جامعة النهرين/كلية العلوم561.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيزهراء حسين احمد سلمان107373262042084015

جامعة النهرين/كلية العلوم560.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيأسيل مهند رجب محمود107374322042030001

جامعة النهرين/كلية العلوم558.0اعدادية الفوز للبناتاحيائييسر رزاق عبد الرضا سالم107375122042094300

جامعة النهرين/كلية العلوم558.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزينب جميل جلوب جبر107376152042055062

جامعة النهرين/كلية العلوم556.0ثانوية المروة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء احمد حنون محمد107377212042158035

جامعة النهرين/كلية العلوم554.0ثانوية المجاهد المختلطةاحيائيهبه طالب سلمان ابراهيم107378182042100007

جامعة النهرين/كلية العلوم553.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيهدير عماد سعدون عباس107379262042250243

جامعة النهرين/كلية العلوم553.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم هشام ابراهيم حمود107380132042105051
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جامعة النهرين/كلية العلوم551.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي قاسم حسن ديوان107381152041001083

جامعة النهرين/كلية العلوم551.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيمالك ايمن عبد الكريم جاسم107382102042223128

جامعة النهرين/كلية العلوم551.0اعدادية الحرية للبناتاحيائياثمار عماد عبد المهدي احمد107383122042107001

جامعة النهرين/كلية العلوم550.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيميسره جاسم عبد الرزاق جاسم107384122042094260

جامعة النهرين/كلية العلوم549.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيبنين صادق مدلول هوله107385122042107039

جامعة النهرين/كلية العلوم547.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء عماد كاظم محمد107386132042070108

جامعة النهرين/كلية العلوم547.0ثانوية النبوغ للبناتاحيائيمريم حمزه داود سلمان107387102042098013

جامعة النهرين/كلية العلوم545.0اعدادية جرير للبناتاحيائيزينب حيدر علي حسون107388122042089055

جامعة النهرين/كلية العلوم545.0ثانوية االفاق المسائية للبنيناحيائياسالم باسم مجمان طريو107389132041258004

جامعة النهرين/كلية العلوم545.0اعدادية االمال للبناتاحيائيياسمين صالح حسن علي107390112042070174

جامعة النهرين/كلية العلوم544.0ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيآيه عبد العزيز محسن عزيز107391112042124001

جامعة النهرين/كلية العلوم544.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمحمد ظافر احمد علوان107392112041188010

جامعة النهرين/كلية العلوم542.0اعدادية النصر للبناتاحيائيبنين حسين عباس حسين107393122042112039

جامعة النهرين/كلية العلوم542.0ثانوية حطين للبناتاحيائيفاطمه محمد علي مجباس107394102042079030

جامعة النهرين/كلية العلوم542.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيمنتظر جاسم صدام عبد العزيز107395282041013047

جامعة النهرين/كلية العلوم538.8ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائينور حامد رشيد محمد صالح107396122042109172

جامعة النهرين/كلية العلوم538.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائينور الهدى حيدر كامل علوان107397142042194068

جامعة النهرين/كلية العلوم537.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء قاسم دواي رشك107398152042040068

جامعة النهرين/كلية العلوم537.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائينبا حسين جواد جاسم107399122042230140

جامعة النهرين/كلية العلوم535.0اعدادية االسراء للبنيناحيائياحمد سعد خلف عويد107400102041011004

جامعة النهرين/كلية العلوم535.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائينور ضياء سلمان جاسم107401112042192046

جامعة النهرين/كلية العلوم535.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيرند يوسف يعقوب بطرس107402102042097033

جامعة النهرين/كلية العلوم535.0اعدادية االمال للبناتاحيائينبأ صباح حسون حسن107403112042070142

جامعة النهرين/كلية العلوم534.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيبسمه احمد جاسم عبد العظيم107404142042117013

جامعة النهرين/كلية العلوم534.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمروة مصطفى عاصم محمد107405112042068072

جامعة النهرين/كلية العلوم534.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرقيه عباس عبد الحسين شنته107406142042111095

جامعة النهرين/كلية العلوم534.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيشيماء عثمان ستار حمد107407192042152024

جامعة النهرين/كلية العلوم534.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيضحى فالح حسن عبد107408142042196066

جامعة النهرين/كلية العلوم534.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيامنه خالد نصيف جاسم107409102042097007

جامعة النهرين/كلية العلوم534.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيفاطمة فراس عدنان عباس107410132042091088

جامعة النهرين/كلية العلوم533.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيضحى جواد كاظم طارش107411122042105105

جامعة النهرين/كلية العلوم533.0ثانوية السياب للبناتاحيائيمريم صالح احمد صالح107412102042077091

جامعة النهرين/كلية العلوم533.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد كريم محمد صادق سعيد107413142041022088

جامعة النهرين/كلية العلوم533.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائييوسف صباح محمد عباس107414122041002044

جامعة النهرين/كلية العلوم533.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب رعد حميد جاسم107415132042097026
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جامعة النهرين/كلية العلوم533.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيساره محمد ناجي نعمه107416122042104020

جامعة النهرين/كلية العلوم533.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم صدام صالح مهدي107417102042095072

جامعة النهرين/كلية العلوم533.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيعلي حسين حمود عقيل107418102041006030

جامعة النهرين/كلية العلوم533.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيصالح ناجي عويد نعمه107419222041302034

جامعة النهرين/كلية العلوم533.0اعدادية جرير للبناتاحيائيرغد صادق سلمان عباس107420122042089031

جامعة النهرين/كلية العلوم533.0اعدادية رقية للبناتاحيائيساره علي شباب حمزه107421112042069018

جامعة النهرين/كلية العلوم533.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي عبد السالم عبود حسون107422102041026174

جامعة النهرين/كلية العلوم532.8ثانوية المتميزاتاحيائيتقى بسام علوان عباس107423142042094027

جامعة النهرين/كلية العلوم532.0ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائينور سعد جبار عبد السادة107424112042096032

جامعة النهرين/كلية العلوم532.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيرقيه نجم عبد حسين107425112042116014

جامعة النهرين/كلية العلوم532.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيفاطمه ماجد احمد عبدال107426102042078154

جامعة النهرين/كلية العلوم532.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعمر حيدر حميد عبد107427102041013105

جامعة النهرين/كلية العلوم532.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائييسر محمد ضاري جواد107428122042087087

جامعة النهرين/كلية العلوم532.0ثانوية السياب للبناتاحيائيرؤى حيدر فؤاد شاكر107429102042077033

جامعة النهرين/كلية العلوم532.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه وليد خزعل زبون107430122042098091

جامعة النهرين/كلية العلوم532.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيتقى ازهر نبيل محمد107431102042086016

جامعة النهرين/كلية العلوم532.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيطيبه فراس خضير جسام107432192042226087

جامعة النهرين/كلية العلوم531.0ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائياحمد طلب ندة بندر107433112041210003

جامعة النهرين/كلية العلوم531.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد فراس محمد عبد الرزاق107434102041019129

جامعة النهرين/كلية العلوم531.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيأطياف علي جبار هادي107435112042080001

جامعة النهرين/كلية العلوم531.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعبد هللا رعد زكي كرمان107436142041016060

جامعة النهرين/كلية العلوم531.0اعدادية الحريري للبناتاحيائييسر عمر فاروق قاسم107437132042117289

جامعة النهرين/كلية العلوم531.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيمريم عادل اسماعيل رضا107438142042193078

جامعة النهرين/كلية العلوم531.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائياشرف علي حسين نجم107439112041156022

جامعة النهرين/كلية العلوم531.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيآيه جمال محمود احمد107440122042107022

جامعة النهرين/كلية العلوم531.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسبأ فؤاد نوار اسماعيل107441102042095039

جامعة النهرين/كلية العلوم530.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه محمد محمود محيميد107442132042101072

جامعة النهرين/كلية العلوم530.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائياسحاق كردي صدام مزبان107443112041156018

جامعة النهرين/كلية العلوم530.0اعدادية يافا للبناتاحيائيدعاء قاسم عبد الواحد العيبي107444132042107039

جامعة النهرين/كلية العلوم530.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمريم عباس جواد كاظم107445122042098097

جامعة النهرين/كلية العلوم530.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيهدير علي نعمه حمزه107446142042134182

جامعة النهرين/كلية العلوم530.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيسجاد حيدر محي جواد107447122041030066

جامعة النهرين/كلية العلوم530.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمنتظر حازم عباس جبر107448112041049108

جامعة النهرين/كلية العلوم530.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه مرتضى رمضان مهدي107449142042140107

جامعة النهرين/كلية العلوم530.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعمر طه مصطفى احمد107450142041170041
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جامعة النهرين/كلية العلوم530.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيحسن ماهر عبد الصاحب محمد107451102041205040

جامعة النهرين/كلية العلوم530.0ثانوية دجلة للبناتاحيائينور رياض عبد الحميد عبد الرحمن107452142042078113

جامعة النهرين/كلية العلوم529.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسين عليوي محيسن107453152041071379

جامعة النهرين/كلية العلوم529.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيضحى مهدي احمد ابراهيم107454102042101076

جامعة النهرين/كلية العلوم529.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيتقى اسعد عاتي هليل107455152042040039

جامعة النهرين/كلية العلوم529.0ثانوية عمر المختار للبنيناحيائيحسين عبد الرزاق جهاد كتاب107456102041004004

جامعة النهرين/كلية العلوم529.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمرتضى عبد الحسن خشين خلف107457152041005122

جامعة النهرين/كلية العلوم529.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيدانيا علي ناصر عبد107458132042100028

جامعة النهرين/كلية العلوم529.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيسجاد صادق باهض عودة107459222041040072

جامعة النهرين/كلية العلوم529.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيطيبه محمد عبد الرضا غافل107460122042094175

جامعة النهرين/كلية العلوم529.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحنين علي محمد شناوه107461142042111063

جامعة النهرين/كلية العلوم529.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائييوسف رضا فاضل محمد107462132041005066

جامعة النهرين/كلية العلوم529.0الخارجيوناحيائياحمد محمد ناجي صبري107463122041400007

جامعة النهرين/كلية العلوم529.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء صالح محي جعفر107464122042107099

جامعة النهرين/كلية العلوم529.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيرسل ثامر صبحي نوري107465112042080043

جامعة النهرين/كلية العلوم529.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيايات باسم صبيح راضي107466152042054021

جامعة النهرين/كلية العلوم529.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائينجالء شاكر محمود جمعه107467122042103035

جامعة النهرين/كلية العلوم528.4اعدادية الرسالة للبناتاحيائيحنين علي شوكت يوسف107468102042115029

جامعة النهرين/كلية العلوم528.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيامين كامل حسن علي107469112041026028

جامعة النهرين/كلية العلوم528.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيساره سعود جعفر باقر107470122042117015

جامعة النهرين/كلية العلوم528.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيشهد جمال عبد الجبار خنيصر107471122042107143

جامعة النهرين/كلية العلوم528.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيربى عبد المهدي عبد الرضا حسن107472142042078029

جامعة النهرين/كلية العلوم528.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمصطفى علي اغنيان محمد107473192041009323

جامعة النهرين/كلية العلوم528.0ثانوية العزة للبناتاحيائيرند مهدي خوام خيون107474112042060011

جامعة النهرين/كلية العلوم528.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيكوثر تحسين سعد عليوي107475122042087067

جامعة النهرين/كلية العلوم528.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائياالء عبد الحميد حسين عبد هللا107476152042045006

جامعة النهرين/كلية العلوم528.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيام البنين طالب كطان فلحي107477142042076010

جامعة النهرين/كلية العلوم528.0ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائيرزان فريق مبدر علي107478112042146008

جامعة النهرين/كلية العلوم528.0اعدادية النجاح للبناتاحيائينور الهدى عبد الحسين عبد الكاظم عبيد107479272042060317

جامعة النهرين/كلية العلوم528.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيسرى حيدر عبد الهادي بدر107480132042117151

جامعة النهرين/كلية العلوم528.0اعدادية الطارق للبنيناحيائيكاظم محمد صافي حبيب107481102041042013

جامعة النهرين/كلية العلوم528.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتاحيائيايات علي محمد عبد107482122042084005

جامعة النهرين/كلية العلوم527.2ثانوية المسرة للبناتاحيائينور الهدى طارق عبد الحسن سكيب107483112042193043

جامعة النهرين/كلية العلوم527.2ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيعلي بهاء عبد هللا جاسم107484102041028100

جامعة النهرين/كلية العلوم527.0اعدادية االخالص للبناتاحيائياية معتصم حسين رشيد107485112042112011
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جامعة النهرين/كلية العلوم527.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيريام مهدي ابراهيم مهدي107486132042097019

جامعة النهرين/كلية العلوم527.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيورود نعيم محمد جبار107487222042412096

جامعة النهرين/كلية العلوم527.0ثانوية افق االهلية للبناتاحيائيفاطمه معمر احسان شاكر107488102042142008

جامعة النهرين/كلية العلوم527.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمنتظر قاسم صدام عودة107489132041045056

جامعة النهرين/كلية العلوم527.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد هللا احمد ضيدان نزال107490122041020081

جامعة النهرين/كلية العلوم527.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائينبأ وسام نجيب عبد الكريم107491132042131055

جامعة النهرين/كلية العلوم527.0ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيحسين عالء اسعد عنفوس107492102041044007

جامعة النهرين/كلية العلوم527.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد صالح عيدان علي107493152041011148

جامعة النهرين/كلية العلوم527.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيادريس جهاد محمود منصور107494142041018014

جامعة النهرين/كلية العلوم526.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيمريم جواد كاظم شوكت107495122042230125

جامعة النهرين/كلية العلوم526.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيمالك عماد عباس سعيد107496142042133070

جامعة النهرين/كلية العلوم526.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيمحمد حازم تركي سعيد107497102041043061

جامعة النهرين/كلية العلوم526.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيتبارك فؤاد حمدي مجيد107498122042136012

جامعة النهرين/كلية العلوم526.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيتقى فؤاد خضير سلمان107499112042086019

جامعة النهرين/كلية العلوم526.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيمريم قيصر عبد االله صبحي107500132042283133

جامعة النهرين/كلية العلوم526.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزينب حسين عبد هللا رسن107501122042112111

جامعة النهرين/كلية العلوم526.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيافنان نبيل خير هللا شمس هللا107502132042070021

جامعة النهرين/كلية العلوم526.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيبشرى سهيل كريم مهدي107503112042086013

جامعة النهرين/كلية العلوم526.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيساره سالم طلب محمود107504212042139113

جامعة النهرين/كلية العلوم526.0اعدادية حماة للبناتاحيائيزهراء عماد هادي هارون107505112042084088

جامعة النهرين/كلية العلوم526.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيعلي قاسم سلمان خضير107506122041025062

جامعة النهرين/كلية العلوم526.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيغفران صبحي ابراهيم محمود107507132042118198

جامعة النهرين/كلية العلوم525.3ثانوية المتميزات - المنصوراحيائينورهان اسماعيل مهدي محمد107508102042078207

جامعة النهرين/كلية العلوم525.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيزيد عالء هادي صالح107509102041019053

جامعة النهرين/كلية العلوم525.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيانمار علي جواد محمد107510192041114022

جامعة النهرين/كلية العلوم525.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيسجى خالد عباس ايوب107511182042236079

جامعة النهرين/كلية العلوم525.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيعال محمد عارف كاظم107512122042107158

جامعة النهرين/كلية العلوم525.0ثانوية المتميزاتاحيائيهدى محمد مهدي محمد107513112042113152

جامعة النهرين/كلية العلوم525.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيايه طه حسين عبد علي107514112042149008

جامعة النهرين/كلية العلوم525.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيدعاء رحيم هادي عبد هللا107515102042120034

جامعة النهرين/كلية العلوم525.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمحمد عبد المجيد تولي عويز107516152041017061

جامعة النهرين/كلية العلوم525.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيامل سيف عدنان عباس107517132042283009

جامعة النهرين/كلية العلوم525.0اعدادية االمين للبنيناحيائياحمد سرحان علي سلمان107518102041018001

جامعة النهرين/كلية العلوم525.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيفاروق ثامر عبود مهدي107519212041002112

جامعة النهرين/كلية العلوم525.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيياسمين هادي حاجم شاهر107520142042112092
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جامعة النهرين/كلية العلوم525.0اعدادية العقاد للبنيناحيائياحمد عناد عبد العباس موسى107521122041031017

جامعة النهرين/كلية العلوم525.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيزينب محمد عطية زاير107522142042074080

جامعة النهرين/كلية العلوم525.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيايه محمد ناجي نعمه107523122042104006

جامعة النهرين/كلية العلوم525.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيسجى عامر فاضل حمد107524102042119048

جامعة النهرين/كلية العلوم525.0اعدادية زينب للبناتاحيائيساره حميد جواد نعمه107525142042110141

جامعة النهرين/كلية العلوم543.0اعدادية عدن للبناتتطبيقيغفران محمد حسن عبد الوهاب107526132052106029

جامعة النهرين/كلية العلوم543.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيايات سعد عبد العزيز ابراهيم107527122052106004

جامعة النهرين/كلية العلوم525.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيايمان مازن هاشم وهيب107528112052073007

جامعة النهرين/كلية العلوم511.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقياستبرق سعد جسوم حسين107529112052078001

جامعة النهرين/كلية العلوم510.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقياحمد محمد خليل حسن107530192051028004

جامعة النهرين/كلية العلوم509.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقياسامة احمد سلمان منصور107531112051021017

جامعة النهرين/كلية العلوم507.0ثانوية قرطبة للبناتتطبيقيزهراء محمد عزيز مكطوف107532232052126012

جامعة النهرين/كلية العلوم505.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيتقي مصطفى سلمان حسن107533132051010020

جامعة النهرين/كلية العلوم504.0ثانوية االسكندرية للبناتتطبيقينور مؤيد عبد الزهره علوان107534232052094018

جامعة النهرين/كلية العلوم500.0ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيمحمد زيدان خلف داود107535282051105009

جامعة النهرين/كلية العلوم498.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمصطفى خالد عبد الكريم حمود107536102051013137

جامعة النهرين/كلية العلوم497.0اعدادية المهج للبناتتطبيقيحوراء عالء حمد عبد107537142052102013

جامعة النهرين/كلية العلوم496.0ثانوية التاخي للبناتتطبيقيهبه رافع حسين سعيد107538142052081023

جامعة النهرين/كلية العلوم493.0اعدادية المهج للبناتتطبيقيرانيا ماجد علوان بطي107539142052102015

جامعة النهرين/كلية العلوم491.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيمريم رعد حمود عليوي107540132052107042

جامعة النهرين/كلية العلوم491.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقينبأ فارس خالد مطر107541142052079059

جامعة النهرين/كلية العلوم484.0ثانوية الصقر المسائية للبنينتطبيقيمشتاق ساهي حمود فياض107542102051208034

جامعة النهرين/كلية العلوم484.0ثانوية الفراهيدي االهلية المختلطة تركيا-كوتاهياتطبيقيعبد الرحمن هيثم حسين علي107543132051352001

جامعة النهرين/كلية العلوم482.0اعدادية النور للبنينتطبيقيكرار جاسم لفته عيسى107544122051026056

جامعة النهرين/كلية العلوم480.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيمحمد داود سليمان نواف107545192051028040

جامعة النهرين/كلية العلوم479.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيعلي كاظم كريم جابر107546152051071192

جامعة النهرين/كلية العلوم479.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيابراهيم طارق كمر فرحان107547112051004002

جامعة النهرين/كلية العلوم478.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيزينب جاسم والي حبيب107548122052112018

جامعة النهرين/كلية العلوم475.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقياحمد نصيف جاسم محمد107549112051018015

جامعة النهرين/كلية العلوم473.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيسجاد محمد نوري عزيز107550112051156029

جامعة النهرين/كلية العلوم471.0ثانوية بابل للبناتتطبيقينوره رائد حمودي مطني107551122052095036

جامعة النهرين/كلية العلوم471.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيزينب حاتم كريم كاظم107552122052112019

جامعة النهرين/كلية العلوم471.0ثانوية الخلود للبناتتطبيقيجنه هيثم ناطق محمد107553122052093008

جامعة النهرين/كلية العلوم470.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيحوراء عبد الناصر جعفر عبد األمير107554112052114011

جامعة النهرين/كلية العلوم469.0اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيهدى بالسم فرحان مطلك107555142052193030

صفحة ٣٠٧٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة النهرين/كلية العلوم467.0ثانوية سيوان للبناتتطبيقينورهان نصير بهجت ناجي107556312052038023

جامعة النهرين/كلية العلوم464.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقياحمد باسم رشيد عبد107557122051025003

جامعة النهرين/كلية العلوم462.0اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيحوراء عباس باجي عباده107558142052133010

جامعة النهرين/كلية العلوم462.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيشيماء ناجح كامل نعمه107559122052094071

جامعة النهرين/كلية العلوم460.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةتطبيقيطيبه حمدان عبيد جاسم107560112052164003

جامعة النهرين/كلية العلوم459.0اعدادية النجاة للبناتتطبيقينوال سلمان جمعه بدر107561152052042027

جامعة النهرين/كلية العلوم458.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيرانيه وسام عزاوي محي الدين107562142052076016

جامعة النهرين/كلية العلوم457.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمحمد علي عبيد كريم107563112051058152

جامعة النهرين/كلية العلوم456.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيشهد جمال صبري محمد صالح107564142052106023

جامعة النهرين/كلية العلوم454.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيعلي عاصي زبن حسن107565112051156052

جامعة النهرين/كلية العلوم454.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيساره مازن محمد طه107566112052065031

جامعة النهرين/كلية العلوم454.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقياحمد صبري احمد خليفة107567112051004009

جامعة النهرين/كلية العلوم453.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا مهدي ابراهيم107568122051030134

جامعة النهرين/كلية العلوم451.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيزينب نديم جبار معيوف107569122052094063

جامعة النهرين/كلية العلوم450.0اعدادية بوتان المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عصام محمد107570212051270017

جامعة النهرين/كلية العلوم449.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمصطفى طالل حارس بدن107571152051009044

جامعة النهرين/كلية العلوم449.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيامير صبري احمد خليفة107572112051004022

جامعة النهرين/كلية العلوم448.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعبد هللا أحمد صبري جاسم107573122051025055

جامعة النهرين/كلية العلوم446.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيمرتضى احمد طراد غازي107574122051032093

جامعة النهرين/كلية العلوم446.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيوهاج ناطق فرج عبد الستار107575112051203267

جامعة النهرين/كلية العلوم445.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقينبا عبد الكريم حسن حسين107576132052100052

جامعة النهرين/كلية العلوم445.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقييقين علي صاحب شكر107577112052067065

جامعة النهرين/كلية العلوم445.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيسفانه فراس قاسم محسن107578142052106022

جامعة النهرين/كلية العلوم442.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيياسر عمار كامل فرحان107579112051203270

جامعة النهرين/كلية العلوم442.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيمصطفى عادل فيصل عبد107580142051042043

جامعة النهرين/كلية العلوم441.0ثانوية البخاري للبناتتطبيقيرغد ثائر خلف محمود107581122052108004

جامعة النهرين/كلية العلوم441.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيسليم عبد حماد فرحان107582192051067019

جامعة النهرين/كلية العلوم441.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيرؤى وليد عبد عبد هللا107583102052091009

جامعة النهرين/كلية العلوم440.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيهبه محمد عاشور رشيد107584112052103051

جامعة النهرين/كلية العلوم439.0ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيزهراء عالء مهدي حربي107585102052084005

جامعة النهرين/كلية العلوم439.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيزينب كاظم سلمان ساهي107586242052220123

جامعة النهرين/كلية العلوم439.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعبد هللا فاضل محمد عباس107587122051025057

جامعة النهرين/كلية العلوم438.0ثانوية البخاري للبناتتطبيقيزينب عثمان طه جميل107588122052108006

جامعة النهرين/كلية العلوم438.0ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقينادية قصي امين محمد107589112052104018

جامعة النهرين/كلية العلوم434.0ثانوية الخلود للبناتتطبيقيطيف سعد فتيخان درج107590122052093019
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جامعة النهرين/كلية العلوم434.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتتطبيقيزينب حميد عيسى هاشم107591262052084010

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب534.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيديمة حسن ماجد عبد الرحمن107592102042115041

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب529.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيزهراء جاسم شهاب احمد107593212042248011

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب527.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيضحى ماجد هادي مهيهي107594142042196067

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب524.0ثانوية بغداد األهلية للبناتاحيائيتقى عبد الخالق جعفر جاسم107595112042107003

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب523.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيزينب طالب ياسين درويش107596132042116021

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب515.0اعدادية النور للبنيناحيائيعلي اكرم محمد مناتي107597122041026094

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب515.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيزهراء لؤي عباس كاظم107598122042090037

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب513.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيمصطفى محمد جاسم تويه107599142041017124

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب511.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيايه ياس ابجد سلمان107600102042101021

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب508.0ثانوية المنصور األهلية للبنيناحيائيمحمد علي رشيد محمود107601102041034021

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب507.0ثانوية بابل للبناتاحيائيطيبة عبد الرحمن خالد عبد107602122042095032

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب506.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائينرجس فراس زهير جعفر107603142042103057

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب504.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيايات علي حمود زهيري107604152042055009

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب503.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيحوراء منذر محمد خلف107605112042103024

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب501.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيصفا ياس خضير مطلك107606262042126067

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب500.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيعباس اياد سهيل جاسم107607272041035050

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب500.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينور الهدى عباس فاضل عبد107608152042054286

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب500.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيعباس كريم زعيل ثاني107609142041017060

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب499.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيمالك علي محمد نعمة107610102042125035

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب499.0اعدادية السياب للبنيناحيائيقائد جاسم محمد حميد107611132041030063

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب498.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيطيبه عماد داود علي107612102042117071

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب498.0ثانوية أمل نينوى العراقية االهلية المختلطة في تركيا-اسطنبولاحيائياحمد منصور كاظم سبع107613132041225003

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب497.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي قيس حسن هادي107614122041030104

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب496.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيتبارك صالح مهدي صميدح107615142042134030

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب495.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيشمس عبد الجبار ابراهيم حنظل107616112042126031

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب495.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيخلف فصال خلف عواد107617192041106017

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب495.0الخارجيوناحيائيحسين صالح هادي ابراهيم107618232041400045

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب494.0اعدادية البتول للبناتاحيائيهدى حيدر حسين جواد107619112042072149

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب494.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيرشاد محمد عباده جاسم107620262041011069

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب494.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيأساور محمد كامل سالم107621132042133001

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب494.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيطيبه باسم هادي شلب107622112042218055

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب493.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيمريم محسن محمد علي107623142042145293

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب492.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائياحمد عزيز كريم محيسن107624262041048008

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب492.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائينور علي مهدي حسن107625182042392063
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جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب492.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيصابرين عبد الكريم جاسم مليوخ107626232042117119

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب492.0ثانوية فدك للبناتاحيائيغفران احسان عبد الحميد عبد المجيد107627142042070098

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب492.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيشهد حبيب عبد العباس جاسم107628122042092046

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب491.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيختام جمال علي صالح107629102042120031

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب491.0ثانوية عفك المسائية للبنيناحيائيحيدر حميد عبد علي مطلك107630242041208017

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب491.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمصطفى انور فيصل صالح107631192041020064

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب490.0ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائياساور محمد نوري احمد107632122042132002

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب489.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيآمنة عبد الرزاق عباس عبد اللطيف107633132042073002

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب489.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيزينب حميد علي حميد107634212042113019

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب489.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعمر صبري نعمة عوده107635112041032060

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب489.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسجى جواد كاظم سعيد107636132042118152

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب487.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة جاسم محمود رحيم107637212042138127

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب487.0ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيمنتظر علي جابر عامر107638222041246018

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب486.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيتبارك زمان صاحب عبد107639262042120043

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب486.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيزهراء حسين علي عبد السادة107640112042215060

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب486.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيعثمان محمد عبد الرزاق                                               107641212041262010

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب486.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء ماهر عبد االمير حسن107642292042065035

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب485.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيايه كاظم عبد شميعي107643122042094031

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب485.0ثانوية الخضراء للبنيناحيائيرياض علي سعيد فياض107644182041050004

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب484.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيفاطمة جمال عبد الغني شامان107645112042064064

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب484.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحمزه رياض مسعود عبد العزيز107646222041001046

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب505.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيزهراء مهند عبد الخالق فاضل107647122052118026

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب492.0اعدادية جرير للبناتتطبيقينور الهدى كريم محمد شكر107648122052089044

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب481.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيروان عالء صالح الدين محمد علي107649142052079025

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب471.0ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيتبارك احمد نافع رزوقي107650142052104003

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب471.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقيرفل رائد صالح سعيد107651112052112015

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب454.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيحسين نعيم شاتي تعيب107652152051018018

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب447.0الثانوية المعينية للبنينتطبيقيعيسى عبد هللا عيسى حسن107653112051022026

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب443.0ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقيعسل اعمار سالم قاسم107654102052123013

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب442.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحيدر جاسم محمد حسن107655132051045012

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب428.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيريم فراس غسان اسماعيل107656102052120016

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب426.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمصطفى صالح حميدي وحيد107657132051045033

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب425.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد الباقر رياض حضيري عباس107658152051001078

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب422.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيحسين وليد حسين عبد الرزاق107659142051027024

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب422.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيبسمه سعد عباس حميد107660102052117009
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جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب419.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيمريم علي حسين علي107661102052091036

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب419.0اعدادية االمام الزهري للبنينتطبيقيعباس سالم حمد محمد107662212051052006

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب418.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقييوسف احمد كريم محمد107663142051021122

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب418.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيمريم جعفر نعمه زامل107664122052107047

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب416.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمحمد علي صالح لعيبي107665142051026056

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب416.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقينرجس فارس كامل فارس107666122052094109

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب416.0الخارجيونتطبيقيسجاد مهدي حمود حسين107667142051400050

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب415.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي رامز حسن عبد السيد107668102051022047

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية591.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيهبة عماد محمد علي107669212042136113

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية589.0اعدادية االمل للبناتاحيائيسارة خليل عبد حسين107670192042195058

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية589.0اعدادية التقى للبناتاحيائيآية اكرم جدوع سلمان107671112042071003

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية589.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائينور صالح علي رشيد107672142042193098

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية589.0ثانوية الكرخ للبنيناحيائيطه علي عبد الجبار علوان107673102041003020

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية588.6ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيمريم امجد عبد محمد107674102042100099

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية588.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيريام محمد عبد الرحمن جسام107675312042031024

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية588.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيشهد علي احمد فائق107676142042134112

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية588.0ثانوية سومر للبناتاحيائيلمى مجيد حيدر هاشم107677142042072107

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية588.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائياسراء رياض حسن جاسم107678262042120003

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية588.0اعدادية االمال للبناتاحيائيامنه ابراهيم جاسم محمد107679112042070009

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية588.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمريم جواد كاظم كبر107680152042054232

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية587.6ثانوية المتميزيناحيائيايوب محمد نعمه علوان107681112041010022

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية587.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمنى ساجد نادر عبد القادر107682132042121212

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية587.0اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيمصطفى ضياء فالح حسن107683192041028040

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية587.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيتبارك سلمان كويطع سعد107684132042130005

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية587.0ثانوية النضال للبناتاحيائيزهراء حسن حسان ساجت107685282042050029

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية587.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعلي رؤوف جسام عبيد107686132041008054

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية587.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيآمنه احمد عبود محمد107687142042193006

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية586.0ثانوية منار العلم االهلية للبناتاحيائيسرى علي محمد عبيس107688122042129009

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية586.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيهدى سعد عباس عالوي107689102042114059

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية586.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور الهدى عدنان برهان صالح107690142042111268

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية586.0ثانوية حطين للبناتاحيائيتقى صباح عودة غضبان107691142042068019

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية586.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي فاضل كاظم عبد107692232041020241

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية586.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيبراء عالء هادي جواد107693122042110017

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية585.9ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد الرحمن هيثم رافع شاكر107694102041002089

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية585.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيعائشة عامر فالح حسن107695192042391022
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جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية585.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعبد الرزاق ياسر عبد الرزاق سالم107696112041018063

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية585.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيحوراء جبار عبد الرضا عبد الساده107697152042052016

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية585.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيامنيه عباس جبار سيد107698142042127003

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية585.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيمريم مصطفى خالد احمد107699102042084033

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية585.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيفاطمه محمد حسن مجيد107700142042100121

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية585.0ثانوية العزة للبناتاحيائينور الهدى رياض رحيم سالم107701112042060029

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية584.9اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايه عماد علي حمزه107702102042115016

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية584.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيمريم لؤي عباس احمد107703112042064074

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية584.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيزينب علي غانم ماهود107704142042190020

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية584.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسين كاظم جواد كاظم107705102041026080

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية584.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيرولى عالء حسين احمد107706142042078036

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية584.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيندوة علي مشعان خميس107707102042120110

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية584.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزينب ماجد عيسى سلطان107708212042170072

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية584.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيهبه احمد عبد رسن107709122042087083

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية584.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيفاطمه سليم جواد حساني107710122042093039

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية583.9ثانوية المتميزاتاحيائيمريم نوفل عبد الغفور محمد107711132042108102

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية583.4ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيعبد الرحمن فراس عامر زين الدين107712142041010051

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية583.4ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيامجد رائد محمد عبد الرزاق107713102041002037

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية583.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائينبا احمد فليح علي107714122042109164

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية583.2ثانوية المتميزاتاحيائيمريم علي عبد دواد107715142042094137

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية583.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرقيه محمد فرحان خلباص107716262042132081

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية583.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيلجين عبد الرحيم مشعان حماد107717112042067116

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية583.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيرسل حسين عطيه صالح107718202042154026

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية583.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيساره عادل حاكم سكر107719152042054147

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية583.0ثانوية نور المصطفى االهلية للبنيناحيائيابو ذر عالء عبد الجبار هاشم107720232041287003

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية583.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمة سامي محمد عبد النبي107721112042076129

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية583.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيشهد خالص احمد محمود107722212042139135

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية583.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيعامر سليمان غالب جراد107723192041012024

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية583.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائياسيل خوام غالب حسن107724102042108006

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية583.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفرح صباح قيس عبد الرزاق107725102042115111

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية583.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيتبارك عباس فاضل عبد هللا107726232042271140

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية583.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيتقى صادق سالم صبيح107727142042193017

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية583.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم مضر عباس سعيد107728112042073082

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية583.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيموج عادل محسن فارس107729112042081030

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية583.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيبتول منخي جبار جدي107730142042090014
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جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية583.0اعدادية االنام للبناتاحيائيداليا كاظم محمدصالح هاشم107731212042135025

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية582.9ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيحسين اثير نوري محمد107732102041028057

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية582.2ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيهاجر حامد محمود ابراهيم107733102042100120

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية582.0اعدادية القناة للبناتاحيائيسنار رياض عباس راضي107734132042072050

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية582.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيغيث مصطفى فالح عبد الباقي107735102041002138

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية582.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيفاطمه كريم سلومي صبير107736152042055094

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية582.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيرقيه حسنين كامل ابراهيم107737102042223051

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية582.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسين جمعه مسلم فياض107738152041011035

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية582.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائينبأ خلف حسن عالوي107739142042067124

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية582.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيتقى جاسم ناظم غفوري107740102042091022

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية582.0ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيعلي حسين عالء الدين حميد107741142041034014

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية582.0الخارجياتاحيائينورهان باسم عبد الحسين سلمان107742272042401162

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية582.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيتبارك اكرم هادي مهدي107743272042093027

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية582.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب فرحان عبد علي سلمان107744262042132136

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية582.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيتبارك علي محمد حسن107745122042107052

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية581.5ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائياحمد صفاء حسين فرحان107746102041002017

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية581.4ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزينب نافع ناظم مهدي107747102042078104

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية581.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيموسى فاضل جبار محمد107748152041007173

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية581.0اعدادية االمال للبناتاحيائيزينه محمد عبيد عباس107749112042070070

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية581.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعبد المهيمن عباس غازي جاسم107750122041022067

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية581.0اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيفاطمه سليم خلف عنيد107751132042078028

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية581.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد موسى محمد107752122042088009

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية581.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزهراء صالح عباس حسين107753142042103026

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية581.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيحوراء نعيم عبد االمير مجيد107754122042136015

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية581.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيحيدر عامر علوان عبيد107755112041026051

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية581.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائيامنه محمد عباس خليل107756132042075004

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية581.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائينبأ احمد صخي محمد107757212042107058

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية581.0ثانوية راوة للبناتاحيائييقين اسامه صادق حماد107758192042145059

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية581.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه حسن علي عباس107759202042154062

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية581.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء رعد عزيز صالح107760122042107094

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية581.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيسارة سالم احمد ابراهيم107761212042095028

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية581.0اعدادية التقى للبناتاحيائيالخنساء مثنى خليل ابراهيم107762112042071012

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية581.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيندى احمد هراط علي107763112042062097

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية580.8ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيمحمود علي عبد الهادي غالي107764112041045052

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية580.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيبان مهند محمود جرجيس107765132042097009
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جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية580.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد لطيف خضير107766142041064041

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية580.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيعذراء حميد كاظم محمد107767122042121020

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية580.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيطيبه سامي وحيوح كطان107768132042121154

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية580.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد القادر ماجد امين غناوي107769212041004074

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية580.0ثانوية المتميزاتاحيائيهدايه حكمت نعمت ملك107770132042108121

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية580.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب منهل كريم حسين107771262042120126

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية580.0اعدادية النصر للبناتاحيائيرسل سعد كاظم رشك107772122042112072

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية580.0اعداية المعراج للبناتاحيائيناديه عبد المحسن كردي سليمان107773102042113091

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية580.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينورالهدى عبدالرزاق عبدالسالم عبدالرزاق107774192042384029

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية580.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيدعاء حميد جياد عباس107775122042102023

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية580.0ثانوية التاخي للبناتاحيائينور مصطفى عزيز جوده107776142042081035

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية580.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائيمينه فراس بهجت عبد خضير107777142042114029

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية580.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي عماد عبد الغني محمد توفيق107778142041016074

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية580.0ثانوية البنوك األهلية للبناتاحيائيضحى عامر ظاهر محسن107779132042083014

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية580.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعباس جبار سمور عجمي107780152041006063

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية579.3ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيصهيب احمد خليل رحيم107781132041020076

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية579.0ثانوية البسملة للبناتاحيائينور احمد إبراهيم ولي107782112042135031

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية579.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيآية جاسم حميد دهش107783112042068002

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية579.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيوالء الدين رجب محمد حافظ107784112042221063

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية579.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائينور ضياء ساجت نعمه107785112042108083

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية579.0ثانوية الكرخ للبنيناحيائيمحمد اكرم حميد صالح107786102041003031

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية579.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمصطفى سعد حسين حمدان107787152041011174

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية579.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرانيه عبد الكريم احمد جواد107788132042071053

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية579.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيزهراء هيثم طارق عبد107789102042123030

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية579.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيمريم احمد عبد عبد الحسن107790112042135024

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية579.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمصطفى علي ناجي علوان107791102041028170

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية579.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيمريم رعد عبد االمير علوان107792212042134095

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية579.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيايه مهدي شمه عباس107793152042056015

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية579.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحيدر عبد الرضا جعيول جديع107794122041005020

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية579.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور ناجي عكله مساعد107795142042111278

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية579.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسن صالح مهدي محمود107796232041020063

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية579.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيجمانه ماهر جاسم محمد107797132042096009

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية579.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائينور سعد عبد الكريم محمد107798142042099074

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية579.0ثانوية سومر للبناتاحيائيموج حيدر هاشم محمد107799142042072120

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية579.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم احمد عبد الحسين صيهود107800222042103231
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جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية579.0ثانوية عشتار للبناتاحيائياسيا عباس غازي كاظم107801112042086006

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية579.0ثانوية االنوار للبناتاحيائياالء عبد الرحمن معيوف سالم107802122042104003

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية578.5ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائياحمد ماجد حميد خيال107803102041048003

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية578.3ثانوية المتميزاتاحيائيريم عامر رياض عبد الرحمن107804132042108040

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية578.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيحوراء سلمان مايخان قاسم107805132042080013

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية578.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيزهراء نبيل عوده خضير107806122042020051

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية578.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيفاطمه كاظم شاكر حسين107807122042230119

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية578.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيفاطمه علي حسن رزوقي107808142042137037

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية578.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائينور جاسم محمد عبد هللا107809132042093138

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية578.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيمها سعيد عبد الهادي عبد هللا107810112042192041

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية578.0ثانوية ابن سينا للبناتاحيائيطيبه صفاء الدين عبد الرزاق حمود107811122042128009

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية578.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيناز علي بشيت محمد107812142042112081

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية578.0اعدادية كبيسة للبنيناحيائيمصطفى شعبان رجب رحيم107813192041017023

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية578.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيهدى واثق نوري سياب107814132042073109

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية578.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيفادي صالح الدين سمين حسن107815212041022040

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية578.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائينبأ نبراس ناجي رزوقي107816142042133076

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية578.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعثمان جمال كنعان ياسين107817142041018100

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية578.0ثانوية المتميزيناحيائياحمد سعد احمد شكري107818132041016005

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية578.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمحمد صادق جبر حربي107819152041013080

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية578.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيسارة علي عبد السالم طالب107820202042118085

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية578.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيعائشه عصام عبد الرزاق ذياب107821102042118086

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية578.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزينب ظافر خضير عباس107822212042092060

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية578.0اعدادية النور للبنيناحيائياحمد خالد سوادي فهد107823122041026007

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية578.0ثانوية البطوله للبنيناحيائيعباس فاضل حسن حسين107824212041067012

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية577.1ثانوية المتميزاتاحيائيمريم حاتم فاضل علي107825132042108097

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية577.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعز الدين عمار كامل حسين107826102041022060

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية576.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتتطبيقيمالك محمد علوي عباس107827142052141006

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية570.0ثانوية باب العلم للبناتتطبيقيمريم نبيل تركي عبد الحسين107828122052123007

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية565.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيزينب مصلح حمد خليل107829192052194011

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية565.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيمريم قاسم محمد رحيمه107830152052040039

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية562.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيمريم مهيمن هادي احمد107831212052136027

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية562.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا عبد احمد107832112051156068

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية558.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيرقيه عبد هللا جاسم علوان107833102052110031

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية554.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسين عدنان قاسم زعوري107834102051019023

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية553.0اعدادية األمل للبناتتطبيقييسر عقيل سلمان محمود107835112052065064
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جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية550.0ثانوية السياب للبناتتطبيقيزينب عبد الكريم عباس سيد107836102052077008

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية547.0اعدادية الشعب للبناتتطبيقيصبا عالء عبد العباس محمد107837132052098021

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية547.0اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيكرم ماجد احمد ابراهيم107838112051017033

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية547.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيشهد ناصر شياع خلف107839112052062022

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية545.0ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقيكرار رحيم مفتن صابط107840132051257069

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية544.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيسجى غسان عبد زيد حمزه107841112052084023

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية544.0ثانوية الفردوس للبناتتطبيقيايه سعد عباس محمد107842102052090002

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية542.0ثانوية األميرات األهلية للبناتتطبيقيهاجر حسن هادي علي107843132052089006

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية541.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيعلي موفق غازي عجيل107844112051020056

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية539.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتتطبيقيتماره عادل حسين خليل107845142052224009

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية538.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقينور صباح جاسم حمود107846112052074052

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية537.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيفاطمه جاسم خنجر جبارة107847152052048054

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية533.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقينبأ غازي احمد عبد107848102052110091

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية533.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعلي مصطفى عاتي حسن107849142051017065

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية532.0ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيمروه وليد صبحي لفته107850142052107019

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية532.0اعدادية الفداء للبناتتطبيقيرغد ضياء ناصر حسين107851142052100009

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية532.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي محمد عباس يوسف107852222051003026

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية531.0ثانوية الصباح االهلية للبناتتطبيقييقين رائد محمد فريح107853142052132023

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية531.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيبنين احسان راهي خلف107854142052140009

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية530.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيمصطفى غسان رشيد بريهي107855112051008064

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية530.0اعدادية فدك للبناتتطبيقيامنه علي عبد االمير خير هللا107856212052156003

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية528.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةتطبيقيامين رامي سلمان خلف107857112051164003

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية528.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحمد سعيد حمد عباس107858102051026042

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية528.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياسامة احمد عالوي محيسن107859172051008020

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية527.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسين فاضل جبر عجيل107860122051025034

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية526.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيحوراء مرتضى عوده جالي107861152052046005

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية526.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقيزهراء محمد حمود درعم107862152052054020

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية525.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيزيد وليد عجيل راجح107863242051001036

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية524.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيشهد باسم صالح ابراهيم107864102052116019

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية522.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيمحمد غانم جمعه سفر107865192051004043

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية519.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيسرى فارس محمود سلمان107866112052062021

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية518.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيمعتز صالح عاشور عبد السادة107867142051005042

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية518.0اعدادية هيت للبنينتطبيقياسامه عبد اللطيف خميس جاسم107868192051014020

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية516.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيعمر عبيد حسين عباس107869212051272094

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية516.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتتطبيقيفاطمه علي حسين سلبوح107870112052080013
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جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية516.0اعدادية الخبير للبنينتطبيقيحسين عباس هاتف إسماعيل107871112051007015

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية516.0ثانوية الخلود للبناتتطبيقيزهراء ربيع قاسم ابراهيم107872122052093014

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية516.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيصبا رياض طعمه حواس107873112052103033

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية515.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيآيه خليل علوان عبود107874112052065003

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية514.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيعلي شاكر مضحي حمدي107875102051011051

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية514.0ثانوية الفردوس للبناتتطبيقيدانيه اياد عبد القادر احمد107876102052090005

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية513.0ثانوية ١٤ تموز للبناتتطبيقيغفران عادل جاسم حسن107877142052071012

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية512.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيمرتضى يوسف حافظ منصور107878142051029047

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية511.0ثانوية الخلود للبناتتطبيقيام البنين حسين جبار ناجي107879122052093002

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية510.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيمريم فارس محسن نجم107880142052111028

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية509.0ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيايالف عبد المطلب راضي طعيمه107881132052283005

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية508.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيحسن مهدي عبد حسين107882142051015019

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية508.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيامنة حاتم سلمان شهاب107883142052079008

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية508.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيزينب علي يوسف عبد الغني107884142052085005

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية507.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيطه علي صادق صالح107885152051011056

جامعة النهرين/كلية التقنيات االحيائية507.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيعائشه جمال شهاب احمد107886112052074034

جامعة النهرين/كلية الحقوق593.0ثانوية الشفق للبناتادبيمروه محمد ناصر حسين107887112022117051

جامعة النهرين/كلية الحقوق580.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء مهدي فليح جبير107888102022096051

جامعة النهرين/كلية الحقوق577.0اعدادية النهار للبناتادبياالء حازم علي حسن107889112022127002

جامعة النهرين/كلية الحقوق576.0اعدادية النصر للبناتادبيطيبه حسن شهاب عوفي107890122022112079

جامعة النهرين/كلية الحقوق571.0اعدادية العراق للبنينادبيهاشم صادق شكير محمود107891122021009318

جامعة النهرين/كلية الحقوق570.0اعدادية الرباب للبناتادبيمنار عبد الكريم فاضل ناجي107892122022125117

جامعة النهرين/كلية الحقوق568.0اعدادية الرباب للبناتادبيكوثر علي عمران موسى107893122022125108

جامعة النهرين/كلية الحقوق565.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيكوثر عبد الستار مسلم عبد107894122022092054

جامعة النهرين/كلية الحقوق563.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيحوراء حسين جوحي اعذيب107895112022114009

جامعة النهرين/كلية الحقوق563.0اعدادية الرحمن للبناتادبيتبارك صادق مناتي كاظم107896102022103006

جامعة النهرين/كلية الحقوق563.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيكرار طالب عطيه كاظم107897142021049070

جامعة النهرين/كلية الحقوق562.0اعدادية حماة للبناتادبيغسق عداي مايح جبير107898112022084123

جامعة النهرين/كلية الحقوق559.0اعدادية البيان للبناتادبيفاطمه جمال خزعل محمد107899102022096071

جامعة النهرين/كلية الحقوق559.0ثانوية بابل للبناتادبيصفا خالد شاكر ناجي107900122022095019

جامعة النهرين/كلية الحقوق555.0اعدادية الرباب للبناتادبيمالك عبد الحسن نعيمه عبيد107901122022125115

جامعة النهرين/كلية الحقوق554.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيزهراء ستار جبر مريوش107902142022098015

جامعة النهرين/كلية الحقوق552.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيعباس حيدر حسين مكي107903122021003054

جامعة النهرين/كلية الحقوق550.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيزينب صباح نعمة خشان107904122022110017

جامعة النهرين/كلية الحقوق547.0اعدادية الرباب للبناتادبينبأ كاظم محمد كاظم107905122022125124
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جامعة النهرين/كلية الحقوق546.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيغدير حسين علي عباس107906122022117017

جامعة النهرين/كلية الحقوق546.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيهاشم غسان عباس حسين107907122021047185

جامعة النهرين/كلية الحقوق546.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيمصطفى حسين كريم هتيمي107908112021052079

جامعة النهرين/كلية الحقوق546.0اعدادية االمين للبنينادبيشريف كمال شريف حسين107909102021018007

جامعة النهرين/كلية الحقوق546.0ثانوية الحوراء للبناتادبيبراء ليث موفق عباس107910102022083001

جامعة النهرين/كلية الحقوق546.0اعدادية البيان للبناتادبيبنين جاسم محمد عبود107911102022096023

جامعة النهرين/كلية الحقوق546.0اعدادية العامل للبنينادبيمحمد الصادق ستار زامل بشير107912112021015073

جامعة النهرين/كلية الحقوق545.0اعدادية الخمائل للبناتادبيزينب انور مصطفى عباس107913122022127041

جامعة النهرين/كلية الحقوق545.0اعدادية التضحية للبناتادبيزهراء عبد الرحمن علي علوان107914122022091018

جامعة النهرين/كلية الحقوق545.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينب احسان يحيى طعمه107915122022092038

جامعة النهرين/كلية الحقوق545.0ثانوية فدك للبناتادبيايه عبد القادر شهيد بهلوان107916142022070011

جامعة النهرين/كلية الحقوق545.0اعدادية القناة للبناتادبيزهراء كامل أغالي مامكه107917132022072015

جامعة النهرين/كلية الحقوق544.0اعدادية الروافد للبنينادبيحسن علي حسن مطارد107918112021025010

جامعة النهرين/كلية الحقوق544.0اعدادية الرحمن للبناتادبيساره علي جاسم فاضل107919102022103015

جامعة النهرين/كلية الحقوق544.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيتبارك عصام ابراهيم حمودي107920142022067037

جامعة النهرين/كلية الحقوق543.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيزينب نبيل رجب عباس107921122022087037

جامعة النهرين/كلية الحقوق543.0اعدادية النهار للبناتادبينور عمار بريسم فرج107922112022127065

جامعة النهرين/كلية الحقوق543.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيرحمه عبد الوهاب عبد الجبار زيدان107923132022079011

جامعة النهرين/كلية الحقوق543.0اعدادية االستقامة للبناتادبيبنين عبد الرضا عبد هللا شذر107924152022058015

جامعة النهرين/كلية الحقوق543.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمحمد جبار جاسم محمد107925152021006095

جامعة النهرين/كلية الحقوق542.0ثانوية الوفاق للبناتادبيمريم علي طالب كاظم107926122022103047

جامعة النهرين/كلية الحقوق542.0اعدادية التقى للبناتادبيفاطمه مانع عبد الكريم محمد107927112022071084

جامعة النهرين/كلية الحقوق541.0اعدادية البيان للبناتادبياالء ضياء علي حسين107928102022096010

جامعة النهرين/كلية الحقوق541.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمحمد باقر نزيه مطشر بعنون107929142021028171

جامعة النهرين/كلية الحقوق541.0اعدادية العامل للبنينادبيعلي هالل عبد الرزاق مهدي107930112021015063

جامعة النهرين/كلية الحقوق541.0ثانوية الشمائل للبناتادبيمريم جسام محمد عناد107931142022109055

جامعة النهرين/كلية الحقوق540.0اعدادية القناة للبناتادبيحوراء عامر رضا محمود107932132022072009

جامعة النهرين/كلية الحقوق540.0ثانوية دجلة للبناتادبيطيبه عماد الدين شاكر عبد هللا107933102022095052

جامعة النهرين/كلية الحقوق540.0ثانوية الصمود للبناتادبيفاطمه رعد طعمه حميد107934142022101024

جامعة النهرين/كلية الحقوق540.0اعدادية الحكيم للبنينادبيعبد هللا مزاحم حسين عبد هللا107935112021032029

جامعة النهرين/كلية الحقوق539.0ثانوية حطين للبناتادبيافنان احمد سعدون حسن107936142022068003

جامعة النهرين/كلية الحقوق539.0ثانوية الحضارة للبناتادبيرحمه ابراهيم حسين علي107937102022108019

جامعة النهرين/كلية الحقوق539.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمصطفى علي جميل جسوم107938112021011086

جامعة النهرين/كلية الحقوق539.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيزينب علي محمد حرفش107939132022078011

جامعة النهرين/كلية الحقوق539.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيهدايه احمد نجم عبود107940112022136091
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جامعة النهرين/كلية الحقوق539.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيعلياء خشف سلمان محيسن107941142022066035

جامعة النهرين/كلية الحقوق539.0اعدادية شط العرب للبنينادبياحمد حامد قاسم مطشر107942132021045002

جامعة النهرين/كلية الحقوق539.0اعدادية جرير للبناتادبيمريم حسن حذية ياسين107943122022089050

جامعة النهرين/كلية الحقوق539.0ثانوية شمس العراق المختلطةادبيوالء جاسم ابراهيم عبد107944102022152005

جامعة النهرين/كلية الحقوق538.0اعدادية االزدهار للبناتادبييقين حسين زوين ياس107945122022090088

جامعة النهرين/كلية الحقوق538.0ثانوية ام سلمة للبناتادبيزهراء سرمد صبار داود107946102022097014

جامعة النهرين/كلية الحقوق538.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيتبارك محمد كزار هاشم107947112022104016

جامعة النهرين/كلية الحقوق538.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحبيب عبد علي روضان مكطوف107948142021019030

جامعة النهرين/كلية الحقوق537.0اعداية الهدى للبناتادبيهديل احمد صادق محمد علي107949142022077057

جامعة النهرين/كلية الحقوق537.0الخارجياتادبيضحى حميد جاسم حسن107950132022401127

جامعة النهرين/كلية الحقوق537.0اعدادية االعظمية للبناتادبيفاطمه خالد اسماعيل عبد107951132022073094

جامعة النهرين/كلية الحقوق537.0اعدادية العراق للبنينادبيسجاد نبيل علي زعوني107952122021009130

جامعة النهرين/كلية الحقوق537.0اعدادية الرباب للبناتادبيتبارك لؤي فؤاد مجيد107953122022125026

جامعة النهرين/كلية الحقوق537.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيكوثر هادي خميس محسن107954122022134141

جامعة النهرين/كلية الحقوق536.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيأميمه ثائر شهاب احمد107955132022074001

جامعة النهرين/كلية الحقوق536.0اعدادية الزهور للبناتادبيمريم احمد عبد الرحمن محمد107956142022080053

جامعة النهرين/كلية الحقوق536.0اعدادية صفية للبناتادبيجمان جاسم كاظم ماهور107957142022075056

جامعة النهرين/كلية الحقوق536.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمحمد رعد تومان طاهر107958102021015077

جامعة النهرين/كلية الحقوق536.0الخارجيونادبيانس عصام محمد علي ابراهيم107959132021400015

جامعة النهرين/كلية الحقوق536.0اعدادية القناة للبناتادبيريهام ثامر نافع امين107960132022072014

جامعة النهرين/كلية الحقوق535.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي ستار جبار محمد107961132021017072

جامعة النهرين/كلية الحقوق535.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيفرح عيسى رستم كودز107962112022077038

جامعة النهرين/كلية الحقوق535.0اعدادية اجنادين للبناتادبيرسل لؤي خليل عبد الهادي107963102022120020

جامعة النهرين/كلية الحقوق535.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيطيبه هيثم قاسم محمد107964142022098025

جامعة النهرين/كلية الحقوق535.0اعدادية المصطفى للبنينادبيياسر خليل قحطان خليل107965102021017059

جامعة النهرين/كلية الحقوق535.0اعدادية الناصرة للبناتادبيهدى محمد راضي جاسم107966142022133092

جامعة النهرين/كلية الحقوق534.0اعدادية التعاون للبناتادبيغدير مجيد وديع جبر107967112022105050

جامعة النهرين/كلية الحقوق534.0ثانوية االخالص للبناتادبيسجى احمد راضي عوده107968122022099045

جامعة النهرين/كلية الحقوق534.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيايه اثير صادق جعفر107969122022096008

جامعة النهرين/كلية الحقوق534.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد نبيل اسماعيل خليل107970122021048106

جامعة النهرين/كلية الحقوق533.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمحمد انور صبحي عباس107971122021003099

جامعة النهرين/كلية الحقوق532.0اعدادية المستقبل للبناتادبيمريم عمار مزهر حمزة107972112022101052

جامعة النهرين/كلية الحقوق532.0الخارجياتادبيهدى قاسم ناصر عنكوش107973152022401142

جامعة النهرين/كلية الحقوق532.0اعدادية صفية للبناتادبيزينب يوسف عبد شايع107974142022075141

جامعة النهرين/كلية الحقوق532.0اعدادية الوركاء للبنينادبيمصطفى عماد غالب كاظم107975112021027103
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جامعة النهرين/كلية الحقوق532.0اعدادية التعاون للبناتادبيانسام عمار فاضل ناصر107976112022105007

جامعة النهرين/كلية الحقوق532.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيطيبه صباح عبد الكريم علوان107977112022137027

جامعة النهرين/كلية الحقوق532.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيرحمه ناصر داود سلمان107978112022114014

جامعة النهرين/كلية الحقوق582.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيجنات ياسين عزيز جاسم107979122042098032

جامعة النهرين/كلية الحقوق535.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيسبأ مظفر حسين عطيه107980112042129033

جامعة النهرين/كلية الحقوق535.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائياية خالد حميد حسين107981102042141006

جامعة النهرين/كلية الحقوق528.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيحارث علي محمد علي107982122041020037

جامعة النهرين/كلية الحقوق524.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعامر صالح الدين حسن علوان107983102041017038

جامعة النهرين/كلية الحقوق518.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائياسراء ياسين عبد فرحان107984102042090011

جامعة النهرين/كلية الحقوق518.0ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيعلي ثامر حميد خلف107985102041044016

جامعة النهرين/كلية الحقوق515.0اعدادية النهار للبناتاحيائيضحى غالب شهيب كاغد107986112042127034

جامعة النهرين/كلية الحقوق514.2ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيعبد هللا منجد عبد الغني محمد107987102041028096

جامعة النهرين/كلية الحقوق514.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيمسلم عقيل غالب كاطع107988132041034035

جامعة النهرين/كلية الحقوق513.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيامنيه طارق عبد الرحمن قاسم107989102042117012

جامعة النهرين/كلية الحقوق512.0اعداية الهدى للبناتاحيائيساره اياد خلف طالل107990142042077034

جامعة النهرين/كلية الحقوق512.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيحيدر حسن هادي عبد107991142041208073

جامعة النهرين/كلية الحقوق510.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيثريا باسل عبد عبد الحسين107992112042108029

جامعة النهرين/كلية الحقوق511.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيشمس احمد عبد هللا رشيد107993102052094014

جامعة النهرين/كلية الحقوق498.0ثانوية الصديق للبناتتطبيقيروان احمد عثمان رسول107994312052052006

جامعة النهرين/كلية الحقوق495.0ثانوية تطوان األهلية للبنينتطبيقيعلي حسين فالح سعود107995112051179003

جامعة النهرين/كلية الحقوق495.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقياحمد عالء حمزه محمد علي107996132051018004

جامعة النهرين/كلية الحقوق484.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقينبأ علي نوري محمد107997132052117052

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية533.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينسرين حسن سالمة صالح107998232022119075

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية512.0ثانوية ام عمارة للبناتادبياية احسان علي ناصر107999122022117003

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية506.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيفاطمة ماهر بحري عبد اللطيف108000112022215059

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية497.0ثانوية االستقالل للبناتادبيشهد محمد رشاد اسماعيل حقي108001132022075020

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية496.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيتاره احمد جاسم محمد108002112022073013

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية490.0ثانوية الزقورة للبناتادبيريم وليد خلف علي108003112022140007

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية488.0اعداية الهدى للبناتادبيفاطمه ميثم عبد الرزاق محسن108004142022077036

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية487.0اعدادية بغداد للبناتادبيامد احسان علي سليمان108005102022117005

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية480.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيجبرائيل ياس خضير عباس108006112021017021

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية477.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيرؤى طارق خزعل عبد الجليل108007112022114013

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية477.0إعدادية المروج للبنينادبيحسن عقيل جالل عبد الجبار108008142021013020

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية470.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيحيدر محمد وهيب عبود108009132021031008

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية468.0اعدادية الرحمن للبناتادبيساره ستار مجيد محمد108010102022103014
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جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية468.0ثانوية اليرموك للبناتادبياديان شاكر محمود محي108011102022093002

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية462.0اعدادية الحكيم للبنينادبيحميد هاشم عبد هللا كريم108012112021032015

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية457.0اعدادية بلقيس للبناتادبينور علي بحر عباس108013132022071084

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية456.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيدعاء جميل عمر محمد108014142022098010

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية456.0اعدادية القدس للبنينادبيمصطفى احمد عبد المجيد محمد108015102021014058

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية453.0اعدادية الدجيل للبناتادبيزهراء عمار عبد المهدي حسن108016182022236016

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية451.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيفاطمة الم عبد االمير عبد الحسن108017152022053058

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية451.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحمزة مظفر هادي توفيق108018102021017014

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية449.0اعدادية الناصرة للبناتادبيساره محمد علي عبد الحسين108019142022133051

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية448.0اعدادية صفية للبناتادبيبتول محمد جاسم بريسم108020142022075027

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية448.0ثانوية عدن للبناتادبيزهراء علي خليل ابراهيم108021112022094042

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية448.0اعدادية البتول للبناتادبيمالك عدي غالب احمد108022112022072103

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية448.0اعدادية االمين للبنينادبيعبد هللا رياض كاظم سعيد108023102021018010

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية448.0ثانوية سعد للبنينادبيعلي شبر ناصر هادي108024212021060013

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية448.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيناديه جواد كاظم بدن108025152022045088

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية447.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيمصطفى غالب حسين راشد108026112021033070

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية446.0اعدادية العامرية للبناتادبيساره حسين احمد شاكر108027102022118026

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية446.0الثانوية الشرقية للبناتادبينور رحيم عتو مجذوب108028142022097029

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية446.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتادبيمريم هاشم كاظم ناجي108029112022192010

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية445.0ثانوية ام سلمة للبناتادبيصفا علي رضا عبد108030102022097017

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية445.0اعدادية فلسطين للبناتادبيضحى حسين علي سلمان108031102022114018

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية445.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم جاسم محمد شمخي108032122022134144

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية445.0ثانوية الصفاء للبنينادبيمنتظر هاشم فرحان زيدان108033142021167044

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية445.0ثانوية النور االعظم النموذجية االهلية للبنينادبيعبد العزيز فراس رشيد ناصر108034132021048003

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية445.0ثانوية الخليل المسائية للبنينادبيحمزه حميد لهمود حمادي108035102021210017

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية444.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيرانيا رحيم جاسم شميل108036122022102040

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية444.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيزين العابدين حسن هاشم حسين108037112021203083

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية444.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيياسر محمد جعفر كاظم108038122021003126

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية444.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبينبا ماهر عبد الجليل زغير108039112022114036

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية444.0اعدادية الرباب للبناتادبيحوراء جاسم ردام نوفل108040122022125030

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية444.0ثانوية مريم العذراء للبناتادبيغدير مهدي محمد حسين108041232022082021

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية444.0ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح٢ للبنينادبيعلي حميد سفاح جادر108042262021024023

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية444.0إعدادية المروج للبنينادبيسجاد يوسف حسين عفر108043142021013048

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية443.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيمالك عبد الرحمان قاضي حابس108044142022066049

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية443.0اعدادية التعاون للبناتادبيهبة هللا عالء فاضل عباس108045112022105078
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جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية443.0ثانوية الفردوس للبناتادبيمريم محمد مهدي نافع108046102022090036

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية442.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيحسين نبيل عباس رشيد108047142021009018

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية442.0اعدادية النهروان للبنينادبيعبد الحسين سالم عبد الحسين محيسن108048152021020071

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية442.0ثانوية سومر للبناتادبيرفاه صباح شاكر احمد108049142022072028

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية442.0اعدادية المستقبل للبناتادبيينار فاضل حسن حسين108050112022101065

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية442.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيياسر عامر عباس خضير108051112021011095

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية442.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيعفاف معن ضيغان خلف108052132022111081

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية441.0اعدادية التسامح للبناتادبييقين سالم داود سلمان108053142022076138

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية441.0اعدادية الخمائل للبناتادبيمنار علي حسين كاظم108054122022127105

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية441.0اعدادية المحبة للبنينادبيطه محمد فاضل عبد هللا108055112021003015

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية441.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيعمر عبد االله عبد الستار محمد108056122021200097

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية441.0اعدادية الرواد للبنينادبيعلي جعفر صادق حسين108057212021077087

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية441.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيهمام انور رزوقي عموري108058142021005067

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية441.0اعدادية البصرة للبناتادبيسبأ بشار علي عران108059112022109025

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية440.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي مصطفى سعيد عالوي108060112021011062

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية440.0ثانوية الفردوس للبناتادبيمريم اريز صائب حميد108061102022090034

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية440.0اعدادية ابن سينا للبنينادبياحمد حيدر جواد كاظم108062112021017006

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية440.0ثانوية الزهراء للبناتادبياسراء فالح حسن هادي108063112022088001

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية440.0ثانوية الفضيلة للبناتادبينبأ جعفر صادق حسن108064102022084030

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية440.0ثانوية الخلود للبناتادبيمنار علي حسن صباح108065122022093034

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية440.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيحسن عبد الهادي كريم خلف108066122021044017

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية440.0اعدادية عائشة للبناتادبيسجى رياض محيش موزان108067142022074056

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية439.0ثانوية الحضارة للبناتادبيزهراء صفاء عطوان ياسين108068122022135010

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية439.0ثانوية المعالي للبناتادبيالنه عز الدين علي مرزه108069142022127051

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية439.0ثانوية تبوك للبناتادبيمينا احمد ياسين خضير108070112022102051

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية438.0اعدادية اليمن للبنينادبيعبد الرحمن محمد صالح حسين108071102021016027

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية438.0اعدادية زينب للبناتادبيرغد رائد عزيز جاسم108072142022110055

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية437.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيآمنه ليث احمد شريف108073142022115001

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية437.0اعدادية القدس للبنينادبيانس حافظ علي عباس108074102021014011

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية437.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيايه ايهاب حمزه حسون108075102022094009

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية437.0اعدادية السويس للبنينادبيمحمد ياسر نبيل عبد القادر108076132021006085

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية437.0اعدادية حماة للبناتادبينخوه عثمان كيطان عوده108077112022084152

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية436.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبياسراء مصطفى كامل حسون108078112022099001

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية436.0اعدادية المصطفى للبنينادبيناصر عباس داود محمد108079102021017058

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية436.0ثانوية الموعظة المختلطةادبيسجى نزار فواز رشيد108080262022165004
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جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية436.0اعدادية عكاظ للبناتادبيرسل علي عبيد حمد108081272022088032

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية436.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيياسر عمار مشير فرهود108082112021029061

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية436.0اعدادية البسالة للبناتادبيانسام حسين كاظم نجم108083132022092003

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية436.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم علي عبد الرسول محمد108084122022134155

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية436.0اعدادية الخضراء للبنينادبيالحسين محمد عبد الجبار محمود108085102021013009

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية436.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيحنين عادل ارزوقي حسين108086142022104008

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية435.0اعدادية زينب للبناتادبيرسل جواد كاظم سعيد108087142022110051

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية435.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيمصعب عبد الفتاح نجم عبد هللا108088102021160048

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية435.0اعدادية حماة للبناتادبيمنى جاسم محمد جاسم108089112022084145

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية435.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيفاطمه رعد حلو كاظم108090152022055065

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية435.0اعدادية الخضراء للبنينادبيعمار ياسر عبد الرحمن ياسين108091102021013049

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية435.0ثانوية مؤتة للبناتادبيفاطمه عدنان حنون عباس108092112022116028

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية434.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتادبيدانيه هشام محمد علي مصطفى108093102022134004

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية434.0اعدادية البصرة للبناتادبيسنار قصي احمد مصطفى108094112022109028

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية434.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيزهراء عبد الرزاق احمد عبد الرزاق108095122022087032

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية434.0ثانوية الرباط للبناتادبيبسمة رحيم منسي علي108096112022121012

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية434.0ثانوية المعرفة للبناتادبيساره عمار عباس علي108097142022106011

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية434.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيعبير محمد عنيد عباس108098112022104052

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية433.0ثانوية زبيدة للبناتادبينور محمد رضا عواد108099112022108093

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية433.0ثانوية الخضراء للبناتادبيعال صالح عبد القادر صالح108100102022089028

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية433.0ثانوية المهند للبنينادبيعدنان شاكر حمود عزاوي108101112021047013

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية433.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيطيبه حميد عبد قدوري108102112022076078

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية433.0ثانوية الندى للبناتادبيندى كاظم مجيد اسماعيل108103142022302068

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية433.0ثانوية الخضراء للبناتادبيرنا حكيم حمد مخلف108104102022089018

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية433.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيشهد حيدر عبد حتاته108105102022106021

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية433.0اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمد قاسم محمد مناتي108106102021008116

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية433.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسين اياد عبد الجليل اسماعيل108107112021011018

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية433.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيرائد فاضل نجم ذباح108108192021040012

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية432.0اعدادية المستقبل للبناتادبيفاطمة الزهراء عباس شاكر مهدي108109112022101045

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية432.0ثانوية ابو جعفر المنصور االهلية للبنينادبيمصطفى رعد سعدي فاضل108110102021047008

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية432.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبييوسف وسام محمد عبيد108111112021059101

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية431.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيسجى حسين احمد مهوس108112102022109071

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية431.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيمريم كاظم حسين ضهد108113112022089071

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية431.0ثانوية المعرفة للبناتادبيشمس عمار خضر عباس108114142022106014

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية431.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمحمد حيدر صبحي جمال108115142021020046
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جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية431.0ثانوية العامرية للبنينادبيامير عبد عبد هللا عباس108116112021044002

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية431.0اعدادية االنصار للبنينادبيعلي نصير عبد االله منصور108117132021003040

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية431.0اعدادية القدس للبنينادبييوسف لطفي نزال محيسن108118102021014067

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية431.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيآيه حسين طاهر مهدي108119112022061004

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية431.0اعدادية االمين للبنينادبيعمر قصي عبد سالم108120102021018014

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية431.0اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيعلي حميد حسين محمود108121212021028014

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية431.0اعدادية الرباب للبناتادبيتبارك خالد علي كزار108122122022125024

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية430.0اعدادية الخمائل للبناتادبيشيماء سمير احمد كاظم108123122022127064

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية430.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد علي عبد هادي108124112021028113

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية430.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيزينب علي صالح محمد108125112022114020

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية430.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيلبيب علي الصغير غني حمزه108126122021003095

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية430.0إعدادية صنعاء للبنينادبينائل كريم جاسم محمد108127142021025069

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية486.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيريان صفاء محمود جواد108128272042060119

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية483.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائياحمد سعد سامي فاضل108129212041270005

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية483.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى صدام فاضل عباس108130212041004157

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية483.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيمريم طه محمود رشيد108131112042106084

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية480.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيعلي محمود ابراهيم ولي108132112041200054

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية479.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائييسر حكمت عادل حمزة108133142042220146

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية475.0ثانوية السياب للبناتاحيائيزينب محمد مهدي ابراهيم108134102042077058

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية474.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائينبأ فاروق هالل حسن108135122042090072

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية473.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيزينب ماجد كاظم موزان108136112042091030

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية471.0اعدادية النصر للبناتاحيائيايه رعد كريم عبطان108137122042112023

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية470.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد ظافر عبد الوهاب ابراهيم108138212041065105

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية467.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيغدير محمد رياض علي رضا108139112042073071

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية467.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيرفل عبد الرحمن جبار علوان108140112042101021

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية467.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائياساور عباس علي حسين108141102042086001

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية466.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم علي علوان عبد هللا108142132042101078

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية466.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي عبد الحسين جبار شنون108143152041011110

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية465.0اعدادية الفداء للبناتاحيائينور الهدى محمد جبر بجاي108144142042100151

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية465.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيزهراء هشام جاسم عباس108145142042117036

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية465.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيتقى فتاح صالح مهدي108146142042136015

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية464.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيطيبه صدام مناجد عباس108147102042091068

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية466.0اعدادية المأمون للبنينتطبيقيمحمد عدي حاتم حميد108148102051006041

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية431.0ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيسميه احمد علي حسن108149102052137015

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية430.0ثانوية المنار األهلية للبنينتطبيقيمصطفى ليث صباح سلمان108150102051036011
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جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية428.0اعدادية سيناء للبنينتطبيقيعلي سمير حيدر صفر108151132051019017

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية427.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتتطبيقيقمر هاشم عبد محمد108152112052080015

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية421.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيأحمد سالم خضير عوده108153272051002001

جامعة النهرين/كلية العلوم السياسية419.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقينور الدين محمود نافع محمود108154112051018138

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال583.0اعدادية البصرة للبناتادبيحنين عالء فاضل حسن108155112022109010

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال581.0ثانوية السياب للبناتادبيهدى فرزدق حسن عبد الرزاق108156102022077042

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال572.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبيهاجر سعد محمد حسن جعفر108157142022085014

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال570.0اعدادية زينب للبناتادبيزينب خيري جبر بنيان108158142022110078

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال565.0اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه عادل محسن كاظم108159142022110132

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال564.0اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه سلمان عويد عكار108160142022110129

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال563.0ثانوية الخنساء للبناتادبيرغد عبد الجبار كريم جاسم108161142022107012

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال563.0اعدادية النصر للبناتادبينور حيدر علي زغير108162122022112109

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال562.0اعدادية المهج للبناتادبيزينب علي بايش سلمان108163142022102044

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال562.0ثانوية السياب للبناتادبيضحى علي كاظم جواد108164102022077025

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال561.0اعدادية االخالص للبناتادبيبسمة احمد خزعل ابراهيم108165112022112024

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال558.0ثانوية اسماء للبناتادبيرحمة خضير عباس خضير108166112022100011

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال557.0ثانوية الخنساء للبناتادبيمريم نصير كريم كاظم108167142022107034

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال557.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيايناس كاظم سوادي كاظم108168112022075003

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال554.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيبنين خلف عباس خضر108169112022081007

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال553.0اعدادية الهدى للبناتادبيعذراء شاكر محمود مشالي108170152022047077

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال553.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيانس محمد حمود عبيد108171122021172003

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال553.0ثانوية عدن للبناتادبيطيب سعد غافل علوان108172112022094062

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال553.0ثانوية االخالص للبناتادبياسراء مجيد مهدي طالب108173122022099006

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال551.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبينورهان صالح اسماعيل عبد الرضا108174112022077051

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال547.0اعدادية النهار للبناتادبيزينب جاسم حسين علوان108175112022127035

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال547.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيزهراء يحيى وهيب شاهر108176102022084018

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال547.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيسجاد قاسم عبد المجيد رشيد108177112021009047

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال547.0اعدادية الرضوان للبنينادبييوسف يحيى يوسف عادي108178112021034050

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال546.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبيزينه محمد جواد عبد الرضا108179142022085006

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال545.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيدانية عبد الستار حسين علوان108180122022096016

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال544.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيبكر مصطفى محمد سلمان108181142021005010

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال543.0اعدادية ام القرى للبناتادبيطيبه احمد عبيس مزهر108182142022079098

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال542.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيشهد احمد بدري سعيد108183112022137024

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال541.0اعداية الهدى للبناتادبيخوله طالب كاظم جياد108184142022077007

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال540.0اعدادية الكرامة للبناتادبيزينب محسن جعفر زبون108185142022111028
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جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال538.0اعدادية اجنادين للبناتادبيامنه سمير عبد الرزاق محمد108186102022120006

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال537.0اعدادية التسامح للبناتادبيرند عامر لفته نادر108187142022076049

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال536.0ثانوية زبيدة للبناتادبيطيبه حيدر حسين عباس108188112022108066

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال535.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيمصطفى شاكر محمود صالح108189192021036053

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال535.0اعدادية حلب للبنينادبيهمام محمد عابد ذيبان108190262021013184

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال534.0ثانوية الخلود للبناتادبيمينا احمد عبد الحسن ابراهيم108191122022093035

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال533.0ثانوية حطين للبناتادبيلينا زيد برهان رشيد108192102022079021

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال532.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيسارة جعفر ناجي ناصر108193112022137022

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال532.0اعدادية الرحمن للبناتادبيفاطمه علي سلمان كاظم108194102022103017

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال532.0اعدادية البيان للبناتادبيتقى علي شيال قاسم108195102022096028

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال530.0ثانوية سعد للبنينادبيجواد حسين عون علي108196212021060003

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال530.0ثانوية دجلة للبناتادبياسيل خضر وحيد كاظم108197102022095006

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال530.0ثانوية اسماء للبناتادبيايه محسن علي حسين108198112022100007

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال529.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيمريم دريد منذر رديف108199132022093091

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال529.0ثانوية الشفق للبناتادبينبأ رعد مهاوي حسين108200112022117056

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال528.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيشيرين حسين سمين امين108201112022137025

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال527.0اعداية الهدى للبناتادبيزينب محمد جواد عبد الرضا جاسم108202142022077021

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال527.0ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيسارة حسن فالح سعود108203112022217026

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال527.0ثانوية االمال للبناتادبيزهراء علي خلف حسين108204212022153021

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال526.0ثانوية العقيدة للبناتادبيشمس حسين ناظم درجال108205112022074037

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال526.0اعدادية الرميلة للبناتادبيفاطمه جواد كاظم علي108206152022044079

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال525.0اعدادية االبراهيمية للبنينادبيمحمد فهد مشعان فيصل108207182021001046

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال525.0اعدادية االمال للبناتادبيايه ليث مصطفى سلمان108208112022070011

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال524.0الخارجياتادبيفاطمه قاسم شيحان جاسم108209152022401102

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال524.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيضحى علي احمد عبد هللا108210112022073046

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال523.0ثانوية دجلة للبناتادبيمنار عماد صالح مضحي108211102022095062

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال523.0إعدادية النضال للبنينادبيعبد القادر نجم عبد عبد هللا108212142021014023

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال523.0اعدادية البصرة للبناتادبينور عماد عباس علي108213112022109058

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال522.0اعدادية الشعب للبناتادبينور رعد حسن عبد هللا108214132022098165

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال522.0اعدادية السياب للبنينادبيمسلم كريم علي حيدر108215112021028127

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال522.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيسرى عباس طالب خزعل108216112022075030

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال521.0اعدادية يافا للبناتادبياديان محمد شير محمد108217132022107004

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال520.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيامير عباس جعفر ياسين108218112021009015

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال520.0اعدادية الخمائل للبناتادبيفاطمه علي حميد حسين108219122022127084

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال520.0اعدادية المعراج للبنينادبياحمد يحيى حسن علوان108220112021024005
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جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال520.0اعدادية التعاون للبناتادبيقمر عبد االمير عبد الرسول احمد108221112022105056

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال520.0ثانوية الجامعة للبناتادبيفاطمه احمد امجد عبد المجيد108222102022091028

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال519.0اعدادية ام القرى للبناتادبيانسام احمد عبد صالح108223142022079013

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال519.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيمروه حميد صكر عوده108224112022061038

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال518.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين كامل جعفر جاسم108225152021007079

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال518.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيصبا عبد السالم عناد سهيل108226112022068037

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال518.0ثانوية مؤتة للبناتادبيمريم عامر فخري يوسف108227112022116031

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال518.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي عبد علي محسن جوهر108228152021018071

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال518.0اعدادية النصر للبناتادبيرباب سعيد محسن مذبوب108229122022112029

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال517.0الثانوية المعينية للبنينادبيغزوان احمد سلوم عبد108230112021022036

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال517.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيكرار محمد احمد مجيد108231122021206040

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال517.0ثانوية نور العلم للبناتادبيزهراء بشير عبد حسين108232112022118014

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال517.0اعدادية ابن كثير للبنينادبياسماعيل يونس يحيى حجاب108233182021010005

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال517.0اعدادية الرباب للبناتادبيفرح رحيم محمد عبد108234122022125105

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال517.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيام البنين محمود حكمت خميس108235112022089005

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال516.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيليث شمسي هادي لهمود108236272021016148

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال516.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعباس محسن هادي عباس108237122021048057

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال516.0اعدادية االزدهار للبناتادبيبراء علي عبد الحسين علوان108238122022090011

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال516.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيجواد كاظم علي امعين108239132021008024

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال516.0ثانوية البسملة للبناتادبيفاطمه عمر جميل محمود108240112022135024

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال516.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيايات منير مهدي سلمان108241122022092008

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال516.0اعدادية الشماسية للبنينادبيجعفر ابراهيم احمد هيمت108242132021023009

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال516.0اعدادية الرباب للبناتادبيايالف حسن مطلق ارما108243122022125016

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال516.0اعدادية الرحمن للبناتادبينرجس نظام كاظم سلمان108244102022103025

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال516.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينادبيعلي فالح حسن عباس108245102021025005

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال515.0اعدادية التعاون للبناتادبيدعاء رعد جواد كاظم108246112022105019

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال515.0اعدادية الخطيب للبنينادبياحمد اسعد عبد كريدي108247122021034002

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال576.0ثانوية حطين للبناتاحيائيبراء قيس بيومي سيد108248142042068012

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال535.0اعدادية االنام للبناتاحيائيرحمه عباس داود سلمان108249212042135030

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال525.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعبد هللا أحمد صفاء الدين بهاء الدين108250102041205158

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال523.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيسارة مهند عبد السالم يونس108251102042086045

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال515.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعز الدين خالد حمزة جريمط108252102041026159

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال508.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائيمصطفى سعد صالح محمد108253112041042064

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال507.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيرند محمد عدنان محمد108254142042133025

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال504.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائياحمد نمير هادي عبد108255142041021015
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جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال503.0ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتاحيائيحوراء عباس حسين عبد108256182042375007

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال502.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء عالء حسين وداعه108257132042107057

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال500.0ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائياحمد معافي رشيد محمد108258112041210007

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال499.0اعدادية حماة للبناتاحيائيزهراء عبد الجبار حسين عباس108259112042084087

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال499.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعباس تاغي عاصي حسون108260262041012067

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال498.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيميالن حسين حسن شاهوار108261152042046219

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال495.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمنار خليل حسين موسى108262252042096475

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال495.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم غسان عبد علي حسين108263112042076155

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال494.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيوردة خالد محمد حسين108264102042123064

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال494.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمصطفى مهدي محمد نايف108265262041012158

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال494.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيمحمد زيدان خلف كاظم108266142041017098

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال493.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيساره فؤاد محمد سلوم108267102042221145

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال493.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيفاطمه امير عبد الحسين زغير108268102042076027

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال493.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيزين العابدين اذار عبد الوهاب عبد العزيز108269122041030063

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال493.0اعدادية االمين للبنيناحيائيمحمد جعفر بشير هاشم حليحل108270102041018019

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال491.3اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسن نعمان خلف شذر108271102041026071

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال488.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيزهراء ناطق جبر حنتوش108272132042109036

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال487.6ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد هللا عالء صالح قدوري108273102041002109

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال487.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيهدى لؤي عبد الستار عبد الجبار108274102042116052

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال487.0ثانوية حطين للبناتاحيائيمروه احمد صالح مهدي108275102042079032

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال484.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيحال حسين حسني علوان108276112042105034

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال483.2ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيسهير عدنان هذال احمد108277102042100071

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال482.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحيدر كاظم عباس عبد108278122041005022

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال482.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيأيناس حميد حسين خليل108279102042095010

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال481.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائيجمانه عبد الرزاق علي زوين108280212042161012

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال479.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيحسين طارق حميد فرحان108281102041020057

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال478.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيصفا محمد خضير عباس108282132042070154

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال477.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيمصطفى جاسم جبار حسن108283122041202154

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال476.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيمريم فارس فاروق فارس108284102042116047

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال476.0اعدادية االنام للبناتاحيائيالوان ازاد محمد كاك احمد108285212042135084

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال476.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرؤى عبد الكاظم محمد معافي108286112042076047

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال476.0ثانوية حطين للبناتاحيائيزينه بشير خليل عبد الغفور108287102042079013

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال475.9ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيسما عمار طارق شحيت108288102042078123

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال475.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيارشد حاجم علي فدعم108289182041093002

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال475.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيفاطمه رافت عصام عاشور108290102042118094
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جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال475.0ثانوية وهران للبناتاحيائيقبس قصي علي عبد المحسن108291112042115031

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال474.4ثانوية المتميزيناحيائيحيدر فؤاد شهاب نصيف108292112041010047

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال474.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيسمر رعد حسين عبد السالم108293212042064024

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال474.0ثانوية االندلس المسائية للبنيناحيائيالمصطفى مهند عبد القادر حسن108294132041256006

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال518.0ثانوية التكامل االهلية للبناتتطبيقيساره رياض محمد حسين108295142052130002

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال489.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيهدى احمد ليث عبد الرزاق108296102052095030

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال487.0اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيريم اياد عبد هللا عبد الكريم108297112052101010

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال477.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقياحمد ذاري حرفوش سلمان108298112051006006

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال476.0اعدادية المعراج للبنينتطبيقيياسر عباس مزعل جابر108299112051024045

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال469.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيمحمد يحيى قاسم مكي108300142051042039

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال466.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيزينب عياد ابراهيم مهدي108301142052068022

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال464.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيغيث حازم مشتاق عبد محمد108302102051026091

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال464.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيآيات حيدر محمود صابر108303102052106001

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال463.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيجمانه سمير فالح ناصر108304132052094007

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال463.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيميمونة مقداد كروم ياس108305102052119032

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال460.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيمنار حيدر شكر محمود108306112052192018

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال460.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيمها عبد القادر محي زكي108307112052192019

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال460.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيعلي قيس نعمان حميد108308102051014063

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال459.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيياسر حيدر عبد هللا بطال108309272051015081

جامعة ديالى/كلية الطب613.0ثانوية الحريه للبناتاحيائيفرح محمد عبد اللطيف بكر108310212042143032

جامعة ديالى/كلية الطب611.6ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمصطفى دريد جميل كريم108311212041020045

جامعة ديالى/كلية الطب610.0ثانوية الحريه للبناتاحيائيمريم رعد محمد ولي108312212042143034

جامعة ديالى/كلية الطب609.7ثانوية الحريه للبناتاحيائيرغد عبد الحق عبد الكريم عباس108313212042143018

جامعة ديالى/كلية الطب608.8ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزينب حسين محمد علي حسين108314212042148039

جامعة ديالى/كلية الطب607.3ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيياسمين ناظم موسى جعفر108315212042294226

جامعة ديالى/كلية الطب606.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائينور غسان عدنان زيدان108316212042148083

جامعة ديالى/كلية الطب605.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياسراء عبد الخالق ظاهر فليح108317212042138012

جامعة ديالى/كلية الطب605.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيدياال سالم مهدي محمد جواد108318212042148022

جامعة ديالى/كلية الطب605.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائياسراء سعد محمد نصيف108319212042105005

جامعة ديالى/كلية الطب605.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائياالء عدنان عبد هندي108320212042178025

جامعة ديالى/كلية الطب605.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيفرح عبد الغني ابراهيم رحيم108321212042121160

جامعة ديالى/كلية الطب605.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحمزه صالح نصيف جاسم108322212041014048

جامعة ديالى/كلية الطب605.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيعذراء سالم هادي محمود108323212042136076

جامعة ديالى/كلية الطب604.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيايالف جواد طه جواد108324212042294027

جامعة ديالى/كلية الطب604.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائياسراء عدنان لفته حسين108325212042293004
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جامعة ديالى/كلية الطب604.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيسفانه عثمان عباس علي108326212042173026

جامعة ديالى/كلية الطب604.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيدعاء قحطان داود محمد108327212042098060

جامعة ديالى/كلية الطب604.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيتقى حميد رشيد صالح108328212042095018

جامعة ديالى/كلية الطب604.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيهدى رشيد عباس حسين108329212042134107

جامعة ديالى/كلية الطب604.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيحنين حسن محسن علي108330212042137046

جامعة ديالى/كلية الطب604.0ثانوية نوح للبنيناحيائياسامه حسام الدين محمد احمد108331212041053013

جامعة ديالى/كلية الطب604.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيايمان صباح عبد المهدي شكير108332212042139036

جامعة ديالى/كلية الطب604.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتبارك تركي مهدي علي108333212042102021

جامعة ديالى/كلية الطب604.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائيعائشه معد ابراهيم محمد108334202042101028

جامعة ديالى/كلية الطب603.9ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمصطفى اسماعيل ابراهيم لطيف108335212041020044

جامعة ديالى/كلية الطب603.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزينب هيثم علي كاظم108336212042134053

جامعة ديالى/كلية الطب603.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيامنه جليل ابراهيم كاظم108337312042047026

جامعة ديالى/كلية الطب603.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزينب جاسم داود هاتف108338212042145076

جامعة ديالى/كلية الطب603.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيآمنه طه رزوقي طه108339212042097003

جامعة ديالى/كلية الطب603.0اعدادية النبوة للبناتاحيائينور حسن فاضل سعود108340212042145152

جامعة ديالى/كلية الطب603.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيزينب حيدر فؤاد جاسم108341212042139102

جامعة ديالى/كلية الطب603.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيسراج الدين فرج رشيد ذياب108342212041039025

جامعة ديالى/كلية الطب603.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيحفصه طوفان مزهر حسن108343212042140064

جامعة ديالى/كلية الطب603.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيعبد هللا وسام فاضل مطر108344212041206019

جامعة ديالى/كلية الطب603.0ثانوية المودة للبناتاحيائيحوراء عبدالرسول جاسم كتاب108345212042132011

جامعة ديالى/كلية الطب603.0اعدادية البينات للبناتاحيائيهبه رافد صباح يوسف108346212042116052

جامعة ديالى/كلية الطب602.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيابتغاء زاهر عبد االمير عباس108347212042139009

جامعة ديالى/كلية الطب602.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه طالب علي خلف108348212042090136

جامعة ديالى/كلية الطب602.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيهاجر ناظم احمد هالل108349212042173042

جامعة ديالى/كلية الطب602.0اعدادية القدس للبناتاحيائيانسام عامر عباس منصور108350212042110014

جامعة ديالى/كلية الطب602.0اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائينور ناطق محمد حسن108351212042118051

جامعة ديالى/كلية الطب602.0ثانوية الراية المختلطةاحيائيعبد السالم محمد سعيد عطا سعيد108352212041021009

جامعة ديالى/كلية الطب602.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيرحمه هيثم محمد علي خلف108353212042093035

جامعة ديالى/كلية الطب602.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء جاسم حسن علي108354212042102051

جامعة ديالى/كلية الطب602.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيفاطمه علي حسين علوان108355212042093071

جامعة ديالى/كلية الطب602.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيحيدر مازن محسن عارف108356212041049011

جامعة ديالى/كلية الطب602.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيزهراء مكصد محمد رميض108357212042142024

جامعة ديالى/كلية الطب602.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسجى احمد طراد غافل108358212042102090

جامعة ديالى/كلية الطب602.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيمريم احمد حسين عبد108359212042122051

جامعة ديالى/كلية الطب602.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيعباس فالح مهدي حسين108360212041018013
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جامعة ديالى/كلية الطب602.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائينور مثنى حسين علوان108361212042177055

جامعة ديالى/كلية الطب602.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيبشرى خالد هاشم محمد108362212042140039

جامعة ديالى/كلية الطب602.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيبنين ثامر مهدي حسن108363212042150011

جامعة ديالى/كلية الطب602.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيفرح ماجد قدوري مجيد108364212042134093

جامعة ديالى/كلية الطب602.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفاطمه طوفان مزهر حسن108365212042140194

جامعة ديالى/كلية الطب602.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيشهد احمد خليل محمود108366212042098136

جامعة ديالى/كلية الطب602.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحفصة علي كريم خليل108367212042138037

جامعة ديالى/كلية الطب602.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيمها جالل محمود احمد108368212042139201

جامعة ديالى/كلية الطب602.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسن حكمت عبد الهادي عدوان108369212041014035

جامعة ديالى/كلية الطب602.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي نعمان جميل خليل108370212041002105

جامعة ديالى/كلية الطب602.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيمريم حسن عزيز علوان108371212042145136

جامعة ديالى/كلية الطب602.0ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيرفل صباح كامل خضير108372212042208007

جامعة ديالى/كلية الطب601.9ثانوية الفراقد للبناتاحيائيتقى محمد سعدون طعمه108373212042148016

جامعة ديالى/كلية الطب601.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائينور ياسر رشيد حميد108374212042094140

جامعة ديالى/كلية الطب601.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء جاسم كريم كاظم108375212042145053

جامعة ديالى/كلية الطب601.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيحسين حسن نصيف جاسم108376212041084014

جامعة ديالى/كلية الطب601.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن عبد هللا عبد الكريم108377212041065107

جامعة ديالى/كلية الطب601.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيايناس فالح حسن علي108378212042148009

جامعة ديالى/كلية الطب601.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيفرح طالل اسماعيل عباس108379212042147112

جامعة ديالى/كلية الطب601.0اعدادية االنام للبناتاحيائيمريم محمود كاظم حميد108380212042135090

جامعة ديالى/كلية الطب601.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحمن محجوب مهدي108381212042160034

جامعة ديالى/كلية الطب601.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيياسر فارس حسن علوان108382212041012143

جامعة ديالى/كلية الطب601.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيجمانه عمار عباس علي108383212042098051

جامعة ديالى/كلية الطب601.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيشفاء مازن سلمان علي108384212042134064

جامعة ديالى/كلية الطب601.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمصطفى عيدان عبد سليم108385212041005163

جامعة ديالى/كلية الطب601.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزبيده فخري جبار محمد108386212042097047

جامعة ديالى/كلية الطب601.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياماني واثق سلمان عباس108387212042090021

جامعة ديالى/كلية الطب601.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيايه حازم ابراهيم ناصر108388212042090033

جامعة ديالى/كلية الطب601.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيحنين كاظم محمود سلمان108389212042091051

جامعة ديالى/كلية الطب601.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيكرار مازن حسين علوان108390212041025025

جامعة ديالى/كلية الطب601.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيدانية زيد محمد عباس108391132042133013

جامعة ديالى/كلية الطب601.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن عبد الهادي شبيب108392212041274045

جامعة ديالى/كلية الطب601.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيسجى فيصل علي محمد108393212042140144

جامعة ديالى/كلية الطب601.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيحنين خلف صقر زيدان108394212042226015

جامعة ديالى/كلية الطب601.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعلي فاضل ابراهيم علي108395212041001054
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جامعة ديالى/كلية الطب601.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرسل عدنان خلف منشد108396212042138054

جامعة ديالى/كلية الطب601.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيزينب هاني عباس علوان108397212042122030

جامعة ديالى/كلية الطب601.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمد حامد علي احمد108398212041011083

جامعة ديالى/كلية الطب601.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيابراهيم خالد خليل ابراهيم108399212041084002

جامعة ديالى/كلية الطب601.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب محمد ذياب سلمان108400212042138085

جامعة ديالى/كلية الطب601.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيسعد قيس سعيد امين108401212041005055

جامعة ديالى/كلية الطب601.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيشهد ناظم فرحان حسين108402212042064030

جامعة ديالى/كلية الطب601.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيسجى ميثاق عبد القادر عبد108403212042091093

جامعة ديالى/كلية الطب600.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائياماني باسم غالب مجبل108404132042121018

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم جمال خزعل احمد108405132042121190

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيماجد سعد سلمان عبد108406212041052100

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية اوراس للبناتاحيائيرسل صدام صاحب ابراهيم108407212042130012

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائينسمه فخري مهدي محمود108408212042097131

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيحسين هادي كاظم خلف108409132041008035

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيمريم شاكر هاشم حاجم108410152042040123

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيشهد محمد اكرم جاسم108411212042136067

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيسجاد رفعت عبد الرحيم كاظم108412212041016005

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيهاجر حميد عبد الكريم عبد علي108413212042094142

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائينبأ رسول احمد ياسين108414212042173035

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيماجدة عباس عبد الحسن فاضل108415212042122050

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتبارك اياد علي عبد108416212042102020

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزهراء اركان خليل جواد108417212042100052

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائينبا كريم عبد علي108418212042293065

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية المروة للبناتاحيائياسراء حيدر عباس محمود108419212042158001

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء علي طارق هادي108420212042145063

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيسومر عصمت فارس طعان108421212042140148

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمهند سلمان حسين جبارة108422212041007130

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيميسرة ادريس حسن خلف108423212042118046

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيفرح خضر عبد العباس عبد الرضا108424212042122045

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيطيبة ظاهر حبيب محمد108425212042248023

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيعمر محمد جواد خضير108426212041034077

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيرسول اياد خلف جباره108427212041007043

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيبراق ماجد محمد عاكول108428212042174005

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية الصقور للبناتاحيائينبا نظير مطشر رشيد108429182042206018

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيرفل وليد فضيل عبد108430132042117104
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جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء فاضل جاسم رشم108431132042071076

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائييمام مؤيد سعدون نصيف108432212042138168

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيتمارة عبد الستار فتح هللا عسكر108433212042291030

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية االنامل للبناتاحيائيايثار خضير رحمان يحيى108434212042184004

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيلباب ناطق عز الدين محمود108435212042294172

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيمصطفى محمد مهدي جواد108436212041015011

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائياريج حسين علي ضاحي108437212042121003

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيياس خضير عباس خضير108438212041208017

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب احمد رشيد ابراهيم108439202042154036

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية الفاروق للبنيناحيائيعمر علي جاسم محمد108440212041068015

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعثمان احمد زيدان خليفة108441212041009150

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية سارة للبناتاحيائيانفال كمال قادر حسين108442212042123011

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيطيبة خليل ابراهيم علي108443212042137116

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية عائشة للبناتاحيائينور نوري رشيد حميد108444182042182107

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية االسراء المسائية للبناتاحيائينورا قصي شكر عبد الجبار108445132042284048

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيغدير زهير حبيب احمد108446212042109066

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء حسيب كرجي محمود108447212042145056

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيحذيفة احمد حسن محمد108448212041023020

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيصفيه برهان عبد اللطيف مهدي108449212042064032

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد صبري عصمت حكيم108450212041004134

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية سرى االهلية للبناتاحيائيزينب عبد اللطيف مزعل حميد108451212042163005

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية السياب للبناتاحيائيسفانه حكمت حمد حسن108452102042077064

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيجعفر احمد صافي عبد اللطيف108453212041014030

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيغيث حسين كاظم حسن108454212041052092

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيشهد نهاد ماهود سلمان108455212042104030

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيطيبة حازم حميد هيالن108456212042133043

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيوسناء موسى وفر حالوب108457212042090198

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيعائشه سمعان سلمان عبد هللا108458212042140175

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيرسل علي شليبه حميدي108459142042100054

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء احمد وسين كل مامي108460212042138040

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيسندس ثاير سامي عناد108461212042121124

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية النجاة االهلية للبنيناحيائيمحمد صفاء اسماعيل نور108462132041047009

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيفارس خالد فارس عطا هللا108463212041012106

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيصفا فراس صبحي انصيف108464212042146044

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيمنار عدنان كريم احمد108465212042126061
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جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيتبارك سعد علي محسن108466212042121044

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائياسيل حسين نجم عبود108467142042066007

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيايمان باسم ابراهيم حمادي108468122042106014

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب طالب علي خلف108469212042090084

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيسفانه عدنان حسن كرجي108470212042136062

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء كاظم جواد عبد الرزاق108471212042145066

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيمريم محمد قاسم عباس108472212042133058

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد حسن علي رحمن عمران108473212041002130

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيرفل رعد زيد خلف108474142042152006

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء فارس حاتم كريم108475132042118126

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيلقمان فاضل خليل مطلك108476212041054118

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيهبه حيدر شاكر محمد108477112042078035

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيايات داود يوسف اسماعيل108478212042090028

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيسبأ احمد جاسم احمد108479212042103042

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيعائشه لطيف جاسم محمد سعيد108480132042091083

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيافنان محمد كاطع حسين108481102042103003

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيمحمد حسين مهدي عباس108482212041030076

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيميس رائد محمد احمد108483212042140222

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيعائشه ليث حسين حميد108484212042147098

جامعة ديالى/كلية الطب600.0ثانوية النسرين للبناتاحيائيتقى وسام عبد الحسن هادي108485132042129006

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيداليا عماد عبد هللا شمس108486212042100038

جامعة ديالى/كلية الطب600.0اعدادية السياب للبنيناحيائيزيد صالح حيدر مولود108487132041030029

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة567.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيعلي حسن عبد علي عباس108488212051005016

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة564.0ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيريم اسماعيل عبود حسين108489212052228006

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة561.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيجاسم عون فاضل رشيد108490212051067006

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة557.0اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيايه احمد شيخه علي108491212052092003

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة556.0اعدادية فدك للبناتتطبيقياسماء عواد حمودي عباس108492212052156002

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة556.0اعدادية القدس للبناتتطبيقيميامين مهدي مدحي حسين108493212052110020

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة552.0ثانوية الشهيد عون للبنينتطبيقيحوراء وسام جسام محمد108494212052050002

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة552.0ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيسوزان خضير عباس خلف108495212052228010

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة550.0ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيعز الدين علي جواد كاظم108496212051262014

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة548.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيضحى محمود رشيد حميد108497212052090018

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة547.0ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيحنين خضير عباس خلف108498212052228003

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة545.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعبد هللا سعد فاضل حسون108499212051002049

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة545.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيغاده طالل شكور خضر108500212052136023
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جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة543.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمصطفى علي جميل حمد108501132051012133

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة543.0ثانوية قنديل المختلطةتطبيقيمحمد رشيد حسين حمودي108502212051256008

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة542.0اعدادية حطين للبناتتطبيقينبأ نزار عبد الرزاق عبد الوهاب108503132052103043

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة541.0ثانوية العدالة للبنينتطبيقيعبد هللا نجم عبد بريسم108504212051044007

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة539.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيعمر محمد صادق شالل108505212051004043

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة537.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعباس محمد علي مرزوك108506252051044068

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة534.0اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقيزينب سالم هادي عبد108507212052226006

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة534.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيعلي محمد علي صالح108508212051005017

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة533.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينتطبيقيحسين رجاء محمد عبد هللا108509212051001004

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة533.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقياحمد حكمان كامل جاسم108510212051014001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة532.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيزينب داخل محسن لواح108511272052052013

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة531.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيشوق احمد علوان عبد108512212052140037

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة531.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيتبارك يوسف انس ياسين108513162052231009

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة529.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقياديان قيس سعدون عبد االمير108514212052016002

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة529.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد الرحمن علي نجم عبد108515212051004032

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة529.0الخارجيونتطبيقيبكر نمير عباس عبداالمير108516102051400013

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة528.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقينبأ عبد الوهاب احمد علي108517212052098032

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة528.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقينور الهدى احمد غانم مسلم108518112052073070

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة527.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيشهد طالب محمد علي108519132052117028

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة526.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقييوسف محمد كاظم محمد108520212051014123

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة526.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمحمد علي طالب جواد عبد108521272051027054

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة526.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيعلي مصطفى صبحي ابراهيم108522312051024041

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة525.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيحيدر حسن ناجي شبوط108523142051028021

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة525.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتتطبيقيسميه عامر محمود محمد108524212052099007

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة525.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينتطبيقيمحمد عثمان فتاح عبد108525232051253054

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة525.0ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيغفران سالم احمد عبد108526212052262007

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة523.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيزين العابدين قيصر علي حسين108527212051002038

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة522.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيحسين ناطق سلمان عباس108528212051007018

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة522.0ثانوية العدالة للبنينتطبيقيعقيل بهاء سلمان خليفة108529212051044009

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة522.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمهند عبد اللطيف ناجي حميد108530212051003069

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة522.0اعدادية النور للبنينتطبيقيكمال حيدر عبد الواحد حسين108531122051026061

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة521.0ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيمرتضى محمد عباس علوان108532212051026028

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة521.0ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيبشار قاسم محمد عبد108533212051228003

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة520.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةتطبيقيشذى خليل احمد باوي108534212052264001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة518.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين محمد حمود حسن108535282051006045
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جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة517.0ثانوية ١٤ تموز للبناتتطبيقيعسل رافد كاظم محسن108536142052071011

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة517.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيرفل جواد كاظم جبر108537272052055025

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة516.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمجتبى شاكر حسين مهدي108538272051150152

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة515.0اعدادية األعراف للبنينتطبيقيمحمد حسن عطية خير هللا108539162051077050

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم العمارة515.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيحوراء نعيم ياسين جواد108540272052058018

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني564.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسين فاضل حسين فرمان108541212051025008

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني551.0اعدادية الفلق للبنينتطبيقيمسلم محمد حسين احمد108542212051023044

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني531.0اعدادية العراقية للبناتتطبيقينور الهدى محمد عبود رديف108543212052139045

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني530.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينتطبيقيمصطفى عباس علي خالد108544212051001020

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني523.0اعدادية طوبى للبنينتطبيقيوليد خالد فياض بالل108545212051087043

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني519.0اعدادية الفلق للبنينتطبيقيمحمد عمر فندي محمد108546212051023041

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني513.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعبد هللا عمر حمزه حمود108547212051003032

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني512.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيياسر هيثم فاضل جواد108548212051003075

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني511.0ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيرواء مهدي محمد عبد108549212052262003

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني510.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا مظفر جهاد جاسم108550212051004034

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني509.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمصطفى عبد العزيز ياسين عباس حلمي108551212051003059

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني509.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقياحمد سلمان ابراهيم مطرود108552212051272005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني507.0ثانوية العدالة للبنينتطبيقيعمر خليفة حسن عبد108553212051044011

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني507.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمحمد برهان سمين رحيم108554212051014093

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني506.0اعدادية اولى القبلتين للبنينتطبيقيأحمد حكمت عبد اللطيف علي108555212051065002

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقياسامه احمد خلف حسين108556212051014012

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني505.0ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيعلي سامي زيدان خلف108557212051228011

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمحمد سمير حسب هللا حسين108558212051014100

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمود فيصل عبد الكريم فيصل108559212051004053

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية الفلق للبنينتطبيقياسماعيل نهاد جميل صكب108560212051023006

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيادم محمد عبد عليوي108561212051004007

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني504.0اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيمصطفى محمد مصطفى محمد108562212051031018

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني504.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيذرى جاسم حسين كريم108563212052140013

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني503.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد عون كريم علي108564282051151682

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني501.0اعدادية العراقية للبناتتطبيقيرسل رافد نعيم حمودي108565212052139012

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني500.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيصبا هادي خلف داود108566212052136022

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني499.0ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيحسنين محمد عبد محمد108567212051026005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني498.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينتطبيقياسامة رياض حميد علي108568212051081002

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمحمد احمد كاظم علوان108569132051004036

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيحيدر جبار حسين محمد108570212051011023
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جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني496.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقينور مهدي حسن مهدي108571212052090023

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني495.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا ضياء ابراهيم محمد108572212051272071

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني495.0اعدادية العراقية للبناتتطبيقيمريم نعمان حسن جاسم108573212052139040

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني495.0اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيسليمان حسين علي خالد108574212051033013

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني494.0ثانوية الفاروق للبنينتطبيقيمرتضى خميس عبد الكريم صالح108575212051068018

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني494.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيعمر ناطق عبد الهادي عبد العزيز108576212051004045

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني491.0اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيشعيب كمال احمد عبد108577212051009015

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني491.0اعدادية الفلق للبنينتطبيقيمحمد صالح حسن عليوي108578212051023036

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني489.0اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقياحمد حامد عيسى عليوي108579212051037001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني489.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينتطبيقيحسن فاضل كاظم حسين108580212051018002

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني488.0اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيبارق محمد منعم سعيد108581212051085008

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني488.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيعمر محمد نصيف جاسم108582212051004044

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني488.0ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيحيدر هادي كاظم حبيب108583212051026011

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني488.0ثانوية اول حزيران للبنينتطبيقيعلي فارس علي حسين108584212051062020

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني487.0اعدادية العراقية للبناتتطبيقيضحى عباس لفته محمد108585212052139030

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني486.0اعدادية االمام الزهري للبنينتطبيقياحمد باسم عبد هللا مهدي108586212051052001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني486.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيعبد الجليل ماجد عبد الجليل شاوي108587132051018016

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني485.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيعلي حسين رفعت عزيز108588212051029017

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني485.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيحسين علي بخيت علي108589222051067016

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني485.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيامير عامر حسين علوان108590212051025004

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني485.0ثانوية وهران للبناتتطبيقيذي النورين رعد كريم كاظم108591112052115002

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني484.0ثانوية العدالة للبنينتطبيقينعمان ابراهيم احمد شفيق108592212051044017

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني484.0ثانوية النظامية المختلطةتطبيقيعلي نهاد حكمت عارف108593212051206011

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني484.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيتبارك عبد هللا خريبط محمد108594212052140010

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني483.0اعدادية حطين للبناتتطبيقياستبرق حسين علي مذري108595132052103002

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني482.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيبراء احمد حسين عطية108596212051272026

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني481.0اعدادية زمار للبنينتطبيقيحاتم عبد الجليل احمد محمد108597172051103010

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني481.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيمحمد صباح عباس حمد امين108598202051259204

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني481.0اعدادية بوتان المسائية للبنينتطبيقيمصطفى رعد صحبت احمد108599212051270042

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني481.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيفرزدق جامل عباس علي108600212051007044

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني480.0ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيفاطمه كريم حسين ظاهر108601262052116025

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني480.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقينيره فارس علوان رجب108602102052117045

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني480.0ثانوية االماني المسائية للبناتتطبيقيعائشه اياد حمدي حمد108603212052292015

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني480.0اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقيمصطفى ضاري عزيز سلمان108604212051037031

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني479.0اعدادية الحجرات للبناتتطبيقيتبارك جعفر اسماعيل كريم108605212052109001
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جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني479.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيحسن سعيد نادر خضير108606222051021007

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني478.0اعدادية الشهيد خليل للبنينتطبيقييعقوب احمد هادي نارين108607212051022021

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني477.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنينتطبيقيبالل محمد احمد محمدغزال108608172051100001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني477.0ثانوية بني شيبان المختلطةتطبيقيأراء عباس محمد حميد108609212052224001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني476.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيحسين عبد الكريم عبعوب سبع108610272051013036

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني476.0ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقيمحمد كريم بطل مصيخي108611132051257084

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني476.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيعالء رياض شهاب عواد108612212051272080

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني476.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد عبد108613172051008096

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني476.0ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيكاظم جواد كاظم احمد108614212051026023

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني476.0ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيمراد فرحان سليم عمر108615212051228012

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني476.0اعدادية النبوة للبناتتطبيقيايه بشار حسين عبيد108616212052145003

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني475.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد عبد الهادي صالح قادر108617202051312017

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني475.0اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقيعبد الخالق مجيد حمدان علوان108618212051226006

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني475.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيفايز عايد صلبي زومان108619172051144036

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني474.0ثانوية المجمع المسائي للبنينتطبيقيخيرهللا حمد عباس صالح108620192051347014

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني474.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيعمر اركان هاشم كنوان108621212051004042

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني474.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيمحمد عواد محمد خلف108622182051099029

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني474.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيمحمد فاضل خالد دفله108623212051272118

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني474.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيعمار ياسر غازي دانوك108624202051006041

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني473.0اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقيرافد محمد لطيف محيسن108625212051226005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني473.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحميد ناجي حميد عبد108626192051026019

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني473.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقياحمد عبد الغفور محمود قنبر108627172051178004

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني472.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيعبد هللا محمد حمدان علي108628212051007036

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني472.0ثانوية العدالة للبنينتطبيقيحيدر اثير صبحي حسن108629212051044004

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني472.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الحافظ عبد هللا عبد108630212051011034

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني472.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعلم دار محمد علي محمد108631172051124028

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني472.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعلي محمد حسين محمد108632212051002067

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني472.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيابو الحسن صالح حسن زغير108633132051030001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني472.0ثانوية السرمد للبناتتطبيقياسراء فاضل ابراهيم اسماعيل108634212052157003

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المدني471.0اعدادية الداخلية للبنينتطبيقييوسف حسن علي عباس108635102051033035

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية511.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيرشيد حميد رشيد ظفير108636212051003021

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية478.0ثانوية الشهيد عون للبنينتطبيقيحسن منشد محمد علي108637212051050002

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية475.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيعبد العزيز غانم اسود خلف108638212051084010

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية472.0اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقيابراهيم علي عادل عبد108639212051017002

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية467.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعبد الوهاب ناصر ابراهيم وهيب108640212051003036
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جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية466.0ثانوية بني شيبان المختلطةتطبيقيمرتضى عبد السالم محمود عبد هللا108641212051224008

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية466.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعثمان برهان مزهر حسن108642212051014065

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية466.0اعدادية ديالى للبنينتطبيقيحسين شهاب احمد كمبش108643212051012013

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية464.0اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقيحسين عبد الدائم احمد جاسم108644212051226003

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية464.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتتطبيقيزبيدة محمد شهاب احمد108645212052291009

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية463.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد الكريم فيصل108646212051004056

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية463.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينتطبيقيحيدر عالء ظاهر حاوي108647212051274025

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية462.0ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيعلي محسن علي حسن108648212051262018

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية462.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمصطفى محمد موسى جاسم108649132051045035

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية461.0اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيمحمود يونس ستار عبد هللا108650212051085033

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية461.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيساره محمد عباس عنب108651212052136018

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية460.0اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقيمصطفى حقي اسماعيل ابراهيم108652212051037029

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية459.0ثانوية احمد شوقي المختلطةتطبيقيمحمد صالح مهدي خضير108653212051231010

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية459.0ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيعبد الرحمن محمد محمود احمد108654102051154010

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية456.0اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقيفراس عماد طارق شهاب108655212051037024

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية452.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيمحمد علي احمد هوبي جواد108656212051067034

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية450.0ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيسجاد سيزر عادل محمود108657212051026013

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية449.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتتطبيقيساره محمد صالح محمد108658212052290012

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية449.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيوسام منير مبدر عبد الكريم108659212051003073

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية449.0ثانوية بغداد األهلية للبنينتطبيقيعباس فاضل عباس بريسم108660242051044001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية449.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيسجاد خالد عبد هللا حسين108661212051016011

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية449.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيسجاد ماجد غازي ساجت108662162051061042

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية448.0ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيحسنين حامد شجاع عناد108663272051034006

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية447.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقيعلي كامل خليل ابراهيم108664232051205014

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية447.0اعدادية الفلق للبنينتطبيقيحسن محمد كاظم محمد108665212051023013

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية446.0ثانوية اول حزيران للبنينتطبيقيسجاد محجوب يوسف محمد108666212051062012

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية446.0ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيعلي نصر حسين عبد108667212051026021

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية445.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينتطبيقيعلي قاسم وسمي رخيص108668212051276007

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية445.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقيباقر ماجد عبد الزهرة حسن108669232051205005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية444.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيموسى حسين مهدي محمد108670222051306129

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية442.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمحمد حكيم هندي صياح108671142051047098

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية441.0ثانوية كلية بغداد - زيونةتطبيقيانس اسامه فهد عبد الكريم108672142051010005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية441.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعبد هللا علي عبيد مهدي108673212051002052

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية440.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد ابراهيم نصيف108674202051030035

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية438.0اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيمقتدى سامي عبيد جبر108675222051371028
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جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية438.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيمحمد احمد جاسم محمد108676212051272104

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية437.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيزينب محمد محمود علي108677212052140030

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية437.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيابراهيم جاسم محمد فليح108678212051004001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية436.0ثانوية السبطين المختلطةتطبيقيعبد الرحمن هيثم هاشم عبد الساده108679182051314001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية435.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيغاده حيدر عبد هللا مهدي108680262052148008

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية433.0ثانوية االمامة للبنينتطبيقيعباس فرحان إسماعيل ابراهيم108681212051083016

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية433.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيامير محمد حمزة بوهان108682232051252019

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية433.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينتطبيقيحسين عواد جهاد عبد الرضا108683252051049001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية432.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا صباح ابراهيم سهيل108684212051272069

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية432.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيعالء حاكم شيال نوري108685262051010039

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية431.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيعلي عامر طارق جاسم108686212051272089

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية431.0ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيرغد نزار طالب كاظم108687212052228005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية431.0ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقيعلي نصر علي زيدان108688142051064022

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية430.0ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقينور الهدى عباس عبد السميع عباس108689222052204022

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية429.0اعدادية النبوة للبناتتطبيقينور علي حسين عالوي108690212052145017

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية429.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمقتدر حسين سالم راضي108691282051151790

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية429.0ثانوية االمامة للبنينتطبيقيحسن قاسم محمد عيدان108692212051083009

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية428.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيرسول فهد عباس علوان108693212051025010

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية428.0ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيعلي فالح عبد المهدي محمد108694212051026019

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية428.0اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقييحيى عبد الواحد مسعود منصور108695212051031021

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية428.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيموسى صالح هادي عبد108696132051011060

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية428.0اعدادية ديالى للبنينتطبيقيعلي صالح فرحان خلف108697212051012019

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية427.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيحسن بركان حسن عبد هللا108698202051013013

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية427.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيحسن فراس صالح حسن108699212051002022

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية426.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيصفيه اسماعيل جاسم حمادي108700102052106010

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية426.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيخلدون مهند ناطق صالح108701192051019028

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية425.0ثانوية المحسن للبنينتطبيقيأسامة احسان هاشم علوان108702212051225001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية425.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيابراهيم عالء هادي جاسم108703212051067001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية424.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينتطبيقيمصطفى كاظم محمد كاظم108704132051025031

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية423.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيضاهد حمزه بخيت جبير108705242051014030

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية423.0ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيجاسم عماد جاسم محمد108706212051262005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية422.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتتطبيقيتبارك ماهر رحيم خليل108707212052099003

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية421.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي ناجي هادي نون108708162051076081

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية420.0اعدادية ديالى للبنينتطبيقيابراهيم عبد المعين جواد ابراهيم108709212051012001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم القدرة والمكائن الكهربائية420.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقيحسين اياد علي هاشم108710142051182017
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جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك469.0ثانوية المحسن للبنينتطبيقيمحمد قاسم احمد سلمان108711212051225021

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك466.0ثانوية اول حزيران للبنينتطبيقيمحمد غني عبد حسن108712212051062023

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك466.0اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقيواثق طارق حمدي سلمان108713212051017036

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك464.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيقبس مالك عدنان حسين108714212052090021

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك464.0ثانوية المحسن للبنينتطبيقياحمد قاسم احمد سلمان108715212051225005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك462.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيمحمد سمير نظام الدين شمس الدين108716212051011052

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك461.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيابراهيم حسان محمود قاسم108717172051011001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك461.0اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيعمر عباس ابراهيم حسن108718212051085027

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك460.0ثانوية بني شيبان المختلطةتطبيقينورس علي عبد الهادي حسن108719212052224009

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك459.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقيمروة عبد الستار غائب حسين108720212052098028

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك457.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيعلي جبار حسين باقر108721212051067022

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك454.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقيمريم احمد حسين مطلق108722212052098030

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك452.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقياحمد باسم محمد ولي108723212051005001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك452.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيكرار محبس عبد النبي حنوش108724282051151592

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك447.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعبد هللا حسين محمد جاسم108725212051003028

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك447.0اعدادية صادق شريف للبنينتطبيقيكرار حسين علي شاه عباس108726212051088014

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك446.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيعذراء سعد خليل محسن108727212052016016

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك444.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقيمينا احمد شهاب احمد108728212052098031

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك443.0ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيآيات عبد الكريم كاظم جواد108729212052160001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك442.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيمحمد سالم علي جاسم108730212051067032

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك441.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيحسين علي جواد جعفر108731212051002027

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك441.0اعدادية العراقية للبناتتطبيقينبأ مهدي علي هادي108732212052139044

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك441.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمحمد عالء ناصر عبد هللا108733132051004042

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك439.0اعدادية الشباب للبنينتطبيقيابو طالب كامل لذيذ حسن108734222051033001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك438.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيزهراء اياد كامل مطلك108735212052136014

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك437.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقياحمد خالد محمد جاسم108736212051003003

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك437.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعمر عماد اديب صبري108737212051003046

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك437.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيحيدر عباس عويد علي108738212051029008

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك435.0اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيعلي قيس فاضل مجيد108739212051033019

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك434.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمهدي حمود شعالن سري108740222051067045

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك434.0اعدادية تازة للبنينتطبيقيمحمد حسين عدنان محمد حسين108741202051018013

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك434.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيحسن رياض كاظم محمد108742212051003013

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك434.0ثانوية العدالة للبنينتطبيقينريمان محمد جاسم عيدان108743212052044010

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك434.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيغياث مقداد غضبان كاظم108744212051014083

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك433.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا مالك ابراهيم مالك108745162051084131
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جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك433.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيعباس فاضل علي علوان108746272051045054

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك433.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا بشار رفعت رشيد108747212051273031

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك431.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيامنه صالح مهدي ثابت108748102052096002

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك430.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعباس محمد طارش شاله108749152051001049

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك430.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيعلي عمر علي جاسم108750192051007038

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك430.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيرسل حيدر حازم حميد108751272052067013

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك430.0ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقياشراق مشتاق كريم كاظم108752212052015001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك429.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيسجاد غانم سلمان ياسين108753142051047053

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك428.0اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيمحمد صادق حامد هادي جابر108754152051004029

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك428.0اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيامير فيصل صالح خلف108755212051009006

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك427.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعلي رافع محمود سلمان108756102051016048

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك423.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيايهاب شهاب احمد عبد108757192051009015

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك423.0ثانوية اسيا االهلية للبنينتطبيقييونس اياد شعبان احمد108758202051095004

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك422.8ثانوية المتميزين للبنينتطبيقياحمد رائد مجيد الزم108759162051003002

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك422.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقيسارة رحيم عبد كاظم108760212052098018

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك422.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي الحق رحيم مهدي خالوي108761282051016095

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك422.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم علوان حمد108762102051020189

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك422.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيالبراء صهيب حسن تايه108763102051026019

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك422.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقياسامة حسين علي حسين108764142051020010

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك422.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمجتبى احمد منعم علي108765212051025015

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك421.0اعدادية القدس للبناتتطبيقيفاتن موسى مغير جاسم108766212052110016

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك420.0ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينتطبيقياحمد مهند عبد العباس مهاوي108767162051392003

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب583.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيايه مؤيد حميد مراد108768212042094030

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب582.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيانتصار عباس احمد كطو108769212042226005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب581.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيياسمين ياسر علي عواد108770212042098252

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب578.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيامنه طوفان مزهر حسن108771212042140016

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب577.3ثانوية الجواهري للبنيناحيائياحمد غسان منذر جوامير108772212041020004

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيايالف محمد علي سلمان108773212042094025

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيعبد الباسط محمد احمد داود108774212041011043

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب569.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيماجده محمد غضنفر علي108775212042139186

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب568.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرقيه قحطان مزهر حسن108776212042140095

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء جليل عباس صياد108777212042102053

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب567.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمسره عبد االمير هادي عبد الكريم108778212042102134

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب565.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمنار طعمة كردي ذباح108779212042121177

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب564.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيتاره فرات جبار سعد هللا108780212042190010
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب563.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحيدر يحيى خليل ابراهيم108781212041003046

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيادريس احسان علي مرشود108782212041209004

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب562.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزينب عبد الجبار خلف صالح108783212042145081

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب561.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيوضاح جمعة ديكان سكر108784182041318034

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب558.3ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء حامد صبار عبيد108785252042062311

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب558.0ثانوية تدمر للبناتاحيائيغسق طارق عبعوب خلف108786212042131013

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب557.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيطيبة حسين عليوي عواد108787132042091080

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب557.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيايالف احمد فارس لطيف108788212042139029

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب557.0اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيايالف ضياء عبد اللطيف جاسم108789212042118005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب556.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد عبد الكريم سيف الدين رسول108790202041303166

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب556.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيايه اسامه كاظم جواد108791212042105023

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.0ثانوية سارة للبناتاحيائيعائشه نجم الدين فاضل عباس108792212042123042

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينه واثق سلمان عباس108793212042090086

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.0اعدادية غزة للبناتاحيائينور ضياء حسن هاشم108794272042057195

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب555.0ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيعبد هللا خالد هادي خضير108795322041004030

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب553.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيفاطمة صباح مزهر مبارك108796212042100091

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب551.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيساره عدنان عبد هللا عداي108797212042294112

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب550.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد احمد كريم محمد علي108798212041009206

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب550.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيلميس علي شالل طرفة108799212042150033

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب550.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزبيده عباس فاضل خالد108800212042097046

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب550.0ثانوية الحداثة للبناتاحيائيتمارة ليث عبدالرزاق احمد108801212042115005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب550.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيهاجر محمود محسن علوان108802212042121200

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب549.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيمسرى غيدان محمود عفاوي108803212042144046

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب548.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيتبارك صدام عبد هللا رشيد108804212042170026

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب547.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعباس عبد الحسين جبار راضي108805122041001054

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب545.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيشريف اشرف فائق احمد108806172041064025

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب545.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيربى اسماعيل عبد الواحد مسعود108807212042291040

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب545.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيزهراء محمود احمد عباس108808232042126044

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب544.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيدعاء قيس مرهون ابراهيم108809212042137053

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب544.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور عبد الهادي صبيح مجيد108810162042172027

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب544.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيعلي قيس محمد امين حسين108811212041011066

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب543.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائياحمد محمد فائق صالح108812312041063005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب542.0ثانوية ايمن األهلية للبنيناحيائيمصطفى لطفي عبد الوهاب ايوب108813212041066021

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب542.0ثانوية المحسن للبنيناحيائياركان حرب مجيد حميد108814212041225004

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب541.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيصفا أياد علي مهيدي108815212042099085

صفحة ٣١٠٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب541.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمهدي جبار رحيم علي108816152041005144

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب541.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيرقيه عالء كاظم جالب108817222042135077

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب541.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيحوراء حسين علي حمودي108818212042117013

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب540.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن محمد عبد الوهاب108819212041044014

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب540.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيدهاق ميري هريش سمير108820242042220240

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب540.0اعدادية النضال للبنيناحيائيحيدر صادق عبد اللطيف جاسم108821212041029026

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب540.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيبروج علي محمد علوان108822212042107017

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب540.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه مازن احمد حمادي108823132042070039

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب539.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيتبارك ثامر ياسين فاضل108824212042165024

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب539.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيعلي مطشر مجيد عناك108825182041140019

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب539.0اعدادية االنام للبناتاحيائيسوزان كاوه سلمان جمعة108826212042135059

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب539.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيايه صبحي مطلك كاظم108827212042146010

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب539.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيشهد عدنان محيسن عليوي108828232042166031

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب539.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيطي اديب صكبان احمد108829212041044009

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب538.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيحسن خالد صالح حسن108830212041088012

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب538.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء علي لفته جعاز108831222042414117

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب538.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيايه محسن مهدي سلمان108832212042186004

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب538.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيهدى ثاير خضير عباس108833212042090189

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب538.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيايات عادل كاظم محي108834152042053005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب538.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيرويده سامي اسماعيل عبد108835212042290048

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب537.8ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيعبد الحميد سعد عبد الحميد شالف108836102041028085

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب537.2ثانوية المتميزاتاحيائيهبه سعد فيصل عباس108837142042094175

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب537.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيهاله مشتاق هادي حميد108838232042082081

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب537.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرسل نعيم غالي حسين108839242042220275

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب537.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيرونق بشار حسين صبر108840212042119016

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب537.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيدالل طه ياسين حميد108841212042294063

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب537.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيهند حرب مجيد حميد108842212042126072

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب537.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيزينب خالد حسين حسن108843212042165050

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب536.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعثمان صادق عبدال عبد108844212041013082

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب536.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسين حيدر حسوبي علوان108845212041016002

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب535.0اعدادية الحجرات للبناتتطبيقيمنار مفيد تاج الدين مبارك108846212052109015

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب532.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيمهدي عماد خضير عباس108847262051011055

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب527.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد حميد عبد الكريم عبد علي108848212051004005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب520.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيأيات احمد محمد فليح108849212052016001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب514.0ثانوية الوطن للبنينتطبيقيموسى حسين علي منصور108850212051079019
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جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب510.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيمحمد بشير فاضل عباس108851212051067031

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب510.0الخارجيونتطبيقيجعفر صادق جواد جرو108852132051400022

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب506.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيسارة احمد مأمون فاضل108853172052286016

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب504.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيسعد قيس عبود عزيز108854212051272054

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب497.0ثانوية االمامة للبنينتطبيقيعلي حسين حسون حميد108855212051083021

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب496.0ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقياسراء محمد سعيد رشيد108856212052160004

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب495.0ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيزهرة قيصر حسن علي108857212052015006

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب495.0ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقياحمد هاشم نور اشرير108858232051186002

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب494.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقينور عبد العزيز ياسين عباس حلمي108859212051003072

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب492.0ثانوية بازوايا للبنينتطبيقيعبد الحكيم خزعل ياسين مصطفى108860172051065005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب492.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيعمر غالب ابراهيم جميل108861312051009047

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب492.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيعلي حامد شمران بو يدر108862232051257084

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب491.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيآصال سعيد عبد زيد موهان108863232052115001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب489.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيفاضل جاسم عباس علي108864212051016018

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب489.0اعدادية القناة للبناتتطبيقيزهراء عبد الخالق شاكر قاسم108865132052072009

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الحاسوب488.0ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيحكمت محمد حبيب جاسم108866232051186013

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت588.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرند نبيل يونس حسين108867212042098078

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت581.0ثانوية االنامل للبناتاحيائيبيداء محمود صالح خلف108868212042184005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت581.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائياحمد وسام غدير مطلك108869212041010007

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت576.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيسميه ماجد جميل مجيد108870212042107041

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت576.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحيناحيائيزكريا جعفر محمد مراد108871332041008010

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت574.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينجوان خضير عباس محمود108872272042056417

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت573.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائينبأ عباس فاضل محمد108873212042094126

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت570.0ثانوية سارة للبناتاحيائيسجى مؤيد محمد محمود108874212042123030

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت570.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيتبارك برهان محمود عواد108875212042139046

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت565.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيخالد وليد ابراهيم فرحان108876212041205003

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت564.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيدانيا خالد اسماعيل فرحان108877212042134032

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت563.0ثانوية سرى االهلية للبناتاحيائيدينا فتاح عدنان حميد108878212042163001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت562.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيكاظم سعيد كاظم عبد علي108879212041025023

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت558.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد عمار جليل هندي108880232041009104

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت558.0ثانوية االمال للبناتاحيائيهدى مهنى فرحان حميد108881212042153053

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت554.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيغسق عقيل مسلم جاسم108882212042139166

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت554.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائياساور فاضل امير مصطفى108883212042178008

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت549.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائييوسف احسان عبد الزهره خادم108884132041002105

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت549.0اعدادية طوبى للبنيناحيائياحمد محمود مطرود سلمان108885212041087009
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جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت547.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيضحى زياد طارق عبد الكريم108886212042140166

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت546.1ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد هللا مهند عبد الستار علي108887102041002120

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت546.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد السالم عباس خلف المي108888212041014073

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت545.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسارة عماد زيدان خليفة108889212042098108

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت545.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيياسمين خضير فضل مخيف108890272042160426

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت544.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزينب نوفل عبد الحميد صالح108891212042140125

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت544.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيصفا هزبر محمد خليل108892212042095036

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت543.0اعدادية زمار للبنيناحيائيمحمود سعيد جدعان محمد108893172041103068

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت543.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيهبه ليث احمد محمود108894212042095061

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت542.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائييونس سعيد كريم حسن108895132041004053

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت542.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائييسر موفق نجم عبد هللا108896212042140265

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت541.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيعالء الدين قاسم جاسم عزوبي108897212041044011

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت541.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيعباس ضرغام علي محمود108898212041223023

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت540.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب حميد طراد غافل108899212042102076

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت539.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيمحمد جمعه حميد عزاوي108900212041084042

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت539.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيفاطمة صبحي خليل ابراهيم108901212042117038

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت539.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيسالي فوزي عبد الستار كاظم108902212042291061

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت539.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعمر موفق رحيم فرج108903212041033081

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت539.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيياسر عمار محمد احمد108904212041244027

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت538.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حاتم رحمان مهدي108905212041058018

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت538.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعبد اللطيف مثنى لطيف علي108906212041010053

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت537.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيشهد رسول علي رحيم108907212042178157

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت536.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةاحيائياسحاق هيثم احمد عباس108908212041222004

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت536.0ثانوية السرمد للبناتاحيائينور حسام علي ثابت108909212042157063

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت536.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيمالك ياسر طه جمعة108910132042130068

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت536.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيحيدر عاصم كنوان احمد108911212041257003

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت536.0اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيسفيان سالم طه علي108912192041028014

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت536.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيكلثوم محمد عبد مهيدي108913212042043029

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت535.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيايالف عبد هللا عبد الكاظم راضي108914212042139032

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت535.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيمنار نبيل خليل عبد هللا108915212042136096

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت535.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيمصطفى حميد راشد خستاوي108916212041058042

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت535.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيمصطفى خالد ظاهر زيدان108917212041039057

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت535.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيشهد حيدر لطفي محمد108918212042098138

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت535.0ثانوية عتبة للبناتاحيائيرفل سامي حسن شهاب108919212042167009

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت535.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائياسامه خلدون عبد االمير حمدي108920212041010010
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جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت535.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنيناحيائيحسن عبد الرحمن عبد الصمد عبد الرحمن108921162041426001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت534.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهديل عبد النبي هدايت سعدي108922262042097116

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت534.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيمريم باسم موسى حاتم108923212042170113

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت534.0ثانوية الطف المختلطةاحيائياسراء حمزه دلي عباس108924232042177005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت534.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعبد الرحمن هادي صالح خميس108925212041010051

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت534.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائينور ياسين طه حسن108926212042099137

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت534.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيساره مقداد محمد خليل108927212042098111

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت533.4ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعالء محمد عباس حسين108928212041020029

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت533.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةاحيائيمهى عبد هللا احمد داود108929212042086008

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت533.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيسرى جاسم سعيد صادق108930212042160026

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت533.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائيفواز حميد راشد مضروب108931212041352015

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت533.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيانمار عبدي خلف حمد108932212041052017

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت533.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيانتظار عماد شاكر عبد108933212042094020

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت532.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيضحى سعدون كامل سعدون108934212042145108

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت532.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيزينه احمد جبار احمد108935212042094071

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت531.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء ابراهيم سعدي كريم108936212042185031

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت531.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيخضر محمد كريم علي108937212041015005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت531.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيعبد هللا حازم فهد سلمان108938252041116037

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت531.0اعدادية الخالص للبنيناحيائياسماعيل منير اسماعيل خليل108939212041002016

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت531.0اعدادية الخالص للبنيناحيائياحمد رعد مهدي حسين108940212041002006

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت531.0اعدادية التحرير للبناتاحيائينبأ مازن ياسين طه108941212042136105

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت530.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيشموس كفاح مهدي عباس108942212042103045

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت530.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيكاظم عبد الحسن رسن كمر108943222041033118

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت530.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائينايف محمد عبدو سيف108944172041112075

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت522.0ثانوية الشهيد عون للبنينتطبيقيحوراء هادي عبد الحسين عبد العباس108945212052050001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت517.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعلي حسين فليح حمودي108946212051002060

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت509.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيياسين رافد سلمان محمود108947132051001103

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت509.0اعدادية العراقية للبناتتطبيقينبأ ستار محمود صالح108948212052139043

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت506.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيرشيد هزبر حسن محمد108949212051084005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت502.0اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيمحمد هادي رشيد محمد108950212051009030

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت498.0ثانوية الشهيد عون للبنينتطبيقيمريم حامد عبد الحسين عبد العباس108951212052050005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت496.0ثانوية اغادير المسائية للبنينتطبيقيحسين كامل علي جواد108952212051282015

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت495.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد الهادي سهيل نجم عبد108953212051004036

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت494.0اعدادية صنعاء للبنينتطبيقيعلي يحيى عبد علي جاسم108954232051011015

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت486.0اعدادية التقى للبناتتطبيقيهدى الحسين خليل كاشر هدهود108955112052071038
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جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت486.0ثانوية االمامة للبنينتطبيقياحمد سعد الدين عباس حسين108956212051083003

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت483.0ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقياماني عبد محمود داود108957212052160005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت482.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيتبارك حمزه نويلي جواد108958112052076007

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت477.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيحسين هيثم احمد ايوب108959172051017044

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت476.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقييونس باسل يونس رفعت108960172051351793

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت476.0ثانوية المحسن للبنينتطبيقيقتيبة محمد وهيب محمد108961212051225019

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت475.0اعدادية فدك للبناتتطبيقيغدير احسان حسن كاظم108962212052156016

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت474.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياحمد صباح فيصل اسماعيل108963172051026009

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت470.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقييوسف علي حسين سليمان108964172051351787

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت468.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعبد هللا صالح مهدي عبد108965212051002050

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك556.0ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك باسل عدنان ناجي108966142042094023

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيسجاد عماد مجيد عبد108967212041031019

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائينبأ خليل عباس خضير108968212042140230

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعلي احمد محمد خلف108969212041003105

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيرسل ياسر عبد الرحمن دحلوس108970212042260005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0ثانوية البوادي المختلطةاحيائيعالء الدين خضير احمد محيميد108971212041216007

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد فاضل حمدي محمود108972212041003148

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيزينب سمير عبد الحسين كاظم108973212042117025

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيحسين قاسم حيدر عباس108974212041231004

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيبهاء رحيم كريم فاضل108975212041010018

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0اعدادية النضال للبنيناحيائيشعيب عبد الهادي حسن مهدي108976212041029032

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد محمود جدوع ويس108977212041009230

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيهاني عبد هللا عبد اللطيف حميد108978212041052132

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيسجاد رياض نايف مطلك108979212041005051

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيصالح خليل عواد خميس108980212041272125

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيهمام قاسم احمد علي108981212041004182

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيعلي حيدر عاشور املح108982212041042017

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.3ثانوية الحريه للبناتاحيائيايات خالد حكمت حسين108983212042143003

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيايناس عبد الباسط راشد حمودي108984212042121027

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية البطوله للبنيناحيائيمنتظر سعد فاضل رشيد108985212041067023

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيسديم تحسين هادي رميض108986212042146033

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمعاذ فاضل صعب عبيد108987212041004172

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية الخالص للبنيناحيائياحمد جاسم حاتم حسين108988212041002005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيفاطمة عبد كاظم مهدي108989212042098167

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيحوراء قاسم صكبان عواد108990212042146019
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جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيحسين ابراهيم جمعة محمد108991212041270014

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيمحمد حميد شهاب حمد108992212041012113

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائيعلي حسين محسن حمود108993212041200001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد العزيز مجيد مهدي عطيه108994212041003083

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيهنوف احمد محمد جمعه108995212042244026

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيعبد الكريم عدنان وحيد محمود108996212041058017

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية خانقين للبنيناحيائياسامه رياض حاتم علي108997212041011016

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائياحمد اسعد مجيد حسن108998212041030005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمصطفى انيس يوسف علي108999212041010100

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزينب مطر حسن كريز109000212042100071

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيعائشه فيصل حمود مصلح109001212042094104

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0ثانوية ربيع بغداد األهلية للبنيناحيائياحمد محمد حسين صباح109002132041051002

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0ثانوية النيل المسائية للبنيناحيائياحمد قاسم سلمان عباس109003112041206008

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمصطفى محمود صالح مهدي109004212041005166

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0ثانوية العلوم للبنيناحيائيعلي احمد جاسم محمد109005132041052011

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد فتحي ابراهيم كريم109006132041030080

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيالرا حسن فاضل مجيد109007212042170111

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيساره عبد الحميد محمد جاسم109008212042107036

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيعمر قصي محمد حسين109009172041144059

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية النبوة للبناتاحيائييسر حكمت حسين علي109010212042145164

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية النضال للبنيناحيائيمصطفى وهب مجبل باقر109011212041029082

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيضحى عباس كريم مجيد109012212042173030

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيرفل ضياء حسين مهدي109013212042136040

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيسمر رشيد ابراهيم حسين109014212042294123

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائياسيل عمار كريم حميد109015212042098021

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيجميل حاتم احمد محسن109016212041038017

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0ثانوية االديبة للبناتاحيائيزهراء محمود كامل علي109017212042114003

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيرسل رحيم كامل مجيد109018212042105041

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيزين العابدين هشام خليفة كاظم109019212041004051

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيريام عماد حسين هاشم109020212042134039

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيسميه ابراهيم شالل جاسم109021182042251013

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء عبد الهادي عطوان كطافه109022212042139091

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0ثانوية الوطن للبنيناحيائيزيدان ليث زيدان ابراهيم109023212041079012

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمصطفى شاكر محمود سالمه109024212041052124

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيرضا مجيد حسين وادي109025142041047053
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جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيايناس خالد عبد الصاحب طعمة109026212042292024

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائياسيل حقي اسماعيل فارس109027212042121011

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيعائشة محمد احمد كريفع109028212042291082

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعبد هللا قيس سعد جمعة109029132041008049

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائياسراء شاكر محمود شكور109030212042176004

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيمروه رحمان جميل نهابه109031242042088047

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيايمان اكرم مظهر علوان109032212042107011

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيليث احمد شكر محمود109033212041010083

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيبسام قاسم محمد فرحان109034212041004028

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيآيه بسام صالح عبد القادر109035322042020001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.0اعدادية العراقية للبناتاحيائينور ياسر محمد دحام109036212042139222

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيضحى حيدر كتاب شمخي109037222042175172

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيكرار مسلم عباس حسين109038212041007100

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد رفعت علي109039212041003077

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمصطفى نزار احمد عارف109040212041049042

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائياسماعيل مطر صالح عبد109041212041043007

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيابراهيم حسين علي حمود109042212041025001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيمحمد هادي اسماعيل حسين109043212041206037

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك483.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعلي احمد عبد هللا مهدي109044162051105030

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك475.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينتطبيقيمحمد صادق ابراهيم جلوب غالي109045212051274061

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك464.0اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقيعلي حيدر كريم ياسين109046212051017023

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك462.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيفاضل حيدر عبد الزهره علوان109047162051308010

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك460.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيحسين تحسين عبد العزيز نجم109048212051029005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك459.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحسين طاهر عبد محمد حسن109049222051042026

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك457.0اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقيعباس احمد مهاوش حسن109050232051001011

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك457.0ثانوية العامل للبنينتطبيقيحيدر احمد شريف عليوي109051232051026004

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك456.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقياحمد ياسر عبدالحسين محمد علي109052162051140009

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك455.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيرسول ثاير علي حسن109053212051003020

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك455.0ثانوية الذهب األسود اإلهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن حيدر محمد علي محسن109054202051031002

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك454.0ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيرامي صباح علي جبار109055212051015008

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك453.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد عباس سيد عبيد109056282051151665

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك452.0ثانوية التحرير للبناتتطبيقيزينب عبد االمير محمد شويع109057282052057011

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك452.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيمكلف عقيل حمود مهاوي109058162051090046

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك451.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيعلي عباس فاضل عبد العزيز109059162051394025

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك449.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمنتظر عباس هادي موسى109060162051105056
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جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك448.0اعدادية نفر للبنينتطبيقيعباس عليوي ارحيم محمد109061242051025012

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك447.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقييقين حسين كامل سكر109062222052199042

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك445.0اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيعمر مصحب سلمان عبد109063212051009025

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك444.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعلي سعد خضير برع109064162051010064

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات514.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينتطبيقيحسن شهيد قاسم وادي109065222051040011

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات498.0اعدادية ديالى للبنينتطبيقيوعد ثاير غفوري سلمان109066212051012036

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات485.0ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيهادي حميد علي عبد الدايم109067212051015017

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات470.0ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيعباس علي عباس قاسم109068212051026015

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات464.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيايه خالص فاضل حسن109069212052140006

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات463.0ثانوية الفاروق للبنينتطبيقيمحمد خلف متعب حمد109070212051068017

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات463.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي محمد عبد المطلب صالح109071212051004039

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات454.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيزيد احمد صباح صبري109072212051003022

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات453.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعلي حمزه عبيد عناد109073232051044022

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات453.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيحمزة عدنان هاشم داود109074212051004014

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات452.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيعلي عبد الوهاب مسعود جميل109075132051002048

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات452.0اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقيمصطفى طالل سكران نصيف109076212051226019

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات445.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيحنين علي حسين علوان109077212052294013

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات443.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتتطبيقيريهام حارث عبود علوان109078212052174001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات442.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيمهند سعد مجيد رشيد109079212051004057

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات440.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيحوراء حسين عبد الرزاق ناجي109080272052160044

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات439.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيسيف عمر حازم سلمان109081112051033017

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات438.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيابو الفضل احمد خليل ابراهيم109082162051084008

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات438.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيسيف عمر محمد عباس109083212051003025

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات437.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقياحمد حسن محسن جوحي109084132051017002

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات437.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيشعيب علي جاسم كاظم109085212051014048

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات436.0اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيمريم شيركو حسن الفت109086212052092034

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات434.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعلي يوسف حسن خضير109087212051002073

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات434.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيمحمود ناظم جاسم حمادي109088192051012049

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات433.0اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيميسر عباس عبد سلومي109089262051012041

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات433.0اعدادية ديالى للبنينتطبيقيعادل علي عبد مسلم109090212051012016

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات433.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيمحمد سالم محيسن حمدان109091142051020052

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات431.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيمازن صالح محمد صافي109092222051363032

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات431.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعلي محمود عبود مهدي109093212051002069

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات431.0اعدادية القدس للبناتتطبيقيفاطمه اسعد جدوع ذياب109094212052110017

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات430.0ثانوية المحسن للبنينتطبيقيوالء سعد حسين محمد109095212051225023
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جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات429.0اعدادية الشوملي للبنينتطبيقياحمد سامي نوري هادي109096232051054001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات429.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيامير هاتف هادي جابر109097232051257015

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات429.0اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقيعادل ناظم علي ردام109098212051037018

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات427.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيسجاد بشير عبيد نصيف109099212051002039

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات427.0ثانوية عدن للبنينتطبيقيمهيمن منير انور بكر109100202051084034

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات426.0ثانوية الشهيد عون للبنينتطبيقيحسين نصر جواد حبيب109101212051050004

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات426.0اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيمصطفى عبد االمير عبد الكريم ناصر109102212051031017

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات425.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيانس اياد وناس مفرج109103102051020042

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات425.0ثانوية االجيال االهلية للبنينتطبيقيعلي ثائر هادي داود109104212051045004

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات424.0ثانوية االزدهار االهلية للبنينتطبيقيحسين حامد خليف سلمان109105232051289002

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات424.0ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيعلي ماجد عباس عبود109106272051034038

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات424.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيصباح صبحي حمزه عبدالحسن109107212052113009

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات422.0ثانوية المحسن للبنينتطبيقيمحمد عبد الرحمن خلف مظلوم109108212051225020

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات421.0ثانوية الفاروق للبنينتطبيقياحمد ناظم نصيف جاسم109109212051068004

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات420.0ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيفاطمه عدنان ابراهيم قدوري109110212052160018

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي588.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيامنه عماد انصيف كشكول109111212042138018

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي587.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيمروه قحطان خلف فهد109112212042165079

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي577.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائياحمد معن هاشم علوان109113212041054016

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيمحمود سرمد عبد حبش109114212041012122

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي574.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيغفران حقي اسماعيل فارس109115212042121147

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي573.0ثانوية االفكار للبناتاحيائيرانيه عبد الرحمن سكران احمد109116132042120004

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي572.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيغفران فاضل فرحان اسماعيل109117322042020044

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي571.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيابراهيم بشار محمد ناصر109118212041062001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي571.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرؤى عبد المنعم محمود كاظم109119212042098068

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي570.5ثانوية الفراقد للبناتاحيائيجنة احمد مهدي ابراهيم109120212042148018

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي570.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيرقية عباس فاضل هاني109121142042224043

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي569.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيرحمه ياسين عبد حسين109122212042294071

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي569.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيزينب علي حسين علوان109123212042294103

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي569.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد هللا محمد صبيح محمد109124212041003096

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي569.0ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيطيبه عزيز ناظم شياع109125212042235018

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي569.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيدينا اياد اللطيف عباس109126212042098063

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي568.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيعائشة رشيد حميد حسن109127212042136075

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي568.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمؤمل حميد غالب حسين109128212041272216

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي567.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيتقى صدام عبد الرزاق حسين109129102042117025

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي566.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزهراء عدنان خليفه كاظم109130212042140103
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جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي566.0اعدادية التحرير للبناتاحيائييسر سالم عبد هللا احمد109131212042136117

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي565.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد نصيف جاسم محمد109132102041026035

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي565.0ثانوية االغراس للبناتاحيائيشفاء عامر رشيد عزيمه109133212042188016

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي564.0اعدادية النبوة للبناتاحيائينبأ اياد صادق حميد109134212042145142

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي564.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيهاجر ثامر حياوي ابراهيم109135212042103073

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي564.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسجى قحطان كريم محمود109136212042098123

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي563.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيفاطمه سالم هاشم محمد109137142042133060

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي563.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيامير طالب فرهود محمد109138212041010012

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي563.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينبأ احمد رحيم سلمان109139212042090168

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي561.6ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمحمد اسماعيل عبد الطيف109140102041002147

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي561.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيانور ابراهيم عبد هللا حسين109141212041014022

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي561.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيسعدة طارق خضر احمد109142212042043020

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي561.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيتبارك رياض شاكر محمود109143212042291026

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي560.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيجيهان ناجي عبد هللا جاسم109144212042165032

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي560.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسبأ عباس وادي هيالن109145212042190032

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي560.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائياميمه مجبل صالح عطيه109146212042120015

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي559.0ثانوية عتبة للبناتاحيائيايه عمار خالد ياسين109147212042167005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي559.0ثانوية السكري للبنيناحيائيسيف علي فيصل مطشر109148212041046011

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي559.0اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد نصير كاظم اسماعيل109149212041005021

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي558.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك مثنى علي مهدي109150212042138032

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي558.0ثانوية حنين للبناتاحيائيسارة حسن هادي عبد الحميد109151132042104042

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي558.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيحنين طالب مطلك فرمان109152212042137047

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي558.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عالء حسين كوكز109153212041004141

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي558.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيداليا علي امين رؤوف109154212042102036

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي557.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد هللا احمد محمود خميس109155212041012066

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي557.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيفاطمه علي جاسم محمد109156212042113032

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي557.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيساره ياسر فيصل عبد هللا109157212042098114

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي557.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيبسمة اثير عبد الكريم عزيز109158212042098040

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي556.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيامنية مصطفى خلف محمود109159212042190007

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي556.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيزهراء احمد محمد حسين109160212042094060

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي555.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيموج محمد مهدي صالح109161212042148075

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي554.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائياحمد صالح مزاحم درويش109162322041010007

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي554.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيهبة ثائر عدنان محمود109163212042107068

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي554.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائياسيا لقمان قدوري محمد علي109164212042178022

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي553.0اعدادية بغداد للبناتاحيائينرجس حسام مهدي علوان109165132042070231
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جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي552.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد فاضل109166212042145057

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي551.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائينبأ ميثاق خالد خلف109167212042121186

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي551.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيزينب حيدر عبد الجبار حميد109168212042177024

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي551.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد جالل محمد صالح109169212041009210

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي551.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن حميدي109170212042094114

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.3ثانوية الحريه للبناتاحيائيفاطمه احمد حازم بيكان109171212042143029

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيرامي قحطان عناد احمد109172212041003052

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمد نديم فائق توفيق109173212041011096

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0اعدادية االنام للبناتاحيائيسرى نصرت شكر محمود109174212042135056

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيأنهار محمد عبد هللا ابراهيم109175212042094003

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0ثانوية اور المختلطةاحيائيعذراء علي حسين عطية109176212042211028

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0ثانوية البطوله للبنيناحيائيكرار احمد سلمان صالح109177212041067019

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيياسين طه ناهي عطيه109178142041026068

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائينور الهدى جاسم محمد عناد109179212042170134

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي549.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيأيه ستار خوام محمد109180132042099003

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي548.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيضحى احمد ظاهر جميل109181212042097078

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي548.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياحمد كمال مصطفى عارف109182212041049002

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي548.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيآمنة ثاير طه اسماعيل109183212042138001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائياية جبار يوسف حسن109184282042061005

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي546.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزينب حقي اسماعيل كريم109185212042140115

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي546.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب محمد شهيد صبر109186262042132139

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي546.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيضحى هيثم قادر عليوي109187212042144035

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي553.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقيرأفه زهير خلف جاسم109188212052098012

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي551.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمصطفى بشار احمد صالح109189212051014107

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي546.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيحسين فرج سلهو غالي109190282051032018

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي544.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيخليفة كاظم لفته شلغم109191162051354028

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي543.0ثانوية المنار االهلية للبناتتطبيقيحنين هادي مصرع جبر109192222052438003

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي541.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي محمود حسين109193212051272116

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي540.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمحمد مهدي دريد منشد تعبان109194162051309036

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي538.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيمحمد راضي عكش داود109195142051028061

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي537.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعبدهللا زكي عبدالحميد عبدالمجيد109196162051126018

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي536.0اعدادية الحيرة  للبنينتطبيقيامير عبودي تركي جابر109197252051015003

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي536.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيحسن نضال عبيد نصيف109198212051002023

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي531.0اعدادية سيد البلغاء للبنينتطبيقيسجاد شمخي صاحي حسين109199222051055012

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي530.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيامير وناس عكموش ساجت109200242051064006
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جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي530.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيمريم علي خزعل محسن109201282052062041

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي529.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي عودة صالح لهج109202282051151483

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي528.0ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيمريم ناجي كاظم محيبس109203222052207010

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي528.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيحاكم عبد العظيم حميد جعفر109204292051153049

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي528.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعون حميد واشي كاظم109205142051028051

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي527.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيكاظم مهدي ابراهيم هادي109206212051067029

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي527.0ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيعالوي ماجد شبوط عبد هللا109207282051033028

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد550.0اعدادية فدك للبناتاحيائيزينه طارق خليل ابراهيم109208212042156045

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد547.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيرسل احمد عطوان ظاهر109209212042099047

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد530.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيمصطفى عبد الكريم ولي عبد الجبار109210212041062053

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد530.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيطيبه عالء لطيف كريم109211212042098158

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد529.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيزينب سامي حميد كاظم109212132042100051

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد529.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمجتبى علي عبد مراد109213212041014122

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد527.4ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمرتضى شعبان دانوك رشيد109214212041020043

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد527.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعوض هللا محمود لطيف نصيف109215212041017034

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد526.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيرفل ماجد ابراهيم خالد109216102042137035

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد525.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيحوراء جاسم محمد محيسن109217212042100033

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد525.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائينورس قحطان عدنان محسن109218212042140251

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد524.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيزهراء نزهان احمد علي109219212042099061

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد523.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمرتضى عباس ثامر نجرس109220212041025034

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد520.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيسمر صكبان علي عصفور109221212042136063

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد520.0ثانوية المودة للبناتاحيائيزهراء عبدهللا مهدي علي109222212042132023

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد520.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيهدى احمد كاظم مهدي109223212042133068

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد520.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيصفا محمد فاضل محمد109224212042091116

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد520.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيابرار هادي مصطفى خميس109225212042102001

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد519.6ثانوية الحريه للبناتاحيائيزهراء اسماعيل خليل ابراهيم109226212042143021

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد519.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيسجاد محمد حسن علوان109227212041025010

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد519.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد رعد يونس حسين109228212041005134

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد519.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيانفال عباس عبد الجليل ابراهيم109229212042157015

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد518.1ثانوية الفراقد للبناتاحيائيشفق مثنى عبد العالي محمد109230212042148049

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد518.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور علي حسين علي رضا109231212042102149

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد518.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعبد العظيم محمود لطيف نصيف109232212041017025

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد518.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحسن صاحب كاظم مهدي109233212041003037

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد518.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيساره وسام سعد عبد هللا109234212042148044

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد517.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد عدنان سلبوخ عيدان109235212041049035
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جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد517.0اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد غسان احمد مهدي109236212041005013

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد516.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيتمارا عبد محمود عليوي109237212042171010

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد515.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعلي عبد الرضا عباس حسين109238212041007085

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد515.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيسها حسين عطيه حبيب109239212042140147

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد515.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيشهد ابراهيم احمد محمد109240212042090104

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد515.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيدينا عبد هللا احمد داود109241212042290038

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد514.0ثانوية سارة للبناتاحيائيداليا عبد المناف محمد شفيق عبد الغفور109242212042123020

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد514.0اعدادية ديالى للبنيناحيائياحمد ماجد مزهر عبد هللا109243212041012012

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد513.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيمحمد مجول حسن ابراهيم109244212041063061

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد510.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمنتظر بسام هاشم عمران109245222041072175

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد509.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائياسماء نوري حميد منهل109246212042147021

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد509.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائينور نايف نكه عاشور109247212042292096

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد509.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيسراج نزار محمد عبد الكريم109248212042097061

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد508.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائياسراء عبد الرحمن حسين محمد109249212042094013

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد508.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيصابرين بدري هادي نجم109250212042139144

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد506.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائياية حامد سلمان حسن109251212042094022

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد506.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيختام ثعبان خليل ابراهيم109252212042090050

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد505.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائينور عامر امير علي109253212042294201

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد503.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيخالد جمال كامل حمد109254212041003047

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد503.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائينور محمد هاشم كاظم109255212042092108

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد503.0ثانوية األمام الكاظم (ع)المختلطةاحيائيمحمد نعيم فليح فري109256222041228016

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد441.0اعدادية الفلق للبنينتطبيقيعلي اركان سليمان محمود109257212051023025

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد438.0ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقيعمر نجم عبد هللا حمد109258202051204008

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد437.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيلمى فؤاد ناصر محمود109259162052183036

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد433.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيعباس حازم حميد امخور109260222051310099

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد433.0ثانوية المفاخر للبنينتطبيقيمسلم محمد غالب جحيل109261162051024012

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد432.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيحسين عباس احمد محمد109262212051003016

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد431.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيمنتظر سالم هادي حسين109263222051307204

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد429.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيزهراء مؤيد محمد جاسم109264162052383065

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد427.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيجالل ناصر حسين عبد العباس109265162051449009

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد425.0ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيبتول دريد هالل مهدي109266212052015003

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد425.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيزيد سرمد صالح محي الدين109267212051011027

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد423.0ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقينورة فريد عيسى يحيى109268162052467020

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم المواد421.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيحوراء نهاد اسماعيل عبود109269212052294014

جامعة ديالى/كلية العلوم585.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائينبأ محمد عيسى اسماعيل109270212042094129
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جامعة ديالى/كلية العلوم585.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم محمود خضير عباس109271212042138146

جامعة ديالى/كلية العلوم575.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرغد احمد خلف مسعود109272212042138058

جامعة ديالى/كلية العلوم574.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيزينب محمد يوسف صالح109273212042157035

جامعة ديالى/كلية العلوم571.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزهراء عدنان عبد العباس محمد109274212042098093

جامعة ديالى/كلية العلوم570.0اعدادية االنام للبناتاحيائيرغد سعيد سلمان احمد109275212042135032

جامعة ديالى/كلية العلوم570.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيشهد سعد مهدي نصيف109276212042136065

جامعة ديالى/كلية العلوم569.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيسما منصور خضير سكران109277212042095033

جامعة ديالى/كلية العلوم568.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيختام وسام حاتم جسام109278212042090051

جامعة ديالى/كلية العلوم567.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيمنار عبد هللا حسين مهدي109279212042160041

جامعة ديالى/كلية العلوم567.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيسجى طه احمد مطلك109280212042291064

جامعة ديالى/كلية العلوم567.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيايالف بكر محمد قدوري109281212042094023

جامعة ديالى/كلية العلوم564.0ثانوية المروة للبناتاحيائيفاطمه طالب علي عباس109282212042158036

جامعة ديالى/كلية العلوم563.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيفاطمه اياد مصطفى عباس109283212042147105

جامعة ديالى/كلية العلوم563.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيورود ابراهيم خليل اسماعيل109284212042151058

جامعة ديالى/كلية العلوم562.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب لؤي مهدي فاضل109285212042190028

جامعة ديالى/كلية العلوم561.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعلي حسين طه عبد109286212041005097

جامعة ديالى/كلية العلوم559.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء اياد عبد الكريم شكر109287212042102049

جامعة ديالى/كلية العلوم558.0اعدادية التحرير للبناتاحيائينور خليل حميد عبد109288212042136110

جامعة ديالى/كلية العلوم557.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيمريم عباس كريم مهدي109289212042100107

جامعة ديالى/كلية العلوم555.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائياستبرق علي صالل عبد الجبار109290212042121006

جامعة ديالى/كلية العلوم554.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيلقاء عزيز احمد ابراهيم109291212042290092

جامعة ديالى/كلية العلوم553.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيهاله قيس احمد ابراهيم109292212042177060

جامعة ديالى/كلية العلوم553.0اعدادية العراقية للبناتاحيائياسراء صباح حبيب مطلك109293212042139014

جامعة ديالى/كلية العلوم552.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائينوره ثاير علي حسين109294212042147146

جامعة ديالى/كلية العلوم549.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيرواسي محمد قهار مهدي109295212042292042

جامعة ديالى/كلية العلوم549.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيميسره مضر علي مطلك109296212042097124

جامعة ديالى/كلية العلوم549.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة عماد مجيد عبد109297212042102122

جامعة ديالى/كلية العلوم548.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيشفق ستار محبه صايل109298212042121128

جامعة ديالى/كلية العلوم547.0اعدادية البينات للبناتاحيائيسجى مسلم عبد هللا حسن109299212042116028

جامعة ديالى/كلية العلوم547.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيآيه محمد جاسم عباس109300212042098012

جامعة ديالى/كلية العلوم547.0اعدادية البراءة للبناتاحيائينور عبد الناصر مظفر نصر هللا109301212042093083

جامعة ديالى/كلية العلوم546.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيهبة ناظم جواد معروف109302212042177061

جامعة ديالى/كلية العلوم546.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمريم غانم عبد الزهرة حمد109303212042121173

جامعة ديالى/كلية العلوم545.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيهالة وليد حميد ابراهيم109304212042171037

جامعة ديالى/كلية العلوم545.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيبان حافظ لطوف احمد109305212042136022
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جامعة ديالى/كلية العلوم543.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيسفانه محمد محجوب خلف109306212042091096

جامعة ديالى/كلية العلوم543.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيبسمه سعد عبد احمد109307212042099026

جامعة ديالى/كلية العلوم543.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمالذ وسام احمد عبد القادر109308212042097120

جامعة ديالى/كلية العلوم543.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائينور صباح صبري مهدي109309212042105110

جامعة ديالى/كلية العلوم543.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد هاني جواد كاظم109310212041004056

جامعة ديالى/كلية العلوم541.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيرسل ثاير احمد محمد109311212042145042

جامعة ديالى/كلية العلوم541.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيسندس خالد بشير حسن109312332042040060

جامعة ديالى/كلية العلوم541.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيأراده عبد الرحمن حميد عباس109313212042090001

جامعة ديالى/كلية العلوم541.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيثوره تحسين جميل خضير109314212042090045

جامعة ديالى/كلية العلوم541.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيرفيده طالب مهدي نصيف109315212042094054

جامعة ديالى/كلية العلوم540.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائينبأ سعد جعفر اخميس109316212042094125

جامعة ديالى/كلية العلوم540.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيانسام عمار قاسم محمد109317212042181002

جامعة ديالى/كلية العلوم539.0اعدادية الوالء المختلطهاحيائيكوثر ستار خليل ابراهيم109318212042236010

جامعة ديالى/كلية العلوم539.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيآيه ثائر جميل مهدي109319212042138008

جامعة ديالى/كلية العلوم539.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيياسمين فيصل ثاير سلمان109320212042097148

جامعة ديالى/كلية العلوم539.0اعدادية فدك للبناتاحيائينور محمد جواد كاظم109321212042156077

جامعة ديالى/كلية العلوم539.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد سعدون علي109322212041049018

جامعة ديالى/كلية العلوم539.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيحسين هاشم خميس عباس109323212041206009

جامعة ديالى/كلية العلوم539.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيتقى طه حميد ياسين109324212042094041

جامعة ديالى/كلية العلوم538.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائينبأ رسول جاسم سعود109325212042099127

جامعة ديالى/كلية العلوم538.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيكلثوم عدنان حسين نزال109326212042100100

جامعة ديالى/كلية العلوم538.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء عالء الدين يعرب عبد الكريم109327212042139092

جامعة ديالى/كلية العلوم538.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيزمن خليل نجم محمود109328212042178104

جامعة ديالى/كلية العلوم537.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائياميمه واثق خميس قدوري109329212042097013

جامعة ديالى/كلية العلوم537.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائياحمد عماد صالح حبيب109330212041282012

جامعة ديالى/كلية العلوم537.0اعدادية القدس للبناتاحيائيدينا يوسف حسب هللا عبد109331212042110030

جامعة ديالى/كلية العلوم537.0ثانوية االالء للبناتاحيائينبأ فيصل عباس حسن109332212042189020

جامعة ديالى/كلية العلوم537.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائينور حسام احمد حسن109333212042170135

جامعة ديالى/كلية العلوم537.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيمصطفى عبد الكريم حميد احمد109334212041030091

جامعة ديالى/كلية العلوم537.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيعلي كاظم حساني علي109335212041015009

جامعة ديالى/كلية العلوم536.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمصطفى عباس علي صيهود109336212041038086

جامعة ديالى/كلية العلوم536.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيهاله زاهد سامي عبد الكريم109337212042173043

جامعة ديالى/كلية العلوم536.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمروه باسم محمد حسين109338212042097107

جامعة ديالى/كلية العلوم536.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيسرى رعد عبد المحسن عبد الحسين109339212042099075

جامعة ديالى/كلية العلوم536.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيطيبه ناصر جزاع احمد109340212042262026
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جامعة ديالى/كلية العلوم536.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيسجاد خالد علي جاسم109341212041063033

جامعة ديالى/كلية العلوم536.0ثانوية االمال للبناتاحيائيساره داود سلمان علوان109342212042153017

جامعة ديالى/كلية العلوم536.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائينور اسعد محمود سلمان109343212042100124

جامعة ديالى/كلية العلوم535.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيبهاء حر كاظم احمد109344212041058006

جامعة ديالى/كلية العلوم535.0ثانوية الحسام للبنيناحيائياحمد علي مظهور محمود109345212041070004

جامعة ديالى/كلية العلوم535.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيغسان كاظم عبد الهادي جواد109346212041273060

جامعة ديالى/كلية العلوم535.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيحسين ثاير هادي جاسم109347212041085031

جامعة ديالى/كلية العلوم535.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيفرح زهير جمال محمد109348212042104039

جامعة ديالى/كلية العلوم535.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمصطفى فيصل غازي محمود109349212041038087

جامعة ديالى/كلية العلوم534.4ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيأمنية جمال فيصل حسن109350312042047007

جامعة ديالى/كلية العلوم534.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيعال حسن صادق كاظم109351212042139154

جامعة ديالى/كلية العلوم534.0ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيسحر وعد عبد الهادي جاسم109352212042231008

جامعة ديالى/كلية العلوم534.0اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيشهد نهاد جليل جاسم109353212042118033

جامعة ديالى/كلية العلوم534.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيطارق سامي محمود سلمان109354212041005060

جامعة ديالى/كلية العلوم533.0اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيانمار رائد سالم حسين109355182041010005

جامعة ديالى/كلية العلوم533.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمصطفى ثائر نعمان شكر109356212041022063

جامعة ديالى/كلية العلوم533.0اعدادية فدك للبناتاحيائيزينب كريم محمد حسن109357212042156042

جامعة ديالى/كلية العلوم533.0اعدادية فدك للبناتاحيائيعذراء زهير علي محمد109358212042156053

جامعة ديالى/كلية العلوم533.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيصفيه طارق سلمان فرحان109359212042090117

جامعة ديالى/كلية العلوم532.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيزينب مزاحم غيدان فيحان109360212042139106

جامعة ديالى/كلية العلوم532.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيايه محمد فائق عبد109361132042098024

جامعة ديالى/كلية العلوم532.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيتبارك ياسين احمد صالح109362212042140054

جامعة ديالى/كلية العلوم532.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعبد المؤمن رعد خلف موسى109363212041038050

جامعة ديالى/كلية العلوم531.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيغدير اياد مهدي عباس109364212042139160

جامعة ديالى/كلية العلوم531.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعالء عماد عبود أبراهيم109365212041085060

جامعة ديالى/كلية العلوم531.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائياحمد ولهان عبد الوهاب خليل109366212041248003

جامعة ديالى/كلية العلوم531.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيوفاء حسين عبد الكريم علي109367212042257026

جامعة ديالى/كلية العلوم531.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيزهراء باسم محمد ابراهيم109368212042091076

جامعة ديالى/كلية العلوم530.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمريم قحطان داود سلمان109369212042090153

جامعة ديالى/كلية العلوم530.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيوديان سعد بكر محمد109370212042145160

جامعة ديالى/كلية العلوم530.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيهيثم مزهر ابراهيم كريم109371212041268033

جامعة ديالى/كلية العلوم530.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمحمد كريم عبد الزهرة بطي109372212041008098

جامعة ديالى/كلية العلوم529.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيصهيب مشتاق طالب عبد109373212041023037

جامعة ديالى/كلية العلوم529.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيمحمد فياض محمد صالح109374212041023078

جامعة ديالى/كلية العلوم529.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمجيد علي مجيد محمود109375212041004125
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جامعة ديالى/كلية العلوم529.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيشيرين فاروق حسين علي109376212042244012

جامعة ديالى/كلية العلوم529.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيدعاء فالح تركي مظلوم109377212042100041

جامعة ديالى/كلية العلوم529.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيهبة حسين سعد حميد109378212042090186

جامعة ديالى/كلية العلوم529.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيمنار ماجد دحام وهيب109379212042091147

جامعة ديالى/كلية العلوم528.6ثانوية الجواهري للبنيناحيائيحسن حارث جليل رزوقي109380212041020011

جامعة ديالى/كلية العلوم528.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائينهى امجد عباس ذياب109381212042097132

جامعة ديالى/كلية العلوم528.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيفاطمه ثامر حسين عويد109382212042226029

جامعة ديالى/كلية العلوم528.0ثانوية سرى االهلية للبناتاحيائيفاطمة ستار محمود عبد هللا109383212042163011

جامعة ديالى/كلية العلوم528.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه حسن خلف حسن109384212042090134

جامعة ديالى/كلية العلوم528.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيمروان حاتم يوسف كريم109385212041268026

جامعة ديالى/كلية العلوم528.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيفاطمه سعدون عواد عباس109386212042095041

جامعة ديالى/كلية العلوم528.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة محمد ابراهيم بريس109387212042102125

جامعة ديالى/كلية العلوم528.0ثانوية الوطن للبنيناحيائيمصطفى كريم محمود علي109388212041079031

جامعة ديالى/كلية العلوم527.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرؤى اكرم عبود احمد109389212042098066

جامعة ديالى/كلية العلوم527.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيهمسه ابراهيم خلف عياش109390212042157069

جامعة ديالى/كلية العلوم527.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةاحيائيبحار حسين عطا هللا سلطان109391212042086004

جامعة ديالى/كلية العلوم527.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيشيماء رعد احمد ساهي109392212042098146

جامعة ديالى/كلية العلوم527.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيمريم موسى مجيد رزوقي109393212042136093

جامعة ديالى/كلية العلوم527.0ثانوية المغيرة للبنيناحيائيعبد هللا ستار عبد هللا محمد109394212041051017

جامعة ديالى/كلية العلوم527.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيريهام حسن علوان خلف109395132042112018

جامعة ديالى/كلية العلوم527.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيعذراء حسن عبد هللا حسين109396212042094106

جامعة ديالى/كلية العلوم527.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائياحمد محمود خضير خلف109397212041038009

جامعة ديالى/كلية العلوم527.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيورود عماد محمد حسن109398212042094154

جامعة ديالى/كلية العلوم527.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمصطفى احمد عبود صالح109399212041273084

جامعة ديالى/كلية العلوم526.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي نزار صالح حسين109400212041002104

جامعة ديالى/كلية العلوم526.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائينايله ايوب اسماعيل محمود109401212042178236

جامعة ديالى/كلية العلوم526.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيعبد العزيز جمال اسماعيل غفور109402212041064018

جامعة ديالى/كلية العلوم525.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيانفال باسم داود ناصر109403212042016002

جامعة ديالى/كلية العلوم525.0ثانوية المحسن للبنيناحيائيايمن عامر محمد ابراهيم109404212041225006

جامعة ديالى/كلية العلوم525.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةاحيائيمصطفى سامي خليفه كريم109405212041086011

جامعة ديالى/كلية العلوم524.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيمالك خالد حميد عكله109406212042294184

جامعة ديالى/كلية العلوم524.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيايه ليث حسين محمد109407212042090035

جامعة ديالى/كلية العلوم524.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيفاطمة قاسم وادي احمد109408212042137123

جامعة ديالى/كلية العلوم524.0ثانوية السرمد للبناتاحيائينبأ عباس حسين فهد109409212042157058

جامعة ديالى/كلية العلوم524.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيايمن ناظم مراد كاظم109410212041272050
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جامعة ديالى/كلية العلوم524.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبراء ظاهر سليمان منصور109411212042102017

جامعة ديالى/كلية العلوم524.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيأيالف ليث خلف علي109412212042099004

جامعة ديالى/كلية العلوم524.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيحسين حذيفة عبد هللا زيدان109413212041085032

جامعة ديالى/كلية العلوم524.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيدعاء نجم محمد علوان109414212042103026

جامعة ديالى/كلية العلوم523.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيكرار اياد رشيد خميس109415212041012110

جامعة ديالى/كلية العلوم523.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيساره جمال سعدون ابراهيم109416212042171022

جامعة ديالى/كلية العلوم523.0ثانوية الراية المختلطةاحيائيفرح غازي احمد ابراهيم109417212042021010

جامعة ديالى/كلية العلوم523.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيحمزه شكر محمود حسين109418212041010036

جامعة ديالى/كلية العلوم523.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيديار مازن ابراهيم حسن109419212041084019

جامعة ديالى/كلية العلوم523.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيعلياء محمد كامل حمد109420212042140181

جامعة ديالى/كلية العلوم522.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء حسين محمد حسن عبد109421212042102056

جامعة ديالى/كلية العلوم522.0اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيبركات جمال مهدي صالح109422142041174004

جامعة ديالى/كلية العلوم522.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيرياض حجي سليمان خلف109423332041051041

جامعة ديالى/كلية العلوم522.0اعدادية البينات للبناتاحيائيزينب سلمان مهدي مجيد109424212042116023

جامعة ديالى/كلية العلوم522.0اعدادية العراقية للبناتاحيائياالء عبد هللا كاظم علوان109425212042139020

جامعة ديالى/كلية العلوم522.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيدجلة محمد هزاع كنو109426212042121062

جامعة ديالى/كلية العلوم522.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيايه احمد فاضل حسن109427212042171008

جامعة ديالى/كلية العلوم522.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيتبارك ظاهر عبود علوان109428212042136027

جامعة ديالى/كلية العلوم522.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيداليا ابراهيم محمود خميس109429212042190016

جامعة ديالى/كلية العلوم522.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيحسين هشام عامر مهدي109430132041002023

جامعة ديالى/كلية العلوم522.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيخديجة حاتم احمد جاسم109431212042171011

جامعة ديالى/كلية العلوم522.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيسجى عداي حمدي ياس109432212042094079

جامعة ديالى/كلية العلوم521.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيساره مدحي محمد عواد109433212042290058

جامعة ديالى/كلية العلوم521.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيتبارك موفق كريم صالح109434212042137040

جامعة ديالى/كلية العلوم521.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيتبارك صفر مهدي حسين109435212042145023

جامعة ديالى/كلية العلوم521.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي مشتاق عباس جاسم109436212041002103

جامعة ديالى/كلية العلوم521.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيزهراء خليل ابراهيم سهيل109437212042171018

جامعة ديالى/كلية العلوم521.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيعذراء حسين محمد جاسم109438212042121142

جامعة ديالى/كلية العلوم521.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيهيبة فارس جليل خليل109439212042137159

جامعة ديالى/كلية العلوم521.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيدره نور الدين داود سلمان109440212042097037

جامعة ديالى/كلية العلوم521.0ثانوية المودة للبناتاحيائيرشا صباح كاظم ابراهيم109441212042132015

جامعة ديالى/كلية العلوم521.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيرسل علي حسين سلمان109442212042100045

جامعة ديالى/كلية العلوم521.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمصطفى عالء الماس عيسى109443212041014147

جامعة ديالى/كلية العلوم520.0ثانوية االالء للبناتاحيائيزينب صاحب خليفة عبد هللا109444212042189012

جامعة ديالى/كلية العلوم520.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيهدى حازم ياسين ضاحي109445212042126069
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جامعة ديالى/كلية العلوم520.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعمر موسى فاضل كمر109446212041054108

جامعة ديالى/كلية العلوم520.0ثانوية البوادي المختلطةاحيائيمصطفى يحيى قاسم عزيز109447212041216011

جامعة ديالى/كلية العلوم520.0ثانوية الزهور للبناتاحيائياطياب سالم داود سلمان109448212042113006

جامعة ديالى/كلية العلوم520.0ثانوية المودة للبناتاحيائيزهراء ايوب علي حسين109449212042132019

جامعة ديالى/كلية العلوم520.0اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيطه شهاب حمد خزعل109450212041081020

جامعة ديالى/كلية العلوم520.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشهد عماد عبد المحسن مجيد109451212042102097

جامعة ديالى/كلية العلوم519.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيايناس عادل زاير حبيب109452212042091036

جامعة ديالى/كلية العلوم519.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيفاطمه حسيب جواد عبد هللا109453212042133051

جامعة ديالى/كلية العلوم519.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيبراء حسين طه عباس109454212042146011

جامعة ديالى/كلية العلوم519.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيايات ابراهيم علي خميس109455212042090027

جامعة ديالى/كلية العلوم519.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائينجالء خليل علي احمد109456212042084016

جامعة ديالى/كلية العلوم519.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيقمر هاشم حسين عباس109457142042224114

جامعة ديالى/كلية العلوم519.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيفاطمه صاحب مغير علي109458212042093070

جامعة ديالى/كلية العلوم519.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيانوار الزم هادي سايه خان109459132042109009

جامعة ديالى/كلية العلوم519.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيكرار يوسف عيسى محمد109460212041065090

جامعة ديالى/كلية العلوم519.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيضحى تحسين علي رشيد109461212042121137

جامعة ديالى/كلية العلوم519.0اعدادية البينات للبناتاحيائيحوراء صالح عدنان خضر109462212042116009

جامعة ديالى/كلية العلوم518.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيفاطمة ثامر ابراهيم خضير109463212042134083

جامعة ديالى/كلية العلوم518.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائياسراء جمال كريم محمود109464212042105004

جامعة ديالى/كلية العلوم518.0ثانوية االمال للبناتاحيائينبأ نهاد خزعل كريم109465212042153048

جامعة ديالى/كلية العلوم518.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيضحى منذر عبد مهدي109466212042248022

جامعة ديالى/كلية العلوم518.0ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيباسم حسين علي احمد109467212041208005

جامعة ديالى/كلية العلوم518.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيمثنى محمود هندي وهاب109468212041270046

جامعة ديالى/كلية العلوم518.0اعدادية البينات للبناتاحيائيهدى نصار طارش جباره109469212042116054

جامعة ديالى/كلية العلوم518.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيفاتن حكمت عبد الحكيم سليمان109470212042290081

جامعة ديالى/كلية العلوم518.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيمحمد طامي حسين ضعن109471212041084044

جامعة ديالى/كلية العلوم518.0ثانوية الراية المختلطةاحيائيتبارك كريم هاتف مجيد109472212042021001

جامعة ديالى/كلية العلوم517.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيفاطمة عامر عدنان نجم109473212042178191

جامعة ديالى/كلية العلوم517.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيدعاء احمد نعمان داود109474212042148021

جامعة ديالى/كلية العلوم517.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيابتهال علي عمران علي109475212042091006

جامعة ديالى/كلية العلوم517.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائيوداد شهاب شكور حسن109476212042176048

جامعة ديالى/كلية العلوم517.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائينوره حسين علي حسن109477212042178258

جامعة ديالى/كلية العلوم517.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي امير سعد علي109478142041016065

جامعة ديالى/كلية العلوم517.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد نصيف جاسم محمد109479212041052114

جامعة ديالى/كلية العلوم516.0ثانوية الغيث المختلطةاحيائيعبد هللا طالب هادي حسيب109480212041247006
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جامعة ديالى/كلية العلوم516.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيابو ذر ظافر عادل حياوي109481212041017004

جامعة ديالى/كلية العلوم516.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيامال رجب احمد كايم109482212042170009

جامعة ديالى/كلية العلوم516.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائينور قحطان سلمان محجوب109483212042140245

جامعة ديالى/كلية العلوم516.0ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيساره هادي عباس جاسم109484212042231007

جامعة ديالى/كلية العلوم516.0ثانوية الفتاة للبناتاحيائيتبارك عبد نصر هللا سرحان109485212042175011

جامعة ديالى/كلية العلوم516.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه قاسم صالح مهدي109486212042160035

جامعة ديالى/كلية العلوم516.0اعدادية فدك للبناتاحيائيايه مصطفى ابراهيم جاسم109487212042156008

جامعة ديالى/كلية العلوم516.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيشجن جليل ابراهيم ميرزه109488132042283096

جامعة ديالى/كلية العلوم516.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيديانا حسين علي مهدي109489212042099045

جامعة ديالى/كلية العلوم516.0ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيمي سالم محمد حسون109490212042208014

جامعة ديالى/كلية العلوم515.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائييسرى ياسر احمد طعمه109491212042178292

جامعة ديالى/كلية العلوم515.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيلبنا علي احمد حسين109492212042172059

جامعة ديالى/كلية العلوم515.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيعبد العظيم عبد هللا علي عايد109493322041060037

جامعة ديالى/كلية العلوم515.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتقى حسن خضير عباس109494132042118053

جامعة ديالى/كلية العلوم515.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيعائشه بهاء كريم صالح109495212042134077

جامعة ديالى/كلية العلوم515.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيرنده خالد علي سبع109496212042170049

جامعة ديالى/كلية العلوم515.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيضمياء عدنان عبد هللا عناد109497212042170094

جامعة ديالى/كلية العلوم515.0ثانوية الزهور للبناتاحيائينبا حيدر منصور ناجي109498212042113035

جامعة ديالى/كلية العلوم515.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيحسين شاكر ستير احمد109499212041263007

جامعة ديالى/كلية العلوم515.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيرانية اياد عبد هللا عبد109500212042190017

جامعة ديالى/كلية العلوم515.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيمريم محمد حسين علوان109501212042139194

جامعة ديالى/كلية العلوم515.0ثانوية االالء للبناتاحيائيوالء باقر عبد ابراهيم109502212042189022

جامعة ديالى/كلية العلوم515.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائياحمد رعد علي محمد109503212041272015

جامعة ديالى/كلية العلوم515.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحسين حسن جاسم محمد109504212041007027

جامعة ديالى/كلية العلوم514.5ثانوية الفراقد للبناتاحيائيرانيه سمير ابراهيم محمود109505212042148023

جامعة ديالى/كلية العلوم514.0ثانوية االمال للبناتاحيائيهاله عبداالمير عبدهللا يحيى109506212042153052

جامعة ديالى/كلية العلوم514.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةاحيائيشهد صالح علي محمود109507212042086007

جامعة ديالى/كلية العلوم514.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيايناس حسن هادي عباس109508212042147033

جامعة ديالى/كلية العلوم514.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيحيدر فاضل يبار حسين109509262041202036

جامعة ديالى/كلية العلوم514.0ثانوية حطين للبناتاحيائيضحى مثنى كريم محمد109510202042133061

جامعة ديالى/كلية العلوم514.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيايناس حميد حمه كريم109511322042020011

جامعة ديالى/كلية العلوم514.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيسكنه هوار محمود محمد109512212042109050

جامعة ديالى/كلية العلوم514.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيميالد فالح محمد طه109513132042112035

جامعة ديالى/كلية العلوم514.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيشروق عادي محمد محمود109514212042119029

جامعة ديالى/كلية العلوم514.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد جاسم مجيد جواد109515212041005128
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جامعة ديالى/كلية العلوم514.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينوافل باسم طه ياسين109516212042090176

جامعة ديالى/كلية العلوم514.0ثانوية المودة للبناتاحيائيدانيه سهيل عيسى جعفر109517212042132012

جامعة ديالى/كلية العلوم513.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيهاجر فالح حسن خلف109518212042134104

جامعة ديالى/كلية العلوم513.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيسرور عماد عادل محمد109519212042094083

جامعة ديالى/كلية العلوم513.0اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد اللطيف مهدي109520212042156029

جامعة ديالى/كلية العلوم513.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيحسن حامد كاظم جواد109521212041058007

جامعة ديالى/كلية العلوم513.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيبراء حسن جلوب كاظم109522132042109015

جامعة ديالى/كلية العلوم513.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيصفا هادي متعب محمود109523212042134073

جامعة ديالى/كلية العلوم513.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيرشا يونس احمد سلمان109524212042264007

جامعة ديالى/كلية العلوم513.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيسجى محمد قاسم كاظم109525132042126040

جامعة ديالى/كلية العلوم513.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيرقية مقداد خلف ملح109526212042091068

جامعة ديالى/كلية العلوم513.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيريام اسعد عجيل عطوان109527212042172033

جامعة ديالى/كلية العلوم513.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعمر ليث حسين سهيل109528212041272198

جامعة ديالى/كلية العلوم513.0اعدادية دهوال المختلطةاحيائياياس خضر كرنوص خلف109529172041347005

جامعة ديالى/كلية العلوم513.0ثانوية الخضراء للبنيناحيائيمصطفى ستار عويد حسن109530182041050011

جامعة ديالى/كلية العلوم512.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيابراهيم علي حسين احمد109531202041390005

جامعة ديالى/كلية العلوم512.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيفيصل عدنان محمد علي عباس109532212041023070

جامعة ديالى/كلية العلوم512.0ثانوية حطين للبناتاحيائيأمنه عبد الرحيم محمد هادي109533202042133002

جامعة ديالى/كلية العلوم512.0ثانوية دجلة الخير للبنيناحيائيسجاد علي عبد هللا كاظم109534132041038010

جامعة ديالى/كلية العلوم512.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيشيماء غازي جابر وداعه109535212042244013

جامعة ديالى/كلية العلوم512.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيامير مال هللا علي جاسم109536212041223004

جامعة ديالى/كلية العلوم512.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيزينب عدنان سيد ولي مهدي109537212042125040

جامعة ديالى/كلية العلوم512.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمرتضى حسين عبد الرزاق حسن109538212041025033

جامعة ديالى/كلية العلوم512.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائياثير احمد محمد حسين109539202041030007

جامعة ديالى/كلية العلوم512.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةاحيائيعبد اللطيف سالم خلف عبد109540182041342041

جامعة ديالى/كلية العلوم512.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء عماد اسماعيل علي109541212042138048

جامعة ديالى/كلية العلوم512.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيازهار نجم عبد فياض109542212042121005

جامعة ديالى/كلية العلوم512.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائينور حيدر محمود خليل109543212042133060

جامعة ديالى/كلية العلوم512.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيمنتهى قاسم احمد محمود109544212042147125

جامعة ديالى/كلية العلوم512.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائينور علي مدحت عبد109545212042137154

جامعة ديالى/كلية العلوم512.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيسجى محمد حميد حمد109546212042177033

جامعة ديالى/كلية العلوم512.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيرسل نبيل ماجد حسين109547212042139073

جامعة ديالى/كلية العلوم511.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائيمريم حقي اسماعيل خليفه109548212042120041

جامعة ديالى/كلية العلوم511.0اعدادية عائشة للبناتاحيائياية سمير شدهان صلبوخ109549142042074015

جامعة ديالى/كلية العلوم511.0ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيميالد اركان طه حسون109550212042208015
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جامعة ديالى/كلية العلوم511.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيفاطمه خليل ابراهيم علي109551142042143029

جامعة ديالى/كلية العلوم511.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائينورس ابراهيم مذري ماضي109552212042125076

جامعة ديالى/كلية العلوم511.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيسجى عدنان دحام نصيف109553212042121114

جامعة ديالى/كلية العلوم511.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيآيه فوزي خلف محمد109554212042099007

جامعة ديالى/كلية العلوم511.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيحسين سامي صالح هالل109555202041003031

جامعة ديالى/كلية العلوم511.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمريم عدنان جبار محمد109556212042121171

جامعة ديالى/كلية العلوم511.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيرفل فالح ابراهيم صالح109557212042099050

جامعة ديالى/كلية العلوم511.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعمر ثائر حسين مهدي109558212041013100

جامعة ديالى/كلية العلوم511.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزينب سعيد حافظ نكه109559212042137085

جامعة ديالى/كلية العلوم511.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائينور الهدى احمد جاسم محمد109560212042248031

جامعة ديالى/كلية العلوم511.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيسجى دريد سلمان خطاب109561322042020031

جامعة ديالى/كلية العلوم511.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعثمان محمد عبد المنعم احمد109562212041039039

جامعة ديالى/كلية العلوم511.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب ناجي فليح حسن109563222042323202

جامعة ديالى/كلية العلوم511.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيمريم صبيح عليوي فهد109564212042100106

جامعة ديالى/كلية العلوم511.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمؤمن محمود حمد رحيل109565202041009062

جامعة ديالى/كلية العلوم511.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيايه عبد هللا سحاب مطر109566212042157023

جامعة ديالى/كلية العلوم511.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيزهراء اياد رفعت مصطفى109567212042104020

جامعة ديالى/كلية العلوم510.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيمالك قاسم شهاب احمد109568212042095055

جامعة ديالى/كلية العلوم510.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيوديان عماد حسين كاظم109569212042170144

جامعة ديالى/كلية العلوم510.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيفاديه صالح علي جاسم109570212042292076

جامعة ديالى/كلية العلوم510.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيهبه تمام قاسم محمد109571212042064048

جامعة ديالى/كلية العلوم510.0اعدادية فدك للبناتاحيائيفاطمة محمد ابراهيم جاسم109572212042156065

جامعة ديالى/كلية العلوم510.0اعدادية العراقية للبناتاحيائياسراء عبد الكريم عبد الصاحب هادي109573212042139016

جامعة ديالى/كلية العلوم510.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائياالء شاكر كشكول نصيف109574212042105014

جامعة ديالى/كلية العلوم510.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائييوسف غانم جعفر جمعه109575172041124168

جامعة ديالى/كلية العلوم510.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعلي زيدان خليفة حميد109576212041013087

جامعة ديالى/كلية العلوم510.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيافنان مصطفى حميد جبار109577212042139019

جامعة ديالى/كلية العلوم510.0ثانوية االمال للبناتاحيائيساره خليل محمود حسين109578212042153016

جامعة ديالى/كلية العلوم510.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيغسان ذياب سالم اسد109579212041007094

جامعة ديالى/كلية العلوم510.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيغسق حسين عبد باشي حمد109580142042111191

جامعة ديالى/كلية العلوم510.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينبأ ياسر محمود عبار109581212042098223

جامعة ديالى/كلية العلوم510.0ثانوية الفتاة للبناتاحيائياالء هيثم ناجي رشيد109582212042175006

جامعة ديالى/كلية العلوم510.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعلي رائد رحيم حسين109583212041005098

جامعة ديالى/كلية العلوم510.0ثانوية المودة للبناتاحيائيمريم مانع هادي محمد109584212042132048

جامعة ديالى/كلية العلوم509.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيشمس باسم جميل علي109585132042070147
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جامعة ديالى/كلية العلوم509.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيصديق عمار قادر عبد109586212041005058

جامعة ديالى/كلية العلوم509.0ثانوية سومر المختلطةاحيائيسالم ايوب محمد علي احمد109587212041072005

جامعة ديالى/كلية العلوم509.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمريم رشيد حميد شكور109588212042178215

جامعة ديالى/كلية العلوم509.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد قحطان مسلم مهدي109589212041272247

جامعة ديالى/كلية العلوم509.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيطيبه فراس اسود ناجي109590132042071101

جامعة ديالى/كلية العلوم509.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيحسين عباس عدنان لفته109591212041260003

جامعة ديالى/كلية العلوم509.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيضحى فراس ظاهر كاظم109592212042147091

جامعة ديالى/كلية العلوم509.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعلي غسان رشيد حميد109593212041003118

جامعة ديالى/كلية العلوم509.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيهاجر محمد محمود شاكر109594212042098239

جامعة ديالى/كلية العلوم509.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيتبارك محمود محمد محمود109595212042177011

جامعة ديالى/كلية العلوم509.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيوفاء عامر عزيز طعمه109596212042147159

جامعة ديالى/كلية العلوم509.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد حليم محمد حسين109597182041127047

جامعة ديالى/كلية العلوم509.0ثانوية النيل المسائية للبنيناحيائياحمد صباح كاظم بحر109598112041206004

جامعة ديالى/كلية العلوم509.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعبد العزيز ذياب سلمان إبراهيم109599212041038045

جامعة ديالى/كلية العلوم509.0ثانوية الحاتمية للبناتاحيائيسجى حكمت جمعة عباس109600182042159005

جامعة ديالى/كلية العلوم509.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمراد جوامير دليان وهاب109601182041035111

جامعة ديالى/كلية العلوم509.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيحيدر باسل وهيب عليوي109602212041013044

جامعة ديالى/كلية العلوم509.0ثانوية الدور للبناتاحيائيفاطمه سعد حمود حسن109603182042161050

جامعة ديالى/كلية العلوم509.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيليث محمد خالص راضي109604212041023072

جامعة ديالى/كلية العلوم509.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزينب وادي هاشم عايز109605212042100073

جامعة ديالى/كلية العلوم509.0اعدادية النهار للبناتاحيائيمريم حيدر صبيح حسن109606112042127055

جامعة ديالى/كلية العلوم509.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيزينب عبد الباقي عبد هللا سبع109607212042257012

جامعة ديالى/كلية العلوم508.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيتبارك عبد الستار خلف ياس109608212042178056

جامعة ديالى/كلية العلوم508.0ثانوية الراية المختلطةاحيائيحمزه محمود سعيد خلف109609212041021006

جامعة ديالى/كلية العلوم508.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيطيبه حسن فارس عزال109610142042080043

جامعة ديالى/كلية العلوم508.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةاحيائيمحمد ياسين خضير عباس109611212041086010

جامعة ديالى/كلية العلوم508.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيكرار اسد شطاوي فزع109612212041058032

جامعة ديالى/كلية العلوم508.0اعدادية الفاروق للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبد جواد109613132041014011

جامعة ديالى/كلية العلوم508.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيريام رياض خلف جباره109614212042102048

جامعة ديالى/كلية العلوم508.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيهبه ماجد هادي حسين109615212042098242

جامعة ديالى/كلية العلوم508.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيسالي فراس جميل عمران109616212042291060

جامعة ديالى/كلية العلوم508.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمنتظر عباس حسين علي109617212041272290

جامعة ديالى/كلية العلوم508.0اعدادية بلد للبناتاحيائيايمان ليث جاسم محمد109618182042176026

جامعة ديالى/كلية العلوم508.0اعدادية االنام للبناتاحيائيشادين اكرم مراد علي109619212042135060

جامعة ديالى/كلية العلوم508.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائياحمد مشتاق مجيد نجم109620212041003018
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جامعة ديالى/كلية العلوم508.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيهدى ناصر اسماعيل حديد109621212042094149

جامعة ديالى/كلية العلوم508.0اعدادية بابل للبناتاحيائيفاطمة محسن علي هادي109622212042141074

جامعة ديالى/كلية العلوم508.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعلي عبد ابراهيم برغش109623212041008078

جامعة ديالى/كلية العلوم508.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيليث احمد مهدي علي109624272041036084

جامعة ديالى/كلية العلوم508.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعلي شامل عبد خان109625212041003114

جامعة ديالى/كلية العلوم508.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيامين نجاة امين خورشيد109626202041048032

جامعة ديالى/كلية العلوم508.0ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائياطياف مهند تركي حطحوط109627212042231001

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيهدى حسن محمد كريم109628212042178270

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيمحمد زياد شجاع محي109629212041017039

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيزهراء عماد هادي حسين109630212042248014

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيمصطفى محمد لفته مهدي109631142041017126

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيايات جاسم محمد اسماعيل109632212042137015

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائياحمد نبراس رشيد عبد الرحمن109633132041022001

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيالنه آراز رمضان اسد109634212042092088

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعمر قحطان شهاب حميدي109635212041007092

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمريم احمد غضبان غريب109636212042098188

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيريام قاسم عبد هللا جاسم109637212042098086

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائياالء كاظم جويد بهرام109638202042118026

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيياسمين محمود محمد ابراهيم109639212042144061

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد ميثم نوشي خضير109640232041286024

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيرغده صكر عياش صالح109641212042091064

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائينسرين عبد الستار نوري ولي109642212042120046

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائياسراء عامر اشكفتي كاظم109643212042120003

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيطيبه ماهر خالد شاكر109644132042101059

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيياسر عمار هاشم عبد القادر109645182041065036

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0اعدادية النضال للبنيناحيائيممدوح جابر محمد غاوي109646242041014049

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0ثانوية الطائف للبناتاحيائينوال باسم احمد وهيب109647212042159042

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائياحمد رياض جمعة حسن109648212041043002

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيميعاد موسى كمر فرحان109649212042090166

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائياسراء عادل طه ياسين109650212042064001

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيرسل قاسم ماس هوين109651212042100046

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائينور الهدى محارب ابراهيم عباس109652212042100130

جامعة ديالى/كلية العلوم507.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائييوسف حسين راضي عبيد109653212041018034

جامعة ديالى/كلية العلوم506.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيكرم صبري عبد الجبار عبود109654212041030072

جامعة ديالى/كلية العلوم506.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيلطيفه خالد عبد الكريم جميل109655212042257019
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جامعة ديالى/كلية العلوم506.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيمرام عماد فريق حسين109656182042203073

جامعة ديالى/كلية العلوم506.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائيتبارك الرحمن جليل علوان حسين109657212042217005

جامعة ديالى/كلية العلوم506.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائياحمد اورهان عبد العزيز رشيد109658212041009005

جامعة ديالى/كلية العلوم506.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزهراء محمد كامل عطيه109659212042140106

جامعة ديالى/كلية العلوم506.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيمريم عدنان محمود مصلح109660212042144045

جامعة ديالى/كلية العلوم506.0اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيمياده عماد احمد عبد هللا109661212042118045

جامعة ديالى/كلية العلوم506.0ثانوية الدور للبناتاحيائيتبارك مؤيد احمد عبد109662182042161019

جامعة ديالى/كلية العلوم506.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيرنده واثق فرج علوان109663212042121082

جامعة ديالى/كلية العلوم506.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيوليد خالد نصيف جاسم109664212041264036

جامعة ديالى/كلية العلوم506.0ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيفاطمة عبد االمير كاظم خالوي109665132042123021

جامعة ديالى/كلية العلوم506.0اعدادية مندلي للبنيناحيائياحمد برهان رحيم زيدان109666212041034005

جامعة ديالى/كلية العلوم506.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيايالف حامد هاشم مجيد109667322042020009

جامعة ديالى/كلية العلوم506.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيحنان علي دنان عباس109668212042160009

جامعة ديالى/كلية العلوم506.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيزهراء علي جاسم محمد109669212042113018

جامعة ديالى/كلية العلوم506.0ثانوية حبر االمة المختلطةاحيائيغصون احمد علي سلمان109670212042357028

جامعة ديالى/كلية العلوم506.0ثانوية الروابي للبناتاحيائينبأ عبد الستار مجيد حبيب109671212042146076

جامعة ديالى/كلية العلوم506.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه نصيف عبد وحيد109672212042090139

جامعة ديالى/كلية العلوم506.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائينور الهدى جليل دخيل عواد109673142042121047

جامعة ديالى/كلية العلوم506.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيبان محمد ابراهيم طالب109674212042098039

جامعة ديالى/كلية العلوم506.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيامنيه سالم محمد صالح سعيد109675132042283014

جامعة ديالى/كلية العلوم506.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيبتول عارف عدنان رشيد109676182042203019

جامعة ديالى/كلية العلوم506.0ثانوية االحسان المختلطةاحيائيعلي ماجد عبد فزع109677212041265007

جامعة ديالى/كلية العلوم505.0ثانوية الشروق للبناتاحيائياسراء محمد حسين خلف109678202042149002

جامعة ديالى/كلية العلوم505.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعبد هللا جاسم عبد الرزاق جاسم109679212041010054

جامعة ديالى/كلية العلوم505.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيطه ياسين ثامر فرحان109680212041038035

جامعة ديالى/كلية العلوم505.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيتبارك ابراهيم هادي توفيق109681212042125015

جامعة ديالى/كلية العلوم505.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيفاطمه طه مهدي صالح109682212042107050

جامعة ديالى/كلية العلوم505.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيشهد اياد داود مهدي109683212042097071

جامعة ديالى/كلية العلوم505.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيمحمد عامر حسب هللا مهدي109684212041013129

جامعة ديالى/كلية العلوم505.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي تحسين محسن علي109685202041030082

جامعة ديالى/كلية العلوم505.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيآمنه وليد محمود فيصل109686212042147006

جامعة ديالى/كلية العلوم505.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيميس محمد ابراهيم حسن109687212042190051

جامعة ديالى/كلية العلوم505.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيهاجر احمد عبد الستار منهل109688212042291118

جامعة ديالى/كلية العلوم505.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائييوسف هادي احمد محمود109689102041009056

جامعة ديالى/كلية العلوم505.0اعدادية ديالى للبنيناحيائياحمد زياد عزيز خماس109690212041012006
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جامعة ديالى/كلية العلوم505.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيزينب عبد الجليل خليل جرمط109691212042094068

جامعة ديالى/كلية العلوم505.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيرسل علي فاضل حسين109692212042145043

جامعة ديالى/كلية العلوم505.0اعدادية بلد للبنيناحيائياحمد فؤاد عبد الوهاب عبد الواحد109693182041006008

جامعة ديالى/كلية العلوم505.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائينبأ ثاير محمد اسماعيل109694212042245017

جامعة ديالى/كلية العلوم505.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيعذبه اسماعيل ابراهيم عبد109695212042157049

جامعة ديالى/كلية العلوم505.0ثانوية شفق للبناتاحيائيإيمان صباح حسن عزيز109696202042145003

جامعة ديالى/كلية العلوم505.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحيدر ابراهيم عبد الرحمن احمد109697112041009011

جامعة ديالى/كلية العلوم505.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمريم رشيد حميد صالح109698212042121170

جامعة ديالى/كلية العلوم504.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيفيصل غازي مهاوش عبد109699182041016082

جامعة ديالى/كلية العلوم504.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيطه مطلب عبد علي109700212041059026

جامعة ديالى/كلية العلوم504.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيكوثر طالب رميض سعود109701222042108085

جامعة ديالى/كلية العلوم504.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيصفا وسام حيدر علي109702132042126050

جامعة ديالى/كلية العلوم504.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيميالد خالد غيدان خلف109703212042091151

جامعة ديالى/كلية العلوم504.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائينبأ احمد حميد عليوي109704212042105104

جامعة ديالى/كلية العلوم504.0ثانوية سارة للبناتاحيائيسحر صالح سالم خالد109705212042123031

جامعة ديالى/كلية العلوم504.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد طارق شاكر محمود109706212041014131

جامعة ديالى/كلية العلوم504.0اعدادية السياب للبنيناحيائيكرار سعد عجيل عطية109707132041030065

جامعة ديالى/كلية العلوم504.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيسارة نوري عباس علي109708212042183028

جامعة ديالى/كلية العلوم504.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي عباس جليل هادي109709212041002094

جامعة ديالى/كلية العلوم504.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيعبد هللا خالد شكر محمود109710212041022031

جامعة ديالى/كلية العلوم504.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمصطفى لطيف محمد هادي109711212041009257

جامعة ديالى/كلية العلوم504.0ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيمسار عمر علي نصر109712312042067032

جامعة ديالى/كلية العلوم504.0ثانوية االغراس للبناتاحيائيزينب جميل حميد مجيد109713212042188015

جامعة ديالى/كلية العلوم504.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمصطفى ستار جعفر عبد الحسين109714142041048110

جامعة ديالى/كلية العلوم504.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيزهراء خالد شاكر عمر109715212042290051

جامعة ديالى/كلية العلوم504.0اعدادية القدس للبناتاحيائينور استبرق طه حسين109716212042110106

جامعة ديالى/كلية العلوم504.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيدالل حازم محمد كاظم109717212042134034

جامعة ديالى/كلية العلوم504.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيماجده بهاء عبد الجبار عبد هللا109718212042098182

جامعة ديالى/كلية العلوم504.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيندى عدنان يونس زيدان109719212042091162

جامعة ديالى/كلية العلوم504.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمجتبى حمزة عبد الغني عبد الرزاق109720172041228036

جامعة ديالى/كلية العلوم503.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيساره جواد عبد الكاظم كريم109721142042196051

جامعة ديالى/كلية العلوم503.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائينجالء شوكت صالح خضر109722332042040116

جامعة ديالى/كلية العلوم503.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيفاطمه خالد محمود جايد109723212042109071

جامعة ديالى/كلية العلوم503.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيمروج مقداد عبد الرضا حميد109724212042100104

جامعة ديالى/كلية العلوم503.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيموسى عقيل جاسم محمد109725212041262015
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جامعة ديالى/كلية العلوم503.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيآيه خالد علي حسين109726212042139005

جامعة ديالى/كلية العلوم503.0اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيزينب عباس محمد خميس109727212042118026

جامعة ديالى/كلية العلوم503.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيعال ستار هادي جدوع109728212042097087

جامعة ديالى/كلية العلوم503.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيداود فالح سلمان حسن109729212041004047

جامعة ديالى/كلية العلوم503.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيحسين علي جميل خلف109730332041001031

جامعة ديالى/كلية العلوم503.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيوسن محمد سعيد علي109731212042090196

جامعة ديالى/كلية العلوم503.0اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيسرى عماد طه ياسين109732212042118029

جامعة ديالى/كلية العلوم503.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيايه خلفيه سلمان محمود109733212042136016

جامعة ديالى/كلية العلوم503.0ثانوية بردى للبنيناحيائيلواء تحرير عبد الرحمن محمود109734212041229058

جامعة ديالى/كلية العلوم503.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيمازن سامي عبد العزيز زيدان109735212041226018

جامعة ديالى/كلية العلوم503.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييونس غانم احمد حسين109736172041351947

جامعة ديالى/كلية العلوم503.0اعدادية القدس للبناتاحيائيرانيا عباس عواد فرج109737212042110032

جامعة ديالى/كلية العلوم503.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيعلي سعد خضير خميس109738212041087057

جامعة ديالى/كلية العلوم503.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة هادي سادر حسين109739212042102127

جامعة ديالى/كلية العلوم502.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيبلسم مشتاق محمد حسين109740212042165022

جامعة ديالى/كلية العلوم502.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيشيماء محمد احمد هزاع109741212042172050

جامعة ديالى/كلية العلوم502.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيياسين احمد حسين سليمان109742202041030156

جامعة ديالى/كلية العلوم502.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيوقار رحيم ابراهيم سلمان109743212042144059

جامعة ديالى/كلية العلوم502.0ثانوية الخضراء للبنيناحيائياحمد مجباس مهدي خلف109744182041050002

جامعة ديالى/كلية العلوم502.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد فايق ذياب غفوري109745212041065110

جامعة ديالى/كلية العلوم502.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائيهبه حسن مهدي صالح109746212042352018

جامعة ديالى/كلية العلوم502.0ثانوية اور المختلطةاحيائيمحمد علي رشيد حميد حاتم109747212041211014

جامعة ديالى/كلية العلوم502.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيحارث احمد محمود محمد109748212041009060

جامعة ديالى/كلية العلوم502.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيداليا وميض راضي عبد الكريم109749212042107025

جامعة ديالى/كلية العلوم502.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائييوسف حلو جثير مسعود109750142041028147

جامعة ديالى/كلية العلوم502.0مدارس التميز العراقية األهلية تركيا-انقرةاحيائيسميه غانم قاسم عبد هللا109751132042245006

جامعة ديالى/كلية العلوم502.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد ربيع احمد السيد109752142041022082

جامعة ديالى/كلية العلوم501.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيجوان عمر فاضل مجيد109753212042290029

جامعة ديالى/كلية العلوم501.0إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيعبد الرحمن عويد حمادة خلف109754202041221008

جامعة ديالى/كلية العلوم501.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيزبير محمود صالح صبار109755212041084021

جامعة ديالى/كلية العلوم501.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيحيدر رحمن كسار عواد109756222041020034

جامعة ديالى/كلية العلوم501.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمصطفى عامر سلمان ناصر109757212041002153

جامعة ديالى/كلية العلوم501.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيناصر محمد حبيب جاسم109758232041257238

جامعة ديالى/كلية العلوم501.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمصطفى طه ياسين حسن109759212041038085

جامعة ديالى/كلية العلوم501.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيجاسم حراز لطيف فليح109760212041226005
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جامعة ديالى/كلية العلوم501.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيأمل قاسم شكر محمود109761212042262002

جامعة ديالى/كلية العلوم501.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيفاطمه عدنان عواد عباس109762212042095042

جامعة ديالى/كلية العلوم500.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيميناء ارسان سليمان صديق109763202042114092

جامعة ديالى/كلية العلوم500.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيتبارك ياسين خضير عيدان109764212042264004

جامعة ديالى/كلية العلوم500.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهره خفيف مريود عباس109765242042103064

جامعة ديالى/كلية العلوم500.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيرفل عدنان لطيف بريسم109766212042165039

جامعة ديالى/كلية العلوم500.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيتقوى جالل حميد حبيب109767212042165029

جامعة ديالى/كلية العلوم500.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيابرار عدنان حسن جابر109768222042412002

جامعة ديالى/كلية العلوم500.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيغدير اسامه عبدالحسين جابر109769212042113028

جامعة ديالى/كلية العلوم500.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائييونس سكران احمد محمد109770212041065141

جامعة ديالى/كلية العلوم500.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيمالك عبد الكريم نجم عبد هللا109771102042131042

جامعة ديالى/كلية العلوم500.0ثانوية النهرين للبنيناحيائياحمد عبد الرزاق مسلط حمود109772182041067006

جامعة ديالى/كلية العلوم500.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيرغداء خالد عبد كاظم109773212042170047

جامعة ديالى/كلية العلوم500.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيحنين علي حسين امين109774212042178070

جامعة ديالى/كلية العلوم500.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيأيه احمد خميس احمد109775212042099005

جامعة ديالى/كلية العلوم500.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائياسراء محمد علي خليل109776212042133001

جامعة ديالى/كلية العلوم500.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسن حيدر كاظم جبار109777212041002030

جامعة ديالى/كلية العلوم500.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائينبأ محمد عثمان عبد الجبار109778212042103066

جامعة ديالى/كلية العلوم500.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيداليا علي رجب علي109779132042112013

جامعة ديالى/كلية العلوم500.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيتبارك عدي سعدي حسين109780102042091017

جامعة ديالى/كلية العلوم500.0ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيياسين ابراهيم احمد عبد109781202041008027

جامعة ديالى/كلية العلوم500.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيمالك سالم صياح كاظم109782332042041029

جامعة ديالى/كلية العلوم500.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء زيد طارق محمد حسن109783212042139088

جامعة ديالى/كلية العلوم499.0ثانوية الراية المختلطةاحيائيطيبه بشار محمد عبد الحميد109784212042021006

جامعة ديالى/كلية العلوم499.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمثنى رياض احمد مهدي109785212041008091

جامعة ديالى/كلية العلوم499.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائينجيبه مزهر شكر محمود109786212042178246

جامعة ديالى/كلية العلوم499.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيزينب يعقوب حمادي اسماعيل109787212042126035

جامعة ديالى/كلية العلوم499.0اعدادية تماضر للبناتاحيائياسماء صادق حاتم ضاري109788212042091015

جامعة ديالى/كلية العلوم499.0ثانوية باجوان المختلطةاحيائييوسف حسين علي عواد109789202041205015

جامعة ديالى/كلية العلوم499.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيفردوس طالل عبد هللا عثمان109790202042139086

جامعة ديالى/كلية العلوم499.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيعائشة خالد حاتم جامل109791112042068060

جامعة ديالى/كلية العلوم499.0ثانوية بازوايا للبنيناحيائيسجاد فيصل يحيى مولود109792172041065016

جامعة ديالى/كلية العلوم499.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيجعفر عابد حسين محمد109793212041088011

جامعة ديالى/كلية العلوم499.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيفرح صباح عبد الرحمان علي109794212042094116

جامعة ديالى/كلية العلوم499.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء عزت ستار جبار109795272042068097
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جامعة ديالى/كلية العلوم499.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيسندس احمد ابراهيم صالح109796202042106039

جامعة ديالى/كلية العلوم499.0ثانوية الحريري للبناتاحيائينضال احمد محمد موسى109797212042144050

جامعة ديالى/كلية العلوم554.0ثانوية اول حزيران للبنينتطبيقيعلي وليد عبد الحسين مصطفى109798212051062021

جامعة ديالى/كلية العلوم551.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيديانا طه علي ابراهيم109799212052090009

جامعة ديالى/كلية العلوم549.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتتطبيقيساره ياسين محمد جواد109800212052099004

جامعة ديالى/كلية العلوم548.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيبسمله غازي جواد علي109801212052140009

جامعة ديالى/كلية العلوم531.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمحمد علي نصيف محمد109802212051002092

جامعة ديالى/كلية العلوم517.0ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيهبة حسن خميس حسن109803212052228017

جامعة ديالى/كلية العلوم512.0اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقياحمد عبد العزيز علي داود109804212051017007

جامعة ديالى/كلية العلوم510.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقينصر هللا وسام ابراهيم سالم109805222051026072

جامعة ديالى/كلية العلوم506.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيزهراء قيس جاسم محمد109806212052294028

جامعة ديالى/كلية العلوم499.0ثانوية العدالة للبنينتطبيقيفاطمة صالح صباح كاظم109807212052044007

جامعة ديالى/كلية العلوم497.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن جبار محمود جاسم109808212051272063

جامعة ديالى/كلية العلوم496.0ثانوية الجماهير المختلطةتطبيقيعبد الغفار احمد رشيد حميد109809182051015005

جامعة ديالى/كلية العلوم495.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينتطبيقيصاحب سامي مطرود عجيل109810242051200040

جامعة ديالى/كلية العلوم492.0ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيحسين محمود عباس هادي109811212051015005

جامعة ديالى/كلية العلوم490.0اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقيعبد الملك احمد حمدان صالح109812212051226010

جامعة ديالى/كلية العلوم487.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيرفاه روكان زين العابدين براك109813212052294020

جامعة ديالى/كلية العلوم487.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيكرار حيدر غيالن عاشور109814162051363219

جامعة ديالى/كلية العلوم485.0ثانوية السبطين المختلطةتطبيقيتقوى إسماعيل احمد جاسم109815182052314001

جامعة ديالى/كلية العلوم484.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيحسن عباس جاسم فضيلي109816212051002020

جامعة ديالى/كلية العلوم483.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيسدين غازي جواد علي109817212052140033

جامعة ديالى/كلية العلوم482.0اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقيحسين عامر بريسم سلطان109818212051037010

جامعة ديالى/كلية العلوم481.0ثانوية االماني المسائية للبناتتطبيقيسماح عباس علي خالد109819212052292014

جامعة ديالى/كلية العلوم481.0اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقيايهاب واثق ثاير علي109820212051037006

جامعة ديالى/كلية العلوم480.0ثانوية اغادير المسائية للبنينتطبيقيعبد السالم محمد صالح محمد109821212051282021

جامعة ديالى/كلية العلوم480.0اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقياسراء جبار قاسم هللا مراد109822212052092001

جامعة ديالى/كلية العلوم478.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقياماني محمد عبد الرزاق عبود109823212052098003

جامعة ديالى/كلية العلوم473.0ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيحسن عادل عدنان حمزه109824212051262006

جامعة ديالى/كلية العلوم467.0ثانوية الشهيد عون للبنينتطبيقيعطاء علي فاضل ضاحي109825212052050004

جامعة ديالى/كلية العلوم466.0اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقيساره شويش علي جاسم109826212052226008

جامعة ديالى/كلية العلوم465.0اعدادية العراقية للبناتتطبيقيتبارك حيدر عبد االمير عبد الحسين109827212052139008

جامعة ديالى/كلية العلوم464.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيحسين خالد عبد النبي فرحان109828212051005005

جامعة ديالى/كلية العلوم463.0ثانوية السرمد للبناتتطبيقيتقوى حسين خلف زيدان109829212052157004

جامعة ديالى/كلية العلوم462.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيتماره احمد طالب جمعة109830212052136007
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جامعة ديالى/كلية العلوم461.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمصطفى راسم محمد امين حسن109831212051002099

جامعة ديالى/كلية العلوم459.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينتطبيقيحسين قاسم كاطع محمد109832132051013005

جامعة ديالى/كلية العلوم459.0اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيساره عبد السالم محمد خسرو109833212052092017

جامعة ديالى/كلية العلوم458.0ثانوية الشهيد عون للبنينتطبيقيزينب علي عباس عبد109834212052050003

جامعة ديالى/كلية العلوم457.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمحمد فالح حسن عباس109835212051002093

جامعة ديالى/كلية العلوم454.0اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقيحارث دحام لفته يونس109836212051037008

جامعة ديالى/كلية العلوم453.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتتطبيقيشهد فاضل مهدي محمد109837212052099008

جامعة ديالى/كلية العلوم453.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقياحمد فرحان خيون جميل109838162051359009

جامعة ديالى/كلية العلوم451.0ثانوية السرمد للبناتتطبيقيضحى منذر حسين علوان109839212052157010

جامعة ديالى/كلية العلوم451.0اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقيمروان خالد دحام لفته109840212051037028

جامعة ديالى/كلية العلوم450.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقيمحمد رعد كامل مهدي109841212051278059

جامعة ديالى/كلية العلوم450.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيحسام صالح رشيد حمدان109842142051028010

جامعة ديالى/كلية العلوم449.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتتطبيقياستبرق اياد احمد اسود109843212052099001

جامعة ديالى/كلية العلوم448.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيايالف اسعد عاصي برجد109844202052139011

جامعة ديالى/كلية العلوم448.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيرفيدة ساجد حسن حرب109845212052294023

جامعة ديالى/كلية العلوم447.0ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيعلي عادل عدنان حمزه109846212051262017

جامعة ديالى/كلية العلوم444.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيضحى احمد جليل اسماعيل109847212052090017

جامعة ديالى/كلية العلوم442.0اعدادية الشهيد خليل للبنينتطبيقيسعد عبد الجبار عبد هللا زغيتون109848212051022010

جامعة ديالى/كلية العلوم442.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيامير محمد لطيف شده109849212051016003

جامعة ديالى/كلية العلوم439.0ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيزهراء علي لطيف حمادي109850212052228007

جامعة ديالى/كلية العلوم439.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيمحمد عادل هادي مجلي109851142051048068

جامعة ديالى/كلية العلوم438.0ثانوية قنديل المختلطةتطبيقينغم جمعه عبد دعاج109852212052256006

جامعة ديالى/كلية العلوم438.0ثانوية السرمد للبناتتطبيقيابتهال عباس عبد الجليل ابراهيم109853212052157001

جامعة ديالى/كلية العلوم437.0اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيساره فرحان هاشم حميد109854212052092018

جامعة ديالى/كلية العلوم437.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيانس عادل عبد خلف حسن109855212051011011

جامعة ديالى/كلية العلوم437.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقيحسين ليث لقمان عبد هللا109856212051278020

جامعة ديالى/كلية العلوم436.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزينب ابراهيم غازي زيارة109857282052051028

جامعة ديالى/كلية العلوم435.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيزيدون كامل علي اسماعيل109858212051004024

جامعة ديالى/كلية العلوم435.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيزينب احمد حقي سعيد109859212052140025

جامعة ديالى/كلية العلوم432.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيفاطمه حسن عبعوب نصيف109860212052090020

جامعة ديالى/كلية العلوم432.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقياحمد عدنان مزهر عبعوب109861212051273003

جامعة ديالى/كلية العلوم432.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتتطبيقيهبه غزال عبد الحميد حسين109862212052290019

جامعة ديالى/كلية العلوم429.0ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيضحى حسن محمود محمد سعيد109863212052228011

جامعة ديالى/كلية العلوم427.0ثانوية بني شيبان المختلطةتطبيقيأمل سالم عبد الواحد عاشور109864212052224002

جامعة ديالى/كلية العلوم426.0اعدادية طوبى للبنينتطبيقيمحمد عبد المهيمن محمد علي109865212051087034
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جامعة ديالى/كلية العلوم424.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقيحسن عادل جعفر موسى109866212051278011

جامعة ديالى/كلية العلوم423.0اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقييعقوب يوسف مخيبر خليل109867212051226024

جامعة ديالى/كلية العلوم423.0ثانوية النيل للبنينتطبيقيحسين باجي فيدي شالش109868232051033008

جامعة ديالى/كلية العلوم421.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيعلي خلف محمود عبد109869212051272087

جامعة ديالى/كلية العلوم420.0اعدادية ديالى للبنينتطبيقيحسن ثاير سلمان احمد109870212051012011

جامعة ديالى/كلية العلوم420.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر قيس عبد القادر رشيد109871212051004016

جامعة ديالى/كلية العلوم420.0اعدادية العراقية للبناتتطبيقياسراء عبد الرزاق سعدي شهاب109872212052139004

جامعة ديالى/كلية العلوم419.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيعمر ابراهيم عادل قادر109873212051011041

جامعة ديالى/كلية العلوم419.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيحنين حسام يحيى نصيف109874212052113003

جامعة ديالى/كلية العلوم419.0ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيعلي سلمان داود اسماعيل109875212051262016

جامعة ديالى/كلية العلوم418.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيدعاء صدام عبد الكريم حميد109876212052136010

جامعة ديالى/كلية العلوم418.0اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقيمصطفى عالء إبراهيم حميد109877212051017034

جامعة ديالى/كلية العلوم417.0ثانوية نجد المختلطةتطبيقيعبد هللا صباح حسن جواد109878182051309004

جامعة ديالى/كلية العلوم417.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيزهراء دريد عبيد محمد109879212052140021

جامعة ديالى/كلية العلوم417.0اعدادية القدس للبناتتطبيقيزهراء منذر محسن محمود109880212052110008

جامعة ديالى/كلية العلوم416.0اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقيرسول حسين علي سالم109881212051037014

جامعة ديالى/كلية العلوم415.0اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقييوسف غسان عباس علي109882212051017037

جامعة ديالى/كلية العلوم415.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقيهيثم سامي داود علي109883212051273066

جامعة ديالى/كلية العلوم415.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيدالل علي ابراهيم احمد109884212052084003

جامعة ديالى/كلية العلوم415.0ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقيتماضر حسين مطشر عبد هللا109885212052166009

جامعة ديالى/كلية العلوم414.0ثانوية اول حزيران للبنينتطبيقياسماعيل ابراهيم محمد حسين109886212051062005

جامعة ديالى/كلية العلوم413.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمصطفى تحسين يعقوب جميل109887212051003057

جامعة ديالى/كلية العلوم412.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيمهند منصور عليوي حسن109888142051028079

جامعة ديالى/كلية العلوم411.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيعبد هللا صباح سالب محمد109889202051250039

جامعة ديالى/كلية العلوم411.0اعدادية ديالى للبنينتطبيقيمحمد طاهر بدر عبد هللا109890212051012024

جامعة ديالى/كلية العلوم411.0اعدادية فدك للبناتتطبيقينجوى موفق ايوب كاظم109891212052156026

جامعة ديالى/كلية العلوم409.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقياحمد كمال نصيف جاسم109892212051005002

جامعة ديالى/كلية العلوم409.0اعدادية الشهيد خليل للبنينتطبيقياحمد شمال احمد كريم109893212051022002

جامعة ديالى/كلية العلوم409.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيوئام عبد القادر خلف بريسم109894212052090029

جامعة ديالى/كلية العلوم408.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيزينب نصر عباس سلمان109895212052016012

جامعة ديالى/كلية العلوم408.0اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقيرسل حسن احمد عواد109896212052226003

جامعة ديالى/كلية العلوم408.0اعدادية النبوة للبناتتطبيقياسراء عباس علي حسين109897212052145001

جامعة ديالى/كلية العلوم406.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي محمد جاسم كاظم109898132051030074

جامعة ديالى/كلية العلوم406.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقياسماعيل ابراهيم حسين اسماعيل109899212051011007

جامعة ديالى/كلية العلوم406.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيعلي حسين عباس عاشور109900212051007039
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جامعة ديالى/كلية العلوم406.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعمران عماد عمران مهدي109901212051002075

جامعة ديالى/كلية العلوم406.0اعدادية الحجرات للبناتتطبيقيلبابه عباس حسن سلوم109902212052109013

جامعة ديالى/كلية العلوم406.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمصطفى محمد رضا ناصر109903212051003063

جامعة ديالى/كلية العلوم406.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقيتقى سعد ياس عباس109904212052098008

جامعة ديالى/كلية العلوم406.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيزمن منير عبد الرحمن حسن109905212052090011

جامعة ديالى/كلية العلوم406.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقياحمد صبحي مهدي حسون109906212051002003

جامعة ديالى/كلية العلوم405.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقييوسف عبد هللا حسين كاظم109907212051278083

جامعة ديالى/كلية العلوم405.0اعدادية صادق شريف للبنينتطبيقيحسين فالح صبري محمد109908212051088005

جامعة ديالى/كلية العلوم405.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعبد علي لؤي محمد عبد علي109909212051003037

جامعة ديالى/كلية العلوم404.0ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيهاجر تحسين كريم توفيق109910282052097040

جامعة ديالى/كلية العلوم404.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيمنتظر محمد وهاب سالم109911262051209192

جامعة ديالى/كلية العلوم404.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيسجاد محمد سعيد رشيد109912212051067014

جامعة ديالى/كلية العلوم404.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيمحمد رضا شريف مسلم عبد الصاحب109913162051449034

جامعة ديالى/كلية العلوم403.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيشرف الدين مال هللا حسن خرنوب109914212051002045

جامعة ديالى/كلية العلوم403.0اعدادية اسد هللا للبنينتطبيقيعلي حمه تايه حسين109915212051017022

جامعة ديالى/كلية العلوم402.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيغدير ميثم ثامر لعيبي109916162051038098

جامعة ديالى/كلية العلوم402.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيحسن فرحان بزيع مهوس109917222051373027

جامعة ديالى/كلية العلوم402.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيجاسم محمد حسين محمد109918212051002015

جامعة ديالى/كلية العلوم401.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقياحمد عماد عاشور احمد109919212051273004

جامعة ديالى/كلية العلوم399.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقيمحمد حمزه خلف محمد109920212051278057

جامعة ديالى/كلية العلوم399.0اعدادية النبوة للبناتتطبيقيفاطمه محمد عبد الستار عبد االمير109921212052145016

جامعة ديالى/كلية العلوم399.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيدعاء حازم رشيد منهل109922142052079018

جامعة ديالى/كلية العلوم398.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيرحمه مهنا حسن شاهين109923212052140014

جامعة ديالى/كلية العلوم398.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي عبد االمير رحيم حسين109924212051014073

جامعة ديالى/كلية العلوم398.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيزيد محمد بهاء الدين عباس احمد109925212051011028

جامعة ديالى/كلية العلوم397.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقياحمد عيدان علي صالح109926212051014005

جامعة ديالى/كلية العلوم397.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمؤمل كريم لهد يوسف109927282051011098

جامعة ديالى/كلية العلوم397.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيعبد الرحمن جاسم منجي حسون109928212051016014

جامعة ديالى/كلية العلوم397.0اعدادية اولى القبلتين للبنينتطبيقيفؤاد صدام سالم محمود109929212051065015

جامعة ديالى/كلية العلوم396.0ثانوية النظامية المختلطةتطبيقيسجاد سعد نهد عزيز109930212051206008

جامعة ديالى/كلية العلوم395.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيرامي شامل فرحان جاسم109931212051272048

جامعة ديالى/كلية العلوم395.0ثانوية السرمد للبناتتطبيقيريم عبد احمد وردي109932212052157006

جامعة ديالى/كلية العلوم394.0ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيبكر وليد جمال كمر109933212051262004

جامعة ديالى/كلية العلوم394.0ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيحيدر الياس عبد الخضر إسماعيل109934282051036005

جامعة ديالى/كلية العلوم393.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيكرار شهاب احمد شريف109935142051008041
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جامعة ديالى/كلية العلوم392.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيحسين نبيل اكرم حسين109936152051015022

جامعة ديالى/كلية العلوم392.0ثانوية بني شيبان المختلطةتطبيقيزهراء كاظم ناصر جامل109937212052224004

جامعة ديالى/كلية العلوم392.0ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمرتضى بنوان ثاني حويش109938282051020042

جامعة ديالى/كلية العلوم392.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيحيدر عيسى حميد كزار109939222051363014

جامعة ديالى/كلية العلوم391.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيعلي عامر محمد جاسم109940272051004045

جامعة ديالى/كلية العلوم391.0ثانوية الصقور المسائية المختلطةتطبيقيحسين محمود عبد االمير علي109941182051353006

جامعة ديالى/كلية العلوم391.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيحاتم كريم فرحان خفي109942262051209019

جامعة ديالى/كلية العلوم391.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيفاطمه محمد عبد الرحمان فرمان109943132052101026

جامعة ديالى/كلية العلوم391.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمصطفى قاسم جبار اكشور109944282051151773

جامعة ديالى/كلية العلوم391.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيحسين لؤي محمد عبد علي109945212051003017

جامعة ديالى/كلية العلوم391.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيعمار حاكم ساجت عبد109946242051012031

جامعة ديالى/كلية العلوم390.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيعبد هللا رعد جميل احمد109947142051048045

جامعة ديالى/كلية العلوم390.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقياحمد تاغي زيدان محمد109948142051018003

جامعة ديالى/كلية العلوم390.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينتطبيقيعلي قيصر ناجي مهدي109949242051204050

جامعة ديالى/كلية العلوم390.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيتبارك موفق ذياب محمد109950212052140011

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون587.0اعدادية القدس للبناتادبيمجد موفق سعد هللا عزاوي109951212022110037

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون583.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيضحى احمد شهاب حمد109952212022291033

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون577.0ثانوية اليرموك للبناتادبيهند منذر محمود سلمان109953212022125035

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون575.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيهديل عدنان حميد احمد109954212022097084

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون571.0ثانوية الفتاة للبناتادبيأيناس مثنى خليفه مجيد109955212022175002

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون569.0ثانوية النسائي المختلطةادبيهاجر احمد محسن بديوي109956212022218017

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون565.0الخارجياتادبياسماء دمر جسام جبار109957212022401003

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون565.0ثانوية المروة للبناتادبيامنه عمار حسين سلمان109958212022158003

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون564.0اعدادية الخيزران للبناتادبيقدس محمد عدنان حسن109959212022147050

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون563.0ثانوية الصديقة للبناتادبيوداد خضر ياسين خضير109960212022181036

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون554.0ثانوية تلمسان للبناتادبياية حيدر ابراهيم علي109961212022124001

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون553.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيجمال هيثم بركان داود109962212021226007

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون553.0ثانوية الهمم للبناتادبيرؤى سليم عيدان عبد109963212022182004

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون553.0ثانوية البطوله للبنينادبيرفعت سمير جياد كريم109964212021067010

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون549.0اعدادية النضال للبنينادبينجاح زمن نجاح حسين109965212021029016

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون547.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيسارة باسم هاشم ياسين109966212022098026

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون546.0ثانوية الصدرين للبنينادبيعلي عبد هللا علوان خوان109967212021056020

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون544.0ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء ابراهيم احمد عبد هللا109968212022150017

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون539.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبينازك عبد الكريم صفر قمبر109969212022179057

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون539.0اعدادية القدس للبناتادبيعذراء محمد قاسم خزعل109970212022110031
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جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون538.0اعدادية النبوة للبناتادبيبدور علي ابراهيم حميد109971212022145007

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون537.0اعدادية الخيزران للبناتادبيزينب مالك سعود فيصل109972212022147025

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون537.0اعدادية الرواد للبنينادبيامير ظاهر مجيد طاهر109973212021077009

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون536.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعبد الرحمن جالل خليل محمد109974212021038054

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون535.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيمحمد مجيد حميد رشيد109975212021059043

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون535.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيبتول رياض علي عباس109976212022100008

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون532.0ثانوية ام القرى للبناتادبيايه علي صالح محمود109977212022127005

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون530.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيبشار بهاء بدهان حاتم109978212021059009

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون530.0اعدادية النبوة للبناتادبيهاجر كاظم راضي جميل109979212022145056

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون530.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيزهراء سعد احمد حسين109980212022179026

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون529.0اعدادية طوبى للبنينادبيابو بكر اكرام عبد راضي109981212021087005

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون529.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيليث رباح مهدي حسن109982212021223028

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون528.0ثانوية االمال للبناتادبيزهراء وليد عطا حسن109983212022153023

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون528.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيزينب علي حمد رحيم109984212022228013

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون527.0ثانوية الفتاة للبناتادبيحوراء محمد جاسم ريس109985212022175006

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون526.0اعدادية الرواد للبنينادبيعلي وسام عيسى حسن109986212021077111

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون526.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيشمس فراس علي حسين109987212022133028

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون524.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيتقى عدنان حميد قاركه109988212022170006

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون524.0ثانوية االمال للبناتادبيضحى عماد كمال مسعود109989212022153038

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون524.0ثانوية القوارير للبناتادبيشهد كريم عباس خلف109990212022150030

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون523.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيرسل رائد علي محمد109991212022118009

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون523.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيعباس حازم علي محمد109992212021064013

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون522.0الخارجياتادبيفاطمه ناظم محمد رشيد109993212022401074

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون522.0ثانوية الوطن للبنينادبيعلي عبد الرزاق محسن فيصل109994212021079028

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون522.0ثانوية الرواسي للبناتادبيهاجر صباح عبد الباري جاسم109995212022177039

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون520.0اعدادية القدس للبناتادبيشهد حسين صادق مجيد109996212022110025

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون520.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيربيع علي صالح حسن109997212021014031

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون519.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيايه صالح الدين محمد محمود109998212022099017

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون518.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيأيه احمد يحيى سعود109999212022098003

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون517.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيبراق علي هادي علي110000212022170005

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون517.0اعدادية الخيزران للبناتادبيايه فتحي علي سعيد110001212022147008

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون517.0ثانوية البشير للبنينادبيهاجر ابراهيم محمود جاسم110002212022057013

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون517.0ثانوية االمال للبناتادبيمنار عبدالحكيم محمد سلمان110003212022153046

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون515.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبياحمد عطا سبع ياس110004212021063004

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون515.0ثانوية المروة للبناتادبيزهراء عثمان احمد عدوان110005212022158016
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جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون514.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبيياسمين هيثم خلف احمد110006212022292054

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون514.0اعدادية الرواد للبنينادبيحسين علي حاتم عباس110007212021077034

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون514.0ثانوية نزار المختلطةادبيعمر حاتم كريم سالم110008212021204015

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون514.0اعدادية االسود للبنينادبيأمير تركان عبد هللا خلف110009212021078002

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون513.0ثانوية البحيرة للبناتادبيايمان راضي صالح جاسم110010212022120003

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون513.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعباس علي صافي عبد اللطيف110011212021014039

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون512.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيمحمد سعد علي داود110012212021234008

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون511.0ثانوية الهداية المختلطةادبيطيبه حسين علي هادي110013212022262010

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون511.0ثانوية الصديقة للبناتادبيضحى عالء جبار محمد110014212022181024

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون510.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيسيف غانم ربيع محمود110015212021052017

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون510.0ثانوية البشير للبنينادبيابراهيم سلمان محسن ابراهيم110016212021057001

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون510.0اعدادية النبوة للبناتادبيفاطمة ابراهيم حسين محمود110017212022145042

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون509.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعلي عالء حسين رشيد110018212021081038

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون509.0ثانوية الراية المختلطةادبيمنار صائب رحيم محمود110019212022021009

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون509.0اعدادية النبوة للبناتادبيفاطمه الزهراء علي مفيد جعفر110020212022145043

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون508.0ثانوية فاطمة للبناتادبيايه عزيز محمد حسن110021212022105007

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون508.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء محمد نوري سعيد110022212022138017

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون507.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيايناس عدنان محمد داود110023212022165005

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون507.0ثانوية الصدرين للبنينادبيصادق احمد صادق شاكر110024212021056012

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون506.0اعدادية الفلق للبنينادبيعمر سمير عبود مهدي110025212021023043

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون506.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيعبد االله مزهر محمد رشيد110026212021244009

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون505.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيضحى نجم عبد هللا خماس110027212022121037

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون505.0ثانوية الصدرين للبنينادبيمحمد عبد األمير محمد طاهر110028212021056025

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون505.0اعدادية سراجق المختلطةادبيحسين عماد جاسم ابراهيم110029212021248008

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون504.0اعدادية الزهراء للبناتادبيساره عبد الكريم محمود جاسم110030212022138021

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون504.0اعدادية الزهراء للبناتادبيهديل عبد الرحمان حسن علي110031212022138046

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون504.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيأسيا صباح محمد عبد اللطيف110032212022099002

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون504.0اعدادية المقدادية للبنينادبيايمن صبري حميد سلمان110033212021039006

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون504.0ثانوية العذراء للبناتادبياالء عبد الحسين عبد هللا محمود110034212022154003

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون503.0ثانوية انطاكية للبناتادبيزينب محمد رحيم نصار110035212022112017

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون503.0ثانوية الغيث المختلطةادبيحسين صالح حسن علوان110036212021247004

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون502.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبيحسين علي حسين سيد110037212021024009

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون502.0ثانوية الزمر للبناتادبيزهراء محمد كامل بيكان110038212022126010

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون502.0ثانوية الفتاة للبناتادبيغفران جمال محمد صالح110039212022175016

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون502.0ثانوية الفتاة للبناتادبيقدس عبد هللا حميدي عيسى110040212022175018
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جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون501.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبينرمين معد كريم جاسم110041212022099078

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون500.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيمؤمن عبد هللا خليفة حسين110042212021031024

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون500.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيتبارك هاشم سلمان سالم110043212022226008

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون500.0ثانوية المهتدي با المختلطةادبيبسام شاكر خلف شيال110044212021217004

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون499.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيفاطمه صالح الدين نجم احمد110045212022170024

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون499.0اعدادية بيخال للبنينادبيخلدون احمد عبد خليل110046212021074026

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون499.0ثانوية طرفة بن العبد للبنينادبيعبد الرزاق يحيى عبد هللا شريدة110047212021075012

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون498.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيالرا علي جاري حسين110048212022137026

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون498.0اعدادية التحرير للبناتادبيزهراء موفق فؤاد جليل110049212022136027

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون498.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعلي احمد محمود صالح110050212021065051

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون498.0ثانوية االمامة للبنينادبيحسين علي كرجي شكير110051212021083011

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون498.0اعدادية الطيبات للبناتادبيازل لقمان علي رضاميرزا110052212022178002

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون498.0اعدادية النبوة للبناتادبيزينب مشتاق اكرم مجيد110053212022145027

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون497.0ثانوية الخنساء للبناتادبيرويدة جميل خماس مهدي110054212022117011

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون497.0اعدادية الرواد للبنينادبيعلي جاسم مضعن خلف110055212021077086

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون497.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبياحمد حازم عصمان صافي110056212021064001

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون497.0اعدادية سراجق المختلطةادبيعبد هللا محمد كاظم فاضل110057212021248018

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون497.0اعدادية طوبى للبنينادبيشمس الدين مظهر محي محمد110058212021087026

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون496.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعلي سالم محمد داود110059212021063031

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون496.0ثانوية الصدرين للبنينادبيعلي محمد طاهر ميثم110060212021056022

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون496.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبياحمد سعد عبد درويش110061212021038005

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون495.0اعدادية الطيبات للبناتادبيحنين ادريس خضير محمد110062212022178019

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون495.0اعدادية شورش للبنينادبيمصطفى ابراهيم عبد ناموس110063212021076033

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون495.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبياحمد كريم جبار حميد110064212021016001

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون567.0اعدادية النضال للبنيناحيائيحاتم عبد الكريم عبد الرضا حميد110065212041029011

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون538.0ثانوية سارة للبناتاحيائيطيبه نجاح ناظم مزاحم110066212042123039

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون528.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعدي خالد كريم سعيد110067212041003102

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون522.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيكرم حسين حميد يوسف110068212041065091

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون521.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيطيبه علي عبد الحسين حميد110069212042165072

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون520.0ثانوية المحسن للبنيناحيائيشبل نهاد عبد الرزاق مجيد110070212041225017

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون511.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعمر عامر متعب عبد110071212041039046

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون509.0ثانوية الفاروق للبنيناحيائيمحمد صباح ثامر مطلك110072212041068018

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون498.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيسجى فيصل عبد حسين110073212042140143

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون497.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائينبراس عبد الباسط راشد حمودي110074212042121190

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون494.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيفاطمة شهاب احمد نجم110075212042121155
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جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون493.0اعدادية القدس للبناتاحيائينور يونس عبود ياسين110076212042110114

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون492.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيزينب علوان عيسى بطيخ110077212042165053

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون489.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيطيبه عماد ابراهيم محمد110078212042148058

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون489.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيطيبه جاسم محمد محمود110079212042140170

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون487.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيطيبه وليد حميد عناد110080212042147097

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون486.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيمحمود طه عطية سطام110081212041085091

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون457.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيزبيده نصيف جاسم محمد110082212052140018

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون453.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبد الغني قاسم محمد حسين110083212051014055

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون449.0اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقيحمزه علو عيسى عليوي110084212051037012

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون431.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيانس محمد كاظم محمد110085212051014018

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون429.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيحسين اركان نعمه غريب110086212051016005

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون413.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيايوب عماد ستار محمود110087212051007012

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية494.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيهبه هاتف حسن حسن110088212022099086

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية493.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيعلي حسين ابراهيم عبد110089212021025028

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية491.0الخارجياتادبيارجوان فوزي محمد سعيد110090212022401001

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية486.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينادبيحسام الدين عبد الكريم حسن علي110091212021274015

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية484.0اعدادية المركزية للبنينادبيعلي عدي سعدي صادق110092212021004032

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية480.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيزهراء احمد قدوري احمد110093212022137013

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية478.0اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد حسين علي جواد110094212021077140

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية470.0ثانوية المروة للبناتادبيمديحه نصرت كامل شهاب110095212022158033

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية468.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيانمار عماد ادهام منديل110096212021237003

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية468.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيفاطمه فارس نصر صالح110097212022160027

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية468.0ثانوية عائشة للبناتادبيدنيا حسين جمعه لطيف110098212022101012

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية466.0ثانوية الزهور للبناتادبيرسل جاسم محمد حميد110099212022113006

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية466.0اعدادية الرواد للبنينادبيحسين حيدر حسين حسن110100212021077028

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية462.0اعدادية الهدى للبناتادبيايفان يوسف شامراد كاكه110101152022047011

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية459.0ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيمحمود عماد حميد محيسن110102212021259004

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية459.0اعدادية مندلي للبنينادبيعبد هللا حميد رشيد عبد110103212021034029

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية457.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيفاطمة نزار جليل خضير110104212022100039

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية455.0ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيحسين عبد هللا علي محمود110105212021208002

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية454.0اعدادية الزهراء للبناتادبياريج سلمان قدوري ابراهيم110106212022138001

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية449.0اعدادية البراءة للبناتادبيشهد رياض احمد علي110107212022093025

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية448.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيحسين رضا محمد فليح110108212021016003

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية447.0اعدادية الخيزران للبناتادبيكوثر هيثم محمد سلمان110109212022147052

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية446.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبييوسف كمال عبد منديل110110212021272148
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جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية445.0اعدادية ابن الرومية للبنينادبيطه ياسين جاسم محمد110111212021037017

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية444.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيحوراء حيدر جبار موسى110112212022155030

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية444.0اعدادية االسود للبنينادبيمصطفى ردام ستار ردام110113212021078025

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية443.0اعدادية المركزية للبنينادبيمحمد مشتاق طالب صادق110114212021004041

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية440.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيسجاد اياد فيصل صالح110115132021172005

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية439.0ثانوية الواحة المختلطةادبيغدير جاسم سلمان علوان110116212022215006

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية439.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيكريم قاسم مسرهد سعد110117212021222014

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية438.0ثانوية العذراء للبناتادبيزينة محمد هادي صالح110118212022154012

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية438.0ثانوية الرواسي للبناتادبيافراح قاسم محمد صالح110119212022177003

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية438.0اعدادية المركزية للبنينادبيعمر ناصر ناجي عطوان110120212021004037

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية437.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيسجاد رعد فاضل صادق110121212021025018

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية436.0ثانوية سامراء للبنينادبيعلي محمد نومان جالب110122142021031058

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية436.0اعدادية الرواد للبنينادبيعلي حسين محمد عبد هللا110123212021077089

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية436.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعبد هللا اثير احسان حسن110124212021038064

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية434.0ثانوية عائشة للبناتادبيضحى باسم وهيب ساجت110125212022101031

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية434.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيعيسى وليد احمد اسماعيل110126212021017034

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية433.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيرونق قادر حسن خميس110127112022104031

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية432.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيزينب عبد الستار علي ياسين110128212022118015

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية432.0اعدادية الخيزران للبناتادبيغفران خلدون جميل احمد110129212022147043

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية431.0اعدادية الرواد للبنينادبيشهاب عدنان احمد حمد110130212021077060

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية431.0اعدادية بيخال للبنينادبيعباس نجاح حميد سليمان110131212021074041

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية430.0ثانوية الخلود للبناتادبيبهار محسن مهدي عبد الهادي110132212022164004

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية429.0ثانوية طرفة بن العبد للبنينادبياحمد عبد هللا احمد سلمان110133212021075003

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية428.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيايمان لطيف خليل اسماعيل110134212022155020

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية428.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةادبيمهدي حسين مهدي عبد علي110135182021342100

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية428.0ثانوية الوديعة للبناتادبيضحى جاسم ابراهيم حسين110136212022129018

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية427.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبيانتظار محمد يحيى باشا اغا110137212022292003

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية426.0ثانوية اوراس للبناتادبيرغد عباس فاضل جباره110138212022130008

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية426.0ثانوية الرواسي للبناتادبيفاطمة موفق عارف جميل110139212022177031

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية425.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيمحمد عمار محمد عاشور110140322021011035

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية425.0ثانوية المروة للبناتادبيطيبه حسين علي نوري110141212022158023

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية425.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيفاطمه عالء الدين فرج هوير110142322022030036

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية425.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبياالء فيصل غازي حسين110143212022214002

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية425.0اعدادية طوبى للبنينادبيابراهيم هاشم عبد هللا مخلف110144212021087004

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية424.0اعدادية بيخال للبنينادبيسيف سعد نافع زيدان110145212021074034
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جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية424.0ثانوية الصقور للبناتادبياالء رياض عبد الرحمن خلف110146182022206002

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية424.0اعدادية التحرير للبناتادبيسما خليل عبد الجليل كاظم110147212022136032

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية422.0اعدادية المقدادية للبناتادبيزهراء زياد فوزي عباس110148212022140044

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية421.0ثانوية الواحة المختلطةادبيحسن كاظم ناصر حسين110149212021215002

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية421.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيزين العابدين حسين قاسم احمد110150212021025017

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية421.0ثانوية جمانة للبناتادبيمريم مازن حميد احمد110151212022095028

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية420.0ثانوية االديبة للبناتادبيميامين معن حسن علوان110152212022114016

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية419.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيسرور محمد شهاب سلمان110153212022187012

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية418.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعماد محمد حمزه عبد الواحد110154142021028146

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية418.0ثانوية ام قصر للبنينادبيوليد خالد حميد عليوي110155212021047005

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية418.0اعدادية المقدادية للبناتادبيسماح قحطان حميد خلف110156212022140056

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية418.0ثانوية الربوع الخضراء المختلطةادبيعماد حامد محمد زيدان110157212021354008

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية417.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمصطفى شاكر محمود محسن110158212021038131

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية415.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيوطبان محمود كردي صفر110159212021272141

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية481.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيارين اراس باوه جان دوسالي110160212042092006

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية480.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيزيد حسين محمد محيل110161292041003100

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية472.0ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيمؤمن عبد طه عباس110162212041042026

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية471.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيحواء سعد ابراهيم علي110163212042125022

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية471.0ثانوية سارة للبناتاحيائيضحى ابراهيم عادل مجيد110164212042123038

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية470.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيحوراء محمد ناصر عاشور110165152042042028

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية465.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيأمنة مصطفى طه حسن110166212042190001

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية463.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيضحى رعد طعين ياسين110167212042138115

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية459.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيعبد الملك عبد هللا علوان محمد110168112041016069

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية459.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائينبأ حيدر حاكم عبد المنعم110169132042091116

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية456.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيطيبة محمد عبد هللا محمد110170212042094098

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية411.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعلي محمد قادر عزت110171212051003043

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية407.0اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيمهدي رياض عيسى موسى110172212051031020

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية390.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيمحمد ستار عبد الجبار حسين110173232051031041

جامعة ديالى/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية387.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيسفيان عادل عزيز رشيد110174142051013040

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري569.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيهمام عماد مجيد حسن110175212041013164

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري558.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحبيب عالء عبد الهادي ابراهيم110176212041003035

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري543.0اعدادية االنام للبناتاحيائيكوفار لقمان علي عيسى110177212042135083

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري541.0ثانوية الراية المختلطةاحيائيمحمد عبد الحكيم عبد الرحمن ابراهيم110178212041021012

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري524.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيعبد هللا محمود شكر حسن110179212041015007

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري518.0الخارجيوناحيائيحسين عصام عباس جاسم110180212041400026
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جامعة ديالى/كلية الطب البيطري516.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائييوسف كريم شهاب احمد110181212041017053

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري498.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعباس صالح عبد هللا محمود110182212041009109

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري495.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمهدي حديث حسين محمد110183212041002161

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري493.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائياسراء جعفر كريدي جاسم110184212042122001

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري492.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيأسراء صدام ابراهيم خليل110185212042113002

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري490.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائينبأ عدي محمود جاسم110186212042105108

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري487.0ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائييحيى ابراهيم فهد فاضل110187122041045061

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري486.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائينهى محمد علي قدوري110188212042097133

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري486.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيفاطمة منصور علي حسين110189212042134084

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري485.0ثانوية اور المختلطةاحيائيشهد هالل حسن ثلج110190212042211024

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري483.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياالء عز الدين حسيب حمد110191212042090019

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري482.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيطارق علي طارق ابراهيم110192212041010050

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري481.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد وحيد حسن طخاخ110193262041005120

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري479.0ثانوية السرمد للبناتاحيائياكرام علي عبد هللا نجم110194212042157010

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري479.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيعلي ياسر حمادي ناصر110195212041026031

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري479.0ثانوية االنصاري للبنيناحيائيضياء كامل رماش حسين110196212041080013

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري479.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيمالك طالب زنزل محمد110197212042292083

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري478.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمصطفى خليل ابراهيم مصطفى110198212041009248

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري477.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيحسن مصطفى علي حسن110199212041274011

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري476.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعمر خليل احمد باوي110200212041009172

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري475.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيهدى فاضل ابراهيم علوان110201212042294213

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري475.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء رعد طاهر ياسين110202212042139087

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري475.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعبد الكريم سالم احمد جرمط110203212041013070

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري473.0اعدادية السويس للبنيناحيائيحسن رافد زيد سلمان110204132041006011

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري473.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيحسين عدي هاشم داود110205212041084015

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري473.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائيبهيه طه عباس محمد110206212042161011

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري472.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيعلي سعيد داود سلمان110207142041048062

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري472.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمحمود مهند نديم قاسم110208212041273081

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري471.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعبد الرحمن عدنان اسماعيل حسين110209212041017022

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري471.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه عباس ياسين عباس110210212042185056

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري471.0ثانوية اوراس للبناتاحيائيزينب عالء عبود محمد110211212042130017

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري469.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيشهد محمد محمود احمد110212212042091112

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري469.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعبد العزيز راسم احمد فتاح110213212041054078

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري468.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيزياد كريم خلف فرج110214212041063032

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري467.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعمر رياض محمود جاسم110215212041013103
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جامعة ديالى/كلية الطب البيطري467.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمصطفى رائد حميد اسماعيل110216212041010102

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري466.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيشفاء احمد عبد كاظم110217212042091108

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري466.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعلي موفق رحيم عبد هللا110218212041013096

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري466.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيعقيل بشير ابراهيم علي110219212041248024

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري465.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحسين حيدر جاسم حمود110220212041003039

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري465.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيتبارك محمد حسين حمزة110221142042069015

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري464.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيطوفان رعد مزهر شاطى110222212041009107

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري463.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيليث عدنان محمد وحيد110223212041049030

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري461.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيمحمد جاسم مهدي سلمان110224142041017096

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري461.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيعلي برع عبد الحسين بربوتي110225212041260007

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري461.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيهنادي عبد الجبار رشيد حميد110226212042097143

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري461.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمريم كمال سعد حميد110227212042090155

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري460.0اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيزهراء نجم عبود علوان110228212042118023

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري460.0ثانوية دجلة العراق االهلية تركيا-سامسوناحيائيعال خليل حمد شهاب110229132042238012

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري460.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتماره محمد سليمان سعيد110230212042102028

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري458.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيورقاء علي جميل بريسم110231112042135032

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري458.0اعدادية القناة للبناتاحيائيشمس بالل داود سلمان110232132042072053

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري458.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيآيه زيد جاسم كطوان110233212042098007

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري458.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيدعاء عز الدين حسيب حمد110234212042090053

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري457.0اعدادية القدس للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن سيالي110235212042110085

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري457.0ثانوية المودة للبناتاحيائيسجى ناجي مجيد مهدي110236212042132030

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري457.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيتبارك ثائر ابراهيم حمادي110237212042098043

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري456.0اعدادية النضال للبنيناحيائيامين حسن جواد كاظم110238212041029006

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري456.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيبكر عبد الرؤف ابراهيم ارحيم110239212041038014

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري455.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمريم حميد عبد هللا غايب110240212042185064

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري455.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعبد هللا عبد الكريم مصطفى لطيف110241212041017028

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري454.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائياكرام علي صالح علي110242212042161004

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري454.0ثانوية العدالة للبنيناحيائييوسف نهاد جاسم محمد110243212041044022

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري454.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد هللا حسن عباس رميض110244212041003089

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري454.0ثانوية المودة للبناتاحيائيزهراء عادل عبدهللا حسوني110245212042132021

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري453.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيمريم تغلب حنش عباس110246142042127031

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري453.0اعدادية االنام للبناتاحيائيشفاء عالء جعفر صادق110247212042135061

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري453.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيسجى ياسين علي فتحي110248212042121117

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري453.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيكوثر حكمت ضاري فرحان110249212042098177

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري452.0اعدادية زينب للبناتاحيائيايات علي حاتم طه110250142042110020
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جامعة ديالى/كلية الطب البيطري452.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيمنار عبد القادر محمد بريسم110251212042103063

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري452.0الخارجياتاحيائيمريم معن رشيد حميد110252212042401107

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري452.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعبد الهادي سعد علي عبد هللا110253212041038052

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري450.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيتقى حسين نامق خورشيد110254212042095017

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري450.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيياسر شاكر محمود جلو110255212041013166

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري449.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيطارق صالح ياسين خليل110256212041065053

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري448.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيمصطفى اياد نصيف جاسم110257212041013145

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري448.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيعال عبد الرزاق عبد الكاظم جميل110258212042145114

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري448.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد كاظم علوان عبد110259212041002142

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري447.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيمحمد مهدي علي حسين110260212041062050

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري446.0اعدادية المركزية للبنيناحيائياوس عدنان احمد جاسم110261212041004024

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري446.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيرانيه نوري خليل احمد110262212042268005

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري445.0ثانوية االندلس المسائية للبنيناحيائيمحمد فراس عصام مسعود110263132041256038

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري445.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائياستبرق علي محسن علو110264212042117003

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري445.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعمر ناصر حسين صالح110265212041037026

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري445.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيزينب عدنان شكر حمود110266212042257013

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري444.0ثانوية الزوراء للبنيناحيائيعبد هللا حارث علوان محمد110267142041001016

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري444.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاجر خلدون احسان كشكول110268142042140138

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري443.0اعدادية القدس للبناتاحيائيعبير احمد علي عطيه110269212042110074

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري443.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيسميره سبع عزه احمد110270212042090100

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري443.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيعذراء عمار صاحب كريم110271212042100086

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري443.0ثانوية االغراس للبناتاحيائيأيه هيثم جواد كاظم110272212042188002

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري442.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعمر علي ابراهيم وحيد110273212041003125

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري442.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائينور لؤي خزعل احمد110274142042099077

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري442.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفرح علي حميد محمد110275212042138134

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري442.0ثانوية المحسن للبنيناحيائياحمد شاكر محمود ضاحي110276212041225002

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري441.2ثانوية الجواهري للبنيناحيائياحمد رعد خيري عبد الوهاب110277212041020003

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري441.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيشهد عماد قاسم محمد110278122042102049

جامعة ديالى/كلية الطب البيطري441.0ثانوية االفكار للبناتاحيائيفاطمه فؤاد قاسم محمد110279132042120017

جامعة ديالى/كلية الزراعة460.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيهند فائز فاهم بالسم110280212042092115

جامعة ديالى/كلية الزراعة439.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائياالء محمد خضير خلف110281212042177003

جامعة ديالى/كلية الزراعة438.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمرتضى محمد حمزه ماجد110282212041014144

جامعة ديالى/كلية الزراعة432.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيمالك عدنان عبد الرحمان هياس110283212042142047

جامعة ديالى/كلية الزراعة432.0ثانوية الغيث المختلطةاحيائياستبرق عامر غضبان حميد110284212042247002

جامعة ديالى/كلية الزراعة430.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين ازهر صادق كاظم110285212041002036
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جامعة ديالى/كلية الزراعة428.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيجاسم محمد فاضل جاسم110286212041015002

جامعة ديالى/كلية الزراعة426.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيازهار احمد مزهر عباس110287212042100006

جامعة ديالى/كلية الزراعة424.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتبارك احمد محمد علي110288212042090038

جامعة ديالى/كلية الزراعة422.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيفاطمه باسم حميد محمد110289212042093068

جامعة ديالى/كلية الزراعة420.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيمرتضى علي عبد هللا مخلف110290212041087086

جامعة ديالى/كلية الزراعة418.0ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيمحمد هادي محسن ياسين110291142041165045

جامعة ديالى/كلية الزراعة416.4ثانوية الفراقد للبناتاحيائينبأ ماجد جاسم محمد110292212042148079

جامعة ديالى/كلية الزراعة414.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي مايد علي عبد هللا110293212041052085

جامعة ديالى/كلية الزراعة412.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيتبارك خليل ابراهيم جلو110294212042147044

جامعة ديالى/كلية الزراعة409.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائييمامه علي حسين محمد110295212042134110

جامعة ديالى/كلية الزراعة409.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسارة اثير حمد يوسف110296212042178117

جامعة ديالى/كلية الزراعة407.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيسنا سالم عبد الخالق نعمان110297212042105069

جامعة ديالى/كلية الزراعة405.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيرقيه قحطان عدنان محمد110298212042262017

جامعة ديالى/كلية الزراعة405.0اعدادية القدس للبناتاحيائيهاجر طالب عبود محمد110299212042110116

جامعة ديالى/كلية الزراعة404.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعبد المهدي سعود مزهر عباس110300212041008066

جامعة ديالى/كلية الزراعة399.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيكاظم جواد كاظم سالم110301212041278097

جامعة ديالى/كلية الزراعة399.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيعدنان قحطان عدنان محمد110302212041087050

جامعة ديالى/كلية الزراعة398.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعبد هللا مثنى جميل شهاب110303212041010058

جامعة ديالى/كلية الزراعة398.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعبد هللا نهاد عبيد حمادي110304212041037018

جامعة ديالى/كلية الزراعة394.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائينبأ رشيد عليوي حميد110305212042161044

جامعة ديالى/كلية الزراعة394.0ثانوية السكري للبنيناحيائيهناء محمد محسن مظلوم110306212042046024

جامعة ديالى/كلية الزراعة393.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيعلي حسن مجيد حميد110307212041025015

جامعة ديالى/كلية الزراعة392.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيطيبة خالد غايب محمود110308212042291080

جامعة ديالى/كلية الزراعة392.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيعبد القادر علي حميد اسود110309212041044010

جامعة ديالى/كلية الزراعة392.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيزهراء حسن حميد احمد110310212042171017

جامعة ديالى/كلية الزراعة392.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيسهام محمد غازي داود110311212042177038

جامعة ديالى/كلية الزراعة391.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيمريم طالل رحيم محمد110312212042064040

جامعة ديالى/كلية الزراعة391.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيجعفر طالب حسن عبد110313212041063015

جامعة ديالى/كلية الزراعة391.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينبأ مصطفى احمد عبد هللا110314212042098222

جامعة ديالى/كلية الزراعة390.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيحوراء احمد شهاب احمد110315212042098054

جامعة ديالى/كلية الزراعة390.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيعبد هللا اياد عبد الحسين عباس110316212041274025

جامعة ديالى/كلية الزراعة390.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيحارث محسن سليمان داود110317212041005037

جامعة ديالى/كلية الزراعة390.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائينباء علي عبد الحسن عباس110318212042294190

جامعة ديالى/كلية الزراعة390.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيتبارك حسن علي جاسم110319212042044002

جامعة ديالى/كلية الزراعة390.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعلي سلمان براك عبد110320212041272181
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جامعة ديالى/كلية الزراعة390.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيهاله بسمان داود سلمان110321212042103074

جامعة ديالى/كلية الزراعة390.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيساره ايدن فرهاد عبد الحميد110322212042178122

جامعة ديالى/كلية الزراعة390.0ثانوية المغيرة للبنيناحيائيعبد هللا عدنان محمد صالح110323212041051019

جامعة ديالى/كلية الزراعة390.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيايثار طارق جاسم محمد110324212042171006

جامعة ديالى/كلية الزراعة390.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيصقر سعد عيسى احمد110325212041017019

جامعة ديالى/كلية الزراعة390.0ثانوية الفتاة للبناتاحيائيمروه عثمان علي بريسم110326212042175031

جامعة ديالى/كلية الزراعة390.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيمحمد علي عبد عيال110327212041058037

جامعة ديالى/كلية الزراعة390.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيقدري خلف محمد راشد110328212041065089

جامعة ديالى/كلية الزراعة390.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيزينب علي عبد الخالق صادق110329322042066032

جامعة ديالى/كلية الزراعة390.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائينور الهدى عامر يوسف رميض110330212042173038

جامعة ديالى/كلية الزراعة388.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحسين ضامد حسين محمد110331212041065029

جامعة ديالى/كلية الزراعة388.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيريام هاشم جاسم حمادي110332212042121088

جامعة ديالى/كلية الزراعة388.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعلي عادل اسماعيل حسين110333212041007083

جامعة ديالى/كلية الزراعة388.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعلي عباس كريم مشيهد110334212041003115

جامعة ديالى/كلية الزراعة388.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائينور حازم طالب حسن110335212042125075

جامعة ديالى/كلية الزراعة388.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيوسن مؤيد ابراهيم ناصر110336212042121221

جامعة ديالى/كلية الزراعة388.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيصبا صباح عبد هللا حسن110337212042165102

جامعة ديالى/كلية الزراعة388.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيحياه حسين جدعان نصار110338212042093028

جامعة ديالى/كلية الزراعة388.0ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيزينب حسين برع شياع110339212042235010

جامعة ديالى/كلية الزراعة388.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيسليمه عادي محمد محمود110340212042119025

جامعة ديالى/كلية الزراعة387.0اعدادية الخالص للبنيناحيائييوسف قاسم علي عبد الحسين110341212041002171

جامعة ديالى/كلية الزراعة387.0ثانوية ابي جسرة المختلطةاحيائيايه حاتم لطيف حسن110342212042259002

جامعة ديالى/كلية الزراعة387.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن رعد حمود كاظم110343212041004031

جامعة ديالى/كلية الزراعة387.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعبد القادر قاسم قدوري صالح110344212041001036

جامعة ديالى/كلية الزراعة387.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيغاده سعدون اسماعيل ابراهيم110345212042140183

جامعة ديالى/كلية الزراعة386.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيحسن علي مسلم عبد110346212041248008

جامعة ديالى/كلية الزراعة386.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد طالب عدنان عطيه110347212041005137

جامعة ديالى/كلية الزراعة386.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائياسالم فاضل جاسم ويس110348212042151004

جامعة ديالى/كلية الزراعة386.0اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء يونس ابراهيم موسى110349212042156035

جامعة ديالى/كلية الزراعة385.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيايناس عدنان جميل لطيف110350212042294033

جامعة ديالى/كلية الزراعة385.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيسرى عبد الحليم رحيم سبع110351212042097062

جامعة ديالى/كلية الزراعة385.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائينبأ ياسر علي حسين110352212042181020

جامعة ديالى/كلية الزراعة385.0اعدادية طوبى للبنيناحيائياحمد موفق احمد عبد هللا110353212041087010

جامعة ديالى/كلية الزراعة385.0الخارجياتاحيائيعذراء مصباح جرمط حسين110354212042401082

جامعة ديالى/كلية الزراعة385.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمصطفى حيدر حسين علي110355212041033111
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جامعة ديالى/كلية الزراعة385.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيبراء عبد الكريم محمود شنان110356212042147039

جامعة ديالى/كلية الزراعة384.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائياسيل صدام عطوان ابراهيم110357212042098020

جامعة ديالى/كلية الزراعة384.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيتبارك يوسف مبارك نومان110358212042140055

جامعة ديالى/كلية الزراعة384.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيفاطمه حليم فالح حسن110359212042293059

جامعة ديالى/كلية الزراعة384.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيكرار باسم محمد جاسم110360212041206029

جامعة ديالى/كلية الزراعة384.0ثانوية المروة للبناتاحيائيشهد عزيز علي مسعود110361212042158029

جامعة ديالى/كلية الزراعة384.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيائتالف اسماعيل ابراهيم سبتي110362212042174001

جامعة ديالى/كلية الزراعة384.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيداليا حميد سلمان عاشور110363212042147055

جامعة ديالى/كلية الزراعة384.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائينجوى علي ابراهيم عياده110364212042291106

جامعة ديالى/كلية الزراعة383.0ثانوية الحسام للبنيناحيائيعبد هللا مديح شبيل جالب110365212041070032

جامعة ديالى/كلية الزراعة383.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائينبأ طاسين عبد هللا نصيف110366212042173036

جامعة ديالى/كلية الزراعة383.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائينبأ عباس محمد خورشيد110367212042100118

جامعة ديالى/كلية الزراعة383.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيعبد هللا رياض صاحب حسن110368212041223026

جامعة ديالى/كلية الزراعة383.0اعدادية السويس للبنيناحيائيحسين رافد زيد سلمان110369132041006014

جامعة ديالى/كلية الزراعة382.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسحر عبد العزيز احمد غائب110370212042190035

جامعة ديالى/كلية الزراعة382.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيتمارة عباس خضير فرحان110371212042126015

جامعة ديالى/كلية الزراعة382.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيحوراء باقر مهدي كريفع110372212042260003

جامعة ديالى/كلية الزراعة382.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائياحمد ارشد سالم ثامر110373212041052004

جامعة ديالى/كلية الزراعة382.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيمها قاسم محمود احمد110374212042294186

جامعة ديالى/كلية الزراعة382.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيعذراء عباس حسين مطلب110375212042102107

جامعة ديالى/كلية الزراعة382.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيعائشه سرمد نوري محي110376212042107046

جامعة ديالى/كلية الزراعة381.0ثانوية حبر االمة المختلطةاحيائيعائشة محمد ابراهيم جبر110377212042357026

جامعة ديالى/كلية الزراعة381.0ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيعلي برهان شهاب احمد110378322041004041

جامعة ديالى/كلية الزراعة381.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائينبأ وهاب عبد محمد110379212042226036

جامعة ديالى/كلية الزراعة381.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيسلطان عاد احمد صالح110380212041272120

جامعة ديالى/كلية الزراعة380.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيابراهيم علي عبد هللا أسعيد110381212041013002

جامعة ديالى/كلية الزراعة380.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيزينب عيدان مهدي محمد110382212042091084

جامعة ديالى/كلية الزراعة380.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد اللطيف بكر110383212042098090

جامعة ديالى/كلية الزراعة379.0اعدادية االسود للبنيناحيائيعلي سعد صالح ابراهيم110384212041078025

جامعة ديالى/كلية الزراعة379.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيايمان احسان ستار نامق110385212042093013

جامعة ديالى/كلية الزراعة379.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيادريس محمود تركي اسماعيل110386212041064005

جامعة ديالى/كلية الزراعة379.0اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيفاطمه علي رشيد صادق110387212042118042

جامعة ديالى/كلية الزراعة379.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةاحيائيعلي غازي كاظم شهاب110388212041222020

جامعة ديالى/كلية الزراعة378.0ثانوية الصقور للبناتاحيائيبلقيس قيس ناجي مدحت110389182042206006

جامعة ديالى/كلية الزراعة378.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائينور محمد متعب خميس110390212042121195
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جامعة ديالى/كلية الزراعة378.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيايه خالد جاسم محمد110391212042064008

جامعة ديالى/كلية الزراعة378.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمؤمل خالص عبود حمد110392212041002122

جامعة ديالى/كلية الزراعة378.0اعدادية القدس للبناتاحيائينور ثابت نعمان خليل110393212042110109

جامعة ديالى/كلية الزراعة377.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيميساء جاسم محمد حسن110394212042137144

جامعة ديالى/كلية الزراعة377.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائينور الهدى شهاب احمد شهاب110395212042094131

جامعة ديالى/كلية الزراعة377.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمختار خضير هيالن لفته110396212041272256

جامعة ديالى/كلية الزراعة377.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيغفران صالح مهدي صالح110397212042043027

جامعة ديالى/كلية الزراعة377.0اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائياحمد محمد احمد عبد هللا110398212041081006

جامعة ديالى/كلية الزراعة377.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيرسول حسين خلف حسن110399212041278043

جامعة ديالى/كلية الزراعة377.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائياحمد صباح حسين علي110400212041003011

جامعة ديالى/كلية الزراعة377.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيهناء احمد حميد محمود110401212042107071

جامعة ديالى/كلية الزراعة377.0ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيمريم احمد برع شياع110402212042235023

جامعة ديالى/كلية الزراعة376.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيتماره عبد الرحمن محي صالح110403212042181004

جامعة ديالى/كلية الزراعة376.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمؤمل سليم عيدان كاظم110404262041209173

جامعة ديالى/كلية الزراعة376.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساره طه يوسف صالح110405212042138091

جامعة ديالى/كلية الزراعة376.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائياسراء محمد قدوري سعيد110406212042181001

جامعة ديالى/كلية الزراعة376.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيوفاء ليث هزبر هادي110407132042110031

جامعة ديالى/كلية الزراعة376.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيعلي عباس علي فرج110408212041087059

جامعة ديالى/كلية الزراعة375.0ثانوية بردى للبنيناحيائييوسف مثنى طه احمد110409212041229072

جامعة ديالى/كلية الزراعة375.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيمحمد قاسم عامر تركان110410212041017046

جامعة ديالى/كلية الزراعة375.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزينب عزيز هادي سادر110411212042100068

جامعة ديالى/كلية الزراعة375.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد ثعبان داود سلمان110412212041065098

جامعة ديالى/كلية الزراعة375.0ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائياحمد هيثم جعفر عباس110413212041042002

جامعة ديالى/كلية الزراعة375.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي نوري عبد علي حسين110414262041003116

جامعة ديالى/كلية الزراعة375.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيعبد الرحمن تلفان محمود محمد110415212041244012

جامعة ديالى/كلية الزراعة375.0اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيعلي هشام جاسم عبود110416112041017029

جامعة ديالى/كلية الزراعة375.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزينه حامد عبد فرحان110417212042100075

جامعة ديالى/كلية الزراعة374.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعبد اللطيف كمال محمد نجم110418212041038046

جامعة ديالى/كلية الزراعة374.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعبد هللا أحمد ياس خضير110419142041016058

جامعة ديالى/كلية الزراعة374.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد قاسم خضير شنون110420152041071340

جامعة ديالى/كلية الزراعة374.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيمشكاة يعقوب يوسف حسن110421212042165083

جامعة ديالى/كلية الزراعة374.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيرائد رشيد محمود قدوري110422212041044006

جامعة ديالى/كلية الزراعة374.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائياسامة نعمان سبع امير110423212041052014

جامعة ديالى/كلية الزراعة374.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائياسراء نصيف جاسم محمد110424212042165012

جامعة ديالى/كلية الزراعة374.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب سعدي صالح قدوري110425212042185037
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جامعة ديالى/كلية الزراعة374.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيخالد يونس جليل سيود110426212041004046

جامعة ديالى/كلية الزراعة373.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيانسام جمال سعد هللا عزاوي110427212042190008

جامعة ديالى/كلية الزراعة373.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيحسين حاتم حسن كريز110428212041008028

جامعة ديالى/كلية الزراعة373.0ثانوية االمال للبناتاحيائيايه سلمان غيدان حاجم110429212042153004

جامعة ديالى/كلية الزراعة373.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيفريال جابر عبد الستار درب110430212042260010

جامعة ديالى/كلية الزراعة373.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائينبأ احمد صالح عاصي110431212042161042

جامعة ديالى/كلية الزراعة373.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمد عمار حسين علي110432212041011090

جامعة ديالى/كلية الزراعة373.0اعدادية النبوة للبناتاحيائياالء سعدي عبد الحسن هادي110433212042145010

جامعة ديالى/كلية الزراعة373.0ثانوية سرى االهلية للبناتاحيائيفاطمة عقيل حامد بريس110434212042163012

جامعة ديالى/كلية الزراعة373.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيكرار فراس جبار احمد110435212041084039

جامعة ديالى/كلية الزراعة373.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيعلي حسين قاسم كريم110436212041064025

جامعة ديالى/كلية الزراعة373.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيمحمد مصعب محمد حمزه110437212041012121

جامعة ديالى/كلية الزراعة373.0ثانوية الزهور للبناتاحيائينورهان موسى عبدهللا وهيب110438212042113038

جامعة ديالى/كلية الزراعة372.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيمحمد فالح حسن إبراهيم110439212041017044

جامعة ديالى/كلية الزراعة372.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتاحيائيرقية اشرف عبد الجبار محمد110440132042088005

جامعة ديالى/كلية الزراعة372.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيسرى مظفر عباس ابراهيم110441212042139125

جامعة ديالى/كلية الزراعة372.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيحوراء عثمان يونس محمود110442212042094045

جامعة ديالى/كلية الزراعة372.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيشهد احمد حسب هللا درويش110443212042172048

جامعة ديالى/كلية الزراعة371.1اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد حارث عبد الرزاق حسين110444102041026203

جامعة ديالى/كلية الزراعة371.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيعبد الرحمن علي كريم ستور110445212041064017

جامعة ديالى/كلية الزراعة371.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيمها محمد صالح عبد الكريم110446212042170125

جامعة ديالى/كلية الزراعة371.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتبارك جالل سليمان احمد110447132042118042

جامعة ديالى/كلية الزراعة371.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيحسام عدنان ياسين كاظم110448212041030018

جامعة ديالى/كلية الزراعة371.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيساره ضياء عداي حومد110449212042170076

جامعة ديالى/كلية الزراعة371.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيصادق زيد سعيد قاسم110450212041008061

جامعة ديالى/كلية الزراعة371.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيعمران يوسف خليفة عنكوش110451212041087067

جامعة ديالى/كلية الزراعة371.0اعدادية النبوة للبناتاحيائياستبرق مجيد شاكر محمود110452212042145004

جامعة ديالى/كلية الزراعة371.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائياحمد شهاب احمد ناجي110453212041065006

جامعة ديالى/كلية الزراعة371.0اعدادية النضال للبنيناحيائيعبد هللا حمزة عزيز سعيد110454212041029040

جامعة ديالى/كلية الزراعة371.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيهاجر كريم علي عباس110455212042152042

جامعة ديالى/كلية الزراعة371.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيسعاد عثمان طالب خضير110456212042126038

جامعة ديالى/كلية الزراعة371.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزينة طالب عبود فرمان110457212042133030

جامعة ديالى/كلية الزراعة371.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيميار محمد علي مبارك110458212042147127

جامعة ديالى/كلية الزراعة370.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي محمد حامد مهدي110459212041004099

جامعة ديالى/كلية الزراعة370.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيفرح قيس عبد هللا عبد110460212042094117
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جامعة ديالى/كلية الزراعة370.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيعلي حسين محمد مطلك110461212041012081

جامعة ديالى/كلية الزراعة370.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيأريج وحيد حسين خماس110462212042091001

جامعة ديالى/كلية الزراعة370.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيايمان اسماعيل مهدي جدوع110463212042147030

جامعة ديالى/كلية الزراعة370.0اعدادية القدس للبناتاحيائينور عادل احمد عباس110464212042110110

جامعة ديالى/كلية الزراعة370.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيحيدر قاسم رحيم شباط110465212041005048

جامعة ديالى/كلية الزراعة370.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي فراس عدنان هاشم110466102041017074

جامعة ديالى/كلية الزراعة369.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيشروق جاسم محمد جابر110467212042090102

جامعة ديالى/كلية الزراعة369.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيمريم شعبان ثامر فرحان110468212042172061

جامعة ديالى/كلية الزراعة369.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيبالل محي نعمان عباس110469212041013030

جامعة ديالى/كلية الزراعة369.0اعدادية القدس للبناتاحيائيمريم احمد هتلر اسماعيل110470212042110091

جامعة ديالى/كلية الزراعة369.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيمصطفى ستار مراد علي110471212041011104

جامعة ديالى/كلية الزراعة369.0اعدادية بابل للبناتاحيائيافراح موحان توفيق علي110472212042141006

جامعة ديالى/كلية الزراعة369.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد خزعل حمزة110473102041017039

جامعة ديالى/كلية الزراعة369.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس عالء رحيم سلمان110474212041004066

جامعة ديالى/كلية الزراعة369.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيرفيده عبد الوهاب عبد الرزاق جاسم110475212042181005

جامعة ديالى/كلية الزراعة369.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيتبارك جبار حسين محمد110476212042097024

جامعة ديالى/كلية الزراعة369.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيحسين كيالن حسين عبد هللا110477212041268012

جامعة ديالى/كلية الزراعة369.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب عدنان هاشم دعير110478142042110129

جامعة ديالى/كلية الزراعة368.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيحمزه احمد جواد خضير110479212041034029

جامعة ديالى/كلية الزراعة368.0الخارجياتاحيائياسيل هيثم هاتف رحيم110480212042401011

جامعة ديالى/كلية الزراعة368.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيفرح عادل يحيى عبد الحسن110481212042095045

جامعة ديالى/كلية الزراعة368.0ثانوية المروة للبناتاحيائيزمن محمد كريم ذياب110482212042158021

جامعة ديالى/كلية الزراعة368.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيختام هاشم عبد الكريم عبد هللا110483212042126021

جامعة ديالى/كلية الزراعة368.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيبالل محمد حيدر علي110484142041018027

جامعة ديالى/كلية الزراعة368.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد هللا طه خلف عباس110485212041012071

جامعة ديالى/كلية الزراعة368.0ثانوية نوح للبنيناحيائيعبد هللا معين داود جاسم110486212041053038

جامعة ديالى/كلية الزراعة368.0اعدادية النور للبنيناحيائيعلي حسين عبد كاظم110487122041026100

جامعة ديالى/كلية الزراعة368.0اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب خليل صالح خماس110488212042110048

جامعة ديالى/كلية الزراعة368.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيميس رائد احمد خلف110489212042119050

جامعة ديالى/كلية الزراعة368.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيمصطفى عزيز عبود شويش110490212041012131

جامعة ديالى/كلية الزراعة368.0اعدادية القدس للبناتاحيائيعذراء محمد مطشر فاضل110491212042110076

جامعة ديالى/كلية الزراعة367.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيسميه اسماعيل حميد ثني110492212042172046

جامعة ديالى/كلية الزراعة367.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيفاطمه عبد الجبار محمد كمر110493212042092084

جامعة ديالى/كلية الزراعة367.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيميسم داود عواد زبالة110494212042043032

جامعة ديالى/كلية الزراعة367.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائياحمد جاسم احمد مهدي110495212041245003
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جامعة ديالى/كلية الزراعة367.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيحيدر محمد علي كاظم110496272041011043

جامعة ديالى/كلية الزراعة367.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيصبا كاظم صبري حسن110497212042100083

جامعة ديالى/كلية الزراعة367.0ثانوية روناكي للبناتاحيائيندى كارم محمود علي110498322042032013

جامعة ديالى/كلية الزراعة367.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعبد المنعم فالح ابراهيم قدوري110499212041013079

جامعة ديالى/كلية الزراعة367.0ثانوية العزة للبناتاحيائيفاطمه مبدر احمد سلمان110500112042060020

جامعة ديالى/كلية الزراعة367.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائياحمد منذر محمود كاظم110501212041030012

جامعة ديالى/كلية الزراعة366.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزهراء شكر محمود محمد110502212042092045

جامعة ديالى/كلية الزراعة366.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيلبنى عبد العزيز احمد غائب110503212042291095

جامعة ديالى/كلية الزراعة366.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيمحمد رعد عبد عبد الحسين110504102041205115

جامعة ديالى/كلية الزراعة366.0اعدادية الفارابي للبنيناحيائيحسين كريم هليل زعين110505112041002013

جامعة ديالى/كلية الزراعة366.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيصابرين ثاير احمد عصفور110506212042260009

جامعة ديالى/كلية الزراعة366.0ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيعلي هاشم كاظم محمد110507142041165031

جامعة ديالى/كلية الزراعة366.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيعلي مكي كريم احمد110508212041011068

جامعة ديالى/كلية الزراعة366.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحيدر كريم علي مصلح110509212041003045

جامعة ديالى/كلية الزراعة366.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيبسمه اركان رشيد عليوي110510212042125012

جامعة ديالى/كلية الزراعة366.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزينب مجبل علوان داود110511212042134051

جامعة ديالى/كلية الزراعة366.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيزينب احمد حسب هللا رشيد110512142042124030

جامعة ديالى/كلية الزراعة366.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيعبد هللا ثامر كردي صالح110513212041278060

جامعة ديالى/كلية الزراعة366.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيفرقان ظافر كاظم فرحان110514212041008087

جامعة ديالى/كلية الزراعة365.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيفاطمة عدنان علوان محمود110515212042171030

جامعة ديالى/كلية الزراعة365.0اعدادية حطين للبناتاحيائيزينه علي جاسم محمد110516132042103032

جامعة ديالى/كلية الزراعة365.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائينبأ هادي حسين نعمه110517142042193088

جامعة ديالى/كلية الزراعة365.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيخالد عبد الوهاب محجوب كريم110518212041009076

جامعة ديالى/كلية الزراعة365.0إعدادية المروج للبنيناحيائيعلي سلمان عبود سلمان110519142041013063

جامعة ديالى/كلية الزراعة365.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيسعدي روكان دهام حميد110520212041282040

جامعة ديالى/كلية الزراعة365.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيحيدر خليل ابراهيم محمد110521212041272087

جامعة ديالى/كلية الزراعة365.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيحسين علي احمد حسين110522212041038022

جامعة ديالى/كلية الزراعة365.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيهيلين علي سلمان خلف110523212042294221

جامعة ديالى/كلية الزراعة365.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيايه عبد الكريم سلطان عبد110524212042043008

جامعة ديالى/كلية الزراعة365.0اعدادية االسود للبنيناحيائيطالل علوان حسين علوان110525212041078019

جامعة ديالى/كلية الزراعة365.0ثانوية مأرب للبنيناحيائياركان خالد خليل علي110526212041041005

جامعة ديالى/كلية الزراعة365.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائييوسف سلطان مجيد حميد110527142041203253

جامعة ديالى/كلية الزراعة365.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيحسين عالوي كاظم عبد110528262041155021

جامعة ديالى/كلية الزراعة365.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائياسامة رياض مطلب خليل110529212041009037

جامعة ديالى/كلية الزراعة365.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمصطفى عبد السالم علي باقر110530212041273086

صفحة ٣١٥٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ديالى/كلية الزراعة365.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيضحى عبد االمير عبد الحسين غضبان110531252042084492

جامعة ديالى/كلية الزراعة365.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيمالك عاصم محمد جمعه110532212042170122

جامعة ديالى/كلية الزراعة365.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيرسل عبد العليم سليم توفيق110533212042263005

جامعة ديالى/كلية الزراعة364.8ثانوية المتميزيناحيائيرسول منقذ كاظم عبد110534112041010051

جامعة ديالى/كلية الزراعة364.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيابراهيم عبد الجبار عبد الستار رشيد110535212041010002

جامعة ديالى/كلية الزراعة364.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائياعتدال زاحم عباس علوان110536212042148006

جامعة ديالى/كلية الزراعة364.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق اسماعيل ناصر110537212042091079

جامعة ديالى/كلية الزراعة364.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيرفعه جاسم حسن جاسم110538212042177021

جامعة ديالى/كلية الزراعة364.0ثانوية اور المختلطةاحيائياستبرق امير علي مهدي110539212042211004

جامعة ديالى/كلية الزراعة364.0اعدادية الخالص للبنيناحيائينور الحسين اسعد جميل مجيد110540212041002166

جامعة ديالى/كلية الزراعة364.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمحمد ثامر طالب مزعل110541122041005048

جامعة ديالى/كلية الزراعة364.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائيعلي حسين ناصر حسين110542212041217014

جامعة ديالى/كلية الزراعة364.0اعدادية القدس للبناتاحيائيحوراء محمد عبد الحسين كاظم110543212042110022

جامعة ديالى/كلية الزراعة364.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيفالح اركان ادهام شاطي110544212041054113

جامعة ديالى/كلية الزراعة363.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعباس طاهر محمود عباس110545212041013065

جامعة ديالى/كلية الزراعة363.0ثانوية البالد للبنيناحيائيمحمد بالل جمعه حسين110546122041008010

جامعة ديالى/كلية الزراعة363.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائينبأ غسان عوني عطيه110547212042140232

جامعة ديالى/كلية الزراعة363.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنيناحيائيمحمد رشيد سليمان محمد110548212041276024

جامعة ديالى/كلية الزراعة363.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيالق علي عواد مرعي110549212042226002

جامعة ديالى/كلية الزراعة363.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيبنين مزاحم محمد سلطان110550262042143022

جامعة ديالى/كلية الزراعة363.0ثانوية المحسن للبنيناحيائيميثم صالح حسن سعيد110551212041225044

جامعة ديالى/كلية الزراعة363.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيمها علي حسب هللا قدوري110552212042147126

جامعة ديالى/كلية الزراعة363.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائينبأ اياد مجيد امين110553212042092099

جامعة ديالى/كلية الزراعة363.0ثانوية ابي الخصيب المختلطةاحيائيعمر جاسم محمد حسين110554212041267007

جامعة ديالى/كلية الزراعة363.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزهراء حسن حسين حمد110555212042137076

جامعة ديالى/كلية الزراعة362.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائينمير نهاد سلمان جاسم110556212041043046

جامعة ديالى/كلية الزراعة362.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيسفيان محمد جامل حسين110557212041023033

جامعة ديالى/كلية الزراعة362.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمهند وليد يوسف حماده110558212041003179

جامعة ديالى/كلية الزراعة362.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيريام غسان محمد صالح110559212042292043

جامعة ديالى/كلية الزراعة362.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعبد هللا عمار جواد كاظم110560212041030055

جامعة ديالى/كلية الزراعة362.0اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيعباس رعد عبد العالي كامل110561132041024017

جامعة ديالى/كلية الزراعة362.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيطيبه مشعان عكال اسماعيل110562212042159027

جامعة ديالى/كلية الزراعة362.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيفضيلة محمد جاسم صالح110563212042099104

جامعة ديالى/كلية الزراعة362.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمود عبد الستار علوان روبين110564212041022060

جامعة ديالى/كلية الزراعة404.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتتطبيقيسرى يوسف كاظم احمد110565212052290014
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جامعة ديالى/كلية الزراعة388.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيمهند ثامر معين خلف110566212051272135

جامعة ديالى/كلية الزراعة387.0اعدادية العراقية للبناتتطبيقيرقيه حسين محمد هادي110567212052139013

جامعة ديالى/كلية الزراعة374.0ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنينتطبيقيمحمد صباح ديمي احمد110568142051187009

جامعة ديالى/كلية الزراعة371.0اعدادية ديالى للبنينتطبيقيابراهيم هشام عبد الستار خضير110569212051012003

جامعة ديالى/كلية الزراعة368.0ثانوية المحسن للبنينتطبيقيعباس رشيد ياس عادي110570212051225012

جامعة ديالى/كلية الزراعة367.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيامير علي رشيد عبد اللطيف110571212051002010

جامعة ديالى/كلية الزراعة366.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقيعلي ياسين خضير عبوسي110572212051273046

جامعة ديالى/كلية الزراعة364.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيحمزة عامر اسماعيل عارف110573212051002033

جامعة ديالى/كلية الزراعة364.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمصعب محمد ياسين دعدوش110574212051014114

جامعة ديالى/كلية الزراعة361.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيخليل خالد خليل كريم110575212051004021

جامعة ديالى/كلية الزراعة360.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيزهراء حسين علي عيسى110576212052140020

جامعة ديالى/كلية الزراعة360.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى منقذ عبد القادر علي110577102051019127

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد545.0اعدادية البينات للبناتادبياديان حازم حسين علوان110578212022116001

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد508.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمنذر أياد عبد علي مراح110579142021015113

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد504.0ثانوية نزار المختلطةادبيمها عادل كريم احمد110580212022204006

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد503.0اعدادية النبوة للبناتادبيتبارك شاكر حمود محمد110581212022145009

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد502.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيياسر حسين ابراهيم خليل110582212021238008

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد494.0ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيعلي حسين محمد مهدي110583212021006026

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد494.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيمصطفى سعد عبد رسول كامل110584212021063046

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد493.0ثانوية المروة للبناتادبيتبارك سالم شحادة علي110585212022158006

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد489.0اعدادية الرواد للبنينادبيمجتبى هاشم عباس عبد الحسين110586212021077131

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد489.0اعدادية الخيزران للبناتادبيماريا حميد لطيف محيسن110587212022147054

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد487.0اعدادية المركزية للبنينادبيحسين ستار علوان حسين110588212021004014

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد485.0ثانوية الخلود للبناتادبيزينب جعفر عبد النبي حسين110589212022164016

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد482.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيغزوة مروان ابراهيم عبد السالم110590212022137022

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد482.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيالهام ناهي علوان صالح110591212022099012

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد481.0ثانوية القوارير للبناتادبيامنه ثامر مهدي حسن110592212022150005

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد479.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمرتضى محمد رحيم سلمان110593212021049033

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد479.0ثانوية الغيث المختلطةادبيحسين حميد رشيد عبود110594212021247003

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد478.0ثانوية بني شيبان المختلطةادبينبأ علي عبد الحسن ضاحي110595212022224007

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية الوجيهية للبنينادبيغياث رحيم كريم علوان110596212021030029

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد478.0ثانوية الزمر للبناتادبيقدس مهدي حميد محمد110597212022126013

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد476.0ثانوية الحريري للبناتادبيهاجر مظهر عبد هللا يونس110598212022144021

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد475.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيحنان عالء حسين علي110599212022165007

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيابراهيم كامل سلمان مسلم110600212021063001
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جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية النبوة للبناتادبيشهد محمد قاسم حسن110601212022145035

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد474.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيبراء علي محمود احمد110602212022294018

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد474.0ثانوية طرفة بن العبد للبنينادبيمحمود ايوب محمود كاظم110603212021075022

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية الوالء المختلطهادبياسامة سالم طه ياسين110604212021236003

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية ديالى للبنينادبيحذيفه غازي اسماعيل ابراهيم110605212021012018

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية الرواد للبنينادبيجواد حمزة جواد كاظم110606212021077016

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد471.0ثانوية الثمرات للبناتادبيصفا رياض عبد الستار خضير110607212022169033

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد471.0ثانوية بردى للبنينادبيعلي عدنان متعب حمد110608212021229010

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد471.0ثانوية الوديعة للبناتادبيمريم عباس كاظم علي110609212022129025

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد470.0ثانوية الثمرات للبناتادبيساره حسن هادي جاسم110610212022169028

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد470.0ثانوية االمال للبناتادبيشهد تركي حسين مجيد110611212022153034

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية االسود للبنينادبيحمزة حافظ خليل سهيل110612212021078004

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيدعاء ماهر جاسم ضاري110613212022099023

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيكرار حيدر صاحب حسن110614212021010048

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية سراجق المختلطةادبيمحمد حسين طالب حسين110615212021248028

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد467.0ثانوية العدنانية للبناتادبيأية جاسم محمد داود110616212022094001

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد467.0ثانوية البشير للبنينادبيغانم عبد المنعم خضير اسماعيل110617212021057005

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيمصطفى عبد الرزاق وهاب محمود110618212021081059

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد465.0ثانوية المدائن المختلطةادبياسراء محمود زمان حبيب110619212022227001

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيليث مؤيد أبراهيم أمين110620212021010049

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية النبوة للبناتادبيندى كريم عون عبد هللا110621212022145053

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية النبوة للبناتادبيشهد رجاء جدوع عبد110622212022145033

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبياسالم عبد المهدي حسن مهدي110623212022155007

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد463.0ثانوية القوارير للبناتادبيطيبه جاسم علي محمد110624212022150034

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد462.0الخارجياتادبيصفاء رحيم جواد كاظم110625212022401059

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية الوطن للبنينادبيرمضان نجم عبد حمود110626212021079013

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية البوادي المختلطةادبيمصطفى حسيب برهان نجم110627212021216022

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية تلمسان للبناتادبينور الهدى فالح حسن جواد110628212022124023

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية التحرير للبناتادبيسيماء بدر مهدي صالح110629212022136034

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبينبأ عبد الجبار سلمان حسين110630212022118029

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد460.0ثانوية البشير للبنينادبيهاشم سلمان جاسم محمد110631212021057013

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية الفلق للبنينادبيعبد العزيز احمد عبد ابراهيم110632212021023031

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد460.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيمنتظر حسن احمد عبد110633212021222023

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد460.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيمحمد علي حسن عبد110634212021222019

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية الغيث المختلطةادبيعلي عماد رشيد حميد110635212021247011
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جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيحمزه ياسين علي احمد110636212021018016

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية االديبة للبناتادبيساره مقداد ابراهيم جاسم110637212022114008

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية سعد للبنينادبيعلي محمد باقر شوكة كامل110638212021060014

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية التوحيد المختلطةادبيامنة وسام حسين علوان110639212022232003

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيعلي عبد الدائم احمد جاسم110640212021226027

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية الصدرين للبنينادبيحسن نجم حسن مهدي110641212021056006

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيحيدر حسين محمد عباس110642212021223011

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعبدالرحمن علي شاكر محيميد110643212021010031

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية الزهراء للبناتادبيسهى حاتم محمود جاسم110644212022138024

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينور حيدر جميل خليل110645212022155097

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية الوديعة للبناتادبيفاطمه راوي عدنان محمد110646212022129022

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية الوطن للبنينادبيمحمد علي عبد جواد110647212021079038

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيصفاء خلف زركان محمود110648212021272051

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتادبيايمان محمد صالح محمد110649212022290008

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية القوارير للبناتادبيفاطمه خلف علي زيدان110650212022150041

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيمالك حسن نوروز درويش110651212022102027

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية احمد شوقي المختلطةادبياية مزاحم قاسم محمد110652212022231001

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية جبل النور المختلطةادبيداليا فالح عبود نجم110653212022252006

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبينور الهدى كنعان حاتم كاظم110654212022220015

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية الروابي للبناتادبينور الهدى هادي علو داود110655212022146058

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية بيخال للبنينادبيخطاب احمد عبد خليل110656212021074025

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية دمشق للبنينادبيمهيمن واثق محمد عبد110657212021048025

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيايسر علي عبد هللا منصور110658212021222003

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيساره نزار جامل شالل110659212022230008

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبياسراء مهدي صالح سيد110660212022099010

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيوسام عامر حسن علو110661212021202014

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيغيث ليث علي غني110662212021014060

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيايه طالب علي جمعه110663212022166003

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيزيد صباح خليفه يوسف110664212021062019

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيسجى لفته صبيح سعيد110665212022134034

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيسارة نزار خضير محمد110666212022121028

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيهجران سالم خضير عباس110667212022097083

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية المركزية للبنينادبيمصطفى عامر صالح خلف110668212021004045

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيبشير قاسم محمد حسين110669212021014016

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية الفلق للبنينادبياحمد جاسم عبد هللا علي110670212021023005
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جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية النبوة للبناتادبياسراء وسام شاكر محمود110671212022145003

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية عائشة للبناتادبيمريم صالح ناجي عبد110672212022101038

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية نزار المختلطةادبيضياء حسين مطر سالم110673212021204009

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية الخلود للبناتادبيزينب جابر احمد حسين110674212022164015

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينادبيعبد هللا ظاهر يوسف عالوي110675212021274051

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيالحارث مهدي نوار حاجم110676212021222002

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية الحكماء المختلطةادبياحمد خليل اسماعيل صالح110677212021244001

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية الفلق للبنينادبيعلي عباس خزعل حسن110678212021023038

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية الصديقة للبناتادبيسكينه محمد مجبل حسن110679212022181019

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية الوديعة للبناتادبيطيبه طالب حسين علوان110680212022129019

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتادبينارجين مصطفى ادهم عبد الحميد110681212022290025

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبييوسف محمد سامي مهدي110682212021010077

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية القوارير للبناتادبيعلياء حيدر عدنان محمد110683212022150039

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية الرواد للبنينادبيحسين علي عبد الجبار كاظم110684212021077035

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبياسراء حسين جسام محمد110685212022134007

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية الرواد للبنينادبيسجاد حليم عوني سلمان110686212021077052

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيتبارك احمد طالب ولي110687212022102005

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيايمن صباح هادي حميد110688212021062011

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية المدائن المختلطةادبيمروه طه زمان حبيب110689212022227015

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء حسين حسن عبد هللا110690212022102012

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية الرواد للبنينادبيطالب احمد عباس حسن110691212021077065

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيمحمد حاتم صالح نصيف110692212021226032

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية العقبة المختلطةادبيآمنة مجيد خميس علي110693212022246001

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد442.0الخارجياتادبيمنى عبدالستار احمد خضير110694112022401184

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبياسماعيل جليل اسماعيل مرهج110695132021034019

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية التفوق المسائية للبنينادبيعماد صباح سيد مروح110696212021271018

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيطيبة هاشم وهيب حسين110697212022098032

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبيساره قادر احمد ابراهيم110698212022292021

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيمعتز نزار حسين ولي110699212021031032

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية الثمرات للبناتادبيايه مصطفى حسين صيوان110700212022169013

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية دمشق للبنينادبيطارق زيد طارق عبد الباقي110701212021048011

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد500.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيعباس عبد الكريم علي فاضل110702212041002073

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد494.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيوليد باسم محمد صالح110703212041223052

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد486.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيشهد محمد عبد هللا خلف110704212042126043

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيهدى مصطفى عبد الكريم حسن110705212042097142
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جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمة ايمن حميد مجيد110706212042139168

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيرند طاهر محمود فليح110707212042118018

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيساره رجاء عبد محمد110708212042093054

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم قاسم عبود110709212041002079

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياسماء حسن محمد خلف110710212042138013

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد463.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيهديل عدنان خلف فهد110711212042165099

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية البينات للبناتاحيائيرقية حسين هادي غائب110712212042116016

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيدعاء خوام عجوب محمد110713212042147057

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائياخالص مثنى وهيب سميط110714212042094012

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية الزمر للبناتاحيائياالء شوقي اسماعيل توفيق110715212042126006

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيحنين فالح محمد سلطان110716212042291036

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيزهراء عبد الخالق هادي محمود110717212042099059

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيدينه عدنان مهدي علي110718212042098065

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيقمر اركان عدنان عبد العزيز110719212042098175

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية الحسام للبنيناحيائيياسين احسان يوسف احمد110720212041070072

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرسل عبد الجبار فاضل مهدي110721212042098072

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيسماء فجر عبد ماجد110722212042091098

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمحمد طالب خليفة عبد هللا110723212041273074

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعلي حسن محمود علي110724212041272175

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيهبة رحاب احمد اسماعيل110725212042121203

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيرنا قاسم سليمان بليول110726212042094057

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية البينات للبناتاحيائيايه عبد الكريم شمام فاضل110727212042116005

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيحميد قاسم محمد كشاش110728212041062015

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحذيفة احسان محمد سرحان110729212041065024

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية الحداثة للبناتاحيائينور الهدى ابراهيم احمد ثاير110730212042115021

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيتبارك علي ناصر عبيد110731212042100027

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية القدس للبناتاحيائيفاطمة هاشم عبد الكريم جواد110732212042110081

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفرح زاهد غضبان غيدان110733212042138133

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيفاطمة اياد رجب عبد الحميد110734212042173032

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيمصطفى احمد حميد محمود110735212041081039

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيزهراء فؤاد جبار شكر110736212042136048

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيحيدر ابراهيم جاسم علي110737212041272083

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية بابل للبناتاحيائيساره عبد الكريم عبدهللا رزيج110738212042141052

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيرسل كريم علي سهيل110739212042172030

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيهديل عماد ضاري سليمان110740212042172074
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جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيعلي احمد سلمان ياس110741212041208010

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحسين عباس عبد خضير110742212041052031

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيشهد عباس هاشم عباس110743212042146041

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيوسيم جليل خليل صالح110744212041065138

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيعذراء محمد خضر عبد110745212042172055

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيحوراء طه احمد محمد110746212042208005

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية المركزية للبنيناحيائينور الحسين منير مراح اسماعيل110747212041004177

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيصفا فتيان غازي عبد الكريم110748212042103047

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينور عبد االله شاكر احمد110749212042090178

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية الزهور للبناتاحيائينور مؤيد داود سلمان110750212042113037

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيعبد الوهاب طه عبد الجبار علوان110751212041274028

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد440.0الخارجياتاحيائيفرح رائد صالح مهدي110752212042401097

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيضحى غالب طالب عباس110753212042133041

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيانس حسين داخل فهد110754212041005029

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب حميد محمود ويس110755212042090082

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيزينب جاسم طالب حسن110756212042171019

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيندى محمد عبد االمير محمد110757212042138156

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين خلف سريح110758212041272225

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيسها عيسى كاظم جواد110759212042294125

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيساره عدي غالب كاظم110760212042139115

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمناف محمود جدوع ويس110761212041009263

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيزينب جمال حسين جاسم110762212042165049

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعلي حسين جاسم حسن110763212041008076

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية الصقور للبناتاحيائيزهراء شاكر صابر هادي110764182042206010

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيايمان سعيد رشيد نجم110765212042107012

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيآيه انور يحيى حسن110766212042094007

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيحسن علي احمد يوسف110767212041260002

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيعذراء عمار حاتم يحيى110768212042146052

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيزهراء فرمان عباس جاسم110769212042294092

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيسرمد عباس عبد ياخي110770212041272116

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيغفران فارس عبد هللا محمد110771212042094111

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيايه احمد سعدون غفوري110772212042107014

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيضحى وائل سلمان احمد110773212042103049

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيساره عقيل مسلم مهدي110774212042145091

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيمكاسب عبد هللا مهدي سلطان110775212042147122
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جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائينبأ محمد محمود ديوان110776212042099130

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعباس بحر مهدي قيس110777212041005063

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيفرح محمود يحيى جميل110778212042151049

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيزينب طارق اسعد عباس110779212042177025

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيتبارك جاسم محمد علي110780212042093021

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيازهار صدام مجيد ناصر110781212042090009

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيمحمد رياض غازي عبد110782212041037033

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيفاطمه حمزه سلمان ابراهيم110783212042181016

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية القدس للبناتاحيائيرفل قاسم يوسف رزيج110784212042110035

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمود قيس محمود طه110785152041001115

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيضمائر ثامر ذياب احمد110786212042294146

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةاحيائيعبد هللا سالم داود بكه110787212041202006

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيمحمد كاظم جواد حسن110788212041223043

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيديار سلمان سعدون ابراهيم110789212042171012

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيزهراء رشيد حمادي اسماعيل110790212042121091

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيميساء عامر احمد داود110791212042137145

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيهدى عباس حسين حسن110792212042015022

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيسيف مهند خالد احمد110793212041004060

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيمحمد قاسم خميس جمعه110794212041260012

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيحسين قاسم فاضل محمد علي110795212041208006

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيشيماء محمد احمد سلمان110796212042140160

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيمريم حيدر شمخي جابر110797222042190180

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةاحيائيبشير عباس فاضل نوار110798212041222006

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الخالص للبنيناحيائياحمد علي مهدي كاظم110799212041002010

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيتبارك مهند محمد مصطاف110800212042094039

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيمحمد برع شكر عباس110801212041013119

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيرويده نهاد خالد كاظم110802212042231004

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيتمارة حاتم عبد الكريم عبود110803212042126014

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيهاجر عدنان محمد خلف110804212042090184

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعمر فالح عبد الحميد ابراهيم110805212041004110

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيحسام رائد شاكر محمود110806212041018005

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية سرى االهلية للبناتاحيائيوالء خليل طالب جاسم110807212042163019

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمينه علي كريم طه110808212042098215

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيزينب هادي محمد خميس110809212042293041

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيرسل موفق علي حسين110810212042139072
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جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية ايمن األهلية للبنيناحيائيحسين مصطفى زيدان عمران110811212041066006

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية اوراس للبناتاحيائينغم واثق جاسم محمد110812212042130026

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيهدى عادل جاسم عزيز110813212042136114

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمرتضى خالد كامل دلفي110814212041008101

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيتقى مثنى خليفة مجيد110815212042292029

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيطاهر ظاهر تحسين حمود110816212041013062

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد423.0الخارجياتاحيائيشهد شهاب احمد جاسم110817212042401070

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيشهد محمد جاسم هادي110818212042147085

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائينبأ مهدي صالح عبد110819212042140233

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرقيه نهاد ابراهيم عبد العزيز110820212042098077

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعلي اياد نعمه ماضي110821212041007076

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية بابل للبناتاحيائيغفران ستار حسين علي110822212042141072

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفرح احمد حميد عباس110823212042090140

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيسعديه محمد حسب هللا درويش110824212042172044

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيهنده احمد عبود عباس110825212042226041

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائياحمد مظفر علي حسين110826212041081008

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية اور المختلطةاحيائيحيدر شاكر محمود خضير110827212041211005

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه طارق محمود متعب110828212042090135

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيامنه عبد الستار محمد جاسم110829212042208002

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيآيات سلمان محمد علي110830212042165004

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيثائر عمار حاتم يحيى110831212041010020

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيارشد نجم عبد سلمان110832212041013020

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفرح فراس عبد الكريم احمد110833212042190047

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائينبأ فاروق عزيز حميد110834212042291104

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيسبأ خضير عباس جاسم110835212042294113

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيسهام ثعبان داود سلمان110836212042097069

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية بابل للبناتاحيائيمريم طه خضير عباس110837212042141086

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية المودة للبناتاحيائينور عبدالرحمن عباس فاضل110838212042132053

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد موفق مهدي عبد110839212041003155

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيبارق طالل حسن عزاوي110840212041010015

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية االمال للبناتاحيائيسناء سمير شمسي عبدهللا110841212042153026

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية المحسن للبنيناحيائيعبد هللا نايف ناصر عليوي110842212041225023

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمه رافع عبد الستار عبد الرزاق110843212042136081

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرغد عامر عباس محمود110844212042090063

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحنان علي حسين كاظم110845212042102030
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جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرنا رعد سعد حميد110846212042090066

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائينبأ صالح جاسم محمد110847212042119052

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيابراهيم حسن هادي عبد110848212041011002

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد415.0الخارجياتاحيائيمعالي عباس حسين خلف110849212042401108

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيهدى اركان عبد الرحمن كاظم110850212042093085

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيحنين حميد سلمان كاظم110851212042147049

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيعلياء فالح حسن رشيد110852212042257016

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيحوراء قاسم حمود عبد الوهاب110853212042177017

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيانمار اسامه علي عطيه110854212041208004

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية النضال للبنيناحيائيعباس عبد الكريم جعفر صادق110855212041029035

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيحوراء حارث خالد دفله110856212042121059

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيتبارك حسن فاضل حسن110857212042103016

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد414.0الخارجياتاحيائيجيهان عدنان حسين عنزي110858212042401031

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية المروة للبناتاحيائينوره سعدون راسم محي110859212042158045

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيسجى حميد حزام منصور110860212042121112

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقياحمد حسون غانم محي110861272051010003

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقيعباس علي فليح حسن110862212051273027

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الفلق للبنينتطبيقيمحمد حازم خليفه حسون110863212051023034

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقيغدق حذيفه عاد سلمان110864212052098025

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي قيس اسماعيل كاظم110865212051025014

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيحسين عامر كاظم جواد110866212051085010

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيجعفر عباس سلمان عبد110867212051014020

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقيعلي سعد محسن حميد110868212051278040

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية النبوة للبناتتطبيقيزهراء عبد الوهاب قادر حسين110869212052145009

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيرضا فالح مهدي حيدر110870212051026012

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقيمصطفى فارس احمد خلف110871212051037033

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيباقر علي حميد كاظم110872132051034007

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيمحمد عماد كاظم عباس110873212051272117

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيحسين سعدون عوده جواد110874212051026007

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية القدس للبناتتطبيقيعال محمد عبد العباس خضير110875212052110014

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيمصطفى زياد محمد عبود110876132051014043

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيامير عصام موسى عباس110877212051067004

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتتطبيقيليا عماد نوري صالح110878212052099011

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية القدس للبناتتطبيقيحنين وليد لفته خميس110879212052110004

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية النبوة للبناتتطبيقيرفاء محمد خليل موسى110880212052145007
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جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقيزينب خالد اسماعيل راشد110881212052166015

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيرند عصام عبد الهادي زوين110882132052117017

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية االندلس للبنينتطبيقيشاهين محمد داود سلمان110883102051012006

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد االمير عبد الحسين110884212051002078

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الشهيد خليل للبنينتطبيقيحسن غسان عادل مزاحم110885212051022007

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعمرو عبد الجليل موسى يعقوب110886212051003047

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل احمد مجيد110887212051011048

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية السياب للبنينتطبيقياحمد حيدر فليح مهدي110888132051030005

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيمحمد بشير عبد الهادي مهدي110889212051272108

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية القدس للبناتتطبيقيزهراء محمد عدنان غيدان110890212052110007

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الفلق للبنينتطبيقيحسين علي عبد هللا علي110891212051023014

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيمحمد صالح هاشم كعود110892212051272113

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيعبد المناف محمد خضير شنيشل110893132051002041

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الفلق للبنينتطبيقيمحمد صباح عبد الرحمن محمود110894212051023037

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيكرار علي كريم ساجت110895152051071218

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية تازة للبنينتطبيقيكرار جودت جهاد حسين110896202051018011

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقياحمد سعد شفك رستم110897222051301002

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقيسيماء علي لطيف محمد110898212052226012

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعلي محيسن حسين جاسم110899162051365163

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية شمس المعارف االهلية للبنينتطبيقيحامد عبد الرسول حامد جاسم110900162051492003

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينتطبيقيعباس عطية عبد هللا ناصر110901222051319013

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية قنديل المختلطةتطبيقيهدى ادريس عبد هللا احمد110902212052256007

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيياسمين مجيد صاحب علي110903142052110047

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية القحطانية للبنينتطبيقياسامه عباس نصيف جاسم110904182051123002

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية السياب للبنينتطبيقياحمد موفق حسن مشتت110905132051030013

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيعلي منخي جبار كاظم110906152051071203

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيمريم علي محمود علي110907212052140045

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيعبد الرحمن كريم حسن اسود110908132051004016

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينتطبيقيحازم محمد رزاق رشيد110909222051305003

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقياحمد علي محسن علوان110910212051272011

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية النهار للبناتتطبيقيايه نزار كامل حنان110911112052127003

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيباقر محمود عبود مهدي110912212051002014

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية طوبى للبنينتطبيقيعلي محمد صالح إبراهيم110913212051087025

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية479.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبيورود محمد حسون علوان110914212022292053

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية454.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبياسراء حسن عباس عبود110915212022187001
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جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية444.0الخارجياتادبيسدير احمد علوان اسماعيل110916212022401047

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية444.0الخارجياتادبيهدى محمود حيدر شكر110917212022401104

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية431.0ثانوية االحسان المختلطةادبيعلي حسين علي مطر110918212021265006

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية431.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبياسراء علي صالح عوض110919212022137004

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية431.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيياسمين عيسى ابراهيم جاسم110920212022133053

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية430.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيخديجه علي خليل ابراهيم110921212022187006

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية429.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيايالف خضير اسماعيل محسن110922212022107007

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية429.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيساره حميد رشيد خميس110923212022107025

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية425.0ثانوية ذي قار للبنينادبيباقر جمال عبد احمد110924212021032004

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية423.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيياسر حسن هادي حسن110925212021062051

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية422.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيتبارك رامي حميد كاظم110926212022097021

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية420.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيإنتظار خليل ابراهيم علوان110927212022234001

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية420.0ثانوية المنار المسائيةادبيفيصل حمزة سالم مطر110928292021150069

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية417.0ثانوية االمال للبناتادبياسراء فتح هللا حسين رشيد110929212022153005

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية417.0اعدادية القدس للبناتادبياسماء علي ابراهيم نجم110930212022110003

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية414.0اعدادية ديالى للبنينادبيحسين رشيد مجيد خلف110931212021012025

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية412.0ثانوية المقام االمين المختلطةادبيمسلم شكر محمود جواد110932212021355007

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية411.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينسرين عدنان محمد خلف110933212022090029

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية411.0اعدادية المقدادية للبنينادبيمحمد قاسم خليل ابراهيم110934212021039024

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية410.0اعدادية الطيبات للبناتادبيحنان طوفان عبد محمود110935212022178018

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية410.0ثانوية العذراء للبناتادبيرسل موفق شاكر محمود110936212022154008

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية409.0ثانوية البارقة المختلطةادبيسميه ناصر علوان حسين110937212022258006

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية409.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيفاروق صالح جدوع محمد110938212021244014

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية409.0ثانوية الهمم للبناتادبيمنار جواد سلمان محمد110939212022182021

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية408.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبياحمد حسن علي عباس110940212021042001

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية407.0ثانوية االديبة للبناتادبينبأ عالء لطيف درب110941212022114017

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية407.0اعدادية القرطبي للبنينادبيحسين احمد عطيه عواد110942212021054013

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية406.0ثانوية العدالة للبنينادبيمحمد سعدون رشيد علوان110943212021044033

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية405.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبيمحمد علي طه جاسم110944212021024032

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية403.0اعدادية ديالى للبنينادبيعلي عصام هاشم غناوي110945212021012066

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية403.0ثانوية الخلود للبناتادبيغدير علي محمد حسين110946212022164021

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية403.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيهدى موفق علي صالح110947212022098047

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية403.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيوئام عزيز حميد شياع110948212022090032

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية402.0ثانوية المهتدي با المختلطةادبيعلي مهدي عبد عباس110949212021217015

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية401.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبياحمد قاسم حميد سلطان110950212021001007
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جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية400.0ثانوية قزانية للبناتادبيهبه فالح عبدالستار داود110951212022104033

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية400.0ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيمحمد منير سمير اسماعيل110952212021006038

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية400.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبينور الهدى صالح صالح محمود110953212022234011

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية400.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيدعاء جمال احمد علي110954212022098017

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية399.0ثانوية الفضائل المسائية للبنينادبيعلي ضاهد علي عبد هللا110955212021275051

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية399.0اعدادية البراءة للبناتادبيصافات عامر كمبش محمد110956212022093031

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية399.0ثانوية الصديقة للبناتادبيمالك منير عبد الوهاب محمود110957212022181029

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية399.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيياسمين متعب لفته محمد110958212022151050

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية398.0اعدادية ديالى للبنينادبيابراهيم عماد ابراهيم زيدان110959212021012001

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية398.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةادبيمريم احمد علوك صجم110960212022086001

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية398.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيسفانه عبد الرحمن حاتم رشيد110961212022099052

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية398.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيزهراء مهدي مصلح علوان110962212022099037

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية398.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبياسراء خالد جاسم حسن110963212022099009

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية397.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيبراء سلمان جاسم عبد110964212022151007

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية397.0ثانوية النسائم المختلطةادبيرائد عبد احمد عبد110965212021254005

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية396.0اعدادية التحرير للبناتادبياماني وسام احمد صالح110966212022136007

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية396.0ثانوية الطائف للبناتادبيهيله قاسم عبد احمد110967212022159032

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية396.0اعدادية المقدادية للبناتادبيساره امير حسب هللا حسين110968212022140052

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية396.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبييسر طه احمد سعيد110969212022165036

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية396.0ثانوية الهداية المختلطةادبيقيصر وليد جمال كمر110970212021262015

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية396.0اعدادية المقدادية للبناتادبيهديل صالح حسن علي110971212022140100

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية396.0ثانوية الغيث المختلطةادبيسعدون مصطاف جاسم عبد هللا110972212021247006

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية396.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيماهر احمد جعفر عبد110973212021222017

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية396.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيعبد هللا اسماعيل حمدون كاظم110974212021278066

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية396.0الخارجياتادبيساره عبدالحق اسماعيل ابراهيم110975212022401045

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية395.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيايه حسين علي جاسم110976212022118001

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية395.0ثانوية الزمر للبناتادبيحنين فيصل حسن خميس110977212022126004

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية394.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيسجاد صالح مهدي عاصي110978212021065033

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية394.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمحمد علي فوزي علي110979212021001051

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية394.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيمنار تيمور احمد صالح110980212022099070

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية394.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبييونس جبار عبدالستار محمد110981212021010078

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية394.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيزهراء صالح صالح محمود110982212022234003

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية393.0اعدادية البراءة للبناتادبينورس علوان حميد ردام110983212022093044

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية393.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيإدريس صباح فخري عبد الرحمن110984212021065003

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية393.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبييحيى سعد رمضان نجم110985212021214044
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جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية393.0ثانوية االديبة للبناتادبيذكرى حسين علي جاسم110986212022114005

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية393.0اعدادية الخيزران للبناتادبيفاطمه عباس عبد الكريم خليل110987212022147048

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية392.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيآيات حمدان سلطان باشي110988212022137001

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية392.0اعدادية التحرير للبناتادبيسجى حسن خميس طالك110989212022136031

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية392.0اعدادية النبوة للبناتادبيزهراء ميثم حسين جبار110990212022145021

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية392.0اعدادية ديالى للبنينادبيعلي اياد داود سلمان110991212021012062

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية392.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيعبد الرحمن شالل مردان جواد110992212021017014

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية392.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيوالء مناف عباس خضير110993212022134062

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية391.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيعبد هللا رسول عبد الرحمن محمود110994212021017021

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية391.0اعدادية التحرير للبناتادبيتبارك خالد حسين كاظم110995212022136011

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية391.0اعدادية المقدادية للبناتادبيانفال ناهض عدنان عداي110996212022140012

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية391.0اعدادية المقدادية للبناتادبيمينا رافد قاسم حسين110997212022140088

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية391.0اعدادية تماضر للبناتادبيندى رشيد مجيد حميد110998212022091064

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية391.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيمحمد حيدر مهدي عليوي110999212021016014

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية391.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيناطق شكر محمود نجم111000212021278140

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية390.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيعلي محمد عبد جاسم111001212021042030

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية390.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيسيف الدين حيدر علي حساني111002212021016005

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية390.0ثانوية طه حسين المختلطةادبينور رياض احمد عليوي111003212022351010

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية545.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيعطارد عادل محمد حسن111004212042105082

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية542.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعمر عباس ثابت نعمان111005212041065082

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية537.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائياميمة فالح برع حسن111006212042120014

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية537.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيهند جبار سحاب مطر111007212042201015

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية520.0اعدادية البراءة للبناتاحيائينهى حميد حسن حمود111008212042093080

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية517.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيطه محسن عليوي سليمان111009212041205008

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية515.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيشهد سالم حسين عباس111010212042159025

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية497.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائينبأ حكمت صالح عبد هللا111011212042140229

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية493.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيشهد سلمان هاشم جاسم111012212042137105

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية491.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيزينب عبد الكريم احمد محمد111013212042142025

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية490.0اعدادية بابل للبناتاحيائيهدير بهجت عبد الواحد ولي111014212042141107

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية479.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيمالك رفعت حسن محمد111015212042137140

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية479.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيانوار شهاب احمد ياس111016212042091023

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية477.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيمحمد ابراهيم محمد ابراهيم111017212041064035

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية475.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيشذى توفيق عباس مرهج111018212042170083

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية475.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيايه احمد عبد هللا صالح111019212042157020

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية473.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيبنين علي غائب حسن111020212042139045
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جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية472.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيايات داخل حسن محسن111021212042093011

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية468.0اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيتاج الدين حسين عبد محمد111022212041028009

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية463.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيسميه قحطان مزهر حسن111023212042140146

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية463.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزهراء حوم خلف فرج111024212042134042

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية462.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيكوثر عباس عبد حمد111025322042020047

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية461.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياخالص محمد ابراهيم احمد111026212042090007

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية459.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبيده غسان سعيد زغين111027212041012078

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية459.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيسميه عاصم راسم صالح111028212042146036

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية457.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيفرح حسن محمد سلمان111029212042136086

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية456.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيغفران عباس زيدان احمد111030212042292073

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية456.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيوداد اسماعيل محمد درويش111031212042178281

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية455.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيوجدان عدنان عبد اللطيف جاسم111032212042091183

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية454.0اعدادية العزة للبنيناحيائيمؤمل شمال حسن عباس111033262041007084

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية453.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيفاطمه هالل مبارك حذاف111034212042244019

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية453.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيهبة احمد قادر صالح111035212042137156

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية452.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيهدير رائد محمد جمعه111036212042244025

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية452.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيفاطمة سعيد محمد عباس111037212042151046

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية450.0ثانوية االغراس للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم حميد مجيد111038212042188014

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية450.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائياميره محمد علي نادر111039212042120013

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية450.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيميس عمار علي خلف111040212042140225

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية449.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيغيداء منعم سحاب مطر111041212042201009

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية449.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيسوالف محمود مخلف ابراهيم111042212042091101

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية448.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيرفل عادل ولي احمد111043212042170048

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية447.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيزينب حسون خماس احمد111044212042091082

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية447.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيرانيا عواد طه خلف111045212042244008

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية446.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيوجدان صالح مطلك مسلم111046212042147158

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية446.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيعلي زيد فليح حسن111047212041034066

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية445.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيسجاد حسين رحمان حميد111048212041010045

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية445.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفاطمه عثمان اسماعيل خلف111049212042140196

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية445.0ثانوية البوادي المختلطةاحيائيسعيد حارز منصور حسن111050212041216004

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية444.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيايالف عباس علي فرج111051212042121025

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية443.0ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيمحمد منصور داود وطيفي111052232041231019

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية443.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيهاجر علي محمد احمد111053212042244023

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية442.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيزينب احمد علي عباس111054212042121099

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية442.0ثانوية االحسان المختلطةاحيائيعبد السالم لفته كاظم لفته111055212041265004
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جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية442.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائياحمد عقيل مهدي عبد هللا111056212041039011

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية442.0ثانوية الغيث المختلطةاحيائياسراء صباح سامي علوان111057212042247007

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية440.0الخارجيوناحيائيحسين عبد المنعم عبد هللا صبيح111058262041400014

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية440.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيطيف اياد منصور علي111059212042102104

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية439.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيعلي صالح حامد عبد االمير111060212041032021

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية439.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيعلياء عبد الحسين عباس نصيف111061212042119036

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية439.0ثانوية االنامل للبناتاحيائيفاطمه طه صالح خلف111062212042184012

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية439.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيكوثر خالد عبود محمد111063212042064038

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية439.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيغدير جاسم محمد شريف عبدل111064212042098163

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية438.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيسيف فيصل عبد الكريم وهاب111065212041036021

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية438.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيهدى كنعان علوان صالح111066212042140256

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية438.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم عباس عبجل111067212041278103

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية437.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائينيران عيدان محمد اسماعيل111068212042183053

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية436.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزبيده محمد اسماعيل ابراهيم111069212042148030

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية436.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيمحمد علي حسين محمد111070212041030078

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية435.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيخديجه حمزه ياسين منسي111071212042084005

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية435.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيسجى محمد كريم مهيدي111072212042172042

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية435.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيفارس حميد مخلف ابراهيم111073212041054111

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية434.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيايالف احمد حسين خلف111074212042183011

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية434.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيهاني اسماعيل حميد سعد111075212041039064

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية433.0ثانوية االنامل للبناتاحيائيهبه احمد صالح عطيه111076212042184018

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية433.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائينهى علي خليفه جواد111077212042151054

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية433.0ثانوية الفتاة للبناتاحيائيغسق غسان محمد صالح111078212042175024

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية432.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيشهد قيس عدنان مجيد111079212042090111

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية431.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيأيه ليث ماهود سلمان111080212042104002

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية430.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيشهد حميد حمه كريم111081322042066037

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية430.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعبد هللا غيث وسمي محمد111082212041001043

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية430.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيدالل ماجد محمد سليم111083212042091056

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية430.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيعائشة صاحب سلمان عبد111084212042178176

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية430.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء فيصل غازي سالمة111085212042090077

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية430.0ثانوية نوح للبنيناحيائيعبد الرزاق شهاب احمد طه111086212041053033

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية430.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمحمد علي رشيد حميد111087212041273076

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية429.0ثانوية السكري للبنيناحيائيعباس محمد حسون عناد111088212041046013

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية429.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعبد الرحمن فاضل حمزه عبد هللا111089232041173084

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية429.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزينب عالء تحسين محمود111090212042090085
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جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية429.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيسجى نزار محمد صالح يوسف111091212042146032

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية428.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيفاضل عباس شناوه عبعوب111092212041273061

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية428.0ثانوية الحداثة للبناتاحيائيرقيه احمد كريم حميد111093212042115010

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية427.0ثانوية الشروق المختلطةاحيائيرقيه قاسم احمد عباس111094322042043003

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية427.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيياسر عمار حسين جاسم111095212041003188

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية426.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيساره امين كزار عزاوي111096212042090087

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية426.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائينبأ محمد حسين حسن111097212042172068

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية426.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيابراهيم علي سلمان داود111098212041034002

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية425.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيرسل سليمان ذياب محمد111099212042137063

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية425.0ثانوية الفتاة للبناتاحيائينعيمه عبد الرحمن عبد هللا محمد111100212042175034

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية424.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيتبارك علي كاظم حسين111101212042150013

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية424.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيسارة ابراهيم عبد هللا علي111102212042140126

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية424.0ثانوية السرمد للبناتاحيائينبا هشام احمد صالح111103212042157061

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية424.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيحنان محمد محمود مخلف111104212042091050

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية423.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيفاضل واثق شاكر محمود111105212041014118

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية423.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيعدنان رحيم كريم غضبان111106222041028075

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية423.0اعدادية العراقية للبناتاحيائييمام سعد عبد المعين عبد االمير111107212042139238

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية422.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيايه صبري رحمان عبد الوهاب111108212042104005

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية422.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي األكبر محمد حسين عباده111109272041014136

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية422.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيسجى فتاح مطلك فرمان111110212042137092

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية421.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيعبد هللا حسين اسماعيل فرمان111111212041063044

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية421.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيحوراء غيدان عناد عباس111112212042245005

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية421.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائياسيل احمد محمد عباس111113212042257001

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية421.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةاحيائيسجاد قاسم مسرهد سعد111114212041222012

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية420.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيحسين سامي نادر نعمان111115212041032006

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية420.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيالحسن عبد الرحمن سلومي حبيتر111116212041013024

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية420.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد ناصر داود سلمان111117212041003156

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية420.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيتبارك عباس سلمان خلف111118212042043011

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية419.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيتبارك هاني حاتم سلمان111119212042134029

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية419.0اعدادية البينات للبناتاحيائياقبال احمد قحطان عكال111120212042116001

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية419.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيعذراء حجي كريم جواد111121212042093065

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية419.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيفاطمه مجبل علوان داود111122212042134092

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية419.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيفرج مشتاق فرج عواد111123212041043033

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية418.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيغصون طالب عبد احمد111124212042134082

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية418.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيمحسن رجاء محسن رشيد111125212041257017
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جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية418.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعالء هاشم حمد جاسم111126212041272173

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية418.0ثانوية حلوان للبنيناحيائياحمد زاهد احمد عبد هللا111127212041055005

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية502.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيفاطمه فراس اسماعيل علي111128212052140042

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية437.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيباقر نعيم كريم غضبان111129142051028008

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية424.0اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيمنتظر رحيم عبد بياد111130222051374065

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية419.0ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقيشيماء خالد اسماعيل راشد111131212052166020

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية411.0ثانوية االمامة للبنينتطبيقيحسين عادل متعب سلطان111132212051083011

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية405.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيفاطمه رائد صالح حسن111133212052140041

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية400.0اعدادية االمام الزهري للبنينتطبيقيحسين محمد هادي عبد111134212051052004

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية400.0ثانوية االماني المسائية للبناتتطبيقيتنسيم صالح ثلج علي111135212052292005

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية394.0ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقيبدريه حسن قحطان ياسين111136212052166007

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية392.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيأمير عباس جدوع عيفان111137232051008001

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية392.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيباقر قيصر نعمة محمد111138212051025005

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية385.0ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقيعامر نوزاد جبار مجيد111139212051243009

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية384.0الخارجيونتطبيقيحسين علي هادي لفته111140222051400030

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية383.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيضياء عبد العالي جبار حاجم111141222051311092

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية380.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيعبد هللا احمد فنجان محمد111142222051006020

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية380.0ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقيزهراء شالل متعب حميد111143212052166013

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية377.0ثانوية المعارج األهلية للبنينتطبيقيعباس جبار عجاج رداد111144222051076013

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية376.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيساره احمد سلمان كاظم111145212052294032

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية374.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيعلي جليل ياسر كسار111146222051314057

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية373.0ثانوية النظامية المختلطةتطبيقيخلدون ثابت سامي عارف111147212051206007

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية373.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيسجاد حيدر علي حمزه111148252051153149

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية373.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيابتهال قاسم جحيل كاظم111149242052115004

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية372.0اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقيمحمد دشر حمود مطشر111150222051313046

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية372.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينتطبيقيحسين احمد عبد الحسين سلمان111151212051274019

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية372.0اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيغني فارس عبد هالل111152222051374054

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية371.0اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيحسين سليم بارح كسار111153222051374022

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية369.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمهدي سمير طاهر صنكور111154282051006162

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية369.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيايمن ناصر محمد فهد111155222051314016

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية369.0ثانوية النيل المسائية للبنينتطبيقيعادل طارق حسن يوسف111156112051206011

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية368.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيهشام سلمان حميد محمود111157112051032044

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية368.0ثانوية االصالح المسائية للبنينتطبيقيحسين حمود درويش كريدي111158222051318007

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية367.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيمنتظر أشهاد عيدان عبد علي111159232051257146

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية367.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقييحيى علي وهاب امين111160212051278082
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جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية367.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيمصطفى رزاق عبد الحسين عبد علي111161252051152072

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية366.0ثانوية االماني المسائية للبناتتطبيقيسرى عدنان علي حميد111162212052292013

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية366.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيزيد عامر حاتم جبر111163232051252056

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية365.0اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقيسجاد علي راضي علي111164222051313061

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية364.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبد هللا زياد فالح حسن111165212051014058

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية363.0اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقيكريم حسين سعدون كاظم111166222051313042

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة598.4ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيطه وسام صفاء رشيد111167142041010049

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة583.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيآيه جاسم محمد محمود111168212042107005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة562.0ثانوية تدمر للبناتاحيائيطيبة باقر عبد المهدي احمد111169212042131011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة559.0ثانوية السرمد للبناتاحيائينور محمد مجيد عزيز111170212042157065

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة544.0ثانوية عتبة للبناتاحيائيراويه سامي فرهود سلمان111171212042167006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة521.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيعذراء مطشر عجيل عطوان111172212042172056

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة521.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيتبارك طه خزعل رشيد111173212042178054

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة حسن محمود اسماعيل111174212042102115

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيحوراء عباس عبد الواحد جاسم111175212042122012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة517.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائينبأ مهدي صالح علي111176212042140234

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة517.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيكريمه حسن احمد جعفر111177212042160037

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0اعدادية بابل للبناتاحيائياستبرق محمد صيهود عبعوب111178212042141003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيتبارك سعد احمد جاسم111179212042105030

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيغفران علي حميد حسين111180212042105085

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيتبارك طالب حسن علي111181212042262011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيمحمد صدام عبد الخالق جاسم111182212041087075

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيقتيبة عماد شكر محمد111183212041004112

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيانسام معاذ خليل ابراهيم111184212042136009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيسجى احمد حسين حمزه111185212042140141

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائيزهراء حسين ناصر حسين111186212042217009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائياماني محسن توفيق علي111187212042293008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيآيه سلمان حميد عثمان111188212042245003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيغيث عبد الحسن حسين مبارك111189212041257014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيديانا شكر محمود جواد111190212042109028

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيفاطمة علي فاضل حسن111191212042133048

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيمحمد وطن كاظم داود111192212041032036

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيبراء شاكر عباس حسين111193212042139041

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائينبأ سمير داود سعيد111194212042137148

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيصفا جاسم زبالة رديف111195212042122038

صفحة ٣١٧٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائياثير كاظم عبد الهادي جواد111196212041273002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0ثانوية روناكي للبناتاحيائيمريم فاضل عبد العزيز عبد الغفور111197322042032012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيمريم البتول رفعت يوسف رضا111198212042136090

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيايالف جاسم فتح هللا ابراهيم111199212042098032

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيبشرى اركان فاضل حسين111200212042172015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0الخارجياتاحيائيزهراء قيس كامل ناصر111201212042401053

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائياسراء نجم عبد خضير111202212042100009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيزبير عبد الباسط فيصل مال عيد111203212041245016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيعلياء محمد فدعوس عبد111204212042165073

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيحوراء ناظم جواد معروف111205212042177018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيسجى سلمان احمد داود111206212042099073

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيزينب طلعت احمد ابراهيم111207212042291053

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيسارة خضر منديل جار هللا111208212042172038

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائينورس علي رحيم جاسم111209212042097137

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائياية غازي نصيف جاسم111210212042147027

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيرقيه خالد عدنان عبد الرحمن111211212042107027

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيالزهراء نزار كركوش كصاب111212212042170007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيبشائر سمير شكر محمود111213212042140038

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيأستبرق فتيخان سلمان حسن111214212042171003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفرح حازم ابراهيم احمد111215212042090141

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية بردى للبنيناحيائيصفاء حسن نزال عمر111216212041229037

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية االحسان المختلطةاحيائيزينب حسين حمد فليح111217212042265005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيرسل مؤيد محمد محمود111218182042204009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية بردى للبنيناحيائياحمد سالم ابراهيم خليل111219212041229008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيامنه فالح مهدي صبار111220212042090024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيحسين طه مدحي حسين111221212041010030

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيزينب زيد كريم شياع111222212042235011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيشهد زيد خلف حسن111223212042172049

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيدانيا خالد سلمان احمد111224212042126022

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية نوح للبنيناحيائيمحمد صميدع هاشم مصطاف111225212041053055

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائينور هاشم محمد عباس111226212042107065

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيمريم جبار عليوي هذال111227212042165081

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيحوراء صالح مهدي صالح111228212042248006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائينور الهدى منيف جليل ابراهيم111229212042092101

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيآمنه حامد خضير خميس111230212042245001
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيكرار عالء محمد علوان111231212041248031

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية حبر االمة المختلطةاحيائيفاطمة قاسم محمد ياس111232212042357029

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائينورهان جمال ثامر عباس111233212042165090

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيأخالص ياسين قادر عرمان111234212042147001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيضحى كيالن طه داود111235132042130037

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية العدالة للبنيناحيائينبأ فوزي احمد عبود111236212042044012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيجميله عثمان اسماعيل محمود111237212042290028

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرسل زهدي حسين علي111238212042138053

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيساره صابر هيالن صادق111239212042097057

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيحاتم كامل وهيب عليوي111240212041013033

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيفاطمة جبار شهاب احمد111241212042121153

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيازهار جميل خلف عواد111242212042171005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيفاطمه بهاء حسين نصيف111243212042294161

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيحوراء قاسم ذياب حمدان111244212042172025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةاحيائيسرور عامر كامل حسن111245212042202003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية الحسام للبنيناحيائيمصطفى جعفر عاصي عبد هللا111246212041070062

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية النبوة للبناتاحيائياسماء داود خضير احمد111247212042145006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائينبأ حسين جميل امين111248212042292087

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي حسين حميد عبد111249212041052073

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية االمال للبناتاحيائينرجس سامر علي عبدالقادر111250212042153050

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية المروة للبناتاحيائيزينب عباس جاسم خميس111251212042158023

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمريم صالح غني فاضل111252212042098196

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيسناء حبيب عبد هللا ويس111253212042043021

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية بابل للبناتاحيائيامنه طالب عاصي حومد111254212042141009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0ثانوية ابي الخصيب المختلطةاحيائيأالء خميس عبار ناهي111255212042267001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيأمنه فرحان بطوش شخير111256212042100001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيساره غازي رشيد شياع111257212042235014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيمحمد اعتماد عطيه ابراهيم111258212041245023

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيرشا قحطان عبد هللا عناد111259212042170046

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية الحداثة للبناتاحيائيرؤى وسام احمد ثاير111260212042115008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحميد حازم حميد مصطفى111261212041065034

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيشهد محمد نصيف جاسم111262212042151037

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيهبه سعد ذياب احمد111263212042171038

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيزينب عيدان ابراهيم ناصر111264212042178114

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيمحمد عالء كريم شياع111265212041235014
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيفاطمه حسين كاظم محمد111266212042170101

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيتبارك احمد محمد حسين111267212042104007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيعلي عزيز سلمان محمود111268212041274035

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيمروة ياسين صالح دهدول111269212042091141

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء رشيد حميد داود111270132042071071

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم عماد علوان احمد111271212042138144

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيامجد رحيم حسن خضير111272212041063011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةاحيائيعال سعد عمران علوان111273212042202008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية بابل للبناتاحيائيهاجر محمود شكير محمود111274212042141100

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيشهد محمد عبد الوهاب محمد111275212042226026

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيصابرين مصعب مراد محمد111276212042090114

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيسالم عبد صالح سالم111277212041030039

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيايه عدنان حسن خليل111278212042178040

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائينازك انور سعدون ابراهيم111279212042152032

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائياسراء رضا خالد مصطفى111280212042120002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيزهراء احمد منسي معيوف111281212042105051

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيصفا وليد احمد حمادة111282212042138114

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيصالح حسن حمد علي111283212041264017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيغصون عماد نواف كحيط111284212042170097

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزهراء حسين عبد الجبار فرمان111285212042181008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية الحداثة للبناتاحيائيريا صالح احمد ثاير111286212042115011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيزينب عبد القادر صبحي جميل111287212042064020

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيريام حسن حمد علي111288212042294087

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياخالص عطيه جاسم فياض111289212042185005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة طالب عبد احمد111290212042102119

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيدعاء عبد القادر احمد سلمان111291212042144016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيغفران معد سعد عبيد111292212042105086

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية القدس للبناتاحيائيمالك مازن عباس حسين111293212042110097

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيرواء عباس كاظم زيدان111294212042201005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيرقيه ثائر محمود شرقي111295212042137067

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيرفل صدام محمود جاسم111296212042105046

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيعائشة رحيم فرحان خميس111297212042178175

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء عمران فاضل سعود111298212042139095

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيزينب وليد فخري رعد111299212042117029

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيبشار صالح زكي صالح111300212041007020
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيبيداء مجيد هادي جريان111301212042121038

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية المروة للبناتاحيائيرفاه اسعد ريحان محمد111302212042158018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيمالك شاكر جاسم مهدي111303212042151051

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرنده اسماعيل قاسم الطيف111304212042138062

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيداليا فراس خميس حسن111305212042136036

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعبد الحميد رعد حميد داود111306212041013066

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيفاطمة طالل ابراهيم سهيل111307212042119038

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيرغد صالح مهدي صالح111308212042136039

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمصطفى محمد مسرهد علي111309212041031044

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيهند عباس عبد ياخي111310212042098245

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيزينب عبد الكريم قاسم حسين111311212042117026

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيايالف مؤيد كنعان رشيد111312212042136013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيصابرين طه علي محمد111313212042245011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة483.8ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزهراء هيثم فؤاد حسين111314212042148038

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيمنى عبد الرحمن احمد عبد هللا111315212042142050

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعمر عباس بشه لطيف111316212041272197

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية االجيال االهلية للبنيناحيائيحيدر فراس نجم عبد الكريم111317212041045006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب ابراهيم مبارك ظاهر111318212042102073

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية السكري للبنيناحيائيامير هاني عبد هللا عبد111319212041046002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسجى جواد كاظم رجاب111320212042098117

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيحسن عبد هللا ناصر خضر111321212041273022

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيمحمد احمد محمود عليوي111322212041055066

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزينب عباس حسين محمد111323212042150020

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيسبأ محمد عبود محمد111324212042150024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية مندلي للبنيناحيائياحمد عدنان لفته حسين111325212041034009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيامنة مهدي مدحي حسين111326212042138020

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيسجى طالب صادق رمضان111327212042104026

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيانسام عبد المطلب هاشم جبار111328212042226007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيأماني ستار سهيل نجم111329212042170001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية الحسام للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم خلف نشمي111330212041070030

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائينورة بالسم جبار حمودي111331212042121196

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيوسام عبد الرسول غانم خلف111332212041009268

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيرشا رحمان ابراهيم جواد111333212042134037

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية الزمر للبناتاحيائييقين قيس شهاب حمد111334212042126076

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزينب ابراهيم عبد حبيب111335212042097052
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيحيدر ثائر محمود سلمان111336212041010038

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية مأرب للبنيناحيائياحمد غازي متعب علي111337212041041002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيوالء مثنى راضي علي111338212042138167

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية بالدي المختلطةاحيائيعلي اسعد حسين عزيز111339232041207014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعلي محمد سامي محمد111340212041005105

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيفاطمه حسين زيدان خلف111341212042145120

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية السرمد للبناتاحيائياالء احمد صالح خلف111342212042157011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيجيهان ماجد علي مطر111343212042137045

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيفهد رعد فهد صالح111344212041001061

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية االجيال االهلية للبنيناحيائيسجاد عدنان خلباص رخيص111345212041045008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية بابل للبناتاحيائيرفل مازن قدوري عبد هللا111346212042141030

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيرانيا زهير محمود محمد111347212042226018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزهره روضان مزهر حسن111348212042140111

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيرسل علوان حسين كردي111349212042126025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيزمن صالح محمد ياس111350212042091073

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيمريم كاظم حسين كاظم111351212042139193

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب حازم حسن خضير111352212042110047

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيمصطفى طالل عبود محل111353212041023084

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيشذى اسماعيل هادي محمد111354212042105070

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسبأ ياسين خضير درباس111355212042098115

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية العال المختلطةاحيائيأستبرق محمد كريم احمد111356312042068001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائينوره باسم نوري عويد111357212042125077

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيزهراء طالل احمد خليفة111358212042091078

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية الحاتمية للبناتاحيائيفاطمة ساجد طاهر مهدي111359182042159009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الهدى هشام انور هاشم111360132042094055

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيبتول علي سعدون جمعه111361212042105026

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيجيالن ظافر علي داود111362212042177013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيحنين جميل عطيه لفته111363212042170033

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيحسن رياض عزيز حسن111364212041010025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائينور طارق موسى فرهود111365212042170137

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيغفران اسماعيل ابراهيم مراد111366212042102110

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيزينب اياد فاضل راشد111367212042104022

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيرغد عباس محمد علي111368212042159010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيايمان حسين علي حسون111369212042290021

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية االالء للبناتاحيائيسجود خالد مطشر كرمش111370212042189014
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيميسرة وليد مجيد سلمان111371212042291101

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيهادي ياسين محمود اسماعيل111372212041034116

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيشهد خلف انصيف جاسم111373212042099079

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيامنه غانم بكر محمود111374212042090023

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمحمد سلمان طرف حنو111375212041031036

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد هللا فاضل جبار شهاب111376212041014080

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيتهاني محمد محمود صالح111377212042290027

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيعبد الرحمن ابراهيم سبع ذياب111378212041248018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية البينات للبناتاحيائيغدير مهدي عبد الستار خضير111379212042116037

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمصطفى حاتم محمود مغير111380212041003163

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء سلمان حميد ناصر111381212042170056

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية الفتاة للبناتاحيائيحنين علي جليل عبد111382212042175012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيشيماء محمد اسماعيل عذب111383212042092073

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيزينب عزيز جواد مهدي111384212042015010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيميسم محمود شهاب حمد111385212042178232

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيهدى حسن علي حسين111386212042121207

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسندس ضياء نوري علي111387212042178145

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية السكري للبنيناحيائيسرور علي عبد حسن111388212042046012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيشيماء نجم محمد حسين111389212042293051

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيطيبه فيصل غازي محمود111390212042105078

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية الغيث المختلطةاحيائيعبد هللا عدنان عبد الستار شهاب111391212041247007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيضحى كاطع ناجي كاظم111392212042094094

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرسل ماهر حوم عاشور111393212042138056

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيساره سلمان سعدون عباس111394212042105061

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيزهراء صفاء جليل عبد الستار111395212042293032

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعلي عامر معيوف جاسم111396212041008077

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الخالق ظاهر فليح111397212041272239

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيداليا صالح سلمان خلف111398212042244006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيسفانة اسماعيل علي صالح111399212042209009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيابراهيم نكه صبح حسون111400212041282002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيشهد علي محمود وسمي111401212042226025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيعبد هللا رائد أحمد ولي111402212041036025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيغسق محمد كاظم علوان111403212042190040

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيحياة جعفر عيدان كاظم111404212042098056

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية بابل للبناتاحيائيبلسم احمد عباس ياسين111405212042141018
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيهدى علي احمد عباس111406212042178271

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية عتبة للبناتاحيائيفاطمه كريم هاني شنتر111407212042167029

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيمحمود صالح محمود شهاب111408212041037035

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيايات علي ظاهر حميد111409212042291013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية القدس للبناتاحيائيرسل صباح عبود مطر111410212042110033

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيرانيه بدر علوان خلف111411212042091058

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمصطفى جاسم محمد مهدي111412212041008108

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيوسن علي حسين محمد111413212042090195

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيشيماء عباس فاضل عباس111414212042140158

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيماريا احمد يوسف حسن111415212042098183

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيحسين عبد االمير عاشور سعيد111416212041260004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزينب عمار ابراهيم مهدي111417212042134049

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيلمياء جاسم راسم صالح111418212042146063

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمروج ابراهيم احمد محمد111419212042090148

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائيريام صالح عبد حزام111420212042217008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيزهراء زياد ساهي محمد111421212042015007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا عبد االمير صبار محمود111422212041005079

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية قزانية للبناتاحيائينور عامر توفيق عبد الكريم111423212042104046

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية البينات للبناتاحيائيرواسي جاسم عباس جاسم111424212042116017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيزينب عباس جليل ابراهيم111425212042165052

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيمصطفى مكي اسماعيل فليح111426212041278130

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزينب علي ابراهيم أحمد111427212042100069

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية بابل للبناتاحيائينور صباح درب كاظم111428212042141097

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية الزمر للبناتاحيائياستبرق معد محمد محمود111429212042126003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيسهام مؤيد رشيد جاسم111430212042125047

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيحوراء منير عبد علي111431212042093025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيهديل احمد حسن شريف111432212042016016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية سارة للبناتاحيائيسرى قيس حسن صفر111433212042123032

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمصطفى صالح عباس مصحب111434212041038083

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيعبد الرزاق نصيف جاسم محمد111435212041023044

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية الحسام للبنيناحيائيمصطفى حامد فياض جرمط111436212041070064

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيحسين وليد احمد حمادة111437212041010035

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيداليا نزار رحيم عارف111438212042138044

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيفاطمة محمد محمود فاضل111439212042291090

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيرقيه هادي نكه عداي111440212042159012
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيرنا وسام كامل صالح111441212042171015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة469.8ثانوية الفراقد للبناتاحيائيحوراء قصي عباس ابراهيم111442212042148020

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيتبارك ابراهيم كاظم سبع111443212042170024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرسل ناجي يوسف وسمي111444212042102040

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيايه سعد شكر حسن111445212042147034

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائيزينب خضير جواد مصلح111446212042161023

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيسجى حامد سليمان علي111447212042144025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائينوال خلف مشعل محمد111448212042290107

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيمحمود شاكر حسن حمزه111449212041274051

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيابراهيم حسين ابراهيم جدوع111450212041030001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيمنار مظفر طه سعيد111451212042094119

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزهراء سطام كريم رمح111452212042100055

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيرسل قحطان حسن علي111453212042151021

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيوسام سالم عمر سعيد111454182041035130

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيضحى محمد ستار لطيف111455212042137114

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيزينب مثنى هاشم مجيد111456212042183026

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيسراج عبد الباري عواد نجم111457212042177034

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيعذراء خلدون رشيد عبد المجيد111458212042125055

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيخضر حسام قدوري عبد111459212041030034

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيحنين محمد حسين خميس111460212042244004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية ايمن األهلية للبنيناحيائيحسن طالل صبري مراد111461212041066003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيعلي حسين علي اسماعيل111462212041022035

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيفاطمه جمعه حسن جاسم111463212042100093

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية النضال للبنيناحيائيحسين حيدر خيري عباس111464212041029015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيهند خلف بالل حمد111465212042183058

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيسجاد احمد محمود إبراهيم111466212041087037

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية االالء للبناتاحيائيطيبة خالد هادي علي111467212042189016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمد خلف لطيف خليل111468212041033098

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية طوبى للبنيناحيائينور هيثم عبعوب علي111469212041087102

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيمهدي صالح يونس عطيه111470212041001085

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيعباس عبد داخل علي111471212041028024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيحنين محمد مجيد فرج111472212042183016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية الحسام للبنيناحيائيايوب خليل اسماعيل احمد111473212041070009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيهدى حسين مهدي صالح111474212042139230

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيبراء مطشر عجيل عطوان111475212042172014
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيسمر نبيل عبود حافظ111476212042173027

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائينبأ علي رحيم غايب111477212042121182

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيامنه نجم رضا عباس111478212042150006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيزينب كمال صالح علي111479212042262022

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيسكينه نوري جاسم محمد111480212042109052

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيجمانه ياسين محسن عبد111481212042104010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية القدس للبناتاحيائينور الهدى خير هللا سلمان شاوي111482212042110107

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيشروق حميد خضير عنبر111483212042172047

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيوليد ستار عدنان عبد111484212041063077

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرفل خالد عزيز خلف111485212042138061

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيتبارك احمد طه علوان111486212042091045

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيعبد الكريم عبد الرحمن جدوع ويس111487212041264019

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية عتبة للبناتاحيائيزينب كريم محمود كاظم111488212042167021

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيايالف زهير ربيع لطيف111489212042291020

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية السرمد للبناتاحيائياسماء احمد صالح خلف111490212042157008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيتبارك فاروق احمد مهدي111491212042140048

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيلقاء محمد مخلف لفته111492212042091138

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيايمان برع هادي جاسم111493212042294029

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسفانه صاحب سلمان احمد111494212042178136

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعبد هللا عبد الحليم عبد علي محمد111495212041013076

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيابراهيم عامر ابراهيم حسن111496212041039003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيفاطمه خطاب محمود محمد111497212042109072

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيصالح ماجد سلمان مدب111498212041085041

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيعمر محمد سليمان عياش111499212041264026

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيسراب حسام قدوري عبد111500212042134060

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةاحيائيمحمد عباس راضي كاظم111501212041222028

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية سرى االهلية للبناتاحيائيندى نزهان عناد عباس111502212042163015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيرحاب عامر محمد وسمي111503212042091060

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيثريا خليل ابراهيم حمد111504212042095019

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيانوار بركان داود سالم111505212052294005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيانسام فهمي مزهر حسين111506212052228002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمرتضى وليد خلف مصلح111507212051025020

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية اول حزيران للبنينتطبيقيطه حميد رشيد سعيد111508212051062013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية السهول المختلطةتطبيقيحيدر قحطان مهدي حسن111509212051209003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيصابرين محمد بدر سلمان111510212052016015
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينتطبيقيمروان محمد حسين هالل111511212051274069

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيسعد عباس محمد علي111512212051014044

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقينبأ عباس نواف عبد111513212052166023

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيعبد هللا مرهون صابر جواد111514212051029016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقيمحمد ثابت صالح نصيف111515212051226015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقيايات علي محمد سلطان111516212052166004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقيبتول كاظم خالف جاسم111517212052166006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية السهول المختلطةتطبيقياسامة مظهر ضامن شيحان111518212051209001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيعبد القادر جاسم محمد طريخم111519222051374042

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0اعدادية فدك للبناتتطبيقيغدير عالء حسين عبد111520212052156017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة438.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيطيبه رضا عبد الحسن عمير111521212052140039

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقياحمد رياض حسين محمود111522212051014003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0ثانوية الشهيد عون للبنينتطبيقيحسين كاظم جواد حبيب111523212051050003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقيزهراء خليل ابراهيم جواد111524212052166012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقيسحر محمد حسين عباس111525212052166019

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة417.0ثانوية الفاروق للبنينتطبيقيمصطفى عواد طه خلف111526212051068020

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة416.0ثانوية بني شيبان المختلطةتطبيقيمريم مهند فاضل حميد111527212052224006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة415.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيزينب خالد محمد نصيف111528212052140026

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة415.0ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقياثمار ياسر علي حسين111529212052160002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة413.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيهبه علي خضير صالح111530212052294061

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة411.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيرشا محمد شهاب احمد111531212052294019

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة410.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينتطبيقيعباس علي حسين احمد111532212051001008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة409.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقياسيل نبيل قاسم نصيف111533212052016005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة409.0اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيمسلم احمد خليل مهدي111534212051033028

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة408.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينتطبيقياحمد عبد الحسين حسن صالح111535132051013001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة408.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيدعاء شهاب احمد سعيد111536212052090007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة407.0ثانوية بردى للبنينتطبيقيمهند فاضل حمد غفور111537212051229011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقيسبأ ادريس حماد عواد111538212052166017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0ثانوية المأمون المختلطةتطبيقيجاسم حسين ابراهيم مهدي111539212051212004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة405.0ثانوية الوطن للبنينتطبيقيعلي ليث عاصي خلف111540212051079011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة404.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقينذير مهدي داود سليمان111541212051011063

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة404.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيزيني ناصح عبد الصاحب جاسم111542212051029011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة403.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيمصطفى محمد عباس شيحان111543212051007052

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة402.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيعباس فنيخر شعيوط جوده111544222051100018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة401.0اعدادية البيان للبنينتطبيقيمعتز مهدي هاني حمزه111545232051014033
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة401.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي حسين شمران111546272051150171

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة399.0اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيثامر طه ورور ثامر111547212051031003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة398.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيخطاب اسماعيل يحيى ابراهيم111548212051272046

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة397.0ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيهاله حيدر علي جواد111549212052160022

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة395.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيعبد المطلب عبد هللا عبد الحسن محيسن111550222051046034

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة395.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا حسين عبد كاظم111551212051274035

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة394.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقينور الهدى حسين عبيد حوار111552232052098042

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة394.0ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقيايمان كاظم خالف جاسم111553212052166005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة393.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيسجاد حاتم عبد الواحد خليفه111554222051363017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة393.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيايمن رياض شمخي جابر111555222051363003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة392.0اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيفاطمه فؤاد شاكر محمد111556212052092029

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة392.0اعدادية الحجرات للبناتتطبيقيفاطمه عبد العزيز احمد عبد الحميد111557212052109010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة392.0اعدادية الشهيد خليل للبنينتطبيقيحسن علي هادي نارين111558212051022006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة392.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيكرار كاظم جواد حسن111559232051044033

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة391.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيهيفاء سالم جواد كاظم111560212052090028

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة391.0ثانوية المعارج األهلية للبنينتطبيقيمختار ماجد ياسر عبد الساده111561222051076024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة391.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقيصفا عبد الستار غائب حسين111562212052098022

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة390.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقيمحمد مهيمن محمد خليفه111563212051278067

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة390.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقينور اسماعيل ابراهيم عبد علي111564212052136030

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة390.0اعدادية طوبى للبنينتطبيقيمحمد صبار عبد كاظم111565212051087032

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة389.0اعدادية الفلق للبنينتطبيقيمحمد طه مانع زيدان111566212051023038

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة389.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعدنان قحطان عدنان جاسم111567212051002054

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة389.0ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيمرتضى سعد عباس عبد111568212051026027

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة388.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيرياض حمود قاسم جباره111569222051302048

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة388.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمحمد مازن نوري احمد111570212051002095

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة388.0اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقيساره فاهم هاشم شكير111571212052226009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة388.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيعبدهللا مثنى عباس جواد111572132051004024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة388.0اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيغفران صالح صبحي عبد العزيز111573212052092027

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة388.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيزهراء مرتضى حسين جاسم111574212052113007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0اعدادية العراقية للبناتتطبيقيتبارك محمد مظفر شاكر111575212052139009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة387.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقياحمد قحطان ريحان ثنيوي111576162051030009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة386.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيجعفر رحمن بريس جاسم111577162051363050

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة386.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيبتول احمد عون نحو111578212052136004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة386.0ثانوية العدالة للبنينتطبيقيايمان نعمة عزيز اسماعيل111579212052044003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة386.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعلي مزهر راشد علي111580232051044028
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة386.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقييحيى احمد خثيث خشن111581222051302128

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة385.0ثانوية بني شيبان المختلطةتطبيقيزهراء عبد الخالق مزعل حسين111582212052224003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة385.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيرونق علي محمد خليل111583212052136012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة383.0اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيعبد هللا صالح سلمان جاسم111584212051031010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة383.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيحسين فالح كاظم عطيوي111585252051152025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة383.0ثانوية الرباط المسائية للبنينتطبيقيمهند لويس خلف محمد111586202051253036

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة383.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيعبد هللا رشيد حميد حسين111587212051007033

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة383.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيسيف سعد فهد حسن111588212051004026

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة383.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيحسن رشيد تبينه عمير111589142051028011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة382.0اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقياحمد حميد خليوي دخيل111590222051374004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة382.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيزينة محمود عبد الرحمن حسن111591212052090014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة382.0اعدادية الفضائل للبناتتطبيقيشهد باسم سلمان عبد الكريم111592222052104018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة381.0اعدادية العراقية للبناتتطبيقيآيه محمد عبد هللا درويش111593212052139003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة381.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيمرتضى سعيد زعنون راضي111594292051153237

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة381.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيحسين جعفر صادق لفتة111595212051067010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة380.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيسجاد قاسم عبد هللا عذافة111596162051364071

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة380.0الخارجيونتطبيقيكاظم حاتم رحيم ردام111597292051400045

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة379.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينتطبيقيحسين علي وادي شناوه111598272051006010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة379.0اعدادية الكرمة  للبنينتطبيقيمصطفى فراس طالب عبد الحسين111599222051039074

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة379.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيتبارك سالم ندى ربيع111600212052084002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة379.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيسرى حسين محمد حسين111601212052140034

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة378.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقياحمد رعد هادي جاسم111602212051003004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة378.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيصادق مساعد سلمان سلطان111603222051307083

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة378.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتتطبيقيايمان ياسين عبد هللا حسين111604212052291003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة378.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيكرار علي طاهر عزيز111605222051302087

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة378.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمصطفى حيدر حسين عزيز111606232051044045

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة378.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقياحمد مسلم خضير عبود111607162051360004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة378.0اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيعيسى عدنان سالم ورور111608212051085028

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة378.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينتطبيقيسعد مصطفى كامل مداح111609222051079010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة377.0ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيصادق سلمان عودة كاظم111610232051186025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة377.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيضحى احمد علي كيطان111611212052113010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية591.0ثانوية الزمخشري المختلطةادبيرسل حسين محمود محمد111612212022221008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية588.0ثانوية الزمخشري المختلطةادبيرفل نعمان داود سلمان111613212022221009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية588.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيتبارك فاضل موالن غيدان111614212022133014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية585.0اعدادية الطيبات للبناتادبيمريم ابراهيم داود حميد111615212022178049
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية581.0اعدادية الوالء المختلطهادبيسهاد مهدي مصلح حسن111616212022236005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية581.0ثانوية العقبة المختلطةادبيمريم محمود خليل غزال111617212022246009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية578.0اعدادية بابل للبناتادبيزينب صادق محمد ابراهيم111618212022141017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية577.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمد احمد عباس منصور111619212021049029

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية577.0ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيزهراء فالح منصور درويش111620212022259005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية576.0ثانوية الطائف للبناتادبيفاطمة صبحي خلف عباس111621212022159021

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية570.0ثانوية العقبة المختلطةادبيسمر طه اسماعيل ابراهيم111622212022246006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية568.0ثانوية الروابي للبناتادبياسماء ياس قادر حماده111623212022146005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية567.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيتبارك ابراهيم اسماعيل داود111624212022134016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية565.0اعدادية القدس للبناتادبيحنين طه ابراهيم محمد111625212022110012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية563.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةادبيفاطمه اركان حافظ رفعت111626212022255009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية563.0ثانوية جمانة للبناتادبيتبارك احمد عناد محمد111627212022095006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية562.0ثانوية الراية المختلطةادبيطيبه محمود جاسم كودان111628212022021005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية562.0ثانوية تلمسان للبناتادبيحنين حسن جبار ياس111629212022124002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية561.0ثانوية اليرموك للبناتادبيفاطمه علي محمد احمد111630212022125025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية561.0ثانوية انطاكية للبناتادبيزهراء خلف حسين عباس111631212022112012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية561.0ثانوية االمال للبناتادبياسراء اسماعيل محبوب عزيز111632212022153004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية560.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةادبيوداد نزار مالك رفعت111633212022255013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية558.0ثانوية االغراس للبناتادبيفاطمة فياد جاني محمد111634212022188016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية557.0ثانوية الزهور للبناتادبيدينا حسين كاظم مهدي111635212022113005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية557.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيرهام رشيد هادي عيدان111636212022244004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية557.0اعدادية الحجرات للبناتادبيتغريد خليل حسن سلوم111637212022109005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية557.0ثانوية ام قصر للبنينادبيختام صياد صالح فرج111638212022047002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية556.0ثانوية الرواسي للبناتادبياالء حميد محمد ميس111639212022177005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية556.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيسجى جاسم عبد االمير حامد111640212022155065

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية555.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيايمان عبد السالم جسام ناصر111641212022097013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية555.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيفاطمه جعفر محمد سليمان111642212022179050

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية554.0ثانوية الرواسي للبناتادبياسراء خضير راضي خضير111643212022177002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية553.0ثانوية الصباح المختلطةادبيأمنه باسم تعبان مطرود111644212022240001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية553.0ثانوية ام عمارة للبناتادبينهى عبد الستار احمد جاسم111645212022107041

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية553.0اعدادية المقدادية للبناتادبينبأ احمد عداي رشيد111646212022140089

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية552.0ثانوية المدائن المختلطةادبيعهد صدام حسين خلف111647212022227013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية552.0ثانوية الوديعة للبناتادبيزينب جعفر موسى كاطع111648212022129012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية551.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيشهالء علي زيد تركان111649212022226031

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية550.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيسكينة مثنى كاظم حميد111650212022155068
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية549.0اعدادية بيخال للبنينادبيعلي سلمان احمد محمد111651212021074059

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية549.0ثانوية االمال للبناتادبيزينب علي محمود خليل111652212022153025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية549.0ثانوية الخلود للبناتادبيموده حسين طالب حسين111653212022164024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية549.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيزينب ناظم جواد شريف111654212022099043

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية549.0ثانوية المدائن المختلطةادبيامنه عباس خادم علي111655212022227003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية549.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيايات محمد شهاب احمد111656212022133006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية549.0ثانوية االمامة للبنينادبيعلي حسين علي منصور111657212021083024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية548.0ثانوية الرواسي للبناتادبيفاطمة شعالن حسين خضير111658212022177030

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية548.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيزينب فخري احمد مصطفى111659212022097041

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية548.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةادبيبشائر عايد خلف حسين111660212022255002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية547.0اعدادية تماضر للبناتادبينور شاكر محمود مطلك111661212022091068

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية547.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيريام غانم صقر زيدان111662212022084008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية546.0ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيديانا نصير علي حمد111663212022259004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية546.0اعدادية المقدادية للبناتادبيهبه قحطان خليفة كاظم111664212022140095

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية546.0ثانوية الروابي للبناتادبيزينه حميد محمود عيدان111665212022146030

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية545.0ثانوية الزمخشري المختلطةادبيعبد هللا وليد كامل خورشيد111666212021221004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية545.0اعدادية المقدادية للبناتادبيفرقد علي خزعل شبيب111667212022140075

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية544.0اعدادية المنتهى للبناتادبياالء احمد كمر علي111668212022103006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية544.0ثانوية الخنساء للبناتادبيزهراء ماجد هاشم محمد111669212022117014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية543.0ثانوية طه حسين المختلطةادبيساره عبد الكريم موحان حسن111670212022351008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية543.0ثانوية المدائن المختلطةادبيزياد احمد ابراهيم خالف111671212021227004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية543.0ثانوية العقبة المختلطةادبيايالف خالد ابراهيم سعد111672212022246003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية542.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيمحمد كنعان ناصر نايف111673212021230025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية542.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيسراب عزيز علي حسين111674212022237014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية542.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيحسين محمد كاظم فرج111675212021226010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية542.0اعدادية المقدادية للبناتادبيمريم خالد نصيف جاسم111676212022140080

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية542.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيتهاني فتاح خليل فتاح111677212022102007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية542.0ثانوية الزهور للبناتادبيافنان طعمه حسين مهدي111678212022113003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيزينب محيسن شدهان ريحان111679212022226022

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيسجاد كاظم صالح مهدي111680212021230014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0اعدادية الخيزران للبناتادبيآيه رشيد حميد خليل111681212022147002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0ثانوية تدمر للبناتادبيدنيا حميد هاشم حميدي111682212022131003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0اعدادية الرواد للبنينادبيحسين عماد طلفاح حبيب111683212021077037

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيعائشه عنتر احمد خليل111684212022134043

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيرانية خالد اسماعيل حسن111685212022238003
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0ثانوية ام القرى للبناتادبيمريم قصي احمد داود111686212022127021

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0ثانوية الواحة المختلطةادبيامال عبد احمد مرهج111687212022215001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيزهراء عامر مطني احمد111688212022294039

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0اعدادية بني سعد للبنينادبيمقتدى عدي محمد عباس111689212021008041

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0ثانوية اوراس للبناتادبيغدير حسين علي عبيد111690212022130024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0ثانوية ام القرى للبناتادبيحنين كامل اسماعيل خليل111691212022127007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0ثانوية ام القرى للبناتادبيضحى احمد موسى حميد111692212022127016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0اعدادية الزهراء للبناتادبيفاتن عباس ياسين ناصر111693212022138033

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيطيف احمد طالب احمد111694212022133035

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0ثانوية الثمرات للبناتادبيمريم طالب دحام صالح111695212022169044

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0ثانوية العدالة للبنينادبياحمد مشتاق طالب حسن111696212021044005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية537.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيياسر جمال حمد حنظل111697212021049040

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية537.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيزبيدة عامر جبار ارحيم111698212022102010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية537.0اعدادية ديالى للبنينادبيسيف اسماعيل ابراهيم خليل111699212021012045

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية537.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيهناء ياسين عطيه حميد111700202022124029

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0اعدادية البينات للبناتادبيتسنيم هاشم نصيف جاسم111701212022116004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيارشد سعد كريم محمد111702212021238003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0اعدادية الخيزران للبناتادبيغسق ثائر خضر كتاب111703212022147042

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعلي حسين علي خويط111704212021038078

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيشروق عزيز علي حسين111705212022237017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0ثانوية الزمخشري المختلطةادبيمثنى منذر كامل خضير111706212021221008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0اعدادية الزهراء للبناتادبيضحى هادي حسين ثمن111707212022138032

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0ثانوية عائشة للبناتادبيساره وسام لطيف حميد111708212022101022

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0ثانوية عتبة للبناتادبيتبارك رحيم عباس خلف111709212022167005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0ثانوية البشير للبنينادبيفاطمه عباس كنعان حسين111710212022057009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية534.0اعدادية بيخال للبنينادبياحمد حسين علي احمد111711212021074001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيحوراء سلمان عباس هالل111712212022102008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0ثانوية الواحة المختلطةادبيفاطمة حسن جاسم جساس111713212022215007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيدالل خليل ابراهيم توفيق111714212022134024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيسبأ عطا هللا خليل عامود111715212022134032

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0ثانوية البحيرة للبناتادبيزهراء احمد رضا اشكفتي111716212022120009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0اعدادية الطيبات للبناتادبيأروى سعد غانم محمود111717212022178001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيرقية محمد حسين خميس111718212022230006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0ثانوية اليرموك للبناتادبيفاطمه عيسى عبد عبدال111719212022125026

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0ثانوية عائشة للبناتادبيشمس الضحى ياسر حسن خضير111720212022101027
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0اعدادية بابل للبناتادبيافراح صباح محمود عزيز111721212022141002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0ثانوية الطائف للبناتادبيمريم صالح كامل هادي111722212022159025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0ثانوية جمانة للبناتادبيطيبه رحيم عبد الستار حمد111723212022095018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيميسره عثمان يحيى حسن111724212022238006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0ثانوية عائشة للبناتادبيتقى احمد جار هللا عبد111725212022101010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيرسل محمود عبد احمد111726212022107019

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0ثانوية الثمرات للبناتادبيرقية عبد الكريم خلف علي111727212022169019

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0اعدادية المقدادية للبناتادبياسالم طالب حسن حميد111728212022140004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0ثانوية المروة للبناتادبيزهراء جاسم خلف عبد111729212022158015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينبأ حيدر عبد االمير شوكت111730212022155092

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0ثانوية ام عمارة للبناتادبينبأ مكي خليل ابراهيم111731212022107037

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0اعدادية بلدروز للبنينادبيطه ابراهيم علي سبع111732212021007025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0ثانوية الراية المختلطةادبيهدى عبد المنذر سعيد رحيم111733212022021013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0ثانوية القوارير للبناتادبيبتول حسن ناظم احمد111734212022150011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0ثانوية رانية المختلطةادبيابتهال عبد هللا حمد مراد111735212022350001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيصفاء عماد إسماعيل علي111736212022202005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0ثانوية الخلود للبناتادبيمريم عباس كاظم علوان111737212022164023

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0ثانوية التوحيد المختلطةادبيرقية رعد جاسم عباس111738212022232008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0اعدادية بابل للبناتادبيزينب كريم عباس كريم111739212022141019

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0ثانوية الروابي للبناتادبيكوثر فاضل رشيد علي111740212022146048

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيضحى قاسم خليفه فرمان111741212022179043

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيسارة فاضل خالد دفله111742212022121026

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0ثانوية فاطمة للبناتادبيآمنه حسين محمد مسعود111743212022105001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0اعدادية القدس للبناتادبياسماء محمود عبود حسين111744212022110005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0ثانوية اليرموك للبناتادبيجنات حسين منصور حصوه111745212022125009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0اعدادية الخيزران للبناتادبيطيبه قحطان عدنان حسن111746212022147039

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0ثانوية االمال للبناتادبيتبارك سرمد عبدالوهاب عبدالرزاق111747212022153010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0ثانوية الوطن للبنينادبيحافظ يوسف غني حسين111748212021079005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0اعدادية النبوة للبناتادبيحوراء احمد ضياء رضا111749212022145011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينبأ جمال خالد عبد الواحد111750212022090027

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0ثانوية العذراء للبناتادبيايمان عثمان مهدي ضاحي111751212022154005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيرسل عزيز علي حسين111752212022237008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيهند علي كاظم مدب111753212022137032

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبيزينب فيصل عبد هذال111754182022205004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0اعدادية الزهراء للبناتادبيحوراء تحسين محسن حسن111755212022138008
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0ثانوية المودة للبناتادبيرغده علي كاظم محمد111756212022132004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبينبأ عدنان مخيبر مصطاف111757212022097076

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0ثانوية النسائم المختلطةادبيحوراء طارق حسين كاظم111758212022254002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0ثانوية جبل النور المختلطةادبيايالف محمد حسين علي111759212022252003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0ثانوية العذراء للبناتادبيمريم محمد مزهر حسن111760212022154025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0ثانوية ذي قار للبنينادبيصالح يوسف حجي كرم111761212021032019

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0ثانوية المروة للبناتادبيفاطمه قاسم جاسب حسين111762212022158031

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيتبارك كريم مصطفى ناصر111763212022121008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية القرطبي للبنينادبيعبد السالم زهير حمد حسين111764212021054033

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0ثانوية روناكي للبناتادبيسبأ علي جعفر صالح111765322022032005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0ثانوية الروابي للبناتادبيظالل ضمد جميل مهدي111766212022146042

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيهيثم محمد ياسين عبدهللا111767212021010070

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0ثانوية الثمرات للبناتادبينبأ حميد نوري كاظم111768212022169045

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0ثانوية االمامة للبنينادبيحسن سعدون محمد حسين111769212021083006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمد طالب وادي عباس111770212021049031

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0ثانوية الصقور للبناتادبيصابرين محمود حسن حسين111771182022206008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةادبياسماء وسام مهدي سلمان111772212022255001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيصادق جاسم محمد عبد هللا111773212021017012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0ثانوية العذراء للبناتادبيايمان عماد رشيد خلف111774212022154006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0ثانوية النسائم المختلطةادبيزهراء هادي منهل رشيد111775212022254005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيمريم سعد غانم محمد111776212022107033

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0اعدادية التحرير للبناتادبيحوراء مفيد ياسين عبد111777212022136017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0ثانوية الراية المختلطةادبيسلمى عبد هللا جميل حمد111778212022021004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0ثانوية تدمر للبناتادبيسارة عماد محمود حسن111779212022131013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0ثانوية الصديقة للبناتادبينبأ بكر شاكر محمود111780212022181031

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0ثانوية الزهور للبناتادبيزينب اياد ابراهيم محمد111781212022113012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيكوثر هادي احمد عبد111782212022230013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةادبيفاطمه جمال شالل سلمان111783212022255010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيحوراء حسن احمد رستم111784212022098014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0ثانوية الخرطوم المختلطةادبيزينة فالح حسن نجم111785212022241002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبينبأ احمد مصطفى محمد111786212022179058

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0ثانوية الخلود للبناتادبيساره محمود حسن صادق111787212022164017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0ثانوية الهمم للبناتادبيهديل ابراهيم حسن طالب111788212022182025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيميسم وسام عباس حسين111789212022107035

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0ثانوية النجباء المختلطةادبيايه عبود سطم مهدي111790212022253002
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0اعدادية كنعان للبنينادبيدانيال سالم عباس منشد111791212021013011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0اعدادية بابل للبناتادبيطيبة عامر ثامر جاري111792212022141024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0ثانوية النسائم المختلطةادبيساجد حامد جاسم عباس111793212021254006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0اعدادية بابل للبناتادبيحنان طارق خلف حسين111794212022141007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0ثانوية الروابي للبناتادبيضحى شدهان حسين لفته111795212022146039

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيحوراء عامر رحيم زيدان111796212022084005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0ثانوية انطاكية للبناتادبيزهراء كاظم علي ناصر111797212022112014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيماجد فالح منصور عذاب111798212021222015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيام البنين غزوان سامي داود111799212022133005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0ثانوية الذاريات للبناتادبيتقى احمد ناجي محمد111800212022180008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0ثانوية بني شيبان المختلطةادبينرجس هاني منعم مذري111801212022224008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيمريم حسن خليفة حسن111802212022102025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0ثانوية االمامة للبنينادبيحسن عامر حسين علوان111803212021083007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية المقدادية للبناتادبيزينب علي حسن مظلوم111804212022140049

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيتبارك جبار صبر خميس111805212022151009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0ثانوية الثمرات للبناتادبيريام يوسف محمود محمد111806212022169020

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0ثانوية اور المختلطةادبيعبد الرحمن كريم ياس علي111807212021211004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0ثانوية فاطمة للبناتادبيسارة حسن عبد الدايم مهدي111808212022105017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0ثانوية االمال للبناتادبيهبه علي ناجي شهاب111809212022153056

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0ثانوية النجباء المختلطةادبيانسام فاروق تايه علوان111810212022253001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيصبا علي كاظم براك111811212022099055

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0ثانوية تدمر للبناتادبيزينب عدنان ججان كاظم111812212022131010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0ثانوية الزهور للبناتادبيزينب شامل ابراهيم سلمان111813212022113013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0ثانوية المهتدي با المختلطةادبيحليمه هادي عبد هللا حسن111814212022217004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0اعدادية القدس للبناتادبيهبه عماد كامل جوده111815212022110048

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0اعدادية الطيبات للبناتادبيسارة عدنان ابراهيم حسن111816212022178032

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0اعدادية فدك للبناتادبيمريم قاسم عبد العباس محمد111817212022156031

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0اعدادية البراءة للبناتادبيشهد احمد علي نصر هللا111818212022093024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0ثانوية عتبة للبناتادبيفاطمه طالب مهوس عبد111819212022167015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0ثانوية سامراء للبنينادبيعلي فالح مهدي حمدي111820142021031056

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0ثانوية الطائف للبناتادبيزهراء ثامر هادي علي111821212022159012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيزهراء ثاير نصرة غيدان111822212022165015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0اعدادية المنتهى للبناتادبيضحى هشام هادي حسن111823212022103021

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية الطيبات للبناتادبيايه علي محمد صالح111824212022178013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية الزهراء للبناتادبيسرى خالد محمود شبيب111825212022138022
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيرسل حمدان رشيد خدام111826212022121016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0ثانوية الراية المختلطةادبيعلي محمد عبد هللا جميل111827212021021011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0ثانوية البشير للبنينادبيختام جمعه حسن يعكوب111828212022057003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيهديل حسين احمد لطيف111829212022121054

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيبيداء عبد كريم مطر111830212022133012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية العدالة للبنينادبييعقوب باسم عبد الرحمن صالح111831212021044042

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية سامراء للبنينادبيعلي حسين علي سلمان111832142021031053

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0اعدادية المتنبي المختلطةادبينبأ شعالن عواد ريحان111833212022226039

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية الزهراء للبناتادبيسما احمد حسون عباس111834212022138023

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيزينب هاشم فتح هللا عباس111835212022179033

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0ثانوية عتبة للبناتادبيفاطمه طالب ضايع دروش111836212022167014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيساجد محمد عبد عبود111837142021003053

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيحنان علي خلف محمد111838212022121012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيدعاء هارون رشيد حميد111839212022134023

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0اعدادية المقدادية للبناتادبيمريم صدام مظفر مدلول111840212022140083

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0ثانوية بلقيس للبناتادبيسرى طه عباس عنب111841212022106017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0ثانوية اليرموك للبناتادبيدنيا مجباس زبار احمد111842212022125013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0ثانوية قزانية للبناتادبيزينب كاظم هاشم عباس111843212022104015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0اعدادية تماضر للبناتادبياسراء فؤاد خلف جاسم111844212022091004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0ثانوية كرميان للبناتادبيمياده يوسف محمد حمد111845322022020018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيفرقان اسعد سالم ياسين111846212022134054

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0اعدادية القدس للبناتادبيتبارك خليل احمد مهاوش111847212022110009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0ثانوية العدالة للبنينادبيراغب سائر راغب رشيد111848212021044015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيغسق ضياء يحيى حمادة111849212022118022

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0اعدادية النبوة للبناتادبيطيبه شاكر حمود محمد111850212022145037

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0اعدادية بابل للبناتادبيهديل حمدان جلوي خنجر111851212022141031

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0اعدادية كنعان للبنينادبيعبد القادر كيالن طه علوان111852212021013017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0ثانوية تدمر للبناتادبيزينب علي مطشر حسين111853212022131011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0ثانوية الربوع الخضراء المختلطةادبيأية صدام حامد ماضي111854212022354001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيسيف عبد الكريم احمد ابراهيم111855212021059020

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0الخارجياتادبيغفران حسين علي حسون111856212022401071

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيصباح خلف صالح سرهيد111857212021237007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0ثانوية الوديعة للبناتادبينرجس حيدر حميد حسن111858212022129027

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةادبيشذى يوسف ارحيم محمد111859212022255006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيضحى هاشم جاسم ابراهيم111860212022099058
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء عامر عباس ابراهيم111861212022138015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية بابل للبناتادبينور محمد عبد الرحمن حميد111862212022141030

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0اعدادية المنتهى للبناتادبيايمان رائد عبد العزيز احمد111863212022103008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0ثانوية عتبة للبناتادبيزهراء هادي حسين علي111864212022167007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبييحيى موسى عبد محمد111865212021038148

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبياسراء رحيم ابراهيم حسين111866212022121001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0ثانوية جمانة للبناتادبيمها ستار يحيى عبد  الحسن111867212022095029

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبيساره غانم عبد الحسين خلف111868212022292023

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيحسين نهاد كاظم غيدان111869212021220004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0ثانوية الزمخشري المختلطةادبيعمر جمعة طارق مجيد111870212021221006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0ثانوية ام القرى للبناتادبيسجى قيس سرهيد يحيى111871212022127013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0ثانوية سعد للبنينادبيعلي مفيد علي صالح111872212021060015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيدعاء حسن احمد عبد هللا111873212022165008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية بيخال للبنينادبيماجد محسن رشيد عبد111874212021074076

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية التحرير للبناتادبينور فيصل عبد هللا جمعة111875212022136048

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0ثانوية الخلود للبناتادبيسجى محمد عبد المطلب عبد االمير111876212022164019

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية الخيزران للبناتادبيطيبه عبد هللا خضير جاسم111877212022147038

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبينمر فرحان أبراهيم عويد111878212021084030

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبينبراس علي عبد الكريم حمادي111879212022228025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية الهداية المختلطةادبيعلي محمد فاضل علي111880212021262014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية الرواسي للبناتادبيغسق مهيب ناصر محمد111881212022177029

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحيدر حسين صيوان عبيد111882142021028055

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيطيبة فاضل احمد خلف111883212022098031

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية تدمر للبناتادبيسرور عدنان عبد عباس111884212022131015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية الرواسي للبناتادبياالء حميد ظاهر حسن111885212022177004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية اليرموك للبناتادبيايمان حميد حسين خضير111886212022125007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيضي ثعبان خلباص رخيص111887212022170023

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيتهاني اسماعيل عبيد علي111888212022121010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيزينة هيثم عبد موسى111889212022099044

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0ثانوية الزهور للبناتادبيزهراء مجيد خضير عباس111890212022113010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةادبيتبارك شاكر رفعت باقر111891212022255003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0ثانوية البارقة المختلطةادبيدعاء جاسم حمادي جاسم111892212022258004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0ثانوية النظامية المختلطةادبيحمودي رعد مطر حاج111893212021206003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0ثانوية عائشة للبناتادبيصابرين عدنان ناصر محمد111894212022101029

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةادبيضحى احمد خضير احمد111895212022210005
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0ثانوية عائشة للبناتادبيساره ماجد كريم جاسم111896212022101021

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمرتضى شالل حميد جاسم111897212021001057

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيعلي هادي عزيز عبد هللا111898212021018033

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0ثانوية القوارير للبناتادبيانوار حميد محمد حسين111899212022150009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيحذيفه سلمان محمد جبر111900212021010014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية المقدادية للبناتادبيفاطمه علي خزعل شبيب111901212022140073

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيفاطمة كريم سليمان جوامير111902212022137025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء اركان عبد هللا حسين111903212022102011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاطمة عباس سلمان حميد111904212022155081

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبياية خالد اسماعيل حسن111905212022238001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0اعدادية بابل للبناتادبيرسل عادل هادي احمد111906212022141011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيرشا رؤي جليل حسين111907212022099032

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0ثانوية بلقيس للبناتادبيزينب علي حسين علي111908212022106016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0ثانوية نزار المختلطةادبيصفية محمد سامي علوان111909212022204005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيايمن سامي حمد عواد111910212021244003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0ثانوية الهمم للبناتادبيمروه مثنى سعد حسين111911212022182019

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية التحرير للبناتادبيزهراء علي هادي كاظم111912212022136025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0ثانوية عائشة للبناتادبيضحى احمد حسن فليح111913212022101030

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيساره بدر ناوي رحيم111914212022099045

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيانعام صفاء حسن حسون111915212022237003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد المهدي احمد محمد حسين111916212021014067

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0ثانوية الزمخشري المختلطةادبيأحمد محمد صخي مطلك111917212021221001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيعلي فؤاد علي عبد الكريم111918212021031019

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0ثانوية الفتاة للبناتادبينور ظامد خليل ابراهيم111919212022175020

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0ثانوية الثمرات للبناتادبيافراح حسين دنبوس خلف111920212022169007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0ثانوية انطاكية للبناتادبيمالك جاسم حمادي عبد الحسن111921212022112021

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0ثانوية اول حزيران للبنينادبياثير رعد هادي غربي111922212021062003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبياستبرق بسام عبود احمد111923212022151003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0ثانوية اليرموك للبناتادبياسراء اسماعيل خليل حسين111924212022125003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيصبا هاشم طالب كاظم111925212022133030

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0ثانوية االمال للبناتادبيتبارك عماد كمال مسعود111926212022153011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية القدس للبناتادبيرنا وليد ابراهيم كريم111927212022110016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0ثانوية تدمر للبناتادبيزهراء اياد محمود حسن111928212022131006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيرشا باسم عبد الحمزة علي111929212022102009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0ثانوية االمال للبناتادبيوالء علي حسن حسين111930212022153057
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0ثانوية االغراس للبناتادبيتقى علي ناصر حسين111931212022188004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيمريم صكبان عباس ابراهيم111932212022137027

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيفرح نوح محمد جمعه111933212022151045

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0ثانوية طرفة بن العبد للبنينادبيخضير عباس منصور جسام111934212021075008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيطيبه حامد فيصل عناد111935212022291036

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيابرار حسن يوسف شكر111936212022102001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0اعدادية االسود للبنينادبيأبراهيم ياسين فرحان مهدي111937212021078001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيزينب باقر محمد عيدان111938212022179031

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0ثانوية الزمر للبناتادبياسماء معتز سلمان حرجان111939212022126001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيساره كاظم حمدان صالح111940212022226027

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0ثانوية الثمرات للبناتادبيزهراء ثاير مهدي محمد111941212022169021

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0اعدادية الرواد للبنينادبيعباس مثنى فيصل خليفة111942212021077070

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0ثانوية الصديقة للبناتادبيزهراء صادق خليل ابراهيم111943212022181017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0ثانوية العدنانية للبناتادبيلبنى محمد قاسم عبد االمير111944212022094037

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0ثانوية ام القرى للبناتادبيزهراء سعيد عبد الهادي كاظم111945212022127009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية الطائف للبناتادبينبأ عماد هادي علي111946212022159028

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية الحريري للبناتادبيشهالء نوري عبود نجم111947212022144014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية االمال للبناتادبينور عبد علي سلمان عبود111948212022153053

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية عتبة للبناتادبيانمار هاشم حسن علي111949212022167003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيعمر عودة خضر حسين111950142021205108

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية المغيرة للبنينادبيخالد محمد جاسم محمد111951212021051013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية ٩ نيسان للبناتادبياسيل حسن علي خليل111952202022101004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية الرواسي للبناتادبيامنه طه احمد عباس111953212022177006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية التحرير للبناتادبيهند سمير عزاوي ابراهيم111954212022136053

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيإبراهيم حبيب لفتة حميد111955212021038001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0ثانوية المودة للبناتادبيآية عماد محمد عليوي111956212022132001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيمريم عبد الرحمن كاظم حسن111957212022260003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيمحمد جاسم محمد كاظم111958212021018039

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيزهراء محمد كريم كاظم111959212022100025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيداليا عدنان مخيبر مصطاف111960212022097027

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0ثانوية اليرموك للبناتادبيرغد نوري حسين خضير111961212022125014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية الخيزران للبناتادبيضحى ساجد لفته علوان111962212022147036

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيمريم باسل عيدان كاظم111963212022100043

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيضحى قاسم سعيد متعب111964212022100035

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيحسين قيس جعفر مهدي111965212021006011
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية االمال للبناتادبيندى قاسم سلمان مهدي111966212022153052

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيهمام حسب هللا حسوني علي111967212021052048

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيرفاء عاصي طعمه مشير111968212022064005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية بابل للبناتادبيزينب صفاء حسن علوان111969212022141018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية روناكي للبناتادبيسجى علي جاسم محمد111970322022032006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية المقدادية للبناتادبيغفران شاكر حسين محمد111971212022140069

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيزينب محسن نجم عبد هللا111972212022151032

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية الخلود للبناتادبيحوراء ياسر محمود ياسين111973212022164007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبينوره واثق صادق مصطاف111974212022118030

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيسكينة نهاد رحيم سلمان111975212022118019

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0اعدادية الخيزران للبناتادبيرسل صفاء كاظم اسماعيل111976212022147016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيوسن ليث سلمان كيطان111977212022237021

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0اعدادية النبوة للبناتادبيرانيا عمار وسع صالح111978212022145014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيرسل ثائر يعقوب عبد الجبار111979212022170013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية القوارير للبناتادبيعذراء كريم فاضل جواد111980212022150038

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية مندلي للبنينادبييوسف عبد الجبار ماهود ضعيف111981212021034053

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0ثانوية تدمر للبناتادبيزهراء حسن كاظم علي111982212022131007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0ثانوية االمامة للبنينادبيحيدر عدنان احمد كيطان111983212021083014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية بلدروز للبنينادبيمصطفى عماد ستار حميد111984212021007045

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية بابل للبناتادبيمريم أحمد فليح حسن111985212022141028

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيمحمود حسن فاضل جاسم111986212021272118

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةادبيقاسم هاشم عباس صالح111987212021255011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية الزهراء للبناتادبيتبارك احمد جليل ابراهيم111988212022138007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0ثانوية تدمر للبناتادبيفاطمة محمد مطشر حسين111989212022131018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0ثانوية المقام االمين المختلطةادبيحسين عباس محمود حسين111990212021355001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية االمال للبناتادبياميمه عامر عبدالستار عباس111991212022153007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية القرطبي للبنينادبياحمد جاسم محمد ياسين111992212021054003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبياسراء عبد الكريم صياد محبوب111993212022133002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبيإنسام نجم عبد حسين111994212022292004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية العدالة للبنينادبياحمد سامي حسين محمد111995212021044001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيحنين ساجد ناصر حسين111996212022237005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيميناء رعد علي عجرش111997212022228024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية المقدادية للبناتادبيبراء قاسم غيدان صالح111998212022140017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية المدائن المختلطةادبيسجى قاسم حسين طعان111999212022227011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية الخرطوم المختلطةادبيضحى طلعت رحيم خلف112000212022241004
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية الثمرات للبناتادبينورا فراس قاسم عارف112001212022169047

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية البراءة للبناتادبيحنين عبد سعود حسين112002212022093009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم محمد سلمان داود112003212022090023

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيسلمان داود سلمان خيون112004212021025022

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0ثانوية القوارير للبناتادبيعذراء عبيد علي احمد112005212022150036

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0ثانوية الواحة المختلطةادبيحوراء محمد جمعة حرفش112006212022215002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيعباس حامد وهيب محمد112007212021018022

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0الخارجياتادبيزينب قاسم عباس جاسم112008212022401041

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية بيخال للبنينادبياحمد سالم محمد علي عبد هللا112009212021074002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية شورش للبنينادبيأنس عبد الرحمن حسين علي112010212021076001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية الحداثة للبناتادبيميس خالد أحمد ثاير112011212022115028

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية القوارير للبناتادبيواليه سبهان عبد صالح112012212022150052

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبياالء حاتم علي منصور112013212022134008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية كنعان للبنينادبيأسامة حسين احمد مهدي112014212021013004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية الرتاج للبناتادبيسجى قاسم زاهي سيله112015142022121025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيزينب ياسين عباس كيطان112016212022097044

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية المهتدي با المختلطةادبيابراهيم عبد القادر عباس سكران112017212021217001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية الدستور المختلطةادبيياسين عباس عبد حسين112018212021219018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية المهتدي با المختلطةادبيرقيه ناجح جلوب شطب112019212022217005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية المقدادية للبناتادبيايناس محسن عطيه حبيب112020212022140015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيهيام قحطان ديوان حافظ112021212022133052

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية قزانية للبناتادبيمهى عادل عباس طاهر112022212022104028

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية تدمر للبناتادبيرباب حسن محمد ابراهيم112023212022131004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية الزهور للبناتادبيآمنه قاسم كريم رضا112024212022113001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية سامراء للبنينادبيمصطفى ناظم جساس منخي112025142021031079

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية ابن الرومية للبنينادبيعلي كريم كزار عامج112026212021037024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعلي ستار سعد عليوي112027142021174052

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيسجاد حسين جاسم محمد112028212021018018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية مندلي للبنينادبيمصطفى احمد محمد احمد112029212021034044

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية الطيبات للبناتادبيرنده اسعد ستار نصيف112030212022178025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبياحمد اسماعيل ولي خانكه درويش112031212021031002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيمريم ابراهيم فاضل حسن112032212022133042

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيرفل محمد محمود حسين112033212022228008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية رانية المختلطةادبياستفتاء تحسين جاسم محمد112034212022350002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0ثانوية المروة للبناتادبيلبنى وليد خالد دار حيدر112035212022158032
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية الحجرات للبناتادبيزينب رضا عمران اسد112036212022109015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0ثانوية العدنانية للبناتادبيزهراء كريم قاسم ذياب112037212022094018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0ثانوية تدمر للبناتادبيزينب حسن محمد ابراهيم112038212022131009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعباس راضي لفتة عذاب112039142021174040

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيعلياء عبد الواحد عدنان مصطفى112040212022102019

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية الخيزران للبناتادبيرغد عماد مهدي احمد112041212022147019

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0ثانوية بلقيس للبناتادبيفاطمه حسين شهاب حمد112042212022106021

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية البينات للبناتادبيزهراء عباس فاضل عطيه112043212022116010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية الحريري للبناتادبيسرور قبس عبد المحسن علي112044212022144010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيبان عادل هادي عثمان112045212022294017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيرسل طه عبد هللا نصيف112046212022170014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيعال حسين علي عبد هللا112047212022165023

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية النجباء المختلطةادبيزهراء حسين علي تايه112048212022253005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية االغراس للبناتادبيشهد اسعد مطر مراد112049212022188013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيفاطمه رزاق بدر جابر112050212022100041

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبياحمد خضير ياسين خضير112051212021042002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيمحمد ماجد حميد مجيد112052212021202012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية بني شيبان المختلطةادبيضحى رياض عبد الحسين شراد112053212022224005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية المقام االمين المختلطةادبيمحمد حسين محمود جواد112054212021355005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيعمر عصام صبحي سهيل112055212021059035

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبيعلي االكبر كريم مبارك عبد112056212021024025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية النبوة للبناتادبيعذراء حسن فاضل حسين112057212022145038

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيفاطمه حازم محمد حسين112058212022134050

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية الثمرات للبناتادبيزينب جاسم محمد حسن112059212022169022

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء حسين علي حسين112060212022150018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية الطيبات للبناتادبيزينب فؤاد غانم محمود112061212022178029

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية الزمخشري المختلطةادبيعبد الكريم فائق كريم محمد112062212021221003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية عتبة للبناتادبيأميرة تحسين كاظم حايط112063212022167002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية الطائف للبناتادبيزهراء راسم ادريس عطيه112064212022159013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء كاظم احمد جاسم112065212022150022

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية ام عمارة للبناتادبياكرام ثاير محمد احمد112066212022107003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيزينب حامد كامل صالح112067212022179032

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية تماضر للبناتادبيميسم مهدي ابراهيم عبد هللا112068212022091059

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0ثانوية الزمر للبناتادبينهلة قحطان عدنان محمد112069212022126016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0ثانوية جمانة للبناتادبيبنين ثاير جواد كاظم112070212022095005
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية تماضر للبناتادبيبراء صبار يونس مهدي112071212022091011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيدعاء وليد ابراهيم عبد علي112072212022090005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية المقدادية للبناتادبيتبارك راشد طعمه دهش112073212022140022

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0ثانوية المقام االمين المختلطةادبيعلي السجاد كريم محمود جواد112074212021355003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية كرميان للبناتادبيسمر ماجد خلف دواح112075322022020009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيرونق جبار مطلك عبد هللا112076212022165013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية الطيبات للبناتادبينغم وسام حميد حسن112077212022178057

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرحمة منير اسماعيل خليل112078212022155038

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية الخنساء للبناتادبيرانيا حيدر صادق عبد الرزاق112079212022117009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبياسيل طالب رضا فتاح112080212022100002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيحمزة علي محمود مهدي112081212021049010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية ام عمارة للبناتادبياشواق مصطفى يحيى محمد112082212022107002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية بلدروز للبنينادبياحمد وليد خالد حميد112083212021007007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية العدنانية للبناتادبيهدى كامل محمد نجم112084212022094050

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية مندلي للبنينادبياحمد ناصر محسن احمد112085212021034005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية الطيبات للبناتادبيساره صالح حسن عبود112086212022178034

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد عبد الرحمن خلف عبد هللا112087212021014071

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية العدنانية للبناتادبينورس محمود رشيد وادي112088212022094047

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيتبارك مزهر عبد هللا صالح112089212022134018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيزينب مهند محسن محمد112090212022151034

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية الفتاة للبناتادبيساجده فراس ناجي ابراهيم112091212022175008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية التحرير للبناتادبيزهراء شهاب احمد عيد112092212022136024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية عائشة للبناتادبيسجى علوان ياسين علي112093212022101024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية البينات للبناتادبينور حازم عباس جاسم112094212022116030

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيرغد محمد كاظم حسين112095212022133020

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيرسل عارف ذياب حمدان112096212022100020

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية التضامن للبنينادبيحسين هوبي عباس عزاوي112097212021019005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية الفتاة للبناتادبيايه محمد سليمان عبد هللا112098212022175005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية الزمخشري المختلطةادبيفاضل محمود فاضل حمادي112099212021221007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0الخارجياتادبيهند حازم خضير عباس112100212022401105

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيحسين مكي ابراهيم سعدون112101212021042011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيايه قيصر قاسم محمد112102212022134015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية المدائن المختلطةادبيعلي حاتم رشيد علوان112103212021227005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيحوراء عادل احمد جاسم112104212022100015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةادبيرنده هاشم عباس رفعت112105212022255004
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية النبوة للبناتادبيدنيا غانم عباس عبد اللطيف112106212022145013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية القوارير للبناتادبيامنه محمد كاظم جواد112107212022150008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيتبارك محسن عزيز عبد الحسين112108212022100012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيزينه عامر رحيم زيدان112109212022084010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيايه حاتم عبد الكريم عباس112110212022107011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعصام حميد علي عباس112111212021063030

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية الخيزران للبناتادبينبأ اياد حنون مشعل112112212022147058

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية الحداثة للبناتادبيمريم يوسف عبد االمير علوان112113212022115026

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيحسن مجيد حميد عبد112114212021042007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية جمانة للبناتادبيمروة نزار مقداد عبود112115212022095025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية الرواسي للبناتادبيحنين نجم عبد هللا بريسم112116212022177010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية بني شيبان المختلطةادبينور علي عبد الحسن ضاحي112117212022224010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية سارة للبناتادبيسجى عبدالسميع عبدالرحمن ابراهيم112118212022123019

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0اعدادية بابل للبناتادبيايه عبد الرحيم عبد القادر علي112119212022141003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيشيماء وادي موسى حميد112120212022155069

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية عائشة للبناتادبيآراء محمود عبد النبي جواد112121212022101001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبيسجاد ماجد حاتم حمد112122212021024015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء سالم داود سلمان112123212022155046

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيدعاء عباس رياض جدوع112124212022155033

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبيسجاد حازم عبد داود112125212021024013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية المقدادية للبناتادبيهدى عماد فالح حسن112126212022140098

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية المتنبي المختلطةادبينورس احسان شكور محيسن112127212022226042

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية بلدروز للبنينادبياحمد حافظ مري مسرهد112128212021007001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية سراجق المختلطةادبيماهر رشيد سعدون محمد112129212021248025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيعال خزعل ظاهر محمود112130212022155074

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية تدمر للبناتادبيجنان شهيد كاظم مسرهد112131212022131002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية جمانة للبناتادبيمريم سالم حسن علوان112132212022095027

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية البينات للبناتادبيمنار سعد عباس حميد112133212022116025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبياثار جاسم عبد الجليل عبد هللا112134212022155003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيعلي حميد يحيى باش اغا112135212021222010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية بابل للبناتادبيزمزم صباح محمود عزيز112136212022141012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية النبوة للبناتادبيامنه هاشم رحمة هللا كاظم112137212022145005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية الغيث المختلطةادبيرسل ثائر حامد شاكر112138212022247006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية الهمم للبناتادبيهديل زيد خلف محمد112139212022182027

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية النبوة للبناتادبيدعاء هالل علي حمودي112140212022145012
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية الواحة المختلطةادبيزهراء احمد حامد شالل112141212022215004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية الخلود للبناتادبييقين جمال ياسين جواد112142212022164029

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيمصطفى جبار احمد جاسم112143212021084028

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية عائشة للبناتادبيآيه عامر علوان حميد112144212022101003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية تماضر للبناتادبيرقيه حميد ابراهيم خلف112145212022091024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية سعد للبنينادبيمنتظر حليم عوني سلمان112146212021060019

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية البطوله للبنينادبيعبد الرحمن علي حسين هادي112147212021067015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية شورش للبنينادبيمنتظر عبد هللا فرمان أحمد112148212021076041

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيرضا كمال رضا كفش112149212021042016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية العدنانية للبناتادبيغسق محمد عيسى محمود112150212022094033

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية الوهج للبناتادبيامل شريف خلف شمخي112151142022116002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية الخنساء للبناتادبينبأ هاشم صادق هاشم112152212022117025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية التحرير للبناتادبيمروة حوم رشيد جواد112153212022136043

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية البراءة للبناتادبيامل اياد حسب هللا نعمان112154212022093004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيساره نوري لطيف رزوقي112155212022220007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية فدك للبناتادبيزينب حسام رستم محمد112156212022156013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيهدى عبد الكريم عبد الرحمن سلمان112157212022064018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية العدنانية للبناتادبيصبا عمار احمد محمود112158212022094029

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية الدستور المختلطةادبيمصطفى عماد حميد مهدي112159212021219015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيمصطفى رمضان علي طعمه112160212021244018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيدعاء نافع كاظم علي112161212022133018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية المقام االمين المختلطةادبيحسين محمد خميس احمد112162212021355002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0اعدادية النبوة للبناتادبيزينب عدنان حسين علوان112163212022145024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيعائشه رافد شكر حميد112164212022064011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0اعدادية شورش للبنينادبيمصطفى طه حميد فرج112165212021076038

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية الخلود للبناتادبيهدى مجيد رزام ابراهيم112166212022164027

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية الراية المختلطةادبيكاظم ستار ابراهيم كاظم112167212021021012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية عائشة للبناتادبيضحى هيثم مصطفى حميد112168212022101032

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية البينات للبناتادبيتهاني فاضل حاتم مسلم112169212022116005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيسميه محمد عبد الباري جاسم112170212022226028

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية الطيبات للبناتادبيغسق قحطان جوامير خضر112171212022178043

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0الخارجياتادبيغاده اياد فرج محي112172212022401070

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية تماضر للبناتادبينرمين محمد خماس حمد112173212022091066

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبيسجى ياسين سدره عزيز112174212022214008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية الروابي للبناتادبيعبير عبد القادر اسماعيل مخلف112175212022146044
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية المنتهى للبناتادبيسارة قيس محمود جاسم112176212022103017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية القوارير للبناتادبيانوار ضياء عباس عبد هللا112177212022150010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية الزهور للبناتادبيمسره جبار احمد محسن112178212022113024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0ثانوية العذراء للبناتادبيمريم فؤاد ثامر حسن112179212022154024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية الخيزران للبناتادبيرحيق عدنان متعب مهدي112180212022147015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0ثانوية الطف المختلطةادبيمحمد مثنى خلف حمد112181212021242009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0ثانوية الخنساء للبناتادبيبنين جاسم خضير مبارك112182212022117002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية تماضر للبناتادبيايه حميد رشيد محمد112183212022091010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0ثانوية الطف المختلطةادبينبأ صباح جبار سعدون112184212022242003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية الطيبات للبناتادبيتبارك نوري عبدالرحمن عبدالسالم112185212022178016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية نزار المختلطةادبياطياف ثائر مجيد كاظم112186212022204001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية النظامية المختلطةادبيحيدر صادق محمد إبراهيم112187212021206004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية االقتدار للبناتادبيسجى حسين صالح غوار112188212022119015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية الوديعة للبناتادبيزينب هاني عاشور علوان112189212022129013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية الروابي للبناتادبيضحى حسن هادي عبد علي112190212022146037

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية القدس للبناتادبيآيه مؤيد عبد الواحد علي112191212022110002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيتبارك فيصل حمد عواد112192212022244003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية الصديقة للبناتادبيديانا عامر غانم حسين112193212022181014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية الحمائم للبناتادبيسرى معمر حسن مهدي112194212022122012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية الدؤلي المختلطةادبيغفران ماجد علي محل112195212022200003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبياروى عطا حسن احمد112196212022084001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمصطفى نعيم فانوس كنبر112197142021028206

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية المودة للبناتادبينمارق علي كنوش عبود112198212022132011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيطيبه غسان اسماعيل سلمان112199212022179044

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية الفراهيدي للبنينادبيعامر فالح شرف حسين112200212021027018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيسيف علي خضير عباس112201212021038046

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية المهتدي با المختلطةادبيانفال صباح برع حسن112202212022217002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية العذراء للبناتادبيغفران مكي شهاب خلف112203212022154021

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية الوطن للبنينادبيليث علي عبد ابراهيم112204212021079032

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية اليرموك للبناتادبينور محمد سلطان غيفر112205212022125033

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية الزمر للبناتادبيهاله محمد كربول حسين112206212022126019

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيزينب ضياء حسين سعود112207212022134029

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيشمس عالء حسين سعود112208212022134036

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية االمام المختلطةادبيايمان منذر مدب علي112209182022278005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمالك قاسم محمد كريم112210212022090024
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية النبوة للبناتادبيزهراء ثامر مجيد جاسم112211212022145019

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيرقية احمد شهاب سلمان112212212022137009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيوهد غسان سامي شكر112213212022170028

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية شورش للبنينادبيمصطفى احمد قيطاس عباس112214212021076034

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيمهند ابراهيم حسين علي112215212021222024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية الزمر للبناتادبيزهراء رشيد محسن نجرس112216212022126009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيسجى حسين حجي فدعم112217212022137016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية العقبة المختلطةادبياسراء جليل ابراهيم سعد112218212022246002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيعلي عبد الصاحب الياس نادر112219212021031017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية تماضر للبناتادبيايناس وليد ابراهيم جواد112220212022091009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية الوالء المختلطهادبيغفران حسين علي كاظم112221212022236007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية الحجرات للبناتادبيأيالف محمد علي عبد هللا112222212022109003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيايناس قيس نصيف جاسم112223212022237004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيزهراء هاشم محمد خلف112224212022099038

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبيسماح اسماعيل خليل ابراهيم112225212022292025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية الدستور المختلطةادبيوليد ضياء محمد حسين112226212021219017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية التحرير للبناتادبيتبارك سمير سفاح دحلوس112227212022136012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيتبارك محمد قاسم رضا112228212022155024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0الخارجياتادبيسلوى محمود حسين علي112229212022401049

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية ام قصر للبنينادبيالهام صياد صالح فرج112230212022047001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية جمانة للبناتادبيفاطمه حكمان درويش حسين112231212022095023

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية شورش للبنينادبيعبد هللا ستار سلمان صالح112232212021076017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية العدنانية للبناتادبيسجى هاشم عبد احمد112233212022094024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيزينب وهاب سرحان ملحان112234212022226023

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيمحمد احمد مجول جوامير112235212021063040

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية المدائن المختلطةادبينور مشعان جواد كاظم112236212022227017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية المقدادية للبناتادبيهدى صالح مهدي ابراهيم112237212022140097

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية قزانية للبناتادبيزينه جليل عارف حسين112238212022104016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية التوحيد المختلطةادبينبأ فراس اسعد عبود112239212022232013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية الثمرات للبناتادبيسجى قحطان علي جاسم112240212022169030

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبينور ياسين طه كريم112241212022179063

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية قزانية للبناتادبيزهراء احمد محمد حسين112242212022104011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية المقدادية للبنينادبيسجاد احمد ابراهيم محمد112243212021039009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية الروابي للبناتادبياماني سليم محمود ابراهيم112244212022146010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيزينب باقر عليوي عوده112245212022260001
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية سارة للبناتادبيهبة عدنان صالح سعيد112246212022123026

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية االحسان المختلطةادبيأيه مؤيد حسون زيدان112247212022265001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية النضال للبنينادبيمحمد سيف الدين عبد الواحد حسن112248212021029012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيطيبه عباس ابراهيم حبيب112249212022263005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيهمسة عبد الكريم علي صيوان112250212022121055

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية الخيزران للبناتادبيحنان رعد هادي نصيف112251212022147012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية فاطمة للبناتادبيتقى خير هللا نعمان عباس112252212022105008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية قزانية للبناتادبيمريم فوزي يوسف شكر112253212022104027

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيفرح هيثم عباس عزيز112254212022097069

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية الزمخشري المختلطةادبياسراء غيدان ناظم ظفير112255212022221001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية النظامية المختلطةادبيعبد هللا طه محمود اسود112256212021206008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيرسل عبد الستار ابراهيم غيدان112257212022230005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية العدنانية للبناتادبيفاطمة فؤاد محمد خميس112258212022094036

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية القدس للبناتادبيفرقان يوسف احتاجه وجر112259212022110036

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية اليرموك للبناتادبينبأ عبد الكريم حسين علي112260212022125030

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية الحجرات للبناتادبيرنين خضير حميد رشيد112261212022109011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية طوبى للبنينادبيعمر عجيل خلف نصيف112262212021087041

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية عائشة للبناتادبيمريم شهاب احمد بيات112263212022101037

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية اور المختلطةادبيعبد هللا حراز حسين مرعي112264212021211007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية البينات للبناتادبيرقية حيدر احمد حسين112265212022116007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية النهروان المختلطةادبيايات ابراهيم احمد حسين112266212022213002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيحيدر خليل ابراهيم زيدان112267212021260005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتادبيساره سهيل نجم عبد112268212022174005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبياسماء صبار فهد حسن112269212022099011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية تماضر للبناتادبيتبارك ناطق سعدي طعمه112270212022091015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية بيخال للبنينادبياسامة صاحب وادي اسماعيل112271212021074010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية المهتدي با المختلطةادبياثير شالل حميد محمد112272212021217002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيبتول حمد شهاب احمد112273182022159005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية الفلق للبنينادبييوسف احمد ياسين حسن112274212021023063

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيمصطفى حمادي محل عواد112275212021234012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية الراية المختلطةادبيعبد القادر صائب رحيم محمود112276212021021008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية القوارير للبناتادبيضحى خلف علي زيدان112277212022150033

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيزهراء فيصل غازي جياد112278212022133022

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية الزمخشري المختلطةادبيعلي صالح حسن ناصر112279212021221005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية البينات للبناتادبيمريم فاضل عباس كاظم112280212022116024
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية الصديقة للبناتادبيرقيه محمود محمد محمد112281212022181015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيهبه عبد الستار عبدالجبار جليل112282212022134058

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبينور سعد رضا ناصر112283212022291050

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية ابو البشر المختلطةادبيسعد راضي شهاب احمد112284212021268016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية النعيم للبناتادبيكولجان حسن احمد يونس112285142022073110

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيقاسم عبد الرحمن خلف عبد هللا112286212021014061

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيسمر نايف خضير خميس112287212022097050

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية بيخال للبنينادبياحمد عدنان جاسم دايح112288212021074004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيكرار عبد الكريم خضير كاظم112289212021230019

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية الخلود للبناتادبيروان جمال ياسين جواد112290212022164010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية البراءة للبناتادبيفاطمه مهدي حنش عناد112291212022093033

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية الرواسي للبناتادبيشروق باسل عادل داود112292212022177026

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمد عبد الخالق محمد عبد الرزاق112293212021038111

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية الحريري للبناتادبينور قبس عبد المحسن علي112294212022144019

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيتبارك يوسف توفيق غناوي112295212022107016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية اوراس للبناتادبيمريم عبد الحسين متعب علوان112296212022130026

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية سومر المختلطةادبيغانم رياض عبود كاظم112297212021072015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمنتظر محمد شهاب احمد112298212021025043

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية البينات للبناتادبينمارق علي حسين كاظم112299212022116027

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية االمال للبناتادبينور عماد نصيف جاسم112300212022153055

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيمها رشيد هادي جريان112301212022121047

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبينجوى هيثم عادل شهاب112302212022099076

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية المدائن المختلطةادبيزهراء عقيل احمد حسن112303212022227008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيسرى خالد ابراهيم خلف112304212022099051

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية العمرانية المختلطةادبينادية حيدر محمد جواد112305212022230014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية التحرير للبناتادبيزهراء فرحان دحلوس ثجيل112306212022136026

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيسيف شالل كريم جسام112307212021237006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيبكر عبد هللا خضير عبد هللا112308212021017004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية الصقور للبناتادبيصفا شاكر محمود محمد112309182022206009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية الخلود للبناتادبينرجس علي حسين مهدي112310212022164025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيعبير عامر علي مجيد112311212022064012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيمحمد ثائر محمود حمادي112312212021064019

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيحسين عدنان حسين خليل112313212021001017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية البطوله للبنينادبيحسن هادي حسن حسين112314212021067006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية شورش للبنينادبيمزاحم ياسر محمود صالح112315212021076031
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية ابو البشر المختلطةادبيفالح كريم صالح كريم112316212021268024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية قزانية للبناتادبيايه عادل ولي طاهر112317212022104003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيرؤى اسعد ابراهيم مهدي112318212022118007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية بني سعد للبنينادبيعلي عقيل عبد شالل112319212021008023

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية المنتهى للبناتادبيزينب فؤاد احمد علي112320212022103016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية العدنانية للبناتادبيندى فراس جالل محسن112321212022094042

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية الهمم للبناتادبيشهد محمد حمود غربي112322212022182015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية المروة للبناتادبيعذراء سالم رحمان الياس112323212022158025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيحوراء غانم مخلف مهدي112324212022294027

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية التحرير للبناتادبيسارة جمال حاتم منهل112325212022136028

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبياستبرق حميد زيدان خلف112326212022228001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيمحمد خضير خلف صالح112327212021059041

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيمحمود شدهان ابراهيم علوان112328212021272120

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية ام القرى للبناتادبياسراء عدنان كمر فرحان112329212022127003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية العدنانية للبناتادبيميار حازم سعد محمود112330212022094041

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية بلقيس للبناتادبيايه قاسم محمود كيطان112331212022106005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية عتبة للبناتادبيشهد محسن هاشم عبد الحسن112332212022167011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية االسود للبنينادبيمؤمن عادل محمد مهدي112333212021078020

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبينغم علي فيصل ابراهيم112334212022238007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية االديبة للبناتادبيآمنه سعد اسماعيل محيسن112335212022114001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0الخارجياتادبيهيام اياد علي عبد112336212022401109

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية الثمرات للبناتادبيايالف ربحان كاظم عليوي112337212022169010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحيدر سعد مزعل جابر112338142021028059

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية المقدادية للبنينادبياحمد كنعان عداي عيدان112339212021039003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمزاحم عمار مزاحم مهدي112340212021025041

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية الدؤلي المختلطةادبيخطاب حسين لفته محمد112341212021200004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيتبارك جمال اسماعيل غفور112342212022064003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية ذي قار للبنينادبيعباس يحيى رشيد مجيد112343212021032024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية الخيزران للبناتادبيحوارء داود سلوم محمود112344212022147013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية الغيث المختلطةادبيزينب محمد مجيد خليل112345212022247007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية العدنانية للبناتادبيزهراء سعد شهاب احمد112346212022094017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيعبد هللا نزار صالح الدين عبد الوهاب112347212021052024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبينورس غفور عكلة عبيد112348212022228027

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية انطاكية للبناتادبيزهراء مهدي فهد كاظم112349212022112015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية الزمخشري المختلطةادبيندى فارس حاتم علي112350212022221014
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيمناسك ايهم عبد حميد112351212022151046

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيمريم وادي عبد عكال112352212022099069

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيمحمد رياض كريم مهيدي112353212021260010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزينة حمزه هالل طالك112354212022138020

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية الطائف للبناتادبيرباب عدنان مهدي حسن112355212022159009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0الخارجياتادبيهيام ابراهيم محمد دكدك112356212022401108

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية الزهور للبناتادبيزينب عباس فاضل عباس112357212022113014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية جمانة للبناتادبيحنين محمد عائد خلف112358212022095009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية جبل النور المختلطةادبيهالة جاسم محمد مطلك112359212022252017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيهدير صالح رحمه هللا خلف112360212022064021

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية البينات للبناتادبيزمن عباس داود سلمان112361212022116008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبينفيسه حكمت سليم محمد112362212022064017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيعلي مزاحم صالح مهدي112363212021018032

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية الطيبات للبناتادبيفاطمة محمد مرشد اسماعيل112364212022178045

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية انطاكية للبناتادبيدنيا صالح اديب صالح112365212022112009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية الفلق للبنينادبيمحمد عماد رحيم سلطان112366212021023055

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبينورهان حميد رشيد احمد112367212022097082

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية ابن الرومية للبنينادبيضياء تركي ناجي عبد112368212021037016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيحسين جاسم محمد محسن112369212021278031

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية ابن الرومية للبنينادبيعلي غازي داود سلمان112370212021037023

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية اليرموك للبناتادبينور صباح صبحي محمود112371212022125031

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية التحرير للبناتادبينور صباح كيطان هزاع112372212022136047

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةادبيرقية سعد كاظم حمد112373212022210002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية الصقور للبناتادبيميادة مصعب عصام رشيد112374182022206013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية تماضر للبناتادبيحوراء نبهان نجم عبد112375212022091017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية سارة للبناتادبيامل لطيف هادي صالح112376212022123001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية الغيث المختلطةادبيحنان قاسم كامل منصور112377212022247004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية المروة للبناتادبيدعاء ناطق صادق جعفر112378212022158008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية ابو البشر المختلطةادبيمحمد حاتم يوسف كريم112379212021268026

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية الخيزران للبناتادبيقضاء طاهر حاتم توفيق112380212022147051

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية ام الكتاب المختلطةادبياحمد عقيل عبد الحسين بربوتي112381212021260001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية القدس للبناتادبيسجى هيثم مهدي حسين112382212022110022

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية الربوع الخضراء المختلطةادبيختام حسيب احمد خميس112383212022354002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية الطيبات للبناتادبينور عالء محمد ابراهيم112384212022178058

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية الوالء المختلطهادبيوطبان فالح ابراهيم محمد112385212021236014
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية الهمم للبناتادبيشهد عدنان طالب اسماعيل112386212022182014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية الفتاة للبناتادبيلقاء محمد عبد الكريم مصطفى112387212022175019

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية المعارف للبنينادبيعبد الرحمن قاسم عبد الحسن ابراهيم112388212021005022

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي ناجي عبد عباس112389142021028142

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية الدؤلي المختلطةادبياحمد رافد احمد جواد112390212021200001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية الوطن للبنينادبيعلي شاكر حسين كاظم112391212021079026

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية الطائف للبناتادبينبأ احمد حسن محمد112392212022159027

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيرانيه فرات جلوب معيوف112393212022237006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيفرقد قادر شهاب احمد112394212022121040

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيوسام فاروق يونس ابراهيم112395212021244026

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية الوجيهية للبنينادبيعبدالعزيز حسين ابراهيم عنكوش112396212021030018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية البراءة للبناتادبينور زاهر عبود سلمان112397212022093040

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسين نايف حسن محسن112398212021014026

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء صدام محمد ثلج112399212022164012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية التضامن للبنينادبيمحمد مطهر عباس حسين112400212021019012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية شورش للبنينادبيزيد علي حيدر باشا112401212021076008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية المتنبي المختلطةادبياكرم محمد عبد الرضا فرج112402212021226002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية الطيبات للبناتادبيغفران غسان جاسم حمادي112403212022178044

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية الربوع الخضراء المختلطةادبيوديان حسيب احمد خميس112404212022354004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمرتضى إبراهيم مجيد ثابت112405212021038123

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية التحرير للبناتادبيغفران مزهر علي محيسن112406212022136041

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيرحمه ضياء رحمن عباس112407212022179024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية العمرانية المختلطةادبينورس روكان عبد هللا خميس112408212022230015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية القرطبي للبنينادبيمصطفى احمد حمد ياسين112409212021054049

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية الوالء المختلطهادبيهاجر محسن محمد حرجان112410212022236008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية البارقة المختلطةادبياستبرق يونس حسين سعيد112411212022258001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية الصديقة للبناتادبيميامي زياد مهدي سليمان112412212022181030

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية عائشة للبناتادبينور فليح عطوان علي112413212022101042

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيعذراء مصطفى سليم داود112414212022097058

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية فدك للبناتادبينبأ وسام فاضل اسماعيل112415212022156035

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية اسد هللا للبنينادبياحمد قاسم رسول محمد112416212021017003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد محمد احمد محمود112417212021014012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية الرواد للبنينادبيحسين عباس لطيف كاظم112418212021077033

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية التحرير للبناتادبيحوراء حسن رحيم محمد112419212022136016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمصطفى حميد عباس ناصر112420212021001063
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية االديبة للبناتادبيمالك تحسين محي خماس112421212022114015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية التحرير للبناتادبياسراء وعد حميد حسن112422212022136002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية الوطن للبنينادبيعلي محمود عزيز زيدان112423212021079030

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية الخيزران للبناتادبيميس ليث عبد هللا نافع112424212022147057

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبيمصطفى فاضل علي هادي112425212021024037

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيزهراء عمار ياسين طه112426212022097036

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية القلعه للبنينادبيعلي صبار علي حسين112427212021040017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيبكر ستار شالل حبيب112428212021064005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةادبيأحمد قاسم رفعت باقر112429212021255001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية االمال للبناتادبينجاة محمد شاكر احمد112430212022153049

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية القوارير للبناتادبيهبه فاضل كاظم عباس112431212022150049

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيفاطمة طه علي حسين112432212022165025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية المأمون المختلطةادبيفرحان ثامر محمد داود112433212021212021

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية روناكي للبناتادبيرانية مهدي صالح خلف112434322022032004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية المودة للبناتادبيرؤى عزيز علي رشيد112435212022132003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية النظامية المختلطةادبيعبد هللا رشيد إبراهيم مهدي112436212021206007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية القوارير للبناتادبيمريم ناظم احمد حسن112437212022150044

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيإيالف غسان عزت عباس112438212022220002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيحسين باسم جمعه صالح112439212021010017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيهند مهدي عبود محيسن112440212022259008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيعلي لؤي خضير عباس112441212021042028

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية عائشة للبناتادبيرسل محمد مزهر رحيم112442212022101014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية الفارابي للبنينادبييحيى علي عباس كاظم112443212021026063

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية الحمائم للبناتادبيريمان يعرب لطيف جاسم112444212022122004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيعال عباس عبد الرحيم شعبان112445212022090018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيعبد الوهاب ماهر عزيز محمد112446212021244013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيريام وسام محمد كيطان112447212022137012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيسجاد رحيم سعد حنش112448142021174027

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية الوديعة للبناتادبيفاطمة احمد طه ياسين112449212022129021

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية الذاريات للبناتادبيزهراء جاسم محمد شهاب112450212022180011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبياسراء شاكر كريم علي112451212022160006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيفاطمة يونس عبد هللا كريفع112452212022151043

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيعبد هللا احمد سكران جنديل112453212021059026

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيانعام محمد بهجت احمد112454212022259003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه قحطان عبد الستار رشيد112455212022138037
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية الفلق للبنينادبيعمر حامد شهاب مخلف112456212021023042

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيهديل محمود جدوع عيادة112457212022165033

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية فاطمة للبناتادبينور الهدى زيدان خلف فهد112458212022105029

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيسرور احمد حسين محمد112459212022137017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبينور الهدى احمد ذياب حمد112460212022098045

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيشهد قاسم حميد ياسين112461212022097054

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية الحكماء المختلطةادبياريج سعود هادي عيدان112462212022244001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية الراية المختلطةادبيمحمود رياض عبد خميس112463212021021016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية الخنساء للبناتادبيحوراء سعد نجم عبود112464212022117007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية االديبة للبناتادبيغدير رحيم محمود ردام112465212022114012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةادبيشهد قصي كاظم محمد112466212022255007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيفاطمه شاكر محمود خليل112467212022099065

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي حسن ثجيل رشيد112468142021028112

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية الدؤلي المختلطةادبيعباس علي ابراهيم خليل112469212021200006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيحسين عبدالستار عبدالرضا داود112470212021031011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية اليقظة للبنينادبيبالل نوري بعنون نهير112471142021028013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية المقدادية للبناتادبياالء سهيل موزر علوان112472212022140008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيهاجر مازن نجم عبد112473212022100050

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية لكش للبناتادبيداليه حسن جواد حبيب112474212022149004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية المدائن المختلطةادبيشروق علي حسوني حسن112475212022227012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية الثمرات للبناتادبيمريم جمال احمد خلف112476212022169043

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية سعد للبنينادبيصادق جعفر عدنان حسن112477212021060008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيمهدي حسين عباس محمد112478212021228025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية البهاء المختلطةادبيعبد الرحمن صالح حسين علوان112479212021203010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية المنتظر (عج) المختلطةادبيحسين باسم محمود جليل112480212021207003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية المنتظر (عج) المختلطةادبيحمزة عباس فرمان خضير112481212021207004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيذو الفقار غسان عباس مصحب112482212021038036

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية الرواد المختلطةادبيزينب وهب عجمي علي112483242022020010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية تدمر للبناتادبيفاطمة حسين ضاري جاسم112484212022131017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيمحمد خورشيد حسن زغير112485212021031025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية الروافد للبنينادبيمحمد ثامر عباس محمد112486112021025040

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية تدمر للبناتادبيقمر صالح مهدي شالكة112487212022131019

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية الفلق للبنينادبيعمر عدنان مزهر براك112488212021023044

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية الحريري للبناتادبيرنا صدام احمد خلف112489212022144008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيسجا وائل سلمان عبد الستار112490212022170020
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية االحسان المختلطةادبيبراء قحطان علي محمد112491212022265002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيابرار مظفر عمران عيسى112492212022294005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية المقدادية للبنينادبيمحمد خضير جاسم محمد112493212021039021

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية البراءة للبناتادبيالزهراء اسماعيل محمود عباس112494212022093003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية ذي قار للبنينادبيحسن اديب عمران برهان112495212021032009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية طه حسين المختلطةادبيايمن كريم علي مخلف112496212021351001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيفاطمه فالح حسن محمد112497212022134052

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية المركزية للبنينادبيعبد هللا رشدي رحيم نجم112498212021004026

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيسجاد عبد موسى حسين112499142021205069

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعمر عادل حكيم حميد112500212021038093

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعيسى خالد حميد مغير112501212021038094

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية البارقة المختلطةادبيمريم عامر ناجي حميد112502212022258009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيرغد حسام قاسم عليوي112503212022137008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية الصدرين للبنينادبيعبد الرحمن محمد عباس حسين112504212021056014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمد مثنى سعود علي112505212021038115

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية الفلق للبنينادبيسفيان حسن احمد ابراهيم112506212021023024

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية كنعان للبنينادبيامير علي مهدي هاشم112507212021013007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية الراية المختلطةادبيعبد هللا عباس علي ناصر112508212021021009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية المركزية للبنينادبيمصطفى عباس يوسف عباس112509212021004046

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيحيدر حسن زين العابدين هادي112510212021025013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية الفلق للبنينادبيامجد احمد شاكر محمود112511212021023011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية الفلق للبنينادبيأبو ذر محمود فياض حمادي112512212021023001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيأسامه سعد عبدالكريم عبدهللا112513212021010009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية تماضر للبناتادبياالء سعد داود عبد هللا112514212022091005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية تماضر للبناتادبيوسن هشام عزاوي جاسم112515212022091076

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيليلى علي محمد منصور112516212022166018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيلمياء حسين ناصر جاسم112517212022294059

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية سامراء للبنينادبيمحمد جاسم حميد محسن112518142021031068

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية الروابي للبناتادبيتقوى عبد الرحمن حسن شديد112519212022146015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية الغيث المختلطةادبيبراء نوري مهدي محمود112520212022247003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية عتبة للبناتادبيايه كاظم جواد عبد112521212022167004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية الفلق للبنينادبيقتيبة زبيد احمد عليوي112522212021023049

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمد حسين سلطان محمد112523212021038105

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيمكارم رائد حسين محمود112524182022159025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيمسرى صالح مهدي رحمن112525212022121045
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيحسين علي صالح خضير112526212021038031

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيعمر احمد جمعة جواد112527212021278089

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيزهراء علي نجم عبد112528212022170016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيعبد الرحمن حسن كاظم علي112529212021028010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية المروة للبناتادبيرسل فخري حمد جاسم112530212022158011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية الزمخشري المختلطةادبيتبارك عادل مهدي حمد112531212022221004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية االقتدار للبناتادبيايات داود سلمان كامل112532212022119004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيزهراء علي محمود حسن112533212022118012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية المروة للبناتادبيفاطمه احمد حسين رشيد112534212022158029

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية الخنساء للبناتادبيزهراء سليم امان سليم112535212022117012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيحنين احمد داود سلمان112536212021062017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية القوارير للبناتادبيمنار عباس حسين حسن112537212022150045

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية ابن الرومية للبنينادبيألياس عامر محمد موسى112538212021037001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية الطائف للبناتادبيضحى قاسم عبد عطيه112539212022159017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيدعاء امير جعفر موسى112540212022291015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيسجى حكيم محمد حسون112541212022134033

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيعائشه اسماعيل عبد هللا محمد112542212022107027

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية الفتاة للبناتادبيسارة طارق جهاد كاظم112543212022175009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيانمار حسام ماجد علوان112544212021228002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية عائشة للبناتادبيسرى خالد احمد عبود112545212022101025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية المدائن المختلطةادبيباقر غالب محمد وسمي112546212021227003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيلمى رياض اسماعيل حميد112547212022118028

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية554.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيحواء طه ياسين حميد112548212042139059

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيساره مثنى جمعه جياد112549212042140137

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيآيه محمد سعيد حبيب112550212042134005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيأيه عامر احمد ذياب112551212042090005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيعائد حسين علي حميد112552212041034053

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0ثانوية السكري للبنيناحيائيمحمد هادي طاهر ناصر112553212041046027

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0اعدادية مندلي للبنيناحيائياحمد منصور غايب موسى112554212041034011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيرؤى عباس غانم عبد هللا112555212042142018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيهديل عبد الكريم خليفة ابراهيم112556212042133069

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيهديل ثائر كامل عبد112557202042114109

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيعبد المجيد احمد مجيد حسين112558212041273047

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائياحمد صالح زيدان خلف112559212041081004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيتقوى علي خليل ابراهيم112560212042104008
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء علي محمد كاظم112561212042145064

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيتقوى ياسين طه حسن112562212042099033

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيهند محمد احمد محمد112563212042121219

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةاحيائيمصطفى ثامر محمد حسن112564212041202014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيهدى محمد علي حسين112565212042099146

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيسالي فوزي عبد ذياب112566212042099068

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعمر حامد عاصي جحيل112567212041013101

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيرواء ياسين محمد جاسم112568212042125029

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمريم علي جمال داود112569212042102133

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمصطفى محمد علوان حميد112570212041065128

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيورود حميد محمود عبد112571212042183060

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائياسراء صكبان داخل فهد112572212042165011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيابتهال صفاء توفيق حسين112573212042178004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية عتبة للبناتاحيائينور محمد نصيف عاشور112574212042167036

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيتمارا عدنان جاسم حمادي112575212042145028

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية المنار للبنيناحيائيمنال عبد المجيد كاظم حنون112576222042095054

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائياحمد مهدي جمعه سعيد112577212041010006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيهاجر ابراهيم حسين سفيح112578212042147147

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيأية جبار علي صالح112579212042098005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيقمر ضياء شاكر رخيص112580212042044007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية النضال للبنيناحيائيحسين قاسم عبد حمد112581212041029021

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائياسماء زياد ياسين احمد112582212042178017

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيغفران نافع مسعود حسن112583212042104034

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمصطفى عبد الواحد خطاب عمر112584212041272274

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيدينا داود ثامر صالح112585212042140079

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزينه عقيل عباس عبد112586212042170073

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائينبأ عدي عدنان بدر112587212042097128

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية الفتاة للبناتاحيائيفائزه ضياء حاتم كاظم112588212042175026

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيطيبه طه احمد سعيد112589212042165071

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية رواد السالم المختلطةاحيائيعلي عبد االمير عباس عبد112590212041266005

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيعلي عبد النبي عبد االمير احمد112591212041025018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيشهد نصار اسماعيل صالح112592212042137107

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائينبأ احمد عبد الرضا رجاب112593212042100114

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيايه احمد عبد احمد112594212042134016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيضحى حمد شهاب ابراهيم112595212042099088
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد تركي حسب هللا عبد العزيز112596212041272221

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائياالء وليد علوان هالل112597212042294015

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية عتبة للبناتاحيائيفاطمة فرهود سلمان جدوع112598212042167027

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية تدمر للبناتاحيائيسارة عقيل نجم عبد112599212042131008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيهارون حسن رشيد علي112600212041063073

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعبد هللا شوقي حسين علي112601212041272160

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيفاطمه علي براك علوان112602212042118041

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيبلسم بالسم صالح خلف112603212042134023

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائينورس عصام عبد محمد112604212042121197

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيشهد اسماعيل ابراهيم احمد112605212042165067

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائينور حسون علي ابراهيم112606212042294199

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية البو صعب المختلطةاحيائيهدى حسن علي صعب112607212042269007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائييقين خالد طه محمود112608212042137162

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيمينه شالل اكرام حسين112609212042104042

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيتقى فؤاد محمود عطيه112610212042126013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيفريد كمال فريد محمد112611212041088041

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية بابل للبناتاحيائيفاطمة خالد هندي شهاب112612212042141073

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيافراح يونس علوان خلف112613212042091018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد ساهر محمود سلمان112614212041014007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمه عبد الصاحب كاظم محمد112615212042136082

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيايه محمود عطية علوان112616212042136021

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية اور المختلطةاحيائيغادة عالء كاظم علي112617212042211029

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء علي كامل ابراهيم112618212042139094

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عباس عدنان جواد112619212041004093

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيآيه عبد الخالق عيسى رشيد112620212042099006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزينب علي محمد مجذاب112621142042132062

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفاطمه ياس عباس حسين112622212042140200

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية مدينة العلم المختلطةاحيائيمريم رشيد مجيد ذعذاع112623212042356006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيشهد حامد عبد مجيد112624212042097072

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيهيام احمد شحاذه خلف112625212042183059

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيشيرين عبد الرسول عباس فاضل112626212042122037

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية الحسام للبنيناحيائيليث حميد محمد فرحان112627212041070050

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيختام عباس محمد حسين112628212042099039

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية الحسام للبنيناحيائيمرتضى جعفر عاصي عبد هللا112629212041070060

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيمحمد وائل سلمان احمد112630212041017047
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيفاتن قيصر حميد خليل112631212042178188

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيتبارك سالم صباح كاظم112632332042041006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيرسول ثاير عبد الحسن علي112633212041272101

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيحسين ستار علوان حسين112634212041042006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيفاديه ثامر عبد الوهاب عيدان112635212042098166

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيعبد هللا محمود مجيد سلمان112636212041011055

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيأية اسماعيل احمد جواد112637212042145001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائينور صالح عبد جواد112638212042147138

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيجعفر مراد جويش غضيب112639292041151025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيأزهر سلمان نجرس عامر112640212041036002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0الخارجيوناحيائيابراهيم ثائر يحيى جاسم112641212041400001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيرحاب حامد صالح سلمان112642212042171013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائينبأ حسين علي حمزه112643212042094123

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيمروان عدنان عبد العزيز جاسم112644212041023082

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياسراء علي طه موسى112645212042102004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيزينب قاسم محسن عطيه112646212042159021

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيايه احمد محمد علي112647212042097016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيصفاء محمد سلمان عبود112648212042107045

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيفاطمه خالد عمران عيسى112649212042174027

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية البوادي المختلطةاحيائيسبأ سنان اسعد اسماعيل112650212042216008

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيفاطمة مهند حميد ابراهيم112651212042148061

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةاحيائيغادة احمد قاسم محمد112652212042202009

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائينبأ عالء حسين علوان112653212042097129

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيسجود حسين علي محمد112654212042150025

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيأميمه عبد الكريم عباس رشيد112655212042118002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيرحمة عمر خضير جبار112656212042294070

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائينور صالح فليح حسن112657212042291114

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيتبارك عمر عطا ابراهيم112658212042172021

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيايه صالح عباس امين112659212042121032

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيمحمود رحمان محمود حسين112660212041062051

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائينور الهدى حسين حسن ابراهيم112661212042177052

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيتبارك عباس كاظم عباس112662212042150012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيياسمين زهير خليل رزوقي112663212042097147

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية البينات للبناتاحيائيسيناء قاسم علي عنفوص112664212042116030

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيآيه عمار قادر عبد112665212042165005
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية581.0الخارجياتتطبيقيزينب رائد علوان حسين112666212052401007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0ثانوية مأرب للبنينتطبيقييوسف ياسين احمد حاجم112667212051041010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقيزينه حسين عليوي ناصر112668212052166016

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقياسراء حسين هادي حسين112669212052016003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية اول حزيران للبنينتطبيقيمصطفى عثمان كاظم مسعود112670212051062028

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية فدك للبناتتطبيقيفاطمة غاندي هادي كاظم112671212052156022

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية غماس المسائية للبنينتطبيقيمصطفى حسن دوهان مجلي112672242051201065

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتتطبيقيهبه حسين عبد الزهره فدعوس112673212052099014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيياسين طه حافظ محمد112674212051085040

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيصفا فرحان هاشم جاسم112675102052099010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيافراح حردان علي محمد112676212052090003

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0ثانوية السبطين المختلطةتطبيقيسهى ضياء حسين كاظم112677182052314002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية النيل للبنينتطبيقيكاظم حمزه كاظم نهابه112678232051033031

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقيدعاء فيصل غازي ابراهيم112679212052166011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحيدر ضياء الدين حسين محمد علي112680122051030044

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبد الرحمن مفيد ولي داره112681212051014053

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية العراقية للبناتتطبيقيزينب حسن غناوي عزيز112682212052139018

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقياحمد ابراهيم سلمان حميد112683212051033001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية الصمود للبنينتطبيقيحسين محامي زاير زبن112684222051008013

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيعباس سامي رفعت حسن112685212051033014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمحمد صباح ابراهيم جبار112686162051357392

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيعباس محمد قاسم كاظم112687212051262012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية الحاتمية للبناتتطبيقيابتهال هاشم حسين علي112688182052159001

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيعلي هادي عباس امين112689212051033020

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيفاطمة نعمت عباس خضير112690212052015010

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية النبوة للبناتتطبيقيرشا علي عبد الرحيم حسن112691212052145006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيزينب عدنان عليوي جازع112692222052108026

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيهادي حميد حسين دخيل112693222051314097

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينتطبيقياحمد طه ابراهيم جودة112694132051007004

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0ثانوية الرتاج للبناتتطبيقيزهراء مهدي كاظم عبد112695142052121011

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيسجاد بجاي عوفي غدير112696142051028029

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيمحمود صباح عبد الوهاب حسين112697182051070088

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0ثانوية العدالة للبنينتطبيقيمحمد منذر ابراهيم رميض112698212051044014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيمرتضى اياد حسون فرحان112699142051028069

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتتطبيقيجيهان علي خليل عبد112700212052291004
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقياحمد شريف حنون نجم112701292051153007

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية المنار المسائيةتطبيقيمحمد جاسم محمد فرج112702292051150026

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية512.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبيشيماء احمد طاهر علوان112703212022214010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية511.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيمقتدى كريم حسين علي112704212021222022

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية507.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيسمر احسان ابراهيم علوان112705212022134035

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية498.0ثانوية الفتاة للبناتادبيسدير ماهر هشام علوان112706212022175012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية497.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبيزينب نايف جاسم محمد112707212022214006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية489.0اعدادية الوالء المختلطهادبيهدى حسين حسن جاسم112708212022236010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية488.0ثانوية لكش للبناتادبيصبا عبد الحسين خماس كاظم112709212022149021

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية487.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبيحسام صبحي جاسم محمد112710212021214009

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية486.0ثانوية ذي قار للبنينادبيمصعب عبد االنيس سلمان غني112711212021032044

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية485.0ثانوية العذراء للبناتادبيلينا احمد كاظم محمود112712212022154023

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية485.0ثانوية ام القرى للبناتادبيهدى طارق ياسين حسين112713212022127023

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية483.0ثانوية المنتظر (عج) المختلطةادبيمزهر منذر كاظم خلف112714212021207014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية483.0ثانوية المروة للبناتادبيساره حيدر جميل مهدي112715212022158020

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية480.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيفاطمة ضياء حسين سعود112716212022134049

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية479.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيمريم كريم حسن تايه112717212022098039

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية479.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيحسن اسماعيل صفاء الدين عبد112718212021031007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية477.0ثانوية القوارير للبناتادبيعبير علي حميد صالح112719212022150035

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية477.0ثانوية المنتظر (عج) المختلطةادبياحمد حسين نجم عبد هللا112720212021207001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية475.0ثانوية انطاكية للبناتادبيسارة ضياء عبد الرزاق محمد112721212022112018

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية475.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيسرى مصطفى كريم ضباب112722212022233005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية474.0اعدادية الرواد للبنينادبيحسن منير خضير عباس112723212021077024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية474.0اعدادية المنتهى للبناتادبيطيبه عمار حمدي عيسى112724212022103022

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية473.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيحسن خميس هادي محمد112725212021273009

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية472.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمحمد خليل سعد عباس112726212021065068

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية471.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيمحمد محمود عبد درويش112727212021223032

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية471.0ثانوية الذاريات للبناتادبيهدى حسين علي حسين112728212022180031

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية470.0ثانوية الزهور للبناتادبيهدى محمد فهمي خضير112729212022113030

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية470.0ثانوية عشتار المختلطةادبيمصطفى ياسر جبر بسيتي112730262021170008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية469.0ثانوية النسائي المختلطةادبيطيبه سهيل نجم عبد هللا112731212022218015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية468.0ثانوية الراية المختلطةادبيهيفاء عامر ابراهيم جباره112732212022021014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية468.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمصطفى طارق احمد جاسم112733212021065081

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية467.0ثانوية الرواسي للبناتادبيزينب محمد سامي حميد112734212022177020

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية465.0اعدادية المنتهى للبناتادبيهاجر حميد صبيح حميد112735212022103033
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية465.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبياية عامر ناظم صالح112736212022155018

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية464.0ثانوية ذي قار للبنينادبيعبد هللا سعد ضمد علي112737212021032028

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية464.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةادبينور كاظم حسين علي112738212022255012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية463.0ثانوية الروابي للبناتادبيسحر رياض صالح رسول112739212022146032

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية462.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيعبد هللا اياد عبد هللا مهدي112740212021263012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية462.0اعدادية تماضر للبناتادبيازهار حميد احمد كاظم112741212022091002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية461.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيمحمد شاكر محمود احمد112742212021031026

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية461.0اعدادية فدك للبناتادبيسرى كريم جاسم محمد112743212022156018

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية460.0ثانوية الحمائم للبناتادبيغدير مشتاق مجول حساني112744212022122014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية459.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيرسل مقداد جياد محمود112745212022099031

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية455.0ثانوية روناكي للبناتادبيديانه احمد بهجت عبد الرحمن112746322022032003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية455.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيزبيدة محمد علي عباس112747212022121021

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية454.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيمحمد احمد جواد كاظم112748212021016012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية454.0اعدادية المقدادية للبناتادبينقاء راضي عليوي دخيل112749212022140091

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية453.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمحمد علي خميس عباس112750212021065072

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية453.0ثانوية دار الندوة المختلطةادبيحسن شبوط عكار سويف112751222021225009

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية453.0ثانوية ابي جسرة المختلطةادبياسماء كاظم احمد سلمان112752212022259001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية452.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيحيدر ياس خليل ابراهيم112753212021017010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية452.0ثانوية الفارابي للبنينادبيمرتضى جاسم محمد جعفر112754212021026055

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية452.0ثانوية عتبة للبناتادبيزينب محسن مال هللا عناد112755212022167008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية451.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبياركان نعمان عزيز عباس112756212021065013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية451.0اعدادية المقدادية للبنينادبيعلي احمد علي نصر هللا112757212021039013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية450.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيميثاق محسن خلف حمد112758212022244006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية449.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيسحر سبع فهد محمد112759212022233004

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية449.0ثانوية العدنانية للبناتادبيسجى ثامر عدنان داود112760212022094022

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية449.0ثانوية العدنانية للبناتادبياالء كيتب ناصر هزاع112761212022094004

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية449.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيلؤي صدام حسين علوان112762212021018035

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية448.0ثانوية الروابي للبناتادبيضحى شاكر محمود كاظم112763212022146038

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية448.0ثانوية فاطمة للبناتادبيزهراء خليل محمد هالل112764212022105014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية448.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيتبارك احمد حسون راشد112765212022102004

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية447.0ثانوية الراية المختلطةادبيغسق سالم حسب هللا احمد112766212022021008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية447.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيأساور ماهر عبدالحسين خضير112767212022134001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية447.0ثانوية فاطمة للبناتادبياسراء ستار جبار ذنون112768212022105005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية446.0ثانوية الخرطوم المختلطةادبيمنى محمد ياسين حمد112769212022241005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية446.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيعذراء حسين موسى محمد112770212022151040
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية446.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيساره ابراهيم جواد كاظم112771212022097046

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية446.0ثانوية اوراس للبناتادبيزينب عبد االمير كاظم حسن112772212022130014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية446.0ثانوية جمانة للبناتادبيزينه عوف عبد الرحمن عليوي112773212022095012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية445.0اعدادية تماضر للبناتادبينور قاسم صالح بندر112774212022091070

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية445.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسن محمد سلمان عطيه112775142021024065

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية445.0ثانوية فاطمة للبناتادبياسراء حميد جاسم خطاب112776212022105004

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية444.0ثانوية الوديعة للبناتادبينرجس عبدالحسين علي خورشيد112777212022129028

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية444.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبيسجى حسن مشعان سبع112778212022214007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية444.0ثانوية الروابي للبناتادبيمريم ستار عبد هللا رشيد112779212022146051

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية443.0ثانوية الرواسي للبناتادبيزهراء بريسم كيطان بريسم112780212022177015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية443.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيايات وليد خضير عباس112781212022134011

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية443.0ثانوية قزانية للبناتادبيرغد هالل اكرام حسين112782212022104010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية442.0ثانوية تدمر للبناتادبيرسل علي كاظم وفر112783212022131005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية442.0ثانوية الخلود للبناتادبيساره مزهر محمود عبد الحسن112784212022164018

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية441.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيقبس سلمان احمد حمزة112785212022133039

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية440.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيفاطمة علي عباس عبد هللا112786212022151042

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية440.0ثانوية اليرموك للبناتادبيفاطمه راغب طالب حسن112787212022125024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية439.0ثانوية العدنانية للبناتادبياسراء سلمان خزعل شاهين112788212022094003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية439.0ثانوية ذي قار للبنينادبيحسن موسى انعام عباس112789212021032013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية438.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبينبأ حسين خليل ابراهيم112790212022064016

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية438.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمنار حاتم عزيز حميد112791212022090025

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية438.0ثانوية الصديقة للبناتادبيسميره مقداد جاسم محمد112792212022181020

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية437.0ثانوية العقيدة للبناتادبيسجى حامد وادي حمد112793112022074032

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية437.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبياحمد سمير ياسين يوسف112794212021065010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية437.0ثانوية االقتدار للبناتادبيعبير ستار عطيه مطر112795212022119019

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية436.0ثانوية الطائف للبناتادبيهبه طه ياسين خضير112796212022159030

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية436.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيحوراء علي غائب حسن112797212022294026

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية436.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيبالغة قاسم مزهر محسن112798212022220003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية436.0ثانوية ام القرى للبناتادبيصفا عباس هادي محمود112799212022127014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية435.0اعدادية الخيزران للبناتادبيعذراء سالم احمد محمد112800212022147041

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية435.0ثانوية ام القرى للبناتادبينبأ عقيل حسين محمود112801212022127022

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية434.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيهدى ابراهيم هيالن عبود112802212022118031

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية434.0ثانوية ام القرى للبناتادبياسراء سالم جاسم محمد112803212022127002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية434.0ثانوية الروابي للبناتادبيزهراء عبد الرضا عباس احمد112804212022146026

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية434.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيحسين علي جاسم محمود112805212021025009
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية434.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيدعاء عبد االمير عبد الكريم ناصر112806212022170012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية434.0اعدادية الحجرات للبناتادبيتغريد عادل عباس جاسم112807212022109006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية434.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيعبد القادر عبد الحميد عبد المجيد عبد اللطيف112808212021059025

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية434.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيسجاد محمود مخيبر خليل112809212021049014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية434.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيآيات موفق حميد ناصر112810212022099004

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية434.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبيعبد هللا حسن حسين علي112811212021024023

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية434.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيهدى خميس كاظم جاسم112812182022159032

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية433.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيلمى صفاء الدين احمد فاضل112813182022159023

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية433.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيمصطفى هشام عبد االمير سهيل112814212021062046

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية433.0ثانوية االغراس للبناتادبيزينب عباس كاظم محمد112815212022188010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية433.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيموسى سنجار ابراهيم محمد112816212021223036

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية433.0اعدادية ديالى للبنينادبيمصطفى ليث مهدي سلمان112817212021012095

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية433.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبينبأ عامر فاضل جاسم112818212022097075

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية433.0ثانوية ذي قار للبنينادبيحسن داخل قادر حافظ112819212021032010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية433.0ثانوية روناكي للبناتادبيفاطمة خالد مجيد عبد هللا112820322022032008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية433.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيرحمه عبد الجبار مجيد عبد هللا112821212022134025

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية433.0ثانوية البردة المختلطةادبيمصطفى عالء الدين سعيد جاسم112822212021251018

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية433.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيجعفر كريم مطلك فرمان112823212021001013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية433.0ثانوية ابن الفارض للبنينادبيحسن نزار خلف نجم112824212021015006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية433.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيشيماء اسماعيل ابراهيم كاظم112825212022230009

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية432.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيشروق نجم كريم محمود112826212022226030

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية432.0اعدادية المقدادية للبناتادبيايالف مقداد خزعل لفته112827212022140013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية432.0ثانوية الرواسي للبناتادبيهبه رباح عبدالباري جاسم112828212022177040

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية432.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبييونس ابراهيم محمد علي112829212021214046

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية432.0ثانوية نزار المختلطةادبيعز الدين حمزه محمد ياسين112830212021204013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية432.0اعدادية المتنبي المختلطةادبينبأ عبد الصمد زيد تركان112831212022226040

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية432.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيريم خلف محي محمد112832212022084009

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية432.0ثانوية طه حسين المختلطةادبيعلي سعد مرشد علي112833212021351009

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية432.0ثانوية الزهور للبناتادبيمريم اسماعيل علوان جمعه112834212022113023

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية432.0ثانوية تلمسان للبناتادبيسمية قاسم حسن سعيد112835212022124013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية432.0اعدادية فدك للبناتادبيسجى باسم عبود حسين112836212022156016

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية432.0ثانوية الدؤلي المختلطةادبياية رافد احمد جواد112837212022200001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية432.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيزين العابدين احمد جويد كاظم112838212021014034

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية431.0اعدادية التحرير للبناتادبيضحى هيثم طه حسين112839212022136038

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية431.0اعدادية المقدادية للبناتادبينوره مقداد علي حسين112840212022140093
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية431.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيادهم باسم عيدان عبد112841212021081011

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية431.0ثانوية النسائي المختلطةادبيامال مقشر عبد الكريم طعان112842212022218001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية431.0ثانوية عائشة للبناتادبيايمان حازم جدوع محمد112843212022101006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية431.0ثانوية ام القرى للبناتادبيفاطمه ابراهيم اسماعيل خليل112844212022127019

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية431.0ثانوية الزمخشري المختلطةادبيرسل باسم ناظم خضير112845212022221007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية431.0اعدادية كنعان للبنينادبيعلي سامي سلمان ابراهيم112846212021013021

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية431.0ثانوية سارة للبناتادبيزينب مدحت شوكة شكور112847212022123015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية431.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيهاجر عبد الستار ابراهيم غيدان112848212022230016

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية431.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيزبيدة زياد طارق محي الدين112849212022165014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية431.0ثانوية المنتظر (عج) المختلطةادبيميثم عقيل عبد حسين112850212021207017

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية431.0ثانوية الوديعة للبناتادبيغسق كاظم محمد علي112851212022129020

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية430.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيفاطمه محمد جاسم حسين112852212022107032

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية430.0اعدادية ديالى للبنينادبيحسن هاني علوان مسعود112853212021012023

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية430.0اعدادية الخيزران للبناتادبيعبير عدنان متعب مهدي112854212022147040

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية430.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبياسراء علي محمود جاسم112855212022133003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية430.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيرسل مازن نصيف جاسم112856212022097030

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية430.0اعدادية البينات للبناتادبياسراء جاسم طالب عبد112857212022116002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية430.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينبأ سهاء شهاب احمد112858212022155093

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية430.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيرسل مجيد خالف محمد112859212022151020

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية430.0ثانوية العمرانية المختلطةادبياسيل كاظم مطشر جاسم112860212022230001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية430.0اعدادية سراجق المختلطةادبيمحمد قصي جليل ابراهيم112861212021248031

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية430.0ثانوية القوارير للبناتادبيعذراء عصام عبد الجبار موسى112862212022150037

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0ثانوية المودة للبناتادبيهديل مهدي جابر عبود112863212022132012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيسفانه سعد حسين عبار112864212022237015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيسبا اسعد عباس علي112865212022155064

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0ثانوية عائشة للبناتادبينبأ إسماعيل نصيف جاسم112866212022101041

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0ثانوية الطائف للبناتادبيتبارك كامل صالح مرجان112867212022159007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0ثانوية الوديعة للبناتادبينور الهدى محمد علي عباس112868212022129030

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0اعدادية بلدروز للبنينادبيحارث سعد شكير محمود112869212021007015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيرانيه علي جبار محمد112870212022097029

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب فاضل جاسم خلف112871212022155058

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيفاطمة حسن محمد حسن عبد112872212022102021

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0ثانوية طه حسين المختلطةادبيكرار سعد مرشد علي112873212021351012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0ثانوية الصديقة للبناتادبياسراء جمال وسين كل مامي112874212022181001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0اعدادية تماضر للبناتادبيهدى خليل ابراهيم حميد112875212022091073
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيزهراء حسن علي مهدي112876212022121022

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0اعدادية المركزية للبنينادبيعلي هشام خليفة كاظم112877212021004036

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيياسين محمد علي خلف112878212021010076

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيعبد الرحمن علي ابراهيم حسن112879212021228017

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيغفران فوزي سبع خماس112880212022107030

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0ثانوية طه حسين المختلطةادبيتبارك هيثم نجم عبد هللا112881212022351004

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية428.0ثانوية جمانة للبناتادبيماريه نجم عبود كاظم112882212022095024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية428.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبياالء ماجد محمود شهاب112883212022097005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية428.0ثانوية ام القرى للبناتادبيهديل شاكر محمود سدره112884212022127024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية428.0اعدادية ديالى للبنينادبيحسين عماد مهدي احمد112885212021012030

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية428.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيبتول حاتم حسين احمد112886182022159004

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية428.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبينور الهدى عون ابراهيم حمودي112887212022160035

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية428.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيدعاء عجيل حسين احمد112888182022159009

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية428.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيمريم قاسم احمد عكال112889212022133044

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية428.0ثانوية ام القرى للبناتادبيزينب ابراهيم عباس عويد112890212022127012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية428.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيزمن خضير محسن فرمان112891212022134026

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية428.0اعدادية التحرير للبناتادبيرسل احمد عبد القادر رشيد112892212022136021

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية428.0ثانوية اليرموك للبناتادبيحنان ابراهيم مولود عبد الجليل112893212022125010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية428.0ثانوية الخرطوم المختلطةادبيأيمن فالح حسن علي112894212021241001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية428.0ثانوية بلقيس للبناتادبيعبير عزيز محمود فليح112895212022106018

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية428.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيمحمد عبد الوهاب كريم جاسم112896212021202011

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية428.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيحيدر جاسم طالب عبد112897212021025012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية427.0ثانوية طرفة بن العبد للبنينادبياحمد حامد مجيد عبد هللا112898212021075001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية427.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيمريم موفق موسى محيسن112899212022100044

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية427.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيداليا روكان عبد هللا خميس112900212022230003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية427.0ثانوية الفتاة للبناتادبيدعاء محمد جاسم علي112901212022175007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية427.0اعدادية تماضر للبناتادبيزينب خليفه حسن داود112902212022091032

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية427.0اعدادية فدك للبناتادبيفاطمه محمد مجيد صالح112903212022156027

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية427.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيعبد هللا ابراهيم حسن محمد112904212021001034

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية427.0ثانوية العدنانية للبناتادبيشذى طالب كامل رشيد112905212022094025

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية427.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيبراء عبد االمير مصطفى محمد112906212022102003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية427.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب خالد صادق عبد االمير112907212022155055

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية427.0ثانوية ام عمارة للبناتادبينعيمه داود سلمان مجيد112908212022107040

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية427.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبيرنا سنان شعالن محمود112909212022214005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية427.0ثانوية اوراس للبناتادبيزهراء ثاير محمد عبد هللا112910212022130010
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية427.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء ستار احمد جواد112911212022155045

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية427.0ثانوية الراية المختلطةادبيمحمد فخري حسين خميس112912212021021015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية427.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبيعذراء ليث شوكت محمود112913212022292036

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية426.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب جواد عبد الكاظم راضي112914212022155054

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية426.0اعدادية الخيزران للبناتادبياسماء ليث متعب مهدي112915212022147003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية426.0ثانوية اوراس للبناتادبيعذراء مهدي عباس حسن112916212022130022

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية426.0اعدادية المركزية للبنينادبيحسين عبد االمير خليفة حسين112917212021004015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية426.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيمحمد اكرم غضبان احمد112918212021017037

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية426.0ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء هاشم ابراهيم عباس112919212022150024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية426.0اعدادية المقدادية للبناتادبياساور عطا اسماعيل خليل112920212022140003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية426.0ثانوية سارة للبناتادبينور عبد الرحمن عبد الخالق شناوه112921212022123024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية426.0ثانوية الروابي للبناتادبيحسناء قيصر حسن علي112922212022146016

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية425.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيضحى ردام علي كريم112923212022165021

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية425.0ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيسجى خضير عطيه حلبوز112924212022259006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية425.0ثانوية التوحيد المختلطةادبيبيداء كمال حسين علوان112925212022232007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية425.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيتبارك عمر عبد صالح112926212022107015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية425.0اعدادية الرواد للبنينادبيمرتضى غازي عبود محمد112927212021077160

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية425.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيميالد عقيل منصور عبد هللا112928212022134055

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية425.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبياحمد سالم عبد الواحد فاضل112929212021065009

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية425.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيإبراهيم عبد الرحمن محمد عبد هللا112930212021065002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية425.0ثانوية االقتدار للبناتادبيفاطمه داود سلمان كامل112931212022119023

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية425.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيرغد سالم محمد رضا112932212022170015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية425.0ثانوية النسائي المختلطةادبيسرور فاضل جميل طعان112933212022218013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية425.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيصادق محمد احمد حسين112934212021042019

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية425.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيزينة طه عبد الكريم عبد112935212022133027

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية425.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيليث وسام رحمن عبد هللا112936212021063037

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية425.0اعدادية طوبى للبنينادبينور الدين ستار حميد محمد112937212021087062

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية425.0ثانوية المغيرة للبنينادبيحسن علي صالح مهدي112938212021051008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية424.0ثانوية الثمرات للبناتادبيشهد اسماعيل خليل ابراهيم112939212022169032

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية424.0اعدادية فدك للبناتادبيزهراء قاسم عباس قاسم112940212022156012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية424.0ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةادبييمامه محمود سهام عبد الرزاق112941212022210006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية424.0ثانوية تلمسان للبناتادبيمها رائد ابراهيم كاظم112942212022124019

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية424.0اعدادية ديالى للبنينادبيالحسن خليل مصطفى زيدان112943212021012010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية424.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيمصطفى فرج ابراهيم شهاب112944212021062043

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية424.0اعدادية النبوة للبناتادبيشهد محمد جاسم علي112945212022145034
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية424.0ثانوية سعد للبنينادبيجاسم محمد قاسم ابراهيم112946212021060002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية424.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبياحمد حسين علي داود112947212021223001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية424.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيليلى سلمان عبد هللا محمد112948212022121042

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية424.0ثانوية النسائي المختلطةادبيرسل رياض عبد هللا جبار112949212022218006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية424.0ثانوية عائشة للبناتادبيزبيده علي عبد الرزاق محبوب112950212022101016

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية424.0ثانوية العقبة المختلطةادبيحاتم علي صادق محمد112951212021246001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية424.0ثانوية عائشة للبناتادبيسجى عبد مطلك لعيبي112952212022101023

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية424.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيفاطمة مهدي محمد سعيد112953212022230012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية424.0اعدادية تماضر للبناتادبيدنيا حسين علوان حسين112954212022091019

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية423.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيوفاء كامل ابراهيم دنبوس112955212022165035

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية423.0ثانوية االقتدار للبناتادبيماريه محمد عبود غوار112956212022119026

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية423.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيمحمد حكمت جعفر موسى112957212021042033

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية423.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيانعام علي حسين علي112958212022160007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية423.0اعدادية البراءة للبناتادبيزهراء نجم عبد ذياب112959212022093016

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية423.0ثانوية الهمم للبناتادبيآيات عباس فاضل محمد112960212022182001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية422.0ثانوية دمشق للبنينادبيعباس صبحي شهاب حمد112961212021048013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية422.0اعدادية الفلق للبنينادبيابراهيم محمد جالل سواد112962212021023003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية422.0اعدادية ديالى للبنينادبيعبد الرحمن كريم حاتم توفيق112963212021012050

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية422.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمصطفى وسام داود إسماعيل112964212021038140

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية422.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيزينب محمد سلمان شاهين112965212022170017

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية422.0اعدادية الرواد للبنينادبيعبد الرحمن عبد الستار خضير درباس112966212021077075

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية422.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيفريال يعقوب كاظم داود112967212022291042

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية422.0ثانوية الطائف للبناتادبيأيه ساجد ابراهيم محمد112968212022159002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية422.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيزينب بدر جاسم محمد112969212022237012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية422.0اعدادية الفلق للبنينادبيمؤمن عماد هادي صالح112970212021023051

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية422.0ثانوية قزانية للبناتادبيفاطمه اسعد حميد رشيد112971212022104022

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية422.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيعمر مشتاق جميل لطيف112972212021017032

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية422.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيساجد محمد جاسم محمد112973212021038040

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية422.0ثانوية انطاكية للبناتادبيزهراء قاسم مبارك سالم112974212022112013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية422.0اعدادية الوالء المختلطهادبيهيام حسن كريم قادر112975212022236011

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية421.0ثانوية النسائي المختلطةادبيدعاء عبد الكريم علي عباس112976212022218003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية421.0ثانوية الهمم للبناتادبيشكرية جعفر جاسم محمد112977212022182013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية421.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيهند شاكر محمود مجيد112978212022226045

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية421.0ثانوية سعد للبنينادبيحسين حيدر محمود علي112979212021060005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية421.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيبيداء حسين حميد حسين112980212022107012
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية421.0ثانوية عائشة للبناتادبيفاطمة صباح مالح حسن112981212022101036

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية421.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيرسل طه كيطان فياض112982212022165010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية421.0اعدادية بلدروز للبنينادبيامير بريسم حميد محمود112983212021007008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية421.0ثانوية الوديعة للبناتادبيفاطمه محمد كامل محمد112984212022129024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية421.0ثانوية الحداثة للبناتادبيأنسام فيصل جمعة عباس112985212022115005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية421.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيعبد هللا محمد جابر احمد112986212021031015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية421.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيعبد هللا مسلم ناصر حسين112987212021230016

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية421.0اعدادية بني سعد للبنينادبيمعيوف منذر معيوف جاسم112988212021008040

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية421.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيطه صالح علي عبد الكريم112989212021081024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية421.0اعدادية سراجق المختلطةادبيمحمد حسن حافظ سالم112990212021248027

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية420.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيعلي هاشم ابراهيم عباس112991212021223026

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية420.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيفاطمة فؤاد عبد الحسين سلمان112992212022230011

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية420.0ثانوية البارقة المختلطةادبيحسين رشيد احمد يوسف112993212021258003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية420.0ثانوية الفضائل المسائية للبنينادبيسيف محمد إبراهيم رزيج112994212021275036

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية420.0ثانوية المعرفة للبناتادبيمريم رعد عبد سلمان112995112022133042

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية420.0ثانوية االديبة للبناتادبيضحى محمد جاسم محمد112996212022114010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية420.0الخارجياتادبيشهد عبدالمنعم احمد خميس112997212022401055

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية420.0ثانوية القوارير للبناتادبيامنه قاسم حسن حدري112998212022150006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية420.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيمروة خضير عباس محمد112999212022133041

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية420.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيكوثر حسن علي عبد113000212022098038

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية420.0ثانوية الطائف للبناتادبيغدير حاتم لطيف حسن113001212022159018

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية419.0ثانوية التضامن للبنينادبيمرتضى معد عواد عبد113002212021019013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية419.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيضحى محمد كاظم جواد113003212022170022

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية419.0ثانوية الروابي للبناتادبيمريم ابراهيم عبد الجليل كاظم113004212022146050

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية419.0ثانوية جمانة للبناتادبيحنان حرب مظهر عبد113005212022095008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية419.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيشهد قاسم سلمان جاسم113006182022159019

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية419.0اعدادية الرواد للبنينادبيمصطفى محمد عدنان حسين113007212021077166

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية419.0ثانوية العذراء للبناتادبيغسق وليد خالد عبد اللطيف113008212022154020

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية419.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيفاطمة غالب كاظم منهل113009212022102024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية419.0ثانوية اور المختلطةادبيجاسم حسين عبد هللا عبد الهادي113010212021211002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية419.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعباس صالح علي عباس113011212021063023

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية419.0ثانوية الروابي للبناتادبياسراء محمد مصطاف حسين113012212022146003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية419.0ثانوية بلقيس للبناتادبيزهراء صادق عباس عزاوي113013212022106015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية419.0ثانوية القوارير للبناتادبيمريم رباح مهدي حسن113014212022150042

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية419.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيحسين علي جالب رغيف113015212021278033
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية419.0ثانوية ابن الفارض للبنينادبيمحمد ابراهيم خليل جواد113016212021015030

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية419.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيبهاء شاكر محمود عباس113017212021279011

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية419.0ثانوية عائشة للبناتادبياالء عدنان حسين علي113018212022101005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية418.0ثانوية انطاكية للبناتادبياسماء عمار راضي حاسب113019212022112002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية418.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء عدنان حميد صفوك113020212022090011

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية418.0ثانوية االمامة للبنينادبينوح عدنان كرجي شكير113021212021083041

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية418.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعبد هللا محمد سعدون علي113022212021049022

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية418.0ثانوية الذاريات للبناتادبيساره جواد عبد محمد113023212022180017

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية418.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبيمريم عبد الهادي عباس حسين113024212022292044

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية418.0ثانوية المهتدي با المختلطةادبيوجدان ياسين خضير حسين113025212022217010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية418.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيعذراء نبيل فخري حسن113026212022238005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية418.0ثانوية فاطمة للبناتادبيسهاد حسن عادل اسماعيل113027212022105020

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية418.0ثانوية النسائي المختلطةادبيدعاء قاسم محمد خضير113028212022218004

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية418.0ثانوية الحريري للبناتادبيامل عباس فاضل محمود113029212022144003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية418.0ثانوية الوديعة للبناتادبيرقيه علي مالك محمد113030212022129007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية418.0ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيناديه سعد حسن ناصر113031212022231010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية417.0اعدادية بني سعد للبنينادبيرضا عباس منشد حسن113032212021008010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية417.0ثانوية الفارابي للبنينادبيبشير ناهض عزيز محمد113033212021026009

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الخيزران للبناتادبيتهاني حمدي محمد حسن113034212022147011

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الطيبات للبناتادبيمروة خضير اسماعيل عبد113035212022178048

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية417.0ثانوية طه حسين المختلطةادبيمحمد عدنان حسين حيمد113036212021351013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية417.0ثانوية البهاء المختلطةادبيعلي يعقوب يوسف مظلوم113037212021203012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية417.0اعدادية طوبى للبنينادبيعمر عباس علي جاسم113038212021087039

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية417.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيرغده ابراهيم شهاب احمد113039212022121018

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية417.0ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيتقى قاسم محمد منصور113040212022166006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية417.0اعدادية التحرير للبناتادبيرغد شهاب احمد سعيد113041212022136022

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية417.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيعلي فوزي عبد غني113042212021272077

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية417.0ثانوية الوطن للبنينادبيعلي قاسم جدعان عسكر113043212021079029

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية417.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمصطفى قاسم منصور حسين113044212021010069

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية417.0ثانوية الذاريات للبناتادبيفاطمه علي هادي عباس113045212022180027

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية417.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيصالح أحمد عباس جاسم113046212021010025

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية417.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيصالح مهدي عبد الرحمن بحر113047212021049016

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية416.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيزين العابدين محمد اسعد كامل113048212021001024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية416.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيسدر سعد عباس حميد113049212022160024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية416.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمحمد غازي عبعوب شاطي113050212021010057
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية416.0اعدادية البينات للبناتادبيضحى طه عبد الرزاق حسن113051212022116017

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية416.0ثانوية ذي قار للبنينادبيحسين طالب صادق رمضان113052212021032015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية416.0اعدادية البينات للبناتادبيزينب محمد يوسف موسى113053212022116016

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية416.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبينور الهدى نهاد مهدي عوده113054212022160036

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية416.0ثانوية التضامن للبنينادبينور الدين نصر طالب عبد هللا113055212021019015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية416.0ثانوية ام القرى للبناتادبيابتهال جار هللا محيميد حاجم113056212022127001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية416.0الخارجياتادبيرحاب علي محيسن عبد113057212022401027

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية416.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعلي ناظم ابراهيم وهيب113058212021065059

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية416.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيهاجر محمد خليفه علي113059212022099084

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية416.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعبد المهيمن مجاهد رشيد رزوقي113060212021065049

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية416.0اعدادية المقدادية للبناتادبيشهد احمد شهاب احمد113061212022140058

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية416.0ثانوية نزار المختلطةادبيتهاني عبد هللا خلف داود113062212022204003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الرواد للبنينادبيحسن محمد حيدر حامد113063212021077022

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية415.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي صباح عبد الرضا جبر113064142021028126

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية415.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيحنين عبد الرزاق عبد العزيز حسن113065212022134020

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية415.0اعدادية فدك للبناتادبيطيبه قاسم محمد جعفر113066212022156022

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية415.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتادبياسراء جليل اسماعيل اغا عزيز اغا113067212022290002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية415.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيعائشه عدي هاشم محمد113068212022134042

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية415.0ثانوية الزهراوي المختلطةادبيعلي جاسم محمد عبد113069212021250008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية415.0اعدادية كنعان للبنينادبيمصطفى كمال سعد حميد113070212021013028

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية415.0ثانوية فاطمة للبناتادبيمنار ناجي خزعل نصيف113071212022105026

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية415.0اعدادية بابل للبناتادبيصفا فاضل عبود حسن113072212022141022

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية415.0ثانوية اوراس للبناتادبينور الهدى محمد حسين عبد الرضا113073212022130028

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية415.0ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيمنار حسين حمزه سعيد113074212022166020

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية415.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيايات مشتاق شكر محمود113075212022155015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية415.0اعدادية ديالى للبنينادبيسيف سعد عدنان محمود113076212021012046

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية415.0ثانوية الراية المختلطةادبيغدير عثمان سلمان احمد113077212022021007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية414.0ثانوية المودة للبناتادبيهيه شالل حبيب جعفر113078212022132014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية414.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيمحمد قاسم محمد عبود113079212021042035

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية414.0ثانوية جديدة االغوات للبنينادبيخالد وليد حميد عباس113080212021073004

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية414.0ثانوية الفارابي للبنينادبيحسن مهدي محمد علي113081212021026017

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية414.0اعدادية التحرير للبناتادبيمريم خزعل شهاب احمد113082212022136044

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية414.0ثانوية الصديقة للبناتادبيفاتن طاهر صالح محمد113083212022181025

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية414.0ثانوية فاطمة للبناتادبيفاطمه احمد كامل ناصر113084212022105024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية414.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيتبارك جمال محمد غني113085212022099019
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية414.0ثانوية ام القرى للبناتادبيصفا محمد رحيم محمود113086212022127015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية414.0ثانوية نزار المختلطةادبيزهراء محمد فؤاد رشاد113087212022204004

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيدعاء اركان عدنان نجم113088212022261003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0ثانوية الزمخشري المختلطةادبيحنين نصير خضير مهدي113089212022221006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيأمل محمد عبد الحسين علي113090212022170001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0اعدادية مندلي للبنينادبيمحمد يوسف علي احمد113091212021034042

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0اعدادية كنعان للبنينادبيعلي حسين سلطان سدرة113092212021013020

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0ثانوية قزانية للبناتادبيزهراء سعد اسماعيل صادق113093212022104013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0اعدادية الوجيهية للبنينادبيعباس باسم عبدالهادي عناد113094212021030014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيعبد العلي سعدي عبد االمير حسن113095212021025026

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0ثانوية المغيرة للبنينادبيمحمد قاسم طاهر خميس113096212021051027

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0اعدادية المقدادية للبناتادبيلبنى صالح ضاري مبارك113097212022140077

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيسناء طالب خزعل طه113098212022237016

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيايمان علي محمد منصور113099212022166002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0ثانوية المهتدي با المختلطةادبيفاطمه نوفل علي خليل113100212022217008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0اعدادية ابن الرومية للبنينادبييوسف نصيف ضاهر نصيف113101212021037035

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيمسلم عقيل عباس محمد113102212021016015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0ثانوية الروابي للبناتادبياشواق جليل صالح خماس113103212022146006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعلي عباس سلمان حتيوي113104212021065056

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيعبد العزيز كامل عبد الرضا فرج113105212021226024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0اعدادية الخيزران للبناتادبيضحى هيثم كريم محمد113106212022147037

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبينور حسين ناصر حسين113107212022291049

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0اعدادية المنتهى للبناتادبيغادة عزت مصطفى عيدان113108212022103025

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيحسين عالء خضير عباس113109212021018011

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيمياسه خضر نوري حسين113110212022294068

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0ثانوية اوراس للبناتادبياسراء عباس حسين علو113111212022130001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبيعلي حسين منصور جسام113112212021214027

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي جالل سامي جواد113113212021014051

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0ثانوية النسائي المختلطةادبيرؤى محمد محسن بديوي113114212022218005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0اعدادية المقدادية للبنينادبيمهيمن محمد اسماعيل احمد113115212021039026

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0ثانوية المروة للبناتادبيايات محمد صبحي موسى113116212022158004

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0ثانوية الذاريات للبناتادبيفاطمه عدنان مهدي نايف113117212022180026

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0ثانوية كرميان للبناتادبيزهراء ياسين نصيف جاسم113118322022020008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0ثانوية المروة للبناتادبيرهام عمار خالد رمح113119212022158014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيحراء عماد الطيف عباس113120212022228006
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيرسل طارق حقي اسماعيل113121212022099029

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيهدى محمد جليل الياس113122212022064020

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0ثانوية القلعه للبنينادبيمحمد واجد هادي صالح113123212021040024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0ثانوية القلعه للبنينادبيمصطفى هاشم كاظم صالح113124212021040026

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0اعدادية البراءة للبناتادبيوجدان حسن عباس خلف113125212022093049

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0اعدادية تماضر للبناتادبيهاله طاهر عزيز مهدي113126212022091071

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيسيف يحيى عباس حسن113127212021081022

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية411.0اعدادية النبوة للبناتادبيزهراء محمد ابراهيم كاظم113128212022145020

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية411.0ثانوية الزمخشري المختلطةادبيفاطمة صادق كاظم خميس113129212022221012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية411.0ثانوية جمانة للبناتادبيضمياء جوهر بدر نوار113130212022095017

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية411.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيحسين اياد كاظم علي113131212021018009

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية411.0ثانوية جمانة للبناتادبينهى فالح حسن علي113132212022095033

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية411.0ثانوية االقتدار للبناتادبيفاطمه نكتل جاسم نصيف113133212022119024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية411.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيرقيه عضيد جاسم خميس113134212022263003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية411.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيحيدر عبد الستار شهاب احمد113135212021273020

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبينبأ خضير عباس عويد113136212022098042

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيمريم قيس سامي رمح113137212022097070

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0ثانوية الزمر للبناتادبيافنان قاسم رحمان حميد113138212022126002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيغدير خالد شاكر رشيد113139212022133036

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0اعدادية الوالء المختلطهادبيبراء ستار حمد عواد113140212022236002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0ثانوية طه حسين المختلطةادبيعصام يونس طه عبد113141212021351008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيضحى احمد علي محمد113142212022170021

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيالحمزه عدنان محمود حميدي113143212021010010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيمحمد احمد طالب احمد113144212021018038

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0ثانوية النسائم المختلطةادبياية مسلم كاظم علوان113145212022254001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0ثانوية المودة للبناتادبيزينب إبراهيم محمد اسمير113146212022132005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيزهراء رشيد عطيه محمد113147212022151024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيعلياء خضير عباس جواد113148212022155075

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0ثانوية الرواسي للبناتادبينبأ محمود شاكر عثمان113149212022177038

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0اعدادية الطيبات للبناتادبيسرور علي محمد كاظم113150212022178037

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0ثانوية الخلود للبناتادبيانعام عبد الرزاق صعب مهدي113151212022164002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية409.0ثانوية الدستور المختلطةادبيمحمد نوري حسين جواد113152212021219010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية409.0ثانوية القوارير للبناتادبيامنه مثنى منصور كردي113153212022150007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية409.0اعدادية النبوة للبناتادبياشواق علي حسين عبد113154212022145004

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية409.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيهديل علي حسين كاظم113155212022237020
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية409.0اعدادية طوبى للبنينادبيعلي يونس علي خلف113156212021087038

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية409.0الخارجياتادبيسماح كريم طاهر عبد113157212022401050

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية409.0اعدادية البراءة للبناتادبيزينب عالء حسين سالم113158212022093021

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية409.0ثانوية الزمر للبناتادبيسجى جمعة كامل حمد113159212022126011

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية409.0ثانوية المدائن المختلطةادبيمصطفى ظفير عبد خميس113160212021227011

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية409.0ثانوية البوادي المختلطةادبيطيبة حسين جاسم مجيد113161212022216002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية409.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبياالء علي شياع عبد الكريم113162212022155008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية409.0ثانوية عتبة للبناتادبيغدير عواد حسن عويد113163212022167013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0اعدادية النبوة للبناتادبينورس علي مهدي موسى113164212022145054

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0ثانوية االقتدار للبناتادبيبتول محمد ابراهيم عبد الحسين113165212022119005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الزمر للبناتادبيرفل نصيف علي نصيف113166212022126008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0ثانوية ابن الفارض للبنينادبيخضر سعد لطيف شفيق113167212021015013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتادبيسهاد تركي كاظم حسين113168212022293018

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيسيف مجيد عماره ياس113169212021010024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0اعدادية القدس للبناتادبينبأ صادق عاشور محسن113170212022110042

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الثمرات للبناتادبيضحى فوزي خالد كافي113171212022169034

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الرواسي للبناتادبياديان سعدون محمود سبع113172212022177001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0ثانوية المنتظر (عج) المختلطةادبيعلي حسين مطني مصطاف113173212021207010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الزهور للبناتادبيطيبه عدنان محمد عباس113174212022113019

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0اعدادية المقدادية للبناتادبيفاطمة صالح عبدهللا محمد113175212022140072

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الخيزران للبناتادبيوسن سعدون احمد عباس113176212022147066

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرانيا يوسف يعقوب تركان113177212022155037

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الرواسي للبناتادبيرنا رباح عالوي ناصر113178212022177014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيجيالن عامر رشيد احمد113179212022228005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0ثانوية النسائم المختلطةادبيزينب حسين مال هللا حسين113180212022254006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمد زيد غضبان يحيى113181212021038109

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0ثانوية فاطمة للبناتادبيزهراء ناجي خزعل نصيف113182212022105015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0اعدادية المقدادية للبناتادبيرسل محمد احمد حسين113183212022140035

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الزهراء للبناتادبيرحاب بالل محمد حتروش113184212022138012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبياحمد عباس خضير محمد113185212021222001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية407.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيمصطفى خلف عبد هللا محمد113186212021017043

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية407.0اعدادية الزهراء للبناتادبيضحى قصي كامل علوان113187212022138031

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية407.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيوضاح كهالن كريم حسن113188212021238007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية407.0ثانوية اور المختلطةادبيكاظم حسن عبد هللا عبد الهادي113189212021211015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية407.0ثانوية الخنساء للبناتادبيدعاء عبد الكريم كاظم مهدي113190212022117008
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية407.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيخالدة سيف نصرت عزيز113191212022155032

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية407.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبيعلي حسن ثامر حاجي113192212021024027

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية407.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبينزار عمار عصفور حسين113193212021063048

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية407.0ثانوية الرواسي للبناتادبيسجى رباح عبد هللا عثمان113194212022177022

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية407.0ثانوية المهيمن المختلطةادبيأمنه خميس كاظم عبد هللا113195212022239002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية407.0اعدادية البينات للبناتادبيغدير قيس جاسم محمد113196212022116021

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية407.0ثانوية الراية المختلطةادبيمحمد حسن سيد غني معروف113197212021021013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية407.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيايمان مزهر محمد عبد113198212022121007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية407.0ثانوية فاطمة للبناتادبيرفل خالد جاسم محمد113199212022105011

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب كاطع هاشم خلف113200212022138019

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية406.0ثانوية الروابي للبناتادبيرسل عقيل خليل ظاهر113201212022146023

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية406.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيحيدر عقيل عيسى موسى113202212021031013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية406.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبياية سالم حمود عواد113203212022155016

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية406.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمرتضى محمود رحيم حميد113204212021010062

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية406.0ثانوية تلمسان للبناتادبيعلياء حسن كاظم حمادي113205212022124017

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية406.0ثانوية الصديقة للبناتادبيهديل اياد احمد عباس113206212022181034

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية406.0ثانوية نزار المختلطةادبيام البنين ابراهيم جاسم محمد113207212022204002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيعلي حسن علي عباس113208212021042023

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0اعدادية شورش للبنينادبيمحمد رضا ياس خضير113209212021076025

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيعلياء فرج هللا جمال فرج113210212022220010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0اعدادية الفلق للبنينادبيمصطفى محمود عادي جاسم113211212021023060

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0ثانوية الغيث المختلطةادبيفاطمة مثنى علوان ردام113212212022247009

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0ثانوية الفضائل للبناتادبينور خالد عبد هللا تايه113213142022083058

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0ثانوية البشير للبنينادبينور سالم ابراهيم حسن113214212022057012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيمحمد فريد عباس ابراهيم113215212021081053

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيحسين محسن عباس عبد هللا113216212021260004

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0ثانوية عتبة للبناتادبيضحى سعد احمد عباس113217212022167012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0ثانوية الصباح المختلطةادبيحازم جمعه علي ناصر113218212021240003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0ثانوية ام عمارة للبناتادبينور محمد لطيف ابراهيم113219212022107042

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيهاجر فاروق علي متعب113220212022099083

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0ثانوية الربوع الخضراء المختلطةادبيجهاد حامد محمد زيدان113221212021354001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيمحمد مجيد احمد كطو113222212021226033

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0ثانوية النجباء المختلطةادبيصابرين صاحب جمعة مرزوق113223212022253008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيسجى احترام موسى فتاح113224212022220008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0اعدادية بابل للبناتادبيزينب سلمان حسن خفيف113225212022141016
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء نجم حسن ثلج113226212022164014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0ثانوية الخنساء للبناتادبيطيبه عزيز كريم جاسم113227212022117018

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0اعدادية البصرة للبناتادبيشهد خالد حسن سلمان113228112022109031

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0ثانوية العدنانية للبناتادبيرسل محمود كرجي مالو113229212022094012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبينور علي حسين علوان113230212022170026

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0ثانوية الطائف للبناتادبيحنين طه محسن علي113231212022159008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0ثانوية سعد للبنينادبيعلي السجاد مناف زيد محمد113232212021060012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيمصطفى حميد مطلك هامل113233212021273060

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيدعاء حسين ظاهر عبطان113234212022226012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرسل كاظم ياسين جواد113235212022155040

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0ثانوية العذراء للبناتادبيمالك احمد فيصل طعان113236212022154026

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيتقى هيثم محمد محيسن113237212022137006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0اعدادية المقدادية للبناتادبيرسل قائد مظهر محمد113238212022140034

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيلمى فالح حسب هللا شهاب113239212022121041

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0اعدادية النبوة للبناتادبيرانيا قاسم عباس خزعل113240212022145015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0ثانوية الخرطوم المختلطةادبيعمار داود سلمان خليفة113241212021241012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيمفدى احمد يحيى باش اغا113242212021230026

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0ثانوية االغراس للبناتادبيمروه علي احمد اليح113243212022188020

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيزين العابدين علي حسين عباس113244212021223014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0ثانوية الهمم للبناتادبيرواء محمد عبد هللا محمد113245212022182006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0اعدادية التحرير للبناتادبيبراء لؤي خليل حمودي113246212022136010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0ثانوية الزهور للبناتادبيزهراء نهاد عبود جامل113247212022113011

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0ثانوية الرواسي للبناتادبيلوسندا السيد فاروق محمد113248212022177035

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0ثانوية الروابي للبناتادبيافراح شاكر حبيب جواد113249212022146008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيخضر كاظم جاسم خليل113250212021043011

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيحسن محي مجيد عليوي113251212021038029

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0اعدادية النبوة للبناتادبيعلياء محمد مهدي وهيب113252212022145040

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0ثانوية طرفة بن العبد للبنينادبيعبد الكريم كمال جمال كريم113253212021075013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية402.0ثانوية فاطمة للبناتادبياستبرق ابراهيم جاسم مغير113254212022105003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية402.0ثانوية العدنانية للبناتادبيمنار رزاق حامد عباس113255212022094039

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية402.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيضحى عدنان شدهان ابراهيم113256212022099057

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية402.0اعدادية الخيزران للبناتادبيساره طارق ياسين عبد113257212022147028

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية402.0اعدادية البينات للبناتادبيورود داود اسماعيل داود113258212022116033

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية402.0ثانوية امجد الشعالن المختلطةادبيمحمد طارق رزج خلف113259132021172017

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية402.0ثانوية الحريري للبناتادبيرغد فاضل ياسين عباس113260212022144007
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية402.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيمحمد سهيل نومان شيحان113261212021084026

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية402.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيزينب احمد اسماعيل محمد113262212022097039

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية402.0ثانوية العذراء للبناتادبيضمياء حردان صالح خليفة113263212022154016

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية402.0ثانوية العدنانية للبناتادبيايناس نبراس عبد الجبار فاضل113264212022094006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية402.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيهدى باسم صالح مهدي113265212022160041

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية402.0ثانوية اول حزيران للبنينادبييوسف محمود كاظم عزاوي113266212021062057

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية402.0ثانوية النهروان المختلطةادبيشذى جاسم سعيد فليح113267212022213009

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0اعدادية الوجيهية للبنينادبيسلوان محمد عباس حسين113268212021030013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0ثانوية اليرموك للبناتادبيتبارك جسام محمد احمد113269212022125008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيحسناء علي لطيف وحيد113270212022118003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0ثانوية االغراس للبناتادبيفاطمه عدي جالل عبد الكريم113271212022188017

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيعلياء علي حسين كاظم113272212022166015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0ثانوية الوديعة للبناتادبيازهار مال هللا علي جاسم113273212022129001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0ثانوية الوطن للبنينادبيمحمد رعد عبد هللا حسين113274212021079034

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0اعدادية الرواد للبنينادبيعلي صبري هادي نجم113275212021077096

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0اعدادية بابل للبناتادبيتقى علي حاضر فرمان113276212022141005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0ثانوية الحداثة للبناتادبيوالء خميس عبد هللا أبراهيم113277212022115034

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيمرتضى عدنان ديوان حافظ113278212021018042

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0ثانوية الوطن للبنينادبيعلي الهادي عباس ياسين عباس113279212021079022

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0اعدادية التحرير للبناتادبيداليا زيد مالك احمد113280212022136018

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمحمد حمزة فاضل ذياب113281212021065067

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0ثانوية الهداية المختلطةادبيزهراء هيثم نهاد كاظم113282212022262005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيهدى جابر مسلم عقيل113283212022160042

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0ثانوية الفارابي للبنينادبيولدان غانم فهد عبود113284212021026062

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي رافع جاسم محمد113285132021017070

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0ثانوية الفارابي للبنينادبيعباس عداي محمد عباس113286212021026036

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0ثانوية العدالة للبنينادبياحمد علي عبد كاظم113287212021044003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيغفران كاظم شهاب حمود113288212022134047

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتادبيعبير جاسم محمد جاسم113289212022293021

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبياساور محمد وهاب حسين113290212022237001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0ثانوية المروة للبناتادبيغفران مشحن علي ناصر113291212022158027

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0ثانوية القلعه للبنينادبيعبد هللا عثمان سعدي حميد113292212021040013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبينروين عصام شاكر محمود113293212022121049

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيسيف سعد عبود هدلوش113294212021038045

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0اعدادية بني سعد للبنينادبيعلي رعد جبر مطر113295212021008022
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيمنى خلف شطب طرفه113296212022102028

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبينسرين وليد حسن علي113297212022237019

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0ثانوية بلقيس للبناتادبيدعاء عيدان محمود محمد113298212022106011

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيطه احمد عبد حمود113299212021272054

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيايوب عدنان طه وسمي113300212021272018

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0اعدادية الزهراء للبناتادبيخديجه حسن علوان براك113301212022138009

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0الخارجيونادبيسيف سعد محمد جواد113302212021400057

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0ثانوية الوطن للبنينادبيالعباس ياسين جامل منصور113303212021079003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0ثانوية سارة للبناتادبيتبارك هاشم خليل عيسى113304212022123006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0اعدادية الخيزران للبناتادبيشهد ياسر سلمان احمد113305212022147034

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبيمحمد حسن ارحيم ابراهيم113306212021214034

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيحسين محمود علي أبراهيم113307212021010019

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0ثانوية الذاريات للبناتادبيزينب جواد كاظم عبد المهدي113308212022180013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0اعدادية الزهراء للبناتادبيرفاه صالح صبري فاضل113309212022138013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0ثانوية سامراء للبنينادبيجعفر محمود مطشر عيال113310142021031010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية399.0ثانوية الصديقة للبناتادبيصفا رمزي مجيد حسن113311212022181022

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية399.0ثانوية االمال للبناتادبينور عماد عبدالكريم فاضل113312212022153054

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية399.0ثانوية المدائن المختلطةادبيزينب اياد محمد عباس113313212022227009

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية399.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيزينب ياسين خضير علوان113314212022097043

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية399.0ثانوية الرواسي للبناتادبيعذراء قاسم حسن ياسين113315212022177028

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية539.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحيدر جاسم محمد خلف113316212041052038

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية504.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزهراء مجيد ابراهيم عسكر113317212042092048

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية480.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيتبارك فرقد محمد ابراهيم113318212042185014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية471.0اعدادية بابل للبناتاحيائيآيه حميد زيدان خالف113319212042141001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية463.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي عباس جدوع حسين113320212041014102

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية461.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيتهاني علي مظهور محمود113321212042172022

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية460.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائياسامة حامد عزيز هالل113322212041059007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية460.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائييونس محمود مدب جلوب113323212041065143

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية459.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيسجى ابراهيم حسين علي113324212042090093

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية459.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيانعام ابراهيم صالح علي113325212042121020

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية459.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيسلسبيل احمد غازي جاسم113326212042165063

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية457.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينضال طالل حمود رشيد113327212042090175

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية456.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيوئام رباح لفته عبد هللا113328212042152044

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية454.0اعدادية بابل للبناتاحيائيشيماء عبدهللا مجيد حميد113329212042141063

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية454.0ثانوية كصيبة المختلطةاحيائينزهان فاضل سلمان جودة113330262041173032
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية454.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيتبارك مزهر عويد فرج113331212042134027

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية453.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيضيف نصيف جاسم محمد113332212041065052

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية453.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمئارب مطلك لفته حميد113333212042121165

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية452.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيرسل مهند حاتم ياس113334212042121075

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية452.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيمها عدنان جاسم محمد علي113335212042122056

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية452.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيمرتضى عبد علي ورش حسن113336222041308040

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية450.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيسجى رياض عباس علي113337212042170081

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية448.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائينور الهدى كريم عبد الواحد عبد الكريم113338212042100129

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية447.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيضحى زيد خلف عواد113339212042170089

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية446.0اعدادية تماضر للبناتاحيائينبأ طه صالح دهدول113340212042091157

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية446.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيضحى ميثاق عبد القادر عبد113341212042091119

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية445.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيتبارك عباس عبد كاظم113342212042121045

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية444.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك احمد حسين علي113343212042138026

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية444.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيهبه عبد الرزاق عبود احمد113344212042146087

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية444.0اعدادية القدس للبناتاحيائيغفران جعفر راضي حبيب113345212042110079

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية443.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعبد هللا عمر يوسف حسن113346212041065066

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية442.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيامجد جاسم محمد حسين113347212041272042

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية442.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيهدى عادل عدنان محمود113348212042165096

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية442.0ثانوية الفتاة للبناتاحيائيسارة ياسين حسن اسماعيل113349212042175019

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية442.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيفاطمه محمد سلمان مرهج113350212042148063

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية442.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيبراق مهند كامل ياسين113351212042177007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية442.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةاحيائيدعاء محمد مولود حسين113352212042202001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية442.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيهاجر طارق حميد سلطان113353212042090183

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية442.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائينور رحمن عبود مجيد113354212042172071

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية441.0اعدادية البينات للبناتاحيائيهدى كاظم علي كاظم113355212042116053

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية441.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيطيبه عبد الكريم صكبان محمد113356212042134075

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية441.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيعلياء حسين سلمان عيدان113357212042139156

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية440.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء مراد حسن علي113358212042090078

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية440.0ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائياحمد توفيق عبود جامل113359212041042001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية440.0ثانوية االمال للبناتاحيائيفاطمه محمد وادي حسين113360212042153044

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية440.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد مزاحم ستار عبد العزيز113361212041272251

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية440.0ثانوية الحداثة للبناتاحيائيشروق اكرم ثابت عزيز113362212042115017

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية440.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيعائشه سامي حسين علي113363212042294154

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية440.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيحياة حسين علي مهدي113364212042147054

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية440.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيشهد كامل محمد خلف113365212042147084
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية439.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيهدى جبار علي عويد113366212042119056

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية439.0اعدادية ديالى للبنيناحيائياحمد سعد احمد رشيد113367212041012008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية438.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيسبأ كهالن محمد متعب113368212042109048

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية438.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيميالد حسين صادق محمد113369212042160043

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية438.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمهيمن علي حسين عجم113370212041010117

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية438.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيصديق باسم عناد عبد هللا113371212041038032

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية438.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائياسراء فراس مصطفى عيدان113372212042103003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية437.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيمروه خليل عباس شمخي113373212042294176

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية437.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيسجى هاشم خليل ابراهيم113374212042260008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية437.0اعدادية البينات للبناتاحيائيهاجر حيدر احمد رشيد113375212042116050

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية436.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيداليا محمود جزاع احمد113376212042262014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية436.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيقدس حميد يوسف سلمان113377212042136087

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية436.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيايه كمال محمد صالح عبد العزيز113378322042020012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية436.0ثانوية تدمر للبناتاحيائيورود ديار حامد محمد113379212042131021

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية436.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائياسراء حاتم شجاع ابراهيم113380212042121007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية435.0اعدادية البينات للبناتاحيائيخيريه محسن علوان هادي113381212042116011

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية435.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيزهراء وليد فاضل ناصر113382212042121097

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية435.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيرسل قيس كاظم يونس113383212042294075

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية435.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيدعاء عادل عزو علي113384212042099041

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية435.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيآيات رزاق جاسم محمد113385212042138005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية435.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيبيان عبد هللا محمود محمد113386212042109022

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية435.0ثانوية اور المختلطةاحيائيزهراء كريم اسماعيل حسين113387212042211018

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية435.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعبد هللا محمود خضير خلف113388212041038049

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية435.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد الرحمن مهدي احمد كشاش113389212041012061

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية435.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيبيداء عامر سلمان صالح113390212042105028

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية434.0اعدادية بابل للبناتاحيائيدعاء سعدون محسن صيهود113391212042141025

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية434.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائياكرم ستار عبد جواد113392212041065014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية434.0ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيزينب معتوك ستار عبد العزيز113393212042235013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية434.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيكوثر احمد ثابت خلف113394212042157054

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية434.0ثانوية سومر المختلطةاحيائيحسين داود سلمان سبتي113395212041072003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية434.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيرواء قاسم حسين حمد113396212042137070

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية434.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيضحى صدام مهدي فرهود113397212042100084

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية433.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيساره حسن امين رحيم113398322042020029

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية433.0اعدادية القدس للبناتاحيائيسيماء ثائر جاسم احمد113399212042110058

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية432.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائياالء فاضل عبد االمير كاظم113400212042133003
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية432.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيتبارك عدنان احمد عباس113401212042172020

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية432.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزهراء خالد محمود مطلك113402212042137078

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية432.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيمالك زياد سامي عبد الكريم113403212042170121

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية432.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيمنير خالد محمد صالح113404212041084048

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية432.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعبد القادر طالب جليل سعود113405212041037013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية432.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمروج عبد الكريم محمد سعيد113406212042090149

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية431.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزينب سالم داود سلمان113407212042140119

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية431.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيهاله طالب علي عبد113408212042294206

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية431.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعثمان مهدي داود مهدي113409212041010064

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية431.0الخارجياتاحيائيسرى عبدالوهاب فليح حسن113410212042401065

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية431.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيأنسام داود عواد زباله113411212042292010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية431.0ثانوية الطائف للبناتاحيائينور احمد كاظم سعيد113412212042159043

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية430.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيهبه نصار جاسم محمد113413212042097141

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية430.0ثانوية السهول المختلطةاحيائياحمد ابراهيم تركي خشاف113414212041209002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية430.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائياحمد ثائر يوسف زبالة113415212041270002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية430.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمهيمن قحطان عناد احمد113416212041003180

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية430.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيغصون سالم حميد عثمان113417212042245014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية430.0ثانوية الراية المختلطةاحيائيرسل محمد مصطفى علي113418212042021002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيهدى شوكت محمود حسين113419212042170141

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيمحمد فالح عرميط كاظم113420212041013134

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي جعفر جاسم حاجم113421212041014093

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيالزهراء رافد مسعود غايب113422212042093009

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0اعدادية االنام للبناتاحيائيايه سعد احمد حسين113423212042135014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيفاطمه صفاء اسماعيل صالح113424212042134089

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية429.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيتبارك فيصل رشيد محمد113425212042257007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية428.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزينه نزار طه عبد اللطيف113426212042098107

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية428.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيتبارك عيدان احمد رحيم113427212042178060

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية427.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمصطفى محمود جياد كاظم113428212041010109

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية427.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد الرحمن سعد احمد منكوس113429212041012060

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية427.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيزينة عباس حاتم علي113430212042015012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية427.0ثانوية المروة للبناتاحيائيعلياء ياسين لفته حمد113431212042158034

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية427.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرؤيا قاسم جابر محمد113432212042138052

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية427.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيداليا دريد منصور صالح113433212042138043

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية427.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائياسراء عادل محمد صالح113434212042244001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية426.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيرسل فريد عباس ابراهيم113435212042147059
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية426.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء قيس هاني جاسم113436212042170061

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية426.0ثانوية المروة للبناتاحيائيايمان ثامر ناصر حسين113437212042158007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية425.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد هللا سمعان سلمان عبد هللا113438212041014077

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية425.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائيحياة حارث عبد الوهاب خلف113439212042161015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية425.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيانعام ستار محمد قدوري113440212042146006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية425.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيانعام عصام حميد خليل113441212042185007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية425.0اعدادية القدس للبناتاحيائيسراء نوفل غازي حسين113442212042110056

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية425.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائينور جاسم حميد علوان113443212042099134

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية425.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيرضوان طه ياسين عيفان113444212041209006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية424.0اعدادية فدك للبناتاحيائييسرى سعد فيصل غازي113445212042156082

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية424.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيكوثر طه زيدان خلف113446212042103058

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية424.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عبد علي عبد هللا حسن113447212042117020

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية423.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيوالء وليد مانع زيدان113448212042105118

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية423.0اعدادية القدس للبناتاحيائيزبيده فيصل غازي حسين113449212042110038

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية423.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرانيه محمد سعود ذياب113450212042090058

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية423.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيزهراء عبد الرحمن محمد جاسم113451212042248013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية423.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيفاطمة مصطفى عبد الكريم رستم113452212042152028

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية422.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيسجى زياد ثامر علوان113453212042165058

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية422.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيخلود محمود علي كاظم113454212042159009

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية422.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيمحمد عامر خالد حسن113455212041244022

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية421.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيشروق محمد طه علوان113456212042091105

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية421.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيريام حكيم جاسم احمد113457212042084008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية421.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهجران عادل احمد عبد113458212042102155

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية421.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزهراء كاظم علي جواد113459212042134045

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية421.0اعدادية الخالص للبنيناحيائينشأت لؤي حسين محمد113460212041002165

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية420.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيقصي ياسين عدنان خلف113461212041013111

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية420.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيخمائل احمد منصور مبارك113462212042294056

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية420.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيحسن طه محمد حمد113463212041268011

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية420.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيعلي عيسى غفوري محسن113464212041015008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية419.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيحنان ساجد اسماعيل فرمان113465212042146016

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية419.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيانور صباح مخيبر علي113466212041272045

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية419.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيوالء محمود محمد اسود113467212042226043

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية419.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيرقيه حسين احمد عبد هللا113468212042105047

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية419.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيمريم محمد كاظم سعيد113469212042159038

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية419.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيريم قيس عبد عبد هللا113470212042138064
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية418.0ثانوية ابي جسرة المختلطةاحيائيزينب محمد علي كاظم113471212042259007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية418.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيمصطفى عبد المحسن حميد عدوان113472212041223046

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية418.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيايناس علي حسين يحيى113473212042090032

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية418.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيايمان احمد نجم سعيد113474212042134014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية418.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيهاجر مظهر احمد جمعه113475212042244024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية417.0ثانوية عتبة للبناتاحيائيزينب عباس احمد عباس113476212042167015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية417.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيثريا عبد الرزاق مجيد نجم113477212042099037

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية417.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيدعاء احمد محمود مهدي113478212042105038

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية417.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائياحمد يعرب متعب عبد113479212041039015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية417.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيفاطمة خضير عباس شهيد113480212042181014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية417.0ثانوية المودة للبناتاحيائيحنين فياض علي مدحي113481212042132010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية416.0اعدادية االنام للبناتاحيائيمريم هادي صالح سمين113482212042135091

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية416.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيزينب عامر خليل اسماعيل113483322042020028

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية416.0اعدادية البينات للبناتاحيائيرؤى خالد عبد حسين113484212042116013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية416.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيابو بكر هالل عبد الحميد حسين113485212041282004

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية416.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيجميل عدنان محمد علي113486212041043012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية416.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعلي جميل جليل ابراهيم113487212041049024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية416.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيحسين عاصي علي قربان113488212041088015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية416.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيباقر عبد الرضا عاني محمد113489262041209028

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية416.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائياحمد حامد حسن احمد113490212041282006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية416.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيهبه علي محمد عبد هللا113491322042020059

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية415.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيساره غسان مسلم مهدي113492212042105063

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية415.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيايمان عبد الرحمن كريم جاسم113493212042146008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية415.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيفالح حسن محمد صالح113494212041282087

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية415.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيتبارك سمير ثاني سليمان113495212042172019

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيرحمه شهاب احمد جاسم113496202042117029

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية415.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيايهم همام احمد كاظم113497212041065020

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيياسر كنعان غني داود113498212041058048

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية414.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائياوصاف جدوع سلطان عبد113499212042043007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية414.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي قاسم سعيد جاسم113500212041004098

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية414.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب موفق سلمان عبد الكريم113501212042190029

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية414.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيلينة عبد الرضا عبد االمير شراد113502212042090147

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية414.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمها عماد نصيف جاسم113503212042090164

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية414.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعمر نجم عبد جسام113504212041003128

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية414.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائينور علي عبد الكريم فارس113505212042099135
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيهند فيصل ابراهيم مطلك113506212042294218

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيمشتاق احمد جفات هول113507292041100099

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0ثانوية مدينة العلم المختلطةاحيائيهدى مروان محمود ذعذاع113508212042356007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0ثانوية حبر االمة المختلطةاحيائيايه باسم محمد ياس113509212042357007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0ثانوية ابي الخصيب المختلطةاحيائيلؤي احمد هاشم محمد113510212041267010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيتبارك ياسين ابراهيم حسن113511212042137041

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيزينب عباس سلمان خلف113512212042043018

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية413.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيضحى خلف عبد حبيب113513212042091118

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيتبارك منير عباس راضي113514212042113013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0ثانوية المروة للبناتاحيائيحسناء حامد ريحان محمد113515212042158011

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيرقيه نهاد حمودي علي113516212042262018

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيإيالف علي حسين عبد هللا113517212042138007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0ثانوية العدالة للبنيناحيائياحمد عبد العظيم محمود حسن113518212041044003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد عبد الرزاق جاسم113519212041272142

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائييحيى عماد هادي حسين113520212041248048

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائينبراس حسن عطيه عيدان113521212042100122

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنيناحيائيمصطفى مظهر ظاهر طاهر113522212041276035

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيزبيدة عامر حسين عباس113523212042125031

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0ثانوية روناكي للبناتاحيائيصفا احمد ابراهيم طه113524322042032008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0ثانوية ابي الخصيب المختلطةاحيائياكرام سامي سعد محمد113525212042267004

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية411.0ثانوية المودة للبناتاحيائيزهراء احمد جاسم مدحي113526212042132017

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية411.0ثانوية حبر االمة المختلطةاحيائيرسالة بريسم عيسى جايد113527212042357020

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية411.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيميس ليث علي غني113528212042137143

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية411.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيزهراء عمار عبود محمد113529212042245006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية411.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيغفران عقيل حسن دروش113530322042020043

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية411.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيهبه اركان يوسف حالوب113531212042094144

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية411.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزينب احمد مصطفى عبد الجبار113532212042098098

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية411.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيفرح سعدون كاظم عبد علي113533212042099103

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية411.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمنار حسن جسام محمد113534212042098206

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية411.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيشهد عناد صبار ابراهيم113535212042140155

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0ثانوية المودة للبناتاحيائيزينب سامي خليل ابراهيم113536212042132026

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائينور حسن راضي ناصر113537212042094133

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيحازم عيدان عطية مخلف113538212041201001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيمريم ابراهيم طه حمودي113539212042137134

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي اركان جعفر شهاب113540212041002086
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيسجاد جبار علوان دهموج113541212041012050

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائياستبرق احمد خليفة لفته113542212042098014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيرغد كريم محمد موسى113543212042133019

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0ثانوية المودة للبناتاحيائيطيف صاحب ناجي حلبون113544212042132039

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية410.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيحسن صبار عباس علوان113545212041248007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية409.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيساره محمد احمد صالح113546212042140138

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيحسين مصطاف ابراهيم كيطان113547212041038024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية409.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيابتسام سلمان داود علي113548212042173002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية409.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيياسر رحيم نصيف كيطان113549212041037038

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية409.0اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيسجاد حميد مسعود مهدي113550212041081018

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيفاطمة رحمن يوسف محمد113551212042178189

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية409.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمصطفى ردام مشعان هيالن113552212041054149

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية409.0اعدادية العراقية للبناتاحيائياماليد يونس جاسم محمد113553212042139024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية409.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيدعاء قاسم سلمان ثابت113554212042294061

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية409.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزهراء علي عبد الرضا رجاب113555212042100058

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية409.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيتقى طه جاسم صالح113556212042099035

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيابتهال ضاري خليل حاجم113557212042165006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيرونق عبد الكريم عيدان حسن113558212042145047

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيشروق مجيد خزعل فيصل113559212042294129

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيمريم سليمان ابراهيم اسماعيل113560212042208013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيصفا صالح شكر محمود113561212042177042

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيفاطمه صدام حسين علي113562212042248026

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيختام علي حسين علي113563322042030016

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمصطفى رافد هادي صالح113564212041038082

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية408.0ثانوية مدينة العلم المختلطةاحيائيآمنه عماد رشيد خميس113565212042356001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية407.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد احمد عبيد محيور113566212041002125

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية407.0اعدادية النضال للبنيناحيائيعلي نصرت هاني عبد الكريم113567212041029060

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية407.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيشهد معد حميد صالح113568212042134070

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية407.0ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيعبد السالم سعد غباش عباس113569322041004028

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية407.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعلي كامل سلمان صالح113570212041085069

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية407.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةاحيائيبشرى عبد الغفور جميل سيد113571212042086005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية407.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيايناس فاضل محمد علي113572212042122008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية407.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيزينب عادل ابراهيم مصطاف113573212042105056

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية407.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعمران جليل اسماعيل داود113574212041037027

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية407.0ثانوية تدمر للبناتاحيائيمريم شاكر ناصر خلباص113575212042131015
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية407.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيزينب عبدهللا محسن هيكي113576212042113020

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية406.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائينورس سالم حاتم خليل113577212042099138

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية406.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيمحمد علي احمد عبد113578212041013133

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية406.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيهدى كمال اسماعيل بيات113579212042064050

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية406.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيعذراء سعد كاظم خميس113580212042291084

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية406.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيسمارة كاظم علي خميس113581212042121122

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية406.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةاحيائيصبا سعد عمران علوان113582212042202006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية406.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيآيه رعد احمد عبود113583212042185004

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية406.0ثانوية المحسن للبنيناحيائيياسر نهاد حميد حسن113584212041225046

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية406.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيرقيه علي عبد ابراهيم113585212042159011

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية406.0ثانوية الوطن للبنيناحيائيحيدر باسم احمد وهيب113586212041079010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيآيه محمد فيصل عناد113587212042147011

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية406.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيساره وهيب داود بنون113588212042146031

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0اعدادية فدك للبناتاحيائينبأ عباس هراطه دهش113589212042156069

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيهدى قيس غفوري مهدي113590212042119058

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0ثانوية عتبة للبناتاحيائيرجاء محمود جواد كاظم113591212042167007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائياية مفيد هيالن كاظم113592212042291018

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0ثانوية االحسان المختلطةاحيائيعبد هللا عادل علي محمد113593212041265005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيعلي عطية عطا هللا طالب113594242041035105

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرسل باسم احمد مشيهد113595212042098071

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائيهمام حسين لفته محمد113596212041200006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائياالء قاسم عبود ردام113597212042170006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيمحمد عدنان عبد الغني عيدان113598212041270051

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيهديل هاشم سلمان داود113599212042147156

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيزهراء موفق احمد ذياب113600212042146024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائياحمد حيود سعيد كريفع113601212041065003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائيشيماء احمد صادق يحيى113602212042161030

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيرامي ضياء كاظم كيطان113603212041054050

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيسجى انور علي حسين113604212042226021

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حسن علي حسين113605212042138067

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيزهراء حامد فرحان شير محمد113606212042104021

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيمريم علي نعمه جاسم113607242042112067

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيحسين علي طه عبد هللا113608212041245010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0ثانوية المروة للبناتاحيائيميسره عبد الرحيم عبد الكريم شكر113609212042158041

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية405.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى حامد احمد جراح113610212041004154
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيعذراء عيسى خلف ابراهيم113611232042305108

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0ثانوية االغراس للبناتاحيائيضمياء لطيف جاسم محمد113612212042188017

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيايه عبد الرحمن محمد خميس113613212042100020

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيافراح حسن ارحيم علوان113614212042165015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيفاطمه مشتاق شكر محمود113615212042145127

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيرانيا خالد سلمان احمد113616212042126024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0الخارجياتاحيائيسارة عبداالله محمد جلو113617212042401057

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0اعدادية فدك للبناتاحيائينرجس عامر عبود حسين113618212042156072

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمحمد خضير حميد محمد113619202041022106

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيزينب عمر محمود حسن113620212042105057

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيظالل علي ابراهيم علي113621212042140174

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمريم خليل ابراهيم حسن113622212042098193

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0ثانوية الفاروق للبنيناحيائيمحمد نجم عبد حمد113623212041068019

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0اعدادية النضال للبنيناحيائيمصطفى حسن جواد حبيب113624212041029077

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائياسراء علي حامد احمد113625212042262004

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيبشائر مزهر محمد خلف113626212042178045

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيسجاد جواد كاظم ناصر113627232041027018

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائينهى بدري عبد هللا علي113628212042181021

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية404.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عبيد كاظم113629232041289037

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد مطلق113630212042159013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعبد هللا انور سلمان حسن113631212041037016

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيامير نعيم حمد جوير113632212041084006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيعمر ظاهر محمد حسين113633212041012102

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعبد القادر علي غازي عبد القادر113634212041010052

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب محمد ناظم محمود113635212042185040

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيعلي رشيد عيد عبد الرضا113636212041206022

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0اعدادية النضال للبنيناحيائيمصطفى عباس عويد علي113637212041029078

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0اعدادية بابل للبناتاحيائيسجى عاصف عادل اسماعيل113638212042141054

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيمجتبى خالد عبود جبار113639212041062044

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيحسين ساهر فاروق خضير113640212041087024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيجنان حسن امين ابراهيم113641212042134031

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمسرى عباس صالح شكير113642212042090158

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية403.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيفاطمه حسين علوان عداي113643212042294163

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية402.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيمرتضى علي غازي زيدان113644212041018028

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية402.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيزيد عمار عبد جواد113645212041273036
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية402.0اعدادية السالم للبنيناحيائيعالء عنيد عدنان مخلف113646222041013088

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية402.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائياسالم دريد سليم حسين113647212042100010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية402.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائينور رعد عاصي حسين113648212042290108

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية402.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيساره خالد مولود غايب113649212042165056

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية402.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيسجا اياد عبود ابراهيم113650212042170078

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية402.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهدى رحيم خلف امسير113651212042102160

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية402.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيمريم موسى جمعه علوك113652212042119049

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية402.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيسجى محمد محمود سعيد113653322042020032

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيديار محمد صالح مهدي113654212042099043

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيعبير جعفر خورشيد احمد113655212042100085

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيرانيه سعد فيصل محمود113656132042099014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيايات هاشم ماجد محمد113657212042291014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعبد الرحمن رعد احمد مهدي113658182041035057

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمحمد عدنان عباس طالب113659232041038057

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيمعاذ عبد الرحمن شهاب احمد113660212041055080

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمنار محمد عباس مجيد113661212042097122

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0اعدادية النضال للبنيناحيائيحسين عطا هللا عبد الكريم حسن113662212041029019

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعلي مزهر احمد ذياب113663212041013094

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمصطفى هيثم شوكت اسماعيل113664212041022067

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائياحمد نبيل طه عبد اللطيف113665212041003019

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0ثانوية بردى للبنيناحيائيحسين عبد هللا محمود حسن113666212041229022

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد شالل محمود ابراهيم113667212041027023

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيدعاء خليل ابراهيم محمد113668212042091055

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0ثانوية بردى للبنيناحيائياحمد محمود احمد حسين113669212041229011

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمحمد خالد عباس بدع113670212041010090

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائياسماء رعد عطيه علي113671212042151005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيعبير عدنان عباس علي113672212042109061

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية401.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب محمد سلمان كريم113673212042136052

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0ثانوية االغراس للبناتاحيائيأية سرحان عالي علي113674212042188001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيآيات سعد جعفر صالح113675212042117001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائياحمد جواد كاظم حسن113676212041050001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيمها اسماعيل ياسين اسماعيل113677212042094120

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0اعدادية النبوة للبناتاحيائياسمهان علي جاسم محمد علي113678212042145007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائييوسف صالح خضير جاسم113679212041009278

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيمالك كريم غانم هيالن113680212042171032
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساره احمد نصيف جاسم113681212042138087

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيعبد الملك طالل عبد هللا جاسم113682232041010068

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيشفاء طارق هيالن محمد113683212042291071

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0اعدادية فدك للبناتاحيائيغفران كريم جعفر حمود113684212042156059

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء حميد مهدي عباس113685212042139083

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيفالح وسام اسماعيل عبد الرحيم113686132041004039

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيشهد لقمان جاسم محمد113687212042121132

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعلي عبد الستار عبد الجبار جليل113688212041030063

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0اعدادية االنام للبناتاحيائيايه دلير عثمان فرج113689212042135012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيعبد الهادي زيد خلف محمد113690212041043029

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية399.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيزهراء زياد كاظم صلبوخ113691232042150005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية399.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائياسراء شراد عليوي عايد113692212042097009

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية399.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائياسيل حسن غياض علي113693262042074004

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية399.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيعلي محمود حكمت ابراهيم113694212041248027

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية399.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيعقيل ناظم صالح حسين113695212041268016

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية399.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائياسماء حسن فاضل محمد113696212042121009

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية399.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيياسين هادي هاشم محمد113697212041022072

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية399.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيطه محمد فوزي صالح113698212041062027

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية399.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيهدى محمود احمد حسين113699212042294215

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية399.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي كاظم مهدي كايم113700242041001186

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية399.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائينبأ خالد حريش غايب113701212042094124

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية399.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيسجاد كريم عبد الجليل ريكان113702132041252063

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية399.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيعال محمد ابراهيم داود113703212042121146

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية399.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيحسن حيدر وادي عيبح113704242041201005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية399.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيأسامة كامل خميس جواد113705212041087002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية399.0ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيجالل حميد حسن نايف113706222041260004

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية399.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيشهد جمعة محمود سلمان113707212042178155

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية399.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيمصطفى رحاب صالح دواي113708212041012126

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية398.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيصالح عالء بدهان حاتم113709212041059024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية398.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزهراء فارس شهاب حمد113710212042098094

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية398.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائيحليمه عاشور احمد خلف113711212042161014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية398.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي صالح شعيبث خضر113712222041029111

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية398.0ثانوية المغيرة للبنيناحيائيمحمد خالد فاضل لطيف113713212041051031

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية398.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيليلى علي محمد نصيف113714212042133055

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية398.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيغفران طالل حمود رشيد113715212042090131
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية398.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن مري113716262042091043

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية398.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائياحمد عبد الماجد نجم عبد هللا113717212041038006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية398.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيابو الحسن باسل سامي حسن113718212041003007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية398.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيلبنى قصي عبد الجليل محمد113719212042138137

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية398.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي حامد عيسى احمد113720212041052072

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية398.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينور محمد سالم خلف113721212042190057

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية398.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيهالة خالد نصيف لطيف113722212042091173

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية398.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيأزل عامر حسين عباس113723212042125001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية397.0ثانوية ابي الخصيب المختلطةاحيائييونس حسن رشيد حبيب113724212041267014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية397.0ثانوية رواد السالم المختلطةاحيائييسرى رعد سلمان عبد علي113725212042266006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية397.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيشهد طارق محمود خلف113726212042121131

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية397.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيمحمد نجم عبد االمير عباس113727212041030083

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية397.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيمنتظر نهاد غازي اعنيز113728232041255130

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية397.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب ناصر براك علوان113729212042136053

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية397.0اعدادية االسود للبنيناحيائيعثمان حامد سالم عبد الهادي113730212041078023

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية397.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيضحى مؤيد عبد الرضا احمد113731212042064034

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية397.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيصادق شواف شهد راهي113732242041035077

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية397.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائياسراء داود سلمان شالل113733212042098017

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية396.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيمحمود علي محمد محمود113734212041282108

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية396.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيجميل ناجي شرهان خلف113735142041208041

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية396.0ثانوية المسجد النبوي للبنيناحيائياكرم عباس دخيل عطية113736292041016006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية396.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيعال حامد حسين ياسين113737212042107047

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية396.0اعدادية الحرية للبناتاحيائياالء خالد وليد فاضل113738122042107008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية396.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمقتدى نجاح كريم احمد113739212041008117

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية396.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد الرحمن طارق محمد بكر113740212041009114

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية396.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيتبارك جاسم شاكر محمود113741212042172017

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية396.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمرتضى ابراهيم عبد اللطيف حميد113742212041007112

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية396.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيزيد مقداد سالم طوفان113743212041013050

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية396.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةاحيائيديانا ابراهيم خضير عباس113744212042086006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية396.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائياالء عباس خليفة محمد113745212042291005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية396.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيمصطفى صالح محمد سلطان113746212041282117

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية396.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيدينا صفاء عداي حسين113747212042137056

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية396.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنيناحيائيسيف نايف لطيف جاسم113748212041276014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية396.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيبان سلمان حسب هللا عباس113749212042090036

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية396.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائينجيب محمد محمود صالح113750212041268032
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية396.0اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيبنين رعد فائق عبد113751212042118007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية396.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيساره صالح مهدي صالح113752212042190031

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية396.0اعدادية البراءة للبناتاحيائينهى خليل منصور فياض113753212042093081

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية395.0اعدادية االنام للبناتاحيائيغدير خالد حسن قادر113754212042135072

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية395.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيعلي كمال فرحان صالح113755212041278081

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية395.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيرسول علي محسن دحو113756212041038028

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية395.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيرفل سعد سلمان حسن113757212042171014

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية395.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيعائشه خلف محمود حسين113758212042099091

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية395.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيآيات عدنان طه مجيد113759212042097005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية395.0اعدادية السما للبناتاحيائيعبير خضير محمود دوشان113760272042083101

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية395.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيمؤمن لؤي سلمان خطاب113761212041270044

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية395.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيرضا هادي حسين راضي113762142041028042

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية394.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيمحمد ياسين طه حسون113763212041264032

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية394.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيزهراء محسن رحيم جاسم113764212042125037

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية394.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيدينا محمد عبود خزعل113765212042145040

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية394.0ثانوية المودة للبناتاحيائيايالف لطيف حسن علوان113766212042132004

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية394.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيهيفاء علي ياس حسين113767212042172076

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية394.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينبأ جودي ناجي عذاري113768152042054270

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية394.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيآيه هيثم يونس عباس113769212042151002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية394.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيطه ناهض عبد الواحد كاظم113770232041051068

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية426.0اعدادية فدك للبناتتطبيقينبأ حازم ريسان عبد هللا113771212052156024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية418.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيحيدر فؤاد محمد حسن113772212051029010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية414.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيعبد السميع فاضل هادي صالح113773212051029015

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية412.0ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيحيدر قحطان جبار علوان113774212051228007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الشهيد خليل للبنينتطبيقيسفيان سعد رشيد خلف113775212051022011

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية400.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينتطبيقيشالل فارس شالل محمد113776212051274031

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية396.0ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيموسى عيسى هادي عيسى113777212051015016

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية393.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقيمروه فارس رجاء جاسم113778212052098029

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية391.0ثانوية دجلة الخير للبنينتطبيقيعلي هاشم محمد هادي113779132051038011

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية390.0اعدادية فدك للبناتتطبيقيفاطمة زاحم جبار محسن113780212052156019

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية389.0اعدادية فدك للبناتتطبيقيابرار اثير قيس عبد هللا113781212052156001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية387.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينتطبيقيمصطفى صالح مهدي صالح113782212051274070

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية387.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيزينه موفق سامي جعفر113783212052136016

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية386.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحسين علي نادر محمد113784212051014031

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية384.0ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقيهاجر غازي جالل نريمان113785212052243009
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية383.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيمصطفى فائق محمود بحر113786212051272131

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية381.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيهدير خليفه فرحان مبارك113787212052090027

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية379.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيسعيد عبد الرحمن حسن علي113788212051014045

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية379.0ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيعبير عبد هللا محمود جاسم113789212052262006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية377.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقيحسين علوان حسين جباره113790212051273017

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية377.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحاتم محمد نعمان شاهين113791212051014021

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية377.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيخالد سامي محمد أربيع113792112051201027

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية376.0ثانوية المثنى للبنينتطبيقيرضا عبد الرزاق حسين عليوي113793222051032009

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية375.0ثانوية نجد المختلطةتطبيقيمحمد خميس كامل صالح113794182051309005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية375.0ثانوية الفهود المسائية للبنينتطبيقيعلي هشام مري محمد113795222051308047

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية374.0ثانوية الحاتمية للبنينتطبيقيعبد هللا علي عباس علي113796182051301009

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية374.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيضحى مقداد محمد مصطاف113797212052140038

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية373.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيجابر كاظم جابر حسن113798212051029002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية372.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقياحمد عودة فالح حامد113799222051045001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية372.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيمؤمل احمد قاسم جبر113800222051051059

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية372.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيمرتضى عبد الستار غنو علوان113801132051006062

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية372.0اعدادية البحتري المختلطةتطبيقيشفيق جالل خميس كريدي113802182051048009

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية372.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيمحمد وهيب عبد مطلك113803212051029023

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية371.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتتطبيقيسرور عباس رشيد حسين113804212052099006

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية371.0ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيمحمد سامي بحت عيفان113805142051001037

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية371.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتتطبيقيزينب قيس هادي احمد113806212052291010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية371.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيمنتظر جاسم كاظم محمود113807142051200156

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية371.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيعلي رباح حسين محمد113808212051029018

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية371.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد المؤمن اسماعيل حسين عفر113809212051004035

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية370.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينتطبيقيمحسن احمد محسن جاسم113810212051274056

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية370.0اعدادية العراقية للبناتتطبيقيأماني عباس شهاب عبود113811212052139001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية370.0اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيفاطمة فالح فرحان صفانه113812232052119021

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية370.0اعدادية فدك للبناتتطبيقيبنين عبد الناصر سامي عسل113813212052156008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية370.0اعدادية العراقية للبناتتطبيقينورس رافد ابراهيم جاسم113814212052139048

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية370.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينتطبيقيمحمد علي حسين محمد113815212051001017

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية369.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيحسين فاخر موسى صلبوخ113816222051302038

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية369.0الخارجيونتطبيقيمحمد رياض شنجار عكل113817222051400083

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية369.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعبد هللا خالد فاضل عباس113818212051002048

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية368.0اعدادية المسار المختلطةتطبيقيعناد ياسر حسين حمود113819222051255019

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية368.0اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيمحمد احمد علي سمين113820212051033026
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية368.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيزهراء محمد جواد كاظم113821212052140024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية368.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيمقتدى محمد عبد عاجل113822242051012051

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية368.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقياحمد حمزه بديوي كاظم113823232051257002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية368.0ثانوية بغداد األهلية للبنينتطبيقيمضر راضي فاضل حمودي113824112051030010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية368.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيسجاد كاظم غاوي حنتيت113825292051002045

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية367.0الخارجيونتطبيقيعلي تحسين علي حسين113826262051400019

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية367.0ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيسجاد علي طاهر حسين113827232051255039

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية367.0اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيحمزه جعفر عباس حسن113828212051033010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية366.0اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقيمحمد الصادق محسن عباس شراد113829232051001024

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية366.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيحسن عواد كاظم مسير113830222051311213

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية365.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد باسم فالح حسن113831282051151624

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية365.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمصطفى محمد امهلهل مزبان113832282051151782

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية365.0ثانوية الوطن للبنينتطبيقيعلي محمود حسين كاظم113833212051079012

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية365.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقيسيف الدين رحيم هملي معارج113834142051182030

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية365.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيحسين ناصر عكاب علي113835222051036033

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية365.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعلي عوده كاظم نعمه113836222051026050

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية364.0ثانوية االمامة للبنينتطبيقيعالء فياض محمد حسن113837212051083020

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية364.0ثانوية الحيدري المختلطةتطبيقيمصطفى كريم ابراهيم عيسى113838232051213010

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية364.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيانعام محمد عبد هللا عبد113839112052062004

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية364.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيطه قيصر وليد كامل113840212051003027

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية364.0اعدادية طوبى للبنينتطبيقيمرتضى فاضل عباس احمد113841212051087038

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية364.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيسجاد صبيح جبار اكشور113842282051022056

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية363.0اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيمحمد عدنان ولي جواد113843212051031016

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية363.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعلي ناصر صفاء شاكر113844212051003045

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية363.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيمحمد حسين طالل ناجي حسن113845212051029021

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية363.0ثانوية قنديل المختلطةتطبيقيوعد زيد خلف عيدان113846212051256013

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية363.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةتطبيقياحمد جاسب كاظم حلبوص113847222051266003

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية363.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينتطبيقيصالح ماجد احميد مذيوب113848252051160011

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية363.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيعلي رائد كاظم عوده113849132051002045

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية363.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الباسط عبد هللا عبد الهادي113850132051055038

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية363.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي ياسين نصيف جاسم113851212051014078

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية363.0اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقيرسول قاسم كسار ساجت113852222051313018

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية363.0ثانوية قلعة اشور للبنينتطبيقيحسن نجم هليم ربع113853182051103004

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية362.0ثانوية المعارج األهلية للبنينتطبيقيحسنين كريم سالم جبر113854222051076007

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية362.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد العباس باجي سلمان113855222051307007
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جامعة ديالى/كلية التربية األساسية362.0اعدادية النضال للبنينتطبيقياسامة عبد الحسين عبد هللا حسن113856212051029001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية362.0اعدادية ابي الضيفان للبنينتطبيقيحسن احمد حسين محمد113857212051031004

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية362.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيزين العابدين عالء حسين عبد الواحد113858282051016060

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية362.0اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيهند علي عباس زيدان113859212052092043

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية361.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيمصطفى حسين مستاني هالل113860222051045029

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية361.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيسوالف وميض محرف عزيز113861212052294036

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية361.0اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيمحمود شكر احمد ابراهيم113862212051009032

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية361.0ثانوية اول حزيران للبنينتطبيقيعبد السالم مناف جاسم محمد113863212051062018

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية361.0ثانوية البدير المسائية للبنينتطبيقياسعد سلمان حمزه رجب113864242051209004

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية361.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينتطبيقيحسين مجيد حميد غاوي113865212051276005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية361.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقيعمر غيث فتاح محمود113866212051273049

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية361.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتتطبيقيفاطمة محمد سبع خميس113867212052291016

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية361.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيعباس ناجي رزاق جار هللا113868222051311101

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية361.0اعدادية االبراج للبنينتطبيقيحسن عباس علوان جاسم113869252051027005

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية361.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيزهراء محمود محمد خلف113870212052294029

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية360.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا علي احمد حسين113871212051278035

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية360.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمصطفى محسن عبد خريب113872282051016165

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية360.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد اسعد عبد الحسين113873232051282016

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية360.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيكرار حيدر جمعة خارومي113874222051063025

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية360.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمؤمل رياض شيال محسن113875282051151603

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية360.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيعباس جابر حسن علي113876232051257071

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية360.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزينب ماجد حسين دهش113877242052119026

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية360.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيحسن عبد الرحيم محمد عبود113878232051017015

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية447.0ثانوية العدنانية للبناتادبينور محمود هذال خميس113879212022094045

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية440.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيشيماء فالح حسين جواد113880212022090016

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية434.0ثانوية المدائن المختلطةادبياسماء رائد مخيلف خليل113881212022227002

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية433.0ثانوية الهمم للبناتادبيمروه حسن شهاب احمد113882212022182018

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية432.0اعدادية البراءة للبناتادبيحنين كاظم خليفه عبد113883212022093010

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية431.0اعدادية المنتهى للبناتادبيزمزم فائق احمد داود113884212022103015

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية424.0اعدادية البينات للبناتادبينور حامد عزيز زيدان113885212022116031

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية422.0ثانوية الطف المختلطةادبيكرار حيدر سالم حبيتر113886212021242006

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية422.0ثانوية النهروان المختلطةادبيمحمد قاسم رشيد لطيف113887212021213009

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية422.0ثانوية التوحيد المختلطةادبيمصطفى رعد جاسم عباس113888212021232013

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية420.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء قصي مزاحم عباس113889212022155050

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية418.0ثانوية اليرموك للبناتادبينور ماجد خليل ولي113890212022125032
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جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية417.0الخارجياتادبيزينب سرمد جعفر محمد113891212022401040

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية417.0اعدادية الزهراء للبناتادبيآمنه علي هاشم حسن113892212022138006

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية416.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرشا رائد غزاي حسين113893212022090008

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية416.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيهدى صياد مجيد فياض113894212022102032

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية415.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيدموع علي احمد ججان113895212022155034

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية415.0ثانوية اوراس للبناتادبيسعاد محمد كاظم منصور113896212022130018

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية412.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيساره طالب محمد منصور113897212022151036

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية411.0ثانوية بلقيس للبناتادبيايالف ساجد عبدهللا حسين113898212022106004

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية410.0ثانوية كرميان للبناتادبيمديحه علي نصيف جاسم113899322022020016

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية409.0ثانوية تلمسان للبناتادبينهى عباس عدي مخلص113900212022124022

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية408.0اعدادية الزهراء للبناتادبيورود جاسم محمد جاسم113901212022138049

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية408.0ثانوية الروابي للبناتادبياسماء عادل هاشم محمد113902212022146004

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية408.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيمهدي فاضل مهدي علوان113903212021018045

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية407.0ثانوية المهتدي با المختلطةادبيتبارك ناطق جلوب شطب113904212022217003

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية407.0اعدادية الفلق للبنينادبيعلي عدنان عبد الجبار ابراهيم113905212021023040

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية407.0اعدادية بلدروز للبنينادبيرامي حسن علي مجيد113906212021007022

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية406.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيحسين محمد احمد حسين113907212021018013

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية406.0اعدادية زينب الهاللية للبناتادبيفاطمه عدنان هاشم داود113908212022118024

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية405.0اعدادية الرواد للبنينادبييوسف محمود شاكر عثمان113909212021077178

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية405.0ثانوية الواحة المختلطةادبيرندة حسن كاظم علي113910212022215003

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية404.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيذكرى فالح نصيف جاسم113911212022187007

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية404.0ثانوية العدنانية للبناتادبيطيبه عبد الرحمن مزهر يعقوب113912212022094031

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية402.0ثانوية ام قصر للبنينادبيعلي مجيد حميد عليوي113913212021047003

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية401.0ثانوية النهروان المختلطةادبيساره ابراهيم احمد حسين113914212022213007

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية401.0اعدادية ابن الرومية للبنينادبيابراهيم داود سليم محمد113915212021037003

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية401.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيآية مزهر إبراهيم عداي113916212022294003

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية400.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيآية حسن محمد قنه113917212022137002

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية400.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيامنه اسد كريم مطر113918212022097007

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية399.0ثانوية الغيث المختلطةادبيقصي صدام محمود حسين113919212021247013

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية399.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيرشيد علي مغير علي113920212021014032

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية399.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيحسن ماجد ياسين محمد113921212021018007

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية399.0ثانوية الصديقة للبناتادبيحنين محمد احمد جواد113922212022181011

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية399.0اعدادية الزهراء للبناتادبيهند عباس خضير عباس113923212022138047

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية399.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيتقوى سعد مهدي صالح113924212022133015

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية399.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيخديجة مؤيد عباس هادي113925212022133017
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جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية398.0ثانوية االغراس للبناتادبيفاطمه عالء حسين صالح113926212022188018

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية398.0ثانوية الزهور للبناتادبيأيه شاكر محمد عباس113927212022113002

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية398.0اعدادية المقدادية للبناتادبيتبارك شالل حبيب داود113928212022140023

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية398.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيحوراء شهاب احمد يوسف113929212022170008

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية398.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيزينب سبع خميس نعوم113930212022097040

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية398.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبينبأ وعد هللا ابراهيم حبيب113931212022121048

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية398.0ثانوية الزمخشري المختلطةادبيرفيده رعد حسام محمد113932212022221010

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية398.0ثانوية النجباء المختلطةادبيرسل جبار عبد االمير جاسم113933212022253003

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية397.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبيعبد الحسن علي عبد حسين113934212021024021

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية397.0ثانوية عائشة للبناتادبيساره كمال علي فليح113935212022101020

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية397.0اعدادية البينات للبناتادبيزينب حسين مثجل محمد113936212022116013

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية397.0ثانوية ذي قار للبنينادبيحسن ابراهيم حابس هاشم113937212021032008

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية397.0ثانوية الغيث المختلطةادبينور هادي صالح علي113938212022247010

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية397.0ثانوية القوارير للبناتادبيسميه كاظم خضير عباس113939212022150029

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية397.0ثانوية فاطمة للبناتادبيزمن سعد ستار جبار113940212022105013

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية397.0اعدادية الخيزران للبناتادبيامواج عباس حميد مهدي113941212022147005

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية397.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيفاطمه فالح حسن خلف113942212022097067

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية397.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيمريم عبد المنعم ابراهيم احمد113943212022107034

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية397.0ثانوية الرواسي للبناتادبيمروه ثاير محمد عبد الماجد113944212022177036

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية397.0ثانوية العدنانية للبناتادبيشيماء محمد هذال خميس113945212022094028

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية397.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيزينب محمد ضياء الدين محمد جاسم113946212022151033

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية397.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيحوراء نصير كاظم عوز113947212022226009

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية396.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعلي رحمان قحطان علوان113948212021038080

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية396.0اعدادية المتنبي المختلطةادبياكرام عادل عبد منديل113949212022226003

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية396.0ثانوية لكش للبناتادبيزينب جاسم علي خضر113950212022149013

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية396.0ثانوية الروابي للبناتادبيحنين محمد خليل مخيبر113951212022146017

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية396.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم قاسم عيدان كامل113952212022090022

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية396.0اعدادية الزهراء للبناتادبيهدى جبار متعب حسين113953212022138045

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية396.0ثانوية تلمسان للبناتادبيزينب مجيد حميد جامل113954212022124010

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية396.0ثانوية الرواسي للبناتادبيزينب زياد وحيد كيطان113955212022177019

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية395.0ثانوية االمامة للبنينادبيحسين علي ذياب محمد113956212021083010

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية395.0اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد ابراهيم علي ياس113957212021077132

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية395.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيمنتهى علي امحيسن جاسم113958212022226038

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية395.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيزهراء خضير حبيب كيطان113959212022237011

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية395.0ثانوية بلقيس للبناتادبياسماء حسن علي طعمه113960212022106003
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جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية395.0ثانوية بني شيبان المختلطةادبيفاطمة عبد الخالق عبد علي محمد113961212022224006

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية395.0ثانوية الحمائم للبناتادبيسرور ظافر عبود محمد113962212022122011

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية395.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيعبد هللا رحمان محمود احمد113963212021052020

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية395.0اعدادية الفلق للبنينادبيضياء محمد مال هللا فيصل113964212021023025

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية394.0ثانوية العدالة للبنينادبيسعد احمد محمود احمد113965212021044018

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية394.0ثانوية عائشة للبناتادبيزينب اياد غازي جواد113966212022101017

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية394.0ثانوية االمال للبناتادبيفاطمه قاسم زيدان خليفة113967212022153044

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية394.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيضحى محمد مصطفى حمادي113968212022155071

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية394.0ثانوية انطاكية للبناتادبيرقية عبد الناصر عزت حسن113969212022112010

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية394.0ثانوية الغيث المختلطةادبياحمد ثاير دلي عبود113970212021247002

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية394.0ثانوية تلمسان للبناتادبيشهد سلمان هادي حسن113971212022124014

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية394.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيراجحة محمد عبد احمد113972182022159010

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية394.0اعدادية البراءة للبناتادبيشيماء محمد امين ابراهيم113973212022093030

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية394.0ثانوية المروة للبناتادبيياسمين ناظم شبيب عبد113974212022158036

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية394.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيمصطفى وسام عبد المجيد حميد113975212021226038

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية393.0ثانوية فاطمة للبناتادبينرجس فليح نايف فرحان113976212022105027

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية393.0ثانوية تلمسان للبناتادبيسارة حسين خضير عباس113977212022124011

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية393.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيامنيات باسم هالل عطيه113978212022226004

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية393.0اعدادية فدك للبناتادبيزينب ميثم علي محمود113979212022156015

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية393.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغفران جاسم محمد علي113980212022090019

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية الرواد للبنينادبيحيدر حمادي حسين علي113981212021077044

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية392.0ثانوية الخنساء للبناتادبيبنين طه ناجي حسين113982212022117003

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية المقدادية للبناتادبياالء نصيف جاسم جميل113983212022140009

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية392.0ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيسجاد جواد كاظم عبد هللا113984212021231005

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيهيفاء وليد حميد محمود113985212022137033

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية392.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةادبينهى غضنفر عباس حسين113986212022255011

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية391.0ثانوية الطائف للبناتادبيزينب علي حميد شهاب113987212022159014

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية391.0ثانوية الفارابي للبنينادبيفجر حامد رشيد فياض113988212021026049

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية391.0ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيدالل محمد مهدي صكر113989212022166008

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية391.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعلي طالب عبد هللا جدوع113990212021065055

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية391.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيطيبه علي حسين عباس113991212022084012

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية391.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيرسل عبد هللا جسام محمد113992212022237007

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية391.0اعدادية النبوة للبناتادبيرجاء ثامر حسين محمد113993212022145016

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية390.0ثانوية الخنساء للبناتادبيمروه حسن علي حسن113994212022117022

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية390.0ثانوية اليرموك للبناتادبيسوسن حواس شندوخ عنكوش113995212022125020
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جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية390.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيعبد العزيز علي جاسم خميس113996212021017016

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية390.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيحيدر عادل حيدر موسى113997212021042014

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية390.0ثانوية الطائف للبناتادبيزهراء احترام جواد حساني113998212022159011

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية390.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيآيه وليد احمد فاضل113999212022179004

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية390.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيتبارك شهاب احمد عبد الحميد114000212022102006

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية390.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيانتظار محمد مجول صبار114001212022121005

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية390.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيسمر اكرم مهدي احمد114002212022098028

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية390.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيحيدر عبد الرحمن عبد الكريم ابراهيم114003212021063015

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية390.0اعدادية طوبى للبنينادبيابراهيم عادل جليل صالح114004212021087002

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية390.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيهاله زكي نافع موسى114005212022294082

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية390.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمحمد عالء عواد كاظم114006212021025039

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية390.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبيعذراء باسم خليل علي114007212022292035

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية390.0اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيمصطفى حسين ابراهيم فيحان114008212021028022

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية390.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيضحى عاشور مهدي صالح114009212022165022

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية389.0ثانوية قزانية للبناتادبيانهار طارق اكرام حسين114010212022104002

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية389.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيفرح قصي خليل حمود114011212022160028

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية389.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينادبيسامان فاروق خليل ردام114012212021276024

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية389.0ثانوية الخرطوم المختلطةادبيسجى مقداد مجول محمود114013212022241003

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية389.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيحسين ماجد حمود علوان114014212021042010

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية389.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيضحى عباس عبد احمد114015212022137021

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية389.0اعدادية بابل للبناتادبيوفاء محمد جاسم محمد114016212022141033

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية389.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيعلي محمد ثويني عطيه114017212021042029

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية389.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعبد هللا ضاري لطيف خلف114018212021049021

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية389.0ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء قاسم حسن حدري114019212022150021

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية389.0ثانوية العذراء للبناتادبيرسل يحيى احمد جاسم114020212022154009

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية389.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبيآيه مجيد حامد جلوب114021212022214001

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية388.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسام قصي احمد جاسم114022212021014021

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية388.0الخارجياتادبيعبير خليل منصور فياض114023212022401065

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية388.0ثانوية العذراء للبناتادبيحوراء سمير جميل كاظم114024212022154007

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية388.0ثانوية بلقيس للبناتادبيبتول علي مهدي جواد114025212022106006

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية388.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيآيه حسن قاسم محمد114026212022160002

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية388.0ثانوية الدؤلي المختلطةادبيعماد هاشم عواد كاظم114027212021200008

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية388.0ثانوية الهمم للبناتادبيوديان خالد ابراهيم خليل114028212022182028

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية388.0ثانوية البارقة المختلطةادبياسماء علي طه خليل114029212022258002

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية388.0ثانوية التفوق المسائية للبنينادبيمحمد صاحب عيسى ثويني114030212021271020
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جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية388.0ثانوية العدنانية للبناتادبينور عثمان قاسم ذياب114031212022094043

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية388.0اعدادية النبوة للبناتادبينوره احمد حميد جميل114032212022145055

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية388.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيمحمد عامر تركي خشاف114033212021233008

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية388.0ثانوية التوحيد المختلطةادبيعبد الهادي حاتم سالم محمد114034212021232008

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية387.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيامير حسين يحيى راضي114035212021025004

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية387.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيهدى علي جمعه رشيد114036212022064019

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية387.0ثانوية انطاكية للبناتادبيوسن خضر مجبل جاسم114037212022112023

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية387.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيجهاد قاسم فليح حسن114038212021038024

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية387.0ثانوية انطاكية للبناتادبيسارة محمد مزاحم علي114039212022112019

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية387.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمحمد علي هادي مرهج114040212021278118

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية387.0ثانوية القوارير للبناتادبياسراء حسين كاظم حسن114041212022150004

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية387.0ثانوية القوارير للبناتادبيزهره خضير عباس حسن114042212022150025

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية387.0ثانوية القوارير للبناتادبيشهالء جاسب مظلوم احمد114043212022150031

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية387.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيعلي عباس دلف كاظم114044212021220006

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية386.0ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء حمزه عزيز حسن114045212022150019

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية386.0ثانوية االغراس للبناتادبيضحى حامد محمود مهدي114046212022188015

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية386.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيزينب محمود شدهان ريحان114047212022226021

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية386.0اعدادية التحرير للبناتادبيليلى قاسم مدير خليفة114048212022136042

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية386.0اعدادية التحرير للبناتادبيحسناء علي سلمان علي114049212022136015

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية386.0ثانوية الغيث المختلطةادبينورا حسين ناصر حسين114050212022247011

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية386.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيشروق عبد الوهاب شهاب احمد114051212022121033

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية386.0ثانوية الهمم للبناتادبيزينب حسن فاضل محمد114052212022182007

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية386.0ثانوية بلقيس للبناتادبيرحمه محمود حسين علي114053212022106012

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية386.0اعدادية ابن الرومية للبنينادبياحمد ناجي عبد الرزاق صالح114054212021037007

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية386.0اعدادية المقدادية للبناتادبيزهراء عبد صالح خضير114055212022140046

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية386.0ثانوية المدائن المختلطةادبينبأ طالب مظلوم حسين114056212022227016

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية386.0ثانوية الخنساء للبناتادبيرانيه محمود حماده حمود114057212022117010

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية386.0ثانوية االمال للبناتادبيحنين تحسين عناد عبدالرحمن114058212022153013

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية386.0ثانوية الهمم للبناتادبينور محمود شكر محمود114059212022182023

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية انطاكية للبناتادبيميالد جاسم محمد علوان114060212022112022

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية بني سعد للبنينادبيمنتظر قاسم محمد عبد114061212021008042

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية تلمسان للبناتادبيياسمين سعد ياس خلف114062212022124024

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية نزار المختلطةادبيجبار منصور جبار حكاني114063212021204005

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية بني سعد للبنينادبيياسر عمار فاضل محمد114064212021008045

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيرويده فاضل ابراهيم احمد114065212022100023
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جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية فاطمة للبناتادبيساهره حسن جواد حمد114066212022105018

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيعذراء حسين محمد نصيف114067212022234008

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية نزار المختلطةادبيصهيب علي حسين شعيب114068212021204008

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية الثمرات للبناتادبياستبرق سعيد شاكر علي114069212022169002

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية المغيرة للبنينادبيمرتضى باسم كامل علي114070212021051031

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية الروابي للبناتادبيحوراء كريم رشيد علي114071212022146019

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبياميمة رحمن عبد هللا محمد114072212022099014

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيسرى سامي كاظم حسين114073212022166013

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيايفان حسين عبد الرضا ابراهيم114074212022133007

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيسراب لطيف جاسم خلف114075212022187011

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية االقتدار للبناتادبيفرح حامد عبد هللا علي114076212022119025

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية385.0ثانوية االمال للبناتادبياستبرق سعد عليوي محسن114077212022153002

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية القدس للبناتادبيصفا عادل صالح مهدي114078212022110028

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيضحى مناف عباس خضير114079212022134040

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيايالف حميد عبد هللا احمد114080212022090002

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية العدنانية للبناتادبيشهد احمد جبار ردام114081212022094026

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية الطائف للبناتادبيفاطمه ثامر جواد كاظم114082212022159022

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية تدمر للبناتادبيزهراء رشيد ججان كاظم114083212022131008

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية النهروان المختلطةادبيايه خالد ابراهيم حسن114084212022213004

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية سومر المختلطةادبيمريم محمد صيهود عبد114085212022072001

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية طوبى للبنينادبيمحمد كامل خميس جواد114086212021087051

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبياسعد عامر ابراهيم نايف114087212021059005

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية البينات للبناتادبياية هيثم خلف احمد114088212022116003

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيمصطفى كريم عبود محمد114089212021223035

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية الثمرات للبناتادبيزينب حسن جاسم محمد114090212022169024

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية النبوة للبناتادبيزينب عماد وهيب وادي114091212022145026

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية الراية المختلطةادبيحوراء داود سلمان احمد114092212022021002

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيسجى عدنان شدهان ابراهيم114093212022099050

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية383.0ثانوية العذراء للبناتادبيفاطمة عماد خضير عباس114094212022154022

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية بني سعد للبنينادبيسيف سعيد حسين عزيز114095212021008012

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيهبة اياد ياسين عبد اللطيف114096212022133049

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية383.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيعال جدوع سلمان رشيد114097212022202007

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية383.0ثانوية اليرموك للبناتادبيهدى عبد حميد مسرهد114098212022125034

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبياحمد كريم احمد داود114099212021038008

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيريام احمد ياس جنكان114100212022226016
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جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية383.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيزينب محمد جلوب علي114101212022234006

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية البراءة للبناتادبيليلى محمد اسعد كامل114102212022093034

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية383.0ثانوية ابن الفارض للبنينادبيصفاء علي خضير عباس114103212021015015

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية383.0ثانوية العدنانية للبناتادبيطيبة محمد داود سالم114104212022094030

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيساره عالوي حسين مجيد114105212022226026

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية383.0ثانوية الطائف للبناتادبيرقيه ماجد محيسن حسن114106212022159010

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية383.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينادبيعلي عبد الخالق محمود محمد114107212021274065

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية كنعان للبنينادبيعبد الرسول كمال رشيد كيطان114108212021013016

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةادبيسيف الدين فيصل مزهر صالح114109212021255008

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيطيبة هاشم حميد مهدي114110212022133033

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية المروة للبناتادبيشيماء سعد عبد الهادي حميد114111212022158021

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية الوجيهية للبنينادبيعبدهللا محسن محمد نصيف114112212021030020

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية المركزية للبنينادبيسجاد هيثم صباح حسن114113212021004020

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية المقدادية للبناتادبيهدى قاسم عزيز هاشم114114212022140099

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية العذراء للبناتادبينور هيثم علي احمد114115212022154028

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية النجباء المختلطةادبيزينب هادي هجول عبد االمير114116212022253006

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيافراح تحسين سهيل نجم114117212022097004

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية النبوة للبناتادبيرحاب محمود مهدي وهيب114118212022145017

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيعبد الملك كريم خضير عبد هللا114119212021017026

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية النهروان المختلطةادبينجمه احمد حسن سعيد114120212022213010

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيزمن عواد خلف عواد114121212022099035

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية فاطمة للبناتادبيدعاء مهدي حميد خلف114122212022105010

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية المنتهى للبناتادبيغفران حاتم سلمان احمد114123212022103026

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية الواحة المختلطةادبيفاطمة مجيد فاضل احمد114124212022215008

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية ديالى للبنينادبيجميل علي جميل علي114125212021012017

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية طوبى للبنينادبيمصطفى رافد فيصل صالح114126212021087054

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيدموع مهدي رشيد رحمان114127212022090006

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية381.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبياسراء عدنان هاشم قدوري114128212022294007

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية القدس للبناتادبيآمنه ساير حمد مصطفى114129212022110001

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية بوتان المسائية للبنينادبيعباس غانم غالب غائب114130212021270029

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية381.0ثانوية البهاء المختلطةادبيايناس عباس عبد عباس114131212022203002

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية381.0ثانوية طرفة بن العبد للبنينادبييوسف محمد حسن نجم114132212021075027

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية النبوة للبناتادبيرقيه حسين محمد خضير114133212022145018

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية381.0ثانوية المودة للبناتادبيسحر صالح عباس جالب114134212022132007

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية بني سعد للبنينادبيعلي هادي حمد شناوي114135212021008024
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جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية381.0ثانوية الهمم للبناتادبيشذى اسماعيل ابراهيم سليمان114136212022182012

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية بلقيس للبناتادبيآيات ماجد عبد هللا محمد114137212022106001

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية تلمسان للبناتادبيسارة ماجد حميد عباس114138212022124012

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبياحمد قاسم محمد حمد114139212021063005

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية النهروان المختلطةادبياية عطا هللا احمد ضاحي114140212022213003

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية التحرير للبناتادبيتبارك علي كامل منصور114141212022136013

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيفاطمة حمد شهاب احمد114142182022159021

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيمآرب غانم محمد عبد114143212022226037

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية الرواد للبنينادبيكرار جاسم قاسم شاهين114144212021077121

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية الطائف للبناتادبيميسم ثائر عواد احمد114145212022159026

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية الخنساء للبناتادبيحوراء اسامه غازي عباس114146212022117006

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية انطاكية للبناتادبيزهراء باسم حسن جاسم114147212022112011

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية الوطن للبنينادبيعلي ثامر جواد كاظم114148212021079023

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيعلي رعد جبار صالح114149212021006027

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية الخنساء للبناتادبيتبارك عباس ردام محمد114150212022117005

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية العدنانية للبناتادبيتبارك علي صالح حسن114151212022094008

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيمحمد خزعل عباس علي114152212021272104

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية الخيزران للبناتادبيرانيا جميل احمد خميس114153212022147014

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيريهام جالل تحسين ابراهيم114154212022090009

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية الثمرات للبناتادبيسجى سعيد عطا حاتم114155212022169029

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبييوسف سعد محمود شكر114156212021272146

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية المركزية للبنينادبيسيف صفاء الدين ياس عباس114157212021004021

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفردوس احمد غانم ناصر114158212022090021

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية الزهراء للبناتادبيدنيا عدنان حمدي ابراهيم114159212022138011

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيغيث عماد مبدر عبد هللا114160212021062035

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية المروة للبناتادبيرحمة طلعت فاضل عنجل114161212022158009

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتادبيدنيا فالح حسن جاسم114162212022290010

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةادبيعلي فوزي عباس علوان114163212021255010

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية الروابي للبناتادبيهاجر فارس محسن سعيد114164212022146059

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية الثمرات للبناتادبياسيا صباح ياسين خضير114165212022169006

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيبشير علي حسين سعد114166212021222004

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيعبد هللا ليث عبد هللا عباس114167212021223023

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيزينب ليث لقمان عبد هللا114168212022166012

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية طوبى للبنينادبيمحمد علي حسين جاسم114169212021087048

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيخنساء نوري سطوان عبود114170212022226010
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جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبياالء ابراهيم جاسم محمد114171212022170002

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية الهمم للبناتادبيهديل خليل احمد حردان114172212022182026

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيأزهار باسم محمد حسن114173212022133001

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية الغيث المختلطةادبيوفاء كامل شاكر محمود114174212022247012

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية الحريري للبناتادبيهند متعب صالح كريم114175212022144024

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية النبوة للبناتادبيفاطمة صالح مهدي عبد114176212022145044

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية التحرير للبناتادبيمريم رشيد محمود شرميط114177212022136045

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية البينات للبناتادبيزهراء محمد حسن جبار114178212022116012

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيحنين اديب عبد الرحمن جلبي114179212022179015

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية الفاضالت للبناتادبياديان وائل ناظم شهاب114180212022102002

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية الخنساء للبناتادبيساره قاسم عبود كريم114181212022117016

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية اليرموك للبناتادبينبأ رعد شعالن مراد114182212022125029

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية المقدادية للبناتادبيفاطمه رعد حسين احمد114183212022140071

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية الروابي للبناتادبياطياف وليد خالد عبد114184212022146007

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية المهتدي با المختلطةادبيمهدي عامر عبد كلي114185212021217021

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية المهتدي با المختلطةادبيمريم علي سلمان كاظم114186212022217009

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية العدنانية للبناتادبيوديان عباس جدوع احمد114187212022094054

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيشموع فارس هاشم حمد114188212022133029

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيندى مشكور خلف زيدان114189212022294075

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية الثمرات للبناتادبيفاطمة اسماعيل ابراهيم حسين114190212022169039

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمروان سعد نصار خلف114191212021010063

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية الخنساء للبناتادبينبأ علي سالم عبد علي114192212022117023

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيتبارك ياسر محي الدين لفته114193212022179012

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيحسين وليد حسين كاظم114194212021081015

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيمحمد فارس محمود عباس114195212021234010

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيزينب علي عبد العزيز خليل114196212022133024

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية الخرطوم المختلطةادبيهديل جاسم منصور مزعل114197212022241006

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية المقدادية للبناتادبيرقيه عباس مسعود مروح114198212022140036

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية المقدادية للبناتادبيمريم كامل خميس عداي114199212022140085

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية التوحيد المختلطةادبيمها صفاء صالح عمران114200212022232012

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية البراءة للبناتادبيشهد عماد حسين علي114201212022093026

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية الشهيد خليل للبنينادبياحمد اياد خضر صادق114202212021022003

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية الرواد للبنينادبيحسين حسن هادي جاسم114203212021077027

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيساره علي عطيه هجر114204212022187010

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية الثمرات للبناتادبيزينب حسن ابراهيم كاظم114205212022169023
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جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيطه احمد داود شالل114206212021006020

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية المنتهى للبناتادبيمريم عباس صبيح حميد114207212022103030

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية كنعان للبنينادبيمصطفى عمار ياسين عبد114208212021013027

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية عائشة للبناتادبيبتول رائد قاسم محمد114209212022101008

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبينور قاسم عبد العباس صادق114210212022160038

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية الفتاة للبناتادبيافراح صالح جهاد كاظم114211212022175003

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية المركزية للبنينادبيمصطفى جاسم ذياب محمد114212212021004043

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبينور جمال فيصل علوان114213212022228026

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية المدائن المختلطةادبيغفران سعد عبد علي114214212022227014

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيتبارك باسم كاظم جواد114215212022155022

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية طرفة بن العبد للبنينادبيمحمد وليد علي حسين114216212021075021

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبياسيل مشتاق داود سلمان114217212022237002

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية الفارابي للبنينادبييعرب بهاء حسن محمود114218212021026064

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية ديالى للبنينادبيرامي عمار محمد سلمان114219212021012039

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية العدالة للبنينادبيحسين عدنان محمود خلف114220212021044011

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية الثمرات للبناتادبيهبة حامد قاسم حمود114221212022169050

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيسيف محمد احمد ديمي114222212021038047

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية البراءة للبناتادبيذرى رحيم مهدي صالح114223212022093011

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيفاطمه ضياء جمعه عبيد114224212022107031

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية الثمرات للبناتادبيعذراء وليد حسين احمد114225212022169035

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيامال زياد بريسم هادي114226212022107004

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية ديالى للبنينادبيعبد هللا عبد الهادي محمد حسن114227212021012054

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية الراية المختلطةادبيمنى طه محمود شكر114228212022021010

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيتبارك رمضان ارزوقي محمد114229212022133013

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية اول حزيران للبنينادبياحمد قاسم محمد كشاش114230212021062007

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية فاطمة للبناتادبيفيروز كريم صافي علوان114231212022105025

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية375.0الخارجياتادبيغفران غضبان عبدهللا باش اغا114232212022401072

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية441.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيمصعب محمد ناصر عبد114233212041017051

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية438.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائينور عالء حسين علي114234212042121194

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية434.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيمرتضى ابراهيم زيدان خليفه114235212041018027

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية432.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيابو بكر عطا محمود خلف114236212041213001

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية431.0اعدادية الوالء المختلطهاحيائيسرور قاسم محمد احمد114237212042236006

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية423.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيمريم عامر علي حسين114238212042099115

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية418.0ثانوية السكري للبنيناحيائيميسرة محمد مطشر حسين114239212042046019

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية415.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيمريم مهدي محمد عباس114240212042290095
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جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية414.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء عبد الخالق حميد حسن114241212042138072

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية412.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيقمر منير صالح حسن114242212042291093

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية408.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيسجا هاشم فالح هاشم114243212042293045

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية407.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيليث حسن خالد حسن114244212041005121

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية407.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيسبأ سعد كريم اسماعيل114245212042136057

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية407.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسين محمود حسين محمود114246212041014044

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية407.0اعدادية ديالى للبنيناحيائياحمد صفاء كامل سعدون114247212041012011

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية400.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنيناحيائيمحمد رمضان صالح ابراهيم114248212041276025

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية399.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيمصطفى حسن محمود حسين114249212041087088

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية398.0ثانوية االغراس للبناتاحيائيرقيه صادق عبدال عبد114250212042188011

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية398.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيطاهر عدنان كردي مهدي114251212041034051

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية397.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيضفاف ماجد عباس علي114252212042170093

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية397.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيرنده ربيع ناجي جاسم114253212042121083

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية396.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيعبد هللا حسن زيدان كافي114254232041165024

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية396.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيشهد اركان فرحان زيدان114255212042105072

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية395.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيساره خضير حسين علي114256212042105059

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية394.0اعدادية بابل للبناتاحيائيمنال موحان توفيق علي114257212042141090

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية394.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد خالد عداي حميد114258212041272228

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية393.0ثانوية ابي الخصيب المختلطةاحيائيمثنى محمد حسين صالح114259212041267011

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية393.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعمار طالب خلف شريجي114260142041028092

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية393.0ثانوية الغيث المختلطةاحيائيانوار محمود حميد خميس114261212042247004

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية393.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيزينه حسيب صالل جاسم114262212042113022

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائياسراء ستار مهدي احمد114263212042147015

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيعلي غالب عبد الحسين سلومي114264212041028032

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعبد هللا عامر عبيد محمد114265212041065065

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء نصير عباس حاتم114266212042139100

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية392.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيعال خليل شكر محمود114267212042157050

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينتطبيقيبالل حميد حمد حسين114268212051081003

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمحمد سالم حمود عواد114269212051002087

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية االمامة للبنينتطبيقيحسين طالب ابراهيم حسين114270212051083010

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتتطبيقيحوراء مهدي صالح حسن114271212052291005

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية اول حزيران للبنينتطبيقيحسان محمد مهدي صالح114272212051062007

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية حمرين للبنينتطبيقيمصطفى عبد االمير خميس محمد114273212051205006

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية النظامية المختلطةتطبيقيعبد هللا علي داود سلمان114274212051206010

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيكاظم رمضان كاظم حبيب114275142051028053

صفحة ٣٢٦٥ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمحمود عالء عبد الحسين محمود114276212051002096

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيعال ليث عبود احمد114277212052294045

جامعة كربالء/كلية الطب613.0ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمجتبى مظهر محمد جواد114278272041029082

جامعة كربالء/كلية الطب613.0ثانوية المتميزاتاحيائيرقيه أحمد يعقوب ابراهيم114279252042074031

جامعة كربالء/كلية الطب612.9ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمؤمل عبد المطلب بدر منهي114280272041029077

جامعة كربالء/كلية الطب612.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيبنين اسعد شهد مرزوك114281272042077016

جامعة كربالء/كلية الطب612.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيبتول رزاق فليح حسن114282272042077013

جامعة كربالء/كلية الطب612.7ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيبنين حيدر صبحي صادق114283272042077018

جامعة كربالء/كلية الطب612.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء طالب محمد حسين114284272042077054

جامعة كربالء/كلية الطب611.9اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه حيدر جواد عبود114285272042060250

جامعة كربالء/كلية الطب611.9ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد حسام هادي علوان114286272041029086

جامعة كربالء/كلية الطب611.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه حيدر عبد االمير حسين114287272042077099

جامعة كربالء/كلية الطب611.7ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه علي محمد عبد114288272042077105

جامعة كربالء/كلية الطب611.5ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيرقيه نعمان جاسم محمد114289272042077041

جامعة كربالء/كلية الطب611.0ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعباس غانم حميد خليل114290272041029046

جامعة كربالء/كلية الطب611.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي مقداد نعمه عبد االمير114291272041005116

جامعة كربالء/كلية الطب611.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيتبارك حيدر صاحب عليوي114292272042077022

جامعة كربالء/كلية الطب610.7ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى مؤيد صاحب حسن114293272041029119

جامعة كربالء/كلية الطب610.4اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمرتضى فاضل عبد عون عبود114294272041005168

جامعة كربالء/كلية الطب610.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيضحى رعد قاسم كاظم114295272042077084

جامعة كربالء/كلية الطب610.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيحوراء حيدر حامد عباس114296272042077027

جامعة كربالء/كلية الطب610.4ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحيدر ناصر مهدي ناصر114297272041029037

جامعة كربالء/كلية الطب610.4ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسين حيدر طالب حسين114298272041029026

جامعة كربالء/كلية الطب610.4ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد طارق عبد الرزاق جابر114299272041029093

جامعة كربالء/كلية الطب610.3ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه عالء جواد عبد االمير114300272042077103

جامعة كربالء/كلية الطب610.1اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد باقر سجاد محمد جواد مهدي114301272041005135

جامعة كربالء/كلية الطب610.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء علي حسين سلوم114302272042077057

جامعة كربالء/كلية الطب610.0ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد مهدي صالح هادي114303272041029104

جامعة كربالء/كلية الطب609.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائينبأ صالح صاحب كاظم114304272042077124

جامعة كربالء/كلية الطب609.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيرقيه عباس عبد هللا علي114305272042077040

جامعة كربالء/كلية الطب609.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيامير سعود حسين وادي114306272041005019

جامعة كربالء/كلية الطب609.5ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمنتظر عبد الخضر عزيز مطشر114307272041029123

جامعة كربالء/كلية الطب609.4ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد عدنان خلف شذر114308272041029096

جامعة كربالء/كلية الطب609.3ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمريم احمد سلمان مسرهد114309272042077114

جامعة كربالء/كلية الطب609.2اعدادية النجاح للبناتاحيائيمروة امجاد محمد صالح114310272042060279
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جامعة كربالء/كلية الطب609.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينب جاسم محمد جهادي114311272042077065

جامعة كربالء/كلية الطب608.9ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيرسل ماجد حميد مراد114312272042077035

جامعة كربالء/كلية الطب608.9ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيميقات ثامر جواد حساني114313272042077121

جامعة كربالء/كلية الطب608.8اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمصطفى عماد مهدي ناصر114314272041002171

جامعة كربالء/كلية الطب608.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيكوثر شهد مرزوك زغير114315272042077113

جامعة كربالء/كلية الطب608.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه احسان علي مهدي114316272042077094

جامعة كربالء/كلية الطب608.3ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد فاضل وهاب داود114317272041029100

جامعة كربالء/كلية الطب608.2ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمنتظر نزار علي محمد علي114318272041029124

جامعة كربالء/كلية الطب608.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيرشيد ضرغام رشيد نوري114319272041005062

جامعة كربالء/كلية الطب608.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينب طلعت كاظم مهدي114320272042077068

جامعة كربالء/كلية الطب608.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيرونق ابراهيم عبود حمود114321272042077043

جامعة كربالء/كلية الطب607.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيغدير زمان صاحب محمود114322272042077090

جامعة كربالء/كلية الطب607.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء انس خالد مطلك114323272042077046

جامعة كربالء/كلية الطب607.6اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم باسم صادق محمد114324272042060282

جامعة كربالء/كلية الطب607.5ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد عبد الستار جبار حسين114325272041029095

جامعة كربالء/كلية الطب607.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه علي محمد حسن محمد علي114326272042077104

جامعة كربالء/كلية الطب607.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيسبأ حسين كاظم مطرود114327272042077076

جامعة كربالء/كلية الطب606.9ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائياسالم زهير عبد الزهره هاتف114328272042077005

جامعة كربالء/كلية الطب606.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمريم حيدر فوزي صادق114329272042077118

جامعة كربالء/كلية الطب606.8ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى مسلم طاهر محمد114330272041029120

جامعة كربالء/كلية الطب606.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه عبد الحسين علي عبد الجليل114331272042077101

جامعة كربالء/كلية الطب606.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين علي عبد عون عبود114332272041005043

جامعة كربالء/كلية الطب606.4ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعبد هللا جاسم حميد عبود114333232041047044

جامعة كربالء/كلية الطب606.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء عمار عدنان عبد االمير114334272042077058

جامعة كربالء/كلية الطب606.1اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمهدي احمد عبد حمزه114335272041005190

جامعة كربالء/كلية الطب606.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيدينا مهند احمد محمدعلي114336272042077033

جامعة كربالء/كلية الطب605.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائياسالم حاكم ثامر محسن114337272042077004

جامعة كربالء/كلية الطب605.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيهدى عباس سلمان اسماعيل114338272042077128

جامعة كربالء/كلية الطب605.0اعدادية النجاح للبناتاحيائياالء نسيم حميد عبود114339272042060012

جامعة كربالء/كلية الطب605.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيهدى حسن عبد هللا مسير114340272042056459

جامعة كربالء/كلية الطب605.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء عبد االمير عبد المهدي ابراهيم114341272042059054

جامعة كربالء/كلية الطب605.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيصفا عقيل كاظم عبد زيد114342272042068134

جامعة كربالء/كلية الطب605.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيامير عباس عبد علي عيدان114343272041152011

جامعة كربالء/كلية الطب604.9ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسين قاسم حسين اسود114344272041029032

جامعة كربالء/كلية الطب604.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمالك عمار سعيد سلمان114345272042077120
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جامعة كربالء/كلية الطب604.7ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيأحمد هشام فاضل هاشم114346272041029001

جامعة كربالء/كلية الطب604.5ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي عبد هللا علي نجم114347272041029060

جامعة كربالء/كلية الطب604.3ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيانغام يوسف عباس مرتضى114348272042077010

جامعة كربالء/كلية الطب604.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيحوراء حسن حميد جاسم114349272042060076

جامعة كربالء/كلية الطب604.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيتبارك عامر محمد حمزه114350272042081027

جامعة كربالء/كلية الطب604.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين حيدر تحسين محمد علي114351272041001079

جامعة كربالء/كلية الطب604.0اعدادية غزة للبناتاحيائينبأ حمادي محمد هاشم114352272042057181

جامعة كربالء/كلية الطب604.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيهدى نصير عبد زيد شخير114353272042055316

جامعة كربالء/كلية الطب604.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائيمريم احمد حسين ساقي114354272042080050

جامعة كربالء/كلية الطب604.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيسيف علي جوده عبد الرضا114355272041001151

جامعة كربالء/كلية الطب604.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب كاظم ساجت متعب114356272042063101

جامعة كربالء/كلية الطب604.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيتبارك جالل علي ردام114357272042055040

جامعة كربالء/كلية الطب604.0اعدادية النجاح للبناتاحيائينبأ محمد خليل هاشم114358272042060309

جامعة كربالء/كلية الطب603.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائياديان كامل عباس جاسم114359272042077002

جامعة كربالء/كلية الطب603.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء كريم خضير كريم114360272042077059

جامعة كربالء/كلية الطب603.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيضفاف وصفي علي يوسف114361272042077086

جامعة كربالء/كلية الطب603.5ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيحوراء عدنان احمد عبد هللا114362272042077029

جامعة كربالء/كلية الطب603.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيشذى انور عباس رضا114363272042077079

جامعة كربالء/كلية الطب603.1ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعيسى ماجد محمد منحوش114364272041029069

جامعة كربالء/كلية الطب603.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيفاطمه نجاح جفات حسن114365272042087125

جامعة كربالء/كلية الطب603.0اعدادية البسملة للبناتاحيائينور محمد ادريس طالل114366272042068206

جامعة كربالء/كلية الطب603.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيفرح خالد عبد مناف علوان114367272042052149

جامعة كربالء/كلية الطب603.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء محمد علي محمد حسين عبد االمير114368272042061037

جامعة كربالء/كلية الطب603.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيمالك فاروق ناجي رباط114369272042056405

جامعة كربالء/كلية الطب603.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيامير عالء سعيد حسن114370272041001041

جامعة كربالء/كلية الطب603.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيحسين ضياء محمد ناجي114371272041019022

جامعة كربالء/كلية الطب603.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيايه امير رزاق مجيد114372272042072009

جامعة كربالء/كلية الطب603.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعلي حاتم عبد الكريم هاشم114373272041013067

جامعة كربالء/كلية الطب603.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيعاتكه حسن مهدي صالح114374272042060221

جامعة كربالء/كلية الطب603.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيسكينه ماجد مصدف جاسم114375272042088142

جامعة كربالء/كلية الطب603.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيغدير مهدي حسين نايف114376272042068147

جامعة كربالء/كلية الطب603.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي انور عالوي حسين114377272041001181

جامعة كربالء/كلية الطب603.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائينور ناصر حسين خليف114378272042053070

جامعة كربالء/كلية الطب603.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيبسمله جبار هادي حسن114379272042056077

جامعة كربالء/كلية الطب603.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيساره ابراهيم عبود جابر114380272042060186

صفحة ٣٢٦٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة كربالء/كلية الطب603.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيشمس محمد نوري محمد114381272042060205

جامعة كربالء/كلية الطب603.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسن حازم حسين علي114382272041005033

جامعة كربالء/كلية الطب603.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب صدام كطفان شون114383272042060168

جامعة كربالء/كلية الطب603.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيكوثر محمد عبد زيد فضاله114384272042052154

جامعة كربالء/كلية الطب603.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيورود حميد عليوي ظاهر114385272042060331

جامعة كربالء/كلية الطب603.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائينور محمود علي حسن114386272042077127

جامعة كربالء/كلية الطب603.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيشهد خيري عبد االمير حسين114387272042072041

جامعة كربالء/كلية الطب603.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيتبارك علي حسين عبد هللا114388272042063035

جامعة كربالء/كلية الطب603.0ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي المرتضى امين فرهود عبد هللا114389272041029051

جامعة كربالء/كلية الطب603.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيعلي اركان حسين علي114390272041004047

جامعة كربالء/كلية الطب603.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائينرجس حافظ صاحب محمد114391272042088208

جامعة كربالء/كلية الطب603.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيحنان وسيم محمد جباره114392222042135051

جامعة كربالء/كلية الطب603.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائياطياب محسن خضير عباس114393272042097004

جامعة كربالء/كلية الطب603.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسين احمد فرحان نعمه114394272041011027

جامعة كربالء/كلية الطب602.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء احمد عطيه عليوي114395272042077045

جامعة كربالء/كلية الطب602.7ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي حسين موسى كاظم114396272041029055

جامعة كربالء/كلية الطب602.7ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيبنين داخل عبد الحسن كريم114397272042077019

جامعة كربالء/كلية الطب602.7اعدادية النجاح للبناتاحيائيبتول سلمان حنتاو عبد الحسين114398272042060039

جامعة كربالء/كلية الطب602.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيرقيه حميد حسين مناور114399272042059046

جامعة كربالء/كلية الطب602.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيامنه فارس مولى حمود114400272042060017

جامعة كربالء/كلية الطب602.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيضي لؤى علي عبد العباس114401272042059088

جامعة كربالء/كلية الطب602.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه ماجد مصدف جاسم114402272042088175

جامعة كربالء/كلية الطب602.0اعدادية بغداد للبناتاحيائينرجس ناصر جبار رفيش114403272042079109

جامعة كربالء/كلية الطب602.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيوالء خالد افندي دليمي114404272042056470

جامعة كربالء/كلية الطب602.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الرزاق علي114405272042056355

جامعة كربالء/كلية الطب602.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيزينب جاسم محمد طعمه114406272042072031

جامعة كربالء/كلية الطب602.0اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيعلي لؤي عادل جاسب114407272041037017

جامعة كربالء/كلية الطب602.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء علي عجه عبد114408272042059059

جامعة كربالء/كلية الطب602.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيسحر عبد االمير حسن محمد علي114409272042056253

جامعة كربالء/كلية الطب602.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيتقى فالح حسن جبر114410272042056119

جامعة كربالء/كلية الطب602.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى صفي محمد رضا114411272041001323

جامعة كربالء/كلية الطب602.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفدك محمد عباس محمد114412272042056365

جامعة كربالء/كلية الطب602.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيكوثر جواد احمد هاشم114413272042055248

جامعة كربالء/كلية الطب602.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيافنان حيدر طعمه علوان114414272042091008

جامعة كربالء/كلية الطب602.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزهراء علي عباس عبد الحسين114415272042095064
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جامعة كربالء/كلية الطب602.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيحسن ثابت طاهر سالم114416272041153027

جامعة كربالء/كلية الطب602.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيايات عمران عبيد عبيس114417272042095016

جامعة كربالء/كلية الطب602.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائينور الهدى فالح حسن كاطع114418272042069113

جامعة كربالء/كلية الطب601.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمينا صالح مهدي كريم114419272042077122

جامعة كربالء/كلية الطب601.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيكاظم احمد حسين ناصر114420272041005121

جامعة كربالء/كلية الطب601.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء حيدر كاظم جوده114421272042077050

جامعة كربالء/كلية الطب601.3ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد حسن زمان صاحب محمود114422272041029087

جامعة كربالء/كلية الطب601.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيرؤى اياد صاحب حمادي114423272042089038

جامعة كربالء/كلية الطب601.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيحنين مهدي عباس هاشم114424272042055056

جامعة كربالء/كلية الطب601.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيفاطمه قاسم عبيد عوده114425272042069087

جامعة كربالء/كلية الطب601.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمرتضى جهاد حسن فليح114426272041001301

جامعة كربالء/كلية الطب601.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيدالل عبد هللا عبد علي خضر114427272042056139

جامعة كربالء/كلية الطب601.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيغفران محمد هادي مهدي114428272042058245

جامعة كربالء/كلية الطب601.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيهدى رائد عبداالمير رضا114429272042056460

جامعة كربالء/كلية الطب601.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء حسين يوسف يسن114430272042063065

جامعة كربالء/كلية الطب601.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمرتضى علي محمد حسن علي114431272041001308

جامعة كربالء/كلية الطب601.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائياحمد محمد خضير عباس114432272041027005

جامعة كربالء/كلية الطب601.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد عدنان هاشم قاسم114433272041002143

جامعة كربالء/كلية الطب601.0اعدادية البسملة للبناتاحيائينرجس قاسم محمد عبد الحسين114434272042068192

جامعة كربالء/كلية الطب601.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء أجود كاظم براك114435222042139083

جامعة كربالء/كلية الطب601.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيآيمان فالح عبد الحسن هبن114436272042052023

جامعة كربالء/كلية الطب601.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيهدى صباح حسن صكر114437272042058344

جامعة كربالء/كلية الطب601.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيعال حسين صبر كاظم114438272042063139

جامعة كربالء/كلية الطب601.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيكوثر عبد الستار علي نعمه114439272042056375

جامعة كربالء/كلية الطب601.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيهدى خليل ابراهيم عبيد114440272042069121

جامعة كربالء/كلية الطب601.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيامير فاضل جاسم علي114441272041005022

جامعة كربالء/كلية الطب601.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزينب مؤيد عبيد خديم114442272042064098

جامعة كربالء/كلية الطب601.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيفرقان حسن احمد مزهر114443272042081115

جامعة كربالء/كلية الطب601.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيسجود ابا ذر راهي سعدون114444272042059077

جامعة كربالء/كلية الطب601.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيسماح محمد حبيب حسين114445272042088145

جامعة كربالء/كلية الطب601.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي سامي حمد عليوي114446272041005100

جامعة كربالء/كلية الطب601.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيقائم غسان كاظم جلوب114447272041001218

جامعة كربالء/كلية الطب601.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيشامل خليل ابراهيم مهدي114448272041020034

جامعة كربالء/كلية الطب600.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه فاضل وهاب داود114449272042077106

جامعة كربالء/كلية الطب600.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهره عادل حبيب عبد اللطيف114450272042077063
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جامعة كربالء/كلية الطب600.5ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيطفوف زمان مالك عبد الباري114451272042077087

جامعة كربالء/كلية الطب600.2ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد المهدي أمثل سمير عبد هللا114452232041047077

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمحمد عباس عبد الزهرة خليفه114453142041029060

جامعة كربالء/كلية الطب600.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيمريم محسن حمزه رفيش114454272042070076

جامعة كربالء/كلية الطب600.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيسجى قيس غازي كاظم114455272042089075

جامعة كربالء/كلية الطب600.0ثانوية النقاء للبناتاحيائينجوان حسن جواد هادي114456272042101042

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء ناظم عبد الحسين حميد114457272042056205

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم يحيى عبد علي كريم114458272042056404

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيايالف حيدر جابر راشد114459272042088028

جامعة كربالء/كلية الطب600.0ثانوية المتميزاتاحيائيمنار حسين عبد محمد غانم114460142042094148

جامعة كربالء/كلية الطب600.0ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه عدنان خليل علي114461122042109127

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبنين باسم متعب جاسم114462272042088038

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمرتضى حسين عبد عبيد114463272041001303

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمنتظر ثامر جاسم حسين114464222041091220

جامعة كربالء/كلية الطب600.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايات حسين داخل غانم114465252042062115

جامعة كربالء/كلية الطب600.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيسجاد شاكر مهدي حسين114466142041019032

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيدنيا قاسم محمود جاسم114467272042088075

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزهره جاسم محمد عبد الكريم114468112042110046

جامعة كربالء/كلية الطب600.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيضحى حياوي مسير رومي114469222042417055

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمنار ثامر مهدي صالح114470272042058309

جامعة كربالء/كلية الطب600.0ثانوية النقاء للبناتاحيائيتبارك أياد فليح عبد الكاظم114471272042101008

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية النور للبنيناحيائيمصطفى نصير كاظم عطيه114472122041026171

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء منذر سوادي رحيم114473272042056202

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية بغداد للبناتاحيائياالء يوسف عبيد محمد114474272042079009

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم عالء عبد الرسول موسى114475272042060288

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيايمن جواد كاظم عباس114476272041011014

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيامنه ناصر كاظم خضر114477272042094008

جامعة كربالء/كلية الطب600.0ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيازر وارد سعود عبد العزيز114478222041080007

جامعة كربالء/كلية الطب600.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيمريم عبد الحسين زاير علي114479222042175233

جامعة كربالء/كلية الطب600.0ثانوية الرفل للبناتاحيائينيران محمد شهيد مكي114480272042085021

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه خضير عباس هادي114481272042058260

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء عكاب مزاهر خديم114482272042064080

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه احمد فؤاد شهيد114483272042055215

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي مؤيد زيدان خليفة114484102041026179

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيتبارك محمد مطر حسن114485272042160091
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جامعة كربالء/كلية الطب600.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمهدي صالح خضير لفته114486222041040158

جامعة كربالء/كلية الطب600.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم فالح نصيف جاسم114487252042096465

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيكوثر حسين كاظم عباس114488272042063173

جامعة كربالء/كلية الطب600.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمحمد علي امجد لفته متعب114489252041042022

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيبراء خالد حسين حميد114490272042060044

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائياماني عبد االمير جاسم عويد114491272042055026

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد خليل هادي عبد114492272041001017

جامعة كربالء/كلية الطب600.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيرمله رزاق ياسر سدخان114493222042135078

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيرند نايف حمود عكله114494272042060114

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيسما جياد نوري فرحان114495232042117109

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيجعفر علي كاظم حامد114496222041310030

جامعة كربالء/كلية الطب600.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيغدير عايد عجمي علي114497272042081096

جامعة كربالء/كلية الطب600.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعلي حسن داود شلش114498232041292024

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيشهد حسن عبد االمير عون114499272042064112

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية النصر للبناتاحيائيهبه محمد جليل محمد114500122042112264

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيسليل باسم حميد عوده114501252042170414

جامعة كربالء/كلية الطب600.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيتبارك عبطان محمد مطلق114502242042168021

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيذو الفقار ياسر محمد رضا114503272041002064

جامعة كربالء/كلية الطب600.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزينب غازي هادي صخيل114504272042081069

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية الفوز للبناتاحيائييقين حسن تركي فرحان114505122042094302

جامعة كربالء/كلية الطب600.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء محمد حسين صادق114506272042077061

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد الباقر سلطان عزيز عبيد114507252041001234

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب علي محسن جاسم114508232042124071

جامعة كربالء/كلية الطب600.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيرويده رياض بشير حامد114509222042141097

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيفاطمة عبد الكاظم عباس غافل114510272042071058

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية غزة للبناتاحيائيسجى عادل عبد االمير حسن114511272042057115

جامعة كربالء/كلية الطب600.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيهبه عباس علي نعمه114512182042275100

جامعة كربالء/كلية الطب600.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيليث محمود محمد ردام114513272041001234

جامعة كربالء/كلية الطب600.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيشمس هاشم رؤوف محمد حسن114514142042112057

جامعة كربالء/كلية الطب599.9ثانوية البتول للمتميزاتاحيائياسنبرق غانم يتيم سابط114515152042057001

جامعة كربالء/كلية الطب599.8ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد محمد عبد الحميد حسين114516202041050013

جامعة كربالء/كلية الطب599.8ثانوية المتميزاتاحيائيمالك علي حسين كريم114517252042074095

جامعة كربالء/كلية الطب599.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعباس علي خضير عباس114518122041001055

جامعة كربالء/كلية الطب599.8ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسن عبدالخالق شاكر قاسم114519142041007028

جامعة كربالء/كلية الطب599.8ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمصطفى هاشم محسن بوهان114520152041012100
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جامعة كربالء/كلية الطب599.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحمزه ثابت محسن حميد114521272041005054

جامعة كربالء/كلية الطب599.6ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي محمد جواد كاظم114522142041007073

جامعة كربالء/كلية الطب599.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء جاسم محمد صالح114523272042077047

جامعة كربالء/كلية الطب599.3ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيالنرجس فالح حسن لعيبي114524152042057005

جامعة كربالء/كلية الطب599.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيايمان لطيف حسين صكر114525132042121031

جامعة كربالء/كلية الطب599.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيبنين يوسف جابر غالي114526272042077021

جامعة كربالء/كلية الطب599.2ثانوية المتميزيناحيائيابراهيم عظيم اسود علي114527112041010001

جامعة كربالء/كلية طب االسنان610.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيكوثر ايسر محمد مهدي114528272042077112

جامعة كربالء/كلية طب االسنان603.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيسارة محسن علي اسود114529272042061043

جامعة كربالء/كلية طب االسنان601.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم عادل عبد االمير رشيد114530272042060286

جامعة كربالء/كلية طب االسنان599.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء حسن عبد االمير محمد114531272042057077

جامعة كربالء/كلية طب االسنان599.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيسميه نجاح كاظم عطيوي114532272042056261

جامعة كربالء/كلية طب االسنان599.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه امجد طه ياسين114533272042089093

جامعة كربالء/كلية طب االسنان599.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيغدير مرتضى حسن كاظم114534272042063147

جامعة كربالء/كلية طب االسنان598.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيقنوت عبد الحميد شنان جفط114535272042061056

جامعة كربالء/كلية طب االسنان598.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيعبد الحميد ثامر عبد الرسول عباس114536272041015028

جامعة كربالء/كلية طب االسنان598.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيغدير سلمان عباس علي114537272042056304

جامعة كربالء/كلية طب االسنان598.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيشهد خالد موسى كشمر114538272042087100

جامعة كربالء/كلية طب االسنان598.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء سهيل عبد جاسم114539272042060133

جامعة كربالء/كلية طب االسنان598.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيكوثر سعد عباس هاشم114540272042065113

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيرضاب حسين علي هادي114541272042056143

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيسهى رحيم جبر عبد114542272042095094

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيُعال عامر كاظم حسون114543272042055201

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد حسين باسم محمد كاظم114544272041001268

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء شعالن علي صالح114545272042056185

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب عالء عبد الحسين عبود114546272042060172

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0ثانوية النقاء للبناتاحيائيزينب جاسم عبد علي عبد الحسين114547272042101026

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيتبارك عامر محسن محمد114548272042063033

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيتقى علي محمد تقي هاشم114549272042060067

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعلي هاشم طعمه علوان114550272041013078

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيموسى حسين محمد علي شريف114551272041029125

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينور الهدى خلف عبد صيهود114552272042063204

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيعبد هللا سلمان لطيف عبد هللا114553272041033020

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيحوراء رسول حسين عالوي114554272042069026

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيابابيل مؤيد كاظم عبود114555272042094004
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جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيندى حسين عليوي نهابه114556272042056418

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيحوراء نهاد عباس كريم114557272042055065

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيزيد عقيل حسن محسن114558272041014090

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين علي عبد هللا علوان114559272041005042

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيطيبه عبد هللا محمد صالح114560272042068139

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائينبأ نبيل يوسف سوادي114561272042069107

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0ثانوية النقاء للبناتاحيائيزينب عباس سلطان موسى114562272042101028

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0اعدادية السما للبناتاحيائيضحى عبد عطيه جاسم114563272042083097

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائينرجس عادل احمد خضير114564272042088210

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0اعدادية النجاح للبناتاحيائينور صالح عبد عباس114565272042060322

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيبتول عبد الزهره حسن حمزه114566272042084006

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائينسرين عمار حاجم حمود114567272042160375

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزينب عالوي عبود عبد نور114568272042107049

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين باسم جمعه عبدل114569262041038016

جامعة كربالء/كلية طب االسنان597.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيسرى محمد سلمان حمزه114570272042060197

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.4اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيجعفر حميد عبد العباس غانم114571272041005026

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه ماجد حمد رشيد114572272042056161

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيعلي احمد ارحيم حسين114573272041020044

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيساره هادي جابر مذبوب114574292042085107

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيقران حيدر عادل علي114575222042175222

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيغدير مؤيد محمد عبد114576272042087112

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائياسراء حسن سلمان ضاحي114577272042061002

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا ستار عليوي كاغد114578222041099036

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0اعدادية البسملة للبناتاحيائينبأ هيثم حامد جباره114579272042068187

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيغاده راغد محمد علي عبد الرؤوف114580272042056298

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيهاجر حميد طه ياسين114581272042079118

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيامير احمد حسن خضير114582272041001035

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور سالم شهيد منعم114583272042058331

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزهراء ستار نجم عبد114584272042065054

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيعال حسين عبد الصمد حمد114585272042060223

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيسبأ نعمه هاشم مسعود114586272042063112

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه مؤيد عبيد خديم114587272042064140

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيبتول حسين سعيد عباس114588272042160055

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيمالك معمر هادي ردام114589272042088195

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيهديل حيدر متعب منديل114590272042091149
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جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد قيس عبد المهدي كاظم114591272041001292

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزينب فاضل عبد االمير كاظم114592272042059071

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيبنين انور كامل عبيد114593272042060049

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيطيبه حميد هالل حسن114594272042056285

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيمروه دريد محمد حسن رجب114595272042063176

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء عبد النبي والي حمادي114596222042175105

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه جنه ماجد داود عواد114597272042064130

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد االمير احمد114598272042056354

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيتبارك حيدر عباس عبيد114599232042125026

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0ثانوية النقاء للبناتاحيائيتبارك جعفر جبار فشاخ114600272042101009

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفرقان عبد الحسين ياسر بدر114601272042160333

جامعة كربالء/كلية طب االسنان596.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيبيان ناظم رحيم حسين114602272042063029

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.5اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي مهند احمد عباس114603272041005118

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيفاطمه حبيب عبد الكريم محمد114604222042185085

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور مهند عبود محيل114605252042100533

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيغسق عدي عمران جواد114606272042095104

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية االصالح للبنيناحيائيعلي عبد الخالق كاظم ابراهيم114607222041015022

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعباس سالم اسماعيل خضر114608252041008117

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه صاحب محسن فرحان114609272042056153

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيزينب سليم مطشر خلف114610222042425022

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيحسين قاسم حسن طعمه114611142041026022

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيدعاء جاسم ارحيم شنيو114612272042060087

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسن جايان سلمان114613252042102034

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيابرار حيدر عبد االمير شهاب114614112042076005

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء طالب محسن عباس114615272042060136

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيفاطمه صباح عبد حمدي114616152042044158

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى راهي جياد فرحان114617252041031749

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين علي جاسم محمد114618282041009016

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيساره احمد جمال عبد هللا114619142042078052

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية النيل للبناتاحيائيبنين ستار عبد الحسن حنون114620222042169018

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيمجتبى قاسم علي سعيد114621212041001064

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد عبود محمد114622252042096216

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيشذى علوان كاظم علوان114623272042055183

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيبركات صادق لفته عواد114624222042311014

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزهراء كريم جاسم سالم114625272042081058
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جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائياحمد رياض سلمان جودة114626152041006001

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمرتجى محمد خلف لفته114627152041005119

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائينمارق حسن هاشم شوكان114628222042412087

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن جوان114629292042057224

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية السما للبناتاحيائيعذراء محمد سلمان عبود114630272042083102

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية النجاح للبناتاحيائينبأ كامل عظيم حمود114631272042060308

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيهدى محمد فاضل عبد زيد114632272042067110

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء وليد لطيف زاير114633152042040075

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية التقى للبناتاحيائيحوراء عادل حسن محمد علي114634112042071033

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائياسالم سالم عبد الحسن ابراهيم114635272042063011

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائينور الزهراء فالح حسن جباره114636222042172155

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيأحمد قاسم عبد الحسين جاسم114637112041032007

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيغدير حسن حمود راشد114638262042132172

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيامير عباس حسون علي114639152041009006

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء فالح عبد الحسن عبد المحسن114640252042109033

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيغفران عالء حسين علي114641112042215117

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائييوسف راضي ياسر جاسم114642222041363084

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيوديان اسوادي مهدي عموش114643272042086035

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيكرار ثائر عبد المالك خلف114644222041311061

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيايات احمد حسين عالوي114645272042060021

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيتبارك جاسب رحم داود114646272042076013

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيتبارك كاظم ناصر لفته114647272042068042

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0مدرسة االمام الحسين (ع) النموذجية ايران-مشهداحيائيوالء صالح مهدي صالح114648132042236011

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيشيماء نعمه شرهان حماس114649222042323239

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيايمان حسين حبيب جاسم114650272042060030

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين فاضل حميد جاسم114651272041002046

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه مكي محمد عباس114652272042056356

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائياسالم رياض عبد الحسين محمد114653252042056025

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي عزيز مال سلمان114654262041012103

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيعال جاسم عزيز طاهر114655122042107157

جامعة كربالء/كلية طب االسنان595.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفرقان عباس جميل حسن114656272042058287

جامعة كربالء/كلية الصيدلة605.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه محسن رويح محسن114657272042060264

جامعة كربالء/كلية الصيدلة601.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيقمر ثامر موسى محي114658272042061055

جامعة كربالء/كلية الصيدلة601.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيتبارك سعد عبد الحسين عيسى114659272042059026

جامعة كربالء/كلية الصيدلة599.7ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء رضاء صالح مهدي114660272042077051
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جامعة كربالء/كلية الصيدلة598.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائينور حسن محمود محمد114661272042061070

جامعة كربالء/كلية الصيدلة598.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيفاطمه طاهر كاظم حسين114662272042081112

جامعة كربالء/كلية الصيدلة597.8ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي نجم عبد نايف114663272041029065

جامعة كربالء/كلية الصيدلة597.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيدعاء جبار عباس كافي114664272042052054

جامعة كربالء/كلية الصيدلة597.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيكرار حيدر حسين علي114665272041001230

جامعة كربالء/كلية الصيدلة597.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب غفار عبد الواحد منذور114666272042058196

جامعة كربالء/كلية الصيدلة597.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمصطفى دريد علي وناس114667272041045087

جامعة كربالء/كلية الصيدلة597.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه علي راضي خطار114668272042056344

جامعة كربالء/كلية الصيدلة597.0اعدادية المكاسب للبنيناحيائيمؤمل حسين مسلم هاشم114669272041003032

جامعة كربالء/كلية الصيدلة597.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيابرار مازن حاكم عبد الخضر114670272042063003

جامعة كربالء/كلية الصيدلة597.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعباس نوماس عبد محمد114671272041001166

جامعة كربالء/كلية الصيدلة596.7اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي ضرغام رشيد نوري114672272041005105

جامعة كربالء/كلية الصيدلة596.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه روحي شاكر عبد الواحد114673272042056337

جامعة كربالء/كلية الصيدلة596.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيأيات ناطق حسن مطر114674272042060003

جامعة كربالء/كلية الصيدلة596.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعلي مهدي عبد علي114675272041019067

جامعة كربالء/كلية الصيدلة596.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب نجاح حسن حربي114676272042055167

جامعة كربالء/كلية الصيدلة596.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيعقيل حسن ميري عبود114677272041027045

جامعة كربالء/كلية الصيدلة596.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيكوثر نجم عبد عون عبد114678272042095128

جامعة كربالء/كلية الصيدلة596.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيرحاب عالوي حسين صبر114679262042096047

جامعة كربالء/كلية الصيدلة596.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيرباب علي محمد حسين محمد علي114680272042061020

جامعة كربالء/كلية الصيدلة596.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيشهد محمد رضا صالح جواد114681272042055188

جامعة كربالء/كلية الصيدلة596.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب علي حسين حمادي114682272042060174

جامعة كربالء/كلية الصيدلة595.3ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعبد هللا فارس عبد علي مركب114683272041029049

جامعة كربالء/كلية الصيدلة595.0اعدادية غزة للبناتاحيائيفيد حسين علي جبر114684272042057157

جامعة كربالء/كلية الصيدلة595.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائيكوثر علي عاشور حمد114685272042080048

جامعة كربالء/كلية الصيدلة595.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيهجران نبهان جاسم حسين114686272042095159

جامعة كربالء/كلية الصيدلة595.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن سالم وريثة114687262042080069

جامعة كربالء/كلية الصيدلة595.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيأبرار صفاء صالح خضير114688272042061001

جامعة كربالء/كلية الصيدلة595.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيتقى سهل شهيد حسن114689272042063037

جامعة كربالء/كلية الصيدلة594.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيغاده نافع جاسم محمد114690272042056300

جامعة كربالء/كلية الصيدلة594.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيطيبه رشيد كاظم شخير114691272042052124

جامعة كربالء/كلية الصيدلة594.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين فالح حسن عباس114692272041001094

جامعة كربالء/كلية الصيدلة594.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرغد صادق مهدي برهان114693272042058101

جامعة كربالء/كلية الصيدلة594.0ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيباقر هاشم نوماس اسماعيل114694232041065005

جامعة كربالء/كلية الصيدلة594.0ثانوية العميد للبناتاحيائياروى حيدر احمد موسى114695272042149002
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جامعة كربالء/كلية الصيدلة594.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيتبارك اياد طالب عبد المنعم114696272042088050

جامعة كربالء/كلية الصيدلة594.0اعدادية قباء للبنيناحيائيعلي ستار جبار وادي114697152041010064

جامعة كربالء/كلية الصيدلة594.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيحسين مهدي رجب عبد الحسين114698272041154054

جامعة كربالء/كلية الصيدلة594.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء ياسين احمد جميل114699272042091079

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.9اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء علي عبد الكاظم جاسم114700272042060147

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد احمد علي عبود114701272041005131

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيام البنين محمود حسن حسين114702212042294017

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيايه احمد حسن علي114703212042290022

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيوالء سالم كاظم صكبان114704272042065133

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب حسين عزيز فليفل114705122042107124

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيصابرين مهدي جبر مهدي114706272042081091

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية غزة للبناتاحيائينرجس حسين عبد عون كاظم114707272042057187

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيسحر هاشم رشك غالي114708132042126041

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبنين مهدي شكاصي سلطان114709152042046044

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائينور الهدى قحطان هاشم محمد114710142042134170

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد سلمان114711272042094055

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيسجاد عبد الحافظ فيصل جودي114712122041032032

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزهراء احمد علي عبد114713142042078039

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيفاطمه صاحب قمر محمد114714152042056081

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيرغد عالء سرحان صيهود114715272042060101

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيرقيه رائد خضير عبيس114716122042104015

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيسجاد صالح مهدي علوان114717142041048033

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرواء محمود راضي عويز114718142042080019

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0ثانوية االمام الباقر(ع) للبنين-الوقف الشيعياحيائيكرار حيدر محمد عبيد114719262041029005

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيسجى مالك لطيف عكله114720132042070138

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزهراء محمد ابراهيم حلبوص114721182042205059

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيتقى حسن عبد حوشي114722142042132019

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيحيدر احمد محمد حسين محمد رضا114723232041009039

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيابرار حيدر طه محمد114724272042068002

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزينب محمد صالل حسن114725272042087090

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائينجمه عايد عبد هللا كاظم114726262042144082

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم خليل عبدالرحمن مهدي114727272042056390

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية هند للبناتاحيائيايات كاظم جاسم جاري114728112042079009

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمصطفى حيدر علي عويد114729142041049073

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيسجى سباهي العيبي حمد هللا114730152042055076
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جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية بغداد للبناتاحيائياساور مهند فرج سلمان114731132042070011

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيسماح خضير سلمان جاسم114732272042088144

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية السما للبناتاحيائينور دريد صادق ابراهيم114733272042083143

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيآيه ياسين طه عبد الزهره114734232042082003

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينرجس عبد الكاظم شاكر حسن114735272042095144

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيحوراء علي فرحان جبر114736152042054063

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائيمجتبى حسين علوان محمود114737212041050016

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيايات علوان لعيبي موزان114738122042100007

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزبيده هادي علي محسن114739272042058120

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيعلي حيدر حسن حسين114740272041135008

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيساره فارس عبد عون عبد نور114741272042056240

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء محمد سوير عبد هللا114742132042070109

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية النور للبنيناحيائيمهدي صالح محسن جبر114743122041026183

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيعبد هللا عامر علي حسين114744212041206018

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيحسن علي منغر مجيد114745272041013023

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيعذراء مرتضى صالح مهدي114746272042056292

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيفالح حسن رغيف جدوع114747142041048078

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيسجاد احمد صادق حسين114748272041002071

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد مرتضى محمد مهدي114749212041014137

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحسن هاشم حسن عبد114750272041035023

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيكوثر عوده حنون اعجيل114751272042061057

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0الخارجيوناحيائيعلي محمد كاظم محسن114752112041400048

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيشمس حيدر حسن كاظم114753142042091017

جامعة كربالء/كلية الصيدلة593.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينبأ طارق نعمه جاسم114754232042093169

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.8ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي سليم عطيه جوهر114755272041029056

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.8ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي حسين جاسم علي114756202041050051

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.5ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيامير احمد عدنان عبد المحسن114757132041037020

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.4الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيزيد باسم نعمه فريح114758142041046014

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائينور سعد معروف الياس114759122042109174

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.4اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمرتضى ناطق عبد عون فواز114760272041005170

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.2اعدادية النجاح للبناتاحيائيحوراء زياد طارق عبد الجبار114761272042060079

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي رعد مزهر سعود114762272041005099

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.1اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيبراء هادي جاسم فنجان114763152042054032

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيحيدر حاتم كسار هاشم114764212041008038

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0الخارجياتاحيائياالء حسين علي عبد114765272042401014
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جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيمحمد فالح علي حسين114766122041002034

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعداديه الوهج للبنيناحيائياحمد بلبول جوده عبد114767242041051001

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء منصور حسن دهيمش114768252042096142

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء علي عباس سودي114769252042170300

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب ميثم صالح عيسى114770232042142178

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمريم احمد حسين مغير114771262042120189

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء كريم ناصر حسون114772252042059425

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيمرتضى صفاء صاحب محمد114773272041011115

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبنين حيدر عليوي عبيد114774232042142063

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم ريسان حريجة جودة114775222042135201

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرشا صالح مهدي عبيس114776232042087121

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيمنار علي فهيم محي114777142042105071

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه صاحب محسن ابراهيم114778272042077100

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيمريم حسن عزيز فضالة114779262042077026

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعلي محمد جاسم هادي114780272041019065

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمصطفى مسلم ابراهيم عبد الرضا114781252041205249

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبنين صباح عبيد شاحوذ114782272042088234

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيبنين نجاح عبد الحسين مجباس114783272042161021

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفرسان للبنيناحيائيكرار حيدر راهي فتنان114784252041003029

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية السما للبناتاحيائيزينب حسين نجف مرتضى114785272042083071

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمؤمل شراد عبد مويد114786252041052061

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم سالم يوسف اسماعيل114787252042100343

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساره محمد كامل عبيس114788262042097072

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيرقيه حبيب ابراهيم حمادة114789232042115068

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزهراء عباس عبد هللا طالل114790252042087030

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيسجى اياد جاسم محمد114791222042143227

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية القدس للبناتاحيائياسراء سالم ناصر رعد114792262042104009

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية حنين للبناتاحيائيزهراء عون عبد هللا فاضل114793132042104033

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيحوراء جودة عبد الكاظم شمخي114794152042054057

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيايه حسين علوان حسن114795272042056052

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية المأمون للبناتاحيائياسراء محمد زامل عبيد114796102042116004

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس راجي شاهر114797232042153080

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيفاطمة محمد قاسم مطر114798142042074120

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيتبارك باسل محمد علي دولة114799272042060056

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايات مكي علوان ناجي114800232042142036
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جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد طاهر حسن سلمان114801252041031624

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيحسين حيدر عباس عبيد114802232041027009

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيطيبة حسين عبد هللا خالوي114803232042082061

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد عدي داود سلمان114804272041001283

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيسوالف محمد جاسم محمد114805212042294127

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمريم علي داود سلمان114806272042061064

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسين محمد زبون محيسن114807262041010055

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيطيبه جبار عبد زاير114808152042046149

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمؤمل مرتضى نعيم كاظم114809262041209339

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية البتول للبناتاحيائيتكتم علي عداي عوده114810262042075025

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيآيات عبد الهادي مع هللا محمود114811242042104003

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيسلوى جمال محسن حسين114812272042091097

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمسلم شاكر محمود محمد114813262041003157

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمحمد عبد هللا عباس مزعل114814142041028114

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية الرفل للبناتاحيائيسكينه حسن باقر بكتاش114815272042085011

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية الصباح للبنيناحيائيمنصور سعد سلمان غزاي114816262041162032

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيبان ياسر عبد الجبار صالح114817102042139004

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية النجوم للبنيناحيائيعباس سالم عباس نعمان114818232041030021

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد عبود لطيف114819262042132049

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء عباس عبد الحمزه عيدان114820232042271311

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيحيدر نجاة كاظم نايف114821212041008044

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيعلياء حسين علي سعدون114822132042099031

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية السما للبناتاحيائيحوراء احمد جواد ماضي114823272042083030

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد جعفر جواد كاظم محمد114824252041031580

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية حماة للبناتاحيائيزينه رعد كاظم حسين114825112042084100

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0المدرسة العراقية الحكومية في رومانيا-بوخارستاحيائيعمار أحمد صالح جالل114826132041201005

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيفاطمه شاكر علي عبد اللطيف114827112042109088

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد باقر علي عبد محسن114828242041003217

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيوسام يحيى صباح عبد االمير114829232041044061

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيايه اياد كاظم سرحان114830142042135006

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائييقين جاسم علوان قاسم114831152042044216

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيتبارك سلمان كريم سلمان114832252042059207

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية بلد للبنيناحيائيحسين علي حميد حسن114833182041006046

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائينور هادي كاظم عبيس114834232042165028

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيميساء محمد علي حسن114835182042275091
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جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعبد هللا فاضل عبد الزهره فاضل114836252041031352

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب جواد كاظم عبد114837252042070106

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزهراء علي نعمة عبد هللا114838152042058052

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء علي كاظم جلو114839242042191029

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزهراء رضا جابر حمد114840242042136054

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية ميسلون االهلية للبنيناحيائيمهيمن مهند محمد عبد الكريم114841142041063010

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيرقيه حيدر حنين عطيه114842262042250090

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيتقى فالح حسن كزار114843272042058070

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيحيدر عصام علي حسين114844122041025028

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيضحى ماجد حمزة علي114845112042062072

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيذو الفقار عالء عبد الحسين كريم114846272041014085

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء يعقوب حمود عاتي114847232042088226

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيتقى علي جودي عبد العباس114848252042087014

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدعاء علي حمزه لفته114849242042114090

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيمريم نزار احمد علي114850122042117038

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيايام حمزه غازي جبر114851242042168010

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد صفاء كهالن حسين114852212041014009

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه حيدر لفته طارش114853272042056330

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية قباء للبنيناحيائيحسين احمد محسن مزعل114854152041010023

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية النبوة للبناتاحيائينور منذر ضاري مهدي114855212042145155

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيتبارك عبد الحمزة حسين عطيه114856232042117044

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه سعيد محمد عبد عون114857252042100184

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيطيبه مازن غفار ديكان114858232042121093

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم حسين محمد علي114859252041031632

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية غزة للبناتاحيائيحسنات عبد الكريم عبود كريم114860242042097008

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد هادي محسن عرنوص114861142041016112

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه بهاء مهدي هندي114862232042088055

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيحسين احمد علي مهدي114863122041031043

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الكوت للبنيناحيائياكرم عبد الرضا زيدان نعيس114864262041001023

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه عبد الصاحب خوام عبد الصاحب114865252042084566

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عبد الرحمن عبد الرضا محمد114866232042087159

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيحسين حيدر مسيب خان114867142041169011

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيساره سليم ابو بكر أمين114868322042028006

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد حيدر صبحي نعمه114869252041031599

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيحنين علوان مطر حصيده114870272042070025
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جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه سلمان علي غافل114871252042096397

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين الياور غريب خضير114872272041001075

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه فيصل غازي محسن114873252042100234

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد علي ساجد عزيز سلمان114874182041006146

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد كتاب114875232042305123

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك احمد عبد الساده شخير114876272042056095

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية سومر للبنيناحيائيكرار كريم طالب عبد هللا114877242041009117

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائينور الهدى رزاق سلمان عناد114878272042052177

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائياسعد حمزه طرطوش عبد114879252041151019

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائياحمد كريم شنان لفته114880272041150015

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيعبد هللا عامر علي عبد هللا114881122041002016

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية المناهل للبناتاحيائينبأ قحطان عبد الزهره شنشون114882132042126074

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيغفران حسن سفنديار كمر114883142042074107

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيابو الحسن صالح فالح حسن114884222041036004

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيايالف رباح رجب شعبان114885212042097014

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية سمية للبناتاحيائيزينب سعدون جواد راهي114886262042118017

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيعباس فاضل نعمه طالب114887272041010091

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرؤيا عماد حسين سلمان114888232042088136

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب حسين عيسى شاوي114889262042086093

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية بابل للبناتاحيائيفاطمه سعد عباس مهدي114890212042141079

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيفاطمه حميد مسلم محمد114891232042118052

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزينب مكي اسماعيل فليح114892212042137088

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي لطيف عباس خضير114893212041014106

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيحسنين عالوي عيسى جبر114894232041059021

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعبد هللا باهر عبد الهادي جبر114895252041031347

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل مجيد فالح114896292041031021

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيبنين داود سالم فنجان114897132042093024

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء ابراهيم عبد الحسن حسين114898272042060121

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء علي ناجي جاسم114899262042132109

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه مهدي صاحب احمد114900272042055099

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدالي محمد جاسم محمد114901232042087107

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائياسالم يوسف عواد جابر114902222041058008

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائياقبال علي عبد علي جابر114903222042139011

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيزينب غانم مزهر حسين114904132042133024

جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيمصطفى قيس كطان فرج114905142041047179
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جامعة كربالء/كلية الصيدلة592.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيفاطمه سالم هاشم نجم114906222042321145

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة598.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمه مكي حسن حسين114907272052061012

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة589.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيزينب علي عبد الحسين عبد علي114908272052065030

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة582.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيسارة نبيل كاظم جواد114909272052059040

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة571.2ثانوية الذرى للمتميزينتطبيقيمحمد مهند محفوظ عبد الكريم114910272051029013

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة569.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيروان ياسر جاسب مفتن114911272052067015

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة568.0اعدادية االمامة للبناتتطبيقيفاطمه مرتضى عبد الحسين محمد رضا114912272052062025

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة565.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيسؤدد زكي ابراهيم خليل114913272052063044

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة560.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي سالم مجيد جعفر114914272051013084

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة560.0اعدادية البسملة للبناتتطبيقيزهراء خضر عباس جوده114915272052068021

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة560.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقينبأ ابراهيم هاشم محمد114916272052079023

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة559.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعبد هللا محمد ادريس عواد114917272051001070

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة559.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيسندس علوان ساجت عبد نور114918272052102028

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة559.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيعلي حسن علي اسدخان114919272051015030

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة559.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمحمد عبد مخيلف حسن114920272051013127

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة558.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقياسراء احسان شريف محسن114921272052072002

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة557.6ثانوية الذرى للمتميزينتطبيقيمصطفى شاذل عبد الجبار رضا114922272051029014

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة557.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيهبه ثامر جواد مهدي114923272052072064

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة557.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيحسن محمد عطيه خضير114924272051046015

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة557.0ثانوية البيان للبنينتطبيقيمرتضى شاكر عكروك شعواط114925272051032043

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة556.0ثانوية المعارف االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا زياد جواد حمودي114926122051049012

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة555.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيعال عادل هاشم حسين114927272052067032

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة555.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي حيدر محمد مهدي عزيز114928272051013081

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة555.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيتقى علي صادق اسماعيل114929272052067008

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة554.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيعلياء صادق حميد رضا114930272052088025

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة553.0اعدادية البسملة للبناتتطبيقيأيات لؤي عبد الستار عبد114931272052068001

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة553.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيعصام عبد الخضر جواد كاظم114932272051153098

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة553.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيسعد ملحان راضي عبادي114933272051154098

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة552.0اعدادية الكرخ للبناتتطبيقيريام خالد غني شاكر114934102052076011

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة552.0اعدادية البسملة للبناتتطبيقياسراء رائد طعمه ناصر114935272052068003

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة552.0اعدادية جصان للبنينتطبيقيأحمد منذر صادق محمد114936262051036002

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة550.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه احمد عبد الجبار حسن114937272052079018

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة550.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيايات عبد الحسين فايض قاسم114938272052064009

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة550.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيعلي احسان عليوي ضامد114939272051027032

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة550.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيسبأ ابراهيم هاشم محمد114940272052079016
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جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة550.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمنير كاظم صدام محسن114941272051002178

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة549.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيعلياء رعد محمد روكان114942272052072046

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة549.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيمنى جاسم حمزه شالل114943272052069040

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة549.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيياسر رافد ردام عداي114944272051024081

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة549.0اعدادية الحسين للبنينتطبيقيعلي كريم خضير طلب114945262051028028

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة549.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيفاطمة سعد بدن شهيب114946272052064047

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة548.0اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيمحمد جاسب عبد عون سلمان114947272051035019

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم العمارة548.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتتطبيقيزينب حيدر تركي حمزه114948272052070011

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني565.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمحمد حسين قاسم زعيج114949272051027050

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني561.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيمالك عقيل مسلم حسن114950272052057046

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني560.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيعباس حيدر مجيد حسين114951272051027029

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني556.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيتبارك حسين تركي كحيط114952272052055014

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني554.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمصطفى عامر عبد الرضا كاظم114953272051001140

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني549.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيصفاء رسول صاحب محمد114954272051001056

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني548.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيفضل عبد هللا محمد عبد الزهره114955272051004051

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني546.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيزهراء طالب حسين جاسم114956272052102019

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني545.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي محمد ناصر ونان114957272051013094

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني543.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعلي فاضل حسين صالح114958272051002104

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني543.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيفاطمة توفيق عبد زيد محمد114959272052063061

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني540.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيجعفر عبد الكريم مرتضى جبر114960272051030012

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيايات رحيم حمزه وجر114961272052091007

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني537.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيفاطمه مؤيد علي سلمان114962272052087036

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني536.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيعلي فالح حسن ناهي114963272051027037

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني536.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيام البنين جالل مهدي عبد114964272052065007

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني536.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقينور ثابت نور عبد علي114965272052064065

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني535.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقييسر طارق مجيد محمد جواد114966272052063091

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني532.0اعدادية الغراف للبنينتطبيقيحيدر عباس بادي شهيب114967222051022025

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني532.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد باقر ابراهيم مهدي عباس114968272051002124

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني532.0اعدادية االمامة للبناتتطبيقيحوراء صالح عبد الحر آل طاهر114969272052062006

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني532.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيفاطمه رسول جواد عمران114970272052059057

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني531.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيسامي محمد ناصر ونان114971272051013051

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني531.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعباس ضياء الدين حسين يوسف114972272051002079

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني530.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعيسى ثامر كاظم خضر114973272051002109

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني530.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمقتدى قيصر حسن سند114974162051497108

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني530.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيعباس كريم مسلم عبد نور114975272051150101
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جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني529.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيمريم حمزه دحام كياف114976272052059063

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني529.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيجعفر الصادق حمزه كاظم عبيد114977272051030011

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني528.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيحوراء علي ناصر مهدي114978272052059013

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني527.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمحمد خالد امين مهدي114979272051027051

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني525.0اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيمحمد عبد الهادي كاظم راضي114980272051037034

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني525.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيحنين شاكر محمود نوح114981272052065017

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني525.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقياحمد مجيد كاظم شخير114982272051003005

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني524.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيأسيل ثامر جاسم حنون114983272052091001

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني523.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيكوثر محمد محسن حيدر114984272052059061

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني523.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيمرتضى جهاد كاظم احمد114985162051004064

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني523.0ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيعبد هللا رعد سعيد حمد114986232051201018

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني522.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيحسن قحطان عدنان عبد الحسين114987162051449010

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني522.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمؤمل فاضل مطشر شاكردي114988282051001127

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني521.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيحيدر حسين جيبر ثاني114989242051012017

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني521.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيزينب فؤاد جواد كاظم114990272052064039

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني521.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعلي ناصر فيصل رحمن114991272051010067

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني521.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيزيد مرتضى حسن عالوي114992272051019023

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني520.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيبنين عباس هادي مهدي114993272052094014

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني520.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيمصطفى حيدر جبري عطوان114994162051042058

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني520.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد الجليل كاظم خضير عبيد114995162051060098

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني519.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيبنين صبيح عبد الحسين مطلك114996272052069009

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني519.0ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيمنتظر طالب نجم كاظم114997272051034052

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني518.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيشذى جليل صلبوخ عجيل114998162052245022

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني518.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحيدر حقي صابر قاسم114999162051363109

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني518.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعباس ماجد كاطع شنون115000282051001071

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني517.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمرتضى كامل شنان فرج115001162051105053

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني517.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمسلم عقيل كريم فرج115002272051007062

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني517.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمسعد صباح طعمه منصور115003162051034158

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني517.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيأمير نزار عباس عبود115004272051001006

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني517.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيايه حسن عليوي عبد115005272052055008

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني516.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيهاشم عالوي غافل زغير115006222051098045

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني516.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمحمد مالك وعد عبد الحسين115007272051013131

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني516.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد مهدي مرتضى عبد الرسول محمد صالح115008272051002150

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني516.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقينور يوسف سلمان بخيت115009272052058061

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني516.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزهراء جواد كاظم عطيه115010272052063028
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جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني515.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيآيات صالح سوادي عبود115011272052059001

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني514.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقياالء صابر عبد عبد الحسن115012272052055003

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني514.0اعدادية السرور للبناتتطبيقيزهراء محمد صالح عبد الحسين115013272052066010

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني513.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيتبارك سمير حسن كاظم115014272052063014

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني512.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقينمارق محمد مانع عويز115015272052055059

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني512.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقياحمد عبد الحكيم عبد الرسول حسين115016272051030003

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني512.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيحسين مهدي شالكه حسن115017272051003016

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني512.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعقيل سجاد حبيب معيبد115018162051038070

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني511.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيسالم عباس منسي مخلف115019272051150079

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني511.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيارجوان ناصر ميري محمد115020272052065005

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني510.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيختام حسن هاشم عباس115021272052072022

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني510.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيامير حميد عناد كطيوه115022292051026014

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني510.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةتطبيقيسعد حسين حميد فوير115023272051112005

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني510.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيخديجه علي حسين كاظم115024272052069014

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني509.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمحمد حمزة عباس حبيب115025162051047132

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني509.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيرباب حيدر عبد الرضا علي115026272052059015

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني509.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيعلي صباح عبدالمطلب علي115027162051007063

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني509.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسين احمد عيسى محمد115028272051002029

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني509.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيحسين احمد طعمه علي115029272051013031

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني508.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينتطبيقيحسين علي حسين عليوي115030272051006009

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني508.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمحمد عبد الناصر محمد فهد115031272051013126

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني508.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي حيدر غانم حمزه115032272051013080

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني508.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيياسر فاضل عباس ناجي115033272051001168

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني508.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد حيدر كاظم محيسن115034272051001115

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني507.9اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعبد الكريم محمد عيدان علوان115035272051005011

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني507.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمؤمل فالح حسن لفته115036282051151609

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني506.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيمقتدى عبد السالم زيدان خلف115037162051053124

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني506.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيرضا مهند عبد علي محمد تقي115038272051030026

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني506.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيزهراء ابراهيم علي جعفر115039272052058024

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني506.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيامير عبد العزيز حسين عبد115040272051001017

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني505.4ثانوية الذرى للمتميزينتطبيقيعباس عصام عبد العباس عبد الرسول115041272051029006

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزهراء عالء عبد الحسين مزهر115042272052079011

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني505.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمرتضى باسم مصطفى زناد115043162051355269

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية السما للبناتتطبيقيتبارك عمار حميد عبد115044272052083009

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعلي نبيل نوري سلمان115045272051005016
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسين عبد الرسول حسين راضي115046272051002041

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحسين رائد عبد الحي جابر115047162051010023

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيزينب عباس جاسم بهير115048272052091032

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيسرى علي حسن كاظم115049232052092022

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني505.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين رعد خضير حنون115050162051001063

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني504.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيزينب عباس منصور سلمان115051272052069020

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني504.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيتبارك رسول لعيوس عبد115052272052055015

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني504.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي رعد جبوري شاكر115053242051076014

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني504.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيسجاد حيدر سعيد حسن115054272051030028

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني504.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعلي طالب ميري محمد115055272051154141

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني504.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي ساطع داخل محمد115056272051001084

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني504.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيحيدر محمد ناصر جواد115057272051019020

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني503.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمحمد ناظم عبد هللا راضي115058272051027058

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني503.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيمحمد نوفل محمد حمزه115059272051151127

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني503.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيحيدر فاضل غالي عليوي115060272051008031

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني502.0ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيحيدر علي شياع كاظم115061272051152021

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني502.0ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيمنتظر سعيد جبار صالح115062272051018044

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني502.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسن محمد جمعه حسين115063272051001025

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني502.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيايالف قاسم محمد كاظم115064232052117005

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني502.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقياحمد هاشم احمد علي115065272051001012

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني502.0اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيزهراء خضير عباس حسين115066272052071011

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني501.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيصالح حسن عليوي ناصر115067272051150091

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني501.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيرسل محمد شاكر محمود115068272052087016

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني501.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيمحمد حسين سعد مجيد115069272051015058

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني501.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحسين يحيى شنان شالكه115070282051009027

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني501.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيمحمد امين محمد عبيد115071232051008060

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني500.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتتطبيقيبتول حيدر ناصر حيدر115072162052333001

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني500.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيعبد هللا طارق ناجي ناصر115073112051006074

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني500.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسن عبد العالي حسين115074162051084221

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك561.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيتقى عبد الحكيم عباس محسن115075282052083005

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك558.0اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيمسلم عقيل زبيد عذاب115076242051152022

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك556.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيرضا عالء رضا مهدي115077272051002064

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك553.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيعصام عباس حسن نوفل115078232051031030

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك546.0ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيمحمد طاهر مطر كرم115079272051039013

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك535.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقيزهراء فرج كامل بجاي115080252052084018
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جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك530.0ثانوية الصديق للبنينتطبيقيحارث عادل مرزة علوان115081232051027003

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك527.0اعدادية المهيمن للبنينتطبيقياركان حسين فنش عبد115082272051035003

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك525.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقياالء توفيق عبد الحسن مفظي115083272052072005

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك523.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمحمد عصري جواد عبد الكريم115084272051045088

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك520.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي حسين علي عذاب115085162051001132

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك519.0ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيمحمد جبار محمد علي115086272051152059

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك516.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيآيات محمد علي يونس115087162052238001

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك516.0ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيسجاد عبد عون علي حسين115088272051152029

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك514.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيرضا احمد محمد هاشم115089272051033012

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك513.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيزينب حسين علي محمد115090162052459013

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك511.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتتطبيقيزينب محمد هادي يوسف115091272052086005

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك510.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيحيدر عدنان رشيد جابر115092272051003018

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك508.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمومل مثنى محمد جواد115093162051006105

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك507.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتتطبيقيسرى مبارك حسين مارد115094272052070013

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك506.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقياحمد سالم حمد راضي115095162051076004

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك501.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحيدر رحيم شنيشل جاسم115096282051151257

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك500.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيايه زهير حميد عبد115097272052057003

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك497.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيعلي سليم ياس خضير115098272051019050

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك497.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيزينة مهند عبد مسلم عبد العباس115099272052067028

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك495.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيحسن صدام جواد لفته115100162051043011

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك495.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمنتظر محمد رضا حسين115101272051002175

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك494.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيمهدي مردان جريمخ علي115102292051016091

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك493.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقياسماء محمد حميد حسن115103272052072003

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك492.0ثانوية الحسنين (ع) للبنينتطبيقيأحمد صالح مهدي دعير115104282051043002

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك490.0اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيتبارك علي صالح سنافي115105162052258004

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك489.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتتطبيقيزهراء امين مطشر عبد الواحد115106162052452002

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك488.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيتبارك حيدر قيس عبد العالي115107272052087006

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك488.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيزينب صالح عطوي عبيد115108272052059036

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك487.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقينور الدين منصور ابراهيم محمد115109162051047170

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك486.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيامجد محمد جاسم مطر115110272051150018

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك485.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيجيهان علي عباس هرموش115111272052057010

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك485.0ثانوية البيان للبنينتطبيقيمصدق قاسم حسين عبد الساده115112272051032045

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك485.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيحسين ناجح جبير عبد115113272051024027

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك484.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمود عدي علي كحيوش115114162051022123

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك484.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيجواد عزيز جواد كاظم115115272051001020
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جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك483.0ثانوية وشق المدائن االهلية للبنينتطبيقيعلي فارس فرحان هجول115116162051349004

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك483.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيحيدر عائد موحان جاسم115117252051007066

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك483.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيياسر عمار جاسم محمد115118272051003056

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك483.0اعدادية السما للبناتتطبيقيام البنين عبد الكريم ابراهيم عبد الكريم115119272052083003

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك482.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيهدى عامر ضيول جبر115120272052069047

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك482.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقياسراء حسن عبود حسين115121272052058001

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك482.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيتغريد هاشم اسماعيل سلمان115122272052067007

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك482.0اعدادية الفتح للبنينتطبيقيعبد هللا طالب علي حسين115123272051011014

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك482.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيمحمد تقي احمد محمد115124162051358177

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك481.0اعدادية السما للبناتتطبيقيمرسلين حيدر حسين علي115125272052083039

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك478.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعباس حسن جخيور فياض115126272051013063

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك477.0اعدادية السرور للبناتتطبيقيفاطمه كريم هادي كاظم115127272052066014

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك476.0ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيهاشم عزاوي حرج خماط115128272051018046

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك476.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقياحمد باسم عبد هللا عوده115129282051021003

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك476.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيحسين علي سلمان موسى115130222051301013

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك476.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيعلي فيصل مهنا جاسم115131272051150128

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك476.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيمحمد عبد االمير منكاش كاظم115132162051017089

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك475.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن علي بكر سلمان115133162051001050

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك475.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيكاظم احمد كاظم موزان115134282051008091

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك475.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعلي عبد المطلب طاهر محمد115135272051002103

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك474.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيمجتبى عمار بدر عبد الرزاق115136162051494028

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك474.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيحيدر حمود جبار كاظم115137282051005017

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك474.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيبنين ميثم قاسم محمد115138162052231008

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك473.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيصادق مازن عبد الحسن جبر115139272051045051

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك473.0ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيعلي جواد عبيد فرج115140162051040008

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك473.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيزينب عبد الهادي محمد برهان115141252052062021

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك473.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء ناظم عمران عباس115142272052057042

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك473.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيعلي هاتف كريم عبد115143272051003033

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك472.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيزهراء جعفر تايه عاشور115144272052160075

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك472.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةتطبيقيحسين صالح مهدي كاظم115145272051112003

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك471.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينتطبيقيمحمد سامي لعيبي عوده115146272051006031

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك471.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي فرقد عبد الخالق حمد115147162051001147

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك470.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيساره علي خضير عباس115148272052088021

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك586.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيغيث مثنى رحمن فرحان115149272041011089

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك582.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيتيماء حميد محمد خضران115150272042088059
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جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك579.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور الهدى كاظم جواد لفته115151242042220762

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك577.0الخارجياتاحيائيام البنين صادق زاير عبود115152272042401015

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك576.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد باقر عرفان راضي شاهر115153272041002131

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك572.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك عبد الكريم محمد حسن115154272042056104

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك572.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيهدى حامد كاظم ظاهر115155272042076060

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك571.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد عادل خليل ابراهيم115156272041001281

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك568.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب عادل فرحان رشك115157272042058184

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك562.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيبتول عارف عبيس علي115158272042060040

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.9ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمود ضرغام جواد محمد تقي115159272041029106

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيتقى عبد الستار عبد الجواد عبد الكاظم115160272042071017

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزهراء قاسم ابراهيم طرخان115161272042102039

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.8اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيزيد علي جعفر موسى115162272041005064

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.2اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء طه عباس صبر115163272042060137

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيحوراء حامد حسن حاتم115164152042080068

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائياحمد حيدر سعد سلمان115165272041002004

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيامير فاضل عبد العباس طالب115166272041035011

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيمريم محسن شباط يونس115167272042087161

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسن صادق جعفر جعاز115168272041010035

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء سراج عبد الرضا محمود115169272042056180

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار رزاق محسن عبد115170222041003267

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيعلي جميل محمد شريفي115171272041035055

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمحمد رضا هشام كاظم كاطع115172272041027071

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك545.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي السجاد قيس محسن علي115173272041005093

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيالحوراء مؤيد هادي عبد115174272042107008

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينور فراس عدنان محمد115175272042056445

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيفرقد ثامر جواد كاظم115176232042117159

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0ثانوية البيان للبنيناحيائييوسف جمعه عيدان موات115177272041032049

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيعبد هللا مؤيد باقر عبد هللا115178162041309010

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائياسراء عقيل طاهر يونس115179162042244002

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك540.2ثانوية الذرى للمتميزيناحيائييوسف عبد الهادي سلمان عبد الكاظم115180272041029128

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك540.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيرقية شاكر ساجت ثامر115181292042153051

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك540.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيسيف فاضل مجيد خلف115182162041022020

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.3ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيالحسين علي عبد اللطيف عبد هللا115183272041029010

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء واثق صاحب كاظم115184272042060159

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيحسين عبادي ديوان دخن115185272041151022
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جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيخالد علي خالد مسير115186162041355150

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيكاظم صالح كاظم نعيم115187162041085050

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائينوره صباح عبد تايه115188272042160401

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيايمان محمد عباس علي115189272042068020

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0الخارجياتاحيائيرباب عبد الستار علي نعمه115190272042401054

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب توفيق عباس عبد عون115191272042088116

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمقتدى اسعد عبد المحسن عبد الوهاب115192272041135024

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيساره سعد محمد ابراهيم115193232042142186

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد نعيم حمود فرهود115194272041007120

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيكرار ضياء كاظم حسون115195272041009091

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي عباس محمد علي شاهر115196272041007072

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيارشد اسماعيل عويد مكي115197272041019008

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيمنار سليم كشاش جاسم115198272042093109

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيتبارك حمد محسن حسين115199292042055015

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعباس رياض خضير حسن115200272041001162

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيمالك قتيبه مردان شطنان115201272042056406

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائياحمد محمد حسين رضا حسين115202272041002011

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيزينب حسين راضي جدوع115203272042076030

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرسل فاضل عباس علوان115204272042058099

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه عماد كاظم عبادي115205272042056348

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحسين عصام جبار أسد115206272041027021

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيروان محمد شاكر حسين115207272042056168

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحسين عباس لفته علي115208272041035030

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي مهدي عبد اللطيف جاسم115209272041005117

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيايه حيدر عبد الرزاق عبد الوهاب115210272042160051

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمصطفى رغيد احمد مرتضى115211272041010200

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.7اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي عبد الحسين عباس علي115212272041005108

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيخليل ناظم حسن عبد هللا115213162041355039

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء علي عبيد جبر115214272042056194

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيزهراء خليل عويد عبيد115215272042076026

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيحوراء ناصر جاسم محمد115216272042061016

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينب احمد نعمه شياع115217272042052093

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيهدى باسم لطيف خضير115218272042087153

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائينور عبد االمير عوده مرزوك115219222042112104

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمصطفى امجد محسن عبد الرضا115220162041084118
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جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائييحيى محمد جعفر كاظم115221282041014029

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد صالح الدين مهدي قاسم115222272041014009

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيحوراء فالح عبد الحسين علي115223272042052052

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم نعمه ضيول115224272042060141

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيعذراء محمد عبد الحسن شالش115225222042141183

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسام احمد كردي وداعه115226272041014037

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء رائد محمد علي يعقوب115227282042063041

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه سفيان رشيد حسين115228272042060254

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء علي شاكر وهاب115229272042056193

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيباقر محمد عبد الرزاق مسلم115230272041018003

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتقى الزهراء جودت كاظم حميد115231162042165098

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0ثانوية العباس للبنيناحيائيداود سلمان ناصر حسين115232272041043003

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيحسين علي عبد االمير عباس115233272041150035

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيآيات قاسم محمد جياد115234272042062003

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب احسان علي ناصر115235272042058169

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيجعفر صادق خليل ابراهيم115236272041151015

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيرسل حسين موسى عبد115237272042056141

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيحوراء حسام جبار فاضل115238272042061015

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء محمد جبار وادي115239272042055132

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.4ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمرتجى صفاء شمخي جابر115240272041029108

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية الوارث االهلية للبنيناحيائيعلي فؤاد هادي فرهود115241232041290004

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد اسماعيل ابراهيم عبد هللا115242272041010147

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائياسالم حسن محمد بندر115243272042063010

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمنتظر صادق عاشور شريدة115244292041003278

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.7ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمجتبى رافد محمد علي عبد الرؤوف115245272041029079

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيزينب حسن علي جابر115246262042115032

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية السما للبناتاحيائيتقى حسن هادي محمد115247272042083024

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائينور عماد ميران سلمان115248272042064166

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد سمير حسين واوي115249272041002138

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحسين شاكر محسن حبيب115250232041012035

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيندى كاظم حمزه جاسم115251272042056419

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية عشتار للبناتاحيائينور الهدى رزاق كاظم عباس115252232042125092

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية المعقل للبنيناحيائياحمد علي محمد حسن عباس115253162041019004

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيكوثر عامر عبيد جبر115254272042056374

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاتن عبد العزيز حسن ساجت115255272042063150
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جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيضحى ماهر حمود صالح115256282042063086

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعبد هللا قيصر سعيد ماصخ115257272041001174

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيرسول مزهر بهل كناد115258272041045032

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0ثانوية اسباط الوارث األهلية للبنيناحيائياواب صبار راهي جاسم115259272041133003

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية غزة للبناتاحيائيصفاء عالء فاضل صادق115260272042057126

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه ماجد حميد مجيد115261272042077107

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيهدى هيثم محمد حسين115262272042088226

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيرمله يعقوب يوسف خلف115263162042150016

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيبان باسم محمد جبار115264272042065020

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد باقر عامر غانم حسين115265292041003219

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائياحمد رسول نزار عزيز115266222041310004

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيامير حيدر عبد الحسين خنصير115267272041005017

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمحمد حاتم كاظم محمد علي115268272041027068

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنيناحيائيفالح مهدي جاسم صياد115269162041359012

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد عادل مهدي خشان115270272041005147

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمرتضى عيسى عبد هللا عبد علي115271162041075211

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيندى محمد عبد حنيت115272222042439071

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمحمد رضا علي عباس حسين115273272041008087

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيمياده صبيح جاسم حسن115274282042060062

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء علي ياسين علي115275222042209094

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمحمد عبد عون محمد عبد الساده115276272041045077

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيمجتبى قاسم جابر حسين115277272041152082

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيصادق عبد االئمه جاسم محيسن115278272041007052

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعباس عادل مهدي عباس115279272041001163

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزهراء محمد ضياء محمد جعفر مرزه موسى115280272042065059

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائينبراس صباح مهدي حسين115281272042088204

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0اعدادية بغداد للبناتاحيائينور الهدى جاسم جياد محمد115282272042079113

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0اعدادية النور للبنيناحيائيغيث احمد ودود محمد115283122041026125

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب فيصل عبود شعيب115284162042184139

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيكرار نعيم كرم لفته115285282041001088

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيطه علي طالب حسن115286222041093039

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيياسر هاني عبد حسين115287282041006168

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيرسل عادل احمد مزهر115288272042081041

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيعلي جاسم محمد حسين115289272041004050

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيمحمد صادق حسن باوه115290142041030051
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جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيعقيل حيدر عبد الزهره الزم115291162041300015

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه موسى جعفر مجيد115292272042079096

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمؤمل حسن علي جابر115293222041026035

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك509.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي محمد علي عباس115294272041001208

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسين يعقوب مجبل نفاوه115295162041030027

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0ثانوية الخورنق المختلطةاحيائيأثير خضير عباس جارود115296222041271002

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0االعدادية المركزية للبنيناحيائييوسف سعد نعمه الزم115297162041001156

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائياحمد محمد جواد زايد حسن115298162041049003

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزينب عبد الرضا هاشم عودة115299162042153049

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسين امين مجبل مزيعل115300162041084029

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيمصطفى رزاق علي هليبي115301272041018035

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسين جبار عبيد كاظم115302272041029025

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمصطفى حامد محسن عسكر115303222041084030

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائياحمد محمد رحيم عبيد115304262041059008

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيمحمد سعد عويد غليم115305282041021025

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائينبأ حامد كنوش جاسم115306272042146011

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيشهد علي نعمه كاظم115307272042056271

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمؤمل بشير حاتم عليوي115308222041100049

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائياحمد نبيل كاطع عبد115309162041060009

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0ثانوية در الصفا االهلية المسائية للبنيناحيائيسامي عبد الحسين نعمه عبد الحسن115310222041315006

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0اعدادية السما للبناتاحيائيسمانه عبد الحسين عبد االمير جدوع115311272042083089

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء عبد االمير برغش شرشاب115312222042156133

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيعلي نجاح صادق حسن115313272041011083

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور الهدى جاسم محمد عبد النبي115314222042153411

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي عدنان مراد حسون115315222041072106

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيكرار حميد مرار حسين115316222041358044

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيبشرى ناصر عطيه جبير115317222042314008

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين ميثاق حسين حاتم115318222041053048

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد اسامة ثامر سعدون115319222041356182

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيزينب مهدي صالح حمزه115320272042068118

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.7ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمحمد الجواد قاسم سلمان محسن115321112041050016

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.1ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائينورالهدى قصي عبدهللا شيال115322162042232022

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمصطفى مديح حسن كاظم115323242041010144

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.0اعدادية أور للبناتاحيائيفرح حيدر علي نوري115324222042154115

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيحوراء ابراهيم سلمان جاسم115325272042053020
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جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيوالء منعم كامل حسن115326222042314048

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد تقي صادق سويد115327232041006140

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.0ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائياديان فراس فالح حسن115328162042262002

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.0ثانوية السياب االهلية للبنيناحيائيالحسن المجتبى عبد هللا توفيق سامي115329162041073002

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيشهد حاكم علوان حسن115330272042060207

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.0اعدادية االعالم للبنيناحيائيعلي عامر جواد عباس115331162041045021

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0ثانوية الوقار للبنيناحيائياحمد سمير ابراهيم مهدي115332272041046004

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيبصير محمد عبد الغني فرج هللا115333162041131002

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيفاطمه عادل حبيب محمد115334272042068154

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحيدر أديب عبد الحسن جياد115335222041053057

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيضحى حسين شلتاغ عبيد115336272042160282

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيذو الفقار عبد الكريم مطرود لفته115337222041093034

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اعدادية غزة للبناتاحيائيبنين محمد عباس خنفيش115338272042057042

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحيدر محسن جبر كاظم115339222041098060

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه احمد هادي محي115340272042067074

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى صالح مهدي ثجيل115341222041003375

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيساره كريم كاظم محسن115342272042060191

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك502.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيمعصومه باسم نوري مهوس115343272042144020

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0اعدادية الرفاعي  للبنينتطبيقيعلي حميد عجيل خضر115344222051028013

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقياحمد نوري كاطع مهاوي115345162051060014

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0ثانوية االعتصام للبنينتطبيقيجعفر خالد عبد الرحمن محمد115346162051143002

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيرضا حسين محسن دينار115347162051061037

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيمنتظر محمد علي عودة115348162051028046

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيزهراء علي حسين ارشيح115349162052169029

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعباس كاطع غنتاب علي115350282051011063

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0اعدادية جنوب الخير االهلية للبنينتطبيقياحمد حميد حوشان نصار115351162051133001

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك506.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيحسين رحيم حبيب لفته115352162051308004

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيوليد خالد زغير راضي115353162051364165

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبدالرضا سيد سعد115354162051140063

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك498.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحيدر محمد جواد عبد الجبار115355162051060063

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك498.0ثانوية البناء االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الزهره إبراهيم محمد115356162051429010

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك496.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد نزار عبد هللا عبد الحسين115357162051001204

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك495.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيسالم ستار جبار سلمان115358162051061043

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك495.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيحسين فالح حسن محسن115359162051061024

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك494.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمحمد مرتضى محمود جاسم115360272051013132
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جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك493.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد منتظر عيسى رسول115361162051038126

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك493.0اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيحسن عبد الحافظ فاضل عباس115362162051044006

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك491.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعلي عبد الرحيم عبد النبي حريجه115363162051015067

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك490.0ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيحيدر منذر عبد االمير حسين115364162051059005

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك490.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيمروه رحيم هاشم صالح115365272052064055

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك489.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمحمد فؤاد خلف اسماعيل115366162051352246

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك489.0ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيفيصل سالم محسن علي115367162051063034

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك488.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيعلي راضي عوده جليهم115368222051069053

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك488.0ثانوية االشراق للبناتتطبيقيزهراء احمد رحيم كامل115369252052195012

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك487.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى احمد جاسم محمد115370162051084245

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك485.0الخارجياتتطبيقينور فراس علي كمون115371232052401026

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك485.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد مرتضى شعيبث جاسم115372162051060188

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك484.0ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقيعقيل ماجد حميد صالح115373162051442011

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك483.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيحسين وهاب رزاق خليل115374162051394013

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك483.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمصطفى عبد المنعم مسلم حمادي115375162051047157

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك482.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقييعقوب مسلم ساجت خضير115376162051300085

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك482.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقيعلي فاضل صبيح عبود115377162051045042

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك482.0ثانوية الوركاء للبنينتطبيقياحسان ساهر عبد الحسين مكي115378272051040001

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك482.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا فالح محمد115379162051499033

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك481.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيحسين عيسى مهدي كاظم115380162051140021

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك481.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقييونس شايع عطيه خضير115381162051354105

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك480.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي صباح محمد ابو الهيل115382162051030047

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك480.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيانور صباح نوري كريم115383162051355035

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك480.0ثانوية البرهان االهلية للبناتتطبيقيلبابة سعيد احمد مجيد115384162052278014

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك479.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسجاد عماد خير هللا عباس115385162051001093

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك478.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيحسين حميد يعقوب يوسف115386162051426016

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك477.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي ماضي هاشم عطيوي115387162051084179

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك477.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيمصطفى رياض حمد علوان115388162051491057

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك477.0اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيمحمد غالب حمد كاظم115389262051044032

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك477.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحيدر حميد احمد شبر115390162051085019

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك476.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيجمال رياض بهروز عباس115391162051085007

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك476.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيامير جواد كاظم حسين115392162051363036

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك476.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمجتبى نوري جبار احمد115393162051043055

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك476.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقياحمد كاظم خليف حنظل115394162051371011

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك475.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيابو الهدى كاظم احمد محيسن115395162051140002
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جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الميكانيك474.8اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقينور الدين حيدر علي صاحب115396272051005031

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيعذراء حيدر علي حسين115397272042087109

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيمحمد باقر عبد الرزاق كاظم زاجي115398222041039107

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب سعد عيدان عبود115399272042055151

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيزهراء هاني محمد عبد الرزاق115400272042062050

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.1ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيسما نذير محمد جاسم115401272042077078

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء نوري كاطع مهاوي115402162042152085

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0اعدادية كربالء للبناتاحيائياسراء حيدر جواد كاظم115403272042056007

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيتبارك ماجد حسين دويج115404272042068043

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيفاطمه مصدق مالك حمد115405222042185096

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.6ثانوية المتميزيناحيائيمؤمل جاسم حميد عبودي115406282041026034

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائينور جميل داخل لعيبي115407282042070065

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيآية رحيم عوده حمد115408282042063006

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمريم زكي جاسم محمد115409272042061059

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيامنه راضي كريم عمار115410282042062007

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسنين عماد عزيز شنشول115411272041014053

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسجى عبد الحسين عبد الرضا صالح115412252042062798

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.0اعدادية السما للبناتاحيائيّسراء محسن جاسم سلطان115413272042083085

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيساره رحيم مطر حمادي115414292042085105

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيزينب حمدان نصر هللا جريح115415162042461008

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0ثانوية الغفران للبناتاحيائينبأ مناف صدام عكلة115416282042069071

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيسلمان كريم سلمان احمد115417112041023028

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيالزهراء احمد حبيب عبد115418272042056020

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيحوراء كريم محمد جبر115419242042123053

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيشهد اسامه حبيب عبد115420242042104112

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيهدى علي حسن عبد السيد115421162042280116

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيرضا نظير تالي راهي115422272041001134

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيبارق عباس واجد علي115423272041013017

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيمحمد احمد شياع فهد115424112041156086

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيبناز محمد حسن بيجان115425322042029013

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيسينين سامر مرتضى مجيد115426272042160446

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعبد هللا ماجد حسن فليح115427212041003095

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي604.4ثانوية الذرى للمتميزينتطبيقياحمد ثامر رزاق حسين115428272051029001

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي600.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمرتضى لواء عيسى عباس115429272051001134

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي593.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيمحمد حيدر باقر مهدي115430252051031025
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جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي592.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيزينب جميل طعمه محمد115431272052059033

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي592.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيدعاء طالب تركي جاسم115432272052055022

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيزينب اسعد صبار ياسر115433272052055030

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيزهراء محمد رضا حميد115434272052087021

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقياديان رائد عبد العالي حيدور115435272052053001

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية591.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه عبد الكريم احمد هاشم115436272042077102

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية591.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيزينب شاكر شنان كريم115437272042144011

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية591.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيتبارك غانم عبد الصاحب زويد115438222042161018

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية589.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه احمد ناظم ملوح115439272042058248

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية588.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيدعاء ورد محمد مونس115440222042323362

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية588.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيموسى محمد وفي عباس عبد عون115441272041001348

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية588.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمؤمل عبد هللا مراد حسناوي115442272041034075

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية588.0ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيكفاية حافظ خلف برحي115443222042420021

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية588.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمه قاسم عمران موسى115444292042085139

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية587.5ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيكريم عبد الحسين محمد علي حمزه115445272041029074

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية587.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيشفق ضياء علي محي115446232042271462

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية587.0اعدادية عفك للبنيناحيائيعلي حاكم جاسم صاحب115447242041011048

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية587.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن حسام حسن محمد115448272041001059

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية587.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء اسعد محسن مطير115449262042102049

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية587.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيعمر حاتم علي ردام115450212041012099

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية587.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيرقيه جعفر عبد الصاحب حسين115451262042120076

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية587.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيساره محمد علي نعمه115452272042055172

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية587.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيمرسلين خضير فضل مخيف115453272042059121

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية587.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيايه محمد علي عبد الرضا115454142042196015

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية587.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيياسين جواد كاظم كريم115455272041001357

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية587.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزينب عادل علي دشر115456162042145040

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية587.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى حسن داخل محسن115457272041001317

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية587.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيسارة احمد طالب هادي115458292042052162

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية586.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيرونق اموري عبد علي جاسم115459272042077044

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية586.1ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيحوراء ماجد فهد كاظم115460272042077030

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية586.0اعدادية غزة للبناتاحيائيرغده شاكر عبد خليل115461272042057066

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية586.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايات محمد طاهر حسين115462252042062128

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية586.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين ستار جبر كاظم115463292041003063

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية586.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء مازن محمود محمد115464212042145068

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية586.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب صفاء شبر صاحب115465272042060169
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جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية586.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيمريم فاضل عمران علكم115466142042135035

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية586.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينه باسم عقيل عباس115467282042062066

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية586.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينبا سعد ناصر حسين115468222042204200

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية586.0اعدادية السدة للبنيناحيائيزيد حيدر محسن علي115469232041016023

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية586.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيام البنين محمد نعمة علي115470232042106005

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية586.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيطيبه عزيز يوسف ابو حنين115471272042089088

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية586.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيايات عبد الحسين شهاب احمد115472222042113019

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية586.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيهبه جواد خالد هاشم115473212042160049

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية586.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزينب محمد رضا علي115474272042160443

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية587.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيعباس حسين مطير سعد115475222051046029

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية581.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيوبراء مبدر فاهم رحيم115476272052053025

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية581.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيعلي حاكم تايه حمادي115477242051019019

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية577.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيغدير علي جفات راضي115478272052087032

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية577.0ثانوية العدالة للبنينتطبيقيمصطفى جعفر رشيد مصطاف115479212051044015

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية577.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيرقيه حسين طعمه حسين115480272052072027

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية577.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمؤمل سامي صالح بناي115481272051001097

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية577.0اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيعباس فؤاد ريحان حمد115482132051026022

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية576.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيرقيه احمد عبد الحمزه اسماعيل115483272052059020

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية576.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيحيدر رشيد كثيب صخيل115484142051028024

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم االطراف والمساند الصناعية576.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيزينب جعفر صادق اسماعيل115485272052067022

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط599.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيامير علي وحيد موسى115486272051014010

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط597.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقياميرة نهاد رحيم عناد115487232052205001

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط592.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيعذراء حسن كامل عبيد115488232052080035

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط591.0ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقييوسف عادل طالب حسين115489252051156071

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط588.0اعدادية المنار االهلية للبناتتطبيقيايات قاسم حسين سلمان115490252052058001

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط587.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمحمد انور عواد سلطان115491272051008070

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط583.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيكوثر عبيس شمخي هاشم115492272052094039

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط583.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةتطبيقينور عالء حسين كاظم115493232052214003

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط582.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيسجاد محمد عبد الحمزه حسن115494272051014020

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط582.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيمروه حميد جواد حسين115495272052052027

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط582.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسين هادي عبد زيد ياسين115496252051044043

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط582.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيحيدر عبد الرحمن حميد عزيز115497212051029009

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط582.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعلي عطية ابراهيم عطية115498212051002065

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط581.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمصطفى باسم غانم كاظم115499232051020086

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط580.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيمحمد حميد عمران محمد115500232051012043
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جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط580.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيحيدر احمد جبير عبد الحسين115501272051024028

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط580.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينتطبيقيحسين عبد هللا عواد عبد هللا115502212051018003

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط580.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيمنتظر مروان عبد هللا هاشم115503112051026068

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط580.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقياحمد رضا خضير عباس115504272051019003

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط580.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقياسامه مثنى محمد عبد الحسين115505252051205009

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط580.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعباس عبد الكاظم مريع جبر115506252051207024

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط580.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي حامد حمزه كاظم115507232051003046

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط580.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيديار وسام ناجي مجيد115508272051027020

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط579.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيدر حيدر حسين رحيم115509232052086020

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط579.0ثانوية العرفان المختلطةتطبيقيرسول باقر عوده ساجت115510222051253003

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط579.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيمرتضى محمد مطر عفلوك115511232051012050

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط579.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيحسنين رعد عباس هادي115512212051002024

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط579.0ثانوية ابن خفاجة للبنينتطبيقيصادق عادل حمد يربيت115513262051159006

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط579.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيمسار عباس كحيط عبد علي115514242052104021

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط578.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيمحمد هاشم صالح غضيب115515222051021049

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط578.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيالحسن علي ذياب خرباط115516272051002009

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط578.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسين ماجد حسن عزيز115517252051044040

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط577.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيعباس حسن جاسم محمد115518112051008028

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط577.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقينور الدين صالح فرحان شعيبص115519262051033067

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط577.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتتطبيقيفاطمه عبد الجواد صاحب حمزه115520252052097009

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط577.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيحسن عوده عباس قليح115521272051004008

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط576.0اعدادية التحرير للبنينتطبيقيمحمد ياس خضير اسود115522252051050020

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط576.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيعلي حسن ناصر حمادي115523222051100021

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط576.0اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيزهراء رائد كاظم زيدان115524232052119011

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط576.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمفضل جواد كاظم دريس115525272051001148

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط575.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيشهد هدير عبد زيد نصار115526232052091022

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط575.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمحمد باقر مهدي عبد الحسن ياسين115527262051001051

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط575.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسن رحيم عبد الزهره سعد115528272051001022

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط575.0اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيزينب حسن فليح حسن115529222052170017

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط574.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحسن حامد حسن هاشم115530232051020011

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط574.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيصفاء تحسين احميد عكموش115531242052104012

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط574.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيموسى خليل جالب خضير115532222051307215

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط574.0اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيحيدر امير عبد الكاظم حسين115533232051040015

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط574.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقياحمد مصطفى شاكر محمود115534182051078003

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط574.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمصطفى محمد طاهر محسن115535272051010092
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جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط574.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيحسين محمد حمزه عمران115536272051036024

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط573.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمصطفى محمد حسين طوفان115537272051045105

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم النفط573.0ثانوية الكوثر االهلية للبنينتطبيقيجميل فليح علي عبود115538252051048008

جامعة كربالء/كلية العلوم592.0اعدادية السما للبناتاحيائيمالك عادل حسين حسن115539272042083133

جامعة كربالء/كلية العلوم579.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيضحى سعد محمود عبود115540272042056282

جامعة كربالء/كلية العلوم576.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيفاطمه عادل عبد زيد ضيهود115541272042053052

جامعة كربالء/كلية العلوم575.4اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء عادل هادي كاظم115542272042060138

جامعة كربالء/كلية العلوم572.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء وليد هاتف طالب115543272042060160

جامعة كربالء/كلية العلوم568.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيميس مقداد حميد حسون115544272042059134

جامعة كربالء/كلية العلوم568.0اعدادية غزة للبناتاحيائيحوراء عباس مطشر عباس115545272042057057

جامعة كربالء/كلية العلوم566.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيايه صباح تركي عطيه115546272042107014

جامعة كربالء/كلية العلوم564.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيعلياء حمزه جاسم محمد115547272042060225

جامعة كربالء/كلية العلوم564.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه صباح مطر محمد115548272042060255

جامعة كربالء/كلية العلوم564.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيايات محمد هادي حسين115549272042063020

جامعة كربالء/كلية العلوم564.0اعدادية البسملة للبناتاحيائينرجس عباس هادي عبد هللا115550272042068190

جامعة كربالء/كلية العلوم562.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيبنين ناصر سرحان عزوز115551272042087030

جامعة كربالء/كلية العلوم561.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيرغد محمد محمود جليل115552272042063049

جامعة كربالء/كلية العلوم561.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيزينب محمد اسكندر فرهود115553272042054043

جامعة كربالء/كلية العلوم560.0اعدادية السرور للبناتاحيائيرسل عليوي كريم يعقوب115554272042066032

جامعة كربالء/كلية العلوم559.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيزينب ناظم باقر علي115555272042086036

جامعة كربالء/كلية العلوم558.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايات مهدي صالح محسن115556272042058030

جامعة كربالء/كلية العلوم556.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيحيدر وليد حامد تفاح115557142041047049

جامعة كربالء/كلية العلوم556.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمروه اسعد عبد الرزاق عمران115558272042055260

جامعة كربالء/كلية العلوم554.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيسامر كريم عبد عون داود115559272041027031

جامعة كربالء/كلية العلوم554.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيغدير عقيل كريم محمد115560272042063145

جامعة كربالء/كلية العلوم554.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيفاطمة الزهراء حيدر حامد حسين115561272042093080

جامعة كربالء/كلية العلوم553.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء سالم محمد امين115562272042160178

جامعة كربالء/كلية العلوم553.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيدنيا عماد طعيمه شمخي115563272042064049

جامعة كربالء/كلية العلوم552.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيطيبه حسام جواد كاظم115564292042085119

جامعة كربالء/كلية العلوم552.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيروان حافظ كاظم بريس115565272042081044

جامعة كربالء/كلية العلوم552.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيضحى ابراهيم سلمان موسى115566272042055192

جامعة كربالء/كلية العلوم552.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيجنات لطيف ناجي عبد115567272042059032

جامعة كربالء/كلية العلوم551.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيتقى خليل ابراهيم كاظم115568272042056116

جامعة كربالء/كلية العلوم551.0اعدادية النجاح للبناتاحيائينرجس عبد الهادي مهدي كريم115569272042060313

جامعة كربالء/كلية العلوم551.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيغفران لطيف صالح مهدي115570272042095105
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جامعة كربالء/كلية العلوم551.0اعدادية غزة للبناتاحيائيحوراء فاضل عبيد حنون115571272042057058

جامعة كربالء/كلية العلوم550.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيحيدر طالب محسن كريم115572272041045028

جامعة كربالء/كلية العلوم550.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين حمزه كريم محمد115573272041007025

جامعة كربالء/كلية العلوم550.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيخديجه علي حسين ثامر115574272042064046

جامعة كربالء/كلية العلوم549.0اعدادية السما للبناتاحيائيابتهال سامي ابراهيم شريف115575272042083001

جامعة كربالء/كلية العلوم549.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء عباس جواد محمد تقي115576272042067039

جامعة كربالء/كلية العلوم548.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيتكتم احمد حسان جليل115577272042055051

جامعة كربالء/كلية العلوم548.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم عاشور فهد115578222042175092

جامعة كربالء/كلية العلوم547.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيزين العابدين طالب محسن كريم115579272041045035

جامعة كربالء/كلية العلوم546.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزينب عبد الكاظم شاكر حسن115580272042095077

جامعة كربالء/كلية العلوم545.0اعدادية كربالء للبناتاحيائياالء يعرب هاني جبار115581272042056019

جامعة كربالء/كلية العلوم545.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه حسن هادي عبيد115582272042060248

جامعة كربالء/كلية العلوم545.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمة صالح حسن كاطع115583272042055212

جامعة كربالء/كلية العلوم544.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائينبأ علي مريخ حميدي115584272042054068

جامعة كربالء/كلية العلوم544.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيندى جبار حسين ثعبان115585272042087138

جامعة كربالء/كلية العلوم542.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه عبد الهادي باقر علي115586272042059107

جامعة كربالء/كلية العلوم542.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيهديل عقيل خضير عباس115587272042060330

جامعة كربالء/كلية العلوم541.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب ليث سعد رزاق115588272042055162

جامعة كربالء/كلية العلوم541.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائياسيل سلمان عبد عون عذافه115589272042088015

جامعة كربالء/كلية العلوم540.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائياحمد صفاء عبد الحسين مهدي115590272041002007

جامعة كربالء/كلية العلوم540.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائياحمد محمد مهدي محمد115591272041021005

جامعة كربالء/كلية العلوم539.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيطيبه فراس عادل عبد الخالق115592272042056287

جامعة كربالء/كلية العلوم539.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيطيبه رزاق هادي صالح115593272042055198

جامعة كربالء/كلية العلوم538.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفاطمه مهدي عبيد حمزه115594272042065110

جامعة كربالء/كلية العلوم538.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء داخل حنون محمد115595272042079046

جامعة كربالء/كلية العلوم538.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيزينب كاظم حمزه شعالن115596272042089070

جامعة كربالء/كلية العلوم537.0اعدادية السما للبناتاحيائيهاجر احمد عبيد شمع115597272042083148

جامعة كربالء/كلية العلوم537.0ثانوية الرفل للبناتاحيائيمروه عبد الكاظم جريو عبد هللا115598272042085018

جامعة كربالء/كلية العلوم537.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء محمد عبد اليمه مطرود115599272042055135

جامعة كربالء/كلية العلوم536.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيبنين جعفر طالب كاظم115600272042103006

جامعة كربالء/كلية العلوم536.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائياخالص جبار محمد نصيف115601272042067001

جامعة كربالء/كلية العلوم536.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيزهراء احمد شايش شهيب115602272042097022

جامعة كربالء/كلية العلوم536.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيايات محمد عبد الساده كريم115603272042147004

جامعة كربالء/كلية العلوم536.0اعدادية المكاسب للبنيناحيائيكرار رشيد كاظم شخير115604272041003031

جامعة كربالء/كلية العلوم536.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمريم عزيز خميس صادق115605272042061063
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جامعة كربالء/كلية العلوم536.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيحوراء عمار جمعه عويد115606272042060081

جامعة كربالء/كلية العلوم536.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيازهار سهيل نجم عبود115607272042063007

جامعة كربالء/كلية العلوم535.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء حسين علي محسن115608272042057078

جامعة كربالء/كلية العلوم535.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزينب عواد هادي عبيد115609272042160221

جامعة كربالء/كلية العلوم535.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيياسمين قاسم عباس مهدي115610272042161102

جامعة كربالء/كلية العلوم535.0اعدادية السماوة للبناتاحيائينجالء سعيد فليح عناد115611292042052266

جامعة كربالء/كلية العلوم535.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائينور الهدى زيد محي علي115612272042059143

جامعة كربالء/كلية العلوم534.0اعدادية طوز للبنيناحيائياحمد مجاهد محمد ولي115613182041037003

جامعة كربالء/كلية العلوم534.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيأحمد ياسين ناصر حسين115614272041001005

جامعة كربالء/كلية العلوم534.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرسل جاسم حسن علي115615272042055076

جامعة كربالء/كلية العلوم534.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيايات سلمان هاشم سلمان115616272042056033

جامعة كربالء/كلية العلوم534.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيرقيه نبيل عبيد جبر115617272042144007

جامعة كربالء/كلية العلوم533.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه عالء رضا مهدي115618272042063164

جامعة كربالء/كلية العلوم533.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيشهد حسين علي كويطع115619272042068131

جامعة كربالء/كلية العلوم533.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيامير ضياء جعفر عبد االمير115620272041002021

جامعة كربالء/كلية العلوم533.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحسنين محمد عباس خليف115621272041035026

جامعة كربالء/كلية العلوم533.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيهدى جواد خالد عبد الرضا115622272042068209

جامعة كربالء/كلية العلوم532.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء مشتاق طالب عبد الوهاب115623272042055137

جامعة كربالء/كلية العلوم532.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائيغسان جوده خضير ناصر115624112041151039

جامعة كربالء/كلية العلوم532.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائياحمد عبد الستار حسن جاسم115625272041153005

جامعة كربالء/كلية العلوم532.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيهديل قاسم عذاب محمد115626272042055319

جامعة كربالء/كلية العلوم531.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيدعاء عقيل محي حتيت115627272042160126

جامعة كربالء/كلية العلوم531.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء عبد الحافظ نوري خلف115628232042082038

جامعة كربالء/كلية العلوم531.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب زهير محسن فهد115629272042058177

جامعة كربالء/كلية العلوم530.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمحمد حيدر خلف عبد115630272041154151

جامعة كربالء/كلية العلوم530.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنيناحيائياحمد حسين جاسم صالح115631252041047001

جامعة كربالء/كلية العلوم530.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيهدى عبد الحسين فليح حسن115632272042102095

جامعة كربالء/كلية العلوم529.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيطه احمد هاشم عبد115633272041033015

جامعة كربالء/كلية العلوم529.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيمريم مهند فضل حسين115634272042088192

جامعة كربالء/كلية العلوم529.0اعدادية النصر للبنيناحيائيحميد ثامر داشي جابر115635222041027033

جامعة كربالء/كلية العلوم529.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائينبأ طارق عزيز بخيتر115636272042076054

جامعة كربالء/كلية العلوم528.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيكوثر حامد محسن سلمان115637272042069095

جامعة كربالء/كلية العلوم528.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيتبارك فالح حسن علوان115638272042058066

جامعة كربالء/كلية العلوم528.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائياحمد امين علي جبل عبد115639272041154002

جامعة كربالء/كلية العلوم528.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيهيام احمد تركي معارج115640272042069124
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جامعة كربالء/كلية العلوم528.0ثانوية النقاء للبناتاحيائيزهراء حميد رحيم جالب115641272042101024

جامعة كربالء/كلية العلوم527.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيفاطمه عامر يحيى جفات115642272042068155

جامعة كربالء/كلية العلوم527.0ثانوية العميد للبناتاحيائيرقية اثير محمد حسن محمد115643272042149009

جامعة كربالء/كلية العلوم527.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفرح عبدالجليل عبدالحسين راضي115644272042056366

جامعة كربالء/كلية العلوم527.0ثانوية السدة للبناتاحيائيتقى حسن حميد خضير115645232042110019

جامعة كربالء/كلية العلوم527.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائينور حيدر يوسف ابراهيم115646272042059149

جامعة كربالء/كلية العلوم526.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء موسى عبد الرسول جاسم115647272042063080

جامعة كربالء/كلية العلوم526.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيذكرى رحيم حسين غانم115648272042055074

جامعة كربالء/كلية العلوم526.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيبراق ناظم عبد علي حسن115649272042081018

جامعة كربالء/كلية العلوم526.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيدعاء عامر جاسم محمد115650272042059040

جامعة كربالء/كلية العلوم526.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيحنين جواد عبد الكاظم عرمش115651272042069023

جامعة كربالء/كلية العلوم525.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائينور الهدى فالح حسن عبد الرسول115652272042059147

جامعة كربالء/كلية العلوم525.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيمنى عماد فاهم حربي115653272042052161

جامعة كربالء/كلية العلوم525.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيهاجر جعفر مفتن عبد علي115654272042061074

جامعة كربالء/كلية العلوم525.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيآديان جبار حسين حسن115655282042090001

جامعة كربالء/كلية العلوم525.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه حيدر بدر محمد115656272042055089

جامعة كربالء/كلية العلوم525.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيفرقان محمد شياع علك115657272042069094

جامعة كربالء/كلية العلوم525.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور الهدى ميعاد عبد الحسين عبيد115658272042091138

جامعة كربالء/كلية العلوم524.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزينب احمد محمد جواد115659272042087075

جامعة كربالء/كلية العلوم524.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيشهد نافع عبود جعفر115660272042088152

جامعة كربالء/كلية العلوم524.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيكوثر محمد عبد السيد علي115661272042052153

جامعة كربالء/كلية العلوم524.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيكميل عبد االمير يحيى عبد زيد115662272041005124

جامعة كربالء/كلية العلوم524.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيهدى صاحب عذاب جالي115663272042056463

جامعة كربالء/كلية العلوم524.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيضحى عدنان عزيز حسين115664272042068135

جامعة كربالء/كلية العلوم524.0اعدادية البيان للبناتاحيائينبأ علي حسن كرم115665282042078082

جامعة كربالء/كلية العلوم523.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيهبة هللا حيدر عبد عون علي115666272042088221

جامعة كربالء/كلية العلوم523.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحسن حازم صالح سليمان115667272041027014

جامعة كربالء/كلية العلوم523.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيسماح علي شراد عوض115668272042068126

جامعة كربالء/كلية العلوم523.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب علي شاكر حمدوش115669272042058192

جامعة كربالء/كلية العلوم523.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيهديل عادل كامل علي115670272042068213

جامعة كربالء/كلية العلوم523.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيايالف حيدر عبد خليفه115671272042086002

جامعة كربالء/كلية العلوم522.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيتبارك نايف شناوه صليبي115672272042061012

جامعة كربالء/كلية العلوم522.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسن عبد األمير عبد اليمه عوده115673272041010036

جامعة كربالء/كلية العلوم522.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم علي عبيد هاشم115674232042082074

جامعة كربالء/كلية العلوم522.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائيبشرى عباس محمد بحر115675272042080007
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جامعة كربالء/كلية العلوم522.0ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيعلي نعيم بكلت حمدان115676272041018025

جامعة كربالء/كلية العلوم522.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيهدى فاضل حسين ناصر115677272042055312

جامعة كربالء/كلية العلوم522.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه حيدر شالل حريجه115678272042056329

جامعة كربالء/كلية العلوم522.0اعدادية غماس للبنيناحيائيمصطفى عباس صالح عاصي115679242041016107

جامعة كربالء/كلية العلوم522.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيايناس حمزه عبد حسين115680272042160050

جامعة كربالء/كلية العلوم522.0اعدادية السما للبناتاحيائيبلسم علي رحيم محيميد115681272042083016

جامعة كربالء/كلية العلوم521.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيحنين رياح علي عيدان115682272042084012

جامعة كربالء/كلية العلوم521.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيريام حمد عبد الحسن حسوني115683272042160438

جامعة كربالء/كلية العلوم521.0ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيامال محسن سلمان شاوي115684282042098004

جامعة كربالء/كلية العلوم521.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيساره طالب علي حسين115685272042095087

جامعة كربالء/كلية العلوم521.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيحسين عبد الحكيم عبد الرزاق الزم115686272041015016

جامعة كربالء/كلية العلوم521.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيميس عقيل صاحب علي115687232042104054

جامعة كربالء/كلية العلوم521.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزينب كريم عبد محمد115688272042081070

جامعة كربالء/كلية العلوم521.0ثانوية االمام المنتظر للبنين - الوقف الشيعياحيائيعباس كاظم صاحب عزيز115689232041035013

جامعة كربالء/كلية العلوم521.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيتقى باسم عيدان شباط115690272042107020

جامعة كربالء/كلية العلوم521.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيمالك وليد عبد الحسين عبد هللا115691272042160356

جامعة كربالء/كلية العلوم521.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيهدى محمد عبد النبي بديوي115692272042055313

جامعة كربالء/كلية العلوم521.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيطيبه حيدر محمد حسن حمود115693272042055197

جامعة كربالء/كلية العلوم521.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيبان سعيد فتاح سعيد115694272042056059

جامعة كربالء/كلية العلوم521.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيبنين علي ياس خضير115695272042081023

جامعة كربالء/كلية العلوم520.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفاطمه حيدر معتوق جبار115696252042056241

جامعة كربالء/كلية العلوم520.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب عقيل كاظم حمد115697272042061042

جامعة كربالء/كلية العلوم520.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيهيام رعد عبد الزهره جاسم115698272042067111

جامعة كربالء/كلية العلوم520.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيايه صباح ناجي عساف115699272042056054

جامعة كربالء/كلية العلوم520.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيسجاد جاسم مصحب جاسم115700272041011051

جامعة كربالء/كلية العلوم520.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيسامر صباح علي حسين115701272041151031

جامعة كربالء/كلية العلوم520.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء علي محمد مهدي115702292042052134

جامعة كربالء/كلية العلوم520.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيتماره محمد حاتم علوان115703272042056121

جامعة كربالء/كلية العلوم519.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيافنان احمد حسن عبد115704272042081007

جامعة كربالء/كلية العلوم519.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيساره جواد كاظم حسان115705272042160239

جامعة كربالء/كلية العلوم518.0اعدادية يافا للبناتاحيائينور الهدى حيدر علي كاظم115706242042117256

جامعة كربالء/كلية العلوم518.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائياميره فارس عبد الحسين علي115707272042095011

جامعة كربالء/كلية العلوم518.0اعدادية غزة للبناتاحيائياطياب ميثم علي حسين115708272042057016

جامعة كربالء/كلية العلوم518.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيامنه عبد المحسن هادي جاسم115709272042068010

جامعة كربالء/كلية العلوم518.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيرنا طالب دريج حسين115710322042066029
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جامعة كربالء/كلية العلوم518.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيكوثر يحيى خليف زياد115711272042060275

جامعة كربالء/كلية العلوم518.0ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائيعبد الرحمن مجيد ياسين منصور115712142041151005

جامعة كربالء/كلية العلوم518.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء عبد الرحيم جثير محمد115713272042055119

جامعة كربالء/كلية العلوم518.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه ميثم صالح محمد علي115714272042056359

جامعة كربالء/كلية العلوم517.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء أحمد مهدي عبد115715272042091063

جامعة كربالء/كلية العلوم517.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيزينب مهدي اسود عبود115716272042097034

جامعة كربالء/كلية العلوم517.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيماجده فارس كريم محمد115717272042079100

جامعة كربالء/كلية العلوم517.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه حسين محمود محمد115718272042056151

جامعة كربالء/كلية العلوم516.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائياستبرق علي عبد الحسن محمد سعيد115719272042093004

جامعة كربالء/كلية العلوم516.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه عدنان جاسم محمد115720272042064135

جامعة كربالء/كلية العلوم516.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزينب جواد كاظم ناجي115721272042057099

جامعة كربالء/كلية العلوم516.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيبتول عارف سامي علي115722272042056063

جامعة كربالء/كلية العلوم515.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائينبأ مؤيد عباس عبد المهدي115723272042072060

جامعة كربالء/كلية العلوم515.0اعدادية غزة للبناتاحيائيسميه قيصر فالح عبد الواحد115724272042057120

جامعة كربالء/كلية العلوم515.0ثانوية بالد الخير االهلية المختلطة تركيا-االنيااحيائيزهراء عماد حميد محمد115725132042351001

جامعة كربالء/كلية العلوم515.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيسجى مهنا احمد حمزه115726272042088139

جامعة كربالء/كلية العلوم515.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيديمة احمد عبود رضا115727272042056140

جامعة كربالء/كلية العلوم515.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيهدى حسين طالب مهدي115728272042055308

جامعة كربالء/كلية العلوم514.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيسجاد محمد نايف عباس115729272041011053

جامعة كربالء/كلية العلوم514.0ثانوية السدة للبناتاحيائيكوثر مثنى عباس عبيد115730232042110064

جامعة كربالء/كلية العلوم514.0الخارجياتاحيائيزينب فاضل ثابت شبل115731272042401089

جامعة كربالء/كلية العلوم514.0ثانوية العميد للبناتاحيائيسرى عباس عبد هللا موسى115732272042149018

جامعة كربالء/كلية العلوم514.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمازن حيدر فاضل شنون115733112041049062

جامعة كربالء/كلية العلوم513.0اعدادية غزة للبناتاحيائيسرى ناظم مكي حسون115734272042057118

جامعة كربالء/كلية العلوم513.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيعلياء هاشم محمد عبيد115735272042064124

جامعة كربالء/كلية العلوم513.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيزينب احمد سعيد لفته115736272042097032

جامعة كربالء/كلية العلوم513.0اعدادية غزة للبناتاحيائيدعاء حيدر عبد االمير رضا115737272042057060

جامعة كربالء/كلية العلوم513.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه مصطفى عباس حميدي115738272042056162

جامعة كربالء/كلية العلوم513.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيايمان جاسم محمد جاسم115739172042254014

جامعة كربالء/كلية العلوم513.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيريام سعد عبد هللا نبهار115740272042052065

جامعة كربالء/كلية العلوم513.0الخارجيوناحيائييوسف حيدر مسعود عبيد115741252041400131

جامعة كربالء/كلية العلوم513.0اعدادية االمامة للبناتاحيائياالء فاضل عبد الحر آل طاهر115742272042062009

جامعة كربالء/كلية العلوم513.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزينب احمد فرحان علوان115743272042081063

جامعة كربالء/كلية العلوم513.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيابرار جاسم عبد الساده علي115744272042107001

جامعة كربالء/كلية العلوم513.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيحسن احمد محسن كبان115745272041015011
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جامعة كربالء/كلية العلوم512.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد عظيم مطرود محيسن115746272041001284

جامعة كربالء/كلية العلوم512.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيتقى علي جواد كاظم115747272042059029

جامعة كربالء/كلية العلوم512.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم ثامر صاحب كاظم115748252042100328

جامعة كربالء/كلية العلوم512.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيانفال محمد امين حسون115749272042058022

جامعة كربالء/كلية العلوم512.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيسوسن اسماعيل غايب عفات115750182042093015

جامعة كربالء/كلية العلوم512.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزينب راجي شاكر حمود115751122042112115

جامعة كربالء/كلية العلوم512.0ثانوية الغدير للبناتاحيائينبأ علي حسين فهد115752232042131078

جامعة كربالء/كلية العلوم512.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائييقين مالك محسن صايل115753272042055324

جامعة كربالء/كلية العلوم512.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزهراء هادي احمد امين115754272042081060

جامعة كربالء/كلية العلوم511.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزهراء فاضل عباس عبد الكريم115755272042095065

جامعة كربالء/كلية العلوم511.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائينرجس حيدر عبد الجبار سلمان115756272042058321

جامعة كربالء/كلية العلوم511.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيسجاد فريد سالم عبد الحسين115757232041008074

جامعة كربالء/كلية العلوم511.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيلقاء باسم خيري نجم115758272042056377

جامعة كربالء/كلية العلوم511.0ثانوية البشائر للبنيناحيائيعلي رافد عبد الزهره لفته115759232041028029

جامعة كربالء/كلية العلوم511.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيرجاء محمد كاظم علك115760242042142014

جامعة كربالء/كلية العلوم511.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيمريم زهير حسين ابراهيم115761272042064152

جامعة كربالء/كلية العلوم511.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيبهاء قاسم حسن محسن115762252041031094

جامعة كربالء/كلية العلوم511.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيسجى حسن علي عبدهللا115763252042084446

جامعة كربالء/كلية العلوم511.0ثانوية العميد للبناتاحيائيحنان مازن عباس رضا115764272042149007

جامعة كربالء/كلية العلوم510.3اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيسجاد هشام محمد جواد كاظم115765252041009119

جامعة كربالء/كلية العلوم510.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد عباس عبد االمير عبد115766252041012178

جامعة كربالء/كلية العلوم510.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيعلي كامل جاسم حمزه115767232041032048

جامعة كربالء/كلية العلوم510.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيدعاء فوزي حميد علي115768272042060091

جامعة كربالء/كلية العلوم510.0اعدادية كربالء للبناتاحيائياديان ماجد عمران عبيد115769272042056004

جامعة كربالء/كلية العلوم510.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيحوراء عبد الهادي ورد حسون115770272042052048

جامعة كربالء/كلية العلوم510.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد حسن كاظم ناجي115771252042108121

جامعة كربالء/كلية العلوم510.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيبتول حيدر علي حسين115772182042236020

جامعة كربالء/كلية العلوم510.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزينب عالء حسين رحيم115773272042095078

جامعة كربالء/كلية العلوم510.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيجبر محمد جبر عبد الحسين115774272041034016

جامعة كربالء/كلية العلوم509.0اعدادية يافا للبناتاحيائينورهان حيدر شرماهي هاشم115775242042117268

جامعة كربالء/كلية العلوم509.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيهيثم ثامر محمد يوسف115776202041001257

جامعة كربالء/كلية العلوم509.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيمحمد كاظم ناصر عبيد115777272041011114

جامعة كربالء/كلية العلوم509.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعبد هللا عبد الحمزه رضوي حميدي115778252041008129

جامعة كربالء/كلية العلوم509.0اعدادية اليسر للبناتاحيائياطياب حيدر حسن جاسم115779262042109006

جامعة كربالء/كلية العلوم509.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد تقي حيدر ناجي موسى115780252041031574
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جامعة كربالء/كلية العلوم509.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيميثم عدنان رشيد عبد الجاسم115781252041012221

جامعة كربالء/كلية العلوم509.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيكريم حمزه علي عبد الرضا115782272041009093

جامعة كربالء/كلية العلوم509.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيسرى فالح حسن عوده115783252042084460

جامعة كربالء/كلية العلوم509.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيهديل عبد هللا ياسين خضير115784272042081143

جامعة كربالء/كلية العلوم509.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه رزاق كاظم وناس115785272042056335

جامعة كربالء/كلية العلوم508.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحيدر عبد هللا معيدي جابر115786292041003090

جامعة كربالء/كلية العلوم508.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي محمد عبيد محسن115787252041001193

جامعة كربالء/كلية العلوم508.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيهاني رعد رسمي نايف115788232041183106

جامعة كربالء/كلية العلوم508.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيشروق راهي براك شرهان115789232042104035

جامعة كربالء/كلية العلوم508.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعباس عالء جاخر مزهر115790262041003079

جامعة كربالء/كلية العلوم508.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب صالح مهدي اسماعيل115791252042070112

جامعة كربالء/كلية العلوم508.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيامنه عالء مربي عبد115792272042064010

جامعة كربالء/كلية العلوم508.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيهدى محمد عبد الباري عبود115793272042068212

جامعة كربالء/كلية العلوم508.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمصطفى ضياء عباس علوان115794132041012132

جامعة كربالء/كلية العلوم508.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمه أسعد عباس فخري115795272042160448

جامعة كربالء/كلية العلوم508.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزينب مصطفى صادق حسين115796272042160226

جامعة كربالء/كلية العلوم507.3ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينب محمد سلمان هادي115797272042077071

جامعة كربالء/كلية العلوم507.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيمحمد قاسم رحمن خليفة115798232041254053

جامعة كربالء/كلية العلوم507.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرقيه عبد الصاحب محمد عباس115799252042084271

جامعة كربالء/كلية العلوم507.0اعدادية غزة للبناتاحيائيبنين حيدر عبد الكاظم تركي115800272042057034

جامعة كربالء/كلية العلوم507.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر جاسم محمد115801132042131042

جامعة كربالء/كلية العلوم507.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه محمد ناصر محمد علي115802252042100248

جامعة كربالء/كلية العلوم507.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيطيبه صدام حسين ابراهيم115803272042056286

جامعة كربالء/كلية العلوم507.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيارانك عقيل كاظم حويش115804262042088003

جامعة كربالء/كلية العلوم507.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيكرار هادي عبود علي115805272041034072

جامعة كربالء/كلية العلوم507.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزينب مهدي محمد فرج115806272042160227

جامعة كربالء/كلية العلوم507.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعباس طالب هادي خلف115807262041209293

جامعة كربالء/كلية العلوم507.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيصفاء ياسين مصطفى محمد115808172042252070

جامعة كربالء/كلية العلوم507.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةاحيائياحمد صبحي منديل جمعه115809202041255003

جامعة كربالء/كلية العلوم507.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء عامر حسن عمران115810272042060139

جامعة كربالء/كلية العلوم507.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيعبد هللا راهي باشي طالب115811272041024053

جامعة كربالء/كلية العلوم507.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيزيد حيدر حسين عيسى115812272041154066

جامعة كربالء/كلية العلوم507.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيطاهره حميد حسين علي115813272042063136

جامعة كربالء/كلية العلوم506.8اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيامير عادل عبد الرحمن عبد االمير115814272041005020

جامعة كربالء/كلية العلوم506.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيخالد خليل عباس ثجيل115815222041072052
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جامعة كربالء/كلية العلوم506.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيبلسم مانع تركي نوري115816222042139036

جامعة كربالء/كلية العلوم506.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبتول راضي سعيد سالم115817272042088033

جامعة كربالء/كلية العلوم506.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزينب سالم كامل عاشور115818272042057102

جامعة كربالء/كلية العلوم506.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدعاء صباح حسين حسن115819242042114089

جامعة كربالء/كلية العلوم506.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائييقين تحسين علي سلمان115820272042059163

جامعة كربالء/كلية العلوم506.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبنين محمود شويح بنيان115821142042111049

جامعة كربالء/كلية العلوم506.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيهدى رحيم مطشر نعمه115822152042053078

جامعة كربالء/كلية العلوم506.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه علي محمد عريان115823182042244041

جامعة كربالء/كلية العلوم506.0اعدادية غزة للبناتاحيائيهبة جواد كاظم ناجي115824272042057201

جامعة كربالء/كلية العلوم506.0ثانوية سومر للبناتاحيائيزهراء يعقوب دلي صالح115825142042072054

جامعة كربالء/كلية العلوم506.0ثانوية االندلس للبناتاحيائييقين محمد صالح الدين زين العابدين115826182042244068

جامعة كربالء/كلية العلوم506.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب عادل ناجي محمد علي115827252042170353

جامعة كربالء/كلية العلوم506.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبراء عبد الكاظم سعدون فرحان115828242042114044

جامعة كربالء/كلية العلوم506.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائينور الزهراء انمار سعدون كاظم115829272042160382

جامعة كربالء/كلية العلوم505.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيحسن حلمي كريم عباس115830152041017010

جامعة كربالء/كلية العلوم505.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحيدر رشاد كاظم عبد115831252041200044

جامعة كربالء/كلية العلوم505.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيرقيه فالح محيسن حنطاوي115832272042067032

جامعة كربالء/كلية العلوم505.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيمنتظر خالد هادي عباس115833112041023051

جامعة كربالء/كلية العلوم505.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيحسين عبد المنعم جلوب حسن115834272041045022

جامعة كربالء/كلية العلوم505.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان عبد حميدي115835222042141121

جامعة كربالء/كلية العلوم505.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيشيماء احمد درويش عيدان115836232042305097

جامعة كربالء/كلية العلوم505.0اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء قيصر جاسم عيدي115837262042104084

جامعة كربالء/كلية العلوم505.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيبنين عبد الحر علي عبد الحسين115838272042054013

جامعة كربالء/كلية العلوم505.0اعدادية النجاح للبناتاحيائينبأ هيثم صالح مسلم115839272042060310

جامعة كربالء/كلية العلوم505.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيصفاء حسن علي اصغر سليمان115840272042060213

جامعة كربالء/كلية العلوم505.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيامنيه خالد جبير خرموش115841232042304017

جامعة كربالء/كلية العلوم505.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعارف كريم عبيد بري115842262041014076

جامعة كربالء/كلية العلوم505.0اعدادية بلد للبناتاحيائيزينب محمد عودة سلمان115843182042176111

جامعة كربالء/كلية العلوم504.3ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسين دريد مسلم محمد115844272041029029

جامعة كربالء/كلية العلوم504.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزينب سالم عبد زيد عبد االمير115845232042113044

جامعة كربالء/كلية العلوم504.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائياسماء عامر خشان فضاله115846272042160019

جامعة كربالء/كلية العلوم504.0ثانوية النورين للبناتاحيائياسراء قاسم عبد الرضا جاري115847242042138007

جامعة كربالء/كلية العلوم504.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينبأ ناجي طالب كاظم115848272042095140

جامعة كربالء/كلية العلوم504.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيسجى واثق شرماهي هاشم115849272042056252

جامعة كربالء/كلية العلوم504.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيحنين حبيب علي ظاهر115850272042060073

صفحة ٣٣١٠ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة كربالء/كلية العلوم504.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيكوثر عظيم عبد الساده دهش115851252042108232

جامعة كربالء/كلية العلوم504.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيحسين رياض عرب احمد115852172041364016

جامعة كربالء/كلية العلوم543.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتتطبيقيمريم خالد سرمك حسن115853272052086008

جامعة كربالء/كلية العلوم526.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيزينب علي اسماعيل جاسم115854272052052015

جامعة كربالء/كلية العلوم523.0اعدادية السما للبناتتطبيقيحوراء حيدر كريم حسن115855272052083013

جامعة كربالء/كلية العلوم521.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيرقيه خضير عبد االمير علي115856272052057013

جامعة كربالء/كلية العلوم517.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيفاطمه سرحان عبد هللا موسى115857272052094035

جامعة كربالء/كلية العلوم515.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيسجاد كريم شاكر عبيس115858272051046028

جامعة كربالء/كلية العلوم509.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيدعاء احمد عليوي جابر115859272052058020

جامعة كربالء/كلية العلوم501.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيثراء بهاء عزيز مرتضى115860272052067009

جامعة كربالء/كلية العلوم496.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتتطبيقيفاطمه قصي هاشم سلطان115861272052086006

جامعة كربالء/كلية العلوم494.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيوفاء قائد عبد الحسين شعله115862272052069050

جامعة كربالء/كلية العلوم493.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقينور رعد سعدون وهاب115863272052072061

جامعة كربالء/كلية العلوم493.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزهراء فاضل عباس مهدي115864272052063096

جامعة كربالء/كلية العلوم491.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيخديجه حسن عويد عصواد115865272052069013

جامعة كربالء/كلية العلوم489.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيصفاء عالء فاخر علوان115866272052052019

جامعة كربالء/كلية العلوم488.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيزينب ناجي علي سالم115867272052069024

جامعة كربالء/كلية العلوم487.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيضرغام عباس جبار كاظم115868272051024040

جامعة كربالء/كلية العلوم484.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيحسن عباس كاظم ابراهيم115869272051027013

جامعة كربالء/كلية العلوم483.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي حسين خضير عباس115870272051001077

جامعة كربالء/كلية العلوم483.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيحوراء ذياب ريسان خابط115871272052064017

جامعة كربالء/كلية العلوم479.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيكوثر حسون مطشر عبد العباس115872272052063075

جامعة كربالء/كلية العلوم478.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقينور كاظم محي كاظم115873272052067049

جامعة كربالء/كلية العلوم478.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيسجاد كاظم صوالغ حمادي115874272051046027

جامعة كربالء/كلية العلوم476.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيتبارك خالد عباس حسن115875272052091013

جامعة كربالء/كلية العلوم476.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيتبارك حسين علي لوتي115876272052052006

جامعة كربالء/كلية العلوم475.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعلي سليم احمد حسن115877272051154138

جامعة كربالء/كلية العلوم472.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيكرار رشيد حسين راضي115878272051002115

جامعة كربالء/كلية العلوم472.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيفاطمه عباس فضيل حمود115879272052067038

جامعة كربالء/كلية العلوم471.0ثانوية البستان للبناتتطبيقيزهراء شاكر عبد الجليل ابراهيم115880272052105009

جامعة كربالء/كلية العلوم470.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقينور الزهراء باقر شاكر ذياب115881272052087044

جامعة كربالء/كلية العلوم468.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي سعد غثوان نصيف115882272051007033

جامعة كربالء/كلية العلوم468.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمحمد رضا داخل حميد115883242051203151

جامعة كربالء/كلية العلوم465.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمصطفى شاكر نوني محمد115884272051045103

جامعة كربالء/كلية العلوم465.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيعبد هللا حسين علي شناوة115885222051036059
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جامعة كربالء/كلية العلوم465.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيمها خضير عبوسي محمد115886272052067042

جامعة كربالء/كلية العلوم465.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيحوراء يوسف جاسم هادي115887272052160228

جامعة كربالء/كلية العلوم464.0ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقييوسف محمد طعمه خلف115888282051020052

جامعة كربالء/كلية العلوم464.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيرسل خالد عباس حسن115889272052091024

جامعة كربالء/كلية العلوم463.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيحيدر ابراهيم خليل عبد115890272051008030

جامعة كربالء/كلية العلوم463.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيزهراء ستار جابر خنياب115891272052160081

جامعة كربالء/كلية العلوم458.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيعباس محمد جخر هليل115892272051045055

جامعة كربالء/كلية العلوم458.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيزهراء حيدر عبد الحسن حسون115893272052102018

جامعة كربالء/كلية العلوم457.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيياسين احمد عبيد علي115894272051004088

جامعة كربالء/كلية العلوم457.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيزهراء عدنان محمد حسين115895272052067020

جامعة كربالء/كلية العلوم457.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيرسل عارف حميد كاظم115896272052069015

جامعة كربالء/كلية العلوم456.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزينب رعد رشيد علي115897272052063039

جامعة كربالء/كلية العلوم456.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيزهراء آياد عبد الكاظم عبد اللطيف115898162052183018

جامعة كربالء/كلية العلوم455.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيبتول جواد كاظم عبد الحسين115899272052160234

جامعة كربالء/كلية العلوم454.0ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيفاطمة جمال عبد الكاظم رشيد115900282052090028

جامعة كربالء/كلية العلوم454.0ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيمصطفى حافظ عليوي حسين115901232051256083

جامعة كربالء/كلية العلوم453.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيرسل عباس سهيل امين115902272052072026

جامعة كربالء/كلية العلوم452.0ثانوية المنار المسائيةتطبيقيجعفر احمد والي حسين115903292051150006

جامعة كربالء/كلية العلوم452.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيسجى عباس فاضل صالح115904272052063045

جامعة كربالء/كلية العلوم451.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيعلي احمد مهدي جياد115905272051046046

جامعة كربالء/كلية العلوم450.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيالزهراء عبد الكريم عبود حميدي115906282052078002

جامعة كربالء/كلية العلوم449.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الساده كشاش محمد115907272051154116

جامعة كربالء/كلية العلوم448.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقينور مدين محمد عبد علي115908272052067051

جامعة كربالء/كلية العلوم447.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيرسل مهدي مجيد عبد الحسن115909272052160069

جامعة كربالء/كلية العلوم444.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيشمس الدين نجاح هاني رسول115910272052059045

جامعة كربالء/كلية العلوم444.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمحمد ضياء محمد ناجي115911272051019067

جامعة كربالء/كلية العلوم442.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيمحمد وكيل عبد الخضر علي115912272051153184

جامعة كربالء/كلية العلوم442.0ثانوية العباس للبنينتطبيقيعلي كريم خليل ابراهيم115913272051043009

جامعة كربالء/كلية العلوم442.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيفاطمه نجاح عبد جبر115914272052069034

جامعة كربالء/كلية العلوم441.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيمروه جاسم محمد جرمط115915272052160169

جامعة كربالء/كلية العلوم441.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقينوره محمد رضا ابراهيم115916272052094043

جامعة كربالء/كلية العلوم441.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقياحمد باري فرحان محمد115917272051001008

جامعة كربالء/كلية العلوم441.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيفاطمه حسن عويد عصواد115918272052069030

جامعة كربالء/كلية العلوم440.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقياحمد فراس ضمد جمعه115919272051002006

جامعة كربالء/كلية العلوم439.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعلي خالد عبد الجليل جثير115920272051154134
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جامعة كربالء/كلية العلوم438.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيحوراء عباس فاضل فرمان115921272052058016

جامعة كربالء/كلية العلوم437.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيمصطفى ضياء عبد الرضا سعيد115922272051151137

جامعة كربالء/كلية العلوم437.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيفاطمة اكرم مدلول عزيز115923272052063060

جامعة كربالء/كلية العلوم437.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمهدي حيدر مهدي محمد115924272051045111

جامعة كربالء/كلية العلوم436.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيافتخار شاكر محمود عطيه115925272052072004

جامعة كربالء/كلية العلوم436.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيمريم عادل حبيب عباس115926272052059064

جامعة كربالء/كلية العلوم436.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين قاسم محمد اسماعيل115927282051151219

جامعة كربالء/كلية العلوم436.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيساره جواد عبد الشهيد زهير115928272052102026

جامعة كربالء/كلية العلوم435.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد جاسم محمد هاشم115929282051151015

جامعة كربالء/كلية العلوم435.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتتطبيقيرحمه قاسم كريم حسن115930272052086003

جامعة كربالء/كلية العلوم435.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيفاطمه بدري حسين عمران115931272052067035

جامعة كربالء/كلية العلوم435.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيجاسم محمد جاسم غليم115932282051011010

جامعة كربالء/كلية العلوم435.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيزينب حميد حسوني راضي115933272052055032

جامعة كربالء/كلية العلوم434.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقينور احمد هادي حسين115934272052160192

جامعة كربالء/كلية العلوم434.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيمؤمل عماد عبد الرضا عبد االمام115935162051433025

جامعة كربالء/كلية العلوم434.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقياسراء فوزي عادي طاهر115936272052160008

جامعة كربالء/كلية العلوم433.0ثانوية البيان للبنينتطبيقيمجتبى مرتضى ضاحي ظاهر115937272051032036

جامعة كربالء/كلية العلوم432.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتتطبيقيمعصومه ناظم ياسر جبر115938272052086009

جامعة كربالء/كلية العلوم432.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيساجد جاسم شهيد حسين115939272051046026

جامعة كربالء/كلية العلوم431.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيزهراء مراد كنزوع كاظم115940272052094022

جامعة كربالء/كلية العلوم431.0اعدادية النهضة للبنينتطبيقيحسين ثائر مؤنس عبيد115941222051049006

جامعة كربالء/كلية العلوم431.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيبنين مصطفى حبيب عبد النبي115942272052059009

جامعة كربالء/كلية العلوم431.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقياحمد ناجح حريجة عبد هللا115943162051076009

جامعة كربالء/كلية العلوم430.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيباسم تكليف غازي زغير115944252051116008

جامعة كربالء/كلية العلوم430.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيحسين ناصر ثامر خليف115945272051013038

جامعة كربالء/كلية العلوم430.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيبنين وادي سلمان بخيت115946272052058010

جامعة كربالء/كلية العلوم429.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيسعديه كريم كويك حسن115947272052094028

جامعة كربالء/كلية العلوم429.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيسجاد سعيد جاسم محمد115948222051300055

جامعة كربالء/كلية العلوم429.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيامير نعمه هادي كاظم115949272051153026

جامعة كربالء/كلية العلوم429.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقينور الهدى علي ياسين جاسم115950232052086056

جامعة كربالء/كلية العلوم428.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعباس علي عباس ناجي115951272051002082

جامعة كربالء/كلية العلوم428.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيعباس موسى غاوي عباس115952292051005051

جامعة كربالء/كلية العلوم428.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقينور هاشم محمد مطرود115953272052063086

جامعة كربالء/كلية العلوم428.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيهدى حميد عبيد خضير115954272052058065

جامعة كربالء/كلية العلوم427.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيمريم عبد الحسين غانم ثامر115955272052069039

صفحة ٣٣١٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة كربالء/كلية العلوم427.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيهاجر عصام نعمه عطا115956272052102036

جامعة كربالء/كلية العلوم427.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيعال حبيب صالح مهدي115957272052094032

جامعة كربالء/كلية العلوم427.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيكاظم قائد داخل شفلح115958272051013100

جامعة كربالء/كلية العلوم427.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيفجر عبد الودود محمد عبد115959232052114018

جامعة كربالء/كلية العلوم427.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين مهدي احمد مريهج115960162051060054

جامعة كربالء/كلية العلوم427.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيفاطمه محمد كشيش سلمان115961272052094037

جامعة كربالء/كلية العلوم426.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيجنان محمد جبار حسن115962272052063017

جامعة كربالء/كلية العلوم426.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيايات نعمه لطيف حميد115963272052094006

جامعة كربالء/كلية العلوم426.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزهراء حيدر عبيد حسون115964272052063031

جامعة كربالء/كلية العلوم426.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيفاطمه احمد هاشم محسن115965272052067034

جامعة كربالء/كلية العلوم425.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيالمصطفى محمد لطيف جزيل115966282051001015

جامعة كربالء/كلية العلوم425.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقياحمد فالح جبار شناوه115967162051365013

جامعة كربالء/كلية العلوم425.0ثانوية االقصى للبناتتطبيقيموج فاضل عالوي شريب115968282052071013

جامعة كربالء/كلية العلوم425.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيهشام راجي حسن عبد االمير115969272051151154

جامعة كربالء/كلية العلوم425.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقييوسف فاضل مزهر علي115970272051045118

جامعة كربالء/كلية العلوم424.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينتطبيقيعلي كاطع رشيد عبد الرضا115971272051006026

جامعة كربالء/كلية العلوم424.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحيدر علي عبيد كزار115972272051007020

جامعة كربالء/كلية العلوم424.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزهراء عبد الستار جبار صالح115973132052118030

جامعة كربالء/كلية العلوم424.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيبنين ستار عبيد جبر115974272052053005

جامعة كربالء/كلية العلوم424.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيزيد احمد مرعب حسين115975272051004022

جامعة كربالء/كلية العلوم424.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيحسين حسن محمود شكر115976222051311044

جامعة كربالء/كلية العلوم423.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمؤمل هيثم كاظم صادج115977282051151887

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية591.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيسحر عبد الحسين رشك علي115978272042068122

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية590.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمروه اسعد صبار ياسر115979272042055259

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية590.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيحنين حيدر حمزه هادي115980272042089029

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية589.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيأسانا محمد قاسم مصطفى115981202042398001

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية588.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه بشير عبد الجبار عبد115982272042064128

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية587.9ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيرضا علي هادي غانم115983112041045018

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية587.0اعدادية االمير للبناتاحيائيمريم فالح حسن محمد علي115984252042083132

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية587.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيمريم محبس مصلي راضي115985282042055117

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية587.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيحنين عماد هاني حسن115986232042142093

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية586.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيغدير اياد فيصل عبيس115987272042055203

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية586.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيابراهيم اسماعيل شعالن مشرف115988222041363001

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية586.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل ناجي حسين115989272042059099

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية586.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائياماني عمار كاظم تايه115990272042063015
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جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية586.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمنتظر صباح عبد شنين115991272041013125

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية586.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيحوراء يحيى عبد الزهره حسون115992272042107024

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية586.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيآيه خالد علي عبد الحسين115993242042123009

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية586.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائياية عباس فاضل عبداللطيف115994182042172008

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية585.7اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى حمزه عبد زيد عبد الرزاق115995272041005173

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية585.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبراء كريم عكرب محمد115996232042092029

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية585.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرانيا فرحان كاظم هديهد115997292042056062

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية585.0ثانوية السدة للبناتاحيائيايه طارق هالل كمر115998232042110010

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية585.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيرسل سليمان عطيه حسين115999272042095046

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية585.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيايه رشيد حسن محمد116000212042139037

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية585.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيياسر عامر عبد علي ناصر116001272041007145

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية585.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائينور هادي سلمان حسن116002272042059150

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية585.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيهدى عقيل نواف نعمه116003242042121309

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية585.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرنده مؤيد صالح خضير116004232042271272

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية585.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء احمد يوسف عبادي116005232042080052

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية585.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب حسنين علي ناصر116006272042091082

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية585.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائينجالء فاضل عباس متعب116007252042095120

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية585.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيفواطم حيدر يونس سعد116008272042062089

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية585.0اعدادية البيان للبنيناحيائيعبد هللا خضير حمزه عبيد116009232041014062

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية585.0اعدادية غزة للبناتاحيائيجمان عمرو العلى عبد الزهره عباس116010272042057047

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية585.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيبنين علي هيجل عبد الساده116011232042098038

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية585.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه رحمن زعيبر سلمان116012262042132181

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.9اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر صالح عبد المهدي محمد116013272041001117

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.6ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب حسنين محمد علي116014232042132057

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيحوراء ليث قابل عبيد116015272042065039

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.0ثانوية دار الندوة المختلطةاحيائيحيدر عوده جندي ناجي116016222041225009

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيابرار عادل علي حسين116017232042104002

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة حيدر جاسم محمد116018232042106070

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسما رعد سامي فاضل116019162042165277

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيانمار مؤيد كاظم شناوه116020242042146008

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيفرقد رضا معجال مهدي116021232042185038

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء صدام حسين وادي116022272042060135

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيابراهيم محمد صاحب يوسف116023222041039001

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء اسد عبد الحسين مالك116024242042121107

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي عبد الزهره طالل مرهون116025272041014156
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جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيايات رحيم غضب جواد116026242042220081

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيجمانه فالح حسن ناهي116027272042055053

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب جمال محمد حمزه116028272042056211

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم ليث حسن عبد الرزاق116029252042100369

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيطيبه احمد عبد الكريم ابراهيم116030292042065056

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيشهد محسن عبدالمهدي سلمان116031272042056272

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيمسلم عقيل عبد الواحد بدير116032122041025087

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه سعد حمزه ناجي116033272042055225

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء عاشور حميد عاشور116034162042152078

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيميسم اياد لفته علي116035232042149057

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيهاجر نجاح نادر جبار116036272042064171

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء علي يحيى جبر116037272042067042

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية584.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيترتيل عامر طعيمه محمد116038292042085041

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية583.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء سالم جاسم خضير116039292042051139

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية583.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيايه مؤيد اسماعيل رسول116040202042341025

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية583.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيحوراء عادل هادي حسين116041272042070028

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية583.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبراء حسين عالوي عيدان116042262042132032

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية583.0اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمة اياد اسماعيل خليل116043252042083112

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية583.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عماد كاظم جواد116044272042060245

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية583.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ عذيب برغوث حسن116045222042103244

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية583.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيسرور وليد خالد خليل116046212042213007

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية583.0اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي حيدر كاظم عبود116047232041016045

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية583.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيتبارك قصي عبد علي حسن116048162042196011

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية583.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيوفاء علي حميد نجم116049232042098211

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية583.0اعدادية البيان للبناتاحيائيفرقان كاظم موسى محمد116050282042078079

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية582.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيمريم حواس فتحي ذياب116051172042254056

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية582.0اعدادية غزة للبناتاحيائينور الهدى رسول عطيه حسين116052272042057191

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية582.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم زيدان خليف عمران116053232042088434

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية582.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيرانيا مجبل منعم محمد116054252042064028

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية582.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيهدى صادق علي حسين116055272042056464

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية582.0ثانوية مهد للبنيناحيائيعلي اكبر عبد الغني جعفر حسين116056172041102026

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية582.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيغفران عامر ساجت حسين116057232042123092

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية582.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيدعاء علي محمد نصيف116058212042100040

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية582.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيجبر شاكر جبر جاسم116059292041025015

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية582.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيصفا كساب جابر عبد الحسين116060292042055054
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جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية582.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيمناهل جميل حسين عليوي116061202042282240

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية582.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزينب عبد الرؤوف صالح مجيد116062222042139126

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية582.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيعلي ناظم وهيب لعيبي116063222041058095

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية582.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء سالم عبيد عبد العباس116064232042271307

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية582.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء عماد عباس علي116065272042055125

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية582.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيرقيه احمد كاظم بريس116066272042060103

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية582.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيامير رحيم هادي بصل116067242041005021

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية582.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينور احمد بديوي عبيد116068232042271717

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية582.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدالل حميد جفات بعيو116069292042051097

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية582.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبنين مفيد رشيد محمد116070262042132039

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية582.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيخديجة عبد الرحمن عباس كاظم116071232042115054

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية581.0اعدادية كربالء للبناتاحيائياناسي فائز احمد محمد116072272042056026

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية581.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه احمد جميل مهدي116073232042142239

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية581.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيبراق احمد شاكر زغيرون116074272042077014

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية581.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائينور حيدر جبار حسن116075292042050142

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية581.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيبنين شهاب احمد علي116076142042103009

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية581.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيحسن ناصر حسين جواد116077212041034025

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية581.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيريحانه صباح كاظم منصور116078142042111102

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية581.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد هللا حسن116079272041001175

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية581.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد باقر حيدر خضير فضيح116080272041001253

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية581.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيانس سوادي حسين عبيس116081232042153007

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية581.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم عباس جار هللا116082252042096240

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية581.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائينبأ عالء احمد حسن116083272042071073

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية581.0ثانوية االصالة للبناتاحيائينور الهدى عدي عبد الزهره جناني116084282042051098

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية581.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيزينب شاكر صالح عباس116085232042117093

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية581.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيحوراء سالم عبد علي116086272042072021

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية581.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائياحمد حامد عبد الرضا حسون116087242041203005

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية581.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيحسين باسم حسين علي116088262041033030

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية581.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيتقى حسين هادي عبود116089242042121067

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية581.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور عبد الكاظم جلوب حاجم116090232042080123

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية581.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك مؤيد خضر شريف116091232042087084

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية581.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب كاظم عاصي فيصل116092272042060178

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية580.9ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد علي ريسان شدهان باقر116093152041012088

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية580.0ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائيمحمد عذاب جبر راضي116094232041250059

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية580.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرفل نعيم فرهود دهش116095162042165155
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جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية580.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب حاكم مزهر حسن116096232042080072

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية580.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائياالء طعمه عبد ساجت116097262042120007

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية580.0اعدادية النهوض للبنيناحيائياحمد ابراهيم سالم شنون116098142041047003

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية580.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة سعد هادي حسين116099212042102118

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية580.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينب حسن نايل عواد116100272042077066

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية580.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيريم عامر محمد مهدي116101122042020048

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية580.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء عباس جالوي جاسم116102242042121120

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية580.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيصفا جليل سعيد حاجم116103232042271491

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية580.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمريم محمد جبر دريب116104252042084650

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية580.0ثانوية سيناء للبناتاحيائيامنة محمد عبد الواحد قاسم116105282042064003

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية580.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيحسين قيس كاظم مالح116106212041058010

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية580.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيبشرى خليفه محمد علي116107272042056078

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية580.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائيسمر قاسم كميل علوي116108262042098026

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية580.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيسبأ وجدي حاكم كنوش116109222042139151

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية580.0ثانوية البتول للبناتاحيائيميالد فائز عبد الرحمن حاشوش116110262042075058

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية580.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيسيمى سامر مرتضى مجيد116111272042160445

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية580.0اعدادية االنام للبناتاحيائيزينب مصطفى عيسى كاكي116112212042135048

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية580.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيانعام عباس رحيم لفته116113162042290006

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية580.0اعدادية السوق للبناتاحيائيرقيه سهيل نجم عبد هللا116114222042209067

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية580.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه صفاء عبد المهدي عبد الرحيم116115252042096401

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.6ثانوية المتميزيناحيائيحسنين عالء عبد الحسين عبد الواحد116116112041010033

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيبراق حيدر محمد علي حسن116117272042056076

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيهيام ثابت محمد عليوي116118232042106094

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيلجين طي حاتم عبدالوهاب116119182042205099

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب عالء عبيد حسين116120272042055157

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمة ماجد صادق حسين116121252042100117

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيسرى علي عبيد جاسم116122232042080082

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد حيدر عطيه حسين116123272041010155

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرسل احمد شريف عبد116124292042051108

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائيمريم مؤيد مجيد جاسم116125142042114024

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.0ثانوية بدر الرميض المختلطةاحيائينبأ سعيد محمد جار هللا116126222042250007

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينب حازم حسين جاسم116127232042115092

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينور الهدى محمد محسن محمد116128272042095147

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيدعاء علي حمد رميح116129272042068067

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيسجى فالح حويزة غياض116130292042085111
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جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيبتول سعد عبد الحسين حنتوش116131262042126017

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرتاج حسين جريان عفتان116132232042080036

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيألق جبار عبيد مرزه116133232042115002

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائينور الهدى نعمان إبراهيم عبيد116134242042124190

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائينبأ حسن كاظم عبد حمزه116135272042161081

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائينور احمد رشيد ابراهيم116136202042154086

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيتبارك صفاء كاظم شهيد116137232042142077

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينور الهدى عبد الرسول عبد علي زعيط116138272042056432

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسن علي حامد عبد الكريم116139232041017022

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيفاطمه بشير حامد كاظم116140262042092064

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية579.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائياديان عمار معز حميدي116141232042088013

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.1اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد هللا مهند احمد عباس116142272041005089

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيمنتهى كاظم صبار هامل116143282042073072

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزينب صبح جويد مسعد116144272042087080

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيكرار ناصر عبد الواحد حمادي116145262041014113

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيفاطمه حافظ محمد عبيد116146232042139055

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيغفران حسن علي خليفه116147182042392042

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائينور الهدى وليد خالد فارس116148162042146074

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمصطفى علي سعيد علوان116149272041002170

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيبشير مسلم عبد االمير طه116150272041009014

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيمقتدى ستار محسن سعيد116151222041301040

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيفاطمه احمد حروش جاسم116152182042236099

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائينظام نعمه حسين درويش116153182041036107

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيهدى حيدر هادي نعمه116154272042089149

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرسل رحيم هادي وطن116155292042057101

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيعباس سالم محي عيسى116156132041022015

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيسجى حيدر نعيم كتاب116157272042102053

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيمصطفى حسين خنجر مالح116158272041015061

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيآيات حسن هادي حسين116159232042114012

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عبد عبدالعباس116160252042057025

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيافنان رافع محمد جبر116161272042056015

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيفاطمة علي حسين علي116162162042251018

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب باسم عباس نعمه116163232042088231

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحسن هادي محسن عبد هللا116164142041021037

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائياستبرق صادق عبد االمير مسيلم116165272042063009
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جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيساره خلف عواد بجاي116166222042125071

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبسمه جعفر صالح مهدي116167232042088075

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0اعدادية المروج للبناتاحيائيزهراء هادي جسام محمد116168222042137033

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيتمارا حيدر قاسم حسن116169112042108028

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0اعدادية اليسر للبناتاحيائينبأ كريم محمد خليفة116170262042109097

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيمريم محمد جميل عباس عمر116171332042040101

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0اعدادية جعفر الطيار للبنيناحيائيحماد لطيف جاسم حمادي116172192041054006

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية578.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيساره حامد نعمه وثيق116173262042132145

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية577.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيبلقيس محمد جميل محمد116174272042077015

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية577.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسن قاسم حنون غضيب116175282041009012

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية577.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيدانيه حيدر حسين عبد116176122042105039

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية577.0اعدادية القناة للبناتاحيائيرقيه قاهر فاضل موشلي116177132042072033

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية577.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتاحيائيزينب عالء عبد االمير عباس116178162042166012

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية577.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرند احمد خضر احمد116179232042271271

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية577.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم علي116180272042068103

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية577.0اعدادية غزة للبناتاحيائيمرام علي عزيز عبد هللا116181272042057164

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية577.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيشيماء جواد نعيمه دويح116182262042086122

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية577.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيحنين علي حميد ابراهيم116183272042063041

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية577.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائينهى بشير حسب مونس116184222042202031

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية577.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيسالي عقيل جبار دحام116185202042138061

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم التحليالت المرضية577.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائينور صباح مخيلف فريش116186272042055296

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية588.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمصطفى عبدالحسين بدر سالم116187232041005140

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية585.8ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيعال عماد عبد الحسين محمد حسن116188252042100059

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية577.0اعدادية اليمن للبنيناحيائياحمد يحيى جاسم محمد116189102041016009

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية575.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيمريم محمد ناهي علي هللا116190272042081121

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية575.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيسكينة حسين حسن عزيز116191272042063121

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية574.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيحسين حامد هذال عبد النبي116192162041300005

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية573.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرهام سامر عباس حسن116193232042087137

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية573.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائينور عالء كامل جبار116194222042185124

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية572.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عمار عارف طه116195252042062592

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية571.0ثانوية البطوله للبنيناحيائياحمد جالل مسلم عقيل116196212041067002

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية571.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيطيبه عباس كريم حيدر116197232042125061

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية570.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيحسن عادل عباس ناصر116198272041019015

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية570.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيعذراء عبد الرحمن عبد الكريم سهيل116199212042098162

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية569.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائياديان علي نعمان كاظم116200232042271012
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جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية569.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيغفران حيدر دفار محمد علي116201272042056308

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية568.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيمريم محمد حسين حمود116202212042137138

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية568.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه سمير خزعل نايف116203272042095119

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية568.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمحمد عباس برهي عبيد116204232041008154

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية567.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعباس حسن حنون خليف116205222041358030

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية567.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيسندس محمد نوري عبود116206272042063124

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية567.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيايات ضياء علي زغير116207232042153012

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية567.0ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيزهراء صدام حمزه عزيز116208262042169007

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية566.0ثانوية السكري للبنيناحيائينور الهدى منذر نجم عبد الوهاب116209212042046022

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية566.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغدير سلمان هادي سلمان116210232042088353

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية566.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمؤمل فيصل خليبص شاتول116211262041022126

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية566.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينرجس طالب اسماعيل عموري116212232042088468

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية566.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيرقيه كاظم شاكر رضا116213272042084020

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية565.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزينب ناصر كاظم حسن116214272042069058

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية565.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيهبه حسين محمد جميل116215272042068207

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية564.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد عادل حسين جاسم116216272041001280

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية564.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيهدى هاني نجم عبد هللا116217182042244065

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية564.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيايالف محمد دويح سفاح116218232042305018

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية563.0اعدادية النجاح للبناتاحيائينبأ عباس رزاق عبود116219272042060304

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية563.0ثانوية المدائن للبناتاحيائينبأ طائف علي عبد الحسين116220272042089133

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية563.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيفاطمة عبد الهادي عبد هللا غانم116221272042070064

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية563.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعباس حازم محمد صيهود116222222041098095

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية563.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائييقين عادل كاظم زاير حسين116223222042396061

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية562.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد االمير حسون116224272042055107

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية562.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيتكتم حيدر حزام عبيد116225272042060068

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية562.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائييسر عامر فرمان احمد116226212042102167

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية562.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيليلى العيبي كاطع جاسم116227142042111224

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية561.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيروان محمد شالل جوهر116228272042089046

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية561.0اعدادية عدن للبناتاحيائيزينب عبد الرسول فليح حسن116229132042106033

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية561.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائينور الهدى حليم عبد الرحيم صحن116230272042103039

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية560.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء جبار خليل محمد116231232042132045

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية560.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيخضير شاكر محمود جاسم116232182041002038

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية559.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزينب سلمان غازي حسن116233222042207046

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية558.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا حسين حمزة شنون116234232041020174

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية557.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء احمد عبد هللا عبود116235292042058033
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جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية557.0اعدادية المنار للبنيناحيائيزين العابدين عبد االمير اشنيع مزيد116236222041095024

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية557.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيرقيه مرزه حمزه حسين116237272042060110

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية556.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيمنتظر محمد راضي عودة116238222041033168

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية556.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيصفيه جبار كاظم واجد116239272042058228

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية556.0ثانوية النجوم للبناتاحيائييقين عالء محسن جياد116240232042130075

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية556.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيغدير علي راضي كاظم116241272042055205

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية555.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيفاطمه منصور كريم طاهر116242242042080102

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية555.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد فليح كاظم116243232042303008

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية555.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائياحمد هيثم محمود خضير116244102041008007

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية555.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيغاده حسين علي فرحان116245212042140182

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية554.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيطيبه احمد عبيد حمد116246272042086020

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية554.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه رياض جاسم حنون116247232042157048

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية554.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب هيثم شعالن صيوان116248222042437019

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية554.0الخارجيوناحيائيحسين عالء كريم كاظم116249252041400040

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية554.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمحمد حسن علي عبد الصمد مدن116250272041034076

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية553.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب حسن عبيد صايخ116251272042055146

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية553.0اعدادية البسملة للبناتاحيائينرجس عامر نايف حسين116252272042068189

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية553.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيزينب محمد راضي علوان116253272042161053

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية553.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائينور الدين كاظم حسن علوان116254272041005197

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية552.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير احمد شهيد رحمن116255242042114188

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية552.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيميسم حسن هادي خلف116256272042056410

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية551.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيورده علي حسين ضيف116257232042126093

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية551.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيحوراء خالد عبد االمير رعد116258272042095039

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية551.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفاطمه شوكت طالل عبد الحر116259272042065098

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية551.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيغدير عباس عبد هللا هاشم116260272042056305

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية551.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء حسين حميد سلمان116261232042120087

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية551.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيحنين عمر عبد هللا مخيف116262232042119038

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية551.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسرور حميد حسن عبد116263232042088294

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية550.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائييوسف عامر عبد االمير مناع116264272041002193

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية550.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيزهراء طه ياسين حسب هللا116265152042042041

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية550.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنيناحيائيسيف غازي طامي سم116266232041069022

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية550.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعلي حسين كامل عليوي116267212041013086

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية550.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور أحمد نعيم محسن116268232042114124

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية550.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيقطر الندى بهاء كاظم فيروز116269232042088416

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية550.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيفاطمه علي حسين علي116270272042070069
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جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية549.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيانس ناصر عبد الكريم ناصر116271112041203033

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية549.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيضياء رحيم جبار حمود116272232041251219

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية549.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيريمه حسن عيدان حمادي116273272042068084

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية549.0ثانوية العميد للبناتاحيائيهدى محمد علي محمد حسين محمد علي116274272042149035

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية548.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرؤى رعد حاكم جويد116275252042062365

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية548.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائييوسف عبد الصمد كاظم شبيب116276162041030058

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية548.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحسين علي لزام مخيلف116277222041306099

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية548.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه ثامر ياسر عبد116278292042053087

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية548.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء نجاح مهدي دويل116279272042068105

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية548.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيأستبرق موفق جاسم منصور116280232042114004

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية548.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيأيه اياد فاضل حماد116281142042138002

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية547.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيطيبه جاسم عبيد مطير116282262042250158

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية547.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيساره رزوقي وهيب احمد116283212042103039

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية547.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب سامر عباس حسن116284232042088243

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية547.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيحوراء فيصل هادي ناهي116285272042069028

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية547.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيحوراء عباس فاضل صبر116286272042063043

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية547.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي حامد هادي عبيد116287232041020210

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية547.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا علوان خليف كزار116288222041098108

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية546.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيتبارك كاظم علي ثامر116289272042081028

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية546.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه عايد عبد الحسين عبد116290272042103033

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية546.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمحمد كاظم حسين عبد عون116291272041034078

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية546.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيهمام باسم حبيب جادر116292272041008107

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية546.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيبراء احمد عالوي محيسن116293172041008071

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية546.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد شاكر صاحب116294252042101162

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية545.3اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيموسى عامر عباس موسى116295272041005194

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية545.0اعدادية السدة للبنيناحيائيحسين سمير رزوقي كاظم116296232041016015

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية545.0اعدادية غماس للبنيناحيائيياسر سليم خشيش ابراهيم116297242041016129

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية545.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحيدر عقيل محسن جابر116298252041116024

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية545.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيبنين احمد ظاهر خضير116299162042338005

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية545.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزينب حاتم حنين جبره هللا116300142042132060

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية545.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيبنين نعيم خضير دريس116301242042104040

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية545.0ثانوية بابل االهلية للبنيناحيائيمرتضى عالء عباس علي116302232041288032

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية545.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائينرجس احمد حسن علي116303272042055288

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية545.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء محمد حسن حسين116304272042061036

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية545.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيشهد حسين جبار دبعون116305272042087098
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جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية544.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب صالح مهدي هايس116306272042088120

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية544.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيفاطمة عبد المحسن عبد زيد عبد116307232042143028

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية544.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيعباس همام هاتف حمزه116308272041024052

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية544.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيامل عماد هاشم جعفر116309232042153006

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية544.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائياكرم محمد افليح حسن116310262041027009

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية544.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعباس حامد كاظم جبيد116311272041002085

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية544.0اعدادية السما للبناتاحيائيحنين سلطان ابراهيم محمد علي116312272042083029

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية544.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب محمد عبد الزهره راهي116313272042058198

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية544.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمرتضى عماد مهدي جاسم116314232041251446

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية543.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمروه جبار حسن عبود116315272042055261

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية543.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء عقيل علي حسين116316272042059057

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية543.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب عماد وادي صابط116317112042077046

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية543.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزينب حسن عبد االمير خضير116318272042057100

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية542.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيجنات محمد عكار شرهان116319282042190223

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية542.0اعدادية الفرات للبنيناحيائييوسف موفق رسول ياسين116320272041014276

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية542.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيزين العابدين حسين غني محمد116321262041009054

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية542.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحمدان رامي حمدان داود116322222041072039

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية542.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحسين عبد المنعم حمزه جاسم116323232041008040

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية542.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيكرار عباس عمران نعمه116324252041150277

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية542.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحيدر حسين محمد عزيز116325252041031214

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية542.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيابراهيم كاظم شريف غايب116326252041045004

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية542.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيفاطمه رزاق مهدي داود116327272042081109

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية542.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد المطلب حسن محمد116328272041154159

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية542.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيكرار علي مجبل شكر116329252041031510

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية542.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيسجى عقيل شنشول عبد نور116330272042160249

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية541.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد المصطفى عباس عبد هللا حمزه116331232041003081

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية541.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيحوراء حيدر جاسم عالوي116332232042214005

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية541.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرسل ثائر حسين علي116333232042088146

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية541.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء محمد جهادي عطيه116334272042059064

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية541.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيشهد حميد راهي عبيد116335272042087099

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية541.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايمان طه جليوي عبيد116336222042103036

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية541.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين علي خنطيل كبسون116337272041002045

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية541.0الخارجياتاحيائيانعام مهدي علي حمزه116338232042401016

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية541.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيبتول خالد عيدان كاظم116339272042095023

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية541.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيهديل حاتم سلمان محمد116340212042091179
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جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية541.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه حسين جبار شمران116341272042056328

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية541.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيضحى حامد قاسم سلمان116342232042093114

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية541.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيزهراء خالد مزهر عمران116343232042139027

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية554.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعلي حسين جاسم محمد116344162051034097

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية551.0اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقيعبد هللا عالء كامل مزعل116345232051001014

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية540.0ثانوية ابن خلدون األهلية للبنينتطبيقيحسين علي قاسم عبعوب116346162051093002

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية540.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيشذى حسن راضي داود116347272052091043

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية538.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيعباس عبد راهي مزعل116348222051051035

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية527.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيزينب لطيف عبد جبر116349272052053014

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية525.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيعباس ذياب حسين محمد116350222051027016

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية523.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيضرغام ناجح مراد عمران116351272051013060

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية515.0اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيحسناء ماهر عيدان جمعه116352232052078008

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية514.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيفرح موفق حنون عبد الحسين116353292052071047

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية512.0ثانوية البرهان االهلية للبناتتطبيقيزهراء جعفر عودة جاسم116354162052278004

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية511.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيحيدر رضا فليح حسن116355272051013041

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية510.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقياسراء زكي خضير عباس116356272052160006

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية508.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيمريم ثامر حسين خطار116357272052091053

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية507.0ثانوية االسكندرية للبناتتطبيقيزهراء عبد هللا محمود ناصر116358232052094006

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية501.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيهدى محسن عباس هاشم116359272052091064

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية500.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحيدر فالح خلف محمد116360282051008034

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية497.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيعلي محمد عوده محمد116361162051069088

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية492.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيكاظم لطيف ياسر جابر116362222051070038

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية484.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيغيث واثق عبد زيد سلمان116363252051207035

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية483.0اعدادية االبرار للبنينتطبيقيبارق حافظ سالم حسين116364222051091006

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية483.0ثانوية تبارك للبناتتطبيقيزينب حسن عيدان دحل116365262052077008

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية477.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد احمد حسين حاتم116366222051057019

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية477.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحسين نعمة كاظم مناتي116367282051022042

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية477.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيشمس محمود شاكر ناجي116368272052160229

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية476.0اعدادية االطهار للبنينتطبيقيحيدر ساجت حمد لهمود116369222051034019

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية476.0ثانوية الشروق للبناتتطبيقيرباب صباح حسن كاظم116370202052149011

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية472.0ثانوية الفهود المسائية للبنينتطبيقيكاظم مجيد كاظم ثامر116371222051308050

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية472.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيبنين حبيب كاظم كريم116372222052151004

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية472.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيسبأ فالح جاسم خلف116373222052311016

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية471.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقياسراء مؤيد محمد حجيل116374272052094003

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية470.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيسبأ عبد الحسين عباس عبود116375272052052017
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جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية469.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيفاطمه كريم محمد حلو116376272052160155

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية469.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيزينب عبد الرحيم عباس داغر116377272052057032

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية467.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقييعقوب صالح عناد خضير116378112051201102

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية467.0ثانوية دار السالم المختلطةتطبيقيمرتضى نوري سلمان راجح116379182051093023

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية461.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيمريم حيدر جالي ناهي116380272052065049

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية461.0ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيحسنين جاسم رمضان اسي116381232051029005

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية460.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيزين العابدين غانم عزيز حتروش116382272051010046

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية458.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيفاطمه اياد كاظم جبر116383272052055047

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية457.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيحوراء عدنان عبد الكاظم جاسم116384272052063020

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية456.0اعدادية غماس للبنينتطبيقيجعفر جويد سلمان لفته116385242051016013

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية456.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينتطبيقيعباس جاسم محمد حسن116386262051208017

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية455.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقينور الهدى حسين نجم عبد هللا116387222052151019

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية455.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيضحى زهير محسن فهد116388272052058041

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية454.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعباس وارد صدام مسلم116389162051363159

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية454.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيعباس سالم سمور غانم116390282051032028

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية453.0ثانوية االزدهار االهلية للبنينتطبيقيعلي رائد جبار محمد116391232051289010

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية453.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقياحمد عالء هويدي سلطان116392272051154010

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية452.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتتطبيقيبتول حسين عليوي حسين116393272052070005

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية448.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيكرار ابراهيم عويد حمد116394222051311147

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية445.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقيحوراء فرهود كاظم مهيدي116395232052103007

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية445.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيعلي اسعد سلمان عبد116396272051004038

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية445.0اعدادية البسملة للبناتتطبيقيايه علي حاجم سلطان116397272052068008

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية444.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيحوراء ياسر جواد جليل116398272052064020

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية444.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيكرار رعد عبد الزهرة حسين116399162051134031

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية444.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيريام مهدي عبد الكاظم محمود116400222052311014

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية444.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقياحمد خيري محسن جاري116401242051168002

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية443.0اعدادية االمامة للبناتتطبيقيزهراء محمد شبيب كاند116402272052062014

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية443.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيساره لؤي عبد عباس116403272052058038

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية443.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيعلي جابر نعمه عبد الحسن116404252051153068

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية441.0ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا حبيب خليف محل116405232051256035

جامعة كربالء/كلية العلوم الطبية التطبيقية/قسم الصحة البيئية441.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيزهراء علي نوري ناظم116406272052059030

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات570.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمد لطيف عبيد116407272042161070

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات567.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيكوثر عمار عباس جواد116408272042055254

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات563.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيانوار فخري متعب عافص116409272042095015

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات560.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيزينب علي يونس سعد116410272042062054
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جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات555.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء علي نور علي116411272042057088

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات554.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيبهاء حامد جواد محمد رضا116412272041027009

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات554.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائياحمد سعد عباس مهدي116413272041040001

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات546.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيحيدر صدام جدوع محمد116414272041154059

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات542.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيشهب هادف هذال رزاق116415272042056268

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات539.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء خالد عبد الجبار عبد علي116416272042056177

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات536.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي احمد عبد عباس116417272041001179

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات531.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء محسن احمد هاشم116418272042060156

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات528.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد حسين رحيم شنيور116419282041006128

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات526.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائياسراء حسون زيدان كاظم116420272042080003

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات526.0ثانوية اسباط الوارث األهلية للبنيناحيائيحسن علي الهادي مصطفى مردان116421272041133005

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات524.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك رياض عبد هللا خليف116422232042083010

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات519.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيحسناء احسان علي حسين116423272042072018

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات518.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيفاطمه شاكر زباله هادي116424272042054056

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات514.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب حسن علي حسين116425272042055147

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات514.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيهاجر عبد الزهره عباس عاشور116426272042160405

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات512.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيرسول علي حمود عبود116427272041011044

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات512.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيطه حمزه حسين كاظم116428272041154085

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات510.0ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيصادق عبد الكاظم قاسم حمدان116429272041018015

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات509.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحيدر علي جابر ابراهيم116430232041002082

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات507.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيالفضل جاسم حسن علوان116431272041154017

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات504.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيحيدر قاسم محمد عبد الحسين116432272041046040

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات503.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه ارشد حميد قدوري116433272042077095

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات503.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه حسين كاظم سودي116434272042055088

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات501.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيمها عباس جابر محمد116435272042093110

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات500.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيحسين علي عطيه عبود116436272041015017

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات500.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيندى احمد حسين غانم116437272042107063

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات499.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيعلي فائز صادق كاطع116438162041131024

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات498.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيبتول امين شياع عبد116439272042095022

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات497.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيغفران ابراهيم وحيد حسين116440272042160299

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات497.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى يوسف محسن حبيني116441272041001333

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات496.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيحيدر محمد خير هللا علي116442212041206012

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات496.0اعدادية كربالء للبناتاحيائياسماء يعرب هاني جبار116443272042056012

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات496.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الرزاق سلمان116444272042065053

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات494.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيهاجر صبار خليل صاوي116445272042160404
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جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات493.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيحوراء سعد حمزه محمد116446272042091037

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات493.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيقمر جاسم محمد عبيد116447272042056371

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات492.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائياحمد حيدر عبد هللا كاظم116448272041002005

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات491.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيجمال عبد الناصر مطشر فشاخ116449272041005028

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات489.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيسرى عايد محمد عبد116450272042064109

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات488.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيفاطمه عبد الزهره فندي كباشي116451282042074043

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات488.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائياشواق حسن هادي نور116452272042059006

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات487.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائينور خضير عبد العباس خضير116453272042064165

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات487.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيضحى حسين نور عطيه116454272042161064

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات487.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيايات علي رشيد سهر116455272042068018

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات486.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحيدر فاخر خضر عبد الرضا116456272041014083

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات486.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر زهير عبد الرزاق116457272042144008

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات486.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيمريم ضرغام جواد محمد تقي116458272042063183

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات486.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيعلي اكرم عزيز داود116459262041002050

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات485.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيشهد احمد صبار مهدي116460272042060206

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات485.0ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم جواد كاظم116461272041135018

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات485.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيرواق محمد حيدر حمزه116462272042064061

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات485.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيعلي ماهر حلبوص حسن116463272041008063

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات485.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيعلي حسن جواد كاظم116464272041151048

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات485.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيآيات عبد الزهرة تركي علوان116465272042062001

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات485.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحمد حسين حامد حسين كاظم116466272041009108

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيرقيه عادل غازي بصيله116467272042089044

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء احمد كاظم حميد116468272042059049

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد والي116469272042066010

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات482.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيذو الفقار عبد الكريم عبد هللا محسن116470272041045030

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات480.0ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسن مهند محمد كاظم116471272041029020

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات480.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين احمد نوري عبد116472272041001074

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات479.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمحمد سليم حسن محمد116473272041008088

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات479.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيبتول مجيد اسماعيل محمد116474272042056066

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات479.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائياسراء سعد رزاق خضير116475272042052008

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيساره محمد خضير عباس116476272042056241

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيسجى علي مهدي صاحب116477272042063115

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفرقان عبد الهادي تركي كريم116478252042170546

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات477.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيغيث فالح حسن علوان116479272041011088

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات477.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيبنين مجيد محمد مطرود116480272042064029
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جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات477.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيسجاد حسين علوان فرحان116481262041155029

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات476.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيغفران حميد جبار محمد116482272042091110

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات476.0اعدادية بغداد للبناتاحيائينور احمد محسن جوده116483272042079112

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات475.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم سالم جابر مشكور116484272042060285

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات475.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفرقان منتظر مصطفى كاظم116485272042056369

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات475.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه سؤدد فاروق رجب116486272042055223

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينور جواد كاظم عالوي116487272042095150

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائينور الهادي عالء حسين علي116488272041151093

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيحسين عقيل حبيب حسين116489292041153065

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعباس عالء عبد الحسين مهدي116490272041002089

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيتقى فاضل جواد كاظم116491272042056118

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب جعفر صادق جواد116492272042063084

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيبنين عماد رحيم عواد116493272042160080

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيكوثر فليح محمد هذال116494272042060272

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعلي باسم عباس عبد علي116495272041019052

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيجعفر سامي احمد عيسى116496172041124029

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية السما للبناتاحيائيمالك رضا عبد االمير حسين116497272042083132

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0اعدادية غزة للبناتاحيائيصديقه سلمان رضا جاسم116498272042057125

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0ثانوية االمام أمير المؤمنين(ع)األهلية للبنيناحيائيعلي وديع عبد علي محمد علي116499272041132004

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر نصير عبد االمير يحيى116500272041001124

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيبنين حسن عبد زيد116501272042056084

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيبنين احمد عبدالكاظم يوسف116502272042056081

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيمريم جاسم محمد عبادي116503272042161076

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيمنار محمد محسن حيدر116504272042059132

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيدر اسعد عبد الرزاق عطيه116505242042088018

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيحيدر قاسم عليوي عبد هللا116506272041011042

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين كريم كاظم كريم116507272041002049

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعبد هللا حسين سرحان عبيس116508232041060067

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيزهراء عباس محمد حسن116509272042097025

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيمحمد باقر فاضل عباس علي قاسم116510272041036088

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيبراق سالم حميد فرحان116511272041021010

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيرقيه عالء كاظم نواد116512272042087057

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء مصطفى حيدر علوان116513272042060158

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيتبارك حردان خضير محمد116514232042126020

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيبنين ظاهر حبيب حساني116515272042093020
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جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمنتظر اديب عباس جواد116516272041035101

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيعلي احمد موسى محمد116517272041036062

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيايات فاضل عبد هللا علي116518272042056043

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيحسن علي حارث عباس116519292041013008

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين محمود علي اكبر حسين116520272041001103

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيأسيل علي حسين علوان116521272042091003

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعد محسن عباس116522262042088130

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيأمير علي طعمه عليوي116523272041036004

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيجمانه حسين محمد حسن116524272042058074

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيدعاء عباس جعفر عبد116525272042054025

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد امجد قاسم جعفر116526272041029083

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.9اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيموحان حسين موحان خضير116527272041005192

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.6اعدادية النجاح للبناتاحيائيهاجر حاكم محمد كاظم116528272042060326

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيبراء عيسى سلمان محمود116529272042087023

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيفرح رضا جبر محيسن116530272042089113

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيكاظم صفاء عبد الرضا عبد الرحيم116531272041001223

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيبنين رحيم عامر حمزه116532272042069016

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب احسان عبد الكريم حسين116533252042062658

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزينب هادي تايه حسين116534272042071045

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائيرسل رزاق عطيه غاوي116535272042080017

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0اعدادية السما للبناتاحيائيزينب حسين جواد كاظم116536272042083068

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيبشرى جواد عبد عمران116537272042052025

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائينور الهدى جواد كاظم حسين116538272042147064

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيفاطمه محسن عبد االمير خان116539272042147058

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيغدير قيصر سعيد ماصخ116540272042056306

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيدانيه حيدر محمد علي مهدي116541272042056137

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيأحمد عالء محسن ناصر116542272041001001

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات457.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيجنات عبد االمير محمد علي116543272042067019

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات457.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيعبد العظيم جواد مهدي عبود116544272041027040

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات456.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيسبحان عماد كاظم بريسم116545272042063113

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات456.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيبتول جاسم فضل محمد116546272042068028

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات456.0ثانوية القوارير للبناتاحيائياساور احمد نوري سلمان116547272042081005

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات456.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء عظيم ديان عليوي116548272042052081

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات456.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينور تأميم عبد علي هاشم116549272042063206

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات455.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيغيث احمد صالح مهدي116550272041024072

صفحة ٣٣٣٠ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات455.0ثانوية العميد للبناتاحيائيضحى ليث شاكر رشيد116551272042149021

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات455.0اعدادية االمامة للبناتاحيائياالء خالد بدوري عبد االمير116552272042062008

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات454.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيسجى حسن حمادي عباس116553272042072040

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات454.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيبتول عالء كاظم نواد116554272042087021

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيايمان عماد عبيد كزار116555272042069012

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء حسين علوان حساني116556272042060127

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيسجى زهير محي عبود116557272042160247

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيكرار عالوي عبيد حسين116558272041004061

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيتقوى علي عبد االمير حسن116559272042067115

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية النصر للبناتاحيائيضحى قاسم حسن عبيد116560122042112154

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات452.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيبتول مؤيد صالح مهدي116561272042089019

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات452.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيسجى سعد علي سلمان116562272042055174

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات452.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد فاضل رضا مهدي116563272041005153

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات452.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزينب محمود نجم عبود116564272042069057

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات451.0ثانوية النقاء للبناتاحيائيرغد حسين عبد الكاظم عبد الحمزه116565272042101019

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات451.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائياسماء حاتم كاظم موسى116566272042070004

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات451.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسن جبار كريم حسين116567272041007021

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات450.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيمهيمن عصام كريم جفات116568232041054137

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات450.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد حسين احمد ماشي نعمة116569272041001267

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات449.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيغدير سهير شاكر يوسف116570272042072045

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات449.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرقية جعفر عبد فرهود116571272042058103

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات521.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيلينه اسعد شاكر حسين116572122052112031

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات515.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيفاطمه نداء برهان سعيد116573272052063072

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات515.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيعلي محمد نعمه عزيز116574272051019052

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات512.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيحيدر مهدي حميد مهدي116575272051045039

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات510.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيسامر عبد الحسن بايش صبار116576292051025030

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات482.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيحسين نعمه شمخي علي116577272051010034

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيرقيه محمد اسود حسن116578272052065022

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيسجاد ابراهيم اسماعيل ابراهيم116579272051151048

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات456.0ثانوية الرسول للبنينتطبيقيمحمد فالح نوري كاظم116580162051058065

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات456.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيزيد مؤيد عبد الحسين مهدي116581272051027022

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات454.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيامير ابراهيم صاحب علي116582272051019007

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات452.0اعدادية الفتح للبنينتطبيقيعلي حيدر رسن عبد السادة116583272051011022

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات451.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيناجح صالح حسين علي116584272051015077

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات450.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيحوراء هادي عبادي محمد116585272052160051
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جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات443.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيعلي مصطفى خضير عباس116586162051096021

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات440.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحيدر ميثاق عبد ابراهيم116587272051007021

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات438.8ثانوية الذرى للمتميزينتطبيقيعلي محمد سلطان حنتوش116588272051029008

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات437.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيسبأ خضير عبيد حسن116589272052057034

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات437.0اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيسيف محمد قاسم جري116590162051044022

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات437.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيزهراء حيدر سعد رضا116591272052057020

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات436.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعالء كريم عبيس موازي116592272051010053

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات435.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيكرار علي عبد الزهره عاشور116593272051003035

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات434.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيصفا غالب صالح مهدي116594272052067030

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات433.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيمحمود هاشم علي كريم116595272051036075

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات433.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيرضا عقيل محمد علي116596162051494014

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات432.0اعدادية الطبري للبنينتطبيقيحسن وناس حسن عاشور116597232051061003

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات431.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيمرتجى نزار جاسم محمد116598272051030052

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات430.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمنتظر عقيل حسين علي116599162051085085

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات430.0اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيابراهيم احمد يعقوب يوسف116600162051044001

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات429.0ثانوية العباس للبنينتطبيقيباقر العلم رافد حسين صحن116601272051043003

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتتطبيقيساره سجاد عبد الحسن عطيه116602272052144006

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد جواد عبد الحسن116603272051154158

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقييوسف حميد صالح مهدي116604272051150201

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات427.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسين علي اسماعيل علي116605162051019027

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات426.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيرضا عقيل حسن مهدي116606252051205044

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات424.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيعلي عمران موسى كاظم116607272051036060

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات423.0اعدادية السما للبناتتطبيقيعال رضا عبد شاوردي116608272052083030

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات423.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعبد هللا فليح شهيد كاظم116609272051007031

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات423.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقياسراء عماد عبد الرسول كاظم116610272052094002

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات421.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيمصطفى محسن علي واوي116611232051017067

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات421.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزهراء فاضل حسين علي116612272052063036

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات421.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيزينب محمد امين عبد الرزاق ناجي116613272052059037

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات420.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيهدى طالب مهدي عنفوص116614272052059070

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات420.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزهراء ماجد شلغم زغير116615282052059039

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات420.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا علي جليل عزيز116616272051154118

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات420.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيكاظم حيدر عبد الزهره برباز116617272051150143

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات420.0اعدادية البسملة للبناتتطبيقينور الهدى راشد سامي علي116618272052068040

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات419.0اعدادية الفتح للبنينتطبيقيعباس حسين رحيم عبد الحسين116619272051011011

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات419.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيزهراء سالم عبد زيد محمد116620272052094019

صفحة ٣٣٣٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات419.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيفاطمه احمد جاسم ناصر116621272052055046

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات419.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيعبد المهدي حسني عبد الهادي عبد الجليل116622272051027031

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات418.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم قاسم خضير116623162051090032

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات418.0اعدادية المهيمن للبنينتطبيقياحمد زهير حمد حسين116624272051035002

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات418.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي قيس عبود لفته116625272051013092

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات417.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيزهراء حسن موسى كاظم116626272052059027

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات417.0ثانوية العباس للبنينتطبيقيياسر عادل جفات كنجي116627272051043016

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات417.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمصطفى حسين جاسب سبهان116628162051352266

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات416.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيرضا محمد حسن فالح حسن116629162051340016

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات415.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيفاطمه محمد مزهر هادي116630272052091052

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات415.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيعيسى معين شهد حالن116631272051046062

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات414.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقينوره سمير ابراهيم حسن116632272052052034

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات414.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيعلي باسم عبد الحليم حميد116633162051078028

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات413.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيبنين حسن علي مهدي116634272052091010

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات413.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيحسنين سعد كاظم محيسن116635272051036017

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات413.0ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيعلي هاشم محسن ديوان116636272051018029

جامعة كربالء/كلية القانون578.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيعلي عباس حسن ضايع116637272021150058

جامعة كربالء/كلية القانون576.0ثانوية الحرائر للبناتادبيهاجر محمد سلمان ماضي116638272022107079

جامعة كربالء/كلية القانون568.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيبنين خالد عبيد علي116639272022095010

جامعة كربالء/كلية القانون560.0ثانوية المنار للبناتادبيمريم ماجد موسى محمد116640272022050061

جامعة كربالء/كلية القانون557.0الخارجياتادبيفرح عبد زيد هاشم علي116641272022401100

جامعة كربالء/كلية القانون556.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيتبارك كاظم جاسم محمد116642272022109020

جامعة كربالء/كلية القانون547.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبيمريم ياسين عباس حمود116643272022161041

جامعة كربالء/كلية القانون547.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسين بدر ناصر حسين116644272021049027

جامعة كربالء/كلية القانون547.0ثانوية الحرائر للبناتادبيايات ابراهيم رحمان هادي116645272022107010

جامعة كربالء/كلية القانون546.0ثانوية الحرية للبناتادبيظالل مثنى عبد متعب116646272022099081

جامعة كربالء/كلية القانون545.0ثانوية الشهباء للبناتادبيبنين جواد كاظم محمد116647272022146007

جامعة كربالء/كلية القانون540.0اعدادية المباهلة للبنينادبيفضل رائد حسبي عباس116648272021021061

جامعة كربالء/كلية القانون534.0ثانوية الرضوان للبناتادبيايات رائد علي حسين116649272022078004

جامعة كربالء/كلية القانون531.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيشهد كاظم صبري صانت116650272022140052

جامعة كربالء/كلية القانون531.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيمريم احمد هاشم كاظم116651272022109074

جامعة كربالء/كلية القانون530.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيسارة عالء حسين فاضل116652272022140044

جامعة كربالء/كلية القانون525.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيحوراء عالء عزيز حميد116653272022108010

جامعة كربالء/كلية القانون523.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيهدى علي كاظم حسين116654272022095064

جامعة كربالء/كلية القانون522.0ثانوية الرضوان للبناتادبيزهراء حيدر عبد األمير عبد الحسين116655272022078016
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جامعة كربالء/كلية القانون520.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبينرجس اسامه جعفر جواد116656272022109083

جامعة كربالء/كلية القانون519.0اعدادية الخالدات للبناتادبيزهراء علي كيطان عباس116657272022067041

جامعة كربالء/كلية القانون518.0اعدادية المؤاخاة للبنينادبيحسن زاهر عبد الشهيد عبد الرزاق116658272021037011

جامعة كربالء/كلية القانون517.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيهبة عادل محسن كاظم116659272022097025

جامعة كربالء/كلية القانون517.0ثانوية المنار للبناتادبيرحمه عباس جلوب علوان116660272022050018

جامعة كربالء/كلية القانون517.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيايات عمار خضير حسين116661272022072004

جامعة كربالء/كلية القانون512.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعبد هللا جواد كاظم ضيف هللا116662272021031109

جامعة كربالء/كلية القانون512.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيمريم حاكم شالكه كاظم116663272022102149

جامعة كربالء/كلية القانون512.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيهاجر عبد خوير عذافه116664272022108051

جامعة كربالء/كلية القانون511.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسن يونس مصطفى فرهود116665272021031048

جامعة كربالء/كلية القانون511.0ثانوية الحرية للبناتادبيمريم غدير عبد  الرضا حسن116666272022099099

جامعة كربالء/كلية القانون509.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيزينه مازن هادي عبد الرضا116667272022160064

جامعة كربالء/كلية القانون509.0ثانوية المنار للبناتادبيبنين سامي نجم عبد هللا116668272022050010

جامعة كربالء/كلية القانون506.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيزيد جعفر علي خضر116669272021044050

جامعة كربالء/كلية القانون506.0ثانوية المناسك للبناتادبيحسناء حميد حسن مطلك116670272022104030

جامعة كربالء/كلية القانون506.0اعدادية المباهلة للبنينادبيحسين قحطان جواد حسون116671272021021028

جامعة كربالء/كلية القانون505.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعلي عبد االمير حسين محمد116672272021049089

جامعة كربالء/كلية القانون505.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيزهراء ناظم خزعل محسن116673272022072022

جامعة كربالء/كلية القانون504.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيباقر احمد عبد الواحد ابراهيم116674272021020006

جامعة كربالء/كلية القانون504.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحيدر حميد شذر مسلم116675272021049051

جامعة كربالء/كلية القانون504.0اعدادية الخالدات للبناتادبيفهيمه كامل مجبل خضر116676272022067056

جامعة كربالء/كلية القانون501.0ثانوية الحرائر للبناتادبيزهراء بهجت عطيه عوده116677272022107030

جامعة كربالء/كلية القانون500.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمؤمل محمد سعيد عبود116678272021030047

جامعة كربالء/كلية القانون500.0ثانوية الشهباء للبناتادبيزهراء عقيل رمضان سوادي116679272022146020

جامعة كربالء/كلية القانون498.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيامير زهير محمود شهاب116680272021044010

جامعة كربالء/كلية القانون498.0ثانوية الشهباء للبناتادبيزهراء محمد كامل عنيد116681272022146021

جامعة كربالء/كلية القانون498.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيمريم زهير نذير عباس116682272022071046

جامعة كربالء/كلية القانون497.0اعدادية المباهلة للبنينادبيعباس حسين عريبي خوان116683272021021043

جامعة كربالء/كلية القانون495.0اعدادية الثبات للبنينادبيحيدر علي حسين فليفل116684272021024021

جامعة كربالء/كلية القانون495.0اعدادية المكاسب للبنينادبيمنتظر حسن حسين حسن116685272021003082

جامعة كربالء/كلية القانون495.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيمريم العذراء احمد مشذوب عبود116686272022109075

جامعة كربالء/كلية القانون494.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيعلي حسن هادي حسين116687272021153091

جامعة كربالء/كلية القانون493.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد عباس زباله محمد116688272021031181

جامعة كربالء/كلية القانون492.0ثانوية الرضوان للبناتادبيفاطمه ماهر عباس مال هللا116689272022078043

جامعة كربالء/كلية القانون491.0اعدادية بغداد للبناتادبيايه محمد طاهر علي116690272022079007
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جامعة كربالء/كلية القانون491.0ثانوية حمورابي للبنينادبيعقيل حاتم جواد عبد116691272021025009

جامعة كربالء/كلية القانون490.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيغدير محمد وحيد علوان116692272022097018

جامعة كربالء/كلية القانون488.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمقتدر حيدر كاظم عالوي116693272021016199

جامعة كربالء/كلية القانون487.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمد عبد الرضا هادي عبد الزهرة116694272021049109

جامعة كربالء/كلية القانون486.0اعدادية الياقوت للبنينادبيحمزه صباح علوان مهدي116695272021038026

جامعة كربالء/كلية القانون486.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيكرار صالح خضير نايف116696272021049097

جامعة كربالء/كلية القانون485.0ثانوية الرضوان للبناتادبيعرنه سعيد عبد هللا حسين116697272022078032

جامعة كربالء/كلية القانون484.0اعدادية المدى للبنينادبيزين العابدين محمود كاظم صياح116698272021026027

جامعة كربالء/كلية القانون482.0ثانوية الحرية للبناتادبيزهراء يعقوب يوسف جعيب116699272022099063

جامعة كربالء/كلية القانون482.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيكرار عبد اليمه محسن سلمان116700272021016144

جامعة كربالء/كلية القانون481.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمحمد الصادق زهير عباس محمد116701272021030050

جامعة كربالء/كلية القانون481.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمنتظر محمد كريم حسين116702272021049135

جامعة كربالء/كلية القانون481.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيزهراء عقيل عبد الهادي شاطي116703272022109036

جامعة كربالء/كلية القانون480.0ثانوية السلوى للبناتادبيزهراء مرتضى محمد علوان116704272022084019

جامعة كربالء/كلية القانون480.0اعدادية المدى للبنينادبياحمد علي تركي عبد الخضر116705272021026007

جامعة كربالء/كلية القانون480.0ثانوية المناسك للبناتادبيساره عريبي كريم جياد116706272022104061

جامعة كربالء/كلية القانون478.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيزينب حاتم جبر حمد116707272022140038

جامعة كربالء/كلية القانون478.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيمنصور فاضل منصور عباط116708272021048068

جامعة كربالء/كلية القانون477.0الخارجياتادبيبثينه طارق فاخر عباس116709272022401025

جامعة كربالء/كلية القانون477.0اعدادية الخالدات للبناتادبيهدى ثابت حسين معارك116710272022067069

جامعة كربالء/كلية القانون475.0ثانوية الوند للبناتادبيحوراء فهد حميد فهد116711272022090011

جامعة كربالء/كلية القانون475.0ثانوية عمورية للبناتادبيزهراء كاظم راضي عمران116712272022098015

جامعة كربالء/كلية القانون475.0اعدادية الفاروق للبناتادبيشفاء فالح طعيمه عبد116713272022069051

جامعة كربالء/كلية القانون474.0اعدادية الفاروق للبناتادبيفاطمة عامر فخري منهي116714272022069059

جامعة كربالء/كلية القانون473.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيدلهم سلمان شاكر سلمان116715272022097009

جامعة كربالء/كلية القانون473.0اعدادية عكاظ للبناتادبياطياف احمد مهدي منشد116716272022088008

جامعة كربالء/كلية القانون473.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيسجاد حسين حسن عبيد116717272021049058

جامعة كربالء/كلية القانون472.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيشهد حسين صادق داود116718272022140051

جامعة كربالء/كلية القانون472.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعباس سعيد عبد كريم116719272021049071

جامعة كربالء/كلية القانون471.0اعدادية الفتح للبنينادبيحسن علي مجلي رشيد116720272021011007

جامعة كربالء/كلية القانون471.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيفاطمه عبد الكريم موسى عيسى116721272022109067

جامعة كربالء/كلية القانون471.0اعدادية الخالدات للبناتادبيشهد طالب عليوي عيون116722272022067050

جامعة كربالء/كلية القانون471.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيطيف حسن هادي وزير116723272022071038

جامعة كربالء/كلية القانون471.0اعدادية المكاسب للبنينادبيعلي حسين حمزه عبود116724272021003046

جامعة كربالء/كلية القانون470.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيرنا عباس فاضل عباس116725272022070013
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جامعة كربالء/كلية القانون469.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمؤيد عطيوي شاكر فيصل116726272021016153

جامعة كربالء/كلية القانون469.0ثانوية المجد للبنينادبيحسنين حيدر صالح عبد هللا116727272021012002

جامعة كربالء/كلية القانون468.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد جاسم موحي كماش116728272021031171

جامعة كربالء/كلية القانون468.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمثنى جعفر صادق حسن116729272021049098

جامعة كربالء/كلية القانون467.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمعتز صالح حسن صكر116730272021031216

جامعة كربالء/كلية القانون467.0ثانوية المنار للبناتادبينبأ فاضل خليفه مربط116731272022050062

جامعة كربالء/كلية القانون467.0اعدادية الفاروق للبناتادبيفاطمه حيدر مزهر عطيه116732272022069061

جامعة كربالء/كلية القانون466.0اعدادية المكاسب للبنينادبيمنتظر حيدر عبد الحسين حمزه116733272021003083

جامعة كربالء/كلية القانون466.0ثانوية الحرية للبناتادبيايه فراس ياسين رشيد116734272022099016

جامعة كربالء/كلية القانون465.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيياسمين يحيى عباس عبيد116735272022095066

جامعة كربالء/كلية القانون465.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمصطفى ناهض حسن جاسم116736272021038125

جامعة كربالء/كلية القانون465.0ثانوية الحضر للبناتادبيبنين علي عباس مليوخ116737272022051012

جامعة كربالء/كلية القانون465.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيزهراء كريم خليل جليل116738272022072021

جامعة كربالء/كلية القانون464.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيذو الفقار حيدر عبد الرضا علي116739272021044049

جامعة كربالء/كلية القانون464.0ثانوية الحرية للبناتادبيايه محمد نجيب طاهر116740272022099018

جامعة كربالء/كلية القانون464.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي حسن مهدي عطيوي116741272021016115

جامعة كربالء/كلية القانون463.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيامير واجد محسن حسن116742272021049014

جامعة كربالء/كلية القانون463.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيزينب سوادي كشيمش زياد116743272022071030

جامعة كربالء/كلية القانون463.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيغدير نعمان مراد كاظم116744272022053054

جامعة كربالء/كلية القانون462.0ثانوية الحرية للبناتادبيساره نجاح عزيز حميد116745272022099074

جامعة كربالء/كلية القانون461.0ثانوية الحرية للبناتادبيزهراء سالم حمد عبد116746272022099057

جامعة كربالء/كلية القانون461.0اعدادية الفتح للبنينادبيمرتضى نجاح مهدي عبد116747272021011026

جامعة كربالء/كلية القانون461.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيزهراء محمد نعمه ديوان116748272022108023

جامعة كربالء/كلية القانون461.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي عدنان كريم جعاز116749272021016124

جامعة كربالء/كلية القانون461.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيزيد حيدر عبد هللا مطشر116750272021016064

جامعة كربالء/كلية القانون461.0ثانوية الحضر للبناتادبيزينب انور حمود شناوه116751272022051033

جامعة كربالء/كلية القانون461.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيغدير ناصر يونس رضا116752272022095046

جامعة كربالء/كلية القانون460.0ثانوية الحرية للبناتادبيرشا عباس عريبي عبد116753272022099044

جامعة كربالء/كلية القانون460.0الخارجيونادبيسيف حميد محسن علي116754272021400057

جامعة كربالء/كلية القانون459.0ثانوية عمورية للبناتادبيزهراء احمد هاشم حسن116755272022098012

جامعة كربالء/كلية القانون459.0اعدادية الفاروق للبناتادبيفاطمة موفق عباس ضاري116756272022069060

جامعة كربالء/كلية القانون459.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيسجاد طالب حسوني عباس116757272021016072

جامعة كربالء/كلية القانون458.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبياحمد مهدي نعمه عبود116758272021044004

جامعة كربالء/كلية القانون458.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيسامي نعمه سلمان كاظم116759272021016068

جامعة كربالء/كلية القانون458.0الخارجيونادبيمنتظر محمد علي جواد كاظم116760272021400126
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جامعة كربالء/كلية القانون457.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد حيدر علي حسن116761272021031174

جامعة كربالء/كلية القانون457.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي رسول حسن حسين116762272021038072

جامعة كربالء/كلية القانون457.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيندى علي خلف مراد116763272022140075

جامعة كربالء/كلية القانون457.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيابرار عبد الكريم محسن مالك116764272022160004

جامعة كربالء/كلية القانون457.0ثانوية العباس للبنينادبيمرتضى ناصر ابراهيم عيسى116765272021043016

جامعة كربالء/كلية القانون457.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينور حسام مالك متعب116766272022102169

جامعة كربالء/كلية القانون456.0اعدادية المهيمن للبنينادبيعلي سعدون جابر جاسم116767272021035014

جامعة كربالء/كلية القانون456.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي احمد هاشم عبد الزهره116768272021044074

جامعة كربالء/كلية القانون456.0اعدادية المباهلة للبنينادبيعبد المحسن عبد الهادي صكبان جالب116769272021021047

جامعة كربالء/كلية القانون456.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء جاسم طعمه عبد116770272022102062

جامعة كربالء/كلية القانون456.0ثانوية العباس للبنينادبيعلي احمد مهدي جواد116771272021043007

جامعة كربالء/كلية القانون455.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيبنين محمد عباس كريم116772272022095011

جامعة كربالء/كلية القانون455.0اعدادية المباهلة للبنينادبيزهير حمد عبد علي نشمي116773272021021033

جامعة كربالء/كلية القانون455.0اعدادية الياقوت للبنينادبيسجاد علي معين كاظم116774272021038040

جامعة كربالء/كلية القانون455.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحيدر زمان صاحب عبود116775272021049052

جامعة كربالء/كلية القانون454.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه عصام صبري صانت116776272022102136

جامعة كربالء/كلية القانون454.0ثانوية الوند للبناتادبيعذراء فهد حميد فهد116777272022090023

جامعة كربالء/كلية القانون454.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمثنى ضياء وهاب كاظم116778272021038089

جامعة كربالء/كلية القانون453.0ثانوية المنار للبناتادبيحوراء عامر ناظم جابر116779272022050017

جامعة كربالء/كلية القانون453.0ثانوية حمورابي للبنينادبيحسين جواد كاظم ناصر116780272021025003

جامعة كربالء/كلية القانون453.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيأحمد فاضل صالح محمد116781272021048004

جامعة كربالء/كلية القانون453.0اعدادية المكاسب للبنينادبيازهر عباس فاضل عباس116782272021003007

جامعة كربالء/كلية القانون453.0اعدادية بغداد للبناتادبيعلياء حسين علي كريم116783272022079040

جامعة كربالء/كلية القانون453.0الخارجيونادبيبسام ماجد جميل حسن116784272021400018

جامعة كربالء/كلية القانون452.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبينور الهدى عدنان سعد عبد116785272022109085

جامعة كربالء/كلية القانون452.0اعدادية الفاروق للبناتادبيهدى عمار ياسر حسين116786272022069073

جامعة كربالء/كلية القانون452.0الخارجيونادبيزيد عبد االمير علي حسين116787272021400050

جامعة كربالء/كلية القانون452.0ثانوية الرضوان للبناتادبياماني اسعد عباس عبد الحسين116788272022078003

جامعة كربالء/كلية القانون451.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبينبأ امين كريم سلمان116789272022097024

جامعة كربالء/كلية القانون451.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمنتظر أحمد رزوقي مهدي116790272021030059

جامعة كربالء/كلية القانون451.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيكاظم رياض كاظم روضان116791272021016140

جامعة كربالء/كلية القانون451.0ثانوية الخيرات للبنينادبيمصطفى شهيد علي سلمان116792272021023013

جامعة كربالء/كلية القانون451.0ثانوية عمورية للبناتادبيهدى حسين هاني فاضل116793272022098045

جامعة كربالء/كلية القانون451.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيفرقان عباس عالوي دهش116794272022070032

جامعة كربالء/كلية القانون563.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرفاه كريم رحيم عبد الحسين116795272042055086
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جامعة كربالء/كلية القانون538.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزهراء مسلم صبار خليل116796272042147030

جامعة كربالء/كلية القانون538.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي حسن عبد الحمزه اسود116797272041001187

جامعة كربالء/كلية القانون535.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد حسين جبير حمزه116798272041005138

جامعة كربالء/كلية القانون531.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيمريم خالد مهدي الزم116799272042068173

جامعة كربالء/كلية القانون512.0ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحميد مجيد حميد احمد116800272041029034

جامعة كربالء/كلية القانون512.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينبأ عبد الرزاق جبار داود116801272042063198

جامعة كربالء/كلية القانون511.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه احمد مهدي قاسم116802272042058247

جامعة كربالء/كلية القانون507.0ثانوية اسباط الوارث األهلية للبنيناحيائيزين العابدين اسعد جبر لعيبي116803272041133010

جامعة كربالء/كلية القانون506.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيبراق حسن عبد الجليل حبيب116804272042056075

جامعة كربالء/كلية القانون503.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيجعفر طالب كمر مطرود116805272041002026

جامعة كربالء/كلية القانون500.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيسجاد قيس عبيد عنيزي116806272041035042

جامعة كربالء/كلية القانون499.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيياسر سالم حبيب تيموز116807272041010219

جامعة كربالء/كلية القانون499.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيبنين صباح سلمان حسون116808272042097013

جامعة كربالء/كلية القانون498.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائينبأ محمد شاكر جوده116809272042077125

جامعة كربالء/كلية القانون498.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين ماجد حميد خضير116810272041007035

جامعة كربالء/كلية القانون496.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيايه ايمن حامد عزيز116811272042087019

جامعة كربالء/كلية القانون496.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيضحى كريم نصيف هادي116812272042052122

جامعة كربالء/كلية القانون495.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيتبارك محمود يوسف حمزه116813272042081029

جامعة كربالء/كلية القانون494.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائياسراء حسين محمد عباس116814272042058011

جامعة كربالء/كلية القانون493.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيمصطفى احمد عباس حسن116815272041015060

جامعة كربالء/كلية القانون493.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيرضا فاضل محمد عبد علي116816272041036049

جامعة كربالء/كلية القانون491.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيرضا عالء عدنان مجيد116817272041008035

جامعة كربالء/كلية القانون470.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيكرار فراس عباس عبد الحسين116818272051010074

جامعة كربالء/كلية القانون467.0اعدادية الفتح للبنينتطبيقيعبد هللا ليث مطرود كاظم116819272051011015

جامعة كربالء/كلية القانون467.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعبد هللا سمير حسين محمد علي116820272051001067

جامعة كربالء/كلية القانون463.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمحمد صادق باقر صبار رفيش116821272051004063

جامعة كربالء/كلية القانون459.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيسجاد سعد عبد الحسن عبد هللا116822272051154090

جامعة كربالء/كلية القانون458.0ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيحسين مؤيد جبار عباده116823272051018013

جامعة كربالء/كلية القانون458.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيخديجه احمد خلف فرج116824272052063021

جامعة كربالء/كلية القانون457.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيكرار محسن عليوي ناصر116825272051151098

جامعة كربالء/كلية التمريض589.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيسناء حسن حسين حسن116826272042160261

جامعة كربالء/كلية التمريض588.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيمريم حمزه عبد الحسين فضل هللا116827272042063179

جامعة كربالء/كلية التمريض587.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيوصال منير عبد هللا جاسم116828162042450096

جامعة كربالء/كلية التمريض587.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيرسول محمد فرحان مسلم116829142041012013

جامعة كربالء/كلية التمريض587.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيزينب عبد الزهره عبد الحسين حميدي116830272042084032
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جامعة كربالء/كلية التمريض587.0ثانوية البيان للبنيناحيائيعباس حسن ابراهيم شطنان116831272041032023

جامعة كربالء/كلية التمريض586.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينور الهدى صبار عويد جبير116832222042143343

جامعة كربالء/كلية التمريض585.9اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسن ضياء محمد حسن116833272041005036

جامعة كربالء/كلية التمريض585.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائينور الهدى حامد نايف سلبوح116834272042059142

جامعة كربالء/كلية التمريض585.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيأكرم رسول مطشر خضير116835272041033001

جامعة كربالء/كلية التمريض585.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحيدر احمد حسين روكان116836272041005055

جامعة كربالء/كلية التمريض585.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيليث عقيل حسين كوكز116837272041010144

جامعة كربالء/كلية التمريض585.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيبتول سعد عباس جاسم116838272042072011

جامعة كربالء/كلية التمريض585.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيحوراء عباس محمد عباس116839272042068052

جامعة كربالء/كلية التمريض584.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه صالح محمود ناجي116840272042077093

جامعة كربالء/كلية التمريض584.2ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيعلي ثائر ماضي عطوان116841112041045039

جامعة كربالء/كلية التمريض584.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور الهدى مهند جاسم محمد116842252042096522

جامعة كربالء/كلية التمريض584.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيليث محمد صبح اسماعيل116843272041034073

جامعة كربالء/كلية التمريض584.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيلقاء الرحمن يونس جاسم محمد116844232042125079

جامعة كربالء/كلية التمريض584.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيصهيب علي سرحان ضاحي116845192041011056

جامعة كربالء/كلية التمريض584.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيحسن كريم خواف مرعب116846152041007018

جامعة كربالء/كلية التمريض584.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزهراء احمد كاظم حمودي116847272042069039

جامعة كربالء/كلية التمريض584.0ثانوية اسباط الوارث األهلية للبنيناحيائيأمين محمد ثامر كاظم116848272041133001

جامعة كربالء/كلية التمريض584.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائيسجاد مالك خضير علي116849112041151020

جامعة كربالء/كلية التمريض584.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيشهالء سعدون تركي عواد116850272042056274

جامعة كربالء/كلية التمريض583.7ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيسيف مدحت خيري كاظم116851272041029043

جامعة كربالء/كلية التمريض583.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين عالء فرحان عبد االمير116852272041005041

جامعة كربالء/كلية التمريض583.0ثانوية جصان للبناتاحيائيزهراء جعفر صادق حمودي116853262042071015

جامعة كربالء/كلية التمريض583.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسنين عبد اليمه سعد زغير116854272041002033

جامعة كربالء/كلية التمريض583.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيأماني هادي علي حسون116855272042063001

جامعة كربالء/كلية التمريض583.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيرواء علي عبد الحسين جابر116856272042060116

جامعة كربالء/كلية التمريض583.0ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعمار ياسر عمار ياسر116857272041029068

جامعة كربالء/كلية التمريض583.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد رضا عبد الحسين جابر116858272041005141

جامعة كربالء/كلية التمريض583.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيرسل عبد الزهره داخل جلوب116859272042052061

جامعة كربالء/كلية التمريض582.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيتبارك سامي يعكوب حسن116860272042093028

جامعة كربالء/كلية التمريض582.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيموسى ماهر علي حمادي116861142041016137

جامعة كربالء/كلية التمريض582.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد قاسم مقصد راضي116862232041006159

جامعة كربالء/كلية التمريض582.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين برهان عبد الزهره عبد علي116863252041031152

جامعة كربالء/كلية التمريض582.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيحسين علي راضي كريم116864272041150034

جامعة كربالء/كلية التمريض582.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه محمد علي هادي116865272042055098
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جامعة كربالء/كلية التمريض582.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيزينب سجاد عالوي اسماعيل116866272042054041

جامعة كربالء/كلية التمريض582.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيالوثقى سعد طاهر حسون116867272042097006

جامعة كربالء/كلية التمريض582.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرسل عبد االمير حسين اكريم116868272042058098

جامعة كربالء/كلية التمريض582.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيسجاد أحمد اموري عبد116869272041027032

جامعة كربالء/كلية التمريض582.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائينزار مهدي بارح دنخ116870262041004084

جامعة كربالء/كلية التمريض582.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيرقيه عامر حسن اكزار116871272042061027

جامعة كربالء/كلية التمريض582.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيفقار عباس عبد االمير درويش116872272041152070

جامعة كربالء/كلية التمريض582.0ثانوية المستقبل االهلية للبنيناحيائينصر هللا قيصر عبيد سويد116873192041098006

جامعة كربالء/كلية التمريض581.8اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسن نعمه عبد االمير نعمه116874272041005037

جامعة كربالء/كلية التمريض581.6ثانوية العراق للمتميزيناحيائيسيف معد محمد سليمان116875202041050031

جامعة كربالء/كلية التمريض581.4ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيمحمد واثق محمد ظاهر116876142041173032

جامعة كربالء/كلية التمريض581.3ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائياحمد ابراهيم توفيق ابراهيم116877122041001002

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيشهد حسن عليوي عبد العال116878132042111067

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيسجاد احمد علي حسين116879212041065045

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمصطفى حمزه مهدي فارس116880232041017160

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيحسين محمد عبد الحسين محمد116881122041201024

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسين محمد حسن سلمان116882242041203077

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيسجاد جواد حنون محمود116883252041012067

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب احمد عباس جاسم116884272042055143

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين عدنان صبيح عيدان116885102041019044

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0اعدادية دجلة للبنيناحيائياحمد محمد عبد محسن116886262041020003

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيمحمد صادق محمد لفته عبيد116887242041015110

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0اعدادية طوز للبنيناحيائيمحمد باسم رحيم احمد116888182041037044

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيعبد هللا سعد عزيز حسين116889232041006086

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين عماد عادل علوان116890262041011055

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيحسين ماجد محمد غافل116891222041031022

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمرتضى خالد احمد قنبر116892152041004060

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحبيب محمد حبيب عبد116893272041001054

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيزينب قاسم عباس عبد الحسين116894272042062055

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيهاشم صاحب مهدي طالل116895252041031823

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه حيدر ناصر عيسى116896272042056332

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمصطفى فالح عبد الحسين جواد116897242041006076

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيامير علي مجيد ياسين116898212041049004

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيسجاد صاحب رزيج سالم116899222041029073

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمرتضى ناظم ذياب حمود116900242041203322
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جامعة كربالء/كلية التمريض581.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسين علي حسون مجيد116901252041012047

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد جابر خماس طارش116902262041038085

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيبركات عبد الرزاق سلمان عبد هللا116903212041026009

جامعة كربالء/كلية التمريض581.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي ضياء ابراهيم جبار116904242041006050

جامعة كربالء/كلية التمريض580.0اعدادية غزة للبناتاحيائيبنين حيدر حسين عيسى116905272042057033

جامعة كربالء/كلية التمريض580.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيجنه فاضل مجهول هادي116906272042058076

جامعة كربالء/كلية التمريض579.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائينبأ علي تايه ظاهر116907272042052167

جامعة كربالء/كلية التمريض579.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه اياد عدنان حران116908272042056146

جامعة كربالء/كلية التمريض578.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيبنين سمير جويد كاظم116909272042097012

جامعة كربالء/كلية التمريض577.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيضحى ازهر فاضل كاظم116910272042094051

جامعة كربالء/كلية التمريض577.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه امير دوهان حمزه116911272042060246

جامعة كربالء/كلية التمريض577.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيوجدان جميل جبر حسن116912272042161101

جامعة كربالء/كلية التمريض577.0اعدادية السرور للبناتاحيائيفاطمه حسين علي ياسين116913272042066023

جامعة كربالء/كلية التمريض577.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه فالح عبيد طاهر116914272042063167

جامعة كربالء/كلية التمريض576.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه صادق جواد خدام116915272042089101

جامعة كربالء/كلية التمريض575.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيعال محسن عبد الحسين عطيه116916272042065085

جامعة كربالء/كلية التمريض575.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيهيام عزيز حاتم سعود116917272042054075

جامعة كربالء/كلية التمريض575.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيهناء جواد جبار حنتوش116918272042091150

جامعة كربالء/كلية التمريض575.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء خالد خشان هاشم116919272042055111

جامعة كربالء/كلية التمريض575.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء نجاح حسن علوان116920272042064088

جامعة كربالء/كلية التمريض575.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيهاجر فاضل هندي كريم116921272042091144

جامعة كربالء/كلية التمريض575.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيرقية عادل كريم عبد هللا116922272042060102

جامعة كربالء/كلية التمريض575.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيلبنى قحطان عبدالرسول عبدالمهدي116923182042275081

جامعة كربالء/كلية التمريض575.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيبراء عالء كاظم عبد116924272042060045

جامعة كربالء/كلية التمريض575.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيسجى كاظم كريم محسن116925272042055178

جامعة كربالء/كلية التمريض574.0اعدادية كربالء للبناتاحيائياالء مهند رسول ناجي116926272042056018

جامعة كربالء/كلية التمريض574.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيانفال انور مصطاح صكبان116927222042204028

جامعة كربالء/كلية التمريض574.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء عدنان دراغ عبد الساده116928272042160189

جامعة كربالء/كلية التمريض574.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور ظاهر غافل عباس116929212042102147

جامعة كربالء/كلية التمريض574.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيآيه نجم عبد عبود116930262042109021

جامعة كربالء/كلية التمريض574.0اعدادية بلد للبناتاحيائيفرح مظفر حسن حسين116931182042176166

جامعة كربالء/كلية التمريض574.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينغم نديم عبد الرضا عبد المحسن116932272042095146

جامعة كربالء/كلية التمريض573.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهبه بهاء غازي عالوي116933232042083068

جامعة كربالء/كلية التمريض573.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمد صكبان حمود116934262042251076

جامعة كربالء/كلية التمريض573.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب صالح مهدي عباس116935272042063095
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جامعة كربالء/كلية التمريض573.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيآيات حميد عبد االمير نجم116936272042055004

جامعة كربالء/كلية التمريض573.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيايمان مهدي لطيف عبيد116937272042053011

جامعة كربالء/كلية التمريض573.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيزينب عظيم لزام عباس116938272042068113

جامعة كربالء/كلية التمريض572.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيايه ناجي كاظم رهيف116939142042069006

جامعة كربالء/كلية التمريض572.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائياالء راسم فالح حسين116940262042144009

جامعة كربالء/كلية التمريض572.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيبتول خليل عمران عبد116941272042070016

جامعة كربالء/كلية التمريض572.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء عمار ثامر كاظم116942272042056196

جامعة كربالء/كلية التمريض572.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل زويد خليف116943222042436023

جامعة كربالء/كلية التمريض572.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيساره سالم مكلف كاطع116944272042064104

جامعة كربالء/كلية التمريض571.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيسجى عادل مليح جميل116945232042147045

جامعة كربالء/كلية التمريض571.0ثانوية التراث للبناتاحيائيبنين حيدر جواد كاظم116946232042148008

جامعة كربالء/كلية التمريض571.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيرونق تايه سالم فرحان116947272042068083

جامعة كربالء/كلية التمريض571.0الخارجياتاحيائيبنين يونس مهدي حسين116948232042401029

جامعة كربالء/كلية التمريض571.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيايمان فاضل نايف عبد عون116949272042076008

جامعة كربالء/كلية التمريض571.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيامنه جمعه شنيشل حبيب116950112042081002

جامعة كربالء/كلية التمريض571.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب عالء مري عبيد116951242042118079

جامعة كربالء/كلية التمريض571.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيحوراء كريم هادي صاحب116952252042108067

جامعة كربالء/كلية التمريض571.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيتقى عبد السالم ستار كاظم116953212042100030

جامعة كربالء/كلية التمريض571.0اعدادية السما للبناتاحيائيكوثر حسن داخل عبد116954272042083122

جامعة كربالء/كلية التمريض571.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيازهار حسون مطلك حميد116955242042114017

جامعة كربالء/كلية التمريض571.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيصفا حسن حمزه عطيه116956232042113062

جامعة كربالء/كلية التمريض571.0ثانوية عدن للبناتاحيائيحليمه رحيم حاجم رومي116957232042076020

جامعة كربالء/كلية التمريض571.0اعدادية فدك للبناتاحيائيزينب غالب جاسم عبد هللا116958212042156041

جامعة كربالء/كلية التمريض571.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيالهام عبد هللا كاطع معيدي116959272042053005

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيهبه كاظم رحمان عبد116960242042130143

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0اعدادية النور للبناتاحيائيبنين علي طرويل راضي116961242042095028

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيتقى حيدر اموري حسن116962272042056115

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حميد عكله حمود116963272042061033

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبنين عباس حريج خلف116964272042091024

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيضحى حسن غياض حريجه116965242042094081

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0ثانوية االمال للبناتاحيائيبيداء جمعه حوشان كاضي116966142042108031

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيخمائل محمد علي جاسم116967272042095044

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيكوثر فخري نعمه عبد116968242042220675

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء عباس محمد علي جاسم116969272042160440

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0ثانوية البتول للبناتاحيائينبأ علي كاظم مجيد116970262042075062
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جامعة كربالء/كلية التمريض570.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء نعمه عزوز عطيه116971242042100069

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيأسراء حازم كامل محمد116972242042124001

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيطيبه محمد جميل علي116973212042294148

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيعذراء علي حسين سعود116974232042118047

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيسعاد سمير يوسف عبد السادة116975222042141174

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0اعدادية عبير العراق  للبناتاحيائيزهراء إبراهيم فرحان حسين116976262042079014

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيحنين احمد جواد كاظم116977272042061013

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبتول حسن هادي حسن116978242042220107

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء جبار جريمص راجي116979242042119052

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيورود عاصم عبد الحسن هتو116980212042145161

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيعذراء حسين نجم عبد هللا116981142042111178

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء مهدي حمود جاسم116982242042114136

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيغدير عامر كطيف ناصر116983272042052132

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب منذر محسن محمود116984212042110050

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيمريم عادل ماجد مرزة116985262042074113

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائياالء اكرم عبد الصاحب حسين116986182042205012

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائينور ابراهيم عبد جواد116987272042160380

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحنين احمد محمد دايخ116988232042080026

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيدعاء جليل عبد االمير علي116989232042166013

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور الهدى حازم كاظم غدير116990232042142308

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزينب صباح حسين عجيل116991272042095076

جامعة كربالء/كلية التمريض570.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه حسن صبر نوح116992242042220618

جامعة كربالء/كلية التمريض569.5ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عدنان غافل علي116993252042109067

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيانعام حسن اسماعيل عبد الرسول116994272042068012

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيفاطمه عباس خضير كاظم116995212042134090

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيحواء رسول حمزه فياض116996272042081036

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيفاطمة حمزه هادي كاظم116997132042092059

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيدعاء عامر عبد الساده مراد116998232042304076

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيهديل امين شمال نور116999252042109095

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايات رافت ياسين طه117000232042271066

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0اعدادية غزة للبناتاحيائيساره محسن مهدي عبد هللا117001272042057113

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب حاتم محمد جابر117002272042055145

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيزينب محمد خضير عباس117003232042177027

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0ثانوية تدمر للبناتاحيائيرحمة هللا حسين عبد محمد117004212042131003

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيداليا محمد جوده احمد117005112042074024
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جامعة كربالء/كلية التمريض569.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيضحى اياد صكبان عبد الحسن117006242042108090

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائياروى كاظم حسين عبد117007252042098001

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيحنان حسين محمد عنبر117008252042170154

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيشهد صادق بدر مهوس117009142042074090

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبناتاحيائيتبارك اركان منغر مرهج117010232042156001

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه ماجد مالك عطيه117011252042059683

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيغفران حميد ناجي كاظم117012272042055210

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيمريم حيدر عباس كريم117013252042055083

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب قيصر محمود سماوي117014232042088266

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد العباس مظلوم عبد117015252042096131

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0الخارجياتاحيائيفاطمه احمد علي ثجيل117016272042401121

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيزينب حسن ياسين طه117017232042106047

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيالبتول شاكر حيدر شاكر117018252042084065

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0اعدادية الصفا للبناتاحيائيبنين محمد راضي محمد117019262042085013

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزهراء زهير عبد هادي117020252042116039

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيضحى علي سالم عباس117021272042060218

جامعة كربالء/كلية التمريض569.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء رزاق عبيد حاجم117022242042124080

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيزينب عمران هاشم رحمن117023272042072038

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزهراء محمد سلمان عطيه117024262042117024

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيسدا محمد سلمان جمعة117025102042137059

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه حسين حمود فرهود117026272042063157

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيرسل ثائر رحيم حسين117027252042097053

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيوسن كاظم عبد هاشم117028242042077061

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيمنار علي حميد جيتوم117029262042250318

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفرح صباح مهدي صالح117030112042076143

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0ثانوية المدائن للبناتاحيائياستبرق حميد محمود سلمان117031272042089002

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيمنار عادل عبيد هنيدي117032262042143102

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيمريم محمد كاظم خضير117033232042172030

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيرسل علي هاني حسين117034272042054026

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب جميل جاسم محمد117035272042063086

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد ناظم فرهود117036232042153072

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمه فجر راضي ذياب117037232042111107

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيامنة محمد فليح حمدان117038142042132006

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيعذراء عبد الواحد حلفه عذب117039262042144062

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيزهراء احمد ياسر عبود117040232042123055
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جامعة كربالء/كلية التمريض568.0اعدادية بابل للبناتاحيائيشيماء حامد كاظم عبد هللا117041212042141062

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفاطمه محمد حسن مكطوف117042232042092201

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرسل حاتم حسين كاظم117043232042304079

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيفاطمه هيثم حمزه عباس117044232042115147

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيسرى رائد ناصر حسين117045272042060196

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء باسل احمد سلمان117046232042147034

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيآيات نشأت عبد الرزاق محي117047222042141008

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيرشا بشار عبد الهادي علي117048212042105044

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيصبور تحسين شنان كاظم117049232042078082

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيامنه حيدر عبد الهادي عبيد117050232042093011

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء ليث ضاري فهد117051252042096141

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيحوراء عزيز حسين هزاع117052272042081037

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة سلمان صالح جساب117053242042119136

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيحوراء هادي مسلم هادي117054252042087019

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيرسل اياد عباس حمود117055232042164019

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين حامد عليوي حسن117056232042304036

جامعة كربالء/كلية التمريض568.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيمنار صادق محمد كريم117057242042122132

جامعة كربالء/كلية التمريض567.8ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء سلوان حمودي حسن117058252042062550

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيازهار جاسم حسين محمد117059122042087002

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائياسراء جاسم محمد حسون117060102042107001

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0اعدادية العروبة للبناتاحيائينوره يعرب رحيم عطيه117061242042120290

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك معين رزاق محمد علي117062252042062261

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء رياض راهي مدلول117063272042056178

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائياكرام ستار عبد هللا حسين117064272042088018

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيبنين علي حسين ساهون117065232042089018

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيفاطمه رمضان عبد صخي117066272042069083

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزهراء ساهر محي فرحان117067242042122062

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيسرور جعفر عمران رحيم117068252042101124

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائينبأ ياسر طاهر حسن117069242042100143

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبنين هاشم محمد ابراهيم117070272042091025

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائياوراس عباس خضير سركال117071232042146007

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيبنين ابراهيم حمزه هندي117072242042146018

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيمريم اسماعيل جليل ابراهيم117073252042053107

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزهراء محمد مدلول مسلم117074232042108046

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيشفاء هادي طعمة عبيس117075232042115112
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جامعة كربالء/كلية التمريض567.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيساره عدنان محسن موسى117076232042111085

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيطيبه نجم عبد هادي117077252042056220

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيعذراء ثامر صاحب كاظم117078252042100049

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيمالك صفاء مهدي هاشم117079112042066064

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيدعاء عباس محمد عطيه117080272042064047

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيزهراء ليث عباس داود117081212042093043

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيابتسام جواد كاظم جبير117082242042171001

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيدنيا غانم مهدي عبد علي117083212042137055

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيتبارك حسين فيصل علي117084252042170134

جامعة كربالء/كلية التمريض567.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيمنى ابراهيم حسين محمد117085232042143036

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري564.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسين حسن سلمان عباس117086252041208006

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري551.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيكوثر علي كاظم علي117087272042055252

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري538.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمصطفى ضياء صاحب محسن117088272041002167

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري531.0ثانوية المجد للبنيناحيائيسيف قاسم حسين حلو117089232041025025

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري528.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائينور باسم عبد هللا محسن117090272042088213

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري527.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيشهد محمد هشام عبد الحميد117091282042063081

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري526.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيميقات علي كاظم جواد117092272042059135

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري522.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيمريم ناصر محمد علي اسد117093272042063189

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري521.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمنتظر علي جاسم حمزه117094272041002180

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري517.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيحسين عالء حسن حسان117095272041046029

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري515.0ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيسحر حيدر حسين عبد117096232042136020

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري508.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيامير أحمد خضير عباس117097272041001034

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري507.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائيمريم عواد سرحان سلمان117098272042080053

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري506.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسكينه نعمه حيدر علي117099252042096317

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري506.0اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء ميثم عبد الحافظ حسين117100272042083064

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري504.0ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمحمد محمود جاسم حمزه117101272041135020

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري501.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيايه حيدر احمد حسون117102272042068022

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري501.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه عدنان عبد ناصر117103272042059108

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري495.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيرحمه رجب حميد حسن117104272042087050

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري494.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء حميد حنتو صبح117105272042064070

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري493.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيوجدان عطيه صبر زياره117106272042053074

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري490.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيبنين مؤيد عبد الرضا سعيد117107272042060054

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري490.0ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيخديجة حميد علوان باتول117108222042277001

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري489.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيساره محمد حسين مجيد باقر117109252042056180

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري487.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيسجاد احمد محيسن حمزه117110272041007045
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جامعة كربالء/كلية الطب البيطري486.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيحسن احمد مليح منشد117111222041307024

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري486.0اعدادية السدة للبنيناحيائييوسف ستار راضي حسن117112232041016081

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري486.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيمحمد تقى حسين طارش جاسم117113272041153125

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري483.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيجاسم هادي جاسم عبد117114272041036024

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري480.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمصطفى محمد جواد كاظم117115232041009119

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري479.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيساره احمد جبر علي117116272042161056

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري478.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيميس ثامر خضر علوان117117272042093111

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري478.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائينور حيدر شاكر ثاير117118112042106097

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري476.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيهاشم عادل عبد الصاحب جبر117119272041013131

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري475.0اعدادية غزة للبناتاحيائينبأ احمد عباس عوده117120272042057180

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري473.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيجنات انس خالد مطلك117121272042056122

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري472.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد عالء رؤوف تقي117122122041001104

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري472.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيعلي كريم جاسم محمد117123272041036075

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري472.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيايمان حسين عبد محمد117124232042118008

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري472.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائياحمد صباح نوري علي117125222041040010

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري472.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيزهراء عدنان خضير املح117126232042125040

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري472.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم احسان فاضل عبد117127122042105140

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري471.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيأحمد سعدون كامل خصباك117128112041032004

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري469.0اعدادية هند للبناتاحيائيهبه علي كاظم هندي117129112042079075

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري469.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد عباس محمد بخيت117130272041010164

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري468.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيتقى حسين حميد ترف117131272042088057

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري468.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم باسم مفتاح جاسم117132272042060283

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري468.0اعدادية غزة للبناتاحيائيآمنه جواد عزيز عبيس117133272042057002

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري467.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيجعفر محمد حميد غني117134122041002008

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري467.0ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيعباس عدي احمد هاشم117135112041055016

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري466.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيازهار صفاء جبار مصحب117136272042088010

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري466.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيسرى عالوي مطشر علوان117137272042063119

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري465.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيعلي كمال اسماعيل مهدي117138272041154120

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري464.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحيدر احمد عبد الخالق عبود117139262041012041

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري464.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيحسن حمزة محسن حسين117140142041026012

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري464.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيحسن واثق شاكر مسير117141112041058038

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري463.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب جاسم محمد مسير117142272042091080

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري462.0اعدادية البسملة للبناتاحيائينور فايز سعد حداوي117143272042068203

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري462.0اعدادية غزة للبناتاحيائيساره جواد عزيز عبيس117144272042057111

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري462.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيزهراء احمد حسن صاحب117145122042094103
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جامعة كربالء/كلية الطب البيطري461.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب صبحي شلتاغ جبر117146252042059466

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري461.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائياحمد نزار يحيى سوادي117147272041002014

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري461.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيحنين طه كاظم عبود117148272042147011

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري460.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين جمعه سعدون117149272041150153

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري459.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيامير عبد الحسين حميد هاشم117150272041045006

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري459.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيغيث جليل محمد علي عبيد117151272041011085

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري459.0ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيصابرين جابر والي زنبور117152142042087020

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري458.0اعدادية كربالء للبناتاحيائياسراء محجوب عبيد خدام117153272042056010

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري458.0ثانوية المجد للبنيناحيائيهاني عالوي عبيد علوان117154272041012017

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري458.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيساره عبد العباس عجيل علوان117155272042059074

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري458.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم عبد الستار عبد الوهاب117156272042059106

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري458.0اعدادية السما للبناتاحيائيمريم حسين حمود نصار117157272042083127

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري457.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيجيهان ثائر جواد كاظم117158262042106030

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري457.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيحسناء توفيق مرتضى محمد117159272042160099

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري457.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيعلي صفاء علي يحيى117160272041011075

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري457.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيجعفر محمد حسن عبود117161272041014035

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري456.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمهيمن منعم علي حسن117162272041019110

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري456.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمنتظر علي حسين فياض117163112041009030

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري455.0اعدادية بلد للبناتاحيائيزهراء عباس فاضل عبد الحسين117164182042176093

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري454.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيحسن قاسم محمد خضير117165272041009020

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري453.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيباقر حسين كاظم عباس117166272041036019

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري453.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي سالم حسين كاظم117167272041001197

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري453.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيجعفر محمد سلمان جاسم117168122041202030

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري453.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيغدير رحيم فرحان جياد117169272042052131

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري453.0ثانوية الماجدات للبناتاحيائيسارة قاسم مغيمش عبد هللا117170162042211014

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري452.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيليث محمد فاضل عباس117171272041020062

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري452.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائياحمد عمار عبد الوهاب عبد الرزاق117172142041182003

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري452.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيمنى محمود احمد علي117173272042160358

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري452.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيفاطمه مهند كامل سرحان117174222042168054

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري451.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد عالء حسين مجبل117175132041250060

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري451.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمقتدى اركان معتوك علي117176272041002175

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري451.0ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيكرار مؤيد ماضي حمزه117177232041065034

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري449.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيعلي باسم صاحب حداوي117178272041011067

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري448.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيرنا ثامر جليل احمد117179232042117071

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري448.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرسل حيدر عبد الجليل ابراهيم117180142042080016
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جامعة كربالء/كلية الطب البيطري448.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيغيث حسين علي حسين117181272041001214

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري448.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسن صالح صادق عباس117182272041005035

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري448.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيابراهيم عدنان عبد ثامر117183272041035001

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري448.0اعدادية غماس للبنيناحيائيمصطفى عادل زباله محمد117184242041016106

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري447.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيسجاد عامر عبد جاسم117185142041182027

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري447.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزهراء صفاء علي يحيى117186272042095060

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري447.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيامجد جاسم محمد كاظم117187272041033004

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري447.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد علي حسين مزحم117188182041127051

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري447.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيعلي عباس جبار حسون117189272041035067

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري446.0اعدادية حطين للبنيناحيائيسجاد عباس نسيم جبر117190232041023014

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري446.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيعلي حسين كريم مطر117191232041253083

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري446.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحسين حسن حسين كمون117192272041035028

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري446.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيحوراء كاظم خضير محمد117193272042069029

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري445.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيرياض احمد نزار جياد117194232041027016

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري445.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب عماد صاحب عباس117195272042088125

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري444.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيابرار رشيد حاتم كاظم117196272042065009

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري444.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب غزوان ضاري بدر117197232042082048

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري444.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيرقيه محسن رضا ملبوح117198272042160149

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري444.0اعدادية السبطين للبنيناحيائياسامه طارق فايز جرجيس117199122041025008

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري444.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيعباس نصر نعمان مجيد117200272041015027

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري443.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائينبأ حمزه حبيب علوان117201272042064158

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري443.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائينبأ سالم هادي محمد117202252042085022

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري443.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعمران حسين كاظم جدران117203142041021102

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري443.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيايه عامر عبد النبي محمد علي117204272042061007

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري443.0ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيسما مازن علي حسين117205272042077077

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري443.0ثانوية النجوم االهلية للبنيناحيائيزيد فخري عبيد جبر117206252041019006

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري442.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيفاطمه عامر شاكر محمد117207272042070067

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري442.0اعدادية غزة للبناتاحيائيشيماء ماجد يوسف هاني117208272042057124

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري442.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمجتبى حيدر خطار عوده117209252041031535

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري442.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيزيد حيدر علي حسين117210232041251172

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري442.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمرتضى رائد عبد الحسين فالح117211252041044448

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري442.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحيدر علي طالب حيدر علي117212272041027026

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري442.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيسرى عبد اليمه عبود عنون117213272042094047

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري441.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيساره ثائر حسن محمد117214272042064106

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري441.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيمريم عبد اللطيف عبد الحكيم موسى117215272042144019
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جامعة كربالء/كلية الطب البيطري441.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيسبأ جاسم مهدي حسين117216272042053045

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري441.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيياسمين كريم ناصر حسين117217272042081146

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري441.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيغفران كاظم جبر عبيد117218272042160301

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري441.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيهديل اسعد كريم كاظم117219102042114060

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري441.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيكرم كتاب اكريم حسين117220272041152078

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري440.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمرتضى ضياء صبيح خلخال117221112041049120

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري440.0ثانوية االفاق المسائية للبنيناحيائيعلي حلمي حسين عبد الغفور117222132041258027

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري440.0اعدادية داقوق للبنيناحيائيعلي حسين محمد علي درويش كاظم117223202041017023

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري440.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيبنين حسين هادي حمزه117224232042100008

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري440.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينبأ محمد عذافه لفته117225132042118256

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري440.0ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيحسين معن كاظم راضي117226272041018010

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري440.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيبنين عائد حلواص سلمان117227272042055034

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري440.0ثانوية خديجة للبناتاحيائينورا سعيد فليح عناد117228292042066029

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري440.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيمريم ابراهيم عبد الجبار عبد الحسين117229272042064150

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري439.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمؤمل حاكم محمد علي ابراهيم117230272041001237

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري439.0ثانوية العباس للبنيناحيائيسجاد رعد خضير غركان117231272041043006

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري439.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزينب محمد عويد محمد117232272042064101

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري439.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد عدنان قاسم حسين117233272041005150

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري439.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزينب رعد قاسم حسن117234152042061010

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري439.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيعلي بهجت علي حسن117235272041004049

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري439.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمؤمل احمد مهدي محمد117236272041021046

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري438.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيزهراء رياض جليل علي117237272042062040

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري438.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيزيد حارث عمار جاسم117238212041002065

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري438.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيطيبه محمد حسن عبد الرضا علي117239272042060220

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري438.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء محمد مهدي عبد الكريم117240212042102070

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري438.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيبنين حسين علي جواد117241272042161016

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري438.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا علي محسن حمد117242252041044247

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري438.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائياديان عبد الستار جبار حيدر117243252042108003

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري437.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائياحمد رضا جواد علي117244252041005007

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري437.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيمريم عدنان حسين عيسى117245272042087131

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري437.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيزينب سعد كاظم عباس117246232042094034

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري437.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه سعدي محمد مدهوش117247152042046185

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري436.0اعدادية الفتح للبنيناحيائياويس حسين عبد عون كاظم117248272041011013

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري436.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه حيدر علي صاحب117249272042063159

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري436.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه عماد ناهي شدهان117250252042170538
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جامعة كربالء/كلية الطب البيطري436.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور عباس رشيد اليح117251252042170646

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري436.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيكوثر حيدر عبد عون رحيم117252272042055249

جامعة كربالء/كلية الطب البيطري436.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيزينب عدنان ويس يحيى117253212042291054

جامعة كربالء/كلية الزراعة450.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيهدى سالم عباده عطيه117254272042091146

جامعة كربالء/كلية الزراعة447.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسين سالم عباس حسين117255272041011031

جامعة كربالء/كلية الزراعة432.0اعدادية السما للبناتاحيائيمريم ناصر صافي ناصر117256272042083130

جامعة كربالء/كلية الزراعة429.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيذو الفقار علي جواد كاظم117257272041027028

جامعة كربالء/كلية الزراعة428.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيفاطمه جبار حمد سلمان117258272042062079

جامعة كربالء/كلية الزراعة420.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيعالء احسان صبحي علي117259272041008051

جامعة كربالء/كلية الزراعة420.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه علي كاظم لفته117260272042056159

جامعة كربالء/كلية الزراعة418.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيبنين عبد االمير ماصخ زباله117261272042097014

جامعة كربالء/كلية الزراعة416.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيمريم حيدر سالم عباس117262272042091126

جامعة كربالء/كلية الزراعة415.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيقاسم محمد حمزة عبد117263272041151058

جامعة كربالء/كلية الزراعة415.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيغدير عبد جاسب صكر117264272042068145

جامعة كربالء/كلية الزراعة415.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد علي عزيز خير هللا117265252041031646

جامعة كربالء/كلية الزراعة415.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيعلي نزال دحام كزار117266272041024068

جامعة كربالء/كلية الزراعة413.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيعذراء خضير عباس سعود117267272042084045

جامعة كربالء/كلية الزراعة413.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد عباس محمد جدوع117268272041039012

جامعة كربالء/كلية الزراعة412.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيجنات غالب بدر شذر117269272042091032

جامعة كربالء/كلية الزراعة408.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيام البنين سالم عبود خرنوب117270272042067004

جامعة كربالء/كلية الزراعة407.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيليث محمد جبر شياع117271272041153117

جامعة كربالء/كلية الزراعة407.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينور ضياء قاسم رضا117272272042056441

جامعة كربالء/كلية الزراعة406.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمه مزيد عزيز حسين117273272042160328

جامعة كربالء/كلية الزراعة406.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيمنتظر رزاق سلمان عناد117274272041151090

جامعة كربالء/كلية الزراعة405.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيمقتدى محمد عباس جاسم117275282041013046

جامعة كربالء/كلية الزراعة404.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيهدى حامد حسان مجهول117276272042063219

جامعة كربالء/كلية الزراعة398.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعامر رحيم حميد حسين117277242041008061

جامعة كربالء/كلية الزراعة397.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمرتضى فيصل شريف جمعه117278272041001309

جامعة كربالء/كلية الزراعة397.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيآيات فالح حسن منهل117279232042114014

جامعة كربالء/كلية الزراعة395.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمهدي محمد علي هادي عبد الصاحب117280232041020401

جامعة كربالء/كلية الزراعة395.0اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد علي نعمه فرمان117281272041001024

جامعة كربالء/كلية الزراعة393.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيضرغام سلمان جياد جبار117282272041021028

جامعة كربالء/كلية الزراعة393.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيزينب فارس فيصل عبود117283272042161052

جامعة كربالء/كلية الزراعة393.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعلي طالب حمود ناجي117284272041019061

جامعة كربالء/كلية الزراعة391.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينه حسن صراوه زغير117285272042055169
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جامعة كربالء/كلية الزراعة391.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيتقى كاظم حاتم حسين117286272042067018

جامعة كربالء/كلية الزراعة391.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائينرجس رضا موسى مهدي117287272042055290

جامعة كربالء/كلية الزراعة391.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعبد القادر ارسالن انور عبد الحميد117288142041015033

جامعة كربالء/كلية الزراعة391.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيمسره نجاح موسى عبود117289252042086139

جامعة كربالء/كلية الزراعة390.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيساره علي محمود عبود117290232042088283

جامعة كربالء/كلية الزراعة390.0اعدادية بلد للبناتاحيائييقين احمد مجيد حبيب117291182042176204

جامعة كربالء/كلية الزراعة390.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيفاطمه حازم حمادي عبيس117292232042116042

جامعة كربالء/كلية الزراعة390.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيحنين حامد فخري متعب117293272042095034

جامعة كربالء/كلية الزراعة389.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايات علي عبيد جاري117294232042271073

جامعة كربالء/كلية الزراعة389.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمصطفى صالح جاسم مراد117295152041017072

جامعة كربالء/كلية الزراعة389.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيزينه احمد عبيد محمود117296232042125048

جامعة كربالء/كلية الزراعة389.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيعلي حامد عبد الكاظم ابو الهيل117297272041150070

جامعة كربالء/كلية الزراعة388.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيزهراء حيدر سامر جحيش117298232042098090

جامعة كربالء/كلية الزراعة388.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائينور فوزي محمد حمزه117299272042053069

جامعة كربالء/كلية الزراعة388.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزينب عدنان جاسم محمد117300272042064095

جامعة كربالء/كلية الزراعة388.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيايه حسن ابراهيم اسماعيل117301112042080014

جامعة كربالء/كلية الزراعة388.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمحمد عبد هللا عبد حبيب117302272041035089

جامعة كربالء/كلية الزراعة387.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيمريم محمد موسى خليل117303272042160350

جامعة كربالء/كلية الزراعة387.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء امجد كاظم نايف117304272042079043

جامعة كربالء/كلية الزراعة387.0الخارجياتاحيائيمريم فياض البد علي117305272042401144

جامعة كربالء/كلية الزراعة387.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه رياض عمران كريم117306232042088152

جامعة كربالء/كلية الزراعة387.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيايات علي عيسى علي117307272042079012

جامعة كربالء/كلية الزراعة387.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمجتبى حسن عدنان كاظم117308272041001243

جامعة كربالء/كلية الزراعة387.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيزهراء حميد حسن جاسم117309272042089050

جامعة كربالء/كلية الزراعة386.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمنار علي خضير محمد117310272042055275

جامعة كربالء/كلية الزراعة386.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيشهد حسين عطيه عبد العباس117311232042098136

جامعة كربالء/كلية الزراعة386.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحسن محمد مهدي عبيس117312272041035022

جامعة كربالء/كلية الزراعة386.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء حبيب مهدي لفته117313222042165044

جامعة كربالء/كلية الزراعة386.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيسكنه جابر حسين انهير117314272042091095

جامعة كربالء/كلية الزراعة386.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنيناحيائيكرار حامد هادي صالح117315232041069038

جامعة كربالء/كلية الزراعة386.0ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيعلي حليم جبر سماوي117316232041065026

جامعة كربالء/كلية الزراعة385.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائينبأ عبد الرسول حسين علوان117317272042061067

جامعة كربالء/كلية الزراعة385.0اعدادية السما للبناتاحيائيمريم رياض داخل عطيه117318272042083128

جامعة كربالء/كلية الزراعة385.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيآيات احمد مهدي عبد عون117319272042081013

جامعة كربالء/كلية الزراعة385.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيياس خضير مزهر عاشور117320272041007143
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جامعة كربالء/كلية الزراعة385.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيزينب ناجح حسن زويد117321122042094145

جامعة كربالء/كلية الزراعة385.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائينور ضياء كاظم حسن117322272042093123

جامعة كربالء/كلية الزراعة385.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايات عباس هادي عون117323232042083003

جامعة كربالء/كلية الزراعة385.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيعلي حيدر محمد مهدي117324272041045054

جامعة كربالء/كلية الزراعة384.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيفاطمه حيدر صالح عبد المهدي117325272042071060

جامعة كربالء/كلية الزراعة384.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيأحمد باسم كريم محسن117326272041005001

جامعة كربالء/كلية الزراعة384.0اعدادية غزة للبناتاحيائينور محمد خماط ابو حريجه117327272042057198

جامعة كربالء/كلية الزراعة384.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب عقيل عبد السيد محسن117328272042061041

جامعة كربالء/كلية الزراعة384.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيابرار جبار حياوي خلف117329252042170002

جامعة كربالء/كلية الزراعة384.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيبنين قاسم عباس فرهود117330272042087028

جامعة كربالء/كلية الزراعة384.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه حمد حبيب عيدان117331272042088166

جامعة كربالء/كلية الزراعة384.0ثانوية المصطفى (ص) االهلية للبناتاحيائينور الهدى فاضل اسماعيل جالب117332232042300006

جامعة كربالء/كلية الزراعة384.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيجاسم محمد نجم خيري117333272041002025

جامعة كربالء/كلية الزراعة384.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيغفران مؤيد صالح احمد117334252042108191

جامعة كربالء/كلية الزراعة383.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيزهراء هيثم مهدي عبيد117335272042089062

جامعة كربالء/كلية الزراعة383.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيفاطمه حسين حاتم حسن117336232042104043

جامعة كربالء/كلية الزراعة383.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيعلي حيدر شهيب احمد117337272041045053

جامعة كربالء/كلية الزراعة382.0اعدادية االسكندرونة للبنيناحيائيجعفر سالم احمد فارس117338182041012003

جامعة كربالء/كلية الزراعة382.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيسالي علي ناصر حسين117339272042160246

جامعة كربالء/كلية الزراعة382.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيغدير ثائر ريس داود117340232042092175

جامعة كربالء/كلية الزراعة382.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيايات محمد عبد زيد طراد117341252042059096

جامعة كربالء/كلية الزراعة382.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الرضا مسلم117342272042160196

جامعة كربالء/كلية الزراعة382.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزينب عادل احمد مزهر117343272042081067

جامعة كربالء/كلية الزراعة382.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيمحمد قاسم عباس ناصر117344272041036094

جامعة كربالء/كلية الزراعة381.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيتبارك جاسم عبد داهي117345272042144002

جامعة كربالء/كلية الزراعة381.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيسما عبد الزهره حسن علي117346272042063123

جامعة كربالء/كلية الزراعة381.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيغفران حافظ شنان سليط117347272042067071

جامعة كربالء/كلية الزراعة381.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحيدر ابراهيم مزهر حمود117348272041002057

جامعة كربالء/كلية الزراعة381.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيعبير قاسم فرحان فريح117349232042205027

جامعة كربالء/كلية الزراعة381.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيانمار حيدر محمد ابراهيم117350272042160034

جامعة كربالء/كلية الزراعة381.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيزهراء فارس مالك عبد ايوب117351232042106043

جامعة كربالء/كلية الزراعة380.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزينب خالد عبود حسن117352272042103018

جامعة كربالء/كلية الزراعة380.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيهدى نبيل ابراهيم حسوني117353272042058346

جامعة كربالء/كلية الزراعة380.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيعلي حسين ناصر خضير117354252041116040

جامعة كربالء/كلية الزراعة380.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمريم احمد طالب فاهم117355272042058294
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جامعة كربالء/كلية الزراعة380.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيمرسلين عامر محي جوده117356272042089121

جامعة كربالء/كلية الزراعة380.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيحمزه رضا جمعه محمد117357272041009034

جامعة كربالء/كلية الزراعة380.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيسجى محمد رجيوي عبادي117358272042056250

جامعة كربالء/كلية الزراعة380.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد مرتضى محمد كاني117359272041007117

جامعة كربالء/كلية الزراعة380.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيامنيات صباح ساجت عبد الحسين117360272042058020

جامعة كربالء/كلية الزراعة380.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائينور جمال ناصر حسين117361272042059148

جامعة كربالء/كلية الزراعة379.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيرسل عبد مطر مخيف117362272042061022

جامعة كربالء/كلية الزراعة379.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيقاسم هادي نعمه مهدي117363272041020059

جامعة كربالء/كلية الزراعة378.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي كريم كاظم كريم117364272041009083

جامعة كربالء/كلية الزراعة378.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر احمد محمد ردام117365272041001111

جامعة كربالء/كلية الزراعة378.0اعدادية السدة للبنيناحيائياحمد حسن جبار اسدخان117366232041016004

جامعة كربالء/كلية الزراعة378.0اعدادية غزة للبناتاحيائيطيبه حسن كاظم شخير117367272042057128

جامعة كربالء/كلية الزراعة378.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيصابرين ستار هادي عبد العباس117368272042052119

جامعة كربالء/كلية الزراعة377.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيتبارك حسين جوده جاسم117369272042087032

جامعة كربالء/كلية الزراعة377.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمنتظر عامر كريدي حاجم117370232041002281

جامعة كربالء/كلية الزراعة377.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيحسين عدنان صالح مهدي117371272041151023

جامعة كربالء/كلية الزراعة377.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيحنين ناظم سعود عبد117372272042054017

جامعة كربالء/كلية الزراعة377.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائياشجان عدنان عبيد جاسم117373232042271032

جامعة كربالء/كلية الزراعة377.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيزهراء حبيب خليل عباس117374232042149026

جامعة كربالء/كلية الزراعة376.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيدنيا علي حسين منصور117375272042144005

جامعة كربالء/كلية الزراعة376.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيايه رياض خضير عباس117376272042088031

جامعة كربالء/كلية الزراعة376.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيهدى رعد حمزه ناصر117377232042093188

جامعة كربالء/كلية الزراعة376.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيزهراء صالح يوسف جبر117378272042076028

جامعة كربالء/كلية الزراعة376.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيغفران حيدر صالح مهدي117379272042081097

جامعة كربالء/كلية الزراعة376.0ثانوية النيل للبنيناحيائيمحمود حمدان ماضي محمد117380232041033116

جامعة كربالء/كلية الزراعة376.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم سحيب مطر117381272042087115

جامعة كربالء/كلية الزراعة376.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائياسراء هاشم عبد جواد117382272042061003

جامعة كربالء/كلية الزراعة375.0الخارجياتاحيائيبتول حسين عبود عبد الرسول117383272042401026

جامعة كربالء/كلية الزراعة375.0ثانوية السيدة رقية(ع)االهلية للبناتاحيائيفاطمه اعوج نايف تفاح117384272042143015

جامعة كربالء/كلية الزراعة375.0ثانوية بيروت للبنيناحيائيحيدر عقيل صاحب علي117385232041022011

جامعة كربالء/كلية الزراعة375.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيحيدر محمد عبد اليمه اسماعيل117386272041010062

جامعة كربالء/كلية الزراعة375.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزينب عماد عباس مشكور117387272042160220

جامعة كربالء/كلية الزراعة375.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمصطفى ظافر ابراهيم خليل117388232041004050

جامعة كربالء/كلية الزراعة375.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه يوسف عبد مناف مجيد117389272042064141

جامعة كربالء/كلية الزراعة375.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيفاطمه ستار جابر بناي117390272042102069
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جامعة كربالء/كلية الزراعة375.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيمؤمل مالك حمود كاظم117391222041077161

جامعة كربالء/كلية الزراعة374.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائينبأ ستار حسن احمد117392132042080061

جامعة كربالء/كلية الزراعة374.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيغدير غانم محسن حسب117393272042054054

جامعة كربالء/كلية الزراعة374.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيتبارك زيد محمد سلمان117394232042303004

جامعة كربالء/كلية الزراعة374.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء محمد شاكر بلور117395272042058156

جامعة كربالء/كلية الزراعة374.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيامير رائد رحيم حسين117396232041012015

جامعة كربالء/كلية الزراعة374.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيسجى علي كريم كاظم117397272042147042

جامعة كربالء/كلية الزراعة374.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيسارة زهير كاظم حسين117398272042064103

جامعة كربالء/كلية الزراعة374.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيدموع عباس اسماعيل خليل117399232042108028

جامعة كربالء/كلية الزراعة374.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيرتاج محمد نعمه رشيد117400272042093034

جامعة كربالء/كلية الزراعة373.0اعدادية القناة للبناتاحيائيتبارك نوري جبار جادم117401132042072017

جامعة كربالء/كلية الزراعة373.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيهبه جمال صادق ابراهيم117402272042144022

جامعة كربالء/كلية الزراعة373.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيحنان علي نزار محمد علي117403272042056126

جامعة كربالء/كلية الزراعة373.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيمالك رحيم شاكر جبر117404242042167027

جامعة كربالء/كلية الزراعة373.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيابراهيم محمد نجم سوادي117405272041013002

جامعة كربالء/كلية الزراعة373.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيحنين علي كاظم ذياب117406272042091036

جامعة كربالء/كلية الزراعة373.0ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيرسول علي روضان جاسم117407232041231011

جامعة كربالء/كلية الزراعة373.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعلي محمود عبد الحسين ابراهيم117408272041013074

جامعة كربالء/كلية الزراعة373.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزهراء عامر عبد المهدي عامر117409232042112019

جامعة كربالء/كلية الزراعة373.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد عبد الهادي اوحيد مهدي117410272041010170

جامعة كربالء/كلية الزراعة373.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيكاظم حامد كاظم عبيس117411272041035075

جامعة كربالء/كلية الزراعة373.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائينور الهدى وليد عباس حسن117412272042065125

جامعة كربالء/كلية الزراعة372.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيحيدر عايد ياسين كاظم117413272041150040

جامعة كربالء/كلية الزراعة372.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيوجل عبد هللا سعود دعيو117414272042091151

جامعة كربالء/كلية الزراعة372.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائينور حسن داود سلمان117415272042160388

جامعة كربالء/كلية الزراعة372.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمنتظر عباس فاضل عبود117416142041042051

جامعة كربالء/كلية الزراعة372.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيعلي حسن هادي شنون117417272041020047

جامعة كربالء/كلية الزراعة372.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيلينا فراس نجم عبد الرزاق117418112042101033

جامعة كربالء/كلية الزراعة372.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيهبه محمد جاسم عبود117419272042063214

جامعة كربالء/كلية الزراعة372.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيزهراء يحيى بالسم محسن117420272042146007

جامعة كربالء/كلية الزراعة371.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيهيا ضرغام محمد علي مصطفى117421102042137109

جامعة كربالء/كلية الزراعة371.0إعدادية المروج للبنيناحيائيمحمد باقر رياض فالح حسن117422142041013069

جامعة كربالء/كلية الزراعة371.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيعبد هللا صادق عبد المنعم فرحان117423162041355073

جامعة كربالء/كلية الزراعة371.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينور عبد علي سماوي حسين117424232042121132

جامعة كربالء/كلية الزراعة371.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيتبارك مؤيد عبد الباقي ياسين117425162042455010
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جامعة كربالء/كلية الزراعة371.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائينور حربي عيسى محمد117426272042067105

جامعة كربالء/كلية الزراعة371.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائينجالء محمد خليل عبد117427272042088205

جامعة كربالء/كلية الزراعة371.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيامير رافع عباس محمد117428232041001008

جامعة كربالء/كلية الزراعة371.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيأحمد جاسم محمود محارب117429142041017005

جامعة كربالء/كلية الزراعة371.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيمحمد ثامر عبد حنتوش117430112041021068

جامعة كربالء/كلية الزراعة371.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيحسن سعيد شاكر عبد الرضا117431272041153028

جامعة كربالء/كلية الزراعة371.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيهجران عباس زويد حسين117432232042124141

جامعة كربالء/كلية الزراعة370.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمسلم حياوي خضير عباس117433272041009138

جامعة كربالء/كلية الزراعة370.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمصطفى فيصل فخري داود117434272041019102

جامعة كربالء/كلية الزراعة370.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيتبارك غانم عبد سرور117435272042071015

جامعة كربالء/كلية الزراعة370.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيزهراء رعد جياد سعيد117436262042251023

جامعة كربالء/كلية الزراعة369.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيالزهراء علي محمد مهدي117437272042065014

جامعة كربالء/كلية الزراعة369.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائياحمد خضر جواد كاظم117438272041152004

جامعة كربالء/كلية الزراعة369.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمصطفى عباس عبد هللا كاظم117439272041045088

جامعة كربالء/كلية الزراعة369.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيبركات حيدر وناس جاسم117440272042060047

جامعة كربالء/كلية الزراعة369.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر باسم محي حسين117441272041001113

جامعة كربالء/كلية الزراعة369.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزينه علي منصور باقر117442272042057110

جامعة كربالء/كلية الزراعة369.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيمحمد الباقر رافت عباس علي117443232041027043

جامعة كربالء/كلية الزراعة369.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائينور ضياء يوسف نعمه117444272042067106

جامعة كربالء/كلية الزراعة369.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيحسين علي عبد الحسين عبد الرزاق117445272041020017

جامعة كربالء/كلية الزراعة369.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيمائده دحام جخيور حسين117446222042138071

جامعة كربالء/كلية الزراعة369.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائينور الهدى علي كاظم غيدان117447262042087140

جامعة كربالء/كلية الزراعة368.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسام علي محمد عثيج117448232041251070

جامعة كربالء/كلية الزراعة368.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيهبه قاسم عبيد محمود117449232042125096

جامعة كربالء/كلية الزراعة368.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسين كرار مهدي هاشم117450262041012033

جامعة كربالء/كلية الزراعة368.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائينرجس مجيد حسن باقر117451272042053064

جامعة كربالء/كلية الزراعة368.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيختام محمد غالب مجهول117452272042067021

جامعة كربالء/كلية الزراعة368.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيجنات حيدر عبد هللا عبد117453272042079027

جامعة كربالء/كلية الزراعة367.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيهدى راضي جعفر كاظم117454272042059157

جامعة كربالء/كلية الزراعة367.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيهدى حسن حمزه محمد117455272042056458

جامعة كربالء/كلية الزراعة367.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيفاطمه فيصل جبير عوده117456272042107060

جامعة كربالء/كلية الزراعة367.0ثانوية المدائن للبناتاحيائياميره سالم محمد كاظم117457272042089009

جامعة كربالء/كلية الزراعة367.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيمروه رائد راقب عبد عون117458272042160339

جامعة كربالء/كلية الزراعة367.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياالء زياد جبار منصور117459232042087017

جامعة كربالء/كلية الزراعة367.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيسحر باسم جبار دبعون117460242042168054
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جامعة كربالء/كلية الزراعة367.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيابراهيم حسين عبدزيد علوان117461232041004001

جامعة كربالء/كلية الزراعة367.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبتول فاهم عبيد راشد117462232042088067

جامعة كربالء/كلية الزراعة367.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيتبارك ظافر مهدي كاظم117463132042242007

جامعة كربالء/كلية الزراعة367.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائياية احمد غضبان حميد117464142042225028

جامعة كربالء/كلية الزراعة367.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيدعاء حمزه بيد هللا عبد هللا117465242042115033

جامعة كربالء/كلية الزراعة366.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزينب رياض كريم عبد الحسين117466272042160211

جامعة كربالء/كلية الزراعة366.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيبنين جعفر رباط وحيل117467272042087025

جامعة كربالء/كلية الزراعة366.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيعباس علي حبيب سليمان117468272041033018

جامعة كربالء/كلية الزراعة366.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيحيدر شاكر فالح عبد117469142041208076

جامعة كربالء/كلية الزراعة366.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيمحمد احمد شايش شهيب117470272041040016

جامعة كربالء/كلية الزراعة366.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيامين صدام هادي محمد117471252041007039

جامعة كربالء/كلية الزراعة366.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيدعاء خالد تركي مزهر117472272042087044

جامعة كربالء/كلية الزراعة366.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزهراء خالد مصطاف حبيب117473112042109040

جامعة كربالء/كلية الزراعة366.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيهاجر احمد عبد الحسين جابر117474272042084058

جامعة كربالء/كلية الزراعة366.0ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيفاطمه نزار حسين مطلب117475232042204011

جامعة كربالء/كلية الزراعة366.0الخارجياتاحيائيورود عامر سعدي كاطع117476272042401169

جامعة كربالء/كلية الزراعة366.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائيزهراء حيدر وحيد عليوي117477272042080019

جامعة كربالء/كلية الزراعة366.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمحمود قاسم حسن محمد117478272041154170

جامعة كربالء/كلية الزراعة366.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيرجاء جواد كاظم مهدي117479272042067024

جامعة كربالء/كلية الزراعة365.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء ليث رشيد عليوي117480272042067046

جامعة كربالء/كلية الزراعة365.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيشهد جاسم محمد جوده117481232042140052

جامعة كربالء/كلية الزراعة365.0ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنيناحيائياسالم هيثم محمد عباس117482142041187002

جامعة كربالء/كلية الزراعة365.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيغدير فاضل عبد العباس سكر117483232042142234

جامعة كربالء/كلية الزراعة365.0اعدادية المسيب للبناتاحيائياقبال طارق بهلول محمود117484232042117009

جامعة كربالء/كلية الزراعة364.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيفاطمه هادي ياسر محان117485232042131069

جامعة كربالء/كلية الزراعة364.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيمريم احمد حسين جبار117486272042087129

جامعة كربالء/كلية الزراعة364.0الخارجياتاحيائيزينب عدنان كريم بايش117487152042401072

جامعة كربالء/كلية الزراعة364.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيتقى عبد الكريم جلوب كاظم117488122042231019

جامعة كربالء/كلية الزراعة364.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيصبار عبد اللطيف صبار نايف117489272041005076

جامعة كربالء/كلية الزراعة364.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي حامد جاسم زويد117490232041002161

جامعة كربالء/كلية الزراعة364.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيبراق عمار جوالن عباس117491272042160062

جامعة كربالء/كلية الزراعة364.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيعلي فراس عليوي جاسم117492102041006031

جامعة كربالء/كلية الزراعة364.0ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيمرتضى جاسم محمد عبيد117493142041173033

جامعة كربالء/كلية الزراعة364.0اعدادية بغداد للبناتاحيائينرجس فيصل شاكر محسن117494272042079108

جامعة كربالء/كلية الزراعة364.0اعدادية النضال للبنيناحيائيصادق جعفر رزاق علي117495242041014027
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جامعة كربالء/كلية الزراعة364.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعبد هللا سعد عبد اللطيف رحيم117496272041001171

جامعة كربالء/كلية الزراعة364.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيصبا جاسم محمد زباله117497272042102060

جامعة كربالء/كلية الزراعة364.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيعباس خضير حسين جاسم117498272041011059

جامعة كربالء/كلية الزراعة364.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء شهيد سلمان عبد117499272042160183

جامعة كربالء/كلية الزراعة363.0اعدادية السما للبناتاحيائينبأ احمد نغماش حبيب117500272042083137

جامعة كربالء/كلية الزراعة363.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمصطفى علي هربوت غازي117501232041019173

جامعة كربالء/كلية الزراعة363.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيسكينه احسان علي حسين117502272042095091

جامعة كربالء/كلية الزراعة363.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيأمير سرحان طراد عبد الرضا117503272041014005

جامعة كربالء/كلية الزراعة363.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيرقيه سمير عبد الحسين عباس117504272042065046

جامعة كربالء/كلية الزراعة363.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيليندا ايوب عبد كاظب117505272042088188

جامعة كربالء/كلية الزراعة363.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائياسراء فالح حسن كاظم117506272042087010

جامعة كربالء/كلية الزراعة363.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيوفاء صالح مهدي عبد117507252042100603

جامعة كربالء/كلية الزراعة363.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيمائده محمد مطلك سمير117508272042064148

جامعة كربالء/كلية الزراعة363.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائييحيى عبد االمير حسن علي117509272041007147

جامعة كربالء/كلية الزراعة363.0ثانوية االخوة المختلطةاحيائيحسين صباح مهدي عبيد117510232041212004

جامعة كربالء/كلية الزراعة363.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيزينب علي رزوقي عمران117511142042079045

جامعة كربالء/كلية الزراعة363.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسن صائل كاظم علي117512242041005028

جامعة كربالء/كلية الزراعة363.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائياحمد سالم خليل جواد117513272041007003

جامعة كربالء/كلية الزراعة363.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيميس خضير عبيس علوان117514232042079058

جامعة كربالء/كلية الزراعة362.0اعدادية غزة للبناتاحيائيدنيا دهام عبد شيحان117515272042057061

جامعة كربالء/كلية الزراعة362.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيشاه زنان اكرم شاكر حمود117516252042170422

جامعة كربالء/كلية الزراعة362.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيمهند قصي عبد هللا حسين117517222041310208

جامعة كربالء/كلية الزراعة362.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيحنين سمير وهاب مزهر117518272042081035

جامعة كربالء/كلية الزراعة362.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيجعفر طه محمد حسين117519272041154029

جامعة كربالء/كلية الزراعة362.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيمقتدى ظاهر حميد كريم117520232041050029

جامعة كربالء/كلية الزراعة362.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحسين سعد عبد الرضا محمد117521222041029040

جامعة كربالء/كلية الزراعة362.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيايات محمد كاظم داود117522272042069010

جامعة كربالء/كلية الزراعة362.0اعدادية االمام للبنيناحيائياحمد سعد عبد هللا وكع117523232041013006

جامعة كربالء/كلية الزراعة362.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائياماني حسين كاطع الواشي117524272042055025

جامعة كربالء/كلية الزراعة362.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيراضي عقيل مسلم خضير117525252041150141

جامعة كربالء/كلية الزراعة361.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائيعثمان جاسم محمد ظفير117526112041151030

جامعة كربالء/كلية الزراعة361.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيمريم احمد طاهر عبد117527272042087130

جامعة كربالء/كلية الزراعة361.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمة باسم محمد جبر117528232042271563

جامعة كربالء/كلية الزراعة361.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيكوثر ستار جبار عباس117529232042095077

جامعة كربالء/كلية الزراعة361.0ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيمحمد احمد جمعه عبد117530272041018029
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جامعة كربالء/كلية الزراعة361.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمة فالح حسن عجيل117531272042063153

جامعة كربالء/كلية الزراعة361.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيعلي رياض عايد برجس117532272041150075

جامعة كربالء/كلية الزراعة361.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائياحمد حازم هادي عبد هللا117533252041150008

جامعة كربالء/كلية الزراعة361.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائييوسف مؤيد علي مهدي117534112041049119

جامعة كربالء/كلية الزراعة361.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينورس كامل سعود مشهد117535232042271760

جامعة كربالء/كلية الزراعة361.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيزهراء خنياب عبد نور117536232042106038

جامعة كربالء/كلية الزراعة361.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيكرار راجح نعمة عبود117537232041168023

جامعة كربالء/كلية الزراعة361.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيجعفر سعدون عبد الحسن علي117538262041048017

جامعة كربالء/كلية الزراعة361.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعلي حميد جاسم محمد117539212041085062

جامعة كربالء/كلية الزراعة361.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيتماره ياس خضير عباس117540272042145006

جامعة كربالء/كلية الزراعة361.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمقتدى حيدر يوسف حسين117541142041011159

جامعة كربالء/كلية الزراعة361.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزينب غني عويف فرمان117542232042081040

جامعة كربالء/كلية الزراعة361.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيمهند هاشم شريف محمد117543272041011125

جامعة كربالء/كلية الزراعة361.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمنتظر عدنان صكبان عطيه117544252041150415

جامعة كربالء/كلية الزراعة361.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحمد جبار هادي راضي117545122041007121

جامعة كربالء/كلية الزراعة361.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيوفاء كريم غالب عباس117546242042220836

جامعة كربالء/كلية الزراعة361.0ثانوية االعالم للبنيناحيائيمحمد عباس شعالن شمران117547232041066042

جامعة كربالء/كلية الزراعة360.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيسلوان هادي حسن عباس117548272041151037

جامعة كربالء/كلية الزراعة360.0ثانوية االخوة المختلطةاحيائيفاضل هشام شعالن مطلك117549232041212012

جامعة كربالء/كلية الزراعة360.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيمنذر عبد العباس عبد الرضا محمد علي117550272041036112

جامعة كربالء/كلية الزراعة360.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيمرام سعد عبد الزهره كريم117551232042086155

جامعة كربالء/كلية الزراعة360.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسميه رائد صكبان محمد117552102042115080

جامعة كربالء/كلية الزراعة360.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيانعام ظفير عبد خميس117553212042257003

جامعة كربالء/كلية الزراعة360.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيغدير احمد صاحب نايف117554272042063143

جامعة كربالء/كلية الزراعة360.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيتبارك موسى جعفر حنون117555252042070049

جامعة كربالء/كلية الزراعة360.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيسيف اسماعيل خليل محمد117556272041004039

جامعة كربالء/كلية الزراعة360.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيطيبه فالح عباس اسماعيل117557272042160288

جامعة كربالء/كلية الزراعة360.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيمالك شاكر محمود عبد االمير117558272042065117

جامعة كربالء/كلية الزراعة360.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائياحمد علي طارق عبد الهادي117559272041013011

جامعة كربالء/كلية الزراعة360.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيطه رعد منير يعقوب117560272041154086

جامعة كربالء/كلية الزراعة360.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيزينب ناظم محسن حسين117561252042076027

جامعة كربالء/كلية الزراعة360.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيحسين رعد كاظم شخيط117562272041154043

جامعة كربالء/كلية الزراعة360.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحميد عبد الرضا علي117563272042160316

جامعة كربالء/كلية الزراعة447.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقينور سالم شدهان عباس117564272052067048

جامعة كربالء/كلية الزراعة420.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد الحسين شعيبث نايف117565272051151011
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جامعة كربالء/كلية الزراعة418.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيياسر عادل محمود ناجي117566272051001166

جامعة كربالء/كلية الزراعة398.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيحنين عباس عبد االمير علي117567272052057011

جامعة كربالء/كلية الزراعة390.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيايات محمود شاكر عوده117568272052055005

جامعة كربالء/كلية الزراعة388.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيحسين رزاق نور رضا117569272051036020

جامعة كربالء/كلية الزراعة388.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي رضا محمد عليوي كاظم117570272051001082

جامعة كربالء/كلية الزراعة384.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعلي غانم عباس محمد117571242051203121

جامعة كربالء/كلية الزراعة384.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيايات رسول مهدي محمود117572272052059004

جامعة كربالء/كلية الزراعة384.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقينبا عالء محمد عبد117573272052067044

جامعة كربالء/كلية الزراعة379.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيزينب فالح عبد الحسن عبد117574272052064040

جامعة كربالء/كلية الزراعة377.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقينبأ عادل ناصر نعيم117575272052052030

جامعة كربالء/كلية الزراعة377.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيزهراء محسن بزون مشير117576272052053010

جامعة كربالء/كلية الزراعة376.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعلي مازن جاسم خلخال117577272051014030

جامعة كربالء/كلية الزراعة376.0ثانوية القوارير للبناتتطبيقيتبارك عيسى مهدي صالح117578272052081003

جامعة كربالء/كلية الزراعة374.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمرتضى سمير سعدون كاظم117579272051014048

جامعة كربالء/كلية الزراعة374.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيكاظم حسين عباس حمزة117580272051153143

جامعة كربالء/كلية الزراعة373.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيايه احمد كاظم عبد الحسين117581272052091009

جامعة كربالء/كلية الزراعة373.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيحنين امجد لوتي عليوي117582272052061003

جامعة كربالء/كلية الزراعة372.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيزينب عيسى عواد حسن117583272052088017

جامعة كربالء/كلية الزراعة372.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمصطفى عيسى هادي عيسى117584272051001141

جامعة كربالء/كلية الزراعة371.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمرتضى محمد حسن عباس زعالن117585272051150184

جامعة كربالء/كلية الزراعة371.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي نهاد كريم عبد ايوب117586232051003057

جامعة كربالء/كلية الزراعة370.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقينور محمد بليبل رجى117587272052072063

جامعة كربالء/كلية الزراعة370.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعبد هللا علي هادي عيسى117588272051001069

جامعة كربالء/كلية الزراعة370.0ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيعلي حسن عبد حسين117589272051034033

جامعة كربالء/كلية الزراعة370.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقياحمد حيدر محيسن حسين117590272051001010

جامعة كربالء/كلية الزراعة369.0اعدادية االمام للبنينتطبيقيسجاد هادي مخيف جاسم117591232051013006

جامعة كربالء/كلية الزراعة369.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيكوثر كمال بهلول حسن117592272052052026

جامعة كربالء/كلية الزراعة369.0ثانوية البصرة االهلية للبنينتطبيقيحسن عبداالمير يوسف عبد الحسين117593162051132001

جامعة كربالء/كلية الزراعة369.0ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيمصطفى سالم عبد الرزاق مسلم117594272051034050

جامعة كربالء/كلية الزراعة368.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعلي توفيق كاظم حمزه117595272051002093

جامعة كربالء/كلية الزراعة368.0ثانوية المستنصرية للبناتتطبيقيفاطمه مهدي تركي عبد عون117596232052116008

جامعة كربالء/كلية الزراعة368.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيامير سالم جبر عبود117597272051046009

جامعة كربالء/كلية الزراعة366.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيضحى محمد كاظم محمد117598232052086040

جامعة كربالء/كلية الزراعة366.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيمرتجى عالء نور كاظم117599272051015067

جامعة كربالء/كلية الزراعة365.0اعدادية السرور للبناتتطبيقيهديه سلطان مجبل سلطان117600272052066018
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جامعة كربالء/كلية الزراعة365.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحيدر عبير سليم ناصر117601272051001042

جامعة كربالء/كلية الزراعة364.0ثانوية االخوة المختلطةتطبيقيامير ياس خضير عرمط117602232051212003

جامعة كربالء/كلية الزراعة364.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيميسر ميثم سلمان عبد االمير117603232052271217

جامعة كربالء/كلية الزراعة364.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيلبنى باسم حنيت حمد117604272052160168

جامعة كربالء/كلية الزراعة364.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيكاظم جليل كاظم صباح117605272051150142

جامعة كربالء/كلية الزراعة364.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيزهراء سامي عباس علي117606232052271099

جامعة كربالء/كلية الزراعة364.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيزمن صاحب مراد محسن117607272052057017

جامعة كربالء/كلية الزراعة363.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقييوسف ميري هواد جبار117608272051150202

جامعة كربالء/كلية الزراعة362.0ثانوية قرطبة للبناتتطبيقينرجس محمد راضي عبد الكريم117609232052126025

جامعة كربالء/كلية الزراعة362.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيروز جاسم شيحان حسين117610272052065024

جامعة كربالء/كلية الزراعة362.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيحسن فائز عبد اللطيف عباس117611272051154044

جامعة كربالء/كلية الزراعة361.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيزيد فائز هادي حسان117612272051008037

جامعة كربالء/كلية الزراعة361.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيحنين هادي خلف خريب117613272052091016

جامعة كربالء/كلية الزراعة360.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيفاطمة احمد مدلول طالل117614272052063059

جامعة كربالء/كلية الزراعة360.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسن جبار صالل117615222051364112

جامعة كربالء/كلية الزراعة360.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيامير حسين عبود جاسم117616272051007008

جامعة كربالء/كلية الزراعة360.0ثانوية البيان للبنينتطبيقيمحمود عوده عبد العباس حسين117617272051032042

جامعة كربالء/كلية الزراعة360.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي سامي محمود شاكر117618282051151465

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد522.0ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيعلي عدنان عاجل عجوف117619292021111011

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد513.0الخارجيونادبيمصطفى صباح عباس مجيد117620272021400123

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد503.0ثانوية الرقيم للبناتادبيرحاب جواد كاظم حمدوش117621272022054009

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد502.0اعدادية الياقوت للبنينادبياحمد عباس فاضل غضبان117622272021038009

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد500.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيحياه علي شراد عوض117623272022102046

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد498.0ثانوية الحرية للبناتادبياسراء نعيم حسن عبد  الحسين117624272022099005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد486.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيرنا حسين شراد عوض117625272022102057

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد486.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعبد هللا لقمان ابراهيم محمد117626272021038062

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد482.0ثانوية الشهباء للبناتادبيبنين كاظم شريده عبد الحسين117627272022146008

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمصطفى حسن هادي سلمان117628272021038112

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية الموفقية للبنينادبيجون ستار عباس حسن117629262021056019

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد476.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيزينب علي عبيد ظاهر117630232022128017

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد474.0ثانوية السلوى للبناتادبيهند حبيب شاكر شده117631272022084034

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية المؤاخاة للبنينادبيهاشم رياض علي حسون117632272021037048

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية السرور للبناتادبيايات حسين عبد الدايم نصار117633272022066003

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية سراجق المختلطةادبيحيدر عدي لطيف عباس117634212021248010

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية الثبات للبنينادبيحسين عدنان جبير مذود117635272021024015
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية المباهلة للبنينادبيكرار رسول فرحان كسار117636272021021064

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيجنات عالء الدين محمد عبد الحسين117637272022108007

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية الحضر للبناتادبيزينب احمد عبد الحسن عكوش117638272022051032

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد458.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيهدى هادي حسين مهدي117639272022141070

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيعذراء حسن كطل عبد الحر117640272022071039

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبياحمد علي هاون جدوع117641142021048005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيمهند جميل مراد بطوش117642292021153228

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية الغدير للبناتادبينبأ نزار ندى محمد117643232022131020

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية الياقوت للبنينادبيحسين احمد عبد عون محيسن117644272021038019

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد453.0الخارجياتادبياستبرق فرحان كاظم سدخان117645272022401006

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيبتول احمد سلمان حيدر117646272022102024

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيطيبه حسن هادي كاظم117647272022102115

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية الثبات للبنينادبيمسلم عقيل عمار كريم117648272021024074

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية المسجد االقصى المختلطةادبيباسم هاشم عباس صالح117649212021255004

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية الرميلة للبناتادبيصفا علي كاطع حسين117650152022044067

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعبد هللا خضير عباس جياد117651272021038061

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيأسعد عبد المهدي علوان عبد المهدي117652252021116001

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيحسين هادي ماشي عباس117653272021006019

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيقاسم محمد عبد االمير خلف117654272021048050

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية الحرائر للبناتادبيفاطمه فراس صباح مهدي117655272022107059

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيبنين مجيد حمدان مجيد117656272022109017

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية السجى للبناتادبيطيبه محمد عبد العالي طاهر117657112022138026

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية المنار للبناتادبيفاطمه حسين مهدي مجاور117658272022050050

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية الشهيد عون للبنينادبيحسن نصر جواد حبيب117659212021050005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية عكاظ للبناتادبيشهد حيدر لطيف عبدعون117660272022088060

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسين ريسان فضل جبر117661272021016036

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية المدى للبنينادبيجعفر طه ياسين خضير117662272021026015

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية السدة للبنينادبيعلي كاظم محمد حسن117663232021016046

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيمؤمل عقيل مهدي موسى117664272021045046

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيهاجر حسين فاضل مهوس117665272022108050

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية الشهيد عون للبنينادبيعلي طه عبد الوهاب عبد هللا117666212021050018

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيحوراء احمد محسن جواد117667272022102044

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية الواحة المختلطةادبيعلي كاظم كريم كاظم117668212021215006

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحيدر ستار قاسم جبر117669152021005029

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية المباهلة للبنينادبيمرتضى حمزه حسين عباس117670272021021078
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيعلي محمد جاسم علوان117671212021028017

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية الرواد للبنينادبيعلي هادي صالح مخلف117672212021077110

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية حمورابي للبنينادبيمحمد جواد كاظم مهدي117673272021025012

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية الحرية للبناتادبيسلمى عمران نيسان حمدان117674272022099077

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية الرباب للبناتادبيابرار حيدر عبد الهادي محمد117675122022125005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمصطفى حسين عطيه حبيب117676212021014080

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الرواد للبنينادبيعلي رياض خلف جواد117677212021077093

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الياقوت للبنينادبيحسين وادي خشان مشلوخ117678272021038024

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية المدينة للبنينادبياحمد عبود شاكر سعيد117679162021029003

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي عبد هللا صالح رباط117680272021016123

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيعبد الرسول عبد الحسن عبد الرسول حسن117681272021150051

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية بغداد للبناتادبيايه حسن منسي شعالن117682272022079006

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية المكاسب للبنينادبيمنتظر حيدر ميري منصور117683272021003084

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد440.0الخارجياتادبيمروه حسين عبد زيد علوان117684272022401109

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيكاظم حسين كاظم عبد117685212021279042

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيتبارك عباس عطية عباس117686272022102037

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية االمامة للبنينادبيكرار عباس كاظم حسون117687212021083029

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيفرقان عبد العالي بتخ فنيخر117688272022109071

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيحنين عالوي عبد عون ركن117689272022097007

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيهاجر طاهر حميد محسن117690272022102178

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيمصطفى عقيل عبد عنبر117691212021028023

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد439.0الخارجيونادبيوسام نجاح رحيم جبار117692272021400136

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية المستنصرية للبناتادبينبأ محمد عبد علي محمد117693272022141064

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينادبيعصام الدين فاضل رشيد عبد علي117694212021274055

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد كاظم صالل محمد117695272021016177

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية المنار للبناتادبيرقيه عدنان صالح مهدي117696272022050023

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية سعد للبنينادبيمرتضى محمد خليل اسماعيل117697212021060018

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد437.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمنتظر احمد كاظم كشمر117698112021180168

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية بلدروز للبنينادبياحمد قحطان هاتف علوان117699212021007005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيسجى قاسم عيدان حسن117700272022102102

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية المنار للبناتادبينور احمد عبيد حميد117701272022050063

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيرسل راهي حلو صحن117702222022177011

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية عكاظ للبناتادبيورود ضياء جاسم حمزه117703272022088106

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحيدر نبيل عباس نايف117704272021016057

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية الخالدات للبناتادبيالزهراء عبد االمير زاير عبود117705272022067006
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية المكاسب للبنينادبيعلي حيدر علي محمد117706272021003048

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية الثبات للبنينادبيعبد هللا غالي مزعل نجم117707272021024039

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية المؤاخاة للبنينادبيجمال عبد الكاظم صاحب محمد117708272021037008

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد433.0الخارجيونادبيانور حسين علي سم117709232021400036

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبييوسف حيدر جبار شعبون117710272021031235

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الثبات للبنينادبيعلي حيدر علي عبد هللا117711272021024046

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه سلمان عبد هللا حسن117712272022102135

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيعذراء عباس فاضل عبد الرحمن117713272022160077

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية السرور للبناتادبيصفا طالب عويد رحم117714272022066010

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي عيدان عذيب حاشي117715142021028131

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية اور المختلطةادبيمقتدى ضياء صالح مهدي117716212021211025

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمرتضى أحمد ناصر حسين117717272021038101

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيعلي جعفر محمود عبد117718272021020036

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية المنار للبناتادبيزينب ميثم ناصر محمد117719272022050038

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية السرور للبناتادبيزهراء باسم نجم عبد هللا117720272022066005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية الحرائر للبناتادبيعذراء علي عبد عون جاسم117721272022107051

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيثامر ميثم ميري سلمان117722272021153024

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الياقوت للبنينادبيضياء محيسن حسين راهي117723272021038047

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية الشهباء للبناتادبيبتول محمود عبود علوان117724272022146005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد سعد عبد االمير جاسم117725272021031178

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية الرواد للبنينادبيعلي غانم كامل حسين117726212021077099

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية المباهلة للبنينادبيسيف احمد حالوب نايف117727272021021037

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيمؤمل مهدي نعمه جيثوم117728272021045047

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية القطيف للبنينادبيمحمد عبد خلف جوير117729262021041049

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية الغدير للبناتادبيمريم شاكر نعيم كيوان117730232022131016

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمد االمين ضياء حسن حاجم117731272021049101

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمؤمل عبد هللا جاسم محسن117732272021030044

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيحيدر حسين عبد جدوع117733272021151012

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيعمر ثائر سلمان خليفة117734212021273043

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية المدى للبنينادبيحيدر ناصر صباح مصحف117735272021026025

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبيعبد هللا مؤيد علي محمد117736272021110012

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيولي عماد رحيم عبد117737212021230027

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية الثبات للبنينادبيصائب جميل جساب عبد الرضا117738272021024032

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيمحمد فراس عادل عبد زيد117739272021153128

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية الشهباء للبناتادبيزهراء ستار كاظم نجم117740272022146019
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد426.0الخارجياتادبياثمار هاشم جساب عبد الرضا117741272022401001

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمحمد علي مهدي جواد117742272021030053

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي عالء صاحب عالوي117743272021031141

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية عكاظ للبناتادبيلهيب حيدر حسن جلوب117744272022088085

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيامير حسن سوادي عبود117745272021049012

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية المنار للبناتادبيرقيه باسم خضير حسن117746272022050020

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية طه االمين للبنينادبيليث محمود مطلق مهوس117747262021026055

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية الوثبة للبنينادبيحيدر مثنى علي غافل117748272021017017

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الفتح للبنينادبيحسين مهدي محمد محسن117749272021011010

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد424.0الخارجيونادبينمير شاكر مهدي محمد117750272021400133

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية الحرية للبناتادبيمنال مسلم محمد كاظم117751272022099102

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسن هادي جابر عطيه117752272021016027

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد423.0الخارجيونادبيمحمد علي ناجي عبيد117753232021400129

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيامير علي لطيف حميد117754272021154011

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح٢ للبنينادبيعباس صباح جبار لفته117755262021024018

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية النضال للبناتادبيضحى عباس لفته خضير117756282022050050

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبياحمد امين مهدي محمد117757272021022001

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية البدور للبناتادبيسارة احسان علي يوسف117758232022085008

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيسيناء سداوي نعمه عبيد117759272022052035

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيعلي عارف احمد خلف117760212021223025

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية المسيب للبنينادبيصادق عطا غازي عوض117761232021009056

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيشهد سعد وهاب جلبي117762212022102017

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الرميلة للبناتادبيمريم محمود حنتاوي ابشون117763152022044092

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية الغدير للبناتادبيمريم يعقوب عبد الرسول خضير117764232022131019

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية المسيب للبنينادبيحيدر صادق كاظم عيدان117765232021009042

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيعباس ابراهيم رضا حتروش117766272021153074

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية المنار للبناتادبيزهراء عبد هللا محمد عبد هللا117767272022050030

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الطبري للبنينادبياحمد سعد حسين جوده117768232021061003

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الياقوت للبنينادبيسجاد عثمان جاسم محمد117769272021038039

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الميمونة للبنينادبيعباس شاكر عبد الحسين رحمه117770282021019037

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية السلوى للبناتادبيغيداء حسن جويد محمد117771272022084024

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيانوار ماجد احميد بعير117772272022109009

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية ديالى للبنينادبيحيدر نعمه احمد حسين117773212021012037

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الرواد للبنينادبيسيف فرات خلف عطيه117774212021077057

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية المناسك للبناتادبيفليحة حيدر كاظم عباس117775272022104080
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيمحمد سمير كامل عبد الكريم117776272021151048

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي فاضل جواد تالي117777272021038078

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية الواحة المختلطةادبيحسن طارق علوان حسن117778212021215001

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبياسماء رافد حميد سعدون117779142022136003

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية القوارير للبناتادبيحنين عماد رحيم عواد117780272022081014

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الفاروق للبناتادبيشروق زهير مايع عسر117781272022069050

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية عكاظ للبناتادبيبراء سعد صالح كاظم117782272022088015

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيمنار اكرم سعد هادي117783272022071048

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيامير نبيل عباس نايف117784272021016014

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد قاسم حنش حميد117785272021016176

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمهدي محمد حميد يارك117786212021001071

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية الخنساء للبناتادبيهديل سعد عزيز عبود117787212022117028

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية السرور للبناتادبيآالء طارق طالب حبيب117788272022066001

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الثبات للبنينادبيمؤمل احمد بله عريبي117789272021024059

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الهبة للبناتادبينبأ شمخي جبار محمد117790222022120020

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية بلدروز للبنينادبيعباس حسن عبد الهادي روزي117791212021007026

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية السلوى للبناتادبيبنين عبد الرضا عبد الكريم عبد الواحد117792272022084005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيندى كامل خضير محسن117793272022095058

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية الحرية للبناتادبيمريم حسين كاظم مطشر117794272022099096

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية المناسك للبناتادبيسجى جواد عبد الكاظم سلمان117795272022104062

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيزهراء مجيد علوان محمود117796272022109040

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيتبارك علي جبر عداي117797272022102038

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الكفل للبنينادبينجم سمير نجم عبد117798232021032078

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيذو الفقار هادي عبد موسى117799272021016059

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية الحرية للبناتادبياسيل فاضل نوري راضي117800272022099007

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية عمورية للبناتادبيطيبه محمد علي سعيد احمد117801272022098030

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد415.0الخارجيونادبيكمال سعد كاظم جواد117802272021400102

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد415.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحيدر محمد عبد مرماص117803142021019052

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيحسن طاهر غدير عاجل117804272021045008

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيسجاد ناصر حسين عبد هللا117805272021022017

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمد علي سعد عبد الحسين عبد عون117806272021049112

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية الغدير للبناتادبيضحى جاسم محمد خضير117807232022131013

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الطبري للبنينادبيسجاد عباس كريم جاسم117808232021061036

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية المكاسب للبنينادبيحسين علي طالب هاشم117809272021003024

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية المنار للبناتادبيفاطمه طالب هاشم باقر117810272022050054
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحمزه محمد سلمان راشد117811262021047062

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية الحرية للبناتادبيهاجر عقيل حسين علي117812272022099113

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيزهراء هاشم محمد مطرود117813272022108025

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد ساجد فاضل عبد117814272021044107

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحيدر عدنان حسين دخل117815272021016053

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية المنار للبناتادبيفاطمه نايف شناوه صليبي117816272022050056

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعبد هللا حيدر حسن عبد117817272021044066

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيحسين علي عبد زيد صبر117818272021006016

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيحسن ماجد كاطع محمد117819272021048021

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية الشهيد عون للبنينادبيعلي حسن جسام محمد117820212021050016

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيسرى عبد الخالق جياد يوسف117821272022140048

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيفاطمه جاسم مهدي محمد117822272022095048

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الياقوت للبنينادبياحمد ضرغام رحيم لفتة117823272021038008

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الحرائر للبناتادبيحنين خليل لطيف سعد117824272022107020

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية البطحاء للبنينادبيرياض حكيم ادعيبش حمد117825222021006024

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية الوثبة للبنينادبيسجاد برهان حبيب سلمان117826272021017023

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية ديالى للبنينادبيعلي حسين احمد محمد117827212021012064

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيعلي محمد جابر عبد عون117828272021045037

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي اياد هادي حسين117829272021016112

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية الحرية للبناتادبياالء احمد عدنان ذياب117830272022099009

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي عبد الفتاح طاهر حسين117831272021016121

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسين سالم كاظم حسن117832272021016037

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الرواد للبنينادبيمدين سلمان راضي محمد117833212021077155

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية العباس للبنينادبيمحسن ماجد عبد الساده جازع117834272021043012

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الشباب للبنينادبيبهاء رشيد كاظم كعود117835222021033007

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية التآخي للبنينادبيزيد محمد حسوني كاظم117836242021029018

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية العامل للبنينادبيسجاد كاظم عبد الرزاق كاظم117837112021015033

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية المكاسب للبنينادبيحسين علوان هادي جاسم117838272021003022

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيحسين عبد الرزاق زاجي لصلوص117839142021174012

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الياقوت للبنينادبيأحمد رعد هادي كاظم117840272021038007

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيهناء يحيى سعدون جياد117841272022094063

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبيعباس ظاهر جالب علوان117842272021110010

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهره خلف محسن جواد117843272022102083

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية المنار للبناتادبيفاطمه هادي حميد نايف117844272022050057

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية المنار للبناتادبيأيات محمد عبد الكاظم خنيفس117845272022050003
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبياحمد حسين جاسم هادي117846272021049002

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيمحمد رضا كاظم حسن علي117847222021020026

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيأحمد هشام محمد خلف117848212021001001

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيامير وهاب رزاق جبار117849272021031031

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الحرائر للبناتادبينور ظاهر محسن سلبوح117850272022107075

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيزينب عنوان حيدر حسن117851272022109047

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية المنار للبناتادبيتقى جاسم سمير حرب117852272022050013

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسين عالء شمخي جابر117853272021044032

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيزهراء نبيل عبد الحسن صنكور117854272022052029

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيبنين صالح هويدي صافي117855272022102030

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الصادق المختلطةادبيمحمد عاشور عزيز كاظم117856232021172027

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية السلوى للبناتادبيحوراء احمد جواد كاظم117857272022084006

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الحضر للبناتادبيزينب جاسم موسى ناجي117858272022051034

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبينور فالح حسن جابر117859272022052053

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الحرائر للبناتادبيمريم حازم عبد الحسين مجيد117860272022107067

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية العباس للبنينادبيمحمد فاضل علي جواد117861272021043014

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية عكاظ للبناتادبيعالية خالد عبيد مهدي117862272022088070

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الثبات للبنينادبيحسين جاسم كريم كاظم117863272021024012

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيمصطفى مجبل وحيد عباس117864272021153135

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيياسر عباس وناس راضي117865272021049140

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية المناسك للبناتادبيحمديه اسكندر محمد طالل117866272022104031

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الرقيم للبناتادبيمنار داخل سوادي جواد117867272022054024

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمود كريم كاظم محمد117868272021031194

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية المنار للبناتادبيزينب كاظم داخل كاطع117869272022050037

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الحضر للبناتادبيزهراء عقيل كاظم علي117870272022051029

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الحرية للبناتادبيرنا حامد زغير حسين117871272022099050

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيعباس فالح مهدي محمد117872272021020032

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيسجى عباس محمد داود117873272022160066

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيحوراء رزاق عبد الزهره عبود117874272022160028

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الصدرين للبنينادبيأمين علي حكمت رضا117875212021056001

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيموج عبيس حسين معكلو117876272022094057

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية المسيب للبنينادبيعلي عبد الستار راضي جلود117877232021009076

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الحرائر للبناتادبيمينا باسم محمد رشيد117878272022107071

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمحمد مطر عذاب شطنان117879252021116067

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيايناس موسى نجم عبيد117880272022076007
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعباس جبار عيسى فلفل117881272021049070

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الحرية للبناتادبيام البنين يحيى هاشم وحيد117882272022099010

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبينورا صباح نعيم غزيل117883272022052054

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الحرائر للبناتادبيزهراء عالوي حسين كريم117884272022107034

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيمروه حاتم كريم حسين117885262022084027

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيعلي حيدر غازي زياد117886252021028011

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمحمد رزاق علي حطاب117887272021038091

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية زينب للبناتادبيغفران طاهر هاشم عكله117888142022110123

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمرتضى عقيل حبيب ناصر117889272021049122

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمرتضى حريز حسين لفتة117890142021174083

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية المصطفى للبنينادبيمصطفى ياسين يوسف ياس117891232021045029

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبياياد كاظم جاسم محمد117892252021160006

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيايمان سالم جبر لفته117893272022102020

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيريام رعد عباس هجر117894272022160048

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية مريم العذراء للبناتادبينرجس ازهر هادي حنوف117895232022082029

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الفتح للبنينادبيعبد هللا علي هاشم جاسم117896272021011013

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيمريم محمود حيال فيصل117897272022076041

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيوسن طالب كاظم علوان117898272022109093

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبياسراء حسين كاظم وحيد117899272022102007

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0الخارجيونادبيعباس كريم كاظم عبود117900272021400067

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية السدة للبنينادبيحسن محمد عبيد حسين117901232021016011

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية المشروع للبنينادبيمهيمن حامد مهدي عبيس117902232021010061

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيباقر رائد عزيز عبد العظيم117903272021020007

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمحمد خالد نعيم محمد117904272021038090

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيباقر عمار عيدان موسى117905152021018009

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الياقوت للبنينادبيسجاد حامد طالب عباس117906272021038038

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية المناسك للبناتادبياسراء حميد مجيد علوان117907272022104006

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيطيبه عماد وحيد حمد117908272022109058

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0الخارجياتادبيفضاء نعمه محمد عناد117909112022401170

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية حلب للبنينادبيكرار حيدر هاشم عباس117910262021013131

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الحي المسائية للبنينادبيكرار مجيد غضيب حسون117911262021202023

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيصفاء عبد زيد عكروك محسن117912252021012104

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الخالدات للبناتادبيدعاء محمد حبيب عبد الساده117913272022067028

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الرفل للبناتادبيزينب محمد محسن ناصر117914272022085011

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحبيب حسين عبد االمير عبود117915272021031040
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعباس عبد االمير مهدي احمد117916272021044060

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الباقر للبنينادبيمحمد علي حسن هادي117917232021046037

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية بني سعد للبنينادبيمحمد خضير عباس رضا117918212021008032

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية اليقظة للبنينادبيكرار جبار ظاهر عبد هللا117919142021028160

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيسحر جليل كريم عبد الواحد117920272022053041

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الحرائر للبناتادبيزهراء خالد حمد حمزه117921272022107032

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيهاجر منتظر علي رحيم117922272022095063

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيعيسى عبد الواحد عبد علي زغير117923272021048048

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية عمورية للبناتادبيميسره عبد هللا عبد الرزاق عبد المطلب117924272022098039

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الخالدات للبناتادبيمريم احمد هاشم محيسن117925272022067057

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الثبات للبنينادبياحمد قاسم رحيم شنون117926272021024005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيليث حسين علي حسين117927232021250065

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمرتضى حسن عبيد شعالن117928272021038103

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيكرار محمد جهيد عبث117929272021020042

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمجتبى نعمه شنشول نعمه117930272021016156

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية القطيف للبنينادبيجعفر حمزه محسن دويج117931262021041007

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الكرامة للبنينادبيحمزة عبد الكريم ضمد يوسف117932262021004021

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية الحرية للبناتادبيفاطمة عبد الرحيم عبد الحمزه كاظم117933272022099086

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية المنار للبناتادبيغدير حيدر عبد الحمزه عباس117934272022050046

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية المدى للبنينادبيحميد فهد حميد فهد117935272021026023

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيمحمد كريم مجهول منديل117936272021150090

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبينور الدين جاسم فاضل خليل117937212021001073

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية السرور للبناتادبيعذراء محمد جاسم محمد علي117938272022066011

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيرقيه مسلم فليح جسور117939232022143008

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية عكاظ للبناتادبيدنيا محمد نصيف جاسم117940272022088028

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0الخارجياتادبيبراق عمار فيصل رسن117941272022401026

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الفاروق للبناتادبيياسمين فاضل عباس شاكر117942272022069076

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيزين العابدين عالء عباس كريم117943272021030024

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية المنار للبناتادبيزهراء أحمد محسن كاظم117944272022050025

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينور علي محمد عبود117945272022102174

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيجنان نعمة حافظ حسين117946272022141019

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمصطفى كريم قاسم جبر117947152021003104

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيعبد هللا محمود حميد كاظم117948272021020034

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيزهراء حمزه حسن عباس117949272022052026

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيزينه رزاق جاسم محمد117950272022160063
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية عمورية للبناتادبيسبأ ياسر سعد علي117951272022098022

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية العباس للبنينادبيحسن علي عبد فزاع117952272021043002

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبيامير فيصل عبد هللا سلمان117953272021110002

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الحرائر للبناتادبيزينب صالح مهدي الزم117954272022107040

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الوند للبناتادبينور حيدر خضير عبيد117955272022090031

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيهشام حميد شهاب احمد117956142021026118

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الفتح للبنينادبياسامه عبد الصمد حمزه عبيد117957272021011002

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيعلي حمزة فاضل حسن117958162021004012

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية بدرة للبنينادبيميالد علي جاسم محمد حسين117959262021021037

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيدعاء مؤيد غانم عبد االمير117960272022071018

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الفضائل للبناتادبيسلوى محسن عباس عبد الساده117961222022104029

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعباس سالم عمران دهش117962262021015046

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية المدى للبنينادبيعلي كريم محسن راهي117963272021026037

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الفتح للبنينادبيحسن سامي حسن رسول117964272021011005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيرسل مؤيد غانم عبد االمير117965272022071021

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيحسن حيدر عالء ابراهيم117966272021151008

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمحمد سلمان عبد هللا جوده117967142021029063

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية السلوى للبناتادبيياسمين رحيم يحيى محسن117968272022084036

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية المكاسب للبنينادبيصايل ناصر عبد علي كحيوش117969272021003040

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيغدير زهير علي عبد117970272022102121

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيعالء سعد سياب عبد الحسين117971272021006032

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيفاطمه علي حسين مغير117972272022097020

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية ام عمارة للبناتادبياستبرق علي حسين حمزه117973272022071002

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمصطفى جبار كاظم جوده117974272021044125

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية االزدهار المختلطةادبيحسين عبد الجبار رزوقي موسى117975222021258005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الخالدات للبناتادبيمريم حسن علي فرحان117976272022067058

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية علي الغربي للبنينادبيعلي حميد خلف عبيد117977282021013021

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية المناسك للبناتادبيمريم محمود رضا محمود117978272022104084

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمقتدى توفيق غالب تكليف117979272021016200

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيبنين حميد وداعه ابراهيم117980272022052011

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية البتول للبناتادبيزينب محمد خالد قاسم117981162022242039

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية المكاسب للبنينادبيعبد هللا احمد كشيش سلمان117982272021003041

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية المركزية للبنينادبيمصطفى هادي علوان حسين117983212021004048

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية عكاظ للبناتادبيعذراء علي مخيلف حسن117984272022088072

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية الحرائر للبناتادبينورس سعيد مظلوم داود117985272022107077
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمصطفى محمد عناد داود117986252021116077

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيشهد حسين علي يحيى117987272022095041

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية العراق للبنينادبيامير ماجد عباس زينج117988122021009026

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيمحسن سالم عثمان محمد117989232021200023

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الوثبة للبنينادبيمحمد صالح مهدي راشد117990272021017073

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية المكاسب للبنينادبيعلي مهدي عناد حسون117991272021003056

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد400.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي حامد رحيل كوشان117992142021012047

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الحرائر للبناتادبيمالذ وصفي طارق مطلك117993272022107068

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيزهراء عباس فاضل عبد علي117994272022097013

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيسبأ هادي ماشي عباس117995272022053040

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيحبيب عباس حسن ابو السود117996272021006008

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبياسراء علي قابل عبيد117997272022140004

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الحرية للبناتادبيبنين كريم محمد كاظم117998272022099028

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد400.0الخارجياتادبيحنين اياد عبد االمير شالكه117999272022401034

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي فالح هادي فارس118000272021038079

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية الحرية للبناتادبيفاطمه رياض مهدي راضي118001272022099089

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيمريم مكي جواد جاسم118002272022102157

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية المكاسب للبنينادبيمصطفى جعفر عبد االمير مصطفى118003272021003078

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية الصباح للبنينادبيمنتظر حاتم جنجر حلو118004262021162020

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيفاطمه جابر ابراهيم شهادي118005272022140059

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية المسيب للبنينادبيامير عامر حاتم عبيد118006232021009014

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية سامراء للبنينادبيزين العابدين رحمن مرهون فعل118007142021031030

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحيدر علي كاظم جاسم118008272021031073

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبياحمد محمد باقر جواد118009272021150005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحمزه مجيد زباله صالح118010272021044041

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الخالدات للبناتادبيزينب عباس عبد االمير محمد صادق118011272022067044

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية الحياة المختلطةادبيحسين يوسف مراد كاظم118012262021151006

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الفتح للبنينادبيمصطفى فارس عباس ردام118013272021011027

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيفاطمه احمد جاسم محمد118014272022072035

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيوئام حاكم عبد برش118015272022140082

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيبان موسى حميد طحين118016272022097005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية المناسك للبناتادبيحوراء اياد مجيد حاتم118017272022104032

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيعهد جعفر جاسم مهدي118018272022072030

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية االمامة للبنينادبيمحمد نومان حسين علوان118019212021083036

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الربيع للبناتادبيسجا كاظم عليوي خير هللا118020232022098092
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبياباء سعد فاضل منذور118021272022109001

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية غزة للبناتادبيوزيره صالح خوام فرعون118022242022097052

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيبنين صالح عباس عبادة118023272022053016

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية الشهيد عون للبنينادبيخير هللا قدوري حسن كامل118024212021050009

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الخالدات للبناتادبيفاطمه حسين محمد عبد الرزاق118025272022067054

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيابراهيم خضير حسين عنون118026232021256001

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية المباهلة للبنينادبيجعفر عامر هادي عبد الساده118027272021021010

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي طالب خضير عباس118028262021015065

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0الخارجيونادبيوناس راضي عباس كاظم118029272021400138

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الحرية للبناتادبينور الهدى احمد جواد كاظم118030272022099108

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية علي الغربي للبنينادبيمحمد جواد كاظم سلمان118031282021013030

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية عمورية للبناتادبيشهالء احمد حسن رسن118032272022098028

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية بني شيبان المختلطةادبيمحمود ناصر عبد الواحد عبد هللا118033212021224012

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحسين نعيم حمدان حسون118034142021028045

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية المباهلة للبنينادبيمصطفى عالوي حسن حسين118035272021021082

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الرفل للبناتادبيهاجر حامد حتوم صوين118036272022085015

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الرافدين للبنينادبيسجاد جواد كاظم عبيد118037152021001051

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيحسين صباح راضي كاظم118038132021026016

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الزبيدية للبناتادبيزينب عامر كريم جاسم118039262022092017

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الخالدات للبناتادبينور مهدي كريم عبد118040272022067065

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمقتدى عبد االمير هاشم عبيد118041252021116078

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبياالء عباس عطية محمد118042272022097003

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية نفر للبنينادبيمنتظر صالح كريم عريبي118043242021025029

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية المباهلة للبنينادبيعباس باسم رسول بعير118044272021021042

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيسجى كاظم محسن عطيه118045272022140047

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية الوند للبناتادبيزهراء اسماعيل علي جاسم118046272022090015

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية الصباح للبنينادبيعمار جاسم جبر ماضي118047262021162014

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعباس فرحان مطير جادر118048142021028097

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيعلي حسين سعيد جاسم118049272021006034

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد عالء عبد االمير عبد الرضا118050262021045068

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيمها احمد هاشم مجول118051272022102161

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيزهراء محمد داود سلمان118052272022109041

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية المباهلة للبنينادبيحسين عبد الكريم مفتن شناوه118053272021021025

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية سيف الحق للبناتادبينادية احمد عجمي حمزه118054272022076042

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيرسل حميد مجيد جهاد118055272022053028
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الثبات للبنينادبيزمان علي عبد هللا علي118056272021024027

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعبد هللا هالل تايه مدلول118057252021024164

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح٢ للبنينادبيكرار صباح هادي علي118058262021024026

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية سامراء للبنينادبيمحمد اسماعيل محمد فليهم118059142021031067

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية عمورية للبناتادبينبأ ياسر سعد علي118060272022098041

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيسجاد خليل قدوري رشيد118061142021038060

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية الوند للبناتادبيختام حافظ عباس ردام118062272022090012

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيأطياف مهدي صبار فيروز118063272022095001

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد وائل سعد عبد الكريم118064212021077153

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية االمامة للبنينادبيمصطفى خالد اياد كرجي118065212021083038

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية االفتخار للبناتادبيشيماء ناجح عباس عبود118066252022079072

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية االمامة للبنينادبيمهدي غانم طالب كرجي118067212021083040

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبياحمد طالب جابر حمزه118068262021203003

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية المدى للبنينادبيعلي مصطفى صالل ابراهيم118069272021026038

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية المكاسب للبنينادبيعبد هللا منتظر خلف خضر118070272021003043

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسين حسن مصطفى كاظم118071272021049030

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةادبيشوذب يوسف عباس علي118072232021205014

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية المصطفى للبنينادبيمحمد فالح حسن حمزة118073232021045027

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الحرائر للبناتادبيلمياء مهدي محسن حرز118074272022107064

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية االمامة للبنينادبيمصطفى احمد حسن خلف118075212021083037

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعباس حسين شناوه عليوي118076142021061049

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيحسين مكي قاسم احمد118077272021048024

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبياحمد عوده وحيد عبد118078272021016009

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية المؤاخاة للبنينادبيحسن عبد الحليم حاكم حيذور118079272021037012

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية المسيب للبنينادبيسجاد حسين علي جاسم118080232021009050

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيتقى غفران عبد اليمه عبد الحسين118081272022141018

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيمنتظر حسين علي محيسن118082272021154076

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الغدير للبنينادبيحسين حسن حميد بايش118083222021050009

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبينور لطيف خنياب عزوز118084272022053073

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية عكاظ للبناتادبيزهراء كامل محمد حسين118085272022088046

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيحسين مهدي كشاش حميد118086252021160017

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيفاطمه علي عبيد كاظم118087272022095050

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبيمصطفى كاسب علي كريدي118088272021110018

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0الخارجيونادبيسيف مهدي حسن مرزه118089272021400059

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية السدة للبنينادبيعلي احمد هادي جاسم118090232021016038
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيحسن مطرود عبوسي عطية118091212021273012

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبياحمد نعمه محمد عبود118092272021044005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيامل عبد زيد عبد الزهره عطيه118093272022102012

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيرسل صباح عبد االمير عباس118094272022102051

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيتراب صبري محمد كاظم118095112021001010

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمد نعيم عبد الزهرة كاظم118096272021049119

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية المسيب للبناتادبيلبنى عدنان مطرود عبد118097232022117094

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الحرية للبناتادبيزهراء حيدر عبد زيد عبود118098272022099055

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية المهيمن للبنينادبيباقر سالم حسين كاظم118099272021035002

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الحرائر للبناتادبيأطياف عمار محسن سالم118100272022107002

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية اور المختلطةادبيعبد النور عبد الرحمن احمد جاسم118101212021211009

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبينيران ماجد حميد جليل118102272022160109

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيمها عمار كاظم مطر118103272022160096

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الحرية للبناتادبيزهراء ناصر حسين ابراهيم118104272022099062

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية اليقظة للبنينادبييونس محسن امهينو مهر118105142021028223

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الحرية للبناتادبيضحى كاظم رضا كاظم118106272022099079

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الفتح للبنينادبيكرار كفاح محسن منصور118107272021011019

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيسجاد حسن جاسم هاشم118108272021006024

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية القطيف للبنينادبيزين العابدين علي جبار حسن118109262021041025

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الصباح للبنينادبيمحمد حامد عبيد بوالن118110262021162018

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيعذراء هاني طالب ربيد118111272022071040

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية حلب للبنينادبيحسن خضر عبد الحسن حسين118112262021013026

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية تبارك المختلطةادبيمحمد قاسم مطرود هادي118113252021115016

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الوثبة للبنينادبيهشام عبد الكاظم عليوي بريسم118114272021017090

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيعلي عزيز عبد الزهره محسن118115272021150062

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الثبات للبنينادبيمرتضى محمد جاسم ناصر118116272021024072

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية االمامة للبنينادبيمحمد حامد كاظم علوان118117212021083032

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيحسنين كاظم كريم شمران118118272021152025

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية المهيمن للبنينادبيحسنين كريم حسين عواد118119272021035003

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيكوثر رضا رحيم علي118120272022070033

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيعبد هللا عالء عبد الحسن طويب118121272021045027

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيعلي حسين علي محمد جواد118122272021045032

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية الوثبة للبنينادبيمحمود جاسم محمد علي118123272021017078

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية بغداد للبناتادبيجنان منعم محمد ناجي118124272022079013

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية الحرية للبناتادبيفاطمه حيدر حسين عبيد118125272022099088

صفحة ٣٣٧٥ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيسمير يحيى حميد صحن118126272021153065

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيوديان عادل ثجيل مطلك118127272022052056

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمصطفى جبار مطر ساجت118128272021038111

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيرقيه غزوان صادق حسن118129272022094029

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية البتول  للبناتادبيامال كاظم محيل عباس118130232022104005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية عشتار للبناتادبيفاطمه عدنان كريم محمد118131232022125020

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيرقيه اسماعيل مزهر جاسم118132272022140024

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيآيات حميد جبار عبد118133272022071001

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيزهراء محمد جاسم محمد118134272022140035

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الوركاء للبناتادبيدينا احمد حسين غافل118135232022079008

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية المدى للبنينادبيسجاد احمد عبد الواحد كاظم118136272021026028

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيمحمود سرحان مهدي جابر118137272021020054

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيعبد هللا عدي غازي احمد118138272021045026

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيعمر جبار شالل جاسم118139232021073021

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية المباهلة للبنينادبيغيث فارس محمد عليوي118140272021021059

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية العباس للبنينادبيمرتضى محمد اسكندر فرهود118141272021043015

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيابراهيم حارث صبري ابراهيم118142272021045001

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية المكاسب للبنينادبيامير كريم عبيس جاسم118143272021003008

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيفاطمه عادل منصور جبر118144272022076035

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0الخارجيونادبيرضا عبد الكريم حسين شحاته118145272021400046

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعلي صالح مهدي عطشان118146122021047103

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعبد هللا ميثم عربي هادي118147262021047115

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيحسن عصام عودة طعيمه118148222021055006

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية عكاظ للبناتادبيشهالء حسين فضل فرحان118149272022088062

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الخالدات للبناتادبيبتول محمد عبد الرضا عبيدش118150272022067017

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحيدر كريم عبد االمير عبد الحسين118151272021044047

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيحيدر يوسف عكاب يوسف118152262021201058

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية المناسك للبناتادبيعذراء وعد عبد حداوي118153272022104068

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيعلي حمزة عبد ناصر118154272021048043

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيحوراء صباح هاشم عبيد118155272022160029

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية الحرائر للبناتادبيفرقان جبار طاهر عويز118156272022107063

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الفاروق للبناتادبيرقيه سالم وحيد كشيش118157272022069032

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية البدور للبناتادبيدنيا داود سلمان منصور118158232022085006

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمنتظر علي عارف صالح118159272021016203

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية صفية للبناتادبيتبارك جعفر جمعه حمادي118160142022075042
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية عكاظ للبناتادبيرقيه حسين جار هللا خنياب118161272022088036

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعلي هادي كريش كاطع118162272021030039

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبياسراء شريف ياسر حسين118163272022102010

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية سعد للبنينادبيحيدر يحيى قاسم هاشم118164212021060006

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحيدر حسن فاضل عبد علي118165272021049050

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية الحرائر للبناتادبيجنان هاشم حسين حميد118166272022107019

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبييوسف اياد سعود علي118167212021038149

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبيميعاد اياد مرزة عيسى118168272022110005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمنتظر ساجد عزيز سعود118169162021495161

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية عكاظ للبناتادبيمنتهى قاسم غانم مري118170272022088089

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية المصطفى للبنينادبيمحمد احمد عبد هللا محمد118171232021045024

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمد علي احمد محمود الوي118172272021049111

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية عمورية للبناتادبيزينب سجاد محمد عبد الكريم118173272022098017

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيحارث حسين عاشور احمد118174212021031006

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية المناسك للبناتادبيزهراء حسين علي فتح هللا118175272022104045

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية منار العلم االهلية للبنينادبيالحسين فاضل جاسم عبد الحسين118176122021051001

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية عكاظ للبناتادبيهديل هاشم حمادى غثوان118177272022088104

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيسرمد مشتاق طالب جاسم118178272021153063

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية الوثبة للبنينادبيحسين خضير جبر ناصر118179272021017012

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيخزعل حميد حسين خنفوس118180292021111006

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية الحرائر للبناتادبيرواء عطا كريم عبد118181272022107028

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية عكاظ للبناتادبيكوثر علي فضل رشيد118182272022088084

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية فدك للبناتادبيفاطمه جبار محمد صكر118183142022070084

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيصالح حسن خشان راضي118184272021153072

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيعلي عدنان عجيل علوان118185272021048046

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعباس عبد الكريم هادي سلمان118186272021038054

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمصطفى عبد الحميد نعمان عبيد118187272021031213

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الوثبة للبنينادبيعلي عادل نايف عبد الحمزه118188272021017050

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيايات عقيل مجدي شعالن118189272022140010

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية عكاظ للبناتادبيغدير نجاح مهدي محسن118190272022088074

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية االطهار للبنينادبيعلي هادي حميد عبود118191222021034020

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الحرائر للبناتادبينور محمد عبيد حمود118192272022107076

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الثبات للبنينادبيهيثم يوسف مطر عيسى118193272021024086

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيمروة فؤاد محمد عبار118194212022121043

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء طالب حميد عبيس118195232022114014
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الخالدات للبناتادبيزهراء احمد حميد خنفر118196272022067035

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعباس حمزه عباس وادي118197272021031101

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية بني سعد للبنينادبيعلي ثامر فاضل محمود118198212021008020

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الخالدات للبناتادبيبنين هشام احمد كاظم118199272022067023

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الرشد للبناتادبياالء رعد غالي راهي118200132022109003

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعلي حسين كاظم برهان118201252021116047

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسنين جالل ناعم دخيل118202292021017039

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية المكاسب للبنينادبيحسين علي جواد هادي118203272021003023

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيحسين امير حسن كاظم118204272021030016

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية الوثبة للبنينادبيغسان صالح مهدي جاسم118205272021017061

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيعباس ايوب نديم عبيد118206222021304021

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيهالل فهيم هالل حميد118207262021015111

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية المنار للبناتادبينور الهدى حسن محميد علي118208272022050066

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيمقتدى عبد نصيف مال118209112021052083

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية الوثبة للبنينادبيبسام حمزه ابو صبيح جبح118210272021017008

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه حسين عليوي عبد علي118211272022102132

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية بغداد للبناتادبيايالف مناف فاضل مجيد118212272022079005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية المكاسب للبنينادبيفهد ونس طعمه سبهان118213272021003061

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيسجاد جاسم محمد باذر118214272021153060

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمحمد حسن حمود عبيد118215272021022033

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد386.0الخارجياتادبيدعاء حيدر عبداالمير عبدالواحد118216112022401053

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةادبيحسن موسى راشد خليل118217232021205010

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيفاطمه ماجد حميد حبيب118218272022140070

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية السلوى للبناتادبيرباب كاظم حسون كاظم118219272022084009

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية المهيمن للبنينادبيحسنين هادي محسن علي118220272021035004

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيحسنين محمد هالل عبد هللا118221272021152026

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية االمامة للبنينادبيليث سعدون محسن خلف118222212021083030

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية صفية للبناتادبيقدس كامل نافع شعالن118223292022084033

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبينور صباح عليوي عبيد118224272022161046

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحيدر سعد حسين عبيد118225272021016050

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيضحى ناجح عبد المهدي حسين118226272022094052

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمجتبى حسن محمد جواد كاظم118227272021044099

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد علي جاسم عبد118228272021016170

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية الحرائر للبناتادبيايمان محمد كاظم محمد118229272022107013

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبياحمد حمزه حسن شكر118230262021015003
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيكرار حيدر خماط سعود118231272021031155

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية الرضوان للبناتادبيفاطمة باسم كاظم حسن118232272022078038

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيسجاد صالح هادي مسلم118233272021153062

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء عبد الكريم عطيه حسين118234272022102070

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيهديل حميد كاظم سعود118235272022108053

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية الرقيم للبناتادبيشهد حيدر فدعم كريم118236272022054022

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية المجد للبنينادبيحسين علي حسين عبد118237272021012004

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية بلقيس للبناتادبيكوثر فالح عوده جلو118238262022116014

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمحمد حازم عبد حسن118239122021044074

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمسلم ماجد يوسف هاني118240272021044124

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيغفران مهلي شميل مطر118241272022102127

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعلي جواد شاكر مجيد118242272021030032

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيحسن ضاري عبيس عبد118243272021048018

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيعباس عبد رحيم كاظم118244272021154041

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعباس يوسف طالب علي118245272021038058

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الرواد للبنينادبيسجاد علي ضياء بدر118246212021077056

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيحوراء عبد االمير هاني عبد الساده118247272022053023

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيرنا احمد شاكر صاحب118248272022102056

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية المعراج للبنينادبيمرتضى صبري عبد الحسين عودة118249112021024042

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيمنتظر حسين جبر سلمان118250272021045058

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الثبات للبنينادبيذياب رحيم عطيه محسن118251272021024025

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0الخارجياتادبيمنتهى صالح مهدي ابو سوده118252272022401113

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية السرور للبناتادبيحوراء عبد الزهره مزعل علي118253272022066004

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية العراق للبنينادبيامير نزار نجم عبود118254122021009029

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيياسين سهيل عباس حميد118255122021044098

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية المباهلة للبنينادبيرسول حامد كاظم عبد هللا118256272021021032

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية الرفل للبناتادبيزينب سمير هادي عبد118257272022085010

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية العباس للبنينادبيوالء محسن كاظم جعاز118258272021043021

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيسالم كاظم ساهي جبر118259272021150038

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية المباهلة للبنينادبيحسين علي مجيد سكران118260272021021027

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيشهد شهاب عيدان عوده118261232022108023

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد حسين محمد خضير118262272021016163

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الرواد للبنينادبيحر احمد حسين حسن118263212021077017

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية الحرية للبناتادبيبنين محمد رضا حمزة118264272022099029

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي جبار سالم متعب118265272021044078
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسين علي ساجت هليل118266272021016043

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية الحرية للبناتادبيرقيه رياض سعيد عبد علي118267272022099045

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية الحرية للبناتادبيفاطمه عادل محمد غثيث118268272022099091

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية االوائل االهلية للبنينادبيعلي يوسف عبد الحسن عاقول118269272021039006

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية االمام الجواد ( ع ) للبنين الوقف الشيعيادبيمحمد احمد بديوي سلومي118270142021033005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمصطفى احمد هاشم حسن118271272021049128

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية العباس للبنينادبيعباس عبد العزيز احمد عبد الواحد118272272021043006

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية علي الغربي للبنينادبيحسن جواد كاظم خلف118273282021013006

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد533.0ثانوية الدبوني للبنيناحيائيسجاد حسن مسعود حسن118274262041034009

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد505.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيوفاء حميد كريم عبد118275272042067112

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيمريم ميثم حمزه عباس118276272042087134

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيرضا حيدر عبد الحسين عبد الرسول118277272041019030

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيرحمن خير هللا مغامس نايف118278222041035099

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائياستبرق عبد الجبار خالد كشاش118279272042053001

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيبتول حيدر جبر كسار118280272042060038

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزهراء عالء عبد الحسين يحيى118281272042087070

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائياسيل عادل عطوان يونس118282272042088016

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيحوراء محمد هادي حسين118283272042056132

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيعبير فالح عبد المهدي كماش118284272042103025

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية السلوى للبناتاحيائينسرين عقيل زغير مهدي118285272042084056

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزينب سعدون عبد المهدي حمادي118286272042087078

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيحيدر عبد االمير جاسم محمد118287272041024038

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمالك علي عيدان محمد118288272042055271

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية المجد للبنيناحيائيعلي عماد كريم عبيد118289272041012009

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزينب حاكم راضي لفته118290272042069051

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيطيبة كاظم هادي حسين118291272042052125

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه حسين علي محسن118292272042057140

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه منصور عباس علي118293272042056357

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيتبارك صادق عقله عبود118294272042059027

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيندى علي نوير منصور118295272042052169

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحبيب محمد كاطع بدن118296272041007020

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه عباس محمد علي118297272042067081

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي عبد االمير مهدي جبر118298272041007073

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيليلى ميثم حمزه عباس118299272042087128

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه والي طشاش عطيه118300272042059113
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمقتدى رياض حمد فرحان118301272041035098

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمؤمل رياض حسن محمد علي118302272041045069

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائياحمد سالم صاحب عبد الكريم118303272041150007

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيكرار عبد الستار جويد نجم118304272041001232

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيدعاء مهدي رشيد جاسم118305272042091048

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيتبارك حيدر فاضل غضبان118306272042160085

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزينب علي عبد الحسن وطبان118307272042067055

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمصطفى مسلم كاظم زريان118308272041002174

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى قاسم كاظم عبد118309272041154185

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد445.8اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمرتجى سامر مرتضى مجيد118310272041005166

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء جمال عبد الحسين حبيب118311222042417032

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيعذراء عزيز سكر سلمان118312272042052127

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائينبأ فالح موسى محمد118313272042160367

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيكرار سعدون ضاري محسن118314272041013088

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيرتاج كاظم مالك كاظم118315232042152010

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيباقر محمد زاير ناصر118316272041024016

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيسجى صادق رحيم كاظم118317272042065075

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد عبد الرزاق عبد االمير عواد118318232041031094

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيرويده محمد عبد االمير صبح118319272042081045

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء قصي ياسين محمد118320272042091074

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمه عباس حسن عزيز118321272042160314

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيحسنين سرحان هاشم عبد االمير118322272041046020

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمحمد جاسم موحان حالف118323232041173130

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيحوراء فضل هاشم شافي118324272042068054

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيماريا محمود بنون جابر118325232042143035

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيرقيه عالوي عبد علي مهدي118326272042079038

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية السما للبناتاحيائيرقيه ضياء محمد علي رضا118327272042083048

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك ابراهيم محمد جبار118328272042056093

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيأيات احسان عبد االمير حلواص118329272042052019

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيرقيه احمد نايف ملهود118330272042062032

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب علي حمزه عبد118331272042056226

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيوفاء جاسم وديع مطر118332272042087159

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية السما للبناتاحيائيفرقان عامر هادي محمد118333272042083119

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحمد ناهض حسن جاسم118334272041009125

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير مطرود خضير118335272042057150
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيتبارك مهدي صالح ياسين118336272042064033

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية السرور للبناتاحيائيرقيه محمد هادي كاظم118337272042066009

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيمالك ضياء عبد الحسين مجيد118338272042089128

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيزهراء حبيب ظاهر فندي118339272042084023

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزينب خماط وحيد خادم118340272042160210

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيزيد حسين عبيس عبد علي118341252041205080

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيساره علي حسن عبد هللا118342272042059076

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيشهد كامل وحيد فرحان118343272042062067

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية السما للبناتاحيائيحوراء هاشم عبد المطلب حسن118344272042083033

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائييسرى حيدر شاكر حسين118345272042093132

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيرنين جواد كاظم نعمه118346272042056165

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية البيان للبنيناحيائيعلي اكبر قيس موسى مزرب118347272041032028

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيامال سالم حسون محيسن118348272042094007

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيعذراء فارس جاسم محمد118349272042064122

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيديانه وليد خالد محمد118350272042087048

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء حسن كاظم مطلب118351272042064067

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيهدى حازم عبد الرضا عبد االمير118352272042160409

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائينور علي راضي كاني118353272042069115

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد432.0الخارجياتاحيائيعال مكي حمود محمد118354272042401116

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية السما للبناتاحيائيرقيه حسن هادي حسان118355272042083045

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائينرجس حسن علي حسن118356272042160371

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزهراء محمد حسين خباط118357272042069050

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي حبيب طالب عباس118358272041010105

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمصطفى حسين رسول اسماعيل118359272041014250

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيجعفر حسن محمد علي حمزه118360252041031099

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيسجاد مجيد كاظم مجيد118361272041008039

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه حسن ناظم خضير118362272042055218

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائينوران صاحب صالح كاظم118363272042103043

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيدالل عوده خضير طينان118364272042079034

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيسجى احمد جابر محمد118365232042106053

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيمهدي حاتم كاظم ابراهيم118366272041153155

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيندى عباس فاضل عبيس118367272042055287

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء ماجد صالح هادي118368272042079058

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه حسن علي نمر118369272042095112

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينبأ محمد كاظم مجباس118370242042092117
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيمالك مطر دعبول فدعير118371272042088194

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائياحمد سعد مردان عبد عون118372272041009005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيايات عبد االمير محمد علي118373272042067005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيغدير وليد جاسم كريم118374252042059626

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيزهراء عباس حميد سلمان118375232042101034

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيايناس لطيف محمد جواد حميد118376272042088030

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء عامر محمود دحام118377272042079049

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية بلد للبناتاحيائيامنه حسين علي حسن118378182042176013

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد427.0الخارجياتاحيائياستبرق شاكر بالسم خضير118379272042401005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيحسن عبد هللا عبد الحسن عباس118380272041045018

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا جالل هادي ابوحليل118381272041014118

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية المدائن للبناتاحيائينور رعد عبد زيد كاظم118382272042089145

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيتغريد علي جودة حسين118383272042058068

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيصفا احمد راضي مطرود118384272042089082

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيمريم كاظم عبد هللا ضمد118385272042052159

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيعباس محمد وادي باجي118386272041151043

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيبنين عباس حسن محمد118387272042056089

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد425.0مدارس االمام علي (ع) النموذجية في ايران-قماحيائيرقيه حميد لطيف حميد118388132042205008

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد425.0الخارجياتاحيائيرسل سالم مجلي جبر118389272042401057

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد حيدر عبد القاسم جريمط118390272041001015

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيسجاد فرج طاهر احمد118391272041046049

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيزين العابدين علي ثجيل عبد هللا118392272041027030

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيبتول هاشم كاظم صالح118393272042160059

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيرسول علي ابوالشون محمد118394272041154064

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين كاظم ذياب118395272041154149

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيباقر احسان سالم طاهر118396272041008014

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيبنين محسن عبيد صايغ118397272042068035

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية الرفل للبناتاحيائيشيرين ناسم محمد عمران118398272042085012

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد423.0الخارجياتاحيائيدعاء احمد عبيد شمع118399272042401046

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية البيان للبنيناحيائيموسى واصف عبد الكاظم عذاب118400272041032047

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزهراء معين محمد مهدي118401272042071037

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء سلمان عبد سبهون118402272042160180

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيغدير جاسم محمد حسين118403232042098149

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائينور عبد الكريم خضير عباس118404272042160395

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيايمان رزاق مهدي صالح118405272042064018
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه حسين مجدي مهدي118406272042056150

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيتبارك سرحان جاسب جبار118407272042052037

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية الغدير للبناتاحيائينهى قاسم جبار محمد118408232042131079

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية السما للبناتاحيائينور غالب تركي عبيد118409272042083147

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب احمد رحمن حسين118410272042055142

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيحيدر عماد عبد الهادي ساجت118411272041034034

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء حسين طعمه محمد118412272042083056

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعمار محمد احمد محمد118413272041019069

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيمريم سمير هادي عبد الساده118414272042091127

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيسيف علي جليل عبد االمير118415272041005074

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيفراس محي عبود كاظم118416272041030027

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية السيدة رقية(ع)االهلية للبناتاحيائيبتول حيدر عبيد حسن118417272042143002

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي محمد طارق علوان118418272041007078

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيسجى حسين علي صدام118419272042065074

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيفاضل غانم ذياب علي118420272041153102

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيايات علي محمد عبد علي118421272042063019

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد نعمه عبد الحسين عبيد118422272041014235

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزهراء طالب جساب عبد الحسين118423272042071033

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيساره يحيى حبيب عبد العزيز118424272042087095

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائياسعد جواد كاظم عبود118425272041151004

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيعبد هللا باقر عطشان فزاع118426272041153068

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيهديل مهدي حبيب علي118427272042103045

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء ناظم كاظم مرزوق118428272042066012

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيزينب مالك وعد عبد الحسين118429272042068116

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمؤمل سلمان حنتاو عبد الحسين118430272041001238

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيجعفر محمد رضا هادي عبد الكاظم118431272041036025

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيزينب كاظم عبيس ضاحي118432232042104030

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية البسملة للبناتاحيائينور قيس عبد االمير عبد الجليل118433272042068204

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء هويدي محمد حمزه118434272042052091

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيإنتظار اموري عبود عليوي118435272042161009

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائيأحمد عدنان سلمان كاظم118436212041217002

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية بلد للبناتاحيائياسراء سمير يوسف عباس118437182042176005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيكيان مهدي خزعل مهدي118438272042160451

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب فائق كاظم دجوان118439272042088127

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية غزة للبناتاحيائيكوثر علي عبيس عبيد118440272042057161
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزهراء طالب علي حسين118441272042095061

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائييسر علي عبد المحسن عباده118442272042067113

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيهدى علي حسين عبد118443272042097055

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيصفاء الزم هاتف عبد نور118444272042069067

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبنين خليل عبد االمير عبد الزهره118445272042088039

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزينب فالح حسن كاظم118446272042087087

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيزينب عقيل زغير مهدي118447272042084034

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائياسيا صادق فارس سالم118448272042054003

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائينبأ صبري ياس خضر118449272042087137

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيعلي احمد علي حسين118450272041152051

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء ياسر عباس ياسر118451272042067049

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد416.0الخارجياتاحيائيلبنى عباس كاظم حسين118452272042401134

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء كامل عبيد رسول118453272042059061

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيعلي عادل كاظم عباس118454252041026014

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيانفال خضير راشد جاسم118455272042076005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيفرقان عبد االمير محمد علي حيدر118456272042086026

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه نبيل فاضل مسنسل118457272042056360

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائينور خالد علي احمد118458272042160389

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب مهند عباس حميد118459272042088131

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائينور منذر غريب عبد علي118460272042055300

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيحوراء هادي حسين جوالن118461272042068058

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء يوسف ويس يوسف118462272042064089

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيزينب محمد تيمول فاهم118463232042205022

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيبنين صباح عواد جاسم118464272042054012

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيحيدره فاضل عبد العباس شبالوي118465272041008034

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينه عبد الزهرة دهيرب خومان118466272042052103

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيمؤمل علي محمد علي حسين118467272041153118

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفاطمه فهد موسى عشبان118468272042065106

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيتبارك جاسم محمد يوسف118469272042060057

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزينب فرحان عذاب حسن118470272042147037

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء حيدر حسين عيسى118471272042057080

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزهراء نصر عباس صالح118472272042088113

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيرقيه كريم سرحان حمزه118473272042060109

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيعبير محمد هادي خليف118474272042056289

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائينور حيدر عنون فليح118475272042093121
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيعباس جليل محمد سلمان118476272041036056

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيمحمد طه حبيب عريبي118477272041011111

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيعلي عوده محسن شيحان118478272041018023

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء عمار اكرم حسن118479272042160194

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية السما للبناتاحيائيميسره احمد عبد الرسول مجيد118480272042083136

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيياسر صالح مهدي حسين118481272041007144

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيفاطمه داخل عطيه كاظم118482272042054055

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيابتهال فرحان شالل كاظم118483272042069001

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيشهد اكرم محسن كرم118484272042055185

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء شالل عباس عجيل118485272042058143

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيسجاد مكي حبيب عبد الساده118486272041154074

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيحمزه داخل عبد الحسين عبيد118487272041150039

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيياسر عامر جواد كاظم118488272041154211

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيمحمد خضير عباس نتيش118489272041150107

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيهدى سعدون حمد عبود118490272042160411

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيآيات محمد عبد جياد118491272042087002

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيرقيه عبد الزهره فليح حسن118492272042076022

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيعذراء ثائر حميد هاشم118493272042062076

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيمروه حمزه حمد كريم118494272042062095

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيعلياء هيثم عبداالمير مطرود118495272042056297

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفرح مساعد نعمه فواز118496272042065112

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيايه خالد نعيم علوان118497242042168015

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمه نجاح حميد نجم118498272042160330

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه ياس خضر عوده118499272042067086

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيبنين حسين عبيد عريبي118500272042062011

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء مظهر حمزه حمادي118501272042064086

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائياسماء عبد الحسين كاظم عبد هللا118502272042052013

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزهراء سليم عبد الحسين كاظم118503272042095058

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيفاطمه حمزه صاحب نعمه118504272042102068

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائينبأ احمد رحمان ضيف118505272042055280

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيهناء يوسف حسين رسول118506272042095163

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيالحسين علي فاضل حسين118507232041009010

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيليث عبد االمير عزيز عبد هللا118508272041011096

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيمريم رحيم ديلي حسن118509272042067089

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينبأ علي عبد الحسين عباس118510272042063199
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائينبأ ثعبان كامل نوري118511272042088201

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيمحمد رعد قدوري حدود118512272041018030

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيهبه كريم عمران عباس118513272042088222

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الوقار للبنيناحيائياحسان علي عطيه طاهر118514272041046001

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيايالف علي بدران علي118515272042060028

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيزينب حيدر سلطان جابر118516242042112040

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيدعاء حسين علي جبار118517272042055070

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد408.3اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحيدر معتصم عبد الرزاق احمد118518272041005059

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمة صادق خليل ابراهيم118519272042055211

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية النجاح للبناتاحيائينور عصام عباس عبد118520272042060323

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيضحى مسلم صيهود باذر118521272042084043

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمريم سامي جبار هاشم118522272042055263

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد فؤاد صالح مهدي118523272041014226

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيزينب طالب حسن خضر118524292042160106

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائينبأ علي حسين جاسم118525272042054067

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمقتدى ميري جاسم محمد118526272041010210

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائينبأ حسين علي حمادي118527272042067097

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير يعقوب معله118528272042067083

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيوجدان جدوع كظوم صالح118529272042086034

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية علي األصغر(ع) لاليتام األهلية للبنيناحيائيعلي جبار عيسى مجدي118530272041134008

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيذو الفقار صباح علي حمادي118531272041005061

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائييوسف فارس فخري عيسى118532272041007149

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائياحمد سعد مهدي ابراهيم118533272041004006

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيبنين عباس شاهر جبال118534272042052030

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء خادم حمزه فياض118535272042068091

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيمريم فراس عبد الحسين عبود118536272042068176

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائينرجس احمد هجاج رخيص118537272042088207

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيحسين رايد عبد الواحد مطلك118538272041021016

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيتبارك حيدر جميل عبد118539272042102016

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيبراء حسين برقي سوادي118540272042064026

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيساره عباس مطرود خليل118541272042081076

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء علي مهنه ثجيل118542272042079054

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيرقيه عماد كاظم عزال118543272042088087

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيزهراء ميثم كامل ياسر118544232042116021

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائياسراء صفاء عالوي دخل118545272042097002
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد المنتظر ليث ناظم عباس118546272041001249

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيندى نجاح حسن عليوي118547272042052170

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيرقيه رحيم حسن امان118548272042060105

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيايمن عادل حسن عبد118549272041130007

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور عبد االمير حسين عبود118550272042091142

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيرسل عقيل فضل عبيد118551272042088076

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائيحنان عادل محسن ناصر118552272042080014

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه نجاح كاظم عزيز118553272042088179

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء صادق عباس هادي118554252042101086

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية القوارير للبناتاحيائينور الهدى احمد نعمه جاسم118555272042081132

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزهراء ياسين خضير عباس118556272042095070

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزينب انور شاكر مهدي118557272042107044

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيكحالء جبار غالب جاسم118558272042064144

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيعلي محمد حميد عبد هللا118559142041008067

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيحسين مؤيد هادي ردام118560272041009028

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسام منتظر عبد الرزاق احمد118561272041001056

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيفاطمه كاظم نجم محمد118562272042102074

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه احمد خميس محمد118563272042056311

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيسجاد فاضل عباس محسن118564272041011052

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيبنين مهدي حسن حسين118565272042065026

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه احمد الراوي علي118566272042067073

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيتبارك عقيل عبد العزيز حسن118567232042117045

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمرتجى حميد جثير محمد118568272041019094

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه باقر علي جاسم118569272042056320

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيفاطمه كاظم جوده كاظم118570232042131068

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه حبيب عبد الحسين حبيب118571232042088369

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيتبارك حمودي عبد عون مجيد118572272042067015

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيايات مازن جاسم محمد118573272042097008

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائينور رحمن عبيد نعمه118574272042054072

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيحيدر حمود حنظل حسين118575142041030019

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمصطفى ماجد عبد علي مهدي118576272041009143

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيحوراء احمد عبد هللا وهب118577202042119025

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيرنا مشعل رستم عوده118578272042068082

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم كاظم عبيد مسيلم118579272042056398

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيغسق حيدر سالم مجيد118580272042145011
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمه عبد العباس جاسم محمد118581272042160317

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيفاطمه حيدر علي طوينه118582272042081106

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيذو الفقار حيدر جبار علي118583272041021022

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائياحمد هيثم عبد زيد محمد118584272041153011

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية النقاء للبناتاحيائيآيات احمد سلمان علوان118585272042101002

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسيني عبد العظيم عباس حمزه118586272041001108

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائينور علي رشك جارح118587272042052194

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية غزة للبناتاحيائيمريم ريسان منصور علي118588272042057169

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي الهادي حسين حمزه هادي118589272041010102

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيعبير كريم بلكت حمدان118590272042160447

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيشمس محمد هاشم عطيه118591272042081088

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد قاسم شاكر رسول118592272041001025

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيرقيه زمان صاحب حسن118593272042059047

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى عمار جاسم محمد118594272041029117

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيكاظم حسين علي محمد118595272041001222

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء عبد االمير عبد الستار عاجل118596272042079051

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية حماة للبناتاحيائيصفا عباس ناصر دغير118597112042084130

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيعلي المؤمن رشيد عطية حسين118598242041035093

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيامير عزيز عبد الكاظم ملوح118599272041153018

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيعذراء عبد النبي حسن عبد الكريم118600272042091106

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيندى حامد كاظم ظاهر118601272042076055

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزهراء اياد عجيل بريسم118602272042069040

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائينبأ نبيل عزيز مزهر118603272042067100

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية السما للبناتاحيائيسماح صالح مهدي خليل118604272042083088

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد400.0الخارجياتاحيائيمريم قاسم حسين علوان118605272042401145

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية العميد للبناتاحيائيسكينه نبيل عبيد جبر118606272042149019

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيكرار حمزه ناصر حسين118607272041035078

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء حسين مشكل محسن118608272042068090

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن معز حسن محمد118609272041001067

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين عالء عامر عبد الحميد118610272041014062

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيكرار فالح محمد شبيب118611272041046081

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبتول احمد عبد محمد118612272042088032

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء عدنان غريب سلمان118613272042052080

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيعلي حسين عبد عون حسين118614272041034054

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعبد هللا ثامر عليوي عصيد118615262041009078
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية القطيف للبنيناحيائيمحمد علي حوين جليب118616262041041040

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيمنار عبد العباس عبيد حسن118617272042060297

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينب عقيد هادي صدام118618272042052100

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه حيدر احمد حسين118619272042063158

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمحمد صالح مهدي عبود118620272041013102

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيامير عماد عمران عبيد118621272041154024

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيطه صادق مهدي داود118622272041035049

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائياسراء علي عبد الكاظم عبود118623272042059004

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيمروه كامل عباس حمادي118624272042052156

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيحوراء ياسر عباس ياسر118625272042067020

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيمها نعمه جواد كاظم118626272042089131

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيامير كريم خيون فرج118627272041154026

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيمصطفى محسن كاظم صبير118628272041030042

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزينب حسين علوان هاشم118629272042071040

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيامنه ضياء نوري عبود118630272042069006

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمود صبري عليم علوان118631152041071357

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء خير هللا جواد جاسم118632272042068092

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيحوراء مهند غازي تبينه118633232042134005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمصطفى عباس عبد هللا موسى118634272041135023

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيكريم صالح كاطع محمد118635272041151063

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيسرى محمد علي احمد118636272042061045

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيأستبرق صبيح عبيد حسن118637272042091001

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيبشرى حسين حنون جبر118638272042070018

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيرجاء فليح فخري عطشان118639272042053024

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيروان عبد الناصر محمد فهد118640272042102032

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيايات صباح خضر محمد118641272042068015

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء ناظم سعود احمد118642272042083065

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيزهراء عادل خضير عبيس118643272042054033

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمحمد ستار عويد صالح118644252041052066

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيزينب صادق محمد كاظم118645112042129027

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه حسين جواد كاظم118646272042056149

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي نبيل محمد عبود118647232041251329

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيساره عالء ابراهيم ابيد118648222042204141

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائينور الهدى داخل حسين علي118649272042160384

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيزينب احمد لفته حمدان118650272042053035
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيرغد سعد مجيد عبيد118651252042056112

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائياعتماد زيد طعمه سماوي118652272042160026

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيباقر عبيس هادي كزار118653232041211005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيايات محمد عبيد ساهي118654232042079008

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينور الهدى مؤيد دهام مطوي118655272042056436

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائينبراس خالد هديب روضان118656272042069109

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية البالغ للبنيناحيائياثير حسين كاظم شعالن118657272041036006

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية غزة للبناتاحيائيكوثر عبد المطلب فاضل سدخان118658272042057160

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيرقيه حيدر عبد االمير علي118659232042123049

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب خليل ابراهيم موسى118660232042111067

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيزينب ابراهيم محي حسن118661242042160021

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفرح يونس كريم مهدي118662232042153147

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيحسن علي حسين تاجر118663252041119004

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيزهراء عبد االمير صكبان صبر118664232042094024

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء عقيل عبد الرضا جبار118665242042139067

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية كصيبة المختلطةاحيائيسكينه طالب نعمه محمد118666262042173008

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيغدير محمد كاظم جواد علي118667272042060233

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيزهراء غانم عبد الرضا كحيط118668232042165012

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيامير ثامر حسين كاظم118669272041152009

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائينبأ رسول محمد خلف118670232042089119

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية الفرسان للبنيناحيائيعلي هاتف زغير حمود118671252041003028

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيمحمد مهدي راضي منخي118672272041024086

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيحنين مهند عطيه جاسم118673232042105017

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيافنان محمد مهدي جعفر محمود118674272042065012

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيسجاد كاظم حسين عذاب118675232041005058

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبشائر باسم كاظم جبر118676252042059147

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيحنين ثامر حبيب مدب118677232042271170

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائياحمد علي عمر عبد118678212041026004

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهد ظافر موسى عالوي118679232042127074

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحسين محمد ناجي عبد االمير118680232041043014

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيقاسم محمد عبد الحمزه ناجي118681232041032055

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائياحمد رياض عباس زباله118682222041310006

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيايه محمد عبيد حسن118683232042086028

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيامنه عباس محمد سلمان118684232042120016

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسارة صالح محمد عبيد118685232042271410
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيحوراء عبد الكريم يوسف حمود118686272042056131

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيانسام عبد الكريم علي جعفر118687132042086009

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبنين منصور محسن ابو لويطة118688292042057062

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيآيه  ابراهيم عبد علي عمران118689232042092023

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيجنه عز الدين عبد الصاحب طراد118690272042088061

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيفرزدق جواد فاضل محمود118691212042122046

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيكاظم محمد دعبول محسن118692252041011065

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيامينه عبد االمير شعالن فرحان118693242042114032

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينور هيثم مالك عبد118694252042084734

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيعمران ياسر عبود عبد هللا118695272041013081

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزينب سعد مصطفى فرهود118696272042147034

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء كاظم مبارك قاسم118697252042097082

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم عبد حسين118698272042070063

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيفاطمه كاظم فليح جابر118699262042096142

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد مجتبى حكيم طالب طرويل118700252041045162

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيعلي حبيب غازي ضمد118701272041030020

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمنى صالح مهدي ناصر118702252042100403

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيبنين نبيل موسى عبيس118703232042165003

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء هادي كاظم خضير118704232042271352

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيكوثر عامر كاظم زغير118705232042111110

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرسل عقيل حسين زبالة118706242042119065

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائينور صباح كاظم عبعوب118707232042199018

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيبنين جابر مطجعر عنين118708272042052026

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد حسن عبد الساده عكيلي118709272041007099

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه عالء عبد االمير عبد هللا118710142042145221

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية السدة للبناتاحيائيفرقان عباس محسن ناصر118711232042110061

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن كتاب صافي كاظم118712252041044087

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيرحاب عبد زيد ماضي شخير118713252042113010

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية بابل االهلية للبنيناحيائيحيدر ضرغام عمران لطيف118714232041288012

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب عالء الدين ظاهر طه118715242042121155

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيعماد حسين سوادي لطيف118716242041201036

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمصطفى جبار عبيد عزيز118717232041042181

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينور الهدى سعد عبيد نهابه118718232042271726

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيكرار ديوان عبد الرضا جاسم118719292041153156

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0الخارجيوناحيائيمصطفى حسين عبدالعباس محسن118720252041400118
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيبنين جاسم محمد مجيد118721272042102011

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب ظاهر محسن كريم118722232042271373

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء باسم سلمان خلف118723272042064065

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية فلسطين للبناتاحيائيايه محمد علي محمد118724232042084001

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيأسيل طالب عبد كاطع118725292042160004

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمه قاسم حمود عبد118726232042271621

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين ماجد صباح مجيد118727272041002051

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد حسن مذبوب علي118728242041003005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين عادل كريم محميد118729292041003065

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الحليم عزيز درويش118730252041034054

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي ميري شناوه عباس118731242041027204

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيوجدان يحيى عبد ضايف118732292042153146

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيهاني خيون طالب خيون118733222041307181

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء اكرم احمد ناجي118734252042096196

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه أحمد حسن مجيد118735252042100118

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيداليا حسن محمد علي محمد118736272042055068

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمحمد عباس صادق جعفر118737272041154157

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيسلمان احمد خلف مجاهد118738292041005068

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسنين ابراهيم شاكر كاظم118739252041044092

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه صادق جعفر علي118740272042055090

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيغفران سرحان عبد زيد يونس118741252042108189

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسيمون عبد الحسن فاضل علي118742232042271459

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيفاطمة معين حسين حسون118743232042101062

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفضاء وصفي تركي كاظم118744252042084602

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياسراء احمد شهيد حمادي118745242042220028

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي عباس شاكر عبيس118746232041060091

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائييوسف شعبان عطيه عاتي118747262041208055

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد نمير علي عباس118748232041007168

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب اسعد راضي عطيه118749242042220391

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيبهاء ماجد رحيم حميدي118750242041202022

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهديل حسين عالوي كاظم118751262042083119

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيزينب سلمان جاسم محمد118752262042106060

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيشهد حسن صكب هادي118753242042081056

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيطيبه علي عبد الحسن عبود118754272042087107

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية النور للبناتاحيائيتبارك علي عبد المحسن عباس118755262042119016
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء صالح مهدي عبدهللا118756252042062557

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيعلي حسين محمد عبد الساده118757252041157085

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمجتبى تكليف عبد هللا علوان118758272041010145

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد رضا عبد118759272042144016

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيافراح محمد كاظم عباس118760232042271038

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب حمزه عناد جابر118761242042101062

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائينسرين شهاب حمود يوسف118762272042052173

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائينور فيصل وادي فياض118763272042087146

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية النجوم للبنيناحيائيمحمد فارس صخيل مكي118764232041030044

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزينبب خضير عبد حسن118765272042160233

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية االخوة المختلطةاحيائيمجتبى معن جعفر نايف118766232041212014

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيسجاد رافد جبار عبد هللا118767112041018047

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيفاطمه حسين علي محمود118768272042093086

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيزهراء قيس ظاهر علي118769272042097028

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيعبير محيسن واجد شطري118770272042076041

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيصابرين علي كامل هظيم118771232042271483

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيحسين مؤيد خنفوس ابو خشة118772122041202047

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفرقان علي حسن صافي118773252042100277

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء احمد كريم يوسف118774252042084301

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمريم حردان بعيجي عبد هللا118775232042164048

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعبد هللا احمد كامل كاظم118776242041005094

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمصطفى جواد كاظم عبد العباس118777272041010196

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبنات الوقف الشيعياحيائيبنين طارق سمير مهوس118778242042098003

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية النوارس للبنيناحيائيكرار شاكر حميد ابراهيم118779132041027016

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء فاضل عادل ناجي118780242042100065

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيرسول ظاهر فنوخ جاسم118781242041027104

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء رحيم جبار ظاهر118782242042102139

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيطيبه حيدر ابراهيم محمد118783232042147057

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي كاظم حمادي118784252042197014

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحيدر طالب حسن عبد الرضا118785242041203097

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمسلم محمد جاسم محمد118786252041007390

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبراء نجاح حسين خيري118787232042087054

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمجتبى محمد عبيد عواد118788232041001067

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيحوراء حسوني مطلك سويد118789232042145038

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا الكرار محمد ناظم بهجت118790272041154099
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيهيا كاظم عبد زيد كاظم118791232042142325

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيدموع فاضل علي سعدون118792242042146033

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية عشتار للبناتاحيائينبأ مؤيد عباس عبيد118793232042125088

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحسنين مهند كاظم عباس118794232041002055

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمؤمل ثابت جعفر كاظم118795252041052060

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيحيدر حامد حسين عبيد118796272041152026

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيهبه فالح جبر شدود118797262042250241

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي رعد محمد زيد118798232041017094

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيضحى محمد صالح مهدي118799272042089086

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد نافع حمود عبد علي118800272041007119

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه احمد سعد عبد علي118801272042060239

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء علي حسين جاسم118802272042056192

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحسين عصام عبد علي فرحان118803232041002062

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيهبه مهدي فرحان كطل118804252042059878

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب صالح خضير عبيس118805232042120118

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية المجد للبنيناحيائيمحمد باقر صالح مهدي جابر118806232041025045

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر يوسف منجل118807142042091019

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيريام محمد سالم ساهي118808232042128037

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيوسن صابر عبد عبد الحسن118809272052055062

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية السما للبناتتطبيقيتبارك حيدر موسى ناصر118810272052083008

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي أحمد محمد سعيد عبد الحميد118811272051001073

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيحسين احمد عظيم موسى118812272051153042

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيحسين حسن احمد صكر118813272051004014

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيطفوف محمد لفته محمد118814272052067031

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد418.0الخارجياتتطبيقيانوار عبد الكريم حسوني خضير118815272052401008

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيحيدر كامل محي جوده118816272051010037

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينتطبيقيعباس ملك محمد علوان118817272051006015

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الخيرات للبنينتطبيقيسيف كريم غافل عيدان118818272051023004

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقينور صباح فارس محسن118819272052160199

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيآيات احسان علي هاشم118820272052094001

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية البسملة للبناتتطبيقيزهراء حسن عبد علي حسن118821272052068020

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيكوثر عبد الجبار مهدي قاسم118822272052063076

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمرتضى مهدي صاحب محمد118823272051005025

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيايمان رحيم لطيف حميد118824272052094008

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيزينه مشتاق حسين وهاب118825272052091038
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيعلي حيدر كاظم بربير118826272051024048

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيزهراء عالوي حمزه وساف118827272052052009

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي حسين هاشم شني118828272051013079

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية البسملة للبناتتطبيقيضحى سعد حمد طارش118829272052068031

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيخديجه تكليف هجول مطر118830272052102011

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيفاطمه عبد الحسن هادي عبد الحسين118831272052069031

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمثنى عباس طراد عبد الرضا118832272051014037

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيسلطان خليل عبد الجبار خليل118833272051007026

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيافراح هاشم ناصر مزعل118834162052153004

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيصبا جمعة كاظم علي118835272052057036

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء عبد علي جاسم حسين118836272052088027

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمصطفى نزار نوري عبود118837272051002167

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيزينب محمد رسن ديوان118838272052069022

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي حمزه جاسم محمد118839272051001080

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعلي عاصي عوده وادي118840272051154143

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيكرم بشار عباس فضيل118841272051003038

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيكرار علي خليل ابراهيم118842272051013105

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيمرتضى دريد محمد حسن رجب118843272051030054

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيحسن فرحان عبد االمير محمد باقر118844272051027014

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحاتم كريم نعمه عوده118845272051007010

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيفاطمة احمد محمد احمد118846272052063058

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيزهراء حسن جواد حسن118847272052160078

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيجليل محسن اعجيد طرفه118848272051150035

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعبد الرحمن عزيز عبد هللا كحيوش118849272051002085

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمهند علي محمد كاظم عبد الحسين118850272051150194

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيفاضل عباس علي حسين118851272051030041

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيكرار حسن علي باقر118852272051005017

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعلي حسن عبد هللا مسير118853272051002094

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعلي زهير جميل عطيوي118854272051002101

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعلي طالب عبد الجبار خليل118855272051013087

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيتبارك عيسى مرزة حمزه118856272052065014

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيابراهيم محمد جاسم حمزه118857272051150005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيزهراء ثعبان جوني غريب118858272052102017

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقياحمد قاسم محمد حسن حسن118859162051052002

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيحسين علي مسلم مهدي118860272051008024
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيجمانه عبد الهادي ابراهيم رسول118861272052057009

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيحسن فارس عبد كريم118862272051036014

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعبد االمير عالء عبد االمير عباس118863272051008048

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيتبارك اسامه جاسم محسن118864272052065013

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0الخارجيونتطبيقيمحمد حسين كاظم محمد اسماعيل118865272051400066

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيدعاء اديب حسين جمعه118866272052160056

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيكاظم فرحان رضا محمد118867272051019057

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيعلياء سالم خليف زيدان118868272052064046

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيكرار قاسم مشمول غيالن118869162051089047

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيفاطمه قاسم غفور فرج118870272052091051

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقياحمد كريم قاسم علي118871272051154013

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمحمد حيدر عيسى عبد الرسول118872272051005019

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيحسين ماجد عدنان جاسم118873272051036022

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيميثم عبد الرضا حسون علوان118874272051154263

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمرتضى وناس هادي لهمود118875272051027061

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيزمان ناجح عبد عون ذياب118876272051153067

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيحوراء احمد علي حسين118877272052059012

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيسجاد علي كاظم جالب118878272051002067

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمحمد جابر جاسم حسن118879272051004057

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقياديان علي خلف فرج118880272052063002

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيزيد طالب جبار عليوي118881272051008036

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيمحمد عباس خضير عباس118882272051046075

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيعبد هللا علي حسن علوان118883272051036049

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين حنون فرحان118884162051033067

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيحنين محمد رسول عزيز118885272052091015

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمصطفى حبيب فاخر هندال118886162051089064

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيمنار احمد قاسم عباس118887272052059066

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيعلي عبد العظيم جابر ساجت118888142051169032

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيخالد حميد كاصد جريح118889272051024031

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيحسين خضير سجاد طاهر118890272051014015

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيزينب عادل حمزه حسن118891272052160105

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيسالم عادل مهدي خليل118892272051151056

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم حمود ركبان118893292051013021

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيآية راهي مطرود ناصر118894272052065002

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقياحمد جاسم كريم فرحان118895272051151005
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمجيد فاضل حميد حسين118896162051015076

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمصطفى عادل تايه هادي118897272051007067

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيزينب حسين جواد عبود118898272052064037

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقياحمد ماهر ابراهيم طه118899272051007005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقيابراهيم احمد عبود ابراهيم118900162051045001

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيزينب حيدر شكري رحيم118901272052058031

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيمريم محمد فاضل عبد118902272052063079

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيمريم عصري جواد عبد الكريم118903272052063078

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيحوراء احمد عبد الحسين مجبل118904272052059011

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيبدور عدنان موسى جعفر118905272052094011

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيمؤمل محمد نمر الزم118906282051017066

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى قصي عبد هللا شيال118907162051497103

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيمريم فاضل حسين جاسم118908272052052028

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقياثير عقيل كاظم حسون118909272051007002

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيمريم سعد عبد علي غازي118910272052069037

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقيعلي كاظم عاشور اسود118911162051360032

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقياحمد هادي علوان عاروض118912272051015003

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقينور الهدى نجاح محسن ناجي118913242052123051

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعلي قيس عبد االمير محمد رضا118914272051154152

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيحسن محمد خضير خلف118915162051009005

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيزهراء علي حسين كاظم118916272052160089

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيدموع حبيب هالل كاظم118917272052087012

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي ناعم قاسم118918162051072024

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيابراهيم حيدر جبار شعبون118919272051010001

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد رحيم راضي حسن118920272051154206

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيزينب صالح مهدي عيسى118921272052160103

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيمهدي صالح عبد جبير118922222051309036

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيكوثر حسين عبد كاظم118923272052053020

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيزهراء قاسم عبد هللا كاظم118924272052160094

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيسلمان حيدر مجيد عزيز118925272051150081

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيعلي عباس محسن موجد118926272051030037

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيعبدهللا شاكر عبدالرضا حبيب118927162051007053

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيزهراء ابراهيم خضر عبيد118928162052209018

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيزينب كاظم عظيم جوري118929272052091033

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية البيان للبنينتطبيقيسجاد حليم رويد ذبان118930232051014013
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيحسنين عوده حمزه مهدي118931272051153041

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمحمد حسين حميد حسن118932162051002129

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيحيدر باسم بريسم الزم118933162051139029

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيسجاد احمد محسن جواد118934272051151049

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزهراء حسين عبد عباس118935272052063029

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيهدى عبد علي عباس عبد عون118936272052091063

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيبنين جبار كاظم جاسم118937272052067004

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين زكي عريبي حسن118938162051084060

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه توفيق فاضل غائب118939272052079019

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية البيان للبنينتطبيقيغيث عامر سلمان مزيد118940272051032031

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيميس احمد عبد المحسن عبد االمير118941272052063081

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيجعفر علي عبد عبد الرضا118942272051045013

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى حسن هاشم شنور118943272051154242

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية االمام أمير المؤمنين(ع)األهلية للبنينتطبيقيأزهر ماجد زهراو حميدي118944272051132001

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الكفل للبنينتطبيقيعباس حسن عبد زيد هاتف118945232051032013

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيحسين كاظم محمد لفته118946272051004019

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيعلي مشتاق طالب حسن118947272051151090

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيالحسن بشير حسن عبيد118948132051009004

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيحسين ايسر سعيد عالوي118949272051004013

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيكرار موسى قطران جابر118950272051002117

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد كامل ابراهيم حبيب118951162051085074

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعمر رشدي خورشيد سعيد118952202051048058

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيريام مهند فاضل عبيد118953272052057015

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيزكريا كاظم جاسم فعيل118954162051300024

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عليوي غبين عجوب118955232051254041

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية العباس للبنينتطبيقياحمد مطر جهاد سلمان118956272051043002

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيزينب جواد كاظم محمد118957272052061008

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيحوراء علي عبد الحسين جاسم118958272052091017

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية البيان للبنينتطبيقيمهدي عبد الرضا زاجي عباس118959272051032050

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيابراهيم ناصر شبوط جيجان118960162051002001

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقينبأ حسن علوان عبيس118961272052067045

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيعبد الهادي حميد خضير لفته118962222051301035

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيمنتظر زيدان حمد محمد118963222051069079

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيبنين محمد علي جبار صاحب118964272052059008

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء عباس صالح ظاهر118965272052061007
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جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيحيدر اياد محمد حسن118966272051037013

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمحمد فيصل خلف معيدي118967162051013063

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيامير محي نعيم جابر118968272051151019

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيعباس طه خضير عباس118969272051015024

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقياحمد زاهر دايخ حاتم118970162051060009

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيكاظم حمزه عيدان حمادي118971272051013099

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقياسراء حسين ورد الفي118972222052164001

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيسجاد جواد وحيد فرمان118973272051007023

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحيدر محمد عبد الرزاق حسون118974272051002061

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيسيف الدين غسان مردان حمود118975162051030031

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيرباب اسماعيل علي حسين118976272052087013

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيمحمد طاهر عبد الحسن دنبوس118977162051099033

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيبنين عادل حرامي عبد هللا118978272052091011

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الفتاح عبد هللا محيسن118979272051154117

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيمريم عبد الحسين عبيد سلمان118980272052069038

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية ميسان للبنينتطبيقيعلي هادي نعمه ناصر118981252051011030

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيكوثر مهدي جاسم صالح118982162052218057

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقياسراء صبيح كحيوش كزار118983272052058002

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيهاشم ميثم محمد شياع118984272051151153

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسن حمد جاسم حسن118985272051001021

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعباس كامل شذر سفيح118986222051363021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة581.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيحنين علي حمزه محيسن118987272042088063

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة566.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيوسن مالك عبيد حداوي118988272042089152

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة558.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيجنان علي عطيه عبد عون118989272042160097

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة557.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزينب نبهان موحان هاشم118990272042095083

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة551.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائياحمد جواد كاظم صخيل118991272041035003

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة549.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيسجاد سهل محسن عبد الوهاب118992272041019037

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة548.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك صادق جواد كاظم118993272042056100

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة545.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيتبارك مهدي عباس نعمه118994272042094014

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة545.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيفاطمه قاسم زيدان جياد118995272042054057

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة543.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيختام ستار يونس محمد118996272042084016

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة543.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحوراء حيدر خضير عباس118997272042058081

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة542.0اعدادية غزة للبناتاحيائيرفاه مهدي حسن مهدي118998272042057067

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة539.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيبسام حيدر حميد راشد118999232041173017

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة537.0اعدادية السما للبناتاحيائيرقيه سهل محسن عبد الوهاب119000272042083047
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة536.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائينور الهدى علي صاحب حسين119001232042185042

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة536.0ثانوية سامراء للبنيناحيائيمؤيد عالوي حسين جاسم119002222041092035

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة535.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه محمد محسن عبد علي119003272042088177

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة534.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزهراء شهيد غاوي فرج119004272042103013

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة533.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيياسمين عبد علي كحيوش حسن119005142042193106

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة533.0ثانوية العميد للبناتاحيائينور صالح غالب جحيل119006272042149033

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة532.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسين عادل شدهان جاسم119007232041251116

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة531.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيرشا نبيل اوحيد حبيب119008232042123046

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة531.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيقيصر حميد رزاق حسين119009222041069036

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة531.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيمريم رياض جواد كاظم119010272042146010

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة530.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيفاطمه باسم رزاق عباس119011272042097044

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة530.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيضحى علي كنوش علوان119012272042070056

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة530.0اعدادية المكاسب للبنيناحيائيامير عبد الكاظم عواد فاضل119013272041003007

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة529.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيزينب خالد خادم حمزه119014272042068108

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة527.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيميقات حيدر عبد علي ناصر119015272042055278

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة524.0ثانوية الغدير للبناتاحيائياستبرق صالح مراح فرحان119016232042131005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة523.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين علي كاظم كاطع119017242041010043

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة523.0ثانوية الرفل للبناتاحيائيمريم محمد امير عيسى119018272042085020

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة523.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائينبأ حمزه رحيم عباس119019272042058315

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة523.0ثانوية الرفل للبناتاحيائيعذراء عالء محمد شياع119020272042085013

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة521.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيصدام عيدان طارش ربيحي119021232041181044

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيضحى سطيح عبد ملمول119022222042164064

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد جاسب خيبر بخاخ119023162041030003

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0اعدادية الربيع للبناتاحيائياالء ماجد حسن عبيس119024232042098010

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0ثانوية البيان للبنيناحيائيحسين سالم محمود قنبر119025272041032014

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيميسم سعد حميد مجيد119026232042093165

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيايالف محمد عبيد كاظم119027232042119018

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0اعدادية السما للبناتاحيائيبشرى كريم محمد علي حمود119028272042083015

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيباقر خالد حمود جابر119029222041039015

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0ثانوية االنتصار المختلطهاحيائيهدى عالوي شمخي جبار119030252042036025

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0اعدادية غماس للبنيناحيائيعلي صباح عبد الحسين شعله119031242041016065

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزهراء علي هادي جوده119032272042094030

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعلي ناجح عبد الزهره صبار119033272041002117

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيمنتظر عبد الجليل حاجم عويد119034162041346020

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0اعدادية البيان للبنيناحيائيأيمن عمار علي مصحب119035232041014002
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيشهد علي خضير حبيب119036272042084041

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيسجى نجم عبيد كاظم119037272042088140

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيحنين محمد جواد كاظم119038232042086050

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيزهراء فاضل حسين مهدي119039272042053031

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيخليل عبيد عليوي فياض119040272041001125

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيصفاء احمد صالح كاظم119041252042170438

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينب كريم هادي طاهر119042272042052101

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0ثانوية كوثى للبناتاحيائينبا فوزي عبد محيسن119043232042305155

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيتبارك شاكر خضير عباس119044272042146002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيبنين خالد حتوم صوين119045272042084008

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ادريس هاشم كريم119046242041251046

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيحوراء شاكر موسى عمران119047272042089034

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيبشرى محمد عبيد حداوي119048272042097011

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيزهراء مكصد موسى كاظم119049232042305070

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيأحمد حسين خليل هاشم119050272041011001

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيحوراء بليد عنجور بدر119051222042162036

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيمنار سعد حافظ جابر119052222042138076

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمرتضى عاجل مطشر كزار119053222041017099

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين علي جبير عوفي119054222042164016

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه احمد جميل احمد119055272042060238

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتمارا رشيد محيل رحيمه119056222042164019

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزهراء كاظم عبد االمير جواد119057272042069049

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنيناحيائيمصعب مالك عبد العالي والي119058252041160021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية الصادق للبنيناحيائيحسن فائز نعيمه شالش119059222041070009

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيسجاد حازم حميد صخي119060232041009047

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيافتخار مهدي حسين حميدي119061272042095007

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيحوراء عزيز كاظم عزيز119062232042098065

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيامير صالح مهدي راضي119063242041251010

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتاحيائيزينب صباح عبد الزم119064222042426012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0ثانوية البيان للبنيناحيائييونس علي نايف لفته119065272041032051

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعلي شبل عابر حسين119066292041005097

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0ثانوية القائم (عج) المختلطةاحيائيعلياء سالم جابر منين119067222042275011

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0ثانوية االنتصار المختلطهاحيائيفاطمة عالوي شمخي جبار119068252042036016

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيساره حيدر حسين عبيد119069272042095085

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائينور الهدى ابراهيم علي عزيز119070272042097049
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيكاظم مسلم حربي سلمان119071272041153108

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيايات رياض خزعل خلف119072272042056032

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيمصطفى وليد رحيم عبد الكاظم119073272041153152

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيرغد فاضل حميد جاسم119074272042061024

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية النيل للبنيناحيائيروكان ذياب دمنان صخي119075232041033043

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيعال عباس فاضل عبود119076232042121098

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزهراء حازم جواد كاظم119077272042065051

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيحسنين عبد االمير حسين علي119078232041038012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه تحسين خضير عبد العباس119079272042056323

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيزينب رزاق شهيد حسين119080272042068110

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيوائل عبد الكريم جباره وطبان119081222041091229

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيراشد سالم شهاب حمد119082232041173054

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء عباس عبد يوسف119083272042059053

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيجاسم حسين كعيد نهير119084232041186006

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيبدور حقي اسماعيل حسن119085272042063025

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيعباس كريم مالح مطلك119086222041054039

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيزهراء سعيد كريم يوسف119087272042053030

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايه حيدر هادي نعمه119088272042058036

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب فاضل جاسم محمد119089272042055159

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيامير ياسين عبد الكريم صحن119090272041006003

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيرفاه اياد فاضل عباس119091232042104017

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزينب نعيم مايع كرم119092272042065071

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيبراء رسول عباس اسماعيل119093272042061009

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائيسكينه حيدر ضاري عباس119094272042080031

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيعلياء حيدر كاظم كريم119095272042147052

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيشروق احمد محمد فارس119096232042093107

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيزهراء رحمن عباس مظلوم119097272042054032

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيايات عبد الحسن علي حمزه119098272042160043

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيحوراء عامر حمزه كاظم119099272042091040

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية االخالص المختلطةاحيائيمحمد علي جواد كاظم مزهر119100222041242008

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمريم رحيم حسن هاشم119101252042116083

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية السما للبناتاحيائيفاطمه اكرم حمزه تمياط119102272042083105

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعلي كريم حسن ثجيل119103222041036231

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيسجى علي حسين جاسم119104272042063114

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائياالء ذياب صعصع عبد الرضا119105272042055022
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيكوثر هادي كاظم ناصر119106272042062091

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائينور الهدى باسم عيسى حسين119107272042069112

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء علي حمزه عبيد119108232042082040

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيسجاد محمد جواد كاظم119109242041168028

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيبنين رزاق محمد عبود119110272042071010

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيبتول معز محمود عبداالمير119111272042056067

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيفاطمه عوده حسن عباس119112272042072052

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيشجى نعيم كريم حمود119113272042052116

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيغفران باسم صويح حنون119114292042050114

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيدعاء حسن مردان محمد119115272042063045

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيمحمد برهي خليل حسين119116272041011103

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0ثانوية الكوثر االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد مرهج شنين119117222041094017

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه حيدر علي خصباك119118272042067079

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية الطبري للبنيناحيائيعلي حازم ناظم محمد119119232041061043

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية الصادق للبنيناحيائيمحمد حسين خزعل غالم119120222041070043

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية المنار للبنيناحيائيعلي وسام عبد العباس ناصر119121222041095037

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيحوراء عباس هادي مطشر119122222042263005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائينور الهدى حيدر حسين عبد119123272042094078

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد حكيم نعيم مزبان119124222041053155

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيهاشم محسن ماشي نعمه119125272041014269

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيعلي تقي محسن عبد الرحمن خديم119126272041153076

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزينه ناجح عبد كردي119127272042107052

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائياثمار ناصر حسون فارس119128272042091007

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيميعاد كاظم عبد هللا ضمد119129272042052165

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيرسل ثامر كامل عباس119130272042061021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيتماره هاني حسين كوكز119131272042089028

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيفاطمه ناهي هادي محمد119132272042062082

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه مهند عبد الجبار حافظ119133232042088409

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحمد علي حميد منصور حسين119134272041009117

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيحميده جبر حسين حمزه119135272042052042

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية العمادية المختلطةاحيائيابراهيم علي دهام شالل119136232041230002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيرسل رحيم ضاحي عاشور119137272042052059

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمهيمن جالل مجيد محمد119138232041008194

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيسارة عباس كاظم عبيس119139272042052106

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزهراء عبد الهادي غالب كاظم119140272042088105
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينبأ مهدي عباس علي119141272042095139

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء عدي محمد عبيد119142232042119060

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيرسول عيدان طارش ربيحي119143232041181031

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائينهى رزاق عطيه غاوي119144272042080058

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيبنين حسن كاظم عبيدان119145232042118009

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيايمن حسن حمزه موسى119146272041152012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيسناء كاظم عبد زيد حسون119147272042052115

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيهديل محمد فاضل حمزه119148272042095162

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية النقاء للبناتاحيائيتبارك حيدر حميد عبد119149272042101010

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيدعاء شاكر صاحب علوان119150272042055071

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيميثم التمار خالد خلف حسن119151222041036354

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة484.4اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى عبد العباس حسن جريو119152272041005178

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيمريم مالك جاسم محمد119153272042095134

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيبتول لؤي عبد الزهرة كاظم119154272042056065

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم عبد الحمزه عبود119155232041280028

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين مطشر هالل علي119156262041038025

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيعاليه عباس كاظم محمد جواد119157272042058232

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيمريم عبد السالم ناجي عبد علي119158222042394078

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية بلد للبناتاحيائيحوراء محمود شاكر حسن119159182042176067

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية االمامة للبناتاحيائينبأ احمد حميد شبيب119160272042062101

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزينب علي كاظم طويط119161272042087086

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء ابراهيم يونس ناجي119162272042060122

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينرجس خالد ابراهيم بارح119163222042207086

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيطيبه باسم زعالن حسج119164272042076039

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيحوراء قحطان عدنان زغير119165272042091042

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه صالح حسين حمزه119166232042147066

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيحيدر احمد ناصر حسين119167232041190011

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيايمان سعدي ياسر راشد119168272042087017

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيضحى شمسي هادي لهمود119169272042055194

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية الرفل للبناتاحيائيفاطمه رحيم راضي محمد119170272042085017

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيتهاني رعد نعمه فواز119171272042065034

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد بدري جاسم119172272042057139

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيزينب بدر ثامر ناصر119173272042062051

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه عمر نواف كصب119174232042117152

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيعباس خميس جليل طاهر119175222041019096
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه كريم جعفر جوده119176272042063168

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيسجاد رسول ناصر سلمان119177272041020033

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيكوثر حسين جهاد سلمان119178272042060270

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيجعفر جاسم محمد شعالن119179222041031009

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيباقر هادي بدر نادوس119180272041036021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيكرار حيدر عداي جاسم119181232041020282

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء حسن علي محمود119182272042160168

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء جاسب شناوه عليوي119183272042091064

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزهراء ميثم فاضل ظاهر119184272042065063

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيرواء حسن عذاب جبر119185272042069036

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية غزة للبناتاحيائيضحى جاسم خضير عجرش119186272042057127

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية البتول  للبناتاحيائينجالء عباس حسن عبد الواحد119187232042104057

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيايوب يوسف مطر عيسى119188272041150021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه كاظم علي ظاهر119189272042088174

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية العزة للبنيناحيائيكرار كريم ايدام كزار119190252041016042

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائياطياف لطيف باني علي119191292042079005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية واسط للبناتاحيائيزهراء باسم عبيد محسن119192252042066026

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية النقاء للبناتاحيائينرجس قحطان نبهان شنان119193272042101043

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيساره شاكر طالل كاظم119194272042160242

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيهاجر حامد كاظم حمادي119195272042160403

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية غماس للبنيناحيائيمحمد رضا حسين كاظم119196242041016084

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائييحيى علي عدنان عليوي119197272041021069

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيمريم محمد سالم دبيس119198272042065116

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيايوب حبيب هاشم جاسم119199222041100008

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية السرور للبناتاحيائيبنت الهدى هاني صبري مولى119200272042066005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمقتدى مكي محمد سلمان119201272041035100

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمؤتمن صادق هالل محمد119202262041048101

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائياحالم خزعل كاظم وحيد119203272042059002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء جاسم ضاري شالل119204272042057076

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيمقتدى ماجد صكبان ناصر119205222041039141

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن كرباك مهنا119206272042063073

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيامير كريم هزاع مصحب119207242041013019

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائياحالم عبد الرضا علي سعد119208222042321214

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء حازم فرحان متعب119209272042058131

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعبد هللا اياد هادي صالح119210272041007056
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيسحر خلف شغي جبر119211222042138055

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيايه قصي منصور عبد الحسين119212272042068023

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزينب سعد شياع علك119213272042069052

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيعال حسين هادي عبد هللا119214252042084505

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينقاء حيدر عبدالعباس عبدالرضا119215272042056425

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيرقيه ماجد حسين شياع119216272042107030

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحسن زكي ياسر لفته119217222041017023

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد حسين119218272042095111

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيوسام زهير محسن عبد الرسول119219272041037040

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيهاجر علي جليل طاهر119220222042120063

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيميس هيثم فاضل عمران119221232042083058

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيحمزه حسون حمزه بجاي119222232041032016

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية غزة للبناتاحيائيساره جاسم حمودي جواد119223272042057112

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيحنين احمد صاحب عباس119224272042065035

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيقاسم عظيم حاتم طوينه119225242041200079

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزهراء لطيف ياسر حسين119226222042157052

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية النقاء للبناتاحيائيفاطمه رياض عبود تقي119227272042101039

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسين علي جاسم علي119228222041067031

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية المسيب للبناتاحيائياديان مخلص عجالن غزاي119229232042117002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسرور حسين سلمان جبار119230232042087205

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيعلي مهند جواد حسين119231272041152065

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيزهراء سعد حمزه خنياب119232272042161040

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيعبد المهيمن حسن سلمان محيبس119233232041009060

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائياحمد كاظم عبيد حسون119234272041152006

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيغدير جمال عباس حسين119235232042114097

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيجعفر صالح كاطع محمد119236272041013020

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيرسل فيصل فريح حسين119237272042060099

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزهراء عدنان كاظم محمد119238272042095063

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيتبارك محمد حمزه ياسين119239232042098052

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائينريمان هالل حسان بدر119240272042069111

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائينور جواد عبد عبيس119241272042087144

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب عالء كامل خضير119242272042060173

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيسارة نعيم عباس حسن119243232042115103

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيغيث عيسى عبد الرسول كاظم119244272041020058

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم عماد كاظم عبادي119245272042056394
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمصطفى سعيد حميد حمادي119246232041002262

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيفاطمه خضير عبيد شاحوذ119247272042081107

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيأحمد عباس فاضل هادي119248232041219001

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي قحطان جبير حسوني119249252041045120

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيخديجه عامر عيسى محمد119250232042305046

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزينب قاسم رزوكي علي119251222042143211

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائياحمد عبد هللا كعيم كاظم119252222041277002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيمريم عزيز جليل مهدي119253272042087132

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيزين العابدين علي ضمد هويم119254222041035103

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزينب عدنان صادق زهراب119255272042064096

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الواحد نعمه عيسى119256222041310183

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيذو الفقار محمد حسين نجم119257232041027015

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيبنين حامد صالح جاسم119258272042056083

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي حسين علي نعمه119259272041009071

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء سالم هاشم حسون119260272042058140

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين عبد الرزاق باقر بكتاش119261272041010079

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيضياء احمد حميد كزار119262222041031057

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيهدى جميل عبد الحسن هادي119263272042160408

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزهراء صالح هادي عناد119264272042094028

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيايه احسسان محمد علي جدوع119265272042056049

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيحسين سالم مصطاح صكبان119266222041031019

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمنتظر رزاق محمد رضا رحيم119267252041116068

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية الطبري للبنيناحيائييحيى عباس رشيد عبد119268232041061075

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية الفاو للبناتاحيائياسراء فليح حسن جاسم119269232042111003

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيمحمد محسن عالوي جاسم119270232041255115

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيصائب فارس خليوي معيضد119271272041013052

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية االنبار المختلطةاحيائيعبير حسين كطيف خالد119272232042217008

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيساره عباس كاظم جاسم119273232042086106

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيميالد علي محسن حمزه119274272042060302

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيايه فوده جاد فوده119275272042089017

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيبنين حسن عبد االمير نجم119276232042106018

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيعقيل علي نعيم كطل119277222041311044

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسجاد صباح ارحيم شناوه119278252041044193

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيحوراء شكري عبد الرازق محمود119279272042060080

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيديار عبد االمير عزيز حبيب119280222042309011
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية سامراء للبنيناحيائيعلي عبد الحسين علي عجيل119281222041092030

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيابراهيم حامد ابراهيم جواد119282232041181001

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيتقى علوان فهد اجبير119283292042053033

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيعبير قاسم ناصر حسين119284272042054051

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيبراء احمد حامد عبد الكاظم محيسن119285272042095024

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيمالك عماد حميد كاظم119286272042067093

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيعال احمد جواد امين119287232042088343

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية النيل للبنيناحيائيمحمد سعد رمضان خماس119288232041033106

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيساره حيدر عبد هللا حسون119289232042111084

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزهراء مكي مهدي كاظم119290272042103014

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيمريم عبد حمزه عجه119291272042067090

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيانوار حيدر حسين عبد علي119292272042107009

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية البيان للبنيناحيائيباقر خالد مزهر خليف119293272041032005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية غزة للبناتاحيائيحنين عبد الرضا عبد الكاظم كركي119294272042057053

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيهدى فارس منصور عداي119295272042055311

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيفاطمة عقيل رحيم كريم119296272042161068

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيندى هادي ناصر محسن119297232042305158

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيحسين نعمه عبد نايف حمد119298272041024034

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيوسام علي حسين محمد119299232041173176

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية النصر للبنيناحيائيمسلم جميل جبار خليوي119300222041027089

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبتول محمد مدلول سريع119301252042059135

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمنتظر عزر مطشر كزار119302222041017110

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيحنين حاكم دخل عبد علي119303272042161027

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنيناحيائييوسف عزيز عيسى حواس119304222041319018

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقيه يوسف موسى خليف119305262042148011

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائياسماء ياسين حمزه جاسم119306232042124006

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الكاظم كريود119307252042089065

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحسين يوسف نايف حسن119308232041008051

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائينور نجم عبد الزهره حسن119309232042116060

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعباس حكيم كاظم عبد119310232041042099

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء صباح كاظم عبد الرضا119311272042057082

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعبد هللا باسم يوسف سوادي119312272041007057

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيحوراء حيدر حسن عبد الحمزه119313232042111034

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيبنين عامر باقر محمد119314272042079021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسن حازم عبد عون عباس119315232041173027
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيحوراء عدنان هاشم عبد الزهرة119316272042054022

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعباس طالب ناجح كاظم119317272041009055

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيسعديه ضاحي سوير علوان119318252042059543

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيايات بدري عبد الحسين حساني119319272042063017

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه عقيل علي حسين119320232042124107

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيحسن عمران محسن عباس119321272041013024

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيريمان جعفر عبيد كاظم119322232042094021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء غانم عناد عليوي119323222042394039

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفرقد يحيى ظاهر عويز119324272042160334

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائينور الهدى حميد يعقوب كاظم119325272042064163

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيغفران علي رحيم نصير119326222042120047

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيزينب عايد عجمي وخيت119327232042186005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيزين العابدين علي جبر عبيد119328242041001105

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب فاضل محمد عبد علي119329272042063099

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيتبارك باسم حمزه حمود119330232042098048

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمصطفى طه محمد عبد الحسين119331272041007130

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيحور غانم عبيد عليوي119332272042054018

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائينور الهدى حسين عبد الحسن عليوي119333222042162178

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية علي األصغر(ع) لاليتام األهلية للبنيناحيائياثير محمد جواد كاظم عبد الواحد119334272041134002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائياثمار علي كاظم عباس119335272042095002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيوديان داود خليل مخلف119336232042178037

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء عالء سعيد عباس119337272042052082

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيحوراء حميد جثير محمد119338272042069024

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيفيحاء علي محمد كاظم119339272042094063

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزهراء احمد عليوي حمزه119340272042071027

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزينه هيثم نصر عبد عون119341272042081075

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب عباس فاضل هاشم119342232042093089

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية كربالء للبناتاحيائياصيل سامي خيون عبدهللا119343272042056014

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائينرجس ثجيل عبد الرضا جويد119344272042102085

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيتبارك حيدر كاظم جمعه119345272042088053

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء هاني عبود خميس119346272042091078

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية التراث للبناتاحيائيزهراء حسون عبيس علوان119347232042148022

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيرضا يعقوب نهير مهدي119348222041100031

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيرسل عبد العظيم ابراهيم جويد119349272042091055

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيمصطفى رعد خليفه رضا119350272041046101
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيحيدر فالح تركي عساف119351232041198012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمه طالب فاضل جواد119352232042271617

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيايات عقيل خزعل هادي119353272042063018

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيمنتظر ميثم هاشم داخل119354242041151044

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيزيد هادي عبد الحسين محمد119355232041173061

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيايه عالء عبيد جوده119356222042190027

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيامينه جاسم حمود عكار119357242042220073

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيحوراء علي عبد العزيز احمد119358272042160115

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبنين عامر عبيد جاسم119359272042088043

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمصطفى محسن عبد هللا محي119360232041183088

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية خولة للبناتاحيائيفردوس عباس نادر جواد119361242042116055

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيعبد هللا عبد الزهرة جعيب خفيف119362242041035084

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية سومر للبنيناحيائيسجاد حسن كاظم عريف119363242041009069

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيمحمد كامل صاحب علي119364232041162021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيرسل حيدر حسن مهدي119365272042103010

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمؤمل ثابت هويدي جبح119366272041019073

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية الظافرون المختلطةاحيائيمسلم جواد كاظم منخي119367222041265018

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء احمد عبود حسون119368272042058122

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية النقاء للبناتاحيائيآيه غالب حسن طمعه119369272042101005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية المنار للبنيناحيائيعلي كامل قاسم محمد119370222041095035

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيسكينه حيدر جبير عوده119371272042107054

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد المصطفى عامر عبيد كاظم119372272041014200

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيفرقان موسى صجم عبد119373232042131070

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيغدير رحيم محمد جاسم119374272042055204

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد حسين رميح عبلول119375272041014207

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيسجى احمد كريم حسين119376232042305087

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيبتول حيدر خضير عباس119377272042059015

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية القوارير للبناتاحيائياساور مشتاق طالب حمزه119378272042081006

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي حسين سوادي لفته119379252041008138

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيشهد بالل حسن حربي119380232042117115

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب جمال عبود رديني119381232042271361

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيمريم حسين وهاب مزهر119382272042081119

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائيزهراء عباس خضير حسون119383272042080023

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينه فاضل رضا حمد119384272042055170

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائينغم فالح جهادي كرمد119385272042087141
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعداديه الوهج للبنيناحيائيعباس اسماعيل محسن عبد119386242041051025

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية النضال للبنيناحيائيهاشم حميد فنطيل عطيه119387242041014052

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيكرار حامد عبيد تايه119388232041178030

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيفاطمه سالم عباس راضي119389232042149048

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيفاطمه حميد جاسم حسين119390272042069080

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي محمد عدنان جابر119391272041001207

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيفاطمة علي هاني صافي119392272042052143

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيسجاد جاسم محمد جبر119393272041009048

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيغفران حميد بدر عباس119394242042122114

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي طاهر عبيس كاظم119395232041072005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيفاطمة محسن مرهون دايخ119396242042142051

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينب لؤي مهدي زغير119397232042115098

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيسهام شاكر جوده جعفر119398272042054049

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيتقي محمد عباس علي119399242041251013

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيأحالم حسين عبد علي كريم119400142042111001

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيشاكر كريم جواد كاظم119401242041153017

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعلي فاضل كاظم فضيل119402232041252171

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمرتضى غالب رزاق حسين119403222041040136

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسان فالح حسن زحيور119404252041052014

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد توفيق عبد حمود119405252041007303

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيشمس علي سلمان داود119406272042076036

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء كامل نعمه كاظم119407242042114083

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائياسماء يعقوب وساف محيسن119408272042080005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيزهراء صبري حمادي حسين119409222042138034

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية سومر للبنيناحيائيعلي محمد جابر حبيب119410242041009110

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمة محمد عبيد جياد119411232042271601

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفاتن عامر فهد فزع119412232042092187

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيعباس ضياء جاسم حمزه119413272041011060

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيمرتضى حليم جابر محمد119414292041153196

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيمنتظر عبد االمير موشان حميدي119415222041023079

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيتبارك فاضل كاظم سلمان119416252042097035

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيحازم رياض نعيم ياسين119417222041307021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيصفا سلمان عبد هللا سلمان119418232042228008

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينرجس حسين عزيز شدهان119419232042127110

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيحيدر انور عزيز جليل119420272041045026
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيمحمد عادل راشد رومي119421232041181066

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيايه ظاهر حبيب جبار119422272042094010

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزهراء مناضل كاظم حربي119423272042081059

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيشهد قيس فاخر مهدي119424272042068133

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبنات الوقف الشيعياحيائيغفران محمد جسوم كاظم119425242042098015

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيتقى حيدر عبد مكطوف119426222041036044

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيايمان حيدر موسى عسل119427272042107011

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيفاطمة شنان بشتاو شيال119428222042139186

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب فاضل غافل موات119429242042117155

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية الربيع للبناتاحيائينبأ صالح كريم عاشور119430232042098186

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية النقاء للبناتاحيائيعال حيدر صبيح كاظم119431272042101035

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينب ظافر علي مشكوف119432272042052099

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية النقاء للبناتاحيائيرسل سراج ناجي حسن119433272042101016

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيحيدر يونس بجاي عبد الرضا119434222041064009

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيحاتم حيدر معين ابراهيم119435232041051029

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة572.0ثانوية حضرموت المختلطةتطبيقيهيا محيسن هوير هامل119436192052279003

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة540.0اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيبنين حيدر برهان طامي119437272052071007

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة539.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيكوثر حيدر نوري محمد علي119438272052065045

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة538.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيعباس سوادي عزيز ابو شنه119439252051116025

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة536.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيزهراء عادل حسين جواد119440272052059029

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة533.0اعدادية البسملة للبناتتطبيقينبأ نوفل عباس حمزه119441272052068038

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة529.0ثانوية العرفان االهلية للبناتتطبيقينور خالد خليف مالجي119442222052419010

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة525.0اعدادية االمامة للبناتتطبيقيزينب عباس رشيد عبيس119443272052062018

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة522.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيسوالف حمزه صابر عاصي119444272052063048

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينتطبيقيعلي كتاب طعمة فرعون119445222051305019

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيشهد حسين عبد الجواد حبيب119446272052087028

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتتطبيقينبأ عقيل حداد موكر119447222052426024

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيميسم خالد عبد هللا حسين119448272052091056

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيناظم عارف مزهر ساجت119449252051116044

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيحسين خضير جباري جعفر119450222051310047

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيمنال عبد علي هادي عبد119451272052091055

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمحمد عيسى جبير فرحان119452222051017072

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيعباس حسن قاسم حسن119453272051013064

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقينور الهدى محمد مزهر عبيد119454272052088041

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيحسنين هادي عبيس عطار119455272051010024
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمنتظر احمد كامل عبد الحسين119456272051027066

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحسين جاسم محمد موسى119457272051150046

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينتطبيقياحمد جبار كاطع جبر119458222051319027

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتتطبيقيحنين غريب عبود رشم119459272052086002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيغفران سالم موجد خلخال119460272052063057

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةتطبيقيميثم علي عباس زبن119461272051112008

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيصفاء عباس فاضل عبد هللا119462272051013058

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية الدواية للبنينتطبيقيساجد فوزي مزيعل حجام119463222051023013

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية الفهود المسائية للبنينتطبيقيسجاد سامي حنون هاشم119464222051308024

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيايات جبار بخيت ركن119465272052071004

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقيهند علوان ساجت عبد نور119466272052102037

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقينهى تحسين هادي كاظم119467272052094042

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيعلي عبد كريم نعيم119468292051153172

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيقاسم محمد جاسم عوده119469222051069063

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية سامراء للبنينتطبيقيخزعل شاكر خزعل مهاوش119470222051092012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعباس عليوي عبد اللطيف عجيل119471222051370002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيفردوس مسلم هادي سلمان119472272052059060

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيحسين جعفر عبد المهدي جابر119473222051302030

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمسلم حسن رضا عبد الزهره119474272051001137

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية االشراق  اللبناتتطبيقيانفال كريم عناد بشيت119475222052187004

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقييسر ياسر هادي عيدان119476272052102038

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقياستبرق عالء صالح عبد علي119477272052069001

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيغدير ناصر حسين ناصر119478272052057040

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية البيان للبنينتطبيقيجعفر خيري مدلول شروان119479272051032009

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية الدواية للبنينتطبيقيحيدر خضير عباس فليح119480222051023009

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية المحمدية المختلطةتطبيقيجاسم محمد خير هللا ثجيل119481222051233002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيتحسين قاسم محمد علوان119482222051100005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيآيه باسم حميد جاسم119483272052160002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيزينه قيس شهيد حنيت119484272052058037

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية البستان للبناتتطبيقيفاطمه عبد الخضر ساير عباس119485272052105014

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية الوركاء للبنينتطبيقيعلي محمد عبد حبيب119486272051040007

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية االصالح للبنينتطبيقيمرتضى محمد بطي عويد119487222051015050

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية االمامة للبناتتطبيقياسيل مهدي هاشم كريم119488272052062001

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيزهراء جواد كاظم فريم119489272052057018

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيزينب مرار يدام حسوني119490272052069023
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية الكفل المسائية للبنينتطبيقيسيف عباس محمد جالب119491232051250027

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية البيان للبنينتطبيقييوسف توفيق سعيد زامل119492272051032052

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيترم ياسر كريم حسين119493242051014007

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيزينب سليم عبد علي عبد119494272052059035

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيهاجر علي حسين سرحان119495272052064069

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيوليد خالد كاظم مري119496222051017093

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيكوثر باسم محمد هاشم119497272052058050

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية االصالح المسائية للبنينتطبيقيحيدر رزاق احمد لفله119498222051318010

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية الموعود االهلية للبنينتطبيقيآدم علي حسن جبر119499222051357001

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيذكرى صالح مهدي كاظم119500272052058021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعلي نعيم موشان بختار119501222051017060

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمحمود نوري محمود زيد119502272051013135

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيسجاد فالح حسن مالح119503222051100017

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية االصالح المسائية للبنينتطبيقيباقر عبد العظيم صالح جبر119504222051318006

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيغيث عوده عبد خضير119505272051046065

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيزهراء جاسم محمد عالوي119506272052072029

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيصباح محمد حنون طاهر119507222051017038

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية االسكندرية للبناتتطبيقيرتاج فراس كاظم عبيد119508232052094002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيحنان جميل عبد الحسن جابر119509272052072019

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0ثانوية العباس للبنينتطبيقيمحمد باقر حسين علوان هاشم119510272051043011

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيمحمد يحيى عبد زيد عوده119511272051153185

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيزينب قيس محسن عبود119512272052053013

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيمنار كامل يوسف ابراهيم119513272052088035

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية الدواية للبنينتطبيقيعالء حسين نعيم عبد هللا119514222051023019

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيزهراء يونس عباس نعمه119515272052094024

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيمحمد طالب زيدان عطيش119516222051035058

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية العرفان المختلطةتطبيقيمرتضى نظير خضير جوده119517222051253008

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيخضر حياوي خضر ماهر119518292051016031

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتتطبيقيمريم فاضل جاسم محمد119519272052070018

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيعلياء علي محسن عبيد119520272052088026

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيبنين عطيه فاضل عطيه119521272052072013

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0ثانوية التضامن للبنينتطبيقينجاح مهدي جام طاهر119522222051016043

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية الفهود المسائية للبنينتطبيقيانور سامي حرب جابر119523222051308010

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيآيات نجم عبد هللا جواد119524272052160016

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيعلي عوض سمير فياض119525272051045069
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيحسين سالم جاسم حران119526242051039013

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيهدى عبد المنعم عوض سدخان119527272052064071

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزينب سعد علي حسين119528272052063040

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية الفجر المختلطةتطبيقيمصطفى محمود جاسم محمد119529232051173019

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية الدواية للبنينتطبيقيمصطفى عواد نعيم عبد هللا119530222051023030

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيرونق عدنان عبد محمد كاظم119531272052087018

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيميثم حيدر كاظم جعفر119532222051026070

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0اعدادية الدواية للبنينتطبيقيعلي جليل ياسر مسير119533222051023020

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيمحمود خضير كاظم شالل119534232051256079

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيمجتبى جواد شامي شندل119535272051151102

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمهدي هادي حسين جوالن119536272051013152

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عباس دنيف عناد119537222051314092

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيايالف حيدر فضل حسين119538272052071006

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيتبارك احمد عبود حسين119539272052058011

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد حسين صالل119540242051202090

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعداديه الوهج للبنينتطبيقيمحمد سعيد جابر كاطع119541242051051027

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية الدواية للبنينتطبيقيمرتضى عجزان خلوهن فرحان119542222051023027

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيمحمد محيسن حسين غافل119543222051302106

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمرتضى كاظم عبادي حسين119544272051150183

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0ثانوية القوارير للبناتتطبيقيمنى حمزه حسين عطيه119545272052081014

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيمحمد عباس حسين سهيل119546242051064044

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0ثانوية الهالل المسائية للبنينتطبيقيحسين كريم راضي ناصر119547292051155020

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيزينب رزاق مهدي محمود119548272052064038

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد سعيد عبد الحسين هادي119549272051002131

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيجعفر نعيم حنش مويح119550222051100006

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةتطبيقيميثم ثامر خير هللا جبر119551222051266026

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية االمامة للبنينتطبيقيحكيم حسين علي كاظم119552212051083012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيعلي فالح حسن عناد119553272051003031

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيحسن حميد عبد مكطوف119554222051017021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0اعدادية الدواية للبنينتطبيقيميثم نصيف جاسم محمد119555222051023035

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقياحمد ابراهيم احمد غضبان119556162051426002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية سامراء للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين مفتن شهاب119557222051092030

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة438.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيامين سالم ضايف عجيل119558222051017008

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة438.0ثانوية التضامن للبنينتطبيقيسجاد علي عبد الحسين سلطان119559222051016012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيحامد فنطيل ذياب كاظم119560272051046011
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيعلي ناصر كاظم خضر119561272051153133

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيفاطمه اياد جعفر حسن119562252052096045

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحسين هادي رمضان مجيد119563272051150060

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيكوثر رضا عبد سويد119564272052160163

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0ثانوية االصالح المسائية للبنينتطبيقيحيدر عبد الكاظم حصيل خلف119565222051318011

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقياحمد رزاق خريبط حلو119566222051100001

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد عالء نوري عبود119567272051002139

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيعذراء حسن عبد زيد حسين119568272052094031

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمصطفى قند تقي ديكان119569222051070053

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمرتضى راشد شويخ نعيثل119570162051036131

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0ثانوية سامراء للبنينتطبيقيكرار سلمان حسين لفته119571222051092024

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية الدواية للبنينتطبيقيحميد كريم لهمود عذافه119572222051023008

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيمرتضى جبوري مداح نزال119573272051024068

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقياحمد شعالن عبد علي نزر119574222051100002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية السما للبناتتطبيقيزهراء فيصل تقي عبيد119575272052083020

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيعلي زايد لفته عيزان119576272051150120

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيعبد العزيز كامل بدر دغيمث119577222051006019

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمرتضى طالب جبر خلف119578272051150181

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية585.0اعدادية الخالدات للبناتادبيأيه صباح هادي مهدي119579272022067013

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية578.0ثانوية الحضر للبناتادبيتبارك عباس جميل حسن119580272022051015

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية578.0اعدادية عكاظ للبناتادبيصفا عامر قادر محمد119581272022088065

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية575.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبياسوار عباس فاضل حسين119582272022160008

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية574.0اعدادية ام عمارة للبناتادبياسراء حسين وهاب كاظم119583272022071004

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية568.0اعدادية الفاروق للبناتادبيزينب خضير عباس محمد علي119584272022069044

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية566.0ثانوية القوارير للبناتادبيايات جاسم محسن ناصر119585272022081007

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية565.0اعدادية الفاروق للبناتادبيفاطمه محمود جعفر باقر119586272022069062

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية564.0ثانوية القوارير للبناتادبيعذراء تحسين علي حسين119587272022081034

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية564.0ثانوية الرضوان للبناتادبيزينب جمال عباس محمود119588272022078022

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية562.0ثانوية الشهباء للبناتادبيزينب عدنان هاشم ظاهر119589272022146023

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية559.0ثانوية الحضر للبناتادبيزهراء سلمان عبيد غضب119590272022051028

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية559.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيضحى احمد عيدان كاظم119591272022095042

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية559.0الخارجيونادبيعلي رزاق كاظم محمد119592272021400082

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية558.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيتبارك حامد فخري متعب119593272022095014

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية556.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيهبه ناظم اكريم ماجان119594272022102181

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية553.0ثانوية المناسك للبناتادبيزهراء صبار هادي راضي119595272022104047
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية552.0ثانوية الرقيم للبناتادبينور عبد الحسين شهيد فرهود119596272022054029

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية552.0ثانوية الشهباء للبناتادبيرباب عبد الحسين محمد حسن119597272022146015

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية550.0ثانوية سيف الحق للبناتادبينور حسن علي حاج محمد حاج علي119598272022076047

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية549.0ثانوية سيف الحق للبناتادبينرجس سعد طعيمه بهلول119599272022076044

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية549.0ثانوية الحضر للبناتادبيغدير كنعان حميد عبيد119600272022051048

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية548.0ثانوية الوثبة للبنينادبيمحمد علي ناصر عبد الساده119601272021017075

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية548.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيمريم موفق عبد الحسين هادي119602272022102158

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية547.0اعدادية الخالدات للبناتادبيامنه سالم حلو ناصر119603272022067008

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية546.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيساره علي عبادي عاجل119604272022140045

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية546.0ثانوية المناسك للبناتادبيفاطمه عبد الهادي عبد الساده مدلول119605272022104077

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية545.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيمها ضياء جواد عبيد119606272022141062

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية544.0اعدادية الثبات للبنينادبيمنتظر جبير عجه والي119607272021024082

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية544.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء سعدي شاكر حسن119608272022102068

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية543.0اعدادية عكاظ للبناتادبيزينب هاشم حمادى غثوان119609272022088054

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية543.0اعدادية الفاروق للبناتادبيزينب حسين كاظم جاسم119610272022069043

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية542.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيسارة كريم صالح نايف119611272022076024

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيغسق كرار جليل ابراهيم119612232022083022

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0الخارجياتادبيوداد علي مطشر فنر119613272022401158

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيتقى هللا محمد جاسم محمد119614272022160021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0اعدادية الفاروق للبناتادبيعلياء ذوالفقار عباس موحي119615272022069055

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين حامد جواد جابر119616272021031054

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيرقيه محمد يوسف رضا119617272022095020

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيكوثر فاضل محمد موسى119618272022052045

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0ثانوية السلوى للبناتادبيرباب جواد كاظم باذر119619272022084008

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبيزينب حيدر كاظم جبر119620272022161022

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبيزينب جبار علي عيسى119621272022110004

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية537.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيمريم عقيل منعم عمران119622272022102154

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية537.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيزهراء حسين عبد دحام119623272022052024

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0ثانوية المنار للبناتادبيزهراء كاظم حسين عباس119624272022050031

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0ثانوية الرفل للبناتادبيزهراء كاظم جواد كاظم119625272022085009

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية534.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيسكينه جواد حسن رحيم119626272022160067

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية534.0ثانوية الرقيم للبناتادبينور الهدى عوده صبيح نكيط119627272022054028

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية534.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد شامل كامل ابو خضير119628272021031179

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية534.0ثانوية الرفل للبناتادبيآيه كاظم جواد كاظم119629272022085001

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0اعدادية عشتار للبناتادبيطفوف احمد جواد جمعه119630232022125018
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيزينب مشتاق جبار عبد زيد119631272022094040

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0ثانوية الحرية للبناتادبيبنين احسان محسن منصور119632272022099025

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0ثانوية المنار للبناتادبيزينب صالح ماجد حمد119633272022050034

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينور الهدى شعالن كاظم مشكور119634272022102167

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيفاطمه حسن فاضل برغش119635272022072037

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0اعدادية الربيع للبناتادبيموده رحيم جبر مهدي119636232022098141

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيرسول جاسم جدوع ابراهيم119637232021253064

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0اعدادية الكوثر للبناتادبينبأ حيدر محمد علي داود119638232022114036

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبينور الحسين احمد حسين ابراهيم119639272022108046

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0ثانوية القوارير للبناتادبيدعاء عصام علي حمد119640272022081016

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء عباس احمد حسين119641232022098070

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0اعدادية الخالدات للبناتادبيزهراء ابراهيم عبد علي محمد صالح119642272022067034

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيزهراء حسن محمد دهش119643272022072020

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0ثانوية السدة للبناتادبيختام داود سالم بريج119644232022110015

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0ثانوية القوارير للبناتادبيرقية حامد ذياب عباس119645272022081021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0ثانوية الرضوان للبناتادبيزهراء حربي شهاب احمد119646272022078014

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيرقيه عبد دهري محي119647272022053033

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0اعدادية الربيع للبناتادبيهدى غالب عبيد عبد هللا119648232022098155

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0ثانوية المنار للبناتادبيبلسم ناجح عبد االمير عبود119649272022050008

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0ثانوية الحضر للبناتادبيبراء كاظم عزيز عبود119650272022051008

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0ثانوية الرفل للبناتادبيحوراء عباس علي منصور119651272022085005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيرقيه باسم محمد علي عبد هللا119652272022094026

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0اعدادية الخالدات للبناتادبيزهراء عباس شرهان علوان119653272022067040

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0ثانوية الحضر للبناتادبينبأ محمد شاكر هويش119654272022051063

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيبهاء نهاد كاظم خلف119655272021048011

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0ثانوية الشهباء للبناتادبيضحى صادق حسن جواد119656272022146026

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيبراء جوده هواش عجه119657272022076010

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيضحى سالم حسن جلوب119658272022094050

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0ثانوية القوارير للبناتادبيعذراء حامد حمزه والي119659272022081035

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0ثانوية المسعودي للبناتادبيميساء فواز دحام عبد عباس119660232022095036

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه علي جاسم محمد119661272022102138

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0اعدادية عشتار للبناتادبينور الهدى هاشم نجم خضير119662232022125030

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0ثانوية البتول  للبناتادبيغفران طالب عوده حساني119663232022104027

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيطيبه علي عبد الرزاق محسن119664112022089054

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء احمد عطيه عبيد119665272022102060
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0ثانوية المنار للبناتادبيجنات جاسم سعيد كاظم119666272022050015

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيوهاب عدنان وهاب سعيد119667272021016216

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0ثانوية المناسك للبناتادبيأيات حسن عطيه رحيم119668272022104002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبينور صالح جواد عبد الكاظم119669232022143033

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0ثانوية الحرية للبناتادبيسارة علي ياسين مجيد119670272022099073

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0ثانوية عمورية للبناتادبيزينب هادي حسين جواد119671272022098019

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0ثانوية الرفل للبناتادبيايات عادل هادي عبد119672272022085002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0الخارجياتادبيزهراء حميد هادي كليب119673272022401052

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيمريم هيثم بدر حمزه119674232022083028

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0ثانوية الحرية للبناتادبينوارس فاضل هادي عبود119675272022099107

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيعلي اسعد علي حسن119676272021048040

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيغدير سامي عبد بعيوي119677272022109061

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيرسل عبد الحسين هاني عبد الساده119678272022053030

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية بغداد للبناتادبيأيات كريم ظاهر حبيب119679272022079002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبياحمد موسى مهدي صالح119680272021030005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0اعدادية المسيب للبناتادبيغسق عالء موحان عبد الحسين119681232022117086

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0اعدادية ام عمارة للبناتادبينبأ كريم نعمه مخيف119682272022071051

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية الرقيم للبناتادبيحوراء حسين ابراهيم عيسى119683272022054006

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيانتظار ناصر حسين بيتر119684272022102014

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيرقيه هاشم عبيس عودة119685272022141025

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية الوند للبناتادبيعذراء علي نايف خضير119686272022090022

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0ثانوية المناسك للبناتادبيخديجه عمار محمد صالح ولي119687272022104034

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيحنين ناصر داخل عجيل119688272022160026

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0ثانوية الحرية للبناتادبينرجس علي حسين علي119689272022099106

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنينادبيمحمد علي حسين فليفل119690232021063032

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيشهد حامد عليوي كاظم119691272022097016

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0ثانوية سيف الحق للبناتادبينورس عدنان عبد نور حسن119692272022076050

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيانوار احمد رحيم محمد119693272022094010

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0اعدادية الشهداء للبنينادبيسيف الدين نجاح ريسان جخيم119694222021057018

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيمريم عبد العظيم خليل ابراهيم119695272022095055

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء رزاق نجم عبيد119696272022081024

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0اعدادية البيان للبنينادبيعلي صادق جاسم عبد119697232021014042

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0ثانوية الحضر للبناتادبيحنين ميثاق جاسم جابر119698272022051020

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعلي محسن محسر فتين119699272021030037

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيعذراء بشير يوسف دخيل119700272022102116
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزينب حسن يحيى طاهر119701272022095032

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0اعدادية الفاروق للبناتادبيزهراء احمد كاظم عقيل119702272022069035

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0الخارجياتادبياقدس علي كاظم جاسم119703272022401015

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0ثانوية الحرائر للبناتادبينور الهدى سعيد مهدي سعيد119704272022107074

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0ثانوية الحرية للبناتادبيزينب نايف حيدر محيسن119705272022099070

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0ثانوية القوارير للبناتادبيانفال ناصر علي عبيد119706272022081006

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0اعدادية المسيب للبنينادبيالحسن رسول كمر عبود119707232021009013

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيميسم ضياء كاظم راضي119708272022108043

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0اعدادية المباهلة للبنينادبيانور عامر حسن عبود119709272021021006

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0ثانوية الحضر للبناتادبيناديه احمد صاحب عبد الرضا119710272022051060

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0ثانوية المنار للبناتادبيتبارك جواد كاظم هاتف119711272022050012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيصابرين صيهود سلمان هاشم119712272022052038

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيشهالء ميثم صبري مخيف119713272022094048

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيبنين بشير زايد عماش119714272022053012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0اعدادية المؤاخاة للبنينادبيعلي توفيق عبد الرضا كريم119715272021037029

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية عكاظ للبناتادبيرويده حسن شراد حساني119716272022088040

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيافراح حيدر عبد االمير جاسم119717272022094006

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية الفجر المختلطةادبيمحمد قاسم عبد الهادي عبيد119718232021173047

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية المحاويل للبنينادبيسجاد احمد حسن راضي119719232021008036

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية الفاروق للبناتادبينور احمد كاظم شالل119720272022069065

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0ثانوية الحرية للبناتادبيمينا سامي جليل جميل119721272022099104

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيايه علوان جاسم جواد119722272022053007

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيشذى عباس نعمه حسن119723272022094046

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية المناسك للبناتادبيايات ابراهيم عليوي عكله119724272022104016

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية الغزالي المختلطةادبيحسن ناظم عيدان فرهود119725232021186012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيزهراء ستار ياس خضر119726272022097012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0ثانوية الحضر للبناتادبيبراء احمد عبد الزهره عبد الحسين119727272022051007

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيرقيه سليم جواد كاظم119728272022072019

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0الخارجياتادبيشروق جعفر مطلب ضاري119729272022401081

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0ثانوية الحضر للبناتادبيافراح احمد حميد كفش119730272022051003

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبيحسين خالد عبد االمير بنيان119731272021110007

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0ثانوية المستقبل للبناتادبيبنين عايد كعيم علي119732232022106005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية السجاد للبنينادبيليث سعود هادي عبد المنعم119733232021031050

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية حيفا للبناتادبيمنى رحيم علي كاظم119734232022122051

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيسبأ علي غضبان مسير119735272022102099
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0اعدادية الربيع للبناتادبيامنيه مثنى محمد عطيه119736232022098009

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيامينه علي حسين جعاز119737272022094009

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0ثانوية القوارير للبناتادبيفاطمه فاضل عبيد فرحان119738272022081038

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيايمان عمار عبد الحسين نشمي119739272022102021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيزيد كاظم امير عباس119740272021150032

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيرقيه احمد محمد رضا سبع119741272022108018

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0ثانوية المناسك للبناتادبيهبه جميل مهدي منذور119742272022104093

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0الخارجياتادبيايناس محمد علي محمود ابراهيم119743272022401024

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيزينب عدنان زناد جبر119744272022141042

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية الخالدات للبناتادبيرسل فرحان عبد الزهره حسين119745272022067031

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبينور علي فليح حسن119746272022140079

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية السرور للبناتادبيزينب سالم موجد خلخال119747272022066007

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيبتول حيدر عبد هللا عبد المحسن119748272022072005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0الخارجياتادبيساره عبد هللا محمود مجبل119749232022401074

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء عقيل موسى جاسم119750232022098073

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية الفاروق للبناتادبيايات احمد عبد الحسين محمد119751272022069006

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيسالم عادل كشاش جاسم119752272021006025

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0الخارجياتادبياخالص عبد واشي ركين119753272022401003

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0ثانوية الوند للبناتادبيوالء عالوي خضير عبيد119754272022090035

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيافتخار مالك كاظم جياد119755272022097002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية اسماء للبناتادبيزينه مثنى نجم عبيد119756232022093039

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية الربيع للبناتادبيبتول علي مدلول جواد119757232022098023

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية الحضر للبناتادبيايات علي هادي فرهود119758272022051005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعباس هادي عبدالحسن عبادي119759272021016096

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيعذراء جبار هاشم ناجي119760232022143021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيمالك رائد مهدي الزم119761272022102159

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبياسيل ماجد عبيد كريم119762272022095004

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0اعدادية الكوثر للبناتادبيزهراء محمد جاسم اسماعيل119763232022114015

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0اعدادية عكاظ للبناتادبيضالل غانم عبد هللا كاظم119764272022088068

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0اعدادية عكاظ للبناتادبيرسل ناهي عبد الخضر عيالن119765272022088033

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية المنار للبناتادبيرقيه سجاد جاسم محمد119766272022050021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0ثانوية الرقيم للبناتادبيزهراء خليل ابراهيم خضير119767272022054014

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيسوزان صالح الدين مهدي قاسم119768272022141048

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0ثانوية الحرائر للبناتادبيرحاب كاظم هادي جاهل119769272022107025

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0ثانوية القوارير للبناتادبيآيات ياس خضير عباس119770272022081004
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيبتول حمدي محمد صالح119771272022102025

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية الربيع للبناتادبيبنين خضير حاتم عبيد119772232022098033

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيآيه عباس جالل عبد االمير119773272022140012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيداليا سالم خضير عبد119774272022095017

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية الحضر للبناتادبيوفاء سعد جميل حسن119775272022051074

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيرباب خضير محسن لفته119776272022052019

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0ثانوية الشهباء للبناتادبيدعاء صباح كاظم حبيب119777272022146014

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0ثانوية الحرية للبناتادبيفاطمه كاظم حميد منصور119778272022099093

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية العارضيات المختلطةادبيعبد الحسن خليبص جابر فزاع119779242021152020

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيبتول حسين كاظم ناصر119780272022070005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0ثانوية المستقبل للبناتادبيلمياء حسين محمد عثيج119781232022106017

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية الخالدات للبناتادبياسراء جاسم محمد عبود119782272022067004

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيدنيا ماجد مهدي محمود119783272022108012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية عكاظ للبناتادبيفاطمه علي عبد الساده كريم119784272022088079

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيرونق عالوي عبد عون ركن119785272022097010

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية الشهباء للبناتادبيايه حسين علي شريده119786272022146004

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية الحرية للبناتادبينور علي ناصر تايه119787272022099111

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيزهراء مجيد حميد حطحوط119788272022070018

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيأحمد عيسى عبد الرضا حمد119789272021048003

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيضحى رائد فاضل عبد119790272022140054

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية الحضر للبناتادبيحوراء خزعل شراد غضب119791272022051021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية الحضر للبناتادبيزينب علي ناعور مكي119792272022051037

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبياثمار رحيم جاسم محمد119793272022053001

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيعال علي صالح محمد علي119794272022140056

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية الرقيم للبناتادبينجوى موسى عبد علي حسن119795272022054027

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية المناسك للبناتادبيزهراء موفق سلمان نعيم119796272022104051

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبيايات رضا عباس عبود119797272022161002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيرسل ستار سلطان محمد119798272022076017

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية عكاظ للبناتادبيميالد عامر محمد ساجت119799272022088092

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد حميد عطوان جابر119800272021016164

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيرسل علي حسن جبر119801272022052021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية المروج للبناتادبيريام علي حسين مخرص119802222022137005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية الحضر للبناتادبينور كاظم عزيز عبود119803272022051068

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية الحرية للبناتادبيغدير دريد فاخر علوان119804272022099083

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيرياحين نعمه شرهان حاجم119805272022094032
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمنتظر مهدي صالح شلش119806272021016207

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية الثبات للبنينادبيمحمد مرعي سرحان عفن119807272021024067

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيمريم حيدر حسن وناس119808272022109077

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية الخالدات للبناتادبيهبه جاسم محمد عبود119809272022067068

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيطيبة ميثم نجم عبود119810272022071037

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيزهراء محمد جالب مرهون119811272022108022

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء ثائر سامي عبيد119812272022141029

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0الخارجياتادبياسراء فالح حسن جواد119813272022401009

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيرسل مهدي عبد زيد نعيمه119814232022200005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي محسن ناجي زهر119815222021042036

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0الخارجياتادبيساره واثق نعيم حمزه119816272022401073

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية المناسك للبناتادبياسماء تكليف عطيه عبيد119817272022104007

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيزينب عالوي محيسن حسن119818272022076022

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية العفاف للبناتادبيمريم جاسم حامد جويد119819262022141011

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيزهراء عبد الحسين عليوي بريسم119820272022076019

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيرحاب اركان احمد عباس119821272022095018

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية الرضوان للبناتادبيفاطمه علي محي عبد119822272022078042

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية الفاروق للبناتادبيايه باسم عيسى حسين119823272022069008

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيعال حسين خضر جبار119824272022109059

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية الحضر للبناتادبيهدى محمد عبد زيد حبيب119825272022051072

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية شط العرب للبناتادبيفرح عباس منذر توفيق119826232022124084

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية موسى الكليم للبنينادبيسجاد فاضل نوماس اسماعيل119827232021065010

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية المسيب للبناتادبيمريم قاسم خضير علوان119828232022117099

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيمريم مناف جابر حسون119829272022109079

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيايات رضا حسن حميد119830272022095006

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبيرواء غانم فضل كاظم119831272022161012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيفاطمه حميد جاسم عبد119832272022109063

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء حيدر ساجت خضير119833272022081023

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيرند رحيم زباله كاظم119834272022070014

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية المسجد االقصى للبناتادبيفاطمه عقيل حاتم زروك119835252022190018

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين علي يحيى نجم119836272021031065

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيعبد هللا عادل عبيد كزار119837272021045025

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيحنين جاسم نجم عبد هللا119838272022070010

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية الحضر للبناتادبيزينب عباس كاظم علوان119839272022051036

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيسبأ حبيب ياسين محمد119840272022052033
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيزينب أحمد جودي منديل119841232022271080

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية الثبات للبنينادبيمصطفى جواد شاكر عبد119842272021024076

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية االبتكار للبنينادبيحسين عايد محيسن غانم119843112021151017

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية الرضوان للبناتادبيهاله فالح شاكر سلمان119844272022078050

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيبراء مجيد عبد غاوي119845272022053011

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبيتبارك احسان عباس جاسم119846252022196002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيرقية محمد منصور عبيس119847272022141024

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية المنار للبناتادبيرقيه عباس شعيب عبود119848272022050022

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية القوارير للبناتادبيرفاه جواد عبد الحر حميدي119849272022081020

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيغدير حسين كاظم محمد119850272022095044

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعباس عادل حبيب خضير119851272021038053

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيزهراء طالب عبود حسين119852272022160053

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية السدة للبنينادبيعلي صباح موسى هاشم119853232021016042

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية الخالدات للبناتادبيبسعاد فهد مصاول ضيدان119854272022067018

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينور عايد مهدي عبد119855272022102171

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية الحرية للبناتادبيزهراء جاسم علوان ظاهر119856272022099052

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية الفاروق للبناتادبيزهراء حازم جبار موسى119857272022069038

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية الحرية للبناتادبيزهراء رسول عبد النبي هادي119858272022099056

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية الحضر للبناتادبيزهراء حمد جاسم محمد119859272022051026

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيحيدر عباس كاظم عيدان119860262021173023

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0اعدادية الخالدات للبناتادبينور سعد عبد الحسين حمد119861272022067064

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية الحرية للبناتادبينورالهدى سعدي ناجي عبد علي119862272022099112

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبيزهراء طارق جبر ناصر119863272022161016

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0الخارجياتادبيعبير عبد هللا عبد االمير عبود119864272022401086

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيهديل احمد غني حسن119865272022108052

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية المناسك للبناتادبيرقيه عباس يحي عنون119866272022104040

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيزمن كاظم عطيه محمد119867272022097011

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية الفضائل للبناتادبيكوثر ليث ميثم عبيد119868232022112020

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيدعاء علي احمد حمزه119869272022160032

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0ثانوية القوارير للبناتادبينور عباس علوان جاسم119870272022081044

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية المكاسب للبنينادبيعلي حسين كاظم جوار119871272021003047

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمهدي عبد الكاظم خليف محمد119872272021016208

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيصادق منديل غالب مطشر119873262021173036

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0ثانوية السلوى للبناتادبيزهراء ظافر عبد الحميد عبد الزهره119874272022084012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0الخارجيونادبيامير حيدر حسن كاظم119875232021400032
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية الرضوان للبناتادبيفاطمه علي غازي بصيله119876272022078041

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيحنين احمد ناجي طواش119877272022109023

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية ام البنين للبناتادبينبراس عباس فاضل محمد119878232022091034

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0الخارجياتادبيزهراء ماجد علي حسين119879272022401057

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية عكاظ للبناتادبيبنين باسم عبد الواحد راهي119880272022088016

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبينرجس رحيم خضير عبد هللا119881252022116046

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية المناسك للبناتادبيأسراء حيدر نعمه هذال119882272022104001

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيزيد عبد االله عباس ياسر119883272021020025

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية عمورية للبناتادبيبتول ابراهيم موزان حسين119884272022098003

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية الخالدات للبناتادبيالزهراء هاشم ناصر حسين119885272022067007

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبياسراء حيدر عبد الكاظم كزار119886272022140003

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيشهالء صبر محمود فارس119887232022190006

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيغدير نبيل ابراهيم محمد119888272022102124

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية الغزالي المختلطةادبيجعفر عيدان طعيس حسين119889232021186010

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيأديان عبد الكريم محسن مالك119890272022052001

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية الخالدات للبناتادبيتقى حيدر عبد نور أبرش119891272022067024

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية الجزائر للبنينادبيانور علي جبار عبود119892222021042002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيزهراء محمد كاظم عباس119893272022071028

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيزينب مقداد عبد عون عباس119894272022094041

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيشهد حمدي عدنان ياسر119895272022108027

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية الحرية للبناتادبيزينب عمار كمر زغير119896272022099067

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية الحرائر للبناتادبيهبه عبد الحسن مزهر بردان119897272022107080

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيرسل قاسم محمد جابر119898272022108017

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية حيفا للبناتادبيزهراء قاسم محمد راضي119899232022122028

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيحوراء عباس شنان عبد119900272022052015

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيكوثر حيدر نوري جياد119901272022109072

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية الفاروق للبناتادبينوران عباس عبد علي كاظم119902272022069068

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية المناسك للبناتادبينوره قاسم عبيس كاظم119903272022104092

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية الحرية للبناتادبيفاطمة مصطفى حسن صافي119904272022099087

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية السلوى للبناتادبيبنين حيدر عبد العباس مشكوف119905272022084004

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيزهراء كاظم عبد علي عبيد119906272022094035

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية الوند للبناتادبياستبرق عقيل خضير محسن119907272022090001

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيعلي سعد تركي هاشم119908232021001043

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية المسيب للبناتادبيشيماء سالم جاسم محيسن119909232022117073

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية عكاظ للبناتادبيشهد مراد كاظم سعود119910272022088061
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيمالك فاضل سلمان عباس119911272022109080

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0الخارجياتادبيزهراء راشد محمد حسن صادق119912272022401053

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية سيف الحق للبناتادبينورس محمد عطيه عبد النبي119913272022076051

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيعلي احمد هاشم جاسم119914272021152055

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0الخارجياتادبيهديل احمد عبد هللا فرمان119915272022401151

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية الثبات للبنينادبيصادق عبد الواحد محمد مهدي119916272021024033

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية ام عمارة للبناتادبينور الهدى عبد الحميد محسن خصاف119917272022071053

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية السدة للبناتادبينبأ ماجد فضالة لفته119918232022110041

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية الخالدات للبناتادبيايه رعد طعمه مخيف119919272022067012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحيدر عبد الستار ردام عباس119920272021044044

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية الحرية للبناتادبيمريم حيدر عدنان حسين119921272022099097

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية المصطفى للبنينادبيايوب عبد الكريم منصور حسين119922232021045004

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيسجاد كاظم جبار حنون119923272021048032

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيهبه قصي هادي راجي119924272022102179

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية عشتار للبناتادبيروى محمد عبد الخضر عبيس119925232022125012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيغاده عدنان هاشم مرتضى119926272022108031

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية عشتار للبناتادبيضحى صباح جواد جوهر119927232022125017

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيحوراء علي صادق عبد الحسين119928232022143007

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0الخارجياتادبيحنين حيدر عبد هللا خضير119929272022401037

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية الحضر للبناتادبينبأ كفاح حسن محمد119930272022051062

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية الحرية للبناتادبيايه امير حسن حسين119931272022099015

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيحسن صالح عبيد حسون119932272021048017

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيهبه كاظم عيسى خضير119933272022102180

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية الخيرات للبنينادبيعلي فائز عباس عبد119934272021023006

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية القوارير للبناتادبينبراس كريم عبد عون بديوي119935272022081042

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية الحضر للبناتادبينرجس عباس عبد زيد عباس119936272022051064

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيغسق عادل طالب جياد119937272022094054

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية المسيب للبناتادبيسحر عبد الرحمن شاكر محمد119938232022117063

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية عكاظ للبناتادبياسماء ضياء محمد علي عوده119939272022088006

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية المدى للبنينادبيعلي حبيب فاضل محسن119940272021026034

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيابراهيم علي حامد ابراهيم119941232021001005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية الثبات للبنينادبيعلي سجاد حنتوش شوكان119942272021024049

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيدعاء فارس صاحب عبد هللا119943272022072015

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية السدة للبناتادبيزهراء صادق كاظم حسن119944232022110023

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيخضير مالك جميل حسين119945162021030026
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبياسيل خلف عبد المهدي صليبي119946272022108002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية القوارير للبناتادبيضحى احمد مرهون جاسم119947272022081033

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية السلوى للبناتادبيزهراء عبد الحسين موسى جثير119948272022084013

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية الحرائر للبناتادبينرجس كاظم جدوع حسن119949272022107073

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيهبه رياض فاضل عباس119950232022128045

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية المسيب للبناتادبيهدى احمد كاظم صبار119951232022117111

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية حمورابي للبنينادبيحيدر سعد حمد حسين119952272021025006

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية المناسك للبناتادبيفاطمه رضا احمد عبد المنعم119953272022104075

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية الجزائر للبنينادبيغيث نصر حسين عباس119954232021043047

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية االيمان المختلطةادبيمحمد رزاق طاهر عبد الواحد119955222021214014

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية سيف الحق للبناتادبينور حسين عوج عجه119956272022076048

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيافراح سعد جابر دبيس119957272022052005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيرسل اياد عبد الحسين عبيد119958272022108014

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيفاطمه عباس عبد نور مهدي119959272022109066

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي احمد نوري عبد الزهره119960272021044073

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0الخارجيونادبيعلي حيدر فريد عبد عوده119961222021400114

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيفاطمه حسين علي ياسر119962272022140062

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية الرضوان للبناتادبيزينب كريم عبيد بادي119963272022078025

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية عمورية للبناتادبيرقيه صاحب مهدي حمادي119964272022098009

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيبلقيس محمد حسن ضاحي119965272022076011

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةادبيهبه عوده سوادي عبد علي119966272022112005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية الحرية للبناتادبيامنه عبد االمير طه عبد هللا119967272022099012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيعلي محمد علي خضير119968232021001049

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية مريم العذراء للبناتادبيبنين مهند جاسم حمود119969232022082008

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيحسن احمد عبد الكاظم حسين119970272021045007

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيسيف ياس خضير عباس119971272021031095

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيساره منذر مزهر معين119972272022140046

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيطيب عامر شتان جاسم119973272022053051

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية الحضر للبناتادبيزهراء قاسم حواس هادي119974272022051030

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيبنين بشير فالح اسكندر119975272022102028

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية الحرائر للبناتادبيفاطمة سمير عبد هللا ياسر119976272022107057

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية المكاسب للبنينادبيبكر عباس هاشم عاشور119977272021003013

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية االيمان المختلطةادبيواثق رحيم صليبي جبار119978222021214021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0الخارجياتادبيايالف محمود مدلول رومي119979272022401021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية المناسك للبناتادبيرقيه هادي كريش كاطع119980272022104042
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيزهراء عدنان عيسى علي119981272022108021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي حامد عبد الحسين عباس119982272021016114

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيحوراء سجاد اسود عبد الحسن119983232022143005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية المناسك للبناتادبيانات لطيف نجاح شهيد119984272022104014

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب كاظم عبد الحسن عليوي119985272022102095

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية المنار للبناتادبيبراق عامر كريم عبد الساده119986272022050007

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية المسيب للبناتادبيتبارك عباس عبيد محيميد119987232022117024

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية المناسك للبناتادبيحوراء محمد حامد مجيد119988272022104033

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيامنة علي كاظم عبد الحسين119989272022140007

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية السرور للبناتادبيزهراء ضاري رحيم نعمه119990272022066006

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيحنين احمد مخلف مبارك119991272022109022

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية المنار للبناتادبيبنين حمزه عباس حسن119992272022050009

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيطه نزار وزير ثعيلب119993252021008091

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية الفاروق للبناتادبيحوراء طالب حسن جازع119994272022069022

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيكاظم مزهر ساجت كريبه119995252021116056

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنينادبيسالم حسام محي مرجان119996232021063016

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية عمورية للبناتادبيفاطمه قيس صاحب عليوي119997272022098032

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية الحرية للبناتادبيهدى عباس حسين عكض119998272022099114

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية الرقيم للبناتادبيفاطمه مهدي صاحب عبد عون119999272022054023

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيزينب عبد هللا عباس عبد هللا120000232022190005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبياحمد علي سامح حسون120001272021022008

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية الشهباء للبناتادبيانسام رياض بشير عباس120002272022146003

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية الخالدات للبناتادبيرانيا عالء حسين فليح120003272022067029

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيرسل مهدي ابراهيم محمد120004272022140023

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0الخارجياتادبيعال سعيد عبد شهيد محمد120005272022401090

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية عكاظ للبناتادبيرقيه تركي اسماعيل خليل120006272022088035

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية البراءة للبناتادبيرغده عماد احمد كريم120007212022093012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية المنار للبناتادبيايالف مجيد مهدي مجيد120008272022050005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيغدير فالح حسن عبد120009272022053053

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية القوارير للبناتادبيحنان عايد طراد دهام120010272022081012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية المناسك للبناتادبيغفران محمد عطشان عبد هللا120011272022104070

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيعلي عطيه كامل فرحان120012272021150063

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيريام حيدر محمد خدام120013272022070015

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية المكاسب للبنينادبيعلي محمد عريبي محمد120014272021003055

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيشهد سالم محمد عبد120015272022076028
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية الفاروق للبناتادبيغاده حسين كاطع الواشي120016272022069056

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية الوند للبناتادبيبنين خالد علي عبد120017272022090007

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبيبراء محمد عباس سلمان120018272022110003

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيزهراء ماجد عباس سلمان120019272022094036

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسن وليد حسين ابراهيم120020272021049024

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية الحرية للبناتادبيتقى عباس غازي عبد الرضا120021272022099032

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية الشهباء للبناتادبيفاطمه عبد الحسين جليل عبد الحسن120022272022146030

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية المدحتية للبناتادبيزهراء احمد عبد االمير مهدي120023232022090026

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية الوثبة للبنينادبيمسلم سعد علي كرين120024272021017082

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيرسل سعيد جبار عبد الزهره120025272022109030

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية الحضر للبناتادبينور الهدى علي عبد الزهره عبد الحسين120026272022051067

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيمنار سعد عباس علي120027272022095056

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية الحرية للبناتادبياسراء عباس عطيوي جعفر120028272022099004

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء حمزه جميل دحام120029272022102065

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيأسراء سالم عبيد عريبي120030272022102001

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبياحمد مسلم عباس صكبان120031272021152005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيروان احمد عبد الوهاب حسون120032272022140028

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيزهراء مجيد علي طالب120033272022160058

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيبنين ياسين رحيم باجي120034272022109018

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيزهراء حليم صاحب تكليف120035272022052025

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية الرقيم للبناتادبيرسل جواد كاظم عوده120036272022054010

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيرسل صالح فاهم عبد120037272022053029

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيحسين خليف عبيد محمد120038272021048022

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية الحرائر للبناتادبيغدير زيدون خلف محمد120039272022107055

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمنتظر عادل سعد علي120040272021049131

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية المناسك للبناتادبيزينب علي عبد االمير حميد120041272022104056

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية بغداد للبناتادبيبتول جعفر حسن علي120042272022079008

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيزينب احمد عباس غزيوي120043272022140037

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية الرقيم للبناتادبيدعاء احمد حسن عبد عون120044272022054008

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيحوراء محمد كرنوص محمد120045272022109028

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية  الميقات للبناتادبيزهراء عرفات صباح نعيم120046162022194038

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسين حميد جابر راضي120047272021016033

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية الخالدات للبناتادبيرسل سعد عبد الحسن حسوني120048272022067030

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية المكاسب للبنينادبيحسين حيدر حميد محمود120049272021003019

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيزهراء علي حسين علي120050272022094033
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية الوثبة للبنينادبييحيى عبد االمير جعفر عبد الحسين120051272021017093

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية المناسك للبناتادبيزينب فالح عبد الرزاق عواد120052272022104057

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية الرضوان للبناتادبياسراء ياسين اسد دليان120053272022078001

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبيايمن حيدر علي بداري120054272021110003

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيسارة محمد ساير محسن120055272022076025

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيرقية مطلب عاصي غريب120056292022060058

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية عمورية للبناتادبيزينب محمد باقر حسن علي120057272022098018

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية الثبات للبنينادبيكرار سعيد حسن ضعيف120058272021024056

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيشفاء عبد الكريم راضي عبد120059272022102108

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية الفاروق للبناتادبيدنيا سعد توفيق مجيد120060272022069027

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيغفران عبد الحسين برهان حلواص120061272022102126

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزهراء شارق جدوع غالي120062272022095025

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية عكاظ للبناتادبيرهام عبار كردوش عضد120063272022088039

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية الحضر للبناتادبيرسل انور حمود شناوه120064272022051025

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية الحضر للبناتادبيمريم احمد شاكر هويش120065272022051059

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمهدي صالح عبد زيد حسين120066272021031226

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0الخارجيونادبيامير رعد مسلم حسين120067272021400013

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيمحمد تقي احمد عباس حسين120068262021044046

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبياسالم عادل والي كاظم120069272022094005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيحوراء احسان فليح حسن120070272022070011

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية السرور للبناتادبيعال علي عبد االمير عبد الحسين120071272022066012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسن سماري ميبر عليوي120072142021024056

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيساره احمد جاسم محمد120073272022109048

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيسكينه هادي عبد علي شبيب120074272022095038

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيفاطمه غني عطب عجه120075272022076036

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية الخالدات للبناتادبياسراء علي حسون حريب120076272022067005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية الحرائر للبناتادبيأيات جاسم محمد عطيه120077272022107004

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد ياسر صاحب حسين120078272021044116

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبياحمد عباس سعد محمد علي120079272021049004

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية الفاروق للبناتادبيتبارك مثنى عباس خضير120080272022069018

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية المجد للبنينادبيسجاد اكرم محمد مصحب120081272021012008

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0الخارجياتادبيوجدان داخل محمد صخر120082292022401087

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية عكاظ للبناتادبياسراء محمد وهاب كاظم120083272022088005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0الخارجياتادبيزينب عبد االمير حداوي جوده120084272022401065

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية الرضوان للبناتادبيفاطمه صباح نوري عبد الحسين120085272022078039
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية الشهباء للبناتادبيفاطمه مرتضى حسين عبيد120086272022146031

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيندى محمد فرحان فرج120087272022102165

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية المباهلة للبنينادبيحسين هادي عوده عبيد120088272021021029

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية السلوى للبناتادبيزهراء علي كاظم باذر120089272022084016

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيرغد عبد العباس مانع تسيار120090272022052023

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية الحرية للبناتادبيكوثر عمار مهدي جواد120091272022099095

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيفاطمه فرزدق عبد الرحيم كاظم120092272022140067

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية الحضر للبناتادبيتماره ثامر جواد عبيد120093272022051017

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية الصباح للبناتادبيفاطمه علي ريسان حمود120094202022190010

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية المسيب للبناتادبيساره سالم ابراهيم هميل120095232022117060

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيابرار علي جميل كريم120096262022082001

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية الجبايش للبنينادبيعباس حيدر عواد جاسم120097222021045014

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء علي سالم حسين120098272022102073

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية غماس للبنينادبيعلي سعيد جحش ناصر120099242021016052

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية المناسك للبناتادبيزينب عبد الحسين عباس كريم120100272022104054

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيفاطمه مراد عبيد مجيد120101272022095052

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيشهد حسين لزام عجيل120102272022052037

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعلي احمد محسن حسن120103272021030031

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية عمورية للبناتادبيفاطمه صالح عبد الصاحب حسن120104272022098031

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيبدور مشرق محمد علي عوده120105272022095009

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيتبارك ازهر شاكر صالح120106272022071012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية المكاسب للبنينادبيمحمد حسين عبد الحمزه طرخان120107272021003067

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيطيبة مؤيد شاكر عبد عون120108272022095043

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيمريم علي ابراهيم عبد هللا120109272022052046

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيصفا صالح جبار عيسى120110272022109056

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية الوند للبناتادبيسبأ فاهم عبد عون كاظم120111272022090019

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيمريم محمد حمزه عباس120112272022053070

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيعذراء عباس دغيش فهد120113272022072028

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبينور شايع ماجد راضي120114272022108049

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيحسن شوقي اسماعيل ابراهيم120115272021030013

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية الفاروق للبناتادبيرؤى كاظم عبد الحسين مجدي120116272022069029

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيغيداء علي رحيل ضاحي120117272022076034

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية الوند للبناتادبيحوراء اياد عواد ابراهيم120118272022090009

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيمريم محمد كاظم عالج120119272022071047

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية الحضر للبناتادبينبأ عصام عبد علي جاسم120120272022051061
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0ثانوية الوند للبناتادبيايه جبار برهي جسوم120121272022090004

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيحنين محمد مهدي ناصر120122272022095016

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيمصطفى أحمد نجم عواد120123272021151053

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيزينب رياض جريان عبد األمير120124272022052030

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيجهاد حاتم عبد السادة جبار120125292021016015

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبياسراء حسن كاظم كشيش120126272022140002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية االفتخار للبناتادبيسحر نعيم كريم هميم120127252022079067

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية حمورابي للبنينادبياحمد عادل هادي حسين120128272021025001

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية البتول  للبناتادبيرسل علي عيدان جبر120129232022104016

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية الحضر للبناتادبيحوراء صبيح كحيوش كزار120130272022051023

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيابتهال علي عباس علي120131272022109002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية القوارير للبناتادبيهدير طالب مرزه حسين120132272022081046

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية االبتكار للبنينادبيعبد الغفار جياد كاظم زغير120133112021151032

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبياحمد حسن محمد جاسم120134212021025002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية عمورية للبناتادبيفاطمه محمد فليح حسن120135272022098033

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيبنين حسن علي رجا120136272022076012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيبراء محمد علي شاكر اسماعيل120137272022102027

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيزيد كريم عبد دغيم120138272021030022

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيايات عبد الكريم موسى عيسى120139272022109011

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيسيف الدين علي ياسر حسين120140272021016079

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيهدى احمد ستار عمران120141272022071055

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية الرقيم للبناتادبيهدى فاضل علي صافي120142272022054031

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية الحضر للبناتادبيضحى حسن محمود باقي120143272022051043

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية الرضوان للبناتادبيفاديه وسام شناوي عباس120144272022078037

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيكرار جبار نعمه فرحان120145222021086086

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيبراق حسن علي موسى120146272022094014

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية المكاسب للبنينادبيمحمد علي صالح مهدي حويش120147272021003069

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيعبير نديم هميم كعينبي120148272022052040

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيرقيه حيدر مردان جعفر120149272022094027

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية الحرية للبناتادبيرمله عبد العباس موحي حسن120150272022099049

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية الثبات للبنينادبياحمد فالح جابر عبد الحسين120151272021024004

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية المدى للبنينادبيحيدر احمد صبار متعب120152272021026024

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية الوند للبناتادبيريام جابر علي عبيد120153272022090014

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية الحرية للبناتادبيجنات عبد االمير عباس ردام120154272022099035

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0ثانوية السلوى للبناتادبيفاطمه خليل ابراهيم خليل120155272022084026
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية المباهلة للبنينادبيايمن عامر عبد الكاظم محمد علي120156272021021007

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية بغداد للبناتادبينور حسن جاسم موسى120157272022079050

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية السدة للبنينادبيمنتظر عذاب هاشم شطي120158232021016076

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيمريم كاظم مطشر معيدي120159272022102156

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية الثبات للبنينادبيحيدر صادق حميد كاظم120160272021024020

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيضياء حيدر مطر ابراهيم120161252021116040

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية الفجر المختلطةادبيعليم عباس علي شبرم120162232021173038

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0ثانوية الوثبة للبنينادبيحسين فالح طعان عباس120163272021017014

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية عكاظ للبناتادبيفاطمه نجاح مهدي فرحان120164272022088082

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيهاجر هاشم صالل ابراهيم120165272022160110

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيزينب رائد حسن محمد علي120166272022108026

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية الوند للبناتادبينور الهدى حيدر هاشم عباس120167272022090030

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيفاطمة ضياء غائب صالح120168272022071043

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانويه المصابيح للبناتادبيزهراء طالب صبار حمود120169292022079022

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمحمد عبد الرضا هامل مربط120170262021015088

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية المناسك للبناتادبيرقيه كريم حمدان عاتي120171272022104041

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية المؤاخاة للبنينادبيعلي باسم عبد االمير جابر120172272021037028

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمسلم معين حتاش تكليف120173272021030058

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية المكاسب للبنينادبيزيد علي حسين عتول120174272021003034

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية السدة للبناتادبيغدير علي حسين زناد120175232022110034

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية الكوثر للبناتادبيهبة محمد محسن ابراهيم120176232022114041

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي ايمن يعسوب رضا120177272021031116

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية قرطبة للبناتادبينبراس عالوي حسين شبل120178232022126039

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةادبيايات جبار حسين متعب120179272022112001

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيميثم طالب حاتم جعفر120180252021024333

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيجعفر محمد جميل رومي120181292021014030

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية المباهلة للبنينادبيعباس فارس محمد عليوي120182272021021045

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية عكاظ للبناتادبياالء صالح عبد الحسين موسى120183272022088009

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية االطهار للبنينادبيصادق ريسان ثامر داود120184222021034014

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية الفاروق للبناتادبيزهراء حاكم جابر حمود120185272022069040

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيسجاد عباس عزيز ابراهيم120186272021030025

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية االجيال للبنينادبيعلي غازي جاسم محمد120187162021014033

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيابرار حسن علي موسى120188272022094001

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية الفاروق للبناتادبيهدى قاسم كريم رياح120189272022069074

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب علي سلمان عاصي120190272022102090
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء علي محسن مجذاب120191272022102075

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية المناسك للبناتادبينرجس جعفر جبر حمادي120192272022104088

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيعذراء عالوي كامل جالب120193272022102118

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية الثبات للبنينادبيعقيل حسين عبد الواحد علي120194272021024040

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية الهالل المختلطةادبيحسن صدام طالب حامد120195232021179006

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية المناسك للبناتادبيايات شهيد عطشان عبد هللا120196272022104017

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيتبارك صباح جاسم محمد120197272022108006

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيريام عدنان عبد الكاظم عبد الحسين120198272022140029

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية الفاروق للبناتادبيدعاء جابر عبد الكاظم راضي120199272022069023

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيناديه علي علوان كريدي120200272022053071

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبييونس داود سالم عمران120201272021006063

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيليث ثامر جواد كاظم120202272021030043

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية الخالدات للبناتادبيفاطمه كريم عبد الحسن سعد120203272022067055

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيبشائر طالب جبار موسى120204272022141013

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيغدير حسن حمود محسن120205272022072032

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية الخالدات للبناتادبيزهراء صباح عبد المحمود جيجان120206272022067039

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيفاطمة ثائر حميد خلف120207272022108033

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيعلي خضير جياد عبد120208232021255060

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية عبد المطلب للبناتادبيسكنه نعمه كريم عبد الحسين120209232022136021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيعذراء خضير عبيس عبد هللا120210272022160076

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية غماس للبنينادبيسجاد عبد الكاظم حسين موجد120211242021016029

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيكوثر علوان نعيم شاتول120212292022054089

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية الرضوان للبناتادبيعلياء محسن رضا عبد120213272022078034

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية عكاظ للبناتادبيبنين محمد شمران فرحان120214272022088021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه حاكم مجهول ثعلب120215272022102131

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعلي عبد الحسين جليل عبد الحسن120216252021116052

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبينبأ سالم خضير عبد120217272022095057

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0الخارجياتادبيايات محسن ضمد حسين120218272022401020

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيتقى عقيل اسماعيل جواد120219272022160022

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيجواهر عبد الجليل علي مجلي120220112022076024

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزينب صالح مهدي بريهي120221272022095034

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية الحضر للبناتادبيوفاء جواد عواد راضي120222272022051073

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية الفاروق للبناتادبيزهراء جاسم عبد الساده مدلول120223272022069036

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبيجعفر مشتاق طالب شياع120224272021110004

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية المباهلة للبنينادبيمقتدى كفاح نعمه علوان120225272021021084
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية عشتار للبناتادبينهى حسين كريم محمد120226232022125029

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية االزدهار االهلية للبنينادبيعمر محمد عبد الحسين محسن120227232021289017

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيرنا طالب عبود حسين120228272022095021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية الحرية للبناتادبيزينب فاضل عبد الرزاق عبد اللطيف120229272022099068

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيوالء خلف حسين مرزوك120230272022094064

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية الحرية للبناتادبيبنين ميثم عبد الواحد مطشر120231272022099030

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيغدير برير حسين عباس120232272022072031

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيضحى علي نعمه عبد120233272022071036

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبياسراء رزاق ناصر حسين120234272022102008

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية المكاسب للبنينادبيسعد طه خضير محمد120235272021003036

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيمريم سعدون صبار علوان120236272022102152

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيطه خالد كامل عبيد120237232021255048

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيكاظم محسن كاظم دشاش120238272021044095

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيحوراء باسم صيهود نعمه120239272022053022

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيفاطمه علي هاني كاظم120240272022070030

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية الحرية للبناتادبيغدير زكي يحيى كاظم120241272022099084

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيحسين كامل محيسن كريدي120242272021153043

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0الخارجياتادبيزهراء عالء عبد الحسين هادي120243272022401055

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيتبارك سجاد حسن هويدي120244292022078030

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0اعدادية المدى للبنينادبيحسين عقيل عباس عبود120245272021026019

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية الصدرين للبنينادبيمحمد عبد عباس سلمان120246212021056026

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية الحمائم للبناتادبيزهراء مهدي عبد اللطيف صالح120247212022122007

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية المستنصرية للبناتادبينور حيدر عبد االمير يوسف120248272022141066

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيفاطمه حميد رشيد محمد120249272022109065

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية الخالدات للبناتادبيرقيه عباس جبر محمد120250272022067033

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0ثانوية المستنصرية للبناتادبينورا خليل محمد غريب120251272022141067

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية الفاروق للبناتادبيبنين محمد كاظم يعقوب120252272022069016

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0ثانوية المناسك للبناتادبيمريم حسين محمد مهدي حسين120253272022104083

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0ثانوية نابلس المختلطةادبيحسين علي محيسن كاظم120254232021194005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0ثانوية المناسك للبناتادبيزينب حسين جبير واجد120255272022104052

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبيعلي زيدان عفلوك سلمان120256272021110016

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيتبارك علي عبيس كريم120257272022070008

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتادبيطيبه فالح مطرود مزعل120258272022145001

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0ثانوية الحرية للبناتادبيمريم عدنان نعمه مجول120259272022099098

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية الخالدات للبناتادبيزينب كاظم كطب خطار120260272022067046
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية عكاظ للبناتادبيبنين رائد عطيه كاظم120261272022088018

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0ثانوية الحضر للبناتادبيبنين علي حسون صباح120262272022051011

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية المقام االمين المختلطةادبيقاسم محمد عبد هللا محمد120263212021355004

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية المسيب للبناتادبييسرى حسين عبد هللا كرير120264232022117113

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي ستار رزاق جدوع120265272021031129

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية الفاروق للبناتادبيمريم فليح محمد جدعان120266272022069064

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية االخيضر للبناتادبيهدى حسين عكله عكبان120267122022116033

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية حيفا للبناتادبيحوراء علي خلف حسين120268232022122020

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0الخارجياتادبينور زبن عبد عون عطيه120269272022401135

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيفاطمه طاهر جهاد حمزه120270272022070029

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيكوثر طالب صبار سعد120271272022102145

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيزينب نجم عبد كاظم120272272022070023

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبينورس جمال كاظم حميد120273272022094059

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية الحرية للبناتادبياسماء مهدي عبد الحسين علوان120274272022099006

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0الخارجياتادبيزينب حازم علي مارد120275272022401061

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية عشتار للبناتادبيفاطمه هادي عبد علي املح120276232022125021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0ثانوية الحرائر للبناتادبياسراء خضير عباس محمد120277272022107006

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي شهاب فرحان شهاب120278272021016120

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبييوسف فلح حسن عمران120279212021065094

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية البعثة النبوية للبنينادبياحمد محمد عبد خميس120280212021028002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية عكاظ للبناتادبيزهراء صالح جلوب مجهد120281272022088044

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيسيف علي خضير عباس120282272021049067

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية الياقوت للبنينادبيفارس عبد الزهره حميد فارس120283272021038084

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيعلي جياد ياسر طارش120284292021110031

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه مشتاق طعمه عبد الحسين120285272022102142

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيندى جاسم جمعه غاوي120286272022160099

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية المناسك للبناتادبيهبه حمزه شنان عبد120287272022104094

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيمريم حسين ناجي حسين120288272022109076

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية الحضر للبناتادبياماني خليل كاظم عبيد120289272022051004

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيغدير حسين كامل كتل120290272022052041

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية الحرائر للبناتادبيدعاء فالح قيطان حسين120291272022107023

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية المستقبل للبناتادبيالبتول فليح حسن ناصر120292232022106002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية الشهباء للبناتادبيهبه عادل علي ايوب120293272022146039

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية تل الزعتر المختلطةادبياحمد محمد خشن مغامس120294222021227002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية المؤاخاة للبنينادبيابراهيم عادل مجبل نعمه120295272021037002
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية عكاظ للبناتادبيندى ياسين ابراهيم منسي120296272022088095

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيعلي عبد الهادي عبد هللا دخينه120297272021150060

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية غماس المسائية للبنينادبيمحمد مهدي عبيد جازع120298242021201056

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيدعاء حيدر جواد عبد120299272022102048

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية المختار للبنينادبيحسين علي عبد الحسين كندوح120300222021047030

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية النصر المختلطةادبيحسن فالح جبار عباس120301162021305007

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيكرار عالء عوج عاجب120302272021016145

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية عشتار للبناتادبيزينب كريم عبيس جاسم120303232022125014

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية المكاسب للبنينادبيصادق عامر ياسين خضير120304272021003038

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية السلوى للبناتادبيفاطمه عالء عبد هللا عوده120305272022084027

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية الثبات للبنينادبيعلي رحيم هاشم سدخان120306272021024048

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0الخارجيونادبيغيث هادي مزعل نهير120307272021400098

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيزينب صباح حسن مشعب120308272022070021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيهدى نضال عبد الحسين فهد120309272022097026

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيمحمد حمزة جبر عكض120310112021052066

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية الوند للبناتادبيفاطمه صالح نايف حجاب120311272022090026

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسين مهند عبد الكاظم عبد120312272021049043

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية الحضر للبناتادبيزهراء رافع ظاهر محسن120313272022051027

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0اعدادية المدى للبنينادبيقسور فريق محمد شارع120314272021026041

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية قرطبة للبناتادبيحنان كاظم حسن شبل120315232022126013

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0اعدادية المسيب للبناتادبيشهد ابراهيم سالم حمزه120316232022117071

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية الرفل للبناتادبيفاطمه حسن عبد الكاظم محمد120317272022085013

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0اعدادية الياقوت للبنينادبياحمد حيدر صالح عباس120318272021038006

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيعمار ميثم حسين خشان120319272021020040

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية الوركاء للبنينادبيعلي ايوب تركي محمود120320232021034033

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية السدة للبناتادبيزينب مهدي عبد االمير محمد120321232022110026

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيمحمد احمد عبد هللا سهر120322272021048056

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية الفجر للبناتادبيرشا علي حسين سنوح120323222022132003

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية الوند للبناتادبيزينب صالح عبد عون حمزه120324272022090018

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية العراق للبنينادبيمهدي علي حسين جواد120325122021009308

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية الخنساء للبناتادبينور رياض غازي حمزه120326232022087048

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية الرفل للبناتادبيمريم علي عناد ضايف120327272022085014

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية المشروع للبنينادبيحسن احمد هاني حبيب120328232021010009

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمرتضى فالح نجم عبد120329272021044120

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية الحرية للبناتادبيفاطمه عدنان عباس حسن120330272022099092
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيفاطمه حيدر صالح عبد علي120331272022141056

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية قرطبة للبناتادبيختام فاخر مطشر موحان120332232022126014

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية الثورة للبناتادبيبنين علي حسين عليوي120333232022086011

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية الصمود للبنينادبيكرار حميد جاسب كريم120334162021435030

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيحنين رشيد صالح شريف120335272022109024

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبينريمان جاسم محمد عبد120336272022140076

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيباقر عماد صاحب جوير120337272021020008

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيرويده سامي محمد غريب120338272022141027

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيسجاد ابراهيم مزهر جعفر120339242021168007

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيام البنين علي موسى حسن120340222022170005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيفاطمه محسن عفلوك ويوي120341272022070031

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبينبأ غالب ظاهر ساجت120342232022128041

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيحسين كريم جواد خليل120343272021153044

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيسحر عبد هللا ثجيل حسين120344272022102103

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيسجى رياض جفات عبد العالي120345272022160065

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعبد هللا عبد الكريم جواد راضي120346232021002028

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية الفاروق للبناتادبيعذراء ابراهيم هادي يونس120347272022069053

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبياحمد حاكم موسى عبد120348272021031008

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية الشهباء للبناتادبينور عالوي حميد علكم120349272022146037

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيمرتجى حامد ابو شنه راضي120350272022140072

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيآيات حسين هدروش عبد الحسين120351272022102003

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية المناسك للبناتادبينجالء رائد حمزه عطيه120352272022104087

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية المناسك للبناتادبيتبارك امير ابراهيم امير120353272022104024

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية االعتماد للبنينادبيجاسم شاكر محمد عزيز120354292021010020

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيعلي محمد جبار شعبون120355272021153105

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية السدة للبنينادبيمرتضى عباس حمزة مرهون120356232021016069

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية الفاروق للبناتادبيرسل ناظم فاضل عبد الحسن120357272022069030

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية عبد المطلب للبناتادبيهدى محمد علي عبد120358232022136031

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبيزينب عدي سامي علي120359272022161026

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيكرار يحيى محمد علوان120360272021031159

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية المناسك للبناتادبينبراس حسين كاظم حسين120361272022104086

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيحنين سعد محمد رضا عبد120362272022160024

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيغفران رزاق رضا مهدي120363272022072033

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء باسم محمد داود120364272022102061

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية الرفعة للبناتادبيحنان عادي علي عمران120365232022081016
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيبنين مجيد كاظم مهدي120366272022053017

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية576.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائينور الهدى عادل قاسم رسول120367272042107066

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية565.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينور فؤاد عبد علي خليل120368272042095155

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية565.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه احمد ناصر حسين120369272042060242

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية561.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه الزهراء وسام سامي فاضل120370272042056317

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية561.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيعلي نعمه سوادي معين120371272041030026

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية557.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيدعاء كاظم فرحان جبس120372272042068068

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية554.0اعدادية كربالء للبناتاحيائياحالم عمار عبدالوهاب حيدر120373272042056002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية551.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيديما عماد صالح مهدي120374272042160436

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية544.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيدالل نعمه غليس طعمه120375272042160132

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائياسماء صافي محمد حسن هادي120376272042103002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيغفران سعيد هادي حنون120377272042081098

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيهبه كامل جواد كاظم120378272042058340

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين عالء جليل موات120379272041001086

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0اعدادية السما للبناتاحيائيرقيه احمد سعد خضير120380272042083044

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0اعدادية السما للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم علي120381272042083107

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيمرتضى عبد االمير شنشول علي120382272041030038

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيمالك حيدر عبد الحسين فليح120383272042067092

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزهراء ستار كاظم بريس120384272042081053

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيدعاء سعد حبيب زماخ120385272042068065

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائيفاطمه شاكر مزهر محمد120386272042080044

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمريم حسين يحيى حسين120387272042061058

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء رياض عبد الحسين عبد عون120388272042058138

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزهراء سجاد علوان صيوان120389272042069043

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء عوض جار هللا مشاري120390272042079055

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيسجى حيدر حسين عبيد120391272042095089

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيايناس مشتاق طالب دمدوم120392222042412012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائياسراء حامد فريج مهنه120393272042071002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائياطياف عادل عنيد عذيب120394272042069002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه فارس جياد فتان120395272042056350

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0اعدادية السما للبناتاحيائيزينب علي شاهين ضاري120396272042083074

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيرسل سمير كامل عبد الكريم120397272042052060

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيبالل محمود جابر حداوي120398272041010029

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحيدر حسن عليوي دشمان120399262041009045

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائياديان عادل صاحب نعمه120400272042160008

صفحة ٣٤٤٠ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيحنين بديد عوده مجيبج120401272042107021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء غانم مهدي عنفوص120402272042059060

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية513.9اعدادية النجاح للبناتاحيائيفدك كريم عبيس لفته120403272042060268

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيشهد علي جبار هادي120404272042056270

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيسجى حسين وفي شريف120405232042082054

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيماريه سعود عزيز عبد120406222042314038

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0ثانوية البيان للبنيناحيائيحسين حيدر عاجب حمد120407272041032011

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينرجس نجم عبد علي عطيه120408272042095145

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيطارق هادي عبد االمير خلف120409262041012064

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائينور عداي جحيش راضي120410272042071075

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية النقاء للبناتاحيائيآيات نبيل زيدان مظهر120411272042101003

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيكوثر فاضل عباس ربيد120412272042071065

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيمريم باسم عبد الحسن عبود120413272042059124

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيغسق عقيل عبد االمير مفجع120414232042106060

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيف فالح حسن اوحيد120415292042056108

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء محمود حمزه حسن120416272042058158

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية النجاح للبناتاحيائينور علي عبد الكريم محمد120417272042060324

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيتبارك جاسم محمد غني120418272042065027

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب سمير بشير مال هللا120419272042060167

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه محمد عطيه جبر120420272042063154

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيوجدان جبار مهدي حسين120421272042097057

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيعباس عبد االيمه محسن نعمه120422272041154091

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيعذراء علي حسين كاولي120423272042102062

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمريم قاسم محمد يوسف120424272042055267

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية502.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه حسين حسن مهدي120425272042077098

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيسحر حيدر عيسى خالوي120426272042160253

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيايه ساجد جاسم محمد120427272042094009

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية السما للبناتاحيائيفاطمه محمد حسين علي جاسم120428272042083115

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0ثانوية الوعي المختلطةاحيائيفاطمه عادل شذره علي120429222042341005

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيرقيه هشام اسماعيل ابراهيم120430272042056163

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه عبد الباسط محمد علي مهدي120431272042060258

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه حيدر علي احمد120432272042067078

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزينب عبد الهادي باقر علي120433272042057106

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيساره مكي حمزه شراد120434272042097036

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيابراهيم يوسف حسن عوده120435252041116001
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جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيكوثر هادي حميد هادي120436272042059118

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيسماح اثمار فخري عزيز120437272042064110

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمحمد عقيل محسن جابر120438252041116062

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيايات فؤاد تركي نايف120439272042056042

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيساره علي معين نعمه120440272042094044

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيمريم جاسم محمد دخيل120441222042413097

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيزهراء محسن عصواد عبد120442272042084027

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمنتظر حسين ناصر حسين120443262041011189

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمرتضى حسن مكي محمود120444272041002157

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمحمد باسم عبد االمير عبد الرحيم120445272041135014

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائينور راضي عصواد عبد120446272042069114

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيغفران هيثم جبوري عبد الحسين120447272042063149

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيالهام جاسم محمد حسن120448272042081009

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائينور الهدى نجم عبد محمد جواد120449272042160386

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيتبارك ابراهيم حيدر حمزه120450272042064031

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيتمارا رضا عبد اليمه كاظم120451272042058071

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزهراء صادق فارس وضح120452292042055037

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمحمد علي حسين محمد120453272041154165

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيغسق جابر نعمه عليوي120454292042057205

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء جواد عبد االمير ابراهيم120455272042061032

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيزينب احمد محمود جاسم120456272042089063

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيمصطفى محمد كامل جاسم120457272041046105

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية العباس للبنيناحيائيصالح حسن عبود كريم120458272041043008

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد حبيب عبد علي عبود120459252041207096

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيدينا قتيبه عبد الهادي حسين120460272042068069

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيكرار حسين وساف جاهل120461242041202104

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيسجى باسم فاضل عبد الرضا120462272042095088

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيهاجر بهلول نومان خليل120463272042061073

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيطيبه طه نوري عطيه120464292042085120

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء مهدي رسول خديم120465272042064087

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية557.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيمصطفى نزار جبار غالي120466272051024072

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيزهراء عبد الزهره نعثيل جواد120467272052160086

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيقاسم عبد االمير عبيد راهي120468272051024055

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيجواد عبد الحسين جواد عطيه120469272051002019

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيهبه صفاء ناصر حسون120470272052088045

صفحة ٣٤٤٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيمريم حيدر حسن عبد االمير120471272052057045

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيفاطمه ناظم عبد العباس ياس120472272052072053

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتتطبيقيآيه وسام عبد الحسين علي120473272052144001

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيزهراء احمد محسن فاضل120474272052065025

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيزينب بشير فاضل كريم120475272052064036

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيندى ناجح مهدي كريم120476272052064059

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيكرار نافع عبد الحسين عباس120477272051024059

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية االصالح للبنينتطبيقيمصطفى محمد بطي عويد120478222051015056

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيسحر خليل كاظم علوان120479232052271143

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيبنين ناصر مصطفى شياع120480272052058009

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيمسلم عقيل لويج جوحي120481252051046027

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزهراء قاسم عبد هللا وهب120482272052079012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيدعاء داخل عطية خليل120483272052067012

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية العراقية للبناتتطبيقيهدير صالح عبد الرسول عباس120484212052139051

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيغيث حسين جواد حسن120485272051030040

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيحسن جاسم شياع سالم120486272051013025

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعمار ياسر صالح مهدي120487272051154167

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيزينب عباس عبد الكاظم عباس120488272052067023

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمحمد حسين مال هللا برهان120489272051045082

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتتطبيقياسيل مزهر زغير سلطان120490272052102001

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية غزة للبناتتطبيقييقين حيدر عبد الصاحب حمود120491272052057056

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيثامر محمد عبد الحسين هوير120492272051151021

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيزهراء عبد عون نصيف جابر120493272052058028

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين خرموش120494272051045029

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتتطبيقيرقيه ابراهيم علي محمد120495272052144002

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد صادق جابر داود سلمان120496162051353156

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية401.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعبد الكريم احمد كريم نعمه120497292021001098

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية395.0ثانوية المستقبل للبناتادبيبراق عامر نعمه راهي120498232022106003

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية385.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيمحمد حسن ساجت محمد120499272021150083

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية383.0ثانوية المناهل للبناتادبيثريا عادل فليح حسن120500132022126012

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية382.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيسجاد لفته فضيل مهدي120501272021016074

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية382.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبياسماء شمخي صياح حطاب120502272022102011

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية381.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمة الزهراء سعدون محسن عصواد120503272022102128

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية380.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمحمد باقر علي جبر جاسم120504272021030051

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية380.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيرباب كريم حمود جاسم120505272022052020
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جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية380.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيسرى عبد العظيم عبد علي عطيه120506272022140049

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية380.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيذو الفقار عباس مصطفى تايه120507272021154033

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية378.0ثانوية اآلمال للبناتادبيصفا علي حسين عليوي120508232022118021

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية378.0ثانوية الحرائر للبناتادبيهدى راضي مرهون عيسى120509272022107082

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية378.0ثانوية سيف الحق للبناتادبينور سلمان صالح نايف120510272022076049

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية378.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسن محمد سليمان محمد120511272021049022

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية377.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد عائد حلواص سلمان120512272021016167

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية376.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيتبارك زياد عماد مكطوف120513272022108005

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية376.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةادبيحسين علي حسين عبيد120514272021112003

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية376.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي حمزة حمود شدهان120515272021016117

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية375.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيمنال خضير عليوي موحان120516272022052047

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية375.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمد رزاق شمران جعفر120517272021049106

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية374.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعلي حيدر موسى احمد120518272021049085

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية374.0ثانوية المناسك للبناتادبيهدى هادي غازي بهلوان120519272022104095

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية374.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزينب جاسم محمد علي120520272022095031

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية374.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه ادريس كاظم لطيف120521272022102130

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية373.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيأمير مهند صادق حمزه120522272021031005

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية373.0ثانوية المناسك للبناتادبيزينب صالح كاظم شمران120523272022104053

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية372.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمنتظر فريد داجي مطر120524272021049133

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية372.0اعدادية المسيب للبناتادبيسكنه احمد كاظم حسو120525232022117065

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية371.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيجعفر وداد فالح عبد الحسن120526272021048014

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية370.0اعدادية الياقوت للبنينادبيهادي رزاق كريم عباس120527272021038133

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية370.0ثانوية الشهباء للبناتادبيآيات ثائر شهيب احمد120528272022146001

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية369.0ثانوية الحرائر للبناتادبيعذراء سليم هادي جبار120529272022107050

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية369.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيطه السيد احمد محمود120530132021034062

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية369.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيايات مهدي نعيم عبد120531272022109012

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية369.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسين علي يحيى عبد الواحد120532272021049037

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية369.0ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينادبيليث احمد عباس وحيد120533142021059006

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية369.0اعدادية الخالدات للبناتادبيغفران عبد هللا علي عبيد120534272022067052

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية369.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيمجتبى رحيم جاهل مجبل120535272021151043

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية369.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيغسق وارث طالب هاشم120536272022102125

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية369.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيشيخ يوسف جواد كاظم120537232021253073

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية369.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبياحمد حسن عبيد عبدعون120538272021016005

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية368.0الخارجيونادبيسيف جاسم محمد بلجي120539292021400052

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية368.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيشذى سالم عبد حسين120540272022095039

صفحة ٣٤٤٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية368.0الخارجياتادبيغفران سعد علي عبيد120541272022401092

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية367.0اعدادية الفتح للبنينادبيحسن علي حسين حسن120542272021011006

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية367.0ثانوية الحرائر للبناتادبيفاطمه خلدون مغامس حاجم120543272022107058

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية366.0اعدادية بغداد للبناتادبيريفان حاكم محمد حمود120544272022079023

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية366.0ثانوية عمورية للبناتادبيمريم حسين عليوي عباس120545272022098034

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية365.0ثانوية البدور للبناتادبيمها علي محمد حمزه120546232022085011

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية365.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيحنان علي جبار عطية120547282022190031

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية365.0الخارجيونادبيمصطفى محمد شاكر محمود120548122021400134

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية364.0اعدادية الفجر المختلطةادبياحمد محي وهاب شنان120549232021173004

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية364.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيشيماء هادي طالب سالم120550272022076029

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية364.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي حمزه خشاف حمزه120551272021016118

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية364.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتادبيغدير موسى عبد عبدال120552212022174006

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية364.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيفاتن سهيل نجم حسين120553272022140057

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية363.0اعدادية بغداد للبناتادبيغفران رائد جبار تايه120554272022079041

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية363.0ثانوية الرضوان للبناتادبيحوراء عمار اسماعيل خليل120555272022078011

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية363.0اعدادية المكاسب للبنينادبيمحمد فارس ناصر حسين120556272021003071

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية363.0ثانوية الحضر للبناتادبيفاطمه محمد وادي شناوه120557272022051052

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية363.0ثانوية الوثبة للبنينادبيمرتضى محمد حمادي كرين120558272021017081

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية363.0ثانوية الحرائر للبناتادبيزينب سالم كاظم ضبع120559272022107039

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية363.0اعدادية المؤاخاة للبنينادبيحيدر مهدي مطر كاظم120560272021037020

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية362.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمنتظر هشام محمد علي عبد120561272021031225

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية362.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيشهالء جابر بلم موسى120562272022102110

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية362.0ثانوية المنار للبناتادبيعلياء عباس هادي رحال120563272022050045

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية362.0الخارجياتادبيحنين داخل محمد جعفر120564272022401038

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية362.0الخارجيونادبيمصطفى امين حسن خضعان120565272021400120

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية362.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبياحمد كاظم ابراهيم مطر120566272021049008

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية362.0اعدادية الياقوت للبنينادبيزيد حاكم جياد شريف120567272021038034

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية362.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيعال عباس فاضل جاسم120568272022141052

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية362.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسين ثامر شاكر محمود120569272021049028

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية362.0اعدادية الخالدات للبناتادبيزهراء احمد هاشم محيسن120570272022067036

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية362.0اعدادية المكاسب للبنينادبيعلي محمد سالم جاسم120571272021003054

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية362.0اعدادية السجاد للبنينادبيمحمد قاسم عبد الواحد مرشد120572232021031054

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية362.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعبد هللا احمد وناس عباس120573272021016100

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية362.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبيحسام حبيب عناد سرحان120574272021110006

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية362.0الخارجيونادبيابراهيم عبد هللا انبيت فرحان120575272021400002
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جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية361.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبياحمد قاسم عبد الكريم احمد120576272021016010

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية361.0ثانوية الحضر للبناتادبيمرسلين حامد سعيد عباس120577272022051057

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية361.0ثانوية الصديق للبنينادبيعلي وعد عبد العظيم حمزة120578232021027042

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية361.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيقاسم رزاق عبد الرضا عطيه120579272021154053

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية361.0ثانوية الشهباء للبناتادبيزهراء هاتف غاوي ناصر120580272022146022

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية361.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيهند احمد كاطع فرج120581272022160115

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية361.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبيكرار عباس ابراهيم مطلك120582272021110017

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية361.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةادبينوره تركي شبيب حسين120583272022112004

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية361.0اعدادية المباهلة للبنينادبيعلي جواد كاظم حمزه120584272021021050

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية360.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمحمد زهير عباس محمد120585272021030052

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية360.0ثانوية الصديق للبنينادبيمحمد عدنان عبيد نهير120586232021027053

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية360.0ثانوية المنار للبناتادبيتقى عبد الحسين علي احمد120587272022050014

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية360.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبيعهود محمد عباس طاهر120588272022161035

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية360.0ثانوية الثمرات للبناتادبيفاطمة علي شاكر حسن120589212022169041

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية360.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيقاسم جواد كاظم مجذاب120590272021049093

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية466.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينرجس محمد عيسى علوان120591272042056424

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية449.0اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيسجاد صالح عبد وادي120592102041015022

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية442.0ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيكاظم احمد كاظم جوده120593252041018012

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية440.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفاطمه عدنان حسن جابر120594252042056253

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية439.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيرقيه طاهر محمد طاهر120595272042095049

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية435.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيمريم احمد هداد عزران120596262042250320

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية429.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرقيه حيدر كاظم عبد120597252042084266

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية427.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيرقيه محمد علي حسين120598272042089045

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية426.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيامير ناجي عبد هللا حسين120599272041019012

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية419.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزينب هادي محمد هادي120600272042093065

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية419.0اعدادية االمام للبنيناحيائيمحمد حسين عبد الحسين كاظم120601232041013066

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية417.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيفاطمه كريم صالح حمود120602272042069089

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية416.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه حيدر محمد حسين120603272042095114

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية412.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيزبيده حامد محمد عباس120604232042150004

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية410.0اعدادية حلب للبناتاحيائيغفران جاسم محمد جبر120605242042107126

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية407.0الخارجياتاحيائيزينب جعفر عبداالمير مهدي120606252042401094

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية404.0ثانوية الطبرسي للبنيناحيائييوسف علي محمود جاسم120607232041041030

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية404.0ثانوية امل االجيال األهلية للبنيناحيائيحمزه عارف عبد الرسول جمعه120608272041131002

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية404.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيساره محمد جبار كزار120609272042087093

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية403.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيشيماء علي طاهر راجح120610272042055189
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جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية399.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائياحمد ماجد بديوي حمزه120611242041010010

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية399.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحنين خضير جبر عاجل120612252042096125

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية398.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيهبه هللا جاسم محمد عبد االمير120613272042065130

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية398.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيآيات علي ناجي كاظم120614272042094003

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية396.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيرضا باسم حسن صالح120615272041045033

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية395.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين سامي عاجل زغير120616242042220846

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية395.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب ابراهيم محمد مهوس120617252042170331

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية395.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائياماني محمد نصيف جاسم120618232042088032

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية394.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزهراء علي خورشيد جمعه120619182042244019

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية394.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسن عباس جبار عطية120620252041012039

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية393.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيايناس رعد محسن حميد120621272042068021

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية392.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيمحمد مسلم محسن حسين120622232041024051

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية392.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينور الهدى حاكم جاسم عبد الزهره120623252042059814

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية391.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيساره جواد كاظم مانع120624272042091092

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية391.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائياطياف رعد عبد الحسين محي120625272042160025

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية391.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيتقوى عهد محمد علي120626232042090042

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية391.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء ماجد فالح عبد الواحد120627272042068100

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية391.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيمريم حسين مجيد موسى120628232042098175

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية391.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيعلي حيدر مهدي عطشان120629232041032042

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية391.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي حيدر يوسف هاشم120630272041001195

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية391.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائياحمد علي صباح لفته120631232041054011

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية390.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيايات كاظم رزاق شريف120632252042089016

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية390.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيهاجر جابر حسن بحر120633232042271764

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية390.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائينور صباح محسن مرهون120634252042089126

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية390.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيامير عبد الكريم امين احمد120635272041151007

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية390.0اعدادية السما للبناتاحيائيبنين عباس تركي جاسم120636272042083020

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية390.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيمسار صالح جواد كاظم120637262042112028

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية390.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسين مهدي حسين عبد ايوب120638232041251136

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية390.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيابتهال جبار سماج محسن120639272042079005

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية389.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيايفان خليل ابراهيم راجي120640232041251060

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية389.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء فريق محسن جمعه120641272042058151

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية389.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسنين زيد رياض حمزه120642252041031141

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية389.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمثنى مدين ناصر حسين120643272041027065

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية389.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيدعاء علي يوسف كشمر120644252042102010

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية389.0اعدادية السما للبناتاحيائياعياد سالم عباس جاسم120645272042083003
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جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية389.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيهبه احمد حسين جاسم120646272042067108

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية389.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعلي رياض محمد علي حسين120647252041014097

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية388.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيطفوف فالح ذياب سالم120648272042055196

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية388.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيقضاء لواء محمد عبد الرضا120649252042170550

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية388.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيمنتظر غني عبد الواحد صيهود120650272041004079

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية388.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيتبارك عباس هادي عبد هللا120651272042068041

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية388.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمصطفى حسين جاسم عريف120652242041008117

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية388.0اعدادية النور للبناتاحيائياسماء عباس طاهر جبر120653222042156009

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية388.0اعدادية النور للبنيناحيائيمرتضى كريم حسن عبد120654122041026163

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية388.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمه سلمان حمزه سلمان120655272042160310

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية388.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيحوراء فالح حسين محي120656232042111036

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية388.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائياسماء بدري كاظم محمد120657232042091008

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية388.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيفقار سعدون حسن هاشم120658272041010132

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية387.0اعدادية االمير للبناتاحيائيحوراء مهدي بديوي كاطع120659252042083043

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية405.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيعلي حيدر كاظم عبود120660272051027035

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية387.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيمؤمل زامل ابراهيم هدروس120661272051046069

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية384.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحسين حميد هاشم عبيد120662272051150047

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية384.0اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقيبراء ثابت عبد الحسين عبد120663252052193004

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية382.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيتقى مهدي احمد عباس120664272052160037

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية381.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعبد هللا علي جاسم حسن120665272051002087

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية380.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمحمد حمزه اسماعيل فنوخ120666272051045083

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية379.0ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيامير صبحي عبد الحسن محمد120667272051152006

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية377.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيزينب صالح مغامس جاسم120668272052065029

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية375.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمهدي حسن جواد كاظم120669272051008092

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية375.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيجابر طالب صندوح كليل120670272051013020

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية374.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيفاطمه كريم ديلي حسن120671272052067039

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية373.0اعدادية البسملة للبناتتطبيقيرجاء لطيف عبد القادر حسين120672272052068018

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية373.0اعدادية المنار للبنينتطبيقيحوراء حاتم جاسم محمد120673222052095015

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية373.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيوائل ملحان عبد الحسن مزهر120674272051015079

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية372.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمرتضى عادل محمد جواد سلمان120675272051001132

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية372.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيسيف حكمت نجم عبيد120676272051151061

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية371.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمحمد قاسم شاكر تومان120677272051005021

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية371.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيسيف عباس علي خضير120678272051015022

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية371.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد راقي هاشم خياله120679272051002128

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية370.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقياسيا عبد هللا كاظم حسن120680272052065006
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جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية370.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيمؤمل صفاء عباس كريم120681232051067052

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية370.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيمحمد فالح عبد علي جبر120682272051015064

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية447.0الخارجياتادبيميقات عارف عبد الصاحب حسن120683272022401119

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية444.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيايمان عبد الحميد نعمه حسن120684272022094012

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية441.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيمنال مجيد جفات مهدي120685272022102160

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية437.0االعدادية الشرقية للبنينادبيمنتظر سمير جاسب مونس120686222021007038

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية429.0ثانوية الحرائر للبناتادبيميقات موسى هادي راجي120687272022107070

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية426.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيساره عامر صافي صاحب120688272022094042

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية418.0ثانوية الوند للبناتادبيبتول كاظم سالم حسن120689272022090005

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية417.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيتبارك حسين عطيه شنان120690232022200003

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية415.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبينرجس حيدر طالب علي120691272022095059

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية411.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيفاطمه عباس عبد الحسين كاظم120692272022071044

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية410.0ثانوية عبد المطلب للبناتادبينوره عبد حنون جبر120693232022136030

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية410.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيايمان عليوي عاشور شعالن120694272022097004

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية409.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيرسل علي جلوب حنون120695272022094025

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية409.0اعدادية المباهلة للبنينادبيحسين عالوي جبر حسون120696272021021026

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية406.0ثانوية الرقيم للبناتادبيبنين احمد عبد الحسين جاسم120697272022054004

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية406.0اعدادية الخالدات للبناتادبيآيات أحمد عدنان يوسف120698272022067001

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية402.0اعدادية الثبات للبنينادبيحاكم علي حسين سالم120699272021024010

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية402.0الخارجياتادبيفاطمه عادل نعمه عمران120700272022401098

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية401.0ثانوية الحرية للبناتادبيزينب خالد كاظم محمد120701272022099066

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية401.0ثانوية الوند للبناتادبيبتول محمد طعمه عسل120702272022090006

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية401.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيتقى حسن هادي ظاهر120703272022052014

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية400.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبياحمد كريم راهي ذيبان120704272021030004

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية400.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيسكينه سبتي عبد الساده محمد120705272022102104

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية399.0ثانوية عمورية للبناتادبيرقيه احسان جواد شعالن120706272022098007

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية399.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيهجران حسين شهيب عبد120707272022102182

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية399.0اعدادية عكاظ للبناتادبيزهراء ربيع محسن خضير120708272022088043

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية398.0ثانوية الحضر للبناتادبيسحر سعد حسين سهر120709272022051040

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية397.0اعدادية عكاظ للبناتادبيبتول محيسن حريجة حسن120710272022088014

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية396.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبياالء دوهان جاسم عبد هللا120711272022160010

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية395.0ثانوية المناسك للبناتادبياسيل سامي عبد الكاظم عبيس120712272022104009

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية394.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيدنيا حمزه يوسف موسى120713272022160035

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية394.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيفريق واثق غانم مرهج120714272021006040

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية394.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيفاطمه محسن عبد علي120715272022053061
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جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية393.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيساره حسين دالي شطب120716272022102098

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية393.0اعدادية الخالدات للبناتادبيبتول حسين جبير سلطان120717272022067015

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية393.0ثانوية الحرائر للبناتادبيزينب نوماس هادي جاهل120718272022107042

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية393.0ثانوية الحرية للبناتادبيصفا موسى مرتضى علي120719272022099078

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيامير هادي عبد الساده سلمان120720272021031030

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية392.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيزينب فاضل ساجت رباح120721272022140041

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيرحاب طالب حسن عبيد120722272022094024

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية392.0ثانوية الوند للبناتادبيهبه خالد هادي ابراهيم120723272022090032

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية392.0ثانوية الحرية للبناتادبيزينب حميد منصور عبد120724272022099065

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية392.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيتبارك صباح جعفر فيصل120725272022094020

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية391.0الخارجياتادبيحنين حسن محمد عالوي120726272022401035

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية391.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيضحى حميد فرحان عبيد120727272022102113

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية390.0ثانوية الحرية للبناتادبيزينب محسن هادي نعمه120728272022099069

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية390.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيخلود حسين فضل مخيف120729272022102047

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية389.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيهاجر حامد جاسم محمد120730272022095062

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية389.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيايات حسن عطية محمد120731272022141008

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية389.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبياسراء رياض جواد محسن120732272022102009

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية388.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفرح كاظم حيدر كريم120733272022102143

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية388.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيبنين علي طالب عبيد120734272022076013

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية388.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيزهراء عبد الزهره غانم ساجت120735272022160055

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية387.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيفاطمه مال هللا محمد حسن رشيد120736272022095051

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية387.0اعدادية المدى للبنينادبيتبارك اياد عايد كاظم120737272021026014

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية387.0اعدادية الفاروق للبناتادبيرقيه ماجد امانه محمد120738272022069033

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية387.0اعدادية المباهلة للبنينادبيمحمد باقر عالء عوده عبد120739272021021069

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية387.0اعدادية الفاروق للبناتادبيعبير عزيز يونس مزيعل120740272022069052

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية386.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء صادق اموري عناد120741272022141033

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية الفاروق للبناتادبينور عدنان صباح عبد120742272022069067

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية الرضوان للبناتادبيزهراء حسن تايه حسين120743272022078015

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيسما سعد رحيم علي120744272022094045

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيبتول فرهود عبيد حساني120745272022109014

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية الحرية للبناتادبيرقيه سعدون نعمه حسين120746272022099046

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية381.0ثانوية القوارير للبناتادبيحنين قيس عبيد عنيزي120747272022081015

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيزيد محمد عبد الرضا نعمه120748272021030023

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية بغداد للبناتادبيفاطمه نديم ادهم ليلو120749272022079045

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعبد هللا باسم بنيان حسين120750272021049074

صفحة ٣٤٥٠ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية381.0ثانوية الحرية للبناتادبيتقى محمد جعفر رضا120751272022099033

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية381.0ثانوية الوند للبناتادبيشجن كريم مبدر سعود120752272022090020

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعباس امين صكر مهدي120753272021038050

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية الثبات للبنينادبيكرار حيدر كشاش جياد120754272021024054

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية381.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيضي عبد االله حسين محمد120755272022070026

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية الحضر للبناتادبيفاطمه فليح حسن محمد120756272022051054

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية المسيب للبناتادبيسجى اياد تايه منصور120757232022117061

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيبيان علي خدام مخلف120758272021153023

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية اليرموك المختلطةادبياسماء حالوي عبد علي سلمان120759232022200001

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية الحرية للبناتادبيرسل امير حسن حسين120760272022099040

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية الحرائر للبناتادبيفاطمه فالح علي محمد120761272022107060

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيدعاء علي كامل عبد األئمه120762272022160033

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية عكاظ للبناتادبيبنين شهيد كاظم حسين120763272022088019

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية الخالدات للبناتادبيبلقيس محمد محسن علوان120764272022067019

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبياحمد عبد هللا عبد االمير عبود120765272021049006

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية المنار للبناتادبيفاطمه سعيد تكليف هادي120766272022050052

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزينب سالم خليل ابراهيم120767272022095033

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمحمد فالح جواد كاظم120768272021038094

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية القوارير للبناتادبيصابرين اسماعيل ابراهيم منسي120769272022081032

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية379.0اعدادية المكاسب للبنينادبيحسين كاميران حميد مهدي120770272021003026

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيساره عالوي عبد الرزاق عنبار120771272022052032

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيحوراء عدنان حسن كاظم120772272022109027

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية المناسك للبناتادبيشذى حمزه شنان عبد120773272022104065

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيصالح حسن عبيد حسن120774272021016085

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية377.0الخارجياتادبيفاتن كاظم حسن علي120775272022401096

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية عبد المطلب للبناتادبيزهراء عبد الحسين هاني كاظم120776232022136012

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي فائز محمد عبد الكاظم120777272021016125

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبيصابرين ثائر عباس حمد120778272022161032

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية المنار للبناتادبيطفوف علي محسن كاظم120779272022050043

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية المسيب للبناتادبيمريم حسين عبيد محيميد120780232022117096

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبينبأ نصير عباس محمد120781272022070036

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيعباس شاكر مكي حمزه120782272021006027

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيمجتبى زهير مكي هادي120783272021020047

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية الحرائر للبناتادبيعبير ميثم حميد عباس120784272022107049

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية الجزائر للبنينادبيمصطفى جميل عطيه حريجه120785222021042056
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جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية السلوى للبناتادبيفاطمة يوسف عوده عبيد120786272022084025

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية القوارير للبناتادبيفاطمه صباح علي حطاب120787272022081037

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية عكاظ للبناتادبيبنين مزهر عبيد رحيل120788272022088022

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيمقتدى زهير مكي هادي120789272021020060

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية375.0اعدادية بغداد للبناتادبيزينب محمد شاكر هاشم120790272022079033

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية الوثبة للبنينادبيسيف محمود زباله خضير120791272021017027

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسين صالح نوري عبد علي120792272021044028

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيهيام عمران جياد ماضي120793272022076052

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية الجزائر للبنينادبيحيدر عبادي ياسر مارد120794222021042016

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيحيدر ستار نعيم حميم120795272021154031

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية عكاظ للبناتادبيحنين حسين عالوي خليف120796272022088025

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية الخيرات للبنينادبيحسين محمد يحيى حمزه120797272021023002

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيسجى عالء عاشور كاظم120798272022102100

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيشذى حمزه كامل محمد120799272022053044

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعباس احمد راضي عبد120800272021038049

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية374.0اعدادية عكاظ للبناتادبيمالك حافظ فارس منشد120801272022088087

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية الياقوت للبنينادبياحمد محمد عبد عون عبود120802272021038011

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية عكاظ للبناتادبيزهراء صباح ذياب مانع120803272022088045

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه مهند فاضل عباس120804122022134134

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية الحرية للبناتادبيمنال جوده صكر مايع120805272022099101

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمصطفى حيدر هاشم جعفر120806272021016192

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبينبأ نور شالكه نصيف120807272022109082

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيضحى عباس فاضل عبد الحسين120808272022094051

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية الجزائر للبنينادبيحسن احمد بركه حيدر120809222021042005

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية المنار للبناتادبيأثير سالم نجم عبود120810272022050001

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء مؤيد كامل نجم120811272022141037

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيبنين الزم مطشر فاضل120812272022072008

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيكرار صالح عبد الساده جاسم120813272021016143

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيشفاء جهاد ياس كاظم120814272022160069

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبينوره صادق ناجي حسين120815272022160108

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية الفاروق للبناتادبيزينب عبد العظيم فرحان هادي120816272022069045

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية المجد للبنينادبيعباس كريم عباس عطيوي120817272021012011

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية الحرية للبناتادبيبراء ناصر حسين عبود120818272022099024

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية371.0الخارجيونادبيمصطفى اياد عبد االمير شالكه120819272021400121

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية بغداد للبناتادبيزينب عقيل عيسى كاظم120820272022079032
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جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيفجر عبود صالح عبود120821272022109070

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية المباهلة للبنينادبيحسين حاكم حمادي علوان120822272021021021

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية المنار للبناتادبيزهراء ماجد نعمه موسى120823272022050032

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيحسين علي حاضر طعمه120824222021090013

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية السلوى للبناتادبينور الهدى حازم حسين عبود120825272022084031

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيفاطمه فالح دعير شاهين120826272022140068

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية الشطرة للبناتادبيزهراء ناصر هليل لفتة120827222022161016

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية371.0ثانوية العباس للبنينادبيمصطفى راهي غانم محي120828272021043018

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيسجاد محمد حسين حسن حسين120829272021030026

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيايات رعد تقي عبود120830272022160012

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية المناسك للبناتادبيبراق حميد مجيد علوان120831272022104022

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيفاطمه ميثم عيسى رضا120832272022109069

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية370.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيرواء حسين صبيح محمد120833252022116018

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية السلوى للبناتادبيزينب علي عجمي عاشور120834272022084021

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية370.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيعلياء ثائر حميد خلف120835272022108029

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمة محمد كاظم عبد الحسن120836272022102129

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية عكاظ للبناتادبينداء هادي رضا حمزه120837272022088094

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية الفتح للبنينادبينبأ عبد االمير عباس ردام120838272021011029

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيحسين علي حسن علي120839272021048023

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية الخالدات للبناتادبيزهراء سالم مرزوك جواد120840272022067038

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية369.0ثانوية عمورية للبناتادبيرباب عصام غانم علي120841272022098006

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيعلي حسن عبد االئمه خضير120842272021154044

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية الحرية للبناتادبيغدير صفاء مظلوم محمود120843272022099085

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية الياقوت للبنينادبيطالب نجاح عليوي كاظم120844272021038048

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية الرقيم للبناتادبيمنى حسين عباس عبود120845272022054025

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيليث حسين يحيى حسين120846272021031160

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية الرقيم للبناتادبيزينب شهيد عبد الهادي دباغ120847272022054019

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيحنان نعمه دخل شهيب120848272022097006

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية المباهلة للبنينادبيعلي ماجد محمد علي شعالن120849272021021054

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية الثبات للبنينادبيمهند مؤيد محيبس علي120850272021024084

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية نزار المختلطةادبيجعفر هاشم طالب علي120851212021204006

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية الحضر للبناتادبيفاطمه حيدر عبيد جوده120852272022051050

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيبنين حامد نعمه علي120853272022053013

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية الحرائر للبناتادبيورود علي حسن موحان120854272022107083

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية الحرائر للبناتادبيزهراء محمد حمود عبد االمير120855272022107036
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جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيفاطمه احمد حيدر حسن120856272022109062

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية الربيع للبناتادبيوالء حسين عبد الزهره مهدي120857232022098156

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيغدير علي عبد شرار120858272022095045

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعبد هللا علي سلمان مناتي120859272021016109

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية عكاظ للبناتادبيرحيق علي حسن علي120860272022088030

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية المكاسب للبنينادبيحيدره حسين كاظم ابراهيم120861272021003033

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيعلياء جاسم طعمه عبد120862272022102119

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيفاطمه منير كرار محمد120863272022109068

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية الحضر للبناتادبيايمان شوقي محمد جاسور120864272022051006

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيكوثر عاصي ياسين عبد الرضا120865272022097022

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية االفاق للبناتادبيازهار عبد الزهرة كاظم حسين120866232022144001

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية بغداد للبناتادبيبراء حسن علي عبد االمير120867272022079009

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيشفاء صاحب عبد الحسين سلطان120868272022160070

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيسجى مكي كاظم اسماعيل120869272022109049

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية المنار للبناتادبيحنين حسين مطلق تخيت120870272022050016

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمصطفى عالء حسن حمدان120871222021090072

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيسارة رياض عطيه عبود120872272022052031

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيعباس عاصي دالي عباس120873272021153077

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيرقيه ناجح عبد المهدي حسين120874272022094031

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعباس حسن قنديل جليد120875272021016089

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيرقيه عباس خضير عباس120876272022071023

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيفاطمة الزهراء كريم حسين جاسم120877272022053055

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيزهراء يونس مهدي عمران120878272022076020

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية الوثبة للبنينادبيسجاد علي عبود ابراهيم120879272021017025

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية477.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيزينب عبد الكريم علي محمد120880252042113018

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية471.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيآيات فاضل نوري سليمان120881272042076001

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية469.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائياحمد سامي ولي إبراهيم120882172041064004

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية456.0اعدادية غزة للبناتاحيائيتغريد علي عبد كعيد120883272042057045

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية454.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيورقاء جواد كاظم مشعل120884272042064174

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية449.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيدعاء احمد عبد الحسين ابو جواد120885272042055069

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية448.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب زيرام طاقي حسين120886272042063092

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية448.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيعذراء حيدر حسين كاظم120887272042087108

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية446.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيمريم احمد عاشور مطر120888272042093098

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية445.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيعهد علي جاسم حسن120889272042053048

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية443.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيشهد هاشم شبيل حسين120890272042062068
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جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية440.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيفاطمه مهدي محسن حرز120891272042069092

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية437.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيحوراء فاخر علوان حسين120892272042062024

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية437.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيجنان مهدي صبار خويط120893272042087038

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية435.0اعدادية غزة للبناتاحيائياالء علي حسين فرمان120894272042057018

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية432.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيرقيه رشيد حميد كريم120895272042060106

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية428.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائينور الهدى هادي جويد عنيد120896272042102091

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية427.0الخارجياتاحيائيفدك علي عبد الحسن عبود120897272042401130

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية427.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور الهدى محمد قاسم جاسم120898272042091137

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية423.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين فائق حسن120899272042065100

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية489.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتتطبيقيمنار رحيم حمد عبود120900252052057003

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية409.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيكوثر جميل زغير كعير120901272052063074

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية408.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيحوراء ابراهيم جفات راضي120902272052065018

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية408.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقينرجس حسين نعمه حمد120903272052064061

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية406.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيتقى صبار صالح كاظم120904272052088008

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية405.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيسرى ربيع يوسف ابراهيم120905272052088022

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية402.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيهيفاء سعد علي كرين120906272052057054

جامعة ذي قار/كلية الطب613.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيرفل سمير عبد اللطيف سايل120907222042421038

جامعة ذي قار/كلية الطب613.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيمجتبى نسيم عبد الحميد مري120908222041212012

جامعة ذي قار/كلية الطب612.9ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمحمد حسين صالح سلطان120909222041080039

جامعة ذي قار/كلية الطب612.6ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي محمد حامي محسن120910222041080033

جامعة ذي قار/كلية الطب612.1ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيروان رائد كريم دهيول120911222042421041

جامعة ذي قار/كلية الطب612.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيهالة عدنان جواد كاظم120912222042421123

جامعة ذي قار/كلية الطب611.9ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزهراء صبار شريف مانع120913222042159020

جامعة ذي قار/كلية الطب611.4ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيسارة رافد كريم دهيول120914222042421071

جامعة ذي قار/كلية الطب610.8ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيسما علي عبيد عباس120915222042421079

جامعة ذي قار/كلية الطب610.0ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيهاله مهدي ناصر عبد الحسين120916222042159052

جامعة ذي قار/كلية الطب610.0ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزينب ميثاق طالب كاظم120917222042159032

جامعة ذي قار/كلية الطب609.7ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيكرار محمد عبد الوهاب سكر120918222041080035

جامعة ذي قار/كلية الطب609.0ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي المرتضى كمال لطيف سند120919222041080025

جامعة ذي قار/كلية الطب609.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيالبشير عجيل جبر نعيمه120920222041093010

جامعة ذي قار/كلية الطب608.7ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيكرار عماد كوكب دخيل120921222041080034

جامعة ذي قار/كلية الطب608.4ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيزهراء علي جبار ياسين120922222042112045

جامعة ذي قار/كلية الطب608.0ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحسن انور غالب عطشان120923222041080012

جامعة ذي قار/كلية الطب608.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيتقوى هادي عبد مسافر120924222042112015

جامعة ذي قار/كلية الطب607.8ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمصطفى محمد حسين علي120925222041080046

صفحة ٣٤٥٥ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ذي قار/كلية الطب607.4ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعقيل ابراهيم عاجل منصور120926222041080023

جامعة ذي قار/كلية الطب606.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيطيبه سالم عبد مريهم120927222042112072

جامعة ذي قار/كلية الطب605.8ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزينب الحوراء صباح صالح كاظم120928222042159028

جامعة ذي قار/كلية الطب605.6ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمحمود محسن خزعل عزيز120929222041080042

جامعة ذي قار/كلية الطب605.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيختام عبد جوالن علي120930222042414077

جامعة ذي قار/كلية الطب605.0ثانوية الكرار للمتميزيناحيائياحمد قيصر بدر سليمان120931222041080005

جامعة ذي قار/كلية الطب605.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيحنين عوده ياسين عوده120932222042125024

جامعة ذي قار/كلية الطب605.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائياية حسين ردام بردي120933222042142010

جامعة ذي قار/كلية الطب605.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء علي كاظم حامد120934222042414116

جامعة ذي قار/كلية الطب605.0ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحيدر عبد هللا فرحان جبر120935222041080018

جامعة ذي قار/كلية الطب605.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزهراء نعيم مهدي صالح120936222042421057

جامعة ذي قار/كلية الطب605.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيآيات جاسم محمد عبد120937222042414010

جامعة ذي قار/كلية الطب605.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيسرور علوان ضاري عوده120938222042112065

جامعة ذي قار/كلية الطب605.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيمالك طاهر مزهر جايد120939222042421105

جامعة ذي قار/كلية الطب605.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزينب كفاح حاجم شنيار120940222042411036

جامعة ذي قار/كلية الطب605.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيفاطمة هاشم محمد معارج120941222042139200

جامعة ذي قار/كلية الطب605.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي سالم جحيل هواش120942222041002210

جامعة ذي قار/كلية الطب605.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيتقى ثجيل جبار جبر120943222042135046

جامعة ذي قار/كلية الطب605.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد ظاهر سحيب120944222042412036

جامعة ذي قار/كلية الطب605.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيام البنين عباس محسن عباس120945222042414025

جامعة ذي قار/كلية الطب605.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائينرجس مهدي عطيه رسن120946222042410093

جامعة ذي قار/كلية الطب605.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزينب حمزة سعدون عبد الرضا120947222042113077

جامعة ذي قار/كلية الطب605.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيايه نعيم رمضان ياسر120948222042128018

جامعة ذي قار/كلية الطب605.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيحوراء محمد ناصر عنيد120949222042139061

جامعة ذي قار/كلية الطب604.8ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيغفران محمد عبد حسين120950222042159038

جامعة ذي قار/كلية الطب604.5اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين جبار لطيف عطو120951222041002072

جامعة ذي قار/كلية الطب604.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيبراء حسين جوان عبد العباس120952222042183021

جامعة ذي قار/كلية الطب604.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيانجيل ابراهيم عبد الساده حسن120953222042414029

جامعة ذي قار/كلية الطب604.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد هادي عجيل120954222042411029

جامعة ذي قار/كلية الطب604.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيايات نوفل علي فرج120955222042125011

جامعة ذي قار/كلية الطب604.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهبه راجي محمد هاشم120956222042103262

جامعة ذي قار/كلية الطب604.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيفاطمة علي عبيد والي120957222042113129

جامعة ذي قار/كلية الطب604.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيايه عباس عبد الحسين شذر120958222042412014

جامعة ذي قار/كلية الطب604.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينه محمد عباس فيصل120959222042414147

جامعة ذي قار/كلية الطب604.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائينور احمد عبد الخالق حسون120960222042185119
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جامعة ذي قار/كلية الطب604.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب علي يعقوب محمد120961222042414139

جامعة ذي قار/كلية الطب604.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيريام عدنان محمد حمود120962222042185037

جامعة ذي قار/كلية الطب604.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيايات عقيل عدام جبار120963222042143034

جامعة ذي قار/كلية الطب604.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيمعصومه رعد حسون شمخي120964222042185109

جامعة ذي قار/كلية الطب604.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين علي مكطوف جثير120965222041002092

جامعة ذي قار/كلية الطب604.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيفاطمه علي جالب حمد120966222042185091

جامعة ذي قار/كلية الطب604.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيإشراق إحسان حبيب عيدان120967222042414005

جامعة ذي قار/كلية الطب604.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائياستبرق داود عبد الحسن فشاخ120968222042141016

جامعة ذي قار/كلية الطب604.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيفاطمة برزان طاهر علي120969222042421093

جامعة ذي قار/كلية الطب603.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر عزيز مزعل زغير120970222041003122

جامعة ذي قار/كلية الطب603.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيسكينة علوان حسين علوان120971222042105057

جامعة ذي قار/كلية الطب603.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهاجر غسان ريسان علي120972222042414223

جامعة ذي قار/كلية الطب603.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيحوراء كاظم جاسم بديوي120973222042323086

جامعة ذي قار/كلية الطب603.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيفاطمه هادي شناوه عبيد120974222042183077

جامعة ذي قار/كلية الطب603.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيمريم كريم علوان عوده120975222042417075

جامعة ذي قار/كلية الطب603.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائينور محمد رشيد ساجت120976222042410099

جامعة ذي قار/كلية الطب603.0اعدادية بردى للبناتاحيائيضحى اسعد رحم جلود120977222042163058

جامعة ذي قار/كلية الطب603.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائينبا عدنان علي عطيه120978222042185117

جامعة ذي قار/كلية الطب603.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيحوراء نجم عبد الرضا خضير120979222042414076

جامعة ذي قار/كلية الطب603.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزينب فائق مغامس طاهر120980222042139134

جامعة ذي قار/كلية الطب603.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتاحيائيمروة رحيم فيصل نويحي120981222042426023

جامعة ذي قار/كلية الطب603.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيالهام منخي جبر مهاوش120982222042112008

جامعة ذي قار/كلية الطب603.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر مصطفى جلود حمزة120983222041084022

جامعة ذي قار/كلية الطب603.0ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيزهراء ريسان مفتن عجيل120984222042415008

جامعة ذي قار/كلية الطب603.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء ناظم غافل سهر120985222042153199

جامعة ذي قار/كلية الطب603.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيغفران طالب علي جابر120986222042178118

جامعة ذي قار/كلية الطب603.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيسجى عبد العظيم سالم جبر120987222042414152

جامعة ذي قار/كلية الطب603.0اعدادية أور للبناتاحيائيساره طالب شريف عذيب120988222042154088

جامعة ذي قار/كلية الطب603.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد رحيم موسى محيسن120989222041002006

جامعة ذي قار/كلية الطب603.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب محمد لعيبي حسن120990222042141158

جامعة ذي قار/كلية الطب603.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين عبد هللا عبد120991222042414103

جامعة ذي قار/كلية الطب603.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيسارة مشتاق صادق جعفر120992222042183058

جامعة ذي قار/كلية الطب602.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيرونق عبد االمير جبار جدعان120993222042112030

جامعة ذي قار/كلية الطب602.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائينور الهدى صباح مهدي حسن120994222042112100

جامعة ذي قار/كلية الطب602.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيفاطمة كمال علي حسين120995222042421099
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جامعة ذي قار/كلية الطب602.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعبد هللا قاسم كامل مايع120996222041002171

جامعة ذي قار/كلية الطب602.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيانفال وائل حجيم كيوش120997222042135016

جامعة ذي قار/كلية الطب602.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيدالل صادق حمود عطيه120998222042421033

جامعة ذي قار/كلية الطب602.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيفاطمة اسماعيل عبد الحسين راضي120999222042412063

جامعة ذي قار/كلية الطب602.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيمريم محمد حنون حسن121000222042143311

جامعة ذي قار/كلية الطب602.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيفاطمه فالح عبد الحسن حمد121001222042112081

جامعة ذي قار/كلية الطب602.0اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب جبار عبد الرضا كاظم121002222042209105

جامعة ذي قار/كلية الطب602.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائينور الهدى عثمان طارش جالي121003222042112101

جامعة ذي قار/كلية الطب602.0اعدادية العقبة للبناتاحيائينور صبري حامد بدر121004222042111083

جامعة ذي قار/كلية الطب602.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيانفال عبد الساده سلمان زعالن121005222042141030

جامعة ذي قار/كلية الطب602.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمنار علي عبد الحسين بازل121006222042414198

جامعة ذي قار/كلية الطب602.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيحوراء كاطع عامر بزل121007222042141073

جامعة ذي قار/كلية الطب602.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيكرار علي حسين محمد121008222041091157

جامعة ذي قار/كلية الطب602.0ث. الخوارزمي االهليه للبنيناحيائيرضا عبد الرحمن شهيد عجيمي121009222041352005

جامعة ذي قار/كلية الطب602.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد كيلو كاظم121010222042410020

جامعة ذي قار/كلية الطب602.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيرفل سعد جاسم عطيه121011222042116029

جامعة ذي قار/كلية الطب602.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء معن داخل هايف121012222042139115

جامعة ذي قار/كلية الطب602.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيرباب جاسم العيوس فليح121013222042178048

جامعة ذي قار/كلية الطب602.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيضحى نجاح حسن عبيد121014222042314030

جامعة ذي قار/كلية الطب602.0اعدادية تونس للبناتاحيائيرواء فليح إحجيل امونس121015222042106027

جامعة ذي قار/كلية الطب602.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء احمد ناصر خلف121016222042139085

جامعة ذي قار/كلية الطب602.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحيدر عبد االمير هاشم ناصر121017222041036116

جامعة ذي قار/كلية الطب602.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيرانيا عبد الجبار ديوان جاسم121018222042323098

جامعة ذي قار/كلية الطب601.8ثانوية الكرار للمتميزيناحيائياحمد صباح رستم محسن121019222041080003

جامعة ذي قار/كلية الطب601.6ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيابوطالب حيدر كاظم محمد121020222041080001

جامعة ذي قار/كلية الطب601.6ثانوية الكرار للمتميزيناحيائياحمد عوده نعمه كريم121021222041080004

جامعة ذي قار/كلية الطب601.6ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيساره حكيم عبد االمير علك121022222042159034

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيهند عبد الكريم جابر سلطان121023222042202035

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمة كاظم طعمه حمادي121024222042109076

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه طالب كامل كاطع121025222042414185

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب سالم عبد بياد121026222042135122

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزينب عمار حميد مجيد121027222042185070

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيطيبة طالب حسب زاير121028222042185080

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيتبارك رسول لفته غفله121029222042414054

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزهراء سالم شخير كطل121030222042321241

صفحة ٣٤٥٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيعلياء علي حسين عبد علي121031222042172115

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0اعدادية السوق للبناتاحيائيحوراء عبد الرضا كريم حميد121032222042209046

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزينب جليل رخيص جبر121033222042185063

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيسجى عصام هاشم خيون121034222042321251

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزهراء حسين محسن عبد الرزاق121035222042113058

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيحوراء قاسم رزاق خلف121036222042135057

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيسجى خماط فنخير عايد121037222042112064

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي عمار جباري مطر121038222041002223

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيساره صباح حسج سنام121039222042391040

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيفاطمه عباس محمد مزعل121040222042183074

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائينور الهدى سالم داود طاهر121041222042112099

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء أحمد عبد علي جبر121042222042398006

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيامين احمد حسن علي121043222041306040

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيتبارك مبارك عليوي حسون121044222042143072

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيمريم رحيم مكي سالم121045222042411053

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيايات حمد كاطع حريجه121046222042111009

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيغدير جميل حسين كريم121047222042309026

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيشهد محسن مزهر كحامي121048222042421081

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيتبارك حسين فالح عبد هللا121049222042113031

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائييقين حسن سلمان صالح121050222042421130

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيرقيه نعيم عبيد حنون121051222042391024

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب خضر علوان عبيد121052222042414133

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيرحمة هللا فهد عطشان عواد121053222042185032

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيهدى يحيى كاظم وايد121054222042439080

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعبد الرضا رزاق علي محمد121055222041077093

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيرنين مرتضى مجيد عبد علي121056222042414086

جامعة ذي قار/كلية الطب601.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيهدى قاسم خميس كوتي121057222042175280

جامعة ذي قار/كلية الطب600.1ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيدانيه قصي عبد الرحيم عبد الصاحب121058222042159014

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيتيما طارق عبد الخالق مطوس121059222042410025

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيحنين حازم علي كاظم121060222042143082

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيفاطمه شاكر ساجت فرحان121061222042185088

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيمالذ احمد مهدي رضيوي121062222042175240

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيبراء هادي طعمه عبد الحسين121063222042113026

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين حميد شالكة جويد121064222041036077

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيرسل علي ناصر حسن121065222042321071
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جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيبتول حسين زغير محيسن121066222042411012

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائياسراء كاظم مزيد عديم121067222042112003

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيملك عباس خشان حسن121068222042135211

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر كاظم حسين121069222042414053

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيبركات حميد منور جعفر121070222042437004

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمصطفى حسن والي حسن121071222041053179

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيعلياء حسين يوسف خلف121072222042113119

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيفاطمه رحيم عطيه وايد121073222042112077

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيجعفر صادق جهاد ظاهر121074222041040024

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيتبارك صباح ناجي عبد علي121075222042323467

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم جويد جواد121076222042417038

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمحمد علي فليح جودة121077222041058125

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيايات اسعد عبد زويد121078222042135018

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيصفا محمد خضير عبد الحسين121079222042143245

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيطيبه صالح فليح زويد121080222042112073

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة عادل صبير جديد121081222042135177

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيتبارك جواد كاظم شريف121082222042143064

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيمنار رمضان راشد عبد هللا121083222042185114

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيمنار هاشم جاسم شريف121084222042125098

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0اعدادية العقبة للبناتاحيائينبأ صادق جميل سعدون121085222042111077

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الغفار سويلم مهوس121086222042135180

جامعة ذي قار/كلية الطب600.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهدى حمد يراد عبار121087222042414229

جامعة ذي قار/كلية الطب599.4ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد مهدي شعالن خضر121088222041093074

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيقاسم خضير عباس ساجت121089152041005085

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيغدير خلف فلحي كنعان121090222042185083

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيدينا جاسم محمد خلف121091122042107073

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية النور للبنيناحيائيمهدي داود سلمان خلف121092122041026182

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية الحي للبناتاحيائيحوراء علي كامل جبر121093262042107047

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء سالم هاشم عليوي121094222042153109

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيايات سهيل نجم عبد هللا121095222042414033

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيحمزه محمد هاشم عنكوش121096222041019062

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزينب ناظم حسن زغير121097222042159033

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيزهراء عبد الرحمن عبد االمير عبد الحسين121098222042112044

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزينب حامد صالح مهدي121099222042113075

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية االمام الباقر(ع) للبنين-الوقف الشيعياحيائيعبد هللا طه ابراهيم عبود121100262041029003
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جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمحمد عطيه لهمود جبار121101272041154161

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيايات حامد ياسر جبر121102222042309007

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيعذراء حيدر مكطوف عبيد121103222042415023

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينرجس وفي خضير رويضي121104252042100463

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد شامار121105212042102052

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيبراء فالح حسن علي121106222042141041

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي عبد هللا صاحب صكبان121107222041098126

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيسوسن حسين حسن محمود121108212042150027

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي حسن شاكر سفيح121109222041098117

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيبنين جاسم عبيد لفته121110222042178021

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيوهج منير كوكب دخيل121111222042421128

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائياسيا احمد سعيد رومي121112222042141003

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزينب عطا جعيجع بلوص121113262042107096

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيهبه حسن سرحان منذور121114262042144087

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمحمد عزيز سعدون حرز121115142041028116

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيعلي جواد حسين عبد هللا121116222041076051

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين ماجد حامد محمد رضا121117272041010058

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيهدى جعفر عبد جادر121118222042185128

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيريهام وسام هاشم عبد المطلب121119262042132088

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيهديل نجم عبد مطير121120222042175283

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيفاطمه عبد الباري دايش معيجل121121222042111063

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية الحريه للبناتاحيائيمريم حيدر محمد نوري عبد الصاحب121122212042143033

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيغاده غانم غضبان صيوان121123222042112074

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيمصطفى طالب خنياب ياسين121124222041099044

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيمرتجى عبد االله هادي كاظم121125252041011084

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائينبا علي شهد مطلك121126222042110068

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيزهراء حيدر جواد احمد121127122042231042

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيغدير حيدر علي والي121128222042135163

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيرسل احمد غضبان راضي121129222042139073

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزهراء مراد كريم مهلهل121130222042113071

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيالزهراء قيس دريول ابو علي121131222042410006

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعياحيائيأيه عباس محمد سعيد121132132042081001

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيامل فهد عرار شمخي121133222042199003

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد عقيل طالب عيسى121134222041002137

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء مراد جبر شالش121135222042139112
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جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائييقين باقر عبد هللا محمد121136222042165109

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائياسراء مرزة حمزة فارس121137262042251006

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعباس احمد عباس موشنه121138222041084008

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيايمان طالب عبد هللا حسين121139212042093015

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حميد عطيه غانم121140222041002194

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيطيبه قاسم محمد حنون121141222042414169

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيخديجة غدير مطرود صحن121142222042164025

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عيد عبد هللا121143222042410050

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيطيبه حيدر كاظم طاهر121144232042101055

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيحسين رحيم كاظم بشير121145272041020012

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيحسين محمود حسين علوان121146212041025009

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيخيزران علي عبد نايف121147222042178042

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيحوراء سلمان زمزير سلمان121148262042132058

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينبأ عبد القادر صيهود نصيف121149222042153399

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم فاضل رداد كاظم121150232042142286

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية التفوق للبنيناحيائييحيى سعد عبد هللا راشد121151222041072189

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيشهد طارق طعمه سلمان121152222042112070

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0اعدادية تونس للبناتاحيائيحنين رياض جواد كاظم121153222042106017

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزهراء حازم بهلول حسين121154222042113055

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيعلي رافد فتاح محمد121155222041058081

جامعة ذي قار/كلية الطب599.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمصطىفى محمد جاسم علك121156222041058144

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبراءه جليل موحان صبيح121157222042103044

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيازهار حسين نعيم ابو ذن121158222042424002

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهدى حسين كاظم شبيب121159222042414228

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0اعدادية تونس للبناتاحيائيشروق عباس ياسر علي121160222042106055

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء هاشم نعيم ثويني121161222042412037

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيرائد جواد عبد الكاظم حسن121162222041035098

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء ريسان جبار علي121163222042143152

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينجالء رحيم عبيد مشخول121164222042436049

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى ثائر جبار خضير121165222041002336

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيفاطمه رحيم عوفي عوده121166222042175205

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة عادل محمد جبر121167222042135178

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيسجى جاسم فالح يوسف121168222042394047

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيكوثر محمد غالب حزام121169222042323379

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزينب حازم علي عبيد121170222042185065
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جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيعبير موسى كاظم صبار121171222042110056

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيحواء رحيم هاشم عبد هللا121172222042120015

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمؤمل مسلم داخل عبد121173222041036274

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيحوراء احمد جابر فرحان121174222042207010

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيامتياز مرتضى جابر طاهر121175222042016001

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينور الهدى رياض مؤنس خشل121176222042414214

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيسكينة حيدر جويد حسين121177222042437023

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيفاطمة حسن كريم رهيف121178222042183068

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء علي كامل كزار121179222042141124

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيرسل سامي حميد عليوي121180222042141087

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيرنا ناهض جاسم هالل121181222042143129

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيرقيه نبيل زغير علوان121182222042414084

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحسن جواد كاظم يعكوب121183222041029028

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيتبارك جبار الزم موسى121184222042321035

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيتقوى عبد الحكيم عبد هللا سكران121185222042139050

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيفاطمه مهند جاسم محمد121186222042112083

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيحوراء جبار راشد هبر121187222042419013

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيتبارك عالوي عيسى غافل121188222042207009

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد هاشم شهد121189222042396030

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان597.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزينب رحيم عبد الحسين جاسم121190222042143195

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان596.0اعدادية النور للبناتاحيائيطيبة عبد الحسين بعرور علي121191222042156206

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان596.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء مالح محسن بريع121192222042141135

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان596.0اعدادية السوق للبناتاحيائيوديان صباح راضي عباس121193222042209207

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان596.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزهراء محمد حامد موسى121194222042185051

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان596.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد الصادق سمير ضيول قاسم121195222041096049

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان596.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائياديان عبد الرضا هالل جاسم121196222042112001

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان596.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم عبود علوان121197222042414186

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان596.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد موسى شويلي121198222042135111

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان596.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين حيدر صبري كاظم121199222041002078

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان596.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيماقي هادي عبد مسافر121200222042112086

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان596.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه حسن كاظم طوكان121201222042164079

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان596.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيسجى علي عبد الحسين احمد121202222042143232

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان596.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيعذراء فاضل جهيد سبيتي121203222042412058

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان596.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيمحمد شاكر جاسم حسين121204222041076081

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان596.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيتبارك علي عاتي جباره121205222042135043
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جامعة ذي قار/كلية طب االسنان596.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيحوراء علي حسين مطير121206222042141072

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان596.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمرتضى عبد العباس كاظم شنجار121207222041002327

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان596.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزينب حمزة هاشم ناصر121208222042421059

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان596.0اعدادية أور للبناتاحيائيارتياح عواد محمد ثامر121209222042154011

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان596.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي جبار شمال ردام121210222041077107

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان596.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين احمد عبد السادة فنوخ121211222041003062

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان596.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزهراء فاضل عودة عبد الخضر121212222042185048

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان596.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيطاهر عبد هللا عرمش سعيد121213222041002155

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان596.0ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيبسمل يحيى راضي محمد121214222042159010

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.5ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيزهراء فاضل رحيم عناد121215222042112048

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد االمير موشان حميدي121216222042207029

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيغدير احمد قاسم ناصر121217222042139174

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيزينب عبد الحسين جبار عنبر121218222042112056

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياشهد عويد رشاد صالح121219222042164008

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيغفران اسماعيل فرحان مولى121220222042159037

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيبراء كريم هداد فراك121221222042417018

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعباس كاظم بجاي صبار121222222041036173

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيفاطمة عبد الحسن ضاحي فنجان121223222042321244

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائينور الهدى جواد كاظم نزال121224222042219012

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عبد هللا شنان ثويني121225222042103128

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيبتول مانع غافل محيل121226222042175025

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0اعدادية النور للبناتاحيائيروان خليل كاظم دخيل121227222042156103

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائياسراء حسين بوهان نعيمه121228222042104001

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء نايف سوادي نجيبان121229222042436024

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيغنى بسيم مزهر جراد121230222042412062

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزينب عبد الحسن شعيبث جاسم121231222042113084

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى قاسم جواد كردوش121232222041003362

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيتقى جواد غضبان علي121233222042421028

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيوالء اسعد محمد حمود121234222042175288

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيضحى معن نايف نصيف121235222042414165

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيجنان كريم عزيز مخيسير121236222042203008

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيتقى عمار عبد الجليل حسن121237222042112016

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايه عدي يونس عبد الحسن121238222042103041

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء منجد شريف خضير121239222042437011

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيسجاد عبد هللا نعمه طعيمه121240222041072063
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جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزينب مؤيد يوسف نزيل121241152042054138

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعود سلمان محسن121242222042417067

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائينور جواد كاظم حيدر121243222042392118

جامعة ذي قار/كلية طب االسنان595.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيمنار فليح صخي جار هللا121244222042141226

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة604.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيزهراء علي جبر عزيز121245222042112046

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة599.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائياية محمد مطوس شهد121246222042139029

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة598.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء مناف عبد الحسن فلفل121247222042204109

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة598.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد رزاق مزهر جبر121248222041002292

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة597.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيمنال محمد هالل مخلب121249242042149107

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة597.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيقصي جاسم وحيد كريدي121250222041040107

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة597.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيرمله رحيم علي صالح121251222042185034

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة597.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيزينب كريم فرحان جوده121252222042202019

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة597.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينداء حسن نثر زين121253222042414208

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة596.0ثانوية االخالص المختلطةاحيائيمحمد مهدي رسول عبد هللا121254222041242009

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة596.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيمحمد حسن جابر منصور121255222041023063

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة596.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيفاطمه عبد الرضا حسين سلمان121256222042185090

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة596.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيايمان وسام عبد الواحد مناحي121257222042139033

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة596.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيروان محمد عوده حسين121258222042185036

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة596.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيمريم احمد عبد النبي عبيد121259222042421102

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة596.0ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيايات ابراهيم مجيد نكار121260222042159007

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة596.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيحوراء جاسم محمد مهنه121261222042207011

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة596.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيزهراء رافد مجيد دحام121262222042112036

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة596.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيضي رزاق كاظم ابوزدة121263222042135150

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة596.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن حسين مبارك121264222042141120

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة596.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد عماد غضبان طريمش121265222041053162

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة596.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي فؤاد كاظم مطلك121266222041093051

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة595.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيهدى احمد موحان داود121267222042413114

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة595.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائينرجس حاتم فرهود مزهر121268222042321253

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة595.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيتبارك ياسين طه يونس121269222042185022

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة595.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيسارة حسين عبد شمخي121270222042143222

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة595.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيجنان علي مويز عجيل121271222042437007

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة595.0اعدادية النصر للبنيناحيائيخلدون علي محمد حبيب121272222041027038

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة595.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيمريم علي خمخيم شهيب121273222042175236

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة595.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةاحيائيمحمد حسن خضير عباس121274222041230007

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة595.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيام البنين حارث مكطوف عبد121275222042414023
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جامعة ذي قار/كلية الصيدلة595.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيرانيه شاكر عكله خليفه121276222042175070

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة594.2اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيفاطمة حيدر عبد الواحد بنيان121277222042323269

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة594.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين شالش محمد خليوي121278222041003078

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة594.0اعدادية تونس للبناتاحيائيزينب جاسم حميد نيسان121279222042106043

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة594.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيايات عباس فرحان جنديل121280222042414035

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة594.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمنتظر كريم محيبس علي121281222041001126

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة594.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزهراء صابر هندي حمود121282222042185042

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة594.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائياحمد عامر موسى مجيد121283222041001008

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة594.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيطه رزاق خضير حسين121284222041002156

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة594.0اعدادية أور للبناتاحيائيياسمين حمد محمد ربح121285222042154149

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة594.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأيات مجيد حميد حسن121286222042153047

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة594.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيايات فيصل جعاز شرار121287222042143035

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة594.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيبنين حيدر راجي سالم121288222042414046

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة594.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياسعد سلمان احمد حمود121289222041002032

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة594.0اعدادية النور للبناتاحيائيدعاء محمد علي زنيهر121290222042156084

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة594.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيهاجر حسن عبد حمود121291222042204223

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة594.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمنار اركان حميد جاسم121292222042414197

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة594.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد جيشي هاشم121293222042414096

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة594.0ثانوية الشيباني األهلية للبناتاحيائيمعالي مديح وارد زهيان121294222042144009

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة594.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن هليل فجر كايم121295222041002068

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة594.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيسجى رياض ناصر عيسى121296222042436029

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد علي حسين كركوش121297262041010161

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزينب محمد حسين ناصر121298222042175147

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمرتضى قيس ريسان حسن121299222041093077

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائياحمد جبار وحيد جابر121300222041077002

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن عدنان مزهر عويدي121301222041002059

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزينب حسين جبار فليح121302222042113076

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم خميس كوتي121303222042175111

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيمريم نعيم سنيد دهام121304222042064029

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيآيه خيون خلف لفته121305262042088023

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0اعدادية النور للبناتاحيائياالء حمود سلمان ثجيل121306222042156018

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيضحى ياسين شمخي فليح121307222042414166

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب كاظم جياد عزيز121308222042156180

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينرجس عامر عربي مراد121309222042143329

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء شاكر حبتور مايد121310222042175102
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جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيحيدر حسن جبر ساجت121311222041021051

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمحمد احمد رزاق زميط121312222041058110

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد ليفان جمعة121313222042143296

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزينب رسمي عزيز فيصل121314222042134063

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان عبد جباره121315222042414111

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيعلياء محسن شحم ظاهر121316222042199077

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمناف جاسم محمد زيدان121317222041003392

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء بشير رحم عبد121318222042204089

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيفاطمة خلف رويح علي121319222042143280

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيضحى رائد محمد يونس121320222042139162

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي زين العابدين فهد يونس121321222041001075

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينرجس مهند طالب مسعد121322222042414211

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزهراء محمد عباس نعيمه121323222042185055

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد محسن سنيد حسين121324222041002025

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0اعدادية التميز للبنيناحيائيزين العابدين علي شمخي جابر121325222041356078

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائياثمار عيسى طارش عبد121326222042141012

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيانصاف كاظم فيصل رضا121327222042142008

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيزهراء طه علي حسين121328222042396025

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة593.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي صالح مطشر هادي121329222041002213

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.9ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائياالء ناظم نعيم طاهر121330222042159004

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.3ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيزيد حامد عليوي ادريس121331112041045021

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيامجد فتنان نعيم شاتول121332262041027010

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية الشجرة للبنيناحيائيزيدان خلف خضر احمد121333202041058003

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائياحمد عادل حسن نايف121334222041020004

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيايات عباس عبد الخضر عبد الكريم121335222042190015

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية الصفا المختلطةاحيائيهدى ياسين عودة لفته121336222042347012

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيجعفر صادق هادي حسين121337122041031035

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية النور للبناتاحيائيسجى ناطق مشاري مسير121338222042156193

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيمرتضى فوزي غانم محان121339112041006066

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيعذراء صالح حسن عبد هللا121340112042091039

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيمالك عدنان عبد عوفي121341222042113139

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين رزاق ناصر حسين121342222041002081

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية القوارير للبناتاحيائينور عمار سلمان نايف121343272042081134

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحيدر ماجد زاير بطي121344222041098059

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيميامين هادي رحيم بهك121345262042148035
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جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيسمية باسم نعمه احمد121346252042193104

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه احمد عمار هادي121347232042109132

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيمريم حسين علي كاظم121348222042175231

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيحنين ماجد عبد هللا مظلوم121349262042086048

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيمصعب علي محمد حمدان121350172041084077

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد صالح حسين121351202041015019

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيرصد رشيد علي عبد الحسين121352222042142027

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية السبطين المختلطةاحيائيعلي نعيم كاطع والي121353222041344007

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمصطفى رعد جعفر علي121354222041035278

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيخنساء خلف حسن صالح121355182042183040

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيمريم ناظم ساجت عبد هللا121356222042311086

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيزهراء نشوان جاسم محمد121357172042330058

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفرح ستار حسن مكطوف121358222042103223

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية السوق للبناتاحيائيتبارك علي عوده حسن121359222042209035

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزهراء عماد كامل محيسن121360262042093023

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيسلوى كريم خضير عويد121361222042135135

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيعمار ياسر جاسم عبد121362182041065023

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد خلف فليح محمد121363222041002289

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه غانم سنيد مخرب121364222042103216

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائينور قيس فيصل عبود121365222042112105

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم عطية121366222042135085

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبد نجم121367222042414115

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمرتضى حازم مجيد سلطان121368242041062172

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء طالب جاسم محمد121369222042391027

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيزينب خليل ابراهيم جابر121370222042142044

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيزهراء اياد نعيم عبد الحسن121371222042311037

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية العراق االهلية للبنيناحيائيحسن رياض هادي هاشم121372232041062002

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيايناس عدنان ساجت صبيح121373222042142012

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزهراء محسن جابر مخور121374222042157053

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيصالح حسن عزت يونس121375172041178049

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبوده سلمان121376222042113066

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيميالد فرج بدر عباس121377222042110067

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائييقين طالب حمادي علوان121378232042081089

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيازهار بشير حسب مونس121379222042202002

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيسارة حيدر عجيل سحالة121380222042142048
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جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد نوري هاشم121381222042391013

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزهراء ضياء كاظم جبار121382222042421050

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينور ضرغام كريم كاظم121383272042095151

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينبأ موسى عريبي منصور121384222042437033

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي رسول منذر عبد الكريم121385252041031420

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيطيف مؤيد خلف ياسر121386222042143256

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيسرمد علي حسين احمد121387212041264013

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيساره خالد عبد العالي محمد121388222042112061

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيهدى عبد الكريم جابر سلطان121389222042202033

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الرزاق باجي حيال121390222042113127

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيحسين علي سلمان حسن121391212041001017

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغسق خليل حسن مجيد121392222042103204

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينور مؤيد فاضل جدوع121393222042204218

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيحوراء حسين جبار صالل121394222042178035

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء حيدر هادي عبد هللا121395222042113123

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء سعود عزيز محسن121396222042162077

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيفاطمه حميد يوسف سلطان121397222042190156

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب ماجد حميد هويدي121398262042088099

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية التفوق للبنيناحيائياحمد ستار جبار محيسن121399222041072002

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيهديل منهل عوده ضهد121400222042153456

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية سارة للبناتاحيائينوال ميكائيل اسماعيل احمد121401172042248063

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيفاطمة مهدي زويد غالي121402222042393084

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيدانية محمد بكر شريف121403202042341036

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيعلي سالم نصيف جاسم121404222041039083

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية السالم للبنيناحيائياحمد عدنان طبك جوده121405222041013008

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين جميل كامل عبد الحسن121406222041098041

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائياسراء ابراهيم يوسف عمر121407132042242001

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمحمد ضياء محمد عمران121408222041372022

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيعالء حاتم محمود محمد121409192041041032

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد احمد صالح حسين121410262042088111

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية االمل للبناتاحيائيرقيه عماد حماد دهيدي121411192042195042

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيزينب مهند عبد الكريم حسن121412212042122028

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية النور للبناتاحيائيايه حكيم ريسان صخي121413222042156035

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية النرجس اللبناتاحيائيغفران يوسف عبطان عذاب121414222042182039

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية اهوار الجنوب للبنيناحيائيعلي ساجد قاسم شاوي121415222041073009
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جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي ماجد هوري شحاثة121416222041098134

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه ستار جبار مطر121417252042096393

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيرسل باسم محمد راضي121418222042143119

جامعة ذي قار/كلية الصيدلة592.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيابتهال مبارك دخل ظاهر121419272042160003

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني574.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقينور الهدى جابر عبد هنون121420222052128011

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني564.0اعدادية تونس للبناتتطبيقيزهراء نعيم داود حسين121421222052106011

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني561.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيحسام عوده عبار اخليف121422222051081004

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني556.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيسيف ماجد حميد عليعل121423222051072014

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني556.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيزينب حسن احمد حمدان121424222052116010

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني549.0اعدادية النور للبناتتطبيقيزهراء جبار زغير زاير حسن121425222052156022

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني546.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيرسول جواد كاظم بجاي121426222051013027

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني545.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتتطبيقيايات علي محمد يونس121427222052139003

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني535.0اعدادية أور للبناتتطبيقيتبارك احمد قاسم عبد هللا121428222052154004

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني535.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيمحمد عارف محمد سالم121429222051006040

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني533.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيزينب أحمد عبد الكاظم عبيد121430222052392025

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني530.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعلي حمود مراد كاطع121431162051355173

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني530.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتتطبيقيفاطمه سمير موسى عباس121432162052290019

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني529.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيسعيد ذخر خلف ياسين121433162051033047

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني529.0اعدادية النور للبناتتطبيقيزينب رحيم عبد هويل121434222052156029

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني524.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعلي مساعد ثامر سعدون121435162051034116

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني524.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيفرقان كمال نعيم علي121436222052128010

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني524.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيمرتضى حسين عباس صخي121437162051139128

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني520.7اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيبارق فؤاد جواد كاظم121438162051105007

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني520.0ثانوية الفردوس االولى للبناتتطبيقيوفاء حيدر بهلول فهد121439222052102030

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني520.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيصفا عمار عبد الستار جبار121440162052383088

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني520.0اعدادية الغراف للبنينتطبيقياحمد عدنان فاخر حاجم121441222051022004

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني520.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيجنات ابراهيم خضير رويعي121442222052323017

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني519.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيكرار سلمان بلوشي حاتم121443162051084193

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني518.0ثانوية علوم االمام الباقر(ع)االهلية للبنينتطبيقيعباس عدنان بوهان فليح121444162051124007

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني518.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمرتضى احمد حسين زامل121445282051008119

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني518.0ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيجهينة بشير كريم جنديل121446222052204005

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني518.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الحسين سلمان لعيبي121447162051131035

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني517.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتتطبيقيحنين حازم عبد هللا سرول121448222052178002

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني517.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينتطبيقيمحمد طالب حسن عبد هللا121449162051018013

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني516.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيكاظم سالم حمد لهمود121450222051364098
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جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني515.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقياسامه عبد الرحيم عبد الخالق نجم121451162051078007

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني515.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقياحمد عادل بدر فرحان121452222051072003

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني515.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقياحمد عطشان عبد يوسف121453222051300148

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني515.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيجعفر هاتف سهر صلبوخ121454162051363052

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني514.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيصالح حكمت عبد هللا حنون121455162051354043

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني514.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيمنتظر حكيم لهمود نوار121456222051370006

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني514.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينتطبيقيزين العابدين جهاد مري حسين121457222051053011

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني514.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عايد خلف جابر121458222051100036

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني513.0ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيحسن رحيم حمدان مهوس121459162051073005

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني513.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيعلي ستار حمادي سفيح121460162051112039

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني513.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيوالء عبد الكريم طالب سلمان121461162051020103

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني512.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين كريم عبد الرزاق عيسى121462162051497039

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني512.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيمنتظر مهدي ابراهيم يوسف121463222051021060

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني512.0ثانوية السديد االهليةتطبيقيمحمد حسن عبد اللطيف كاظم121464162051443042

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني512.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعلي منذر عبد الصمد خلف121465162051085052

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني511.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيادريس جابر مطلك مربوش121466222051306013

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني511.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمخلد مخلص سهر صلبوخ121467162051363267

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني511.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيكرار احمد طه ياسين121468162051075061

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني510.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتتطبيقيزهراء مؤيد عبد الرزاق مطرود121469162052290010

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني510.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيتقوى شهاب حمد عبيد121470222052103011

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني510.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمه سالم ناصر حسين121471162052150028

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني510.0ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتتطبيقيفاطمه علي شنان علي121472222052278020

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني509.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا ناجح عبد المعين هاشم121473162051363169

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني508.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيحيدر سعد نعاس كاطع121474162051311012

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني508.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحسين علي عبد الرضا سالم121475162051017027

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني508.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيمرتضى احمد يامن رشم121476162051311031

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني508.0اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيفاطمه كاظم جواد كاظم121477222052150032

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني508.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيمحمد جاسم حاشوش محمد121478222051310184

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني508.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقياالء مهند شعيبث جاسم121479162052204003

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني508.0ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيعلي مزهر جرداغ حمود121480162051035021

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني508.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعبد المعين ماجد جهلول حمد121481162051363171

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني507.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيدعاء وليد عبد حسين121482282052078019

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني507.0اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيزينب عالء منشد سفيح121483222052107009

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني507.0ثانوية الماء المعين االهلية للبناتتطبيقيفاطمه منير خضر حسين121484162052465002

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني506.0ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيزهراء منتظر باقر محمد121485162052161013
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جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني506.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمحمد عباس طاهر جعفر121486282051011108

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني506.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقيمجتبى مرتضى محمد قاسم121487162051045049

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني506.0اعدادية االخاء للبنينتطبيقياحمد ابراهيم حبيب عبد الرضا121488222051037001

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية النور للبناتتطبيقيدنيا حمود زاير ناصر121489222052156013

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسين عدي مهدي فالح121490162051022035

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيعلي نزار جمال منور121491162051309022

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيبشير حيدر عبد المحسن محمد121492222051306022

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني504.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيابراهيم عبد هللا الحجي كرير121493162051062001

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني504.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعباس فرقد صبري عبد الرضا121494162051038066

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني504.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيحسين جبار سريح نويف121495222051300034

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني503.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيبنين عجيل رشيد حسن121496162052184015

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني503.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحيدر اياد كاظم خضير121497222051364046

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني503.0ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيحسن عبد الخالق مبارك عبد الزهرة121498162051420001

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني503.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيمحسن وحيد جري عذاب121499222051356065

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني503.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عادل سوادي عبد هللا121500162051084128

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني503.0ثانوية الغدير للبنينتطبيقيحميد صفاء حميد هيلي121501222051050008

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني503.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعلي ماجد حسن بدر121502222051067036

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني503.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيضحى ياسر مهجر طعمه121503162052184077

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني502.0ثانوية الدير للبنينتطبيقيحسين عبد الزهرة عبد الحسين شهاب121504162051025007

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني502.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيكاظم عالء فالح مشحوت121505162051371195

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني502.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيمشاري حسين اسعود عدنان121506222051356090

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني502.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيياسر اسماعيل ابراهيم محمد121507162051006107

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني501.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيصادق محمد ميلو محمد121508162051062039

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني501.0ثانوية الينابيع المختلطةتطبيقيياسين طه غالب بديوي121509162051302050

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني501.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد علي مصطفى فالح حسن121510162051019097

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني501.0اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيزهراء قاسم عطا نجم121511222052150013

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني501.0ثانوية انوار االمين االهلية للبنينتطبيقيحسين احسان حمود ناجي121512162051420003

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني501.0ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيشهد فرحان حسن علي121513162052303002

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني501.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقياحمد علي حمود لفته121514162051019006

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني501.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمحمد اسيل نجم عبد الساده121515162051015077

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني499.0ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيمروة خضر نعمه غضبان121516162052251021

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني499.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عدنان سلطان عبد النبي121517162051365121

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني499.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيسالم راهي رضيف نيسان121518162051139047

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني499.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيعلي حمد علي منشد121519222051042046

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني499.0ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيبتول جواد كاظم محسن121520222052427004

صفحة ٣٤٧٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني498.0ثانوية االشراق  اللبناتتطبيقيانفال عدنان شريف جبر121521222052187003

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني498.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحسنين عبدالسجاد عبدالرزاق كاطع121522162051007022

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني498.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيكاظم اثير محمد خضير121523162051056056

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم المدني498.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيمحمد قاسم زيدان خلف121524162051300070

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية559.0اعدادية تونس للبناتتطبيقيافراح عبد السالم فضل جبر121525222052106001

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية557.0اعدادية الوحدة للبناتتطبيقينبا علي صالح جاسم121526222052150040

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية540.0اعدادية أور للبناتتطبيقياسماء ظافر هشام عبد الرزاق121527222052154001

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية539.0اعدادية الناصرية للبناتتطبيقيورود قاسم حامي علوان121528222052149030

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية537.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيزهراء محسن فليح حسن121529222052323048

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية536.0ثانوية سامراء للبنينتطبيقيمرتضى عدنان خلف ثامر121530222051092034

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية525.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمنتظر ميثم كريم شهاب121531222051072048

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية518.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيعبد هللا كريم حسن فرهود121532222051001033

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية512.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائية للبنينتطبيقيرضا عبود كريوش عبد هللا121533222051317001

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية511.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيحسن شياع محسن عبد هللا121534282051044016

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية510.0ثانوية المتميزين للبنينتطبيقياحمد محمد عبد الحي دشر121535162051003005

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية508.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيمريم عبد االمير قاسم كريم121536162052153024

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية507.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيحيدر احمد محمد بسيم بكر121537222051001020

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية507.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيعباس حسين عبد هللا سلمان121538162051340019

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية504.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمنتظر خالد جوحي منحوش121539282051022131

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية502.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيام البنين علي حسين راضي121540162052146006

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية501.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيعلي ماجد عبد القادر يعقوب121541162051121024

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية501.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيحاتم احمد حاتم عبد الحسن121542162051056010

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية501.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيمحمد نزار صادق مجيد121543162051348035

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية501.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسن عبد الحي عبد الرزاق عبد الحسن121544162051363065

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية499.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيكريم كامل جلوب مناتي121545282051044073

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية497.0اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيفاطمه نعيم معون عوده121546222052165020

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية497.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيحسين سعد إسماعيل عاشور121547162051089019

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية496.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيحسن شاكر عبد دهام121548222051300025

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية494.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي اسعد ساجت شهاب121549162051030039

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية492.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمؤمل محمد مدلول عنيد121550222051010054

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية491.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيمصطفى محمد مكي جبر121551222051036119

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية490.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيادريس شفيق صينخ جعفر121552162051033007

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية490.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيعلي طالب رديني حجيج121553222051001041

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية490.0ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتتطبيقيشكران محمود ثامر حسين121554222052278015

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية490.0اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيفاطمه شوقي ناصر تعبان121555162052258019
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جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية490.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقياسراء عبد الواحد اطخيخ ماهود121556162052170004

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية490.0ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيحسين علي عبد االمير حمود121557162051446003

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية489.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين رحيم هاشم مهلهل121558222051003014

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية488.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعباس جبار نعمه كاطع121559162051038060

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية488.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتتطبيقيزينب ستار ضايف خليف121560222052139013

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية488.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمجتبى حسن حمزة عباس121561162051047124

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية487.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي مجيد حميد جبر121562222051010042

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية487.0ثانوية الحقيقة للبنينتطبيقيزهراء مصطفى نعيم جعفر121563222052052002

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية486.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيحسن سعد إسماعيل عاشور121564162051089012

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية485.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتتطبيقيرقية علي مطشر عبيد121565222052139008

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية484.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيموزه علي غالي فارس121566162052380082

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية483.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحيدر كاظم محمد ملو121567162051363116

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية483.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيزينب جاسم هاشم مجدي121568162052202017

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية482.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقيحسن علي زغير رشيد121569162051088004

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية482.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيتمام علي خلف احمد121570162051019014

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية482.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعيسى محمد دخيل ضمد121571162051139097

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية481.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيعماد عبد الرحيم عبد الخالق نجم121572162051078035

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية481.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيحسين امجد يوسف جاسم121573162051075013

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية481.0اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيمحمد صادق علي عبد نايف121574222051371020

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية481.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمجتبى محمد عباس عبد الرزاق121575162051074046

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية480.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيزين العابدين مصطفى صافي داغر121576162051019036

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية480.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيهدى علي مطشر نايف121577162052204037

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية480.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيمحمد خلف فزيع مظلوم121578222051045027

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية480.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيغدير مرتضى حسن خلف121579222052199031

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية479.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعباس سمير لملوم شدة121580162051090020

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية478.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيحسين عدنان نادر حميد121581162051300017

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية478.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيسكينة مهدي جاسم محمد121582162052202021

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية477.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيحسين محمد عبد الرضا كريم121583162051056021

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية477.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي عبد الغفار جبار عبد اللطيف121584162051049094

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية477.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتتطبيقيسجى كامل عبد جودة121585162052166006

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية476.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيحسن اسعد خضير دويش121586222051078002

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية476.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيسلمى عبد العالي عبد الرحمن كاظم121587162052202022

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية475.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقياحمد رياض مجيد عبد الواحد121588162051060008

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية475.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيانوار محسن موسى جعفر121589222052199004

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية474.0ثانوية الشيباني األهلية للبناتتطبيقيرفل احمد سعيد رديف121590222052144002
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جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية474.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيعلي خالد فاخر هاشم121591162051300041

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية474.0ثانوية السديد االهليةتطبيقياحمد سمير ناصر عبد الحسين121592162051443002

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية474.0ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيعلي صفاء مكي ناصر121593162051409009

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية473.0ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركيا-اسطنبولتطبيقيمصطفى محمد جاسم رحيم121594132051246005

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية473.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيجاسم حميد هاشم جاسم121595162051030014

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية472.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحمدان سالم عاصي عفاة121596162051039038

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية472.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الحكيم رحمة جابر121597162051394039

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية472.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيغدير عقيل راهي تريجي121598162052184079

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية471.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسن سالم عديم كنيد121599162051033022

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية471.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمنتظر رافد حميدان عبد العباس121600162051084266

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية471.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيحسين صالح جليل نعيثل121601222051300036

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية471.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمحمد رائد كامل عبيد121602162051049124

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية470.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيمحمد جوده حطيم غيالن121603162051356047

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية470.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعلي عباس حسين محيسن121604162051015066

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية470.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيزهراء اسماعيل مصطفى حمادي121605162052231012

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية470.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي زكي حافظ زاجي121606162051084156

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية470.0ثانوية االمل المختلطةتطبيقيحامد عبد خلف عطشان121607222051287002

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية469.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيوئام دعير اشتيوي مهودر121608282052062046

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية469.0ثانوية الوالية للبناتتطبيقيتبارك عجيل حيال ربيع121609222052190006

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية469.0اعدادية االطهار للبنينتطبيقيسلمان مزيعل عاصي زغيرون121610222051034023

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية468.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسن حليم حافظ هالل121611162051038021

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية468.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيتقى كاظم محيسن عثمان121612162052218018

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية468.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتتطبيقيعال حسام حبيب طاهر121613162052290016

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية468.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسين مديح وهب عنيد121614222051004014

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية468.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمصطفى مؤيد عبد اللطيف محمد121615162051083137

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية467.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيفاطمه رحاب عبد المنعم حميد121616162052228047

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية467.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمهيمن هادي هاشم حمد هللا121617222051078008

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية467.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيمالك مكي مهدي راضي121618162052183042

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية467.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحيدر سعد جبر عزيز121619162051038043

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية467.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعالء مالخ عبود ديوان121620162051094035

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية466.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيعلي صبار ثامر محمد121621222051373076

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية466.0اعدادية تونس للبناتتطبيقينرجس عادل ياسر حمود121622222052106024

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية466.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيديوان عادل سعيد خليل121623162051140024

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية466.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيرحاب عواد عبد الحسن سباهي121624222052151008

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية466.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقياحمد محمد محيبس نجم121625222051001007
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جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية466.0اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيغدير حقي كريم هادي121626222052150028

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية465.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمصطفى نوري جاسم عبد الزهرة121627162051083141

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية465.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقياحمد عبد المطلب ابراهيم اسماعيل121628162051301008

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الكهربائية وااللكترونية465.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيزينب فاضل عبد العظيم خضير121629162052153013

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك585.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب شخران منشد كاطع121630222042128057

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك582.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب غازي لذيذ مرزوق121631222042156176

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك579.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيمسار رائد خلف ساجت121632222042139215

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك575.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيغدير سالم داود سلمان121633282042063089

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك575.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيانفال سمير كاظم حسون121634222042113018

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك575.0ثانوية الصادقون للبنيناحيائيمرتضى عبد االمير صباح هداب121635222041059034

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك573.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن قدوري حسين برغش121636222041002062

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك572.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيفاطمة حيدر احمد عبد الصاحب121637222042113125

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك567.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعبد هللا فيصل حسب عبد هللا121638222041002170

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك567.0الخارجياتاحيائيحوراء محمد علي عزيز121639222042401032

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك566.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيفرح رياض العيبي حيدر121640222042185098

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك565.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيفاطمه مشتاق طالب كاظم121641222042190171

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك564.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيرغد عقيل عبد الحسين ناصر121642222042185033

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك561.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء واثق مزعل حمادي121643222042161064

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك559.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائييحيى حميد حران محمد121644222041093087

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك558.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيهاجر منذر كامل عوده121645222042109093

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك555.0اعدادية النور للبناتاحيائيتقوى جميل كاظم شنجار121646222042156060

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك554.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمنار قاسم محمد خشان121647222042153380

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك553.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيهدى ابراهيم عبد الزهره شطنان121648222042113158

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0اعدادية التميز للبنيناحيائيالمصطفى جواد كاظم ثجيل121649222041356020

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمكارم غالب مصطفى علي121650222042153371

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرفل ابراهيم صاحب كرم121651222042164031

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0ثانوية األمام الكاظم (ع)المختلطةاحيائياحمد خير هللا خميس كسار121652222041228001

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين حيدر شنو جاسم121653222041003071

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الحسن دويج خفيف121654222042412018

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيسرى عبد الوهاب هاشم ربيح121655222042153272

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيفاطمه صادق سوادي ضاحي121656222042261029

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزينب رياض كاطع رديني121657222042113078

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيزينب طالب عبود ياسر121658222042138043

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيديار علي رحيم محمد121659162042380041

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيكاظم علي عبدالجليل علك121660162041038035
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جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزهراء حازم لفته هويدف121661222042113056

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك540.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمنتظر علي عبد الرزاق صالح121662222041002369

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيعبدهللا حيدر غازي عبود121663162041140030

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيحسين عادل عطشان محسن121664222041308012

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيحسن فليح حسن كاطع121665222041076013

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين عبد علي حسين121666222042128042

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب مطير عيدان يونس121667222042153243

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيزين العابدين عزيز مهدي جرات121668222041003131

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيتمني محمد عبد المهدي عبد الكريم121669222042141059

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0اعدادية التميز للبنيناحيائياحمد يونس ذنون مجيد121670222041356013

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائياحمد ضياء عبد الزهره عباس121671162041300002

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيحسن كاظم عبد هللا زغيرون121672222041069054

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسين عبد العظيم علك حمادي121673162041030024

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنيناحيائيعبد المهدي مهند ثامر فهد121674222041079014

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب علي هاشم صافي121675222042155054

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيروان سالم عبد الرضا معارج121676222042125034

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفاطمة اسعد محمد كاظم121677162042383176

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمحمد رياض محمد صالح121678222041084024

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحسين مهدي هادي عذافه121679222041306108

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0اعدادية الزبير للبنيناحيائياحمد اوس مجيد عبد هللا121680162041034001

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0اعدادية أور للبناتاحيائيزينب عبد الرزاق معن جبر121681222042154083

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائينوره عبد الساده كاظم ساجت121682222042150060

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيروان حيدر عتيق حسن121683162042152069

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيشهالء احسان عيسى شهيب121684222042410069

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيحسين علي منور جعفر121685222041046025

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعبد هللا اديب صالح حسن121686222041091115

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا عباس رجيب121687222042113128

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيرضا كاظم ناصر دبيس121688162041038021

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية التميز للبنيناحيائييوسف عبد الرزاق عبد ولخ121689222041356240

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيناديه رحيل شاهود بدر121690222042392106

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمحمد فاخر حسين جاسم121691222041036306

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0اعدادية السوق للبناتاحيائيايه عبد هللا صيوان مجلي121692222042209015

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0اعدادية أور للبناتاحيائيام البنين عبد الهادي لفته عوده121693222042154015

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتبارك جاسم حطاب جعفر121694282042055019

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيجمانه مؤيد محسن جمعه121695222042118007
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جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائينور احمد كريم كاظم121696222042112096

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيايه اياس خالد عبد القادر121697162042184028

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيتقوى مهند هادي حسين121698222042108017

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي ناصر محمد محسن121699222041072110

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيزينب خيري عبد هزاع121700162042262019

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية التميز للبنيناحيائيابا ذر جابر عسكر فرحان121701222041356001

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيشهد احسان علوان مكطوف121702222042135142

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن عالء عمر محمد121703162041108011

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي رياض جليل سالم121704222041002205

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيمقتدى نسام والي طشاش121705222041373072

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحسين قاسم عبود وحيد121706282041008042

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمحمد رزاق جخر كاظم121707222041035229

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيغدير هيثم غني دهيك121708162042450054

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيعلي احسان سلمان داود121709162041354039

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيموسى ريسان عبد الجليل محمد121710162041090061

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0اعدادية الكفاح للبنيناحيائيمنتظر اركان عبد العالي عبد هللا121711162041002052

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي جعفر ناصر حسين121712222041100038

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياسلم عبد الكريم محمد جعفر121713162041001013

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزينب علي نثير طعيمه121714222042421065

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيرسل عقيل كاظم عبد العباس121715222042396020

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيسماح حكيم محمد جالب121716222042101058

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.2اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعبد هللا ياسين خضير حسين121717222041002176

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزينب هرون عيسى عبد هللا121718222042139143

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمحمد عبد المجيد عبد الحميد راضي121719222041001108

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي زغير علوان121720222042414215

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية المرفأ المختلطةاحيائيحسين علي كاظم عزران121721222041272007

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي فاضل غضبان عطشان121722222041356142

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمصطفى فؤاد كاظم طاهر121723222041091212

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائييوسف صبيح أنعيمه حاجم121724292041005167

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيعلي رميض سلمان دريب121725162041355089

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمة حميد عبد المحسن محمد121726222042414176

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيمرتضى صابر حسون مهدي121727222051001062

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيضرغام داخل بدر ياسين121728162051038058

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0ثانوية الوالية للبناتتطبيقيزينب محمد عطيه محمد121729222052190033

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0ثانوية انوار الحجة للبنينتطبيقيجعفر الصادق نوري عبد اللطيف حسين121730162051026006
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جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيحسين خالد خليف معاون121731162051041008

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيهيثم مهدي ريسان تعبان121732162051036143

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمنتظر يوسف جاسم مطيوي121733162051031032

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي جاسم قاسم شخيمت121734162051038075

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0ثانوية الينابيع المختلطةتطبيقيسيف صالح مكي عبود121735162051302020

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي عادل سلمان موسى121736162051001140

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقياحمد شميل محمد حسين121737222051311007

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0ثانوية السديد االهليةتطبيقيعلي فرج خضير فرج121738162051443033

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيماجد لطيف محمد علي121739162051036104

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيام البنين جواد كاظم منشد121740162052383012

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيعلي ضياء عباس منهل121741162051494024

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد حسين علي فنجان121742162051022106

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقياحمد ياسر مطير عطيه121743162051036007

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيحسين محمد عبد المحسن عبد الكريم121744162051036028

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0ثانوية انوار الحجة للبنينتطبيقييوسف حسين محمد رؤوف عبد العظيم121745162051026043

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي حسن ذياب كاظم121746162051038076

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيضحى محسن طاهر ناصر121747162052219027

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيحيدر يوسف يعقوب سلمان121748162051056024

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0اعدادية الكرمة  للبنينتطبيقيحسن عبد الواحد حسن سهر121749222051039013

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيزينب علي جبار يوسف121750162052194014

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيحسن هادي خيري عبد الواحد121751162051112018

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيعيسى حسن جاسم موسى121752162051031019

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيسحر رزاق صالح ياسر121753222042412051

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيايات علي شبيب عجيمي121754222042391004

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيكرار مجيد مطر موشي121755222041036263

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيغفران عماد مراد كاظم121756222042175194

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي591.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيحسن جليل كاظم جويد121757162041131005

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.3ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمهند اكرم فيصل حسين121758102041028177

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينبأ حازم يوسف جواد121759222042414199

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيبنين عمار ثامر سعدون121760222042112012

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيمريم هارون يوسف عزيز121761252042102044

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيروان جيجان عبد الساده عبيد121762222042323368

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيتبارك عالء حسين عبد121763222042139046

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيابراهيم ادريس بدر عرنوص121764222041306001

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي589.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء جبار فيصل كاظم121765292042052120
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جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد عدنان طعان ثامر121766222041002305

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيحسين علي فاخر باقر121767222041077040

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيإيمان فالح حسن عبد المحسن121768222042414013

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيمريم كامل عوده جغيبل121769222042314041

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيفاطمة جعفر قاسم غالي121770222042139183

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي588.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائينسرين يوسف هالل جابر121771222042170081

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيلبنى عبد الكريم عبد القادر محمد121772282042059125

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحذيفه خليل ابراهيم صالح121773182041020024

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيدعاء فالح ضايف مزعل121774222042196009

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيحنان رحيم عبد السادة خالطي121775222042161025

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيزهراء خضير عبد عذافه121776222042160021

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشذى عبد الستار جبار برع121777222042165075

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيساره عبد الرزاق عبد العزيز عبد الرزاق121778282042063063

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيصالح كاظم جاسم كاظم121779162041094024

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيبنين سالم وحيد تايه121780222042394015

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيرواء كريم سلمان غنيم121781222042185035

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره عباس عبد محي121782162042165259

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيندى نزار جليل محيسن121783222042414210

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد بدر121784162042240054

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتاحيائيايات ناصر كاطع شطب121785222042174004

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية سيناء للبناتاحيائيغدير عبد االمير عالوي خلف121786282042064023

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرقيه علي ناهي عبود121787292042085065

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية خولة للبناتاحيائيفاطمة عبد المحسن داغر شويع121788282042083037

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء عارف جاسم ساجت121789222042139099

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيطارق عماد عادل علي121790162041094025

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية البيان للبناتاحيائيزينب الحوراء سالم علي جباره121791282042078045

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياسراء وسام عبد الرضا دعيج121792162042165011

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء نغيمش حمدان جبار121793292042058041

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيريام امير ياسر حمود121794222042412029

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيحسين احمد صبار محمد121795222041046019

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي587.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى فالح حسن ضمد121796222041002352

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.6ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزهراء فاضل صابر عباس121797222042159026

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.4ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزهراء رزاق عبد المحسن صكر121798222042159019

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائياديان حيدر نعيم احمد121799222042185002

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمرتضى حيدر حمود شالكه121800252041150375
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جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائييقين علي حسين سفيح121801222042143384

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيعبد هللا عباس عبد علي خنفوس121802112041023033

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمها مزهر مجيد حسن121803152042054265

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسين صالح حسن دخنه121804232041005030

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك جابر عطيه فرج121805262042089022

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائينورهان احمد حسين ليلو121806222042185126

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب حسين سلمان عبد المهدي121807252042062684

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية العزة للبناتاحيائيفاطمه حمودي جليل حميد121808122042118052

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائياسماء احمد عبد الجليل واوي121809222042410004

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزينب ضياء صالح حسين121810222042185068

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب قحطان كاظم محمد121811222042414140

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيالحسن عباس حسن كاظم121812272041005013

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيرغد رياض حنون موحي121813282042061011

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائياالء جاسم عبود فليفل121814222042135009

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم سرحان مدحي121815232041075018

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء صاحب عبد المهدي طالل121816262042250103

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الزهره حسين بريبر121817242042136070

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية باقر العلوم المختلطةاحيائيمقتدى مهدي صالح داغر121818222041284009

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيفاطمة وليد نعيم حسين121819162042240087

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيعلي حسين محمد عبد علي121820132041054025

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهبه ميثم هادي كاظم121821232042088515

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيايه احمد جاسم خلوفي121822282042062010

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعبد هللا عبد الرسول ذياب حميدي121823222041053101

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعلي ليث عبد الغفور يوسف121824212041005104

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد احمد علي حسين121825232041009092

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيعمر رافع صبحي فتحي121826212041031028

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيآيه عمار خليل ابراهيم121827272042060006

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيعمار فائز محمد دخيل121828182041038020

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي غني خير هللا121829222042436041

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء شاكر عوده صالح121830222042204096

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيطيبه ريسان شعيبث بزيع121831222042396040

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد صالح حسن زاير121832222041356197

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد مهلهل نعيمه121833222042128086

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيعبد الرحمن علي حسين علي121834132041004027

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيموسى علي عبد الهادي محمد علي121835222041098202
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جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيهدى مجيد هاشم عبود121836222042143376

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعباس عطب والي علي121837222041072072

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيمحسن كريم ابراهيم عبد الزهره121838162041449012

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية السديد االهليةاحيائيمصطفى مسلم جاسم محمد121839162041443027

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء خليج ابراهيم كاظم121840252042096209

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحمزه احمد لطيف خلف121841212041002052

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائينور األسالم علي أحمد  عبود121842232042092224

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيهبه احمد جبر عوده121843242042121303

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبنين خالد هادي حسن121844242042106028

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيهاجر عبد مشهد فرحان121845192042383179

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيسجاد قحطان جاسم محمد121846262041038036

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزهراء مؤيد فاضل علي121847222042113070

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيمريم مؤيد عبد الحسين خلف121848212042159036

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية العروبة للبناتاحيائينور طارق حميد عجيل121849242042120283

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيمعصومه عبد الساده خصاف جابر121850162042383219

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية أور للبناتتطبيقيزهراء محمد فليح حسن121851222052154011

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي586.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمحمد عبد الحليم بادي هداد121852222051072039

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي584.0ثانوية االميرات االهلية للبناتتطبيقيعذراء سعد حسين هاشم121853262052143008

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي582.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقينور الهدى كاظم مزهر جياش121854292052050039

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي580.0ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقينور الدين ياسر ياسين خضير121855222052427036

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي580.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيزهراء محمود مشكور ثامر121856222052128006

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي580.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقياسماء حسين جعفر محمد121857242052106002

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي580.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتتطبيقيدعاء حمد هللا يحيى نعمه121858252052109004

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي579.0اعدادية بدرة للبنينتطبيقيسعود فرج راضي سلطان121859262051021010

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيغدير عباس عبد العالي مهدي121860252052062026

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي579.0اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيفاطمه عماد عبد الشهيد علي121861222052150031

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي578.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيبنين شهيد عباس متعب121862252052062007

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي577.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيعبد الهادي صالح شاوي ياسين121863162051028021

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي577.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتتطبيقيمريم حيدر عزيز محسن121864222052178018

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي577.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمصطفى رزاق جابر شحيت121865222051026061

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي576.0ثانوية المعارج األهلية للبناتتطبيقينور الهدى رعد منشد ناجي121866222052175025

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي576.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيمصطفى ياس خضير هادي121867252051009087

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي576.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيفاطمه عالء طارش حسن121868272052088031

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي576.0ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيبنين ياسر لطيف زايد121869222052427045

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي575.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيزهراء صفاء الدين فرحان مطر121870242052122013
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جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي575.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيايسر علي ريسان حاتم121871222051045003

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي575.0ثانوية الدستور للبنينتطبيقيعبد هللا رزاق عبد االمير سلمان121872232051018026

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي575.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتتطبيقيحوراء كريم عربي ابراهيم121873222052139007

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي573.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيحسن ياسر مهدي صالح121874212051272032

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي573.0اعدادية تونس للبناتتطبيقيحوراء محمد ديوان عوده121875222052106007

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي573.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقياحمد حسين علي صالح121876192051003004

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز602.0ثانوية االهوار االهلية للبناتتطبيقياديان بهجت وحيد سلمان121877222052411001

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز595.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمنتظر نجاح كاظم سهل121878222051004069

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز591.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيايات ميثم عمران حمادي121879162052383021

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز590.0اعدادية أور للبناتتطبيقياالء كامل هاشم زعيل121880222052154002

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز590.0اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيمحمد ماجد كاظم ضميد121881162051041043

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز590.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيعبد االمام محمد موسى عبد الباقي121882162051311018

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز589.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينتطبيقيمرتضى حازم كامل عبد المهدي121883222051040041

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز589.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمنتظر ايوب هادي مجدي121884162051038143

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز588.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي عبد المحسن يحيى عبد النبي121885162051033069

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز587.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعباس صباح حنون صبيح121886162051001107

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز587.0اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقياحمد حميد كاظم نجم121887222051068004

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز586.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيزين العابدين عبد الحليم عبد السيد سلمان121888162051036042

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز586.0اعدادية ابي العالء المختلطةتطبيقيجبار علي حمود عذاب121889292051109003

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز586.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعباس جمعه بناو حسون121890162051001105

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز585.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقياحمد عقيل قاسم شالكه121891162051038008

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز584.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيحسين حازم ستار عبد121892222051307037

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز584.0اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقينور خلف علي كريم121893222052165025

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز583.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيمصطفى جواد كاظم دليمي121894262051011051

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز583.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيايات شاكر مهاري ردام121895222052321061

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز583.0ثانوية المجد للبنينتطبيقياحسان هادي علي حسن121896232051025001

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز582.0ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيحسين ابراهيم علي حيدر121897162051035004

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز582.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتتطبيقيفاطمة سعد الدين عجيل كوتي121898222052143011

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز581.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيحسن علي حسن كاصد121899162051131008

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز581.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمرتضى رعد لعيبي حسين121900162051038133

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز581.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيسجاد حميد عبد الحسين خميس121901162051131027

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز580.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيكاظم مطشر فلغوص هيال121902162051060153

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز579.0اعدادية طوبى للبنينتطبيقياحسان محمد عويد حسن121903212051087003

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز579.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمنتظر بشير دخيل غافل121904162051038144

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز579.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيايالف جواد كاظم موزان121905162052202005
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جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز579.0ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيزهراء رياض محمد احمد121906222052270007

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز579.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقياحمد يوسف يعقوب يوسف121907162051038011

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز578.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةتطبيقيعلي وحيد زايد ثجيل121908222051266018

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز578.0ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيزينب يعقوب عايز بريدي121909162052332015

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز578.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقياحمد هاني غالب صالح121910162051300005

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز577.0اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيابتهال احمد صالح حسن121911222052160001

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز577.0ثانوية المعارج األهلية للبنينتطبيقيحسن احمد شهاب علي121912222051076004

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز577.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعبد االعلى فاخر جبار عبود121913162051083068

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز577.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينتطبيقيحيدر محمد سعدون جاسم121914222051040015

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز577.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيسكينة حسين نعمة شريجي121915162052167026

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز577.0ثانوية الموعود االهلية للبنينتطبيقيمحمد حيدر سفيح محمد121916222051357010

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز577.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةتطبيقيمسلم بجاي عبد الحسين صافي121917222051266022

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز577.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيعباس جواد صابر عيسى121918162051311017

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز576.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقياكرم محمود ياسين مطير121919222051036011

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز576.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين محمد احمد عبد الصاحب121920162051001074

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز576.0ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيعلي شاكر محمد عبد هللا121921162051035020

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز576.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيمحمد ناظم عبيد سلمان121922222051051077

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز576.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينتطبيقيمنتظر كريم مشعان سبتي121923222051040048

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز576.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد مرتضى ناجي جبر121924162051084233

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز575.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيمحمد رحيم جبار حسين121925162051075067

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز575.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيمؤمل حسن ناظم وحيد121926272051015052

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز575.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعلي هاشم محمد جودة121927162051363208

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز575.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيزين العابدين صباح فضالة جابر121928162051007038

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز575.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقييوسف خالد عباس حكمت فاضل121929162051001238

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز575.0ثانوية الروانق االهلية للبناتتطبيقيزهراء كاظم سلمان سنيد121930222052435005

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز574.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد ميثاق سهل جاسم121931162051001024

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز574.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيحيدر علي ناصر حسين121932272051013044

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز574.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد جواد صالح حسن121933162051001185

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز574.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسن عسكر بدر صاحب121934162051022022

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز574.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقياحمد محمد جواد مجيد121935162051089004

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز574.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي عباس حسين عبد121936162051060129

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز574.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعلي حسن جبار عبودي121937162051358126

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز574.0ثانوية الفضل االهلية للبنينتطبيقيمحمد طه ياسين خضير121938162051448019

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز574.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحسن عمار سعيد صافي121939222051042018

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز574.0ثانوية الينابيع المختلطةتطبيقيفرحان مردان منسي عبد الحسين121940162051302033
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جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز573.0اعدادية النور للبناتتطبيقيتبارك شاكر حميد مسير121941222052156007

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز573.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيعلي كامل جواد كاظم121942222051373078

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز573.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيحسن فليح وثيج ناصر121943162051135007

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز572.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيكمال عبيد عبادي جناح121944162051301071

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز572.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيسعد علي موسى خليف121945162051039048

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز572.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيكاظم نزار شعبان محمد121946162051038100

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز572.0ثانوية الينابيع المختلطةتطبيقيعلي حسن عبد العباس هادي121947162051302026

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز572.0ثانوية الدورة للبنينتطبيقيمحمد خليل ابراهيم احمد121948162051101004

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز572.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي فراس عبيد نجم121949162051001146

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز572.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقياحمد فوزي عبد الحسين علي121950162051075006

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز572.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين علي ابراهيم حسن121951162051060048

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز572.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمنتظر عبد الحسن جبار صدام121952162051001221

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز571.0ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيفاطمه علي كاظم مصحب121953222052207008

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز571.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيحسين كامل جمعه زمام121954162051075021

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز571.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن رشيد مطرود حمد121955222051003012

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز571.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيعلي باسل عبدالهادي علي121956162051007058

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز571.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيكرار نعيم بشير فرج121957162051033076

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز571.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمحمد جواد كاظم كريم121958162051371216

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز571.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيحيدر جواد كاظم حسن121959162051108012

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز571.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقياحمد طارق شمخي فياض121960162051112007

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم النفط والغاز571.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقييوسف مهند كريم داود121961162051061106

جامعة ذي قار/كلية العلوم583.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيبدور عبد هللا عبد القادر عبد الكريم121962162042183015

جامعة ذي قار/كلية العلوم583.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب هادي جناني حسين121963222042141160

جامعة ذي قار/كلية العلوم582.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيزهراء ستار جبار كاظم121964222042112040

جامعة ذي قار/كلية العلوم581.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل حسن جاسم121965222042178072

جامعة ذي قار/كلية العلوم580.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيايات صادق ثاجب علي121966222042421007

جامعة ذي قار/كلية العلوم578.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيزهراء جبار كاظم عبيد121967222042160019

جامعة ذي قار/كلية العلوم576.0اعدادية النور للبناتاحيائيروان مهند جبار هنيس121968222042156105

جامعة ذي قار/كلية العلوم575.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمحمد علي عنب انعيمة121969222041058124

جامعة ذي قار/كلية العلوم574.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيبركات فاضل هاشم محمد121970222042111015

جامعة ذي قار/كلية العلوم573.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيسما حسين مطشر عمران121971222042421078

جامعة ذي قار/كلية العلوم572.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي حسين ناصر مجلي121972222041001073

جامعة ذي قار/كلية العلوم572.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيضياء هاني شهاب كاظم121973222041311037

جامعة ذي قار/كلية العلوم571.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين احمد فنجان عزيز121974222041084023

جامعة ذي قار/كلية العلوم570.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيفاطمه سلمان نجم عبد121975292042153110
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جامعة ذي قار/كلية العلوم569.7ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيذو الفقار احمد غازي فاضل121976132041037038

جامعة ذي قار/كلية العلوم568.0اعدادية تونس للبناتاحيائياالء سعد عويد الفي121977222042106008

جامعة ذي قار/كلية العلوم568.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائينور الزهراء طالب حمزة حسون121978222042113146

جامعة ذي قار/كلية العلوم567.0اعدادية أور للبناتاحيائيتبارك كاظم فاخر عنيد121979222042154032

جامعة ذي قار/كلية العلوم565.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيايمان محمد رشيد عليوي121980222042439014

جامعة ذي قار/كلية العلوم560.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيعال عالء كامل حسن121981222042414173

جامعة ذي قار/كلية العلوم560.0اعدادية السوق للبناتاحيائينور عالوي عبد العزيز مسعد121982222042209196

جامعة ذي قار/كلية العلوم559.0ثانوية بالد الرافدين االهلية للبناتاحيائينور النبي محمد جمعة عبيد121983222042200012

جامعة ذي قار/كلية العلوم559.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيبراء طالب قيس فرحان121984222042113025

جامعة ذي قار/كلية العلوم559.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبتول عبد الواحد محمد عبد121985222042165012

جامعة ذي قار/كلية العلوم559.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائينور الهدى ياسر رزاق عوده121986222042126059

جامعة ذي قار/كلية العلوم559.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيطيبه علي حسين تايه121987222042421086

جامعة ذي قار/كلية العلوم557.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيتبارك محمد جاسم نجم121988222042185021

جامعة ذي قار/كلية العلوم556.0اعدادية العقبة للبناتاحيائييقين كاظم نافل مهاوش121989222042111094

جامعة ذي قار/كلية العلوم556.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيطيبه عبد السالم موحان زباله121990222042190145

جامعة ذي قار/كلية العلوم556.0ثانوية المرفأ المختلطةاحيائيزينب محمد حميد عبد الرضا121991222042272013

جامعة ذي قار/كلية العلوم554.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء جابر محمد عوفي121992222042175091

جامعة ذي قار/كلية العلوم554.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيحوراء نعيم مكي سبتي121993222042113041

جامعة ذي قار/كلية العلوم554.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيابتهال وطن حمود جبر121994222042157001

جامعة ذي قار/كلية العلوم553.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيهيفاء مشتاق تكليف عبد121995252042116099

جامعة ذي قار/كلية العلوم553.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيزهراء حسين خلف كاطع121996222042125042

جامعة ذي قار/كلية العلوم552.0اعدادية المروج للبناتاحيائيرباب رحمن مهدي علي121997222042137025

جامعة ذي قار/كلية العلوم552.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزينب ابراهيم صبيح حيال121998222042185060

جامعة ذي قار/كلية العلوم551.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيعلي نافع نعيم سلمان121999162041006023

جامعة ذي قار/كلية العلوم551.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينور علي محيسن جوده122000222042199094

جامعة ذي قار/كلية العلوم551.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيآيه اياد برزان عيال122001222042439007

جامعة ذي قار/كلية العلوم551.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيالحوراء محمود حسن جبير122002222042150004

جامعة ذي قار/كلية العلوم551.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيهدى محمد حيال عبد الحسن122003222042157119

جامعة ذي قار/كلية العلوم550.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيسكينة عادل عجمي رمضان122004222042126040

جامعة ذي قار/كلية العلوم549.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء جبار كاظم مزيعل122005222042414101

جامعة ذي قار/كلية العلوم549.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيايات باسم كاظم قاسم122006222042199005

جامعة ذي قار/كلية العلوم549.0ثانوية الجنات للبناتاحيائيحوراء باسم مكي ذياب122007222042433013

جامعة ذي قار/كلية العلوم549.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيهدير عدي خالد كاطع122008222042439081

جامعة ذي قار/كلية العلوم548.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمة سامي عطية كاطع122009222042155089

جامعة ذي قار/كلية العلوم548.0ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائياالء عماد ابراهيم خليف122010222042435002
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جامعة ذي قار/كلية العلوم547.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيمحمد محسن شنيار جخيور122011222041065087

جامعة ذي قار/كلية العلوم547.0اعدادية النور للبناتاحيائيسجى فالح خلف عبود122012222042156192

جامعة ذي قار/كلية العلوم547.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائييقين خالد دريس حسن122013222042185137

جامعة ذي قار/كلية العلوم546.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينور حيدر غازي كاظم122014222042143354

جامعة ذي قار/كلية العلوم546.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيخديجه رياض حسن عبد122015222042178041

جامعة ذي قار/كلية العلوم546.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيحيدر صالح حسين رهيف122016222041058046

جامعة ذي قار/كلية العلوم545.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء قابل محسن كاظم122017222042175110

جامعة ذي قار/كلية العلوم544.0اعدادية تونس للبناتاحيائيكوثر ركب ظاهر نجم122018222042106065

جامعة ذي قار/كلية العلوم543.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتاحيائيإيناس عبد الزهرة شالكة يعقوب122019222042426003

جامعة ذي قار/كلية العلوم543.0ثانوية النرجس اللبناتاحيائيبنين عدنان ياس غيالن122020222042182007

جامعة ذي قار/كلية العلوم543.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائياميرة عبد االمير يوسف عبد السادة122021222042170007

جامعة ذي قار/كلية العلوم543.0ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيضحى كريم كامل عباس122022222042219009

جامعة ذي قار/كلية العلوم542.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيعهود رياض ناصر عريف122023222042175192

جامعة ذي قار/كلية العلوم542.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائياماني عباس حسين بريج122024222042160004

جامعة ذي قار/كلية العلوم542.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد ضياء صيوان بريسم122025222041002010

جامعة ذي قار/كلية العلوم542.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد عدنان صاحب عبد هللا122026222041306338

جامعة ذي قار/كلية العلوم542.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهبه علي عوده كتيب122027222042414225

جامعة ذي قار/كلية العلوم542.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمرتضى حميد عباس فالح122028222041084028

جامعة ذي قار/كلية العلوم542.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي كامل رشاد فليح122029222041002227

جامعة ذي قار/كلية العلوم542.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيافراح قاسم داخل ناصر122030222042103013

جامعة ذي قار/كلية العلوم541.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيانس صباح جابر خلف122031222041039014

جامعة ذي قار/كلية العلوم540.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء كاظم شناوه حمود122032222042155049

جامعة ذي قار/كلية العلوم539.0ثانوية الصمود للبنيناحيائيعلي جواد كاظم نايف122033222041008020

جامعة ذي قار/كلية العلوم539.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيحوراء حسن عطية رحيل122034222042432013

جامعة ذي قار/كلية العلوم539.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيالرا مرتضى عبد اللطيف سنوح122035222042107057

جامعة ذي قار/كلية العلوم539.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء غانم مريخ نفاوه122036222042323160

جامعة ذي قار/كلية العلوم539.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيكرار لطيف حسن حمزه122037222041091159

جامعة ذي قار/كلية العلوم539.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيحوراء حيدر رزاق شالكه122038222042110024

جامعة ذي قار/كلية العلوم539.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيساره عباس عبد نجم122039222042414148

جامعة ذي قار/كلية العلوم539.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب خالد عبيد مدلول122040222042153211

جامعة ذي قار/كلية العلوم538.0اعدادية النهضة للبنيناحيائيعباس غانم طالب جاسم122041222041049024

جامعة ذي قار/كلية العلوم538.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمة علي حسين فارس122042222042109074

جامعة ذي قار/كلية العلوم538.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيزهراء طالب كاظم كاطع122043222042166016

جامعة ذي قار/كلية العلوم538.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين عالء محسن عبد الرزاق122044222041010038

جامعة ذي قار/كلية العلوم538.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين جميل عاشور جاسم122045222041011013
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جامعة ذي قار/كلية العلوم538.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيصادق خالد جكن خريبط122046222041067061

جامعة ذي قار/كلية العلوم538.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسين زورة حسن122047222041003205

جامعة ذي قار/كلية العلوم538.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيحوراء ستار جبار حسن122048222042190055

جامعة ذي قار/كلية العلوم538.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمصطفى لطيف حسن كاظم122049222041010195

جامعة ذي قار/كلية العلوم538.0اعدادية السالم للبنيناحيائياحمد سامر خليف جلوب122050222041013004

جامعة ذي قار/كلية العلوم538.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه موسى هاشم محمد122051222042153345

جامعة ذي قار/كلية العلوم538.0اعدادية أور للبناتاحيائيالزهراء حازم كاظم دويح122052222042154014

جامعة ذي قار/كلية العلوم537.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيحسن حيدر عيدان ناصر122053222041018013

جامعة ذي قار/كلية العلوم537.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيمنار اياد عبد علي مونس122054222042412081

جامعة ذي قار/كلية العلوم537.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيزهراء ضياء عبد الوهاب سكر122055222042102035

جامعة ذي قار/كلية العلوم537.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزينب داخل تقي حسن122056222042139123

جامعة ذي قار/كلية العلوم537.0اعدادية النور للبناتاحيائيايمان جبر واشي حسين122057222042156032

جامعة ذي قار/كلية العلوم536.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيكوثر عدنان غركان رديني122058222042153354

جامعة ذي قار/كلية العلوم536.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيوسناء عقيل فيصل عبد الحسين122059162042309036

جامعة ذي قار/كلية العلوم536.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائياديان وليد حميد جبر122060222042125002

جامعة ذي قار/كلية العلوم536.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيسجاد عادل عبد الحسين قاسم122061222041035112

جامعة ذي قار/كلية العلوم536.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيتهاني عون حميد جابر122062222042143076

جامعة ذي قار/كلية العلوم536.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار جوالن جايد نزال122063222041003262

جامعة ذي قار/كلية العلوم536.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم فراس محسن خليل122064222042153363

جامعة ذي قار/كلية العلوم536.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب علي محمد قاسم122065222042153235

جامعة ذي قار/كلية العلوم536.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب عدنان منعم هاشم122066222042153229

جامعة ذي قار/كلية العلوم535.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعمار ياسر زرار سلمان122067222041077147

جامعة ذي قار/كلية العلوم535.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعلي مرتضى عباس محمد122068222041036236

جامعة ذي قار/كلية العلوم535.0ثانوية المجد للبنيناحيائيعلي سعد حسين عبيس122069232041025035

جامعة ذي قار/كلية العلوم535.0اعدادية السالم للبنيناحيائياحمد سعد شحم ظاهر122070222041013005

جامعة ذي قار/كلية العلوم535.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيمالك جاسم علوان محار122071222042112089

جامعة ذي قار/كلية العلوم535.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين كريم كاطع روضان122072222041091057

جامعة ذي قار/كلية العلوم535.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد غالي عبد السادة بشير122073222041003146

جامعة ذي قار/كلية العلوم535.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيشمس حسين علي حسون122074222042118023

جامعة ذي قار/كلية العلوم534.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيطيبه قاسم بحار منور122075222042160031

جامعة ذي قار/كلية العلوم534.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيحال صدام عبد الحسين نعيمه122076222042183027

جامعة ذي قار/كلية العلوم534.0اعدادية النهضة للبنيناحيائيقاسم جعفر حسين منحوش122077222041049033

جامعة ذي قار/كلية العلوم534.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيايات قاسم محمد بري122078222042138012

جامعة ذي قار/كلية العلوم534.0ثانوية البطائح للبناتاحيائيحال هادي مروح علوان122079222042197007

جامعة ذي قار/كلية العلوم534.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفاطمة الزهراء باسم مروح علوان122080222042110060
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جامعة ذي قار/كلية العلوم533.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيبشرى حسن فليح حسن122081272042160066

جامعة ذي قار/كلية العلوم533.0اعدادية أور للبناتاحيائياديان جليل رباط شجر122082222042154009

جامعة ذي قار/كلية العلوم533.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيبنين شاكر ربيح حلو122083222042199014

جامعة ذي قار/كلية العلوم533.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيعلي عوده رزيج غافل122084222041310134

جامعة ذي قار/كلية العلوم533.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيعلي سالم عوده عبيد122085222041019120

جامعة ذي قار/كلية العلوم533.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيسجاد سمير والي راضي122086222041001057

جامعة ذي قار/كلية العلوم533.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيبنين محسن شليج سويج122087222042185016

جامعة ذي قار/كلية العلوم533.0اعدادية الفرات للبناتاحيائياسماء عدنان جابر خضير122088222042101008

جامعة ذي قار/كلية العلوم533.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةاحيائيحيدر الكرار علي قاسم كاغد122089222041230003

جامعة ذي قار/كلية العلوم533.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الحسين صاحب خلف122090222042139188

جامعة ذي قار/كلية العلوم532.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين يحيى عبد عودة122091222041036109

جامعة ذي قار/كلية العلوم532.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحمزة رعد اسماعيل اسحاق122092222041098054

جامعة ذي قار/كلية العلوم532.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيكرار احمد ضاحي علي122093222041002248

جامعة ذي قار/كلية العلوم532.0اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين ياسين محيي نزال122094222041356064

جامعة ذي قار/كلية العلوم532.0ثانوية سامراء للبنيناحيائيحسين تاجي عبد الكريم مكطوف122095222041092010

جامعة ذي قار/كلية العلوم532.0اعدادية أور للبناتاحيائيسجى صالح هادي تركي122096222042154091

جامعة ذي قار/كلية العلوم532.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيكرار مالك طاهر محيسن122097222041308030

جامعة ذي قار/كلية العلوم532.0اعدادية سكينة للبناتاحيائينور حسين حمادي هاشم122098222042116083

جامعة ذي قار/كلية العلوم532.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيمالك روضان عكيلي جابر122099222042412080

جامعة ذي قار/كلية العلوم532.0ثانوية سامراء للبنيناحيائيمصطفى ضياء طعمه عبيد122100222041092042

جامعة ذي قار/كلية العلوم531.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيعلي جابر نصار بطاح122101222041310120

جامعة ذي قار/كلية العلوم531.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائياحمد فؤاد مرحب نبيت122102222041042002

جامعة ذي قار/كلية العلوم531.0ثانوية السبطين المختلطةاحيائيكرار باقر علي عبد122103222041344008

جامعة ذي قار/كلية العلوم531.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيسجاد حيدر جعفر دغيم122104222041020036

جامعة ذي قار/كلية العلوم531.0اعدادية القوارير للبناتاحيائينوره جابر غانم عويد122105222042413112

جامعة ذي قار/كلية العلوم531.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيرباب محمد قاسم بداي122106222042391022

جامعة ذي قار/كلية العلوم531.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين علي نغيمش محمد122107222041002093

جامعة ذي قار/كلية العلوم531.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيبيداء شنيو ثويني صالح122108222042111016

جامعة ذي قار/كلية العلوم531.0ثانوية الطيبات اللبناتاحيائيايمان علي حسين ابو حميد122109222042189006

جامعة ذي قار/كلية العلوم530.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيصفا نورس عزيز احمد122110222042436032

جامعة ذي قار/كلية العلوم530.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء حزام كوكز فزع122111222042437009

جامعة ذي قار/كلية العلوم530.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيسالم ضياء رحمن نعمه122112222041072069

جامعة ذي قار/كلية العلوم530.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيكرار جبار عبد الحسين محسن122113222041307217

جامعة ذي قار/كلية العلوم530.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائياسيل فارس نعمه جالب122114222042153064

جامعة ذي قار/كلية العلوم529.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيثناء جاسم ثجيل ياسين122115222042139054
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جامعة ذي قار/كلية العلوم529.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيود عبد الحسن صكبان حمدان122116222042157121

جامعة ذي قار/كلية العلوم529.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد حيدر غافل جعاز122117222041002288

جامعة ذي قار/كلية العلوم528.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمنار حاكم كاطع خريبط122118222042437031

جامعة ذي قار/كلية العلوم528.0اعدادية أور للبناتاحيائياخالص علي حسوني عبد الحسين122119222042154008

جامعة ذي قار/كلية العلوم528.0ثانوية الطيبات اللبناتاحيائيحنين حسين برغوث ناصح122120222042189011

جامعة ذي قار/كلية العلوم528.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء ماجد مهدي سكر122121222042108043

جامعة ذي قار/كلية العلوم528.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائينور الهدى عباس فاضل ياسر122122222042108093

جامعة ذي قار/كلية العلوم528.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حيدر سليم عبد هللا122123222041003210

جامعة ذي قار/كلية العلوم528.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيحسين صالح عبد القادر احمد122124172041016013

جامعة ذي قار/كلية العلوم528.0ثانوية النبوغ للبناتاحيائيزهراء باسم ناجي طالب122125222042114009

جامعة ذي قار/كلية العلوم528.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيجنات نبيل زغير عطيه122126222042410026

جامعة ذي قار/كلية العلوم528.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمصطفى فرج حسين صالح122127222041026055

جامعة ذي قار/كلية العلوم527.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيايات خضير عباس مسير122128222042125007

جامعة ذي قار/كلية العلوم527.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرواء عباس سلمان مجيد122129222042103103

جامعة ذي قار/كلية العلوم527.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيمروه قاسم جمعه سهر122130162042290082

جامعة ذي قار/كلية العلوم527.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيفاطمه حسين جواد شريف122131222042185086

جامعة ذي قار/كلية العلوم526.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيلقاء غسان يونس زهيان122132222042111070

جامعة ذي قار/كلية العلوم526.0اعدادية تونس للبناتاحيائيسجى عذاب عبد الحسين ساجت122133222042106053

جامعة ذي قار/كلية العلوم526.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيلينا عبد االمير حسين حبيب122134222042116062

جامعة ذي قار/كلية العلوم526.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيغفران أحمد حسن مطر122135222042153304

جامعة ذي قار/كلية العلوم526.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء حسين يازي حسين122136222042108033

جامعة ذي قار/كلية العلوم526.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي صالح جبر منشد122137222041072100

جامعة ذي قار/كلية العلوم526.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء باسم عبد محمد122138222042167030

جامعة ذي قار/كلية العلوم526.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب حاكم راجوح خضير122139292042085087

جامعة ذي قار/كلية العلوم526.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيحسين علوان عويد عواد122140222041065025

جامعة ذي قار/كلية العلوم525.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيسجاد رائد ناصر محسن122141222041037056

جامعة ذي قار/كلية العلوم525.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد كريم كاظم صالح122142222041072154

جامعة ذي قار/كلية العلوم525.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي السجاد محمد منصور عبد علي122143222041002180

جامعة ذي قار/كلية العلوم525.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمنتظر حميد صالح داود122144222041091222

جامعة ذي قار/كلية العلوم524.0ثانوية االخالص المختلطةاحيائيبتول مهدي رسول عبد هللا122145222042242003

جامعة ذي قار/كلية العلوم524.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيطيبه مدلول فهد كسار122146222042157085

جامعة ذي قار/كلية العلوم524.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمقتدى فليح حسوني خلوف122147222041051119

جامعة ذي قار/كلية العلوم524.0ثانوية الجنات للبناتاحيائيانصاف عباس عطي فهمي122148222042433006

جامعة ذي قار/كلية العلوم524.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيباسم عبد غافل عوفي122149222041091022

جامعة ذي قار/كلية العلوم524.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيفالح كامل عبد العالي زغير122150222041020069
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جامعة ذي قار/كلية العلوم524.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب عالء عبد الرحمن خيون122151222042414138

جامعة ذي قار/كلية العلوم524.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيوالء شريف جوان ثجيل122152222042116093

جامعة ذي قار/كلية العلوم523.4ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيرحمه ابراهيم عاجل منصور122153222042159016

جامعة ذي قار/كلية العلوم523.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد ثائر محمد درويش122154222041002277

جامعة ذي قار/كلية العلوم523.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيفاطمه احمد حسن نصيري122155222042321138

جامعة ذي قار/كلية العلوم523.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيمريم ماجد عبد اللطيف حاتم122156222042157101

جامعة ذي قار/كلية العلوم523.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين عجيل عكش جالوغ122157222041096010

جامعة ذي قار/كلية العلوم523.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيسكينه رحيم عطيه غالم122158222042153274

جامعة ذي قار/كلية العلوم523.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيحوراء جبار علي جابر122159222042136009

جامعة ذي قار/كلية العلوم523.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن كاظم عبد علي تايه122160222041002063

جامعة ذي قار/كلية العلوم523.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمحمد توفيق محمد عيسى122161222041035224

جامعة ذي قار/كلية العلوم523.0ثانوية االعمار للبناتاحيائيمها جواد عبد عذاب122162222042430029

جامعة ذي قار/كلية العلوم522.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور الهدى راجي خلف جفات122163222042153413

جامعة ذي قار/كلية العلوم522.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيعباس شياع مجبل حزام122164222041212004

جامعة ذي قار/كلية العلوم522.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء محمد جيجان صيوان122165222042113124

جامعة ذي قار/كلية العلوم522.0ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيزهراء راجي حسب سلمان122166222042415007

جامعة ذي قار/كلية العلوم521.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيسحر اعتماد فليح عواد122167222042216024

جامعة ذي قار/كلية العلوم521.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيرضا خالد جويد علي122168222041091077

جامعة ذي قار/كلية العلوم521.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيموج مؤيد كاظم شالكه122169222042111075

جامعة ذي قار/كلية العلوم521.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيمنتظر نزار جبار غالي122170222041021202

جامعة ذي قار/كلية العلوم521.0اعدادية الفرات للبناتاحيائياسراء طالب مطير حميدي122171222042101005

جامعة ذي قار/كلية العلوم521.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيساره عبد المجيد عبد الكاظم جبار122172222042150034

جامعة ذي قار/كلية العلوم521.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيفضل فرقد محسن صالح122173222041039098

جامعة ذي قار/كلية العلوم521.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيطيبه علي احمد كاظم122174232042117127

جامعة ذي قار/كلية العلوم521.0ثانوية النرجس اللبناتاحيائيتبارك محمد فليح عبد الحسين122175222042182008

جامعة ذي قار/كلية العلوم521.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسين خالد عجيل جادر122176222041001034

جامعة ذي قار/كلية العلوم521.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب علي تبينه معارج122177222042323193

جامعة ذي قار/كلية العلوم520.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيروان حيسن شنو عواس122178222042118011

جامعة ذي قار/كلية العلوم520.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيرقية شهيد لفلوف علي122179222042178051

جامعة ذي قار/كلية العلوم520.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمثنى سلمان عبد الحسين طوفان122180222041010154

جامعة ذي قار/كلية العلوم520.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيموحان لفته جبار رحيل122181222041037151

جامعة ذي قار/كلية العلوم520.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيتاج الدين عبد هللا سلمان محمد122182222041053019

جامعة ذي قار/كلية العلوم520.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء عواد قاسم عمران122183222042156142

جامعة ذي قار/كلية العلوم520.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزهراء قصي خلف جايد122184222042157049

جامعة ذي قار/كلية العلوم520.0اعدادية السالم للبنيناحيائيعلي جبار مطشر محيسن122185222041013090
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جامعة ذي قار/كلية العلوم519.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائياماني فايز طارش مرزوك122186222042178009

جامعة ذي قار/كلية العلوم519.0اعدادية السوق للبناتاحيائيعال عبد الكاظم رويض مطير122187222042209143

جامعة ذي قار/كلية العلوم519.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب احمد صالح عبد هللا122188222042323366

جامعة ذي قار/كلية العلوم519.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيهدى حسن معودس لذيذ122189222042412093

جامعة ذي قار/كلية العلوم519.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء عماد رحيم محسن122190222042103008

جامعة ذي قار/كلية العلوم519.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياشجان ناجي محسن ثجيل122191222042107006

جامعة ذي قار/كلية العلوم519.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائينيران شعالن جبار عليوي122192222042139243

جامعة ذي قار/كلية العلوم519.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي رافد خلف عبد الكريم122193222041002204

جامعة ذي قار/كلية العلوم519.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيمرام احمد جاسم محمد122194222042190176

جامعة ذي قار/كلية العلوم519.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسين علي صادق حسن122195222041035073

جامعة ذي قار/كلية العلوم519.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائياسماء قاسم كريم موازي122196152042080013

جامعة ذي قار/كلية العلوم518.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيانس عبد الرزاق ناصر حسين122197222041003035

جامعة ذي قار/كلية العلوم518.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء قاسم فياض علي122198222042155048

جامعة ذي قار/كلية العلوم518.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمحمد خلف عاين دعبول122199222041009048

جامعة ذي قار/كلية العلوم518.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيدعاء باسم محمد حسين122200222042134034

جامعة ذي قار/كلية العلوم518.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى علي جواد كاظم122201242042110111

جامعة ذي قار/كلية العلوم518.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحنين رافع جبار راضي122202222042165021

جامعة ذي قار/كلية العلوم518.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيندى علي محسن بستان122203222042150055

جامعة ذي قار/كلية العلوم518.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيبركات مخلص مسلم حسين122204222041035033

جامعة ذي قار/كلية العلوم518.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائياحمد عبد الرزاق محمد عويد122205222041021012

جامعة ذي قار/كلية العلوم518.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه توفيق عبد الرضا علي122206222042414178

جامعة ذي قار/كلية العلوم517.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرملة علي محسن عبد الحسين122207222042117026

جامعة ذي قار/كلية العلوم517.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائيزهراء ميثم حسيب نعيم122208222042149027

جامعة ذي قار/كلية العلوم517.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيضحى رزاق عليوي خشوم122209222042103188

جامعة ذي قار/كلية العلوم517.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي رياض عبد المنعم عباس122210222041002206

جامعة ذي قار/كلية العلوم517.0ثانوية الشهيد عبد الكريم إسماعيل االهلية للبناتاحيائيقطر الندى صاحب حميد عزيز122211222042434013

جامعة ذي قار/كلية العلوم517.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيامنه زياد عايد عبد هللا122212232042305014

جامعة ذي قار/كلية العلوم517.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيجواهر حيدر موحان جابر122213222042153099

جامعة ذي قار/كلية العلوم517.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيتبارك علوان حريز عبد علي122214222042261009

جامعة ذي قار/كلية العلوم517.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد دايم عبد العالي روضان122215222041093063

جامعة ذي قار/كلية العلوم517.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيامجد كريم عصري وحيلي122216222041037020

جامعة ذي قار/كلية العلوم516.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيزهراء زياد طارق محسن122217222042112039

جامعة ذي قار/كلية العلوم516.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء رزاق عبد ناصر122218222042103080

جامعة ذي قار/كلية العلوم516.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي عبد الكاظم جابر ضمد122219222041002219

جامعة ذي قار/كلية العلوم516.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيجعفر اخلد سعود حشف122220222041072018
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جامعة ذي قار/كلية العلوم516.0ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيزهراء عبد االمير عنجور شالكه122221222042219005

جامعة ذي قار/كلية العلوم516.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينور باسم محمد حسن122222222042143351

جامعة ذي قار/كلية العلوم516.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيزين العابدين احمد ياسر حضين122223222041077064

جامعة ذي قار/كلية العلوم516.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزهراء عواد حسن جاسم122224222042410048

جامعة ذي قار/كلية العلوم515.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيسجاد هاني صادق علي122225222041037062

جامعة ذي قار/كلية العلوم515.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيطيبة عادل شيال عبد122226222042203041

جامعة ذي قار/كلية العلوم515.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيرباب حسن عودة حمود122227222042157036

جامعة ذي قار/كلية العلوم515.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء محسن شحم ظاهر122228222042199049

جامعة ذي قار/كلية العلوم515.0اعدادية السالم للبنيناحيائيحسن عبد الرحمن عطيه سلطان122229222041013024

جامعة ذي قار/كلية العلوم515.0اعدادية السوق للبناتاحيائيرؤى رحيم كاظم شنين122230222042209058

جامعة ذي قار/كلية العلوم515.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيصالح فاضل علي محمد122231222041077081

جامعة ذي قار/كلية العلوم515.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمحمد المصطفى احمد رزاق عبيد122232222041040120

جامعة ذي قار/كلية العلوم515.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيسجى علي محيبس فرج122233222042153266

جامعة ذي قار/كلية العلوم515.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد صالح مهدي هاشم122234292041002135

جامعة ذي قار/كلية العلوم515.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزينب ناصر عناد محيي122235222042185072

جامعة ذي قار/كلية العلوم515.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسبأ يوسف جبار نعمة122236222042155063

جامعة ذي قار/كلية العلوم515.0اعدادية االصالح للبنيناحيائيحسين رويح غضب راضي122237222041015007

جامعة ذي قار/كلية العلوم515.0اعدادية السوق للبناتاحيائيبنين عبد الرزاق صخيل حسن122238222042209024

جامعة ذي قار/كلية العلوم515.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيمريم برزان مدلول لفته122239222042139210

جامعة ذي قار/كلية العلوم515.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزينه سعود ثجيل حاجم122240222042134068

جامعة ذي قار/كلية العلوم515.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجى عبد الواحد حسن شيحان122241222042164058

جامعة ذي قار/كلية العلوم514.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيهمسه هادي منصور صيهود122242222042190216

جامعة ذي قار/كلية العلوم514.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيحوراء صبار فاضل عبد هللا122243222042414073

جامعة ذي قار/كلية العلوم514.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيمنال رحيل مطير بالك122244222042158071

جامعة ذي قار/كلية العلوم514.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيسراج جاسب عبد مالح122245222042134072

جامعة ذي قار/كلية العلوم514.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزينب جبار حسين حمزة122246222042421058

جامعة ذي قار/كلية العلوم514.0ثانوية الصفا المختلطةاحيائيحيدر خضر غني فاضل122247222041347004

جامعة ذي قار/كلية العلوم514.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائياالء خضير ساجت جبل122248222042314004

جامعة ذي قار/كلية العلوم514.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيشيماء علي جاسم ناصر122249222042414160

جامعة ذي قار/كلية العلوم514.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيكرار حيدر نشاب رمضان122250222041005055

جامعة ذي قار/كلية العلوم514.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد يحيى حميد صكبان122251222041002322

جامعة ذي قار/كلية العلوم514.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعلي عدي خشان ماجد122252222041005047

جامعة ذي قار/كلية العلوم514.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيسهام يوسف شريف يوسف122253222042139157

جامعة ذي قار/كلية العلوم514.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمصطفى برزان حامد ناصر122254222041036332

جامعة ذي قار/كلية العلوم514.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعلي كامل نويصر عبود122255222041306258
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جامعة ذي قار/كلية العلوم514.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمقتدى صالح عبد الحسين ساجت122256222041011066

جامعة ذي قار/كلية العلوم514.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيبنين ناظم ثجيل ضيدان122257222042126012

جامعة ذي قار/كلية العلوم514.0ثانوية القائم (عج) المختلطةاحيائيعلي حسن كشاش خلف122258222041275038

جامعة ذي قار/كلية العلوم513.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيفاطمه قاسم عويد ساجت122259222042113130

جامعة ذي قار/كلية العلوم513.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيرنا حسين كريم عبود122260222042184009

جامعة ذي قار/كلية العلوم513.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيضحى باسم علي منيشد122261222042162125

جامعة ذي قار/كلية العلوم513.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائيهمسة صفاء عبد محمد122262222042149048

جامعة ذي قار/كلية العلوم513.0اعدادية السوق للبناتاحيائيمروه عادل عبد الكاظم هويل122263222042209169

جامعة ذي قار/كلية العلوم513.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيأمير فاضل كويل فريح122264132041001014

جامعة ذي قار/كلية العلوم513.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيحوراء محمد عباس نايف122265222042190060

جامعة ذي قار/كلية العلوم513.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب علي جمال ناصر122266222042110047

جامعة ذي قار/كلية العلوم513.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيعذراء عجيل حسين عبيد122267222042323251

جامعة ذي قار/كلية العلوم513.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيبنين عبد الرضا خلف ايدام122268222042185015

جامعة ذي قار/كلية العلوم512.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائينبأ هادي خير هللا فرحان122269162042175057

جامعة ذي قار/كلية العلوم512.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب طاهر ثامر قنديل122270222042153223

جامعة ذي قار/كلية العلوم512.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيتبارك عزيز كاظم حاشوش122271222042321037

جامعة ذي قار/كلية العلوم512.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائينور الهدى صباح ضيول جواد122272222042321178

جامعة ذي قار/كلية العلوم512.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى فاضل محمد عبد هللا122273222041003360

جامعة ذي قار/كلية العلوم512.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيضي حيدر امل حميد122274222042161091

جامعة ذي قار/كلية العلوم512.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيتبارك محسن عاشور مطر122275222042110021

جامعة ذي قار/كلية العلوم512.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيفاطمه علي حسين جواد122276222042413084

جامعة ذي قار/كلية العلوم512.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائييوسف عدنان وريور عيسى122277222041081084

جامعة ذي قار/كلية العلوم511.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسن مجتبى علي محمد عبد الخضر122278292041003049

جامعة ذي قار/كلية العلوم511.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيدعاء ادريس فرعون عبد الحسين122279222042190065

جامعة ذي قار/كلية العلوم511.0اعدادية النور للبناتاحيائيعذراء احمد عبد داخل122280222042156212

جامعة ذي قار/كلية العلوم511.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيايسر عامر كاظم عبد122281242041062020

جامعة ذي قار/كلية العلوم511.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الكاظم محمود122282222042125084

جامعة ذي قار/كلية العلوم511.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمها عباس عبد هللا علي122283222042153387

جامعة ذي قار/كلية العلوم511.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب جابر حسن مهيجر122284222042153204

جامعة ذي قار/كلية العلوم511.0اعدادية االخاء للبنيناحيائياحمد عبد القادر شريف حسون122285222041037012

جامعة ذي قار/كلية العلوم511.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنيناحيائيحمزة نجاح محسن طويس122286222041079008

جامعة ذي قار/كلية العلوم511.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيروان احمد عاشور جبر122287222042128038

جامعة ذي قار/كلية العلوم511.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيميالد علي حيال غانم122288222042207082

جامعة ذي قار/كلية العلوم511.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيهند عوده نعمه كريم122289222042113164

جامعة ذي قار/كلية العلوم511.0اعدادية السوق للبناتاحيائينبأ ماجد ياسين عبد122290222042209180
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جامعة ذي قار/كلية العلوم511.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيموده مرتضى سعدون حناوي122291222042157106

جامعة ذي قار/كلية العلوم510.0ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائياحمد سمير هاشم شمخي122292222041359004

جامعة ذي قار/كلية العلوم510.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيايالف طعمه حسن عذافه122293222042102005

جامعة ذي قار/كلية العلوم510.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيجعفر موحان عودة سويد122294222041037030

جامعة ذي قار/كلية العلوم510.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب ازهر عبد الجبار موسى122295222042156160

جامعة ذي قار/كلية العلوم510.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيساره عدنان هاني عبد هللا122296232042177029

جامعة ذي قار/كلية العلوم510.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيصادق صدام رعوف بجاي122297262041001089

جامعة ذي قار/كلية العلوم510.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيحيدر توفيق عطوان حسين122298222041019065

جامعة ذي قار/كلية العلوم510.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي كامل حنون عبيد122299222041053130

جامعة ذي قار/كلية العلوم510.0ثانوية الدير للبنيناحيائيحسن هاني عجيل عبد هللا122300162041025001

جامعة ذي قار/كلية العلوم510.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الخالق وحيد محمد122301222041093067

جامعة ذي قار/كلية العلوم510.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزهراء مظفر حسن جبري122302222042321094

جامعة ذي قار/كلية العلوم510.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيزينب ثامر محمد صالح122303222042102041

جامعة ذي قار/كلية العلوم509.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمجتبى علي هادي عبد العباس122304252041200112

جامعة ذي قار/كلية العلوم509.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي شامل سليم بريس122305222041002212

جامعة ذي قار/كلية العلوم509.0اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيفاطمه سلمان فرحان عبد122306222042171029

جامعة ذي قار/كلية العلوم509.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيغدير انور هاشم صيهود122307222042178114

جامعة ذي قار/كلية العلوم509.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيتبارك طارق سرحان ثجيل122308222042157021

جامعة ذي قار/كلية العلوم509.0اعدادية النور للبناتاحيائيمنار عبد الرضا عباس علي122309222042156246

جامعة ذي قار/كلية العلوم509.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعمار ساجت جادر رواش122310222041306272

جامعة ذي قار/كلية العلوم509.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيالهام ليث جبر عرار122311222042183011

جامعة ذي قار/كلية العلوم509.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيعبير مبارك سدخان خليفه122312222042153298

جامعة ذي قار/كلية العلوم509.0اعدادية المسار المختلطةاحيائيتبارك علي حسين رهيف122313222042255004

جامعة ذي قار/كلية العلوم509.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسارة عبد الخالق كاظم عداي122314222042155061

جامعة ذي قار/كلية العلوم509.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيعباس حاتم جبار أبراهيم122315232041228008

جامعة ذي قار/كلية العلوم509.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد االمير دليل علي122316222042411021

جامعة ذي قار/كلية العلوم509.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيسجاد احمد راضي فرطوس122317222041011033

جامعة ذي قار/كلية العلوم509.0اعدادية العزة للبنيناحيائيمجتبى هشام هادي عبد122318252041016045

جامعة ذي قار/كلية العلوم509.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي حسين طعيمه ناهي122319242041074050

جامعة ذي قار/كلية العلوم509.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسنين قاسم حاتم سلمان122320272041002035

جامعة ذي قار/كلية العلوم509.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزهراء صفاء احمد ابراهيم122321222042113061

جامعة ذي قار/كلية العلوم509.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه جاسم كاظم ظاهر122322222042141191

جامعة ذي قار/كلية العلوم508.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيوالء علي حسن راشد122323222042162200

جامعة ذي قار/كلية العلوم508.0اعدادية النصر للبناتاحيائيخلود ثجيل يلخوم كواش122324222042167020

جامعة ذي قار/كلية العلوم508.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيساره عماد نعيم حمد122325222042125072
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جامعة ذي قار/كلية العلوم508.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء كاظم جمعه علوان122326232042119063

جامعة ذي قار/كلية العلوم508.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي عادل فريح خليفه122327222041033106

جامعة ذي قار/كلية العلوم508.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيعلي حسين عبد علي فرج122328222041212007

جامعة ذي قار/كلية العلوم508.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيتبارك سمير فيصل مطشر122329222042162025

جامعة ذي قار/كلية العلوم508.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأيمان ضياء نعيمه حسن122330222042153056

جامعة ذي قار/كلية العلوم508.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعباس سعد جابر شجان122331222041010083

جامعة ذي قار/كلية العلوم508.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمؤمل علي حسين رهيف122332222041036271

جامعة ذي قار/كلية العلوم508.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيكوثر خليف فضاله كنيدح122333222042204181

جامعة ذي قار/كلية العلوم508.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيزهراء حسن كاظم جبر122334222042147029

جامعة ذي قار/كلية العلوم508.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيصفا علوان حميد حمود122335222042168047

جامعة ذي قار/كلية العلوم508.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيرحاب نعيم حسن ياسر122336222042321067

جامعة ذي قار/كلية العلوم508.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيرتاج حيدر عباس جبر122337262042088062

جامعة ذي قار/كلية العلوم508.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب ماجد خضير رهيف122338262042097066

جامعة ذي قار/كلية العلوم508.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيمنى جواد جبر كشكول122339242042093163

جامعة ذي قار/كلية العلوم558.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحميد فارس حسين كنبر122340222051364045

جامعة ذي قار/كلية العلوم556.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحسن وبدان فرهود عبود122341222051364026

جامعة ذي قار/كلية العلوم554.0الخارجياتتطبيقيأسماء رحيم ناصر حسين122342222052401001

جامعة ذي قار/كلية العلوم551.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيسجاد رحيم شاكر ناهي122343222051011024

جامعة ذي قار/كلية العلوم547.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيذو الفقار عبد العالي عريبي عويز122344222051081013

جامعة ذي قار/كلية العلوم547.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيجهاد شنان فياض عبيد122345222051300020

جامعة ذي قار/كلية العلوم546.0ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقيميسم حسن عنيد والي122346142052149013

جامعة ذي قار/كلية العلوم543.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسين شريف كامل شمخي122347222051011014

جامعة ذي قار/كلية العلوم542.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقياثمار جاسم محمد نكيان122348222052116001

جامعة ذي قار/كلية العلوم533.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء يوسف عبد الستار عزيز122349222052103026

جامعة ذي قار/كلية العلوم532.0اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيزهراء عبد الكريم عبد الحسين علي122350222052170012

جامعة ذي قار/كلية العلوم528.0ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيناهده لهمود كاظم حمد122351222052204018

جامعة ذي قار/كلية العلوم525.0ثانوية الحقيقة للبنينتطبيقيرجاء ناصر خميس ناصر122352222052052001

جامعة ذي قار/كلية العلوم523.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيتبارك عادل مسلم حسون122353222052392010

جامعة ذي قار/كلية العلوم514.0ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيرسل عزيز حسين عمران122354222052108016

جامعة ذي قار/كلية العلوم512.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقيعلي محسن كاظم عبد122355232051006034

جامعة ذي قار/كلية العلوم507.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيجواد محسن عبد عوده122356222051017018

جامعة ذي قار/كلية العلوم505.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتتطبيقيرحاب عباس كشيش جاسم122357222052426009

جامعة ذي قار/كلية العلوم505.0اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيفاطمه عبد هللا جبر اليج122358222052170030

جامعة ذي قار/كلية العلوم502.0اعدادية أور للبناتتطبيقيميعاد ناصر حسين علي122359222052154022

جامعة ذي قار/كلية العلوم501.0اعدادية الوركاء للبناتتطبيقيبراء خليل كاظم محمد122360222052157015
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جامعة ذي قار/كلية العلوم497.0اعدادية تونس للبناتتطبيقيامنه شاكر محيل مكطوف122361222052106003

جامعة ذي قار/كلية العلوم495.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيزهراء سعد سدخان عبد122362222052392019

جامعة ذي قار/كلية العلوم494.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتتطبيقيسندس جاسم حميد علي122363222052178015

جامعة ذي قار/كلية العلوم494.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمرتضى عذاب نعيمه نزال122364162051076110

جامعة ذي قار/كلية العلوم494.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتتطبيقيدالل حسن لطيف حناج122365222052143003

جامعة ذي قار/كلية العلوم489.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيعلي ذياب صبار زعماك122366222051081022

جامعة ذي قار/كلية العلوم487.0ثانوية الحقيقة للبنينتطبيقيفاطمه احمد محسن دويش122367222052052005

جامعة ذي قار/كلية العلوم486.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيزينب حسن ثامر مهلهل122368162052301024

جامعة ذي قار/كلية العلوم484.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيحسين رشيد ضيدان حنون122369222051081008

جامعة ذي قار/كلية العلوم482.0ثانوية الغدير االهلية للبناتتطبيقيمريم موفق حميد ساجت122370222052417005

جامعة ذي قار/كلية العلوم481.0اعدادية السوق للبناتتطبيقيام البنين محمد جاسم بشاره122371222052209004

جامعة ذي قار/كلية العلوم477.0اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيفاطمه خالد علي قصاب122372222052160024

جامعة ذي قار/كلية العلوم477.0اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيعباس عبد هللا عزيز عادم122373222051041071

جامعة ذي قار/كلية العلوم472.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيمنتظر حسن كاطع لفته122374222051013077

جامعة ذي قار/كلية العلوم470.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي عون موحان عبد122375222051010078

جامعة ذي قار/كلية العلوم469.0ثانوية الوالية للبناتتطبيقيهاجر راجي حثاله رديني122376222052190057

جامعة ذي قار/كلية العلوم468.0ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيرواء كاظم حميد روضان122377222052427012

جامعة ذي قار/كلية العلوم466.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيمؤمل حسين خضير مزيد122378222051356057

جامعة ذي قار/كلية العلوم465.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيعبد هللا جمال نوري لایر122379162051004042

جامعة ذي قار/كلية العلوم465.0اعدادية االبرار للبنينتطبيقيحسن هاشم كريم راشد122380222051091014

جامعة ذي قار/كلية العلوم463.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيمرام علي شبيلي دخيل122381222052323106

جامعة ذي قار/كلية العلوم462.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد ابو الهيل عجيل122382222051057013

جامعة ذي قار/كلية العلوم462.0اعدادية المعرفة للبناتتطبيقيسلوى عقيل خليل نعمه122383162052175009

جامعة ذي قار/كلية العلوم462.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيغزوان خالد فياض جوده122384222051310156

جامعة ذي قار/كلية العلوم459.0اعدادية الناصرية للبناتتطبيقيزهراء احمد شطيب موسى122385222052149013

جامعة ذي قار/كلية العلوم458.0اعدادية المرتضى  للبنينتطبيقييوسف هادي مسير خليف122386222051019054

جامعة ذي قار/كلية العلوم458.0اعدادية النور للبناتتطبيقيسرى سعد احمد عبد الوهاب122387222052156040

جامعة ذي قار/كلية العلوم457.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيسجاد سالم كاظم زوير122388282051005022

جامعة ذي قار/كلية العلوم457.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيمريم حازم مطشر مزعل122389222052116020

جامعة ذي قار/كلية العلوم456.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيسجى علي عبد الحسن سمير122390222052392030

جامعة ذي قار/كلية العلوم456.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيامل اسعد عيال يوسف122391222052152001

جامعة ذي قار/كلية العلوم456.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عطوان عبد هللا ساجت122392222051307244

جامعة ذي قار/كلية العلوم455.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيفاطمه عدنان رمضان فضل122393162052152058

جامعة ذي قار/كلية العلوم455.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعبد هللا عدي تالي عيدان122394222051072019

جامعة ذي قار/كلية العلوم455.0اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيمقتدى حسين جاسم جلوب122395282051101032
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جامعة ذي قار/كلية العلوم454.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيجمانه ياسين طه يونس122396222052128002

جامعة ذي قار/كلية العلوم454.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيمحمد قاسم جبار حسين122397282051005046

جامعة ذي قار/كلية العلوم453.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينتطبيقيسعد صالح نتيش خشلوك122398222051305012

جامعة ذي قار/كلية العلوم453.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيكوثر هادي علي هاشم122399222052392039

جامعة ذي قار/كلية العلوم453.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقياحمد والء كاظم خضير122400162051012009

جامعة ذي قار/كلية العلوم453.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقياحمد صالح عبد الواحد عيسى122401162051357025

جامعة ذي قار/كلية العلوم452.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقياسماء يحيى حسين عليوي122402222052199003

جامعة ذي قار/كلية العلوم451.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيعلي احمد فليح حسن122403222051035038

جامعة ذي قار/كلية العلوم451.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد رائد قنبل شنين122404222051010059

جامعة ذي قار/كلية العلوم450.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعلي نزار عبد الرسول فهد122405162051363207

جامعة ذي قار/كلية العلوم449.0الخارجياتتطبيقينبأ حسين كاظم زغير122406222052401028

جامعة ذي قار/كلية العلوم449.0اعدادية المرتضى  للبنينتطبيقيسجاد عامر خياط تالي122407222051019017

جامعة ذي قار/كلية العلوم448.0ثانوية انوار الحجة للبنينتطبيقيمصطفى امين صادق مكلف122408162051026037

جامعة ذي قار/كلية العلوم448.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيمروه نعيم مطشر خلف122409222052323107

جامعة ذي قار/كلية العلوم448.0ثانوية الوالية للبناتتطبيقيغسق غائب طالب جوير122410222052190041

جامعة ذي قار/كلية العلوم448.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقينور الهدى جاسم نعيم عذيب122411282052190134

جامعة ذي قار/كلية العلوم448.0ثانوية الوالية للبناتتطبيقينور عبد الجبار ديوان جاسم122412222052190054

جامعة ذي قار/كلية العلوم446.0اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيتبارك عناد شندي مطر122413222052150003

جامعة ذي قار/كلية العلوم446.0ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيروان ستار جبار عاشور122414162052251014

جامعة ذي قار/كلية العلوم445.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي حاتم غني شمخي122415222051011042

جامعة ذي قار/كلية العلوم444.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيبتول طالب سعيد معالن122416222052103007

جامعة ذي قار/كلية العلوم444.0ثانوية صفي الدين للبنينتطبيقيمظاهر سمير كاظم بجاي122417222051061038

جامعة ذي قار/كلية العلوم444.0ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيبنين ستار جعفر حميد122418222052108007

جامعة ذي قار/كلية العلوم444.0اعدادية الوحدة للبناتتطبيقينور عادل عبد علي ثامر122419222052150043

جامعة ذي قار/كلية العلوم442.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمهند ستار ساهي فليح122420222051017089

جامعة ذي قار/كلية العلوم442.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقينبأ عجيل باجي صبري122421222052116023

جامعة ذي قار/كلية العلوم442.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمنتظر علي جلود باقر122422282051022133

جامعة ذي قار/كلية العلوم442.0اعدادية المنار للبنينتطبيقيفاطمه حميد ادخينه نعيس122423222052095038

جامعة ذي قار/كلية العلوم442.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيكرار محمد سدخان صالح122424222051300100

جامعة ذي قار/كلية العلوم441.0ثانوية انوار الحجة للبنينتطبيقيعلي كاظم حسن مهدي122425162051026023

جامعة ذي قار/كلية العلوم439.0ثانوية الشهيد عبد الكريم إسماعيل االهلية للبناتتطبيقيحوراء عبد الخالق عبد الواحد موسى122426222052434001

جامعة ذي قار/كلية العلوم439.0ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيمنار ايثم صبيح عبد122427222052427033

جامعة ذي قار/كلية العلوم439.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيحوراء محمد جبر عيدي122428282052060017

جامعة ذي قار/كلية العلوم438.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيرسول صفاء ريحان حسين122429162051036038

جامعة ذي قار/كلية العلوم438.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقياحمد صبري ناصر حسين122430222051069002
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جامعة ذي قار/كلية العلوم437.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيسجى احمد كاظم عبد122431222052392029

جامعة ذي قار/كلية العلوم437.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيفاطمة صباح راضي علوان122432162052383104

جامعة ذي قار/كلية العلوم437.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيابراهيم سالم جرو زيارة122433162051012001

جامعة ذي قار/كلية العلوم437.0اعدادية النور للبناتتطبيقيزينب فالح حسن عبد هللا122434222052156035

جامعة ذي قار/كلية العلوم437.0ثانوية الصمود للبنينتطبيقيعباس حمد محمد مراح122435222051008021

جامعة ذي قار/كلية العلوم437.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيرسل طالب عواد كريم122436222052152004

جامعة ذي قار/كلية العلوم437.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد امين علي رومي122437162051076096

جامعة ذي قار/كلية العلوم436.0اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيعفاف برغش عباس جابر122438222052107012

جامعة ذي قار/كلية العلوم435.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيحيدره محمد حسن محمد122439162051497037

جامعة ذي قار/كلية العلوم435.0اعدادية النور للبناتتطبيقيشكران عبد الحسين حسن مكطوف122440222052156041

جامعة ذي قار/كلية العلوم434.0ثانوية االعتصام للبنينتطبيقيحسين خليل خيرهللا كاظم122441162051143006

جامعة ذي قار/كلية العلوم434.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتتطبيقيعال عباس جواد مزعل122442162052290017

جامعة ذي قار/كلية العلوم433.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي شدود قمر عبد122443222051003023

جامعة ذي قار/كلية العلوم433.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمحمد جاسم كحيط عباس122444162051031023

جامعة ذي قار/كلية العلوم431.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيعلي موحان جمعه عنبار122445282051044063

جامعة ذي قار/كلية العلوم431.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيزهراء ناجي كامل عبد علي122446222052151011

جامعة ذي قار/كلية العلوم431.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمصطفى هادي لطيف طاهر122447222051004066

جامعة ذي قار/كلية العلوم431.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد الصاحب قاسم عبد الصاحب حمادي122448162051060104

جامعة ذي قار/كلية العلوم428.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيسجاد جاسم علي خزيعل122449222051300051

جامعة ذي قار/كلية العلوم428.0ثانوية الوالية للبناتتطبيقيحوراء حسين حساني عبيد122450222052190009

جامعة ذي قار/كلية العلوم428.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمنتظر حبيب عبد القادر جاسم122451162051363280

جامعة ذي قار/كلية العلوم428.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقييوسف جميل علي عبد الحسن122452162051371292

جامعة ذي قار/كلية العلوم427.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيكرار هاشم شيال عبد122453222051306099

جامعة ذي قار/كلية العلوم427.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيدنيا عزيز صادق قاسم122454162052208015

جامعة ذي قار/كلية العلوم427.0ثانوية العذراء للبناتتطبيقيبنين محمد حبيب خلف122455282052058005

جامعة ذي قار/كلية العلوم427.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعباس فاضل موات كاظم122456282051001068

جامعة ذي قار/كلية العلوم427.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيصادق مروان فضل جبر122457222051017037

جامعة ذي قار/كلية العلوم426.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيحسين بهجت معارج وادي122458162051354016

جامعة ذي قار/كلية العلوم426.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقيمصطفى حسين عجم باهض122459162051359071

جامعة ذي قار/كلية العلوم426.0ثانوية الينابيع المختلطةتطبيقيمحمد نادي عبد النبي شطر122460162051302041

جامعة ذي قار/كلية العلوم426.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيحيدر شاكر خليفة حسن122461282051102006

جامعة ذي قار/كلية العلوم426.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيابراهيم محمد حسن حمود122462162051121003

جامعة ذي قار/كلية العلوم426.0ثانوية الحقيقة للبنينتطبيقيحسن عبد داخل حبيب122463222051052001

جامعة ذي قار/كلية العلوم426.0ثانوية الفردوس االولى للبناتتطبيقيساره ضمير صبيح وثيج122464222052102020

جامعة ذي قار/كلية العلوم425.0ثانوية الوالية للبناتتطبيقييمان صالح عبد حسن122465222052190065
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جامعة ذي قار/كلية العلوم425.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيمريم صكبان مرار كاطع122466222052323151

جامعة ذي قار/كلية العلوم425.0اعدادية النور للبناتتطبيقيرباب عادل عبد هللا حسين122467222052156014

جامعة ذي قار/كلية العلوم425.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيفيصل طارش بري مونس122468162051135051

جامعة ذي قار/كلية العلوم424.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمقتدى عبد السجاد طه ياسين122469162051043077

جامعة ذي قار/كلية العلوم424.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمسلم عبد محمد مسبح محيسن122470222051042070

جامعة ذي قار/كلية العلوم424.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيمجتبى ميثم حامد حمزه122471222051356063

جامعة ذي قار/كلية العلوم424.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمهدي ضياء حبيب عطيه122472222051017087

جامعة ذي قار/كلية العلوم424.0ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيفاطمة جاسم مداح حمادي122473162052297010

جامعة ذي قار/كلية العلوم423.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعلي صادق نجم عبد هللا122474222051009044

جامعة ذي قار/كلية العلوم423.0اعدادية عشتار للبناتتطبيقيسارة فهد جبيح حمد هللا122475222052158016

جامعة ذي قار/كلية العلوم423.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيسجى عماد صبيح عبد الرزاق122476282052059050

جامعة ذي قار/كلية العلوم423.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقينبأ مؤيد حميد ساجت122477222052314011

جامعة ذي قار/كلية العلوم423.0ثانوية االعتصام للبنينتطبيقيكرار سعد تبينه هاشم122478162051143017

جامعة ذي قار/كلية العلوم423.0ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيعلي جاسب محمد عبدان122479162051035018

جامعة ذي قار/كلية العلوم423.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيسجاد سامي شياع نائم122480162051060074

جامعة ذي قار/كلية العلوم422.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيهديل علي شبيب مجيد122481162052238044

جامعة ذي قار/كلية العلوم422.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقينجالء حسين علي جواد122482162052163024

جامعة ذي قار/كلية العلوم422.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيفهد لطيف كحيوش علي122483222051005010

جامعة ذي قار/كلية العلوم422.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيفاطمة عائد مجيد بني122484162052383105

جامعة ذي قار/كلية العلوم422.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمرتضى عمار ساهي فليح122485222051017082

جامعة ذي قار/كلية العلوم422.0ثانوية الوالية للبناتتطبيقيتبارك علي محمد زياره122486222052190007

جامعة ذي قار/كلية العلوم421.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيحسين محمد عبد االمير نجم122487282051005016

جامعة ذي قار/كلية العلوم421.0الخارجيونتطبيقياحمد عاجل صوين ياسين122488162051400013

جامعة ذي قار/كلية العلوم421.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيعبير خليل اسماعيل ابراهيم122489222052321030

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات507.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيكاظم كامل منصور بدر122490222041028097

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات507.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيغدير حسين عجيل فرحان122491222042158055

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات502.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيطه عماد رزيج عليخ122492222041036157

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات500.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيخلود محسن عجيمي ماضي122493222042158024

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات500.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيتقوى عبد المطلب عبد هللا صيوان122494222042190047

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات499.0اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد الباقر وادي زعون حطب122495262041007090

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات498.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمرتضى سامي جواد كاظم122496222041005068

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات498.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائياسماء مهدي عجيل مسعد122497222042199002

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات497.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيحنان خريص حساب عطب122498222042392024

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات497.0اعدادية أور للبناتاحيائينور الهدى محمد كاظم محمد122499222042154136

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات496.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيابتهال جمال حسين علي122500222042178001
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جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات495.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحنين قاسم جهلول عليوي122501222042155026

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات494.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأثمار ناظم خزعل جابر122502222042153004

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات493.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيضرغام محمد منشد شهد122503222041036152

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات491.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيغدير حسن مبارك عقال122504222042113120

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات491.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيفاطمه صباح جبار طارش122505222042323425

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات490.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيرقيه محمد جبار حسن122506222042116032

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات490.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي غني عنكود رشود122507222041053128

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات490.0ثانوية المدينة االهلية المسائية للبنيناحيائيالحسين هاني عبد الصاحب هاني122508222041299002

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات487.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء عالوي عبد علي وذح122509222042143171

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات487.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحيدر منير كامل ناصر122510222041072049

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات486.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيمرتضى رحيم شهيم جعاز122511222041077180

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات486.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيحسين عبد الساده حمادي مهنى122512222041076018

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات486.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزينب عبد الرحمن رزاق ثامر122513222042321100

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات485.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيطيبه رياض خضير عبد الرضا122514222042151053

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات484.0اعدادية السوق للبناتاحيائينور حيران كاظم جاسم122515222042209192

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات484.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيروان حسين نعيثل جنوفي122516222042396023

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات483.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي هارف غالي حاجم122517222041091146

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات483.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد علي حسين عليوي122518222041017092

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات482.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء ستار جبار فرحان122519222042143155

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات482.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيتبارك شهيد جاسم فيصل122520222042139043

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات482.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينبأ عبد الرزاق عبد الرضا مشاي122521222042323441

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات481.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيسجاد هاشم محسن داخل122522222041035118

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات481.0اعدادية النور للبناتاحيائيحنين كاظم كريم علي122523222042156069

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات480.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيكرار عذاب عبد الحسين هادي122524272041010139

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات480.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيفاضل حسين ميس سالم122525222041011046

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات480.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزهراء ليث طاهر كاظم122526222042439037

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات480.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد احمد جليل مشاي122527222041002122

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات479.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياحالم علي حسن حنون122528222042165001

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات478.0ثانوية بدر الرميض المختلطةاحيائيمرتضى حمادي منصور محسن122529222041250009

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات478.0اعدادية النور للبناتاحيائينور الزهراء حميد عزران جوده122530222042156264

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات478.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد ثامر حمود122531222042396042

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات478.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيايات علي عبد فارس122532222042136005

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات478.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد جاسم عصاد122533222042323121

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات477.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهدى حسن عجيل مونس122534222042155117

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات477.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائياميرة ثامر جبر جدع122535222042155007
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جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات476.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيعذراء صبيح حسن جاسب122536222042162129

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات475.0ثانوية الجنات للبناتاحيائيآيات عبد العباس ستار شريده122537222042433001

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات475.0ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيانتصار كريم خضير عبد هللا122538222042232003

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات475.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيياسر رمضان ناصر عوده122539222041072186

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات474.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينة طالل جاسم محمد122540222042155058

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات474.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائييقين حميد عنبر فجر122541222042394090

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات473.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن عباس علي دراج122542222041003051

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات472.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيهاجر سعد غركان فضاله122543222042321201

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات471.0اعدادية أور للبناتاحيائيساره مجيد خليف عاكول122544222042154090

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات471.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيتبارك ماجد كريم حسين122545222042110020

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات470.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيختام عيسى عبيد رحيص122546222042120018

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات470.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيفاطمه كريم جازع بطي122547222042392096

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات470.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيحنان كريم حبيب عذاب122548222042204050

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات469.0ثانوية الشيباني األهلية للبناتاحيائيمالك ثائر ذياب عبد الواحد122549222042144010

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات469.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينور حسناوي جخير يوسف122550222042323332

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات468.0ثانوية النهضة للبناتاحيائياخالص عبد النبي الزم ثجيل122551222042147085

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات468.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين عباس سواك122552222041036299

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات468.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور خالد كاظم هليل122553222042153423

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات468.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيياسر صالح ابو الشون فليح122554242041065032

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات467.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيريام حيدر طالب هاشم122555222042421043

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات529.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتتطبيقيعتاب صابر كريم حسين122556222052143010

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات448.0ثانوية الصمود للبنينتطبيقيحسين علي حسن كشيش122557222051008011

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات442.0ثانوية الصباح المختلطةتطبيقياخالص كاظم مطر جبر122558222052270003

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات442.0ثانوية االشراق  اللبناتتطبيقيهند حبيب حنون مهوس122559222052187035

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات436.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيفهد نايف جابر ضاري122560222051306092

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات434.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيعلي هادي جبار مهدي122561222051306089

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات433.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيحسن علوان كاظم طالب122562222051356013

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات432.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيايمان كاطع خوير ساجت122563222052321006

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات432.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيآيه حمود محمد ياسين122564222052392003

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات431.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيحسن اسماعيل عزيز فليح122565162051004010

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات430.0ثانوية الدر االهلية للبنينتطبيقيمؤمل ناصر عبد الواحد حسين122566222051099023

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات425.0اعدادية النور للبناتتطبيقيساره سلمان عبد عوده122567222052156037

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات422.0ثانوية بابل المختلطةتطبيقيزينب كريم عبد علي حسوني122568222052259010

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات421.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيشاة زنان عبد الحسن عبد علي فشجة122569222052111027

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات421.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيفاطمة طارق هداب جواد122570222052398008
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جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات421.0ثانوية بابل المختلطةتطبيقيسارة احمد شيال عكلة122571222052259011

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات421.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقينرجس احمد عزيز مجيد122572222052199038

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات420.0اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيسما محمد جبار عليوي122573222052150022

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات419.0اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيانعام قاسم حميد صليبي122574222052160003

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات419.0اعدادية النور للبناتتطبيقيفاطمة علي جبار علي122575222052156044

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات419.0ثانوية بابل المختلطةتطبيقيتقوى عارف ياسر حسين122576222052259002

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات419.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء محمد صالح داود122577222052103025

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات418.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيمنتظر نعيم صكر صليبي122578222051069082

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات418.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيزهراء مهدي مجدي حسين122579282052074024

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات418.0ثانوية الصباح المختلطةتطبيقينرجس لطيف كامل عزيز122580222052270011

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الرياضيات418.0ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيامنه قاسم حسون فرحان122581222052427044

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب543.0اعدادية النور للبناتاحيائيمريم حيدر كامل جساب122582222042156241

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب540.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيغفران رزاق عبد هللا كزار122583242042093131

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب534.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيصفا محمد عبد الحسن عبود122584222042135147

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب515.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي عقيل حسين منخي122585222041002221

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب504.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيعلياء مطشر صبر صيهود122586222042425027

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب504.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيزينب عماد سعدون جابر122587222042183055

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب503.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائينرجس احمد صابر حسن122588222042178145

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب502.0اعدادية النور للبناتاحيائيرقيه حسين موسى حسن122589222042156097

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب496.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين علي ناصر حمود122590222041003096

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب494.0ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيغدير امين كاظم فهد122591222042415024

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب491.0ثانوية المرفأ المختلطةاحيائيمهند هادي صالح عبد الصاحب122592222041272025

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب490.0ثانوية النبوغ للبناتاحيائيندى عبد هللا تركي صالح122593222042114026

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب490.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيام البنين شوقي حسين جعاز122594222042414024

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب488.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعلي عقيل عبد الحسين ناصر122595222041084013

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب487.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيبنين عزيز كشيش ناصر122596222042424020

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب486.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمؤمل طالب خلف محمد122597222041018082

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب483.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيعلي طالل حسين انديو122598222041054053

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب479.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيعلي ابراهيم مفتن نغيمش122599222041310118

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب473.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه صابر قاسم خلف122600222042103192

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب473.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي صالح مهدي شمخي122601222041081048

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب470.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيزينب عباس خير هللا طالب122602222042102046

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب468.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيرفل محمد رمضان سالم122603222042157038

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب466.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب احمد عبيد طاهر122604222042103145

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب466.0ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيغفران علي يحيى حسين122605222042415025
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جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب465.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبراء ماجد محيبس حسن122606222042151010

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب465.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه كريم خيون عيسى122607222042199082

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب465.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعقيل عبد هللا سدخان خايف122608222041036188

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب464.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيرحاب طالب عوده ناصر122609222042323465

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب463.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيجعفر علي حسين جعفر122610222041072019

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب463.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب محمد قاسم جوده122611222042156183

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب462.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ ناصر عنيد سلمان122612222042103245

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب462.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيميالد رزاق خضير حسين122613222042153391

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب461.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيفاطمه محمد جاسم محمد122614222042157094

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب461.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيمنة هللا باسم محمد امين122615222042161117

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب461.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيايات رشيد ساير سمير122616222042432002

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب461.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائيثناء راضي هادف دماي122617222042149012

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب460.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيساره نعيم رزاق علي122618222042199070

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب460.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائييقين جبار محسن شدود122619222042153463

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب459.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيحنين محمد حسين علي122620222042323077

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب459.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيآيات عبد الحسين كاظم علوان122621222042142001

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب459.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائينور صباح خيون حسين122622222042391064

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب458.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حيدر جبار عودة122623292041007217

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب457.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيهدى جبار لفته غافل122624112042105134

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب457.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتقى كاظم عبد علي ظاهر122625222042103069

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب457.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي حميد خليف زايد122626222041077113

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب457.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيسكنه كريدي شطيري حنتوش122627222042424054

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب457.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيدعاء عبد الحسين كوالي عبد122628222042143104

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب457.0اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء علي جبر احمد122629222042209092

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب456.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيكرار احمد محسن ثجيل122630222041072117

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب456.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيحوراء ماجد عبد الحسين جبار122631222042199026

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب456.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيمريم احمد ثامر حمود122632222042396049

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب456.0ثانوية االخالص المختلطةاحيائيكوثر كاظم علي محمد122633222042242020

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب456.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيدموع فالح حسين شواش122634222042120021

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب456.0اعدادية النصر للبناتاحيائيبراء مرتضى مهدي موسى122635122042112035

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب455.0اعدادية االخاء للبنيناحيائينور حيدر طالب نور122636222041037153

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب455.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيندى جاسم كريم عجرم122637222042153403

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب455.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعباس قاسم عبد الحسن ناصر122638222041002163

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب454.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزمن عبد هللا مزعل مطر122639222042178059

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب454.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينوره وليد بدر ظاهر122640222042153432
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جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب453.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمرتضى عماد نزار ياسين122641222041035260

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب453.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائياحمد محسن مزهر علي122642222041081010

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب452.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيرسل علي مجيد عامر122643222042125030

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب452.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيفاطمة كاظم حسن عبد الحسين122644222042139197

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب452.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأمل عرام تايه نبهان122645222042153024

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب452.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء حسين هاشم دبيسان122646222042110032

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب452.0اعدادية النور للبناتاحيائيطيبة باسم عبد الحسين طوفان122647222042156205

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب453.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحسنين صباح هزبر رزاق122648222051042021

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب433.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين رائد هادي حسن122649162051497038

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب433.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد رضا مجيد عبد الواحد كريم122650162051083111

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب432.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيكرار ميثم ناجح عبود122651162051043052

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب423.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمحمود عشير صيوان مجلي122652222051017075

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب421.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيجعفر نجم عبد هللا جوبي122653222051356008

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب420.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيسجاد محمد حطيحط عليخ122654162051139045

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب419.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقياحمد هشام قاسم عبود122655162051353024

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب419.0اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيغفران سمير جخر عواد122656222052160022

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب418.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيمؤمل حسن يونس مظلوم122657162051354077

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب418.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمنتظر محمد روضان زبيدي122658222051009064

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب418.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعباس سجاد حمزة ابراهيم122659162051083062

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب417.0اعدادية أور للبناتتطبيقيزينب حسين صالح خضير122660222052154013

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب415.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيميادة محمد ابراهيم خاطر122661162052209048

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب414.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقياحمد سمير ماري زبون122662162051357019

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب413.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيوسام كامل حسين محمد122663162051355304

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب413.0اعدادية بردى للبناتتطبيقيتبارك حازم حسين علي122664222052163004

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب413.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيغفران احمد كاطع رشم122665162052155009

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب413.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيمنار حسن كاظم جاسم122666222052103048

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب412.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد صباح ادهام عوض122667222051011062

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب411.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحسن جعفر غنص ابراهيم122668272051150036

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب411.0اعدادية الناصرية للبناتتطبيقيبراء بشير لطيف عطية122669222052149005

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب411.0اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيغدير محمد راضي موسى122670222052150029

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب410.0اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيبتول ابراهيم غانم عداي122671222052160007

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب410.0اعدادية الكرمة  للبنينتطبيقيعلي فالح حسن وهيب122672222051039051

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب409.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين احمد حبيب احمد122673162051356019

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات507.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيانغام نظام جاسم جعيول122674222042414031

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات493.0ثانوية الهدى للبناتاحيائيمريم علي ناصر عبد122675222042146040
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جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات487.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيازهر محمد سعد خلف122676222041039008

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات487.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمقتدى كاظم عبد الرضا حسين122677222041017104

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات486.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيبنين رائد حسب خضير122678222042439017

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات485.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعبد هللا يحيى جابر عطيه122679222041010100

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات483.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمه علي عامر عبد الرحمن122680222042116059

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات479.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيعلي جواد دويج بعثور122681222041039077

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه ضياء حليبد شرشاب122682222042153327

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيالحسين جبار كريوش عبد هللا122683222041072009

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات476.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيساره علي ناصر مجيد122684222042116100

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات473.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيام البنين واثق طالب خضر122685222042162008

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات465.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيبتول باسم كريم محمد122686222042436010

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات465.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيعلي تحسين علي جبر122687222041040090

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات463.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزهراء حازم عمر حرب122688222042439031

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحيدر مهدي حثال فضيل122689222041306124

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات460.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور حيدر حمود كريدي122690222042155112

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات459.0ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتاحيائيزهراء حسن ضايف جودة122691222042174009

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات457.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيزينب غضبان فليح حسن122692222042166019

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات456.0اعدادية أور للبناتاحيائيتبارك هيثم كريم منادي122693222042154033

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات456.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب عباس كعيم عبد الواحد122694222042135124

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات454.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي مراد خطار رداد122695222041029123

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات453.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحبيب عبد الحسين ناصر حسين122696222041053023

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات451.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيختام حميد شاهر جبر122697222042110027

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات451.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيتسنيم سراقه ماجد جاسم122698222042139048

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات451.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمنار جابر عويد محيبس122699222042153374

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات451.0اعدادية السالم للبنيناحيائيحسين حسن عباس نعمه122700222041013036

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات451.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيايات علي كاظم عويز122701222042323032

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات450.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحنان رحيل مسير منهي122702222042153100

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات449.0ثانوية صفي الدين للبنيناحيائيعالء صباح فاضل شريف122703222041061017

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات449.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيرسل حيدر حنين جعفر122704222042152011

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات449.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيايه وليد زغير جار هللا122705222042116010

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات449.0ثانوية الهدى للبناتاحيائيزينب ابراهيم مالك محمد122706222042146029

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات449.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيهدير كريم كاظم عايش122707222042141266

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات449.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرغد لطيف قاسم شريف122708222042107026

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات449.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمنار ايوب حسين عبد122709222042151075

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات448.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم عبد االمير عصفور122710242041003237
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جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات448.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيهاجر علي ماضي بدر122711222042158081

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات448.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيخديجه حيدر مزعل دخيل122712222042134033

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات447.0ثانوية الصفا المختلطةاحيائيزهراء حازم فاخر طاهر122713222042347005

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات447.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزهراء كاظم موسى كاظم122714242042122066

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات446.3ثانوية بابل للبنيناحيائيعباس فاضل مجيد سعيد122715232041021057

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات446.0اعدادية النور للبناتاحيائيهديل هادي كنش سكران122716222042156293

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات446.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأستبرق ماجد عبد الكريم جبر122717222042153012

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات446.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيايات حمد خلف سايب122718222042170009

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات446.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهراء حسن عبد الرضا حمدان122719282042060027

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات446.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحسن فالح حسن عبد هللا122720222041306068

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات445.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيهبه نصيف جاسم شرهان122721242042110121

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات445.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحمزه عبد الكاظم احمد علي122722222041001048

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات445.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمؤمل جعفر حسون صالح122723242041002105

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات481.0ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيابراهيم ثجيل نمر علي122724282051020001

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات459.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقينداء االقصى اثار الزم كريم122725162052288021

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات418.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيجاسميه حسين عباس محمد122726162052234023

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات414.0اعدادية الوحدة للبناتتطبيقينبا علي عبد هللا فياض122727222052150041

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات414.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمجتبى مسلم جابر كاظم122728162051108043

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات411.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقينور حسين مزهر ثامر122729222052323153

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات410.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حسين بدر كاظم122730202051094008

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات408.0ثانوية السديد االهليةتطبيقيعلي السجاد يونس حسن ياسين122731162051443027

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات408.0ثانوية الدعاء المختلطةتطبيقينهاد حسين حامد عاكول122732222052280004

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات408.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعلي جاسم محمد حسن122733162051039069

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات408.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمرتضى مسلم غازي فيصل122734162051049135

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات408.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيزينب علي داخل عبد122735222052323056

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات406.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمحمد صدام جندال لفته122736162051020091

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات405.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيايمن عمار فليح حسن122737222051306133

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات404.0اعدادية السدة للبنينتطبيقيمحمد عباس فاضل صاحب122738232051016031

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات403.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيسجاد رحيم خنفوس خلف122739222051021021

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات403.0اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيمريم توفيق عواد كاظم122740222052150034

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات402.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيحسين غميس عبد منومس122741162051354022

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات402.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيعباس صالح رمضان مهلهل122742162051075041

جامعة ذي قار/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم تكنولوجيا المعلومات402.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيسجاد عبد الحسن خضير عباس122743222051356031

جامعة ذي قار/كلية القانون562.0اعدادية الهبة للبناتادبياديان عقيل جبر هداد122744222022120001

جامعة ذي قار/كلية القانون561.0الخارجيونادبينور الدين محمد مجيد حسين122745222021400181
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جامعة ذي قار/كلية القانون533.0ثانوية االزدهار المختلطةادبياحمد جبار راشد كيطان122746222021258001

جامعة ذي قار/كلية القانون533.0ثانوية االبتهال للبناتادبيزهراء غالب محمد جواد122747222022166026

جامعة ذي قار/كلية القانون532.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيحوراء خالد مطشر محسن122748222022107007

جامعة ذي قار/كلية القانون531.0اعدادية الوحدة للبناتادبيبراء رزاق مدلول عجيل122749222022150006

جامعة ذي قار/كلية القانون531.0اعدادية الشموخ للبناتادبيايمان جزاع دبيس مهلهل122750222022134004

جامعة ذي قار/كلية القانون525.0اعدادية الشطرة للبناتادبيمرام محسن كاظم طوكان122751222022161026

جامعة ذي قار/كلية القانون523.0ثانوية الصادقون للبنينادبيحسين كوتي جاسم ساجت122752222021059006

جامعة ذي قار/كلية القانون521.0ثانوية السبطين االهلية للبناتادبيزهراء صاحب خير هللا عبد العزيز122753222022394004

جامعة ذي قار/كلية القانون519.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيصفا صالح هادي عبد الحسن122754222022143021

جامعة ذي قار/كلية القانون512.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيمرتضى جميل عبد الرضا صباح122755222021009011

جامعة ذي قار/كلية القانون511.0اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء عادل عبد الكاظم هليل122756222022151013

جامعة ذي قار/كلية القانون501.0اعدادية النور للبناتادبيايناس طاهر موسى حسن122757222022156005

جامعة ذي قار/كلية القانون499.0اعدادية الكندي للبنينادبيحسن محمد صبر دحام122758222021011017

جامعة ذي قار/كلية القانون498.0اعدادية عشتار للبناتادبياسراء رحيم جابر ناصر122759222022158001

جامعة ذي قار/كلية القانون497.0اعدادية النور للبناتادبيزهراء قاسم عبد ثجيل122760222022156030

جامعة ذي قار/كلية القانون497.0اعدادية المختار للبنينادبيعلي رعد فاضل عباس122761222021047095

جامعة ذي قار/كلية القانون495.0ثانوية الفاطميات للبناتادبيبنين قاسم جبر عبيد122762222022126015

جامعة ذي قار/كلية القانون490.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبيزهراء عبيد علي نميم122763222022171016

جامعة ذي قار/كلية القانون490.0اعدادية الفجر للبناتادبيمنى لفته هجهوج شمران122764222022132013

جامعة ذي قار/كلية القانون489.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبيتاج الدين محمد كريم احمد122765222021021005

جامعة ذي قار/كلية القانون485.0اعدادية عشتار للبناتادبيضحى احمد عبد الحسن علي122766222022158031

جامعة ذي قار/كلية القانون485.0اعدادية الشباب للبنينادبيجعفر احمد جعفر علي122767222021033008

جامعة ذي قار/كلية القانون484.0ثانوية قرة االعين للبناتادبيطيبة عمار عبد سوادي122768222022124013

جامعة ذي قار/كلية القانون483.0اعدادية الفرات للبناتادبيزهراء جثير عبد النبي مريهج122769222022101012

جامعة ذي قار/كلية القانون483.0اعدادية الوركاء للبناتادبيزهراء بشار عبد دلي122770222022157022

جامعة ذي قار/كلية القانون479.0اعدادية النور للبناتادبيتبارك هاشم عبد عالس122771222022156009

جامعة ذي قار/كلية القانون474.0اعدادية الشباب للبنينادبيعلي ظافر حبيب كزار122772222021033036

جامعة ذي قار/كلية القانون470.0ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيعلي جاسم كاظم ياسر122773222021227012

جامعة ذي قار/كلية القانون469.0اعدادية الكرامة للبناتادبيرياحين علي حسين ماضي122774222022151009

جامعة ذي قار/كلية القانون468.0ثانوية قرة االعين للبناتادبيايات كريم عبد الرحمن اكرم122775222022124002

جامعة ذي قار/كلية القانون468.0اعدادية الشباب للبنينادبيصفاء جبار ساهي هادي122776222021033030

جامعة ذي قار/كلية القانون466.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينادبيعباس سعيد جخير داغر122777222021073017

جامعة ذي قار/كلية القانون465.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتادبينوره علي حسين مالح122778222022386005

جامعة ذي قار/كلية القانون463.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيوليد خالد عجيل مطلك122779222021048041

جامعة ذي قار/كلية القانون463.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيزهراء اياد عبد الواحد خماس122780222022427019
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جامعة ذي قار/كلية القانون463.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيفالح حسن مانع محيسن122781222021010035

جامعة ذي قار/كلية القانون462.0االعدادية الشرقية للبنينادبيعلي سماعيل داخل حسن122782222021007024

جامعة ذي قار/كلية القانون462.0ثانوية البينات للبناتادبيفاطمه ستار محسن عبد الحسن122783222022193030

جامعة ذي قار/كلية القانون462.0اعدادية سكينة للبناتادبيهبه عبد االمير جبر حسن122784222022116044

جامعة ذي قار/كلية القانون462.0ثانويه اريدو للبناتادبيبنين مراد هندي زاير122785222022145007

جامعة ذي قار/كلية القانون460.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب عباس عبد الواحد ضيف هللا122786222022155019

جامعة ذي قار/كلية القانون460.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيفاطمة ناطق فارس علي122787222022321039

جامعة ذي قار/كلية القانون460.0اعدادية الفضائل للبناتادبيبثينه سالم علي كاظم122788222022104008

جامعة ذي قار/كلية القانون459.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيحسن جمال عبد هللا محمد122789222021300021

جامعة ذي قار/كلية القانون458.0الخارجيونادبيحسين حازم مطشر مزعل122790222021400041

جامعة ذي قار/كلية القانون458.0ثانوية النجوم االهلية المسائية للبنينادبيزين العابدين رجب صابر هاشم122791222021320002

جامعة ذي قار/كلية القانون458.0اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيمحمد صالح لهواك نهار122792222021068021

جامعة ذي قار/كلية القانون457.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبياحمد باسم شعالن ياكوت122793222021005001

جامعة ذي قار/كلية القانون457.0ثانوية تل الزعتر المختلطةادبييوسف سامي شعالن مزهر122794222021227025

جامعة ذي قار/كلية القانون457.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيجنان علي حامد محمد122795222022261001

جامعة ذي قار/كلية القانون456.0ثانوية االزدهار المختلطةادبيكرار نعيم كاظم وادي122796222021258012

جامعة ذي قار/كلية القانون454.0اعدادية النور للبناتادبيمريم لؤي يعقوب محمد122797222022156047

جامعة ذي قار/كلية القانون453.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيزينه صبار صبيح عبد هللا122798222022321027

جامعة ذي قار/كلية القانون453.0ثانوية بالد الرافدين االهلية للبناتادبيفرقان عباس موسى حسن122799222022200008

جامعة ذي قار/كلية القانون452.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيمروة جبار لطيف عطو122800222022107030

جامعة ذي قار/كلية القانون450.0اعدادية النور للبناتادبيمريم محمد بدر كاظم122801222022156048

جامعة ذي قار/كلية القانون449.0ثانويه اريدو للبناتادبيايناس طالب كاصد وشيح122802222022145004

جامعة ذي قار/كلية القانون448.0اعدادية النور للبناتادبيهدى هادي كطان كاطع122803222022156058

جامعة ذي قار/كلية القانون447.0اعدادية الجواد للبنينادبيعبد هللا رحيم بدر سنوح122804222021062021

جامعة ذي قار/كلية القانون447.0ثانوية الغدير للبنينادبيعمار حامد لطيف عبيد122805222021050033

جامعة ذي قار/كلية القانون447.0الخارجيونادبيزيد اياد فضاله هذال122806222021400077

جامعة ذي قار/كلية القانون447.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيحنين نعمان زياد عطشان122807222022427008

جامعة ذي قار/كلية القانون446.0ثانوية بيسان االهلية للبناتادبيهناء احمد عويد منشد122808222022441011

جامعة ذي قار/كلية القانون446.0اعدادية المختار للبنينادبيمؤمل حسين هادي عطيه122809222021047118

جامعة ذي قار/كلية القانون446.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحسين حيدر سليم عبد هللا122810222021004009

جامعة ذي قار/كلية القانون446.0اعدادية الكرامة للبناتادبيهبه احمد علوان عبد الرضا122811222022151040

جامعة ذي قار/كلية القانون446.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيمسلم احمد عبد علي عبد الحسين122812222021261013

جامعة ذي قار/كلية القانون445.0اعدادية الشيماء للبناتادبيسحر عبد الرسول مهدي صالح122813222022110026

جامعة ذي قار/كلية القانون445.0الخارجيونادبيحيدر غالي مبارك منشد122814222021400061

جامعة ذي قار/كلية القانون445.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيبراء علي عيدان كوتي122815222022427004
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جامعة ذي قار/كلية القانون443.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيكرار حيدر فليح حسن122816222021261008

جامعة ذي قار/كلية القانون442.0اعدادية الشطرة للبناتادبيفاطمة عبد النبي ابراهيم مالح122817222022161021

جامعة ذي قار/كلية القانون441.0ثانوية الفالح للبنينادبيمعد مهدي صالح جاسم122818222021256015

جامعة ذي قار/كلية القانون440.0ثانوية السبطين االهلية للبناتادبياميمه حامد عبد الجبار ورش122819222022394001

جامعة ذي قار/كلية القانون440.0اعدادية الوركاء للبناتادبينور الهدى صدام شريف حمد122820222022157070

جامعة ذي قار/كلية القانون439.0اعدادية الفرات للبناتادبيفاطمه سعيد عبد ثجيل122821222022101024

جامعة ذي قار/كلية القانون439.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيوسام نعيم كاظم وادي122822222021307070

جامعة ذي قار/كلية القانون438.0ثانوية الواثق المختلطةادبيمحمد جاسم محمد خضر122823222021235014

جامعة ذي قار/كلية القانون438.0اعدادية الجواد للبنينادبياحمد رزاق كركان حسن122824222021062001

جامعة ذي قار/كلية القانون438.0ثانوية الغدير للبنينادبيعبد هللا راضي عبد هللا يوسف122825222021050025

جامعة ذي قار/كلية القانون437.0اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيحوراء هيثم عبد الخالق حسون122826222022323021

جامعة ذي قار/كلية القانون437.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيناديه حسين جبر ساجت122827222022177037

جامعة ذي قار/كلية القانون437.0اعدادية تونس للبناتادبيفردوس مطير مطشر سعيد122828222022106064

جامعة ذي قار/كلية القانون436.0اعدادية الوحدة للبناتادبيايمان حسن لطيف حميدي122829222022150003

جامعة ذي قار/كلية القانون436.0ثانويه اريدو للبناتادبيزينب عبد الوهاب جهد علوان122830222022145018

جامعة ذي قار/كلية القانون435.0اعدادية الناصرية للبناتادبياية علي عبد الحسين عيسى122831222022149006

جامعة ذي قار/كلية القانون434.0ثانوية الفالح للبنينادبيحسن رعد عكار عبد122832222021256003

جامعة ذي قار/كلية القانون434.0اعدادية النور للبناتادبيايات احمد كريم سمير122833222022156002

جامعة ذي قار/كلية القانون434.0ثانوية النجاح االهلية المسائية للبنينادبيياسر محمد عبد الرضا جواد122834222021316017

جامعة ذي قار/كلية القانون433.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبيدنيا علي عبد مريان122835222022171013

جامعة ذي قار/كلية القانون433.0اعدادية الكرامة للبناتادبيأديان جعفر عطية كاطع122836222022151001

جامعة ذي قار/كلية القانون433.0ثانوية االبتهال للبناتادبيفاطمه الزهراء احمد ناصر عيسى122837222022166044

جامعة ذي قار/كلية القانون433.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيعلي جاسم فرحان جبر122838222021086065

جامعة ذي قار/كلية القانون433.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمنتظر صادق شالل حسين122839222021090075

جامعة ذي قار/كلية القانون433.0اعدادية المثابرون للبنينادبيعقيل يونس حسين خضير122840222021376056

جامعة ذي قار/كلية القانون432.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبياحمد عالء حسين ثويني122841222021020002

جامعة ذي قار/كلية القانون432.0اعدادية المختار للبنينادبيحسين علي محيسن نعيمه122842222021047034

جامعة ذي قار/كلية القانون431.0اعدادية المثابرون للبنينادبيسجاد جاسم عبد الحسين عبود122843222021376042

جامعة ذي قار/كلية القانون431.0اعدادية الفرات للبناتادبينبا فاضل حريجه سعيد122844222022101030

جامعة ذي قار/كلية القانون430.0ثانويه اريدو للبناتادبيزهراء صبار دفار جبر122845222022145012

جامعة ذي قار/كلية القانون430.0اعدادية الشموخ للبناتادبيغدير حسن علي حسين122846222022134033

جامعة ذي قار/كلية القانون430.0ثانوية الصادقون للبنينادبيخير هللا مطر مرشد هيجل122847222021059007

جامعة ذي قار/كلية القانون429.0اعدادية مهد االنبياء للبنينادبياحمد جواد زامل ربح122848222021068001

جامعة ذي قار/كلية القانون429.0ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيريام جليل عايد علي122849222022227003

جامعة ذي قار/كلية القانون428.0اعدادية الوحدة للبناتادبيساره احمد صباح خضير122850222022150021
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جامعة ذي قار/كلية القانون428.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيهبه ستار شريف كاظم122851222022109035

جامعة ذي قار/كلية القانون427.0اعدادية الشيماء للبناتادبيريام كاظم شرموح نخل122852222022110017

جامعة ذي قار/كلية القانون427.0اعدادية الوحدة للبناتادبيحوراء عوده عاجل دغيم122853222022150010

جامعة ذي قار/كلية القانون426.0ثانوية البينات للبناتادبيبنين عباس فاضل صيهود122854222022193013

جامعة ذي قار/كلية القانون426.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيحسن عواد حمود رشيد122855222021300024

جامعة ذي قار/كلية القانون426.0اعدادية الوحدة للبناتادبيفاطمه رشيد حسين علي122856222022150028

جامعة ذي قار/كلية القانون426.0ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتادبيرند احمد مزهر عليوي122857222022174006

جامعة ذي قار/كلية القانون423.0ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيعلي خضير عطيه راشد122858222021358011

جامعة ذي قار/كلية القانون423.0ثانوية الفاطميات للبناتادبيحنين صباح نجم عبد هللا122859222022126016

جامعة ذي قار/كلية القانون423.0اعدادية النجاح للبنينادبيباقر رشيد عزيز سلمان122860222021067005

جامعة ذي قار/كلية القانون422.0اعدادية االبرار للبنينادبيعلي عبود ثجيل علي122861222021091005

جامعة ذي قار/كلية القانون422.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبياحمد حميد ورد محسن122862222021086002

جامعة ذي قار/كلية القانون422.0اعدادية سكينة للبناتادبيحوراء صباح نور عبد122863222022116011

جامعة ذي قار/كلية القانون421.0اعدادية البطحاء للبناتادبيسالي حسين عذيب مسير122864222022160045

جامعة ذي قار/كلية القانون421.0ثانوية التعاون المختلطةادبيحسين علي رحيمه عطيوي122865222021224003

جامعة ذي قار/كلية القانون421.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحيدر محمد خضير عباس122866222021010017

جامعة ذي قار/كلية القانون420.0اعدادية االخاء للبنينادبيكاظم سمير محمد حمد122867222021037014

جامعة ذي قار/كلية القانون420.0ثانوية البحتري المختلطةادبيرحمن كاظم مطرود غافل122868222021222010

جامعة ذي قار/كلية القانون420.0ثانوية الوالية للبناتادبيدعاء ايوب شريف جالب122869222022190007

جامعة ذي قار/كلية القانون515.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيانعام نعيم جابر راضي122870222042118003

جامعة ذي قار/كلية القانون514.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيسجاد قاسم احسوني عبد الحسين122871222041011036

جامعة ذي قار/كلية القانون505.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم خضر معتوق حميدي122872222042153360

جامعة ذي قار/كلية القانون505.0اعدادية بردى للبناتاحيائيفاطمة طارق مطر هداد122873222042163078

جامعة ذي قار/كلية القانون500.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائينبأ عقيل عبد المحسن حسن122874222042421109

جامعة ذي قار/كلية القانون495.0اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب عبد فياض بدر122875222042209110

جامعة ذي قار/كلية القانون495.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيشمس عباس يعقوب شريف122876222042113105

جامعة ذي قار/كلية القانون493.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيتبارك منتظر نجم عبد122877222042410022

جامعة ذي قار/كلية القانون491.0اعدادية أور للبناتاحيائيزينب تحسين طاهر عنيد122878222042154072

جامعة ذي قار/كلية القانون490.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس علي عوده122879222042391028

جامعة ذي قار/كلية القانون489.0اعدادية أور للبناتاحيائيفاطمه خالد مالك حامد122880222042154104

جامعة ذي قار/كلية القانون488.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد صباح كاظم هدوم122881222041003016

جامعة ذي قار/كلية القانون487.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمصطفى رزاق جبار لفته122882222041356226

جامعة ذي قار/كلية القانون486.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء كاظم محمد يوسف122883222042392060

جامعة ذي قار/كلية القانون485.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهره حسن ريحان جويد122884222042199052

جامعة ذي قار/كلية القانون484.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيحيدر بديري بطني سيد122885222041031028
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جامعة ذي قار/كلية القانون484.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائييقين كريم علي خضير122886222042150068

جامعة ذي قار/كلية القانون483.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر مقداد ذياب122887222042410079

جامعة ذي قار/كلية القانون503.0اعدادية عشتار للبناتتطبيقيفاطمة عادل ثامر حسين122888222052158019

جامعة ذي قار/كلية القانون442.0ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيزهراء عبد الجليل شياع صالح122889222052108019

جامعة ذي قار/كلية القانون439.0ثانوية الشمس األهلية للبنينتطبيقيحسين سعد عناد هاني122890222051074002

جامعة ذي قار/كلية القانون437.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقياحمد اياد نعمة جابر122891222051036002

جامعة ذي قار/كلية القانون431.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتتطبيقيتورات عبد العالي ريسان نعيمة122892222052139006

جامعة ذي قار/كلية القانون418.0ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيزينب حيدر كامل كاظم122893222052427049

جامعة ذي قار/كلية التمريض590.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد خرام مغيشيش122894222041096059

جامعة ذي قار/كلية التمريض590.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيمريم ابراهيم جخيور شقي122895222042411052

جامعة ذي قار/كلية التمريض589.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيريام جريح عبد هللا اجخيم122896222042157043

جامعة ذي قار/كلية التمريض588.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمؤمل عبد الرسول مهدي صالح122897222041356171

جامعة ذي قار/كلية التمريض588.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيسماح حازم كريم راشد122898222042111054

جامعة ذي قار/كلية التمريض587.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيزيد صدام حسين حمد122899192041007056

جامعة ذي قار/كلية التمريض587.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيعلي سعد نعيم ساجت122900222041274037

جامعة ذي قار/كلية التمريض586.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيطارق زياد حمزه علي122901222041078031

جامعة ذي قار/كلية التمريض586.0اعدادية الدواية للبنيناحيائياحمد عويد رشاد صالح122902222041023001

جامعة ذي قار/كلية التمريض586.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيهدى حيدر غازي كاظم122903222042143374

جامعة ذي قار/كلية التمريض586.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزهراء تحسين علي عاصي122904222042178061

جامعة ذي قار/كلية التمريض585.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيسجى رشيد صكبان ناصر122905222042414151

جامعة ذي قار/كلية التمريض585.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر حبيب كامل حمزة122906222041003117

جامعة ذي قار/كلية التمريض585.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيايه ايوب كاظم عوده122907222042113021

جامعة ذي قار/كلية التمريض585.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايات علي صبيح جبر122908222042103032

جامعة ذي قار/كلية التمريض584.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحيدر فاضل حلو جاسم122909222041081027

جامعة ذي قار/كلية التمريض584.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيكواكب عاشور شعير عكال122910222042323381

جامعة ذي قار/كلية التمريض584.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزهراء رحيم نعيم حطاب122911222042178066

جامعة ذي قار/كلية التمريض584.0اعدادية التميز للبنيناحيائيايوب صالح عبد الهادي مرشد122912222041356025

جامعة ذي قار/كلية التمريض584.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيعذراء سليم خلف وهيب122913222042185082

جامعة ذي قار/كلية التمريض584.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيهدى محسن قاسم محسن122914222042178168

جامعة ذي قار/كلية التمريض584.0اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيحسين خالد كريم محسن122915222041371013

جامعة ذي قار/كلية التمريض584.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزهراء باسل حاشوش عبيد122916222042419022

جامعة ذي قار/كلية التمريض584.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيحنين كريم كاظم عتيوي122917222042432010

جامعة ذي قار/كلية التمريض583.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيفاطمه عبد االمير سعدون عبد الرضا122918222042185089

جامعة ذي قار/كلية التمريض583.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيوديان سعد سالم حوير122919222042160059

جامعة ذي قار/كلية التمريض583.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيمريم محسن عبد علي122920222042126050
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جامعة ذي قار/كلية التمريض583.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه عبد الرزاق ورد حسين122921222042153331

جامعة ذي قار/كلية التمريض583.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء عالء يوسف حسوني122922222042143170

جامعة ذي قار/كلية التمريض582.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه عمار كاظم خضير122923222042153342

جامعة ذي قار/كلية التمريض582.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيماب حسن غضبان معال122924222042135199

جامعة ذي قار/كلية التمريض582.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيرغد ثائر كامل علي122925222042105018

جامعة ذي قار/كلية التمريض582.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزينب جميل جواد محمد122926222042175129

جامعة ذي قار/كلية التمريض582.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائينبأ رياض علي هيارة122927222042139226

جامعة ذي قار/كلية التمريض582.0اعدادية المروج للبناتاحيائيفاطمه عبود حيال حسن122928222042137053

جامعة ذي قار/كلية التمريض582.0ثانوية الخلد المختلطةاحيائيحسين كامل شريف كاظم122929222041245011

جامعة ذي قار/كلية التمريض582.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزمن جعفر جبيشه هالش122930222042410042

جامعة ذي قار/كلية التمريض582.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيزهراء حافظ جابر عبود122931222042261012

جامعة ذي قار/كلية التمريض582.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيحيدره راسم محمد حسان122932222041077058

جامعة ذي قار/كلية التمريض582.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائياروى يونس عبد الرحمن ياسين122933222042175008

جامعة ذي قار/كلية التمريض582.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينرجس حسام عيسى سلمان122934222042103246

جامعة ذي قار/كلية التمريض582.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزهراء فاضل تركي حسن122935222042185047

جامعة ذي قار/كلية التمريض582.0ثانوية اربيل للبنيناحيائيمنيع فاخر امين حسن122936312041012026

جامعة ذي قار/كلية التمريض582.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي فائز جبار مطلك122937222041002224

جامعة ذي قار/كلية التمريض582.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيفاطمه موسى كاظم عدوان122938222042113133

جامعة ذي قار/كلية التمريض581.0اعدادية المنار للبنيناحيائيمحمد رحيم زبون زجري122939222041095045

جامعة ذي قار/كلية التمريض581.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه احسان عبد علي دحام122940222042414177

جامعة ذي قار/كلية التمريض581.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيهبه علي زغير زاير حسن122941222042112108

جامعة ذي قار/كلية التمريض581.0ثانوية االخالص المختلطةاحيائيعلي عوده فليح حسن122942222041242003

جامعة ذي قار/كلية التمريض581.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيصادق جبار بطاح مسير122943222041058062

جامعة ذي قار/كلية التمريض581.0اعدادية البيان للبنيناحيائياحمد فليح حسن ناصر122944232041014011

جامعة ذي قار/كلية التمريض581.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمنتظر مهدي طالب علي122945222041002370

جامعة ذي قار/كلية التمريض581.0اعدادية االخاء للبنيناحيائياحمد سالم كاظم خلف122946222041037010

جامعة ذي قار/كلية التمريض581.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيمنال علي حسن غركان122947222042419048

جامعة ذي قار/كلية التمريض581.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى احمد نجم عباس122948222041072163

جامعة ذي قار/كلية التمريض581.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب طالب مبادر نويف122949222042437015

جامعة ذي قار/كلية التمريض581.0اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيسجاد مؤيد خلف جبر122950222041068014

جامعة ذي قار/كلية التمريض580.4اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائييوسف عادل غايب طالب122951252041009325

جامعة ذي قار/كلية التمريض580.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسين كريم علي حمدان122952262041001060

جامعة ذي قار/كلية التمريض580.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل عباس عبد الحسين122953222042203028

جامعة ذي قار/كلية التمريض580.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائياسماء ابراهيم محيسن علي122954222042414019

جامعة ذي قار/كلية التمريض580.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيهدى حيدر علي حمود122955222042110074
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جامعة ذي قار/كلية التمريض580.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيمحمد رحمان عزيز محمود122956212041055068

جامعة ذي قار/كلية التمريض580.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيسجاد زاحم عليوي صهيبي122957212041257007

جامعة ذي قار/كلية التمريض579.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء جليل عبد الساده حزام122958222042424035

جامعة ذي قار/كلية التمريض579.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيايه احمد هدام طرهيل122959222042172021

جامعة ذي قار/كلية التمريض579.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيرسل حيدر جار هللا زغير122960222042421035

جامعة ذي قار/كلية التمريض579.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيانتصار اسعد كاظم عطشان122961222042178010

جامعة ذي قار/كلية التمريض579.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزهراء محمد حسين علي122962222042185052

جامعة ذي قار/كلية التمريض578.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائينور الهدى عباس زوير سريع122963222042175257

جامعة ذي قار/كلية التمريض578.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد عالء حسين جاسم122964242042114172

جامعة ذي قار/كلية التمريض578.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيفدك اكرم نعمه عبيد122965222042141207

جامعة ذي قار/كلية التمريض578.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيسجى كرار اطعيم عوده122966222042425024

جامعة ذي قار/كلية التمريض578.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيشهد علي محمد شمير122967222042439054

جامعة ذي قار/كلية التمريض577.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزهراء حسين شنون متاني122968222042113057

جامعة ذي قار/كلية التمريض577.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزينب عبد الكاظم جبار علي122969222042143202

جامعة ذي قار/كلية التمريض577.0اعدادية النيل للبناتاحيائيايمان طالب بهلول صياح122970222042169014

جامعة ذي قار/كلية التمريض577.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايه وليد برزان جحيل122971222042103042

جامعة ذي قار/كلية التمريض577.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيمريم كريم هاشم محمد122972222042162167

جامعة ذي قار/كلية التمريض577.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيفاطمه عمار عبد الحسن ياسر122973222042311080

جامعة ذي قار/كلية التمريض577.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه حميد شريف حنين122974222042156225

جامعة ذي قار/كلية التمريض577.0اعدادية أور للبناتاحيائيساره علوان مريس فيصل122975222042154089

جامعة ذي قار/كلية التمريض577.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيريم مزهر مرداس جبر122976222042185038

جامعة ذي قار/كلية التمريض577.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل صكبان عبد122977222042414112

جامعة ذي قار/كلية التمريض576.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب ستار جبار عداي122978222042128055

جامعة ذي قار/كلية التمريض576.0اعدادية المروج للبناتاحيائيسيناء عبد االمير محبوب فاضل122979222042137042

جامعة ذي قار/كلية التمريض576.0اعدادية أور للبناتاحيائيورود عبد االمير عبد الجليل جابر122980222042154146

جامعة ذي قار/كلية التمريض576.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيسراب خير هللا صكبان علي122981222042101057

جامعة ذي قار/كلية التمريض576.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزهراء علي مولى متاني122982222042203029

جامعة ذي قار/كلية التمريض576.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيحوراء صباح ناهي ناصر122983222042323361

جامعة ذي قار/كلية التمريض576.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيندى سعد جبار حامد122984222042414209

جامعة ذي قار/كلية التمريض575.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب اياد احمد شهاب122985222042323175

جامعة ذي قار/كلية التمريض575.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيسارة جليل موسى حسن122986222042142047

جامعة ذي قار/كلية التمريض575.0اعدادية تونس للبناتاحيائيزهراء كامل ثجيل عبد علي122987222042106042

جامعة ذي قار/كلية التمريض575.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيدعاء صالح مهدي صبح122988222042170026

جامعة ذي قار/كلية التمريض575.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء عمران موسى ناصر122989222042414120

جامعة ذي قار/كلية التمريض575.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائينقاء عبد الرزاق موحان محسن122990222042125104
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جامعة ذي قار/كلية التمريض574.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيبنين احمد عبد الكريم عبد الحسن122991222042141044

جامعة ذي قار/كلية التمريض574.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيلينا احمد راضي فليح122992222042393091

جامعة ذي قار/كلية التمريض574.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائينور الهدى خميس مفتول ياقوت122993222042309037

جامعة ذي قار/كلية التمريض574.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزينب فليح حسن ضويف122994222042161074

جامعة ذي قار/كلية التمريض574.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيميس علي ابراهيم حسن122995222042323370

جامعة ذي قار/كلية التمريض574.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأيات عودة كاظم حسين122996222042153046

جامعة ذي قار/كلية التمريض574.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين كاظم ياسر122997222042128087

جامعة ذي قار/كلية التمريض574.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسن نايف حسن122998222042396043

جامعة ذي قار/كلية التمريض574.0اعدادية النور للبناتاحيائيهاجر علي حسين عطيه122999222042156282

جامعة ذي قار/كلية التمريض574.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيفاطمة لطيف جالب صبير123000222042178123

جامعة ذي قار/كلية التمريض574.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائييقين أسماعيل هادي يعكوب123001222042153461

جامعة ذي قار/كلية التمريض573.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيندى جميل مهدي جرات123002222042110069

جامعة ذي قار/كلية التمريض573.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيسحر سهيل طالب نجم123003222042116047

جامعة ذي قار/كلية التمريض573.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء هيثم جحيل فرحان123004222042175126

جامعة ذي قار/كلية التمريض573.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائينور الهدى كريم مهدي صالح123005222042393105

جامعة ذي قار/كلية التمريض573.0اعدادية النيل للبناتاحيائينرجس سلمان عطية حمادي123006222042169099

جامعة ذي قار/كلية التمريض573.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه علي طالب حسين123007222042151066

جامعة ذي قار/كلية التمريض573.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائينور محمد عبد الرضا رداد123008222042301032

جامعة ذي قار/كلية التمريض573.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيلطيفة حسن علي جبر123009222042155096

جامعة ذي قار/كلية التمريض573.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزينب عالء عبد الكاظم مكي123010222042419029

جامعة ذي قار/كلية التمريض573.0ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيميالد واثق جوده كزار123011222042232022

جامعة ذي قار/كلية التمريض572.0اعدادية النيل للبناتاحيائيغفران سليم جليوي خليف123012222042169070

جامعة ذي قار/كلية التمريض572.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيكوثر زهير نجم عبد123013222042112084

جامعة ذي قار/كلية التمريض572.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزينب حسن خيون ضاحي123014222042185066

جامعة ذي قار/كلية التمريض572.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيساره جبار نعيس عبود123015222042396036

جامعة ذي قار/كلية التمريض572.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيوعد جاسم عبد اللطيف عياضه123016222042134127

جامعة ذي قار/كلية التمريض572.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيفاطمه وحيد كاظم خاجي123017222042120050

جامعة ذي قار/كلية التمريض572.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب علي عبد العباس عليوي123018222042110048

جامعة ذي قار/كلية التمريض571.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيايمان سعيد حسين ليلو123019222042141034

جامعة ذي قار/كلية التمريض571.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيبيان مصحب سعود حمد123020262042074029

جامعة ذي قار/كلية التمريض571.0ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزينب محمد ثامر سعدون123021222042159030

جامعة ذي قار/كلية التمريض571.0اعدادية أور للبناتاحيائيزهراء فهد خير هللا شاتي123022222042154066

جامعة ذي قار/كلية التمريض571.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء علي عبد الحسين علي123023222042110038

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة530.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيفاطمه عبد الكاظم حلو صالح123024222042311079

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة529.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيهاجر عناد فرج جبار123025222042128123
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جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة520.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيحوراء علي محسن بجاي123026222042118008

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة504.0ثانوية المحمدية المختلطةاحيائيحسين رديس وادي حسين123027222041233006

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة504.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيفاطمه سلمان زاير علي123028222042175208

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة499.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينور الهدى عادل كحيط جاسم123029222042207092

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة490.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزهراء محمد كاطع خيون123030222042134060

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة490.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائياحمد محسن جاسم محمد123031222041021016

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة486.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنيناحيائيعلي رزاق عواد ياسر123032222041079015

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة478.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيبشير خيري جاسب درجال123033162041089005

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة478.0ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيمريم ناجي حمود برهان123034222042260003

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة477.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائياالء شيار صافي هويدي123035222042323360

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة474.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيمريم رياض عبد الكريم علوان123036222042162207

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة472.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائييوسف جهاد ناجي خليف123037222041053197

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة468.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيعلي وليد جميل سلطان123038222041021127

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة467.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين ماجد كاظم حمود123039222041003302

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة467.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيبالل حميد شريف عجرش123040222041064004

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة466.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيسجى ناظم شالكه منشد123041222042157079

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة461.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيرتاج محمد علي عاتي123042222042139067

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة458.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيبدر عناد حسن فرحان123043222041037023

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة454.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيصابرين عذاب محمد حمد123044222042107045

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة451.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمشتاق حيدر مطشر احمد123045222041372028

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة451.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيحسن مازن حسن فهد123046222041039024

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة451.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي جاسم علي حميدي123047222041072084

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة450.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيعذراء جعفر ثجيل عبادي123048222042323248

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة449.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعباس علي جبار حسين123049222041004030

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة449.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائياحمد ماجد جميل صبخه123050222041028007

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة447.0اعدادية النهضة للبنيناحيائيمجتبى جاسب حسب كريم123051222041049037

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة446.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائياحمد حاتم عبد حمود123052222041307006

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة446.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب عبد الرسول شهيد عجمي123053222042323187

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة446.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيحوراء جودت كاظم سلمان123054222042141069

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة445.0ثانوية الطيبات اللبناتاحيائيفاطمه غالب ردام فرهود123055222042189035

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة444.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيامين حليم يوسف جاسم123056222042410008

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة444.0ثانوية النرجس اللبناتاحيائيحوراء ناصر عبد الجبار حطحوط123057222042182011

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة443.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء فالح حسن عبد الرضا123058222042141129

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة442.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيحوراء رياض عبد الساده عبد123059222042412021

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة442.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيعمار فراس عامر موسى123060142041017085
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جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة441.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأمنه فتح هللا عبد الحسن خشم123061222042153027

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة441.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمرتضى مهدي نزال برغش123062222041001114

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة440.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائيرحمة خماط خضير جبر123063222042149016

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة440.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيحسن عبد هللا عبد رحيم123064142041026014

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة439.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائيزهراء صالح عامر كاظم123065222042149023

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة439.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائياديان علي عطيه نور123066272042087004

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة438.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائينور الهدى ضياء كاظم جبار123067222042421113

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة438.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي فرحان ابراهيم عودة123068222041003235

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة437.0اعدادية النور للبناتاحيائيهدى ميثم حرجان تمر123069222042156290

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة437.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحيدر وهيب عبد خواف123070252041045069

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة437.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد محسن عوض جعاز123071222041017095

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة437.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيعال احمد عكاب باقر123072222042414172

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة436.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائينورس علي شناوه غياض123073222042203062

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة435.0اعدادية المسار المختلطةاحيائيعلي امير عبد الرز اق نجم123074222041255025

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة435.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيبنين صادق عبد هللا موسى123075222042161015

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة435.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينا مهدي محسن هداد123076222042153202

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة434.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء فالح عبد المهدي عداي123077222042392059

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة434.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمريم ريحان خليف راهي123078222042107059

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة433.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء اياد عبد الباري منحوش123079222042103106

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة432.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمنة هللا شمخي جبار نعيمه123080222042128111

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة432.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعبد هللا عذاب علي كسار123081222041072076

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة432.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائينبأ علي فريد جياد123082222042152021

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة431.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمسلم طالب علي عويد123083222041019190

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة430.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد الباقر احمد ضياء عباس123084222041002268

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة430.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة حيدر موحان جابر123085222042153310

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة430.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء صادق عبد هللا موسى123086222042161053

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة430.0اعدادية الهبة للبناتاحيائياسماء عبد االمير محمد جراد123087222042120002

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة429.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمنتظر سمير علوان جعاز123088222041004062

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة429.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيانفال عبد الستار علي غيالن123089222042323466

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة428.0اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائياحمد ميثم حسن عباس123090222041373006

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة428.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيمريم محمد رحيم جبار123091222042143312

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة427.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيكوكب سامر علي اسماعيل123092222042141211

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة427.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيحسن كريم فاضل علي123093262041020008

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة427.0ثانوية القائم (عج) المختلطةاحيائيعلي جبار دحام كاطع123094222041275037

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة426.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي حيدر عدنان كاظم123095222041001074
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جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة426.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيطيب باسم محمد فضيح123096222042261025

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة426.0ثانوية دار الندوة المختلطةاحيائيقاسم جاسم نصار عاشور123097222041225026

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة425.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمحمد فتيان عيسى عمران123098222041036307

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة425.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيحياة هاشم جاسم ظاهر123099222042158023

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة425.0اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيكاظم جاسم مزبان شوكة123100222041068023

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة425.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيبراء عارف علي نجم123101222042190030

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة424.0اعدادية النور للبناتاحيائيشيماء عواد عباس ابريبر123102222042156201

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة424.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيايالف عصام ناصر مطشر123103222042321026

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة424.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائياالء عبد هللا حسن خضير123104222042261003

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة423.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتاحيائيزهره محمد كاظم علوان123105262042076016

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة423.0اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء ستار داخل سالم123106222042209083

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة423.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيحسين ماجد عجيل طالب123107222041039039

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة422.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعباس محيسن حميدي موسى123108222041031062

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة422.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمؤمل رياض شاكر عاجل123109222041019150

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة422.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائياساور يحيى حميد جاسم123110222042135005

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة422.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنيناحيائيعبد هللا توفيق عبد الحسن عبار123111262041023039

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة422.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحسين هاني محسن نعيم123112222041004020

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة422.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائياحمد عبد القادر حسين ساجت123113222041046008

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة421.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيسجى حامد جبر ظاهر123114222042134069

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة421.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيزين العابدين سعد هاشم حسين123115262041005048

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة421.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيفاطمه هالل بديوي حسن123116222042175217

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة421.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيابرار خالد عبد هللا شنيار123117222042147001

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة421.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيحسين حسن فالح حسون123118222041310049

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة421.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيغفران كريم شخير شمخي123119262042106084

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة421.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتاحيائيسبا علي كاظم علوان123120222042140024

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة420.0ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيتبارك صباح موازي مناتي123121222042232004

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة420.0اعدادية التميز للبنيناحيائيفراس رافع سلمان ناصر123122222041356157

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة420.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيضرغام كاظم طاهر كاظم123123222041017049

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة419.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزهرة حسين حسن جبر123124222042203031

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة418.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائياستبرق يوسف سعيد فاضل123125132042281008

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة418.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيسيف غثوان عباس فاضل123126272041034043

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة418.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين شنين بدر123127222042410080

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة418.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيفرح عمران باقر موسى123128222042323285

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار441.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيهدى احمد صادق اسحاق123129222042152024

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار423.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعلي احمد غضبان عطار123130222041306210
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جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار423.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحيدر محسن شنيشل محارب123131222041035094

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار419.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمحمد رضا مرتضى غافل ياسين123132222041035233

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار417.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه ضياء يحيى طالب123133222042156228

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار410.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء قاسم عبد الرزاق عواد123134222042156146

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار406.0ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيبنين صالح حسن بجاي123135222042260001

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار403.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيفرح منال عبد الكريم عطية123136222042139203

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار402.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء اياد نجم عبد هللا123137222042143139

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار401.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحوراء علي حويدر صالح123138222042151018

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار399.0اعدادية السوق للبناتاحيائيدعاء محسن هالل شناوه123139222042209054

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار396.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد صادق جواد مضهود عرار123140222041003314

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار395.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائياسالم قحطان عدنان ناجي123141222042125003

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار394.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعبد الحسين محمد علي عبد الرسول محمود123142222041002167

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار392.0ثانوية الهناء المختلطةاحيائيمريم هويدي افليفل ضيدان123143222042276010

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار391.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيطارق محمد رحمن راضي123144222041019095

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار391.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيحوراء حيدر حسين شريف123145222042323080

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار391.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء محسن عوده غياض123146222042103083

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار391.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعلي فاروق جواد محمد حسين123147222041306251

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار390.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيغفران عبد المطلب والي عيسى123148222042108074

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار388.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائيفاطمة ميثم عبد العباس حسين123149222042149037

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار388.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيمريم رحيم جبور حمود123150222042143304

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار388.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء اكرم شريف حسين123151222042118013

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار387.0ثانوية الجنات للبناتاحيائيبنين غالب صبري سعدون123152222042433008

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار387.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيطيبه علي صياح سباهي123153222042128078

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار383.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمجتبى سعد عنبر شراد123154222041072126

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار382.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى منذر ضهد ناصر123155222041003385

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار382.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيحنين عبيد غانم مزهر123156222042196006

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار381.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينبأ احمد دنيف نفاوه123157222042323314

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار379.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحسين محسن دخيل صالح123158222041004018

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار379.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمرتضى عدي عبد الزهره عبد علي123159222041072158

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار379.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب مشاوش كاظم كدي123160222042156185

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار379.0ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتاحيائيديار هادي جبر عذب123161222042174007

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار379.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائينرجس منعم ضايف شلش123162222042321174

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار379.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمرتضى محمد عبد الجليل علي123163222041005069

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار378.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمحمد جعفر كنيهر جبر123164222041078046

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار378.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيهدى عبد االمير رمل منخي123165222042190211
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جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار378.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء حسن عبد حمادي123166222042151029

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار378.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين عالء صبار شريده123167222041007031

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار377.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب عبد هللا حميدي عالوي123168222042323188

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار377.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب محمد نوري جاير123169222042156184

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار377.0اعدادية السوق للبناتاحيائيرباب عايد علي احمد123170222042209059

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار376.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينور الهدى حسن راشد حسين123171222042199092

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار376.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء علي حسن مهلهل123172222042153182

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار376.0اعدادية أور للبناتاحيائيزهراء احمد كريم ياسر123173222042154055

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار376.0اعدادية النور للبناتاحيائينور هاشم ميس ذبيح123174222042156277

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار375.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيسجاد نجاح عجيل طرام123175222041031049

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار375.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائياساور راجح شنين عكلة123176222042412003

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار375.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيزهراء محمد عبد الحسن محمدعلي123177292042153071

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار375.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيصفا حسين ناصر مطلك123178222042396038

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار375.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيفاطمه شاهر جوين كاطع123179222042134094

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار374.0اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين رعد عزيز طاهر123180222041356048

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار374.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيسجاد فاضل جهاد عبد هللا123181222041035115

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار374.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيهاله عبد االمير حسن طالب123182222042392125

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار373.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسن جبار وادي عبد الحسن123183222041010019

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار373.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيحوراء عجيل رويض غائم123184222042107019

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار373.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزهراء هاشم بالل عبد123185222042178082

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار373.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء جمال عيال خصاف123186222042156115

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار372.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيخديجه تحسين خليل جبر123187222042321056

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار372.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيرنا عبد االمير محمد زوير123188222042110030

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار371.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء عبد النبي مسعد عرد123189222042153180

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار371.0ثانوية المبدعون االهلية للبنيناحيائيعباس حازم عمر حرب123190222041378001

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار371.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيكوثر فراس غالب ياسر123191222042185104

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار371.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد منشد جابر صايل123192222041356212

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار371.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرحمه زيد عزيز عبد123193222042165037

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار371.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيسارة حسن عبد علي شاطي123194222042158046

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار371.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب داود سلمان مريمي123195222042323414

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار371.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيضحى ماجد نواف خليف123196222042183064

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار370.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب حيدر محمد جابر123197222042107033

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار370.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيكوثر ستار عبد الواحد حميد123198292042057238

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار370.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيسجى محسن حمزه عبد هللا123199222042153267

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار370.0ثانوية االيمان المختلطةاحيائيفاطمه علي محسن خزعل123200222042214020
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جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار370.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيأمنيه عدنان مالح ساجت123201222042323026

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار369.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيحوراء اياد ترمن فرحان123202222042172033

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار369.0ثانوية االيمان المختلطةاحيائيشفاء عبد الحميد عباس ساجت123203222042214014

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار369.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيايمان جاسم محمد جبر123204222042321027

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار369.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيمريم محسن طاهر فنيخ123205222042160049

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار369.0ثانوية المحمدية المختلطةاحيائيأديان صابر زغير كايم123206222042233001

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار368.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزهراء جعفر سهر مري123207222042136014

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار368.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيفاطمه احمد هاشم خضير123208232042104041

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار368.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيسيف علي غانم جليد123209222041306166

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار368.0اعدادية أور للبناتاحيائيبنين عبد الحميد فرحان ياسر123210222042154028

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار368.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيبنين عامر احزيم ناصر123211222042139038

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار368.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائينور الدين راجح شنين عكله123212222042321175

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار368.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائياكرام كاظم عواد جبر123213222042108006

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار368.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيايالف جاسم ثامر سلمان123214222042183016

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار367.0ثانوية بالد الرافدين االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسين قدوري عكار123215222042200011

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار367.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعمار ايسر عبد عوده123216222041001089

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار367.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيايات مظفر غضبان علي123217222042323037

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار367.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيفدك عبد الرزاق خيار حيال123218222042150049

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار367.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايات محسن عزيز ضافي123219222042103034

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار367.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء محمد مطر وارد123220222042153196

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار367.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيمرتجى وسام محمد كريدي123221222041310193

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار366.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيايمان علي عبد الواحد بنيان123222222042323041

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار366.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيحسن احمد ذياب جواد123223222041310035

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار366.0ثانوية االيمان المختلطةاحيائيمنار اياد حسن خضر123224222042214027

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار366.0اعدادية أور للبناتاحيائيقمر رائد طالب عداي123225222042154116

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار366.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائينور صادق احمد كاظم123226222042321185

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار366.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيحسين علي زكي محمد علي123227222041372007

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار366.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيعلي وليد صاحب جايد123228222041035188

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار365.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب عماد شناوه جبر123229222042199064

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار365.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيعهود سعد ضاوي خالوي123230222042323255

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار365.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء حليم شهيب سماوي123231292042056080

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار365.0ثانوية الخلد المختلطةاحيائيسهيل خلف موحان حسين123232222041245016

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار365.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيشكران قصي شالكه هاشم123233222042128075

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار365.0ثانوية الشمم للبناتاحيائيفاطمة محمد محسن فجر123234222042198039

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار365.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيسجى فرحان ياسر محمد123235222042134071
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جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار365.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد حميد كريوش جبير123236222041011055

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار365.0ثانوية الكوثر االهلية للبنيناحيائيحسين علي عبيد عايد123237222041094008

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار365.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيزكريا احمد رزوقي فتاح123238222041309015

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار365.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيحيدر ماجد حمود مجلي123239122041013014

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار364.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيمريم سالم ناجي دخيل123240222042113137

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار364.0ثانوية باقر العلوم المختلطةاحيائياماني مهدي صالح داغر123241222042284002

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار364.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمنار عمران عبد الحسين حسن123242222042153378

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار364.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيحسيبه رزاق مسعود عبد العزيز123243222042212001

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار364.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيتبارك جواد زغير حميد123244222042153087

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار364.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحازم رياض جاسب حسين123245222041306055

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار363.0ثانوية الصمود للبنيناحيائياحمد نزار خزعل نايف123246222041008004

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار363.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعبد الهادي عبد الرحمن هادي عبد العزيز123247222041001068

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار363.0اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء باسم خلف حسن123248222042209075

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار363.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء أحمد هالل مطر123249222042153152

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار363.0ثانوية الوالية للبناتاحيائينرجس محمد جاسم عويز123250222042190192

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار363.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتاحيائيزهراء ناصر عالل زاير123251222042140019

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار362.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيرنا احمد حران عودة123252222042323403

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار362.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه رشيد قاسم زاجي123253132042097040

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار362.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائييوسف خالد يوسف تركي123254222041058158

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار362.0ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيفاطمه حيدر مكطوف عبد123255222042131020

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار362.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمحمد رشاد كاظم شبيب معله123256222041001105

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار361.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيوسام عباس عبد الشريف حمد123257222041036362

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار361.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأيمان سالم شريف صالح123258222042153054

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار361.0اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء رائد كريم منشد123259222042163037

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار361.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه كاظم مهنه حسين123260222042156234

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار360.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيرجاء ماجد جمعه صالح123261222042110029

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار360.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعلي كاظم زعيبل حاجم123262222041306256

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار360.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمصطفى عامر عبد العباس كريم123263222041093082

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار360.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيزينب اياد سالم حسن123264222042150025

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار360.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد عبد الحسن عباس ضمد123265222041003143

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار360.0ثانوية الوالية للبناتاحيائينور الهدى سالم زويد داود123266222042190196

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار360.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيسجاد حميد عذيب عجالن123267222041307068

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار360.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيدعاء فالح داخل طعمه123268222042126018

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار360.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد علي عبد الحكيم حسن123269222041002018

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار411.0اعدادية الوحدة للبناتتطبيقينبا باسم فليح حسن123270222052150038
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جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار389.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيجعفر محمد سعدون طويرش123271222051310036

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار387.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيزهراء احمد صادق اسحاق123272222052152005

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار382.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيزهراء كامل بادي حسين123273162052245016

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار372.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقياالء غالب عبد السادة عواد123274222052323004

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار371.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيمحمد كريم هادي حسين123275222051307177

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار371.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقياحمد ناجي نعمه كريم123276222051001008

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار368.0ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيساره سهيل نجم عبد الحسن123277222052108030

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار368.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيموسى حسن مسافر موسى123278222051021061

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار367.0اعدادية الناصرية للبناتتطبيقيزينب علي ناصر مجيد123279222052149017

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار366.0ثانوية النوارس االهلية للبناتتطبيقيليلى يحيى مناتي ثجيل123280222052425004

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار366.0اعدادية النور للبناتتطبيقيامل عوده طعمه دوره123281222052156002

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار366.0اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيانوار حسن كامل عناد123282222052160004

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار365.0اعدادية السوق للبناتتطبيقيحوراء زين العابدين طالب نعيم123283222052209010

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار364.0ثانوية البلسم االهلية للبناتتطبيقيحوراء صباح مكي شهيب123284222052431001

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار364.0ثانوية در الصفا االهلية للبناتتطبيقيزهراء علي عبد الكريم عودة123285222052390002

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار364.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيعلي حميد خلف عزر123286222051311122

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار363.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتتطبيقيمريم احمد حسن عجيل123287222052432009

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار363.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتتطبيقيالزهراء جاسم هول بهاض123288222052432004

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار362.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيفرح كريم حسن علي123289222052321041

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار362.0اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقينجالء جعفر حنظل ثامر123290222052165023

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار361.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيمسلم طاهر جاسم محمد123291222051310202

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار361.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيمنتظر فضل غالب سعدون123292222051307206

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار361.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد الغني حسن عبد الغني عبد علي123293222051003021

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار360.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمصطفى عبد الرضا نعمه جبر123294222051072045

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار360.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحيدر حيال موسى طاهر123295222051003016

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار360.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتتطبيقياالء رياض ياسر خطار123296222052143001

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار360.0اعدادية النور للبناتتطبيقيزينب رزاق كاظم حمادي123297222052156030

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد499.0ثانوية بالد الرافدين األهلية للبنينادبيحسين علي صالح جاسم123298222021075005

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد489.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيرسل طارق صيوان حسن123299222022109012

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد489.0اعدادية الجزائر للبنينادبيحسن باسم اشناع ساهي123300222021042007

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية المختار للبنينادبيعلي سالم عبد حسن123301222021047097

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية الكندي للبنينادبييوسف جبار عبد الرزاق عجيل123302222021011074

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيزينب داخل جابر حسن123303222022427028

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية االبتهال للبناتادبيندى عدنان ريسان كهو123304222022166057

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية عشتار للبناتادبيفاطمة عبد هللا محمد عايد123305222022158034
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جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيبنين قاسم فارس عباس123306222022155007

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية البطحاء للبناتادبيسلمى يوسف سعيد مري123307222022160049

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية الواثق المختلطةادبيكرار حيدر عبدالحسين حمود123308222021235012

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية البطحاء للبناتادبيرنا خيران جبار فريح123309222022160028

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية بيسان االهلية للبناتادبياسراء ضياء مالح ناصر123310222022441001

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية الوحدة للبناتادبيدعاء عدنان حسين علي123311222022150012

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيايناس علي حسين مجلي123312222022143004

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية الكرمة  للبنينادبيمهدي نزار كاظم محمد123313222021039019

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية المختار للبنينادبيمصطفى وليد غني حسين123314222021047147

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية الحكمة المختلطةادبيحيدر عالء شعيوط عمر123315222021218003

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانوية بيسان االهلية للبناتادبيتبارك كاظم غالي طاهر123316222022441004

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيعلي عباس جبر شهد123317222021086072

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية الشطرة للبناتادبيزهراء محمد عبد الكريم حسن123318222022161015

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيفضل العباس فاضل عباس عيدان123319222021048031

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية المختار للبنينادبيحيدر علي جواد كاظم123320222021047045

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينادبيهيثم عبد العظيم أرحيم ياسين123321222021319021

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية الكندي للبنينادبيعلي نجيب جناح محمد123322222021011052

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية االبتهال للبناتادبينور علي هاشم عنكوش123323222022166060

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية االزدهار المختلطةادبيزهراء محمد باقر حمود123324222022258005

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الجزائر للبنينادبيحيدر علي مطر فنجان123325222021042019

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيبنين عزيز حواس عطشان123326222022109008

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينور حسين عزيز مشخول123327222022107034

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي مشتاق طالب موسى123328222021010034

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزينب ريسان خلف سرحان123329222022107015

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيهاجر اكرم عيسى نادر123330222022177039

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية الجاحظ المختلطةادبيابتهال جاسب جابر رضا123331222022238001

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد425.0الخارجياتادبيدموع ناصر فهد مطير123332222022401039

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية البطحاء للبناتادبيهاجر خيران جبار فريح123333222022160081

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيمنار حيدر نشاب رمضان123334222022427041

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية اليرموك للبنينادبيعبد العزيز صالح لفته رفش123335222021004023

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الوحدة للبناتادبينبأ ميس حاتم غنيدب123336222022150039

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الوركاء للبناتادبيزهراء محسن عبد الجليل صخيل123337222022157030

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحيدر خير هللا عفلوك عبد الكريم123338162021033021

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيمصطفى كامل سدخان صالح123339222021300129

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيمحمد شاكر مدلول عطية123340162021303010
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جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية المختار للبنينادبيعلي رحيم مانع صلبوخ123341222021047094

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد418.0الخارجياتادبيزهراء خليل علي عبد123342222022401047

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية المختار للبنينادبيخالد صالح علي ثامر123343222021047050

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية الفردوس االولى للبناتادبيدعاء فالح حسن جابر123344222022102010

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية سكينة للبناتادبيزهراء حسين فارس نايف123345222022116019

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد ضياء حيال عليوي123346222021011064

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية النور االهلية  للبنينادبيحسين ماجد جبار حسن123347222021089001

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الشيماء للبناتادبيهدى ماجد كريم حسين123348222022110044

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد415.0الخارجياتادبيعهود خالد حربي تركي123349222022401077

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية النور للبناتادبيبدور علي ميس صخي123350222022156006

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية الفرزدق المختلطةادبيختام بشير جبر نجم123351222022219005

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيزهراء كاظم عبد عطيه123352222022323033

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الكندي للبنينادبيحيدر محمد فرعون حسين123353222021011025

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الوحدة للبناتادبيزهراء نجيب جناح محمد123354222022150019

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيمحمد عبد علي درويش منخي123355222021300114

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الشيماء للبناتادبيموج حسين حمود نكاد123356222022110040

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائية للبنينادبيمصطفى حسين سلطان كريم123357222021317006

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية البطحاء للبناتادبيعبير محمد عبيد شبيب123358222022160054

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانويه اريدو للبناتادبيهدى نعيم راشد مخور123359222022145031

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية المختار للبنينادبيعالء سعد عواد قاطع123360222021047080

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الحبوبي المختلطةادبيمراد ابراهيم عطب فرحان123361222021269009

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الوحدة للبناتادبيزهراء عبد الكريم حسن عبد123362222022150018

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الكندي للبنينادبيماهر عبدالجليل جحيل سالم123363222021011057

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية تبارك للبناتادبيبيداء جميل ورد سفيح123364222022184003

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الوركاء للبناتادبيزهراء حميد كاظم هاشم123365222022157025

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيرحاب جبار خزعل كريم123366222022323026

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الوحدة للبناتادبيخمائل جاسم كاظم هاشم123367222022150011

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية اليرموك للبنينادبيصادق جواد كاظم شمخي123368162021033030

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الكندي للبنينادبيسلمان ريكان ماجد شعالن123369222021011032

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية البحتري المختلطةادبيسماح صباح محمد منصور123370222022222012

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الوحدة للبناتادبيمنى محمد عمران خلف123371222022150036

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيسجاد وسام رسمي محمد123372162021495045

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية سكينة للبناتادبيرسل محمد ناجي كريم123373222022116048

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية الخمائل للبناتادبياسماء عاجل صالح جوده123374222022196002

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية عشتار للبناتادبيهدى طالب خير هللا فنيدي123375222022158044
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جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيمنتظر محمد راضي وادي123376222021300133

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الوحدة للبناتادبيهاديا عمار فؤاد محمد123377222022150040

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الشموخ للبناتادبيايمان خليل علي زغير123378222022134005

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانويه اريدو للبناتادبيزهراء اياد كاظم داغر123379222022145010

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيعلي محمد طالب خوير123380222021048028

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيمحمد احمد جاسم مكطوف123381222021212014

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية اليرموك للبنينادبياكرم ثامر عليوي عبد هللا123382222021004002

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية سكينة للبناتادبيتبارك حسين صبار محيل123383222022116007

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية العكيكة للبنينادبيمنتظر صادق صيوان حسن123384222021041062

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد رحمن عبد الحسين كيطان123385222021010044

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الشموخ للبناتادبيبنين عبد المحسن هاشم كبيح123386222022134010

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيحيدر علي رمضان محمد123387222021304016

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الفرات للبناتادبيزينب ريسان عطشان دخيل123388222022101020

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية قرة االعين للبناتادبيمها علي محسن عليوي123389222022124017

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية الحبيب المصطفى (ص) للبناتادبيهدى ميثاق عبد الصاحب حسن123390162022295020

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية الحكمة المختلطةادبياالء تالي جاسب حسين123391222022218001

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الوحدة للبناتادبيفاطمه صدام مرهج خزعل123392222022150029

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانويه المصابيح للبناتادبيفاطمة سلمان عبد علي محمد123393292022079032

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانويه اريدو للبناتادبيزينب حسن حميد بايش123394222022145016

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية الخمائل للبناتادبينور قاسم داعي جمه123395222022196036

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيرسل كاظم كطان حاشوش123396222022323027

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية المختار للبنينادبيمصطفى لطيف كاظم حيدر123397222021047145

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية االبتهاج المختلطةادبيحسين كريم عزيز علي123398222021215001

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانويه اريدو للبناتادبيزهراء فاضل علي كليش123399222022145013

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الوالية للبناتادبيود الزهراء رفيق حميد طعيمه123400222022190017

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيشكران اسد حنون عيسى123401222022323042

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبياحمد عبد الرزاق طه عبد الرزاق123402112021057006

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية قرة االعين للبناتادبيمها صباح جابر عدنان123403222022124016

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية المجاهد المختلطةادبيزينب كريم يعكوب يوسف123404222022262004

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيمحمد قاسم عاشور طارش123405162021028031

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينادبيمحمد هليل ماضي عطية123406282021152045

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية تونس للبناتادبيسكينه ناظم علوان عواد123407222022106047

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيحسن جهاد بزيع راضي123408222021005010

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية السياب للبنينادبيموسى سالم شدهان كريم123409262021045092

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية قرة االعين للبناتادبيفاطمة محمد مجيد هيول123410222022124015
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جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبييقين حسن حنون حسن123411222022143039

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الكندي للبنينادبيرسول حامد صكبان عطشان123412222021011027

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينور علوان خليف حسن123413222022107035

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية العكيكة للبنينادبيحسين احمد فاضل حسن123414222021041011

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية عشتار للبناتادبيرباب سمير عنيد عوده123415222022158014

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية المختار للبنينادبيسجاد فليح حسين رويح123416222021047059

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية الفرزدق المختلطةادبيتهاني عباس حسان محمد123417222022219003

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الفرزدق المختلطةادبيزهراء غالب محمد سمير123418222022219008

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيزهراء فرج مشاي نزال123419222022143014

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية البحتري المختلطةادبيزهراء نجم عبد هللا سكران123420222022222009

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية المختار للبنينادبيغزوان فيصل غازي حسين123421222021047109

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانويه اريدو للبناتادبيهدى عبد فرحان شالل123422222022145030

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيزينه ناصر كاظم عريان123423222022155023

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الوالية للبناتادبيهاجر محمد غركان رديني123424222022190015

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية البينات للبناتادبيزهراء عبد هللا طالب بنيان123425222022193022

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتادبيزينب جعفر مهدي دنبوس123426222022386002

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الوحدة للبناتادبيديار حسين شريف زوير123427222022150013

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية الدير المسائية للبنينادبيعلي احمد فاخر ثجيل123428162021364040

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد391.0الخارجيونادبياحرار هاشم جاسم رهيف123429222021400004

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيمنار مهند عبد هللا محمد123430222022109029

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيعلي عبد هالل مهيول123431162021067015

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانويه اريدو للبناتادبيايمان حسين خيون هاشم123432222022145003

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية اليرموك للبنينادبيازهر شعبان حميد راضي123433162021033003

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية المختار للبنينادبيعلي هاشم عبد عالس123434222021047104

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الشموخ للبناتادبياسراء نايف نعيم سعد123435222022134001

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيحسن منصور مناحي ناصر123436222021358004

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيايات كريم فاضل دلي123437222022323006

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيحسين محسن نعيم حسين123438222021068007

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية بيسان االهلية للبناتادبيتبارك احمد عويد منشد123439222022441003

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الوركاء للبناتادبيهاجر ستار عبد الجبار وداعه123440222022157074

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الوركاء للبناتادبيمريم واثق عدنان محمد123441222022157066

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الشطرة للبناتادبينداء محمد كامل يعقوب123442222022161028

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية القرطبي للبنينادبيأسامه عيسى محمود محمد123443212021054005

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيعبد االمير حازم جواد عبد الرضا123444162021048005

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الوحدة للبناتادبيهدى عطيه حسن سرحان123445222022150043
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جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيمقبل حيدر عبد سعدون123446222021227023

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الكندي للبنينادبيحسن احمد كامل صكر123447222021011013

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الفرزدق المختلطةادبيحسناء بشير جبر نجم123448222022219004

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية المختار للبنينادبيعبد عبد علي عبد جباره123449222021047078

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الواثق المختلطةادبيافراح جعفر جواد عبيد123450222022235003

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الخمائل للبناتادبيخديجة علي محمد دوهان123451222022196006

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الغد األهلية للبناتادبيبنين مظفر ابراهيم حمد123452222022148002

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية التعاون المختلطةادبيحسين عبود غالي مكطوف123453222021224002

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبينور فاضل شمخي كاطع123454222022427049

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبياحمد ظافر علوان خضير123455222021300004

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية اليرموك للبنينادبيكرار نعيم عبد منوخ123456162021033047

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية الجاحظ المختلطةادبيحمود مطشر بشير حمود123457222021238007

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية االبرار للبنينادبيأمير فايز عبد الكاظم ناصر123458222021091001

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الكندي للبنينادبيباسم زايد عناد مهاوش123459222021011008

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيوالء كاظم جبار مسير123460222022109036

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الوركاء للبناتادبيايات ناسر عبد علي عليخ123461222022157009

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية المختار للبنينادبيخضر ابراهيم داحس سعدون123462222021047051

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانويه اريدو للبناتادبيزينب ادريس مجيد هادي123463222022145015

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيسجاد حيدر عبد هللا مزيعل123464222021010023

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الشيماء للبناتادبيفاطمه جواد كاظم هليل123465222022110035

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيعلي قاسم محمد جاسم123466222021307051

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيمشتبه غني شايش جاسم123467222021300125

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الكندي للبنينادبيحسين عبدالرضا نصار سميح123468222021011023

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الشطرة للبناتادبينور حسين جبار خضير123469222022161029

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الكندي للبنينادبيامير غني حسين خليل123470222021011007

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية المجاهد المختلطةادبيعلي كريم يعكوب يوسف123471222021262007

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية سفوان المسائية للبنينادبيعبد هللا طالب كاطع دهش123472162021356021

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية فلسطين للبناتادبيإيمان عبد الحسين جبار خشان123473292022050005

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبياحمد عادل حسين خليفه123474222021028001

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيرنا محمد سودي عطية123475222022155016

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية الحبوبي المختلطةادبيسجاد عزيز حسون فرحان123476222021269004

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتادبيهدى ضاحي عجيل خليف123477222022188033

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية عشتار للبناتادبيبراء يعقوب منهي حميدي123478222022158007

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الشطرة للبناتادبيفاطمة علي حسين بريدة123479222022161022

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية الجهاد للبنينادبيجعفر حسب سواري سلمان123480222021078003

صفحة ٣٥٢٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية النصر المختلطةادبيمحمد بالسم سلمان شمخي123481162021305023

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الجواد للبنينادبيحسين علي حميد مطشر123482222021062008

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيعباس عامر حميد فجر123483222021212007

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية المختار للبنينادبياحمد حسن محمد طاهر123484222021047005

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية المجاهد المختلطةادبيفادي عزيز عاشور عليوي123485222021262008

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الفرات للبناتادبيمها عالء فليح سدخان123486222022101028

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية النور للبناتادبيفاطمه مبارك ثجيل عبد123487222022156046

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيمصطفى عبد الصاحب عوده مسير123488222021300128

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية الجاحظ المختلطةادبيعقيل عبد الحسن زوير عبود123489222021238013

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية المختار للبنينادبيصادق سعد عبد الشريف دعيم123490222021047067

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية الصادقون للبنينادبيعلي صباح نعمة يوسف123491222021059014

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية در الصفا االهلية للبنينادبيسجاد محسن كاظم رحيم123492222021379004

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الجزائر للبنينادبيحسن اسماعيل دخيل رباط123493222021042006

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية سكينة للبناتادبيبشائر محمد سلمان محمد123494222022116006

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية در الصفا االهلية للبناتادبيضحى عبد الكريم خلف عبد الحسين123495222022390002

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد379.0االعدادية المهدوية للبنينادبيعباس ناهي كويتي سعدون123496292021017091

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية البينات للبناتادبيانتصار هادي ساجت محيسن123497222022193009

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيحنين عقيل كاظم خلف123498222022155009

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية الفالح للبنينادبيمؤمل عامر غني صكبان123499222021256013

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعلي فاضل عباس صالح123500222021005037

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتادبيغدير غانم مهولي عليوي123501222022188022

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية تونس للبناتادبيصفاء صدام سمير دبعن123502222022106051

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية مهد االنبياء للبنينادبياحمد ستار جبار عليخ123503222021068002

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية االبتهال للبناتادبيفاطمه محمد صالح كاظم123504222022166048

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية المختار للبنينادبيمحمد علي جمعه جلوف123505222021047127

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيمنتظر حسين حميد راشد123506222021300132

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الناصرية للبناتادبيايات فاضل عباس حسن123507222022149005

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية العباسية المسائية للبنينادبيعلي فاهم حسن علوان123508252021156035

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيعلي حميد عبيد مطير123509222021212009

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد فاضل يوسف جالب123510222021011065

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية المنار المسائيةادبيمحمد مسعد دريول محمد123511292021150086

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحسن كريم نعمه حسن123512222021005041

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية الجاحظ المختلطةادبيعالء عبد الكاظم شريف شاهين123513222021238014

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانويه اريدو للبناتادبيصفا ارشد شهاب خيون123514222022145021

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيحسين سعد عبد الباري محسن123515222021300032

صفحة ٣٥٢٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الشيماء للبناتادبيمنار محمد عبد ناصر123516222022110039

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبينشمي كامل فارس مسير123517292021011048

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الشيماء للبناتادبيزينب رشيد حسون فرحان123518222022110021

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانويه اريدو للبناتادبيهاجر ميثم طعيم روضان123519222022145029

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية المختار للبنينادبيكرار سعد نصيف كبان123520222021047116

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية المجاهد المختلطةادبيعلي طالب عبد الصاحب مزعل123521222021262006

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الشوملي للبنينادبيعلي عزيز حسن حسين123522232021054014

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الوركاء للبناتادبيايات مجيد عباس جابر123523222022157007

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الشيماء للبناتادبيزينب عبد هللا جعيول عذافه123524222022110023

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية المختار للبنينادبيحيدر عمار فيصل مظهود123525222021047046

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية المجاهد المختلطةادبيمحمود غالب عبد جليهم123526222021262009

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبييقين جواد كاظم حسن123527222021010060

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الوحدة للبناتادبيزينب والء حسين رمل123528222022150020

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الصدرين المختلطةادبيكرار محسن عطية خلف123529222021213015

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الفرزدق المختلطةادبيرمله شناوه ابو عليو مخيلف123530222022219006

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد374.0االعدادية الشرقية للبنينادبيسعيد عبد الستار عدوان حسين123531222021007019

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينادبيزين العابدين جبار كريم مدلول123532162021083008

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الجاحظ المختلطةادبيسالم كاظم جبر حبيب123533222021238010

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية االبتهاج المختلطةادبيعلي جمال كريم حمادي123534222021215004

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية االبتهاج المختلطةادبيمسلم عويد فخر عبيد123535222021215009

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء علي عنيد عبد123536222022155018

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيحبيب عباس طاهر محمد123537222021231003

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيحسن عبد الرسول عبد الرضا جغيت123538162021004005

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية سفوان المسائية للبنينادبيمحمد علي هالل كنيهر123539162021356031

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيعلي االكبر عماد كاطع سالم123540222021028040

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيمصطفى حسن نوري مبهر123541222021212016

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية المربد المسائية للبنينادبيعبد العزيز محمد جاسم محمد123542162021362025

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية الصادقون للبنينادبيمحمد الباقر عبد علي ياسين عبيد123543222021059021

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الكندي للبنينادبيحسن جاسم حسن جبر123544222021011014

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيحوراء غني طالب زغير123545222022109011

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية الغدير للبنينادبيسيف فهد صالح ديدان123546222021050024

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية النور للبناتادبيعهود احمد مجيد خضير123547292022093102

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيعبد الرحمن فارس عبد دليل123548292021110030

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد371.0الخارجياتادبيزمن حسين عبد المنعم ضنون123549222022401046

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية الشيباني األهلية للبنينادبيحسين علي فاخر عنيد123550222021025004
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جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية المختار للبنينادبيمحمد بالل كاظم فرج123551222021047124

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية الغدير للبنينادبيمرتضى ستار عبد علي حسين123552222021050040

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الشيماء للبناتادبيفاطمه ثجيل خلف شبوط123553222022110034

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية المختار للبنينادبيشمس الدين حكيم حسين حنون123554222021047066

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد370.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمحسن عبد كاظم ماصخ123555292021017138

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد370.0االعدادية الشرقية للبنينادبيعلي حسين راضي صبيح123556222021007023

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية الحبوبي المختلطةادبيمقتدى وهاب كريم فرحان123557222021269011

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية اليرموك للبنينادبيصالح محمد سالم زوير123558222021004021

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيعقيل رسول عبد االمير عيسى123559222021069023

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد369.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيمرتضى ابراهيم شداد جاسم123560292021106031

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيزينب راضي خماط جار هللا123561222022168026

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية النبوة للبناتادبيمنار حسن ونان كنعان123562222022205007

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية التآخي للبنينادبيمنتظر عواد عزير طاهر123563292021018045

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الخلود المسائية للبناتادبينور طعمه مسعد سعدون123564222022323061

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية عاتكة للبناتادبيفوزيه محمد سعد حسوني123565292022063044

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية البسملة للبناتادبيزينب عبد الجليل كايم فتنان123566292022069025

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية النور للبناتادبيهديل مثنى خشان مطر123567222022156059

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية الحطيم للبناتادبيخلود محمد بالل كردوش123568292022087008

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبينبأ سهيل عبد هللا يعقوب123569222022155034

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الشيماء للبناتادبيرسل خيري عبد الرضا زاير123570222022110016

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية المختار للبنينادبيمحمد كامل محمد يوسف123571222021047133

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية سكينة للبناتادبيبدور مطر عواد حوشان123572222022116005

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينب حسين ناصر حسن123573292022060089

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمخلد حميد عبد الواحد جبر123574222021090065

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الشموخ للبناتادبيشروق خالد حربي تركي123575222022134029

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية المثابرون للبنينادبيوسام خير هللا كاطع جرص123576222021376110

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية صفية للبناتادبينبأ كاظم هادي منشد123577292022084037

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية الفالح للبنينادبيعلي كاطع دوير علوان123578222021256011

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية قرة االعين للبناتادبيزينب محمد ثامر حليحل123579222022124010

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية الفالح للبنينادبيامير نضال عكار عبد123580222021256001

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية الصادقون للبنينادبيسجاد هاشم عاشور عبود123581222021059010

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية بالد الرافدين األهلية للبنينادبيعلي ضياء عباس خضير123582222021075011

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيمصطفى عبد الحمزة كاظم شاتول123583222021300127

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية الحبوبي المختلطةادبيعلياء حسين مسير بوري123584222022269004

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحسين سفاح مكي مهوس123585162021033015
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جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية الفهود المسائية للبنينادبيحسين خالد ابراهيم صيهود123586222021308005

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية الوثبة للبنينادبيبشار عالء حسين مغامس123587272021017009

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمهدي صالح حسن محمد جواد123588272021049136

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية قرة االعين للبناتادبياماني حسين عالوي والي123589222022124001

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية الشنافية المسائية للبنينادبيجهاد رحيم كاظم رويضي123590242021205005

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية الطبري للبنينادبيعلي حيدر رزاق عباس123591232021061047

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية المدينة للبنينادبيمحمد نور الدين جاسم خضير123592162021029043

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية ام البنين للبناتادبيريام حسين عبد النبي شعيل123593222022152010

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية شط العرب للبنينادبيرضا سالم خلف علي123594132021045037

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبياحمد كاظم حاضر طعمه123595282021151015

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيمسلم كاظم عطيه شياع123596252021045025

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيصادق هاشم محمد مرواح123597222021005025

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية الناصرية للبناتادبيزهراء علي هليل جمعه123598222022149018

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية النور للبناتادبيعذراء ناظم ابراهيم قاسم123599222022156043

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد قصي عراق حنون123600222021010005

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيعلي نصير عبد الكاظم جبار123601252021004051

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيعباس علي حسن صكب123602282021016029

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية الجواهري للبنينادبيمصطفى خالد عبد ساجت123603242021018076

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية اليرموك للبنينادبيمهند عبد االمير كنبر كشيش123604222021004040

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية النور للبناتادبيفاطمة احمد نجم عبد هللا123605222022156044

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية اليرموك للبنينادبيعبد هللا حلفي حسين حنيفش123606222021004024

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيامير علي عطية فياض123607292021011002

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيعلي كاظم عبد ناصر123608222021048025

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيجواد كاظم حمدي حمود123609162021310007

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمصطفى كمال حسب حميدي123610292021028117

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية جيكور للبنينادبياباذر اسعد سبهان زهير123611162021061001

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية سفوان المسائية للبنينادبيسجاد عبد الهادي كاطع دهش123612162021356015

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد حسين ناشد مناحي123613222021004033

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية المدينة المنورة للبناتادبيمنتظر فكنه حاتم ياسين123614222022202024

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيمهجة راضي شمخي جبار123615222022127014

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية المختار للبنينادبيعباس رحيم ناصر حسين123616222021047071

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية البحتري المختلطةادبيمنتظر ناصر فرعون حسين123617222021222021

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد365.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحبيب نذير سايل شغيب123618292021017030

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين سعد محمد بريد123619292021001043

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيسجاد حمزه صخير مشتت123620292021008016
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جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمحمد حبيب عسل حمزه123621252021122125

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينادبياحمد سريح علوان كير123622222021319002

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيتبارك محسن علي عبيد123623262022103003

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية الزهراء للبناتادبيربى عدنان رحيم عبود123624262022097016

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية الغدير للبنينادبيحسن هادي حمد طشطوش123625222021050007

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيفاطمه رشيد شريف اعبيد123626292022160085

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيمحمد علي ناصر حسين جواي123627292021153191

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيفهد ناصر عطيه عسكر123628222021300103

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية الحبوبي المختلطةادبيزهراء مطر مسير بوري123629222022269001

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبياكرم عبد هللا ساجت اجويهل123630292021151014

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية سكينة للبناتادبيزهراء حميد كاطع عذاب123631222022116020

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية المعارف االهلية للبنينادبيعبد هللا صبار نجم عبد هللا123632222021381009

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية النيل للبناتادبيزينب عمار حسين نصيف123633222022169027

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية البطحاء للبناتادبيوجدان هالل وادي عامر123634222022160086

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية التاميم المسائية للبنينادبيعلي عهد عبد علي مجيد123635222021310025

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية الشيماء للبناتادبينبأ حسن جوده ناصر123636222022110041

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزينب سالم مهدي سلمان123637252022096032

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية النور للبناتادبيزهراء صبار نواد زاهي123638222022156027

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية ام البنين للبناتادبييقين فاضل حسين مطر123639222022152034

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيامير عدنان حميد سفاح123640222021300016

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيزينب سالم سعدون محيي123641222022227008

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية المكاسب للبنينادبيكرار راضي عبد المهدي كاظم123642272021003063

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيفالح حسن موسى جاسم123643222021010036

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيعمر محي الدين حسين عسكر123644212021028018

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية ام سلمة للبناتادبياالء جبار عطشان محمد123645292022060016

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانوية المدينة للبنينادبيمنتظر عبد الكريم مهدي ابراهيم123646162021029048

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيسجى صاحب عبد الرحيم طارش123647222022109019

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية البطحاء للبناتادبيمنار جاسم عبث ظاهر123648222022160073

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانوية الجوادين للبنينادبيحيدر محمد ناجي كريم123649222021012003

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية االصالة للبنينادبيعلي صالح هادي كمر123650262021035084

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية الكرامة للبنينادبيمرتضى نعمة جاسم نعمه123651242021004077

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية الحمار للبنينادبياحمد محمد نعمه رداد123652222021044001

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمنتظر محمد عناد عبيد123653262021019075

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية المثابرون للبنينادبيعلي خضير مسير منصور123654222021376063

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيفاطمه غالب محسن نعمه123655222022323052
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جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية الجنات األهلية للبنينادبيالحسن فرات صالح عبد123656162021032004

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبينور الهدى حسين علي خريمط123657292022160108

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية االمام علي للبنينادبيليث محمد ناهض فليح123658232021002042

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد362.0االعدادية المهدوية للبنينادبيباقر مسافر تفاح رستم123659292021017025

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد خالد ذياب جيجان123660222021011062

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيقاسم حسين ظاهر علي123661242021203058

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعلي شهاب احمد راضي123662272021049087

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية المعارف المختلطةادبيأسعد محمد نعمه عاجل123663222021239002

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية الضاد المسائية للبنينادبيوليد خالد محسن عناد123664222021314022

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيزينب خضير عباس سعدون123665282022190069

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية المكاسب للبنينادبيحسين حيدر عبد االله كاظم123666272021003020

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية المنار المسائيةادبيمؤمل ماجد قاسم حسون123667292021150077

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية ام سلمة للبناتادبينبأ عصام عبود عاصي123668292022060153

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيعلي االكبر عبد االمير احمد محمد123669272021150055

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيمنال موسى خلف حلو123670222022155032

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية الكرامة للبنينادبيمحمد كطران شعالن سلمان123671242021004073

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية السديد االهليةادبيحسين احمد حميد درويش123672162021443004

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية البطحاء للبناتادبيبتول قاسم غني كطان123673222022160013

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيمهند كاظم تركي عويد123674232021255088

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الوركاء للبناتادبينور عائد كمير سحيب123675222022157072

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية النرجس اللبناتادبيرسل نجم عبد هللا سهيل123676222022182011

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الثقلين للبنينادبيامجد كاظم داخل ثامر123677292021009018

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيميس همام مجيد جاسم123678222022427042

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيعلي حسن مرهون دايخ123679242021202052

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الشطرة للبناتادبيزينب عزيز عبد بدر123680222022161018

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيحسن ماجد رستم سيد مراد123681152021011012

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتادبيحوراء قيس خضر علي123682252022097004

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد361.0االعدادية المهدوية للبنينادبياحمد حسين عطية وروير123683292021017009

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي محسن حسن حسين123684272021016128

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية القادسية للبنينادبيزيد رحيم عبد هللا نوام123685252021211021

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الشباب للبنينادبيحسين علي شابث ورد123686222021033014

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد حيدر عيدان عناد123687222021004034

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد360.0الخارجيونادبيوسام عمران هاشم شفي123688262021400069

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيمنى صالح هدهود ثاجب123689222022107032

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية المختار للبنينادبيموسى محمد ساجت طاهر123690222021047158
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جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبياحمد جاسب عبد علي محمد123691262021201003

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيطاهر عبد الخالق ناصر طاهر123692162021351023

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية الفاطميات للبناتادبيرسل عبد الشريف نوري مبهر123693222022126018

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيامجد عادل خليل ابراهيم123694232021251025

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية االبراج للبنينادبيحسين عامر محمد حسوني123695252021027021

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيسجاد رحيم خيون ضاحي123696222021010024

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينادبيموسى عالوي فخري جاسم123697242021204050

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيكرار حيدر سالم عيال123698222021068017

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعبد هللا هالل محارب ثويني123699222041002174

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد نعمه زبيري حسين123700222041002143

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيمروة رحيم عبد المهدي خلف123701222042323293

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء يوسف جليوي عبيد123702222042103143

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيامال عباس سلمان صالح123703222042128008

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيهدى هادي ياسر دخيل123704222042118036

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحسين علي حشف معارج123705222041306095

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمصطفى هاشم طهيلي علي123706232041173168

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد452.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي لطيف شالل مساعد123707222041007068

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى سنان مجيد شاكر123708222041002345

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيامنه مسعود عطب جايد123709222042107010

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينبأ سعد محمد عبد الصاحب123710222042143323

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائياديان رحمن عبد عيسى123711222042113007

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحيدر يوسف ادوير صخي123712222041072051

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية الصفا المختلطةاحيائينور ناجي كاظم كشوش123713222042347011

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيبتول فالح راضي بجاي123714222042321217

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد445.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيزين العابدين محمد عبد الحسين معارج123715222041003132

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية أور للبناتاحيائيزهراء يوسف ادوير صخي123716222042154071

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيحنين مؤيد غالب جبار123717222042152009

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرقيه كريم ياسر مطرود123718222042199033

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء علي ناصر شاهر123719222042153184

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر كاصد جبر123720222042135119

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمحمد محسن عبيد ثجيل123721222041001111

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء علي ابراهيم محمد123722222042209091

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية النور للبناتاحيائيدموع جمال عيال خصاف123723222042156085

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائياحمد راجي عكله حسين123724222041005003

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرحمه ونيس ناصر محيسن123725222042107025
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جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيباسم رحيم عودة حسن123726222041306044

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيمنتظر علي جميل جلود123727222041037146

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء ماجد عبد الحسين جبار123728222042199048

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية النيل للبناتاحيائيزهراء باسم بشار خضير123729222042169042

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد436.0الخارجيوناحيائينور المصطفى علي حسين عبود123730222041400139

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيبنين مطشر عبد الرضا دبيسان123731222042396011

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه هارون صباح جخيور123732222042411050

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيبشائر فالح راشد عيد123733222042323050

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء جبار خليف نشو123734222042108031

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينورا حسين علي عيال123735222042107068

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيعذراء جاسم ناصر عرسان123736222042109068

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية الشمم للبناتاحيائيعهود جبر راضي اسمير123737222042198034

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائيتقوى حسن طهماز حمد123738222042149011

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائيحنين خالد بستان محمد123739222042149013

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد طالب فالح حسن123740222041072144

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيعذراء ذياب غانم جليل123741222042396041

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزهراء عبد الرضا محمد كاطع123742222042185044

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيحوراء علي حسين حسن123743222042143093

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيرند تحسين طالب عباس123744222042113048

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحيدر وسام مهدي احمد123745222041072050

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيسرى علي مسافر فاخر123746222042113101

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيطيف حيدر مقداد ذياب123747222042410074

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيمريم جابر لفته فرج123748222042157123

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمة خلف عبد هللا شوف123749222042156221

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية الجهاد للبناتاحيائيرمله ميثاق ازويد محسن123750222042121008

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيتبارك ستار حواس حسن123751222042323056

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيمريم سالم سالم خليل123752222042395010

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيمريم باسم محمد عبد الرضا123753222042321160

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية النور للبناتاحيائيرحيمة ناصر مزيد طاهر123754222042156090

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيسجاد علي كاظم عباس123755222041004025

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه خليل عطشان دخيل123756222042153324

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد422.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى جواد عبادي جراح123757222041003354

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائياسماء طارش خماط صكبان123758222042108004

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينور الهدى وسام داخل ابراهيم123759222042323330

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيافراح حسن فليح خضر123760222042183007
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جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسيف الدين حسين فرهود جساس123761222041002147

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمنتظر عماد كاظم خضير123762222041019210

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الهدى للبناتاحيائيايات اياد كاظم مزعل123763222042146008

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء عادل حسن داود123764222042392055

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى مضر عبد الحميد عبد االمام123765222041002358

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيحوراء حسن جازع رداد123766222042134132

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيرقية عباس جبار عباس123767222042143124

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيمريم عبد هللا خليف كبان123768222042126048

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الفرات للبناتاحيائينور منعثر هادي شاهر123769222042101092

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتاحيائيطيبه حيدر عواد كاظم123770222042140026

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيجيهان عبد الحسين نتيش سموم123771222042150013

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرحاب علوان عبد جخيور123772222042199029

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية النور للبناتاحيائيرواء سعد جاسم محمد123773222042156102

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حيدر عبد هللا عرمش123774222041002197

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد418.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد جميل لهمود طعيمه123775222041003298

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية صفي الدين للبنيناحيائيعبد هللا مراد عطيه هاشم123776222041061016

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية االعمار للبناتاحيائيزينب حمود ساير شاهين123777222042430014

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيابراهيم سعد ابراهيم حسين123778222041037002

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين ناصر حسين علوان123779222041072038

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد416.0الخارجياتاحيائيحوراء خالد مزعل عليوي123780222042401029

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهيفاء عبد هللا موحان الزم123781222042155126

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد416.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر منعم جالب عبد الحسين123782222041003124

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيخلود سعد داخل بدن123783222042103087

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد416.0مدارس االمام علي (ع) النموذجية في ايران-قماحيائيزينب جبار صالح مزبان123784132042205015

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية بردى للبناتاحيائيحوراء حسن ديوان مهيجر123785222042163019

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيهبه هللا حسن كاظم خليف123786222042190208

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيهدى مسلم علي ظنون123787222042263014

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية التميز للبنيناحيائيراشد وليد راشد فرحان123788222041356074

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأمال عبد الحسين كاطع شاهر123789222042153023

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيسحر علي شخير نعيمه123790222042110050

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء كريم فرحان حامي123791222042110040

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيتبارك عباس رزاق دفار123792222042323057

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينور ستار جابر عبيد123793222042135230

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء عوده علي حمزه123794222042128052

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيعذراء عبد هللا جبر حسين123795222042165080
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جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية النرجس اللبناتاحيائياالء نعمه موسى صياح123796222042182003

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية ابن رشد المختلطةاحيائيطيبه رحيم موسى مزبان123797222042251005

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيطيبه شفيق كامل حميد123798222042125081

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيبنين علي عبد هللا رشيد123799222042190037

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأديان أحمد فليح حسن123800222042153006

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الشمم للبناتاحيائيزهراء طبيش برتو وداي123801222042198017

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيسجى غازي جابر شريف123802222042323222

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء طاهر عبد الحسن ناصر123803222042156129

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية تونس للبناتاحيائيزهراء رائد مراد بهلول123804222042106034

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الكاظم هاشم حميدي123805222041035140

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمرتضى علي عبد هللا علي123806222041356219

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيهدى حمود فرج فرحان123807222042126062

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيمحسن داخل عليوي نزال123808222041023061

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب عباس جبر جوير123809222042392072

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيفاطمه عوده علي جابر123810222042150046

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب عدي يوسف هراب123811222042209111

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيشروق اسعد جبار خلف123812222042101060

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائياحمد علي اسماعيل عبيد123813222041066001

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسن حميد عباس يوسف123814222041091029

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيرباب ضياء عبد الوهاب سكر123815222042102023

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيمنى محمد حاشوش فرج123816222042120056

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنيناحيائيمحمد واثق باسم عبيد123817222041367025

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية النور للبناتاحيائياسيل رياض سعدون زغير123818222042156015

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية النصر للبناتاحيائيحسنة علي دخيل حمود123819222042167016

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيطيبة حسين حمود نكاد123820222042150038

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء عقيل كامل سعدون123821222042323154

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الجهاد للبناتاحيائيحنين عبد العزيز جلود شياع123822222042121003

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيسجى حاكم شمخي ناصر123823222042323217

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيحوراء عباس كامل مجيد123824222042157030

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيسيف فارس جواد كاظم123825222041001062

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبدور احمد عبد جبر123826222042155013

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعلي خالد ريحان خزعل123827222041036207

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية ابن رشد المختلطةاحيائياديان نعيم ياسين فجر123828222042251001

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمسلم عقيل محمد جالب123829222041018109

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الجنات للبناتاحيائيساره عقيل محمد حسن حنتوش123830222042433031
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جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيلبانه حمود شمخي عالي123831222042323288

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمؤمل مؤيد عبد الجبار كاظم123832222041002258

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد407.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيجعفر احمد داخل ناصر123833222041003039

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةاحيائيعلي كاظم نعيم جابر123834222041230004

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمحمد عماد ناصر بحر123835222041009050

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيهاجر ستار جبار فرحان123836222042143366

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيفاطمه يوسف جليوي عبيد123837222042410083

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء حسين عوده كاظم123838222042153161

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيتمارة محمد مرداس حياوي123839222042158015

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيسرمد اثير جليل كريم123840222041373027

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء احمد داود سلمان123841222042107028

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيعذراء كاظم جواد جهاد123842222042323252

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائياحمد خالد عباس علي123843222041001006

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيايه عدنان محسن موسى123844222042323044

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية بحر العلوم المختلطةاحيائيفاطمه رياض عبد علي123845222042249009

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية بلد للبناتاحيائيحميدة محمد ابراهيم جاسم123846182042176060

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيحنين وسام عبد الرزاق حسن123847222042323400

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيمريم مزعل محارب خصاف123848222042392103

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيايه ضياء صبري جويد123849222042116009

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيساره سعد مونس نعيمه123850222042101052

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية أور للبناتاحيائينور الزهراء قاسم شياع مريهج123851222042154130

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيمحمد حميد مجيد زغير123852222041373054

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيفاطمه ميثاق راضي وعد123853222042136031

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية النصر للبناتاحيائيامل سعيد ثجيل جياد123854222042167010

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيفاطمه ياسر عطب عواد123855222042136032

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه قاسم جبار والي123856222042153343

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأيه خالد محمد عوض123857222042153061

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيهيفاء قاسم عطشان هادي123858222042109096

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعباس باسم غازي كريم123859222041010082

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيسجى هاشم محسن حسوني123860222042153269

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الشيباني األهلية للبناتاحيائيسمية نعمة خضير ذاية123861222042144005

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيحسين عبد االمير فرحان علي123862222041066011

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينبأ خماط كريم عكله123863222042153396

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيعبير فيصل جبار لفته123864222042323245

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية االعمار للبناتاحيائيرباب زوير بشير سعود123865222042430010
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جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيفاطمة ناصر خلف عبد هللا123866222042323281

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهدى محمود جبير حمد123867222042107073

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد401.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد حسن عباس حسين123868222041003135

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينور سالم ضاحي فضيح123869222042143356

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن لطيف غميس123870222042190105

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء عباس عبد مجلي123871222042167032

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينور محسن كريم يوسف123872222042323341

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسين عبد الحكيم نوري حزام123873222041001040

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد ضاحي123874222042162140

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية النور للبناتاحيائيمريم عبد الوهاب مجبل عبد123875222042156242

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيغدير عقيل محسن عبد العالي123876222042178115

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيزهراء نعيم ناصر حسين123877222042396031

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية النور للبناتاحيائينور الهدى احمد عبد الكاظم نايف123878222042156266

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيحمزه حسين رويضي سدخان123879222041021049

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيطيبه أحمد عبيد مدلول123880222042153292

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيام البنين انوار محسن عبود123881222042111004

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء جابر حميد نعمه123882222042139087

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين مؤيد جاسم عبد الرضا123883222041010045

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيحسام حمزه جابر صايل123884222041093020

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيكرار فاهم كامل عوده123885222041310157

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمشاعل رائد عجيل بردي123886222042155100

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيتهاني نعيم جحيل هداد123887222042323448

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية تونس للبناتاحيائيزينب عالء عبد علي فحل123888222042106047

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيزينب علي نايف كاظم123889222042125065

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية النور للبناتاحيائيرسل عبد هللا رجيب حسين123890222042156094

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء نعيم هاشم ثجيل123891222042153200

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعباس باسم محمد موسى123892222041018051

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيبنان عطيوي عبد العالي زغير123893222042190034

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيزينب علي منخي جبر123894222042396034

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيبنين رياض جواد كاظم123895222042107014

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد خير هللا رهيوط محمد123896222041010166

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزهراء سمير هاشم فزع123897222042436021

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية االيثار االهلية للبنيناحيائيسيف مهند حافظ يوسف123898102041054007

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب رعد سعد احمد123899222042135121

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيزهراء رحيم ناجي ثجيل123900222042158031
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جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيرحاب خير هللا مطر حميدي123901222042323101

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيدعاء منصور منسي غالي123902222042153129

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية نهر الفرات المختلطةاحيائيسهاد رحيم كاظم محمد123903222042223009

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الحسين حمود123904222042160047

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيصبا نبيل عواد عبد123905222042155078

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء صبار منشد طاهر123906222042323144

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزهراء عبد االمير علي عيسى123907222042113064

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيتبارك حمزه هادي الزم123908222042157020

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية المروج للبناتاحيائيحوراء حسين عنيد عبيد123909222042137021

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيرسل شاتي حسن كاني123910222042134133

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيحسين حيدر كاظم حسين123911222041037037

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيعلي خليل ابراهيم جساب123912222051356044

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيسبأ حنظل هاشم الزم123913222052199027

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحيدر علي يوسف حميدي123914222051011020

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعباس فاضل حسن عجاج123915222051004025

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيفضل محمد داخل جبر123916222051356050

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيحسن نصر هللا ياسر طعمة123917162051073009

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيزهراء علي كاظم حمد123918222052323046

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيعلي سمير عبد الرضا منين123919222051306084

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء عباس ياسر حسين123920222052103022

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيزهراء ثائر محمد جعفر123921222052392017

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيمحمد سلمان زغير قاسم123922162051354085

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية الغد األهلية للبناتتطبيقيزينب زهير حسين خضير123923222052148003

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الناصرية للبناتتطبيقيالحوراء باسم عبد الكريم حسن123924222052149003

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية أور للبناتتطبيقيزينب حقي اسماعيل محسن123925222052154014

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيبنين رحيم محيبس شاهر123926222052199008

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعباس وهيب كريم عبيد123927162051355139

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيساره عبد الزهره عباس عبد الرضا123928282052074027

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية السوق للبناتتطبيقيزينب عبد الرحيم كاظم ماجد123929222052209026

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الناصرية للبناتتطبيقيفاطمة صبار طعمة كنيهر123930222052149021

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية البرهان االهلية للبناتتطبيقيسكينة جاسم عبد الصمد جابر123931162052278009

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيحوراء عادل حربي طعمه123932222052151005

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسن طارش شكران123933162051355244

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعبدالباري رعد عبدالباري تركي123934162051052027

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيعذراء حسين علي ثجيل123935222052323083
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جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الوركاء للبناتتطبيقيأسماء ريكان حمود كون123936222052157001

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمصطفى ادور شولي جمعة123937162051094065

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيفاطمه علي نعيم موسى123938162052294027

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيزهراء رياض صبري بوهان123939222052150009

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقياحمد ابراهيم عبد هللا نفاوه123940162051358004

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي صادق شاكر طه123941222051010081

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسن سلمان داود سلمان123942162051047027

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيعلي لفتة شرقي اسريح123943162051004048

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيسجاد هاشم حسين حافظ123944162051364072

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمحمد كنعان شاهين حسيب123945162051497093

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيعلياء حميد علي خضير123946222052150027

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقياحمد عادل شالل عليوي123947162051078004

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتتطبيقيهدى عبد الحسين علقم معارج123948222052278027

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيعبد هللا نجاح رستم محسن123949222051356041

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيتبارك احمد محمد خلف123950162052228011

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقياحمد شريف حبيب كنيش123951222051307224

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيمصطفى لفتة عوفي دهيمش123952162051004066

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيتبارك محمد محسن محمد123953222052199009

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيبثينه عواد صافي هويدي123954222052150001

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيعلي محمد جمعه عبيد123955222051013048

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقياحمد صيوان عبد الكاظم راضي123956222051300006

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيفاطمه عبد الكريم جابر ضيدان123957222052392034

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقياركان هادي علي خضير123958222051081002

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الناصرية للبناتتطبيقيسارة جميل راشد عاجل123959222052149018

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيمحمد كاظم جمعه مندي123960162051139120

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيصالح سعد صباح اليج123961222051311089

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيعلي داود سلمان داود123962162051080026

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيحنان مردان حبتور مايد123963222052167001

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمنتظر لفته هليل حامي123964162051033107

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقيكرار حيدر حسين فياض123965162051045047

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيحسين عبد هللا جابر عبد هللا123966222051035019

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيعلي حسين مونس عنيد123967222051035041

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيبنين ريسان هاشم صخي123968222052323165

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية االبرار للبنينتطبيقيحسن عايد حسن عطيه123969222051091012

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيزينه ثامر كامل محسن123970222052108028
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جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعباس عماد جبار غاوي123971162051094030

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الهدى االهلية للبنينتطبيقيحسين علي ياسر عليوي123972222051014005

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية االشراق  اللبناتتطبيقيغفران مؤيد عطية عاتي123973222052187027

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقينور الهدى فالح مزكان حاجم123974222052108037

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية صفي الدين للبنينتطبيقيحسين عزيز شمخي عبد123975222051061009

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيمحمد نزار حسابه جبر123976222051006041

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيأمل حامد كبيح عويد123977162052380002

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعلي سلمان داود مزهر123978162051074030

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيحسن رسول كاظم علي123979222051009008

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية الوالية للبناتتطبيقيزهراء رحيم حسن علي123980222052190019

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيام البنين كريم خلف شنيخر123981162052238002

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمرتضى عباس جواد محمد123982222051072042

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة582.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد باسم علي محمد123983272041001251

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة566.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيساره كاظم عبد الرزاق مصطفى123984222042411038

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة563.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيايات كامل عيسى خنيصر123985222042111010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة562.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيفاطمه عبد الفتاح غالب مكطوف123986222042111064

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة556.0ثانوية الهناء المختلطةاحيائيختام عبود جاسم صلبوخ123987222042276004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة553.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيامنه راشد غانم سالم123988222042202007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة553.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيعلياء عماد محيسن خويط123989222042160034

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة543.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيحوراء حسن ريسان كريف123990222042411018

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة542.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيحنان طالب نعمه محمد123991222042411017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة542.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيهاجر حاكم مرهج ثامر123992222042323377

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة541.0اعدادية أور للبناتاحيائيزهراء احمد حمد سليمان123993222042154054

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة540.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيحوراء مالك علي حسين123994222042111021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة536.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي جواد كاظم جاسم123995222041096026

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة536.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم جبار صاحب عاصي123996222042117056

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة536.0ثانوية الخلد المختلطةاحيائيمنصور خلف عزيز خشن123997222041245042

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة535.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمسلم عبد االمير عكله كريم123998222041029173

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة533.0اعدادية المروج للبناتاحيائيزينب نوري ياسر خليص123999222042137037

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة532.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيهدى سالم شنيور صريمد124000222042139250

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة532.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةاحيائيكرار جليل نعمه عواد124001222041230006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة532.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيمالك عبد الواحد حيوان سباهي124002222041016024

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة531.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزينب علي عجمي حسين124003222042139130

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة530.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينبأ رياض شاكر عاجل124004222042135218

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة530.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيهبه حسين نعيس عطيه124005222042417093
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة529.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيحيدر عبد الهادي دشر معاون124006222041016010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة528.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيمواهب حران كوكز فزع124007222042323310

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة528.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيطيبه عبد االمير خلف محمد124008222042147055

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة528.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيالحسن محمد فيصل عبود124009222041026003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة527.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيجعفر ابراهيم خليل عيسى124010222041019021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة527.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيورود سعد حمود رهيف124011222042185135

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة526.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيمصطفى محمد خشان غضبان124012222041046083

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة525.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيتقى ذياب موسى عبيد124013222042398003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة524.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائينور الهدى محمود علي كندح124014222042321181

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة523.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيسجاد محمد عابر حسين124015222041019084

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة523.0ثانوية الصفا المختلطةاحيائيفاطمه راجي كاظم كشوش124016222042347009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة523.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيعلي هادي ورد شنته124017222041039096

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة523.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيعلي جياد حسن سعد124018222041039078

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة522.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيازهر خضير خالل فرحان124019222041029013

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة522.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعالء غالب مزبان جاسم124020222041029096

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة522.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيباقر سلمان اطريم فرج124021222041274009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة521.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيغدير جبار لفته خضر124022222042165082

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة521.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائييقين منذر جاسم محمد124023222042393118

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة521.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء محمد راضي صبيح124024222042153194

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء حسين كطان محمد124025222042103112

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهدى رحيم صاحب عاصي124026222042117064

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة517.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتاحيائيايمان سالم علي مشخول124027222042386003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة517.0اعدادية المروج للبناتاحيائياسراء فالح حسن سدخان124028222042137002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيامل جبار مزعل فليح124029222042204023

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيصابرين محمود علي كندح124030222042162122

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحنان سمير عبد الكاظم لعيوس124031222042103073

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرحاب نصيف جاسم محمد124032222042164029

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0الخارجيوناحيائيباسم محسن جثير شرباك124033222041400022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيهدى ستار جبار عباس124034222042139251

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسين احمد هاشم جعفر124035222041035057

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيكرار علي مال ياسر124036222041058104

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0اعدادية رملة للبناتاحيائيسميه حميد نعيثل برغوث124037222042115072

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيعلي رياض شاكر عاجل124038222041019118

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0ثانوية المحمدية المختلطةاحيائيفاطمه ماجد حميد عبد النبي124039222042233004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيصفاء حسين جويعد عجيل124040222042441019
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0ثانوية النبوغ للبناتاحيائيكوثر صاحب كاظم مدلول124041222042114025

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينور الهدى هادي حاتم مفتن124042222042109089

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0اعدادية العقبة للبناتاحيائينور مرتضى محمد عبود124043222042111085

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيمحمد علي فليح مزبان124044222041246014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيمناسك كامل عيسى خنيصر124045222042111073

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0اعدادية المنار للبنيناحيائيسجاد نبيل كاطع مخرب124046222041095031

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيسميرة كريم حنون حذية124047222042183062

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائياية عواد هريس عباس124048222042135022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0ثانوية النهضة للبناتاحيائياخالص حسين محمد عبد الحسين124049222042147003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرحيق عبد هللا محمد مطير124050222042103092

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيفاطمه جواد رزاق هليل124051222042138064

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0اعدادية السوق للبناتاحيائينغم خالد خضير عيفان124052222042209184

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0ثانوية الخلد المختلطةاحيائيأركان خلف عزيز خشن124053222041245002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيدعاء علوان كعيم كاظم124054222042138025

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائينور ستار جبار عامر124055222042168063

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيليلى يوسف حاصود عاصي124056222042417073

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية النرجس اللبناتاحيائيكوثر ابراهيم شديد برغش124057222042182043

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء وارد مايع مهورش124058222042153122

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمنار علي عواد شفلح124059222042155103

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائياشجان جواد كاظم ثامر124060222042105003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيايه خالد ساجت كاطع124061222042064004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيآيات غسان عبد اشذير124062222042135001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيباسم محمد جياد نغيمش124063222041306045

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمجتبى مصطفى لفته عواد124064222041035219

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس حيدر عبد اللطيف كريم124065222041003165

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيسجاد راشد دشر عوده124066222041081030

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيتبارك دايم وارد عبد الحسين124067222042139042

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمالك عماد عوده عنايه124068222042110064

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيمروة باسم صبار مخلص124069222042112087

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيزينب عباس حسن علي124070222042147042

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية بحر العلوم المختلطةاحيائيهبه حازم محمد فريح124071222042249010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية الهناء المختلطةاحيائيبتول مطر صخي روضان124072222042276001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار حيدر كامل شرف124073222041003266

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيحسين علي حسن حافظ124074222041370001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيهجران تحسين محمود خميس124075212042090187
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب عبد العزيز كاظم عواد124076222042162102

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينور حسن جابر ياس124077222042207089

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية االعمار للبناتاحيائيعفاف منخي كمر صالح124078222042430018

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء حميدي عتيوي عيدان124079222042103114

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيحسين سامي طعيمه كصيص124080222041028027

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمرتضى غالب مزبان جاسم124081222041029170

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيفاطمه حسن راضي عايد124082222042160041

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0ثانوية الطيبات اللبناتاحيائيفاطمة صبار صبيح عبد هللا124083222042189032

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزينب جوالن جايد نزال124084222042185064

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيهدى ثائر عبد الحسين علوان124085222042128125

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين علي صبار ناصر124086222041356059

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيرقيه خضير جهلي حريب124087222042207020

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائياسراء رحيم موسى مشيري124088222042175009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء حامد فلفل حسين124089222042165043

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتاحيائيمنار خالد مجيد هندول124090222042386021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيزهراء رشيد موحان ناصر124091222042147034

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه سعد خيون حنون124092222042103098

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيعلي محمود علي كندح124093222041307117

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيعلي غضبان مهاوش مرموص124094222041065062

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائينبأ قاسم طاهر عبد هللا124095222042311088

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيهبه فائق نويص سلمان124096222042411061

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0ثانوية بحر العلوم المختلطةاحيائيرؤى خلف كريم شياع124097222042249005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب ياس خضير عباس124098222042209122

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب فاضل مهدي صالح124099222042209113

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسرى منذر عيسى جعفر124100222042128071

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيياسر عمار عيسى هادي124101222041072187

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيزينب علي كيلو جاسم124102222042111046

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية تونس للبناتاحيائيازل خالد محمد حنيفش124103222042106005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيهجران عبد هللا جياد سلمان124104222042136042

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء فضاء علي مظلوم124105222042162083

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينه بسام شريده باتول124106222042103167

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائينجالء جاسم محمد عنكوش124107222042178144

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينبأ عبد هللا خزعل مطلك124108222042207083

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء هالل سمير طارش124109222042110042

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيعلي عواد جبار حسن124110222041314042
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية االعمار للبناتاحيائيزينب كريم عزيز عطشان124111222042430016

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيمياده جاسم عبد الشهيد شنين124112222042102073

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيهاجر حسين دمن راضي124113222042175271

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين علي رزاق شويلي124114222041053040

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيايه جبار حمود مطلك124115222042110015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيخديجه عادل عبد علي مشرف124116222042150014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيوداد ريسان محسن خضير124117222042178170

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيهدى جميل فرحان فازع124118222042178164

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيهيام عبد الحسن حمزة علي124119222042425042

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب صادق ياسر حسن124120222042172079

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزهراء عمار عبد الرضا حسين124121222042105030

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيعلي حسن أحمد جالي124122222041039079

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد باسم كاظم كريم124123222041091168

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيمصطفى عيسى حسن كاظم124124222041310199

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية تونس للبناتاحيائينبأ خالد خضير زغير124125222042106075

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيايات جهاد خيون قاسم124126222042105007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء قصي ساجت ختيل124127222042165055

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائينبيل هالل كاظم فجر124128222041020103

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيابراهيم وليد ابراهيم خضر124129172041351016

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيغفران كاظم نجم مطرود124130222042150041

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيبتول احسان عبد راضي124131222042102008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيفاطمه رشيد مرار حسين124132222042301017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيحوراء نعيم شاهر فرحان124133222042441006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيبراء محمد مجيد ياسر124134222042183022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم حيال عبد124135222042391049

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيامنه حاكم غربول فرعون124136222042103022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيفاطمة علي مهدي جواد124137222042108075

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمنتظر راضي محسن زغير124138222041306399

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائينور أسعد والي عباس124139222042398020

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية الطيبات اللبناتاحيائيزهراء عبد الكريم جليل عبد علي124140222042189020

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيحيدر حسين حاشوش دهش124141222041091064

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية دار الندوة المختلطةاحيائيسجاد جليل نعيس مطلك124142222041225013

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيريام رافع رحيم مهدي124143222042410040

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيياسر وسام قاسم حسين124144222041036365

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء حيدر فرحان سالم124145222042110033
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمرتضى حمدان محسن عاشور124146222041029169

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائياسراء سعد عبد الرحيم سعيد124147222042113011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرواء صباح عطشان حسن124148222042103102

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيضحى عصام هاشم خيون124149222042143248

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيجاسم محمد محسن ثجيل124150222041098025

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتاحيائيزينب عدنان ضيدان بشاره124151222042140020

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيقاهر علي عكلة دايخ124152222041036248

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائياستبرق هارون رشيد حران124153222042183005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيضحى مشتاق ذياب فرعون124154222042323462

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبنين محمد فلفل حسين124155222042165017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب حسن منسي بصيص124156222042153207

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيابو الحسن رائد محمد يونس124157222041036003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيزهراء راجي شاطي جابر124158222042102033

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء محمد خلف غالب124159222042153193

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي جبار تعيب شجر124160222041053109

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم علي جالي124161222042175112

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية التميز للبنيناحيائيحمزة خالد مساعد ايدام124162222041356066

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية المنار للبنيناحيائيحوراء مقدام عبد الحسين مهدي124163222042095013

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية النور للبناتاحيائيهبه نعيم عبد هويل124164222042156288

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية النصر للبناتاحيائينسرين علي لفته صحن124165222042167076

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية السوق للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم علي124166222042209153

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية السوق للبناتاحيائيهدى يحيى طالب مكي124167222042209203

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائينبأ محمد فرحان محيسن124168222042175253

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية األمام الكاظم (ع)المختلطةاحيائيمريم عبد هللا حسين عليوي124169222042228009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيكوثر علي فاضل خوير124170222042135197

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه جبار داحس غريب124171222042414179

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0الخارجياتاحيائيطيبه يوسف فالح عبطان124172222042401076

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعلي ناصر سلمان حسين124173222041306268

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حميد خضير مسعد124174222041003304

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائينور الهدى مهدي صالح عبد العزيز124175222042113151

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب عزيز حسن عبد124176222042110045

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائيايه فاضل عطشان عبادي124177222042253005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية االشراق  اللبناتاحيائيزينب نجم عبد هللا ثجيل124178222042187007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيساره ماجد عبد اللطيف حاتم124179222042323214

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية تونس للبناتاحيائيمدين عبد الكريم شرشاب عطاي124180222042106067
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيهدى صبار محسن لهو124181222042391068

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية النور للبناتاحيائيسكينه عبد الهادي عيدان مبارك124182222042156197

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيسجى عبد الجليل موسى جابر124183222042102054

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيساره هادي راشد زايد124184222042216023

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيبشرى محمد رحيم غانم124185222042170014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية رملة للبناتاحيائيحنان صبار عبد شمال124186222042115027

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيمصطفى ماجد شري خليف124187222041077192

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم ناظم بريسم ظاهر124188222042164088

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيرقية سفير محمد ضهد124189222042139077

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيهدى حسين علي لكين124190222042111088

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية االخالص المختلطةاحيائيبنين هادي جوده خلف124191222042242005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيسجاد حميد حسن طعيمة124192222041040069

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيوحيد عدنان وحيد طه124193222041033180

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيعلي حاكم علي عطشان124194222041035155

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية تونس للبناتاحيائيسجى كاظم عبد الرضا حسين124195222042106054

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيهدى علي سمير مرموص124196222042178167

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء جاسم جبر منصور124197222042161048

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيحسن رياض بدر مري124198222041037032

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية الشهيد عبد الكريم إسماعيل االهلية للبناتاحيائيكوثر عجيل علي ميسر124199222042434014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيضحى احمد رشيد بنيان124200222042165078

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيحسين مجيد سالم خضير124201222041037044

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيانور رحيم عبد الرضا ساجت124202222041058013

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية الشطرة االهلية للبناتاحيائيرحاب علي عبد الرضا إسكندر124203222042129001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية النصر للبناتاحيائيميسون هاشم مطر راضي124204222042167074

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي احمد ربيح ضيدان124205222041003187

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيرانيه عادل علوان شريف124206222042143110

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيتبارك علي عباس عبد الحسين124207222042151014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء كاظم ساهي جبر124208222042164045

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيعلي رحيم جخيم ملغوث124209222041046054

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي عبد ثجيل كاظم124210222041077127

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية بحر العلوم المختلطةاحيائيزهراء رياض عجه اعبيد124211222042249006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيصابرين جميل نعيم مونس124212222042415021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية المرفأ المختلطةاحيائيعلي عمار فالح كندوح124213222041272014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي محمد راضي وادي124214222041002235

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيمصطفى شريف داخل محمد124215222041359041
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمرتضى حيدر غالب فارس124216222041004057

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيحسين كاظم مظلوم منخي124217222041039036

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيميساء صادق جعفر شبيب124218222042111076

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيشذى غازي عيسى حسن124219222042143236

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائينور محمد فليح حسن124220222042392122

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينور الهدى شهيد راهي حسين124221222042424083

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيثعبان مطشر صبيح ريشان124222222041017017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية الجهاد للبناتاحيائيرسل علي عبد الكريم عزيز124223222042121006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيمحمد جاسم خضير جويد124224222041021154

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيام البنين جاسم محمد غضبان124225222042111005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزهراء لفته حميد علك124226222042178078

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه ناصر نعيم ياسين124227222042141205

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائياسيا صالح والي هدهود124228222042135007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيمصطفى عماد عبد هللا والي124229222041037136

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيهدى عبود محمد عزيز124230222042415034

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيحوراء محمد عبد الحسن محمد124231222042175060

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيرحمه عمار جبار ماهر124232222042135069

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيرقيه شمخي سلطان سدخان124233222042183039

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيتبارك شريف علي كسار124234222042219003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية تونس للبناتاحيائيمريم ناصر خضير جوده124235222042106073

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء علي حسن حبيب124236222042153181

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية النور للبناتاحيائيايات علي عبد شعيبث124237222042156028

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيبدور فائز دايس حسن124238222042417015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمحمد وئام عامر سلمان124239222041372024

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياديان بعقوب يوسف عبد العكار124240222042164002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائييقين باسم جبار كريم124241222042151085

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب خضر ثامر صالح124242222042117035

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيمريم محمد تعبان هليل124243222042412077

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيلجين رياض شنيدل عبيد124244222042162159

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيمصطفى حكيم عبد بشارة124245222041063042

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء عادل جفيل عبد الحسين124246222042153111

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيحسين ناجح حسين غازي124247222041021045

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمنتظر علي حسين غميس124248222041010202

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيتبارك كاظم ياسر محمد124249222042183026

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعمار ياسر حسين راشد124250222041098140
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية النور للبناتاحيائيرويده خالد كاطع عبود124251222042156106

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرسل محمد محسن علي124252222042165041

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0الخارجياتاحيائينور محمد ناصر محمد124253222042401109

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد علي حامد غافل124254222041003145

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد صادق عبد نعيم124255292041005129

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيتبارك قاسم لهمود جبار124256222042116016

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيحسين احمد شاطر وادي124257222041077030

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتاحيائيزهراء رزاق رضا عبد124258222042140015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية االصالح للبنيناحيائيعباس سهيل دفتر جثير124259222041015018

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيهناء مطير فهد طنيب124260222042314047

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيمنار رجاء علك داخل124261222042175242

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسجى جبار عليعل عبد124262222042117040

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء غني عواد طعمه124263222042110039

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم محمد ساجت124264222042209087

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية النور للبناتاحيائيرؤى نزار ناصر فراك124265222042156087

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمحمد قاسم حسين يوسف124266222041036308

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيجعفر حميد عبد هللا مطر124267222041037027

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمرتضى احمد حسن جابر124268222041084027

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائياديان كاظم علي كسار124269222042219002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية در الصفا االهلية للبناتاحيائيزهراء علي محمد والي124270222042390002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيفاطمه حميد عتوي عباس124271222042150042

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائينرجس عادل عبد الزهرة عبد علي124272222042155108

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيسارة راشد راضي بصبوص124273222042178097

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيهالة غسان صالح مهدي124274222042153436

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك رشيد وهيب رحم124275222042155019

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء شمال حسناوي محيسن124276222042139097

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيساير عوض عزاره سلمان124277222041002121

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيسجاد شنان غليون عايد124278222041068011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيصابرين غضبان علي حسين124279222042184019

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية التميز للبنيناحيائيبهاء علي ناصر مالح124280222041356029

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية رملة للبناتاحيائيتبارك محمد فالح اعويد124281222042115021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه جوحي زرار سلمان124282222042164076

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيكرار حيدر جبار حسين124283222041002249

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب حسن خشان حسين124284222042109048

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيرسل ستار بادي علي124285222042175074
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية المروج للبناتاحيائيحوراء باسم حيال حسن124286222042137020

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء سعد كوني فرج124287222042103122

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتاحيائيبتول كاظم خضر ناهي124288222042188002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيايمن محمد عبد الخالق كريم124289222041068005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية أور للبناتاحيائيزهراء محمد جواد خزعل124290222042154067

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمريم خزال كاطع نزال124291222042107058

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيطيبه شريف جبار اسعيد124292222042199074

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيقاسم جبار شكاره توتك124293222041035197

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيبتول وليد ماجد جاسم124294222042139035

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيطيبه حسين مهدي صالح124295222042102059

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيتقى صبار شريف مانع124296222042323064

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائياحمد وحيد جابر ضهد124297222041017008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيحوراء مطشر مهلهل وادي124298222042178039

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية الجبايش للبنيناحيائيحسام سهر عمول حديد124299222041045002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية االعمار للبناتاحيائيبنين عالوي هول بهاض124300222042430004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي عبد الكاظم خيون داخل124301222041072104

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية زيد بن علي المختلطةاحيائيحسين شاكر تركي حمود124302222041217004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم كاظم جاسم124303222042141131

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائياخالص ثجيل كريم داغر124304222042410002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي صبار محسن منخي124305222041010115

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزهراء سليم ضيول قاسم124306222042178068

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيابراهيم قاسم كاظم محسن124307222041010002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية رملة للبناتاحيائيضحى عماد رزاق رشيد124308222042115077

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيتبارك ماهر جبار الفي124309222042153095

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيايمان محمود محيسن باوه124310222042178016

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيجعفر حامد علي كاطع124311222041001017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء حسين وحيد سلمان124312222042141108

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب حبيب سعدون حسن124313222042156161

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيهبه عادل داخل ساجت124314222042321197

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية انوار اهل البيت (ع) المختلطةاحيائيحوراء ابراهيم علي كاظم124315222042282001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيانوار جبار لفته عباس124316222042110009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيصالح مهدي عنبر فجر124317222041358027

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية القائم (عج) المختلطةاحيائيزينب عماد سلمان كرمود124318222042275008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيساره حيدر غانم جثير124319222042150033

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيحوراء جابر نجدي بشير124320222042141066
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية النرجس اللبناتاحيائيزينب يوسف عبطان عذاب124321222042182028

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحوراء باقر محمود جاسم124322222042151017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتاحيائيرواء كاظم حسن كاظم124323222042188009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائينرجس اياد سلمان عبد124324222042321171

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيحوراء قاسم محمد كاظم124325222042110026

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيعباس رزاق كاظم جساب124326222041216011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية المسار المختلطةاحيائياسمهان وعد عزيز هالل124327222042255002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية االصالح المسائية للبنيناحيائياحمد عماد جابر طاهر124328222041318002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيسيف علي خوين مجهم124329222041030031

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية الطيبات اللبناتاحيائيفاطمة كريم ماضي عفريت124330222042189033

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهيفاء حميد هبيل حسن124331222042165108

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائينورس شهيد عطار جعفر124332222042166027

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيديار صالح عيسى علي124333222042410031

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيصادق علي صكبان ماهود124334222041010077

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزينب كاظم عبار ربيع124335222042161075

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيتبارك جابر جاسم عسكر124336222042398002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي عباس غضيب عبد124337222041098124

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيالمرتضى عبد بريسم مريهم124338222041002039

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزينب ساهي لفته عليوي124339222042113079

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيحوراء علي فرحان خضير124340222042158021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزينب نبيل لبيس محيل124341222042417049

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيحوراء نعيم ابو الهليل عوض124342222042323088

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيكرار اسعد فاضل مبارك124343222041026033

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية الجهاد للبناتاحيائيكوثر حسن غالب محسن124344222042121017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية المروج للبناتاحيائيثريا غالب صبح عزيز124345222042137018

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيحوراء حيدر ابراهيم غنديب124346222042175053

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعقيل رشيد بهلول عبود124347222041017058

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيعلي حسين جارهللا عفلوك124348222041076052

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحيدر حمود حسين جوعان124349222041053058

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيايات صالح حسن عودة124350222042135020

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيحنان لطيف شريف جاسم124351222042162033

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيدعاء احمد جخيم منشد124352222042147021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس عبد االمير حمود صفوك124353222041003169

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيمثال علي عبد الرسول بديوي124354222042175227

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية القائم (عج) المختلطةاحيائياحمد محسن عليوي جالب124355222041275002
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد ابراهيم ضايف124356222042411049

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيشروق رافع رحيم مهدي124357222042410067

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء فاضل خضير مخور124358222042323408

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزمن هداوي شالش محسن124359222042323120

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيسيف هللا صباح قاسم عباس124360222041028054

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائينور عباس مهلهل وادي124361222042178153

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء فراس كاظم ارويض124362222042199047

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيايمان محمد صبر عوده124363222042147010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيعلي طالب صالل عبود124364262041059067

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيطه حيدر عبد نعمه124365222041310102

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيزيد علي جاسم هامل124366222041019075

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية النهضة للبناتاحيائينرجس طالب عايش مهوس124367222042147073

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية االشراق  اللبناتاحيائيانصار جابر صكر لفته124368222042187002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية االطهار للبنيناحيائياحمد محسن حلو شبرم124369222041034003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية رملة للبناتاحيائيديار نعمه رحم جابر124370222042115034

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء نبيل محسن راضي124371222042414129

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيعلي راشد محسن مطير124372222041040093

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيحسن وليد خير هللا وهيب124373222041039026

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء خلف جبر واشي124374222042156120

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية الشمم للبناتاحيائيسجى حسين رحيمة صبر124375222042198027

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية السبطين المختلطةاحيائيكوثر علي حياوي مسير124376222042344005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب رشيد خلف كريم124377222042190114

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيدعاء معالن هاشم محسن124378222042323402

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيزهراء صاحب خضير عجيل124379222042413041

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية النبوغ للبناتاحيائيزينب رياض علوان حمادي124380222042114031

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيزهراء عادل سلمان مهلهل124381222042102037

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيزينب جمال كاظم كاطع124382292042079023

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيهدى حسين داخل عبد هللا124383222042147080

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيعذراء جاسم رزيج سالم124384222042175185

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية النبوغ للبناتاحيائيهدى صادق هادي صباح124385222042114027

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه هاشم ناصر وطان124386222042103221

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيضحى عبد الكاظم شنو عبد الحسين124387222042139163

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائينبأ ناصر حسين علي124388222042391059

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية االعمار للبناتاحيائيليلى جاسب مسير سمسم124389222042430027

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية النور للبناتاحيائيبراء عبد الحسن كريم خشيف124390222042156046

صفحة ٣٥٥٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائياحمد سعود محمد موازي124391222041054004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيحميد فرحان كاظم عشم124392222041301015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية عمر االشرف المختلطةاحيائياركان مبارك عواد سويف124393222041285002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيحسين كامل عامر عبد124394222041040048

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيحسن حميد غالي جوالن124395222041065015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمصطفى ثائر عبد الحسين علوان124396222041306375

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء ميثاق غني محمد124397222042323409

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيدعاء صادق محيسن عليوي124398222042178044

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيايمان حافظ اكريم بجاي124399222042111011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيتبارك كريم قزموز حمادي124400222042138015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد مصطفى حسن خضير124401222041007087

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيزهراء عادل عطيه غازي124402222042150022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عبد الرزاق لطيف جبار124403222041003084

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيكرار كامل جياد فرعون124404222041091158

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب عبد الرحيم عبد النبي غالب124405222042156168

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية الصمود للبنيناحيائيمهدي ريحان هادي حسن124406222041008039

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمرتضى موحان مليح منشد124407222041040137

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائييوسف فاضل موازي ظويهر124408222041035310

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن جبر عبد الحسين124409222042101037

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيعلي محمد شعالن شاكر124410222041019130

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية الفرات للبناتاحيائينرجس حبيب كاظم عبد الحسن124411222042101088

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيبراءة صادق عبود ياسر124412222042175030

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الحسن حنون فارس124413222042424077

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين برزان عازم سويف124414222041091040

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائينور محمد هاشم زغير124415222042178157

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم جيجان جبر جخيم124416222042103232

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيزينب امويت جاسم عوده124417222042064015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيمحمد صادق معيدي صكبان124418222041302071

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية بردى للبناتاحيائينرجس علي حسين عبيد124419222042163095

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيسحاب غازي فيصل فرهود124420222042107043

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية الخلد المختلطةاحيائيعلي جواد كاظم حسين124421222041245025

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيروان خيران عبد هللا منصور124422222042410038

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيحوراء صالح محمد علي كاظم124423222042160011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمحمد حيدر ثجيل غضبان124424222041018093

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيرغد حميد نعيم ياسر124425222042135074
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية أور للبناتاحيائيزينب سعيد جادر سلمان124426222042154081

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيزهراء ناجي حاتم حسين124427222042415010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيبراء قاسم جبار خلف124428222042417017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه حسن علي جاسم124429222042167057

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيعذراء عدنان ادريس شمخي124430222042147056

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمهند حاكم حمادي شحيح124431222041363081

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيكوثر حميد جبر راهي124432222042107055

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء كريم كاظم باقر124433222042175113

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية الغد األهلية للبناتاحيائيهدى حيدر حسين خضير124434222042148010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية السالم للبنيناحيائيمنذر عبد الحسين محمد جابر124435222041013145

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيفاطمة محمد نوري صالح124436222042212010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية المسار المختلطةاحيائيايات فيصل راضي علي124437222042255003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائياديان ثائر ثامر سلمان124438222042143010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية سامراء للبنيناحيائيحسين عصام حميد رحيل124439222041092013

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةاحيائيقاسم محمد جويد كاطع124440222041230005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسماء عبد الخالق كاظم عداي124441222042155070

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيسجاد نجم عبد مزبان124442222041053083

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيحيدر محمد سهيل داود124443222041274018

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيزهراء رحيم لفته جاسم124444222042413039

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية النور للبناتاحيائيبراء حسين علي جلود124445222042156044

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيماجد عبد هللا كمر اخليف124446222041010153

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية النبوغ للبناتاحيائيفاطمه محمد صاحب احمد124447222042114024

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيكرار هليل حالوب عبيد124448262041019039

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية زيد بن علي المختلطةاحيائيحسين محمد جليل محيسن124449222041217007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيحوراء سعد فتاح سعدون124450222042190056

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيعباس فيصل شاكر صعيب124451222041054038

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيوسن الشالل حميد زاجي124452222042391069

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيهدى محمد خريبط باهن124453222042157120

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيسجى صالح علي شمخي124454222042168043

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء عماد شاكر عباس124455222042323159

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة544.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيمنار جواد كاظم ثامر124456222052323109

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة542.0ثانوية التضامن للبنينتطبيقيرباب ضاحي خلف سلمان124457222052016003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة541.0اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيايالف حسين داخل جماد124458222052160005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة529.0اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيساره يونس كامل سلطان124459222052150021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة527.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيانور غانم دعداع ناصر124460222051006005
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة526.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتتطبيقيضحى اياد كاظم مزعل124461222052139017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقينبأ باسم سالم بعيل124462222052105041

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتتطبيقيايمان ياسر حمادي مهوس124463222052278003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيسجى عودة سوادي مدهوش124464222052105027

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيزهراء عايد عاقول غميس124465222052111013

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيبدر كريم جالب صبير124466222051364015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيزهراء جبر كويش رشج124467222052160012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيزينب ربح نجم عبد هللا124468222052138027

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةتطبيقيعذراء ناظم علي حسن124469222052266006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيرحمه علي حسين مونس124470222052207002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيجعفر صالح ديوان كشيش124471222051310035

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيعلي عادل شعالن كريم124472222051036076

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيانور جامل خوير منحر124473222051046004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية السوق للبناتتطبيقيمنتهى عباس صادق حسن124474222052209043

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيفاطمه محمد حافظ يحيى124475222052167008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيعباس صباح كاظم فالح124476282051005028

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية االمل المختلطةتطبيقيطارق عزيز فرحان سلمان124477222051287009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية السوق للبناتتطبيقيزهراء جميل فاخر خلف124478222052209018

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيرياض نعيم مريود هاشم124479222051310075

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيكرار لفته نتيش حميد124480222051270019

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية بابل المختلطةتطبيقيكوثر عبد الكاظم محمد حطاب124481222052259016

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيغفران علي خالوي كلهام124482222052160023

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقياحمد جبر كمر محارب124483222051068003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيسيف محمد عدنان حميد124484222051302058

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيهيثم علي عوايه زوير124485222051017092

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتتطبيقيكاظمية علي بدر جبر124486222052426020

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتتطبيقيإيناس سعد مطر طالب124487222052426002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيزينب عبد هللا فرهود غليم124488222052207005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيحيدر فائز بري بدير124489222051046021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيغفران حسين علي داخل124490222052321037

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيعتاب ريحان سلمان عجيمي124491222052160018

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةتطبيقيايمان حافظ هادي دلي124492222052266003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقينور عبد الحميد غضيب حريجه124493222052111036

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيامل فالح غالي بودي124494222052107004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيجنان صمد حسين جابر124495222052105010
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيجميله يوسف سعيد مري124496222052323016

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيضحى ماجد ناصر حسين124497222052103034

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيغفار لفته نتيش حميد124498222051270018

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية المثنى للبنينتطبيقيمحمد مسلم قاسم حمدان124499222051032019

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقييقين ظاهر كاظم لفته124500222052111038

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتتطبيقيمنتهى مجاسر محتون دبن124501222052426022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية الغراف للبنينتطبيقيحمزه مجيد مطشر شرت124502222051022023

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقياحمد غفران شاكر خضير124503222051035006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتتطبيقيضحى بهاء حسن ناصر124504222052139018

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية انوار الهدى االهلية للبنينتطبيقيحيدر نعيم مطشر طاهر124505222051368006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيعقيل مجيد كاظم عتيوي124506222051270011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية تونس للبناتتطبيقيمنار علي جاسم راضي124507222052106021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقياحمد كاظم عناد نعيمه124508222051070006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيغدير يحيى جاسم محمد124509222052321039

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيام البنين عبد هللا طارش سعود124510222052111003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية االصالح للبنينتطبيقيمحمد صادق عاجل شندوخ124511222051015047

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيضرغام عبد علي ورش حسن124512222051063017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيمرتضى محمد صبار ناصر124513222051306114

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية المعارج األهلية للبناتتطبيقيزهراء نعيم حسن نعيس124514222052175016

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيكوثر قيس كريم محمد124515222052111033

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيحسام جبار مطرود خضير124516222051314021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيمحمد حميد شريف حنين124517222051081034

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقياحمد جابر علوان حميدي124518222051311003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتتطبيقيفاطمة ناجي تايه مطر124519222052426019

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية االصالح للبنينتطبيقيمسلم حجام الزم بجاي124520222051015051

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيعلي خالد رامل ساجت124521222051013044

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية المنار للبنينتطبيقيمرتضى فائق طاهر فليح124522222051095023

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيسجاد سعود عليوي محيسن124523222051027014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيعلي غانم شرشاب جابر124524222051006030

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية تونس للبناتتطبيقيرمله فاضل عبد ناصر124525222052106009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية التضامن للبنينتطبيقيزيزفون حافظ حميد كاظم124526222052016006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيفاطمة سالم عجمي مغامس124527222052427029

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية المعارج األهلية للبناتتطبيقيايات حكيم ناهي ياسر124528222052175004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيمنتظر كاظم عوده جعاز124529222051306124

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية الوالية للبناتتطبيقيمنار سعد خلف علي124530222052190047
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيحسين محمد كريم عجيل124531222051027010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيحسين صادق زاهي بدري124532222051302033

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية التضامن للبنينتطبيقيحسين كريم حسن جياد124533222051016006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيايمان عباس محبس مشهاب124534222052105005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية النور للبناتتطبيقيزهراء واثق خلف لفتة124535222052156026

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتتطبيقيسجى ياسر حمد عبيد124536222052143009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيشروق ضياء حسين صادق124537222052111028

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0الخارجيونتطبيقيناجي بري حسين منخي124538222051400105

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعلي عواد عبد العالي داخل124539222051304017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيمحمد منتظر عادل ناهي عبيد124540222051098032

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة447.0اعدادية المنار للبنينتطبيقيرقيه داود ضاحي عاتي124541222052095021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0ثانوية بابل المختلطةتطبيقيزهراء حسين سوادي روضان124542222052259007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيحسن رضا يوسف راضي124543222051001011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيحسين حيدر حسين حسن124544222051001014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيفاطمه كريم جليل عطيه124545222052108032

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين غازي عناد مجدي124546222051300048

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيزهراء علوان جابر حطحوط124547222052167004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية المحمدية المختلطةتطبيقيحنان محروس الزم حسين124548222052233001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعلي جبار هاشم حلو124549222051067031

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعبد الرحمن حسن عيسى شالكه124550222051017042

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيمحمد رهيف فرج عبد124551222051314081

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقييوسف عبد عوده ناصر124552222051057022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية التضامن للبنينتطبيقيخلود شعالن مهدي حمد124553222052016002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيزمن كاظم عبد الرؤوف مغامس124554162052202015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيشهد صبار خضير حميدي124555222052199029

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيعهود ناطق عبد الحسن خالوي124556222052170026

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيحسين جمعة عبد العباس علوان124557162051449013

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيسجاد ناصر مطرك نايف124558162051370032

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية المنار للبنينتطبيقيبراء محمد كاظم كاكه هللا124559222052095009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعباس كريم كاظم طعيمه124560222051307106

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيعلي فهد عبد الكريم جناح124561162051301059

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيمنتظر عبد االمير خصاف عيسى124562222051310220

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية السوق للبناتتطبيقيزينب لفته بدر عزيز124563222052209029

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيتبارك اسماعيل سعيد نعمه124564222052323164

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتتطبيقيحوراء صادق لفته موسى124565222052178003
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةتطبيقيسبا انثير حسن محمد124566222052266005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيحمزه برزان كاظم سواد124567222051045010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية الهبة للبناتتطبيقيرغد حسن مسافر موسى124568222052120002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0ثانوية الوالية للبناتتطبيقيزهراء عبد الحر المي خلف124569222052190020

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيسارة رحم مطلك لفتة124570222052111022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيعلي غالي جابر شناوه124571222051031039

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتتطبيقييقين خلف سالم عبد الحسن124572222052432012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0ثانوية الغدير للبنينتطبيقيسجاد عادل جواد عبد124573222051050012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيمحمد ضياء حسن نزال124574222051066011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0اعدادية االصالح للبنينتطبيقيعباس حسن بطي عويد124575222051015026

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيحسن علي سلمان حسين124576222051356014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0اعدادية المنار للبنينتطبيقيزهراء خليل ابراهيم حسين124577222052095023

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0ثانوية الرصافي المختلطةتطبيقيهدى حميد كاصد شنيدخ124578222052268013

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيزهراء كاظم مهلهل حسين124579222052105022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0اعدادية بردى للبناتتطبيقيزهراء رحيم عزيز خافور124580222052163010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيكرار احمد جابر احمد124581162051300060

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيمريم واثق طعيمة شناوة124582222052105038

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيتمارا يحيى صبار عبد الكريم124583222052150004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيمروان رحمن جبار عبد الحسين124584222051307187

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيمرتضى حيدر عبد الرضا يوسف124585162051300074

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين شهيب علوان124586222051057015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد االمير خصاف عيسى124587222051310137

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينتطبيقيانور فهد جابر فلول124588222051079002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية تونس للبناتتطبيقيسيناء حميد خليف محيسن124589222052106015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيزينب كاظم محمد كزار124590222052398004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقيمنتظر خضير رزاق خليف124591222051313052

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقييحيى عماد عبدالخضر جبار124592162051135080

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية النور للبناتتطبيقيزمن هادي جبر صويلح124593222052156019

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الزهرة خزعل124594162051038093

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0ثانوية المعارج األهلية للبناتتطبيقينور الهدى ليث عباس فشاخ124595222052175026

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيرفقه أحمد كمال محمد124596222052392014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيفاطمه نزار عزيز عبد الحسن124597222052108034

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتتطبيقيزهراء طعمه عبد النبي سدخان124598222052391002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة424.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيمرتضى سعدي اميع علي124599272051036076

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة422.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيحسين كريم ثجيل زوير124600222051063008
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة422.0اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقياحمد ستار مهاوش فهد124601222051313002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة422.0اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيزينب حبيب دخيل عوده124602222052160014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة421.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتتطبيقينبأ فالح حسن خيون124603222052391003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة421.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيزينب رياض نعيم رهيف124604222052111017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة421.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيكرار حسون عبد يفت124605222051081032

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية565.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيطيبة عالء جبار محسن124606222022177033

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية561.0اعدادية الوركاء للبناتادبيزهراء عبد الرحمن عطشان محمد124607222022157028

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية559.0اعدادية البطحاء للبناتادبيندى فرج صالح فرحان124608222022160076

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية558.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيمحمد كاطع صوفان دبيس124609222021305060

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية551.0اعدادية الشيماء للبناتادبيرانيه هتره دعيو هلوبي124610222022110015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية551.0اعدادية عشتار للبناتادبيزهراء عادل شكاحي شنته124611222022158019

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية549.0ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيشكران وليد عباس محمد124612222022227011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية549.0ثانوية البتول للبناتادبيزينب باسم هاشم زغير124613222022388014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية549.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتادبيكوثر هاشم حسن جاسم124614222022432006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية548.0ثانوية الوالية للبناتادبيختام موحان فياض عبيد124615222022190006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية547.0ثانوية الرويمي المختلطةادبيقيصر عكش جباره نعيمه124616222021243005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية545.0الخارجياتادبياسراء رياض مرسال حمود124617222022401005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية544.0اعدادية البطحاء للبناتادبيزينب عيسى عباس خضير124618222022160041

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية543.0ثانوية الصدرين المختلطةادبيحامد محمد ياسر بشير124619222021213002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية542.0اعدادية المصطفى للبناتادبيجنات علي حنيش فازع124620222022105004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0ثانوية البتول للبناتادبيزهراء حيدر حمود كريدي124621222022388010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيزهراء جمال نعمه غلب124622222022427022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية537.0اعدادية البطحاء للبناتادبيانوار خالد راضي علي124623222022160008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيبراء بشار عبيد كاطع124624222022177004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0ثانوية االبتهال للبناتادبيسجى سالم محمد عيفان124625222022166035

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيزهراء جواد كاظم كاغد124626222022143010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0ثانوية الرويمي المختلطةادبيعبد الرحمن ظاهر راضي عبد السادة124627222021243003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0اعدادية سكينة للبناتادبيهواجس عمار عبد كريم124628222022116047

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0ثانوية بيسان االهلية للبناتادبيبنين عبد هللا جحيل غالي124629222022441002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0الخارجياتادبينور عبد الحسين مجيد محسن124630222022401100

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0اعدادية النيل للبناتادبيزهراء جاسم محمد ناهي124631222022169020

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيهاجر مديح عيدان شخير124632222022143034

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0ثانويه اريدو للبناتادبيفاطمة ستار شريف نعمه124633222022145022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0اعدادية البطحاء للبناتادبيزينب خضير جاسب هاشم124634222022160038

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0اعدادية ام البنين للبناتادبيهدى احمد محمد لفته124635222022152032
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيفاطمة عبد الكريم عبد الحسن سلمان124636222022427036

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0اعدادية الشيماء للبناتادبيمنار حيدر كاظم عكاب124637222022110038

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0اعدادية عشتار للبناتادبيجنات عبد الكريم جاسم يوسف124638222022158010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية البطحاء للبناتادبيياسمين ياسر سالم حوير124639222022160088

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية الوحدة للبناتادبيرقيه قاسم شريف كاظم124640222022150015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0الخارجياتادبيميعاد عبد الجليل كاظم كحيوش124641222022401093

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيزينب تحسين عبد العزيز صبيح124642222022177021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0ثانوية الخمائل للبناتادبيزهراء حسين محمد حداد124643222022196015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيدعاء كريم هداد فراك124644222022177009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0ثانوية االبتهال للبناتادبيزهراء غزوان نعيمه خضير124645222022166027

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0اعدادية الشموخ للبناتادبينبأ عامر منصور هليل124646222022134039

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0اعدادية الوحدة للبناتادبيآيه زايد خلف تايه124647222022150004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0ثانوية الفردوس االولى للبناتادبيزينب وسام بجاي شنته124648222022102019

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبينور ميدر هادي عبد العزيز124649222022177038

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0ثانوية الصدرين المختلطةادبيعذراء رزاق شاطي زغير124650222022213006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0ثانوية االرشاد المختلطةادبيزينب حسين رزاق منشد124651222022252004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0اعدادية الوركاء للبناتادبينور احمد عبد الكريم محمد124652222022157069

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0اعدادية الكرامة للبناتادبينور مهند شريجي حسين124653222022151038

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية الفرات للبناتادبيدعاء عبد الكاظم معين ناضج124654222022101007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية النيل للبناتادبيحنين طالب جاسم محمد124655222022169010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية الناصرية للبناتادبيحوراء عبد االمير حسن ناهي124656222022149010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0اعدادية تونس للبناتادبيبنين سعود عزيز واعي124657222022106017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0ثانويه اريدو للبناتادبيزينب طالب كاصد وشيح124658222022145017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيساره خالد ياسين عبد124659222022227010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينادبيعلي مايع جوده عوده124660222021073021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0ثانوية االبتهال للبناتادبيفاطمه حسين مجيد حمادي124661222022166047

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0اعدادية البطحاء للبناتادبيهاله سامي كامل شريف124662222022160082

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيخديجة نعيم محسن عذار124663222022177007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية الوركاء للبناتادبيزينب رشيد دعيه حنظل124664222022157038

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيزهراء احمد خلف عبد124665222022143008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزينب محمد جاسم رهيف124666222022107019

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0ثانوية الواثق المختلطةادبيمحمد باقر زغير كريم124667222021235013

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية البطحاء للبناتادبيعذراء محمد حسن تسيار124668222022160055

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0ثانوية االبتهال للبناتادبيفاطمه حسين عليوي هاشم124669222022166046

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0اعدادية الوركاء للبناتادبيعذراء عهد نوري موسى124670222022157057
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0اعدادية البطحاء للبناتادبيمروه هاشم حسن سالم124671222022160070

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيحسين عاجل ناصر عبد124672222021086027

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0ثانوية االصالح للبناتادبيزينب ياسين عليوي نخيل124673222022389009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبييقين موسى هالل موسى124674222022143040

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0ثانوية الفرزدق المختلطةادبيسجى خالد جراد دايج124675222022219009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0اعدادية الوحدة للبناتادبياسراء حازم نصر هللا مدلل124676222022150001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0ثانوية صفية للبناتادبيزهراء احمد مزهر نايف124677292022084017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0اعدادية رملة للبناتادبيرباب حسن ناهي حميده124678222022115023

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0ثانوية الحكمة المختلطةادبيدعاء عدنان غالي عباس124679222022218004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0ثانوية االبتهاج المختلطةادبيعقيل عبداالمير ريسان مكطوف124680222021215003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية المختار للبنينادبيحسين محمد حسين جاسم124681222021047037

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية البطحاء للبناتادبيايات صالح حسن عامر124682222022160010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية المختار للبنينادبيحسين خضير مزهر ضيدان124683222021047026

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيزهراء محمد رشيد خليف124684222022168022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتادبيمنار محمد عبد الكريم عزيز124685222022188028

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0ثانوية تبارك للبناتادبيزينب حميد جلود علي124686222022184012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0اعدادية الشيماء للبناتادبيبنين ابراهيم كريم سوير124687222022110005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0ثانوية االصالح للبناتادبينور الهدى عالوي محمد علي124688222022389013

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه رشيد حبيب عبد هللا124689222022107025

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0اعدادية المؤمنات للبناتادبيحوراء كاظم خضير مشحوت124690222022138007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي داخل كاظم عواد124691222021042030

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية الفيحاء للبناتادبييقين فاضل مونس عنيد124692222022109037

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية البحتري المختلطةادبيحنين عقيل هالل ضنون124693222022222006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية الشيماء للبناتادبيطيبه ناصر سبتي حبيب124694222022110030

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0ثانوية التعاون المختلطةادبيهدى ناصر حسين زغير124695222022224010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0ثانوية االرشاد المختلطةادبيزهراء فرج علكم كصاد124696222022252003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعبد الرحمن رزاق عباس فالح124697292021014083

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية ام البنين للبناتادبيزهراء حيدر دعيم غلب124698222022152012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية المختار للبنينادبيمنتظر كريم رويضي عفريت124699222021047152

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيجعفر سعد محسن محمد124700222021231001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتادبيحنان راغب خليف بيريج124701222022141006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0اعدادية الفرات للبناتادبيدعاء عبد الكاظم منعثر خزعل124702222022101008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيزينب مجيد هادي صالح124703222022143017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية المدينة المنورة للبناتادبيزهراء عبد الكريم جابر حسن124704222022202012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية االبتهال للبناتادبيبنين ماجد حميد ياسر124705222022166011
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية الثوار المختلطةادبيحسين حيال مسلم مشاوي124706222021226003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية االصالح للبناتادبيزهراء راضي عباس عسكر124707222022389005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية القوارير للبناتادبيبنين عبد هللا خضير وداي124708222022413006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية تونس للبناتادبيحوراء فارس محسن خضير124709222022106024

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء محمد رميض عناد124710222022151014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0الخارجيونادبيايهاب وليد عبد العالي شبيب124711222021400021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية النور للبناتادبيدعاء جبار لهمود طعيمه124712222022156016

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية الثوار المختلطةادبيفاطمة غني بديوي حسين124713222022226002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيحوراء حسين مانع حسين124714222022168012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيايمان عبد االمير خلف سلمان124715222022427002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية التآخي للبنينادبيجاسب شنيف صالح علي124716292021018006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيعلي ذريع طعمه عباس124717222021028042

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيكرار حيدر حامد شيال124718222021069031

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية النرجس اللبناتادبيايه داخل نحيل عويد124719222022182005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية ام البنين للبناتادبيزهراء ناصر زغير خيون124720222022152014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0ثانوية البينات للبناتادبياساور محمد اسماعيل محمد124721222022193004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية سكينة للبناتادبيهدى شكيب شريف محمد124722222022116046

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0ثانوية النرجس اللبناتادبيضحى سالم لطيف واجد124723222022182024

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيسجاد نجم عبد هللا عبيد124724292021011015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية البتول للبناتادبيابتهال منتجب هادي عبد علي124725222022388002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية النرجس اللبناتادبيمعصومه عبد الكاظم سلمان ثويني124726222022182031

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية النور للبناتادبيدموع علي لطيف خضير124727222022156017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية الفرات للبناتادبيزهراء حسين قاسم خضير124728222022101013

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية سكينة للبناتادبيهاجر عبد هللا سرحان مزعل124729222022116043

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزمن عضو خليل غانم124730222022164017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية الشيماء للبناتادبيزينب شهيد عبد كاظم124731222022110022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمرتضى عماد جاسم طاهر124732222021005048

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبينور الهدى عالء عبد الحسين خيبر124733222022427048

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية الفردوس االولى للبناتادبياوراس عوده دواس معارج124734222022102005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية المحمدية المختلطةادبيبدور منقذ جابر فليح124735222022233002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية الخمائل للبناتادبيفاطمة جابر حامي جوده124736222022196031

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيايمان رشيد نعيمه ياسير124737222022323008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانويه اريدو للبناتادبيفاطمه محمد جبر صالح124738222022145024

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية صفية للبناتادبيهاجر زغير مسير عباس124739292022084043

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيعدي هادي راهي عبود124740292021016047
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0االعدادية الشرقية للبنينادبيذو الفقار عادل عدنان سكر124741222021007014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0اعدادية الشطرة للبناتادبياية عبد هللا بوهان ساجت124742222022161005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0اعدادية الكرامة للبناتادبيمالك محمد عبد هللا حيدر124743222022151031

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيسجاد بشير عبد الغني عبد124744222021212003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيرقيه ماجد ثامر حسين124745222022107008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيكوثر عبد الهادي فرهود علي124746222022427040

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية عشتار للبناتادبينرجس عقيل عبد هللا محمد124747222022158042

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية رملة للبناتادبيرحاب عدنان رحم عبود124748222022115024

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية البطحاء للبناتادبيفاطمه خلف ضعيف عبد124749222022160061

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيهبة عالوي هاشم فاضل124750222022155036

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية الواثق المختلطةادبيحبيب طالب حبيب نور124751222021235004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيانعام حبيب بخيت راضي124752222022107002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية تونس للبناتادبيزينب فاضل داود صيهود124753222022106043

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية الشهداء للبنينادبيمحمد جواد عبد الكاظم هويل124754222021057025

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية الغدير االهلية للبناتادبيفاطمه حميد عبد الواحد جبر124755222022417014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية المدينة المنورة للبناتادبيحنان عبد الكريم جابر حسن124756222022202004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيعذراء حبيب بخيت راضي124757222022107023

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد ناصر كاظم صخي124758222021010048

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية الهبة للبناتادبيزينب رياض حريجه كيوش124759222022120012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية البطحاء للبناتادبينور رحيم سمير حمد124760222022160079

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية المدينة المنورة للبناتادبيحوراء عماد شيخاوي ضايل124761222022202005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية الرويمي المختلطةادبيمؤتمن وسام عزيز سليمان124762222021243007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0اعدادية الشيماء للبناتادبيهدى عبد فهد جايد124763222022110043

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية الفضائل للبناتادبينرجس عبد النبي خلف سلمان124764222022104038

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية الكرامة للبناتادبينور الهدى جاسم عزيز عبد علي124765222022151035

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية الوركاء للبناتادبيهدى احمد حسن عزيز124766222022157076

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية الفرزدق المختلطةادبيمحسن حمود ظاهر رشيد124767222021219008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيعلي صالح مطلك رحم124768222021086071

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيساره خالد جابر دخيل124769222022170037

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0ثانوية االبتهال للبناتادبيزهراء حسن مهدي امويلح124770222022166023

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية سكينة للبناتادبيساره حسين جاسم حامي124771222022116028

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية تونس للبناتادبيمريم غني علي جبار124772222022106066

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0ثانوية الفرزدق المختلطةادبيفاطمة محمد حسن شيال124773222022219010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية الوركاء للبناتادبيرحاب خيري شوين دريوش124774222022157018

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية الغدير االهلية للبناتادبيزهراء سمير نعيم هويدي124775222022417009
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية الواثق المختلطةادبيحسين حميد هادي عذيب124776222021235005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمة عقيل سلمان جبر124777222022155029

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية الناصرية للبناتادبيايات علي يوسف صالح124778222022149004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينادبيسجاد جبار محمد حسين طاهر124779222021073012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية الوالية للبناتادبيزينب محمد نوري عبد الرزاق124780222022190009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينادبياحمد موسى عطيه شريجي124781222021073002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية الناصرية للبناتادبيزينب كريم نعمة عبد الحسن124782222022149023

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية صفية للبناتادبيرتاج شاكر حمزه عباس124783292022084014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية البطحاء للبناتادبيرشا زيد ناصر حسين124784222022160027

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية الثوار المختلطةادبيمنتظر مجيد سعد كاظم124785222021226020

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيغازي خالد منشد جبار124786292021016053

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية النرجس اللبناتادبيزينب عايد شاهر مري124787222022182016

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية تونس للبناتادبيبيداء عبد هويش عبد124788222022106020

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتادبينورس بشير مغيدر فرج124789222022141019

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية االزدهار المختلطةادبيحوراء حيدر رزوقي موسى124790222022258002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية المصطفى للبناتادبينور كاظم راهي نزال124791222022105021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية الفضائل للبناتادبيمريم مهدي هوي ماطوز124792222022104034

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية الفردوس االولى للبناتادبيزهراء ميثم سركال ثويني124793222022102018

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية الكرامة للبناتادبيفدك عبد الرحمن حسين عطيه124794222022151028

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية سكينة للبناتادبيخالده خضير نغيمش زماط124795222022116013

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية سكينة للبناتادبينور الهدى رسول مطر نهيب124796222022116041

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية المعارف المختلطةادبيأماني فاضل نعمه ذياب124797222022239001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية المعارف االهلية للبناتادبيهيام صبيح كاظم الكوط124798222022420006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية المؤمنات للبناتادبيساره علي خضير مشحوت124799222022138012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية الوحدة للبناتادبيميالد زغير سرحان علوان124800222022150037

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية البطحاء للبناتادبينبأ جهاد لهوين عبد124801222022160075

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية تونس للبناتادبيزهراء ناصر وسيل دخيل124802222022106038

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتادبينور الهدى محسن علي موسى124803222022188031

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيسجاد صاحب جبر ابراهيم124804222021048014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية تونس للبناتادبيبنين عماد مجدي داود124805222022106018

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0الخارجياتادبيايمان ناجي عبد الكريم مكطوف124806222022401020

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية النرجس اللبناتادبيرسل داخل نحيل عويد124807222022182009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية الكندي للبنينادبياحمد عادل غانم حيال124808222021011002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0الخارجياتادبينرجس احمد كاظم عبد124809222022401095

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيعلي محسن سوادي ساجت124810222021086077
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية تونس للبناتادبيزهراء جواد كاظم حسن124811222022106032

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيزهراء احمد عبد الجليل خليل124812222022427018

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية الفردوس االولى للبناتادبيرحاب لطيف عوده جابر124813222022102012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية البطحاء للبناتادبياالء رحيم حسن بريج124814222022160002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيسرى هشام خيون عذافه124815222022109020

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية القوارير للبناتادبيزينب كريم خضير منصور124816222022413020

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيحسين مجبل حرز حسين124817222021009005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية الكرامة للبناتادبيموج سامي حسين علي124818222022151033

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية الشيماء للبناتادبيفاطمه احمد عذاب جايد124819222022110032

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية االرشاد المختلطةادبينورا هالوي غالي بجاي124820222022252008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية االبتهال للبناتادبيغدير حيدر عداي محمد124821222022166043

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيدعاء احمد جابر كشاش124822222022427012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية الوركاء للبناتادبيزهراء محمد رشيد فرحان124823222022157032

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية عشتار للبناتادبيصابرين يوسف عبد هللا عويد124824222022158030

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية النور للبناتادبيعذراء جواد كاظم عبود124825292022093099

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد حازم شكاحي حسن124826222021010042

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية الصادقون للبنينادبيمنتظر عبد االمير ياس خضير124827222021059025

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيريام هادي عبد ثجيل124828222022107010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية الواثق المختلطةادبيعباس سعدي فزع والي124829222021235009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية المدينة المنورة للبناتادبيغفران شهاب احمد دويخ124830222022202022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية عشتار للبناتادبيزهراء عوده عاجل دغيم124831222022158021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيروى جعفر عليوي فارس124832222022107009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية الفضائل للبناتادبينيران خالد عبيد جبر124833232022112025

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية الوثبة للبناتادبيتمارا كاظم فارس كيطان124834162022241009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية التعاون المختلطةادبيمنار جبار هادي معيدي124835222022224008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية الشهداء للبنينادبيامجد سالم فرحان لهيمد124836222021057004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحمزة منور جبير حسين124837292021001057

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية الغدير للبنينادبيماجد فهد كاظم ربيع124838222021050035

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية الكندي للبنينادبيعبد هللا بهجت مزهر سليمان124839222021011037

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية تونس للبناتادبياسماء عبد علوان جايد124840222022106009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية الخمائل للبناتادبيايات سلمان ثجيل عليخ124841222022196003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية الجاحظ المختلطةادبيازهر جاسم مشيط حنش124842222021238002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيمرتضى فالح كوين مخيلف124843222021082014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية تونس للبناتادبيرسل طالب كاطع جابر124844222022106030

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينادبيمصطفى حبيب رزاق عوده124845222021073030
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية الجواد للبنينادبيحسين علي عطيه علوم124846222021062010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية البيان االهلية للبناتادبيفاطمة عدنان خلف يازع124847222022208002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية الشموخ للبناتادبيزهراء شاكر عبد عايد124848222022134021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء كريم غيالن محمد124849222022110019

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية التعاون المختلطةادبينبأ حسن عبد صالح124850222022224009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيفواطم سعد رشيد احمد124851222022155031

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية الجزائر للبنينادبيحيدر عدنان هاني عليوي124852222021042017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية الشيماء للبناتادبيمريم ناصر الزم محمد124853222022110037

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية الوالية للبناتادبيبتول عماد جبار عيسى124854222022190002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية تونس للبناتادبيايمان سعود خضير رجه124855222022106012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيرتاج فهد عويد صلبوخ124856222022155013

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية در الصفا االهلية المسائية للبنينادبيحيدر علي مطرود دوخي124857222021315002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية الفرات للبناتادبيفاطمه جاسم محمد كريم124858222022101023

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية بالد الرافدين االهلية للبناتادبيدعاء وسام خضير دحام124859222022200002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية العكيكة للبنينادبيحمزة جليل شهد جبير124860222021041019

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية البطحاء للبناتادبيساره حسن كامل كاطع124861222022160043

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية ام البنين للبناتادبيزينب فهد عبد العالي عبد الحسن124862222022152017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية الخمائل للبناتادبيرسل جبار مأمون كاطي124863222022196009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية االبتهال للبناتادبيرسل محمد عنيد عامر124864222022166020

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية عشتار للبناتادبيايات عبد الكريم جاسم يوسف124865222022158004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية الشهداء للبنينادبيحسين يحيى حسون ناصر124866222021057010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية البطحاء للبناتادبيعهود هادي اركيج جراد124867222022160059

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية البطحاء للبناتادبيفاطمه عباس كامل عريبي124868222022160062

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية عشتار للبناتادبييقين علي عوده نجم124869222022158045

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيسعاد عوده خلف شاهر124870222022107020

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية البينات للبناتادبيتبارك احمد محيسن باوه124871222022193014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية البطحاء للبناتادبيمنار جاسم شايش عوض124872222022160072

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية الواثق المختلطةادبيعلي مجيد جاسم محمد124873222021235010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية الفضائل للبناتادبيخوله جميل عطيه حريجه124874222022104015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية البطحاء للبناتادبيتقى هادي جايد علي124875222022160019

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيمحمد شناوه هبسي محمد124876272021020051

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمرتضى احمد جوده عطار124877222021010051

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية الرفاعي للبناتادبينور نعيم حمزه مطرود124878222022168045

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية الوداد للبناتادبيبنين صالح مطر عطشان124879292022080004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية الفردوس االولى للبناتادبيرحمه سالم علي محمد124880222022102013
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء محمد شلواح رشيد124881222022109016

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية الزهراء للبناتادبيافراح عجيل معارج دريعي124882222022164004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية الهبة للبناتادبيضي حسن مبلط خضير124883222022120016

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية التعاون المختلطةادبيكاظم حميد محارب مفري124884222021224006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية البحتري المختلطةادبيافراح محسن علي حسين124885222022222002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية الكرامة للبناتادبيشهد شاكر كاظم حيدر124886222022151018

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيامجد عبدالحسين مطلك رحم124887222021086012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيعلي عدنان عجمي كليل124888292021153147

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية الفضائل للبناتادبياسراء تحسين صافي جعاز124889222022104004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية الرضوان للبنينادبيمرتضى عبد الحسين رزاق عويد124890292021023027

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد مطرود حسين طالع124891222021010006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية تونس للبناتادبيدعاء كاظم خضير فليح124892222022106026

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية عشتار للبناتادبيمريم شهيب حمدان راضي124893222022158040

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية االبتهال للبناتادبياية عماد كاظم كاطع124894222022166007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية الفرات للبناتادبيايات حبيب ياسر كريم124895222022101003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيرواء نيروز حسين علي124896222022323030

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية التعاون المختلطةادبيمروه حيدر ياسر حمد124897222022224007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيايهاب فاضل اليذ عبد السيد124898292021028016

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية الوالية للبناتادبيكوثر محمد حاتم كاظم124899222022190012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية االعتماد للبنينادبياحمد رياض ضيف هللا عباس124900292021010005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية الفضائل للبناتادبيمروه امير دهر كصيل124901222022104032

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية تونس للبناتادبيآسيا محمد كاظم عجيل124902222022106001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيمحمد عبد الحسين عوده عذيب124903222021069036

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية الفهود المسائية للبنينادبياسحاق كاظم جواد كاطع124904222021308001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية البطحاء للبناتادبيعزيزه عبد هللا ياسر خليف124905222022160056

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية الفردوس االولى للبناتادبيزهراء علي عبد هللا عبد124906222022102017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيمحمد عبد هللا غالم حمود124907222021231013

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيهادي بدر محسن دغيم124908292021110047

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية الفرزدق المختلطةادبيزهراء حافظ جبر حاشوش124909222022219007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية تونس للبناتادبيجنان صدام حمد خذير124910222022106021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0ثانوية الفردوس االولى للبناتادبيحنان حيدر بهلول فهد124911222022102008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية البطحاء للبناتادبيرواء حافظ عبد كلهام124912222022160029

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيمروه مرتضى خلف عطار124913222022136010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية الفاطميات للبناتادبيزينب عبد هللا باطي اليذ124914222022126002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيرائد نايف محيسن علوان124915292021028049
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية تونس للبناتادبيبنين فرج ميس منخي124916222022106019

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0الخارجياتادبيرمله فاضل طاهر وزار124917222022401044

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيغدير علي عبد المحسن رداد124918222022127011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعداديه الوهج للبنينادبياحمد حسين انعيمه عباس124919242021051002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةادبيداود سلمان عطار مشتت124920222021230001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيمروه موسى حنون فالح124921222022424011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية الخمائل للبناتادبيشفاء جابر خلف جبر124922222022196027

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية صفية للبناتادبيسجى فهد جبر خالوي124923292022084026

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية البطحاء للبناتادبيحوراء سالم شاكر هنيدي124924222022160021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء جميل شريف شيال124925222022109014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية االعتماد للبنينادبياحمد جبار مظلوم مسلم124926292021010003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية الوركاء للبناتادبيساره فاضل لذيذ فيصل124927222022157049

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0الخارجيونادبيعادل صباح زوري محمد124928222021400096

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية الناصرية للبناتادبيورود رزاق فازع شمخي124929222022149033

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية االصالح للبناتادبيزهراء علي لكين محمد124930222022389008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية البطحاء للبناتادبيهبه جميل جنخير شناب124931222022160083

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية الشيماء للبناتادبيحوراء حيدر فرحان سالم124932222022110010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين فضل غالي خليف124933292021017048

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية النيل للبناتادبينبأ عمار جابر ياسين124934222022169041

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية المعارف االهلية للبناتادبيزينب محمد هاشم زغير124935222022420004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين صالح جابر شناوه124936222021010011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيزينب كامل نعيم محمد124937222022212003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية الوحدة للبناتادبيفاطمه ناجي يوسف شبيب124938222022150032

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0الخارجيونادبيمحمد كامل جياد فرعون124939222021400154

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0االعدادية المهدوية للبنينادبيامير احمد جاسم نعمة124940292021017020

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيمهند حسن محسن عجيل124941222021086116

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0الخارجيونادبيصادق علي صويح يعقوب124942292021400054

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية الرضوان للبنينادبيفاضل حمزه جخيور سلطان124943292021023021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعداية التضحية للبنينادبيعلي فيصل غازي حمود124944162021053043

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية العدالة للبنينادبيمحمد عبد الزهره مدلول رحيم124945292021104035

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية تونس للبناتادبيسلسبيل خالد واعي عليخ124946222022106048

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية الجواد للبنينادبيسجاد كريم جهلي رويضي124947222021062018

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيحسن علي حسين شاهر124948292021011006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمنتظر رزاق عبودي دحام124949292021009146

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية البطحاء للبناتادبيانوار محمد يوسف معود124950222022160009
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية المختار للبنينادبيعلي احمد جميل مشرف124951222021047082

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية الفضائل للبناتادبيبنين غفار كريم عبود124952222022104009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية الشطرة للبناتادبيحنين قاسم مهلهل صخي124953222022161009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية تونس للبناتادبينور الهدى مسير امريد سعد124954222022106070

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية المناسك للبناتادبيبنين سلمان عبد الحسين خالوي124955292022075013

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيسعد عبد هللا حسين حامي124956292021111010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبياكرم فنجان ياسين عبود124957292021021005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية االبرار للبنينادبيمهند غركان عوده عذيب124958222021091009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية البطحاء للبناتادبيبراء غالي نغماش مرعيد124959222022160014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0الخارجيونادبيمقداد جميل دشر معاون124960222021400171

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية قرة االعين للبناتادبيروان علي حسين علي124961222022124005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية الفاطميات للبناتادبيزهراء نعيم شمخي غياض124962222022126001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0اعدادية الوحدة للبناتادبيحوراء صبيح علي عبدال124963222022150009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية الحكمة المختلطةادبيايه حسن كريم صالح124964222022218002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيورود احمد كامل صالح124965222022231010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه شاكر عبد الساده حمود124966222022164031

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية الزهراء للبناتادبيامنه فاضل محسن كاطع124967222022164005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية عشتار للبناتادبيطيبة محسن ثجيل عكلة124968222022158032

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية الغدير االهلية للبناتادبياديان احمد عبد الحسين محسن124969222022417001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية االبتهال للبناتادبيطيبه علي خلف حشيش124970222022166039

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية الكرامة للبناتادبينبأ رزاق محمد علي124971222022151034

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية الناصرية للبناتادبيزينب فاضل حسن زويد124972222022149022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية الوحدة للبناتادبيريحانة فاطمه علي عزيز بجاي124973222022150017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية الخمائل للبناتادبينور نعمه عوده حسين124974222022196037

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية الشطرة للبناتادبيفاطمة واثق داخل زويد124975222022161023

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية الكرامة للبناتادبيهدى عبد الحسين عطشان فرحان124976222022151042

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0ثانوية صفية للبناتادبيهناء فليح حسن هنبه124977292022084047

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية الفرات للبناتادبينبا رستم حبشان عجيل124978222022101029

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء نافع هاني خفي124979222022109017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0ثانوية البينات للبناتادبيعذراء محمد كاظم عريبي124980222022193028

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0ثانوية االبتهال للبناتادبيمريم عباس جهاد راضي124981222022166052

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية تونس للبناتادبيزهراء خالد عزيز صيهود124982222022106033

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية تبارك للبناتادبيرسل حسين فليح حسن124983222022184006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيمنار سالم عبد شذير124984222022143032

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0الخارجيونادبيمحمد عبد الحسن علي عبيد124985222021400145
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةادبيصالح صادق جويد كاطع124986222021230003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي نعيم عربي فرحان124987222021042038

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0الخارجياتادبيايمان ناجي هاشم اكعيم124988222022401021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية الجاحظ المختلطةادبيمجتبى محمد نتيش حسن124989222021238019

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية النبوة للبناتادبيزهراء رحيم جالب عبد الرضا124990222022205005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيحسين حازم محسن فهد124991222021304013

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية التآخي للبنينادبيحيدر صاحب عبود حسين124992292021018013

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية الثوار المختلطةادبيمحمد ياسين ريسان زايد124993222021226016

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية المروج للبناتادبيزهراء غانم ضايف سلطان124994222022137007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية القوارير للبناتادبيفاطمه يونس رزاق شبوط124995222022413028

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية المنار المسائيةادبيعبد هللا فرج ضياع محمد124996292021150053

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية النرجس اللبناتادبيفاطمه عدنان ناصر حسين124997222022182029

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية الجبايش للبنينادبيحبيب حسن سبتي شهيب124998222021045005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء رياض جبار عبد124999222022107011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية االصالح للبناتادبيزهراء عقيل دراج مغامس125000222022389007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية البينات للبناتادبيزهراء حسين جهاد صبر125001222022193020

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0اعدادية المختار للبنينادبيعلي إحسان محمد حسين125002222021047081

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0اعدادية النور للبناتادبينور حسن عبد الكاظم عبد هللا125003222022156054

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةادبيمهدي حافظ غركان نايف125004222021266029

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0اعدادية سكينة للبناتادبيفاطمه حسين عبود رزوقي125005222022116036

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيعاتكة احمد رزيج يوسف125006222022155026

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمنتظر مزهر شعالن ابو الجون125007292021028123

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيمحمد رسول عبد الحميد جابر125008222021212015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية البتول للبناتادبيزهراء احمد عبد الجبار عبد الكريم125009222022388009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية الحمار للبنينادبيمحمد احمد عزيز طاهر125010222021044014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية الهبة للبناتادبيحوراء عجيل حاضر شبيب125011222022120009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية المدينة المنورة للبناتادبيزينب فالح حسن عبيد125012222022202017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيهاجر رياض محسن شدود125013222022107038

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء سالم حسين علي125014222022107012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية الفرات للبناتادبيمنار نبيل ناجي حران125015222022101027

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية االصالح للبنينادبيالحسن المعتز محسن حسون125016222021015004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيبتول علي كاظم مالك125017222022155006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية تونس للبناتادبيحميده كاظم رضيوي خشين125018222022106022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينب محمد سلمان عبيد125019222022109018

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيحسين بشار عبد الجبار نجم125020162021028007
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية الصادقون للبنينادبيحسين سامح عباس حسن125021222021059005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء شهاب حامد عطشان125022222022109015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانويه اريدو للبناتادبيسبا مدحت صالح عبيد125023222022145020

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0الخارجياتادبيحنين زاهر محمد صالح125024222022401029

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية البتول للبناتادبيهاجر شاكر مزهر حسون125025222022388025

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمهيمن سمير حسن عباس125026292021001170

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0الخارجيونادبيناظم جبار عويد ضاحي125027222021400178

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية المدينة المنورة للبناتادبيزهراء رحمن خلف حمود125028222022202011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسن ناصر فالح حسن125029222021010010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيزهراء سعد عبد الواحد محسن125030222022127006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيقائد خزعل صالح عبود125031292021109048

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0ثانوية الجهاد للبنينادبيمحمد فرهود دويخ صيهود125032222021078016

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتادبيفاطمة رحيم جعفر شريف125033222022386004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية حمورابي للبنينادبيحسين علي مراد خليل125034272021025005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية السلمان المختلطةادبيحسين هادي عطشان فياض125035292021101005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية الفرات للبناتادبيمنار احمد ناجي عبد الرضا125036222022101026

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية سكينة للبناتادبيمرام باسم راشد جابر125037222022116039

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0الخارجيونادبيعباس محمد هاني راضي125038242021400044

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية الناصرية للبناتادبيفردوس حيدر حسن خلف125039222022149030

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية الكرمة  للبنينادبيعباس جليل عطيه علي125040222021039011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية سكينة للبناتادبيحال عالء عذاب يوسف125041222022116009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتادبيزينب باسم حميد راشد125042222022432004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبياحمد عبد االمير زعاك حتحوت125043292021028006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية البطحاء للبناتادبيام البنين مؤيد خليوي سعود125044222022160006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمثنى خالد شمام حمادي125045292021028100

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية العكيكة للبنينادبيانور كاظم محمد عبيد125046222021041007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعمار جبار ستار وناس125047292021014103

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية المختار للبنينادبيمحمد قاسم فاضل عبد الرزاق125048222021047132

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية سكينة للبناتادبيزهراء شهيب طعيمه شنون125049222022116021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية النضال للبنينادبيحسين ناظم جبار كشيش125050242021014020

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينادبياسعد يسر خضير محمد125051222021079004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية األعراف للبنينادبياحمد عبود عبد علي عبود125052162021077004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية الصمود للبنينادبيعطيه محسن عطيه عبود125053162021435019

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية البحتري المختلطةادبينور ميثاق جواد كاظم125054222022222014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيفاطمة عباس غالم حمود125055222022231005
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية الصادق للبنينادبيمرتضى علي داود مهدي125056162021031023

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية الكرامة للبناتادبيهدى اباذر عبد الرزاق محمد125057222022151041

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية البينات للبناتادبيزهراء موسى صالح موسى125058222022193023

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية الجزائر للبنينادبيسجاد عبد الباري كيلو جعاز125059222021042022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية الوركاء للبناتادبينور حسين هادي علك125060222022157071

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية النضال للبنينادبيمحمد عيسى عبد ابو خشه125061242021014054

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية الصدرين المختلطةادبيرسل باسم محمد ضامن125062222022213002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية الكرامة للبناتادبيسارة واثق صغير وطبان125063222022151015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةادبيحيدر طالب لفته عاصي125064222021266009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية ام البنين للبناتادبيفاطمه عزيز مهدي جرات125065222022152023

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية االصالح للبناتادبيافراح منخي جبار سعدون125066222022389002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية تبارك للبناتادبيريام عدنان جاسم لفته125067222022184007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية الفرات للبناتادبيشهد قاسم صالح مطرود125068222022101022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية المروج للبناتادبيفاطمه نعيم ضايف سلطان125069222022137011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينادبيعباس رافد سعود محينه125070222021073016

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية عين الحياة للبنينادبياحمد جوده عباس حداوي125071292021014002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية الحكمة المختلطةادبيزينب صباح حسن علي125072222022218006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه علي حسين طالب125073222022388022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيجميل بنان شاهر ربيح125074292021106007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبينور عادل حسن حنتوش125075242022122052

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية الثقلين للبنينادبيامير منصور عبد محان125076292021009023

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية الفضيلة للبناتادبينادية خالد علي هالسة125077292022054094

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية الشباب للبنينادبيمحمد علي حسن نعمه125078222021033051

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية سكينة للبناتادبيزينب محمود عواد جوده125079222022116027

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية المختار للبنينادبيسجاد ماجد كامل طاهر125080222021047061

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0ثانوية عاتكة للبناتادبيفاطمه طارش عيدان واجد125081292022063037

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0ثانوية عاتكة للبناتادبيغدير أحمد عبد الرضا حمود125082292022063034

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعلي عزران صياح جاسم125083292021011028

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0اعدادية االعتماد للبنينادبيذو الفقار حسين علي هادي125084292021010048

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيندى رشيد نعيمه ياسر125085222022136012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0اعدادية المختار للبنينادبيمحمد علي عبد الرضا سرحان125086222021047129

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0اعدادية المختار للبنينادبيسجاد كاظم عطيه رحيل125087222021047060

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0اعدادية الوركاء للبناتادبيزهره مهند حلبيد شرشاب125088222022157035

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0ثانوية االرشاد المختلطةادبيوسن حميد رحيم سمير125089222022252009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0اعدادية الثورة للبنينادبيعلي كريم بدن مارد125090282021001006
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0ثانوية الرويمي المختلطةادبيزكية كريم حمد هربيد125091222022243001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية البطحاء للبناتادبيشهد جمعه حسن مرزوك125092222022160050

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبياحمد زغير بدوي عجه125093292021028004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية تونس للبناتادبيزينب غني ندى عباس125094222022106042

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية الصمود للبنينادبيحسين رياض جميل عبيد125095162021435009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتادبيايات محمد فاضل خوير125096222022188004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية قرة االعين للبناتادبيفاطمة قاسم نعيم عبد125097222022124014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية النور للبناتادبيزهراء لطيف عبد هللا رشيد125098222022156032

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي عماد عبد االمير عباس125099162021030057

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية تونس للبناتادبيآمنه عادل عبد الحسين علي125100222022106003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية الميمونة للبناتادبيضحى كاظم عبد الرضا طالل125101282022073043

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0الخارجياتادبيسحر عبد اللطيف خلف سلمان125102222022401067

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبياكرم ابراهيم رحيم وحيد125103222021090004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية عاتكة للبناتادبيمريم فاخر محمد زغيرون125104292022063049

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيعلي حسين حاشوش ساجت125105162021041026

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية الشموخ للبناتادبيمها حاتم الزم حسين125106222022134038

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية المدينة المنورة للبناتادبيزينب سعيد صبيح مشيحيف125107222022202015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية الفضائل للبناتادبيزهراء جاسم محمد جعفر125108222022104018

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0ثانوية المنار المسائيةادبيمبارك حميد عباس علي125109292021150079

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0ثانوية در الصفا االهلية المسائية للبنينادبيعلي عباس محسن حمود125110222021315004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية الوركاء للبناتادبيايالف ياسين حسن جليل125111222022157010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيفاطمه الصغرى حسن غني حسن125112222022170043

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية التآخي للبنينادبيسجاد ثابت سلمان عبد125113242021029019

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0ثانوية المجد المسائيةادبيكرار جوده جويد خشان125114292021152031

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيياسر مديح مهدي مطر125115292021105035

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيجبار خالد واشي كاظم125116292021016014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتادبيازهار راجي شريف حمادي125117222022386001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينادبيكرار حيدر صيهود محينه125118222021073025

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي ريسان زباله جبار125119162021030054

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية الفيحاء للبناتادبينور الهدى فوزي صالح فرهود125120222022109033

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيهادي عزيز سلمان علي125121292021014144

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية تونس للبناتادبيافراح جواد كاظم عجيل125122222022106010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية تونس للبناتادبيبدور قاسم عبد خيون125123222022106016

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية الحمار للبنينادبيمهدي عادل باهض عطيه125124222021044019

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0الخارجيونادبياياد جاسم محمد جابر125125242021400012
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية سكينة للبناتادبيرنا جليل زبون مبارك125126222022116016

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية التعاون المختلطةادبيتماضر هادي محمد كريم125127222022224002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية االعتماد للبنينادبيعبداالمير فاضل صفيرس موسى125128292021010075

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيامير حسن وناس حسين125129242021038005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتادبيكوثر حيدر ثجيل حلو125130222022188025

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0ثانوية الفاطميات للبناتادبيرؤى محسن مهدي طرار125131222022126021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0ثانوية التآخي للبنينادبيحسين عبد الحسين بجاي عبد125132292021018010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيساره فالح حسن ياسين125133222022321031

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية االبراج للبنينادبيمحمد صالح مهدي حسين125134252021027073

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيعباس عاجل عبيد كاظم125135222021086058

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0الخارجيونادبيذو الفقار كريم ناصر حسين125136222021400067

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية الدغارة للبنينادبيخضير عباس ناظم عباس125137242021008018

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0ثانوية الفتوة المختلطةادبيحسين علي محسن علي125138262021169004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيرحيم طالب منخي جبير125139222021086041

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية الحمزة للبنينادبيسجاد كريم عبد المحسن عطشان125140242021010021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيحسين صياح دويج دهام125141292021014042

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية العدالة للبنينادبيعلي رحيم كامل ناصر125142292021104021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية الجبايش للبنينادبيحيدر علي راهي مسيعد125143222021045010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية الرضوان للبنينادبيعامر ياسر حبيل دحام125144292021023013

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية الجاحظ المختلطةادبيفاطمه باسم خماط حسين125145222022238004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية شموع االمل االهلية للبنينادبيفالح عبد الصاحب شامخ حساب125146162021425010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية االبتهال للبناتادبيايمان حسين عبد علي كيطان125147222022166008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيهدى عقيل حبيب طاهر125148222022231009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية المدينة للبنينادبيمحمد شوقي مهدي مكي125149162021029041

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية المختار للبنينادبيياسر مسلم كاظم فرج125150222021047162

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينادبيحيدر رحيم شبيب معله125151222021319012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية البطحاء للبناتادبيزينب علي خضير ماجد125152222022160040

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية الزهراء للبناتادبيرسل محمد كامل بوهان125153222022164015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيزين العابدين مؤيد محمد جاسم125154162021310022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية سكينة للبناتادبيسعاد سعدون ريه ظاهر125155222022116031

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية الفجر المسائية للبنينادبيعلي سهيل موسى عوده125156222021309023

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية المعارف االهلية للبنينادبيحسين عدنان شياع لفلوف125157222021381004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيمحمد رمضان علي حسين125158162021067022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية المحمدية المختلطةادبيعلي كاظم غانم جبير125159222021233004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمسلم فريد لفيلف داغر125160282021151281
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية النضال للبنينادبيجعفر باسم طالب حسان125161242021014009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيحوراء مسلم عبد الكريم محمد125162222022321009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيروان وسام كامل موسى125163222022143007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية البتول للبناتادبيهدى صالح عبد الرضا سلمان125164222022388026

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية الفضائل للبناتادبيمريم حكيم رزاق عذيب125165222022104033

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية الدير المسائية للبنينادبييحيى حافظ جاسب راضي125166162021364084

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيسامر محمد بردان جابر125167292021001070

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية غماس للبنينادبيعقيل ثعبان خشان حسين125168242021016048

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية االصالح للبناتادبيغفران خلوهن حسون فدعم125169222022389010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية االعتماد للبنينادبيمنتظر رافد حميد عبد الشهيد125170292021010138

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعباس رزاق حسين خضر125171292021028065

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية الوالية للبناتادبيايناس عارف وثيج عكل125172292022067008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيحبيب حسين راعي ظاهر125173292021151029

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية الوركاء للبناتادبيزهراء محمد علي عنايه125174222022157034

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيمحمد كاظم فرحان عوده125175292021014126

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية البطحاء للبناتادبينرجس عبد الحسين حمود خليبص125176222022160077

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0الخارجيونادبيعلي حاكم عبيد هليل125177292021400073

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية عين الحياة للبنينادبياحمد مريسل عابر سلمان125178292021014009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية النجاح االهلية للبنينادبيحسين جاسم خضير زرار125179222021087002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية القوارير للبناتادبيفاطمه رزاق حسين حسن125180222022413026

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيحيدر عبد هللا صالح عبيد125181292021014053

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينادبيشهاب جمهور عنيسي شالل125182222021073014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينادبيمنتظر رعد حسن كريم125183222021073033

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيرضا احمد عبد الخضر مهنه125184292021014058

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية الجوادين للبنينادبيكاظم كريم عبد الرضا جبر125185222021012004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمصطفى حسين عوض جودة125186162021495147

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيحسن عبد هللا طاهر مجهول125187292021153042

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية عين الحياة للبنينادبياحمد ماجد محارب وناس125188292021014008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيساره عبد ناشي مجلي125189222022323036

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية الوالية للبناتادبيأية هاتف عبد السادة جبار125190292022067001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية القوارير للبناتادبيبراء سمير جريد عبد الحسن125191222022413005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيزينب شهيد ياسر متعب125192242022081013

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية السلمان المختلطةادبيحميد هاشم مروي مرهج125193292021101006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية المدينة المنورة للبناتادبيرباب عويد حشف حسين125194222022202007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية المدينة المنورة للبناتادبيرمله عبد الحي طالب عبود125195222022202008
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيبنين خالد حميد نعيمه125196222022107004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيزهراء سعيد ردام عباس125197222022177019

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيعلي عزيز عبد حمد125198222021086076

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيصادق عطيوي كاظم مري125199292021028060

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبيسجاد علي عواد هجر125200222021021009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0ثانوية البينات للبناتادبيحوراء حيدر محمد خضر125201222022193015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيحسين ناهي عباس حمود125202162021311012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0ثانوية الوداد للبناتادبيزهراء جواد عبد الكاظم ارجيوي125203292022080010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيعلي ناجح عبد العظيم عبد العباس125204252021209007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيسارة عبد العالي عبد الحسن محمد125205222022427029

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيمسلم شاكر خير هللا جالوغ125206222021028061

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية الشموخ للبناتادبيفاطمه احمد كامل دايخ125207222022134035

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية الناصرية للبناتادبيعذراء حسين خضر حسين125208222022149027

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية تبارك للبناتادبيمريم حميد فليح محمد125209222022184019

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية الفرزدق المختلطةادبيمحمد محسن بدر فيصل125210222021219009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيسيف سعد عويد حسين125211162021067006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيفاطمة غسان زياد عطشان125212222022427038

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيصادق برهان عبد الحسين سالم125213292021021025

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية العكيكة للبنينادبيمرتضى رياض فزيع نصار125214222021041054

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية غماس للبنينادبيعلي هالل عارف خنفر125215242021016055

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية عشتار للبناتادبيزينب احمد خضير محسن125216222022158024

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيسجاد علي نجم عبد125217292021001079

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانويه المصابيح للبناتادبيانوار الهدى حامد جليل رشيد125218292022079008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيمحمد ميثاق حافظ نعمه125219162021351037

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحسين محمد عبد عاكول125220222021004015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية الشامية للبنينادبيزين العابدين سالم جميل شالش125221242021015024

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبياحمد ساجت دايم ثامر125222292021028005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعلي جعفر حميد جعفر125223292021011025

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيحسين صالح فاخر بناي125224162021310011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية البطحاء للبناتادبيام البنين علي عواد شندل125225222022160004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية الصادقون للبنينادبيصادق غالب عريبي هاشم125226222021059011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية الشطرة للبناتادبيتقى جليل محمد حنيش125227222022161008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعامر غازي عامر كاطع125228292021014075

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية النرجس اللبناتادبيايات نافع ثامر عسكر125229222022182004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية المختار للبنينادبيعلي حسين زايد مفلش125230222021047087
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية شموع االمل االهلية للبنينادبيمنتظر كريم عبد النبي محمد125231162021425013

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية الوحدة للبناتادبيتبارك عبد الرزاق حسن سلمان125232222022150008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيكرار علي كاظم محمد125233222021005039

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية المجد المسائيةادبيعايد نايف خزي صديم125234292021152018

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية النور للبناتادبيزينب جاسم حسن عبد هللا125235222022156034

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيبنين محمد بديوي خلوف125236292022054022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية الشموخ للبناتادبيهدى عمار جبار طارش125237222022134043

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبيدعاء محمد غضبان راضي125238272022108011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية عفك المسائية للبنينادبيعبد هللا هادي عبد هللا راشد125239242021208034

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينادبيعباس حمزه عبد عون شمران125240242021200022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعمران حمزه خنجر محمد125241292021021042

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي رحيم خنيطل عبد العباس125242292021001112

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية الوحدة للبناتادبيمريم هادي حسين جبار125243222022150034

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0ثانوية الفردوس االولى للبناتادبيضحى شاكر سويلم كاظم125244222022102020

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية الشيماء للبناتادبيود عالء حاجم عبيد125245222022110045

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيزهراء عباس جواد علي125246222022427024

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيعلي خالد مزهر دريويل125247222021304025

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية الشامية للبنينادبيفرزدق داخل هادي دهام125248242021015053

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيحسين جمعة دوهان كاظم125249292021109012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0ثانوية الخمائل للبناتادبيزينب طالب سالم علوان125250222022196023

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية الشهداء للبنينادبياحمد عبد الحي حردان سوادي125251222021057001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينادبيحسين منصور ريسان صبيح125252162021131002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية النور للبناتادبيبراءة عالء جاسم عبد125253222022156007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية الديوانية للبنينادبيحسين حمزه كاطع هادي125254242021028005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية الوحدة للبناتادبيطيبه سامي نعمه جياد125255222022150025

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0الخارجياتادبيندى هالل جاسم حسن125256222022401094

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية الجاحظ المختلطةادبيوفاء عبد الساده غني رضا125257222022238005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية الجواد للبنينادبيمحمد بشير عبود حسن125258222021062033

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية الزهراء للبناتادبيحوراء احمد عواد محيسن125259222022164012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية دجلة للبناتادبيشهد سعيد رحمان شبيب125260162022243029

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزينب محمد خضير عباس125261292022078062

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية البتول للبناتادبيزهراء فاضل مهدي حسين125262222022388012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتادبينور الهدى محمد سهيل نجم125263222022174008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء بازيد سعد دنوف125264292022054047

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية الفضائل للبناتادبيزينب عمار جليب محيسن125265222022104028
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية االخاء للبنينادبيكرار حسين هاشم مولي125266222021037015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية مارب المختلطةادبيقاسم محمد هادي ابراهيم125267242021159011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية الشطرة للبناتادبينور صباح كاظم حمد125268222022161030

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية التعاون المختلطةادبيمجتبى جليل جيجان مطوس125269222021224007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية البينات للبناتادبيحوراء زعيم راضي بغدادي125270222022193017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية رملة للبناتادبيضحى مدلول ساجت نعيمه125271222022115048

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية النور للبناتادبيعبير فاضل لهمود طعيمه125272222022156040

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية الشيماء للبناتادبيشيرين كشمر حمود ذهب125273222022110028

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية النجدين للبنينادبينعمان رزاق كامل شنان125274242021063019

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبياحسان علي جاسم صادق125275292021001003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمسلم جبار مجبل جبر125276222021090069

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية االرشاد للبنينادبيعالء جواد مفتن باقر125277282021101023

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيفاطمة عباس جواد علي125278222022427035

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيحسين علي حسين مناتي125279292021021016

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية الناصرية للبناتادبيزهراء هيثم عبد السادة عواد125280222022149020

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية المنار المسائيةادبياحمد جواد غانم محل125281292021150002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0الخارجيونادبيعلي كاظم صوين عبادي125282222021400122

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية المختار للبنينادبيحسن هادي هالل عواد125283222021047023

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية الصمود للبنينادبيعلي قابل سبتي خلف125284162021435025

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية عاتكة للبناتادبيفاطمه طالب ذباح والي125285292022063038

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعلي عباس كاظم محمد125286292021011026

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية االبتهال للبناتادبيزهراء أحمد طالب جالب125287222022166022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيرضوان صاحب عبد الكاظم جياد125288292021105011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية االعتماد للبنينادبيتقي احمد عباس عبود125289292021010019

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيمالك عدنان عبود مكطوف125290222022177035

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد ضيدان شنين هاشم125291222021004035

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيسجاد حسين وحيد بادي125292222021300060

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيسلمان حسين جبير متعب125293292021021023

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيهشام ماجد ناجح حاوه125294292021028132

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية الوركاء للبناتادبيزينب جبار ابراهيم حسين125295222022157037

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية االبتهال للبناتادبيفضاء فالح مهدي حمد125296222022166050

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية البطحاء للبناتادبيمروه حسن حمد جرجاك125297222022160067

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية التعاون المختلطةادبيزهراء صدام كاطع عبد الرضا125298222022224004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية التآخي للبنينادبيصدام حسين محيل جبير جسوب125299292021018022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيغدير شعالن عباس جبار125300292022060125
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية فلسطين للبناتادبيضحى عادل شايع جياد125301292022050083

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينادبيايوب عدي ابراهيم ضاحي125302222021073004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0الخارجيونادبيسجاد حبيب مهدي بسالة125303292021400049

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0الخارجيونادبيفالح حسن عليوي عبد125304292021400091

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبياحمد محسن ساجت مبارك125305222021005005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيشاكر جنوي جابر براك125306292021014070

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية الصدرين المختلطةادبيمهدي عادل عزيز حسين125307222021213018

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية النرجس اللبناتادبيفاطمه حازم غازي جبار125308222022182027

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسن رحيم خيون ضاحي125309222021010008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية الواثق المختلطةادبيحيدر علي عبد الكاظم موحان125310222021235007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية االبتهال للبناتادبيفاطمه محمد عنيد عامر125311222022166049

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيكرار علي كاظم عبد الحسن125312292021011034

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية الجزائر للبنينادبيرحمن بشير كاظم عواد125313222021042021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية الوفاء للبناتادبينور رافد مجيد عبد االمير125314292022058035

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية الوحدة للبناتادبيشهد ميثم غازي شاكر125315222022150024

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية الزهراء للبناتادبيدعاء سعيد ربح بشير125316222022164013

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية التآخي للبنينادبيمجيد اركان شرشاب مطرب125317292021018038

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية الشيماء للبناتادبيفاطمة ريسان عطا عرمش125318222022110031

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية الشهداء للبنينادبيهادي محبوب فاضل عباس125319222021057031

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0ثانوية الجهاد للبنينادبيحسين علي محسن ناهض125320222021078004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية الجزائر للبنينادبيسجاد وضاح فرهود حمود125321222021042023

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية العكيكة للبنينادبيحارث احمد هاشم مختاض125322222021041009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0ثانوية الغدير للبنينادبيمحمد فراس نعيمة عبد125323222021050037

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبينور الدين باقر مهدي هاشم125324222021090080

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0ثانوية النرجس اللبناتادبيريام حبيب رعد تركي125325222022182012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية سكينة للبناتادبيزينب حميد خفيف لفته125326222022116023

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية البطحاء للبناتادبيبنين محمد جايد علي125327222022160017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيهاله مهدي نغيمش محمد125328222022177040

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيحسام شاكر والي حربي125329292021105006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية الفجر للبناتادبيزهراء حاتم مجبور شفلح125330222022132005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية رملة للبناتادبيتبارك مهدي حنون عويد125331222022115014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0ثانوية التآخي للبنينادبيكرار جبار عباس عبود125332292021018035

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيشاكر عمار شاكر محمد125333222021212006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمحمد شيحان عبث نخاي125334292021021054

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيبنين حيال هداد شالش125335222022177005
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيحسين محمد جاسم كريدي125336282021016017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية الدغارة للبنينادبيرسول جبار محيبس فرهود125337242021008019

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0ثانوية الوالية للبناتادبيهدى حيدر فيصل جابر125338222022190016

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية الجزائر للبنينادبيكرار حيدر خير هللا جابر125339222021042042

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0ثانويه اريدو للبناتادبينبا عالء عبد االمير محمد125340222022145026

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيحيدر منديل عرمش احمد125341292021153071

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية سومر للبنينادبيعقيل طالب شالخ عظيم125342242021009049

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين كامل كريم مطرود125343292021017051

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية الكرامة للبنينادبيعلي جواد كاظم سند125344242021004054

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية الشموخ للبناتادبيفاطمه احمد سرحان مزيعل125345222022134034

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيحمزه عبد الحسن اسماعيل فليح125346162021303003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيفاضل باسم عامر ورواز125347162021041030

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0اعدادية الزهراء للبناتادبيازهار حكيم طعيمه شوكه125348222022164002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية صفية للبناتادبيفاطمه حيدر رحيم عليوي125349292022084030

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيفاطمه محمد صبري معارج125350222022107028

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية التعاون المختلطةادبيمصطفى كريم عطيه حمد125351222021224009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينادبيحميد رعد جاسم داخل125352222021079013

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعقيل عبد االمير كاظم حسين125353292021028071

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية الرويمي المختلطةادبيفاطمة احمد عدنان صالح125354222022243004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0اعدادية الوركاء للبناتادبيمريم احمد عبد طلب125355222022157065

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0اعدادية المختار للبنينادبيمنتظر عبد اللطيف كامل كطامي125356222021047151

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية عفك المسائية للبنينادبيحسن هادي ياسر واوي125357242021208010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيكاظم حميد ساجت كاطع125358292021014108

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية المعارف االهلية للبناتادبيزهراء حسين ياسر عبيد125359222022420002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0اعدادية العكيكة للبنينادبيغزوان عبد االمير جعيوان خزعل125360222021041047

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيبنين قاسم محمد حسين125361242022081004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيسرور عبد الرضا خضر حسين125362222022323040

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية الوحدة للبناتادبيهبه هللا ضياء غافل علي125363222022150041

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية عشتار للبناتادبيزهراء علي حسين كوين125364222022158020

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينادبييوسف نزار جمعة ناهي125365222021319022

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية المنار المسائيةادبيمهدي نايف شريف عبد125366292021150093

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية الجبايش للبنينادبيعباس رعد ناصر دويج125367222021045015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية الصدرين المختلطةادبيحسن علي عادل عزيز125368222021213004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية الواثق المختلطةادبياالء حميد حسن عالوي125369222022235004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية المختار للبنينادبيوليد مهند عبد علي محمد125370222021047160
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية الجبايش للبنينادبيحسين شريف عيدان درويش125371222021045008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية بالد الرافدين األهلية للبنينادبيحسين علي اصبير محمد125372222021075003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية المنار المسائيةادبيحسين حوشان دريول عكاب125373292021150021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية الشموخ للبناتادبيزهراء جاسب زعالن حسج125374222022134020

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيرعد عباس بجاي رخيص125375292021028052

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتادبيشكران خالد كريم جميل125376222022432005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية البطحاء للبناتادبيهجران مبارك بغدادي عبيد125377222022160084

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية الثقلين للبنينادبيصفاء الدين جواد عبد العالي مهدي125378292021009074

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية الثوار المختلطةادبيحسين محمد محيسن خضير125379222021226005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية الجزائر للبنينادبيعباس حسين عبد علي غضبان125380222021042026

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينادبيحسين محسن حميد جويد125381222021079010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية الفضائل للبناتادبيتبارك غسان زنزل شندي125382222022104012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية المروج للبناتادبيمكارم حليم خير هللا جابر125383222022137012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحسنين عمار احمد مغامس125384162021033012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبياحسان علي عبد الهادي لفته125385252021116005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية الكرامة للبناتادبيمنار لطيف فرهود عبد الحسين125386222022151032

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمنتظر عيدان ياسر حسين125387222021090076

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية الشريعة للبناتادبياطياف مهدي عزيز شخاط125388292022089003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيسيف عالوي مسير راضي125389292021001082

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيحسين عبد الرزاق عجيل رجيب125390222021068004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيمنتظر حسن كريم موسى125391222021048040

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0ثانوية التعاون المختلطةادبيزهراء عقيل جميل حميد125392222022224005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد حسن هادي عبود125393272021044104

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيسلطان نايف عجاج عوض125394292021109026

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية القوارير للبناتادبيفاطمه ستار مغيدر فرج125395222022413027

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيفاضل هادي جمعه سباهي125396222021086081

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعلي طالل عودة ثجيل125397162021495096

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية االعتماد للبنينادبيقاسم محمد خضير حنون125398292021010095

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0ثانوية الوداد للبناتادبيافراح عبد الرحمن مهاوش ونان125399292022080003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية المصطفى للبناتادبيرحمة غضبان عبيد سالم125400222022105010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0ثانوية النور للبناتادبيزهراء عقيل مهدي محمد125401292022093066

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيحيدر حمود برغش صالح125402222021069014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0ثانوية الحبوبي المختلطةادبياحمد شريف جاسم محمد125403222021269001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي تركي كاظم عطشان125404292021001103

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيعلي عباس علوان سدخان125405222021300092
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية البطحاء للبناتادبيسرى سعد سوادي مزيعل125406222022160047

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيمحمد كريم ناصر عبد الحسن125407222021300118

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية عشتار للبناتادبيانفال فهد ناصر علي125408222022158002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية الفردوس االولى للبناتادبيريام ناجي عريبي عباس125409222022102014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية عاتكة للبناتادبيعذراء فيصل علوان ناصر125410292022063033

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية سكينة للبناتادبيمروه مؤيد فاضل علي125411222022116040

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزينب علي هليل علك125412222022170036

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيبشائر صالل حنون نجم125413222022323012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيعباس فاضل عاجل عواد125414292021153116

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانويه اريدو للبناتادبيرتاج راجي جبر نجم125415222022145008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية التآخي للبنينادبيحمزه خالد محمد هاشم125416242021029014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية االصالح المسائية للبنينادبيفراس رشاك كاطع دحام125417222021318014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحسن رعد مجيد عباس125418222021004008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعبد الهادي علي داخل خفي125419252021116043

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتادبيبراء علي كامل كزار125420222022141003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية الخمائل للبناتادبياديان عطية حافظ مزهر125421222022196001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيسلمان مجباس طشاش دغيشم125422292021109027

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية عاتكة للبناتادبيلقاء جابر عجمي جبار125423292022063045

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائية للبنينادبيغيث سالم حسن فرهود125424222021317003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية الوركاء للبناتادبيساره سعدون شريف خلف125425222022157047

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةادبيعباس حسن كاظم يوسف125426222021266014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيعبد الرحمن عباس عبد هللا هاشم125427162021310031

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية فلسطين للبناتادبيابرار فليح عبد زيد جمعه125428292022050007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية الصمود للبنينادبيمصطفى صدام شيال حسين125429162021435043

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعباس واثق عبد حسين125430252021116042

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية المنار المسائيةادبيقاسم مشط فيصل عبد125431292021150072

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية المجد للبناتادبيبنين وليد محمد رحيم125432292022068012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية الغزالي المختلطةادبيجاسم فهد دنان خليف125433232021186009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية الفرات للبناتادبيدعاء لفته حواس وادي125434222022101009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيعلي حسين عويد حنتوش125435222021300087

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبينور محمد عكله مونس125436222022212005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبينرجس جالل عبد الحسن ياسين125437222022170048

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية الحبوبي المختلطةادبيعلي محمد خضير ماجد125438222021269007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية الرويمي المختلطةادبياكرم ضياء عوين جبارة125439222021243001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية الشباب للبنينادبيحسين عزيز نصار عكار125440222021033013
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيهدى ساجد حميد وارد125441222022143035

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعلي عادل نايف جبر125442162021495097

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيمحمد جاسم محمد خليف125443222021086093

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبياسماعيل كريم نوري خليوي125444222021307011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبياالء نجم عبد حسن125445222022177002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيكرار جليل مطر حسن125446222021069029

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيداليا حميد خضير عباس125447222022170016

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبياماني ناظم خليوي ابو طحيره125448292022160013

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية الثوار المختلطةادبيمؤمل مجيد جابر جودة125449222021226014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية المروج للبناتادبيفاطمه علي كاظم مشجل125450222022137010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمؤمل ماجد حميد غريب125451222021005040

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيمحمد احمد حنون داود125452272021048055

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0ثانوية الغدير االهلية للبناتادبياالء عبد الحسين نعيم راشد125453222022417003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0ثانوية الثوار المختلطةادبيعدي قاسم ياسر لفته125454222021226009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي ساجد كاظم حسين125455222021042033

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0اعدادية الكرامة للبناتادبيآية فيصل جحيل هداد125456222022151003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0ثانويه المصابيح للبناتادبيمنال قاسم سوادي محمد125457292022079044

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0ثانوية السلمان المختلطةادبيسعد رعد صخيل عواد125458292021101007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0اعدادية الفضائل للبناتادبينرجس احمد اسكندر عبود125459222022104036

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0ثانوية التعاون المختلطةادبيحوراء سعد عزيز عطيه125460222022224003

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعبد هللا رحيم لهمود نايف125461162021039030

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0اعدادية الكرامة للبناتادبينور الهدى هيثم هاشم جواد125462222022151037

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيمؤمل محمود عواد جوده125463222021009008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0اعدادية الوحدة للبناتادبيفاطمه فاضل عباس خضير125464222022150031

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةادبيمهند صبيح زرينخ عبيد125465222021266030

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0الخارجيونادبيالزم علي سدخان راضي125466222021400133

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتادبيانمار ياسر شداد لفتة125467222022174001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0اعدادية الفرات للبناتادبيزينب اسعد فليح حسن125468222022101017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية571.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزينب احمد هادي مطير125469222042207039

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية571.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتاحيائينجالء شناوة تبينة حاتم125470222042426024

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية561.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيكوثر عاجل ناصر حسين125471222042164087

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية561.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحيدر عبد الحسين جعفر ضمد125472222041017037

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية559.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب ياسين هادي عبد الرضا125473222042437020

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية559.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزهراء رحمان هاشم عليوي125474222042105026

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية557.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء حسين عواد عبد هللا125475222042156118
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية550.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الحسن معيود حمزه125476222042207047

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية548.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء رياض عويد منذور125477222042143151

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية547.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيمنار صالح نعيمه جحيل125478222042138077

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية545.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيشهد علي جاسم صعيصع125479222042160029

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية545.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيزهراء مشتاق طالب ماجد125480222042126028

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية544.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيساره فضل نعمه حسن125481222042323417

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيحنين صدام عيسى عجيل125482222042105015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء احمد زياره رمثان125483222042164033

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيزهراء حسن عبد ناجي125484222042138031

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعلي جميل شاكر كاظم125485222041036199

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0ثانوية الجبايش للبنيناحيائيحسين عبد الكاظم فزع جازع125486222041045010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0اعدادية بردى للبناتاحيائيزينب حسين علي جبار125487222042163047

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغدير كاظم حنون شير125488222042164069

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيحسين حازم محمد عبود125489222041051014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية537.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيرباب لؤي جواد خلف125490222042111028

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية534.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك وليد ناصر حسين125491222042103065

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية534.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيشهد حسن طالب رجيب125492222042143240

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيزينب كريم عبيد عسكر125493222042435014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزينب سجاد مسير علوان125494222042105038

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائياميرة مكطوف نعيمه محيسن125495222042142007

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيمحمد صادق حسن علي عطشان125496222041037112

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0اعدادية النور للبناتاحيائينبا حسن عبد الكريم حميدي125497222042156255

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه طاهر ضايف سلطان125498222042411048

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء جعفر حميد حسون125499222042103079

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائينور عبد الكاظم عذافه راشد125500222042157115

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائيساره صادق جبار الزم125501222042104018

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيعقيل رزاق طارش حياب125502222041023035

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية521.4ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحسن سعد محمد فنجان125503222041080013

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين قاسم فهد125504222042135087

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسن علي125505222042210010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0ثانوية السبطين المختلطةاحيائياحمد نجم عبد محيسن125506222041344002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيسيف علي كامل نعيمه125507222041001061

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيأسماء داود سلمان دلبوح125508222042138004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيفاطمه جليل عباس عبيد125509222042160040

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيغفران عدنان هليل محيسن125510222042274012
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0ثانوية المحمدية المختلطةاحيائيانور وضاح محسن رحم125511222041233004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزينب محسن علي حسين125512222042175146

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمصطفى عبد الرزاق نعيمة خضير125513222041009053

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء هادي حسن فراوي125514222042190102

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيمحمد كريم عطية مهوس125515222041371048

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيفاطمه حيدر كطران طاهر125516222042170065

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي رسمي عبد هللا ياسر125517222041033099

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينبأ كاظم عبد هللا زغيرون125518222042414206

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحيدر قاسم حمود جابر125519222041036119

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0اعدادية الشباب للبنيناحيائياحمد حسن جابر دخيل125520222041033006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيايات مهدي عبد الحسين لفته125521222042168011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياسراء عالوي حسين عبد هللا125522222042107004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينه رياض محمد صالح125523222042414143

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمناهل ضميد عبد حمادي125524292042051292

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيهدى حسين عبد حمادي125525222042170089

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيسبأ سليم مكطوف عاشور125526222042162109

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0اعدادية العقبة للبناتاحيائينور عباس عزيز عبود125527222042111084

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيغدير جاسم عطب مفتن125528222042323257

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيسجى غالب خليف عبد الكاظم125529222042162112

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيكوثر طالب كاظم جبر125530222042175223

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية المسار المختلطةاحيائيمصطفى قاسم وادي طوينه125531222041255053

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه احمد بجاي كاظم125532222042151059

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيبتول حمد خلف ايدام125533222042134016

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيتبارك صدام خلف نعمه125534222042170021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيرقية مؤيد هادي جالب125535222042412025

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائييقين حسين وحيد ضويف125536222042155134

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيبنين واثق شريف كلب125537222042391011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيحنين كامل هالل حرب125538222042424025

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد جبار علي حسن125539222041033130

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأمنه طالب جواد عباس125540222042153025

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزهراء خلف عمران جابر125541222042178064

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيايات صباح عبد حناج125542222042101010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية تونس للبناتاحيائينور الهدى فهد سليمان برغش125543222042106078

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيابرار حيدر جودة شاهين125544222042142002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية النيل للبناتاحيائيحنين سلمان حامض شنان125545222042169028
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية السالم للبنيناحيائيحسن عباس هاتف كعيد125546222041013023

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيفرح احمد محيسن باوه125547222042178126

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيامنه سالم جميل عبد125548222042419006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية النصر للبناتاحيائيريام جبار مطرود خضير125549222042167029

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائينبأ عبد هللا حسين خليف125550222042417081

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائياحمد علوان لفته نعيمه125551222041098011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية أور للبناتاحيائينور الهدى ضياء حسين عبد125552222042154132

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيحسين جعفر كنيهر جبر125553222041078011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينور الهدى عارف سدخان جباره125554222042199093

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية تونس للبناتاحيائيفاطمه كاظم منشد كاظم125555222042106063

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيحمزه اياد بشيت سويف125556222041019059

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتاحيائياسراء فارس جخير شنون125557222042426027

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمنار عباس ثجيل كطكوط125558222042153376

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيسجى علي شنان ثاجب125559222042391043

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية االندلس للبناتاحيائينور الهدى نجم عبد كريم125560292042053115

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيخمائل راهي دنيف لطيف125561292042057086

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيزينب وحيد مالك غضبان125562222042102051

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيبتول محمد عبد الرزاق كاظم125563222042175026

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيرعد مجيد زرار سلمان125564222041054025

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية أور للبناتاحيائييقين صالح حسن عبد125565222042154150

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب حسن عطيه عليوي125566222042323179

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب قحطان ورد خليف125567222042141154

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيرباب حبيب نعمان حمد125568222042165034

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس باسم عبد الحسين شناوة125569222041003163

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمؤمل علي مكي راضي125570222041066028

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل خليل حمود125571222042321139

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيهادي نجم عبد ديوان125572222041077202

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيحوراء صفاء احمد ابراهيم125573222042113039

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب ستار كامل ثامر125574222042323445

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية الجنات للبناتاحيائينور ضياء عوده حنون125575222042433041

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيفاطمة علي محمد وادي125576222042143286

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0اعدادية الوركاء للبناتتطبيقياثمار صادق شاكر طاهر125577222052157004

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيتبارك شعالن دنبوس محمد125578222052164008

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيغدير علي طاهر بغيه125579222052199030

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0ثانوية الروانق االهلية للبناتتطبيقيزهراء طالب كريم خفيف125580222052435004
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0اعدادية الشباب للبنينتطبيقيعلي طالب عبد المنعم علوان125581222051033029

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0اعدادية الوركاء للبناتتطبيقيرؤى سالم حمد مران125582222052157026

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيسماح مكي عطية مطر125583222052105030

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0ثانوية االشراق  اللبناتتطبيقيكوثر كريم ثجيل زوير125584222052187031

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيفاطمه طالب نجم عبد هللا125585222052111031

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية المعارف االهلية للبناتتطبيقيرجاء رحيم خليف ساجت125586222052420005

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيغدير جواد عويد رخيص125587222052105034

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعباس احمد شاتي عبد الحسن125588222051307088

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية االمل المختلطةتطبيقيعباس حسين حريز حسون125589222051287010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية الفضائل للبناتتطبيقيزينب عدنان ابراهيم حسين125590222052104017

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية بردى للبناتتطبيقيحوراء عواد حمدان حسين125591222052163006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0ثانوية الفردوس االولى للبناتتطبيقيزهراء عيسى حسن كاظم125592222052102016

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقياسراء نعيم خلف هليل125593222052138002

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيزينب فالح حسين جابر125594222052111021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيهيا ريكان مسير عويد125595222052160033

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية الوالية للبناتتطبيقيفاطمه يحيى محمد نصير125596222052190043

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية الدعاء المختلطةتطبيقيخديجة محسن جايد شريدة125597222052280001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيحنين طاهر عبد هللا علي125598222052199010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية المرتضى  للبنينتطبيقيحسين رحمن محمد هاني125599222051019009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيازهار ريسان جبار ياسر125600222052314001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيمنتظر رسول ناظم جاسم125601222051310219

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية الفردوس االولى للبناتتطبيقيزينب فؤاد فاضل فهد125602222052102019

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيعلي عبد سعود مري125603222051311129

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقياحمد ابراهيم فليح صالح125604222051306001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية الوركاء للبناتتطبيقيزهراء تحسين صكبان كاظم125605222052157034

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيمريم راشد قاسم خضير125606222052111034

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيزهراء سرحان يوير حايف125607222052111012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية تونس للبناتتطبيقيعبير عبد الزهره عباس محمد125608222052106016

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيعلي اكبر سعد حشف شاهر125609222051042045

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة588.0ثانوية االبتهال للبناتادبيانوار شعالن سالم حميد125610222022166006

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة477.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةادبيزهراء جابر راشد ثامر125611222022266001

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة467.0ثانوية الصدرين المختلطةادبيعلياء هاشم محمد ضامن125612222022213007

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة460.0ثانوية االبتهال للبناتادبيسجى مطشر شناوه كطل125613222022166037

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة449.0الخارجياتادبيليالي عدنان سلمان عداي125614222022401084

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة448.0اعدادية المؤمنات للبناتادبيفاطمه هادي مرزه غبش125615222022138015
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جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة440.0ثانوية تبارك للبناتادبياالء عبد الخضر سلمان جاسم125616222022184002

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة438.0اعدادية المؤمنات للبناتادبيحوراء حميد ياسر محسن125617222022138006

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة436.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةادبيزينب ناصر راشد ثامر125618222022266002

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة434.0اعدادية تونس للبناتادبيزينب علي حسين كامل125619222022106040

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة433.0ثانوية الصدرين المختلطةادبيزينب علي حسين حمود125620222022213004

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة432.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبينبا حيدر دهدار ماهو125621222022231007

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة432.0ثانوية الصدرين المختلطةادبيانوار عبد المحسن عبد الرزاق عبد العباس125622222022213001

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة424.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيزينب عارف عبد الحسين نجم125623222022143016

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة424.0ثانوية الغدير االهلية للبناتادبيدعاء سلمان هليل زغير125624222022417006

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة418.0اعدادية المؤمنات للبناتادبيزينب علي صكبان سلمان125625222022138011

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة416.0ثانوية العرفان االهلية للبناتادبيانتكال كتاب فزع حمادي125626222022419002

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة412.0ثانوية االبتهاج المختلطةادبيزهره جبار عجيل خلف125627222022215004

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة409.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيدعاء حيدر فليح حسن125628222022261003

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة407.0اعدادية الهبة للبناتادبياماني حريجه كيوش والي125629222022120003

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة405.0ثانوية السبطين االهلية للبناتادبيمروه غالب عبد هللا جبر125630222022394009

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة405.0اعدادية تونس للبناتادبيميعاد نجم دويخ سلطان125631222022106067

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة404.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتادبيمروة محمد مزهر كنيدح125632222022188026

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة403.0اعدادية الهبة للبناتادبيزينب حميد شواي خزعل125633222022120011

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة403.0اعدادية المؤمنات للبناتادبينسرين عدنان شباط عنادي125634222022138018

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة402.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتادبيرواء محمد مزهر كنيدح125635222022188012

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة401.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبينور الهدى هادي عواد حسوني125636292022106032

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة394.0اعدادية النيل للبناتادبيزينب نصار شريف عكال125637222022169028

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة392.0ثانوية االبتهال للبناتادبيبتول جبار عبد الغني عبد125638222022166009

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة391.0ثانوية النرجس اللبناتادبيحوراء محمد حسن جبر125639222022182008

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة391.0اعدادية المؤمنات للبناتادبيعبير عطيه جميل هداد125640222022138014

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة386.0ثانوية الصدرين المختلطةادبيسحر جواد عبد الكاظم رحيمه125641222022213005

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة386.0ثانوية االبتهال للبناتادبيبراء هادي شخير لفتة125642222022166010

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة384.0ثانوية الغدير االهلية للبناتادبيزهراء عجيل جادر شالكه125643222022417010

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة383.0اعدادية القوارير للبناتادبينور جواد كاظم محمد125644222022413034

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة383.0اعدادية تونس للبناتادبيايمان عدنان شريف صاحي125645222022106014

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة382.0ثانوية الفاطميات للبناتادبيسجى سعد عكاب لغط125646222022126003

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة379.0اعدادية الرفاعي للبناتادبياسيل ماهر كاطع علي125647222022168001

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة379.0اعدادية المقدادية للبناتادبيميام يوسف ابراهيم خلف125648212022140087

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة379.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيعبير ماجد عبد الباري طلح125649292022160071

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة378.0ثانوية تبارك للبناتادبيزينب قاسم حميد فلك125650222022184014
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جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة376.0اعدادية رملة للبناتادبيوسن جبار زايد عبد الكريم125651222022115067

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة374.0الخارجياتادبياديان عادل حمدان معيوف125652222022401002

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة372.0اعدادية الهبة للبناتادبينور مالك اكريم ملبس125653222022120024

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة371.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيمريم سعد كمر عطيه125654222022311020

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة371.0الخارجياتادبيمعالي سعد حامد ثاجب125655222022401088

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة369.0اعدادية ميسلون للبناتادبيدمع زينب عبد الحسن طه ياسر125656242022106016

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة369.0اعدادية رملة للبناتادبيزينب شاكر خير هللا جالوغ125657222022115037

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة369.0اعدادية المروج للبناتادبيزهراء زاهر محمد صالح125658222022137006

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة369.0اعدادية تونس للبناتادبيساره خالد حسن خالف125659222022106045

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة368.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيحوراء حبيب ناصر نعيمه125660222022321008

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة368.0اعدادية الهبة للبناتادبيفاطمه كاظم عويد محسن125661222022120017

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة367.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتادبياديان نعيم كامل ماهر125662222022188001

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة367.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيحوراء محمد علي عليوي125663222022261002

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة366.0اعدادية الشطرة للبناتادبينور محمد سعدون عبد125664222022161031

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة366.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيفاطمة حسن بدر سليمان125665222022427033

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة366.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتادبيزهراء حيدر ناصر حسين125666222022188013

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة366.0ثانوية المدينة المنورة للبناتادبيعذراء برزان مفتاح يعقوب125667222022202021

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة366.0ثانوية الفجر المسائية للبنينادبيتبارك اياد جبار عباس125668222022309003

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة366.0ثانوية عاتكة للبناتادبيمريم كريم نومان جاسم125669292022063050

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة366.0اعدادية النيل للبناتادبيدعاء محمد عطا كعيم125670222022169017

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة366.0اعدادية الهبة للبناتادبيثريا عماد رزاق أعجيمي125671222022120007

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة366.0اعدادية القوارير للبناتادبياسراء عصام كريم عبد الحسين125672222022413001

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة366.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبينور طارق عبد الحر أبو شنه125673272022161047

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة365.0ثانوية الثوار المختلطةادبيوجدان دلي راضي رسن125674222022226004

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة365.0اعدادية تونس للبناتادبيسناء منحر حسون جبير125675222022106049

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة364.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيتماره كاظم ثجيل نزال125676222022170014

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة364.0اعدادية رملة للبناتادبيرقيه شعالن حسين ناصر125677222022115025

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة364.0اعدادية الهبة للبناتادبينور حميد رزاق حسن125678222022120023

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة364.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيصابرين شهيد كريم عباس125679222022311013

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة364.0اعدادية رملة للبناتادبيفاطمه عطوان مفتاح عبد الحسن125680222022115053

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة363.0ثانوية مارب المختلطةادبيزينب علي صادق ابراهيم125681242022159005

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة363.0اعدادية تونس للبناتادبيحنين يونس كامل مزيعل125682222022106023

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة363.0ثانوية جصان للبناتادبيايه منذر لعيبي بريسم125683262022071002

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة363.0اعدادية المعارف المختلطةادبيظي مجيد حميد مهدي125684222022239005

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة362.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيزهراء ستار مالك بريس125685222022427023
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جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة362.0اعدادية الهبة للبناتادبياسماء غانم عتاو حسين125686222022120002

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة362.0اعدادية تونس للبناتادبيرباب محيسن طاهر عباس125687222022106028

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة362.0اعدادية البطحاء للبناتادبيهدى فالح شهيد علوان125688222022160085

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة361.0اعدادية المسيب للبناتادبيبنين عبد الرسول زكي كاظم125689232022117020

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة361.0ثانوية الخمائل للبناتادبيزهراء خضير عباس حويجم125690222022196016

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة361.0ثانوية صفية للبناتادبيفاطمه مهدي حسن مراشد125691292022084032

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة360.0ثانوية الكنوز االهلية للبناتادبيبنين محمد غالي عبد125692272022148002

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة360.0ثانوية البينات للبناتادبيزينب سعود مفتاح كامل125693222022193025

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة360.0اعدادية الزهراء للبناتادبيسهام حميد شاطي كايم125694222022164025

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة360.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيآمنه حازم عبد علي عطيه125695252022107002

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة360.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزهراء عامر كاظم حسين125696222022170027

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة360.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيداليا محمد ذياب عبد الرضا125697222022177008

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة360.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيايه شاجي عاجل سعيد125698232022119008

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة360.0ثانوية قرة االعين للبناتادبيزهراء رشيد جالل عتوي125699222022124006

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة505.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه ستار عبد عباس125700222042103213

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة495.0اعدادية بردى للبناتاحيائيمنار مرتضى علي سلمان125701222042163090

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة488.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيزهراء مجيد نصيف جاسم125702222042183050

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة487.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيبنين علي حسين فشاخ125703222042183024

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة487.0اعدادية بردى للبناتاحيائيدعاء محمد عبطان ملجه125704222042163029

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة487.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينبأ حبيب حسين حالوب125705222042135216

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة484.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب ثامر سعدون صكر125706222042162092

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة477.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيهاجر خالد شنيف محمد125707222042425039

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة472.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب عبد علي شاهين بندر125708222042141147

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة470.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيسبأ فالح عبد الحسن مانع125709222042120039

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة462.0ثانوية بابل المختلطةاحيائيأنغام ثجيل عكش جالوغ125710222042259001

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة460.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيفاطمه وسام سعدي جاسم125711222042203048

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة460.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيامل حمد هللا حسن لهو125712222042165005

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة460.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء علي حمود حناج125713222042165053

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة459.0اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائياسماء عيسى اسماعيل ياسين125714222042171001

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة459.0اعدادية النور للبناتاحيائياسيا سعود شطيب غافل125715222042156011

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة458.0اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء هيثم عبود خسان125716222042163045

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة458.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتاحيائيزهراء هاشم محمد تالي125717222042188011

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة457.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيحوراء مصطفى جبار عواد125718222042216011

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة456.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيشفاعه شهيد جاسم لفته125719222042411040

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة456.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيحنين علي كامل كزار125720222042141063
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جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة456.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيطوعه غالب فنجان زامل125721222042111058

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة456.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيغدير حسين عبد الحسين خليف125722222042111059

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة455.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيتقوى ثامر عباس طاهر125723222042199019

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة455.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزهراء صباح حسن دخيل125724222042410046

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة454.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيهناء نعيم عويد رومي125725222042207095

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة453.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيطيبه خير هللا حريجه حسين125726222042138061

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة452.0اعدادية المروج للبناتاحيائيفاطمه عذاب رمضان فرحان125727222042137054

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة452.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه مؤيد عبد الخضر محمد125728222042165089

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة451.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيوديان باسم حميد حسن125729222042138090

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة450.0اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه انس عكله موسى125730222042167053

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة449.0اعدادية النيل للبناتاحيائيفاطمة خماط ياسر راضي125731222042169078

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة449.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيهدى محسن عاجل جعجاع125732222042109095

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة448.0ثانوية بحر العلوم المختلطةاحيائيهدى حازم محمد فريح125733222042249011

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة447.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيحوراء فوزي مسير سعدون125734222042161032

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة445.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد االمير دحام سفاح125735222042414109

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة445.0اعدادية المروج للبناتاحيائياالء كريم عبد الشهيد حنون125736222042137007

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة445.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزهراء جعفر عباس عاجل125737222042419023

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة444.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيندى مراد كاظم صعيع125738222042175254

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة443.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل صالح بديوي125739222042419038

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة443.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء ياس خضير نفشل125740222042175127

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة443.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيفاطمه جبار سلمان مطشر125741222042172125

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة443.0اعدادية النور للبناتاحيائيرقيه رحمن حسين كزبر125742222042156098

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة442.0اعدادية سكينة للبناتاحيائينور الهدى ايثار جليل مهوس125743222042116080

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة442.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيفاطمه نزار مزعل فرحان125744222042392099

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة441.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينورة عوده عبد الرزاق بندر125745222042164097

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة441.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء محمد عزيز ناصر125746222042162085

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة441.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيحوراء فالح عصواد جبر125747222042204061

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة441.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيفردوس صادق كاظم رزيج125748222042158063

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة440.0ثانوية بدر الرميض المختلطةاحيائيميسون شالل عباس بدر125749222042250006

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة440.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيزينب كاصد منشد خضير125750222042413056

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة439.0ثانوية الشمم للبناتاحيائيمالك عماد علوان حسن125751222042198043

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة439.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء سمير كامل جاسم125752222042165049

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة439.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيايات سالم صبار جابر125753222042139022

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة439.0اعدادية أور للبناتاحيائيحوراء محمد غازي حسين125754222042154040

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة438.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيهيام حسين كاظم حمود125755222042425041
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جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة438.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيضحى عباس عبد هللا علي125756222042153287

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة438.0ثانوية السنابل للبناتاحيائيزهراء بشير عبد شويلي125757222042122009

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة437.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيلمياء ستار خلف جبر125758222042064028

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة436.0ثانوية الطيبات اللبناتاحيائيهيفاء صحن جديد شداد125759222042189047

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة436.0اعدادية تونس للبناتاحيائيمروة محمد عبد الجليل ضهد125760222042106068

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة435.0ثانوية الوعي المختلطةاحيائياالء فالح عامر داود125761222042341001

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة435.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيطيبه حاكم عبد خنجر125762222042413069

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة434.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيفاطمه علي خضير هبوب125763222042132057

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة434.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيطيف علي عبد علي125764222042321122

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة434.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينبأ سامي كشيش ناصر125765222042424079

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة434.0اعدادية رملة للبناتاحيائيزينب حميد صحن باجي125766222042115053

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة431.0ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيمنار علي عبد الحسين خليف125767222042438024

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة431.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائينور صبار حسن حصله125768222042391065

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة430.0ثانوية الجهاد للبناتاحيائيخديجه هادي عبد اللطيف عزيز125769222042121004

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة430.0ثانوية الشمم للبناتاحيائيضفاف منصور حسين شعواط125770222042198031

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة430.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيايات محمد هداوي يونس125771222042414038

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة430.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيزينب سالم داود سلمان125772222042212007

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة430.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيبتول عادل جابر حسن125773222042170013

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة429.0اعدادية بردى للبناتاحيائيمريم عالوي طاهر عوض125774222042163086

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة429.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسين سيف عجاج125775222042135173

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة429.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزينب حميد حنون خضر125776222042167090

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة428.0ثانوية الطيبات اللبناتاحيائيهاجر قاسم محسن كنيش125777222042189045

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة427.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيهدى احمد عبد الحسين فالح125778222042395013

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة427.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيتماره علي شريف ناصر125779222042412019

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة426.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيزهراء خالد رحيم بطي125780222042314022

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة426.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائياسراء صالح كاظم رهيف125781222042178002

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة426.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزينب رزاق حمود حسن125782222042178087

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة426.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب حسين حنون حمود125783222042156162

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة425.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل عبد الكريم عبيد125784222042139109

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة424.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيفاطمه ستار رزاق شبوط125785222042413079

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة424.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيسجى عبد هللا محمد شويل125786222042161079

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة424.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب علي عباس خزعل125787222042165065

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة424.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيايمان محمد عبد عاكول125788222042421013

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة423.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيبهاء حسن علي مشعل125789222042135039

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة423.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيحليمه عبد الستار عبد علي سلمان125790222042101020
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جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة423.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيهاجر رياض خير هللا نجم125791222042178160

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة422.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان فرهود لطيف125792222042135125

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة422.0ثانوية الهدى للبناتاحيائيزهراء فاروق عبد الكريم زغيرون125793222042146024

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة422.0ثانوية االيمان المختلطةاحيائيغدير طعمه وادي فياض125794222042214017

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة421.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيسجى عهد قاسم نجم125795222042135134

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة421.0اعدادية المروج للبناتاحيائيبتول عزيز عبد الرضا مصخي125796222042137013

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة420.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيسجى فرحان محمد عزيز125797222042157078

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة420.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأستبرق فالح عزيز حمادي125798222042153011

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة420.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيحالء بحير عزيز جالب125799222042323069

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة420.0اعدادية تونس للبناتاحيائيتبارك صالح صكبان حامد125800222042106015

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة420.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيمريم عبد الكريم سالم جبر125801222042147066

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة420.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيرفل إسماعيل حسن محمد125802222042138027

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة420.0ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيانعام عبد الحسين ثجيل متعب125803222042428004

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة419.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيبتول عامر عجيل معارج125804222042135027

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة419.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيهبه صالح حسن سالم125805222042175275

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة419.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيرباب جميل جابر خليف125806222042111026

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة419.0ثانوية المرفأ المختلطةاحيائيروان ابراهيم رهيف رداد125807222042272008

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة419.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء مجيد عزيز كزار125808222042175115

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة460.0ثانوية المعارج األهلية للبناتتطبيقيايات كامل عطيوي مطرود125809222052175005

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة419.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيهند سعيد مطرود عاكول125810222052111037

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة419.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزينب ريسان كاظم شعيبث125811222052199023

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة414.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيحنين محسن كاظم خريبط125812222052167002

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة412.0اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيخديجه حسين موشان حميدي125813222052138012

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة412.0اعدادية بردى للبناتتطبيقيحوراء علي صخي عودة125814222052163005

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة411.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيسحر سامي كريم محمد125815222052105029

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة409.0اعدادية النيل للبناتتطبيقيدعاء حسين عكار خيطان125816222052169007

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة407.0ثانوية بابل المختلطةتطبيقيكوثر عبد االيمة جواد عزيز125817222052259015

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة407.0ثانوية الرصافي المختلطةتطبيقيفتى جابر داود عبود125818222052268010

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة405.0اعدادية بردى للبناتتطبيقيزهراء علي صخي عودة125819222052163011

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة405.0اعدادية تونس للبناتتطبيقينور الهدى سلمان صالح نعمه125820222052106026

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة404.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتتطبيقيسجى عواد رشيج عبيد125821222052143007

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة403.0اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيسناء حكيم عجيل عبيد125822222052138034

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة403.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيفاطمه نعمه عبد الجبار عباس125823162052245036

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة403.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيفاطمه كريم ناصر شبيل125824222052301007

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة403.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيتغريد سعد نعمه عبد علي125825222052321008
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جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة401.0اعدادية المعرفة للبناتتطبيقيهبه ميثم حيدر عبد الحسين125826162052175016

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة399.0ثانوية بابل المختلطةتطبيقيزهراء مجيد غانم خيون125827222052259008

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة398.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيايات فضل جباره رويض125828222052321005

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة396.0اعدادية تونس للبناتتطبيقيهدى عبد الرزاق محمد جاسم125829222052106032

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة395.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةتطبيقيزهراء لطيف محمد علي125830222052266004

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة395.0اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيانوار كاظم جلود باهض125831222052138006

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة394.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقينور عباس شاكر كحيوش125832162052309023

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة394.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيهدى مناضل كاظم هزاع125833222052116025

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة391.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتتطبيقيافتخار ثامر صعيب هادي125834222052141001

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة391.0ثانوية االشراق  اللبناتتطبيقيزهراء ذياب شهيب سالم125835222052187018

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة390.0ثانوية الفردوس االولى للبناتتطبيقياسراء رحيم عبد الحسين عبد الخضر125836222052102001

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة388.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيضحى عبد هللا هاشم محمد125837222052314009

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة388.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتتطبيقيشاه زنان ماجد حميد عامر125838222052178016

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة388.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيزينب موسى سالم عبد هللا125839162052308014

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة388.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيزهراء ياسر حسين عبد علي125840162052243021

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة388.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيعذراء احمد مجيد ياسين125841222052311021

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة388.0اعدادية تونس للبناتتطبيقينور الهدى كاظم دوحي سلمان125842222052106028

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة387.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتتطبيقيمروه مجيد كاظم جابر125843222052178017

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة/قسم رياض االطفال478.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبيبركات هادي سدخان محيبس125844222022171005

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة/قسم رياض االطفال433.0ثانوية بيسان االهلية للبناتادبيحوراء رحيم لفته طارش125845222022441006

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة/قسم رياض االطفال429.0ثانوية النرجس اللبناتادبيزينب كليف كاظم عبد هللا125846222022182020

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة/قسم رياض االطفال405.0ثانوية النرجس اللبناتادبيزينب مهدي ناصر راهي125847222022182021

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة/قسم رياض االطفال387.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتادبيرحاب ناظم مالغي كاطع125848222022188011

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة/قسم رياض االطفال375.0اعدادية الزهراء للبناتادبيأيمان نعيم والي كاظم125849222022164008

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة/قسم رياض االطفال372.0اعدادية المصطفى للبناتادبيزينب سعد فدار زليمة125850222022105011

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة/قسم رياض االطفال366.0ثانوية الغدير االهلية للبناتادبينور رائد كريم سلمان125851222022417017

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة/قسم رياض االطفال361.0ثانوية االبتهاج المختلطةادبينور الهدى حسين ريسان مكطوف125852222022215012

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة/قسم رياض االطفال440.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء حسين حسن عذيب125853222042323131

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة/قسم رياض االطفال437.0ثانوية الشمم للبناتاحيائيمالك سيف رياض عبد االمير125854222042198042

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة/قسم رياض االطفال418.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيرواء مجبس عوده صعيع125855222042175088

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة/قسم رياض االطفال417.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزينب حسن علي مطلب125856242042081044

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة/قسم رياض االطفال416.0اعدادية المنار للبنيناحيائيسبا جواد عبد الكاظم كاطع125857222042095039

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة/قسم رياض االطفال415.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء ازهر عبد الجبار موسى125858222042156109

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة/قسم رياض االطفال415.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيقنوت عبد الباسط نايف حسين125859222042157098

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة/قسم رياض االطفال414.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيكوثر محمد ساجت حمد125860222042107056
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جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة/قسم رياض االطفال387.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيحوراء جياد صايح بيدر125861222052392012

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة/قسم رياض االطفال387.0اعدادية المنار للبنينتطبيقينبا عبد الباري كليكل ثكيل125862222052095044

جامعة ذي قار/كلية اآلداب440.0ثانوية النرجس اللبناتادبياسيل حبيب رعد تركي125863222022182001

جامعة ذي قار/كلية اآلداب430.0اعدادية المصطفى للبناتادبينمارق حسن يوسف رسن125864222022105019

جامعة ذي قار/كلية اآلداب422.0اعدادية عشتار للبناتادبينور حسن عبد هللا سهيل125865222022158043

جامعة ذي قار/كلية اآلداب419.0اعدادية الوحدة للبناتادبيبتول صبار شعير عكال125866222022150005

جامعة ذي قار/كلية اآلداب415.0اعدادية الفيحاء للبناتادبينور الهدى صادق صيوان حسن125867222022109032

جامعة ذي قار/كلية اآلداب412.0اعدادية رملة للبناتادبينبأ حسين عناد ضمد125868222022115061

جامعة ذي قار/كلية اآلداب387.0اعدادية النور للبناتادبيرحمه علي حسين صبر125869222022156019

جامعة ذي قار/كلية اآلداب380.0اعدادية الفرات للبناتادبيهجران سامي سالم كريدي125870222022101033

جامعة ذي قار/كلية اآلداب374.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيكرار حيدر جميل عناد125871222021069030

جامعة ذي قار/كلية اآلداب374.0ثانوية الغدير للبنينادبيحسن شياع ذياب فاطس125872222021050005

جامعة ذي قار/كلية اآلداب373.0اعدادية ام البنين للبناتادبيندى ابراهيم خيون عبد العزيز125873222022152030

جامعة ذي قار/كلية اآلداب369.0ثانوية الفاطميات للبناتادبيرحاب سامي كاطع خضير125874222022126017

جامعة ذي قار/كلية اآلداب369.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيمحمد علي كامل زاجي125875222021009010

جامعة ذي قار/كلية اآلداب367.0اعدادية الشيماء للبناتادبيايات عبد هللا عدنان شذر125876222022110003

جامعة ذي قار/كلية اآلداب366.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيسارة عباس عبد الخضر ضميد125877222022321028

جامعة ذي قار/كلية اآلداب365.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيسالم جامل محل سوادي125878292021106013

جامعة ذي قار/كلية اآلداب365.0ثانوية المنار المسائيةادبيعلي هايف شنجار فهد125879292021150063

جامعة ذي قار/كلية اآلداب365.0اعدادية الشيماء للبناتادبيفاطمه الزهراء قيصر عبد عوده125880222022110033

جامعة ذي قار/كلية اآلداب365.0اعدادية ام البنين للبناتادبيرمله احمد عوده جياد125881222022152008

جامعة ذي قار/كلية اآلداب364.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيأزل عماد عربي حبيب125882222022109002

جامعة ذي قار/كلية اآلداب364.0ثانويه المصابيح للبناتادبيبنين خالد نعمه عبد هللا125883292022079012

جامعة ذي قار/كلية اآلداب364.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيسجى حيدر صالح خيطان125884282022088039

جامعة ذي قار/كلية اآلداب363.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمه محمد حسين زاجي125885222022109026

جامعة ذي قار/كلية اآلداب363.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبيعلي مجيد عطار جعفر125886222021021014

جامعة ذي قار/كلية اآلداب362.0ثانوية الوالية للبناتادبيحنين عبد الحكيم فاخر طعمه125887222022190004

جامعة ذي قار/كلية اآلداب362.0اعدادية الشيماء للبناتادبيشهد صباح عاشور جاسم125888222022110027

جامعة ذي قار/كلية اآلداب361.0اعدادية المختار للبنينادبيفاضل حازم رشك حسوني125889222021047113

جامعة ذي قار/كلية اآلداب361.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيمسلم حكيم موازي مناتي125890222021307062

جامعة ذي قار/كلية اآلداب361.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعباس طالب صالح مهنه125891222021054034

جامعة ذي قار/كلية اآلداب360.0اعدادية الوارثين للبنينادبيهيثم فراس حميد جاسم125892152021013115

جامعة ذي قار/كلية اآلداب360.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينادبيجعفر طارق سامي شالل125893162021094001

جامعة ذي قار/كلية اآلداب360.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيخليل رحيم هالوي عبد هللا125894292021021020

جامعة ذي قار/كلية اآلداب468.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء جبار نتيش حسب125895222042323456
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جامعة ذي قار/كلية اآلداب465.0اعدادية النور للبناتاحيائيساره حيدر كريم هاشم125896222042156190

جامعة ذي قار/كلية اآلداب465.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيعلي حسين مهدي جبر125897222041066022

جامعة ذي قار/كلية اآلداب461.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائينبأ احمد عبد العزيز حميد125898222042113143

جامعة ذي قار/كلية اآلداب456.0ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيوئام خضير عباس حمد125899222042441030

جامعة ذي قار/كلية اآلداب450.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيشذى فرحان محيسن مري125900222042153279

جامعة ذي قار/كلية اآلداب449.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي حسين علي محمد125901222041010106

جامعة ذي قار/كلية اآلداب445.0ثانوية االخالص المختلطةاحيائيمريم شياع خلف دليف125902222042242021

جامعة ذي قار/كلية اآلداب442.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيزهراء ويطان حسن عباس125903222042126029

جامعة ذي قار/كلية اآلداب438.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيآيات مشتاق طالب موحان125904222042190005

جامعة ذي قار/كلية اآلداب434.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينرجس خوام ريسان حسين125905222042128114

جامعة ذي قار/كلية اآلداب432.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيمالك راضي علي راضي125906222042116069

جامعة ذي قار/كلية اآلداب431.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيحنين قحطان عبد الرضا صبيح125907222042134029

جامعة ذي قار/كلية اآلداب427.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيدعاء عدنان صالح عبد العزيز125908222042212004

جامعة ذي قار/كلية اآلداب422.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الهدى محمد ريكان محمد125909222042155109

جامعة ذي قار/كلية اآلداب422.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأميرة فيصل مطلك ظاهر125910222042153032

جامعة ذي قار/كلية اآلداب420.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيفاطمه غناو طاهر ميس125911222042190165

جامعة ذي قار/كلية اآلداب420.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيفاطمة شوقي عبد حسون125912222042157088

جامعة ذي قار/كلية اآلداب417.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرحيل حسين داخل عجيل125913222042199030

جامعة ذي قار/كلية اآلداب414.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيسجى علي دحام صويحي125914222042134070

جامعة ذي قار/كلية اآلداب414.0ثانوية الهدى للبناتاحيائيزهراء عجيل عتيوي عبد125915222042146023

جامعة ذي قار/كلية اآلداب414.0اعدادية النصر للبناتاحيائيمريم حسن نسر سرحان125916222042167067

جامعة ذي قار/كلية اآلداب413.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء محل جاسم جابر125917222042412035

جامعة ذي قار/كلية اآلداب413.0ثانوية النبوغ للبناتاحيائيرواء طالب نعمه حميدي125918222042114008

جامعة ذي قار/كلية اآلداب412.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيتبارك عباس عبد الخضر غياض125919222042203005

جامعة ذي قار/كلية اآلداب412.0اعدادية تونس للبناتاحيائينوره احمد نعيم مسير125920222042106079

جامعة ذي قار/كلية اآلداب410.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيمؤمل كريم عبد فلفول125921222041057029

جامعة ذي قار/كلية اآلداب410.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيكرار محمد غانم بطي125922132041252106

جامعة ذي قار/كلية اآلداب409.0ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيسجى نبيل عبد الهادي ابو زده125923222042232018

جامعة ذي قار/كلية اآلداب409.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحيدر كريم طليب حمود125924222041035093

جامعة ذي قار/كلية اآلداب409.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيبان ماجد لهيمد كندوح125925222042101014

جامعة ذي قار/كلية اآلداب409.0ثانوية االخالص المختلطةاحيائيرسل يحيى عبيد ناصر125926222042242011

جامعة ذي قار/كلية اآلداب408.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيحنين حميد عبد الحسين جابر125927222042323073

جامعة ذي قار/كلية اآلداب408.0اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء عمار باسم عبد الحسين125928222042209095

جامعة ذي قار/كلية اآلداب408.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنيناحيائيكامل حسين تايه ضاحي125929252041160014

جامعة ذي قار/كلية اآلداب407.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيابراهيم عالء محمد ابراهيم125930252041157002
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جامعة ذي قار/كلية اآلداب407.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيبتول محمد عبد العباس علي125931262042074021

جامعة ذي قار/كلية اآلداب407.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيهيثم جابر زكيمي نعيمه125932262041202123

جامعة ذي قار/كلية اآلداب405.0اعدادية النور للبناتاحيائيايات حيدر حامد جبر125933222042156026

جامعة ذي قار/كلية اآلداب405.0ثانوية بالد الرافدين االهلية للبناتاحيائيزينه عالء حسن خشان125934222042200009

جامعة ذي قار/كلية اآلداب405.0اعدادية االصمعي للبنيناحيائيعلي رعد حسن مرزوك125935162041010012

جامعة ذي قار/كلية اآلداب404.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيعلي راضي خلف كاوش125936162041110009

جامعة ذي قار/كلية اآلداب404.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد بارون سلمان125937162041064004

جامعة ذي قار/كلية اآلداب403.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحوراء علي كاظم عباس125938222042151019

جامعة ذي قار/كلية اآلداب403.0اعدادية النور للبناتاحيائيبنين عباس حمزة فاضل125939242042095025

جامعة ذي قار/كلية اآلداب403.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء علي غضيب عبد125940222042207032

جامعة ذي قار/كلية اآلداب403.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنيناحيائيحسين حبيب سبع خميس125941162041064001

جامعة ذي قار/كلية اآلداب402.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيحسين رائد سليم عبد علي125942142041203047

جامعة ذي قار/كلية اآلداب402.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عبد الرضا خليف125943222042135129

جامعة ذي قار/كلية اآلداب401.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيسحر مهند خضير كعيد125944222042321112

جامعة ذي قار/كلية اآلداب401.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيهدى نعيم جبر بجاي125945222042183095

جامعة ذي قار/كلية اآلداب401.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائيبنين عبد مانع صلبوخ125946222042149005

جامعة ذي قار/كلية اآلداب401.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيتيجان ضياء جميل خضير125947222042410024

جامعة ذي قار/كلية اآلداب401.0اعدادية عشتار للبناتاحيائينور ضيدان صبر محيسن125948222042158078

جامعة ذي قار/كلية اآلداب401.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيحسين قصي عبد الحسن علي125949292041151052

جامعة ذي قار/كلية اآلداب400.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيأالء علي خضير عباس125950222042190001

جامعة ذي قار/كلية اآلداب400.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائينور الهدى حميد عبد الرزاق صيوان125951222042112097

جامعة ذي قار/كلية اآلداب400.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيبنين صبيح عاصي حمزه125952222042178025

جامعة ذي قار/كلية اآلداب399.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيايمان محمد نعيمه علي125953222042323042

جامعة ذي قار/كلية اآلداب437.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيرضا عبد الهادي حميد داغر125954162051357180

جامعة ذي قار/كلية اآلداب421.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيسجاد حيدر محمد مريهج125955162051364068

جامعة ذي قار/كلية اآلداب415.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقياحمد شهاب احمد جبار125956162051119003

جامعة ذي قار/كلية اآلداب413.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمصطفى محمد حسين حنون125957222051007037

جامعة ذي قار/كلية اآلداب412.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعبدهللا حارث عبدهللا يعقوب125958162051052030

جامعة ذي قار/كلية اآلداب410.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيكاظم محسن علي طاهر125959162051053092

جامعة ذي قار/كلية اآلداب410.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيعلي مسلم شاطي سلمان125960162051371185

جامعة ذي قار/كلية اآلداب409.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتتطبيقيعبير خليفة بديوي وادي125961162052293006

جامعة ذي قار/كلية اآلداب408.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيزهراء اسعد تركي غميس125962222052323035

جامعة ذي قار/كلية اآلداب407.0ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيهبه خالد شالل معارج125963222052108038

جامعة ذي قار/كلية اآلداب403.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيهيام جليل ايوب طه125964162052381172

جامعة ذي قار/كلية اآلداب399.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيمصطفى محمد مالك هادي125965162051364155
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جامعة ذي قار/كلية اآلداب397.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيمهدي حسين عبد االمام راضي125966162051051127

جامعة ذي قار/كلية اآلداب396.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعباس عبد هللا حسن بناي125967162051139061

جامعة ذي قار/كلية اآلداب393.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي عبد جخيور مدهوش125968222051010039

جامعة ذي قار/كلية اآلداب393.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيفاطمه مسلم حسن طعمه125969162052283029

جامعة ذي قار/كلية اآلداب391.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمصطفى خضير عباس نعيم125970222051042071

جامعة ذي قار/كلية اآلداب389.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيحنين محمد عبد ثامر125971162052216010

جامعة ذي قار/كلية اآلداب387.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيتبارك مصطفى عبد القادر مصطفى125972162052212009

جامعة ذي قار/كلية اآلداب387.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيطيبه عدنان فاضل خلف125973222052392031

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ446.0ثانوية عاتكة للبناتادبيفاطمه علي بجاي خالوي125974292022063039

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ387.0ثانوية البحتري المختلطةادبيبنين احمد مطر ضايف125975222022222003

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ374.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعباس عدي صباح نوري125976212021081026

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ371.0ثانوية االمامة للبنينادبيعلي محسن حسين ماضي125977212021083026

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ360.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيعلي سعد مهدي نجم125978232021199013

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ471.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيعلي حيدر نوري حسن125979222041021104

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ415.0اعدادية السوق للبناتاحيائيتبارك علي طالب ناصر125980222042209034

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ405.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب عبد الرحيم كطيو حمادي125981222042153228

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ402.0ثانوية النرجس اللبناتاحيائيزهراء باسم زاهي جبر125982222042182016

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ396.0ثانوية الشهيد عبد الكريم إسماعيل االهلية للبناتاحيائيأية صباح ناصر حسين125983222042434004

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ392.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيرنده جمعه عباس مروح125984222042410037

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ391.0الخارجياتاحيائيدعاء خضير عباس عبد125985222042401034

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ391.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيمنتظر فاضل علي محمد125986222041077197

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ391.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيعبد هللا ضياء عبد الحسين مطلك125987222041058067

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ390.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائياسماء عبد الخالق جواد علي125988222042110002

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ390.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيعذراء جالب عجيل جياد125989222042117050

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ388.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيسجى حياوي خلف نجم125990292042050098

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ388.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائياحمد قيس بدر جاسم125991222041040012

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ387.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد وهاب رزاق عبد هللا125992222041356216

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ385.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيعذراء حميد يمعان عبد125993222042102088

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ385.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيرقيه عبد الحسين عدنان صالح125994222042410035

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ385.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيمنار علي عادل علي125995222042436047

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ384.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيتبارك احمد سمير مجيد125996222042143062

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ384.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحسين جبار خريبط حسن125997222041306076

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ384.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيساجد قاسم خميس حيال125998162051355099

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ384.0اعدادية الوركاء للبناتتطبيقيطيبه واثق حبيب ريكان125999222052157074

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ381.0اعدادية السوق للبناتتطبيقياسراء هاشم محمد ثجيل126000222052209002
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جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ375.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيحوراء علي عزيز عادم126001222052103015

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ370.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعلي سامي سالم عبد القادر126002162051036071

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ366.0ثانوية المعارف االهلية للبنينتطبيقيمحمد عارف عبد الجليل هداد126003222051381015

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية473.0ثانوية الفرزدق المختلطةادبيوفاء جبار سلمان ماضي126004222022219011

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية464.0ثانوية الجبايش للبنينادبيمحمد عذاب حريجة عبود126005222021045027

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية462.0ثانوية الفردوس االولى للبناتادبينور عالء حميد عبد126006222022102022

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية427.0اعدادية المصطفى للبناتادبينور سلمان حنظل محمد126007222022105020

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية420.0االعدادية المهدوية للبنينادبيعباس احمد سوادي جاسم126008292021017079

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية411.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيرفل زامل شنان محمد126009222022127004

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية410.0اعدادية الجزائر للبنينادبيمهدي بجاي زايد كطان126010222021042059

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية405.0اعدادية سكينة للبناتادبيساره علي ناصر حسون126011222022116029

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية403.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيميثم صدام عباس يسر126012222021086118

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية397.0ثانوية الجبايش للبنينادبيرحيم محمد كاظم شالل126013222021045011

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية395.0اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد سعد كاظم جاسم126014222021011063

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية395.0اعدادية تونس للبناتادبيأفراح عبد الكاظم عبد علي فحل126015222022106002

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية393.0اعدادية تونس للبناتادبينور كاظم حسين عالوي126016222022106072

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية387.0ثانوية االبتهاج المختلطةادبيزينب علي كرماش نغيمش126017222022215007

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية سكينة للبناتادبيزينب علي محي نزال126018222022116026

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية الفردوس االولى للبناتادبينبأ عدنان عبد الرضا رحمه126019222022102021

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيعلي طالب ناصر عبدالرضا126020222021048022

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية تونس للبناتادبيفاطمه ناظم جليل ابراهيم126021222022106063

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية369.0الخارجياتادبيزينب رحيم عبد الساده بدر126022222022401059

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية368.0اعدادية الفضائل للبناتادبيزينب عبد الرزاق شرقي عامر126023222022104025

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية الكرمة  للبنينادبيحسن كريم علي محمد126024222021039003

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية صفية للبناتادبينور ميثم اسوادي عبيد126025292022084041

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيازهر ظاهر بطل حلو126026222021086009

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية بيسان االهلية للبناتادبيزهراء حسين هادي حسن126027222022441008

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبياسعد عايد عبد رباد126028292021001013

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية365.0ثانوية الفردوس االولى للبناتادبيبنين فاضل علي صالح126029222022102007

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية365.0اعدادية الجزائر للبنينادبيعبد هللا غيث كاظم ادهام126030222021042029

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية سكينة للبناتادبيشكران وفي عوده كريم126031222022116033

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية الرويمي المختلطةادبيمشارق ضياء عوين جباره126032222022243006

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية364.0الخارجياتادبيايناس حسين هادي حسن126033222022401022

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية363.0اعدادية تونس للبناتادبيفاطمة ناظم ريسان مزبان126034222022106059

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية363.0ثانوية البحتري المختلطةادبيتبارك محمد عبد الرزاق عداي126035222022222004
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جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية المثنى للبنينادبيعلي ابراهيم علي عبد الحسن126036262021005043

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيعلي شعالن ابراهيم راضي126037222021069024

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية تونس للبناتادبيازهار غايب سمير لويج126038222022106007

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية الحمار للبنينادبيمصطفى كريم شويخ عنيد126039222021044017

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية362.0اعدادية البطحاء للبنينادبياحمد سالم شاكر هنيدي126040222021006001

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية البطحاء للبناتادبيعلياء جبار مسير عباس126041222022160057

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية الجبايش للبنينادبيعلي محمد خفيف شدود126042222021045019

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية الواثق المختلطةادبيامجد قاسم عبد الرضا جاسم126043222021235002

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية438.0ثانوية المرفأ المختلطةاحيائيدعاء حازم محسن خلف126044222042272003

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية437.0ثانوية البطائح للبناتاحيائيشفاء هالل ثامر عطيه126045222042197018

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية437.0ثانوية الصفا المختلطةاحيائيزهراء عبد النبي جاسم ناصر126046222042347006

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية437.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيام البنين طالب علي عليخ126047222042103020

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية435.0اعدادية السوق للبناتاحيائيديار ناظم محمود حسن126048222042209056

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية432.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتاحيائيزينب لطيف حسان زغير126049222042426013

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية429.0اعدادية تونس للبناتاحيائيبتول واثق عزيز حميد126050222042106014

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية426.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيعفاف عبد الرحيم عامر طعمه126051222042439058

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية418.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيهديل فالح حسن خزعل126052222042153455

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية415.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيرحاب محسن دخيل حنين126053222042143117

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية414.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيمريم محسن جاسم ياسر126054222042142071

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية413.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيعائشة خزعل مكطوف وادي126055222042143259

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية413.0اعدادية السوق للبناتاحيائيصابرين محمد معيوف حسين126056222042209133

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية412.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيتبارك حسين ناصر جبر126057222042311018

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية411.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيكرار علي راضي خلف126058222041382020

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية410.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد جواد كاظم خليف126059222041002126

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية439.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيوفاء احمد ثامر عباس126060222052199041

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية408.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتتطبيقينرجس احمد ياسين موكر126061222052426025

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية408.0اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيفاطمه رحيم ارهيف كسار126062222052138036

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية399.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيمجتبى حميد جخيور ناصر126063222051035054

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية399.0اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيمحمد ثائر عباس شاهر126064222051068047

جامعة ذي قار/كلية األعالم456.0ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيبنين حميد نجم جرجاك126065222022227001

جامعة ذي قار/كلية األعالم409.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيامير ياسر محمد حسن عرسان126066272021044016

جامعة ذي قار/كلية األعالم408.0ثانوية المربد المسائية للبنينادبيعالء مظفر عبد الحسين علوان126067162021362031

جامعة ذي قار/كلية األعالم405.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيحامد زهير حامد فريخ126068222021231002

جامعة ذي قار/كلية األعالم396.0ثانوية الرائد للبنينادبيليث محمد يوسف عبد الصمد126069102021001031

جامعة ذي قار/كلية األعالم391.0اعدادية النجاح للبنينادبيحسين حيدر فرحان مرار126070222021067015
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جامعة ذي قار/كلية األعالم388.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين سرح حسن وادي126071142021024075

جامعة ذي قار/كلية األعالم385.0اعدادية الكوثر للبناتادبيطيبة محسن عبد االمير شمخي126072242022108028

جامعة ذي قار/كلية األعالم384.0الخارجيونادبيطاهر مسافر طارش طاهر126073222021400094

جامعة ذي قار/كلية األعالم384.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيعلي عبد عون محسن فهد126074272021020038

جامعة ذي قار/كلية األعالم382.0اعدادية سومر للبنينادبيحسين تركي محمد حمزه126075242021009022

جامعة ذي قار/كلية األعالم381.0اعدادية الياقوت للبنينادبيحسين علي نعمه ختيل126076272021038020

جامعة ذي قار/كلية األعالم381.0اعدادية الهبة للبناتادبيساره علي حسين نعيمه126077222022120013

جامعة ذي قار/كلية األعالم380.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيسيف جمعه عبد هللا محمد126078272021020030

جامعة ذي قار/كلية األعالم378.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيسجاد غالب عبد الكاظم فارس126079262021017037

جامعة ذي قار/كلية األعالم378.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي حسين محمد مرزوق126080162021030052

جامعة ذي قار/كلية األعالم373.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسن خضير عباس كاظم126081272021016022

جامعة ذي قار/كلية األعالم372.0ثانوية بصية المختلطةادبياحمد جميل حمدان جبر126082292021103001

جامعة ذي قار/كلية األعالم371.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيوسام عتوي كزار جوهر126083292021008052

جامعة ذي قار/كلية األعالم368.0ثانوية الحضر للبناتادبيشهد عزيز كريم صالح126084272022051042

جامعة ذي قار/كلية األعالم367.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيضرغام عصام حسين عباس126085222021054028

جامعة ذي قار/كلية األعالم366.0ثانوية االنتصار المختلطهادبيصادق ابراهيم جواد كاظم126086252021036014

جامعة ذي قار/كلية األعالم365.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمهدي قاسم خلف مطشر126087222021010056

جامعة ذي قار/كلية األعالم365.0اعدادية المثابرون للبنينادبيحسين محمد دليمي محمد126088222021376029

جامعة ذي قار/كلية األعالم365.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيمختار عبد الرضا جاسم حمزه126089132021015053

جامعة ذي قار/كلية األعالم364.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيجنيد علي شهاب ابراهيم126090212021017006

جامعة ذي قار/كلية األعالم364.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيزينب علي ناصر بالد126091222022168029

جامعة ذي قار/كلية األعالم363.0اعدادية عفك للبنينادبيادم سالم كاظم مناحي126092242021011002

جامعة ذي قار/كلية األعالم363.0اعدادية االعتماد للبنينادبيعلي محسن حسين جابر126093292021010089

جامعة ذي قار/كلية األعالم361.0اعدادية الزهراء للبناتادبيرسل عبد الزهره حمزه مكطاف126094232022109022

جامعة ذي قار/كلية األعالم361.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي حسين غركان لفته126095142021024179

جامعة ذي قار/كلية األعالم360.0اعدادية االرشاد للبنينادبيسلمان ضويد سلمان حمدان126096282021101018

جامعة ذي قار/كلية األعالم360.0اعدادية التحرير للبنينادبيأحمد شاكر عبد سعد126097282021004006

جامعة ذي قار/كلية األعالم360.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمصطفى علي خضير عباس126098222021090073

جامعة ذي قار/كلية األعالم360.0اعدادية المثابرون للبنينادبيمجيد كاظم عبيد علي126099222021376081

جامعة ذي قار/كلية األعالم473.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيحسين رحيم كريم عجيمي126100222041033040

جامعة ذي قار/كلية األعالم459.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء منعم زغير لعيبي126101162042202082

جامعة ذي قار/كلية األعالم456.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحسين احمد وفي بدن126102222041306074

جامعة ذي قار/كلية األعالم448.0ثانوية االحرار المختلطةاحيائيمريم نعيم محمد حسون126103222042281005

جامعة ذي قار/كلية األعالم447.0ثانوية االخالص المختلطةاحيائيطيبة ضياء مراد فارس126104222042242016

جامعة ذي قار/كلية األعالم446.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسام جابر كريم عبد126105252041008032
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جامعة ذي قار/كلية األعالم443.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيهدى عودة عباس عليوي126106222042153452

جامعة ذي قار/كلية األعالم442.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيشمس ماجد حسين لفته126107222042190137

جامعة ذي قار/كلية األعالم441.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمهيمن ميثم مظلوم رجب126108262041001219

جامعة ذي قار/كلية األعالم439.5ثانوية المتميزيناحيائيباقر حمزه جادر عبد الصاحب126109242041041016

جامعة ذي قار/كلية األعالم437.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيام البنين محمد طاهر محسن126110222042110006

جامعة ذي قار/كلية األعالم435.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيدعاء ناظم حمادي حبيب126111162042162022

جامعة ذي قار/كلية األعالم435.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيحسن رشيد مجيد كاظم126112272041008019

جامعة ذي قار/كلية األعالم435.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيفاطمة الزهراء عباس محمد نعيمة126113292042153104

جامعة ذي قار/كلية األعالم433.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسين شاكر حسين عباس126114222041035063

جامعة ذي قار/كلية األعالم431.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائياحمد سجاد حيدر علي126115212041033009

جامعة ذي قار/كلية األعالم427.0اعدادية النصر للبناتاحيائينهاد رزاق لفته عباس126116222042167077

جامعة ذي قار/كلية األعالم421.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحيدر عذاب حسين حسون126117252041150128

جامعة ذي قار/كلية األعالم421.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيريام هاشم عواد محيسن126118222042175090

جامعة ذي قار/كلية األعالم419.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيسكينه فريد كاظم حسين126119252042053074

جامعة ذي قار/كلية األعالم417.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمصطفى ناجح هادي جاسور126120272041010206

جامعة ذي قار/كلية األعالم416.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيزينه كريم عليوي حمادي126121112042085030

جامعة ذي قار/كلية األعالم416.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزمن سعود ثجيل حاجم126122222042134046

جامعة ذي قار/كلية األعالم411.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيزهراء حسين عبد حمد126123212042093040

جامعة ذي قار/كلية األعالم410.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد سعيد جبار عبد االمير صبري126124272041014214

جامعة ذي قار/كلية األعالم410.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائينور حليم طاهر حسن126125222042139234

جامعة ذي قار/كلية األعالم409.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمئاب فائز جابر محسن126126222042128099

جامعة ذي قار/كلية األعالم407.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحسين صالح فليح كاظم126127222041029043

جامعة ذي قار/كلية األعالم404.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيفرح غالب يعكوب دخيل126128222042139202

جامعة ذي قار/كلية األعالم404.0ثانوية كنجان للبناتاحيائيآية حسين مالك فخري126129312042048001

جامعة ذي قار/كلية األعالم404.0ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى منعم فضاله محمد126130242041041104

جامعة ذي قار/كلية األعالم403.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد ستار جبر معن126131152041004056

جامعة ذي قار/كلية األعالم400.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمنار شهاب عطيه خلف126132222042107061

جامعة ذي قار/كلية األعالم399.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيزين العابدين صالح هاشم مدلول126133222041002119

جامعة ذي قار/كلية األعالم398.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيمالك محسن علوان لفته126134212041085077

جامعة ذي قار/كلية األعالم397.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيزين العابدين عباس اسماعيل راضي126135232041257094

جامعة ذي قار/كلية األعالم395.5ثاتوية المتميزيناحيائيعلي ماجد صادق سعدون126136262041040033

جامعة ذي قار/كلية األعالم395.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيطيبه حسين علي عبد126137272042070058

جامعة ذي قار/كلية األعالم395.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيأحمد قاسم جليل شناوه126138262041028003

جامعة ذي قار/كلية األعالم394.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيتمارا جاسم عبد الحسين عواد126139222042150011

جامعة ذي قار/كلية األعالم394.0ثانوية المبدعون االهلية للبنيناحيائيمنتظر نزار شوين شليج126140222041378005
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جامعة ذي قار/كلية األعالم394.0اعدادية التميز للبنيناحيائيعبد هللا محمد عليوي عجيل126141222041356118

جامعة ذي قار/كلية األعالم394.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسن برزان مالغي علوان126142222041035039

جامعة ذي قار/كلية األعالم394.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيروى نعيم حسون عطيه126143222042157035

جامعة ذي قار/كلية األعالم393.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيمحمد رافع نجم عبدهللا126144192041343187

جامعة ذي قار/كلية األعالم393.0اعدادية التميز للبنيناحيائيحيدر علي لفتة سلمان126145222041356071

جامعة ذي قار/كلية األعالم393.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي حيدر جبار خفاي126146222041072092

جامعة ذي قار/كلية األعالم393.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيفاطمه عباس سعدون ثاجب126147222042392093

جامعة ذي قار/كلية األعالم392.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحيدر عبد الحسين خضير حسين126148222041306120

جامعة ذي قار/كلية األعالم403.0ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيتركي وليد زعيبل فاخر126149162051347001

جامعة ذي قار/كلية األعالم402.0ثانوية  العصر الحديث االهلية للبنينتطبيقيحسين علي جبار داود126150162051125002

جامعة ذي قار/كلية األعالم401.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيعقيل كاظم علي شالل126151222051081020

جامعة ذي قار/كلية األعالم393.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيزينب عبد الحسين حاجم جبر126152222052321022

جامعة ذي قار/كلية األعالم390.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتتطبيقيعلية جاسم محمد عبد هللا126153162052276012

جامعة ذي قار/كلية األعالم389.0اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيصابرين عوده لفته مشكور126154162052181014

جامعة ذي قار/كلية األعالم387.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقينرجس رمضان هاشم عبد هللا126155162052308019

جامعة ذي قار/كلية األعالم385.0ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتتطبيقيميساء حسن جابر عنيد126156222052278026

جامعة ذي قار/كلية األعالم384.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيحسن ستار عبد االمير مطشر126157222051302024

جامعة ذي قار/كلية األعالم384.0ثانوية انوار الحجة للبنينتطبيقيمنتظر سمير احمد حميدي126158162051026039

جامعة ذي قار/كلية األعالم383.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيمنتظر كريم مهدي كريم126159162051096038

جامعة ذي قار/كلية األعالم383.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيحسين رائد جبار عبود126160272051019014

جامعة ذي قار/كلية األعالم382.0ثانوية البرهان االهلية للبناتتطبيقينور جالل موحب جعفر126161162052278017

جامعة ذي قار/كلية األعالم381.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيمسلم عقيل حميد جبر126162222051356089

جامعة ذي قار/كلية األعالم381.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقينبأ طالب ثويني العيبي126163222052116022

جامعة ذي قار/كلية األعالم380.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد رائد محمد كريم126164222051007026

جامعة كركوك/كلية الطب613.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيجنه محمود محمد محمود126165202042398009

جامعة كركوك/كلية الطب613.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيعائشه عالء فؤاد طه126166202042398022

جامعة كركوك/كلية الطب613.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيمير هه فال محمد رحيم126167202041399044

جامعة كركوك/كلية الطب613.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائياالء ساالر احمد فتاح126168202042398006

جامعة كركوك/كلية الطب613.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائينور الهدى أسامة حسن عثمان126169202042398029

جامعة كركوك/كلية الطب613.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيعائشة اوزجان صبحي عمر126170202042398021

جامعة كركوك/كلية الطب613.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيعبد الرحمن مؤيد احمد محمد126171202041399017

جامعة كركوك/كلية الطب613.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيمصطفى محمد علي اسماعيل126172202041399042

جامعة كركوك/كلية الطب612.8ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيرسل هاشم حسين جميل126173202042116026

جامعة كركوك/كلية الطب612.8ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمنار يونس غازي محمد126174202042116063

جامعة كركوك/كلية الطب612.7ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيايالف عبد الستار جبار كاكه عبد هللا126175202042116017
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جامعة كركوك/كلية الطب612.7ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعمر رشيد عواد عبد هللا126176202041050061

جامعة كركوك/كلية الطب612.6ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمالك امير حسين محمد صالح126177202042116060

جامعة كركوك/كلية الطب612.3اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياسامة انعام عبد الرحمن علي126178202041001033

جامعة كركوك/كلية الطب612.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيريام اصغر حسن صالح126179202042398015

جامعة كركوك/كلية الطب612.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعبد الملك احمد خضر زيدان126180202041003064

جامعة كركوك/كلية الطب612.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيهبه رفعت عبد الحميد رفعت126181202042398031

جامعة كركوك/كلية الطب612.0ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائينور الهدى مازن عبد الوهاب عبد هللا126182202042116067

جامعة كركوك/كلية الطب612.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيمحمد دلشاد صابر محمد126183202041399032

جامعة كركوك/كلية الطب612.0ثانوية العراق للمتميزيناحيائييونس نهاد رفيق شفيق126184202041050102

جامعة كركوك/كلية الطب611.7ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيايالف هزبر محمود علي126185202042116019

جامعة كركوك/كلية الطب611.7ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيهاجر تونجاي نامق فائق126186202042116072

جامعة كركوك/كلية الطب611.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيينار مفيد سلمان رشيد126187202042398034

جامعة كركوك/كلية الطب611.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيحنين احمد بهاء الدين علي126188202042398011

جامعة كركوك/كلية الطب611.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيمريم تيمور زين العابدين محمود126189202042398026

جامعة كركوك/كلية الطب610.9ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيساره سليم فاروق انور126190202042116038

جامعة كركوك/كلية الطب610.0ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيرغد علي عبد هللا عمر126191202042116027

جامعة كركوك/كلية الطب610.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيعلي حسيب محمد محمد126192202041399021

جامعة كركوك/كلية الطب610.0ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيأيالف عمر فخر الدين طه126193202042116003

جامعة كركوك/كلية الطب609.7اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد محمد عبد الرحمن صالح126194202041001025

جامعة كركوك/كلية الطب609.6ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيدنيا عدنان محمد خضر126195202042116025

جامعة كركوك/كلية الطب609.5ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى خضر كريم حماد126196202041050093

جامعة كركوك/كلية الطب609.4ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد خالد عبد الحكيم عبد المجيد126197202041050007

جامعة كركوك/كلية الطب609.1ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزبيده عادل محمد حسين عبد هللا126198202042134032

جامعة كركوك/كلية الطب609.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين علي شريف126199202041399033

جامعة كركوك/كلية الطب609.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيبراء ادريس غازي محمد126200202042180029

جامعة كركوك/كلية الطب608.7ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيانس عبد الرحمن توفيق محمد126201202041399011

جامعة كركوك/كلية الطب607.8ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيامنه ناجي احمد جاسم126202202042116015

جامعة كركوك/كلية الطب607.8اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيابراهيم شهاب احمد بهرام126203202041048004

جامعة كركوك/كلية الطب607.7ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي محمد مصطفى كمال126204202041050056

جامعة كركوك/كلية الطب607.4ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد غسان محمد حنظل126205202041050081

جامعة كركوك/كلية الطب607.4ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعمر سالم سفوك عبد هللا126206202041050062

جامعة كركوك/كلية الطب607.1ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد جودت عباس سمين126207202041050077

جامعة كركوك/كلية الطب607.0ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيدنيا شدان محمد شكور محمد126208202042116024

جامعة كركوك/كلية الطب607.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيزيد علي احمد حمد امين126209202041399014

جامعة كركوك/كلية الطب606.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيمحمد فالح محمد امين126210202041399035
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جامعة كركوك/كلية الطب606.0ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيآيات احسان عثمان حميد126211202042116002

جامعة كركوك/كلية الطب606.0ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيشهد هالل عبد هللا زينل126212202042116045

جامعة كركوك/كلية الطب606.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيجهاد نجاة عباس محمد126213202042398010

جامعة كركوك/كلية الطب605.9ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيايالف محمد عادل علي126214202042116018

جامعة كركوك/كلية الطب605.8ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد اميد رفيق توفيق126215202041050074

جامعة كركوك/كلية الطب605.8ثانوية العراق للمتميزيناحيائيياسر نهاد شهاب احمد126216202041050098

جامعة كركوك/كلية الطب605.7اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيامين نهاد امين محمود126217202041001040

جامعة كركوك/كلية الطب605.2ثانوية العراق للمتميزيناحيائيطه صالح محمد صالح126218202041050032

جامعة كركوك/كلية الطب605.1ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد جودت عباس سمين126219202041050005

جامعة كركوك/كلية الطب605.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمراد فاضل خورشيد احمد126220202041005058

جامعة كركوك/كلية الطب605.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيزينب عبد الجليل احمد جمعه126221202042114049

جامعة كركوك/كلية الطب605.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائييوسف عمر عادل صديق126222202041022151

جامعة كركوك/كلية الطب605.0ثانوية همسة للبناتاحيائيريام محمود ابراهيم خلف126223202042157013

جامعة كركوك/كلية الطب605.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيمروه محمد عبد الرزاق عبد الوهاب126224202042118137

جامعة كركوك/كلية الطب605.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيبه يوه ند سليم كريم مصطفى126225202041304036

جامعة كركوك/كلية الطب605.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيروان جالل عبد الرزاق محي الدين126226202042118075

جامعة كركوك/كلية الطب605.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب ياسين احمد صالح126227202042160053

جامعة كركوك/كلية الطب605.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائياالء ارام علي عبد هللا126228202042118023

جامعة كركوك/كلية الطب605.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمنار سلمان داود رشيد126229202042141054

جامعة كركوك/كلية الطب605.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيولدان جاسم محمد غريب احمد126230212042178290

جامعة كركوك/كلية الطب605.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيراز صالح الدين ميرزا شريف126231202042331076

جامعة كركوك/كلية الطب605.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيآيه حسام الدين عبد الرحيم امين126232202042118008

جامعة كركوك/كلية الطب605.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيهند قادر عزيز محمود126233202042160124

جامعة كركوك/كلية الطب605.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمنى محمد عبد هللا ابراهيم126234202042117055

جامعة كركوك/كلية الطب605.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمسلم فليح ياسين عبد الرحمن126235202041030138

جامعة كركوك/كلية الطب605.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيفرح طالل شاكر هرمز126236202042142006

جامعة كركوك/كلية الطب604.9اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياكام امانج رحيم عبد هللا126237202041001036

جامعة كركوك/كلية الطب604.8ثانوية اليقظة للبناتاحيائينور الهدى سالم علي حمد126238202042134084

جامعة كركوك/كلية الطب604.5اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد اياد محمد نعمان126239202041001183

جامعة كركوك/كلية الطب604.4ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائياالء مصطفى احمد محمد126240202042116013

جامعة كركوك/كلية الطب604.3اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيسارا قيس محمد صادق126241202042180070

جامعة كركوك/كلية الطب604.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيشيماء رابح راضي حسن126242202042160067

جامعة كركوك/كلية الطب604.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد سردار جعفر كريم126243202041304016

جامعة كركوك/كلية الطب604.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيهارون بهجت صدر الدين جالل126244202041302148

جامعة كركوك/كلية الطب604.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيشذى طالب حسين يوسف126245202042160063

صفحة ٣٦٠٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة كركوك/كلية الطب604.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيضحى زهير علي محمود126246312042081115

جامعة كركوك/كلية الطب604.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيمحمد يونس محمود مردان126247202041399037

جامعة كركوك/كلية الطب604.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا حسن حمود ابراهيم126248202041007033

جامعة كركوك/كلية الطب604.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب نجم الدين محمد صالح126249202042344116

جامعة كركوك/كلية الطب604.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائياسامه مصطفى محمود احمد126250182041009012

جامعة كركوك/كلية الطب604.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزينب محمد شاكر عثمان126251202042180066

جامعة كركوك/كلية الطب604.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيصهيب سامي حسين علي126252202041030065

جامعة كركوك/كلية الطب604.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيشيماء خورشيد رشيد صالح126253182042182071

جامعة كركوك/كلية الطب604.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيساره عدنان اسماعيل احمد126254182042182058

جامعة كركوك/كلية الطب604.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائياسراء لقمان عزيز نوري126255202042331014

جامعة كركوك/كلية الطب604.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيارام سردار شهوار ولي126256202041030026

جامعة كركوك/كلية الطب604.0ثانوية  المسرة المسائية للبنات دراسة اجنبية - تركمانياحيائيمريم علي حاتم محمد126257202042388002

جامعة كركوك/كلية الطب604.0ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيهاله احمد جياد لجي126258202042189020

جامعة كركوك/كلية الطب604.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيمحمد ناجي مسربت كاظم126259182041354130

جامعة كركوك/كلية الطب604.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيساره حسين صديق جالل126260202042154045

جامعة كركوك/كلية الطب603.6ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد الحميد عبد هللا حميد رشيد126261202041050037

جامعة كركوك/كلية الطب603.6اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيمحمد علي طه حميد126262202041262082

جامعة كركوك/كلية الطب603.4اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائياالء ماهر نجات جليل126263202042180020

جامعة كركوك/كلية الطب603.4ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمريم عدي ياسر عبد الصاحب126264202042116059

جامعة كركوك/كلية الطب603.2ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد ابراهيم احمد عبد هللا126265202041050072

جامعة كركوك/كلية الطب603.1ثانوية اليقظة للبناتاحيائياستبرق صميم محمد داود126266202042134008

جامعة كركوك/كلية الطب603.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمصطفى خالد مظهر عبد126267312041024170

جامعة كركوك/كلية الطب603.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيمريم محمد عيدان ابراهيم126268202042106063

جامعة كركوك/كلية الطب603.0ثانوية عدن للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد رحيم كريم126269202041084028

جامعة كركوك/كلية الطب603.0ثانوية العراق للمتميزيناحيائياسامة مهدي صالح شحاذة126270202041050017

جامعة كركوك/كلية الطب603.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيسجى حاتم غائب سعيد126271202042154049

جامعة كركوك/كلية الطب603.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايالف محمد عباس خميس126272202042144015

جامعة كركوك/كلية الطب603.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائيايمان محمد غالب غائب126273202042101013

جامعة كركوك/كلية الطب603.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائياالء عبد الخالق فخر الدين احمد126274202042334036

جامعة كركوك/كلية الطب603.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيساريه ازاد ولي محمد126275202042334156

جامعة كركوك/كلية الطب603.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيزهراء فارس قدوري سكران126276202042139052

جامعة كركوك/كلية الطب603.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيلبنى ياسر رضا بابا عادل126277202042160087

جامعة كركوك/كلية الطب603.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد هللا مهدي صالح قنبر126278182041009035

جامعة كركوك/كلية الطب603.0ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائينور نمير عزة اسعد126279202042116070

جامعة كركوك/كلية الطب603.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيشيرين محمد قورباني مجيد126280202042334198
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جامعة كركوك/كلية الطب603.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعلي عبد االمير فهد اسماعيل126281202041022074

جامعة كركوك/كلية الطب603.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيشهد موالن نوري غضبان126282202042109052

جامعة كركوك/كلية الطب603.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء محمد محمد صالح محمد عزيز126283202042340045

جامعة كركوك/كلية الطب603.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد عثمان نصر الدين دارا126284202041304112

جامعة كركوك/كلية الطب603.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيمؤيد طارق ياسين عبيد126285202041025043

جامعة كركوك/كلية الطب603.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيرسل طه علي عناد126286212042109031

جامعة كركوك/كلية الطب603.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيعائشه عماد عبد هللا احمد126287202042134056

جامعة كركوك/كلية الطب603.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد سعد خلف حسن126288202041001196

جامعة كركوك/كلية الطب603.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيلقاء طارق معيوف خورشيد126289182042203072

جامعة كركوك/كلية الطب603.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمحمد احمد كريم قرباني126290202041302104

جامعة كركوك/كلية الطب603.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائييوسف سعد محمد عداي126291202041013093

جامعة كركوك/كلية الطب603.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيطارق ياسين علي عناد126292212041033042

جامعة كركوك/كلية الطب603.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي اياد ادهم عبد هللا126293202041308025

جامعة كركوك/كلية الطب602.7ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائياسيل حازم عسكر موسى126294202042116009

جامعة كركوك/كلية الطب602.4اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد حسين محمود عواد126295202041001012

جامعة كركوك/كلية الطب602.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسجى خميس عواد عباس126296202042109042

جامعة كركوك/كلية الطب602.0ثانوية عدن للبنيناحيائياسامه محمد نجم سعيد126297202041084001

جامعة كركوك/كلية الطب602.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيسجى وليد محمد عبد126298202042111035

جامعة كركوك/كلية الطب602.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه غازي اسعد مصطفى126299202042160082

جامعة كركوك/كلية الطب602.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيمينا رائد نجم مصطفى126300202042398028

جامعة كركوك/كلية الطب602.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيفتحية عالء عبد الجبار محمد126301312042047156

جامعة كركوك/كلية الطب602.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيسيف حاضر علي عبد126302202041030061

جامعة كركوك/كلية الطب602.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيمحمد جمعه صالح محمد126303202041006052

جامعة كركوك/كلية الطب602.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيشهد رعد مهدي عبد126304202042117040

جامعة كركوك/كلية الطب602.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياياد عبد االمير ندا حماد126305202041048034

جامعة كركوك/كلية الطب602.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهدى فرات طه نوري126306202042144076

جامعة كركوك/كلية الطب602.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيتانيا اري خالد وهاب126307202042345039

جامعة كركوك/كلية الطب602.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيبنين مهدي زين العابدين مهدي126308182042244006

جامعة كركوك/كلية الطب602.0ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائياخالص نوري احمد محمد126309202042189002

جامعة كركوك/كلية الطب602.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيسوز علي رشيد محي الدين126310202042334173

جامعة كركوك/كلية الطب602.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيملك حسن علي حميد126311182042244056

جامعة كركوك/كلية الطب602.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيسجى خالد حميد صالح126312202042139064

جامعة كركوك/كلية الطب602.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيندى فهمي رؤوف محمد126313202042130031

جامعة كركوك/كلية الطب602.0ثانوية عدن للبنيناحيائياحمد سامي محمد صالح126314202041084008

جامعة كركوك/كلية الطب602.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيأمنه تحسين ياسين توفيق126315202042118001
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جامعة كركوك/كلية الطب602.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائينور عبد الرحمن صالح وهاب126316202042118156

جامعة كركوك/كلية الطب602.0ثانوية التقدم للبنات للنازحاتاحيائيرسل ليث مرشد شكور126317202042170009

جامعة كركوك/كلية الطب602.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيشيماء حسن رفيق حيدر126318202042111040

جامعة كركوك/كلية الطب602.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيبنار عمر علي شريف126319202042331042

جامعة كركوك/كلية الطب602.0ثانوية موطلو للبناتاحيائيآمنه احمد عبد العزيز احمد126320202042181002

جامعة كركوك/كلية الطب602.0اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيعز الدين دانوك ابراهيم حسن126321202041211007

جامعة كركوك/كلية الطب602.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائييونس اكبر سلمان صالح126322202041003121

جامعة كركوك/كلية الطب602.0ثانوية النبراس األهلية للبنيناحيائيسيف علي نجم عبد هللا126323172041154005

جامعة كركوك/كلية طب االسنان603.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد احمد شوكت عبد هللا126324202041048137

جامعة كركوك/كلية طب االسنان600.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيالزه عدنان عبد هللا محمد126325202042331144

جامعة كركوك/كلية طب االسنان600.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيسولين هالل عمر محمد شريف126326202042331119

جامعة كركوك/كلية طب االسنان600.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيئه وين هيوا جاسم علي126327202042355008

جامعة كركوك/كلية طب االسنان599.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيروزين سمير ابراهيم همه126328202042142004

جامعة كركوك/كلية طب االسنان599.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيكوثر قتيبه عماد الدين احمد حمدي126329202042139088

جامعة كركوك/كلية طب االسنان599.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيشهد عبد الظاهر هادي عباس126330202042118106

جامعة كركوك/كلية طب االسنان599.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيتبارك احمد صباح نوري126331202042109021

جامعة كركوك/كلية طب االسنان598.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزيار جبار محمد رحيم126332202042154035

جامعة كركوك/كلية طب االسنان598.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم عمران احمد محمد صالح126333202042355075

جامعة كركوك/كلية طب االسنان598.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيايالف عماد عصمت احمد126334202042118041

جامعة كركوك/كلية طب االسنان598.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيهدى ازاد حميد حسن126335202042128036

جامعة كركوك/كلية طب االسنان598.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائياالء راجي تاجر عبدهللا126336202042282296

جامعة كركوك/كلية طب االسنان598.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتاحيائيساره امير حمدي حسن126337202042153005

جامعة كركوك/كلية طب االسنان598.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنيناحيائياحمد عبد هللا احمد زهمر126338182041135002

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.7ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيرؤيا وليد اسماعيل عبد هللا126339202042398014

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.7ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي محمد ابراهيم علي126340202041050055

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.2ثانوية العراق للمتميزيناحيائيحيدر عادل هاشم شكور126341202041050027

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائياسامة جمعة خليل اسماعيل126342202041022019

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيأفان رؤوف عبد هللا كردي126343202042352004

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيدياري ماجد عمر عزيز126344202042352031

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيشيماء رجب عباس مراح126345202042139074

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائينور دميرال احسان علي مردان126346202042111051

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيمالك عبد الكريم شكور شاكر126347202042114086

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيعائشه حازم طه صالح126348202042139077

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيهبه مبدر عادل عبد القادر126349202042124108

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيغدير شهاب احمد مصطفى126350202042160072
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جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0ثانوية النسور المسائية المختلطةاحيائياالء حسن علي محمد شريف126351202042257002

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيشهاب حميد شهاب احمد126352202041009035

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيسارا ابراهيم نصرت محمد126353202042331099

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0ثانوية النصر للبناتاحيائياريج رياض نصيف جاسم126354202042137001

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيان عمر عبد هللا عمر126355202042160013

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمريم عبد العظيم مجيد عبد الكريم126356202042154072

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمنى علي خلف جاسم126357202042160101

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيامينه حمد محمد عبد هللا126358202042102012

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0اعدادية والت للبنين - كرديةاحيائيمصطفى بيستون حسن قادر126359202041315017

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيعبد الناصر محمود خلف سالم126360202041204011

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0ثانوية هاجر للبناتاحيائينور كاظم ابراهيم علي126361202042150043

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيأمجد فاضل حسن غريب126362202041004016

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيانجي اورهان خليل نعمه126363202042139017

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمصطفى صباح خلف خليل126364202041022126

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيفرح رائد محمود خضر126365202042114075

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيرسل محمد علي شبيب126366202042282101

جامعة كركوك/كلية طب االسنان597.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيئه وين يوسف جبار فرج126367202042364001

جامعة كركوك/كلية طب االسنان596.9ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيساره رياض نامق كريم126368202042116036

جامعة كركوك/كلية طب االسنان596.2ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمؤمن محمد فرحان حسين126369202041050069

جامعة كركوك/كلية طب االسنان596.1ثانوية العراق للمتميزيناحيائيليث فخر الدين فرج امين126370202041050068

جامعة كركوك/كلية طب االسنان596.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيجيهان عادل عبد الكريم احمد126371202042282072

جامعة كركوك/كلية طب االسنان596.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائينجوى علي حسين حمه126372202042124098

جامعة كركوك/كلية طب االسنان596.0ثانوية موطلو للبناتاحيائيديما فيصل هللا ويردي امين126373202042181012

جامعة كركوك/كلية طب االسنان596.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيسرى فراس صالح شوكت126374202042114057

جامعة كركوك/كلية طب االسنان596.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائينعيمه بهرام اسماعيل رسول126375202042102068

جامعة كركوك/كلية طب االسنان596.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيبنار محمد محمد صالح محمد عزيز126376202042382021

جامعة كركوك/كلية طب االسنان596.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيرواء سعد شكر محمود126377202042177022

جامعة كركوك/كلية طب االسنان596.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمينا مفيد سلمان رشيد126378202042160105

جامعة كركوك/كلية طب االسنان596.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيعلياء مشعل محمد فريق شكر126379182042182079

جامعة كركوك/كلية طب االسنان596.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه اياد عباس مجيد126380202042134061

جامعة كركوك/كلية طب االسنان596.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد بديوي عبد126381202041030068

جامعة كركوك/كلية طب االسنان596.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعمر عبد الرحمن حسن علي126382182041020063

جامعة كركوك/كلية طب االسنان596.0ثانوية الياسمين للبناتاحيائيفاطمه عماد عبد حلو126383322042025019

جامعة كركوك/كلية طب االسنان596.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيسارة عماد سعيد حسن126384202042139061

جامعة كركوك/كلية طب االسنان596.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيياسين صالح علي حسين126385202041022150
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جامعة كركوك/كلية طب االسنان596.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائياسراء اسماعيل محمد احمد126386202042130001

جامعة كركوك/كلية طب االسنان596.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيوسام عباس عزيز محمد126387202041011063

جامعة كركوك/كلية طب االسنان596.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيشهد مهند عمر محمود126388202042130021

جامعة كركوك/كلية طب االسنان596.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي عادل عثمان اسماعيل126389202041001146

جامعة كركوك/كلية طب االسنان596.0ثانوية شفق للبناتاحيائيرنا زين العابدين أكبر صفر126390202042145018

جامعة كركوك/كلية طب االسنان596.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعلي خميس علي مرعي126391202041013046

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.2اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيرسل عباس رمضان عبد هللا126392202042180049

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيخالد جليل خالد مولود126393212041022024

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمصطفى لؤي ستار حيدر126394212041002155

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيفهد اسامة ازهر الدين جالل126395322041010058

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد الرحمن نوفل عواد عبد126396202041009042

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد جمال بكر خليل126397202042160064

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمالك عبد الهادي مردان غالب126398202042116061

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيعفت نور الدين علي نيازي رضا126399202042398023

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد ناظم مجيد عارف126400202041304024

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائياكرام محمد علي سليم126401202042200001

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمهدي هدايت ياسين محمد126402202041304130

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائياحمد ياسين داود مغير126403202041259051

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان عبد الكريم محمد علي كريم126404202042332010

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائييوسف كمال عبد هللا منصور126405182041009071

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه ادهم رحيم علي126406202042118120

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيبشائر حافظ خلف محمد126407202042154017

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيأيمان عز الدين سليمان نجم126408202042111011

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0اعدادية االنام للبناتاحيائيكوثر فارس سعدهللا عزيز126409212042135082

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعادل اسماعيل خلف محمود126410212041033045

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيريبين احمد رسول خضر126411202041314007

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيزبيده هالل شكور خضر126412212042099055

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائينبأ طه ياسين عبد علي126413212042183048

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيبه يام صباح زاهر جبار126414202042334076

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيسماء عادل مصطفى حسين126415202042352046

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيدنيا حسين علي كرم جمعه126416212042142016

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد هللا غالب حسين علي126417182041009034

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيسان عمر عبد هللا عمر126418202041399015

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيشهد عبد الناصر شهاب احمد126419202042114060

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيرند نهاد احمد محمود126420202042138047

صفحة ٣٦١٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيبتول عبد القادر حسين صالح126421202042331040

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيانتصار امين حمود محمد126422202042117008

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0ثانوية الحريري للبناتاحيائينور فيصل حمود صالح126423202042114100

جامعة كركوك/كلية طب االسنان595.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيامنه محمد حسييب سلمان126424212042064003

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.6ثانوية المتميزات االولىاحيائيشمس هشام شكر محمود126425172042233081

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.6االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى خزعل طه علي126426172041008388

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.3ثانوية المتميزاتاحيائيصفا احمد محمد قاسم126427132042108072

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيداليا هلمت سليم محمد126428202042144025

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية االنام للبناتاحيائيشهد حامد خضر عباس126429212042135062

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيسميه غازي كريم هزاع126430202042139070

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيمروة محمد احمد خضر126431172042335014

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0االعدادية الغربية للبنيناحيائييحيى وعد محمد صباح126432172041007197

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيمريم حسين هادي محمد126433212042147118

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائياميره اسعد احمد سليمان126434172042258004

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيتقى نعمت خلف سليمان126435172042305018

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيتحسين جردو الياس خلف126436172041059010

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائياسماء ابراهيم عبد محمد126437212042294007

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرحمة احمد محمد خضر126438172042294077

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيزينب مسعود عزو حسن126439172042109010

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد المطلب ابراهيم غزال عواد126440172041007106

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيدنيا علي حسين علي126441202042282087

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيعذراء وفيق عبود جسام126442212042147099

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيفاتن محمد عدنان حسن126443212042147104

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيدانيار باهر حسن محمد علي126444202041303077

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيرسل احمد حميد نعمان126445202042184004

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية دهوال المختلطةاحيائيزمن عيدو رشو مراد126446172041347011

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيغفران عبد الغني عواد خلف126447172042290147

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيخالد خديدا حامد جولي126448332041056020

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيملك ياووز عز الدين اسماعيل126449202042160099

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينور محمد خير احمد اسماعيل126450172042231299

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيفاطمه عثمان عبد الكريم رشيد126451202042138081

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمود خليل ابراهيم سعيد126452172041028195

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيهبه قصي عمر عبد الواحد126453312042063116

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيأيمان احمد نجم الدين عمر126454202042102003

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيصهباء فاضل عباس فارس126455212042248021
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جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيايالف صفوان صالح الدين محمد صابر126456202042118040

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائياالء حاتم محمد علي126457312042081010

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيصفا بسام حازم محمد126458172042277060

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائيآمنه طلب ناصر عالوي126459212042176001

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيايمان عباس حسين عباس126460172042290032

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيمنار عبد الكريم احمد حمش126461172042237133

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية اشور للبنيناحيائينور حازم حنا بطرس126462172041147042

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيفردوس شكر عبد الكريم محمود126463312042047159

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما ناظم عبدل علي126464202042344143

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيعبد هللا مهند محمود يحيى126465212041022033

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0النصر النموذجية للبنيناحيائييحيى ابراهيم محمد عبود126466312041024191

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيزينه محمد فرمان داود126467212042290054

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيدعاء احمد حاتم ظاهر126468202042114028

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد علي شاهود عبد126469172041008035

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيمروه مدحت احمد رشيد126470202042334249

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيمريم ياسين عوني احمد126471182042227049

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيساره محمد سعيد بكر126472312042063060

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائييقين بيرأول زين العابدين عباس126473202042148050

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيايه عادل ابراهيم صالح126474182042182017

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية اشور للبنيناحيائيايفان صاهر حنا جبو126475172041147009

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيتبارك سعدون خزعل سليمان126476212042142010

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد رجب عباس مراح126477202041048152

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعباس جليل علي سليمان126478312041063029

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيصفا زكر غني عباس126479172042364027

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيشهاب حجي عتو مراد126480332041070042

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيطيبه زيد طه عزيز126481172042268056

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزبيده قيس ابراهيم زبالة126482212042185029

جامعة كركوك/كلية طب االسنان594.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرؤى نزار عزو مجيد126483172042277035

جامعة كركوك/كلية الصيدلة605.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيآفنان محمود نور الدين علي126484202042398003

جامعة كركوك/كلية الصيدلة603.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيبكر احمد خلف محمد126485202041048040

جامعة كركوك/كلية الصيدلة602.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيهدى احمد علي احمد126486202042140065

جامعة كركوك/كلية الصيدلة602.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيهيلين غازي فريق خورشيد126487202042330058

جامعة كركوك/كلية الصيدلة600.0ثانوية  المسرة المسائية للبنات دراسة اجنبية - تركمانياحيائيالفان سيروان ابراهيم نجم126488202042388001

جامعة كركوك/كلية الصيدلة599.3ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيمنار محمد جان عبد هللا محمد126489202042116062

جامعة كركوك/كلية الصيدلة599.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد رزكار حسين علي126490202041048153
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جامعة كركوك/كلية الصيدلة599.0اعدادية هه ورامان للبنات-عربيةاحيائيزينه نبيل عبد الوهاب نجاة احمد126491202042135013

جامعة كركوك/كلية الصيدلة599.0ثانوية هاجر للبناتاحيائينبأ احمد عماش حسين126492202042150041

جامعة كركوك/كلية الصيدلة599.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينه قاسم علي احمد126493202042117036

جامعة كركوك/كلية الصيدلة598.8ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي قتيبه جاسم محمد126494202041050054

جامعة كركوك/كلية الصيدلة598.3ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي خالد محمد حسين126495202041050052

جامعة كركوك/كلية الصيدلة598.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائينور محمد رحيم صالح126496202042118157

جامعة كركوك/كلية الصيدلة598.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيماريا محمد حميد احمد126497202042341080

جامعة كركوك/كلية الصيدلة598.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمأمون محمد حبيب علوان126498202041022095

جامعة كركوك/كلية الصيدلة598.0ثانوية شفق للبناتاحيائيآيه عبد االمير جهان كير كوثر126499202042145006

جامعة كركوك/كلية الصيدلة598.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائينياز بيستون صديق فقي محمد126500202041304133

جامعة كركوك/كلية الصيدلة598.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينجيبة عبد الكريم جاسم محمد126501202042180126

جامعة كركوك/كلية الصيدلة598.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيفاطمه اوكر هدايت خالد126502202042114072

جامعة كركوك/كلية الصيدلة598.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيدعاء نوري شكور احمد126503202042114029

جامعة كركوك/كلية الصيدلة598.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيزوان عباس محمد احمد126504202042352040

جامعة كركوك/كلية الصيدلة598.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد حسن حسين كاظم126505202041001187

جامعة كركوك/كلية الصيدلة597.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةاحيائيبناز شيرزاد عادل خورشيد126506202042337009

جامعة كركوك/كلية الصيدلة597.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيدلنيا صالح الدين قمبر عزيز126507202042120013

جامعة كركوك/كلية الصيدلة597.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيرحمه فالح محمد مصطفى126508202042125015

جامعة كركوك/كلية الصيدلة597.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائييسرى شيخه نورى محمد126509202042320030

جامعة كركوك/كلية الصيدلة597.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد يعقوب محمد فاتح نجم126510202041303191

جامعة كركوك/كلية الصيدلة597.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيجراخان كرم حسن امين126511202042342022

جامعة كركوك/كلية الصيدلة597.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائياسراء ياسين محمود محمد126512202042318002

جامعة كركوك/كلية الصيدلة597.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيعائشة اميد ناظم عبد هللا126513202042114065

جامعة كركوك/كلية الصيدلة597.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيئاره زو صالح عباس خضر126514202042344001

جامعة كركوك/كلية الصيدلة597.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد حسن كنو محمود126515202041009066

جامعة كركوك/كلية الصيدلة597.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزينب حلمي حسين عسكر126516202042134038

جامعة كركوك/كلية الصيدلة597.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيبشرى لطيف محمد امين عبد الكريم126517202042346024

جامعة كركوك/كلية الصيدلة597.0ثانوية حطين للبناتاحيائيأبتهال عواد خلف محمد126518202042133001

جامعة كركوك/كلية الصيدلة597.0ثانوية الشروق للبناتاحيائيدنيا حسين سمين محمود126519202042149011

جامعة كركوك/كلية الصيدلة597.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيشاجوان عباس محمد احمد126520202042352050

جامعة كركوك/كلية الصيدلة596.0ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد نجدت نصرت ولي126521202041050087

جامعة كركوك/كلية الصيدلة596.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائياشنا ناظم حسين محمد صالح126522202042352010

جامعة كركوك/كلية الصيدلة596.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيمحمود دانوك ابراهيم حسن126523202041261078

جامعة كركوك/كلية الصيدلة596.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد غضبان فتاح مصطفى126524182041009057

جامعة كركوك/كلية الصيدلة596.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياسامة ناظم ظاهر مدغش126525202041001035
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جامعة كركوك/كلية الصيدلة596.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائينور اسو عزيز مصطفى126526202042331164

جامعة كركوك/كلية الصيدلة596.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيزينب سالم عثمان حمد126527202042121013

جامعة كركوك/كلية الصيدلة596.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيشهد خالد هاشم حمد126528202042180083

جامعة كركوك/كلية الصيدلة596.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائينجم عبد هللا نجم عبد هللا126529202041030152

جامعة كركوك/كلية الصيدلة596.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيآالء اكو نوري حمد امين126530202042144009

جامعة كركوك/كلية الصيدلة596.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه ناصح فاتح عبد هللا126531202042344175

جامعة كركوك/كلية الصيدلة596.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم احمد زوبع126532202041025047

جامعة كركوك/كلية الصيدلة596.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيحميد سعد حميد محمد126533202041056011

جامعة كركوك/كلية الصيدلة596.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيغفران طه ياسين محمد126534202042139081

جامعة كركوك/كلية الصيدلة596.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيآرمان مسعود احمد فتح هللا126535202041308001

جامعة كركوك/كلية الصيدلة596.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور شهاب احمد حرجان126536202042144069

جامعة كركوك/كلية الصيدلة596.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيعذراء محمد حسن ابراهيم126537202042282184

جامعة كركوك/كلية الصيدلة596.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائياسماء عدنان عبد الرحمن محمد126538202042334024

جامعة كركوك/كلية الصيدلة595.4ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد الرحمن فخر الدين شهاب هزاع126539202041050039

جامعة كركوك/كلية الصيدلة595.2اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيتماره راكان احمد عبد هللا126540202042180031

جامعة كركوك/كلية الصيدلة595.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيايفان ئاريا مهدي حسن126541202042331025

جامعة كركوك/كلية الصيدلة595.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائياسماء محمد مصطفى محمد126542202042334027

جامعة كركوك/كلية الصيدلة595.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيابراهيم شيرزاد حسين محمد126543202041312016

جامعة كركوك/كلية الصيدلة595.0ثانوية التألق االهلية للبناتاحيائينور رعد درويش فاضل غدير126544202042186001

جامعة كركوك/كلية الصيدلة595.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائياسراء شكر نجم سعيد126545202042331013

جامعة كركوك/كلية الصيدلة595.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم احمد صالح محمد126546202042144055

جامعة كركوك/كلية الصيدلة595.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيمثنى عبد عبد هللا صالح126547202041020060

جامعة كركوك/كلية الصيدلة595.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف بختيار سعيد صالح126548202041307043

جامعة كركوك/كلية الصيدلة595.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيسهى سالم يوسف ايليا126549202042125026

جامعة كركوك/كلية الصيدلة595.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيسرمد فرهاد وهاب رمضان126550202041304066

جامعة كركوك/كلية الصيدلة595.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعلي موسى جاسم محيميد126551202041013051

جامعة كركوك/كلية الصيدلة595.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيأسراء محمود عباس محمد126552202042345003

جامعة كركوك/كلية الصيدلة595.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيداليا قاسم عزيز محمد126553202042140023

جامعة كركوك/كلية الصيدلة595.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزبيده عباس ابراهيم نصيف126554202042131004

جامعة كركوك/كلية الصيدلة595.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي اسماعيل حسين علي126555202041015025

جامعة كركوك/كلية الصيدلة595.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيشيماء حسين فاضل حسين126556202042177027

جامعة كركوك/كلية الصيدلة595.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيئاشنا الئح رفيق محمد126557202042355004

جامعة كركوك/كلية الصيدلة595.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الرحيم محمود عبد هللا126558202041030015

جامعة كركوك/كلية الصيدلة594.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائيزينب كمال جمال درويش126559202042101020

جامعة كركوك/كلية الصيدلة594.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيمحمود ييلماز ابراهيم عبد هللا126560202041399038

صفحة ٣٦١٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة كركوك/كلية الصيدلة594.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعثمان بشار جمعة محمد126561202041005036

جامعة كركوك/كلية الصيدلة594.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيآيه جوامير عالوي ابراهيم126562182042179005

جامعة كركوك/كلية الصيدلة594.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيزينب حسين روؤف حسن126563202042177024

جامعة كركوك/كلية الصيدلة594.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف سيروان لطيف ناصر126564202042352013

جامعة كركوك/كلية الصيدلة594.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيبانه هيوا اسماعيل بكر126565202042334072

جامعة كركوك/كلية الصيدلة594.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائينور نوزاد قادر حسن126566202042382095

جامعة كركوك/كلية الصيدلة594.0اعدادية خانقين للبنيناحيائياسامه عسكر بندر علي126567212041011017

جامعة كركوك/كلية الصيدلة594.0ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائياحمد محمد خلف عليوي126568202041204002

جامعة كركوك/كلية الصيدلة594.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيباوه ر نوزاد اسماعيل سليم126569202041304034

جامعة كركوك/كلية الصيدلة594.0ثانوية عدن للبنيناحيائيعبد الرؤوف صالح اسعد حكيم126570202041084027

جامعة كركوك/كلية الصيدلة594.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد هللا مصطفى سمين عبد هللا126571202041048099

جامعة كركوك/كلية الصيدلة594.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيهبه عماد مجيد فرج126572202042334278

جامعة كركوك/كلية الصيدلة594.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيإسراء ارجان محمد صدقي عبد العزيز126573202042398002

جامعة كركوك/كلية الصيدلة594.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمحمد عائد محمد ابراهيم126574202041056038

جامعة كركوك/كلية الصيدلة594.0ثانوية سروة للبناتاحيائيشهد بندر طه عمر126575202042152023

جامعة كركوك/كلية الصيدلة594.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيهاجر هيكل حمودي زغير126576312042047216

جامعة كركوك/كلية الصيدلة594.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحسين عدنان عثمان احمد126577202041001059

جامعة كركوك/كلية الصيدلة594.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيساره حكيم رحيم سعيد126578202042331104

جامعة كركوك/كلية الصيدلة594.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيخه الت بالل طاهر صابر126579202042344087

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائينيان صمد كريم سعيد126580202042341090

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيهدى كاوه مجيد رشيد126581202042364028

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيايه حمدي قوبالي حمدي126582202042121005

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيأنفال عبد الرزاق قادر حمادي126583202042160002

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيصافات قاسم علي شريف126584202042282304

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية شفق للبناتاحيائيفاطمه نبيل سمين حسن126585202042145032

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعالء الدين جمال محمد حسن126586202041005037

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيمروه ماهر ياسين رضا126587182042182093

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائينور نشأت مظاهر حبيب126588202042148044

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيمصطفى فرمان عبد هللا جاسم126589212041013151

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيمحمد جمهور زيدان خلف126590212041282092

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيبرهان صباح سعيد مصطفى126591202041259062

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية المتفوقين االهلية للبنيناحيائيمحمد قيس جمعه حسن126592102041057007

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائياحمد ايهاب رزاق عبد الرضا126593112041016006

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيسوزان خالد علي فخر الدين126594202042342051

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيغيث عادل عبد هللا إبراهيم126595202041015036
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جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيعائشه امير عبد محمد126596322042066042

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية اليمامة للبنات للنازحاتاحيائيشيماء ولي عباس الياس126597202042172016

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيالنه عدنان عبد هللا محمد126598202042331150

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيأحمد صالح حسين مطر126599202041025005

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيبهاء حميد جاد هللا صالح126600202041025016

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيايالف مسلم فاضل كاظم126601202042154011

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيهاله مان احمد حميد126602202042331170

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيايمان عبد الرزاق سبهان حميد126603202042134023

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيمريم غازي جمعه حمد126604202042130028

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمريم خليل محمد قادر126605202042180113

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيحارث محمد علي حسين126606202041048048

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيحيدر احمد كاظم جهاد126607202041013023

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيدنيا محمد فخر الدين عبد هللا126608202042334107

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيالحسن عبد السالم حسن صالح126609212041055015

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد عباس طه سعيد126610202041048019

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائينبا عالء محسن حنون126611122042098101

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيساره فرمان حبيب امين126612202042118092

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمالك سعد شاكر حسون126613212042190050

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية طوز للبناتاحيائيظالل ناظم عليوي احمد126614182042181036

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيرنين خضير عباس صالح126615212042139078

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيسكالد فريدون محمد غريب امين126616202042347013

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيتبارك جمال قاسم بدر126617132042092010

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائينور اي قوت عز الدين علي126618202042154089

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيانجي ياسين بهاء الدين نوري126619202042180022

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينور كافي هرزان احمد126620202042160113

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيإسماعيل عدنان خورشيد إسماعيل126621202041312009

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيده ريا بشتيوان امام صالح126622202042334109

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيابراهيم مصطفى صادق عبود126623102041028006

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيساره خليل ابراهيم عادل126624202042119040

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائييحيى عبد الرزاق بشير بير داود126625202041399046

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائيدالل رافع اسماعيل صالح126626202042101017

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجى ياسين جاسم محمود126627212042138098

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيميالن نوزاد حسين حسن126628202042331159

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيساره نزار عبد زهيان126629142042078054

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد هيثم محمد نور امين126630202041030022
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جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيحسين علي منذر عبد الكريم126631212041013042

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيجيهان عثمان مصطفى جوامير126632202042138031

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيانس وسيم عبد العزيز عبد الحميد126633202041013015

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيزينب هيثم يوسف عبد126634202042111033

جامعة كركوك/كلية الصيدلة593.0اعدادية الزاب للبنيناحيائيعلي خالد محمد عيسى126635202041026010

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني567.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيشادان اسعد رشيد علي126636202052331030

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني566.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمحمد مظفر خليل ابراهيم126637202051013041

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني564.0ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيضحى جمال جاسم قاسم126638202052130015

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني563.0ثانوية بابا كركر االهلية للبنينتطبيقيسيف حسين محمد نجيب شاكر126639202051021001

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني563.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيابراهيم مؤيد قاسم علي126640202051006002

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني563.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيسيفر يوسف محمد خورشيد126641202051304044

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني562.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيخاك نور الدين توفيق احمد126642202052345016

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني562.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيزيار عادل بكر علي126643202051312048

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني561.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيازاد نوزاد جمال علي126644202051048012

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني561.0ثانوية رايات للبنين- دراسة كرديةتطبيقيمصطفى دلير كامل خورشيد126645202051300004

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني560.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد صدام حسين عزيز126646202051303050

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني560.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقياحمد رحيم امين قادر126647202051011002

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني558.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيشذى إسماعيل خليل محمد126648202052282053

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني557.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقياسراء احمد شمس الدين محي الدين126649202052139004

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني556.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقيرؤيا وليد خالد حسيب126650202052114011

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني555.0ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيرواسي يوسف عبد الرحمن صادق126651202052134024

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني553.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقييونس محمد عبد الوهاب درويش126652202051304112

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني553.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيهه لو خالد خليل نوري126653202051303068

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني553.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيساره صفاء صباح محمد126654202052331027

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني552.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعلي ابراهيم محمود طعمة126655202051048045

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني548.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيبنهان منصور كريم عزيز126656202051304017

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني546.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيهاوناس رزكار رضا محمود126657202052334059

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني545.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقياحمد عبد الوهاب حسن كاكي126658202051005003

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني544.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةتطبيقيساره محمد عمر حسين126659202052347004

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني541.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعبد هللا محمد جمال احمد126660202051005032

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني540.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيوطبان نزار عواد محمود126661202051007021

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني540.0ثانوية الريف المسائيةتطبيقيمحمد ياووز محمد حسين126662182051337024

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني540.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد مهدي زين العابدين نقي126663202051001082

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني540.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيأرام جمال عودل كريم126664202051314002

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني539.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيسارا دلير فتاح محمد علي126665202052352009
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جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيخالد وليد حميد محمود126666202051006029

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني539.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيإبراهيم محمد عبد هللا قادر126667202051312003

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني537.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيارام خورشيد علي فتح هللا126668202051377019

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني537.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقياحمد وحد الدين قاسم جاسم126669202051005007

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني536.0اعدادية لورستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيئه رده الن ازاد عبد هللا عمر126670202051299002

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني536.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيهانا فرهاد نجم الدين طيب126671202052334058

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني536.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيسيف فاضل كافي حسين126672312051024020

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني536.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقياحمد ووريا امين رشيد126673202051304008

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني534.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيشاباز مقداد ياسين محمد126674202051304045

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني534.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيجمال عبد الناصر اكرم حسن126675202051005013

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني534.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد جمعة نامق صديق126676202051309022

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني533.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيسحر مثنى فاضل ابراهيم126677202052139031

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني532.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقينجاة ليث سالم موسى126678202052132013

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني531.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيمريم عماد قاسم علي126679202052121017

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني531.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيسه رهه نك سرتيب حيدر صالح126680202051314017

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني531.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقييوسف سمير إبراهيم مصطفى126681202051312103

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني530.0اعدادية قونجه كول للبناتتطبيقيحوراء عادل جواد زين العابدين126682202052148006

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني530.0ثانوية المالذ المسائية للبنينتطبيقيسرود مشير فائق كاكه ويس126683212051283006

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني529.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةتطبيقينور سيروان محمود كاكه126684202052320011

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني529.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيماد عبد الحميد صالح رحمان126685202051304071

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني529.0ثانوية شفق للبناتتطبيقيجنات علي قنبر مالي126686202052145006

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني528.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقينسرين محمد غريب محمد امين126687202052139058

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني527.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيمنار صباح اسعد شكر126688202052120039

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني526.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقياالء احمد حسن عبد الرحمن126689202052120004

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني525.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعلي عبد هللا قاسم سايه خان126690202051001046

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني525.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيعلي فرهاد عباس محمد126691202051314023

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني524.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقياسراء نصر الدين نور الدين شوكت126692202052382003

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني523.0ثانوية برزاني المسائية للبنينتطبيقيعمر ياسر هويش ابراهيم126693312051070052

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني523.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةتطبيقينور فرهاد جالل عبد الواحد126694202052347005

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني523.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيدارو سيروان علي نجيب126695202051303016

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني523.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيالوان سركوت رشيد علي126696202052382050

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني522.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيشيفان محمد عزيز كريم126697202051302036

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني522.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيعبد القادر احمد جليل محمد126698202051304050

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني521.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيمؤمن ايوب حميد مصطفى126699202051309021

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني521.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعبد الرحمن فيصل بكر خليل126700202051001036

صفحة ٣٦٢٠ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني520.0ثانوية العرفان للبنينتطبيقيعبد اللطيف ممدوح سمين محمد126701202051057017

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني520.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقياسراء امير صديق محمد126702202052331006

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني520.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمصطفى ياسين محمد عباس126703202051011040

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني519.4ثانوية العراق للمتميزينتطبيقيبارق عادل جدوع احمد126704202051050002

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني519.0ثانوية سروة للبناتتطبيقيسرى محسن خليفة عبد هللا126705202052152004

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني519.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقيعمر نوزاد ابراهيم كريم126706202051002027

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني518.0ثانوية عدن للبنينتطبيقيمحمد هيمن هالل جالل126707202051084031

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني518.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيسيامند فتح هللا محمد امين126708202051303033

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني517.0اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيطه محمد حلب هرش126709202051019008

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني517.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيرانيا مؤيد عباس خيري126710202052139023

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني517.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعلي هاشم محمد ابراهيم126711202051001048

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني516.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد عدنان مجيد علي126712202051303051

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني516.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيفاطمة عبد الكريم محمد علي126713202052382046

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني515.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةتطبيقيسوما فريدون محمد امين امين126714202052346004

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني515.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيعبد السالم مريوان مولود حسن126715202051015020

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني515.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعمر ييلماز عبد االمير جالل126716202051001057

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني514.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيساهر فالح حسن إسماعيل126717202051312049

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني514.0ثانوية قنديل االهلية للبنينتطبيقيمحمد خالد علي خالد126718202051089004

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم المدني514.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةتطبيقيتريفه عبد هللا فاروق انور126719202052355009

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء586.0ثانوية عدن للبنينتطبيقيعلي يوسف برزو علي محمد126720202051084021

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء561.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمهدي حسن محمد علي ابراهيم126721202051001095

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء555.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعمر خالد اسود صادق126722202051001052

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء542.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيمحمد احمد صالح قادر126723202051302057

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء540.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعبد الرحمن اكرم طاهر شكور126724202051001034

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء536.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيطه ايوب مقداد ابراهيم126725202051030021

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء536.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقيرسل محمد عمر صديق126726202052114012

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء531.0ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيا-اسكيشهيرتطبيقيعلي الهادي عبد القادر فاروق عمر126727132051227004

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء531.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيمحمد شافي هادي إبراهيم126728202051015041

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء527.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقيعبد هللا عمر علي غالب محمد126729202051002019

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء526.0اعدادية داقوق للبنينتطبيقيمحمد طه شكور محمد126730202051017028

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء520.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتتطبيقينيان عادل فؤاد محمد126731312052058017

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء515.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيابراهيم داود عبد هللا محمود126732202051377004

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء515.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيرويده طه محمد ابراهيم126733202052120017

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء514.0اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيناصر حازم محمود عارف126734202051004042

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء514.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقياحمد علي عبد رحيم126735202051262010
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جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء513.0ثانوية فينك االهلية المختلطةتطبيقيادريس فالح خليل سعيد126736312051065006

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء513.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيداليا رياض باكر حسين126737202052139020

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء512.0ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيزينب مهند نجم الدين نور الدين126738202052134029

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء512.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقيعمار ياسر خضر رستم126739202051002024

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء509.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقياحمد نجم حيدر محمود126740202051262013

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء509.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيعبد هللا فيراس عبد هللا عزيز126741202051304053

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء509.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيعلي كاوه شكور محمد126742202051303036

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء508.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيسرور فيصل غازي عمر126743202051309011

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء508.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد فؤاد وهاب علي126744202051307012

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء508.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقيفاطمه خليل جالل شاكر126745202052114023

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء507.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيغاده عصام حبيب مجيد126746202052120030

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء507.0اعدادية تازة للبنينتطبيقيموسى بكتاش احمد عاشور126747202051018022

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء506.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيبراء احمد رحيم عبوش126748202052138011

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء506.0اعدادية تازة للبنينتطبيقيغدير عبد االمير تحسين محمود126749202051018010

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء505.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعلي باهر طاهر سعيد126750202051001043

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء505.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيياره عادل عمر محمد126751202052144019

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء505.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينتطبيقيمحمد عارف نايف علي126752202051016009

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء505.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيسما علي محمد ماجد126753202052160008

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء504.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيحسن ناظم تايه حردان126754192051019024

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء504.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقينور يوسف ستار محمد126755202052160014

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء504.0اعدادية داقوق للبنينتطبيقييوسف حامد عبد هللا حماد126756202051017040

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء504.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيسكينه يوسف احمد عبد هللا126757202052154016

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء504.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقيمحمد نور الدين علي احسان خالد126758202051002036

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء503.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد ريبوار مهدي حمه عزيز126759202051309026

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء502.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيمنار سراج منير علي126760202052154024

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء502.0اعدادية قونجه كول للبناتتطبيقيبتول قاسم علي نقي126761202052148004

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء502.0ثانوية النسور المسائية المختلطةتطبيقيزايد عطيه عواد غثيث126762202051257011

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء501.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيبالل عبد الرحمن عبد الرحيم خضر126763202051312029

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء501.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينتطبيقيعلي حسين احمد حميد126764202051016003

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء498.0ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقيرائد جمال خلف مدحي126765212051243006

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء498.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيعبد هللا محمود مجيد محمد126766202051309016

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء498.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيهانا شوان سعيد صالح126767202052138043

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء498.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيمحمد نزار سالم خلف126768202051030055

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء498.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيفاروق سعيد عمر سعيد126769202051001060

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء498.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيمروه احمد امين محمد126770202052352018
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جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء497.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيهوراز الوه محمد حسين126771202051304108

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء497.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعلي فاضل خلف خطاب126772202051003047

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء496.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعمر عدنان قنبر خضر126773202051001054

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء496.0ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيشمس طالل عبد القادر اسماعيل126774202052134036

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء495.0ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيايمان عبد هللا فارس حميد126775202052130001

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء495.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيحسن علي مصطفى ملوك126776202051022014

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء494.0ثانوية النجاح االهلية للبنينتطبيقيفاتح شاخه وان فاتح نجيم126777202051086004

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء492.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقياحمد لطيف عزيز رشيد126778202051048010

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء491.0ثانوية شفق للبناتتطبيقيفاطمه عباس شاكر إبراهيم126779202052145016

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء490.0ثانوية تركالن للبنينتطبيقيحبيب محمد عمر مجيد126780202051224002

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء490.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقييوسف محمد عادل خورشيد126781202051001108

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء490.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةتطبيقيمحسن عبد فارس حميد126782202051283013

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء490.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيحسن سعد عبد الحسين شياع126783152051011022

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء489.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيده رون دلير عمر مولود126784202052331021

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء489.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيابراهيم عثمان جبار محمد126785202051303003

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء488.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيصفاء نجدت حسين ادهم126786202051001032

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء488.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيمروان سعود ابراهيم احمد126787202051259224

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء488.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمراد عدنان شريف حيدر126788202051003068

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء488.0ثانوية العرفان للبنينتطبيقيعلي أكبر شكور أحمد126789202051057021

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء487.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةتطبيقيايمن بختيار محمد عبد هللا126790202051301010

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء486.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعمر حسين شكر حسين126791202051001051

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء485.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيمصطفى مجيد احمد مصطفى126792202051377114

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء485.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيمهيمن احمد حبيب احمد126793202051015048

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء485.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد سعد احمد عبد هللا126794202051003059

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء484.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيسيف سعد محمد احمد126795202051003036

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء484.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيجيالن طارق عثمان عمر126796202052334018

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء483.0ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنينتطبيقيقصي صدام حسين عزيز126797202051096003

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء483.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةتطبيقيزينب اسماعيل احمد محمد علي126798202052320005

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء483.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيمحمد قحطان فاضل عالوي126799202051015043

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء482.0اعدادية األعراف للبنينتطبيقيعباس فاضل صادق عيدان126800162051077031

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء482.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقيمريم علي محمد نجيب شاكر126801202052114027

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء482.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقييونس اميد محمد حسين126802202051303076

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الكهرباء481.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيعماد عامر حمه غريب نوري126803202051302043

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك586.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيبانه رزكار محمد صالح عمر126804202042344060

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك584.0ثانوية موطلو للبناتاحيائيزينب مهند قنبر حسن126805202042181016
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جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك582.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيعلي حسين علي شكور126806202041399022

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك581.4ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد منصور حسيب126807202041399016

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك581.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيدنيا عبد الستار درويش رضا126808202042282302

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك579.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمؤمن فريدون علي محمود126809202041302099

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك578.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعبد هللا سنان حسين غني126810202041005032

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك577.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد سامي سلطان كالوي126811202041001013

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك577.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيمحمد عبد المناف احمد محمد126812202041399034

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك575.1ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعمر جودت ناصح رؤوف126813202041050060

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك575.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيكاسو كاوه حسن محمود126814202041004048

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك574.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمروان احمد ابراهيم عبد هللا126815202041001223

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك573.0ثانوية النيل المختلطةاحيائيعلي هاني زيدان خلف126816182041304007

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك573.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيزهراء اسامه يونس سعيد126817202042139050

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك572.6ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعاصم ايوب عمر محمد126818202041050034

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك570.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيرانيا خالد يحيى مهدي126819202042114034

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك570.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيزينب طارق محمود سرحان126820202042114048

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك569.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعلي شهاب احمد جمعة126821202041013048

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك569.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى عمر فاروق فخري126822202041001235

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك569.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيهدى عثمان ايدن محمد فاتح126823202042118165

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك569.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيحسن جمعه حسن احمد126824202041002010

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك568.0ثانوية غمدان المختلطةاحيائيحاضر عبد هللا حميد ابراهيم126825202041235003

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك568.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيبكر ناهض محمد عبد هللا126826192041007036

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك567.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى عمر محمد كريم شاهوا126827202041030146

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك566.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد رؤوف علي احمد126828182041009050

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك565.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائياحمد جتين مدحت صديق126829202041013001

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك564.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائياحمد صباح محمد صالح126830202041399003

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك563.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيرؤيا محمد عبد الرزاق محمد126831202042395031

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك562.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائينور عبد المناف احمد محمد126832202042282258

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك561.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيشهد فارس عبد العباس سنافي126833202042154057

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك561.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيشاد احمد عثمان علي126834202041304068

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك561.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيكمال عباس كمال عثمان126835202041001169

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك560.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيزهراء علي موسى رهيف126836202042282116

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك560.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيمروة جسام ظاهر احمد126837202042121028

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك560.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيمنار جاغاتاي كمال سلمان126838202042395071

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك557.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيزينه نهاد خليل خلف126839202042138059

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك555.0النصر النموذجية للبنيناحيائيأبو عبيده فياض حبيب جاسم126840312041024001
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جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك553.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا ناصح عاصي علي126841202042355035

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد مجيد وهاب126842202041048085

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائييوسف مشعل محمد محمد126843202041259347

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيزيد كمال عبدل كريم126844202041311029

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك549.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيصفا نعمان شكر صالح126845202041004025

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيرؤيا سالم اكرم عباس126846202042132021

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك548.0ثانوية رابه رين للبنيناحيائيمصطفى ماجد سعدون خلف126847322041001015

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمصطفى حسام الدين رشيد ساقي126848202041005062

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائياسماء عادل نايف سالم126849202042140010

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك545.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيامينه عرفان عبد الغفور عبد القادر126850202042124025

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك545.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم عاصي عثمان رحمان126851202042355074

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك545.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيبه هره محسن علي سليمان126852202042331044

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين واثق عبد الجبار عبد علي126853272041001106

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيسالي رائد عيدان حسن126854212042145093

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0ثانوية هاجر للبناتاحيائيكوله باغ خضر محمد عبد هللا126855202042150036

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0ثانوية االماني للبناتاحيائيفاطمه محمود نجم عبد هللا126856182042254039

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيسيف اركان نادر شفيق126857202041001081

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيدنيا يونس شريف امين126858202042118065

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيغفران عثمان محمد محمد امين126859202041262067

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيهبه خليل محمد قدوري126860202042125053

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيصهباء ظاهر دحام محمد126861202042134054

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيخبيب صباح نوري حائط126862202041262026

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائياسراء ناطق حكمت ولي126863202042140009

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيحنين عادل صبحي عبد القادر126864102042091029

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيروند شيرزاد محمد صالح رحيم126865202041015013

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيدزوار دلشاد طيب صالح126866202041303079

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيعبد هللا محمد عبد هللا احمد126867202041204010

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيسما فارس جعفر جاسم126868202042395046

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيجنيد مؤيد محمد عبد هللا126869202041390025

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائياحمد عبد الكريم سعيد شاكر126870202041008004

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيريان فرهاد محمد مولود126871202042344106

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيشهد متين عبد الكريم رفيق126872202042395048

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائيبتول عبد المطلب رضا محمود126873202042148005

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيساره شهاب احمد منصور126874202042118089

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيلمى عثمان نوري حميد126875202042118133
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جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيأسن عطاو هللا حسين يوسف126876202042395002

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائياسامة عالء خضير جاسم126877202041030028

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائييوسف كنعان عزيز علي126878202041259346

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0ثانوية الحريري للبناتاحيائياسماء عدنان خلف دعيان126879202042114006

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيجينه ر كامران عبد الكريم خورشيد126880202041013018

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيساكار عفان عثمان كريم126881202042344131

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيسلوان طالب هادي نعمه126882202041001080

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيحسين اسماعيل خداداد جافر126883202041030042

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائينور صباح حسين علي126884322042029063

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيسارة كمال صالح حمد126885182042242085

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد ياسر عبد الجبار رشيد126886202041030131

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيسليمان فوزي خلف علي126887202041259103

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0ثانوية االهالي المسائية المختلطةاحيائيخليل ابراهيم خلف ابراهيم126888202041260004

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيداليا قاسم جواد كاظم126889212042098057

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزهراء شمس الدين محسن عباس126890182042244016

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيلينه احمد طارق حسن126891202042118135

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.0ثانوية النصر للبناتاحيائيهديل ماهر محمود ناصر126892202042137049

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائياحمد محمد احمد جويد126893202041390018

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيعسل حسين خلف فرحان126894202042139080

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعبود حسن رحيم مصطفى126895202041250093

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيتبارك عبد المجيد خورشيد احمد126896202042154019

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعلي صالح حسن محمد126897202041022072

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائياالء نجاتي محمد عبد الكريم126898202042118029

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسندس طارق حمادي بدوي126899202042109049

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيسارا عرفان محمد حسيب126900202042334144

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيايالف ماهر علي مصطفى126901202042117013

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيآيه احمد عبد الجبار احمد126902312042063005

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك523.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس حسين خليل126903202042160049

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائياسامة عبد هللا امين عزيز126904202041303045

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد اسعد عمر محمود126905202041001179

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيآيه حسن علي عبد الجبار126906202042116004

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية روناكي للبنيناحيائيعز الدين مذري هيالن قدوري126907322041048005

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد رمضان طيب صالح126908202041308030

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيهاجره يحيى علي جبار126909202042331169

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى ثامر محمد عيسى126910202041001224
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جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيعبد هللا علي كريم امين126911202041390050

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحميد خلف محمد عبيد126912202041007021

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0ثانوية عدن للبنيناحيائياحمد عماد عبد اللطيف ذنون126913202041084012

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائياكرم شاكر محمود محمد126914202041003013

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0ثانوية النصر للبناتاحيائيفاطمة محمد محسن حماد126915202042137034

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيعمر طوفان علي ابراهيم126916182041148013

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن منصور محمد مصلح126917202041001100

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائينبأ جالل ريكان جدعان126918202042125049

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيمينا لؤي اركان علي126919202042118147

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيزينه محمد محمد امين احمد126920202042347011

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك550.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيسجاد حبيب جاسم شجر126921202051003033

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد بختيار عبد هللا محمد امين126922202051304077

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك524.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيكوفان كارزان اسماعيل كريم126923202051304068

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيايمن سعد هللا حسن زوراب126924202051011008

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقينبأ عامر احمد حمود126925202052139056

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعبد هللا عزيز عبد هللا محمد شاه126926122051025056

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيبراء صباح هاشم عبد هللا126927202052120009

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيامينه احمد محمد معروف126928202052382007

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك507.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقينور علي قاسم سلمان126929102052114027

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيكيالن عثمان عبد السالم محمد126930202051302052

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةتطبيقيارشد نشأت شاهويز خورشيد126931202051307003

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيدلوفان مردان حم صالح رشيد126932202052345018

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقييونس عبد هللا عمر محمد126933202051304111

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك501.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيراستكو دلشاد نوري اسماعيل126934202051304027

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك500.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيهيثم قصي ياسين طاهر126935162051050056

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك495.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيكالى اسو سركوت صديق126936202052334046

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك493.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيكاروان عبد هللا درويش كريم126937202051312069

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك493.0اعدادية الشورجة للبنين- دراسة عربيةتطبيقياحمد فيصل شحاذه وسمي126938202051045002

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك492.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمد سلطان126939202051015042

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك492.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقياحمد رمضان شهاب احمد126940202051259011

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك491.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيهيثم خالد علو محمد126941202051259253

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك489.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمصطفى انور عمر عبد الرحمان126942202051304098

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك487.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيشيفان شيرزاد كاكه رش رفيق126943202051309014

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك486.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيايالف فخر الدين حميد كريم126944202052334009

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك482.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقييادمه ن جمال محمود احمد126945202051259261
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جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك480.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيمهيمن اوميد حاجم ريشان126946162051126044

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك480.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيمحمد كاوه غفور درويش126947202051302063

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك479.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيمصطفى عادل عبد الحميد محمد126948202051302071

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك479.0ثانوية االمل للبنينتطبيقيعلي محمد حميد امين126949312051004017

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك478.0ثانوية مار افرام للبنينتطبيقينوار عادل كريم صليوا126950202051039008

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك477.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقيمحمد عبد هللا صدقي جواد عبد الفتاح126951202051002032

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط599.0اعدادية زمار للبنينتطبيقيوطبان احمد محمد احمد126952172051103048

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط599.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيهيمن غازي كريم خضر126953202051303069

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط596.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةتطبيقيكوثر وهاب يونس توفيق126954202052355021

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط595.0ثانوية روناكي للبنينتطبيقياثير ابراهيم هذال حاضر126955322051048001

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط593.0اعدادية داقوق للبنينتطبيقيحسن علي محمد مهدي126956202051017009

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط591.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيأيه عماد فرمان امه خان126957202052331004

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط590.0ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيرسل صالح ياسين طه126958202052130008

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط590.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقينور محمد مهدي جمعة126959202052114037

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط588.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى اورال تحسين حسن126960202051030061

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط588.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيبالل جبار عبد الرحمن سيده126961202051303012

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط588.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيهدى حسين ياسين امين126962202052352020

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط587.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقياحمد شيرزاد حسن علي126963202051303004

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط587.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيشاالو نور الدين نصر الدين احمد126964202051304046

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط587.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيكاردو شيرزاد شفيق حسين126965202051304063

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط586.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةتطبيقيمريم محمد صالح محمد126966202052333023

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط585.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيزانا دلشاد علي محمد126967202051303025

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط584.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيياسر محمد ناصر حسين126968202051262110

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط584.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقييوسف دريد يونس ناصح126969202051312101

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط584.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيساره اسماعيل ابراهيم محمد126970202052352011

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط584.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينتطبيقيجمال جسام عبد خلف126971192051069008

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط583.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةتطبيقيروناك انور محمد صديق126972202052333013

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط583.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقييوسف محمد فخر الدين عبد هللا126973202051303073

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط582.0ثانوية النهرين للبنينتطبيقيفاضل مدهاس محمد مدهاس126974182051067023

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط582.0ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيعبد الهادي محمود هويدي خلف126975102051154012

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط581.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيعبد الرزاق عثمان محمد احمد126976202051312056

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط580.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيخالد سعد وليد شهاب126977212051007021

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط580.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمصطفى وليد خليل مصطفى126978172051017143

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط580.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيعمر عزيز صالل فرحان126979192051066024

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط580.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيفاطمه عامر هادي داود126980202052132010
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جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط580.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةتطبيقيأيه أسو عمر أحمد126981202052333003

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط580.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيسيف ثائر نجم عبد هللا126982212051003024

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط579.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيعلي محمد عمر سمين126983202051303038

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط579.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيمروه فيصل عبد اللطيف حميد126984202052139047

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط578.0ثانوية الشروق للبناتتطبيقيغزالن حسين اسماعيل محمود126985202052149015

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط578.0ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيسندس احمد زينل قادر126986202052134033

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط578.0ثانوية قنديل المختلطةتطبيقيايه عادل احمد شريف126987212052256001

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط578.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد ادريس ناصح سعيد126988202051304072

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط576.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنينتطبيقيعزيز ياسين حسين علي126989182051381005

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط576.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيحمزه محمد عبد هللا حسن126990202051011013

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط576.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمهدي جمعة رضا مهدي126991202051003075

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط575.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقياحمد محمد جميل هبسي126992162051084020

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط575.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيامير سالم هادي جاسم126993252051150021

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط574.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد صالح احمد كامل126994202051001073

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط574.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيضاري خميس كردي ثميل126995192051043015

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط573.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيوالء سالم خليل مصطفى126996202051048082

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط573.0ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيهاجر نهاد خليل واحد126997202052134044

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط573.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيعلي حسين ياسين امين126998202051304055

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط573.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيعبد القهار عثمان محمد احمد126999202051312057

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط573.0ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيرنين حسن ابراهيم احمد127000202052130009

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط573.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقياحمد عبد القادر زغيتون جلوب127001192051009009

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط573.0اعدادية تلعفر للبنينتطبيقياستبرق محسن نزال محمد127002172051118004

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط572.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيعبد العزيز شاكر مضحي حمدي127003102051011037

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط572.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيحسين محمد كاطع جحيل127004292051005028

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط572.0ثانوية العراق للمتميزينتطبيقييحيى خضر مصطفى محمد127005202051050005

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط571.0ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيسعدون حسن ابراهيم حسين127006202051200009

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط571.0ثانوية العقيلة زينب للبناتتطبيقيحوراء رياض عدنان ثامر127007212052166010

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط571.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيابراهيم نوزاد فائق محمد127008202051304003

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط571.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيمؤمن ازاد محمد نادر127009202051302053

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط571.0اعدادية الفلق للبنينتطبيقيايهاب صالح قدوري محمد127010212051023009

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط571.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعبد الودود ناهض ثامر عيدان127011102051009015

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط570.0اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقيحسين خالد عباس جاسم127012212051085009

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط570.0اعدادية الحويجة للبناتتطبيقياريج محمد آسكندر حبيب127013202052147001

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط570.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيدانيه رزكار يابه علي127014202052334022

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط570.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيشيرين امير محمد سليم127015202052334040
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جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط570.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيصائب بندر طه عمر127016202051001029

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط570.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمرتضى صباح ناجي وشيل127017272051001131

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط570.0ثانوية النهرين للبنينتطبيقيفؤاد خلف عيسى حسن127018182051067022

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط570.0اعدادية حطين للبنينتطبيقياسالم نجم عواد حسين127019232051023001

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط570.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقياحمد علي محمد عواد127020202051006008

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط570.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةتطبيقيجه يالن ناظم جوامير عبد الكريم127021202052355010

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط570.0اعدادية زمار للبنينتطبيقيايمن خضر خلف احمد127022172051103008

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط569.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمصطفى جبار عبد شريجي127023162051007092

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط569.0اعدادية االصالح للبنينتطبيقياحمد محمد جاسم نفل127024222051015006

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط569.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي زيارة كريم عطية127025282051151461

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط569.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيبه يار نقيب ناصح احمد127026202052331015

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط569.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقييوسف احمد احسان علي127027202051002042

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط569.0ثانوية قنديل المختلطةتطبيقيشهد محمد شكر حسين127028212052256003

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط569.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيروشن ووريا امين رشيد127029202051304031

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط569.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينتطبيقيعمر وليد امين احمد127030182051030006

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط569.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقياحمد اياد سلمان ظاهر127031242051039002

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط569.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيامير احمد عباس فاضل127032192051002007

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط569.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحسين حميد حسين غافل127033222051096012

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط569.0ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيياسر ضافر مدلول حنون127034162051035029

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط569.0ثانوية الحاتمية للبنينتطبيقيمصطفى خالص مهدي حسن127035182051301013

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط568.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيمهدي محمد لطيف فرج127036202051377115

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط568.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيحسين كاظم خشين حطاب127037282051044022

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط568.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيمحمد هوشيار جالل حويز127038202051022047

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط568.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعلي خليل رمضان حسين127039202051048048

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط568.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيفاطمة حسين شاكر هويدي127040292052050027

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط568.0اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيحسين كالص مهاوش غالي127041262051017015

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط568.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيكرار جنديل كريم جنديل127042222051098029

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط568.0اعدادية طوبى للبنينتطبيقيعبد هللا اسعد مجول صبار127043212051087019

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط568.0اعدادية الفتح للبنينتطبيقيسجاد سعيد عبد صالح127044272051011008

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط568.0اعدادية زمار للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد الحميد جبر فارس127045172051103021

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط568.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيشاباز االن عمر علي127046202051312051

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط568.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيعباس محمود نصيف جاسم127047142051003020

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط568.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقينور صباح محمد عبد الحسن127048282052055039

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط568.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسن عامر عبد الكاظم حسن127049252051044022

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط567.0ثانوية الوطن للبنينتطبيقيزين العابدين كنعان مزيد وهيب127050212051079005
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جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط567.0اعدادية االبداع المسائية للبنينتطبيقيمصطفى حسون كاظم حمود127051122051202076

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط567.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيحمد عواد حسين عوده127052192051040019

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط567.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمرتضى حسين زامل ذريب127053282051006139

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط567.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيعباس عبد الستار عباس عبود127054212051029013

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط567.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقياحمد عجيل خضير ماشان127055262051202003

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم النفط567.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيأحمد ضياء عزيز صايل127056112051021004

جامعة كركوك/كلية العلوم588.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيبراء سالم احمد محمد127057202042117020

جامعة كركوك/كلية العلوم587.0ثانوية باجوان المختلطةاحيائيزينب وليد يونس ضاحي127058202042205005

جامعة كركوك/كلية العلوم587.0اعدادية هه ورامان للبنات-عربيةاحيائيمريم سيروان علي احمد127059202042135022

جامعة كركوك/كلية العلوم586.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيدنيز يلماز عدنان شاكر127060202042114032

جامعة كركوك/كلية العلوم585.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيطيبه ضياء عبد هللا علي127061252042100035

جامعة كركوك/كلية العلوم582.0ثانوية همسة للبناتاحيائياالء شاكر محمود احمد127062202042157007

جامعة كركوك/كلية العلوم582.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمروه عدنان خزيم حنين127063202042109067

جامعة كركوك/كلية العلوم581.0اعدادية لورستان للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد مريوان عبد العزيز كريم127064202041299009

جامعة كركوك/كلية العلوم580.0ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنيناحيائيمحمود حسن ابراهيم احمد127065202041059013

جامعة كركوك/كلية العلوم578.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيكاني نجاح حسن عبد الكريم127066202042331139

جامعة كركوك/كلية العلوم577.0ثانوية القلعة للبناتاحيائيهبه جنيد عبد اللطيف عمر127067202042104026

جامعة كركوك/كلية العلوم576.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيبه سوز هاني شاكر عمر127068202042344069

جامعة كركوك/كلية العلوم576.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيديمه نجاة عبد القادر زمان127069202042114033

جامعة كركوك/كلية العلوم576.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيغدير قصي حسين عزيز127070202042118117

جامعة كركوك/كلية العلوم574.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيزينب نظام رشيد علي127071202042139056

جامعة كركوك/كلية العلوم573.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتاحيائيبتول احمد عز الدين حيدر127072202042153002

جامعة كركوك/كلية العلوم571.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمحمد صالح غربي صالح127073202041259260

جامعة كركوك/كلية العلوم571.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيداليا سالم عزيز اسماعيل127074202042340020

جامعة كركوك/كلية العلوم571.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيشه نك ابراهيم اسماعيل رمضان127075202042344149

جامعة كركوك/كلية العلوم570.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيحنين عبد االمير اسعد رحيم127076182042182031

جامعة كركوك/كلية العلوم569.1ثانوية العراق للمتميزيناحيائيغيث ابراهيم حسن احمد127077202041050066

جامعة كركوك/كلية العلوم569.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا بكر احمد ناجي127078132041010067

جامعة كركوك/كلية العلوم569.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيشيماء عادل بهجت عزت127079202042111041

جامعة كركوك/كلية العلوم568.5ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيزينب مفيد شوكت رفعت127080202042116033

جامعة كركوك/كلية العلوم568.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيديرى علي رفيق حسن127081202042334110

جامعة كركوك/كلية العلوم568.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيايه كريم لطيف بابا127082202042334070

جامعة كركوك/كلية العلوم568.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيكشبين علي عبد هللا فارس127083202042331140

جامعة كركوك/كلية العلوم568.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيسارا محمد حسين فرج127084202042331100

جامعة كركوك/كلية العلوم567.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيشاكول سامان صالح قادر127085202042334185
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جامعة كركوك/كلية العلوم567.0ثانوية هاجر للبناتاحيائيفاطمه نظام رفيق حسن127086202042150035

جامعة كركوك/كلية العلوم566.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيسارة محسن عمر محمد127087202042132027

جامعة كركوك/كلية العلوم566.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيزيالن احمد حكيم محمد127088202042331089

جامعة كركوك/كلية العلوم565.0اعدادية االنام للبناتاحيائيدانيه حيدر محمد عيسى127089212042135026

جامعة كركوك/كلية العلوم565.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد هللا انور قادر شريف127090202041311040

جامعة كركوك/كلية العلوم565.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيبيداء يوسف طاهر عمر127091202042346029

جامعة كركوك/كلية العلوم565.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الوهاب جمعه127092202042120036

جامعة كركوك/كلية العلوم565.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيوليد صالح محمد رحمه هللا127093202041304143

جامعة كركوك/كلية العلوم565.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائياسراء نجاة محمد كوثر127094202042118018

جامعة كركوك/كلية العلوم564.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيالنه جمال نادر محمود127095202042138088

جامعة كركوك/كلية العلوم564.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمه عمار صالح شاكر127096172042357319

جامعة كركوك/كلية العلوم563.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيدينه احمد حكيم رشيد127097202042180043

جامعة كركوك/كلية العلوم563.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعبد هللا رياض حازم حميد127098112041018071

جامعة كركوك/كلية العلوم563.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيدانيه ايوب ابراهيم احمد127099202042132017

جامعة كركوك/كلية العلوم563.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسوالف لقمان اسعد محمد127100202042344140

جامعة كركوك/كلية العلوم563.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد غازي حسين عياش127101202041003093

جامعة كركوك/كلية العلوم563.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيزينب حسن نعيم عليوي127102202042132024

جامعة كركوك/كلية العلوم562.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمؤمن اعتصام احمد محمود127103202041005047

جامعة كركوك/كلية العلوم562.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيعائشه عمر محمد نجاتي رؤوف127104202042118113

جامعة كركوك/كلية العلوم562.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيعائشة عرفان محمد صالح حسين127105202042184007

جامعة كركوك/كلية العلوم561.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيهبه علي خضر أحمد127106202042160120

جامعة كركوك/كلية العلوم561.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيعبد هللا كمال احمد فتاح127107202041303118

جامعة كركوك/كلية العلوم561.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيموسليم كامران ستار سعيد127108202041303196

جامعة كركوك/كلية العلوم561.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيصالح عون الدين يونس عبد هللا127109322041060031

جامعة كركوك/كلية العلوم561.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيايات خالد خلف عزيز127110182042203012

جامعة كركوك/كلية العلوم561.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائينادين محمد جليل عيسى127111322042066066

جامعة كركوك/كلية العلوم560.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيعلي ايوب جمعه نادر127112202041302083

جامعة كركوك/كلية العلوم560.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيدريا صباح جمعه محمد127113182042182034

جامعة كركوك/كلية العلوم560.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيزير كاروان عبيد رسول127114202041312056

جامعة كركوك/كلية العلوم560.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيفرح عبد الحكيم سامي عواد127115202042132035

جامعة كركوك/كلية العلوم560.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيأية محمد شهاب احمد127116202042139002

جامعة كركوك/كلية العلوم560.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيهبه عماد بشير رشيد127117202042120048

جامعة كركوك/كلية العلوم560.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا محمد رضا محمد127118202042339002

جامعة كركوك/كلية العلوم559.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيهدى ابراهيم كرم محمد127119202042154093

جامعة كركوك/كلية العلوم559.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيساره محمد جمال عبد الرحمن127120202042140039
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جامعة كركوك/كلية العلوم559.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيعلياء حسين عزيز مطر127121202042282303

جامعة كركوك/كلية العلوم559.0اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيعلي نجم الدين ساقي محمد127122202041051021

جامعة كركوك/كلية العلوم559.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينه حسين علي حسين127123202042109039

جامعة كركوك/كلية العلوم559.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائياالء ملكو عبد هللا احمد127124202042333008

جامعة كركوك/كلية العلوم559.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيوسن حسن حمزه عبد127125242042144015

جامعة كركوك/كلية العلوم559.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى صواش ايدن عبد هللا127126202041001230

جامعة كركوك/كلية العلوم558.3اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيأية قحطان رشاد زينل127127202042180008

جامعة كركوك/كلية العلوم558.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيشكار حسن بكر حمد127128202041302068

جامعة كركوك/كلية العلوم558.0ثانوية هاجر للبناتاحيائيايالف رؤوف جعفر شريف127129202042150009

جامعة كركوك/كلية العلوم558.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعلي حسن احمد محمد127130202041259180

جامعة كركوك/كلية العلوم557.0ثانوية آوات للبناتاحيائيعائشه احمد هاشم خليل127131312042044020

جامعة كركوك/كلية العلوم557.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعمر عبد الستار محمود شريدي127132202041259204

جامعة كركوك/كلية العلوم556.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيهاوتا جوهر عزيز محمود127133202041303202

جامعة كركوك/كلية العلوم556.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائينبأ جالل احمد درويش127134202042102066

جامعة كركوك/كلية العلوم556.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائياالء محمد عثمان عبد هللا127135202042111014

جامعة كركوك/كلية العلوم556.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيشاره اياد مجيد محمود127136202042319016

جامعة كركوك/كلية العلوم555.5اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائياية حسن علي كريم127137202042180024

جامعة كركوك/كلية العلوم555.0ثانوية همسة للبناتاحيائيوالء شاكر محمود احمد127138202042157030

جامعة كركوك/كلية العلوم555.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيخالد جمال غازى محمد127139202041094006

جامعة كركوك/كلية العلوم554.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد علي خالد محمد127140202041312103

جامعة كركوك/كلية العلوم554.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائياسراء يونس عثمان عمر127141202042354003

جامعة كركوك/كلية العلوم554.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيزينب عبد هللا ربيع حسون127142202042120023

جامعة كركوك/كلية العلوم554.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمصطفى محمد حسن محمد127143202041303195

جامعة كركوك/كلية العلوم554.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيعباس ناصح رفيق علي127144202041302073

جامعة كركوك/كلية العلوم554.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينور جنكيز صدر الدين نقي127145202042180128

جامعة كركوك/كلية العلوم553.9ثانوية الذهب األسود اإلهلية للبنيناحيائيعبد هللا عماد محمد اسماعيل127146202041031005

جامعة كركوك/كلية العلوم553.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد قاسم قادر رشيد127147202041303030

جامعة كركوك/كلية العلوم553.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء سامان احمد حسن127148202042341067

جامعة كركوك/كلية العلوم553.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيزهراء حسين عسكر حسين127149202042334124

جامعة كركوك/كلية العلوم553.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيكونا خضر احمد محمد صالح127150202042332041

جامعة كركوك/كلية العلوم553.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيكاني لقمان عمر محمد127151202042347019

جامعة كركوك/كلية العلوم553.0ثانوية ئولكر للبنات - تركمانياحيائيهدى رسول معين كاظم127152202042394027

جامعة كركوك/كلية العلوم552.3ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائينور جمال كريم محمد امين127153202042116068

جامعة كركوك/كلية العلوم552.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيشهد احمد هاشم نجم الدين127154212042178153

جامعة كركوك/كلية العلوم552.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيأيشان صباح عبد الخالق محمد127155202042395008
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جامعة كركوك/كلية العلوم552.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيبان كاوه صبحي عباس127156202042330014

جامعة كركوك/كلية العلوم552.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيهدى محمد حسين احمد127157202042334281

جامعة كركوك/كلية العلوم552.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيفريشته نوزاد علي محمد127158202042341075

جامعة كركوك/كلية العلوم552.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيزينة فخر الدين حسين حسن127159202042365033

جامعة كركوك/كلية العلوم552.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيجاوان فرهاد حسين رسول127160202042352021

جامعة كركوك/كلية العلوم552.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيايمان زبير هاشم حسن127161202042365012

جامعة كركوك/كلية العلوم551.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةاحيائيسوميه ازاد غازي محمد امين127162202042337023

جامعة كركوك/كلية العلوم551.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيده شنى ازاد عبد الرحمن سالم127163202042382039

جامعة كركوك/كلية العلوم551.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا ازاد حسن عبد القادر127164202042352027

جامعة كركوك/كلية العلوم551.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيمينا سيروان نجم الدين جالل127165202042334260

جامعة كركوك/كلية العلوم551.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيزبيده صالح احمد عمر127166202042124062

جامعة كركوك/كلية العلوم551.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائياحمد عبد الغفار احمد عبد المجيد127167202041390015

جامعة كركوك/كلية العلوم551.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيسميه طارق احمد صالح127168202042352047

جامعة كركوك/كلية العلوم551.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيساره بكر هادي سعيد127169202042334148

جامعة كركوك/كلية العلوم551.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائياية محمد أحمد عبد الرحمن127170202042320003

جامعة كركوك/كلية العلوم551.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيرسل عبد الرحمن حسن دباس127171202042130008

جامعة كركوك/كلية العلوم551.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيأيه لؤي عز الدين رحمان127172202042395010

جامعة كركوك/كلية العلوم550.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف عمر خطاب عبد هللا127173202042352014

جامعة كركوك/كلية العلوم550.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيديارى عبد الكريم امين رضا127174202042320012

جامعة كركوك/كلية العلوم550.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيشنيار شيرزاد محمد كوخا عزيز127175202042344146

جامعة كركوك/كلية العلوم550.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائيآيه اسماعيل خليل عبد هللا127176202042101003

جامعة كركوك/كلية العلوم550.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائياينور وليد ابراهيم مصطفى127177202042335016

جامعة كركوك/كلية العلوم550.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيدلنيا محمد حسين محمد127178202042334104

جامعة كركوك/كلية العلوم550.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيرنكين جهاد حميد عبد القادر127179202042342034

جامعة كركوك/كلية العلوم550.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيسوز دلشاد سعيد نوري127180202042341055

جامعة كركوك/كلية العلوم550.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب جمال جالل عزيز127181202042344111

جامعة كركوك/كلية العلوم550.0ثانوية حطين للبناتاحيائيسندس نجاه عبد اللطيف رشيد127182202042133054

جامعة كركوك/كلية العلوم549.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيريناس شيركو غالب خليفة127183202042344108

جامعة كركوك/كلية العلوم549.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةاحيائيشايسته يوسف عاصي جمعه127184202042337024

جامعة كركوك/كلية العلوم549.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائياية شورش جعفر محمد127185202042318008

جامعة كركوك/كلية العلوم549.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائياالء علي عارف محمد127186202042354008

جامعة كركوك/كلية العلوم549.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيايمان غازي قادر خدا كرم127187202042334061

جامعة كركوك/كلية العلوم549.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيهيرو محمد امين حمزه127188202042355084

جامعة كركوك/كلية العلوم549.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان عثمان لطيف جالل127189202042341021

جامعة كركوك/كلية العلوم549.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيدينا موفق عز الدين واحد127190202042352035
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جامعة كركوك/كلية العلوم548.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيايمان سالم فخر الدين محمد127191202042334057

جامعة كركوك/كلية العلوم548.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيهيلين جوامير عزيز رشيد127192202042364030

جامعة كركوك/كلية العلوم548.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين احمد بكر توفيق127193202042346095

جامعة كركوك/كلية العلوم548.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد نور الدين كمال رشيد127194202041001214

جامعة كركوك/كلية العلوم548.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيايمان حسين ابراهيم عبد هللا127195202042160017

جامعة كركوك/كلية العلوم548.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمروان فهمي عثمان فرحان127196202041013079

جامعة كركوك/كلية العلوم548.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيفاطمه عدنان قنبر ساقي127197202042282198

جامعة كركوك/كلية العلوم548.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيليلى عثمان غضنفر حسين127198202042342065

جامعة كركوك/كلية العلوم548.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمروان خليل مردان توفيق127199202041312125

جامعة كركوك/كلية العلوم548.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيأية عبد القادر فؤاد محمد شكري127200202042138002

جامعة كركوك/كلية العلوم548.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيساره برهان عزيز كريم127201182042182057

جامعة كركوك/كلية العلوم548.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيشنيار حسن بكر حمه صالح127202202042334193

جامعة كركوك/كلية العلوم547.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيهبة هللا محمد زيدان خلف127203202042106079

جامعة كركوك/كلية العلوم547.0ثانوية الصباح للبناتاحيائيفاطمه سعد احمد لطيف127204202042190020

جامعة كركوك/كلية العلوم547.0ثانوية حطين للبناتاحيائيسناء جودت نجاه حميد127205202042133052

جامعة كركوك/كلية العلوم547.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيياسمين صواش آيدن عبد هللا127206202042114114

جامعة كركوك/كلية العلوم547.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيريزان رزكار رضا محمود127207202042334119

جامعة كركوك/كلية العلوم547.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب صالح بهاء الدين محمد127208202042344114

جامعة كركوك/كلية العلوم547.0ثانوية موطلو للبناتاحيائيساره نجم الدين صالح علي127209202042181020

جامعة كركوك/كلية العلوم547.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةاحيائيسه الر علي حيدر رضا127210202042337022

جامعة كركوك/كلية العلوم547.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيسازان امانج نجاة حمه سعيد127211202042355038

جامعة كركوك/كلية العلوم547.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيايمان فرحان هلوش عبد127212172042289029

جامعة كركوك/كلية العلوم547.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائياسماء اسد هللا مجيد احمد127213202042282018

جامعة كركوك/كلية العلوم546.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيئافان قادر ياسين رمضان127214202042331003

جامعة كركوك/كلية العلوم546.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيئاشنا خان صالح فخر الدين محي الدين127215202042331001

جامعة كركوك/كلية العلوم546.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائياسماء صباح فخر الدين خورشيد127216202042138007

جامعة كركوك/كلية العلوم546.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيزيتون محمد احمد محمد127217182042182048

جامعة كركوك/كلية العلوم546.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيشاكار ميعاد نوري اسعد127218202042334184

جامعة كركوك/كلية العلوم546.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيثناء ريبوار فائق فريق127219202042334084

جامعة كركوك/كلية العلوم546.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيآية ازاد عبد الكريم محمد معروف127220202042331007

جامعة كركوك/كلية العلوم546.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيهيفي هاشم عبد هللا ميكائيل127221202042331178

جامعة كركوك/كلية العلوم546.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائياالء غازي كريم نوري127222202042335007

جامعة كركوك/كلية العلوم546.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيشبول سيامند ابراهيم احمد127223202042345067

جامعة كركوك/كلية العلوم546.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيشهد محمد فخر الدين صفر127224202042118107

جامعة كركوك/كلية العلوم545.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان صالح كريم محمد127225202042341019
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جامعة كركوك/كلية العلوم545.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةاحيائيئاشتى جالل نصر الدين عزيز127226202042362001

جامعة كركوك/كلية العلوم545.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيدعاء وهاب زوراب امين127227202042365023

جامعة كركوك/كلية العلوم545.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيالفه غانم محمد صالح127228202042340053

جامعة كركوك/كلية العلوم545.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلن محمد كريم احمد127229202042344196

جامعة كركوك/كلية العلوم545.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيزينه اياد شكور سعيد127230202042395040

جامعة كركوك/كلية العلوم545.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيشاكيو شورش صابر محمد127231202041303096

جامعة كركوك/كلية العلوم545.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيدينا حميد كريم اسود127232202042160038

جامعة كركوك/كلية العلوم544.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيمهناس بدر خان علي عبيد127233202042349040

جامعة كركوك/كلية العلوم544.0الخارجياتاحيائيامل نجم الدين عمر توفيق127234202042401005

جامعة كركوك/كلية العلوم544.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيساره عبد هللا عزيز محمد صالح127235202042334152

جامعة كركوك/كلية العلوم544.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيهدى ستار جالل ولي127236202042334279

جامعة كركوك/كلية العلوم544.0ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائيزينب أزل عزيز حميد127237202042168018

جامعة كركوك/كلية العلوم544.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيالفين حسن علي محمد127238202042334232

جامعة كركوك/كلية العلوم544.0ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائيسراب ياسين طايس محمود127239202042168024

جامعة كركوك/كلية العلوم544.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد زرار احمد محمد127240202041304104

جامعة كركوك/كلية العلوم543.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيهاجر نهاد محمد امين عمر127241202042119068

جامعة كركوك/كلية العلوم543.0ثانوية جه مي ريزان المختلطةاحيائيكريم طالب مجيد إبراهيم127242202041359004

جامعة كركوك/كلية العلوم543.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيجودي عثمان حسن محمود127243202042334091

جامعة كركوك/كلية العلوم543.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان حسين علي عبد القادر127244202042345023

جامعة كركوك/كلية العلوم543.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسحر قتيبة عجاج معروف127245202042141035

جامعة كركوك/كلية العلوم543.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف فؤاد طاهر محمد127246202042332009

جامعة كركوك/كلية العلوم543.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائينبأ وليد نزار شاكر127247202042118149

جامعة كركوك/كلية العلوم543.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيساره عدنان شكور عمر127248182042383062

جامعة كركوك/كلية العلوم543.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيهيفين بكر عثمان درويش127249202042139120

جامعة كركوك/كلية العلوم543.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيتويزه ر نه وزاد رضا نادر127250202041303072

جامعة كركوك/كلية العلوم543.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيشينى كامران قادر احمد127251202042341069

جامعة كركوك/كلية العلوم542.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةاحيائيفاطمه جالل عبد هللا عمر127252202042338030

جامعة كركوك/كلية العلوم542.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيأري محمد كاكه خان قهرمان127253202041302008

جامعة كركوك/كلية العلوم542.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيكه نار فريدون احمد محمد127254202042334226

جامعة كركوك/كلية العلوم542.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيمينا كوران فاضل امين127255202042341085

جامعة كركوك/كلية العلوم542.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيزيالن اسو ناصح محمد127256202042334130

جامعة كركوك/كلية العلوم542.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيدعاء برهان محمود داوود127257182042203027

جامعة كركوك/كلية العلوم542.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمؤمن رائد حسن محمد127258202041001172

جامعة كركوك/كلية العلوم542.0ثانوية همسة للبناتاحيائيسوزان محمد فرج حسن127259202042157018

جامعة كركوك/كلية العلوم541.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيساكار حسين جميل محمد امين127260202042346063
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جامعة كركوك/كلية العلوم541.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحسين حيدر محسن بيرام127261202041001058

جامعة كركوك/كلية العلوم541.0ثانوية الحريري للبناتاحيائينور اويان زين العابدين ولي127262202042114098

جامعة كركوك/كلية العلوم541.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيميران سمير امين عثمان127263202041302146

جامعة كركوك/كلية العلوم541.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيايمان عماد علي عباس127264182042203017

جامعة كركوك/كلية العلوم541.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينبأ صفاء كامل ابراهيم127265202042180125

جامعة كركوك/كلية العلوم541.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيشاهه نك صمد رشيد احمد127266202042340042

جامعة كركوك/كلية العلوم541.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةاحيائييوسف قهرمان احمد محمد127267202041301036

جامعة كركوك/كلية العلوم541.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمحمد احمد عزيز وهاب127268202041302103

جامعة كركوك/كلية العلوم541.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيجوان مصطفى كياني غيدان127269202042330018

جامعة كركوك/كلية العلوم541.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيسحر سليمان صابر قادر127270202042365036

جامعة كركوك/كلية العلوم541.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائينور عباس نجم الدين سمين127271202042148043

جامعة كركوك/كلية العلوم540.8ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائياسراء سامناك عبد الخالق عبد الرحمن127272202042116007

جامعة كركوك/كلية العلوم540.0اعدادية لورستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيلؤي محمد نصر الدين فرج127273202041299027

جامعة كركوك/كلية العلوم540.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائيزينب ياسين محمد عبد هللا127274202042101021

جامعة كركوك/كلية العلوم540.0ثانوية ئولكر للبنات - تركمانياحيائيهبه سداد محمد صالح127275202042394026

جامعة كركوك/كلية العلوم540.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائياسيا اسماعيل رفيق محمد127276202042354005

جامعة كركوك/كلية العلوم540.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيسكاال محمد أمين محمود127277202042340035

جامعة كركوك/كلية العلوم540.0ثانوية خانزاد للدراسة الكردية للبناتاحيائيايمان حسين رحيم شريف127278182042384001

جامعة كركوك/كلية العلوم540.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائياسماء احمد خلف محمود127279202042118019

جامعة كركوك/كلية العلوم540.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةاحيائيحنان محمد جوهر حسن127280202042351009

جامعة كركوك/كلية العلوم540.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيهيلين سامان اسماعيل كريم127281202042364031

جامعة كركوك/كلية العلوم540.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيئافيستا باسل حسين شكور127282202042183001

جامعة كركوك/كلية العلوم540.0ثانوية هاجر للبناتاحيائيفاطمه اصغر علي حسن127283202042150031

جامعة كركوك/كلية العلوم539.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا فاضل عزيز محمد127284202042352029

جامعة كركوك/كلية العلوم539.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيجياناز فرهان جالل توفيق127285202042349014

جامعة كركوك/كلية العلوم539.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا سعد هللا علي امين127286202042346056

جامعة كركوك/كلية العلوم539.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةاحيائييوسف عز الدين رؤوف قاضي127287202041301035

جامعة كركوك/كلية العلوم539.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيخنساء جمعه عبد الخالق صديق127288202042345044

جامعة كركوك/كلية العلوم539.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد سيروان اسد رشيد127289202041001197

جامعة كركوك/كلية العلوم539.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمينا مراد رفيق شفيق127290202042180124

جامعة كركوك/كلية العلوم539.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيهاوزين شيرزاد علي حسين127291202042346090

جامعة كركوك/كلية العلوم539.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمحمد ابراهيم محمد ناصر127292202041022099

جامعة كركوك/كلية العلوم538.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيئاال سردار جوهر خورشيد127293202042334004

جامعة كركوك/كلية العلوم538.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد حاتم قرباني حسن127294202041303150

جامعة كركوك/كلية العلوم538.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيسان مردان مجيد صالح127295202041303091
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جامعة كركوك/كلية العلوم538.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيطالل ناصر سليمان علي127296172041351338

جامعة كركوك/كلية العلوم538.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء بهروز بكر أمين127297202042352009

جامعة كركوك/كلية العلوم538.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيايمان عجيب خورشيد محمد امين127298202042365013

جامعة كركوك/كلية العلوم538.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيورده فاتح ناصح قادر127299202042364032

جامعة كركوك/كلية العلوم538.0اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيعلي عباس حميد احمد127300202041051018

جامعة كركوك/كلية العلوم538.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيئه زين سعد هللا عمر روندي127301202042349005

جامعة كركوك/كلية العلوم538.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيريان ساالر نجم الدين فتاح127302202042331085

جامعة كركوك/كلية العلوم538.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيآيه برهان عرفان حسين127303202042344015

جامعة كركوك/كلية العلوم538.0ثانوية كوزلو بابا للبنيناحيائياحمد رضا مصطفى قوجة127304202041032004

جامعة كركوك/كلية العلوم538.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييوسف شاهين جمعه علي127305202041001267

جامعة كركوك/كلية العلوم537.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيايشان عامر هادي داود127306202042132009

جامعة كركوك/كلية العلوم537.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيمنتهى محمود اسماعيل عزيز127307202042346088

جامعة كركوك/كلية العلوم537.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيابراهيم محمد كريم علي127308202041308003

جامعة كركوك/كلية العلوم537.0اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائينبهان مصلح مرهون مشعان127309202041051036

جامعة كركوك/كلية العلوم537.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى سامان غازي رؤوف127310202042344191

جامعة كركوك/كلية العلوم537.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيهدى جابر قادر حسين127311202042128037

جامعة كركوك/كلية العلوم537.0ثانوية سوالف للبناتاحيائياسيا كمال احمد صالح127312202042128007

جامعة كركوك/كلية العلوم537.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيشيماء خورشيد رشيد محمد127313202042334201

جامعة كركوك/كلية العلوم537.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيبشرى ريبوار غفور قادر127314202042334074

جامعة كركوك/كلية العلوم537.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائينورا قحطان احمد عطيه127315202042106077

جامعة كركوك/كلية العلوم537.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيدرون سرور عباس رمضان127316202042334100

جامعة كركوك/كلية العلوم537.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيجنار وليد عمر امين127317202042352022

جامعة كركوك/كلية العلوم537.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد الحق محمد حسن محمد127318202041001095

جامعة كركوك/كلية العلوم537.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيآيه عدنان عبد ياسين127319202042140003

جامعة كركوك/كلية العلوم536.0اعدادية الشورجة للبنين - كرديةاحيائيبه ريز ناصح محمد فاتح نجم127320202041305013

جامعة كركوك/كلية العلوم536.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيالفان فتح هللا قادر عبد هللا127321202042352063

جامعة كركوك/كلية العلوم536.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيبه رزان جالل صالح محمود127322202041364004

جامعة كركوك/كلية العلوم536.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةاحيائيديالن عثمان عزيز حسين127323202042337016

جامعة كركوك/كلية العلوم536.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائييسرى فاتح محمد حمه علي127324202042334295

جامعة كركوك/كلية العلوم536.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمصطفى احمد نعمان جبار127325202041022123

جامعة كركوك/كلية العلوم536.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعبد الستار جاسم محمد صالح127326202041259139

جامعة كركوك/كلية العلوم536.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيشايار مصطفى حسين علي127327202041302067

جامعة كركوك/كلية العلوم536.0ثانوية العلم للبناتاحيائيايه عامر احمد عبد127328182042170021

جامعة كركوك/كلية العلوم536.0ثانوية شفق للبناتاحيائيطوعه حيدر رضا حسن127329202042145025

جامعة كركوك/كلية العلوم536.0ثانوية الجواهري للبناتاحيائينور عبد القادر فليح حسن127330322042054010
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جامعة كركوك/كلية العلوم536.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائيزينب تحسين كمال شكر127331202042148016

جامعة كركوك/كلية العلوم536.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيايمان نوري محمود محي الدين127332202042334065

جامعة كركوك/كلية العلوم536.0ثانوية النسور المسائية المختلطةاحيائييونس صدام هالل عوفي127333202041257023

جامعة كركوك/كلية العلوم536.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيجيزوان رزكار عبد الرحيم محمود127334202042318014

جامعة كركوك/كلية العلوم535.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيهيمن محمد عمر سمين127335202041303206

جامعة كركوك/كلية العلوم535.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائيذكرى زياد مدحت سعيد127336212042176016

جامعة كركوك/كلية العلوم535.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمنى بشير مطر حسين127337202042134078

جامعة كركوك/كلية العلوم535.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيلنيا بشاره ناظم نصر الدين127338202042318028

جامعة كركوك/كلية العلوم535.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه ماجد محمد امين مصطفى127339202042134063

جامعة كركوك/كلية العلوم535.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيخطاب فياض صالح محمد127340212041084018

جامعة كركوك/كلية العلوم535.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا لقمان محمد امين فتاح127341202042319009

جامعة كركوك/كلية العلوم535.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيتبارك ايراول رفعت اسماعيل127342202042121008

جامعة كركوك/كلية العلوم535.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد صباح نوري محمد127343202041312098

جامعة كركوك/كلية العلوم535.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائياستيرة شيرزاد حسين حسن127344202042341007

جامعة كركوك/كلية العلوم535.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيبصيرة كمال مصطفى حسن127345202042352017

جامعة كركوك/كلية العلوم535.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيولدان حسين شكور محمد127346202042121041

جامعة كركوك/كلية العلوم535.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائياالء كامل خورشيد رشيد127347202042342008

جامعة كركوك/كلية العلوم534.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيايمان عدنان محمد امين احمد127348202042138018

جامعة كركوك/كلية العلوم534.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيأحمد وليد جاسم محمد127349102041019022

جامعة كركوك/كلية العلوم534.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيبيمان جمعه عبد الرحمن محمد127350202042333020

جامعة كركوك/كلية العلوم534.0اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيعالء صاحب مجول زيدان127351202041051015

جامعة كركوك/كلية العلوم534.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيشارو لقمان محمد رشيد127352202041303094

جامعة كركوك/كلية العلوم534.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيأحمد غازي احمد كريم127353202041311002

جامعة كركوك/كلية العلوم534.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيزوان عبد هللا محمد عبد هللا127354202042348012

جامعة كركوك/كلية العلوم534.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيبراء جاسم محمد مجول127355182042179008

جامعة كركوك/كلية العلوم534.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمروان حمد عناد علي127356202041048177

جامعة كركوك/كلية العلوم534.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمهند صالح سليم حمود127357202041259325

جامعة كركوك/كلية العلوم534.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى ويس موسى عزيز127358202041311062

جامعة كركوك/كلية العلوم534.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائينور عباس بكر شكر127359202042334270

جامعة كركوك/كلية العلوم533.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائينادية احمد امين يونس127360202042138102

جامعة كركوك/كلية العلوم533.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيأيه ظاهر محمد حمه127361202042334012

جامعة كركوك/كلية العلوم533.0ثانوية عدن للبنيناحيائيحذيفه علي ياسين ابراهيم127362202041084018

جامعة كركوك/كلية العلوم533.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيحوراء عبد االمير عاشور مهدي127363202042118061

جامعة كركوك/كلية العلوم533.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيئازاد شوان صالح سعيد127364202041304001

جامعة كركوك/كلية العلوم533.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد هللا اسماعيل احمد127365202041048082
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جامعة كركوك/كلية العلوم533.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائياحمد ثامر مدحت عبد الواحد127366202041005003

جامعة كركوك/كلية العلوم533.0ثانوية التون صو للبناتاحيائيآمنه قحطان جليل شهاب127367202042143005

جامعة كركوك/كلية العلوم533.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيديار به ختيار عبد الكريم محمد شريف127368202041304048

جامعة كركوك/كلية العلوم533.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد ازاد عمر سعيد127369202041304008

جامعة كركوك/كلية العلوم533.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيامنه فاتح محمد امين محمد علي127370202042334039

جامعة كركوك/كلية العلوم533.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائينور الهدى عبد االله مجيد عبد الكريم127371202042154088

جامعة كركوك/كلية العلوم533.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيفانه طارق فاروق احمد127372202042334212

جامعة كركوك/كلية العلوم533.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيخنساء محمد درويش خضر127373202042118062

جامعة كركوك/كلية العلوم533.0اعدادية والت للبنين - كرديةاحيائيمحمد كريم فارس قادر127374202041315016

جامعة كركوك/كلية العلوم532.3ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيافنان مثنى مصطفى حسين127375202042116010

جامعة كركوك/كلية العلوم532.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائياية قيصر ابراهيم سمين127376212042178030

جامعة كركوك/كلية العلوم532.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيايمان راكان عثمان محمد صالح127377202042331031

جامعة كركوك/كلية العلوم532.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيجالل ناصر سليمان علي127378172041351179

جامعة كركوك/كلية العلوم532.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيصفاء علي كريم حسن127379202042344157

جامعة كركوك/كلية العلوم532.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيندى حامد رشيد حمدان127380312042047197

جامعة كركوك/كلية العلوم532.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيسانا نوزاد حسن سعيد127381202042333031

جامعة كركوك/كلية العلوم532.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيديكان فاتح رمضان محمد127382202042334111

جامعة كركوك/كلية العلوم532.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائييوسف عدنان عمر حمد امين127383202041365017

جامعة كركوك/كلية العلوم532.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيصابرين صالح حسين احمد127384202042109055

جامعة كركوك/كلية العلوم532.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد الكريم جوهر مجيد عزيز127385202041311038

جامعة كركوك/كلية العلوم532.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيرحيم جمال فائق رحيم127386202041302053

جامعة كركوك/كلية العلوم532.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيبنار طارق احمد رحيم127387202042346025

جامعة كركوك/كلية العلوم532.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيدنيا محمود جواد خورشيد127388202042124053

جامعة كركوك/كلية العلوم532.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيبه ختيار جالل قادر عارف127389202041312035

جامعة كركوك/كلية العلوم532.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيابراهيم سامان جوهر علي127390202041304005

جامعة كركوك/كلية العلوم531.4ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائياحمد محمد مصطفى عبد هللا127391202041399006

جامعة كركوك/كلية العلوم531.0ثانوية الحريري للبناتاحيائياالء اميد امين جبار127392202042114009

جامعة كركوك/كلية العلوم531.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيروشنا ئاكو عبد هللا احمد127393202042355029

جامعة كركوك/كلية العلوم531.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيساوا ياسين حمه رشيد سعيد127394202042344132

جامعة كركوك/كلية العلوم531.0اعدادية الهدى للبناتاحيائياسراء مزهر حسين خلف127395202042117003

جامعة كركوك/كلية العلوم531.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايالف محمد خضر عبد الرحمن127396202042141011

جامعة كركوك/كلية العلوم531.0ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائينور محمد علي محسن حبيب127397202042168045

جامعة كركوك/كلية العلوم531.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائينور جمال نجم الدين خورشيد127398202042118153

جامعة كركوك/كلية العلوم531.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيجينه ر أزاد جبار حسن127399202041302043

جامعة كركوك/كلية العلوم531.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيأحمد جاسم إلياس خضر127400202041004008
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جامعة كركوك/كلية العلوم531.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيساره علي هياس حسن127401202042128020

جامعة كركوك/كلية العلوم531.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيميديا خورشيد حسين علي127402182042383096

جامعة كركوك/كلية العلوم531.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيهشام عزت تمو مجيد127403202041259328

جامعة كركوك/كلية العلوم531.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيمحمد عامر عزيز صمد127404202041365014

جامعة كركوك/كلية العلوم531.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيايالف عماد تحسين حسين127405202042114013

جامعة كركوك/كلية العلوم531.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائييوسف صافي هرزان احمد127406202041030161

جامعة كركوك/كلية العلوم531.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنيناحيائيسوران محمود ستار جبار127407182041381029

جامعة كركوك/كلية العلوم531.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيأنس مصطفى حسن محمد127408202041004017

جامعة كركوك/كلية العلوم530.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائياسراء عدنان عثمان خضر127409202042333004

جامعة كركوك/كلية العلوم530.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائياالء جبرائيل طاهر رمضان127410202042352011

جامعة كركوك/كلية العلوم530.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائينبأ نصار مزبان خلف127411312042047192

جامعة كركوك/كلية العلوم530.0ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيماريا اسماعيل خليل احمد127412202042162022

جامعة كركوك/كلية العلوم530.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةاحيائيمحمد دلير كاظم محمد127413202041362008

جامعة كركوك/كلية العلوم530.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيساره عبد المنعم محمد عبد المحسن127414202042180077

جامعة كركوك/كلية العلوم530.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيشه مال ازاد عارف خضر127415202041314010

جامعة كركوك/كلية العلوم530.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيأيه دانا حسن رضا127416202042334010

جامعة كركوك/كلية العلوم530.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائياالء كمال سعد هللا امين127417202042318006

جامعة كركوك/كلية العلوم530.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائياالء رزكار ابراهيم اسماعيل127418202042334035

جامعة كركوك/كلية العلوم530.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيجميله سفر عمر صالح127419202042332014

جامعة كركوك/كلية العلوم530.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيروزكار صادق خورشيد رشيد127420202042364010

جامعة كركوك/كلية العلوم530.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيأواز برهان عباس سعيد127421202042331006

جامعة كركوك/كلية العلوم530.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيسروان لقمان نوري سعيد127422202041312059

جامعة كركوك/كلية العلوم530.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد منيف جاسم محمد127423202041048168

جامعة كركوك/كلية العلوم529.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيجيكر عبد الباسط شكر محمد127424202041303073

جامعة كركوك/كلية العلوم529.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيمروه حبيب احمد علي127425202042382088

جامعة كركوك/كلية العلوم529.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمهدي كرم اسعد محمد127426202041312131

جامعة كركوك/كلية العلوم529.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيفاطمه فاروق محمد شكور كريم127427182042182082

جامعة كركوك/كلية العلوم529.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد علي جوهر شريف127428202041303028

جامعة كركوك/كلية العلوم529.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيربيع مراد ميشو موسى127429332041056031

جامعة كركوك/كلية العلوم529.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيشهد عبد هللا نجم عبد هللا127430202042139073

جامعة كركوك/كلية العلوم529.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه جهاد ناصر احمد127431202042118121

جامعة كركوك/كلية العلوم529.0ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةاحيائيارام لطيف حميد مجيد127432202041371006

جامعة كركوك/كلية العلوم528.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيئاالن كامران كريم عبد هللا127433202041302003

جامعة كركوك/كلية العلوم528.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد هللا سعد محمد عبد هللا127434202041009049

جامعة كركوك/كلية العلوم528.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيافنان اتيال نديم عبد المجيد127435202042154007
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جامعة كركوك/كلية العلوم528.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد هللا نجم فريق قادر127436182041009036

جامعة كركوك/كلية العلوم528.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيوفاء حسين علي موسى127437202042109080

جامعة كركوك/كلية العلوم528.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيسجى احمد ناصر حسين127438202042102039

جامعة كركوك/كلية العلوم528.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيعبد الستار علي حسين عواد127439192041013024

جامعة كركوك/كلية العلوم528.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيعبد القيوم عبد الرحمن محمد امين محمد صالح127440212041011047

جامعة كركوك/كلية العلوم528.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيامينة حسين خالد مصطفى127441202042344038

جامعة كركوك/كلية العلوم528.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهاجر عدنان عبد ثالج127442202042144071

جامعة كركوك/كلية العلوم528.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيسارا حمه شكور محمد سعيد حسن127443202042333028

جامعة كركوك/كلية العلوم528.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائييوسف شيرزاد خطاب عبد هللا127444202041304144

جامعة كركوك/كلية العلوم528.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيهديل نجم الدين عثمان عبد هللا127445182042383106

جامعة كركوك/كلية العلوم528.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيمأوى ثامر احمد عبد هللا127446202042114079

جامعة كركوك/كلية العلوم528.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيهوزان عدنان عثمان محمود127447202042334285

جامعة كركوك/كلية العلوم528.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينه قاسم بيات علي127448202042140035

جامعة كركوك/كلية العلوم527.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد عباس اصغر جهاد127449202041304111

جامعة كركوك/كلية العلوم527.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيافنان اورهان برهان محي الدين127450202042118021

جامعة كركوك/كلية العلوم527.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيملك ذو الفقار علي صفر127451202042118143

جامعة كركوك/كلية العلوم527.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيعز الدين محمد سليمان علي127452212041055052

جامعة كركوك/كلية العلوم527.0اعدادية يايجي للبنيناحيائيزيدان رمضان زيدان حسين127453202041203007

جامعة كركوك/كلية العلوم527.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد ازاد عمر علي127454202041303143

جامعة كركوك/كلية العلوم527.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائييوسف محمد امين عمر معروف127455202041304146

جامعة كركوك/كلية العلوم527.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائياسماء نبيل علي احمد127456202042123002

جامعة كركوك/كلية العلوم527.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيدعاء ناجي حسين سعيد127457172042301027

جامعة كركوك/كلية العلوم527.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعبد الرحمن اسماعيل ربيع احمد127458202041005027

جامعة كركوك/كلية العلوم527.0ثانوية حطين للبناتاحيائينهى كنعان خلف عبد127459202042133080

جامعة كركوك/كلية العلوم527.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائينوزت حسن درباز كصب127460332041056096

جامعة كركوك/كلية العلوم527.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيشنيار محمود قادر كريم127461202042344147

جامعة كركوك/كلية العلوم527.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةاحيائيمنال علي محمد شريف127462202042338038

جامعة كركوك/كلية العلوم526.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن يلماز بهجت حسين127463202041001102

جامعة كركوك/كلية العلوم526.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيدريا سالم رحمان عبدل127464202042334102

جامعة كركوك/كلية العلوم526.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيزكريا ناظم محمد عزيز127465202041303087

جامعة كركوك/كلية العلوم526.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي هدايت رمضان محمد127466202041030088

جامعة كركوك/كلية العلوم526.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد علي عبد هللا عباس127467202041314022

جامعة كركوك/كلية العلوم526.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيفاطمة حسين علي خلف127468202042124082

جامعة كركوك/كلية العلوم526.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةاحيائيديالن سركوت محمد احمد127469202042362006

جامعة كركوك/كلية العلوم526.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيراسان عادل عمر علي127470202041302052
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جامعة كركوك/كلية العلوم526.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائياسراء دلشاد عبد هللا محمد127471202042346012

جامعة كركوك/كلية العلوم526.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيزينب فرحان سعيد عزيز127472202042124067

جامعة كركوك/كلية العلوم526.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك ضياء مجيد موسى127473202042141017

جامعة كركوك/كلية العلوم526.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى حويز مجيد محمد127474202041001226

جامعة كركوك/كلية العلوم526.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيعبد الكريم صالح كريم عبد الرحيم127475202041304076

جامعة كركوك/كلية العلوم526.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعمر محمد نجم الدين مجيد127476202041048128

جامعة كركوك/كلية العلوم526.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيريان سمير احمد علي127477202042124061

جامعة كركوك/كلية العلوم526.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيسارة صالح جاد هللا صالح127478202042177025

جامعة كركوك/كلية العلوم526.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيسوران عبد الرحمن محمد امين127479202041303092

جامعة كركوك/كلية العلوم526.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد سلطان دهدي127480172041350191

جامعة كركوك/كلية العلوم525.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيميديا كريم محمود محمد127481202042354045

جامعة كركوك/كلية العلوم525.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيفاطمه جهاد حميد علي127482202042138079

جامعة كركوك/كلية العلوم525.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيضحى مظفر عبد الملك بكر127483202042118112

جامعة كركوك/كلية العلوم525.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيدالل محمد جزا حميد احمد127484202042341038

جامعة كركوك/كلية العلوم525.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيكانى دانا طارق عز الدين127485202042334222

جامعة كركوك/كلية العلوم525.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيهند يوسف برهان خداد127486202042134095

جامعة كركوك/كلية العلوم525.0ثانوية االماني للبنيناحيائيخالد طالل عثمان خورشيد127487182041102006

جامعة كركوك/كلية العلوم525.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيندى زهير علي حسين127488202042139103

جامعة كركوك/كلية العلوم525.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي حسين ساقي محمد127489202041001139

جامعة كركوك/كلية العلوم525.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيسيوكل ماهر قاسم سمين127490202042124073

جامعة كركوك/كلية العلوم525.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيحنان محمد صالح حسين127491202042160031

جامعة كركوك/كلية العلوم525.0ثانوية الخيام للبناتاحيائياطياف سلمان صالل علي127492322042023003

جامعة كركوك/كلية العلوم525.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيكاني كريم احمد محمد127493202042355066

جامعة كركوك/كلية العلوم525.0ثانوية النصر للبناتاحيائياسراء سعدون خليل ابراهيم127494202042137003

جامعة كركوك/كلية العلوم525.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد الباسط عبد الواحد علي عصفور127495202041307018

جامعة كركوك/كلية العلوم525.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى منصور غيب هللا عمر127496202041001239

جامعة كركوك/كلية العلوم525.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيرغد يونس ذنون حمودي127497172042268029

جامعة كركوك/كلية العلوم525.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعدي خليل ابراهيم صالح127498202041250096

جامعة كركوك/كلية العلوم525.0ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم عز الدين صديق127499202041010019

جامعة كركوك/كلية العلوم525.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيسجى عبد الخالق حسيب شيال127500202042139065

جامعة كركوك/كلية العلوم524.1ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيزينب احمد عمر صديق127501202042116029

جامعة كركوك/كلية العلوم524.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيأشواق مهدي عبد هللا احمد127502202042330001

جامعة كركوك/كلية العلوم524.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيزينب مهند خير هللا محمود127503312042047103

جامعة كركوك/كلية العلوم524.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيييريفان عثمان امين عثمان127504202041302163

جامعة كركوك/كلية العلوم524.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيايه علي موسى عباس127505172042251030

صفحة ٣٦٤٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة كركوك/كلية العلوم524.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيحسن محمد جمعه حسين127506202041002013

جامعة كركوك/كلية العلوم524.0الخارجيوناحيائيسفيان حمد عناد علي127507202041400024

جامعة كركوك/كلية العلوم524.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعبد هللا عادل غضبان صالح127508202041022061

جامعة كركوك/كلية العلوم524.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيملك علي يوسف صالح127509202042144060

جامعة كركوك/كلية العلوم524.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيساره علي كرم امين127510202042335033

جامعة كركوك/كلية العلوم524.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيحردان هاشم محمد اسود127511202041025021

جامعة كركوك/كلية العلوم524.0ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيفيحاء نوح محمد حسين127512202042200008

جامعة كركوك/كلية العلوم524.0ثانوية سروة للبناتاحيائيزينب طالب عبد اللطيف ناصح127513202042152012

جامعة كركوك/كلية العلوم524.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمصطفى قاسم محمد عطية127514202041003103

جامعة كركوك/كلية العلوم524.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيبان فيصل احمد خنجر127515202042118047

جامعة كركوك/كلية العلوم524.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيئاسيا صالح امين ستار127516202042346002

جامعة كركوك/كلية العلوم524.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيشوخان نعمان محمد عبد الكريم127517202042342058

جامعة كركوك/كلية العلوم524.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيحميد صدام احمد حسين127518202041022035

جامعة كركوك/كلية العلوم524.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبه هيثم لطيف شعبان127519202042160069

جامعة كركوك/كلية العلوم524.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانياحيائيحسن سليمان ولي خالد127520202041391005

جامعة كركوك/كلية العلوم523.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم هيمن رشيد عزيز127521202042345084

جامعة كركوك/كلية العلوم523.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيمحمد عزيز عمر حميد127522202041365015

جامعة كركوك/كلية العلوم523.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيهيمن فتح هللا عبد هللا شفيق127523202041022148

جامعة كركوك/كلية العلوم523.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى فاروق عزيز كريم127524202042320028

جامعة كركوك/كلية العلوم523.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةاحيائيروند هدايه غازي عبد هللا127525202041301012

جامعة كركوك/كلية العلوم523.0ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمصطفى نايف سلوم احمد127526322041011018

جامعة كركوك/كلية العلوم523.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان خليل خالد احمد127527202042344045

جامعة كركوك/كلية العلوم523.0اعدادية منوليا للبناتاحيائينورا برهان فخر الدين نور الدين127528202042120044

جامعة كركوك/كلية العلوم523.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيأيه شكور احمد عزيز127529202042319002

جامعة كركوك/كلية العلوم523.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد وليد نوري عباس127530202041303188

جامعة كركوك/كلية العلوم523.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيسجى عدنان طعمة ياسين127531202042138062

جامعة كركوك/كلية العلوم523.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيأيه سمير خليل خورشيد127532202042106003

جامعة كركوك/كلية العلوم523.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف موسى محمود محمد امين127533202042344044

جامعة كركوك/كلية العلوم523.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنيناحيائيمحمد رعد شوكت خير هللا127534202041016016

جامعة كركوك/كلية العلوم523.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيموسى زينل سعيد عباس127535172041124161

جامعة كركوك/كلية العلوم523.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيجنان نجيب احمد أمين127536202042118056

جامعة كركوك/كلية العلوم522.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيدنيا عامر عبد محمود127537172042051003

جامعة كركوك/كلية العلوم522.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيزيان محمد اسماعيل خليل127538202042346047

جامعة كركوك/كلية العلوم522.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيأيه سيروان مجيد احمد127539202042334011

جامعة كركوك/كلية العلوم522.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيجرو بهروز احمد خورشيد127540202042344080
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جامعة كركوك/كلية العلوم522.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائينورا نجدت كريم محمد127541202042154090

جامعة كركوك/كلية العلوم522.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيعلي سعد سليم مجيد127542202041002021

جامعة كركوك/كلية العلوم522.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائياحمد شيرزاد سعيد محي الدين127543202041302025

جامعة كركوك/كلية العلوم522.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيزياد خدر دهار خدر127544332041051044

جامعة كركوك/كلية العلوم522.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيايفان لقمان سليم امين127545202042118038

جامعة كركوك/كلية العلوم522.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمازن هاشم حسن حنطاو127546202041004051

جامعة كركوك/كلية العلوم522.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد محمد حسين صالح127547172041351095

جامعة كركوك/كلية العلوم522.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيدلخواز هيوا عبد هللا محمد127548202042319006

جامعة كركوك/كلية العلوم522.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيهيلين صباح نور الدين محمد127549202042138122

جامعة كركوك/كلية العلوم522.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه عبد هللا رشيد خورشيد127550202042344173

جامعة كركوك/كلية العلوم522.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيعبير عماد عزيز مجبل127551312042047146

جامعة كركوك/كلية العلوم522.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعمران حسين علي احمد127552202041022087

جامعة كركوك/كلية العلوم522.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائينور عبد الغفار احمد عبد المجيد127553202042395078

جامعة كركوك/كلية العلوم522.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمؤمن مؤيد فاضل سعيد127554202041005049

جامعة كركوك/كلية العلوم522.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزينه احمد حكيم رشيد127555202042180067

جامعة كركوك/كلية العلوم521.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيلقاء رعد مجول محمد127556212042290091

جامعة كركوك/كلية العلوم521.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيايالف شاهو عز الدين فتاح127557202042364002

جامعة كركوك/كلية العلوم521.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياية رعد أحمد نعيس127558202042160014

جامعة كركوك/كلية العلوم521.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائينائل شهاب احمد يوسف127559202041030151

جامعة كركوك/كلية العلوم521.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائياسماء عطا هللا مزبان خلف127560312042047021

جامعة كركوك/كلية العلوم585.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد تحسين احمد درويش127561202051303041

جامعة كركوك/كلية العلوم567.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةتطبيقياحمد اسعد توفيق وهاب127562202051301005

جامعة كركوك/كلية العلوم560.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةتطبيقيأية عبد هللا حوتي عبد هللا127563202052333002

جامعة كركوك/كلية العلوم555.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيفاطمة نامق نجم علي127564202052331038

جامعة كركوك/كلية العلوم554.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقياسامه غريب عبد هللا محمد127565202051302015

جامعة كركوك/كلية العلوم543.0ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقيفاطمة شاكر محمود حميد127566212052243008

جامعة كركوك/كلية العلوم543.0ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينتطبيقيمحمد فكرت احمد محمد127567202051059016

جامعة كركوك/كلية العلوم539.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةتطبيقيالنه سامان انور مولود127568202052365006

جامعة كركوك/كلية العلوم537.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقييونس حمه سعيد عبد هللا عباس127569202051312106

جامعة كركوك/كلية العلوم535.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنينتطبيقينبست علي عباس حسين127570182051381012

جامعة كركوك/كلية العلوم533.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةتطبيقيريان ظاهر حسين رشيد127571202052365003

جامعة كركوك/كلية العلوم532.0ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقياحمد حمد حسين عجل127572202051204001

جامعة كركوك/كلية العلوم530.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقيرغد مخلف احمد خليل127573202052114013

جامعة كركوك/كلية العلوم530.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيدانيه فرياد محمد بيروز127574202052340014

جامعة كركوك/كلية العلوم529.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقياحمد محمد ناظم مصطفى127575202051003017
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جامعة كركوك/كلية العلوم529.0اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيدانا سيروان رحيم سعيد127576202051004013

جامعة كركوك/كلية العلوم529.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد وصفي طه يوسف127577202051312087

جامعة كركوك/كلية العلوم526.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيشاناز رحيم كريم نوري127578202052345031

جامعة كركوك/كلية العلوم523.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيهاشم اسماعيل علي سليمان127579202051259249

جامعة كركوك/كلية العلوم523.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد فخر الدين نوري محمد127580202051303054

جامعة كركوك/كلية العلوم521.0ثانوية المروءة للبنينتطبيقياسامة صالح الدين ترف حبيب127581182051025001

جامعة كركوك/كلية العلوم520.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةتطبيقيعلي احمد محمد علي127582202051301018

جامعة كركوك/كلية العلوم520.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيغريبة محمد نوري اسماعيل127583202052331037

جامعة كركوك/كلية العلوم520.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيايالف دلشاد رمضان عزيز127584202052345007

جامعة كركوك/كلية العلوم519.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيساره حسن علي ولي127585202052133013

جامعة كركوك/كلية العلوم518.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيعبد الرحمن احمد رشيد محمد127586202051303034

جامعة كركوك/كلية العلوم517.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيساره محمد ابو بكر خضر127587202052340028

جامعة كركوك/كلية العلوم517.0ثانوية عدن للبنينتطبيقيخطاب سعد صالح عبد127588202051084013

جامعة كركوك/كلية العلوم516.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيمزده شكور عواد محمد127589202052345036

جامعة كركوك/كلية العلوم515.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيحنان حمزه علي قادر127590202052334019

جامعة كركوك/كلية العلوم513.0ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيسكينه سامي اسماعيل علي127591202052130013

جامعة كركوك/كلية العلوم513.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيكيالن حسين مجيد رشيد127592202051309019

جامعة كركوك/كلية العلوم512.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيابراهيم خليل طه عبدل127593202051015001

جامعة كركوك/كلية العلوم511.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقيزهراء فخر الدين سلمان حسن127594202052114017

جامعة كركوك/كلية العلوم511.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيريان خورشيد محمد سعدون127595202052340020

جامعة كركوك/كلية العلوم511.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةتطبيقيايمان نريمان قهرمان قادر127596202052333007

جامعة كركوك/كلية العلوم509.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيحواء عثمان صابر امين127597202052345015

جامعة كركوك/كلية العلوم509.0ثانوية الذهب األسود اإلهلية للبنينتطبيقياحمد عماد حسن حسين127598202051031001

جامعة كركوك/كلية العلوم508.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقيهادي فؤاد ياسين جمعه127599202051002038

جامعة كركوك/كلية العلوم507.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد شيروان محمد عبد هللا127600202051312015

جامعة كركوك/كلية العلوم507.0ثانوية الشروق للبناتتطبيقيتبارك عبد الستار حسين علي127601202052149009

جامعة كركوك/كلية العلوم506.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيأيوب علي حسين محمد127602202051312009

جامعة كركوك/كلية العلوم505.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقياسراء خليل مجيد حسن127603202052331007

جامعة كركوك/كلية العلوم505.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةتطبيقيايناس فؤاد حسن محمد127604202052355008

جامعة كركوك/كلية العلوم504.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنينتطبيقيمحمد عزيز سعيد كريم127605182051381010

جامعة كركوك/كلية العلوم503.0اعدادية داقوق للبنينتطبيقيسعد إسماعيل عزيز قدوري127606202051017014

جامعة كركوك/كلية العلوم503.0ثانوية همسة للبناتتطبيقيزينب زين العابدين قنبر علي127607202052157009

جامعة كركوك/كلية العلوم503.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةتطبيقيهه يني سواره نائف قادر127608202051301022

جامعة كركوك/كلية العلوم502.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةتطبيقيرسول نوزاد خورشيد رشيد127609202051301013

جامعة كركوك/كلية العلوم500.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةتطبيقيكاني احمد عمر عبد الكريم127610202052333018
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جامعة كركوك/كلية العلوم500.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنينتطبيقيمحمد طارق احمد عزيز127611182051381009

جامعة كركوك/كلية العلوم499.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةتطبيقيسهام جمال عبدل عزيز127612202052349013

جامعة كركوك/كلية العلوم499.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيعمر كاظم جبرائيل طه127613202051312065

جامعة كركوك/كلية العلوم498.0اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمصطفى ثروت عثمان عبد الكريم127614202051004037

جامعة كركوك/كلية العلوم497.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيدنيا همداد عمر فتاح127615202052132004

جامعة كركوك/كلية العلوم497.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيدانيا فالح قادر ناصر127616202052345017

جامعة كركوك/كلية العلوم497.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيحسن مزاحم احمد عكاب127617202051006019

جامعة كركوك/كلية العلوم497.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيهيوا هيمن فؤاد حمه رشيد127618202051377127

جامعة كركوك/كلية العلوم496.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيوسام سعد عز الدين شكر127619202051259257

جامعة كركوك/كلية العلوم496.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد صالح الماس حميد127620202051309029

جامعة كركوك/كلية العلوم496.0ثانوية الشروق للبناتتطبيقينازك عادل عبد هللا نجم127621202052149018

جامعة كركوك/كلية العلوم496.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيليزان هندرين محي الدين محمود127622202052334052

جامعة كركوك/كلية العلوم495.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيزينه عمر ولي حسن127623202052133010

جامعة كركوك/كلية العلوم495.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيكريم سيروان خليل كريم127624202051304065

جامعة كركوك/كلية العلوم495.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقييوسف عدي حاتم ضمد127625202051006063

جامعة كركوك/كلية العلوم495.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيهازه برهان رشيد عبد هللا127626202052334057

جامعة كركوك/كلية العلوم494.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيزينو سردار حميد حسين127627202052133011

جامعة كركوك/كلية العلوم493.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيهدى محمد نوري احمد127628202052334060

جامعة كركوك/كلية العلوم493.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد طالب خالد محمد127629202051304087

جامعة كركوك/كلية العلوم492.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيساره خليل ابراهيم طه127630202052154012

جامعة كركوك/كلية العلوم492.0ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيمروه فؤاد محمد كريم127631202052130018

جامعة كركوك/كلية العلوم492.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيروزكار اوات علي شكر127632202051303023

جامعة كركوك/كلية العلوم490.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد شكر علي سعيد127633202051314033

جامعة كركوك/كلية العلوم490.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةتطبيقيبهشت عباس كريم احمد127634202052320002

جامعة كركوك/كلية العلوم489.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقييوسف ريبوار محمد محمد امين127635202051303072

جامعة كركوك/كلية العلوم488.0ثانوية شفق للبناتتطبيقيحنينه زين العابدين قهرمان عسكر127636202052145008

جامعة كركوك/كلية العلوم487.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقياسماعيل رؤف عبدل حمه صالح127637202051311005

جامعة كركوك/كلية العلوم484.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقياغراء غانم ذياب عليوي127638202052114003

جامعة كركوك/كلية العلوم482.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةتطبيقيساوين ناظم عاصي كريم127639202052355018

جامعة كركوك/كلية العلوم481.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةتطبيقيهانا شيروان خليل ابراهيم127640202052349021

جامعة كركوك/كلية العلوم480.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيايالف عامر ابراهيم اسماعيل127641202052154005

جامعة كركوك/كلية العلوم480.0ثانوية النسور المسائية المختلطةتطبيقينوره سروان حميد امين127642202052257004

جامعة كركوك/كلية العلوم479.0ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا اياد عارف نايف127643202051059009

جامعة كركوك/كلية العلوم479.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقياسماء ناصر امين رشيد127644202052139008

جامعة كركوك/كلية العلوم478.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةتطبيقيمحمد مطلك حسين سليمان127645202051252016
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جامعة كركوك/كلية العلوم478.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيريبه ر فرياد محمد انور127646202051377043

جامعة كركوك/كلية العلوم477.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقياسراء ئازاد نصر الدين محمد127647202052382002

جامعة كركوك/كلية العلوم477.0اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيمصطفى مجيد حميد فاضل127648202051009030

جامعة كركوك/كلية العلوم477.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقييوسف جبار عبد الرحمن محمد امين127649202051302079

جامعة كركوك/كلية العلوم476.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيبروا شاكر شكور رشيد127650202051302018

جامعة كركوك/كلية العلوم476.0ثانوية النسور المسائية المختلطةتطبيقيميامي ابراهيم خلف ابراهيم127651202052257003

جامعة كركوك/كلية العلوم476.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةتطبيقيجاسم محمد حسين محمد127652202051307004

جامعة كركوك/كلية العلوم475.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيدنيز حسين علي سعيد127653202052138017

جامعة كركوك/كلية العلوم475.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةتطبيقيشيرين فاضل علي عزم127654202052337009

جامعة كركوك/كلية العلوم474.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد حبيب محمد127655172051366066

جامعة كركوك/كلية العلوم474.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد االن فريق عبد الكريم127656202051304075

جامعة كركوك/كلية العلوم474.0اعدادية الشورجة للبنين- دراسة عربيةتطبيقيمصطفى صدام جمال صديق127657202051045016

جامعة كركوك/كلية العلوم474.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيامير حسين علي نجم127658212051011009

جامعة كركوك/كلية العلوم473.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيبرهم طه حسين فتاح127659202051303011

جامعة كركوك/كلية العلوم473.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمقداد رعد اكرم عبد العزيز127660202051005055

جامعة كركوك/كلية العلوم472.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةتطبيقيدعاء طارق كريم عزيز127661202052365002

جامعة كركوك/كلية العلوم472.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقياحمد محمد اسماعيل عمر127662202051006010

جامعة كركوك/كلية العلوم472.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيئاالن جمال عبد الكريم امين127663202051311001

جامعة كركوك/كلية العلوم472.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقييوسف مصلح محمد رؤوف قادر127664202051312104

جامعة كركوك/كلية العلوم472.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيبشرى حميد داود درويش127665202052139018

جامعة كركوك/كلية العلوم471.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيأمينه دلير عثمان رسول127666202052340003

جامعة كركوك/كلية العلوم470.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيشمال كمال صابر محمود127667202051377056

جامعة كركوك/كلية العلوم470.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيهوشه نك يوسف رمضان حسن127668202051314037

جامعة كركوك/كلية العلوم470.0اعدادية قونجه كول للبناتتطبيقيآيه محمد اسعد ولي127669202052148002

جامعة كركوك/كلية العلوم470.0ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقيعبد هللا سلمان احمد عبد الحميد127670212051243011

جامعة كركوك/كلية العلوم469.0اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيعلي ثائر حسيب غريب127671202051019010

جامعة كركوك/كلية العلوم469.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي معد عدنان شهاب127672172051008076

جامعة كركوك/كلية العلوم469.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيتبارك عبد الكريم علي عكله127673202052132003

جامعة كركوك/كلية العلوم469.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمصطفى ياسين مجيد عبد127674202051003074

جامعة كركوك/كلية العلوم469.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقييونس نضال ناظم مصطفى127675202051003081

جامعة كركوك/كلية العلوم469.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيوليد غسان نجم عبد هللا127676202051022054

جامعة كركوك/كلية العلوم468.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةتطبيقيشيماء امانج زوراب شاكر127677202052337010

جامعة كركوك/كلية العلوم468.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينتطبيقيعادل عمر ابراهيم سليم127678202051016002

جامعة كركوك/كلية العلوم467.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةتطبيقيسروين دلدار ستار عمر127679202052349011

جامعة كركوك/كلية العلوم467.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةتطبيقيماهيده صدام جالل محمد علي127680202052337012
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جامعة كركوك/كلية العلوم467.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيفرهاد ناصح حسين حسن127681202051304062

جامعة كركوك/كلية العلوم467.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيميديا احمد كريم امين127682202052345039

جامعة كركوك/كلية العلوم467.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيعلي فؤاد نوري سعيد127683202051312063

جامعة كركوك/كلية العلوم467.0ثانوية شفق للبناتتطبيقيفاطمة عدنان محمد زين العابدين127684202052145013

جامعة كركوك/كلية العلوم466.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةتطبيقياحمد كاوه محمد رضا عبد هللا127685202051301007

جامعة كركوك/كلية العلوم466.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيتطبيقينور عباس فاضل سعيد127686202052395044

جامعة كركوك/كلية العلوم466.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيسلوى صباح اسماعيل ولي127687202052382036

جامعة كركوك/كلية العلوم466.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيابراهيم رشيد أحمد محمد127688202051007002

جامعة كركوك/كلية العلوم466.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيئاوات قادر نجم الدين محي الدين127689202051311003

جامعة كركوك/كلية العلوم465.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقياحالم ولي محمد صابر127690202052345004

جامعة كركوك/كلية العلوم464.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيسوزى جتو نجم صالح127691202052331029

جامعة كركوك/كلية العلوم464.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيتغريد محمد سعيد خضر127692202052139019

جامعة كركوك/كلية العلوم463.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيعلي عماد اكرم احمد127693202051304059

جامعة كركوك/كلية العلوم462.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيسالم روكان خلف حسن127694202051003032

جامعة كركوك/كلية العلوم461.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيعدنان حسين عبد هللا حميد127695202051259121

جامعة كركوك/كلية العلوم460.0ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيمروه وليد طه حسن127696202052130020

جامعة كركوك/كلية العلوم460.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةتطبيقييوسف عماد عمر محمد127697202051301025

جامعة كركوك/كلية العلوم460.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيزينب صادق محمد توفيق127698202052340023

جامعة كركوك/كلية العلوم460.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيابراهيم برهان جبار محمد127699202051377003

جامعة كركوك/كلية العلوم460.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيامين مروان علي مغار127700202051006015

جامعة كركوك/كلية العلوم459.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةتطبيقيشنو سردار عمر حمه رشيد127701202052337008

جامعة كركوك/كلية العلوم458.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيروزا شيرزاد احمد محمد127702202052334024

جامعة كركوك/كلية العلوم458.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيزيد صباح قاسم عبد الباقي127703202051005020

جامعة كركوك/كلية العلوم458.0ثانوية ايبك يولو للبناتتطبيقيرؤيا طالب جالل اسماعيل127704202052175013

جامعة كركوك/كلية العلوم456.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيآيه ابراهيم عثمان علي127705202052352003

جامعة كركوك/كلية العلوم456.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد سردار محمد يابا127706202051001072

جامعة كركوك/كلية العلوم456.0ثانوية فينك االهلية المختلطةتطبيقيوليد فرحان محمد صالح127707312051065019

جامعة كركوك/كلية العلوم456.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيمنير محمد عمر شكور127708202051259239

جامعة كركوك/كلية العلوم454.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيدانيار ريبوار محمد محمد امين127709202051303017

جامعة كركوك/كلية العلوم454.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيزهراء هيثم كاظم علي127710202052120018

جامعة كركوك/كلية العلوم453.0ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينتطبيقيمصطفى مؤيد عبد الخالق علي127711202051059019

جامعة كركوك/كلية العلوم452.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيادريس سعدون محسن خضير127712202051259024

جامعة كركوك/كلية العلوم452.0ثانوية ايبك يولو للبناتتطبيقياسراء ارجمان ستار شمس الدين127713202052175001

جامعة كركوك/كلية العلوم451.0ثانوية اتا بكلر للبنينتطبيقينبيل ابراهيم خضر سمين127714202051008025

جامعة كركوك/كلية العلوم451.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيهيلين مريوان عاصي لطيف127715202052382060
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جامعة كركوك/كلية العلوم451.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيهدى صباح محسن حبيب127716202052120046

جامعة كركوك/كلية العلوم450.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيمريم كريم احمد عواد127717202052121018

جامعة كركوك/كلية العلوم450.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيعلي عبد هللا محمد عبد127718202051015029

جامعة كركوك/كلية العلوم450.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيسيمن ماجد حاتم زغير127719202052282052

جامعة كركوك/كلية العلوم449.0اعدادية هه ورامان للبنات-عربيةتطبيقيزينب عدنان شكر صالح127720202052135008

جامعة كركوك/كلية العلوم448.0ثانوية القلم االهلية للبنينتطبيقيحسين سرور طاهر حسين127721202051049002

جامعة كركوك/كلية العلوم447.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيزهراء هيوا عز الدين فائق127722202052340021

جامعة كركوك/كلية العلوم446.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيناجي جاسم حميد عبيلة127723202051022051

جامعة كركوك/كلية العلوم446.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيمصطفى هفال طه عبدل127724202051015046

جامعة كركوك/كلية العلوم446.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيدالل عدنان حسن احمد127725202052282028

جامعة كركوك/كلية العلوم445.0ثانوية الشروق للبناتتطبيقياستبرق حسين علي حسين127726202052149001

جامعة كركوك/كلية العلوم445.0ثانوية الصفوة للبناتتطبيقيعائشه نهاد كريم حسن127727202052125009

جامعة كركوك/كلية العلوم445.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد سردار محمود علي127728202051303048

جامعة كركوك/كلية العلوم445.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيسراب برزان فرحان حسين127729202052132009

جامعة كركوك/كلية العلوم445.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيياسين جمعة محي الدين حسين127730202051303070

جامعة كركوك/كلية العلوم444.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةتطبيقيزانيار بيستون محمد احمد127731202051301015

جامعة كركوك/كلية العلوم444.0ثانوية الصفوة للبناتتطبيقياسماء عواد محمد علوان127732202052125001

جامعة كركوك/كلية العلوم444.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقييوسف عبد الكريم عارف صابر127733202051001107

جامعة كركوك/كلية العلوم443.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةتطبيقيإسماعيل عبد الكريم يادكار غفور127734202051301003

جامعة كركوك/كلية العلوم443.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيهيفين سلمان عبد الرحمن مصطفى127735202052331049

جامعة كركوك/كلية العلوم443.0ثانوية الصفوة للبناتتطبيقيانجي علي احمد محمد127736202052125003

جامعة كركوك/كلية العلوم443.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيماردين محسن خالند اسود127737202051312072

جامعة كركوك/كلية العلوم443.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيهند علي عبد هللا غربي127738202052120049

جامعة كركوك/كلية العلوم442.0ثانوية عدن للبنينتطبيقييوسف محمد مهدي صالح127739202051084037

جامعة كركوك/كلية العلوم442.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتتطبيقيشهد عواد عبد الحسين عفلوك127740202052153001

جامعة كركوك/كلية العلوم442.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيمالك خالد عباس خالد127741202052154022

جامعة كركوك/كلية العلوم441.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيايمان هادي حمه رش عبد الرحمن127742202052345009

جامعة كركوك/كلية العلوم440.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمصطفى محمد جاسم حسن127743202051006059

جامعة كركوك/كلية العلوم440.0اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيعلي عدنان قادر عارف127744202051004019

جامعة كركوك/كلية العلوم439.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيآيه سعد حميد طه127745202052139003

جامعة كركوك/كلية العلوم439.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيالفه حسين رشيد عبد هللا127746202052334048

جامعة كركوك/كلية العلوم438.0اعدادية قونجه كول للبناتتطبيقيفاطمه علي اكبر جمعه اكبر127747202052148017

جامعة كركوك/كلية العلوم437.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد جبرائيل رضا محمد127748202051304078

جامعة كركوك/كلية العلوم437.0ثانوية بارالق للبنينتطبيقيعبد هللا شمس الدين قادر نوري127749202051074009

جامعة كركوك/كلية العلوم437.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد نوزاد محمود اسعد127750202051309005
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جامعة كركوك/كلية العلوم436.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيشيماء نصرالدين حمه سور علي127751202052334043

جامعة كركوك/كلية العلوم436.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيمهيمن مثنى حسين شريف127752202051262102

جامعة كركوك/كلية العلوم436.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقياسماء قاسم سليمان اسماعيل127753202052138003

جامعة كركوك/كلية العلوم436.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيدعاء نوح محمد احمد127754202052120011

جامعة كركوك/كلية العلوم436.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقيمحمد خضر عباس عالوي127755202051002031

جامعة كركوك/كلية العلوم435.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيسروه حويز جبار محمد127756202052382035

جامعة كركوك/كلية العلوم435.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةتطبيقيشيماء فاتح رفيق محمد127757202052349014

جامعة كركوك/كلية العلوم435.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقيزينب حسن يوسف محمود127758202052114018

جامعة كركوك/كلية العلوم433.0ثانوية اتا بكلر للبنينتطبيقيطه محمد ستار صابر127759202051008013

جامعة كركوك/كلية العلوم433.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقينهى احمد محمد عبد الرحمن127760202052138040

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات553.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيفاطمه مثنى احمد جاسم127761322042029050

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات552.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةاحيائيعبد هللا مظفر محمد امين رشيد127762202041301021

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات551.0ثانوية باجوان المختلطةاحيائياالء ساري حسين خليل127763202042205001

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات534.0اعدادية السالمة للبناتاحيائيوفاء فيصل غازي طه127764202042155014

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات523.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيدانيال عماد رشيد معروف127765202041302047

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات520.0ثانوية النصر للبناتاحيائينور عدنان كريم جابر127766202042137046

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات520.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد اديب رحيم سمين127767202041311048

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات520.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمحمد رؤوف عزيز عبد هللا127768202041302115

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات519.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمصطفى لقمان عدنان جنيد127769202041302142

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات519.0ثانوية باجوان المختلطةاحيائيمريم عدنان ججو ابراهيم127770202042205012

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات519.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيشيماء طه عمر فتح هللا127771202042335041

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات519.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمحمد نور الدين رسول علي127772202041302133

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات518.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيايالف سربست نجم قادر127773202042334047

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات518.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيجنت موفق بهجت صالح127774202042395024

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات517.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيبري برهان حميد محمد صالح127775202042134026

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات517.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائياحمد غائب جمهور متعب127776212041009025

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات517.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيزينب جمعه قادر صالح127777202042331093

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات517.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما سامان احمد حسين127778202042342053

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات516.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم شيرزاد بهاء الدين عز الدين127779202042344179

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات516.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيحنان علي محمد صالح رستم127780202042345042

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات516.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين ازاد محمد عبد هللا127781202042340071

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات516.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيحسام ماهر زكي ابراهيم127782172041023027

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات516.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيئاميز احمد نجم رشيد127783202041302004

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات515.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيزير رؤوف عزيز عبد هللا127784202041377082

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات515.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةاحيائيراز اميد قاسم حسن127785202042338013
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جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات514.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيريام كمال كريم ولي127786202042154031

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات514.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عارف محمد طاهر127787202041377153

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات513.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيشاجوان سامان محمد حسن127788202042340041

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات513.0اعدادية داقوق للبنيناحيائيشيبان خميس مبارك سعيد127789202041017017

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات512.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد هللا احمد خالد حسن127790212041009132

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات512.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمود فيض هللا بكر نجم الدين127791202041303193

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات511.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيدانية فريد كمال توفيق127792202042111024

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات511.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغسق رميض محمد عباس127793202042141041

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات511.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيضحى سعيد موسى علوان127794312042031038

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات511.0ثانوية التون كوبري للبنبناحيائيعبد هللا جودت صالح عبد هللا127795202041014006

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات511.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيمروه محمود عداي علي127796202042138089

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات511.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيرقيه طه حمد نصيف127797182042179016

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات510.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيعبد الرحمن لطيف محمد قهرمان127798202041303109

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات510.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيهيرو سردار محمد علي127799202042138121

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات510.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد فالح محمد امين127800202041301003

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات509.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائياسراء سعيد حميد علي127801182042383004

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات508.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان صالح سعيد كاكي127802202042382014

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات508.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيشاجوان اردالن جهاد توفيق127803202042341059

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات508.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمحمود امجد شكور عمر127804202041022119

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات508.0ثانوية النصر للبناتاحيائيزينة جرجيس نايف محمد127805202042137025

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات508.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء سيروان عبد هللا محمد127806202042346074

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات506.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائياياد زياد جهاد اسماعيل127807202041377051

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات505.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيريبر نجاة واحد عباس127808202041304060

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات505.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيمعالي ناظم كنو ربيع127809202042121030

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات505.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيسايه فريدون صابر صديق127810202042333033

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات504.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائياحمد مصطفى نصر الدين عزيز127811202041399007

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات504.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيمريم نبيل أدور ناصر127812202042138096

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات504.0ثانوية النصر للبناتاحيائيقمر رعيد محمد توفيق127813202042137035

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات503.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيرنا خالد جهاد عبد127814202042125016

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات502.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيضحى عماد رميض عياده127815182042183100

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات502.0ثانوية االندلس للبناتاحيائييقين ثائر مصطفى سمين127816182042244067

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات502.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيضحى مازن حمد ناصر127817202042102047

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات501.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائياسراء موفق رشيد حسين127818202042334020

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات501.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيزهراء عبد الستار حسن جاسم127819202042120019

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات501.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزهراء عماد صالح الدين عباس127820182042244020
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جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات501.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيخوشي حكمت حمادي حميد127821202042319005

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات501.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيدريا بشتيوان علي غفور127822202042341037

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات501.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان نريمان عبد هللا صالح127823202042382018

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات501.0ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيدانيه رياض ادهم عبد هللا127824202042116022

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات501.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانياحيائيحسين صالح الدين شكور محمد127825202041391007

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات500.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيعبد هللا ممدوح فاضل محمد127826312041070097

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات500.0اعدادية الهدى للبناتاحيائياالء اسعد حسين نصيف127827202042117005

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات499.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينيان ابراهيم خليل احمد127828202042141059

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات499.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمحمد جبار احمد صالح127829202041302110

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات499.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيمنار ناصر حسين عبيد127830202042282239

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات499.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيئاكام صالح نجم الدين كاكه مير127831202041312005

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات498.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمؤمن عباس علي عريان127832202041001173

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات498.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيضحى مساهر خليل ابراهيم127833202042138076

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات498.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيابراهيم علي كمال عبد الرزاق127834202041013101

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات498.0الخارجيوناحيائيمصعب كريم محمود داود127835202041400057

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات498.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةاحيائيسامان صمد عثمان احمد127836202041301013

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات497.0اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيخطاب وليد محمود حسين127837202041211002

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات497.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيسلمى فاضل جابر حسين127838202042340036

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات497.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيمروه ناصح محمد فرج127839202042334250

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات496.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد سامان حسين علي127840202041377143

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات496.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد العزيز زيدان مخلف شكور127841202041007032

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات496.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد نور الدين سعيد عبد الحميد حمد127842202041009080

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات495.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائياديان محمد خالد دايخ127843102042078003

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات495.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيمزاحم فندي مرهون عمر127844202041262090

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات495.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيزينب هشام عبد القادر طاهر127845202042120025

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات493.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيكوالن حسين عبد القادر عباس127846202042334230

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات493.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيأيه هادي مهدي صالح127847202042111008

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات492.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن رعد عبد الرحمن يوسف127848202041001098

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات492.0ثانوية العرفان للبناتاحيائيلباب عدنان غيدان نادر127849312042060014

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات492.0ثانوية حطين للبناتاحيائيبان سالم فيض هللا رحمه هللا127850202042133019

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات492.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد إبراهيم احمد طه127851202041312080

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات491.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمد عز الدين اسماعيل حيدر127852212041022053

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات491.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد عمر محمد احمد127853202041303172

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات491.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيطه عباس صادق صالح127854202041001089

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات490.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد دلير باشي قادر127855202041312089

صفحة ٣٦٥٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات490.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد كمال عباس حسين127856202041003095

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات490.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيالنا سعد جالل كريم127857202042282210

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات490.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيفاطمه جهاد مجيد ساقي127858202042395057

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات490.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيسحر حسين رشيد عبد الرحمن127859202042125024

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات489.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيعبد الكريم كامل عبود جنوب127860202041261047

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات489.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعمر جاسم رشيد سمين127861202041007041

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات489.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيعبد الكريم اسو حمزة عبد الكريم127862202041304075

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات489.0اعدادية داقوق للبنيناحيائيحسن جاسم محمد عبد هللا127863202041017007

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات489.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيمنال هادي محمود صالح127864202042106064

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات489.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيهيام يونس عبد الكريم عزيز127865212042178276

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات488.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيشيرين غازي بهرام رشيد127866202042348017

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات488.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب صالح ابراهيم محمد127867202042382052

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات488.0ثانوية القلعة للبناتاحيائيشيماء محمود حميد نجم127868202042104018

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات488.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى نجم عبد هللا محمد127869202041001241

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات488.0االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد حسن علي عبدي127870172041007009

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات488.0ثانوية همسة للبناتاحيائيأيه رعد قاسم رشيد127871202042157003

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات488.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيابراهيم سمير غازي فاتح127872202041302017

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات488.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيرنجبر كامل رشيد عبد هللا127873202041314004

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات487.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانياحيائيعلي فؤاد فاضل مصطفى127874202041391012

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات487.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيدياري عبد هللا محمد صالح127875202041302050

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات487.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا اورهان خليل فتاح127876202041001114

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات486.0ثانوية النصر للبناتاحيائيسها خليل ابراهيم احمد127877202042137026

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات486.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء كيالن محمد نامق127878202042344024

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات486.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيتبارك حسين لطوفي حسين127879192042391008

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات485.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفيان ناظم عبد الكريم رشيد127880202042141046

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات484.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيعبد الرزاق دلير عاسي علي127881202041303110

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات484.0ثانوية الحريري للبناتاحيائياسراء توركيش عادل اسماعيل127882202042114002

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات484.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيزيان قاسم مجيد امين127883202042352041

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات484.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيسهام عبد العزيز أحمد طه127884202042332030

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيمحمود بشار احمد يوسف127885172041098042

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيزينه رمزي حسن نوري127886202042334141

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيجمانه احمد خلف صالح127887202042118054

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه جبار نامق عبد هللا127888202042319019

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب شهاب احمد محمد127889202042141027

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات482.3ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيمصطفى جالل قاسم عباس127890202041399039
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جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات482.0ثانوية االماني للبناتاحيائيايمان رعد عيدان حسن127891182042254010

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات482.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيزينب رائف حماد مصطفى127892192042141018

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات481.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيديانا محمد انور عبد الكريم127893202042382040

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات481.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيياسمين مصدق عبد الكريم سطم127894202042134096

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات481.0ثانوية بعاجة للبناتاحيائيريام سعد خلف حماد127895182042264017

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات481.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيشهد عادل عز الدين ياور127896202042106043

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات480.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيعرب حسين حسن محمد127897312041001017

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات480.0ثانوية التون صو للبناتاحيائياسماء سلمان سليمان رشيد127898202042143006

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات480.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف محمود محمد درويش127899202041312144

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات480.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيحنان عبد الكريم معروف يونس127900202042347008

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات479.0ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيمرتضى امير صابر مردان127901202041200011

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات479.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد مدحت ابراهيم محمد127902202041005055

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيكاني جاالك حسام الدين عز الدين127903202042334221

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيايوب نوزاد كامل كريم127904202041302037

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيماردين عبد هللا طه احمد127905202042346083

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيمصطفى محمود صباح الدين محمد صالح127906202041390096

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0ثانوية نوروز للدراسة الكردية للبنيناحيائيمحمد صالح غريب عمر127907182041380041

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات477.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيعمر الفاروق عادل جمعه كاكالن127908202041302087

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات476.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد ياسين طه محمد127909202041303040

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات476.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيأيمن مشعان علي هدهود127910312041070002

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات476.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعمر جتين عبد الكريم رفيق127911202041001160

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات476.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيتارا جودت فتح هللا كريم127912202042341029

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات476.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيايمان احمد عزيز ولي127913202042334051

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات476.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيإسراء بهجت رفيق محمد127914202042341006

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات475.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةاحيائيرامان حربي خالد طاهر127915202041301010

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات475.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه ظاهر نوري زوراب127916202042320022

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات475.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيعبد الرحمن ادريس صالح رشيد127917202041302074

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات475.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعمر ناظر عبد ابراهيم127918312041024119

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات475.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيرنا عباس بهجت محمد127919202042114040

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات475.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةاحيائيأستيرة شهاب احمد رحمان127920202042351002

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات475.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد شمس الدين عزيز رسول127921202041312095

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات475.0ثانوية حطين للبناتاحيائيرؤيا قاسم كريم عباس127922202042133032

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات474.0ثانوية عائشة للبناتاحيائينوره حسن حسين جاسم127923182042182108

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات474.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائينياز امين حسين امين127924202042345091

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات474.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للنازحيناحيائيمهدي عبد المنعم هادي صالح127925202041066011
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جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات474.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيسجاد وحيد فريد محمد صالح127926202041005022

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات474.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيعبد هللا محمد يونس عبد هللا127927202041304083

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات474.0ثانوية التعاون للبناتاحيائيالتفات محمد سامر كمون127928182042213002

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات474.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيداروان عبد هللا محمد ياسين127929202041312042

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات474.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائياسراء جمعة بيروت ابراهيم127930202042365003

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات474.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيشه بول رمضان عمر زينل127931202042334195

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية النصر للبناتاحيائيحنان فيصل زيدان محمود127932202042137009

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيكاليا عاصي احمد محمد127933202042334220

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم بشدار عبد القادر محمد127934202042346085

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيامينة محمد مصطفى عبد الرحمن127935202042344039

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيرمضان عز الدين محمد امين127936202041311024

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةاحيائيريواز عباس ستار حسين127937202042338015

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيهدى هشام هاشم كوردى127938202042130038

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيشه يدا عمر علي شريف127939202042341065

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيأيه وضاح ذنون يونس127940202042138024

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائينوره يوسف عريان واحد127941182042179039

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائياسماء شكر نادر قادر127942202042331017

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0ثانوية أقار صو للبناتاحيائيفاطمه محمد فاضل خورشيد127943202042393011

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيشنيار طه سليمان حسين127944202042334194

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيهدى هدايت احمد علي مردان127945202042102073

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0ثانوية عدن للبنيناحيائيعبد القادر صبحي نور الدين مصطفى127946202041084032

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه قادر عاصي جوهر127947202042318025

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيكوردستان خالم عبد هللا حسن127948202042331142

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيايمان شيرزاد محمد حسن127949202042334058

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد شامل عابد خورشيد127950202041303021

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائينرمين جبار علي صالح127951202042342068

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيناز ناظم امين محمد127952202042334261

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية ١١ اذار للبناتاحيائيحنين عرفان عبد هللا بابير127953202042136005

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيهارون اسماعيل طاهر رسول127954202041309041

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيابتهال ضاري خضير عباس127955202042141004

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0ثانوية الصباح للبناتاحيائينضال رافد عباس راضي127956202042190021

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية االمل للبناتاحيائيصفا عاصف حميد صالح127957192042195075

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنيناحيائياحمد خالد خليل شكور127958182041381004

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية لورستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيهاوري تحسين ناصر محمد علي127959202041299040

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيهه ردي هيمن فؤاد حمه رشيد127960202041364016
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جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائيامنة عبد الرحمن احمد سطام127961182042164008

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيزيار سامان عمر علي127962202041302063

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0ثانوية القلعة للبناتاحيائيفاطمه جودت عبد هللا شريف127963202042104021

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيايالف عبد القادر حسين احمد127964212042091032

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0ثانوية ارارات للبنات - دراسة كرديةاحيائيهدى شيرزاد كاكه رش خضر127965202042336012

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيكوران جعفر حسام الدين مصطفى127966202041309027

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيعزيز عطا خير هللا رؤوف127967202041390053

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى عدنان مجيد محي الدين127968202042340068

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائياحمد رائد محمد ياسين127969202041259023

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيابراهيم وليد سعد هللا علي127970202041048010

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيقطر الندى أحمد فخر الدين محي الدين127971202042111045

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائييوسف عثمان فتحي هللا خضر127972202041303223

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيهيرو حكيم حمه رشيد محمد127973202042344195

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيكازيوه سعد هللا محمد علي محمد رشيد127974202042331138

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزينة عدنان نوري هزاع127975202042130013

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيجنيد ياسين حايف محمد127976192041114031

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائييونس أزاد سعيد صديق127977202041312145

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيامجد ابراهيم علي عناد127978202041003014

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيكوردستان حاتم عزيز فتاح127979202042334228

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائيمريم عبد الرزاق لطيف ناصر127980202042168035

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائياساور زياد صالح ابو الهيل127981202042134007

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينه خليل اسود حمد127982202042141029

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيروزان كرمانج رحيم عبد هللا127983202042138048

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0ثانوية حمورابي للبنيناحيائيسجاد صفاء ابراهيم محمد حسن127984272041025010

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمؤمن سعد حسن صبح127985182041151059

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيهه لويست جمال جعفر فرج127986202041312139

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيندى اركان حميد جهاد127987202042118150

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0ثانوية نوروز للدراسة الكردية للبنيناحيائياحمد صابر سعيد ستار127988182041380003

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيعبد السالم نجاة نوري محمد127989202041303113

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0اعدادية بروانة للبنيناحيائيغيث براء محمد رشاد رجب127990192041067026

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيشينى عمر سعيد محمد127991202042334206

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد عبد الصمد عبد الرزاق سعيد127992192041009273

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيدياكو كريم احمد محمد127993202041304049

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيابتسام اركان حميد جهاد127994202042118012

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيعائشه فاضل عباس يوسف127995202042282177
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جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيهاجره ابراهيم محمد عبد الرحمان127996202042354048

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيهدى هشام كريم عارف127997202042334282

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيجيا شوان قادر صالح127998202042331054

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعبد النور محمد ذياب مطر127999202041259166

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه كامران اسماعيل ابراهيم128000202042340047

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيرقيه جاسم محمد مجول128001182042179015

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيدنيا مولود شريف محمد128002202042334108

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيأفين محسن محمد محمود128003202042132001

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان يوسف شريف عزيز128004202042349011

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيزينب نوزاد احمد محمد128005202042334138

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيميالد جميل حمزة زالو128006202041003111

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائياحمد عبد الكريم محمود سعد هللا128007212041022008

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيزانا نوزاد كاكه خان قهرمان128008202041302058

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيساالر جبار حمه ابراهيم128009202041377085

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيالرا دريد حميد شاكر128010202042124086

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنيناحيائيفالح حسن محمد علي حسن128011182041381044

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيابراهيم خليل علي عزيز128012202041001003

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيشمس عيسى كريم موسى128013202042139072

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييوسف محمد غانم حسين128014202041001271

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيبشرى امين احمد مصطفى128015202042334073

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيهبة علي قاسم عبد الرضا128016202042118162

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيدعاء خالد عباس خضير128017202042180040

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيضحى انور اكرم محمد128018202042119050

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية تازة للبنيناحيائيمحمد جودت قاسم علي128019202041018017

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيجراخان نوزاد قاله فتاح128020202042334089

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيعصمت محمود محمد طه128021202042335044

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزينب نوزاد مصطفى محي الدين128022202042130011

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةاحيائيسكاال جاسم قادر رمضان128023202042339007

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائينوره صباح نور الدين محي الدين128024202042121039

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيفاالن بهاء الدين قادر حسين128025202042341072

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيزيران صمد رشيد فتاح128026202042334129

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمحمد رائد طارق فريق128027202041259252

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةاحيائيهوزان طاهر بكر محمد128028202042350012

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيله ري يوسف سالم سعيد128029202042347021

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةاحيائياسماء خليل محمد جعفر حمه رضا128030202042362003
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جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيميرا محمد ابراهيم عبد الكريم حسين128031202041399045

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيهاجر احمد شهاب احمد128032202042124105

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيدينا مريوان عبد الكريم محي الدين128033202042331074

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيبروا ساالر فخر الدين سعيد128034202041303062

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0ثانوية القلعة للبناتاحيائينورجان عدنان شكور محمود128035202042104025

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيايوب محمد محسن علي128036202041303061

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيمحمد ياسين محمد مردان128037202041390081

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةاحيائينيان اميد قادر وادي128038202042338040

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيعبد القادر عادل محمد ميرزا128039202041304074

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياالء محمد عبد هللا محمد128040202042144011

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيانجي عالء الدين نور الدين محمود128041202042118034

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0اعدادية تازة للبنيناحيائيمهدي عبد الناصر حسين موسى128042202041018022

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات518.0اعدادية الشورجة للبنين- دراسة عربيةتطبيقيهاني قحطان عزيز علي128043202051045017

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات510.0اعدادية هه ورامان للبنات-عربيةتطبيقيزينب محسن طه صالح128044202052135009

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات506.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةتطبيقيأيه عمر علي توفيق128045202052349001

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات506.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيعيسى غائب غفور كريم128046202051312067

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات505.0ثانوية سروة للبناتتطبيقيضحى كاظم هاشم سليم128047202052152005

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات497.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقياحمد ايدن قادر سمين128048202051003004

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات494.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقيمينا كمال حسن علي128049202052114031

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات493.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةتطبيقياية ولي محمد صالح128050202052320001

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات489.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد رمضان سمين امين128051202051303045

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات477.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيكاني شمال عبد هللا حمد الدين128052202052345033

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات476.0ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينتطبيقيابراهيم صباح احمد جاج128053202051062001

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيتوفيق محمد توفيق خليل128054202051259042

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقييوسف بكزاد مجيد علي128055202051309037

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0ثانوية الشروق للبناتتطبيقيايه جليل ابراهيم جعفر128056202052149006

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيمريم فيصل اسود حسن128057202052120037

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيتارا ساالر جبار محمد128058202052134013

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيأرام عز الدين صابر حسين128059202051314003

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيتوانا دارا عزيز عبد هللا128060202051302022

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيشهين طارق حميد محمد128061202052334039

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقينزار نوزاد حسن توفيق128062202051302074

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيديانا كامل مصطفى محمود128063202052139021

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيحنان وجدي عطيه صالح128064192052178013

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0ثانوية قنديل االهلية للبنينتطبيقيايمن مازن محمد حسين128065202051089002
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جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد طه جسام محمد128066202051001076

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات452.0ثانوية اليقظة للبناتتطبيقياسيا عبد الوهاب احمد عبد هللا128067202052134003

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات452.0ثانوية العراق للمتميزينتطبيقيابراهيم محمد علي سليمان مصطفى128068202051050001

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات451.0ثانوية عدن للبنينتطبيقيحيدر غسان نعمه عباس128069202051084012

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات449.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقييوسف رزكار فاتح كاكه مد128070202051309038

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات448.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقييحيى ايدن حبيب يونس128071202051022056

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات446.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيدنيا ايوب شكر درويش128072202052352007

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات444.0اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيمؤيد شهاب احمد يونس128073172051118019

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات443.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقينبأ خضير حسين علوان128074202052160012

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات440.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيجنور طاهر علي قادر128075202052334017

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات440.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيآيه صباح عمر علي128076202052120002

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات439.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعصام حكمت انور كره بيت128077202051001042

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات436.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيالفان برهان حميد محمد ملك128078202052334047

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات436.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيوه يس ادريس محمد قادر128079202051302077

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات435.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةتطبيقيمريم ساالر عبد هللا اسماعيل128080202052349019

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات433.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيمحمد ارجمان جاسم محمد128081202051302059

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات433.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيفاطمه شحاذه سبهان عسكر128082202052121015

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات432.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمصطفى اكرام فاضل جعفر128083202051005052

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات432.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةتطبيقيبه يمان سركوت جبار صالح128084202052349005

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات431.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيهدى محمد فرحان عاصي128085202052120047

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات431.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةتطبيقيعمران عادل احمد صالح128086202051307010

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات431.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقينه وزين اسو سركوت صديق128087202052334053

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات430.0ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيتارا عباس عثمان مردان128088202052134014

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات429.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيله نيا كامل علي محمد128089202052334050

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات429.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيبيخال ارام سليم حسن128090202052144006

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات429.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيمحمد رشاد جبار رسول128091202051302061

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات429.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقياحمد محمد عبد القادر احمد128092202051302011

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات427.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمحمد ارجان عبد الرحمن توفيق128093202051006048

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات426.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيبشرى وصفي طاهر حميد128094202052382012

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات426.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةتطبيقيمحمد جاسم خضر عزيز128095202051365005

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات425.0ثانوية عدن للبنينتطبيقيسعد قيس محمود عبد الرحمن128096202051084015

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات423.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقياوميد نظام صالح محمود128097202051304012

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات423.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيبروا دلشاد مهدي حمه128098202051312026

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات423.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد احمد حسن محمد128099202051311021

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات423.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيمادح فاتح عبدل جبار128100202051311019
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جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات423.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيئه زين حمه شكر مولود عمر128101202052331003

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات422.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيسلمان نوزاد عبد هللا عزيز128102202051094005

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات422.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيعلي عماد حميد محمد128103202051015030

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات420.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيأدم ناظم سعدي كاظم128104202051312004

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات419.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيرامان عبد الرحمن امين محمد128105202051303020

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات419.0اعدادية الشورجة للبنين - كرديةتطبيقيمصطفى زياد احمد حسن128106202051305027

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات419.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتتطبيقيعائشه مصطفى ابراهيم سلمان128107322052066003

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات418.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد نعمان محمود احمد128108202051304093

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات416.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيطه ياسين علي فتاح128109202051304048

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات416.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيزينب فاروق علي فاتح128110202052382031

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات416.0ثانوية ساسان المسائية المختلطة دراسة كرديةتطبيقيعبد الرحمن آزاد محمد خالند128111202051375001

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات416.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيماردين صباح لطيف توفيق128112202051314028

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات416.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد سلمان كاكه رش احمد128113202051304083

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات415.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيديه ن وشيار نجم الدين محمد128114202052382025

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات414.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعمر ابراهيم حمود ابراهيم128115202051001049

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات413.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيئاري فرهاد عبد الخالق احمد128116202051377002

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات413.0ثانوية أقار صو للبناتتطبيقيمروه عبد هللا حكمت حميد128117202052393005

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات413.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيزير نهاد محمد صالح احمد128118202051303029

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات411.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقياسماء محمد علي عبدل128119202052345006

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات411.0ثانوية ٩ نيسان للبناتتطبيقيضحى حسين ولي بكتاش128120202052101013

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات411.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةتطبيقيسادات صالح عبد الرحمان مصطفى128121202051365003

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات410.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيمروان عثمان امين حمه كريم128122202051311032

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات409.0ثانوية عدن للبنينتطبيقيسيف قيس محمود عبد الرحمن128123202051084017

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات409.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيغازي احمد صابر همزه128124202051015033

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات408.0ثانوية البتول للبناتتطبيقيهجرة محمد فريق وحيد128125182052175015

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات408.0ثانوية البتول للبناتتطبيقيفاطمه محمد ابراهيم عبد هللا128126182052175011

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات405.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيأيات مؤيد نجم عبد128127202052160001

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات405.0ثانوية المناهل االهلية للبنينتطبيقيابراهيم وسام تركان جواد128128142051179001

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات405.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعبد هللا صباح عمر محمد128129202051003043

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات405.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيسيماء عبد السالم رحيم محمود128130202052282051

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات405.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةتطبيقيبختيار اسماعيل صادق رشيد128131202051365001

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات404.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقياحمد سعدي صالح رحمن128132202051022003

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات404.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيساره اياد احمد قادر128133202052120022

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات404.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيسابات علي محمد سعدون128134202052340026

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات403.0ثانوية ٩ نيسان للبناتتطبيقيزبيده فارس حميد كريم128135202052101008
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جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات403.0ثانوية مار افرام للبنينتطبيقيارجانيك بدروس ارجانيك سركيس128136202051039001

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات403.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيعمران احمد عبد هللا حسن128137312051009049

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات403.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيكارزين كاظم جبرائيل طه128138202051312068

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات403.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيتبارك حسام عواد حمادي128139242052220049

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات402.0ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيابو ذر منيب سعد عبد الجبار128140192051124002

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات402.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيعبد القادر حكيم احمد محمد128141202051377060

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات402.0ثانوية شفق للبناتتطبيقيرؤى عماد جاسم خورشيد128142202052145009

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات401.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيدانيه هاني موسى زينل128143202052121005

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات401.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد امين عدنان حمه زرد مولود128144202051304076

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات401.0ثانوية شفق للبناتتطبيقيحنان علي حمدي نقي128145202052145007

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات401.0ثانوية العرفان للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم خليل أمين128146202051057026

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات401.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيايمان تحسين حسين محمد128147202052334011

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات400.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيمنى ناظم محمد شريف حسن128148202052352019

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات400.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد احمد ابو بكر احمد128149202051314029

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات400.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيعباس سوران عسكر رضا128150202051259096

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات400.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقيايمان كنعان بكر محمد128151202052114007

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات400.0ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقيحاتم كريم عبود علو128152182051136004

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات399.0ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيزينب جمال ياسين علي128153202052134027

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون556.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةادبيمرسا صالح محمد قوجه128154202022338026

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون553.0ثانوية الشروق للبناتادبيزينب عمار عدنان عبد الرزاق128155202022149021

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون551.0الخارجياتادبيضحى شنون شمخي فنجان128156202022401076

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون548.0ثانوية االوس للبنينادبيمصطفى عدنان احمد صالح128157202021055021

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون547.0اعدادية السياب للبنينادبييونس اشم يحيى يونس128158202021078122

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون545.0ثانوية الشروق للبناتادبيطيبه سنيد احمد غنام128159202022149030

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون544.0ثانوية اليمامة للبناتادبيآديبة سرحد حسن محمود128160202022108001

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون542.0ثانوية الصفوة للبناتادبياالء اميد علي حكمت عبد العزيز128161202022125004

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون540.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيانس معتصم رضا نجيب128162202021313018

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون538.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةادبيبنار علي عبد هللا محمد128163202022341008

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون536.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيمعتصم نعمت وهاب سليمان128164202021051020

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون532.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيمحسن ستار محسن حسن128165322021011033

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون529.0اعدادية المستقبل للبنينادبيهاشم احمد اسماعيل حسين128166202021011041

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون528.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه عالء الدين سرحان روبيتان128167202022141028

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون527.0ثانوية اليمامة للبناتادبيهدى محمد جبار حميد128168202022108020

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون527.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعبد هللا قصي حازم بشير128169202021009050

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون525.0ثانوية منارة للبناتادبيسناء رضا كريم احمد128170202022321006
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جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون521.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيقطر الندى غانم صابر سويد128171202022121021

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون519.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعبد المؤمن محمد مصطفى محمود128172202021085035

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون518.0اعداديه الرواد  للبنينادبيعلي حسين شكور اسماعيل128173202021022042

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون518.0اعدادية الواسطي للبنينادبيمحمد عبد الستار حسن حسين128174202021079030

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون516.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبياسراء صدام عمر ياسين128175202022342002

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون516.0ثانوية جوارجرا للبناتادبيدانيه بيان أمين حسن128176312022031011

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون516.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي ادريس داود سعيد128177202021078058

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون514.0ثانوية المعارف األهلية للبناتادبينور حمزه عبد الوهاب محمد128178202022123009

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون514.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيهونيا فريدون محمد امين حسين128179202022342044

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون514.0ثانوية سيوان للبناتادبيسماء نصرت عبد الرحيم مداح128180312022038015

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون513.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيريان هوشنك حميد احمد128181202022335022

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون512.0ثانوية اليمامة للبناتادبينور خالد حسين حسن128182202022108018

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون509.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد نجدت ناصح رؤوف128183202021081046

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون508.0اعدادية الواسطي للبناتادبيتارا امانج عبد العزيز محمد128184202022102008

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون505.0اعدادية نور العراق للبناتادبيفاطمه عماد عادل محمد علي128185202022138031

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون504.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيبيريفان احمد حمزة محمد128186202022382017

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون503.0اعدادية فلسطين للبناتادبيتيما عماد عبد الرزاق علي128187202022140006

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون502.0ثانوية الشهباء للبناتادبيساره عماد انور حكمت128188202022106039

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون500.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه عبد الموجود رشيد نصيف128189202022141027

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون498.0اعدادية المستقبل للبنينادبيطه صالح عبد محمود128190202021011014

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون498.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةادبيبدر يوسف صدر الدين طاهر128191202021363002

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون497.0ثانوية الشروق للبناتادبياسماء نجم الدين احمد عبد هللا128192202022149004

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون496.0ثانوية الصباح للبناتادبينور غافل فاضل خليل128193202022190011

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون495.0اعدادية الفرات للبنينادبيعبد القادر هيثم حماد عبد هللا128194202021007021

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون495.0ثانوية غرناطة للبناتادبيزينب جودت احمد صديق128195202022100012

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون494.0ثانوية منارة للبناتادبيهناء رضا كريم احمد128196202022321009

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون492.0ثانوية مامه ريشه للبنين - دراسة كرديةادبيديدار عمر عثمان صديق128197202021298008

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون491.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيمحمد مه ريوان عثمان صالح128198202021085057

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون491.0ثانوية دجلة للبناتادبيندى اياد احمد عبوش128199202022109018

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون489.0اعدادية الفرات للبنينادبيعلي محمود علي حسون128200202021007035

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون489.0اعدادية الخنساء للبناتادبياديان رافد فخر الدين شيرزاد128201202022141002

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون488.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتادبينبأ عادل كامل سويد128202202022153012

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون488.0اعدادية الفرات للبنينادبياحمد عبد هللا يوسف عبد هللا128203202021007004

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون487.0اعدادية الفرات للبنينادبيمحمود توفيق عبد علي128204202021007058

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون487.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيعلي عبد العزيز ابراهيم احمد128205202021307019
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جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون485.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةادبيهه لويست نجاة محمد احمد128206202021301022

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون485.0ثانوية القورية للبناتادبيبنار يوسف قاسم علي128207202022110012

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون484.0اعدادية ١١ اذار للبناتادبيدنيا صباح كريم ميرزا128208202022136004

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون483.0اعدادية داقوق للبنينادبيمشعان محمود حسين حماد128209202021017023

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون482.0اعدادية الفرات للبنينادبيعلي عبد الغني محمد سليمان128210202021007032

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون481.0ثانوية غرناطة للبناتادبيريام فيصل ابراهيم عالوي128211202022100010

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون480.0ثانوية برزاني المسائية للبنينادبيميران جودت محمد احمد128212312021070104

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون480.0ثانوية الطيبات للبناتادبييثرب محمود محمد خلف128213202022159024

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون478.0ثانوية الصباح للبناتادبيعذراء ضياء صالح مطلق128214202022190009

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون477.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيفاطمه احمد خليل ناصر128215312022058018

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون476.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيياسمين فارس جليل رفيق128216202022124031

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون476.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبينور ناظم نوري نجم128217202022346050

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون476.0اعدادية السياب للبنينادبيعمار وليد محمود جمعة128218202021078066

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون475.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتادبيساره ابراهيم جمال الدين عمر128219202022153006

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون474.0اعدادية الجواهري للبنينادبيمحمد فاضل عزو محمود128220202021015032

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون474.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمصطفى مريوان عثمان عمر128221202021009087

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون473.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةادبيدنيا خوام أحمد مصطفى128222202022338017

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون473.0ثانوية السراج االهلية للبنينادبيعبد هللا عبد الرحمن رحيم عبد هللا128223202021092002

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون472.0اعداديه الرواد  للبنينادبييونس عماد صمد احمد128224202021022084

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون471.0ثانوية الياسمين للبناتادبيشيماء عبد هللا محمد عبود128225322022025006

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون469.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبينور حامد احمد جمعة128226202022282123

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون469.0اعدادية الخنساء للبناتادبينورا عماد عبد الوهاب محمود128227202022141031

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون469.0اعدادية المستقبل للبنينادبيعبد هللا عيسى كريم موسى128228202021011018

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون469.0ثانوية الشروق للبناتادبيزينب عبد الخالق حسن محمد128229202022149020

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون468.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيياسر الزم شهاب احمد128230202021077062

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون468.0اعدادية الواسطي للبنينادبيحسن عجمي مطشر حسين128231202021079008

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون467.0ثانوية القلعة للبناتادبيساره وليد خالد مجيد128232202022104017

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون467.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةادبيمحمد قيصر محمد حسن128233202021250023

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون466.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيايفان كمال امين رشيد128234202022282026

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون466.0ثانوية الشروق للبناتادبيزهره احمد حمزه محمد128235202022149017

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون466.0ثانوية مامه ريشه للبنين - دراسة كرديةادبيديار يد هللا فتح هللا حسن128236202021298007

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون466.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبياحمد جهاد رمضان حسن128237202021306012

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون466.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيابراهيم فرج شالل عالوي128238202021259010

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون465.0اعدادية المتنبي للبنينادبيبوراق سمين ابراهيم صادق128239202021081011

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون465.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيرنين عاصم زكي جابر128240202022282056
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جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون465.0الخارجيونادبياحمد هادي عزيز مظلوم128241202021400031

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون464.0ثانوية الشهباء للبناتادبيايمان فهمي عبد هللا محمود128242202022106014

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون464.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينادبيمحمد حسين حواس مشوح128243202021016019

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون464.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمصعب حبيب مطلك جاسم128244202021081051

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون462.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيفاطمة عامر بهاء الدين محمد حسام الدين128245202022201006

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون462.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيزيد عثمان خضر حمد128246202021085019

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون462.0ثانوية الشروق للبناتادبيافين برزان فريق خورشيد128247202022149006

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون461.0اعداديه الرواد  للبنينادبيقتيبة صالح محمد صالح128248202021022052

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون461.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد ابراهيم محمد عبد128249202021078076

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون461.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبياسعد شكر محسن كردي128250202021051003

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون460.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا صفوك عاصي حسين128251202021081023

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون460.0ثانوية النزاهة للبناتادبيإيالف عجمي محمد عباس128252202022130003

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون460.0اعدادية فلسطين للبناتادبيمريم محمد عبد هللا محمد128253202022140018

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون460.0ثانوية مامه ريشه للبنين - دراسة كرديةادبيدارو عمر محمد علي عبد الكريم128254202021298006

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون459.0اعدادية الواسطي للبنينادبيحسين طارق فتاح خير هللا128255202021079009

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون459.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيمأمون عبد الكريم جاسم عطيه128256202021077042

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون458.0ثانوية غرناطة للبناتادبيزينب غربي حميد خميس128257202022100013

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون458.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد مجيد حميد محمد128258202021306081

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون458.0اعدادية الهدى للبناتادبيايمان مصطفى كمال رشيد128259202022117011

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون458.0ثانوية دجلة للبناتادبيايه حميد فارس محمد128260202022109007

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون458.0اعدادية ١١ اذار للبناتادبيمروه ريبوار عبد القادر محي الدين128261202022136015

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون456.0ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبيبيستون كوران حسين عزيز128262202021316008

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون456.0اعدادية الواسطي للبنينادبيحازم رعد جاسم محمد128263202021079007

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون455.0ثانوية هلمات للبنينادبياحمد نهاد حمدان احمد128264312021006003

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون455.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبيئوميد محمد مصطفى خضر128265202021365002

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون455.0اعدادية الواسطي للبنينادبيمحمد صبحي محمود احمد128266202021079028

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون454.0اعدادية السياب للبنينادبيمهيمن منذر جاسم محمد128267202021078110

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون453.0ثانوية سيوان للبناتادبيرانيا ثامر صالح ايوب128268312022038006

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون453.0ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبيعلي عوني عادل شكور128269202021316016

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون452.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيمهدي حسن عوني زين العابدين128270202021051021

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون452.0ثانوية اختر المسائية للبنات - عربيةادبيشيالن جاسم محمد صالح128271202022281015

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون451.0اعدادية الواسطي للبنينادبيعمر رمضان اسماعيل جمعه128272202021079023

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون451.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمحمد اكو عبد العزيز طاهر128273202021311043

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون450.0ثانوية العباد للبنينادبيعلي غاير محمود مخلف128274202021076018

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون450.0اعدادية المستقبل للبنينادبيمصطفى عادل عمر محمد128275202021011035
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جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون449.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد احمد بهاء الدين عصاف128276202021078077

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون449.0اعدادية يايجي للبنينادبيذياب نجدت مسعود عباس128277202021203011

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون449.0ثانوية سروة للبناتادبيمريم باسم محمد علي عبد الغفور128278202022152018

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون449.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيحامد نجم عبد هللا حماد128279202021051005

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون449.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد كامران طاهر حسين128280202021078093

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون448.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيمهند خميس اسود سلطان128281202021085070

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون448.0ثانوية ٩ نيسان للبناتادبيتبارك حميد كاظم فالح128282202022101006

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون448.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيعلي ضياء عبد هللا صالح128283202021030010

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون447.0اعدادية الواسطي للبنينادبيكرار علي عوده حسان128284202021079026

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون447.0اعدادية نور العراق للبناتادبيشذى سعد حمود ظاهر128285202022138025

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون446.0ثانوية الشروق للبناتادبيمريم صباح حسن ابراهيم128286202022149039

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون446.0اعدادية المتنبي للبنينادبيكرار كمال حسن صبح128287202021081034

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون445.0ثانوية القلعة للبناتادبيآيه نظام الدين محمود محمد128288202022104003

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون445.0اعدادية السياب للبنينادبياشرف يحيى شكر محمود128289202021078017

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون444.0اعدادية السياب للبنينادبياحمد ايوب ابراهيم احمد128290202021078004

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون444.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيبيكرد ريبوار عمر محمد128291202022354015

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون444.0اعداديه الرواد  للبنينادبيمحمد عبد الرزاق عبد هللا سعيد128292202021022062

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون444.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمظفر جواد صالح علي128293202021009090

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون444.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةادبيئه زين عباد نجم الدين عبد الرحمن128294202022341001

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون443.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيهه رياد لطيف محمد امين احمد128295202021306088

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون443.0ثانوية العباد للبنينادبيحسين محمد احمد طه128296202021076008

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون442.0اعدادية فلسطين للبناتادبيسارة نجم الدين عبد هللا محمد علي128297202022140010

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون442.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينادبيصالح ابراهيم يوسف محمد128298202021016010

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون442.0اعدادية الواسطي للبنينادبيمصطفى شكور محمد خضر128299202021079039

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون441.0اعدادية الهدى للبناتادبيصابرين مازن مهدي عيدان128300202022117032

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون441.0اعدادية الهدى للبناتادبيرؤيا عبد هللا عمر صديق128301202022117017

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون440.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينب اكرم رفيق ابراهيم128302202022117020

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون439.0اعداديه الرواد  للبنينادبيساهر فيصل حسين عزيز128303202021022028

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون439.0اعدادية فلسطين للبناتادبيايه عباس حسين محمد128304202022140005

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون439.0اعدادية الفرات للبنينادبيمحمد نجيب خورشيد سعيد128305202021007056

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون439.0اعدادية الهدى للبناتادبيامنه عبد الناصر خليل ابراهيم128306202022117007

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون438.0ثانوية كرميان للبناتادبيعبير فاضل شوقي صالح128307322022020014

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون438.0ثانوية اليمامة للبناتادبياسراء وهران زياد احمد ناظم128308202022108002

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون438.0اعدادية الواسطي للبنينادبياياد سامي صالح هالل128309202021079005

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون438.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمسلم محمد فخر الدين سعيد128310202021313068
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جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون438.0ثانوية باغداكول للبناتادبيأسماء حسن صالح محمد سعيد128311202022111003

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون437.0اعداديه الرواد  للبنينادبيابراهيم شاهين عثمان سعيد128312202021022002

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون437.0اعدادية المستقبل للبنينادبيعلي حسين علي درويش128313202021011020

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون436.0ثانوية النه المسائية للبناتادبيفرميسك علي مجيد عبد القادر128314202022383025

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون436.0ثانوية الشهباء للبناتادبيسمر وعد سلطان حسين128315202022106041

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون435.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبياسيا بالل محمود فقي صالح128316202022344003

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون434.0اعدادية الواسطي للبنينادبينمر سرحان عبد كريم128317202021079042

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون433.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةادبيمريمة جتو محمد رسول128318202022363011

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون433.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةادبيصالح رسول صفر فتاح128319202021364007

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون433.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيحيدر شاكر عطيه هودان128320202021077011

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون433.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبيسيروان فرهاد سليمان طاهر128321202021365008

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون433.0ثانوية الشروق للبناتادبينور محمد حسين علي128322202022149044

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون433.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيمحمد يونس عز الدين حسن128323202021085062

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون432.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيأسماء حازم خليفة اسود128324202022282002

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون432.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد فهمي نامق كريم128325202021313066

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون432.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبيحسن صباح سليمان حسين128326202021365004

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون432.0اعدادية الواسطي للبنينادبيغيث ليث نور الدين صالح128327202021079024

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون432.0ثانوية ٩ نيسان للبناتادبيفاتن احمد محي الدين محمد128328202022101017

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون431.0ثانوية الشروق للبناتادبياالء عماد صابر عبد هللا128329202022149007

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون430.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيمالك حسن محي الدين كاظم128330202021259186

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون430.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةادبيعلي ياسين عبد المجيد خورشيد128331202021301014

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون430.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةادبيسايه دلير صابر رحيم128332202022341019

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون430.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيعثمان اسعد خميس منصور128333202021077028

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون429.0ثانوية االوس للبنينادبيعمر أمين محي امين128334202021055013

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون429.0ثانوية العباد للبنينادبيمحمد عزيز محمود حسين128335202021076024

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون429.0اعدادية السياب للبنينادبيامير احمد مردان ابراهيم128336202021078018

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون429.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيموسى عمران موسى مرزه128337322021011042

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون428.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيوليد خالد احمد عباس128338202021085073

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون428.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيعبد هللا اسماعيل مصطفى حمد128339202021077024

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون428.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحيدر محمد اصغر حسين128340202021009036

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون428.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيياسين طه طعمة محمود128341202021051022

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون428.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيمنير طالل ياسين محمد128342202021259246

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون428.0اعدادية السياب للبنينادبيحسين طه رمضان بداح128343202021078027

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون427.0ثانوية ٩ نيسان للبناتادبيزهره طالب عبد الجبار توكل128344202022101012

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون427.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيالرى نوزاد عزيز خالد128345202022332020
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جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون427.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعبد هللا محمد غازي رسول قادر128346202021085033

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون427.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيدانا محمود امين قادر128347202021313026

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون427.0ثانوية اولي االلباب المسائية للبنينادبيعبد اللطيف نصيف جاسم محمد128348202021265013

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون426.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينادبيعلي غازي حسن خليل128349202021016014

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون426.0ثانوية ٩ نيسان للبناتادبيناز صبيح مجيد حسن128350202022101023

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون426.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيوعد اسعد عبد هللا حسين128351202021259269

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون426.0الخارجيونادبيادريس عواد محمد ساهي128352202021400034

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون426.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد بدران رمضان عبد هللا128353202021078080

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون426.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيسعاد حازم محمود جاسم128354202022124020

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون426.0اعدادية الفرات للبنينادبيعبد هللا جبار عذاب علص128355202021007022

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون426.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيهه وال ازاد كاكه خان كوخا مصطفى128356202021306090

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون425.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيعماد عثمان محمد كريم128357202021306057

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون425.0ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبينصير فالح حسن زوراو128358202021316022

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون425.0اعدادية الخنساء للبناتادبيدينا احمد حيدر كريم128359202022141014

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون425.0ثانوية الشهباء للبناتادبيفضيله ابراهيم علي عناد128360202022106052

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون425.0ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبيايوت فالح حسن حسين128361202021316007

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون425.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةادبيناز نوزاد محمد صالح عبد الكريم128362202022341028

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون425.0ثانوية الصفوة للبناتادبيايمان صبحي عبد هللا محمد128363202022125008

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون424.0اعدادية الفرات للبنينادبيعلي جمعه عبد هللا صالح128364202021007030

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون423.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيره هيل ناظم حسن علي128365202021377049

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون423.0اعدادية الهدى للبناتادبينور عدنان محمود توفيق128366202022117045

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون423.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيسوالف صباح فاتح فتاح128367202022354028

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون423.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد الرحمن علي جاسم محمد128368202021081021

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون423.0ثانوية القلعة للبناتادبيجوان عبد الخالق امين صالح128369202022104008

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون423.0ثانوية القورية للبناتادبيرؤيا محمد شاكر شكور128370202022110014

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون423.0اعدادية الخنساء للبناتادبيازل خالد مروح حسين128371202022141003

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون422.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةادبيروزكار نصر الدين كريم رسول128372202022364010

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون422.0اعدادية تل علي للبنينادبيربيع عامر احمد تماوي128373202021035001

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون422.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتادبيمنال مصطفى كمال علي128374202022153011

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون422.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيوائل شهاب احمد عطية128375202021259265

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون422.0اعداديه الرواد  للبنينادبيحسام صفر مطر عالوي128376202021022017

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون422.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيحسين سجاد عالي علي128377322021011008

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون422.0ثانوية الفاروق المختلطةادبياسماء ستار هاشم امين128378202022201001

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون421.0اعدادية الهدى للبناتادبينهى احمد اسماعيل عارف128379202022117043

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون421.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبيغاده فالح حسن عنكود128380202022261010
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جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون421.0اعدادية المتنبي للبنينادبيخلف محسن خلف شيخان128381202021081014

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون420.0ثانوية غرناطة للبناتادبيشهد طالب خليل كاظم128382202022100018

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون420.0ثانوية القلعة للبناتادبيأسن تحسين رحمت هللا سليمان128383202022104001

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون420.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبياحمد شهاب احمد نومان128384202021251003

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون419.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبييوسف هيوا حمه رشيد عبد الرحمان128385202021314016

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون419.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيسوما خالد فيض هللا رمضان128386202022160007

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون419.0اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى عادل حمزة عباس128387202021078106

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون419.0الخارجيونادبيعيسى هاشم حسين رمضان128388202021400227

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون419.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيمالك محسن حسن عبد هللا128389202022124025

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون418.0ثانوية سروة للبناتادبيزينب عواد حسين ياسين128390202022152009

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون418.0ثانوية الشروق للبناتادبيزينب طلعت علي جليل128391202022149019

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون417.0ثانوية كونل للبناتادبيمالك عبد الحسين عبد هللا حسين128392202022113045

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون417.0ثانوية غرناطة للبناتادبينيفين خالد بكر محمد128393202022100037

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون417.0اعدادية الواسطي للبنينادبيعدي صدام حسين كليكل128394202021079017

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون417.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبييونس ادريس هياس سمين128395202021307035

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون417.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعبد هللا عباس علي روبيتان128396202021085031

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون417.0اعدادية السياب للبنينادبياحمد عارف نايف حميد128397202021078010

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون416.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيحسن نوري عربيد محمد128398202021251018

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون416.0اعدادية الفتوة المختلطةادبييزن عبد هللا عزيز احمد128399312021001041

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون416.0ثانوية شفق للبناتادبيزهره عماد سعيد خورشيد128400202022145009

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون415.0اعدادية السياب للبنينادبيموسى جبار جلوب عرمش128401202021078111

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون415.0ثانوية الفاروق المختلطةادبياحمد جمعة اسود حسون128402202021201001

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون415.0ثانوية جوارجرا للبناتادبيغسق محمود جميل ويس128403312022031025

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون415.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيسلمى احمد امين عارف128404202022340024

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون414.0اعدادية الهدى للبناتادبياستبرق خليل عدنان محمد128405202022117002

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون414.0اعدادية الخنساء للبناتادبيرنا غانم فتاح رميض128406202022141016

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون414.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد متين عبد هللا عمر128407202021078095

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون414.0ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبيطه احمد عبد الوهاب عبد القادر128408202021316015

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون414.0ثانوية دجلة للبناتادبياستبرق الزم صابر سويد128409202022109003

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون414.0ثانوية العباد للبنينادبيمروان احمد كرون حمودي128410202021076030

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون414.0ثانوية الشروق للبناتادبيزينب وليد عبد هللا حسين128411202022149022

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون414.0اعدادية الفرات للبنينادبيقصي هشام عبد سرحان128412202021007043

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون414.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينب كاروان حسن محمد128413202022117023

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون413.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةادبيده ريا اكو أحمد عبد هللا128414202021363004

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون413.0ثانوية سروة للبناتادبيايالف عدنان عباس هزاع128415202022152005
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جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون413.0اعدادية فلسطين للبناتادبيرانيه محمد غانم عز الدين128416202022140007

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون413.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيايالف يوسف جاسم محمد128417202022124003

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون413.0اعداديه الرواد  للبنينادبيايمن صباح صديق سليمان128418202021022010

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون412.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيسازان كاوه امين سعيد128419202022342023

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون526.0ثانوية الصباح للبناتاحيائيضحى مهاوش دريب حسين128420202042190016

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون514.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيمروه محمد سليمان علي128421202042132039

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون511.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيزينب علي احمد ابراهيم128422202042125020

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون509.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائينسيبه صباح محمد خلف128423322042030039

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون508.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيهدير محمود نيخ رجعان128424202042114108

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون507.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيبراء جهاد حمد خلف128425202042111016

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون496.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيآية اياد صابر رحيم128426202042114001

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون492.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيسعاد مهاوش دريب حسين128427202042282145

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون492.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيفاطمه يشار رفعت علي128428202042111044

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون485.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعلي طارق عبد الستار عزيز128429202041003069

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون483.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيكوسار رزكار سعيد امين128430202041303141

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون479.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب بهاء الدين برهان قهرمان128431202042160050

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون478.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائييوسف محمد امين قادر128432202041048201

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون477.0ثانوية البيداء للبناتاحيائياوراس محمود خليل ابراهيم128433202042139018

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون474.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزهراء حسن احمد علي128434202042154032

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون472.0ثانوية البيداء للبناتاحيائينور خلف علي جاسم128435202042139106

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون470.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيعبد الرحمن محمد داود سعيد128436202041390044

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون470.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيابراهيم عيسى تركي سلمان128437202041261002

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون467.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد شدان احمد علي128438202041001016

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون467.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيشنو حويز جبار محمد128439202042346070

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون466.4ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى جودت كمال محمد جميل128440202041050092

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون465.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد هللا اياد عبود مهدي128441202041009047

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون465.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا علي حسن عطيه128442202041056020

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون462.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيغازي فيصل غازي عمر128443202041262066

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون461.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيبيكرد كامل صابر صديق128444202042331047

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون458.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيالنه احمد محمد عمر128445202042334235

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون458.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمصطفى محمد موسى فاضل128446202041259317

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون457.0اعدادية الصدر للبنيناحيائياحمد ظاهر احمد ابراهيم128447202041006005

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون457.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيحنان سالم علي محمد128448202042330019

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون457.0ثانوية ايبك يولو للبناتاحيائيفرح غسان مدحت بالل128449202042175024

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون456.0اعدادية ١١ اذار للبناتاحيائيساره حسن اسماعيل فتح هللا128450202042136007
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جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون456.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعبد هللا اسامة عبد هللا ياسين128451202041003061

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون456.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيعمر عادل فاتح حمدي128452202041390061

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون455.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيرسل حسن علي محمد128453312042038018

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون455.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد جعقر محمد عبد هللا128454202041377018

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون454.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيرند عامر شاكر داود128455322042029028

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون453.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيسنور سعد هللا عبد هللا غيب هللا128456202042335035

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون453.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزينب سالم محمد عزة128457202042180062

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون477.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيفؤاد محمد فؤاد محمد128458202051030043

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون462.0ثانوية ٩ نيسان للبناتتطبيقيزينب محمد ابراهيم خليل128459202052101010

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون451.0ثانوية عدن للبنينتطبيقيهيثم عواد حسين ياسين128460202051084035

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون432.0ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينتطبيقيجاسم غازي حمد محمد128461202051062005

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون426.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيدنيا جمعه احمد محمد128462202052138016

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون424.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيعمر سامان فاضل قادر128463202051302045

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون423.0ثانوية اليقظة للبناتتطبيقياالء اسماعيل ابراهيم حبيب128464202052134004

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون420.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيحسين فؤاد رشيد مولود128465202051312037

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون419.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيايوب عبد الكريم شكور رشيد128466202051302017

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون418.0اعدادية الحويجة للبنينتطبيقييوسف ميسر عبد المحسن محمد128467202051019020

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون417.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقياسامه محمد جميل عواد128468202051262019

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون415.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيروزان امين عمر قادر128469202052334025

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون414.0ثانوية اتا بكلر للبنينتطبيقيروند صباح سعيد عبد الرحمن128470202051008012

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية522.0ثانوية الشهباء للبناتادبيمنى جاسم محمد طايه128471202022106059

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية519.0الخارجياتادبيختام محمد ابراهيم عبد الهادي128472142022401059

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية514.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبيريان حاتم ناظم جاسم128473182022383023

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية453.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبيشيماء ثروت محمد علي جمعه128474182022383033

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية445.0اعدادية السالم للبنينادبيعبد هللا محمد خلف حمادي128475192021058019

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية440.0ثانوية اليمامة للبناتادبيفاطمه محمد فائق عبد الهادي128476202022108016

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية430.0ثانوية االرشاد المختلطةادبيعلي عبد هللا ناصر زماط128477222021252003

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية429.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبينبأ داود سليمان غفور128478212022179059

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية427.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيهبه سعد زكريا محمد128479322022030043

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية419.0ثانوية العدالة للبنينادبيسجاد احمد شهاب احمد128480212021044017

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية418.0ثانوية الزهراء للبناتادبيرفل عدنان مراد حياة128481132022097014

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية418.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيرويده اياد فليح حسن128482212022064006

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية412.0ثانوية غرناطة للبناتادبيميساء برهان حميد خضر128483202022100029

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية411.0اعدادية الزهور للبنينادبيحسين ذاكر حكمت عزة128484172021015004

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية411.0ثانوية الصفوة للبناتادبياالء منهل جاسم محمد128485202022125005
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جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية411.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيادبيسندس قاسم حسن رضا128486202022395015

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية411.0الخارجياتادبيحبيبه هادي عواد سعيد128487202022401025

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية409.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيحسين عريان موسى قاسم128488202021051007

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية406.0اعدادية االجيال للبنينادبيعلي كاظم عداي رسن128489162021014035

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية406.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد صباح طاهر حسين128490202021078089

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية404.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيبرهم كاوه عبد هللا عبيد128491202021377030

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية403.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمصطفى محمد عبيس حمادي128492142021015111

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية403.0اعدادية تازة للبنينادبيمهدي حسين ولي رضا128493202021018016

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية402.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه ولي راضي عسكر128494182022231012

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية401.0ثانوية الفجر العربي المسائية للبنينادبيوعد محمد يونس يوسف عبد القادر128495172021354035

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية401.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيلنجه جليل مجيد محمد128496202022344028

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية400.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد قاسم غريب رضا128497202021081044

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية400.0ثانوية القورية للبناتادبيالفين لقمان علي فرحان128498202022110031

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية399.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيادبيفرح اياد صالح الدين زينل128499202022395021

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية399.0الخارجيونادبيمحمد صمد فائق محمد128500202021400267

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية399.0ثانوية رايات للبنين- دراسة كرديةادبيعبد الرحمن نجم الدين غفور علي128501202021300003

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية399.0ثانوية النزاهة للبناتادبيمريم احمد ابراهيم عبيد128502202022130030

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية399.0ثانوية مامه ريشه للبنين - دراسة كرديةادبيامير مصطفى فيض هللا عبد هللا128503202021298004

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية398.0اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد لقمان علي قادر128504202021011032

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية397.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب شيروان علي عرب128505202022144026

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية397.0ثانوية كرميان للبناتادبيحوراء عبد العلي عبد الكريم طه128506322022020004

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية397.0الخارجيونادبياحمد محمود سليم علي128507202021400029

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية396.0اعدادية بعشيقة للبنينادبيزيد هاشم رشيد جمعة128508172021059006

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية396.0ثانوية العدالة للبنينادبيمحمد يحيى خلف عباس128509212021044035

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية392.0اعدادية الهدى للبناتادبيشيماء فالح انور يوسف128510202022117029

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية392.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبياميد كريم احمد رستم128511202021377028

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية391.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيوسام مصطفى كمال علي128512202021085072

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية390.0اعدادية الهدى للبناتادبياالء خالد عثمان شاكر128513202022117004

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية389.0اعدادية الخنساء للبناتادبيوسن محمد رحيم ابراهيم128514202022141036

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية389.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيمها حسين ياس خضير128515202022282117

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية389.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيزهراء ناصر هادي سبتي128516322022030020

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية388.0ثانوية القلعة للبناتادبيابيك قدرت جبار صابر128517202022104005

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية388.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةادبيايوب عادل محمد ولي128518202021310005

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية388.0ثانوية سروة للبناتادبيفاطمة عبد الكريم شمس الدين احمد128519202022152017

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية387.0اعدادية ١١ اذار للبناتادبيساره شهاب احمد اسماعيل128520202022136009
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جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية387.0ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيزيد عدنان محمد عواد128521202021062018

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية387.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيضياء ناصح خلف حمد128522202021077019

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية387.0اعدادية بروانة للبنينادبيايسر فريح منفي زيدان128523192021067005

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية386.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانيادبيعبد هللا عباس سعيد حسن128524202021391008

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية386.0ثانوية ذي قار للبنينادبيكاظم عادل محمد احمد128525212021032032

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية386.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتادبيريفان محسن احمد محمد علي128526212022290016

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية385.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعلي حاتم احمد علي128527172021350120

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية384.0ثانوية اولي االلباب المسائية للبنينادبيابراهيم خليل بهرام اسماعيل128528202021265001

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية384.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعثمان شكور حمود جميل128529132021034078

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية384.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبيديالن حكيم شكور نجم128530182022383020

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية383.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةادبيدانيار شمال رشيد كوخه مجيد128531202021363003

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية383.0الخارجيات - ايمنادبيشهد منهل عواد حمد128532172022401070

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية382.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيعلي جاسم محمد محمود128533202021259143

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية382.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبينوره فاضل فتاح احمد128534202022282126

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية382.0اعدادية الفرات للبنينادبيمختار منذر صبحي علي128535202021007059

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية382.0اعدادية فلسطين للبناتادبينورس شهيد شاكر موسى128536202022140021

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية381.0ثانوية غرناطة للبناتادبيشروق خالد احمد عبد128537202022100017

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية380.0ثانوية سيوان للبناتادبيبان سردار مجيد رشيد128538312022038003

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية380.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيسعديه كارزان احمد محمد128539202022346032

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية379.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةادبيمحمد أكو رضا محمد128540202021362006

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية378.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيعلي صالح قادر عمر128541202021306053

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية378.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي صبر كعيد عسكر128542262021047136

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية378.0ثانوية اولي االلباب المسائية للبنينادبيمعاوية نجم محمد داثان128543202021265019

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية378.0ثانوية يايجي المسائية للبنينادبياسامه عامر احمد حمادي128544202021268002

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية377.0الخارجيونادبيولدان محمد عبدالهادي محمد128545202021400319

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية377.0ثانوية الياسمين للبناتادبيلمياء سالم احمد ياسين128546322022025010

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية377.0اعدادية الحجرات للبناتادبيأميمه موسى حسين علي128547212022109001

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية376.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمود انور احمد قادر128548102021009054

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية376.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيطارق احمد محمود طلب128549202021251036

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية376.0اعدادية السياب للبنينادبيعمر مؤيد رمضان محمد شامل128550202021078070

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية376.0اعدادية المتنبي للبنينادبيفارس ابراهيم محمود ظاهر128551202021081031

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية375.0ثانوية كونل للبناتادبيسارة محمود محمد عبد الواحد128552202022113033

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية375.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيطه نزار لطيف محمد128553112021200063

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية374.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمود صباح طاهر حسين128554202021078099

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية374.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبيعبد الرحمن شوان نوري رحمان128555202021365009
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جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية374.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيايمن عبد الرحمن فليح حسن128556182021082014

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية374.0ثانوية هلمات للبنينادبيمحمد جمال مصطفى مطلك128557312021006016

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية374.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبييمامه اياد مصطفى كمال128558202022282134

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية373.0ثانوية تلمسان للبناتادبيزينب عصام نوري حسن128559212022124009

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية373.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيسفيان مطشر حسين صالح128560202021201014

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية373.0اعدادية الفرات للبنينادبياوس غانم دواس حسن128561202021007012

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية373.0ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيعبد الهادي جالل غازي محمد128562202021062028

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية372.0ثانوية الجماهير المختلطةادبيمحمد ميثم نادر ذياب128563182021015018

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية372.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبيسامي كريم رشيد غفور128564202021365006

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية371.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينادبيعلي كريم هادي عبد128565252021049015

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية371.0اعدادية الواسطي للبناتادبيرويدة فيصل نوري محي الدين128566202022102014

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية370.0اعدادية الفرات للبنينادبيمحمد علي عباس مصطفى128567202021007053

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية370.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيابراهيم حمزه خليل جودي128568202021009002

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية370.0اعدادية تازة للبنينادبيجواد كاظم عبد الغني حموش128569202021018004

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية370.0اعدادية الهدى للبناتادبيوسن حازم عبد الجبار سليمان128570202022117052

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية370.0اعدادية بلدروز للبنينادبيحسين عبد الرضا احمد خميس128571212021007019

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية369.0اعدادية الفرات للبنينادبيمعتز عبد الوهاب عالوي حسين128572182021020005

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية369.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيفاطمة عادل جمال محمد128573202022201005

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية369.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيحيدر خالد حسن امين128574202021085016

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية369.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعبد المؤمن قاسم جالل سمين128575202021009051

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية369.0ثانوية العبادات المختلطةادبيبالل محمود صالح عبد128576202021027001

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية369.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيهوكر صالح الدين صالح رمضان128577202021306093

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية368.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد يوسف معروف محمد128578202021313067

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية368.0ثانوية كونل للبناتادبينوراي احمد فؤاد سلمان128579202022113051

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية367.0اعدادية السياب للبنينادبيرأفت نهاد عبد الوهاب عبد اللطيف128580202021078032

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية367.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيشهد عباس خليفه حافظ128581202022282089

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية367.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيهبه حيدر جواد زين العابدين128582202022148039

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية367.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيهبه سعد عباس حميد128583212022160040

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية367.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةادبيسولين عز الدين حميد مجيد128584202022364014

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية367.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد كامران عمر عز الدين128585202021306080

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية367.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيخالد محمد جالل حمودي128586202021251023

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية366.0اعداديه الرواد  للبنينادبيمحمد عثمان محمد صالح128587202021022063

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية366.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعلي عادل صديق حسن128588202021085040

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية366.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيمحمد مجيد شريف حيدر128589202021377102

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية366.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيكرار صباح اصغر علي128590202021085045
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جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية365.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيعمر هاشم رحيم سعيد128591202021306059

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية365.0اعدادية المنتهى للبناتادبياوراس جاسم عبد الكريم شكر128592212022103007

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية365.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيموسى احمد سلطان حسين128593132021031026

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية365.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينادبياحمد اسماعيل جاسم رمضان128594202021016001

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية364.0اعدادية بوتان المسائية للبنينادبيمحمد ماهر حسين محمد128595212021270048

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية364.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبيزهراء عبد الكريم محمد امين128596202022349009

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية364.0ثانوية المعارف األهلية للبناتادبيدنيا حميد رشيد محمد128597202022123001

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية364.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمصطفى وعد هللا يونس عبد128598172021351541

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية364.0ثانوية السراج االهلية للبنينادبيبهاء باسل محمود جدة128599202021092001

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية364.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيرقيه رعد مجيد حميد128600202022121009

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية364.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيامير حسن عباس خضير128601152021011006

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية364.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيعبد الكريم جمال حسن محمد128602112021203128

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية364.0ثانوية الشهباء للبناتادبيزهراء فالح سعيد احمد128603202022106026

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية363.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيعبد هللا حسن محمد حالف128604202021259126

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية363.0اعدادية المتنبي للبنينادبيانمار عدنان هادي عواد128605202021081007

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية363.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيغازي فيصل مزهر صالح128606212021279040

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية363.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمحمد عرفان محمد جان حسن128607202021311052

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية363.0ثانوية غرناطة للبنينادبيعلي عبد هللا خلف سعيد128608182021125020

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية363.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةادبيديار جهاد الدين صالح رمضان128609202021301009

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية363.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيياسر رافد رشيد حميد128610102021004030

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية362.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيئاليا موسى جهاد علي128611202021377005

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية362.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيابراهيم صديق سعيد يونس128612172021351006

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية362.0اعدادية شفق النور للبنينادبيابراهيم جليل ابراهيم محمد128613142021061003

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية362.0ثانوية كونل للبناتادبيايمان جالل محمد امين احمد128614202022113010

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية469.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيسيف لؤي عبد االله كامل128615172041351317

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية465.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائياسعد علي حسين هربود128616272041150017

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية464.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيقاسم عبد السالم محمد علي زين العابدين128617172041020082

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية460.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيادريس صاحب دلف عبد هللا128618182041020014

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية457.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائيمريم محمد حميد محمود128619212042176040

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية456.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمر حسين علي صالح128620172041008262

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية451.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيفائزه فرهاد جميل عبد هللا128621202042347018

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية451.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمد نهرو حسن طاهر128622202041004061

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية450.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيخندة خالد طالب توفيق128623202042331057

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية450.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيابرار قيس صابر حسين128624212042178005

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية449.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيمينا عصمت فائق رفيق128625202042131014
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جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية449.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيساكار جوهر جمعة محمد128626202042344130

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية448.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد علي جوهر شريف128627202041303170

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية447.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائينينا عبد الوهاب محمد ولي128628202042342074

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية447.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيابتسام سعد محمد هزاع128629312042063008

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية446.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيمرتضى محمد صالح الدين ابراهيم128630202041377175

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية446.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيئاراس عبد الرزاق خضير عباس128631202041303001

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية445.0ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحيناحيائيمعن محمد عبد هللا حسن128632202041062016

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية445.0ثانوية ريباز المختلطة -كرديةاحيائياوات هاشم قادر حسن128633202041366003

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية444.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد يوسف محمد امين128634202041311059

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية443.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيعمر فاروق محمد علي حسين128635202041390064

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية443.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمعراج محمد فريق وحيد128636182041035118

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية442.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد محمود احمد توفيق128637202041303180

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية401.0اعدادية الحجرات للبناتتطبيقيعذراء حيدر اكبر علي128638212052109008

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية401.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمحمد باسم خليل خضر128639202051006049

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية401.0ثانوية اتا بكلر للبنينتطبيقيمحمد حبيب بهاء الدين توفيق128640202051008020

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية399.0ثانوية سيوان للبنينتطبيقيحسام صهيب عدنان حامد128641312051003009

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية399.0اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيحسين علي عبودي حسن128642172051161004

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية398.0ثانوية عدن للبنينتطبيقيابراهيم خليل ابراهيم عبد هللا128643202051084001

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية396.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيئاريا فرهاد محمود عزيز128644202052331002

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية396.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيعلي علص نزال محمد128645202051262060

جامعة كركوك/كلية التمريض590.0اعدادية الشورجة للبنين- دراسة عربيةاحيائيمحمد جمال جمعه عزيز128646202041045015

جامعة كركوك/كلية التمريض590.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيايالف احمد هيدايت سليمان128647202042333013

جامعة كركوك/كلية التمريض590.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيعائشة كريم جاسم محمد128648182042182077

جامعة كركوك/كلية التمريض590.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيميران عبد الخالق محمد قادر128649202041304132

جامعة كركوك/كلية التمريض588.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيايمن عبد الرحمن حمد داود128650202041003017

جامعة كركوك/كلية التمريض588.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيبروشه سيروان مجيد احمد128651202042344062

جامعة كركوك/كلية التمريض588.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا حسن هرون مخلف128652202041252005

جامعة كركوك/كلية التمريض588.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيايمان حسن فاضل اسماعيل128653202042334052

جامعة كركوك/كلية التمريض588.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيطاهر عمر عبد اللطيف عبد هللا128654202041020031

جامعة كركوك/كلية التمريض588.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائياالء فتح هللا احمد صالح128655202042334037

جامعة كركوك/كلية التمريض588.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيارزو سامان جبار شريف128656202042344020

جامعة كركوك/كلية التمريض588.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةاحيائيله نيا صابر علي عبد الرحمن128657202042338035

جامعة كركوك/كلية التمريض588.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيشيماء مجيد صديق قادر128658202042331133

جامعة كركوك/كلية التمريض588.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيتهاني عماد نجم سرهيد128659202042160027

جامعة كركوك/كلية التمريض588.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيطيبه زيدان محمد مال128660202042180088
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جامعة كركوك/كلية التمريض588.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيجاوان عزيز عبد الرحمن طه128661202042334085

جامعة كركوك/كلية التمريض588.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى ازاد محمد فاتح مالمالك128662202042345095

جامعة كركوك/كلية التمريض588.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيايمان غازي غفور وهاب128663202042334060

جامعة كركوك/كلية التمريض588.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائينور صمد محمد بابير128664202042334269

جامعة كركوك/كلية التمريض587.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيابراهيم عقيل ابراهيم جاسم128665202041022003

جامعة كركوك/كلية التمريض587.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائياياد صالح فريق خليل128666202041030035

جامعة كركوك/كلية التمريض587.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيدرون نوري رحيم شريف128667202042382032

جامعة كركوك/كلية التمريض587.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائييوسف موفق مجيد خليل128668202041399048

جامعة كركوك/كلية التمريض587.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيبتول محمد عيسى محمد128669202042119017

جامعة كركوك/كلية التمريض587.0ثانوية حطين للبناتاحيائيهدى صالح جرجيس محمد128670202042133082

جامعة كركوك/كلية التمريض587.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين عبد القهار قادر عبد هللا128671202042352072

جامعة كركوك/كلية التمريض587.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيبشير عبد هللا ابراهيم محمد128672202041048039

جامعة كركوك/كلية التمريض587.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائينور عماد فرمان امه خان128673202042331165

جامعة كركوك/كلية التمريض587.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعبد المؤمن سامي عبد هللا مرعي128674202041013042

جامعة كركوك/كلية التمريض587.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيولدان يالجين محمد طاهر128675202042395083

جامعة كركوك/كلية التمريض587.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمرتضى حسن حسين محمد128676202041001221

جامعة كركوك/كلية التمريض587.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعلي احمد محمود يوسف128677202041011035

جامعة كركوك/كلية التمريض587.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيجوانه مصطفى محمد رشيد128678202042318013

جامعة كركوك/كلية التمريض587.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيعبير سعد لطيف محمد128679202042106047

جامعة كركوك/كلية التمريض587.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياحمد حمد عبد جهام128680192041044001

جامعة كركوك/كلية التمريض587.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيغفران احمد صالح احمد128681212042178186

جامعة كركوك/كلية التمريض587.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيبنين خليل ابراهيم عيسى128682202042139028

جامعة كركوك/كلية التمريض587.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعباس عبد الكريم خليفة حسن128683202041003053

جامعة كركوك/كلية التمريض586.7ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد محسن ابراهيم حمود128684202041050085

جامعة كركوك/كلية التمريض586.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةاحيائيهه لكه وت وريا عمر محمد128685202041301033

جامعة كركوك/كلية التمريض586.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائياسماء جاسم محمد عبد الرحمن128686202042334022

جامعة كركوك/كلية التمريض586.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيعمر عماد عزيز توفيق128687202041302088

جامعة كركوك/كلية التمريض586.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيزيان دارا محمد محمود128688202042132023

جامعة كركوك/كلية التمريض586.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد جمال سليمان احمد128689202041303148

جامعة كركوك/كلية التمريض586.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائياسماء محمد احمد حمدون128690202042121004

جامعة كركوك/كلية التمريض586.0ثانوية الشروق للبناتاحيائيعهد عبد الصمد علي ابراهيم128691202042149023

جامعة كركوك/كلية التمريض586.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائياحمد محمود جاسم محمد128692202041025011

جامعة كركوك/كلية التمريض586.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيمريم فتاح مجيد ولي128693202042334253

جامعة كركوك/كلية التمريض586.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيعمر حاتم احمد سرحان128694202041020053

جامعة كركوك/كلية التمريض586.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيزيله وهبي محمد امين محمود128695202042331091
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جامعة كركوك/كلية التمريض586.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد محمد صالح خلف128696202041088003

جامعة كركوك/كلية التمريض586.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيساره عثمان شكر عبد هللا128697202042334153

جامعة كركوك/كلية التمريض586.0ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيسفيان جمال نجم عبد هللا128698202041204006

جامعة كركوك/كلية التمريض586.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيشاالو محمد عبد الرحمن احمد128699202041303097

جامعة كركوك/كلية التمريض586.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائياالء محمود رفيق علي128700202042333007

جامعة كركوك/كلية التمريض586.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد جالل مجيد قادر128701202041304012

جامعة كركوك/كلية التمريض586.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيهجران حسن علي محمود128702212042109093

جامعة كركوك/كلية التمريض586.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةاحيائيسازان رمضان محمد عبد هللا128703202042351013

جامعة كركوك/كلية التمريض586.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيناسك علي محمد علي128704202042318031

جامعة كركوك/كلية التمريض586.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائياسماء رحمه هللا نجم عبد هللا128705202042334023

جامعة كركوك/كلية التمريض586.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيداليا فهمي جوهر خورشيد128706202042344090

جامعة كركوك/كلية التمريض586.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائياستبرق ستار انور دليان128707182042179001

جامعة كركوك/كلية التمريض586.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيأيمان رافع محمد امين128708202042138016

جامعة كركوك/كلية التمريض585.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء خالد هدايت علي128709202042345014

جامعة كركوك/كلية التمريض585.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمصطفى احمد حميد فهد128710192041032049

جامعة كركوك/كلية التمريض585.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيرؤى محمود خلف خضر128711202042282094

جامعة كركوك/كلية التمريض585.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيفنار فريدون محمد حسن128712202042118130

جامعة كركوك/كلية التمريض585.0ثانوية حطين للبناتاحيائيفاطمه حسين طالب محمود128713202042133067

جامعة كركوك/كلية التمريض585.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيحمد خلف علي احمد128714202041253025

جامعة كركوك/كلية التمريض585.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيساره به هزاد محمد علي عبيد128715202042140037

جامعة كركوك/كلية التمريض585.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيحسين يونس الياس قلي128716132041242016

جامعة كركوك/كلية التمريض585.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيحنان كامل عبد القادر عرب128717202042128009

جامعة كركوك/كلية التمريض585.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعلي احمد محمود حسين128718202041025037

جامعة كركوك/كلية التمريض585.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيتوار نجم الدين عمر درويش128719202042333021

جامعة كركوك/كلية التمريض585.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيالفه اسماعيل عثمان علي128720202042331145

جامعة كركوك/كلية التمريض585.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيله رزان عزيز سيد قادر سيد محمد128721202042332044

جامعة كركوك/كلية التمريض585.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياالء لطيف علي امين128722202042344035

جامعة كركوك/كلية التمريض585.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيعبد الرحمن سعيد شكر سعد هللا128723212041064015

جامعة كركوك/كلية التمريض585.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعبد هللا خضر حسين محيميد128724202041022059

جامعة كركوك/كلية التمريض585.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيهلينا كوران مجيد احمد128725202042346093

جامعة كركوك/كلية التمريض585.0ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد عبد محمد علي128726202041084063

جامعة كركوك/كلية التمريض585.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد جالل رفيق قادر128727202041301024

جامعة كركوك/كلية التمريض585.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد فاخر كريم محمد آمين128728202041312109

جامعة كركوك/كلية التمريض585.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيمصطفى زيدان خلف محمد128729202041094018

جامعة كركوك/كلية التمريض585.0ثانوية القلعة للبناتاحيائيايالف ياسين داود مغير128730202042104005
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جامعة كركوك/كلية التمريض584.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعمر ابراهيم حسين علي128731202041001158

جامعة كركوك/كلية التمريض584.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا فاضل حسين جاسم128732182041354074

جامعة كركوك/كلية التمريض584.0اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيامجد علي رحيم رمضان128733212041027003

جامعة كركوك/كلية التمريض584.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيامل جمال عزيز امين128734202042139013

جامعة كركوك/كلية التمريض584.0ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيأنس عدنان عبد هللا رسول128735322041004001

جامعة كركوك/كلية التمريض584.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى هيرش محمد امين ميكائيل128736202042355081

جامعة كركوك/كلية التمريض584.0ثانوية التقدم للبنات للنازحاتاحيائيهند طارق مرشد شكور128737202042170017

جامعة كركوك/كلية التمريض584.0ثانوية المرجان للبناتاحيائيوهج نصرة تلفاح مصلح128738182042262031

جامعة كركوك/كلية التمريض584.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائياسراء كريم عبد الرحمان غفور128739202042334018

جامعة كركوك/كلية التمريض584.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيداليا نوزاد حمه خالد حبيب128740202042334099

جامعة كركوك/كلية التمريض584.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعبد الرزاق احمد ابراهيم شاهين128741202041259137

جامعة كركوك/كلية التمريض584.0اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيحيدر علي بهجت جوهر128742202041051006

جامعة كركوك/كلية التمريض584.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيشاجوان محمود حسن محمد128743202042334183

جامعة كركوك/كلية التمريض584.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيزهراء عمر علي صالح128744202042334125

جامعة كركوك/كلية التمريض584.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيجنه نور الدين بايز رسول128745202042344081

جامعة كركوك/كلية التمريض584.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيفاضل عامر فاضل تركي128746202041004046

جامعة كركوك/كلية التمريض584.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيسرمد عبد الزهراء عسكر حسين128747202041001078

جامعة كركوك/كلية التمريض584.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائييوسف عماد محمد ابراهيم128748202041390102

جامعة كركوك/كلية التمريض584.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمنار عبد هللا جمعه عبد هللا128749202042144062

جامعة كركوك/كلية التمريض584.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيداليا نوزاد علي احمد128750202042138037

جامعة كركوك/كلية التمريض584.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا ابو بكر عبيد لطيف128751202042340028

جامعة كركوك/كلية التمريض584.0ثانوية النصر للبناتاحيائيهدى محمد عبد صالل128752202042137048

جامعة كركوك/كلية التمريض584.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيسميه اسماعيل عبد هللا حسن128753202042365037

جامعة كركوك/كلية التمريض583.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيديرين دلشاد رسول محمد امين128754202042344101

جامعة كركوك/كلية التمريض583.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيبه هره سمين احمد رسول128755202042331043

جامعة كركوك/كلية التمريض583.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيزينب عمر شريف مصطفى128756202042334137

جامعة كركوك/كلية التمريض583.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب أسوس نوري محمد128757202042346049

جامعة كركوك/كلية التمريض583.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائينه مام ايوب علي رشيد128758202042352068

جامعة كركوك/كلية التمريض583.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيغسق سالم عبد الكريم خليل128759212042109067

جامعة كركوك/كلية التمريض583.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان اوات كاكه خان كوخه128760202042382012

جامعة كركوك/كلية التمريض582.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيساره حسين مهدي محمد128761202042117037

جامعة كركوك/كلية التمريض582.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا سامان محمد كريم128762202042346055

جامعة كركوك/كلية التمريض582.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيليلى فيصل جاسم عزيز128763202042345082

جامعة كركوك/كلية التمريض582.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيهدى صالح قدوري عواد128764202042132054

جامعة كركوك/كلية التمريض582.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيدريا قاسم مصطفى قادر128765202042382033
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جامعة كركوك/كلية التمريض582.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيجوانه عبد الخالق حمه كول كريم128766202042320009

جامعة كركوك/كلية التمريض582.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيفيان بشتيوان يحيى محمد128767202042334215

جامعة كركوك/كلية التمريض582.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف محمد زاهر احمد128768202042344043

جامعة كركوك/كلية التمريض582.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيايمان فائق صديق صالح128769202042334062

جامعة كركوك/كلية التمريض582.0ثانوية حطين للبناتاحيائياشجان علي مطر دغمش128770202042133012

جامعة كركوك/كلية التمريض582.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياحباب محمد صالح حسن128771202042141007

جامعة كركوك/كلية التمريض582.0ثانوية حطين للبناتاحيائينجالء كاظم جاسم رشيد128772202042133079

جامعة كركوك/كلية التمريض582.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائياميره صباح كريم عبد الرحيم128773202042333010

جامعة كركوك/كلية التمريض581.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيلبنى بهاء الدين نوري جاسم128774202042139090

جامعة كركوك/كلية التمريض581.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيبتول يوسف نادر احمد128775182042182021

جامعة كركوك/كلية التمريض581.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيساره سامان علي محمد128776202042345055

جامعة كركوك/كلية التمريض581.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيخانم شوان عبد هللا قادر128777202042344085

جامعة كركوك/كلية التمريض581.0ثانوية كفري المختلطةاحيائيمياده علي حبيب محمد128778322042040013

جامعة كركوك/كلية التمريض581.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيهيجاء خالد حسن شنون128779202042139118

جامعة كركوك/كلية التمريض581.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب حسين احمد علي128780202042154038

جامعة كركوك/كلية التمريض581.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيميديا مردان سالم عمر128781202042160104

جامعة كركوك/كلية التمريض581.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائينبأ فاضل حسن قادر128782202042124096

جامعة كركوك/كلية التمريض581.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيسوسن يوسف رشيد خورشيد128783202042332032

جامعة كركوك/كلية التمريض581.0ثانوية خانزاد للدراسة الكردية للبناتاحيائيريزان قاسم خورشيد احمد128784182042384007

جامعة كركوك/كلية التمريض581.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيدعاء جمعه مظلوم عبد هللا128785202042154024

جامعة كركوك/كلية التمريض581.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيليلى جالل عبيد وادي128786182042182090

جامعة كركوك/كلية التمريض581.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيريان مريوان صالح عبد هللا128787202042334117

جامعة كركوك/كلية التمريض581.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه حاتم عبد هللا جواد128788202042144046

جامعة كركوك/كلية التمريض581.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيكاني مراد صديق رشيد128789202042344166

جامعة كركوك/كلية التمريض580.0الخارجياتاحيائيجوان فرهاد كريم ميرزا رشيد128790202042401016

جامعة كركوك/كلية التمريض580.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيرقية أسعد حسين يحيى128791202042111027

جامعة كركوك/كلية التمريض580.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيايناس احمد هيدايت سليمان128792202042333015

جامعة كركوك/كلية التمريض580.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيبيخال رحمن صالح يوسف128793202042349012

جامعة كركوك/كلية التمريض580.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيآية رحيم احمد كريم128794202042345009

جامعة كركوك/كلية التمريض580.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيسراب حبيب رشيد عبد هللا128795202042138064

جامعة كركوك/كلية التمريض580.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيالفين عبد الخالق جليل كاكه128796202042344171

جامعة كركوك/كلية التمريض580.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه امير جبار مردان128797202042160077

جامعة كركوك/كلية التمريض580.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء بدر احمد حسن128798202042141008

جامعة كركوك/كلية التمريض580.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيفاطمه علي محمد رضوان128799182042179034

جامعة كركوك/كلية التمريض580.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيله نيا نصر الدين صابر امين128800202042331154

صفحة ٣٦٨٠ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة كركوك/كلية التمريض580.0ثانوية البيداء للبناتاحيائياميره احمد محمد اسماعيل128801202042139015

جامعة كركوك/كلية التمريض579.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيكارزين علي رحمن صالح128802202042340050

جامعة كركوك/كلية التمريض579.0ثانوية عائشة للبناتاحيائياريج احمد ثامر طه128803182042182001

جامعة كركوك/كلية التمريض579.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيعاليه علي عبدالستار حميد128804182042179031

جامعة كركوك/كلية التمريض579.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيبيكرد سيدكول علي امين128805202042318011

جامعة كركوك/كلية التمريض579.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيايه خليل تحسين كريم128806202042334069

جامعة كركوك/كلية التمريض579.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيجيا احمد قورباني مجيد128807202042344082

جامعة كركوك/كلية التمريض579.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائينارين فهمي محمد عباس128808202042320024

جامعة كركوك/كلية التمريض579.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيمروه سامان علي سعيد128809202042331156

جامعة كركوك/كلية التمريض579.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيآالء فاروق نامق عبد هللا128810202042352005

جامعة كركوك/كلية التمريض578.2ثانوية اليقظة للبناتاحيائيأشنا آمانج محمد صالح كاكه برا128811202042134002

جامعة كركوك/كلية التمريض578.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيلينا صالح الدين فيض هللا مجيد128812202042334243

جامعة كركوك/كلية التمريض578.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيأالء عدنان عبد القادر كاكه حمه128813202042345007

جامعة كركوك/كلية التمريض578.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيدينا لقمان عاصي محمد128814202042352034

جامعة كركوك/كلية التمريض578.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيقدس خماس سرحان شيحان128815182042182086

جامعة كركوك/كلية التمريض578.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيازين سامان عبد هللا رمضان128816202042282010

جامعة كركوك/كلية التمريض578.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيعائشه وسام مرشد شكور128817202042188018

جامعة كركوك/كلية التمريض578.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيساره صديق توفيق فارس128818202042332026

جامعة كركوك/كلية التمريض578.0ثانوية سوالف للبناتاحيائياسماء كامران جالل احمد128819202042128005

جامعة كركوك/كلية التمريض578.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيانوار صباح نوري حميد128820202042334042

جامعة كركوك/كلية التمريض577.4ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيعقيله ارسان مردان شكر128821202042116049

جامعة كركوك/كلية التمريض577.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيديكو صديق احمد كريم128822202042341042

جامعة كركوك/كلية التمريض577.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيهيلين جودت علي عمر128823202042334289

جامعة كركوك/كلية التمريض577.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيابتهال حسين محمد اسماعيل128824202042109008

جامعة كركوك/كلية التمريض577.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيساره نجيب علي مراح128825182042179024

جامعة كركوك/كلية التمريض577.0ثانوية حطين للبناتاحيائياسراء مطشر شجاع مرعي128826202042133009

جامعة كركوك/كلية التمريض577.0إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيسميرة نعمان ابراهيم محمود128827202042221008

جامعة كركوك/كلية التمريض577.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيئازاده انور جبار محمد علي128828202042334001

جامعة كركوك/كلية التمريض577.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيساره جهاد جبار محمد128829202042331102

جامعة كركوك/كلية التمريض577.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيزينب نجيب علي مراح128830182042179022

جامعة كركوك/كلية التمريض576.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيرؤى قتيبه احمد فتحي128831202042118071

جامعة كركوك/كلية التمريض576.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائياسراء رحمه هللا نجم عبد هللا128832202042334016

جامعة كركوك/كلية التمريض576.0ثانوية سروة للبناتاحيائيرقية جبر صالح احمد128833202042152010

جامعة كركوك/كلية التمريض576.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمها بزاوي حسين علي128834202042109070

جامعة كركوك/كلية التمريض576.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيئافان شهاب جوهر احمد128835202042331002
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جامعة كركوك/كلية التمريض576.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيبنين رياح جعفر محمد128836182042205030

جامعة كركوك/كلية التمريض576.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيسرى محمد علي شبيب128837202042138065

جامعة كركوك/كلية التمريض576.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيساوى احمد محمد طاهر128838202042334158

جامعة كركوك/كلية التمريض576.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيايه وصفي عزيز محمد128839202042114018

جامعة كركوك/كلية التمريض576.0ثانوية حطين للبناتاحيائيسايه سه ركه وت عمر مصطفى128840202042133050

جامعة كركوك/كلية التمريض576.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيزينب يوسف عدنان حمدي128841202042118082

جامعة كركوك/كلية التمريض576.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيايالف رفيق رشيد محمد امين128842202042334046

جامعة كركوك/كلية التمريض576.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائياحالم رضوان شهاب احمد128843202042132005

جامعة كركوك/كلية التمريض576.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيحمديه اكو عبد الخالق محمد128844202042344083

جامعة كركوك/كلية التمريض575.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى خالد بديوي عبد128845202042160057

جامعة كركوك/كلية التمريض575.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيهدى نهاد محمود عبد128846202042109078

جامعة كركوك/كلية التمريض575.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيهبه احمد محمد غريب رفعت128847202042180134

جامعة كركوك/كلية التمريض575.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيزهراء عبد االمير مهدي عباس128848202042395033

جامعة كركوك/كلية التمريض575.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيتاره عمار عبيد كاظم128849192042189038

جامعة كركوك/كلية التمريض575.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيشاجوان ازاد بابان مجيد128850202042334181

جامعة كركوك/كلية التمريض575.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسكاله ادريس منصور غفور128851202042344135

جامعة كركوك/كلية التمريض575.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايالف مهدي وشاح احمد128852202042144016

جامعة كركوك/كلية التمريض575.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيفاطمه ياسر خضير عباس128853212042148064

جامعة كركوك/كلية التمريض575.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائينور الهدى حاتم دليان سليمان128854202042118151

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري569.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيزهراء حسين علي سمين128855182042182045

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري565.3ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيعائشه كمال محمد علي128856202042116048

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري564.0ثانوية فلسطين للنازحاتاحيائينهى عناد بنيان جبل128857202042164010

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري561.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيوسام عصام غائب شريف128858202041304142

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري560.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عبد الرحمن عمر عبدي128859202042398024

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري545.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيريما بيان امين حسن128860312042031025

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري545.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيافان حسين رشيد ولي128861182042383007

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري537.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزينه انور حمه حسن128862202042180068

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري531.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيساره قاسم عويد خضير128863202042154048

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري526.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيشنك ازاد زائر علي128864202042330041

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري524.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيمحمد خير هللا حمد احمد128865202041019055

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري522.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيرزاق محمد غثيث حسون128866272041007043

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري522.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيصفا مريوان حميد خورشيد128867202041030064

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري518.0ثانوية سروة للبناتاحيائيتبارك اياد عيسى ولي128868202042152005

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري518.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيايه صفاء نور الدين عز الدين128869202042118046

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري516.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيهاجر محمود خالد مولود128870202042154091

صفحة ٣٦٨٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري516.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيالرا رفعت عزيز محي الدين128871202042138086

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري515.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد صالح نجم ناصر128872202041048017

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري515.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيبيكرد عبد القادر احمد قادر128873202042348008

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري514.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيقيصر خليف فرج محمد علي128874202041308027

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري514.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيابراهيم مناع ابراهيم رمضان128875202041001005

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري512.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيزريوه عباس حميد رستم128876202042345050

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري512.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب عماد عوني رشيد128877202042109038

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري512.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائياحمد حسن نعمت شكر128878202041259020

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري511.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيعماد رشيد حسين علي128879312041101006

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري509.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيزيار لقمان عثمان حميد128880202041304064

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري509.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيشهد عز الدين فخر الدين مصطفى128881202042120029

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري508.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيتبارك مهند عبد المعين جبر128882202042119021

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري507.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيداليا كمال مصطفى حسن128883202042395027

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري506.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيزيد سلطان عواد حسن128884202041002016

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري506.0ثانوية حطين للبناتاحيائيايالف امير صابر عبد هللا128885202042133014

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري503.2ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمبين محمود شاكر مجيد128886202041050071

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري502.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيهه ردى عدنان توفيق شريف128887202041312138

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري502.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه كريم يحيى قادر128888202042346081

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري502.0ثانوية سروة للبناتاحيائيايه عبد الحسين علي جار هللا128889202042152004

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري500.3ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد حسن ذياب خطاب128890202041050078

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري500.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيشهد هادي علي جبر128891202042109053

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري499.2ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد يونس حمود ابراهيم128892202041050089

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري499.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيآيه محمد كريم احمد128893202042344017

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري499.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيادريس حسين خضر محمد128894202041030024

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري499.0ثانوية الخيام للبناتاحيائيريم ثابت فهمي خضير128895322042023013

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري498.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد جالل قادر مصطفى128896202041312084

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري498.0ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد مثنى عبد الوهاب عبد هللا128897202041050012

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري498.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعلي عباس حسن درويش128898202041259186

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري498.0ثانوية القلعة للبناتاحيائيبتول حامد ابراهيم حبيب128899202042104007

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري497.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيميالد قاسم عمر كريم128900202041314026

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري496.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد الرحمن عصمت قادر حسن128901202041048083

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري496.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيعال حافظ ابراهيم خليل128902202042282186

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري496.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيهبه حسن هاشم موسى128903182042203100

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري495.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائينيكار جبار عزيز صالح128904202042342073

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري495.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيعمر شاهر عبد هللا احمد128905312041011033
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جامعة كركوك/كلية الطب البيطري494.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيآيه كامل مصطفى محمود128906202042395009

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري494.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمؤمن محمود احمد محمود128907202041304099

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري493.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد حسين مولود محمد128908202041301025

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري492.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيثريا وريا نوري احمد128909202042341031

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري492.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيابراهيم نبيل صالح عبد هللا128910202041048008

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري492.0اعدادية السالمة للبناتاحيائيشيماء حاتم فتاح عمر128911202042155009

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري491.0اعدادية الحضارة للبنيناحيائيمحمد نعمان رجب احمد128912182041059039

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري490.2ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد ليث احمد حمد128913202041050083

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري490.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيمينا سرمد سردار توفيق128914202042121036

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري490.0ثانوية اليمامة للبناتاحيائيمنى حسام الدين صابر علي128915202042108016

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري490.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيجمانه خلف يوسف حبيب128916182042203022

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري489.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيانس زرار احمد محمد128917202041304032

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري489.0ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائياسامة مظهر عبد هللا علي128918202041008005

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري488.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيرامي قصي هاشم طه128919202041001073

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري488.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيحسن عباس عبد هللا ابراهيم128920202041030041

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري487.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييوسف محمد عبد هللا يونس128921202041001270

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري485.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيملوك عدنان حميد عبد128922202042102061

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري484.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيايه ماجد كمال مهدي128923322042066016

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري484.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمريم طلعت كريم محمد128924202042180115

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري484.0ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيمحمد نور الدين عبد هللا محمد امين128925202041010024

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري483.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيسجاد احمد محمد علي ساقي128926182041035038

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري482.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيبنان ستار رشيد مصطفى128927202042154018

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري482.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائينور احمد محمد عثمان128928202042395075

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري481.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائياسيا علي احمد محمد128929202042334029

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري480.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيزينب طالب كريم جعفر128930202042138057

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري479.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد نجف اشرف قنبر128931202041048029

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري478.7ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيدانيه صالح الدين حسين خورشيد128932202042116023

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري478.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةاحيائيميديا ارام نوري حسن128933202042339010

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري478.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيسما فرات محمود شهاب128934312042063064

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري478.0ثانوية طارق للبنات للنازحاتاحيائينور حليم قالدة رزق هللا128935202042169025

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري477.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيمنار الهدى فياض ياسين حسين128936202042138098

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري477.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيريهام عباس عبد هللا امين128937202042341044

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري475.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةاحيائيسه يوان جمعه محمد علي128938202041301018

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري473.1ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيفاتن فريدون أبراهيم غفور128939202042116050

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري472.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيسيما اسماعيل محمود احمد128940202042341057
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جامعة كركوك/كلية الطب البيطري472.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيعلي حسين علي محمد128941202041399023

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري472.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيأنجي عبد المجيد وهبي عبد المجيد128942202042118002

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري472.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيمريم لؤي دانيال شابا128943172042249087

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري472.0اعدادية طوز للبنيناحيائييوسف عباس كريم كاظم128944182041037064

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري472.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعمر احمد عمر ناصر128945202041056027

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري469.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيمروان صدام عادل حمه128946212041282110

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري469.0ثانوية القلم االهلية للبنيناحيائياسماعيل ظاهر طاهر علي128947202041049004

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري468.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيكزوه محمد الماس محمد128948202042330048

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري468.0ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيمحمد صفاء عبد الهادي بكر128949202041010021

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري468.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمروان حسين عزيز علي128950202041009083

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري467.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيانس حيدر ابراهيم حسن128951182041354014

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري467.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد صابر رضا توفيق128952202041304018

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري466.0ثانوية ئولكر للبنات - تركمانياحيائيايه موفق غريب احمد128953202042394007

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري466.0ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيجسار احمد وحيد عثمان128954202041010006

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري466.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزهراء طلعت تقي زين العابدين128955182042244018

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري465.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيامير عماد مطلك مصطفى128956202041030032

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري464.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيحسين خلف حسين عبد جميل128957202041019018

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري464.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيأسيا صابر امين اسعد128958202042340002

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري463.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما سالم علي امين128959202042354033

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري462.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيأسن عبد هللا مجيد مردان128960202042395001

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري462.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيريناس كمال كريم محي الدين128961202042318021

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري462.0ثانوية االماني للبناتاحيائيساره جليل حميد حسين128962182042254027

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري461.0ثانوية موطلو للبناتاحيائيملك جودت سعد هللا زين العابدين128963202042181029

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري460.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمصطفى قانع محمد صالح رحيم128964202041015052

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري460.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيايمان محمد عثمان محمد128965202042335014

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري460.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء وليد حسين عزيز128966202042345071

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري459.5ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى عادل حسين شيرزا128967202041050094

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري459.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيشيوه شكر رحمن مجيد128968202042354040

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري458.0اعدادية الشورجة للبنين- دراسة عربيةاحيائيمراد لقمان حكيم كريم128969202041045021

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري458.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيآيه احمد رحيم عبد هللا128970202042346011

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري457.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيحنان عمر عاصي محمد128971202042346035

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري457.0ثانوية ئولكر للبنات - تركمانياحيائيمرسى عدنان حسين محمد128972202042394019

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري456.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزينب جاالك كريم احمد128973202042134036

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري456.0ثانوية ئولكر للبنات - تركمانياحيائيمنى عدنان حسين محمد128974202042394020

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري456.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيشارا عمر محمد علي128975202042335039
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جامعة كركوك/كلية الطب البيطري456.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيهزار بشدار عبد القادر محمد128976202041303204

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري456.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما كمال رؤوف عمر128977202042346069

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري456.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد مجيد128978202042124063

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري455.0ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنيناحيائيفاروق قاسم خلف حمد128979202041059010

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري455.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم جالل محمد128980202042154064

جامعة كركوك/كلية الزراعة461.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي حسن عسكر غني128981202041030083

جامعة كركوك/كلية الزراعة439.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيمصطفى وليد طارق محمود128982202041002038

جامعة كركوك/كلية الزراعة431.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعمر عبد الهاني عمر مصطفى128983202041005041

جامعة كركوك/كلية الزراعة430.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائينور رعد صابر احمد128984202042134086

جامعة كركوك/كلية الزراعة430.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد امير فخر الدين سليمان128985202041304010

جامعة كركوك/كلية الزراعة424.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةاحيائيخه الت غازي رمضان محمد128986202042337013

جامعة كركوك/كلية الزراعة420.0ثانوية ريباز المختلطة -كرديةاحيائيعبد هللا صادق حمه توفيق محمد سعيد128987202041366005

جامعة كركوك/كلية الزراعة418.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائياروى دريد سعدي محمد زكي128988202042180011

جامعة كركوك/كلية الزراعة417.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيخلف حسين ابراهيم خلف128989202041259087

جامعة كركوك/كلية الزراعة416.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائييعقوب حسن شكور محمد صالح128990202041309042

جامعة كركوك/كلية الزراعة416.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيأسيل يشار فاضل كاظم128991202042120001

جامعة كركوك/كلية الزراعة416.0اعدادية الهدى للبناتاحيائياسماء احمد جمعه دوير128992202042117004

جامعة كركوك/كلية الزراعة416.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيميديا مولود شريف محمد128993202042334259

جامعة كركوك/كلية الزراعة414.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيفرح فؤاد ابراهيم سلمان128994322042028010

جامعة كركوك/كلية الزراعة414.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيدريد اسو عبد هللا محمود128995202041303078

جامعة كركوك/كلية الزراعة413.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيعذراء كنعان محمد حسن128996202042119053

جامعة كركوك/كلية الزراعة412.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائينامو عبد الرحمن عبد هللا قادر128997202042354046

جامعة كركوك/كلية الزراعة412.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيبسمه سيدكل كامل حميد128998202042345031

جامعة كركوك/كلية الزراعة412.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيشنو كمال احمد فتاح128999202042364015

جامعة كركوك/كلية الزراعة412.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيكمال يالجين حسن نجم129000202041259220

جامعة كركوك/كلية الزراعة411.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائياالء حسام الدين عبد الخالق ذنون129001202042180018

جامعة كركوك/كلية الزراعة411.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيشهد شهيم عبد الهادي محمد129002202042140044

جامعة كركوك/كلية الزراعة411.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف شاكر صابر كريم129003202042382009

جامعة كركوك/كلية الزراعة411.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةاحيائيساريز سركه وت قادر محمد129004202042338022

جامعة كركوك/كلية الزراعة411.0ثانوية الموعظة للبناتاحيائينجوى حسين عزيز ابراهيم129005202042151014

جامعة كركوك/كلية الزراعة411.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسجى نجم الدين نور الدين محمود129006202042344133

جامعة كركوك/كلية الزراعة411.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيشهله جمال كريم خسرو129007202042347016

جامعة كركوك/كلية الزراعة410.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيفيان ازاد محمد عبد هللا129008202042340049

جامعة كركوك/كلية الزراعة409.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم محمد عبدل كريم129009202042160098

جامعة كركوك/كلية الزراعة409.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيدياري عبد اللطيف بكر قادر129010202042341041
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جامعة كركوك/كلية الزراعة409.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيمروة جعفر صادق صالح129011202042114081

جامعة كركوك/كلية الزراعة409.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي جليل محمد علي أمين129012202041312069

جامعة كركوك/كلية الزراعة409.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه فاضل ربيع رمضان129013202042141039

جامعة كركوك/كلية الزراعة409.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيابراهيم يوسف رشيد حسن129014202041377014

جامعة كركوك/كلية الزراعة409.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيبيخال غازي عبد الرحمن رضا129015202042334077

جامعة كركوك/كلية الزراعة409.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيسايه محمد مجيد عارف129016202042364012

جامعة كركوك/كلية الزراعة408.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيفردوس تحسين رشيد صالح129017202042344160

جامعة كركوك/كلية الزراعة408.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيالنه نامق محمد فارس129018202042335049

جامعة كركوك/كلية الزراعة408.0ثانويةالنجاح االهلية للبناتاحيائيروان عمار عطا هللا حسين129019202042178005

جامعة كركوك/كلية الزراعة408.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد نامق صالح رسول129020202041377169

جامعة كركوك/كلية الزراعة408.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيمحمد جنكيز عبد الغني بكر129021202041390072

جامعة كركوك/كلية الزراعة408.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائياحمد فالح امين نوري129022202041390016

جامعة كركوك/كلية الزراعة408.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيزينب ياسين عز الدين غيدان129023202042334139

جامعة كركوك/كلية الزراعة408.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيشمس حيدر فاضل باقر129024312042047122

جامعة كركوك/كلية الزراعة408.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةاحيائيساره دلشاد هادي باراني129025202042339005

جامعة كركوك/كلية الزراعة408.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيهوكر هيوا سعيد صوفي صالح129026202041302153

جامعة كركوك/كلية الزراعة407.0ثانوية عدن للبنيناحيائياحمد جاسم احمد حردان129027202041084006

جامعة كركوك/كلية الزراعة407.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عدنان احمد محمد129028202041377155

جامعة كركوك/كلية الزراعة407.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيهدى حيدر انور عمر129029202042139116

جامعة كركوك/كلية الزراعة406.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعلي عبيد عمر صادق129030202041259187

جامعة كركوك/كلية الزراعة406.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيدية ن ازاد صابر احمد129031202041304050

جامعة كركوك/كلية الزراعة406.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائينور قحطان محمد احمد129032202042134088

جامعة كركوك/كلية الزراعة406.0ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمحمد سامان كاكه الدين سعيد129033202041008018

جامعة كركوك/كلية الزراعة406.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعمر قيس قادر حافظ129034202041015033

جامعة كركوك/كلية الزراعة405.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعبد هللا احمد ابراهيم نجم129035202041013037

جامعة كركوك/كلية الزراعة405.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيعائشه ناظم كاكه رش كاكو129036202042365043

جامعة كركوك/كلية الزراعة405.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيخوله لطيف نصر الدين محي الدين129037202042335020

جامعة كركوك/كلية الزراعة405.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيايه سيروان قادر حاج129038202042132011

جامعة كركوك/كلية الزراعة405.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائياحمد كامل محمد صالح صديق129039202041005009

جامعة كركوك/كلية الزراعة405.0ثانوية اليمامة للبنات للنازحاتاحيائيهدى عباس فؤاد جاعد129040202042172022

جامعة كركوك/كلية الزراعة405.0اعدادية لورستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيعبد هللا أيوب جمعه نادر129041202041299023

جامعة كركوك/كلية الزراعة405.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيره وه ند ادريس منصور غفور129042202041302055

جامعة كركوك/كلية الزراعة404.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةاحيائيهونيا هيمن غازي محمد129043202042362030

جامعة كركوك/كلية الزراعة404.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيليزان محمد امين جوامير امين129044202042139091

جامعة كركوك/كلية الزراعة404.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيئافان صباح صدر الدين عز الدين129045202042349003

صفحة ٣٦٨٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة كركوك/كلية الزراعة403.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائيزينب يونس عدنان يونس129046202042101022

جامعة كركوك/كلية الزراعة403.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيمريم نزار سالم مصطفى129047202042125043

جامعة كركوك/كلية الزراعة403.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيفاطمه مقداد كمال عثمان129048202042395059

جامعة كركوك/كلية الزراعة403.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمحمد هياس عباس محمد129049182041035105

جامعة كركوك/كلية الزراعة403.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد فؤاد سليم حسين129050202041312108

جامعة كركوك/كلية الزراعة403.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيفرميسك علي نجم محمد129051202042341074

جامعة كركوك/كلية الزراعة403.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيزبيدة عماد كمال محمد129052202042114043

جامعة كركوك/كلية الزراعة403.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيجنار شكر سعيد امين129053202042330016

جامعة كركوك/كلية الزراعة402.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيساره لطيف صديق ياسين129054202042355037

جامعة كركوك/كلية الزراعة402.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمحمد مروان حكمت حمدي129055202041259287

جامعة كركوك/كلية الزراعة402.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيناز جنكي فاضل فقي محمد129056202042365051

جامعة كركوك/كلية الزراعة402.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائياسماء مصطفى محمد فريق احمد129057202042124016

جامعة كركوك/كلية الزراعة401.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيفيان وليد خالد مجيد129058202042334216

جامعة كركوك/كلية الزراعة401.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيجنان كمال حسين علي129059202042180035

جامعة كركوك/كلية الزراعة401.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيدينا امانج حسين عزت129060202042340026

جامعة كركوك/كلية الزراعة401.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيزينب كامران ابراهيم رشيد129061202042330030

جامعة كركوك/كلية الزراعة400.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعلي نظام الدين علي نيازي129062202041013052

جامعة كركوك/كلية الزراعة400.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةاحيائينهايت خالد خورشيد عثمان129063202042362027

جامعة كركوك/كلية الزراعة400.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيفاطمة احمد رشيد عزيز129064202042335045

جامعة كركوك/كلية الزراعة400.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيأيشا عزمي جميل علي129065202042118005

جامعة كركوك/كلية الزراعة400.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا عبد هللا علي رضا129066202042382037

جامعة كركوك/كلية الزراعة399.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائينيان اسعد عاصي رمضان129067202042330053

جامعة كركوك/كلية الزراعة399.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد اسعد أكبر غفور129068202041312082

جامعة كركوك/كلية الزراعة399.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيهه لويست سلمان محمد ياسين129069202041312140

جامعة كركوك/كلية الزراعة399.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيشهد محمد صالح الدين عزيز129070202042120031

جامعة كركوك/كلية الزراعة398.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيمحمد رفعت جبار سعيد129071202041365013

جامعة كركوك/كلية الزراعة398.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائياالء فاروق هدايت صالح129072202042354009

جامعة كركوك/كلية الزراعة398.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيشهد رائد كمال ذنون129073202042131011

جامعة كركوك/كلية الزراعة398.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيوفاء محمد محمود مرتضى129074202042330059

جامعة كركوك/كلية الزراعة398.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى عباس شيحان مطرود129075202041088012

جامعة كركوك/كلية الزراعة398.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيجوان عباس مجيد محمد129076202042342024

جامعة كركوك/كلية الزراعة398.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتاحيائيساره عبد هللا علي محي الدين129077202042153007

جامعة كركوك/كلية الزراعة398.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعمر محمد صالح علي129078202041005043

جامعة كركوك/كلية الزراعة398.0ثانوية الصباح للبناتاحيائيحنان خضير عزيز محمد129079202042190007

جامعة كركوك/كلية الزراعة398.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيئه زين طه حسن علي129080202042354001
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جامعة كركوك/كلية الزراعة398.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيمروه عثمان نور الدين سعيد129081202042331157

جامعة كركوك/كلية الزراعة397.0اعدادية يايجي للبنيناحيائيعباس موفق مسعود عباس129082202041203008

جامعة كركوك/كلية الزراعة397.0ثانوية حطين للبناتاحيائيطوبى خطاب عمر حسين129083202042133062

جامعة كركوك/كلية الزراعة397.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيزهره ادريس محمد علي صالح129084202042120022

جامعة كركوك/كلية الزراعة397.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائينور محمد صالح عباس129085142042193099

جامعة كركوك/كلية الزراعة397.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيعمر ازهر حمه غريب محي الدين129086202041304091

جامعة كركوك/كلية الزراعة397.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياالء قادر ستار حمد129087202042344033

جامعة كركوك/كلية الزراعة397.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيبروسك فخر الدين عزيز عبد هللا129088202041302039

جامعة كركوك/كلية الزراعة397.0ثانوية بابا كركر االهلية للبنيناحيائيسرمد عبد هللا علي محي الدين129089202041021002

جامعة كركوك/كلية الزراعة396.0اعدادية والت للبنين - كرديةاحيائيأنس نه ريمان رسول طه129090202041315001

جامعة كركوك/كلية الزراعة396.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيسجاد محمود شاكر عاتي129091202041011025

جامعة كركوك/كلية الزراعة396.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد طالب مردان امين129092202041304021

جامعة كركوك/كلية الزراعة395.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيحمزة ياسين ناصر قادر129093202041304043

جامعة كركوك/كلية الزراعة395.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد خالد احمد كريم129094202041030107

جامعة كركوك/كلية الزراعة395.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه ليث شكور جمعه129095202042154066

جامعة كركوك/كلية الزراعة395.0ثانوية موطلو للبناتاحيائياستبرق عباس داود يوسف129096202042181005

جامعة كركوك/كلية الزراعة395.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف عطا عزيز عبد هللا129097202042344042

جامعة كركوك/كلية الزراعة395.0ثانوية حطين للبناتاحيائيايمان محمود عبد هللا حمد129098202042133017

جامعة كركوك/كلية الزراعة394.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيرند يلماز جهاد حسن129099182042232019

جامعة كركوك/كلية الزراعة394.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائياالء محسن كماش شويش129100202042282027

جامعة كركوك/كلية الزراعة394.0ثانوية البنوك األهلية للبناتاحيائيرفل جاسم علوان احمد129101132042083006

جامعة كركوك/كلية الزراعة393.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيريباز خالد محمد نوري عبد هللا129102202041314005

جامعة كركوك/كلية الزراعة393.0اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيمصطفى صالح علي هزاع129103202041051033

جامعة كركوك/كلية الزراعة393.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيشايان شاخوان احمد فرج129104202042354036

جامعة كركوك/كلية الزراعة393.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيمروه محمد جليل صالح129105202042139092

جامعة كركوك/كلية الزراعة393.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيبسام محمد حمدان خلف129106202041001050

جامعة كركوك/كلية الزراعة392.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهد ناطق عباس جميل129107202042144040

جامعة كركوك/كلية الزراعة392.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيمينا سامي عبد الحميد عبد الرزاق129108202042119062

جامعة كركوك/كلية الزراعة392.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد ظاهر طاهر قادر129109202041311056

جامعة كركوك/كلية الزراعة392.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيآية ثامر خلف سالم129110202042188003

جامعة كركوك/كلية الزراعة392.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائينه شوان ارسالن ابو بكر مصطفى129111202041303200

جامعة كركوك/كلية الزراعة391.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائينور محمد سعيد احمد129112202042282263

جامعة كركوك/كلية الزراعة391.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةاحيائيميران سيروان عز الدين سعدون129113202041362010

جامعة كركوك/كلية الزراعة391.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائياسراء شكر نادر قادر129114202042331012

جامعة كركوك/كلية الزراعة391.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائينازه نين عيسى عبد الرحمن اسماعيل129115202042333048
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جامعة كركوك/كلية الزراعة390.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائياحمد علي مهدي صالح129116212041352005

جامعة كركوك/كلية الزراعة390.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيمحمد شهاب احمد اسماعيل129117202041390076

جامعة كركوك/كلية الزراعة390.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيكمال مزهر خلف محمود129118202041262071

جامعة كركوك/كلية الزراعة390.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيفاطمه احسان ساقي حسن129119202042125033

جامعة كركوك/كلية الزراعة390.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيساره ولي عثمان علي129120202042344129

جامعة كركوك/كلية الزراعة390.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيعبد هللا عبد الرحمن بهاء الدين محمد129121202041365007

جامعة كركوك/كلية الزراعة389.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيرجاء احمد محمد حسين129122202042120015

جامعة كركوك/كلية الزراعة389.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائينوران مكرم شاكر شكور129123202042282268

جامعة كركوك/كلية الزراعة389.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعبد هللا اسعد سعيد عواد129124202041022057

جامعة كركوك/كلية الزراعة389.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد بكر محمد احمد129125202041009006

جامعة كركوك/كلية الزراعة388.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيارزين عدنان عبد هللا مصطفى129126202042344021

جامعة كركوك/كلية الزراعة388.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيرحاب غازي محمد يونس محمد علي129127202042282098

جامعة كركوك/كلية الزراعة387.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائييونس جمعة جواد يابه129128202041309044

جامعة كركوك/كلية الزراعة387.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيبيشواز لقمان عزيز حسن129129202041303070

جامعة كركوك/كلية الزراعة387.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيأيالف ازاد عبد الكريم خورشيد129130202042282002

جامعة كركوك/كلية الزراعة387.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيآيه علي جميل احمد129131202042144001

جامعة كركوك/كلية الزراعة387.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيهشام لقمان نجم الدين توفيق129132202041312135

جامعة كركوك/كلية الزراعة387.0ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيمحمد صبحي محمود ابراهيم129133182041147029

جامعة كركوك/كلية الزراعة387.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيعبد الرحمن ساالر طالب خليفه عبد هللا129134202041302075

جامعة كركوك/كلية الزراعة386.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى نوزاد محمد عبد هللا129135202042340069

جامعة كركوك/كلية الزراعة386.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيرائد شحاذة احمد سلمان129136202041022038

جامعة كركوك/كلية الزراعة386.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيعزت عماد عزة شمعون129137202041006034

جامعة كركوك/كلية الزراعة386.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائياحمد محمد كامل نوري129138202041259046

جامعة كركوك/كلية الزراعة386.0ثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةاحيائيشه نكه وريا خالد احمد129139202042370004

جامعة كركوك/كلية الزراعة385.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيسهاد محمود اسود حسن129140202042130020

جامعة كركوك/كلية الزراعة385.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيايالف عباس مظهر غائب129141202042282039

جامعة كركوك/كلية الزراعة385.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائينور خالد عبد الفتاح محمد صالح129142202042138109

جامعة كركوك/كلية الزراعة385.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهاله محمود ابراهيم محمد129143202042141062

جامعة كركوك/كلية الزراعة385.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائياالء شهاب احمد محي الدين129144202042345019

جامعة كركوك/كلية الزراعة384.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيايالف عدنان خضر احمد129145202042134020

جامعة كركوك/كلية الزراعة384.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيدلنيا رمضان محمد عمر129146202042354017

جامعة كركوك/كلية الزراعة384.0النصر النموذجية للبنيناحيائيصهيب مصطفى حمود جزاع129147312041024067

جامعة كركوك/كلية الزراعة384.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةاحيائيروناس ازاد طاهر فرج129148202042362007

جامعة كركوك/كلية الزراعة383.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائينهى قيس عزيز رشيد129149202042341086

جامعة كركوك/كلية الزراعة382.0ثانوية حطين للبناتاحيائيرؤيا اسعد اسماعيل حسن129150202042133031
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جامعة كركوك/كلية الزراعة382.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا كامل عمر كاكل129151202042348010

جامعة كركوك/كلية الزراعة382.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد جهاد حميد عبد القادر129152202041303149

جامعة كركوك/كلية الزراعة382.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيعبد الرشيد حميد نعمان خلف129153212041055045

جامعة كركوك/كلية الزراعة382.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينسرين جواد جالل محمد129154202042144066

جامعة كركوك/كلية الزراعة382.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيإخالص حسين نامق سعيد129155202042332002

جامعة كركوك/كلية الزراعة382.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيعبد الرحمن عبد الوهاب عمر عبد هللا129156202041364009

جامعة كركوك/كلية الزراعة381.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيهه رمان نوزاد فاضل عبد هللا129157202041302151

جامعة كركوك/كلية الزراعة381.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيآالء محمد ياسين حمادي129158182042203003

جامعة كركوك/كلية الزراعة381.0اعدادية تازة للبنيناحيائيموسى كاظم رجب رشيد129159202041018023

جامعة كركوك/كلية الزراعة381.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيمياسه فالح حسن عزيز129160202042132047

جامعة كركوك/كلية الزراعة381.0ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيامين مؤيد نامق علي129161202041010005

جامعة كركوك/كلية الزراعة381.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرؤيا جودت عبد الكريم صالح129162202042144027

جامعة كركوك/كلية الزراعة380.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور الهدى صباح نوري عباس129163202042144068

جامعة كركوك/كلية الزراعة380.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمريم اردال أكرم شكور129164202042134074

جامعة كركوك/كلية الزراعة380.0اعدادية طوز للبنيناحيائيعلي عماد عبد الكريم احمد129165182041037027

جامعة كركوك/كلية الزراعة380.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيمريم فرياد رشاد حسن129166202042365049

جامعة كركوك/كلية الزراعة380.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائياسراء احسان عبد الرزاق نوري129167202042282012

جامعة كركوك/كلية الزراعة380.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائياالء سعد احمد عبد هللا129168202042102010

جامعة كركوك/كلية الزراعة379.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيموسى احمد جالل عبد هللا129169202041003110

جامعة كركوك/كلية الزراعة379.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيهيلين رزكار عبد هللا وهاب129170202042334290

جامعة كركوك/كلية الزراعة379.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيشه يدا نور الدين احمد صالح129171202042340043

جامعة كركوك/كلية الزراعة379.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيزينب عادل جمعة محمد129172202042330029

جامعة كركوك/كلية الزراعة379.0ثانوية االماني للبناتاحيائيفاطمه محمد احمد رضا129173182042254038

جامعة كركوك/كلية الزراعة378.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيزهراء اياد حسين علي129174202042139051

جامعة كركوك/كلية الزراعة378.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيحنين ناهي كريم محمد129175202042106018

جامعة كركوك/كلية الزراعة377.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةاحيائينور صباح عزيز ناصر129176202042339012

جامعة كركوك/كلية الزراعة377.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائياالء فاخر صابر محمد أمين129177202042365006

جامعة كركوك/كلية الزراعة377.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيكلثوم وهاب يونس توفيق129178202042355067

جامعة كركوك/كلية الزراعة377.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعماد خالد رشيد مظلوم129179202041048115

جامعة كركوك/كلية الزراعة377.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد ثائر زرار حميد129180202041001009

جامعة كركوك/كلية الزراعة377.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد عبد الرحمان محمد صوفي صديق129181202041304154

جامعة كركوك/كلية الزراعة377.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيهبه محمد احمد نجم129182202042160121

جامعة كركوك/كلية الزراعة377.0ثانوية ايبك يولو للبناتاحيائيدنيا جهاد غريب رضا129183202042175010

جامعة كركوك/كلية الزراعة376.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةاحيائيايمان رشيد محمد يارا احمد129184202042362004

جامعة كركوك/كلية الزراعة376.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيسندس صباح خلف خضر129185202042118101
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جامعة كركوك/كلية الزراعة376.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيرسل سعد شمس رميض129186322042066025

جامعة كركوك/كلية الزراعة376.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيكمال جمال محمد ابراهيم129187202041009061

جامعة كركوك/كلية الزراعة376.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيلنيا نهاد رؤوف رضا129188202042282216

جامعة كركوك/كلية الزراعة376.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةاحيائياحمد محمد مجيد حمه ره ش129189202041362004

جامعة كركوك/كلية الزراعة376.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائياالء جمال جبار كاكه عبد هللا129190202042347004

جامعة كركوك/كلية الزراعة376.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيانس يونس محمود مصطفى129191202041013016

جامعة كركوك/كلية الزراعة376.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتاحيائيساره سفيان عبد هللا ياسين129192202042153006

جامعة كركوك/كلية الزراعة376.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيعمر شاخوان فريق قادر129193202041304093

جامعة كركوك/كلية الزراعة376.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيتارا نوزاد انور محمد129194202042331049

جامعة كركوك/كلية الزراعة376.0ثانوية ايبك يولو للبناتاحيائيايالف عرفان عمر محمد جمعه129195202042175005

جامعة كركوك/كلية الزراعة376.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيهدى فندي حسن سليمان129196202042282284

جامعة كركوك/كلية الزراعة375.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيميعاد جاسم محمد حسين129197182042203088

جامعة كركوك/كلية الزراعة375.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيبيكرد شالل كرم برجه129198202042354014

جامعة كركوك/كلية الزراعة375.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيسروه صابر عزيز عباس129199202042334161

جامعة كركوك/كلية الزراعة375.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائينوران ضياء الدين غازي محمد129200202042282267

جامعة كركوك/كلية الزراعة375.0ثانوية ام البنين للبنات للنازحاتاحيائيرنا عيسى موسى علي129201202042167008

جامعة كركوك/كلية الزراعة375.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيامنه اسماعيل ابو شوك االحيمر129202202042282031

جامعة كركوك/كلية الزراعة375.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيسراب فاضل حسين عزيز129203202042154052

جامعة كركوك/كلية الزراعة374.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائييسرى هاشم عثمان حسين129204202042348026

جامعة كركوك/كلية الزراعة374.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانياحيائيابراهيم عادل توفيق قادر129205202041391001

جامعة كركوك/كلية الزراعة374.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيامل محمد مصطفى درويش129206202042140012

جامعة كركوك/كلية الزراعة374.0ثانوية كوزلو بابا للبنيناحيائيمحمد كاظم ابراهيم علي129207202041032021

جامعة كركوك/كلية الزراعة374.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيسولين جاسم محمد فهاد129208202042160062

جامعة كركوك/كلية الزراعة374.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيايه بهجت احمد رمضان129209202042138021

جامعة كركوك/كلية الزراعة374.0اعدادية داقوق للبنيناحيائييوسف عبود حسين علي129210202041017047

جامعة كركوك/كلية الزراعة374.0اعدادية هه ورامان للبنات-عربيةاحيائيسندس خليل خدا داد جافر129211202042135015

جامعة كركوك/كلية الزراعة373.0ثانوية الصباح للبناتاحيائيابتسام طيب زوراب حويز129212202042190004

جامعة كركوك/كلية الزراعة373.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيايالف طه محمد عبد هللا129213322042066013

جامعة كركوك/كلية الزراعة373.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيمينا محمد محمود ابراهيم129214202042139100

جامعة كركوك/كلية الزراعة373.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائييونس سردار علي رضا129215202041304149

جامعة كركوك/كلية الزراعة373.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائياركان مهدي صالح ابراهيم129216202041377040

جامعة كركوك/كلية الزراعة373.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيبه يام جمعه محمد علي129217202042382022

جامعة كركوك/كلية الزراعة373.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيفاطمه جبار جلوب مجمان129218202042282194

جامعة كركوك/كلية الزراعة373.0ثانوية الصباح للبناتاحيائيسيناء محمد سعيد كريم129219202042190013

جامعة كركوك/كلية الزراعة372.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائياسماء اياد حسين محمد129220202042119005
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جامعة كركوك/كلية الزراعة372.0ثانوية النصر للبناتاحيائيمينا سعدون فاضل علي129221202042137040

جامعة كركوك/كلية الزراعة372.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيشيماء فالح عواد شيال129222202042118109

جامعة كركوك/كلية الزراعة371.0ثانوية طارق للبنات للنازحاتاحيائيعائشه حيدر اصغر حبيب129223202042169018

جامعة كركوك/كلية الزراعة371.0اعدادية تازة للبنيناحيائيسجاد كاظم علي محمد129224202041018009

جامعة كركوك/كلية الزراعة371.0اعداية الهدى للبناتاحيائيالنه فؤاد ناصر حسين129225142042077058

جامعة كركوك/كلية الزراعة371.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء بيستون عز الدين حسين129226202042355009

جامعة كركوك/كلية الزراعة371.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيقصي ميعاد دلي علي129227202041056032

جامعة كركوك/كلية الزراعة371.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعبد هللا محمود سامي وفيق129228202041259161

جامعة كركوك/كلية الزراعة370.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيعلي حسين خالد عباس129229182041354086

جامعة كركوك/كلية الزراعة370.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم ادريس جاسم اسعد129230202042355073

جامعة كركوك/كلية الزراعة370.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمؤيد رفيق سواره شاه سوار129231202041312077

جامعة كركوك/كلية الزراعة370.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينه علي حسين نور الدين129232202042140034

جامعة كركوك/كلية الزراعة370.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائياوات بكر مروان رمضان129233202042382008

جامعة كركوك/كلية الزراعة370.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائياسماعيل ارسالن محمود سعيد129234202041011012

جامعة كركوك/كلية الزراعة369.5ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيعمر احمد عبد الحميد رفعت129235202041399026

جامعة كركوك/كلية الزراعة369.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم سامي ناصح كريم129236202042340059

جامعة كركوك/كلية الزراعة369.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمنال جبار عبد الستار علي129237212042090162

جامعة كركوك/كلية الزراعة369.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيزينه محمد حسون عبد علي129238202042119038

جامعة كركوك/كلية الزراعة369.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيعبد الملك عثمان احمد محمد129239202041253048

جامعة كركوك/كلية الزراعة369.0ثانوية االماني للبناتاحيائيمريم صايغن رفعت علي129240182042254043

جامعة كركوك/كلية الزراعة368.0ثانوية همسة للبناتاحيائيرباب احمد عزيز محمود129241202042157012

جامعة كركوك/كلية الزراعة368.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيامينه فخر الدين كريم سليمان129242202042349008

جامعة كركوك/كلية الزراعة368.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائياسراء نوري شهاب احمد129243202042282017

جامعة كركوك/كلية الزراعة368.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيساره صالح الدين علي احمد129244202042340031

جامعة كركوك/كلية الزراعة367.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيفينك برهان عبدل قادر129245202042334217

جامعة كركوك/كلية الزراعة367.0ثانوية امرلي المسائية المختلطةاحيائييوسف صالح يوسف محمد129246182041355012

جامعة كركوك/كلية الزراعة367.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيصون كول اسماعيل زين العابدين علي129247202042395049

جامعة كركوك/كلية الزراعة367.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد صباح نور الدين محي الدين129248202041001198

جامعة كركوك/كلية الزراعة367.0ثانوية الذهب األسود اإلهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الحكيم عبد الستار عزت129249202041031007

جامعة كركوك/كلية الزراعة367.0ثانوية أقار صو للبناتاحيائيمالك اتيال سلمان سليمان129250202042393012

جامعة كركوك/كلية الزراعة366.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيمالك نهاد حسيب فتح هللا129251202042395070

جامعة كركوك/كلية الزراعة366.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعلي حسين علي سعيد129252202041259181

جامعة كركوك/كلية الزراعة366.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيكه يالن هافال سعيد عبد القادر129253202041303137

جامعة كركوك/كلية الزراعة365.0ثانوية حلوان للبنيناحيائياحمد طارق برجس ابراهيم129254212041055006

جامعة كركوك/كلية الزراعة365.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيزينب صباح طلحه حميد129255202042282123
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جامعة كركوك/كلية الزراعة365.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيحنين محمد حكيم رحيم129256202042334095

جامعة كركوك/كلية الزراعة365.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيعمر محمد عبد المنعم احمد129257122041201052

جامعة كركوك/كلية الزراعة365.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيعمر حسن قادر محمد129258202041304092

جامعة كركوك/كلية الزراعة365.0ثانوية بريادي للبناتاحيائيوفاء محمود قادر محمد علي129259202042158010

جامعة كركوك/كلية الزراعة365.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيأيه علي باقر محمد129260202042117002

جامعة كركوك/كلية الزراعة365.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائياالء احمد شكر عبد هللا129261202042334034

جامعة كركوك/كلية الزراعة365.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيسناء جمعه علي محمد129262322042066035

جامعة كركوك/كلية الزراعة365.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيهند مهند عبد القادر جاسم129263202042282290

جامعة كركوك/كلية الزراعة365.0اعدادية العباسي للبنيناحيائياحمد علي محمد حسن129264202041020005

جامعة كركوك/كلية الزراعة364.0ثانوية امرلي المسائية المختلطةاحيائياالء رياض داود سلمان129265182042355002

جامعة كركوك/كلية الزراعة364.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيسيف فراس عبد الرحمن علي129266202041002017

جامعة كركوك/كلية الزراعة364.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمنار محمد بكر ساقي129267202042180121

جامعة كركوك/كلية الزراعة364.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيامنه نجم عبد هللا حسن129268202042334040

جامعة كركوك/كلية الزراعة364.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييونس محمد عدنان غيدان129269202041001274

جامعة كركوك/كلية الزراعة364.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيوفاء محمد رحيم كريم129270202042344199

جامعة كركوك/كلية الزراعة364.0اعدادية الملوية المختلطةاحيائيفادية فالح حسن صالح129271182042095006

جامعة كركوك/كلية الزراعة364.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا سعد محمد احمد129272202041001202

جامعة كركوك/كلية الزراعة363.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيساكار سامي جالل ابراهيم129273202042334157

جامعة كركوك/كلية الزراعة363.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيأيوب احمد جالل خضر129274202041259005

جامعة كركوك/كلية الزراعة363.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيحنين طالب علي محمد129275212042178069

جامعة كركوك/كلية الزراعة363.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه طه احمد محمد129276202042141045

جامعة كركوك/كلية الزراعة363.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائياحمد محمد جاسم احمد129277202041259042

جامعة كركوك/كلية الزراعة362.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيأسن ناظم سيف هللا محسن129278202042180002

جامعة كركوك/كلية الزراعة362.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيرؤيا صباح عون الدين باقر129279202042125013

جامعة كركوك/كلية الزراعة362.0ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةاحيائيمصطفى نجاة رفيق توفيق129280202041371020

جامعة كركوك/كلية الزراعة362.0ثانوية ايبك يولو للبناتاحيائيسجى علي رشيد مجيد129281202042175016

جامعة كركوك/كلية الزراعة361.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيابراهيم عجاج محمد عالوي129282202041261001

جامعة كركوك/كلية الزراعة361.0اعدادية يايجي للبنيناحيائيحسن متعب خليل جاسم129283202041203005

جامعة كركوك/كلية الزراعة361.0ثانوية الفاروق للبنيناحيائيقادر سلطان اسماعيل صالح129284212041068016

جامعة كركوك/كلية الزراعة361.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيشاجوان قابيل احمد عزت129285202042341061

جامعة كركوك/كلية الزراعة361.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيمصطفى علي محمد جميل129286102041205134

جامعة كركوك/كلية الزراعة361.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائييقين عبد الهادي حميد عبد129287242042096176

جامعة كركوك/كلية الزراعة361.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيايالف شاكر محمود جواد129288322042066012

جامعة كركوك/كلية الزراعة361.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيديار عبد هللا ابراهيم رحيم129289202042177019

جامعة كركوك/كلية الزراعة360.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيشكريه حسين عللو جاسم129290182042354017
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جامعة كركوك/كلية الزراعة360.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمحمد نوزاد حمه غريب ميرزا حبيب129291202041302136

جامعة كركوك/كلية الزراعة360.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيدانيه خليل نوري بكتاش129292202042180039

جامعة كركوك/كلية الزراعة360.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمود قاسم ستار زينل129293202041304123

جامعة كركوك/كلية الزراعة360.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةاحيائياالء فارس رشاد حسين129294202042338001

جامعة كركوك/كلية الزراعة360.0اعدادية داقوق للبنيناحيائيعلي نهاد حميد سمين129295202041017025

جامعة كركوك/كلية الزراعة360.0ثانوية بردى للبنيناحيائيمراد محمد صالح طعمه129296212041229064

جامعة كركوك/كلية الزراعة360.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائينور نبيل خليل صابر129297202042140059

جامعة كركوك/كلية الزراعة360.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائياريام عيدان حمد عبد هللا129298202042282009

جامعة كركوك/كلية الزراعة360.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد رعد رشيد سليمان129299182041009006

جامعة كركوك/كلية الزراعة360.0ثانوية االماني للبنيناحيائيمحمد علي مردان احمد129300182041102024

جامعة كركوك/كلية الزراعة429.0ثانوية النجاح االهلية للبنينتطبيقيمحمد جالل سليمان محمد129301202051086005

جامعة كركوك/كلية الزراعة386.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيحسن عباس كريم كاظم129302202051001021

جامعة كركوك/كلية الزراعة385.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقيفالح مؤيد محمد علي129303202051002028

جامعة كركوك/كلية الزراعة382.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيساره عباس احمد برخش129304202052382032

جامعة كركوك/كلية الزراعة378.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيكه يوان شيرزاد احمد محمد129305202051304066

جامعة كركوك/كلية الزراعة377.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقييحيى ابراهيم محمد خلف129306202051259266

جامعة كركوك/كلية الزراعة375.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقياحمد صباح خلف ابراهيم129307202051001005

جامعة كركوك/كلية الزراعة374.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيسه رهه نك رعد محمد كول محمد129308202051303031

جامعة كركوك/كلية الزراعة374.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيبه لين حبيب عمر علي129309202051302019

جامعة كركوك/كلية الزراعة373.0ثانوية عدن للبنينتطبيقياسامه محمد علي مصطفى129310202051084005

جامعة كركوك/كلية الزراعة373.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيحسين عمر حسين عثمان129311202051312036

جامعة كركوك/كلية الزراعة372.0الخارجيونتطبيقيمنجد مناف احمد محمود129312202051400043

جامعة كركوك/كلية الزراعة371.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقياسماء رمضان شريف رمضان129313202052340006

جامعة كركوك/كلية الزراعة371.0اعدادية الشورجة للبنين - كرديةتطبيقيانس ازاد صابر عبد الرحمان129314202051305005

جامعة كركوك/كلية الزراعة370.0ثانوية تركالن للبنينتطبيقيروكان مانع علي محمد129315202051224005

جامعة كركوك/كلية الزراعة370.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيلوزان عثمان عزيز مصطفى129316202052382052

جامعة كركوك/كلية الزراعة370.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقييونس دلير عمر شكور129317202051309042

جامعة كركوك/كلية الزراعة369.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيمعتز حسين علو محمد صالح129318202051259236

جامعة كركوك/كلية الزراعة369.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيرعنه كاوه محمود ابراهيم129319202052331023

جامعة كركوك/كلية الزراعة368.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيشه يدا محمود احمد حمه فرج129320202052345032

جامعة كركوك/كلية الزراعة368.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيرعد رائد عباس مجيد129321202051262034

جامعة كركوك/كلية الزراعة368.0الخارجياتتطبيقيساره سامي علي خليل129322202052401013

جامعة كركوك/كلية الزراعة367.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقيعلي سليمان علي محمد129323202051002023

جامعة كركوك/كلية الزراعة367.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيجاسم خميس جاسم رميض129324202051259043

جامعة كركوك/كلية الزراعة366.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيحسن جابر إبراهيم نعمت129325202051312034
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جامعة كركوك/كلية الزراعة366.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةتطبيقيهيلين محمد قادر محمد129326202052337016

جامعة كركوك/كلية الزراعة366.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيمحمد احمد كريم محمود129327202051048071

جامعة كركوك/كلية الزراعة366.0ثانوية العرفان للبنينتطبيقيعبد الهادي مقداد علي ولي129328202051057019

جامعة كركوك/كلية الزراعة365.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيمحمد عثمان شكور كمر129329202051262086

جامعة كركوك/كلية الزراعة365.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيسارا ناظم نجم صالح129330202052133012

جامعة كركوك/كلية الزراعة364.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةتطبيقيمينا ازاد مجيد كريم129331202052355023

جامعة كركوك/كلية الزراعة364.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةتطبيقياحمد وريا بكر وهاب129332202051301008

جامعة كركوك/كلية الزراعة364.0ثانوية همسة للبناتتطبيقيساره محمد رشيد محمد129333202052157011

جامعة كركوك/كلية الزراعة364.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةتطبيقيايالف فرمان نوري صابر129334202052355004

جامعة كركوك/كلية الزراعة364.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيعمر محمد فيض هللا عبد هللا129335202051302048

جامعة كركوك/كلية الزراعة363.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد رزكار عبد الرحمن خورشيد129336202051304080

جامعة كركوك/كلية الزراعة362.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيياسين نور الدين كريم سعيد129337202051377129

جامعة كركوك/كلية الزراعة362.0ثانوية سروة للبناتتطبيقينبأ غسان عدنان صالح129338202052152012

جامعة كركوك/كلية الزراعة361.0ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيعبد الماجد سليمان علي احمد129339202051200017

جامعة كركوك/كلية الزراعة361.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقياحمد محمد ادريس رحيم129340202051002008

جامعة كركوك/كلية الزراعة360.0ثانوية ايبك يولو للبناتتطبيقيفاطمه حكيم عبد الوهاب علي129341202052175024

جامعة كركوك/كلية الزراعة360.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيقاسم احمد قاسم حسن129342202051001063

جامعة كركوك/كلية الزراعة360.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد ابراهيم حسين محمد غريب129343202051377079

جامعة كركوك/كلية الزراعة360.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيزيالن ياسين مصطفى محمود129344202052345025

جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة393.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيراضي يوسف احمد عبد هللا129345202041056013

جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة393.0ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائيمروه موفق طالب سعيد129346202042168034

جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة387.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائياحمد حسن عبد النبي بسمار129347202041259019

جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة383.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيدنيا سعد حمودي صالح129348202042124051

جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة379.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيرعد عماد مطلك مصطفى129349202041030053

جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة377.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمنار جمعه حميد علي129350202042141053

جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة372.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائينور رفعت كاظم توفيق129351272042161090

جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة372.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيداليا نوفل علي عبد129352212042185020

جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة370.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيفردوس علمدار رسول جعفر129353202042125036

جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة366.0ثانوية كوزلو بابا للبنيناحيائيحسن خميس هواس عبد هللا129354202041032007

جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة366.0اعدادية طوز للبناتاحيائيمروة علي عبدين شهباز129355182042181046

جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة363.0ثانوية النسور المسائية المختلطةاحيائيحسين يشار حسين موسى129356202041257005

جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة363.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيسالم عبد الحليم سالم خلف129357182041352024

جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة363.0ثانوية حطين للبناتاحيائيآية مشتاق طاهر خورشيد129358202042133005

جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة362.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيامواج محمد شبيب حمد129359202042250007

جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة361.0اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد سالم بيات حبيب129360202041007002
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جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة360.0اعدادية القضاة للبنيناحيائينور محسن حمد ادهام129361202041091017

جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة392.0ثانوية النجاح االهلية للبنينتطبيقياحمد سامان عاصي علي129362202051086001

جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة369.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينتطبيقيعلي حسين محمد حسين129363202051016004

جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة367.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيمهند رشيد عواد احمد129364202051259241

جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة363.0اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيعلي ثامر نصيف حسن129365202051009017

جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة363.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيمنار ابراهيم خليل ابراهيم129366202052139053

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد573.0اعدادية الهدى للبناتادبيامنيه عماد داود جوده129367202022117008

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد531.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيسوما محمد فاضل عزيز129368202022346038

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد527.0اعدادية الواسطي للبناتادبيزينب يوسف خضير عباس129369202022102017

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد526.0اعداديه الرواد  للبنينادبياحمد شامل خالد كريم129370202021022005

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد524.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيالياس سيروان علي نجيب129371202021311012

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد512.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيهوزان محمد عبد هللا مجيد129372202022346052

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد499.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينه لؤي قاسم جبار129373202022117024

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد497.0ثانوية القورية للبناتادبيسعاد محمد مزبان جراد129374202022110021

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد494.0ثانوية الشروق للبناتادبيشادان جاسم محمد عزيز129375202022149027

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد471.0ثانوية الشهباء للبناتادبيزينه عمر عبد حمود129376202022106034

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيشوخان مامند صالح قادر129377202022340027

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد470.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةادبيكارين اركان انور سلطان129378202022352018

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية االمين للبنينادبيئاريا ناظم محمد فتح هللا129379312021009049

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية برزاني المسائية للبنينادبيعبد هللا محمد محي محمد129380312021070050

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعمر مظهر احمد عباس129381202021009066

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد466.0ثانوية القورية للبناتادبياالء احمد محمد علي129382202022110005

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية الواسطي للبناتادبياسن فكرت شوكت محمد شاكر129383202022102003

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية القرطبي للبنينادبيحيدر عدنان عبد خلف129384212021054016

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرحاب عادل توفيق نادر129385202022144022

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية جيا المسائية للبنينادبيمحمد حمدان عبود احمد129386322021060031

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية الصفوة للبناتادبيايه مثنى ابراهيم رجب129387202022125010

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية فلسطين للبناتادبيايالف نصيف جاسم عبد129388202022140004

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية الزهراوي المختلطةادبيحسن مهدي صالح احمد129389212021250003

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية بروانة للبنينادبيمخلد حسن جيجان طعان129390192021067037

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمحمد فرياد علي محمد129391202021311053

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد449.0الخارجيونادبيانمار محمود امديد احميد129392202021400046

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية االوس للبنينادبيمحمد احمد علي سرحان129393202021055015

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية الرواد للبنينادبيجاسم يونس محمود وهب129394212021077015

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيريان خليل ابراهيم احمد129395202022335021
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جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية االوس للبنينادبيمحمود محمد عبد الحميد محمود129396202021055020

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيسلوى كاوان احمد كريم129397202022348011

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية القلعة للبناتادبيساره عماد عمر محمد129398202022104016

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيهاشم محمد هاشم حديد129399112021033079

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية الشروق للبناتادبياسماء ياسر عبد الصمد فتح هللا129400202022149005

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية كلور المختلطة - كرديةادبيهه لكورد اسماعيل جوهر حسن129401202021360009

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةادبيفاطمه احمد عجينه محمد129402202022331026

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية يافا للبناتادبيزهراء عالء حسين خزعل129403132022107063

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبينبيل أنور حسين ابراهيم129404202021259252

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمصطفى جليل ابراهيم طه129405202021009081

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية سومر المختلطةادبياحمد رحيم محمد غايب129406212021072003

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد434.0الخارجيونادبيحازم خضير صالح خلف129407202021400078

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية البردة المختلطةادبيحسن مزهر حسين صالح129408212021251005

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية باغداكول للبناتادبيشهناز هاشم فاضل علي129409202022111015

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية بردى للبنينادبيياسين طه خليل ابراهيم129410212021229017

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية بروانة للبنينادبيمصطفى عبد الستار خضير احمد129411192021067039

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية مندلي للبنينادبيمرتضى حسن هادي سادر129412212021034043

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية حمرين المسائية للبناتادبيساره خير هللا وسمي محمد129413312022081026

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيليث رائد فيصل ابراهيم129414202021259182

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية السياب للبنينادبيعبد الصمد نور الدين احمد قهرمان129415202021078046

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمحمد الطاهر عبد القادر اسماعيل ابراهيم129416212021278106

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية باغداكول للبناتادبيشريهان عادل عمر عزت129417202022111014

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيحسين احمد منصور خميس129418212021223008

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعداديه الرواد  للبنينادبيمحمد جليل ابراهيم جعفر129419202021022059

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيبالل مولود خورشيد مصطفى129420202021306027

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيداليا مؤيد فاروق اسماعيل129421202022124009

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الواسطي للبنينادبياحمد يونس فخر الدين رفيق129422202021079002

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد419.0الخارجيونادبيبرزان عمر حسين طلب129423202021400063

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية هلمات للبنينادبيعلي خالد احمد حسين129424312021006011

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية بروانة للبنينادبيقتيبه عدنان سعيد عبد اللطيف129425192021067029

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية الصفوة للبناتادبينور حسن عبد نصيف129426202022125031

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيعبد الرحمن علي ضاحي صالح129427202021201019

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد417.0الخارجياتادبياسماء قادر عمر رشيد129428202022401006

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الواسطي للبناتادبيمريم احمد عادل محمد علي129429202022102028

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية طوز للبناتادبيروى فاضل عثمان محمد129430182022181019
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جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيليلى نجاة كريم محمد129431202022335042

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبينوري نوزاد نوري محمد129432202021306086

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبييحيى دلشاد مهدي محمد129433202021311063

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية القورية للبناتادبيسارة فالح حسن عبد هللا129434202022110020

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية العباد للبنينادبيرباح ميسر شهاب كردي129435202021076011

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الشروق للبناتادبيثريا نجم عبد موسى129436202022149013

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيئاكو عثمان رشيد حسن129437202021306002

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الزهراوي المختلطةادبيعوام روكان خلف عبد هللا129438212021250010

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيسحر علي احسان احمد129439202022347004

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية التاخي االهلية المسائية للبنينادبيمشعل عبد هللا خلف حميد129440202021266015

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الهدى للبناتادبيشيماء مهند خالد محمد129441202022117031

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية المتنبي للبنينادبينزهان تركي فوزي عيدان129442202021081055

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد412.0الخارجيونادبيعبدالوهاب مظهر عبدالجبار خلف129443212021400067

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيياسر خالد نعمة بريس129444322021011045

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية شورش للبنينادبيسيف وسام احمد محمد129445212021076013

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الحويجة للبناتادبيخولة رمضان احمد محمد129446202022147006

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية االوس للبنينادبيمحمد يحيى محمود حمد129447202021055019

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيطيبه رائد أسماعيل محمد129448322022030030

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيعثمان خضر عواد عبد129449212021226025

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد409.0الخارجيات- الدراسة الكرديةادبياسماء يوسف اشرف عبدهللا129450202022403003

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية مامه ريشه للبنين - دراسة كرديةادبيعلي كامران شريف علي129451202021298009

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد عفان عثمان محمد129452202021081040

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الفاروق المختلطةادبينبراس قادر محسن حسن129453202022201010

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الفاروق المختلطةادبياحمد عبد اسماعيل عبد هللا129454202021201002

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيعلي عامر رمضان خلف129455322021011027

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيسلسبيل جزمي غازي فاتح129456202022121017

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعداديه الرواد  للبنينادبيابراهيم سامي غازي عادل129457202021022001

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية المستقبل للبنينادبيوليد خالد محمود عواد129458202021011043

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الرباط المسائية للبنينادبيزياد حميد معيوف مصطفى129459202021253019

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيزهير ابراهيم حمزه نجم129460202021201010

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيريبين وريا شكري صالح129461202021311026

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيمحمد حسين محمد خطاب129462202021201032

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيفاطمه علي حسين حسن129463202022332019

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبياحمد خضر محمد امين خضر129464202021314002

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الفرات للبنينادبياحمد وسام جاسم خالد129465202021007008
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جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية النزاهة للبناتادبينبأ شاكر محمود محمد129466202022130035

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية الصفوة للبناتادبيسوزان خالد رمضان جفال129467202022125022

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الشهباء للبناتادبيمالك بكر شاكر حسن129468202022106057

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد405.0الخارجيونادبيثائر ابراهيم عبدالرحمن بشير129469202021400069

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعداديه الرواد  للبنينادبيحسن علي هادي اسماعيل129470202021022018

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةادبيحذيفه احسان صالح علوان129471212021086003

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية شورش للبنينادبيحيدر صاحب كريم محمد129472212021076007

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية بوتان المسائية للبنينادبيحسين مهدي خدا داد حسين129473212021270018

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الفرات للبنينادبيعبد الرحمن موسى رشيد احمد129474202021007020

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية االسكندرونة للبنينادبيحميد صباح سفر خلف129475182021012012

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيره وز محمد رفيق سعيد129476202021311023

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية دجلة للبناتادبيخديجه ارام رفعت توفيق129477202022109009

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية النصر للبناتادبياسماء محمد جاسم حمودي129478202022137003

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية طوبى للبنينادبيابراهيم عالء هاشم احمد129479212021087003

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية اور المختلطةادبيعبد العزيز عبد الحسين ابراهيم صالح129480212021211005

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد402.0الخارجياتادبيخديجه مدحت مندان مولود129481202022401029

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد402.0الخارجيونادبيمحمود عبدهللا اسود حمري129482202021400279

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيدنيا رسول مصطفى جالل129483202022354018

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي حسين هاشم خلف129484202021081026

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية الشيخ إبراهيم المهيري المسائية للبنينادبيعمر حماد صالح عزاوي129485202021267029

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية العدالة للبنينادبيمحمد ذياب احمد جمعة129486212021044032

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةادبيسناريا نجم محمد نجم129487202022330010

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الصفوة للبناتادبيهدى محمد مجيد عثمان129488202022125034

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد عدنان سعيد رمضان129489202021078090

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية القرطبي للبنينادبينور الدين عدنان احمد ابراهيم129490212021054055

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية سارة للبناتادبيايمان نهاد ابراهيم قنبر129491212022123003

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيعبيده عدي نعيم شكر129492192021020028

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد نهاد احمد جهاد129493202021081004

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةادبيوريا يحيى عبد هللا محمود129494202021301023

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيعيسى ابراهيم عواد يونس129495202021201028

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الواسطي للبنينادبيمصطفى رعد محمد عبد هللا129496202021079037

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية ديالى للبنينادبيعبد هللا نعمه سعيد دفار129497212021012056

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية السياب للبنينادبيوسام اسماعيل نافع هبل129498202021078116

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية ديالى للبنينادبيعبد هللا جبار احمد شكر129499212021012051

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية مامه ريشه للبنين - دراسة كرديةادبيمحمد موفق حميد نادر129500202021298012
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جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةادبيعبد الملك مهدي حمد جاسم129501202021252018

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية المستقبل للبنينادبيياسر عباس حسين مهدي129502202021011045

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبييونس محمد شريف محمد كريم129503202021306100

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية السياب للبنينادبيمرتضى مصطفى حسين جعفر129504202021078103

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية الصفوة للبناتادبيفاطمة مشكور شاكر محمد علي129505202022125026

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبياحمد محمود عجمي سالم129506322021011005

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتادبيساره جاسم محمد سبع129507322022066010

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الفرات للبنينادبياحمد فارس حبيب حمود129508202021007005

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية تماضر للبناتادبيرحمه عباس عطيه ياس129509212022091020

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد نعمه عبد هللا احمد129510202021009017

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةادبيمصطفى ناظم ابراهيم خليل129511202021283034

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية داقوق للبنينادبيمنتظر طلعت ابراهيم كوثر129512202021017025

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية النصر للبناتادبيشيماء موسى جعفر مهدي129513202022137022

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبياحمد صبار احمد دهام129514202021077004

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية المستقبل للبنينادبيظامر صباح حمود ابراهيم129515202021011015

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيايه محمود زيدان خلف129516202022282037

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيسولين عمر حميد توفيق129517202022346037

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية حمرين المسائية للبناتادبيهند عبد اللطيف محمود طه129518312022081051

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينور عبد حسين جبر129519202022144043

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية االمين للبنينادبيعبد الرحمن سعد ثامر رشيد129520312021009021

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية طوبى للبنينادبيسيف جاسم عباس حسون129521212021087025

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية النزاهة للبناتادبيمروه ابراهيم عباس بندر129522202022130029

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيصديق سعد علي عبد هللا129523212021038048

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد390.0الخارجيونادبيصادق عزيز علي عبدهللا129524202021400136

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية القورية للبناتادبياية كنعان حسين حسن129525202022110010

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيطه رمضان محمد خورشيد فتاح129526202021306050

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية برزاني المسائية للبنينادبيياسين ربيع يحيى كاظم129527312021070111

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيزهير سليمان صالح ابراهيم129528202021062017

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية بيخال للبنينادبياحمد محجوب صالح محمد129529212021074007

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية المربد المختلطةادبييوسف علي جدوع فزع129530112021152032

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيابراهيم بختيار عبد الخالق كريم129531202021306008

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية االسكندرونة للبنينادبيعباس ثاير متعب رفعت129532182021012022

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الواسطي للبنينادبيعلي محمد قاسم حاتم129533202021079020

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية المستقبل للبنينادبياحمد علي عواد حمود129534202021011002

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبياحمد حسين علي سمين129535322021011004
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جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية ٩ نيسان للبناتادبيأيات احمد رحمة هللا عبد هللا129536202022101001

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية كونل للبناتادبيزهراء احمد معروف يونس129537202022113025

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الملحة المختلطةادبيتركي حاكم أبراهيم سليم129538202021202004

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيادهم ربيع سرج شلو129539202021009018

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيمحمد نزار ابو زيد مصطفى129540132021031024

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية الشيخ إبراهيم المهيري المسائية للبنينادبيثامر صالح محمد حسين129541202021267003

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية المستقبل للبنينادبيمصطفى محمد رشيد قادر129542202021011037

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية باغداكول للبناتادبيمالك اركان عبد هللا أمين129543202022111025

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية المتنبي للبنينادبيحسين علي كاظم جاسم129544202021081013

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية سروة للبناتادبيزينب ضياء احمد جدوع129545202022152008

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية مامه ريشه للبنين - دراسة كرديةادبياحمد فؤاد احمد حسين129546202021298001

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية االمين للبنينادبيعماد عارف ذياب احمد129547182021014018

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبيسان شوان غازي عبد هللا129548202021314009

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية الياسمين للبناتادبياسراء عامر رمضان خلف129549322022025001

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيفاروق ياسين طه ايوب129550212021064017

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الشموخ للبنينادبيعبيده عمر ياسين نده129551192021053026

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيزينب كمال جمال خضر129552202022282067

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية السياب للبنينادبياسامة جواد وادي امين129553202021078016

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعداديه الرواد  للبنينادبيسربست صالح نامق سعيد129554202021022029

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية البحيرة للبناتادبيرؤيا عمار حسن فهد129555212022120005

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيسلطان عبد هللا علي محمود129556202021085022

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيزينب رائد شكر حميد129557212022064007

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية دجلة للبناتادبيمروه عادل علي هندوس129558202022109017

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية حديثة للبنينادبيحسام حماد عواد دبيس129559192021019012

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمود طارق عزيز محمد129560142021038139

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية يايجي للبنينادبيعبد هللا احمد عيدان ذياب129561202021203018

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الواسطي للبنينادبيابراهيم حسين علي حمودي129562202021079001

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية النصر للبناتادبيسارة منعم يونس جمعة129563202022137020

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية النزاهة للبناتادبيندى ناصر سالم حسون129564202022130036

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيزينه فاضل عبيد جاسم129565202022282069

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبياثير ميثم كاظم مظلوم129566322021011002

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيعمار ياسر قاسم محمد129567212021084022

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية حديثة للبنينادبيضياء احمد عجيمي محمد129568192021019017

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية القدر للبنينادبيطالل محمد جمال ابراهيم129569212021089026

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيعلي مصطفى علي لطف هللا129570202021306054
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جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية المستقبل للبنينادبيشاكر احمد شاكر محمود129571202021011011

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية ٩ نيسان للبناتادبينبأ عماد مجيد نائف129572202022101025

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الفلق للبنينادبيرامي رائد شكر محمود129573212021023022

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية دجلة للبناتادبيامنه علي عبد هللا محمد129574202022109005

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية يايجي للبنينادبيعبد القادر صالح فتاح قادر129575202021203017

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيجاسم محمد محجوب عباس129576212021263009

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيمصطفى محمد عبد عواد129577202021201039

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد380.0الخارجيات- الدراسة الكرديةادبيمريم محمد احمد حسن129578202022403018

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الواسطي للبنينادبيعبد هللا خالد اخميس زيدان129579202021079015

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية النزاهة للبناتادبيمريم سمير كريم محمد129580202022130032

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الواسطي للبنينادبيقاسم عباس حميد رشيد129581202021079025

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبياحمد محمد طه احمد129582202021311009

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية االسكندرونة للبنينادبيمرتضى ادهم مدحت فتاح129583182021012035

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيمصطفى حسن جاسم معله129584202021259234

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية المستقبل للبنينادبياحمد حامد حبيب نجم129585202021011001

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية المتنبي للبنينادبييحيى تحسين علي مردان129586202021081058

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية المقدادية للبناتادبيبسمله سعيد محمد سعيد129587212022140018

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الفرات للبنينادبيابراهيم سعيد زيدان خلف129588202021007001

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد علي عبد هللا رمضان129589202021011029

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية هاجر للبناتادبيمياده رشيد عطيه جميل129590202022150018

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية القدر للبنينادبييوسف خضير عباس شكور129591212021089066

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية رفيدة للبناتادبيبسمه سعد هللا مجيد سعد هللا129592112022106011

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية سيوان للبناتادبيسبأ شكر شاكر اسد129593312022038013

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيكامران احمد شكور رشيد129594202021313048

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيامين جبار هاشم امين129595202021009021

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيوائل زهير علي محمود129596202021201042

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيتبارك صالح محمد اسماعيل129597202022144010

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيمحمد جواد كاظم ناصر129598212021231014

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبياحمد عالء محمود ولي129599212021052004

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الفاروق المختلطةادبياحمد محمد عبد هللا عباس129600202021201004

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيايمن جبار لطيف سليم129601202021009023

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية المتنبي للبنينادبيحسام برهان مبارك حسين129602202021081012

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية األوفياء للبنينادبيمصطفى عمار عبيد حسين129603192021078064

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية كونل للبناتادبيايمان زيد صابر مصطفى129604202022113011

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيشيفان شمال محمد خضر129605202021306046
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جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد زياد احمد محمد علي129606202021306071

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية هاجر للبناتادبيكلسان ادريس عبد هللا كريم129607202022150015

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيعبد القادر محمود ابراهيم حميد129608192021036027

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمحمد كريم عبد الرحمن محمد129609202021311055

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيحسين عصام شريف محمد129610202021306033

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية السياب للبنينادبيابراهيم سعد ابراهيم محمد129611202021078002

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد371.0الخارجياتادبيابرار عبداللطيف حميد داود129612182022401003

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد494.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيايوب اسماعيل مجيد حميد129613202041377053

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد483.0ثانوية بردى للبنيناحيائيايوب صادق ابراهيم كاكي129614212041229018

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينه مزهر عبد هللا حسين129615202042154044

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيأيه اياد انور عبد القادر129616202042117001

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينبأ مثنى عبود نجم129617212042098220

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد هللا ماهر حمد حسن129618202041048098

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةاحيائيهمزه يوسف حسين خضر129619202041362012

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيضحى خليل اكبر حسين129620202042119051

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنيناحيائيحسن طه بشير شاه مراد129621202041016005

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيايات محمد احمد مصطفى129622202042344040

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد دلشاد احمد محمود129623202041309033

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية الشروق للبناتاحيائيفاطمه علي مراويس احمد129624202042149025

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية هه ورامان للبنات-عربيةاحيائيتارا عمر عبد السالم محمد امين129625202042135007

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةاحيائيريان ولي لطيف محمد129626202042337017

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء عبد هللا ظاهر عبد الغفور129627202042355060

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيزوان سيوان محمد كاكه129628202042334126

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيمرال هشام وهبي حسن129629202042124090

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيبيداء خليل ابراهيم ميكائيل129630202042334079

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية الحريري للبناتاحيائياسراء عبد الوهاب ابراهيم عبد هللا129631202042114005

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيشاجوان فاضل شكور محمد امين129632202042354034

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيبناز نجم قادر احمد129633202042346026

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيهدى محمود جاسم حسن129634182042179045

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيزريان اسماعيل محمد احمد129635202042342037

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائييحيى علي قادر شريف129636202041302155

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمصطفى زكي زراو جواد129637202041005063

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينه عثمان محمود عبد هللا129638202042339004

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائياسيا فؤاد علي مجيد129639202042335006

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيعبد هللا عدنان عمر خورشيد129640202041390049
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جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيرامان رحيم حسن محمد129641202042332018

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيماريا موفق رحمان محمد علي129642202042340056

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيلويس حسن عكلة شبيج129643202041030098

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيانعام عبد هللا حسن حمودي129644202042134017

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائياركان احسان عبد الرحمن حميد129645202041304026

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيسرمين فخر الدين نجم الدين عبد الصمد129646202042331112

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيهناء لقمان سعدون محمد129647202042335058

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيورده اوس ثابت فرج129648202042114111

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد عمر غفور محمد صالح129649202041303171

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيايه عبد الرحمن حميد محمد129650202042346019

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياالء بهاء الدين نصر الدين محي الدين129651202042344031

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيسوزيار سردار رؤوف عبد الرحمان129652202042332031

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيشه نكه ستار جالل اسماعيل129653202042318024

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةاحيائيشاكول حمه شين احمد عبد هللا129654202042362016

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان جبار محمد قادر129655202042348006

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياسراء محمد عناد داود129656202042160005

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيرهيل نوزاد عثمان حسين129657202041303084

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية داقوق للبنيناحيائيعمر محمد رشيد محمد129658202041017026

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية اليمامة للبنات للنازحاتاحيائيحال نجاح ياسين محسن129659202042172009

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي عصام صالح الدين قادر129660202041001148

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا ناظم حسين جبار129661202042382038

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيفردوس غازي محمد غريب نجم129662202042335048

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيتقوى داود احمد صالح129663202042106014

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيره يحانه بهاء الدين نجم الدين حمد129664202042349018

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيساكار دلشاد شاكر صديق129665202042140040

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيسفيان مناع حمد عياله129666202041051008

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيملك كنعان احمد صديق129667202042174011

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيشوان عمر عثمان عبد هللا129668202041377096

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيالفان صباح نجم الدين كاكه مير129669202042332042

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه عمر علي كول محمد129670202042342062

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيصباح محمد نوري ابراهيم جليل129671202041309020

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيايات كمال ناجي عبد هللا129672202042124029

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيأنور احمد عبد محمد129673202041007001

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيريان محمد عباس محمد129674202042352038

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيعمر رضا عبد القادر عبد الرحمن129675202041312072
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جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمروه مراد نجم مجيد129676202042117049

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عماد رؤوف رضا129677202041312104

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيجاوان يوسف محمد كريم129678202042346034

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيعيسى زهير خليل كاكه ويس129679202041312074

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيمالك ازاد علي محمد129680202042121032

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيروخوش عبد الخالق غريب عبد هللا129681202042342035

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيجاوان دلشاد دالور صابر129682202042365018

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه محمد غازي فليح129683182042244044

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيساره صالح ولي علي129684202042346062

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيبريجيته جيمس كوركيس بنيامين129685202042142001

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمة كامه ران محمد كريم129686202042344158

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيديالن خالد عبد الخالق انور129687202042319010

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيبه يمان فتح هللا امين محمود129688202042382023

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمحمد نجم الدين نوري كريم129689202041302131

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد ناظم حسين طه129690202041303032

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيفاطمة صابر مجيد عبد الرحمن129691202042335046

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيفيان علي محي الدين احمد129692202042318027

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيماشاء هللا خالد جمال محمود129693202042109066

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد438.0الخارجياتاحيائيشيان فيصل عزم شيره129694202042401038

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيجاوان حسين علي عبد الكريم129695202042355018

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيرزكار شيرزاد عادل درويش129696202041303083

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيآمنه رحيم هناوي شحاذه129697202042109003

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيايمان محمد كريم معروف129698202042334063

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائياحمد خلف خضير عبد هللا129699202041011005

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيمرال عبد السالم شوكت عبد القادر129700202042124089

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائياشتي محمد شكور طالب129701202042318005

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد نوزاد محمد حسن129702202041303037

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيكلثوم سالم احمد حسن129703202042352061

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية بريادي للبناتاحيائيشنكه عبد المناف مجيد محمد129704202042158006

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيفاطمه قابيل شامل مولود129705202042365044

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيملك خالد محمد علي نوري129706202042117054

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائياسكندر عبد الخالق امين قادر129707202041377043

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيتقى عبد هللا حمد عبيد129708202042119022

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد شمس الدين عبد هللا ولي129709202041377146

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيبدور يوسف ابراهيم شحاذه129710202042118048
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جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيالزه عمر فتاح صالح129711202042348020

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائيفاطمه ناظم علي مردان129712202042148037

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيحكيم غانم بالو حمد129713202041200003

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية الشروق للبناتاحيائيايالف ماجد جبار ستار129714202042149007

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائياسراء مظفر بهرام سعيد129715202042334019

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيعبد هللا حسام الدين عبد هللا سعيد129716202041304077

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمحمد برهان علي محمد129717202041302109

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيديرين عمر عثمان عزيز129718202041312050

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيبريفان حميد عمر عبد هللا129719202042282057

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الشورجة للبنين - كرديةاحيائياحمد جمعه مجيد احمد129720202041305002

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيده شتي عمر احمد فتاح129721202042344098

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان يوسف طاهر توفيق129722202042344058

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيشفاء رزاق عبيح عذاب129723322042028008

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيهاوناز فرهاد سعد هللا عبد هللا129724202042344189

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيرحمه محمد سعيد توفيق رشيد129725202042131003

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيحسن يحيى كامل علي129726202041311019

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبري معروف سيده علي129727202042141015

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيريناس سركوت شكور كريم129728202042138050

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيتقوى سلطان مرعي محمد129729202042184002

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيبالل عطية حاضر بيات129730202041259065

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيبيان ابو بكر عثمان عمر129731202042382024

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيصفاء فرهاد جالل عمر129732202041303101

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيتوانا خالد مردان أمين129733202041312036

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيابراهيم عدنان محمود عزيز129734202041304006

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزهره محمد حسن محمد129735142042067065

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائيرنا خليل فاضل كاظم129736202042168016

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيجوان لطيف وهاب انجه129737202042345041

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيسونى رضا محمد شريف129738202042342054

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيضرغام شكر محمود خلف129739202041259115

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد حسين علي محمد129740202041311051

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيمروه عبد المجيد عبد الحميد عبد المجيد129741202042102056

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائياسراء صالح حكمت عبد القادر129742202042180012

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيشنيار نوزاد فاضل محمد129743202042333039

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيفرمان ظاهر حميد محمد129744202041011042

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم عدنان محمد صالح صالح يابا129745202042347023
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جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيرشيد عبد الكريم رشيد عثمان129746202041377074

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد بختيار محمد صالح129747202041312020

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيرازاو رزكار انور نجم129748202042382043

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي جوهر كريم فارس129749202041314016

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائيبشرى كنعان شوكت محمد129750202042101014

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية ريباز المختلطة -كرديةاحيائيمحمد رشيد حسن صالح129751202041366008

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائينور كامل سهمي خلف129752202042282261

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيجيهان باسم محمد احمد129753202042282071

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا بهاء الدين عز الدين عثمان129754202042344096

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيساره عادل كريم رضا129755202042342046

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيازى اوات محمد علي129756202041377041

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد هللا ادريس محمد قهرمان129757202041311039

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيشنو مهدي صالح محمد129758202042318023

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيشهالء نعمه رحيل دهش129759252042170436

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيفاطمه عامر رحمن اسماعيل129760202042138080

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيحقي عباس خليل ابراهيم129761202041005018

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائياية محمد عبيد ولي129762202042320004

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيحوراء اسماعيل ابراهيم حسن129763202042138034

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيزينب اراس عبد الخالق حمة سعيد129764202042331092

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيفاطمه ثابت محمد اسماعيل129765322042030032

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيكالي بشتيوان نامق رحيم129766202042334219

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى شاهين عمر رحمان129767202041312127

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه محمود عمر محمود129768202042341071

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان بختيار عبد الرحمن محمد129769202042345022

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم اراز كاكه ويس عبد الكريم129770202042341082

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي عبد الحميد فقي محمد كريم129771202041377110

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء نجاه محمد محي الدين129772202042382006

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيمزده دلير عبد هللا محمد129773202042334254

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمصطفى عمار غائب جهاد129774202041007056

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيمروه عدنان محمود عزيز129775202042335053

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيالفت جتين خليل محمود129776202042180021

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيزيلوان همداد محمد رمضان129777202042382049

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيجنات حسن عباس جمعه129778202042124043

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيهدى سردار اكرم جالل129779202042331173

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائياحمد مؤيد قاسم سمين129780202041013010
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جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائييحيى عاصي علي صالح129781202041002042

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيسنكر امير غازي عاصي129782202041307012

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيتبارك باعث نايف حسين129783322042029014

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية النصر للبناتاحيائيمنى ماهر عواد خلف129784202042137039

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيجاوان صالح احمد كريم129785202042346033

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيايشن علي محمد فاتح صديق129786202042123004

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد421.0الخارجيوناحيائينوري صباح حسن زاب129787202041400058

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيروبار عبد هللا حسن كريم129788202042331080

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمحمد عمر احمد عبد هللا129789202041302127

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيرازاو كريم عبد الرحمن محمد129790202042334114

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمود جليل محمد كريم129791202041303192

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيفيروز داخل حسن احمد129792202042355064

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمحمد اياد سركول محي الدين129793202041302108

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد جميل حسين عزيز129794202041048142

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيخه الت محمد علي امين129795202042318015

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيئيمان عثمان علي مصطفى129796202042335001

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية عدن للبنيناحيائيأمين فاروق محمد مصطفى129797202041084002

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيدريا عدنان عبد هللا محمد129798202041312045

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيسازان عبد الرحمن سليمان حمد امين129799202042365035

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيابراهيم عمر خورشيد رشيد129800202041303012

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائييوسف يشار نوري علي129801202041390104

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد طارق ياسين حمه كريم129802202041301027

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيآيشا مظفر كريم شاه سوار129803202042124005

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيجرا كامران غفور عباس129804202042334088

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية البتول للبناتاحيائيدنيا سروت علي حسن129805182042175026

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمصطفى نديم عبد الكريم محمد129806202041048185

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيوسام ناظم غزال ميدان129807202041003115

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية النصر للبناتاحيائياية زهير حسين غريب129808202042137005

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيهاوناز لقمان عبد الكريم كرم129809202042334276

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعلي حسين عبد الهادي محمود129810202041013045

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعلي كاظم نظام جوهر129811202041259191

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية النصر للبناتاحيائيريام خالد نصيف جاسم129812202042137021

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيمريم عبد القادر جميل عواد129813202042106060

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيجرو حمزه احمد محمد نوري129814202042331051

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيهبه وليد جليل رشيد129815202042162024
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جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيريناس صنعان صالح عبد هللا129816202042346044

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا مهدي صالح سعيد129817202042346040

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيايمن عبد الرحمن رحيم دارا129818202041303058

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيهيران داود احمد مصطفى129819202042139119

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيريان مظفر عبد هللا محمد129820202042354023

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيفراس علي شهاب وهاب129821202041048130

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا شيرزاد محمد كريم129822202042318019

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيشاجوان اسماعيل محمد امين ميرزا129823202042341060

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيمزده عاصي محمود حسن129824202042345085

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيزهراء قيس عبد الرحمن عبد السالم129825212042178112

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد جزا عبد القادر عبد الرحمن129826202041312083

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيئاشنا فورباني محمد قادر129827202042346004

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيمالك اسعد عبد الوهاب عبد الرزاق129828202042139096

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد هيوا عادل جاسم129829202041303186

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد صالح عبد هللا سعيد129830202041303025

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيخوله رعد محمود نجم129831202042282082

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيسراب احمد ضاري مرعي129832202042132029

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا محمد عمر غريب129833202042340024

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيعمر هادي نور الدين زين العابدين129834202041002025

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيإيمان اسماعيل انور عثمان129835202042344012

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمريم قاسم إسماعيل جهاد129836202042154074

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد469.0ثانوية عشتار للبناتتطبيقيساره باسم هرمز كليانا129837202052142007

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد علي رمضان حسين129838202051001078

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية مار افرام للبنينتطبيقيمارك حميد جبار عبد هللا129839202051039007

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينتطبيقيعمر شهاب احمد مصطفى129840202051016007

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية عنه الشرقية للبناتتطبيقيسميه ابراهيم نجم عبدهللا129841192052201007

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية مار افرام للبنينتطبيقيساري سعد عبد الواحد كدو129842202051039002

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقينه وروز عبد الخالق غريب مولود129843202052340037

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيحنان اميد محمد طه129844202052345013

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الشورجة للبنين- دراسة عربيةتطبيقيعلي ازاد كريم ازاد129845202051045005

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيعلي يوسف عز الدين علي129846202051259148

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية الخوارزمي للبناتتطبيقييولند مفيد اسعد عواد129847312052059005

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية عشتار للبناتتطبيقيريتا ان يونان بلشاصر بنيامين129848202052142003

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيغيث محمد شريف كريم129849202051030042

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الحكمة للبنينتطبيقينصر هللا نايف مصطفى أحمد129850202051004043
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جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيراميار جاالك طاهر محمود129851202051377037

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقييوسف سامان محمود احمد129852202051304109

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيعلي حسين جوامير رضا129853202051311015

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيروشنه محمد قاسم علي129854202052340019

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيعبد هللا محمد هدايت علي129855202051309015

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقيعبد هللا حسين فرحان محمد129856202051002016

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيكوازين عباس عبد هللا عبد هللا129857202052340035

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقييوسف ثامر زيدان خلف129858142051030071

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمحمد محسن رؤوف محمد صالح129859202051013039

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيشيفان مريوان كاكه مند شريف129860202051314020

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيكيالن نعمت محمد محمدامين129861202051304069

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية برزاني المسائية للبنينتطبيقياحمد ناظر جاسم خلف129862312051070011

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمحمد حافظ احمد محمود129863202051011030

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيله نيا موسى جهاد علي129864202052334051

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيمحمد دلشاد محمد احمد129865202051030048

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد387.0الخارجيونتطبيقيانس ناظم عبدالجبار احمد129866202051400012

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيحسين اياد ايدن محمد129867202051005015

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيقتيبه عبد الرحيم محمد هادي129868202051259170

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد حسن احمد عثمان129869202051311026

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيعلي هادي ستار خورشيد129870202051309018

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيايمان محمد صالح حياوي129871202052282015

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيعلي عزيز خضر غرب129872202051006038

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيسامي صباح عبد الواحد عواد129873202051048024

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقياسيل نصيف جاسم محمد129874202052139009

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيكوران عبد الكريم كاكه رش حمه صالح129875202051312071

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد آيدين بهلول حسين129876202051003054

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية الصفوة للبناتتطبيقيمينا احسان كامل محمد129877202052125014

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةتطبيقيروخوش فخر الدين وهاب محمد129878202052337007

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيحسين علي حسين غايب129879192051020021

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيسحر احمد عادل محمد علي129880202052154014

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيمحمد ستار احمد حسين129881202051022039

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية ٩ نيسان للبناتتطبيقيآيه يعرب فاضل صبري129882202052101001

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيده وه ن لقمان جبار حسن129883202051304025

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيهه ريم سعد الدين عبد السالم احمد129884202051312099

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينتطبيقيوسام غزوان مصطفى صالح129885202051062021
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جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيعمر عادل قادر شفيق129886202051302047

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية برزاني المسائية للبنينتطبيقيعبد الكريم عاقب عبد الكريم موسى129887312051070032

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةتطبيقيكالى طه علي محمد129888202052349015

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيمصطفى رمضان كاكه مند نجم129889202051312090

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الشورجة للبنين - كرديةتطبيقيعبد هللا نجم الدين عبد هللا حنطاوي129890202051305017

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيفاطمه عبد الرزاق محمد محمد صالح129891202052120033

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد382.0إعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيبسام حمد جبير خربيط129892132051015008

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيايه فتح هللا محمد علي محمد رشيد129893202052331012

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيايمان نجاة فرج احمد129894202052331010

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيأسامة جوهر توفيق محمد129895202051302003

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيره نجده ر محمد علي رسول129896202051304030

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينتطبيقيعلي مصطفى جالل مصطفى129897202051016005

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيهاجر غانم حسن عطيه129898202052130022

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيعبد اللطيف عبد داود سلمان129899202051015021

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيحسين لؤي فاروق مهدي129900202051003027

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية الصفوة للبناتتطبيقيصبا عبدي وهبي عبد الوهاب129901202052125008

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيحسين أيوب مرتظى على129902202051094004

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمحمد نظام احسان هادي129903202051005050

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد حسيب سيروان يابه129904202051301021

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيمسلم محمد سبتي شاكر129905312051009061

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية التاخي االهلية المسائية للبنينتطبيقيسالم محمد رفيق حسن129906202051266007

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقياريج احمد نجم عبد هللا129907202052114001

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمهدي محسن سلمان عنيسي129908202051007018

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعلي احمد ادريس حمودي129909202051005033

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الشورجة للبنين - كرديةتطبيقيمحمد حسن رفعت كرم129910202051305019

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيبلند رزكار عباس عبد الكريم129911202051304016

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة412.0اعدادية الحويجة للبناتادبيحنان مطلك احمد علي129912202022147004

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة409.0ثانوية ٩ نيسان للبناتادبيحنين طه جاسم محمد129913202022101007

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة407.0اعدادية الخنساء للبناتادبيايناس نوري نزال صبح129914202022141008

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة404.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبينور عبد هللا حاضر بيات129915202022282124

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة403.0ثانوية اليعربية للبناتادبيبيداء ابراهيم عبود فاضل129916202022177007

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة403.0اعدادية فلسطين للبناتادبيهدى عماد عبد هللا خضر129917202022140022

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة399.0ثانوية االوس للبنينادبيمحمد مطلك احمد علي129918202021055017

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة395.0اعدادية الحويجة للبناتادبيسكينة زكي جاسم محمد129919202022147007

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة395.0ثانوية سروة للبناتادبيهاجر قادر حسن علي129920202022152024
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جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة386.0الخارجيونادبيعلي عيسى عواد عبدهللا129921202021400207

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة386.0اعدادية الواسطي للبناتادبينور متعب نحو دحل129922202022102036

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة384.0اعدادية السياب للبنينادبياحمد زياد خلف جاسم129923202021078006

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة384.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبياسماء ابراهيم عبد هللا محمد129924202022251001

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة384.0ثانوية الصباح للبناتادبيدنيا نامق محمد محمود129925202022190003

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة383.0اعدادية بوتان المسائية للبنينادبيامجد بدر عبد دعاج129926212021270011

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة382.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيفاتن هادي سلمان شالوخ129927262022074037

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة379.0ثانوية اولي االلباب المسائية للبنينادبيبارق محمد ابراهيم جواد129928202021265008

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة377.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيحوراء بكتاش احمد عاشور129929202022148007

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة377.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعلي صالح كريم عبد هللا129930202021085039

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة376.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبياالء حسين عاشج حسن129931202022282016

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة376.0ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنينادبيمصطفى سليمان شحاذه سليمان129932202021096001

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة375.0اعدادية نور العراق للبناتادبينبأ عبد هللا اسماعيل جمعه129933202022138038

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة374.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيليلى محمد حسين عبود129934132022110023

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة373.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء حسن عبد الرضا حبيب129935232022121018

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة373.0ثانوية نور االسالم المختلطةادبيحسين سالم طعمة صالح129936212021243002

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة373.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيزينب ستار صبر خميس129937212022151030

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة372.0ثانوية اغادير المسائية للبنينادبياحمد عبد هللا ياسين ابراهيم129938212021282003

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة372.0ثانوية الشروق للبناتادبينوره صباح عباس اسد129939202022149046

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة371.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبياحمد حسن كيطان حمد129940192021013002

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة371.0اعدادية بيخال للبنينادبيمحمد عبد الستار محمد رشيد129941212021074082

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة371.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيمثنى محمد عواد حردان129942202021251061

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة371.0اعداديه الرواد  للبنينادبياحمد علي احمد عبد هللا129943202021022007

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة370.0اعدادية الجواهري للبنينادبيحسين محمد صالح محمد129944202021015009

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة370.0اعدادية نور العراق للبناتادبيمريم عدنان عمر علي129945202022138033

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة370.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيعبد هللا جمال هدايت محمد129946202021307014

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة370.0ثانوية اغادير المسائية للبنينادبيعلي محمد علي اسماعيل129947212021282020

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة370.0اعدادية تازة للبنينادبيعلي ابراهيم احمد جواد129948202021018008

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة370.0ثانوية علي سراي المختلطة دراسة كرديةادبيأيمن اركان جمعة جاسم129949202021372001

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة370.0ثانوية العباد للبنينادبيايوب وحيد معيوف عبد129950202021076003

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة370.0ثانوية كونل للبناتادبيدانية صالح عز الدين محمد129951202022113017

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة369.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةادبيمريم معتصم فتح هللا عبد هللا129952202022283012

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة369.0ثانوية اليمامة للبناتادبيافين عبد االمير اسماعيل ابراهيم129953202022108003

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة369.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيسمية عادل ولي محمد129954202022346033

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة369.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيتماره قاسم سرحان حايف129955202022282041
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جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة369.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعبد الكريم حسين عبد هللا حسين129956202021085030

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة369.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبياالء عبد المجيد علي جاسم129957212022121002

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة368.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبينيسان عبد محمد جوير129958202021259259

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة368.0ثانوية اغادير المسائية للبنينادبيفارس وليد خالد جاسم129959212021282030

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة368.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيرامي شهاب احمد محمد129960202021085018

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة368.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرشا عمران خالد قاسم129961202022144023

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة368.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيزيد خلف احمد علي129962202021077014

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة368.0الخارجياتادبيمنال عبيسى عطا حسين129963182022401119

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة367.0اعدادية فلسطين للبناتادبيساره عادل شمس الدين علي129964202022140012

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة367.0اعداديه الرواد  للبنينادبيمحمود جالل جبار كريم129965202021022069

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة367.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةادبيزياد بختيار ابو بكر اسعد129966202021283012

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة367.0اعداديه الرواد  للبنينادبيمحمد مظفر عبد الكريم هواس129967202021022067

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة367.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيمحمد خلف فوزي خلف129968202021251064

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة367.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيانوار صالح حسن جار هللا129969212022097011

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة367.0ثانوية الرباط المسائية للبنينادبيعمر محمود صالح حسين129970202021253036

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة367.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةادبيرياض نوزاد هدايت محمد129971202021310006

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة367.0اعدادية بيخال للبنينادبيبالل عدنان عبد هللا صالح129972212021074017

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة366.0اعدادية نور العراق للبناتادبياسيل علي مرشد طعمه129973202022138005

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة366.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةادبيوسيعه سعاد داود كريم129974202022331039

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة365.0ثانوية العبادات المختلطةادبيليث صدام خالد حسن129975202021027007

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة365.0ثانوية اشبيلية المختلطةادبيعمر علي محمد عيسى129976202021204008

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة365.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةادبيايه جابر خليل حسن129977202022338007

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة365.0ثانوية هاجر للبناتادبيهدية اياد ياسين صالح129978202022150024

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة365.0اعدادية السياب للبنينادبيوسام خالد رشيد شهاب129979202021078117

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة365.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينادبيسيف صالح صادق حسين129980202021016009

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة364.0ثانوية اليمامة للبناتادبيحنان صالح حسن جاسم129981202022108005

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة364.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيحميد قيسان حميد جاسم129982202021201007

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة364.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيسيف سعد عبد االمير احمد129983202021077016

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة364.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةادبينورا انور شكور رشيد129984202022364020

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة364.0ثانوية طرفة بن العبد للبنينادبيمحمود شاكر محمود رشيد129985212021075023

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة364.0اعدادية الفرات للبنينادبياحمد قحطان مجبل صالح129986202021007007

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة364.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيعبد القادر محمد غائب حسن129987202021251042

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة364.0ثانوية الطيبات للبناتادبيوسن فالح جادر حمد129988202022159022

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة364.0ثانوية غرناطة للبناتادبيمريم عماد فراوخزاد سعيد129989202022100025

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة364.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيمحمد ابراهيم يوسف عبد129990202021259191
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جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة363.0ثانوية العدالة للبنينادبيمحمد عبد االله مخيبر نجم129991212021044034

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة363.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيساجر خضير جاسم احمد129992202021009039

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة363.0اعدادية الجواهري للبنينادبيمصطفى محمود حمودي حسين129993202021015034

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة363.0ثانوية العبادات المختلطةادبيعمر فالح عواد رميض129994202021027006

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة363.0ثانوية التاخي االهلية المسائية للبنينادبيمصطفى علي صالح صادق129995202021266016

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة363.0اعدادية يايجي للبنينادبيمنذر محمد يوسف علي129996202021203035

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة363.0ثانوية رايات للبنين- دراسة كرديةادبيهارون جمال جالل ولي129997202021300008

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة363.0اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد وليد كاظم عنيسي129998202021081006

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة363.0ثانوية مامه ريشه للبنين - دراسة كرديةادبيمحمد صباح قادر احمد129999202021298011

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة363.0الخارجيونادبيسلمان عباس حميد حسن130000202021400127

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة362.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيهيمت محمد محمد خضر130001202021377120

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة362.0اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى ابراهيم عبد هللا كنو130002202021078104

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة362.0اعدادية داقوق للبنينادبيعبد الصمد احمد محمود محمد130003202021017011

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة362.0ثانوية النزاهة للبناتادبيأيه برهان عبد الرحمن احمد130004202022130004

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة361.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبياسراء عادل شاكر خورشيد130005202022282012

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة361.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيحيدر عبد الرحيم فيصل شنين130006202021259058

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة361.0الخارجيونادبيمشتاق طالب عبدهللا حسين130007202021400289

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة361.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيسندس سمين احمد عبد هللا130008202022148024

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة361.0ثانوية اليمامة للبناتادبيرغد فاضل شهاب حميدي130009202022108008

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة361.0اعدادية تازة للبنينادبيايوب خير هللا ساقي محمد130010202021018003

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة361.0اعدادية السياب للبنينادبيعباس صالح شجاع احمد130011202021078042

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة361.0اعدادية السياب للبنينادبياحمد محمد احمد حسن130012202021078014

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة361.0الخارجيونادبيعلي ابراهيم علي صالح130013202021400197

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة361.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةادبيامير محمد خلف حالف130014202021252007

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة360.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيضاري رقيب محمود محجوب130015202021251034

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة360.0ثانوية الطيبات للبناتادبيوفاء طلب حسين علي130016202022159023

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة360.0اعداديه الرواد  للبنينادبيحسين عصام اصغر سمين130017202021022020

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة360.0ثانوية منارة للبناتادبيوفاء حكمت جمعه جاسم130018202022321010

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة360.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينادبيحاتم كريم سليمان داود130019202021016006

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة492.7ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيساره شكر كريم حمه130020202042116040

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة484.0إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيفرحة محمود عزيز علي130021202042221009

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة482.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيإلهام ياسين نجم الدين جميل130022202042346008

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة481.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيعلي سامي خلف احمد130023202041020046

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة476.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيبريهان اركان فاتح محمد130024202042346023

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة476.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيجوان اسماعيل صالح حسن130025202042331053
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جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة475.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيمنصور سعدي صالح حسين130026202041307042

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة474.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيزينب محمد محي الدين علي130027182042383059

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة474.0ثانوية البسمة للبناتاحيائيهدى علي احمد علي130028202042115026

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة474.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةاحيائينيان كاروان عبد الكريم رحيم130029202042337026

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة474.0ثانوية اليمامة للبناتاحيائيهدير محمد سلمان علي130030202042108022

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة473.0ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيبسمة خالد ياسين طه130031202042189003

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة472.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيوسن سالم فتاح رميض130032202042180139

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة472.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيحنان صباح عادل احمد130033182042383033

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة471.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيحنان لطيف قادر رضا130034202042282075

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة470.0ثانوية التون صو للبناتاحيائيرحاب ياسين حسين حبيب130035202042143015

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة470.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيشايان بهمن ولي عباس130036202042330039

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة469.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةاحيائيحسنه ابراهيم نجم عبد هللا130037202042252002

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة468.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائيصالح حمدوك خضر احمد130038172041114009

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة468.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيهدى هادي صالح ياسين130039202042114107

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة468.0ثانوية القلعة للبناتاحيائيايالف سعد جاسم محمد130040202042104004

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة468.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعالء يشار محمد نجيب علي خان130041202041001134

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة468.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيشيماء عبد هللا عبد ياسين130042202042127007

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة467.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيفاطمة عباس علي حسن130043202042250043

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة467.0ثانوية بابا كركر االهلية للبنيناحيائيعبد القادر موالن نوري غضبان130044202041021003

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة467.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيسوما فهد كاكه خورشيد130045202042331122

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة466.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعبد الملك محمود شحاذة سليمان130046202041250092

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة466.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيرسل كمال رفعت فارس130047202042160044

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة465.0اعدادية حوض ٦ للبنيناحيائيمشاري داود احمد خلف130048202041033015

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة465.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيتنيا احمد عمر قادر130049202042331050

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة464.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيرنده ادريس عبد هللا فيصل130050202042127005

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة463.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائياالء عبد الحكيم عبد الجبار محمود130051212042109015

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة462.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء محمود عبد هللا كاكالن130052202042344025

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة462.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائيامينه عباس باقي تقي130053202042148004

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة462.0ثانوية سوالف للبناتاحيائياسيا ستار علي فارس130054202042128006

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة462.0ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائينورا رياض جليل رشيد130055202042162023

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة461.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا اسماعيل احمد محمد130056202042319008

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة461.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائياالء فرهاد محمد عزيز130057202042334038

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة459.0ثانوية نوروز للدراسة الكردية للبنيناحيائيمحمد كاوه باهر حسين130058182041380045

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة459.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيبشرى فالح درويش فدعوس130059202042177015

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة458.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما شيركو جبار احمد130060202042344142
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جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة458.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيعبير مهدي صالح شريف130061202042144043

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة458.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ محمد محمود يوسف130062202042160107

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة458.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيتاره نعمان عبد الرحمن محمد سعيد130063202042352020

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة458.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائيساره جودت كاظم سعيد130064202042101023

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة456.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيشهد عباس علي عبود130065202042124075

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة456.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيشكريه احمد خورشيد محمد130066182042383078

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة456.0ثانوية همسة للبناتاحيائيمنال سجحيل محمد عبد هللا130067202042157028

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة456.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيدنيا فالح صمد غربت130068202042365025

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة456.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيجوان جالل محمد احمد130069202042355020

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة455.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيشهله سيروان عباس عزيز130070182042182070

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة455.0ثانوية نوروز للدراسة الكردية للبنيناحيائيمحمد رمضان محمد مصطفى130071182041380038

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة455.0ثانوية باجوان المختلطةاحيائيفاطمة عيدان محمد سلمان130072202042205008

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة454.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةاحيائيايمان عبد الباسط خالد عبد الرحمن130073202042337004

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة454.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيغسان ربيع محل عبد هللا130074202041056030

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة454.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيسحر سرهيد صادق زينل130075202042330032

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة454.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائينوال نجم الدين توفيق فارس130076202042341087

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة453.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيمريم نجم الدين ياسين حسين130077202042128031

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة453.0ثانوية الطبري المسائية دراسة كرديةاحيائيزينه رشيد غريب عباس130078182042386006

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة453.0ثانوية نوروز للدراسة الكردية للبنيناحيائياحمد محمد باهر حسين130079182041380004

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة453.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمحمد حسين ثلج خلف130080202041013068

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة453.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيفاطمه رباح معيوف خلف130081202042106053

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة453.0ثانوية بابا كركر االهلية للبنيناحيائيعلي حسن عمر عبد هللا130082202041021005

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة453.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيكريم خوابخش كريم محمد130083202041307028

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة452.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيريان لطيف شكور وهاب130084202042354022

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة452.0ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةاحيائينوال ناصر شكور سمين130085202042350010

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة451.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمنذر قيس عبد هللا نجم130086202041259355

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة451.0ثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةاحيائيشهله احمد أنور سعيد130087202042370005

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة450.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيولدان حسين عباس حسين130088202042124112

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة450.0ثانوية حطين للبناتاحيائيزينب خالد حسن امين130089202042133040

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة450.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيشه يدا كامران عمر توفيق130090202042330042

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة450.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهاجر جاسم يوسف سمين130091202042141060

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة450.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيخديجه عمر شمس الدين محي الدين130092202042282081

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة450.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيساره حسين عكله محمد130093202042180076

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة449.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيره نج اوات عبد الوهاب خواكرم130094202041377076

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة449.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسبأ صالح علي طعمه130095202042109041
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جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة449.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيساره نور الدين نصر الدين رحيم130096202042344127

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة449.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيدنيا فاضل عليوي ياسين130097212042142017

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة449.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء فرهاد نوري محمد130098202042346014

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة449.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةاحيائيسارا عمر محمد علي يوسف130099202042337020

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة449.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيعبير روكان عبد هللا كنو130100202042282179

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة448.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي حسين جبار علي130101202041309022

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة448.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيديده طارق ناصح رحيم130102202042352032

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة448.0اعدادية الشورجة للبنين- دراسة عربيةاحيائيعلي قيس عزيز رشيد130103202041045011

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة447.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيقاسم صبحي سمين احمد130104202041013061

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة447.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيعلي عزيز عمر حميد130105202041365009

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة446.0اعدادية الهدى للبناتاحيائياالء فارس اسماعيل حميد130106202042117067

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة446.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائياسراء مؤيد محمد سعيد فتح هللا130107212042290005

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة446.0ثانوية غمدان المختلطةاحيائيبلقيس ياسر محمد جاسم130108202042235002

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة446.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيسروه ابراهيم عمر محمد شريف130109202042382062

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة445.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيشاكار محمد نصر الدين محمد امين130110202041377094

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة445.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيجالل عطا هللا صالح محمد130111202041007017

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة445.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيشه نكه مصطفى قادر امين130112202042333040

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة444.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمحمد خليل تيعوز غفور130113202041302113

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة444.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيشيالن عبد الرحمن سليمان حمد امين130114202042365042

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة444.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمصطفى سلمان احمد عواد130115202041015051

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة444.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيحنان احمد ابراهيم محمد130116202042121010

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة444.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيفاطمه عبد العزيز قاسم نصيف130117202042114073

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة444.0ثانوية نوروز للدراسة الكردية للبنيناحيائيمحمد احمد صابر خورشيد130118182041380030

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة444.0اعدادية تل علي للبنيناحيائيمحمد زياد خلف نائف130119202041035013

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة444.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيعبد الخالق نجم الدين امين احمد130120202041303107

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة443.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائييمامه سليمان علي محمد130121202042111054

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة443.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيجيا وهاب قادر احمد130122182042383030

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة443.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب بشير خلف علي130123202042109037

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة443.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيريام زياد خميس زيدان130124202042109034

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة442.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةاحيائيزينب ولي علي محمد أمين130125202042363006

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة442.0اعدادية السالمة للبناتاحيائيبشرى مظفر شكر عمر130126202042155006

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة442.0ثانوية الموعظة للبناتاحيائييسمين نصر هللا نجم عبد هللا130127202042151017

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة442.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائياحمد عبد هللا صالح هناو130128212041352003

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة442.0ثانوية امام غربي للبنيناحيائيطارق عبد هللا محمد حمد130129172041046007

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة442.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيعمر عباس ابراهيم جاسم130130202041261057
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جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة442.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيسميعه أحمد محمد اسماعيل130131202042139069

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة442.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيعبد المجيد علي خلف صالح130132202041020040

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة441.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيهالة عبد العزيز اسماعيل محمود130133212042144054

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة441.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد خير هللا سعد هللا حسن130134202041001192

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة441.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائينبأ عامر ابراهيم محمد130135212042352017

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة441.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيعلي ادريس حسين محمد130136202041303123

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة441.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيهدى مروح شكور محمود130137182042203104

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة441.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيخوله ستار علي فارس130138202042128010

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة441.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينه علي حيدر غفور130139202042354026

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة440.0ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيعمر عدنان رحمن نامه130140202041010015

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة440.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيتبارك قيس جوزي خورشيد130141202042139034

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة440.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيساره هياس حميد عبد هللا130142202042344128

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة440.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائييمامه طارق طاهر محمد كريم130143202042352075

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة440.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيزهراء رفيق محمود يوسف130144202042344110

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة440.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيهيلين احمد عزيز عبد هللا130145202042334288

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة440.0ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائياسماء عدوان فهد حسن130146202042162002

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة440.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائينور عماد حسين طاهر130147202042349043

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة440.0اعدادية الشورجة للبنين- دراسة عربيةاحيائيمحمد روكان عاصي احمد130148202041045016

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة440.0اعدادية يايجي للبنيناحيائياحسان محمود احمد دلف130149202041203003

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة439.0اعدادية حوض ٦ للبنيناحيائيمحمد محمود صائل جزاع130150202041033012

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة439.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيده رون ابراهيم احمد كريم130151182042383040

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة439.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيسفانه حسن احمد محمد130152202042114058

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة439.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعلي امير محمود طاهر130153202041250101

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة438.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيمراد احمد نظمي زيدان130154202041390084

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة438.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائياسماء اديب حبيب سعيد130155202042395013

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة438.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان نجم الدين بشير محمد130156202042351007

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة437.0ثانوية هاجر للبناتاحيائيليلى عباس خضر عثمان130157202042150038

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة437.0اعدادية القضاة للبنيناحيائيسفيان جاسم محمد عطية130158202041091006

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة437.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيمحمد ياسين محمد حمد130159212041282107

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة437.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمصطفى شهاب احمد صوفي صالح130160202041302139

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة437.0الخارجيوناحيائياحمد رمضان شهاب احمد130161202041400002

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة437.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيملك عصام اكبر كوثر130162202042119061

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة437.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيهدى سمير احمد سعدي130163202042180135

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة437.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائيسبأ ثامر ابراهيم محمد130164212042352011

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة437.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمصطفى يونس عبد سلمان130165212041049043
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جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة436.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيطه ازاد شاكر سعيد130166202041303103

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة436.0ثانوية النصر للبناتاحيائينور الهدى ترك عيسى عبد الحي130167202042137045

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة436.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةاحيائيغزوان عيسى عواد سليمان130168202041255024

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة436.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيفردوس كودرس محمد امين130169202042334213

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة436.0ثانوية النسور المسائية المختلطةاحيائيازهار دحام محمد احمد130170202042257001

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة435.0ثانوية باجوان المختلطةاحيائيشيماء محمد عبد هللا عباس130171202042205007

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة435.0ثانوية حطين للبناتاحيائيآيه فاروق صابر محمد130172202042133006

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة435.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمصطفى ايدن عبد حسين130173202041003101

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة435.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعبد هللا رسول ثويني هدوم130174202041259154

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة435.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيحسن احمد طعمه عمر130175312041002005

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة435.0اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائينزهان خليل عبد هللا عبد130176202041211009

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة435.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيطيف اياد حمود حسن130177202041003050

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة435.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيهه لويست عباس حمه شكر130178202042355082

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة435.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعبد الخالق جمعة محمد بدين130179202041259128

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة435.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائياحمد سعيد حتالوي غدير130180202041002002

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة435.0اعدادية القناة للبناتاحيائيزينب جواد لطيف مصطفى130181132042072042

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة435.0ثانوية بريادي للبناتاحيائيالفه كامران قادر جبار130182202042158008

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة434.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيساره يشار قاسم مصطفى130183202042180079

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة434.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيعائشه ايدن بكر عثمان130184202042395052

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة433.0ثانوية المالذ المسائية للبنيناحيائيهمام عبد رشيد عالوي130185212041283021

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة433.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد محمد حسن جليل130186202041377031

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة433.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمصطفى ماجد حميد علي130187202041048183

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة433.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيعامر حسن محمد علي130188202041253041

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة433.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةاحيائيهوري سامان قاسم دارا130189202042351016

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة433.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيسهيله أميد محمد صالح محمد130190202042111037

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة433.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيرؤيا شاهو احمد مصطفى130191202042320013

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة432.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيعبد هللا صباح محمد حسين130192322041060041

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة432.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيحسين احمد جاسم محمد130193202041020016

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة432.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيخه نده خبات تحسين محمد علي130194202042345045

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة432.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيصبحي صالح حسن كماش130195212041009099

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة432.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيهاجر هادي عبيد علي130196202042128035

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة431.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعبد الرحمن عويد عثمان احمد130197202041250078

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة431.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيوديان حسيب اكرم هادي130198212042109100

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة431.0ثانوية عدن للبنيناحيائيليث سالم محمد عبد هللا130199202041084054

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة431.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعبد هللا خليل محمود حمد130200202041019034
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جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة431.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيزينب جهاد حميد خلف130201202042330027

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة431.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائييوسف فيصل غازي عبد هللا130202202041302158

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة431.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيحسن حميد عطيه علي130203202041006010

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة430.0ثانوية بازوايا للبنيناحيائيمحمد قاسم حسن عباس130204172041065035

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة430.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيغفران محمد خلف محمود130205202042134058

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة430.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيطيبه عجاج شحاذه حمودي130206202042144042

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة430.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائينمام ارام رفعت عزيز130207202042330052

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة429.0ثانوية سلطان اوزبك للبنين - تركمانياحيائييوسف آزاد خورشيد رشيد130208202041392015

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة429.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائياسراء عبد العزيز خنجر صالح130209202042112002

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة429.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيحيدر عبد الكريم محمد مظلوم130210212041031015

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة429.0اعدادية الرياض للبنيناحيائييوسف محمد جواد عبد130211202041023021

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة429.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد عباس حبيب مولود130212202041312026

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة429.0ثانوية نزهان الجبوري للبنين للنازحيناحيائيعلي احسان كريم حمزه130213202041067026

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة429.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيمصطفى محمد سليم نجم130214202041250146

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة429.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيحسين خلف خزعل علي130215202041261029

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة429.0الخارجياتاحيائينورهان ثامر حاتم رشيد130216212042401120

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة429.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيشناي طوغان هاشم جميل130217202042131010

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة428.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب ياسين عمر كريم130218202042349023

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة428.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا هاشم محمد امين عمر130219202041030079

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة428.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيروزين اياد صابر صالح130220202042319011

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة428.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائياسعد عماد حمد عبد هللا130221182041354012

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة428.0ثانوية البسمة للبناتاحيائياحالم اياد عبد هللا حسن130222202042115002

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة428.0اعدادية داقوق للبنيناحيائيحسين علي قاسم صفر130223202041017012

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة428.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيمريم بازي سيف الملوك نوري130224202042124092

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة427.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائيعبد القادر احمد محمد حسن130225172041114013

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة427.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيخديجه عماد الدين احمد مصطفى130226202042124048

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة427.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائياحمد حسن خالد حسن130227172041353006

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة427.0اعدادية الشورجة للبنين - كرديةاحيائيمجيد ابو بكر مجيد احمد130228202041305022

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة427.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيداود سلمان عبد الغفار محمد130229202041056012

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة427.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيشيبان غايب عبد سلطان130230202041015018

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة427.0اعدادية تازة للبنيناحيائيمحمد رضا جميل مهدي موسى130231202041018018

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة427.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد قاسم حسن عبد هللا130232202041009078

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة427.0ثانوية حطين للبناتاحيائيزهراء فاضل غالم حسن130233202042133037

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة427.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيخوله خليل فرحان ياسين130234202042250017

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة427.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائياسحق خليل احمد حمود130235202041025012
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جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة427.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد مجيد حميد علي130236202041048166

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة427.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيمصطفى اتيال محمد نورى جاسم130237202041094017

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة427.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيشيرين أكرم كريم أبراهيم130238202042111039

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة426.0ثانوية ايبك يولو للبناتاحيائيمريم مهدي صالح طالب130239202042175026

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة426.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيهاجر طه محمد عبد هللا130240122042230150

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة426.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد محمود كريم خورشيد130241202041303181

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة426.0ثانوية قوش تبه المختلطةاحيائيامنة فالح جاسم عباس130242312042062006

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة426.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائييونس برهان عثمان صديق130243202041303229

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة426.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيسارا محمد سمين كريم130244202042180071

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة425.0ثانوية العراق للمتميزيناحيائيحسين قاسم حمزه زينل130245202041050025

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة425.0ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيمنار عادل اسود داود130246202042189015

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة425.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائييعقوب غالب مجيد حسين130247202041048199

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة425.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد شوقي خير هللا صالح130248202041303023

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة425.0ثانوية الشيماء االهلية للبناتاحيائيرندا وهاب علي محمد130249202042187002

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة425.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمحمد داود سلمان هادي130250202041259250

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة425.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيهاجر غضبان قادر عالوي130251212042091172

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة425.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيعمار احمد طعمه عمر130252312041002013

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة425.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائياسماعيل ساالر محمد عبيد130253202041377044

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة425.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيلينا رمزي سلمان عداي130254202042188023

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة424.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيمقداد محسن محمد عبد هللا130255202041020073

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة424.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيابراهيم شوان خليل كريم130256202041312015

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة424.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائياسيا ساالر يادكار ستار130257202042334028

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة424.0اعدادية المنزلة المختلطةاحيائيوجدان جاسم علي محمد130258202042209004

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة424.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه عبد الرزاق عبد المحسن مدهاس130259202042134062

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة424.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيدعاء خالد نومان حسن130260202042132018

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة424.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعباس علي حسين علي130261202041022050

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة423.0ثانوية ام البنين للبنات للنازحاتاحيائينبأ هيثم عبد القهار عبيد130262202042167014

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة423.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيعلي بشار عبد الستار فارس130263202041365008

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة423.0اعدادية السالمة للبناتاحيائيصفية نعمان علي حسن130264202042155010

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة423.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد فائق عطيه رزوق130265202041048022

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة423.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيايمان شيركو محمد حسن130266202042335012

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة423.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيسماهل حمد احمد علي130267202042250036

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة419.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيضياء يوسف سعيد محمد130268172051352039

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة415.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقيارشد ناصر علي مراد130269202051002010

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة409.0ثانوية الشروق للبناتتطبيقيحنين احمد جمعه احمد130270202052149010
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جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة403.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيامال ايوب ياسين حمد130271202052250001

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة402.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقياسراء ماهر محجوب رمضان130272202052144002

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة400.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةتطبيقيفيان فريدون صالح احمد130273202052355020

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة399.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيايمان اكرم محمد محمد امين130274202052340008

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة398.0ثانوية التون صو للبناتتطبيقيفاطمة شاكر احمد صالح130275202052143005

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة398.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيرنا سعد خورشيد حميدي130276202052154009

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة397.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيحسن عبد الرحمن احمد سالم130277202051259050

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة397.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقياحمد يوسف طه عبد الرحمن130278202051022008

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة395.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيعلي محمد برهان نامق130279202051314024

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة393.0اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيبسام حمد صالح عليوي130280202051019005

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة391.0ثانوية نزهان الجبوري للبنين للنازحينتطبيقيعمر داود سليمان مطرود130281202051067016

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة390.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةتطبيقيمزده انور عمر رسول130282202052349020

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة389.0ثانوية الرباط المسائية للبنينتطبيقيجاسر محمد عبد هللا محمد130283202051253008

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة389.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيشاكر مزاحم احمد حمود130284202051250026

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة389.0ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيسندس صالح مهدي جاسم130285202052134034

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة388.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيعبد هللا برهان محمد صالح130286202051302038

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة388.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنينتطبيقيصباح جبار محمد رشيد130287182051381004

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة388.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيايالف عاشور عسكر زين العابدين130288202052138006

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة388.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيعهد زياد محمد صالح130289202052139036

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة387.0ثانوية همسة للبناتتطبيقيعذراء حميد وسمي حميد130290202052157012

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة387.0ثانوية النسور المسائية المختلطةتطبيقيعلي فريدون تقي علي130291202051257016

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة387.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةتطبيقيمحمد علي حسين طلب130292202051261044

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة386.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيهدى وسام جهاد جبار130293202052120048

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة386.0ثانوية الشروق للبناتتطبيقيساره صالح هادي علي130294202052149012

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة386.0اعدادية داقوق للبنينتطبيقيحوم ناجي مصلح هزاع130295202051017012

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة385.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمصطفى ماجد عبيد احمد130296202051001091

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة385.0ثانوية الشهامة المختلطةتطبيقيمريم رجعان صلبي ظاهر130297202052225003

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة384.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيافين رمضان شفيق رشيد130298202052382004

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة384.0ثانوية الرباط المسائية للبنينتطبيقيرواد عبد هللا نجم فرج130299202051253015

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة384.0ثانوية الرباط المسائية للبنينتطبيقيمحمد صالح عبد هللا ابراهيم130300202051253031

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة384.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد صبح130301202051003056

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة383.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمصطفى اسعد محمد نوري حسن130302202051001087

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة383.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيده ريا برهان علي محمد امين130303202052144007

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة383.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيناز عمر محمد صالح ولي130304202052331043

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة382.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيلقاء رياض محسن عواد130305202052139046
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جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة382.0اعدادية هه ورامان للبنات-عربيةتطبيقيداليا نوزاد حسين حسن130306202052135005

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة382.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةتطبيقيمحمد انور خلف علي130307202051261038

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة382.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيهدى وعد اسعد خالد130308202052133023

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة381.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةتطبيقيفاطمه كاظم خالد محمد حبيب130309202052365005

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة381.0ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيابراهيم ردام سامي ذياب130310202051200001

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة381.0اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيحمزة عمير زكعاب أحمد130311202051004012

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة381.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقينسيم مجيد عبد القادر سلطان130312202051015050

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة378.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيسعود غازي احمد مطلك130313202051250024

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة378.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيرؤيا تحسين احمد كريم130314202052138019

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة378.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيسعد ثاير طامي عبد هللا130315202051015014

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة376.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيهدى ناصر جاسم قاسم130316202052282092

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة376.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيعباس نهاد عبد الكريم رؤوف130317202051013021

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة376.0اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيزينب محمد مصطفى محمد علي130318202052102007

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة376.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةتطبيقيفاطمه حسن محمد حميد130319202052337011

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة376.0اعدادية الواسطي للبناتتطبيقياسماء احمد ابراهيم اسود130320202052102002

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة375.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيهه رياد سالم عبد هللا صوفي علي130321202051312098

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة375.0ثانوية ملتقى النهرين المختلطةتطبيقيمصطفى محمد كاظم حسين130322182051294016

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة375.0اعدادية قونجه كول للبناتتطبيقيفاطمه قدرت جعفر صادق130323202052148019

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة374.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيسرمد جمال محمود عبد هللا130324202051309010

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة374.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيفرح باسم صادق عبد المهدي130325202052138031

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة374.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيليلى شفيق فتاح رسول130326202052382053

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة374.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيمريم صباح صالح علي130327202052282073

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة374.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيعبد الرحمن فرحان ابراهيم صالح130328202051250034

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة373.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيمياده علي محمود شعبان130329202052138037

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة373.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقياحمد محمد مجيد قادر130330202051001012

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة373.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيزيد حبيب زيدان خلف130331202051006032

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة373.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقييوسف خضير عباس كريم130332202051048084

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة373.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيمصطفى محمد نجم امين130333202051262097

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة373.0ثانوية اليقظة للبناتتطبيقياالء يعرب جاسم عالوي130334202052134005

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة373.0ثانوية النسور المسائية المختلطةتطبيقيادهم طلعت ابراهيم كوثر130335202051257003

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة372.0اعدادية تازة للبنينتطبيقيسجاد احمد صادق زينل130336202051018005

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة372.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيمحمد محمود فرج علي130337202051259213

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة372.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقينجم عبد هللا فرج حمد130338202051259246

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة372.0اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمصطفى أحمود عباس محمد130339202051004036

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة372.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةتطبيقيعبد هللا فرياد غازي جبار130340202051307007
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جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة372.0ثانوية شفق للبناتتطبيقيفاطمه حازم محمد حسن130341202052145015

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة372.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيمثنى رحمان كريم حمد130342202051262074

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة372.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعمار حميد هزاع عبيله130343202051007011

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة371.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيمنى وعد اسعد خالد130344202052133020

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة371.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيساره طالب ناجي مجيد130345202052138024

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة371.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيصالح علي صالح خلف130346202051048028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة548.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائياسيا نوزاد لطيف عمر130347202042330006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة548.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائيزهراء مسيب صابر اسماعيل130348202042148013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة546.0ثانوية الشروق للبناتاحيائيرواء نوري حسن كضيب130349202042149014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة545.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةاحيائيعبد العزيز محمود عبد الغني جار هللا130350202041255017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة541.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيشه وبو رزكار حكيم رحيم130351202042364017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة541.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيريام علي حسين كلش130352202042112005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة539.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمحمد عطيه فرحان حسين130353202041056041

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة539.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيكوجار يونس طاهر امين130354202042341076

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة536.0ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيساهر جاد هللا حمد سلطان130355202041204004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة536.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيديرين كاكه برا مجيد ابراهيم130356182042383043

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة536.0ثانوية الشروق للبناتاحيائيايناس عبد احمد عبد الرزاق130357202042149008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة535.0اعدادية الزاب للبنيناحيائيمحمد جمال حمد صالح130358202041026012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة533.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيمحمد حامد خلف محمود130359202041253068

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة528.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائييوسف احمد خلف محمد130360202041056050

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة527.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيوضاح احمد صالح عروة130361202041007060

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة526.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيشهله حواس كنعان مطني130362202042282163

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة526.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائييونس فهد مجيد فرج130363202041307047

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة525.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةاحيائيبرزان ساجر احمد عطيه130364202041252001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة523.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيايالف عباس حسن ابراهيم130365202042330010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة521.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائينه وروز صديق كريم شريف130366202042334265

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة521.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيزيان نجم الدين شريف محمد130367182042383056

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة521.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيسولتان محمد توفيق احمد130368202042349027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة521.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيهاوزين صابر احمد شريف130369182042383103

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيساره بهاء الدين امين حسن130370202042334150

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيوفاء محمد عبد هللا كريم130371202042335060

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0اعدادية لورستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيعلي محمد حسين علي130372202041299026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين هوشيار حسن احمد130373202042347026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائياسامه غازي نوري محى الدين130374202041304027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيسميه يوسف رمضان حسن130375202042331114
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيئاسيا مصطفى محمد عبد هللا130376202042349002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيمثنى عذاب ابراهيم محمود130377202041051023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائياالء لقمان حمه عزيز درويش معروف130378202042333006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0ثانوية الشروق للبناتاحيائيلينا نوزاد زياد محي الدين130379202042149027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيسوما حسين عبد هللا محمد130380202042334178

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه كريم عبد الحميد كريم130381202042340048

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيته نيا رحمان علي حمه خان130382202042334083

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيريان رشيد خورشيد احمد130383202042335024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0ثانوية ريباز المختلطة -كرديةاحيائيمحمد فاخر محمد رضا اكبر130384202041366009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيأسيا علي تحسين شكر130385202042160001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائينور صفر مصطفى حسين130386202042318034

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيكوزين علي عثمان جميل130387202042365045

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة517.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيتولين محمد محمود علي130388202042174004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة517.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيحنين حسين علي ناصر130389202042282077

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة517.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةاحيائيايمان عرفان علي نجم130390202042337005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة517.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا محمد قادر محمد130391202042354027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة517.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيتوالز بهروز نوري جبار130392202042346031

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة517.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيساره محمد عبد الكريم امين130393202042344125

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة517.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيبه يام حكيم عبد القادر رمضان130394202042344071

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة517.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائياسماء عدنان علي حسن130395202042334025

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة517.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيهفال فرهاد رفيق اسماعيل130396202041259330

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة517.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائينور اسماعيل ياسين محمد130397202042355078

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة517.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيئاره زوو بكر احمد رمضان130398202042355002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيايمان احمد صابر فرج130399202042334050

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيسميه محمد شكور نجم130400202042330035

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه محمد عبد هللا قادر130401202042319022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمحمد خسرو محمد عارف130402202041302112

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيهاوناز حسين احمد خورشيد130403202042382099

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيزينب عبد الستار نوري احمد130404202042121014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيدنيا شالل حميد رشيد130405202042128012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيدياري ناصر حسن سعيد130406202042128013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0اعدادية السالمة للبناتاحيائينوره عبد هللا ابراهيم ولي130407202042155011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيرحاب فرمان مجيد عبد هللا130408202042128014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف حسين عبد الرحمان كريم130409202042346016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيروبار سردار حمه صالح ميكائيل130410202042355027
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةاحيائيادريس ازاد علي احمد130411202041301004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0الخارجيات- الدراسة الكرديةاحيائيشادان ممند علي امين130412202042403015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0ثانوية البتول للبناتاحيائيمريم احمد حسين حيدر130413182042175045

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيايمان نوزاد عمر محمد علي130414202042331036

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائينيان نورى نجم محمد130415202042342072

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيسوزان نوزاد ستار محمد130416202042335036

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائياريان جاسم هاشم علي130417202042332004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيفاطمه قاسم برهان رشيد130418202042124084

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى قوباط نجم امين130419202042354049

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائييوسف باهر حسين عزيز130420202041303215

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائييوسف علي محمد شريف130421202041303224

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0اعدادية ١١ اذار للبناتاحيائيتاره محمد حيدر محمد130422202042136004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيسوما برهان حسين عبد الكريم130423202042334176

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان سيروان هيدايت نجم130424202042342012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيايلن وريا جمعه عبد القادر130425202042333014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0اعدادية الحويجة للبناتاحيائيهبه محمود خلف عبد هللا130426202042147010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانياحيائيمصطفى نجدت عسكر علي130427202041391021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيهه نار حسن عبد الرحمن محمد130428202042352071

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائينوال غريب عبد الكريم عبد هللا130429202042335057

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد القادر ضياء الدين صديق مصطفى130430202041048092

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد فهمي محمد كريم130431202041303175

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0ثانوية خانزاد للدراسة الكردية للبناتاحيائيتارا فاتح رحيم شريف130432182042384004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0اعدادية تل علي للبنيناحيائينزهان احمد عدوان محمد130433202041035015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء فتاح محمد شريف130434202042318004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيايمان سالم علي محمد130435202042330011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيهالل هارون رشيد حميد130436202041377187

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيليلى ايوب محمد علي امين130437202042354044

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0ثانوية هاجر للبناتاحيائيرباب نظام الدين فاضل عباس130438202042150019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيايمان طاهر توفيق عزيز130439202042331033

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيحنان علي محمد صالح رشيد130440202042334093

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةاحيائييادكار نورى محمد خضر130441202041362015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسروين كامران رؤوف محمد130442202042344134

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0ثانوية غمدان المختلطةاحيائيعبير ستار حسن صعب130443202042235007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد هلكوت محمد قادر130444202041303185

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف لقمان جاسم محمد130445202042341017
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيله نجه عباس احمد نجم130446202042364026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيمحمد محمود حماد صالح130447202041250143

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيعلي فيصل علي عبد هللا130448202041020050

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0ثانوية سوالف للبناتاحيائينجمه طه احمد مصطفى130449202042128033

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيسوالف صديق قادر خدا كرم130450202042346067

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيمحمد صباح رؤوف محمد130451202041006054

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0ثانوية حطين للبناتاحيائيرجاء جواد كاظم علي130452202042133033

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيزيتون جوهر عبد هللا محمد130453202042332022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0ثانوية حطين للبناتاحيائيسراب عيسى عواد عبد هللا130454202042133051

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيبيكه رد فرهاد محمد خورشيد130455202042319003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيحنين طارق حسين علي130456202042184003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين فرمان قادر احمد130457202042341093

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيسارا سردار محمد طاهر130458202042365034

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم محمد عزيز كريم130459202042141052

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائياالء هوشيار ستار قادر130460202042335008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيسولين رسول قادر كريم130461202042346068

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيتبارك عامر امين حسين130462202042138029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيمحمد أدريس علي فقي محمد130463202041365011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيجنار عرفان عثمان عبد هللا130464202042382028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم محمد جمال علي130465202042117052

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيرؤى قاسم مطشر ناصر130466202042138042

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيهاوناز بالل حسن فرج130467202042346091

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد هللا صالح ابراهيم حسن130468202041009051

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد الحميد عبد قادر محمد130469182041020044

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية لورستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيهاوكار تحسين ناصر محمد علي130470202041299042

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيخليل ابراهيم محمد مال130471202041211003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيصابر ابو بكر صابر حسن130472202041314011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيئاران صابر محمد عبد القادر130473202041302001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةاحيائيايمان دلشاد عمر عبد الوهاب130474202042337003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد هللا مجيد نجم الدين سالم130475202041312067

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد وليد نجم الدين عبد الكريم130476202041312121

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية الحريري للبناتاحيائينبأ محمد علي سليمان130477202042114094

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية هاجر للبناتاحيائيأواز كريم قادر كرم130478202042150002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيسميه جاسم كريم صالح130479202042334166

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيالفه رشاد محمود عبد هللا130480202042345080
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمنير محمد فرحان جاسم130481182041035121

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيدلفين سركوت عرب رسول130482202042348009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيبريهان معروف علي صالح130483322042020013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيابراهيم محمود صالح علي130484202041261004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيايمان ابراهيم مجيد علي130485182042383015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائينوال عمر علي احمد130486202042345088

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيزانا برهان محمد صالح يابا130487202041304062

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0ثانوية سلطان اوزبك للبنين - تركمانياحيائيعيسى محمد سليم صابر130488202041392009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة505.0ثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةاحيائيئاكام عز الدين كريم بيرداود130489202041370002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيهبه دحام عبد هللا محمد130490202042282279

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائينور دان برهان عبد الخالق محمد130491202042395076

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيزينه احمد اسماعيل ميكائيل130492202042333026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيئاالن عدنان عبد الغفور خضر130493202041304003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيرؤيا فائق حسن علي130494202042125014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيوسام ياسر مصطفى قادر130495202041019061

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيايمان عادل كريم امين130496202042139023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيايمان تحسين محمد كريم130497182042383016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيفردوس لقمان كريم قهرمان130498202042334214

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي نعمان علي سعيد130499202041377113

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيترزه جمعه كريم زيدان130500182042383028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان امين مجيد امين130501202042382011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيكه شبين نجاة مصطفى احمد130502202042342063

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيالفين فريدون عمر زوراب130503202042334234

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيابوبكر خلف غني هذال130504202041259013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيبه يام عدنان فاضل نجم130505202042355012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيمنار احمد حميد حسين130506202042127008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيميرفت عمار شكري محمود130507202042154082

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعبد هللا مطلك عبد هللا أحمد130508202041004033

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيلقمان عبد الرزاق نايف محمد130509202041056033

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد فاضل سعيد احمد130510202041311009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيحنين عدالت سعيد امين130511202042330021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيمهدي صباح رؤوف محمد130512202041006068

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةاحيائيساره سامان ابراهيم هياس130513202042371003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيفالح حسن عزيز مطر130514202041048131

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان نور الدين فائق كريم130515202042320007
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيامير ارسالن محمد ابوزيد130516202041304030

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائينبراس ناجي علي كريم130517182042231035

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمصطفى عثمان صالح محمد130518202041048180

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيدلنيا صنعان عثمان احمد130519202042344094

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعدادية ١١ اذار للبناتاحيائيايه حسين مزعل حمد130520202042136001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيسولين سامان كاكه محمد130521202042340039

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائياسيا كاوه محمد كريم130522202042334030

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيزينب علي غالب سعيد130523202042128017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيبيالن قاسم كريم محمد130524202042355015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةاحيائيشوخان كنعان زوراب رستم130525202042338027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائينور خليل هدايت مصطفى130526202042344185

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيهدى وليد خالد جمعه130527202042124109

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائينرمين اسماعيل حمه ابراهيم130528202042331162

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيعبد هللا مقداد شيخ ستار عبد هللا130529202041303119

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيريان يوسف حسين احمد130530202042346043

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيزينه حسين على بابا محمد130531202042334140

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيسونيا امجد عبيد قادر130532202042340040

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0ثانوية الموعظة للبناتاحيائيأنوار عقيل عبد هللا حميد130533202042151002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيزيتون ستار عزيز محي الدين130534202042334128

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزينب جاسم ولي محمد130535272042059066

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيزهراء رزكار كريم صابر130536202042330026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد عبيد صالح احمد130537182041009055

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيمحمود علي حسين كضيب130538202041261080

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0ثانوية ريباز المختلطة -كرديةاحيائيئامانج رفعت احمد محمود130539202041366001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيدابان صالح احمد عز الدين130540202041304044

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيريان كامران عارف محمد130541202042344107

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيافنان هيثم وادي ابراهيم130542202042134014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةاحيائيمحمد خالد عبد الحليم محمود130543202041255029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه فيصل محمد سعيد احمد130544202042118126

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائييوسف كاروان جعفر حسين130545202041303227

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيأفان احمد جبار امين130546202042334005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةاحيائياسيل ممدوح احمد محمد130547202042255001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0ثانوية ئولكر للبنات - تركمانياحيائيقسمة عبد الصاحب رؤوف معين130548202042394018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيايه صادق قادر عبد هللا130549202042331037

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيسروشت كاوه عبد الكريم احمد130550202042341052
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةاحيائيايالف الماز عثمان عبد هللا130551202042338004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيخنساء احمد خليفه محمد130552202042344086

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيزوان بالل صديق محمد130553202042352039

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0ثانوية الخان المختلطةاحيائيايمان حكيم سعد محمود130554202042206003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةاحيائيديمه ن غريب رفيق محمد130555202042363005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيساوين مصطفى احمد محمد130556202042349026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي سليم علي عبد المقصود130557202041001143

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية الموعظة للبناتاحيائيرندة مصطفى معيوف مصطفى130558202042151009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية عدن للبنيناحيائياحمد عماد طه قادر130559202041084011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيزينه نوزاد عبد الفتاح محي الدين130560202042352043

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيشفاء محمد عبد الرحمن محمد130561202042109051

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد جهاد رشيد علي130562202041311050

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيشادان عادل فتح هللا عزيز130563202042355048

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم صالح حسين اسعد130564202042141051

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد دحام ناصر عمر130565202041009067

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيأفنان حسين محمد صديق عمر130566202042120002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيمريم عوديشو اوراهم ترفن130567202042142009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيكوثر رمضان خورشيد موسى130568202042128026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعبد العزيز احمد عبد هللا خلف130569202041005029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيمحمد ذياب حمد خالد130570212041268024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى صدر الدين نجم عبد القادر130571202042344192

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيدلنيا لطيف محمد شريف علي130572202042331061

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيعامر أكرم عبد هللا امين130573202041311035

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد فاضل سعيد احمد130574202041377165

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيساره اصغر قادر محمد130575202042342045

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسكاال عباس محمد محي الدين130576202042354031

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائياسيا وعد درويش فاضل غدير130577202042168006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيحماده صالح حسين حماده130578202041020019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائييوسف سعد ناظم محمد غريب130579202041303218

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيزهراء ساالر شكور رشيد130580202042365031

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيشايان بدر عمر عبد هللا130581202042352052

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيساره سلمان عونت عبد130582212042102084

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيمروه علي محمد شكور130583202042334248

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيمروه ولي حسين احمد130584202042342066

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيشهد فالح عشوي صبيح130585312042063069
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيشيالن عبد القادر محمد رشيد130586202042331131

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية المحبة للبناتاحيائيعائشة عمار عبد اللطيف حمد130587312042045010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنيناحيائيسفين حسين صديق محسن130588182041381025

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيقدس فيصل عجاج حسون130589202042130026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد طالل علي حسين130590202041003091

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعبد الرحمن مؤيد علي حسين130591202041003056

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعمر احمد حسن مرعي130592202041009058

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيولدان جنكيز عبد الرحمن صالح130593202042395082

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنيناحيائيشعبان شاكر شكور فتح هللا130594182041381030

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية البسمة للبناتاحيائياسماء جاسم محمد زيدان130595202042115004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيمريم سعد هللا فتح هللا محمد فاتح130596202042139095

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيجنه جمعه عبد عزيز130597202042139035

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةاحيائيشنو عثمان عمر احمد130598202042351014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيمريم قيس نجم سرهيد130599202042121029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية التون صو للبناتاحيائيسحر بشتيوان رشيد نوري130600202042143024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيآمنه خلف محمد اسماعيل130601202042345008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيياسين ابراهيم محمود علي130602202041250161

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيابراهيم كريم محمد ضيدان130603322041060003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةاحيائيزبيده صالح ابراهيم محمد130604202042338016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية الشروق للبناتاحيائينورا صباح رشيد زينل130605202042149029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد نوزاد رشيد عبد هللا130606202041309039

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمحمد عبد الفتاح عبد هللا حمد130607202041056039

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيترفه عاصم حاجم حسين130608202042180030

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيآيه هاشم علي عز الدين130609202042118011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية لورستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد خالد فاضل زينل130610202041299031

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيبرزين شيرزاد علي حسين130611202042346022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيمعزم معتصم عثمان علي130612202041390098

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية تل علي للبنيناحيائيعبد هللا احمد ابراهيم علي130613202041035007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيشهين شيركو كمال سيدا130614202042382071

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيشيرين ماجد رحمان منصور130615202042114061

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيكاني جالل احمد محمد علي130616202042346079

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياالء كامران جهاد عبد الرحمن130617202042344034

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيانفال مرزوق ابراهيم حسين130618202042118035

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيسوسن نور الدين فهد خورشيد130619182042203050

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد فاضل رشيد عزيز130620202041377164
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيساره محمد مظهر خورشيد130621202042162012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف فيض هللا عبد هللا محمد130622202041311069

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيهوزان عمر علي احمد130623202042331176

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيرفل محمد رمضان صالح130624202042117030

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيهاوناز نجاة محمد مجيد130625202042332047

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيفردوس خليل احمد طه130626202042349034

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية هه ورامان للبنات-عربيةاحيائياسراء نعمان سعيد محمد130627202042135002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية نوروز للدراسة الكردية للبنيناحيائيمحمد حميد حسن علي130628182041380034

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية التقدم للبنات للنازحاتاحيائيشيماء حازم محمد اصلبي130629202042170012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيباخان رشيد ولي محمد130630202042333016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيزينة محمود مهدي كريم130631202042106033

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية هه ورامان للبنات-عربيةاحيائيعائشه نعمت حمزه محي الدين130632202042135018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية عائشة للبناتاحيائياالء علي احمد عباس130633182042182010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية الفرات للبنين للنازحيناحيائيحمزه ولي عباس الياس130634202041070003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيمحمد عبد هللا حمد علي130635202041261071

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيانس حسين محمود محمد130636202042250008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيأمنه محمد عارف محمود130637202042141002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييونس فكرت نجم الدين حسين130638202041001273

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد فالح حسن كريم130639202041304117

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم برهان نوري صالح130640202042160094

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيبهره جعفر قادر حسين130641202042342015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية التون كوبري للبنبناحيائيعمر جاوسور عبد الكريم حسن130642202041014008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيبالل كمال احمد محمود130643202041303066

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيشه نيك شاهين فاتح سعيد130644202042352053

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيدربند احمد خورشيد عبد هللا130645202041377068

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائييسرى اراز خالد مجيد130646202042334293

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائياالء محمود عجاج سلطان130647202042138012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب خليل عبد هللا توفيق130648202042341046

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائينبأ فريق صالح احمد130649182042179038

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمؤيد خليل احمد مجيد130650202041048135

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيحنان صالح علي بابا محمد130651202042128008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0الخارجياتاحيائيغصون رحيم كريم نصيف130652202042401041

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية سوالف للبناتاحيائياسراء ارجومان كامل احمد130653202042128004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيهند جازي سمير محمود130654202042139117

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييوسف سعد مجيب محمد حسن130655202041001266

صفحة ٣٧٣٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيكاشان برهان رشيد عبد هللا130656202042334218

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن ثائر عبد هللا احمد130657202041030067

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيزينب شكور زينل جاسم130658202042138056

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيسرمد كاكه محمد فتاح130659202041302065

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيام كلثوم محمد عزيز ولي130660202042335009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيضالل سلمان حمد صياح130661202042282172

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةاحيائيشهله احمد محمد جعفر حمه رضا130662202042362019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيزينب خليل حميد محمد130663182042182050

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة487.6ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد الهادي علي عبد الهادي سليمان130664202041050047

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيناديه عصام الدين موسى رشيد130665202042125046

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيداليا طارق طاهر ولي130666202042344089

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيايمان يعقوب علي رشيد130667202042365014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيصالح عبد علي خضر130668202041204007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية والت للبنين - كرديةاحيائيهونه ر جوهر عمر حمد امين130669202041315024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيسندس قابيل حسن شامار130670202042334171

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية النه المسائية للبناتاحيائيزينب عماد عثمان علي130671202042383006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية ارارات للبنات - دراسة كرديةاحيائيزينه عدنان نعمان عبد الرحمن130672202042336005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيامنة خليل رمضان حسن130673202042177007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيوسام صالح مجبل جاسم130674212041027032

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائياالء غسان هادي عبد130675202042124021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد خطاب خضر عبد هللا130676202041311053

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد علي رضا عزيز130677202041307035

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيآالء نوزاد خورشيد رشيد130678202042332003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيفاطمه يلدرم محمود عزت130679202042138082

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيحنان تركي احمد محمد130680202042124046

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيشهد سرتيب سعيد علي130681202042344151

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيبيان جبار مراد كرم130682202042330015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية ايبك يولو للبناتاحيائيفاطمه صباح محمد جميل130683202042175022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيأيناس خالد نوري فرحان130684202042111012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيندى اراز صالح كريم130685202042345086

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية نزهان الجبوري للبنين للنازحيناحيائياحمد محمود احمد محمود130686202041067006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيئه فسانه ارسالن كريم محمد امين130687202042349007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيوفاء سروان فاتح جاسم130688182042383109

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيفاطمه جوامير يوسف محمد130689182042182081

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد ساالر حميد محي الدين130690202041301001
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزينه نهاد عبد الحسين جعفر130691202042180069

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيمؤمن طه قلندر عزم130692202041309028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيهه وار سردار علي حسين130693202042349049

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنيناحيائيحاتم جمعة صالح محمد130694182041135004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية ريباز المختلطة -كرديةاحيائييوسف هاشم قادر حسن130695202041366011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيكلينه محمد كريم نه ني130696202042282207

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الزاب للبنيناحيائيعبود زهير عبود صالح130697202041026009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيسميه اسعد محمد حميد130698202042345060

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياوس ضياء نوري عبدي130699202041001045

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيشنكه عماد عبد هللا رمضان130700202042354037

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيصفا عماد جمال عمر130701202041312063

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيكازين عباس محمد امين محمد صالح130702202042352059

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيعمر علي عزيز محمود130703202041309023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيسميه فتاح محمد سعيد130704202042382065

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيرضا طالب راضي فرحان130705202041007026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةاحيائيهاوكار ولي خورشيد محمد130706202041363011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية اليمامة للبناتاحيائيآية محمد جواد كاظم130707202042108001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية باجوان المختلطةاحيائيمريم نوزاد عزت صديق130708202042205013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائينه وال فرياد اسعد علي130709202042318032

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيهيلين فرياد رشاد حسن130710202042365059

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيئاره زو نيزام زرار كاكه ره ش130711202042344002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيطيبه ياسين حمد عبد130712202042124079

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيمنال جمال جالل زينل130713202042330050

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيهدى سروان كريم صابر130714202042330055

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيشينى وريا شريف رضا130715202042334207

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية خانزاد للدراسة الكردية للبناتاحيائيديالن رشيد حسين علي130716182042384005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائينور شيركو قادر رشيد130717202042345089

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيشيماء حسن عزيز محمد130718182042383084

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارة ناصح مصطفى حمه رضا130719202042340030

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائيسجى حسيب محمد درويش130720182042164018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعمر غازي عبد نجم130721202041015032

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينوره هاشم محمد حارس130722202042117063

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيشروق طلعت توفيق عزيز130723202042319018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية هاجر للبناتاحيائيحنان حسين محمد محي الدين130724202042150015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيايمان فرهاد نوري وهاب130725202042330012
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيشيماء لقمان مسعود جميل130726202042118110

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيفرميسك بالل صديق محمد130727202042352058

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائييوسف جسام محمد هالل130728202041262106

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية هه ورامان للبنات-عربيةاحيائيعال دلير درويش قادر130729202042135019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةاحيائيسوهام امين محمد علي محمد غريب130730202042362014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيازهر عبد الكريم سعيد صالح130731202041303044

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيساره موسى كياني غيدان130732202042128021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية البيداء للبناتاحيائياية بهاء الدين داود غائب130733202042139019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيشاكول خليل بالل نصر الدين130734202042341063

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيصدام مانع جاسم عطوان130735202041003048

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيبراء علي قاسم سليمان130736202042395020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيديارى ستار علي ياسين130737202042331069

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى شيرزاد محمد علي130738202041311060

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيلبنى وليد مصطفى كمال صالح130739202042154069

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيمروه احمد حسيب خضر130740202042364027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيديانه صكر ياسين حمودي130741212042183021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية البسمة للبناتاحيائيحمده نوري احمد خلف130742202042115012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيكوثر حسن علو محمد صالح130743202042109064

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيشادان صباح محمد سمايل130744202042331126

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيابراهيم عادي ابراهيم كرفة130745202041250004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيدهام قحطان احمد دهام130746202041008010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية سلطان اوزبك للبنين - تركمانياحيائيعيسى صبحي برهان خورشيد130747202041392008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية البسمة للبناتاحيائيزينب خلف محمود صالح130748202042115016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيأيه اسماعيل احمد محمد130749202042334009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياستبرق سالم خلف عباس130750202042144003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى موسى محمود محمد امين130751202042344194

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية لورستان للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد عيماد صمد محمد130752202041299007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء ناصح يوسف قادر130753202042352057

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيرقيه نوزاد مصطفى محي الدين130754202042130009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيعلي حكيم فنش جاسم130755202041051017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية المراد للبنيناحيائيمحمد عز الدين عباس طاهر130756322041009009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيسروشت محمد روستم محمد130757202042334160

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه صباح عز الدين طاهر130758202042319020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيسجى جاسم محمد عباس130759202042111034

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيوداد ناظم ابراهيم محمد130760202042124110
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم طارق رحيم عبد الرحمن130761202042346086

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيتبارك فندي حسن سليمان130762202042121009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب محمد غريب كريم130763202042332023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيفيصل مطلب فاضل قادر130764202041302094

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائييوسف عباس حمود محمود130765202041262107

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيابراهيم محمد جمعة حسين130766202041259010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائينورا جمعة عمر كاك خان130767202042331167

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعبد القادر عدنان ندا محمد130768202041003060

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيسه يران عماد احمد محمد130769202042382066

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيايالف مجيد عبد هللا مجيد130770202042117014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيرنا مكي عواد حمودي130771202042177021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية أقار صو للبناتاحيائيدنيا يشار غريب احمد130772202042393005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيمرتضى منذر عزيز متعب130773212041055076

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيزكريا محمد عبد الصمد محمد130774202041390033

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيمريم حيدر رحمن عباس130775182042383095

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيميديا سامي حمه بايز130776202042352067

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيساكار سركوت جبار محمد امين130777202042341051

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيمحمود علي محمود ظاهر130778202041006062

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية عائشة للبناتاحيائياسراء رشاد رضا علي130779182042182003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيخه يال دلير لطيف انجه130780202042345047

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيقيام الدين خضر عريان ابراهيم130781202041006049

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيايه صباح علي احمد130782202042109018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد طه فاضل رشيد130783202041303162

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيشهين يوسف انور محمد130784202042352054

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيحسين خالد سعدون احمد130785202041019017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائييونس محمد عبد هللا يونس130786202041304153

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيسجى فاضل علي خلف130787202042282138

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمصطفى وليد رجب رمضان130788182041035117

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارة صديق احمد عثمان130789202042346059

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيرواسي سعدون منشد عاصي130790202042180056

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيحيدر يشار علي عمر130791202041307007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيشيداء عزيز محمد حسين130792202042365041

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيرسميه علي سعد حسين130793202042127004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمة ياسين محمود محمد130794202042344159

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية اليمامة للبناتاحيائيانفال بهجت موسى فرحان130795202042108007
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيصالح نعمان عبد الحميد مهدي130796182041147012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة545.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيصهيب حسين خليفة محمود130797202051250027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة544.0ثانوية الحسينية للبنينتطبيقيأحالم طه صالح احمد130798202052038001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةتطبيقيايمان نجاة فاضل قهرمان130799202052355007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0ثانوية الحسينية للبنينتطبيقيمريم تحسين حمود إبراهيم130800202052038004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة516.0ثانوية الشهامة المختلطةتطبيقينوره سرحان صلبي ظاهر130801202052225005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0اعدادية قونجه كول للبناتتطبيقيبنين تحسين نجاه بكر130802202052148005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيزينب عبد الحسين جواد موسى130803202052121008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0ثانوية الشهامة المختلطةتطبيقيعبير سرحان صلبي ظاهر130804202052225002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيزينه يشار صالح رشيد130805202052120021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيفاطمه يوسف طه عبد الرحمن130806202052139041

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد صالح غائب حميد130807202051307002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيسناء ناظم علي نجيب130808202052334035

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتتطبيقيعائشه جاسم محمد عبيد130809312052058010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةتطبيقيجوان حميد سعيد قادر130810202052337006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقيعبد الوهاب محمد دخيل عبد هللا130811202051204007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيبيكه رد نجاة شكر محمد130812202052334015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيريباز عمر فتاح حسن130813202051377042

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية الرباط المسائية للبنينتطبيقيريسان خليل عطيه خلف130814202051253016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيليث صدام مجول عباس130815202051013029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيزينب محمد عدنان خليل130816202052120019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيبرزان علي مرهج عالوي130817202051250016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقيغيداء حاتم جالل نريمان130818212052243007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية ايبك يولو للبناتتطبيقياسماء مكرم هاشم بكر130819202052175005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقيفهد صالح محمد فاضل130820202051204009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيزين بهاء الدين نبي محي الدين130821202052132007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية شفق للبناتتطبيقيفاطمة علي صالح الدين شكر130822202052145014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقياحمد خليل ابراهيم محمد130823202051259010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيعبد التواب محمد علي سليم130824202051200013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتتطبيقينور قيس قاسم توفيق130825202052184002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعمر محمد حسين رضا130826202051007013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةتطبيقيعبد هللا فالح حسن جميل130827202051261025

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمحمد فخر الدين نوري صديق130828202051006054

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيساره صباح صالح الدين محي الدين130829202052331026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيايمان فتحي عبد مطلق130830202052139014
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية المالذ المسائية للبنينتطبيقيمحمد فاضل مصطفى ابراهيم130831212051283012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيسندس ياسين حمد مولود130832202052331028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيايالف لطيف ياسين ابراهيم130833202052139012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيعمر عبد هللا زيدان ابراهيم130834202051211006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة446.0اعدادية الحجرات للبناتتطبيقيزينب علي حسين سلوم130835212052109006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة445.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمحمد سعدون سعيد حسن130836202051013033

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيجواد احمد شعبان رمضان130837202051259046

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيالفه فاخر احمد قادر130838202052334049

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0اعدادية يايجي للبنينتطبيقيعمار محمود عرب قنبر130839202051203008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقيغاده وليد خالد حسن130840202052114022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقياسراء احمد محمد رسول130841202052331005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيزهره إبراهيم اصغر زناو130842202052282037

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةتطبيقيشهاب محمد خلف محمد130843202051261019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0ثانوية اتا بكلر للبنينتطبيقيمصطفى طه رستم عباس130844202051008023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيدعاء ماني علي وهب130845202052133004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةتطبيقيايالف فريدوون محمود قادر130846202052346001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة438.0ثانوية ٩ نيسان للبناتتطبيقياليمامه احمد طلب ابراهيم130847202052101002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعباس حسين ابراهيم حسين130848202051048031

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0ثانوية سروة للبناتتطبيقيفاطمة جمعة محمود حسين130849202052152007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة436.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينتطبيقيعمر بشير برهان رشيد130850202051016006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية داقوق للبنينتطبيقيحاجم ميزر عواد غثيث130851202051017007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيحمزه حسين ابراهيم حسين130852202051262028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية زمار للبنينتطبيقياسماعيل عبد الرحمن عبد ناصر130853172051103006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعبد القادر محمد علي محمد130854202051003039

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيفؤاد جواد كاظم خلف130855212051084017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة434.0اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيحسن عبد خلف موسى130856202051211002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمهند بدر نزال كاظم130857202051003077

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة432.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمود احمد عثمان سمين130858202051312089

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةتطبيقيتارا عبدي بكر احمد130859202052333010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيشذى سالم خلف علو130860202052133016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةتطبيقيكالى لشكر رمضان احمد130861202052349016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيابراهيم رميض خضر خليل130862202051015002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيساره داود كريم حسين130863202052130012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيعمر اسماعيل خلف محمود130864212051033022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةتطبيقيده ريا هيوا حسام الدين نوري130865202052346002
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيئامينه جالل علي مصطفى130866202052340002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد وهاب يونس توفيق130867202051312088

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0ثانوية الرباط المسائية للبنينتطبيقيسعد عامر عواد عبد هللا130868202051253018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0ثانوية الحسينية للبنينتطبيقيصهباء ياسين حمود ابراهيم130869202052038003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0ثانوية التاخي االهلية المسائية للبنينتطبيقيعلي عطية مرعي حسن130870202051266012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيهدى محمد ايوب أحمد130871202052345043

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة424.0ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيكرار طوفان سمير حسين130872202051200022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة423.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيسكاال مهداوي عثمان محمد130873202052345028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة423.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيئارى فرمان شريف محمد130874202051314001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة423.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقيقطر الندى علي احمد جاسم130875242052121041

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة422.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد صديق نجم عبد هللا130876202051312016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة422.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعادل جمعه حمد دلف130877202051030023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة422.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةتطبيقياسماء ابراهيم اسماعيل شريف130878202052337002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة422.0اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيعمر ياسين ابراهيم علي130879202051019014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة421.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةتطبيقيبناز صالح طاهر صابر130880202052337004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة421.0اعدادية يايجي للبنينتطبيقيضياء محمد حمد بعير130881202051203005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة420.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيمنتهى صبري حسن رمضان130882202052120040

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة420.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةتطبيقيياسر صالح عبد هللا حسين130883202051255043

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة419.0اعدادية الشورجة للبنين - كرديةتطبيقيمحمد يوسف جبار محي الدين130884202051305026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة419.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقينوزين رفعت احمد عز الدين130885202052331046

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة418.0ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيدنيا عدنان حسن احمد130886202052130007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة418.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقييوسف هيمن هدايت حميد130887202051303075

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة418.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقيميالد حميد داود سليم130888202052114030

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة418.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيعمر ستار قادر شريف130889202051311016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة417.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقياحمد جنكيز فاضل حسن130890202051002002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة417.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيانس عبد الرحمن عواد حسن130891202051003022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة416.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيانس اركان الدين حبيب احمد130892202051003021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة416.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقياحمد عدنان محسن فهد130893222051042006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة416.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيعلي عبد هللا رحمان رضا130894202051304058

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة416.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيمنار مؤيد جمال عبد هللا130895202052139054

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة415.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيدنيا فخر الدين حسيب رشيد130896202052334023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة415.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيسيف فاضل سليمان حسن130897202051262038

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة414.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيصالح امير ابراهيم احمد130898202051048027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة414.0ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقياية بدران مصطفى ابراهيم130899212052243002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة414.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمهدي صباح فتاح خير هللا130900202051003076
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة414.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيشهد عادل عبد الرحمن بابا خان130901202052331034

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة413.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيدادوه ر موفق رفيق مامند130902202051312039

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة413.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيانس علي محمد فتاح130903202051303010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة412.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيسه روه ر سليمان نادر محمد130904202051314018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة411.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةتطبيقيعمر عبد هللا عمر حبيب130905202051261029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة411.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيهيرو احمد محمود علي130906202052334062

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة411.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقياحمد محمد احمد محمد130907202051303008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة411.0اعدادية هه ورامان للبنات-عربيةتطبيقياورنك عبد الخالق احمد خضر130908202052135003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة411.0ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيجنان محمود محمد حسين130909202052200002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة410.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيعمر طارق جاسم محمد130910212051084014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة410.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد كمال قادر احمد130911202051303056

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة410.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيفردوس سركوت رشيد علي130912202052382047

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة410.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيمالك اشرف نوري محمد130913202052345038

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة410.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةتطبيقيدلير عمر ابراهيم رحمان130914202051364002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة410.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيرباح فالح سعيد محمود130915202051250021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة410.0ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيمثنى ادريس رمضان نايف130916202051200024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة410.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيزهراء اديب نوري احمد130917202052282036

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة410.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةتطبيقيهديل قيس ستار محمد نوري130918202052337015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة408.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيايه كامران علي محمد امين130919202052352006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة408.0ثانوية النسور المسائية المختلطةتطبيقيحسين عباس جواهير غفور130920202051257007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة408.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةتطبيقيسارا جبار احمد حسن130921202052355016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة408.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيمريم علي احمد جاسم130922242052220212

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة408.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيمحمد ابراهيم خلف مديد130923202051250055

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة408.0ثانوية همسة للبناتتطبيقيزهراء صبحي محمد احمد130924202052157006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة407.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيمصطفى حسن اسماعيل ابراهيم130925202051259230

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة407.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيتطبيقينور ازاد شفيق عبد هللا130926202052395041

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة407.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيمحمد غازي احمد مطلك130927202051250063

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيمريم محمد عبد هللا عزيز130928202052154021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيبشرى سالم محمود محمد130929202052382011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيزبيده نور الدين عز الدين بكر130930202052139025

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0ثانوية سروة للبناتتطبيقيمروة عزت ابراهيم محمود130931202052152009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقينوره صباح محمد امين130932202052114039

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيمروه عادل حمزه حسن130933202052120035

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة405.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيايه علي عبد هللا محمد130934202052138009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة405.0ثانوية باقرته للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد عبد احمد130935172051082001
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة405.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقييشار بهجت حميد حسن130936202051013045

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة404.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيدنيا يوسف احمد محمود130937202052144008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة404.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةتطبيقيأيه مريوان قادر لطيف130938202052333004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة404.0اعدادية يايجي للبنينتطبيقيعمار عماد عمر عزيز130939202051203007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية584.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةادبيأيمان نجم عبد هللا رستم130940202022338002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية542.0ثانوية خانزاد للدراسة الكردية للبناتادبياسيا عثمان علي محمد130941182022384001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية542.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيسارا اسماعيل كاظم حمه رش130942202022340022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0اعدادية الخنساء للبناتادبينور ابراهيم احمد عبد130943202022141030

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0اعدادية الواسطي للبناتادبينجالء احمد حسين عبد هللا130944202022102033

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيداستان فريدون غازي صالح130945202022382026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبيكه ردون نوزاد صمد احمد130946202022365015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0ثانوية الشيخ رضا الطالباني المختلطة دراسة كرديةادبيأمين زكي شكور عباس130947202021369001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيتابان فتاح محمد شريف130948202022382019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية537.0ثانوية القلعة للبناتادبيسجى محمد عزيز حتالوي130949202022104019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية537.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيشيالن عثمان كريم محمود130950202022382051

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية537.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةادبيجوانه عبد الرحيم رحمان رستم130951202022337008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيبرهان شحاذة حسين جراد130952312021001008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيمدين غازي حسين صالح130953202021077052

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0ثانوية غرناطة للبناتادبيتبارك فاضل محي الدين رفعت130954202022100007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةادبيدرون لطيف شكور قادر130955202022338016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية534.0ثانوية القورية للبناتادبيعذراء احمد محمد علي130956202022110025

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية534.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيساره فخر الدين عمر خضر130957202022342020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةادبيعيدان عدنان محمد خورشيد130958202021310011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيمنى قاسم فؤاد اسماعيل130959202022148036

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيكاني صباح رضا علي130960202022319018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0ثانوية الصفوة للبناتادبياماني حمد سمين خورشيد130961202022125006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0ثانوية اشبيلية المختلطةادبيشروق احمد اسماعيل سالم130962202022204003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0اعدادية الهدى للبناتادبيايمان سيروان عبد الصمد محمد130963202022117009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةادبيمريم صبحي عاصي محمد130964202022352025

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0ثانوية غرناطة للبناتادبيوسن ياسر محمد علي130965202022100038

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبياسراء سيروان فاضل نصر الدين130966202022346007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0اعدادية الرياض للبنينادبيوليد خالد عبد جري130967202021023012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبياسراء هاشم كريم عبد هللا130968202022365003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبيبيمان عدنان دارا محمد ججان130969182022383011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيخديجه طه عباس يابه130970202022144016
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0ثانوية الشهباء للبناتادبيزهراء حارس محسن نايف130971202022106024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيعلي سردار عبدل عزيز130972202021307017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيقاسم نوزاد عبد القادر محمد130973202021313045

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0اعدادية الواسطي للبناتادبيأفنان حمد محمد عبد هللا130974202022102001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0ثانوية النصر للبناتادبياية ماهر عاصي مصطفى130975202022137010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيأفان احمد مهدي حمه130976202022319002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيهيام يونس فراس عباس130977202022121037

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيبه ناز غازي احمد حسن130978202022319009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0ثانوية االنتصار المختلطةادبيابراهيم حسن حميد يوسف130979202021234002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةادبيسوز صابر اسماعيل ابراهيم130980202022341021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيازين شمس الدين رحمان حسن130981202022319003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد باسم عالء الدين حسن130982202021306068

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبياسراء نجاة بهجت امين130983202022335002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيهيمن هونر انور ياسين130984202021313075

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبياسراء سيروان هاشم حسن130985202022365002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0ثانوية شفق للبناتادبيزينب احسان غازي أحمد130986202022145010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبيديار عدنان شكور عمر130987182022383018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبيهوشيار عبد هللا عطا هللا محمد130988202021316023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0الخارجياتادبيفاطمه مؤيد اكرم عمر130989202022401086

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية كلور المختلطة - كرديةادبيبى تاوان ابو بكر محمود شريف130990202022360003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيسارا ابراهيم مجيد حارس130991202022320007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبيكوثر فاتح ناصح حسين130992182022383036

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية طوز للبناتادبياالء انور سلمان فاضل130993182022181004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0ثانوية الطيبات للبناتادبيمنار طه خلف عبد هللا130994202022159016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد جمال رشيد عبد هللا130995202021306070

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0اعدادية السياب للبنينادبيرامي انمار ثابت فرج130996202021078033

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيحارث علي محمد اسماعيل130997202021077009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبياسيا حسام الدين حميد علي130998202022335004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبياحمد عيدان علي عمر130999202021316001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيفاطمه حسن امين جبار131000202022335037

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيزينب جاسم محمد صالح رضا131001202022282060

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةادبيهدى رحمان محمد شريف131002202022333038

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيبرى احمد محمد سعيد محمد علي131003202022340008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0ثانوية الطيبات للبناتادبيرؤى محمود حافظ عاشور131004202022159005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0ثانوية الشروق للبناتادبيزبيده اسماعيل شكور سعيد131005202022149016
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعداديه الرواد  للبنينادبيمروان عبد الصمد محمود حمدي131006202021022070

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية الشهباء للبناتادبيآية اكرم عبد الصمد احمد131007202022106003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةادبياحالم خورشيد عزيز رمضان131008202022330001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية الشهباء للبناتادبيزهراء شريف محمود شريف131009202022106025

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية ره نجوري للبناتادبيدينه حميد عبد هللا اسماعيل131010202022107004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0ثانوية القلعة للبناتادبيسارة جودت هادي كامل131011202022104015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0ثانوية علي سراي المختلطة دراسة كرديةادبيسوسن فاضل فخر الدين ولي131012202022372003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةادبيعلي نظام محمود احمد131013202021310010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0اعدادية داقوق للبنينادبيعلي حسن كريم ابراهيم131014202021017013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0ثانوية النصر للبناتادبياالء عبد العزيز جاسم صبح131015202022137005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبيأيه سامي حسين مولود131016202022365001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد مصدق كريم حسن131017202021009016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيشادان نعمت محمد كنجه131018202022332013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0اعدادية الواسطي للبناتادبياسالم علي حسين حسن131019202022102002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيعهد صالح الدين ابراهيم ميكرم131020202022340028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0ثانوية دجلة للبناتادبيسبأ ياسر فندي خلف131021202022109013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية باغداكول للبناتادبيفاطمة رشيد جاسم خورشيد131022202022111017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية الخنساء للبناتادبيضحى قيس شاكر احمد131023202022141026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية الصفوة للبناتادبيدنيا عاشور محمد علي مردان131024202022125013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0ثانوية اليعربية للبناتادبيشهد خالد خضير اسماعيل131025202022177019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةادبيكانياو ازاد محمد خورشيد131026202022337019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيسجى قادر عاصي جوهر131027202022354026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةادبيشاكول اراز حمه تال فقى عبد هللا131028202022352014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيسكاال سه مين خورشيد كريم131029202022342024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيفاطمة عباس عثمان خضر131030202022344022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية القورية للبناتادبيزينب عباس مراد علي131031202022110015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0ثانوية العباد للبنينادبيرشيد ذابل علي طاهر131032202021076012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيروزان ابراهيم مجيد حارس131033202022320006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةادبيسروشت حكمت محمد امين كريم131034202022331019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية الشروق للبناتادبينور ستار عبد حسين131035202022149043

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيروبار كامران محمود نامق131036202022346023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيروشنا قادر سالم سعيد131037202022354021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيبتول اصغر فخري كاظم131038202022148006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية الجواهري للبنينادبيعمار عواد ابراهيم جراد131039202021015024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية باغداكول للبناتادبيكنانة عبد حميد علي131040202022111022
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية الجواهري للبنينادبيثابت حمد ابراهيم جراد131041202021015008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية الشروق للبناتادبيسحر حسين علي عباس131042202022149025

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية اليعربية للبناتادبيغادة حسين منشد فدعوس131043202022177020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةادبيدنيا علي عبد هللا كاكل131044202022338018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيعلي سليم فاضل عباس131045202021032009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيهديل عبد العظيم نعمه زيدان131046202022124028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيديار رزكار محمود كريم131047202021311021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية يايجي للبنينادبيعمر صدام حسين خورشيد131048202021203022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةادبيسارا نجاة محمد امين رحمان131049202022337011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيتبارك علي جليل علي131050202022144011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبياحمد صالح احمد كاظم131051202021251004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية الشيخ رضا الطالباني المختلطة دراسة كرديةادبيزانا محمد رشيد غفور131052202021369006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية الشروق للبناتادبينور خالد حسين محمود131053202022149042

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية ٩ نيسان للبناتادبيآية كريم عواد ماجد131054202022101002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية بيخال للبنينادبيعمر احمد خليل ابراهيم131055212021074065

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية حديثة للبناتادبيهاجر احمد راضي عبد العزيز131056192022199036

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية الشهباء للبناتادبيرشا عدنان احمد محمد131057202022106021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0الخارجياتادبيساره حسين خلف حسين131058202022401054

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةادبينور نافع مردان جنو131059182022354002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية المستقبل للبنينادبيفارس عبد الرحمن صادق فارس131060202021011023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية هاجر للبناتادبيابتهال فيصل ابراهيم خضر131061202022150002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية فلسطين للنازحاتادبيوالء عبد الرزاق عبد الرحيم عبد الرزاق131062202022164011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية الوالء المختلطهادبيحيدر علي محمد نجم131063212021236007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية المستقبل للبنينادبييوسف رمضان محمد نجم131064202021011047

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةادبيهيلين عبد هللا عطا هللا محمد131065202022339009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية الشيخ رضا الطالباني المختلطة دراسة كرديةادبيمحمد ناصر سالم حسن131066202021369019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيتارا جبار عاصي عزيز131067202022340013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبياميره فيض هللا عمر نادر131068202022342005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية الرياض للبنينادبيعبد الرحمن احمد جري حسين131069202021023007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية الطيبات للبناتادبيدانيه عزالدين عبد الدائم محمود131070212022178021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية الفراهيدي للبنينادبيحمدي حافظ حسين احمد131071212021027010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيموسى محمد كامل جالل131072202021032020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيايه فؤاد احمد امين131073202022144007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبيهيلين سلمان احمد قادر131074202022365018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيمروه رحيم حمه امين131075202022342037
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيدنيا صالح مصطفى نوري131076202022124011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية النزاهة للبناتادبياسراء بشار محمد ياسر131077202022130005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةادبيتافان غازي مجيد بنجه131078202022338013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبيمحمد لطيف رشيد غفور131079202021365011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية يايجي للبنينادبيطه محمد حسين خورشيد131080202021203014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية نور العراق للبناتادبيوفاء عبد هللا ذبيان زائر131081202022138048

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيسميعه حسن ابراهيم غيدان131082202022335029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيسميه عماد اسماعيل عزيز131083202022342025

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية طوز للبناتادبيرقيه يوجل يونس غضبان131084182022181018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةادبيشه نكار نوزاد فاضل محمد131085202022333025

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيسوزان فؤاد غالب حسن131086202022344017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةادبيبناز اراز حميد علي131087202022330007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةادبيئاشنا زياد كريم محمد131088202022331002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0الخارجياتادبيبشرى احمد محمد ولي131089202022401018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية ٩ نيسان للبناتادبيدعاء اياد نور الدين بكر131090202022101010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية ابو البشر المختلطةادبياحمد علي خلف علي131091212021268006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيايمان حسن علي عارف131092202022319005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيسندس هدايت محمد امين131093202022354027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيفاطمه امير عسكر محمد131094202022354035

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية أقار صو للبناتادبيرحمه تنجار خليل إبراهيم131095202022393007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبيحنان طالب محمد خورشيد131096182022383014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية الشهباء للبناتادبيدنيا حمدي ابراهيم بكر131097202022106019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية اشبيلية المختلطةادبيدالل خلف عبد هللا هالل131098202022204002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد فيصل حبيب مصلح131099202021009077

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيساره ناظم احمد عمر131100202022332009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية سروة للبناتادبيعذراء عباس ياكوت عيسى131101202022152016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية الجواهري للبنينادبيمحمد صباح ظاري حميد131102202021015030

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيته رزه مصطفى رؤوف عارف131103202022319010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية نور االسالم المختلطةادبيعبد الرحمن علي حيدر شكر131104212021243004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبيروشنا شوان احمد محمد امين131105202022365010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيبيريفان نجاح ناصر عباس131106202022124007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيياسين فالح خلف ياسين131107202021251081

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية اليعربية للبناتادبيورود هادي عبد الواحد عزيز131108202022177028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية الصباح للبناتادبيراز ناظم علي محمود131109202022190006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية شفق للبناتادبيفاطمه رائد حسن رضا131110202022145017
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية العباد للبنينادبيراضي حنش خلف معيش131111202021076009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيعمر محمد صالح خماس131112202021077034

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةادبيديالن هيمن عمر غفور131113202022333016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0ثانوية الشهباء للبناتادبيمريم صالح متعب حمد131114202022106056

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية غرناطة للبناتادبيمريم جودت احمد صديق131115202022100024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية القلعة للبناتادبياحالم نوري محمد شيخو131116202022104006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية اليعربية للبناتادبيغصون صالح حميد علي131117202022177021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية البردة المختلطةادبيفاطمه علي عباس عالوي131118212022251004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية الشهباء للبناتادبيشروق اركان ابرص مهيدي131119202022106043

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية القورية للبناتادبيصابرين عبد هللا حمزة محمود131120202022110024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةادبيسيوا برزان احمد محمد131121202022330011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبيمريم محمد نور الدين رمضان131122202022349020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبيديمن فاروق زيدان حكيم131123182022383021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية ١١ اذار للبناتادبيهدى كامل رشيد محمد131124202022136018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيخوله عبد هللا حسين علوان131125202022282047

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةادبيزينه قاسم مجيد مرشد131126202022330009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية النزاهة للبناتادبيدنيز حسن عز الدين دهمز131127202022130010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيزينب عدنان عبد الكريم نوري131128202022346027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبينبيه احمد حسين حمدي131129202022261013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية الملحة المختلطةادبيراسم محمد رمضان جفال131130202021202005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0الخارجياتادبيسهاد ابراهيم حسين جدي131131202022401064

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيمريم محمد عباس ابراهيم131132202022342038

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية شورش للبنينادبيامير جهاد فهد عزيز131133212021076004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيسفيان عدنان خلف عبد131134202021077015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية الملحة المختلطةادبيأحمد زيدان خلف جمعة131135202021202002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيعلي برنو خلف فالح131136202021077031

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية الشهباء للبناتادبيناهده هاشم حيدر عزيز131137202022106063

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية القورية للبناتادبينور شدهان جالل حميد131138202022110043

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيباخان نجاة عبد القادر احمد131139202022355006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيطيبة صفاء خاجي زيدان131140202022124021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية الصفوة للبناتادبيساره نعمان مصطفى فقي صالح131141202022125020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية الواسطي للبناتادبيسلر محمد صبري ابراهيم131142202022102023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية نور العراق للبناتادبيهيفين علي رؤوف عبد العزيز131143202022138047

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية كونل للبناتادبيضحى عبد هللا حسين محمد131144202022113039

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيايفان ادريس حكمت حمه صالح131145202022335006
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيدنيا مصطفى رؤوف عارف131146202022340018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبيريان خليل خالد يونس131147202022365011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيايالف نوزاد محمد محي الدين131148202022354009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيافين ناظم محمد عزيز شبرعلي131149202022335005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةادبيصابرين اياد نبيل سلطان131150202022333030

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةادبياسماء طارق احمد خليفه131151202022330002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية داقوق للبنينادبيمحمد عدنان يونس جاسم131152202021017020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيجاسم محمد سالب حمد131153202021009026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيعمر محمد خضير احمد131154322021011029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبينصير خضر مطرود محمد131155202021261105

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيايالف حسن محمد على فرج131156202022335007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةادبيهاوناز فرمان احمد رحيم131157202022330023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية نور العراق للبناتادبيحنان صدام ادهم فائق131158202022138010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية داقوق للبنينادبيعمر محمد قاسم محمد131159202021017016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبياسامه طاهر عصمان صافي131160212021064004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيساره روكان ياسين محمد131161202022282071

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيهيام محمد سليم بقايا131162202022121036

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيرقية عمر ابراهيم حسن131163202022201004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبينهاد احمد عبد قدوري131164202021259258

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية القلعة للبناتادبيتغلب جاسم ابراهيم خضير131165202022104007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية العباد للبنينادبيمحمود عباس علي طاهر131166202021076028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيسوزان غازي عاصي محمد131167202022346035

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية هاجر للبناتادبينور صالح الدين مردان رحمان131168202022150020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيغزوان علي جالل عجاج131169202021077037

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0مدارس المنصور العراقية االهلية تركيا-يلواادبيعائشه محمود فوزي شحاذه131170132022239002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية كونل للبناتادبيهدى شوان خضر علي131171202022113052

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد فريدون فهمي احمد131172202021011031

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية الخنساء للبناتادبيايه احمد حيدر كريم131173202022141009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد عبد الجبار عبد هللا سعيد131174202021313060

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعداديه الرواد  للبنينادبيابراهيم صالح محمد محي الدين131175202021022003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيزينب شيرزاد ميكائيل صابر131176202022347002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيوفاء فاروق احمد امين131177202022340038

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية شورش للبنينادبياياد جهاد فهد عزيز131178212021076005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية تازة للبنينادبيمؤمن علي خير هللا اسعد131179202021018011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية غرناطة للبناتادبينورا جتين تحسين مصطفى131180202022100035
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية القورية للبناتادبيسارة عبيد سالم حسين131181202022110019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية فلسطين للبناتادبينورا عادل جمعه محمد131182202022140020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةادبيهيلين كريم قادر عمر131183202022333041

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيشه نكه شيرزاد كرم امين131184202022346043

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية الشهباء للبناتادبيهدى أسماعيل اكبر عزيز131185202022106069

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيجوان عباس فتاح سمين131186202022282042

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبيمحمد عبد اللطيف عمر قادر131187202021365010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية الطيبات للبناتادبيندى عامر عباس خلف131188202022159018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبيشه هله انور محمد علي افندي131189202022349014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيفاطمه علي عبد الخالق حمدي131190202022282103

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0الخارجيونادبيعالء وحش احمد عبدهللا131191202021400196

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية غرناطة للبناتادبيرسل محمد حميد طه131192202022100009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيمريم أمير ناظم مصطفى131193202022340033

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيسلوى صديق احمد سعيد131194202022340025

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية العبادات المختلطةادبينهلة جاسم محمد ناجي131195202022027001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعداديه الرواد  للبنينادبيعمر عبد هاشم حمد131196202021022048

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبياسراء ساالر شكور محمد131197202022348001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0الخارجيونادبيسعد محمود مهدي وسمي131198202021400124

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيشيماء عرفان نظام حسين131199202022347008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية الشهباء للبناتادبياية رعد صالح شمران131200202022106011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية الهدى للبناتادبيمريم احمد محمد موالن131201202022117038

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية البردة المختلطةادبيهدى فاضل شحاذه محمد131202212022251007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةادبيسمية صباح حمادي أحمد131203202022363008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0الخارجياتادبيافاق يونس فراس عباس131204202022401009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعداديه الرواد  للبنينادبيحاكم كريم مطر ذيبان131205202021022015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية الخنساء للبناتادبيدانيه حقي اسماعيل كاكي131206202022141013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية الشهباء للبناتادبياييك بكر شاكر حسن131207202022106015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية الشروق للبناتادبياسماء غازي عبد هللا خلف131208202022149003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية اشبيلية المختلطةادبيصالح عواد محمد خلف131209202021204003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةادبيشيماء فائق شكر ابراهيم131210202022337018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيايمان عبد الكريم عبد العزيز كريم131211202022319006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية االنتصار المختلطةادبيحنين كريم اسماعيل وسمي131212202022234001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية كونل للبناتادبيرؤيا ماهر ايوب يونس131213202022113019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيايالف صالح علي عمر131214202022344006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد خليل ابراهيم محمد131215202021313053
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية الشهباء للبناتادبياحالم فاضل عالوي دربو131216202022106006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةادبياوين بكر شكور كريم131217202022341003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية شفق للبناتادبياالء منير اكرم مهدي131218202022145001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبياركان قهرمان محمد علي صفر131219202021316004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيجميلة حواس محمد عبد هللا131220202022144013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية فلسطين للبناتادبيفاطمه حسن عبد الكريم محمد علي131221202022140016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيحسين عطا هللا صالح كلي131222202021251020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيايناس خميس هالل مصطفى131223202022144005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيفاطمه فالح عزيز محمد131224202022340029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية الهدى للبناتادبيآيه كنعان ابراهيم فتح هللا131225202022117001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيدانيه محمد صابر محمود131226202022340015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية الملحة المختلطةادبيقاسم محمد رمضان جفال131227202021202007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية العباسي للبنينادبيمفيد رشيد عبد هللا حمود131228202021020009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةادبيميرز احمد محمود عيسى131229202021252026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيدانا محمد توفيق محمد131230202021306034

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية الشروق للبناتادبيايناس عباس فاضل رؤوف131231202022149009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية الزهراوي المختلطةادبيعمر احمد طه درد131232212021250009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية كونل للبناتادبيايالف عماد خورشيد عزيز131233202022113009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد عمر صالح محمد131234202021306079

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةادبيخنده اميد حسين كريم131235202022333014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةادبيمحمد محمود طاهر رضا131236202021310016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية بيخال للبنينادبيعمر امجد علي احمد131237212021074067

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةادبيايمان شيرزاد محمد ابراهيم131238202022330005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية االنتصار المختلطةادبيمياسه جاسب خميس حسين131239202022234009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية الفراهيدي للبنينادبيياسر صباح خورشيد دكو131240212021027034

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية اليمامة للبناتادبيعذراء جاسم محمد صالح رضا131241202022108015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيرؤيا نبيل صالح الدين جمعه131242202022148012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية النصر للبناتادبيبراء محمود عبد الرحمن محمود131243202022137012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية المتنبي للبنينادبيبراء احمد حسين عبد هللا131244202021081008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيياسر ابراهيم فرحان محمد131245202021077061

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعقيل صالح احمد ذياب131246202021009054

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبيشيالن شمال انور قادر131247202022365014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية اليعربية للبناتادبياالء طارق محمد طه131248202022177004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةادبيأسراء مصطفى صدر الدين حسين131249202022364002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية الملحة المختلطةادبيعماد ابراهيم عبد هللا حسن131250202021202006
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية الخنساء للبناتادبياسماء هاشم قادر عزيز131251202022141005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية النصر للبناتادبيعذراء حسين محمد سليم131252202022137023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى يونس حسن علي131253202021078109

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية اليعربية للبناتادبيسراب فالح درويش فدعوس131254202022177017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيايمان جمعه طه قادر131255202022319004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية همسة للبناتادبيسوسن احمد مهدي احمد131256202022157021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيوصفي محمد علي مراد131257202021259267

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيزينه نوزاد حميد رشيد131258202022335026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيتريسكه رحمان رفعت نامق131259202022347001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةادبيايمان فضل الدين ابراهيم عبد هللا131260202022339003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية همسة للبناتادبيحوراء عباس جمعة زين العابدين131261202022157009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية غرناطة للبناتادبيافنان هاشم طه حنظل131262202022100004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية حمرين للبنينادبيفاروق هاني سعود اسود131263312021011017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيمزده باقي محمد امين مكائيل131264202022355023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد علي صالح صادق131265202021078091

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0الخارجيونادبياثير محمود شلح محمد131266202021400010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةادبينه وروز امين علي ولي131267202022337022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةادبيرازاو سواره احمد قادر131268202022331014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية الخنساء للبناتادبيايه محمد رشيد عبد131269202022141010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبيرنكين ناصح شهاب عبد هللا131270182022383022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةادبيهدي خالد محمود بايز131271202022333037

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية الفرات للبنينادبياحمد فاضل شهاب حميدي131272202021007006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد عماد محمد كماش131273202021011030

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية الخنساء للبناتادبيشروق محمد وهاب احمد131274202022141024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية اشبيلية المختلطةادبيعالء احمد جاسم مطر131275202021204007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةادبيجيالن ايوب صديق رضا131276202022341009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية الشيخ رضا الطالباني المختلطة دراسة كرديةادبيمحمد لطيف حسن محمد131277202021369018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0الخارجياتادبيساره صفاء طارق عباس131278202022401056

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيموسى كاظم رحيم سليمان131279202021311059

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية الحويجة للبناتادبيسميره خميس احمد حسين131280202022147008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية نور العراق للبناتادبيعائشه اسماعيل ذياب خليل131281202022138030

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيايمن جمهور خلف علي131282202021307006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيمحمد سوري علي محمد131283202021259207

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيليلى محمد جعفر محمد131284202022148033

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةادبيهالله شعبان جمال خورشيد131285202022363014
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية العبادات المختلطةادبيصفوان خزعل راشد عالو131286202021027003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية القلعة للبناتادبيرواء جمعه اسماعيل محمود131287202022104013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبيهيفاء سروان فاتح جاسم131288182022383046

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيدوستى عماد احمد محمد131289202022342015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية نور العراق للبناتادبيدنيا محمود رمضان فرحان131290202022138014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية السالمة للبناتادبيزينب ابراهيم علي عمر131291202022155008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبيسه فين حكيم نجم احمد131292202021316014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية الشروق للبناتادبيسجى علي حسن حسين131293202022149024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية ابو البشر المختلطةادبيخليل غناوي خليل محمد131294212021268012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية داقوق للبنينادبيمحمد صباح احمد عزيز131295202021017019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةادبيسوما نجاة محمد امين رحمان131296202022337015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيرعد عبد هللا صالح صبح131297202021251028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةادبيماردين كمال كريم فارس131298202022330020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيعماد حازم احمد شالل131299202021077032

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبياسعد مريوان قاسم كريم131300202021311011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية النصر للبناتادبينور فؤاد محمد صالح131301202022137027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةادبيرنده صالح حسن اسماعيل131302202022330008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0ثانوية الطيبات للبناتادبيوئام ابراهيم جادر حمد131303202022159021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية الرياض للبنينادبيعبد الرحمن حسين ابراهيم زيدان131304202021023008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية ١١ اذار للبناتادبيهاجر موفق نجاة خورشيد131305202022136016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيخديجه مشتاق ابراهيم عباس131306202022124008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيزينب علي جمعه بهرام131307202022282065

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيكوالله ستار جبار صالح131308202022354039

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيساري احمد صابر محمد131309202022342022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةادبياحمد حسن محمد نورى خسرو131310202021362001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيذنون محمد يونس صالح131311212021022011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية همسة للبناتادبيعبير حسين ابراهيم حسين131312202022157024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيدلنيا نعمان مجباس عبد هللا131313202022346020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب رفيق محمد امين131314202022144025

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةادبيئاراس جالل لطيف رضا131315202022331001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةادبيئاشنا كاظم حسيب خورشيد131316202022363001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0ثانوية الشهباء للبناتادبيآيه والء صاحب خضير131317202022106005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيروناك جمعة كاله برزو131318202022342016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيسحر عبد االمير قاسم عباس131319202022282079

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيضحى عبد هللا حماد عبد هللا131320322022030029
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية قونجه كول للبناتادبياسراء محمد نوري مردان131321202022148002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية قونجه كول للبناتادبينورا برهان هادي قنبر131322202022148038

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيجنار امين محمد صالح131323202022335019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية القورية للبناتادبينجاة عبد فرحان عيسى131324202022110042

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية الشهباء للبناتادبيرواء عزيز حسين عالوي131325202022106022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية اولي االلباب المسائية للبنينادبياحمد مشعان محمد خلف131326202021265007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية باغداكول للبناتادبيوفاء قاسم سويس مربط131327202022111028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية دجلة للبناتادبيايه مثنى طه محمد131328202022109008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية الشهيد عثمان العبيدي المختلطةادبيمصطفى حردان صالح محمود131329212021210005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةادبيسارا طارق خسرو سمين131330202022364011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبيساره اراز جالل توفيق131331182022383026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية الفرات للبنينادبيمحمد االمين حسين عبد الحميد محمد131332202021007050

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيمصطفى يد هللا عمر نجم131333202021085068

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية همسة للبناتادبيسراب عبد الواحد احمد محمود131334202022157018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيغاده ادريس سلمان رحمان131335202022332018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية القدر للبنينادبيعبد هللا اسماعيل احمد حميد131336212021089028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةادبيمهدي صباح طالب سعيد131337202021310019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية الملحة المختلطةادبيهاجر سعد حسن جاسم131338202022202007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية الشروق للبناتادبيقدس شكر محمود خلف131339202022149036

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية العباد للبنينادبيمحمد لقمان مخلف عكله131340202021076027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية العباد للبنينادبيناظم قادر عبد الرزاق عبد هللا131341202021076031

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيهديل صدام محمود حمزه131342202022282130

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيميزر غالب حسن محيميد131343202021259250

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيعبد هللا شكر محمود عظم131344212021278068

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية النصر للبناتادبيزهراء جبار رؤوف توفيق131345202022137017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية العبادات المختلطةادبيياسين اسماعيل عباس دلالو131346202021027012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيعز الدين عبد هللا نجم احمد131347202021077029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيعبد الرحمن محمد هادي علي131348202021077023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيايمان محمد كريم عبد الرحمن131349202022340007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيمحمد خالد مهدي صالح131350202021085050

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيالفان شهوار عزيز فارس131351202022342033

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية الشهباء للبناتادبيساره حميد عبد هللا جاسم131352202022106037

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةادبيسميه صالح الدين عبد الواحد رمضان131353202022339005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية نور العراق للبناتادبيساره قحطان شمه سيود131354202022138022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيشوان حبيب محمد احمد131355202021311030

صفحة ٣٧٥٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيشه مام لقمان كريم علي131356202022346042

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيابراهيم فاتح احمد جوهر131357202021306010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةادبيفيردوس محمود بكر فقي131358202022364019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةادبيعلي عبد هللا عبد ياسين131359202021250015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية أقار صو للبناتادبيزينب هشام هاشم سعد هللا131360202022393009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية الحريري للبناتادبيايناس محسن علي احمد131361212022144005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيهدى عبد الرحمن نعمان محمد131362202022347011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0الخارجيونادبيصالح حسن علي شلخي131363202021400140

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية جوارجرا للبناتادبيحنان محمد شهاب حمد131364312022031009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية يايجي للبنينادبيعباس جالل ياسين حسن131365202021203015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية الحجرات للبناتادبيكوثر جعفر عبد القادر احمد131366212022109033

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةادبيشنيار سامي احمد اسماعيل131367202022341023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية نور العراق للبناتادبيسارة عماد محمود زوار131368202022138020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية الملحة المختلطةادبيميثم عدنان احمد جاسم131369202021202011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيافين قهار نجم علي131370202022348003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيعبد هللا سعود كذلوح احمد131371202021251043

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية الزهراوي المختلطةادبيولهان حسين علي حسين131372212021250015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0ثانوية الشروق للبناتادبيفردوس عباس محي الدين قادر131373202022149035

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيزهراء محمد نجم الدين اصغر131374202022148018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية علي سراي المختلطة دراسة كرديةادبيسوران مدحت بخش اسماعيل131375202021372004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية الفرات للبنينادبيعمار ياسر حسين علي131376202021007037

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0الخارجيونادبيعلي تركي ابراهيم زيدان131377202021400199

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيراغب حمد عبد هللا محمود131378202021259068

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية سارة للبناتادبيدعاء غازي خليفه كريم131379212022123008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية ريباز المختلطة -كرديةادبياالء دلير محمد سعيد131380202022366001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية الواسطي للبنينادبيانور محارب نصيف حسن131381202021079004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية ابو البشر المختلطةادبيعلي عبد ابراهيم كريم131382212021268021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية الشهباء للبناتادبيفاطمة طارق جاسم محمد جميل131383202022106047

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبينبيل خليل كريم محمود131384202021365013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينادبيعمر ثاير علي حسين131385202021016015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0اعدادية الواسطي للبنينادبيعبد اللطيف حسن حسين علي131386202021079014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية الشهباء للبناتادبيآيه سعيد نايف احمد131387202022106004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيشاهر بدر محمد خضر131388202021032005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية غرناطة للبناتادبيندى صالح صبحي نامق131389202022100033

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةادبيجيالن ايوب صدر الدين علي131390202022283003
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيدنيا أمانج حسين عزت131391202022340016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0اعدادية سارية للبنينادبيحامد عبد الغفار حامد محمد131392172021018008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية فلسطين للبناتادبيايالف حسين علي عثمان131393202022140002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبيابراهيم حسن علي عبد هللا131394202021261004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيسمير حازم محمد فارس131395202021085023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبيمحمد احمد عثمان محمد131396202021261076

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0ثانوية اولي االلباب المسائية للبنينادبيمحمد احمد مناور خليفه131397202021265015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيجيا دلير جبار محمد131398202022335020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية غرناطة للبناتادبيآالء عبد االمير شاكر علي131399202022100002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية الشهباء للبناتادبيمها مهدي جالل عجاج131400202022106062

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية  به روه رده للبنات دراسة كرديةادبياسراء عمر مجيد كيخسرو131401202022353001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية شورش للبنينادبياحمد حسين حميد صالح131402212021076002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية الزهراوي المختلطةادبيتسنيم محمد فرج مزعل131403212022250001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبياحمد ظاهر خلف سبع131404202021051001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية النصر للبناتادبينبأ عبد الحميد نظمي عبد الحميد131405202022137026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية نور العراق للبناتادبيملك صديق نجم الدين رشيد131406202022138036

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيعبد هللا غازي كريم نوري131407202021313038

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيعلي ناظم حسن حسين131408202021377070

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0ثانوية الشهباء للبناتادبيسارة نجم حمد خلف131409202022106036

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيديمن عماد سعيد محمد131410202022346021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعلي هادي محمد علي عبد هللا131411202021085041

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0الخارجيات- الدراسة الكرديةادبيدلنيا زبير حميد حمد131412202022403008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0ثانوية جيا المسائية للبنينادبيمحمد هالل خلف اسماعيل131413322021060035

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية همسة للبناتادبيديانا سامي فاضل اسعد131414202022157011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية الفرات للبنينادبياحمد حسين ابراهيم حسن131415202021007003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية االوس للبنينادبيمحمد وكاع علي محمد131416202021055018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةادبيهيلين عبد هللا سعد هللا محمد شريف131417202022363015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية اشبيلية المختلطةادبيغنام صباح جاسم مطر131418202021204010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية القدر للبنينادبيحسن محمد محسن حميد131419212021089008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية باغداكول للبناتادبيأيمان حسين محمود محمد131420202022111004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية االنتصار المختلطةادبيمحمود احمد حسين احمد131421202021234022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية ٩ نيسان للبناتادبيعائشه هيوا نور الدين صديق131422202022101016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية الشهباء للبناتادبياية خطيب خطاب ياسين131423202022106010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةادبيليوزه مسعود عمر عبد هللا131424202022331030

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيفيصل بشير جاسم محمد131425202021259174
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية بردى للبنينادبييونس خليل حمد داود131426212021229018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية علي سراي المختلطة دراسة كرديةادبيبيالنه رحيم خورشيد خسرو131427202022372001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية النزاهة للبناتادبيهديل نزهان حميد حميد131428202022130041

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية الخنساء للبناتادبيسميه جمال طه ياسين131429202022141022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةادبيسوز عبد القادر حمد علي سور131430202022352013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيفاطمه احسان ساجد محمود131431202022148028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةادبيكه شاو هدايت كاكه رش رحمان131432202022337020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية الشروق للبناتادبيمريم رمضان طيب صالح131433202022149038

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية الشهباء للبناتادبيعلياء ليث ناظم محمد131434202022106045

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيعادل صالح حميد عطيه131435202021201017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية دجلة للبناتادبيفاطمه حسين علي حيدر131436202022109015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةادبيدلفين شمس الدين رحمان احمد131437202022352007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية الرباط المسائية للبنينادبيحازم محمود ابراهيم حاج131438202021253013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية شفق للبناتادبيسميه فالح أصغر زينل131439202022145012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيهيلين صالح محمد صالح131440202022335050

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية النعيم للبناتادبيفاطمه لطيف عبد علي131441142022073104

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيسوزيار سيروان عمر محمد131442202022332010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيبنار نجم الدين رحمان عبد هللا131443202022335015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية طوز للبناتادبيسوزان فالح رشيد غفور131444182022181027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية الشروق للبناتادبيامل رعد خليل حسن131445202022149008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية أقار صو للبناتادبيأيمان ارتن تاتار قادر131446202022393001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية الصفوة للبناتادبيرؤيا حميد شكر عمر131447202022125014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية شفق للبناتادبينورا أيوب ابراهيم كاظم131448202022145024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةادبيفينوس حسني السعيد محمود131449202022283010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية االنتصار المختلطةادبيرؤى عبد االله شاكر حميد131450202022234003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية  به روه رده للبنات دراسة كرديةادبيسوزان محمد سعيد محمد131451202022353005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0اعدادية يايجي للبنينادبيسعد محمود محمد عبد هللا131452202021203012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيبنار صمد سليم سعيد131453202022348006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية الشهباء للبناتادبيشذى محمود مجيد أسعد131454202022106042

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيشاديه محمد امين احمد محمد131455202022319015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيئه زين محمد رحيم صديق131456202022354002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية باغداكول للبناتادبيهدى قحطان قادر عثمان131457202022111027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية اولي االلباب المسائية للبنينادبيحسين علي خلف محمد131458202021265010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبياحالم سردار ابراهيم اسماعيل131459202022346006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية يايجي للبنينادبيهشام محمد عرب قنبر131460202021203038
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيهيلين مسعود سالم غريب131461202022319020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيسارا عمران علي حسين131462202022335027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية ٩ نيسان للبناتادبيرقيه عاشور محمد رحيم131463202022101011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيايمان عبد محمد احمد131464202022144004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةادبيريباز ابراهيم محمد درويش131465202021301010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبييسرى هيوا وريا احمد131466202022342047

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيره نج حاتم احمد عثمان131467202021313028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيهديل قاهر ياسين محمد131468202022121033

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيعبد الرحمن حسن رشيد احمد131469202021201018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبياالء علي عمر علي131470202022340004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي مهدي سفيل جعفر131471202021081027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيهيفين نو شيروان شوراغا شفيق131472202022344033

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبينورا اراز رفيق كريم131473202022347010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية همسة للبناتادبيفيان هيثم احمد حمه كريم131474202022157026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية ابو البشر المختلطةادبيحسام محسن نجم عبد هللا131475212021268011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيمحمد عبد نجم عالوي131476202021051018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية كلور المختلطة - كرديةادبيبيشه نك صباح عمر حسن131477202021360003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية النزاهة للبناتادبيشهد عامر حمد عالوي131478202022130020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية همسة للبناتادبيزهره زين العابدين عسكر صفر131479202022157014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية شفق للبناتادبيغدير حسين كمال خورشيد131480202022145015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية هاجر للبناتادبيايمان فؤاد جبار توفيق131481202022150006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية الوالء المختلطهادبيهدى احمد حمد كاظم131482212022236009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية النسور المسائية المختلطةادبيانهار سعدي ياسين حبيب131483202022257002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية بيخال للبنينادبيمحمد سليم احمد اسماعيل131484212021074080

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية الصديق للبناتادبيريام نصير مهدي حمزة131485312022052006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية الحويجة للبناتادبيصفا انور عبد عبد هللا131486202022147009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةادبيشيماء عثمان قادر صالح131487202022331024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيصدام متعب محمود عبد131488202021051012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية همسة للبناتادبيابتسام حليم طه بزون131489202022157001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية الحجرات للبناتادبيزينب عباس خضر عباس131490212022109016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية منارة للبناتادبيساره محمد علي محمود131491202022321005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية داقوق للبنينادبيوسام غائب زوراب هياس131492202021017027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيايالف غازي عبد هللا توفيق131493202022144003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيمحمد كمال ناجي عبد هللا131494202021062041

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0ثانوية ابو البشر المختلطةادبيمهند محسن علي جاسم131495212021268030
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيليث فاضل محسن احمد131496202021009068

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةادبيظريفه مالك مبارك محمد131497202022330014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعواد مزهر محمد عواد131498202021085044

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيخونجه كاظم قادر احمد131499202022342013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيدنيا احمد قاسم حسين131500202022382032

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةادبيروشنا محمد عبد هللا محمد131501202022333017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيايالف دحام عبد الوهاب عبد هللا131502202022320002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبيامنه ادريس قرباني عيسى131503202022365005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبياحمد عبد الرحمن بهجت اسعد131504202021085004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيحسام معيوف رمضان عبيد131505202021251017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية بيخال للبنينادبيخالد سعد صيهود محمود131506212021074024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيقريش ناظم ظاهر مدغش131507202021077039

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيغدير طه علي زين العابدين131508202022148027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية الفرات للبنينادبيفارس علي غائب كردي131509202021007041

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيسارا فرياد محمد انور131510202022382044

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية السالمة للبناتادبيزينب ثائر زينل قادر131511202022155009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيشيماء سامان عمر حسين131512202022320010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية الجواهري للبنينادبيعمر ربيع فاضل عالوي131513202021015026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبييونس ازاد رحمان عبدل131514202021313078

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيمحمد احمد خلف حميد131515202021259193

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيمصعب فراس دخيل علي131516202021251069

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيسيف عطية سلطان فرج131517202021085024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية الخنساء للبناتادبيمياده محمد رحيم ابراهيم131518202022141029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيرازاو كريم احمد كريم131519202022340019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية شورش للبنينادبيعباس نبيل خليل علي131520212021076016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية المستقبل للبنينادبيعلي طه كتاب محمد131521202021011021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمصطفى محمد حميد صالح131522202021009085

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيالبرتينا اركان شابا متي131523322022030007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيادبيمروه وليد محمود سعيد131524202022395022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبياالء ادريس نور الدين محمد131525202022344004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية الطيبات للبناتادبيساره محمود محمد سلمان131526202022159012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبيئاكو ابراهيم احمد حيدر131527202021314001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيئاريان احمد عبد هللا وهاب131528202021311001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية الخنساء للبناتادبيتبارك وسام عبد العزيز عارف131529202022141012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبياحمد عثمان ممند عبد هللا131530202021259023
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيادبيزينب وحيد حسن عثمان131531202022395014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية ١١ اذار للبناتادبيسارة عمار فايق علي131532202022136008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية الشهباء للبناتادبينور جمعه مهدي مصطفى131533202022106065

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية اليعربية للبناتادبيرسل عماد طارق عبد القادر131534202022177010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيبه يام ويس حسين محمد131535202022382015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي سعد جعفر خضير131536202021009059

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية شفق للبناتادبيعذراء هجيج محمد صالح131537202022145014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةادبيمحمد محي الدين كاكه رش بكر131538202021301019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية ره نجوري للبناتادبيليلى عبد الرحمن توفيق رشيد131539202022107009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية اولي االلباب المسائية للبنينادبيموفق احمد حمود عطيه131540202021265021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيهناء موفق نوري مطر131541202022121034

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبياسرين انور حمه صالح رشيد131542202022349002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية ٩ نيسان للبناتادبيمريم علي مكرم عزيز131543202022101020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمصعب زبير احمد صالح131544202021081052

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيعلي نجيب قاسم سيد ولي131545202021306055

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبيالنه اسعد رشيد مجيد131546182022383038

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية بيخال للبنينادبيوسام قحطان سالم علي131547212021074096

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةادبييوسف نجيب توفيق منصور131548202021310022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعداديه الرواد  للبنينادبياحمد صدام احمد حسين131549202021022006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية االوس للبنينادبييوسف رشيد احمد صالح131550202021055023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية الواسطي للبناتادبيلينا رياض مساهر محمود131551202022102027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيرفيده عبد هللا هزاع حمدي131552202022121008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيادريس احمد حمه احمد131553202021306022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيعبد هللا يوسف كريم محمد131554202021377068

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيشنروى لقمان محمد سليم سعدون131555202022332015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيبه بوله ظاهر رحمان فرج131556202022382014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية العبادات المختلطةادبيعبد هللا مصطفى محمود مصطفى131557202021027005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيهشام شكر محمود حنيفش131558202021259261

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيصباح نور الدين محمد حسين131559202021085025

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية الواسطي للبنينادبيمصطفى ثائر جمعه باوخان131560202021079036

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد سالم علي صالح131561202021306072

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية فلسطين للبناتادبيانجي موفق علي محسن سلمان131562202022140001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةادبيزينب شه بول محمد رشيد131563202022352009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيمنى مخلف حمد ياسين131564202022121027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعبد هللا حسين علي حنش131565202021009046
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية الشروق للبناتادبيضفاف سالم قاسم جهاد131566202022149029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية الصفوة للبناتادبياسراء عاصي عبد هللا محي الدين131567202022125002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيهيلين ازاد اسعد امين131568202022144046

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةادبيسارا لقمان شكور احمد131569202022364012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية ام عمارة للبناتادبياستبرق فاروق فاضل جسام131570212022107001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبياسراء نجاة عبد العزيز كريم131571202022354003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية الحجرات للبناتادبيضحى رياض عاصي حسن131572212022109021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيشادية سردار محمد رجب حسن131573202022382048

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيايمان نعمان محمد صفر131574202022354012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيفاطمة داود محمد احمد131575202022320011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية الملحة المختلطةادبيأحمد عياش جاسم تميم131576202021202003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية كونل للبناتادبيايه عبد هللا خلف محمود131577202022113014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية اليعربية للبناتادبيهند فهم هادي حسن131578202022177027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةادبيزينو هدايت نجم الدين علي131579202022352010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيعائشة شامل صابر شكر131580202022382053

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيفاطمه خورشيد محمد رضا131581202022335038

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيعبد هللا مجيد عثمان عمر131582202021313039

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةادبيمرادي مراد جليل صديق131583202022352023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيايالف احمد صالح الدين عبد هللا131584202022200001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0الخارجيونادبياياد صالح حسن عزيز131585202021400051

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبيشاجوان محمد حسين السيد علي131586202022349012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزينة احمد رفعت اسعد131587202022144027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةادبيأسماء هاورى خالد محمد فاتح131588202022363002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبياسراء فخر الدين محمود فقي صالح131589202022340002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0ثانوية القورية للبناتادبيمريم محمد جالل سمين131590202022110036

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0الخارجيات- الدراسة الكرديةادبيمروه نادر عبدالرحمن خضر131591202022403017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةادبيبافيل سرهنك حمد معروف131592202021283009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0ثانوية همسة للبناتادبيسمية حاتم صالح عالوي131593202022157019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةادبيحنين ناصر احمد خلف131594202022283004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0ثانوية دجلة للبناتادبيزبيده رعد صالح عبد هللا131595202022109012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0ثانوية الشهباء للبناتادبيساره عباس ازاد حسين131596202022106038

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيتارا صبحي عمر كريم131597202022355007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيأكو محمد احمد مردان131598202021306005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0ثانوية كوزلو بابا للبنينادبييونس وليد عاصي علي131599202021032023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية نور العراق للبناتادبيدياري خليل ابراهيم احمد131600202022138015
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيمحمد عبد الصمد نصر الدين محمد131601202021377091

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيشلوفه كامران رمضان احمد131602202022382049

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيحمزه خلف محي محمد131603212021272031

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0الخارجياتادبييمامه عبدالرزاق داود سليم131604202022401112

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيزينب حميد جبار برغش131605202022335025

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبيأسامة شرف الدين عزيز جمعه131606202021365001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية الفرات للبنينادبيطه صالح غضبان محمد131607202021007018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية علي سراي المختلطة دراسة كرديةادبيلوزان فندي محمد غريب عزيز131608202022372004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0الخارجيون - الدراسه الكرديهادبيعلي نجم الدين فيض هللا كريم131609202021402044

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينادبيخليل ابراهيم محمد ناصر131610202021062016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية الملحة المختلطةادبيوليد محمد كتبة حسين131611202021202013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية همسة للبناتادبياسراء مجول طايه عبد هللا131612202022157002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0الخارجياتادبياخالص حسين شوكت خورشيد131613202022401002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0الخارجيونادبيعالء حميد ساهي نجم131614202021400190

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبيمحمد شهاب حكيم غفور131615202021316020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيادبيآمنه ايدن احسان وفيق131616202022395001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةادبيئاشنا مبارك علي محمد امين131617202022331003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية القلعة للبناتادبيعائشه جتين عبد الجليل محمد131618202022104020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيرعد شكر قدوري عبد هللا131619202021009038

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيمالك عدي عبد الستار حمودي131620322022030038

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيايمان وريا محمد عمر131621202022354013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيزهراء محسن عزت احمد131622202022148016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية مندلي للبنينادبياحمد محمد داود محمد131623212021034004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعداديه الرواد  للبنينادبيعباس فاضل ابراهيم مطر131624202021022035

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيآدم قاسم اسعد محمد131625202021306004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةادبيناز نوزاد حسن عزيز131626202022363012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةادبيامل فرهاد حميد خورشيد131627202022330004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيشيالن عدنان حسن علي131628202022354032

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية اليعربية للبناتادبيتونس عمار خير هللا احمد131629202022177008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيفالح حسن خلف عزيز131630202021259172

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيايمان سردار كاكه برا كريم131631202022346011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيريبين محمود حسين محمد غريب131632202021311025

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيجنار اسعد احمد محمد امين131633202022355008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيئاال عمر احمد محمد امين131634202022319001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0ثانوية  به روه رده للبنات دراسة كرديةادبينوال مدحت محمد علي131635202022353008
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةادبيالنه عبد هللا حمه غريب طاهر131636202022363010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيمريم عبد الخالق سلطان حمادي131637202022282113

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينب حسن علي امين131638202022117021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيعز الدين عثمان صباح صالح131639202021077030

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية طوبزاوة المختلطة - الدراسة الكرديةادبينور محمد فاضل امين131640202022368008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية علي سراي المختلطة دراسة كرديةادبيديالن اركان غيدان رمضان131641202021372002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية همسة للبناتادبياميره علي محمد ابراهيم131642202022157003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية الفاروق المختلطةادبينور محمود عزيز محمد131643202022201011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية خولة بنت األزور للبناتادبيهاجر محمد رحيم سعيد131644202022126001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيزهراء كريم محمد حمه خان131645212022179029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةادبيريزوان ازاد محمد صالح131646202022352008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية المستقبل للبنينادبيوليد خالد ولي احمد131647202021011044

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية النه المسائية للبناتادبيليلى احمد محمد أمين131648202022383028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية الملحة المختلطةادبيأسماء خليل رمضان جفال131649202022202002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةادبيفاطمه يوسف شريف محمد131650202022339007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية العباد للبنينادبيضرغام صالح حسين خضر131651202021076015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0ثانوية العبادات المختلطةادبيرجب ابراهيم حميد عبد هللا131652202021027002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي احمد محسن عبد الرضا131653202021009055

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيعبد المجيد احمد جالل عجاج131654202021077026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0ثانوية ٩ نيسان للبناتادبيداليا محمد جواد كاظم131655202022101009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيحسين محمد حسن محمد131656202021259055

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانيادبيمحمد أتش اكرم رفيق131657202021391019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0ثانوية التون صو للبناتادبيساره عبد هللا محمد عبد السالم131658202022143004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0ثانوية ره نجوري للبناتادبيعائشه عبد الرحمن عبد هللا رشيد131659202022107006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد صديق محمد نوري131660202021313058

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبييوسف حسين علي عبد هللا131661202021261109

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0ثانوية الحريري للبناتادبيهاجر عامر ناصر زباله131662212022144020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0ثانوية كونل للبناتادبيفاطمه قاسم حسين مشجر131663202022113042

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسميه خلف علي حمودي131664202022144030

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيمحمد صالح عطية حميد131665202021259208

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0ثانوية النزاهة للبناتادبينور سلمان داود علي131666202022130038

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيبه هره صمد عبد الرحمان عبدل131667202022335017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةادبيهاوري ادريس سلمان رحمان131668202021301021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية العباد للبنينادبينزهان سجحيل محمد عبد هللا131669202021076032

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيباسل طامي جواد احمد131670202021251011
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية المستقبل للبنينادبيرشدي عثمان شريف كريم131671202021011009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية مندلي للبنينادبيليث جاسم محمد جمعه131672212021034039

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0الخارجيات- الدراسة الكرديةادبيالنه ستار جاسم خضر131673202022403014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية اليمامة للبناتادبيزينب آيدن سلمان سليمان131674202022108011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية الملحة المختلطةادبيوسام سالم عبد نعمان131675202021202012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية داقوق للبنينادبيمحمد ناصر محمد عبد الرزاق131676202021017021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيكوسره ت احمد غفور محمد شريف131677202021311041

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية يايجي للبنينادبيمحمد عدنان برهان حمزه131678202021203029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيخالد شعبان محمد علوش131679202021251022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيبه خشنده صالح الدين عثمان حسن131680202022319008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيشهاب احمد هالل حسين131681202021313033

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0الخارجيونادبيرغيد حازم محمود ابراهيم131682202021400115

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبيايالف لطيف عاصي علي131683202022365006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيفيان فوزي رشيد حمه ره ش131684202022348012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيسرمد عماد خليل اسماعيل131685212021022013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةادبيايه دلير صابر رحيم131686202022341007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية كونل للبناتادبيولدان عبد الحسين اكبر لواء131687202022113056

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةادبيشيماء سالم ابراهيم علي131688202022341024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي قاسم كاظم كزار131689202021078064

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية المهتدي با المختلطةادبيفؤاد صالح حسين كركز131690212021217018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيسوران محمد علي مراد131691202021377059

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية فلسطين للبناتادبيايالف محمد خضر خورشيد131692202022140003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةادبيابراهيم جاسم محمد خلف131693202021252001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية جيا المسائية للبنينادبينوح سعدون لطيف احمد131694322021060042

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةادبيمريم صباح ابراهيم حسين131695202022338027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية طوبزاوة المختلطة - الدراسة الكرديةادبيأحمد يوسف أحمد حسن131696202021368002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية الخنساء للبناتادبيرواء جميل عزيز عباس131697202022141017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية نور العراق للبناتادبيزهراء محمد مصطفى سبع131698202022138017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيهيلين ساالر جوهر انور131699202022342046

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية المستقبل للبنينادبيليث علي حسين سالم131700202021011027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيزهراء عصام اكرم خداداد131701212022179028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبينمير عبد حسين غربي131702202021259257

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية الشروق للبناتادبيبيداء محمد كريم محمود131703202022149012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية دجلة للبناتادبيرنا غسان هاشم محسن131704202022109010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية طوبزاوة المختلطة - الدراسة الكرديةادبيأحمد عباس عثمان عزيز131705202021368001
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية اليعربية للبناتادبيزينب احمد طه هالل131706202022177013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية هاجر للبناتادبيسلوى ثامر عاشور حسين131707202022150012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبيمريم معروف نوري سمين131708182022383041

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية النسور المسائية المختلطةادبيسجى حسن راشد عالو131709202022257005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيآيه رفيق محمد امين131710202022144006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةادبيساره نجم الدين غفور علي131711202022337013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية بيخال للبنينادبيعلي رعد عبد هللا يوسف131712212021074057

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية همسة للبناتادبيشهد صاحب علي جمعة131713202022157022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية العباد للبنينادبيعلي عباس علي طاهر131714202021076017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية السياب للبنينادبيصالح شحاذة احمد حمد131715202021078040

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية الواسطي للبناتادبيشيماء علي جمعه محمد131716202022102024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيعبد العزيز عدنان عبد هللا صوان131717202021251040

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيسوزان خضر الياس زكر131718202022282086

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية القدر للبنينادبيضياء حسين عبد هللا عبد131719212021089025

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبياحمد ساالر عبد هللا اسماعيل131720202021377009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةادبيعبد الكريم محمد دخيل عبد هللا131721202021252016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية الشيخ رضا الطالباني المختلطة دراسة كرديةادبيعباس فاضل خليل جمعة131722202021369010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةادبيايالف يونس رفيق افندي131723202022352005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية فلسطين للبناتادبيشيماء سالم حسين محمد رشيد131724202022140015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية الواسطي للبنينادبيمحمد عبد هللا عباس رشيد131725202021079031

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيسعد مهدي حمادي حسن131726112021042021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمحمد رحيم محمد احمد131727202021311048

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0ثانوية النصر للبناتادبيسجى محمد محمود يوسف131728202022137021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةادبيشنو رجب محمد شريف131729202022364015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيزينب نبيل انور خورشيد131730202022282068

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية نور العراق للبناتادبياسراء فتحي مطر راشد131731202022138004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0ثانوية النسور المسائية المختلطةادبيحسن علي باقر شريف131732202021257008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةادبيمصطفى ابراهيم خليل اسماعيل131733212021086009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيأسماء قاسم أحمد عزيز131734202022144001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية السالمة للبناتادبيزينة عبد السالم عمر جمعة131735202022155010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية الشروق للبناتادبيمريم محمد احسان عبد العزيز131736202022149040

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية برزاني المسائية للبنينادبيايمن ناصر ثابت شهاب131737312021070019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيفينوسا عدنان احمد محمد131738202022319017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية شورش للبنينادبيكاظم غانم كاظم حسين131739212021076022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةادبيسروه ادهم حاتم محمود131740202022337014
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية الهدى للبناتادبينيله صباح كريم امين131741202022117047

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنينادبيمهند احمد خليفة منصور131742202021096002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية تازة للبنينادبيمؤمن عبد االمير علي احمد131743202021018010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيهاودنك محمد علي محمد131744202022382062

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةادبيمعتز غايب عبد سلطان131745202021283029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعمر اركان محمد عمر131746202021081029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية الهدى للبناتادبيرنا عادل حمزه عباس131747202022117019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية الصفوة للبناتادبيبتول جواد احمد حسن131748202022125011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية المغيرة للبنينادبيمصطفى نصيف جاسم محمد131749212021051035

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية همسة للبناتادبيزينة صباح ثابت ابراهيم131750202022157016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية الهدى للبناتادبيهاجر عمار احمد خلف131751202022117048

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيهشام رحمن حميد جسام131752212021202013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيليلى خضير ازرك خلف131753202022144035

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيعبد الستار احمد ابراهيم شاهين131754202021259120

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيسعدي علي صالح محمد131755202021259078

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية الواسطي للبناتادبيبيداء سامي صالح هالل131756202022102007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية البردة المختلطةادبياحمد هادي محجوب سالم131757212021251004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعداديه الرواد  للبنينادبيحاتم كريم مطر ذيبان131758202021022014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبيساكار طارق فريق توفيق131759182022383027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية الفراهيدي للبنينادبيعمر ابراهيم خليل ابراهيم131760212021027025

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيسناريا شيت خضر قادر131761202022282080

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية عائشة للبناتادبيشيماء فارس احمد فارس131762212022101028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبياحمد اسعد عبد السالم بهاء الدين131763202021377006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيشهرين فرمان ياسين محمد امين131764202022332016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية همسة للبناتادبيبتول ناجي كاظم حسن131765202022157007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية دجلة للبناتادبيرنين نوري عبد هللا حمد131766202022109011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية تازة للبنينادبياحمد حسن عباس ولي131767202021018001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمنتهى خالد رمضان شريف131768202022144040

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيعبد هللا فتاح ابراهيم فرحان131769202021259128

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةادبيامينه عبد الوهاب عمر عبد هللا131770202022364004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية الشهباء للبناتادبيأحالم أحمد اكبر علي131771202022106001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيبينايى جعفر منصور وادي131772202022346014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيكمال جاسم محمد حسين131773212021084024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعداديه الرواد  للبنينادبيانس عبد الرزاق عبد هللا سعيد131774202021022009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعداديه الرواد  للبنينادبيفاهم محمد جامل احمد131775202021022050
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةادبيمحمد بهروز احمد عبد هللا131776202021310012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0ثانوية التاخي االهلية المسائية للبنينادبياحمد عباس توفيق مجبل131777202021266003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيريبين شيرزاد عادل درويش131778202021313029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0الخارجياتادبيعلياء خليل بوري قادر131779212022401069

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0الخارجياتادبينغم ظاهر احمد خضير131780202022401106

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية  به روه رده للبنات دراسة كرديةادبيسناء كنعان منديل خورشيد131781202022353004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية الفراهيدي للبنينادبيأنس جمهور نصيف جاسم131782212021027003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعداديه الرواد  للبنينادبيسفيان حسين كمر حسين131783202021022031

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيغفور جدوع غفور عبد131784202021201029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبياالء كامل رضا رشيد131785202022282019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية النصر للبناتادبياية ماهر خليل ثالج131786202022137009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية الزهراوي المختلطةادبيمحمود جاسم طلب خلف131787212021250012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية كونل للبناتادبيالهام طه خليفه اسود131788202022113005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيزينب عبد الصمد نريمان عبد هللا131789202022346026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية المستقبل للبنينادبيصالح احمد صالح عاصي131790202021011012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية االنتصار المختلطةادبيعمار منادي مجباس عماش131791202021234017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيمحمد هاشم اشور جوهر131792202021377105

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية ديالى للبنينادبيمصطفى امجد خليل راهي131793212021012092

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية اشبيلية المختلطةادبيعبد هللا مطلك محمد خلف131794202021204005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية الواسطي للبنينادبيعمار مكي حسن خلف131795202021079022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية النصر للبناتادبيلقاء شاكر وادي خليل131796202022137025

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية ١١ اذار للبناتادبيديرين مه ريوان عثمان صالح131797202022136005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةادبياحمد خليل محمد سلمان131798202021252002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيمحمد محمود اسود صالح131799202021251068

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيفاطمه رسول محمد سعيد131800202022354036

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيحمزه عبد الحميد رحيم زيدان131801212021084012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيهانا ادريس محمد امين131802202022342041

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيعالء احمد خورشيد محمد131803202021051015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيمحمد خليل ابراهيم عطيه131804202021201034

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0الخارجياتادبينرمين سلمان علي محمد131805202022401105

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيتبارك مزهر غائب علي131806202022144012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0الخارجيونادبيوضاح حسن محمد لطيف131807202021400318

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيعبد الستار اسعد طه محمد131808312021001018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية السياب للبنينادبيزكي مراد حسن عثمان131809202021078035

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0ثانوية الصباح للبناتادبيدينا مردان بهرام طاهر131810202022190005
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية الثورة للبنينادبيادريس مشرق حسين ناصر131811232021003006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0الخارجياتادبيداليا غانم سامي هادي131812202022401034

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبيتوانا طالب محمد احمد131813202021316009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0ثانوية االنتصار المختلطةادبيمؤيد عثمان يوسف محمد131814202021234018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيسعد جاسم محمد شالوخ131815212021279024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0ثانوية الخضراء للبنينادبيعبد هللا عدنان صالح علي131816182021050015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0ثانوية هاجر للبناتادبيهدى ازاد احمد سعيد131817202022150023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0ثانوية اشبيلية المختلطةادبيعبد الرحمن ابراهيم محمود عيسى131818202021204004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0ثانوية طوبزاوة المختلطة - الدراسة الكرديةادبيآوات حازم احمد عمر131819202022368001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيناديه عماد رحمان كاكه امين131820202022344031

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0ثانوية العباد للبنينادبيلويس احمد ابراهيم خلف131821202021076020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0ثانوية الحريري للبناتادبيطيبه جالل علي حسين131822212022144015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيايات جاسم محمد علي131823322022030008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيعمر محمد حاتم محمد131824202021259165

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةادبيبدران حسن علي جاسم131825202021252009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيسيف ياسين لطيف خلف131826212021084017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0ثانوية ٩ نيسان للبناتادبيوسن حسن مهدي صالح131827202022101029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيمروه بكر عمر حمه عزيز131828202022340032

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيندى قصي عدنان زين العابدين131829202022148037

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية يايجي للبنينادبياحمد حازم نجم جهاد131830202021203003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيمريم صالح شكر محمود131831212022179055

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيعيسى سليمان علي قادر131832202021077036

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية شورش للبنينادبيمصطفى كنعان حسن شنتاف131833212021076040

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيعائشه علي عبد المنعم صديق131834202022160008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية النصر للبناتادبيابتهال خلف عبد هللا حميد131835202022137001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية جيا المسائية للبنينادبيذنون متعب صالح جاسم131836322021060013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية فلسطين للبناتادبيملك صادق سلمان حسين131837202022140019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعبد الرحمن نامس سليمان نجم131838202021085029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية الشروق للبناتادبياسراء عدنان موسى محمد131839202022149002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةادبيشاديه سليم ابراهيم زينل131840202022330012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبينجالء مظهر علي مصلح131841322022030040

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيمالك كريم كمال كاظم131842202022121025

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية القورية للبناتادبيعهد سعد عواد محمد131843202022110027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيفاضل خالد فاضل صالح131844202021030012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيمصطفى عباس عالوي دربو131845202021077053
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية الشروق للبناتادبيداليا هشام محمد حميد131846202022149014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبينورهان فاروق محمد علي عبد العزيز131847202022124027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية الهمم للبناتادبيسجى حمزة سلمان اسماعيل131848212022182009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية همسة للبناتادبيايمان جواد كاظم حسن131849202022157006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية كونل للبناتادبياسراء جمعه خضر محمد131850202022113002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيحياة اسماعيل محمد عبد131851212022098016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية الزهراء للبناتادبيمريم عدنان علي احمد131852212022138041

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية الحجرات للبناتادبيفاطمه جواد سمين فاضل131853212022109026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية البشير للبنينادبيعمر ثامر عبد عزيز131854212021057004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية نور العراق للبناتادبيبيمان لقمان محمد سعيد131855202022138009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةادبيأحمد عبد هللا ياسين احمد131856202021301002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية النزاهة للبناتادبيناديه ساطع مهدي عواد131857202022130034

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية اليعربية للبناتادبيندى محمد سعيد حمد131858202022177024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيخطاب عمر سالم نايف131859322021011012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيزانا سامان حسن قادر131860202021377052

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية السياب للبنينادبيعبد هللا حسين عزيز مطر131861202021078049

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيرونق حامد علي مرعي131862202022121010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية النه المسائية للبناتادبيفيما عز الدين نصر الدين محمد131863202022383026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية الصباح للبناتادبيزينب محمد محمود علي131864202022190007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيايه سراج منير علي131865202022121004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0ثانوية االوس للبنينادبيعبد هللا علي محمد حسين131866202021055008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينادبياحمد عزت حسين احمد131867202021016003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحمود جاسم محمد عوده131868192021040043

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيمظفر عبد هللا خلف عبد هللا131869202021077056

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيايمان عدنان مجيد شريف131870202022355005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0ثانوية الطيبات للبناتادبيرحاب حكيم علي خطاب131871202022159007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيايه عبد الجبار قادر كريم131872202022282035

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0ثانوية النهروان المختلطةادبيسجاد ادريس خليل ابراهيم131873212021213004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0ثانوية العباد للبنينادبيحسين علي حسين خضر131874202021076007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةادبيخه الت لقمان ظاهر عبد الغفور131875202022331011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعقيل سعدون محمد محمود131876202021085036

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيدنيا سالم كريم اسماعيل131877202022320004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيشهد فاضل صالح حسين131878202022144031

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيحبيب عبد الوهاب احمد محمد131879202021259045

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية الحجرات للبناتادبيرويده زيد ابراهيم حبيب131880212022109012
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبيايمان محمود سعيد محمد131881182022383007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0ثانوية أقار صو للبناتادبيجنه جان خليل اسماعيل131882202022393005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيماريانا بدر الدين نور الدين عز الدين131883202022354042

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيسوزان حمدان خورشيد مصطفى131884202022282085

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيمالك يوسف محمد مرشد131885202022201007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيساره عز الدين محمد سعيد131886202022282074

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية السياب للبنينادبييوسف هاشم محمد احمد131887202021078121

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيانجي غازي قاسم عبد هللا131888202022148003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد جمعه شفيق رشيد131889202021313052

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0ثانوية المغيرة للبنينادبياحمد علي احمد سعيد131890212021051002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0ثانوية يثرب للبناتادبيورود رباح ياسين ابراهيم131891182022215016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية الجبل للبنينادبيعمر جاسم حسين اسماعيل131892212021036012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيزينه ناظم عبد الرحمن محمد صالح131893202022282070

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيفاطمه علي عزت علوان131894132022112029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبياقداس حكمت جمعه عواد131895202022282015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية غرناطة للبناتادبيمالك جنكيز ستار مردان131896202022100028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية الطيبات للبناتادبيرقيه عبد هللا جادر حمد131897202022159008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبيهاوكار عمر عبد هللا فارس131898202021365015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية الطيبات للبناتادبيمروه احمد عبد هللا عباس131899202022159015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0اعدادية الوالء المختلطهادبيحامد كامل عبد دعاج131900212021236004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيخضر صالح محمد صالح131901192021125003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيواثق احمد عبد هللا علي131902202021259266

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيبه يام فاخر حميد احمد131903202022354014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية هاجر للبناتادبينعيمه ياسين صالح عمير131904202022150019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0اعدادية الواسطي للبناتادبيايالف رياض حمد منصور131905202022102005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0اعدادية الخنساء للبناتادبيساره سعدي علي محمد131906202022141021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية كونل للبناتادبيرنا عطية خضير احمد131907202022113021

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0الخارجيونادبيعالء محمود عرب قنبر131908202021400195

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية المستقبل للبنينادبيعمر احمد خليل ابراهيم131909202021011022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيمريم فالح صبحي محمد131910202022124024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبيمحمد سامي احمد عطية131911202021261084

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية التون صو للبناتادبيسبأ سعيد جليل خليل131912202022143005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية القورية للبناتادبياالء جمعة اسود تاج131913202022110006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية اليعربية للبناتادبينورة عدنان محمد عباس131914202022177026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيادهم عباس فاضل محمد131915202021085008
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية داقوق للبنينادبيكرار حازم حسن صادق131916202021017018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيسامان عثمان رشيد عبد القادر131917202021313032

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية شفق للبناتادبيمريم حسين قاسم مهدي131918202022145019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيده رون عثمان قادر رمضان131919202022382028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية السالمة للبناتادبياسراء عبد محمد ابراهيم131920202022155002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية الفاروق المختلطةادبياسامة حسين حميد داود131921202021201005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية الملحة المختلطةادبيمحمد جمعة فاضل احمد131922202021202008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيايالف صالح فتاح احمد131923202022354008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية الشيخ رضا الطالباني المختلطة دراسة كرديةادبييونس ناصر سالم حسن131924202021369024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيهه يني طارق رفيق حسين131925202021306091

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية الجواهري للبنينادبيمحمد رسول حمد رسول131926202021015028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيياسر عامر عبد المنعم ابراهيم131927202021030019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيظاهر نشعان ندا محمد131928202021259110

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيضحى صباح اكرم كاكه علي131929212022179041

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية المقدادية للبناتادبيهجران هاشم حسب هللا خليفه131930212022140096

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0ثانوية ٩ نيسان للبناتادبينور بشار سالم خلف131931202022101027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية داقوق للبنينادبيمصطفى عبد السالم صمد سمين131932202021017024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية بيخال للبنينادبيصهيب عبد الجبار عبد العزيز صالح131933212021074036

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينب عباس حمدي بكتاش131934202022117022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمهند ادريس سبهان عسكر131935202021009091

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0ثانوية الشهباء للبناتادبياسراء علي محمد جميل131936202022106008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية المقدادية للبنينادبيمحمد علي طه حسين131937212021039023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0ثانوية أقار صو للبناتادبيايالف فكرت نجم الدين مندان131938202022393003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية القدر للبنينادبيحسين حمد احمد اسماعيل131939212021089010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية الطيبات للبناتادبيساره خالد عبد الكريم محمود131940212022178033

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0ثانوية النصر للبناتادبياسماء محمد خميس خليل131941202022137004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0ثانوية القورية للبناتادبياستبرق جاسم محمد حمزة131942202022110002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية الواسطي للبناتادبينوال حمد سطوان شرقي131943202022102034

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية داقوق للبنينادبيعلي عرفان شريف محمد131944202021017014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0ثانوية الصديقة للبناتادبيفاطمه شهاب احمد مهدي131945212022181026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0ثانوية كونل للبناتادبيعذراء جمعة خضر محمد131946202022113040

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية الهدى للبناتادبيهبه قيس جالل عبد الوهاب131947202022117050

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبياحمد علي عبد العزيز حمادي131948202021085005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية الفرات للبنينادبيمصطفى مؤيد حيدر شوكت131949202021007060

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0ثانوية ٩ نيسان للبناتادبينورس رائد احمد خليل131950202022101028
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية الفرات للبنينادبيماهر اسعد زيدان خلف131951202021007047

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية السالمة للبناتادبيبيداء جاسم بهاء الدين صالح131952202022155004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية يايجي للبنينادبيعباس عبد هللا فاضل عباس131953202021203016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية سروة للبناتادبيرحاب صباح محمد سمين131954202022152007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيميسر محمد خلف ختيف131955202021251075

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعداديه الرواد  للبنينادبيمصطفى هاشم خلف ابراهيم131956202021022073

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد سيروان صالح امين131957202021306076

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية داقوق للبنينادبيجاسم ثائر علي احمد حسين131958202021017003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية هاجر للبناتادبيسارة جالل صديق جالل131959202022150010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيسوزان زين العابدين جمعه ساقي131960202022282087

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبياسماعيل علي صالح ابراهيم131961202021251008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية كونل للبناتادبياخالص عدنان نجم عبد هللا131962202022113001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيرائد حمد خلف عبد131963202021259065

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0الخارجياتادبيشيماء شهاب عبدالوهاب محمد131964202022401071

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبيسارا سيروان هاشم حسن131965202022365012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية ابو البشر المختلطةادبيأسامة جمال مهدي صالح131966212021268003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية السالمة للبناتادبيايالف غازي عبد العزيز عثمان131967202022155003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةادبينورا سة ركوت محمد حكيم131968202022331034

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية القدر للبنينادبيذياب جمعه احمد اسود131969212021089014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية باغداكول للبناتادبيزينة يلماز عمر خضر131970202022111010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيعصام محمد علي محمد131971212021202009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية الياقوت للبنينادبيأمين يحيى كاظم صالح131972272021038001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0الخارجيات- الدراسة الكرديةادبيئاواره عبدالرحمن محمد صوفي131973202022403001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية الشهباء للبناتادبيغزالن جاسم احمد مطر131974202022106046

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد سالم عبد هللا محمد131975202021313056

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية النصر للبناتادبيرانيا محمد ابراهيم علي131976202022137015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية الفرات للبنينادبيعبد هللا عزيز عبد هللا خضر131977202021007025

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيسايه كمال احمد حمه خان131978202022346029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيبراء حسيب محمود سلطان131979202022144009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية شورش للبنينادبيعلي عبد الجليل محمد عذب131980212021076019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيئاشنا ارام لطيف انجه131981202022335001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيعمر ابو ذر نجيب سليم131982202021030011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيبه زدار سعد هللا عمر روندي131983202021377035

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيهديل جاسم سبع خميس131984212022226044

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية570.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد سامي عبد العزيز عبد الحميد131985202041003088
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمياده ناظم جمعه منصور131986202042109071

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيزيد شافي هادي سلمان131987272041021024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيايمان ولي حسين غالب131988202042334067

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0ثانوية حطين للبناتاحيائيكوثر ابراهيم احمد عاشور131989202042133071

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيحنان هادي محمود زيدان131990202042160032

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0ثانوية اربيل للبنيناحيائيمحمد عيد عماش طلك131991312041012024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائياالن احمد فريق حمه جان131992202041311011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيحفصه عبد العزيز علي عبد الرحمن131993172042261015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيصبا خليل جاسم هزاع131994202042125029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيرنا رجب علي عبد القادر131995202042132022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0ثانوية كويه المختلطةاحيائيلقاء حسين حمد عطيه131996312042007002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد ستار جبار رشيد131997202041301026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائينور عبد الرحمن حسن اسماعيل131998202042320026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية االماني للبناتاحيائينور محمد أحمد محمد131999182042254050

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائينرمين خليل احمد محي الدين132000202042138107

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيخه الت لقمان كاكة مد قادر132001202042331058

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيفاطمه نزهان احمد عبد هللا132002202042106056

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيمحمود محمد محمود احمد132003202041020067

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيله نيا مسعود نوري عبد هللا132004202042345081

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية الصديق للبناتاحيائيعال مصطفى ياسين محمود132005312042052016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيكوردستان سواره محمد صالح132006202042355069

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزهراء فاضل عباس غريب132007202042154033

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيزينب محمد عمر محمد صالح132008202042139055

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيكاني سيوان ولي مردان132009202042364023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائياسراء عواد محمود خلف132010202042106005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية473.1اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمالك فارس عدنان شريف132011202042180120

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيايشه نامق سعيد حميد132012182042383013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيحنين آزاد علي محمد132013202042330020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية ايبك يولو للبناتاحيائيهدى مهدي محمد احمد132014202042175031

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيهدى حمد عبدالكريم داود132015182042179043

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيمروه ياسين حسين علي132016202042335055

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيدلسوز سركوت قادر خورشيد132017202042319007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةاحيائينيان سامان فالح الدين أحمد132018202042363011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية حطين للبناتاحيائيتبارك صباح علي مرعي132019202042133023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية ئولكر للبنات - تركمانياحيائيدنيا عز الدين جالل كريم132020202042394010

صفحة ٣٧٧٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةاحيائيهوار كوران نقي علي132021202042338041

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيبه يام فارس ياسين محمد علي132022202042331045

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيبريهان محمد مجيد صالح132023202042340012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيشيرين عدنان خليل محمد132024202042162018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيشه نك عبد الصمد عزيز حمد132025202042332035

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيأسراء حلمي فاضل عباس132026202042111003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيسلسبيل نجاح رشيد عبد هللا132027202042138066

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عرفان سليمان خورشيد132028202041312101

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيزهراء احسان شاكر حسين132029202042111029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةاحيائيئه وين نجم الدين رحمان عبد هللا132030202042362002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيإيمان اكو ابراهيم درويش132031202042344013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية شفق للبناتاحيائيسوما صالح فتاح أحمد132032202042145023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيآسية تيمور حسين احمد132033202042180003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0ثانوية النصر للبناتاحيائيشيماء علي جاسم نايف132034202042137030

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيفاطمة نوري طعمه خلف132035202042121025

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيبوكان حسن حسين علي132036202042355013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد ياسين محمود محمد132037202041303190

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيزيار محمد مصطفى حسين132038202042355033

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا عبد المطلب ناصح مردان132039202041001120

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيهلكوت ميكائيل علي امين132040202041377188

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيهارون سعيد مجيد احمد132041182041009066

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية دجلة للبناتاحيائياسراء يوسف عمر علي132042202042109009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيبشرى خالد نجم عبد132043202042282061

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيغفران خليل محمود امين132044172042315092

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيسوما تحسين صالح كريم132045202042334177

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيزيان هزار صالح عزيز132046202042342039

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيشنو سامان حمه فريق خالد132047202042364014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه سليمان عبد الغفور خضر132048202042349032

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيساره فالح نجم الدين حميد132049202042154047

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيصفا عبد القادر محمد بكر صدقي132050202042116046

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيعباس احمد عباس محي الدين132051202041302071

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيدلكه ش عبد الرحمن كريم عزيز132052202042340022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيحسن مهدي عباس ابراهيم132053212041033020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية نوروز للدراسة الكردية للبنيناحيائياحمد باقي محمد حسين132054182041380002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيدالل صالح شكور عباس132055202042138039
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيهيوا مقداد طالب توفيق132056202041304141

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيمينا سالم انور عثمان132057202042120041

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبراء احمد صالح حسين132058202042144018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيسوزان حسين سعيد سمين132059202042342050

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيهديل علي صالح علي132060202042221010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية الشورجة للبنين - كرديةاحيائييوسف اياد ناصح قادر132061202041305031

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائينور اكرم عبد هللا عزيز132062202042132052

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيئافان رستم كريم سعيد132063202042342001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائينور ضياء عبد الجبار خلف132064202042119065

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0الخارجيات- الدراسة الكرديةاحيائيشينى طارق لطيف احمد132065202042403017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيكوثر محمد حسن محمد132066202042345078

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيشكوفا يوسف مولود قادر132067202042332034

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيزينو جواد احمد كوخه علي132068202042382058

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييوسف بشتيوان نجم الدين محمد امين132069202041001272

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية باجوان المختلطةاحيائيلينا عدنان عادل نجم132070202042205011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد وليد خالد مجيد132071202041303187

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيجوانه كامران عثمان عبد الرحمن132072202042352024

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيارام سعد هللا فيض هللا احمد132073202041308007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيشه نكار صباح الدين فاتح فتاح132074202042382070

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيناديه حميد بهجت رشيد132075202042330051

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائينه وال عبد العظيم كريم رضا132076202042340063

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيبشرى فخر الدين نصر الدين محي الدين132077202042344065

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيبنار ابراهيم محمد مصطفى132078202042320008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةاحيائيشه ونم شيركو صابر سعيد132079202042362018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيشنكه عرفان رحمان رسول132080202042132032

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيئاراس ريباز محمد صديق132081202041312003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيكه شبين هلباج عبد الكريم حسن132082202042344168

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد عمر علي مصطفى132083202041377027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيزيكال جمعه حسين عباس132084202042347010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية ام البنين للبنات للنازحاتاحيائيفاطمه سامي حسن علي132085202042167012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائياثار رافد عباس حسين132086202042121001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيشوان عدنان عثمان احمد132087202041304072

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيآيه دالور باشي قادر132088202042331008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا دارا حسن محمد132089202042352028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيحسين علي حسين محمد132090202041261030
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمحمد عادل نجم الدين محمد132091202041302123

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد حسين رفيق شفيق132092202041048147

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن نوزاد بهاء الدين احمد132093202041001101

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعباس عسكر عباس حيدر132094172041178056

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةاحيائيعيسى ناظم حسين حسن132095202041363007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيساره هزار عبد الحكيم سليمان132096202042124070

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيهيدى ولي علي مصطفى132097202041302154

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد شوقي محمد يابه132098202041304017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائينور خلف نجم حسين132099202042282255

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيشايوان اراز قادر محمد132100202041303098

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيسانا نعمان رمضان خضر132101202042364011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية التون كوبري للبنبناحيائيابراهيم جاالك صمد احمد132102202041014001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيدابان احسان صبري داود132103202042342029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمحمد ابراهيم احمد خضر132104202041022096

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية لورستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمهدي نزار شمس الدين محسن132105202041299037

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء امجد محمد حسين132106202042345013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمحمد نور الدين خسرو باشا132107202041013075

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيايمان مؤيد خليل عبد هللا132108202042200003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيبهره عمر عبد الكريم محمد132109202042354013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيجنان نظام كاك مند فتاح132110202042352023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية الشورجة للبنين - كرديةاحيائيباسم عزيز حسن كريم132111202041305012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائييوسف عبد هللا محمد شريف132112202041303222

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيهاوناز رمضان علي حكيم132113202042382100

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية الجواهري للبناتاحيائيخلود نعمه عبد حسين132114322042054004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيزينب باسم صبيح كريم132115182042203035

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0اعدادية قونجه كول للبناتتطبيقيفاطمه علي اكبر كاظم132116202052148018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيضياء حسين هزاع حسين132117202051250028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية سروة للبناتتطبيقيعلياء متعب حسين محمد132118202052152006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيهدى ناصر حسن سليمان132119202052334061

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيبيكرد جميل حمه امين خواكرم132120202052382014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيتبارك عبد كاطع صالح132121202052102004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيسندس عباس عز الدين اكبر132122202052120026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمحمد خلدون صالح سيف132123162051036109

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقييسرى ناصح محمد محمود132124202052345045

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزينب حسن خلف صالح132125202052144012
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0الخارجيون - الدراسه الكرديهتطبيقيحسن مريوان حميد محمدصالح132126202051402004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية الصفوة للبناتتطبيقينور محمود ذياب احمد132127202052125017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيتابان فخر الدين علي احمد132128202052331017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيانسام محمد جاسم محمد132129202052282009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيمروه صباح اسماعيل ولي132130202052331041

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيلنجه فائق نايف صالح132131202052340036

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيندى علي حسين ابراهيم132132202052120042

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيملك علي حسين حجي132133172052288048

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيمريم عباس غالم محمد132134202052138033

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقينور زاهد عبد االمير حبيب132135202052154025

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيبفرين عمر محمد احمد132136202052331013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةتطبيقياحالم فيض هللا جوهر كاك خان132137202052349002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيئه فان مصدق امين ولي132138202052334002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيتطبيقيدهان شاهين رفيق علي132139202052395017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمحمد احمد صالح الدين زينل132140202051006046

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقياوات عثمان نامق عارف132141202052334005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمحمد علي عبد المجيد محمد132142202051013035

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمحمد مهدي سفيل جعفر132143202051006056

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيزانكو جتو نجم صالح132144202051304037

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيآوين جاالك سليم كريم132145202052345003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقييونس نجم الدين حسين كريم132146202051312107

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية القلم االهلية للبنينتطبيقيجاالك مريوان احمد قادر132147202051049001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية النسور المسائية المختلطةتطبيقيايمان خلف محمد حسين132148202052257001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيايمان عثمان عمر رشيد132149202052334013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيسمير عبد القادر جمعة محمد132150202051004015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية الشهامة المختلطةتطبيقيرهف عايد روكان شاهين132151202052225001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية سروة للبناتتطبيقيتبارك عبد المناف لطيف مصطفى132152202052152001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيرؤيا ثامر محمد سعيد صالح132153212052092011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد ريبوار انور امين132154202051377014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيسرى صالح عسكر عبد هللا132155202052121010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةتطبيقيشوخان عادل نامق احمد132156202052355019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية597.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيأمينه خسرو محمد حسن132157202022355001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية596.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيهيلين عسكر عزيز فارس132158202022335051

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية594.0ثانوية الطيبات للبناتادبيمنى ثائر فؤاد محمود132159202022159017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية589.0اعدادية نور العراق للبناتادبيشهد بدرى صبيح احمد132160202022138026
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية589.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةادبيايه حسين محمد رشيد132161202022338008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية587.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيحنان فاضل محمد خضر132162202022340014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية587.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةادبيافان كامران علي محمد132163202022338005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية585.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةادبيسوما ناظم محمد محي الدين132164202022333023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية584.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةادبيبيداء ناظم نجم الدين عز الدين132165202022338011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية583.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةادبينورا عبد هللا ميكائيل محمد132166202022337023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية583.0ثانوية كلور المختلطة - كرديةادبيمحمد عثمان ابراهيم عبد هللا132167202021360008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية582.0ثانوية خانزاد للدراسة الكردية للبناتادبيدياري نوري رحيم شريف132168182022384004

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية581.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيايه يوسف كريم فارس132169202022335011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية581.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةادبيسارا علي حيدر رضا132170202022337010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية580.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيثناء سياح رحيم شريف132171202022335018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية576.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيمريم فرمان علي جبار132172202022335043

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية575.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيشه بول وهاب خليل ابراهيم132173202022355018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية575.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةادبيروشنا ادريس عزيز نامق132174202022363005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية573.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةادبيسلوى حكيم محمد خورشيد فتاح132175202022341020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية573.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيشهريوان نوري محمد امين رشيد132176202022332017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية572.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيشهله سرور عبد الرحمن صالح132177202022335034

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية571.0ثانوية اليعربية للبناتادبياية علي دخيل علي132178202022177005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية571.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةادبينيركز سامي نصر الدين توفيق132179202022338029

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية570.0اعدادية الهدى للبناتادبيشيرين مصطفى محمد احمد132180202022117028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية569.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيايمان يعقوب عمر عبد هللا132181202022124005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية568.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيسازكار دلشاد محمد خورشيد132182202022354025

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية568.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيسنا احمد طاهر صالح132183202022335030

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية568.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيزياد محمد باوه مراد132184202021307008

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية568.0الخارجياتادبيروخوش محمد سيد حميد132185202022401042

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية565.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيايمان تحسين محمد علي132186202022335009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية565.0اعدادية الخنساء للبناتادبيهاله نور الدين احمد قادر132187202022141033

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية565.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيزارا جواد محمود حمه صالح132188202022335023

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية565.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيبيالن ساالر محمد سعيد132189202022340011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية564.0الخارجياتادبيعذراء ابراهيم فوزي خلف132190202022401078

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية563.0ثانوية النصر للبناتادبيبراء جبار ابراهيم حسين132191202022137011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية563.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيايمان فرهاد صالح الدين عزيز132192202022319007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية563.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبينور اسماعيل كريم رشيد132193202022335045

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية562.0ثانوية النزاهة للبناتادبيصبا مقداد هويش ابراهيم132194202022130022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية561.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيحسن اياد عبيد حسن132195202021085014
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية561.0ثانوية  به روه رده للبنات دراسة كرديةادبيفيان جمال جالل احمد132196202022353006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية561.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيزينب ابو بكر عثمان رحمان132197202022355013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية561.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةادبيمحمد شامل خورشيد رشيد132198202021310014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية559.0ثانوية باغداكول للبناتادبيسارة نزار بيرام صديق132199202022111012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية558.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبياسماء كمال نور الدين علي132200202022344002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية558.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةادبيايمان فاضل شوكت حسن132201202022339002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية558.0ثانوية كلور المختلطة - كرديةادبيامينه أرام عبد هللا كاكه رش132202202022360002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية557.0اعدادية الهدى للبناتادبيايه جودت فائق ولي132203202022117012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية556.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيتارا اسماعيل كاظم حمه رش132204202022340012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية555.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةادبيايه يادكار جالل علي132205202022338003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية555.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةادبيشيماء عبد الخالق سليمان امين132206202022337017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية555.0ثانوية النزاهة للبناتادبيفاطمه بسام مخلف عطيه132207202022130026

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية555.0اعدادية الواسطي للبناتادبيمريم عبد الرسول كمال زين العابدين132208202022102030

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية554.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةادبيالنه بختيار محمد علي عبد الكريم132209202022352020

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية553.0ثانوية ٩ نيسان للبناتادبياالء عادل ابراهيم خالد132210202022101005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية552.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبيسبيال دلير عمر علي132211202022365013

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية551.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيغسان عادي سالم داود132212202021077038

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية549.0ثانوية كلور المختلطة - كرديةادبيهيوا سلمان رحمان جوامير132213202021360010

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية548.0اعدادية الخنساء للبناتادبيرانيه ابراهيم احمد عبد132214202022141015

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية548.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيكرده حسن علي عمر132215202022335040

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية548.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيفتاح جليل فتاح سعيد132216202021306062

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية548.0ثانوية باغداكول للبناتادبيفاتن كريم عبد الحسين عجب132217202022111016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية547.0ثانوية النصر للبناتادبيسارة خالد عبد المجيد علي132218202022137019

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية547.0ثانوية الصفوة للبناتادبيفاطمة عبد هللا حسن خلف132219202022125025

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية547.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبياخالص سعيد كمال جالل132220202022355003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية546.0اعدادية السالمة للبناتادبيليلى امين زينل قادر132221202022155012

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية545.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيايمان سعد حبيب مجيد132222202022354011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية544.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةادبيريكار عادل عارف عزيز132223202021363005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية544.0اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه وهاب احمد حسن132224202022117037

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية544.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيمحمود رمزي غضب احمد132225202021077051

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية543.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةادبيشيماء صفي محمد عبد هللا132226202022341025

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية543.0ثانوية الطيبات للبناتادبياماني سمير خلف محمد132227202022159003

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية543.0اعدادية الحجرات للبناتادبيهدى موالن جاسم محمد132228212022109038

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية543.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةادبيهيفى هيمن برهان محمد132229202022333040

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية543.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبياالء شيرزاد عبد الواحد كريم132230202022354006
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية543.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةادبيمريم لقمان رمضان محمد132231202022341027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية543.0ثانوية كرميان للبناتادبيدنيا رزكار خداداد محمد132232322022020007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية542.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيفاطمه عماد عبد هللا رمضان132233202022354037

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية571.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيايه رافد عباس حسين132234202042121006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية564.0ثانوية ئاسو المختلطة دراسة كرديةاحيائيئاشنا ازاد رحمان محمد امين132235202042370001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية550.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةاحيائياسماء عاصي علي نجم132236202042337002

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية545.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيتافكه سيروان احمد محمد132237202042140016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية542.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائياالء نور الدين امين محمد صالح132238202042124022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية542.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا مصطفى علي احمد132239202041056022

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية539.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف فريدون حسن محمود132240202041377202

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية538.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا شهاب احمد قادر132241202042354018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية535.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائياالء محمد دهام حميد132242202042177005

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية533.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيديار بكر صابر موسى132243202041304047

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية533.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعبد الوهاب اياد عبد هللا حسن132244202041019037

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية549.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقينور نوزاد جمعه محمد132245202052334054

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية538.0اعدادية طوز للبنينتطبيقيسعد عدنان سرهنك حميد132246182051037009

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية535.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةتطبيقيشه وبو فقى علي نجم الدين محمد امين132247202052333017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم اللغة االنكليزية531.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيايوب حسين اسماعيل محمد132248202051022011

جامعة كركوك/كلية اآلداب559.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيآفان عثمان رمضان حسين132249202022340001

جامعة كركوك/كلية اآلداب479.0الخارجيات- الدراسة الكرديةادبيسوما فريدون عبدهللا غيب هللا132250202022403010

جامعة كركوك/كلية اآلداب454.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبينبيل نجاة سليم اسود132251202021307030

جامعة كركوك/كلية اآلداب438.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيفاطمة اسامة صباح عمر132252202022160009

جامعة كركوك/كلية اآلداب434.0اعدادية الحويجة للبناتادبينور فالح عبد هللا محمد132253202022147012

جامعة كركوك/كلية اآلداب415.0ثانوية القلعة للبناتادبيهاجر احسان فاتح سعيد132254202022104025

جامعة كركوك/كلية اآلداب409.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيادبينور الهدى مؤيد محمد ابراهيم132255202022395025

جامعة كركوك/كلية اآلداب401.0الخارجياتادبيرويده يوسف صالح احمد132256202022401045

جامعة كركوك/كلية اآلداب398.0الخارجيات- الدراسة الكرديةادبيسارا كمال احمد رضا132257202022403009

جامعة كركوك/كلية اآلداب397.0اعدادية الهدى للبناتادبيناديه عبد هللا عبد اسود132258202022117041

جامعة كركوك/كلية اآلداب394.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيهاجر برهان بحر محمد132259312022058028

جامعة كركوك/كلية اآلداب392.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيليث عبد السالم جبار طه132260202021077041

جامعة كركوك/كلية اآلداب389.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيغسق غانم علي حسين132261202022124022

جامعة كركوك/كلية اآلداب387.0ثانوية الشيخ رضا الطالباني المختلطة دراسة كرديةادبيحسن اديب محمد حسن132262202021369005

جامعة كركوك/كلية اآلداب386.0ثانوية الياسمين للبناتادبيرغد فائق عطيه علوان132263322022025003

جامعة كركوك/كلية اآلداب385.0الخارجياتادبيايمان نجم الدين عمر توفيق132264202022401017

جامعة كركوك/كلية اآلداب383.0ثانوية الشروق للبناتادبيولدان علي عدنان عبد الرزاق132265202022149047
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جامعة كركوك/كلية اآلداب383.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةادبيريان قاسم محمد طيفور132266202022333018

جامعة كركوك/كلية اآلداب382.0اعدادية بيخال للبنينادبينوار فالح حسن محمد132267212021074093

جامعة كركوك/كلية اآلداب381.0اعدادية والت للبنين - كرديةادبيمحمد زرار حمد امين شكر132268202021315006

جامعة كركوك/كلية اآلداب381.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيالحكم رفعت أسماعيل حميد132269202021259033

جامعة كركوك/كلية اآلداب380.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيتبارك حيدر عبد الجبار محمد132270212022179011

جامعة كركوك/كلية اآلداب379.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيهاشم محمد حسين علوان132271202021259260

جامعة كركوك/كلية اآلداب378.0ثانوية القورية للبناتادبياية اميد رشيد قادر132272202022110009

جامعة كركوك/كلية اآلداب378.0اعدادية السالمة للبناتادبيأشواق علي عزيز طه132273202022155001

جامعة كركوك/كلية اآلداب378.0الخارجياتادبيسحر سمير محمد مجيت132274202022401061

جامعة كركوك/كلية اآلداب376.0ثانوية فلسطين للنازحاتادبيايناس عويد نجرس حماد132275202022164002

جامعة كركوك/كلية اآلداب375.0ثانوية الرشيد للبناتادبيوئام سعد سالم موسى132276132022096035

جامعة كركوك/كلية اآلداب375.0الخارجيونادبيهيثم محمد حسين علوان132277202021400309

جامعة كركوك/كلية اآلداب375.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيرقيه مجيد عطيه نجم132278312022058010

جامعة كركوك/كلية اآلداب374.0اعدادية الرياض للبنينادبياياد عيدان حميد سهيل132279202021023001

جامعة كركوك/كلية اآلداب374.0ثانوية دجلة للبناتادبيوفاء طه عبد هللا احمد132280202022109021

جامعة كركوك/كلية اآلداب373.0اعدادية الفرات للبنينادبيمجتبى عصام خزعل زيدان132281202021007049

جامعة كركوك/كلية اآلداب373.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةادبيفاطمة عبد هللا احمد محمد132282202022351002

جامعة كركوك/كلية اآلداب372.0اعدادية الواسطي للبنينادبيعامر خطاب عمر مصطفى132283202021079012

جامعة كركوك/كلية اآلداب371.0اعدادية النبوة للبناتادبيمريم عمار عبد العباس محمد132284212022145050

جامعة كركوك/كلية اآلداب370.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانيادبيايوب نوزاد عبد الكريم علي132285202021391002

جامعة كركوك/كلية اآلداب370.0اعدادية الواسطي للبنينادبيعلي فاروق اسود محي الدين132286202021079019

جامعة كركوك/كلية اآلداب370.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةادبيسوزان صالح علي قادر132287202022283006

جامعة كركوك/كلية اآلداب370.0اعدادية البراءة للبناتادبيزهراء توفيق علي زوراب132288212022093013

جامعة كركوك/كلية اآلداب370.0اعدادية القدر للبنينادبيمحمد عماد ياسين حسين132289212021089052

جامعة كركوك/كلية اآلداب370.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيساره عوده محمود عبد132290202022144028

جامعة كركوك/كلية اآلداب370.0ثانوية الشهباء للبناتادبيزينه زهر الدين احمد مبارك132291202022106033

جامعة كركوك/كلية اآلداب370.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيمراد طارق دراهم ابراهيم132292202021259231

جامعة كركوك/كلية اآلداب370.0ثانوية باغداكول للبناتادبيمريم وليد شاكر شكور132293202022111024

جامعة كركوك/كلية اآلداب369.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةادبيئاكار جوهر حسن خضر132294202021301001

جامعة كركوك/كلية اآلداب369.0الخارجيات- الدراسة الكرديةادبيايالف عماد حسين علي132295202022403005

جامعة كركوك/كلية اآلداب369.0الخارجياتادبيسهير اياد كريم علوان132296202022401065

جامعة كركوك/كلية اآلداب369.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيحسين حمدون احمد حسين132297202021251019

جامعة كركوك/كلية اآلداب369.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةادبيمحمد خليل محمد  امين محمد132298202021301016

جامعة كركوك/كلية اآلداب369.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي عامر عبد اللطيف صعب132299202021078061

جامعة كركوك/كلية اآلداب368.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةادبيشونم حسين قادر رشيد132300202022333027
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جامعة كركوك/كلية اآلداب368.0اعدادية الحجرات للبناتادبيزهراء مصطفى خورشيد عباس132301212022109014

جامعة كركوك/كلية اآلداب368.0ثانوية النه المسائية للبناتادبيفاطمة ابو بكر فرج محي الدين132302202022383023

جامعة كركوك/كلية اآلداب368.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيهانا آسو عمر حسن132303202022340034

جامعة كركوك/كلية اآلداب368.0اعدادية الفرات للبنينادبيميزر غازي صديان رجعان132304202021007064

جامعة كركوك/كلية اآلداب368.0ثانوية الشروق للبناتادبيبتول عباس علي رضا كاظم132305202022149011

جامعة كركوك/كلية اآلداب368.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةادبيدينا جمال فتح هللا محمد132306202022338019

جامعة كركوك/كلية اآلداب367.0ثانوية االوس للبنينادبيبشار طارق عبد هللا رميض132307202021055005

جامعة كركوك/كلية اآلداب367.0ثانوية اليمامة للبناتادبيزبيده مهدي عالوي رميض132308202022108010

جامعة كركوك/كلية اآلداب367.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيمحمد حسين علي سمين132309322021011034

جامعة كركوك/كلية اآلداب367.0اعدادية بيخال للبنينادبيمحمد صالح علي سلمان132310212021074081

جامعة كركوك/كلية اآلداب367.0ثانوية غرناطة للبناتادبيمريم مازن عثمان علي132311202022100026

جامعة كركوك/كلية اآلداب366.0اعدادية الواسطي للبنينادبيمحمد طارق حبيب ساقي132312202021079029

جامعة كركوك/كلية اآلداب366.0اعدادية الحجرات للبناتادبينبوه حسين صاحب مهدي132313212022109034

جامعة كركوك/كلية اآلداب366.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيعبد هللا سهيل نجم محمد132314202021077025

جامعة كركوك/كلية اآلداب366.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبياحمد لطيف عودل كريم132315202021306018

جامعة كركوك/كلية اآلداب366.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيكه زال طيفور محمد رسول132316202022340031

جامعة كركوك/كلية اآلداب366.0اعدادية السياب للبنينادبيفالح حسن حميد علي132317202021078073

جامعة كركوك/كلية اآلداب366.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبيوهاب رزاق صالح عبود132318232021160012

جامعة كركوك/كلية اآلداب365.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمنار شالل محمد اسود132319202022144038

جامعة كركوك/كلية اآلداب365.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيمعتصم عادل علي احمد132320202021085069

جامعة كركوك/كلية اآلداب365.0اعدادية القدر للبنينادبيمسلم مهدي احمد محمد132321212021089055

جامعة كركوك/كلية اآلداب365.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةادبيشيماء برهان رشيد علي132322202022362004

جامعة كركوك/كلية اآلداب365.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةادبياحمد اراز رفعت عزيز132323202021310001

جامعة كركوك/كلية اآلداب365.0ثانوية الشهباء للبناتادبيفاطمه رشيد بكر عثمان132324202022106049

جامعة كركوك/كلية اآلداب365.0ثانوية كونل للبناتادبيزليخه معروف محمد قادر132325202022113024

جامعة كركوك/كلية اآلداب364.0الخارجيونادبيقصي شوكت جاسم محمد132326212021400092

جامعة كركوك/كلية اآلداب364.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةادبيمحمد رمضان خورشيد سعيد132327202021363008

جامعة كركوك/كلية اآلداب364.0ثانوية سيوان للبنينادبيعلي هادي حسن علوان132328312021003014

جامعة كركوك/كلية اآلداب364.0اعدادية نور العراق للبناتادبيزينب نبيل انور اسماعيل132329202022138019

جامعة كركوك/كلية اآلداب364.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةادبيميسم علي حسين رشيد132330202022339008

جامعة كركوك/كلية اآلداب364.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةادبيشنكه اسماعيل ياسين برايم132331202022331021

جامعة كركوك/كلية اآلداب364.0اعدادية فلسطين للبناتادبيهيلين محمود رضا مصطفى132332202022140026

جامعة كركوك/كلية اآلداب363.0ثانوية االنتصار المختلطةادبيوليد خالد اسماعيل حميد132333202021234027

جامعة كركوك/كلية اآلداب363.0اعدادية الخنساء للبناتادبيسناء عبد هللا امين محمد132334202022141023

جامعة كركوك/كلية اآلداب363.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتادبيرواء خضر برجس عطية132335202022153005
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جامعة كركوك/كلية اآلداب363.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانيادبينجاه نجاح جليل عمر132336202021391025

جامعة كركوك/كلية اآلداب363.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعبد الرحمن اكرم خضر عباس132337202021085027

جامعة كركوك/كلية اآلداب363.0اعدادية فلسطين للبناتادبيسارة نجدت محمد كريم سمين132338202022140009

جامعة كركوك/كلية اآلداب362.0اعدادية الفرات للبنينادبيوسام سليم جواد فدعوس132339202021007069

جامعة كركوك/كلية اآلداب362.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيسنوور محمد عبد الفتاح محمد132340202022320009

جامعة كركوك/كلية اآلداب362.0اعداديه الرواد  للبنينادبيمحمد قابيل طوب فهد132341202021022065

جامعة كركوك/كلية اآلداب362.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيفاطمه محمد عبد هللا احمد132342122022100030

جامعة كركوك/كلية اآلداب361.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيادبيمالك عمر احمد محمد132343202022395023

جامعة كركوك/كلية اآلداب361.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيمحمد عثمان محمد هادي132344202021377093

جامعة كركوك/كلية اآلداب361.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبياحمد خليل احمد جوهر132345202021313005

جامعة كركوك/كلية اآلداب361.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد اسعد فهمي حمزة132346202021078079

جامعة كركوك/كلية اآلداب361.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبييوسف ميروان شهاب حمه صالح132347202021306099

جامعة كركوك/كلية اآلداب361.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيغفور ازاد سيف هللا علي132348202021311038

جامعة كركوك/كلية اآلداب361.0اعداديه الرواد  للبنينادبيبسام فاضل خلف خليل132349202021022013

جامعة كركوك/كلية اآلداب361.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتادبيشهد عدنان فاروق عبد الكريم132350202022153008

جامعة كركوك/كلية اآلداب361.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيامنه انمار قدري عبد الرزاق132351202022121003

جامعة كركوك/كلية اآلداب361.0اعدادية المستقبل للبنينادبيليث سعد حميد طه132352202021011026

جامعة كركوك/كلية اآلداب361.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبينور فرحان ضيف احمد132353312022058027

جامعة كركوك/كلية اآلداب361.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيعبد هللا بشار هشام رشيد132354132021015033

جامعة كركوك/كلية اآلداب360.0اعدادية الفرات للبنينادبيحسين هادي عزيز عبد هللا132355202021007015

جامعة كركوك/كلية اآلداب360.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيهيرو مصطفى محمد رؤوف محمد صالح132356202022354044

جامعة كركوك/كلية اآلداب360.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبينبيل اوميد محمد فتاح132357202021085071

جامعة كركوك/كلية اآلداب360.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء ياسين عزيز زيدان132358202022140008

جامعة كركوك/كلية اآلداب360.0ثانوية النزاهة للبناتادبيولدان علي خضر بكر132359202022130042

جامعة كركوك/كلية اآلداب360.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد عماد داود سلمان132360202021009012

جامعة كركوك/كلية اآلداب360.0ثانوية الطيبات للبناتادبيزهره كامل خليل محمد132361202022159010

جامعة كركوك/كلية اآلداب360.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيمحمد عباس عبيد حسن132362202021085054

جامعة كركوك/كلية اآلداب360.0اعدادية الحجرات للبناتادبيسكينه عادل جمال سلمان132363212022109018

جامعة كركوك/كلية اآلداب506.0ثانوية حطين للبناتاحيائيفاطمه عدنان حسين جاسم132364202042133069

جامعة كركوك/كلية اآلداب486.0اعدادية السما للبناتاحيائيتقى لؤي محمد علي رضا132365272042083025

جامعة كركوك/كلية اآلداب469.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيلمياء غانم خليل جاسم132366202042125038

جامعة كركوك/كلية اآلداب466.0ثانوية االخاء المختلطةاحيائيمزعل ملفي عزيز محيمد132367322041053007

جامعة كركوك/كلية اآلداب462.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائياحمد موفق طه محمد سعيد132368202041003009

جامعة كركوك/كلية اآلداب458.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائيزهراء عدنان عاصي موسى132369202042148011

جامعة كركوك/كلية اآلداب449.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيايه بشتيوان بابير حمد132370202042334068
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جامعة كركوك/كلية اآلداب447.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمريم ثاني سرهيد وتيح132371202042180111

جامعة كركوك/كلية اآلداب445.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمرسى جنكيز عبد هللا عباس132372202042134070

جامعة كركوك/كلية اآلداب444.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائينجاح احمد حمادي هالل132373202041015056

جامعة كركوك/كلية اآلداب443.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه احمد ابو بكر محمد امين132374202042346076

جامعة كركوك/كلية اآلداب443.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيرؤيا اسامة محمد نواب الدين132375202042123007

جامعة كركوك/كلية اآلداب442.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيغصون احمد ربيع عبد هللا132376202042177030

جامعة كركوك/كلية اآلداب441.0اعدادية ١١ اذار للبناتاحيائيسندس ثائر عبد هللا شهاب132377202042136009

جامعة كركوك/كلية اآلداب441.0ثانوية الشيماء االهلية للبناتاحيائينور الهدى عالء فاهم اسماعيل132378202042187004

جامعة كركوك/كلية اآلداب441.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيماريه معاذ محمود ناصر132379312042058029

جامعة كركوك/كلية اآلداب439.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيآية اسامة محمد نواب الدين132380202042123001

جامعة كركوك/كلية اآلداب436.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيداود كاظم عبد القادر محمد132381202041311023

جامعة كركوك/كلية اآلداب436.0ثانوية القلعة للبناتاحيائيسفانه روكان جرو خلف132382202042104014

جامعة كركوك/كلية اآلداب435.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسين خلف رمضان132383202041030139

جامعة كركوك/كلية اآلداب435.0ثانوية ئولكر للبنات - تركمانياحيائيسنبل فالح حسن عبد هللا132384202042394014

جامعة كركوك/كلية اآلداب435.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائياثار عبد الحكيم نعمه زيدان132385202042124009

جامعة كركوك/كلية اآلداب434.0ثانوية الشروق للبناتاحيائيهبه محمد جاسم محمد132386202042149030

جامعة كركوك/كلية اآلداب434.0ثانوية النه المسائية للبناتاحيائيبهرة رحمه هللا أحمد محمد132387202042383003

جامعة كركوك/كلية اآلداب434.0ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةاحيائيابراهيم ساالر علي حسن132388202041371002

جامعة كركوك/كلية اآلداب433.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيثريا عباس احمد عمر132389202042342021

جامعة كركوك/كلية اآلداب432.0ثانوية ام البنين للبنات للنازحاتاحيائيإيمان عباس سليم حسين132390202042167001

جامعة كركوك/كلية اآلداب432.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيسيف عدنان طه مهدي132391322041060027

جامعة كركوك/كلية اآلداب431.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين وريا كاكه امين بايز132392202042349050

جامعة كركوك/كلية اآلداب429.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد اميد رضا محمد امين132393202041377128

جامعة كركوك/كلية اآلداب428.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيالنه عبد هللا احمد صالح132394202042180104

جامعة كركوك/كلية اآلداب428.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينور ايدين ناظم عزيز132395202042117058

جامعة كركوك/كلية اآلداب427.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيزينب بوتان نظيف حسن132396202042335026

جامعة كركوك/كلية اآلداب412.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقيعلي حسين علي زينل132397202051002021

جامعة كركوك/كلية اآلداب395.0ثانوية اتا بكلر للبنينتطبيقيانور اراز اكبر هياس132398202051008008

جامعة كركوك/كلية اآلداب389.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمحمد عيسى ذياب حمد132399202051013037

جامعة كركوك/كلية اآلداب388.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةتطبيقيحسن ياسين مدلول حمد132400202051261010

جامعة كركوك/كلية اآلداب388.0ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيقدس عادي مرعي اسماعيل132401202052200004

جامعة كركوك/كلية اآلداب388.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمحمد شجاع ضاري صبح132402202051006053

جامعة كركوك/كلية اآلداب383.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقينوران أتيال صالح الدين أحمد132403202052114038

جامعة كركوك/كلية اآلداب382.0ثانوية عدن للبنينتطبيقيحسان ثابت ابراهيم محمد132404202051084010

جامعة كركوك/كلية اآلداب382.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيمينا مثنى فؤاد طه132405202052120041
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جامعة كركوك/كلية اآلداب380.0ثانوية التاخي االهلية المسائية للبنينتطبيقيعلي نبيل علي جمعة132406202051266013

جامعة كركوك/كلية اآلداب380.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيبهار محمد جمعه رضا132407202052160002

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية541.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيسارا سليمان كريم عارف132408202022332008

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية541.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيسارا كامران ابراهيم رحيم132409202022335028

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية540.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةادبيأسيا حسين حمه شريف132410202022333002

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية540.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيجنان رزكار علي زينل132411202022346017

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية539.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبياحمد مزهر علي محمد132412202021307003

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية539.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيفاطمه محمد جمال خورشيد132413202022121020

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية538.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةادبينه مام نظام الدين انور محمود132414202022362007

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية537.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيبه يام رؤوف محمد غريب ابراهيم132415202022332002

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية537.0ثانوية اليعربية للبناتادبيدعاء عيدان كامل حبيب132416202022177009

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية535.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةادبيشيماء فرهاد حمزه عمر132417202022338022

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية535.0ثانوية كلور المختلطة - كرديةادبيسيما سلمان رحمان جوامير132418202022360004

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية534.0ثانوية الشروق للبناتادبياخالص سعد هللا شهاب جالل132419202022149001

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية534.0اعدادية قونجه كول للبناتادبياخالص ذو الفقار سمين حيدر132420202022148001

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية534.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيمنار امجد جهاد محمد132421202022121026

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية533.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيكيزان عدنان محمد علي132422202022344025

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية532.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيمريم أحمد فهمي محمد132423192022201021

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية531.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةادبيسازان صالح أحمد محمد132424202022363007

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية530.0ثانوية غرناطة للبناتادبيسميه موفق بهاء الدين حسن132425202022100016

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية530.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبييوسف مجيد احمد شريف132426202021307033

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية529.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةادبيسايه ساالر عبيد عمر132427202022333020

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية528.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيعبد االمير صبحي عبد القادر محمد132428202021307013

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية528.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيدعاء اسماعيل احمد محمد132429202022319012

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية528.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةادبيشاناز مريوان علي خورشيد132430202022352015

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية528.0ثانوية طوبزاوة المختلطة - الدراسة الكرديةادبيأيمان ساطع ناصح اسعد132431202022368002

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية528.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيسارا احمد قادر خورشيد132432202022342018

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية527.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيهيرو طه حسين فتاح132433202022342045

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية526.0اعدادية نور العراق للبناتادبيهيام ذباح ياسين علوان132434202022138046

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية525.0ثانوية الطبري المسائية دراسة كرديةادبيالنه طارق عزيز صالح132435182022386003

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية525.0ثانوية همسة للبناتادبيمريم غائب جهاد محمد132436202022157029

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية525.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيصالح الدين ياسين احمد شريف132437202021307012

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية524.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةادبيوفاء برهان محمود محي الدين132438202022333042

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية524.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبيايمان احمد عبد الرحيم محمود132439182022383005

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية523.0الخارجياتادبيورقاء اسعد مصلح حميد132440122022401163
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جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية523.0ثانوية اشبيلية المختلطةادبيجواهر اسماعيل صالح نجرس132441202022204001

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية522.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيكريم رعد كريم صالح132442202021259180

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية521.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيجرو جالل محمد سعيد132443202022319011

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية520.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةادبيمريم نوزاد احمد محمد132444202022351003

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية520.0ثانوية القلعة للبناتادبيفاطمه محمد حسن احمد132445202022104021

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية520.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيريان جتو احمد مصطفى132446202022348009

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية520.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةادبيهدى صالح طه يوسف132447202022331035

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية519.0ثانوية غرناطة للبناتادبيمروه كيالن حميد نامق132448202022100023

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية518.0ثانوية أقار صو للبناتادبيعائشه مؤيد هاشم سعد هللا132449202022393011

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية518.0اعدادية ١١ اذار للبناتادبيساره طالب رحمان رشيد132450202022136010

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية518.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيسميه سالم عزيز كامال132451202022340026

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية518.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيكابان عبد هللا محمد خورشيد132452202022335039

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية518.0ثانوية دجلة للبناتادبيشيماء جليل ابراهيم خلف132453202022109014

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية518.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةادبيسوز صبحي حميد شريف132454202022341022

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية517.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيزينب يوسف كريم محمد132455202022355014

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية517.0ثانوية الصفوة للبناتادبيملك حسين علي رضا132456202022125028

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية516.0الخارجيونادبيادريس ثامر غزاي دهش132457202021400033

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية516.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيروخوش نادر عبد الخالق رشيد132458202022332005

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية516.0ثانوية  به روه رده للبنات دراسة كرديةادبيزهراء قاسم بهرام علي132459202022353003

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية516.0الخارجيونادبيرائد خميس مرعي عوفي132460202021400108

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية515.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبينشميل عاصي حسين محمود132461202022332022

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية515.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيايالف احمد مجيد سالم132462202022354007

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية515.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيداليا سيروان حمه رشيد محمد132463202022344009

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية514.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيزوان رشيد رؤوف عبد الكريم132464202022332006

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية513.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةادبيشيماء شيرزاد حسين صديق132465202022337016

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية513.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةادبيسارا وريا محمد مصطفى132466202022331017

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية512.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيمحمد سامي مجيد فرج132467202021307024

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية511.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةادبينيان عثمان ابو زيد سيروان132468202022333036

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية511.0ثانوية الشروق للبناتادبينبأ ممتاز محمد احمد132469202022149041

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية510.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةادبييسرى اسماعيل رحيم حسن132470202022352031

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية510.0اعدادية الرياض للبنينادبيوسام احمد شلش رمضان132471202021023011

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية510.0اعدادية ١١ اذار للبناتادبيتبارك ناظم كاظم رشيد132472202022136002

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية509.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيئه وين سردار غريب علي132473202022342001

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية509.0ثانوية كونل للبناتادبيسراب احمد فخر الدين نامق132474202022113035

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية508.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمهند رشيد احمد امين132475202021311058

صفحة ٣٧٨٥ من ٦١٩٥
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جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية507.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيايمان فارس صالح سليمان132476202022124004

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية507.0ثانوية همسة للبناتادبيمريم خلف محمد عبوش132477202022157028

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية507.0ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبيمحمد فؤاد علي صالح132478202021316021

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية507.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمأب ربيع فاضل عالوي132479202022144036

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية506.0اعدادية السياب للبنينادبيعمار عباس عبد الكريم فتاح132480202021078065

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية505.0ثانوية اليعربية للبناتادبيزينب نوري عمش حسين132481202022177014

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية505.0ثانوية همسة للبناتادبينوال شامل هندي علو132482202022157033

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية505.0ثانوية غرناطة للبناتادبينبأ خالد غربي صالح132483202022100032

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية505.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيطيبه سرمد قنبر رشيد132484312022058015

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية505.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيزياد طارق عبد الكريم مجيد132485202021306043

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية504.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيمحمد صالح شريف علي132486202021311050

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية504.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيخه الت علي ابراهيم صالح132487202022354016

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية503.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةادبيشيفان كاروان رفيق محمد132488202021363007

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية503.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد طه حمه حميد132489202021313059

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية503.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيرسل اكرم عباس علي132490202022121007

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية502.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبيتفرين محمد عبد هللا محمود132491202022365008

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية500.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيايه طه محي الدين فرحان132492202022201003

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية500.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيالوين لقمان سعيد سليم132493202022342035

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية499.0ثانوية باغداكول للبناتادبيأخالص فالح حاتم بكر132494202022111001

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية498.0اعدادية الطيبات للبناتادبيمريم خليل صالح كريم132495212022178051

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية498.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيسيف احمد حسين عزيز132496202021251030

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية498.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةادبيهدى نوزاد فاضل عثمان132497202022331036

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية497.0مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيا-انقرةادبيعباس حسن علي عباس132498132021226003

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية497.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةادبيساره عبد هللا ميكائيل محمد132499202022337012

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية497.0ثانوية الطيبات للبناتادبيعذراء وسمي ابراهيم محمد132500202022159014

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية495.0اعدادية الواسطي للبناتادبيزينه ليث عادل حسن132501202022102020

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية495.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه حسن جمعه فليح132502182022231010

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية495.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيمحمد جاسم نجم عبد هللا132503202021259198

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية495.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبييوسف برهان محمد صالح132504202021306098

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية495.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةادبيايالف عرفان سليمان خورشيد132505202022331008

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية495.0ثانوية همسة للبناتادبيرند حسن خلف مشير132506202022157013

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية494.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةادبينسرين موسى رضا محمد132507202022352027

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية493.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةادبيسوز عبد القادر عمر عبد الكريم132508202022338021

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية493.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيشيماء نجاة بهجت امين132509202022335036

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية492.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيشايسته حسين محمد حسين132510202022342026
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جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية492.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيسوزان هيمن غالب مجيد132511202022346036

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية492.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد عرفان عثمان قادر132512202021306078

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية491.0ثانوية كلور المختلطة - كرديةادبيئه له ند سرجل حسين حسن132513202021360002

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية491.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيفاطمه ياسين محمد سليم رضا132514202022346045

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية491.0ثانوية اليعربية للبناتادبيمنار محمود جواد محمود132515202022177022

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية490.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيسجى عطا هللا يونس اعويد132516202022121016

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية490.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةادبيشينى لقمان عبد الرحمن عودل132517202022364018

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية490.0ثانوية القلعة للبناتادبيمريم شاكر ستار شاكر132518202022104023

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية489.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةادبيشه يدا جمال احمد امين132519202022333028

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية488.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيشاجوان حميد حمه علي اسماعيل132520202022355017

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية488.0ثانوية عرفات المختلطةادبيميثم صالح حميد علوان132521232021161021

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية488.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيباسم محمد ابراهيم سهو132522172021351109

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية487.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةادبيأيالف اكو ناصر علي132523202022333003

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية487.0ثانوية الطيبات للبناتادبياحالم فوزي رشيد خلف132524202022159001

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية487.0الخارجيونادبيعلي حرب عبدالرحمن خوشان132525202021400200

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية486.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيبيمان مسعود فارس محمد132526202022342010

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية485.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيسرمه طارق نامق رضا132527202022346030

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية485.0ثانوية ٩ نيسان للبناتادبياسماء شاكر خضر حسين132528202022101003

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية485.0ثانوية سروة للبناتادبيندى طاهر مبارك حسين132529202022152020

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية485.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةادبيدينى وحد الدين نصر الدين قادر132530202022320005

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية485.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيلينا فرمان ستار عبد هللا132531202022354041

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية484.0الخارجياتادبيريم ياسين سليمان علي132532202022401047

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية483.0ثانوية المسرة المسائية للبنات - تركمانيادبينور عبد القادر عبدين زينل132533202022396003

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية483.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد فالح ياسين طه132534202021081043

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية483.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد عدنان محمد صالح132535202021313063

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية483.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةادبيدزوار ناصح مصطفى سيده132536202022337009

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية482.0الخارجياتادبيسراب فاضل محمد خلف132537202022401063

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية482.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيشيماء فرمان ابراهيم محمد132538202022335035

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية482.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةادبيمحمد وهاب احمد محمد132539202021310018

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية482.0ثانوية الزهراوي المختلطةادبيهدى علي خلف وسمي132540212022250002

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية481.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيمحمد غازي احمد سليمان132541202021201036

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية480.0ثانوية الشهباء للبناتادبيعائشه خضر حمد ياسين132542202022106044

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية480.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةادبيفاطمه نوزاد لطيف عمر132543202022330017

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية480.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةادبيأيالف اميد جبار علي132544202022331005

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية479.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينادبيايوب عثمان كريم ابراهيم132545112021204027
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جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية477.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبياسماء كاوان احمد كريم132546202022348002

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية477.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيالجان محمد توفيق رشيد132547202022355022

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية477.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيساره عيسى محمد علي132548202022121015

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية477.0اعدادية فلسطين للبناتادبيالنه حسين بكر خورشيد132549202022140017

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية477.0ثانوية النه المسائية للبناتادبيشه هين سليمان حمه صالح ميكائيل132550202022383020

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية477.0ثانوية طوبزاوة المختلطة - الدراسة الكرديةادبيايدن عدنان عبدالرحمن خضر132551202021368003

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية477.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيمحمد خالد غانم خطاب132552172021080027

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية476.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيدانا ساالر محمد احمد132553202021311020

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية476.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةادبيبه يام ادريس حميد هرزاني132554202022333012

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية476.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيضحى حازم احمد خطاب132555202022144034

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية475.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةادبياسماء ازاد باهر كل132556202022341002

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية475.0ثانوية  به روه رده للبنات دراسة كرديةادبياسماء محمد نجم عبد هللا132557202022353002

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية474.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبيجوانه ازاد محمد محمد صالح132558202022349006

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية474.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيميالد جمال جليل احمد132559182022179001

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية474.0اعدادية الهدى للبناتادبيبتول عبد الصاحب عمر شكور132560202022117013

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية473.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيالنا محسن علي ممند132561202022344027

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية472.0الخارجياتادبيجنان محمود ايوب حمادي132562182022401037

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية472.0اعدادية السياب للبنينادبيلؤي الروبي فاروق هاشم132563202021078075

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية472.0اعدادية الواسطي للبناتادبينور حمزه اكبر خماس132564202022102035

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية471.0ثانوية الشهباء للبناتادبيمنار صباح مجبل عيدان132565202022106058

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية471.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةادبيالرا سردار حمه صالح قادر132566202022337021

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية471.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةادبيايالف صالح مولود معروف132567202022333006

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية470.0اعدادية القدر للبنينادبيبالل محمد جمال ابراهيم132568212021089004

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية470.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيسراب عبد الباسط فاضل احمد132569202022124019

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية470.0ثانوية اليمامة للبناتادبيهاجر صباح عرب جمعه132570202022108019

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية470.0ثانوية النصر للبناتادبيغفران محمد خميس خليل132571202022137024

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية470.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيشايان عباس حسين عبد هللا132572202022347006

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية469.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعقيل طالب شيخو محمد132573202021081025

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية469.0اعدادية الفرات للبنينادبيمحمد حسن عطيه احمد132574202021007051

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية469.0ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيسوسن عباس حبيب مجيد132575202022200003

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية469.0ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيعمر سيروان عباس رحمه هللا132576202021032011

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية468.0ثانوية ره نجوري للبناتادبيايه وليد خالد قادر132577202022107003

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية468.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيروزان احمد محمد حويز132578202022355011

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية468.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيبتول مهند راضي عيدان132579202022124006

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية467.0اعدادية الهدى للبناتادبيشيماء مصطفى كمال قادر132580202022117030
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     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية467.0اعدادية الهدى للبناتادبيياسمين خليل ابراهيم رفيق132581202022117053

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية466.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيزينب عبد الخالق نوري علي132582202022342017

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية466.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبيريناس ياسين حمه شين مجيد132583202021365005

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية466.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةادبينياز لقمان عزيز علي132584202022362008

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية466.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيبالل حقي اسماعيل محمد132585202021085013

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية465.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةادبيسارا ادريس منصور غفور132586202022333019

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية465.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيخنده ستار جبار محمد132587202022355009

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية465.0ثانوية البردة المختلطةادبياسيل صدام مبارك حسين132588212022251001

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية465.0اعدادية المتنبي للبنينادبيبالل اياد نصيف جاكه132589202021081009

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية465.0اعدادية مندلي للبنينادبيبارق مالح كمر كيطان132590212021034009

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية464.0اعدادية الفجر المختلطةادبيلؤي احمد راشد حسين132591232021173041

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية464.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةادبيايمان طارق محمد امين مكائيل132592202022333007

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية463.0ثانوية غرناطة للبناتادبيفاطمه ثائر جاسم عبد هللا132593202022100019

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية463.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةادبيسميه وليد رحيم شريف132594202022338020

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية463.0اعدادية نور العراق للبناتادبينور الهدى سرور ناصر طالب132595202022138042

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية463.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيايالف اسماعيل محمد عمر132596202022355004

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية463.0اعدادية عين الحياة للبنينادبييوسف عدنان سوادي عوده132597292021014151

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية463.0ثانوية أقار صو للبناتادبيفاطمه وهبي عثمان شيخه132598202022393013

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية462.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيعبد هللا عامر عبد رحمان132599212021001037

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية462.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيمحمد قاسم رشيد عبد الشهيد132600232021252084

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية462.0ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبيسعد بهاء الدين نجم الدين عمر132601202021316012

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية461.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيرنا محمد حسين حمد132602202022282055

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية461.0اعدادية القدر للبنينادبيكيالن محمود شكر محمود132603212021089046

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية461.0ثانوية الشهباء للبناتادبينور مشعان ابراهيم عواد132604202022106066

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية460.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيكرار كريم غزاي عبد زيد132605112021052060

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية460.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيايمان ايوب احمد امين132606202022340005

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية460.0ثانوية القورية للبناتادبيشهد رمضان اسماعيل معروف132607202022110022

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية459.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبياحمد خضر ياسين ابراهيم132608172021011002

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية459.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيرعد محمد خلف عبد هللا132609202021201009

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية459.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيياسين سامان عسكر عثمان132610202021313076

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية458.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيهدى قادر محمود محمد132611202022335048

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية458.0ثانوية القلعة للبناتادبيآيه والء عدنان محمد132612202022104004

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية458.0ثانوية الصفوة للبناتادبيزهراء فاضل رشيد توفيق132613202022125015

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية458.0ثانوية الصفوة للبناتادبيملك خليل رفيق خضر132614202022125029

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية457.0ثانوية أقار صو للبناتادبياالء احمد فؤاد جهاد132615202022393002
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جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية457.0اعدادية القدر للبنينادبيصادق جعفر عبد القادر احمد132616212021089022

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية456.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيإالف صديق قادر خداكرم132617202022346003

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية456.0ثانوية باغداكول للبناتادبيكفاح وليد مخلف جاسم132618202022111020

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية456.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيعلي مالك علي نادر132619222021305048

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية456.0اعدادية سارية للبنينادبيانس مؤيد طه عبد هللا132620172021018004

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية456.0اعدادية الواسطي للبناتادبيرسل مولود عواد سعيد132621202022102013

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية456.0ثانوية باغداكول للبناتادبيريم حاتم نجم عواد132622202022111008

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية455.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيامينه ابراهيم حميد رشيد132623202022348005

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية455.0اعدادية الجزائر للبنينادبيمرتضى عادل جمعه شرقي132624222021042052

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية455.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيسارة نجم الدين فيض هللا كريم132625202022344012

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية455.0ثانوية عرفات المختلطةادبيعلي حسن جبار كاظم132626232021161016

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية455.0ثانوية النزاهة للبناتادبيزينب فالح خضر علي132627202022130017

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية454.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيحسن محمد عبد هللا احمد132628312021001009

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية454.0اعدادية المتنبي للبنينادبيسيف علي مجيد عباس132629202021081018

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية454.0ثانوية مامه ريشه للبنين - دراسة كرديةادبياحمد نور الدين احمد محمود132630202021298002

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية454.0ثانوية النزاهة للبناتادبيأميمه عمار مهدي مصطفى132631202022130002

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية454.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةادبيبرزان ابراهيم احمد علي132632202021250002

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية454.0ثانوية النصر للبناتادبيانجي عبد العزيز سعيد فتاح132633202022137006

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية454.0اعدادية طوز للبناتادبيتبارك حسن تقي علي132634182022181009

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية454.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيفارس علي مهدي جراح132635322021011031

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية453.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيطالب يونس عداي حزيم132636292021014073

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية453.0ثانوية كلور المختلطة - كرديةادبيسيامند عدنان كاكه محمد132637202021360004

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية453.0اعدادية الرياض للبنينادبيبدر هذال حمزه جواد132638202021023003

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية452.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةادبيرويا جيماو بكر عبد القادر132639202022331015

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية452.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيامير محمد هادي عبيس132640272021031028

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية452.0ثانوية البوادي المختلطةادبيمحمد ماجد حميد محمد132641212021216020

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية452.0ثانوية الواقدي للبنينادبيميثاق ستار محيسن حسين132642192021086040

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية452.0اعدادية طوز للبناتادبيفاطمه حسن تقي علي132643182022181032

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية451.0اعدادية نور العراق للبناتادبياكرام مطر حماد بدوي132644202022138006

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية451.0اعدادية نور العراق للبناتادبينور ابراهيم محمود محمد132645202022138041

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية451.0ثانوية أقار صو للبناتادبيفاطمه مؤيد هاشم سعد هللا132646202022393012

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية451.0ثانوية غرناطة للبناتادبيلقاء ليث ربيع حسون132647202022100022

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية451.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيدنيا عدنان عادل ولي132648202022340017

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية451.0ثانوية نور االسالم المختلطةادبيرائد محمد رحيم حميد132649212021243003

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية451.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيأسيا جبار احمد صالح132650202022344001
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية450.0ثانوية طوبزاوة المختلطة - الدراسة الكرديةادبيبشرى يونس عثمان عمر132651202022368004

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية450.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيادبيانجي فؤاد محمد محمود132652202022395003

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية450.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةادبياسوده ستار جالل صالح132653202022331007

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية450.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيمحمد عبد العباس قاسم رشك132654202021085055

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية450.0ثانوية همسة للبناتادبيشيماء حسين علي محمود132655202022157023

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية449.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيعبد هللا ازاد عبد العزيز سعدون132656202021313036

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية449.0الخارجيون - ايسرادبيمحمد عبدهللا خلف محيميد132657172021402137

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية449.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةادبيبريفان رؤوف مردان شريف132658202022338009

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية449.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةادبيكوالله عز الدين نجم علي132659202022331028

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية449.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبييونس محمد عمر سعيد132660202021313080

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية448.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد فخر الدين محي الدين صالح132661202021313065

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية448.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيكرار علي رضا محمد132662202021085046

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية448.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبينيان حسين عبد الرحمن فتاح132663202022355024

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية448.0ثانوية الوركاء للبنينادبيحبيب حيدر عبد عون مظلوم132664232021034010

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية447.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةادبيايمان جواد مجيد محمد امين132665202022331009

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية447.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيذو النون عبد القادر عبد طعمه132666212021038037

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية446.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبياسراء محمود احمد مام علي132667202022340003

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية446.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةادبيورده نجاة صباح شريف132668202022351005

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية445.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيزيد تركي زياد مشيط132669292021014060

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية445.0اعدادية الواسطي للبناتادبيهاجر شاكر صالح محيميد132670202022102037

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية445.0ثانوية سارة للبناتادبيزينب برهان جاسم حسين132671212022123014

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية445.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيطه عبد الغفار لطيف ايوب132672212021064011

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية445.0ثانوية الوركاء للبنينادبيسجاد جاسم مكطوف طاهر132673232021034021

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية445.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةادبيلنجه فرهاد احمد صالح132674202022352021

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية444.0ثانوية الصفوة للبناتادبيأيه اكبر ناصح فارس132675202022125001

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية444.0اعدادية الفرات للبنينادبيعدنان عبد كريم عزيز132676202021007027

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية444.0ثانوية القلعة للبناتادبيسجى عبد هللا حمد دلو132677202022104018

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية444.0اعدادية طوبى للبنينادبيعباس عدنان نصيف جاسم132678212021087028

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية444.0اعدادية االعتماد للبنينادبيوائل مثنى محسن عبد الكاظم132679292021010148

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية444.0ثانوية الشهباء للبناتادبيهديه طامي عذال خلف132680202022106071

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية444.0اعدادية الواسطي للبناتادبيرحاب عباس عبد هللا مشعل132681202022102011

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية443.0ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيسليمه علي فهد عزيز132682202022200002

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية443.0اعدادية مندلي للبنينادبيهاشم حسن حسين جدوع132683212021034048

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية443.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةادبيبلقيس نعمت وهاب سليمان132684202022330006

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية443.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيئه مل عزيز رشيد اسعد132685202022332001
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جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية443.0ثانوية الطيبات للبناتادبياسراء قاسم حسين علي132686202022159002

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية443.0اعدادية الواسطي للبناتادبيزينب رائد هادي حمودي132687202022102016

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية443.0ثانوية دجلة للبناتادبيآيه رائد عبد الكاظم حسين132688202022109002

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية443.0ثانوية االبتهال للبناتادبينبا عطا هللا عيسى عبد132689222022166056

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية442.0اعدادية طوز للبناتادبيحنان عدنان كريم فرهاد132690182022181012

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية442.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيدنيا عبد المجيد حسين رشيد132691202022355010

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية442.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيشاجوان جعفر امين عثمان132692202022335033

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية442.0اعدادية داقوق للبنينادبيعبد الوهاب منصور صالح حسين132693202021017012

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية442.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيزينه محمد عمر مولود132694202022319013

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية442.0ثانوية الخرطوم المختلطةادبياحمد ظاهر محمود مزعل132695212021241003

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية442.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيكالي عبد الخالق محمد رسول132696202022348014

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية442.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةادبيريزين كاوه محمد كاكه رش132697202022363006

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية442.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبيساره سامان احمد بهرام132698202022349011

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية441.0اعدادية الشوملي للبنينادبيحمزه حسن عساف مراح132699232021054002

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية441.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيسارا ستار جبار جالل132700202022355015

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية441.0ثانوية كونل للبناتادبيهند موفق نايف حمد132701202022113053

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية441.0ثانوية النهروان المختلطةادبييحيى لفتة عداي ديكان132702232021181034

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية441.0ثانوية اليعربية للبناتادبيسعاد شاكر محمود صالح132703202022177018

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية440.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةادبيالون محمد رشيد خورشيد132704202022337004

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية440.0ثانوية الوركاء للبنينادبيعباس ناطق مهدي مرزه132705232021034028

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية440.0ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيمجتبى علي خليل اسماعيل132706202021032013

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية440.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينادبيمصطفى ماجد حمود سلطان132707222021254040

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية440.0ثانوية هاجر للبناتادبيفردوس سربست خالد عباس132708202022150014

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية440.0اعداديه الرواد  للبنينادبيعبد هللا مظفر عبد الكريم هواس132709202021022039

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية440.0ثانوية جوارجرا للبناتادبيتبارك محمد محي الدين احمد132710312022031006

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية440.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيايه ياسين جاسم محمد132711202022121005

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية440.0ثانوية الشهباء للبناتادبيفاطمه نجاة توفيق علي132712202022106051

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية439.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيمروه شكور محمد امين132713202022346047

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية439.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيمصطفى قاسم خليل حسين132714202021201038

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية439.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيابرار مهدي رحمان عبود132715212022134002

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية439.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيعلي نوزاد عبد هللا مجيد132716202021306056

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية439.0اعدادية الواسطي للبناتادبيزينه هالل جهاد مجيد132717202022102021

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية439.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيشكار يادكار مولود حمه رشيد132718202022346041

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية439.0اعدادية البطحاء للبنينادبيمهدي صالح محمد عبيد132719222021006070

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية439.0اعدادية الزهور للبنينادبييوسف الشريف محمود ثامر عزيز132720172021015046
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جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية439.0ثانوية النزاهة للبناتادبيشروق حسين سلمان سعيد132721202022130019

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية438.0اعدادية القدر للبنينادبيساهر حسين عبد هللا عبد132722212021089017

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية438.0ثانوية الشهباء للبناتادبيهديل رعد غربي صالح132723202022106070

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية438.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةادبيسندس شيركو كريم احمد132724202022331020

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية438.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيباسل يحيى عبد هللا احمد132725312021001007

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية438.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيشه هين جمعه صابر قادر132726202022346044

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية437.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيشوخان محمد عمر عثمان132727202022319016

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية437.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد صباح علي احمد132728202021081038

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية437.0ثانوية شفق للبناتادبينور علي سلمان اسماعيل132729202022145023

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية436.0ثانوية كونل للبناتادبينور عباس مصطفى محمد132730202022113050

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية436.0ثانوية كونل للبناتادبيرجاء صديق صالح محي الدين132731202022113020

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية436.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبياسماء عادل غريب محمد132732202022335003

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية436.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيوفاء خليل حميد ابراهيم132733202022148040

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية436.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةادبيئاشنا يوسف يونس توفيق132734202022331004

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية435.0ثانوية النه المسائية للبناتادبيمروة زياد أحمد حسن132735202022383029

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية435.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيذو الفقار اياد داود عبود132736252021122057

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية435.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد شاكر محمود صالح132737202021009009

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية435.0اعدادية الخنساء للبناتادبيايالف صباح رشيد كريم132738202022141007

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية435.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيايمان عدنان ابراهيم قادر132739202022346012

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية435.0اعدادية البطحاء للبنينادبيمصطفى جاسم محمد بلجي132740222021006064

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية435.0اعدادية البطحاء للبنينادبيمهدي حسين جباري نجم132741222021006068

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية435.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمعاوية علي عبد هللا محمد132742202021081053

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية435.0ثانوية النزاهة للبناتادبيغاده صباح ياسين طه132743202022130025

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية434.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةادبيشيماء كامران اسماعيل حسين132744202022331025

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية434.0اعدادية والت للبنين - كرديةادبيعمر عبد هللا عباس جمال132745202021315005

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية434.0ثانوية ره نجوري للبناتادبيمروة عبد الباسط حمه صالح132746202022107010

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية433.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيئاشتي حسين مجيد محمد132747202021311003

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية433.0اعدادية الوجيهية للبنينادبيمحمد صفاء عبدالغني عبدالرزاق132748212021030038

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية433.0اعدادية العباسي للبنينادبيمجيد فرحان محمد احمد132749202021020006

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية433.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعمر هيثم سليم عبد132750232021052058

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية432.0اعدادية التنمية للبنينادبيعالء خضير عباس بطوش132751262021030018

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية432.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيعبد الرحمن محمد سويد دلي132752192021020021

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية432.0ثانوية باغداكول للبناتادبياالء أزاد عبد الكريم خورشيد132753202022111006

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية432.0اعدادية الكرامة للبنينادبيامير عبد الحسن جاهل يوسف132754242021004008

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية431.0اعدادية الوالء المختلطهادبيمحمد جواد محمود ساير132755212021236013
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جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية431.0ثانوية مامه ريشه للبنين - دراسة كرديةادبيياسين فخر الدين ياسين كريم132756202021298013

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية431.0اعدادية يايجي للبنينادبياحمد حسن ثلج جرو132757202021203004

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية431.0اعدادية بيخال للبنينادبيايهاب عماد علي خليل132758212021074015

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية430.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيعدنان ايوب مد هللا يوسف132759172021011027

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية430.0ثانوية الملحة المختلطةادبيدالل عبد هللا أخرس جفال132760202022202004

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية430.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمحمد عباس هاشم حمزه132761252021122129

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية430.0اعدادية تماضر للبناتادبيرنده احمد عاشور كحيكح132762212022091025

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية429.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيرداد علي حسين احمد132763212021228009

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية429.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيعقيل خلف عماش حسين132764202021259137

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية429.0اعدادية الواسطي للبناتادبيرسل شعالن سليمان احمد132765202022102012

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية429.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيدنيا محمد عزيز عبد الباقي132766202022342014

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية429.0اعدادية القدر للبنينادبيعلي صادق عبد القادر احمد132767212021089034

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية533.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائياحمد محمد شفيق توفيق132768202041013011

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية527.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيسميه محمد كريم اسعد132769202042118099

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية524.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيبرزان سامي قابل آمين132770202041312030

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية523.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائينشأت شيرزاد كاكه رش حسن132771202041312132

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية522.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائياية جهاد محمد أمين132772202042320002

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية521.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيامنيه مصطفى حماد عبد الجليل132773202042139014

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية520.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيعمر خلف حمادي محمود132774192041106036

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية519.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيياسين طه خضر محمد عزيز132775202041312142

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية519.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيايمان دلشاد عثمان حسين132776202042334054

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية518.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيماردين شيرزاد عمر محمود132777202042344177

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية518.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعايد عنيزان عيد جدوع132778172041112023

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية517.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب عامر ابراهيم امين132779202042188012

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية517.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيمنتظر عباس علي جاسم132780232041006184

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية517.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيناز نوشيروان حسين محمد132781202042331161

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية517.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيكريم سيروان جمعه كريم132782202041302096

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية517.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيدنيا بيستون عاشور عمر132783202042331064

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية516.4ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيساره سيامند مصطفى حميد132784202042116039

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية516.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةاحيائيساره نوزاد حميد حسن132785202042351012

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية514.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيزينه حسن عبد الكريم رشيد132786202042139059

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية513.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةاحيائيبروا ارام قادر عمر132787202041301006

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية513.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيسيفر سرهيد حميد كاكه محمد132788202041377093

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية512.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائيوصال صالح صادق خليل132789202042148049

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية511.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيشهين قاسم مجيد محمد132790202042355052
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جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية511.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد فالح نور الدين قادر132791202041005053

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية510.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيبشدار عدنان عمر قادر132792202041304035

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية509.0ثانوية القلعة للبناتاحيائيسوزان جبار سلمان شالل132793202042104015

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية507.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيايه محمد احمد دهام132794202042130006

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية507.0ثانوية بريادي للبناتاحيائيهدى صدام جمال صديق132795202042158009

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية506.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيزهراء ستار طه مجيد132796202042320015

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية506.0ثانوية ريباز المختلطة -كرديةاحيائيكلثوم هاشم قادر حسن132797202042366001

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية506.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائياسامه طارق صادق محمود132798202041011010

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية506.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيزكريا قادر كريم حمه132799202041001074

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية505.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائياكام سردار احمد كاكه رش132800202041377046

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية505.0ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمود هيثم حافظ سلمان132801202041084074

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية505.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيأيه عدنان عراك الماز132802202042140004

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية505.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيئافان جزا حسن حسين132803202042346005

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية504.0ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيحسين شبيب علوان حسين132804182041148003

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية504.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيجنان كمال عبد الهادي امين132805202042395023

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية503.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيبه سوز سردار محمد سعيد132806202042334075

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية503.0ثانوية ئولكر للبنات - تركمانياحيائينجالء مهدي حسن مجيد132807202042394021

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية503.0ثانوية الصباح للبناتاحيائيعمره نبيل مصطفى قادر132808202042190017

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية503.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةاحيائيهانا هيوا سليم توفيق132809202042362028

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية503.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيكازين عادل فيض هللا محمد صالح132810202042349036

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية503.0ثانوية القلعة للبناتاحيائيحنين صالح ابراهيم محمد132811202042104008

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية509.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيناز عمر حمد مولود132812202052331042

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية500.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقينيكار احمد حمه حسن132813202052345040

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية494.0ثانوية الفهود المسائية للبنينتطبيقيسجاد معيوف عبود علوان132814222051308027

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية491.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةتطبيقيره نان صالح حسين علي132815202052347002

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية491.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيهه وري صباح كاكه رش احمد132816202052331048

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية490.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةتطبيقيمحمد اسماعيل خلف موسى132817202051261037

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية489.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيسجى عبد الرحمن حسن حميد132818202052139030

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية488.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيزينب سعيد نجاة كريم132819202052139027

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية486.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيشه نكه محمود حسن مصطفى132820202052331033

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية485.0ثانوية همسة للبناتتطبيقيدنيا قحطان عدنان محمد صالح132821202052157005

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية483.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيشيماء سلمان علي عودل132822202052340031

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية481.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيليزان شوان عبدا لوهاب عبد هللا132823202052352016

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية481.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد عبد االمير عبد هللا حسين132824202051001077

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية480.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيشوبو كريم صمد سالم132825202052331035
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جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية478.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيأيمان جمعه صديق قادر132826202052340004

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال457.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةادبيجنار فاضل مصطفى عبد هللا132827202022338014

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال448.0ثانوية الشهباء للبناتادبيبلقيس مظفر احمد حسين132828202022106016

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال393.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةادبينوال مانع محمد خورشيد132829202022330022

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال392.0ثانوية اليمامة للبناتادبيسلوى صاحب احمد عبد هللا132830202022108012

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال383.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيمريم فيض هللا علي بكر132831202022282114

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال382.0ثانوية النزاهة للبناتادبيمالك زين العابدين نامق كاظم132832202022130033

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال381.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةادبيشنو أحمد محمد فاتح عارف132833202022363009

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال364.0اعدادية الحجرات للبناتادبيرباب ادهم عباس ابراهيم132834212022109009

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال364.0اعدادية االنفال للبناتادبيرانيا محمد عباس محمد132835102022101027

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال363.0ثانوية الشهباء للبناتادبيزهراء كمال مصطفى صالح132836202022106027

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال361.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةادبيسوزان شكر جالل صالح132837202022333022

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال361.0ثانوية ٩ نيسان للبناتادبيحنين محمد جواد كاظم132838202022101008

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال459.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيتابان كاوه كريم محمد سليم132839202042340014

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال451.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيأسن حسين لطيف فتاح132840202042352002

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال449.0ثانوية البتول للبناتاحيائينور خالد ابراهيم غفور132841182042175051

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال448.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيصبريه عز الدين رفيق حمه132842202042354041

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال448.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيوسن صفاء عبد فالح132843202042177038

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال447.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيساره احمد عبد هللا رشيد132844202042344119

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال446.0ثانوية حطين للبناتاحيائيدنيا يوسف اسماعيل صوفي132845202042133027

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال446.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةاحيائيبشرى ناظم محمد علي132846202042337008

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال444.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسهليه عادل عبد هللا كريم132847202042344139

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال444.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيكه شبين سميع عبد الرحمان عمر132848202042349037

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال443.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيايه محمد عبد اللطيف محمد132849202042124038

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال443.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيئاويزان شيرزاد عبد الرحمن محمد علي132850202042345001

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال442.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيشه هين عادل عبد هللا فرج132851202042349030

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال440.0ثانوية التعايش للبناتاحيائينيان سركو حمد صمد132852312042054041

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال440.0ثانوية حطين للبناتاحيائيمريم ساالر محمد عبد هللا132853202042133073

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال440.0ثانوية ام البنين للبنات للنازحاتاحيائيهناء حسن علي صالح132854202042167017

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال438.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيرحاب علي حسين خلف132855202042025004

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال437.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةاحيائيهه رمى طارق علي مصطفى132856202042363013

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال436.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيئافان سامان حويز عبد الرحمن132857202042355005

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال435.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيسازكار فؤاد محمد علي132858202042331109

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال434.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيدنيا وسام ناصح عبد هللا132859202042134031

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال433.0ثانوية االماني للبناتاحيائيشيماء رجب حمود امين132860182042254034
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جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال433.0ثانوية البيداء للبناتاحيائينور فرمان علي محمد132861202042139107

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال424.0ثانوية حطين للبناتاحيائيزينه بكر كريم علي132862202042133043

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال422.0ثانوية النصر للبناتاحيائيرواء فتحي عبد الجبار علي132863202042137020

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال422.0إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيتمارة حسين محمود محجوب132864202042221004

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال421.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائياسماء اميسر محمد سكران132865202042250002

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال420.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيله نجه نظام شريف مصطفى132866202042340054

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال420.0ثانوية القلعة للبناتاحيائيرقيه حامد ابراهيم حبيب132867202042104010

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال419.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيام البنين علي احسان قادر باقر132868182042244003

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال419.0ثانوية الشروق للبناتاحيائيآيه احمد فرج سليمان132869202042149001

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال419.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيالفه ممد عمر احمد132870202042331146

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال418.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيزهيه جواد سليمان محمد132871202042282120

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال399.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةتطبيقيريزنه مجيد حسن عبد هللا132872202052349007

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال381.0ثانوية سروة للبناتتطبيقيختام حسين مرحب علي132873202052152002

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال377.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيعائشه صايغن ايدن عبد هللا132874202052121013

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال377.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيجمانه امجد اسماعيل نعمه132875312052063004

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال377.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيفاطمة حمدي احمد عبد هللا132876202052282062

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال376.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةتطبيقيايمان زبير محمد فتاح132877202052349003

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال375.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةتطبيقيايمان عمر عبد هللا احمد132878202052355005

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال372.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيتطبيقيآيالف مصطفى حسن علي132879202052395002

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال371.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيفاطمه ستار علي حسن132880202052334045

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال371.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةتطبيقيايالف برزان عمر ابراهيم132881202052355003

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال371.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيسارا ابو بكر باشا جوامير132882202052345027

جامعة واسط/كلية الطب612.9ثانوية الرباب للبناتاحيائينبأ عامر رحيمه محمود132883262042113038

جامعة واسط/كلية الطب612.8ثانوية الرباب للبناتاحيائيهبة عبد الرضا علي كرجي132884262042113043

جامعة واسط/كلية الطب612.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيمروه محمد قاسم قدوري132885262042113032

جامعة واسط/كلية الطب612.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيبنين عدنان عزيز عريبي132886262042113009

جامعة واسط/كلية الطب611.0ثاتوية المتميزيناحيائيمحمد باقر جاسم محمد شندي132887262041040039

جامعة واسط/كلية الطب611.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيبسمه علي مجيد حامي132888262042113008

جامعة واسط/كلية الطب611.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيهيبة هللا قاسم داود ياسر132889262042113044

جامعة واسط/كلية الطب610.7ثاتوية المتميزيناحيائيمحمد نصير كاظم جواد132890262041040049

جامعة واسط/كلية الطب609.2ثاتوية المتميزيناحيائيحسين علي عبد الرزاق مهدي132891262041040016

جامعة واسط/كلية الطب609.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيسلسبيل رحيم منصور حسين132892262042113024

جامعة واسط/كلية الطب609.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيمنار احمد اسماعيل احمد132893262042113036

جامعة واسط/كلية الطب609.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيحوراء عقيل عبيد بندر132894262042113013

جامعة واسط/كلية الطب609.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيالزهره داود محمد سلمان132895262042113003
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جامعة واسط/كلية الطب608.8ثاتوية المتميزيناحيائيعلي تحسين نعيم حسن132896262041040030

جامعة واسط/كلية الطب607.9ثانوية الرباب للبناتاحيائيام البنين محمد شنان داود132897262042113004

جامعة واسط/كلية الطب607.6ثاتوية المتميزيناحيائيمحمد ناجي عايد قاسم132898262041040048

جامعة واسط/كلية الطب607.6ثاتوية المتميزيناحيائيحسن علي هاشم حمود132899262041040010

جامعة واسط/كلية الطب607.5ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيجمانه علي عبد الحسن عبد هللا132900262042132054

جامعة واسط/كلية الطب607.0ثاتوية المتميزيناحيائيعلي عبد الساده عبد العباس راهي132901262041040032

جامعة واسط/كلية الطب606.8ثاتوية المتميزيناحيائيعمار محمد كاظم عبود132902262041040034

جامعة واسط/كلية الطب605.8ثاتوية المتميزيناحيائيياسر عمار ياسر رويش132903262041040060

جامعة واسط/كلية الطب605.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتقى خليل عبد المهدي ابراهيم132904262042132053

جامعة واسط/كلية الطب605.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور قاسم عواد مشاي132905262042132236

جامعة واسط/كلية الطب605.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيازل ضياء شهيد صبر132906262042132006

جامعة واسط/كلية الطب605.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعباس عظيم اسماعيل رضا132907262041003078

جامعة واسط/كلية الطب605.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائينور رزاق حياة كريم132908262042080156

جامعة واسط/كلية الطب605.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيمفاز فاضل خضير علي132909262042113035

جامعة واسط/كلية الطب605.0ثاتوية المتميزيناحيائيحسين اسعد عبد الصاحب جواد132910262041040011

جامعة واسط/كلية الطب605.0ثانوية فضة للبناتاحيائيشهد مؤيد خلف حمد132911262042095036

جامعة واسط/كلية الطب605.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك ناصر عبد محمد132912262042088046

جامعة واسط/كلية الطب605.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيايات وادي عبيد فريح132913262042088022

جامعة واسط/كلية الطب604.7ثانوية الرباب للبناتاحيائيزينة رحيم كاظم محمد132914262042113021

جامعة واسط/كلية الطب604.5ثاتوية المتميزيناحيائيمحمد عباس لفته كنيهر132915262041040043

جامعة واسط/كلية الطب604.4ثاتوية المتميزيناحيائيحسين صبيح لفته فرحان132916262041040014

جامعة واسط/كلية الطب604.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم سعد ثجيل عبد132917262042097095

جامعة واسط/كلية الطب604.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزينب الحوراء ناطق كاظم جبر132918262042107091

جامعة واسط/كلية الطب604.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيحور العين عباس سلمان عبد132919262042132057

جامعة واسط/كلية الطب604.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيساره فالح عبد الحسن ولي132920262042132151

جامعة واسط/كلية الطب604.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء عبد الرزاق جابر رضا132921262042088029

جامعة واسط/كلية الطب604.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيود جاسم كريم ابو الدوش132922262042250245

جامعة واسط/كلية الطب604.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيفاطمه عماد شرهان حميد132923262042096140

جامعة واسط/كلية الطب604.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد عبد المجيد حسين مجيد132924262041001182

جامعة واسط/كلية الطب604.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب جواد كاظم مهدي132925262042132118

جامعة واسط/كلية الطب603.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب علي خلف مطير132926262042080092

جامعة واسط/كلية الطب603.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الكاظم عناد جويعد132927262042080091

جامعة واسط/كلية الطب603.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيصفا محمد قاسم قدوري132928262042113025

جامعة واسط/كلية الطب603.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحسن علي عطيه مهنه132929262041001163

جامعة واسط/كلية الطب603.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي حسين جبر عيال132930262041001122
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جامعة واسط/كلية الطب603.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب عدي هادي عبد علي132931262042148023

جامعة واسط/كلية الطب603.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيغفران محمد فاضل جعفر132932262042143085

جامعة واسط/كلية الطب603.0ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيرقيه علي صباح نعمه132933262042169005

جامعة واسط/كلية الطب603.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسين محمد جعفر جناح132934262041001062

جامعة واسط/كلية الطب603.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسنين مجيد صكبان عبد132935262041001053

جامعة واسط/كلية الطب603.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيعلي قاسم محمد مري132936262041033087

جامعة واسط/كلية الطب603.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائياديان صادق غالم عبد132937262042132003

جامعة واسط/كلية الطب603.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيالنا محمد حسن ثجيل132938262042096149

جامعة واسط/كلية الطب603.0اعدادية عبير العراق  للبناتاحيائيتبارك ساجت سعود محمد132939262042079009

جامعة واسط/كلية الطب602.9ثانوية الرباب للبناتاحيائيمنار ثائر حميد محسن132940262042113037

جامعة واسط/كلية الطب602.8ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائياطياف عباس علي محسن132941262042132013

جامعة واسط/كلية الطب602.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايه عدنان عبود مزهر132942262042132027

جامعة واسط/كلية الطب602.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب جميل كاطع غركان132943262042080085

جامعة واسط/كلية الطب602.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيعلي حميد كريم لفتة132944262041018058

جامعة واسط/كلية الطب602.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيوئام سهر علي ابو الليل132945262042132250

جامعة واسط/كلية الطب602.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيفاطمه عواد حلو ثامر132946262042086141

جامعة واسط/كلية الطب602.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسن سالم حسين عاتي132947262041003027

جامعة واسط/كلية الطب602.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب عماد طالب علي132948262042097064

جامعة واسط/كلية الطب602.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور رشاد جاسم محسن132949262042097110

جامعة واسط/كلية الطب602.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه صالح جبار مهدي132950262042088131

جامعة واسط/كلية الطب602.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي مريشد عبيد132951262042132230

جامعة واسط/كلية الطب602.0اعدادية الحي للبناتاحيائيحوراء صادق يعكوب يوسف132952262042107046

جامعة واسط/كلية الطب602.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيابرار حسين صاحب ناصر132953262042074014

جامعة واسط/كلية الطب602.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيفاتن بشير خلف عباس132954222042170063

جامعة واسط/كلية الطب602.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيطيف طه ياسين عباس132955262041001094

جامعة واسط/كلية الطب602.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعباس سالم جابر نجم132956262041010095

جامعة واسط/كلية الطب601.2ثاتوية المتميزيناحيائيموسى جعفر جبار سالم132957262041040059

جامعة واسط/كلية الطب601.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد مهدي عقيل عبد العباس كريم132958262041038099

جامعة واسط/كلية الطب601.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيفاطمة حسين صبحي عباس132959262042250171

جامعة واسط/كلية الطب601.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيسجاد محسن عبد زغير132960262041010080

جامعة واسط/كلية الطب601.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائياسراء عباس عبيد عباس132961262042087009

جامعة واسط/كلية الطب601.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمرتضى نعيم شبوط شاهين132962262041001197

جامعة واسط/كلية الطب601.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيهدى علي شالكه مطير132963262042132248

جامعة واسط/كلية الطب601.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيقبس علي عويد معيوف132964262042143092

جامعة واسط/كلية الطب601.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمنار جاسم محمد عطيه132965262042132208
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جامعة واسط/كلية الطب601.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه محمد وارش كاظم132966262042102115

جامعة واسط/كلية الطب601.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيحوراء جواد عبد الصاحب كاظم132967262042086049

جامعة واسط/كلية الطب601.0اعدادية المودة للبناتاحيائينسرين حسن ضمد مطر132968262042078070

جامعة واسط/كلية الطب601.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد هللا عاكول132969262042102056

جامعة واسط/كلية الطب601.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيهدى زياد عبد شكير132970262042088171

جامعة واسط/كلية الطب601.0اعدادية الكوت للبنيناحيائياحمد عبد السالم سفاح كمون132971262041001014

جامعة واسط/كلية الطب601.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيحيدر غازي حسين ناصر132972262041028046

جامعة واسط/كلية الطب601.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم جاسم فرحان كاظم132973262042097093

جامعة واسط/كلية الطب601.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيرسل باسم عيدان سليم132974262042080057

جامعة واسط/كلية الطب601.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيعذراء فاضل جبار عبد الحسين132975262042096131

جامعة واسط/كلية الطب601.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيسحر فاخر عجيل داود132976282042065054

جامعة واسط/كلية الطب601.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائينبأ هشام تعبان خزام132977262042143107

جامعة واسط/كلية الطب601.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمه فرحان خضير صالح132978222042204175

جامعة واسط/كلية الطب601.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيكرار فالح مظلوم زاير132979262041038073

جامعة واسط/كلية الطب601.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيامال كريم عبد هللا رحمن132980222042394007

جامعة واسط/كلية الطب601.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيود مهند غازي تركي132981262042086186

جامعة واسط/كلية الطب601.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور داخل عبيد مذبوب132982262042132234

جامعة واسط/كلية الطب601.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حميد ناصر سالم132983262042088079

جامعة واسط/كلية الطب600.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيحوراء فاضل جويد عباس132984222042204060

جامعة واسط/كلية الطب600.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحيدر سليم ساده ظاهر132985262041003054

جامعة واسط/كلية الطب600.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيغدير ماجد حسوني حمراوي132986262042096134

جامعة واسط/كلية الطب600.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائياحمد احسان ربيع عيفان132987262041003002

جامعة واسط/كلية الطب600.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب فاضل هداد عبد132988222042141152

جامعة واسط/كلية الطب600.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيصفاء موسى صادق سلمان132989262042113026

جامعة واسط/كلية الطب600.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمة ليث محمد علي فرحان132990262042113027

جامعة واسط/كلية الطب600.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيرقيه إبراهيم طالب جوحي132991262042080062

جامعة واسط/كلية الطب600.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائييسر زياد طارق ياسين132992262042132255

جامعة واسط/كلية الطب600.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمرتضى عنوان عبيد رحيل132993262041044057

جامعة واسط/كلية الطب600.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيدينا حسين جابر حمزه132994262042088059

جامعة واسط/كلية الطب600.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينجود خير هللا هالل صكبان132995222042204204

جامعة واسط/كلية الطب600.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيعلي تقي نبيل فائق هاشم132996222041019110

جامعة واسط/كلية الطب600.0اعدادية القدس للبناتاحيائيحنان كاظم عبد بديوي132997262042104047

جامعة واسط/كلية الطب600.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيليث راقي حامد كريم132998262041012123

جامعة واسط/كلية الطب600.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيجعفر احمد عبد الرضا ياسين132999262041001034

جامعة واسط/كلية الطب600.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيآيات كزار مهنا عمران133000262042251084
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جامعة واسط/كلية الطب600.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزبيده زهير خضير عباس133001262042132089

جامعة واسط/كلية الطب600.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي صالح مهدي حبيب133002262041011122

جامعة واسط/كلية الطب600.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب باسم محمد شامار133003212042102074

جامعة واسط/كلية الطب600.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيزهراء محمد شليبه حميدي133004142042224061

جامعة واسط/كلية الطب600.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد عماد طالب علي133005262041001183

جامعة واسط/كلية الطب600.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيحنين عبد الرزاق احمد صالح133006262042083022

جامعة واسط/كلية الطب600.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمحمد حيدر ظاهر حربي133007222041051096

جامعة واسط/كلية الطب600.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيمحمد مناف عبد الحميد عبد الملك133008122041025083

جامعة واسط/كلية الطب600.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزهراء سامي سعدون عبد133009262042143056

جامعة واسط/كلية الطب600.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيمعالي احمد محمد حسين133010262042100050

جامعة واسط/كلية الطب600.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيسجى صبري عبد الحسين جواد133011142042093046

جامعة واسط/كلية الطب600.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيسجاد هشام هليل موسى133012262041001084

جامعة واسط/كلية الطب600.0اعدادية الفداء للبناتاحيائينبأ احمد ثامر والي133013142042100143

جامعة واسط/كلية الطب600.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد عليل عجيل مطرود133014262041010163

جامعة واسط/كلية الطب600.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيالبتول احمد داود سلمان133015262042080014

جامعة واسط/كلية الطب600.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب محسن حمد خلف133016262042102079

جامعة واسط/كلية الطب599.8ثاتوية المتميزيناحيائيمحمد باقر حسام فرحان يوسف133017262041040040

جامعة واسط/كلية الطب599.4ثاتوية المتميزيناحيائيسجاد صفاء محسن ربيح133018262041040020

جامعة واسط/كلية الطب599.2ثانوية المتميزيناحيائيحسنين صالح عبد الهادي ياسر133019112041010032

جامعة واسط/كلية الطب599.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائينور عويد جابر محمد133020222042141250

جامعة واسط/كلية الطب599.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيياسر ربيع حسين مصلح133021212041270066

جامعة واسط/كلية الطب599.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيتبارك محمد كاظم كريم133022262042108022

جامعة واسط/كلية الطب599.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء عماد كاظم عمران133023262042132110

جامعة واسط/كلية الطب599.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيأم البنين وناس كدوم راضي133024262042074006

جامعة واسط/كلية الطب599.0ثاتوية المتميزيناحيائيمصطفى باسم عبد عوفي133025262041040052

جامعة واسط/كلية طب االسنان597.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيياسمين منير عبد االمير نعيم133026262042132254

جامعة واسط/كلية طب االسنان597.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء هيثم حسن جمعة133027262042088032

جامعة واسط/كلية طب االسنان597.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب عمار ياسر طعيمه133028222042424049

جامعة واسط/كلية طب االسنان597.0اعدادية الحي للبناتاحيائيفاطمه صفاء مطشر مجلي133029262042107125

جامعة واسط/كلية طب االسنان597.0اعدادية الحي للبناتاحيائيبنين رحيم يزل مرهج133030262042107031

جامعة واسط/كلية طب االسنان597.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيدلفاء بشار كبيش علي133031262042088058

جامعة واسط/كلية طب االسنان597.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الواحد جاسم محمد133032262042132105

جامعة واسط/كلية طب االسنان597.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيحيدر عبد المجيد محمد غافل133033222041309012

جامعة واسط/كلية طب االسنان597.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيجعفر شمال المي جحيش133034262041001036

جامعة واسط/كلية طب االسنان597.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيكوثر غالب عيدان تاغي133035262042089109
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جامعة واسط/كلية طب االسنان597.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائياسراء يوسف خليل محمد133036222042204013

جامعة واسط/كلية طب االسنان597.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعلي محمد جوده حسون133037222041363056

جامعة واسط/كلية طب االسنان597.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيضالل هيثم كاظم عليوي133038262042089086

جامعة واسط/كلية طب االسنان597.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيباسم بزون ذليل جاسم133039262041001031

جامعة واسط/كلية طب االسنان597.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعقيل رحيم عداي جاسم133040232041020194

جامعة واسط/كلية طب االسنان597.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعباس علي ناصر جاسم133041262041001099

جامعة واسط/كلية طب االسنان597.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيرقيه علي حسين شدحه133042262042120077

جامعة واسط/كلية طب االسنان597.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيمريم خالد ابراهيم عبد133043262042143097

جامعة واسط/كلية طب االسنان597.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيرفل مؤيد علي ثامر133044262042109037

جامعة واسط/كلية طب االسنان597.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الواحد جلوب ناصر133045262042132106

جامعة واسط/كلية طب االسنان597.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيطيبه باسم سلمان حميد133046262042132166

جامعة واسط/كلية طب االسنان597.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه ماجد حسن كمير133047262042088137

جامعة واسط/كلية طب االسنان596.7ثاتوية المتميزيناحيائيزين العابدين اسامه حسين سهيل133048262041040019

جامعة واسط/كلية طب االسنان596.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيزينب علي عبد عكار133049262042109058

جامعة واسط/كلية طب االسنان596.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزهراء محمد هادي عبد هللا133050262042117027

جامعة واسط/كلية طب االسنان596.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيريتاج حسن عبد العباس حسين133051262042120082

جامعة واسط/كلية طب االسنان596.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيزهراء محمود شاكر حمود133052142042069031

جامعة واسط/كلية طب االسنان596.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء عالء عبد الحسين مزبان133053222042162081

جامعة واسط/كلية طب االسنان596.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائياساور فاضل سمار مالح133054262042143005

جامعة واسط/كلية طب االسنان596.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيليلى محسن ودعان ابو الهيل133055262042115055

جامعة واسط/كلية طب االسنان596.0ثانوية االشراق  اللبناتاحيائيفرقان جابر مزيعل نايف133056222042187011

جامعة واسط/كلية طب االسنان596.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمنار غالب جباري مشجل133057262042132211

جامعة واسط/كلية طب االسنان596.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب محمد راشد دهش133058262042096104

جامعة واسط/كلية طب االسنان596.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيايمان عماد كاظم عبد133059262042113007

جامعة واسط/كلية طب االسنان596.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيامنه فاضل ساهي ياقوت133060262042086013

جامعة واسط/كلية طب االسنان596.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنيناحيائيحسن هيثم طعمه مكار133061262041023015

جامعة واسط/كلية طب االسنان596.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيايات احمد حسن جادر133062262042109011

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0اعدادية الصفا للبناتاحيائيحوراء خالد جواد محسن133063262042085019

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيغيث مؤيد زامل احمد133064142041064028

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيشروق مطر عطيوي شكر133065222042394051

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايات كاظم جبر ماهود133066262042132022

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيبسام قاسم خالوي حسن133067262041209250

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيمحمد عدنان حسين محمود133068142041182056

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائياحمد عبد االله كاظم ولي133069262041009008

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم خالد سعد هللا و             يردي133070262042132197
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جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائياحمد نعيم علي عبود133071262041002006

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيابرار عادل علي عبد هللا133072262042117002

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمه خالد ساهي نعيمه133073222042204164

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد خليف مطير غالي133074262041003141

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزهراء عظيم عكاب جابر133075222042393039

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتقى سالم حسين جوامير133076212042102025

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيتغريد حسين شعالن لطيف133077262042120045

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمصطفى يحيى هليل سرحان133078262041001204

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيحنين علي غضبان عباس133079262042250073

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد هويدي محسن133080262042143091

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيعذراء علي بهو كناص133081262042144063

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيعذراء اسماعيل يوسف بليخ133082262042132168

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0اعدادية السياب للبنيناحيائياحمد كاظم محل شخير133083132041030007

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائينور الهدى محمد جاسم نهيب133084142042069065

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيزينب محسن عبد الحسن هودان133085262042109061

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0اعدادية القدس للبناتاحيائيرؤى باسم حميد علي133086262042104055

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيفاروق عمر ابراهيم عزاوي133087262041012117

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0اعدادية المثنى للبنيناحيائياسامه فرقد كاظم احمد133088262041005014

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيماجده وحيد نغيمش شذر133089262042080129

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيملكه حمزة جار هللا صياح133090262042250202

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيزين العابدين حيدر حسن محمد133091262041010071

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمرتضى بدران عبد الحسين حمد133092142041003093

جامعة واسط/كلية طب االسنان595.0الخارجيوناحيائياحمد حسن علوان جواد133093262041400003

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.8ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيسجاد احمد عبد الجبار عبد الكريم133094112041045023

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.1ثانوية الرباب للبناتاحيائياية سعد ياسر ناصر133095262042113005

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيمروان مثنى غصوب رؤوف133096182041057028

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيعلي وحيد جوالن ناصر133097112041020065

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزينب اسامة علي ناموس133098262042103028

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائياحمد جواد نعمه جبر133099272041030003

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيسرى رسمي انور جاسم133100262042088108

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه محمد كاظم بطوش133101262042119083

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيرسول ثامر حمزه ترف133102262041205036

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيالزهراء باسم نجم عبد133103142042111020

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيشيماء جاسم عبد عيفان133104262042109072

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية الطيبات اللبناتاحيائيعذراء عواد غني ذهب133105222042189027
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جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيصبا ايهاب خالد عبيس133106232042115120

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية الرائد للبنيناحيائيحسن كامل عبد الحسن ديب133107102041001004

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيحسين رحيم منشد مخرب133108222041040038

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيماهر احمد عطيه عبد عون133109272041152081

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيهدى خيري حسين علي133110262042148040

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه رعد هادي كاظم133111272042095116

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيسيف حازم فاهم لهمود133112122041202078

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائياثمار سعد عكار ناصر133113222042419002

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيصبأ صباح صاحب غريب133114272042161063

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيياسمين فالح عبد الهادي عيفان133115262042142018

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيغدير جابر لطيف خالد133116222042424062

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيحوراء صالح ياسين خضير133117262042132059

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعباس محمد غياض سعيد133118262041038049

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعمر حبيب خلف ملح133119182041277028

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائينوران شاكر عبيد طاهر133120122042109175

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيرنا طالل عبد العزيز حسن133121212042292040

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيأستبرق عماد علي كاظم133122232042123129

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد الباقر حميد نصيف جاسم133123212041002126

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيعذراء كاظم عبد الحسين كاظم133124232042089094

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعادل حقي اسماعيل عباس133125112041032041

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيجمانه عباس عبد الجواد جاري133126122042093014

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيأمير عبد العباس حمزه حسن133127232041049003

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيابتهال نايف هادي عبيد133128152042046011

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيعلي جواد محمد حنون133129232041065025

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيروان نبيل علي حسن133130222042435009

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيزينب مثنى جابر نجم133131262042109060

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيوسن احمد عبد مطرود133132252042170704

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيبسمة عبد الرزاق علي حسين133133212042044001

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب تحسين خليل ابراهيم133134262042120108

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية بغداد للبناتاحيائياسيل رعد جميل لطيف133135132042070017

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب شكير محسن يسر133136262042097061

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيميالد علي سدخان محيسن133137262042132215

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائياسراء فاضل راهي ثجيل133138232042205001

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيامير ماجد محمد خلف133139192041007029

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيعائشه عامر عجيل عبد133140262042083068
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جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيعذراء هادي راضي جويعد133141262042088117

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحسين محمد محمود جواد133142212041052034

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمقتدر عبد الحسن علوان عبود133143272041010208

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيرسول سليم هالل مذبوب133144262041020017

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيزهراء محمد سلمان ذياب133145262042084019

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيتبارك حسين محمد زيدان133146212042134025

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية الرباب للبناتاحيائينور الهدى علي عباس علي133147262042113040

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الواحد جابر133148262042107070

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائياطياف جواد ناصر حسين133149212042170005

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيحسين علي عريان باصي133150242041200028

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثاتوية المتميزيناحيائيمصطفى محمد حسن ثجيل133151262041040057

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية النجاح للبنيناحيائياحمد حازم خليل احمد133152142041027003

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبنين اركان خليف عبيد133153232042142058

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرشا محمود جاسم محمد133154172042328026

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية الفاروق للبنيناحيائيعلي حيدر محسن سعيد133155132041014014

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيأيات علي عوده عاكول133156152042052003

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيحسن علي ستار فتاح133157212041034024

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهاله طالب موسى ناصر133158142042103063

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي حسين ناصر معين133159272041009073

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية الرفل للبناتاحيائيعذراء يعرب عبد الكاظم يوسف133160272042085014

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيهاجر ماهر عبد علوان133161262042086181

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيمروه بشار يحيى عباس133162142042069054

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانوية البطوله للبنيناحيائيعبد هللا حسن شوكت حميد133163212041067013

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية القدس للبناتاحيائينور خليل خطار خلف133164262042104159

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنيناحيائيمؤمل علي عكار جوده133165262041023067

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم مخيلف عطيه133166262042144038

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيهاجر نبيل سرحان حسين133167262042086182

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينوال جعفر كاظم شلش133168262042082024

جامعة واسط/كلية طب االسنان594.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتاحيائيزينب خالد محمد ارحيمه133169142042221015

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة578.0اعدادية المناهل للبناتتطبيقيحميده حمد مشط مطلك133170262052115003

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة578.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيساره طالب عبد الحسن سادر133171262052097029

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة565.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيزهراء سامي كمال حسون133172262052102015

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة563.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيسجاد عبد الحسين حسون فزاع133173262051001024

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة557.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيمرتضى رياض جاسم عبد الرزاق133174262051209185

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة556.0اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيمنتهى عبد الرضا سعدون باهض133175222052170034
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جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة549.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيحيدر محسن دخيني نايف133176222051311061

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة549.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيمحمد حسين فرج خلف133177262051002042

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة548.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيعبد هللا بسام عبد االمير احمد133178262051001028

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة546.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيهدى هادي ناصف جاسم133179162052202048

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة545.0اعدادية بردى للبناتتطبيقيبتول شالكه علي طريف133180222052163003

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة545.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعلي حسين موسى متعب133181282051018061

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة540.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيمجتبى ظاهر كاظم صبار133182162051017084

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة539.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفاطمة حيدر طالب فالح133183162052184085

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة538.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيحيدر عبد الحسين هامل جاسم133184282051044026

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة537.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيرقيه قاسم حسين عبد هللا133185162052260012

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة535.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد عماد محمد جبار133186282051032048

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة534.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمجتبى عبد المهدي علي موزان133187162051022098

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة533.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيمهدي سليم برهان حسين133188262051008038

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة533.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقينور جابر شاكر عطيه133189222052311028

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة532.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتتطبيقينبأ سالم عبد الحسن محمد133190162052222006

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة532.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد هللا حيدر حميد جياد133191262051005030

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة532.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيغيث رزاق خلف صالح133192152051006032

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة532.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعباس ناجي مجيد جخيم133193222051072017

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة531.0اعدادية بدرة للبنينتطبيقيباقر نوري احمد محمد133194262051021002

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة531.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد يوسف طه حسين133195282051001161

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة531.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمصطفى عبد الكريم خضير عباس133196262051001059

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة530.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعمار عالء فالح حسن133197162051006075

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة530.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحيدر حسين علي داود133198282051018034

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة529.0اعدادية النيل للبناتتطبيقيزهراء ستار محسن سعيد133199222052169013

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة529.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيحمزه مجيد راضي مطر133200262051001016

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة528.0اعدادية بدرة للبنينتطبيقييوسف احمد رحمان زمان133201262051021022

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة528.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيرواء عقيل محمد بلوج133202242052093020

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة526.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمحمد وليد خالد ابراهيم133203112051004109

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة526.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيمحمد منتظر محارب مهدي133204182051006053

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة526.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقياحمد قاسم محي سندال133205262051001004

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة526.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيعلي ميثم حسن علي133206262051027037

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة526.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيفرح حسين جبار كاظم133207262052097048

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة526.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينتطبيقيحسين علي حسن جار هللا133208262051043014

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة526.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعباس فرحان دلي صخي133209282051009043

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة526.0اعدادية الغدير للبناتتطبيقياسراء عباس كريم شالكه133210262052086001

صفحة ٣٨٠٦ من ٦١٩٥
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جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم العمارة525.0اعدادية النيل للبناتتطبيقياسماء جبار حسن جبر133211222052169004

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني559.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيمحاسن ثامر حنظل حمادي133212262052089015

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني545.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزينب ماجد حسين علي133213262052097026

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني534.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيمريم عبد الرضا كريم حاتم133214262052102028

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني534.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمحمد قاسم خزعل شكير133215262051001054

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني534.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيسجاد زيادي منصور نعيس133216262051008014

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني526.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيرسول حسن غالي عريبي133217222051051027

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني525.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد حامد ابراهيم عبد الرزاق133218162051001008

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني524.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيعباس محمد سلمان فزع133219222051051036

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني524.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيبنين عبد السالم خضير عباس133220262052102005

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني524.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعلي قاسم مشلج بانه133221282051002074

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني522.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيمنتظر رعد محمد مويع133222262051008037

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني520.0ثانوية الكوت المسائية للبناتتطبيقيمريم خلف لعيبي نصير133223262052250047

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني518.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيسيف علي عباس صالح133224282051151361

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني516.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيمرتضى جمال حسين عليوي133225262051002049

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني516.0اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقيزهراء حامد طوفان ولي133226262052111005

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني515.0ثانوية االميرات االهلية للبناتتطبيقيابرار فاضل سمار مالح133227262052143001

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني514.0اعدادية الغدير للبناتتطبيقيغدير جبار حسين مصحب133228262052086039

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني514.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيفاطمه تحسين راشد سلطان133229282052063046

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني513.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيفاطمه باقر محمد ناتي133230262052102025

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني513.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيزين العابدين احمد كاظم حسون133231262051001021

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني512.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيرسول جاسم عبد السادة عبيد133232282051151285

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني512.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزهراء نزار حافظ زويد133233282052059040

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني511.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيمنى لؤي عبد الواحد شهاب133234162052219038

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني509.0اعدادية الكرامة للبنينتطبيقيحسام علي رجي فليح133235262051004008

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني509.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيسبا رحيم جاسب عنيد133236282052063039

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني509.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيمريم ياسين خضير عباس133237262052102030

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني508.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيعمار علي ناجي موسى133238262051007036

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني508.0اعدادية الغدير للبناتتطبيقيرقيه مهدي كريم شالكه133239262052086022

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني506.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيحسين سعد جميل عكار133240262051002009

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني505.0ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيعلي فرحان حبيب فرج133241282051036019

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية الحسين للبنينتطبيقيمحمد خليف شريف جبار133242262051028036

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني504.0ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيفاطمه حسن شلش حداد133243282052098011

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني503.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي سادة مطشر سعد133244282051151462

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني503.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيختام نعمه هليل المي133245282052060018
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جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني503.0ثانوية التحرير للبناتتطبيقيشهد احمد كرم محمد133246282052057015

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني503.0اعدادية دجلة للبنينتطبيقيباقر ياس خضير مجيد133247262051020006

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني501.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيكرار هادي رهيف عليوي133248222051098031

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني500.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي خالد حميد نعيمه133249282051016100

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني499.0اعدادية اليسر للبناتتطبيقيتقوى رحيم سلمان محمد133250262052109011

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني498.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيرضا عباس غازي صبي133251282051044032

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني497.0ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيسجى علي شنيشل راضي133252282052075019

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني496.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسين رياض قاسم علوان133253282051008023

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني496.0اعدادية جصان للبنينتطبيقيمحمد كريم غليس جبر133254262051036018

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني496.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيعماد حميد زاير بطي133255222051098025

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني496.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيزهراء البتول غدير جليل عبد الخالق133256262052102014

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني495.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيحسين محيسن حميدي موسى133257222051031016

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني493.0ثانوية الكوت المسائية للبناتتطبيقييقين جواد عبد رسن133258262052250051

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني493.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمصطفى محمد راضي فريح133259282051016166

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني492.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيعلي تركي محيسن حسين133260262051003029

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني492.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقياحمد زيدان غانم مشلوش133261282051032005

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني492.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيابراهيم خالد كاظم صالح133262162051357004

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني492.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقينور الهدى سليم حنون جاسم133263282052070084

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني492.0ثانوية ابن خفاجة للبنينتطبيقيسجاد انصيف محمد جاسم133264262051159005

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني492.0اعدادية الروافد للبناتتطبيقيوقار مخلص هادي حميد133265192052198037

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني491.0اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيعباس علي لعيبي محيل133266232051164025

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني491.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيجعفر حمود عجيل حنين133267222051017017

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني491.0اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقيسجاد علي حميد عبد علي133268262051048008

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني491.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيحيدر ثائر مزهر عبد133269262051001017

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني491.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيآيه معن ساهي حمود133270282052063012

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني490.0اعدادية الحسين للبنينتطبيقيسيف سعد محسن زرار133271262051028018

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني490.0اعدادية الحسين للبنينتطبيقيعلي صالح حاجم جابر133272262051028025

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني490.0اعدادية النعمانية للبنينتطبيقياحمد حسن اكزار عويد133273262051009002

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني490.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيحسين صباح عباس شمخي133274262051027014

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني490.0ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيتبارك يوسف كريم طاهر133275262052116006

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني489.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيابا الحسنين قاسم زغير حنتوش133276282051032001

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني488.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمنتظر احمد غني حسن133277222051009062

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني488.0اعدادية اليسر للبناتتطبيقيرغد مهند عبد الرضا فرحان133278262052109019

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني488.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحيدر عبد هللا حمدان شالكه133279282051009031

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني488.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيرضا خالد مناتي سلمان133280162051354030
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جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني487.0ثانوية االمام محمد الباقر(ع) االهلية للبناتتطبيقيزينب عبد الكريم قاسم عبد الحسين133281162052264002

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني487.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيعلي قاسم نعمه عبد هللا133282262051003032

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني487.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمؤمل عزيز امريس دخيل133283282051151608

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني487.0اعدادية الحسين للبنينتطبيقيمجتبى علي حسين محمد133284262051028034

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني486.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيمحمد مهدي حيدر عزيز133285132051006057

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني486.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمصطفى اياد مكي فيصل133286262051001057

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني486.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيمنتظر محمد سعد خشان133287222051302119

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني485.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيعبد هللا حسين عباس جبار133288262051001029

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني485.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمنتظر عبد االمير جاسم حافظ133289282051002121

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني484.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيمعصومه ناصر عبد الحسن كاظم133290262052089018

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني482.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيفاطمه جبار عبد الرضا حافظ133291282052077030

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني482.0ثانوية النصر المختلطةتطبيقياحمد محمد علي رحيم133292282051104004

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني482.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمصطفى لطيف بكال سلمان133293262051001061

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني482.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيفاطمة ضياء عبد االمير عبود133294162052237030

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني482.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيمحمد خليل حسين عويد133295222051307164

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني482.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيسجاد فاضل جمعة عويد133296102051015027

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني481.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيعبد هللا عماد محمد جبار133297282051032032

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني481.0ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيريتاج واصف ريسان فالح133298222052204009

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني481.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيطفوف هاشم خضير جابر133299262052089011

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني480.0ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيصكر كريم مشعان عباس133300232051186027

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني480.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيايمان يعكوب كاظم خضر133301262052097008

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني479.0ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيحيدر غازي هادي جاسم133302232051186016

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني479.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيساره ليث غازي عبد133303262052097030

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني479.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيكرم باسم سالم ثجيل133304142051027064

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني479.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد الجبار خلف مضحي133305192051340005

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني479.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي فالح حسن عجيل133306262051019028

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني479.0ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيبنين علي محمد محيبس133307282052090005

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني478.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقياحالم صالح منخي جبر133308282052051002

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني478.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيياسر ماجد حميد مهدي133309282051006167

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني478.0اعدادية دجلة للبنينتطبيقيباقر زمان داخل نعمة133310262051020005

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني478.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقياالء عقيل بدر عبد الصاحب133311162052153005

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني478.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعلي حميد ساجت معارج133312222051026042

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني478.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيشاكر محمود شاكر حمود133313272051002075

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني478.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقياحمد حبيب عالوي حسين133314282051032003

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني478.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقييوسف عبد الحكيم سلمان لعيبي133315162051038161
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جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم المدني478.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيتطبيقيساره حسين حمد عبيد133316242052112008

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء544.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينتطبيقيرسول علي عكار جوده133317262051023019

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء533.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيحسين ثائر رشيد محمد133318262051033013

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء522.0اعدادية بدرة للبنينتطبيقيمصطفى حسين غالم حسين رضا133319262051021019

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء522.0اعدادية الغدير للبناتتطبيقيزينب حسين حمادي شنان133320262052086028

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء519.0ثانوية االميرات االهلية للبناتتطبيقياسراء جواد امبيرم باني133321262052143002

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء510.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينتطبيقيباقر كريم مالغي كاطع133322222051079003

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء510.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيضحى فرات عبد هللا ورور133323282052059055

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء510.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقياحمد رحيم كريم شيال133324282051011003

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء508.0ثانوية السراج للبنينتطبيقييوسف قاسم حسين حسون133325282051031029

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء505.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعباس علي صالح فريح133326282051012047

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء504.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيرسول جاسب حسون حمود133327282051012030

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء504.0ثانوية النصر المختلطةتطبيقيحسن عبد هللا غافل فندي133328282051104010

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء503.0ثانوية الغفران للبناتتطبيقيزهراء ماجد عبد العباس مريح133329282052069023

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء502.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد نعيم هاشم رسن133330282051001159

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء499.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيهادي علوان عبد الحسن حسين133331282051151856

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء498.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمؤمل محمد قاسم جبار133332282051151612

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء497.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحسين رحيم جوحي سلمان133333282051002025

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء495.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيعلي محمد ملوح عجيل133334282051017058

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء495.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيعلي كريم جلوب حسين133335282051032037

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء494.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمرتضى صادق مفتن صيوان133336282051002113

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء493.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيكريم عباس هادي حسن133337162051094051

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء492.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيحيدر علي عبد ناصر133338262051033023

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء491.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيحسين علي شالكة نجم133339282051017025

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء490.0ثانوية النصر المختلطةتطبيقيعباس سعدون جعفر طاهر133340282051104026

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء490.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيسجاد محمد عبد هللا مريهج133341282051002049

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء489.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي محمد اسماعيل هاشم133342282051008083

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء485.0ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيحسين حسن صدام كاووش133343282051007008

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء484.0الخارجيونتطبيقيكرار رحيم كمر كاظم133344132051400060

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء483.0ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيحيدر شاكر إسماعيل عبد الرضا133345282051036006

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء480.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينتطبيقيصادق سمير عبادي عبدهللا133346252051208002

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء480.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي كاظم عبد هللا عبد علي133347282051001107

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء480.0ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيفاطمه عالء خضير مجيد133348282052066017

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء480.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد كاظم بدر غانم133349282051151692

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء479.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيصالح مهدي مطشر سيد133350282051016078
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جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء479.0اعدادية الكرامة للبنينتطبيقيمرتضى حميد مطير محمد133351262051004032

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء477.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيأديان ماهر حمزة سلمان133352262052102002

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء475.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعبد هللا صالح بدر ناهض133353282051002064

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء474.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيعلي كريم ثابت محسن133354282051022090

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء474.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعمر علي محمد موسى133355282051012064

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء473.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيسيف هادي حسن عاصي133356232051008037

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء473.0ثانوية البناء االهلية للبنينتطبيقيمحمد عدنان حميد فيصل133357162051429007

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء473.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيكاظم دايم عبد العباس ياسين133358162051030061

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء471.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمنتظر عباس عاشور خضير133359282051008143

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء471.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمهدي احمد مزعل عبد هللا133360282051001195

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء471.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيزينب احمد نعيم سالم133361262052102018

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء470.0اعدادية اليسر للبناتتطبيقينبأ عصام كاظم علي133362262052109041

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء470.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيحسين حامد جبار سلوم133363262051002008

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء470.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقياحمد سالم رحيم سلمان133364282051002007

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء470.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي فالح سلطان سالم133365282051009057

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء469.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيباقر محمد عذيب ماشاف133366282051151100

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء468.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي فاخر لطيف كماش133367162051094040

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء468.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعباس عبد الكريم صيهود فيصل133368282051008053

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء468.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيياسر باسم خلف جبار133369282051018105

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء468.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيشمس عدي محمد حسن عباس133370162052145032

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء468.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيحسين جهاد ابراهيم جعفر133371162051126006

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء467.0الخارجيونتطبيقياكرم حميد مجيد حسين133372162051400033

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء466.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيبنين جاسب مجبل مروشن133373282052059010

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء466.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيزهراء سعد عبد اللطيف حسين133374262052102016

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء465.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيحسن شاكر عودة صالح133375222051098004

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء465.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيكرار حسن ياسر دويج133376262051202035

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء464.0ثانوية المشرح للبناتتطبيقيبنين قادر حنون شذر133377282052072007

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء464.0ثانوية النصر المختلطةتطبيقياحمد عباس كنون محمد133378282051104001

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء464.0اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيمحمد مهدي صالح خلف133379162051099035

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء463.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين علي عيسى حسين133380282051006044

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء463.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينتطبيقياحمد قتيبه احمد سلمان133381262051038002

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء463.0اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد حسن133382262051009037

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء463.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحيدر عبد الحسين راضي بنيه133383282051151264

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء463.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي تحسين عبدالرحمن عبد الرضا133384162051038073

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء462.9اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمحمد عبد الزهره نايف فتان133385162051105048
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جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء462.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين علي عبود عبد الحسن133386282051006043

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء462.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيشهد جواد كاظم جواد133387162052234052

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء462.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعباس قيس بشير محي133388162051033056

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء462.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عبد االمير كاظم جدوع133389222051301051

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء462.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيحسين عالوي حسين محمد133390262051209127

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء461.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيسجاد عطيه حسين فليح133391222051311077

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء461.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمحمد شاكر ناصر فالح133392162051355251

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء461.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيمحمد سامي لعواس دوخي133393242051006018

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء461.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيمجتبى مسلم مهدي علي133394252051152056

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء461.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيحسين صبيح عبد الواحد حسين133395282051017023

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء460.0ثانوية انوار الحجة للبنينتطبيقيكاظم محمد جواد عبد اللطيف عبد النبي133396162051026024

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء460.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيزهراء ساجت عباس صاحي133397162052259019

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء460.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيعباس احمد رحيم مهاوي133398162051356026

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء460.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيصادق ناجي جبار حريز133399282051044043

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء460.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي ضهد عبد الحسين جبار133400282051151490

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء460.0ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيحسين عقيل عيسى ابراهيم133401162051409004

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء460.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيحيدر علي مجيد محمد133402222051301018

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء460.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعبد الكاظم عبد هللا عبد الحسين جويعد133403282051151403

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء460.0ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقياحمد نعيم فزع رشم133404162051073003

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء460.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حميد مدلول عبيد133405162051394044

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء460.0ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيحيدر عبد هللا شهاب احمد133406162051073011

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء459.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيسجاد علي ناجي كاظم133407162051084101

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء459.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيمجتبى سعود ناصر صبر133408232051002052

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء459.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيحسين علي كاظم مهودر133409282051032015

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء459.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيمحمد جميل حويس عبد احمد133410162051128064

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء459.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين عبد السجاد جبار فاضل133411162051038052

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء459.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيعلي طعمه فضل منيهل133412262051010046

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء459.0اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقيعيسى عزيز عيسى عزيز133413262051048014

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء459.0اعدادية أور للبناتتطبيقيحنين علي عبد الحسين طراد133414222052154005

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء458.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيمجتبى علي عطوان مجبل133415162051053099

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء458.0اعدادية دجلة للبنينتطبيقيمؤمل باسم كاظم رشيد133416262051020032

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء458.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيجعفر احمد عبد الرحيم عبود133417282051006028

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء458.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحبيب كاظم جاسم حسين133418282051001024

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء458.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيابو الحسن علي عباس وادي133419262051007003

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء458.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيحسين نجاح عبد عبد علي133420162051004026
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جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الكهرباء458.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين علي حسن لعيبي133421282051001036

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك590.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيأيه احمد موسى احمد133422262042097003

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك583.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيعمار ياسر حرب خدام133423262041018069

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك581.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه حسن فالح هادي133424262042102106

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك572.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي مهند يونس هاشم133425262041001139

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك571.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء حسين جبار كاظم133426262042250099

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك569.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسنين سالم كريم عبود133427262041001050

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك568.8ثاتوية المتميزيناحيائيعلي جليل ابراهيم عويد133428262041040031

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك566.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيموسى اكرم نعيس ظاهر133429262041001220

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك564.0الخارجياتاحيائيمريم ستار جبار عبدهللا133430152042401113

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك558.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيجعفر صادق رشيد نفاوه133431262041001037

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك555.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعباس فائز حسن ذهب133432262041001100

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك555.0اعدادية الكوت للبنيناحيائياحمد حياوي صالح محمد133433262041001009

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك553.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمنتظر هادي صادق محمد133434262041048145

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك552.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب احمد راضي مغير133435232042271353

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك551.0ثانوية البتول للبناتاحيائيمنار فاضل حمد محراث133436262042075056

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء ريسان هاشم عباس133437262042102058

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك547.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيمروة كريم مزعل محمد133438262042096151

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيفاطمة الزهراء جاسم محمد رسن133439262042109080

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك546.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيروى عبد الكريم جواد جري133440282042052035

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك545.0اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيحسن بهجت زكي كاظم133441162041036007

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك545.0ثانوية المجدات للبناتاحيائيسما عباس ارحيم عباس133442262042136031

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك544.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعبد هللا مظفر داود سلمان133443262041038052

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0ثانوية البتول للبناتاحيائيحميده محمد حسين حمد133444262042075026

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيسرى عقيل فيصل نوري133445262042250142

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيميامين جاسم طالب جبار133446262042132214

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك543.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء يوسف عناد زامل133447262042132116

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيدعاء سمير نعيم جبار133448222042413030

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك542.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيحسين رضا علي محمد133449262041020012

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسين قاسم عجم مطشر133450262041001058

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك541.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمحمد باسم عبيد مايود133451262041027121

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك540.0ثانوية جصان للبناتاحيائيآيات محمد كريم محمد133452262042071002

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيامير احمد فيصل حسن133453262041001026

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0ثانوية البتول للبناتاحيائيُعال صالح هادي خضير133454262042075045

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك539.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيغدق عبد الرزاق شهيد صبر133455262042132171
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جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء وسام هاشم حريبي133456262042116030

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيتبارك عدنان جالب عامر133457162042152042

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك538.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيخنساء علي صبيح حسين133458222042143101

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0اعدادية االمام الرضا ع للبنيناحيائيعلي حسين عجيل بهيذل133459262041043027

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك537.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيسرى محمد عبد مظلوم133460262042090041

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك536.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيغانم فرحان شمران محيسن133461262041001148

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك535.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائياحمد عزيز باني نتوش133462262041209013

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي ساهر عذاب جناني133463262041001127

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك534.0اعدادية الحي للبناتاحيائيايات عامر عواد علي133464262042107018

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك533.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيرسول احمد عبد الرضا تفاح133465262041002036

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء مقداد جاسم محسن133466262042096085

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك532.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيسرى محمد زياد عبيد133467262042132159

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائياحمد محمد عبد الرضا حسين133468142041019008

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك531.0ثانوية جعفر الطيار للبنيناحيائيعلي صباح زبون جاسم133469282041020015

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيحمزة علي بنوان حسن133470262041002032

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك530.0ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيحسين جاسم عبود حسن133471282041014007

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك529.0اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء عباس حسين ناجي133472272042083059

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك528.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحسين عباس كامل كاظم133473212041052032

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك527.8ثانوية الرباب للبناتاحيائيهاجر مشتاق حاتم علي133474262042113042

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك526.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيرسول نذير سلمان كاظم133475262041209071

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0ثانوية االصالة للبناتاحيائينور زياد رحيم فالح133476282042051100

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيفاخر جعفر شاكر مجبل133477222041028094

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيوالء عبد العباس حسن هدهود133478262042250249

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيزينب خالد اعويطر سويلم133479282042052057

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك525.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد شاكر لفته عباس133480262041001180

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب حبيب صالح مطر133481262042089057

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك522.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيتبارك سليم صاحب علي133482262042143026

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيحوراء ضياء راضي ناهي133483262042096042

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعباس صكبان ابراهيم ردام133484262041027075

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي فاضل يوسف رحمان133485262041001131

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء نوري جواد نور133486252042108127

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيتبارك كريم ياسر محسن133487222042309008

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتقى صالح زغير سربوت133488262042097030

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيسجاد امير عودة قريش133489262041033049

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد المصطفى صالح علي سكران133490262041033102
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جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0اعدادية كميت للبنيناحيائيحسن علي كريم لفته133491282041015005

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك519.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيحيدر احمد صبري حسين133492282041013012

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيحسين رشيد صبر مكطوف133493262041022036

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزهراء محمد حسن فرحان133494262042094021

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيفاطمه صباح جاسم ذياب133495222042016016

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيمصطفى علي معيبر جاسم133496262041205101

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين احمد حيال يازع133497222041036070

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0ثانوية جصان للبناتاحيائيرؤيا ناهض هادي سفوري133498262042071012

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيذو الفقار حيدر سلمان عليوي133499262041048043

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك516.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب عباس جواد راضي133500262042132128

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيرعد مجيد غضبان منشد133501222041307064

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0اعدادية النور للبناتاحيائيحنين عباس حسن مهدي133502262042119021

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك515.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيهاجر عالء عبد الواحد هادي133503222042394087

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه حميد اربيج عجب133504262042097087

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمنتظر مشتاق طالب علوان133505222041035300

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم محمد133506262042115029

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك514.0اعدادية النيل للبناتاحيائيزهراء ياس خضير عبد133507222042169051

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيتبارك وليد كريم عذاب133508262042084010

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0اعدادية سيناء للبنيناحيائيمصطفى عبد الجبار ستار احمد133509132041019022

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيسالم رسن سالم حمد133510282041011020

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك513.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمصطفى مؤيد كاظم جابر133511262041011184

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك512.0ثانوية االوحد االهلية للبنيناحيائيمحمد علي هادي صالح133512162041499013

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب محمد عبد الرضا محمد133513262042090038

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيزينب عباس كاظم مرزوك133514272042071042

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيحسين حميد غثيث نهاب133515262041159009

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك511.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسن يحيى حميد غريب133516262041010034

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيايه رشيد صحن طاهر133517262042090008

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0ثانوية علوم االمام الباقر(ع)االهلية للبنيناحيائيعلي عماد عبدالرحمن عبدهللا133518162041124006

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك510.0ثانوية البتول للبناتاحيائيتقوى حيدر حسن حمد133519262042075022

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك520.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيحسين عزيز كاظم عبادي133520262051007015

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك518.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد محسن عبد النبي جبار133521162051022116

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك508.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيعلي صالح مهدي جبار133522262051209059

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيمسلم احمد حنون جياد133523162051309038

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك505.0ثانوية النصر المختلطةتطبيقيمصطفى علي عبد الحسين عبيد133524282051104049

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيمرتضى مجيد كريم مدلول133525282051018086
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جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك503.0ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيحوراء كاظم عواجه موحي133526282052066006

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك499.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد باقر حسين سلمان يوسف133527162051022120

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك498.0اعدادية االحرار للبنينتطبيقيعلي محمد زعير غفيله133528262051018022

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك495.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيمهدي عباس حمداوي زامل133529162051301091

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك495.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيزهراء سمير خلف عاتي133530162052152038

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك491.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمحمد بشير صابر عبد الرزاق133531162051363233

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك491.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيحسين ناظم كاظم فنجان133532162051112023

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك490.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيكرار حسين زغير عطيه133533282051006104

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك487.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيسيف صالح صدام شاوي133534282051002053

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك479.0ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيزينب هاشم موسى رحيمه133535282052066011

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك477.0الخارجيونتطبيقيتاج الدين قاسم فرحان كاصد133536282051400009

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك476.0ثانوية كميت للبناتتطبيقيرؤى ستار جبار فرحان133537282052067008

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك473.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعمار ياسين عبد الوهاب شاكر133538162051006076

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك473.0ثانوية عشتار االهلية للبنينتطبيقيسجاد عصام عبد الهادي باقر133539162051066003

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك472.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحسين حنون رشك جوده133540282051018019

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك471.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمحمد مهدي لفتة كريم نصر133541162051022122

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك471.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقييوسف حيدر هاني علي133542282051108016

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك469.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيسجاد صباح طاهر ثاني133543162051053048

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك469.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيوسام علي جباره عوده133544162051001232

جامعة واسط/كلية الهندسة/قسم الميكانيك468.0اعدادية جصان للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد الرضا داود133545262051036017

جامعة واسط/كلية العلوم586.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينه رافد حياوي ياسين133546262042132143

جامعة واسط/كلية العلوم584.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء نجم كيماز حسن133547262042132177

جامعة واسط/كلية العلوم583.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسجى رسن علي سعدون133548262042089075

جامعة واسط/كلية العلوم583.0اعدادية الكوت للبناتاحيائياستبرق حاكم عبيد عايز133549262042096006

جامعة واسط/كلية العلوم580.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيريتاج فائق عبد الجبار فاضل133550262042132086

جامعة واسط/كلية العلوم577.0اعدادية القدس للبناتاحيائيشهد احمد سامي علي133551262042104110

جامعة واسط/كلية العلوم576.9ثانوية المتميزيناحيائيزيد كامل نوري ابراهيم133552132041016037

جامعة واسط/كلية العلوم576.1ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه عمار يونس جزر133553232042096112

جامعة واسط/كلية العلوم575.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمنتظر ثامر نعيمه خضير133554262041001207

جامعة واسط/كلية العلوم574.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيسرى سعيد جاسم راضي133555222042141173

جامعة واسط/كلية العلوم574.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيزهراء ابراهيم صالح حسين133556262042115020

جامعة واسط/كلية العلوم574.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيحوراء صادق عبد الحسين راضي133557262042117016

جامعة واسط/كلية العلوم573.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسين علي سلمان امانه133558262041001057

جامعة واسط/كلية العلوم573.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيرواء ضياء عبد الجليل حوار133559262042080173

جامعة واسط/كلية العلوم573.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيمحمد حسين حيدر عارف محمد133560142041023064
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جامعة واسط/كلية العلوم573.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيذو الفقار عباس حسين عباس133561152041011061

جامعة واسط/كلية العلوم571.0ثانوية االصالة للبناتاحيائينبا سلمان منسي مطشر133562282042051093

جامعة واسط/كلية العلوم569.0ثانوية البتول للبناتاحيائياسراء عالء صالح هادي133563262042075006

جامعة واسط/كلية العلوم568.0ثانوية فدك للبناتاحيائيدنيا زياد طارق حسن133564142042070039

جامعة واسط/كلية العلوم566.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيختام طالب سلمان سعدون133565262042109033

جامعة واسط/كلية العلوم565.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيحوراء صالح عبد الهادي خليل133566282042065018

جامعة واسط/كلية العلوم562.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور الهدى صالح عبد الحسن محمد133567262042132229

جامعة واسط/كلية العلوم562.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيحيدر سامي عبد زعالن133568262041028045

جامعة واسط/كلية العلوم561.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيزهراء عمران فرمان عمران133569262042109048

جامعة واسط/كلية العلوم557.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيحنان شاكر خضير ياسين133570222042132020

جامعة واسط/كلية العلوم556.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائييقين مديح نعمه علك133571262042089139

جامعة واسط/كلية العلوم554.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد عباس حميد طوكان133572262042088112

جامعة واسط/كلية العلوم554.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيسرور بشار جبار طرفه133573262042096116

جامعة واسط/كلية العلوم553.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيايه جليل علوان حسين133574212042095013

جامعة واسط/كلية العلوم553.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور الهدى فالح خضير بريد133575262042132231

جامعة واسط/كلية العلوم551.0ثانوية المجدات للبناتاحيائيغفران عدنان وهيب عبد الرضا133576262042136035

جامعة واسط/كلية العلوم550.0ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيسجى ابراهيم جاسم روسي133577262042145012

جامعة واسط/كلية العلوم549.0اعدادية القدس للبناتاحيائيآمنه سلمان خلف صالح133578262042104002

جامعة واسط/كلية العلوم548.0اعدادية الصفا للبناتاحيائيفاطمه عمار قاسم حسن133579262042085049

جامعة واسط/كلية العلوم548.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيصادق شهاب عاجل صكبان133580262041010089

جامعة واسط/كلية العلوم547.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعلي محمد كامل حسين133581142041208288

جامعة واسط/كلية العلوم547.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيعادل خضر عباس جبار133582262041020022

جامعة واسط/كلية العلوم547.0مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيا-انقرةاحيائيمحمد حارث حسون علي133583132041226009

جامعة واسط/كلية العلوم547.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيمريم محمد شهاب حمد133584262042080136

جامعة واسط/كلية العلوم547.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبراء محمد عبد الجليل ضامن133585262042097019

جامعة واسط/كلية العلوم546.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى العيبي فرحان عطيه133586262042088105

جامعة واسط/كلية العلوم546.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيتكنم علي محمد علي133587262042143033

جامعة واسط/كلية العلوم546.0اعدادية االنام للبناتاحيائيغدير فاضل اسماعيل جمعه133588212042135073

جامعة واسط/كلية العلوم545.4ثانوية الرباب للبناتاحيائيكوثر حيدر رجب حسين133589262042113031

جامعة واسط/كلية العلوم545.0اعدادية المودة للبناتاحيائيايه عالء جابر علي133590262042078005

جامعة واسط/كلية العلوم545.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيتبارك عقيل محسن حسون133591262042143030

جامعة واسط/كلية العلوم545.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم عواد كاظم هاتف133592262042088150

جامعة واسط/كلية العلوم545.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعباس محمد خميس ثجيل133593262041010099

جامعة واسط/كلية العلوم545.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيبتول عبد الحسين محمد جواد شنين133594262042250039

جامعة واسط/كلية العلوم545.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائياحمد جاسم محمد حنش133595222041017003
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جامعة واسط/كلية العلوم545.0ثانوية الرسل للبناتاحيائيفاطمه فالح منحوش حسن133596262042147011

جامعة واسط/كلية العلوم544.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيجواد كاظم حاشوش فرهود133597262041033019

جامعة واسط/كلية العلوم544.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيحسين جميل سعيد شنين133598262041017028

جامعة واسط/كلية العلوم544.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيسجى جاسم محمود كاظم133599262042096114

جامعة واسط/كلية العلوم544.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب دريد عبد الجبار احمد133600262042132125

جامعة واسط/كلية العلوم543.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيقمر الزمان قاسم نالي تيله133601282042065079

جامعة واسط/كلية العلوم543.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيمرام مثنى حميد توفيق133602262042250189

جامعة واسط/كلية العلوم543.0ثانوية اور المختلطةاحيائيرحمه عدنان بحر جواد133603212042211011

جامعة واسط/كلية العلوم543.0اعدادية القدس للبناتاحيائيفاطمه محمد عرنوص كاظم133604262042104135

جامعة واسط/كلية العلوم543.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء كريم حسين ظاهر133605262042088054

جامعة واسط/كلية العلوم542.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيبنين محمد صاحب حسين133606262042086033

جامعة واسط/كلية العلوم542.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيشهد محسن حسين مدير133607262042100040

جامعة واسط/كلية العلوم542.0ثانوية االخالص المختلطةاحيائيزمزم علي جبار صبر133608222042242013

جامعة واسط/كلية العلوم542.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم حيدر جبوري شبيب133609262042102124

جامعة واسط/كلية العلوم542.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيضي باسم إبراهيم هويدي133610222042143249

جامعة واسط/كلية العلوم541.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيكرار حسين خوين مجهم133611222041098148

جامعة واسط/كلية العلوم541.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيرقية حسن عبد السادة عبد الرضا133612262042080061

جامعة واسط/كلية العلوم541.0اعدادية الحي للبناتاحيائيرقيه هشام عبد الجبار محمد133613262042107060

جامعة واسط/كلية العلوم541.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيريتاج فاضل حسن عباس133614262042087053

جامعة واسط/كلية العلوم541.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيمجتبى قاسم حسن حميد133615262041002073

جامعة واسط/كلية العلوم541.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمهدي عليوي خلف حبيش133616262041004079

جامعة واسط/كلية العلوم540.0ثانوية الرسل للبناتاحيائيايه عدنان دريول معارج133617262042147001

جامعة واسط/كلية العلوم540.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيتقى كمر علوان رسن133618262042116012

جامعة واسط/كلية العلوم540.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيالحسن نوفل داود حسين133619262041002007

جامعة واسط/كلية العلوم540.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيمحمد احمد سعيد هادي133620172041059080

جامعة واسط/كلية العلوم540.0ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيمحمد حيدر صبيح احمد133621282041021024

جامعة واسط/كلية العلوم540.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم رستم حسين133622262042096139

جامعة واسط/كلية العلوم539.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمرتضى سالم كاظم اسمير133623222041098180

جامعة واسط/كلية العلوم539.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب فاضل عبد هللا سلطان133624222042172086

جامعة واسط/كلية العلوم539.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيود شمخي جبر عرمان133625222042141270

جامعة واسط/كلية العلوم539.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمنار سداد جاسم محسن133626262042132210

جامعة واسط/كلية العلوم539.0ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيقحطان محمد عاصي راهي133627262041159022

جامعة واسط/كلية العلوم539.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائياديان كريم حسين علي133628262042102011

جامعة واسط/كلية العلوم539.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب حسين عواد مشاي133629262042132121

جامعة واسط/كلية العلوم538.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمحمد قاسم ساجت سلمان133630262041027126
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جامعة واسط/كلية العلوم538.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائياسالم جاسم طاهر هاشم133631262042132010

جامعة واسط/كلية العلوم537.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيرضوان مصطفى محمد سعيد مصطفى133632132041242022

جامعة واسط/كلية العلوم537.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائياالء محمد موسى محسن133633262042074019

جامعة واسط/كلية العلوم537.0اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسين ميثم محمد طاهر133634282041002018

جامعة واسط/كلية العلوم537.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد جابر ثجيل جعاز133635262041033103

جامعة واسط/كلية العلوم537.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائينور الهدى عباس عليوي شمخي133636262042102141

جامعة واسط/كلية العلوم537.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيرغده راضي مخلف عبدالهادي133637192042370086

جامعة واسط/كلية العلوم537.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيليث عبد الحسين ديان شناو133638262041028094

جامعة واسط/كلية العلوم537.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء زيد حسين معيتيج133639262042132099

جامعة واسط/كلية العلوم537.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائياحمد شاكر يونس تايه133640222041051004

جامعة واسط/كلية العلوم537.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيعباس حسين هتلر اعبيد133641282041011027

جامعة واسط/كلية العلوم537.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء فاضل حسن علي133642282042063045

جامعة واسط/كلية العلوم536.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيفاتن عايد مكحول مصحب133643262042077024

جامعة واسط/كلية العلوم536.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرقيه فريق حاكم كاطع133644242042220290

جامعة واسط/كلية العلوم536.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيمريم عدنان ازغير خضير133645262042250321

جامعة واسط/كلية العلوم536.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيعذراء خضير عباس صبيح133646262042106077

جامعة واسط/كلية العلوم536.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيمالك رائد حسين سدخان133647262041002071

جامعة واسط/كلية العلوم535.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد كريم علي شاهين133648262041019049

جامعة واسط/كلية العلوم535.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور الهدى جهاد باقر حسين133649262042132226

جامعة واسط/كلية العلوم535.0ثاتوية المتميزيناحيائيعباس ناظم طراد عبود133650262041040025

جامعة واسط/كلية العلوم535.0اعدادية أور للبناتاحيائيهبه مطشر هادي شاهر133651222042154142

جامعة واسط/كلية العلوم535.0ثانوية فضة للبناتاحيائيريم ياسين محيبس مهيون133652262042095021

جامعة واسط/كلية العلوم535.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي عباس لفته كنيهر133653262041001130

جامعة واسط/كلية العلوم535.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر فاضل جبار133654262042132098

جامعة واسط/كلية العلوم535.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينرجس فاضل حسن حميد133655262042097104

جامعة واسط/كلية العلوم535.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيسجى نعيم عبد دخيل133656262042086117

جامعة واسط/كلية العلوم535.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائياكرم عبد الحسين عباس نصيف133657212041003024

جامعة واسط/كلية العلوم535.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيايات حسين علي دهدار133658262042086016

جامعة واسط/كلية العلوم534.0اعدادية القدس للبناتاحيائيساره فاضل باقر ياسين133659262042104101

جامعة واسط/كلية العلوم534.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد اياد حمد عثمان133660222041356184

جامعة واسط/كلية العلوم534.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعيسى جبار تالي ناصر133661262041005088

جامعة واسط/كلية العلوم534.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهاجر حسن حمزه وناس133662262042097113

جامعة واسط/كلية العلوم534.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيهبة هللا عباس نعمه خلف133663262042117059

جامعة واسط/كلية العلوم534.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء رائد منعم شاكر133664262042096073

جامعة واسط/كلية العلوم534.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمصطفى جاسم جابر برهان133665282041008102
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جامعة واسط/كلية العلوم534.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء نجم عبد هللا سمير133666262042083039

جامعة واسط/كلية العلوم534.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم جواد جبار133667142042132063

جامعة واسط/كلية العلوم534.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعباس كريم خضير عباس133668222041036174

جامعة واسط/كلية العلوم534.0ثانوية تبارك للبناتاحيائينرجس طالب حسن عبيد133669262042077030

جامعة واسط/كلية العلوم534.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيموسى عمار موسى مدب133670272041002186

جامعة واسط/كلية العلوم534.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيروز علي فاضل عماش133671262042102046

جامعة واسط/كلية العلوم534.0اعدادية النور للبناتاحيائيمريم فاضل جاسم توفيق133672262042119090

جامعة واسط/كلية العلوم534.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيحسين جاسم محسن عليوي133673162041110004

جامعة واسط/كلية العلوم534.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيايهم فرحان يونس حسن133674332041050003

جامعة واسط/كلية العلوم533.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيعبد هللا احمد سعيد ذياب133675222041021084

جامعة واسط/كلية العلوم533.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عامر حسن عبد علي133676262042080117

جامعة واسط/كلية العلوم533.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمرتضى عبد المجيد حميد عرفات133677262041209209

جامعة واسط/كلية العلوم533.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينبأ هادي فرحان روضان133678222042424080

جامعة واسط/كلية العلوم533.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيسعاد حاجم نعيمه منصور133679262042100038

جامعة واسط/كلية العلوم533.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيمنتظر ثامر حمزه يرس133680262041028123

جامعة واسط/كلية العلوم533.0ثانوية فضة للبناتاحيائيايناس كامل جحش دودان133681262042095004

جامعة واسط/كلية العلوم533.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيحسين حامد بهيش حسن133682262041017029

جامعة واسط/كلية العلوم533.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم مهدي133683272041004065

جامعة واسط/كلية العلوم533.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيشهد حسين عطيه غازي133684222042113107

جامعة واسط/كلية العلوم533.0اعدادية الصفا للبناتاحيائيزينب احمد شمخي جبر133685262042085035

جامعة واسط/كلية العلوم532.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيايه فالح علي ناصر133686262042109020

جامعة واسط/كلية العلوم532.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائياحسان ابراهيم عبد الحسين جاسم133687242041076004

جامعة واسط/كلية العلوم532.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائينور الهدى سالم قاسم فالح133688262042100054

جامعة واسط/كلية العلوم532.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينبأ احمد ساجت خزعل133689262042132217

جامعة واسط/كلية العلوم531.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعلي راضي نعيش بريج133690222041031086

جامعة واسط/كلية العلوم531.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنيناحيائيامير بشار خلف هالل133691262041023006

جامعة واسط/كلية العلوم531.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائياحمد اسعد عبد الرزاق عبد علي133692162041015001

جامعة واسط/كلية العلوم531.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيروان حكمت جاسم هليل133693222042143132

جامعة واسط/كلية العلوم531.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيايات مالك خضير ابراهيم133694262042081007

جامعة واسط/كلية العلوم531.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيساره سامي هاشم محمد133695262042132147

جامعة واسط/كلية العلوم531.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتقى جاسم محمد غالم133696262042132052

جامعة واسط/كلية العلوم531.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيفاطمه نصير خيري رحم133697262042080123

جامعة واسط/كلية العلوم531.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيحسين جودة غنتاب علي133698282041011012

جامعة واسط/كلية العلوم531.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيحيدر حسن خير هللا جاسم133699262041005042

جامعة واسط/كلية العلوم531.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيآية حبيب بدر لطيف133700262042074012
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جامعة واسط/كلية العلوم530.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيكاظم كريم خليف جبر133701222041019140

جامعة واسط/كلية العلوم530.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيصفا اركان فخري محمد133702262042132165

جامعة واسط/كلية العلوم530.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيهاجر رزاق كريم عبد هللا133703262042132242

جامعة واسط/كلية العلوم530.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائياحمد محمد مولود نبي133704312041070019

جامعة واسط/كلية العلوم530.0ثانوية البتول للبناتاحيائيريتاج حسنين محمد جمال راضي133705262042075034

جامعة واسط/كلية العلوم530.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيسجاد ذياب عذيب بردان133706222041031042

جامعة واسط/كلية العلوم530.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيموسى صامد كاظم خالوي133707272041020086

جامعة واسط/كلية العلوم530.0ثانوية البتول للبناتاحيائيزهراء علي ابراهيم محمد133708262042075037

جامعة واسط/كلية العلوم530.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء عباس خلف عباس133709142042110109

جامعة واسط/كلية العلوم530.0اعدادية االنام للبناتاحيائيزينه كريم مولود ولي133710212042135051

جامعة واسط/كلية العلوم530.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد عدنان مرد133711222042424064

جامعة واسط/كلية العلوم530.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيسيف مالك كاظم رحيمه133712262041022069

جامعة واسط/كلية العلوم529.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي جبار ناهي كريم133713262041010113

جامعة واسط/كلية العلوم529.0ثانوية الرسل للبناتاحيائيمنى كاظم محمد نجم133714262042147014

جامعة واسط/كلية العلوم529.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائينجالء حسن علي مطر133715232042128076

جامعة واسط/كلية العلوم529.0ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيشهد فليح حسن راشد133716262042145013

جامعة واسط/كلية العلوم529.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيحسن علي نمر يوسف133717262041160005

جامعة واسط/كلية العلوم529.0اعدادية الغدير للبناتاحيائييقين حسين عبد سعدون133718262042086190

جامعة واسط/كلية العلوم529.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائياحمد خالد مجيد جبر133719132041008005

جامعة واسط/كلية العلوم529.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيحسين عزيز شرهان حميد133720262041033036

جامعة واسط/كلية العلوم529.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرقيه خالد عبد عباس133721262042132078

جامعة واسط/كلية العلوم528.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمرتضى حسين حميد ساجت133722262041005121

جامعة واسط/كلية العلوم528.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيحسنين رزاق سفيح الزم133723262041002018

جامعة واسط/كلية العلوم528.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيحوراء عواد كشيش عداي133724222042392032

جامعة واسط/كلية العلوم528.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيستار جبار علي راضي133725282041013017

جامعة واسط/كلية العلوم528.0ثانوية جصان للبناتاحيائيبنين جعفر مهدي حسين133726262042071008

جامعة واسط/كلية العلوم528.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء نصير طعيمه دبخ133727262042116029

جامعة واسط/كلية العلوم528.0اعدادية القدس للبناتاحيائينور رياض فارس كاطع133728262042104160

جامعة واسط/كلية العلوم528.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه محمد جميل حسين133729262042090052

جامعة واسط/كلية العلوم527.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء رياض كاظم ايدام133730262042250280

جامعة واسط/كلية العلوم527.0ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيصالح حسن علوان فرحان133731232041186012

جامعة واسط/كلية العلوم527.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه علي حسين حسن133732262042097042

جامعة واسط/كلية العلوم526.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيسجى عماد خزعل جمعة133733292042057176

جامعة واسط/كلية العلوم526.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيمروه عمار جاسم سعيد133734262042109091

جامعة واسط/كلية العلوم526.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيحمزه شاكر خير هللا جالوغ133735222041065031
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جامعة واسط/كلية العلوم526.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب سالم عويد حديد133736262042097059

جامعة واسط/كلية العلوم526.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمصطفى حيدر محمد ياسين133737142041021136

جامعة واسط/كلية العلوم526.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيزينب علي خشان علي133738222042309020

جامعة واسط/كلية العلوم526.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغفران سبهان محمد عابد133739172042273067

جامعة واسط/كلية العلوم526.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيسالم لفته محمد زويد133740222041065044

جامعة واسط/كلية العلوم526.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيعلي عدنان محمد عبهول133741142041203142

جامعة واسط/كلية العلوم526.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيفاطمه عبد الحميد سعيد نعيمه133742282042065075

جامعة واسط/كلية العلوم526.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيابراهيم شمران عذيب جبل133743262041033001

جامعة واسط/كلية العلوم526.0ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيحسين شاكر علي عبد133744262041159010

جامعة واسط/كلية العلوم526.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيمثاب احمد امجد كريم133745222042178133

جامعة واسط/كلية العلوم526.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائينورهان جبار فهد جهف133746262042250234

جامعة واسط/كلية العلوم525.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتاحيائيزينب عبد الحسين خضير عباس133747262042076017

جامعة واسط/كلية العلوم525.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائياركان فليح طوفان سلمان133748262041003012

جامعة واسط/كلية العلوم525.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي حسين شحل سعدون133749262041019032

جامعة واسط/كلية العلوم525.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيجاسم عيسى موسى هاشم133750262041028018

جامعة واسط/كلية العلوم525.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزينب عباس فاضل محيميد133751142042143015

جامعة واسط/كلية العلوم525.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائياسيل عباس سامي مسلم133752262042250014

جامعة واسط/كلية العلوم525.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيمحمد ماجد عطيه عبد133753222041031125

جامعة واسط/كلية العلوم525.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيزهراء حسن سعد حنوف133754262042115022

جامعة واسط/كلية العلوم525.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمود جاسم محمد فرج133755212041002148

جامعة واسط/كلية العلوم525.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيجهاد شاكر شمال هداب133756262041010024

جامعة واسط/كلية العلوم525.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيحمزة محمود رضا بكتش133757172041059024

جامعة واسط/كلية العلوم525.0اعدادية المنزلة المختلطةاحيائيسليمان هشام احمد صالح133758202041209003

جامعة واسط/كلية العلوم525.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائياماني عيدان حسن صالح133759262042081004

جامعة واسط/كلية العلوم525.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيندى علوان عبد كريم133760262042082023

جامعة واسط/كلية العلوم525.0اعدادية المرتضى للبنيناحيائيحسن ماجد مفتن صيوان133761282041002016

جامعة واسط/كلية العلوم524.0ثانوية الشهيد عبد الكريم إسماعيل االهلية للبناتاحيائيزينب باسم عبد الواحد خضر133762222042434008

جامعة واسط/كلية العلوم524.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيشهد عبد الكاظم عباس ضاحي133763262042106072

جامعة واسط/كلية العلوم524.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائياسراء جبار عبيد فرهود133764262042250010

جامعة واسط/كلية العلوم524.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيساره قاسم راشد زويد133765262042132152

جامعة واسط/كلية العلوم524.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمريم حسان صالح مهدي133766232042119105

جامعة واسط/كلية العلوم524.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيزهراء محمد غاوي زامل133767232042305069

جامعة واسط/كلية العلوم523.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيسجاد سليم ابو حسنه وادي133768232041164018

جامعة واسط/كلية العلوم523.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيصادق خضير عباس شنان133769262041003067

جامعة واسط/كلية العلوم523.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيموسى بدر حساب فلغوص133770222041019217
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جامعة واسط/كلية العلوم523.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعباس صالح حسن بدير133771262041038047

جامعة واسط/كلية العلوم523.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيزينب نعيم حبيب شندوخ133772262042106065

جامعة واسط/كلية العلوم523.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين حيدر علي جحيش133773262041038018

جامعة واسط/كلية العلوم523.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيخوله علوان بشاره عتوب133774262042132066

جامعة واسط/كلية العلوم523.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب كاظم كديوي زمام133775262042116038

جامعة واسط/كلية العلوم523.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنيناحيائيجالل حربي عبد النور عواد133776262041023012

جامعة واسط/كلية العلوم523.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائياحمد صبيح عليوي حسين133777222041053006

جامعة واسط/كلية العلوم523.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيمريم كامل شريف خليف133778222042116067

جامعة واسط/كلية العلوم523.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسين ثائر عبد علي سرحان133779262041009032

جامعة واسط/كلية العلوم522.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمحمد رياض مسلم سلمان133780262041009118

جامعة واسط/كلية العلوم522.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيباقر سالم مسعود ماشي133781262041003016

جامعة واسط/كلية العلوم522.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيريتاج عدنان صباح نافل133782262042124006

جامعة واسط/كلية العلوم522.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيهبة عادل حسين نعيمة133783262042074133

جامعة واسط/كلية العلوم522.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيريام ثامر غافل أبيه133784262042102047

جامعة واسط/كلية العلوم522.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي عذاب كزار عبد هللا133785222041053123

جامعة واسط/كلية العلوم522.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيايات حاكم عناد رضا133786242042130011

جامعة واسط/كلية العلوم522.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيسهى احمد محمود احمد133787212042139131

جامعة واسط/كلية العلوم522.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيبنين صاحب كاظم زميم133788262042090012

جامعة واسط/كلية العلوم522.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنيناحيائيمسلم فرحان والي يعكوب133789262041023084

جامعة واسط/كلية العلوم522.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد دعيج دريج133790262041012073

جامعة واسط/كلية العلوم522.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبنين جاسم محمد حسون133791262042089018

جامعة واسط/كلية العلوم521.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسين سعد جبر جالي133792262041010041

جامعة واسط/كلية العلوم521.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيحسين كاظم طعيس عسر133793262041152009

جامعة واسط/كلية العلوم521.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيحميد عبد الحسين دخيل مزعل133794222041067042

جامعة واسط/كلية العلوم521.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعلي نذير محمد جاسم133795262041209146

جامعة واسط/كلية العلوم521.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسجاد سامي هواش محمد133796222041010063

جامعة واسط/كلية العلوم520.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهاجر عرار محمد عكله133797262042089129

جامعة واسط/كلية العلوم520.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعباس فرج عيسى وهيب133798262041011100

جامعة واسط/كلية العلوم520.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرباب رحمن عبد وثيج133799262042097038

جامعة واسط/كلية العلوم520.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيمصطفى هالل مرهون جدوع133800232041224051

جامعة واسط/كلية العلوم520.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائيوسن فاضل حسن عسل133801262042110050

جامعة واسط/كلية العلوم520.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيابتهاج مالك راضي عباس133802262042089005

جامعة واسط/كلية العلوم520.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن سرحان فارس حريز133803262041209110

جامعة واسط/كلية العلوم520.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيغدير علي ناصر عالوي133804222042102061

جامعة واسط/كلية العلوم520.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينرجس فالح حمودي حميد133805262042132223
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جامعة واسط/كلية العلوم520.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيفالح حسن حامد حسون133806262041009099

جامعة واسط/كلية العلوم520.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائياحمد زعيم جداح عنبر133807222041098006

جامعة واسط/كلية العلوم520.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيهدى محسن احمد رسن133808262042109111

جامعة واسط/كلية العلوم520.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين علي عموش عبد علي133809222041098047

جامعة واسط/كلية العلوم519.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء فراس عبد المحسن سعدون133810232042119062

جامعة واسط/كلية العلوم519.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد يوسف يوسف ابراهيم133811172041018178

جامعة واسط/كلية العلوم519.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسن محمد وطن بشاره133812262041003032

جامعة واسط/كلية العلوم519.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائياديان حميد عطيه جاسم133813242042136009

جامعة واسط/كلية العلوم519.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتقى ثائر عبد الحسين حشيف133814262042097029

جامعة واسط/كلية العلوم519.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيقاسم جعفر عليوي جبر133815242041152039

جامعة واسط/كلية العلوم519.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن عباس زين العابدين حسين133816202041001099

جامعة واسط/كلية العلوم518.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد رحمن كريم حسن133817262041033108

جامعة واسط/كلية العلوم518.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيسارة قاسم عبيد حمود133818262042112014

جامعة واسط/كلية العلوم518.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء صالح متعب حسون133819262042097049

جامعة واسط/كلية العلوم518.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمنتظر عماد محسن داود133820262041038109

جامعة واسط/كلية العلوم518.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيحسن طالب حمود كريدي133821262041004011

جامعة واسط/كلية العلوم518.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيسجى مهدي عايف خفيف133822222042424053

جامعة واسط/كلية العلوم518.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزينب ساهي راضي كنيوي133823262042074065

جامعة واسط/كلية العلوم518.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمصطفى رحيم عايد كاطع133824142041028133

جامعة واسط/كلية العلوم517.0ثانوية البتول للبناتاحيائياسماء بدر فرحان زيد133825262042075007

جامعة واسط/كلية العلوم517.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائينبهان جبار عسل عبد133826192041013058

جامعة واسط/كلية العلوم517.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيرحاب صادق محمد ساجت133827222042172054

جامعة واسط/كلية العلوم517.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعمر صالح الدين جميل عبد المجيد133828112041018100

جامعة واسط/كلية العلوم517.0ثانوية المجدات للبناتاحيائيايات صباح جبار عباس133829262042136005

جامعة واسط/كلية العلوم517.0ثانوية الياقوت للبناتاحيائيطيبه ساجد حميد يالي133830262042131017

جامعة واسط/كلية العلوم517.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرتاج كريم لفته رويح133831262042089033

جامعة واسط/كلية العلوم517.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايه احمد مزعل نايف133832262042132023

جامعة واسط/كلية العلوم517.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا موازي هالسه133833292042053091

جامعة واسط/كلية العلوم517.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيمحمد عبيس عوده حمزه133834242041153028

جامعة واسط/كلية العلوم517.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيياسر صادق جواد عبيد133835242041012068

جامعة واسط/كلية العلوم517.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعصام كريم راضي جاسم133836262041209298

جامعة واسط/كلية العلوم517.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحمزة مهدي خلف عويز133837222041098055

جامعة واسط/كلية العلوم516.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيحسين محمد ابراهيم جواد133838222041037045

جامعة واسط/كلية العلوم516.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء حيدر مذخور قاسم133839262042087058

جامعة واسط/كلية العلوم516.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيمصطفى محمد طارش قاسم133840282041013045
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جامعة واسط/كلية العلوم516.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد علي جاسم سلمان133841262041033116

جامعة واسط/كلية العلوم516.0اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء ربيع عبد االمير عبود133842262042104072

جامعة واسط/كلية العلوم516.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيعذراء نعمه حسين عبود133843262042072037

جامعة واسط/كلية العلوم516.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيحسين جندي مريض كشاش133844222041031017

جامعة واسط/كلية العلوم516.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيطيبه ياس خضير مهدي133845262042096128

جامعة واسط/كلية العلوم516.0اعدادية الغدير للبناتاحيائياسماء عبد االمير ساجت طبيلي133846262042086007

جامعة واسط/كلية العلوم516.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزينب قاسم عطيه عباس133847222042207049

جامعة واسط/كلية العلوم516.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد صبري حسن جويد133848222041003317

جامعة واسط/كلية العلوم516.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيأنتضار شهيد عنتان جاسم133849262042089001

جامعة واسط/كلية العلوم515.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحيدر علي فجر محيل133850262041014057

جامعة واسط/كلية العلوم515.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيشروق جبار عطيه حسون133851262042086119

جامعة واسط/كلية العلوم515.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء حيدر سليم مصطاف133852262042086069

جامعة واسط/كلية العلوم515.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب اجويد زغير لفته133853262042088087

جامعة واسط/كلية العلوم515.0ثانوية البتول للبناتاحيائينورهان ابراهيم عبد قاسم133854262042075066

جامعة واسط/كلية العلوم515.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيثمينه نجم عبد هللا شمال133855262042086045

جامعة واسط/كلية العلوم515.0ثانوية المثنى للبنيناحيائيعباس صبار حسين نعيمه133856222041032011

جامعة واسط/كلية العلوم515.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعلي قاسم جبار عبد الواحد133857262041009089

جامعة واسط/كلية العلوم515.0اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء صباح عبادي معيوف133858262042104075

جامعة واسط/كلية العلوم515.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمصطفى هادي عبد بطوش133859152041005139

جامعة واسط/كلية العلوم515.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيليث رياض رزاق جبار133860232041178031

جامعة واسط/كلية العلوم515.0ثانوية االطياف للبناتاحيائيمريم حمد دخيل فرج133861182042225028

جامعة واسط/كلية العلوم515.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيضحى عبد الهادي صالح خصاف133862222042141177

جامعة واسط/كلية العلوم515.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزينب كريم مناحي حسين133863262042087083

جامعة واسط/كلية العلوم515.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيسجاد ستار جبار عبيد133864262041026024

جامعة واسط/كلية العلوم515.0ثانوية الفاضلية للبنيناحيائياحمد غالي جبر جاسم133865242041151002

جامعة واسط/كلية العلوم515.0اعدادية العزة للبنيناحيائيمصطفى عبد االئمة بادي خريبط133866262041007101

جامعة واسط/كلية العلوم515.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء رضا مويش سلمان133867262042097045

جامعة واسط/كلية العلوم514.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيغفران عالء حسين جبار133868242042169059

جامعة واسط/كلية العلوم514.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمؤمل داود طارش بالوذ133869222041010150

جامعة واسط/كلية العلوم514.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائياكرم سعيد نعمه جاسم133870162041038006

جامعة واسط/كلية العلوم514.0ثانوية فضة للبناتاحيائيفاطمة علوان رحيمه شناوه133871262042095042

جامعة واسط/كلية العلوم514.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيورود حبيب زبون ناشي133872262042250247

جامعة واسط/كلية العلوم514.0اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء هاشم عبيد راجي133873262042104086

جامعة واسط/كلية العلوم514.0ثانوية كوثى للبناتاحيائياسراء احمد شاكر عباس133874232042305005

جامعة واسط/كلية العلوم514.0ثانوية كصيبة المختلطةاحيائيحيدر مسعود خطار جاسم133875262041173006
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جامعة واسط/كلية العلوم514.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينبأ عبد الكريم مهدي عبد السادة133876262042132218

جامعة واسط/كلية العلوم514.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائينور الهدى عباس جاسم حسين133877262042087139

جامعة واسط/كلية العلوم514.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور مهدي علوان عبود133878262042132239

جامعة واسط/كلية العلوم514.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيريام جاسم عبد الحسين عمران133879232042271285

جامعة واسط/كلية العلوم514.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيخضر جبر عواد كدير133880222041004024

جامعة واسط/كلية العلوم514.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيموسى باسم محمد عمر133881242041038073

جامعة واسط/كلية العلوم514.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيوفاء محسن فلغوص كصاد133882222042141271

جامعة واسط/كلية العلوم514.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيفاطمه حيدر فرحان فالي133883262042106085

جامعة واسط/كلية العلوم514.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمصطفى علي حاتم كاظم133884242041169049

جامعة واسط/كلية العلوم514.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيعباس عطيوي مزهر فليفل133885252041116033

جامعة واسط/كلية العلوم513.1ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيزينب سعد عباس عبادي133886252042055049

جامعة واسط/كلية العلوم513.0اعدادية النور للبناتاحيائيشهد هيثم كريم ذياب133887262042119062

جامعة واسط/كلية العلوم513.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحسن مهدي عذاب سروال133888242041169012

جامعة واسط/كلية العلوم513.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيفاطمة رياض حميد زاير133889142042109056

جامعة واسط/كلية العلوم513.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمحسن عبد الحسين امطشر شهيب133890262041022131

جامعة واسط/كلية العلوم513.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيامنه عبد االمير محمد داود133891262042077003

جامعة واسط/كلية العلوم513.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمهدي عليوي محمد صوفي133892292041007350

جامعة واسط/كلية العلوم513.0اعدادية السنية للبناتاحيائيرسل خضير عباس حمزة133893242042102111

جامعة واسط/كلية العلوم513.0ثانوية البتول للبناتاحيائيأستبرق جبار صالح لفته133894262042075001

جامعة واسط/كلية العلوم513.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيرسل عماد عبد الكريم جاسم133895282042065031

جامعة واسط/كلية العلوم513.0اعدادية ام البنين االهلية للبناتاحيائيرقيه هادي بديوي جبر133896262042121005

جامعة واسط/كلية العلوم513.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيمحمد عبد علي موحان شكبان133897262041017084

جامعة واسط/كلية العلوم513.0ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيحسن حمود ساجت حسين133898262041159008

جامعة واسط/كلية العلوم513.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعلي جمعه كاطع صفوك133899252041052043

جامعة واسط/كلية العلوم513.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيعلي رضا والي محيسن جباره133900222041023045

جامعة واسط/كلية العلوم513.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائينرجس علي عبد النبي صباح133901262042088157

جامعة واسط/كلية العلوم513.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائيفاطمه حسن ظاهر سلومي133902262042110037

جامعة واسط/كلية العلوم513.0اعدادية جعفر الطيار للبنيناحيائيعلي صالح جاسم حمادي133903192041054011

جامعة واسط/كلية العلوم513.0ثانوية الفاروق للبنيناحيائياحمد اسماعيل خليل لفته133904212041068002

جامعة واسط/كلية العلوم513.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيصادق ماجد محمد جياد133905262041155033

جامعة واسط/كلية العلوم513.0اعدادية الموفقية للبناتاحيائينبا عبيد عذوب داحر133906262042093052

جامعة واسط/كلية العلوم513.0ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائينبأ نجم عبود عبد الصاحب133907262042171002

جامعة واسط/كلية العلوم513.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمحمد قاسم الزم محمد133908142041011147

جامعة واسط/كلية العلوم513.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيغدير حيدر شنان عبد133909262042102104

جامعة واسط/كلية العلوم513.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيزيد كاظم وفقان خضير133910252041042009
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جامعة واسط/كلية العلوم513.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمحمد عادل نذير توفيق133911262041022141

جامعة واسط/كلية العلوم513.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم حسين عليوي133912222042394040

جامعة واسط/كلية العلوم513.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيقاسم طلفاح رحمن حسين133913232041282074

جامعة واسط/كلية العلوم513.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيسبايا احمد كاظم معيجل133914222042138053

جامعة واسط/كلية العلوم513.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيجنات سالم هجيج فراس133915262042091011

جامعة واسط/كلية العلوم512.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيموسى عبد الكاظم علوان كاظم133916112041006083

جامعة واسط/كلية العلوم512.0ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيزهراء فؤاد ناهي ياسر133917262042133007

جامعة واسط/كلية العلوم512.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيرضا حسين خزام مزعل133918262041001074

جامعة واسط/كلية العلوم512.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعباس عبد الحسين كاظم عصري133919222041091107

جامعة واسط/كلية العلوم512.0ثانوية عرفات المختلطةاحيائيزهراء حامد عباس مهدي133920232042161002

جامعة واسط/كلية العلوم512.0اعدادية الحي للبناتاحيائيهدى عامر حمد عكله133921262042107156

جامعة واسط/كلية العلوم512.0اعدادية النور للبناتاحيائيبنين حسن خير هللا جاسم133922262042119010

جامعة واسط/كلية العلوم512.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيرافد ثائر رسن شندوخ133923222041046033

جامعة واسط/كلية العلوم512.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيشهالء زيد حسين معيتيج133924262042102098

جامعة واسط/كلية العلوم512.0اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيمقتدى خزعل جلوب لعيبي133925282041017039

جامعة واسط/كلية العلوم512.0ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيمحمد ضحوي عاشج خطاف133926232041186019

جامعة واسط/كلية العلوم512.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائياحمد علي طه ياسين133927202041259039

جامعة واسط/كلية العلوم512.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيسجاد قيس عبد الكاظم جوده133928222041051044

جامعة واسط/كلية العلوم512.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيزهراء جاسم محمد ياسين133929222042183046

جامعة واسط/كلية العلوم512.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا بيرق عبد العباس كريم133930262041048061

جامعة واسط/كلية العلوم512.0ثانوية الشهيد محسن الكناني المختلطةاحيائيمحمد مبدر داخل سلمان133931262041168005

جامعة واسط/كلية العلوم512.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين محمد عبد الحسن راضي133932232042109031

جامعة واسط/كلية العلوم512.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيغدير شاكر حسوني جياد133933242042149083

جامعة واسط/كلية العلوم512.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيعلي حسين جليب حمود133934262041160032

جامعة واسط/كلية العلوم512.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور قحطان سلمان عبد133935242042220789

جامعة واسط/كلية العلوم512.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزينب عباس نور مطرود133936262042074069

جامعة واسط/كلية العلوم511.0اعدادية االحرار للبناتاحيائينور عالوي شمران حمدون133937262042106108

جامعة واسط/كلية العلوم511.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيبنين كاظم فلك عبد133938242042124032

جامعة واسط/كلية العلوم511.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) المسائية االهلية للبنيناحيائيزين العابدين حيدر ثامر حمود133939222041312017

جامعة واسط/كلية العلوم511.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائياساور سالم عبد الحسن محمد133940162042222001

جامعة واسط/كلية العلوم511.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيغفران علي رحم حذيه133941262042106083

جامعة واسط/كلية العلوم511.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيميالد دحام منصور دبعن133942262042089116

جامعة واسط/كلية العلوم511.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسماح محسن مجيد هادي133943232042271451

جامعة واسط/كلية العلوم511.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب عبد الهادي صالح خميس133944262042102076

جامعة واسط/كلية العلوم511.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء محمد شبيب مسير133945262042250119
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جامعة واسط/كلية العلوم511.0اعدادية االمام للبنيناحيائيعيسى ييحيى عبد الحسين غالي133946232041013060

جامعة واسط/كلية العلوم511.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيبنين عيسى كريم كاظم133947232042106021

جامعة واسط/كلية العلوم563.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيدعاء محمد علي حاوي133948262052097015

جامعة واسط/كلية العلوم547.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزينب رعد عجم مطشر133949262052097024

جامعة واسط/كلية العلوم540.0اعدادية الفجر للبناتتطبيقيوسن سلمان خليف عليوي133950222052132010

جامعة واسط/كلية العلوم536.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسين علي عناد موسى133951262051005017

جامعة واسط/كلية العلوم535.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعلي جبار غنتاب علي133952282051011073

جامعة واسط/كلية العلوم532.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيحيدر مجيد طارش عبد133953262051001019

جامعة واسط/كلية العلوم530.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيدعاء احمد سوادي حمل133954282052050014

جامعة واسط/كلية العلوم526.0اعدادية المناهل للبناتتطبيقيسجى جميل صعصع مطروح133955262052115011

جامعة واسط/كلية العلوم522.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيمحمود شاكر عريمش موين133956262051008032

جامعة واسط/كلية العلوم520.0اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيجاسب جبر والي حسين133957262051017007

جامعة واسط/كلية العلوم519.0اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيفاطمه لفته جبار محيسن133958222052172029

جامعة واسط/كلية العلوم518.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةتطبيقيحسين قاسم عبد الحسين هنون133959242051153005

جامعة واسط/كلية العلوم517.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيسندس غسان خضير عباس133960262052089008

جامعة واسط/كلية العلوم514.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيامين رزاق عيسى محمد133961222051364012

جامعة واسط/كلية العلوم513.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيامير محمد سلمان ميذاب133962262051209115

جامعة واسط/كلية العلوم511.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيعلي هاشم عبد الحسن طالل133963162051309023

جامعة واسط/كلية العلوم510.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيفقار نعيم حسن عبيد133964282051021055

جامعة واسط/كلية العلوم510.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيباقر ثجيل عبد الزهره مزيد133965222051045004

جامعة واسط/كلية العلوم509.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيحسن حميد حنش محمد133966262051008006

جامعة واسط/كلية العلوم509.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيكرار رمضان شيال جالب133967282051044070

جامعة واسط/كلية العلوم508.0اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيجاسم محمد منصور غياض133968262051017009

جامعة واسط/كلية العلوم508.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقياحمد عبد الحسين عبيد عبد العباس133969162051309002

جامعة واسط/كلية العلوم506.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيعلي سالم فالح عبطان133970222051035043

جامعة واسط/كلية العلوم506.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيمحمد رحيمه بخيت ناصر133971262051008029

جامعة واسط/كلية العلوم504.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسين وسمي جاسم عطير133972282051016041

جامعة واسط/كلية العلوم502.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتتطبيقيحوراء غالب حمود حسين133973222052393002

جامعة واسط/كلية العلوم502.0اعدادية المسار المختلطةتطبيقيعبد الرحمن احمد حسين علي133974222051255016

جامعة واسط/كلية العلوم501.0اعدادية الدواية للبنينتطبيقيحسن جبار عباس كطان133975222051023004

جامعة واسط/كلية العلوم496.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيسجاد شاكر فليح حسن133976252051116014

جامعة واسط/كلية العلوم494.0اعدادية بردى للبناتتطبيقيزينب علي ثويني شمخي133977222052163030

جامعة واسط/كلية العلوم494.0اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيمضر عطشان حنين بنوش133978222051371027

جامعة واسط/كلية العلوم492.0اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيزينب محسن كريم فجري133979222052170019

جامعة واسط/كلية العلوم490.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيكرار فرحان عبد الرضا فريخ133980262051008028
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جامعة واسط/كلية العلوم490.0ثانوية الكوت المسائية للبناتتطبيقيزينب حيدر اسماعيل ابراهيم133981262052250052

جامعة واسط/كلية العلوم487.0ثانوية الدجيلة المختلطةتطبيقيحسن كاظم طعيس عسر133982262051152004

جامعة واسط/كلية العلوم486.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيفرج لفته فري شذر133983222051310158

جامعة واسط/كلية العلوم485.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد ضيول مشيعل133984222051310145

جامعة واسط/كلية العلوم485.0ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيزينب حميد مجيد سمار133985262052116015

جامعة واسط/كلية العلوم485.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيكرار مجيد جابر حسين133986222051067039

جامعة واسط/كلية العلوم483.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيذو الفقار حسن جبار ضيدان133987282051011041

جامعة واسط/كلية العلوم483.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحيدر فالح فاخر عبد الحسن133988222051364051

جامعة واسط/كلية العلوم483.0ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيكوثر حامد خشان علي133989222052309014

جامعة واسط/كلية العلوم483.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقياحمد جاسم جويد تامول133990262051010004

جامعة واسط/كلية العلوم482.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيسجاد جمعه جبار صنكور133991282051044033

جامعة واسط/كلية العلوم482.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيحسين جبار حرمس دهام133992242051012011

جامعة واسط/كلية العلوم482.0اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيحسن فالح رحيم خضير133993262051017012

جامعة واسط/كلية العلوم482.0ثانوية تبارك للبناتتطبيقيسعاد صالح كاظم حميدي133994262052077011

جامعة واسط/كلية العلوم477.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقينرجس مشتاق محمد علك133995282052055037

جامعة واسط/كلية العلوم476.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمحمد خالد داود طعيمة133996282051011104

جامعة واسط/كلية العلوم476.0ثانوية كميت للبناتتطبيقيفاطمة بهاء جبار فرحان133997282052067019

جامعة واسط/كلية العلوم474.0اعدادية الغدير للبناتتطبيقيفاطمه نعيم ديالن مطر133998262052086041

جامعة واسط/كلية العلوم474.0اعدادية المناهل للبناتتطبيقيزينب جاسم حميد فندي133999262052115009

جامعة واسط/كلية العلوم472.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيضحى راضي ساهي سلمان134000262052102023

جامعة واسط/كلية العلوم472.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنينتطبيقيعلي قاسم جواد كاظم134001242051061013

جامعة واسط/كلية العلوم471.0ثانوية السراج للبنينتطبيقيحسين عبد علي جليب علي134002282051031003

جامعة واسط/كلية العلوم471.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيرغد عباس سوادي عبد هللا134003282052050016

جامعة واسط/كلية العلوم471.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمرتضى ضياء عبد سدخان134004262051001055

جامعة واسط/كلية العلوم470.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتتطبيقيمالك اسعد جهيد عبد الرضا134005222052178019

جامعة واسط/كلية العلوم470.0ثانوية السراج للبنينتطبيقيمصطفى جبار علي حسين134006282051031022

جامعة واسط/كلية العلوم469.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيزينب طارق عبره ناصر134007282052062020

جامعة واسط/كلية العلوم468.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيعباس محسن صاحب كطو134008222051302067

جامعة واسط/كلية العلوم468.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمه كريم ناجي خليف134009262052097047

جامعة واسط/كلية العلوم467.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيكرار عباس محمد احمد134010162051311026

جامعة واسط/كلية العلوم467.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمحمود حسن شاكر حنش134011282051011114

جامعة واسط/كلية العلوم466.0ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيمريم فرحان مخرب علي134012282052065027

جامعة واسط/كلية العلوم466.0ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينتطبيقيحسام حسين اكطيف عيسى134013262051204005

جامعة واسط/كلية العلوم465.0اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيمحمد جاسب طالع مرزوك134014262051017053

جامعة واسط/كلية العلوم465.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتتطبيقيعذراء مجبل حسين فرحان134015242052088012
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جامعة واسط/كلية العلوم464.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيعلي قاسم محسن حميد134016262051008024

جامعة واسط/كلية العلوم462.0اعدادية المناهل للبناتتطبيقيسجى ستار خريمش جرص134017262052115012

جامعة واسط/كلية العلوم462.0اعدادية المنار للبنينتطبيقيرقيه ميثم شنان سوادي134018222052095022

جامعة واسط/كلية العلوم458.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيخالد سلمان زيدان معن134019282051011038

جامعة واسط/كلية العلوم457.0ثانوية السراج للبنينتطبيقيحسين محمد رزوقي جلعوط134020282051031004

جامعة واسط/كلية العلوم457.0ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيزينب عباس ثويني دروعي134021282052065017

جامعة واسط/كلية العلوم456.0ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيطرفه جميل شندوخ شطب134022282052065021

جامعة واسط/كلية العلوم456.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيفاطمه علي حسين علي134023222052311023

جامعة واسط/كلية العلوم456.0ثانوية الكوت المسائية للبناتتطبيقيايه احمد ابراهيم نعيمه134024262052250008

جامعة واسط/كلية العلوم456.0ثانوية بالل الحبشي المسائية المختلطةتطبيقيحسين علي حسين زبن134025282051155003

جامعة واسط/كلية العلوم456.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيمحمد نزار حامد كاظم134026262051011045

جامعة واسط/كلية العلوم456.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقياحمد جمعه خلف رسن134027282051012002

جامعة واسط/كلية العلوم455.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقياحمد ربيع عبد الرزاق موسى134028282051008006

جامعة واسط/كلية العلوم455.0ثانوية الكوت المسائية للبناتتطبيقيايمان حلواص حمزه عبود134029262052250007

جامعة واسط/كلية العلوم455.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيسجاد هيثم محسن جباره134030282051002051

جامعة واسط/كلية العلوم455.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيابراهيم تركي عجاج ساير134031262051007001

جامعة واسط/كلية العلوم454.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيحوراء احمد عبد الكريم محيسن134032262052102009

جامعة واسط/كلية العلوم454.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمنتظر سعدون سيد عبيد134033282051001190

جامعة واسط/كلية العلوم453.0ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيفاطمه طه جاسم محمد134034282052065025

جامعة واسط/كلية العلوم453.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعبد االله صاحب شويع صالح134035282051151397

جامعة واسط/كلية العلوم452.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيمرتضى ميثم حسين عيسى134036272051153190

جامعة واسط/كلية العلوم452.0اعدادية المناهل للبناتتطبيقيمريم شاكر حسين علي134037262052115019

جامعة واسط/كلية العلوم451.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيمحمد ياس خضير صخي134038262051008030

جامعة واسط/كلية العلوم450.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينتطبيقيعمر نعيم حسين نصيري134039262051043034

جامعة واسط/كلية العلوم450.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمؤمل صباح شتال مري134040262051001044

جامعة واسط/كلية العلوم450.0اعدادية الوفاء للبناتتطبيقياسراء مهدي موحي يوسف134041222052172004

جامعة واسط/كلية العلوم449.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيامجد عبد االمير مناتي مهدي134042162051363035

جامعة واسط/كلية العلوم448.7ثانوية المتميزينتطبيقيقيصر محمد عمران موسى134043282051026005

جامعة واسط/كلية العلوم448.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيعلي محمد راضي كوشان134044262051007035

جامعة واسط/كلية العلوم448.0ثانوية تبارك للبناتتطبيقيرسل حميد احمد دنبوس134045262052077006

جامعة واسط/كلية العلوم447.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينتطبيقيعبد المهدي أحمد مهدي جابر134046262051038011

جامعة واسط/كلية العلوم447.0اعدادية الغدير للبناتتطبيقيحوراء محمد صكر طعيمه134047262052086014

جامعة واسط/كلية العلوم447.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيابراهيم حسن ثجيل راضي134048262051005001

جامعة واسط/كلية العلوم446.0ثانوية الغفران للبناتتطبيقيفاطمة بسام حسان عبيد134049282052069034

جامعة واسط/كلية العلوم446.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيسجاد جبار هليل عباس134050282051016061
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جامعة واسط/كلية العلوم445.0ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيزينه ناصر حسين علي134051282052080009

جامعة واسط/كلية العلوم445.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيحسين علي حمود جازع134052222051067017

جامعة واسط/كلية العلوم444.0ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيهاجر باسم عبيد عبد الحسين134053282052097039

جامعة واسط/كلية العلوم444.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى احمد عبد الكاظم ثاني134054262051005067

جامعة واسط/كلية العلوم444.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمرتضى صالح عبد الحسن كدبال134055292051002107

جامعة واسط/كلية العلوم444.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي فيصل موحان فرج134056282051016111

جامعة واسط/كلية العلوم444.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيوجدان صبر سلطان عداي134057282052083047

جامعة واسط/كلية العلوم444.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيفاطمه عبد الرضا جرو كاووش134058282052068056

جامعة واسط/كلية العلوم444.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقياحمد جابر خلف عبيد134059262051010002

جامعة واسط/كلية العلوم444.0ثانوية الكوت المسائية للبناتتطبيقييقين هادي عبد بادي134060262052250061

جامعة واسط/كلية العلوم442.0اعدادية المناهل للبناتتطبيقياثار نصيف عبد علي حسين134061262052115001

جامعة واسط/كلية العلوم442.0ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيشهد شريف فرحان عذيب134062262052116020

جامعة واسط/كلية العلوم442.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيمصطفى ناظم عباس لهمود134063242051039058

جامعة واسط/كلية العلوم442.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيزين العابدين علي جواد عبيد134064282051032023

جامعة واسط/كلية العلوم442.0اعدادية كميت للبنينتطبيقياحمد عباس كريم جبر134065282051015005

جامعة واسط/كلية العلوم442.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيايات علي شغاتي جاسم134066282052068007

جامعة واسط/كلية العلوم440.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعبد الحسين مجيد مطشر طاهر134067222051363023

جامعة واسط/كلية العلوم440.0اعدادية سيد البلغاء للبنينتطبيقيثامر نعيم عمير منعم134068222051055003

جامعة واسط/كلية العلوم439.0ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيتوحيد عدنان نعيم عباس134069282052065008

جامعة واسط/كلية العلوم438.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيغدير جبار بدن عويد134070282052070058

جامعة واسط/كلية العلوم438.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيفرقان قاسم زغير حنتوش134071282052059067

جامعة واسط/كلية العلوم438.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقياحمد ناصر عزره حنتوش134072162051094002

جامعة واسط/كلية العلوم438.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيحيدر رياض جبر جودة134073262051007022

جامعة واسط/كلية العلوم438.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيعباس باسم غالي كاطع134074262051033030

جامعة واسط/كلية العلوم437.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيامير محسن سلمان حسين134075262051008003

جامعة واسط/كلية العلوم437.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيحسن علي محيسن عجزان134076272051030016

جامعة واسط/كلية العلوم436.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيرباب حسن مراد جواد134077262052097016

جامعة واسط/كلية العلوم436.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيبنين كريم حسين ادبيس134078262052089003

جامعة واسط/كلية العلوم436.0ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيأبرار ابراهيم عوده ابراهيم134079262052116001

جامعة واسط/كلية العلوم435.0ثانوية العذراء للبناتتطبيقيخديجة رياض كاظم موازي134080282052058007

جامعة واسط/كلية العلوم435.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيفاطمه فيصل جهاد كاظم134081262052102027

جامعة واسط/كلية العلوم435.0اعدادية اليسر للبناتتطبيقيرؤى حيدر عبد الجليل علي134082262052109018

جامعة واسط/كلية العلوم435.0ثانوية السراج للبنينتطبيقيعلي محسن علي شميم134083282051031014

جامعة واسط/كلية العلوم435.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعباس علي عبد الساده حميد134084282051002062

جامعة واسط/كلية العلوم435.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمصطفى عبد االمير حنون كاظم134085282051008129
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جامعة واسط/كلية العلوم434.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيرقيه حيدر محمد شغيت134086282052074015

جامعة واسط/كلية العلوم434.0إعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الحميد حمد شحاذه134087132051015024

جامعة واسط/كلية العلوم434.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيرقيه ناصر قاسم حسون134088282052074017

جامعة واسط/كلية العلوم433.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةتطبيقيحسين فاضل جباري حسين134089242051153004

جامعة واسط/كلية العلوم433.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحسين علي هامل جعفر134090282051002034

جامعة واسط/كلية العلوم433.0اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيسجاد علي كريم جبار134091262051017025

جامعة واسط/كلية العلوم433.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيمنتظر ستار حسن صالح134092262051007052

جامعة واسط/كلية العلوم431.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيمحسن كاطع علي عودة134093262051002039

جامعة واسط/كلية العلوم431.0اعدادية الغدير للبناتتطبيقيمريم فالح مهدي محمد134094262052086042

جامعة واسط/كلية العلوم431.0اعدادية الغدير للبناتتطبيقيزهراء رعد داود علي134095262052086023

جامعة واسط/كلية العلوم431.0اعدادية جصان للبنينتطبيقيعلي حسين لطيف غركان134096262051036015

جامعة واسط/كلية العلوم430.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعلي ميثم صادق عبد الرضا134097162051110048

جامعة واسط/كلية العلوم430.0اعدادية اليسر للبناتتطبيقيفاطمه خضير حساب مطر134098262052109032

جامعة واسط/كلية العلوم430.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيمسلم عقيل جاسم حسون134099262051008034

جامعة واسط/كلية العلوم430.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيهادي فاضل عوده صخي134100222051021068

جامعة واسط/كلية العلوم429.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيسجاد كاظم محسن كشيش134101282051151345

جامعة واسط/كلية العلوم429.0ثانوية فضة للبناتتطبيقيزينب قاسم حليوز معين134102262052095007

جامعة واسط/كلية العلوم429.0اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيمرتضى رحيم جبار عبد علي134103242051152020

جامعة واسط/كلية العلوم428.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيسجاد احمد حسين حسن134104242051251013

جامعة واسط/كلية العلوم428.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيحسين رضا موسى سلومي134105262051011010

جامعة واسط/كلية العلوم428.0ثانوية الكسك للبنينتطبيقيياسين محمد خضر احمد134106172051116021

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات550.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيروان حسين سعيد غالم134107262042094062

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات510.0اعدادية الحي للبناتاحيائيحوراء حسنين علي امانه134108262042107045

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات508.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرند غسان محسن ناموس134109262042132083

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات508.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي خالد سعدي خلف134110262041012094

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات507.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسن حاتم عبد الكريم حسن134111262041001043

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات506.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسنين عالء سعيد فرج134112262041001052

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات505.0اعدادية النور للبناتاحيائيهدى مؤيد كاظم عزوز134113262042119106

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات504.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهبه خضير وحيد رهيف134114262042089131

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات504.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايمان اسعد عرد عبد هللا134115262042097015

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات504.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمنتظر هاشم حبيب عيدان134116262041001213

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات503.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائياحمد عمار علوان محسن134117262041019005

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات503.0اعدادية المودة للبناتاحيائيرانيا عادل هاشم مطشر134118262042078022

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات502.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسن علي ابراهيم محسن134119262041019012

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات502.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزينب سرحان محسن شاهين134120262042087072
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جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات501.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه اسعد عبد الرضا كريم134121262042090048

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات501.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمنتظر محمد جبار حسين134122152041011183

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات500.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب عطيه جابر محمد134123222042172083

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات498.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسين نصير خيري رحم134124262041048037

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات498.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي فاضل كاظم عبد134125262041048082

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات497.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه عمار عدنان عريبي134126262042119081

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات497.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيحوراء عزيز منعم حسن134127262042251015

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات497.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيسامي سعيد نجم رفيش134128262041160018

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات495.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيسجى رياض عباس محمود134129262042132155

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات495.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيحوراء ابراهيم فالح حسن134130262042083023

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات494.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيزهراء عباس حسن خليف134131262042109046

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات494.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيهدى مظفر جعفر حسين134132262042072049

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات494.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيشهيد عزيز كاظم عبيس134133262041027063

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات493.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي حسن خضير عباس134134262041048071

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات493.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيحمزه شاكر شاتي علي134135262041028043

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات491.0اعدادية عبير العراق  للبناتاحيائيزينب عنين محمد سالم134136262042079019

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات491.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيايمان مؤيد شاكر كشكول134137262042108012

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات491.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيكرار قاسم محمد مجيد134138262041209317

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات490.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيحمزة خضير عباس جعفر134139262041004016

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات490.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد جعفر فخري عبد الحسين134140292041005126

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات490.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيبتول منعثر عبد علي حمود134141232042077025

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات490.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيغدير نعيم قاسم دنبوس134142262042106081

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات488.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمهدي حمزه قصاد محمد134143262041003175

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات488.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيرتاج احمد عبد هللا ناصر134144262042080053

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات488.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيرسل صباح كامل منصور134145262042112006

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات487.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمنتظر علي عبد طاهر134146262041001211

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات487.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم محمد134147262042089096

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات486.0ثانوية العزة للبناتاحيائيرقيه رحمن عبد رحمن134148262042099025

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات485.0ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيصبا داخل محسن كريم134149262042169010

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات484.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائينبأ تركي خلف عليل134150262042143104

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات484.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيعلي قاسم علي ياسين134151262041044033

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات484.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيحوراء صالح خضير بدعي134152262042102030

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي محمد عاصي سمير134153262041038064

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات482.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب حسن هادي حمدان134154262042132120

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات481.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيسجاد عدنان عبد الرزاق وهيب134155262041009056
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جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات481.0اعدادية الصفا للبناتاحيائيفاطمه نعيم ياسر صحن134156262042085051

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات480.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعباس جالل خضير سعدون134157262041048055

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية االحرار للبنيناحيائياحمد عزيز نعيس دبي134158262041018009

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطيبه ميثاق سعد حسن134159262042097081

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائياسعد سرحان فالح حسن134160262041160002

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعباس فاضل كطوف هاشم134161262041005061

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعبد هللا حامد عبد هللا بشير134162262041010103

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات478.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائياحمد ناظم حسان خضير134163262041003009

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات477.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء صادق رزاق معاوي134164262042097048

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات477.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد جاسم مضعن خلف134165212041002129

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات477.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحسين شهيد حميد عيدان134166262041054012

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات476.0اعدادية النور للبناتاحيائيظالل علي مجيد غريب134167262042119070

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات476.0ثانوية العزة للبناتاحيائيهديل ستار عبد حسن134168262042099056

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات476.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيايه اميل خضير شلول134169262042080021

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات475.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيمحمد علي رزاق كريم ذويب134170262041002077

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات474.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيسهام ثامر شيحان شكبان134171262042250145

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات474.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيساره عباس جبيش خصيبه134172262042096110

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد جمال حسيب منصور134173262041016085

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيحسن ستار سلمان كاظم134174262041033022

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيفاطمه علي حميد ودع134175262042100047

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيازهر عبد الحسن زيدان مدحي134176242041204011

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات472.0اعدادية العزة للبنيناحيائيحيدر باسم شعيوط جبر134177262041007028

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيتبارك اياد هادي عبد الباري134178262042096032

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية النور للبناتاحيائيحنين عبد السالم عبود ربح134179262042119022

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيشهد علي عمران صفر134180262042096122

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايه عامر شناوه بايش134181262042089015

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيعباس حسين سعد مهدي134182262041020025

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتاحيائيامنه سعد ناجي شرهان134183262042076002

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيمسار محمد مرباط كاظم134184262042102129

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية االمام الرضا ع للبنيناحيائيموسى كاظم عجاج منيهل134185262041043050

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيمالك عباس عبد محمد134186262042103048

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيعادل مطر مران مري134187262041152018

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات469.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيفرح زيدان خليف عبيد134188262042106094

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيزينب سالم محسن عبد علي134189262042081031

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيعالء حسن رهيف عريان134190262041020030
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جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيساره اسامه عبد النبي لفته134191262042250299

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيساره منذر اسعيد ياسر134192262042080100

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0ثانوية علي الشرقي للبنيناحيائيعلي عباس علي غليم134193282041010010

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد هللا سليم عجيل صاحي134194262041005067

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات467.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيعذراء صالح عليوي سبتي134195282042065063

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيلقاء امجد ورد ساجت134196262042109090

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيهدى حسن زاير لياس حسن134197262042080162

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائياسيل بديع حسين محمد134198262042094005

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيصادق سليم فهد جميعي134199142041208104

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزهراء رياض رحيمه زريع134200262042094019

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيهيثم سرحان شنان جبر134201262041209234

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيامير خير هللا رسن علوان134202262041033013

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمهتدي صادق جعفر جناح134203262041209227

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0اعدادية المودة للبناتاحيائيزهراء قاسم عبد الحسن نادر134204262042078036

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0اعدادية النور للبناتاحيائيعلياء ذياب لطيف راضي134205262042119073

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور الهدى ستار نصيف جاسم134206262042097106

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائينور علي شريجي علي134207262042080158

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات463.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيرضا عالء حمزه عباس134208262041020018

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0اعدادية الحي للبناتاحيائيدعاء سلمان مجيد عبد الحسن134209262042107053

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات461.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيشهد فضاء طاهر كاظم134210262042086121

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيبراء كريم طعمه مطلك134211262042250343

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب نجاح عبد الصاحب محمد134212262042102083

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات459.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمرتضى حسين جبر حيال134213262041209208

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيكرار حسن جدوع غزال134214262041059077

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيامير لفته حمزه ميذاب134215262041001030

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر حسين جواد134216262042132122

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيساره عباس أمطشر أجليوي134217262042094031

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات457.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرسل سالم زناد عبد هللا134218262042116017

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات457.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمنتظر لفته حمزه ميذاب134219262041001212

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات457.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيمجتبى صباح طعمة ناجي134220262041059083

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات457.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزينب رحمان بادي عرمش134221262042107094

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات455.2االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عباس جمعة إسماعيل134222132041010111

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات455.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيصفاء علي فاضل حسين134223262042100041

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات455.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعباس كاطع خيون عبيد134224262041209295

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسن علي حسين عويد134225262041003030
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جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء احمد كاظم حسين134226262042090027

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية النيل للبناتاحيائينور محمد نعمة شويخ134227222042169104

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسين صالح عبد الحسن مطر134228262041009035

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيباقر عبد الرزاق حمزه غاز134229262041003017

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية العزة للبنيناحيائيناطق شريف شارد مقل134230262041007106

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات452.0ثانوية البتول للبناتاحيائيتقوى صالح صالح مهدي134231262042075023

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات452.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيسالم ظاهر شتيوي ليلو134232262041004025

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات452.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا محباس عشعوش134233262042119044

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات452.0ثانوية الياقوت للبناتاحيائياحالهن حنون جبار خياله134234262042131002

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات452.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائينبأ أحمد عبد الحسين محسن134235262042080143

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات451.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيرقية رعد خزعل عالوي134236282042059046

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات451.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيبنين سمير كمر كرم134237262042103006

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات451.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائييقين فيصل حمود طاهر134238262042097121

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات451.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعالء جاسم عطوى ديوان134239262041005069

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات451.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيفاطمه عالوي هندي عذاب134240262042106090

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات451.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيسبأ مؤيد عبد ياسر134241262042096112

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات450.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيسيف صدام فريح محسن134242262041160024

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات450.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيبنين مازن محمد طعمه134243262042250051

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات450.0اعدادية النصر للبنيناحيائيعلي حسين عوده جغيبل134244222041027063

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات450.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيبنين مشتاق جابر حمد134245262042096030

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات450.0اعدادية القدس للبناتاحيائيرقيه بشير حسين حسين134246262042104063

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات450.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيفاطمه محمد عجمي كريدي134247262042124014

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات449.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيحسن عبد الكاظم وصواص حمزه134248232041199003

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات449.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيسعد مدلول حليو مريهج134249262041004024

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات449.0اعدادية القدس للبناتاحيائيفاطمه موفق منصور حسين134250262042104136

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات448.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيدانيه ازهر عبد االمير كاظم134251262042102034

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات448.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء عادل رحمان جبار134252262042102065

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات448.0اعدادية العزة للبنيناحيائيكرار حسين عبد شحطان134253262041007078

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات448.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيآمنه قاسم عبد زيد ياسين134254242042136004

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات448.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيسارة عقيل هويدي حسن134255252042075044

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات518.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيابو الفضل علي شنيع ليلي134256262051033003

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية بدرة للبنينتطبيقيكرار محمد عبد الحسين محمد صالح134257262051021016

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات456.0اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقياحمد عالوي سلوم صادق134258262051048003

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات448.0اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيحسين عدنان رسن مهوس134259162051044012

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات445.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيحسين عالء جليل نايف134260222051009014
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جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات442.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقياحمد كاظم كطيف عداي134261262051005006

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات432.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيتبارك صاحب عويد ياسين134262262052097010

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات430.0اعدادية بدرة للبنينتطبيقيعباس محمد عبد الحسين محمد صالح134263262051021011

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات427.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيحسين قاسم طاهر سلطان134264162051357143

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات425.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيزينب جليل دبي عباس134265262052102019

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات425.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيموسى علي سلمان عيسى134266262051008040

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات425.0اعدادية الغدير للبناتتطبيقيزينب كريم سريع عبود134267262052086031

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات425.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيحسين ماهر حسن علي134268262051007019

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات424.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيأبرار تحسين عويز سايب134269262052102001

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات423.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيامير ماهر ناوي شالكه134270262051001008

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات423.0ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيزينب رحمه محمد لفته134271282052065015

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات423.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمحمد سهيل ابراهيم طاهر134272162051034141

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات423.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيمحمد مؤيد عبدالزهره جاسم134273162051128069

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات421.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيحيدر جودة رضا محمد134274262051209135

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات421.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيزهراء عبد الحسين علي حسين134275262052102017

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات419.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينتطبيقيعلي عبد هللا فاضل طاهر134276252051034016

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات419.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيايمان جاسم جالب حيدر134277262052089002

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات417.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيباقر كريم كمر ياسين134278262051001011

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات417.0اعدادية الحسين للبنينتطبيقيمحمد صادق جعفر سامي عبد الخالق134279262051028037

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات417.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد جاسم هليل134280262051007027

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات415.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيهيثم كريم ناصر والي134281262051209106

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات414.0ثانوية االميرات االهلية للبناتتطبيقيبراءة تاغي قزم ناصر134282262052143003

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات412.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيرقيه حسام جليل عبد الخالق134283262052097020

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات410.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيحسين مظفر عبد الستار حسن134284262051033017

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات409.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيمفاز علي محمد جاسم134285262052097052

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات409.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيمريم عالوي حافظ عسكر134286262052102029

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات408.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي زاير جوده بتاري134287262051019026

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات408.0اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقياسعد عباس حسين هامل134288262051048004

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات407.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيحسين علي حسين مكي134289162051005018

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات406.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيمصطفى ماجد ماهود عويد134290262051002052

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات406.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيمحمد عماد عبد االله مانع134291162051449037

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات405.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيحسين كريم حسن كاظم134292262051010019

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات404.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيرتاج اكرم رشيد حمد134293262052102012

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات404.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيرقيه رحيم خير هللا راضي134294262052097021

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات404.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقييوسف عالء حسن عبد الرحيم134295262051033069
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جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات403.0ثانوية الكوت المسائية للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء فالح هالل حسين134296262052250042

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات403.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيخليل ابراهيم كاظم عباس134297292051016032

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات402.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيجعفر عيسى دالل حسن134298262051001012

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات402.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيمهدي خلف مهدي عوده134299222051311200

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات402.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيجاسم محمد جعفر مالخ134300162051007013

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات401.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين حميد ضميد134301262051209155

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات401.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيجيهان صالح سالم صالح134302162052265011

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات401.0اعدادية االحرار للبنينتطبيقيحسين كاطع حسن فرحان134303262051018011

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات400.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد منتظر حسام هادي خضير134304272051001127

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات400.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيحيدر احمد حمزه عباس134305162051061032

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات399.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيمنتظر رحمن كاظم عليوي134306262051209096

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات399.0ثانوية االميرات االهلية للبناتتطبيقيكوثر اركان سلمان ماضي134307262052143010

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات399.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي شعبان خير هللا مفتن134308162051038082

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات398.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيعباس محيسن جراح مزعل134309262051027029

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات398.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتتطبيقيزينب مصلح عزيز حمزه134310262052084011

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات398.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيسجاد حميد علي عبيد134311262051209038

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات397.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيمحمد قاسم عيسى مطر134312262051209083

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات396.5اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيحسن محمد عبد الرسول نعمه134313162051105011

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات396.0ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقينرجس علي جاسم قوجان134314282052090033

جامعة واسط/كلية القانون578.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيفاطمه حسين محمد حسن134315262022084024

جامعة واسط/كلية القانون569.0ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيحسين عوده نصيف ابو عوجه134316262021163005

جامعة واسط/كلية القانون565.0ثانوية الكوت المسائية للبناتادبيمنار علي عبدالهادي فضل134317262022250056

جامعة واسط/كلية القانون565.0اعدادية الكرامة للبنينادبيمهند صباح محمد جساس134318262021004098

جامعة واسط/كلية القانون559.0اعدادية الزهراء للبناتادبيبنين غالب عزيز خنجر134319262022097006

جامعة واسط/كلية القانون545.0اعدادية الرحمة للبناتادبيالبتول حيدر محسن عباس134320262022127006

جامعة واسط/كلية القانون541.0اعدادية الحفرية للبناتادبيسجى صالح عدنان حربي134321262022091038

جامعة واسط/كلية القانون541.0ثانوية القسام االهلية للبناتادبياستبرق عباس حلو ابوشنه134322262022122001

جامعة واسط/كلية القانون539.0ثانوية ابن سينا المختلطةادبيهاني سلمان حمود هويجل134323262021166015

جامعة واسط/كلية القانون531.0ثانوية الشجعان للبنينادبيرسول علي عبد هللا حسين134324262021176026

جامعة واسط/كلية القانون529.0اعدادية النعمانية للبناتادبيبنين قاسم غازي دايه134325262022087013

جامعة واسط/كلية القانون529.0ثانوية االنتصارات للبناتادبينرجس رشيد عباس عذافه134326262022072049

جامعة واسط/كلية القانون528.0اعدادية الزهراء للبناتادبينور الهدى جبار سفاح غازي134327262022097041

جامعة واسط/كلية القانون528.0اعدادية دجلة للبنينادبيمحمد تاقي علي محمد134328262021020023

جامعة واسط/كلية القانون527.0اعدادية اليسر للبناتادبيفاطمه علي محمد هادي134329262022109031

جامعة واسط/كلية القانون524.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيزينب حسن عبد الحسين صبيح134330262022103013
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جامعة واسط/كلية القانون524.0اعدادية اليسر للبناتادبيفاطمة عظيم عناد حسن134331262022109029

جامعة واسط/كلية القانون522.0اعدادية عطر الوالية للبناتادبيزهراء فالح مهدي عوده134332262022117008

جامعة واسط/كلية القانون521.0اعدادية عطر الوالية للبناتادبيندى عبد الرزاق حسين خميس134333262022117024

جامعة واسط/كلية القانون521.0اعدادية الحفرية للبناتادبيحوراء هادي سالم ثجيل134334262022091014

جامعة واسط/كلية القانون520.0اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه عبد علي لطيف134335262022090011

جامعة واسط/كلية القانون518.0ثانوية الغسانية للبنينادبيرسول انور حمد سلوم134336262021156020

جامعة واسط/كلية القانون517.0ثانوية البتول للبناتادبيمروة حسين كريم محمد134337262022075017

جامعة واسط/كلية القانون516.0اعدادية االصالة للبنينادبياحمد كامل ناجي عبد علي134338262021035007

جامعة واسط/كلية القانون516.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيروان جعفر تركي حمد134339262022108010

جامعة واسط/كلية القانون514.0الخارجيونادبيماجد تركي عكيلي كناد134340262021400058

جامعة واسط/كلية القانون514.0اعدادية االصالة للبنينادبيازهر حسين طعمه صالح134341262021035009

جامعة واسط/كلية القانون513.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب جابر ترف رزاق134342262022089022

جامعة واسط/كلية القانون513.0ثانوية األعراف المختلطةادبياسيا ناصر رحيمه خلف134343262022161001

جامعة واسط/كلية القانون510.0اعدادية النور للبناتادبيساره حيدر جاسم فرج134344262022119031

جامعة واسط/كلية القانون509.0ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيحوراء سمك حسين صريم134345262022123015

جامعة واسط/كلية القانون508.0اعدادية الغدير للبناتادبيبيارق سعيد محمد حسن134346262022086014

جامعة واسط/كلية القانون505.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبييقين سعدي داود سلمان134347262022111072

جامعة واسط/كلية القانون505.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمصطفى رعد منذور كاظم134348262021047188

جامعة واسط/كلية القانون505.0اعدادية عطر الوالية للبناتادبيزهراء عبد الرزاق فتاح محمد طاهر134349262022117007

جامعة واسط/كلية القانون504.0اعدادية عطر الوالية للبناتادبيميعاد حسيب نوري محمود134350262022117023

جامعة واسط/كلية القانون503.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيمنتظر رحيم ريسان جويد134351262021006080

جامعة واسط/كلية القانون503.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيمحسن علي رخيص عطوان134352262021017061

جامعة واسط/كلية القانون503.0ثانوية البهجة المختلطةادبيفاطمه خالد تركي عبد134353262022167008

جامعة واسط/كلية القانون502.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيتبارك طالب سلمان سعدون134354262022129009

جامعة واسط/كلية القانون502.0اعدادية حلب للبنينادبيحمزه حسين محمد غالي134355262021013042

جامعة واسط/كلية القانون502.0اعدادية القطيف للبنينادبيعباس حسن علي عطيه134356262021041030

جامعة واسط/كلية القانون502.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب عدنان محمود ابراهيم134357262022097025

جامعة واسط/كلية القانون501.0اعدادية المصطفى للبنينادبيوهاد ماجد عواد سعيد134358262021019079

جامعة واسط/كلية القانون501.0اعدادية المثنى للبنينادبيحسن باسم صالل سباهي134359262021005009

جامعة واسط/كلية القانون501.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي رعد محسن عبد الحسين134360262021046044

جامعة واسط/كلية القانون500.0ثانوية األعراف المختلطةادبيكاظم نوري خميس جبر134361262021161017

جامعة واسط/كلية القانون497.0اعدادية السياب للبنينادبيعاصم عبد المجيد كويد حميدي134362262021045036

جامعة واسط/كلية القانون496.0ثانوية العفاف للبناتادبيايناس صالح عبد الحسن شياع134363262022141002

جامعة واسط/كلية القانون493.0ثانوية المركزية للبناتادبياسراء مراد حسن كايم134364262022105001

جامعة واسط/كلية القانون493.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيزينب عباس خدام عيال134365262022072024
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جامعة واسط/كلية القانون493.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيرقيه رائد مطر سلمان134366262022102010

جامعة واسط/كلية القانون493.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيعلي حسن عبد علي كريم134367262021203034

جامعة واسط/كلية القانون493.0اعدادية جصان للبنينادبيمحمد كريم شناوه عبيد134368262021036010

جامعة واسط/كلية القانون492.0اعدادية االصالة للبنينادبياحمد فاضل سعيد علوان134369262021035006

جامعة واسط/كلية القانون492.0ثانوية المجدات للبناتادبيعذراء هاشم عريبي علي134370262022136013

جامعة واسط/كلية القانون491.0ثانوية الفتوة المختلطةادبيخليل ابراهيم مال هنيدي134371262021169005

جامعة واسط/كلية القانون489.0اعدادية بدرة للبنينادبيعمار عادل شراد عبكه134372262021021026

جامعة واسط/كلية القانون489.0اعدادية الميمون للبنينادبيمهيمن كريم حسن محمد134373262021033062

جامعة واسط/كلية القانون489.0اعدادية الكرامة للبنينادبيعباس رضا جبر حبيش134374262021004037

جامعة واسط/كلية القانون489.0اعدادية االحرار للبناتادبيرسل حسين ناظم شايع134375262022106005

جامعة واسط/كلية القانون488.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي باسم عايش غافل134376262021046042

جامعة واسط/كلية القانون488.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحسن محمد سالم كشكول134377262021025014

جامعة واسط/كلية القانون486.0اعدادية حلب للبنينادبيعمر سامي عواد حمزه134378262021013125

جامعة واسط/كلية القانون484.0اعدادية الفاطمية للبناتادبيزينب عبد الحسين طعيس هليس134379262022081011

جامعة واسط/كلية القانون483.0اعدادية الكوثر للبناتادبيايه علي كامل عبد هللا134380262022083002

جامعة واسط/كلية القانون483.0ثانوية الحياة المختلطةادبيمهند فالح حميد علوان134381262021151020

جامعة واسط/كلية القانون482.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيوسن نجم عبيد وردي134382262022074051

جامعة واسط/كلية القانون482.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء حسين خليل ملك134383262022097020

جامعة واسط/كلية القانون481.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمحمد سليم حسن علي134384262021025057

جامعة واسط/كلية القانون481.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبياحمد عباس كامل عاشور134385262021015006

جامعة واسط/كلية القانون481.0اعدادية السياب للبنينادبيحسين عادل كاطع فياض134386262021045016

جامعة واسط/كلية القانون481.0اعدادية النعيم للبنينادبيمرتضى علي شوكه محمد134387262021008039

جامعة واسط/كلية القانون481.0اعدادية الحي للبناتادبيزينب محمد كاظم مطرود134388262022107014

جامعة واسط/كلية القانون480.0اعدادية المودة للبناتادبيطيبه حيدر زعيبر سلمان134389262022078024

جامعة واسط/كلية القانون480.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيحيدر جبار علي فليح134390262021046019

جامعة واسط/كلية القانون480.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيضفاف عبد الهادي حسين حربي134391262022072035

جامعة واسط/كلية القانون478.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيزينب محمد قاسم رستم134392262022103016

جامعة واسط/كلية القانون478.0ثانوية البتول للبناتادبيجنات عدنان علي شمخي134393262022075004

جامعة واسط/كلية القانون475.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينبأ ياسر بالسم ناصر134394262022089038

جامعة واسط/كلية القانون475.0اعدادية النعمانية للبناتادبيزهراء احمد حمزه محمد134395262022087023

جامعة واسط/كلية القانون475.0اعدادية المثنى للبنينادبيذو الفقار اياد محسن علي134396262021005020

جامعة واسط/كلية القانون474.0ثانوية التاميم للبناتادبيمريم داير علي هادي134397262022101026

جامعة واسط/كلية القانون474.0اعدادية الفاطمية للبناتادبيعلياء مالك مخيمر بوالن134398262022081025

جامعة واسط/كلية القانون472.0ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيكرار هاني جبر نصف134399262021163010

جامعة واسط/كلية القانون472.0اعدادية اليسر للبناتادبينرجس كريم كاظم عيسى134400262022109039
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جامعة واسط/كلية القانون472.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيحنين مهند شمخي جابر134401262022103005

جامعة واسط/كلية القانون472.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيحوراء رحيم جاسم محمد134402262022100011

جامعة واسط/كلية القانون472.0اعدادية الموفقية للبناتادبيمكارم سعد مجيد حسن134403262022093062

جامعة واسط/كلية القانون470.0اعدادية حلب للبنينادبيحبيب عبد المهدي حميد غزال134404262021013022

جامعة واسط/كلية القانون470.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيزينب جبر صابر حسن134405262022129028

جامعة واسط/كلية القانون469.0الخارجياتادبيميالد خالد عبد الحميد نصيف134406262022401043

جامعة واسط/كلية القانون468.0اعدادية حلب للبنينادبيعبد االله نجاح عبد التاج حسن134407262021013089

جامعة واسط/كلية القانون468.0اعدادية الموفقية للبناتادبيشهد علي نجم عبد134408262022093042

جامعة واسط/كلية القانون468.0اعدادية الغدير للبناتادبيزينب رشيد مظلوم بدر134409262022086037

جامعة واسط/كلية القانون468.0اعدادية الميمون للبنينادبيحيدر فارس سالم تقي134410262021033015

جامعة واسط/كلية القانون467.0اعدادية الموفقية للبنينادبيمحمد حسين جالي كاظم134411262021056106

جامعة واسط/كلية القانون467.0اعدادية المودة للبناتادبيزهراء هيثم عباس خضير134412262022078017

جامعة واسط/كلية القانون467.0اعدادية المصطفى للبنينادبيطالل فهد هالل صحن134413262021019042

جامعة واسط/كلية القانون466.0اعدادية النعمانية للبناتادبييقين عباس رحيم عباس134414262022087051

جامعة واسط/كلية القانون466.0ثانوية البهجة المختلطةادبيعباس ثامر حسين داور134415262021167001

جامعة واسط/كلية القانون465.0ثانوية التاميم للبناتادبيوداد جالل حميد نعمه134416262022101037

جامعة واسط/كلية القانون465.0اعدادية الكرامة للبنينادبيعمر غسان شذر دايش134417262021004063

جامعة واسط/كلية القانون465.0ثانوية الصباح للبنينادبيحسن هاشم كريم مرهش134418262021162004

جامعة واسط/كلية القانون464.0اعدادية الكوثر للبناتادبياريام نعمه عبد طعمه134419262022083001

جامعة واسط/كلية القانون463.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيصادق جميل كاظم عباس134420262021047093

جامعة واسط/كلية القانون463.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيرسول محمد علي بطيخ134421262021044021

جامعة واسط/كلية القانون463.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبينرجس مهدي عبد الكريم مصطفى134422262022111062

جامعة واسط/كلية القانون463.0اعدادية الهدى للبناتادبيمريم سعدون عواد هادي134423262022090014

جامعة واسط/كلية القانون463.0اعدادية بدرة للبنينادبيعبد هللا عيسى عبد صالح134424262021021016

جامعة واسط/كلية القانون463.0اعدادية الميمون للبنينادبيمحسن سالم علي شريف134425262021033050

جامعة واسط/كلية القانون463.0اعدادية النور للبناتادبيبينات غازي موسى عبد الحسن134426262022119012

جامعة واسط/كلية القانون461.0اعدادية الزهراء للبناتادبيبان اكرم احمد عباس134427262022097004

جامعة واسط/كلية القانون461.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء عباس جواد عيال134428262022089019

جامعة واسط/كلية القانون460.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيساره حاتم كريم حسين134429262022084019

جامعة واسط/كلية القانون460.0ثانوية التاميم للبناتادبيزهراء نعيم عويد مطير134430262022101018

جامعة واسط/كلية القانون459.0اعدادية الكرامة للبنينادبيحسنين حيدر محسن جبر134431262021004015

جامعة واسط/كلية القانون459.0اعدادية الكوثر للبناتادبييقين ماجد ديكان شحاذه134432262022083047

جامعة واسط/كلية القانون459.0اعدادية السياب للبنينادبيمجتبى خضير ياسين شلخ134433262021045065

جامعة واسط/كلية القانون459.0اعدادية الفاطمية للبناتادبيطيبه ياس خضير عباس134434262022081023

جامعة واسط/كلية القانون458.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيتبارك كامل مظلوم اسعد134435262022112004
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جامعة واسط/كلية القانون458.0اعدادية القطيف للبنينادبيمحمد عماد محسن جدوع134436262021041050

جامعة واسط/كلية القانون543.1ثانوية الرباب للبناتاحيائينور الهدى محمد جاسم شخير134437262042113041

جامعة واسط/كلية القانون506.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيطيبه عدي هادي جابر134438262042090043

جامعة واسط/كلية القانون498.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيآيه عالء عبد فرحان134439262042102009

جامعة واسط/كلية القانون496.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيطيبه مازن مهدي شناوه134440262042080108

جامعة واسط/كلية القانون491.0اعدادية العزة للبنيناحيائيسامي رعد هليل وطين134441262041007037

جامعة واسط/كلية القانون491.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء كاظم خلف حسين134442262042107084

جامعة واسط/كلية القانون488.0اعدادية المودة للبناتاحيائيفاطمه وحيد فرحان شعيث134443262042078060

جامعة واسط/كلية القانون488.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائيبنين مزهر مالح محمد134444262042110011

جامعة واسط/كلية القانون486.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينبأ كريم سلمان سهيل134445262042089119

جامعة واسط/كلية القانون486.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسجى اسعد علي شاطر134446262042082014

جامعة واسط/كلية القانون486.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء صباح حمزة دهيدي134447262042120091

جامعة واسط/كلية القانون484.0ثانوية الكوت االهلية للبناتاحيائيزينب فراس طالب كيطان134448262042114007

جامعة واسط/كلية القانون483.0اعدادية المودة للبناتاحيائيساره كريم جميل ظاهر134449262042078048

جامعة واسط/كلية القانون481.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيفاطمه كريم محيسن مطر134450262042152003

جامعة واسط/كلية القانون480.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيعلي ميثم سعيد رشيد134451262041059074

جامعة واسط/كلية القانون480.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائياديان عبد اللطيف كريم رحيم134452262042117003

جامعة واسط/كلية القانون477.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين عبد الزهرة جابر134453262042080078

جامعة واسط/كلية القانون477.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء قاسم ذاكر سليم134454262042250113

جامعة واسط/كلية القانون425.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيبنين عماد نعيم سالم134455262052102006

جامعة واسط/كلية القانون419.0ثانوية زرباطيه المختلطةتطبيقيحسن ستار عبد الهادي خلف134456262051172001

جامعة واسط/كلية القانون416.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد الخضر فالح حسن نيازي134457262051005027

جامعة واسط/كلية القانون410.0اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقيمحمد الباقر بشار بنوان حسن134458262051048017

جامعة واسط/كلية القانون406.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيدعاء جبار غازي عوفي134459262052102011

جامعة واسط/كلية القانون394.0اعدادية المناهل للبناتتطبيقيزهراء طالب عبد جابر134460262052115007

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي564.0ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمجيد عادل مجيد حميد134461272041135013

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي514.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيقدس نعيم فرج معالك134462262042086147

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي509.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب حسام امجيبل ارحيم134463262042132119

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي503.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيقمر ساطع عصمت حنون134464262042143094

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي492.0ثانوية كصيبة المختلطةاحيائيزينب ماجد محمد دويج134465262042173007

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي489.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائينور الهدى علي خنجر حسن134466262042100055

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي488.0ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران-قماحيائيزهراء مرتضى عبود مهدي134467132042210004

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي481.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي صباح كاظم عبد النبي134468262041048078

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي476.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائينرجس كاظم علي زغير134469262042250213

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي475.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغدير كاظم كاطع علي هللا134470262042089090
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جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي474.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم عضيد بدن دخان134471262042132201

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي473.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيفاطمة الزهراء ماجد حسن رجاب134472262042086134

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي473.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي خالد جبير صالح134473262041003097

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي473.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمحسن هالل برهان حسين134474262041004059

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي473.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيمريم حسن علي حسين134475262042080132

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي473.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد الباقر علي عباس امانه134476262041001164

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي471.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيحسن علي سعيد غالب134477262041002015

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي471.0اعدادية االمام الرضا ع للبنيناحيائياحمد مديح عليوي عكله134478262041043003

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي471.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيحيدر مالك حمزه هبر134479262041018030

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي470.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيسجى صادق جعفر تقي134480262042132156

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي468.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيسرى محمد مزعل خالطي134481262042102089

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي468.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيابراهيم محمد عبيد هديوي134482262041009002

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي467.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيحسين سمير فرحان حربي134483262041018027

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي466.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيكرار حيدر فاخر عبد الصاحب134484282041013033

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي464.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيزين العابدين كمال منديل عويد134485262041027054

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي464.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعمار غافل اهدل زيدان134486262041027107

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي462.0اعدادية القدس للبناتاحيائيابابيل اسعد علي هاشم134487262042104005

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي460.0اعدادية رملة للبناتاحيائيتبارك سالم فرحان دحو134488222042115020

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي459.0اعدادية النور للبناتاحيائيايات ضياء حسين علي134489262042119007

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي458.0اعدادية االمام الرضا ع للبنيناحيائيعلي حسين جبير جباره134490262041043026

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي458.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيزين العابدين سعد نعمه علي134491262041012050

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي456.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي عادل كاظم حسن134492122041030099

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي454.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء تحسين علي محمد134493262042102051

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي454.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيغفران فالح صدام عصمان134494282042055095

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي454.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيغفران طالب طنه جابر134495262042250305

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي452.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب احمد حسين ثاني134496262042080083

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي451.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيانوار علي سعدون جاسم134497262042092009

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي451.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيحسن محمد الزم سعيد134498262041033024

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي450.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيمرتضى نعيم عيدان كاظم134499262041002083

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي449.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيزهراء عبد العظيم فرحان علي134500142042120017

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي448.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمحمد شاكر عواد زبون134501262041209191

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي448.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيعلي زامل عماش حسين134502262041059066

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي445.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيدعاء عدنان حمزه ساهي134503262042106037

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي444.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيايه علي حسوني عبد الحسن134504262042096021

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي444.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيحسن كامل صباح حاجم134505262041026009
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جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي444.0اعدادية المودة للبناتاحيائيزهراء جاسم دلبوح سايب134506262042078028

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي443.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيساره حاكم فاضل عباس134507232042101049

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي443.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمهند عبد الحسن فرحان كاظم134508262041022174

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي443.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتاحيائيساره حسين محمد علي محمد134509262042076018

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي443.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيمريم راشد عبد هللا مرشد134510262042106096

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي443.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيزهراء ماجد عباس محمد134511262042106057

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي442.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء رحمان بادي عرمش134512262042107071

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي441.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيانفال صدام عبد اللطيف حسين134513262042143011

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي441.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيصادق هادي كمر جاسم134514262041001090

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي440.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيغفران يوده حسن صوالغ134515262042086133

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي440.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيرحيم كريم رحيمه ياسر134516262041160015

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي439.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزمن علي حمد عاجل134517222042424033

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي439.0اعدادية الكسائي للبنيناحيائيضرغام رزاق كامل محمد134518262041037011

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي439.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزينب محمد فضاله بردان134519262042094029

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي439.0اعدادية العزة للبنيناحيائيعباس فضيل جبار فريخ134520262041007053

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي438.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيطيبة ثامر قادر حياة134521262042109074

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي438.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحيدر علي جواد حسين134522102041013049

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي437.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمقداد مظهر مرزوك حمود134523142041208286

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي437.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيعذراء جاسم كاظم صالح134524222042323247

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي437.0اعدادية الكسائي للبنيناحيائيمؤمل كمال حسب هللا محيبس134525262041037015

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي436.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيتبارك علي محمد علي134526262042086042

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي436.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيفاطمه نبيل خليل حسين134527262042096143

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي435.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيحسن محمد عبد الرضا عيسى134528262041209255

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي434.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمحمد رائد شاكر نزال134529142041208200

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي434.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمجتبى محمد سلمان جاسم134530122041007118

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي434.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيمحمد عبد الحسين نوفي عوده134531262041152032

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي433.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيكرار كاظم عبد الحسين حسن134532132041045036

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي433.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء كريم ناصر عباس134533222042141134

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي433.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيجعفر ريسان عزيز حميد134534262041048016

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي432.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيايات مناف علي كاظم134535262042084005

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي432.0اعدادية قباء للبنيناحيائيعلي عدنان جبار عطية134536152041010067

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي432.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيرقية عبد الكاظم غالم لطيف134537262042143048

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي431.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيزهراء محمد عدنان حسن134538142042101025

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي431.0اعدادية المثنى للبنيناحيائياحمد رحيم مهدي مريشد134539262041005006

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي431.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيهاجر عباس عبد جالب134540262042087144
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جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي431.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي هالل محمد خضير134541262041027106

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي430.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيهاجر زياد موحان منعم134542262042100057

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي430.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسين كريم يوسف شنين134543262041001061

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي430.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمحسن سمير حميد سعيد134544262041209320

جامعة واسط/كلية الزراعة450.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيحوراء حميد عبيس جوي134545282042065017

جامعة واسط/كلية الزراعة437.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعبد الخالق منخي جبر عيه134546262041010101

جامعة واسط/كلية الزراعة430.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيام البنين بشار كاظم عويد134547262042089011

جامعة واسط/كلية الزراعة427.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسنين جميل عكار حسون134548262041003034

جامعة واسط/كلية الزراعة427.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيزينب غني علي جبير134549262042115033

جامعة واسط/كلية الزراعة422.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيقبس عبد االمير مايش عالوي134550262042086146

جامعة واسط/كلية الزراعة422.0ثانوية البتول للبناتاحيائيبنين ستار حسين عناد134551262042075018

جامعة واسط/كلية الزراعة421.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيمريم مهدي موسى حمد هللا134552262042117054

جامعة واسط/كلية الزراعة418.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيطيبه زامل جبار رهيف134553262042250303

جامعة واسط/كلية الزراعة416.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيمصطفى عامر عباس راضي134554262041002092

جامعة واسط/كلية الزراعة411.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيرحاب عبد هللا خضير عباس134555262042080056

جامعة واسط/كلية الزراعة410.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائياديان فاضل ساجت سفيح134556262042132004

جامعة واسط/كلية الزراعة408.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيرقيه باسم ذياب موسى134557262042120074

جامعة واسط/كلية الزراعة405.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيمحمد عبد العال عزيز شبيب134558262041018081

جامعة واسط/كلية الزراعة403.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيغزوان ماجد كاظم سدخان134559262041160036

جامعة واسط/كلية الزراعة403.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعلي حسين صاحب حسين134560262041209303

جامعة واسط/كلية الزراعة403.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيحسين كمال فرحان عسكر134561262041209265

جامعة واسط/كلية الزراعة403.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيمحمد طه حسن عبد134562262041020058

جامعة واسط/كلية الزراعة402.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزهراء سعد جميل زمان134563262042117022

جامعة واسط/كلية الزراعة401.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء علي نصيف رستم134564262042250285

جامعة واسط/كلية الزراعة395.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيليث كاظم شنان جبر134565262041002068

جامعة واسط/كلية الزراعة394.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيحوراء أرحيم سعد حاجم134566262042250074

جامعة واسط/كلية الزراعة394.0اعدادية االطهار للبنيناحيائيعلي ابرهيم نجم فرهود134567222041034028

جامعة واسط/كلية الزراعة394.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيرفل رحيم خلف حمزة134568262042090026

جامعة واسط/كلية الزراعة394.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيمرام عدنان حسين محمد134569262042094050

جامعة واسط/كلية الزراعة394.0ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيأسعد نوري حمدان صحيب134570262041159001

جامعة واسط/كلية الزراعة393.0اعدادية الموفقية للبناتاحيائيايه باسم غانم طليفح134571262042093006

جامعة واسط/كلية الزراعة392.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه خالد عبد علي عنيد134572262042119079

جامعة واسط/كلية الزراعة392.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم ناصر عبد الحسن وهيب134573262042102128

جامعة واسط/كلية الزراعة392.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينه محمد جاسم محمد134574262042132144

جامعة واسط/كلية الزراعة391.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمحمد جبار عواد رومي134575262041209186
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جامعة واسط/كلية الزراعة391.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور ضياء خلوهن راشد134576262042089127

جامعة واسط/كلية الزراعة391.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور الهدى عباس عبد الكريم علي134577262042097107

جامعة واسط/كلية الزراعة391.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيتبارك رحمن حسن مطير134578262042096036

جامعة واسط/كلية الزراعة390.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيزهراء حسن عباده سفيح134579262042081025

جامعة واسط/كلية الزراعة390.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيكرار علي جبر علي134580262041209164

جامعة واسط/كلية الزراعة390.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيضحى قاسم خضير دهام134581262042089085

جامعة واسط/كلية الزراعة389.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيسيف سعيد عاشور أزبك134582262041160023

جامعة واسط/كلية الزراعة388.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمؤمل حسين ناصر شاكر134583262041001156

جامعة واسط/كلية الزراعة388.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائيعقيله عادل كريم رشيد134584262042098029

جامعة واسط/كلية الزراعة388.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيمروه رحيم خلف زايد134585262042143095

جامعة واسط/كلية الزراعة388.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيسجاد كريم مرشد جابر134586262041010079

جامعة واسط/كلية الزراعة388.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه سالم حسين سلمان134587262042132182

جامعة واسط/كلية الزراعة387.0ثانوية العزة للبناتاحيائيزهراء علي راضي عناد134588262042099030

جامعة واسط/كلية الزراعة387.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيعبد الرزاق مهدي شنيور خلف134589262041152020

جامعة واسط/كلية الزراعة387.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيشذى احمد فرج شريده134590262042103036

جامعة واسط/كلية الزراعة387.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيسجى علي سفاح كمون134591262042092055

جامعة واسط/كلية الزراعة387.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيتماره فرحان عبد كاظم134592262042102029

جامعة واسط/كلية الزراعة387.0اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيسجى حامد ورور فياض134593262042111033

جامعة واسط/كلية الزراعة387.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم اياد علي شلش134594262042102122

جامعة واسط/كلية الزراعة386.0ثانوية سمية للبناتاحيائيساره ناظم سالم جبار134595262042118020

جامعة واسط/كلية الزراعة386.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعباس ستار جبار محيسن134596262041209105

جامعة واسط/كلية الزراعة386.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيأحمد حسن هالل عنيد134597262041010001

جامعة واسط/كلية الزراعة386.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرباب عالوي عبد الكاظم محمد134598262042089032

جامعة واسط/كلية الزراعة386.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائينسرين عامر حميد بدر134599262042124017

جامعة واسط/كلية الزراعة386.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيشيرين مهدي صالح مهدي134600262042143076

جامعة واسط/كلية الزراعة386.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيمقتدى سرحان غانم تعبان134601262041033140

جامعة واسط/كلية الزراعة385.1ثاتوية المتميزيناحيائيحسين علي كريم كاطع134602262041040017

جامعة واسط/كلية الزراعة385.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيانعام حيدر عبد جبر134603262042080017

جامعة واسط/كلية الزراعة385.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيحوراء ضياء حسن جاسم134604262042132060

جامعة واسط/كلية الزراعة385.0اعدادية المودة للبناتاحيائيورود عبد هللا عبيد دوحان134605262042078080

جامعة واسط/كلية الزراعة385.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيرحاب خالد عليوي غفله134606262042250084

جامعة واسط/كلية الزراعة385.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيعلي فيصل غازي مشير134607262041014103

جامعة واسط/كلية الزراعة385.0اعدادية القدس للبناتاحيائيبنين علي فليح حسن134608262042104033

جامعة واسط/كلية الزراعة384.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمصطفى محمد مجبل عباس134609262041012157

جامعة واسط/كلية الزراعة384.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيسبأ ماجد حسين عبره134610262042096113
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جامعة واسط/كلية الزراعة384.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب ماهر صادق امين134611262042080095

جامعة واسط/كلية الزراعة384.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيفاطمه كريم عبيد مزيد134612262042250313

جامعة واسط/كلية الزراعة384.0ثانوية العزة للبناتاحيائيطيبه محمد نصار شايع134613262042099040

جامعة واسط/كلية الزراعة383.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيرفل عباس خضير مجيد134614262042081021

جامعة واسط/كلية الزراعة382.0الخارجياتاحيائيروان علي كريم علي134615262042401023

جامعة واسط/كلية الزراعة382.0اعدادية النعيم للبنيناحيائيمحمد علي سمير عبيد134616262041008027

جامعة واسط/كلية الزراعة382.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمحسن كريم محسن سلطان134617262041027119

جامعة واسط/كلية الزراعة382.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيوسام مرزه كاظم نايف134618262041027150

جامعة واسط/كلية الزراعة382.0اعدادية المثنى للبنيناحيائياحمد نصير كاظم فاضل134619262041005011

جامعة واسط/كلية الزراعة382.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيحسين كريم قاسم حسن134620262041017032

جامعة واسط/كلية الزراعة381.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيمحمد الباقر احمد جابر مرهج134621282041013036

جامعة واسط/كلية الزراعة381.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيميقات كريم حسن كاظم134622262042088154

جامعة واسط/كلية الزراعة381.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيألق جميل بدوي حمد134623262042096001

جامعة واسط/كلية الزراعة380.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيباقر عذيب ضعيف عبود134624262041038009

جامعة واسط/كلية الزراعة379.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيمؤمل مؤيد عاشور سلمان134625262041020052

جامعة واسط/كلية الزراعة379.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب عباس كاظم عبيد134626232042111072

جامعة واسط/كلية الزراعة379.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد رضا حميد جمعه شالش134627262041038090

جامعة واسط/كلية الزراعة379.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم عبد غيدان كران134628262042090055

جامعة واسط/كلية الزراعة378.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير كاظم داود134629262042106088

جامعة واسط/كلية الزراعة378.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائياحمد نعيم هاشم سدخان134630262041209247

جامعة واسط/كلية الزراعة378.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيهدى نعيم حيال عجه134631262042250332

جامعة واسط/كلية الزراعة378.0اعدادية العزة للبنيناحيائياحمد عادل هاشم مطشر134632262041007004

جامعة واسط/كلية الزراعة377.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمهند ثامر حسين سعيد134633262041048146

جامعة واسط/كلية الزراعة377.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيليث ناجي جياد هادي134634262041004056

جامعة واسط/كلية الزراعة377.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنيناحيائيعباس جبار راهي هاشم134635262041023035

جامعة واسط/كلية الزراعة376.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيبنين حيدر علي عبد الحسين134636262042143020

جامعة واسط/كلية الزراعة376.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيام البنين عباس نفل رسن134637262042096016

جامعة واسط/كلية الزراعة376.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء حسين موات خليفه134638262042096069

جامعة واسط/كلية الزراعة376.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء حسن شاطي غافل134639262042086064

جامعة واسط/كلية الزراعة376.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائياالء كريم رماني هواس134640262042132014

جامعة واسط/كلية الزراعة375.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيياسر حيدر محمد محسن134641262041005146

جامعة واسط/كلية الزراعة375.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائياحمد ثابت كاظم خضير134642262041202126

جامعة واسط/كلية الزراعة375.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيهدى محمد علي خماط134643262042094061

جامعة واسط/كلية الزراعة374.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائينبأ علي صبري عباس134644262042102137

جامعة واسط/كلية الزراعة374.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيحيدر شهاب حامد كيطان134645262041152013
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جامعة واسط/كلية الزراعة374.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمنار عبد االمير حبيب شراد134646262042089115

جامعة واسط/كلية الزراعة374.0اعدادية العزة للبنيناحيائيعلي هادي جابر شعيبث134647262041007071

جامعة واسط/كلية الزراعة373.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيحنين جبر ابراهيم كاطع134648262042106031

جامعة واسط/كلية الزراعة373.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيحسين صالح حسن راشد134649142041202022

جامعة واسط/كلية الزراعة373.0اعدادية الموفقية للبناتاحيائيسارة سعيد محسن فليح134650262042093033

جامعة واسط/كلية الزراعة372.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيحنين ظافر سواري علي134651262042090022

جامعة واسط/كلية الزراعة372.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزهراء رياض علي درويش134652262042100022

جامعة واسط/كلية الزراعة372.0ثانوية البتول للبناتاحيائيهيام عماد سعدون بلجي134653262042075069

جامعة واسط/كلية الزراعة372.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيسجاد محمد جابر ارحيم134654262041033053

جامعة واسط/كلية الزراعة372.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيسارة خلدون سعدون عبد هللا134655112042133030

جامعة واسط/كلية الزراعة372.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيرحمن ستار جبار مطرود134656262041202037

جامعة واسط/كلية الزراعة371.0اعدادية الغراف للبنيناحيائيمحمد صادق كريم محسن134657222041022039

جامعة واسط/كلية الزراعة371.0اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيحسين دريد صالح جابر134658222041030016

جامعة واسط/كلية الزراعة371.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيكرار حيدر فالح فرحان134659262041003124

جامعة واسط/كلية الزراعة371.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيعلي وسام حمود محمد134660102041008037

جامعة واسط/كلية الزراعة371.0ثانوية العزة للبناتاحيائيغفران سليم عبد الحسن عبار134661262042099045

جامعة واسط/كلية الزراعة371.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمحمد علي محمد عبد علي134662262041044047

جامعة واسط/كلية الزراعة370.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمصطفى فرحان حسن محمد134663262041011183

جامعة واسط/كلية الزراعة370.0ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيجعفر علي غانم علي134664262041159007

جامعة واسط/كلية الزراعة370.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيرحاب صبار شعير عكال134665222042150015

جامعة واسط/كلية الزراعة370.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمؤمل رفعت طالب سلمان134666262041209172

جامعة واسط/كلية الزراعة369.0اعدادية الحي للبناتاحيائيصفاء مصطفى هاشم حسين134667262042107110

جامعة واسط/كلية الزراعة369.0ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيهبه هللا حيدر خميس حميدي134668262042133014

جامعة واسط/كلية الزراعة369.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيجينا عبد الحسن كاظم صريم134669262042081015

جامعة واسط/كلية الزراعة369.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيعذراء سعيد جاسم حلو134670262042080110

جامعة واسط/كلية الزراعة369.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء محيسن جاسم محمد134671262042089050

جامعة واسط/كلية الزراعة369.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيحسين محمد الزم سعيد134672262041033039

جامعة واسط/كلية الزراعة369.0اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيمرتضى محمد عبد ناعس134673262041203085

جامعة واسط/كلية الزراعة369.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائياحمد داود سالم جاسم134674142041015009

جامعة واسط/كلية الزراعة368.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائينور هادي نهير حسن134675262042094057

جامعة واسط/كلية الزراعة368.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء حازم علي مطير134676262042082010

جامعة واسط/كلية الزراعة368.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائياسراء شاكر عبد الحسن كريم134677262042087008

جامعة واسط/كلية الزراعة367.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيزينب صبري ياسر كشاش134678262042124010

جامعة واسط/كلية الزراعة367.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينه علي حميد عباس134679262042148025

جامعة واسط/كلية الزراعة367.0ثانوية المجدات للبناتاحيائيابرار محسن زاير علي134680262042136001
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جامعة واسط/كلية الزراعة367.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيفاطمه محمد ناصر حسين134681262042087114

جامعة واسط/كلية الزراعة367.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيفاطمه علي صادق غلوم134682262042250310

جامعة واسط/كلية الزراعة367.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائينور سعيد عبد علي رجب134683262042124019

جامعة واسط/كلية الزراعة367.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيمرتضى حامد جالي عاصي134684262041205094

جامعة واسط/كلية الزراعة367.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيغفران ضياء محسن ياسين134685262042090046

جامعة واسط/كلية الزراعة367.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء سعد عويد علي134686262042102060

جامعة واسط/كلية الزراعة367.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيهبه صادق جعفر حسوني134687262042144088

جامعة واسط/كلية الزراعة366.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيمرتضى حميد زيدان خلف134688262041205095

جامعة واسط/كلية الزراعة366.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيبنين عباس فاضل كاظم134689262042096027

جامعة واسط/كلية الزراعة366.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيريام مهدي زيدان فريح134690262042080066

جامعة واسط/كلية الزراعة366.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيتبارك عباس كريم نهايه134691262042080032

جامعة واسط/كلية الزراعة366.0اعدادية جصان للبنيناحيائيموسى فرحان رشيد غايب134692262041036022

جامعة واسط/كلية الزراعة366.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنيناحيائيمجتبى منتظر حسن محمد134693232041063012

جامعة واسط/كلية الزراعة366.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيمرتجى محمد مكي حسين134694262041202173

جامعة واسط/كلية الزراعة365.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمؤمل ماجد رحمن عبد هللا134695262041005097

جامعة واسط/كلية الزراعة365.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيياسر طالب عبادي صكب134696262041003185

جامعة واسط/كلية الزراعة365.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائييسرى سعدون كاظم روضان134697262042097118

جامعة واسط/كلية الزراعة365.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين علي عبيد ابراهيم134698262041011052

جامعة واسط/كلية الزراعة365.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيتبارك اسعد هادي كروالي134699262042096031

جامعة واسط/كلية الزراعة365.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيمحمد عباس محيسن شريجي134700142041182051

جامعة واسط/كلية الزراعة364.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائياالء حسين كوه جوده134701262042087011

جامعة واسط/كلية الزراعة364.0الخارجيوناحيائيعالء عناد طالل محيسن134702262041400042

جامعة واسط/كلية الزراعة363.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمرتضى جبار شمخي دعيم134703262041209207

جامعة واسط/كلية الزراعة363.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيامير عبد الهادي سلمان موسى134704262041202013

جامعة واسط/كلية الزراعة363.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيحسن علي رحيم مطشر134705262041209036

جامعة واسط/كلية الزراعة363.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيمحمد زاهر حيدر سلمان134706262041205084

جامعة واسط/كلية الزراعة363.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشهد مطشر زبون خليف134707262042082017

جامعة واسط/كلية الزراعة363.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور عالوي شيال فرحان134708262042097111

جامعة واسط/كلية الزراعة363.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيعلي عوده نجم عبد هللا134709262041028078

جامعة واسط/كلية الزراعة362.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائيزينه خضير عباس تومان134710262042098024

جامعة واسط/كلية الزراعة362.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيمرتضى كريم غازي عاشور134711262041018087

جامعة واسط/كلية الزراعة362.0اعدادية الكسائي للبنيناحيائيعبد الرزاق عبد الحسين راضي عبد السيد134712262041037012

جامعة واسط/كلية الزراعة362.0اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزينب حاكم جواد علي134713262042093027

جامعة واسط/كلية الزراعة362.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عباس كحيوش مجدي134714262042116026

جامعة واسط/كلية الزراعة361.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيحسين علي عبد عيفان134715262041033037
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جامعة واسط/كلية الزراعة361.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين محسن عبد السادة134716262042080121

جامعة واسط/كلية الزراعة361.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائينور محمد كاظم جبير134717262042102147

جامعة واسط/كلية الزراعة361.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائياالء غانم حسين شرهان134718262042250020

جامعة واسط/كلية الزراعة361.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه كريم غليم بستان134719262042119082

جامعة واسط/كلية الزراعة360.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيعمر عادل عبود علي134720232041228010

جامعة واسط/كلية الزراعة360.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائييقين علي نصيف جاسم134721262042087153

جامعة واسط/كلية الزراعة360.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيسجى اياد علي شلش134722262042102087

جامعة واسط/كلية الزراعة394.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيحسين يوسف يعقوب ضاحي134723262051209132

جامعة واسط/كلية الزراعة388.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيعبد الرحمن خالد راشد ردام134724262051033036

جامعة واسط/كلية الزراعة387.0اعدادية دجلة للبنينتطبيقيباقر تركي عبد الحسين بري134725262051020003

جامعة واسط/كلية الزراعة387.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينتطبيقيحيدر بهجت عبد جبر134726262051208008

جامعة واسط/كلية الزراعة383.0اعدادية جصان للبنينتطبيقيحر قاسم حسن مسلم134727262051036004

جامعة واسط/كلية الزراعة377.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقياسراء عبد هللا عطيه هويدي134728262052148001

جامعة واسط/كلية الزراعة375.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيمجتبى علي فاضل خليف134729262051209076

جامعة واسط/كلية الزراعة374.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الرضا منذور عصواد134730262051209160

جامعة واسط/كلية الزراعة374.0اعدادية دجلة للبنينتطبيقيعمار موسى عبد الرضا وادي134731262051020031

جامعة واسط/كلية الزراعة374.0اعدادية االحرار للبنينتطبيقيحسين احمد حسن سرهيد134732262051018009

جامعة واسط/كلية الزراعة372.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيامير عبد العباس حسين سلمان134733262051002004

جامعة واسط/كلية الزراعة371.0اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيايمان كاظم شناوه وادي134734222052165004

جامعة واسط/كلية الزراعة369.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمنتظر رحيم نعمه علي134735282051001188

جامعة واسط/كلية الزراعة368.0اعدادية الكرامة للبنينتطبيقياحمد بشار فرج صكب134736262051004003

جامعة واسط/كلية الزراعة368.0ثانوية بلقيس للبناتتطبيقينرجس نجم عبود جار هللا134737262052116029

جامعة واسط/كلية الزراعة368.0اعدادية االحرار للبنينتطبيقيعلي عكش راضي حمود134738262051018020

جامعة واسط/كلية الزراعة367.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيمصطفى كاظم لفته عبد علي134739262051209094

جامعة واسط/كلية الزراعة366.0ثانوية منابع العلم االهلية للبناتتطبيقيهدى رعد عبد الباري تركي134740162052285007

جامعة واسط/كلية الزراعة365.0ثانوية المشكاة للبناتتطبيقياالء محمد زوره كريدي134741282052081005

جامعة واسط/كلية الزراعة364.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتتطبيقيبراء محمد سعدون عبد الحسين134742262052084003

جامعة واسط/كلية الزراعة363.0اعدادية مصباح الهدى للبناتتطبيقيميادة مبدر عودة مهدي134743262052126020

جامعة واسط/كلية الزراعة363.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينتطبيقيحسين جثير راضي شذر134744262051043008

جامعة واسط/كلية الزراعة362.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيعلي باسم جمال سلمان134745262051007030

جامعة واسط/كلية الزراعة362.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيبرهان حسين صلبي محمد134746262051049004

جامعة واسط/كلية الزراعة361.0اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقييوسف محمد نوري عواد134747262051048028

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد517.0الخارجيونادبيعلي سعد خزعل حمد134748262021400046

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد517.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمروان ناظم جابر ثامر134749262021019069

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد501.0ثانوية السراج للبنينادبيمصطفى بنوان هالل محمد134750282021031026
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جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد493.0ثانوية بو مدين المختلطةادبيمسلم مهدي محسن عكش134751262021154028

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد490.0ثانوية علي الغربي للبنينادبيصبيح سعد راضي عبد هللا134752282021013014

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد485.0اعدادية الغدير للبناتادبينور ناصر عبد رحمه134753262022086082

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد482.0اعدادية الرحمة للبناتادبيابتسام جوده خليل ردام134754262022127002

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد481.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيسجى علي زغير عذيب134755262022103018

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء خالد جبر يوسف134756262022102014

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيرويدة قاسم عباس نصيف134757262022089015

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعلي جمال سعد فهداوي134758262021017046

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية الموفقية للبنينادبيسجاد ناصر جواد كاظم134759262021056052

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيتبارك حسين عالوي قاسم134760262022089010

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيحنين جبريل نعيس سلمان134761262022089012

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحسين احمد عبد الحسن سلمان134762262021025015

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد469.0ثانوية فضة للبناتادبيزهراء شهاب سبع خريس134763262022095006

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيفاطمه كريم حسين علي134764262022102026

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية األعراف المختلطةادبيعباس محمد سيد عبد هللا134765262021161013

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية السياب للبنينادبيمنتظر محسن عصفور شنين134766262021045089

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية النور للبناتادبيزهراء قاسم عبد محمد134767262022119026

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد465.0اعدادية الفاطمية للبناتادبيفاطمة عبد هللا عبد الحسين عجيل134768262022081028

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد464.0ثانوية السراج للبنينادبياحمد رياض قاسم عبد134769282021031003

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعباس جوده خليل ردام134770262021047099

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي شمخي جبر محمد134771262021045054

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية ابن خفاجة للبنينادبينصار جليل بكال حمود134772262021159025

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية االصالة للبنينادبيعباس لطيف عبد الحسين شامي134773262021035063

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية السياب للبنينادبيميثم موسى فليح عبد الحسن134774262021045093

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية المثنى للبنينادبيسجاد علي عبد الحسين عبد134775262021005027

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية االصالة للبنينادبيعبد هللا فليح جخير سلومي134776262021035066

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمرتضى علي حسين وناس134777262021047182

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية الزهراء للبناتادبيدعاء اسامه جبار كاظم134778262022097014

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمرتضى علي عبد هللا لفتة134779282021010052

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية الكوت المسائية للبناتادبيزينب موسى عيسى داود134780262022250037

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيدعاء علي حسن ناصر134781262022100013

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية المصطفى للبنينادبيقائد غانم ادنيف عصفور134782262021019056

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية المشكاة للبناتادبيتبارك رشيد جميل غيدان134783262022094003

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية المودة للبناتادبيايمان نعيم ياسر مظلوم134784262022078006

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيعباس ماجد جبر غافل134785262021006037
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جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية النعمانية للبناتادبييقين محسن سكر ناصر134786262022087052

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية عطر الوالية للبناتادبياسماء حافظ فارس سعدون134787262022117001

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية القحطانية المختلطةادبيقائد نعيم عليوي عيالن134788262021174010

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيبنين ساده حسين نجم134789262022089007

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية السراج للبنينادبيحسن مؤيد عباس كاطع134790282021031004

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيسهيل نجم عبيد وردي134791262021025036

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي كريم عبود جبر134792262021019052

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي طارش جواد رداد134793262021046045

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيمصطفى جواد كاظم عكاش134794262021043032

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيساره كريم طاهر عجر134795262022089028

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية الكرامة للبنينادبيعلي لفته حمزة كصاد134796262021004058

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبياحمد مهدي عكار دبيش134797262021006005

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبياحمد خليل ابراهيم أرحيم134798142021038010

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيعباس علي ناصر محمد حسن134799262021006036

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية الموعظة المختلطةادبيهدى طه محل ازغير134800262022165008

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية العزيزية للبناتادبيآيات علي عيسى حسين134801262022110002

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية الكرامة للبنينادبيامير حسن عبد الكاظم جاسم134802262021004008

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية ابن سينا المختلطةادبياحمد كاظم جبر عليوي134803262021166002

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية السياب للبنينادبيأحمد فاضل باشي حسين134804262021045002

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيرواء حسن سند ناصر134805262022100014

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعباس عطا عبد السادة جودة134806262021047106

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية الميمون للبنينادبيخليل اسماعيل خليل حسين134807262021033017

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية الرحمة للبناتادبيربيعه جبار خوشان جليب134808262022127020

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية التاميم للبناتادبيحوراء حسين علي رجب134809262022101010

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيزين العابدين داود سلمان مهاوش134810262021043008

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيعبد المنعم محمد عبد المنعم محمد134811262021006045

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية الفاضالت للبناتادبينور الهدى عباس فاضل عبد134812262022082027

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبياسراء عسل تركي يدام134813282022093006

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية المركزية للبناتادبيدعاء موسى نجم يوسف134814262022105008

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيحوراء جاسم محمد رضيو134815262022129015

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيحيدر سعيد شعالن فاطس134816262021159008

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية جصان للبناتادبيزينب عادل عريبي سلمان134817262022071008

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية الكرامة للبنينادبياحمد بشار عبد الحسين مريشد134818262021004001

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية اليسر للبناتادبيتبارك جاسم محمد شوكان134819262022109005

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيثريه كامل رحيم غميس134820282022093016
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جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الفاطمية للبناتادبيطيبه حسين جودي غياض134821262022081022

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسن صباح حمدان غالم134822262021047035

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية االصالة للبنينادبيعلي صادق كاظم مطشر134823262021035082

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيرشا سعد عبد الحسين عبد الهادي134824282022093026

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية المشكاة للبناتادبيمريم شاكر نوير علي134825262022094027

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية االصالة للبنينادبيوليد علي محسن سلمان134826262021035125

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية المثنى للبنينادبيكرار حيدر ناصر المي134827262021005058

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيتقى جمال ناصر عبد الرحمان134828262022102008

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية دجلة للبنينادبيعباس خلف شغاتي ماجد134829262021020013

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعمر عبد الرحمن كامل غالب134830262021019054

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية الميمون للبنينادبيعلي يحيى محمد عباس134831262021033044

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيزينب كريم عبد االمير عبود134832262022103015

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية المركزية للبناتادبياسيل مراد حسن كايم134833262022105002

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية الرحمة للبناتادبيبدور حسين خليل عبد العزيز134834262022127009

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية الحياة المختلطةادبيحسن عماد عبد الحسن حسين134835262021151003

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية العزيزية للبناتادبينور الهدى نشأت عزت عثمان134836262022110024

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية االحرار للبناتادبينبأ عباس صالح جاروب134837262022106023

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب طه ياسين اخضير134838262022089023

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد437.0الخارجيونادبيحسن حافظ شفيق خليل134839262021400014

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية االصالة للبنينادبيحسن رحيم جمعه حسين134840262021035022

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى جابر صكب خماش134841262021045076

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية مدينة المدن للبنينادبيحسين عطيه اسود موازي134842262021175004

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية الشجيرية للبناتادبينبأ عمر كاظم عباس134843262022125031

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيرموز حازم صالح عبد الحسن134844262022102011

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيبتول قاسم عباس نصيف134845262022089004

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيعلي محمد داود سلمان134846262021006056

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية الهدى للبناتادبينور الهدى عدنان ربيح شدهان134847262022090020

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية الكرامة للبنينادبيحسين مرتضى نعيم كاظم134848262021004020

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية الميمون للبنينادبيخالد وليد مجيد دريب134849262021033016

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد433.0الخارجياتادبيايمان عسل عبد الحسين حطاب134850262022401009

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية النور للبناتادبيزهراء صالح مهدي ذياب134851262022119021

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية التاميم للبناتادبيتبارك كنعان فرحان غرب134852262022101009

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية بدرة للبنينادبياحمد صالح عيدان علي134853262021021001

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية االبرار للبنينادبياحمد علي يكي حسن134854262021016002

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيعباس عطا ناصر جبر134855262021046036
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جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية الموفقية للبناتادبيايات كريم سعيد هليل134856262022093005

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية الموفقية للبنينادبيعلي مهدي خليبص فارس134857262021056088

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية النور للبناتادبياسراء حليم فليح سلمان134858262022119004

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيفاطمه حسين علي كشاش134859262022072039

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية بو مدين المختلطةادبيعلي سعد حرجان سعد134860262021154017

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية الشجعان للبنينادبيسعد جاسم بدر حسين134861262021176034

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيمريم كريم آسماعيل خليل134862262022129044

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيحسن علي ثجيل جوبجي134863262021201035

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد شاكر عبود جبر134864262021019062

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية علي الغربي للبنينادبيعلي غازي حسين نجم134865282021013024

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية التاميم للبناتادبيفاطمة احمد يازع حلحول134866262022101025

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية الحي للبناتادبيزينب جاسم محمد شري134867262022107012

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية الكوت المسائية للبناتادبيشهد ناصر حسن عبد هللا134868262022250045

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد428.0الخارجيونادبيفنار محمد بهجت حسن134869262021400053

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية االصالة للبنينادبيمنتظر سالم ثجيل نعيمه134870262021035115

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية األعراف المختلطةادبيصادق حميد عباس حسون134871262021161012

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية االصالة للبنينادبيمحمد عبد الرضا عليوي عودة134872262021035104

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبينور الهدى كريم صالح لفتة134873262022129050

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيابراهيم عبد الواحد جاسم عبد هللا134874262021017002

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيعذراء ابراهيم مبارك رشدان134875262022084021

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية االسكندرونة للبنينادبيغفران علي عبد صياح134876262022053003

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية بو مدين المختلطةادبيسجاد عمران فاطس فنش134877262021154010

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيزهراء محمد حسين خنجر134878262022129025

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية المصطفى للبنينادبييونس عبد الحميد شريده حمدان134879262021019081

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية النعيم للبنينادبياركان عبود سلمان صبيح134880262021008004

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيبتول رعد جواد كاظم134881262022084004

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيغدير صباح ياسر خليفه134882262022129037

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية األعراف المختلطةادبيفاطمه حسن ساهي عيال134883262022161013

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية حلب للبنينادبيمحمد حيدر هاشم عباس134884262021013146

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية عطر الوالية للبناتادبيزينب محمد حميد عباس134885262022117011

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية الحفرية للبناتادبيزينب علي يوسف حسين134886262022091034

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيفاطمه ممتاز موسى احمد134887262022079035

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيمحمد ليث عبد المحسن عزيز134888212021031029

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعبد هللا حكمت سعود حمد هللا134889262021025044

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية الغدير للبناتادبيسجى جبار زامل سفاح134890262022086044
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جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية اليسر للبناتادبيبنين حسين راهي عودة134891262022109002

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد عبد الرضا مشري كديمي134892262021046055

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبينور الهدى صدام حسين عبد134893262022076023

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية عشتار المختلطةادبيحسن فاضل اثبيته هويل134894262021170002

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيعلي ناصر هليل عبد هللا134895262021159015

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية دجلة للبنينادبيارشد حسون عطيه علوان134896262021020003

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيمصطفى جبار دايح سليم134897262021201158

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح٢ للبنينادبيكرار كريم عويد محمد134898262021024027

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيجاسم محمد تركي مجول134899262021046008

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الغدير للبناتادبينريمان هادي عويد علي134900262022086076

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية اليسر للبناتادبيرقية جعفر صادق مرزة134901262022109009

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية االحرار للبناتادبينبأ حسن جابر منصور134902262022106022

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد422.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيحسين عماد لطيف غافل134903112021180041

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الكرامة للبنينادبيمرتضى داود سلمان مشجل134904262021004086

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية القحطانية المختلطةادبيتبارك رحمن مزعل عريبي134905262022174001

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيرتاج سعد خضير عباس134906262022082009

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية مدينة المدن للبنينادبيحسين هاتف كاظع جسام134907262021175005

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب احمد شبيب حسن134908262022097023

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد421.0الخارجياتادبيزينب فرحان خلف عوفي134909262022401031

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الغسانية للبنينادبيعباس رياض رحمن عبود134910262021156032

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيحوراء نوري شمكلي شفيض134911282022093020

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية االحرار للبناتادبيزينه حسين غالي سعد134912262022106011

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيزينب عبد الخضر حسين راضي134913262022076012

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية النعمانية للبناتادبيزينب محمود عريان مهدي134914262022087028

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية االحرار للبناتادبيزهراء رحيم زمام حاجم134915262022106007

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الصفا للبناتادبيرباب هاني حمود عباس134916262022085008

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيشهد نافع مثكال فضاله134917262022138012

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية الشجعان للبنينادبيعادل موفق عزيز حمزه134918262021176041

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعبد هللا سالم حربي جاسم134919262021019045

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية بلقيس للبناتادبيضحى نحو كوزه مزعل134920262022116011

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيمريم حياوي رسن خالوي134921262022100023

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيحيدر هادي صبري كاطع134922262021046023

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيعلي شاكر كامل جبر134923282021010034

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيكرار كريم حميد عون134924262021201131

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيرشيد حمد عويد طليبه134925262021025028
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جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية المجدات للبناتادبيعذراء زعيم حنون طشحيل134926262022136012

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسين لطيف وناس فرج134927262021047057

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية االصالة للبنينادبيحيدر متعب جناتي محيل134928262021035043

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية دجلة للبنينادبيسيد كريم سيد حميد134929262021020011

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينادبيمنتظر محمد كاظم غالي134930262021208035

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيبتول ضياء صبيح منصور134931262022103002

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية الحياة المختلطةادبياخالص حمد عيد سحاب134932262022151002

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيعباس هادي كاظم غافل134933262021201090

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية النور للبناتادبياسراء احمد سناوي عزيز134934262022119003

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيعبد هللا رحيم حمود عبد الكريم134935262021046039

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية الشجعان للبنينادبيحسين عدنان خليف مسيدي134936262021176017

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيحسين عماد كريس شحيل134937262021006018

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية الصباح للبنينادبيحسنين حسن يوسف جساب134938262021162005

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي باسم عباس طابو134939262021015057

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيعلي صفاء عبد هللا برهان134940152021015075

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية االصالة للبنينادبيحيدر خضر عبد العباس اكزار134941262021035038

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية االحرار للبناتادبيهيام هادي عبد غفله134942262022106025

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية المثنى للبنينادبيباقر باسم حساب كشيش134943262021005007

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيحوراء علي ساجت عبطان134944262022072015

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيسجاد سعود زغير سالم134945262021025032

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب علي مناحي فضل134946262022089024

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعباس سلمان عطيه فياض134947262021019043

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية اليسر للبناتادبيشهد حسين حسن رداد134948262022109025

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الرحمة للبناتادبيبنين علي نعيم هادي134949262022127013

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية االحرار للبنينادبيكرار حسن خدام قطيو134950262021018037

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيزهراء ناهض جواد عبد الكاظم134951262022108018

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيرعد محسن عطا نعيمه134952142021208055

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيابو الفضل حيدر شهيد عناد134953262021159003

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية علي الغربي للبنينادبيتاج الدين مرتضى عبد الرؤوف طاهر134954282021013005

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيديار علي شويلي صخيل134955262022103007

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية األعراف المختلطةادبيحسين زيدان جبر فضل134956262021161005

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد414.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيسفيان أياد كاظم حربي134957142021015048

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الزهراء للبناتادبينرجس هيثم عبد الخالق محسن134958262022097039

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية الشجعان للبنينادبيارشد عباس عبد هللا ضاحي134959262021176004

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيزين العابدين سعد جراح عاصي134960262021047078
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جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية االحرار للبنينادبينور جميل راضي علوان134961262021018051

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الموفقية للبنينادبيمحمد تقي علي عبد الحسين غنتاب134962262021056105

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه فاضل سالم خفيف134963262022089034

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيشفق جمعه ابراهيم علوي134964262022103019

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الكرامة للبنينادبياحمد محمد مجيد محسن134965262021004006

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيمجتبى حميد طعيمه حسين134966262021163011

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية الشجعان للبنينادبيامير صباح مراد خليف134967262021176006

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية االنصاري للبنينادبيحيدر راضي اصريم احريجه134968212021080008

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية التنمية للبنينادبيعلي ماجد مسعود جاسم134969262021030023

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية الكريمية للبناتادبياعياد ماجد عبد الكريم يعقوب134970262022128001

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الميمون للبنينادبيمجتبى مهدي علي مراد134971262021033049

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الغدير للبناتادبيلقاء جميل صبر طميغ134972262022086068

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الموفقية للبنينادبيماجد حامد حاكم مطلك134973262021056103

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيعلي سعيد حمدان ميمون134974262021006049

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية المثنى للبنينادبيكرار منير يوسف ليلو134975262021005060

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيجاسم محمد عبد القادر رشيد134976262021006008

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيزينب وطن ناجي زرزور134977262022102020

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية التاميم للبناتادبيزهراء محمد انعيم خضر134978262022101016

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية النور للبناتادبيغفران علي كاظم ضيدان134979262022119036

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الموفقية للبناتادبيهيالن حامد كاظم جبر134980262022093074

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية بدرة للبنينادبيمحمد كاظم جبير عبيس134981262021021034

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية المصطفى للبنينادبيجعفر جاسم راضي غازي134982262021019014

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الزبيدية للبناتادبيسارة كاظم حسن علي134983262022092018

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية المتنبي للبنينادبيأحمد عبد الرضا جابر مريد134984132021017001

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الميمون للبنينادبياحمد سمير حذر مسلم134985262021033004

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الموفقية المسائية للبنينادبيمؤمل محمد فرحان شيال134986262021206014

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيحوراء شهيد موسى خضر134987262022103006

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينادبيعلي ظاهر حبيب عبد الحسن134988132021259022

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الهدى للبناتادبيغفران داود سلمان حسين134989262022090010

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الرحمة للبناتادبيفاطمه حسن عالوي حسين134990262022127039

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الغدير للبناتادبيايمان داخل مكف سعدون134991262022086005

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الهدى للبناتادبينور حسن كاظم زبين134992262022090021

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الفتوة المختلطةادبيحسين صباح كاظم محمد134993262021169003

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الدبوني للبناتادبيزهراء كاظم خليل ابراهيم134994262022098006

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد590.0اعدادية النهروان للبنيناحيائيالضرغام ميسر غريب محمد134995152041020004
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جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزينب ماجد عبد الكاظم غيدان134996262042087084

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد479.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيكرار قائد ناصر حسين134997142041011130

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيسماره فرحان عبد كاظم134998262042102093

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعمار حميد خزي يوسف134999262041209150

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيامير احمد نوري عبد135000262041048014

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيحيدر اركان عبد الحسن راضي135001262041005041

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيهبه قاسم شعيوط جبر135002262042090062

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيرواء خشن حميد راضي135003262042250094

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية القدس للبناتاحيائيايات احسان جاسم عيدي135004262042104022

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيبراء جبار عناد نعيمه135005262042086027

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيكوثر مهدي حسين رميض135006262042096148

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعباس خضير عبيس حسن135007262041027073

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعبد العزيز موحان مزبان رحيمه135008262041001106

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء شاكر عاصي جاسم135009262042116025

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم ولي سلمان135010262042086140

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايات حسين ولود حسان135011262042089012

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيقائد حسن عبد راضي135012262041020047

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيايات عالوي حسين مجلي135013262042102016

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيزهراء محمد قيس ناجي135014262042109054

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب نعمان عباس راضي135015262042086111

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيعمار مصطفى نعمه شالش135016282041013029

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية العزة للبناتاحيائيأيات مطلك حاكم مطلك135017262042099003

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيضحى محمد اثر عذاري135018262042117044

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيميالد محمد حسين جبر135019262041010200

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيازهار بشار سلطان شتين135020262042250256

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيرسل نجم دراغ بايش135021262042143045

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيشهالء خيون سدخان عجيل135022262042115039

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيكوثر سعيد جاسم حلو135023262042080126

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين نعيم عبد حسين135024262041038027

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيجعفر حسام علي حسين135025262041018015

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيمحمد شهيد شعالن فاطس135026262041159026

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيهبه هللا حسن عويد علي135027262042102148

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الصفا للبناتاحيائيهاله حميد بنيه العاطي135028262042085062

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية النور للبناتاحيائيضي علي مجيد غريب135029262042119068

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيمنتظر عالوي حنون طشحيل135030262041160049
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جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيتبارك علي محمد صالح هويدي135031262042102027

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيقاسم حاتم دبعن لفته135032262041209314

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمهند فاضل داود غالي135033262041010198

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب محمد رحيمه محمود135034262042102081

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيبنين عالء تركي عجزان135035262042096028

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد هللا حسين عرد عبد هللا135036262041005066

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيكوثر فاضل نعيم حسن135037262042103043

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمرتضى سليم حسن كاظم135038262041004067

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيمريم ناظم فالح عبود135039262042250197

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيغفران محمد خضير عباس135040262042100046

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيكرار ساجت حايف نهيب135041262041022120

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية الياقوت للبناتاحيائيزينب فرحان عباس بسيله135042262042131012

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمقتدى قاسم سحيب شكور135043262041001205

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسكينه خضير علي خالوي135044262042089079

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية العزة للبناتاحيائيزهراء رعد نعمه نصيف135045262042099028

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائييقين هيثم زغير عذيب135046262042103067

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية القدس للبناتاحيائيضحى وليد رزوقي خضير135047262042104114

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيفاطمة رعد غازي تركي135048262042109082

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب خلوهن راشد كتوب135049262042089061

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيحمزه هادي كمر جاسم135050262041209268

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب مالك عبد الرضا ثامر135051262042097067

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيايالف عيسى حبيب علي135052262042116007

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء حميد مجيد حميد135053262042102054

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيمريم وزير عبد جبر135054262042250323

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمنتظر عدنان عبد الكاظم ثامر135055262041001210

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيحنين علي هاشم جاوش135056262042103013

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائينور محمد صباح عيالن135057262042250232

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء احمد عبد الحسن داحس135058262042119032

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية االحرار للبناتاحيائياسراء خلف كاظم محمد135059262042106008

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية المودة للبناتاحيائيحوراء حميد جبر عجيل135060262042078014

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيبتول حيدر حسن عبد135061262042109022

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيبتول علي محسن عالوي135062262042143018

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيزهراء كريم قاسم لفته135063262042109052

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية االحرار للبناتاحيائياخالص علي حسين حطحوط135064262042106007

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيظفائر سعيد عساف منصور135065262042086129
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جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيوالء باسم فرحان طوفان135066262042106112

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيغدير منعم حسن هبول135067262042086132

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد المصطفى علي نعمه علي135068262041048105

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيخديجه حسن شاكر عبيد135069262042089027

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعباس راسم جباري لطيف135070222041051055

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية الياقوت للبناتاحيائيابتسام حسن خلف ياسر135071262042131001

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية البتول للبناتاحيائيزينب سعدون حميد علي135072262042075041

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائيزينب حامد عارف عيال135073262042098020

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيابتهال صباح لطيف عذيب135074262042250259

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية االجيال االهلية للبنيناحيائيمحسن ناصر حسين سفيح135075262041060012

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايات احمد عبد زاير135076262042082003

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهناء ستار هويش موسى135077262042097117

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب جواد محمد حسوني135078262042089056

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية المودة للبناتاحيائيزينب ياسين صلبي عفين135079262042078047

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي قاسم خادم عباس135080262041027096

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب هشام بردان هالل135081262042080098

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيقاسم محمد عجيل بهيذل135082262041022118

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيزهراء محمد طعيمه خضر135083262042124008

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيكرار صالح محسن حسين135084262041048098

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء نعمان حبيب عبد135085262042119050

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية الياقوت للبناتاحيائيوداد عبد الواحد سدخان علي135086262042131020

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيتبارك حاتم اكريم نعمه135087262042080030

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية المودة للبناتاحيائيبتول اسعد جاسم ساجت135088262042078006

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعقيل هاني فالح ابراهيم135089262041209299

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيأبراهيم عباس نوري مرزوك135090262041028001

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية النور للبناتاحيائيغفران كريم غليم بستان135091262042119074

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيندى حسن عبد علي محمد135092262042072044

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيسلسبيل غزوان علي عبد عون135093262042102091

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائينور الهدى ناصر غشيم عطيه135094262042080153

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيكرار باسم حسن ناصر135095262041209158

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيحسن ساجت عكار حيدر135096262041208011

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيمريم حسن صادق عبد135097262042250322

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيذو الفقار صالح حسن جار هللا135098262041209068

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيمصطفى حسن جاسم حثاله135099262041018091

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية المودة للبناتاحيائيايمان جبار عبد الرضا حسين135100262042078003

صفحة ٣٨٦٠ من ٦١٩٥
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جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء حسن عجمي مرموص135101262042103021

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائييوسف عبد االمير عليوي عبد135102262041209345

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيجنات محمد جمعه حسين135103262042088050

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيمصطفى كريم عطا زاعل135104262041002095

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب حيدر راضي خليف135105262042089060

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيحسين كاظم عاصي يابر135106262041028038

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيبنين حسين محيل شمخي135107262042087025

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية االحرار للبناتاحيائياسراء صالح عبد هللا سوادي135108262042106009

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنيناحيائيعلي ناصر حسين محمد135109262041023058

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحيدر ماجد ناصر عوده135110262041003057

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب علي حسين راضي135111262042096099

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيزينب علوان شاهين ناصر135112262042077015

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيابراهيم عامر ثامر عواد135113262041033002

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد411.0الخارجياتاحيائيزينب صميم ناجي حاجي135114262042401034

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيازهار لفته هادي جبر135115262042087006

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية االحرار للبناتاحيائياطياب صبري كاطع صخي135116262042106011

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي رياض شمخي جبار135117262041027087

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيمحمد صالح خضير داير135118262041159027

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيراشد حميد هرو عذاب135119262041209069

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء فالح رحمان عباس135120262042087064

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيكاظم كريم حسن حميدي135121262041208034

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيرحمة عبد االمير حميد رمضان135122262042088066

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الرسل للبناتاحيائيايه عزيز يوار عطيه135123262042147002

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيايه فرحان جبار عجيل135124262042094008

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه فوزي عبيد بندر135125262042102112

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائييقين عبد الرحمن عذوب عويد135126262042087151

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء جابر مجيد سلمان135127262042096065

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الموفقية للبناتاحيائيسجى رياض كاظم صباح135128262042093037

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعز الدين ثائر فرحان كاظم135129262041005068

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرؤى ماجد عبد الكريم احمد135130262042097037

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيايات نصر عبد هللا حمود135131262042096019

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء حسين ناهي عبد135132262042119039

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء جبار داود سلمان135133262042080067

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب باسم جوده انعيمه135134262042116032

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيمؤمل كاظم جاسم محمد135135262041028095

صفحة ٣٨٦١ من ٦١٩٥
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جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيكرار احمد حمزه محسن135136262041005093

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء صباح حسن حلو135137262042089025

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية فضة للبناتاحيائيعذراء حسن حبيب رغيف135138262042095038

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائيختام جزمي مزهر عكال135139262042098008

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيامير حيدر كون عبد135140262041048015

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمصطفى عدنان حسين علي135141262041027139

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد خليفة علي135142262042120165

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيقطر الندى حسن خلخال ليلو135143262042096145

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية المثنى للبنيناحيائياحمد امين ريسان طراد135144262041005003

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية العزة للبناتاحيائيسبأ حيدر عبد الخضر عباس135145262042099035

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمة صالح حسن حنش135146262042089094

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيشهد حميد رشيد مجيد135147262042094034

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد حمزه صالح135148232042304094

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائياحمد ياسر سلمان حمد135149262041059011

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية العزة للبنيناحيائيعلي صالح سفاح هادي135150262041007065

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد االمير كريم صلف135151262041209194

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزهراء مؤيد صاحب عيدان135152262042117023

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد403.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيحسن شاكر كاطع جدام135153142041011033

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد حمود راشد135154262041048117

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنيناحيائيغيث ابراهيم عطا عرنوص135155262041023063

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيعلي عباس ناصر مالح135156262041152023

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينة جواد كاظم مجيد135157262042096106

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمهدي فاضل عباس جاسم135158262041209336

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب طالب عوفي كمر135159262042116036

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعلي حسن هادي حمدان135160262041209121

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائياسماعيل نعيم صوان جثير135161262041003013

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء ستار عبد حسين135162262042102059

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيآيات عدنان حمد جابر135163262042088020

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الصفا للبناتاحيائيايمان محمد سلمان حسن135164262042085008

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الحي للبناتاحيائيشكران سمير هادي حمدان135165262042107106

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيعال ظافر موسى هاشم135166262042080112

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيفرح جباري عليوي غباش135167262042250316

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيروان قاسم محمد مجيد135168262042250096

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيمنتظر عبد الحسين رسن كمر135169222041033166

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية النعيم للبنيناحيائييوسف نعيم غالي جابر135170262041008034
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جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيكرار حمزه كاظم بديوي135171262041155050

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور الهدى حسن عليوي عبد هللا135172132042118270

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعباس هاشم جراح كاظم135173262041009076

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيحسن محمد علوان سعيد135174262041017025

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيرزاق عجيل بشاره صغير135175262041160016

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيبنين عيسى نجم يوسف135176262042096029

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسجى محمد سلطان كاطع135177262042089077

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيتبارك عدنان عبيد شمخي135178262042086041

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيرسول عالوي عبيد خدام135179262041054015

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائياجوان اسعد يوده ناهي135180262042250006

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنيناحيائياحمد جاسم محمد جبر135181262041023003

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائياسراء حسن عصواد كاظم135182262042081001

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية النور للبناتاحيائيتبارك دحام ستار حمود135183262042119014

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيحيدر حميد عبد هللا لفته135184262041209062

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمصطفى اديب حسين صكبان135185262041048129

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد حميد وادي حمود135186262041033107

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعلي سلمان سكر راضي135187262041004041

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيفاطمه نزار عبد الواحد حميد135188262042250342

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحيدر ابراهيم علي منشد135189262041048041

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب جبار داود نهير135190262042088090

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيمصطفى علي جابر كريم135191262041202109

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائياحمد علي رزاق علي135192262041010015

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي رابح محمد حميد135193262041010121

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنيناحيائيحسين سليم حساني عبد135194262041023017

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيدالل عزيز عسكر جوده135195222042132023

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيغيداء رسول رزيج سلطان135196262042094041

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيسجاد سهيل تركي محمد135197262041026025

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء حسن يوسف عبد هللا135198262042250278

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمالك ثاير جدوع سيد135199262041014118

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية المجدات للبناتاحيائيحنين طالب عوده عبد135200262042136013

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشمس عبد الكريم حسين الدر135201262042097079

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية االمام الرضا ع للبنيناحيائيعبد هللا حسين طارش ألويذ135202262041043024

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيحوراء ستار كاطع محمد135203262042115013

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية القدس للبناتاحيائيبنين كريم ابراهيم حمادي135204262042104035

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيزهراء عبد الرحمن حميد مزعل135205262042081026
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جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيعبد الرسول غني عبد هللا محمد135206262041202060

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيعباس باقر قاسم محمد135207262041033059

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائينور صباح هادي راضي135208222042301022

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد حميد راضي شافي135209262041005105

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية العزة للبنيناحيائيكرار جمعه فزع مشعب135210262041007077

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحوراء محمد غافل حسين135211242042139042

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيمنتظر علي حسين عليوي135212262041002098

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائياحمد عواد عبد الكاظم زعيالن135213262041048011

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية سمية للبناتاحيائيصابرين كريم صبحي ضاحي135214262042118023

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمهدي صالح مهدي حميد135215262041014148

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيعلي صالح كماد شكاحي135216222041311050

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية بدرة للبنيناحيائيمحمد مهاوش معارج ذفال135217262041021018

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيايات مجيد حميد هويدي135218262042086019

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيعلي موسى حمزه عبيد135219232041187010

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعامر حسين مسير عباس135220242051013035

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمعتز سعد جبار حسوني135221282051151789

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيفرح فاضل علوان شدود135222162052210041

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية دجلة للبنينتطبيقيمنتظر محمد خضر طالب135223262051020042

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية جصان للبنينتطبيقيأمير سعد غدير حسن135224262051036003

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيايمن صبري جاسم عمير135225262051209118

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيعباس صباح خلف منصور135226282051013014

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الكرامة للبنينتطبيقيحسنين هادي موحان باني135227262051004010

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم مرتضى محمد135228262051033051

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيسجاد عبد الرحيم جبوري عبد135229262051007024

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية األنوار األهلية للبنينتطبيقيابراهيم سليم جبار علي135230222051065001

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيزين العابدين رائد جاسم محمد135231262051001022

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيحسين احمد عجيل زاير كرم135232282051032013

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيالصادق عبد الباسط رجب علي135233262051001007

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيزيد هادي عبد الكريم عبد الرضا135234262051003017

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيحسنين عبد الهادي حمود عبيد135235262051202013

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيسجى عبد الساده رجه مطر135236262052097034

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعلي صالح عبد االمام سواد135237162051085045

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيفاضل عبد شميل نجم135238262051017047

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيحسين بشير عبد الجليل محمد135239262051001015

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقيمنتظر فالح حسن ناصر135240262051048024
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جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيعباس ضرغام عدنان داود135241262051033033

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيعلي احسان علي أمين135242262051033039

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينتطبيقيحيدر ناصر عزيز علي135243222051053009

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد386.0الخارجيونتطبيقيعباس طالب عبيد عبد الرضا135244222051400050

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيفاطمة صالح ميذاب حسين135245262052089013

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية فضة للبناتتطبيقياالء كريم رحيم فرج135246262052095004

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيباقر حامد عطوان مهذول135247262051019008

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيرسول فرحان سعيد رداد135248282051044031

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسنين علي سليم داود135249262051005011

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيجعفر موسى طعمه زيبك135250282051151120

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقينور الدين خضير حسن شريف135251282051151851

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية االحرار للبنينتطبيقيرحيم سعدي رحيم نفل135252262051018012

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيابراهيم محمد حميد محمد135253282051151005

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمؤمل عبد االمير منصور سلمان135254262051001046

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيصادق ستار هويش موسى135255262051209044

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيكرار حسن داخل عوده135256262051017048

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين قادر مسيري محمد135257282051151218

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيسجاد سالم شذر مهدي135258262051019015

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية دجلة للبنينتطبيقيحسن نعيم مزعل حسن135259262051020010

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيابو الحسن صبيح نظيف سهر135260262051002001

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي حسين يوسف محي135261262051019023

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمجتبى حسن علي عبد الرضا135262262051001048

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيابا الحسن شاكر محمود جاسم135263282051002003

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينتطبيقيحسين فالح عباس دلي135264262051038004

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيكرار وسام ناجي علي135265262051012029

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقينور عماد كاظم مويد135266262052089023

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيهاشم حسن علي عبد135267282051016181

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيعبد االعلى حازم ربح نجم135268262051033035

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعلي كريم محيسن جبر135269282051002076

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيزين العابدين علي مطشر حسين135270262051005023

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحيدر جبار مولي بطي135271282051022043

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد هللا اعطيه سليمان135272162051364102

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيكاظم غسان دحام ثجيل135273162051060152

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية اليسر للبناتتطبيقيأستبرق جابر عكاب علوان135274262052109001

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيمحمد قاسم حميدي غضبان135275262051209082
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جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الغدير للبناتتطبيقيرحمه مهند محمد احمد135276262052086018

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيحيدر هيثم ماجد خزعل135277262051002015

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيمحمد زين العابدين عبد الكاظم شاكر135278262051033050

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيعلي محمد كمر راضي135279262051002033

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية تبارك للبناتتطبيقينور الهدى احمد جعفر مطلك135280262052077018

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيعيسى كاظم فريح عبيد135281262051010052

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية المأمون للبنينتطبيقيمحمد ضياء جودة ساهي135282102051006031

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيحوراء رشاد محمود عبد الشهيد135283262052097014

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية دجلة للبنينتطبيقيحيدر محمد وحيد صجم135284262051020017

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية دجلة للبنينتطبيقيحمد هللا غني لطيف علي135285262051020015

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيعباس حمدان جهيد مرير135286262051017032

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية دجلة للبنينتطبيقيمنتظر صباح سيد خلف135287262051020041

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيعباس نديم عبد هللا رحيل135288262051202069

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيكرار عبود كريم سعد135289262051209070

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينتطبيقيعلي مازن نوري عبد الزهره135290262051203030

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينتطبيقيمصطفى حسين عبد النبي شذر135291222051040045

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقياحمد حسين علي محسن135292222051371001

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحسين ثناء فريد حاجم135293162051007024

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيفالح حسن قاسم محمد135294282051151558

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة550.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيفاطمه ناهي حبوب عليوي135295222042172132

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة548.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيحوراء حسن قند منصور135296262042100016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة547.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيفاطمة عماد كامل عويز135297222042393081

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة547.0اعدادية عبير العراق  للبناتاحيائيآمال فائز مهدي علي135298262042079001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة545.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمرتضى علي مريح عوفي135299262041019051

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة539.0ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيمهدي محسن علوان نوري135300262041171016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة538.0اعدادية النيل للبناتاحيائيزهراء طاهر كطب فنطيل135301222042169048

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة536.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعلي حسين جبر شويش135302222041031082

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة532.0اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزهراء حاكم جواد علي135303262042093021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة532.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمحمد اعويز موازي طعيمة135304222041051092

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة531.0ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيآمنه رشيد حميد غركان135305262042163001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة527.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيضياء جمعه ساهي عيال135306262041019024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة527.0اعدادية الموفقية للبناتاحيائيعائشة فالح دايش نزر135307262042093041

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة526.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيفاضل عباس كريم كشاش135308222041031104

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة525.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعبد الرضا حسن عبد الرضا دفار135309222041031068

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيغفران ناصر حسين مطير135310222042132054
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيايه هاشم كنيدح سلمان135311222042172022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0ثانوية سمية للبناتاحيائيجنان علي فريح عبيد135312262042118007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيخنساء احمد لفته بازون135313262042251017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0ثانوية البتول للبناتاحيائيريام محمد شاكر محمود135314262042075033

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة512.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن عكار حسن135315262042088074

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0اعدادية الموفقية للبناتاحيائيفاطمة كريم نوح عرمش135316262042093045

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد علي حسين خميس135317262041019048

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيغدير علي محمد حبوب135318222042172116

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0اعدادية االمام الرضا ع للبنيناحيائيهاني خير هللا ياسر مساعد135319262041043051

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الكاظم وادي خليفة135320262042120058

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائينور سالم جابر عطيه135321262042102145

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0ثانوية الياقوت للبناتاحيائيضحى حسين جبار فريح135322262042131016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة509.0اعدادية المودة للبناتاحيائيزهراء كريم عبد هللا حسن135323262042078037

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائينبأ فاضل عبد الحسن حسين135324262042103055

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيساره جندي لهمود عطوان135325262042103032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة506.0اعدادية الحي للبناتاحيائيهناء عطا هللا منادي مجباس135326262042107157

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيحسن جبار حسن عناد135327222041031013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيحسين ناطق كاظم جبر135328262041028040

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية الحي للبناتاحيائيرغد باسم كاظم حمود135329262042107057

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية اليسر للبناتاحيائينبأ ماجد راهي خلف135330262042109098

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيمريم اسماعيل زيدان نهاب135331262042072043

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي هيثم جابر فرحان135332262041005086

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعدادية النيل للبناتاحيائييقين عبد هللا عبد الكريم عبد الحسين135333222042169112

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائياثمار خالد عمران حسين135334262042087002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعدادية النعيم للبنيناحيائيعلي غالي جابر ابو عوجه135335262041008019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيشيماء يوسف جبر ذياب135336222042132050

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيفاطمة رحيم محمد خليفه135337262042109081

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيمصطفى رشاد فليح حسن135338262041152036

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0ثانوية جصان للبناتاحيائينوره حسن كمر بهجت135339262042071035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيسجاد راضي عاصي رشيد135340262041018037

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيحوراء حميد عليوي حسين135341262042115012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة عدنان خليف عبد هللا135342262042116048

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة500.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيشموس فاضل عبد علي خرميط135343262042102095

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0ثانوية سمية للبناتاحيائياشجان كاظم مريعان مطير135344262042118004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمنتظر عمر يونس لفته135345262041048142
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة498.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيايات خلف درع جابر135346262042250024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمؤمل عبد الخالق عمران عبيد135347262041014117

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية الموفقية للبناتاحيائيزهراء محمد ثامر راضي135348262042093026

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيخديجه جبار صكب عنيد135349262042080045

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيذو الفقار حسين عباس حسن135350262041001072

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية العزة للبناتاحيائيامجاد كندوح جبر طايف135351262042099010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائيهاجر مايد سلمان حمزه135352262042098045

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم خالد حسين رشيد135353262042132196

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيحليمه محمد محسن عطية135354262042074035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائياكرام جبيل عطشان عنيد135355262042088011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيزهراء خضير مبارك يلغان135356262042106047

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبد تفاح135357262042143060

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيمصطفى حيدر عليوي عيالن135358262041160047

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيذكرى صبيح لعيبي سعيف135359222042393025

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيرواء عدنان مزعل مزيد135360222042172063

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية الغدير للبناتاحيائينبأ خالد دايح حمود135361262042086165

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيامنه جمعه وجعان نيس135362222042172011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيضرغام حسين مزيهر طوفان135363262041022072

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية النور للبناتاحيائيسليمه يونس سرحان سعدون135364262042119059

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب علي بري صكبان135365262042102077

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم طعمه فضيل جابر135366262042132200

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيامال محمد صاحب رهيف135367222042204021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيأسيل محسن جاسم دواح135368262042116001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيعلي مهدي سلمان جهلول135369262041017069

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيايات لؤي علي مطشر135370262042090005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيهاني وناس علي ضيدان135371222041031154

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0ثانوية الرسل للبناتاحيائينور الهدى علي حبيب حريج135372262042147015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيجعفر صادق ناصر حسين135373262041017018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيتبارك زاير جودة بتاري135374262042109025

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيزهراء عبد عيدان مطلك135375262042077012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي عباس سفيح مطلك135376222041098123

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيهاجر سليم شيوب والي135377262042086180

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد نشيد135378262041010166

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيغدير خلف موحان كتاب135379262042087101

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسن حمزه ساجت زيدان135380262041011033
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمهدي كريم هالل خليف135381222041363080

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيسجاد حميد سلمان صاحي135382262041018036

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيساره سعد صفر غلوم135383222042141165

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيزهراء عنيد خشان علي135384222042132037

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتاحيائيزهراء سلمان محمد سلمان135385262042076012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيرفاه عبد الحسن ثامر ظفير135386262042124005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيعمران حسين ماجود عزيز135387262041017070

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية الحي للبناتاحيائيتبارك ماجد ناصر عكش135388262042107036

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية الصفا للبناتاحيائيوفاء مغير جبر نكاته135389262042085066

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيكاظم جاسم علي كاظم135390262041160040

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية الياقوت للبناتاحيائياسمهان علي حسين بويج135391262042131003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيرسول كاظم مدير كحين135392262041022052

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0ثانوية جصان للبناتاحيائيفاطمه رحيم ساجت ضاحي135393262042071024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية ام البنين االهلية للبناتاحيائيشهد كريم مالك عامر135394262042121011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيمصطفى مزهر محمد ازبك135395262041160048

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيضياء ترف حنيس خطار135396262041209098

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمنتظر جابر عوده مهذول135397222041098193

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيآيات فالح مهدي يونس135398282042065001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الحي للبناتاحيائيطيبه حيدر نهير بريسم135399262042107112

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيرقيه حيدر هاشم عباس135400262042102042

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيتبارك محسن راضي علوان135401262042145006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية الموفقية للبناتاحيائيسارة شكار حسان منكاش135402262042093034

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب خضير حسين ساجت135403262042132123

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية عرفات المختلطةاحيائيعلي عادل جاسم محمد135404232041161019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيتبارك حسين جنديل حسن135405262042096034

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيمصطفى جاسم محمد حميدي135406222041031134

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينه حسن عليوي محمد135407222042172095

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية القدس للبناتاحيائيحوراء جاسم هاشم حسن135408262042104049

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيحسن هادي بردان عطية135409222041051012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0ثانوية فضة للبناتاحيائيحوراء سليم هاشم اثبيته135410262042095013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية فضة للبناتاحيائيتقوى مزعل جابر سايب135411262042095011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب حسين حسان خضير135412262042089058

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيتبارك صباح جبر منوخ135413282042190039

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيهدى سالم حسين علي135414262042100059

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائياحمد شاكر عواد زبون135415262041019004
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء عبد الجبار عبد االمير محمود135416262042102067

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيمالك مطر روش شناوه135417262042163021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائياحمد كريم نجم عبد هللا135418262041010203

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية المناهل للبناتاحيائينور الهدى حسون جابر سعودي135419262042115058

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية الموفقية للبناتاحيائيسارة كامل بجاي لطيف135420262042093035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيفرقد كامل عامر فرهود135421242042149097

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفرح كريم فرحان عبد135422222042424071

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية الموفقية للبناتاحيائينادية ايدام ملوه غالي135423262042093051

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء حيدر ثامول ماشي135424262042089043

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية العزة للبناتاحيائينجالء خضير سعيد محسن135425262042099053

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيهبه حميد غني محمد135426262042087145

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0ثانوية المزاك للبنيناحيائيحسين حميد عباس جداح135427262041055007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيطيبه ستار عبيد مايوس135428262042080107

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيحيدر عدنان عبد فزع135429222041031032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية النيل للبناتاحيائيمريم محمد غضبان داود135430222042169093

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتاحيائيرقيه قاسم ياسين عزوز135431262042076010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء علي عوده عبد135432262042107077

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيزينب كريم شابث خميس135433262042145010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب علي خشان مظلوم135434222042204129

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين علي منخي عباس135435262041038021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزينب محمد عبود هليل135436262042107097

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء احمد نعيم سالم135437262042102048

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيساره جبار زغير فرهود135438262042081038

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية الحي للبناتاحيائيبتول علي عبد هللا زويد135439262042107024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0اعدادية النيل للبناتاحيائيزهراء ذياب عودة صكر135440222042169044

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه راهي ضاحي علي135441222042394066

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايات محمد زامل زغير135442262042089013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي حبيب حسون ملك135443262041038056

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيخديجه عبد حاشوش عبيد135444222042419015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه حسن محمد حرابه135445262042116049

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيليلى محمد خضر عبد135446222042204185

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزينب صادق خالطي هفات135447222042170050

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية اليسر للبناتاحيائينازك علي عبد الستار كاظم135448262042109095

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهدى سالم عويد حديد135449262042097114

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيحسين نعيم حران محيسن135450262041028041
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية فضة للبناتاحيائيحوراء محسن جابر سايب135451262042095014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائياسماء حسن علي حسين135452262042089009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي حمود عيه عبل135453262041048074

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيابابيل مسلم عتيك فريح135454262042094001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمصطفى كريم كزار خليف135455262041027140

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيغدير صادق هاشم عبد الحسين135456262042117047

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيجمانه علي يوسف بطيل135457222042424024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيداود سويلم فزع جوده135458262041033045

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمرتضى عدنان سليمان جاسم135459262041044056

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيتبارك زياد كوكز جابر135460262042094011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية فضة للبناتاحيائيفاطمة جفات محكان جويد135461262042095040

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيمريم عامر وسمي شالكه135462262042142012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيياسين نصر منعم حسين135463262041044067

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائياحسان سعد مشط مطلك135464262041152001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية جصان للبناتاحيائيمنار احمد كريم مسلم135465262042071030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيعلي ناصر حسين زامل135466262041028083

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحيدر نعمه مزهر ساجت135467262041010063

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيضرغام عبد هللا دحام فرهود135468222041020043

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيعلي جبار سالم بشر135469262041171010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية الكوت للبناتاحيائياالء مجيد عبد المحسن عبد135470262042096012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزينب مهدي ناصر حسين135471222042170055

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيستار جبر صابر حسن135472262041019022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيايات حسين عبد مذخور135473262042109013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب عماد راضي صالل135474262042086103

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيغدير احمد خضير عبيس135475232042089096

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيزينب ماجد محمد فزع135476222042309021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية النعيم للبنيناحيائيوليد حامد سيد عبود135477262041008032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسن عويد عكار صكب135478262041010031

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم باسم كاظم خضير135479262042102123

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيافراح علي كامل شيال135480262042106012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن عواد مشاي135481262042132094

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمنتظر سليم عبد الواحد جباره135482262041019055

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيدنيا كريم صادق جعفر135483262042102037

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيسجاد كريم منصور حسن135484222041314030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيضرغام سلمان مرزوك خليف135485262041010093
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيكريم نجم عبد هللا عذاب135486262041022124

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيفاطمه بشير جبر حمدان135487222042172122

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية الموفقية للبناتاحيائيبيان جاسم محمد داخل135488262042093009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبراء سامي طالب كاظم135489222042204035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء حسن خليف موسى135490262042097034

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية النيل للبناتاحيائيرباب رزاق هادي محي135491222042169036

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيرفيف حسين برهان راضي135492262042088067

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيايات كامل محسن ورجين135493262042115007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياطياف جاسم حمزه سلمان135494232042109007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيحسين فالح حسن علي135495172041011052

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه هاشم ناصر علي135496222042394074

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزينب بايف جودة عبود135497262042074063

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائيفرقد نعمان عبد علي ارشيد135498262042098034

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيتبارك محمد يوسف علي135499262042250061

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيوالء سرحان بنيان غزاي135500222042204235

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية االمام الرضا ع للبنيناحيائيأحمد مجيد حسين علي135501262041043001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية النيل للبناتاحيائينهاد فريد عويد محسن135502222042169101

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيتيجان فيصل هالل عباس135503262042094014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي عبد الرضا داشور سابط135504262041005079

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيمريم سعد درويش صكب135505262042086153

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمهند جندي جبر لحاف135506262041209228

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيفاطمه رياض سعيد ايدام135507222042171028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء فاضل فلفل عبيد135508262042119048

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائياسيل مسعد عبد هللا جار هللا135509222042323020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعالء حسين عباس سلمان135510222041358034

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء فاضل مديلي احميد135511262042104083

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية الدبوني للبنيناحيائيسيف ابراهيم خليل ابراهيم135512262041034012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيحوراء علي فرحان دبيس135513222042161031

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيغدير جواد كاظم عبد الواحد135514272042059095

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمؤيد عامر مندوب وليم135515262041004058

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيايناس ضياء سعد غالي135516262042124001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيزين العابدين كريم هادي ترف135517262041001077

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه حميد خضير صالح135518222042394064

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيمحمد فاضل رحيم ساجت135519142041174057

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيسجى رحيم محسن عنجور135520222042135132
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمحمد صادق عدنان صاحب عرب135521262041009120

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين وضاح خماط جساس135522262042088040

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيمريم غازي عذيب باني135523262042106098

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية المجدات للبناتاحيائيرسل كريم عبد حميد135524262042136017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمود مالك سلمان جاسم135525262041010172

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيحيدر ستار حنش سريح135526262041017036

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية الموفقية للبناتاحيائييسر منادي مجباس منخي135527262042093063

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية االطهار للبنيناحيائيعباس صيوان كنعان جعاز135528222041034023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية النيل للبناتاحيائيزينب وسام محمد يوسف135529222042169059

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية سبأ المختلطةاحيائيحيدر محمد عباس هاشم135530232041191006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيمرتضى علي حسين عبيد135531232041167047

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيشهد حسن خلف حنتوش135532262042096120

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيبراء عمار كاظم عبيد135533262042143019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائينرجس محمد غاوي عيدان135534232042077130

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء مسلم حسين طعيمه135535222042175121

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعالء طعمه عبد ابو الذر ظاهر135536222041363041

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيغفران عزيز راضي حاجم135537222042393078

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائياسراء عصام رحيم جميل135538262042103001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية المزاك للبنيناحيائيكريم ترف حنيس خطار135539262041055022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيسجاد حسن علي كاظم135540262041160019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهدى حسن جاسم محمد135541262042089134

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائياسراء ثجيل كريم عبيد135542262042089007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية العزة للبنيناحيائيكريم لطيف شمخي جبر135543262041007080

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيفالح حسن محمد فزع135544222041358043

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيمهدي قاسم عوده عبود135545262041033143

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية البيان للبنيناحيائيقاسم حميد عباس شيحان135546232041014087

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية النيل للبناتاحيائيهبة اياد ثابت مهوس135547222042169106

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزهراء عمران عبود شفلح135548262042100025

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائينوران عالوي عباس عودة135549262042080159

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيعلي كريم احمد حسن135550212041032022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية جصان للبناتاحيائينور علي عبد الرضا داود135551262042071032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيمصطفى عبد الحسين مكطوف ثجيل135552222041021195

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيايمان عمار كطوف عذوب135553262042092012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيجعفر صدام عبدالحسين ابوكيف135554222041065009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة458.1ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه مصطفى علوان عبود135555262042113030
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية البتول للبناتاحيائيزهراء هاني كاظم جالب135556262042075040

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيبنين قاسم مزهر نجيتة135557222042419011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية عبير العراق  للبناتاحيائيحوراء فاضل طه شيحان135558262042079011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيحسين علي مرداو ناصر135559222041358016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية عبير العراق  للبناتاحيائيسفانه علي موحان عناد135560262042079021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائياحمد نعيم جواد كطان135561222041021017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب حسين فليح برغش135562262042097056

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد حسين مجيد علي135563222041053154

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحمد رحمن سعود عبد135564262041011159

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيأحمد قاسم حميد عبد الكاظم135565232041008013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيام البنين لطيف صالح عطيه135566262042115005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء حيدر نعمه جبر135567262042096072

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية االصالح للبنيناحيائيحسن سعد عبد الحسين جبر135568222041015005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيايات عالء رشيد جوده135569222042172015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية خديجة للبناتاحيائياسراء علي عبيد صالح135570242042080003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمنتظر مهدي يونس عيال135571262041044063

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيسجاد هاشم ياسر جالي135572222041314031

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيسحر صبيح هويل حسين135573222042132048

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيايه علي كامل اسماعيل135574212042140028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيوليد سعدون جاسم صفيح135575242041013142

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية الحي للبناتاحيائيمريم عادل عويد فضيله135576262042107134

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيمنتظر زيدان رسن علي135577262041202114

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية النيل للبناتاحيائيبنين ماجد كاظم حمد135578222042169020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيحسنين علي ناصر صكب135579262041209045

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيمحمد صادق عبد االمير كاظم135580262041205086

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية الصفا للبناتاحيائيساره احمد ابراهيم خليل135581262042085039

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيبارق محي عكاب حاجم135582232041198005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد هاشم نجم نعيس135583222041098177

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيدله شعيوط مطشر صالح135584262042089029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية النضال للبنيناحيائيعقيل حامد خليل ابراهيم135585242041014035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيسجاد عبد هللا صاحب صكبان135586222041358024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيسليمه علي عنكود عامر135587222042246006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية الصفا للبناتاحيائيأيات عالء موسى وادي135588262042085002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائياحمد هيثم خضير وناس135589262041011016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعادل رحيم شياع سيف135590222041363034
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيتبارك عبد علي سلمان كيطان135591262042074032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي جابر دخينة135592222041098190

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيرسل حسين حبيب مغير135593262042250087

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيمحمد صدام حسين حميد135594222041021163

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيعلي احمد كاطع جدوع135595222041301022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرسل هيثم رحيم عبيد135596242042220277

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسين عالء مكي هادي135597252041012045

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0ثانوية كصيبة المختلطةاحيائيعالء كاظم رحيم عبد135598262041173014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيصفاء رافد جمعة ناجي135599292041100049

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي كريم حسن عباس135600262041048084

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية النيل للبناتاحيائيازهار مهدي شرهان روضان135601222042169004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيايه محمد شحاته محمد135602222042393013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية الماثر للبناتاحيائييسرى عبد االمير عباس فرج135603152042051180

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائياسماء حسين كريم ثجيل135604222042204014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيحسنين علي حسين ناصر135605272041021014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيضحى كاظم مهيهي سهل135606222042424060

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيغسق باقر كريم سلطان135607222042172117

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية االطهار للبنيناحيائيصادق عمار جنام عباس135608222041034021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية النهضة للبنيناحيائياحمد توفيق عطيه حسن135609222041049002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية سومر للبنيناحيائيحسين هاشم حنيش عبد135610242041009051

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيفاطمه حسين نصيف عيدان135611262042117050

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيكوثر صبيح مهدي عتيج135612262042155008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيسهى سالم نعيم كصيل135613222042436030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيآيات كريم مياح محمد135614222042204006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة454.0ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيزهراء كريم عكال علوان135615262042169008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيرسل جاسم عبد الزهره راضي135616232042105024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب طالب سكر حنتوش135617232042089065

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمنتظر ناجح مايع كرم135618222041051122

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيامل ستار خليف جابر135619262042074007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيهنادي رسول عبيد ماضي135620262042137020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيايالف عبد الحنين حمود فيصل135621262042080019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيشروق محسن هادي جبر135622262042087091

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسين ثامر عبد هللا محمد135623222041041026

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيعذراء حسين خرباط سموم135624262042074085

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب كاظم عبد علي يوسف135625262042096101
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية االمام للبنيناحيائيعلي محمد نجم عبيد135626232041013056

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب فيصل مبارك عجالن135627242042220445

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيدعاء جبار شنان ياسين135628222042204068

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبنين عبد الجبار نومي عبود135629242042110010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب كريم جابر عطيوي135630262042080094

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهره جابر جادر اسماعيل135631262042250123

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسن حيدر كوكب هادي135632252041208005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء داخل ديان بالش135633292042094042

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة536.0ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيرقيه عماد عبد الكاظم جاسم135634262052116012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة523.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقياحمد خلف رحيل ضاري135635262051008001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينتطبيقيحسين سمير عبيد معيكيط135636262051208007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0ثانوية بلقيس للبناتتطبيقينجالء حسين محمد حمود135637262052116027

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية المناهل للبناتتطبيقيزينب محسن زايد شيراو135638262052115010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيعلي فرحان حسين لفته135639222051031040

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية المناهل للبناتتطبيقيزهراء عبد العظيم عبد الساده ربح135640262052115008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينتطبيقياحمد عبد الحسين موحان باني135641262051043002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيمهدي محيسن جاسم محمد135642262051003052

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية بدرة للبنينتطبيقيحيدر موسى عبد الحسين شاكر135643262051021007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيحسين عبد الصاحب شياع صيدان135644262051008008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيحسين طاهر جويد غالي135645222051363011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيحسين سعد خضير عباس135646292051005022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيرياض مدير طويان صاهود135647222051051028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقينوري صالح كاظم كريم135648262051008041

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية االطهار للبنينتطبيقيرضا حامد عبد الصاحب مهدي135649222051034020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية الكرامة للبنينتطبيقيسجاد جواد كاظم فيصل135650262051004015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية العرفان االهلية للبناتتطبيقيفاطمه فالح حسين كعيم135651222052419007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيحسين عادل شنيشل خليف135652282051010007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيامنه حسين حميد جريد135653222052301001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية الفجر للبناتتطبيقيفاطمه عقيل صالح كنيفر135654222052132006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينتطبيقيسجاد جبار زغير فرهود135655262051043019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة452.0اعدادية اليسر للبناتتطبيقيزهراء هيثم جعفر هاشم135656262052109025

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيحسين اسعيد عرار خليل135657262051007013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية بلقيس للبناتتطبيقينرجس احمد عبد الحسين خضير135658262052116028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيمرتضى عماد كاظم صجم135659262051009043

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيكاظم هاشم راهي عجيمي135660222051031048
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة440.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيحيدر محمد دشر صويلح135661262051202022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة439.0اعدادية اليسر للبناتتطبيقيمريم سالم جبار مطر135662262052109035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينتطبيقيمهدي حسين مجذوب هداب135663262051043052

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيعماد كامل شناوه مطر135664222051309021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0ثانوية الحيدري المختلطةتطبيقيمحمد طالل كاظم عبد135665232051213008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0ثانوية تبارك للبناتتطبيقيزينب جواد كاظم فندي135666262052077007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينتطبيقيجعفر رعد جرع شجر135667262051022002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين جابر دخينة135668222051358017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيحسين ايوب جاسم صيهود135669162051364042

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين مرداو مرزوك135670262051202030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة426.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيمحمد سمير داود سليمان135671222051051069

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية الفجر للبناتتطبيقيمريم داخل ملقاط فرج135672222052132008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيعلي حسين راهي مزعل135673222051031034

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة424.0ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيزينب محسن شالل عباس135674262052116017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة423.0اعدادية الحسين للبنينتطبيقيعلي ربيح فاضل سلمان135675262051028024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة423.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيعقيل عدنان ناصر سعيد135676222051051040

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة421.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمنتظر علي عبد الزهره عباس135677282051151804

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة421.0اعدادية تونس للبناتتطبيقيزهراء سالم خليل ابراهيم135678222052106010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة420.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمه عبد هللا حسن علي135679262052097043

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة419.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسين نبيل سلمان جاسم135680292051026057

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة419.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيحسين علي خضير عباس135681222051098005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة419.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيضحى جمال عبد الحسين كريدي135682222052301005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة417.0ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيهدى رعد فهد هالل135683262052116030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة417.0ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيتبارك كريم راعي حمادي135684222052309004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة417.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقياحمد صدام كريم فليح135685262051202002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة416.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيكرار حسين عليوي سلمان135686272051153144

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة415.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسين علوان عزيز جعفر135687262051005016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة415.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيحيدر احمد كريم حسين135688292051153093

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة414.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةتطبيقيابراهيم جاسب كاظم حلبوص135689222051266001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة414.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيحسين جاسم حسين نفيل135690262051003011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة414.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيفراس حسين جرمد بكال135691222051311141

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة413.0اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيسندس جمال عذاب عبيد135692222052170021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة413.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمجتبى غالب جعفر زبيد135693222051057018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة412.0اعدادية السوق للبناتتطبيقيرتاج حسين عبد عبد النبي135694222052209012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة412.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيحسين محمد جبار ياسر135695242051039019
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة410.0اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيحسين احمد وسمي حجاوي135696262051009008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة410.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيعبد المهدي حميد خضير لفته135697222051301034

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة409.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيحيدر عبد عباس نصيف135698262051003013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة408.0ثانوية عفك المسائية للبنينتطبيقيسعد صالح احريز عليوي135699242051208023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة408.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيانور شهيد خضير عبد العباس135700222051042013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة408.0ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيمحمد نغيمش موازي عطيه135701222051309029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة407.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيسالم صالح كاظم كريم135702262051008016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة407.0اعدادية البيان للبنينتطبيقيمقدام ستار راهي جاسم135703232051014036

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة407.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينتطبيقياحمد جميل خيري ابراهيم135704262051022001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة407.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقياحمد عباس حمزه عريبي135705262051027003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيمحمد حامد هاشم عبود135706272051033038

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتتطبيقيرقيه عبد االمير هادي عليوي135707272052070008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0اعدادية كميت للبنينتطبيقيسجاد سمير فضيليم جثير135708282051015025

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيحسن حميد جبر حزام135709262051209123

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين عبد العظيم كاظم طاهر135710222051310077

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيغفران خضير عباس جباره135711222052321038

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة406.0ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيحسن جلوب عطية رسن135712282051010003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة405.0اعدادية سيد البلغاء للبنينتطبيقيحسين نصير عبد العكار محمود135713222051055009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة405.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيحسين فالح علي حبيب135714222051314033

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة405.0اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيجليل احمد كامل راضي135715262051014006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة405.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيباقر صباح طعيمه عايس135716262051033009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة405.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيبارق علي يوسف حسين135717292051100015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة405.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيبدر عناد متعب والي135718292051005010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة404.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيمهدي محي حسين عبد الكاظم135719232051252136

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة404.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيشيماء غالي عوده حسن135720222052164016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة403.0اعدادية النصر للبنينتطبيقياحمد فليح حسن جبير135721222051027002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة403.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيحسين صباح رايح كاظم135722272051154049

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة403.0اعدادية المناهل للبناتتطبيقيمروه صادق خريمش جرص135723262052115018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة403.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين عبد الحسن مشاي عواد135724222051310076

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة403.0اعدادية اليسر للبناتتطبيقيهدى مجيد عبد ليثان135725262052109049

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة403.0اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقيكريم عبد والي عوده135726222051313043

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة402.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينتطبيقيكاظم هاشم قميص هويز135727252051160018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة402.0اعدادية اليسر للبناتتطبيقينور الهدى عمار خليل ابراهيم135728262052109042

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة401.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيسجاد حبيب شراد وني135729222051307068

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة400.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيمنى كريم خوان مخلف135730262052089019
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة400.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيمحمد علي منتظر طالب مجيد135731272051003048

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة400.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقياركان حبيب حسن عتيوي135732292051016007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة400.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمة علي كاظم نتيش135733222052103040

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة399.0ثانوية الباقر للبنينتطبيقيسجاد خالد عوده عباس135734232051046016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة399.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعباس كاظم جواد كاظم135735162051355133

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة399.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتتطبيقيزهراء اسعد قاسم جبر135736222052393003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة399.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيمحمد غانم محمد حسين135737262051202076

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة399.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيهاني صالح علي عبيد135738222051311204

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة398.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيزينب نصر هللا سالم هادي135739162052308015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية589.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبيزهراء كريم نصيف جاسم135740222022171017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية569.0ثانوية العرفان االهلية للبناتادبينور يوسف جخيور مدير135741222022419009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية569.0الخارجياتادبينور رضا محمد ظاهر135742262022401050

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية565.0ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيجنات حبيب هادي حسن135743262022123012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية559.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي يونس عيسى عويد135744262021019053

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية553.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبينبأ سعيد فرج ذباح135745262022129047

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية548.0اعدادية الرحمة للبناتادبيزينب عزيز حسين سلمان135746262022127029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية548.0اعدادية الحي للبناتادبيبنين مؤيد داود حساني135747262022107004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية548.0ثانوية التاميم للبناتادبينور الهدى ماجد عبد الهادي فياض135748262022101035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية546.0ثانوية البتول للبناتادبيزهراء صالح جبر شجر135749262022075008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية545.0ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيقحطان حسين جابر حسين135750222021358012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية543.0اعدادية الميمون للبنينادبيعبد هللا فالح هاني حمادي135751262021033033

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0ثانوية دار الندوة المختلطةادبيعادل سلمان باجي شذر135752222021225025

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0اعدادية الموفقية للبنينادبيحسين جاسم عباس علي135753262021056025

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبيشيرين ماجد حسن عبيد135754222022171018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0اعدادية الموفقية للبناتادبيوسن بشير ناصر عكظ135755262022093075

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0ثانوية عشتار المختلطةادبيزينب داخل مدلي سيد135756262022170004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية537.0ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيسجى باسم حسون هدهود135757262022123033

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0ثانوية عشتار المختلطةادبيعلي صباح هادي معيوف135758262021170004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0اعدادية الموفقية للبناتادبيزينب احمد حسين علي135759262022093033

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيانفال هاشم محمد سويلم135760262022111005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء نجم عبد كريم135761262022082015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيياسر فالح كامل حمود135762262021047211

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0ثانوية األعراف المختلطةادبيفاطمه عادل فرحان عبد الرضا135763262022161014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0ثانوية االسكندرونة للبنينادبيمريم قيس هندول جويعد135764262022053005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0اعدادية النور للبناتادبيساره حميد عيدان مطر135765262022119030
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0ثانوية االعتماد للبناتادبيرشا فاضل عبد رميح135766142022191023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيساره حسين عبد العالي كصيور135767262022129031

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0اعدادية الفجر للبناتادبيساره حاتم سفاح لهيب135768222022132010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0اعدادية الكوثر للبناتادبينجالء خالد خلف عداي135769262022083042

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0اعدادية النور للبناتادبينور الهدى بشير غانم محمد135770262022119042

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0ثانوية السبطين االهلية للبناتادبيزينب محمد عبد هللا جبر135771222022394005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيزهراء عبود عباس شمخي135772262022129022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0اعدادية النجاح للبنينادبيبسام ريكان خليل غاوي135773222021067007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيبراءه رياض تركي غدير135774262022089005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0اعدادية الزهراء للبناتادبيرؤى سعد عبد النبي جبر135775262022097015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0اعدادية الموفقية للبناتادبياية عادل هويدي عبد علي135776262022093008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية المشكاة للبناتادبيشكران جاسم سالم عباس135777262022094020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية الرحمة للبناتادبيزهراء مهدي صالح رخيص135778262022127026

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية الزهراء للبناتادبياسراء فاضل لطيف لفته135779262022097003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيمها لطيف جماخ شاهر135780222022424013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0اعدادية الغدير للبناتادبيفاطمه باسم حسون سلمان135781262022086056

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0اعدادية بدرة للبنينادبيحيدر حسين وهيب يوسف135782262021021009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0ثانوية الشجعان للبنينادبيفراس جبار حمزه محمد135783262021176057

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيدعاء صادق سامي دايخ135784222022424005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبياسراء وعد عالي زياره135785262022089002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية الرحمة للبناتادبيطيبه ربيع حسين سلمان135786262022127038

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0اعدادية اليسر للبناتادبيمريم عيسى محمد أمين عبد الحسين135787262022109034

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0اعدادية الموفقية للبناتادبيازهار حيدر راشد زناد135788262022093001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0اعدادية االحرار للبناتادبيحوراء سليم حسن جبر135789262022106004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0اعدادية الموفقية للبناتادبيضحى مثور تركي صلبوخ135790262022093044

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيلباب حميد راهي عبيد135791262022089036

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتادبيبنين شوقي طاهر حبيب135792262022139005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية الوفاء للبناتادبيمريم حسين بريه ثجيل135793222022172024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعباس ابراهيم كاظم عبود135794262021047098

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبينبأ مهدي رهيف عليوي135795222022171024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية الرحمة للبناتادبيحوراء رضا حسين سلمان135796262022127017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0اعدادية الفاطمية للبناتادبيزهراء سالم عطيه داخل135797262022081009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0اعدادية بدرة للبنينادبيعلي ياس رضا سلمان135798262021021025

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبياحمد ماجد يوسف عبود135799262021047015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0اعدادية المودة للبناتادبيبنين علي جعفر جياد135800262022078007
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0اعدادية النيل للبناتادبيبان اسعد محمد عبد135801222022169004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0اعدادية بدرة للبنينادبياكرم سالم محمد ميرزه135802262021021003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية الموفقية للبناتادبييقين عمار سلمان مرهون135803262022093078

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيفاطمة كريم شرهان حميد135804262022103023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيسجاد عامر سلمان موسى135805262021047084

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0ثانوية الحياة المختلطةادبيجنان قاسم هادي حميد135806262022151007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0ثانوية التاميم للبناتادبينبأ مهدي صالح حسن135807262022101030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيمنتظر داخل عباس عوده135808262021044053

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0اعدادية الرحمة للبناتادبيكوثر قيس عبد الساده جوده135809262022127045

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيمهدي لطيف جماغ شاهر135810222021082016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية الموفقية للبناتادبيفاطمة صالح ابراهيم صباح135811262022093048

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيحميد شعيوط مطلب دهش135812292021016023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0الخارجياتادبيحوراء عبد العباس عبد الحسين عبيد135813262022401015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية النعيم للبنينادبيمرتضى مهدي صابر مصيحب135814262021008041

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي عباس داخل عبيد135815262021047137

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0اعدادية الميمون للبنينادبيليث عبد الكريم عاصي بجاي135816262021033047

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0ثانوية المنى المختلطةادبيحسين احمد حسين علي135817262021177004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية حلب للبنينادبيحسين عيسى جبار شعبان135818262021013039

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0اعدادية المحاويل للبنينادبيياسر رعد خضير سهيل135819232021008111

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0اعدادية دجلة للبنينادبيمصطفى فؤاد حمزه محمد135820262021020028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيمريم عالء مطشر محسن135821262022100025

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0اعدادية الهدى للبناتادبيامل غانم سرهيد ضايف135822242022115010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية الصفا للبناتادبيشهد عدي طاهر فزاع135823262022085014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيفاطمه محمود طالل حنون135824262022084025

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية المشروع للبنينادبيذو الفقار ستار عبد الحسين كعيد135825232021010018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية عشتار المختلطةادبيزهراء حسين نعيمه سيد135826262022170002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية الكريمية للبناتادبيحوراء قاسم زيدان سلمان135827262022128004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية حلب للبنينادبيمثنى باسم ثجيل ساهي135828262021013140

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية الزبيدية للبناتادبيتبارك بشير جعاطه عباس135829262022092006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيفاطمه جاسم عطا زاعل135830262022103024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية فضة للبناتادبيرياحين محمد سماري مهاري135831262022095005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبياسراء حسين خنجر فادي135832262022123003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0اعدادية الموفقية للبنينادبيمقتدى محمد كاطع مسلم135833262021056135

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيزينب قاسم حيدر كيوش135834222022424008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية الفجر للبناتادبيهدى نحوي جبار ضاحي135835222022132017
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيأشتياق فجر عبيد كيطان135836262022072001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية الغدير للبناتادبيفاطمه صالح هادي جبر135837262022086058

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية النيل للبناتادبيفاطمة محمد نور نعمة135838222022169035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0ثانوية عشتار المختلطةادبيرنا عذاب حسين زويد135839262022170001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيفاطمة جمال عيد نكروز135840262022074039

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية االصالة للبنينادبيباقر علي ذياب فهد135841262021035014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0اعدادية النعيم للبنينادبيمحمد كريم نجم جبن135842262021008037

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية النعمانية للبناتادبيتقى احمد سناء محمد علي135843262022087017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية االسكندرونة للبنينادبيحسين نعمه قاسم عودة135844262021053001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيمرتضى عيسى دفار دخل135845222021358016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0اعدادية االصالة للبنينادبيعباس نعمه جعفر يوده135846262021035064

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيعلي حسين عبد الحمزه سهيل135847232021183045

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبياثمار خليل سدخان محيبس135848222022171001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية االبتهال للبناتادبيحوراء قاسم جابر عبيد135849222022166017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية الحفرية للبناتادبيزينب شاكر عامر حسين135850262022091032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية بلقيس للبناتادبينور مجيد غضيب حسون135851262022116019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية الموفقية للبناتادبيفاطمة ماجد صالل شنة135852262022093050

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه سعد وحيد علي135853262022089033

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبينبأ صادق مزهر مخيف135854222022170047

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية الحي للبناتادبيالزهراء علي ندوش علي135855262022107002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية النعمانية للبناتادبياصيل غانم هالل سباهي135856262022087004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية الميمون للبنينادبيمحمد جاسم اسماعيل ابراهيم135857262021033052

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية النعمانية للبناتادبيأيائل قيس حميد رحيم135858262022087001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيبنين كريم عبد هللا بنه135859262022129006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0الخارجياتادبيازهار ثامر عبد الساده عبد135860262022401002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية الوركاء للبنينادبيسجاد عماد حميد عبيس135861232021034023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيعبير عمران حراب مرير135862262022111041

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيامنه محسن كريدي محيميد135863262022072010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية الشباب للبنينادبيايمن احمد محمد سدر135864222021033006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0ثانوية المهاجرين للبنينادبيكاظم شناك كاظم موسى135865242021033019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0الخارجياتادبيرسل محمد يوسف فرج135866262022401020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0ثانوية الدر المكنون للبناتادبيفاطمه ستار راضي حسين135867262022146008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية المشكاة للبناتادبياماني عدنان عبد الحسين لطيف135868262022094001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية الكريمية للبناتادبيياسمين جبار كريم عبود135869262022128029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيحليم مهدي صالح عبد هللا135870292021016022
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0ثانوية األعراف المختلطةادبيفاطمه جعفر حسين حمد135871262022161011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيمريم رحمن حلو زاير135872262022129043

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية االسكندرونة للبنينادبيحوراء عبد الحسين سايل جهيز135873262022053002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية االحرار للبنينادبيجاسم علي محسن عكوب135874262021018010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية بلقيس للبناتادبيرسل قصي نزار محمد135875262022116007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية المركزية للبناتادبيضحى حبيب حسن حسين135876262022105013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية االحرار للبنينادبيحسان صباح قنديل حسان135877262021018013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيحنان سعد حرجان سعد135878262022130004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية الكريمية للبناتادبيفاطمه باسم انعيم خضر135879262022128018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية العفاف للبناتادبيدنيا عذاب صالح عبد الحسن135880262022141005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيحيدر مهدي رحم جالب135881262021163007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيعلي شاكر خثيث بجاي135882292021153138

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية حلب للبنينادبيربيع حمزه طه سعيد135883262021013052

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية الدر المكنون للبناتادبيحنين احمد عبد علي عبد الحسين135884262022146003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية الغدير للبناتادبيفاطمه سعد احمد خليل135885262022086057

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية الموفقية للبناتادبيزهراء عودة كاظم عبيد135886262022093031

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية النور للبناتادبيحوراء رعد حمزه مراد135887262022119016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية التاميم للبناتادبينور الهدى ضياء حسن علي135888262022101032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0اعدادية اليسر للبناتادبيزهراء سالم معيدي وادي135889262022109010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء جاسم حسن كريم135890262022082011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية الفجر للبناتادبيسجى صباح عزيز عسكر135891222022132011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية الموفقية للبناتادبيشهد علي غافل جوحي135892262022093041

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية حلب للبنينادبيلطيف كريم ديبس دوران135893262021013135

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمصطفى حسن عبد الحسين عباس135894292021009139

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعلي محمد عبد الخضر جخيور135895222021054053

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية الكريمية للبناتادبيمريم جابر جوده نعمة135896262022128021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيزينب ناظم كزار ظاهر135897262022079025

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0ثانوية الفالح المختلطةادبيعلي صالح مهدي عبيس135898232021198016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيآيه قاسم كريم عزوز135899262022089001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينور خالد خريجه شريجي135900262022089041

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية بدرة للبنينادبيعباس حسن مير علي سلمان135901262021021013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية الزهراء للبناتادبيسهاد صفاء مير حسين يونس135902262022097031

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيحسن كرمان جوده محمد135903262021017016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية بدرة للبنينادبيمحمد حسين جدوع عطيه135904262021021032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية االصالة للبنينادبيمهند فاضل خريوت حتيته135905262021035122
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيزهراء عالء طعمه جاسم135906262022108015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية بلقيس للبناتادبيزهراء عامر صالح هويدي135907262022116009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية الموفقية للبنينادبيياسر سرهيد كاطع عذيب135908262021056148

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيعذراء محسن ناصر فنيش135909262022089031

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية المجدات للبناتادبيزهراء نزار عبد الواحد حميد135910262022136007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية طليطلة للبناتادبيبنين علي عبد الكاظم راضي135911232022092013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية ابن البيطار للبنينادبيحسين فاضل جبار حسن135912232021163012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيزهراء سعيد لطيف جاسم135913262022079019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية السبطين االهلية للبناتادبيرحمه سعيد كريم عاجل135914222022394003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيايمان سعيد عباس بلي135915262022084002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء نوري زغير عبد هللا135916262022089021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0الخارجيونادبياحمد عبد هللا كاظم فياض135917262021400008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعباس حمزة جميل حسون135918262021047102

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيجاسم لطيف فرحان محمد135919262021159004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية دار الندوة المختلطةادبيمحمد سلمان حلو حسين135920222021225043

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية االحرار للبنينادبيمصحب هزاع غازي صياح135921262021018045

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيحيدر هاشم رسول زعيل135922262021044019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيزمن كاظم سعد حنيحن135923262022129020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية المثابرون للبنينادبيعلي جبر عويد هميم135924222021376058

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية الزهراء للبناتادبيساره شريف عبد بصاط135925262022097029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعمر علي حسين مديح135926262021047146

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية الزهراء للبناتادبيحنين احمد مطيع هادي135927262022097012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية الحفرية للبناتادبينوره حسوني سلمان فرحان135928262022091059

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي قاسم جبار خنجر135929262021046046

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية الرحمة للبناتادبيمريم حسن حمود جباره135930262022127046

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية الشباب العربي المختلطةادبيمحمد نبراس صبيح ذياب135931262021163013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية النجاح للبنينادبيعلي رحيم موسى علي135932222021067037

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية االحرار للبنينادبيعلي مالح عناد فالح135933262021018034

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية الفتوة المختلطةادبيحسن هادي مكي كريم135934262021169002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية الكوت المسائية للبناتادبيرقيه محمد عالوي عباوي135935262022250025

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيتبارك عمار رسن جبر135936262022100010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية الموفقية للبناتادبيسبأ حميد ابراهيم ظاهر135937262022093038

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيحسين جويد دهش عبد نور135938292021016018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0الخارجيونادبيسجاد عبد الرحمن فليح فرحان135939262021400033

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية عطر الوالية للبناتادبيرسل عباس سامي مسلم135940262022117006
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيامير مرتضى نعمه عيسى135941272021020003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيشهد طالب فريح حسن135942262022103020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيسجاد طالب سنيد زبون135943222021054024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية المودة للبناتادبيسهام فاهم هادي رحيل135944262022078022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيفردوس جخيور شاهر لفته135945222022424010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية الدبوني للبناتادبيمعصومه موفق منعم عكال135946262022098010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية المجدات للبناتادبيفاطمة عامر حسين محمد135947262022136016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية المودة للبناتادبيغفران فرحان حنون راضي135948262022078025

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية المودة للبناتادبيهناء عباس كامل خشان135949262022078031

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيزينب علي حميد عبد الصاحب135950262022082017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية القحطانية المختلطةادبيعيسى جبار غازي سكر135951262021174009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية الشعلة للبنينادبيسجاد حبيب شمران فيصل135952242021012010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيسميه مجيد عجم حسون135953262022100018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية النور للبناتادبيزينب هادي صالح جاسم135954262022119028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيرسول جبار عباس عوده135955262021044020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية النعمانية للبناتادبيسيماء حميد كريم حمزه135956262022087033

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمصطفى صالح جويد حسن135957262021047190

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية االصالة للبنينادبيحيدر داخل عبد الرضا شريف135958262021035039

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحيدر وليد مهدي صالح135959262021047072

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيسجى هيثم عبد الرزاق سيد135960282022093044

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية الرحمة للبناتادبيسرور حميد رسن ظاهر135961262022127034

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية االصالة للبنينادبيعالء كريم راضي جبر135962262021035069

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية العزيزية للبناتادبيأسراء كريم جواد محمد135963262022110001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية الموفقية للبناتادبيليلى منخي جبر سلمان135964262022093054

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية الدبوني للبناتادبيفاطمه فالح حسن بناي135965262022098008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية دار الندوة المختلطةادبيصادق جليل نعيس مطلك135966222021225024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية العرفان االهلية للبناتادبينور عقيل كاظم غالي135967222022419008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية السياب للبنينادبيباقر محمد جاسم اسماعيل135968262021045010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية الموفقية للبناتادبيايمان عادل عقل دهام135969262022093012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية عطر الوالية للبناتادبيزينب اياد كريم رحيم135970262022117009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية الوفاء للبناتادبينور رائد عبد المجيد عبد الساده135971222022172029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية االحرار للبنينادبيحسين احمد حميد سلمان135972262021018016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيعالء حسين خلف بطي135973222021090034

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية الموفقية للبناتادبيرسل بدر صفوك جبار135974262022093023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمد حسن كاظم عبد135975292021028104
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيزهراء محسن جريان هزاع135976262022074030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية الحي للبناتادبيزينه ناصر جليب جبر135977262022107015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية الرحمة للبناتادبيزهراء صالح عبد الحسن ذبيح135978262022127024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية الموفقية للبناتادبينشوة مجيد عبد زغير135979262022093068

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمحمد ياسر حسين عبيس135980262021047177

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيشذى صالح افليح حسن135981262022079027

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيدعاء كريم كاظم شافي135982262022082008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية المودة للبناتادبيرسل صبري جبار حسن135983262022078011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمناجات حمزه هادي ابراهيم135984252022053081

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية حلب للبنينادبيمحمد سامي عواد حمزه135985262021013151

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية النور للبناتادبيأيات فالح هادي لفته135986262022119002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية الفتوة المختلطةادبيعلي محمد هادي درويش135987262021169010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية التاميم للبناتادبييقين عبود ازغير عبد زيد135988262022101038

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية الموفقية للبنينادبيعباس كامل ثامر جبار135989262021056062

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية التاميم للبناتادبيزهراء عبد السادة عبد هللا رشاد135990262022101015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية المصطفى للبنينادبيسجاد جاسم محمد علود135991262021019032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية الفاضالت للبناتادبينور الزهراء حسين شاكر عبد هللا135992262022082026

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية الدغارة للبناتادبيتقى حميد مرجون عبود135993242022124008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية الوفاء للبناتادبينور جابر جهيد سلمان135994222022172027

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية الموفقية للبناتادبيزينب علي عبيد مذبوب135995262022093036

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينادبيحاتم كريم جوده ناصر135996262021208008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحيدر محمد علي إسماعيل ابراهيم135997262021047068

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبياحمد جاسم جعفر موسى135998282021010002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيغدير صباح فياض محارب135999262022103022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيمحمد ابراهيم سيد برغش136000262021017062

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية الرحمة للبناتادبيفاطمه مظفر رفيع فرحان136001262022127042

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية األعراف المختلطةادبيريتاج سعد حميد اكحيوش136002262022161004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية النيل للبناتادبيرقية مشتاق رسول خيون136003222022169018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية السبطين االهلية للبنينادبياحمد فيصل معال مزعل136004222021358001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية النجاح للبنينادبيغيث ستار شعشاع معيوف136005222021067044

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية الحي المسائية للبنينادبيحسين علي غدير زاير136006262021202006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبينبا فؤاد رحمان راشد136007262022076021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيكرار حيدر بدر عبد136008222021302014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسنين شهيد مطشر عبيس136009262021047039

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمحمد هادي كاطع بحث136010262021047176
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية المثنى للبنينادبيفاضل علي كاظم عبيد136011262021005055

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية الهدى للبناتادبيهدى حسين عيدان عجيل136012242022115083

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيحوراء احمد ناصر حسين136013282022093018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية الغدير للبناتادبيبان علي خضير عطيه136014262022086007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية النعيم للبنينادبيسجاد رحيم زعبول علوان136015262021008019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيتمارا ريسان عبد كاظم136016262022082007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية الموفقية للبنينادبيجعفر بشير لكن عبود136017262021056017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية الموفقية للبناتادبيديار ناصر محسن جبر136018262022093021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية الزهراء للبناتادبيحوراء ستار ناجي سعيد136019262022097013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية النعمانية للبناتادبيضي عبد الوهاب كاظم شاهين136020262022087038

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية المشكاة للبناتادبيغدير لطيف ناصر كاطع136021262022094024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0اعدادية حلب للبنينادبيخالد جار هللا ربيع مسلم136022262021013049

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبياحمد عماد فرحان غليم136023282021010004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية عطر الوالية للبناتادبيطيبه فرحان كاظم جبر136024262022117013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية األعراف المختلطةادبيفاطمه كاظم محسن عبد الرضا136025262022161015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية المثنى للبنينادبيحيدر فرج مزعل جبر136026262021005018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيسجاد بادي خشان عداي136027222021054022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية االحرار للبناتادبيمريم نعمه عبد غافل136028262022106021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيرسل كامل حسن ثجيل136029262022123022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية الموفقية للبناتادبينبأ حسن راضي جويعد136030262022093066

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية الفجر للبناتادبيامال لواء كريم مالح136031222022132001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية الشافعية للبناتادبياستبرق عبد هللا حمزه عبيس136032242022111002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية القطيف للبنينادبيفاضل عباس علي عباس136033262021041042

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية الرحمة للبناتادبينور الهدى عبد الحمزه ناجي خضير136034262022127051

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية االحرار للبناتادبيتقى عمار حمزه ساهي136035262022106003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية النور للبناتادبيبراء جبر ثاني تالي136036262022119008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية الكرامة للبنينادبيامير شاكر عبد عكار136037262021004009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0اعدادية ميسلون للبناتادبيشمس حميد عباس عبد علي136038232022080030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسن فالح جياد شناوه136039262021019018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيضرغام علي مريبط هويدي136040262021015043

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية سيد االنام للبنينادبييوسف علي عطيه شدود136041262021046065

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0الخارجياتادبيزينب فالح منشد عوفي136042262022401030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه صالح كاظم عباس136043262022075013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيعلي نجم عبيد نايف136044262021155027

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيسجاد أحمد شاكر مدلول136045292021106011
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتادبيوفاء كاظم حران صفانه136046262022139017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية الدر المكنون للبناتادبيورود شعالن خليف حسين136047262022146014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية الغدير للبناتادبيمريم رسول مهدي غنتاب136048262022086070

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0ثانوية فضة للبناتادبيسماء نجاح رسن الزم136049262022095010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية الغدير للبناتادبيرقيه حسنين كريم جواد136050262022086023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيفاطمه هاشم ياسين كعيد136051262022130012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينادبيعباس محمد علي شظيف136052262021200030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيسجى ثائر مبدر كرم136053262022129032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء جاسم محمود جبار136054242022104012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبينور كاظم محمد سدخان136055222022231008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية429.0ثانوية شيخ سعد للبناتادبيزهراء حسين فرج راشد136056262022145006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية الموفقية للبناتادبيبنين كريم كوت جاسم136057262022093017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية الهدى للبناتادبيبتول حسن فليح محيسن136058242022115015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبينور الهدى حسن جعفر بداي136059262022100026

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية النور للبناتادبيساره جاسم كامل ناصر136060262022119029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0ثانوية علي الغربي للبنينادبياحمد حيدر علي سلمان136061282021013001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0ثانوية المركزية للبناتادبيهبه حسين مزيد بوشي136062262022105019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية الموفقية للبنينادبيحسين سعد مطرود عذيب136063262021056030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية الهدى للبناتادبيتقى قاسم كريم مهذل136064262022090005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية428.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيآيه صادق عبد الكاظم عويد136065262022074003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبينبأ ماجد عبد الساده فرج136066262022129048

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتادبيجنات رأفت حميد كاظم136067262022139006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0ثانوية الدر المكنون للبناتادبيفاطمه قاسم مناحي دشر136068262022146009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية427.0اعدادية اليسر للبناتادبيزهراء علي جبار عزيز136069262022109012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية الغدير للبناتادبيتبارك ماجد حسناوي جواد136070262022086017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية الغدير للبناتادبيفاطمه علي طارق حسين136071262022086063

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيادبيانوار علي عبد الحسين عباس136072242022112002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيمريم عالء احمد رسن136073262022103027

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0اعدادية الموفقية للبناتادبيزهراء عدنان نعيم علوان136074262022093029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0الخارجياتادبيزهراء عبد الرضا عمار سعد136075222022401052

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية الفرسان المختلطةادبيصالح شاكر محمد محي136076262021158011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية بلقيس للبناتادبيحوراء قاسم بريسم هليل136077262022116006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية الوركاء للبنينادبيعباس حامد رحيم حسن136078232021034026

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيناجي عدنان سلمان جهلول136079262021017086

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعدادية االحرار للبنينادبيعلي صالح كريم جنيجل136080262021018032
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيعبد هللا عيدان هداوي عبيد136081282021010027

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية الرحمة للبناتادبيفردوس رحيم سلمان حمد136082262022127043

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيغدير فالح عبد الحسن جبر136083262022138014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية فضة للبناتادبيكوثر علي طهيوش محيبس136084262022095014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي هادي دريب رخيص136085262021047145

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية المصطفى للبنينادبيباسم فرج عبد فليح136086262021019012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية النور للبناتادبيزهراء صدام علي محمد136087262022119022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0اعدادية الشافعية للبناتادبيسارة زوير حمزه عويز136088242022111030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية424.0ثانوية المجدات للبناتادبيفاطمة جواد عبد الكاظم هداب136089262022136014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيافاق هادي مامور سلمان136090262022074006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمحمد هاشم احمد عبد136091272021038098

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبياحمد اياد زباله سالم136092262021006002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية المشكاة للبناتادبيزينب حامد فرحان ناهي136093262022094013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيعلي جعفر علي محمد136094252021113021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمبارك داود سلمان جاسم136095222021090061

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية الرحمة للبناتادبيمنار علي حبيب دنبوس136096262022127048

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيعلي جحيل فرحان خضر136097222021090036

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمرتضى باقر علي حداد136098282021151273

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية النور للبناتادبيشهد اكرم عبد الزهرة خنجر136099262022119033

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0اعدادية االصالة للبنينادبيمحمد هادي فرحان نفل136100262021035107

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية بو مدين المختلطةادبيعلي رحيم سعيد محيسن136101262021154016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية422.0ثانوية عشتار المختلطةادبيزينب كريم حسن سلطان136102262022170007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيحوراء هاشم كريم كاظم136103222022424004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبياياد كاظم جاسم محمد136104292021016007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0اعدادية الوفاء للبناتادبينور احمد رفاك عواد136105222022172026

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية421.0اعدادية الزهراء للبناتادبيروان غازي راضي شريجي136106262022097018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية الوفاء للبناتادبيزينب ياسر احمد عباس136107222022172019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية الفاطمية للبناتادبينور الهدى لفته حمزة ميذاب136108262022081037

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية االحرار للبناتادبيزهراء محسن جابر منصور136109262022106009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0ثانوية االسكندرونة للبنينادبيكرار خضير عباس دهله136110262021053014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبياالء حسن هاني عصيد136111232022119004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0اعدادية النعمانية للبناتادبيبنين جاسم كاظم سلومي136112262022087011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية420.0الخارجيونادبيعباس خليل ابراهيم علي136113142021400125

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية الكرامة للبنينادبيزيد علي حسين عذاب136114262021004024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعبد الحر محمد عبد الرزاق جواد136115262021047110
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0ثانوية البتول للبناتادبيسما اسعد عبد الحسن عبود136116262022075011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيهبه نجم عبيد صبيح136117262022089043

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية العزيزية للبناتادبيخديجه عامر محسن جاسم136118262022110007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية العامل للبنينادبيعلي شهيد جابر عباس136119112021015058

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية419.0اعدادية االصالة للبنينادبيحسين ربيع محسن علي136120262021035029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية الحفرية للبناتادبيسرور مزهر حمود ساحل136121262022091041

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية الزهراء للبناتادبيمها جمال محمود عبد الشهيد136122262022097037

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية الموفقية للبنينادبيحسين حاشوش موزان سعيد136123262021056027

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمصطفى جاسم شنين حسن136124282021010055

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0اعدادية االحرار للبناتادبيكوثر فاهم سوادي حسون136125262022106018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية418.0ثانوية الكوت المسائية للبناتادبيزهراء محمد جميل كشيش136126262022250032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيفاطمة الزهراء محمد ابراهيم اسماعيل136127262022076018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية الغدير للبناتادبينور غانم جاسم عيالن136128262022086081

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0ثانوية ميسان للبنينادبياركان ستار قاسم الزم136129282021027001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية417.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيهجران صاحب عبد كايم136130262022089044

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيمصطفى عبد الرزاق جياد عبد هللا136131112021033066

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية بو مدين المختلطةادبيعلي محمد علي وهيب محمد136132262021154020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية دار الندوة المختلطةادبيعباس وحيد غالي جغيبل136133222021225029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية جصان للبنينادبيعلي ياسين عباس علي136134262021036007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيخديجه عيسى مراح صيهود136135262022074021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية الفجر للبناتادبيميساء مطلك حبيب سميط136136222022132015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيعذراء حسين عاتي مانع136137282022093050

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية الوفاء للبناتادبيزهراء محمد هاشم امريد136138222022172012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية االطهار للبنينادبيعباس علي زعيزع لفته136139222021034015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيمنتظر حسين جابر عباس136140292021016078

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية الموفقية للبنينادبيفاضل عبد الحسين عبيد عويد136141262021056094

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيعباس حافظ سمير جاسم136142262021044028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيفاطمه كامل جدوع شوكه136143262022072043

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0ثانوية النهروان المختلطةادبيعالء سعد عبود عبيد136144232021181017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية المودة للبناتادبيايثار رائد عويد كشيش136145262022078004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية اليسر للبناتادبيفاطمة شيحان ذياب مزعل136146262022109028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية اليسر للبناتادبينور الهدى ثامر قادر حياة136147262022109040

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية فضة للبناتادبينوسه فالح زاير علوان136148262022095018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0اعدادية بدرة للبنينادبيحيدر علي حسين داغر136149262021021010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0اعدادية الموفقية للبنينادبيغزوان حازم لكن عبود136150262021056092
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية قرطبة للبناتادبينبا ناظم صفوك هادي136151232022126038

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية مدينة المدن للبنينادبيعلي ناصر طوفان عيدان136152262021175009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0اعدادية الغدير للبناتادبيرقيه مجيد كامل سفيح136153262022086028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية414.0ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح٢ للبنينادبيعباس رياض هادي كاظم136154262021024016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيسجاد جاسم محمد مطشر136155282021010021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية الكريمية للبناتادبيعبير طاهر عبد حسن136156262022128017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية حلب للبنينادبيحسين علي حبيب ملوح136157262021013037

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0إعدادية المروج للبنينادبيمحمد نظير جبر حسين136158142021013138

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية المحمدية المختلطةادبيعبد الهادي طاهر سليمان منصور136159222021233002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبياسراء حميد شمخي جايد136160262022100002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية المودة للبناتادبيزهراء حنون عبيد راشد136161262022078014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية الحي المسائية للبنينادبيعلي ماجد محسن جابر136162262021202017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0ثانوية قبلة االحرار للبناتادبياحالهن راجي عبيس علوان136163262022138001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية الوفاء للبناتادبيزهراء جابر ظاهر محيسن136164222022172008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية413.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي عبيد جاسم حسين136165262021047140

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية الموفقية للبناتادبيفاطمة علي حميد عبد الرزاق136166262022093049

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية عطر الوالية للبناتادبيظفر عبد هللا دلفي وداي136167262022117014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0ثانوية االقصى للبناتادبيايمان ابراهيم اسماعيل شغي136168282022071005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية412.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمحمد عبد الرسول جاسم شاتي136169262021047171

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية الفرسان المختلطةادبيعبد هللا حيدر نصيف عكل136170262021158015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية اليسر للبناتادبيهبة سوادي جبر صابط136171262022109043

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيزينب طارش نيروز دهيمش136172262022129030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية المجدات للبناتادبيشهد علي نواف غافل136173262022136009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيحسنين مهند مطرود هادي136174242021021005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيجنان راضي واشي نعمه136175262022129011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية الميمون للبنينادبيعلي عامر مطلب شناوه136176262021033039

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0ثانوية الرتاج للبناتادبيمروه جلوب محيبس سلطان136177142022121041

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية الموفقية للبناتادبيزهراء عباس هادي حسين136178262022093028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية الموفقية للبناتادبيمريم علي طعمة اليذ136179262022093059

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبيقدس حسن حوني جابر136180222022171021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0اعدادية الزبيدية للبناتادبيحوراء ثامر يوسف عبطان136181262022092008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينادبيمرتضى هادي عبيد ناصر136182242021204047

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيزهراء احمد غني حمد136183262022100015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية السبطين االهلية للبناتادبيشروق صاحب خير هللا عبد العزيز136184222022394006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية الرقيم للبناتادبيزهراء ازهر عدنان لهمود136185272022054013
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية كميت للبنينادبيعلي عوفي راضي سعيد136186282021015039

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية الموعظة المختلطةادبيرسل سالم حميد عرموط136187262022165002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيفاطمه علي اربيح عجيل136188262022076019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية القانتات للبناتادبيفاطمه ياهل عبد ثعبان136189242022184015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيعباس ثجيل انصيف جاسم136190262021159010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية جصان للبناتادبيطفوف سعد عبد علي136191262022071012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0ثانوية مارب المختلطةادبيخلود صياح حسن مجلي136192242022159002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية409.0اعدادية الزهراء للبناتادبيتبارك سالم عبود عجد136193262022097008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيازهر حمود عثمان يامين136194252021116011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيزينب رائد عبد العزيز نفل136195262022103014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية الكريمية للبناتادبيبنين سعدون عبيد بندر136196262022128003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية االصالة للبنينادبياحمد علي ساجت صالح136197262021035004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية الكرامة للبنينادبيمنتظر عبد الحسين مجيد شياع136198262021004095

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية اسماء للبناتادبيطيبه ابراهيم حسين مهدي136199242022104027

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية الرجيبة للبنينادبينائل عادل عبد محمد136200272021020066

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية عمورية للبناتادبينوراء مؤيد عبد االمير محمد136201272022098043

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبييوسف عبد الحميد حسين عبد هللا136202152021017150

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0اعدادية سومر للبنينادبيحمزه خضير عبد العباس مهدي136203242021009030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيحميده يحيى جياد دهش136204262022130003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية408.0ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيحنين صباح شمبر عليوي136205262022123014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية الهدى للبناتادبيحنين حامد عبد حسن136206242022115022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية الحي المسائية للبنينادبيعالء علي عبد الحسين غزال136207262021202012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية البدير المسائية للبنينادبيناظم محمد وناس فريخ136208242021209035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية الغدير للبناتادبيفاطمه عباس حسين عباس136209262022086059

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء باسم قاسم صكب136210262022102013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية النور للبناتادبيرغده علي كاظم ضيدان136211262022119018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية كميت للبنينادبيمرتضى رحمن هالل حداد136212282021015057

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية الميمون للبنينادبيزين العابدين حسين ارحيم قاسم136213262021033018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0اعدادية المودة للبناتادبيهيفاء فالح حسن عبد الحسين136214262022078032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيتبارك جميل عبد الكريم علي136215262022076004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0ثانوية العرفان االهلية للبناتادبياسالم حيدر نعيم محسن136216222022419001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية407.0الخارجياتادبيمشاعل راشد سرحان جاسم136217262022401041

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية الديوانية للبناتادبيزينب حسين جواد كاظم136218242022103018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية التنمية للبنينادبيحسين حافظ حميد شحم136219262021030009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية الحي للبناتادبيزهراء حامد خليوي مريود136220262022107008
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب مقداد عبد هللا قاسم136221232022087027

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية جصان للبناتادبيعال تحسين صادق حمودي136222262022071013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية المودة للبناتادبيحوراء علي حسين مكطوف136223262022078009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمحمد كاظم علي عصواد136224282021010049

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية التاميم للبناتادبيبنين صباح حسن حنش136225262022101006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيبنين احمد ابراهيم عبد علي136226262022089006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية الهدى للبناتادبيايات ماجد علي عبد الكريم136227242022115012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبياحمد سلمان كامل نعيمه136228222021021002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية الموفقية للبناتادبيايات محمد عاصي ثامر136229262022093006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيمهدي طاهر مناوي ناجي136230232021200025

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيسجى سالم هندي شالل136231262022074032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية الهالل المختلطةادبياخالص حمزه كاظم ظاهر136232232022179001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية المركزية للبناتادبيخديجة فاضل خليف فريح136233262022105006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيحوراء محمد عبيد جبر136234272022097008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية406.0اعدادية النور للبناتادبيام البنين سعدون زامل خضير136235262022119005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيكرار حسن كريم محمد136236232021257059

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيتبارك نجاح رحمان حسين136237262022076005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيحيدر عبد الحسين فرحان خضير136238262021201056

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية النيل للبنينادبيعلي رباح هادي سرهيد136239232021033041

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية االحرار للبنينادبيليث عدنان حمزه ساهي136240262021018038

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية الغسانية للبنينادبيانور باسم خضير عباس136241262021156013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيكوثر غالي خلف شريجي136242222022311018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيعلي قاسم علي عبد136243262021159014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبينبأ عقيل لغيبي شهاب136244262022111060

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية النور للبناتادبيفاطمه رمضان عبد علي رميض136245262022119038

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية االطهار للبنينادبياكرم علي عبيد كاظم136246222021034004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية النور للبناتادبيعذراء ضيف سلمان معاوي136247262022119035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية االرشاد للبنينادبيمحمد فرحان عمارة صكلوك136248282021101032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعداديه الوهج للبنينادبيحسين حمزه جواد تعيب136249242021051010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية المركزية للبناتادبيزينب علي كاظم حمزه136250262022105011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيمرتضى قاسم عتيوي عوده136251262021017076

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية الميمون للبنينادبيحسين علي كاظم اعبيس136252262021033013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمصطفى مازن علي حياوي136253232021052075

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية االرشاد للبنينادبيحسن كاطع مفتن باقر136254282021101006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0اعدادية الزهراء للبناتادبيرتاج ماجد كاظم محمد136255262022097017
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية405.0ثانوية االبرار االهلية للبناتادبينبأ رحيم حسين كاظم136256242022078009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0اعدادية االبرار للبنينادبيمحمد صادق راضي جعفر حسين136257262021016037

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمهتدى احمد حسين حبيب136258222021090077

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعباس شاكر كاظم محمد136259262021047105

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيمرتضى نعيم حسن عجيل136260262021046060

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0ثانوية القحطانية المختلطةادبيذو الفقار علي هادي حسوني136261262021174007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0اعدادية بدرة للبنينادبيعبد هللا فؤاد كاظم عبد هللا136262262021021017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية404.0اعدادية عشتار للبناتادبيتبارك محمد صالح فياض136263232022125008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية حلب للبناتادبيزينب جواد حمد عوده136264242022107016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيحمزه طاهر عزيز محمد136265262021173017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0ثانوية عرفات المختلطةادبيانور حسن محيسن سرهيد136266232021161003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية الثورة للبنينادبيمصطفى مياح جلوب فهيد136267282021001009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0ثانوية فضة للبناتادبيزينب حنون سالم منيشد136268262022095008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيجعفر جواد فلفل عبيد136269262021006009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0الخارجياتادبيبنين عماد محمد معله136270262022401012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية االبراج للبنينادبيعباس علي عبد الرضا سعيد136271252021027042

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيرسول عامر نوري عبد136272262021006028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيفاطمه رحيم شراد مخيف136273262022103026

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية الصفا للبناتادبياالء امان عبد الحسين بنيان136274262022085002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد عالوي عزيز مظلوم136275262021045069

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبياسعد فاضل خساب عبيد136276292021016006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية كميت للبنينادبيمحمد فرحان سويجت كريم136277282021015053

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية الكرامة للبنينادبيحيدر حسن جابر غافل136278262021004022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية اليسر للبناتادبيبنين محمد شاكر عبد علي136279262022109003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية العراق للبنينادبيسيف نصير حمزه علوان136280242021024009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية السياب للبنينادبيزين العابدين حميد يونس شخير136281262021045029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية المثنى للبنينادبيسردار كاظم جبر محمد136282262021005029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية403.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيمحمد مفتن سرحان سلمان136283262021201181

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية القاسم للبنينادبيسجاد احمد موسى عباس136284232021006020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيثائر شمال مهيلس خابط136285262021046007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزينب علي حسين منشد136286282022093039

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية الشامية المسائية للبناتادبيحنين عباس فاضل شاطي136287242022222006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية االمين للبنينادبيعلي عماد يعكوب يوسف136288312021009033

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية الرحمة للبناتادبيفاطمه حسين خليل عبد العزيز136289262022127040

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبينور الهدى ستار جبار جميل136290262022100027
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيعباس هاشم ناصر حسين136291262021046037

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية الفاطمية للبناتادبيتهاني حمزه رحم شنان136292262022081005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية االسكندرونة للبنينادبيعلي محسن عبد حسان136293262021053011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية السراج للبنينادبيحسين نعمه حمد شلش136294282021031006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبينور الهدى قاسم عربي جاسم136295262022084032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0الخارجياتادبيضحى محمد علي تومان136296262022401034

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية بنت الهدى للبنات- الوقف الشيعيادبيرتاج جاسم عبد علي عبد هللا136297262022073005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية السياب للبنينادبيحسين جبار صالح جار هللا136298262021045013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية السياب للبنينادبينور عبد علي فرحان حلواس136299262021045094

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيمنار محمد ناصر خليفة136300262022129046

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيدينا سهيل كويش حمدان136301262022130006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية402.0اعدادية الموفقية للبناتادبياية هادي علي لطيف136302262022093010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمنتظر صباح شالل مطر136303262021047198

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية االمال للبناتادبيبراء عطا علي مسعود136304142022108007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية االصالة للبنينادبيمنتظر فرحان حسين خفي136305262021035118

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيامير هديب فاضل صديان136306232021193003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيآيه حسين جبر حسين136307282022093004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية النعيم للبنينادبيحيدر ماجد ابراهيم حسن136308262021008015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية القادسية للبنينادبيمحمد جاسب ضاري حسن136309252021211041

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبياحمد جواد كاظم كشاش136310242021203002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي حسين علي نصيف136311232021008062

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية األعراف المختلطةادبيزين العابدين فريح عباس غميز136312262021161010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0ثانوية الفالح المختلطةادبيحسين عبد الزهره جاسم ابراهيم136313232021198006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية الموفقية للبناتادبيزينب طعمة كريم معارج136314262022093035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية النور للبناتادبيتبارك رحيم كمر كاظم136315262022119013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية401.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيديانا طه سلمان نصيف136316262022079013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0ثانوية الكندي للبنينادبيسجاد كاظم بجاي عليوي136317242021040023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0ثانوية المجدات للبناتادبيزينب زيدان خلف علي136318262022136008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية االحرار للبنينادبيعباس حمزه حمود حمادي136319262021018027

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيأمجد رضيو عبيد علوان136320262021047002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0ثانوية علي الغربي للبنينادبيعلي جبار محي عبيد136321282021013019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية النور للبناتادبيهبه رحيم حبيب حسين136322262022119045

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيكرار داخل فرج مغيزل136323282021010044

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيوسام رحيم منذور حسين136324242021039036

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية الموفقية للبناتادبيزهراء فاضل حسن سدخان136325262022093032
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية التنمية للبنينادبيمصطفى ناظر عزيز سالم136326262021030040

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمنتظر علي عاشور طاهر136327282021151304

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمرتضى سالم رحم رستم136328262021019066

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0ثانوية العدل للبناتادبيزينب عباس جبار علي136329282022082014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسن محمد علي اسماعيل ابراهيم136330262021047038

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0ثانوية المنى المختلطةادبيمصطفى يوسف عناد فيروز136331262021177021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0ثانوية صفين المختلطةادبيمنتظر محمد حسين شالش136332232021195017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيحسن هادي عبد الحسن لفته136333232021252020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية النور للبناتادبيبنين سالم شالكه داود136334262022119011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0ثانوية االمال للبناتادبيآيات بدر عوده زامل136335142022108003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0ثانوية العفاف للبناتادبيآسيا محمد عايد عطيه136336262022141001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية400.0اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيعلي حسين دكمان شمران136337262021155026

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية الفجر المسائية للبنينادبيكرار سعيد خاجي علي136338222021309025

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية السدة للبنينادبيمرتضى سعدي عبد الكاظم احمد136339232021016068

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية البتول للبناتادبيدنيا رواء رشيد بدن136340262022075005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية المنى المختلطةادبيمحمد حسين عليوي دشمان136341262021177019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيكرار مالك عبد هللا مطر136342262021047154

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0ثانوية الباقر للبنينادبيعلي جبار حمزه جابر136343232021046028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء مهدي مطشر ماضي136344262022082014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية399.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي صالح جياد شناوه136345262021019050

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةادبياحمد خالد عبد علي136346222021266002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0ثانوية االسكندرونة للبنينادبيمحمد جبير محيسن متيغ136347262021053016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية النجاح للبنينادبيعلي سعيد معيوف طعمه136348222021067039

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية فلسطين للبنينادبينور الدين احمد دوسر محمد136349242021013035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيوضاح عالوي دريبي مطواح136350262021047210

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية النعيم للبنينادبيصباح نوري عمران عيسى136351262021008021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية النعمانية للبناتادبيايه ليث سليم سلمان136352262022087009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية الموفقية للبناتادبياماني منيهل سبهان سعيد136353262022093004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي فالح عبد العباس داود136354262021047143

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية الموفقية للبنينادبيسجاد صالح محمد راضي136355262021056050

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية دجلة للبنينادبياحمد عطا جبر فنش136356262021020002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية التآخي للبنينادبيعباس شهيد عباس جبار136357242021029029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية الغدير للبناتادبيرواء جواد ثجيل فرج136358262022086029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية التاميم للبناتادبيبنين كامل ناصر ازغير136359262022101008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية المودة للبناتادبيزينب جبار محمد خضير136360262022078018
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيضياء عماد رحيمه مطرود136361222021090027

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية الكوت المسائية للبناتادبيزهراء عيسى عبد ضايف136362262022250030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية الزهراء للبناتادبينبأ نعيم عزيز حمود136363262022097038

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيفاطمه حمد ناصر حسن136364282022093060

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية الميمون للبنينادبيحسنين عبد هللا توفيق محمود136365262021033011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية االحرار للبنينادبيحسن ياسر حرب خدام136366262021018015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية البتول للبناتادبياسماء صالح هادي نهار136367262022075001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0الخارجيونادبيفاخر سمير نعيم هويدي136368222021400127

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية المهاجرين للبنينادبييونس ادريس مشكور جوده136369242021033026

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيرغد حسين خليف حسين136370262022129018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية جصان للبناتادبيفاطمه عباس صبري علي136371262022071015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0ثانوية الكوت المسائية للبناتادبيحوراء هاشم شبرم سلطان136372262022250018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية الصفا للبناتادبينمارق حيدر عماره عنصول136373262022085019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية النور للبناتادبيهبه خالد سرحان ذئاب136374262022119044

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية الفاضلية للبنينادبيفاضل صالح مهدي سلومي136375242021151008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيختام موسى كطوف محمد136376262022084007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيمحسن علي عواد هداد136377292021016063

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيعباس احمد رياض دريول136378242021021016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية الشوملي للبنينادبيعباس فاضل ظاهر كنيهر136379232021054010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية النعمانية للبناتادبيعذراء حيدر حسن محيل136380262022087040

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيعلي مازن موسى راضي136381262021006055

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية مندلي للبنينادبيكرار سعد فالح حزيم136382212021034037

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية االيمان المختلطةادبيعلي رزاق طاهر عبد الواحد136383222021214010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية القحطانية المختلطةادبيشهاب احمد صبيح كاظم136384262021174008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية االبراج للبنينادبيحسين كاظم عبد االمير حسون136385252021027023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيمرتضى داخل عليوي ملوح136386292021016074

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيتبارك عامر عبد علي صيوان136387262022102006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية المثنى للبنينادبيعلي تركي هداب جابر136388262021005044

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيعلي منذور جاسم محمد136389292021105023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمد نعمه موسى ابو جاسم136390272021049118

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية االحرار للبناتادبيعبير عدنان صلف جاسم136391262022106014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية الفجر للبناتادبينوره حامد شمخي جبر136392222022132016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية غماس للبنينادبيحسام جابر مهيدي غضب136393242021016010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية التنمية للبنينادبيمنتظر نعيم حمود خلف136394262021030045

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيمنتظر خضير محمد عبد الحسين136395252021019022
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية االبراج للبنينادبيجاسم محمد جبار راعي136396252021027011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسين حمزة حسين معيوف136397262021047044

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية الموفقية للبناتادبيشكران عالوي كاطع طبيج136398262022093039

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية االبتكار للبنينادبيمحمد باسم مطشر عطيه136399112021151052

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية الفاطمية للبناتادبيساجده كاظم نعيمه عليوي136400262022081017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمرتضى صالح عليوي مرهش136401262021015096

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي شاكر محمود كاظم136402272021038075

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية السراج للبنينادبيمنتظر فالح شعيبث بطي136403282021031030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية بدرة للبنينادبيحسين مطرود صيوان رحمان136404262021021008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية بو مدين المختلطةادبيمختار صالح هدهود زياره136405262021154026

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية المثنى للبنينادبيعلي عباس فاضل عليوي136406262021005051

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيندى جابر حسين بدير136407262022079041

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية الصادق المختلطةادبياحمد جبار حسن محمد136408232021172003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية الموفقية للبنينادبيعبد الرحمن زيدان خليفه مجلي136409262021056068

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية عطر الوالية للبناتادبيرحمه نوري علي حسن136410262022117005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين نعمه حسين عزيبي136411262021019024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0ثانوية األعراف المختلطةادبيكرار سعيد جبر محمد136412262021161018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية الحي المسائية للبنينادبيمرتضى كاظم احمد كركلي136413262021202030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد عبد العباس ثكب عبود136414262021019064

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية الوالء المختلطهادبيطيبة وسام غاوي عبد136415212022236006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيحسين كاظم خلف سبع136416212021222005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية الباقر للبنينادبيحسن جاسم عباس لفته136417232021046008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيمحمد عزيز عذيب مدك136418222021358014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية الغدير للبناتادبيهناء محسن صالح كويس136419262022086088

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية المجدات للبناتادبيفاطمة عزيز علي فرمان136420262022136017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيمحمد علي كاظم عبد الكريم136421292021011038

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيمروه أحمد خليف يسر136422262022102027

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيجنان صخي عبيد ذياب136423262022089011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية الرواد المختلطةادبيازهار عدنان كاظم هادي136424242022020002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيزهراء خضير عباس نصيف136425272022076018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية الحي للبناتادبيعذراء عبد الحسين عبود زياره136426262022107019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيعباس شاكر حلبوص ضاجر136427242021153009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبينبأ يحيى جبار عباس136428262022084031

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمصطفى سعدون شنيشل خليف136429282021010057

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية الحي للبناتادبينور مدلول كويز زاير136430262022107025
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية الغدير للبناتادبيخوله عباس خلف عبود136431262022086021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيحنان ربيع جابر شمخي136432262022129012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية اليسر للبناتادبيزينب نجم عبد جساس136433262022109018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية سامراء للبنينادبيجعفر صادق راشد عجاج136434142021031009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيمحمد ستار حسن عفريت136435232021029028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية سومر للبنينادبيكرار كاظم صبح مصطفى136436242021009064

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية الغدير للبناتادبيزهراء حسن رستم سهراب136437262022086031

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمة الزهراء رائد مولود سلمان136438262022097035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية الهدى للبناتادبيابتهال جليل عباس نعمة136439242022115001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيعقيل جليل حمدان حريجه136440262021201097

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية الكرامة للبنينادبيمصطفى جودة جابر ايدام136441262021004090

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية األعراف المختلطةادبيعبد هللا صباح هاشم حسين136442262021161015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية التراث للبناتادبيضحى عماد كاظم جرد136443232022148024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية الفاضلية للبنينادبيمصطفى محمد هاشم فهد136444242021151012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية بو مدين المختلطةادبيسجاد علي خضير ساهي136445262021154009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي فالح رشيد سعدون136446262021047142

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0ثانوية ابن سينا المختلطةادبيعلي حسين علي شياع136447262021166008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيعبد هللا كاظم عالن صيوان136448282021010028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيحسين علي كريم جبار136449262021017021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيفايز عبد هللا هليص عبيد136450292021016055

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبيعلي حسين كريم عباس136451212021024028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0ثانوية الدجيلة المختلطةادبيهاجر عادل شكون خضير136452262022152004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية االصالة للبنينادبيعلي حازم شمخي رهل136453262021035074

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحيدر هادي فيصل عسكر136454262021047070

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0ثانوية الصالحين المختلطةادبيمحمود جاسم عبيد هندوز136455252021120011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيمحمود رحمن جهادي جابر136456292021153196

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيحسين موفق خضير عليوي136457262021044013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمحمد صباح عبد الستار سلمان136458262021015087

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية الكرامة للبنينادبيامجد حميد نعمة خشان136459242021004004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية الغدير للبناتادبيزينب عاتي صيوان زغير136460262022086039

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية الموفقية للبناتادبيمنار نجاح شمال هداب136461262022093064

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح٢ للبنينادبيياسر مهدي غنام عطيه136462262021024039

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0ثانوية عشتار المختلطةادبيحيدر حران بلعوط مصاول136463262021170003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيجابر داود سلمان جابر136464232021050003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيلؤي منصور عويد مطرود136465262021201185
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية االحرار للبنينادبيحارس جبار مزعير ثاني136466262021018012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء منير غياض سعيد136467262022097021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيمحمد فرج خضير صخي136468262021017071

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيتبارك علي غازي عباس136469262022123011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية المرتضى للبنينادبيمصطفى احمد عبد مصعب136470282021002075

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب عمران هاشم شفي136471262022089025

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية االسكندرونة للبنينادبيكوثر ابراهيم جاسم عبد الكريم136472262022053004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية السياب للبنينادبيحبيب يوسف نجم عبود136473262021045012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية االبرار للبنينادبيفالح حسن فرحان عبود136474262021016032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيصباح اسامة عبد االمير حبيب136475222021231009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية المصطفى للبنينادبيسيف عدنان خلف ساجت136476262021019035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيدالل راضي سلطان سلمان136477262022123018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية المهتدي با المختلطةادبيحسين قاسم محمد صالح136478212021217009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيفاطمه جميل هادي رؤوف136479262022103025

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية المسيب للبناتادبيايات سعدون غازي داود136480232022117008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية المناذرة للبنينادبيصادق غانم ابو خشه غازي136481252021017012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية حلب للبنينادبيهيثم حسين علي حمود136482262021013186

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية القحطانية المختلطةادبياحمد حسن حبيب سلمان136483262021174002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي حازم طعمة حسين136484262021047125

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية دجلة للبنينادبيمصطفى نجم حميد رشيد136485262021020030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيأكرم حوري جاسم عواد136486252021025006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبينور الدين رحمن عطيه حلو136487232021254086

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية علي الغربي للبنينادبيعلي ستار جابر طيبي136488282021013022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيعبد هللا طالب حلو مذكور136489262021155022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية اليسر للبناتادبيزهراء غزوان شعث سالم136490262022109013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية الموفقية للبنينادبيسامي فخري خليبص فارس136491262021056048

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية الحفرية للبناتادبيحوراء حميد حنفيش علي136492262022091011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0االعدادية الشرقية للبنينادبيمؤمل رحيم صخيل راضي136493222021007029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيادبيمريم وصفي جبار شناوة136494242022112028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيحسين عبد الواحد منسي منصور136495292021016020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسام حسين فليح حسن136496262021047030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية فضة للبناتادبيغفران سعد فيصل أيديم136497262022095012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيحيدر نعمه مغيطي دبيس136498262021046022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية المشكاة للبناتادبيضحى منصور كليهم صكبان136499262022094022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0ثانوية السراج للبنينادبيسيف غالب فرحان محمد136500282021031013
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية الشامية للبنينادبينور االله طارق هالل حسين136501242021015074

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية االندلس للبنينادبيحسين عايد حلواص حسين136502232021042009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيمحمد رضا محمود نقي محمود136503262021006069

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية االصالة للبنينادبيحسين مكي حمود عكار136504262021035035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية الكوت المسائية للبناتادبيفاطمه محمد علي بادي خريبط136505262022250047

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية المجدات للبناتادبيضحى خضير عباس كاطع136506262022136011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية المجدات للبناتادبيريم قاسم جالب سليمان136507262022136003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيهادي حسين محمد كاطع136508272021031231

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية االعتماد للبنينادبيعبد هللا عبد السادة حسون عبد136509292021010074

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعبد هللا عباس شهاب احمد136510212021014045

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية الحياة المختلطةادبيلقاء جواد كاظم محسن136511262022151014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0الخارجيونادبياحمد حسن خضر شخير136512262021400004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية االحرار للبنينادبيحسين سعيد موحان مساعد136513262021018018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيعبد الكريم عدنان جعيب عكون136514292021016043

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية الفاضالت للبناتادبينور علي عبيس شمالي136515262022082029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية اشراقة الصباح للبناتادبيشهالء صالح هدهود زياره136516262022130009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه خضير عباس حمود136517262022075012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية عكاظ للبناتادبينرجس ميثم عبد عون علي136518272022088096

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيزهراء كاظم خضيري لفته136519262022079021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية فضة للبناتادبيكوثر قاسم كريم اميلح136520262022095015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية الفاطمية للبناتادبيبنين جمعه عباس مهدي136521262022081004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية المشكاة للبناتادبيزينب جبار منصور يوسف136522262022094012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينادبيعلي حسن علي عذاب136523262021208021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية الهدى للبناتادبيدنيا ماجد محي ابو طاوة136524242022115030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية الزاكيات للبناتادبينور مجيد صبري شوقي136525262022103031

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيزهراء طعمه صفين كاطع136526262022123027

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية االحرار للبنينادبيمحمد ماجد كطوف مطر136527262021018043

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0ثانوية بو مدين المختلطةادبيماهر فيصل عبد العال تاغي136528262021154025

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيدعاء ماجد هاشم طليل136529282022093024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيجهاد جواد كاظم جاموس136530262021047027

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0ثانوية الحريري للبناتادبيبنين عبد االمير فرهود محسن136531142022137008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية دجلة للبنينادبيمحمد جبار ياري ظامن136532262021020024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبينور صباح قاسم سمر136533262022102031

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية الموفقية للبناتادبيحوراء علي نعمة مسلم136534262022093019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0ثانوية الغسانية للبنينادبيايوب نصر جبار حسن136535262021156015
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية بدرة للبنينادبيمحمد مهدي محمد كاظم136536262021021035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيغريب رشيد فلو نومان136537292021105026

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية كميت للبنينادبيسجاد فرحان سويجت كريم136538282021015024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية388.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيبيداء عواد كعيد ظاهر136539262022126023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية الكرامة للبنينادبيمرتضى محمد كاظم كليفح136540262021004087

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمرتضى اسماعيل برجس فياض136541272021022038

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية دجلة للبنينادبيباقر علي عباس كاظم136542262021020005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية الرحمة للبناتادبيرسل اسعد حمزه كاظم136543262022127021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيسجاد ضياء جفات جويعد136544262021017034

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيمصطفى عباس حسين فياض136545232021001066

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينادبيمرتضى حسين مانع زغير136546282021152046

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية التراث للبناتادبيسجى ماجد عبد الكاظم عبادي136547232022148022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمجتبى عقيل حميد صيهود136548272021037035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمرتضى شاكر علوان جهلول136549262021019067

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيعيسى علي حسين ناصر136550262021201127

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيعلي مهدي محمد كاظم136551232021251177

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيرواء محسن وحيد كاظم136552262022072020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية بدرة للبنينادبيعلي فيصل غازي حسين136553262021021020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية الرحمة للبناتادبيبلقيس علي حبيب دنبوس136554262022127012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيعذراء نعمه لفته مجاهر136555262022100020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينادبيعباس حسين علي حسين136556222021073015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية األعراف المختلطةادبينجالء علي عبيد شالكه136557262022161016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية االصالة للبنينادبيسجاد ماجد فرحان عباس136558262021035052

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية العرفان االهلية للبناتادبينرجس عباس فاضل سعيد136559222022419007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية بدرة للبنينادبيجعفر جواد كاظم بوري136560262021021007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيتبارك حسون فرحان منديل136561262022089009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيسحر جبار عليوي ناصر136562262022123036

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية القطيف للبنينادبييوسف حسن عبد علي جرو136563262021041065

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية بو مدين المختلطةادبيكرار وحيد خلف شبيب136564262021154023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي شاكر عزيز سالم136565262021047132

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيبهاء مهدي كريم مخلف136566262021025009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية الكريمية للبناتادبيزينب حسون حسين علي136567262022128014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية النعمانية للبناتادبيجنه ليث سليم سلمان136568262022087018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية بلقيس للبناتادبينريمان عبد  الخالق محسن جابر136569262022116016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمقتدى جميل لفتة عطية136570262021047195
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية الشذرات للبناتادبيسكينه عامر كاطع كاظم136571292022077023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية الغدير للبناتادبيبراء جمال موسى عباس136572262022086009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية سومر للبنينادبيكاظم رزاق مخيف يونس136573242021009060

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيمسلم رحيم سالم جبار136574292021016075

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية التنمية للبنينادبيحيدر احمد مهاوش داود136575262021030013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينادبيمنتظر عبد الكاظم باجي سلمان136576222021079033

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية النور للبناتادبيزهراء عادل عودة راضي136577262022119023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0ثانوية القاهرة المختلطةادبينور محمد وهيب راضي136578232022178018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0ثانوية المنى المختلطةادبيمزهر ناصر عبد مشاي136579262021177020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية الميمون للبنينادبيمرتضى رزاق جابر عصاد136580262021033055

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبينعيم مهدي حمزة أسماعيل136581262021047206

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية الفاطمية للبناتادبيشهد حيدر حسين عبيد136582262022081021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0ثانوية البتول للبناتادبيمسره علي بدر خضير136583262022075018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيزهراء علي صبح صلبي136584262022129023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين علي فرهود مجالد136585242021039008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية االحرار للبنينادبيضياء نجم عبد الحسين خميس136586262021018026

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية بدرة للبنينادبيباقر محسن عباس شريف136587262021021006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية الفاطمية للبناتادبيعليه جبار بدوي حسن136588262022081026

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح٢ للبنينادبيحسين سعيد لطيف جاسم136589262021024007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية الميمون للبنينادبيعلي رياض قاسم مطير136590262021033035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية الصفا للبناتادبيرغد كريم ماضي زغير136591262022085009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0ثانوية غماس المسائية للبنينادبيعباس خالد نعمه محمد136592242021201032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيصالح مهدي مسير فيحان136593262021015042

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية الموفقية للبناتادبيفاطمه عدنان سلمان محمد136594262022093051

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية النعمانية للبناتادبيزهراء جبار مهاوش شمخي136595262022087025

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية االطهار للبنينادبيحسين سالم خريجان مثيل136596222021034006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية الدغارة للبنينادبيحسن حيدر طالب حمود136597242021008011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبياحمد عباس قاسم داخل136598262021017005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية المشكاة للبناتادبيوفاء محمد يزل مرهج136599262022094030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيكرار علي حمود مرزوق136600222021311068

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية المثنى للبنينادبيمصطفى سالم خزعل جعفر136601262021005078

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي حسن حاشوش طراد136602262021047126

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيسجى سلمان فرحان حسن136603262022123034

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0الخارجيونادبيحسنين علي كاظم جاسم136604232021400053

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيضياء الدين محمد خيون عليخ136605262021201080
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0ثانوية الكريمية للبناتادبيدعاء زعيم راهي عبود136606262022128006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية النور للبناتادبيتقى علي صبحي نوري136607262022119014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية عفك للبنينادبيحسين علي شاهر محسن136608242021011007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيسجاد عبد الحسين عويد شالل136609262021025035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية المصطفى للبنينادبياسعد سليم ناير دوازه136610262021019009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيبنين محمود عكار عزيز136611262022082003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية الوفاء للبناتادبيشهد احمد رفاك عواد136612222022172021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيسجاد وليد عطا سلطان136613262021047088

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية بدرة للبنينادبيمحمد ستار جاسم محمد136614262021021033

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية النعيم للبنينادبيسجاد طه صالح فنجان136615262021008020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعبد هللا وليد عادي صالح136616262021025045

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية كميت للبنينادبيعلي سعد فهد فرج136617282021015037

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية الوركاء للبنينادبيامير طارق حسن عبيد136618232021034008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيطه علي اسماعيل حسين136619212021278058

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبياحمد كريم عبد عليوي جابر136620252021122004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيعباس علي رسن نعمه136621262021201089

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية خديجة للبناتادبيزهراء عباس حسين بريهي136622242022080016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية المنى المختلطةادبيصادق حسن علي شاكر136623262021177014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية الدغارة للبناتادبيشهالء كطران اشريب ظاهر136624242022124037

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية الرحمة للبناتادبيتبارك صالل حسن كاطع136625262022127014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية الفاضلية للبنينادبيكرار علي حسين عبد االمير136626242021151011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية المثنى للبنينادبيعلي ستار عبد الحسين سلمان136627262021005047

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية الرحمة للبناتادبيآيه فائق عزيز راضي136628262022127001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0الخارجيونادبيمحمد جالل جاسم عليوي136629262021400059

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية شيخ سعد للبناتادبينورة ابراهيم خليل عبد الهادي136630262022145019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية األعراف المختلطةادبيهدى علي حسين فراي136631262022161019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيكوثر كامل عماش حسين136632262022072045

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية الرحمة للبناتادبينبأ محمد عبيد عبوسي136633262022127050

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية قزانية للبناتادبيفاطمه محمود مخيلف جباره136634212022104024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينادبياحمد حمزه علوان محمد136635242021204003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0ثانوية سيناء للبناتادبيبنين ميثم سلمان شويع136636282022064006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية383.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحيدر كريم ناصر والي136637262021019027

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية السدة للبناتادبيهديل اسماعيل محمد حظي136638232022110049

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية السياب للبنينادبيحسين قاسم عبد الكاظم عبد هللا136639262021045021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية الكسائي للبنينادبيمهدي عبد السجاد حسن عوده136640262021037035
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية الفاضلية للبنينادبيسجاد حسين نجم عبد136641242021151004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية اليسر للبناتادبيزينب فالح عبد الحسن جابر136642262022109016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية االطهار للبنينادبيحسين سعيد عذيب مدك136643222021034007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية عفك المسائية للبنينادبيمحمد حسين هاشم فرحان136644242021208049

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية الكفل للبنينادبيعلي عبد الحسين عزيز منسي136645232021032050

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمصطفى مهدي خضير عبيد136646262021047193

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينادبيحسن ستار عبد فوزان136647262021200008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية الموفقية للبناتادبيصفاء عبد سلمان عبيد136648262022093043

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية الناصرة للبناتادبيطيبه خضير عباس فرج136649142022133057

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية المثنى للبنينادبيحسين ناجي عكار بدن136650262021005016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية غماس للبنينادبيمرتضى عبد الزهره عبيد حسن136651242021016068

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيمصطفى اياد عبد االمير حسين136652132021002094

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينادبيعيسى خلف عباس عبد الرضا136653262021204023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية جصان للبناتادبيسرى اياد صبار شفيق136654262022071010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية ذي قار للبنينادبيبدر عبد الكريم عبد حنيتك136655212021032007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية بدرة للبنينادبيعبد هللا عبد الحسين شاكر فتاح136656262021021015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية األعراف المختلطةادبيحسين كريم سالم كاظم136657262021161007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسين عزيز فالح محمد136658262021047051

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية االمام علي للبنينادبيايمن محمد حسن بطي136659232021002009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية الدر المكنون للبناتادبيمريم علي كاظم ثعبان136660262022146011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية طه االمين للبنينادبيعلوان محمد صالح عباس136661262021026043

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية البتول للبناتادبيزهراء علي جبار تعبان136662262022075009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية فضة للبناتادبيغدير جابر والي سواك136663262022095011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية عطر الوالية للبناتادبيبنين فائز عكيلي طوكان136664262022117003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية الغراف المسائية للبنينادبياسعد ستار شريف محمد136665222021302002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية القحطانية المختلطةادبيجاسم محمد وصيل شخير136666262021174003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية الموفقية للبناتادبيزهراء صبر بدوي حسن136667262022093027

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية الهدى للبناتادبيميس علي يوسف علوان136668262022090016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية الدغارة للبنينادبياسعد صباح عوده عفن136669242021008005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيسجاد احمد مخيلف حسن136670282021046056

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0اعدادية المباهلة للبنينادبيعلي محمد مطرود محمد136671272021021055

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية المغيرة للبنينادبيمخلد محسن عطيه حبيب136672212021051030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية382.0ثانوية الكريمية للبناتادبيطيبه عالء كاظم جبر136673262022128016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد غالب محمد عبد الحسين136674242021017069

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبييقين كريم احمد عباس136675262022079045
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية الشجعان للبنينادبيمحمد كامل محيسن عبود136676262021176065

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية النور للبناتادبيزهراء رحمان سلمان عياده136677262022119020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينادبيحيدر اسعد عبد الصمد جلود136678222021073009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيكرار مصلح منصور عذاب136679262021044041

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية االبتكار للبنينادبيعلي قائد شاكر عطيه136680112021151045

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية الفاطمية للبناتادبيحوراء صادق نوري عبد الرضا136681262022081006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيعباس علي محيرث خضير136682222021086060

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية الزهراء للبناتادبيأديان اسماعيل جميل كاظم136683262022097001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية الموفقية للبناتادبيمريم علي ناصر سعود136684262022093060

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيمروه فائق خويدم شنداخ136685262022123041

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية الحي المسائية للبنينادبيحسين اسعيد حميد راعي136686262021202004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية غماس للبنينادبيابراهيم جبار حمزه دخان136687242021016001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية الدغارة للبناتادبيفاطمه محمد رضا هاشم136688242022124044

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية االبرار للبنينادبيعلي حسين خدام شكر136689262021016021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيمحمد علي حسن علي136690262021006071

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية381.0ثانوية الرواد المختلطةادبياسيل حازم جاسم حنتوش136691242022020003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية المودة للبناتادبيرقيه رداد لطيف عذافه136692262022078013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي حامد محمد علي136693242021039022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية االصالة للبنينادبيسجاد حسين كامل يونس136694262021035048

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية القاسم للبنينادبيامير حسين علي حسين136695232021006003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيبتول حميد غافل مهدي136696262022102003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية الهدى للبناتادبيرسل هادي كامل جبار136697242022115033

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية ام القرى للبناتادبياالء مطشر عبار جاسم136698142022079007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية الموفقية للبنينادبينازك خضير راهي طوفان136699262021056143

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية االحرار للبنينادبياحمد مهند عبد الحسين عبد النبي136700262021018005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيسجاد ملتقى عبد الدايم وادي136701162021307006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيصفا رحيم حاوي عبد136702262022082021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية بدرة للبنينادبيمحمد حسن حيدر داود136703262021021031

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية الرحمة للبناتادبيفاطمه سعيد عبد العباس سلمان136704262022127041

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية الحي للبناتادبيشكران جواد كاظم عبد الحسن136705262022107016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0ثانوية االحسان للبنينادبيكرار سالم رحمن دايخ136706242021049013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيحسيب هاشم علي حبيب136707252021160015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيسجاد قاسم حسن علي136708262021015038

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية الياقوت للبنينادبيياسين احمد موسى حميدي136709272021038136

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية السياب للبنينادبيمرتضى رزاق رفيع طعمه136710262021045074
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية380.0اعدادية الفاطمية للبناتادبيغدير رشيد عواد عبد136711262022081027

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية النعمانية للبناتادبيهبه هيثم هاشم حسين136712262022087049

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبياحمد سلمان فرحان جبارة136713262021047011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0الخارجيونادبيابراهيم مطير عويد عبد136714262021400001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0الخارجياتادبيهدى عادل راجي خلف136715262022401053

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0ثانوية الرحمانية المختلطةادبيحسن مزهر سلمان عليوي136716262021153002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية السياب للبنينادبيمنتظر كريم غالي رداد136717262021045087

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0ثانوية الشجعان للبنينادبيطاهر ناصر عبد االمير غضيب136718262021176040

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0ثانوية الصمود للبنينادبيزكريا صباح عبد الرزاق ثجيل136719162021435013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية الغدير للبناتادبينور الزهراء واثق مانع مراد136720262022086078

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية الغدير للبناتادبيايه عبد الكريم صالح جواد136721262022086006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيغفران زهير بديع مطير136722262022129039

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيبنين حامد علي عبد136723262022072013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية النور للبناتادبيزهراء حسين علي محمد136724262022119019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية الموفقية للبناتادبيرنا عيسى فالح حربي136725262022093024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية الموفقية للبنينادبيحسين حسام ستار عباس136726262021056028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيمحمد قاسم حليوز معين136727262021017072

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية379.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيعبد هللا نعيم جاسم عبد136728242021168008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيسيف علي حسن عطيه136729262021173033

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية الدبوني للبناتادبيلبنان هادي زيد عبد136730262022098009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيمنتظر جبار نعمه بطي136731262021017080

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0اعدادية حلب للبنينادبيمحمد احمد حسين علي136732262021013141

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيغانم عيدان مرار سلمان136733222021090049

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية ابن سينا المختلطةادبيفؤاد سالم خضير حامي136734262021166010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيحسين كامل عيدان عويد136735222021055011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبييوسف علوان غزال كزار136736262021017087

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينادبيحسين عبود عيدان محمد136737212021274023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية القحطانية المختلطةادبيهاشم محمد عليوي عيالن136738262021174015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية الكريمية للبناتادبيفضاء علي حسين عبد136739262022128020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيغسان جاسم حمود سعدون136740242021155026

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية االحسان للبنينادبيمرتضى بندر ظاهر غلوب136741242021049015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية االعتماد للبناتادبيأكرام عمار كرم لفته136742142022191001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيعبد الرحمن سالم نايف ونان136743292021016042

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية الكوت المسائية للبناتادبيسجى حسين غازي جبر136744262022250041

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0ثانوية الكريمية للبناتادبيزهراء رعد وداعه بطاي136745262022128010
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيموسى جبار نعمه بطي136746262021017085

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0اعدادية الهاشمية للبنينادبيعلي سالم جبار ظاهر136747232021019027

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية378.0اعدادية النور للبناتادبيزينب حسين علوالن محمد136748242022095023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية الحي المسائية للبنينادبيمحمد داود حمدان صكر136749262021202024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيمريم سليم محمد موسى136750262022126095

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية الغدير للبناتادبيزينب شالل ثجيل كامل136751262022086038

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيعقيل رحيم حسن عالوي136752232021250048

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية الشجعان للبنينادبيحسين علي رعد فجر136753262021176019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيعيسى عبيد حسين محمد136754262021159017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيذو الفقار احمد كاظم عبيد136755252021026006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية اليسر للبناتادبيميالد جاسم جميل جاسم136756262022109038

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية الغدير للبناتادبيهدى شريف حاصود جادر136757262022086087

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيرانيا كريم محمد علي136758262022103009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمقتدى ناصر محمود سلمان136759262021047196

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية طه االمين للبنينادبيمحمد جعفر مزعل محمود136760262021026057

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي منصور شالش خنجر136761292021001125

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية االمام للبنينادبيحسن مرزه سرهي مطر136762232021013006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية العامل للبنينادبيعلي سلمان ضويان عكل136763232021026014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية االبتهال للبناتادبيهدى شاكر كتاب عبيد136764222022166061

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية غماس المسائية للبنينادبيمؤمل حسين موسى عبد136765242021201050

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية االحرار للبنينادبيبهاء الدين عبد الحسن كريم عبد الرضا136766262021018008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيجميل مزهر سعود عيسى136767262021201029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية الكوت المسائية للبناتادبياالء لطيف جاسم غافل136768262022250010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية الكرامة للبنينادبيمقتدى جبار دايح سليم136769262021004093

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية الموفقية للبنينادبيصفاء خلف صاحي صالح136770262021056056

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية غماس للبنينادبيغيث غانم محمد حمزه136771242021016056

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمرتضى ناهض محسن علوان136772262021025063

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية الهدى للبناتادبيسجى جابر راضي عاصي136773242022115051

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية الكرامة للبنينادبيعلي نجم حسن راضي136774262021004061

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية الرتاج للبناتادبيساره حسين سلمان عزيز136775142022121022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيحسين حكمت حسين محسن136776142021026028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية بو مدين المختلطةادبيمرتضى رحيم عزيز عبد136777262021154027

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي عبد كاظم عبد136778262021047139

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيطفوف حميد عبد العباس عليوي136779262022082022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية األعراف المختلطةادبيزهراء علي جبر ابريج136780262022161005
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0اعدادية الكسائي للبنينادبيموسى اركان فليح مضحي136781262021037037

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية377.0ثانوية الموعظة المختلطةادبيمراد رائد حمزة عزاوي136782262021165011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية الكرامة للبنينادبيعباس لفته كناد زايد136783262021004040

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيمريم محمد سامي ياره136784262022102029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية المغيرة للبنينادبيايمن فيصل عبد مجيد136785212021051006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية الحمزة للبنينادبيحسن احمد سلمان حسن136786242021010007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية المشكاة للبناتادبيحوراء صدام ناجي غافل136787262022094007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية التراث األهلية للبنينادبيمحمد صباح حميد جالب136788242021043017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيسجاد جاسم حديد عيدان136789262021173030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية الفلك المسائية للبنينادبيعدنان عباس متعب جبر136790252021158024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيأورهان ستار عطيه عباس136791262022079002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيحمزه عبد االمير عزيز خشن136792222021302007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيسجاد غايب يتيم عالم136793262021173032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية النعيم للبنينادبيحيدر سامي سلمان يوده136794262021008013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية الموفقية للبنينادبياحسان فالح صيوان حسين136795262021056002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبياسراء عادل كطن عبد136796262022123004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية الكرامة للبنينادبيبهاء عبد السالم سمير عبيد136797262021004010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينادبيتقى باسم خريوت حمزه136798222022301004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية عطر الوالية للبناتادبيفاطمه ناجي موسى حمد هللا136799262022117019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية الكرامة للبنينادبيعباس حاكم صبر جباره136800262021004035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية الكوت المسائية للبناتادبيآيات امجد عبد الرحيم سلمان136801262022250001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية الرفعة للبناتادبيساره قاسم كاظم عمران136802232022081037

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبينوره صالح افليح حسن136803262022079043

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيحسين منادي عطشان صابر136804222021304015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى ابراهيم سماري عكال136805262021019070

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية376.0اعدادية الغدير للبناتادبيفاطمه كريم طويهر علوان136806262022086065

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية التنمية للبنينادبيمحمد جبار عطية ربيح136807262021030031

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية الكرامة للبنينادبيمنتظر كاظم احمد حسين136808262021004096

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعبد هللا حسن محمد حسين136809262021015053

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد سعد عبد هادي136810142021012072

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0ثانوية قزانية للبناتادبيزهراء صبري رحمان عبدالوهاب136811212022104014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةادبيحسين جميل عويز محمد136812222021266007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح٢ للبنينادبيعبد الحسن قاسم حمد كاظم136813262021024019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيازهر صالح داخل حسين136814232021193002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0ثانوية الكوت المسائية للبناتادبينبراس احمد علي حسين136815262022250060
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0ثانوية الدبوني للبناتادبيأماني منصور حمزه شنان136816262022098002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية الخبير للبنينادبيحيدر عماد جبار عبد136817112021007034

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية القطيف للبنينادبيحمزه عليوي مطرود صالح136818262021041021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية التنمية للبنينادبيقاسم عزيز جاسم والي136819262021030024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية اليسر للبناتادبينور كريم مهدي حمزه136820262022109041

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيمينة تحسين علي حسين136821212022133046

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0ثانوية بو مدين المختلطةادبيعلي عبد الكريم فيصل عطيه136822262021154018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية المشكاة للبناتادبيزينب عبد عويد ياسين136823262022094014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية االحرار للبنينادبيمؤمل قاسم علي بيده136824262021018039

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية االحرار للبنينادبيعلي احمد رحيم صبير136825262021018029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيعادل سعود عواد سعود136826292021105016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية الشعلة للبنينادبياسد رحيم يوسف عطيه136827242021012001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيرنا بزون عليوي حسين136828262022079017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمنتظر حسن سويجت كريم136829282021010060

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيحامد فايق محمد صالح136830262021201031

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد غالي رحمه خاوي136831152021013092

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0ثانوية الخلود للبناتادبيفاطمه مهدي صالح خضير136832232022137027

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية375.0اعدادية اليسر للبناتادبيفاطمه جبار عبد السادة محمد136833262022109030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيغدير علي جاسم عبد136834262022102023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية النصر للبنينادبيعلي خالد عظيم دايخ136835242021064011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية الموفقية للبناتادبيزهراء عمار كريم عبد136836262022093030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيعلي عدنان شهيد غريب136837272021022027

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيسجاد حسين علي كنهر136838222021090022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0ثانوية عشتار المختلطةادبيزهراء كريم حسن سلطان136839262022170003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمؤمل عالء موسى مهدي136840262021047158

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية االحرار للبنينادبيرشيد حميد عبد راضي136841262021018023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيسجاد صبيح فرحان وناس136842262021047083

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0ثانوية المنى المختلطةادبيمؤمل حسن خضير عبود136843262021177017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0ثانوية الكريمية للبناتادبيهيفاء عبد الحسين شطب محسن136844262022128028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية الميمون للبنينادبيسيف عالء هادي عبد هللا136845262021033024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينادبيكاظم شاكر خزعل محمد136846262021204024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحسن جاسم ناصر عبد عون136847262021025012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية حلب للبنينادبياحمد صباح علي جواد136848262021013009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيزينب علي عبيس محمد136849232022077017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيمريم جواد عبيد علي136850262022084028
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية374.0اعدادية الزاكيات للبناتادبينور الهدى عبد الرزاق سلمان كاطع136851262022103029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية النيل للبنينادبيسيف سعيد عبيد فليح136852232021033028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية التنمية للبنينادبيمحمد جليل مسعود جاسم136853262021030032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية الكرامة للبنينادبيعلي حسين اكطيف جبر136854262021004050

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد كاطع كبر زعيل136855262021019005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعلي خضير كريم جبار136856262021017049

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيعلي شاني جهاد رهيف136857242021153014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية الشجعان للبنينادبيعبد هللا عداي علي حسين136858262021176048

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية المركزية للبناتادبيحوراء عبد الجبار ابراهيم رمضان136859262022105005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية الغدير للبناتادبيندى علي سلطان سلمان136860262022086075

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية دجلة للبنينادبيمصطفى كاظم سلمان حسين136861262021020029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية الشعلة للبنينادبيقاسم محمد عبد الرضا جبار136862242021012025

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية الزهراء للبناتادبيسارة محسن خلف حمود136863262022097028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية غماس للبنينادبيمحمد ياس صالح سهر136864242021016066

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية الغدير للبناتادبيشهد حسين شميل لفته136865262022086048

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية غماس للبنينادبيعلي عبد العالي حسين جبار136866242021016053

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيزهراء عبد المهدي نجم عبد136867262022129021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية الغدير للبناتادبيمريم حسنين كريم جواد136868262022086069

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية بلقيس للبناتادبيزهراء رشيد صبيح خسباك136869262022116008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0اعدادية الرحمة للبناتادبيصبا عبد علي عجرش فليح136870262022127036

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0ثانوية البهجة المختلطةادبيعلي محمد كشمر حميد136871262021167004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية373.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيعبد الرحمن حاتم عبد هالل136872292021106019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية الرقيم للبناتادبيتبارك كاظم عبد الساده مزهر136873272022054005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية المصطفى للبنينادبييونس سعد حسين هامل136874262021019080

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية التآخي للبنينادبيمحمد قاسم عبد حسن136875242021029044

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيحسن سامي مهدي نوماس136876272021020014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية الموفقية للبناتادبيرنا فالح خلف سلمان136877262022093025

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمحمد عباس عبيد فرهود136878262021047170

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية الموفقية للبناتادبيفاطمة ثائر عبد الرحيم علي136879262022093046

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية الدغارة للبناتادبيخديجه صبري ناصر حسين136880242022124013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية طه االمين للبنينادبيعباس حسن مري حسين136881262021026038

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية الفاضلية للبنينادبيمنتظر حسين عبد االمير وادي136882242021151013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية الغزالي المختلطةادبيسجاد علكم خليف علي136883232021186019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية مهدي البصير للبنينادبيسجاد كريم شاكر كاظم136884232021058022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية دجلة للبنينادبيستار علي خلف عوده136885262021020010
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية االصالة للبناتادبينور الهدى سعدي جاسم هاشم136886112022083045

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيحيدر نعيم عطيه فليح136887242021039010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية الزهراء للبناتادبيتيجان هادي سيف بدن136888262022097011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية االزدهار االهلية للبنينادبيحسين علي سهيل ممتاز136889232021289005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية سومر للبنينادبيعلي عيسى مرزا محمد136890242021009054

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيمريم داخل رويعي سريح136891262022100024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية ابن الفارض للبنينادبيحسين وليد جبار حسن136892212021015012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيضياء شاكر عوفي صكبان136893242021039017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية الهدى للبناتادبيبنين نجاح زنبور ناشور136894262022090004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية الكرار المختلطةادبيمحمد جندي نجاح مصيرع136895242021150017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية الغدير للبناتادبينور الهدى رحم عنيد فضاله136896262022086079

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية األعراف المختلطةادبيهاجر مكي عبد حمود136897262022161018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية ميسان للبنينادبيعبد هللا كاظم الزم خليفة136898282021027014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيوائل مزهر عبد الرزاق حسين136899252021122162

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيايهاب فراس عبد هللا محمد136900112021053020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية الحفرية للبناتادبيحوراء محمد سكران خلف136901262022091013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيايه محمد حميد عبد الصاحب136902262022082002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية372.0ثانوية الرحمانية المختلطةادبييوسف هادي حسن صبر136903262021153007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية شيخ سعد للبناتادبيبتول عطيه جبر مطير136904262022145003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد كريم حسين جابر136905292021009128

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية جديدة االغوات للبنينادبيفالح حسن كريم جاسم136906212021073009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيعلي خير هللا خضير عبد النبي136907262021201111

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية طه االمين للبنينادبيعلي فاضل هادي شتيوي136908262021026049

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيعلي أثير محمد علي مطير136909142021020032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيابراهيم حسين محمد عبيد136910232021255002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية حلب للبنينادبيعالء طه نايف شحاذه136911262021013105

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينادبيليث حسين صالح دويش136912222021079025

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية الكندي للبنينادبيمجتبى احمد محمد علي136913232021007033

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية المثابرون للبنينادبيعباس رشيد رداد حسين136914222021376053

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيحسين عمار شاكر عبد علي136915262021006019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيمحمد ابراهيم مخيلف محمد136916262021159020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية الصديق للبنينادبيكرار ادخيل عباس طايس136917232021027044

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيهدى حميد حسين كاظم136918232022119082

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية المثابرون للبنينادبيعلي عواد عبد رحم136919222021376066

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيميساء حسين عبيد جبر136920262022126100
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0ثانوية األعراف المختلطةادبيمصطفى جميل رحيمه خلف136921262021161024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية371.0اعدادية االبراج للبنينادبيزيد علي حسين وداي136922252021027032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيعلي فاضل بهاء محمد136923272021022028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0ثانوية االصالح المسائية للبنينادبيزين العابدين علي موحان هاشم136924222021318009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد فهد جبل حسين136925262021019004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيمرتضى مسلم خليفه شمران136926232021012028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمحسن طالب محسن فرهود136927262021047163

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0اعدادية االصالة للبنينادبيعقيل يوسف يعقوب يوسف136928262021035067

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0اعدادية التنمية للبنينادبيعلي فليح حسن علي136929262021030022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0ثانوية السجود للبناتادبينور الهدى كاظم لفته حبيب136930142022065050

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0اعدادية الزاكيات للبناتادبينوره طعمه حمود خنجر136931262022103032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيمحمد علي ثجيل شنجار136932262021201148

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعلي حسين محل توله136933262021017048

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0اعدادية السياب للبنينادبيامير جواد سفيح جميل136934262021045008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0ثانوية الشجعان للبنينادبيحسين انور شعير كاظم136935262021176014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0اعدادية الرحمة للبناتادبيبراء حسين داخل حسين136936262022127010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0ثانوية الصمود للبنينادبيعلي عدنان نجم عبيد136937162021435023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعلي احمد سعيد عبيد136938142021030066

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0اعدادية رملة للبناتادبيزهراء عمار لطفي عبد السيد136939222022115031

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0اعدادية الحفرية للبناتادبيزينب محمد طالك جرك136940262022091035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيعلي مهدي محمود عيدان136941232021165016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0اعدادية الهدى للبناتادبيطيبة نعيم ياسر جبار136942242022115057

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيقاسم حسن حاتم حمد136943252021122114

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0اعدادية النعمانية للبناتادبيزهراء جابر داخل سلطان136944262022087024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية370.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحيدر تحسين ابراهيم طراد136945252021012074

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيسجاد عباس عايز غافل136946262021046028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيهيفاء طالك عنون عبيد136947262022138028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبييحيى عادل هادي جكنود136948262021006087

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيتبارك مؤيد عبد الرضا زاير136949262022082006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيمحمد رعد كنيزع جرد136950242021155031

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0اعدادية غماس للبنينادبيضرغام احمد عبد الحمزه حاجم136951242021016034

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0ثانوية المهناوية المسائية للبنينادبيامير حسن مخيف هادي136952242021214006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0اعدادية المصطفى للبنينادبيسيف نعيم لفته دوس136953262021019036

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيحنان لطيف سرحان ذياب136954262022129013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيمحمود منهل جفات عبد االيمة136955242021021028
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيمحمد تحسين علوان حسن136956232021165020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيعلي رسول سفيح الزم136957262021006048

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء مهند حسن جبر136958262022097022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0ثانوية االسكندرونة للبنينادبيكاظم محمد جبار عرد136959262021053012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0ثانوية الغسانية للبنينادبياحمد باسم خضير عباس136960262021156004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيشروق رحيم بدر خلوهن136961262022100019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0اعدادية الكسائي للبنينادبيمحسن كدر كند فرحان136962262021037026

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيعلي عبد الكريم خشف عجيل136963262021201118

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيهشام ناجي عبد الكاظم راضي136964232021255095

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0ثانوية المنار المسائيةادبيغانم منهي غافل عايف136965292021150065

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0اعدادية سومر للبنينادبيحيدر كاظم رحمن دايخ136966242021009035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبياسلم هيثم احمد علي136967262021047016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0ثانوية المعارف االهلية للبنينادبيحسين عمار ياسر منشد136968222021381005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيعلي عمار عجم شاور136969262021006053

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب عامر ناجي عطية136970292022054057

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية369.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب محمد كاظم مشعان136971242022134033

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0اعدادية دجلة للبنينادبيعلي عدنان حميد سلمان136972262021020018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0ثانوية الحسينية المختلطةادبيمصطفى عمار حشيش عداي136973232021187017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0ثانوية الصالحين المختلطةادبيرسول حسين عبيد حسين136974252021120006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0اعدادية الطبري للبنينادبيحسن عقيل كريم جاسم136975232021061018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0اعدادية الرحمة للبناتادبيخديجه حسين عاصي ناهي136976262022127019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيعلي محمد عيدان محمد136977292021109040

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسين محمد حبيب حسين136978272021044037

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0ثانوية المدينة المنورة للبناتادبيسكينه حافظ عبود غصاب136979222022202020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0اعدادية الوفاء للبناتادبيزينه نصير كزار عبد136980222022172020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيغدير مثنى محسن جاسم136981262022082023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0اعدادية عشتار للبناتادبيفدك نزار هاشم محسن136982222022158038

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0اعدادية شمس االمل للبنينادبيحسين علي خزعل غالم136983222021374005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0اعدادية الزهراء للبناتادبيضحى كامل شالكه مطير136984262022097033

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيسجاد جمعه جبار محسن136985262021203024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0اعدادية الدغارة للبناتادبيسجا احمد طالب وناس136986242022124034

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية368.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيغسق صادق مكطوف المي136987262022089032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيماهر رشيد كامل ابراهيم136988212021014066

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0اعدادية سومر للبنينادبيانور فالح مايع عويز136989242021009011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيدحام طاهر حسين عطيه136990222021020008
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0اعدادية الكوثر للبناتادبيفاطمه علي نجم ذياب136991262022083035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0ثانوية اليرموك للبناتادبيايالف حشمت مصطفى طهماز136992212022125006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيمحسن جلود عرنوص ثجيل136993142021210074

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0اعدادية حلب للبنينادبييحيى محمود عادي عناد136994262021013189

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0ثانوية المدينة للبنينادبيحسين عدنان جواد عبد الحسن136995162021029014

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0ثانوية التاميم للبناتادبينور جميل كاطع غركان136996262022101036

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0اعدادية دجلة للبنينادبياحمد صالح حسن ناصر136997262021020001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيمحمد حسين أحمد علي محمد136998252021113027

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0اعدادية الغدير للبناتادبياسماء رزاق مزهر غباش136999262022086002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0اعدادية القادسية للبنينادبيعباس منادي مجباس بطوش137000252021211027

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيسجاد وليد هاشم كطامي137001162021044018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0اعدادية الهدى للبناتادبيامنة نعيم عليوي عطية137002242022115011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0اعدادية جصان للبنينادبيحسين صالح عبيد حسن137003262021036003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد ثامر ليلو بداي137004262021046052

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0ثانوية الفرسان المختلطةادبيمنتظر جبار شاكر راضي137005262021158026

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0اعدادية االطهار للبنينادبيكرار حيدر دهروب راضي137006222021034021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيعقيل غانم علي زوير137007262021201099

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0ثانوية الجواهري المسائية للبنينادبيحسين علي دايش جامل137008262021207002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0اعدادية الرحمة للبناتادبيافين عزيز محمد موسى137009262022127004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيحسن عبد الرضا عليوي كاظم137010242021153005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد عالء حسين عبد هللا137011142021024263

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0الخارجيونادبيمهند هيثم خالد فارس137012162021400451

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0اعدادية الشباب للبنينادبيالحسن كريم جابر فيروز137013222021033005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيختام حمزة محمد محمود137014262022126029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0اعدادية الزهراء للبناتادبينور الهدى اسماعيل جميل كاظم137015262022097040

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0اعدادية الدغارة للبنينادبيسجاد عدنان حسن شاطي137016242021008021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيحسين جميل جبير عباس137017292021016017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0ثانوية الموفقية المسائية للبنينادبيمحمد خريبط حسين ظاهر137018262021206017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية367.0اعدادية سيد البلغاء للبنينادبياحمد حاتم حسن كيطان137019222021055002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية556.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب عيدان عبد هللا شويع137020262042132135

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية537.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسين راشد شيال نوري137021262041010040

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيسجاد فاضل عبد الحسن عطشان137022222041274023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائييعقوب راضي ثجيل كاظم137023222041077205

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيحسين يعقوب عليوي عبيد137024222041051032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية530.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي فوزي جواد كاظم137025232041173108
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم احمد جمعة بديوي137026262042088142

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمنير عبيس مخلف حمود137027262041010193

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسين علي خضير محمد137028232041173042

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية الحي للبناتاحيائيبراء ياسر حسين زامل137029262042107028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائياسراء لفته كاطع ناصر137030262042111003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي سالم نعمه حسن137031222041051074

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيهيفاء عبد العظيم محيسن لفته137032222042393114

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيساره عايد محمد ازعيل137033262042106067

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيسجى عبد الهادي صالح خميس137034262042102088

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء طالب عاجل عبد137035222042204099

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيحسين هيثم سلمان شمخي137036222041051031

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيمريم طالب زغير فرهود137037262042250193

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي فليح هداد يدام137038222041051083

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي خليف رشيد عبد137039232041173095

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيهدى رياض عبد الرضا كريم137040262042132247

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائيزهراء بشير عيال موسى137041262042098012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيمحمد مهدي عيسى اغريب137042262041033119

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0اعدادية المودة للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين رشيد اسماعيل137043262042078058

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيحيدر الزم كزار خماط137044222041031035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفرح فؤاد عواد علي137045262042088138

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيحنين رحيم جاسم خلف137046262042250072

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية جصان للبناتاحيائينور علي ياسين حنيطان137047262042071033

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيآمنه رحيم جاسم محمد137048262042100001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية النور للبناتاحيائيتقوى عدنان حميد مشجل137049262042119019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيبركات شهيد رسن كاظم137050222042394013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسين علي يصغ خلف137051222041041033

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمه سلمان عناد عليوي137052222042204167

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيزهره خضير شعيوط محيسن137053262042072024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيحيدر كاظم وجعان نيس137054222041051035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية القطيف للبنيناحيائيعلي عالء جعفر جباري137055262041041032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيوفاء جبار هرميل يونس137056262042250248

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحيدر حسين دنيف نهيب137057262041010060

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد اسماعيل منصور يوسف137058262041010144

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيعبد هللا بنوان حمود فيصل137059222041030035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه محمد جواد الزم137060262042102113
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية المودة للبناتاحيائينورا محمد سلمان داود137061262042078075

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء سليم حسن كاظم137062262042086077

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيمهدي عبد الحسن جاسم محمد137063222041031149

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيزينب وسام موسى عبد العالي137064222042311056

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيمريم بهاء حسين عبدان137065232042092207

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيكرار عذافه عبد النبي سلمان137066262041209162

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيحسنين حيدر حسون ميشي137067262041209040

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيساره امين عزيز فيصل137068222042204136

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمصطفى باسم جالب عوده137069262041027134

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء علي نعمه عبد الحسين137070262042107078

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء علي طاهر علي137071262042088084

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيحوراء جميل فرحان عبود137072222042274004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية القاسم للبنيناحيائياسامة خزعل كاظم هندي137073232041006008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيطيبة صباح اسماعيل سالم137074292042054079

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية المودة للبناتاحيائينبأ ثامر ياسر حسين137075262042078068

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمسلم عقيل حسين جعفر137076222041306371

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية النيل للبناتاحيائيمريم انور عبد علي ناصر137077222042169090

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيحياة جابر عباس مخيم137078222042132021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيسيف عماد محمد جاسم137079262041012059

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء قاسم كبيس عليوي137080262042087065

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية فضة للبناتاحيائياستبرق باسم عبد جبر137081262042095002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية االمام الرضا ع للبنيناحيائيعلي شاكر محيسن عساف137082262041043029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية الياقوت للبناتاحيائيساره حسين جواد لفته137083262042131013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء اياد شنو جاهل137084222042424034

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0الخارجيوناحيائيمهند جمعه صبيح حجاوي137085262041400067

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمهند محمد رشيد مسلم137086262041048147

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيمرتضى محمد لفته الجبل137087222041373066

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد فاضل عبد الرزاق137088262042132091

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيدعاء طالب صكبان جفات137089222042394024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائييمامه كريم عبد حسن137090262042102154

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمشعل خليف سهيل كاظم137091292041007319

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيفاطمه غالب اسماعيل محيسن137092222042175211

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن شدهان حسن137093262042088085

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيساره بشار عبد خيون137094222042204137

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياالء احمد مهاوش زغير137095222042424007
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيرغد حيدر محمد راضي137096232042142112

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيتبارك حليم حسن خليف137097262042250055

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيرقيه سرحان عجيل عباس137098222042393029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي مرتضى معمر ريسان حسين137099222041033110

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن مهدي جاسم137100262042088076

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسين وائل ابراهيم مجيد137101262041048038

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيتقوى فاضل موسى حسن137102272042060062

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0اعدادية النيل للبناتاحيائيسارة سلمان عودة صفر137103222042169060

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيزهراء سعد خالد مذري137104262042106052

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيفرحان عبد خالوي وره137105262041001150

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيعذراء ناصر دفتر رداد137106222042311072

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء سلمان هادي سرداح137107262042086076

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيمصطفى حليم يحيى راقب137108232041049055

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم مالك عطا محمد137109262042102126

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية النيل للبناتاحيائيفاطمة ناصر محمد جعيلي137110222042169087

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية المناهل للبناتاحيائينورس رسن علي محمد137111262042115062

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمهدي كاظم جبار كطيف137112262041010195

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائييوسف يعقوب صافي نعمة137113242041203372

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية الحي للبناتاحيائيحوراء جليل ابراهيم موسى137114262042107043

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية االمام الرضا ع للبنيناحيائيعلي فليح خابط حسن137115262041043032

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائيحوراء فاضل زاكور مسعود137116262042122003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد حبيب جاني137117262042132062

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيغدير شاطي ناصر حسين137118262042103041

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيرقيه رياض كاظم دنان137119222042141091

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0اعدادية الحي للبناتاحيائينرجس كاظم رسن صياح137120262042107143

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيكوثر حميد حسين يوسف137121222042158065

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية القدس للبناتاحيائيزينه عماد عبادي معيوف137122262042104100

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيسجاد عدنان ظاهر جاسم137123242041002059

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزينب زغير ناصر حسين137124222042143197

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيبراء نعيم عجيل صاحي137125262042081010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيحوراء خضير عبود عاشور137126232042119040

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي ذياب هادي زريجي137127262041010120

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيتبارك فؤاد خضير عباس137128232042229002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي سعد حسين سلمان137129272041010115

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيحسين عادل كاظم دنان137130232041183016
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيعذراء كزار وادي علي137131262042115044

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيزين العابدين عبد االمير حسين جخيتر137132242041003110

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيمريم خضير عباس صالح137133262042094051

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيتقى سالم علي حسن137134262042109027

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائياحمد راشد عنون مهنا137135242041211006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب تحسين يدوع ناصر137136262042096091

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيحسين علي حميد مسير137137222041031021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيحسين علي حسين محسن137138262041202025

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيجعفر عباس متعب عبود137139232041065006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيضحى عدنان حميد عبد137140222042396039

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيحسين حنون مرغيل صالح137141262041033031

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية العزة للبناتاحيائيسعاد سامي عسكر حالوب137142262042099037

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيريام علي جالب فرمان137143242042110036

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عباس فيصل عبود137144222041003083

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائينور حسن زاير لياس حسن137145262042080155

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيزهراء علوان حميد حمود137146222042168028

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائينورين رائد محمد سعيد داخل137147262042080160

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيشفق صادق مكطوف المي137148262042089081

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية الصفا للبناتاحيائيرؤى أحمد عبد المجيد مهدي137149262042085024

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزهراء ستار جبار محيسن137150262042143057

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية االشراق  اللبناتاحيائيزهراء سنيد بديوي مذخور137151222042187004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيانتصار صالح عبيد جابر137152262042081006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيحيدر صباح ياسر كريم137153262041001069

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيابتسام عزيز جبير وذاح137154222042132001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسين عزيز طريف جاسم137155242041019010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء ماجد سلمان تبان137156262042086086

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيصالح حسن كاظم حسين137157232041169016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيكرار ياسر امنيشن طاهر137158262041019040

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية القدس للبناتاحيائينور فراس امين كاظم137159262042104162

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتبارك بهاء كيوف حاتم137160262042132040

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي مالك خشن حسون137161262041048086

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد حنظل حسين137162222042394070

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيصابرين محسن عبد الحسين دهيم137163222042183063

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغفران محمد مراد جبر137164262042097084

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد خليف حسين عليوي137165262041010151
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء رياض رهيف دحام137166262042107072

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية الصفا للبناتاحيائيخديجه هادي صالح سالم137167262042085021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيعذراء رعد مطشر ظاهر137168262042106079

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينور مهند عائد نجم137169232042304218

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية الهدى للبناتاحيائياستبرق عزيز جبر محنة137170242042115006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيحسين راسم مالح مهنه137171232041168005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية رواد السالم االهلية للبنيناحيائيمصطفى عالء عباس نعمه137172252041213009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية الحي للبناتاحيائيحنين صالح كاظم حويش137173262042107041

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيرشا حسن عالوي عمران137174262042096052

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيرسل عقيل ثامر عودة137175222042170031

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيمكارم رحم خشان زعيط137176222042141223

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي تميم شياع علي137177262041048069

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين عباس ابراهيم ساسون137178242042220133

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيعذراء جبار مدلول ظاهر137179242042110076

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية551.0ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيعلي مهدي عاشور راضي137180222051309020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيعباس حسن مشاي فليح137181262051008018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيمجتبى سالم رضوي جمعه137182262051202039

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية516.0اعدادية النيل للبناتتطبيقيدالل علي كاظم بجاي137183222052169008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0اعدادية الفجر للبناتتطبيقيزهراء كريم داخل جبر137184222052132003

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0ثانوية الباقر للبنينتطبيقيعبد الحمزه علي رزوقي عبد137185232051046021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقياحمد عدنان نوير حسين137186222051051002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقيحيدر صباح فرج جابر137187222051313013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيمثنى كاتب مفتن صالح137188222051031050

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية االميرات االهلية للبناتتطبيقيزينب ضياء رحيم جبر137189262052143006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0ثانوية تبارك للبناتتطبيقيندى محمد عبد عيدان137190262052077017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيرضا محمد بدر ابراهيم137191222051373048

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمه عذيب كاصد شنيدخ137192222052164018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية426.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيبنين حسين عبد االمير نذير137193222052392008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية425.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيزهراء ابراهيم رمضان باشا137194142052077019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية423.0اعدادية الغدير للبناتتطبيقينور جاسم هالل عجيل137195262052086048

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيجواد حسين جبار ثابت137196272051004006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية416.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعبد هللا احمد اديب احمد137197262051019019

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية415.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمنتظر اسماعيل ابراهيم عيسى137198272051002170

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية411.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيعلي جمال محمد محيسن137199222051373069

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية410.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقييقين حسين عبد االمير نذير137200222052392046
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جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية398.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيحسن توفيق ذياب صبيح137201262051007009

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية397.0اعدادية الفجر للبناتتطبيقيغفران جابر حسين عليوي137202222052132005

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينتطبيقيمحمد صبار شويل كوادي137203222051079021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيعلي حامد صالح جواد137204262051027033

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية396.0ثانوية الكوت المسائية للبناتتطبيقيزينب فاضل هادي شاهين137205262052250029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية395.0الخارجياتتطبيقيايات فاضل فرحان عيسى137206262052401004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية394.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيعلي مهدي جاسم محمد137207262051033043

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية393.0ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيمالك ابراهيم فزيع لبد137208222052309015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية392.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيعباس مزعل عريبي خلف137209222051046030

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيعلي حمد عيد ضاحي137210222051069051

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية391.0ثانوية النيل للبنينتطبيقيعبد هللا داخل عبود كناص137211232051033023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيمحسن مرتضى محمد ياسين137212222051051061

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية390.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيمصطفى سلمان كحط فليح137213262051008035

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي فراس ابراهيم محمد137214162051002101

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمنتظر قاسم عبد عليوي137215292051004167

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية389.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيمصطفى حسين عبد كاظم137216252051152071

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0اعدادية الغدير للبناتتطبيقيدنيا مشتاق جبار عيسى137217262052086016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيرباب عبد االمير مفتن صالح137218222052309006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية387.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم علي سعدون137219222051301047

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقياحمد راهي هادي عبيس137220272051152001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيمحمد غالي جبر مهوس137221222051051074

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيكاظم نجم عبد فرج137222222051358023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقياسراء سالم سوادي جبر137223162052243002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية386.0ثانوية االعتصام للبنينتطبيقيعثمان عبدهللا اعطيه سليمان137224162051143015

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيتطبيقينورة جواد عبد الكاظم جكينم137225242052112025

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيحسين سليم كاظم جبر137226262051008007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية385.0ثانوية انوار الحجة للبنينتطبيقيمحمد تقي عقيل مجبل كريم137227162051026027

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية االطهار للبنينتطبيقيحيدر جمهور عطا هللا صيوان137228222051034018

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0اعدادية المناهل للبناتتطبيقيفاطمه محسن فرحان كاظم137229262052115017

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية384.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيابرار صباح مجبل حسن137230162052184004

جامعة واسط/كلية اآلداب438.0اعدادية الصفا للبناتادبيرباب خليل شحاع فنجان137231262022085007

جامعة واسط/كلية اآلداب436.0اعدادية المثنى للبنينادبيعلي صادق فهد حسن137232262021005050

جامعة واسط/كلية اآلداب429.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيهنادي علي كطوف جليوي137233262022082031

جامعة واسط/كلية اآلداب424.0اعدادية اليسر للبناتادبينورهان سالم صديم بدن137234262022109042

جامعة واسط/كلية اآلداب412.0اعدادية اليسر للبناتادبيمروه عبد محسن حمد137235262022109033
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جامعة واسط/كلية اآلداب411.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبياسماعيل كاظم ابراهيم جوده137236262021043003

جامعة واسط/كلية اآلداب411.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينور عبد الحسين عباس صابط137237262022089042

جامعة واسط/كلية اآلداب410.0اعدادية الموفقية للبنينادبيمحمد رشيد بشير علوان137238262021056108

جامعة واسط/كلية اآلداب409.0اعدادية الزهراء للبناتادبيتقى عباس ولي حسين137239262022097010

جامعة واسط/كلية اآلداب409.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيمنتظر حسين غازي مرهيج137240262021201167

جامعة واسط/كلية اآلداب409.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيتبارك باسم عبيد حميد137241262022082005

جامعة واسط/كلية اآلداب403.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيبنين فالح خلف جاسم137242262022089008

جامعة واسط/كلية اآلداب400.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيبنين جعفر احمد خابور137243262022079009

جامعة واسط/كلية اآلداب400.0ثانوية األعراف المختلطةادبيزينب ساده فهد ماجود137244262022161007

جامعة واسط/كلية اآلداب398.0ثانوية ابن خفاجة للبنينادبيعباس علي عاشور هادي137245262021159012

جامعة واسط/كلية اآلداب397.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيفاطمه صالح عبد الساده سرحان137246262022111043

جامعة واسط/كلية اآلداب396.0اعدادية الزهراء للبناتادبيوفاء هيثم عبد الخالق محسن137247262022097042

جامعة واسط/كلية اآلداب394.0اعدادية الغدير للبناتادبيتبارك ستار مهاري فالح137248262022086016

جامعة واسط/كلية اآلداب393.0اعدادية عطر الوالية للبناتادبيفاطمة جاسم محمد جليب137249262022117017

جامعة واسط/كلية اآلداب393.0اعدادية الكرامة للبنينادبيمحمد عيسى خضير عبد العباس137250262021004082

جامعة واسط/كلية اآلداب392.0اعدادية دجلة للبنينادبيحسين يونس كامل نجم الدين137251262021020009

جامعة واسط/كلية اآلداب391.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيعلي عكار جودي كاظم137252262021201121

جامعة واسط/كلية اآلداب390.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيمريم جعفر مولود خضير137253262022102028

جامعة واسط/كلية اآلداب390.0اعدادية الهدى للبناتادبياسراء طارق حميد زيدان137254262022090001

جامعة واسط/كلية اآلداب390.0ثانوية المركزية للبناتادبيزينب عبد جاسم عباس137255262022105010

جامعة واسط/كلية اآلداب389.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيحسن سرحان كسار حسون137256262021201032

جامعة واسط/كلية اآلداب386.0ثانوية اإلخالص المسائية للبناتادبيمالك محمد حتيت خلف137257132022285027

جامعة واسط/كلية اآلداب386.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيمحمد عبد االمير جبار كاطع137258262021201146

جامعة واسط/كلية اآلداب384.0اعدادية الزهراء للبناتادبيبنين كاظم حمد مطرود137259262022097007

جامعة واسط/كلية اآلداب383.0اعدادية االصالة للبنينادبياحمد يوسف صبري عويد137260262021035008

جامعة واسط/كلية اآلداب381.0اعدادية العزيزية للبناتادبيآيه نعمان حمد حمزه137261262022110003

جامعة واسط/كلية اآلداب381.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمنير كريم صالح عودة137262132021007061

جامعة واسط/كلية اآلداب381.0اعدادية الرحمة للبناتادبيمالك اسامه عبد العباس عبد هللا137263262022127047

جامعة واسط/كلية اآلداب380.0اعدادية المثنى للبنينادبيمؤمل ناظم عبد الواحد عبد الحسن137264262021005061

جامعة واسط/كلية اآلداب379.0اعدادية المصطفى للبنينادبيرامي عادل عبد هللا يوسف137265262021019029

جامعة واسط/كلية اآلداب379.0ثانوية الدجيلة المختلطةادبينور عبد الواحد عنيد سباهي137266262022152003

جامعة واسط/كلية اآلداب379.0اعدادية دجلة للبنينادبيمؤمل محسن دهوش شناوة137267262021020022

جامعة واسط/كلية اآلداب377.0اعدادية البلديات للبنينادبيعباس فاضل عباس صالح137268142021037115

جامعة واسط/كلية اآلداب375.0ثانوية الفاروق للبنينادبيحسن ابراهيم هليل لملوم137269142021054005

جامعة واسط/كلية اآلداب374.0اعدادية المثنى للبنينادبيرضوان دويح نخيالن ليلي137270262021005023
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جامعة واسط/كلية اآلداب373.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيزين العابدين علي حسين صغير137271262021006031

جامعة واسط/كلية اآلداب372.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيزينب محمد عليوي عبد الحسن137272262022076014

جامعة واسط/كلية اآلداب370.0اعدادية الغدير للبناتادبيرقيه علي نور نهاب137273262022086025

جامعة واسط/كلية اآلداب370.0اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي صباح لفته سلمان137274102021008074

جامعة واسط/كلية اآلداب369.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبياية حمزة جبر حسب137275262022126013

جامعة واسط/كلية اآلداب368.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيعباس عدنان خلف عبد عون137276132021002051

جامعة واسط/كلية اآلداب366.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيمنتظر علي هاشم سلمان137277262021173062

جامعة واسط/كلية اآلداب366.0اعدادية الميمون للبنينادبيعباس سالم علي حسن137278262021033026

جامعة واسط/كلية اآلداب366.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيفاطمه جاسم محمد بحت137279262022112021

جامعة واسط/كلية اآلداب366.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينب محمد هاشم عبود137280262022090008

جامعة واسط/كلية اآلداب366.0اعدادية المسيب للبنينادبيليث باسم عاجل حميد137281232021009089

جامعة واسط/كلية اآلداب366.0ثانوية الكريمية للبناتادبيخديجة دويج محمد صالح137282262022128005

جامعة واسط/كلية اآلداب366.0اعدادية القطيف للبنينادبيحمزه حسن عليوي كهيه137283262021041020

جامعة واسط/كلية اآلداب366.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبينوره علي حسين مديد137284262022129052

جامعة واسط/كلية اآلداب366.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيذو الفقار موفق محمد صالح عبد الهادي137285142021049025

جامعة واسط/كلية اآلداب365.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعباس جبار حامد حسن137286142021049034

جامعة واسط/كلية اآلداب365.0ثانوية األعراف المختلطةادبيفاطمه جواد كاظم مهذول137287262022161012

جامعة واسط/كلية اآلداب365.0ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه عالء حسن علوان137288262022075016

جامعة واسط/كلية اآلداب365.0اعدادية الموفقية للبناتادبيمودة فاضل هادي حسين137289262022093065

جامعة واسط/كلية اآلداب365.0اعدادية الصفا للبناتادبيمريم عباس عايد نعيثل137290262022085017

جامعة واسط/كلية اآلداب365.0اعدادية الغدير للبناتادبينور جاسم سفاح لفته137291262022086080

جامعة واسط/كلية اآلداب364.0اعدادية المصطفى للبنينادبيسيف يعقوب يوسف عناد137292262021019037

جامعة واسط/كلية اآلداب364.0ثانوية الكريمية للبناتادبينور علي كوجي حسين137293262022128024

جامعة واسط/كلية اآلداب364.0اعدادية االحرار للبناتادبيمريم منير عباس جبار137294262022106020

جامعة واسط/كلية اآلداب364.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء حسين عيالن عبود137295262022089018

جامعة واسط/كلية اآلداب364.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيمنتظر باسم محمد عبد137296262021201166

جامعة واسط/كلية اآلداب364.0اعدادية النعمانية للبناتادبيام البنين مرتضى محمد صادق عبيد137297262022087006

جامعة واسط/كلية اآلداب364.0اعدادية الحي المسائية للبنينادبيهيالن حمود نعيم كتوب137298262021202035

جامعة واسط/كلية اآلداب364.0اعدادية الغدير للبناتادبيبنين فهد كريم كريدي137299262022086013

جامعة واسط/كلية اآلداب364.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينادبيعلي سامي حسن وافي137300262021200041

جامعة واسط/كلية اآلداب364.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيتبارك محمد كاظم يازع137301262022102007

جامعة واسط/كلية اآلداب364.0ثانوية الكريمية للبناتادبيزهراء علي جاسم زنبور137302262022128011

جامعة واسط/كلية اآلداب363.0ثانوية التاميم للبناتادبيبتول حسين علي رجب137303262022101005

جامعة واسط/كلية اآلداب363.0ثانوية الفتوة المختلطةادبيكرار حيدر علي جاسم137304262021169011

جامعة واسط/كلية اآلداب363.0ثانوية ابن سينا المختلطةادبيحيدر سلمان هنون بعنون137305262021166005
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جامعة واسط/كلية اآلداب363.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيميسم اثير جبار كريم137306262022103028

جامعة واسط/كلية اآلداب363.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيفاطمه عبد الكريم جمعه جاسم137307262022102025

جامعة واسط/كلية اآلداب363.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبينور قاسم حافظ لفته137308282022093073

جامعة واسط/كلية اآلداب363.0ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيساره شرهان يوسف عباس137309262022123031

جامعة واسط/كلية اآلداب362.0ثانوية المركزية للبناتادبينور الهدى علي حسن جاسم137310262022105018

جامعة واسط/كلية اآلداب362.0اعدادية النعمانية للبناتادبيابرار مشرق عبد االمير كسار137311262022087002

جامعة واسط/كلية اآلداب362.0ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيخديجه كريم جابر كمر137312262022123017

جامعة واسط/كلية اآلداب362.0اعدادية طه االمين للبنينادبيباقر عدنان حاشوش منجل137313262021026004

جامعة واسط/كلية اآلداب362.0ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح٢ للبنينادبيعلي عبد النبي حمد عباس137314262021024024

جامعة واسط/كلية اآلداب362.0ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيايات معيوف بدر عبيد137315262022123008

جامعة واسط/كلية اآلداب362.0اعدادية النجاح للبنينادبيحسام خالد كامل حسن137316142021027023

جامعة واسط/كلية اآلداب362.0اعدادية دجلة للبنينادبيمهدي جاسم وداعة جاسم137317262021020031

جامعة واسط/كلية اآلداب362.0اعدادية النعمانية للبناتادبيسحر حسون صعيب صكبان137318262022087032

جامعة واسط/كلية اآلداب362.0ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيهيبه عمران حمود غركان137319262022123047

جامعة واسط/كلية اآلداب362.0ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيزهراء حسين حسن كاظم137320262022123026

جامعة واسط/كلية اآلداب362.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي صباح شالل مطر137321262021047135

جامعة واسط/كلية اآلداب362.0ثانوية الفجر المسائية للبنينادبيمصطفى شمال رضا عداي137322222021309033

جامعة واسط/كلية اآلداب362.0اعدادية الموفقية للبنينادبيعلي خلف حمود جليهم137323262021056081

جامعة واسط/كلية اآلداب362.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيمريم ثامر نايف محيسن137324262022135029

جامعة واسط/كلية اآلداب362.0ثانوية الكريمية للبناتادبيهدى حامد عفدول حميدي137325262022128027

جامعة واسط/كلية اآلداب362.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيمؤمل رحمن شالكه محمد137326262021043021

جامعة واسط/كلية اآلداب362.0اعدادية الغدير للبناتادبينورا فرحان عبد الكاظم حسين137327262022086083

جامعة واسط/كلية اآلداب361.0ثانوية الدر المكنون للبناتادبيتماظر حمزه دكمان شمران137328262022146002

جامعة واسط/كلية اآلداب361.0اعدادية الموفقية للبناتادبييقين رشيد عكار زميط137329262022093077

جامعة واسط/كلية اآلداب361.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيأستبرق جبار علي سفيح137330262022102001

جامعة واسط/كلية اآلداب361.0اعدادية الميمون للبنينادبيعباس حسين كريدي صحن137331262021033025

جامعة واسط/كلية اآلداب361.0ثانوية الغسانية للبنينادبياكرم واثق جار هللا صالح137332262021156011

جامعة واسط/كلية اآلداب361.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيهشام عباس غاوي يونس137333262021047207

جامعة واسط/كلية اآلداب361.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيطيبه جاسم محمد طاهر137334262022129035

جامعة واسط/كلية اآلداب361.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيعلي ضياء زيدان امير137335262021006051

جامعة واسط/كلية اآلداب361.0ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح٢ للبنينادبيحيدر احمد غيدان بردان137336262021024010

جامعة واسط/كلية اآلداب361.0ثانوية التاميم للبناتادبينور الهدى كريم عيدي غرب137337262022101034

جامعة واسط/كلية اآلداب361.0اعدادية حلب للبنينادبيحسين احمد هادي عزيز137338262021013031

جامعة واسط/كلية اآلداب361.0اعدادية الهدى للبناتادبينور الهدى سعد جغيده كعيد137339262022090019

جامعة واسط/كلية اآلداب361.0ثانوية التاميم للبناتادبيزينب رشيد حميد حسين137340262022101020
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جامعة واسط/كلية اآلداب360.0اعدادية حلب للبنينادبياحمد سعد عبد الحسن عبد الرضا137341262021013008

جامعة واسط/كلية اآلداب360.0اعدادية دجلة للبنينادبيقاسم مجيد حسين شلوب137342262021020020

جامعة واسط/كلية اآلداب360.0اعدادية الرحمة للبناتادبيهدى محسن عاجل عزوز137343262022127054

جامعة واسط/كلية اآلداب360.0ثانوية بلقيس للبناتادبيبنين رشيد صبيح خسباك137344262022116003

جامعة واسط/كلية اآلداب360.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيحسين تركي مدلول حسون137345262021173009

جامعة واسط/كلية اآلداب360.0ثانوية عشتار المختلطةادبيهاني محمد صالح ترك137346262021170010

جامعة واسط/كلية اآلداب360.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحمزه علي كامل عيدان137347262021025026

جامعة واسط/كلية اآلداب360.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيمصطفى علي عبود خلف137348262021006079

جامعة واسط/كلية اآلداب360.0اعدادية الموفقية للبناتادبياية عبد هللا مشعل فهيد137349262022093009

جامعة واسط/كلية اآلداب360.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيحيدر محسن عيسى جعفر137350262021043006

جامعة واسط/كلية اآلداب556.0ثانوية االمال للبناتاحيائيتبارك نعمان فرج سلمان137351142042108034

جامعة واسط/كلية اآلداب483.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائياحمد مهند محمد صالح137352282041008014

جامعة واسط/كلية اآلداب465.0اعدادية العزة للبنيناحيائيحسن عدنان تليعة صنيخ137353262041007014

جامعة واسط/كلية اآلداب451.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيكرار نعيم نصار عرس137354262041004055

جامعة واسط/كلية اآلداب445.0اعدادية الكوت للبناتاحيائينبأ عبد السالم ياسر عكله137355262042096165

جامعة واسط/كلية اآلداب444.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيعباس كامل نصار عبد137356262041208022

جامعة واسط/كلية اآلداب440.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيساره هادي خضر عباس137357262042250296

جامعة واسط/كلية اآلداب437.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائينورا صاحب راشد مجالب137358222042141253

جامعة واسط/كلية اآلداب436.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء علي جاسم عوفي137359262042086081

جامعة واسط/كلية اآلداب434.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى صباح خضير عباس137360262042088162

جامعة واسط/كلية اآلداب429.0اعدادية اليسر للبناتاحيائينرجس جادر خضير محمد137361262042109101

جامعة واسط/كلية اآلداب424.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيمريم العذراء كريم عبد عيدي137362262042086152

جامعة واسط/كلية اآلداب424.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين محمد جوده بشاره137363262042088039

جامعة واسط/كلية اآلداب423.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيفاطمه رحيم ناشور معارج137364262042081043

جامعة واسط/كلية اآلداب422.0اعدادية القدس للبناتاحيائيعذراء صاحب حسن علي137365262042104116

جامعة واسط/كلية اآلداب416.0ثانوية سمية للبناتاحيائيزهراء جواد مريعان مطير137366262042118010

جامعة واسط/كلية اآلداب416.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفيحاء عادل موسى طلفاح137367262042089107

جامعة واسط/كلية اآلداب415.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيبدور خلف جياد محمود137368262042087022

جامعة واسط/كلية اآلداب414.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء زياد حسين سلمان137369262042096074

جامعة واسط/كلية اآلداب412.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيحوراء عالوي عبد ناصح137370262042102031

جامعة واسط/كلية اآلداب411.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء طارق حسين ساجت137371262042102064

جامعة واسط/كلية اآلداب410.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء رعد مجلي سعد137372252042084323

جامعة واسط/كلية اآلداب410.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب جاسم محمد هيالن137373262042102073

جامعة واسط/كلية اآلداب409.0اعدادية القدس للبناتاحيائيفاطمه عبد المحسن خليف جاسم137374262042104132

جامعة واسط/كلية اآلداب409.0اعدادية العزة للبنيناحيائيسجاد كريم حاشوش شويع137375262041007044
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جامعة واسط/كلية اآلداب407.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين علي حسين صكبان137376252041031183

جامعة واسط/كلية اآلداب407.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيختام شاكر جابر كريم137377262042092030

جامعة واسط/كلية اآلداب407.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيفاضل حاكم بدر وناس137378242041204112

جامعة واسط/كلية اآلداب406.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيايه عيسى سلمان طارش137379262042087019

جامعة واسط/كلية اآلداب405.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيالطاهرة حسين عبد محمد137380292042153012

جامعة واسط/كلية اآلداب404.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزينب جعفر سلمان مخيلف137381142042090056

جامعة واسط/كلية اآلداب404.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيكرار حيدر نهار بريجان137382262041209160

جامعة واسط/كلية اآلداب403.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه اسعد علي حسين137383272042056313

جامعة واسط/كلية اآلداب403.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمؤمل حيدر حسين عبد الحسن137384122041005047

جامعة واسط/كلية اآلداب402.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيلمى محمد جاسم مطير137385262042250317

جامعة واسط/كلية اآلداب401.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد عماد محمد علي محمد137386262041048121

جامعة واسط/كلية اآلداب400.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائييعقوب محمد عيد يوسف ابراهيم137387172041118076

جامعة واسط/كلية اآلداب399.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء كريم عبد كامل137388262042103026

جامعة واسط/كلية اآلداب399.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمجتبى ستار جبار حنون137389222041003283

جامعة واسط/كلية اآلداب399.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمرتضى علي فاضل شاكر137390252041008244

جامعة واسط/كلية اآلداب399.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيميادة رحيم جاسم طعمة137391222042184021

جامعة واسط/كلية اآلداب397.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي ستار كاظم غتار137392242041001171

جامعة واسط/كلية اآلداب397.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمة قاسم عبيد علي137393262042074101

جامعة واسط/كلية اآلداب396.0اعدادية البراق للبنيناحيائييوسف اكرم نعمه بديوي137394152041002072

جامعة واسط/كلية اآلداب419.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقياحمد حسين مهدي كاطع137395282051006010

جامعة واسط/كلية اآلداب410.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيزهراء محمد هليل عبد الحسن137396282052070039

جامعة واسط/كلية اآلداب394.0ثانوية ابن خلدون األهلية للبنينتطبيقياحمد علي عبد الكاظم عفلوك137397162051093001

جامعة واسط/كلية اآلداب390.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيزينب عبد هللا شنته فرج137398162052238019

جامعة واسط/كلية اآلداب388.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيمريم حسام جبار خليف137399262052089016

جامعة واسط/كلية اآلداب383.0اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد هللا خليف جاسم مال هللا137400162051041026

جامعة واسط/كلية اآلداب382.0اعدادية الهبة للبناتتطبيقييقين نعيم كاظم حسين137401222052120015

جامعة واسط/كلية اآلداب381.0ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيصادق حسين صادق هاشم137402282051033025

جامعة واسط/كلية اآلداب381.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيآيه حيدر جواد كاظم137403222052392004

جامعة واسط/كلية اآلداب380.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيرنا اسعد جبار مشجل137404282052068034

جامعة واسط/كلية اآلداب378.0اعدادية الغدير للبناتتطبيقيعفراء معد محمد حسن ناجي137405262052086038

جامعة واسط/كلية اآلداب377.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيمنتظر ادريس حميد مدك137406222051310216

جامعة واسط/كلية اآلداب375.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيماجد حكمت مطر الزم137407162051354079

جامعة واسط/كلية اآلداب375.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيشهد ناطق اسماعيل عوده137408222052311018

جامعة واسط/كلية اآلداب374.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيزيدان عبد الحسن صاحب زيدان137409262051027023

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية538.0ثانوية العفاف للبناتادبيحوراء مناف نعيم بدر137410262022141003
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جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية508.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيسليل باقر جابر ابراهيم137411262022111035

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية508.0اعدادية حلب للبنينادبيحسين سالم عواد حمزة137412262021013035

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية499.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيبتول هالل سلمان محمد137413262022079006

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية493.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيحوراء احمد جواد كاظم137414262022079012

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية480.0اعدادية الحفرية للبناتادبيرسل علي وهيب دنبوس137415262022091019

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية452.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتادبيضحى حيدر محسن كاظم137416262022251017

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية452.0ثانوية العفاف للبناتادبيختام سمير عاجل هويدي137417262022141004

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية451.0ثانوية العفاف للبناتادبيفاطمه محمد لفته محمد137418262022141010

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية449.0اعدادية جصان للبنينادبياحمد وليد عبد الرضا موسى137419262021036002

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية449.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيبنين لفته ذياب مشاي137420262022111013

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية447.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيهدى اسامه يونس عباس137421262022111069

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية447.0اعدادية العزيزية للبناتادبيزهراء عبد الرزاق خميس علي137422262022110011

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية441.0ثانوية العفاف للبناتادبيسميه ضياء صكبان زامل137423262022141009

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية439.0اعدادية العزيزية للبناتادبيمريم حسن عبد الساده هويدي137424262022110023

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية435.0ثانوية الحياة المختلطةادبيدعاء حيدر ربيع كربول137425262022151008

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية434.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيمروه جاسب عكاب مهدي137426262022111050

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية429.0ثانوية الحياة المختلطةادبيفرح حمود مراد حميد137427262022151013

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية425.0ثانوية الدر المكنون للبناتادبيمريم حسين دكمان شمران137428262022146010

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية425.0اعدادية الزبيدية للبناتادبيزهراء مفيد جباره مالح137429262022092013

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية419.0اعدادية العزيزية للبناتادبيفاطمه محسن حسن سمين137430262022110020

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية418.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبينور جبار ساجت صباح137431262022112028

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية417.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيبتول سلجاوي جرو عفر137432262022079005

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية417.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيمروه فارس مهدي ريكان137433262022079037

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية416.0الخارجيونادبيحسن كريم فخري سليم137434232021400051

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية415.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتادبيبراء رحيم ناجي سلمان137435262022139004

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية414.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيزينب سعدي حسين مسلم137436262022111030

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية412.0ثانوية المرتضى المختلطةادبيعلي عادل طالب كاظم137437232021185005

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية412.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيغفران رزاق راضي عباس137438262022173006

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية412.0ثانوية بنت الهدى للبنات- الوقف الشيعيادبيبنين خزعل مظلوم عبيد137439262022073003

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية409.0اعدادية حلب للبنينادبيعمار عثمان فالح حسن137440262021013123

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية407.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيفاطمه عبد هللا عبد محمد137441262022111046

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية407.0اعدادية الحفرية للبناتادبيصابرين كريم هادي شنيوي137442262022091046

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية406.0اعدادية العزيزية للبناتادبيفاطمه محمد عباس حميد137443262022110021

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية405.0ثانوية البهجة المختلطةادبيرسل طالب حمد مدلل137444262022167003

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية405.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيايه طالب كاظم مرعيد137445262022079004
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جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية404.0اعدادية االزدهار للبناتادبياستبرق مالك جهاد مجيد137446122022090002

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية403.0ثانوية الوثبة للبنينادبيعلي عبد النبي حميد نوير137447222021056005

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية403.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيانمار دوري فالح ضمد137448262022079003

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية402.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيعبير ثامر فرج عبد السادة137449262022079029

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية402.0اعدادية الحفرية للبناتادبيفاطمه سلمان شريف تقي137450262022091050

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية401.0ثانوية السراج للبنينادبيحيدر عبد هللا ناصر خلف137451282021031008

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية399.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيرسول حسين صيوان عوده137452262021015030

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية398.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيعذراء عباس سلمان داوود137453262022126067

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية398.0اعدادية الموفقية للبنينادبيهالل زامل هالل سعدون137454262021056144

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية398.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيحسين ناصر حسين علي137455262021173014

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية398.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيهديل حمزة مراح مهدي137456262022126116

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية398.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيرواء احمد مزهر علي137457262022135013

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية397.0اعدادية العزيزية للبناتادبيفاطمه حسين سامي سلمان137458262022110019

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية396.0اعدادية المثابرون للبنينادبيمحمد مدير طويان صاهود137459222021376091

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية396.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسن علي منشد كريم137460152021006015

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية396.0ثانوية الحياة المختلطةادبياستبرق عالوي هالل حمزه137461262022151003

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية396.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيايات اركان خميس علي137462262022126011

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية395.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتادبياالء ابراهيم محمد حسن137463262022139003

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية395.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبياحمد علي احمد خلف137464232021190001

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية395.0ثانوية العزيزية المسائية للبناتادبيبنين صادق مجيد رمضان137465262022252006

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية395.0ثانوية ام الكتاب للبناتادبيغفران عبد الرزاق شوكان جاسم137466262022140010

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية395.0اعدادية القطيف للبنينادبيمرتضى كاظم علي عاشور137467262021041053

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية395.0اعدادية العزيزية للبناتادبيزينب عيدان حسين حاجم137468262022110014

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية394.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمحمد طاهر هادي دهام137469262021025058

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية393.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيشروق شامل شياع تركي137470262022126059

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية393.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعباس علي مصاول جابر137471262021015050

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية392.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيزينب طالب شراد كاظم137472262022126046

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية391.0ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح٢ للبنينادبيعبد هللا سعدون عبيد عناد137473262021024020

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية390.0ثانوية الحياة المختلطةادبيفاطمه عمار صالح حمزه137474262022151011

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية390.0اعدادية الحفرية للبناتادبيآمنه عدنان ناجي راشد137475262022091002

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية389.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتادبيمنار عبد هللا حمد جوده137476222022141016

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية389.0ثانوية الموعظة المختلطةادبيايات حمد عبد علي زغير137477262022165001

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية389.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيكوثر منذر صبيح سلطان137478262022126089

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية389.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيمريم زياد خليف عليوي137479262022126093

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية389.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيايمان خليل ابراهيم داود137480262022111010
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جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية388.0ثانوية العفاف للبناتادبيزهراء محمد عبد الحسن مجيد137481262022141006

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية388.0ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح٢ للبنينادبيمسلم طالب كامل بدر137482262021024035

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية387.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيابراهيم سالم جدوع تالي137483262021173002

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية387.0ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح٢ للبنينادبيبارق يوسف عبد فلي137484262021024002

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية386.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيايالف سليم عبيد شمخي137485262022111007

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية386.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيهاجر رحمن طارش تومان137486262022111067

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية386.0ثانوية معصومة للبناتادبيزينب علي حسين مال هللا137487142022113015

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية385.0ثانوية الشجعان للبنينادبيسيف عباس حسين خضير137488262021176037

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية385.0ثانوية الدبوني للبناتادبيايه شريف عجيل فداوي137489262022098003

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية385.0ثانوية الغسانية للبنينادبيجالل مهدي عبد االمير عباس137490262021156016

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية384.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى عباس طالب محيميد137491142021024305

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية384.0ثانوية عرفات المختلطةادبيعبد هللا خضير موسى عبد هللا137492232021161014

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية383.0اعدادية الحفرية للبناتادبيسجى خالد حامد محمود137493262022091037

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية383.0ثانوية البهجة المختلطةادبيعزيز احمد كامل راضي137494262021167003

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية382.0اعدادية كوثا للبنينادبيمحمد جادر محيل عبد الواحد137495232021051026

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية382.0اعدادية القطيف للبنينادبيعبد هللا احمد عبد هللا مناحي137496262021041032

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية382.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيمريم صدام مساعد حمادي137497262022112026

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية382.0اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيحسين سالم تركي سعدون137498222021055009

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية382.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيبراء حسين مسلم عبد االمير137499262022074010

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية382.0اعدادية الزبيدية للبناتادبيزهراء نجم عبد حمزه137500262022092014

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية382.0اعدادية العزيزية للبناتادبيزهراء يوسف حسين خليف137501262022110013

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية381.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيعادل محمود حسين عبد137502232021200018

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية381.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعالء عباس سعيد عبيد137503142021012045

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية381.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيعذراء كاظم فريش نصير137504262022112019

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية381.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيكوثر خضير حمزه كاظم137505262022111048

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية381.0ثانوية دار الندوة المختلطةادبيمصطفى لفته عنيد علي137506222021225044

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية380.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي مراد كاظم حاشوش137507142021012056

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية380.0اعدادية القاسم للبنينادبيزيد عامر جاسم زايد137508232021006019

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية380.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيامنه علي سلمان شذر137509262022173002

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية380.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين كمال مزهر محمد137510262021015020

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية380.0اعدادية الكفل للبنينادبيمسلم حسن سلمان راضي137511232021032070

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية380.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيمصطفى نافع عبيد كاظم137512232021165027

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية379.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيعباس فاضل زغير شيحان137513262021173040

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية379.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينادبيطالب سلمان حامي جبر137514222021254020

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية379.0اعدادية المشروع للبنينادبيسيف سالم ظفيري عواد137515232021010025
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جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية379.0ثانوية النيل للبنينادبيياسر عيدان عبيد جواد137516232021033061

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية379.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيفاطمة حمزة عبعوب فهد137517262022126074

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية379.0ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح٢ للبنينادبيمحمد حمزه حسن جلوب137518262021024031

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية379.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيانوار سعيد راضي عيفان137519262022074008

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية378.0اعدادية صنعاء للبنينادبيعلي حسين عباس محمد137520232021011047

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية378.0اعدادية الحفرية للبناتادبيرواء احمد هميم علي137521262022091022

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية378.0اعدادية الكوثر للبناتادبيحنان محمود سلمان عريان137522262022083010

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية378.0اعدادية بلقيس للبناتادبيأسماء فاضل عباس صالح137523232022120001

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية378.0ثانوية المرتضى المختلطةادبيمروه علي حسين عبود137524232022185007

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية378.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيمحمد غانم نعمه خنياب137525232021165022

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية378.0ثانوية بنت الهدى للبنات- الوقف الشيعيادبيدعاء عبد الحسين محمد طبك137526262022073004

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية377.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيحنين علي عبد هللا كعيم137527232022119019

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية377.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيزينب بدر فليح مهدي137528142022136044

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية377.0اعدادية كوثا للبنينادبيسلوان محمد حسين كاظم137529232021051015

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية377.0اعدادية الزبيدية للبناتادبينور شهيد سامي عبد االمير137530262022092028

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية377.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيفاطمه علي سبع احمد137531262022079034

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية377.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيتبارك علي هاني عبد االمير137532262022074015

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية376.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيعبد الحليم زويد موحان زناد137533222021028036

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية376.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيسجى حسين نشمي حمزه137534232022119044

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية376.0اعدادية غماس للبنينادبيحسين رعد جميل مزهر137535242021016021

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية376.0اعدادية بني سعد للبنينادبيمؤمل عدي محمد عباس137536212021008029

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية376.0ثانوية الظل االهلية للبناتادبيايات فالح حسن حمد137537262022149001

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية375.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيحسين شاكر كاظم حسون137538252021113013

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية375.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينادبيحسن رحيم كامل خيون137539222021079007

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية375.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيأمين هامل شدهان عبد137540252021113007

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية374.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيبراء علي خلف منشد137541222022170009

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية374.0اعدادية المدحتية للبنينادبيمسلم عقيل محمد جاسم137542232021017058

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية373.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيهاجر اركان منعم جاسم137543262022111066

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية373.0ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيميس باسل جياد جاسم137544262022138022

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية373.0ثانوية دار الندوة المختلطةادبييونس كريم عبد عليوي137545222021225050

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية373.0اعدادية الفدائي للبنينادبياحمد عدنان حمزه حنون137546252021013003

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية373.0ثانوية االقتدار المختلطةادبيقاسم محمد محل هليل137547222021220018

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية373.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيفرح سعد عبد علي137548222022168039

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية373.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيحنين عباس رديني زبار137549262022111016

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية373.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحمزه علي مصاول جابر137550262021015023
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جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية373.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيعلي عباس علي عبد الرضا137551232021253101

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية372.0ثانوية الغزالي المختلطةادبيحيدر منشد ياسر حزام137552232021186017

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية372.0اعدادية االبراج للبنينادبيرضا عباس كاظم مهنا137553252021027029

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية372.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيانعام محمد عبد علي موات137554152022049008

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية372.0ثانوية االنتصارات للبناتادبينور الزهراء ياسين كامل غضيب137555262022072050

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية372.0ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبيريام علي سالمة داود137556262022178001

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية372.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيجنات رجاء بادي وادي137557262022111015

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية371.0ثانوية العباسية المسائية للبنينادبييوسف ناصر نومي راوي137558252021156068

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية371.0ثانوية االنتصارات للبناتادبينور عبد الرزاق عباس قطه137559262022072052

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية371.0ثانوية الشجعان للبنينادبيحمزه خضور سمير سفاح137560262021176021

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية371.0ثانوية دجلة للبنينادبيالمنتظر مهدي راضي عيدان137561282021012007

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية371.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي طالب كطن رسن137562262021015066

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية370.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيطالب علي خليف حامد137563252021160028

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية370.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيحسن احمد كطوف علي137564232021178010

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية370.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيعلي محمد حمزه عبيد137565232021255066

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية370.0اعدادية طه االمين للبنينادبيرسول جميل ظاهر حداد137566262021026019

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية370.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبينور حسين ناظم جاسم137567262022084034

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية370.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيمقتدى سمير صبير صابط137568152021075133

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية370.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيفاطمة معد هادي عبود137569262022074041

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية370.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينور قصي كاظم حسن137570232022119079

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية370.0اعدادية المحاويل للبنينادبيسجاد فالح محمد ياسين137571232021008040

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية370.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيفاطمة عيدان شراد كاظم137572262022126079

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية369.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمنتظر ياسر كانوا جبر137573142021028214

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية369.0اعدادية المثابرون للبنينادبييوسف جاسم باجي جبير137574222021376111

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية369.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيسجاد رعد عبيد خضير137575222021090023

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية369.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيتبارك علي حسين حمد137576262022074014

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية369.0ثانوية الحياة المختلطةادبيآيه زهير خوام ناصر137577262022151001

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية369.0ثانوية الهالل المختلطةادبيزهراء غالب عبد كاظم137578232022179003

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية368.0اعدادية الضاد المسائية للبنينادبيعلي عكار مسير سديري137579222021314013

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية368.0اعدادية البيان للبنينادبيحسن عبد الهادي كامل سعدون137580232021014011

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية368.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيعادل حميد جبر محمد137581232021190013

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية368.0اعدادية كوثا للبنينادبيباقر خالد هادي محمد137582232021051005

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية368.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيحمزه ناجح نعمه خنياب137583232021165007

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية368.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحسن طعمه مياط عوفي137584142021028028

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية368.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيمحمد جاسم محمد كاظم137585112021052062
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جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية367.0االعدادية المهدوية للبنينادبيكرار حسين علي عجة137586292021017127

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية367.0اعدادية الثورة للبناتادبينور احمد كاظم حمزه137587232022086050

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية367.0ثانوية دار الندوة المختلطةادبيوسام حسن حميد حسين137588222021225049

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية367.0ثانوية الفتوة المختلطةادبيزينب كاظم رغيف ريه137589262022169003

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية367.0ثانوية الغسانية للبنينادبيزياد كاظم طه ناصر137590262021156024

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية367.0ثانوية الكرار المختلطةادبيحسين عبد الحسين حميد زامل137591232021175009

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية367.0ثانوية الصادق المختلطةادبيحسنين عالء حمزة نعمان137592232021172011

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية367.0اعدادية كوثا للبنينادبيضرغام صاحب مجيد جاعد137593232021051018

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية367.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيعذراء قاسم كاظم محمد137594112022164008

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية367.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبيحوراء احمد نعيثل لفتة137595222022171012

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية367.0اعدادية الزبيدية للبناتادبيرقيه كريم كاظم زنيد137596262022092011

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية367.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيسجى حسن نجم عبيد137597222022143020

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية366.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيصافي مدلول جاسم مظاهر137598252021160026

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية366.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيأيمن باسم جاسم محمد137599252021113008

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية366.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعلي عبد الحسين صالح عليوي137600262021017050

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية366.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعقيل ابراهيم فاضل عبد هللا137601262021047118

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية366.0ثانوية البهجة المختلطةادبيهديل عالء منادي عليوي137602262022167011

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية366.0اعدادية التحرير للبنينادبيحسين داود عبد هللا جليب137603282021004027

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية366.0ثانوية الغفران المختلطةادبيليث شعبان هاشم نايل137604102021150012

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية366.0اعدادية غماس للبنينادبيصفاء بلبول حسين لفته137605242021016033

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية366.0ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيفاطمه وهيب صبي جنيح137606262022138018

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية366.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيزينب حيدر مهدي عطا هللا137607262022074031

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية366.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيوفاء فاضل زغير شيحان137608262022173010

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية366.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيطيبة احمد مخلف كاظم137609262022126063

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية366.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيلجين علي بهلول سلطان137610262022079036

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية366.0اعدادية النضال للبنينادبيحميد عبد الحسين حميد مهجه137611242021014022

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية366.0ثانوية الوركاء للبنينادبيمحمد رسول عمران ناصر137612232021034045

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية366.0اعدادية طه االمين للبنينادبيعلي حمزه عبد حميد137613262021026047

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية366.0ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء صادق عبد الحسن حسين137614232022137013

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية366.0ثانوية الفجر المسائية للبنينادبيعالء حكيم خريوت عبود137615222021309020

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية366.0ثانوية مريم العذراء للبناتادبيزهراء علي حسين حميد137616232022082014

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية366.0اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيمقتدى مهدي كاظم متعب137617252021212027

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية366.0اعدادية الشعلة للبنينادبيمحمد عبد طارش عبود137618242021012034

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية366.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيمها مازن مساعد عبد الحسن137619222022321045

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية365.0اعدادية الشباب للبنينادبيمحمد ناجي حيال لطيف137620222021033053
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جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية365.0ثانوية القدس المسائية للبنينادبيمسلم طاهر عباس ناصر137621252021152055

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية365.0اعدادية حلب للبنينادبيالواثق جاسم كريم دحام137622262021013014

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية365.0ثانوية الموعظة المختلطةادبيهبة خالد عبيد حميد137623262022165007

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية365.0اعدادية حلب للبنينادبيعباس علي حسين بوهان137624262021013082

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية365.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيمحمد عباس يحيى باس اغا137625212021230023

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية365.0اعدادية الحفرية للبناتادبينبأ عدنان بهو كناص137626262022091057

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية365.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةادبيياسين خضر كاظم اسماعيل137627232021205046

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية365.0ثانوية االقصى للبناتادبيحوراء قاسم كاطع غليم137628282022071010

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية365.0اعدادية المشروع للبنينادبياثير رفعت هادي خلف137629232021010001

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية365.0ثانوية البهجة المختلطةادبيغفران ظافر شمران حميد137630262022167007

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية365.0ثانوية الحلة للبنينادبيعلي مسلم اعطيه محمد137631232021015024

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية365.0ثانوية الصادق األمين المسائية للبنينادبيفارس عبد هللا عبد علي صعصع137632112021205023

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية365.0الخارجيونادبيعلي حسن غثيث مهدي137633242021400051

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية365.0اعدادية كميت للبنينادبيحسين ريسان شياع مطر137634282021015017

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية365.0ثانوية السراج للبنينادبيحيدر عادل رحيم نعمه137635282021031007

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية365.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي جبار لفته ساجت137636132021024067

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية365.0ثانوية االقصى للبناتادبينبأ محمود راضي راشد137637282022071041

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية365.0اعدادية المثابرون للبنينادبيتوفيق وجيه محمد توفيق محسن137638222021376014

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية365.0ثانوية النضال للبناتادبينبا مامون عبد الحسين مالك137639282022050070

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية365.0ثانوية العفاف للبناتادبيسما احمد عبد علي حميد137640262022141008

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية364.0ثانوية المرتضى المختلطةادبيمحمد حيدر علي هاشم137641232021185007

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية364.0اعدادية كميت للبنينادبيحسين خالد كشيش يوسف137642282021015016

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية364.0اعدادية المثابرون للبنينادبيمحمد فؤاد خلف رعد137643222021376087

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية364.0اعدادية المثابرون للبنينادبياياد محمد نفيس علي137644222021376011

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية364.0اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيحسين علي غازي حمزه137645222021302006

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية364.0ثانوية التحرير للبناتادبيزهراء حيدر سامي عريبي137646282022057014

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية364.0اعدادية المدحتية للبنينادبيكاظم رعد هادي شالل137647232021017044

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية364.0ثانوية العدل للبناتادبيزينب علي محسن عبد الحسن137648282022082017

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية364.0اعدادية حلب للبنينادبيعلي ناظم عبد الحسين عليل137649262021013120

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية364.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيزهراء ماجد علي مجبل137650262022126042

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية364.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتادبيزهراء حسين امين حسن137651262022139010

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية364.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيزينب حاكم خميس خصباك137652262022112014

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية364.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمصطفى نجاح حسن فليفل137653252021122154

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية364.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحسين فاضل غافل حسين137654262021025021

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية364.0ثانوية الموفقية المسائية للبنينادبيسجاد علي عويد شون137655262021206007
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جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية364.0ثانوية الكرار المختلطةادبيغيث رائد جندي محمد137656242021150014

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية364.0اعدادية الزبيدية للبناتادبينبا حكيم صبري عبد هللا137657262022092023

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية364.0اعدادية الزهراء للبناتادبيحنان عبيس عبد نور متعب137658252022093015

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية364.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيمحمد حسن مصحب سرحان137659232021183062

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية364.0اعدادية المختار للبنينادبيعلي ستار كاظم تبينه137660222021047096

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية364.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيشيماء محمد عبد عون عاجل137661262022072032

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية491.0اعدادية عبير العراق  للبناتاحيائيزهراء عبد حسين مخلف137662262042079017

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية461.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيعلي حسن عبد الحسين جاسم137663242041071056

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية458.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب علي نصر عزال137664262042083048

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية456.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيمنى صالح بدوي نصر137665262042077028

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية453.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائيزهراء باسم مسير جوامير137666262042110021

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية452.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيسرور ثامر راضي منجل137667262042144055

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية447.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيساره حسن ناصر حسين137668222042172096

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية446.0اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيرانيا سعد عطا غزال137669222042171012

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية444.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيشهد حسن فالح عباس137670262042072032

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية443.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه ناصر حسين ضويري137671262042112025

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية439.0ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيزهراء كريم طحباش حسين137672262042145009

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية439.0اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيرسل محمد حسين كاظم137673262042111019

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية438.0ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائينورس خلوفي كامل مدغش137674262042146015

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية436.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيآيات عبد علي حسين امير137675262042080005

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية436.0اعدادية النعيم للبنيناحيائيباقر نعيم كركوش كاطع137676262041008003

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية435.0اعدادية عبير العراق  للبناتاحيائيفاطمه جابر حسين بدير137677262042079024

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية435.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمرتضى احمد عبد الرضا يبر137678262041010173

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية434.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيسهام منصور عناد كاظم137679262042112016

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية431.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين جالل رحيم حمد137680262041016018

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية430.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيصفاء حسين ريسان جوده137681222042321119

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية430.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور ناصر حسين عالوي137682222042164096

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية430.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيغيداء عادي عطا هللا عليوي137683262042074089

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية428.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعباس اركان مظلوم عاصي137684262041011094

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية428.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيحوراء احمد سلمان عبد علي137685262042120053

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية428.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيرؤى علي حسن كاظم137686262042080048

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية427.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب كطوف حمد ابراهيم137687262042120124

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية427.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائينبأ شامل فليح راضي137688262042074119

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية427.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيسجاد حسين كريدي صحن137689262041033050

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية426.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيافراح حامد عناد مطلب137690262042077002
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جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية425.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيحميدة فرج كريم مبروك137691262042091012

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية424.0ثانوية المزاك للبنيناحيائيثامر شعيوط مطشر صالح137692262041055003

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية423.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور حامد عبد هللا حوران137693232042119125

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية422.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائياماني كريم خلف عداي137694262042251008

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية422.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيماهر جليل خضير لهمود137695262041028097

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية421.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمنتظر ميثاق سالم نوري137696232041257235

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية421.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيبنت الهدى عزت حيال هالل137697262042074024

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية420.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير رزاق صالح مهدي137698222042103202

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية420.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيبان طعمة هليل فجر137699262042077006

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية420.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيتبارك حسين محمد علي محمد صالح137700262042250054

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية419.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمهدي صباح طعيمه عطشان137701262041038111

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية418.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيفاطمه هادي طاهر شمخي137702262042135010

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية417.0اعدادية عبير العراق  للبناتاحيائينور حسين علي دلي137703262042079031

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية416.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيسميه محمد مهوس خلف137704262042091029

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية416.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائيمناسك شهاب احمد مصحب137705262042110046

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية415.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائييوسف محسن عبيد بردان137706222041098215

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية415.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيعبد هللا عويد عيدان جبر137707232041181052

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية415.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيقبس عادل عباس عبود137708262042087118

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية415.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيحوراء عبد الكاظم رديم جاسم137709262042250078

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية415.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيمنار احمد مطلك عزال137710262042091050

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية415.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب محمد مهدي كطل137711222042162107

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية414.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي حكيم نعيم مزبان137712222041053113

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية414.0ثانوية بالد الرافدين االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد دخيل عودة137713222042200001

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية413.0اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب بشير شرحان مزهر137714262042104089

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية413.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيحسين عبد موازي وكع137715262041155020

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية413.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائياالء علي موازي تركي137716232042090008

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية413.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمد جابر ياسر عبود137717242041013114

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية413.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيمريم كاظم شناوه فضل137718242042082068

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية412.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيحسن علي عبد علي يوسف137719232041165009

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية412.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيبنين سامي جاسم محمد137720252042193030

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية412.0ثانوية الشهيد علي العكيلي المختلطةاحيائيمحمد كامل هالل حرب137721222041229013

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية412.0ثانوية السدير المسائية للبنيناحيائيامير حسين حسن روضان137722242041216005

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية411.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيامنه رائد عزيز صالح137723262042092008

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية411.0اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيمريم مطرود معيوف دوشان137724222042171033

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية411.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيايمن كريم محمد دهش137725232041198004
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جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية411.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيأحمد عادل مهدي شتيوي137726262041026002

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية411.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيصابرين غالي راهي والي137727222042172108

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية410.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيوفاء صافي حسن هادي137728232042227014

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية410.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيمحمد عبد الهادي حمزه نعمان137729232041220012

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية409.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيعلي عبد الساده كاظم دخيل137730242041063050

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية409.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعلي جليل صاحب حمزه137731142041011096

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية409.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيحسن عباس مسعد عباس137732262041028028

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية409.0اعدادية النصر للبنيناحيائيسجاد محمد والي حذيه137733222041027045

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية409.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيفاطمه درويش حسن علي137734222042393087

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية408.0اعدادية النور للبناتاحيائيتبارك قاسم رحيم جابر137735262042119018

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية408.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيمريم ياسين جبار عبد الحسين137736232042228010

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية408.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيعلي وهاب كشيش كزار137737232041182017

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية408.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعصمت كامل سعيد جاسم137738222041031075

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية407.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيغفران احمد هادي عبود137739232042077105

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية407.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيعلي ثامر هادي جاسم137740242041207086

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية407.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمثال كاظم تايه لهمود137741232042271652

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية407.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد ثائر هاشم حمزه137742232041019138

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية407.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرسل رائد عبد الساده مزعل137743232042120068

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية407.0ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل كاظم هاشم137744262042146010

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية407.0ثانوية العمادية المختلطةاحيائيمحمد عبد الحسن متعب تايه137745232041230028

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية407.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينه احمد مهدي محمد137746232042121070

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية407.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيحمزه صالح كامل عبيس137747232041253032

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية406.0اعدادية سومر للبنيناحيائيامير حسين محمد جاسم137748242041009015

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية406.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيوالء حسن نهيت 137749242042220839

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية406.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفاطمه محمد صاحب اسماعيل137750232042092202

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية406.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفضيله فليح سحاله ساجت137751242042220667

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية406.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيايمان عواد مجباس نجم137752232042198002

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية406.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيحوراء جواد رضيو حسون137753222042311021

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية406.0اعدادية االمامين العسكرين للبنيناحيائيجابر لفته حمدان نعيمه137754222041254003

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية406.0ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيفاطمة علي وهيلة جليب137755232042210010

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية406.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء حسين كريم عبيس137756232042080054

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية406.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيحيدر محمود شاكر عبد عون137757232041038019

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية405.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزمن صاحب حسين صريح137758242042220309

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية405.0ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيزينب حمزه شناوه طراد137759232042202007

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية405.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمة عباس تايه لهمود137760232042271577
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جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية405.0ثانوية االنبار المختلطةاحيائيحسين سالم تركي عمران137761232041217006

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية405.0ثاتوية المتميزيناحيائيعباس حسين صبري عبود137762262041040024

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية405.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيسجاد عباس حمزة جابر137763232041198013

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية405.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيحيدر علي جوده جار هللا137764232041252075

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية404.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيكرار حيدر عبد الصاحب كزار137765232041051129

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية404.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيهدى مهدي صالح خلف137766222042204233

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية404.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيحيدر طالب عويس لطيف137767222041077054

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية404.0ثانوية عدن للبناتاحيائيختام علي سواري حسون137768232042076022

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية404.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيضرغام عباس حسين لطيف137769222041031056

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية404.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيطيبه فياض مطر مرص137770262042077020

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية404.0ثانوية سيناء المختلطةاحيائيحمزه عدنان حسن حميد137771232041206003

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية404.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد هللا كاظم137772262042091041

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية404.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسين هاتف ناصر حسين137773242041203082

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية403.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيمازن ناهي راشد ناصر137774232041224039

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية403.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائينور الهدى جاسم محمد عبد الحسين137775292042153134

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية403.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين كاظم عوده كاظم137776232041042046

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية403.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيأحمد ماهر عجيل لفته137777242041035011

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية403.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحمزه حميد غانم حسن137778262041010057

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية403.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينبأ ستار رزاق منزل137779242042115106

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية403.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعبد هللا وسام عبد هللا حرب137780222041031072

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية403.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمحمد كاظم غازي دايخ137781232041257209

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية403.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعباس صادق عبد الحسين سلطان137782232041282049

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية403.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيصابرين شهيد مالك دشر137783242042115067

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية403.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيتبارك ستار جبار هاشم137784232042214003

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية403.0ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيريهام محمد كاظم عكال137785222042441012

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية402.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد سنان طالب كمر137786232041020332

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية402.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيايه قاسم كاظم علي137787242042104022

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية402.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيسكينه علي صبري حاجم137788222042413063

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية402.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيعباس سعدون حسين اكريم137789232041255059

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية402.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيحوراء فالح حسن خفيف137790222042311023

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية402.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيحسين فاضل عبد غميس137791222041078016

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية402.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيوليد ستار وزير تومان137792232041198039

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية402.0اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائينبأ ماهر جحيل حمد137793262042111054

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية402.0ثانوية األمام الكاظم (ع)المختلطةاحيائيعذراء عبد علي خميس كسار137794222042228005

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية402.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء حسن عبد جاسم137795242042220328
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جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية402.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيتبارك احمد غريب ابرش137796262042117012

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية402.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيمروة رضا حسين جار هللا137797262042074110

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية402.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيعماد هالل ساجت سهيل137798232041051120

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية402.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب جاسم حسن نايف137799222042162093

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية402.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيمرتضى ثامر مكطع موسى137800232041228016

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية401.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب صالح مزعل عبود137801222042436026

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية401.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعمار صباح سالم حبيب137802232041054100

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية401.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيامير سعد ضاري رشيد137803272041152010

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية401.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيهبه حيدر اسعد عبد الحسين137804232042090178

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية401.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينرجس حميد عبد علي محمد137805262042097102

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية401.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيعلي حسين ابراهيم موسى137806262041028073

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية401.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيمصطفى حاتم عبد االمير كاظم137807142041003101

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية401.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي غدير راضي شمخي137808222041098128

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية401.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيكرار حميد حسن عواد137809262041016074

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية401.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد رزاق عامر137810222041040144

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية400.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء سامي حمود ذياب137811232042111056

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية400.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيبنين رياض منصور حسون137812232042154005

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية400.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيحسين صادق مراح دهيش137813232041166012

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية400.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيحنين خليل عناد كاظم137814262042072009

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية400.0اعدادية خولة للبناتاحيائيفاطمه رعد جبوري شاكر137815242042116049

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية400.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيسناري ضرغام حسن سلمان137816242042146058

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية400.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد فرج137817262041028109

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية400.0ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيرسل جاسم محمد عبيس137818232042159014

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية400.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد خليل جبر غافل137819262041038089

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية400.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمرتضى جاسم حسين كاظم137820232041173147

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية400.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيكريم مالك باصي علوان137821292041005123

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية399.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمنتظر عبد هللا دينار علي137822262041014146

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية399.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائيزهراء مزهر عبد هللا مبارك137823262042098017

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية399.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيرسول كاظم جبر خليف137824222041028043

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية399.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيهدى علي كريم محسن137825222042132063

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية399.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيساره صالح جدوع زبار137826112042129029

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية399.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيحسين هاشم عبيد هادي137827232041010034

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية399.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب علي هادي خضر137828222042162105

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية399.0اعدادية النصر للبنيناحيائيحسن ناصر حسين محمد137829242041064020

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية399.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيطه عبد الكريم مهدي خضير137830262041059050
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جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية399.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسن علي محمد كاظم137831232041251085

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية398.0ثانوية فضة للبناتاحيائيدعاء محمد بعير مشاي137832242042190011

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية398.0اعدادية الموفقية للبناتاحيائينور الهدى خالد سهيل غالي137833262042093055

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية398.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائينرجس علي صالح عبد137834262042144083

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية398.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيتهاني عادل هالل جبر137835222042424023

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية398.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيطيبه نجم عبيد محيسن137836262042087097

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية398.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد الحمزه عباس137837262041012153

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية398.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيدعاء عمار عباس عبود137838262042120063

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية398.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيدعاء عباس سفاح ياسين137839242042136045

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية398.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيكاظم عبيد حسين عبد137840232041054102

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية398.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد حسن عالء سلمان سرسوح137841222041033132

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية398.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيامير عبد هللا حمزه عبادي137842232041251049

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية397.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيفاطمه جبار مرسول عليوي137843292042083019

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية397.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمصطفى عيسى علي عبيد137844232041019174

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية464.0ثانوية الكوت المسائية للبناتتطبيقينرجس ستار فاخر زيدان137845262052250050

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية409.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيرامي خالد مالك ناصر137846262051027021

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية407.0ثانوية تبارك للبناتتطبيقيفاطمة ابراهيم كامل محمد137847262052077013

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية397.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينتطبيقيعباس جبر فرحان شليح137848262051023028

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية396.0ثانوية تبارك للبناتتطبيقيبثينه هالل عبيد حزام137849262052077005

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية389.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيعلي بشيت بردي سفاح137850222051311116

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية388.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيازهر زيدان ضبيع كاظم137851222051314011

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية385.0اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيزهراء علي جابر فرحان137852222052172017

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية385.0اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيايمان طالب حسوبي منصور137853222052165003

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية383.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينتطبيقيعلي صبار شويل كوادي137854222051079016

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية383.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينتطبيقيعلي محسن كريم طعمه137855262051023043

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية381.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقينور محيسن متعب معيلو137856262052089024

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية380.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيحنين سعد صالل ماجود137857242052117013

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية378.0اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيهدى سعيد محمد بادي137858222052172033

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية377.0ثانوية الحيدري المختلطةتطبيقيغفران عباس كاظم مران137859232052213003

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية377.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيصفا عدنان فرحان مشكور137860262052102022

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية376.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيحسين عدنان شمران راهي137861262051202017

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية376.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيعبد هللا طالع عطيه جبار137862222051311105

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية376.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيسجاد عبد الحسين مسعد ساجت137863222051310086

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية376.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيعيد عبد هللا جريان مري137864222051006035

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية375.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتتطبيقيساره عباس فرحان محمد137865222052393006
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جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية375.0ثانوية االقصى للبناتتطبيقيمنار زيارة عبد زرزور137866282052071012

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية375.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيعبد هللا سعد كامل مهنه137867222051006023

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية375.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيبندر عوض حمود مهنا137868222051364016

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية375.0ثانوية السالم للبنينتطبيقياحمد نجم عبد الزهره محيبس137869282051005006

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية375.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيحازم رزاق غالي ثجيل137870222051031005

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية375.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيعلي داخل حمزة جميل137871292051100073

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية374.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياسحاق علي فليح حسن137872282051151072

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية374.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيفاطمه مهدي راشد قاسم137873222052111032

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية374.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيعباس كريم عوده علي137874222051311215

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية374.0ثانوية المعارج األهلية للبنينتطبيقياحمد عدنان غافل خليف137875222051076001

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية374.0اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيعبد هللا ناصر مزيعل رمح137876262051017036

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية373.0ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيجعفر شريف رحم امحيبس137877222051309003

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية373.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيدعاء علي محمد عبد الرضا137878282052074013

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية373.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيرقيه عبد االمير مكطوف حمود137879222052323030

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية373.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيجعفر مكي بديوي كاظم137880232051017011

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية373.0ثانوية الكفل المسائية للبنينتطبيقيكرار حامد برهي عبد ايوب137881232051250043

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية373.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيعلي لطيف كاطع رمح137882292051100081

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية373.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسن مجيد غالي137883242051005020

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية373.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيكاظم قاسم لعيبي لفته137884282051151565

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية373.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيحوراء كريم ابراهيم جبر137885222052321010

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية373.0اعدادية االمام للبنينتطبيقيمنصور مصحب موجد عواد137886232051013017

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية373.0ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيليث سعدون عبد عياده137887272051034042

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية372.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحسن رحيم مويع مشكور137888282051009013

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية372.0ثانوية تبارك للبناتتطبيقيفاطمة صبيح عاصي طالك137889262052077014

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية372.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينتطبيقيعلي حسن كاظم حسن137890222051020016

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية372.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيسجاد خضير حامد عبد النبي137891222051307240

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية372.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيطالب حسن عوده عبيد137892232051017034

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية372.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينتطبيقيعلي حسن راضي جويعد137893262051023042

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية372.0اعدادية النيل للبناتتطبيقيازهار رحم ناهي رحمان137894222052169001

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية372.0ثانوية بالل الحبشي المسائية المختلطةتطبيقيعلي جبار عبد الحسين حسون137895282051155005

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية372.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيعباس منتظر جبار علوان137896282051048004

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية372.0ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيمحمد صباح علي عذيب137897222051309026

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية371.0ثانوية سامراء للبنينتطبيقيماهر عبد العظيم فارس محسن137898222051092026

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية371.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد علي نزار مهاوي137899282051151680

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية371.0اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيطلب راجي اسعود طلب137900222051068031
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جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية371.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيعبد الزهره نعمان عبد الساده عبد الزهره137901232051038023

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية371.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقياحمد هادي مسير عبيد137902262051202006

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية370.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحسن عبد االمير محسن تقي137903222051364021

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية370.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيمها طالب راضي جبين137904282052062042

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية370.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيكاظم رحيم عبد سوادي137905292051153191

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال516.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبياسراء كريم عبد مضحي137906262022074004

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال426.0الخارجياتادبيزهراء محمد محي حسين137907262022401028

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال418.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيمريم سليم خويخ سعيد137908262022111052

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال416.0اعدادية الزبيدية للبناتادبينور حسين جعاطه عباس137909262022092027

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال386.0ثانوية الحياة المختلطةادبيمريم سامي حبيب خستاوي137910262022151015

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال385.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيبنين عقيل عاصي حمد137911262022084005

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال383.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبينورا عادل شعالن رحم137912262022074048

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال379.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيرقيه احمد مجيد عبد الغني137913262022084011

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال372.0اعدادية النيل للبناتادبيزهراء خضير مانع خضير137914222022169021

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال371.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيفاطمة احسان ابراهيم ناصر137915262022074038

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال363.0اعدادية الزبيدية للبناتادبيدعاء احمد محمد ياسر137916262022092009

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال363.0ثانوية بنت الهدى للبنات- الوقف الشيعيادبيزينب اياد شيال محمد137917262022073007

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال363.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيرسل حافظ كاظم حسين137918262022074024

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال363.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيبنين معيوف عزيز حمزه137919262022084006

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال363.0ثانوية البهجة المختلطةادبيعذراء امير سلمان جمعه137920262022167006

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال362.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيفاطمه جاسم ياسر مراح137921262022112022

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال362.0اعدادية الموفقية للبناتادبيوفاء خلف هندي جبيل137922262022093076

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال362.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيسجا يحيى مرزه رضا137923262022084020

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال362.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيزهراء علي عاصي صاهود137924262022111024

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال362.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيحوراء عبد الكاظم صكر علي137925262022111018

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال361.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيحوراء ربيع اشياع امطيلب137926282022088018

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال361.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيضحى مرتضى محمد سلطان137927262022074034

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال360.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيمها قاسم داوود سلمان137928262022126098

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال360.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيزينب حيدر هادي محمد137929262022126045

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال531.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء ماجد جبار رهيف137930262042107086

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال432.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيمريم حسين فرحان مطير137931142042066092

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال425.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيخديجه صالح غالي اعذيب137932262042088055

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال418.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيوضحه خالد راشد ردام137933262042109113

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال397.0الخارجياتاحيائياسراء حسن شدهان عناد137934242042401003

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال394.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيفردوس فاضل فنطيل شعالن137935222042132059
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جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال373.0ثانوية تبارك للبناتتطبيقيازل هشام عبد الملك صبري137936262052077001

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال367.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقينبأ حسن ارحيم كاظم137937262052102032

جامعة ميسان/كلية الطب613.0ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمة ياسين هادي حميدي137938282042079037

جامعة ميسان/كلية الطب611.7ثانوية المتميزاتاحيائيمريم معمر محمد علوان137939282042079039

جامعة ميسان/كلية الطب611.4ثانوية المتميزاتاحيائينور مخلص نجم عبود137940282042079048

جامعة ميسان/كلية الطب610.6ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء احمد غازي جبار137941282042079018

جامعة ميسان/كلية الطب609.0ثانوية المتميزاتاحيائيالزهراء عباس كامل عثمان137942282042079004

جامعة ميسان/كلية الطب608.9ثانوية المتميزاتاحيائينور سالم غالي راضي137943282042079047

جامعة ميسان/كلية الطب608.5ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حسن بهار كاظم137944282042079019

جامعة ميسان/كلية الطب606.7ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا عبد الرضا عاشور حاتم137945282041026020

جامعة ميسان/كلية الطب605.8ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى صفاء هادي صالح137946282041026046

جامعة ميسان/كلية الطب605.6ثانوية المتميزيناحيائيعلي احمد حاتم صيهود137947282041026023

جامعة ميسان/كلية الطب605.0ثانوية سيناء للبناتاحيائيحوراء منذر سلمان جاسم137948282042064008

جامعة ميسان/كلية الطب605.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيزينب صباح صدام زهراو137949282042059075

جامعة ميسان/كلية الطب605.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيافنان هادي سلطان محمد137950282042052011

جامعة ميسان/كلية الطب604.0ثانوية الشيماء للبناتاحيائيزهراء محمد حسن علي137951282042075008

جامعة ميسان/كلية الطب604.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيشروق عماد جهاد حسين137952282042062077

جامعة ميسان/كلية الطب604.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيزهراء سالم غالي راضي137953282042052047

جامعة ميسان/كلية الطب603.8ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزينب عبد الرضا جلوب مضلوم137954282042190111

جامعة ميسان/كلية الطب603.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيعلي ناهض حسن مغد137955282041022026

جامعة ميسان/كلية الطب603.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيسيماء سعد كاطع سيف137956282042063073

جامعة ميسان/كلية الطب603.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائيساجده مهدي رستم بالسم137957282042077024

جامعة ميسان/كلية الطب603.0ثانوية االصالة للبناتاحيائينور الهدى ضياء شبرم غضيب137958282042051097

جامعة ميسان/كلية الطب603.0ثانوية الشيماء للبناتاحيائيبراء حميد قاسم كويت137959282042075001

جامعة ميسان/كلية الطب602.4ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى فيصل عبد هللا خماس137960282041026045

جامعة ميسان/كلية الطب602.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائياحمد وليد مرواح حسن137961282041016005

جامعة ميسان/كلية الطب602.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيفاطمه جبار جاسب معالك137962282042074041

جامعة ميسان/كلية الطب602.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيحوراء عبد الحسين زبون جاسم137963282042055027

جامعة ميسان/كلية الطب602.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائيفاطمه نجم حكب داود137964282042077029

جامعة ميسان/كلية الطب602.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائينور عباس الزم حسن137965282042062114

جامعة ميسان/كلية الطب602.0ثانوية العدل للبناتاحيائيرانيه صباح حسن جبار137966282042082009

جامعة ميسان/كلية الطب602.0ثانوية كميت للبناتاحيائيحميدة عدنان رحم سلمان137967282042067008

جامعة ميسان/كلية الطب602.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيغدير جميل نعيم جاسم137968282042070043

جامعة ميسان/كلية الطب601.5اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسنين عالء قاسم علوان137969282041006032

جامعة ميسان/كلية الطب601.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيزهراء صالح حسن جازع137970282042052048
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جامعة ميسان/كلية الطب601.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيغفران عادل راضي فرعون137971282042062085

جامعة ميسان/كلية الطب601.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيفاطمة فيصل كيطان حمد137972282042060051

جامعة ميسان/كلية الطب601.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء عباس كاظم درجال137973282042055058

جامعة ميسان/كلية الطب601.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب علي محمد جواد جوده137974282042055075

جامعة ميسان/كلية الطب601.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء جاسم هيلون لعيبي137975282042190071

جامعة ميسان/كلية الطب601.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيابو الحسن قاسم رحيمة سالم137976282041016001

جامعة ميسان/كلية الطب600.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيامين رياض صادق محمد صالح137977122041001019

جامعة ميسان/كلية الطب600.0ثانوية النضال للبناتاحيائينباء عباس شنون ديوان137978282042050078

جامعة ميسان/كلية الطب600.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيسامر اياد غانم داخل137979282041012027

جامعة ميسان/كلية الطب600.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء علي حسين كاظم137980282042051039

جامعة ميسان/كلية الطب600.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتاحيائيسارة عمر فالح الزم137981142042221006

جامعة ميسان/كلية الطب600.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء محمد جبار خلف137982282042059067

جامعة ميسان/كلية الطب600.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيمريم هيثم سرحان عيدان137983282042051089

جامعة ميسان/كلية الطب600.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيامير علي كاظم جالب137984132041045009

جامعة ميسان/كلية الطب600.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد غسان مهدي داغر137985282041006138

جامعة ميسان/كلية الطب600.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي نجم حكب داود137986282041006109

جامعة ميسان/كلية الطب600.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيفاطمه صادق رحيم حزام137987282042059119

جامعة ميسان/كلية الطب600.0ثانوية النضال للبناتاحيائيهبه عقيل جمعة عنبر137988282042050088

جامعة ميسان/كلية الطب600.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيسجى محمد جاسم صالح137989282042059088

جامعة ميسان/كلية الطب600.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمريم يوسف عبد الصاحب عبد الكريم137990152042054256

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء علي عبد الواحد عبود137991232042271325

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء حسن رشك طالب137992282042062037

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياية قصي عبد الخضر راضي137993232042127005

جامعة ميسان/كلية الطب599.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيمرتضى علي حسين كدر137994232041254057

جامعة ميسان/كلية الطب599.0ثانوية النضال للبناتاحيائيزهراء احمد حسن حسين137995282042050025

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتبارك اياد عبد الجبار نصيف137996132042086017

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيالحوراء شاكر حسين عباس137997222042103017

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيقاسم عبد االمير كاظم هميم137998232041002202

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيعلي بشير صالح محراث137999122041025052

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيزيد حسن هادي عيسى138000272041014089

جامعة ميسان/كلية الطب599.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيغدير علي عبد الواحد عبد الصاحب138001142042090074

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيحسين يونس عبد هللا داود138002212041223017

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء كامل محمد رستم138003152042047166

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيغيداء جمعة رضا حسين138004152042047163

جامعة ميسان/كلية الطب599.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيمريم عبد المحسن فالح مطر138005282042052094
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جامعة ميسان/كلية الطب599.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء علي حسين مشاري138006262042088123

جامعة ميسان/كلية الطب599.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائياسراء محمد راهي مشعل138007242042169005

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء منشد حسن عفريت138008152042046112

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهمسه اياد جبار عبد138009132042071155

جامعة ميسان/كلية الطب599.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء سعدي محمد اسماعيل138010262042120088

جامعة ميسان/كلية الطب599.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيمرام سلمان نعمه لهيب138011262042250188

جامعة ميسان/كلية الطب599.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيرفل محمد صبيح خماس138012282042069028

جامعة ميسان/كلية الطب599.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائييقين خالد جلوب جبر138013142042225298

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه عزيز عبد هللا نعمه138014142042111206

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد عادل محمود طاهر138015282041001106

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيهدى احمد جابر لفتة138016112042109118

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيفاطمة بشار مدب عيسى138017262042080115

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد عباس جواد عبد االمير138018272041010163

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الجبار فاضل علي138019262041048005

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عباس حكيم محي138020232042088200

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيرقيه علي هادي علي138021262042087049

جامعة ميسان/كلية الطب599.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب احمد نعيم رشيد138022292042085085

جامعة ميسان/كلية الطب599.0ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حسن محمد علي حسن138023282041026037

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيشهد عبد الستار عبد الجبار عليوي138024282042055086

جامعة ميسان/كلية الطب599.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيدعاء كريم حسين عزال138025262042120064

جامعة ميسان/كلية الطب599.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيفاطمه علي زبون كاظم138026282042073055

جامعة ميسان/كلية الطب599.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيمصطفى علي عبيد حمزه138027262041205100

جامعة ميسان/كلية الطب599.0ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيكوثر فالح محمد فرعون138028282042066032

جامعة ميسان/كلية الطب599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيضحى سعد هادي صافي138029252042100015

جامعة ميسان/كلية الطب599.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيزينب عبد الكريم ناصر فرج138030282042090030

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية البيان للبنيناحيائياحمد قاسم حسن عبد هللا138031232041014012

جامعة ميسان/كلية الطب599.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيامينه احمد تركي غالب138032262042251078

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيتبارك فراس عمران خضير138033142042067036

جامعة ميسان/كلية الطب599.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزينب علي مهر حمد138034282042190114

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيحسين عباس مجيد جبر138035252041020019

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيفرقان علي خلف احمد138036282042062092

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيشهد محمد عباس عبد هللا138037142042066059

جامعة ميسان/كلية الطب599.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائيزينب كاظم جعفر مشلوش138038282042077022

جامعة ميسان/كلية الطب599.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعباس عثمان عباس فهد138039252041031337

جامعة ميسان/كلية الطب599.0ثانوية المتميزيناحيائياحمد عادل عباس جبر138040132041016007
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جامعة ميسان/كلية الطب599.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيضرغام طه عبد علوان138041122041001052

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمصطفى علوان عبود مزهر138042262041001202

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية ام البنين االهلية للبناتاحيائيبنين عبد حمزه عبيد138043262042121003

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائينور الدين حسن شنيشل جاسم138044152041022019

جامعة ميسان/كلية الطب599.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيتبارك خلف عودة خدام138045142042139006

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيتبارك سالم مطلك مخلف138046132042091028

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيامير جعفر شندي ثجيل138047152041022003

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد ميثم سهيل نجم138048212041014015

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفرح مهدي لفته عايز138049142042111216

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينبأ محمد يار ولي عبد علي138050152042047127

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيحوراء علي حسن ياسر138051152042044046

جامعة ميسان/كلية الطب599.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمصطفى امين تركي عطيه138052222041091207

جامعة ميسان/كلية الطب598.9ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينب علي عبد الواحد زرزور138053122042109080

جامعة ميسان/كلية الطب598.9ثانوية المتميزاتاحيائينبأ حمود حسن حسين138054282042079043

جامعة ميسان/كلية الطب598.8ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيسما هاتف شباط عبد الكاظم138055292042076019

جامعة ميسان/كلية الطب598.8ثانوية المتميزيناحيائيعلي رزاق حاجي كنوش138056252041035038

جامعة ميسان/كلية الطب598.8ثانوية المتميزيناحيائيمهيمن محمد عباس حسن138057282041026047

جامعة ميسان/كلية الطب598.7ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائياحمد عباس عبيد محيسن138058232041047005

جامعة ميسان/كلية الطب598.7ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد هشام صالح محسن138059132041020169

جامعة ميسان/كلية الطب598.7ثانوية المتميزاتاحيائيفدك محمد علي حميد محمد138060132042108085

جامعة ميسان/كلية الطب598.6ثانوية المتميزيناحيائيمحمد رعد عبد حاتم138061282041026040

جامعة ميسان/كلية الطب598.6ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائيقبس باقر عبد زيد جبر138062242042109033

جامعة ميسان/كلية الطب598.5ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينب ليث علي عبد االمير138063272042077069

جامعة ميسان/كلية الطب598.5ثانوية المتميزاتاحيائيمريم محمد قاسم ولي138064142042094141

جامعة ميسان/كلية الطب598.5ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء زهير خزعل ساهي138065112042113060

جامعة ميسان/كلية الطب598.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي فرات قاسم صاحب138066122041001070

جامعة ميسان/كلية الطب598.4ثانوية المتميزيناحيائييوسف هيثم جواد كاظم138067252041035096

جامعة ميسان/كلية الطب598.3ثانوية المتميزيناحيائيمحمد قاسم عصفور سبهان138068242041041095

جامعة ميسان/كلية الطب598.3ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيسبا رضاء الدين محمد صادق138069292042076017

جامعة ميسان/كلية الطب598.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزينب كامل عواصه عباس138070292042088031

جامعة ميسان/كلية الطب598.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيمصطفى خضير صكب عمران138071232041253134

جامعة ميسان/كلية الطب598.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك اسعد عطوان مظلوم138072282042096002

جامعة ميسان/كلية الطب598.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيحسين علي ماجد مطرب138073142041048018

جامعة ميسان/كلية الطب598.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيعذراء عماد شاكر رسن138074222042170061

جامعة ميسان/كلية الطب598.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيجنان ستار كامل عجوب138075272042071018
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جامعة ميسان/كلية الطب598.0اعدادية القدس للبناتاحيائيتقى رحيم عطيه موسى138076262042104044

جامعة ميسان/كلية الطب598.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسين قاسم شنين جاسم138077232041006043

جامعة ميسان/كلية الطب598.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيحسن فالح غازي عبد هللا138078112041058037

جامعة ميسان/كلية الطب598.0اعدادية غزة للبناتاحيائيهبه احمد كاظم سعود138079272042057200

جامعة ميسان/كلية الطب598.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيفاطمه صباح عبيد عنيد138080152042054210

جامعة ميسان/كلية الطب598.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيهدير عبد هللا عباس راضي138081242042121311

جامعة ميسان/كلية الطب598.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه رزاق كامل حسن138082252042101170

جامعة ميسان/كلية الطب598.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيسرى عالء عبد زيد حميد138083252042108162

جامعة ميسان/كلية الطب598.0اعدادية بابل للبناتاحيائيزهراء كهالن عبد سلطان138084212042141040

جامعة ميسان/كلية الطب598.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء سعد يدوع ناصر138085262042086074

جامعة ميسان/كلية الطب598.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء مالك محسن شياع138086232042124062

جامعة ميسان/كلية الطب598.0اعدادية غماس للبنيناحيائيعلي مردان كريم اثير138087242041016069

جامعة ميسان/كلية طب االسنان610.4ثانوية المتميزاتاحيائيزينب احمد جبار حسن138088282042079027

جامعة ميسان/كلية طب االسنان600.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب عبد الحسين ثاني جبر138089282042055074

جامعة ميسان/كلية طب االسنان598.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب حسين عبد الرضا حسن138090282042068049

جامعة ميسان/كلية طب االسنان598.0ثانوية الغفران للبناتاحيائينور محمد نعيم حسوني138091282042069077

جامعة ميسان/كلية طب االسنان597.0اعدادية البيان للبناتاحيائيأديان احمد جبار عبيرة138092282042078003

جامعة ميسان/كلية طب االسنان597.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائيوالء صالح طابور عويد138093282042077040

جامعة ميسان/كلية طب االسنان597.0ثانوية المتميزيناحيائيمحمد هادي محسن مانع138094282041026044

جامعة ميسان/كلية طب االسنان597.0اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد محمد هاشم صبيح138095282041001014

جامعة ميسان/كلية طب االسنان597.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيرسول حسين عيدان عبد هللا138096282041006061

جامعة ميسان/كلية طب االسنان597.0اعدادية البيان للبناتاحيائيساره سلمان حسون علي138097282042078050

جامعة ميسان/كلية طب االسنان597.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيمينا خالد عبد الكريم نوشي138098282042059138

جامعة ميسان/كلية طب االسنان597.0اعدادية البيان للبناتاحيائيأبرار وائل زهراو مجيسر138099282042078001

جامعة ميسان/كلية طب االسنان597.0ثانوية بطلة كربالءاحيائينور الهدى رسول جاسم خليف138100282042052108

جامعة ميسان/كلية طب االسنان597.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء عبد العظيم هوير بك138101282042068042

جامعة ميسان/كلية طب االسنان597.0اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمحمد رافد محمد جاسم138102282041002037

جامعة ميسان/كلية طب االسنان596.4ثانوية المتميزاتاحيائيتبارك ماجد عبد المحمد جاسم138103282042079010

جامعة ميسان/كلية طب االسنان596.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيسحر رحيم جبوري عجيل138104282042051062

جامعة ميسان/كلية طب االسنان596.0اعدادية البيان للبناتاحيائيرقية عبد الرسول شكر عبد الرسول138105282042078031

جامعة ميسان/كلية طب االسنان596.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيدعاء عبد الحسين جبار مطير138106282042059038

جامعة ميسان/كلية طب االسنان596.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة يحيى سيد محمد138107282042055109

جامعة ميسان/كلية طب االسنان596.0اعدادية البيان للبناتاحيائينور حطاب هاشم عشاو138108282042078084

جامعة ميسان/كلية طب االسنان596.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهراء كريم حسان صابر138109282042060033

جامعة ميسان/كلية طب االسنان596.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيمريم عبد الحسين زبون جاسم138110282042055116
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جامعة ميسان/كلية طب االسنان595.0ثانوية المتميزاتاحيائيهال زبير ذيبان عماره138111282042079050

جامعة ميسان/كلية طب االسنان595.0ثانوية خولة للبناتاحيائيحنان عبد هللا عبد السادة عجوب138112282042083011

جامعة ميسان/كلية طب االسنان595.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيجنات عقيل رجب يوسف138113282042052027

جامعة ميسان/كلية طب االسنان595.0ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيمرتضى احمد عبد الرضا جبر138114282041042034

جامعة ميسان/كلية طب االسنان595.0ثانوية النضال للبناتاحيائيأيه محسن عبد الحسين عبيد138115282042050009

جامعة ميسان/كلية طب االسنان595.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيآيات سامي قاسم حسن138116282042055009

جامعة ميسان/كلية طب االسنان595.0ثانوية كميت للبناتاحيائيفاطمة محسن صاحب حسين138117282042067031

جامعة ميسان/كلية طب االسنان595.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيكوثر عادل حبيب خلف138118142042136053

جامعة ميسان/كلية طب االسنان595.0اعدادية األمل للبناتاحيائيرشا قاسم علوان طحباش138119112042065059

جامعة ميسان/كلية طب االسنان595.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي عادل كاظم عباس138120282041001071

جامعة ميسان/كلية طب االسنان595.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيحوراء جبار محمد جاسم138121282042065016

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.9ثانوية المتميزاتاحيائيمينا جبار رحيم راشد138122282042079042

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيعبدهللا مطر حمود عبدهللا138123192041356033

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائينبأ احمد كريم يوسف138124222042112094

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيده ريا جالل حسن كريم138125202042154025

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمرثد احمد فتحي محمد138126172041008374

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم خليل كاظم138127222042207026

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائييقين وسام غانم فالح138128282042073077

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيحسام يونس بزيع حمد138129312041002004

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيمعصومه احمد حسين بالسم138130282042052098

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0اعدادية النصر للبناتاحيائينرجس ماهر نجم مانع138131122042112243

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيزهراء نشوان شيت محمد138132172042262047

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0ثانوية سيناء للبناتاحيائيزهراء حسن فالح شافي138133282042064012

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاحيائيرفل حسين عبدالحميد عداي138134192042262004

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0ثانوية خولة للبناتاحيائيزهراء علي كاظم حسين138135282042083025

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد وائل حازم ذنون138136172041011179

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيغفران علي حاتم حسن138137282042190146

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيمقتدى خالد خنجر حثيل138138282041042040

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب جبار سلمان زبون138139282042062051

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0ثانوية حطين للبناتاحيائيبنين باسل عذافة رويح138140142042068014

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيحيدر محمد راضي لعيبي138141282041001045

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد سالم حسين138142172041351364

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائينور الزهراء علي صباح موسى138143122042122038

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيأمنه محمد ناصر حسين138144252042062016

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيرقيه محمد عبد الزهره عاتي138145142042112037
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جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحسن عمار محسن محمد138146172041350286

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0ثانوية البتول للبناتاحيائيشيرين سلمان طراد حاوي138147262042075044

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينبأ حيدر حسب صخي138148222042135217

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0ثانوية بالل للبنيناحيائيالزبير نعمه احمد علي138149102041055008

جامعة ميسان/كلية طب االسنان594.0ثانوية كميت للبناتاحيائيزهور عبد الباسط عبد الصمد حمادي138150282042067016

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.8ثانوية االنبار للبناتاحيائيضحى خليل محمد سعيد مخلف138151192042153065

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.5ثانوية القيروان للمتميزيناحيائياحمد سالم شامخ جالب138152132041037006

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.4ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائياحمد سعد حنون جاسم138153142041010008

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.3ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيزيد باسل عزيز مجيد138154102041028071

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.3ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيساره محمد عبد هللا ابراهيم138155192042133024

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.3اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد حسن صالح علي138156172041351033

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.1ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيابو الفضل زهو فليح حسن138157102041028010

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينور الهدى حيدر حبيب مهدي138158132042121229

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعباس كريم حسين سرحان138159262041001103

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيبشرى عبد هللا ياسين عبد هللا138160212042140040

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيفاطمه حميد طعيمه حمادي138161222042393085

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيزيد حسين كامل جايل138162222041098069

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيبتول صفاء عبد الرزاق خلف138163222042424017

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية سارية للبنيناحيائيحسين عطيه محمود محمد138164172041018057

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب نعيم عبد هللا حلو138165222042393062

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه عارف كريم شعن138166142042111203

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيزينب كريم كاظم شاوي138167282042059081

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينور علي حسوني عزام138168222042135233

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائياحمد كريم عيدان جبر138169152041008003

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي حسين علي حسين138170232041051094

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمرتضى علي عبيد ثوني138171132041012128

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء فالح هادي كمر138172262042088030

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيجيهان كريم مهدي عكاب138173262042169002

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيوفد مفيد وحيد شناوة138174222042158087

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي هيثم علي عبد االمير138175252041031478

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية القدس للبناتاحيائيمروه وجدي دايخ فرهود138176262042104145

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيزهراء احمد حكمت ابراهيم138177212042091074

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرانيا قاسم هاشم احمد138178212042140081

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيتبارك وسام ناجي عبد138179222042157024

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيأبو الحسن علي عبد الرضا جاسم138180282041009001

صفحة ٣٩٤٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمؤمل جواد كاظم عبيد138181262041012126

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايات سالم قاسم مجيد138182132042071017

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي حسين فيصل هادي138183232041031068

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيحسن عبد هللا مشكور حمود138184272041024027

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيحوراء عالء جواد حبيب138185252042084204

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزهراء محمد كريم عباس138186142042134087

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد صالح ابراهيم حسن138187202041009069

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحسن علي جابر متعب138188232041054031

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيريا فليح حسن طالب138189212042126029

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيشكران احمد مجبل رحمه138190282042051064

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفرح شامل شابا سمعان138191172042247037

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيغصن البان جاسم محمد علي138192142042067091

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيبراق معتز عباس محمد138193242041003043

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيساره فاضل عبيد عاصي138194232042304134

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيازل صالح فروح رسن138195152042040003

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0ثانوية سارة للبناتاحيائيمروه حسين شوكت ابراهيم138196212042123048

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية جرير للبناتاحيائيعال جاسم علي عوض138197122042089070

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية صاحب البراق للبنيناحيائينور الدين طارق محمود ياس138198102041035032

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيحيدر فاضل رشيد صيهود138199212041032012

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيعبد هللا محمد صابط عازم138200262041033065

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيجنات حسن حسين عليوي138201232042153041

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية النور للبنيناحيائيمنتظر مهدي غالي بدن138202122041026180

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيمصطفى علي هاتف مريهج138203252041157133

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيحوراء فالح حسن كريد138204152042052019

جامعة ميسان/كلية طب االسنان593.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيبنين حازم عبد علي هاشم138205272042056082

جامعة ميسان/كلية الصيدلة598.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيهدى اسعد صبيح عبد الرزاق138206282042052113

جامعة ميسان/كلية الصيدلة598.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيوفاء ماجد حاتم محمد علي138207282042081060

جامعة ميسان/كلية الصيدلة597.0ثانوية جعفر الطيار للبنيناحيائيمحمد علي حسين حجي138208282041020022

جامعة ميسان/كلية الصيدلة597.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي سامي جبار علك138209282041006095

جامعة ميسان/كلية الصيدلة597.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين علي عبد الجبار ميرزا حسين138210282041001037

جامعة ميسان/كلية الصيدلة596.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيزهراء حيدر محمد شعالن138211282042071008

جامعة ميسان/كلية الصيدلة596.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين عدنان هاشم عشاو138212282041009015

جامعة ميسان/كلية الصيدلة596.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيهبه احمد صبار سلمان138213282042052112

جامعة ميسان/كلية الصيدلة596.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيعبد هللا عدنان عنصيل طليع138214282041022019

جامعة ميسان/كلية الصيدلة596.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمقتدى محمد جبار جليهم138215282041008107
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جامعة ميسان/كلية الصيدلة595.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيهدى نعيم شهاب جبار138216282042059162

جامعة ميسان/كلية الصيدلة595.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء أحمد حسين نجم138217282042059052

جامعة ميسان/كلية الصيدلة595.0ثانوية عطاء االسالم المختلطةاحيائيسلمان عبد الحسن عيدان لفته138218282041109005

جامعة ميسان/كلية الصيدلة595.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائينور فاضل عبد العباس غليم138219282042190220

جامعة ميسان/كلية الصيدلة595.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيازل سعد فاضل لفته138220282042057003

جامعة ميسان/كلية الصيدلة595.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيمرتضى رمضان نفل مخوضر138221282041012060

جامعة ميسان/كلية الصيدلة594.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيبنين شاكر ناصر عبد الحسن138222282042060011

جامعة ميسان/كلية الصيدلة594.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيفاطمه ميثم طعمه حسن138223282042062090

جامعة ميسان/كلية الصيدلة594.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيحوراء احمد مجيد حمادي138224282042061009

جامعة ميسان/كلية الصيدلة594.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيبتول رحيم فاضل سلطان138225282042060009

جامعة ميسان/كلية الصيدلة593.6ثانوية المتميزاتاحيائيبتول عباس فارس علي138226282042079008

جامعة ميسان/كلية الصيدلة593.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيلبنى علي مظلوم صالح138227282042073062

جامعة ميسان/كلية الصيدلة593.0ثانوية سيناء للبناتاحيائيضحى جاسم مطشر عبد الحسن138228282042064021

جامعة ميسان/كلية الصيدلة593.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيحنين حسين شاكر حمد هللا138229262042120050

جامعة ميسان/كلية الصيدلة593.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيادريس عبد هللا جاسم عشاو138230282041009007

جامعة ميسان/كلية الصيدلة593.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيأسيا كاظم حنون كطامي138231262042115001

جامعة ميسان/كلية الصيدلة593.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيمريم فرحان ماهي شبيب138232282042090047

جامعة ميسان/كلية الصيدلة593.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيعذراء قاسم مجيد طاهر138233282042073043

جامعة ميسان/كلية الصيدلة593.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيبراء سالم علي حميدي138234282042059016

جامعة ميسان/كلية الصيدلة593.0اعدادية عبير العراق  للبناتاحيائيفاطمه عنين محمد سالم138235262042079026

جامعة ميسان/كلية الصيدلة593.0ثانوية المؤمنات للبناتاحيائياالء جاسم محمد حسن138236282042098003

جامعة ميسان/كلية الصيدلة593.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمؤمل نعيم رزاق عذيب138237262041019042

جامعة ميسان/كلية الصيدلة593.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد جعفر نعيم غناوي حميد138238222041091172

جامعة ميسان/كلية الصيدلة593.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين هاشم شحيت مغنم138239282041001039

جامعة ميسان/كلية الصيدلة593.0اعدادية البيان للبناتاحيائيهبة هللا رعد جوني رميلي138240282042078087

جامعة ميسان/كلية الصيدلة593.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائياحمد رائد حكمت وهام138241282041032002

جامعة ميسان/كلية الصيدلة593.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيرغد فرقد جبار محمد138242282042065034

جامعة ميسان/كلية الصيدلة593.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد احمد صبيح جبر138243282041001097

جامعة ميسان/كلية الصيدلة593.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عواد كاظم عباس138244282042054013

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية النضال للبناتاحيائيغفران كاظم فرج عيسى138245282042050057

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيطيبه حسين فاخر مفتن138246122042094171

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية كميت للبنيناحيائياحمد منعم عبد العباس جاسم138247282041015003

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيايه حارث حسن حنون138248102042078020

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيحنين قاسم تايه حسين138249242042123046

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيحسن كريم جبر سابط138250132041009006
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جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة ياسين عناد عبد138251242042119145

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية االصالة للبناتاحيائينور الهدى احسان زغير هاتو138252282042051096

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائينور الهدى قاسم عبيد عبد الرضا138253282042062110

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الحسين محمد جواد شنين138254262041048006

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية بابل للبناتاحيائينبأ كاظم حسين عباس138255212042141092

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيناحيائينوف رحيل ندى كناص138256172042359014

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيمصطفى جواد ليلو غاوي138257282041022036

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية البراءة للبناتاحيائياالء ماجد عباس علوان138258212042093007

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية النضال للبناتاحيائيمريم عباس صدام نعيمه138259282042050072

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيختام عبيس بعيوي ختالن138260252042097045

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيحيدر عودة شريف قاسم138261282041022010

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه محمد منصور اسماعيل138262212042125064

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيهبه هللا عامر سليم محمد138263212042064047

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمنار حسين حمزة حزيم138264262042120204

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيسالم طارق سالم حسين138265172041026059

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيفاطمه حيدر حسن صبير138266282042065071

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية القدس للبناتاحيائيسارة ليث فؤاد توفيق138267212042110051

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيمحمد حسين نبهان علي138268282041011046

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية المشرح للبناتاحيائيزهراء عباس فرحان عبد هللا138269282042072009

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعلي خلف كاظم عايد138270252041052046

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعباس قاسم علي علول138271112041049033

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء ماجد جمعه بدن138272282042078039

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيفاطمه حميد سمير عبيد138273192042383134

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمصطفى كاظم جواد عبد هللا138274282041001119

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيزينب نعيم حميد عبودي138275282042074029

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية الماثر للبناتاحيائياسماء مهدي علي حسين138276152042051010

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية السما للبناتاحيائيمنار صاحب هادي محمد138277272042083134

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيآيه يوسف محمد زياد محي الدين138278202042344018

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيمرام ستار عبيد مايوس138279262042080130

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايات علي محل غبن138280232042142031

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيغدير عبد الزهرة حبيب جبر138281282042068074

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيرسول وضاح احمد جواد138282212041037006

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيمياده فاضل ياسين حسين138283282042059134

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية البسالة للبناتاحيائياسماء غازي عاصي شلش138284132042092002

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية سيناء للبناتاحيائينور الهدى احمد سيد خفي138285282042064032
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جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيحسن علي عبيد حمزه138286262041205017

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية عائشة للبناتاحيائينبأ فالح حسن عيسى138287142042074142

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيفاطمه عالء عبد الحسين محمد علي138288102042078152

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيهبه قاسم محسن عبود138289142042225290

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيايمن علي عبد هللا صالح138290192041007031

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0الخارجياتاحيائينور برزان طارش نعمه138291252042401159

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان فريدون بايز عبد الحميد138292202042344051

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيمصطفى هشام عيسى ماهود138293212041069006

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيعلي حمزه طعمه خضير138294272041035060

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعباس ضياء نوري عباس138295152041011084

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي حامد عبد المحسن كاظم138296232041251267

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيتبارك جواد عبد الكاظم زويد138297232042103023

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء محمد فاضل محمد138298272042058157

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيطيبه عبد هللا نزهان نعمان138299182042171024

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب علي هيالن محسن138300262042088096

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينور عبدالرحمن صبحي صالح138301182042271152

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامير حيدر هادي كاظم138302252041044055

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمريم محمد ضميد منخي138303282042063119

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حسين علي عجيل138304132041010108

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا جاسم مرهون138305252041031754

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم عادل جبار ضميد138306142042078091

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب علي عايز حكيم138307232042089069

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيحسين قيس مجباز ضايع138308242041074017

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد نعيم عبد الرضا كزار138309282041001111

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم مطشر جابر138310222042135106

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسن رزاق محمد حسن138311232041031020

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيايمان قيس محمود صالح138312202042116020

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيزينب عبد االمير هالل صبيح138313282042090029

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامير حسن عبد االمير حسن138314252041044053

جامعة ميسان/كلية الصيدلة592.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم لهمود حافظ138315222042393032

جامعة ميسان/كلية الصيدلة591.9ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيرقية ميسر محمد علي138316172042268032

جامعة ميسان/كلية الصيدلة591.9ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسراء علي صاحب عبد الرسول138317252042062807

جامعة ميسان/كلية الصيدلة591.9ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائينور الهدى صفاء محمد عشبه138318232042132101

جامعة ميسان/كلية الصيدلة591.9ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعلي مظفر عبد الملك بكر138319202041050057

جامعة ميسان/كلية الصيدلة591.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائياحمد ياسر احمد مهدي138320102041002023
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جامعة ميسان/كلية الصيدلة591.8ثانوية المتميزاتاحيائينور احمد فليك عبود138321242042084092

جامعة ميسان/كلية الصيدلة591.8ثانوية المتميزاتاحيائيرفل رياض انعيمة خلف138322282042079015

جامعة ميسان/كلية الصيدلة591.7ثانوية المتميزيناحيائيحسين ضياء قاسم جاسم138323112041010039

جامعة ميسان/كلية الصيدلة591.7ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور حيدر عبد الحسين ناصر138324252042100508

جامعة ميسان/كلية الصيدلة591.7ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيتقى صالح عبد الصاحب محمد صالح138325122042109032

جامعة ميسان/كلية الصيدلة591.7اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيياسر نزار جواد هادي138326272041005200

جامعة ميسان/كلية الصيدلة591.7ثانوية المسرة للبناتاحيائيكوثر انمار اياد محمد صادق138327112042193038

جامعة ميسان/كلية الصيدلة591.7ثانوية الجواهري للبنيناحيائيحسين عالء حسين علي138328212041020014

جامعة ميسان/كلية الصيدلة591.6ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيرقية فخر الدين خيري حرجان138329132042134011

جامعة ميسان/كلية الصيدلة591.6اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه طالب غافل حمد138330272042060256

جامعة ميسان/كلية الصيدلة591.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينب محمد علي عبد اللطيف محمد علي138331122042109084

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني570.0ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيزينب رحيم عبيره جبر138332282052081032

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني569.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقياالء حسن حواس محمد138333282052068003

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني569.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقينور الهدى قاسم حمود ثجيل138334282052077040

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني567.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد الصدر ناجي كوز عيدان138335282051001135

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني563.1ثانوية المتميزينتطبيقيهاشم فؤاد حسن حرفش138336282051026006

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني562.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيرونق عادل جاسم جوحي138337282052059030

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني562.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقياخالص علي كريم موسى138338282052077001

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني562.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيثناء رحيم هادي رهيف138339282052083006

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني562.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقياحمد صبري محبس فزع138340282051012003

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني561.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيفاطمة قاسم محمد موشلي138341282052070069

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني561.0ثانوية الحسنين (ع) للبنينتطبيقيطه ناظم كريم رويضي138342282051043012

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني560.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيفاطمة حمود عبد هللا حميدي138343282052070066

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني560.0ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيحنان علي حسين كاظم138344282052081012

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني558.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيمرتضى زياره محسن حسين138345282051017078

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني558.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيمريم قاسم ياسين الزم138346282052055033

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني558.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيدنيا حسين عطيه شغيت138347282052077012

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني558.0ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيامنة محمد هاشم محيبس138348282052061001

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني557.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقياالء راضي كوكز شنيشل138349282052068004

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني556.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعقيل علي جبر علي138350282051002065

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني556.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيابا الفضل كريم حسين بهيدل138351282051012001

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني556.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيحوراء عبد الكاظم جاسم عبد هللا138352282052068025

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني556.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيشكران علي حسين زيدان138353282052063040

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني556.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيزهراء حسين شامخ علي138354282052074019

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني555.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيياسمين علي حلبوت حسن138355282052070091
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جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني555.0ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيزهراء عزيز راهي طاهر138356282052090016

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني555.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيعباس غازي جمعة خلف138357282051012048

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني554.0ثانوية بني هاشم المختلطةتطبيقيليلى مجيد نعمه ابراهيم138358282052106008

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني554.0ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيزينب علي شالكه نجم138359282052081034

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني553.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمصطفى حسام محمد مكي138360282051009086

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني553.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيكرار حيدر صالح منخي138361282051002088

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني552.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيكاظم خليل صبار لفته138362282051039023

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني551.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيمريم محمود رحيم كاظم138363282052059075

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني550.0ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقينور محمد خالد راضي138364282052098019

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني548.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقياسراء حسن كاظم جابر138365282052077002

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني548.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيامال محسن غافل عبد هللا138366282052068006

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني547.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيمريم سعد ناصر حمد138367282052068060

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني547.0ثانوية كميت للبناتتطبيقيمنار باسم قاسم ناصر138368282052067028

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني546.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيفاطمه ضياء عبد الكريم جاسم138369282052060052

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني546.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيسجى شمعون عليل كريدي138370282052062024

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني545.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيحسين كريم حسين بهيدل138371282051012022

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني545.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيرسل خلف قاسم علوان138372282052083011

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني545.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمنتظر حسن علي كرم138373282051011135

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني544.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيدنيا عباس رمضان عباس138374282052074014

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني544.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقياسيل ماجد حميد رشيد138375282052060005

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني543.0ثانوية النصر المختلطةتطبيقيصادق كريم عوده ميس138376282051104023

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني543.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيأزل عباس عبد الحسين عبيد138377282052068001

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني543.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيوفاء حسن جبرت هللا عبد138378282052083048

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني542.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد خالد سالم حسين138379282051151650

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني542.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيايمان خلف شحيت حسين138380282052068008

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني541.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي كريم حنوف موسى138381282051016113

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني541.0ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيمحمد سالم الزم سريح138382282051010024

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني541.0ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيجميلة محمد كشيش داغر138383282052090007

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني540.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمهدي عبد الكاظم مفتن صيوان138384282051006163

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني538.0ثانوية المشرح للبناتتطبيقياديار جاسم محمد محيسن138385282052072002

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني538.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين عبد العزيز سعدون عبد الحميد138386282051001035

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني538.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيشهد احمد عزيز جوده138387282052062026

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني536.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيحسن احمد مجيد سلمان138388222051314023

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني536.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعبد هللا محمد رحيم جاسم138389282051006072

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني536.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيفاطمه كاظم جاسم محمد138390282052190113
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جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني535.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقييقين علي حنون جار هللا138391282052190152

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني535.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيخضير فرحان حمد صابر138392282051011039

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني534.0ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقينور الهدى فرحان حمود مثني138393282052098018

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني534.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزهراء علوان عبيد محمد138394282052051022

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني534.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحسن جاسب مختاض دعيم138395282051151618

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني533.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيبنين سالم ارهيف معيجل138396282052070013

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني533.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيزينب حسن حميد لكن138397282052074025

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني533.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتتطبيقيهدى جمال جليل ابراهيم138398282052087010

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني532.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيفاطمة جواد اشتيوي زغير138399282052050041

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني531.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيمحمد جمعة محمد جويري138400282051017068

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني531.0ثانوية كميت للبناتتطبيقيمريم مهدي عذافة عوفي138401282052067027

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني530.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيمحمد عدنان جبار عداي138402162051020093

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني530.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيزهراء عبد الرضا عبد علي عجيل138403282052050024

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني529.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيميثم كريم عبد حسوني138404282051018102

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني529.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمسلم عقيل سالم جاسم138405282051151741

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني529.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسنين كريم حيال محيسن138406282051016021

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني528.0ثانوية التحرير للبناتتطبيقيام البنين رحيم عبد عالوي138407282052057003

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني528.0ثانوية النهرين االهلية للبنينتطبيقيعلي مؤيد وحيد محمد علي138408282051003007

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني528.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعلي حسين نعيم صابر138409282051002072

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني528.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعباس حس محارب شويع138410282051151380

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني528.0ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيفاطمه نعيم مكلف مطر138411282052075027

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني527.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيعلي صبيح شاكر مجيد138412162051301055

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني526.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعلي ناصر سمي عطشان138413162051355198

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني526.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيسكنه مطير محمد محيبس138414282052060043

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني525.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيايات ساري عمران برغوث138415162052154005

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء568.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيمحمد جاسب نعمة كاطع138416282051108012

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء567.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيفاطمة عناد محمد سدران138417282052083036

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء567.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمرتضى جواد كاظم سلمان138418282051001162

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء567.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيمنتظر رحيم جرو كاظم138419282051017087

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء562.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيهدى محمد كاظم قاسم138420282052051064

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء561.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحيدر كريم حميد منشد138421282051008035

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء560.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيحوراء جبار شايع مفتن138422282052190028

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء556.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيفاطمه علي خلف جوده138423282052070071

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء555.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي كريم عباس علي138424282051006098

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء553.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيهدى حيدر جعفر عطية138425282052070090

صفحة ٣٩٥٥ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء553.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيابرار علي عباس عودة138426282052070001

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء551.0ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيمصطفى حسين حنظل ساعي138427282051105013

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء551.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعبد الكريم عالء عبد ياسين138428282051008059

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء551.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيغدير جبار علوان ربيط138429282052060048

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء549.0ثانوية السراج للبنينتطبيقيمقتدى كريم فليح مريهج138430282051031024

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء548.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيسجاد محمد عاشور طاهر138431282051102010

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء547.0ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيأبو الفضل محمد جمعه لعيبي138432282051036001

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء546.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيجميله محسن غانم هاشم138433282052068022

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء546.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمحمد مهدي لوتي فرج138434282051044087

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء545.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيسجاد جمعة نعمة كاطع138435282051108008

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء544.0ثانوية الغفران للبناتتطبيقياالء جواد كاظم خضر138436282052069004

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء543.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي صادق سبهان موسى138437282051006091

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء543.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيفاطمه ناصر كعيد مهدي138438282052070072

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء543.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمرتضى زامل شولي جبر138439282051044090

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء542.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيجعفر حامد عبد الكاظم كريم138440282051016013

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء542.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيحسين فالح تايه درباش138441282051044021

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء539.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعيسى يحيى رحيمه جهاد138442282051151547

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء537.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيتحسين علي جبار محي138443282051006026

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء536.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقياحمد نجم عبود جبر138444282051044009

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء534.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيعلي عباس جبار كاظم138445282051017054

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء534.0ثانوية المشرح للبناتتطبيقيمنى حسين كاظم راضي138446282052072021

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء534.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيزهراء جبار صانت خصاف138447282052083015

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء533.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيسجاد حاتم سالم جاسم138448282051044034

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء533.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقياحمد شنشول شنته جبر138449282051018005

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء530.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيباقر علي حسن شبر138450282051002011

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء530.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيانور شياع خالد راضي138451282051017012

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء529.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد مغامس سوادي حليحل138452282051001156

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء529.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء سالم صاحب شويع138453282052068040

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء527.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقينبأ محمد عبد درعم138454282052051058

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء525.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد حسين كرم عيدي138455282051006126

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء525.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيتبارك سعد جاسب حسين138456282052078011

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء524.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي حسين خالد جهيد138457282051008066

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء524.0ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيزهراء احمد كاظم محسن138458282052098005

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء524.0ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيبنين حامد جمعه صادق138459282052081010

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء524.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيفاطمه حسن صالح حسين138460282052063047
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جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء524.0ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيزهراء راضي جبار خلف138461282052098006

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء523.0ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيمهدي صالح حسن مجيد138462282051014022

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء523.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيجسام جميل كاظم بادع138463282051011012

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء522.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي داود باهض سبيع138464282051006088

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء522.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقياحمد صبيح شولي سعدون138465282051044005

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء521.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيرقية حسين خزعل المي138466282052059029

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء520.0ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيزينب كاظم أبو شعيعه عباس138467282052090021

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء520.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد امين منصور عبود138468162051001180

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء520.0ثانوية النصر المختلطةتطبيقيجاسم محمد غافل فندي138469282051104006

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء519.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمالك حسن صبار فليح138470282051151613

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء519.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمصطفى فالح حسن جبر138471282051008130

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء519.0ثانوية أمل نينوى العراقية االهلية المختلطة في تركيا-اسطنبولتطبيقينورهان عبد الجبار شرهان سيالن138472132052225003

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء519.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقياسراء خضير عباس عودة138473282052070003

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء519.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيضحى سامي عبد جيجان138474282052074029

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء519.0ثانوية صدى العلوم األهلية للبنينتطبيقيعلي شاكر محمود مسلم138475282051025009

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء519.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيتبارك محمد داود مصبوب138476282052059013

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء518.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيزاهر عمار عطية صنكور138477162051006034

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء518.0الخارجياتتطبيقيرغد مدلول عبد الرحمن موسى138478162052401043

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء518.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيشهد منشد اعكيله اعبيد138479282052083031

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء517.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيمريم محمد عبد النبي ثجيل138480282052068062

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء517.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمصطفى صالح عباس حسان138481282051006151

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء517.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيفالح حسن جبار محمد138482282051151557

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء517.0ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيعبد هللا رحيم حلو حمد138483162051080022

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء517.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمنتظر حسين ناصر حسن138484282051001186

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء517.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيإيالف ستار راضي مهاوي138485282052059005

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء517.0ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيحسن ناصر رحمه صحين138486282051020009

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء516.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيمهدي حنين كريم خنفر138487162051301090

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء516.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيحسين محمد زامل علي138488282051044024

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء516.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيعلي عمار هاشم علوان138489282051021049

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء516.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيزينب محمد كريم شذر138490282052190071

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء516.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى عبد االمير عبد لكين138491162051001213

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء515.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيحوراء حسن جمعة ثامر138492282052078013

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء515.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيخديجة زهير عبد الودود اسماعيل138493282052055010

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء515.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيحامد عبد الحسين صبيح شاهين138494282051017018

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء515.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيوليد خالد عبد الرضا مسلم138495282051039035
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جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء514.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيرسول صباح جمعه عبيد138496282051151289

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء514.0ثانوية البينة للبناتتطبيقيفاطمة عبد هللا جويد كويم138497162052291012

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء514.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمصطفى خالد طرودي مري138498282051016159

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الكهرباء514.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيحياة صدام طارش حسين138499282052078016

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية591.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيآيات نجم عبد كريم138500282042059013

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية588.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد هللا عزام حسين بالل138501172041350208

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية576.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيغفران عدنان عبود عامر138502282042074038

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية573.2ثانوية المتميزاتاحيائيمنتهى سعد عباس راضي138503282042079041

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية573.0ثانوية الصفا المختلطةاحيائيحمزه عبد الكاظم شنيشل زامل138504282041105003

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية573.0اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمصطفى مالك هادي محسن138505282041002046

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية572.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد هما رؤوف عبد الكريم138506202041001216

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية572.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيسجى كاظم حسن جابر138507282042068061

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية571.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسين حسام عبد االمير سالم138508282041006036

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية571.0اعدادية العمارة للبناتاحيائينور الزهراء مهدي لعيبي محمد138509282042059147

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية568.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمسلم عقيل عبد الكريم مطشر138510282041009067

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية565.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائينور الهدى صاحب كاظم سريح138511282042190190

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية565.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزهراء محمد سالم جالب138512282042070023

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية564.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمريم مظهر فاخر ناموس138513282042063120

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية563.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمصطفى كاظم شنته سعد138514282041006156

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية560.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزينب كاظم خضير حنين138515282042190117

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية559.0ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيايهاب رائد عبد الوهاب طه138516282041014005

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية559.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيسحر عدنان عبود عامر138517282042074031

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية558.0ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء كريم نعيم عوض138518282042079023

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية558.0ثانوية السالم للبنيناحيائيمحمد كريم عاتي عبد138519282041005024

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية558.0ثانوية المشكاة االهلية للبناتاحيائياية محمد جاسب عصاد138520282042089001

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية558.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيمؤمل حردان مطشر عجمي138521162041354060

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية557.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيحوراء الزم محيسن شخناب138522282042051021

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية556.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيزهراء حسين علي محمد رؤوف138523282042052045

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية556.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيآيه جعفر حمودي محسن138524282042052007

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية556.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيفاطمة محمد جاسم خنجر138525282042051076

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية554.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيأيمان حردان عندوش محمد138526282042069008

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية553.0ثانوية سيناء للبناتاحيائيفاطمة ياس خضير هوبي138527282042064027

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية552.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيبراق عزيز عبود تايه138528282042190034

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية551.0ثانوية المشرح للبناتاحيائيايات شاكر نعمة محمد138529282042072001

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية551.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيسجى كاظم شمال زبون138530282042051061
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جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية551.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيفاطمة احمد كاظم طاهر138531282042190149

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية551.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيهاجر علي فتاح علي138532282042051105

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية551.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيبنين صالح رمضان شاتي138533282042055017

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية550.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيسحر فرحان حيدر جاسم138534282042090034

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية550.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيفاطمة حسين لعيبي مطلك138535282042060049

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية549.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيساره جواد كاظم مطلك138536282042063062

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية547.9ثانوية المتميزاتاحيائيمنار حميد جبار عباس138537282042079040

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية547.0ثانوية سيناء للبناتاحيائيجلنار ضياء موسى جعفر138538282042064007

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية547.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيبراء نسيم عوده جاسم138539282042073009

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية546.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي محسن هليجي فرحان138540282041009033

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية545.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيمريم صبيح عبد الحسين ابراهيم138541282042051084

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية545.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيغدير جاسم حلبوت اسوادي138542282042061032

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية545.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيحوراء كريم كاظم ماشاف138543282042051020

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية545.0ثانوية المتميزيناحيائيابو الحسن علي عيسى كاظم138544282041026003

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية544.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيزكريا عبد الرحمن طالب محمد138545282041006062

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية544.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيمريم كاظم صدام سعيد138546282042051087

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية544.0ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائينرجس حسن فيصل كشكول138547282042066036

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية544.0ثانوية الدكتور عمار شذر االهلية للبناتاحيائيرفل سمير عبد محمد علي138548282042086003

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية542.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء سالم خلف سالم138549282042055053

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية542.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمقتدى رسول علي عزيز138550282041006160

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية541.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيعطاء جميل خشان فياض138551282042059100

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية540.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزهراء علي رحيم صحين138552282042070021

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية540.0ثانوية دجلة للبنيناحيائياحمد حسين جاسم علي138553282041012004

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية539.0اعدادية المشرح للبنيناحيائيحيدر كريم كاظم لفتة138554282041018007

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية538.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين محمود فاخر كاظم138555282041009019

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية538.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيهدى رحمن حسن ثجيل138556282042190240

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية538.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيحوراء سالم سعدون جاسم138557282042190051

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية538.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيعلي حسين جاسم علي138558282041012035

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية538.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الحسين لطيف138559162042169031

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية538.0اعدادية العمارة للبناتاحيائينور عبد االمير أبو علي حسن138560282042059151

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية538.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيساره محمد كريم كاظم138561282042063068

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية537.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي عبد الالمير حطاب لفته138562282041006103

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية537.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيمريم طالب محمد نوري حميد138563282042051086

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية537.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي محمد علوان سلمان138564282041001076

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية537.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحسنين علي محمد داغر138565282041008032
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جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية537.0ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيمحمد كريم عبد القادر فياض138566282041014023

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية537.0ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيعلي محسن محمد عبود138567162041494005

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية537.0ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيمنتظر كريم سهيمة موسى138568282041014027

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية536.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا علي كاظم عليوي138569232041020184

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية535.0ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيعلي حسن كاظم محمد138570282041014018

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية535.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي محمد منديل وهيب138571282041009037

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية534.0ثانوية الشيماء للبناتاحيائيرسل جميل جبر طعمه138572282042075004

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية534.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيفهد غزوان فيصل فهد138573282041001085

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية533.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائييقين سليم عويد حرز138574282042062119

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية533.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيعذراء راضي صلبوخ محمد138575282042051068

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية533.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيفاطمه عبد الجليل محمد علي حسين138576282042062087

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية532.0اعدادية جعفر النقدي للبنيناحيائياحمد كمال شريف محمد138577282041044002

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية567.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقييقين عادل كاظم صخي138578282052059097

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية563.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيحوراء قاسم خلف حسان138579282052108002

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية555.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمرتضى حسن داخل راضي138580282051012087

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية551.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيفاطمة علي راضي محسن138581282052051046

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية543.0اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيابراهيم ناصر محمد بدر138582282051101001

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية534.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي فالح حسن جاسم138583282051151487

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية532.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسن كريم حمود ثجيل138584282051006033

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية528.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيجعفر غانم هاشم علي138585282051151117

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية527.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيحسن صالح مهدي داود138586162051089013

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية527.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين عاشور طعيمه138587282051151671

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية525.0ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقيرجاء جابر عاشور خشمان138588162052462008

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية524.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمهدي قاسم محسن هندي138589162051089068

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية524.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيعلي سبهان هادود خشمان138590162051301054

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية524.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيموسى جعفر رحيم شاني138591282051017089

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية522.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمنتظر جاسم شرهان اعنيسي138592282051008142

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية522.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيكرار جاسم محمد محيسن138593282051018072

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية521.0ثانوية المشرح للبناتتطبيقيحوراء قاسم محمد محيسن138594282052072009

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية521.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيظافر احمد جبر منهل138595282051044045

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية520.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقينصيف جاسم مسير مهينو138596282051151850

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية520.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد الحسين حميدي138597282051009063

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم الميكانيكية520.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد عبد العزيز محمد كاطع138598282051151672

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط601.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيهادي محمد سالم حسين138599282051018104

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط598.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيمحمد باقر موسى حمدان اجياد138600282051018078
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جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط596.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيجعفر الصادق صادق عوده موشر138601282051012011

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط596.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيحنين عادل علي زعيج138602282052070019

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط594.5اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمصطفى احمد محمد محمد علي138603282051006146

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط593.0ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيتقى سالم جخيور شريف138604282052065007

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط591.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيزينب حسين عبد العالي سالم138605282052108005

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط591.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقينور الهدى سعد عباس جاسم138606282052068069

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط589.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيهاجر جبار شرهان بيبان138607282052050053

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط589.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيعباس احمد زهيد موسى138608282051032027

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط588.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمرتضى حسين محبس زاير138609282051002112

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط587.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيفاطمه كاظم غانم عنيد138610282052074037

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط587.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيفاطمة فاضل هاني ارخيص138611282052070068

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط587.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيهبه حكيم جاسم فرج138612282052190143

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط586.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزينب موسى عبد الحسن عبد138613282052063038

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط586.0ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيرسل خلف كاظم جابر138614282052081022

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط585.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيفرح ميثم أحمد شهاب138615282052059066

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط585.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمرتضى كرم حسين دبس138616282051009084

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط585.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيزهراء موسى كاظم رسن138617282052060035

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط585.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد داود سالم محيسن138618282051006127

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط585.0ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيحوراء حميد نعمه عيسى138619282052075008

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط583.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي حميد عبد نون138620282051006086

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط583.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزينب سعد منعم ماهور138621282052051030

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط583.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي سلمان غازي جالب138622282051009052

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط582.0ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيعباس عبود جلوب جابر138623282051014011

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط581.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمؤمل قاسم زوير عويد138624282051012068

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط581.0ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيهدى صبيح دينار محيسن138625282052080022

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط581.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيزهراء رياض صدام زبيدي138626282052070034

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط581.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسنين علي محسن منشد138627282051008020

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط581.0ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيزينب حسين عداي رومي138628282052075017

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط580.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيزهراء محسن جاسب حمود138629282052060033

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط580.0ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيسجاد علي عبعوب زبين138630282051007020

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط580.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقينبأ سرحان مطير فريج138631282052059081

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط579.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيزهراء ياسر عبود طعمه138632282052083021

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط578.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعمار علي سامي داود138633162051140051

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط578.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي محمد جرو سريج138634282051016116

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط577.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزينب محمد عبد النبي وانس138635282052051034
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جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط577.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيسجاد وحيد مخيلف زاكور138636282051022062

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط577.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيحمزة قاسم عبد الواحد شويع138637282051011034

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط577.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيزينب مؤيد حسن علوان138638282052070048

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط577.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمحمد رضا حبيب نعيم مسعد138639222051042060

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط577.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتتطبيقيحوراء جاسم غالي مشحوت138640282052087003

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط577.0ثانوية النصر المختلطةتطبيقيجعفر كريم عوده ميس138641282051104008

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط576.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمرتضى كاظم طاهر حسب138642282051001167

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط576.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيسبأ حسن مجيد يعقوب138643162052176026

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط576.0ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيغدير سعد عبد الحسين يونس138644282052097024

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط576.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسنين عدنان سلمان قاسم138645282051006041

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط576.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيهمام عبد الحسن علي عباس138646162051426057

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط576.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيكرار سعد محسن روضان138647282051009066

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط575.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسن وليد غني كاصد138648162051083025

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط575.0ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيبتول ماجد بشارة جوده138649282052097002

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط575.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمقتدى خلف شذر ازنيد138650282051002119

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط575.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمحمد جواد كاظم مطر138651162051061081

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط574.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيعلي راضي كصل عنيصل138652222051098019

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط574.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعماد حسين جبار شندي138653282051001113

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط574.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمنتظر جعفر شبوط محسن138654282051002120

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط574.0ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمرتضى حسين شغاتي حسن138655282051020044

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط574.0ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيأيه حازم عبود سعيد138656282052065001

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط573.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيحوراء معلي عبد الحسين زوره138657282052074012

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط573.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسين حبيب طه عبيد138658162051022027

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط573.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزهراء حسين ابراهيم محمد صالح138659282052063030

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط573.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعلي عادل عبد هللا عبد الهادي138660162051358143

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط573.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيحوراء سماح نايف راضي138661272052064018

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط572.5اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم عبد الجبار الحيدر138662162051105035

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط572.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيعلي ذاكر رحيم عواجه138663122051007073

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط572.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيتبارك مكي ذنون زامل138664162052212010

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط572.0ثانوية المتميزين للبنينتطبيقياسامه عماد علي محمد138665162051003007

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط571.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيعقيل كريم صدام كاطع138666282051032033

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط571.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيعلي سرحان يوسف فيصل138667162051300042

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط571.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمؤمل علي محسن منشد138668282051008097

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط571.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمرتضى كمال صابر ناصر138669162051140072

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط571.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد مشتاق سلمان جاسم138670282051006136
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جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط571.0ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيام البنين جبر حسن جبوري138671282052081006

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط571.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي جاسم سعدون خوفي138672282051006076

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط570.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد اياد عكله منصور138673282051006119

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط570.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيقسام عبد الواحد حميد نوير138674222051031046

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط570.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيآمنه عالء جبار سوادي138675162052230001

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط570.0اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيمصطفى كامل خليل عتيوي138676242051003028

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط570.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيبنين احمد حسين ابو عمشة138677252052170028

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط570.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين علي عبد وسخ138678162051060050

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط570.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينتطبيقيعلي حسين علي عذير138679162051018008

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط570.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي احسان علي عبد الكاظم138680132051012071

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط570.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعلي مرشد خلف كريم138681242051036055

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط570.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيزينب عارف حمود جاسم138682282052083023

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم النفط570.0اعدادية األعراف للبنينتطبيقيمصطفى ياسين نوري حميد138683162051077069

جامعة ميسان/كلية العلوم587.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيايات كاظم جاسم خلف138684282042060008

جامعة ميسان/كلية العلوم586.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه رشدي عبد الصاحب داغر138685282042068082

جامعة ميسان/كلية العلوم583.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيطيبه شامل جكليت عبود138686282042074034

جامعة ميسان/كلية العلوم580.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمريم طرماح عبد علي رسن138687282042063116

جامعة ميسان/كلية العلوم577.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيمعصومه مرتضى صدام فندي138688282042068093

جامعة ميسان/كلية العلوم576.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيفيض عبد علي موسى كشكول138689282042059123

جامعة ميسان/كلية العلوم575.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيباقر علي بدن زوري138690282041008017

جامعة ميسان/كلية العلوم571.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيهدى ناصر زهراو مطشر138691282042052115

جامعة ميسان/كلية العلوم568.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيزهراء مخلص عبد الواحد عبد الكريم138692282042052053

جامعة ميسان/كلية العلوم567.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيعذراء حسن فالح حسين138693282042060048

جامعة ميسان/كلية العلوم564.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيآية محمود شاكر حنتوش138694282042081003

جامعة ميسان/كلية العلوم564.0ثانوية كميت للبناتاحيائيكوثر حسن خضير غلوم138695282042067034

جامعة ميسان/كلية العلوم562.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيشيماء كاظم جاسم خلف138696282042060046

جامعة ميسان/كلية العلوم562.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيزهراء احمد عبد الكريم عبد الجبار138697282042052038

جامعة ميسان/كلية العلوم562.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيفاطمة سعد درويش مراد138698282042069053

جامعة ميسان/كلية العلوم561.0ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيناهده يحيى محسن عريبي138699282042066035

جامعة ميسان/كلية العلوم560.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيحامد محسن رحيمه سعد138700282041001023

جامعة ميسان/كلية العلوم559.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائيزمن كريم حسين جوني138701282042077014

جامعة ميسان/كلية العلوم559.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيحواء كريم حلو محمد138702282042057008

جامعة ميسان/كلية العلوم559.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيمريم علي محمد صالح138703282042052095

جامعة ميسان/كلية العلوم557.0ثانوية االصالة للبناتاحيائييمامة عقيل عويد عليوي138704282042051109

جامعة ميسان/كلية العلوم557.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيملكوت علي دواي الزم138705282042062100
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جامعة ميسان/كلية العلوم557.0ثانوية الطيبات للبناتاحيائيمنار محمد مهدي محمد138706282042097034

جامعة ميسان/كلية العلوم556.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيزينب قاسم حسن فياض138707282042051055

جامعة ميسان/كلية العلوم556.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيالحسن المجتبى منخي علوان طعمه138708282041001016

جامعة ميسان/كلية العلوم555.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيداليا احمد جبار شالكه138709222042126017

جامعة ميسان/كلية العلوم551.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيبراء ماجد حميد حسن138710282042055016

جامعة ميسان/كلية العلوم551.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيغدير رحيم جبوري عجيل138711282042051070

جامعة ميسان/كلية العلوم550.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيطفوف علي حسين كزير138712282042070040

جامعة ميسان/كلية العلوم550.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيمريم رحيم يونس ثويني138713282042051083

جامعة ميسان/كلية العلوم548.0ثانوية كميت للبناتاحيائيسجى هالل كريم جبار138714282042067021

جامعة ميسان/كلية العلوم548.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيمريم محمد كرم موسى138715282042059130

جامعة ميسان/كلية العلوم547.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء مجيد عليوي محسن138716282042062049

جامعة ميسان/كلية العلوم545.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيساره كريم شجر اسماعيل138717282042081029

جامعة ميسان/كلية العلوم545.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيآيات محسن طعمه سلمان138718282042081002

جامعة ميسان/كلية العلوم545.0ثانوية المشرح للبناتاحيائيحوراء عبد الزهرة مهدي علي138719282042072005

جامعة ميسان/كلية العلوم545.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيرسل محمد كريم جبر138720282042055039

جامعة ميسان/كلية العلوم545.0ثانوية النضال للبناتاحيائيحوراء صفاء فيصل سعيد138721282042050018

جامعة ميسان/كلية العلوم544.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء عباس فارس علي138722282042190088

جامعة ميسان/كلية العلوم543.0ثانوية النضال للبناتاحيائيزينب حسين عطية ياسين138723282042050041

جامعة ميسان/كلية العلوم543.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيبنين كريم صالح غياض138724282042090009

جامعة ميسان/كلية العلوم542.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيزينب رحيم خضير عبود138725282042052058

جامعة ميسان/كلية العلوم542.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيساره كريم رحيم محمد138726282042063066

جامعة ميسان/كلية العلوم542.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيفاطمة حبيب جبار عباس138727282042052078

جامعة ميسان/كلية العلوم540.0ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيعلي جوده محسن مهاوي138728282041021017

جامعة ميسان/كلية العلوم540.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيحيدر علي كاظم واشي138729282041006059

جامعة ميسان/كلية العلوم539.0ثانوية خولة للبناتاحيائيشهد عويد زغير عجيل138730282042083029

جامعة ميسان/كلية العلوم539.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيسجى علي حسين جابر138731282042081031

جامعة ميسان/كلية العلوم538.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيكوثر محمد عبد االمام حميدي138732282042060057

جامعة ميسان/كلية العلوم538.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيعلياء حسن حميد معال138733282042059102

جامعة ميسان/كلية العلوم538.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيدعاء سلمان هليل لعيبي138734282042055031

جامعة ميسان/كلية العلوم538.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيزينب مناف عبد جرو138735282042090033

جامعة ميسان/كلية العلوم537.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيايمن مهلهل شغاتي جاسم138736282041001017

جامعة ميسان/كلية العلوم536.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء صادق قاسم عريد138737282042059057

جامعة ميسان/كلية العلوم536.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة هيثم نعيم كريم138738282042096013

جامعة ميسان/كلية العلوم536.0ثانوية المشكاة االهلية للبناتاحيائيجنات عبد الرزاق ناجي صالح138739282042089002

جامعة ميسان/كلية العلوم535.2ثانوية بطلة كربالءاحيائيندى حميد عطيه خلف138740282042052104
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جامعة ميسان/كلية العلوم535.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيساره علي زرزور فالح138741282042063065

جامعة ميسان/كلية العلوم535.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسين محمد مايع عناد138742282041006050

جامعة ميسان/كلية العلوم534.0اعدادية البيان للبناتاحيائيسناء نصير إبراهيم فرحان138743282042078055

جامعة ميسان/كلية العلوم534.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمحمد جبار حسين سبهان138744142041028106

جامعة ميسان/كلية العلوم534.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيمهدي علي ناصر حسن138745282041011064

جامعة ميسان/كلية العلوم533.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم زهراو138746282042051031

جامعة ميسان/كلية العلوم532.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيتبارك أحمد قاسم غدير138747282042059023

جامعة ميسان/كلية العلوم532.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمحمد حازم محمد عبد هللا138748282041151229

جامعة ميسان/كلية العلوم531.0ثانوية الشيماء للبناتاحيائيغدير حيدر بدن يونس138749282042075015

جامعة ميسان/كلية العلوم531.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيكوثر حيدر صدام لعيبي138750282042060055

جامعة ميسان/كلية العلوم531.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيمريم خضير نوري حامي138751282042070057

جامعة ميسان/كلية العلوم531.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيمريم نعيم لفته عبد138752282042060060

جامعة ميسان/كلية العلوم531.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرسل صالح شعالن جابر138753292042057102

جامعة ميسان/كلية العلوم530.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء حميد جاسم جابر138754282042062038

جامعة ميسان/كلية العلوم530.0ثانوية الشيماء للبناتاحيائيزينب كريم خضير محسن138755282042075011

جامعة ميسان/كلية العلوم530.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيفاطمة ستار لفته مجيري138756282042081042

جامعة ميسان/كلية العلوم530.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة رسول حسين كاطع138757282042096012

جامعة ميسان/كلية العلوم529.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيزينب محمود خطاب زغير138758282042059082

جامعة ميسان/كلية العلوم528.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمحمد علي عيدان كطافه138759282041008093

جامعة ميسان/كلية العلوم528.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيماريا حامد ابراهيم حسن138760282042055114

جامعة ميسان/كلية العلوم528.0ثانوية الشيماء للبناتاحيائيميالد ماجد زغير عيدان138761282042075020

جامعة ميسان/كلية العلوم528.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيهدى نعيم جدوع مشاري138762282042062117

جامعة ميسان/كلية العلوم528.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء طالب علي فهد138763282042062040

جامعة ميسان/كلية العلوم528.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيسيف كاظم حسن جودة138764282041151143

جامعة ميسان/كلية العلوم527.9ثانوية بطلة كربالءاحيائيايالف فاضل جابر عبيد138765282042052018

جامعة ميسان/كلية العلوم527.0ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيزهراء كريم محيبس خنجر138766282042098025

جامعة ميسان/كلية العلوم527.0ثانوية كميت للبناتاحيائيرقية عبد الزهرة فاضل حسن138767282042067013

جامعة ميسان/كلية العلوم527.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيمنير جبار سلمان حميدي138768282041011061

جامعة ميسان/كلية العلوم527.0ثانوية الطيبات للبناتاحيائيفاطمة مهدي صالح كاظم138769282042097027

جامعة ميسان/كلية العلوم527.0ثانوية كميت للبناتاحيائيطيبة ثامر ملك كشيط138770282042067023

جامعة ميسان/كلية العلوم527.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيحوراء صباح جبر موسى138771282042090013

جامعة ميسان/كلية العلوم527.0اعدادية البيان للبناتاحيائيفرقان بالسم داخل رشيد138772282042078078

جامعة ميسان/كلية العلوم526.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحسين خزعل ثجيل مجيد138773282041151071

جامعة ميسان/كلية العلوم526.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيفاطمه محمد جرو سريج138774282042090041

جامعة ميسان/كلية العلوم526.0ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيابو الحسن حسين ربع حميد138775282041042001
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جامعة ميسان/كلية العلوم526.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء تحسين جاسم خلف138776282042190069

جامعة ميسان/كلية العلوم525.0اعدادية البيان للبناتاحيائيزينب محمد وهاب صالح138777282042078049

جامعة ميسان/كلية العلوم525.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيدينا خالد عبد الكريم نوشي138778282042059040

جامعة ميسان/كلية العلوم524.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيهدى كامل قاسم الزم138779282042069081

جامعة ميسان/كلية العلوم524.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيحنين محمد حمزة طه138780282042059032

جامعة ميسان/كلية العلوم523.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزينب فالح حسن بداي138781282042073034

جامعة ميسان/كلية العلوم523.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيسارة محمد علي علي شليبة138782282042069047

جامعة ميسان/كلية العلوم523.0ثانوية كميت للبناتاحيائيمريم كريم جبر محسن138783282042067037

جامعة ميسان/كلية العلوم522.0ثانوية النضال للبناتاحيائيزهراء علي سويد مجيسر138784282042050034

جامعة ميسان/كلية العلوم522.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة محمد كاطع رمح138785282042055107

جامعة ميسان/كلية العلوم521.0اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيحيدر جبار عبد النبي كريدي138786282041017011

جامعة ميسان/كلية العلوم521.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيضحى حيدر محمد شغيت138787282042074033

جامعة ميسان/كلية العلوم520.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيهدى جواد كاظم عاصي138788282042054033

جامعة ميسان/كلية العلوم520.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيأم البنين عباس حسين عباس138789282042063002

جامعة ميسان/كلية العلوم520.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائياسراء شالل ديوان تبينه138790282042062003

جامعة ميسان/كلية العلوم519.0ثانوية المشرح للبناتاحيائيسارة فرحان خلف حسين138791282042072016

جامعة ميسان/كلية العلوم519.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيآيات عبد الزهرة عبيد دراج138792282042059012

جامعة ميسان/كلية العلوم519.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيفاطمة حارث عبد القادر شنتة138793282042070048

جامعة ميسان/كلية العلوم519.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الواحد حسين فيصل138794282042054012

جامعة ميسان/كلية العلوم519.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيليث عماد عبد االمير حسن138795282041009043

جامعة ميسان/كلية العلوم518.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيحسين منذر عبد الكريم صالح138796282041011015

جامعة ميسان/كلية العلوم518.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة خليل عبد الواحد كاظم138797282042055098

جامعة ميسان/كلية العلوم518.0ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيتبارك حسن عباس فرحان138798282042098011

جامعة ميسان/كلية العلوم518.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيزينب عدنان حسين الزم138799282042051050

جامعة ميسان/كلية العلوم517.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائينور الهدى عبد النبي فرحان قاسم138800282042062107

جامعة ميسان/كلية العلوم517.0ثانوية الطيبات للبناتاحيائيحوراء كاظم محمد شنين138801282042097012

جامعة ميسان/كلية العلوم517.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزينب عبد علي عبد الساده زناد138802282042073033

جامعة ميسان/كلية العلوم516.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزينب علي عبد الحسين نصار138803282042080017

جامعة ميسان/كلية العلوم516.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء سرحان حسن حاتم138804282042068038

جامعة ميسان/كلية العلوم516.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيبيداء ستار عباس ثبيت138805282042060012

جامعة ميسان/كلية العلوم515.4ثانوية المتميزيناحيائيعلي محسن علي محسن138806282041026028

جامعة ميسان/كلية العلوم515.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينه حميد كريم ياسين138807282042068055

جامعة ميسان/كلية العلوم514.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيجنات محمد جاسم جبر138808282042057007

جامعة ميسان/كلية العلوم514.0ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيمريم يوسف داود سلمان138809282042066033

جامعة ميسان/كلية العلوم514.0ثانوية العدل للبناتاحيائيزينب فيصل احمود بدر138810282042082022

صفحة ٣٩٦٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ميسان/كلية العلوم514.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيتبارك اسعد فاخر واشل138811282042090010

جامعة ميسان/كلية العلوم514.0اعدادية العمارة للبناتاحيائينور الهدى احمد نعيم صابر138812282042059149

جامعة ميسان/كلية العلوم513.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيمروة حسن هادي جواد138813282042061037

جامعة ميسان/كلية العلوم513.0ثانوية الطيبات للبناتاحيائيحوراء صبيح لفته عطيه138814282042097011

جامعة ميسان/كلية العلوم513.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيبنت الهدى علي كاظم كطامي138815282042090006

جامعة ميسان/كلية العلوم513.0ثانوية النضال للبناتاحيائيآيات عاصي حميد رسن138816282042050006

جامعة ميسان/كلية العلوم513.0ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيحوراء نوشي كمر علي138817282042098015

جامعة ميسان/كلية العلوم513.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيمالك صالح طارش عجيل138818282042069066

جامعة ميسان/كلية العلوم512.0ثانوية الطيبات للبناتاحيائيختام داود سلمان حزام138819282042097013

جامعة ميسان/كلية العلوم512.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيصادق كاظم حسن جاسم138820282041011025

جامعة ميسان/كلية العلوم512.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيحوراء عادل الزم شياع138821282042069024

جامعة ميسان/كلية العلوم512.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيفاطمه جاسم زبين هندال138822282042074040

جامعة ميسان/كلية العلوم512.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيزينب عباس جاسم عبود138823282042060036

جامعة ميسان/كلية العلوم512.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيغدير كريم جاسم شوير138824282042055093

جامعة ميسان/كلية العلوم511.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيتبارك ابراهيم محمد رسن138825282042063021

جامعة ميسان/كلية العلوم511.0ثانوية سيناء للبناتاحيائيتبارك محمد طارش محمد138826282042064006

جامعة ميسان/كلية العلوم510.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيتهاني جمعه هادي محسن138827282042081010

جامعة ميسان/كلية العلوم510.0اعدادية كميت للبنيناحيائيمحمد هادي احمود اخشين138828282041015024

جامعة ميسان/كلية العلوم510.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيسلمى منصور داود علوان138829282042080021

جامعة ميسان/كلية العلوم510.0ثانوية الطيبات للبناتاحيائياالء جمعه خلف رسن138830282042097003

جامعة ميسان/كلية العلوم510.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيكوثر مناتي شمخي علوان138831282042190232

جامعة ميسان/كلية العلوم510.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيفاطمة سعيد لعيبي سهيل138832222042142063

جامعة ميسان/كلية العلوم509.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمصطفى محمد جبار لفته138833282041006158

جامعة ميسان/كلية العلوم509.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد محسن خلف جاسم138834112041049089

جامعة ميسان/كلية العلوم509.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيرسول سرحان عنوك بدر138835282041013015

جامعة ميسان/كلية العلوم508.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيغدير حسين عبعوب فالح138836282042059103

جامعة ميسان/كلية العلوم508.0ثانوية كميت للبناتاحيائيحوراء فالح عبد الحسن بهير138837282042067011

جامعة ميسان/كلية العلوم508.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيغدير سعدون جاسم منشد138838282042068073

جامعة ميسان/كلية العلوم508.0ثانوية أم ابيها االهلية للبناتاحيائيفاطمه حميد صدام حنين138839142042198008

جامعة ميسان/كلية العلوم508.0اعدادية النعيم للبنيناحيائيزين العابدين نعمه كاظم رهيف138840262041008011

جامعة ميسان/كلية العلوم507.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائياسراء جابر ثجيل شامي138841222042393003

جامعة ميسان/كلية العلوم507.0اعدادية بردى للبناتاحيائيجيهان محمد قاسم محمد138842222042163018

جامعة ميسان/كلية العلوم507.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيكاظم داخل عيسى مكطوف138843222041098145

جامعة ميسان/كلية العلوم507.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيفاطمه غازي عبد هللا جبر138844282042065077

جامعة ميسان/كلية العلوم507.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيساره رحيم برهان ضيدان138845222042175156
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جامعة ميسان/كلية العلوم507.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيسجاد ثجيل عطا جعفر138846222041033067

جامعة ميسان/كلية العلوم507.0اعدادية النصر للبناتاحيائيخديجه مهدي عالوي غلوب138847222042167019

جامعة ميسان/كلية العلوم507.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيزينب خليل كاظم كريم138848282042065045

جامعة ميسان/كلية العلوم507.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب هادي بردان عطيه138849222042172094

جامعة ميسان/كلية العلوم507.0ثانوية الطيبات للبناتاحيائيفاطمه الزهراء كاظم جاسب سيد138850282042097028

جامعة ميسان/كلية العلوم507.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزينب علي كاظم جساس138851262042100035

جامعة ميسان/كلية العلوم506.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائينور موفق ذياب حسين138852222042161129

جامعة ميسان/كلية العلوم506.0اعدادية التميز للبنيناحيائيالصادق عبد االمير كاظم ياسر138853222041356018

جامعة ميسان/كلية العلوم506.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيامنه خضير عباس غليم138854282042190017

جامعة ميسان/كلية العلوم506.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعادل هادي عفاف بنوان138855222041020044

جامعة ميسان/كلية العلوم506.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد فوزي محمود احمد138856172041011169

جامعة ميسان/كلية العلوم506.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيسلمان داود سلمان حميدي138857282041011022

جامعة ميسان/كلية العلوم506.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيخديجه محمد راضي خريبط138858282042065023

جامعة ميسان/كلية العلوم506.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيجيهان كريم منشد عبد138859222042143078

جامعة ميسان/كلية العلوم505.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيجمانه حيدر عبد ياسين138860282042063025

جامعة ميسان/كلية العلوم505.0اعدادية رملة للبناتاحيائيديار محمد طعمه حمود138861222042115033

جامعة ميسان/كلية العلوم505.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيايمن خالد كاطع جبر138862282041011004

جامعة ميسان/كلية العلوم505.0اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي محمد محسن عباس138863282041002034

جامعة ميسان/كلية العلوم505.0ثانوية البتول للبناتاحيائيدانيا ابراهيم عبد قاسم138864262042075028

جامعة ميسان/كلية العلوم504.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيسجى كريم هلي عثمان138865262042115037

جامعة ميسان/كلية العلوم504.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمنتظر رحيم هاشم حسن138866222041004061

جامعة ميسان/كلية العلوم504.0ثانوية خولة للبناتاحيائيزهراء عناد محمد سدران138867282042083026

جامعة ميسان/كلية العلوم504.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيشهد علي يحيى عطيوي138868282042060044

جامعة ميسان/كلية العلوم504.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيحنين محمد ناصر مكي138869162042450019

جامعة ميسان/كلية العلوم504.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيفاطمة حسن حميد معال138870282042059109

جامعة ميسان/كلية العلوم504.0اعدادية البيان للبناتاحيائينور محمد شنيشل عبد علي138871282042078085

جامعة ميسان/كلية العلوم566.0ثانوية التحرير للبناتتطبيقيرقيه طالب عبد الرضا اجياد138872282052057007

جامعة ميسان/كلية العلوم551.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيمريم رحيم حمد جبر138873282052083041

جامعة ميسان/كلية العلوم545.0ثانوية العذراء للبناتتطبيقيزهراء حسن ابراهيم جابر138874282052058013

جامعة ميسان/كلية العلوم538.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيزهراء احمد عباس جاسم138875282052083014

جامعة ميسان/كلية العلوم535.2ثانوية القيروان للمتميزينتطبيقيمحمد رضا هشام غافل رشيد138876132051037017

جامعة ميسان/كلية العلوم534.0ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيزهراء ياسين حسن سدخان138877282052061009

جامعة ميسان/كلية العلوم525.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقييقين رعد جري زامل138878282052063065

جامعة ميسان/كلية العلوم523.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيتبارك رحيم حسن محمد138879282052074009

جامعة ميسان/كلية العلوم521.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمرتضى علي راضي حافي138880282051011122
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جامعة ميسان/كلية العلوم520.0ثانوية العذراء للبناتتطبيقيفاطمة حسين فرحان عجه138881282052058019

جامعة ميسان/كلية العلوم519.0ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيكوثر عبد واحد شبيب138882282052081046

جامعة ميسان/كلية العلوم515.0ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيتبارك رعد جواد جليل138883282052061005

جامعة ميسان/كلية العلوم514.0ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيزهراء يحيى عبود حسن138884282052097018

جامعة ميسان/كلية العلوم514.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتتطبيقيهدى حسين برهان جبر138885162052290021

جامعة ميسان/كلية العلوم514.0اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيحسين مهدي خلف جلوب138886282051101011

جامعة ميسان/كلية العلوم511.0ثانوية العذراء للبناتتطبيقيحوراء ورق عطيه سرحان138887282052058006

جامعة ميسان/كلية العلوم509.0ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيليث ماجد حميد لفته138888282051023028

جامعة ميسان/كلية العلوم508.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيفاطمة حسين عبد الحسن عبيره138889282052050042

جامعة ميسان/كلية العلوم508.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمصطفى عبد الكريم جمعة شمخي138890282051002116

جامعة ميسان/كلية العلوم507.0ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيحسنين سعد حسن محمد138891282051014005

جامعة ميسان/كلية العلوم507.0ثانوية كميت للبناتتطبيقيزهراء راضي حسين محمد138892282052067011

جامعة ميسان/كلية العلوم506.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيزهراء عادل جمعة زامل138893282052078024

جامعة ميسان/كلية العلوم506.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي حميد جبر بدن138894282051001092

جامعة ميسان/كلية العلوم505.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيمريم جمعه عالوي رمضان138895282052059070

جامعة ميسان/كلية العلوم505.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيحسن قادر عبيد نصير138896282051044017

جامعة ميسان/كلية العلوم505.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيفاطمة محمد سالم جرو138897282052070070

جامعة ميسان/كلية العلوم504.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيسجاد محمد كاظم جابر138898282051032025

جامعة ميسان/كلية العلوم503.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيعتاب فرحان دراج بجاي138899282052102002

جامعة ميسان/كلية العلوم503.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيكوثر حيدر سلمان جبار138900282052063053

جامعة ميسان/كلية العلوم503.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي هاشم فنجان عبد الرضا138901282051016120

جامعة ميسان/كلية العلوم503.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيفاطمة رياض جبار زغير138902282052050043

جامعة ميسان/كلية العلوم503.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقينور كريم خليفة عبد هللا138903282052070087

جامعة ميسان/كلية العلوم502.0اعدادية الحيرة  للبنينتطبيقيحيدر كريم عبيد راضي138904252051015006

جامعة ميسان/كلية العلوم502.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيزهراء كريم فاخر شنجار138905282052060032

جامعة ميسان/كلية العلوم502.0ثانوية النصر المختلطةتطبيقيبتول ناصر شعبان قاسم138906282052104002

جامعة ميسان/كلية العلوم502.0ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيطيبة باسم كاظم علي138907282052061014

جامعة ميسان/كلية العلوم502.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيمريم حسن مدهوش اسماعيل138908282052060060

جامعة ميسان/كلية العلوم502.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيحسن جاسم أوحيد مخرب138909282051011016

جامعة ميسان/كلية العلوم501.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيمريم حسين راضي عذير138910282052063054

جامعة ميسان/كلية العلوم499.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيبتول كريم جالب جاسم138911282052077008

جامعة ميسان/كلية العلوم499.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيزينب رشك كاظم راضي138912282052060038

جامعة ميسان/كلية العلوم499.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيبنين حسن هاشم محمد138913282052074005

جامعة ميسان/كلية العلوم499.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيحكيمة ستار جبار عبد هللا138914282052051012

جامعة ميسان/كلية العلوم499.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيحوراء كاظم رحمه علي138915282052062007
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جامعة ميسان/كلية العلوم498.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيبتول فليح شندي عذيب138916282052074003

جامعة ميسان/كلية العلوم498.0ثانوية العذراء للبناتتطبيقيرقية نجم عبد الزهرة محيبس138917282052058010

جامعة ميسان/كلية العلوم497.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيأسماء كريم جاسم سعيد138918282052063002

جامعة ميسان/كلية العلوم497.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيمريم علي نوري محمد حسن138919282052078043

جامعة ميسان/كلية العلوم497.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيفاطمة كاظم هارف علي138920282052108008

جامعة ميسان/كلية العلوم496.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيرغد بريو عنيد جبار138921282052062011

جامعة ميسان/كلية العلوم496.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيزهراء كريم حسين خالطي138922282052083020

جامعة ميسان/كلية العلوم496.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيمنار عادل محمود عبد هللا138923282052190128

جامعة ميسان/كلية العلوم495.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيطيبه باسم جابر عبيد138924282052062030

جامعة ميسان/كلية العلوم495.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيزينب جاسم جبر فليح138925282052060036

جامعة ميسان/كلية العلوم495.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيزهراء حامد خنجر مطلق138926282052070031

جامعة ميسان/كلية العلوم494.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيفاطمة سالم كاظم قاسم138927282052059058

جامعة ميسان/كلية العلوم494.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي حسين عالوي سهبان138928282051006084

جامعة ميسان/كلية العلوم492.0اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيكرار قاسم حميد خلف138929282051101022

جامعة ميسان/كلية العلوم492.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزينب سامي فالح حاسد138930282052068043

جامعة ميسان/كلية العلوم490.0ثانوية كميت للبناتتطبيقيرباب هشام حسن حسون138931282052067009

جامعة ميسان/كلية العلوم490.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيغفران احمد صكر محمد138932282052074034

جامعة ميسان/كلية العلوم489.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيريام كريم طعيمة مسير138933282052083013

جامعة ميسان/كلية العلوم489.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقينور احمد رحيم داود138934282052051061

جامعة ميسان/كلية العلوم489.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمرتضى محمد جاسم ونيس138935282051006141

جامعة ميسان/كلية العلوم489.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقييوسف عنيد رحيمة شياع138936282051011144

جامعة ميسان/كلية العلوم489.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمصطفى ليث كريم غانم138937282051009090

جامعة ميسان/كلية العلوم489.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيتبارك محمد راضي عبد الحسن138938282052068017

جامعة ميسان/كلية العلوم488.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمجتبى فاخر جاسم بايع138939282051016135

جامعة ميسان/كلية العلوم488.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيرسل عبد الرزاق عوده فراك138940282052060023

جامعة ميسان/كلية العلوم487.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيهدى حسين حسن عبد هللا138941282052068076

جامعة ميسان/كلية العلوم487.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيحوراء عباس حوشي خلف138942282052059019

جامعة ميسان/كلية العلوم487.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيايات سعد حسن ميش138943282052050003

جامعة ميسان/كلية العلوم486.0ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيزهراء يوسف داود سلمان138944282052066010

جامعة ميسان/كلية العلوم486.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقينوال حسن سعيد مطر138945282052059085

جامعة ميسان/كلية العلوم486.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيحوراء محمد محسن فارس138946282052190035

جامعة ميسان/كلية القانون565.0ثانوية ام عمار للبناتادبيكوثر سالم طعمه سلطان138947282022077054

جامعة ميسان/كلية القانون544.0ثانوية العذراء للبناتادبيامنة سامي حافظ خلبوص138948282022058004

جامعة ميسان/كلية القانون541.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيزهراء كريم ناصر جبرة هللا138949282022091018

جامعة ميسان/كلية القانون536.0اعدادية كميت للبنينادبيمحمد دبيان ضباب شحاذه138950282021015050
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جامعة ميسان/كلية القانون533.0ثانوية النجاة للبناتادبيمريم محمد عميد عويصي138951282022095059

جامعة ميسان/كلية القانون530.0ثانوية دجلة للبنينادبيليث حسين عبد الصاحب عليوي138952282021012051

جامعة ميسان/كلية القانون523.0اعدادية البيان للبناتادبيفاطمه علي قاسم جاسم138953282022078046

جامعة ميسان/كلية القانون522.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيفاطمه محمد زياره جاسم138954282022080026

جامعة ميسان/كلية القانون511.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبينبأ مصطفى محمد مجاهد138955282022088062

جامعة ميسان/كلية القانون511.0ثانوية البتول للبناتادبيمريم جالل خزعل محمد138956282022056074

جامعة ميسان/كلية القانون510.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبياحمد موسى حمود حيبي138957282021017003

جامعة ميسان/كلية القانون510.0ثانوية ام عمار للبناتادبيمريم رحيم كنيهر سلمان138958282022077055

جامعة ميسان/كلية القانون508.0اعدادية اليمامة للبناتادبيغدير كريم عبد لفته138959282022063034

جامعة ميسان/كلية القانون505.0ثانوية قلعة صالح للبناتادبياسيا علي عبد الرضا هاشم138960282022066002

جامعة ميسان/كلية القانون502.0ثانوية العذراء للبناتادبيسراج كاظم كاطع عبود138961282022058043

جامعة ميسان/كلية القانون491.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبينور محمد حسين لعيبي138962282022190123

جامعة ميسان/كلية القانون491.0ثانوية النجاة للبناتادبيموده باسم عارف حسين138963282022095060

جامعة ميسان/كلية القانون490.0ثانوية بني هاشم المختلطةادبيصادق حسين شرهان محسن138964282021106010

جامعة ميسان/كلية القانون485.0ثانوية البتول للبناتادبيرفاه علي حسين جبار138965282022056029

جامعة ميسان/كلية القانون483.0اعدادية كميت للبنينادبيمصطفى مطشر كريم كاطع138966282021015065

جامعة ميسان/كلية القانون483.0ثانوية الميمونة للبناتادبيبتول ابراهيم عبد النبي حيدر138967282022073009

جامعة ميسان/كلية القانون483.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبينور الزهراء عبد الكريم كشكول حسن138968282022062074

جامعة ميسان/كلية القانون479.0اعدادية المرتضى للبنينادبيمرتضى خزعل دحيلس مهودر138969282021002070

جامعة ميسان/كلية القانون475.0ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيمصطفى علي قاسم سالم138970282021045017

جامعة ميسان/كلية القانون473.0اعدادية المشرح للبنينادبيصادق صالح عبد جبر138971282021018028

جامعة ميسان/كلية القانون467.0اعدادية اليمامة للبناتادبياسراء حسن صدام غالي138972282022063001

جامعة ميسان/كلية القانون466.0ثانوية االصالة للبناتادبيمسرة علي حسن محمد علي138973282022051073

جامعة ميسان/كلية القانون465.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيسمى علي عباس جويد138974282022092045

جامعة ميسان/كلية القانون463.0ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه صادق حسن راشد138975282022056060

جامعة ميسان/كلية القانون462.0ثانوية البتول للبناتادبيمنى سالم فاضل حمودي138976282022056078

جامعة ميسان/كلية القانون459.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيهاجر صبيح حنون صافي138977282022088069

جامعة ميسان/كلية القانون457.0اعدادية االندلس للبنينادبيمحمد علي فاضل مغتاض كاظم138978282021009014

جامعة ميسان/كلية القانون457.0ثانوية ام عمار للبناتادبيزينه عبد الكاظم دواي اسماعيل138979282022077037

جامعة ميسان/كلية القانون457.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيطيبه عمار صبيح احمد138980282022091031

جامعة ميسان/كلية القانون456.0ثانوية النضال للبناتادبيزينب سالم عبد العباس جعمول138981282022050040

جامعة ميسان/كلية القانون456.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيتبارك علي جبار حسوني138982282022055009

جامعة ميسان/كلية القانون456.0ثانوية الكحالء للبناتادبيضمياء صالح مايع ارويض138983282022061030

جامعة ميسان/كلية القانون456.0اعدادية التحرير للبنينادبيمحمد كاظم حسن مطير138984282021004123

جامعة ميسان/كلية القانون454.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمة كامل سعدون كركوش138985282022055083
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جامعة ميسان/كلية القانون453.0اعدادية البيان للبناتادبيزينب عالء فاضل محمد138986282022078038

جامعة ميسان/كلية القانون453.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيمنار صباح جبار فرج138987282022080029

جامعة ميسان/كلية القانون452.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيغدير فاضل هاشم سدخان138988282022062051

جامعة ميسان/كلية القانون450.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيغدير ميثم نعيم اشنيور138989282022062052

جامعة ميسان/كلية القانون450.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء عباس مزهر عطية138990282022078024

جامعة ميسان/كلية القانون450.0ثانوية النجاة للبناتادبيفاطمه وناس داخل منشد138991282022095054

جامعة ميسان/كلية القانون449.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيفاطمة الزهراء محمد محسن رضيو138992282022088050

جامعة ميسان/كلية القانون449.0اعدادية التحرير للبنينادبيكرار عادل قاسم داود138993282021004100

جامعة ميسان/كلية القانون445.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيايناس عاطف خلف ولي138994282022090010

جامعة ميسان/كلية القانون445.0اعدادية البيان للبناتادبيرحمة هللا احمد عبد الحسين موسى138995282022078015

جامعة ميسان/كلية القانون445.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيمحمد كريم عباس غريب138996282021021050

جامعة ميسان/كلية القانون443.0ثانوية دجلة للبنينادبيمحمد حسن محمد حياوي عبد هللا138997282021012055

جامعة ميسان/كلية القانون442.0ثانوية االصالة للبناتادبيمينا سعد حسين علي138998282022051074

جامعة ميسان/كلية القانون442.0اعدادية الزوراء للبناتادبييمان علي هاشم عبد الرحيم138999282022070095

جامعة ميسان/كلية القانون441.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيأيات قاسم شبوط عبد الحسن139000282022092003

جامعة ميسان/كلية القانون441.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيضحى رسول جاعد احمد139001282022088042

جامعة ميسان/كلية القانون440.0ثانوية سيناء للبناتادبيسكينة محمد عبد علي باقر139002282022064023

جامعة ميسان/كلية القانون440.0ثانوية المشرح للبناتادبيتبارك عالء زامل كاظم139003282022072011

جامعة ميسان/كلية القانون439.0ثانوية االصالة للبناتادبيشمس ماجد طارش حريجة139004282022051057

جامعة ميسان/كلية القانون439.0اعدادية المرتضى للبنينادبيمصطفى احمد جمعة جابر139005282021002073

جامعة ميسان/كلية القانون438.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيزهراء عباس فاخر لوتي139006282022080014

جامعة ميسان/كلية القانون438.0ثانوية الميمونة للبنينادبيمحمد مهدي خزعل رشك جاسم139007282021019061

جامعة ميسان/كلية القانون438.0ثانوية االقصى للبناتادبيدالل حسن حاوي حسين139008282022071011

جامعة ميسان/كلية القانون435.0اعدادية كميت للبنينادبيعلي ابراهيم خليط محيسن139009282021015030

جامعة ميسان/كلية القانون435.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيحسين معاني عبود محيسن139010282021017010

جامعة ميسان/كلية القانون433.0ثانوية االصالة للبناتادبيغدير صادق جعفر غاجي139011282022051061

جامعة ميسان/كلية القانون433.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيمهدي فرع جبار الزم139012282021017053

جامعة ميسان/كلية القانون433.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبينور الهدى محمد داود سلمان139013282022190116

جامعة ميسان/كلية القانون433.0ثانوية دجلة للبنينادبيليث صالح صباح عبد الرزاق139014282021012052

جامعة ميسان/كلية القانون431.0ثانوية قلعة صالح للبناتادبيانفال احمد علوان ناموس139015282022066003

جامعة ميسان/كلية القانون429.0اعدادية كميت للبنينادبيسجاد ماجد جعفر حمد139016282021015025

جامعة ميسان/كلية القانون428.0ثانوية غرناطة للبناتادبيضحى حسين مولى حسين139017282022074015

جامعة ميسان/كلية القانون428.0ثانوية ام عمار للبناتادبيساره محمد جاسم صالح139018282022077038

جامعة ميسان/كلية القانون428.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيسجى مهدي دحام خلف139019282022080020

جامعة ميسان/كلية القانون427.0ثانوية النضال للبناتادبيرسل كاظم محسن غضبان139020282022050020
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جامعة ميسان/كلية القانون426.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزينب رحيم شناوه حسين139021282022090032

جامعة ميسان/كلية القانون426.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزينب لطيف الزم اسماعيل139022282022055049

جامعة ميسان/كلية القانون425.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيمنتهى محمد زغير ظاهر139023282022090048

جامعة ميسان/كلية القانون425.0اعدادية كميت للبنينادبيحسن سلمان سعدون فزع139024282021015010

جامعة ميسان/كلية القانون423.0ثانوية االصالة للبناتادبيرمله بشير جاسم بدن139025282022051032

جامعة ميسان/كلية القانون511.0اعدادية كميت للبنيناحيائياحمد مجباس حسن سفيح139026282041015002

جامعة ميسان/كلية القانون501.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيكوثر كاظم هاشم زوير139027282042061036

جامعة ميسان/كلية القانون497.0اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعباس عوفي عامر بديوي139028282041002027

جامعة ميسان/كلية القانون493.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد عبد الرضا هاشم زامل139029282041006134

جامعة ميسان/كلية القانون491.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء نبيل قاسم أحمد139030282042063050

جامعة ميسان/كلية القانون489.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيفاطمه عوده جالي زوير139031282042051077

جامعة ميسان/كلية القانون486.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمرتجى محمد كاظم حمد139032282041009063

جامعة ميسان/كلية القانون484.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء صبيح حنون كريم139033282042190085

جامعة ميسان/كلية القانون473.0اعدادية العمارة للبناتاحيائينوره محمد عبود جابر139034282042059155

جامعة ميسان/كلية القانون471.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيالزهراء عبد الكريم حسين جبر139035282042051010

جامعة ميسان/كلية القانون471.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيابو الحسن فرحان عامر مانع139036282041012002

جامعة ميسان/كلية القانون508.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيزهراء جبار سعيد رسن139037282052077014

جامعة ميسان/كلية القانون482.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيفاطمه عدنان رحيم باخش139038282052062037

جامعة ميسان/كلية القانون473.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيمريم ظافر علي حسين139039282052050050

جامعة ميسان/كلية القانون472.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحازم ستار حوشي هويرف139040282051001022

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية456.0اعدادية اليرموك للبنينادبيعلي يوسف علك صدام139041162021033044

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية438.0اعدادية الموفقية للبنينادبيمرتضى مشتاق حمادي جالي139042262021056124

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية432.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينادبيحسن عالء عبد الحليم حميد139043162021078002

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية430.0ثانوية االصالة للبناتادبيحوراء لطيف حنظل فريح139044282022051027

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية423.0اعدادية الغزالية للبنينادبيسجاد محمود صكيب سعد139045102021008047

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية418.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيابو الفضل عباس حميد عزيز139046162021020003

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية415.0اعدادية األبلة للبناتادبيايات كاظم عبد الحسن فليح139047162022171010

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية412.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيسجى علي هاشم منصور139048282022091027

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية405.0ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه الزهراء محمود اسماعيل علي139049282022056056

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية402.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبياحالم علي حسين شندوخ139050282022090001

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية400.0ثانوية السديد االهليةادبيعلي غسان فاضل عبود139051162021443011

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية398.0اعدادية جيكور للبنينادبيعبد هللا ناطق جاسم عبد الجليل139052162021061047

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية398.0ثانوية كميت للبناتادبيمريم مازن جاسم محمد139053282022067057

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية396.0اعدادية السبطين للبنينادبياحمد جاسم محمد غافل139054162021016001

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية390.0ثانوية الدير المسائية للبنينادبيمحمد كريم راضي شموسي139055162021364073
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جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية389.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبياحمد محمد ماضي محمد139056142021211007

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية387.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيحسين فاضل ناصر حسين139057222021300041

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية385.0ثانوية المروة للبناتادبيفاطمه عبود محمد خاير139058212022158030

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية385.0اعدادية األصفياء للبنينادبيمحمد بشير خيون لفتة139059162021099035

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية382.0ثانوية االصالة للبناتادبيزهراء عبد الحسين محمد عامر139060282022051037

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية377.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمصطفى صبيح اوحيد نصار139061282021046130

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية377.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيمنار عبد الودود عبد الكاظم قمندار139062282022093069

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية377.0ثانوية ام عمار للبناتادبيالزهراء ستار شريف شرهان139063282022077002

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية376.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبياسراء شيال عبد شبيب139064282022080001

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية375.0ثانوية المشرح للبناتادبيفاطمة ماجد حسين زبون139065282022072036

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية374.0اعدادية المرتضى للبنينادبيزين العابدين محمود فيصل محمود139066282021002034

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية372.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبينورهان عادل عبد االمير ناصر139067282022055118

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية372.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيعمر جالل حميد حسن139068282021151197

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية371.0ثانوية الحوراء االهلية اللبناتادبيزينب عبد المجيد محمد راضي139069222022186002

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية371.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيحسين عبد الكريم محمد نيروز139070282021017009

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية371.0اعدادية السياب للبنينادبيسجاد احمد عبود كاظم139071132021030009

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية371.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزهراء هاشم عبد الرضا ياسين139072282022093036

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية369.0ثانوية دجلة للبنينادبيعلي فائز قاسم علي139073282021012044

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية369.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيامنه وهم محوط هالش139074282022190014

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية368.0ثانوية دجلة للبنينادبياحمد كريم عوده شنيور139075282021012004

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية367.0ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيسجاد عبد كاطع محمد139076282021045010

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية366.0ثانوية االصالة للبناتادبيشمس الضحى علي حسين لفته139077282022051056

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية366.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيكرار حيدر جاسم حياوي139078282021153048

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية366.0اعدادية التحرير للبنينادبيأحمد عبد االمير دواي اسماعيل139079282021004009

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية365.0ثانوية المشرح للبناتادبيفاطمة مزعل انعيمة عبد علي139080282022072037

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية365.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيحسين علي سليم كاطع139081262021006017

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية365.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء عدي عدنان عباس139082292022060079

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية365.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيحسن عدنان درباية هاشم139083282021021011

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية365.0اعدادية الزوراء للبناتادبيشيماء مزهر بدر رسن139084282022070061

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية365.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسين غسان كشكول مهدي139085272021049039

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية364.0اعدادية التحرير للبنينادبيحسين عيدان حسين جودة139086282021004037

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية364.0ثانوية التحرير للبناتادبيتبارك جبار محمد جبر139087282022057006

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية364.0ثانوية ام عمار للبناتادبيساره نعيم حابط حسين139088282022077039

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية364.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيحنين حامد فرج محسن139089282022093017

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية363.0ثانوية الكحالء للبناتادبيرنا رمضان عبد الزهرة عبد هللا139090282022061016
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جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية363.0ثانوية الميمونة للبناتادبيمرام سالم شلش عبد الرضا139091282022073051

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية363.0ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيكرار عبادي عبد الجبار داود139092162021048009

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية362.0ثانوية االصالة للبناتادبيسارة جعفر عبد شليهم139093282022051052

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية362.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيميس عبد الكاظم جاسم محمد139094282022190110

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية362.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيانتظار سليم ابراهيم رزن139095282022053002

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية361.0ثانوية البتول للبناتادبيعذراء علي خلف زبون139096282022056052

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية361.0ثانوية االصالة للبناتادبيعذراء هاتو اخميس جود هللا139097282022051060

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية361.0ثانوية العذراء للبناتادبيمنتهى مرود ابو الهيل عبد علي139098282022058056

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية361.0ثانوية االرتقاء للبناتادبييقين قاسم شراد عذوفي139099282022092074

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية361.0اعدادية المرتضى للبنينادبيعباس مطشر داود عيسى139100282021002042

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية361.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمجتبى قيس حميد محسن139101282021151232

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية361.0ثانوية دجلة للبنينادبياركان اصدام غوجان عليوي139102282021012005

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية361.0اعدادية التحرير للبنينادبيسجاد جمعه أمعيلو الزم139103282021004057

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية361.0اعدادية التحرير للبنينادبيموسى جبار صوينت محمد139104282021004149

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية361.0ثانوية غرناطة للبناتادبيبنين غافل مطشر عصواد139105282022074005

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية360.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيمريم محمد مزعل جبر139106282022092064

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية360.0ثانوية كميت للبناتادبيرقية حسين عبد الكريم احمد139107282022067023

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية360.0ثانوية غرناطة للبناتادبيضحى كاظم صياح والي139108282022074014

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية360.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيابرار علي داوود علي139109282022190001

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية360.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيفاطمة الزهراء علي عبد هللا جاسم139110282022088049

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية360.0اعدادية المرتضى للبنينادبيحسين ماجد هاشم قاسم139111282021002026

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية360.0ثانوية ام عمار للبناتادبيايات اسعد زهراو زوير139112282022077004

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية496.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيزهراء محمد علي رسن139113222042413048

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية464.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيطيبه جمال كاظم تومان139114252042056218

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية460.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيفاطمة صبيح مجيد مريوش139115282042070049

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية459.0مدارس االمام علي (ع) النموذجية في ايران-قماحيائيحيدر مهند عبد الزهرة محسن139116132041205008

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية452.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمحمد المهدي ثامر صاحب كاظم139117272041154144

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية441.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمصطفى ماجد جبل رزن139118262041003163

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية440.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهبة داخل نعيثل عبد حسن139119222042155116

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية434.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيباقر علي كاظم محمد139120282041001020

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية432.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيحيدر علي فالح عبد هللا139121282041006058

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية420.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمصطفى كريم حسين عبد هللا139122252041001302

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية416.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيحسين بشار رحيمه ثجيل139123262041160009

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية468.0ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيحوراء حمود عبد الحسين جياد139124282052097008

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية428.0اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيعبد هللا حيدر عبد الحسين عبد هللا139125162051099015
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جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية427.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتتطبيقيزهراء عدنان محمد مريدع139126282052087005

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية422.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيزهراء عقيل عبد الرضا حسان139127282052070035

جامعة ميسان/كلية التمريض590.0ثانوية العدل للبناتاحيائينبأ فالح حسن جبار139128282042082038

جامعة ميسان/كلية التمريض590.0ثانوية العدل للبناتاحيائيهجران خالد حنون عبود139129282042082044

جامعة ميسان/كلية التمريض590.0ثانوية النضال للبناتاحيائيسحر سالم مالح عليوي139130282042050047

جامعة ميسان/كلية التمريض589.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيسراب ثامر سند ضيدان139131282042102005

جامعة ميسان/كلية التمريض588.0اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد جاسم جوني هليل139132282041006009

جامعة ميسان/كلية التمريض587.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائيشهد عباس فرحان علي139133282042077025

جامعة ميسان/كلية التمريض587.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيزين العابدين عباس حسن ثجيل139134282041006065

جامعة ميسان/كلية التمريض585.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيختام عبد الزهره رحيمه جبر139135282042074012

جامعة ميسان/كلية التمريض585.0ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم كاظم شفاف139136282041021027

جامعة ميسان/كلية التمريض585.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائيفاطمه راضي حسين حمادي139137282042077027

جامعة ميسان/كلية التمريض585.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيآيات يوسف أرحيمة عبد هللا139138282042069006

جامعة ميسان/كلية التمريض585.0ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمة أسامه خليل ابراهيم139139282042050058

جامعة ميسان/كلية التمريض584.0اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء مهدي سعد خليفة139140282042078042

جامعة ميسان/كلية التمريض584.0ثانوية كميت للبناتاحيائيزينب هاشم كريم كويم139141282042067020

جامعة ميسان/كلية التمريض583.0اعدادية جعفر النقدي للبنيناحيائيسجاد عبد الساده عاصي جعفر139142282041044007

جامعة ميسان/كلية التمريض583.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء احمد عبد الحسن كريم139143282042074039

جامعة ميسان/كلية التمريض583.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمنتظر رحيم غافل ثامر139144142041029068

جامعة ميسان/كلية التمريض583.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمنار هادي شمخي جبر139145222042117061

جامعة ميسان/كلية التمريض583.0اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائياحمد مهدي حسون وادي139146282041017002

جامعة ميسان/كلية التمريض582.0اعدادية عوينات للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد حماد كتان139147172041111021

جامعة ميسان/كلية التمريض582.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائياسيا حيدر كاظم حسان139148282042190009

جامعة ميسان/كلية التمريض582.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيتقى اياد صابر حريجة139149282042069022

جامعة ميسان/كلية التمريض581.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيزهراء كريم داخل جويلي139150282042090026

جامعة ميسان/كلية التمريض581.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيأحمد حميد كاظم شرقي139151142041017006

جامعة ميسان/كلية التمريض581.0ثانوية العذراء للبناتاحيائيمريم كامل عطوان عجة139152282042058032

جامعة ميسان/كلية التمريض581.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيباقر علي محسن زياره139153262041209029

جامعة ميسان/كلية التمريض581.0ثانوية االمام علي للبنيناحيائيمحمد احمد محمد حمود139154182041013013

جامعة ميسان/كلية التمريض581.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيعلي عيدان خالد مصطفى139155212041036027

جامعة ميسان/كلية التمريض581.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيمجتبى هيثم طعمه سلطان139156122041025074

جامعة ميسان/كلية التمريض581.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيعلي عمار عبد الجبار حسين139157282041032019

جامعة ميسان/كلية التمريض581.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيهادي محمد هادي كاظم139158282041006165

جامعة ميسان/كلية التمريض581.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائياديان خالد مطشر حميد139159282042054001

جامعة ميسان/كلية التمريض581.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيبنين عبد الكريم محمد طعمة139160282042069017
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جامعة ميسان/كلية التمريض581.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمحمد رحيم عبد الحسين نون139161282041032028

جامعة ميسان/كلية التمريض580.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمرتجى اسعد موزان خالطي139162282041008098

جامعة ميسان/كلية التمريض580.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيحسين علي محمد محمود139163212041032008

جامعة ميسان/كلية التمريض580.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنيناحيائيعبد هللا حامد عاصي جحيل139164212041276020

جامعة ميسان/كلية التمريض580.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمسلم فالح خلف عيدان139165222041053176

جامعة ميسان/كلية التمريض580.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيوجدان علي حسين جويلي139166282042090054

جامعة ميسان/كلية التمريض580.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيسعد عزيز كاظم حسن139167232041059042

جامعة ميسان/كلية التمريض580.0اعدادية مندلي للبنيناحيائينهاد محيسن خليفه ملحاك139168212041034114

جامعة ميسان/كلية التمريض580.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيمحمد مرتضى جمال صبري139169132041002085

جامعة ميسان/كلية التمريض580.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيسعد نوري اسماعيل احجاب139170182041145012

جامعة ميسان/كلية التمريض580.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيعلي فالح حسن درب139171112041020061

جامعة ميسان/كلية التمريض580.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعباس ستار عبد كاظم139172252041045091

جامعة ميسان/كلية التمريض579.1ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمصطفى وسام كاظم حمدان139173122041001125

جامعة ميسان/كلية التمريض579.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعبد هللا جاسم شجاع عبد139174212041008064

جامعة ميسان/كلية التمريض579.0ثانوية مهد للبنيناحيائيعبد الرحمن خليل محمد احمد139175172041102022

جامعة ميسان/كلية التمريض579.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعمار حسين علي حسن139176202041001157

جامعة ميسان/كلية التمريض579.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيفرحان رشو عيسى حلو139177332041056066

جامعة ميسان/كلية التمريض579.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيبنين محمد زامل فريح139178282042069019

جامعة ميسان/كلية التمريض579.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيتبارك هادي كاظم عباس139179282042052024

جامعة ميسان/كلية التمريض579.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائياحمد عدي ناهي حبوب139180222041051005

جامعة ميسان/كلية التمريض579.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب فهد صحن فريح139181282042068053

جامعة ميسان/كلية التمريض578.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيزهراء عبد الوهاب عبد الرزاق عويد139182282042081021

جامعة ميسان/كلية التمريض576.6ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء محمد جبر حسن139183282042079014

جامعة ميسان/كلية التمريض576.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيعلياء حسن ذاري لعيبي139184282042069050

جامعة ميسان/كلية التمريض576.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيدعاء علي عزيز كعيم139185222042175065

جامعة ميسان/كلية التمريض575.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيكوثر جهاد كاظم محمد139186282042052087

جامعة ميسان/كلية التمريض574.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيدنيا حسن بركات طاهر139187282042080011

جامعة ميسان/كلية التمريض574.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء سعد حسين حسن139188282042190082

جامعة ميسان/كلية التمريض572.8ثانوية المتميزاتاحيائينور الزهراء جمال كاطع حمد139189282042079045

جامعة ميسان/كلية التمريض572.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيبراق ناظم زغير مطلك139190132042111016

جامعة ميسان/كلية التمريض572.0ثانوية االصالة للبناتاحيائييقين حيدر رحيم داود139191282042051107

جامعة ميسان/كلية التمريض572.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب عرفات كاظم صبر139192162042202097

جامعة ميسان/كلية التمريض572.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب عبد االمام سكر عاشور139193162042202096

جامعة ميسان/كلية التمريض572.0ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيضحى فاضل عبيد وادي139194282042066026

جامعة ميسان/كلية التمريض572.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة كاظم خماس جفات139195282042055106
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جامعة ميسان/كلية التمريض571.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيزهراء حمود سعد جيتان139196282042074015

جامعة ميسان/كلية التمريض570.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيبنين رزاق سالم عباس139197222042175033

جامعة ميسان/كلية التمريض570.0اعدادية رملة للبناتاحيائيغاده ناظم فرهود محمد139198222042115080

جامعة ميسان/كلية التمريض570.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيبيداء جليل هاشم كاظم139199222042321034

جامعة ميسان/كلية التمريض570.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيشكران ريسان كاصد خزعل139200222042432031

جامعة ميسان/كلية التمريض570.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائينور الهدى محسن بريو عنيد139201282042062112

جامعة ميسان/كلية التمريض570.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيصفين علي دواي الزم139202282042062081

جامعة ميسان/كلية التمريض569.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيجنه صباح عنبر خلف139203282042190047

جامعة ميسان/كلية التمريض568.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيرقية حميد طاهر فرج139204282042061012

جامعة ميسان/كلية التمريض568.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائينيران رائد كاظم حسين139205232042115192

جامعة ميسان/كلية التمريض567.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيايات عدنان جبير عديل139206222042183014

جامعة ميسان/كلية التمريض567.0ثانوية السدة للبناتاحيائيمالذ عماد عمران عبود139207232042110066

جامعة ميسان/كلية التمريض566.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيغفران مهدي لوتي فرج139208282042190148

جامعة ميسان/كلية التمريض566.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيتبارك مازن عبد الهادي احمد139209232042147011

جامعة ميسان/كلية التمريض566.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيزينب رزاق معين فرحان139210232042154031

جامعة ميسان/كلية التمريض566.0ثانوية الكوت االهلية للبناتاحيائينسرين كريم وناس فرحان139211262042114013

جامعة ميسان/كلية التمريض566.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزهراء علي عبد االمير ناشوش139212152042051077

جامعة ميسان/كلية التمريض566.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزهراء عدنان حمزه عوفي139213242042111051

جامعة ميسان/كلية التمريض566.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيزهراء علي كون حميدي139214242042080056

جامعة ميسان/كلية التمريض566.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيزينب ثامر محي حسن139215272042161046

جامعة ميسان/كلية التمريض566.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيبنين عبد هللا زامل فرحان139216262042074026

جامعة ميسان/كلية التمريض565.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب زينل كيطان ساجت139217242042096092

جامعة ميسان/كلية التمريض565.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزهراء حسن جميل عبد هللا139218262042074050

جامعة ميسان/كلية التمريض565.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائينرجس كاظم كنعان رسن139219282042065087

جامعة ميسان/كلية التمريض565.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيغدير عامر عباده ساجت139220242042101093

جامعة ميسان/كلية التمريض565.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء مالك كنيبر درويش139221242042123085

جامعة ميسان/كلية التمريض565.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيشذى محمد عبد هللا جاسم139222212042137099

جامعة ميسان/كلية التمريض565.0ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيفاطمة عامر علي عبد139223232042152024

جامعة ميسان/كلية التمريض565.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزينب مظفر فرج شريف139224222042417048

جامعة ميسان/كلية التمريض565.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب علي عبد هللا عبيد139225252042063027

جامعة ميسان/كلية التمريض565.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب جبار حاتم منوخ139226242042106111

جامعة ميسان/كلية التمريض565.0ثانوية اور المختلطةاحيائيسلسبيل شوكت كامل حسين139227212042211022

جامعة ميسان/كلية التمريض565.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزهراء علي كاظم عباس139228252042056141

جامعة ميسان/كلية التمريض565.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيمريم سعد جبار هاشم139229242042220695

جامعة ميسان/كلية التمريض565.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء حسن عبد الحسين حسون139230242042118049
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جامعة ميسان/كلية التمريض565.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيسجى تحسين هداوي حسن139231222042414150

جامعة ميسان/كلية التمريض564.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيقوت القلوب مسلم محمد حسون139232242042092104

جامعة ميسان/كلية التمريض564.0ثانوية عتبة للبناتاحيائيمنار عباس سلمان مربط139233212042167034

جامعة ميسان/كلية التمريض564.0ثانوية شفق للبناتاحيائيفاطمه حيدر طالب مهدي139234202042145030

جامعة ميسان/كلية التمريض564.0ثانوية العدل للبناتاحيائيآيات باسم حميد جوحي139235282042082001

جامعة ميسان/كلية التمريض564.0اعدادية المودة للبناتاحيائيزهراء عبد االمير موسى كريم139236262042078032

جامعة ميسان/كلية التمريض564.0ثانوية النورين للبناتاحيائيزينب كريم ناجي شدهان139237242042138046

جامعة ميسان/كلية التمريض564.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيعائشه عمر خليل عبد هللا139238202042114068

جامعة ميسان/كلية التمريض564.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء حسين ابراهيم كاظم139239242042096067

جامعة ميسان/كلية التمريض564.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيانوار عباس جواد كاظم139240252042102002

جامعة ميسان/كلية التمريض564.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيهاله صابر عبد الستار مطلك139241212042174034

جامعة ميسان/كلية التمريض564.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيهبه حسين علي ناموس139242242042103106

جامعة ميسان/كلية التمريض564.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزهراء ناطق قاسم حسين139243212042100060

جامعة ميسان/كلية التمريض564.0اعدادية حلب للبناتاحيائيياسمين حسين عبد الحسن شعيب139244242042107179

جامعة ميسان/كلية التمريض564.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيرقيه صاحب غافل ازيرج139245252042110026

جامعة ميسان/كلية التمريض564.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايات احمد كريم غافل139246242042106015

جامعة ميسان/كلية التمريض564.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيبصائر حبيب حسن محمد139247222042185014

جامعة ميسان/كلية التمريض563.2ثانوية المتميزاتاحيائيآيات محمد حميد سلمان139248252042074007

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء كاظم رسن خضر139249242042095077

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0ثانوية عطاء االسالم المختلطةاحيائيسجى عبد الحسين عيدان لفته139250282042109002

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيحوراء صالح مهدي حميو139251242042121077

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيزهراء عبد االمير شعالن حسون139252272042097027

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيحوراء حسن ثجيل عكظ139253222042172035

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيزهراء احمد عاجل عباس139254232042187017

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشمس علي عبد الكريم عبد الرضا139255222042103184

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدعاء ناجح رهيف شالكه139256242042114093

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائياسراء بديع هادي عبد علي139257272042161003

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين سعد ايدعي عذيب139258262042088037

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيزينب اياد فليح حسن139259252042092009

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيحنين صالح مطلب حسوني139260252042095033

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيفاطمه ظافر عبد الجبار خضير139261272042094058

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء عارف عبد علي شعالن139262252042170289

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزهراء مطر محمد لفته139263242042146045

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0اعدادية النور للبناتاحيائيهبه امجد عادل عطيه139264242042095152

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيليلى رياض رحيم لوكي139265242042220683
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جامعة ميسان/كلية التمريض563.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياستبرق مايح عليوي والي139266242042220025

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائينمارق صالح علي خيرهللا139267262042102140

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزينب اسعد جاسم حسن139268212042100063

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيطيبه كاظم جابر عودة139269232042104040

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينور رعد مجيد عبد الرضا139270292042054104

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0اعدادية يافا للبناتاحيائيغفران جاسب جبار لفته139271242042117204

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائينهى داود جدوع احمد139272202042168042

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيمريم ابراهيم مجيد عودة139273282042070055

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيأميمة عامر علي احمد139274212042138003

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيرغده حمزه عبد حسين139275232042227005

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيكوثر ثامر صاحب علي139276232042162004

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزينب بشار حسن هادي139277212042145075

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيسجود احمد شناوه دايج139278222042219007

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيبنين سامي حنون عباس139279242042168017

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيساره فالح حسن حافظ139280282042068059

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيرسل علي عبد الخضر مهدي139281242042103039

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيهاله حازم تركي ثجيل139282222042141255

جامعة ميسان/كلية التمريض563.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين عدنان سلمان عبد139283242042119030

جامعة ميسان/كلية الزراعة526.0ثانوية الشذرات للبناتاحيائيكوثر فاضل عبد عباس139284292042077029

جامعة ميسان/كلية الزراعة470.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيبنين طه ياسين حسين139285282042051014

جامعة ميسان/كلية الزراعة439.0ثانوية النضال للبناتاحيائيبراء محمد مزهر حسان139286282042050012

جامعة ميسان/كلية الزراعة435.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيامامه خماس تايه لعيبي139287282042054002

جامعة ميسان/كلية الزراعة422.0ثانوية صدى العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي عبد الحسين فليح حسن139288282041025009

جامعة ميسان/كلية الزراعة412.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيميمنة مكي كاظم رسن139289282042061040

جامعة ميسان/كلية الزراعة404.0اعدادية االندلس للبنيناحيائييحيى جبار واحد حسن139290282041009080

جامعة ميسان/كلية الزراعة404.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيفاطمة راضي محسن صانت139291282042190156

جامعة ميسان/كلية الزراعة403.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيرباب حسن فليح مريهج139292282042059041

جامعة ميسان/كلية الزراعة398.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيايات يسر مفتن سيد139293282042063011

جامعة ميسان/كلية الزراعة390.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب جاسم محمد جاسم139294282042055069

جامعة ميسان/كلية الزراعة389.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء ناهي رحم زغير139295232042153089

جامعة ميسان/كلية الزراعة389.0اعدادية المشرح للبنيناحيائيعباس علي هادي امونس139296282041018009

جامعة ميسان/كلية الزراعة388.0ثانوية الكحالء للبنيناحيائيعقيل مهدي جليب احمد139297282041007016

جامعة ميسان/كلية الزراعة386.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيمريم عقيل منصور عبد الحسن139298282042069064

جامعة ميسان/كلية الزراعة384.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد جاسم حطاب جعفر139299282041006126

جامعة ميسان/كلية الزراعة383.0اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد جمال حسن عبد139300282041006011
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جامعة ميسان/كلية الزراعة383.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيسجاد حسن هادي عبد139301252041150161

جامعة ميسان/كلية الزراعة380.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيحنين صادق الزم حاتم139302222042323076

جامعة ميسان/كلية الزراعة376.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيمصطفى جمعة زاجي كبر139303282041022035

جامعة ميسان/كلية الزراعة375.0ثانوية السالم للبنيناحيائيكرار رحيم عبد الحسين حيدر139304282041005015

جامعة ميسان/كلية الزراعة375.0ثانوية السالم للبنيناحيائيمنتظر حكيم مجبل حيدر139305282041005029

جامعة ميسان/كلية الزراعة373.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء ماجد هادي زغير139306282042057016

جامعة ميسان/كلية الزراعة373.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيبتول مازن عيسى مراد139307282042054003

جامعة ميسان/كلية الزراعة372.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيكرار حيدر عبد الرزاق جبار139308282041151208

جامعة ميسان/كلية الزراعة371.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيميالد عبد الحسين زغير مهن139309282042059137

جامعة ميسان/كلية الزراعة370.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيحوراء حميد عبود كريم139310282042102002

جامعة ميسان/كلية الزراعة370.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم مازن عيسى مراد139311282042054025

جامعة ميسان/كلية الزراعة370.0الخارجياتاحيائيتبارك فالح خلف حسن139312112042401031

جامعة ميسان/كلية الزراعة369.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء يوسف عوده حسن139313222042156158

جامعة ميسان/كلية الزراعة369.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائينور الهدى عبد جبر حسب139314282042190221

جامعة ميسان/كلية الزراعة369.0اعدادية البيان للبناتاحيائيساره محمد نعيم جبر139315282042078051

جامعة ميسان/كلية الزراعة369.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيزهراء نزار لعيبي مهاوي139316282042090027

جامعة ميسان/كلية الزراعة368.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيحسين رزاق عبد هللا عطيه139317262041022035

جامعة ميسان/كلية الزراعة368.0ثانوية خولة للبناتاحيائيشذى جبار طاهر غالي139318282042083028

جامعة ميسان/كلية الزراعة367.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيعلي محمد حسين جمعة139319222041040102

جامعة ميسان/كلية الزراعة366.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء نعيم جاسب مزبان139320282042068045

جامعة ميسان/كلية الزراعة366.0اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد مرتضى عبد الكريم ابراهيم139321282041006022

جامعة ميسان/كلية الزراعة365.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيميثاق سالم علي رثع139322192042185068

جامعة ميسان/كلية الزراعة365.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيشهد احمد عبد الجبار كريم139323282042190130

جامعة ميسان/كلية الزراعة364.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائييقين عبد الزهره حسين نجم139324282042190210

جامعة ميسان/كلية الزراعة363.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيحنين سمير سيد محمود139325282042059031

جامعة ميسان/كلية الزراعة362.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيآيات جبار عباس رحيمه139326282042055007

جامعة ميسان/كلية الزراعة362.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيأديان شهاب جوهر غانم139327282042055001

جامعة ميسان/كلية الزراعة362.0ثانوية سيناء للبناتاحيائيايالف عالوي حسين شنون139328282042064004

جامعة ميسان/كلية الزراعة362.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيام البنين عدنان العيبي حافظ139329282042190228

جامعة ميسان/كلية الزراعة361.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائييقين غازي قاسم محمد139330282042190211

جامعة ميسان/كلية الزراعة361.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيامنه ابراهيم عبد الحميد ابراهيم139331162042165035

جامعة ميسان/كلية الزراعة361.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيفاطمة محمد عزيز فائق جميل139332282042190164

جامعة ميسان/كلية الزراعة360.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيعباس علي سالم حسون139333282041032012

جامعة ميسان/كلية الزراعة360.0ثانوية المشرح للبناتاحيائيحوراء سعد ربيع كاظم139334282042072004

جامعة ميسان/كلية الزراعة360.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيتبارك حسين صالح الزم139335282042059024
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جامعة ميسان/كلية الزراعة429.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين ميثم رحيم شغاتي139336282051006046

جامعة ميسان/كلية الزراعة420.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيتهاني دعير كريم عبد139337282052068020

جامعة ميسان/كلية الزراعة406.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيكرار علي خالد جحيف139338282051151584

جامعة ميسان/كلية الزراعة395.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيذو الفقار عبد الحليم حافظ عجيل139339162051364059

جامعة ميسان/كلية الزراعة385.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيدعاء صبيح مهاوي تبينه139340282052059021

جامعة ميسان/كلية الزراعة384.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي فراس فؤاد كاظم139341282051009056

جامعة ميسان/كلية الزراعة383.0ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيحسين حكم شلش فنجان139342282051105003

جامعة ميسان/كلية الزراعة381.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقينور الهدى حسين داخل خلف139343282052190136

جامعة ميسان/كلية الزراعة379.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيسجاد فالح فاخر جبارة139344282051151338

جامعة ميسان/كلية الزراعة376.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيرباب زهراو جليب علوان139345282052059023

جامعة ميسان/كلية الزراعة375.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيعذراء تحسين محسن غضيب139346282052070056

جامعة ميسان/كلية الزراعة375.0ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيشهد راشد لعيبي فرج139347282052075020

جامعة ميسان/كلية الزراعة375.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيشهد علي ثويني جبر139348282052068052

جامعة ميسان/كلية الزراعة375.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيصفا عادل حميد لعيبي139349282052063042

جامعة ميسان/كلية الزراعة374.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيكرار رفعت نجم عبد139350282051009064

جامعة ميسان/كلية الزراعة374.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيمنار كريم عجيل قيطان139351282052059079

جامعة ميسان/كلية الزراعة374.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيهجران عباس افضاله محيسن139352282052190144

جامعة ميسان/كلية الزراعة373.0ثانوية النصر المختلطةتطبيقيزينب نعمه حزام شميشر139353282052104008

جامعة ميسان/كلية الزراعة372.0ثانوية الطيبات للبناتتطبيقينور زاير عبد الحسن مويح139354282052097036

جامعة ميسان/كلية الزراعة372.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيسجى علي سلطان حسن139355282052083026

جامعة ميسان/كلية الزراعة372.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي جبار كاظم خلف139356282051001085

جامعة ميسان/كلية الزراعة371.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيصادق سالم رسن سلمان139357282051006065

جامعة ميسان/كلية الزراعة371.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعباس صالح جبر شيال139358282051006066

جامعة ميسان/كلية الزراعة371.0الخارجيونتطبيقيزين العابدين حسين جبار جاسم139359282051400030

جامعة ميسان/كلية الزراعة370.0ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيفاطمة ستار جبار مسافر139360282052081044

جامعة ميسان/كلية الزراعة369.0ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيمهدي مالك زبون قبطان139361282051013036

جامعة ميسان/كلية الزراعة369.0ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيعلي داوود سلمان محمد139362282051010016

جامعة ميسان/كلية الزراعة368.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسن كريم مشجل فرج139363282051151152

جامعة ميسان/كلية الزراعة367.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي جمعه فاخر عاكول139364282051006079

جامعة ميسان/كلية الزراعة367.0ثانوية الشيماء للبناتتطبيقينور الحسين عبد الرسول مجيد الزم139365282052075029

جامعة ميسان/كلية الزراعة367.0ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيابراهيم رافد ابراهيم عبد الواحد139366282051023003

جامعة ميسان/كلية الزراعة367.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد الباقر احمد عبود محمد139367282051151621

جامعة ميسان/كلية الزراعة366.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقينور عباس قاسم عبد علي139368282052060064

جامعة ميسان/كلية الزراعة366.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيسجاد علي صحن اكباشي139369282051009037

جامعة ميسان/كلية الزراعة366.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيحسين احمد فؤاد خليل139370282051012017
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جامعة ميسان/كلية الزراعة366.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي خالد عبد الستار ضمد139371282051151457

جامعة ميسان/كلية الزراعة365.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيسجاد علي مغامس حمود139372282051008046

جامعة ميسان/كلية الزراعة365.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعزيز عدي عزيز حمود139373282051018057

جامعة ميسان/كلية الزراعة364.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين علي صالح شامخ139374282051001038

جامعة ميسان/كلية الزراعة364.0ثانوية الغفران للبناتتطبيقيشيماء صالح جعيول سعدون139375282052069032

جامعة ميسان/كلية الزراعة363.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزهراء عبد الكريم منعم ياسين139376282052059034

جامعة ميسان/كلية الزراعة363.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيزهراء موسى عبد فرج139377282052190054

جامعة ميسان/كلية الزراعة362.0ثانوية الكحالء للبناتتطبيقياية حسين عاشور صكر139378282052061002

جامعة ميسان/كلية الزراعة362.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمود علي مزيد مطلك139379282051151712

جامعة ميسان/كلية الزراعة362.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقياحمد لطيف جاسم هاشم139380222051051005

جامعة ميسان/كلية الزراعة362.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيشهد مهاوي سلمان خالطي139381282052070054

جامعة ميسان/كلية الزراعة361.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيمنار فاضل هاني علي139382282052059078

جامعة ميسان/كلية الزراعة361.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقياحمد سعد حميد اتعيب139383152051071013

جامعة ميسان/كلية الزراعة360.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياكثم عبد الرسول ناقد علي139384282051151074

جامعة ميسان/كلية الزراعة360.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيغدير حسن جبر عجير139385282052070059

جامعة ميسان/كلية الزراعة360.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقييقين علي ضهد زغير139386282052068079

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد498.0ثانوية دجلة للبنينادبيموسى محمد حسين خلف139387282021012070

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد493.0ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء باسم جلو رحيمه139388282022095024

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد485.0اعدادية الزوراء للبناتادبيسارة صيهود جعوي فنجان139389282022070050

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية االندلس للبنينادبيأنهر جاسب لعيبي شرهان139390282021009006

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد474.0ثانوية البتول للبناتادبينبأ قاسم فريح طحيلس139391282022056079

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد473.0ثانوية البتول للبناتادبيبراء محمد عبود عبد الحسن139392282022056013

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية ام عمار للبناتادبيفاطمه هادي حمد حسين139393282022077051

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد465.0ثانوية النضال للبناتادبيزينب حسين عليوي كاظم139394282022050038

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد463.0ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينادبيمحسن سالم جاسم خليفة139395282021152036

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية الكحالء للبنينادبيحسنين كاظم رشيد علي139396282021007006

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيمحمد عباس جبار جاسم139397282021021047

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيحوراء عبد الرضا عداي حافظ139398282022090015

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبياسراء عواد عبد عون شوندي139399282022094001

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية الزوراء للبناتادبيهبة سامي دريول عباس139400282022070092

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيحسين عباس رحيم كسير139401282021021017

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية المشرح للبنينادبيكرار فاضل عبد هللا حافظ139402282021018040

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية النصر المختلطةادبيسجاد سالم لفته زغير139403282021104011

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية المرتضى للبنينادبيحسين كاطع ادعير جهلول139404282021002025

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية كميت للبنينادبيكاظم عباس محيسن لفته139405282021015045
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جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي احمد رمضان عبد الحسن139406132021034083

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية االندلس للبنينادبيمصطفى زهير كاظم جاسم139407282021009015

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبياحمد علي رحيمه شالكه139408282021151011

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيصادق حسن شذر طريد139409282021046070

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية كميت للبنينادبيمصطفى ياسين عجد فزع139410282021015066

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحسين سعد لفته عبيد139411282021151060

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية النصر المختلطةادبيمؤمل محمود جاسم سنيد139412282021104026

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد435.0الخارجياتادبيهبة هادي موسى طريد139413282022401056

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية المشرح للبنينادبيمصطفى ضياء هالل جاسم139414282021018045

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية االندلس للبنينادبيجواد كاظم منشد ماري139415282021009007

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمحمد قاسم صبيح حسين139416282021016047

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية دجلة للبنينادبيعلي منعم عاشور حمودي139417282021012045

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمصطفى عبد الزهره عبد مزيد139418282021046131

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيمقداد علي حسين علي139419282021021060

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية ام عمار للبناتادبيايه اياد عبد الزهره حسين139420282022077010

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيبتول موحان جابر خنيفر139421282022091003

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمحمد صباح صالح فريح139422282021151249

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمرتجى راضي جاسم محمد139423282021016052

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية المرتضى للبنينادبياحمد محمد عبد الواحد داود139424282021002010

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيسجاد عبد هللا سلمان محمد139425282021102012

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيرقية علي حسين كريم139426282022055025

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيعلي ضياء فلحي عبد139427282021151178

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الزوراء للبناتادبيسهيلة حميد وجر موسى139428282022070054

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية التحرير للبنينادبيأحمد حنون جاسم محمد139429282021004005

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيباقر محمد جاسم جابر139430282021151025

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيمأب عبد المطلب خلف عباس139431282022093067

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمحمد علي كصاب تعبان139432282021151257

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية التحرير للبنينادبيعلي كاظم كريم موسى139433282021004091

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية اليمامة للبناتادبيرفل زهير كاظم جاسم139434282022063015

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية طه للبنينادبيكرار احمد محمد سعد139435142021177124

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيياسر سامي صدام كاظم139436282021046143

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء سالم جمعه ثامر139437282022078020

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية الميمونة للبناتادبيمنتهى محمد عوده هبسي139438282022073053

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمنتظر عبد الساده حنون كاظم139439282021046137

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية التحرير للبنينادبيعلي صالح خشين صالح139440282021004083

صفحة ٣٩٨٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية االصالة للبناتادبيعذراء رحيم اسمر فضل139441282022051059

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينادبيمصطفى كاظم علي خضير139442282021039015

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبينور ساهي عبد كريم139443282022190122

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمصطفى عبد الستار جبار ماضي139444282021151289

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية االندلس للبنينادبيعلي فاضل زاير كنبار139445282021009011

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية المشرح للبنينادبيحسين جماغ دوحي انميش139446282021018013

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيضياء علي عبد الحسين عبد الحسن139447282021046071

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية االصالة للبناتادبيزهراء محمد هبيسي حمد139448282022051042

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزينب محمد جاسم كريم139449282022088033

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية الشهباء للبناتادبيضحى رسول محمد علي139450272022146025

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيعلي حسن شاطي خلف139451282021151164

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية االندلس للبنينادبيأبو القاسم رحيم بدر شهيب139452282021009004

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية المشكاة االهلية للبناتادبيبنين ظافر حمود صالح139453282022089001

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية ام عمار للبناتادبينبا عبد الجبار ناعم دعير139454282022077058

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمصطفى فالح اجحيو العيبي139455282021046132

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيزهراء جاسم عبد عاشور بريدي139456282022092034

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية البتول للبناتادبيبراء بشير عباس كريم139457282022056012

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد410.0ث االباء المختلطةادبيصالح سعد عبد الرضا صالح139458282021107004

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبييمامة احمد علي هامل139459282022055120

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية التحرير للبنينادبيسجاد علي فاضل نعمه139460282021004063

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيعلي غالي عطية سعيد139461282021017033

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية النصر المختلطةادبيمصطفى عباس دنانه مناتي139462282021104031

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبييوسف محمد جلود مخيلف139463282021017057

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمقتدى علي اسماعيل مسلم139464282021046133

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيفاطمه عباس علي كيطان139465282022093061

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الزوراء للبناتادبيرواء سعد حسين زباري139466282022070025

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزينب محمد كاظم جوني139467282022055052

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء جواد كاظم جواد139468282022055031

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية التحرير للبنينادبيمؤمل عبد الكريم حسن محمد139469282021004108

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية النضال للبناتادبيفاطمة عدنان مالح عليوي139470282022050059

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحسن جاسم شتال عبد هللا139471282021151041

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيرضا نديم شاكر خلف139472282021151110

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية المرتضى للبنينادبيحسن غانم زغير كباشي139473282021002018

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيرقية رائد حسن حرفش139474282022055023

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية المثنى للبنينادبيمرتضى سليم محمد حسن139475262021005074
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جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيزهراء رمضان جبر صالح139476282022094015

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية العذراء للبناتادبيزينب احمد كامل محمد139477282022058031

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية اليمامة للبناتادبيزهراء خلف قاسم زعيط139478282022063019

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحيدر قاسم كاظم محمد139479282021151099

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينادبيحسين فالح حسن علي139480262021204009

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية طه االمين للبنينادبيصالح مهدي محمد شالل139481262021026035

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية المرتضى للبنينادبيمصطفى عزام عبد المحسن صالح139482282021002079

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الميمون للبنينادبيسجاد عزيز عبد صياح139483262021033022

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيباقر عبد هللا سلمان محمد139484282021102002

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية علي الغربي للبنينادبيعلي محمد عريبي خليل139485282021013026

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزينب منصور عاشور صبر139486282022055053

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية البيان للبناتادبيكوثر عمار خزعل عبد الرزاق139487282022078048

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية التحرير للبناتادبيكوثر تحسين مطر هليل139488282022057028

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية جصان للبناتادبيفرح فرقد صبحي حمودي139489262022071018

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية دجلة للبنينادبيكاظم سالم قاسم مطر139490282021012047

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد400.0الخارجياتادبيفاطمة حسن علي عيسى139491282022401034

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمرتجى حسن خلف علي139492282021016051

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية النجاة للبناتادبيآيات محمد جمعه سلطان139493282022095005

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيحسن علي نعيم حسوني139494282021021012

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية الميمونة للبناتادبيبنين نوري صبيح الزم139495282022073016

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيصادق رحيم وادي مخيلف139496282021016028

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الزوراء للبناتادبيزهراء عزيز حافظ حسين139497282022070035

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية الكحالء للبنينادبيعلي فيصل مجيد كرم هللا139498282021007021

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية دجلة للبنينادبيحسن علي عيسى سماري139499282021012015

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية االصالة للبناتادبيزينب رعد حسن خرنوب139500282022051045

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيبنين عقيل مالك حمود139501282022091005

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيفاطمه سكر حسين زيبك139502282022092059

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينادبيمحمد علي رشك سويحن139503282021152042

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية المرتضى للبنينادبيفاضل شنته عبد النبي سعيد139504282021002057

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحسين سعد كريم جبر139505282021151059

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية دجلة للبنينادبيمرتضى حسين عبد الزهرة شرهان139506282021012060

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية المرتضى للبنينادبيالعباس علي حرير اسماعيل139507282021002013

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية دجلة للبنينادبيسجاد نعيم كاظم محسر139508282021012034

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيتحسين علي عبدالحسين كاظم139509282021151026

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيعلي يحيى سالم بدن139510282021151194
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جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية التحرير للبنينادبيمؤمل عبد الحسين اسمر عنبر139511282021004107

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية النيل للبناتادبياسماء غدير فالح عبيد139512222022169001

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية النجاة للبناتادبيايه محمد كريم عباس139513282022095009

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية النجاة للبناتادبيفاطمه جابر وادي أشهيب139514282022095046

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية قلعة صالح للبناتادبيحوراء مزهر عبد الكاظم سفيح139515282022066008

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الكحالء للبنينادبياحمد سعد جبر كوزي139516282021007002

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية االقصى للبناتادبيزهراء محمد سعيد دويج139517282022071018

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية المشرح للبنينادبيايوب غانم عليوي جباره139518282021018009

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيبتول عبد االمير صكبان جبار139519282022094004

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية غانم سوادي للبنينادبيحمزة ضياء ناصر سعد139520162021068010

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية المرتضى للبنينادبيعلي جواد كاظم عبد الحسين139521282021002046

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية البتول للبناتادبيتبارك محمد بلعوط حسن139522282022056018

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية االندلس للبنينادبيمؤمل شاكر جمعه بدن139523282021009012

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمحمد طالب صبيح قاسم139524282021016046

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمقداد سلمان نعمه حسين139525282021016057

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية النضال للبناتادبيتبارك حسن فرج جبر139526282022050013

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية االصالة للبناتادبييقين علي غالي جالب139527282022051083

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية ام عمار للبناتادبيزينب زاير هامل حنتوش139528282022077035

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الزوراء للبناتادبيزينب فالح حريجة كباشي139529282022070045

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيبنين كاظم محمد الزم139530282022090012

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية دجلة للبنينادبيحسين حميد عبد الواحد العيبي139531282021012017

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الزوراء للبناتادبيشكران علي حسين نجم139532282022070055

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية المشرح للبنينادبيحيدر موح داغر لفتة139533282021018018

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية اليمامة للبناتادبيزينه مناضل سعدون منور139534282022063026

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية النضال للبناتادبيمريم فؤاد سالم عليوي139535282022050068

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية االصالة للبناتادبيرسل كريم سلمان حمود139536282022051029

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبياسراء جاسم دواي لعيبي139537282022090003

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية دجلة للبنينادبيحسين خالد سعدون زامل139538282021012018

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية البتول للبناتادبيطيبه محمد جبار عبود139539282022056050

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الثورة للبنينادبيعلي رعد موسى خريبط139540282021001004

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الخطيب للبنينادبيكرار حيدر اسماعيل عبد النبي139541122021034088

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية ام عمار للبناتادبينرجس فالح محيسن علي139542282022077059

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية المثابرون للبنينادبيمهدي محمد ياسر محسن139543222021376105

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحيدر علي حسين كاظم139544282021151097

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية التحرير للبنينادبيحسنين حسين عبود شهيب139545282021004023
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جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيعلي قاسم محمد علي139546282021021036

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية التحرير للبنينادبيمصطفى عبد الرضا جمعه جريو139547282021004138

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية الكحالء للبناتادبينور الهدى عيسى مجيد عبيد139548282022061051

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الزوراء للبناتادبيزينب مالح حسن سلطان139549282022070048

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية البتول للبناتادبيزينب خالد حسناوي حسوني139550282022056040

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية دجلة للبنينادبيحيدر محمد رشك كاظم139551282021012030

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية القاسم للبنينادبيحسين علي مظلوم كاظم139552232021006014

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية الميمونة للبنينادبيمنتظر صاحب عبد الرحيم حيدر139553282021019074

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية التحرير للبنينادبيحمزة سعد جبار عليوي139554282021004042

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيحسين رزاق وهاب صالح139555282021016013

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد382.0الخارجياتادبيرسل جمعة حميد جويلي139556282022401013

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيديانا باسم عبد االمير اعطيه139557282022091010

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيمنتظر احمد فاخر حمود139558282021021061

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزينب علي ياسر عيسى139559282022093040

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية المثابرون للبنينادبيميثاق نصير فصاد حسين139560222021376108

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيايات واثق شمخي جبر139561282022190018

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الزوراء للبناتادبيايالف رفعت طارش صبر139562282022070010

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية النجاة للبناتادبيأخالص شامل عبد علي غضبان139563282022095002

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية التحرير للبنينادبيعباس رحيم زغير سعدون139564282021004069

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي وسام سالم عداي139565162021030059

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيبنين غانم شرهان حميد139566282022092013

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية النجاة للبناتادبيميالد رياض جبر سعيد139567282022095061

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبياركان عدنان فاخر سيالن139568142021045002

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية الميمونة للبناتادبيزمن نعيم زبون خنجر139569282022073025

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية النصر المختلطةادبيسجاد محمد دنانه مناتي139570282021104014

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية المرتضى للبنينادبيمحمد مؤيد فيصل ربيع139571282021002067

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية التحرير للبناتادبيزينب طارق جالي سمور139572282022057015

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية المرتضى للبنينادبيكرار ابراهيم عبد الزهره فياض139573282021002059

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيدعاء صباح حمود حسين139574282022093023

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيفاطمة حاتم عنيس عبيد139575282022088051

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية دجلة للبنينادبياحمد قاسم كاطع خير علي139576282021012003

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعلي كامل قاسم فليح139577162021020107

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الثورة للبنينادبيعلي سالم داود عيسى139578282021001005

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيحوراء عباس جاسم عبد علي139579282022055015

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمصطفى علي طعمه الزم139580282021151292
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جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحسن جبر ورور جبر139581282021151043

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيعلي عباس نعيم عبد الحسن139582262021006052

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيرهام ستار جبار حطاب139583282022091013

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيسجاد عبد الحسين جاسم عاشور139584282021016026

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد504.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد فاضل عبد العباس محمد139585282041009056

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد502.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيغيث كريم عبود عليوي139586282041009041

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد478.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزهراء مرتضى مهدي سلمان139587282042080014

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيشهد عامر عباس سعيد139588282042068066

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيساره عوده ماهود حسن139589282042059085

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيآيات محمد عبد الزهرة حبيب139590282042055010

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمرتضى جبار كريم دوالب139591282041151266

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية الشيماء للبناتاحيائينبأ عدنان قاسم حمادي139592282042075021

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية البيان للبناتاحيائيشهد جالل ياسين طه139593282042078057

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينور الزهراء سالم مجدي حسين139594282042068097

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيعلي جعفر عقيل علوان139595282041012034

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيطيبه احمد كاظم عبد139596282042052067

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيحوراء مهدي لعيبي حسن139597282042068026

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيبراء جاسم مجيد غضبان139598282042190245

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد علي جويلي عنيد139599282041001011

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية الكحالء للبنيناحيائيرسول علي عبد هللا كعيد139600282041007010

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيجنان محمد صبار لفته139601282042190046

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيابو الحسن علي عبد النبي حسن139602282041009003

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيقطر الندى حسين ناصر جيجان139603282042073061

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية البيان للبناتاحيائيدالل مزهر عبود جبر139604282042078025

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية خولة للبناتاحيائيرسل فارس محسن سعيد139605282042083015

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيعلي جبار غضبان مغامس139606282041011029

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيسجاد احمد قاسم مطر139607282041012028

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيحوراء كريم يونس جعفر139608132042110008

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيأخالص محيسن فعل ناصر139609282042059002

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد405.0مدارس النعمة العراقية الخاصة في اوكرانيا-كييفاحيائيعلي كريم غدير مزبان139610132041228002

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائياقبال حامد هادي عبد علي139611282042066005

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية خولة للبناتاحيائيفاطمة صبيح احمد جاسم139612282042083034

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيضحى سليم مجيد سالم139613282042068070

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء ناهد محمد نعمه139614282042078044

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيهيام رحيم عالوي زاير139615282042190207
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جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائينور الهدى حسن احميدي اهليل139616282042090051

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمنتظر كريم خضر فرج139617282041151304

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيبنين ليث كامل جاسم139618282042059020

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد فالح حسن حسين139619252041205208

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسن فالح عبد الحسن فالح139620282041001028

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائياحمد راسم كاظم حمزه139621262041009006

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيرسول كريم عبيد شتيت139622282041151115

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزينب عبد هللا شالل نعيمه139623282042070027

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيعلي فيصل رحيم علي139624282041016024

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين جبار عبد محيسن139625252041207018

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيرضا جواد كاظم حسين139626282041012025

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائيعالء زعيزع رياح صياد139627242041211048

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيعلي طالب هاشم حسون139628242041204097

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيسلوى محسن درازي عريبي139629282042068064

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائياالم حسين نعمه نيروز139630282042190014

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيتبارك محسن وحيد حمود139631282042057005

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسن علي حسين برهان139632232041031022

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيشمس رستم باسم مطشر139633282042063075

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين فاضل عبيس عبود139634242042118022

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيامير حسين مرجون فتيني139635242041202010

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيإيالف عباس علي كريم139636282042055012

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيبنين مرزوك منو ظاهر139637242042120045

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمنتظر نصير صبحي عبد عون139638252041014169

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيوفاء هاني هادي جواد139639252042170714

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيمريم عامر حميد عبد هللا139640262042080134

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيحسن غالب رحيم حسين139641222041033036

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيسجاد حسين شعيب علي139642232041177013

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر حطاب شبر139643252041205042

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيليث احمد كريم غافل139644242041018075

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمياده قيس شهاب محمود139645212042090165

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعباس خلف عبيد عويز139646222041053093

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيرضا حسين رضا جاسم139647212041272104

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيعلي حيدر عودة كاظم139648262041033077

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيليث رياض مسلم نعمه139649252041157106

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيياسين فاهم محسن لطيف139650232041255138
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جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعباس صباح يونس عبود139651222041036165

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيسجاد بيان محان خشان139652242041203126

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيسلمى حسن جاسب حمود139653282042060043

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية سمية للبناتاحيائيسجى كريم مزهر ساجت139654262042118021

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائييحيى باسم زامل يوسف139655262041209344

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي حسين ساجت حميد139656262041027082

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيغيث حسين حسن عبيس139657272041011086

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية السنية للبناتاحيائيرسل فارس كريم راضي139658242042102114

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيغدير جودت حسين مفرود139659152042040103

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيصابرين حميد عيدان فريح139660262042080106

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيسعد عبد الجبار سعد رشم139661272041004038

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيايه جاسم حميدي عبد الحسين139662242042077008

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمصطفى شمال صلف حسين139663262041010183

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيزيد عدي علي حسين139664232041251175

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأيات مصدق محسن جري139665222042153048

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيطيبه حسين محمد عليوي139666152042044135

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء عبد علي شنيع غضب139667242042102143

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيحوراء غازي فيصل عوض139668222042126016

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية حلب للبناتاحيائيابتسام كاظم ناهي جبار139669242042107001

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد384.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين اسعد ناصر حسين139670222041003065

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية الفرسان للبنيناحيائيمحمد رياض عناد كاظم139671252041003035

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعباس خالد عبد مناف علوان139672272041002087

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد قاسم رزوقي حسين139673212041272246

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد ميثاق زويد حسين139674232041020036

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيجعفر محمد جعفر خميس139675262041048019

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيتقى محيسن موزان زنيد139676282042065012

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعباس حيدر جواد هليل139677252041001146

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمحمد جبار محمد عبد139678242041251072

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسجى حيدر عبد الحسين طعيمه139679222042151043

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيعلي ناصر رسول جوده139680272041020055

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمصطفى عقيل ريسان مطلك139681282041151285

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيكرار احمد محمد ردام139682272041001225

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين قاسم ضيول خلف139683242041003080

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنيناحيائيحسين فرحان حسن عجيل139684232041069015

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائينور احمد فاضل جابر139685242042112072
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جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائينبأ وليد خوام حمود139686242042106217

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين زهير خضير عباس139687252042062193

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد380.0الخارجياتاحيائيجنان شمل هنيد مغنم139688282042401007

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائياماني وناس عبيد سباهي139689222042172010

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد533.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيسيف الدين عدنان فرحان محيبس139690282051017039

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد490.0مدارس النعمة العراقية الخاصة في اوكرانيا-كييفتطبيقيزين العابدين عقيل حميد عبد139691132051228003

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد476.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيكوثر حسين مويح مري139692282052077034

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد456.0مدارس النعمة العراقية الخاصة في اوكرانيا-كييفتطبيقيعبد هللا سالم لوكي عبد هللا139693132051228004

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيآيات حسن جاسم محمد139694282052060001

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيمهيمن طارق عبد الحسين عرار139695282051014023

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيشمس الضحى عبيد شريف عبيد139696282052080011

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيزهراء يعقوب يوسف فزيع139697282052066009

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيمريم سعد رحيم سعدون139698282052074038

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيزهراء جبر حميد عطوان139699282052081025

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيتبارك كاظم جواد كاظم139700282052078012

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيزهراء علي حسين داود139701282052077018

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيمريم حيدر جواد عبد هللا139702282052190121

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيبتول حسين حسن عبد هللا139703282052068012

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقينور الهدى هشام رسول عباس139704282052059088

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد فيصل رسن شغيت139705282051151689

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيعذراء عباس عبد علي حميدي139706282052060047

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيايمان ستار جبار زاير139707282052068009

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقينور حسين صدام ليلو139708282052090036

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيايمان عيسى لعيبي حسان139709282052090003

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيكرار محمد حطاب باطولي139710282051006107

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقياحمد حسن ماهر مساعد139711282051001005

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقياطياف محمد نعيم مشكل139712282052190003

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيزينب راضي كاظم ارميح139713282052061010

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيمتقي حامد حسن ياسر139714282051039026

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيفاطمة حيدر سلمان حسين139715282052083035

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد413.0مدارس النعمة العراقية الخاصة في اوكرانيا-كييفتطبيقيمصطفى صبيح غازي حميد139716132051228006

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيسهام فرج رمل فرج139717282052081039

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد412.0الخارجيونتطبيقيحسين منذر علوان طوفان139718162051400102

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الخضر كحيوش خضير139719162051083117

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد410.0مدارس النعمة العراقية الخاصة في اوكرانيا-كييفتطبيقيجعفر مهند عبد الزهرة محسن139720132051228001
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جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية صدى العلوم األهلية للبنينتطبيقيزيد احمد جبر حميدي139721282051025007

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمصطفى احمد دريمان بداي139722282051032050

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي حسين دينار عبد هللا139723282051001089

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيعباس معتز سامي راضي139724162051354045

جامعة ميسان/كلية التربية589.0ثانوية االصالة للبناتادبيفاطمة مكي خليل ميرزا139725282022051067

جامعة ميسان/كلية التربية573.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيبنين نجم نعيمه باغي139726282022092016

جامعة ميسان/كلية التربية567.0ثانوية العذراء للبناتادبيزهراء علي بشيت عبد الرضا139727282022058027

جامعة ميسان/كلية التربية566.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمريم عطوان ناعم موسى139728282022055094

جامعة ميسان/كلية التربية564.0ثانوية الكحالء للبنينادبيكرار علي ماهور فرج139729282021007028

جامعة ميسان/كلية التربية562.0ثانوية االصالة للبناتادبيمريم كاظم جابر يوسف139730282022051072

جامعة ميسان/كلية التربية559.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيبنين سعدون عبد النبي مشي139731282022088007

جامعة ميسان/كلية التربية557.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيزينب صباح شمخي خفي139732282022092038

جامعة ميسان/كلية التربية556.0ثانوية كميت للبناتادبيتبارك عزيز حرز عزيز139733282022067014

جامعة ميسان/كلية التربية553.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيفاطمه علي سيد عبد علي139734282022062057

جامعة ميسان/كلية التربية547.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيفاطمه مجبل شعيع غويلي139735282022093064

جامعة ميسان/كلية التربية545.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيهدى شياع جالل طرار139736282022090052

جامعة ميسان/كلية التربية544.0ثانوية العذراء للبناتادبيزينب حسن مناتي باشاغا139737282022058035

جامعة ميسان/كلية التربية544.0ثانوية العذراء للبناتادبيفاطمة جواد بشيت عبد الرضا139738282022058050

جامعة ميسان/كلية التربية543.0ثانوية الكحالء للبناتادبيفرقان دعير نعيم عبد الحسن139739282022061040

جامعة ميسان/كلية التربية542.0اعدادية الزوراء للبناتادبيبنين كاظم حسين شاطي139740282022070014

جامعة ميسان/كلية التربية541.0ثانوية ام عمار للبناتادبيزهراء عبد الحسين فنجان غيالن139741282022077029

جامعة ميسان/كلية التربية541.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيحبشه محسن أعذير ابو يلش139742282022091006

جامعة ميسان/كلية التربية540.0ثانوية البتول للبناتادبيايمان محمد رحيمه هاشم139743282022056011

جامعة ميسان/كلية التربية539.0ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيعذراء هيثم حسين حسن139744222022424009

جامعة ميسان/كلية التربية538.0ثانوية التحرير للبناتادبيرفل صالح حسن منشد139745282022057010

جامعة ميسان/كلية التربية537.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيسجاد جبار صاحب عبد الرضا139746282021017018

جامعة ميسان/كلية التربية537.0ثانوية الميمونة للبناتادبيبراء عدنان فرحان عبد139747282022073010

جامعة ميسان/كلية التربية536.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيمنى حسن فنجان حردان139748282022091040

جامعة ميسان/كلية التربية535.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيمحمد صادق جعفر منصور139749162021028026

جامعة ميسان/كلية التربية534.0ثانوية ام عمار للبناتادبيايات دعير كريم جبر139750282022077005

جامعة ميسان/كلية التربية534.0ثانوية البتول للبناتادبيزهراء فاخر جبار شمخي139751282022056036

جامعة ميسان/كلية التربية534.0ثانوية المشرح للبناتادبيفاطمة ستار جبار صانت139752282022072033

جامعة ميسان/كلية التربية534.0ثانوية النضال للبناتادبيساره عدنان جاسم محمد139753282022050043

جامعة ميسان/كلية التربية534.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيمريم عدنان موسى محمد139754282022094034

جامعة ميسان/كلية التربية531.0اعدادية المرتضى للبنينادبيحسين حيدر عزيز خلف139755282021002021
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جامعة ميسان/كلية التربية531.0اعدادية التحرير للبنينادبيمرتضى حسين حميد علي139756282021004128

جامعة ميسان/كلية التربية531.0ثانوية كميت للبناتادبيايات صادق جبار ساجت139757282022067008

جامعة ميسان/كلية التربية531.0اعدادية الزوراء للبناتادبيزهراء صبيح حسين شاطي139758282022070032

جامعة ميسان/كلية التربية530.0ثانوية النضال للبناتادبينرجس محمد هاشم عبد علي139759282022050071

جامعة ميسان/كلية التربية529.0ثانوية االصالة للبناتادبيزينب علي سدخان بخيت139760282022051047

جامعة ميسان/كلية التربية529.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمة محمود رحيمه محسن139761282022055086

جامعة ميسان/كلية التربية529.0ثانوية ام عمار للبناتادبيجنه جمعه حسين كاظم139762282022077017

جامعة ميسان/كلية التربية528.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيرباب محمد عبود كاظم139763282022190047

جامعة ميسان/كلية التربية527.0ثانوية االصالة للبناتادبيتبارك احمد عبد المحسن عبد139764282022051022

جامعة ميسان/كلية التربية527.0ثانوية ام عمار للبناتادبيوئام ريسان محسن محمد139765282022077065

جامعة ميسان/كلية التربية527.0ثانوية البتول للبناتادبياديان جواد جاسب حسن139766282022056002

جامعة ميسان/كلية التربية527.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبينورا حسين عيدان كطافه139767282022062083

جامعة ميسان/كلية التربية526.0ثانوية دار الندوة المختلطةادبيماجد محسن جاسب خضير139768222021225038

جامعة ميسان/كلية التربية525.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزهراء عودة مطلك شبيب139769282022088028

جامعة ميسان/كلية التربية525.0اعدادية كميت للبنينادبيغالي كريم طعمه غافل139770282021015044

جامعة ميسان/كلية التربية524.0ثانوية المشرح للبناتادبيليلى دعير جوج سالم139771282022072043

جامعة ميسان/كلية التربية524.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيسجى ناصر حساني مشحوت139772282022094023

جامعة ميسان/كلية التربية523.0ثانوية سيناء للبناتادبيشهد ستار جبار منخي139773282022064025

جامعة ميسان/كلية التربية523.0ثانوية العذراء للبناتادبيزهراء عبد الباري عباس فرج139774282022058025

جامعة ميسان/كلية التربية523.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيشرف الدين صادق محسن مرزوك139775162021030033

جامعة ميسان/كلية التربية523.0ثانوية المشرح للبناتادبيفاطمة بدر جبار عبد139776282022072032

جامعة ميسان/كلية التربية523.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيهجران عبد الزهره فزاع عبد هللا139777282022091050

جامعة ميسان/كلية التربية522.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزينب رحيم شهاب جبار139778282022055048

جامعة ميسان/كلية التربية522.0اعدادية المشرح للبنينادبيعلي حسين عبد جبر139779282021018034

جامعة ميسان/كلية التربية522.0ثانوية االقصى للبناتادبينوره شويع بدر عطية139780282022071046

جامعة ميسان/كلية التربية522.0ثانوية التحرير للبناتادبيضحى عباس غالي مشحوت139781282022057019

جامعة ميسان/كلية التربية521.0الخارجياتادبيزينب منسي عودان ياسين139782162022401157

جامعة ميسان/كلية التربية520.0ثانوية ام عمار للبناتادبينور الهدى فالح حسن كزار139783282022077060

جامعة ميسان/كلية التربية520.0ثانوية بني هاشم المختلطةادبيفاطمه عبد الواحد لعيبي صبي139784282022106001

جامعة ميسان/كلية التربية519.0ثانوية دجلة للبنينادبيعلي رحيم وادي حمد139785282021012040

جامعة ميسان/كلية التربية518.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيفاطمه حسن رسن شلش139786282022080023

جامعة ميسان/كلية التربية518.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيكوثر سعد عبد هويرف139787282022090046

جامعة ميسان/كلية التربية518.0ثانوية الميمونة للبناتادبيميقات عبد حطيحط عابر139788282022073054

جامعة ميسان/كلية التربية518.0ثانوية كميت للبناتادبيفاطمة يعقوب تركي عبدال139789282022067052

جامعة ميسان/كلية التربية517.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسين علي جوحي داخل139790282021046036
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جامعة ميسان/كلية التربية517.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيمروه حسن عبد جبر139791282022062064

جامعة ميسان/كلية التربية516.0اعدادية الزوراء للبناتادبيزينب عدي صبري عيسى139792282022070042

جامعة ميسان/كلية التربية516.0ثانوية العدل للبناتادبيزينب علي حوشي موشي139793282022082016

جامعة ميسان/كلية التربية516.0ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه سعد جبار علي139794282022056058

جامعة ميسان/كلية التربية515.0ثانوية المشرح للبناتادبينبأ حسون جبار كاظم139795282022072046

جامعة ميسان/كلية التربية514.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيتبارك عباس غازي صبي139796282022092018

جامعة ميسان/كلية التربية512.0ثانوية االقصى للبناتادبيايات كريم جاسم فياض139797282022071003

جامعة ميسان/كلية التربية512.0ثانوية النجاة للبناتادبيثريا صبيح صالح عباس139798282022095014

جامعة ميسان/كلية التربية511.0ثانوية البتول للبناتادبيتبارك احمد عبد الحسين عبيد139799282022056014

جامعة ميسان/كلية التربية511.0ثانوية ام عمار للبناتادبيزهراء نصير غازي مزعل139800282022077033

جامعة ميسان/كلية التربية511.0ثانوية العذراء للبناتادبياالء حسين عبيد صابر139801282022058002

جامعة ميسان/كلية التربية510.0ثانوية العذراء للبناتادبيزهراء عبد الواحد عبد الحسن حسان139802282022058026

جامعة ميسان/كلية التربية510.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيزهراء نوري عبد الحر ماهور139803282022091019

جامعة ميسان/كلية التربية508.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيزهراء شاكر عبد الرضا عطا هللا139804282022053007

جامعة ميسان/كلية التربية507.0ثانوية بالل الحبشي المسائية المختلطةادبيمرتضى حسين ماهور غافل139805282021155023

جامعة ميسان/كلية التربية506.0ثانوية قلعة صالح للبناتادبيرسل علي قاسم رسن139806282022066011

جامعة ميسان/كلية التربية505.0ثانوية االقصى للبناتادبيسعاد حسين زاير شويع139807282022071028

جامعة ميسان/كلية التربية505.0اعدادية اليمامة للبناتادبياسماء حميد واجد سبهان139808282022063003

جامعة ميسان/كلية التربية505.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيهبه حسين زامل عوده139809282022190128

جامعة ميسان/كلية التربية504.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيبنين علي والي بلص139810282022062011

جامعة ميسان/كلية التربية504.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيزينب عباس لفته شغي139811282022094019

جامعة ميسان/كلية التربية504.0ثانوية الفجر المسائية للبنينادبياحمد لطيف كامل فرحان139812222021309002

جامعة ميسان/كلية التربية504.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزهراء ربيع اشياع امطيلب139813282022088026

جامعة ميسان/كلية التربية504.0ثانوية ام عمار للبناتادبيفاطمه حسن محمد فليح139814282022077046

جامعة ميسان/كلية التربية504.0ثانوية النجاة للبناتادبيلقاء علي موسى شامخ139815282022095055

جامعة ميسان/كلية التربية503.0ثانوية االصالة للبناتادبيزينب عباس طعمة عكلة139816282022051046

جامعة ميسان/كلية التربية503.0ثانوية الميمونة للبناتادبيايات ظافر مايع كرم139817282022073003

جامعة ميسان/كلية التربية503.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيزهراء ستار جبار زامل139818282022094016

جامعة ميسان/كلية التربية503.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيفاطمة حيدر عوده كطان139819282022094029

جامعة ميسان/كلية التربية502.0ثانوية العذراء للبناتادبيوالء طالب حسن زاير139820282022058064

جامعة ميسان/كلية التربية502.0ثانوية دجلة للبنينادبيكرار علي انعيمه رسن139821282021012050

جامعة ميسان/كلية التربية502.0ثانوية النضال للبناتادبيفاطمة جعفر سالم عيسى139822282022050056

جامعة ميسان/كلية التربية502.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبينور تحسين عبد جمعه139823282022055113

جامعة ميسان/كلية التربية502.0اعدادية اليمامة للبناتادبيبراء نبيل رحيم عيدان139824282022063008

جامعة ميسان/كلية التربية501.0ثانوية البتول للبناتادبيايالف ماجد كطو عبد الحسن139825282022056009

صفحة ٣٩٩٥ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ميسان/كلية التربية501.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمة حسين هاشم وحيلي139826282022055077

جامعة ميسان/كلية التربية501.0اعدادية المصطفى للبناتادبيتغريد ناصر جمعة عليخ139827222022105002

جامعة ميسان/كلية التربية501.0اعدادية المشرح للبنينادبيمنتظر جمعه جعفر غانم139828282021018047

جامعة ميسان/كلية التربية500.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيزينب شمال صليل خريبط139829282022091020

جامعة ميسان/كلية التربية500.0ثانوية االرتقاء للبناتادبينبأ محمد سعدون جبار139830282022092066

جامعة ميسان/كلية التربية500.0ثانوية كميت للبناتادبيزينب محمد خضير غلوم139831282022067041

جامعة ميسان/كلية التربية499.0ثانوية البتول للبناتادبيتقى محمد علي فاخر139832282022056020

جامعة ميسان/كلية التربية498.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزهراء جواد كاظم داود139833282022090023

جامعة ميسان/كلية التربية498.0ثانوية العذراء للبناتادبيزهراء حسن كاظم جبار139834282022058020

جامعة ميسان/كلية التربية498.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبينرجس تحسين خالد عكله139835282022055107

جامعة ميسان/كلية التربية498.0ثانوية الميمونة للبناتادبيزينب كريم رسن دشر139836282022073038

جامعة ميسان/كلية التربية497.0ثانوية العذراء للبناتادبيليلى بشارة شرهان عباس139837282022058053

جامعة ميسان/كلية التربية497.0ثانوية البتول للبناتادبيساره موسى هاشم موسى139838282022056044

جامعة ميسان/كلية التربية497.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيزهراء جاسب بالسم منكر139839282022094013

جامعة ميسان/كلية التربية496.0ثانوية الشهيد باسم المختلطةادبياخالص غازي كريدي زبون139840282022103001

جامعة ميسان/كلية التربية496.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزينب فالح صيهود فيصل139841282022062039

جامعة ميسان/كلية التربية496.0ثانوية النصر المختلطةادبيايمان محسن سموم سليم139842282022104003

جامعة ميسان/كلية التربية495.0اعدادية اليمامة للبناتادبيطيبه ستار لفته ابو شماع139843282022063030

جامعة ميسان/كلية التربية494.0ثانوية ام عمار للبناتادبيزينب كرملي دنبوس خيطان139844282022077036

جامعة ميسان/كلية التربية494.0اعدادية الزوراء للبناتادبيزينب كريم عويد معارج139845282022070047

جامعة ميسان/كلية التربية494.0ثانوية االصالة للبناتادبيزينب محمد خنجر علي139846282022051050

جامعة ميسان/كلية التربية494.0ثانوية االصالة للبناتادبياسراء حاشي علي سعيد139847282022051005

جامعة ميسان/كلية التربية494.0ثانوية الميمونة للبناتادبيتبارك جبار حسين حمود139848282022073017

جامعة ميسان/كلية التربية493.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيجواد ستار جباري سلمان139849282021102004

جامعة ميسان/كلية التربية493.0ثانوية النصر المختلطةادبيباقر امين حافظ اسمر139850282021104003

جامعة ميسان/كلية التربية492.0ثانوية البتول للبناتادبيدعاء علي محسن صالح139851282022056024

جامعة ميسان/كلية التربية492.0اعدادية المشرح للبنينادبيمهدي علي عبد الرزاق مهدي139852282021018049

جامعة ميسان/كلية التربية492.0ثانوية االصالة للبناتادبيغفران علي جمعة مشري139853282022051063

جامعة ميسان/كلية التربية492.0ثانوية السالم للبنينادبيامجد عبد الكاظم حسان عبد139854282021005002

جامعة ميسان/كلية التربية491.0ثانوية البتول للبناتادبيزهراء محمد حيدر حسين139855282022056037

جامعة ميسان/كلية التربية491.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيمريم مهدي كاظم حسين139856282022088060

جامعة ميسان/كلية التربية491.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيشهد علي جبر عليوي139857282022091029

جامعة ميسان/كلية التربية490.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيشهد مهدي لطيف عبد علي139858282022055064

جامعة ميسان/كلية التربية490.0ثانوية االصالة للبناتادبيحنان عبد الحسن مكطاف حبيب139859282022051025

جامعة ميسان/كلية التربية490.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيهجران محسن سعد كاظم139860282022088072
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جامعة ميسان/كلية التربية490.0ثانوية البتول للبناتادبياديان درع جعفر جبرت هللا139861282022056003

جامعة ميسان/كلية التربية490.0ثانوية العذراء للبناتادبيجنان خلف جعاتي حسن139862282022058011

جامعة ميسان/كلية التربية490.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيمشكور نجم عبد هللا كامل139863222021086110

جامعة ميسان/كلية التربية489.0ثانوية االصالة للبناتادبيسارة علي صالح مشاري139864282022051054

جامعة ميسان/كلية التربية488.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزينب كريم قاسم مويد139865282022062040

جامعة ميسان/كلية التربية488.0اعدادية البيان للبناتادبيختام محمد كويطع شرهان139866282022078011

جامعة ميسان/كلية التربية486.0ثانوية الميمونة للبناتادبيايه كاظم صبار هامل139867282022073007

جامعة ميسان/كلية التربية486.0ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه حسين علي كاظم139868282022056057

جامعة ميسان/كلية التربية485.0ثانوية االصالة للبناتادبيايات عودة عطية شالكة139869282022051013

جامعة ميسان/كلية التربية484.0ثانوية الميمونة للبناتادبيزينب كامل عبد الحسين كاظم139870282022073037

جامعة ميسان/كلية التربية484.0ثانوية المشكاة االهلية للبناتادبيزينب شاكر سيد وحيد139871282022089006

جامعة ميسان/كلية التربية484.0ثانوية الميمونة للبناتادبييقين علي هاشم حافظ139872282022073062

جامعة ميسان/كلية التربية483.0اعدادية الزوراء للبناتادبيبتول جاسم حسين شاطي139873282022070011

جامعة ميسان/كلية التربية483.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيزهراء سعد حمدان جلوب139874282022080013

جامعة ميسان/كلية التربية483.0ثانوية االقصى للبناتادبيزينب عدنان شرهان مطشر139875282022071020

جامعة ميسان/كلية التربية482.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيعباس فاضل لفته خلف139876282021016030

جامعة ميسان/كلية التربية480.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيساره اسماعيل ضويع سريجل139877282022094021

جامعة ميسان/كلية التربية480.0ثانوية االصالة للبناتادبيانفال طالب هاشم شاهين139878282022051009

جامعة ميسان/كلية التربية479.0اعدادية الثورة للبنينادبيمنتظر محمد جمعه حسن139879282021001010

جامعة ميسان/كلية التربية479.0اعدادية الزوراء للبناتادبييقين رحيم محسن عبد الرضا139880282022070094

جامعة ميسان/كلية التربية479.0اعدادية التحرير للبنينادبيحيدر محمد يوسف زامل139881282021004049

جامعة ميسان/كلية التربية479.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيضحى حسن قرطاس مفتن139882282022088041

جامعة ميسان/كلية التربية478.0ثانوية العذراء للبناتادبيسبايا سليم شرادي عبادي139883282022058041

جامعة ميسان/كلية التربية478.0ثانوية االصالة للبناتادبيايات عبد الحسن مكطاف حبيب139884282022051011

جامعة ميسان/كلية التربية478.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيرقيه ابراهيم حسون عبد السيد139885282022092030

جامعة ميسان/كلية التربية478.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيبنين كريم حسين خالطي139886282022092014

جامعة ميسان/كلية التربية478.0اعدادية الزوراء للبناتادبيزينب رعد فرحان جبر139887282022070038

جامعة ميسان/كلية التربية477.0ثانوية العدل للبناتادبيبتول فاضل اطعيمه خلف139888282022082003

جامعة ميسان/كلية التربية476.0ثانوية االقصى للبناتادبيزهراء عبد الكريم جبر حبيب139889282022071014

جامعة ميسان/كلية التربية476.0اعدادية البيان للبناتادبيتبارك حسين علي عجيل139890282022078010

جامعة ميسان/كلية التربية476.0ثانوية البتول للبناتادبيتبارك حيدر جميل مجيد139891282022056015

جامعة ميسان/كلية التربية476.0اعدادية الزوراء للبناتادبيزهراء احمد عبد الواحد زغير139892282022070027

جامعة ميسان/كلية التربية476.0اعدادية اليمامة للبناتادبيزمن حسين معيبد عيسى139893282022063017

جامعة ميسان/كلية التربية475.0اعدادية البيان للبناتادبيزينب حيدر علي فلحي139894282022078035

جامعة ميسان/كلية التربية475.0ثانوية كميت للبناتادبيمريم عبد الحسن عليوي ثجيل139895282022067056

صفحة ٣٩٩٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ميسان/كلية التربية475.0ثانوية الكحالء للبناتادبيشهد خلف فليح عيسى139896282022061029

جامعة ميسان/كلية التربية474.0ثانوية غرناطة للبناتادبيزينب محمد حسن مظلوم139897282022074012

جامعة ميسان/كلية التربية474.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزهراء طالب ياسين محسن139898282022090026

جامعة ميسان/كلية التربية474.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيايات ستار حواس عبد الخان139899282022055004

جامعة ميسان/كلية التربية474.0ثانوية االصالة للبناتادبيزهراء رياض سعدون محارب139900282022051035

جامعة ميسان/كلية التربية474.0ثانوية كميت للبناتادبينور طه عبد الزهرة عيسى139901282022067063

جامعة ميسان/كلية التربية473.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيبنين مشتاق غالب محمد139902282022055007

جامعة ميسان/كلية التربية473.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيامل مجيد خالد عطا139903282022090006

جامعة ميسان/كلية التربية472.0ثانوية الميمونة للبنينادبيعلي سالم حسين رحيل139904282021019044

جامعة ميسان/كلية التربية472.0ثانوية البتول للبناتادبيزهراء محمد الزم زعيج139905282022056038

جامعة ميسان/كلية التربية472.0ثانوية الميمونة للبناتادبيبنين كاظم عبد حسن139906282022073014

جامعة ميسان/كلية التربية471.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزينب رحيم عبيد نعيمه139907282022062035

جامعة ميسان/كلية التربية471.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيورقاء جاسم محمد حمود139908282022094041

جامعة ميسان/كلية التربية471.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيغسق مظهر سبتي عجيل139909282022088047

جامعة ميسان/كلية التربية470.0ثانوية النضال للبناتادبيزهراء رعد محمد عودة139910282022050030

جامعة ميسان/كلية التربية470.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيأيالف حميد كاظم حمادي139911282022062004

جامعة ميسان/كلية التربية470.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيبتول جليل مهني فهد139912282022092010

جامعة ميسان/كلية التربية469.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيرقيه حيدر عوده أعذافه139913282022062021

جامعة ميسان/كلية التربية469.0ثانوية الكحالء للبناتادبيعقيلة عمار لعيبي صالح139914282022061032

جامعة ميسان/كلية التربية469.0ثانوية كميت للبناتادبيفاطمة علي عبد الحسن غلوم139915282022067047

جامعة ميسان/كلية التربية469.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيزينب حكيم جمعه ارشيج139916282022053009

جامعة ميسان/كلية التربية469.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزهراء علي زغير عبد الحسن139917282022062029

جامعة ميسان/كلية التربية469.0اعدادية التحرير للبنينادبيمهيمن عبد الحسين جبار سلمان139918282021004148

جامعة ميسان/كلية التربية468.0ثانوية البتول للبناتادبينور الهدى حسن جبار هندال139919282022056082

جامعة ميسان/كلية التربية468.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزهراء عبد شذر أحيول139920282022062027

جامعة ميسان/كلية التربية468.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيتبارك صافي شلويط زغير139921282022062013

جامعة ميسان/كلية التربية468.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيامال غازي احمد حسن139922282022190011

جامعة ميسان/كلية التربية468.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيليث عوده جياد شاتي139923282021102020

جامعة ميسان/كلية التربية467.0ثانوية بني هاشم المختلطةادبياحمد محسن ابراهيم كاظم139924282021106002

جامعة ميسان/كلية التربية467.0ثانوية النضال للبناتادبيحوراء محمد راضي عبيد139925282022050019

جامعة ميسان/كلية التربية467.0ثانوية االصالة للبناتادبيمروة قاسم محمد عبيد139926282022051071

جامعة ميسان/كلية التربية467.0ثانوية المشكاة االهلية للبناتادبيزهراء كريم صالح غياض139927282022089004

جامعة ميسان/كلية التربية467.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء ستار قاسم سعيد139928282022078021

جامعة ميسان/كلية التربية466.0ثانوية كميت للبناتادبيزهراء رافد محمد جمعة139929282022067028

جامعة ميسان/كلية التربية466.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتادبيايه عالء عبد الحسين اعويد139930282022087003
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جامعة ميسان/كلية التربية465.0ثانوية الفجر المسائية للبنينادبيرقيه حميد عباس رجه139931222022309006

جامعة ميسان/كلية التربية465.0ثانوية ام عمار للبناتادبيايمان عبد االمير طليب بريسم139932282022077009

جامعة ميسان/كلية التربية465.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيمحمد مهدي رحيم حسن جابر139933282021017046

جامعة ميسان/كلية التربية465.0اعدادية الشهداء للبنينادبيمحسن عبد جبار محسن139934222021057023

جامعة ميسان/كلية التربية465.0ثانوية العذراء للبناتادبيرحاب كريم علي حنيش139935282022058015

جامعة ميسان/كلية التربية465.0ثانوية ذات الصواري للبنينادبيباقر عيدان شذر جباره139936282021033003

جامعة ميسان/كلية التربية465.0ثانوية السالم للبنينادبيجعفر خلف لفته بهار139937282021005005

جامعة ميسان/كلية التربية465.0ثانوية االصالة للبناتادبيبتول محمد مجيد جبارة139938282022051019

جامعة ميسان/كلية التربية465.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيرسول خلف راضي بدن139939282021017015

جامعة ميسان/كلية التربية465.0اعدادية اليمامة للبناتادبياعراف هاشم عيسى عكاشي139940282022063004

جامعة ميسان/كلية التربية464.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعلي كاظم موسى عبد هللا139941282021046099

جامعة ميسان/كلية التربية464.0اعدادية الزوراء للبناتادبينورة ثاني سند رسن139942282022070090

جامعة ميسان/كلية التربية464.0ثانوية النضال للبناتادبيرفل موسى سفاح جعفر139943282022050022

جامعة ميسان/كلية التربية463.0ثانوية النجاة للبناتادبيزينب جبار محمد حسين139944282022095033

جامعة ميسان/كلية التربية462.0اعدادية البيان للبناتادبيهدى حيدر شامل شاطي139945282022078058

جامعة ميسان/كلية التربية462.0اعدادية المشرح للبنينادبيعلي تحسين علي عباس139946282021018033

جامعة ميسان/كلية التربية462.0ثانوية الكحالء للبناتادبينور الهدى شريف نعمه ابراهيم139947282022061049

جامعة ميسان/كلية التربية462.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزهراء حسين عبد الزهراء عباس139948282022062025

جامعة ميسان/كلية التربية462.0اعدادية البيان للبناتادبيسارة حسين قاسم الزم139949282022078040

جامعة ميسان/كلية التربية462.0ثانوية النجاة للبناتادبينبأ حيدر حسن جابر139950282022095063

جامعة ميسان/كلية التربية462.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيرسول محمد عودة سلمان139951282021151109

جامعة ميسان/كلية التربية461.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبينبأ عادل محيسن حسين139952282022055105

جامعة ميسان/كلية التربية461.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبينبأ فاضل هاشم حسن139953282022088061

جامعة ميسان/كلية التربية461.0ثانوية االصالة للبناتادبيزينب احمد عيدان جبار139954282022051043

جامعة ميسان/كلية التربية461.0ثانوية غرناطة للبناتادبياسراء مزهر فعل سبهان139955282022074003

جامعة ميسان/كلية التربية461.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزينب علي مشحوت رسن139956282022090036

جامعة ميسان/كلية التربية461.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء صالح يوسف طارش139957282022055038

جامعة ميسان/كلية التربية461.0ثانوية الكحالء للبناتادبينسرين كاظم حسن جلوب139958282022061047

جامعة ميسان/كلية التربية461.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيسجاد جبار عودة سلطان139959282021016022

جامعة ميسان/كلية التربية461.0الخارجيونادبيصادق ساهي سلمان عناد139960282021400031

جامعة ميسان/كلية التربية461.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيسجى حسن محمد علي139961282022091026

جامعة ميسان/كلية التربية461.0ثانوية ام ورقة للبناتادبينوره جاسم مطشر فاخر139962282022091047

جامعة ميسان/كلية التربية461.0ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينادبيعباس كريم حسين مظلوم139963282021152029

جامعة ميسان/كلية التربية460.0ثانوية العدل للبناتادبيزينب عبد هللا كريش جبار139964282022082015

جامعة ميسان/كلية التربية460.0ثانوية المشرح للبناتادبيحوراء عباس دهيم كاظم139965282022072014
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جامعة ميسان/كلية التربية460.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيتبارك سعد عبد الرحيم صادق139966282022094006

جامعة ميسان/كلية التربية460.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيسماح علي ماهور غافل139967282022093046

جامعة ميسان/كلية التربية460.0ثانوية كميت للبناتادبيبتول سلمان خلف جثير139968282022067012

جامعة ميسان/كلية التربية459.0ثانوية التحرير للبناتادبيفاطمه تالي قاسم شيال139969282022057025

جامعة ميسان/كلية التربية459.0ثانوية السراج للبنينادبيطاهر حسن محمد حمود139970282021031015

جامعة ميسان/كلية التربية459.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيغدير حسين حويل جعاز139971282022062049

جامعة ميسان/كلية التربية459.0ثانوية الميمونة للبنينادبيعلي هاشم محسن فرج139972282021019050

جامعة ميسان/كلية التربية458.0ثانوية ام عمار للبناتادبينور زاهر حسين سلطان139973282022077062

جامعة ميسان/كلية التربية458.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيأيات سامي عبد الحسن حسين139974282022153002

جامعة ميسان/كلية التربية458.0اعدادية الزوراء للبناتادبينور خضير عباس عودة139975282022070089

جامعة ميسان/كلية التربية458.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيميالد جمعه عيدان خوين139976282022053025

جامعة ميسان/كلية التربية457.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيامنة سعد كاطع رسن139977282022055002

جامعة ميسان/كلية التربية457.0ثانوية البتول للبناتادبينور الزهراء صالح عبد الواحد كاظم139978282022056080

جامعة ميسان/كلية التربية456.0ثانوية الكحالء للبنينادبييعقوب يوسف عباس طعيمه139979282021007034

جامعة ميسان/كلية التربية456.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيفاطمه حميد وادي علي139980282022092056

جامعة ميسان/كلية التربية456.0اعدادية اليمامة للبناتادبيمالك فالح حسن محسن139981282022063040

جامعة ميسان/كلية التربية456.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيعذراء عالء مهودر عداي139982282022062048

جامعة ميسان/كلية التربية456.0ثانوية الكحالء للبناتادبيهندرين كريم كاظم نويسي139983282022061052

جامعة ميسان/كلية التربية455.0ثانوية الكحالء للبناتادبيرشا صالح لعيبي صالح139984282022061012

جامعة ميسان/كلية التربية455.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيحسين حميد علي سلمان139985282021017008

جامعة ميسان/كلية التربية455.0ثانوية العذراء للبناتادبيزينب هادي عبد الحسن حسان139986282022058040

جامعة ميسان/كلية التربية455.0ثانوية المشرح للبناتادبيفاطمه جميل نعمه ثامر139987282022072039

جامعة ميسان/كلية التربية455.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيغفران محمد جميل شائع139988282022088048

جامعة ميسان/كلية التربية455.0اعدادية التحرير للبنينادبيكرار كريم راضي فلحي139989282021004104

جامعة ميسان/كلية التربية454.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيفاطمه حسين كنعان محمد139990282022091037

جامعة ميسان/كلية التربية454.0ثانوية النجاة للبناتادبيسمية سلطان ميزان محيبس139991282022095042

جامعة ميسان/كلية التربية454.0ثانوية السالم للبنينادبيجاسم محمد خزعل حمود139992282021005003

جامعة ميسان/كلية التربية454.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيعقيل عبد علي صباح فهيد139993282021102016

جامعة ميسان/كلية التربية454.0اعدادية البيان للبناتادبياعراف راضي شنشول علي139994282022078001

جامعة ميسان/كلية التربية453.0ثانوية بني هاشم المختلطةادبيكرار عداد ناصر حسان139995282021106014

جامعة ميسان/كلية التربية453.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيمريم مزهر مطنش شويهر139996282022062068

جامعة ميسان/كلية التربية453.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيضحى عبد االمير محمد جندر139997282022062046

جامعة ميسان/كلية التربية453.0ثانوية الميمونة للبناتادبيضحى حبيب سالم حميد139998282022073042

جامعة ميسان/كلية التربية452.0اعدادية الزوراء للبناتادبيفاطمة عودة حريجة معلى139999282022070073

جامعة ميسان/كلية التربية452.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيريهام كريم سعد مشكور140000282022092031

صفحة ٤٠٠٠ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ميسان/كلية التربية452.0ثانوية االقصى للبناتادبينبأ سعد جبار درجال140001282022071040

جامعة ميسان/كلية التربية452.0ثانوية االصالة للبناتادبيغسق جاسم محمد شاهين140002282022051062

جامعة ميسان/كلية التربية452.0ثانوية النجاة للبناتادبيآيات حميد محمود سفيط140003282022095003

جامعة ميسان/كلية التربية451.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيابراهيم عبد الحسين وادي حبيب140004282021046001

جامعة ميسان/كلية التربية451.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبينبا مهند حسن مجيد140005282022080031

جامعة ميسان/كلية التربية451.0ثانوية السالم للبنينادبيعباس محمد مارد جبار140006282021005027

جامعة ميسان/كلية التربية450.0ثانوية الميمونة للبناتادبيفاطمه حكيم جاسب عريبي140007282022073046

جامعة ميسان/كلية التربية450.0ثانوية االقصى للبناتادبيفاطمة جبار باهض فهيد140008282022071031

جامعة ميسان/كلية التربية450.0ثانوية االقصى للبناتادبيزينب كاظم حميد محمد140009282022071023

جامعة ميسان/كلية التربية450.0ثانوية الميمونة للبناتادبيعبير غانم عبد الكاظم عبد الحسن140010282022073045

جامعة ميسان/كلية التربية450.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيديانا محمد خلف محمد140011282022092026

جامعة ميسان/كلية التربية449.0ثانوية االقصى للبناتادبيفاطمة فنجان مطشر فهد140012282022071033

جامعة ميسان/كلية التربية449.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيكرار نعيم شنشول فرحان140013282021151222

جامعة ميسان/كلية التربية449.0ثانوية التحرير للبناتادبيعذراء عبد علي عاتي هليل140014282022057020

جامعة ميسان/كلية التربية449.0ثانوية المشرح للبناتادبياسراء مهدي كرم حسن140015282022072003

جامعة ميسان/كلية التربية449.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيلجين فالح حسن عبيد140016282022094032

جامعة ميسان/كلية التربية449.0اعدادية الزوراء للبناتادبيزينب كريم سرحان شيخان140017282022070046

جامعة ميسان/كلية التربية448.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيابو الحسن وليد خالد حميد140018282021021004

جامعة ميسان/كلية التربية448.0ثانوية النصر المختلطةادبيخديجه خالد زايد جريح140019282022104004

جامعة ميسان/كلية التربية448.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيمروى باقر جاسم جابر140020282022062065

جامعة ميسان/كلية التربية448.0ث االباء المختلطةادبيمصطفى حسين عبد الرضا صالح140021282021107014

جامعة ميسان/كلية التربية448.0ثانوية الكحالء للبناتادبيزينب جمعة محمد كريم140022282022061019

جامعة ميسان/كلية التربية448.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزهراء علي حميد طليع140023282022062028

جامعة ميسان/كلية التربية448.0اعدادية الزوراء للبناتادبيرسل قاسم سيد حافظ140024282022070022

جامعة ميسان/كلية التربية448.0ثانوية االصالة للبناتادبينور الزهراء علي صبر عكيلي140025282022051077

جامعة ميسان/كلية التربية447.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيمريم راضي درعم عطار140026282022088057

جامعة ميسان/كلية التربية447.0ثانوية ام عمار للبناتادبيزهراء بشير محيبس خنجر140027282022077024

جامعة ميسان/كلية التربية447.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيساره سعدون مطشر عبيد140028282022092044

جامعة ميسان/كلية التربية446.0اعدادية الفضائل للبناتادبيزينب جواد كاظم حسين140029222022104022

جامعة ميسان/كلية التربية446.0ثانوية الميمونة للبناتادبياستبرق ياسين غالي طوفان140030282022073002

جامعة ميسان/كلية التربية445.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمريم علي محمد جواد جوده140031282022055096

جامعة ميسان/كلية التربية445.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيفاطمة فيصل فاضل صياح140032262022126081

جامعة ميسان/كلية التربية445.0اعدادية الزوراء للبناتادبيمسار تحسين عبد العظيم عبد140033282022070079

جامعة ميسان/كلية التربية445.0الخارجياتادبيعلياء رحيم عبود جواد140034282022401033

جامعة ميسان/كلية التربية444.0اعدادية الزوراء للبناتادبيفاطمة رسن حريجة كباشي140035282022070071
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جامعة ميسان/كلية التربية444.0اعدادية المشرح للبنينادبيرسول عامر عاصي فارس140036282021018021

جامعة ميسان/كلية التربية444.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء حسين رحيم سبهان140037282022055034

جامعة ميسان/كلية التربية444.0ثانوية االصالة للبناتادبياطياف فائد صبري جاسم140038282022051006

جامعة ميسان/كلية التربية444.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيعلي حسين محمد شاهين140039282021151166

جامعة ميسان/كلية التربية444.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيمحمد ابراهيم فرج حافظ140040282021017041

جامعة ميسان/كلية التربية443.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء فايق محمد شنيور140041282022078029

جامعة ميسان/كلية التربية443.0ثانوية العذراء للبناتادبيزينب كريم جاسم محمد140042282022058039

جامعة ميسان/كلية التربية443.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةادبينور عوده دهام رحيل140043282022108006

جامعة ميسان/كلية التربية443.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزهراء لفته خضير جليج140044282022062031

جامعة ميسان/كلية التربية443.0ثانوية الميمونة للبنينادبيحسن مهدي خليفة ناهض140045282021019011

جامعة ميسان/كلية التربية442.0اعدادية المرتضى للبنينادبيعباس كاظم خلف موسى140046282021002041

جامعة ميسان/كلية التربية442.0ثانوية النجاة للبناتادبيفاطمه عزيز حريجه كاظم140047282022095051

جامعة ميسان/كلية التربية442.0ثانوية غرناطة للبناتادبيفاطمه سالم داود عداي140048282022074017

جامعة ميسان/كلية التربية442.0ثانوية الميمونة للبناتادبيتقي فراس فهد حمود140049282022073020

جامعة ميسان/كلية التربية442.0ثانوية المشرح للبناتادبيايات عدنان جواد كاظم140050282022072006

جامعة ميسان/كلية التربية441.0ثانوية النصر المختلطةادبيمهدي حميد جبر علي140051282021104037

جامعة ميسان/كلية التربية441.0اعدادية كميت للبنينادبيجعفر عباس فاضل ساجت140052282021015007

جامعة ميسان/كلية التربية441.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيسارة احمد زامل ذريب140053282022055055

جامعة ميسان/كلية التربية441.0الخارجيونادبيسجاد محمد بدن يونس140054282021400030

جامعة ميسان/كلية التربية441.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيسارة علي حسن جواد140055282022088036

جامعة ميسان/كلية التربية441.0الخارجياتادبينور محمد زبون شلتاغ140056282022401053

جامعة ميسان/كلية التربية440.0الخارجياتادبيهبة سالم برشان ازيارة140057282022401055

جامعة ميسان/كلية التربية440.0ثانوية السالم للبنينادبيعلي رعد حسن عوده140058282021005032

جامعة ميسان/كلية التربية439.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيزهراء علي حنتوش ساجت140059282022190063

جامعة ميسان/كلية التربية439.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمة ماجد حاوي غافل140060282022055084

جامعة ميسان/كلية التربية439.0ثانوية دار الندوة المختلطةادبيحاتم كريم خضير عبد140061222021225005

جامعة ميسان/كلية التربية439.0ثانوية البتول للبناتادبييقين مصطفى عبودي خفي140062282022056091

جامعة ميسان/كلية التربية439.0ثانوية العذراء للبناتادبيفاطمة طالب حميد لفتة140063282022058051

جامعة ميسان/كلية التربية438.0ثانوية دجلة للبنينادبيحسين عادل قاسم تعوبي140064282021012020

جامعة ميسان/كلية التربية438.0الخارجياتادبينور صبيح عودة ظاهر140065282022401051

جامعة ميسان/كلية التربية438.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيشهد جبار عبد هللا سلمان140066282022055062

جامعة ميسان/كلية التربية438.0ثانوية البتول للبناتادبيمريم حسين خلف كريم140067282022056075

جامعة ميسان/كلية التربية438.0ثانوية كميت للبناتادبيتبارك نجم عبيد عوفي140068282022067019

جامعة ميسان/كلية التربية438.0ثانوية كميت للبناتادبينور محمد عبود مطر140069282022067064

جامعة ميسان/كلية التربية437.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيساره عباس كاطع جبر140070282022090038
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جامعة ميسان/كلية التربية437.0اعدادية االندلس للبنينادبيحيدر علي نشمي ونيس140071282021009009

جامعة ميسان/كلية التربية437.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيرقيه محمد عبود بدن140072282022080009

جامعة ميسان/كلية التربية437.0ثانوية النضال للبناتادبيفاطمة عبد الرضا جوحي داخل140073282022050058

جامعة ميسان/كلية التربية437.0ثانوية التحرير للبناتادبيزينه علي فاخر حميد140074282022057017

جامعة ميسان/كلية التربية437.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبينور كريم عباس ياسين140075282022062080

جامعة ميسان/كلية التربية437.0اعدادية الزوراء للبناتادبيزينب عباس ورز جبر140076282022070039

جامعة ميسان/كلية التربية437.0ثانوية المشكاة االهلية للبناتادبيزهراء سعدون كحف سعد140077282022089002

جامعة ميسان/كلية التربية437.0اعدادية التحرير للبنينادبيحامد مهدي صالح جاسم140078282021004017

جامعة ميسان/كلية التربية437.0ثانوية بني هاشم المختلطةادبيحيدر عبد الرزاق محيبس علي140079282021106007

جامعة ميسان/كلية التربية436.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمالك امجد غريب عبد هللا140080282022055100

جامعة ميسان/كلية التربية436.0اعدادية كميت للبنينادبيمرتجى عبد الكريم هاشم محمد140081282021015056

جامعة ميسان/كلية التربية436.0ثانوية الميمونة للبناتادبينور الزهراء حقي اسماعيل غانم140082282022073057

جامعة ميسان/كلية التربية436.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبينرجس رعد حميد كاطع140083282022094037

جامعة ميسان/كلية التربية436.0ثانوية علي الغربي للبنينادبيمصطفى فاضل عبد الزهرة حنون140084282021013037

جامعة ميسان/كلية التربية436.0اعدادية الزوراء للبناتادبيغفران محمد قاسم حميد140085282022070066

جامعة ميسان/كلية التربية436.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيتهاني زيدان جعفر مرجان140086282022062014

جامعة ميسان/كلية التربية436.0ثانوية االقصى للبناتادبيزينب علي حبل جودة140087282022071021

جامعة ميسان/كلية التربية436.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيفاطمه راضي جالب بنيان140088282022092058

جامعة ميسان/كلية التربية436.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيآيات عواد محسن بدن140089282022062002

جامعة ميسان/كلية التربية436.0اعدادية التحرير للبنينادبيوليد جبار رحيمه خنياب140090282021004152

جامعة ميسان/كلية التربية436.0ثانوية النجاة للبناتادبيسجى سامي رحمن حسين140091282022095040

جامعة ميسان/كلية التربية435.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيغدير عباس حميد دوحي140092282022088045

جامعة ميسان/كلية التربية435.0ثانوية السالم للبنينادبيعباس محمد صدام زنيد140093282021005026

جامعة ميسان/كلية التربية435.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيرقية حسين هاشم وحيلي140094282022055022

جامعة ميسان/كلية التربية435.0ثانوية ام عمار للبناتادبيفاطمه سامي رحيم جوحي140095282022077049

جامعة ميسان/كلية التربية435.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبياميره هادي شمخي عليوي140096282022093009

جامعة ميسان/كلية التربية434.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء صبيح جبر غريب140097282022055039

جامعة ميسان/كلية التربية434.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبياالء محمد خلف حاجم140098282022190008

جامعة ميسان/كلية التربية434.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيبنين احمد موسى محمد140099282022094005

جامعة ميسان/كلية التربية434.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزينب شغاتي عداي مفتن140100282022062036

جامعة ميسان/كلية التربية434.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبياحالم شنشول مهلي مكطوف140101282022088002

جامعة ميسان/كلية التربية434.0ثانوية العذراء للبناتادبيايمان صبيح اعنيد حافظ140102282022058006

جامعة ميسان/كلية التربية434.0ثانوية الميمونة للبناتادبيابرار عادل مهدي حسن140103282022073001

جامعة ميسان/كلية التربية434.0ثانوية العذراء للبناتادبيزهراء علي جماغ شبيب140104282022058028

جامعة ميسان/كلية التربية434.0ثانوية المشرح للبناتادبيزهراء محمد غانم عبود140105282022072021

صفحة ٤٠٠٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ميسان/كلية التربية433.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيطيبة علي لفته حسين140106282022055069

جامعة ميسان/كلية التربية433.0اعدادية المشرح للبنينادبيسجاد عزيز زبون صانت140107282021018025

جامعة ميسان/كلية التربية433.0اعدادية اليمامة للبناتادبيفاطمه مالك صبري مفتن140108282022063036

جامعة ميسان/كلية التربية433.0ثانوية المشرح للبناتادبيبنين هاشم سنيد ياسين140109282022072010

جامعة ميسان/كلية التربية433.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيشمس قاسم نعيم جاسم140110282022094025

جامعة ميسان/كلية التربية431.0ثانوية النجاة للبناتادبيوسن محمد وحيوح ساهي140111282022095070

جامعة ميسان/كلية التربية431.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء محمد جوده جياد140112282022055045

جامعة ميسان/كلية التربية431.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيآمنه صالح عبد الهادي خليل140113282022093001

جامعة ميسان/كلية التربية431.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمة مهند حميد كرم140114282022055088

جامعة ميسان/كلية التربية431.0ثانوية كميت للبناتادبيزينب عباس خميس رحمن140115282022067037

جامعة ميسان/كلية التربية431.0اعدادية البيان للبناتادبينبأ يحيى حسين بدر140116282022078054

جامعة ميسان/كلية التربية431.0اعدادية التحرير للبنينادبيجاسم محمد شايع مفتن140117282021004014

جامعة ميسان/كلية التربية431.0ثانوية سيناء للبناتادبيزهراء سعد راضي حمود140118282022064017

جامعة ميسان/كلية التربية431.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيزينب علي مذكور مخيضر140119282022092039

جامعة ميسان/كلية التربية430.0ثانوية كميت للبناتادبيمريم مزهر حسن مريوش140120282022067058

جامعة ميسان/كلية التربية430.0ثانوية الفجر المسائية للبنينادبيمؤمل لطيف جياد عبد140121222021309026

جامعة ميسان/كلية التربية430.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيايات كامل بدر حزام140122282022088006

جامعة ميسان/كلية التربية430.0ثانوية البتول للبناتادبيتغريد نجم عبد جلوب140123282022056019

جامعة ميسان/كلية التربية430.0ثانوية النضال للبناتادبيابرار رعد سعد شامخ140124282022050003

جامعة ميسان/كلية التربية430.0ثانوية ام عمار للبناتادبيزهراء سعد عبد المنعم ناصر140125282022077028

جامعة ميسان/كلية التربية430.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبياحمد محمد سيد سليم140126282021046009

جامعة ميسان/كلية التربية429.0ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينادبيغزوان فيصل غازي محسن140127282021152035

جامعة ميسان/كلية التربية429.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيتقى خالد كاطع جبر140128282022088013

جامعة ميسان/كلية التربية429.0اعدادية اليمامة للبناتادبيساره تحسين عبد هللا شنين140129282022063027

جامعة ميسان/كلية التربية429.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيمريم ساير كامل نجم140130282022088058

جامعة ميسان/كلية التربية429.0ثانوية البتول للبناتادبيرؤيا نصير اعبيد راضي140131282022056026

جامعة ميسان/كلية التربية428.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيهاجر خالد هاشم ماهود140132282022062084

جامعة ميسان/كلية التربية428.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيبنين كريم دوش شغاتي140133282022092015

جامعة ميسان/كلية التربية428.0ثانوية النجاة للبناتادبيبنين صبيح جمعه سعدون140134282022095011

جامعة ميسان/كلية التربية428.0اعدادية اليمامة للبناتادبيامنه عبد الحسين عبد الرضا رسن140135282022063005

جامعة ميسان/كلية التربية428.0ثانوية االرتقاء للبناتادبينور الهدى محمد حسن علي140136282022092072

جامعة ميسان/كلية التربية428.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيزهراء جاسب حنون سعد140137282022092033

جامعة ميسان/كلية التربية427.0ثانوية الكحالء للبناتادبيزينب عباس محيسن فليح140138282022061022

جامعة ميسان/كلية التربية427.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيحوراء وليد حساني مشحوت140139282022088019

جامعة ميسان/كلية التربية427.0ثانوية االقصى للبناتادبيكوثر جمعة حسين حبيب140140282022071036
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جامعة ميسان/كلية التربية427.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيغدير عالوي حسين عبد هللا140141282022088046

جامعة ميسان/كلية التربية427.0ثانوية كميت للبناتادبيزهراء ستار جبر جودة140142282022067029

جامعة ميسان/كلية التربية427.0ثانوية ام عمار للبناتادبينور سعدون عبد لساده مطر140143282022077063

جامعة ميسان/كلية التربية426.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيرسول قاسم حميد علي140144282021017016

جامعة ميسان/كلية التربية426.0ثانوية دجلة للبنينادبيباقر اسعد دريول حوشي140145282021012011

جامعة ميسان/كلية التربية426.0ثانوية قلعة صالح للبناتادبيضحى حسين عبيده حسين140146282022066020

جامعة ميسان/كلية التربية426.0اعدادية الشهداء للبنينادبيحسين عوده حمادي شذر140147222021057009

جامعة ميسان/كلية التربية425.0اعدادية المشرح للبنينادبيمقتدى زامل رحيم جبر140148282021018046

جامعة ميسان/كلية التربية425.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزهراء محمد كاظم جويعد140149282022090029

جامعة ميسان/كلية التربية425.0ثانوية النجاة للبناتادبيزينب محمد جلود مخيلف140150282022095035

جامعة ميسان/كلية التربية425.0ثانوية التحرير للبناتادبيايات خماس حميد بدن140151282022057002

جامعة ميسان/كلية التربية425.0ثانوية النضال للبناتادبيزهراء عقيل عبد الحسين عبيد140152282022050033

جامعة ميسان/كلية التربية425.0ثانوية غرناطة للبناتادبياسراء حيدر علي محمد140153282022074002

جامعة ميسان/كلية التربية425.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيمحمد جاسم دعيم شغاتي140154282021102023

جامعة ميسان/كلية التربية425.0ثانوية العذراء للبناتادبيمريم علي كاظم جبار140155282022058055

جامعة ميسان/كلية التربية425.0ثانوية غرناطة للبناتادبياسماء جمعه بدر علي140156282022074004

جامعة ميسان/كلية التربية424.0ثانوية االقصى للبناتادبيصفاء حسين فلحي مطر140157282022071029

جامعة ميسان/كلية التربية424.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبيحنين عصام كاظم دخل140158222022171010

جامعة ميسان/كلية التربية424.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيعلي فالح خميس رحمان140159272021045036

جامعة ميسان/كلية التربية424.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبينور الهدى محمد رحيم عليوي140160282022055111

جامعة ميسان/كلية التربية424.0ثانوية العذراء للبناتادبيهجران عالوي رحيم فزيع140161282022058059

جامعة ميسان/كلية التربية424.0ثانوية النجاة للبناتادبيفاطمه عباس عيدان ميزان140162282022095050

جامعة ميسان/كلية التربية424.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمريم ماجد عبد الحسن حسين140163282022055097

جامعة ميسان/كلية التربية424.0ثانوية شيخ سعد للبناتادبيرقيه عباس ثامر صانت140164262022145005

جامعة ميسان/كلية التربية424.0ثانوية االصالة للبناتادبيام البنين عبد الزهره شبير حمادي140165282022051007

جامعة ميسان/كلية التربية424.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيدنيا كاظم محمد علي140166282022091009

جامعة ميسان/كلية التربية424.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزينب ماجد رحيم عبطان140167282022093041

جامعة ميسان/كلية التربية423.0اعدادية اليمامة للبناتادبيرفل باسم محمد بدن140168282022063014

جامعة ميسان/كلية التربية423.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيتبارك جاسم خلف عبد140169282022092017

جامعة ميسان/كلية التربية423.0ثانوية االصالة للبناتادبيوسن علي كريم طوك140170282022051082

جامعة ميسان/كلية التربية423.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيتبارك فيصل صدام علي140171282022092020

جامعة ميسان/كلية التربية423.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيحنين كريم عبد الحسين عبد هللا140172282022094010

جامعة ميسان/كلية التربية423.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزينب عباس حسين صدام140173282022090033

جامعة ميسان/كلية التربية423.0ثانوية االقصى للبناتادبينور عباس مذكور ناصر140174282022071045

جامعة ميسان/كلية التربية423.0ثانوية سيناء للبناتادبيرقية قاسم سوزة حسين140175282022064014
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جامعة ميسان/كلية التربية423.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمحمد سعد عريبي نمر140176282021046116

جامعة ميسان/كلية التربية423.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيعلي ماجد عبد ضيدان140177282021153046

جامعة ميسان/كلية التربية422.0اعدادية اليمامة للبناتادبيشهد سعد علي عوده140178282022063029

جامعة ميسان/كلية التربية422.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيضحى كريم كاظم خليفه140179282022080022

جامعة ميسان/كلية التربية422.0ثانوية النضال للبناتادبيبتول قاسم خريبط دهيش140180282022050010

جامعة ميسان/كلية التربية422.0ثانوية قلعة صالح للبناتادبياسراء حسين عبودي مكطوف140181282022066001

جامعة ميسان/كلية التربية422.0ثانوية المشرح للبناتادبيزينب هادي سلمان سعيد140182282022072022

جامعة ميسان/كلية التربية422.0ثانوية الكحالء للبناتادبيدعاء حسين عبد الزهرة هاشم140183282022061009

جامعة ميسان/كلية التربية422.0اعدادية المشرح للبنينادبيموسى محمد شجاع سكر140184282021018051

جامعة ميسان/كلية التربية421.0ثانوية سيناء للبناتادبيحوراء كريم فرحان حسين140185282022064010

جامعة ميسان/كلية التربية421.0ثانوية ام عمار للبناتادبيكوثر جبار جاسب زبون140186282022077053

جامعة ميسان/كلية التربية421.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيزهراء حيدر عزيز جبر140187282022091014

جامعة ميسان/كلية التربية421.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمحمد رعد زيارة كريم140188282021016045

جامعة ميسان/كلية التربية421.0ثانوية النجاة للبناتادبينور الهدى عالء بدر جبر140189282022095064

جامعة ميسان/كلية التربية421.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيسجاد خلف زاهرو راضي140190282021151125

جامعة ميسان/كلية التربية420.0ثانوية النصر المختلطةادبيعقيل كاظم عبد الحسين لعيبي140191282021104018

جامعة ميسان/كلية التربية420.0ثانوية االصالة للبناتادبيسجود عبد السادة عبد الحسين رسن140192282022051055

جامعة ميسان/كلية التربية420.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحسين جمعه ماضي حيزاوي140193282021151054

جامعة ميسان/كلية التربية420.0اعدادية المثابرون للبنينادبيعباس ثجيل رجه منشد140194222021376051

جامعة ميسان/كلية التربية420.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمعصومة دختور صالح علوان140195282022055098

جامعة ميسان/كلية التربية420.0اعدادية الزوراء للبناتادبيايات محمد يونس عاصي140196282022070007

جامعة ميسان/كلية التربية420.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيخولة حسين علي حسن140197282022088020

جامعة ميسان/كلية التربية420.0ثانوية النجاة للبناتادبيفاطمه رعد عبد الحسين علك140198282022095048

جامعة ميسان/كلية التربية420.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيكفايه حسن عبد علي عجيل140199282022062061

جامعة ميسان/كلية التربية420.0ثانوية سيناء للبناتادبيجنات زيد ناصر حياة140200282022064008

جامعة ميسان/كلية التربية420.0اعدادية االرشاد للبنينادبيسيف جواد حسن رزج140201282021101019

جامعة ميسان/كلية التربية420.0ثانوية الميمونة للبنينادبيمهدي حسين عبد النبي محمد140202282021019080

جامعة ميسان/كلية التربية419.0اعدادية الزوراء للبناتادبياسراء عبد الرزاق محيسن جاسم140203282022070002

جامعة ميسان/كلية التربية419.0ثانوية االقصى للبناتادبيبراق عباس عبد مسافر140204282022071007

جامعة ميسان/كلية التربية419.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعلي عبد االمير محمد رضيو140205282021046095

جامعة ميسان/كلية التربية419.0اعدادية الزوراء للبناتادبيتقى مشتاق طالب جعفر140206282022070016

جامعة ميسان/كلية التربية418.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيفاطمة قيس عبود مشاري140207282022088054

جامعة ميسان/كلية التربية418.0اعدادية االرشاد للبنينادبيعباس علي اسماعيل محسن140208282021101021

جامعة ميسان/كلية التربية418.0ثانوية الكحالء للبناتادبيطفوف عقيل جالي اعليوي140209282022061031

جامعة ميسان/كلية التربية418.0ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء حسن صاحب جبر140210282022095028
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جامعة ميسان/كلية التربية418.0اعدادية التحرير للبنينادبيحسين علي جبار غفوري140211282021004036

جامعة ميسان/كلية التربية418.0ثانوية دار الندوة المختلطةادبياحمد فاضل صافي حتاي140212222021225003

جامعة ميسان/كلية التربية418.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيعلي محمد عطيه محمد140213282021021038

جامعة ميسان/كلية التربية418.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيسجاد حسين جبار حمود140214282021046058

جامعة ميسان/كلية التربية418.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيتبارك حسن علوان كاظم140215282022090013

جامعة ميسان/كلية التربية418.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء شكر حميد فريح140216282022055037

جامعة ميسان/كلية التربية418.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيزهراء نعيم خلف جابر140217282022190066

جامعة ميسان/كلية التربية418.0ثانوية كميت للبناتادبيفاطمة وليد خالد لعيبي140218282022067051

جامعة ميسان/كلية التربية418.0ثانوية االقصى للبناتادبيهديل عبد شنته ياسين140219282022071049

جامعة ميسان/كلية التربية418.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيفاطمه حامد رمضان جلوب140220282022092055

جامعة ميسان/كلية التربية417.0اعدادية الزوراء للبناتادبيفاطم عبد العالي طارش صبر140221282022070067

جامعة ميسان/كلية التربية417.0ثانوية االقصى للبناتادبيهديل صباح شحيل شغي140222282022071048

جامعة ميسان/كلية التربية417.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيفالح حسن دبوس عنبر140223282021151201

جامعة ميسان/كلية التربية417.0اعدادية الزوراء للبناتادبياالء ماضي محمد رسين140224282022070003

جامعة ميسان/كلية التربية417.0اعدادية المثابرون للبنينادبيحيدر قيس كاظم صداكه140225222021376036

جامعة ميسان/كلية التربية417.0اعدادية الزوراء للبناتادبيفاطمة قاسم حسين شاطي140226282022070074

جامعة ميسان/كلية التربية417.0ثانوية االصالة للبناتادبيايمان صادق جاسم جابر140227282022051016

جامعة ميسان/كلية التربية417.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزهراء وليد مرواح حسن140228282022090031

جامعة ميسان/كلية التربية417.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيساجدة دعير عليوي عنكوش140229282022055054

جامعة ميسان/كلية التربية417.0ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء كريم عاتي فنجان140230282022095032

جامعة ميسان/كلية التربية416.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيكوثر عباس جاسب علي140231282022062063

جامعة ميسان/كلية التربية416.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيحوراء وليد خالد علي140232282022055016

جامعة ميسان/كلية التربية416.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيابتسام حسن جبار محمد140233282022092004

جامعة ميسان/كلية التربية416.0ثانوية العدل للبناتادبيحنان عايز محيبس محسن140234282022082005

جامعة ميسان/كلية التربية416.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبياحمد كاظم محمد سدخان140235282021017002

جامعة ميسان/كلية التربية416.0ثانوية االصالة للبناتادبيزهراء فاضل ابراهيم بندر140236282022051040

جامعة ميسان/كلية التربية416.0ثانوية دجلة للبنينادبيمصطفى علي هاشم حافظ140237282021012065

جامعة ميسان/كلية التربية416.0ثانوية النجاة للبناتادبيمريم عبد الواحد كريم جابر140238282022095057

جامعة ميسان/كلية التربية415.0ثانوية الشهيد باسم المختلطةادبيبلقيس جواد مغامس وادي140239282022103003

جامعة ميسان/كلية التربية415.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةادبيحيدر كريم منور عنين140240282021108005

جامعة ميسان/كلية التربية415.0ثانوية بني هاشم المختلطةادبيابراهيم كاطع ابراهيم كاظم140241282021106001

جامعة ميسان/كلية التربية415.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبينور الزهراء اسماعيل جاسم محمد140242282022093072

جامعة ميسان/كلية التربية415.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمة الزهراء عصام هاشم داود140243282022055075

جامعة ميسان/كلية التربية415.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيمنار شاكر رحيم طاهر140244282022092065

جامعة ميسان/كلية التربية415.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةادبيبنين عبد الساده موحان خلف140245282022108001

صفحة ٤٠٠٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ميسان/كلية التربية415.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي تحسين علي حسين140246162021030049

جامعة ميسان/كلية التربية415.0ثانوية العدل للبناتادبيدنيا رحيم داود لعيوس140247282022082007

جامعة ميسان/كلية التربية415.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيفاطمة ناصر هاشم جعفر140248282022091036

جامعة ميسان/كلية التربية414.0ثانوية االقصى للبناتادبياسراء غالب هداوي عبيد140249282022071002

جامعة ميسان/كلية التربية414.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء محمد طه ياسين140250282022055046

جامعة ميسان/كلية التربية414.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيفاطمه رعد حمدان جلوب140251282022080025

جامعة ميسان/كلية التربية414.0ثانوية النجاة للبناتادبيتبارك حسين سلمان جاسم140252282022095012

جامعة ميسان/كلية التربية414.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيغدير شاكر عبد سعد140253282022092053

جامعة ميسان/كلية التربية414.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيرسول حسن عبد جبر140254282021151107

جامعة ميسان/كلية التربية414.0ثانوية الميمونة للبناتادبيهدى جاسب حنون شناوه140255282022073060

جامعة ميسان/كلية التربية414.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيساره جواد كاظم عبد الرضا140256282022080019

جامعة ميسان/كلية التربية413.0اعدادية التحرير للبنينادبيكرار عباس جلود حسوني140257282021004101

جامعة ميسان/كلية التربية413.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيكوثر علي رحيمه خضير140258282022190103

جامعة ميسان/كلية التربية413.0ثانوية الكحالء للبناتادبيانوار عودة زوير وداي140259282022061003

جامعة ميسان/كلية التربية413.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيمريم ماضي جبار داغر140260282022092063

جامعة ميسان/كلية التربية413.0ثانوية العدل للبناتادبيزينب سلمان كاظم ناصر140261282022082013

جامعة ميسان/كلية التربية571.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء كاظم حسين موسى140262282042190094

جامعة ميسان/كلية التربية554.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيساره محمد صبيح كوله140263282042057018

جامعة ميسان/كلية التربية543.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمرتضى خالد عبد الواحد كاظم140264222041051109

جامعة ميسان/كلية التربية540.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيتبارك علي خلف عبد هللا140265282042062022

جامعة ميسان/كلية التربية538.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيحال سالم والي سلمان140266282042059030

جامعة ميسان/كلية التربية537.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيضحى فاضل جبار عبد هللا140267282042055088

جامعة ميسان/كلية التربية533.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيغفران مجبل نجم سلمان140268282042080026

جامعة ميسان/كلية التربية532.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء رحيم عبد هللا دبيس140269222042437010

جامعة ميسان/كلية التربية531.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائياسراء سعد عبد الحسين صالح140270222042419003

جامعة ميسان/كلية التربية523.0ثانوية خولة للبناتاحيائيفاطمة أصيب نزار مهاوي140271282042083032

جامعة ميسان/كلية التربية521.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائيزينب حنون اميش محمد140272282042077019

جامعة ميسان/كلية التربية521.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيهدى نجم عبد هللا جاسم140273282042063142

جامعة ميسان/كلية التربية520.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيمريم جمعه رحيمه جبر140274282042074046

جامعة ميسان/كلية التربية520.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيشهد حسين علي احمد140275282042074032

جامعة ميسان/كلية التربية517.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيليلى محمد هاشم لوتي140276282042081048

جامعة ميسان/كلية التربية513.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيايه محمد قاسم جاسم140277282042052019

جامعة ميسان/كلية التربية510.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيسبايا قاسم الزم زاكور140278282042062071

جامعة ميسان/كلية التربية509.0ثانوية الغفران للبناتاحيائينور مالك محمد عبود140279282042069076

جامعة ميسان/كلية التربية507.0اعدادية المنار للبنيناحيائيمصطفى ثجيل نايم حنين140280222041095056

صفحة ٤٠٠٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ميسان/كلية التربية502.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتاحيائيوجدان حيدر علي عبود140281282042053025

جامعة ميسان/كلية التربية502.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيعمار جدوع حسن صنات140282222041309031

جامعة ميسان/كلية التربية501.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيفاطمه حياوي رضيو عبد هللا140283282042065070

جامعة ميسان/كلية التربية498.0ثانوية الطيبات للبناتاحيائيزينب عدنان فرحان ساجت140284282042097020

جامعة ميسان/كلية التربية497.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيميس هاشم داخل حسين140285282042052102

جامعة ميسان/كلية التربية496.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزينب محمد غانم حميدي140286282042080018

جامعة ميسان/كلية التربية496.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائياحمد علي عبد الحسين جابر140287222041307009

جامعة ميسان/كلية التربية496.0ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيميالد حيدر عبد الرزاق جبار140288282042066034

جامعة ميسان/كلية التربية495.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيزينب احمد عليوي شامي140289282042052055

جامعة ميسان/كلية التربية495.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيشروق عباس سالم جابر140290282042073040

جامعة ميسان/كلية التربية495.0ثانوية المشرح للبناتاحيائيمريم علي كاظم كزير140291282042072023

جامعة ميسان/كلية التربية495.0ثانوية عطاء االسالم المختلطةاحيائيفاطمة مهدي وداي كاظم140292282042109003

جامعة ميسان/كلية التربية494.0ثانوية النضال للبناتاحيائيزينب عبد الرزاق لفته حسن140293282042050042

جامعة ميسان/كلية التربية494.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيبنين اسماعيل منصور رجاب140294222042417096

جامعة ميسان/كلية التربية494.0ثانوية النضال للبناتاحيائيدعاء فاضل خضير محمد140295282042050020

جامعة ميسان/كلية التربية493.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيضحى دراغ جبر محمد140296282042068069

جامعة ميسان/كلية التربية493.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيحوراء محمد بنيان جبر140297282042051022

جامعة ميسان/كلية التربية493.0الخارجياتاحيائيفائزه عبدالستار جبار مظلوم140298282042401032

جامعة ميسان/كلية التربية492.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيطيبه مازن لعيبي عبد هللا140299282042063087

جامعة ميسان/كلية التربية491.0ثانوية المشكاة االهلية للبناتاحيائيرفل حسين عبد الحسن حسين140300282042089003

جامعة ميسان/كلية التربية490.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيفاطمة حيدر عبد الكريم محمود140301282042190154

جامعة ميسان/كلية التربية488.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي محمد جاسم رطان140302252041205142

جامعة ميسان/كلية التربية488.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمحمد هاشم صاحب طالب140303282041151260

جامعة ميسان/كلية التربية488.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيروان سعدون جاسم منصور140304282042063037

جامعة ميسان/كلية التربية487.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيساره علي نعيم عامر140305282042060041

جامعة ميسان/كلية التربية487.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيإسراء مسلم جاسم عويز140306282042051001

جامعة ميسان/كلية التربية487.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيهدى صباح جاسب حمود140307282042060073

جامعة ميسان/كلية التربية487.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيعلي سعيد كاظم الزم140308282041008065

جامعة ميسان/كلية التربية487.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائينسرين علي محيسن علي140309282042077036

جامعة ميسان/كلية التربية487.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيقسور محمد سعد عبد الحسين140310282041008075

جامعة ميسان/كلية التربية486.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيفاطمة كريم قاسم وهام140311282042059116

جامعة ميسان/كلية التربية486.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيهبه ستار جبار شرهان140312282042063140

جامعة ميسان/كلية التربية486.0ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيزهراء خلف ذياب اعليوي140313282042066017

جامعة ميسان/كلية التربية486.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيحميدة مطر صالح هالل140314282042051018

جامعة ميسان/كلية التربية486.0ثانوية المدينة االهلية المسائية للبنيناحيائيحسين طالب كلك حسن140315222041299005
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جامعة ميسان/كلية التربية486.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيياسر نبراس رحيم فياض140316282041012073

جامعة ميسان/كلية التربية485.0ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيرضا محسن اهليل غاجي140317282041021013

جامعة ميسان/كلية التربية485.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيفاطمة جاسم محمد مخيلف140318282042190229

جامعة ميسان/كلية التربية483.0ثانوية السالم للبنيناحيائيمحمد صابر حسين مهنا140319282041005021

جامعة ميسان/كلية التربية483.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيزهراء فليح عذاب سعد140320282042069040

جامعة ميسان/كلية التربية482.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزينب حسن محمد جابر140321282042190107

جامعة ميسان/كلية التربية482.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيزينب محمد جاسم عبد علي140322282042081028

جامعة ميسان/كلية التربية482.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيعلي عطا جاسب زويد140323222041028086

جامعة ميسان/كلية التربية482.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيزينب علي جخيور حزام140324282042090032

جامعة ميسان/كلية التربية481.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيمناهل حسن ضاحي جاسم140325282042081050

جامعة ميسان/كلية التربية481.0ثانوية التحرير للبناتاحيائييقين عبد الزهره فرحان علي140326282042057027

جامعة ميسان/كلية التربية480.0ثانوية سيناء للبناتاحيائيرواسي علي عبد الحسن صباح140327282042064010

جامعة ميسان/كلية التربية480.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيدعاء خالد كاظم خليفه140328282042062030

جامعة ميسان/كلية التربية479.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمنتظر عبد الكريم ابراهيم كبيان140329282041001130

جامعة ميسان/كلية التربية479.0اعدادية رملة للبناتاحيائيايات محسن فالح اعويد140330222042115009

جامعة ميسان/كلية التربية479.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزينب حسن هاشم عشاو140331282042190108

جامعة ميسان/كلية التربية478.0ثانوية سيناء للبناتاحيائيدعاء علي جواد كاظم140332282042064009

جامعة ميسان/كلية التربية478.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيغفران حازم جاسم محمد140333282042063091

جامعة ميسان/كلية التربية478.0ثانوية النضال للبناتاحيائيحوراء رياض دعير شيال140334282042050017

جامعة ميسان/كلية التربية478.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيفاطمة عبد المهدي محمد مزبان140335282042190230

جامعة ميسان/كلية التربية478.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيرمله محمد جابر عبد الساده140336222042172060

جامعة ميسان/كلية التربية478.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرغد حميد مهاوش زغير140337222042424032

جامعة ميسان/كلية التربية477.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيآيات حسن عودة داود140338282042059011

جامعة ميسان/كلية التربية476.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيضحى خليل محسن حاجم140339282042059095

جامعة ميسان/كلية التربية476.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائياسراء حسين مشاري سعيد140340282042062002

جامعة ميسان/كلية التربية476.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء علي عذافه جبر140341282042190093

جامعة ميسان/كلية التربية476.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمحمد حميد جاسم محمد140342282041016030

جامعة ميسان/كلية التربية475.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيمريم جاسم طاهر جاسم140343282042051082

جامعة ميسان/كلية التربية475.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيغدير عدنان كاظم شبيب140344282042090037

جامعة ميسان/كلية التربية475.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعلي كريم مناحي عاجل140345222041363055

جامعة ميسان/كلية التربية474.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيطيبة ياسر نعيم ناصر140346282042059098

جامعة ميسان/كلية التربية474.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيجهاد جمعه وهيم غازي140347282041008021

جامعة ميسان/كلية التربية474.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيزهره مهدي صالح رخيص140348282042065043

جامعة ميسان/كلية التربية474.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهره عبد الزهره عمر هوير140349282042190104

جامعة ميسان/كلية التربية474.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيضحى علي محمد محيسن140350282042059096
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جامعة ميسان/كلية التربية474.0ثانوية العذراء للبناتاحيائيفاطمة محمد سعيد علوان140351282042058028

جامعة ميسان/كلية التربية474.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبدور واثق كاظم نعمه140352292042054016

جامعة ميسان/كلية التربية473.0اعدادية البيان للبناتاحيائيتيما ياسين عبد النبي فرج140353282042078021

جامعة ميسان/كلية التربية472.0ثانوية خولة للبناتاحيائيكوثر علي مطشر رشاد140354282042083040

جامعة ميسان/كلية التربية472.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيمها عامر زايد زرار140355222042419049

جامعة ميسان/كلية التربية472.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيحنين كاظم حلحل حميد140356282042074011

جامعة ميسان/كلية التربية471.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياخالص حيدر عبد درعي140357222042424001

جامعة ميسان/كلية التربية471.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيرجاء تركي عبيد دراج140358282042081012

جامعة ميسان/كلية التربية470.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيزينب عذيب مري صابر140359282042102004

جامعة ميسان/كلية التربية470.0ثانوية خولة للبناتاحيائيعذراء محمد جري زامل140360282042083031

جامعة ميسان/كلية التربية470.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحمن مشتت خلف140361282042068084

جامعة ميسان/كلية التربية470.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيزهراء عبد هللا خلف فياض140362282042061015

جامعة ميسان/كلية التربية470.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيعلي لطيف رزاق حسين140363222041069034

جامعة ميسان/كلية التربية470.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيمريم سالم ياسر الزم140364282042081049

جامعة ميسان/كلية التربية469.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيبنين شاكر دغيل شرهان140365282042059017

جامعة ميسان/كلية التربية469.0ثانوية السالم للبنيناحيائيحسن ريسان داخل بجاي140366282041005002

جامعة ميسان/كلية التربية469.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيطيبة الهيثم عبد الرحيم طارش140367282042190137

جامعة ميسان/كلية التربية469.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسن جبار سعود سالم140368162041060017

جامعة ميسان/كلية التربية468.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعبد الغفار حسن زوير حسين140369282041001063

جامعة ميسان/كلية التربية468.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينوره علي عبد هللا حسين140370282042055134

جامعة ميسان/كلية التربية468.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيبتول يونس نعمه علي140371282042190032

جامعة ميسان/كلية التربية467.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيهاجر بدر عباس جياد140372282042051104

جامعة ميسان/كلية التربية467.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيرشا منير صبري غضبان140373282042190063

جامعة ميسان/كلية التربية467.0ثانوية العدل للبناتاحيائيشهد اسعد عبد الواحد عداي140374282042082030

جامعة ميسان/كلية التربية466.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم عمار سعيد حسن140375282042096014

جامعة ميسان/كلية التربية466.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبنين رعد خزعل راضي140376282042063017

جامعة ميسان/كلية التربية466.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزينب وليد داخل نعيمه140377222042175150

جامعة ميسان/كلية التربية466.0ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيايات شريف عجيل سلطان140378282042098007

جامعة ميسان/كلية التربية465.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيعلي قاسم محمد عداي140379282041013026

جامعة ميسان/كلية التربية465.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء سادة علي علك140380282042051035

جامعة ميسان/كلية التربية465.0ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيصابرين جبوري سعد عريض140381282042098031

جامعة ميسان/كلية التربية465.0اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد جودت كاظم نصر140382282041001005

جامعة ميسان/كلية التربية464.0ثانوية المشرح للبناتاحيائيلينا علي خليل عبد الحسين140383282042072020

جامعة ميسان/كلية التربية464.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيمنتظر جليل ماجد حمد140384222041063043

جامعة ميسان/كلية التربية464.0ثانوية العدل للبناتاحيائيزينب كريم رون هبيسي140385282042082023
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جامعة ميسان/كلية التربية464.0ثانوية النصر المختلطةاحيائيعلي جمعه فالح فريح140386282041104003

جامعة ميسان/كلية التربية464.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور احمد قاسم جاسم140387132042118264

جامعة ميسان/كلية التربية463.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيبنين محمد سليم راضي ابراهيم140388282042087007

جامعة ميسان/كلية التربية463.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء قصي ريسان حمود140389222042141132

جامعة ميسان/كلية التربية463.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائيفاطمه مزهر طاهر حسين140390282042077028

جامعة ميسان/كلية التربية462.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيساره سعدون فرج دهم140391282042062069

جامعة ميسان/كلية التربية462.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيمريم جمعه شغاتي نصر هللا140392282042073064

جامعة ميسان/كلية التربية462.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيشهد سعد العيبي عباس140393282042065059

جامعة ميسان/كلية التربية462.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمنتظر عبد الرضا حبيب لطيف140394282041001129

جامعة ميسان/كلية التربية462.0ثانوية النضال للبناتاحيائينور الزهراء فيصل وحيد حسان140395282042050082

جامعة ميسان/كلية التربية462.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيمنار ضيف هللا ورش حمزه140396222042301020

جامعة ميسان/كلية التربية462.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيمنار محمد هاشم هبسي140397282042073069

جامعة ميسان/كلية التربية461.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمحمد رعد زامل مريود140398282041032029

جامعة ميسان/كلية التربية461.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيبنين احمد رمزي خضير140399282042068017

جامعة ميسان/كلية التربية460.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيرسول محمود عبد هللا مطرب140400222041028044

جامعة ميسان/كلية التربية460.0اعدادية البيان للبناتاحيائيايمان محمد عباس بداي140401282042078011

جامعة ميسان/كلية التربية459.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيانتظار غالي حمادي طهيوش140402282042060006

جامعة ميسان/كلية التربية459.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيهدى جبار جاسم حمد140403282042061043

جامعة ميسان/كلية التربية459.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيزهراء فائز عبد الباري محمد140404282042069039

جامعة ميسان/كلية التربية459.0ثانوية السالم للبنيناحيائيعباس عبد الحسين عداي عبيد140405282041005007

جامعة ميسان/كلية التربية459.0اعدادية النيل للبناتاحيائيفاطمة حسين علي حسين140406222042169076

جامعة ميسان/كلية التربية459.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيحوراء مؤيد ثجيل كاطع140407222042207014

جامعة ميسان/كلية التربية458.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيعذراء جواد هندي والي140408282042065062

جامعة ميسان/كلية التربية458.0ثانوية النضال للبناتاحيائينرجس عالء عبد علي رشيد140409282042050081

جامعة ميسان/كلية التربية458.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي احمد علي جعفر140410282041001064

جامعة ميسان/كلية التربية458.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيفاطمه علي حسين هاشم140411282042073054

جامعة ميسان/كلية التربية458.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيزينب رحيم فاضل سلطان140412282042060035

جامعة ميسان/كلية التربية457.0ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمة احمد حسن حسين140413282042050059

جامعة ميسان/كلية التربية457.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائييوسف باسم موحان فندي140414222041063055

جامعة ميسان/كلية التربية457.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيفاطمة حسين جاسم محمد140415282042059111

جامعة ميسان/كلية التربية456.0ثانوية بطلة كربالءاحيائييقين عبد الحسين جابر عبيد140416282042052118

جامعة ميسان/كلية التربية456.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيطيبه ياسر سعدون بدن140417222042436033

جامعة ميسان/كلية التربية456.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائياديان جميل بحر حسن140418222042175005

جامعة ميسان/كلية التربية455.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيفاطمه محسن مونس حميد140419282042073057

جامعة ميسان/كلية التربية455.0ثانوية الطيبات للبناتاحيائيغسق باسم سلمان جاسم140420282042097025
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جامعة ميسان/كلية التربية455.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيهديل علي حسين حبيب140421222042128129

جامعة ميسان/كلية التربية455.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيمهجة كاظم فرحان حسن140422282042062103

جامعة ميسان/كلية التربية455.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيهبة محمد نعمة حمود140423282042190237

جامعة ميسان/كلية التربية454.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيفاطمه حميد هبر عويد140424222042321144

جامعة ميسان/كلية التربية454.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيسرور جمعه جويد غضيب140425282042068063

جامعة ميسان/كلية التربية454.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائياالء علي رشم عباس140426282042073002

جامعة ميسان/كلية التربية454.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمحمد راضي كريم عمار140427282041151238

جامعة ميسان/كلية التربية453.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء رحيم خريبط كاظم140428222042143149

جامعة ميسان/كلية التربية453.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيداليا عبد الرحمن يعكوب يوسف140429282042059037

جامعة ميسان/كلية التربية453.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزهراء علوان عليوي فريخ140430242042149051

جامعة ميسان/كلية التربية453.0ثانوية العدل للبناتاحيائيرقيه علي اسماعيل محسن140431282042082010

جامعة ميسان/كلية التربية453.0اعداديه الوهج للبنيناحيائييوسف ثامر والي غركان140432242041051050

جامعة ميسان/كلية التربية453.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيرفل حيدر علي عبد الحسين140433282042063032

جامعة ميسان/كلية التربية453.0الخارجياتاحيائيزينب حميد عبدالحسين عبيد140434282042401019

جامعة ميسان/كلية التربية452.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيف صادق صبيح ديان140435242042114183

جامعة ميسان/كلية التربية452.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيحسن علي مضخور علي140436262041209037

جامعة ميسان/كلية التربية452.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيحسين سعدون ثاني بدر140437282041013007

جامعة ميسان/كلية التربية452.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيامير علي حسين كريم140438242041006006

جامعة ميسان/كلية التربية452.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزينب عدنان عزيز طاهر140439222042105039

جامعة ميسان/كلية التربية452.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائياحمد عدنان خلف فنجان140440282041011003

جامعة ميسان/كلية التربية452.0اعدادية العزة للبنيناحيائيفالح حسن نعمه جواد140441252041016039

جامعة ميسان/كلية التربية452.0ثانوية االعمار للبناتاحيائيحنان طالب رزيج عطشان140442222042430005

جامعة ميسان/كلية التربية451.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيهالة علي حسين جالب140443282042059158

جامعة ميسان/كلية التربية451.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيفاطمة محمد كاظم محمد140444242042153015

جامعة ميسان/كلية التربية451.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيابرار ابراهيم غالي حسن140445222042419001

جامعة ميسان/كلية التربية451.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحسن فليح حسين حمود140446252041116008

جامعة ميسان/كلية التربية451.0اعدادية الصادق للبنيناحيائيحسين عبد االمير قاسم محمد140447222041070011

جامعة ميسان/كلية التربية450.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب طالب وديع محيسن140448222042172081

جامعة ميسان/كلية التربية450.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيشمس جمال شعالن خضير140449222042204147

جامعة ميسان/كلية التربية450.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيعلي حسين جاسم كصاب140450282041008061

جامعة ميسان/كلية التربية450.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيمريم محمد كاظم رهيف140451282042070060

جامعة ميسان/كلية التربية450.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيرضا عبد الزهرة حسن عباس140452282041011018

جامعة ميسان/كلية التربية450.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيأم البنين عبد الكريم فريح غالم140453282042063003

جامعة ميسان/كلية التربية450.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيزينب رعد شلش مناحي140454282042059074

جامعة ميسان/كلية التربية450.0ثانوية علي الشرقي للبنيناحيائيمحمد الباقر صادق عباس فليح140455282041010012
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جامعة ميسان/كلية التربية450.0ثانوية االشراق  اللبناتاحيائيغدير واثق غياض بديوي140456222042187009

جامعة ميسان/كلية التربية450.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيحوراء عبد الحسين عبد الهادي كاظم140457242042122038

جامعة ميسان/كلية التربية450.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيضياء حسين علي ثامر140458222041358028

جامعة ميسان/كلية التربية449.0ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيسجاد محمد نسيم ظاهر140459282041014011

جامعة ميسان/كلية التربية449.0اعدادية النيل للبناتاحيائيفاطمة حسن لفتة سلمان140460222042169073

جامعة ميسان/كلية التربية449.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب ضياء عوده محمد140461222042172080

جامعة ميسان/كلية التربية449.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيحميده دايم وناس عبد الحسين140462242042149035

جامعة ميسان/كلية التربية449.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسرى حسين رحيم 140463242042220494

جامعة ميسان/كلية التربية449.0اعدادية المنار للبنيناحيائيزينب سمير راهي جاسم140464222042095031

جامعة ميسان/كلية التربية449.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيختام لفته عجاج محمد140465222042110028

جامعة ميسان/كلية التربية448.0ثانوية السالم للبنيناحيائيمؤمل رحيم عبد الحسين حيدر140466282041005016

جامعة ميسان/كلية التربية448.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزينب محمد عبد الكاظم عبد الحسن140467282042073036

جامعة ميسان/كلية التربية448.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحبيب موسى ثجيل عويز140468222041363015

جامعة ميسان/كلية التربية448.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمحمد عزيز حمزه هدام140469232041060123

جامعة ميسان/كلية التربية448.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمسلم حسن كاظم نصيف140470232041017158

جامعة ميسان/كلية التربية448.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيسجاد علي عويز بحيلج140471222041065042

جامعة ميسان/كلية التربية448.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيعقيل كمال كنهار ذياب140472222041028076

جامعة ميسان/كلية التربية448.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيايه احمد مجيد بداي140473282042062011

جامعة ميسان/كلية التربية448.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحسين عبد هللا ياسر رعد140474222041029044

جامعة ميسان/كلية التربية448.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيوليد كامل راضي بردان140475252041008292

جامعة ميسان/كلية التربية448.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه عبد الصمد قاسم علك140476282042068085

جامعة ميسان/كلية التربية448.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعباس حسن عبد وناس140477222041031059

جامعة ميسان/كلية التربية448.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد جعفر محمد فليح140478252041208032

جامعة ميسان/كلية التربية448.0اعدادية رملة للبناتاحيائيايمان خيري وريور سمير140479222042115010

جامعة ميسان/كلية التربية448.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيعباس سلمان محمد عباس140480232041059052

جامعة ميسان/كلية التربية448.0اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيمرتضى حسين حواس شاتي140481222041030052

جامعة ميسان/كلية التربية448.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيايات كاظم دخيل جعفر140482222042141032

جامعة ميسان/كلية التربية447.0ثانوية البدير المسائية للبنيناحيائياحمد جبار كلف شنان140483242041209001

جامعة ميسان/كلية التربية447.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائياثير احمد عبد بردان140484242041251002

جامعة ميسان/كلية التربية447.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيبنين علي عاصي مزعل140485282042071003

جامعة ميسان/كلية التربية447.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيندى هادي خليفه عريان140486222042138082

جامعة ميسان/كلية التربية447.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيسجاد علي مزهر صخيل140487262041011081

جامعة ميسان/كلية التربية447.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيفاطمة جوادين عبد الرزاق موسى140488222042421095

جامعة ميسان/كلية التربية447.0ثانوية النورين للبناتاحيائيمنار مايس محل مطلب140489242042138066

جامعة ميسان/كلية التربية447.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيسجاد عبد الرضا دايخ عويد140490242041074034
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جامعة ميسان/كلية التربية447.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيعز الدين عبد الخالق نجم عبد هللا140491232041006089

جامعة ميسان/كلية التربية446.0ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيفاطمه جبر خلف عيسى140492282042066030

جامعة ميسان/كلية التربية446.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيمحمد حسن علي يعقوب140493222041039110

جامعة ميسان/كلية التربية446.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء فرحان زياره عكال140494282042055063

جامعة ميسان/كلية التربية446.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيمريم حسين هادي محمود140495282042080029

جامعة ميسان/كلية التربية446.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيعلي لؤي جابر عبد هللا140496222041028087

جامعة ميسان/كلية التربية446.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيهادي صالح هادي ازماط140497242041251099

جامعة ميسان/كلية التربية446.0ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيزينب علي دكمان شمران140498262042146006

جامعة ميسان/كلية التربية446.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه محمد مطرود كاظم140499242042139122

جامعة ميسان/كلية التربية445.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعباس عادل حسن هجار140500242041008064

جامعة ميسان/كلية التربية445.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء فارس محسن مطر140501242042115027

جامعة ميسان/كلية التربية445.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيمريم شريف حسان صالح140502292042069052

جامعة ميسان/كلية التربية445.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيرواء حبيب عالوي رسم140503222042172062

جامعة ميسان/كلية التربية445.0ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيسجاد مهدي لويخ فهد140504242041151017

جامعة ميسان/كلية التربية445.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيكرار سعيد طنيش جعينه140505222041311063

جامعة ميسان/كلية التربية445.0ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيايات زغير خلف افدين140506282042098006

جامعة ميسان/كلية التربية445.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيسهام جواد كاظم عليل140507242042104110

جامعة ميسان/كلية التربية445.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي مالك عيسى نور140508232041251325

جامعة ميسان/كلية التربية444.0ثانوية الصالحية للبنيناحيائيعباس هاتف حاكم كاظم140509242041022024

جامعة ميسان/كلية التربية444.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيسجاد عزيز جاسم والي140510262041016040

جامعة ميسان/كلية التربية444.0ثانوية الصالحية للبنيناحيائيعمار حسين مهدي عزيز140511242041022035

جامعة ميسان/كلية التربية444.0ثانوية النضال للبناتاحيائيحنان رحيم يعكوب يوسف140512282042050016

جامعة ميسان/كلية التربية444.0ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيمؤمل سالم حمدان جويد140513282041014021

جامعة ميسان/كلية التربية444.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمصطفى طالب جمعه صادق140514282041151283

جامعة ميسان/كلية التربية444.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي حمزه عكل حسين140515262041011117

جامعة ميسان/كلية التربية444.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيمحمد حيدر حسين حمد140516242041204122

جامعة ميسان/كلية التربية444.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائياحمد تقي شاكر سبع140517222041093004

جامعة ميسان/كلية التربية444.0اعدادية حلب للبناتاحيائيهدى عباس طالب حسين140518242042107173

جامعة ميسان/كلية التربية443.0ثانوية التحرير للبناتاحيائينور البتول جمعه ضمد جابر140519282042057024

جامعة ميسان/كلية التربية443.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيطه مهدي حسون هادي140520242041169025

جامعة ميسان/كلية التربية443.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسين عالء وزير امين140521242041013047

جامعة ميسان/كلية التربية443.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعلي باسل داود سلمان140522252041014089

جامعة ميسان/كلية التربية443.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيضحى احمد عبيد محمد140523222042164063

جامعة ميسان/كلية التربية443.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائياحمد كريم خضير عليوي140524112041151002

جامعة ميسان/كلية التربية443.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيميس يونس محمد عبد هللا140525282042070062
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جامعة ميسان/كلية التربية443.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيضحى قاسم نعيس ظاهر140526242042115070

جامعة ميسان/كلية التربية443.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيوفاء حسن خزعل هاشم140527272042056469

جامعة ميسان/كلية التربية443.0اعدادية أور للبناتاحيائيهبه جميل ناصر لهمود140528222042154139

جامعة ميسان/كلية التربية443.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسين حاتم وايل شمخي140529222041100020

جامعة ميسان/كلية التربية442.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيحميد عبد الرضا حاشوش حسين140530222041028038

جامعة ميسان/كلية التربية442.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيجعفر جاسم منجل شاهين140531282041151050

جامعة ميسان/كلية التربية442.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيمحمد الباقر فالح كاظم عبعوب140532232041199017

جامعة ميسان/كلية التربية442.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيغدير لؤي كاظم عبود140533232042144071

جامعة ميسان/كلية التربية442.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيعباس حسن جاسم حسن140534252041152049

جامعة ميسان/كلية التربية442.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي خالد جريب عاتي140535252041208022

جامعة ميسان/كلية التربية442.0ثانوية جعفر الطيار للبنيناحيائيمحمد ثجيل جاسم حمد140536282041020018

جامعة ميسان/كلية التربية442.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمحمد عباس ياسين عزاوي140537232041252242

جامعة ميسان/كلية التربية442.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعلي حميد حسين جعاز140538222041363049

جامعة ميسان/كلية التربية442.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيعباس كاظم عبهول محسن140539242041204079

جامعة ميسان/كلية التربية442.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيمحمد بزون محيسن معيدي140540232041024048

جامعة ميسان/كلية التربية442.0ثانوية النيل للبنيناحيائيعلي حسين محمد ناصح140541232041033073

جامعة ميسان/كلية التربية442.0اعدادية المنار للبنيناحيائيزهراء غانم جاسم محمد140542222042095023

جامعة ميسان/كلية التربية441.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيسحر محمد ياسر الزم140543282042081033

جامعة ميسان/كلية التربية441.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمرتضى ساجد خضير عباس140544182041006154

جامعة ميسان/كلية التربية441.0ثانوية فضة للبناتاحيائياستبرق كريم عبد جمعه140545262042095003

جامعة ميسان/كلية التربية441.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيتبارك بشير محمد كريم140546222042153086

جامعة ميسان/كلية التربية441.0ثانوية المدائن المختلطةاحيائيعلي صالح حمزه خشان140547232041184009

جامعة ميسان/كلية التربية441.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيهبه علي حميد جاسم140548282042068108

جامعة ميسان/كلية التربية441.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحيدر محمد عبد الرضا عبد الساده140549242041005057

جامعة ميسان/كلية التربية441.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزينب رافد عبود سريح140550282042073031

جامعة ميسان/كلية التربية441.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائياكرم عائد محمد عبيس140551242041018010

جامعة ميسان/كلية التربية441.0اعدادية حلب للبناتاحيائياندلس جواد عبد الكاظم كمال140552242042107011

جامعة ميسان/كلية التربية441.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائينجاح كريم ابراهيم عبيس140553232041181071

جامعة ميسان/كلية التربية440.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي احمد محارب خلف140554282041009026

جامعة ميسان/كلية التربية557.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمحمد قاسم كريم نجم140555282051021074

جامعة ميسان/كلية التربية542.0ثانوية المشرح للبناتتطبيقينور الهدى علي عبد الحسين داغر140556282052072023

جامعة ميسان/كلية التربية536.0الخارجياتتطبيقيشهد رعد جواد حسان140557282052401012

جامعة ميسان/كلية التربية534.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمصطفى وحيد خضير سالم140558282051002118

جامعة ميسان/كلية التربية521.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقينور فالح حسن علي140559282052077041

جامعة ميسان/كلية التربية517.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيرياحين علي عبد علي جبارة140560282052050018
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جامعة ميسان/كلية التربية515.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيفاطمة جاسب خميس جبر140561282052070065

جامعة ميسان/كلية التربية505.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقينور صبيح حسن غضنفر140562282052063061

جامعة ميسان/كلية التربية501.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيفاطمة بريسم عجيل سويهي140563282052070063

جامعة ميسان/كلية التربية499.0ثانوية االقصى للبناتتطبيقينور سالم جواد كاظم140564282052071014

جامعة ميسان/كلية التربية497.0ثانوية النصر المختلطةتطبيقيزهراء علي لفته ساجت140565282052104006

جامعة ميسان/كلية التربية497.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيرسل صادق مهدي حسين140566282052063024

جامعة ميسان/كلية التربية496.0ثانوية االقصى للبناتتطبيقيشهد حسين مذكور ناصر140567282052071007

جامعة ميسان/كلية التربية493.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيشهد خضر وطن حمد140568282052083029

جامعة ميسان/كلية التربية492.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيسجى محمد جبار ماهود140569282052062025

جامعة ميسان/كلية التربية492.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقينور جبر رسن مطر140570282052062045

جامعة ميسان/كلية التربية491.0ثانوية كميت للبناتتطبيقيزهراء كامل علي كرم140571282052067012

جامعة ميسان/كلية التربية490.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيفاطمه حنون اميش محمد140572282052077032

جامعة ميسان/كلية التربية487.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزينب حسين شهيب زوير140573282052051029

جامعة ميسان/كلية التربية486.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيأطياف علي عبد المحسن صالح140574282052063004

جامعة ميسان/كلية التربية484.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقينرجس حسن شاطي عذير140575282052062044

جامعة ميسان/كلية التربية484.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيحوراء محارب عذيب كطامي140576282052074011

جامعة ميسان/كلية التربية483.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيايات جمعه عبد الرضا 140577282052051005

جامعة ميسان/كلية التربية483.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد عبد فرحان حداد140578282051032047

جامعة ميسان/كلية التربية481.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقياحمد حسين جبار حسين140579282051016003

جامعة ميسان/كلية التربية479.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيسرى فراس عصام عبد الحميد140580282052055021

جامعة ميسان/كلية التربية479.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقياالء طالب صدام جارح140581282052190004

جامعة ميسان/كلية التربية479.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيدعاء قاسم جبار رشيج140582282052083009

جامعة ميسان/كلية التربية479.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيفاطمه سعدون عيسى منخي140583282052190105

جامعة ميسان/كلية التربية478.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيزهراء عبد الواحد اعطيه امشارة140584282052083018

جامعة ميسان/كلية التربية478.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيزهراء حكيم طعمه علي140585282052102001

جامعة ميسان/كلية التربية476.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيايات علي فالح خلف140586282052060007

جامعة ميسان/كلية التربية473.0ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيعباس جاسب عطيه سيد140587282051036010

جامعة ميسان/كلية التربية473.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيتقى علي عباس عدول140588282052068019

جامعة ميسان/كلية التربية472.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيتبارك سالم مزهر دعير140589282052070017

جامعة ميسان/كلية التربية472.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمصطفى طالب خالد عبود140590282051151763

جامعة ميسان/كلية التربية471.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيسجاد خالد كاطع حسين140591282051018045

جامعة ميسان/كلية التربية470.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيايالف محمد علي خضر الياس140592282052060010

جامعة ميسان/كلية التربية470.0ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيزهراء خزعل حطاب نبهان140593282052080005

جامعة ميسان/كلية التربية469.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيفاطمة هادي دعير سويلم140594282052050048

جامعة ميسان/كلية التربية468.0ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيكوثر ماجد بشاره جوده140595282052097033
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جامعة ميسان/كلية التربية468.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيليلى حسان نعمه داوود140596282052060059

جامعة ميسان/كلية التربية467.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيفاطمه عباس جبر سديره140597282052074036

جامعة ميسان/كلية التربية467.0اعدادية النيل للبناتتطبيقيسارة فؤاد عبد كاظم140598222052169018

جامعة ميسان/كلية التربية466.0ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيمريم محمد صبيح صالح140599282052080017

جامعة ميسان/كلية التربية466.0ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيامنه علي طالب نبهان140600282052080002

جامعة ميسان/كلية التربية466.0ثانوية العذراء للبناتتطبيقيبنين عادل عبد الحسين حيدر140601282052058004

جامعة ميسان/كلية التربية465.0ثانوية كميت للبناتتطبيقيندى رحيم زايد حسون140602282052067029

جامعة ميسان/كلية التربية464.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيفاطمه ساجد حميد كاظم140603282052063048

جامعة ميسان/كلية التربية464.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقينور سلمان سفيح سلطان140604282052068073

جامعة ميسان/كلية التربية463.0ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيزهراء فالح مظلوم مخيلف140605282052075015

جامعة ميسان/كلية التربية462.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيتبارك رياض لعيبي عبد الرضا140606282052063018

جامعة ميسان/كلية التربية462.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيسيف مؤيد لفته عبادي140607162051309018

جامعة ميسان/كلية التربية461.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيمريم صادق جناح موحان140608282052055032

جامعة ميسان/كلية التربية461.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيايه خالد شنيشل عبود140609282052060011

جامعة ميسان/كلية التربية461.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعلي موسى شريف فرهود140610222051307247

جامعة ميسان/كلية التربية460.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيهاجر سريح حسن مهاوي140611282052078053

جامعة ميسان/كلية التربية459.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيحامد واثق فالح حامد140612222051045007

جامعة ميسان/كلية التربية459.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيساره عدنان حسن جبر140613282052062023

جامعة ميسان/كلية التربية459.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمجتبى عالوي جميل مهدي140614282051006113

جامعة ميسان/كلية التربية459.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيغدير رياض محمد سلومي140615282052074032

جامعة ميسان/كلية التربية458.0ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيرسل هيثم صالح فالح140616282052066007

جامعة ميسان/كلية التربية458.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيجاسب عباس جاسب ضمد140617282051017013

جامعة ميسان/كلية التربية457.0ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيسجا حسين عبيده حسين140618282052066014

جامعة ميسان/كلية التربية456.0ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعلي خزعل سهم جاسم140619282051020026

جامعة ميسان/كلية التربية455.0ثانوية النصر المختلطةتطبيقيزينب محمد وحيلي حمد140620282052104007

جامعة ميسان/كلية التربية455.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيبنين حسن شوني جمعة140621282052055006

جامعة ميسان/كلية التربية455.0ثانوية العذراء للبناتتطبيقيرسل جمال علي موزان140622282052058008

جامعة ميسان/كلية التربية455.0ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيصفاء حميد خادم دخيل140623282052098010

جامعة ميسان/كلية التربية455.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقياسراء علي عبد العزيز حواس140624282052190001

جامعة ميسان/كلية التربية455.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيرباب كاظم بداي حسن140625282052078020

جامعة ميسان/كلية التربية455.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزينب علي عداي مجفول140626282052051033

جامعة ميسان/كلية التربية455.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمحمد جاسب حنون سعد140627282051044079

جامعة ميسان/كلية التربية454.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيحسن علي سلمان مجيد140628222051311038

جامعة ميسان/كلية التربية454.0ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيمنتظر هاشم حيدر فرج140629282051033042

جامعة ميسان/كلية التربية454.0ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيرباب قاسم جبر لهمود140630282052061007

صفحة ٤٠١٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ميسان/كلية التربية454.0ثانوية الغفران للبناتتطبيقيبتول عبد الحسين طبيج لفتة140631282052069008

جامعة ميسان/كلية التربية453.0ثانوية الغفران للبناتتطبيقيبنين جالل محمد علوان140632282052069009

جامعة ميسان/كلية التربية453.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيآيات جبار رمان باشخ140633282052059003

جامعة ميسان/كلية التربية453.0ثانوية المشرح للبناتتطبيقيبتول ناصح جتي بوحي140634282052072005

جامعة ميسان/كلية التربية452.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقياديان حسين محمد عبد الرضا140635282052074001

جامعة ميسان/كلية التربية452.0ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيزهراء عباس كاظم شلش140636282052075013

جامعة ميسان/كلية التربية452.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيحوراء جعفر حسين جبر140637282052190029

جامعة ميسان/كلية التربية452.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيزينب صبيح نعمه ماشاف140638282052074026

جامعة ميسان/كلية التربية452.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعالء خضير عباس كاظم140639282051151421

جامعة ميسان/كلية التربية451.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعلي حازم لطيف نايخ140640162051363180

جامعة ميسان/كلية التربية451.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعلي احمد رمزي خضير140641282051011070

جامعة ميسان/كلية التربية450.0ثانوية كميت للبناتتطبيقيمريم كامل علي كرم140642282052067026

جامعة ميسان/كلية التربية450.0ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيآمنه بسام سكر ساهي140643282052081001

جامعة ميسان/كلية التربية450.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيدعاء احمد فليح عبد140644282052055011

جامعة ميسان/كلية التربية449.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيمريم حسين شنون ناصر140645282052070078

جامعة ميسان/كلية التربية449.0ثانوية بني هاشم المختلطةتطبيقيهيام كريم حميد فعيل140646282052106010

جامعة ميسان/كلية التربية448.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيليلى كاظم عليوي عويد140647282052070075

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية509.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء سعد لفته عبيد140648282022078022

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية494.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيبتول علي وهيم غازي140649282022062009

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية494.0ثانوية ام عمار للبناتادبيزهراء محمد جبر غويتر140650282022077032

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية494.0اعدادية الوفاء للبناتادبيزينب حميد كريم فضاله140651222022172015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية492.0ثانوية العذراء للبناتادبيزهراء حسين فرحان عجة140652282022058021

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية492.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيتبارك نوري حمد ناموس140653282022088011

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية491.0اعدادية الزوراء للبناتادبييقين خزعل جاسب غضيب140654282022070093

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية487.0ثانوية الكحالء للبناتادبيفاطمة حكيم كاظم نويسي140655282022061035

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية486.0ثانوية النرجس اللبناتادبيزهراء راضي عطوان عبد هللا140656222022182013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية485.0اعدادية النيل للبناتادبينور الهدى نعيم كاظم ساهي140657222022169042

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية481.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيرحمن عبد منديلي يوسف140658292021008011

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية480.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبينبأ فالح قاسم محمد140659282022062070

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية479.0ثانوية سيناء للبناتادبيفاطمة علي عبودي خفي140660282022064030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية479.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيدنيا مالك محمد عبود140661282022190046

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية477.0اعدادية النهضة للبنينادبيحيدر محمد عبد الحسين نصار140662222021049008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية476.0ثانوية السالم للبنينادبيمحمد حسين حافظ خلبوص140663282021005035

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية476.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيعباس سعدون منهل لفته140664222021086057

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية475.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيفاطمه علي عبد الحسين جبر140665282022062058
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية474.0ثانوية المحمدية المختلطةادبيمنتظر عبد الرضا شرشاب ياسين140666222021233015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية474.0اعدادية المثابرون للبنينادبيسجاد محمد لفلوف جاسم140667222021376043

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية472.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينادبيصديق عالء فاضل كاظم140668222021079019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية471.0ثانوية السراج للبنينادبيحسين علي رمضان مراد140669282021031005

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية469.0اعدادية الهاشمية للبنينادبيرامي ناجح حسن علوان140670232021019018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية468.0ثانوية كميت للبناتادبيايات سعد مزعل غضبان140671282022067007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية467.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيزينب عباس عطيه كاطع140672282022190071

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية467.0ثانوية النصر المختلطةادبيموسى مرحل دخان موسى140673282021104038

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية467.0ثانوية ميسان للبنينادبيحسن رمح خالد خنجر140674282021027005

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية467.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيبتول حسن علي موسى140675282022062008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية467.0اعدادية التحرير للبنينادبييحيى عبد الناصر موسى حسين140676282021004154

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية464.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيحوراء عباس حسن لفته140677282022062017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية464.0اعدادية الزوراء للبناتادبيمنة هللا كاظم ياسين خنجر140678282022070081

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية463.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمحمد كريم كاظم لفته140679282021151263

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية463.0اعدادية المثابرون للبنينادبيعلي ماجد غالي عليوي140680222021376068

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية463.0ثانوية النضال للبناتادبيزينب لؤي محمد زاير140681282022050042

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية463.0اعدادية االرشاد للبنينادبيكاظم قاسم مزبان نيروز140682282021101027

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية462.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيكوثر فاضل عباس نيروز140683282022094030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية461.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيرقيه محمد صبر امحيبس140684282022062022

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية459.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيحنين حسن فليح عبد الحسين140685282022062015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية459.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزهراء حسن حميد محميد140686282022062024

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية458.0ثانوية السالم للبنينادبيمصطفى سالم جبارة فرحان140687282021005041

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية456.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيطيبه جاسب محمد علي زبون140688282022093049

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية453.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيحسين سرحان جدران مساعد140689122021200040

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية452.0ثانوية النصر المختلطةادبيصادق امين حافظ اسمر140690282021104015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية450.0اعدادية المثابرون للبنينادبياكرم عبد الكاظم مراد مصراع140691222021376008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية450.0اعدادية اليمامة للبناتادبيرؤى ناصر عبد الحسين ناجظ140692282022063013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية448.0ثانوية النصر المختلطةادبيحيدر علي جاسم غانم140693282021104008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية447.0ثانوية االقصى للبناتادبيمنتهى رضا حسين حبيب140694282022071038

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية447.0اعدادية المشرح للبنينادبيعويد محسن عبيد عويد140695282021018037

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية447.0ثانوية سيناء للبناتادبيبيروت كاظم علي حسين140696282022064007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية447.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيمريم عادل محسن جلوب140697282022153006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية446.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزهراء عامر رحمن كريم140698282022093030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية445.0اعدادية البطحاء للبناتادبيحوراء محمد حسن تسيار140699222022160023

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية444.0ثانوية النضال للبناتادبيزهراء كماش حلو رسن140700282022050034
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية444.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء قاسم ابو لول جبجاب140701282022055044

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية443.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيعذراء سالم حسين جياد140702282022062047

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية443.0ثانوية قلعة صالح للبناتادبيتبارك صالح سالم زياره140703282022066006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية442.0ثانوية الفهود المسائية للبنينادبيمصطفى عبد الرضا حسن نصار140704222021308022

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية441.0ثانوية الميمونة للبنينادبيلقمان كاظم حنون محمد140705282021019052

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية441.0ثانوية النضال للبناتادبيفاطمة حازم كاظم حسن140706282022050057

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية440.0ثانوية النجاة للبناتادبيبتول رحيم احميد خلف140707282022095010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية440.0ثانوية السالم للبنينادبيمقتدى صباح حسين زبون140708282021005043

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية439.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبينبراس جبر أمعله حسين140709282022062071

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية439.0ثانوية النصر المختلطةادبيعلي عبد الحسين خالوي محمد140710282021104021

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية437.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيفاطمه داخل بدر خليفه140711282022062054

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية437.0اعدادية رملة للبناتادبيخوله علي حسين جاسم140712222022115019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية437.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيرسل علي عيدان كطافه140713282022062020

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية435.0اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي مليح هاشم رشم140714222021042037

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية435.0ثانوية فجر السالالت المختلطةادبياحمد محسن عباس حلتوت140715292021111002

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية435.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسن امين جاسم محمد140716282021046023

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية434.0اعدادية التحرير للبنينادبيمحمد عبد الغني مزعل علي140717282021004120

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية434.0اعدادية التراث العربي للبناتادبينور رعد عبيد قاسم140718162022179044

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية433.0اعدادية المصطفى للبناتادبيرتاج رشيد منخي مناحي140719222022105009

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية432.0ثانوية االصالة للبناتادبيايمان جاسم محمد محارب140720282022051014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية431.0اعدادية اليمامة للبناتادبيفاطمه علي كاظم حزام140721282022063035

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية431.0اعدادية القدس للبنينادبيمحمد حمزه عباس كاظم140722232021055060

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية430.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيامال رحيم حسين علي140723282022090005

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية430.0اعدادية التحرير للبنينادبيجعفر حميد رميض غبيش140724282021004016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية429.0ثانوية حمورابي للبنينادبيحسين ظاهر عباس كريم140725272021025004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية429.0ثانوية االزدهار المختلطةادبياديب رحيم جابر طاهر140726222021258004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية429.0ثانوية كميت للبناتادبيزهراء عالوي سوادي وجر140727282022067033

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية428.0ثانوية االصالة للبناتادبيزينب محسن شمال راضي140728282022051049

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية427.0ثانوية النضال للبناتادبيرمله جاسم حميد رهيف140729282022050024

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية426.0اعدادية المشرح للبنينادبيابراهيم جمعه علك لفته140730282021018001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية426.0اعدادية المثابرون للبنينادبيعلي حسين منصور كوين140731222021376062

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية426.0اعدادية المثابرون للبنينادبيعلي غالب حمود حسين140732222021376067

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية425.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيدعاء حامد ابو هيله عبد الصاحب140733282022055018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية424.0ثانوية النضال للبناتادبيهاله محمد رزق طالب140734282022050076

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية421.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيريام رحيم عبد الحسن مخيلف140735282022090020
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية421.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسين محمد كاظم محمد140736282021046046

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية421.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيسجى مطر راضي حمادي140737282022062044

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية420.0ثانوية المشرح للبناتادبيبنين عبد الحسين حنون جار هللا140738282022072009

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية420.0ثانوية قلعة صالح للبناتادبيزهراء حسين فيصل كاطع140739282022066013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية419.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيهبة هللا مضر حميد لطيف140740282022062085

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية419.0ثانوية كميت للبناتادبيايات علي مفتن حسن140741282022067010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية418.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزهراء علي نعمه كطان140742282022093032

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية418.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيزين العابدين ابراهيم حسين هادي140743222021020010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية418.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيتقى خالد محمد لفته140744282022092021

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية417.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيشهد ضياء عبد هللا غاجي140745282022088040

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية417.0ثانوية العدل للبناتادبيصابرين رحمان حميد شبير140746282022082024

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية417.0ثانوية ميسان للبنينادبيكرار جبر برهان جبر140747282021027020

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية416.0اعدادية المثابرون للبنينادبيعالء محمد هداد حسين140748222021376057

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية416.0ثانوية ميسان للبنينادبيامين اسعيد شنين خنجر140749282021027002

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية416.0ثانوية االصالة للبناتادبيزهراء جواد حديد علي140750282022051034

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية415.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيهدى فالح غازي لفته140751282022091051

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية415.0ثانوية علي الغربي للبنينادبيعلي حسين تالي مطشر140752282021013020

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية415.0ثانوية علي الغربي للبنينادبيعالء كريم هادي صباح140753282021013018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية414.0ثانوية كميت للبناتادبينبأ عقيل خلف جاسم140754282022067061

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية414.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينادبيحسن الزم محمد خزعل140755222021366004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية414.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيسرى علي حسين رديف140756282022055060

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية414.0ثانوية قلعة صالح للبناتادبيمكارم احمد صبيح زنيد140757282022066023

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية414.0اعدادية الزوراء للبناتادبيفاطمة كريم محمد شنين140758282022070075

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية414.0اعدادية التحرير للبنينادبيحسين هاشم شنون كاظم140759282021004041

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية414.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيحوراء خلف جابر كحامي140760282022062016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية413.0ثانوية الكحالء للبناتادبيرملة علي سميت حرج140761282022061015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية413.0اعدادية الزوراء للبناتادبيشمس عبد الرزاق عريبي عليوي140762282022070057

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية413.0ثانوية قلعة صالح للبناتادبينرجس رمضان مهدي محمد140763282022066027

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية413.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيحسن جبار دريبي حسين140764222021086019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية412.0اعدادية البيان للبناتادبيروان يعرب عبد الزهره جبر140765282022078018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية412.0ثانوية الكحالء للبناتادبيفاطمة حميد طاهر فرج140766282022061036

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية412.0اعدادية المرتضى للبنينادبيحيدر عبد الكريم عبد الحسين خلف140767282021002029

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية412.0ثانوية الميمونة للبناتادبيزهراء علي لطيف محمد140768282022073027

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية412.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيأيه صبيح جميل ابراهيم140769282022093005

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية412.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيطيف حسين علي حسن140770282022092051

صفحة ٤٠٢٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية412.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتادبيفاطمه موفق راضي طارش140771222022141015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية412.0ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيحيدر خالد حسن علي140772222021358006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية412.0اعدادية االرشاد للبنينادبيمهدي محمد دويج كعيبر140773282021101036

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية411.0اعدادية اليمامة للبناتادبيعذراء عادل هاشم حمود140774282022063031

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية411.0ثانوية المشرح للبناتادبيفاطمة عمار حمود محسن140775282022072035

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية411.0ثانوية كميت للبناتادبيامنة حسين ابو الهيل محارب140776282022067004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية411.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبينوال محمد جميل شائع140777282022088066

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية410.0ثانوية االصالة للبناتادبيفاطمة مهدي حليحل وريوش140778282022051068

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية410.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبياسراء فالح حسن جاسم140779282022062005

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية410.0ثانوية العدل للبناتادبيزهره سرحان ذنون جوده140780282022082010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية410.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيزينب علي حسب عجيد140781282022094020

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية409.0ثانوية النضال للبناتادبيغدير علي كاظم صكبان140782282022050053

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية409.0ثانوية المشرح للبناتادبيزهراء زيدان انعيمة عبد علي140783282022072019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية409.0ثانوية السالم للبنينادبيمحمد هاشم حسين حافظ140784282021005037

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية409.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيمريم عماد قاسم محمد140785282022091039

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية409.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيمهى صادق جعفر مرجان140786282022062069

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الزوراء للبناتادبيزهراء علي كريم فرحان140787282022070036

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية409.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسين محمد خلف سلمان140788282021046045

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية409.0ثانوية كميت للبناتادبيزينب عبد هللا محسن خشين140789282022067039

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية409.0اعدادية كميت للبنينادبيمرتضى صبيح وضيح مطير140790282021015059

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية409.0ثانوية السالم للبنينادبيحسن عبد الحسين جلود خلف140791282021005007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية408.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزهراء جواد كاظم حسين140792282022088024

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية408.0ثانوية دجلة للبنينادبيعبد هللا حامد عبد الرحمن ايديم140793282021012037

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية408.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيتوحيد سعدون ناصر ربيع140794282022093015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية408.0ثانوية المشرح للبناتادبياميرة فرحان خلف حسين140795282022072005

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية408.0اعدادية اليمامة للبناتادبيزينب علي هاشم حمود140796282022063024

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية408.0ثانوية غرناطة للبناتادبياديان دعير عبد علي ثامر140797282022074001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الكحالء للبناتادبيزينب نصيف محمد محسن140798282022061024

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية408.0ثانوية علي الغربي للبنينادبيميثم عبد الزهرة عاكول جابر140799282021013042

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية408.0ثانوية غرناطة للبناتادبيطيبه نعمه صادق نعمه140800282022074016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية408.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيحوراء عقيل عبيد جوده140801282022062018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية407.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزهراء رحيم عاشور لويم140802282022062026

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية407.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيرسل محمد حوشي هويرف140803282022090019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية407.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء عبد الزهره حسن لفتة140804282022078025

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية407.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمنتظر هادي حمود كنبار140805282021010062
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية407.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيزينب محمد مجذاب عبود140806282022080017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية407.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبياحمد عيسى جبير فرحان140807222021086007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية407.0اعدادية البيان للبناتادبيدانيه عبد هللا كيطان حمد140808282022078012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية407.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسن سالم عبد صالح140809282021046026

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية407.0ثانوية سيناء للبناتادبيصفا حيدر جبار عوفي140810282022064026

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية407.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيعلياء جبر عطوان حاجم140811282022053016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية407.0ثانوية الشهيد باسم المختلطةادبيفقار مهدي عبد الجليل جبار140812282021103004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية406.0ثانوية الميمونة للبناتادبيزينب سالم حنون عبد الساده140813282022073032

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمؤمل عبد الكاظم سالم كطان140814282021151225

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية406.0اعدادية المرتضى للبنينادبيسجاد خليفة جهف بدن140815282021002035

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية406.0ثانوية قلعة صالح للبناتادبيمنار ناظم عبد الحسين سالم140816282022066026

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية406.0ثانوية النضال للبناتادبيرغد رعد سعدون مجيسر140817282022050021

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية405.0ثانوية الكحالء للبناتادبينور الهدى عقيل عبد الرضا عديم140818282022061050

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية405.0الخارجياتادبيفاطمة محمد مجيد حسن140819282022401036

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية405.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعلي رحيم مطر مليح140820282021046090

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية405.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء حسن نعمه عبد السيد140821282022055033

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية405.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيهدى عماد محمود سلمان140822152022048121

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية404.0اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيمحمد جليل حوشان شمخي140823222021082010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية404.0ثانوية الميمونة للبناتادبينبأ ثائر كرم حرز140824282022073055

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية404.0ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه علي غازي جاسم140825282022056064

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية404.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزهراء سالم صالح حسين140826282022093029

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية404.0ثانوية النضال للبناتادبينور كريم نجم عيسى140827282022050073

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية404.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيسجى جاسم محمد عبد الحسين140828282022088038

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية404.0ثانوية مهدي البصير للبنينادبيمسلم جبار مدلول عبيد140829232021058034

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية404.0ثانوية الكحالء للبناتادبيرباب عبد المرتضى حسين انبيت140830282022061010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية403.0ثانوية ام عمار للبناتادبيرقيه محيبس زاير علي140831282022077022

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية403.0ثانوية النجاة للبناتادبيميالد ناصر شبوط لذيذ140832282022095062

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية403.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمة حميد رمضان عباس140833282022055078

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية403.0ثانوية الميمونة للبناتادبيشمس سعد عوده هبسي140834282022073041

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية403.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبينورس فيصل غازي محسن140835282022080035

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية403.0ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينادبيسيف مسعد مران شويطي140836282021152023

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية403.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبييقين جعفر مناتي سبهان140837282022055119

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية403.0ثانوية الكحالء للبناتادبيبنين فرحان حسين كريم140838282022061006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية402.0ثانوية سيناء للبناتادبيغسق اسماعيل خليل ياسين140839282022064028

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية402.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيحسن فالح عبدالحسن ناصر140840222021086022
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية402.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبينور محمد خليل منصور140841282022055116

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية402.0ثانوية ام عمار للبناتادبيزهراء عيسى دعير حسين140842282022077031

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية402.0اعدادية الزوراء للبناتادبيرقية صالح مهدي جاسم140843282022070023

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية402.0ثانوية االصالة للبناتادبيهاجر خالد مطشر لفته140844282022051079

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية402.0ثانوية الفجر المسائية للبنينادبيعباس فؤاد قنديل حسين140845222021309018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية402.0ثانوية االزدهار المختلطةادبيزينب طالب خلف طاهر140846222022258006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية402.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيرسول علي حسين مطلك140847282021046054

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية402.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبينور الهدى محمد عبد الحسين عبيد140848282022055112

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية402.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيحوراء جبار جواد سلمان140849282022080007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية402.0الخارجياتادبيزينب واشل عبد الرضا حسين140850282022401023

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية402.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيايمان سعيد بداي شراد140851282022062006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية402.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيمريم رياض جبار سهر140852282022062066

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية401.0اعدادية البيان للبناتادبيسارة هادي جابر حسين140853282022078041

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية401.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيعلي زامل زباله كاظم140854282021151172

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية401.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبينعمه حسن مظلوم عذير140855282022062072

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية401.0ثانوية الميمونة للبناتادبيوديعه صباح شاكر محمد140856282022073061

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية401.0اعدادية المرتضى للبنينادبيمحمد احمد رحيم شاهين140857282021002061

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية400.0ثانوية البتول للبناتادبينور الهدى مصطفى عبد الزهره كاظم140858282022056083

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية400.0ثانوية كميت للبناتادبيهديل بشير عبد الواحد مزعل140859282022067068

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية400.0ثانوية قلعة صالح للبناتادبيرباب يوسف ياسين سلمان140860282022066010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية400.0ثانوية كميت للبناتادبيفاطمة فالح عاشور يونس140861282022067049

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية400.0ثانوية النضال للبناتادبيسبا عبد الزهرة وادي عذير140862282022050044

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية400.0اعدادية االرشاد للبنينادبياحمد حميد حنون عبود140863282021101001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية400.0ثانوية النجاة للبناتادبيتبارك خضير طعمه شريف140864282022095013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية399.0اعدادية البيان للبناتادبيانمار صدام حسين كاظم140865282022078003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية399.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيضحى عبد الرحيم فالح ساجت140866282022092049

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية399.0ثانوية كميت للبناتادبياسماء جميل احمد خزعل140867282022067001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية399.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعلي سالم جبر حميد140868282021046091

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية399.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزينب ريسان عمر هوير140869282022088030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية399.0اعدادية اليمامة للبناتادبيحوراء محسن عجيل سيد140870282022063012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية399.0ثانوية الكحالء للبناتادبيزينب خالد ياسر كليل140871282022061020

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية399.0اعدادية البيان للبناتادبيبثينه رحيم حسن احمد140872282022078008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية399.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحسين كريم خلف فيصل140873282021151078

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية399.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيموسى علي عبد الحسين علي140874282021021063

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية399.0ثانوية االقصى للبناتادبيسارة مجيد جابر غويض140875282022071025
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية398.0ثانوية الميمونة للبناتادبيسميه حاتم خليفه سلطان140876282022073040

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية398.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيفاضل عباس حيار جابر140877262021043017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية398.0اعدادية الزوراء للبناتادبيعال عقيل جاسم محمد140878282022070064

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية398.0ثانوية سيناء للبناتادبيانسام حازم محمد نعيمه140879282022064004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية398.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةادبيكرار علي ثامر ناصر140880222021230005

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية398.0ثانوية االصالة للبناتادبيزهراء جبار مظلوم اقبيح140881282022051033

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية398.0ثانوية الميمونة للبناتادبينرجس عباس جاسب عريبي140882282022073056

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية398.0ثانوية العذراء للبناتادبيزينب عبد الحسين عداي عبيد140883282022058037

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية397.0ثانوية السالم للبنينادبيمحمد قاسم جبير زاير جاسم140884282021005036

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية397.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيليلى عبد الحسن موزان علي140885282022190105

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية397.0ثانوية السالم للبنينادبيمسلم عطوان جبار زوير140886282021005039

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية397.0اعدادية التحرير للبنينادبيمحمد جبار صالح محمد140887282021004114

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية397.0ثانوية كميت للبناتادبيفاطمة علي عبد السادة عطية140888282022067048

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيسجاد مجيد جمعة محمد140889282021017023

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيهشام عماد كاظم سالم140890282021017055

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيماهر عبد حامد حري140891282021151229

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0ثانوية السالم للبنينادبيحسن علي عبد الكريم عليوي140892282021005008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيتبارك علي عيسى حسين140893282022055010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبياالء قاسم دختور زرزور140894282022080002

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبينبأ حسين اسماعيل جاسم140895282022055103

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0ثانوية بالل الحبشي المسائية المختلطةادبيحيدر رحيم جمعة الجوكي140896282021155006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0اعدادية التحرير للبنينادبيصادق عزيز جبر علي140897282021004067

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتادبيهجران قاسم شناوة عبد هللا140898282022087009

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0ثانوية البتول للبناتادبيصفا مهدي محمد حسن140899282022056049

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0ثانوية البتول للبناتادبيرهف علي حسين كاظم140900282022056031

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0اعدادية كميت للبنينادبياحمد عزيز شراتي سلطان140901282021015003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيعلي خلف حمدان سلمان140902282021010033

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيرسل وسام خلف كاظم140903282022092029

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0اعدادية الزوراء للبناتادبيزهراء رعد جبار شويش140904282022070030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0ثانوية النضال للبناتادبيهاله زكي مطشر شراد140905282022050074

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيفاطمه مجيد عوده عبد هللا140906282022062059

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيمريم سالم حسين جياد140907282022062067

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيبنين فالح ساهي حسن140908282022062012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0ثانوية ميسان للبنينادبيعباس جمعة نسيم هاشم140909282021027013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيزينب هادي عبد الرضا طويرش140910282022190074
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيشيماء ناصر حسين عبود140911162022266028

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0اعدادية الزوراء للبناتادبيفاطمة سالم عبد هللا السدير140912282022070072

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0ثانوية الرتاج للبناتادبيأمنه خليفه كاظم عليخ140913142022121001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0الخارجياتادبيزهراء سليم يوسف عليوي140914282022401018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0ثانوية الميمونة للبنينادبيسيف علي حسين عاكول140915282021019030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمة محمد غانم موكر140916282022055085

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0ثانوية ام عمار للبناتادبيتبارك محمد عبد الصاحب شغيت140917282022077015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0ثانوية المشرح للبناتادبيوسن جبار راضي فلحي140918282022072054

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0اعدادية بغداد للبناتادبيمرام عالء هاشم لعيبي140919272022079046

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيحوراء عبد هللا مهاوي مطير140920282022092023

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيمريم عباس جبر محمد140921282022080028

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0اعدادية التحرير للبنينادبيعلي جمعه مزعل موسى140922282021004078

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيانتظار كريم كاطع حسوني140923282022094002

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0اعدادية التحرير للبنينادبيمنتظر حسن مدهوش اسماعيل140924282021004145

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0ثانوية السالم للبنينادبيحسين ريسان داخل بجاي140925282021005013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيهاجر عيدان جاسم كحيط140926282022094039

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0ثانوية الميمونة للبناتادبيسجى عادل كاظم عويد140927282022073039

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيحوراء صباح حيدر منصور140928282022094012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0ثانوية بني هاشم المختلطةادبييوسف محمد محيبس طالع140929282021106018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0ثانوية الميمونة للبناتادبيزهراء كريم طاهر مسير140930282022073029

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحسن كيالن مدلول عكلو140931282021151049

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0اعدادية البيان للبناتادبيهديل كريم خلف فيصل140932282022078059

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0ث االباء المختلطةادبيزهراء كاظم عبد هللا عبد الحسن140933282022107002

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبينور حمد جاسم امثني140934282022190119

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0ثانوية الميمونة للبنينادبيعباس حسن عباس بدر140935282021019036

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0ثانوية سيناء للبناتادبيفاطمة مجيد حميد حسن140936282022064033

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيهدى حميد جبار بديوي140937282022088073

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيسجاد طه ياسين عبد الرضا140938282021151131

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0اعدادية الزوراء للبناتادبيصفا عباس حسين رديف140939282022070062

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينادبيحسن خلف خضير ادبيس140940282021152010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0ثانوية العدل للبناتادبيسلوى سهل ناجي مزعل140941282022082023

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0ثانوية الكحالء للبناتادبيزينب عباس جويد كزار140942282022061021

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيضمياء جاسم موسى رسن140943152022080096

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0اعدادية البيان للبناتادبينبأ عالوي حسين عبد140944282022078053

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0اعدادية الزوراء للبناتادبينور حسين حنون حمود140945282022070088
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0ثانوية دجلة للبنينادبيحسين قاسم حزام سلمان140946282021012026

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبينور رحيم مصاول فياض140947282022062079

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0ثانوية المشرح للبناتادبيحميدة نعيم جتي بوحي140948282022072012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيعلي باسم جبار موزان140949282021153039

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0ثانوية الميمونة للبناتادبيبنين شاكر رسن حاشوش140950282022073013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0ثانوية النجاة للبناتادبيختام عوده جبر محيسن140951282022095020

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيزهراء فياض جرو رسوم140952282022080016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0ثانوية السالم للبنينادبيعقيل رحمن عبد الساده حنون140953282021005029

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0اعدادية التحرير للبنينادبيمرتضى خماس كريم جبر140954282021004130

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبياحمد غني ناصر جابر140955222021300008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعلي عبد الرضا نعمة خضير140956282021046096

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمحمد حاتم فرحان رومي140957282021151242

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيشيرين صبار شاتي جياد140958282022092047

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0اعدادية التحرير للبنينادبيمصطفى خلف قاسم رحيم140959282021004136

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0ثانوية دجلة للبنينادبيحسين هاشم كشكول بدن140960282021012027

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0ثانوية االصالة للبناتادبياسراء بدر حواس عبد الخان140961282022051004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0ثانوية الرويمي المختلطةادبيليث فليح حسن غياض140962222021243006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0ثانوية الكحالء للبناتادبيفاطمة علي فاضل عبد العباس140963282022061038

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء جليل كاظم انزيل140964282022055030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0ثانوية االقصى للبناتادبيفاطمة فيصل عويز معين140965282022071034

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0الخارجياتادبينهى حسين جمعة حيدر140966282022401049

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0ثانوية االرتقاء للبناتادبينرجس رحيم كاظم بهير140967282022092068

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيهند يوسف نعمة طالب140968282022053030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيايمان خيري عطية مطير140969282022190020

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0ثانوية النجاة للبناتادبيهاجر علي صنهير يوسف140970282022095069

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيفاطمه الزهراء ياسين خماط هاشم140971282022190093

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0ثانوية غرناطة للبناتادبيفاطمه عبد الواحد محيبس غانم140972282022074018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيازهار فريح شناوة كطوفي140973282022088003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0ثانوية البتول للبناتادبيزهراء جبار حمدان حسين140974282022056032

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0ثانوية قلعة صالح للبناتادبيزينب حسن ضامن رستم140975282022066016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0اعدادية الزوراء للبناتادبيغفران كاظم سعيد شرهان140976282022070065

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0ثانوية االقصى للبناتادبيايثار عباس فاضل جاسم140977282022071004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبينور الزهراء خالد صبيح رحيم140978282022055108

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةادبيمحمد سلمان رزاق شطب140979222021230006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0ثانوية الميمونة للبنينادبيصادق راضي محيسن حاتم140980282021019032
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0اعدادية الزوراء للبناتادبيزينب فاخر جاسم جباري140981282022070044

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0ثانوية كميت للبناتادبيمريم شهيد حسين علي140982282022067055

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيغدير غازي رحمان جبر140983282022053017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمة عالء حميد حمدان140984282022055082

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0ثانوية كميت للبناتادبيدعاء عباس شنون نشمي140985282022067021

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء لطيف عمران عيسى140986282022078030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيريام علي حسين حافظ140987282022153005

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0ثانوية العذراء للبناتادبيبتول امجد جبار سبتي140988282022058007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبينور عبد الجبار حافظ بهير140989112022220083

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيدموع علي عيسى محمد140990282022055019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0ثانوية ام عمار للبناتادبيهدى حسين عبد الجبار محمد140991282022077064

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0اعدادية التحرير للبنينادبيعلي نزار جباري حسين140992282021004093

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمة حسن نعمة عبد السيد140993282022055076

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0ثانوية النصر المختلطةادبيكوثر صالح مهدي عيسى140994282022104011

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيتقى حسن عوده الزم140995282022094007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0اعدادية االخاء للبنينادبيعباس جواد حسن جواد140996222021037006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيامواج محمد حسن جاسم140997282022092008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية االقصى للبناتادبيزهراء علي قاسم كريم140998282022071015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية البتول للبناتادبيليلى طارق شامل شاطي140999282022056071

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية دجلة للبنينادبيحيدر حسن عطيه جلود141000282021012029

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية االصالة للبناتادبيطيبة عبد الحميد محسن رضيو141001282022051058

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيمنتظر حميد ياسر فزع141002282021102026

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية ام عمار للبناتادبيايثار مجبل حاتم محمد141003282022077006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية ام عمار للبناتادبيزهراء جاسم محمد عبد الساده141004282022077025

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيبنين جاسم عويد علي141005282022055006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية االقصى للبناتادبيزينب رحيم هاشم شناوة141006282022071019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية المشرح للبناتادبياسيل مهدي كرم حسن141007282022072004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية قلعة صالح للبناتادبيفاطمه مشتاق مهدي زغير141008282022066022

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية االصالة للبناتادبيزهراء شاكر شنيشل خلف141009282022051036

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيفاطمه جاسم محمد مجيد141010282022093058

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيايمان علي جاسب زويد141011282022090009

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيحسين حميد حمدان بداي141012282021102008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية التحرير للبناتادبيايه صدام اسماعيل حسين141013282022057004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيفاطمة علي كاظم رسن141014282022091034

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0اعدادية العارضيات المختلطةادبيمرتضى زغير عبدالعباس عطيه141015242021152030
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيزهراء صبار امحيل كاصد141016282022190059

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0اعدادية الزوراء للبناتادبيرقية علي مهدي هليل141017282022070024

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية السالم للبنينادبيعبد هللا صباح مونس علي141018282021005028

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيعباس حيدر طعمه علي141019282021102014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيحوراء قاسم كاطع حسن141020282022062019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية العدل للبناتادبيساجده دعير عبد النبي زاير عباس141021282022082019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيحسين حسن شكيل مبارك141022222021304014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية الحسنين (ع) للبنينادبيكرار خالد عبد هللا حمدان141023282021043015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية السالم للبنينادبيصالح صابر حسين مهنا141024282021005023

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0اعدادية الزوراء للبناتادبيجمانة جبار محيبس شلغم141025282022070017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية العدل للبناتادبيزينب داخل كشكول فزع141026282022082012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية قلعة صالح للبناتادبيتبارك غفار جبر حيدر141027282022066007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية النضال للبناتادبيام البنين جودت عبد الكاظم رهيف141028282022050008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيدعاء راضي جالب بنيان141029282022092025

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمحمد عبد الزهرة جاسم محمد141030282021046119

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0اعدادية الثورة للبنينادبيسجاد مجبل جبر عبيد141031282021001002

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيعلي جاسم رسن حسين141032282021017029

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية السالم للبنينادبيعقيل عبد الرضا عطيه سرحان141033282021005030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0اعدادية المشرح للبنينادبيعباس عبد الزهره زبون صانت141034282021018032

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية ميسان للبنينادبيعامر نعيم حسن جابر141035282021027012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيفاطمه حسين مجذاب عبود141036282022080024

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية الميمونة للبناتادبيايمان علي عبد الرضا زاير تويه141037282022073004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية العذراء للبناتادبيرغد علي صبيح مطشر141038282022058017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0اعدادية التحرير للبنينادبيوليد خالد عبد السادة خليفة141039282021004153

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية النضال للبناتادبيوجدان كاظم شبوط حميد141040282022050080

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0ثانوية التحرير للبناتادبيفاطمه علي كريم داود141041282022057026

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0اعدادية التحرير للبنينادبيمحمد قاسم سعد حميد141042282021004122

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء علي فرج خليوي141043282022055042

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيايمان علي سعد ناصر141044282022062007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيرقية امير سلمان علي141045282022088023

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيمؤمل محمد عبد الزهره شلغم141046282021021044

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0اعدادية البراق للبنينادبيحسين ماجد مزعل جبر141047152021002044

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0ثانوية بني هاشم المختلطةادبيعباس معن حسون سالم141048282021106011

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0ثانوية المشكاة االهلية للبناتادبيزهراء عماد فالح مجيد141049282022089003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0ثانوية كميت للبناتادبيعلياء صابر غضبان جعفر141050282022067046
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيعلي نعيم بدر لفته141051282021016039

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0ثانوية المشكاة االهلية للبناتادبيمريم حيدر خضير عوفي141052282022089007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0ثانوية دجلة للبنينادبيمحمد باسم قاسم ماشاف141053282021012054

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0ثانوية ام عمار للبناتادبيبنين علي عطيه بكال141054282022077013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبينور الهدى كريم الزم زبين141055282022062077

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0ثانوية االصالة للبناتادبينور ضياء عبد الزهرة شويش141056282022051078

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0اعدادية البيان للبناتادبيزينب محمد قاسم حسان141057282022078039

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0ثانوية ام ورقة للبناتادبينور الهدى ناصر مشحوت علي141058282022091044

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء جاسم محمد شمخي141059282022055029

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيوالء عمران علي جويعد141060282021151319

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيكوثر محمد كاظم جاسم141061282022094031

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمسلم كريم عبهول وهاب141062282021046128

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0ثانوية السالم للبنينادبيحكيم ناصر بريج مهنا141063282021005015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمحسن فرج حسن محيسن141064282021010046

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0ثانوية االقصى للبناتادبيتبارك جاسب جبار طرير141065282022071009

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيابراهيم حيدر حزيم نعيم141066292021008001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيايات قاسم خشين معن141067282022090008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0اعدادية البيان للبناتادبيامنه رحيم حيدر احمد141068282022078002

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيزهراء سبهان عبد الرضا علي141069282022092035

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيعال جبار محي عبيد141070282022093052

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحسين حافظ جبار حسين141071282021151055

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0ثانوية المشرح للبناتادبيصفا وليد خالد سلمان141072282022072030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0ثانوية ام عمار للبناتادبيجنان رحيم فرج لفته141073282022077016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0اعدادية الثورة للبنينادبيعباس عبد هللا وارد جحيف141074282021001003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0اعدادية كميت للبنينادبيمرتضى محمد حسين علي141075282021015060

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمحمد فرحان جاسب جعفر141076282021151259

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0ثانوية العرفان االهلية للبناتادبيصابرين هالل صالل محمد141077222022419006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0ثانوية النضال للبناتادبياسراء رياض كاظم لعيبي141078282022050005

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0اعدادية التحرير للبنينادبيأحمد ابراهيم عبد الحسين بطي141079282021004001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0ثانوية الحسنين (ع) للبنينادبيمحمد عباس خضير زهراو141080282021043018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0ثانوية ام عمار للبناتادبيفاطمه لطيف عجيل سلطان141081282022077050

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبياميرة سلمان حسون زبون141082282022055003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0ثانوية االقصى للبناتادبيرقية ناصر سعيد حسن141083282022071013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيمروة عباي محمد ثبيت141084282022088056

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0اعدادية اليمامة للبناتادبيزينب مجيد حميد راهي141085282022063025
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0اعدادية النجاح للبنينادبيعلي عواد عبار ثجيل141086222021067040

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيمريم عبد الرحيم عبد الحسن دنبوس141087282022094033

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0اعدادية الشهداء للبنينادبيجعفر رحيم جلود جعاز141088222021057006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمريم حسين علي حواس141089282022055092

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0ثانوية السالم للبنينادبيحسين لعيبي خزعل رحيمه141090282021005014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0ثانوية العذراء للبناتادبييقين طالب هاشم علي141091282022058065

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمحمد حسن شويع عذاب141092282021046111

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0ثانوية االزدهار المختلطةادبيمحمد كريم جابر طاهر141093222021258014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيجراح فاضل صويحب حمادي141094222021307015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبينور خلف راضي فياض141095282022055114

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزهراء علي حسين علي141096282022090027

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0ثانوية الميمونة للبناتادبيبشرى جلوب حنون جيجان141097282022073011

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0ثانوية النجاة للبناتادبيسجى ساهي عبد هللا راضي141098282022095041

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0اعدادية المشرح للبنينادبيمرتضى هاشم شريد عبود141099282021018044

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيحيدر فالح خالد حسين141100282021017013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبينور الزهراء سعد مجيد دبيس141101282022055109

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0ثانوية بالل الحبشي المسائية المختلطةادبيمصطفى جواد كاظم عبيس141102282021155025

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيغسق شاكر خليف منخي141103282022093055

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0اعدادية الوفاء للبناتادبياساور وليد هدمول حمودي141104222022172001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيعبد هللا محسن جواد كاظم141105222021086064

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0اعدادية البيان للبناتادبيبتول صادق جبار عباس141106282022078006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0اعدادية كميت للبنينادبيحسن علي جاسم حسين141107282021015012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيغدير حيدر صدام وجر141108282022062050

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0اعدادية التحرير للبنينادبيحيدر حميد حمود جبر141109282021004045

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيسجاد حسين لفته سلمان141110282021153028

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية االقصى للبناتادبيندى حيدر عبد الحسين رحيمه141111282022071042

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبياحمد عبد مسلم محمد عبد علي141112252021012007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيسجاد علي حسين حميد141113282021153030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية الميمونة للبنينادبيسجاد فليح حسين عناد141114282021019028

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية كميت للبناتادبيزهراء محمد جابر مهدي141115282022067035

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيأماني احمد حسون علي141116282022153001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية علي الغربي للبنينادبيمحمد علي فالح عبد141117282021013033

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمحمد دعير عبد الكريم هاشم141118282021151244

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية قلعة صالح للبناتادبيمنار عبد الرحيم عبود ملزوم141119282022066024

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية المشرح للبناتادبيكوثر علي حاتم حمادي141120282022072042

صفحة ٤٠٣٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية المشرح للبناتادبيفاطمة هاشم محمد شنين141121282022072038

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية سيناء للبناتادبيآيات خلف ابو طويرة موسى141122282022064001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0ثانوية البتول للبناتادبيهبه حسين مجيد حسين141123282022056086

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0ثانوية البتول للبناتادبيزينب علي قاسم خلف141124282022056041

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0اعدادية المدى للبنينادبياحمد عمران كاظم صياح141125272021026008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0ثانوية دجلة للبنينادبيمؤمل عبد الكريم غانم باتول141126282021012053

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعلي حسين صالح هاشم141127282021046085

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينادبيمسلم مهدي يوسف عوده141128222021366014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0ثانوية النصر المختلطةادبيرباب عبد الكاظم عكله راضي141129282022104005

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0ثانوية السالم للبنينادبيسجاد محمد جوحي شالكه141130282021005021

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيآيات فالح عبد الحسن حسين141131282022062003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيحسن خليل عبد علي عواد141132222021082002

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0ثانوية كميت للبناتادبيتبارك كاظم محسن عبد141133282022067017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0ثانوية المشرح للبناتادبينور خالد كاظم سالم141134282022072049

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0اعدادية النعيم للبنينادبيمحمد عبد الحسن عباس ضويحي141135262021008034

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيورود فالح حاتم الزم141136282022062088

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيفالح حسن حافظ عبود141137282021017037

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0اعدادية التحرير للبنينادبيحسين سعدون ثليثي جوالن141138282021004030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعلي بجاي عبد الحسن محيسن141139282021046080

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية ام عمار للبناتادبيسجود رحيم حمد جبر141140282022077040

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيليلى علي حسين غالي141141282022055091

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعلي كاظم عوده عباس141142282021046098

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيعلي خالد عجوب جاسم141143272021152059

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية غرناطة للبناتادبيزهراء مؤيد صاحب مصطفى141144282022074009

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمسلم عادل حمود جبر141145152021005076

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية العذراء للبناتادبيحوراء جمال جمعة نعمة141146282022058013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحيدر عبد الجبار حمادي حسين141147282021151096

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمصطفى عقيل علي علي141148282021151291

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0اعدادية التحرير للبنينادبيمنتظر علي مناتي حسن141149282021004147

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0اعدادية الزوراء للبناتادبينرجس قاسم عبيد عزيز141150282022070084

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية كميت للبناتادبيزهراء كريم عباس رسن141151282022067034

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيكرار جميل عزيز عبد السادة141152282021151212

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية سيناء للبناتادبيبنين علي سودي عبد عون141153282022064005

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية العدل للبناتادبيياسمين سوادي سلمان رسن141154282022082029

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية النجاة للبناتادبياطياف احمد جابر مارد141155282022095006
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0اعدادية القوارير للبناتادبيزينب حسن محمد هداد141156222022413018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية االصالة للبناتادبيمرام محمد مهودر جابر141157282022051070

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0اعدادية المرتضى للبنينادبيحيدر فاضل جاسب فرج141158282021002030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيجنان مسلم عبد علي غضبان141159282022053004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيعالء لفتة علي كاظم141160282021021029

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمهدي عبد الحسن جبار نويبت141161282021151308

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية ام عمار للبناتادبيمريم صبيح حسين علي141162282022077056

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0اعدادية المشرح للبنينادبيهادي حسب عبود ناصر141163282021018053

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية العذراء للبناتادبيزينب بدر كريم عبد هللا141164282022058032

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية االصالة للبناتادبيزينب جواد كاظم عطيب141165282022051044

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيمعصومه عباس سعد بشاره141166282022094035

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيرائد علي جمعه لعيبي141167282021151105

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0اعدادية المشرح للبنينادبياحمد عادل شياع سكر141168282021018007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية المشرح للبناتادبينبأ فاضل عباس جبر141169282022072047

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيزهراء حامد جلوب محصر141170282022080011

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية االصالة للبناتادبيتبارك حسين وحيد حسين141171282022051023

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0اعدادية التحرير للبنينادبيرضا عباس حسين كاظم141172282021004054

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمحمد مشاي محيسن فرحان141173282021151265

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية النضال للبناتادبينور الهدى طالب حسن عبيد141174282022050072

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيرسل تحسين علي لفته141175282022092028

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية375.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيبراء قصي سعيد لفته141176282022091004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية375.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيسجاد حسن حلو اسماعيل141177282021046057

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية375.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيحسين ماجد جمعة لجوكي141178282021010017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية375.0ثانوية النصر المختلطةادبيايات زهراو ياسين خنجر141179282022104002

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية375.0ثانوية سيناء للبناتادبيروان محمد عجيل حربي141180282022064016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية375.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزهراء مطر عكله جادر141181282022093035

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية375.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيعلي عدنان رحيم حاتم141182282021010036

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية375.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمحسن حمد محيسن جبر141183282021151234

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية375.0ثانوية سيناء للبناتادبيفاطمة شريف رحيم ناصر141184282022064029

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية375.0ثانوية قلعة صالح للبناتادبيزمن عبد هللا عبد هادود141185282022066012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية375.0ثانوية المشرح للبناتادبيزينب هيثم كاظم حسين141186282022072023

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية375.0ثانوية غرناطة للبناتادبيزهراء احمد ساهي محمد141187282022074008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية375.0اعدادية المشرح للبنينادبيرسول علي محمد موسى141188282021018022

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية375.0ثانوية االصالة للبناتادبيايات جبار مجبل كاظم141189282022051010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية374.0اعدادية النضال للبنينادبيطه هادي حميد محمد141190242021014031
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية374.0ثانوية غرناطة للبناتادبيزهراء ناعم فرحان مايع141191282022074010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية374.0اعدادية البطحاء للبنينادبيعبد الرحمن نعمه سلمان دالي141192222021006038

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية374.0ثانوية الميمونة للبناتادبيبنين مهدي عبد االمير عبد الحسن141193282022073015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية374.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيفاطمه عبد الواحد صبيح عجالن141194282022062056

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية374.0ثانوية ميسان للبنينادبيكرار رسن كاظم دهوس141195282021027022

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية374.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسين شعالن مناتي شلغم141196282021046035

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية374.0اعدادية االرشاد للبنينادبيمصطفى حمود عوده سلمان141197282021101035

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية374.0اعدادية حلب للبنينادبيحمزه صادق سلمان ارديم141198262021013043

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية374.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيازل محمد صبيح حمودي141199282022190003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية374.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعلي حسين جبار جوده141200282021046083

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية374.0ثانوية التحرير للبناتادبيزينب محمد جواد كاظم141201282022057016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية374.0الخارجيونادبيعلي رسن مرزوق فرحان141202282021400045

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية374.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتادبيشهد حسن حسين حسن141203282022087008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية374.0ثانوية سيناء للبناتادبيفاطمة كامل بدر عبد هللا141204282022064032

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية374.0ثانوية االصالة للبناتادبيكوثر كريم جازع فنجان141205282022051069

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية374.0ثانوية دار الندوة المختلطةادبيايوب لفته سلمان صافي141206222021225004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية374.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيزينب محمد عبود علي141207282022092041

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية374.0ثانوية ميسان للبنينادبيكرار حسن قاسم حافظ141208282021027021

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية373.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينادبيحمزه تحسين علي صالح141209282021039008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية373.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحيدر احمد كاظم موزان141210282021046050

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية373.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيذو الفقار حسن ناصر عبد هللا141211282021021022

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية373.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيبنين علي حاجي علي141212282022093012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية373.0ثانوية االقصى للبناتادبيرسل رحيم عنبر هذال141213282022071012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية373.0ثانوية النصر المختلطةادبيمحمد شرهان جهاد حمود141214282021104028

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية373.0ثانوية بالل الحبشي المسائية المختلطةادبيمحمد جمال فهد كريم141215282021155021

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية373.0ثانوية السالم للبنينادبيموسى سعد هاشم محمد141216282021005046

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية373.0ثانوية النجاة للبناتادبيمريم كامل فريح طحيلس141217282022095058

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية373.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيهبه علي جاسم محمد141218282022062086

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية373.0ثانوية دجلة للبنينادبييوسف عبد الحسين غازي شناوه141219282021012071

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية373.0اعدادية الزوراء للبناتادبياية حيدر علوان جريح141220282022070009

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية373.0ثانوية االرتقاء للبناتادبياميمه رحيم جاسم اخيدر141221282022092009

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية373.0ثانوية كميت للبناتادبيدعاء رمضان صريوط جار هللا141222282022067020

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية373.0ثانوية الميمونة للبنينادبيكرار فالح حسن ساجت141223282021019051

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية373.0اعدادية كميت للبنينادبيعلي صادق علي مخيلف141224282021015038

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية373.0ثانوية كميت للبناتادبيزهراء شياع كريم صكر141225282022067030

صفحة ٤٠٣٥ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية372.0ثانوية العذراء للبناتادبيبتول كاظم وتد فرحان141226282022058008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية372.0اعدادية وليد الكعبة للبنينادبياحمد عبد حاشوش عبيد141227222021082001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية372.0اعدادية العكيكة للبنينادبيحيدر ماجد ضمد عبد141228222021041021

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية372.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيمحمد كاظم غرب مطنش141229282021021049

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية372.0اعدادية الزوراء للبناتادبيزينب عبد الزهرة منيثر مزبان141230282022070041

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية372.0اعدادية التحرير للبنينادبيابراهيم رحيم وادي سيد جودة141231282021004012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية372.0ثانوية كميت للبناتادبيفاطمة كريم مسعود خلف141232282022067050

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية372.0اعدادية كميت للبنينادبيعلي رحيم مشكل محيسن141233282021015035

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية372.0ثانوية الشهيد باسم المختلطةادبيزهراء حيدر حميد محسن141234282022103005

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية372.0ثانوية الميمونة للبناتادبينور الهدى فارس خلف سعيد141235282022073058

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية372.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةادبيحسن سعد وطن حنظل141236222021266006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية372.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسين يسر فاخر محمد141237282021046049

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية372.0اعدادية اليمامة للبناتادبيهاجر عالء كاظم محمد141238282022063042

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية372.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيجمانه سعد جبار عبادي141239282022055012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية372.0ثانوية الميمونة للبنينادبيحيدر حريجه كاطع فليح141240282021019023

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية372.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيادم سالم عبيد علوان141241282021151020

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية372.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزينب محسن حبيب جاسم141242282022090037

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية372.0اعدادية المرتضى للبنينادبياحمد هيثم اسماعيل عبد هللا141243282021002011

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية372.0ثانوية الميمونة للبناتادبيتبارك سالم خنجر مدودي141244282022073018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية372.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةادبيمحمد صادق جعفر جالي فليح141245282021108016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية372.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيتقى جمال ناصر ياسين141246282022088012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية372.0ثانوية الكحالء للبناتادبيلقاء علي صهير عبد141247282022061042

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية372.0ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينادبيحسين اسعد عبد الحسن علي141248282021152012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية371.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيحوراء سعد قاسم شنيشل141249282022093019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية371.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيالحوراء محمد عبد الخالق حميد141250282022092006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية371.0اعدادية البيان للبناتادبيدنيا طارق علي كصيب141251282022078013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية371.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمحمد سليم عوده سلمان141252282021046117

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية371.0ثانوية االرتقاء للبناتادبينور الهدى علي زغير عطيه141253282022092071

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية371.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبينور الهدى علي هاشم زنيد141254282022088067

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية371.0ثانوية البتول للبناتادبيعذراء عدنان صالح حسن141255282022056051

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية370.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيكفايه كريم الزم حسن141256282022080027

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية370.0ثانوية دجلة للبنينادبيمحمد فرحان زغير خلف141257282021012058

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية370.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبينور خلف ناصر خلف141258282022055115

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية370.0اعدادية الزوراء للبناتادبيشهد محمد حسين شالف141259282022070059

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية370.0ثانوية سيناء للبناتادبيمريم كاظم خالف شبك141260282022064035
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية370.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينادبياحمد قيس حسن وافي141261262021200001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية370.0الخارجياتادبيزينب محمد فارس ستوري141262282022401022

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية370.0ثانوية الميمونة للبنينادبيمنتظر كريم كاظم عبد هللا141263282021019078

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية370.0ثانوية الكحالء للبناتادبيايمان خضير عباس جاسم141264282022061005

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية370.0ثانوية النضال للبناتادبيزهراء ماجد حسين حسن141265282022050035

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية369.0ثانوية علي الغربي للبنينادبيعباس سرحان صباح مريوش141266282021013016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية369.0اعدادية التحرير للبنينادبيحسين طالب هاشم كاظم141267282021004033

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية369.0ثانوية النضال للبناتادبيحوراء فالح محمد زغير141268282022050018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية369.0ثانوية االزدهار المختلطةادبيحسين علي علوان كيف141269222021258006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية369.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيسجاد رياض كاظم طخاخ141270282021016024

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية369.0ثانوية النضال للبناتادبيزهراء رحيم عودة صلبوخ141271282022050029

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية369.0اعدادية البيان للبناتادبينور الهدى نعيم مشكل حمدان141272282022078056

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية369.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبياحمد جليل جاسم رسن141273282021151005

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية369.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمالك حسون الزم زاكور141274282021046108

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية369.0اعدادية البطحاء للبناتادبيرباب علي وحيد حنوش141275222022160026

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية369.0الخارجيونادبيجالل عجمي فنجان وناس141276292021400019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية369.0ثانوية العذراء للبناتادبيوقار سعدون طاهر حمود141277282022058063

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية368.0اعدادية كوثا للبنينادبيياسين سعدون عبيد عزيز141278232021051035

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية368.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيسيف علي فرحان لفته141279282021151139

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية368.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيكرار عدنان عبد خليفة141280282021016043

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية368.0ثانوية النصر المختلطةادبيزهراء زهراو ياسين خنجر141281282022104007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية368.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحسام عليوي مقراظ العيبي141282282021151039

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية368.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبينرجس عباس قاسم عاشور141283282022088065

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية368.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيدعاء كريم حسن محمد141284282022190044

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية368.0ثانوية البتول للبناتادبيدعاء هادي موسى مجيمد141285282022056025

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية368.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيبنين محمد عبود جبر141286282022190026

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية368.0اعدادية التحرير للبنينادبيكرار ستار عبد الجبار عبد السيد141287282021004099

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية368.0ثانوية كميت للبناتادبيسارة سعد سلطان علي141288282022067044

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية368.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيغدير ضياء حسن محمد141289282022094028

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية368.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيمحمد جمال شدود ناصر141290222021069034

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية368.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيغيث خالد خلف عباس141291222021086079

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية368.0ثانوية دجلة للبنينادبيمصطفى حسين جبار دراغ141292282021012062

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية368.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين حسن رحيم ابراهيم141293292021009042

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية368.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزهراء هادي جبر هليل141294282022090030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية368.0اعدادية المرتضى للبنينادبيعلي خالد نعمه صدام141295282021002050
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية368.0اعدادية الزوراء للبناتادبيسجى سالم عريض غريب141296282022070052

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية368.0ثانوية التحرير للبناتادبيزهراء احمد عباس سعيد141297282022057013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية368.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيشيرين رافع عزيز لفتة141298282022190083

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية368.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبييحيى عبد الحسين فرحان قاسم141299282021046144

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية368.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتادبيفاطمه خضير عباس هالمه141300222022141014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية368.0ثانوية العذراء للبناتادبيتبارك خليل لعيبي مصيلخ141301282022058010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية368.0ثانوية االصالح المسائية للبنينادبيمقتدى وسام حميد رحيل141302222021318016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية367.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيبنين صباح خالطي ديوان141303282022088008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية367.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيمنتهى رحيم عباس قنفذ141304282022190107

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية367.0اعدادية المهيمن للبنينادبيسيف علي خضير علي141305272021035008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية367.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيفاطمة نعيم عبد الحسن مخيلف141306282022090045

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية367.0ثانوية الميمونة للبناتادبيفاطمه حمد حاشوش حاظر141307282022073047

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية367.0اعدادية كميت للبنينادبيمحمد فالح مجيد عبد الكريم141308282021015052

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية367.0ثانوية النجاة للبناتادبيزينب وناس لعيبي كريم141309282022095036

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية367.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيعدي عكاب موكر حلو141310282021017028

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية367.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمحمد هاشم نيروز خلف141311282021151268

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية367.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيحسين جاسم جباري حسين141312282021021013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية367.0ثانوية االقصى للبناتادبينرجس عباس جمعة عبد141313282022071044

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية367.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتادبيروان ساجت مجيد غاوي141314162022272004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية367.0اعدادية المثابرون للبنينادبياكرم محمد عبد منشد141315222021376009

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية366.0ثانوية سيناء للبناتادبينور الهدى علي عطية محمد141316282022064037

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية366.0اعدادية السجاد للبنينادبيعلي عباس كاظم جوهر141317232021031039

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية366.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيهبه جالل عبد الواحد شهيب141318282022190127

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية366.0اعدادية المسيب للبنينادبيمخلد سامر قاسم محمد141319232021009102

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية366.0اعدادية رملة للبناتادبيساره مذبوب كطان مطير141320222022115041

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية366.0ثانوية البتول للبناتادبينور كريم جاسم محمد141321282022056085

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية366.0ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينادبيعلي محمد راضي حسن141322282021152034

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية542.0اعدادية المنار للبنيناحيائيعلي سعد عزيز عامر141323222041095034

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية501.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء عباس حميد حسن141324282042190087

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية490.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيايات صباح علي عذيب141325222042172014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية485.0اعدادية المنار للبنيناحيائيمحمد كامل كريمش كزار141326222041095051

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية480.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسن رحيم غافل عطشان141327222041067016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية448.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيزينب حامد محمد عليوي141328222042309018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية444.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزهراء حسين رزاق عجمي141329222042170035

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية443.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائياحمد حسن شباط طرام141330222041031002
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية440.0ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيحوراء ماجد غريب عبد141331282042066014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية440.0ثانوية العدل للبناتاحيائيفاطمه شاكر هاشم صبر141332282042082034

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية440.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيدعاء ناجي عبد الرضا تويه141333282042073015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية440.0ثانوية النضال للبناتاحيائيمروة ثجيل خلف علي141334282042050068

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية439.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزهراء عبد الباري صكبان سالم141335282042070019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية439.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائينورا احمد عبد الحسين عبيد141336282042190200

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية438.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيتقوى عبد المنتظر هادي كاظم141337282042060015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية438.0اعدادية النيل للبناتاحيائيحنين علي عبد الرضا كايم141338222042169030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية436.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمهدي محمد خضير عباس141339222041053191

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية436.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحيدر كريم وحيد عنبر141340282041008048

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية434.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمحمد الصدر لؤي محمد علي رضا141341272041154143

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية434.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيزينب حسين حسن راشد141342282042059070

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية433.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمرتضى جواد عليوي جاسم141343242041017063

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية433.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيجعفر رزاق عطيه معيوف141344222041033028

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية433.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعبد السميع حسين بداي حمود141345222041091114

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية433.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيضحى مكي سلمان عباس141346282042069049

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية433.0اعدادية كميت للبنيناحيائيمحمد عارف صابر زمام141347282041015023

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية432.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحيدر فرحان شيحان صيهود141348222041026011

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية431.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيمروه سفيح وهيب حاوي141349222042172138

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية431.0ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيتبارك مازن خضير مجيد141350282042066011

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية431.0ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيرجاء كريم فرحان رحمه141351282042098017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية431.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيمنار الهدى فالح حنون صالح141352282042074049

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية430.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيمريم حسنين فرحان عبد الحميد141353282042055115

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية430.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيطيبة كاظم رحيمة عبد السادة141354282042051067

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية430.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمحمد عاصي مطشر قاسم141355222041051101

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية430.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحمد عبد ريكان مزعل141356222041026046

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية429.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرؤى كريم حسن سلطان141357282042068030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية429.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائياسماء صباح جيجان معن141358282042068008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية428.0ثانوية الشيماء للبناتاحيائيمريم عامر جواد كاظم141359282042075019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية428.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيشهد جاسم محمد جعيول141360282042057019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية427.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيباقر رحم محيسن فليح141361222041031008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية427.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيهالل سامي هالل حبش141362222041031155

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية427.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيبنين علي محمد اسماعيل141363282042062018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية426.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيساره محمد خلف ولي141364282042063067

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية426.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبتول عبد الكريم محسن روضان141365282042063013
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية426.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيانتصار غالي جوده حسن141366282042190018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية425.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيهاجر عبد المحسن سوادي خليفة141367282042190236

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية425.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء علي عبد الحسين شايع141368282042062044

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية424.0اعدادية االطهار للبنيناحيائيحسين علي نايف عطشان141369222041034012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية424.0اعدادية المروج للبناتاحيائيرحاب هاشم عاشور تعيب141370222042137026

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية424.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء صباح نوري حميد141371282042055056

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية424.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمحمد ناصر احسين كاظم141372222041358056

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية424.0ثانوية النضال للبناتاحيائينرجس سالم قاسم كاظم141373282042050080

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية424.0ثانوية العدل للبناتاحيائيسجى صدام حسين سبط141374282042082026

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية424.0ثانوية الشطرة االهلية للبناتاحيائيزهراء مزيع مسلم علي141375222042129003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية424.0ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائياحمد طارق عبد الحسين محمد141376282041014002

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية424.0ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيعبير رحيم منصور عاجل141377222042438015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية424.0الخارجياتاحيائيساره سرحان مطير فريج141378282042401021

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية423.0ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمة جمال هاني بهار141379282042050060

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية423.0اعدادية الفرات للبناتاحيائينور عبد هللا صبري سلطان141380222042101090

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية422.0ثانوية خولة للبناتاحيائيجنة عكاب رحيمة زاير141381282042083010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية422.0اعدادية تونس للبناتاحيائيزهراء جاسب كاصد حسن141382222042106032

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية422.0ثانوية العدل للبناتاحيائيشهد هاشم عبد الكريم ثاني141383282042082031

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية421.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيحسن عالء جابر محيسن141384222041077028

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية421.0اعدادية االطهار للبنيناحيائيحميد نعيم عايز تايه141385222041034013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية420.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيكرار حميد رزاق عبود141386222041307131

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية419.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيرسل فليح موحي يوسف141387222042172057

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية419.0ثانوية الطيبات للبناتاحيائيسجى حسين وادي مرجان141388282042097022

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية419.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيفاطمه فارس كاظم حنون141389282042190167

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية418.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسجى عالء جاخر مزهر141390262042089076

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية418.0اعدادية النصر للبنيناحيائيعلي وادي جابر شكبان141391222041027073

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية417.0ثانوية السالم للبنيناحيائيياسين حاتم حسن ياسين141392282041005031

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية417.0ثانوية النضال للبناتاحيائيزهراء فوزي داغر شمشير141393282042050039

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية417.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيوالء عبد الحسن حلو مطلق141394222042175290

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية417.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيسالم داود سلمان حميدي141395282041011019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية416.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزهراء جاسم كاطع رجه141396222042321224

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية416.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيزهراء محمود عجيل سعدون141397282042074023

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية416.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسجاد عدنان منعم هاشم141398222041010066

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية416.0اعدادية النجاح للبنيناحيائينجاح حسن خلف نمينم141399222041067139

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية415.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيحيدر عبد الواحد هادي كشيش141400222041358019
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية415.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيهديل كاظم نعيثل عويد141401222042419056

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية415.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيمحمد علي حمزه دويل141402232041185042

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيمريم رياض حسون جاسم141403222042314039

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية415.0اعدادية النيل للبناتاحيائيزينب حسين رحيل دالل141404222042169053

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائينوره عواد جاسم عكله141405222042172160

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية415.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيعلي غائب كاظم فاضل141406272041034059

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية415.0اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيعباس يونس جابر فنفون141407222041030034

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية414.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيوالء صادق جار هللا عزيز141408282042065094

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية414.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيرغد رضا عيدي سبتي141409282042065033

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية414.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيفرح صالح حسين عبد هللا141410222042425031

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية414.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيساره حمود دويج جيال141411222042175155

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية414.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء محمد جاسم حاسد141412282042054004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية414.0اعدادية النصر للبناتاحيائيضمياء صبيح عبيد الفي141413222042167048

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية414.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيزينب نصير حرب محسن141414282042059083

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية414.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيرقية زيدان خلف ثابت141415282042059047

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية414.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيلمياء سعيد هاشم محسن141416222042172135

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية414.0اعدادية غماس للبنيناحيائيياسر عامر وذاح عبد141417242041016130

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية414.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيعلي داود كريم نحو141418282041011030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية413.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهدي طاهر حامي141419222042204177

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية413.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائينبا صباح حسين دبس141420282042190181

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية413.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيسجاد عنيد علي عويد141421262041017047

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية413.0اعدادية سومر للبنيناحيائيمحمد حيدر محمد حسين141422242041009125

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية413.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيعلي حمود والي مطر141423222041372014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية413.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيرسل معيس خزعل جبر141424222042204077

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية413.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيرنده سالم عزيز حسين141425222042425017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية413.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيميس علي عزيز مهدي141426242042220722

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية413.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيوسن عالوي ضمد مزبان141427282042068111

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية413.0ثانوية النضال للبناتاحيائيبشرى سهر داود شجر141428282042050013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية412.0اعدادية السوق للبناتاحيائينور حسين جياد علي141429222042209190

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية412.0ثانوية المشرح للبناتاحيائيزهراء حسن شايع موسى141430282042072008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية412.0اعدادية النيل للبناتاحيائيبنين عمار سلمان جاسم141431222042169019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية412.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيزهراء داود سالم محمد141432282042090022

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية412.0ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيحيدر عباس سالم جابر141433282041042012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية412.0اعدادية النهضة للبنيناحيائيفاضل ربيع جخر كاظم141434222041049031

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية411.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائياسراء نعمه اوحيد افدين141435282042077001
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية411.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيامنه علي عبود فليح141436222042207003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية411.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمحمد طالب كريم ناصر141437222041001106

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية411.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيفاطمة نوري محمد كزار141438282042190231

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية411.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيعباس فرحان ناطور ثاني141439282041151154

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية411.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائييقين علي محمد فرهود141440222042102087

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية411.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم عبيد حسين141441222041307149

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية411.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيام البنين حمود عبد مجيد141442222042393006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية411.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيزهراء عباس فهد صالح141443282042090024

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية411.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيمصطفى حسين جبار صنكور141444282041012065

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية411.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيتماضر عادل عون مزعل141445282042051017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية411.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيزهراء جبار زاهر مدهوش141446282042090019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية411.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيأسيا سعد داخل مطرود141447222042413001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية410.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيديانا علي جبار عبيد141448222042120022

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية410.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعقيل حافظ عبد الساده عويز141449292041005090

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية410.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمحمد خضير عباس عكله141450222041363068

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية410.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيمريم جميل حسين عبد141451222042393092

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية410.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيامجد جاسم محمد عيال141452222041036032

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية410.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائياية محمد عبد االمير حسن141453282042087003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية410.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيعبد الهادي كريم داخل برهان141454292041008043

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعلي احمد عبد هللا راضي141455292041005091

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيحسين كامل عبد حسين141456222041039037

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائياديان عبد الرضا كاظم فيصل141457222042323008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية409.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيحسن هادي مكطوف عبد141458222041310044

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية409.0ثانوية بالل الحبشي المسائية المختلطةاحيائيوسام عباس مجبل ديوان141459282041155007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية408.0ثانوية عمر االشرف المختلطةاحيائيبتول حميد خضير ماجد141460222042285004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية408.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائياحمد علي مخيف ماضي141461232041168001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية408.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمحمد عدنان بدر ياسين141462282041008090

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الفجر للبناتاحيائياساور نبيل شايش كاظم141463222042132004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء محمد فرحان ساجت141464242042220212

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيعلي السجاد صفاء محسن حميد141465222041359023

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية407.0ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيمروة محمد كريم ديوان141466222042441024

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية407.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيتبارك طالب عبد هللا حسين141467222042183025

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية407.0ثانوية العذراء للبناتاحيائيزهراء رحيم جبيشة ثجيل141468282042058010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية407.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيشهد اياد جبار موسى141469222042120042

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية407.0ثانوية الشنافية المسائية للبنيناحيائيعقيل جاسم خميس عباس141470242041205004
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية407.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمحمد هاشم غليم عليوي141471282041032032

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية407.0ثانوية االخالص المختلطةاحيائيحامد يقضان مجيد حامد141472222041242001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية406.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيشهد خلدون عبد الحسين محمد141473282042062079

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية406.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحيدر ستار حسن موسى141474222041041038

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيزينه حسين عبد االمير حمود141475272042053043

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية406.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيحسين فخري احمد منصور141476242041251028

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية406.0اعدادية النيل للبناتاحيائيفاطمة خيري غازي فرج141477222042169079

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية406.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب كريم صالح تومه141478282042068054

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمنتظر صباح عامر داود141479222041020100

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية406.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيهدير صادق نادر محيسن141480222042143377

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسين علي زيدان شعالن141481292041002041

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية405.0ثانوية الجهاد للبناتاحيائيزهراء ماجد رزاق كاظم141482222042121009

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية405.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيسجاد محسن علي موسى141483222041078029

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية405.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيحنين محمد دوهان امير141484242042100040

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية405.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعالء هادي ياسر زبون141485222041031078

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية405.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيحسين خالد رحيم بطي141486222041314012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية405.0اعدادية رملة للبناتاحيائيتبارك حسن عوده خليفه141487222042115017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية405.0ثانوية غزة للبناتاحيائيزهراء اياد عبد العزيز حميد141488242042097014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية404.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيعذراء حسن جبار صالح141489222042113116

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية404.0ثانوية السالم للبنيناحيائيمحمد صدام صيهود مونس141490282041005023

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية404.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد ريحان عبد مشل141491222041306328

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية404.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي جحيل عبد الحسين لهمود141492222041098115

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية404.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيزينب حيدر جاسم خليف141493282042081025

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية403.0اعدادية السماوة للبناتاحيائينهلة عبد هللا غازي ونان141494292042052273

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية403.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيابرار حسن فليفل عسل141495282042190002

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية403.0اعدادية الدواية المسائية للبنيناحيائيكرار حسين خميس مروز141496222041313026

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية403.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائييوسف رياض كامل عبيد141497222041058159

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية403.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيزهراء جاسم علي جساب141498222042309016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية403.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء سلمان محسن جفات141499272042091069

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية403.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيانس كريم عوده علي141500222042311009

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية403.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيرسل صدام هليل حسين141501222042162057

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية403.0ثانوية المؤمنات للبناتاحيائينرجس عباس زهراو نهير141502282042098041

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية403.0اعدادية االخاء للبنيناحيائياسامه عادل جليل جويد141503222041037018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية403.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعلي نظام ترمن فرحان141504222041031097

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية403.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيفاطمه احمد مدلول عامر141505222042102063
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية403.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حيدر عبداالمير جواد141506252042062531

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية403.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمحمد كريم طاهر بجاي141507222041018102

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية402.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمرتضى جابر سندال عوفي141508242041074075

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية402.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيمرتضى حبيب عبيس رشيد141509232041256136

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية402.0اعدادية النيل للبناتاحيائياديان علي عبد الحسين شهاب141510222042169001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية402.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيابا ذر يعرب محمد علي خضر141511282041006001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية401.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب حميد خضير عصفور141512222042204117

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية401.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسين علي عبد حمزه141513232041251126

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية401.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيعيسى ناجي رزاق جار هللا141514222041028092

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية401.0اعدادية تونس للبناتاحيائيضحى خالد داود صيهود141515222042106058

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية401.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعبد الخضر صالل حسن جبر141516222041029085

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية401.0اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي سالم جاسم حمادي141517232041014074

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية401.0ثانوية النرجس اللبناتاحيائيبنين حماده محمود عبد هللا141518222042182006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية401.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمرتضى كريم نخش محمد141519282041001115

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية401.0ثانوية الطيبات للبناتاحيائيايمان كاظم عبار شرهان141520282042097006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية401.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيآيات احسان علي عبد الحسين141521222042204004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية401.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائياحمد عادل عبد الوهاب مشحوت141522282041151023

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية400.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيارواء حامد صيهود محمد141523282042070001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية400.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيايه باسم خيون عيسى141524222042102007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية400.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائياحمد عطا مكطوف عكله141525222041098010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية400.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمه حسين مريس هاشم141526282042063101

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية400.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيمحمد خلف شامي عبود141527222041076078

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية400.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيسجاد جواد كاظم علي141528222041310087

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية400.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيخديجة محمد فالح صحن141529282042069026

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية399.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيضحى كاظم شمخي برهان141530222042117046

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية399.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمة فارس مشكور ادريس141531242042093142

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية399.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيحسن عبد الرضا كريم محمد141532222041310037

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية399.0ثانوية الكحالء للبنيناحيائيغيث محمد حمادي كاظم141533282041007020

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية399.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحمزه حسين حاشوش جابر141534222041029057

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية398.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيكرار احمد موسى ناصر141535222041036253

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية398.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب محسن مالح حسن141536222042141157

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية398.0اعدادية العمارة للبناتاحيائينور الزهراء ضياء خالف خضير141537282042059145

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية398.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي مصعب محمد عبد141538242041010101

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية398.0ثانوية الشهيد عبد الكريم إسماعيل االهلية للبناتاحيائيأمل جاسم خميس هاشم141539222042434001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية398.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسن سالم محمد عطية141540292041004014
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية398.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائياريج فاضل عباس خضر141541222042183003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية398.0ثانوية الكحالء للبنيناحيائيحسن احمد عبود محمد141542282041007006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية398.0ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيحوراء طاهر سوادي محمد141543222042232006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية398.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيعذراء رحيم علي الوس141544282042051069

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية398.0ثانوية النور للبناتاحيائينور نعمة هادي جاسم141545162042275018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية398.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيآيات سالم مزبان احمد141546282042060001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية398.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيحوراء صباح سلمان سكر141547222042178037

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية397.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيمسلم هادي كاظم سهيم141548222041028131

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية397.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيصابرين عالء جاسم ساهي141549222042261024

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية397.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيفاطمة عباس خضير عبيس141550232042305120

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية397.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيآيات حامد شرهان صابط141551282042069004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية397.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيزهراء حمزة هدام عبيد141552222042132028

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية397.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحيدر جابر محيسن جبارة141553282041151095

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية397.0اعدادية تونس للبناتاحيائيزينب مالك عبد النبي غويض141554222042106050

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية397.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيزينب سعدون جاسم رضا141555282042074026

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية397.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمجتبى عبد الحسن ديوان حسين141556222041018085

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية397.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم رائد عواد كاظم141557242042114235

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية397.0اعدادية يافا للبناتاحيائينور الهدى حيدر محسن سلمان141558242042117257

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية397.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيمؤمل عدنان نعمه عيسى141559222041310161

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء عبد الزهره هاشم جبر141560232042080060

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عباس حسين كاظم141561222041003082

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0ثانوية علي الشرقي للبنيناحيائيسجاد علي داود سلمان141562282041010006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيحسن جاسم حسين محيسن141563232041211010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنيناحيائيحسن رافد جاسم موسى141564232041280005

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيايات سعد عبد الحسين صالح141565222042419007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعلي حمود عليوي كاظم141566222041031084

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسين عباس علي عاتي141567222041041029

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيمحسن حسن عساف علي141568262041028101

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيهديه رحمن مزعل محمد141569222042203064

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيشفاء عبد الرحمن سالم عداي141570162042450048

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائياسامه غزاي عبد ابو اذينه141571242041200009

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائينور الهدى علي كريم ديوان141572242042131047

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمنتظر مالك عبد النبي غويض141573222041017111

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيحسن سامي ديكان بنيان141574232041257044

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائينرجس فاضل جاسم رحمن141575252042063043
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعبد هللا عباس علي كريم141576222041029091

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0اعدادية البيان للبناتاحيائيمريم شعالن موسى طاهر141577282042078080

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0اعدادية البطحاء للبنيناحيائيحسين كريم ثجيل خفيف141578222041006011

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيخديجة هاشم احمد الياس141579272042056136

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيهدى محمد ناصر حسين141580222042172170

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيابراهيم ناظم حسين كزار141581232041257004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيصادق نوري والي فريح141582222041309017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيطيبه تحسين عباس نصيف141583282042190141

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيشهد عدي وناس عبد141584242042136083

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتاحيائينيران نعيم عطيه جباره141585222042188022

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيامال حازم كاظم حمزه141586242042114029

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيتبارك سعيد خادم تيله141587282042090012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيحسين محمد زامل نزال141588222041077046

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيرقية عيدان هريبد جواد141589292042153053

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيهيثم حسين رشيد منعم141590222041358067

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينبأ داخل نعمه عباس141591252042084675

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينه ماجد حميد خضير141592272042088133

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0ثانوية كميت للبناتاحيائيزهراء احمد فنجان مولى141593282042067014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعلي محمد عليوي كاظم141594222041031095

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيسجاد كناوي نجم سعد141595242041201020

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0ثانوية الدر المكنون للبناتاحيائيسماء حسين مغير عمران141596262042146008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائياحمد ميثم عمران موسى141597242041251007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرسل عقيل علي كاظم141598242042134070

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيغدير عزيز خميس كرم141599282042057021

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيهويدا جالل حامد جويعد141600222042203065

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيرياض قابل كاظم بردان141601292041002061

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيكرار حيدر حسين حسن141602232041252209

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيمرتضى نوري هالل محسن141603222041028123

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحيدر جبر رسن مطر141604282041151097

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائينور الهدى عبد االله شويل دمن141605242042141079

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب محمود بدر محمد141606232042090109

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيزهراء رياض عبد االيمه جبر141607282042074016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيفاطمة عبد الكاظم مهاوش صكر141608242042135052

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيحوراء ستار جبار علي141609112042110031

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0اعدادية النيل للبناتاحيائيسجى نصير مجيد ساجت141610222042169065
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيسالم حمزه ساهي علوان141611232041252104

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيتقوى ماجد راهي ناصر141612222042204048

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيبنين عبد الزهره محل ربح141613242042168019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيمحمد موسى فرهود عودة141614222041039131

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيهبه اياد عبد هللا جودة141615222042323437

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمصطفى حيدر عبد االمير عبد هللا141616292041003265

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيضحى سفيح ساجت جوده141617222042172111

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0ثانوية الغزالي المختلطةاحيائياسعد محي فضيل كاظم141618232041186002

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمؤمل غازي غافل ناصر141619222041029148

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزينب جاسم محمد جاسم141620262042087070

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمة كاظم بدر جبارة141621232042271592

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيزهراء صبيح عباس احمد141622282042069036

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0ثانوية خولة للبناتاحيائيرشا جاسم جداح حسين141623282042083016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزينب جبار ماضي سلطان141624222042394041

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0اعدادية القدس للبناتاحيائيأسماء جليل ابراهيم خزعل141625262042104001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيبنين رياض حنون فرحان141626222042393015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيايمان كاظم عكله مرعيد141627222042393011

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيرغد حيدر عطيه غياض141628222042175079

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم جهيد عبد الحسن141629222041040127

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيقابيل جابر حمود جازع141630222041246009

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسن علي طه مصطفى141631262041001048

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبنين عزيز نعمه احمد141632222042165016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيفاطمه حسن عليوي كعباز141633222042321143

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيجعفر كاظم ضيدان شاتي141634222041302010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيمحمد عادل هادي حسون141635122041202140

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيقاسم حمزه حسن عبيد141636232041044041

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحسين محمد شهيب داود141637282041151085

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيبالل احمد حسين علي141638232041042015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيطيبة عداد سعدون حسوني141639282042190212

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيعلي حاتم محي كاظم141640232041165026

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية392.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفاطمه ماهر فاضل تعبان141641162042383202

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيحسين علي عبد شنان141642242041200027

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيعلي محمد حسين علي141643222041314043

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيحسين صادق عبد الحمزه مصباح141644262041155017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيغدير رحيم انكال يوسف141645272042095102
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيعبد هللا حسن عبد علي141646232041204011

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيحسين شهيد عبادي موسى141647292041008019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيامنه عباس سعيد جويد141648242042134014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيفاطمة خالد والي حمزة141649232042211013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء يوسف حميد راهي141650282042190102

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيهمام حسين لفته حافظ141651252041009319

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد ستار لفته داود141652262041010152

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0اعدادية بردى للبناتاحيائيطيبه صبار عبد الحسن شاووش141653222042163062

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيزينب سالم ياسين عباس141654272042068111

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيتبارك حامد كاظم هادي141655232042153189

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيعلي حامد غالي مطلك141656222041311048

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيامنة حامد كزار دعيمي141657232042190003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيحوراء محسن خشين كحيوش141658282042065019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيباسم علي حسان دايخ141659292041008008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب جاسم كاطع شنون141660282042068047

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيمستجى محمد مغامس وادي141661282041042036

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان هاشم ايدام141662222042143168

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاضل عباس حمزه141663222042204174

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0اعدادية االمامين العسكرين للبنيناحيائيمرتضى علي عبد صاحي141664222041254023

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائيتبارك صالح حسن باقر141665232042193004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيبنين محمد ياسين كاظم141666282042059022

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحسن هادي عبود سلمان141667242041169015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعباس احمد عبد الرحمن فليح141668222041031058

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمنصور رائد هادي حبيب141669242041017072

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيابراهيم احمد ارحيم تايه141670232041227002

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيرسول فالح ساده علي141671262041028049

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائينضال احمد حنون جابر141672222042170082

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيفاطمه سعيد خزعل جابر141673222042301018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيشيماء خير هللا عبد ساجت141674222042424058

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزهراء علي موحان عداي141675262042074057

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيريام ماجد نمر طالب141676222042142033

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي مشتاق حسين عجيمي141677222041011045

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0اعدادية بردى للبناتاحيائيزينب لطيف فليح حسن141678222042163050

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمنتظر عباس بدير حسن141679232041060142

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيمحسن حسين مسلم هويدي141680222041067106
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعباس حسين علي ابراهيم141681262041038046

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين جاسم نعيمه عبد علي141682222041053030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0اعدادية رملة للبناتاحيائيرؤى حسوني مهاوي حسن141683222042115035

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائياسراء سلمان سبتي محمد141684222042207001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيشهد جمال صالح مهدي141685282042059093

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيفرقان طالب نور شبيب141686232042077115

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزينب عبد الحسين هاشم محسود141687282042190110

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيمحمد مصطفى دريعم مزعل141688222041057035

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0اعدادية نفر للبنيناحيائيعقيل كريم سلمان راضي141689242041025032

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرغد عقيل زايد صاحب141690242042114101

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيجاسم عبد الخالق جاسم محمد141691222041306051

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيهدى علي صكبان حسون141692222042141263

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحيدر علي فاهم عبيد141693232041002087

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيمالك نجاح شذر بادي141694222042166025

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنيناحيائيحمزه ريسان عطيه مسير141695222041319006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء كريم رشاك سدخان141696222042323166

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيبنين وهاب حياوي فجر141697222042143060

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائياسماء محمد صاحب عيسى141698232042227001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنيناحيائيعلي حسين علي سلمان141699232041280021

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيعبد الرحمن مبارك دخل ظاهر141700272041046061

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء رعد جاسم طاهر141701222042156124

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيزهراء علي نعمه حمود141702262042092044

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنيناحيائيمهدي ريحان مهدي تبينه141703222041079025

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0ثانوية عفك المسائية للبنيناحيائيمقتدى محمد علي موات141704242041208054

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد عرفي هالل مطرب141705252041150342

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى ستار عاجل عطية141706222041003373

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد حسن هادي صياح141707242041027230

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيجواد كاظم عبادي هندي141708232041224010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيحنان رياض غياض صياح141709222042321042

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيياسمين عدنان دفار علي141710232042305181

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيبراء لطيف معيبد معطل141711222042190032

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0اعدادية أور للبناتاحيائينور الهدى عزيز عبد جرمد141712222042154134

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيمحمد صادق عبد هللا احمد141713222041021162

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيرزاق حسين خماط جوده141714222041031037

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعلي حسين عوده ظاهر141715222041363048
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيرباب محمد جاسم عبيد141716232042145050

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائياسعد فاضل شدهان نصيف141717232041172003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب مجيد عبد عواد141718292042052159

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء عبد فرهود شغناب141719222042156137

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيمحمد جاسم رمضان صحن141720162041309013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0اعدادية رملة للبناتاحيائيفاطمه هليل جاسم محمد141721222042115098

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0اعدادية العروبة للبناتاحيائياساور عبد الرحيم عباس بديوي141722242042120006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي غانم عيسى جالب141723232041017103

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيباقر كاظم غانم عكيلي141724222041054012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائيرشا خضير ابراهيم عباس141725262042098011

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0اعدادية القدس للبناتاحيائييقين قاسم بدام فرحان141726262042104171

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0اعدادية غماس للبنيناحيائيمحمد مفتن عبادي عبد الرضا141727242041016090

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيهند كريم حسين كريم141728212042125080

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيصفاء علي مرداس جبر141729222042143246

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمصطفى عزر مطشر كزار141730222041017103

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيغفران علي كريم رجي141731282042071018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0ثانوية االصالح المسائية للبنيناحيائيذو الفقار رزاق عوين جباره141732222041318013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيزينب وناس طعين خرص141733242042184032

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيعلي نعيم شريف عوفي141734222041314044

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء رضا زراك سلطان141735242042115047

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمحمد رحيم عاجل سهر141736292041151121

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيبشائر عبد الرحمن مشتت خلف141737282042068015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيعقيل زعيبل عجيل عنيث141738222041302043

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائياسماء صالح دحام موازي141739222042139007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعباس مطشر خفيف محيسن141740222041020049

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيسجاد شمخي عبد الرضا حاشوش141741222041028049

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهدى رحيم عبد السيد خضير141742222042164100

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعلي عباس فاضل عبد الحسين141743232041054095

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيصفاء عبد هللا محمد جحيش141744222041051051

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيسجاد محمد حسين جالب141745222041021065

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيمروه عباس كاظم عبد العالي141746222042309029

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0اعدادية جعفر النقدي للبنيناحيائيياسر محمد جادر جبر141747282041044017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيرسل محمد رسول عبد141748242042112025

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيرياحين عدنان دفار علي141749232042305056

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0اعدادية البيان للبناتاحيائيسفانه حسن حميد محسن141750282042078053
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية التراث للبنيناحيائيمصطفى حسين ناصر حسين141751232041068030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيجعفر هيثم ابراهيم كاظم141752222041096005

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنيناحيائيعلي جبار زعيور محيسن141753262041023048

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي محمد فوزي عوده141754222041096038

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية بيروت للبنيناحيائيمحمد حميد حسين حميد141755232041022028

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء رياض صاحب عباس141756222042424036

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيحنان علي خفيف دفار141757222042120014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيعلي ثامر عجيل خضر141758222041301023

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيسجاد قاسم جحيل حميد141759222041091090

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيكوثر تركي مزعل حاجي141760282042071025

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيحسين مثنى علي عطيه141761212041018008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيمنتهى سعد زوري جبار141762222042323308

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0اعدادية البطحاء للبنيناحيائيياسر محمد شريف عربيش141763222041006037

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيمحمد حسن كاظم طعين141764252041122109

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيضحى حاتم عبيد حمود141765232042093113

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيامير سعد عبود عبيد141766232041181005

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحبيب فرحان ذياب مشغيب141767252041012036

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيكوثر جبار دويح صنبير141768222042141209

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيأوهام شاكر دينار محمد141769222042413002

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائياسالم محمد خضير شكر141770272042063012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيهاله علي عزيز طاهر141771222042178161

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0اعدادية النيل للبناتاحيائيخديجة فاضل عطية معيوف141772222042169033

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمرتضى عباس عبيد جبر141773232041257217

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا حسن عبود حسن141774222041007053

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيمسلم علي جاسم محمد141775222041031132

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيعلي نجم عبد حسن141776222041359031

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية الشهيد علي العكيلي المختلطةاحيائيعلي موازي دخل نعيمه141777222041229008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيزهراء نعيم حسن عزيز141778262042112010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية الشهيد عبد الكريم إسماعيل االهلية للبناتاحيائيمواهب دايش كاظم عبد السادة141779222042434017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينرجس نزار جبار جرجاك141780222042103247

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيدعاء قاسم جوده بعوي141781242042220233

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيحوراء عبد الباري سريح حسن141782222042321050

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب عادل سلطان داود141783162042332056

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرسل صالح حسون عليوي141784272042055078

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائيحسنين مجيد عبد االمير حبيب141785232041250018
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي محسن هنيدي مناحر141786222041098135

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0اعداديه الوهج للبنيناحيائيلطيف عامر والي غركان141787242041051040

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائياحمد عمار موسى صالح141788242041168004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0اعدادية يافا للبناتاحيائيبنين رائد شلتاغ عيدان141789242042117035

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسناء شاكر كاظم 141790242042220509

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيرسل عبد الواحد مطشر عبد141791222042323105

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية دار الندوة المختلطةاحيائيعلي مالك غند عوده141792222041225025

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزينب قاسم محمد حسين141793282042190116

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية المعارف للبناتاحيائيهجران طالب كاظم عباس141794252042060029

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0اعدادية الصادق للبنيناحيائيعادل مهدي ياهن كايم141795222041070026

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيفاطمه قاسم الطيف بريني141796222042413085

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم صالح141797222042103137

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيجوزه عوده دويج دبيس141798242042134045

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيكرار راضي حمود جريح141799222041371041

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي هاشم منجي ضايع141800232041017109

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي نعمه ياسر سائل141801252041150255

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيعروبه بريد جايد خلف141802222042160033

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتاحيائيانتظار خزال هويل دعيم141803222042188001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمصطفى تركي رشيد جياد141804252041001289

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسين علي حسن عبد141805232041017037

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي نعيم سويلم محمد141806292041007239

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيسجاد حسين يونس خليل141807222041033069

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيزهراء ماجد عبود محيل141808252042095058

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيسحر حمود شعالن سري141809222042413062

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيشهالء منذر محمد علوان141810222042393070

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية بالل الحبشي المسائية المختلطةاحيائيهشام راضي محسن خطوط141811282041155006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيمصطفى علي عبد خيون141812222041302083

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيحسن كريم كاظم جاسم141813222041302014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب فرحان كريم عبد علي141814242042101068

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية النضال للبناتاحيائيغفران عباس حميد طارش141815282042050056

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحسين عبد هللا سابط سويف141816282041151327

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0اعدادية يافا للبناتاحيائيحنين حيدر عبداالمير حسين141817242042117058

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيتبارك سعد غدور رسم141818222042141053

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيمنار طالب عبد هللا عجيل141819222042139220

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيايات علي نافع كاظم141820222042141031

صفحة ٤٠٥٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0اعدادية الشباب للبنيناحيائياحمد عدنان محيسن عبد الرزاق141821222041033013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0اعدادية النصر للبنيناحيائيمنتظر مالك ريمان محمد141822222041027099

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينوره ريسان مهدي كريم141823222042436052

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0اعدادية غماس للبنيناحيائياحمد اياد عبد االمير عيسى141824242041016003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعقيل علي حسين جاسم141825232041257139

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيقاسم نايف حمزه حسين141826252041044346

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنيناحيائيمحمد نجاح مهدي فرحان141827222041079023

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيسجاد ناصر حسين بعنون141828292041153091

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائياحمد ياسر صخي عسكر141829262041017010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0اعدادية االبرار للبنيناحيائياحمد المصطفى ياسين فاخر عوده141830222041091010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيبنين كريم كاظم حمزه141831242042101026

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد علي هالل منشد141832242041027244

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيعلي نعيم سلمان سلطان141833222041308028

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيغزالن ذياب ثجيل حميد141834222042321131

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0اعدادية تونس للبناتاحيائيعنود محسن عوض جعاز141835222042106060

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيضياء حيدر حمود جبر141836242041152028

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب سلمان جابر دخينه141837222042204122

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0ثانوية مارب المختلطةاحيائيعلي نعيم سلمان راضي141838242041159015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعبد الكريم هاشم شريف رحم141839222041051063

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزينب عزيز شياع حسن141840222042178091

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيطاهر علي دابي ابو عوجه141841242041017038

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائياحمد مزهر رزاق كاظم141842222041314002

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيامين عالوي غافل جاسم141843262041155007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0ثانوية السدير المسائية للبنيناحيائيعباس فرحان شعالن مشكور141844242041216017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيجواد ماجد جواد كاظم141845222041020015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيليالن يحيى فيصل هالل141846262042074108

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيصابرين رحيم مسلم علي141847252042059574

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيفاطمه حسن صاحب جودة141848242042169065

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0ثانوية البيان للبنيناحيائيمحمد صدام شويل شلتاغ141849272041032038

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيابراهيم خليل ابراهيم سهيل141850232041051001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينوره صالح حسن عباس141851232042271763

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيعاتكة رحيم جبار حمادي141852232042271523

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي فاضل ياسر عباس141853222041033108

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيرسل سعد عبد العزيز طراد141854222042172055

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمحمد هادي عاكول حسن141855232041252256

صفحة ٤٠٥٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيخديجه احمد عجيل عباس141856242042111031

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0ثانوية الشمم للبناتاحيائيدعاء موسى موشي كواك141857222042198013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيديانا عقيل عبد شنان141858252042170195

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيعبد هللا ظاهر عيسى حسان141859282041022018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيضي حسين علوان مظهر141860252042058029

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائينورا رائد عباس حسون141861232042227013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيبراء فاضل عباس سريح141862232042228004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيسجاد وهب عباس ياسين141863232041168012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيآيه زمان صاحب عباس141864252042062040

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيأسماء سامي دايخ حسن141865232042077002

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعلي ماجد كاظم حمد141866222041358039

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيتقى عبد العظيم صالح حثيل141867222042323396

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي اكبر رعد عجيل ياسر141868232041019091

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمهند محمد جاسم حسين141869232041042196

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيزيد حازم طبيش برتو141870222041099016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيسجاد رحيم خشف سهيل141871232041226007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيسلمان كاظم سلمان كاظم141872282041008055

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيالهام كريم محمد شناوه141873222042309004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيامير عباس مهدي عباس141874132041023011

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيشهد علي جبار حمد141875282042061026

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيحسين علي درب جعفر141876232041185016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزينب حسن مهدي صباح141877152042058058

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0اعدادية الدواية المسائية للبنيناحيائيحسين علي شناوه سلمان141878222041313010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمرتضى عبد الكريم جاسم علوان141879252041009275

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيمنتظر علي موحان يعكوب141880222041371055

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيحنان كامل مكطوف مضمي141881262042137009

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيعذراء عباس عيدان عبد هللا141882282042190142

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيشهالء نعمه صالل كاظم141883242042100094

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيفاطمه علي جاسم حسون141884222042413083

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعباس كريم حسن علي141885232041003039

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل حسن ياسين141886222042441013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسجاد عبد الحسن عودة جابر141887222041010065

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء كريم مايع مزهر141888232042119064

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين منشد خضير كاظم141889222041053047

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد جاسم محمد141890242041201055

صفحة ٤٠٥٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيبصائر ستار عبد منصور141891222042393014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0ثانوية النضال للبناتاحيائيتبارك نجم عبد هللا مناتي141892282042050014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0اعداديه الوهج للبنيناحيائيعقيل مهدي داخل حنين141893242041051031

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0ثانوية االنبار المختلطةاحيائيمحمد اسماعيل علي نايف141894232041217022

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنيناحيائياحمد حسين ناصر جاسم141895162041359001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين حامد كامل داود141896262041011043

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيهدى نبيل غازي مبارك141897222042172171

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيفاطمه علي حسن علي141898282042065076

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيفاطمة نعيم خضير عباس141899222042321232

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعباس فاضل عبد علي عبد الزهرة141900222041036172

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيعباس كاظم علي فليح141901282041042019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0اعدادية االمام للبنيناحيائيابراهيم شريف مدلول عبيد141902232041013002

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيحيدر طالب ناطور جبر141903242041204048

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب لطيف معيبد معطل141904222042190123

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد خليل ناصر حمود141905222041096052

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيزين العابدين عبد الرزاق عبد زيد حسين141906242041013069

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعلي عزيز مشهول موسى141907232041257161

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيأيات كريم عبد كاظم141908242042220012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيهديل محمد حسين معيبد141909142042086075

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيحمزه عزيز نعمه عزيز141910222041307054

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيجعفر الصادق عمران سلمان حسون141911242041002021

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسن ستار عواد عبد هللا141912222041007021

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب كاظم بديوي حسن141913222042209114

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيحوراء عدنان حميد راشد141914222042204058

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزهراء عليوي بدر موسى141915232042077062

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيملتقى رحيم مصطفى محمد141916272041154192

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيايمان علي عياش زختار141917242042115012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0ثانويه ابي تراب للبنين - الوقف الشيعياحيائيمنتظر فيصل غازي هالل141918232041036011

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائينور الحسين محمد غركان جابر141919222041020104

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيحيدر عادل حمزه محمد141920232041181028

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0اعدادية النجدين للبنيناحيائياحمد عبد الساده كاظم دخيل141921242041063002

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم عمران علي خرميط141922262042132204

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيندى سعد سلمان حسن141923232042166039

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيليث عدنان فالح عجمي141924222041098153

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية النضال للبناتاحيائيسكنه سوادي طه حسين141925282042050049
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء ماجد فرحان نغيمش141926232042080066

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيحسين ستار يعقوب راهي141927222041311019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزينب مير عبد جبير141928292042088035

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0اعدادية وليد الكعبة للبنيناحيائيمحمد نعيم ابشيت محمد141929222041082021

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيحسين حامد كاظم حميد141930232041209007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيمحمد عبد الناصر فهد كريم141931282041013039

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيعباس نعمه حسين خليف141932232041204009

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء فاخر كتاب عبيد141933222042162082

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيحارث عباس طالب جواد141934232041257038

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزينب جاسم محمد عبد141935222042178086

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيبنين غالب فرحان محمد141936282042065007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيلبنى ابراهيم كاظم زبيدي141937222042171030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي هادي داخل حمدان141938222041098138

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيالحسن محمد عبود رهيف141939222041058010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيسجاد عبيد عالوي خضير141940232041051059

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنيناحيائيمحمد علوان محمد شهيب141941162041359014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيعلي فرح عزيز مهدي141942232041168019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيدعاء صبيح حسن ذباح141943222042172049

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب ساجت عبيد جوده141944242042220414

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيحسين خليل رسول حسين141945292041151044

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيغفران فاهم سامي عبيد141946232042271558

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي عبد هللا ناصر كشيش141947242041074056

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.8االعدادية المركزية للبنيناحيائينزهان محمود محمد جاسم141948132041010129

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيوليد خالد خضير حفاظي141949222041031157

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبتول داخل تركي كتاب141950232042271095

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0اعدادية القطيف للبنيناحيائييوسف علي جاسم عداي141951262041041046

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيبراء طه ياسين منعم141952222042142014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمنتهى دايم كرموخ شناوة141953242042115104

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيموسى نعيم شنجار عكل141954222041274055

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء هاشم عدنان وثيق141955262042250121

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيامنه صالح شهاب نغيمش141956232042304015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيراسم جبار مكطوف كودان141957222041310075

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيرقيه سامي دعيم جيثوم141958222042113045

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيباسم جبار سلوكي حمدان141959222041054010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيموسى كاظم ناهي عاجل141960222041098204
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيمنى تمر بداي غفله141961222042138079

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0اعدادية سبأ المختلطةاحيائيرضا محمد حسن عبيس141962232041191007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيسجى عواد خلوف جاسم141963222042143233

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة احمد هادي جابر141964282042055096

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمنتظر ناجي خفيف عبد الواحد141965222041035301

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفرقان كمال ناصر حسين141966222042162156

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيحسين رياض جخم جالب141967222041040040

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيبسام رافد رشيد حسن141968222041021022

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيفاطمه عادل محسن صالح141969222042419041

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائياحمد رحيم حمزة عبود141970242041207006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0اعدادية االمام للبنيناحيائيزيد محمد حسن جواد141971232041013028

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعباس ريسان فزع غركان141972222041363037

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمصطفى سليم لعيبي شاتي141973282041006154

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية خولة للبناتاحيائيرغدة رحيم حميد تويه141974282042083018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيحيدر موسى عطيه عباس141975262041205033

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمنتظر فاضل عبد السادة لفته141976282041151302

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيعلياء فالح خضير جبار141977252042064055

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيعبد المهدي حسين علي مسير141978222041302042

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيبشير احمد خوام متعب141979232041211006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائياالء رعد سعدون طلب141980222042441003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيبلسم حسين حمادي فارس141981222042321213

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن علي ناصر رسن141982222041003055

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيرقية طالب حيال عبد الحسين141983262042074047

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيمصطفى احمد سلمان حميد141984222041030056

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيعباس عبد الكريم شريف ناهي141985222041066016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيازهر كامل عبد حسين141986222041039007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرجاء كاظم فرج بطير141987242042134063

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية النسور المسائية المختلطةاحيائيعلي امجد احمد حمزة141988202041257017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيزهراء اثير عبد الحسين فاضل141989212042122018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيمنار الهدى جعفر صادق محمد141990212042160040

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيوديان جميل حسن عبد141991252042170698

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيسجاد احمد كريم عطيه141992222041029068

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيكرار حمود خضير زناد141993222041307130

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيسجود محمد شامي مطر141994222042411039

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه كريم طوير حسن141995242042220652
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيدعاء طالب يونس محمد141996242042168026

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيعلي غانم حمزه زيد141997232041165029

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيايه هيثم حامد حسون141998232042305021

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيايمان سالم هالمه كاظم141999222042172019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيناجي حسين كريم سدخان142000282041151317

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيخديجه عباس حسون هادي142001232042227002

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيفاطمه سامح سوادي نعمه142002222042108078

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0اعدادية النيل للبناتاحيائيكوثر يحيى ياسين مانع142003222042169089

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيعلي سالم فرحان عبد142004252041116041

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيميس طالب علوان حنون142005232042153166

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيمريم ثامر كاظم رحمان142006222042394077

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية الشهيد علي العكيلي المختلطةاحيائيحيدر نوري ثجيل سعدون142007222041229003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيحسين علي سامي هندي142008232041181023

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيرقيه جواد كاظم كعيد142009222042175080

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيزيد خلف عبادي شنين142010222041053070

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسين عباس ازياره كاظم142011252041150095

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه صبار نجدي شويع142012282042068083

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية المجد للبنيناحيائيكرم فالح حسن جسام142013272041012010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية469.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيمحمد اياد مشكور كوين142014222051051063

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية459.0ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيفاطمة ناصر جخم فرحان142015282052097029

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية447.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيابتسام صبيح فرج عودة142016282052051001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية445.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيهادي عباس شرهان علي142017282051044101

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية444.0ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيمنتظر جاسم رسن خليفه142018282051033041

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية444.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيرقيه حسين محسن خلف142019282052068033

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية443.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيزهراء صبيح عبد النبي حريجه142020282052190050

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية443.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيشهد سعد حاتم عبد هللا142021282052068051

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية443.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزهراء علي مزهر جاسم142022282052059036

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية442.0ثانوية طريق النجاح االهلية المسائية للبنينتطبيقيازهر عبد الرزاق خيون وادي142023222051332001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية442.0ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيصفاء علي غليم رسن142024282052097022

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية442.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزينب سعد وحيد شاكوس142025282052051031

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية440.0ثانوية الفهود المسائية للبنينتطبيقيحسين ربيع قاسم عيسى142026222051308018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية440.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيفاطمه عبد الواحد اعطيه امشارة142027282052083038

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية440.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيتقى محمود فاخر فرج142028282052059016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية438.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيزينب نجم عبيد حسين142029282052078031

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية437.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيدعاء تحسين عبد هللا شنين142030282052063023
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية435.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيمنتظر حسن محمد سلطان142031222051307201

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية434.0ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيحوراء فرحان خلف زبون142032282052081017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية433.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيآيه امجد حميد كاظم142033282052063011

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية433.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيحوراء محمد عبود موسى142034282052190034

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية433.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقياحمد جاسم محمد زاير142035282051021004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية432.0ثانوية النصر المختلطةتطبيقيمحمد كريم جاسم غانم142036282051104042

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية432.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقياحمد علي عذافة سعودي142037282051011006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية431.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيزينب عزيز عباس حسين142038282052062021

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية431.0اعدادية القرنة للبنينتطبيقيلؤي حيدر جمال راضي142039162051027034

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية431.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيفاطمة محمد جاسم كاطع142040282052051049

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية431.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيهديل سعد مجيد حميدي142041282052059096

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية430.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيكرار حسين منصور عكال142042222051051057

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية430.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي ماجد حمود مطشر142043282051151511

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية430.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقياسراء شاكر علي دشر142044282052051004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية429.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيجعفر علي ادهيم سهر142045282051022014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية429.0ثانوية صدى العلوم األهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد لعيبي حسب هللا142046282051025014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية429.0ثانوية الحسنين (ع) للبنينتطبيقيحسين قاسم شامي عبد الرضا142047282051043006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية428.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي سعد الدين علي جاسم142048282051009051

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية426.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمرتضى عبد االمير عويز فرحان142049282051044091

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية426.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيمها حسين جبار عامر142050282052077037

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية425.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقينبا علي عبد الرضا زويد142051282052070083

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية423.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيبنين مشتاق طالب علوان142052282052055007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية422.0ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيزهراء علي عبد الكريم مجيد142053282052081030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية422.0ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيجنات كاظم حسن مهوس142054282052080003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية422.0ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيحوراء جواد جبار كبر142055282052081014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية422.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقينرجس كاظم هليل شبيب142056282052051060

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية421.0ثانوية قلعة صالح للبناتتطبيقيزينه احمد عبد الحميد كاطع142057282052066012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية421.0ثانوية الشيماء للبناتتطبيقينبأ غازي رحمه عيسى142058282052075028

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية420.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزهراء براق خلف عداي142059282052051019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية420.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيزهراء حازم محمد عيادة142060282052078022

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية420.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقييحيى صالح عيسى كايد142061282051151866

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية419.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمنتظر صالح محسن عبد142062222051003042

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية418.0ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم مخور142063282051014012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية418.0اعدادية االصالح للبنينتطبيقيمصطفى عبد الرزاق دايش معيجل142064222051015053

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية418.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيهيام صادق حمدان كاظم142065282052078055
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية418.0ثانوية العذراء للبناتتطبيقيابتهال عويد بارون مطلق142066282052058001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيرباب علي شنيشل كاصد142067282052070026

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيكرار زهراو رشك مطلك142068282051151581

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية417.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيزينب ناصر عالوي حسين142069282052077024

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية416.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحسين جبار عذير سلمان142070282051002022

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية416.0ثانوية المشرح للبناتتطبيقيزهراء رحيم كاظم لفتة142071282052072011

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية416.0ثانوية خولة للبناتتطبيقييقين فاضل حاتم محيبس142072282052083049

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية415.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيزهراء رسول خزعل محمد142073282052050021

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية415.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيضحى جواد كاظم ناصر142074282052190092

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية415.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيزينب فاضل عباس عبد142075282052060039

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية414.0ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيفاطمه احمد خلف هليل142076282052080012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية414.0ثانوية خولة للبناتتطبيقينرجس علي غني عبد الرضا142077282052083043

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية413.0ثانوية االقصى للبناتتطبيقيسلوى علي عبد الحسين حسون142078282052071006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية413.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيفاطمه ستار جبار وداعه142079282052062034

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية413.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيايات راضي جبار حسين142080282052078006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية413.0ثانوية المشرح للبناتتطبيقيكوثر فلفل موسى متعب142081282052072018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية413.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقياركان قاسم نعيم كزار142082222051314010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية412.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيباقر حميد حسن لفته142083282051016010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية412.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيسحر سلمان خلف بتي142084282052050035

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية412.0ثانوية الشهيد عبد الكريم إسماعيل االهلية للبناتتطبيقيزينب رشاك يوسف سلمان142085222052434003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية412.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيبنين طه ياسين محمد142086282052050007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية411.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيزينب علي رحيمه شالكه142087282052190067

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية411.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيضحى احمد حسين وهيم142088282052190091

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية411.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعالء شالل محمد نعمه142089282051151424

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية410.0ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيفاطمة فاضل محمد عبيد142090282052061017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية409.0ثانوية السالم للبنينتطبيقياحمد رحيم عنيد طارش142091282051005003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية409.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيبنوره صالح مهدي خيجو142092162052169010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية408.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزهراء تحسين علي جبر142093282052059031

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية406.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيفاطمه جواد حسين محمد142094282052077031

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية406.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيسجى حميد عبد هللا محبس142095282052190080

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية406.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيماجد رحيم كاظم حسين142096282051001129

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية405.0ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيفاطمة راضي حسب هللا حسين142097282052090029

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية405.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيحيدر عبد هللا مخرب مطير142098282051011037

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية405.0الخارجياتتطبيقيساره جمعه عبد جوده142099282052401010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية404.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيزينب عزيز هاشم محمد142100282052070045
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية404.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيأمنه علي جمعه محمد142101282052063005

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية404.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيفاطمه جاسم عبد الساده عبيد142102282052059059

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية404.0ثانوية العذراء للبناتتطبيقيزهراء هاشم خضير جالب142103282052058017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية403.0ثانوية المشرح للبناتتطبيقياخالص كاظم عبد الكريم نعمه142104282052072001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية403.0ثانوية البينة للبناتتطبيقيبنين بشير مهاوي جبر142105162052291004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية403.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزهراء كريم عبد حساني142106282052059038

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية402.0ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيختام صبري جبر كريز142107282052097010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية402.0اعدادية المنار للبنينتطبيقينور سالم عوده داخل142108222052095046

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية402.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمنتظر عالء عبد الحسين عبيد142109282051011136

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية402.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيمريم نجم عبيد شريجي142110282052050051

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية402.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيانفال فاخر عيدان علوان142111222052105004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية401.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيتبارك نعمة جبر خلف142112282052070018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية401.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيتبارك ماجد جبار عبد الحسين142113282052059012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية401.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيفاطمه بشير ماهود دويج142114282052077029

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية401.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيفاضل فرحان كاظم عبد النبي142115282051151555

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية400.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيسجاد رحيم عسكر مهاوي142116282051022054

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية400.0ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقينرجس ستار جبار هاني142117162052332025

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية400.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيزهراء عماد حميد ابراهيم142118282052078027

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية400.0ثانوية النصر المختلطةتطبيقيحيدر يونس عباس جبر142119282051104018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية399.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيسجود حميد سلمان خميس142120282052070052

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية399.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيابو الفضل حسن صدام عبد142121282051018001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية399.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي كريم حسين فاضل142122282051151502

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية399.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيوفاء حسن حلو يونس142123282052190149

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية399.0ثانوية الفهود المسائية للبنينتطبيقيحسين امين قاسم عبد الساده142124222051308017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية398.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي طالب فالح علي142125162051083085

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية397.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيابراهيم جواد طالب عبود142126162051394001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية397.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيكرار فالح علي نايف142127282051151588

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية397.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمهدي بشير كاظم رشم142128282051151822

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقيمنتظر اياد صافي عبد الواحد142129222051304026

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمنتظر جعفر شيحان جبر142130282051022130

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعلي سعد عبادي ظاهر142131222051017053

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية396.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيفاطمة علي هيلي جري142132282052060051

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين خشان جاسم142133162051354059

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0ثانوية التحرير للبناتتطبيقياسراء طه مجيد كاظم142134282052057002

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيختام علي سلمان سعدون142135282052098004
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0ثانوية الغفران للبناتتطبيقيزهراء محمد قاسم غدير142136282052069025

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية395.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد مهدي صالح كريم142137282051151703

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيمريم سعد زياره كريم142138282052190123

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيحيدره قاسم عبد هللا ناصر142139222051051025

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيقاسم لفته صالح مهدي142140282051151560

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيرقية قاسم حمودي شذر142141282052051018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0اعدادية المعالي للبناتتطبيقيرحاب محمد شهاب حميد142142162052173011

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الحسين كاظم142143282051151675

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقييحيى صادق حرفش حسين142144162051046064

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية394.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتتطبيقيزينه عباس خلف جوين142145282052087006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيمحمد عبد الرضا طراد فليح142146282051044082

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيزهراء جبار سيد عبيد142147282052070030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيضحى حيدر حسين ياسين142148282052090026

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيابا تراب علي زامل مريود142149282051044001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0ثانوية السراج للبنينتطبيقيكرار حسين علي حسن142150282051031017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية393.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيسجاد جواد كاظم جبر142151282051016062

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيزهراء علي محمد كريم142152282052050025

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيضحى احمد عبد المحسن نايف142153282052078036

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيزهراء صبيح عبود دهماج142154162052383059

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد رياض عبد الواحد ظاهر142155282051006129

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي حسين علي كاظم142156282051006085

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0اعدادية المجر الكبير للبناتتطبيقيضحى ماجد عبد الحميد غضبان142157282052062028

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعلي زامل مطشر داغر142158282051018063

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية391.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيطيبه هاشم ارميض قاسم142159282052074030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية390.0اعدادية البيان للبناتتطبيقييسرى كامل فريح داود142160282052078056

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0ثانوية قلعة صالح للبنينتطبيقيمحمد كريم هليل عاتي142161282051014017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيزينب جخيور ضويع سريجيل142162282052081031

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية389.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحيدر شمخي جابر منصور142163282051151262

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0اعدادية االهله للبناتتطبيقيفاطمة هاني هاشم عري142164162052473037

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد رحيم جاسم جويت142165282051151028

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيغدير كريم حسين مزبان142166282052061016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية388.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيضياء جواد كاظم جودة142167282051151372

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيبنين علي هامان نويسي142168282052074007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي محمد عباس محمد142169282051009060

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيفاطمه علي مزعل لفتة142170162052154039
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيمحمد قاسم شري غالم142171282051005047

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقياديان حيدر بدر خلف142172162052169001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية387.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسن سلمان رسن كاطع142173282051151141

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسن خماس اشغيت العيبي142174282051008017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية األنوار األهلية للبنينتطبيقيعبد الهادي اسماعيل هادي محمد142175222051065011

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيعلي رحيم خضير صالح142176222051098020

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيحسين ناصر منشد حسين142177282051007013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيسوسن رمضان محبس صبير142178282052051040

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء كريم حنون جاسم142179282052070062

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية386.0ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيعبد هللا رحيم ماضي خلف142180282051036014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيرقيه صدام كاظم شبيب142181282052074016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيهدى باسم محمد عبد الحسين142182282052068075

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيمحمد فراس سعدون احمد142183282051036026

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية العذراء للبناتتطبيقيبراق علي حسين كاظم142184282052058003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيايه سعيد حميد راضي142185282052060012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية385.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيكاظم حسين صالح حسين142186282051006102

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقينور مرتضى ياسين عباس142187162052381158

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمرتضى وسام لعيبي عبيد142188282051016155

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمجتبى نوري رزاق صافي142189162051038109

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمقتدى نعمه حنون هاشم142190282051008138

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيزهراء علي جعفر حميد142191282052060030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيغفران علي حسين منيشد142192282052055026

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0اعدادية الغراف للبنينتطبيقيعلي قاسم محيسن خضير142193222051022046

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعلي رحيم شناوه صيوان142194222051026044

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية384.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيهدى عباس محمد حسان142195282052051063

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0ثانوية النصر المختلطةتطبيقيبتول هاشم محمد سعد142196282052104003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية383.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيايات سليم قاسم زيدان142197282052050004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيحسن عبد الرحمن كاظم مطر142198222051356011

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمنتظر زامل عبد الكريم محمد142199282051020049

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيزينب حميد محمد رضا حميد142200282052070042

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين عبد هللا جبر142201222051302102

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية382.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياركان جبار هديهد عودة142202282051151069

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0اعدادية كميت للبنينتطبيقيحسن سالم حامد يوسف142203282051015010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي لفته وادي اشهيب142204282051006099

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقياحمد حسين غريب حسين142205162051363008
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية381.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيكوثر عبد الزهره دعير صخي142206282052051052

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمود حسين كاظم لفته142207282051151710

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين علي رومي142208282051020028

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0ثانوية الصفا المختلطةتطبيقيزينب حسين كاطع خليف142209282052105006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0ثانوية التحرير للبناتتطبيقياستبرق عبد الحميد حاجم كليل142210282052057001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيلمياء علي عبد الحسين كعيد142211282052190118

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقياحمد خلف جيجاني فالح142212282051016004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0اعدادية القرنة للبنينتطبيقيحسن كريم عبد هللا كباشي142213162051027004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيحسين عالء جابر محيسن142214222051302034

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عبد الرزاق حميد جعفر142215162052457004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقينور الهدى رسول خضير نعمه142216282052077038

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية380.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيجنه الزهراء علي قاسم جاسم142217282052060015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيمريم ريسان هاشم عباس142218282052190122

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية االشراق  اللبناتتطبيقينبأ جبار معيدو شرهان142219222052187033

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمحمد جاسم هاشم خلف142220282051016138

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعلي كوثر ابراهيم محمد142221162051363202

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0اعدادية البيان للبناتتطبيقياية قاسم سيد حافظ142222282052078009

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقينبا حمد عباس دهيش142223282052190130

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية المؤمنات للبناتتطبيقيزهراء شاكر الزم حسان142224282052098007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية الصفا المختلطةتطبيقياسراء فريح طاهر عشب142225282052105001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين عباس عاتي عباس142226282051001033

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية379.0ثانوية الطيبات للبناتتطبيقيفاطمة عبد اليمه كريم فياض142227282052097027

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيسجاد احمد عبد الحسين عبيد142228282051151313

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيمنار سعد صدام راضي142229162052162018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيحوراء محمد عريبي راضي142230282052078015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحسين زهراو حنون حسن142231282051018022

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية378.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمقتدى حبيب حوام حسين142232282051151791

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيايمان جبار جري جواد142233282052190014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيدعاء مخلد خزعل عودة142234282052083010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية المحمدية المختلطةتطبيقيفاطمه شهيد عزيز عبود142235222052233004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيمريم حامد لفتة فياض142236282052055030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيحسين صالح حسين جوده142237282051005013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية377.0ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيزينب احمد جعفر محمد142238282052080008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيرند علي سعد فرج142239282052190042

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيضحى رحيم كاظم محمد142240282052190153
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيدالل عبد النور عبد الرضا عبد142241282052190038

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقينون علي باشخ عبد الزهره142242282052059093

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية376.0ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيسجاد رحيم جليب رحيمه142243282051033020

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى454.0ثانوية ام عمار للبناتادبينور حسين علي عبد الحسين142244282022077061

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى451.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيفاطمة فارس عبد الجبار حسان142245282022091035

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى447.0ثانوية الكحالء للبناتادبيفاطمة محمد راضي مرهج142246282022061039

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى447.0ث االباء المختلطةادبيحسين كريم وهم حسن142247282021107002

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى443.0ثانوية الميمونة للبناتادبيتقي عادل سالم دكاك142248282022073019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى441.0ث االباء المختلطةادبيصادق محسن عطوان مظلوم142249282021107003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى440.0ث االباء المختلطةادبياحمد موسى ادهيم حسن142250282021107001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى437.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيرشاد كاظم مطشر عبد الحسن142251282021046055

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى434.0ث االباء المختلطةادبيعلي عكلة ادهيم حسن142252282021107008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى434.0ثانوية قلعة صالح للبناتادبيختام عبد الرضا جبار حسين142253282022066009

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى432.0ث االباء المختلطةادبيعباس عودة مالك هاشم142254282021107005

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى431.0اعدادية كميت للبنينادبيحسن حيدر علي فهد142255282021015009

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى431.0اعدادية الثورة للبنينادبيمهدي عباس ازرير غليم142256282021001011

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى427.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيعلي نعيم عباس فزيع142257222021069027

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى426.0ثانوية السالم للبنينادبيعلي احمد قاسم محمد142258282021005031

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى424.0ث االباء المختلطةادبيمحمد فالح حسن العيبي142259282021107012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى423.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمودة علي فرحان علي142260282022055102

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى422.0ثانوية الميمونة للبنينادبيمنتظر فالح لعيبي حمد142261282021019077

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى422.0اعدادية كميت للبنينادبيحسن صاحب ناجي نور142262282021015011

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى422.0اعدادية النهضة للبنينادبيبرير جميل حنون ناصر142263222021049004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى420.0ثانوية الشهيد باسم المختلطةادبيايات ياسر يوسف حسين142264282022103002

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى419.0ثانوية الميمونة للبنينادبيمرتجى جواد قاسم منصور142265282021019062

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى418.0اعدادية كميت للبنينادبيعلي حسين خضر عبد هللا142266282021015033

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى418.0ثانوية المشرح للبناتادبيريام نوشي عباس حرب142267282022072016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى418.0اعدادية كميت للبنينادبيابراهيم عادل مفتن حسن142268282021015001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى418.0ثانوية النضال للبناتادبيإشراق طالب محمد راضي142269282022050001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى418.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيمريم علي فرحان علي142270282022055095

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى417.0اعدادية المثابرون للبنينادبيكرار عادل مطشر موازي142271222021376075

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى416.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيعباس جاسم موسى شغيب142272282021151146

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى416.0ثانوية الحسنين (ع) للبنينادبيمحمد سالم حمادي كشيش142273282021043017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى415.0ثانوية االصالة للبناتادبيرقية ابراهيم عبد الحسين خليل142274282022051030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى415.0اعدادية الوفاء للبناتادبيزهراء مهدي جواد كاظم142275222022172013

صفحة ٤٠٦٥ من ٦١٩٥
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى415.0اعدادية كميت للبنينادبيسجاد جمعه جبار محسن142276282021015022

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى413.0اعدادية البطحاء للبنينادبيحسين رحيم عوده مزعل142277222021006012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى411.0ثانوية كميت للبناتادبيبنين عبد الحليم حمود شتيل142278282022067013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى411.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعلي احمد قاسم دفار142279282021046079

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى410.0اعدادية البطحاء للبنينادبيانور خالد صالح بلط142280222021006003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى410.0ثانوية ذات الصواري للبنينادبيمسلم جوده جبار حسوني142281282021033014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى410.0اعدادية المصطفى للبناتادبيميساء ثائر دخينة راضي142282222022105017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى409.0ثانوية المرتضى المختلطةادبيعباس سعدون عبدالحسين كاظم142283232021185003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى409.0ثانوية قلعة صالح للبناتادبيزيتون حسن حنظل محمد142284282022066015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى408.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيمصطفى سليم حجي علي142285282021153061

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى408.0ثانوية الميمونة للبنينادبيمنتظر محمد جاسم كريم142286282021019079

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى406.0اعدادية البطحاء للبنينادبيعلي محمد كاظم جرجاك142287222021006049

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى406.0اعدادية كميت للبنينادبيعقيل كريم عبد الحسن مشكور142288282021015029

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى405.0اعدادية البطحاء للبنينادبيحيدر زهير بايش دخيل142289222021006021

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى404.0ث االباء المختلطةادبيمحمد عبد حميد حسن142290282021107010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى404.0ثانوية النضال للبناتادبيبنين عادل حسين رهيف142291282022050011

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى402.0ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينادبياحمد فنجان سعيد بهار142292282021152004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى402.0ثانوية النصر المختلطةادبيمنتظر صبيح زاير ربيع142293282021104034

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى402.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمحمد جبار حسين كاظم142294282021151241

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى402.0اعدادية الزوراء للبناتادبيزينب علي حسين كاظم142295282022070043

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى401.0اعدادية البطحاء للبنينادبيعادل ناصر عليوي مرزوق142296222021006034

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى401.0اعدادية التحرير للبنينادبيمحمد جواد رحيم علوان142297282021004115

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى399.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيوليد خالد صالح بلط142298222021305070

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى399.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمرتضى عباس فرج كريم142299282021046123

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى398.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيعبد الرزاق رعد عبد علي عبد الحسين142300222021305034

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى398.0اعدادية كميت للبنينادبيحسين جمعه كريم سلمان142301282021015015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى398.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيعباس عبد الرسول عبد الحسن لفته142302282021153035

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى398.0اعدادية البطحاء للبنينادبيحسين محمد عناد فرحان142303222021006016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى398.0اعدادية الزوراء للبناتادبيكوثر كاظم محمد علوان142304282022070077

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى397.0ثانوية االصالة للبناتادبيبتول محمد كريم عجر142305282022051018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى396.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيفاطمه محمد جبار العيبي142306282022062060

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى395.0ثانوية النضال للبناتادبيطيبه حازم مكي ابراهيم142307282022050051

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى395.0اعدادية االرشاد للبنينادبياحمد سوادي سلمان رسن142308282021101002

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى395.0اعدادية كميت للبنينادبيمحمد اياد هاشم سعدون142309282021015047

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى395.0اعدادية المشرح للبنينادبيسجاد ماجد كرم حسن142310282021018026
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى395.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيسيف محسن مشالي روكان142311282021151140

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى394.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزينب عبد الواحد محسن زركي142312282022093038

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى394.0اعدادية البطحاء للبنينادبيعلي عزيز جاسم حسين142313222021006047

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى394.0اعدادية التحرير للبنينادبيحسن حسين فليح حسن142314282021004021

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى394.0ثانوية السالم للبنينادبيجواد كاظم جبار زغير142315282021005006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى394.0ثانوية الفهود المسائية للبنينادبيعلي حميد رحيم صيوان142316222021308010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى392.0ث االباء المختلطةادبيمحمد داود لعيبي جبار142317282021107009

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى391.0ثانوية الحسنين (ع) للبنينادبيسجاد عوده جبار حسوني142318282021043008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى391.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيحيدر وتد لعيبي عرمش142319282021153025

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى391.0اعدادية اليمامة للبناتادبيجمانه فاهم كاطع عبيد142320282022063011

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى391.0اعدادية البطحاء للبنينادبيعلي عكله عواد منشد142321222021006048

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى391.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيمحمد شهيد منصور خليف142322222021305058

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى390.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيكرار جبار كريم عذيب142323282021151210

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى389.0ثانوية العذراء للبناتادبيزهراء ماجد عبد النبي نجم142324282022058030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى389.0ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينادبيهاشم عربي زهراو شلغم142325282021152053

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى389.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيعلي جليل اسماعيل عبد علي142326282021151160

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى388.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةادبيكرار عامر مطشر فرج142327282021108015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى387.0ثانوية الفهود المسائية للبنينادبيامجد امين جوني بدر142328222021308003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى387.0ثانوية التحرير للبناتادبيريام حميد مطر هليل142329282022057012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى387.0ثانوية بالل الحبشي المسائية المختلطةادبيعلي كريم علي جبر142330282021155019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى387.0اعدادية البيان للبناتادبيشهد هادي صالح مسلم142331282022078043

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى387.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبييقين كامل واشل الزم142332282022090053

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى387.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيزهراء مجيد كاظم حاتم142333282022094018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى440.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيكريمة فرج شالل صيهود142334222042105080

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى434.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيفاطمه ضمد سهم بعثور142335222042102066

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى429.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيفضل عباس هاشم سيد142336282041013030

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى421.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيحسين عبد الكاظم جخيم ملغوث142337222041308013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى418.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي ماجد موسى جبر142338222041098133

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى411.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمصطفى منصور رحيمه يعكوب142339222041029182

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى408.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزينب عباس عداي حمد142340282042068052

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى407.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيبيداء عبد الساده سهل مكطوف142341222042311016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى406.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيحوراء حسين علي حسين142342222042105016

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى404.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيكوثر ياسر غافل عناد142343222042417072

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى403.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمنتظر مردان جواد كاظم142344232041257234

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى400.0ثانوية الفهود المسائية للبنينتطبيقيمنتظر عزيز شالل منخي142345222051308063
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى392.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيبنين حسين محمد علي142346282052074006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى392.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحسين علي مزهر جاسم142347282051002032

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى386.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيحيدر محمد صاحب عبود142348232051017028

جامعة المثنى/كلية الطب609.0ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيمريم عبد الرزاق علي جاسم142349292042076029

جامعة المثنى/كلية الطب608.5ثانوية رقية للمتميزاتاحيائياسالم فليح حسن سفاح142350292042076001

جامعة المثنى/كلية الطب607.4ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيعذراء شاكر نصب نهاب142351292042076024

جامعة المثنى/كلية الطب607.1ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيحوراء نزار عبد االمير صاحب142352292042076008

جامعة المثنى/كلية الطب605.4ثانوية التحرير للمتميزيناحيائياحمد رحيم سايل شغيب142353292041020002

جامعة المثنى/كلية الطب605.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيخيرات سلمان خرمود كاظم142354292042056055

جامعة المثنى/كلية الطب605.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب جاسم عبد االمير محمد142355292042052144

جامعة المثنى/كلية الطب604.8ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيبنين احمد غازي عباس142356292042076005

جامعة المثنى/كلية الطب604.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب رحيم عبد الحسين محسن142357292042094026

جامعة المثنى/كلية الطب604.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيزين العابدين علي حميد حسين142358292041013019

جامعة المثنى/كلية الطب604.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيفاطمه علي جحيل ساجت142359292042062048

جامعة المثنى/كلية الطب603.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيافراح علي عامر وثيج142360292042052018

جامعة المثنى/كلية الطب603.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء ناهي حسان حرجان142361292042051150

جامعة المثنى/كلية الطب603.0ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيهبه لؤي بدري ابراهيم142362292042076031

جامعة المثنى/كلية الطب603.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيوسن حبيب زغير ناصر142363292042052291

جامعة المثنى/كلية الطب603.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينه محمد صبحي محمد142364292042058048

جامعة المثنى/كلية الطب603.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيسجاد حيدر علي سرحان142365292041005062

جامعة المثنى/كلية الطب603.0ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمرتضى علي داود صالل142366292041020033

جامعة المثنى/كلية الطب603.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيمنار عباس ثامر بركات142367292042160165

جامعة المثنى/كلية الطب603.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيازل محمد عبد االمير هداد142368292042055006

جامعة المثنى/كلية الطب603.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيزهراء مسلم مسير شاهين142369292042160093

جامعة المثنى/كلية الطب603.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيريهام علي عبد الحسن عيساوي142370292042085071

جامعة المثنى/كلية الطب603.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيهدى مهدي فهد والي142371292042055081

جامعة المثنى/كلية الطب602.7ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيزينب احمد ساجت عطشان142372292042076015

جامعة المثنى/كلية الطب602.4ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيكوثر صفاء الدين موسى علي142373292042076027

جامعة المثنى/كلية الطب602.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيامال حسين طحيور منشد142374292042058008

جامعة المثنى/كلية الطب602.0اعدادية السماوة للبناتاحيائياالء احمد مطر مهدي142375292042052021

جامعة المثنى/كلية الطب602.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمه عالء حسين عبد الرزاق142376292042085132

جامعة المثنى/كلية الطب602.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائياسماء نعيم جخيري سلمان142377292042054005

جامعة المثنى/كلية الطب602.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزمزم محسن مشيط منشد142378292042053048

جامعة المثنى/كلية الطب601.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيضحى حاتم كامل سلمان142379292042088042

جامعة المثنى/كلية الطب601.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيهاجر حميد ناصر لفتة142380292042052284
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جامعة المثنى/كلية الطب601.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيغفران حسام عبد االمير عزيز142381292042094040

جامعة المثنى/كلية الطب601.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمرتضى قيس علي حرب142382292041005145

جامعة المثنى/كلية الطب601.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمالك رائد محيسن حسن142383292042094051

جامعة المثنى/كلية الطب601.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيبان ماجد كاظم مريح142384292042085024

جامعة المثنى/كلية الطب601.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيطيبه صالح مهدي وحيد142385292042050109

جامعة المثنى/كلية الطب601.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيبتول عبد الجبار حميد مهدي142386292042065008

جامعة المثنى/كلية الطب601.0اعدادية السماوة للبناتاحيائياية حميد سعيد لفتة142387292042052041

جامعة المثنى/كلية الطب601.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيزينب علي رحيم طاهر142388292042160108

جامعة المثنى/كلية الطب601.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيزينب عبد العباس صبري حسن142389292042092013

جامعة المثنى/كلية الطب601.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيميالد رحيم وساف مجبل142390292042052263

جامعة المثنى/كلية الطب601.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمنتظر نعمان جبر مجهول142391242041169051

جامعة المثنى/كلية الطب600.0اعدادية السماوة للبناتاحيائينورس سلمان جاسم محمد142392292042052283

جامعة المثنى/كلية الطب600.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء علي ارحيم كريم142393292042052132

جامعة المثنى/كلية الطب600.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيهدى حسين عبد نجم142394292042160183

جامعة المثنى/كلية الطب600.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور الهدى نعمان سماوي عواد142395292042051311

جامعة المثنى/كلية الطب600.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيحسين حاتم كريم زياد142396292041100024

جامعة المثنى/كلية الطب600.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيهبه ابراهيم عبد الستار علي142397292042058078

جامعة المثنى/كلية الطب600.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيحنان عالوي مداعي زغير142398292042054030

جامعة المثنى/كلية الطب600.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينور الهدى عباس حسين كشيش142399292042085169

جامعة المثنى/كلية الطب600.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيبنين عمار صبحي حسين142400292042065014

جامعة المثنى/كلية الطب600.0ثانوية االندلس للبناتاحيائياسراء ناصر شغيني مطر142401292042053009

جامعة المثنى/كلية الطب599.8ثانوية المتميزيناحيائيجعفر احمد يونس حميد142402242041041019

جامعة المثنى/كلية الطب599.4ثانوية المتميزاتاحيائينبأ بشير عيسى فرحان142403242042084087

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيزينب زعيم داخل غاوي142404242042093089

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيرواء فاضل هاشم عباس142405232042107042

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية فرج هللا  االهلية للبناتاحيائيهدير ميثاق عطيه كاظم142406232042155051

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحيدر جواد كاظم عاشور142407242041027088

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء علي راضي كاظم142408272042055123

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية النور للبنيناحيائيحيدر عباس حسن مطشر142409122041026060

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الصفا للبناتاحيائياسراء جمعه علي محمد142410262042085004

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية دمشق للبناتاحيائينور الهدى رائد جابر عبيس142411242042121289

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيعبير فرحان داخل حسن142412242042168060

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعباس علي عبد هللا علي142413292041005080

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيهجران مطلب سلمان حاجم142414242042130145

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيحسين عدنان ارضيوي ردام142415292041031012
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جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمصطفى رغدان انور عبد المنعم142416272041010199

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور احمد هادي حسين142417232042087323

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفاطمه قصي كامل حبيب142418252042056260

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيعلي حسين علي راضي142419272041004051

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيهوازن سعدون عبود دحام142420262042108117

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهراء يوسف عزيز علي142421242042103063

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيزينب محمد عبد الزهره رمضان142422142042101031

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم مظلوم142423252042097068

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيفاطمه عمران رسول علوان142424272042094061

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيانفال احمد حمادي عبد الرضا142425272042095012

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيهدى احمد هاشم عبد142426272042072064

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيمحمد جزار جبر كلف142427242041151039

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب فؤاد محمد كاظم142428252042062727

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه عقيل تحسين مخيف142429252042100209

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم مازن محمد حميد142430232042142287

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينبأ نعمه فاضل شريف142431252042096500

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيفضل عباس هاشم جبر142432152041006092

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيضرغام عباس ثامر صاحب142433242041203149

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغدير عمار عبد الرزاق كاظم142434252042100085

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيحنين حسن مطنش فهد142435292042052079

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرانيه صفاء حمزه صالح142436232042087116

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيبنين فالح حاجم أبو عوجه142437242042191017

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمها حامد كاظم عبيس142438232042304195

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيروان سالم مجيد موسى142439232042088165

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية ضفاف العلم االهلية للبناتاحيائيطيبه يحيى حالوب حمزه142440242042188006

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيسجاد صباح مجيد محمد142441252041011029

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين بهاء محمد عبد142442242041003066

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيآيات فاضل جواد بلكوت142443242042103002

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور جاسم حامد عيفان142444242042220768

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحيدر حسين علي فاخر142445252041031213

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيمجتبى يونس حنون جساب142446222041065076

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيمحمد الباقر حيدر حاجم نايم142447142041047138

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيساره مثنى عبد الخضر عباس142448232042115106

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبنين مدحت حمود كشيش142449252042108041

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء طارق علي عبد الشهيد142450242042120122
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جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسين عناد عطيه جفات142451292041002045

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيمنى عادل مهدي خشان142452272042060300

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائياسل نبيل خليل حماده142453242042124011

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية عفك المسائية للبنيناحيائيرعد صالح احريز عليوي142454242041208018

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيرفل كاظم عزيز كاظم142455242042142017

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيأماني احمد نعمه خضير142456252042062008

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيكوثر سعيد مالك لهمود142457252042100289

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبنين سليم محمد مونس142458242042108017

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيحواء رزاق رشيد عبود142459232042123034

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية ضفاف العلم االهلية للبناتاحيائيطفوف حامد عبد الرضا حسون142460242042188005

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء ناظم والي بشون142461242042117140

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي جواد كاظم142462292042085134

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيوديان محمد مهدي عبد الحسن142463252042170700

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك ماجد عبد االمير فرحان142464292042056042

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيفاطمه فالح مهدي عكالوي142465242042146074

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد الخالق عقيل عبد الحسين صالح142466252041044240

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيشكران فالح مزهير جبير142467292042053074

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفواطم مجيد كامل عبد هللا142468242042121244

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيبراق عبد االمير مشور لفته142469242042093024

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائياسماء حاتم كريم بعيوي142470252042095009

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيسلطان نعمان سلنطان كريمط142471252041031302

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمهيمن سرحان شمران عناد142472242041018109

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمحمد علي عباس كاظم142473232041002242

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمرتضى محمد عباس وناس142474242041002123

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمه تسجيل خضر مرزوق142475242042121229

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد قاسم حاتم هادي142476252041031660

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية المتميزاتاحيائيساره فالح محسن هادي142477252042074049

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيامير ميثم هادي مدلول142478252041205016

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرسل منير نزار يوسف142479252042096160

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمريم رياض عبد الحسين يوسف142480272042058297

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائياطياف علي جابر حسين142481272042088017

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمصطفى محمد حسن راضي142482272041014255

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء مهدي علي عبد االمير142483252042097090

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعباس فاضل عبد الحمزه عيدان142484232041002133

جامعة المثنى/كلية الطب599.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عباس عبد عريف142485242041001174
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جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية القادسية للبناتاحيائيسعديه طنوش وصي حسين142486252042111023

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور الهدى عقيل كريم جسوم142487252042170626

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية الدستور للبنيناحيائيامير محمد جواد عبد الحميد محمد علي142488232041018005

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيعبد هللا عبد االمير فاضل هرموش142489232041009057

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين حيدر عبد الحسين هادي142490252041031161

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيحوراء سعد عيدان مهوس142491242042136037

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيانوار ناصر شاكر جعاز142492252042097010

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيمنار عقيل جبار علي142493292042053108

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء رافد مجيد جبار142494292042052125

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيتقى ياسين طه عبد الحسين142495142042066026

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية المتميزاتاحيائيغفران عبد هللا جياد حسين142496242042084060

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيرقيه حميد حمزه محمد142497252042095042

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزينب عباس علي عبد الحسين142498272042147035

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهبة حسن عبد عون142499242042108140

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيرواء عالء كاظم عبد142500272042060115

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية المستقبل االهلية للبنيناحيائيمازن موفق توفيق احمد142501232041284011

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية ميسان للبنيناحيائياحسان عبد الحسن عبد الرضا محمد سعيد142502252041011003

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائياحمد ماجد كموش كاظم142503232041019011

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيمروه اياد مجهول ادهام142504232042098171

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيغاده ازهر عبد العظيم ياسين142505252042108184

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ميثم طالب كاظم142506232041280018

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيفرقان فاهم عيدان جالي142507242042093151

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي احمد محمد صليبي142508272041014135

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه ثامر خلف كريم142509242042110083

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسين علي حسين كاظم142510232041017038

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمد خضير هادي142511242042220655

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي الصادق حسين هادي جسام142512122041005035

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيامير احمد عبيس عبود142513272041001036

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبنين هاني شاكر حسين142514272042088049

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتبارك عدنان حامد رسن142515242042108023

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمسلم احمد جبر سميع142516242041027260

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيسبأ حميد علي فرحان142517272042061044

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيعلي سالم ناجح جاسم142518272041035064

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيمنى هادي نجم عبد142519252042095113

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيقبس هالل عبد الكاظم عوفي142520242042121245
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جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيكرار حيدر جعفر بصري142521232041027038

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيساره عبد الكريم عليوي جاسم142522272042060189

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيغدير رحيم حسن نعيمه142523252042097147

جامعة المثنى/كلية الطب599.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد اديب عبد عيدان142524242041001227

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب احمد رزاق احمد142525292042055042

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيمنار علي قاسم عباس142526232042082076

جامعة المثنى/كلية الطب599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء امير كاظم ابراهيم142527252042062489

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية النصر للبنيناحيائيمحمد مهند لفته علي142528242041064050

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسن ازهر جاسم محمد142529262041012019

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرقية جاسم هاتف جاسم142530242042108047

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيريام محمد حامد حسن142531232042142129

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيهبة توفيق نعمة جبار142532272042056455

جامعة المثنى/كلية الطب599.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايات كريم مليوي جواد142533232042109002

جامعة المثنى/كلية طب االسنان598.0ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيتفاني عدنان حسين مدلول142534292042086004

جامعة المثنى/كلية طب االسنان598.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب حسن عبد االمير محمد142535292042056087

جامعة المثنى/كلية طب االسنان597.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيفرح رياض حسين حمود142536292042153118

جامعة المثنى/كلية طب االسنان597.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيملكوت نجاح حمزه عبد142537292042088060

جامعة المثنى/كلية طب االسنان597.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب علي عبد الحسن علي142538292042085093

جامعة المثنى/كلية طب االسنان597.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيبنين رياض كاظم جعفر142539292042085026

جامعة المثنى/كلية طب االسنان597.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين كاظم حميد عبد هللا142540292041003075

جامعة المثنى/كلية طب االسنان597.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيسجى حسين عالوي عوض142541292042058051

جامعة المثنى/كلية طب االسنان597.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيبنين فاخر فرمان ابراهيم142542292042052064

جامعة المثنى/كلية طب االسنان597.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيشيماء ماطر عليوي حماي142543292042053077

جامعة المثنى/كلية طب االسنان596.1ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيحسين كاظم حسوني مبارك142544292041020011

جامعة المثنى/كلية طب االسنان596.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيبنين حسين عبد النبي شذر142545222042436012

جامعة المثنى/كلية طب االسنان596.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب ابراهيم باقر كريم142546292042065037

جامعة المثنى/كلية طب االسنان596.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسيف داخل سلمان محمد142547292041007156

جامعة المثنى/كلية طب االسنان596.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيفرقان رحمن شاكر جاسم142548292041003193

جامعة المثنى/كلية طب االسنان596.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفاطمه علي نادر محمد142549212042140197

جامعة المثنى/كلية طب االسنان596.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيخلود راهي دنيف لطيف142550292042153038

جامعة المثنى/كلية طب االسنان596.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيتراب صبار كاظم دريول142551292042088010

جامعة المثنى/كلية طب االسنان596.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب حامد علي عبد142552242042118076

جامعة المثنى/كلية طب االسنان596.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيمريم نعمه هويدي جابر142553292042057243

جامعة المثنى/كلية طب االسنان596.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيريام علي موري عيسى142554292042160077

جامعة المثنى/كلية طب االسنان595.5ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيفاطمه اوراس نعمه حسن142555292042076025
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جامعة المثنى/كلية طب االسنان595.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيتبارك حيدر مدلول بدر142556142042093016

جامعة المثنى/كلية طب االسنان595.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيفاطمة محمد حسن موسى142557262042126078

جامعة المثنى/كلية طب االسنان595.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيرفل علي نعمه اعطيه142558222042412024

جامعة المثنى/كلية طب االسنان595.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمؤمل سالم علي جبر142559252041008189

جامعة المثنى/كلية طب االسنان595.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء سلمان مطرود ساجت142560292042052127

جامعة المثنى/كلية طب االسنان595.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب فائق فخري صالح142561292042085096

جامعة المثنى/كلية طب االسنان595.0ثانوية الشذرات للبناتاحيائيزهراء عبد هللا دالي عمران142562292042077016

جامعة المثنى/كلية طب االسنان595.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعواد دخيل وناس عطيه142563292041005110

جامعة المثنى/كلية طب االسنان595.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمه حيدر علي صالح142564292042052209

جامعة المثنى/كلية طب االسنان595.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيلمى برهان ابراهيم جاسم142565292042085145

جامعة المثنى/كلية طب االسنان595.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسما عبد الحسن محمد علوان142566222042128072

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.8ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيسلوى كاظم عبيد سوادي142567292042076018

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.2ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائياسماء محسن كاظم كاطع142568222042159001

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيزيد مزهر طعمة شمخي142569132041054020

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيضحى عبد هللا نعيم عبد الكريم142570222042151050

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحوراء احمد عبد الكريم خلف142571242042106046

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيحسين أحمد علي عبد142572252041034010

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه عبد الجبار منعم كاظم142573232042088387

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمحمد ناصر محمود عبد علي142574272041045080

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينبأ محمد طاهر عبد الحسين142575252042101213

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء رعد عبيد عمران142576242042108062

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيكرار حيدر جليل سداوي142577222041002250

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسين حمودي عودة رضيوي142578232041006037

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيطفوف حسين عبد األمير سلمان142579242042122108

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور رحيم احمود حسون142580292042051314

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيسجى قاسم عبد االمير ظاهر142581242042120170

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي محسن هادي ياسين142582252041044317

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيفاطمه موسى عاجل غشام142583292042153115

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمريم عبد الحسين علي عبود142584152042054242

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيمحمد شاكر نجم عبد هللا142585242041037046

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائينور الهدى محمد عبد الحميد نصر142586232042079064

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيحوراء احمد عباس حسين142587232042115044

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية السماوة للبناتاحيائياسماء سعيد عبد العزيز ابراهيم142588292042052014

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيايات محمد شهيد عيدان142589252042097015

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيطيبه عالء حسين علي142590132042100077
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جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء كريم كاظم حسين142591242042220208

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيبتول باقر كريم برهان142592252042101032

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد شجاع صفوك ايوان142593222041017091

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك حسين شاكر جاسم142594252042062227

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد سالم محمد فرحان142595292041007009

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية عوينات للبنيناحيائياحمد فالح فرج جبر142596172041111003

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيالطاف ياسر ارحيم شهد142597292042079006

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيام البنين زين العابدين محمد مجيد142598292042085012

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيتماره محمد سليم محمد142599112042067035

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيفاطمه طارق محمد عبيد142600242042094092

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيامير احمد علي حسين142601252041031065

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمقتدى حيدر حاكم هادي142602272041010209

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيمحمد علي سالم عبد الحسين عبد المهدي142603252041156056

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمنتظر اسامه احمد علي142604242041003285

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمهدي علي مقصد جالب142605252041031806

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه عبد العباس عطيه عبد142606252042100202

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار قاسم جبار فاضل142607242041001212

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمرام ايمن هادي عبد الحسين142608232042142274

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيحوراء نعمان عبد الساده عبد الزهره142609232042078028

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0الخارجيوناحيائيكاظم جواد عبدالرزاق جواد142610292041400042

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيتبارك هاتف نشاوي مايع142611292042085038

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيتبارك فاضل ياسر فرهود142612272042055046

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيمؤمل نجم عبد هللا جبر142613292041025066

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيحنان فالح عبد االيمة علوان142614252042193044

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيحوراء أمين طلب ايدام142615222042175051

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياسراء عبود رسول جبار142616242042220035

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيطيف عادل هاشم خلف142617242042092084

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية العروبة للبناتاحيائياسراء علي حسين علي142618242042120012

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد احمد مرزه عبد 142619272041014196

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيدانيه سليم حاجم فرحان142620142042190014

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيرغد شهاب احمد داخل142621222042150016

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيهاجر نجاح عبد الرضا حسن142622242042142075

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيجعفر رعد تكليف حمد142623252041044068

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسالم مظلوم عباس وداعه142624242042114021

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيمهند خضير عبد االمير مجيد142625252041011103
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جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي سامر عبد الزهره عسر142626252041031423

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب حيدر حسين محمد علي142627292042050086

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيتبارك ناظم عبد محمد142628252042095030

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن حسوني ثكاب142629292041031028

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه طالب محسن طريف142630272042056341

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيسيف عدنان فزاع كصاد142631292041003117

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعبد االله عمار احيال مطلق142632242041251045

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيتبارك الرحمن جاسم رشيد عبود142633272042059023

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الهدى باسم عبد المحسن كاظم142634232042088476

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيامين عباس كناوي ضايف142635252041031082

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية االمام للبنيناحيائيمرتضى علي عبد الحسين خفيف142636232041013074

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيضي جياد نوري فرحان142637232042117126

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي رضا جياد شندل مدلول142638292041007222

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء نصير عبد علي محسن142639272042058165

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعقيل صالح هادي حسين142640242041203173

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيعذراء علي حسين جابر142641292042088043

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائياسراء رشيد احمد خلف142642182042218003

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيتبارك محمد عاجل عناد142643242042094025

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيزينب محمد علي محمود142644242042093095

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزينب عبد الحسين فاخر طاهر142645112042110051

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسام عطيه منشود142646242041001160

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيشمس عصام عبادي عباس142647252042075046

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيانوار ضياء جميل علي142648292042056017

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيميس علي شاكر حسن142649242042124174

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائينور الزهراء عامر احمد عبود142650272042087142

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسن حيدر رسول رشيد142651252041031115

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيمرتظى علي هادي كاظم142652232041172047

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيايات عبدالحر راضي عودة142653272042056036

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم هادي حسن142654222042178075

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيايمان حسن سامي عريبي142655242042121026

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيسراء محمد حسين مهدي142656252042056187

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيحسن علي حسين بريج142657292041031008

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيمروة مؤيد حاتم مطرود142658242042121254

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية عطر الجنة للبناتاحيائينبأ جالل فاضل حسين142659112042144011

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك ميثم جابر مكث142660252042062263
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جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمرتضى خضير عبد الحسين عباس142661232041019163

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيايمان مجيد عبد جاسم142662242042169012

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيامير قاسم مجيد عفلوك142663272041037002

جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيآيات صالح عبد عبيد142664232042077012

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.9ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيضرغام محمد شريم مهبول142665272041029045

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.9ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائيزهراء اسامه عبد الرضا حبيب142666242042109011

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.9ثانوية المتميزيناحيائيعلي محمد حسين علي حسين142667112041010089

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.9ثانوية المتميزاتاحيائينور علي جياد عبد142668242042084098

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.9ثانوية المتميزاتاحيائيزينب حاتم عبد عجيل142669242042084040

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.9ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيعلي الرضا هادي شايع صاحب142670112041045038

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.8ثانوية اغادير للبناتاحيائيالهام مكرم جبير جاسم142671112042103003

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيمريم جبار محمد عبد هللا142672272042077116

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.8ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيياسر عمار غالي حميد142673232041047103

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.5ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيرسل حسن حميد عبيس142674272042077034

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.5ثانوية المتميزيناحيائيحسن باسم كامل محمد142675252041035007

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.2ثانوية بابل للبنيناحيائيمصطفى محمد علي ابراهيم كريم142676232041021123

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.1ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيتمارا وعد سالم شيت142677172042318012

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيزينل باقر زين العابدين خليل142678172041178041

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمغفره محمد تقي حسين منصور142679232042142292

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيحسين علي حسين هادي142680242041069012

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه محمد صالح كشوش142681252042084588

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيعال مازن فاضل خضير142682232042088346

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0ثانوية الزاوية للبناتاحيائيرحمة محمد عبد هللا فرج142683172042240006

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيآيه شاكر موسى محمد142684312042047011

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيشهد ربيع قيس ثامر142685242042121184

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيدعاء فاضل عبد داود142686122042121006

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيزهراء حسين يادكار موسى142687212042109035

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك ميثم جاسم محمد142688252042062264

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0اعدادية القسطل للبنيناحيائيعبد هللا أثير مزاحم جاسم142689182041077011

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيمنار نافع عواد خضر142690292042052260

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسارة محمد كاظم حسن142691232042271413

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيصالح الدين وليد سامي مطر142692182041041023

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيميامي امجد حميد مهدي142693182042084014

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيدعاء اسعد محمد صاحب142694222042112023

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد احمد خليل حسين142695292041007269
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جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيأسماء ماجد حسن عطية142696222042143002

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيغدير علي جواد عبد الكاظم142697272042060231

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفرح علي فاضل هاشم142698272042056367

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينبأ سالم خضير عوده142699272042063197

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيماجد احمد جمعه رحيل142700222041051090

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيريهام سعد حمزة كاظم142701292042085070

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيهديل محمد يوسف جبار142702252042059893

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيطاهر اديب صبر ادويل142703232041172019

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء عادل كاطع صالح142704242042120123

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0اعدادية االندلس للبنيناحيائينور الدين محمد جاسم محمد142705232041042200

جامعة المثنى/كلية طب االسنان593.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد صالح حسن ماجد142706252041008210

جامعة المثنى/كلية الصيدلة605.8ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيفاطمه ناجح رحيم ابو حميد142707292042076026

جامعة المثنى/كلية الصيدلة599.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيبتول فاضل حسين كطان142708292042053019

جامعة المثنى/كلية الصيدلة597.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب فائز طالب جواد142709292042085095

جامعة المثنى/كلية الصيدلة597.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيساره اصيل حبيب عبد الحسين142710292042085104

جامعة المثنى/كلية الصيدلة597.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيابرار علي مزهر عبد النبي142711292042094003

جامعة المثنى/كلية الصيدلة597.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائياسيل رياف دعنان علي142712292042058004

جامعة المثنى/كلية الصيدلة596.2ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيحسين فارس ابراهيم عبد الصاحب142713292041020010

جامعة المثنى/كلية الصيدلة596.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزهراء جابر عابر جابر142714292042053050

جامعة المثنى/كلية الصيدلة595.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيآيات علي شريف غازي142715292042053003

جامعة المثنى/كلية الصيدلة595.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة رسول غالي عباس142716292042052214

جامعة المثنى/كلية الصيدلة595.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزهراء عادل رحيم والي142717292042053055

جامعة المثنى/كلية الصيدلة595.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمروه حسن هاشم سلمان142718292042094050

جامعة المثنى/كلية الصيدلة595.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيعذراء عزيز مظلوم سلمان142719292042052195

جامعة المثنى/كلية الصيدلة594.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائينور الهدى فالح حسن عبد142720292042065082

جامعة المثنى/كلية الصيدلة594.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبنين هادي هاشم حطحوط142721292042057065

جامعة المثنى/كلية الصيدلة594.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيحوراء جاسم كاظم حمود142722122042094077

جامعة المثنى/كلية الصيدلة594.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيقسمه حسين نافع فهد142723292042052237

جامعة المثنى/كلية الصيدلة593.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعلي احمد لفته معاط142724292041005092

جامعة المثنى/كلية الصيدلة593.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيمشاعل رحوم عجه عالج142725292042088058

جامعة المثنى/كلية الصيدلة593.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزينب كريم مكي مجيد142726292042088032

جامعة المثنى/كلية الصيدلة593.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيفاطمه عالوي مزعل بجاي142727262042091040

جامعة المثنى/كلية الصيدلة593.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيعلي شاكر جبر سويلم142728292041100064

جامعة المثنى/كلية الصيدلة593.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيهبه حيدر عبد الزهره محمد142729292042085176

جامعة المثنى/كلية الصيدلة593.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقية هادي غانم مسير142730292042056071
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جامعة المثنى/كلية الصيدلة593.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيشيماء كاظم هادي عبادة142731292042052181

جامعة المثنى/كلية الصيدلة593.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيزينب عدنان جاسم عمران142732292042153077

جامعة المثنى/كلية الصيدلة593.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبنيناحيائيصادق فاضل مويش محار142733292041029003

جامعة المثنى/كلية الصيدلة593.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيانهار جاسم تركي عبد الحسين142734292042088007

جامعة المثنى/كلية الصيدلة593.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين رحيم مزعل عناد142735292041003061

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره محمد عباس هليوس142736242042114158

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيبنين صفاء رحيم مهدي142737242042141013

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائينور ياسين حمود هادي142738292042088067

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي سجاد يوسف وهاب142739122041030096

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيبنين محمد جاسم جثير142740292042055014

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الربيع للبناتاحيائياسراء صادق عبد علي جبر142741232042098004

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيزينب حازم عباس حسين142742242042142030

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية جصان للبناتاحيائيايام حازم كيمي عيسى142743262042071005

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيمروه حسن حسين فليح142744102042123050

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيعلي ساجد كامل ياسين142745232041227019

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيامير احمد طه حمود142746112041026026

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيعذراء رياض يوسف عبد الحسين142747252042084502

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيتقى عدنان راعي عطيوي142748242042088016

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء علي عطيه عبد142749252042059415

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيهبه هللا مصطفى خلف محمود142750212042190058

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد حسنان عباس صاحب142751232041282086

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائياديان حيدر باشا علوان142752262042087004

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء مازن ناجي حسن142753242042120133

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائييوسف نوفل حامد احمد142754172041350428

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيهبه عماد عبد الكريم محمد رضا142755292042160182

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء خضير عباس ناصر142756272042091066

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية العروبة للبناتاحيائينور كاظم ياسر صباح142757242042120287

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائينور الهدى داخل عبد هللا لفلوف142758292042058075

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيعبير حسين عبد االله محمد142759272042063137

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمنتظر فاضل يوسف جاسم142760252041151202

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد العزيز فضيل خضر الياس142761172041351397

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيصادق جاسم حسين محمد142762242041160009

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية النضال للبنيناحيائيذنون احمد داخل ابراهيم142763242041014021

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه هاشم جاسم محمد142764272042095124

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه غسان قحطان رشاد142765182042237053
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جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبسمه حيدر صاحب عبد الواحد142766252042108031

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيغدير رحيم محمد مونس142767242042220598

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم ناصر عبد عليوي142768252042100378

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب رزاق هادي طخاخ142769242042121150

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائينرجس علي عباس هليوس142770242042081091

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيطيف اسعد مجيد حبيب142771232042103076

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين محمد نوماس هادي142772272041007036

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرسل عبد االمير كاظم مطر142773232042109057

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية غزة للبناتاحيائيهديل جاسم محمد جاسم142774272042057207

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه عالء كريم عبود142775252042100215

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين داخل جابر كاظم142776292042056028

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية سومر للبنيناحيائيمحمد قاسم عواد كاظم142777242041009129

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل حمود سلطان142778232042120180

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيمرام محمد خميس كاصد142779242042127009

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيرقية قاسم عبد الحسين خشان142780252042193063

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيضياء هشام عزيز عمران142781272041030018

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد علي مرزوك نعمه142782242041038059

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيفاطمه فارس صكبان جالب142783232042144078

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي جابر فرهود عبد زيد142784252041031380

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيلمى مازن جمعة كاظم142785112042149051

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية زينب للبناتاحيائيعبير قاسم شتيوي جابر142786142042110175

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيروى رزاق حسين عباس142787272042161036

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيفاطمه وليد دايخ مطلك142788242042146077

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحسين عادل مصلح كاظم142789232041012038

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية العفاف للبناتاحيائينجالء مسلم عواد حمادي142790242042130135

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعباس حسين عليوي كحط142791242041013080

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء رزاق عبد جواد142792242042220344

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيايمان عيسى عبد الحسين ياسين142793242042220093

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد نجاح حبيب عبد142794252041044039

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء كمال مهدي عبيس142795242042134095

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيسجى ستار اليذ هويدي142796292042055050

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعبير كاظم شاكر محمد142797242042134151

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه محمد جابر حمزه142798242042095122

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمحمد علي عبد الرحيم حاشوش142799222041372023

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعالء موفق كاظم ناصر142800242041203175
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جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيحيدر منير محمد شكر142801212041081016

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيابتهال علي طاهر فرج142802242042189001

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيبنين فاهم حسان يوسف142803292042065015

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسهى ياسر جعفر حسون142804252042096319

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب طالب حسن جاسم142805272042058182

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية السجاد للبنيناحيائييوسف عبد الحمزه مهدي كاظم142806242041027299

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائياحمد علي تكليف كريم142807252041012012

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه رحيم علي حسين142808242042118118

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينه ابراهيم نغماش حمود142809242042106133

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيغفران جاسم عبد جاسم142810272042053049

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد حميد كامل حسين142811292041002131

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيريام علي جواد جبر142812252042170262

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد راضي عبيد142813292042088024

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد علي احمد شاني كاظم142814252041031637

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيساره حيدر فهران مشجل142815152042044111

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي حسين كاظم سلمان142816232041020215

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية اشور للبنيناحيائيايمن محمد جارو عبد هللا142817172041147010

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء حسين جبر وناس142818242042108060

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهناء حسن كاظم حسن142819232042088520

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيكوثر سعدون كاظم نعمه142820252042097181

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد عبد الكاظم علي جابر142821252041031631

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيغفران عدنان مضنون حسون142822252042108190

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيساره عبد هللا حسين نوفل142823292042065048

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائينور وفي كريم مدي142824292042088066

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين محمد حسن كاظم142825252041205057

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم محمد حسين علوان142826252042100370

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيامنه اسامه محمد عبد الكريم142827242042121015

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد محمد غفار محمود142828252041031048

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية المتميزاتاحيائيبنين كريم كاظم حسن142829242042084015

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعبد هللا فاضل عباس عبد هللا142830242041038032

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائينور عماد محمد علي جاسم142831272042086033

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيتقى فالح حسن محمد142832232042103027

جامعة المثنى/كلية الصيدلة592.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيعذراء صادق طاهر حسين142833222042178110

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة588.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه علي سعيد علي142834292052055039

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة570.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيحوراء نجم بهاض خضر142835292052050006
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جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة569.0ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيضي ثائر ابراهيم جاسم142836292052085016

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة547.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيحوراء فارس عباس هكوش142837292052052013

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة545.0ثانوية المآثر للبناتتطبيقيفاطمه عادل عبد هللا جوالن142838162052455019

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة545.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيمحمد صفاء عبد الشيخ نجم142839162051131045

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة545.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيمسلم ابو جقة فرحان عجر142840292051016086

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة544.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيزهراء جاسم غالي بدن142841242052093022

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة544.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتتطبيقيتمارا علي ناجي عويد142842292052065001

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة542.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيكرار حيدر اكريم ناصر142843292051026138

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة542.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيمحمد علي احمد حسين علي142844162051051111

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة541.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيمنار مضر نزار عبد الصاحب142845292052050035

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة540.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيمحمود شاكر ساجت فرج142846162051051117

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة538.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحسين جعفر عبد الحسن حمود142847292051002031

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة538.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيجعفر علي عبد هللا عناد142848292051031004

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة537.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيسجاد رعد مهدي حسين142849162051497043

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة535.0ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيمنتظر خلف تقي جاسب142850282051042037

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة534.8ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينتطبيقيهاشم ابراهيم كاظم احمد142851162051392010

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة534.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيزيدان رحيم الهامش سلمان142852292051153109

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة532.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيمؤمل ماجد حسن كاظم142853292051005074

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة532.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيايه احمد عبد الرزاق عجيل142854162052165007

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة531.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسن سند صياح حمد142855292051004019

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة530.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين مؤيد جواد عبد الرسول142856162051497040

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة530.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقياحمد كاظم محسن جبر142857252051205006

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة529.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقيمنتظر احمد جابر عبد الحسين142858292051013026

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة529.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيفاطمه محمد فاضل محمد142859272052058048

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة528.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيزينب علي راشد هديد142860242052220118

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة528.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسجاد عباس عبد حسين142861292051004059

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة528.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيآيات فاضل عبادي ضعيف142862242052114002

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة528.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزينب سعيد فهد جازع142863242052119023

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة528.0ثانوية اوروك االهلية للبنينتطبيقيمحمد عماد عبد عودة142864292051030012

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة526.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقيمؤمل محمد كاظم لفته142865292051013019

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة525.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقياحمد ناصر صالح مهدي142866232051257009

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة525.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيعذراء قاسم عبد الحسن جاسم142867162052146038

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة525.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقينور محمد جاسم رطان142868252052108031

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة524.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيتبارك حيدر عنتيك معبد142869242052123013

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة524.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيكرار حيدر نجاح علي142870272051001091
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جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة524.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيحمزه عبد طعيمه عالوي142871222051045011

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة524.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيعلي رهيف حسن حميدي142872222051051048

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة524.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيحسن معد عبد الحسين عباس142873162051131011

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة523.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمصطفى مصعب فيصل غازي142874272051001145

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة522.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقييوسف عبد الرضا محمد حسين142875242051036080

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة522.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتتطبيقيحياه حكمت عبد العالي دهري142876162052457003

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة520.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمصطفى محمد وطان بدن142877282051006154

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة520.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقياسراء كاظم جعفر صالح142878282052077003

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة520.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيكرار محمد خلف حسن142879162051002123

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة520.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيليث رحيم مغامس رسن142880232051012041

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة520.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيحسين عبد االمير فالح ناجي142881242051202034

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة520.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقيحسين سمير غافل سوادي142882292051013009

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة519.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيسجاد علي فارس حميد142883222051069032

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة519.0اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيعلي جياد عباس حسين142884232051164030

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة519.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينتطبيقياحمد عبد االمير اسماعيل ميران142885252051034001

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم العمارة518.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحسن محسن محمد سلمان142886282051018017

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني552.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيعلي اسماعيل سوادي احمد142887292051153160

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني538.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزينب سوادي جبار عواد142888292052051057

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني536.0ثانوية السماوة المسائية للبناتتطبيقيبنين كريم رسن مطر142889292052160006

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني528.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء عبد هللا سماوي عواد142890292052051050

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني516.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيجاسم محمد ناصر حسين142891292051100018

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني514.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتتطبيقينهى عدنان حبيب وارد142892222052396007

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني511.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الزهره محمد مطلك142893292051031032

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني508.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيايهاب عيال طريول جاسم142894292051156026

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني507.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيهاشم محمد جاسم نعيمه142895292051004173

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني506.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيمنار جاسب عبد الكاظم شامي142896292052052042

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني506.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيحسن هادي مشكور ساجت142897292051156046

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني505.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحيدر علوان فليح حسن142898292051002037

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني504.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيابراهيم علي نعيم حسن142899292051031001

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني503.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيزهراء رياض فائق عالوي142900292052055025

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني502.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيرضوان عامر عبد الصاحب ناصر142901292051002040

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني500.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيعلي جابر صبار مطر142902292051156130

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني499.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيعذراء صالح نافع عبد142903292052052032

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني498.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيليث صالح رحيم دالغ142904292051005073

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني498.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيرقية فارس عباس هكوش142905292052052015
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جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني497.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعمار غالب طريخم بدح142906292051026129

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني497.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) المسائية االهلية للبنينتطبيقياحمد حسني عناد مهاوش142907222051312001

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني497.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيعمار احمد والي محمد142908292051031036

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني495.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد ناظم عبد رجي142909162051094061

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني495.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحسين علي فرج عبدهللا142910162051007030

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني494.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيخديجه حيدر جاسم محمد142911292052094001

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني494.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتتطبيقيدعاء محمد مطشر نايف142912162052293004

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني493.0ثانوية انوار الحجة للبنينتطبيقيرضا صافي لعيوس عريبي142913162051026012

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني493.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيفرح محمد حسين احمد ولي142914162052145046

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني493.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقييعقوب عادل بدر عبد الكريم142915162051047172

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني493.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيصادق حسن زويد خلف142916222051373062

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني492.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحيدر صباح نوري جاسم142917162051006032

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني492.0اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيهاجر قاسم كاظم خالف142918222052160029

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني492.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيعباس طالب ارحيم سلمان142919292051156110

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني492.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقياكرم فايز دايخ سلمان142920222051306014

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني491.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمصطفى زكي حاتم سالم142921162051061095

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني491.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقياسماء جواد كاظم صاحب142922292052051005

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني491.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيايات محمد عبد الكريم حسن142923162052183005

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني490.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيعلي خالد عيسى صالح142924222051306081

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني490.0اعدادية تونس للبناتتطبيقيزهراء هليل جبير لويج142925222052106012

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني490.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيفيصل طاهر رمل فياض142926292051005068

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني490.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيحسن علي كنان علوان142927222051356017

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني489.0اعدادية الروان للبنينتطبيقيحسن حيدر باقر حسن142928162051023002

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني488.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيايمان طالب حسين يوسف142929162052204005

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني488.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقيعلي حيدر جاسم محمد142930292051013014

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني487.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقياحمد مصطفى شاكر جاسم142931162051012007

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني487.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيعلي رياض مطر حمادي142932292051031029

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني486.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقينورس صفاء نوري فنجان142933162052280053

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني486.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيمحمد قاسم جالي عزيز142934162051365196

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني485.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيجوالن حامد صاحب زعيري142935292052055014

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني484.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيحافظ مسلم نعمة فرج142936162051053018

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني484.0ثانوية األنوار المختلطةتطبيقيمحمد عباس فيصل شخاط142937292051107009

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني482.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقييوسف كريم نعيم فارس142938162051491061

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني481.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمحمد حسين فاضل جاسم محمد142939162051043059

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني481.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيرقيه عارف محمد مشتت142940162052207022
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جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني481.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعادل صباح حزام راك142941162051355123

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني481.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيجعفر ليث صباح غيالن142942162051010013

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني480.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينتطبيقيحسين كتاب حشيش ثامر142943242051200027

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني480.0ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيزهراء جاسم محمد عباس142944162052161010

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني480.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقياحمد توفيق شاكر مهدي142945162051363004

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني480.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا تحسين علي عبد الساده142946162051088011

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني480.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقينور زكي سويد عبد السيد142947162052280052

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني479.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقينرجس كاظم جبار حسون142948292052052047

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني479.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسين محمد غني محمد142949162051363093

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني479.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقياحمد هاشم صويح جبير142950292051004005

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني479.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقينور جبار محمد حاتم142951162052169062

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني479.0ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيزهراء سعدي علوان كاظم142952222052427013

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني478.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعبدهللا احمد كاظم خلف142953162051140033

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني478.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقيكوثر ميثم فالح صيهود142954242052121042

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني478.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعبد الرحمن غزوان اسحاق يعقوب142955162051016051

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني477.2ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيمحمد مصطفى مسلم عبد الرزاق142956162051003014

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني477.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيزهراء عدنان فرحان عبد الحسين142957162052152040

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني477.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيهاجر ناجي مهوس علي142958162052228064

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني477.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيليث عبد الحسين خضر دواس142959222051010053

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني477.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقييحيى غازي عبد الرزاق عبد الحسين142960162051088034

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني477.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيحامد صبيح عبد الحمزه حسن142961272051014012

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني477.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمرتضى مطشر ياسر محيسن142962222051004058

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني477.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين علي شريف حيال142963222051300160

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني477.0اعدادية كميت للبنينتطبيقيعلي سالم كباشي علي142964282051015040

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني477.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقينزهت طالب رمضان طعمه142965162052381141

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني476.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا ضياء فادغ شلتاغ142966162051084127

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني476.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيحسن رياض كريم عطب142967222051072006

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني476.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيمريم شمخي جبر ليون142968262052097049

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني476.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتتطبيقيبنين نبيل عبد علي كاظم142969292052088002

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني476.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعلي هادي محمد جواد حميد142970162051358155

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني476.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحيدر عامر عزيز كاظم142971272051001041

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني476.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيحسين علوي عدنان موسى142972162051126009

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني476.0اعدادية المرتضى  للبنينتطبيقيحسين ناصر عزيز ناصر142973222051019015

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني476.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيدانه ضياء علي نوري142974162052152023

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني475.0ثانوية اوروك االهلية للبنينتطبيقيمحمد رعد مطر عبود142975292051030011
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جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني475.0اعدادية كميت للبنينتطبيقيمؤمل محمد سلمان حري142976282051015051

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني475.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتتطبيقينبأ غسان خالد زامل142977252052104013

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني475.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمصطفى علي وعد عبد الحسين142978272051013145

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني475.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيوسناء عبد الساده عبد الرضا حسان142979222052152012

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني475.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمرتضى صباح جري عبد142980162051084240

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني475.0اعدادية الشامية للبنينتطبيقيسجاد فالح درب سلومي142981242051015020

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني475.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينتطبيقيرضا داخل حسن حنون142982252051026002

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني475.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي حسين صالح حسين142983282051006083

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني474.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيحسن فائق عالوي صالح142984162051131009

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني474.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيعلي عامر غافل ابيه142985262051007031

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني474.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين منذر سعد منذر142986242051001027

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني474.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمصطفى جندي شاكر حسن142987242051203176

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني474.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمرتضى محمد منصور صباح142988252051007176

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني474.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيالسجاد ماجد عبد الصاحب هاني142989162051051014

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني474.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيحسين جليل كريم حسون142990272051014014

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني474.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيمهدي سلمان ناصر حاجم142991162051135077

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني473.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعلي باسم فاضل بحر142992162051355170

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني473.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمنتظر مهدي هادي جاسم142993252051207049

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني473.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزهراء حميد هاشم عنايه142994162052184039

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني473.0اعدادية أور للبناتتطبيقيزهراء مبارك زماط سباهي142995222052154010

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني473.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيكرار حامد عبد الحسين ابو الهيل142996162051020079

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني472.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيسارة ياسين عبد الكريم جاسم142997292052056019

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني472.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعلي عباس سعدون راجح142998162051074033

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني472.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيساره خضير عبد هللا جاسم142999272052055034

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني472.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقياحمد حامد عبد الحسين ابو الهيل143000162051020004

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني472.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقييوسف لذيذ صكر نخش143001162051094070

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني472.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين علي عبد الساده عريبي143002282051001039

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني471.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيايه صبيح عبد عون سعيد143003282052059008

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني471.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد خلف ياسين143004162051363204

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني471.0ثانوية المعارج األهلية للبنينتطبيقيمحمد رفيق غياض جبر143005222051076022

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني471.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتتطبيقيايثار وليد طعيمه عبد الحسين143006222052396002

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني471.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيحسين عبد الواحد فتوحي بدع143007222051067015

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني470.6اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيشريف قصي شريف عبد الرزاق143008162051105020

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني470.0ثانوية األنوار المختلطةتطبيقيحيدر بهلول رجاف هداد143009292051107003

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني470.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد علي رحيم كاطع محيسن143010282051006134
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جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني470.0ثانوية المدينة للبنينتطبيقيحسين علي مناحي ياسين143011162051029007

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني470.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيرقيه عماد عبد االمير مكطوف143012292052050011

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك584.4ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيضحى صباح حسن علي143013292042076023

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك580.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيتبارك ماجد محمد سماوي143014292042160048

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك573.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيخالص يوسف جابر سلمان143015292042055022

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك572.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيفدك احمد عبود فليح143016222042113134

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك565.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد هللا عارف سلمان محمد143017102041017058

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك563.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيعلياء مالك دعبول جوان143018292042153101

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك562.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيحوراء رضا هادي عباس143019292042085055

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك561.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيابا ذر حسن صويح جبير143020292041007001

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك561.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء حامد كوني صخي143021292042056079

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك561.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيام البنين جميل لعيوس مسير143022292042053012

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك559.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيابراهيم صالح نور حسين143023292041013001

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك559.0اعدادية حماة للبناتاحيائيريا عبد القادر حامد احمد143024112042084073

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك556.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيحوراء طالب عبد الكريم محمد143025292042085056

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك552.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيمصطفى سالم جبار كاظم143026292041013042

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك552.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيزهراء علي رمضان ياسر143027222042125052

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك552.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائييقين ماجد دايم ظاهر143028252042100610

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك550.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيانصاف حيدر علي خضير143029272042081012

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك547.0اعدادية السماوة للبنيناحيائياحمد شهيد حميد منيهو143030292041003012

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك546.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيرقية فالح حبيب حكش143031292042052111

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك544.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقية عبد الحسين ناصر حسين143032292042056070

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك543.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي بشار جاسم جليل143033292041003155

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك542.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيصفاء جالب حميد عبود143034292042052183

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك542.0اعدادية السماوة للبنيناحيائياحمد محمد عباس عبد143035292041003019

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك541.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيرواسي محسن زيدان عطيه143036222042128037

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك541.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيعهود حسن هادي منشد143037292042055057

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك540.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائياسراء حيدر فاضل كريم143038292042160015

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك540.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد علي جبار صياح143039292041005134

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك539.0اعدادية ابي العالء المختلطةاحيائيكرار فالح جبار غصب143040292041109015

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك539.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيشهد محمد نجم عبد هللا143041292042085117

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك539.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزهراء حيدر قاسم جعفر143042292042055035

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك539.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيعيسى محمد جاسم محمد143043292041013031

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك538.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحسين ساجد عبد عباس143044242041168014

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك537.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيهدير فالح شيال شنجار143045292042065089
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جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك536.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين محمد منشد بطي143046292042051049

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك536.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيطيبه فاضل تركي حسن143047222042185081

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك535.4ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمة الزهراء عالء هيالن محمد143048142042094113

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك534.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيمؤمل امين عيسى جعفر143049142041064031

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك533.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيقيصر مهدي مفتن باشي143050292041100075

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك532.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن عادل عطشان هداد143051292041007056

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك532.0اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيزهراء حسن ساجت ذهب143052162042253018

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك531.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد رشيد هاشم محمد143053222041003308

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك531.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد نصير عبد العزيز عبد الحسين143054292041003246

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك530.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيعلي حاكم حسين مراد143055232041165027

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك530.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيكوثر اياد عبد هللا حسن143056292042065071

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك529.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيام البنين عالء كامل عبد علي143057162042450009

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك529.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيايمان عايد خليف حمد143058292042052044

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك528.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائياسراء عبد الحسين وعد عبد الحسين143059292042057025

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك528.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيدر احسان خضير عباس143060252042110022

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك527.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيزيد مهند علي حسين143061292041013018

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك527.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه فراس عبد الحسن محسن143062292042065066

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك526.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء فالح والي سعد143063292042065032

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك526.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء عامر عقيل عبد الرزاق143064292042052129

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك525.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيبتول مالك نعيم ياسر143065292042053020

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك525.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى حيدر رداد هباس143066292041007321

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك524.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر محمد عبد الحميد143067292042065064

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك523.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه هيثم سعدون اجبير143068292042051271

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك523.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي ثابت جواد كاظم143069242041027170

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك523.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائياسماء محسن كاظم محمد143070292042160022

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك523.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيمحمد عقيل عبد االمير ستار143071292041100091

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك587.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتتطبيقيرقيه محمد كريم جبار143072292052088004

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك564.0ثانوية السماوة المسائية للبناتتطبيقيزهراء كاظم سوادي فهد143073292052160020

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك537.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقياسراء ياسين شنون دخيل143074292052051004

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك529.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقياشتياق علي باقر محمود143075292052051007

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك525.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفرح كاظم عناد عبود143076292052056030

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك513.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيزهراء محسن ناجي ضايف143077292052071034

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك513.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيضي العيون احمد صالح مهدي143078272052088023

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك503.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسنين نبيل كامل حمزة143079292051004027

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك498.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتتطبيقيسراء حسين صاحب زغير143080292052088008
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جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك493.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي عايد ياسر عباس143081292051026120

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك489.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيكوثر جمال ناصر حسين143082292052050032

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك487.0اعدادية المعرفة للبناتتطبيقيزينب قيس رميلي عبد الكاظم143083162052175008

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك484.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيمحمد كاظم ثجيل متعب143084292051156215

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك482.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقياحمد ماجد رجا دخيل143085292051156017

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك481.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيرسول عبد االمير عبيد شروح143086292051004052

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم االتصاالت وااللكترونيك478.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيشروق توماس نور نعمه143087292052071039

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي581.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد يحيى عبد الرضا عباس143088222041093076

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي579.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرونق جواد كاظم عسر143089292042085068

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي578.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه فاضل حميد اسكندر143090292042053093

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي578.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزهراء باسم عبد المحسن رزاق143091292042053049

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي576.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيارتفاع بندر موري صليخي143092292042053006

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي575.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيفاطمه احمد عطيه جاسم143093292042160141

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي572.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيقحطان عدنان ناصر عبد الرضا143094162041309012

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي571.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائييقين عباس فاضل محسن143095222042170090

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي571.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد صباح عبد االمير كاظم143096292041007286

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي571.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمؤتمن وضاح حكمت حميد143097292041151108

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي570.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيرؤيا حسن مطشر سكر143098292042050053

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي569.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزينب كريم ثويني جديد143099222042412045

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي566.6ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيشمس وضاح محمود شاكر143100132042134022

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي566.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه عدنان عبيد خواف143101292042055062

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي565.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيرقية رعد حنفوش مخيف143102292042153049

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي565.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيبنين سالم بردان عبد143103292042053025

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي565.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد عزيز وهيب كاظم143104292041003236

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي565.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيمصطفى رعد رزاق جياد143105162041300026

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي564.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياسراء فالح داخل حساني143106292042051008

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي564.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب فاخر وحيد علي143107292042094028

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي564.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمه حمزة محمد جواد يعقوب143108162042450058

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي564.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيبتول كاظم محمود محمد143109162042169014

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي564.0ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمصطفى رعد صبحي علوان143110292041031033

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي563.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيحوراء عمار طه حمود143111162042145022

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي563.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيكاظم عون هاني سوادي143112292041005119

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي562.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيبتول علي صالح موسى143113162042450014

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي562.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيمالك صالح مهدي عبد الرضا143114272042088193

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي561.8ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيرضا لؤي بدري ابراهيم143115292041020015
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جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي561.5ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد حميد عبد الهادي عبد الرضا143116222041093062

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي560.0ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيغدير اسماعيل يوسف يعقوب143117162042339017

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي559.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيغدير محمد حسين فرهود143118292042053084

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي558.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء حسين علكم اسود143119292042052122

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي558.0الخارجياتاحيائيلميس زهير هالل محمدعلي143120292042401051

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي558.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيهدى كريم عاشور راضي143121292042094056

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي558.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحيدر حسين يونس لطيف143122162041033014

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي558.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيتبارك ناصر جاسم حنيش143123292042085037

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي556.0اعدادية السماوة للبنيناحيائينور الدين شاكر جسب كرمد143124292041003294

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي556.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيكوثر علي لفته فنغش143125292042065072

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي555.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيايمان قاسم نصيف سلطان143126292042052045

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي554.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيالتفات عدنان محمد ابراهيم143127162042383018

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي554.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيكرار عدنان هاشم ابراهيم143128162041084094

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي554.0ثانوية االصالة للبناتاحيائينبأ جبار لفتة منخي143129282042051092

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي554.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن حميد خضير ملوكي143130292041007052

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي553.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيساره كريم راتب دلي143131292042085106

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي553.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيريام مشتاق رضا هاشم143132292042085069

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي552.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيتبارك خالد كاظم عوده143133222042113033

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي552.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب ناصر جليل عبد علي143134162042165246

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي552.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبود رسن علي143135162042450055

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي551.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعبد الحميد عبد الكريم حميد عبد االمير143136292041002088

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي551.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمصطفى باسم فتحي حمود143137292041003260

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي551.0ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائيمهدي حسن عادل مزعل143138162041491023

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي551.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب جاسم فرحان نعاس143139292042051156

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيعلي سلمان فرحان خلف143140162041074021

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0اعدادية السماوة للبناتاحيائياالء صالح جابر واجد143141292042052025

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعبد هللا رحيم سلمان علي143142292041003144

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيبنين عبد الرضا طارش دخيل143143222042116013

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيحوراء حسن مسافر عبد143144292042160057

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء اسعد توفيق هواد143145272042061028

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمصطفى طالب عوده منشد143146162041060098

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيايات نعمة كامل عباس143147292042153019

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي549.0ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيسجاد احمد فاضل مشكور143148292041031020

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي549.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيحسين اسماعيل عريبي جابر143149162041075050

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي549.0اعدادية أور للبناتاحيائيفاطمه عبد الجبار مهلهل عبد الحسن143150222042154106
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جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي549.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيياسين زامل مالك محسن143151142041011169

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي549.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرقية لؤي رسول عبد هللا143152292042057115

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي548.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائينور صباح عبد الحسن كطافه143153142042196101

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي548.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيجعفر محيبس خضير عبيد143154222041002050

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي548.0اعدادية األعراف للبنيناحيائيمحمد جاسم فاخر حسن143155162041077015

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي548.0اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيزينب سعد مجيد جباره143156162042179012

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي548.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائياحمد زكي طالب محمد143157292041151004

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي548.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزينب صاحب موسى علوان143158292042057162

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي حسين عوده ماهود143159222041072091

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمجتبى عليوي بريه جبر143160222041358050

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائياسحاق كريم حسين نعمه143161282041151035

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيسجاد احمد عبل عيسى143162162041354029

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيحوراء عامر عبد هللا حامد143163252042056095

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيبتول علي حسن بديوي143164242042136019

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.0ثانوية دجلة للبنيناحيائياحمد سمير فاضل محمد143165282041012007

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس عواد جوده143166222042128044

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيحوراء حسين كاظم مهدي143167252042059263

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي546.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس رعد صالح عبد الكريم143168292041007175

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي546.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيعلي حسن واجد غزاي143169242041039035

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي546.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيعلي محمد حسين عليوي143170162041354050

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي546.0ثانوية الرباب للبناتاحيائينوران مشرق عبد الرحيم نهام143171232042147089

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي545.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيحوراء محمد غني مرزوك143172292042052090

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي545.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيمنار حسين نعيم دهيرب143173222042166026

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي545.0اعدادية بدرة للبنيناحيائيمحمد رزاق حسين محمد143174262041021017

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي545.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب أسعد جمعه ناهي143175222042392064

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي545.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيزهراء فاتز عبيد فزع143176162042301030

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي545.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائينقاء محمد عامر هندال143177162042202170

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي545.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب رزاق كاظم فرحان143178242042121149

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي545.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء صالح حسن علي143179162042240079

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي545.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيمحمد الطيب فرحان محمد حمزه143180142041182046

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي545.0اعدادية العشار للبناتاحيائيانفال ظافر عبد االمير موسى143181162042228013

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي545.0ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيختام عاطف ناظم عويد143182282042066015

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي545.0ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيمخلد باسم خليدان راهي143183232041188021

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي545.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيفاطمه طالب عبد الزهره جعاز143184222042202024

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي545.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيسفانه رياض محمد ولي143185212042174021
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جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي545.0ثانوية بطلة كربالءاحيائييقين حيدر عطيه بكال143186282042052117

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي544.6ثانوية المتميزاتاحيائيعال سلمان عباس بادي143187242042084058

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي544.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور مهدي حسن كاطع143188162042172029

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي544.0ثانوية النصر المختلطةاحيائيداخل علي كعيبر ليلو143189282041104001

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي544.0ثانوية االعالم للبنيناحيائيتحسين عبد ايوب عباس حميد143190232041066006

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي544.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمعن قيس عبد كاظم143191252041014159

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي544.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيغدير حيدر عبد المنعم محمد143192292042065058

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي544.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيحسن جواد كاظم فارس143193162041131006

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي544.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيزهراء طاهر فيصل جابر143194222042125048

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي544.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيمنار بشير فليح حسن143195222042143318

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي544.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيصادق محمد لفته عبد الحسن143196282041006076

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي543.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيعباس رائد صادق حسن143197282041006079

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي543.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه احمد جواد كاظم143198112042077062

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي543.0اعدادية واسط للبناتاحيائيبشرى كاظم جواد مساعد143199252042066009

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي543.0ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائياحمد خضير درول سلمان143200282041014001

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي543.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر محمد نعاس143201162042184100

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي543.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيشذى عزيز كوطي حسين143202222042323232

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي543.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيرسل باسم ثجيل عبد النبي143203222042392039

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي543.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيرقية طعمة جهاد ياسر143204222042143123

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي543.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيمحمد الباقر حسن راسم عباس143205232041214002

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي581.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسين محمد جباري عبد143206292051004044

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي562.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمهند محسن مردان عبيده143207162051038152

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي562.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي قادم عبيد عبد الزهرة143208162051038091

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي561.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسجاد حسين منصور حسين143209292051004058

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي559.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيسنا ليث شاكر مذبوب143210292052055034

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي557.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيصدام عبد الحسين محسن ناصر143211222051042037

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي555.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمقتدى عالوي حويل شنوف143212282051011133

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي554.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعباس علي حسن عبد الواحد143213162051363155

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي553.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقياسراء حسين نشاوي مايع143214292052071003

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي553.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي طالب غالب عريبي143215162051094038

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي553.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيسرى جهاد قاسم ريشان143216162052459014

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي553.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد جاسم خزعل طعمة143217162051084209

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي552.0اعدادية ابي العالء المختلطةتطبيقيحسين علي شاكر فياض143218292051109005

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي552.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيمحمود مالك سبتي حسن143219162051494037

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي552.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيسجاد حميد هاشم عبد الحسين143220282051011048

صفحة ٤٠٩٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي552.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيعبد الحسين محمد علي هادي علي143221162051131034

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي552.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقياحمد اياد سباح صالح143222292051100003

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي551.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيسبا محمد كاظم سلمان143223162052204023

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عامر صالح هادي143224162052202032

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0اعدادية البطحاء للبناتتطبيقيهديل محمد عبد الحسن عناد143225222052160032

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيمرتضى عبد العظيم ياسين مهدي143226162051301082

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي550.0ثانوية الغفران للبناتتطبيقيزهراء بشير صبيح صحن143227282052069019

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي549.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي نزار كاظم فهد143228162051083094

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي549.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحسين كاظم عبد الحسن عبد الزهره143229162051076029

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي548.0ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيزينب عبد االمام رشيد حسين143230162052332011

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي548.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيفيصل صالح داود سلمان143231162051355213

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيعباس موفق سالم حسن143232162051089034

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.0ثانوية الدر االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين احمد نعمه جبر143233222051099010

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيسجاد حسن حاتم دينار143234162051043027

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقياحمد شهيد جاسم محمد143235162051357021

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعماد سعدون الزم مشتت143236162051047112

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي547.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحميد الزم مشتت خليف143237162051047051

جامعة المثنى/كلية العلوم586.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائييسرى محمد حسين سلمان143238292042050145

جامعة المثنى/كلية العلوم583.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائينور مثنى علي محمد143239112042074081

جامعة المثنى/كلية العلوم559.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبلسم حمادي رويضي حمادي143240292042051036

جامعة المثنى/كلية العلوم557.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيمريم حسين رحيم ابو حميد143241292042052247

جامعة المثنى/كلية العلوم556.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيعبير حسين كامل صاحب143242292042067036

جامعة المثنى/كلية العلوم555.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيسرى رزاق غالي محمد143243292042054074

جامعة المثنى/كلية العلوم553.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيطيبة عيسى اسماعيل حشيش143244292042052190

جامعة المثنى/كلية العلوم552.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيرقيه حسين باعي خضر143245292042065024

جامعة المثنى/كلية العلوم552.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد فليح عجمي مذري143246292041002142

جامعة المثنى/كلية العلوم548.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحمدية سعد سلمان نفاط143247292042051069

جامعة المثنى/كلية العلوم548.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرافده تركي خليف مهوس143248292042051100

جامعة المثنى/كلية العلوم547.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيهدى فراس عبد اللطيف علي143249292042065088

جامعة المثنى/كلية العلوم545.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعمار حيدر جبير حيمير143250292041005108

جامعة المثنى/كلية العلوم545.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسن عمران ابراهيم143251292041007214

جامعة المثنى/كلية العلوم544.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة محسن محمد عوفي143252292042052221

جامعة المثنى/كلية العلوم544.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسمانه حيدر جوده وادي143253292042051210

جامعة المثنى/كلية العلوم542.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيصابرين علي حسين عبد143254292042056105

جامعة المثنى/كلية العلوم541.0اعدادية ابي العالء المختلطةاحيائيحيدر رعد حميد حسين143255292041109006
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جامعة المثنى/كلية العلوم540.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيقدس سايل جابر حسين143256292042079044

جامعة المثنى/كلية العلوم540.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيضحى عباس جبار مداعي143257292042058058

جامعة المثنى/كلية العلوم538.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء اياد كدر مناحي143258292042051074

جامعة المثنى/كلية العلوم537.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمه غانم عبد الزهره ابراهيم143259292042085136

جامعة المثنى/كلية العلوم537.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيسجاد رسام رحيم حسون143260292041025035

جامعة المثنى/كلية العلوم536.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب عزيز صكبان شنان143261292042085091

جامعة المثنى/كلية العلوم536.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرحاب يوسف تومان عبد الحسين143262292042056065

جامعة المثنى/كلية العلوم536.0ثانوية البسملة للبناتاحيائينورس وفيق حمود مشاي143263292042069059

جامعة المثنى/كلية العلوم535.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيفيصل علي خلف وناس143264292041005118

جامعة المثنى/كلية العلوم535.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغدير فاخر عسر جبير143265292042051241

جامعة المثنى/كلية العلوم535.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينوران عبد الحسين جودة وادي143266292042085175

جامعة المثنى/كلية العلوم535.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيعلياء ماجد علي شاهر143267292042057202

جامعة المثنى/كلية العلوم535.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة اسعد كريم دويني143268292042052204

جامعة المثنى/كلية العلوم534.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائياسماء ناصر سامي صبح143269292042079003

جامعة المثنى/كلية العلوم533.3ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيزهراء صفاء عقيل مكي143270292042076014

جامعة المثنى/كلية العلوم533.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيعبير باسم كامل مرهون143271292042052193

جامعة المثنى/كلية العلوم532.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيدنيا علي عبد الحسين سلطان143272292042153043

جامعة المثنى/كلية العلوم532.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيطيبة مدلول نجم عبد143273292042052192

جامعة المثنى/كلية العلوم532.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيساره مهدي فريج جاسم143274292042083015

جامعة المثنى/كلية العلوم531.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء علي حنون دلي143275292042057144

جامعة المثنى/كلية العلوم530.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيخديجه جمال مطر حمود143276292042053043

جامعة المثنى/كلية العلوم530.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيعباس سهيل عبد جياد143277292041100055

جامعة المثنى/كلية العلوم529.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيايمان سلمان غافل كاظم143278292042067007

جامعة المثنى/كلية العلوم528.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيدعاء حسن فتنان حسون143279292042067017

جامعة المثنى/كلية العلوم528.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبراء ستار جبار بدر143280292042056021

جامعة المثنى/كلية العلوم528.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيفهد جاسم فهد محمد143281292041151102

جامعة المثنى/كلية العلوم527.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعلي غالي كاظم محمد143282292041005101

جامعة المثنى/كلية العلوم526.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيشهد خضير علي نور143283292042057189

جامعة المثنى/كلية العلوم525.0اعدادية السماوة للبناتاحيائينور بدر كامل رسول143284292042052275

جامعة المثنى/كلية العلوم525.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفجر راجح شعالن وثيج143285292042052231

جامعة المثنى/كلية العلوم524.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبنين حامد صكبان عصود143286292042054018

جامعة المثنى/كلية العلوم524.0اعدادية السماوة للبناتاحيائينجاة عدنان ناصر عبد143287292042052265

جامعة المثنى/كلية العلوم524.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء علي حسين عباس143288292042051146

جامعة المثنى/كلية العلوم523.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه صالح عباس كصاد143289292042051256

جامعة المثنى/كلية العلوم523.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه ماهر عبد النبي عزيز143290292042065068
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جامعة المثنى/كلية العلوم523.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائياديان عماد نويع نور143291292042085008

جامعة المثنى/كلية العلوم523.0ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيرباب بشار خالد ابراهيم143292292042086007

جامعة المثنى/كلية العلوم522.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيقاسم سعد مكصود فهيد143293292041007250

جامعة المثنى/كلية العلوم522.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيساره هاشم كاطع مجلي143294292042053071

جامعة المثنى/كلية العلوم522.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيكريمه حامد رداد نويصر143295292042051274

جامعة المثنى/كلية العلوم522.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايات نعمه عاجل عباس143296292042051027

جامعة المثنى/كلية العلوم522.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة حسن محمد عاشور143297292042052208

جامعة المثنى/كلية العلوم521.4ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيبنين واثق حسين يعقوب143298292042076006

جامعة المثنى/كلية العلوم521.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمنتظر حميد يوسف صافي143299292041002164

جامعة المثنى/كلية العلوم521.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيكرار نصير شجاوي حسين143300242041200083

جامعة المثنى/كلية العلوم521.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب احمد جاسم صاحب143301292042056085

جامعة المثنى/كلية العلوم521.0ثانوية خديجة للبناتاحيائيريام صالح لفته عبد الحسين143302292042066010

جامعة المثنى/كلية العلوم520.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب مسلم عبد الستار عبد143303292042052161

جامعة المثنى/كلية العلوم520.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيمنال جابر منشد حسن143304292042053110

جامعة المثنى/كلية العلوم519.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب كريم ناصر عبد الحسين143305292042085098

جامعة المثنى/كلية العلوم518.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعبد الرزاق كعم والي محمد143306292041003142

جامعة المثنى/كلية العلوم518.0ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيزينب علي جوده حمدان143307292042091010

جامعة المثنى/كلية العلوم517.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيسجى علي نحت نشمي143308292042083016

جامعة المثنى/كلية العلوم517.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيامير احمد جبار طالب143309292041005014

جامعة المثنى/كلية العلوم517.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفرقان باسم جبر عبد السادة143310292042052234

جامعة المثنى/كلية العلوم517.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيحنين باسم جبارة مرزوق143311292042062018

جامعة المثنى/كلية العلوم517.0اعدادية ابي العالء المختلطةاحيائيحمدان فايد عبد النبي143312292041109005

جامعة المثنى/كلية العلوم516.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيهجران فارس جالب خنجر143313292042079056

جامعة المثنى/كلية العلوم516.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب فرحان عناد عبادي143314292042058047

جامعة المثنى/كلية العلوم516.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائياستبرق حيدر عبد علي كاظم143315292042050014

جامعة المثنى/كلية العلوم515.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيبنين مزهر مهدي جبار143316292042052066

جامعة المثنى/كلية العلوم515.0اعدادية السماوة للبناتاحيائياسراء حسن رحال مري143317292042052009

جامعة المثنى/كلية العلوم515.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب رسم بشيت عطار143318292042055043

جامعة المثنى/كلية العلوم514.0اعدادية السماوة للبنيناحيائياحمد حمود هليبت مناحر143319292041003007

جامعة المثنى/كلية العلوم513.0اعدادية النهضة للبنيناحيائيحسن عباس عبد المحسن هادي143320222041049009

جامعة المثنى/كلية العلوم513.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسين رعد عبد الكريم حسين143321292041004019

جامعة المثنى/كلية العلوم513.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيرحاب خضير جعاز جبار143322292042055025

جامعة المثنى/كلية العلوم513.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيسارة قاسم طعيمة فتنان143323292042050096

جامعة المثنى/كلية العلوم513.0اعدادية السماوة للبناتاحيائينهاية علي عور بشير143324292042052272

جامعة المثنى/كلية العلوم513.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيكوثر جواد كاظم عبد هللا143325292042051275
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جامعة المثنى/كلية العلوم512.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياسيل علي رحيم عريان143326292042051011

جامعة المثنى/كلية العلوم512.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمهدي صالح هامل جدران143327292041007348

جامعة المثنى/كلية العلوم512.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب رائد فاخر ساهي143328292042050088

جامعة المثنى/كلية العلوم511.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيدعاء فاضل غالي عطية143329292042052096

جامعة المثنى/كلية العلوم511.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايات سامي جبر سدخان143330292042051024

جامعة المثنى/كلية العلوم511.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيأسوار حاكم فزاع عبد هللا143331292042057007

جامعة المثنى/كلية العلوم511.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحاتم جبار حنيدل حاجم143332292041005024

جامعة المثنى/كلية العلوم510.3ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيشوق فالح عبد الفتاح شوكت143333292042076022

جامعة المثنى/كلية العلوم510.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشهد حمزة لطيف عبيد143334292042051216

جامعة المثنى/كلية العلوم510.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرسل عبد النبي لعيوس حمدان143335292042051112

جامعة المثنى/كلية العلوم510.0ثانوية خديجة للبناتاحيائيسما محمد جاسم محمد143336292042066018

جامعة المثنى/كلية العلوم510.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيشهد حيدر عبد الحسن عاكول143337292042052179

جامعة المثنى/كلية العلوم509.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيزينب ابراهيم حيدر باقر143338292042160097

جامعة المثنى/كلية العلوم509.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيوفاء توفيق منصور كاطع143339292042057285

جامعة المثنى/كلية العلوم509.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيضي اياد كامل ناصر143340292042160133

جامعة المثنى/كلية العلوم509.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيحوراء كمال هادي جبار143341292042053041

جامعة المثنى/كلية العلوم509.0ثانوية الشذرات للبناتاحيائيكوثر حيدر يحيى عبد هللا143342292042077028

جامعة المثنى/كلية العلوم509.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمنار ستار ياسر بعيش143343292042050135

جامعة المثنى/كلية العلوم509.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين مسلم محمد عواد143344292042056035

جامعة المثنى/كلية العلوم508.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء مزهر شعالن ابو الجون143345292042057154

جامعة المثنى/كلية العلوم508.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيجواهر ستار فنجان ظاهر143346292042050039

جامعة المثنى/كلية العلوم508.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد حيدر محمد عواد143347292042056103

جامعة المثنى/كلية العلوم508.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيرؤى حكمت جاسم عبد هللا143348292042052099

جامعة المثنى/كلية العلوم508.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيبنين حسن ناصر عبد هللا143349292042055013

جامعة المثنى/كلية العلوم508.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيرحمن جواد كاظم دلي143350292041005051

جامعة المثنى/كلية العلوم508.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيخديجه حمود عطيه حمدان143351292042053044

جامعة المثنى/كلية العلوم507.0اعدادية أور للبناتاحيائيروان فراس جبار علي143352222042154053

جامعة المثنى/كلية العلوم507.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائياحمد بلكت فرعون حمد143353292041153004

جامعة المثنى/كلية العلوم507.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيجنان عواد كاظم باني143354292042079010

جامعة المثنى/كلية العلوم507.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيايات رحيم بريج حمود143355222042410009

جامعة المثنى/كلية العلوم507.0ثانوية الشذرات للبناتاحيائيكوثر كاظم ساجت جاسم143356292042077030

جامعة المثنى/كلية العلوم507.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمصطفى صاحب عليوي خفيف143357262041038103

جامعة المثنى/كلية العلوم507.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء احمد عظيم عباس143358292042056076

جامعة المثنى/كلية العلوم507.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائياية عالء حسين نعيم143359222042412010

جامعة المثنى/كلية العلوم506.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة وليد خالد حسين143360292042052228
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جامعة المثنى/كلية العلوم506.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائينور عبد العظيم حميد جعفر143361292042088065

جامعة المثنى/كلية العلوم506.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيمصطفى عماد خلف جاسم143362182041119066

جامعة المثنى/كلية العلوم506.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيكلثوم جواد كاظم فرحان143363262042092071

جامعة المثنى/كلية العلوم506.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب ميثم تركي محمد143364292042085101

جامعة المثنى/كلية العلوم506.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك عقيل رحيم شنجار143365292042056037

جامعة المثنى/كلية العلوم505.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيساره حبيب حسين حمزه143366292042050097

جامعة المثنى/كلية العلوم505.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحميده نجم عبد هللا حمد143367292042056048

جامعة المثنى/كلية العلوم505.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد الرزاق سعود عبد الرزاق143368292042085057

جامعة المثنى/كلية العلوم504.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيزينب جاسم محمد كتاب143369232042305073

جامعة المثنى/كلية العلوم504.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيرويده سالم عواد راضي143370292042160076

جامعة المثنى/كلية العلوم504.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمريم مجيد غالي عكيد143371292042050132

جامعة المثنى/كلية العلوم504.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي محمد صادق عزيز143372292041013028

جامعة المثنى/كلية العلوم504.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء عبد االمير غافل عويد143373242042093077

جامعة المثنى/كلية العلوم503.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيعلي عباس محمد زاجي143374222041035169

جامعة المثنى/كلية العلوم503.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمة رشيد شويلي عوده143375242042108102

جامعة المثنى/كلية العلوم503.0اعدادية السالم للبنيناحيائياحمد جاسم حاوي عويد143376222041013002

جامعة المثنى/كلية العلوم503.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيضحى مهدي جاسم محمد143377252042087051

جامعة المثنى/كلية العلوم503.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيمالك عبيد فرهود هندول143378292042090025

جامعة المثنى/كلية العلوم503.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب هاتف حرز حسون143379292042050095

جامعة المثنى/كلية العلوم503.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء غضبان حسين فليح143380222042190095

جامعة المثنى/كلية العلوم502.4اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي سيف الدين عبد الرحمن فرهود جساس143381222041002211

جامعة المثنى/كلية العلوم502.0ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيهاجر عبد االمير حسين جويد143382222042260005

جامعة المثنى/كلية العلوم502.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عيسى حسين143383292042088033

جامعة المثنى/كلية العلوم502.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائياحمد بطي حرجان زغير143384292041151001

جامعة المثنى/كلية العلوم502.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيباقر محمد نجم عبد هللا143385252041031092

جامعة المثنى/كلية العلوم502.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين احمد علي حسين143386222041002069

جامعة المثنى/كلية العلوم502.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزينب حليم عودة كاظم143387292042057161

جامعة المثنى/كلية العلوم501.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائياديان سالم عباس زغير143388222042314002

جامعة المثنى/كلية العلوم501.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائينبأ فائق حسين منخي143389222042149043

جامعة المثنى/كلية العلوم501.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائياسراء فالح حسن مطير143390222042143016

جامعة المثنى/كلية العلوم501.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب ابراهيم حمودي عباس143391292042058042

جامعة المثنى/كلية العلوم501.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيحسين عماد فالح جبر143392222041005019

جامعة المثنى/كلية العلوم501.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء ميثم باجي لهيمص143393232042145066

جامعة المثنى/كلية العلوم501.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب جبير عباس كاطع143394292042067025

جامعة المثنى/كلية العلوم500.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيبنين صادق عبد االمير سوادي143395292042052059

صفحة ٤٠٩٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة المثنى/كلية العلوم500.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيناظم عبد ماشي مزهر143396242041200106

جامعة المثنى/كلية العلوم500.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيضحى نبيل ناصر عباس143397252042059588

جامعة المثنى/كلية العلوم500.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيفاطمه نجاح حسن محمد143398222042203047

جامعة المثنى/كلية العلوم499.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيجعفر صادق وسم كاظم143399262041004009

جامعة المثنى/كلية العلوم499.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب موسى عبد هللا نكاد143400292042051188

جامعة المثنى/كلية العلوم499.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيزين العابدين سلطان هاشم عبد النبي143401222041091082

جامعة المثنى/كلية العلوم499.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد ستار جبار عبداش143402292041007137

جامعة المثنى/كلية العلوم499.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيسجاد علي محسن شايع143403222041035113

جامعة المثنى/كلية العلوم499.0ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيرفل باسم محمد كاظم143404142042304001

جامعة المثنى/كلية العلوم499.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيابتسام غاوي داوي هندول143405292042069001

جامعة المثنى/كلية العلوم499.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيشهد سهيل عبد الستار محمد143406292042085113

جامعة المثنى/كلية العلوم499.0اعدادية سارية للبنيناحيائيحذيفة يونس عواد محمد143407172041018052

جامعة المثنى/كلية العلوم499.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء قاسم محسن مري143408292042052135

جامعة المثنى/كلية العلوم499.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائيعلي موفق عبد هللا حمزه143409172041072016

جامعة المثنى/كلية العلوم499.0اعدادية أور للبناتاحيائيهبه عطشان خلف ايدام143410222042154140

جامعة المثنى/كلية العلوم498.0ثانوية الوعي المختلطةاحيائيزينب بشير حسن جار هللا143411222042341003

جامعة المثنى/كلية العلوم498.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيديانا عواد حسن سعيد143412222042162048

جامعة المثنى/كلية العلوم498.0اعدادية مندلي للبنيناحيائينبراس طالب خزعل فليح143413212041034113

جامعة المثنى/كلية العلوم498.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيام البنين فاطمه خير الدين مطير جبل143414222042314006

جامعة المثنى/كلية العلوم498.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمسير محمد جابر محمد143415292041003258

جامعة المثنى/كلية العلوم498.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين يحيى كاظم علي143416222041010046

جامعة المثنى/كلية العلوم498.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء كريم صالح جنحيت143417292042057150

جامعة المثنى/كلية العلوم498.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائياماني عبد الخالق مانع سايب143418242042149010

جامعة المثنى/كلية العلوم498.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيتبارك رشيد ياقوت فالح143419222042393018

جامعة المثنى/كلية العلوم498.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمة احمد عزيز راضي143420232042117140

جامعة المثنى/كلية العلوم498.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيكريمه جابر بدوش كصاد143421292042057234

جامعة المثنى/كلية العلوم498.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيكوثر ياسر حيدر قنبر143422172042261061

جامعة المثنى/كلية العلوم498.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن همام غانم ابراهيم143423172041186044

جامعة المثنى/كلية العلوم498.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيحسن حميد بربر محمد143424242041202026

جامعة المثنى/كلية العلوم498.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء علي عبد صالح143425292042050077

جامعة المثنى/كلية العلوم498.0اعدادية التميز للبنيناحيائيسجاد حيدر منخي جبر143426222041356084

جامعة المثنى/كلية العلوم498.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيسجاد محمد عبد الحسين فهد143427262041209084

جامعة المثنى/كلية العلوم498.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينه ارحيم مزعل جاسم143428292042051190

جامعة المثنى/كلية العلوم497.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي عبد االمير نوري هادي143429262041010124

جامعة المثنى/كلية العلوم497.0ثانوية االندلس للبناتاحيائياالء سعد منشد ظاهر143430292042053011
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جامعة المثنى/كلية العلوم497.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيعليه خليل ابراهيم ياسين143431212042264015

جامعة المثنى/كلية العلوم497.0ثانوية الكوثر االهلية للبنيناحيائيمنتظر مسلم قاسم رحيم143432252041048024

جامعة المثنى/كلية العلوم497.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينسرين رائد باقر صالح143433252042101219

جامعة المثنى/كلية العلوم497.0اعدادية السوق للبناتاحيائيبتول كاظم عاجل نعمه143434222042209017

جامعة المثنى/كلية العلوم497.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيديار سعد محمد عبد الصمد143435202041001072

جامعة المثنى/كلية العلوم497.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأمنه قاسم كاظم طعمه143436222042153028

جامعة المثنى/كلية العلوم497.0ثانوية االعمار للبناتاحيائيخلود سالم عاجل طويرش143437222042430008

جامعة المثنى/كلية العلوم497.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيشمس ناهي عبد صنات143438222042113106

جامعة المثنى/كلية العلوم497.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيحوراء مهدي حمود خضير143439222042160012

جامعة المثنى/كلية العلوم496.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء اياد اليذ فهد143440292042051133

جامعة المثنى/كلية العلوم496.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيزين العابدين ميثم مفتن ناصر143441222041036130

جامعة المثنى/كلية العلوم496.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائياحمد خالد علي كندح143442222041040006

جامعة المثنى/كلية العلوم496.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيآيه عبد هللا احمد محمد143443202042340005

جامعة المثنى/كلية العلوم496.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء ماجد جابر طوير143444292042057151

جامعة المثنى/كلية العلوم496.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيايات هاتف ثامر علي143445292042153020

جامعة المثنى/كلية العلوم496.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب علي كشيش مهدي143446222042103158

جامعة المثنى/كلية العلوم496.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيقمرية مهدي صالح عبد العزيز143447222042139205

جامعة المثنى/كلية العلوم496.0ثانوية االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي كريم حمدي كاظم143448212041045011

جامعة المثنى/كلية العلوم496.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيهبه ناظم منشد صبيح143449222042108098

جامعة المثنى/كلية العلوم496.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي فارس عبد علي عاكول143450292041003179

جامعة المثنى/كلية العلوم495.1ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائينور محمد عبد العالي حسن143451222042159050

جامعة المثنى/كلية العلوم495.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيزهراء سا لم عبيد كاطع143452292042069028

جامعة المثنى/كلية العلوم495.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائياسراء ستار فنجان ظاهر143453292042050015

جامعة المثنى/كلية العلوم495.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب خالد نعمه عبد العزيز143454252042109036

جامعة المثنى/كلية العلوم495.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياالء فالح حسن والي143455292042051016

جامعة المثنى/كلية العلوم495.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعباس عقيل صبار خشوكي143456292041003136

جامعة المثنى/كلية العلوم495.0اعدادية الصفا للبناتاحيائيتبارك سعيد رشيد صبر143457262042085015

جامعة المثنى/كلية العلوم495.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيمريم محمد زغير ثامر143458162042192062

جامعة المثنى/كلية العلوم495.0ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيعلي قاسم علي منيشد143459222041099031

جامعة المثنى/كلية العلوم495.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائينبأ محيسن مكطوف كاظم143460222042203058

جامعة المثنى/كلية العلوم495.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيعباس صالح حربي حسب هللا143461212041034056

جامعة المثنى/كلية العلوم495.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيحوراء عباس سفيح عطاس143462222042161030

جامعة المثنى/كلية العلوم495.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب محمد راضي عاشور143463222042109052

جامعة المثنى/كلية العلوم495.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائياية عبد هللا إبراهيم مالح143464222042143041

جامعة المثنى/كلية العلوم495.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيحوراء رشك راهي لفته143465222042162041
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جامعة المثنى/كلية العلوم495.0ثانوية المسجد النبوي للبنيناحيائيضياء مجيد رحيم خضر143466292041016025

جامعة المثنى/كلية العلوم495.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيايات حسين نعيم فيصل143467222042109006

جامعة المثنى/كلية العلوم495.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء حازم محمد عطيه143468262042132093

جامعة المثنى/كلية العلوم495.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي ناصر كمر خليف143469222041010130

جامعة المثنى/كلية العلوم494.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعبير قاسم عاجل لفته143470292042051233

جامعة المثنى/كلية العلوم494.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد جواد عبد شهواز143471162041060084

جامعة المثنى/كلية العلوم494.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعبد هللا محمد جاسم محمد143472222041036185

جامعة المثنى/كلية العلوم494.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين احمد صبار هزاع143473222041010027

جامعة المثنى/كلية العلوم494.0ثانوية البتول للبناتاحيائيكلستان احمد اسماعيل توفيق143474182042175043

جامعة المثنى/كلية العلوم545.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيبراء محمد غازي محمد143475292052062004

جامعة المثنى/كلية العلوم545.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيزهراء سالم كامل فليح143476292052062012

جامعة المثنى/كلية العلوم543.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيدالل حاكم شاهول سعد143477292052062007

جامعة المثنى/كلية العلوم542.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيزهراء سلمان جبار كاطع143478292052055026

جامعة المثنى/كلية العلوم540.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيغسق حسين دخيل عبدالحسين143479292052153041

جامعة المثنى/كلية العلوم509.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيفاطمة رياض حمزة فرج143480292052052036

جامعة المثنى/كلية العلوم489.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيبشائر علي عبد الحسن عبد الحسين143481292052153012

جامعة المثنى/كلية العلوم488.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيتبارك محمد جواد جواد كاظم143482292052051027

جامعة المثنى/كلية العلوم483.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيزينب راضي خضير مصيل143483292052054010

جامعة المثنى/كلية العلوم482.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيامين جمال مهدي حساني143484292051002011

جامعة المثنى/كلية العلوم472.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيغفران حسون عبد باشي143485292052056023

جامعة المثنى/كلية العلوم472.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيحميد عزيز حسايه شايع143486292051016028

جامعة المثنى/كلية العلوم472.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيغصون يحيى خطار مدلل143487292052052033

جامعة المثنى/كلية العلوم469.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيزهراء حيدر عبد الرحمن محمد143488292052062010

جامعة المثنى/كلية العلوم468.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيشهد صادق محمد علوان143489292052054014

جامعة المثنى/كلية العلوم464.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمة وهاب مجيد عبد السادة143490292052056029

جامعة المثنى/كلية العلوم464.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيافراح خالد شنان عوده143491292052051009

جامعة المثنى/كلية العلوم463.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين سعدون نمر143492222051096027

جامعة المثنى/كلية العلوم462.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيحيدر علي طالب كريم143493292051031017

جامعة المثنى/كلية العلوم461.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى عباس بردان زنوح143494292051004160

جامعة المثنى/كلية العلوم460.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيعلي قاسم علوان عبد اشي143495292051100078

جامعة المثنى/كلية العلوم459.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيحنان غصاب داخل منشود143496292052071012

جامعة المثنى/كلية العلوم457.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيغيث ماجد بريج حبشان143497292051153186

جامعة المثنى/كلية العلوم456.0ثانوية ابن الهيثم المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا حمزه علي عبود143498242051215015

جامعة المثنى/كلية العلوم455.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيسجاد عبد مجلي جساب143499292051100049

جامعة المثنى/كلية العلوم453.0ثانوية السماوة المسائية للبناتتطبيقيخديجه غانم حمد مشاري143500292052160012
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جامعة المثنى/كلية العلوم451.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيآيات ناصر عبد سالم143501292052054001

جامعة المثنى/كلية العلوم450.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيحسين حياوي حسين عليوي143502292051156051

جامعة المثنى/كلية العلوم450.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيسجاد لطيف حمد سالم143503292051002046

جامعة المثنى/كلية العلوم448.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيعذراء اسعد فرحان منشود143504292052153039

جامعة المثنى/كلية العلوم445.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيهادي نايف هلبوت غالي143505292051004172

جامعة المثنى/كلية العلوم445.0ثانوية السماوة المسائية للبناتتطبيقيزينب عبد جنيح عريبي143506292052160022

جامعة المثنى/كلية العلوم442.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيحوراء حيدر حسن علي143507292052051034

جامعة المثنى/كلية العلوم441.0اعدادية ابي العالء المختلطةتطبيقيصفاء بدر رويضي دهش143508292051109014

جامعة المثنى/كلية العلوم441.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيعلي كريم رحيم عبد143509292051016057

جامعة المثنى/كلية العلوم440.0اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيتبارك علي هاشم علي143510162052194007

جامعة المثنى/كلية العلوم439.0الخارجياتتطبيقيزهراء حمزه جوده هليب143511292052401014

جامعة المثنى/كلية العلوم439.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيسجاد صخر جعويل سوادي143512292051100047

جامعة المثنى/كلية العلوم439.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيرقيه اسعد محمد فاضل143513292052055019

جامعة المثنى/كلية العلوم439.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيهاجر بسام علي عواد143514292052055050

جامعة المثنى/كلية العلوم438.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيتبارك محمد مفتن عباس143515292052052011

جامعة المثنى/كلية العلوم437.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيحوراء ميثم محمد نعيمه143516292052071017

جامعة المثنى/كلية العلوم437.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزينب حياوي فرحان عبد143517292052051056

جامعة المثنى/كلية العلوم437.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيمؤتمن حسن شبر حويلي143518292051156181

جامعة المثنى/كلية العلوم433.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيمساعد جاسم بدر حسين143519292051156229

جامعة المثنى/كلية العلوم432.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيفاطمة حسين نصيف جاسم143520292052052035

جامعة المثنى/كلية العلوم432.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقيحسين عبد هللا عبيد وحوح143521162051088006

جامعة المثنى/كلية العلوم432.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيفاطمه عالوي مسير حسون143522292052050030

جامعة المثنى/كلية العلوم430.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيكوثر صالح عبد الحسن كدبال143523292052056032

جامعة المثنى/كلية العلوم430.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسن عدنان ارزوقي كاظم143524292051004021

جامعة المثنى/كلية العلوم430.0ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيبنين جاسم محمد حلو143525292052085005

جامعة المثنى/كلية العلوم429.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد نجم عبيد حنوف143526292051004139

جامعة المثنى/كلية العلوم429.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيايمان سلمان غموس كاطع143527292052054003

جامعة المثنى/كلية العلوم428.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقينور الهدى حسين غالي عبد هللا143528292052051100

جامعة المثنى/كلية العلوم428.0الخارجياتتطبيقيفاطمه قاسم جاسم عوض143529292052401022

جامعة المثنى/كلية العلوم427.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيمنار فليح ناصر راضي143530292052052044

جامعة المثنى/كلية العلوم427.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيسعاد كريم وناس عودة143531292052054012

جامعة المثنى/كلية العلوم427.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيسجاد عطيه وناس سرحان143532292051005039

جامعة المثنى/كلية العلوم424.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزينب فاضل دلي عليوي143533292052051058

جامعة المثنى/كلية العلوم422.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيحسين عايد جاسم كسار143534292051153070

جامعة المثنى/كلية العلوم422.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقياحمد بشار فاضل محمد143535292051026002
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جامعة المثنى/كلية العلوم422.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمصطغى مانع عبد سمير143536292051026170

جامعة المثنى/كلية العلوم421.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي حسين جاسم محمد143537292051026111

جامعة المثنى/كلية العلوم421.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الحسين عوده كطفان143538292051005052

جامعة المثنى/كلية العلوم420.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقياحمد رشيد مصيجر شنتة143539222051036006

جامعة المثنى/كلية العلوم419.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعباس علي كصاب حامد143540282051016084

جامعة المثنى/كلية العلوم419.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيساره مبارك مزهر جاسم143541292052051063

جامعة المثنى/كلية العلوم419.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيجواد كاظم جبير لطيف143542292051005015

جامعة المثنى/كلية العلوم418.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيتبارك عبد المجيد عبد الجليل عبد العبيد143543292052052010

جامعة المثنى/كلية العلوم418.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيطيب الزهراء رفعت احمد محسن143544292052055037

جامعة المثنى/كلية العلوم418.0ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتتطبيقيزهراء جبار حقيق دهيم143545222052278010

جامعة المثنى/كلية العلوم417.0اعدادية االخاء للبنينتطبيقيعباس قاسم محمد جاسم143546222051037011

جامعة المثنى/كلية العلوم417.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيتقى ميثاق نور حميد143547252052059043

جامعة المثنى/كلية العلوم416.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسين غازي غانم باشخ143548162051083037

جامعة المثنى/كلية العلوم416.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمصطفى احمد حسين شاهين143549162051060199

جامعة المثنى/كلية العلوم416.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيانوار عبد شعيوط جابر143550292052052005

جامعة المثنى/كلية العلوم415.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيماجد جليل شخير رمثان143551292051156187

جامعة المثنى/كلية العلوم415.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيعلي رسن كاظم رسن143552162051089039

جامعة المثنى/كلية العلوم415.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيعلي عبد هللا منشد بغداد143553292051153171

جامعة المثنى/كلية العلوم414.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي اسماعيل عبد ابراهيم143554292051026102

جامعة المثنى/كلية العلوم414.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمرتضى عباس بردان زنوح143555292051004144

جامعة المثنى/كلية العلوم414.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعباس صالح زايد علي143556162051139060

جامعة المثنى/كلية العلوم414.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيزينب باسم صخل حسين143557292052054008

جامعة المثنى/كلية العلوم414.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقياسراء حيدر حسن علي143558292052051003

جامعة المثنى/كلية العلوم413.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقياحمد غازي عطية جابر143559292051016005

جامعة المثنى/كلية العلوم413.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى جبار خليفة علي143560292051004157

جامعة المثنى/كلية العلوم412.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيعلياء عاتي كريم شوين143561292052054015

جامعة المثنى/كلية العلوم412.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي تحسين محمد محمد جواد143562292051026106

جامعة المثنى/كلية العلوم411.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيزهراء عاجل بريد عروكي143563292052050013

جامعة المثنى/كلية العلوم411.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقياسراء محمد عبد الزهره محمد143564162052309001

جامعة المثنى/كلية العلوم411.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيبهاء محمد شاكر حسون143565292051153038

جامعة المثنى/كلية العلوم411.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيكرار عبد الحسين شويل شهيب143566282051011092

جامعة المثنى/كلية العلوم410.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتتطبيقيعفاف عدنان حسين فضل143567292052088010

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب510.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينبأ كريم عبد الكاظم خطار143568292042051299

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب502.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه احمد رويضي حمادي143569292042051245

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب495.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيليلى كريم لعيبي صيوان143570292042052242
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جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب494.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيسكينة ميثم هادي عبود143571292042052170

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب493.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيصبيح كريم عبود جالب143572282041151147

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب493.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب هالل عواد دويج143573292042065047

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب493.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء اياد نعمة علو143574292042056010

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب492.0ثانوية امنة بنت وهب للبنات الوقف الشيعياحيائيفاتن قابل منشد علي143575292042082016

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب492.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمهدي عانش رسن عبود143576292041003285

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب492.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء حسن ساجت مسير143577292042052121

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب490.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجى رعد داخل محمد143578292042051201

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب490.0ثانوية المسجد النبوي للبنيناحيائيساجد نور عبادة ابراهيم143579292041016021

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب489.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب سرمد عبد الحسين حميدي143580292042051165

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب488.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيعذراء فليح نعيم حمزة143581292042062043

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب488.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمسلم جواد عاكول عبود143582292041151134

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب486.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء عايد عطشان علي143583292042051145

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب486.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيامنه يونس شجاي شناوة143584292042052030

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب484.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه حيدر غازي عبد االمير143585292042051251

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب484.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهناء محمد علي محمد143586292042051331

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب483.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر كريم جهيد ظاهر143587292041007109

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب483.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيساري كاظم عبد الرضا حميدي143588232041252093

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب482.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعباس سجاد البو حنه عوفي143589292041003131

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب482.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيسكينه ابراهيم حسين سلمان143590292042052171

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب481.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحنان ساجت عطيه ظايف143591292042051071

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب481.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيبراق رحمن حسن عبود143592292042052050

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب480.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيرقيه عقيل مسلم حبيب143593292042050061

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب480.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعقيل رهيف عايد مهيدي143594292041003149

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب480.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبنين نعيم صياح حجوم143595292042054022

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب480.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد صادق عزيز143596292041013044

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب480.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمة سالم عبد االمير حيدر143597292042055060

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب478.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه كريم عوض سلطان143598292042051268

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب477.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيضحى هادي حيال داخل143599292042050106

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب477.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرحميه جبار حمود طالب143600292042051106

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب477.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة احمد حسن مهدي143601292042052202

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب475.0ثانوية المسجد النبوي للبنيناحيائيحسين احمد حسن علوان143602292041016012

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب475.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيياسر عقيل نور علي143603242041012069

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب475.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزهراء صالح حمزه مهدي143604292042083010

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب473.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيصادق مانع هلول خضير143605292041004046
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جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب472.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيسجاد حيدر ناجي هادي143606292041003109

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب470.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياسيل عبد اليمه دغيم مطلك143607292042051010

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب470.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء كريم زغير بجاي143608292042065033

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب469.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار حيدر حسوني طالل143609292041007255

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب467.0ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيزهور رحيم كعار عجيل143610292042091009

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب467.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيعباس جمعه صبح صياح143611292041008037

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب466.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد نعيم بردان جبار143612292041007023

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب465.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايمان سامي كامل عباس143613292042051029

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب465.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمصطفى ماجد كاظم جاسم143614292041003271

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب464.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيعذراء محمد عبد الحسن محمد علي143615292042088044

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب463.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيغفران حميد خنجر خضير143616222042120046

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب462.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمرتضى علي شنيخ شعالن143617292041002153

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب461.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه حسن مسير رطان143618292042051249

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب461.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد مسلم عبد الستار عبد143619292041003243

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب461.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيأديان كاظم علي عبد143620292042065001

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب461.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعذراء حسين كايم حميدي143621222042103198

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب460.0الخارجياتاحيائيهدى حسن خضر عليوي143622292042401063

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب460.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيكوثر فليح حسن ميدان143623292042054092

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب460.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين نايف ساري فرحان143624292042051053

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب459.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيرضا امير عبد هداد143625292041003095

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب458.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيمريم علي مسلم مطر143626292042085153

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب457.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيازهار عداي رهيف طاري143627292042069002

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب457.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيغدير ياسر حسين عليوي143628262041038070

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب456.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب عابر سماري عطشان143629292042051168

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب456.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيضحى عظيم حسين حمزة143630292042050105

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب456.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة قاسم عفو رداد143631292042052219

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب456.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي احمد حسين علي143632292041007207

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب456.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيفاضل عباس عواد هادي143633242041002097

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب456.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمه جميل نعمه عبد143634292042057211

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب456.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيدعاء حيدر كامل عبد الخضر143635292042160061

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب455.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينرجس ماجد حسن كزير143636292042051303

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب455.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم لفتة هالل حساني143637292042054096

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب455.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيفاطمه باسم عباس كتاب143638242042081070

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب454.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب جاسب كاظم عبد الحسين143639292042052143

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب454.0اعدادية حلب للبناتاحيائيرشا خالد عبد هارون143640242042107049
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جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب454.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيزينب صالح هالل حسين143641292042079025

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب454.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيافراح ناهي نهير عبد السادة143642292042052020

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب454.0ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائياحمد مايح مطلك شنباره143643242041211009

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب454.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزينب مكي عبد نعيم143644292042053066

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب453.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيمريم عوفي رحيم عبد هللا143645292042069053

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب453.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيايمان سامي عبيد شجيري143646242042104019

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب458.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقياحمد حسين حرجان مرهج143647292051026005

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب440.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسين ضاجر حميد خضر143648292051004034

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب439.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسجاد حسين عبود جهادي143649292051004057

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب438.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيرسل عبد العباس وازي مرزوك143650292052062008

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب426.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيسجاد فيصل كامل ثجيل143651292051002044

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب423.0ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيمنى عباس عبد هللا عليوي143652292052085020

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب417.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيحسن عادل هاشم نور143653292051153055

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب415.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيزكية حليم محمد جبار143654292052052016

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب412.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقيحنين قاسم حيدر نجم143655162052153007

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب410.0الخارجياتتطبيقيكوثر حمدهللا مجيد جابر143656292052401024

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب410.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمه عقيل حميد عبد الحسين143657292052051087

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب409.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيرباب رضوي ورهاد هذال143658292052071022

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب407.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقينجاح حسن عباس عبد143659292051153265

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب407.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيلمياء جخيم عبيد عطشان143660292052050033

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب407.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيمصطفى تكليف كاظم جحش143661292051100119

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب405.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد كاظم عبد جاسم143662292051026162

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب404.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقياكرام دحام عواد حسين143663292052153005

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب404.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيزهراء حمدي عبد صالح143664292052062009

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب403.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيدعاء راهي كريمش سايب143665292052153024

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب402.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيعلي مشتاق جابر كشاش143666292051100084

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب401.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيسجاد محمد مخيلص محمد143667292051026073

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب400.0اعدادية القرنة للبنينتطبيقيعلي حسن علي حسين143668162051027024

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب400.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقيحسين علي غازي لعيبي143669292051013011

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب399.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمه راضي مصبح دامج143670292052051083

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب399.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقينرجس حسين علي ردام143671292052051099

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب396.0ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيتبارك الرحمن محمد هاشم حمودي143672282052075006

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب396.0الخارجيونتطبيقيمحمد غثيث مالح ياسين143673162051400294

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب395.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيشفاء رسول عبد الحسن حسين143674292052153036

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب395.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقياسماء ظاهر كريم حيوان143675292052071004
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جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب395.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيزينب حسين نجم عبد143676292052062015

جامعة المثنى/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب395.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيزهراء اركان عبد الخضر عليوي143677292052055022

جامعة المثنى/كلية القانون569.0ثانويه المصابيح للبناتادبيفاطمه علي عادل شريده143678292022079037

جامعة المثنى/كلية القانون547.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين سعد جاهل مانع143679292021028035

جامعة المثنى/كلية القانون532.0ثانوية خديجة للبناتادبياسراء جبار جاسم محمد143680292022066001

جامعة المثنى/كلية القانون506.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيعلياء كرار هويدي حسين143681292022078078

جامعة المثنى/كلية القانون506.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزهراء ثامر عباس حميد143682292022078051

جامعة المثنى/كلية القانون503.0ثانوية امير المؤمنين للبنين-الوقف الشيعيادبيعلي نبيل عكل مزهر143683292021006024

جامعة المثنى/كلية القانون498.0ثانوية صفية للبناتادبيايات احمد حسين رحيم143684292022084006

جامعة المثنى/كلية القانون497.0ثانوية المناسك للبناتادبيهناء كريم عبد هللا جبار143685292022075072

جامعة المثنى/كلية القانون494.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيصادق رحيم كاظم مشعب143686292021105015

جامعة المثنى/كلية القانون491.0ثانوية صفية للبناتادبيزينب باسم عبد الكريم عبود143687292022084022

جامعة المثنى/كلية القانون481.0ثانوية المناسك للبناتادبيهجران والي كاظم سويلم143688292022075068

جامعة المثنى/كلية القانون480.0ثانوية النور للبناتادبياخالص جالوي شاكر مهدي143689292022093007

جامعة المثنى/كلية القانون479.0الخارجياتادبينور خليل عمران عبدالحسين143690292022401071

جامعة المثنى/كلية القانون479.0اعدادية الخنساء للبناتادبيرتاج حسين هويدي جاسم143691292022056012

جامعة المثنى/كلية القانون474.0الخارجيونادبيمصطفى محمود شاكر كاطع143692292021400133

جامعة المثنى/كلية القانون474.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعلي سمير مذبوب ضيغم143693292021014090

جامعة المثنى/كلية القانون474.0ثانوية عاتكة للبناتادبيفاطمة عبد الحسين غايب حسين143694292022063036

جامعة المثنى/كلية القانون472.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيسجاد اسماعيل نازل زماط143695292021028055

جامعة المثنى/كلية القانون472.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيحوراء ثابت نجم جحيل143696292022054032

جامعة المثنى/كلية القانون470.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيفاطمه شاكر مجدي شاكر143697292022078081

جامعة المثنى/كلية القانون468.0اعدادية الوفاء للبناتادبيوجدان فليح حميد زغيرون143698292022058038

جامعة المثنى/كلية القانون466.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيسالم سعد كاني فارس143699292021110024

جامعة المثنى/كلية القانون462.0ثانوية النور للبناتادبيزينب نعيم كاظم رفش143700292022093084

جامعة المثنى/كلية القانون461.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيتنزيل جمال جاسم عبيد143701292021014023

جامعة المثنى/كلية القانون460.0اعدادية فلسطين للبناتادبيسديل باسم طالب عبد الرزاق143702292022050076

جامعة المثنى/كلية القانون456.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعدنان عبد الحسين عنيد وثيج143703292021014085

جامعة المثنى/كلية القانون456.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيآمال ستار حبيت ابو السود143704292022054001

جامعة المثنى/كلية القانون455.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعبد هللا حسين دغيم عبد143705292021028067

جامعة المثنى/كلية القانون454.0ثانوية العدالة للبنينادبيحيدر حسن هادي محسن143706292021104013

جامعة المثنى/كلية القانون454.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعلي ماجد سموم فالح143707292021014098

جامعة المثنى/كلية القانون454.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء عادل عبد علي شناوه143708292022054051

جامعة المثنى/كلية القانون453.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيبنين مهدي راهي ناصر143709292022060030

جامعة المثنى/كلية القانون453.0ثانويه المصابيح للبناتادبيفاطمه طالب حسن محمد143710292022079036
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جامعة المثنى/كلية القانون452.0اعدادية االعتماد للبنينادبيعلي داخل رحيم مطشر143711292021010084

جامعة المثنى/كلية القانون452.0اعدادية االعتماد للبنينادبيمحمد فليح برهان عبد نور143712292021010119

جامعة المثنى/كلية القانون448.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين عباس محمد جواد143713292021017043

جامعة المثنى/كلية القانون448.0ثانوية امير المؤمنين للبنين-الوقف الشيعيادبيمحمد توفيق عجه عبد143714292021006031

جامعة المثنى/كلية القانون447.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيسجاد حسن جبار جواد143715292021001072

جامعة المثنى/كلية القانون447.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء صالح جبير سهر143716292022060076

جامعة المثنى/كلية القانون446.0اعدادية فلسطين للبناتادبيتماضر عقيل حسين صيوان143717292022050021

جامعة المثنى/كلية القانون446.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيعلياء حسن عالوي حسين143718292022060122

جامعة المثنى/كلية القانون444.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيسجى احمد حمدان جبر143719292022078064

جامعة المثنى/كلية القانون443.0اعدادية فلسطين للبناتادبيهديل حسين عطيه عجيل143720292022050116

جامعة المثنى/كلية القانون443.0الخارجياتادبينور ستار جثير رجه143721292022401072

جامعة المثنى/كلية القانون443.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمصطفى مؤيد ابو حميد جالب143722292021001159

جامعة المثنى/كلية القانون443.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيامنه عادل علوان جليل143723292022060017

جامعة المثنى/كلية القانون442.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب راجي عبادي كاطع143724292022056024

جامعة المثنى/كلية القانون441.0ثانوية امير المؤمنين للبنين-الوقف الشيعيادبيحسين كريم مرهج لزام143725292021006009

جامعة المثنى/كلية القانون440.0اعدادية الفضيلة للبناتادبينجود خالد ابو الهود عبد الحسين143726292022054096

جامعة المثنى/كلية القانون440.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيمسك علي حيدر ياسر143727292022078096

جامعة المثنى/كلية القانون440.0اعدادية ام سلمة للبناتادبينور حسين غياض هندوز143728292022060159

جامعة المثنى/كلية القانون439.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيتقي رحمن تقي عباس143729292021014022

جامعة المثنى/كلية القانون438.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيماجد محمد رهيف خماط143730292021014112

جامعة المثنى/كلية القانون438.0ثانويه المصابيح للبناتادبيهبه علي كريم جوده143731292022079051

جامعة المثنى/كلية القانون438.0ثانوية خديجة للبناتادبيزينب هاشم ناظم عبد العزيز143732292022066027

جامعة المثنى/كلية القانون438.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيعلي جاسم محمد عبد143733292021153130

جامعة المثنى/كلية القانون438.0اعدادية الوفاء للبناتادبيزينب احمد علي وميان143734292022058021

جامعة المثنى/كلية القانون437.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء حميد كريم شناوه143735292022060072

جامعة المثنى/كلية القانون437.0ثانوية التآخي للبنينادبيالزم عبد هللا لزام دحام143736292021018037

جامعة المثنى/كلية القانون437.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعباس فاضل نخيل عبد143737292021021029

جامعة المثنى/كلية القانون436.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيجالل جبار مجهول عوفي143738292021153035

جامعة المثنى/كلية القانون436.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيفاطمه عباس حسن هادي143739292022060131

جامعة المثنى/كلية القانون436.0ثانوية امير المؤمنين للبنين-الوقف الشيعيادبيعلي كريم مرهج لزام143740292021006023

جامعة المثنى/كلية القانون434.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمهدي دخان جبير كويني143741292021001168

جامعة المثنى/كلية القانون434.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيسعد نعيم عباس وصيف143742292021014067

جامعة المثنى/كلية القانون434.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيأسراء حسن علي والي143743292022060001

جامعة المثنى/كلية القانون434.0ثانوية الشريعة للبناتادبيزهراء حيدر حسون مفتن143744292022089019

جامعة المثنى/كلية القانون432.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبياديان صبحي صراوه نويف143745292022160002
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جامعة المثنى/كلية القانون432.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيجعفر فليح سطام جباره143746292021151024

جامعة المثنى/كلية القانون432.0ثانوية العدالة للبنينادبيمصطفى رياض مطشر محمود143747292021104041

جامعة المثنى/كلية القانون432.0ثانوية المجد للبناتادبياثراء عامر جابر كطاط143748292022068003

جامعة المثنى/كلية القانون432.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيفاطمه حسين جليل دايخ143749292022160083

جامعة المثنى/كلية القانون431.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيمرتضى عباس ناصر عباس143750292021106032

جامعة المثنى/كلية القانون431.0ثانوية النور للبناتادبيزهراء جميل ابراهيم حميد143751292022093056

جامعة المثنى/كلية القانون431.0ثانوية صفية للبناتادبيزينب صباح نزال غازي143752292022084023

جامعة المثنى/كلية القانون430.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيامير علي مفتن جخنون143753292021028011

جامعة المثنى/كلية القانون430.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيرقيه سعد رهيف عباس143754292022078048

جامعة المثنى/كلية القانون430.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفرح عبد الحسين شهيد ابراهيم143755292022056041

جامعة المثنى/كلية القانون430.0ثانوية النور للبناتادبيحوراء شاكر محسن زغير143756292022093038

جامعة المثنى/كلية القانون429.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينب راضي غازي حسين143757292022060090

جامعة المثنى/كلية القانون428.0اعدادية فلسطين للبناتادبيحوراء تحسين عبد الجليل سعد143758292022050024

جامعة المثنى/كلية القانون428.0ثانوية خديجة للبناتادبيزينب عايد مياح عطشان143759292022066025

جامعة المثنى/كلية القانون427.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيوسام حاكم عذيب عبيس143760292021008051

جامعة المثنى/كلية القانون427.0ثانوية خديجة للبناتادبيزينب حميد عبد سلمان143761292022066023

جامعة المثنى/كلية القانون427.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعالء رحيم رسول نور143762292021009085

جامعة المثنى/كلية القانون426.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيمصطفى هادي لزام مهوس143763292021109060

جامعة المثنى/كلية القانون426.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبينور عبد علي عباس فزاع143764292022078102

جامعة المثنى/كلية القانون426.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيحمدان ضيدان عايد عبيد143765292021110015

جامعة المثنى/كلية القانون426.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمد فرج كريم عطشان143766292021001149

جامعة المثنى/كلية القانون426.0اعدادية االعتماد للبنينادبيعلي كريم محمود ابراهيم143767292021010087

جامعة المثنى/كلية القانون425.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيشفاء كامل بدر محسن143768292022160131

جامعة المثنى/كلية القانون425.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيايالف ساجت عبد الرضا جبار143769292022078017

جامعة المثنى/كلية القانون425.0ثانوية النور للبناتادبينهروان عبد االمير محمد لفته143770292022093124

جامعة المثنى/كلية القانون425.0ثانوية امير المؤمنين للبنين-الوقف الشيعيادبيحسن علي عبد عبيد143771292021006005

جامعة المثنى/كلية القانون425.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعبد هللا فاضل عبد الحسين دعاج143772292021014084

جامعة المثنى/كلية القانون507.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيزيد رافد مناحي عبد143773292041003099

جامعة المثنى/كلية القانون491.0اعدادية السماوة للبنيناحيائياحمد عبد االئمه فدعوس حسين143774292041003013

جامعة المثنى/كلية القانون490.0ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيفاطمه تيسير سعد شاكر143775292042086009

جامعة المثنى/كلية القانون488.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيدعاء جابر حسن جابر143776292042050048

جامعة المثنى/كلية القانون488.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيابرار عبد جبار لفته143777292042056007

جامعة المثنى/كلية القانون487.0ثانوية الزهور للبناتاحيائينور رياض لطيف جبار143778292042062051

جامعة المثنى/كلية القانون485.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيغفران محمد عبد الحسين راشد143779292042057208

جامعة المثنى/كلية القانون484.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا صالح مطشر سلمان143780292041005084
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جامعة المثنى/كلية القانون482.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيأديان كاظم عزيز حنين143781292042050001

جامعة المثنى/كلية القانون472.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرحمه كريم جخير طوير143782292042051105

جامعة المثنى/كلية القانون471.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيبنين ماجد فليح عبد143783292042052065

جامعة المثنى/كلية القانون468.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحيدر رحيم يوسف عيسى143784292041005045

جامعة المثنى/كلية القانون468.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائينور محمد عبد الحسين هاني143785292042160178

جامعة المثنى/كلية القانون466.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر صالح عبد االمير كاظم143786292041007333

جامعة المثنى/كلية القانون452.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقييسرى عبد كامل حجي143787292052056039

جامعة المثنى/كلية القانون443.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيزهراء عباس مشكور ساجت143788292052050015

جامعة المثنى/كلية القانون419.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيمحمد حسن فليح كريم143789292051025065

جامعة المثنى/كلية القانون411.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيزهراء علي بوحي هداوي143790292052050016

جامعة المثنى/كلية القانون409.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيليث مؤيد كريم عبد143791292051004118

جامعة المثنى/كلية التمريض591.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيجعفر مجيد وعد وجعان143792292041100012

جامعة المثنى/كلية التمريض590.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمروه صاحب عبد الرضا حزام143793292042051279

جامعة المثنى/كلية التمريض590.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزمن حسن محمد جياد143794292042052117

جامعة المثنى/كلية التمريض588.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيخديجه راضي عبد هللا صياح143795292042052092

جامعة المثنى/كلية التمريض586.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيعباس عيدان جهادي جرو143796292041008039

جامعة المثنى/كلية التمريض586.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيعقيل دخيل سفاح حيذور143797292041008044

جامعة المثنى/كلية التمريض586.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائياسراء فاضل حسين عليل143798292042160018

جامعة المثنى/كلية التمريض585.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيامير طالب حنظل حسين143799292041002017

جامعة المثنى/كلية التمريض584.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيتبارك علي فرحان عبد143800292042050035

جامعة المثنى/كلية التمريض583.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيسعيد راضي كاظم علوان143801292041100046

جامعة المثنى/كلية التمريض582.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيموسى صالح مهدي صالح143802292041003290

جامعة المثنى/كلية التمريض582.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيتهاني عجمي فنجان وناس143803292042069015

جامعة المثنى/كلية التمريض581.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيكوثر محمود ديوان مشكور143804292042153121

جامعة المثنى/كلية التمريض581.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيكوثر رائد عليوي شايع143805292042094048

جامعة المثنى/كلية التمريض581.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيصالح حسن لطيف هميم143806232041042092

جامعة المثنى/كلية التمريض581.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنيناحيائيزين العابدين زكي حسن عجيل143807232041069021

جامعة المثنى/كلية التمريض581.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء سامي شريف سكر143808292042054048

جامعة المثنى/كلية التمريض581.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسين اسماعيل طه حمد143809232041017029

جامعة المثنى/كلية التمريض580.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعياحيائيمؤمل فرحان ناجي عايز143810242041031028

جامعة المثنى/كلية التمريض580.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد مكي داخل عبد الزهره143811252041150364

جامعة المثنى/كلية التمريض580.0ثانوية االندلس للبناتاحيائينور الهدى عدي جاسم محيميد143812292042053114

جامعة المثنى/كلية التمريض580.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيايمن جويسم عبيد مزهر143813292041008007

جامعة المثنى/كلية التمريض580.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمنشد محسن خطيط عراك143814242041010151

جامعة المثنى/كلية التمريض580.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيايمان عامر شاكر شناوه143815292042065006
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جامعة المثنى/كلية التمريض580.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى احمد صاحب سلمان143816252041031734

جامعة المثنى/كلية التمريض580.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيعباس عبد الحمزه حسين سندال143817242041015070

جامعة المثنى/كلية التمريض580.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمد احمد عباس داود143818212041054125

جامعة المثنى/كلية التمريض580.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيعلي كريم مشكور خاجي143819242041063054

جامعة المثنى/كلية التمريض580.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر واثق داخل فاضل143820242041001094

جامعة المثنى/كلية التمريض580.0اعدادية سومر للبنيناحيائيحسين علي محين جاسور143821242041009046

جامعة المثنى/كلية التمريض580.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيمحمد شاكر محمود اغاصدري143822242041037045

جامعة المثنى/كلية التمريض580.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيناصر حيدر عبد الستار لفته143823132041034043

جامعة المثنى/كلية التمريض580.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمصطفى عالء حسن عبد هللا143824252041012205

جامعة المثنى/كلية التمريض580.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيحسين عباس حسين علي143825252041034011

جامعة المثنى/كلية التمريض580.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر هادي عبد الزهره143826252041200034

جامعة المثنى/كلية التمريض580.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيعلي شاكر عوده راضي143827272041153085

جامعة المثنى/كلية التمريض580.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيهاشم منصور محمد رضا143828272041010218

جامعة المثنى/كلية التمريض580.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيحيدر حسين عبيد عبيس143829232041059032

جامعة المثنى/كلية التمريض580.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيعلية فهد مشاي جرو143830292042094039

جامعة المثنى/كلية التمريض579.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرقية عبد الحسين كريم نجم143831292042057111

جامعة المثنى/كلية التمريض579.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء صادق عادي عبد143832292042052128

جامعة المثنى/كلية التمريض579.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيشوق محمد جياد رسن143833292042052180

جامعة المثنى/كلية التمريض579.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيخديجه جادر غزيوي سلطان143834292042053042

جامعة المثنى/كلية التمريض578.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيوفاء غازي فيصل عباس143835292042051333

جامعة المثنى/كلية التمريض578.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيرسل كاظم جبار عبد143836292042058028

جامعة المثنى/كلية التمريض577.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء اسحاق عبادي صخر143837292042056009

جامعة المثنى/كلية التمريض576.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمة الزهراء حسن عبد جبر143838292042056118

جامعة المثنى/كلية التمريض576.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرتاج خالد مجيد خضير143839292042057097

جامعة المثنى/كلية التمريض576.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيميعاد رمضان مرود والي143840292042052262

جامعة المثنى/كلية التمريض575.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيحنان سعيد مطر خالوي143841292042054029

جامعة المثنى/كلية التمريض575.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب جاسم كاظم حيال143842292042052145

جامعة المثنى/كلية التمريض575.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيافتخار خنجر راضي جاسم143843292042069005

جامعة المثنى/كلية التمريض575.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيسراب رياض مشروم جبار143844292042052168

جامعة المثنى/كلية التمريض574.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمة احمد جابر علو143845292042056116

جامعة المثنى/كلية التمريض574.0اعدادية السنية للبناتاحيائيكوثر ناصر ناجي عطيه143846242042102258

جامعة المثنى/كلية التمريض574.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيتبارك رزاق زاير كافي143847242042093042

جامعة المثنى/كلية التمريض574.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيقنوت ناجي مجبل كاظم143848292042088054

جامعة المثنى/كلية التمريض574.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيربيعه نعمة هالل كرم143849292042050054

جامعة المثنى/كلية التمريض574.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيايات محمد كاظم حسن143850292042085018
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جامعة المثنى/كلية التمريض574.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيزينب هادي سعيد صحن143851222042311109

جامعة المثنى/كلية التمريض573.0اعدادية النور للبناتاحيائيبنين كاظم مجذوب بطي143852242042095030

جامعة المثنى/كلية التمريض573.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشذى نوماس عبد الكاظم شامان143853242042134131

جامعة المثنى/كلية التمريض573.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيحنين نصيف فرحان حسن143854292042052081

جامعة المثنى/كلية التمريض573.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيسهام عدنان سالم محمد143855292042052174

جامعة المثنى/كلية التمريض572.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيسارة راضي حزام جابر143856292042052164

جامعة المثنى/كلية التمريض571.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيضحى ميران جواد كاظم143857242042134146

جامعة المثنى/كلية التمريض571.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب خالد رحيم عيسى143858292042052152

جامعة المثنى/كلية التمريض571.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيبراء قاسم ياسر سريح143859222042421015

جامعة المثنى/كلية التمريض571.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيتبارك احمد اسماعيل محمد زكي143860292042052068

جامعة المثنى/كلية التمريض571.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينمارق حسين مجهول خابط143861242042134198

جامعة المثنى/كلية التمريض570.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيحوراء علي صالح حرجان143862292042160058

جامعة المثنى/كلية التمريض570.0اعدادية النيل للبناتاحيائيدالل حيدر ساجت شلبة143863222042169034

جامعة المثنى/كلية التمريض570.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيوجدان سعران ناطور خنفوس143864292042052290

جامعة المثنى/كلية التمريض570.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغدير حاكم هاشم كاطع143865252042096360

جامعة المثنى/كلية التمريض570.0اعدادية السنية للبناتاحيائيتبارك قائد رسالة حسن143866242042102077

جامعة المثنى/كلية التمريض570.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهاله طاهر كاظم جاسم143867232042109172

جامعة المثنى/كلية التمريض570.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيمريم محمد غانم حميدي143868242042120252

جامعة المثنى/كلية التمريض570.0اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين حسين سلمان راضي143869242042102055

جامعة المثنى/كلية التمريض570.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيشهد باسم كاظم مطر143870242042119116

جامعة المثنى/كلية التمريض570.0اعدادية دمشق للبناتاحيائينرجس حيدر حبيب حمزه143871242042121276

جامعة المثنى/كلية التمريض570.0اعدادية النصر للبناتاحيائينور كاظم نعمه علي143872122042112256

جامعة المثنى/كلية التمريض570.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياالء حسين علي دهيلي143873242042220055

جامعة المثنى/كلية التمريض569.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيايات رعد طالب كاظم143874242042121018

جامعة المثنى/كلية التمريض569.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيحوراء ماجد صباح غالم143875262042102032

جامعة المثنى/كلية التمريض569.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيبنين اسعد ناعم عمران143876292042050022

جامعة المثنى/كلية التمريض569.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرحاب كريم زغير عبد143877242042123062

جامعة المثنى/كلية التمريض569.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيحوراء حسين عبد داخل143878292042057079

جامعة المثنى/كلية التمريض569.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيجمانه طارق هادي بدر143879222042185024

جامعة المثنى/كلية التمريض569.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيكوثر علوان فليح حسن143880292042057239

جامعة المثنى/كلية التمريض569.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينمارق عبد الرضا حسن محمد143881252042109087

جامعة المثنى/كلية التمريض569.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيمريم حيدر عبد نور سكر143882242042096141

جامعة المثنى/كلية التمريض568.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزهراء هاتف جبر مرزه143883242042122068

جامعة المثنى/كلية التمريض568.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء مسلم هاشم شناوه143884242042139076

جامعة المثنى/كلية التمريض568.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيكوثر قاسم حسن شمردل143885292042083023
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جامعة المثنى/كلية التمريض568.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه كاظم مهدي فرحان143886242042122120

جامعة المثنى/كلية التمريض568.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزينب رزاق جابر مطعوج143887242042146051

جامعة المثنى/كلية التمريض568.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائينور حسين عزيز كاطع143888222042175264

جامعة المثنى/كلية التمريض568.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزهراء شهاب تقي عباس143889292042053053

جامعة المثنى/كلية التمريض567.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء صاحب رزاق صالح143890132042121096

جامعة المثنى/كلية التمريض567.0اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء فليح كاظم خضير143891242042102152

جامعة المثنى/كلية التمريض567.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمسار حيدر كاظم مطر143892242042119162

جامعة المثنى/كلية التمريض567.0ثانوية امنة بنت وهب للبنات الوقف الشيعياحيائيزينب علي حمزه جعفر143893292042082009

جامعة المثنى/كلية التمريض567.0ثانوية الجنان للبناتاحيائيهاجر محمد هادي علوان143894242042079030

جامعة المثنى/كلية التمريض567.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء سعيد زغير حسين143895242042108063

جامعة المثنى/كلية التمريض567.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزينب حامد علي عباس143896242042141045

جامعة المثنى/كلية التمريض567.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشهد محسن العيبي حمدي143897242042106153

جامعة المثنى/كلية التمريض567.0اعدادية السنية للبناتاحيائيعفاف خير هللا صكبان صياح143898242042102218

جامعة المثنى/كلية التمريض567.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب ستار كريم كرمول143899242042096094

جامعة المثنى/كلية التمريض567.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيانعام شاكر كاظم عطيه143900242042160006

جامعة المثنى/كلية التمريض567.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيبتول صباح حبيب لفته143901242042149020

جامعة المثنى/كلية التمريض566.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيريام طاهر سلمان عيدان143902232042105028

جامعة المثنى/كلية التمريض566.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيليلى قاسم مهدي محمد143903242042106206

جامعة المثنى/كلية التمريض566.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيغفران مهر فرحان ناصر143904242042184040

جامعة المثنى/كلية التمريض566.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيزهراء حسين نور حنتوش143905232042172014

جامعة المثنى/كلية التمريض566.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيازل جواد كاظم عبد الحسين143906232042078002

جامعة المثنى/كلية التمريض566.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزينب كاظم محمد جياد143907242042111066

جامعة المثنى/كلية التمريض566.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء حسام عبد الحمزة لعيبي143908242042119079

جامعة المثنى/كلية التمريض566.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيسارة سامر لطيف صياح143909292042058049

جامعة المثنى/كلية التمريض566.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين كاظم عبد جياد143910232042109030

جامعة المثنى/كلية التمريض566.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيايمان يحيى عبد االمير حمزه143911242042220098

جامعة المثنى/كلية التمريض566.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمة جاسم محمد منشد143912242042123132

جامعة المثنى/كلية التمريض566.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيأبتهال ماجد ياسر حسوني143913262042250001

جامعة المثنى/كلية التمريض566.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور حيدر عالوي كاظم143914252042100509

جامعة المثنى/كلية التمريض566.0اعدادية العروبة للبناتاحيائياديان عماد عوده جوده143915242042120003

جامعة المثنى/كلية التمريض566.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور علي فالح رخيص143916242042096162

جامعة المثنى/كلية التمريض566.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيهاجر عامر نعمه كريم143917232042153183

جامعة المثنى/كلية التمريض566.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسراب رحيم جفات فوار143918242042134123

جامعة المثنى/كلية التمريض566.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرتاج عبد الحسن جواد كاظم143919242042110029

جامعة المثنى/كلية التمريض566.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيتماره علي محمد علي حسن143920232042118016
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جامعة المثنى/كلية التمريض566.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه حمزه محمد عمران143921232042142252

جامعة المثنى/كلية التمريض566.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم موحان ذياب سرحان143922242042114239

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري580.0ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن طاهر فليح143923292041031027

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري552.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيايات محمد جبار حمود143924252042101027

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري542.0اعدادية هند للبناتاحيائيحوراء حسين حميد حسن143925112042079025

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري539.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيمصطفى حيدر مكي جاسم143926292041013041

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري536.0ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيعلي حسين عبد الرزاق حسين143927292041031023

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري526.0ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائينبا خليل كاظم عبد االمير143928292042086012

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري523.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفدك قاسم عبد الرزاق عبد االمير143929292042085143

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري522.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمنتظر محمد حسن يونس143930292041003282

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري513.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيندى جاسم كاظم حيال143931292042052267

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري511.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائياية عوده سلمان علي143932222042172016

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري492.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيحوراء بصير عواد كاظم143933292042057078

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري491.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيرقيه جبار بشين جبر143934292042079017

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري491.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزينب احمد نصيف علي143935222042412039

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري489.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسيف علي مهول عيدان143936292041007157

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري487.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيبنين احمد عبد الرزاق محمد سعيد143937292042052053

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري482.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعباس ميثم عبد المحسن عبد الشهيد143938292041003141

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري476.3ثانوية رقية للمتميزاتاحيائياالء صادق حامد سلمان143939292042076003

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري473.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعبد هللا محسن حسين محسن143940242041006043

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري471.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيعلي عزيز خماط خنجر143941252041046041

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري470.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن باسم تركي جبار143942292041007050

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري470.0اعدادية السماوة للبنيناحيائياحمد حسن هادي منشد143943292041003006

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري468.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعدنان حسيجان والي محمد143944292041003146

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري468.0مدارس أور العراقية النموذجية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيعلي اسيل عبد الرزاق سلمان143945132041241003

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري464.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور محمد قاسم حميد143946292042051320

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري463.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيبنين علي محمد مصطفى143947292042085030

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري461.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيزهراء علي سليمان عيسى143948292042160088

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري459.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء رائد محمد عبود143949292042094014

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري458.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد قاسم حسن كاظم143950292041003240

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري457.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيايات كريم بسيطه خضر143951292042085017

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري457.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيفاطمه حسين هاني طاهر143952292042058067

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري453.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب عقيل ارحيم كريم143953292042052155

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري452.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء حيدر خضير عباس143954292042051093

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري449.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياالء محمد عبد هللا عذافه143955292042051018
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جامعة المثنى/كلية الطب البيطري449.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرشا حيدر عدنان ياسر143956292042051115

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري449.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة صادق مصطفى صادق143957292042052215

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري449.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيرباح عميد راضي كحامي143958292042069025

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري448.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيفيصل سعد مجهول لفته143959292041005116

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري447.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيبراء كاظم فالح عباس143960222042178020

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري447.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيخلود حيدر مزعل عبد143961292042050047

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري447.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيابرار ضيدان مجبل غالي143962292042160009

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري444.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب عبد الرزاق ابراهيم جاسم143963292042052154

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري443.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرقيه احمد كامل عبد143964292042085064

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري441.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيلقاء صالح وادي ميزر143965292042085144

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري441.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسين طحيور143966292042085077

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري441.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيحوراء سالم ناصر حسين143967292042065022

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري440.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيبنين محمد فزاع كصاد143968292042160043

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري440.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيزهراء طالب علي حسين143969292042153065

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري440.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيجهاد باسم محمد جهادي143970292041100015

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري439.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيغسان عادل حسن علي143971292041007241

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري438.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائياحمد حسن كاظم ليهوب143972292041100003

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري438.0ثانوية خديجة للبناتاحيائيفاطمه حيدر كاظم عبد143973292042066023

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري437.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزينب صالح هالل لغيوي143974292042057163

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري437.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيمريم مهند نعمه حسن143975292042065075

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري436.0ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد شهيد حسين143976292042081006

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري435.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيفاطمه كصاد كاطع معن143977292042079040

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري434.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيروان سجاد محمد عطيه143978292042160075

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري434.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيسكينه محمد ساجت مسير143979292042052172

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري434.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء موفق حنون عبد الحسين143980292042057156

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري432.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيساره حسين عطيه حمزه143981292042055049

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري431.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب حسين احمد كاظم143982292042052146

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري431.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه قاسم حميدي سلمان143983292042051266

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري431.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب رحمن كاظم ناصر143984292042065041

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري431.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه جبار حسون عالوي143985292042050120

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري431.0ثانوية رواد السالم المختلطةاحيائيعباس معاد عامر حميد143986212041266004

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري430.0اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيحسين علي سهيل عليوي143987262041203021

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري430.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة محمد عبد االمير محمد143988292042052222

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري429.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمود رحيم حسون عباس143989292041003248

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري428.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة رعد عبد رسن143990262042088126
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جامعة المثنى/كلية الطب البيطري427.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاهم عوده دشاش143991292042085138

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري427.0ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيمحمد طعيمه مطر لفلوف143992292041105032

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري427.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيحسن محمد مهدي شهيب143993292041153055

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري426.0اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد الباقر جعفر داهي مطير143994122041026132

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري426.0اثانوية الرحمه االهليه للبنيناحيائيعباس كريم جاسم جبر143995242041050005

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري425.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه غالب طريخم بدح143996292042055065

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري425.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين علي محمود حسين143997272041010055

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري424.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيسراب خالص زاير فاضل143998242042133004

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري423.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيفالح حسن صاحب علوان143999272041153104

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري423.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب علي هاشم علوان144000272042060176

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري423.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيهجران حسين علوان عاجل144001252042170673

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري423.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسجى احمد عبد الحسن محمد144002242042220476

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري422.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينور وصفي بشيت عطار144003292042085174

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري422.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين رحيم لهو شبلي144004292042051038

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري421.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين علي صادق علي144005292041003070

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري421.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائينبأ فاضل حسين مشكور144006292042050140

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري421.0ثانوية خديجة للبناتاحيائيزهراء كاظم طاهر خضر144007292042066014

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري421.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيتمار احمد عباس حسون144008232041027008

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري421.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيمحمد سعد حبط صياح144009242041039055

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري420.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيهدى جبار حياوي فجر144010222042143372

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري420.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيحسن وجدي مجيد عبود144011212041274012

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري420.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائينوره علي كرمش خضير144012292042057267

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري420.0ثانوية عين الديوانية االهلية للبناتاحيائيطيبه احمد عيدان عبد144013242042192018

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري419.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيسما رافع مطر عبود144014222042432030

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري419.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيفيض الهدى أحمد جبار عباس144015292042053099

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري419.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائياسراء جبار جالي حيال144016292042070003

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري419.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار رزاق قاسم راضي144017292041007257

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري418.0ثانوية خديجة للبناتاحيائيايه تراث فاهم جبار144018292042066004

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري418.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيزين العابدين حسين هندي حسن144019292041151066

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري418.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمد فرمان كريم أحمد144020202041004059

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري418.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب مظفر كامل عباس144021292042085100

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري418.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيدعاء مهدي دواس وطبان144022242042220237

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري418.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسن خالد ناجي هادي144023252041031119

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري418.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيفاطمة خليل فاضل عباس144024232042190018

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري418.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيسجاد حيدر عواد كاظم144025242041204058
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جامعة المثنى/كلية الطب البيطري418.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيعلي رزاق جابر محمد144026242041035100

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري417.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسن ساطع حسن مطر144027292041003043

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري417.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين حسن عبد الرزاق عبد المطلب144028242042220124

جامعة المثنى/كلية الزراعة464.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيطارق علي طارق هادي144029292041003125

جامعة المثنى/كلية الزراعة450.0ثانوية خديجة للبناتاحيائيشيمه صالح عواد عبد144030292042066019

جامعة المثنى/كلية الزراعة411.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيسجاد مرتضى هادي صالح144031292041003114

جامعة المثنى/كلية الزراعة409.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن عبد الرؤوف حميد144032292041151119

جامعة المثنى/كلية الزراعة409.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي نغيمش عطشان دارم144033292041004071

جامعة المثنى/كلية الزراعة408.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيرغد رحيم فيصل سريح144034222042153142

جامعة المثنى/كلية الزراعة407.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيسارة عبد العالي حميد جعفر144035292042057174

جامعة المثنى/كلية الزراعة406.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه قتيبه مهدي حمدان144036292042051267

جامعة المثنى/كلية الزراعة405.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيليث عبد الواحد كاظم عيدان144037292041003206

جامعة المثنى/كلية الزراعة400.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمنال عطاي كامل ثويني144038292042054097

جامعة المثنى/كلية الزراعة398.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيتبارك عزيز غالي غنيص144039292042065019

جامعة المثنى/كلية الزراعة396.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمرتضى عباس صادق علي144040292041003253

جامعة المثنى/كلية الزراعة395.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيدعاء محمد دخيل خضير144041292042050049

جامعة المثنى/كلية الزراعة394.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيساره علي كاظم عيدان144042292042160116

جامعة المثنى/كلية الزراعة394.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيآيات فاضل طالب تويس144043292042050008

جامعة المثنى/كلية الزراعة393.0ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائياحمد عبد العالي حسين فرهود144044292041031002

جامعة المثنى/كلية الزراعة393.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيفاطمه رزاق نعمه دهيم144045202042124083

جامعة المثنى/كلية الزراعة393.0ثانوية خديجة للبناتاحيائيسحاب حمود دان سلطان144046292042066017

جامعة المثنى/كلية الزراعة393.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيشروق هادي دريفش محمد144047292042062039

جامعة المثنى/كلية الزراعة393.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الرضا خصاف عبود144048292041151124

جامعة المثنى/كلية الزراعة393.0اعدادية السماوة للبنيناحيائياحمد ياسر عبد االمير عطية144049292041003021

جامعة المثنى/كلية الزراعة393.0ثانوية الشذرات للبناتاحيائيعذراء عبد هللا كريم خضير144050292042077024

جامعة المثنى/كلية الزراعة393.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد خضير اشهيب144051292042092010

جامعة المثنى/كلية الزراعة392.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبيان جاسم عارف وثيج144052292042051055

جامعة المثنى/كلية الزراعة392.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيشهد عبد الرحمن كاظم علي144053292042050102

جامعة المثنى/كلية الزراعة391.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائينرجس محمد جالب عبود144054292042153133

جامعة المثنى/كلية الزراعة391.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيايات علي رحيم ناصر144055292042052038

جامعة المثنى/كلية الزراعة391.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيهدى ماجد عبد اليمه بكه144056292042085179

جامعة المثنى/كلية الزراعة391.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجى سمير شمخي جبر144057292042051202

جامعة المثنى/كلية الزراعة390.0الخارجياتاحيائيسجى زهير فتيني مناحر144058292042401036

جامعة المثنى/كلية الزراعة390.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياماني سالم مياح جبار144059292042051019

جامعة المثنى/كلية الزراعة390.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيهديل هادي جلوب محمد144060242042115113
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جامعة المثنى/كلية الزراعة390.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن هادي دريفش محمد144061292041007065

جامعة المثنى/كلية الزراعة390.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيحميدة جاسم محمد عبيد144062292042067014

جامعة المثنى/كلية الزراعة389.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء رياض ارحيم عبد العباس144063292042052126

جامعة المثنى/كلية الزراعة389.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيلمياء عبد الحسين البس صافي144064292042069048

جامعة المثنى/كلية الزراعة389.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيمصطفى محمد جاسم علوان144065292041100102

جامعة المثنى/كلية الزراعة389.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبتول عبد الحسن عبد الكريم عبد العزيز144066292042057039

جامعة المثنى/كلية الزراعة388.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيدعاء صالح مهدي نور144067292042057088

جامعة المثنى/كلية الزراعة388.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيآمنة طاهر عبد الزهرة حمزة144068292042153002

جامعة المثنى/كلية الزراعة387.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيذو الفقار كريم حسن خضير144069292041002054

جامعة المثنى/كلية الزراعة386.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيتبارك فليح منشد سلطان144070292042052071

جامعة المثنى/كلية الزراعة386.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمة فائق ناجي حاجم144071292042057223

جامعة المثنى/كلية الزراعة385.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيتقى علي كاظم شبيب144072292042065020

جامعة المثنى/كلية الزراعة383.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه لؤي جاسم محمد144073292042053094

جامعة المثنى/كلية الزراعة383.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيعبد الرزاق عمار عبد الرزاق سلمان144074292041013022

جامعة المثنى/كلية الزراعة383.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائياحمد حسين خضير نزال144075292041153008

جامعة المثنى/كلية الزراعة382.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي عبد الرزاق جاسم حسن144076292041003173

جامعة المثنى/كلية الزراعة382.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيغصون خضير عزوز جبر144077292042058063

جامعة المثنى/كلية الزراعة382.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائياحمد زغير جبار مهيدي144078292041151003

جامعة المثنى/كلية الزراعة382.0ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيحسناء نايف عجمي جبار144079292042091003

جامعة المثنى/كلية الزراعة381.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيمقتدى حسين كركان راشد144080242041204136

جامعة المثنى/كلية الزراعة381.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه رعد خليفه علي144081292042051119

جامعة المثنى/كلية الزراعة381.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيبنين رسول عبد الخضر عبد نور144082292042153027

جامعة المثنى/كلية الزراعة381.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمختار فالح كدر مناحي144083292041007301

جامعة المثنى/كلية الزراعة380.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيبراء مرتضى خضر منشد144084292042052049

جامعة المثنى/كلية الزراعة380.0اعدادية ابي العالء المختلطةاحيائيراجح مهدي مسلم منادي144085292041109007

جامعة المثنى/كلية الزراعة380.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيدعاء عباس نعيم خضير144086222042153126

جامعة المثنى/كلية الزراعة380.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمه عبد الحمزه عبد المهدي غاوي144087292042057219

جامعة المثنى/كلية الزراعة379.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيعلي نعيم فنجان داخل144088292041100069

جامعة المثنى/كلية الزراعة379.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي عثمان صاحب باقر144089292041004065

جامعة المثنى/كلية الزراعة379.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء صتات موسى ضيدان144090292042054050

جامعة المثنى/كلية الزراعة378.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب اسماعيل منصور عصيد144091292042051154

جامعة المثنى/كلية الزراعة378.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيسرور عائد رحيم شاطي144092292042094033

جامعة المثنى/كلية الزراعة378.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الهدى ضياء محمد حسون144093292042056137

جامعة المثنى/كلية الزراعة377.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عايد ساجت ظاهر144094292041007225

جامعة المثنى/كلية الزراعة377.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيرضا حسين خضير سالم144095292041005053
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جامعة المثنى/كلية الزراعة377.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيضحى محمد خضير بديح144096292042067035

جامعة المثنى/كلية الزراعة376.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيدعاء نزال شافي جابر144097292042083005

جامعة المثنى/كلية الزراعة376.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد باسم عبد االله جاسم144098292041003217

جامعة المثنى/كلية الزراعة375.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيزينب احمد كاظم حنفوش144099292042153073

جامعة المثنى/كلية الزراعة375.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبشائر جاسم راهي كاظم144100292042056024

جامعة المثنى/كلية الزراعة375.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء مديح شاني مرهج144101292042057153

جامعة المثنى/كلية الزراعة375.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيغفران خير هللا راشد كون144102292042053085

جامعة المثنى/كلية الزراعة375.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيهيثم جمهوري زوير حسين144103292041151153

جامعة المثنى/كلية الزراعة375.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب علي سوادي حمود144104292042051177

جامعة المثنى/كلية الزراعة374.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائياحمد محمد مجيد عليوي144105292041151159

جامعة المثنى/كلية الزراعة373.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمنتظر هاتف عبد االمير عطيه144106292041003283

جامعة المثنى/كلية الزراعة373.0ثانوية االندلس للبناتاحيائياسراء ناصر هلوب الفي144107292042053010

جامعة المثنى/كلية الزراعة373.0ثانوية الشذرات للبناتاحيائيآية علي عواد مجيد144108292042077001

جامعة المثنى/كلية الزراعة373.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيرشاد ناشي كاني الوي144109292041003094

جامعة المثنى/كلية الزراعة373.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى باقر داخل زميل144110292041007320

جامعة المثنى/كلية الزراعة372.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيايمان حيدر كاظم محمد144111292042057034

جامعة المثنى/كلية الزراعة372.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيعالء منذر فالح حسن144112292041153119

جامعة المثنى/كلية الزراعة371.0ثانوية خديجة للبناتاحيائيامل هادي ناصر مطر144113292042066003

جامعة المثنى/كلية الزراعة371.0ثانوية امنة بنت وهب للبنات الوقف الشيعياحيائيزهراء علي طالب رحيم144114292042082006

جامعة المثنى/كلية الزراعة371.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيمصطفى مالك يحيى هاشم144115292041013043

جامعة المثنى/كلية الزراعة371.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيفاطمه عادل فاضل عبد الحسن144116292042160148

جامعة المثنى/كلية الزراعة371.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيعبد هللا راتب ارجيوي جبير144117292041151084

جامعة المثنى/كلية الزراعة370.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء اياد طاهر مسلم144118292042052119

جامعة المثنى/كلية الزراعة370.0ثانوية امنة بنت وهب للبنات الوقف الشيعياحيائيزهراء سعيد صعصع ناطور144119292042082005

جامعة المثنى/كلية الزراعة370.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيهدى داخل كاظم جاسم144120292042052286

جامعة المثنى/كلية الزراعة370.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسوسن ماجد مهدي بلكت144121232042271458

جامعة المثنى/كلية الزراعة370.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسكينه هاشم فاضل نور144122252042062819

جامعة المثنى/كلية الزراعة370.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيساجد محمد طالل حسين144123292041007127

جامعة المثنى/كلية الزراعة370.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيزهراء محسن عبيد كريدي144124292042160091

جامعة المثنى/كلية الزراعة369.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيفاطمة فالح جبار وديد144125292042069046

جامعة المثنى/كلية الزراعة369.0ثانوية المسجد النبوي للبنيناحيائيجهاد صالح هادي ابو حسنه144126292041016009

جامعة المثنى/كلية الزراعة368.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيغدير ماهر حميد ياسر144127292042052200

جامعة المثنى/كلية الزراعة368.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيالغدير شريف حسن عمران144128292042057030

جامعة المثنى/كلية الزراعة368.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيفاطمه كاظم لفته عبد144129292042160154

جامعة المثنى/كلية الزراعة367.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه لقاء عبد الحسين كاظم144130292042053095
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جامعة المثنى/كلية الزراعة367.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عبد الحسن عذيب حمد144131242041001177

جامعة المثنى/كلية الزراعة367.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيمحمد علي رحيم راضي ياسين144132232041049048

جامعة المثنى/كلية الزراعة367.0ثانوية امنة بنت وهب للبنات الوقف الشيعياحيائيزينب عبد علي عبد ناصر كاشي144133292042082008

جامعة المثنى/كلية الزراعة367.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب عباس عبيد خليل144134242042134101

جامعة المثنى/كلية الزراعة366.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيطيبة محمد عبد هللا علوان144135292042052191

جامعة المثنى/كلية الزراعة366.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء عواد جبار جوالن144136292042050078

جامعة المثنى/كلية الزراعة366.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيبتول كاتب كشيش بهاض144137292042052048

جامعة المثنى/كلية الزراعة366.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينرجس خيري مطشر سرحان144138242042136112

جامعة المثنى/كلية الزراعة366.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينادية باسم نجم عبد144139292042051296

جامعة المثنى/كلية الزراعة365.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيوسن حسن ياسين نعمه144140242042220833

جامعة المثنى/كلية الزراعة365.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيسعد صالح عبد هللا طعمه144141292041153092

جامعة المثنى/كلية الزراعة365.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرحاب جاسم حميد نبت144142292042056064

جامعة المثنى/كلية الزراعة364.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتبارك عماد مهدي صالح144143242042106037

جامعة المثنى/كلية الزراعة364.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد جبار عليوي دبيسان144144242041010120

جامعة المثنى/كلية الزراعة364.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور الهدى حسن عطيه ولي144145292042051309

جامعة المثنى/كلية الزراعة363.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء والي عبد ساجت144146292042051151

جامعة المثنى/كلية الزراعة363.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيحوراء سعد محسن صاحب144147292042050045

جامعة المثنى/كلية الزراعة363.0ثانوية عشتار للبناتاحيائييسرى علي جزاع عفات144148292042090032

جامعة المثنى/كلية الزراعة363.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب (ع) للبنيناحيائيسجاد ثجيل محسن برغش144149242041060021

جامعة المثنى/كلية الزراعة363.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي مرزوك مهدي حمود144150242041027202

جامعة المثنى/كلية الزراعة363.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيزهراء ميثاق عبد الواحد حسين144151292042062029

جامعة المثنى/كلية الزراعة363.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساره احمد عبد الحسين كاطع144152292042051191

جامعة المثنى/كلية الزراعة363.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعهد شاكر االسمر جبار144153292042051240

جامعة المثنى/كلية الزراعة363.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيزهراء ميثم نور محمد144154292042062030

جامعة المثنى/كلية الزراعة363.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين علي هادي عباده144155292041007088

جامعة المثنى/كلية الزراعة363.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطيبه قاسم مهدي عبد الحسين144156292042051230

جامعة المثنى/كلية الزراعة362.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين فالح حسين كسار144157242041010046

جامعة المثنى/كلية الزراعة362.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيبنين عباس نوري شياع144158242042112014

جامعة المثنى/كلية الزراعة361.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسوني حمزه سوادي144159292041151138

جامعة المثنى/كلية الزراعة361.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعقيل ياسين كاظم لطيف144160292041007202

جامعة المثنى/كلية الزراعة361.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياخالص عارف وثيج عكل144161292042051003

جامعة المثنى/كلية الزراعة361.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد االمير علي144162292042160156

جامعة المثنى/كلية الزراعة361.0ثانوية الشذرات للبناتاحيائيفاطمه عبد الرسول محمد سهر144163292042077026

جامعة المثنى/كلية الزراعة361.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء رابح طاهر شاهر144164292042058037

جامعة المثنى/كلية الزراعة360.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيطارق زياد فضل مدلل144165292041004049
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جامعة المثنى/كلية الزراعة360.0الخارجيوناحيائيمحمد مهدي صالح مهدي144166292041400051

جامعة المثنى/كلية الزراعة360.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء رحيم مري موسى144167292042050070

جامعة المثنى/كلية الزراعة360.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء عبود جبر حمزه144168292042058038

جامعة المثنى/كلية الزراعة396.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيرقيه هاتف عبد هللا ناصر144169292052071026

جامعة المثنى/كلية الزراعة389.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيصالح ناظم كتاب ركيج144170292051005047

جامعة المثنى/كلية الزراعة382.0الخارجيونتطبيقيضياء ناظم وعد والي144171292051400035

جامعة المثنى/كلية الزراعة379.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عباس عبد علي144172292051002056

جامعة المثنى/كلية الزراعة378.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيرند صالح مجهول مكتوب144173292052153027

جامعة المثنى/كلية الزراعة377.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقياساور هاشم محمد عناد144174292052052001

جامعة المثنى/كلية الزراعة377.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيانور جميل بدر محسن144175292051156025

جامعة المثنى/كلية الزراعة377.0ثانوية المنار المسائيةتطبيقياسماعيل عزر فرج شنيور144176292051150003

جامعة المثنى/كلية الزراعة377.0ثانوية صفي الدين للبنينتطبيقيمصطفى خالد جبار حسن144177222051061036

جامعة المثنى/كلية الزراعة376.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيسرى فاضل عباس صنكر144178292052052026

جامعة المثنى/كلية الزراعة376.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد الجواد عبد هللا جبار عبد144179292051004125

جامعة المثنى/كلية الزراعة375.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقينور مسلم ابو صيبع جاسم144180292052051104

جامعة المثنى/كلية الزراعة375.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيضحى غالب محمد جبار144181292052051069

جامعة المثنى/كلية الزراعة374.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيبنين تكليف عبد حسن144182292052153015

جامعة المثنى/كلية الزراعة374.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمة سعد جبير فياض144183292052056028

جامعة المثنى/كلية الزراعة373.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء ستار جبار اليذ144184292052051048

جامعة المثنى/كلية الزراعة372.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسنين جميل فالح عطيه144185292051026037

جامعة المثنى/كلية الزراعة372.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيامين صادق شاكر جوان144186292051156024

جامعة المثنى/كلية الزراعة372.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيحبيب حسن نعيم عبود144187292051100022

جامعة المثنى/كلية الزراعة371.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيباسم نعيم عوض غياض144188292051100016

جامعة المثنى/كلية الزراعة371.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيامير حامد جواد كاظم144189292051156021

جامعة المثنى/كلية الزراعة371.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيزهراء فاضل عباس شمخي144190292052062013

جامعة المثنى/كلية الزراعة370.0ثانوية السماوة المسائية للبناتتطبيقيمريم سامي مله هويدي144191292052160037

جامعة المثنى/كلية الزراعة370.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي ستار جابر مجيد144192292051004094

جامعة المثنى/كلية الزراعة369.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيبتول علي عبد الحسين صادق144193292052153011

جامعة المثنى/كلية الزراعة369.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيزينب قاسم عبد الرزاق حسن144194292052062016

جامعة المثنى/كلية الزراعة368.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيمحمد خليل حسين حمود144195292051025067

جامعة المثنى/كلية الزراعة368.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيزهراء علي جواد عبد العالي144196292052071032

جامعة المثنى/كلية الزراعة367.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيحسين علي حسن عبد الرضا144197292051156061

جامعة المثنى/كلية الزراعة366.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيعلي رياض راتب عباس144198292051156143

جامعة المثنى/كلية الزراعة366.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيفاطمه عبد االمير حنون عبد الحسين144199292052071045

جامعة المثنى/كلية الزراعة366.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيشهد صاحب محمد راضي144200292052052028
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جامعة المثنى/كلية الزراعة366.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيحسين جواد كريم هالسه144201292051153064

جامعة المثنى/كلية الزراعة366.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد حسين عبادي144202292051002095

جامعة المثنى/كلية الزراعة365.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقيعلي رحيم طاشي حمزه144203292051013015

جامعة المثنى/كلية الزراعة365.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقياحمد رحيم ثامر عبد144204292051100006

جامعة المثنى/كلية الزراعة365.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيعالء بجاي زياد سلمان144205292051100069

جامعة المثنى/كلية الزراعة365.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيهدى ابراهيم سلمان محمد144206292052153050

جامعة المثنى/كلية الزراعة365.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيليث احمد شنان كاظم144207292051004116

جامعة المثنى/كلية الزراعة364.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمنتظر صدام نعمه جاسم144208292051026183

جامعة المثنى/كلية الزراعة363.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيغفران عباس خضير عزيز144209292052071043

جامعة المثنى/كلية الزراعة363.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيامير كاظم عبد الزهره عبد الحسين144210292051156023

جامعة المثنى/كلية الزراعة363.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيعذاري سالم قاطع سالم144211292052051072

جامعة المثنى/كلية الزراعة363.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيحسين ستار جبار حسن144212292051031011

جامعة المثنى/كلية الزراعة363.0الخارجياتتطبيقيضي عدنان هاشم عبود144213292052401020

جامعة المثنى/كلية الزراعة363.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيغفران شاكر عبد الرضا جاسم144214292052153043

جامعة المثنى/كلية الزراعة363.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعقيل فاهم زباله مطرب144215292051026098

جامعة المثنى/كلية الزراعة362.0ثانوية المعارج األهلية للبناتتطبيقيحوراء عواد علي حسين144216222052175011

جامعة المثنى/كلية الزراعة362.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيحارث نعيم رحيم كاوي144217292051100021

جامعة المثنى/كلية الزراعة361.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيغفران مهدي جابر سلمان144218292052062020

جامعة المثنى/كلية الزراعة360.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسنين منصور حبيب جاسم144219292051026038

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد514.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيسيف صالح هادي عبادي144220292021105014

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية عين الحياة للبنينادبياحمد عباس كريم ساجت144221292021014005

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيسرى صباح ديبح شياع144222292022060108

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية النور للبناتادبيغفران علي عبد الشهيد عليوي144223292022093107

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيسجاد باقر هادي عبادي144224292021105012

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية عاتكة للبناتادبيمريم زياد مظلوم ذباح144225292022063048

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية االمال للبناتادبيحوراء فراس ضالل صفوك144226142022108012

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية القبلتين للبناتادبيامل عبد الحر نبهار خوان144227292022073004

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية النور للبناتادبيهدى محسن كاظم امكيو144228292022093135

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيناصر صبار جديع عريبي144229292021014141

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعباس علي جبار محسن144230292021014080

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد434.0االعدادية المهدوية للبنينادبيعالء محمد باشي راضي144231292021017098

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيأماني ساجت جبار عباس144232292022059003

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي شهاب فاضل جبار144233292021001116

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانويه المصابيح للبناتادبيبلسم حميد محسن عبد علي144234292022079011

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية فلسطين للبناتادبيحوراء فتنان محمد حسين144235292022050027
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جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية القبلتين للبناتادبيشيرين سعد كالب حمد144236292022073029

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية النور للبناتادبيغدير صباح جاسم خشان144237292022093105

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية فلسطين للبناتادبيفاطمه موسى عمران ناصر144238292022050100

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيفائز طالب جبار نعمه144239292021014105

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيآيات جبار عبد شلش144240292022078014

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية فلسطين للبناتادبيآية فيصل عبد الرحمن ظاهر144241292022050004

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمنتظر حاتم كاظم ابو شخيره144242292021001164

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمد سمير فاضل منشد144243292021001146

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية المجد للبناتادبيحنين عذيب حسن هدهود144244292022068016

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الخنساء للبناتادبيانوار دايخ دلي عيسى144245292022056004

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية خديجة للبناتادبيسمارة فراس عطيه خلف144246292022066028

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيحنان صادق رحيم محمد144247292022078034

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيبيداء حسن علي والي144248292022060031

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيجعفر حسين علي هالل144249292021151023

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبياحمد ماجد غازي عبد الخضر144250292021028008

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية النور للبناتادبياستبرق عبداالمير محمد لفته144251292022093010

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيعلي عباس كاظم بيده144252292021016051

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية الشذرات للبناتادبيافراح حسين عليوي فاضل144253292022077004

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد420.0االعدادية المهدوية للبنينادبيأدريس عبد الحسين دايخ سدخان144254292021017001

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية االعتماد للبنينادبيصفاء حسين فضل مشاري144255292021010067

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد419.0ثانوية البسملة للبناتادبيزهراء سلمان سويد محمد144256292022069023

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيكرار كريم سالم ضيدان144257292021153172

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي فاهم علي سلوت144258292021028078

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيتبارك قاسم عبد عبود144259292022060035

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين عبد االمير كاظم جويد144260292021009048

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمحسن علي صلهام عبد144261292021009117

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية فلسطين للبناتادبيمريم حسين شهد صافي144262292022050106

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الوفاء للبناتادبيدنيا حسن سهر عباس144263292022058013

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الثقلين للبنينادبيجاسم محمد حسين شنتور144264292021009028

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية السياب للبنينادبيعبد هللا سمير وحيد حسن144265112021028066

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد416.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين هادي عواد خويطر144266292021017057

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد ريسان مطر حطحوط144267292021009123

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الثقلين للبنينادبيفالح كاظم كريم محمد144268292021009104

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية النور للبناتادبيزينب لبنان حسن جثيوم144269292022093082

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد414.0االعدادية المهدوية للبنينادبيكاظم قاسم فلغوص جبر144270292021017125
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جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية الشريعة للبناتادبيشروق كزار باش صلهوم144271292022089025

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية اوروك االهلية للبناتادبيزينب رابح خليف حداوي144272292022086005

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء علي حسن هادي144273292022060080

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية صفية للبناتادبينور حسن عبد جلود144274292022084039

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الشريعة للبناتادبيرسل هاشم عبد معيوف144275292022089015

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيهادي حسن هادي محسن144276292021028130

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيمرتضى حمود مطاري محيسن144277292021110042

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمصطفى صبري كاظم عجه144278292021001158

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد410.0الخارجيونادبيمحمد حامد فلغوص جبر144279292021400118

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية االعتماد للبنينادبيحبيب معيجل هول علك144280292021010025

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الزهراء للبناتادبيامنه عبد الحسين كافي ضاحي144281242022134004

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء محمد حسين عواد144282292022056021

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الفضيلة للبناتادبينرجس غالب حسن ظاهر144283292022054097

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيمحمد علي شريف خلف144284292021014123

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية المناسك للبناتادبيابتهال محمد حمزه دحام144285292022075001

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية النور للبناتادبيوجدان ثامر شريف هديرس144286292022093136

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية ام سلمة للبناتادبياطياف فالح طشاش زنيهر144287292022060014

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الشذرات للبناتادبيعذراء كامل مريمط عبد144288292022077025

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبياحمد عالوي طيار حسب144289292021153011

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الشذرات للبناتادبيبنين يحيى عبد الحسين نهار144290292022077010

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيأيمان حيدر مهدي غضب144291292022060006

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية عاتكة للبناتادبيشروق سالم رويهي صالح144292292022063031

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية النور للبناتادبيبنين حمودي عبد محمد144293292022093027

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الوالية للبناتادبينور ناصر حسين زبن144294292022067035

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيحسن منذر طارش نعمه144295292021014037

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعزيز جواد كاظم عربيد144296292021014086

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية فلسطين للبناتادبيشروق حسين صكبان فرحان144297292022050078

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد408.0الخارجياتادبيسمر سعود رداد مطرب144298292022401046

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية النور للبناتادبيفرقان فاهم أسوادي شهد144299292022093114

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيزينب فاضل حسين حيدر144300292022160055

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية المنار المسائيةادبيزيد رحيم هاني نشمي144301292021150032

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية النور للبناتادبيشهد موسى مرهج راضي144302292022093092

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيوفاء كريم طعمه عبود144303292022060171

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية المجد للبناتادبيهديل ثامر منشد ساجت144304292022068046

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية صفية للبناتادبيغفران ستار جبار عبد144305292022084027
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جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية العراق للبنينادبيحيدر جاسم عوده رسن144306122021009100

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيحوراء جواد كاظم عباس144307292022060043

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيزهراء كريم لعيبي صيوان144308292022160046

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد407.0االعدادية المهدوية للبنينادبياحمد محمد نعوم صالح144309292021017019

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيحسين جعيلص جاسم اشين144310292021021013

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيايمان داخل عودة علي144311292022110002

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزهراء سامي صاحب كاظم144312292022078054

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية الوالية للبناتادبيحنين حسن جساب سلمان144313292022067012

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانويه المصابيح للبناتادبيعهود عماد رسول حنتوش144314292022079030

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب عبد خضير مهدي144315292022050064

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الثقلين للبنينادبياحسان علي كمر مطرود144316292021009003

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانويه المصابيح للبناتادبيفاطمه مهدي عربي نايف144317292022079039

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الخنساء للبناتادبيضمائر رياض هادي علي144318292022056035

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب حسن وعد عبد144319292022050059

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية ام ابيها للبناتادبيذكرى زغير غانم محيرب144320292022070009

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي حافظ جليل جبار144321292021001108

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الفضيلة للبناتادبياسماء داخل رحيم صياح144322292022054008

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانويه المصابيح للبناتادبيبيداء نجم عبد هللا عاشور144323292022079013

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين حسن راضي جبر144324292021009041

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيسكينة حسين جاسم علوان144325292022054067

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الوالية للبناتادبيافراح داخل عليوي ملوح144326292022067004

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية المناسك للبناتادبيزهراء جواد كاظم غازي144327292022075031

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية البسملة للبناتادبيزينب نجم لزام صاحب144328292022069026

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبياسراء احمد كريم شامي144329292022160005

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية المجد للبناتادبيبنين دواس مناع عبود144330292022068010

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعقيل كاظم حاشوش ذباح144331292021014087

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمد جاسم زبون ابو شنين144332292021028103

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد404.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيعبير حسن غثيث كشيش144333292022106024

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية المجد للبناتادبينورهان حليم خنيفس عويده144334292022068044

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية ام سلمة للبناتادبينور حسين هادي شروم144335292022060160

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيكاظم نعيم عبيس سلطان144336292021028088

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيعون بدر جواد نعمه144337292021153160

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية العدالة للبنينادبيعلي محمود جبار علي144338292021104024

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية النور للبناتادبيزهراء حسن سلمان عيسى144339292022093057

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزهراء كامل سدخان صالح144340292022078057
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جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيزهراء كامل عناد حسين144341292022160044

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيسجاد عبد هللا كاظم جاسم144342292021001078

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية علي األكبر للبنينادبياسعد حميد كامل عليوي144343292021105002

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية المناسك للبناتادبيزمن فاضل دخيل علي كاظم144344292022075029

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية القبلتين للبناتادبيصنعاء ستار موجد عكل144345292022073030

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيرواء حميد صبحي عبد144346292022060065

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيجعفر رزاق كاظم محمد144347292021001024

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيفهد هاشم بردان جواد144348292021110035

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية المنار المسائيةادبيوسام ثامر منشد سلمان144349292021150097

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد402.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسن عامر شريف هداد144350292021017034

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد402.0الخارجياتادبيمنى كاظم شهد سالم144351292022401063

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية المناسك للبناتادبيغدير علي كمين حسن144352292022075045

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيايمن رياض عبد االمير نعمه144353292021153024

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانويه المصابيح للبناتادبيفاطمه احمد نعيم مزهر144354292022079033

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبياسراء ابراهيم حسين ناصر144355292022160004

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية ام ابيها للبناتادبيهبه سعود نغيمش اليذ144356292022070031

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية الشذرات للبناتادبيختام رياض لهمود غياض144357292022077014

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد401.0االعدادية المهدوية للبنينادبيذو الفقار عطية عليوي مشكور144358292021017061

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيباقر عبد هللا مرداس دعاش144359292021001020

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي ناجح كزار شنيار144360292021001126

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية ام سلمة للبناتادبينوال علي حسين جاسم144361292022060155

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الوفاء للبناتادبيبنين رزاق حمود عيسى144362292022058005

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية البسملة للبناتادبيحوراء محمد عيدان حاجم144363292022069018

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد400.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيفاطمه خالد كريم هالل144364292022106029

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية التآخي للبنينادبيفهد محمد وبدان خلف144365292021018034

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعبد العزيز جابر زعيبل بندي144366292021021031

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي نايف عبيد شبيب144367292021001128

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيخالد علي غياض هندوز144368292021151059

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيرقيه كفاح فارس بريت144369292022160038

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعلي محمد فرحان ابراهيم144370292021014101

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانويه المصابيح للبناتادبيورود ستار هادي رضا144371292022079053

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء خالد راضي حسن144372292022050047

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية النور للبناتادبيخلود محمد عبد الحسين جابر144373292022093043

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيسجاد بهلول طعيمة عيدان144374292021110022

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيعبير ميثم نجم عبد144375292022078075
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جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيعلي كريم هاتف عبد العباس144376292021151116

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الخنساء للبناتادبيضحى محمود ناجي جابر144377292022056034

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيهاجر بردان عذوب مظلوم144378292022060166

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين جميل شنبارة محل144379292021009039

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية فلسطين للبناتادبيحنان ناظم خلف تويه144380292022050022

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية ام سلمة للبناتادبينرجس سعد هادي عجمي144381292022060154

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية المجد للبناتادبيغفران عبد الزهرة رحيم نجم144382292022068034

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي ماجد تركي عبد144383292021009097

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء محمد غازي صيوان144384292022050055

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيأيات حيدر كاظم ابراهيم144385292022060005

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينب عباس جزال حبيني144386292022060092

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيطارق هاشم حسوني كاطع144387292021008025

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الفضيلة للبناتادبينور الهدى محمد مطر عبار144388292022054098

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيمريم عبد نور نواف غويلي144389292022060144

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيتبارك صباح جبار كاظم144390292022078031

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية البسملة للبناتادبيرجاء فالح كاظم حسن144391292022069021

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية التآخي للبنينادبيخالد عبد هللا عايد محمد144392292021018014

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية الشريعة للبناتادبيزمن طالب عاجل عداي144393292022089018

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الوفاء للبناتادبيصابرين صالح سهر عباس144394292022058025

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد396.0االعدادية المهدوية للبنينادبيعباس جاسم محمد حسن144395292021017081

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الخنساء للبناتادبيايمان حسن عبيد سلمان144396292022056006

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيقاسم محمد محسن جوالن144397292021153168

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية االعتماد للبنينادبيمحمد يحيى حسن عالوي144398292021010122

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء كاظم كريم كاظم144399292022060082

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية التآخي للبنينادبيفارس كريم عصيود مليحة144400292021018031

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيايات كريم حمزه عبد الحسن144401292022078016

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيساجت فرحان حنتوش براك144402292021110019

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد395.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسن احمد حسن عبد هللا144403292021017031

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية فلسطين للبناتادبيمنار جاسم محمد عاني144404292022050108

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية المناسك للبناتادبيمريم حاتم حنفش شنان144405292022075058

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمهند كطل غويلي دغيلس144406292021021071

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيشهد أياد غازي حنون144407292022060111

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية فلسطين للبناتادبيفاطمه سعد حسن عبد عباس144408292022050094

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبياسراء سامر احمد محمد144409292022078003

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيكرار حسين صكبان عبطان144410292021151133
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جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد393.0االعدادية المهدوية للبنينادبيامير علي كزار خضير144411292021017024

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية النور للبناتادبينور فائز عطا فزاع144412292022093128

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد393.0الخارجيونادبيمحمد عبداللطيف محمد سهر144413292021400124

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيصباح جواد صالح عبد144414292022078071

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيمصطفى عبد القادر ملهود جبار144415292021110043

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية النور للبناتادبيبسمه عمران هادي عباس144416292022093025

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية الثغر المختلطةادبيدالل عبد الحسين جواد كاظم144417292022108003

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبياقبال صبار غضبان فرحان144418292022110001

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية المجد للبناتادبيهجران جودي حسن تويه144419292022068045

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد392.0الخارجياتادبيسفيره عبدالعالي زرزور جاسم144420292022401044

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية فلسطين للبناتادبياالء سالم عبدوش عجل144421292022050009

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيمعين مجبل فاهم ماشي144422292021153215

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي حسين شريف حمزه144423292021001109

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد391.0الخارجياتادبيرجاء علي شاكر دهوش144424292022401029

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيسجاد عبد العباس جبيبر جحيل144425292021001077

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانويه المصابيح للبناتادبيمريم قاسم سلمان مالح144426292022079043

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب حسين محنه وني144427292022050060

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيرزيقه رياض جباره خضير144428292022160035

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد391.0االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي جمهور كاطع حسين144429292021017104

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمرتضى شهاب جهير دليل144430292021021061

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانويه المصابيح للبناتادبيغيداء عبد االمير اغويض فياض144431292022079031

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزهور عياش غالي ساهي144432292022050058

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد390.0االعدادية المهدوية للبنينادبيغيث مناف طالب نعوم144433292021017124

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيايات رزاق صالح عالل144434292022054015

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الوداد للبناتادبيبيادر عامر موسى رزاق144435292022080005

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيكوثر عباس خضير سماوي144436292022160096

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية االعتماد للبنينادبيجعفر شاكر عبدالرضا جاسم144437292021010023

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيساره عبود كريم جبار144438292022060098

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبياسامه احمد نوري عيسى144439292021001012

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية التآخي للبنينادبيرعد محمد مزعل عناد144440292021018015

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيحصه حمود عبيد ردان144441292022060037

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد491.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساره سعد علي حسين144442292042051193

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء صالح حنون فليفل144443292042094015

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمصطفى حيدر جواد كاظم144444292041003264

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب حسين شمال دبعون144445292042052147
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جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبنين حسن حميد غانم144446292042054020

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيبنين عادل سوادي طارش144447292042058016

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب محمد والي نويصر144448292042050094

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه حسين رشيد مجيد144449292042051250

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائياطياف سامي سرتيب عبيد144450292042092003

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيآيات محمد جبير جحيل144451292042085002

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيفاطمة قاسم علي حسين144452292042153112

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء مصطفى هادي محمود144453292042051082

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد441.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين بدري كشيش خنجر144454292041007068

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيتبارك جبار عبد ابراهيم144455292042085032

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيأزهار حسن عبد الرزاق اسماعيل144456292042085001

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيخلود سعد منشد غويلي144457292042091006

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيصفيه عادل رحيم صفر144458292042053081

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمرتضى عبد اليمه كوزان جنان144459292041002152

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيسراب ماشي جميل دخان144460292042067029

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمة غالب غازي متعب144461292042057222

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد429.0الخارجيوناحيائيعبد االعلى صاحب مهدي حسين144462252041400063

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيعلي محسن مكي جاسم144463292041151095

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء حسين حيدر عباس144464292042057132

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائياسماء كاظم حسين فدار144465292042057027

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية امنة بنت وهب للبنات الوقف الشيعياحيائيساره عالوي رحيم عبد144466292042082011

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيهدى عامر برغش جحيل144467292042160184

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب حيدر عبد محسن144468292042052150

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية التآخي للبنيناحيائيعبد هللا قاسم محمد صخيل144469242041029044

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد418.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائياسراء حسين ابو شنان عبادة144470292042153005

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيقدس عزيز شناوه ثعيلب144471242042168066

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيزهراء كامل سلطان جبل144472292042160090

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيرقيه فالح رشاش جبار144473292042065025

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيزهراء جمعة علي سعيد144474292042153060

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد415.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيفرقان حسن هبيش والي144475292042160159

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد414.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر وسام عبد حنيت144476292041007111

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبتول بادي زغير بداي144477292042051032

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيكاظميه حسوني ثجيل يوسف144478292042057233

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب عبد االمير حنون وادي144479292042055046

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائينور حسن شاكر محمود144480292042057261
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جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيايات كاظم شاني عبد144481292042054013

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزهراء حيدر حسون عبد النبي144482292042055033

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائينبأ ثائر مرزوك صالل144483292042057248

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمنتظر ناظم فراك علي144484292041151146

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيزينب نعيم كاظم منشد144485292042062035

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيود الرحمن قاسم كريم جاسم144486292042090031

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيجمانه احمد هادي مطرود144487292042160051

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحنان حميد غزاي كركوش144488292042051070

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبنين ناجي عبد محيميد144489292042057063

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعطا هللا كريم جبر طشه144490292041004055

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيفاطمة محيسن ايدام عبد هللا144491292042069047

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيغفران عواد ابو حنة سلطان144492292042052201

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيخديجه عبد هللا شخير طالب144493292042051086

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي معمر عبد الوهاب عبد الحسين144494292041002113

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد الباقر جابر موات كاظم144495292041003215

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيحوراء راجي حيدور خنيصر144496292042070006

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه محمد ناصر حسين144497292042051124

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيخالد نايف هندي عزوز144498292041003092

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيمسلم جاسم جميل عباس144499292041153202

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية عشتار للبناتاحيائينور جميل خضير فتات144500292042090026

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد لفته خلف علي144501292041003241

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيمنى رحيم عبيد سريح144502292042070015

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيكوثر حاجم محنه وني144503292042050127

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيعلياء حميد عيسى كهيو144504292042083018

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسين علي محمد كرم144505292041002044

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيماجد حسن محيل مجلي144506292041005124

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية خديجة للبناتاحيائيتبارك رحيم رزاق راضي144507292042066005

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائينور هالوي محمد شيال144508292042091016

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيمحمد رحيم كتون محسن144509292041100087

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية السماوة للبناتاحيائينور علي عبد الجليل سعد144510292042052279

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيمريم عوض حمود زايد144511292042054095

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد405.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حيدر حمودي جاسم144512292041007278

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد فاضل صبار حسوني144513292041005136

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبلسم سلمان حسوني حروبي144514292042054017

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيشروق جاسم حسين علي144515292042065051
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جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيحنين خالد عبد الباري طلح144516292042160054

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيوسن رشيد محمود مطلب144517292042065091

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائياطياف عبد الرضا فجيج مدعث144518292042058005

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيشيماء اياد محمد عزيز144519292042057192

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية الوالية للبناتاحيائينضال محمد جاسم محمد144520292042067044

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيمنال عبد الساده شمخي جبار144521292042083029

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيخالد كريم مجمن تايه144522292041025033

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن جبار راضي144523292042050073

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيشيماء عدنان ابو حران مطر144524292042057193

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيبنين زهير صبري حسين144525292042052058

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد صابر حسين طحيور144526292041003234

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيازهار رحيم عبد الكاظم ناصر144527292042160011

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء اسعد امين احمد144528292042052118

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيزينب حسين جاسم عبد العباس144529242042080067

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيعلي محسن خليوي فليح144530292041153139

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيبينن لطيف سكران صالح144531292042069014

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمنتظر جندي حمود صبار144532292041003276

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيبنين صبري ساجت خلف144533242042093034

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد400.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد حسين نجم شناوة144534292041007133

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيغانم هايف غانم محمد144535292041005112

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزهراء سعد عبد العظيم ابو ذر144536292042055036

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيجنان خالد عطيوي صويح144537292042091002

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيترتيل عباس علي جعاز144538292042085042

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيايات ناصر مهدي حسين144539292042081002

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد عماد جبار ساجت144540242041010127

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيسكينه احمد فليح حسن144541292042153086

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيتبارك عباس محمد مهدي144542292042053030

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد399.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيانور رحيم بدر كاطع144543292041007033

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيتبارك وليد عليوي عبود144544292042062014

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيمريم مزهر شاكر كزار144545242042093158

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيبنين حسين جابر معيجن144546292042091001

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيوداد عبيد خليوي علي144547292042070017

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء قاسم مشكور طارش144548292042050081

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيتقى تاميم عبد الغني كاظم144549292042079009

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائينور الهدى عبد الكاظم جحيل راضي144550292042065081
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جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية خديجة للبناتاحيائيرسل عزيز عبد الحسين عبدوش144551292042066009

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيشروق توفيق عطيه جويد144552292042160122

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيايالف سعد علي فرهود144553292042052043

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيعلياء هشام حبيب يحيى144554292042079034

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيميسم حسن فاضل هالل144555292042052261

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيرباب حسن كريم شاهر144556292042069023

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيعلي ظافر اسماعيل مذيور144557292041151093

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيابرار نعيم مهوس حبيب144558292042054002

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعبد هللا جواد عبد الكاظم شنابه144559242041006041

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمنير عبد الحسين وعد عبد الحسين144560292051002126

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمه حيدر رسول محمد144561292052051082

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد احمد صبحي كاظم144562292051026144

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيحسين علي بريج حمود144563222051035020

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسن خالد محمد عبد هللا144564292051026032

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمصطفى بشار مهنة حسن144565292051026171

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسن هادي شاكر عبد الرضا144566292051004026

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيايمان سلمان غثيث سلطان144567292052051015

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيسجى محمد هادي شروم144568292052051066

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيسلمان عدنان عبد عباس144569292051002048

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين فالح سفاح144570292051156137

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيضايم عبود عناد عزيز144571292051026083

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية ابي العالء المختلطةتطبيقيزين الدين كريم كاظم مزهر144572292051109008

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيذو الفقار جاسم عبود جحش144573292051100041

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمحمد ثائر لفته عبد الحسين144574292051002093

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسن حسوني علي144575292051156205

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيهاجر حسنين جبار عبد144576292052062025

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية المنار المسائيةتطبيقيمرتضى صاحب مزهر خويط144577292051150028

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمنتظر خالد فاضل لهمود144578292051026181

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيحوراء حيدر جاسم طعيمه144579292052051033

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقينور الهدى عوني عبد الحميد عبد علي144580162052239036

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيبنين خليل عريد هرويج144581292052051021

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيجعفر سعد تركي محمد144582292051156036

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيمسلم محمد قاسم سعيد144583162051004065

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيرجاء مالك هادي كاظم144584292052051038

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيرقيه عماد سماري حمزه144585292052071027
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جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسين وارد داخل موسى144586162051363097

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيزينب حيدر علي عثمان144587222052323052

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيبنين شاكر فيداوي علوان144588292052071010

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيمنتظر باسم عبد االله جاسم144589292051031047

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية الهالل المسائية للبنينتطبيقيابراهيم مهدي عروادي فليح144590292051155001

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيعلي نجم عبد جمعه144591162051080030

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية السماوة المسائية للبناتتطبيقيعذراء سعيد فضل سلمان144592292052160024

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيبنين مفيد نبهان احمد144593162052381025

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقياحمد حيدر محمد داخل144594292051156009

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيبتول عبد الزهره صفر شميل144595222052199006

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيحيدر موازي عبد جساب144596292051156077

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيياسر عمار كامل عبد الحسن144597292051031049

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية اوروك االهلية للبنينتطبيقيمحمد نعيم مداعي حمد144598292051030013

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة570.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمه راتب غازي فيصل144599292042052212

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة564.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيوسن رحيم حسوني سلمان144600292042054114

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة561.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء كاظم حمزة عبد االمير144601292042052137

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة555.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيبنين صباح راشد حسين144602292042085028

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة552.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيفاطمه جبير حمادي راهي144603292042070014

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة552.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء كريم فارس عبود144604292042056084

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة551.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيعلياء كامل راضي دهام144605292042160135

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة536.0ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيعبد هللا منعم جياد ختالن144606292041105021

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة533.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيادهم فرج كمر ادهم144607292041007026

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة531.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينور الهدى حسن نزال سليم144608292042054102

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة531.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيضياء عماري كامل ثويني144609292041153103

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة530.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيحسين داخل عفن حمد144610292041100025

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة529.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيجعفر جبير مطشر حسب144611292041008014

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة529.0ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيصادق محمد طويح محمد144612292041105012

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة528.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيامنه عبد الحر كعيم بشان144613292042094001

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة527.0اعدادية يافا للبناتاحيائينور عزيز كريم جبار144614242042117265

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة525.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا رحيم حربي دوخي144615292041153114

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة524.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيعلياء محمد احمد جبار144616292042088046

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة521.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهدى حمزة تركي جهاد144617292042056144

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة519.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين رعد مكصود فهيد144618292041007073

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيهجران فاروق كوين عكاب144619292042052285

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة518.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائينرجس مثنى صبار بريهي144620292042057252
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جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة517.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيرجاء هادي عبد العباس صالح144621292042054040

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيغفران فيصل فهد مشيط144622292042053086

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة513.0ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيعظيم عواد شوين ناشور144623292041105024

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيهبه صاحب مشكور خضير144624292042057274

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء ماجد مسافر صلهام144625292042057152

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء جبار عبد الكاظم زغيرون144626292042057129

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة510.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيمروه حسين مريمط عبد144627292042083026

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة508.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيخديجة حامد حمزه مهنا144628292042054035

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيشروق احمد صالح عبد144629292042057183

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيرشا رعيد راهي خزيوي144630292042055027

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيابراهيم ميري منشد حمود144631292041008002

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيرواء المعنك حامد زغير144632292042058032

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيمنار جمال نعيم عبيد144633292042053107

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيابتهال قاسم محمد عبود144634292042050012

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية البطحاء للبنيناحيائياسعد جبار خضير خراطه144635222041006005

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة504.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزينب عبادي والي جابر144636292042057164

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيايات خضر جازع سعد144637292042054012

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبدور فهد غصاب طشيت144638292042051033

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة503.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيوسام جميل عجه دغيم144639292041003299

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيعلي مجيد وعد وجعان144640292041008049

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء سالم صاحب شيحان144641292042057136

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء عدي طاهر عبد عيسى144642292042050074

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيسارة حسون ابو خويط حرجان144643292042057171

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة501.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمه رحيم محمد عبد144644292042085127

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى شهيد فرحان حميدي144645292041007309

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيشهد مهدي صكر دبيس144646292042053076

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي كاظم عبيس مهنا144647292041003182

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة495.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيعهود ماجد محسن عبد الواحد144648292042057203

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة494.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيتهاني هاني جبار حمزة144649292042050037

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيحوراء جواد كاظم عبد هللا144650292042079013

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسن عيدان حسين موسى144651242041013035

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيسلطان صالح حسن وحيبش144652292041005067

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيعلي جواد كاظم طحيور144653292041100062

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيمريم عباس طه حميدي144654292042079047

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيطيبة رحيم حنتوش عايد144655292042052187
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جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة492.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيحنين احمد عبد الجبار مهدي144656292042062017

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيحوراء عبد علي راضي ثامر144657292042086006

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيآيات وسام هادي شهيد144658292042055005

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيتبارك فوزي فرحان بشير144659292042053031

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرسل عبد اليمه عبد العباس ثامر144660292042056066

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيمساعد ناجح شالكة نجم144661292041153200

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيشعاع معيجل هول علك144662292042057187

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة490.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيمها رحيم خضير زغير144663292042067042

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيطيبه حسن محمد عباس144664292042057198

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبنين علي طحيمي عواد144665292042057053

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة489.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب صاحب جبار عبد144666292042058044

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة ياسين حسين ناصر144667292042052229

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهدى جاسم محمد رجب144668292042056143

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهدى محمد شلوان فزع144669292042056146

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمصطفى فهد عبد هللا حسان144670292041003270

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء رافد صبحي عبد االمير144671292042058036

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيضحى صالل عوض ناهي144672292042094038

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتيسير حسن جوان حسن144673292042051064

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمد حسن نذير144674242042220654

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيعذراء مؤيد كاظم واجد144675292042054081

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيكرار رشيد حميد طايع144676222041057026

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة485.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيرضوان صاحب منشد عباس144677292041013017

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا حسن خضر144678292042057220

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيتقى علي مشكور علي144679292042052074

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد حسن قاسم خضر144680292041007005

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيطيبة عبد هللا مسير فهد144681292042052189

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمحمد جاسم نعيم فتنان144682292041151115

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن عبد هللا حسن عذاب144683292041007058

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزهراء فليح حسن شمردل144684292042083011

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة483.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيمريم سعد ناهي عطية144685292042052248

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيمريم محمد هباس جدوع144686292042052252

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيأية باسم صاحب جالل144687292042057018

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة482.0اعدادية السماوة للبناتاحيائياسراء قاسم محمد حسين144688292042052012

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي خالد بدر واوي144689292041007219

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيبتول علي عوض ضجر144690292042079008
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جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيشفاء محمد جبار باطي144691292042070012

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيمريم زامل كاطع كاظم144692292042083028

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيندى حسن ثامر حويل144693292042054101

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمرتضى حسين كريم عجيل144694292041004096

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب علي عبد السيد غالي144695292042054061

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيجنان رحيم محمد ناجي144696292042067012

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيبنين اكرم حميد هلول144697292042058014

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة480.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمة عقيل عبد علي كاظم144698292042057221

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمصطفى ضايف منشد خسران144699292041005150

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتاحيائيايه عماد كاظم صابر144700222042140003

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه ظافر اسماعيل مذيور144701292042051258

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبتول دخيل علي منصور144702292042057038

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيكوثر محمد كريم عبود144703292042088056

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيكمال الدين فالح حسن مهدي144704292041003204

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيضحى حسن سوادي حمود144705292042056107

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيودق عبد الخضر جبار كاشي144706252042059900

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيعفاف عبد االمير صالح مجيلي144707292042054082

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرواء جميل عبد هللا غريب144708292042057121

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة477.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء محمد وحيد مشكور144709292042056053

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة476.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيصادق مهدي فهد والي144710292041153100

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيباقر نعيم جواد كاظم144711292041007037

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة475.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب حسين فجر كاظم144712292042056088

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيأطياف مجيد سوادي علي144713292042050004

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب فاضل مدلول طعيمة144714292042054063

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمضر محمد جاسم محمد144715292041003273

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية عرفات المختلطةاحيائيحيدر سعدون سلمان حسن144716232041161007

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمنار منديل جعفر جبر144717292042050136

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة474.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيحوراء وهاب عبد الخضر عبد الحسن144718292042070007

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبنين نعيم لزام نغيمش144719292042057064

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية امنة بنت وهب للبنات الوقف الشيعياحيائيزهراء ثامر نعيمه عيدان144720292042082004

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائينرجس ماجد ديوي عباس144721292042057251

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيهبه عباس عبد النبي برهان144722292042153141

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب شهيد فرحان حميدي144723292042050090

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيايات حسن جواد راجي144724242042130012

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفضاء سمسم عبيد صياح144725292042055069
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جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية الشذرات للبناتاحيائيزهراء قاسم هاتف شنو144726292042077017

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين حليم اليذ حمزه144727292042094010

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيخديجه نعيم جبر مهوس144728292042051088

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيامال عبد مسير جاسم144729292042070004

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسين وحيد عاوي نجم144730292041002050

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيهبه ماجد محارب وناس144731292042079055

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعداديه الوهج للبنيناحيائيذو الفقار شاكر كاظم محمد144732242041051017

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيياسر قاسم خضير مشاي144733292041100119

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيحنين جابر جاسم محمد144734292042067015

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة470.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيوفاء حاجم جفجير محسن144735292042160191

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيانغام عودة كاظم هجام144736292042056016

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيزهراء رحمن فاضل رداد144737292042079019

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسن يحيى سعيد نجم144738292041003051

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيامنيه اياد ربيدي عيدان144739292042086001

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيبراق سالل عبد فرحان144740242042136020

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيسجاد رزاق صحين جبار144741292041003110

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيسجود جابر كشيش سلمان144742292042062036

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيابتسام خضير مزيهر سكران144743292042054001

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحمود جابر شريده حمود144744292041005042

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيغفران كامل فنجان ضيدان144745292042070013

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية السماوة للبناتاحيائينرجس عماد عبد عطيه144746292042052270

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمهدي صالح منشد صافي144747292041007346

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياغاريد اياد مناع وناس144748292042051014

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية الهالل المسائية للبنيناحيائيفيحان عدنان فنطيل حمود144749292041155010

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيشهد كاظم عويز ارزيج144750292042062040

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيمحمد صادق مهدي شليوت144751292041105031

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية الشذرات للبناتاحيائيمنتهى غازي فيصل هتل144752292042077032

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية المسجد النبوي للبنيناحيائيحسين كاظم نجم حمود144753292041016015

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيدعاء جاسم جبير دوير144754292042057087

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0ثانوية امنة بنت وهب للبنات الوقف الشيعياحيائينور جالب كاطع جاسم144755292042082020

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية سومر للبنيناحيائيمرتضى محمد هندي كاطع144756242041009138

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيكلثوم حسين معتوك حسون144757292042153119

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيوحيد مالك باصي علوان144758292041005164

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0اعداديه الوهج للبنيناحيائيرسول لفته هالل عريبي144759242041051019

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة465.0ثانوية الهالل المسائية للبنيناحيائيمحمد محسن عجه طحيور144760292041155012
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جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية القوارير للبناتاحيائياسراء منذور جاسم محمد144761292042083001

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0اعدادية النصر للبنيناحيائيحسنين جودي كاظم جبر144762242041064021

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمالك علي حسين جوده144763292041007265

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة464.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمؤمل حسن داخل دحام144764242041076093

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء علي عويد عباس144765242042134062

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه حيدر نوري هاشم144766242042107135

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيعمار جميل شعيوط عبود144767292041025054

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيهدى ناجي حسين كشاش144768292042153144

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيحنين صالح حاكم رسن144769242042135024

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيصدى كريم مهاوش كاظم144770242042123122

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية السرور للبناتاحيائيفاطمة رحيم حسن عطية144771242042085052

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيسارة علي ناصر حسين144772292042052165

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه حمودي نعيم فتنان144773292042050121

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية مارب المختلطةاحيائيداود فليح جبار علي144774242041159008

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد روطي حمدان شحاته144775292041007281

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائينور احسان علوان ناصر144776242042149112

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعدنان محمد غانم فهد144777292041007198

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيمصطفى باسم حول شنجيل144778242041035154

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساره عبد هللا عبد الكريم كاظم144779292042051195

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيعباس جاسم غفله علي144780222041246006

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء علي لفته جعيز144781292042051079

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب صالح كاظم عكرب144782242042110053

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيايات احسان عواد شندل144783222042125006

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعباس كاظم محمد اسماعيل144784242041003136

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيرباب عبد االمير رداد دحام144785292042069024

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيرسل واثق حسين مطلب144786292042160067

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة صالح مهدي شهيب144787292042052216

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد رياض خليف فالح144788222041007003

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعباس علي صالح مهدي144789252041052036

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيضحى عواد عبيد عبد هللا144790222042108066

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيسارة محمد عطية منصور144791222042441017

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيهدى علي دوشان ياسين144792242042184059

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيفدك راضي عبد الحسين عباس144793292042094046

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيابتهال موسى كاظم مصغر144794242042112002

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائينور الهدى مجيد فرحان منفي144795292042057258
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جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيبرهان مراد جويش غضيب144796292041008009

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0ثانوية الهناء المختلطةاحيائيمحمد عبد الرضا حسن كاظم144797222041276006

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة460.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائياورانوس حسين علي يوسف144798222042110011

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياميره مهدي احمد نويم144799292042051022

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشكران سالم حميد جابر144800292042056102

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيبنين رحيم خريجان هداد144801292042052057

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب قاسم فتنان حسون144802292042067028

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيضحى عدنان منصور عاجل144803222042438014

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين عبد االمير مدي144804292042057140

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرقية صالح مهدي عريبي144805292042057108

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي سالم شهيد عجيل144806222041356134

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء رزاق حميد جابر144807292042051137

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور احمد صالح مهدي144808292042051306

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيتهاني حسين مانع سوادي144809292042058021

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيجنان حسين لفته دهم144810222042162032

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية السوق للبناتاحيائيرحاب عبد هللا حامد جبير144811222042209062

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعلي كاظم حسين علي144812242041251062

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرانيا منعم اسماعيل جياد144813292042057096

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيزينب حسين كاظم حميدي144814242042184031

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية حلب للبناتاحيائيبنين ماجد كاظم سالم144815242042107027

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيايات عبد هللا جبار محمد144816292042069011

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء سعيد حسين زغير144817242042115048

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيكرار ناظم مناع جياد144818292041002119

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر عزيز عبد الحسين حسن144819292041007336

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء فيصل مطشر حسب144820292042050080

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء عذاب حتحوت طويرش144821292042052131

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيضحى رحيم كامل حسن144822222042123007

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيزهراء جاسم كاظم درويش144823242042130062

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة546.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيحسين منشد كاظم حسين144824292051002034

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة529.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيفدك كاظم حسن بطوش144825292052071046

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة515.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيزهراء حميد حسين عطيه144826292052071030

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة514.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيختام مجيد حسين عطيه144827292052071019

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة502.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيمسلم حسين دغيم عبد144828292051100116

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيحسين عدنان جابر كاظم144829292051153072

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيحسين شهيد هالل حميدي144830292051100032
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جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة493.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيريام رائد صبار كاظم144831292052071028

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة488.0ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيغسق قاسم عويز ارزيج144832292052085017

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة487.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيحنين سالم شهيد كولي144833292052071013

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة484.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء حميد جابر وناس144834292052056014

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة481.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيفاطمه تكليف منصور هليل144835292052050028

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة479.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيابراهيم جواد كاظم كمد144836292051100002

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيغفران كاظم حسين عبد هللا144837292052056025

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة471.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيمريم سعد جابر كريم144838292052071051

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة466.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيحسين ضياء محمد حسون144839292051025021

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة463.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقينبأ رياض مجهول محمد144840292052071054

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيمحمد موسى مالك جبار144841292051153235

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحيدر جبار عبد زيد144842292051004047

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيانوار عايد داخل عمران144843292052056004

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيحسين حسن حمزة محيسن144844292051100030

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة459.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيعباس حسين عويد محمد144845292051100061

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيساره رسول حسن رمزي144846292052085014

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة457.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيعمار رياض كريم صالح144847292051100088

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيسامر محمد ردام ناجي144848292051100045

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتتطبيقيرقيه سعد ثجيل متعب144849292052065002

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيهبة حميد صخير حسين144850292052052049

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة453.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيرشيد حميد ابو الجيج عبد144851292051100044

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيسجاد محمد راضي عبد النبي144852292051100051

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة450.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقياحمد نعيم صبار حسين144853292051153017

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيسجاد فاهم عباس عبد144854292051153116

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة448.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيمحمد صادق سجاد عبد الزهرة عبد العالي144855292051153221

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيزينب حمادي زياد مجلي144856292052071035

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيبتول سلمان عبد النبي كاظم144857292052071007

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقياحمد عبيد عجة عكوش144858292051153010

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيماجد حميد خليل عباس144859292051025061

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقييوسف نواف سرحان عبيد144860222051313060

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيزينب حميد علي كزار144861232052271119

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة441.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيحيدر حازم حلبوص حسين144862292051031016

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيساره سعيد محمد مراد144863292052153034

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيحنان شرشاب طارش درعان144864292052052012

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة437.0ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيشمس رسول حسن رمزي144865292052085015
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جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة435.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيعلي عبد هللا موسى عجة144866292051025048

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة433.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيجعفر وثيق موسى عناد144867292051025011

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0ثانوية السلمان المختلطةتطبيقيحسين حسون سوادي والي144868292051101001

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيحسين صادق عبد الواحد ناصر144869252051046006

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة431.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقياحمد رياض عوده مظلوم144870292051026007

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة430.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيعهود فاهم فضل محرك144871292052071042

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة429.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزينب عبد االمير سوادي عطيه144872292052056017

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقيانور حميد فيصل عكله144873222051313004

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة428.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيعادل فليح حسن عالوي144874292051153145

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسين كاظم سلوط144875292051156202

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقياسراء رحيم خالوي خلف144876292052062002

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمهند شمخي جبير دريبي144877222051017090

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة427.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزينب محمد رحيم جبار144878292052051059

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمرتضى قاسم عبد عليوي144879292051004147

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0ثانوية الروانق االهلية للبناتتطبيقيريم علي شجر نعيمة144880222052435003

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة425.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعباس ناظم نعيم جحيل144881292051004080

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة424.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينتطبيقيعلي كريم مظهر شراد144882242051204052

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة423.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزينب حليم جابر محمد144883292052056015

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة423.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيسلطان عبيد عجة عكوش144884292051153121

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة423.0ثانوية االمل المختلطةتطبيقيمحمد مجيد فرحان سلمان144885222051287017

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة421.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمة عويد عبادي حليو144886242052115021

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة420.0ثانوية النوارس االهلية للبناتتطبيقيبنين ناظم شالل سهيل144887222052425002

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة420.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيطيبه وحيد عبيد عطشان144888292052050023

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة420.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيانور صباح عبد الكاظم ياسين144889162051309005

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة420.0ثانوية انوار الهدى االهلية للبنينتطبيقيرسول شاكر هادي معيوف144890222051368007

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة420.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحسين صباح عباس عبد الساده144891222051042025

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة420.0ثانوية الفهود المسائية للبنينتطبيقيمصطفى احمد عبد عبد االمير144892222051308060

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة419.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيكرار موسى محمد رضا144893222051010052

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم الصرفة418.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيمنتظر عبد العظيم عبد مخور144894222051036125

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية589.0اعدادية الخنساء للبناتادبيرقيه صالح تركي مناع144895292022056017

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية583.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيانتصار حسين محل خضر144896292022054014

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية579.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبياساور تركي كريم مطرود144897292022059001

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية573.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيصابرين غانم جياد معيش144898292022054073

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية571.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيكوثر عدنان متعب وناس144899292022060140

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية567.0ثانوية النور للبناتادبيزينب رحيم لهمود نهاب144900292022093076
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جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية561.0ثانوية الحطيم للبناتادبياسراء عناد راضي والي144901292022087001

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية559.0ثانوية النور للبناتادبيرسل شاكر جبير غاوي144902292022093052

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية559.0اعدادية الخنساء للبناتادبيرقيه حسين زغير حمادي144903292022056016

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية558.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب عماد نعمه علو144904292022056027

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية555.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيبنين احمد جبر جريب144905292022060024

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية555.0ثانويه المصابيح للبناتادبيمريم أزهر معز حسين144906292022079041

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية552.0ثانوية الوالية للبناتادبيوجدان داخل هاتف غازي144907292022067039

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية550.0ثانوية النور للبناتادبيميساء حميد عبد الهادي عبد الحسين144908292022093120

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية549.0ثانوية النور للبناتادبيفاطمه عبد الستار شاكر عبد الساده144909292022093110

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية547.0ثانوية عاتكة للبناتادبيزينب عبد الرحمن عبيد جبر144910292022063025

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية547.0ثانوية المناسك للبناتادبيكوثر محمد حمزه دحام144911292022075056

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية547.0اعدادية فلسطين للبناتادبيغدير كريم سلمان جبار144912292022050090

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية546.0ثانوية المناسك للبناتادبيزينب ظافر محمد علوان144913292022075036

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية546.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيمريم فاضل عواد راضي144914292022078092

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية545.0ثانوية المناسك للبناتادبيوسن حسوني عصيب علي144915292022075073

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية545.0اعدادية الوفاء للبناتادبيزينب لقمان عبد جساب144916292022058023

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية544.0ثانوية القبلتين للبناتادبيزهراء حمدان مزعل عناد144917292022073018

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية543.0اعدادية الفضيلة للبناتادبياسراء حامد حنون نجم144918292022054005

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية542.0اعدادية فلسطين للبناتادبيفاطمه عبد االمير رحيم حمود144919292022050096

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية542.0ثانوية الشريعة للبناتادبيعذراء كامل عبد السادة عبد144920292022089027

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0ثانوية عاتكة للبناتادبيبنين رحيم هاني نشمي144921292022063011

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0ثانوية عاتكة للبناتادبيزهراء بريسل شاحون عبد144922292022063021

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0ثانوية النور للبناتادبينور الهدى حسين عبادي حميدي144923292022093125

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب عبد هللا حسين منيجل144924292022054059

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب هالوي ريكان راضي144925292022050070

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينب حسن دوخي جوعان144926292022060087

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية538.0ثانوية صفية للبناتادبيايه حسن عبود كاظم144927292022084008

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0ثانوية عاتكة للبناتادبيآيات حاكم شطب يوسف144928292022063005

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0ثانوية النور للبناتادبيازهار صياح خضر عسكر144929292022093008

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية535.0االعدادية المهدوية للبنينادبياثير عباس رمزي رطب144930292021017004

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية534.0ثانوية التآخي للبنينادبيعلي جاسب عباس عبود144931292021018028

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية534.0ثانوية البسملة للبناتادبيدعاء مجيد حميد محمد144932292022069020

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية534.0ثانوية امير المؤمنين للبنين-الوقف الشيعيادبيمحمد ماجد حمود صبار144933292021006034

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية534.0اعدادية الخنساء للبناتادبينور علي سوادي عطيه144934292022056049

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0ثانوية عفك المسائية للبنينادبياركان فليح صخير مشتت144935242021208005
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جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية532.0ثانوية النور للبناتادبيزينب علي حيوان حرجان144936292022093081

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيكوثر لطيف عبد الرسول محمد144937292022078089

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيأيات غالي جبر فزاع144938292022106005

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0ثانوية النور للبناتادبيزهراء عبيس كاظم هجام144939292022093065

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0ثانوية الشريعة للبناتادبيبنين حارث خميس خراطه144940292022089006

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0ثانويه المصابيح للبناتادبيفاطمه حاكم جاسم عطيه144941292022079034

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمؤمل خليل ابراهيم محمد144942292021017130

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0ثانوية الحطيم للبناتادبيبنين عباس حسن خضير144943292022087004

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0ثانوية عاتكة للبناتادبيبنين صالح هادي منشد144944292022063012

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0ثانوية صفية للبناتادبياطياف محمد نعمه جابر144945292022084005

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0اعدادية فلسطين للبناتادبيبنين صباح جاسم علي144946292022050017

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية527.0ثانوية ام ابيها للبناتادبيوسن سعد لعيبي جبل144947292022070035

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيياسر عدنان سوادي عوده144948292021014147

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0اعدادية الوفاء للبناتادبيطيبه حسين كاظم جاسم144949292022058026

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0اعدادية فلسطين للبناتادبيفاطمه رزاق حمزه مشكور144950292022050093

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0ثانوية امير المؤمنين للبنين-الوقف الشيعيادبيمحمد اكريدي ستار حاشوش144951292021006030

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0ثانوية القبلتين للبناتادبيرباب ارحيم رواد زغير144952292022073015

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0ثانويه المصابيح للبناتادبيزهراء اسامه عبد االمير كاظم144953292022079019

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0ثانوية خديجة للبناتادبيتبارك عبد االمير عينون رواد144954292022066010

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0ثانوية القبلتين للبناتادبيفاطمة نعيم عبيد حسين144955292022073032

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيفاطمه فارس فليح كباح144956292022078084

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0ثانوية النور للبناتادبياالء غانم خطار ضاحي144957292022093013

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين اياد غازي حنون144958292021001036

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0ثانوية ام ابيها للبناتادبيأيات مهدي باش مجهول144959292022070001

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيكرار عماد نجم عبد144960292021109050

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0ثانوية الوالية للبناتادبيياسمين ممدوح ثامر فرحان144961292022067041

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0ثانوية التحرير للبناتادبيساره جبار رمضان علوان144962242022101021

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0ثانوية الشريعة للبناتادبيتبارك فاضل فزاع سلطان144963292022089009

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0ثانوية البسملة للبناتادبيجواهر حميد جهير دليل144964292022069015

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمد رحيم غويلي جحاد144965292021001144

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0ثانوية الشذرات للبناتادبياسماء نعيم عوض غياض144966292022077003

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0ثانوية البسملة للبناتادبيحوراء علي حرب كايم144967292022069017

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0الخارجيونادبيحسين حميد وراد حمزه144968292021400031

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0اعدادية فلسطين للبناتادبيبراء حسين علي جبار144969292022050014

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية518.0ثانوية البسملة للبناتادبينسرين حميد منيهو خضير144970292022069046
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جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0اعدادية فلسطين للبناتادبيبنين سعيد فرحان جويجي144971292022050016

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0اعدادية الخنساء للبناتادبيابتهال عقيل مسلم حسين144972292022056001

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0ثانوية صفية للبناتادبيفاطمه الزهراء محمد منشد مطير144973292022084028

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0ثانوية النور للبناتادبياالء هادي حسين شبيب144974292022093014

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيحنين عبد هللا حمزة هالسة144975292022054031

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبينور ماجد جبر فزاع144976292022106033

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0ثانوية المناسك للبناتادبيحوراء جابر ناصر حسين144977292022075022

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0ثانوية صفية للبناتادبياصيل عطيه كاظم دهس144978292022084004

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية512.0ثانوية ام ابيها للبناتادبيزينب حميد خزيان مطير144979292022070017

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية فلسطين للبناتادبيفاطمه عباس خضير جابر144980292022050095

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0ثانويه المصابيح للبناتادبيرقيه حسن عربي نايف144981292022079017

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0ثانوية خديجة للبناتادبينور عبار كاظم مطير144982292022066042

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبينغم هاتف محمد جاسم144983292022160106

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0ثانوية المجد للبناتادبيزينب بهلول بريس جبار144984292022068024

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيرقية باسم يوسف حسين144985292022054044

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية511.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيادبيزهراء سعد عبد علي وادي144986242022112014

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيماجده حسين جبار جواد144987292022060141

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية ام ابيها للبناتادبيرجاء قاسم فهد حامد144988292022070011

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية المجد للبناتادبيزهراء كامل نعيمة طالب144989292022068023

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0الخارجياتادبيابرار عبدالرزاق اسماعيل خضير144990292022401001

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0ثانوية امير المؤمنين للبنين-الوقف الشيعيادبيعلي حسين هادي شروم144991292021006020

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية الهدى للبناتادبيغسق عدنان عبد الحسين خشان144992242022115060

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيطيبة اياد يوسف حسين144993292022054074

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0ثانوية المناسك للبناتادبيمسار قاسم خضير مشاي144994292022075060

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية509.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيايات عواد مناع جاسم144995292022106008

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيبنين سلمان عبد االمير جبر144996292022078024

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية508.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيبتول فارس غياض هندوز144997292022060022

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0ثانوية ام ابيها للبناتادبيعذراء كريم فيصل لهمود144998292022070021

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيحوراء علي علي محمود144999292022060047

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية507.0اعدادية فلسطين للبناتادبيفاطمه علي عبداوي خالوي145000292022050097

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية506.0ثانوية الوداد للبناتادبيرانيا صبار خلف ملزوم145001292022080008

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيأيات حاكم حسين علي145002292022060004

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية505.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبينور علي عوض دغيم145003292022160112

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيحوراء عقيل داخل جابر145004292022106013

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0ثانوية المناسك للبناتادبينور الهدى رحيم حربي دوخي145005292022075064
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جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية504.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيرسول عواد نويصر فضاله145006292021008013

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية503.0ثانوية المجد للبناتادبياطياف قاسم نعيم عداي145007292022068006

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0الخارجياتادبيهند احمد عطشان محان145008292022401086

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيأديان جداع فرهود محيسن145009292022106001

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0ثانوية خديجة للبناتادبيصابرين قاسم نعيمه عواد145010292022066031

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية502.0اعدادية الخنساء للبناتادبينوره مشتاق جواد كاظم145011292022056050

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيهند لعيوس مطر خالوي145012292022106036

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية500.0ثانوية المناسك للبناتادبيزهراء نعمه كاظم غباني145013292022075033

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية499.0ثانوية القبلتين للبناتادبيانعام خنفير محمد حمزه145014292022073005

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0ثانوية بصية المختلطةادبيهبه صدام جبار حنون145015292022103002

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0ثانوية النور للبناتادبيبتول حمدان عبد الرضا جاسم145016292022093022

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0ثانوية القبلتين للبناتادبينجاة عبد محيسن عاجل145017292022073035

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبينبأ رزاق عطاوي دبوس145018292022160104

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0ثانوية الشريعة للبناتادبيرغد سعد عياش بطي145019292022089016

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية497.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء جاسم سعود جويجي145020292022050042

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبينور قصي كامل فرطوس145021292022078104

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0ثانوية عاتكة للبناتادبيوسميه عايد حسن كاظم145022292022063056

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيايمان عيدان شويخ جياد145023292022054016

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب عبد االمير عالوي علوان145024292022054058

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0ثانوية الوالية للبناتادبيسداد فارس كريم عبيد145025292022067021

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0ثانوية صفية للبناتادبياسيل لطيف عامر كاطع145026292022084003

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيخديجة فاهم متعب حسين145027292022054036

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0ثانوية البسملة للبناتادبيغفران سرحان خضير أدهم145028292022069038

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0ثانوية الشذرات للبناتادبيزينب عامر محمد عبد145029292022077020

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية الشذرات للبناتادبيسماح ميثم دالي عمران145030292022077024

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0اعدادية االعتماد للبنينادبيعباس علي حسين وروار145031292021010072

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية494.0ثانوية البسملة للبناتادبينرجس رحيم عظيم حسين145032292022069045

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيوجدان عدنان فليح صحين145033292022106037

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0اعدادية الخنساء للبناتادبيسجى عادل عبد االمير منشد145034292022056031

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية493.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيطالب جواد محمد عبد145035292021016037

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيصفاء محسن علي جار هللا145036292022060116

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0اعدادية االعتماد للبنينادبيمحمد مسلم عبيد غازي145037292021010121

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية القبلتين للبناتادبينور منديل دكان متعب145038292022073041

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية القبلتين للبناتادبيبنين نعيم عبيد حسين145039292022073012

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0ثانوية العدالة للبنينادبيحسن كريم عاجل عليوي145040292021104007
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جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيفيصل ياسين عبيد عجة145041292021109047

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيمريم سلطان جاسم حسن145042292022078091

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0الخارجيونادبياحمد ضريس مثنى حميدي145043292021400004

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0ثانويه المصابيح للبناتادبيزمزم صالح كاظم عبدالحسين145044292022079018

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0الخارجياتادبيجوان بدر مشكور سلطان145045292022401019

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية490.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيغدير فهد متعب شخير145046292022054079

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0الخارجياتادبيفائزه علي سوادي عبد145047292022401053

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية الشريعة للبناتادبياطياف تكليف عطيه جويد145048292022089002

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0ثانوية النور للبناتادبيحنين فليح شناوه دخيل145049292022093036

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية489.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزمن فاضل عبد عبيد145050292022054046

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبياحمد حميد حسين ناصر145051292021016004

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية488.0الخارجياتادبيايه جياد جاسب صعب145052292022401011

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية البسملة للبناتادبيابتسام صالح كاطع مذبوب145053292022069001

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية487.0ثانوية المجد للبناتادبيزينة قاسم جبير رويعي145054292022068027

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية العدالة للبنينادبيسعد حمزه محمد راضي145055292021104016

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0اعدادية فلسطين للبناتادبيهبه سلمان سوادي كاظم145056292022050115

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية النور للبناتادبيايمان عقيل محسن عجه145057292022093020

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيصالح عواد دعار مجبل145058292021106016

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية الشريعة للبناتادبيحوراء عبد هللا كريم عبد هللا145059292022089012

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية486.0ثانوية الوالية للبناتادبيرغد تركي صالح مهدي145060292022067013

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيرسل عقيل سامي كاظم145061292022060054

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0ثانوية ام ابيها للبناتادبيأيمان مهدي كاظم جبار145062292022070002

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعلي حامد مزعل سهر145063292021021036

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيحسين علي غازي عواد145064292021014044

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية المناسك للبناتادبيبنين رحيم نجم وسخ145065292022075011

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيزكيه نعيم مسير هويدي145066292022060068

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيهاشم هادي مدفون حتيوي145067292021028131

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0ثانوية الشذرات للبناتادبيزهراء عادل بيده كطوني145068292022077017

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيتغريد مثنى عبد العزيز حسن145069292022060036

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيغفران عدنان عبيد عبيد145070292022054081

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية484.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيرائد خليف وسوخ نحو145071292021109022

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0ثانوية االنتصار للبناتادبيزينب نعمان هنو ساهي145072242022105023

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية فلسطين للبناتادبيام البنين عباس فاضل غضب145073292022050010

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيصابرين علي عبد الحسن شناوة145074292022054072

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيبنين عبد هللا حمزة هالسة145075292022054021
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جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0ثانوية ام ابيها للبناتادبيهاجر طالب كريم جالب145076292022070029

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0ثانوية المناذرة للبنينادبيعباس شاكر جابر سلطان145077252021017014

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0اعدادية الوفاء للبناتادبيعذراء عاجل ساجت محيسن145078292022058027

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية483.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيأيات رحمن جميل نعيمة145079292022106004

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية ام ابيها للبناتادبيهبه رياض ثجيل كاطع145080292022070030

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية خديجة للبناتادبيبنين خالد عبيس جفات145081292022066006

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية خديجة للبناتادبيزهراء حسين بهيد نور145082292022066018

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0ثانوية الشريعة للبناتادبيذكرى رزاق مسير حسين145083292022089013

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية الشامية للبنينادبيمصطفى سليم خليل اسماعيل145084242021015067

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية481.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيهدى رافد كريم زاير خضر145085292022060168

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية البسملة للبناتادبيسحر شايف عكله سالم145086292022069029

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانويه المصابيح للبناتادبيزهراء تكليف باني علي145087292022079020

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0ثانوية النور للبناتادبيعلياء جودي حسن والي145088292022093101

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسن حياوي عباس محمد145089292021017032

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيعهود فاضل هويدي عزوز145090292022111001

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0ثانوية المجد للبناتادبيسجر عبد الحسن رضا ظاهر145091292022068028

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء كامل كريم مطرود145092292022050053

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية الوفاء للبناتادبيتماره سعد عطا هللا عبد الساده145093292022058009

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء عبد األمير ستار لفته145094292022050049

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0اعدادية االعتماد للبنينادبييعقوب يوسف تومان عبد الحسين145095292021010151

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية478.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيرواء يونس نغيمش خنفوس145096292022106018

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية البسملة للبناتادبيفاطمة علي قاسم رويثه145097292022069041

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية الشريعة للبناتادبياسراء درويش شاني دبال145098292022089001

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيصابرين رياض جبير حسين145099292022054071

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0ثانوية الوالية للبناتادبيامل محمود كريم راهي145100292022067006

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب عبد العباس عبداوي خالوي145101292022050063

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيوليد عزار جياد ميس145102292021014146

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيسالم جابر سلمان رميح145103292021110020

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعلي حسن مزهر هاني145104292021014088

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيافراك ناظم رحوم حسين145105292022054011

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين كماز عكل هنيدي145106292021001053

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيحنان محمد كريم مطر145107292022078035

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانويه المصابيح للبناتادبيهاجر قاسم سالم فرهود145108292022079050

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية عاتكة للبناتادبيهدى عناد متعب والي145109292022063054

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية474.0ثانوية القبلتين للبناتادبينصره لهمود عارف وثيج145110292022073039
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جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية عاتكة للبناتادبيأيات حسون مجيبل جبير145111292022063006

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية النور للبناتادبياسمهان مفتن غازي صالح145112292022093012

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية ام ابيها للبناتادبيحنان كريم جبار باطي145113292022070005

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية المناسك للبناتادبيفاطمه عباس كاطع شناوه145114292022075050

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيهنادي جابر غضبان يزاع145115292022060169

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية عاتكة للبناتادبيآراء ازهر عاجل عبد هللا145116292022063002

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0الخارجياتادبيزهراء ثويني كاظم سلمان145117292022401035

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيبنين امجد لطيف مزيد145118292022060025

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0ثانوية العدالة للبنينادبيسجاد حميد لغيوي فنجان145119292021104015

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيرسل ميثم كريم كاظم145120292022060056

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية البطحاء للبناتادبيفاطمه علي حمد حمد هللا145121222022160063

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسن سالم حسن هداد145122292021017033

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0ثانوية المجد للبناتادبيفرات عبد االمير جابر محمد145123292022068040

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء نعيم سوادي عليوي145124292022056023

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيياسر محمد خضير حميد145125292021014148

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية472.0اعدادية فلسطين للبناتادبيرحيمه سهر هاني وعد145126292022050035

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية الوداد للبناتادبيفاطمة شهيب غنيم عرار145127292022080016

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيهجران حسين فليح عامر145128292022106034

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0اعدادية االعتماد للبنينادبيذو الفقار كاظم حسون جبار145129292021010049

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0ثانوية الوالية للبناتادبيشيماء هادي قرداش عبد العباس145130292022067023

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية471.0الخارجياتادبياسيل عباس كاظم مصبح145131292022401004

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0اعدادية الفضيلة للبناتادبياسراء سلمان شغيد داخل145132292022054006

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية المجد للبناتادبيغفران حامد كطيم حساني145133292022068033

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0ثانوية عاتكة للبناتادبيزينب زاير واجد وداع145134292022063023

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية470.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب كاظم سعد جياد145135292022050066

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانوية عاتكة للبناتادبيفرقان طاهر حناوي عبد هللا145136292022063043

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0ثانويه المصابيح للبناتادبيامال مهدي حسين عباس145137292022079006

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية رملة للبناتادبيايات سالم مزهر عبد145138222022115008

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيمريم كاظم سوادي والي145139292022060147

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية469.0االعدادية المهدوية للبنينادبيعباس حيدر صخيل يوسف145140292021017084

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية الخنساء للبناتادبيشروق رشيد صالح فتالوي145141292022056033

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية القبلتين للبناتادبينجاة نايف كاطع ابراهيم145142292022073036

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0ثانويه المصابيح للبناتادبيرجاء زغير دايم أخالص145143292022079015

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانويه المصابيح للبناتادبيانفال عدنان فهد كسار145144292022079007

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب عباس شنشول مطلب145145292022050062
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جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية خديجة للبناتادبيزهراء حسين عالوي حران145146292022066019

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية الشذرات للبناتادبيافراح سالم كاظم زهيان145147292022077005

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيفاطمة محمد دويش ظاهر145148292022160080

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمة عماد عبد الرضا جبار145149292022054084

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0اعدادية بغداد للبناتادبيجمانه مهند عبد علي راضي145150102022117015

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية466.0ثانوية الشذرات للبناتادبيزينب خالد نايخ سدخان145151292022077019

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيبنين علي حسن كاظم145152292022078026

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيثامر عادل عطشان بطاح145153292021014025

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية الخنساء للبناتادبيآيات فاهم نعمه شاني145154292022056005

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمود عبد العالي دوهان كاظم145155292021017153

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيزهراء حيدر رحيم عبد145156292022160042

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعمار كريم عاجل علي145157292021009099

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيحنان علي ساجت محول145158292022054028

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيبنين حسين لفته فنغش145159292022078021

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيمنتظر حسين علي حاجي145160292021105034

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0ثانوية النور للبناتادبيحنين صالح كريم نعمه145161292022093035

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيشهد عماد حسين جاسم145162292022078069

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية ابي طالب المختلطةادبيايناس ناجح صبار عبد145163292022102001

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيسيف ياسين شنون دخيل145164292021001084

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية النور للبناتادبيآمال جياد جاسب صعب145165292022093002

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية المجد للبناتادبيفاطمة فالح حسن عبيد145166292022068036

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيشجون حسين عبد الرضا جوان145167292022054068

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية463.0ثانوية النور للبناتادبيزينب عبد الحمزه وحيد كاشي145168292022093078

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء صادق عبيد بريد145169292022054050

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية ام سلمة للبناتادبينوال مهدي نواف غويلي145170292022060156

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعباس عارف هادي عريبي145171292021014079

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية النور للبناتادبينرجس عدنان مذبوب عوده145172292022093123

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية القبلتين للبناتادبياحالم علي كاطع ابراهيم145173292022073001

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0ثانوية الشذرات للبناتادبيكوثر محمد نجم عبد145174292022077029

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية فلسطين للبناتادبيياسمين جميل دريول خالوي145175292022050117

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية البسملة للبناتادبينورس قاسم محمد دحام145176292022069048

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية الوفاء للبناتادبيزهراء عامر ثامر عبد الحسين145177292022058016

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0ثانوية النور للبناتادبيمنار عمران خشان موسى145178292022093119

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيأبتهال عبد االمير ناجي طاهر145179292022054003

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية عاتكة للبناتادبيساره زاير واجد وداع145180292022063028
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جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيكرار علي عبد الزهرة حمزة145181292021105029

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية الوفاء للبناتادبينور الهدى جواد كاظم جبار145182292022058034

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيحسين جياد وحيد دلي145183292021109013

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية المعارف المختلطةادبيفاطمه طارق شياع جبر145184222022239007

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية الثغر المختلطةادبيسكينه محسن عبد علي145185292022108004

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانويه المصابيح للبناتادبيأسيل احمد عبد نعيم145186292022079002

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية459.0ثانوية العدالة للبنينادبيسجاد حسين عذيب اعور145187292021104014

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0الخارجياتادبيزهراء حسن شاكر ظاهر145188292022401037

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية عاتكة للبناتادبيرنا عبد هللا بصير كاطع145189292022063018

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0االعدادية المهدوية للبنينادبيغانم نجم بهاض خضر145190292021017121

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية اوروك االهلية للبناتادبيايات محمد علي عبد145191292022086001

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيآية عدنان ثجيل حاوة145192292022054002

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيخولة لفتة فرج جابر145193292022054037

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيايه رياض مطشر محمود145194292022160130

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء عبد االمير وحيد بديوي145195292022054052

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية الوالية للبناتادبيغزوة تركي صالح مهدي145196292022067026

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيحسين فارس حمود سويرح145197292021111005

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية البسملة للبناتادبيصابرين سعد محمد عبود145198292022069032

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء عادل جميل رمضان145199292022060077

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية خديجة للبناتادبيعلياء ماجد كاظم متعب145200292022066032

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0اعدادية الوفاء للبناتادبياالء رحيم لزام دليبس145201292022058002

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيمد هللا مالك فرحان بحر145202292021011041

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية456.0ثانوية النور للبناتادبيزينب عبد الزهره موسى بهلول145203292022093079

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيحنين رحيم حبيب ميدان145204292022054029

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0ثانوية النور للبناتادبيرقيه عبد السادة عويد فرج145205292022093053

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية البسملة للبناتادبيسناء تركي صالح حمزة145206292022069030

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيسعد توفيق مويش محار145207292021028058

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية الثقلين للبنينادبيامير حسين مزهر حطحوط145208292021009019

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0اعدادية الثقلين للبنينادبيفائق جبر عاشور عبد145209292021009103

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية454.0ثانوية الثغر المختلطةادبيفاطمه حميد عطية عبد145210292022108006

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيتبارك احمد خضير ستار145211292022060032

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيمحمد نبيل ابراهيم حسين145212292021106030

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيحسن سالم ثجيل كمين145213292021110012

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيبنين وسام علي عبد الواحد145214292022054023

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية فلسطين للبناتادبيرقيه بهاء نور كاظم145215292022050037
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جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيمسار حيدر كسار علوان145216292022078095

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية خديجة للبناتادبيزينب محمد عطشان حسين145217292022066026

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية ام ابيها للبناتادبيامل ستار عكيلي جار هللا145218292022070003

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية القبلتين للبناتادبيمها بردان جخيم سعد145219292022073033

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبياسراء عدنان عمران ثجيل145220292022078004

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية صفية للبناتادبيهدى سعد جبر خالوي145221292022084045

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيكريم دايخ محنه مريود145222292021028093

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية النور للبناتادبيمروه حسين جبير عامر145223292022093117

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية خديجة للبناتادبيمريم خالد حميد كاظم145224292022066039

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية العدالة للبنينادبيمؤمل داخل منفي عويد145225292021104031

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية القبلتين للبناتادبياسراء صلفيج صنديل دكان145226292022073002

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيحميد عبد االمير زعاك حتحوت145227292021153064

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية البطحاء للبناتادبيزينب رحيم عبود حبيب145228222022160039

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية ام سلمة للبناتادبينور سالم نعمه رغيله145229292022060161

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية المناسك للبناتادبياطياف ابراهيم علي عوده145230292022075003

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيرقيه أحمد عبد الكريم صالح145231292022078046

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية الرضوان للبنينادبيعلي حمود ادهام وناس145232292021023019

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية المناسك للبناتادبيانتظار كريم نجم وسخ145233292022075007

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية ام ابيها للبناتادبيورود عبد الحسين عالج وذيف145234292022070034

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيبشائر فالح حسن بريد145235292022106009

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية التآخي للبنينادبيفارس عبد حمود دارم145236292021018030

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية الشريعة للبناتادبيرقية حسين جواد كافي145237292022089017

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيرباب شهيد عبد الناصر شغينب145238292022106015

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية القبلتين للبناتادبيبروج سعد مكاوي حمادي145239292022073009

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية الوداد للبناتادبيقدس صالح عبد المحسن فرحان145240292022080018

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية الشريعة للبناتادبيمريم حسين فاضل جبر145241292022089032

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية448.0ثانوية النور للبناتادبيزينه تكليف جاسب صعب145242292022093085

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيشيرين حميد رحيم فتنان145243292022106022

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيعباس حسن عليوي شنبار145244292021106018

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيزمن ربيح كاني مطر145245292022060069

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية صفية للبناتادبيتبارك احسان جواد كاظم145246292022084009

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية الوالية للبناتادبيهاجر صدام محمود مطلب145247292022067036

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية عاتكة للبناتادبييسرى جخيور طريم خضير145248292022063058

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0ثانوية التآخي للبنينادبيمحمد رحيم رواد زغير145249292021018040

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيساجد قيصر جبار عويد145250292021014062
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جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبياشهاب احمد فالح هندي145251222021086010

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية الخنساء للبناتادبيبنت الهدى عزيز عباس ظاهر145252292022056007

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية446.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه حسين فريد حسين145253292022056038

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية صفية للبناتادبينور محمد عبد الرحيم داود145254292022084040

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيحسين منشد عايد عبد145255292021014050

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية اوروك االهلية للبناتادبيمنى علي جبار طاهر145256292022086009

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية النور للبناتادبياحالم سوادي محسن عوفي145257292022093006

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء عدنان سجين عبد علي145258292022050051

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية خديجة للبناتادبيحوراء رائد هالل جهادي145259292022066013

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية المناسك للبناتادبيوالء حسين شريف حمادي145260292022075074

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيفاطمة صبار غضبان فرحان145261292022160132

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيبتول اوزير عيدان حاتم145262292022059006

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيبشار سامي هالل محمد علي145263292021001021

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيوليد مدلول عبد منصور145264292021008055

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيفاضل سهيل عبد جياد145265292021028087

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية الرضوان للبنينادبيجراح صالح عبد المحسن فرحان145266292021023003

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية صفية للبناتادبيفاطمه عماد جبار محسن145267292022084031

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية الشريعة للبناتادبيرحاب صالح مشولي علوان145268292022089014

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0الخارجياتادبيبتول ساجت شنان ناهي145269292022401012

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0ثانوية المناسك للبناتادبيابرار سعد حسين زبالة145270292022075002

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيرباب ناهي رهيف عبود145271292022054040

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيعذراء نعيم جازع سلمان145272292022054077

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية ام ابيها للبناتادبينور الهدى فاهم حاشوش عطيه145273292022070028

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0االعدادية المهدوية للبنينادبيياسر عمار ريسان محمد علي145274292021017174

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0ثانوية المجد للبناتادبيرجاء فرحان ناهي فرج145275292022068021

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسن عقيل جبار كاشي145276292021017035

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية443.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفرح شويحان فهد هداد145277292022056040

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية572.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيمريم حسن علي حاجي145278292042083027

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية569.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينور الهدى ستار ابو طحيرة شوجة145279292042054103

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية564.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائياديان مسلم عبد الحميد مكتوب145280292042088003

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية564.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزينب فاضل عباس ابيش145281292042057166

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية563.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزهراء ريسان عطشان محمد145282292042053052

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية561.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيشهد صاحب خضير محمد145283292042067031

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية559.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبتول عبد الخضر لعيبي نجم145284292042054015

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية558.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيساره مبارك رهيف خماط145285292042079028
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جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية555.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه جميل جبار حسن145286292042051247

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية551.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء جاسم مطشر معين145287292042056078

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية549.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء عبد الخضر لعيبي نجم145288292042054051

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية549.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيبتول باقر حسين عزاوي145289292042053018

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية542.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيحوراء غانم كويم عايل145290292042088014

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية541.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيسلمى سعد عبد منشود145291292042057180

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية540.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيايات بشير داخل ديان145292292042088008

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب حميد محمد جديع145293292042052149

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية539.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيايات حيدر محمد حمود145294292042153015

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية537.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيشفاء علوان جبار خضير145295292042153091

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية536.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيوسن بطل كاظم هليل145296292042079058

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء قيس ياسين عزيز145297292042052136

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية533.0ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيمرتضى محسن كمر مطرود145298292041105034

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيمؤمل صبيح نجم عبد هللا145299292041008054

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيظاهر حبيب مسير مهنا145300292041100050

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية529.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيايالف شوقي ستار لفته145301292042053016

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيميثم سلمان عليوي سهر145302292041100111

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية528.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيسهاد طالب عطشان عبيد145303292042054076

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبشرى حسين رواد سند145304292042056025

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائينبأ علي حسن كريم145305292042160168

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية526.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيصبا محمد جبار عبد145306292042051220

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيمريم مهند علي حسين145307292042065074

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيهبه هيثم توفيق عبد الحسن145308292042057275

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية524.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياالء عبد الكاظم دوالب حسن145309292042056015

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيأيات جاسم محمد حسين عبادي145310292042057015

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه جاسم فرحان نعاس145311292042051246

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية521.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائينوره كاظم حسين فدار145312292042057268

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرباب شهيد شالكه جواد145313292042056063

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية520.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد زيد حوار عبيد145314292041003233

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية519.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين حبيب كاظم مطشر145315292041007070

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيدعاء فرج ساري غازي145316292042052097

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية517.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيجاسم شريف عطية عامر145317292041008012

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسين قاسم ناصر عزوز145318292041004025

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية515.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا حميد خريجان غداي145319292041153113

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبنين جبار واجد ونان145320292042057044
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جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية514.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمة جودة عطشان عبيد145321292042054085

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيعبد هللا صادق جبر رومي145322292041025041

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرواء جميل ابراهيم عباس145323292042057120

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينب هادي جادر خلف145324292042055047

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية510.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيزينب كاظم زغير عريان145325292042069032

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية565.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء حسين عزيز حريج145326292052051045

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية544.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيتبارك عبد الرحمن صويلح عواد145327292052055009

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية531.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيزهراء جاسم نعمه عبد145328292052052018

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيحسين حاكم كاظم سلمان145329292051016017

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمة جاسم عناد جبر145330292052056026

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيليلى كريم بله صجم145331292052055040

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيزهراء فيصل غازي لعيبي145332292052062014

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية482.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتتطبيقيآيات عبد الخالق محمد عبد علي145333292052088001

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية477.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيبتول جابر كاظم اسود145334292052071006

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية476.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيزينب رياض مهدي واجد145335292052054011

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية475.0الخارجياتتطبيقيليلى عباس فرهود بديوي145336292052401025

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي سعد وافي عبد145337292051026118

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين حبيب محمد145338292051156135

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيليث طارق حسن عبد145339292051004117

جامعة المثنى/كلية التربية للعلوم االنسانية444.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيرقيه حيدر عباس شمخي145340292052050010

جامعة المثنى/كلية اآلداب437.0ثانوية صفية للبناتادبيأيام ثائر عذاب نعمه145341292022084002

جامعة المثنى/كلية اآلداب435.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبينشأت ابراهيم جاسم غنوم145342292021028129

جامعة المثنى/كلية اآلداب435.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبياسيل حسين كاطع هالوي145343292022160009

جامعة المثنى/كلية اآلداب426.0ثانوية المناسك للبناتادبيتبارك حميد عبد حمادي145344292022075019

جامعة المثنى/كلية اآلداب415.0اعدادية االعتماد للبنينادبيمسلم نايف تايه عباس145345292021010128

جامعة المثنى/كلية اآلداب413.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيفاطمه كامل عبد غالي145346292022060133

جامعة المثنى/كلية اآلداب412.0ثانوية النور للبناتادبيانوار بهلول فالح خضر145347292022093016

جامعة المثنى/كلية اآلداب409.0اعدادية فلسطين للبناتادبيعذراء خفيف عبيد كطمير145348292022050086

جامعة المثنى/كلية اآلداب409.0االعدادية المهدوية للبنينادبيباقر واثق محمد جبار145349292021017026

جامعة المثنى/كلية اآلداب409.0ثانوية النور للبناتادبيزهراء رحيم علي عبد145350292022093061

جامعة المثنى/كلية اآلداب407.0ثانوية عاتكة للبناتادبيسحاب رحيم عبد الظاهر ماني145351292022063029

جامعة المثنى/كلية اآلداب406.0ثانوية المجد للبناتادبيبيداء محمد منادي صنيبر145352292022068013

جامعة المثنى/كلية اآلداب404.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيعلي شهيد رحيم فتنان145353292021106023

جامعة المثنى/كلية اآلداب404.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيامنه كريم محسن كعار145354292022060019

جامعة المثنى/كلية اآلداب404.0ثانوية الثغر المختلطةادبياسماء جازع كاطع كطفان145355292022108001
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جامعة المثنى/كلية اآلداب402.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين محمد غازي عبود145356292021017053

جامعة المثنى/كلية اآلداب402.0ثانوية المناسك للبناتادبيايمان كاظم حمزه صبر145357292022075008

جامعة المثنى/كلية اآلداب402.0ثانوية البسملة للبناتادبيناهده ثابت عبداوي حذاف145358292022069043

جامعة المثنى/كلية اآلداب401.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيكرار حيدر طالب هويدي145359292021151136

جامعة المثنى/كلية اآلداب401.0الخارجيونادبيوليد خالد كاظم محسن145360292021400142

جامعة المثنى/كلية اآلداب401.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيمريم جابر هالل عزيز145361292022106030

جامعة المثنى/كلية اآلداب401.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيختام حمود عبد جبار عبيد145362292022054034

جامعة المثنى/كلية اآلداب401.0ثانوية صفية للبناتادبيرباب كاظم رحيم عذاب145363292022084013

جامعة المثنى/كلية اآلداب401.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيبنين صادق عبداالمير صاحب145364292022060027

جامعة المثنى/كلية اآلداب400.0ثانوية صفية للبناتادبيأيات أحمد عبيد ماذي145365292022084001

جامعة المثنى/كلية اآلداب400.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيبنين كاطع بالسم حسن145366292022060029

جامعة المثنى/كلية اآلداب399.0اعدادية فلسطين للبناتادبيامل عباس فضاله حسان145367292022050011

جامعة المثنى/كلية اآلداب398.0ثانوية النور للبناتادبيطيبه حميد كريم بريهي145368292022093096

جامعة المثنى/كلية اآلداب398.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيسجى صاحب نعمة عليوي145369292022054064

جامعة المثنى/كلية اآلداب397.0الخارجياتادبيهدى هادي جواد ناصر145370292022401083

جامعة المثنى/كلية اآلداب397.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمهدي نايف هلبوت غالي145371292021017171

جامعة المثنى/كلية اآلداب397.0ثانويه المصابيح للبناتادبيافراح موجد كاظم دايم145372292022079005

جامعة المثنى/كلية اآلداب396.0اعدادية الوفاء للبناتادبيبنين علي عياش بطي145373292022058006

جامعة المثنى/كلية اآلداب396.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيسرى هاتف زغير مطشر145374292022054066

جامعة المثنى/كلية اآلداب396.0ثانوية الوداد للبناتادبيفاطمة حناوي صالح مطشر145375292022080015

جامعة المثنى/كلية اآلداب396.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيفاطمه الزهراء سالم داود سلمان145376292022078080

جامعة المثنى/كلية اآلداب394.0ثانوية الوالية للبناتادبيمريم مهند كريم مطلب145377292022067033

جامعة المثنى/كلية اآلداب394.0ثانوية الشريعة للبناتادبيمنار احمد سعود راضي145378292022089033

جامعة المثنى/كلية اآلداب393.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيعامر خالد فاهم حمود145379292021109032

جامعة المثنى/كلية اآلداب393.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيعهود فاضل سلمان نفاط145380292022060124

جامعة المثنى/كلية اآلداب391.0ثانوية صفية للبناتادبيزينب أحمد عبيد ماذي145381292022084021

جامعة المثنى/كلية اآلداب390.0ثانوية عاتكة للبناتادبيوسن رزاق عجمي جبار145382292022063057

جامعة المثنى/كلية اآلداب389.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبينزار حسن عليوي عناد145383292021109061

جامعة المثنى/كلية اآلداب389.0اعدادية الخنساء للبناتادبينغم نصير هادي حسين145384292022056047

جامعة المثنى/كلية اآلداب389.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسن منعم جياد رسن145385292021017038

جامعة المثنى/كلية اآلداب389.0ثانوية الشذرات للبناتادبيحميدة عبد الحسن عطيه زيارة145386292022077013

جامعة المثنى/كلية اآلداب389.0ثانويه المصابيح للبناتادبيافراح عادل محمد راضي145387292022079004

جامعة المثنى/كلية اآلداب388.0اعدادية الخنساء للبناتادبيساره حاتم كريم كاني145388292022056029

جامعة المثنى/كلية اآلداب388.0ثانويه المصابيح للبناتادبيأيه محمد ناصر ساجت145389292022079003

جامعة المثنى/كلية اآلداب388.0اعدادية فلسطين للبناتادبيغدير فاهم سدخان حسين145390292022050089
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جامعة المثنى/كلية اآلداب388.0ثانوية القبلتين للبناتادبيرجاء حسن عطشان عكل145391292022073016

جامعة المثنى/كلية اآلداب388.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيسمارة يوسف علوان سعيد145392292022078067

جامعة المثنى/كلية اآلداب387.0ثانوية المجد للبناتادبيزينب عطية مداعي مصحب145393292022068025

جامعة المثنى/كلية اآلداب387.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيهديل وليد مدلول جعاري145394292022106035

جامعة المثنى/كلية اآلداب387.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبياثير رزاق سوادي ليلو145395292021028001

جامعة المثنى/كلية اآلداب387.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيبسعاد حميد والي رويعي145396292022153008

جامعة المثنى/كلية اآلداب387.0ثانوية النور للبناتادبيبتول قاسم خليل ابراهيم145397292022093024

جامعة المثنى/كلية اآلداب386.0ثانوية النور للبناتادبيزهراء عليوي عناد جوده145398292022093068

جامعة المثنى/كلية اآلداب386.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيميسم ستار عبد االله شاكر145399292022078099

جامعة المثنى/كلية اآلداب386.0اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم كريم جبار عواد145400292022056045

جامعة المثنى/كلية اآلداب386.0االعدادية المهدوية للبنينادبيصادق مجيد كامل جدوع145401292021017078

جامعة المثنى/كلية اآلداب386.0ثانوية المناسك للبناتادبيبنين يحيى طاهر محمد145402292022075017

جامعة المثنى/كلية اآلداب386.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحيدر رحيم جبار عبد145403292021009058

جامعة المثنى/كلية اآلداب386.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء محمد مهدي موسى145404292022060083

جامعة المثنى/كلية اآلداب386.0اعدادية االعتماد للبنينادبيعباس عبد الحسن خوين حسن145405292021010071

جامعة المثنى/كلية اآلداب386.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيشكران حنون خيري كاظم145406292022060110

جامعة المثنى/كلية اآلداب386.0اعدادية فلسطين للبناتادبينور ابراهيم كريم عباس145407292022050110

جامعة المثنى/كلية اآلداب386.0اعدادية فلسطين للبناتادبيشهد حسين مطشر سكر145408292022050080

جامعة المثنى/كلية اآلداب385.0ثانوية الرضوان للبنينادبيعلي ثامر عودة ناصر145409292021023017

جامعة المثنى/كلية اآلداب385.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيعلي عبد الحسين نصر مدي145410292021109038

جامعة المثنى/كلية اآلداب385.0ثانوية القبلتين للبناتادبيزهراء عيدان لصلوص فنطل145411292022073019

جامعة المثنى/كلية اآلداب385.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيضحى قاسم محمد حمزه145412292022160069

جامعة المثنى/كلية اآلداب385.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيسجاد سلمان شالكه مهدي145413292021014063

جامعة المثنى/كلية اآلداب385.0ثانوية النور للبناتادبيدعاء رسول ناظم عطيه145414292022093046

جامعة المثنى/كلية اآلداب385.0اعدادية فلسطين للبناتادبيغفران فايز خليف راشد145415292022050091

جامعة المثنى/كلية اآلداب384.0ثانوية القبلتين للبناتادبينور نايف فيصل جبر145416292022073042

جامعة المثنى/كلية اآلداب384.0اعدادية فلسطين للبناتادبيأزهار كريم دريول خالوي145417292022050001

جامعة المثنى/كلية اآلداب384.0ثانوية النور للبناتادبيسجى أحمد سفير فرهود145418292022093086

جامعة المثنى/كلية اآلداب384.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيجالل جاسم حمود عبد الحسن145419292021028025

جامعة المثنى/كلية اآلداب384.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيبيداء حامد حنون نجم145420292022054024

جامعة المثنى/كلية اآلداب384.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيذكرى ناجح مسير منديل145421292022106014

جامعة المثنى/كلية اآلداب384.0ثانوية النور للبناتادبيهدى قاسم مجلي حمود145422292022093134

جامعة المثنى/كلية اآلداب384.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد حمزة عباس بجاي145423292021017142

جامعة المثنى/كلية اآلداب383.0اعدادية فلسطين للبناتادبيإسراء كريم عواد محمد145424292022050002

جامعة المثنى/كلية اآلداب383.0اعدادية الخنساء للبناتادبيرقيه صعيب مديح حسن145425292022056014
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جامعة المثنى/كلية اآلداب383.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي سوادي رفش كريم145426292021001115

جامعة المثنى/كلية اآلداب383.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيعلياء عبد هللا كريم ساجت145427292022078077

جامعة المثنى/كلية اآلداب383.0ثانويه المصابيح للبناتادبيزهراء حسن شريف جالي145428292022079021

جامعة المثنى/كلية اآلداب382.0ثانوية الوداد للبناتادبياحالم ناصر عابر خلف145429292022080002

جامعة المثنى/كلية اآلداب382.0الخارجياتادبيزهراء كسار مصبح دامج145430292022401038

جامعة المثنى/كلية اآلداب382.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيمصطفى حمد عزاوي هول145431292021151174

جامعة المثنى/كلية اآلداب382.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيفاطمه علوان حميد عبود145432292022078083

جامعة المثنى/كلية اآلداب382.0ثانوية خديجة للبناتادبيايات مهدي عبد الحسين سالم145433292022066003

جامعة المثنى/كلية اآلداب382.0اعدادية فلسطين للبناتادبيخديجه عدنان خليف راشد145434292022050032

جامعة المثنى/كلية اآلداب382.0الخارجياتادبينبأ كريم محمد خضير145435292022401066

جامعة المثنى/كلية اآلداب381.0ثانوية القبلتين للبناتادبينضال جاسم بريج حمزه145436292022073040

جامعة المثنى/كلية اآلداب381.0ثانوية الوالية للبناتادبياشجان صدام محمود مطلب145437292022067003

جامعة المثنى/كلية اآلداب381.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعلي عزيز طعيمه حمزة145438292021021039

جامعة المثنى/كلية اآلداب381.0ثانوية المناسك للبناتادبيتبارك عدنان نعمه اسماعيل145439292022075020

جامعة المثنى/كلية اآلداب381.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب كريم داخل عباس145440292022050067

جامعة المثنى/كلية اآلداب381.0الخارجيونادبييوسف حسن متعب شخير145441292021400146

جامعة المثنى/كلية اآلداب380.0الخارجيونادبيمجتبى جاسم محمد لفته145442292021400111

جامعة المثنى/كلية اآلداب380.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمة جواد كريم سهر145443292022054082

جامعة المثنى/كلية اآلداب380.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيعال ماجد احمد هاشم145444292022078076

جامعة المثنى/كلية اآلداب380.0الخارجيونادبيكاظم علي مزهر عبدالعباس145445292021400096

جامعة المثنى/كلية اآلداب379.0اعدادية ام سلمة للبناتادبينور مصطفى داخل لفته145446292022060164

جامعة المثنى/كلية اآلداب379.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمرتضى فاهم خلف تويه145447292021001153

جامعة المثنى/كلية اآلداب379.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء حسين عبد ناصر145448292022050043

جامعة المثنى/كلية اآلداب379.0ثانوية امير المؤمنين للبنين-الوقف الشيعيادبيعلي نعيم جبير سهر145449292021006025

جامعة المثنى/كلية اآلداب379.0ثانوية الوداد للبناتادبيحوراء أحمد كريم عبد هللا145450292022080007

جامعة المثنى/كلية اآلداب378.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيكوثر بردان عذوب مظلوم145451292022060137

جامعة المثنى/كلية اآلداب378.0ثانوية الشذرات للبناتادبيساره مثقال عبد الزهره عيسى145452292022077022

جامعة المثنى/كلية اآلداب378.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيزيد خلف بهلول حميدي145453292021014061

جامعة المثنى/كلية اآلداب377.0ثانوية المنار المسائيةادبيحيدر شهيد جابر اليم145454292021150101

جامعة المثنى/كلية اآلداب377.0ثانوية الشذرات للبناتادبيمريم حسن ناصر عواجه145455292022077033

جامعة المثنى/كلية اآلداب377.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيرقيه علي عبيد خضير145456292022078049

جامعة المثنى/كلية اآلداب377.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد سامي اجحيف محمد145457292021017145

جامعة المثنى/كلية اآلداب377.0ثانوية ابي طالب المختلطةادبيفيصل عويد جابر اليم145458292021102020

جامعة المثنى/كلية اآلداب377.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيغصون رزاق صحين جبار145459292022160076

جامعة المثنى/كلية اآلداب377.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي عباس عبد مبارك145460292021001117
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جامعة المثنى/كلية اآلداب376.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيعباس يوسف صخير حسين145461292021151094

جامعة المثنى/كلية اآلداب376.0ثانوية النور للبناتادبيرحاب رسول باقر عبد الحسين145462292022093050

جامعة المثنى/كلية اآلداب376.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء رائد جالب ياسين145463292022054048

جامعة المثنى/كلية اآلداب376.0ثانوية النور للبناتادبييسرى عمران حسن عبد145464292022093138

جامعة المثنى/كلية اآلداب376.0ثانوية الوالية للبناتادبيامل مجهول مرداس عالج145465292022067005

جامعة المثنى/كلية اآلداب376.0ثانوية النور للبناتادبيزهراء مذبوب رحيمه حسن145466292022093072

جامعة المثنى/كلية اآلداب375.0االعدادية المهدوية للبنينادبياحمد خير هللا عجة مشعب145467292021017010

جامعة المثنى/كلية اآلداب375.0الخارجياتادبيزمن ريسان طاهر صالل145468292022401033

جامعة المثنى/كلية اآلداب375.0الخارجياتادبيبتول محمد رمل رفاس145469292022401013

جامعة المثنى/كلية اآلداب375.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيعلي محمود لفته كمين145470292021106024

جامعة المثنى/كلية اآلداب375.0اعدادية الوفاء للبناتادبيافراح محمد عياش بطي145471292022058001

جامعة المثنى/كلية اآلداب375.0ثانوية المناسك للبناتادبيايه حسن طاهر عبد الرضا145472292022075009

جامعة المثنى/كلية اآلداب375.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيبسهن منشد جليب خيوب145473292022160018

جامعة المثنى/كلية اآلداب375.0ثانوية خديجة للبناتادبيزينب خالد جابر عجه145474292022066024

جامعة المثنى/كلية اآلداب375.0اعدادية الخنساء للبناتادبيسبأ عدنان جباري عبد الخضر145475292022056030

جامعة المثنى/كلية اآلداب375.0اعدادية ام سلمة للبناتادبياسراء علي كتاب حمدان145476292022060011

جامعة المثنى/كلية اآلداب374.0ثانوية عاتكة للبناتادبيزينب جفات داعي خضير145477292022063022

جامعة المثنى/كلية اآلداب374.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيياسر احمد هادي طبك145478292021109064

جامعة المثنى/كلية اآلداب374.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحيدر نزار حميد سعدون145479292021001064

جامعة المثنى/كلية اآلداب374.0ثانوية عاتكة للبناتادبيأمينه عباس علي جبر145480292022063003

جامعة المثنى/كلية اآلداب374.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيثامر صالح طحيور ثامر145481292021001022

جامعة المثنى/كلية اآلداب374.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيغدير جابر عبد الحسن باذر145482292022160075

جامعة المثنى/كلية اآلداب374.0ثانوية المناسك للبناتادبينبأ عامر كريم ابو السود145483292022075061

جامعة المثنى/كلية اآلداب374.0ثانوية النور للبناتادبيمروه عبد العباس داهي كاهي145484292022093118

جامعة المثنى/كلية اآلداب374.0ثانويه المصابيح للبناتادبيهناء صالح جمعه حسين145485292022079052

جامعة المثنى/كلية اآلداب373.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيدنيا نعيم جنحيت عبد علي145486292022060052

جامعة المثنى/كلية اآلداب373.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيحسن عقيل نعيم مقطوف145487292021014035

جامعة المثنى/كلية اآلداب373.0اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم عطيوي منيعم خضر145488292022056044

جامعة المثنى/كلية اآلداب373.0ثانوية القبلتين للبناتادبينرجس غصاب مكصود فهيد145489292022073038

جامعة المثنى/كلية اآلداب373.0ثانوية عاتكة للبناتادبيدعاء سامي حسن صفر145490292022063017

جامعة المثنى/كلية اآلداب372.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيرسل اياد هادي كاظم145491292022078044

جامعة المثنى/كلية اآلداب372.0ثانوية العدالة للبنينادبيمرتضى حسون راضي جياد145492292021104037

جامعة المثنى/كلية اآلداب372.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيمروه رحيم حمزه طعيمه145493292022060143

جامعة المثنى/كلية اآلداب372.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيشهد صالح عبد المهدي جبر145494292022078068

جامعة المثنى/كلية اآلداب371.0ثانوية العدالة للبنينادبيحسين احمد جبار علي145495292021104009

صفحة ٤١٥٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة المثنى/كلية اآلداب371.0االعدادية المهدوية للبنينادبيهادي مظلوم شافي تويس145496292021017172

جامعة المثنى/كلية اآلداب371.0ثانوية الشريعة للبناتادبيليلى حسون شنان كاظم145497292022089031

جامعة المثنى/كلية اآلداب371.0ثانوية البسملة للبناتادبياسيل عبد عواد ديوان145498292022069006

جامعة المثنى/كلية اآلداب450.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء كاظم زيدان ابراهيم145499292042057149

جامعة المثنى/كلية اآلداب449.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء مهدي حميد محمد145500292042051084

جامعة المثنى/كلية اآلداب443.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيآالء قاسم صويح جبير145501292042050006

جامعة المثنى/كلية اآلداب442.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيرقيه نبيل صبري بادي145502292042065026

جامعة المثنى/كلية اآلداب441.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياسراء اسعد محمد علي عبد هللا145503242042220029

جامعة المثنى/كلية اآلداب429.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيوديان فارس جالب خنجر145504292042079057

جامعة المثنى/كلية اآلداب429.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياخالص سعود فزاع كصاد145505292042051002

جامعة المثنى/كلية اآلداب428.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيرسل عالء ارحيم صاحب145506292042085062

جامعة المثنى/كلية اآلداب423.0ثانوية الشذرات للبناتاحيائيزهراء خالد ضعيف سوادي145507292042077014

جامعة المثنى/كلية اآلداب421.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيشهد خالد ابو شون جباكي145508292042160127

جامعة المثنى/كلية اآلداب418.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيحوراء سعد فاخر داخل145509292042057081

جامعة المثنى/كلية اآلداب418.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايات جميل مطر محارب145510292042051023

جامعة المثنى/كلية اآلداب414.0ثانوية امنة بنت وهب للبنات الوقف الشيعياحيائيشذى حامد ساجت لهب145511292042082013

جامعة المثنى/كلية اآلداب414.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائينور حسين رضا شاكر145512292042057262

جامعة المثنى/كلية اآلداب414.0ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيشهد صالح ريسان فرحان145513292042091011

جامعة المثنى/كلية اآلداب413.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيمصطفى فليح ظاهر حسين145514292041153208

جامعة المثنى/كلية اآلداب384.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيحسين جاسم محمد رحيمة145515162051357108

جامعة المثنى/كلية اآلداب383.0ثانوية الموعود االهلية للبنينتطبيقيماهر عوده حسين عبيد145516222051357009

جامعة المثنى/كلية اآلداب380.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيحسن جهيد ونان حمد145517292051156043

جامعة المثنى/كلية اآلداب378.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزينة حامد جبار رداد145518292052056018

جامعة المثنى/كلية اآلداب377.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيعذراء محمد غضبان بشاره145519292052153040

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية495.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزينب ماجد عطيه مديون145520292022050068

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية476.0ثانوية النور للبناتادبيفاطمه كريم عطيه شناوه145521292022093112

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية470.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةادبيمنتظر فوزي يوسف حداد145522222021266028

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية448.0ثانوية الشذرات للبناتادبيايات احمد جريمخ داخل145523292022077007

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية448.0ثانوية المناسك للبناتادبيفاطمه عباس رحيم وطن145524292022075049

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية445.0ثانوية الوالية للبناتادبيفاطمة مايد عبد علي معيوف145525292022067028

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية442.0ثانوية البسملة للبناتادبيفاطمه كاظم عبد الخضر عبد الحسن145526292022069042

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية442.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيشروق مثنى صاحب مهدي145527292022054069

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية442.0ثانوية النور للبناتادبيرحاب ناصر حسين جيثوم145528292022093051

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية442.0اعدادية عين الحياة للبنينادبياحمد حسن نغيمش سمير145529292021014003

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية442.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب جابر عبد مهدي145530292022054056
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جامعة المثنى/كلية التربية األساسية442.0الخارجياتادبيسرور سالم حسن كاظم145531292022401043

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية441.0ثانوية القبلتين للبناتادبيزهور هايس خلف مسير145532292022073021

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية441.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمة عبد الهادي رحمن هادي145533292022056039

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية441.0ثانوية المجد للبناتادبيلمياء سعد جاسم ساجت145534292022068041

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية441.0ثانوية خديجة للبناتادبيتبارك سامي عبد الجليل سعد145535292022066009

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية441.0ثانوية الوداد للبناتادبيزينب جبار ستار هتيول145536292022080012

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية441.0ثانويه المصابيح للبناتادبيفاطمه معيوف مريمط نوفل145537292022079038

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية440.0ثانوية البسملة للبناتادبيعذراء جاسم رحيم سلمان145538292022069035

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية440.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيجعفر حيدر عبد والي145539292021028024

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية440.0ثانوية عاتكة للبناتادبيرهام علي فاهم فلغوص145540292022063019

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية440.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيرضا سليم عبد السيد غالي145541292021028051

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية440.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيعلي هاتف هاني عبد الزهرة145542292021105024

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية440.0اعدادية فلسطين للبناتادبيصابرين حميد سوادي حميدي145543292022050081

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية440.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسن خضير ريكان عواد145544292021001029

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية439.0ثانوية عاتكة للبناتادبيأوهام علي فاهم فلغوص145545292022063004

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية439.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه باسم كريم برهان145546292022056036

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية439.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيكوثر علي ابو مزيهر عاجل145547292022078088

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية439.0ثانوية عاتكة للبناتادبينوره محمد عواد محمد145548292022063053

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية438.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيواثق كريم مطار دلي145549292021109063

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية438.0اعدادية الوفاء للبناتادبيزهراء عبود منصور عبود145550292022058018

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية438.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيهجران عبد هللا عوض جبر145551292022060167

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية438.0ثانوية المناسك للبناتادبيفيحاء محمد عبد الحمزه هويدي145552292022075055

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية438.0الخارجياتادبيعلياء رزاق كاظم علوان145553292022401051

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية438.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيعباس اسعد رزاق جمعه145554292021151088

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية437.0ثانوية خديجة للبناتادبيغفران هاتف عبد الرضا سعد145555292022066033

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية437.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبياسيل صالح تركي مناع145556292022153003

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية437.0اعدادية فلسطين للبناتادبيتبارك سعد حاكم محمد145557292022050018

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية437.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيتحسين جمال صبر متعب145558292021021008

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية437.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيرقيه محمد ستار نعمه145559292022060059

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية437.0ثانوية ابي طالب المختلطةادبيغيداء حسن رحيم ناصر145560292022102006

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية437.0ثانوية عاتكة للبناتادبيخلود كركان حمد بريج145561292022063016

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية437.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه باسم محمد عبد علي145562292022056037

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية436.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيعذراء عماش خضر صكر145563292022060120

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية436.0ثانوية الشريعة للبناتادبييقين سامي عبد خلف145564292022089037

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية436.0اعدادية فلسطين للبناتادبيرقية علي حسين عباس145565292022050036
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جامعة المثنى/كلية التربية األساسية436.0ثانوية المجد للبناتادبيفاطمة داخل عجيل عاشور145566292022068035

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية435.0ثانوية عاتكة للبناتادبيريام فاخر محمد زغيرون145567292022063020

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية435.0ثانوية المجد للبناتادبيسهاد ستار كريم عبيد145568292022068031

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية434.0ثانوية ام ابيها للبناتادبيمنار عبيد عطيه منشود145569292022070025

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية434.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيزينب عوض عبد الحسين جحيل145570292022153025

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية433.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيعقيل رحيم تركي شنان145571292021016048

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية433.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيرسل عبد االمير جواد كاظم145572292022054041

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية433.0اعدادية الوفاء للبناتادبيتبارك حسين ماجد لفته145573292022058008

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية433.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيمريم كاظم رزاق علوان145574292022078093

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية432.0ثانوية النور للبناتادبيحنان راتب راضي كعيم145575292022093034

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية432.0ثانوية المجد للبناتادبيفاطمة محمد منشد بغداد145576292022068038

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية432.0ثانوية البسملة للبناتادبيعهود يوسف داخل ضيدان145577292022069036

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية432.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء فاخر بريد كزار145578292022054054

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية432.0ثانوية الوالية للبناتادبيزهرة عدنان شيرم عذاب145579292022067015

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية432.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيحبيب عماد حسون مطر145580292021105005

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية431.0ثانوية عاتكة للبناتادبيعبير رائد عاجل نونه145581292022063032

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية431.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيفاطمه رحيم عباس حمد145582292022060128

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية431.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيفاطمه جساب سلمان شناوه145583292022106028

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية430.0ثانوية الحطيم للبناتادبيحمديه هليل حميد عوض145584292022087006

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية430.0ثانوية البسملة للبناتادبيزينب سلمان عجمي بدح145585292022069024

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية430.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيامير حسين جوده نعمه145586292021153018

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية430.0ثانوية النور للبناتادبيزهراء علوان ناصر عبد145587292022093067

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية430.0ثانوية المجد للبناتادبيزهراء عبد الرسول فليح حسن145588292022068022

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية430.0ثانوية النور للبناتادبيلطيفه عادل عناد جوده145589292022093115

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية430.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي اياد شافي جابر145590292021009088

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية429.0ثانوية عاتكة للبناتادبيسناء عذاب خريجان كطان145591292022063030

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية429.0ثانوية البسملة للبناتادبيعذراء تركي صالح حمزه145592292022069034

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية429.0ثانويه المصابيح للبناتادبيزينب حسين ذباح عبد145593292022079023

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية428.0ثانوية المناسك للبناتادبيبنين جميل كريم سلمان145594292022075010

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية428.0ثانوية العدالة للبنينادبيانور محمد حمزه دحام145595292021104004

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية428.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء حيدر محمد كاظم145596292022050046

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية428.0الخارجيونادبيحسين مجيد حسين دموع145597292021400040

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية428.0الخارجياتادبينورس حسن عبداالمير كاظم145598292022401076

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية428.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيفاطمه محمد كاظم سوادي145599292022060135

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية428.0ثانوية النور للبناتادبيعلياء أحمد جمعه زغير145600292022093100
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جامعة المثنى/كلية التربية األساسية427.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء دلي منديل علي145601292022060074

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية427.0ثانوية المناسك للبناتادبيرقيه عادل شاكر جبار145602292022075027

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية427.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيامل حسين بجاي رخيص145603292022054013

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية427.0ثانوية المجد للبناتادبيسدير يعقوب سفاح اجوان145604292022068029

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية427.0ثانوية النور للبناتادبيايات كريم عصواد شياع145605292022093017

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية426.0ثانوية ام ابيها للبناتادبيزهراء عبد هللا حسين كيطان145606292022070014

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية426.0اعدادية فلسطين للبناتادبيساره حسين كريم عجيل145607292022050072

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية426.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبياسراء حمزه نعيم عواد145608292022153002

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية425.0ثانوية ام ابيها للبناتادبيخلود نجم هالل عزيز145609292022070007

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية425.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبياالء اسعد عظيم عباس145610292022160010

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية424.0ثانوية الشذرات للبناتادبيمروه عامر عبد شريف مهدي145611292022077032

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية424.0ثانويه المصابيح للبناتادبيفاطمه رائد عبد الحميد جاسم145612292022079035

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية424.0ثانوية النور للبناتادبيدعاء جميل عبيس خربش145613292022093045

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية423.0ثانوية خديجة للبناتادبيمريم سعد ثامر عبد هللا145614292022066041

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية423.0الخارجياتادبيفاطمة عقيل سلمان جاسم145615292022401054

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية423.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيعلي حمزة دليل عواد145616292021151103

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية423.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيمالك جاسم يوسف حسين145617292022054092

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية423.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيأمواج جابر سلطان ثاني145618292022078012

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية423.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزهراء حيدر شاهر محمد145619292022078052

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية423.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيطيبه كامل داخل شغينب145620292022106023

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية423.0ثانوية عاتكة للبناتادبيزينب عجيل طريم خضير145621292022063026

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية422.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيسجاد برزان حسين نهاب145622292021008015

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية422.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيحوراء عالء عبد علي حامي145623292022054033

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية422.0ثانوية البسملة للبناتادبيبنين نجم عبد جبار خابط145624292022069014

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية422.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيشذى حسين كاظم سلوط145625292022160064

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية421.0ثانوية الشريعة للبناتادبياية تكليف عطيه جويد145626292022089005

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية421.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعبد هللا عبد الحسن مواش حمد145627292021009080

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية421.0ثانوية النور للبناتادبيايه دوحي جبار سلمان145628292022093021

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية421.0ثانوية المنار المسائيةادبيهاشم حمود يالي دليل145629292021150096

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية421.0ثانوية ام ابيها للبناتادبيتبارك فليح عبد الحسن رمان145630292022070004

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية421.0ثانوية المجد للبناتادبينور مهدي عبادي علي145631292022068043

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية420.0ثانوية عاتكة للبناتادبينجالء كركان حمد بريج145632292022063051

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية420.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمنتظر باشر كاظم ظاهر145633292021028120

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية420.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيزهراء احمد تركي جهاد145634292022059013

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية420.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيزهراء حسين عواد عبيد145635292022106019
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جامعة المثنى/كلية التربية األساسية420.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيعماد كاظم ثجيل يوسف145636292021153156

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية420.0ثانوية الوالية للبناتادبيبنين مهدي عبد هللا ابو حسنة145637292022067009

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية420.0ثانوية غزة للبناتادبيامل رعد حميد محمد145638242022097006

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية419.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحمزه ميري عاجل سهر145639292021028044

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية419.0ثانوية البسملة للبناتادبيبدور هادي زعيبل بندي145640292022069013

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية419.0الخارجياتادبيحميده طالب كاظم هادي145641292022401020

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية419.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيسجى ميثاق فاضل حسن145642292022060107

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية419.0ثانوية المجد للبناتادبيتبارك حيدر كاظم جاسم145643292022068014

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية418.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمؤمل جواد كاظم حسن145644292021001137

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية418.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيدالل عدنان مدلول حمزة145645292022054038

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية418.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء رياض عبد االمير نعمة145646292022054049

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية418.0ثانوية الحطيم للبناتادبيمحاسن هادي محمد عبد145647292022087010

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية418.0ثانوية النور للبناتادبيشهالء حسين رحيم مزهر145648292022093093

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية418.0ثانوية ام ابيها للبناتادبيزهراء عبد زيد عطيه منشود145649292022070015

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية418.0ثانوية النور للبناتادبيأمنه كريم دخيل عبد الحسين145650292022093004

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية417.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيصبا حسين مطرود رسن145651292022059021

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمة ياسين غازي شبوط145652292022054085

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية417.0ثانوية عاتكة للبناتادبيمروة جاسم عويز عريبي145653292022063046

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الفضيلة للبناتادبياقبال احمد فليح جحيل145654292022054012

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الحمزة للبنينادبيسجاد باسل حسن باعي145655242021010018

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية417.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء حسين نعيم حسن145656292022050045

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية416.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعلي عبد الحسين حمود كاطع145657292021021038

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية416.0ثانوية النور للبناتادبيطيبه عالوي حامد عباس145658292022093097

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية416.0ثانوية الوالية للبناتادبيزينب نايف بريد زغير145659292022067018

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية416.0ثانوية صفية للبناتادبيايات عباس شخير عريبي145660292022084007

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية416.0ثانوية القبلتين للبناتادبيفاطمة سعيد خليف شارع145661292022073031

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية416.0ثانوية الثغر المختلطةادبينوره محمد جاسم هويدي145662292022108008

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية416.0ثانوية الوالية للبناتادبيزينب صالح مهدي تومان145663292022067017

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية416.0ثانوية المناسك للبناتادبيرغد انور فاهم كسار145664292022075025

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية415.0ثانوية خديجة للبناتادبيمروة عقيل هاني عبود145665292022066038

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيغفران بردان جواد خزيوي145666292022054080

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية415.0ثانوية النور للبناتادبياستبرق حازم محمد نور145667292022093009

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية415.0ثانوية الوالية للبناتادبيحسنة دعبول خضر محمد145668292022067010

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية415.0ثانوية الوالية للبناتادبيوسن حسن دلي منشد145669292022067040

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية415.0ثانوية الشريعة للبناتادبيعذراء فاضل صلبوخ حسين145670292022089026
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جامعة المثنى/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيلينا جبار ياسر حسين145671292022054090

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية415.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيآالء حسين هادي علي145672292022153001

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية415.0ثانوية العدالة للبنينادبيعلي داخل منفي عويد145673292021104020

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية415.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيزهراء جبار بشين برهان145674292022059014

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية414.0ثانوية عاتكة للبناتادبيبتول جمال جاسم اعبيد145675292022063010

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية414.0اعدادية فلسطين للبنينادبيبارق عمار ريحان جابر145676242021013004

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية414.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيعبير داخل عريمش غويزي145677292022060119

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية414.0ثانوية خديجة للبناتادبيفاطمه اسعد هادي كاظم145678292022066034

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية414.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيرواء حسون راضي لفته145679292022060064

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية414.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيوفه حسن كاطع راهي145680292022060172

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية413.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيفهد ريكان مخيمر عبود145681292021109046

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية412.0ثانوية المناسك للبناتادبيفيحاء جابر حسين علي145682292022075054

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية412.0ثانوية عاتكة للبناتادبينور حسن رحيم اعبيد145683292022063052

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية412.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبياحمد عبد الكاظم عاجل علوان145684292021151005

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية412.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء قاسم هاشم سلمان145685292022056020

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية411.0ثانوية المناسك للبناتادبيفرقان عناد جياد حسن145686292022075053

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية411.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعماد طاهر علوان حمود145687292021021040

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية411.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين سعد عبدالحسين عبد هللا145688292021017042

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية411.0ثانوية الوداد للبناتادبيتهاني علي عبد المحسن فرحان145689292022080006

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية411.0ثانوية البسملة للبناتادبيعجيلة فاضل محيسن تالل145690292022069033

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية411.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيعذراء فنجان حسين غزاي145691292022054076

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية411.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيحسين كامل ثجيل متعب145692292021109017

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية411.0ثانوية الشريعة للبناتادبيبيان احسان حرجان سوادي145693292022089008

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية410.0ثانوية التآخي للبنينادبيسعود جاسب عباس عبود145694292021018019

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية410.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيعباس غانم منوخ محمد145695292021110028

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية410.0ثانوية النور للبناتادبيزمن حاكم هادي مذيور145696292022093055

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية410.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيمحمد كريم جبار خضاري145697292021110041

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية410.0اعدادية الوفاء للبناتادبيزهراء عباس جليل غريب145698292022058017

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية410.0ثانوية النور للبناتادبيزهراء رافد جبير فضاله145699292022093059

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية587.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب صالح ربيع نعمة145700162042202095

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية487.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزينب عباس عبد المهدي حسين145701292042088026

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية487.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيزهراء صاحب علوان دهلوز145702292042153064

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية479.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيايمان سعد عليوي جاسم145703292042085020

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية478.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه علي جبار عباس145704292042053092

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية475.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه كريم عبد االمير عطيوي145705292042094020
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جامعة المثنى/كلية التربية األساسية462.0اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمه اياد كاظم شهيد145706252042083115

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية456.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيرقية محمود شاكر باجي145707292042054042

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية454.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينبأ كريم لهوا شبلي145708292042051300

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية452.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيسارة محمد كاظم عبد هللا145709292042054072

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية452.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيفرج سمير شوجه بجاي145710292041007246

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية452.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيبنين محمد خضير بديح145711292042067011

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية451.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيأطياف مايز جزاع عفات145712292042160005

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية451.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايه صالح هادي عفن145713292042051030

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية451.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا منشد عباس145714292042052130

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية451.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد الباقر نعيم مزهر مخور145715292041007271

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية450.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب محمد كاظم ثامر145716292042056095

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية450.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيابرار علي حسين كامل145717292042056008

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية450.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيتهاني مهدي رفش جالب145718292042057073

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية450.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيسماهر مالك سلمان كاظم145719292042069034

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية450.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائياسراء طعيبل نذير جواد145720292042058003

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية450.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيحوراء سعد حاكم محمد145721292042057080

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية450.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيشهد علي حاتم محمد145722292042153092

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية450.0ثانوية الشذرات للبناتاحيائيضحى احمد عبد الجواد كاظم145723292042077022

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية447.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد حيدر غازي جاسم145724292041003230

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية446.0الخارجيوناحيائيحسين صلفيج راضي كحامي145725292041400017

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية446.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهيفاء ناصر عوض ريكان145726292042051332

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية446.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيبتول جاسم محمد جبار145727292042070005

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية445.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء نعمان عبد الحسين جابر145728292042057157

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية445.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتقى حسن طالب نعوم145729292042051062

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية445.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيبتول جميل مطشر ظاهر145730292042069012

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية444.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائياسراء سلمان سويد محمد145731292042160016

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية443.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيزهراء كريم حميدي جبر145732292042062028

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية443.0ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائينور فليح لهو شبلي145733292042091015

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية443.0ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيزهراء هول حسن حميدي145734292042091007

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية443.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم فرحان145735292042058034

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية443.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرحمه سالم حامد عليوي145736292042051103

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية443.0اعدادية السماوة للبناتاحيائياعالن علي عامر وثيج145737292042052017

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية443.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيمهدي صالح كريم حريش145738292041100109

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية442.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء احمد شهيد حسون145739242042119076

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية442.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيغدير فالح عبيد زغينة145740292042054083
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جامعة المثنى/كلية التربية األساسية442.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيقنوت محمد والي عبد145741292042057232

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية442.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيبتول طالب موازي ناهي145742292042069013

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية441.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيهيام كريم مجهول بطوش145743292042153145

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية440.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمريم هايف ثجيل عبد145744292042050134

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية439.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيسرى مناف عبد الرؤوف ابراهيم145745292042057178

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية439.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد حسن راضي145746292042088019

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية438.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيفاطمة رعد فنوخ شعالن145747292042153109

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية437.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيرجاح مهدي مسلم منادي145748292042052103

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية437.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيزهره عبد الواحد كاظم عيدان145749292042062032

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية436.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمة حفاز هبلي دبين145750292042054086

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية435.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيرشيد يونس فزع سعدون145751272041020028

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية435.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيعلي فليح منشد غالي145752292041153134

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية434.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساره رعد عبد الواحد عباس145753242042134117

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية434.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيساره زبيل حمود نحار145754292042083013

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية434.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزمن زغير غازي لوكان145755242042134079

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية434.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيفاطمة شاكر كريم شاهر145756292042069045

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية434.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعبد هللا خليف هادي معارج145757222041020052

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية433.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيضي علي مجهول حسين145758292042052184

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية433.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء هادي ابراهيم جبر145759292042051095

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية433.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحيدر عواد كاظم عبيد145760292041002053

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية432.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة جاسم مداعي هدار145761292042052206

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية432.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيخديجة عباس علي هادي145762292042057085

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية432.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيعباس حسين علوان رحم145763222041039061

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية432.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيافراح صباح هادي داخل145764292042160027

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية432.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيحوراء دنون نعيثل علي145765292042053039

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية431.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب لفته حول كنيت145766292042054065

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية431.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيمروه سعد مطشر سلمان145767292042053103

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية431.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشروق هادي فرحان غالي145768292042051214

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية430.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيجنان محمد كريم غياض145769292042054027

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية430.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائييقين فارس عباس عسكر145770292042051336

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية430.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيوالء توفيق عبد الرضا ناصر145771292042054116

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية430.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين عماد عودة حسن145772292042051042

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية430.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرجاء عدنان ظاهر حمود145773292042057100

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية430.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب ثامر جاسم طعمه145774292042056086

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية429.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر ليث محمد محيبس145775292041007340
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جامعة المثنى/كلية التربية األساسية428.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه عالء الدين هاشم عمران145776292042051121

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية428.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائياخالص رياض لهمود غياض145777292042057022

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية427.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيحوراء فاضل رحيم ياسر145778292042053040

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية427.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيبنين حيدر فرحان حسين145779292042054021

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية426.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزينب كاظم ناصر هويدي145780292042052158

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية426.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيسارة حاكم فراك علي145781292042057170

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية426.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيرسل عقيل مسلم جبار145782242042104061

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية426.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمريم مهند جابر محمد جعفر145783292042050133

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية425.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيساجده كريم جبر طشة145784292042069033

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية424.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيحوراء احمد شاكر حسن145785292042052082

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية424.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء كريم كامل حويل145786292042054053

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية424.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيصفا حمودي عبد هداد145787292042052182

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية423.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمه ياسر عبد االمير عطيه145788292042057227

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية423.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيعلي جواد كاظم خلف145789292041100061

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية423.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائياالء رحيم مرهج معود145790292042085011

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية423.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعلي عارف علي عبد الحسين145791292041005099

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية423.0اعدادية السماوة للبناتاحيائياالء سعد فيصل حسون145792292042052024

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية422.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء رسول حسن مزهر145793292042050071

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية422.0ثانوية اوروك االهلية للبنيناحيائيحسن كريم حنون نجم145794292041030003

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية422.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيفهد جابر رواد حميدي145795292041003194

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية421.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمحمود جاسم عبد الكاظم جابر145796222041036317

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية421.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيبدور ناصر حنج هويني145797292042160035

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية421.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعزيز حسين عزيز والي145798292041007199

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية421.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائياكرام حسن حرب تعبان 145799292042054009

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية421.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيزهراء حيدر ناصر غازي145800292042062025

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية421.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيبشرى ناظم ثامر بريد145801242042104026

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية420.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزهراء صالح فاخر مطشر145802292042053054

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية420.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيتبارك احمد عبد الجبار مهدي145803292042062012

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية420.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيزينب حيدر كاظم سنيد145804222042160026

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية420.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين قيصر غالب حسون145805292042051046

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية419.0ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر علي خليل145806242041045012

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية419.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائياكرم عواد جبار جوالن145807292041151016

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية419.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمرتضى علي جنجر سدر145808292041151132

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية419.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائياالء جابر جواد كاظم145809292042057013

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية419.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيعلي نزار شاكر زباله145810242041200071
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جامعة المثنى/كلية التربية األساسية418.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيهدى أسعد جاسم ضيدان145811222042153442

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية418.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيانتصار سهيل فتنان عزيز145812292042067005

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية418.0اعدادية السماوة للبناتاحيائياطياف احمد فارد والي145813292042052015

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية418.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل عبد جابر145814222042135105

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية418.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيوئام مالك ثجيل عطية145815292042056148

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية417.0اعدادية السماوة للبناتاحيائياسراء عبد االمير صبار مونس145816292042052010

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية417.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيصبا ناظم غثيث لفته145817242042104115

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائينور الهدى خالد مشكور سلطان145818292042057257

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية416.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب محمد عربود هداد145819292042065045

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية416.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيبندر سراج عبيد متعب145820292041151021

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية416.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد هادي محمد حمزه145821292041002147

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية415.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيحنان صاحب عجزان عبار145822292042055019

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية415.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيمريم ميثم قاسم جعاز145823292042062050

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية415.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيقدير فرج فنيص حساني145824242042142054

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزينب عيسى فرحان عبود145825272042069056

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية415.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائياحمد قاسم محمد خشان145826222041306026

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب محمد عبد صاحب145827292042051184

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيعلي حامد جبر حسين145828242041021026

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية415.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيزينب خالد علي عواد145829292042160103

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية415.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيزينب فيصل غازي ناهي145830292042069031

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية414.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقياكرم ماجد ملة هويدي145831292051100012

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية411.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيوسام ابو طهيزة جرود عطية145832292051100133

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية410.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيعلي كريم شاكر سلمان145833222051006032

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية409.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزينب جاسم محمد فرحان145834292052051055

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية408.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيضياء كاظم حريجه عبد145835292051002051

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية407.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمه حطحوط شكاحي معن145836292052051081

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية403.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيحسام عبود مزيهر سكران145837292051100023

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية402.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي فاضل عواد محمد145838292051004100

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية402.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيعباس عبد الحسن غصب حسين145839292051153150

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية401.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيعهود صالح حرمس مرزوك145840292052054016

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية398.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيزينب قاسم خلف جبار145841292052055030

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية398.0اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيعلي حيدر خسارة ناصر145842222051041036

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية396.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيزينب ثجيل بدر غالي145843292052054009

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية395.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيسكينة علي حاصود عبد145844292052054013

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية395.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيحوراء عباس بهاض عريف145845292052153022
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جامعة المثنى/كلية التربية األساسية395.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيهدير نعمه ريسان رفاس145846292052052052

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية394.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيرقيه رائد بهلول عبيد145847292052055020

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية394.0ثانوية اوروك االهلية للبنينتطبيقيحسن هاتف صبري عاجل145848292051030002

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية394.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسن عبد االمير حيدر145849292051026156

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية392.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيعبد هللا حسين جابر طعمة145850292051100066

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية390.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيمؤمل عبد الزهرة راضي عباس145851292051031038

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية390.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد حربي شبيح جساب145852292051004126

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية390.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقيحسين طالب علي حسين145853292051013010

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية390.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيامل جاسب نجم خضير145854292052153006

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية389.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيكرار عبد الواحد حسن بردان145855292051156173

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية389.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء سفاح رحيم مسير145856292052051049

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية389.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيرفل ماجد حسين دهش145857242052119013

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية389.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيوديان سالم مدلول حمزه145858242052093046

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية387.0ثانوية السماوة المسائية للبناتتطبيقيزهراء نعيم كاظم حسين145859292052160021

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية387.0ثانوية ميسان للبنينتطبيقيبشار حسين قاسم ساري145860282051027001

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية386.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيسجى عصام عباس عبد145861292052055032

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية385.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيسجاد كريم شخير حمد145862222051098011

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية384.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيزمن جباري موسى كزار145863292052071029

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية384.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيعلي عبد الجبار محسن كتيب145864222051081025

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية384.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقياحمد فهد فرحان سايب145865292051153016

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية384.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيعلي حيدر صباح عبد االمير145866292051156140

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية384.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيحسين عمار شدود خلف145867222051300039

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية383.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيمحمد عزيز ايدام غويرين145868292051005079

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية383.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيحسين رسم عطيوي فزع145869292051016019

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية382.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيتبارك كاظم جبار ونس145870292052055012

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية382.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيماجد عبد الحسن عبد الهادي شاطي145871292051100097

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية382.0اعدادية السوق للبناتتطبيقيزهراء كاظم فاضل راضي145872222052209023

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية381.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمنتظر شهاب حامد عجيل145873222051072047

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية381.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيمحمد حسن علي صبر145874222051036102

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة581.0اعدادية المغيرة للبنينتطبيقياحمد محمد احمد عبد هللا145875182051086001

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة567.0ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقياسامه مظفر مهدي صالح145876182051119004

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة552.0ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيعبد الملك حسن جاسم محمد145877182051291013

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة545.0ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيمهيمن جابر جمال محمد سعيد145878182051057021

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة537.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيجمانه قاسم حسن عباس145879182052183018

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة537.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيمنال محمود حلمي امين145880182052183036
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جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة536.0ثانوية االمل االهلية للبناتتطبيقياروى خالد فياض علي145881182052208001

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة535.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيمريم جمال طاهر حسن145882182052271019

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة532.0اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيبراء ابراهيم شهاب احمد145883102051033009

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة531.8ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيمؤمل عماد عبد الحميد ستار145884132051020020

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة526.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيمحمد خطاب احمد نجم145885182051002068

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة526.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيابراهيم رزوق محجوب حسن145886182051070004

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة525.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتتطبيقيطيبة شاكر محمود مهدي145887182052252021

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة523.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقياسمره فريد صالح فياض145888182052162002

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة522.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيعلي رشيد عبد الصاحب محمد145889182051006037

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة522.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيكرار صالح مهدي احمد145890272051001092

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة519.0ثانويه المحزم للبنينتطبيقيطه ناشر مرشد عطيه145891182051024014

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة517.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيحسين فالح محسن عمران145892232051002020

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة517.0ثانوية االميرات االهلية للبناتتطبيقيرؤيا عبد الجبار مكي محمد145893262052143004

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة516.0ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عثمان احمد طه145894182051350142

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة515.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيحسين نجم خريبط هزاع145895212051007019

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة515.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمنتظر عباس داود سلمان145896122051030164

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة514.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا فاضل رشيد145897212051067033

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة514.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمازن عمار حسين علي145898172051026066

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة514.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد علي موسى145899172051350184

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة514.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينتطبيقياسماعيل زويد خلف قاطع145900262051043004

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة513.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيعلي وسام دهش براك145901252051010034

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة513.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيمنار رياض محي حسن145902182052183035

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة513.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيجعفر جاسم نجم لعيبي145903122051007018

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة512.0ثانوية الصفوة للبناتتطبيقينور اينال كامل محمد145904202052125016

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة512.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقيجعفر عقيل علي حسن145905232051006011

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة512.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيزهراء عبد الرحمن حميد خليل145906182052140001

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة512.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيمريم عمر طالل شاكر145907312052063015

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة511.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيقاسم عبد العالي جاسم حسون145908252051150147

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة511.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيرقيه اسماعيل غانم سعد هللا145909172052301019

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة511.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيمصطفى عدنان مطلك محمد145910182051044035

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة511.0اعدادية العزة للبناتتطبيقياديان احمد حاتم عبد الكريم145911122052118003

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة511.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمشتاق طالب ناصر عبد الرضا145912252051207047

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة510.0ثانوية الفردوس للبناتتطبيقيفاطمه مصطفى عبد الرحيم محمد حسن145913102052090015

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة510.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيزهراء محمود كريم محمود145914102052118024

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة510.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيسجاد فرج عباس برهان145915282051016071
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جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة510.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيمحمد عماد عبد الواحد علي145916192051004042

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة509.0اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقيمنيب ابراهيم احمد علي145917232051001032

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة509.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقينايف صبار عويد رباط145918252051001113

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة508.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الستار خالد عبد اللطيف145919162051076077

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة508.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيهاشم محمد رشيد عبد المجيد محمد145920162051064025

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة507.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعمر احمد شهاب جرجيس145921172051023051

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة507.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقينبا علي حسين احمد145922182052242052

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة507.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتتطبيقيحنين علي حسين احمد145923182052252009

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة507.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيمؤمل جبار عزيز سلمان145924242051039047

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة507.0اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقيعلي احمد جواد كاظم145925212051226011

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة506.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقياساور وادي عبد المجيد وادي145926182052242002

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية553.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيامجد مراد عبد الرحمن محيميد145927182051070020

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية550.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعبيدة ناجي دخيل مهدي145928182051078013

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية542.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعبد الباسط احمد عبد حسن145929182051002035

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية511.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيمعتز هيثم علي حمد145930182051002089

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية506.0اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقينور ارحيم نوفان عبد هللا145931182052221032

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية501.0ثانوية االمل االهلية للبناتتطبيقيرونق حميد ياسين صالح145932182052208003

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية497.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةتطبيقيعبدالعليم موسى محمد حميد145933182051347032

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية492.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقياحمد خالد محمد صالح145934182051078002

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية491.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقياحمد جبار عيدان رزن145935112051049003

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية489.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ابراهيم احمد علي145936182051078018

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية485.0ثانوية المعتصم للبنينتطبيقيعلوان يحيى حسن علوان145937182051090013

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية485.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيزهراء حسين هاشم شاهين145938182052242026

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية483.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيرؤى صباح احمد حسن145939182052242018

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية482.0أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيمولود محمد مولود عبد هللا145940122051022042

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية482.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيعثمان يوسف حمد خلف145941192051014069

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية482.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم عاشور مناتي145942162051357403

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية481.0اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقييوسف خضير ابراهيم نهار145943102051041040

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية481.0اعدادية  تلكيف للبنينتطبيقياحمد خالد محمود عواد145944172051084004

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية481.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيعبد الرحمن هيثم عبد هللا حسين145945192051007028

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية481.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيليلى طه خلف عباس145946172052232028

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية481.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيعبيده صالح علي هذال145947192051013035

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية480.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد وليد حازم سعيد145948172051351651

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية479.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيمريم رشيد علي حسين145949202052139049

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية479.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيصالح الدين مطرود حرج عاصي145950102051013059
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جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية478.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمنتظر حسين حنظل دعيم145951222051373121

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية478.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقييوسف معن يوسف عبود145952172051350377

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية478.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الرحمن ادريس يوسف احمد145953172051008047

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية477.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيانس خالد لقمان ابراهيم145954172051017025

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية477.0اعدادية األوفياء للبنينتطبيقيمصطفى ماجد جاسم صالح145955192051078043

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية477.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الملك طالل احمد محمد غزال145956172051008062

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية476.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد هيمن فتح هللا صابر145957202051307013

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية476.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيرقيه عبد الهادي شهاب احمد145958182052194004

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية476.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقياحمد طه صايل مبارك145959192051007006

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية475.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيخالد جميل حامد ذياب145960182051002027

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية475.0ثانوية المروءة للبنينتطبيقيانمار احمد سليمان علي145961182051025002

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية475.0اعدادية سارية للبنينتطبيقينجم عبد هللا رضا خالد145962172051018036

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية475.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيكرم ياسر عبد السالم عزيز145963172051020057

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية473.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيحمزة ايوب ياسين امين145964182051078007

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية473.0أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيعبد هللا فائق عبد جاسم145965122051022029

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية472.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمحمد جاسم حسن علي145966272051013117

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية472.0ثانويه المحزم للبنينتطبيقياحمد عبد هللا ابراهيم خلف145967182051024003

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية472.0ثانوية الحسينية للبنينتطبيقيفؤاد عبد محمود حسن145968202051038006

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية472.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيمحمود انور احمد عبد هللا145969192051007051

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية471.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيعمار خالد خليل عبد الرحمن145970172051080037

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية470.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيدانيه احمد شاكر حمود145971182052276002

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية470.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيداود هيثم جعفر ابراهيم145972162051365085

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية470.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيحميد سرمد عبد الحميد ابراهيم145973212051004015

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية470.0اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيسجى مدين جسوم احمد145974182052221020

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية470.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقياسامه غازي فيصل محمد145975192051007011

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية469.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيسهام عباس عبد الرزاق حمود145976182052242032

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية469.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيحيدر براق خالص جواد145977212051003019

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية469.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيسليمان اوميد فاضل صالح145978202051304042

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم المدنية469.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيسراج اوسام حميد كشاش145979112051005025

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية583.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيمالك ابراهيبم مهدي نيسان145980182042230016

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية581.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الرحيم كامل صالح145981182041119039

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية570.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيتبارك عامر ابراهيم صالح145982182042242040

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية567.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيشيماء احمد مجيد جبوري145983182042242102

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية555.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعبد السالم منعم محمد خلف145984192041095047

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية544.0ثانوية الدور للبناتاحيائيفرقان عامر جمعه ابراهيم145985182042161055

صفحة ٤١٧١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية543.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمنى علي نعمان سلمان145986182042276035

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية539.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيوائل زياد عبد القادر حسن145987182041119069

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية538.0اعدادية الدور للبنيناحيائيليث احمد حكمت كريم145988182041003035

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية536.1ثاتوية المتميزيناحيائيمحمد باسم محمد مالح145989262041040038

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية529.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيحنين ماهر علوان سلمان145990182042197008

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية528.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيابراهيم حميد حسن جاسم145991182041002002

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية528.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبد هللا يونس خلف طه145992182041002060

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية526.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيميس علوان سليمان حسين145993182042140027

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية525.0ثانوية الملوية األهلية للبنيناحيائيمحمد جبار فاضل محمود145994182041049020

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية520.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيسهير اياد محمد يوسف145995162042280059

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية519.0ثانوية  العصر الحديث االهلية للبنيناحيائيعباس عبد الهادي عبد هللا منصور145996162041125003

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية519.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتاحيائيهمسه حقي اسماعيل ضيف145997182042252033

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية518.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعبيده داود سلوم داود145998182041119037

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية517.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيحنين عارف مرشد ماجد145999182042140009

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية516.0ثانوية الملوية األهلية للبنيناحيائيذي الفقار بدر عباس ياسين146000182041049007

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية516.0اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيريام خلف قدوري تركي146001182042221016

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية514.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيمريم فالح حسن عباس146002182042354027

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية513.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيفهد احمد حسن حبيب146003182041119047

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية513.0ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيهدى عناد احمد نجم146004182042112032

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية512.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيهالة مجيد مهدي عطية146005182042374112

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية511.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيمريم رحيم عبد هاشم146006222042161111

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية506.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيسيف علي فالح حسن146007192041019030

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية505.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيرانيا عمار سرحان علوان146008182042374030

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية504.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيماهر فرج محمد حمزه146009262041003132

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية504.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيحسن انور هادي مصارع146010222041058019

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية504.0اعدادية بلد للبناتاحيائيدعاء هاشم جاسم محمد146011182042176070

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية503.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيتبارك رشيد عبدالمجيد عبدالجبار146012182042183030

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية503.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيظالل اسماعيل خليل ابراهيم146013182042183109

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية502.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيمريم حامد عبود احمد146014182042242144

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية501.8ثانوية المسرة للبناتاحيائينور جعفر عبد العباس جاسم146015112042193044

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية501.0ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيسندس طاهر شهاب احمد146016182042266009

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية501.0اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيلبنى محمد مهدي عبد الرحمن146017182042221026

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية501.0اعدادية بلد للبناتاحيائيهبة راضي قاسم خادم146018182042176197

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية500.0ثانوية القحطانية للبنيناحيائيعبد المهيمن مأمون احمد كيف146019182041123013

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية499.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيهدايا علي عبد اللطيف حسن146020182042242176
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جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية499.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيطيبه علي طعمه محمد146021202042282175

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية498.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيناظم محمد موزان جبر146022222041098205

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية498.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيايه مؤيد خضير عباس146023182042183023

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية498.0اعدادية المغيرة للبنيناحيائيعبد هللا منذر محمد احمد146024182041086014

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية497.0ثانوية ضرار بن االزور للبنيناحيائيعمر طالل محمد مصلح146025182041113022

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية495.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيحسين علي عباس فتاح146026182041033015

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية495.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي حسين علي تقي146027202041001141

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية501.0ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيبرع شمس الدين محي احمد146028182051119006

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية490.0ثانوية المهند المختلطةتطبيقيشهد اسماعيل محمد عبد الواحد146029182052319009

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية463.0ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيالحمزه رشاد وهيب فرج146030182051033007

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية462.0ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن معتز محمد عباس146031182051119019

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية461.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقياساور زيدان خلف ادليان146032182052183002

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية461.0ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيعبد الكريم زياد خلف ادليان146033182051119020

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية460.0ثانوية الملوية األهلية للبنينتطبيقيعبادة حذيفة اسماعيل محمود146034182051049004

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية459.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيانس فؤاد نصيف جاسم146035182051070022

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية458.0اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقيكرار عبد الزهره مشل جمعان146036222051313041

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية458.0ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيهدى محمد حميد محمد146037182052374059

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية457.0ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيحسن صالح حسن عباس146038182051119010

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية454.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيحسناء حمد سامي جاسم146039182052162007

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية453.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيقاسم عبد المنعم حمادي عبد اللطيف146040182051002060

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية587.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتاحيائينهى عمار يوسف محمود146041182042252031

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية587.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيهدير يونس بدر حميد146042182042276042

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية585.4ثانوية االنبار للبناتاحيائيساره عماد حمدي شاكر146043192042153054

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية585.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيسناء محمد عواد عثمان146044182042065007

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية584.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيماريا مجيد جمعه مجيد146045182042183123

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية579.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائيأسراء محمد محمود خضير146046202042101001

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية577.0ثانوية عدن للبنيناحيائيعلي اسعد عبد هللا صالح146047202041084039

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية576.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيمنى ابراهيم فليح حسن146048182042183134

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية576.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيفاطمه عبد الرزاق حسين محمد146049202042120035

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية574.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيايالف عدي حمودي عبد146050202042139021

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية573.0اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيعلي سعد عبيد حمود146051272041006020

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية573.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيشيماء باسط حسن داود146052182042146019

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية573.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائينور جواد كاظم سلمان146053142042093073

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية573.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد هللا عامر محمد مهدي146054122041020086

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية573.0ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيعلي سعد هادي صالح146055212041042019
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جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية573.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيايمان محمد جاسم محمد146056212042095011

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية572.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينورا حميد سعيد مجيد146057172042321057

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية572.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيريم حامد سلمان داود146058182042242075

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية572.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائياحمد فرج ابراهيم خفيف146059212041052011

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية570.0ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائينور الهدى نهاد يوزدمير بهجت146060102042092023

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية570.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيسارة عبد الواحد احمد سليمان146061172042041007

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية570.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائياحمد اسماعيل خليل كاظم146062212041003008

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية570.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب كاظم شيالخ عليوي146063222042141155

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية570.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيهارون عمار محمد جاسم146064212041014161

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية569.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمحمد بدر علون ابراهيم146065182041002081

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية569.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعمر ذياب علون ابراهيم146066182041119044

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية569.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي حسين علي محمد146067202041015027

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية568.0ثانوية االشاوس المختلطةاحيائيبركات خلف جمعة عباس146068182041117003

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية568.0اعدادية طوز للبنيناحيائيعلي محمد جواد صبحي شاكر146069182041037029

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية568.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد حميد كامل146070182041151033

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية567.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائياحمد خليل ابراهيم عزاوي146071182041002011

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية567.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيتبارك محمد عطا عباس146072182042242043

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية566.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيانسام لواء محمود حسين146073182042183016

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية566.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيفؤاد محمد قاسم علي146074182041033036

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية565.0اعدادية النضال للبنيناحيائيمحمد احمد محسن داخل146075242041014043

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية563.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد عبد هللا علي محمد146076202041048159

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية563.0ثانوية عدن للبنيناحيائيعلي صباح احمد خورشيد146077202041084042

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية563.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائياساور مؤيد فليح حسين146078192042383014

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية562.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي جالل نصيف محمد146079142041027047

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية562.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيايات عدنان مرموص منصور146080272042056037

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية562.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيانس فاهم كمال محمد146081232041011009

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية559.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيهبه حمد عبدالكريم داود146082182042179041

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية559.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيحنين يوسف الطيف محمود146083182042276018

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية556.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيشمس طه علي عباس146084182042276026

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية556.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيباسل فليح عريبي خلف146085182041002024

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية555.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائينورهان نجم عبد هللا مطرود146086212042121199

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية555.0ثانوية ذي قار للبناتاحيائيميساء سؤدد اصف ابراهيم146087182042233037

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية554.0ثانوية األمالي للبنيناحيائيعبد الستار محمد محمد خلف146088192041038007

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية554.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنيناحيائيعلي سعد محسن لفتة146089132041025023

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية554.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيمصطفى عدنان حسون جمعه146090182041119065
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جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية553.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيايمان محمد احمد سكر146091182042318003

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية553.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيمنتظر فارس عبد الهادي علي146092212041026042

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية552.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيسما محمد عبد هللا صالح146093182042183086

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية552.0ثانوية السالم للبنيناحيائيمروه خلف محمد خلف146094182042044018

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية552.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيخديجة لؤي منصور حسين146095182042183039

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية551.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائياسراء عبد االله محمد جلو146096212042147016

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية551.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيمريم محسن ابراهيم عبد الرضا146097262042087125

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية549.0اعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد اركان صالح كليبان146098212041004004

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية549.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء خبير نشأت هادي146099262042148013

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية548.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحمزه علي سالم مطر146100282041151091

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية548.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتاحيائيعلياء سلطان حميد عباس146101182042252023

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية547.0ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيايهم حميد ابراهيم عيسى146102182041008013

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية547.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيهاله ثامر عداي جاسم146103182042392066

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية546.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيزمزم نبيل ناطق جاسم146104182042251008

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية546.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيعبد الرحمن عباس سلطان جاسم146105212041087043

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية546.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائياكنان حسين عمر خليل146106202042282025

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية545.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيعثمان ميثاق شاهر رشيد146107232041164031

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية544.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيحذيفه احمد درج طلك146108192041020015

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية544.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينبأ حيدر جواد حسن146109252042100417

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية544.0مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيا-انقرةاحيائياحمد نهاد عبد محمد146110132041226001

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية544.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيعلي شيال رسن داهي146111232041224030

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية543.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيفاطمه فراس حميد قاسم146112132042117195

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية543.0اعدادية طوز للبناتاحيائيزينب صدام مصطفى حمادي146113182042181026

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية543.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيلينا احمد يونس احمد146114182042242137

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية542.0ثانوية الزوية للبنيناحيائيعدي ابراهيم محمد راوي146115182041017007

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية542.0ثانوية االمام علي للبنيناحيائيعمر زيدان صالح ياسين146116182041013010

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية542.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيأيالف عدنان رميض حسين146117182042242019

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية542.0اعدادية غماس للبنيناحيائيناظم عامر جاسم محمد146118242041016127

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية542.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيديما كريم زامل هزاع146119182042271060

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية542.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيوئام خميس طلب حديد146120192042226154

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية542.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعثمان سالم قدري خضير146121232041292021

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية541.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائياميره محمود لفته صالح146122182042236010

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية541.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيمكارم عبيد حسون كاظم146123252042196033

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية541.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيمحمود اسماعيل محمود محمد146124182041033045

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية541.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيحسين علي عدنان عناد146125112041203061
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جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية541.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيمريم عارف عدنان رشيد146126182042203078

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية541.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيامير ضيدان جاسم محمد146127182041093004

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية540.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيرحاب علي صالح احمد146128222042139069

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية540.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيالباش هاني لطيف حسين146129182041335016

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية540.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيمصطفى صابر حمد محمود146130182041119064

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية540.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنيناحيائياحمد خالد حامد خليل146131182041030001

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية540.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيزين العابدين عبد الهادي عبد الكاظم حسن146132252041150157

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية540.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائياسراء برهان حسن علي146133212042290004

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية540.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيكرار حيدر هاشم عاصي146134232041008138

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية539.0ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائياحمد خلف سلطان احمد146135182041038005

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية539.0اعدادية جنة العراق للبناتاحيائياستبرق عبد الغني شفيق لفته146136182042221001

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية538.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيحوراء طه حسن عبد146137102042221028

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية538.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائياحمد نهاد فنوص عويد146138192041007021

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية538.0ثانوية المرجان للبناتاحيائيعبير عدنان خالد فضل146139182042262013

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية538.0ثانوية النسور المسائية المختلطةاحيائيعلي مطشر فهمي محمود146140202041257020

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية538.0اعدادية الرياض للبنيناحيائييوسف اسعد محمد ظاهر146141202041023020

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية538.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيذو الفقار كاظم نعمه جبر146142222041076032

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية538.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائييوسف عبد الخالق درويش محمد146143272041019118

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية538.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائياسيل خالد جوده بديح146144222042141020

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية538.0ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيصالح نوفل خلف جليل146145182041147013

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية538.0اعدادية المنار للبنيناحيائيمحمد وارد فرج غيالن146146222041095053

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية537.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيساره عبد المنعم جاسم محمد146147182042183079

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية536.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيعلي عبد الجبار جعفر حسن146148252041116045

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية536.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيانفال عباس جواد كاظم146149272042088022

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية536.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيحنان عبد نعمه جاسم146150162042226025

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية536.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنيناحيائييوسف حسين كريم رستم146151182041135047

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية535.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيشهد محمد هادي جامل146152212042294135

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية535.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائياواب غسان شمسي موسى146153192041020011

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية535.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيصهيب غسان محمد سليمان146154122041022043

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية535.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائينور نبراس بديع حسني146155192042188138

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية534.0اعدادية بلد للبنيناحيائيجعفر رفيق جعفر عبد الحسن146156182041006029

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية534.0ثانوية السالم للبنيناحيائيمريم قدوري عبد الكريم سلمان146157182042044020

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية534.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائييقين حميد علي احمد146158182042140032

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية534.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائياحمد خضير علي حسين146159112041042008

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية534.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيحسين شوين عبد العباس بعيد146160292041025025
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جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية534.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيازهر طه عادي صالح146161192041066029

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية533.0اعدادية عنة للبنيناحيائيعبد الودود ماجد مولود جاسم146162192041021035

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية533.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيعبد الرحمن صالح مهدي حمد146163182041033029

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية533.0اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيمحمد وحيد حسين حمود146164192041028033

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية533.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتاحيائيميسم زيدون حاتم هواس146165182042252029

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية533.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسن منصور خير هللا فاضل منصور146166222041091037

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية533.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيطيبة عز الدين محمد مهدي146167182042183105

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية533.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيصفا خالد منذور علي146168192042175062

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية533.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه عبد الزهره عبود وداعه146169242042114209

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية533.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيرضا سالم شناتي وراد146170222041307194

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية532.0اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيسماء عماد عبد هللا صالح146171182042221019

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية532.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفرح قاسم كريم محمد علي146172212042140202

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية532.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحمزه ثعبان عدنان عبيد146173242041017021

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية532.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيطيبه غانم رميض حسن146174222042414168

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية532.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعبد هللا نعيم عبد ساجت146175262041009080

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية532.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائيعبد هللا صباح غزاي كاظم146176112041042040

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية531.6ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعمر نهاد احمد عبد الواحد146177202041050065

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية531.0ثانوية العلم للبنيناحيائيقصي بدر صالح عكله146178182041019026

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية531.0ثانوية المحسن للبنيناحيائييوسف عادل كريم احمد146179212041225048

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية531.0ثانوية القحطانية للبنيناحيائيعبد الكريم طارق حسون رشيد146180182041123011

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية531.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتاحيائيسفانه بشير محمد حمادي146181182042252016

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية531.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيمحمد ناظم محمد جاسم146182182041335087

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية530.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيحسن عقال اسماعيل شاوي146183212041034023

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية530.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد مجيد عباس146184182041119028

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية530.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتاحيائيهيام اياد شاحوذ حمود146185122042084031

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية530.0ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيمعتز باسم شهاب احمد146186182041112007

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية530.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا سعدون شاكر احمد146187202041056019

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية529.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيهاجر نوار علي مسربت146188192042226148

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية529.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيايوب ابراهيم جاسم هالل146189182041035015

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية529.0ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائيمجتبى حسن هادي هالل146190242041156014

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية529.0ثانوية الورود للبناتاحيائيزينب صالح سعيد خلف146191182042224012

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية529.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد هللا سالم ظاهر حسين146192202041048096

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية529.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيصابر سالم فوزي عبد هللا146193182041016044

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية529.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياديان عدنان نعمه عباس146194222042103004

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية529.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيهمام عبد السالم احمد حسين146195102041020175
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جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية529.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد هللا بالسم ياسين ابراهيم146196212041009136

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية528.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيعبد الملك عدنان محمد فرحان146197192041027019

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية528.0ثانوية المعتصم للبناتاحيائيبراء ضياء حسين احمد146198182042219005

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية528.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعثمان عبد هللا ابراهيم حمودي146199172041351468

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية528.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمصطفى احمد جياد محمد146200192041009306

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية528.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيسوالف حسن حمد محمود146201182042242097

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية528.0اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد طارق كاظم هاشم146202232041031007

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية527.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائيحسام عباس نايف عبد الحسين146203112041042022

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية527.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيفضل عبد الكريم فرحان حمزه146204112041026114

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية527.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيدعاء عامر عيسى علي146205182042205039

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية527.0ثانوية االيمان للبناتاحيائيشيرين محمد علي هالل146206182042394022

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية527.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعمر شاكر محمود عواد146207192041009218

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية526.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعلي مطشر صدام كيطان146208212041054102

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية526.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيمسلم جاسم محسن مجذاب146209232041224050

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية526.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيرسول علي اكبر قاسم رضا146210172041124064

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية526.0ثانوية المهج للبناتاحيائيزهراء مشعل احمد عبد هللا146211182042248004

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية526.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيانفال غازي علي عبد هللا146212182042197005

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية526.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيمروه محمد لطيف جاسم146213182042236107

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية526.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيجمان عماد حميد حسن146214182042230010

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية525.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد فاضل شنشول ودع146215262041010164

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية525.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيبالل عبد هللا حسن خليف146216112041034006

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية525.0اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي بدر حسن هادي146217182041006098

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية525.0اعدادية السما للبناتاحيائيسرى ضياء داخل عطيه146218272042083086

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية525.0اعدادية بلد للبنيناحيائيفالح امين ابراهيم جتام146219182041006121

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية525.0اعدادية النضال للبنيناحيائيكريم حسن هربود غميض146220242041014042

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية525.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيباسم محسن رحمن عباس146221242041153008

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية524.0ثانوية المسجد النبوي للبنيناحيائيعلي جابر حمود سراج146222292041016027

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية524.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد عكاب احمد عبد هللا146223172041007157

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية524.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيحسين طه يونس علوان146224212041226006

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية524.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائينور الزهراء كرار ردام عبيد146225122042090077

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية524.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد ياسر خلف جليل146226202041088011

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية524.0ثانوية السكري للبنيناحيائيفاطمه محمد نواف عبد146227212042046015

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية524.0ثانوية الريان للبناتاحيائيتقوى قاسم حسين مخلف146228182042250013

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية523.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيبلقيس زياد تالي صالح146229192042208021

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية523.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى عاصي علي هالل146230202041030142
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جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية523.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيايمان مثنى حمدان مهدي146231182042162004

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية523.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيهدى شاكر كريم حمزه146232252042095129

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية523.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا خالد اسود نجم146233182041361027

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية523.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيهديل قاسم فرج لطيف146234212042294217

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية523.0اعدادية بلد للبناتاحيائيزهراء فراس فاضل حسن146235182042176097

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية523.0اعدادية الهدى للبناتاحيائياميمه مازن توفيق محمود146236122042106011

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية523.0اعدادية بلد للبناتاحيائيتهاني هاني عادل محمد146237182042176057

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية522.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد سعدون شنغاره ماشي146238242041062154

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية522.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعباس محمد سلمان راضي146239232041172024

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية522.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمصطفى رياض عبد محمد146240192041007156

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية522.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنيناحيائيمحمد عزيز رشيد مصطفى146241182041381052

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية522.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيأثير علي حسين عبد146242202041259002

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية522.0اعدادية تماضر للبناتاحيائينبأ ثابت ردام كيطان146243212042091152

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية522.0اعدادية بلد للبناتاحيائيايه نزار ايوب ابراهيم146244182042176032

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية522.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمود محمد هني146245212041282119

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية522.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعلي رزاق احمد فريح146246102041041055

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية522.0اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيعبد الغفور صالح احمد جاسم146247182041005024

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية522.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيقيس حسين محمد عبد هللا146248212041033086

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية522.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي محمد ستار يوسف146249212041004100

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية521.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيطيبه سليم هاشم نجم146250232042126061

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية521.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزينب كريم ماضي عفريت146251222042321104

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية521.0ثانوية العلم للبناتاحيائيزينب حسين محمد طياوي146252182042170044

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية521.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزينب رعد احمد عبد هللا146253172042371152

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية520.0ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيعبد السالم عطا هللا جاسم محمد146254182041136018

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية520.0اعدادية بلد للبناتاحيائيطيبة ايوب اكديمي رجب146255182042176138

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية557.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيسحر سالم مجيد جاسم146256182052251016

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية530.0ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيسمية طالل اكرم علوان146257182052374026

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية530.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيعلي صالح مهدي خلف146258182051070065

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية516.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيهبه عبد الرحمن محمد احمد146259182052242061

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية511.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيصفا اياد طارق حسين146260182052251019

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية493.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتتطبيقياساور بشار ذياب احمد146261182052252001

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية487.0اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيتبارك مجيد حسون صليهم146262182052221011

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية485.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيابتهال عباس طراد سلمان146263242052115003

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية483.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيياسر فؤاد محمد اسد146264182051070107

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية472.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقينازك ثائر مرعي حسن146265182052242051
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جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية471.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيرانيا اسعد يونس عقيل146266182052242019

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية468.0ثانوية المعتصم للبنينتطبيقيعباس منير طه حسين146267182051090007

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية467.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتتطبيقيحنين سرمد كوان شلتاغ146268182052252008

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية466.0ثانوية الريان للبناتتطبيقيجنين حسين عالوي خلف146269182052250008

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية463.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيزبيدة علي حسين عالوي146270182052251014

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية462.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتتطبيقينورس حازم محمد سمير146271182052252024

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية461.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقييمامة عبدالكريم قيس عبدالكريم146272182052183042

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية461.0ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيسندس حميد علي جاسم146273182052374028

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية453.0اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيرانيا محمد ياسين حسن146274182052221012

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية453.0الخارجياتتطبيقيضحى وليد صادم جاسم146275182052401016

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية446.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقياحمد عبود زاكور منسي146276272051024005

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية446.0اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقياحمد فاضل حسين عباس146277172051121002

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية442.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيايه علي دحام عزاوي146278182052242010

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية442.0ثانوية طرابلس للبنينتطبيقياحمد السيد محمد عبد العزيز146279182051121002

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية442.0اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيزين العابدين علي عزيز عادم146280222051041020

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية438.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيابراهيم محمد حميد وهيب146281182051002003

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية436.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيفاتن زياد طارق محمد146282182052183031

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية434.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيفاطمة عبدهللا احمد محمد146283182052183032

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية434.0اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقيمجول عبد الرزاق حمد حمادي146284212051226014

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية431.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقياحمد حميد علي ابراهيم146285182051070008

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية428.0ثانوية المدينة للبنينتطبيقيمحمد سمير فرج حسين146286162051029017

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية428.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيعائشة عبدالصمد صالح محمد146287182052183029

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية426.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيحسين عمار يوسف محسن146288162051308005

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية423.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيمصطفى كمال احمد ياس146289202051259232

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية423.0ثانوية الريان للبناتتطبيقياالء ياسين تركي محمد146290182052250004

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية423.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقينورهان قاسم حامد ادليان146291182052242058

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية421.0ثانوية القلعة للبنينتطبيقياحمد ناظم محمد جاسم146292182051063003

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية420.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيزين العابدين رافل علي عبد الكريم146293182051006024

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية419.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقياسيل ضياء محمد نجم146294182052162003

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية418.0اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيهند عدي سعدي فاضل146295182052221035

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية417.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقياالء ولي حميد مراد146296182052251003

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية417.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيفاطمة صالح عبادي عبد هللا146297222052436002

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية417.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتتطبيقيتبارك ابراهيم صالح علي146298182052252007

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية417.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحيدر توفيق حسن عبيد146299102051026045

جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد495.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيزينب خالد جليل معله146300142042073072
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جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد445.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيوئام محمد ذياب طفاح146301182042183161

جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد420.0اعدادية بلد للبناتاحيائيايه ناجح حسيب محيبس حسين146302182042176031

جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد414.0اعدادية اسماء للبناتاحيائياالء عماد حسن محمد146303182042242008

جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد405.0اعدادية بلد للبنيناحيائيانس سعد عبد الهادي مهدي146304182041006020

جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد397.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيامل زياد طارق فريد146305182042242011

جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد389.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةاحيائيدعاء عبد الحميد ابراهيم محمد146306182042351004

جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد370.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنيناحيائيطارق زياد علي حسين146307182041030009

جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد368.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيشيماء دانوك مجيد علي146308182042204017

جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد368.0ثانوية المعتصم للبناتاحيائيتمارا سعدون احمد محمود146309182042219007

جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد367.0ثانوية الرواد للبنيناحيائييوسف جمعه احمد كاظم146310122041024028

جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد366.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيشيماء اسعد خالد حسيب146311182042336022

جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد366.0اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيحميد داود اسماعيل طحيمر146312102041024016

جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد361.0اعدادية بلد للبناتاحيائيسعده صالح مهدي محمود146313182042176124

جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد360.0ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتاحيائينور عبد الجبار عطيه ابراهيم146314182042375037

جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد389.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيياسر ميثم برهان جاسم146315182051085047

جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد375.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيايمن قاسم ثابت مهدي146316182051085006

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد545.0الخارجياتادبيسلوى معاذ احمد عبدهللا146317182022401088

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد525.0اعدادية اسماء للبناتادبيأبرار محمد حمد عبد هللا146318182022242001

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد509.0ثانوية سامراء للبناتادبيمريم اياد ابراهيم حسن146319182022180041

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد487.0ثانوية سامراء للبناتادبيعال فرقد جاسم عبد المولى146320182022180030

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد485.0ثانوية دبي للبنينادبيرفاعي لؤي ابراهيم احمد146321182021122019

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد483.0ثانوية االسراء للبناتادبيرنا ياسر طه سالم146322182022211018

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية جنة العراق للبناتادبيساره محمود صالح محمد146323182022221015

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية جنة العراق للبناتادبيشيماء نوري بزيع شلتاغ146324182022221017

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد467.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيعبد الرحمن احمد ابراهيم احمد146325182021078004

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية اسماء للبناتادبيايناس عامر عبود حمود146326182022242010

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية عمورية للبناتادبياساور ضياء عبد الرزاق جعفر146327182022183001

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد465.0ثانوية سامراء للبناتادبيشهد احمد عبد صالح146328182022180026

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد463.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيعبد هللا بكر علي عبد هللا146329182021082041

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية عمورية للبناتادبيشهد صالح حسن محمود146330182022183029

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية االبراهيمية للبنينادبيايوب رعد صبار سبع146331182021001006

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية المهج للبناتادبيامارة احمد حكمت اسماعيل146332182022248001

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية جنة العراق للبناتادبيضحى صداع عجاج صالح146333182022221018

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد451.0الخارجياتادبياالء يونس محمد طه146334182022401016

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية دبي للبنينادبيعبد هللا حسن هادي عباس146335182021122029
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جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية الكوثر للبناتادبيتبارك اجود مسرهد رشيد146336182022260006

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية سامراء للبناتادبياسماء عمر علي محمد146337182022180005

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية الزهراوي للبنينادبياحمد جنيد إبراهيم عبد146338182021110012

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية شاعر الرسول للبنينادبيعلي حسان ثابت ابراهيم146339182021087008

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية جنة العراق للبناتادبيرفل محي شحاذه نصيف146340182022221012

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية الكوثر للبناتادبياستبرق عالء طارق متعب146341182022260001

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيعبد الرحمن مازن نزار بديع146342182021082035

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية اسماء للبناتادبيرغد ضياء جاسم محمد146343182022242023

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية القلعة للبنينادبيعبد الرحمن عيسى ماجد محمد146344182021063018

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية االسراء للبناتادبيرانيه خالد بدران ابراهيم146345182022211015

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية عمورية للبناتادبيدانيا رعد عبد الرزاق جاسم146346182022183011

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الروافد للبنينادبيرامي سامي مراد حسون146347182021085014

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية سامراء للبناتادبيفاطمه حميد ياسين احمد146348182022180035

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الملوية المختلطةادبيمريم عبد الكريم محمد حسن146349182022095004

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية اسماء للبناتادبيحال صدام عزيز خلف146350182022242016

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيطيبة مأمون علي حسين146351182022374052

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية عمورية للبناتادبيدعاء احمد غضبان عباس146352182022183012

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية سامراء للبناتادبيايالف سعيد مسير جبر146353182022180008

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد413.0ثانوية سومر المختلطةادبيسجاد حامد محسن جوامير146354212021072011

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد412.0الخارجياتادبيساره جمال احمد عباس146355182022401080

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية سامراء للبناتادبيهاله صميم عزت صالح146356182022180050

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية سامراء للبناتادبيورود صباح صالح حسن146357182022180052

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية المهج للبناتادبينسيبة احمد جمعة عباس146358182022248012

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية القلعة للبناتادبيزينه حارث فيصل محمد146359182022196005

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية االوائل االهلية للبناتادبيرشا قيس شكوري محمود146360182022387003

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية سامراء للبناتادبيايه ليث شفيق حسين146361182022180009

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية دبي للبنينادبيمحمد ناصر قدوري هالل146362182021122066

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية سامراء للبناتادبيغدق اسماعيل احمد عباس146363182022180034

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية االبراهيمية للبنينادبيحسن ستار جاسم نصيف146364182021001009

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية جديدة االغوات للبنينادبيمحمد كريم هادي صالح146365212021073013

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية الزهراوي للبنينادبيسجاد لؤي ياسين حميد146366182021110038

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية سامراء للبناتادبينباء عبد القادر ياسين صالح146367182022180045

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبيحسين لقاء كاظم منصور146368212021024010

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية سامراء للبناتادبيرنا مهدي صالح عباس146369182022180018

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية القلعة للبناتادبيهمسه محمد الطيف محمود146370182022196021
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جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيحسين علي حمزه حمدي146371182021127018

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيعبد الرحمن سعدون محمد محمود146372182021078006

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيعائشة احمد حماد احمد146373182022268031

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الرواسي للبناتادبيسوسن جبار كاظم علي146374212022177025

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية المعتصم للبناتادبيفاطمه محمد مهدي سبع146375182022219016

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية المزهر للبنينادبيصالح محمد ابراهيم محمود146376182021150018

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبياحمد عدي عايد ضاحي146377182021082007

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد388.0الخارجياتادبيبيداء نشأت فارس 146378182022401032

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية الزهراوي للبنينادبيغيث محمد عبود الطيف146379182021110057

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيايمان حسن علي وسمي146380182022374016

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية القلعة للبنينادبيعثمان عبد الخالق نصيف جاسم146381182021063027

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية الزهراوي للبنينادبيبشير محمد سالم فرج146382182021110021

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية القلعة للبنينادبيأحمد محمود مجيد محمد146383182021063004

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية المزهر للبنينادبيعلي محمود عبد الرحمن علي146384182021150028

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الوطن للبنينادبيمنذر عالء سامي حسين146385182021029023

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيصابرين عمار عبد الرزاق حسن146386182022268029

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح٢ للبنينادبيعلي احمد غيدان بردان146387262021024022

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية سامراء للبناتادبيليلى فالح ياس خضير146388182022180036

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية جنة العراق للبناتادبياية يوسف ابراهيم محمد146389182022221005

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية المهج للبناتادبيضحى رياض حميد حسن146390182022248009

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية البوادي المختلطةادبيفاطمة دحام يحيى حسين146391212022216003

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية عمورية للبناتادبيساره عبد الرحمن حميد غضبان146392182022183023

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية المعتصم للبناتادبيسرى محمد صالح هدوك146393182022219013

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الهدى للبناتادبيتبارك جسام محيميد درويش146394122022106008

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية الزهراوي للبنينادبيجعفر الصادق احمد حسن عبد هللا146395182021110024

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية اسماء للبناتادبيلبنى صفاء نجم عبد هللا146396182022242046

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية اسماء للبناتادبيلمى صفاء نجم عبد هللا146397182022242047

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد378.0الخارجياتادبيزبيده صباح عالوي خلف146398182022401074

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمحمد مهدي علي صالح146399212021001053

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية الصديقة للبناتادبيمريم خليل اسماعيل عبد146400212022181028

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيعباس عبد هللا محمود فليح146401182021127027

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية العرفان للبنينادبيزيد طارق اسماعيل حمد146402192021029011

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيحسين علي اسماعيل عبد الحسين146403182021127017

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية االسراء للبناتادبيتمارا عزيز برع صالح146404182022211009

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الزهراوي للبنينادبياحمد بسام جمعة مهدي146405182021110011
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جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية المغيرة للبنينادبياسامة ايوب فاضل حسن146406212021051004

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية المعتصم للبناتادبيهبه اكرم مخلف حسن146407182022219021

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية عمورية للبناتادبيمروة مطر صالح جاسم146408182022183045

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية الكندي للبنينادبيمحمد حسين شاكر فليح146409112021046019

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية عمورية للبناتادبياسراء توفيق محي علي146410182022183002

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية عمورية للبناتادبيمريم عباس فاضل سلوم146411182022183046

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية دبي للبنينادبيعبد هللا عماد حواس حسين146412182021122035

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية اسماء للبناتادبيرقيه نجيب صداع نصيف146413182022242025

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية جديدة االغوات للبنينادبياحمد جبار علي روضان146414212021073001

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية االسراء للبناتادبيرحمه عبد القادر احمد ابراهيم146415182022211016

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية البواسل المختلطةادبيضرغام صباح حسين عبد هللا146416232021174007

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيماريا مصطفى كمال عبد الوهاب146417182022268037

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمد عبد الرضا كاظم جايد146418102021008112

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية الصالحية المسائية للبنينادبيابراهيم فارس عبد الرضا نجم146419242021212001

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية برطلة للبنينادبيميثم علي محسن احمد146420172021067039

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية طيبه للبناتادبيغزالن عراك نايف حسن146421122022082015

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية المهج للبناتادبيزينب فارس عبود فارس146422182022248006

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيهدى محمد فاضل علوان146423182022374093

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية الهدى للبناتادبيرفاه عبد اللطيف فرمان الطيف146424182022269010

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية الوالء المختلطهادبياحمد رعد محمد ابراهيم146425212021236001

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية جنة العراق للبناتادبيطيبة لفته خالد خلف146426182022221019

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيامنه عبد الخالق فوزي علي146427212022097008

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيأحمد راسم محمد جبار146428252021025004

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيحيدر محمد شاكر عبد هللا146429242021155012

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية سامراء للبناتادبيهدله سميح محمد حسن علي146430182022180051

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية جنة العراق للبناتادبيتفائل ابراهيم صالح احمد146431182022221008

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيهارون رشيد فلفل حمادي146432112021001044

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد485.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزبيده احمد حميد مجيد146433182042242079

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد464.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيفاطمة قيس محمود طه146434182042374076

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيهاجر فؤاد مهدي صالح146435182042242172

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعمر محمد عز الدين مهدي146436182041002073

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيدنيا خضير ياسين علوان146437182042183044

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيحيدر محمد حسين علوان146438182041033017

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمجاهد رفعت محمود محيميد146439182041002077

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمحمد سامي لفتة حسن146440182041002090
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جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيبراء عيسى ماجد محمد146441182041002025

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيزينب حردان احمد حسن146442182042183072

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيابراهيم اسماعيل لفتة ياسين146443182041002001

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية المعتصم للبناتاحيائيايناس فوزي كريم حسين146444182042219003

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيعلي عماد سالم صالح146445182041070030

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيدنيا رياض سعدي حسن146446182042242058

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية تغلب المختلطةاحيائيابراهيم جمعة ابراهيم خلف146447182041300001

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية المنى للبناتاحيائيماريا محمد فاضل رشيد146448182042256019

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيوالء جمعه عبد الكريم ياسين146449182042242184

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية العادل المختلطةاحيائيميسون رافد احمد حسين146450182042124011

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الملوية المختلطةاحيائيتبارك شاكر احمد حبيب146451182042095001

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية بلد للبناتاحيائينبا حيدر جعفر حميد146452182042176184

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد الملك محسن علي عبد هللا146453202041001131

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيأسيد محمود احمد محمود146454182041033002

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية بلد للبناتاحيائيزهراء وسام جعفر طعمه146455182042176103

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد الرحمن يحيى ابراهيم حمود146456102041013067

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيوسن شاكر محمود محمد146457182042242180

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيزينب احميد احمد لفته146458182042251010

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائيعمر ياسين راشد محمد146459182041361034

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيمروة عامر جالل سلطان146460182042374084

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيمريم صفاء صبوح علوش146461322042066059

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنيناحيائيعبد هللا ياسر محمود حسين146462182041030012

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيساره احمد قاسم غريب146463182042242086

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيحمزه ناظم حسن جاسم146464182041040010

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الوفاء للبناتاحيائيسجى ستار حماد سرحان146465192042241028

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحيدر سليم حسين عبود146466232041007059

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيزهراء ليث عبد الوهاب مهدي146467182042374039

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةاحيائيكرار تركي محمود بريسم146468212041222026

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيروعه طارق علي سلمان146469192042153043

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيشمس احمد عبدالرضا حسن146470252042059555

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيمحمد محمود لفتة ياسين146471182041070046

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينعم جمال صالح عبد146472182042242159

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية الملوية األهلية للبنيناحيائيمحمد جبار احمد محمود146473182041049019

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعبد هللا اثير عبد علي جار هللا146474212041065061

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيسجاد ضياء خليل ابراهيم146475212041272113
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جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيغفران عبد هللا حميد محمد146476182042251018

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائياحمد كيالن فاروق حنون146477182041119006

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيجيهان جمال شكور كاكي146478132042117066

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيزينة رياض غانم عباس146479242042130097

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعبد الرحمن علي لطيف ناصر146480212041017023

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيهاجر هيثم شاكر ضايف146481182042183153

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنيناحيائيضياء فارس مهدي احمد146482182041030008

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيعائشة وسمي حجاب جيجان146483182042221021

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيزيدون مؤيد طه علي146484182041002043

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد382.0الخارجياتاحيائيهديل عامر شاكر محمود146485182042401058

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيمريم حاتم خلف حسن146486182042221028

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةاحيائيعلي صالح خليفه عباس146487212041222018

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية العذراء للبناتاحيائيهدى مزهر محمود فرحان146488182042207015

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيمحمد حسن علوان عباس146489182041001023

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي حليم علي حسن146490232041251276

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيحسين حمزه اسماعيل علي146491182041093008

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيعبد الوهاب خضير حسين نجم146492182041144015

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيزينب ثجيل عرمش حسين146493222042311051

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيعلي رائد حميد حسين146494122041002021

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائيرقية مؤيد صبار ياسين146495182042174019

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين عادل محمد غالي146496242041010039

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيأبراهيم حسين محمد علي محمد146497262041209001

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيلبنى عبد الخالق محمد عبد146498182042242134

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد517.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيهبة ايوب ابراهيم حمد146499182052251031

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد497.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيماريا لفتة حمود احمد146500182052183034

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيزيد امجد محمود محمد146501182051078008

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيورقاء قصي عبد الكريم اسماعيل146502182052242063

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيرسل عدنان مجيد حسن146503182052251011

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية النهضة المسائية للبنينتطبيقيوعد حسن محمد درويش146504182051335055

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيغيث محمد جاسم محمد146505182051040039

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيافين عبد الرحيم حسن حمادي146506182052251002

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية الضلوعية المسائيةتطبيقيوضاح حسن محمود عليوي146507182051331031

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيابراهيم ايوب ابراهيم خليل146508182051119001

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الخطيب االهلية للبنينتطبيقيعمر محمد مولود جاسم146509182051119029

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينتطبيقيمحمد حسن ياسين عبود146510182051030007
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جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيابراهيم خليل ابراهيم علي146511182051040001

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية الريان للبناتتطبيقيشهد عبد الرحيم مجيد حسين146512182052250019

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقياحمد متعب عواد حبيب146513182051040009

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيشهد صالح عواد علي146514182052242033

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيراشد عجرش ترف محيسن146515222051031021

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيطه ماجد زيدان خلف146516182051350061

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية سبأ المختلطةتطبيقيمصطفى رحيم كطران هلول146517232051191014

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية المهج للبناتتطبيقيورود عامر عبد عبد هللا146518182052248014

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتتطبيقيرسل فائق محمود حسون146519182052252010

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيقريش سعيد نعمان محمود146520182051070073

جامعة سامراء/كلية التربية570.0اعدادية اسماء للبناتادبيتبارك خليل ابراهيم جاسم146521182022242014

جامعة سامراء/كلية التربية567.0ثانوية الهدى للبناتادبيساره صدام حسين علي146522182022269014

جامعة سامراء/كلية التربية553.0اعدادية جنة العراق للبناتادبيزهراء احمد فخري عبد الحميد146523182022221013

جامعة سامراء/كلية التربية536.0اعدادية جنة العراق للبناتادبيمنار عبد هللا فاضل عبد هللا146524182022221027

جامعة سامراء/كلية التربية527.0اعدادية ميسان للبنينادبيعباس علي عبد الكاظم عبد هللا146525252021011038

جامعة سامراء/كلية التربية525.0ثانوية القلعة للبناتادبيمنار ظافر فيصل محمد146526182022196015

جامعة سامراء/كلية التربية525.0ثانوية الحرمين المختلطةادبينور يوسف حبتر علي146527122022178006

جامعة سامراء/كلية التربية514.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيمهدي جواد حمزه موسى146528252021113034

جامعة سامراء/كلية التربية512.0ثانوية القلعة للبناتادبيرؤى صادق محمد علي146529182022196004

جامعة سامراء/كلية التربية506.0اعدادية ميسان للبنينادبيجعفر قاسم طالب حبيب146530252021011012

جامعة سامراء/كلية التربية503.0اعدادية اسماء للبناتادبياساور لؤي احمد رشيد146531182022242004

جامعة سامراء/كلية التربية503.0الخارجياتادبيخالدة محمد سؤاد جهاد146532182022401044

جامعة سامراء/كلية التربية503.0ثانوية الفالح المختلطةادبيرسول ناظم ثجيل عجم146533232021198010

جامعة سامراء/كلية التربية502.0اعدادية اسماء للبناتادبيرفل مهدي عبد حسن146534182022242024

جامعة سامراء/كلية التربية501.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيسجاد عبدالستار حافظ مايود146535142021032026

جامعة سامراء/كلية التربية499.0اعدادية العارضيات المختلطةادبياحمد طالب عبدالحسين اجحيت146536242021152003

جامعة سامراء/كلية التربية495.0ثانوية السنبلة للبناتادبيدعاء علي خربه اليذ146537242022135004

جامعة سامراء/كلية التربية495.0ثانوية الخيام للبناتادبياسرى ياسين كريم صالح146538182022212001

جامعة سامراء/كلية التربية493.0ثانوية المرتضى المختلطةادبيحيدر كاظم خضر حجيل146539232021185002

جامعة سامراء/كلية التربية491.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيحسن حيدر حامد ناهي146540232021165003

جامعة سامراء/كلية التربية489.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبياحمد شاكر باجي حنين146541242021021001

جامعة سامراء/كلية التربية488.0اعدادية العارضيات المختلطةادبيحاكم هذال بنون نحيل146542242021152008

جامعة سامراء/كلية التربية487.0اعدادية الثقلين للبنينادبيسجاد رحيم صواي عبيد146543292021009067

جامعة سامراء/كلية التربية486.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيتهاني سامر غافل مجيد146544182022268008

جامعة سامراء/كلية التربية483.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيعبد هللا محمد مشعوط حمد146545232021200019
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جامعة سامراء/كلية التربية480.0اعدادية اسماء للبناتادبيدعاء عبود حسن سلمان146546182022242019

جامعة سامراء/كلية التربية479.0ثانوية دبي للبنينادبيمحمد عدي حاتم عبد الجبار146547182021122063

جامعة سامراء/كلية التربية476.0ثانوية الصالحية للبنينادبيمنتظر مراد كاظم رشيد146548242021022048

جامعة سامراء/كلية التربية475.0ثانوية المعتصم للبناتادبيوديان علي محمد نجم146549182022219022

جامعة سامراء/كلية التربية475.0اعدادية الرسول للبنينادبييوسف محمد جعواص زيارة146550242021035016

جامعة سامراء/كلية التربية475.0اعدادية عفك للبنينادبيعلي عبار هادي فنر146551242021011017

جامعة سامراء/كلية التربية475.0اعدادية مندلي للبنينادبيعامر حامد طالك عنكوش146552212021034025

جامعة سامراء/كلية التربية473.0ثانوية الكوثر للبناتادبيخلود علي محمود علي146553182022260008

جامعة سامراء/كلية التربية473.0ثانوية الصديق للبنينادبيعبد هللا قاسم احمد محمود146554122021023018

جامعة سامراء/كلية التربية473.0ثانوية سامراء للبناتادبينور ماجد نصيف حمدوش146555182022180048

جامعة سامراء/كلية التربية473.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى عدي حاتم زبر146556242021017077

جامعة سامراء/كلية التربية471.0ثانوية االصالح المسائية للبنينادبيثائر محمد نعيم جبر146557222021318003

جامعة سامراء/كلية التربية471.0ثانوية العدنانية للبناتادبيرسل ضياء فرحان مشعان146558212022094011

جامعة سامراء/كلية التربية471.0ثانوية باغداكول للبناتادبيأروى عادل علي حسون146559202022111002

جامعة سامراء/كلية التربية471.0ثانوية سامراء للبناتادبيريم اسماعيل احمد عباس146560182022180020

جامعة سامراء/كلية التربية471.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيصادق جعفر عبيد علوان146561212021223018

جامعة سامراء/كلية التربية470.0اعدادية مندلي للبنينادبيعمر محمد احمد نجم146562212021034035

جامعة سامراء/كلية التربية470.0اعدادية الشهداء للبنينادبيسجاد حكيم كامل عويد146563222021057014

جامعة سامراء/كلية التربية469.0اعدادية العارضيات المختلطةادبيعلي قاسم هرباد اطياح146564242021152022

جامعة سامراء/كلية التربية469.0ثانوية الفالح المختلطةادبيحسين محمد غازي بحوك146565232021198008

جامعة سامراء/كلية التربية468.0ثانوية النسائم المختلطةادبيمالك ثامر عطية حسين146566212021254019

جامعة سامراء/كلية التربية467.0اعداديه الوهج للبنينادبيمرتضى رحيم حمزه حمادي146567242021051039

جامعة سامراء/كلية التربية467.0اعدادية جنة العراق للبناتادبيجيهان راهي جاسم سلوم146568182022221009

جامعة سامراء/كلية التربية467.0الخارجياتادبيمروه حسين محمود عباس146569182022401110

جامعة سامراء/كلية التربية467.0ثانوية الكوثر للبناتادبيبسعاد شهاب احمد صالح146570182022260005

جامعة سامراء/كلية التربية466.0اعدادية جنة العراق للبناتادبيبتول مدلل عباس محمد146571182022221007

جامعة سامراء/كلية التربية465.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيمحمد رضا حسان عبيد146572292021105031

جامعة سامراء/كلية التربية463.0ثانوية الصالحية للبنينادبيجواد كاظم كريم هاشم146573242021022011

جامعة سامراء/كلية التربية463.0اعدادية البخاري للبناتادبيرودينه رفعت عكاب خلف146574182022245007

جامعة سامراء/كلية التربية463.0اعدادية عمورية للبناتادبيمها حسين هادي احمد146575182022183047

جامعة سامراء/كلية التربية463.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيديانا محمود رزيج نجم146576212022233003

جامعة سامراء/كلية التربية462.0اعدادية بلدروز للبنينادبيمحمود حسن صالل ميزر146577212021007044

جامعة سامراء/كلية التربية461.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبينبأ ابراهيم تركي خشاف146578212022233007

جامعة سامراء/كلية التربية461.0اعدادية المشروع للبنينادبيعلي حسين عبد الحمزه محسن146579232021010033

جامعة سامراء/كلية التربية460.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيحنان جاسم محمد مطلق146580212022121011
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جامعة سامراء/كلية التربية459.0ثانوية النيل للبنينادبيمصطفى كريم جميل كاظم146581232021033057

جامعة سامراء/كلية التربية459.0ثانوية الصالحية للبنينادبيمصطفى رزاق عوده خشان146582242021022043

جامعة سامراء/كلية التربية458.0اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيوديان حسام حافظ عبد علي146583242022113033

جامعة سامراء/كلية التربية457.0ثانوية سومر المختلطةادبيحسام ثاير ابراهيم بريج146584212021072007

جامعة سامراء/كلية التربية456.0اعدادية االبراج للبنينادبيمهدي كريم حسين ناصر146585252021027085

جامعة سامراء/كلية التربية456.0ثانوية النسائم المختلطةادبيعلي حميد محسن رشيد146586212021254012

جامعة سامراء/كلية التربية455.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبييحيى خليل محمود محمد146587182021082073

جامعة سامراء/كلية التربية455.0اعدادية العارضيات المختلطةادبياحمد عمران داهي مصراع146588242021152004

جامعة سامراء/كلية التربية454.0ثانوية االسكندرونة للبنينادبيحيدر غني فالح فرهود146589262021053004

جامعة سامراء/كلية التربية454.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةادبيديانا جاسم عاشور كردي146590182022361006

جامعة سامراء/كلية التربية452.0ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيغسق مهدي كاظم مزهر146591232022193005

جامعة سامراء/كلية التربية452.0اعدادية اسماء للبناتادبيبان حازم عبد الرزاق مهدي146592182022242012

جامعة سامراء/كلية التربية451.0اعدادية اسماء للبناتادبيضحى كريم عواد صالح146593182022242038

جامعة سامراء/كلية التربية451.0ثانوية الكوثر للبناتادبيميالد ثامر احمد ساير146594182022260018

جامعة سامراء/كلية التربية451.0اعدادية كوثا للبنينادبيسجاد نعمه عادي حسين146595232021051013

جامعة سامراء/كلية التربية450.0ثانوية الصديق للبنينادبيعبد هللا يوسف طه صالح146596122021023020

جامعة سامراء/كلية التربية450.0ثانوية االسراء للبناتادبيفريده دحام عبد محمد146597182022211029

جامعة سامراء/كلية التربية450.0ثانوية المسعودي للبناتادبيايه حيدر عبد الرزاق نايف146598232022095006

جامعة سامراء/كلية التربية450.0ثانوية الكوثر للبناتادبيميامي حاتم خضير عباس146599182022260017

جامعة سامراء/كلية التربية449.0ثانوية االمامة للبنينادبيصدام فرحان متعب سلطان146600212021083019

جامعة سامراء/كلية التربية449.0ثانوية الصقور للبناتادبياراء فاضل محمود عاشور146601182022206001

جامعة سامراء/كلية التربية449.0ثانوية الصديق للبنينادبيبهاء عدنان حبيب مهدي146602122021023006

جامعة سامراء/كلية التربية447.0اعدادية طوبى للبنينادبيانس هزبر حسن شالوخ146603212021087017

جامعة سامراء/كلية التربية447.0اعدادية بابل للبناتادبيورود علي حسن حسين146604212022141032

جامعة سامراء/كلية التربية447.0ثانوية العدالة للبنينادبيماجد عبد الحسن حواس بجاي146605292021104033

جامعة سامراء/كلية التربية446.0ثانوية المهج للبناتادبيعائشة احمد سعيد قدوري146606182022248011

جامعة سامراء/كلية التربية446.0اعدادية االبتكار للبنينادبيمصلح احمد عبد النبي مصلح146607112021151061

جامعة سامراء/كلية التربية446.0ثانوية الكوثر للبناتادبياطياف مزهر علوان حسين146608182022260002

جامعة سامراء/كلية التربية445.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينادبيحسين محسن صالح جعاز146609222021073008

جامعة سامراء/كلية التربية445.0ثانوية اليرموك للبنينادبياحمد سامي عبد حبيل146610242021023001

جامعة سامراء/كلية التربية445.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيرونق علي حسين عبد146611232022199006

جامعة سامراء/كلية التربية444.0اعدادية الشامية للبنينادبيعباس محمد عبد مظلوم146612242021015032

جامعة سامراء/كلية التربية443.0اعدادية مندلي للبنينادبيمحمد زامل عويد حسين146613212021034040

جامعة سامراء/كلية التربية442.0ثانوية االوائل االهلية للبناتادبيرنا سامي عبود عبد الحسن146614242022191003

جامعة سامراء/كلية التربية442.0ثانوية الكرار المختلطةادبيامير ماجد صاحب ضايف146615242021150003
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جامعة سامراء/كلية التربية441.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبينبراس خضير احمد علوان146616182022268040

جامعة سامراء/كلية التربية440.0اعدادية الرسول للبنينادبياحمد نظام فزاع عذاب146617242021035001

جامعة سامراء/كلية التربية439.0اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمنتظر رزاق مهدي علي146618272021037046

جامعة سامراء/كلية التربية439.0ثانوية سامراء للبناتادبيمنار احمد عبد االمير جاسم146619182022180044

جامعة سامراء/كلية التربية439.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيمصطفى جامل كزار منشد146620142021032056

جامعة سامراء/كلية التربية439.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيعبد الرضا عالوي كاظم غانم146621242021039018

جامعة سامراء/كلية التربية439.0ثانوية االنتصار المختلطهادبيزكي سامي حليم مسلم146622252021036011

جامعة سامراء/كلية التربية439.0ثانوية السياب المسائية للبنينادبياحمد حمزه عساف مصحب146623122021208002

جامعة سامراء/كلية التربية439.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيعلي عامر عبد الواحد كاظم146624232021253099

جامعة سامراء/كلية التربية438.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيبتول خالد ريس نصيف146625182022313006

جامعة سامراء/كلية التربية438.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيهشام مرزه غازي بحلوس146626232021255094

جامعة سامراء/كلية التربية438.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبياحمد محمد هادي جامل146627212021263002

جامعة سامراء/كلية التربية437.0اعدادية الهدى للبناتادبيسعاد وادي امسيور حسان146628242022115052

جامعة سامراء/كلية التربية436.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةادبياحمد غازي حمد صالح146629182021361003

جامعة سامراء/كلية التربية435.0اعدادية مندلي للبنينادبيعلي ضياء جاسم حسين146630212021034033

جامعة سامراء/كلية التربية434.0اعدادية االبتكار للبنينادبييعقوب حامد يونس ناصر146631112021151068

جامعة سامراء/كلية التربية434.0اعدادية اسماء للبناتادبيصفا جمال طه حسين146632182022242036

جامعة سامراء/كلية التربية434.0ثانوية دبي للبنينادبياوس مؤيد محمد عبد الرحمن146633182021122008

جامعة سامراء/كلية التربية433.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيفاطمه ازهر محمد حسين146634182022197012

جامعة سامراء/كلية التربية433.0ثانوية الصالحية للبنينادبيمجتبى احمد حنتوش جبر146635242021022037

جامعة سامراء/كلية التربية432.0ثانوية سومر المختلطةادبيايوب حسين ابراهيم بريج146636212021072005

جامعة سامراء/كلية التربية431.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيايمن لؤي علي ساهي146637252021207007

جامعة سامراء/كلية التربية431.0ثانوية االسراء للبناتادبيآيه احمد جاسم محمد146638182022211006

جامعة سامراء/كلية التربية431.0ثانوية الصالحية للبنينادبيمؤمل هاتف محيسن عبد146639242021022036

جامعة سامراء/كلية التربية429.0ثانوية القلعة للبناتادبيتمارا لفته نصيف جاسم146640182022196003

جامعة سامراء/كلية التربية429.0ثانوية الهالل المختلطةادبيهدى قاسم دويج صاطي146641232022179007

جامعة سامراء/كلية التربية429.0ثانوية القلعة للبناتادبيفاتن حسام ناجي جاسم146642182022196009

جامعة سامراء/كلية التربية429.0اعدادية تماضر للبناتادبيلينا غانم كريم محمد146643212022091057

جامعة سامراء/كلية التربية428.0اعدادية اسماء للبناتادبيماريا محمد عواد يونس146644182022242048

جامعة سامراء/كلية التربية427.0اعدادية عمورية للبناتادبينبأ نوفل اسماعيل صالح146645182022183050

جامعة سامراء/كلية التربية427.0ثانوية الشهيد وائل للبناتادبياية خالد إبراهيم عبد146646182022273003

جامعة سامراء/كلية التربية427.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيسجاد نذير جاسم حسين146647262021201076

جامعة سامراء/كلية التربية427.0اعدادية السجاد للبنينادبيحسن هادي صالح عبيد146648232021031012

جامعة سامراء/كلية التربية426.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمحمود سعد سليم دفار146649112021034040

جامعة سامراء/كلية التربية426.0اعدادية عمورية للبناتادبيسرى وليد احمد مصلح146650182022183026
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جامعة سامراء/كلية التربية426.0اعدادية خديجة للبناتادبيفاطمة محمد شاكر جبوري146651242022080027

جامعة سامراء/كلية التربية426.0اعدادية اسماء للبناتادبيآيات هزبر عواد يونس146652182022242003

جامعة سامراء/كلية التربية426.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيفاطمه ابراهيم حسن حماش146653182022197011

جامعة سامراء/كلية التربية425.0اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء جوهر حسن احمد146654182022242028

جامعة سامراء/كلية التربية425.0ثانوية الخيام للبناتادبيمريم حكمت جبار صالح146655182022212011

جامعة سامراء/كلية التربية425.0ثانوية نجد المختلطةادبيام البنين هادي عبد العزيز محمود146656182022309001

جامعة سامراء/كلية التربية425.0اعدادية النضال للبنينادبيحسن كاظم جواد كاظم146657242021014017

جامعة سامراء/كلية التربية425.0اعدادية االصالح للبنينادبياحمد نافع فهد ثجيل146658222021015002

جامعة سامراء/كلية التربية425.0ثانوية الهجرة للبناتادبيهيام فائد علي عكاب146659182022174011

جامعة سامراء/كلية التربية424.0ثانوية االوائل االهلية للبناتادبيرسل عبد الرزاق حميد حمد146660182022387002

جامعة سامراء/كلية التربية424.0ثانوية غماس المسائية للبنينادبيعبد هللا خالد كاظم حمزه146661242021201034

جامعة سامراء/كلية التربية423.0اعدادية بلدروز للبنينادبيهيثم يوسف حسين احمد146662212021007048

جامعة سامراء/كلية التربية423.0اعدادية الكرامة للبنينادبيحسين رحيم كاطع كاظم146663242021004020

جامعة سامراء/كلية التربية422.0اعدادية الهدى للبناتادبيشكران وجيه جالب عبد146664242022115055

جامعة سامراء/كلية التربية422.0ثانوية االمامة للبنينادبيجاسم محمد حمزه غزال146665212021083004

جامعة سامراء/كلية التربية421.0ثانوية ذي قار للبناتادبيمريم كاظم محمود كاظم146666182022233029

جامعة سامراء/كلية التربية421.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيشجن شفيق حسن درويش146667182022268027

جامعة سامراء/كلية التربية420.0اعدادية جنة العراق للبناتادبيكفاح مهدي عبد حسن146668182022221023

جامعة سامراء/كلية التربية420.0اعدادية الكرامة للبنينادبيحسين عباس هاشم جياد146669242021004024

جامعة سامراء/كلية التربية419.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيجاسم محمد كاظم حمزة146670262021047024

جامعة سامراء/كلية التربية419.0اعدادية جنة العراق للبناتادبينسيبه سفيان فخري مجيد146671182022221029

جامعة سامراء/كلية التربية419.0ثانوية دبي للبنينادبيعلي ذياب اكرم مجيد146672182021122044

جامعة سامراء/كلية التربية418.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيمصطفى محمد مطير جمعان146673222021305065

جامعة سامراء/كلية التربية417.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيمسلم علي كاظم محمد146674232021251242

جامعة سامراء/كلية التربية417.0اعدادية االبتكار للبنينادبيزياد هشام علي عباس146675112021151023

جامعة سامراء/كلية التربية417.0اعدادية المقدادية للبنينادبيمحمد صكبان محمد عدول146676212021039022

جامعة سامراء/كلية التربية416.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيبنيان حسين شخناب جراد146677222021305006

جامعة سامراء/كلية التربية415.0ثانوية الحجاز المختلطةادبيفاتن رعد محمد احمد146678182022292011

جامعة سامراء/كلية التربية415.0اعدادية السياب للبنينادبيعبد هللا محمد فيصل فائق146679202021078054

جامعة سامراء/كلية التربية415.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيساره محمد خضير جاسم146680182022268021

جامعة سامراء/كلية التربية415.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيشهد قدوري علي جمعة146681182022268028

جامعة سامراء/كلية التربية415.0ثانوية العدالة للبنينادبيكرار حيدر نعيم حمزه146682292021104029

جامعة سامراء/كلية التربية414.0ثانوية الكوثر للبناتادبيريام طارق علوان حسين146683182022260011

جامعة سامراء/كلية التربية414.0اعدادية الحوراء للبناتادبيحوراء سهيل عبد جبار146684242022123016

جامعة سامراء/كلية التربية413.0اعدادية الدجيل للبناتادبيانفال احمد علي ابراهيم146685182022236004
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جامعة سامراء/كلية التربية413.0ثانوية الصالحية للبنينادبيحامد كاظم خشف مناصر146686242021022012

جامعة سامراء/كلية التربية413.0ثانوية االسراء للبناتادبيامنه محمد مصطفى مجيد146687182022211005

جامعة سامراء/كلية التربية413.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيعلي عبد الكاظم حمود شياع146688222021086074

جامعة سامراء/كلية التربية413.0اعدادية الهدى للبناتادبيسهام عطيوي خضير طاهر146689242022115054

جامعة سامراء/كلية التربية412.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيكرار حيدر عزيز عطيه146690232021256106

جامعة سامراء/كلية التربية412.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبياساور ماجد جاسم هارف146691182022268002

جامعة سامراء/كلية التربية412.0اعدادية بلد للبنينادبيعبد هللا ميثم عبد الصاحب عباس146692182021006023

جامعة سامراء/كلية التربية411.0اعدادية الدجيل للبناتادبيايالف حسين جاسم احمد146693182022236005

جامعة سامراء/كلية التربية410.0اعدادية الحمزة للبنينادبيفالح حسن فالح جبر146694242021010029

جامعة سامراء/كلية التربية410.0ثانوية نازك المالئكة للبناتادبيريم حيدر عادي زبيدي146695182022200005

جامعة سامراء/كلية التربية410.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيسفانه خليل محمد حمد146696182022374045

جامعة سامراء/كلية التربية409.0ثانوية سامراء للبناتادبيجميله اسماعيل الطيف احمد146697182022180012

جامعة سامراء/كلية التربية409.0ثانوية دبي للبنينادبيحارث ردام مسلط زبيدي146698182021122013

جامعة سامراء/كلية التربية409.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحر امير فليح حسن146699272021044024

جامعة سامراء/كلية التربية409.0ثانوية الفالح المختلطةادبيمصطفى حميد شدهان راشد146700232021198024

جامعة سامراء/كلية التربية409.0ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيفاطمه هادي كاظم مزهر146701232022193006

جامعة سامراء/كلية التربية409.0ثانوية جديدة االغوات للبنينادبيمحمد قاسم حسن سعيد146702212021073012

جامعة سامراء/كلية التربية408.0اعدادية النضال للبنينادبيامير كاظم مدلول مهيدي146703242021014007

جامعة سامراء/كلية التربية408.0ثانوية دبي للبنينادبيهمام محمد ثامر عارف146704182021122079

جامعة سامراء/كلية التربية408.0اعدادية الملوية المختلطةادبيذكرى عزيز مجيد محمود146705182022095001

جامعة سامراء/كلية التربية408.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيرقية حسين علي حسين146706182022159013

جامعة سامراء/كلية التربية407.0اعدادية الشعلة للبنينادبيحيدر مطشر كسار محمد146707242021012009

جامعة سامراء/كلية التربية407.0اعدادية النجدين للبنينادبيامير سامي عبيد شجيري146708242021063003

جامعة سامراء/كلية التربية407.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةادبيعمر احمد جاسم حمد146709182021361017

جامعة سامراء/كلية التربية406.0ثانوية سامراء للبناتادبيمريم وليد عبد الحميد عبود146710182022180043

جامعة سامراء/كلية التربية406.0ثانوية الخيام للبناتادبيسرى ياسين كريم صالح146711182022212006

جامعة سامراء/كلية التربية406.0ثانوية الخيام للبناتادبيلقاء جاسم صالح علي146712182022212010

جامعة سامراء/كلية التربية406.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيعلي عبد الحسن محمد لفته146713252021113022

جامعة سامراء/كلية التربية405.0اعدادية اسماء للبناتادبيست النسب تاج الدين امجد عبد المنعم146714182022242030

جامعة سامراء/كلية التربية405.0اعدادية البحتري المختلطةادبيعلياء خالد حميد سلوم146715182022048001

جامعة سامراء/كلية التربية405.0ثانوية االستقالل للبنينادبيامل عبد حسن محمد146716182022120001

جامعة سامراء/كلية التربية404.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيمحمد رحيم كاظم موسى146717232021165021

جامعة سامراء/كلية التربية404.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد ابراهيم عطية سطام146718202021009072

جامعة سامراء/كلية التربية403.0اعدادية الهدى للبناتادبيساره عامر عبد الكريم محمد146719122022106020

جامعة سامراء/كلية التربية403.0اعدادية االمام المختلطةادبيصبا نصيف جويسم محمد146720182022278010
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جامعة سامراء/كلية التربية403.0ثانوية الخلود للبناتادبيهنديه حمزه حميد عبد النبي146721212022164028

جامعة سامراء/كلية التربية403.0ثانوية الهالل المختلطةادبيمرتضى قاسم دويج صاطي146722232021179027

جامعة سامراء/كلية التربية402.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيفراس وحيد فرحان فيصل146723222021086082

جامعة سامراء/كلية التربية402.0اعدادية اسماء للبناتادبيوسن علي حسين محمود146724182022242059

جامعة سامراء/كلية التربية402.0ثانوية الفرسان المختلطةادبيادم احمد محمد رسن146725262021158001

جامعة سامراء/كلية التربية401.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيحيدر صاحب هادي عبد هللا146726232021190007

جامعة سامراء/كلية التربية401.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةادبيحواس محمد علوان محمد146727182021361005

جامعة سامراء/كلية التربية401.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبياحمد سالم عبد الحسين مسري146728142021032002

جامعة سامراء/كلية التربية401.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيمحمد عبد الرزاق ضيدان فزع146729102021041053

جامعة سامراء/كلية التربية400.0ثانوية المعتصم للبناتادبيالزهراء منذر خلف حسن146730182022219004

جامعة سامراء/كلية التربية399.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيسفيان سعد كريم عبد هللا146731202021009042

جامعة سامراء/كلية التربية399.0اعدادية عمورية للبناتادبيحفصه باسم يونس جاسم146732182022183008

جامعة سامراء/كلية التربية399.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيحسن جاسم عصمان سفر146733212021230007

جامعة سامراء/كلية التربية399.0اعدادية الحمزة للبنينادبيضمد عقيل عبد دويج146734242021010022

جامعة سامراء/كلية التربية399.0ثانوية االنتصار للبناتادبيعلياء دحام غامس عبد الوهاب146735122022126020

جامعة سامراء/كلية التربية399.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيظافر عبد الفتاح نايف جاسم146736112021150030

جامعة سامراء/كلية التربية399.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيقايد سعود عباس ادهام146737292021016059

جامعة سامراء/كلية التربية398.0ثانوية سامراء للبناتادبيمريم محي صالح حسن146738182022180042

جامعة سامراء/كلية التربية398.0ثانوية االستقالل للبنينادبيطاهر علي هالل حردان146739182021120006

جامعة سامراء/كلية التربية398.0ثانوية الهادي المسائية للبنينادبيمهند اياد محمد عبد الرحمن146740182021350150

جامعة سامراء/كلية التربية398.0اعدادية الدجيل للبناتادبينداء كريم مهدي عباس146741182022236031

جامعة سامراء/كلية التربية398.0اعدادية اسماء للبناتادبيفاطمة سعد ستوري عبود146742182022242043

جامعة سامراء/كلية التربية397.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيزينة ابراهيم شوقي طعمة146743182022268018

جامعة سامراء/كلية التربية397.0اعدادية الدغارة للبناتادبيزينه اكرم جليل هادي146744242022124032

جامعة سامراء/كلية التربية397.0اعدادية عمورية للبناتادبيزينب ثامر ابراهيم حسن146745182022183019

جامعة سامراء/كلية التربية396.0اعدادية الملوية المختلطةادبيمجيد عامر مجيد محمود146746182021095015

جامعة سامراء/كلية التربية396.0اعدادية الروافد للبنينادبيحارث صاحب محمود صخيل146747112021025009

جامعة سامراء/كلية التربية396.0اعدادية البخاري للبناتادبيهمسات حازم علوان بهلول146748182022245013

جامعة سامراء/كلية التربية396.0ثانوية تدمر للبناتادبينور عمر جاسم محمد146749212022131021

جامعة سامراء/كلية التربية396.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيهبة سعد علي ابراهيم146750182022268042

جامعة سامراء/كلية التربية396.0اعدادية اسماء للبناتادبيفاطمه كنعان عبد حسن146751182022242045

جامعة سامراء/كلية التربية395.0اعدادية االبتكار للبنينادبيعبد الرحمن مجول عبد هللا داود146752112021151031

جامعة سامراء/كلية التربية394.0ثانوية الصالحية للبنينادبيحسين كامل عليوي كاطع146753242021022022

جامعة سامراء/كلية التربية394.0ثانوية الصالحية للبنينادبيغيث جبار عبد االمير عبد علي146754242021022032

جامعة سامراء/كلية التربية394.0ثانوية ذي قار للبنينادبيعلي ابراهيم سعيد كاظم146755212021032029
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جامعة سامراء/كلية التربية394.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينادبيعبد االله وسام محمد عجمي146756242021204031

جامعة سامراء/كلية التربية394.0اعدادية البخاري للبناتادبيبنان شاكر محمود خليل146757182022245003

جامعة سامراء/كلية التربية393.0ثانوية النهروان المختلطةادبيعبد هللا عباس كاظم عبيد146758232021181013

جامعة سامراء/كلية التربية393.0اعدادية عمورية للبناتادبيفرح رياض مصطفى علي146759182022183042

جامعة سامراء/كلية التربية392.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيبراء يوسف حسين محمد146760182022268007

جامعة سامراء/كلية التربية392.0ثانوية النيل المختلطةادبياحمد مزهر احمد فياض146761192021310001

جامعة سامراء/كلية التربية392.0ثانوية باغداكول للبناتادبيشذى شهاب أحمد عبد146762202022111013

جامعة سامراء/كلية التربية391.0ثانوية ام القرى للبناتادبيزهراء كامل علي ناصر146763212022127011

جامعة سامراء/كلية التربية391.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيعبد القادر قاسم رسول محمد146764212021017017

جامعة سامراء/كلية التربية391.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةادبيايناس كريم خلف مهلع146765182022361003

جامعة سامراء/كلية التربية391.0اعدادية المشروع للبنينادبيذو الفقار ياسر عبيد حمدان146766232021010019

جامعة سامراء/كلية التربية391.0ثانوية االصالح المسائية للبنينادبيحمود مدلول منصور حسين146767222021318008

جامعة سامراء/كلية التربية391.0اعدادية الملوية المختلطةادبيسميه عبود كاظم خميس146768182022095002

جامعة سامراء/كلية التربية391.0اعدادية االسحاقي للبناتادبيمسره معن جمعه خلف146769182022255018

جامعة سامراء/كلية التربية390.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيابراهيم يوسف ابراهيم سميط146770192021350005

جامعة سامراء/كلية التربية390.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيوليد خالد ابراهيم احمد146771212021244027

جامعة سامراء/كلية التربية390.0ثانوية سامراء للبناتادبيماريه كمال طايس محمود146772182022180037

جامعة سامراء/كلية التربية390.0ثانوية المزهر للبنينادبيشهاب احمد سالم احمد146773182021150016

جامعة سامراء/كلية التربية389.0اعدادية الشعلة للبنينادبيمحمد جياد طعمه يونس146774242021012032

جامعة سامراء/كلية التربية389.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيسجاد عبدالكريم شرشاب عطاي146775222021086047

جامعة سامراء/كلية التربية389.0اعدادية الشهداء للبنينادبيمنتظر حليم مهلهل جلوب146776222021057030

جامعة سامراء/كلية التربية389.0ثانوية اليرموك للبنينادبيخطاب قاسم احمد ياسين146777182021129008

جامعة سامراء/كلية التربية388.0ثانوية الكوثر للبناتادبيحال خلف مصطفى سلمان146778182022260007

جامعة سامراء/كلية التربية388.0ثانوية غماس المسائية للبنينادبياسكندر مجيب احمد مكي146779242021201004

جامعة سامراء/كلية التربية388.0اعدادية العارضيات المختلطةادبيعلي غالب عبد الحسين اجحيت146780242021152021

جامعة سامراء/كلية التربية387.0ثانوية ال ياسر للبنينادبياسعد عبد علي وداعه بشير146781252021204004

جامعة سامراء/كلية التربية387.0اعدادية عمورية للبناتادبيفاطمة الزهراء عبد حسن جواد146782182022183039

جامعة سامراء/كلية التربية387.0ثانوية المزهر للبنينادبيبكر يونس عبد هللا حمادي146783182021150007

جامعة سامراء/كلية التربية387.0ثانوية الشهيد وائل للبناتادبيرحمة رافد إبراهيم عبد146784182022273011

جامعة سامراء/كلية التربية387.0اعدادية هل اتى للبنينادبياحسان عبد الكاظم صحيو خزيم146785252021203001

جامعة سامراء/كلية التربية387.0ثانوية المعتصم للبناتادبيمواسم طالل نايف متعب146786182022219019

جامعة سامراء/كلية التربية387.0اعدادية الدجيل للبناتادبيزهراء شكر علوان غناوي146787182022236015

جامعة سامراء/كلية التربية387.0ثانوية االسكندرية للبناتادبيشهالء شاكر حمود محمد146788232022094015

جامعة سامراء/كلية التربية387.0اعدادية النضال للبنينادبيحسان حاكم خضر خطار146789242021014015

جامعة سامراء/كلية التربية386.0الخارجياتادبيسرى عبود صالح حمد146790182022401087
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جامعة سامراء/كلية التربية386.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيعمر عيدان عبد سعود146791112021053089

جامعة سامراء/كلية التربية386.0ثانوية الفاتح المختلطةادبياحمد صالح عباس سمير146792122021174002

جامعة سامراء/كلية التربية386.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمصطفى صالح عبد هللا احمد146793172021351524

جامعة سامراء/كلية التربية386.0ثانوية االسراء للبناتادبينغم خلف حسن ابراهيم146794182022211034

جامعة سامراء/كلية التربية386.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبيهديل موفق حبيب علوان146795182022205009

جامعة سامراء/كلية التربية385.0اعدادية اسماء للبناتادبينور بسام حميد جاسم146796182022242053

جامعة سامراء/كلية التربية385.0ثانوية االبتكار المختلطةادبيحسن رائد جواد احيمد146797232021228002

جامعة سامراء/كلية التربية385.0ثانوية الفالح المختلطةادبيياسر صدام حسين اكريم146798232021198028

جامعة سامراء/كلية التربية385.0اعدادية النضال للبنينادبيسجاد علي رهيف هوله146799242021014029

جامعة سامراء/كلية التربية385.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتادبيزهراء علي حسن حسين146800212022293009

جامعة سامراء/كلية التربية385.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيهاشم ابراهيم حمادي عبد علي146801252021113035

جامعة سامراء/كلية التربية385.0اعدادية البراءة للبناتادبيزهراء هيثم حسن جسام146802212022093017

جامعة سامراء/كلية التربية384.0ثانوية الكرار المختلطةادبيامير جبار ظاهر وره146803242021150001

جامعة سامراء/كلية التربية384.0اعدادية العارضيات المختلطةادبيسجاد عبدالجليل محمد سخط146804242021152014

جامعة سامراء/كلية التربية384.0ثانوية النزاهة للبنينادبيعبد هللا هادي محمود عودة146805182021066004

جامعة سامراء/كلية التربية384.0اعدادية الروافد للبنينادبيبارق جمال عبد هللا داود146806112021025006

جامعة سامراء/كلية التربية384.0اعداديه الوهج للبنينادبيعيسى خضير مشعب حلو146807242021051035

جامعة سامراء/كلية التربية383.0ثانوية الجيل الجديد المسائية للبنينادبيريام كوان محمد حسن146808182022349005

جامعة سامراء/كلية التربية383.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيجواد كاظم عواد عبد هللا146809232021178008

جامعة سامراء/كلية التربية382.0اعدادية بلد للبنينادبيضرغام بشير عبد االمير احمد146810182021006021

جامعة سامراء/كلية التربية382.0اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيهاشم حسن دكمان شمران146811262021155037

جامعة سامراء/كلية التربية382.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيمهند محمود عبد حسين146812232021255089

جامعة سامراء/كلية التربية381.0ثانوية سامراء للبناتادبيرسل خضير عباس خميس146813182022180016

جامعة سامراء/كلية التربية381.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيعبد القادر صفاء فليح حسن146814182021078007

جامعة سامراء/كلية التربية381.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيعلياء عماد حاتم نصيف146815182022374058

جامعة سامراء/كلية التربية381.0اعدادية االبتكار للبنينادبيعلي عبد محسن عيدان146816112021151043

جامعة سامراء/كلية التربية381.0اعدادية بلدروز للبنينادبيمصطفى لطيف عواد كاظم146817212021007046

جامعة سامراء/كلية التربية381.0ثانوية االبتكار المختلطةادبيعيسى قاسم محمد فالح146818232021228004

جامعة سامراء/كلية التربية380.0ثانوية االبتكار المختلطةادبيمحمد فالح نعمه راضي146819232021228005

جامعة سامراء/كلية التربية380.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيأمين صادق علي محمد146820252021113006

جامعة سامراء/كلية التربية380.0اعدادية الكرامة للبنينادبيعباس طالب يوسف داخل146821242021004049

جامعة سامراء/كلية التربية380.0ثانوية الهالل المختلطةادبيحيدر مزعل حسن مذري146822232021179011

جامعة سامراء/كلية التربية380.0ثانوية المعتصم للبنينادبيعبد الرحمن ستار محمد بريذع146823182021090009

جامعة سامراء/كلية التربية380.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيمنتظر هاشم رزاق كريم146824272021020063

جامعة سامراء/كلية التربية379.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعمر علي حسين ابراهيم146825212021049023
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جامعة سامراء/كلية التربية379.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيساره عبد حسن جواد146826182022268019

جامعة سامراء/كلية التربية379.0اعدادية عمورية للبناتادبيعذراء حميد صالح خلف146827182022183036

جامعة سامراء/كلية التربية379.0ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيمحمد قحطان جميل حسين146828212021261013

جامعة سامراء/كلية التربية379.0اعدادية الغزالية للبنينادبيعبد هللا ربيع عامر صالح146829102021008059

جامعة سامراء/كلية التربية378.0ثانوية الصالحية المسائية للبنينادبيحسن عالء حسن رحيم146830242021212009

جامعة سامراء/كلية التربية378.0اعدادية اسد هللا للبنينادبييوسف ابراهيم عبد هللا جامل146831212021017050

جامعة سامراء/كلية التربية378.0ثانوية الواسطي للبنينادبيمحمد علي عبد الهادي دفار146832102021040037

جامعة سامراء/كلية التربية378.0ثانوية الثوار المختلطةادبيعباس فرحان يحيش خضير146833222021226007

جامعة سامراء/كلية التربية378.0اعدادية الرسول للبنينادبيصادق كاظم حسن عبيد146834242021035008

جامعة سامراء/كلية التربية378.0ثانوية الرباط المسائية للبنينادبينايف خضر عبد الكريم عبد اللطيف146835202021253046

جامعة سامراء/كلية التربية378.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبياحمد غاوي حنتيت رمضان146836292021153012

جامعة سامراء/كلية التربية378.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيحيدر احمد كاظم كريم146837242021168005

جامعة سامراء/كلية التربية378.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينادبيباقر احسان جاسم الزم146838222021079005

جامعة سامراء/كلية التربية378.0ثانوية المرادية المختلطةادبيياسر شعالن عبد كاظم146839242021158020

جامعة سامراء/كلية التربية378.0ثانوية االمامة للبنينادبيعبد الهادي ليث لقمان عبد هللا146840212021083022

جامعة سامراء/كلية التربية377.0ثانوية ال ياسر للبنينادبيسجاد جواد كاظم ضخر146841252021204008

جامعة سامراء/كلية التربية377.0ثانوية الهجرة للبناتادبيتبارك حميد رشيد كمر146842182022174003

جامعة سامراء/كلية التربية377.0اعدادية البحتري المختلطةادبيعبد الرحمن اسماعيل هدو علي146843182021048007

جامعة سامراء/كلية التربية377.0ثانوية القلعة للبناتادبينور الهدى طه عبد جاسم146844182022196018

جامعة سامراء/كلية التربية377.0ثانوية الحداثة للبناتادبيأخالص أبراهيم حميد جاسم146845212022115002

جامعة سامراء/كلية التربية377.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمرتضى كريم ناصر حسين146846252021116072

جامعة سامراء/كلية التربية376.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيسجاد هاني عبد شناوه146847212021278050

جامعة سامراء/كلية التربية376.0ثانوية القلعة للبناتادبيفتحيه ياسر سامي جاسم146848182022196010

جامعة سامراء/كلية التربية376.0اعدادية الهدى للبناتادبيسكينة اياد مهدي طعمة146849242022115053

جامعة سامراء/كلية التربية376.0ثانوية االصالح المسائية للبنينادبيحسن هادي عوده ناصر146850222021318004

جامعة سامراء/كلية التربية376.0ثانوية االسراء للبناتادبيزينه عبد المنعم محمود عبد القهار146851182022211021

جامعة سامراء/كلية التربية376.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيعلي رياض محمود جاسم146852212021017028

جامعة سامراء/كلية التربية376.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيأمال عبد علي موحان حسين146853232022119006

جامعة سامراء/كلية التربية376.0اعدادية الحيرة  للبنينادبيفراس فاضل صبحي حسن146854252021015036

جامعة سامراء/كلية التربية376.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيياسين محمد هادي مهدي146855252021113036

جامعة سامراء/كلية التربية375.0ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينادبيسجاد فرحان خميس جهلول146856262021204016

جامعة سامراء/كلية التربية375.0ثانوية البراق المختلطةادبيغزوان اسامه سعيد جواد146857122021177013

جامعة سامراء/كلية التربية375.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيمحمد تركي سعيد مهدي146858212021052037

جامعة سامراء/كلية التربية374.0ثانوية الواقدي للبنينادبيرسول دهام فواز عباس146859192021086011

جامعة سامراء/كلية التربية374.0اعدادية غماس للبنينادبيمحمد حيدر شناوي بريد146860242021016062

صفحة ٤١٩٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة سامراء/كلية التربية374.0ثانوية الثوار المختلطةادبيعالء محسن خير هللا لفته146861222021226010

جامعة سامراء/كلية التربية374.0ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيايه مشعان طه خميس146862212022166004

جامعة سامراء/كلية التربية374.0ثانوية الرواسي للبناتادبيسجى منذر متعب جاسم146863212022177023

جامعة سامراء/كلية التربية373.0ثانوية الفتاة للبناتادبيسارة رشيد عبد الوهاب حسين146864212022175010

جامعة سامراء/كلية التربية373.0ثانوية التضامن للبنينادبياحمد منعم علي جاسم146865212021019002

جامعة سامراء/كلية التربية373.0اعدادية الجواهري للبنينادبيامير احمد كامل ساجت146866242021018006

جامعة سامراء/كلية التربية373.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيمحمد ماجد جبر جاسم146867112021042050

جامعة سامراء/كلية التربية373.0ثانوية شاعر الرسول للبنينادبيعبد الوهاب جاسم محمد حمود146868182021087007

جامعة سامراء/كلية التربية373.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبيمحمد حسين جاسم محمد146869182021351038

جامعة سامراء/كلية التربية373.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمصطفى عباس ابراهيم عباس146870212021001066

جامعة سامراء/كلية التربية373.0ثانوية العدالة للبنينادبيعمار شخبط غالي ساجت146871292021104025

جامعة سامراء/كلية التربية372.0ثانوية الهالل المختلطةادبيعباس نوري ظاهر عبد146872232021179019

جامعة سامراء/كلية التربية372.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيعمر صباح عبد المحسن نصيف146873192021350102

جامعة سامراء/كلية التربية372.0اعداديه الوهج للبنينادبيرشاد موحان بشار محمد146874242021051016

جامعة سامراء/كلية التربية372.0ثانوية نور الياسري المختلطةادبيحسن محمد صويح حليوت146875252021117008

جامعة سامراء/كلية التربية372.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيناصر شاكر كاظم جواد146876212021065087

جامعة سامراء/كلية التربية372.0اعدادية بلدروز للبنينادبيباسم محمد عبد محمود146877212021007011

جامعة سامراء/كلية التربية372.0اعدادية عمورية للبناتادبيلينا صباح نوري صالح146878182022183043

جامعة سامراء/كلية التربية371.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيامنه رعد عبد اللطيف سالم146879102022106005

جامعة سامراء/كلية التربية371.0اعدادية تونس للبناتادبيختام سعد شرشاب عطاي146880222022106025

جامعة سامراء/كلية التربية370.0ثانوية البشير للبنينادبيسندس خلف علي خليل146881212022057005

جامعة سامراء/كلية التربية370.0اعدادية النضال للبنينادبيجعفر سعد غازي موسى146882242021014010

جامعة سامراء/كلية التربية370.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيورود غسان صالح مهدي146883182022159034

جامعة سامراء/كلية التربية370.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيكوثر محمود خلف صالح146884182022197013

جامعة سامراء/كلية التربية370.0ثانوية دبي للبنينادبيعبد هللا عبد الكريم عبد الوهاب علي146885182021122034

جامعة سامراء/كلية التربية370.0اعدادية الشعلة للبنينادبيحسين ناجح حسن عبد146886242021012006

جامعة سامراء/كلية التربية369.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيظاهر احمد ظاهر محمود146887172021351220

جامعة سامراء/كلية التربية369.0ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيزينب عدنان جاسم عبد146888212022166010

جامعة سامراء/كلية التربية369.0ثانوية االسراء للبناتادبيزينب صباح مهدي محمود146889182022211020

جامعة سامراء/كلية التربية369.0اعدادية الحمزة للبنينادبينصر علي عبد نور جحش146890242021010044

جامعة سامراء/كلية التربية369.0اعدادية الدجيل للبناتادبيروابي مهدي علي صالح146891182022236014

جامعة سامراء/كلية التربية369.0اعدادية االبتكار للبنينادبيعبد هللا احمد عبد عبد هللا146892112021151034

جامعة سامراء/كلية التربية369.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيانوار جليل ابراهيم عفتان146893212022226005

جامعة سامراء/كلية التربية369.0ثانوية سامراء للبناتادبيآبتهال خليل حسن الطيف146894182022180001

جامعة سامراء/كلية التربية368.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيرسول غافل هوان نغماش146895242021202030
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جامعة سامراء/كلية التربية368.0اعدادية المحاويل للبنينادبيضرغام فالح منعم نجم146896232021008046

جامعة سامراء/كلية التربية368.0اعدادية الهدى للبناتادبياسماء عاجل رحم راضي146897242022115005

جامعة سامراء/كلية التربية368.0اعدادية الدجيل للبناتادبيزينب حسام جاسم حمزه146898182022236019

جامعة سامراء/كلية التربية367.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعبد هللا نصر عبد هللا علوان146899212021038071

جامعة سامراء/كلية التربية367.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبييحيى عباس غازي حلواص146900272021016218

جامعة سامراء/كلية التربية367.0ثانوية المهج للبناتادبيوالء اسماعيل ويس خضير146901182022248016

جامعة سامراء/كلية التربية367.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد باقر باسل عبد الزهره عبد هللا146902252021008141

جامعة سامراء/كلية التربية367.0اعدادية اسماء للبناتادبينور صفاء شامل حسين146903182022242054

جامعة سامراء/كلية التربية367.0ثانوية ذي قار للبنينادبيمحمد اسماعيل دليل خلباص146904212021032037

جامعة سامراء/كلية التربية367.0ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينادبيعالء حسن هليل زاير146905262021204018

جامعة سامراء/كلية التربية367.0ثانوية الحمائم للبناتادبيزهراء بالل رباح جاسم146906212022122005

جامعة سامراء/كلية التربية367.0ثانوية المعتصم للبناتادبياسراء موفق ضاري صالح146907182022219002

جامعة سامراء/كلية التربية367.0اعدادية الروافد للبنينادبيعباس نبيل عباس احمد146908182021085020

جامعة سامراء/كلية التربية366.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيصالح عراك هداد جاسم146909292021008023

جامعة سامراء/كلية التربية366.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبييوسف سلمان علي نايف146910112021150059

جامعة سامراء/كلية التربية366.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيعبد الرحمن طالل شاكر محمود146911112021053068

جامعة سامراء/كلية التربية366.0اعدادية المنعم المختلطةادبيضاري فرحان نزهان ابراهيم146912182021306007

جامعة سامراء/كلية التربية366.0اعدادية الدغارة للبنينادبيحسين حيدر طالب حمود146913242021008015

جامعة سامراء/كلية التربية366.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمسلم عبد الرحيم كاظم جعفر146914252021024293

جامعة سامراء/كلية التربية366.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيحيدر ناجح منعم كاظم146915272021020023

جامعة سامراء/كلية التربية366.0ثانوية الحاتمية للبنينادبيمهدي خالد محمود حسن146916182021301026

جامعة سامراء/كلية التربية366.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين حيدر ناظم حسن146917252021012059

جامعة سامراء/كلية التربية366.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيستار يوسف عبد هللا عاشور146918212021272044

جامعة سامراء/كلية التربية366.0اعدادية الحيرة  للبنينادبياحمد قاسم محمد عباس146919252021015004

جامعة سامراء/كلية التربية366.0اعدادية الهدى للبناتادبيلمياء محمد ذياب زوير146920242022115070

جامعة سامراء/كلية التربية366.0ثانوية الميثاق المختلطةادبيكرار عبد الرضا كامل نجم146921252021118003

جامعة سامراء/كلية التربية365.0ثانوية االسراء للبناتادبياسيل صباح حسن خلف146922182022211003

جامعة سامراء/كلية التربية365.0ثانوية الجماهير المختلطةادبيمحمد مظفر احمد يوسف146923182021015016

جامعة سامراء/كلية التربية365.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمعين كريم مطر طوفان146924292021028118

جامعة سامراء/كلية التربية365.0اعدادية الهدى للبناتادبينريمان عبد الحسين فنيخر خشان146925242022115080

جامعة سامراء/كلية التربية365.0ثانوية الهالل المسائية للبنينادبيجاسم محمد جساب نويدر146926292021155002

جامعة سامراء/كلية التربية365.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيعلي محسن ابراهيم عليوي146927292021105022

جامعة سامراء/كلية التربية365.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيضرغام فاهم سامي عبيد146928232021052038

جامعة سامراء/كلية التربية365.0ثانوية االسكندرية للبناتادبينبأ اثير محمد سلمان146929232022094024

جامعة سامراء/كلية التربية365.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينادبيسجاد رحمن صيهود نغيش146930242021200017
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جامعة سامراء/كلية التربية364.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيسعاد كاظم عزيز عابد146931182022268024

جامعة سامراء/كلية التربية364.0اعدادية التآخي للبنينادبياسالم عباس جابر رواد146932242021029004

جامعة سامراء/كلية التربية364.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبيزهراء كريم محمد عوفي146933272022161019

جامعة سامراء/كلية التربية364.0اعدادية عمورية للبناتادبيهدى ساجد حميد احمد146934182022183054

جامعة سامراء/كلية التربية364.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعبد الرحمن ابراهيم عبد حبيب146935212021065042

جامعة سامراء/كلية التربية364.0اعدادية النجدين للبنينادبيباقر ناصر حسين عبد146936242021063006

جامعة سامراء/كلية التربية364.0اعدادية الثبات للبنينادبيمصطفى عباس غازي حلواص146937272021024078

جامعة سامراء/كلية التربية364.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيكرار ابراهيم عبد حمص146938242021202064

جامعة سامراء/كلية التربية364.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيكرار سامي عدنان سكر146939232021190020

جامعة سامراء/كلية التربية364.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيوجدان زياد ذياب داغر146940182022374098

جامعة سامراء/كلية التربية364.0ثانوية االبتكار المختلطةادبياحمد سالم عبد الهادي صبح146941232021228001

جامعة سامراء/كلية التربية364.0ثانوية سامراء للبناتادبيابرار مهدي عبد القادر مهدي146942182022180004

جامعة سامراء/كلية التربية363.0اعدادية المنتهى للبناتادبيدعاء محمد احمد مصطفى146943212022103013

جامعة سامراء/كلية التربية363.0ثانوية سامراء للبناتادبيعهود كريم عباس صالح146944182022180031

جامعة سامراء/كلية التربية363.0اعدادية الكرمة للبنينادبياياد خضير علي احمد146945192021066008

جامعة سامراء/كلية التربية363.0ثانوية سامراء للبناتادبينور كنعان مجيد حسن146946182022180047

جامعة سامراء/كلية التربية363.0ثانوية الهالل المسائية للبنينادبيميثم علي ابو خويط عبهول146947292021155022

جامعة سامراء/كلية التربية363.0اعدادية الكندي للبنينادبيكرار ناصر عبد الرضا طعمه146948222021011054

جامعة سامراء/كلية التربية363.0ثانوية المأمون المختلطةادبيسعدي نزار صالح حسين146949212021212014

جامعة سامراء/كلية التربية363.0اعدادية النضال للبنينادبيجهاد مسلم عبد علي عبد146950242021014013

جامعة سامراء/كلية التربية363.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيعبد هللا مصطفى عبد هللا محمد146951202021259129

جامعة سامراء/كلية التربية363.0اعدادية بلد للبنينادبيسجاد سعد مهدي صالح146952182021006016

جامعة سامراء/كلية التربية363.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيحسين سامي موحان عيدان146953242021021006

جامعة سامراء/كلية التربية363.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيمسلم احمد حسين عبد146954232021257074

جامعة سامراء/كلية التربية363.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيكرم البارئ سعد جاسم محمد146955212021001047

جامعة سامراء/كلية التربية363.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيزيد خلف عويد سكران146956272021022014

جامعة سامراء/كلية التربية363.0ثانوية بلقيس للبناتادبيآيه غضبان قدوري ابراهيم146957212022106002

جامعة سامراء/كلية التربية363.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيياسمين عباس علي عبد هللا146958182022374101

جامعة سامراء/كلية التربية363.0ثانوية المقام االمين المختلطةادبيزهراء مهند سامي مظعن146959212022355002

جامعة سامراء/كلية التربية363.0ثانوية اول حزيران للبنينادبييوسف صباح حسين خلف146960212021062055

جامعة سامراء/كلية التربية362.0اعدادية سومر للبنينادبيحسن حيدر حسين كاظم146961242021009015

جامعة سامراء/كلية التربية362.0ثانوية دبي للبنينادبيعطيه علي محمد علي146962182021122041

جامعة سامراء/كلية التربية362.0ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينادبيحسن بشار عبد الكاظم عريج146963262021204006

جامعة سامراء/كلية التربية362.0اعدادية الزهور للبنينادبيعبد السالم بسام ياسين خضير146964172021015018

جامعة سامراء/كلية التربية362.0اعدادية عفك للبنينادبينوري كريم كاظم شنون146965242021011035
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جامعة سامراء/كلية التربية362.0اعدادية فلسطين للبنينادبيعالء عبد االمير كاظم عايد146966242021013021

جامعة سامراء/كلية التربية362.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيمهدي كريم محكان جويد146967262021017083

جامعة سامراء/كلية التربية362.0ثانوية المنار المسائيةادبيثامر عايد حسن كاظم146968292021150010

جامعة سامراء/كلية التربية362.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيسجاد رزاق صبري مشتت146969262021017033

جامعة سامراء/كلية التربية362.0ثانوية بردى للبنينادبيسالم رعد احمد عباس146970212021229006

جامعة سامراء/كلية التربية530.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيشيماء خضير عباس نجم146971182042183096

جامعة سامراء/كلية التربية518.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتاحيائيعبير عباس حسين احمد146972182042252022

جامعة سامراء/كلية التربية512.0ثانوية المسجد النبوي للبنيناحيائياحمد حبيب حسن عتيوي146973292041016002

جامعة سامراء/كلية التربية511.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيرفيده محمد عبد هللا احمد146974182042242066

جامعة سامراء/كلية التربية507.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيصادق مجهول فرحان كشاش146975242041201023

جامعة سامراء/كلية التربية506.0اعدادية الدواية المسائية للبنيناحيائيحسن علوان عطشان خفي146976222041313008

جامعة سامراء/كلية التربية499.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي عبد االمير عزيز مهدي146977222041100042

جامعة سامراء/كلية التربية498.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيعمار كاظم خلف خشمان146978222041023051

جامعة سامراء/كلية التربية496.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيزيد معد عباس نصيف146979182041335036

جامعة سامراء/كلية التربية489.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيرحاب يوسف ابراهيم محمود146980182042251007

جامعة سامراء/كلية التربية488.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيحيدر فاضل عبد زيد حسن146981232041252077

جامعة سامراء/كلية التربية488.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائياسراء حسين جاسم عبيد146982182042093002

جامعة سامراء/كلية التربية484.0ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيمسلم فايز امطير امسير146983232041219015

جامعة سامراء/كلية التربية483.0اعدادية الحمار للبنيناحيائيسجاد محسن صابر منادي146984222041044012

جامعة سامراء/كلية التربية483.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزينب علي كاظم عالج146985242042149062

جامعة سامراء/كلية التربية483.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيخديجه جليل كاظم يزل146986222042207015

جامعة سامراء/كلية التربية479.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيمرتضى محمد محمد جاسم146987172041059088

جامعة سامراء/كلية التربية477.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيحسن صالح رشيد ريه146988212041034022

جامعة سامراء/كلية التربية477.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيعباس فاضل جدعان شناوه146989242041063041

جامعة سامراء/كلية التربية476.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيايالف عبدالقادر محمد حسين146990182042276012

جامعة سامراء/كلية التربية476.0اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيمحمود اسماعيل طه حسن146991182041070048

جامعة سامراء/كلية التربية475.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمحمد قصي عبود صالح146992182041002096

جامعة سامراء/كلية التربية474.0ثانوية المنى للبناتاحيائيمياسه خضير محمود عليوي146993182042256023

جامعة سامراء/كلية التربية474.0اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيخلدون احمد فاضل خلف146994182041040011

جامعة سامراء/كلية التربية473.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيسفانه سعد فرحان شكر146995182042183083

جامعة سامراء/كلية التربية473.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحسين منعم عبيد موسى146996232041054050

جامعة سامراء/كلية التربية472.0اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيايمان مطر عطيه جمعه146997182042221010

جامعة سامراء/كلية التربية471.0اعدادية العزة للبنيناحيائيكاظم محمد وهيب عبد146998252041016040

جامعة سامراء/كلية التربية471.0ثانوية العفاف للبناتاحيائييمامه سعدي ياسين خلف146999182042251030

جامعة سامراء/كلية التربية471.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائينور سعد علي جاسم147000182042260034
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جامعة سامراء/كلية التربية471.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيفاضل فالح خشان عجه147001252041152064

جامعة سامراء/كلية التربية470.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي جبار عبد الواحد نعمه147002222041029101

جامعة سامراء/كلية التربية470.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد فالح حسن كاظم147003232041019159

جامعة سامراء/كلية التربية470.0اعدادية المنار للبنيناحيائيحسام علي شرقي لكعان147004222041095012

جامعة سامراء/كلية التربية469.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه صبري راشد عويز147005222042207072

جامعة سامراء/كلية التربية469.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيزيد ميثم شجاوي حسين147006242041200043

جامعة سامراء/كلية التربية469.0ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتاحيائيزهراء ثابت فاضل عبد الحسين147007182042375015

جامعة سامراء/كلية التربية469.0ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيسيف سعد عبد هللا يوسف147008232041219008

جامعة سامراء/كلية التربية468.0ثانوية الريان للبناتاحيائيرغد حسن احمد علي147009182042250021

جامعة سامراء/كلية التربية468.0اعدادية جنة العراق للبناتاحيائينورس علي جسام محمد147010182042221030

جامعة سامراء/كلية التربية468.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائيعال غدار طه عباس147011182042174034

جامعة سامراء/كلية التربية466.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتاحيائيرغد رشيد عبد هللا خلف147012182042252008

جامعة سامراء/كلية التربية466.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيسجاد عبيد جهيد كاظم147013222041023025

جامعة سامراء/كلية التربية466.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيضحى يونس حمدي محمود147014182042183102

جامعة سامراء/كلية التربية465.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيورود محمد محمود احمد147015182042242179

جامعة سامراء/كلية التربية464.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعلي اسماعيل مهدي دبش147016182041002064

جامعة سامراء/كلية التربية464.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء احمد حبيب جار هللا147017242042134059

جامعة سامراء/كلية التربية463.0ثانوية اسماء بنت ابي بكر المختلطةاحيائيسروى صدام حسين ضيف147018182042320007

جامعة سامراء/كلية التربية463.0ثانوية الريان للبناتاحيائيتهاني فرحان طه حسن147019182042250014

جامعة سامراء/كلية التربية463.0ثانوية الغدير للبناتاحيائياسيل جبار ندى محمد147020232042131006

جامعة سامراء/كلية التربية463.0اعدادية الملوية المختلطةاحيائيسارة خلف عباس خلف147021182042095004

جامعة سامراء/كلية التربية463.0ثانوية النور للبناتاحيائيقطر الندى عباس نعمه كاظم147022182042238034

جامعة سامراء/كلية التربية462.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمحمد موفق عبد ثامر147023182041002098

جامعة سامراء/كلية التربية462.0ثانوية المعتصم للبناتاحيائينور قاسم مزهر وايل147024182042219032

جامعة سامراء/كلية التربية462.0ثانوية مارب المختلطةاحيائياحمد معن عبد االله محسن147025242041159002

جامعة سامراء/كلية التربية461.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيمصطفى حيدر عيدان جبر147026242041063073

جامعة سامراء/كلية التربية459.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمصطفى هيثم شامل عباس147027182041002107

جامعة سامراء/كلية التربية459.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمحمد عبد الجبار قاسم حميد147028182041002091

جامعة سامراء/كلية التربية459.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيمحمد ساالر حسن علي147029182041033042

جامعة سامراء/كلية التربية459.0ثانوية المرادية المختلطةاحيائيمنتظر بدر محسن محمد147030242041158023

جامعة سامراء/كلية التربية458.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيسرى علي فنجان حبيب147031222042105056

جامعة سامراء/كلية التربية458.0ثانوية المنى للبناتاحيائيمريم نعمان حسن جاسم147032182042256021

جامعة سامراء/كلية التربية458.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائييوسف عامر عويز لبج147033262041155077

جامعة سامراء/كلية التربية458.0ثانوية ضرار بن االزور للبنيناحيائيسجى عباس سبتي جمعة147034182042113001

جامعة سامراء/كلية التربية457.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيمرتضى عبد الكاظم عبد العظيم علوان147035292041153198
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جامعة سامراء/كلية التربية456.0الخارجيوناحيائيعباس علي جبر هدهود147036262041400037

جامعة سامراء/كلية التربية456.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمحمد حامد عبد الصمد محمود147037182041002084

جامعة سامراء/كلية التربية456.0اعداديه الوهج للبنيناحيائيسجاد نجاح حسن عيدان147038242041051022

جامعة سامراء/كلية التربية454.0ثانوية الريان للبناتاحيائيشهد جمال كامل حسين147039182042250029

جامعة سامراء/كلية التربية454.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيكاظم بهلول جرد عبيد147040242041036118

جامعة سامراء/كلية التربية453.0ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيرقية منسي فاضل احمد147041182042112011

جامعة سامراء/كلية التربية453.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيعهد سعود ابراهيم جاسم147042182042183114

جامعة سامراء/كلية التربية453.0اعدادية سكينة للبناتاحيائياسراء كريم شاكر زغير147043242042093007

جامعة سامراء/كلية التربية453.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيمريم جاسم محمد مهدي147044182042093022

جامعة سامراء/كلية التربية453.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزينه محمد لفته عباس147045182042205068

جامعة سامراء/كلية التربية452.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيمصطفى ماهر خلف عطيه147046182041033047

جامعة سامراء/كلية التربية452.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الهادي عز الدين تقي147047272041039009

جامعة سامراء/كلية التربية452.0اعدادية غماس للبنيناحيائيعدنان حسن ديوان عواد147048242041016055

جامعة سامراء/كلية التربية452.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيمحمد جبار شنون ريسان147049222041310174

جامعة سامراء/كلية التربية451.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيمحمد رفل فريد طيوب147050182041033041

جامعة سامراء/كلية التربية450.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيعلي صبحي عباس موسى147051232041166030

جامعة سامراء/كلية التربية450.0ثانوية عرفات المختلطةاحيائيعلي حمزة فهد عكوب147052232041161016

جامعة سامراء/كلية التربية449.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيحمزه كاظم ناصر دوالب147053242041200033

جامعة سامراء/كلية التربية448.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيمريم فرحان هويدي سوادي147054242042101109

جامعة سامراء/كلية التربية447.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمؤمل جامل عويد حسين147055212041273063

جامعة سامراء/كلية التربية447.0ثانوية ضرار بن االزور للبنيناحيائيطارق رافع محمود لفته147056182041113011

جامعة سامراء/كلية التربية446.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيسجاد غانم عياش زختار147057242041012032

جامعة سامراء/كلية التربية446.0اعدادية النصر للبنيناحيائياحمد رزاق عبد االمير حسين147058242041064001

جامعة سامراء/كلية التربية446.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيختام حاكم برجد ناجي147059232042080034

جامعة سامراء/كلية التربية446.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائياحمد شعبان حرمل حسن147060222041035011

جامعة سامراء/كلية التربية445.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائينازك غازي نايف علي147061182042093024

جامعة سامراء/كلية التربية444.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيمحي الدين يحيى صالح عبود147062182041335089

جامعة سامراء/كلية التربية444.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيأمين صالح حازم حسن147063202041056001

جامعة سامراء/كلية التربية444.0ثانوية العذراء للبناتاحيائيكريمه حميد رشيد محرف147064182042207013

جامعة سامراء/كلية التربية443.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسين سهل عون جاسب147065252041045051

جامعة سامراء/كلية التربية443.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيحسين طه جبوري جاسم147066232041181021

جامعة سامراء/كلية التربية443.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيعقيل سالم كاظم بزون147067242041169028

جامعة سامراء/كلية التربية443.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيابتهال محسن تايه سلمان147068242042149001

جامعة سامراء/كلية التربية443.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينصره ظاهر جدعان عفص147069182042242158

جامعة سامراء/كلية التربية442.0ثانوية الريان للبناتاحيائيماريا ليث صالح علي147070182042250036

صفحة ٤٢٠٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة سامراء/كلية التربية442.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيضمير طه مصحب حسين147071182042093020

جامعة سامراء/كلية التربية442.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيزهراء قاسم عراك سمير147072182042093010

جامعة سامراء/كلية التربية442.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيزهراء شعالن مهدي درويش147073182042251009

جامعة سامراء/كلية التربية442.0ثانوية نوح للبنيناحيائيعبد القادر حميد حسن فزع147074212041053034

جامعة سامراء/كلية التربية442.0اعدادية بلد للبنيناحيائيحسين مظهر حسين زيدان147075182041006049

جامعة سامراء/كلية التربية442.0اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد سعد سفاح147076182041070020

جامعة سامراء/كلية التربية442.0ثانوية الرواد للبنيناحيائيايهاب فخري نواف ابراهيم147077122041024004

جامعة سامراء/كلية التربية441.0ثانوية النور للبناتاحيائيسجى باسم مخلف عناد147078182042238024

جامعة سامراء/كلية التربية441.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعباس جاسم كطه محمد147079232041042096

جامعة سامراء/كلية التربية441.0ثانوية يثرب المختلطةاحيائيسرور سهيل نجم عبد147080182041043007

جامعة سامراء/كلية التربية441.0ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيطالب عبد ناصر ظاهر147081122041045020

جامعة سامراء/كلية التربية441.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيهجران عبد سحاب حسن147082182042242175

جامعة سامراء/كلية التربية441.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيعلي ذو الفقار ناظم عبد الجواد ماشي147083242041063048

جامعة سامراء/كلية التربية441.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيماريه هاشم ابراهيم احمد147084182042197015

جامعة سامراء/كلية التربية441.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيبان خالد حميد ساير147085182042146005

جامعة سامراء/كلية التربية441.0ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيميساء حسام محمد مطر147086182042144030

جامعة سامراء/كلية التربية441.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيغسق اياد عبد الكريم محمد رضا147087292042088047

جامعة سامراء/كلية التربية441.0ثانوية العذراء للبناتاحيائيرسل جاسم محمد حسين147088182042207005

جامعة سامراء/كلية التربية440.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائينبراس ثامر نوماس حمد147089232042211018

جامعة سامراء/كلية التربية440.0ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيسجاد حسين جالب شمر147090232041162013

جامعة سامراء/كلية التربية440.0الخارجيات - ايمناحيائيافراح تحسين سعيد محمد147091172042401008

جامعة سامراء/كلية التربية440.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيهيثم محمود علي حمد147092182041033054

جامعة سامراء/كلية التربية440.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيمحمد عماد كامل عباس147093232041051148

جامعة سامراء/كلية التربية439.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيحسين فزع حسين مشعان147094192041041021

جامعة سامراء/كلية التربية439.0اعدادية بلد للبناتاحيائيغدير قاسم عبد الجبار مهدي147095182042176148

جامعة سامراء/كلية التربية439.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيقاسم مجيد عبد الرحيم صدام147096242041251066

جامعة سامراء/كلية التربية439.0اعدادية االصالح للبنيناحيائيمحمد احمد جابر عبد147097222041015034

جامعة سامراء/كلية التربية439.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيعلي حسين عويز هادي147098232041185026

جامعة سامراء/كلية التربية439.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائييمامه حسين جاسم كفطان147099182042208030

جامعة سامراء/كلية التربية439.0اعدادية االمام المختلطةاحيائيحوراء كاظم جواد احمد147100182042278007

جامعة سامراء/كلية التربية438.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيمحمد جبار مراد عبود147101242041063062

جامعة سامراء/كلية التربية438.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيعلي نافع كريم حمد147102232041010090

جامعة سامراء/كلية التربية438.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيعلي حاكم رحيم مشندخ147103242041200064

جامعة سامراء/كلية التربية438.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيسجى احمد قاسم ديوان147104142042145166

جامعة سامراء/كلية التربية438.0ثانوية الجاحظ للبناتاحيائينور وليد شكر محمود147105182042220011
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جامعة سامراء/كلية التربية438.0اعدادية غماس للبنيناحيائيسجاد علي حمزة بالش147106242041016042

جامعة سامراء/كلية التربية438.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيهديل كامل عباس ظاهر147107292042088069

جامعة سامراء/كلية التربية438.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيحسام مجباس زبار احمد147108212041034020

جامعة سامراء/كلية التربية437.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائييحيى قاسم عزيز عبد الحسين147109262041209238

جامعة سامراء/كلية التربية437.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيمحمود محمد نجم عبد هللا147110172041369038

جامعة سامراء/كلية التربية437.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيحوراء عباس جاسم احمد147111182042236037

جامعة سامراء/كلية التربية437.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيغانم مقداد عباس عيسى147112202041006045

جامعة سامراء/كلية التربية437.0ثانوية النور للبناتاحيائيهدى سعد عبد الصاحب حسين147113182042238044

جامعة سامراء/كلية التربية436.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمحمد سعيد شريف جسام147114192041041050

جامعة سامراء/كلية التربية436.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيحسين محمد جاسم محمد147115232041060037

جامعة سامراء/كلية التربية436.0ثانوية الهادي المسائية للبنيناحيائيانس زياد عبد هللا مهدي147116182041350005

جامعة سامراء/كلية التربية436.0اعدادية الغراف للبنيناحيائيحسن صالح مهدي حسن147117222041022011

جامعة سامراء/كلية التربية436.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعلي فارس صبار حساب147118232041252170

جامعة سامراء/كلية التربية436.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيرضا الزم حسن حسين147119252041119008

جامعة سامراء/كلية التربية436.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعز الدين حسين نوري هضمان147120232041017090

جامعة سامراء/كلية التربية435.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيحيدر غانم عباس سايب147121242041074025

جامعة سامراء/كلية التربية435.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبنيناحيائيادريس راضي كامل زختار147122242041046001

جامعة سامراء/كلية التربية435.0اعدادية المنار للبنيناحيائيزهراء محمد عباس ديوان147123222042095026

جامعة سامراء/كلية التربية435.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيمرتضى عالوي حسن عجه147124242041200093

جامعة سامراء/كلية التربية435.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيعلي االكبر محمد عناد بريسم147125232041010073

جامعة سامراء/كلية التربية435.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد حسين علي سلمان147126242041027231

جامعة سامراء/كلية التربية435.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيمريم محسن عبد حبيب147127242042136105

جامعة سامراء/كلية التربية435.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيعبد هللا جخيم جاسم حسين147128222041063024

جامعة سامراء/كلية التربية434.0ثانوية النور للبناتاحيائيبان يوسف عبد هللا حسين147129182042238008

جامعة سامراء/كلية التربية434.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيجاسم محمد جاسم عبد147130182041140009

جامعة سامراء/كلية التربية434.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيحسن عبد المحسن حسون هليل147131222041023012

جامعة سامراء/كلية التربية434.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيامين صبار عبيد جسام147132182041352006

جامعة سامراء/كلية التربية434.0اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيعمر ابراهيم عباس ياسين147133182041070032

جامعة سامراء/كلية التربية434.0اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيابراهيم عبد الباري عبد الواحد لطيف147134182041070001

جامعة سامراء/كلية التربية434.0ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائيامير مانع عنون جبار147135242041211012

جامعة سامراء/كلية التربية434.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيغفران عبد القادر عطا هللا عبد147136182042242121

جامعة سامراء/كلية التربية434.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيتبارك عالء محمد مصطفى147137272042091029

جامعة سامراء/كلية التربية434.0اعدادية اسماء للبناتاحيائياميره يونس محمد حسين147138182042242012

جامعة سامراء/كلية التربية434.0اعدادية النعيم للبنيناحيائيغزوان سلمان كاظم طاهر147139262041008020

جامعة سامراء/كلية التربية434.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيمصطفى محمد حنون هاشم147140222041046082
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جامعة سامراء/كلية التربية434.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمحمود حسناوي انور احمد147141192041041059

جامعة سامراء/كلية التربية434.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسين حليم ناصر حسين147142222041100021

جامعة سامراء/كلية التربية434.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائينسيان نصيف محسن عنزي147143182042260030

جامعة سامراء/كلية التربية434.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيناصر مدلول غدير هادود147144232041054138

جامعة سامراء/كلية التربية434.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيعلي سامي سلمان كريم147145232041190018

جامعة سامراء/كلية التربية434.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائيسعاد ابراهيم سالم احمد147146182042157015

جامعة سامراء/كلية التربية433.0ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائيعلي حسين علي كاظم147147242041211050

جامعة سامراء/كلية التربية433.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائييوسف محمد قاسم يحيى147148172041144084

جامعة سامراء/كلية التربية433.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيبالل أعويد صالح خلف147149182041033013

جامعة سامراء/كلية التربية433.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيامير سعد فيصل مهدي147150252041207006

جامعة سامراء/كلية التربية433.0ثانوية االشاوس المختلطةاحيائيبكر حميد محمد زيدان147151182041117004

جامعة سامراء/كلية التربية433.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهراء احمد ايوب سبتي147152242042103050

جامعة سامراء/كلية التربية432.0ثانوية المجيد المختلطةاحيائيعبد هللا الطيف نواف محمد147153182041105004

جامعة سامراء/كلية التربية432.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيمصطفى صالح جواد كاظم147154232041228017

جامعة سامراء/كلية التربية432.0ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيمحمد مزهر رحمان خلف147155182041058027

جامعة سامراء/كلية التربية432.0ثانوية الكحالء المختلطةاحيائيمرتضى خضير عزيز خسارة147156182041325002

جامعة سامراء/كلية التربية432.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرحاب عبد السادة كاظم حسن147157242042220252

جامعة سامراء/كلية التربية432.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيزينب حسين فاضل حسين147158182042183073

جامعة سامراء/كلية التربية432.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى كمال كاطع ناصر147159222041002355

جامعة سامراء/كلية التربية432.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيفيصل عباس جابر عبيد147160242041074061

جامعة سامراء/كلية التربية431.0ثانوية الريان للبناتاحيائيرغد ساجد بدر عبد147161182042250022

جامعة سامراء/كلية التربية431.0ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيرضوان مالك صفصاف غريب147162182041058010

جامعة سامراء/كلية التربية431.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيحسين علي كاظم ضنجر147163232041166014

جامعة سامراء/كلية التربية431.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحسين جميل حنون محيسن147164232041054039

جامعة سامراء/كلية التربية431.0اعدادية شمس االمل للبنيناحيائيعبد الوهاب عزيز عريبي دراج147165222041374037

جامعة سامراء/كلية التربية431.0ثانوية الجماهير المختلطةاحيائينيران نزار شجاع خضير147166182042015010

جامعة سامراء/كلية التربية431.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيدعاء عبد هللا مجمن شراد147167232042305048

جامعة سامراء/كلية التربية431.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةاحيائيعبد الكريم عمر علي صالح147168182041351008

جامعة سامراء/كلية التربية430.0ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيهيبت عباس صالح مزيون147169182041144030

جامعة سامراء/كلية التربية430.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيعبد هللا علي داود سلمان147170212041062035

جامعة سامراء/كلية التربية430.0ثانوية المنى للبناتاحيائيتقى ثاير حسان محمود147171182042256005

جامعة سامراء/كلية التربية430.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيجراح عبد الخالق طه عبد هللا147172172041008085

جامعة سامراء/كلية التربية430.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيمهدي فاضل حياوي مكوطر147173242041039069

جامعة سامراء/كلية التربية430.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيصادق علي جواد كاظم147174242041153018

جامعة سامراء/كلية التربية430.0اعدادية النصر للبنيناحيائيحسين جاسم سلمان عبود147175242041064022
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جامعة سامراء/كلية التربية430.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيعادل مظهر جاسم محمد147176192041041026

جامعة سامراء/كلية التربية429.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيمصطفى خميس رشاد حسن147177182041146037

جامعة سامراء/كلية التربية429.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيانمار جاسم ذاجر عوفي147178242041012008

جامعة سامراء/كلية التربية429.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيطيبة بكر علي حمود147179182042242111

جامعة سامراء/كلية التربية429.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائيتبارك مساعد جواد محمد147180182042361010

جامعة سامراء/كلية التربية429.0ثانوية الخضراء للبنيناحيائيصالح قاسم سعيد فياض147181182041050006

جامعة سامراء/كلية التربية429.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيصالح امجد صالح محسن147182172041080047

جامعة سامراء/كلية التربية429.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعلي شاكر حماد شهاب147183192041071045

جامعة سامراء/كلية التربية429.0اعدادية المنار للبنيناحيائيسجاد زكي فهد درويش147184222041095026

جامعة سامراء/كلية التربية429.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمنير بدر فيصل صداع147185192041066149

جامعة سامراء/كلية التربية429.0ثانوية الحاتمية للبناتاحيائياسماء حسون علي عباس147186182042159001

جامعة سامراء/كلية التربية428.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائياحمد عواد خزعل فاضل147187222041100003

جامعة سامراء/كلية التربية428.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيفاضل عبد حنوش صكر147188192041040066

جامعة سامراء/كلية التربية428.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيحمزة جمال محمد صالح147189182041002034

جامعة سامراء/كلية التربية428.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيمنار صابر عقيل غزال147190182042242148

جامعة سامراء/كلية التربية428.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيسحر محمد يونس صالح147191182042276025

جامعة سامراء/كلية التربية428.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعلي فاضل مطشر شرهان147192222041041076

جامعة سامراء/كلية التربية428.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيبلقيس محمد حميد جسام147193212042151014

جامعة سامراء/كلية التربية428.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيسجاد عبد الكاظم جميل معلك147194222041308021

جامعة سامراء/كلية التربية428.0ثانوية المرادية المختلطةاحيائيرحيم جوده خماط عزيز147195242041158009

جامعة سامراء/كلية التربية428.0ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيعبد هللا رزاق شلمان حمادي147196232041226011

جامعة سامراء/كلية التربية428.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيسجاد ديوان شهد راهي147197242041035064

جامعة سامراء/كلية التربية427.0اعدادية بلد للبناتاحيائيرنين خضر ابراهيم جاسم147198182042176082

جامعة سامراء/كلية التربية427.0ثانوية العذراء للبناتاحيائيصفا فؤاد عمر خطاب147199182042207010

جامعة سامراء/كلية التربية427.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائياحمد سعدي صالح احمد147200192041041005

جامعة سامراء/كلية التربية427.0ثانوية النورين للبناتاحيائيزهراء سامي مير العيبي147201242042138039

جامعة سامراء/كلية التربية427.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيسعد مزهر مثقال عبد147202102041009027

جامعة سامراء/كلية التربية427.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيسالم علي عودة عطيه147203252041052023

جامعة سامراء/كلية التربية427.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيهارون رائد عبود حسين147204182041002111

جامعة سامراء/كلية التربية427.0اعدادية شمس االمل للبنيناحيائيعلي حميد كريم منعثر147205222041374040

جامعة سامراء/كلية التربية427.0ثانوية الملوية االهلية للبناتاحيائيساره رشيد احمد محمد147206182042266008

جامعة سامراء/كلية التربية427.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائيدعاء لفته علي ابراهيم147207182042361017

جامعة سامراء/كلية التربية427.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمحمد جمعه موسى جبر147208202041259241

جامعة سامراء/كلية التربية427.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيعابر حطحوط علي عليخ147209252041046029

جامعة سامراء/كلية التربية427.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيجوالن محمد قاسم ابراهيم147210182042183036
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جامعة سامراء/كلية التربية426.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيحسن عريبي حسين سليم147211202041250041

جامعة سامراء/كلية التربية426.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيتبارك بشير ابراهيم خليل147212322042029015

جامعة سامراء/كلية التربية426.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيغالي حسين غالي حمد147213232041001063

جامعة سامراء/كلية التربية426.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيمصطفى عالء حسين خضيري147214232041010129

جامعة سامراء/كلية التربية426.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمحمد رياض حمزه غافل147215242041012051

جامعة سامراء/كلية التربية426.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعبد السالم مخلص نمر خلف147216192041011061

جامعة سامراء/كلية التربية426.0ثانوية الريان للبناتاحيائيساره ستار حميد حمد147217182042250025

جامعة سامراء/كلية التربية426.0ثانوية الريان للبناتاحيائياسيل محمد عباس خضير147218182042250005

جامعة سامراء/كلية التربية426.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائيرويدة ابراهيم محمد هماش147219182042157011

جامعة سامراء/كلية التربية426.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيفاضل عالء شده خميس147220182041072009

جامعة سامراء/كلية التربية426.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيهمام يوسف ناصر اسماعيل147221212041282128

جامعة سامراء/كلية التربية425.0اعدادية هيت للبنيناحيائييوسف رباح سالم شريف147222192041014128

جامعة سامراء/كلية التربية425.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا خليل عبد هللا مهيدي147223192041009166

جامعة سامراء/كلية التربية425.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيصالح هادي محمود عايد147224232041190015

جامعة سامراء/كلية التربية425.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسن عبد هللا جابر بدن147225222041100016

جامعة سامراء/كلية التربية425.0ثانوية التعاون للبناتاحيائيريم محمد عبدهللا نايل147226182042213004

جامعة سامراء/كلية التربية425.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائيشهد جاسم محمد حسين147227182042361025

جامعة سامراء/كلية التربية425.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيرند فوزي سعود كاظم147228182042374037

جامعة سامراء/كلية التربية425.0ثانوية نوح للبنيناحيائيظاهر نزار علي حميد147229212041053027

جامعة سامراء/كلية التربية425.0اعدادية بلد للبناتاحيائيصفا حسين هادي احمد147230182042176134

جامعة سامراء/كلية التربية425.0ثانوية الريف المسائيةاحيائياحمد عطية احمد خلف147231182041337003

جامعة سامراء/كلية التربية424.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائيساره شجاع حميد احمد147232182042361023

جامعة سامراء/كلية التربية424.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيغيث جواد كاظم علوان147233242041063056

جامعة سامراء/كلية التربية424.0ثانوية الشجرة للبنيناحيائيعبد هللا سبهان مزهر عبد هللا147234202041058004

جامعة سامراء/كلية التربية424.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزهراء عماد محمد عكموش147235292042088022

جامعة سامراء/كلية التربية424.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي عويد هاشم جاسم147236222041077132

جامعة سامراء/كلية التربية424.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيمهيمن جاسم جياد اسماعيل147237232041178039

جامعة سامراء/كلية التربية424.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيسحر حسين حامد كعيد147238182042236083

جامعة سامراء/كلية التربية424.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيسيف راجي حسن فراك147239222041029074

جامعة سامراء/كلية التربية424.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيبنين رشيد كاظم علي147240222042105009

جامعة سامراء/كلية التربية424.0ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيسندس محمد احمد حسين147241182042200011

جامعة سامراء/كلية التربية424.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنيناحيائيعمر سفيان عبد يوسف147242182041030014

جامعة سامراء/كلية التربية424.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيندى حمود كاظم عاجل147243242042115107

جامعة سامراء/كلية التربية424.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيعلي احمد تركي مويشي147244242041065012

جامعة سامراء/كلية التربية424.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبد هللا حسان ثابت عبد هللا147245182041002054
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جامعة سامراء/كلية التربية424.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحوراء احمد كاظم منصور147246212042102033

جامعة سامراء/كلية التربية424.0اعدادية بلد للبناتاحيائيرقية باسم فليح عبدهللا147247182042176078

جامعة سامراء/كلية التربية423.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيسجاد حامد فلفل حسين147248222041302029

جامعة سامراء/كلية التربية423.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيتهاني طارق ابراهيم فياض147249182042140006

جامعة سامراء/كلية التربية423.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيياسر عامر شافي فرحان147250192041041075

جامعة سامراء/كلية التربية423.0ثانوية نوح للبنيناحيائيفارس بهجت فاضل ابراهيم147251212041053046

جامعة سامراء/كلية التربية423.0اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيسراب عبد الرحيم علي سليمان147252182042221018

جامعة سامراء/كلية التربية423.0اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيطه ياسين حسن رشيد147253182041005020

جامعة سامراء/كلية التربية423.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد عادل نافع ناهي147254262041010156

جامعة سامراء/كلية التربية423.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسين عبد مهدي صالح147255232041017035

جامعة سامراء/كلية التربية423.0النصر النموذجية للبنيناحيائيطارق زياد نجم عويد147256312041024070

جامعة سامراء/كلية التربية423.0اعدادية الصادق للبنيناحيائيسعيد جحيل حنون جبر147257222041070024

جامعة سامراء/كلية التربية423.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيحسن محمد علي حسين147258292041025022

جامعة سامراء/كلية التربية423.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةاحيائيسالم حمد حسن حمد147259182041283003

جامعة سامراء/كلية التربية422.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسنين حمزه حسين حبيب147260242041001055

جامعة سامراء/كلية التربية422.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعلي يوسف جبر حسين147261242041008090

جامعة سامراء/كلية التربية422.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيحمود ميثم سلمان حمود147262232041006048

جامعة سامراء/كلية التربية422.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيرياض احمد عبيد حسن147263232041010042

جامعة سامراء/كلية التربية422.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيسامية شكري محمدعلي حسن147264182042205071

جامعة سامراء/كلية التربية422.0ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيمحمد حسن نعمه عدنان147265262041163011

جامعة سامراء/كلية التربية422.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيقحطان عدنان جبار رشيد147266182041127042

جامعة سامراء/كلية التربية422.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة خالد حسن ظاهر147267242042121212

جامعة سامراء/كلية التربية422.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةاحيائييوسف حمد حسن حمد147268182041283009

جامعة سامراء/كلية التربية421.0ثانوية سامراء للبنيناحيائيحسن عبد الجبار ثجيل جاسم147269222041092008

جامعة سامراء/كلية التربية421.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيعبد العزيز فرحان محمد زمام147270202041262043

جامعة سامراء/كلية التربية421.0اعدادية المنار للبنيناحيائيشهد قاسم اعبيد محمد147271222042095042

جامعة سامراء/كلية التربية421.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيادريس عبد اللطيف فزع محمد147272182041093001

جامعة سامراء/كلية التربية421.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيفارس عبد الكريم نعمة محمد147273202041025040

جامعة سامراء/كلية التربية421.0ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيعبد القادر ثامر بدر عزيز147274182041058019

جامعة سامراء/كلية التربية421.0اعدادية الصادق للبنيناحيائيجعفر عبد هللا جابر خليوي147275222041070006

جامعة سامراء/كلية التربية421.0اعدادية المنزلة المختلطةاحيائياسماء نعمة وكاع علي147276202042209001

جامعة سامراء/كلية التربية421.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعمر احمد حمود عطية147277202041250106

جامعة سامراء/كلية التربية421.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعباس مجيد كاظم حسين147278232041257128

جامعة سامراء/كلية التربية421.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنيناحيائيمؤمل وسام كاظم محسن147279262041023068

جامعة سامراء/كلية التربية421.0اعدادية شمس االمل للبنيناحيائيمحمد حسين هليل فهد147280222041374052
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جامعة سامراء/كلية التربية421.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسن قاسم محسن خلف147281242041010030

جامعة سامراء/كلية التربية421.0ثانوية الدور للبناتاحيائيفاطمه ايوب احمد عبد147282182042161049

جامعة سامراء/كلية التربية420.0ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيمحمد سعد هاشم فطيه147283112041204065

جامعة سامراء/كلية التربية420.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيوليد خالد عياده محمد147284182041011042

جامعة سامراء/كلية التربية420.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيياسر حبيب طاهر محمد147285172041067071

جامعة سامراء/كلية التربية420.0ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيامير عباس عبد ربيع147286222041263001

جامعة سامراء/كلية التربية420.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيمحمد صادق سعد عبد الحسن محمد147287242041200088

جامعة سامراء/كلية التربية420.0اعدادية االصالح للبنيناحيائيحسين غانم فرحان ضميد147288222041015011

جامعة سامراء/كلية التربية420.0ثانوية الريان للبناتاحيائييقين لؤي عبد الرزاق ياس147289182042250047

جامعة سامراء/كلية التربية420.0اعدادية الصدر للبنيناحيائياحمد حسن احمد سلطان147290202041006002

جامعة سامراء/كلية التربية420.0اعدادية االمام للبنيناحيائيعمار حسين علي دحام147291232041013058

جامعة سامراء/كلية التربية420.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيعلي موفق حمد يسر147292102041011055

جامعة سامراء/كلية التربية420.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيايات محمد شهيد سلمان147293242042164006

جامعة سامراء/كلية التربية420.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائياسيل احمد ذنون احمد147294172042353007

جامعة سامراء/كلية التربية420.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيسيف سعد صالح يوسف147295182041007012

جامعة سامراء/كلية التربية420.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيعائشة ازهر محمد حسين147296182042208019

جامعة سامراء/كلية التربية420.0اعدادية النصر للبنيناحيائياحمد كاظم جواد رحيل147297242041064002

جامعة سامراء/كلية التربية420.0ثانوية غمدان المختلطةاحيائيغيث حاجم عطية احمد147298202041235010

جامعة سامراء/كلية التربية420.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائياحمد طه سلمان عبد147299232041001004

جامعة سامراء/كلية التربية419.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائياياد يعرب ياس محيميد147300202041253018

جامعة سامراء/كلية التربية419.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغفران عبد هللا جابر خليوي147301222042164072

جامعة سامراء/كلية التربية419.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائييونس مجيد ياسر عليوي147302222041036368

جامعة سامراء/كلية التربية419.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمحمد كاظم راجي هادي147303232041257208

جامعة سامراء/كلية التربية419.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحسن هادي وادي ناجي147304252041116011

جامعة سامراء/كلية التربية419.0اعدادية المنار للبنيناحيائيايات علي عبد عبد االمير147305222042095006

جامعة سامراء/كلية التربية419.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعلي محسن ابراهيم مديد147306202041056025

جامعة سامراء/كلية التربية419.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائياحمد مثنى احمد علي147307182041053006

جامعة سامراء/كلية التربية418.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيمصطفى مطلك حاجم محمود147308202041253075

جامعة سامراء/كلية التربية418.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعباس عبد الحميد محمود حسن147309212041009110

جامعة سامراء/كلية التربية418.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسين جليل كاظم حسن147310242041013041

جامعة سامراء/كلية التربية418.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمحمد محمود شاكر بردان147311222041029164

جامعة سامراء/كلية التربية418.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيساره قحطان نوري اسماعيل147312212042102085

جامعة سامراء/كلية التربية418.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد حامد عبد عصفور147313202041048145

جامعة سامراء/كلية التربية418.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيبدر شاكر جاسم محمد147314182041007006

جامعة سامراء/كلية التربية418.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيزينب عبد الكاظم محمد كاظم147315232042305078

صفحة ٤٢٠٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة سامراء/كلية التربية418.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيالرا حسين علي حمد147316182042183120

جامعة سامراء/كلية التربية418.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيمصطفى يونس محمد حسين147317182041335095

جامعة سامراء/كلية التربية417.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيزينب علي عبد الحسين ياسين147318242042093091

جامعة سامراء/كلية التربية417.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحمزة كريم بداش وناس147319292041002052

جامعة سامراء/كلية التربية417.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيكرار كاطع سعود جودة147320242041005141

جامعة سامراء/كلية التربية417.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزينه علي حسون جبير147321242042117161

جامعة سامراء/كلية التربية417.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيشروق غانم متعب كاظم147322212042292064

جامعة سامراء/كلية التربية417.0اعدادية الوطن للبنيناحيائيبالل شهاب احمد عبد147323182041029006

جامعة سامراء/كلية التربية417.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمصطفى هيثم عامر خضير147324212041065130

جامعة سامراء/كلية التربية417.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيرضا احمد صريع كماز147325242041202056

جامعة سامراء/كلية التربية417.0اعدادية بلد للبناتاحيائيانعام عامر ذياب احمد147326182042176019

جامعة سامراء/كلية التربية417.0اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيهايس عبد عباس حسين147327182041001033

جامعة سامراء/كلية التربية417.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمحمد منير خير هللا كاظم147328232041183074

جامعة سامراء/كلية التربية417.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيبكر فائق ابراهيم حسن147329182041119014

جامعة سامراء/كلية التربية416.0إعدادية الفرقان للبنيناحيائيعبد هللا بشار محمد جمعه147330182041021024

جامعة سامراء/كلية التربية416.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيوضاح شاكر جار هللا كاظم147331182041127057

جامعة سامراء/كلية التربية416.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيرغده عامر رزوق خلف147332182042240011

جامعة سامراء/كلية التربية416.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيمرتضى ستار صخي مصحب147333262041155060

جامعة سامراء/كلية التربية416.0ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيحسين كامل صاحب علي147334232041162009

جامعة سامراء/كلية التربية416.0ثانوية الجاحظ للبناتاحيائينور احمد شهاب احمد147335182042220010

جامعة سامراء/كلية التربية416.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيميساء حمدان جواد حسن147336182042275090

جامعة سامراء/كلية التربية416.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيياسمين صدام عواد علي147337212042091187

جامعة سامراء/كلية التربية416.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيياسمين نافع جاسم احمد147338182042236131

جامعة سامراء/كلية التربية416.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائياحمد طالل عبيد راضي147339232041190002

جامعة سامراء/كلية التربية416.0ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيعباس سليم وداي جريح147340282041042018

جامعة سامراء/كلية التربية416.0إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيعواد جهاد عباوي صالح147341202041221012

جامعة سامراء/كلية التربية416.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيسراب ناجح داود سلمان147342212042292062

جامعة سامراء/كلية التربية416.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيعباس علوان قند كحط147343242041160010

جامعة سامراء/كلية التربية416.0اعدادية الصادق للبنيناحيائيسجاد جليل مجيد سلمان147344222041070018

جامعة سامراء/كلية التربية416.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةاحيائياقبال عماش حسين علي147345182042283002

جامعة سامراء/كلية التربية416.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحيدر محمد عبد الرضا محسن147346242041005058

جامعة سامراء/كلية التربية416.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيمهند محمد محمود هزاع147347202041253078

جامعة سامراء/كلية التربية415.0ثانوية الواقدي للبنيناحيائيعبد الرحمن خلف حسن حرفوش147348192041086011

جامعة سامراء/كلية التربية415.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيأركان حمد أرحيم أبراهيم147349182041318002

جامعة سامراء/كلية التربية415.0اعدادية بلد للبناتاحيائيسرى كمال حسين علي147350182042176123
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جامعة سامراء/كلية التربية415.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائييعقوب محمد سليم اسود147351202041259339

جامعة سامراء/كلية التربية415.0ثانوية النهرين للبنيناحيائييعقوب صباح ابراهيم عبد العزيز147352182041067039

جامعة سامراء/كلية التربية415.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيمرتضى هالل نعيمه عوده147353222041067127

جامعة سامراء/كلية التربية415.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمقداد خضير عباس حنين147354232041257228

جامعة سامراء/كلية التربية414.0اعدادية الشامية للبنيناحيائياحمد مطشر نعيم صبر147355242041015008

جامعة سامراء/كلية التربية414.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيياس خضير عباس عسكر147356232041060150

جامعة سامراء/كلية التربية414.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيهدى طالب عامود محمد147357232042305170

جامعة سامراء/كلية التربية414.0ثانوية الريف المسائيةاحيائيواثق مجبل عبد الرزاق حسن147358182041337059

جامعة سامراء/كلية التربية414.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيعلي حسين كعيم عبد هللا147359262041028074

جامعة سامراء/كلية التربية414.0ثانوية ضرار بن االزور للبنيناحيائيفهد فاضل مجيد عبد147360182041113024

جامعة سامراء/كلية التربية414.0ثانوية الوعي المختلطةاحيائيمحمد طالب جابر حسن147361222041341010

جامعة سامراء/كلية التربية414.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيعبد هللا سالم مدلول علي147362232041059057

جامعة سامراء/كلية التربية414.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينور صفاء فيصل محمد147363182042242163

جامعة سامراء/كلية التربية413.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزينب جبار بهلول خليف147364222042170046

جامعة سامراء/كلية التربية511.0الخارجياتتطبيقيصبا حسين علي رجب147365182052401015

جامعة سامراء/كلية التربية491.0ثانوية الفهود المسائية للبنينتطبيقيمرتضى جليل سلطان شرهان147366222051308057

جامعة سامراء/كلية التربية481.0ثانوية االصالح المسائية للبنينتطبيقيمثنى مهدي حصيل خلف147367222051318024

جامعة سامراء/كلية التربية480.0ثانوية الهالل المسائية للبنينتطبيقيسجاد ماجد صخيل كاظم147368292051155031

جامعة سامراء/كلية التربية479.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقييوسف ستار ثويني علي147369212051007056

جامعة سامراء/كلية التربية473.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمحمد حميد كاظم عسكر147370222051017069

جامعة سامراء/كلية التربية472.0اعدادية القادسية للبنينتطبيقيمثنى ناهض عبد الحسين كريم147371252051211014

جامعة سامراء/كلية التربية456.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيلبنى وليد حميد محمد147372182052251024

جامعة سامراء/كلية التربية455.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقياستبرق سعدي خلف طه147373182052242003

جامعة سامراء/كلية التربية455.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي صيهود حسين147374252051045017

جامعة سامراء/كلية التربية453.0ثانوية غماس المسائية للبنينتطبيقيعلي غازي جابر شبالوي147375242051201046

جامعة سامراء/كلية التربية453.0اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيايه فوزي خلف طه147376182052221007

جامعة سامراء/كلية التربية452.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقياحسان وادي محمد حسن147377252051152004

جامعة سامراء/كلية التربية452.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسن صالح موسى147378262051209177

جامعة سامراء/كلية التربية451.0ثانوية زهور الرافدين للبناتتطبيقياالء علي ابراهيم علي147379182052187002

جامعة سامراء/كلية التربية447.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيجمانه ستار علي حيدر147380182052251008

جامعة سامراء/كلية التربية445.0ثانوية السدير المسائية للبنينتطبيقيمحمد هيضل صالح جاسم147381242051216040

جامعة سامراء/كلية التربية444.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعلي كاظم مهدي ديوان147382222051026051

جامعة سامراء/كلية التربية444.0ثانوية االصالح المسائية للبنينتطبيقيوليد وصفي كاظم نعمه147383222051318035

جامعة سامراء/كلية التربية443.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيسيروان احمد عبد الحسين وحيد147384252051152034

جامعة سامراء/كلية التربية440.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقينبأ فاضل كريم جبر147385242052115022
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جامعة سامراء/كلية التربية438.0ثانوية البدير المسائية للبنينتطبيقيكرار نجم عبد هللا جميل147386242051209025

جامعة سامراء/كلية التربية436.0ثانوية التضامن للبنينتطبيقيساجد سلمان بريسم جراك147387222051016010

جامعة سامراء/كلية التربية435.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيتغريد وليد سعدون عبد147388182052183015

جامعة سامراء/كلية التربية435.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقييحيى محمود دحام طفاح147389182051070109

جامعة سامراء/كلية التربية430.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتتطبيقيزينب بخيت فرحان خليفه147390182052252011

جامعة سامراء/كلية التربية430.0اعداديه الوهج للبنينتطبيقيمؤمل ستار جابر كاطع147391242051051024

جامعة سامراء/كلية التربية427.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيهدى ايوب ابراهيم حمد147392182052251032

جامعة سامراء/كلية التربية427.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقياحمد حيدر هالل داود147393222051063002

جامعة سامراء/كلية التربية424.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيناظم لطيف ياسر جابر147394222051070056

جامعة سامراء/كلية التربية423.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمحمد محسن عبد عوده147395222051017074

جامعة سامراء/كلية التربية423.0ثانوية الغزالي المختلطةتطبيقيسجاد فاخر غزال مزيون147396232051186024

جامعة سامراء/كلية التربية421.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيانور اياد سالم عسكر147397222051017012

جامعة سامراء/كلية التربية420.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيروان انس بدر حميد147398182052183020

جامعة سامراء/كلية التربية419.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيرضا كامل شنين زباله147399222051310073

جامعة سامراء/كلية التربية418.0اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقيمحمد راشد صكبان سلمان147400222051313047

جامعة سامراء/كلية التربية417.0ثانوية المهج للبناتتطبيقيمروة صكر خضير صالح147401182052248010

جامعة سامراء/كلية التربية417.0ثانوية المهج للبناتتطبيقيدعاء اياد عبد عبد هللا147402182052248006

جامعة سامراء/كلية التربية416.0ثانوية السدير المسائية للبنينتطبيقيمقتدى احمد عجمي كريم147403242051216044

جامعة سامراء/كلية التربية416.0ثانوية التضامن للبنينتطبيقياحمد مجيد عبد علي فشجه147404222051016001

جامعة سامراء/كلية التربية416.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيسحر كمال فزاع محمد147405182052183024

جامعة سامراء/كلية التربية415.0ثانوية طرابلس للبنينتطبيقيخطاب عدنان علي عبد147406182051121009

جامعة سامراء/كلية التربية415.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيكرار احمد غانم عبود147407222051063024

جامعة سامراء/كلية التربية413.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيدعاء فلك جدعان شناوه147408242052104004

جامعة سامراء/كلية التربية413.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتتطبيقياستبرق يونس جمعة مجيد147409182052252002

جامعة سامراء/كلية التربية410.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيمزاحم عبد هللا لهمود نوار147410222051370005

جامعة سامراء/كلية التربية409.0اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيكاظم فاضل عباس راضي147411222051041041

جامعة سامراء/كلية التربية409.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقياسماء سعدي عباس حمد147412182052251001

جامعة سامراء/كلية التربية408.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيعلي معن مزيري سلمان147413222051063021

جامعة سامراء/كلية التربية407.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي حسين احمد147414182051030008

جامعة سامراء/كلية التربية407.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقياحمد عبد الواحد مريوش خليف147415222051070004

جامعة سامراء/كلية التربية407.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيافراح حسن خلبوص عوفان147416272052058005

جامعة سامراء/كلية التربية406.0اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقيمسلم وليد نعيم علوان147417222051313050

جامعة سامراء/كلية التربية406.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيزينه محمود عبد الستار نصيف147418182052183023

جامعة سامراء/كلية التربية405.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقينوره باسم علي خلف147419182052242057

جامعة سامراء/كلية التربية405.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعلي مشهد ترف محيسن147420222051017059
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جامعة سامراء/كلية التربية404.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيصابرين اسعد عواد صالح147421182052242035

جامعة سامراء/كلية التربية403.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةتطبيقيفاطمه عماد نايف ياسين147422182052336026

جامعة سامراء/كلية التربية403.0ثانوية المعتصم للبنينتطبيقيعبد اللطيف محمد حميد عبد اللطيف147423182051090011

جامعة سامراء/كلية التربية402.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيعبير فاضل عبود مهدي147424182052183030

جامعة سامراء/كلية التربية401.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيعلي قاسم كاظم سوادي147425292051100079

جامعة سامراء/كلية التربية400.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيحسن جفات جودة فزاع147426242051010004

جامعة سامراء/كلية التربية400.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيدعاء خالد فليح حسن147427182052242017

جامعة سامراء/كلية التربية399.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيمهند سعد علي ابراهيم147428182051070102

جامعة سامراء/كلية التربية399.0ثانوية الريان للبناتتطبيقينور رشيد مهدي عطيه147429182052250024

جامعة سامراء/كلية التربية398.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيحسين محمد عبد االمير هالم147430292051153084

جامعة سامراء/كلية التربية398.0اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسن كاظم محيبس147431222051313044

جامعة سامراء/كلية التربية398.0ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيحسن نوري عبيد صخر147432232051255023

جامعة سامراء/كلية التربية397.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيزينب غالب امعال ضمد147433162052380047

جامعة سامراء/كلية التربية397.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيامير سالم علي موسى147434252051152011

جامعة سامراء/كلية التربية397.0ثانوية الصادق المختلطةتطبيقيموسى حسن صبر عطيه147435242051157008

جامعة سامراء/كلية التربية397.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيخالد سالم غزاز همريع147436242051010010

جامعة سامراء/كلية التربية396.0اعدادية عفك للبنينتطبيقيمصطفى عبد هللا جبار عبد هللا147437242051011026

جامعة سامراء/كلية التربية396.0اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيمنتهى صبحي عبد الحميد حسين147438182052221031

جامعة سامراء/كلية التربية396.0ثانوية المهج للبناتتطبيقيزينب احمد عبد العزيز لطيف147439182052248008

جامعة سامراء/كلية التربية395.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيدعاء جاسم خلف جاسم147440182052242016

جامعة سامراء/كلية التربية394.0ثانوية التضامن للبنينتطبيقيحسن هادي جاسم علي147441222051016004

جامعة سامراء/كلية التربية394.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيياسر حيدر عبودي كاطع147442242051012053

جامعة سامراء/كلية التربية393.0ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيمالك عدي احمد طالب147443182052374048

جامعة سامراء/كلية التربية393.0ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيهدى احمد لفته حبيب147444182052374058

جامعة سامراء/كلية التربية392.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيعلي حيدر محمود ناصر147445272051033029

جامعة سامراء/كلية التربية391.0ثانوية سامراء للبنينتطبيقيمرتضى حاتم عيسى خنيصر147446222051092033

جامعة سامراء/كلية التربية391.0ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيسارة عبد العزيز دحام محمود147447182052374019

جامعة سامراء/كلية التربية391.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيرجوان محمد حسن سلمان147448252051152030

جامعة سامراء/كلية التربية391.0اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيعبد هللا قاسم محمد علي147449102051041024

جامعة سامراء/كلية التربية391.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيعلي وحيد ابراهيم عباس147450222051046039

جامعة سامراء/كلية التربية390.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيحسين فاضل كاظم عبد هللا147451252051152024

جامعة سامراء/كلية التربية390.0ثانوية الخيرات للبنينتطبيقيعلي محي جواد كاظم147452272051023007

جامعة سامراء/كلية التربية390.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيزين العابدين محمد والي حذيه147453222051027013

جامعة سامراء/كلية التربية389.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيضياء ماجد جابر طرفه147454242051039032

جامعة سامراء/كلية التربية388.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيمحمد جاسم طارق اسماعيل147455182051006045
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جامعة سامراء/كلية التربية388.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتتطبيقييقين موفق احمد وادي147456182052252028

جامعة سامراء/كلية التربية387.0ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيامير خالد عبد الزهره حسوني147457252051046002

جامعة سامراء/كلية التربية387.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيداليا طاهر مزعل جاسم147458182052242014

جامعة سامراء/كلية التربية387.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتتطبيقينور صالح احمد زيدان147459182052252023

جامعة سامراء/كلية التربية387.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيمروة سرحان انصيف جاسم147460182052251026

جامعة سامراء/كلية التربية386.0اعدادية المتنبي المختلطةتطبيقيعبد هللا شهاب احمد حسين147461212051226008

جامعة سامراء/كلية التربية386.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيتطبيقيفاطمه رسول تعبان نذير147462242052112013

جامعة سامراء/كلية التربية386.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيحنين فاروق احمد جاسم147463182052251010

جامعة سامراء/كلية التربية385.0اعدادية المنار للبنينتطبيقيزين العابدين علي شاكر حاتم147464222051095012

جامعة سامراء/كلية التربية385.0اعدادية المنار للبنينتطبيقيعباس سلمان حمزة عبود147465222051095016

جامعة سامراء/كلية التربية385.0اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيمحسن جميل زاهي صباح147466162051041039

جامعة سامراء/كلية التربية385.0اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقيحسين عباس مطير عليوي147467222051313009

جامعة سامراء/كلية التربية385.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيفاطمه خالد ابراهيم محمد147468182052242041

جامعة سامراء/كلية التربية385.0ثانوية غماس المسائية للبنينتطبيقيفرحان علي خضير عباس147469242051201053

جامعة سامراء/كلية التربية384.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيغفران علي سلطان بايش147470242052220170

جامعة سامراء/كلية التربية384.0ثانوية انوار الهدى االهلية للبنينتطبيقيحيدر عجيل حسين حمد147471222051368005

جامعة سامراء/كلية التربية384.0اعدادية المنار للبنينتطبيقيعباس ثجيل نايم حنين147472222051095015

جامعة سامراء/كلية التربية384.0اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيزمن نجم عبد هللا محيميد147473182052221017

جامعة سامراء/كلية التربية384.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيعبد االله منصور كاظم عبد الحسن147474242051202076

جامعة سامراء/كلية التربية384.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيضياء قاسم كريم رويح147475222051314050

جامعة سامراء/كلية التربية384.0ثانوية العباس للبنينتطبيقياحمد زاير موسى داود147476272051043001

جامعة سامراء/كلية التربية383.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيمحمود ابراهيم محمد بري147477222051100032

جامعة سامراء/كلية التربية383.0اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيحاتم كريم نذير حمد147478242051152006

جامعة سامراء/كلية التربية383.0ثانوية التضامن للبنينتطبيقيمرتضى ناضل زاير طاهر147479222051016037

جامعة سامراء/كلية التربية383.0اعدادية طوبى للبنينتطبيقيعبد هللا سعدون عواد خلف147480212051087021

جامعة سامراء/كلية التربية381.0اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيعبد هللا عطا خلف خضر147481202051211005

جامعة سامراء/كلية التربية381.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيسجاد فليح موسى علي147482222051063015

جامعة سامراء/كلية التربية381.0ثانوية الرصافي المختلطةتطبيقيضياء احمد هاشم عبيد147483222051268005

جامعة سامراء/كلية التربية381.0اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيمنار سامي عزاوي احمد147484182052221030

جامعة سامراء/كلية التربية381.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمرتضى حسين دهليز محيسن147485222051017077

جامعة سامراء/كلية التربية380.0اعدادية االبرار للبنينتطبيقيحسنين جبار عبد الحسين فرحان147486222051091016

جامعة سامراء/كلية التربية380.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيفاطمه ثابت هوبي جاسم147487182052242040

جامعة سامراء/كلية التربية380.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيامير عبد علي نجم عبد147488242051065002

جامعة سامراء/كلية التربية379.0اعدادية الدور للبنينتطبيقيعبد هللا احمد رزوقي سمير147489182051003010

جامعة سامراء/كلية االداب531.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبيمريم لقمان عبد الرحمان كانبى147490202022349019
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جامعة سامراء/كلية االداب438.0ثانوية بابل للبناتادبيسميه دحام حبيب محمود147491182022216003

جامعة سامراء/كلية االداب378.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيعمر وليد نبيل صالح147492182021082055

جامعة سامراء/كلية االداب370.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيرشا حميد احمد جاسم147493182022268014

جامعة سامراء/كلية االداب370.0اعدادية المنتهى للبناتادبيحنين رائد عبد العزيز احمد147494212022103012

جامعة سامراء/كلية االداب362.0ثانوية دبي للبنينادبيمحمد مشعان زويد ردعان147495182021122065

جامعة سامراء/كلية االداب361.0ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء رعد حميد منصور147496212022164011

جامعة سامراء/كلية االداب454.0ثانوية المعتصم للبناتاحيائيساره عدنان احمد سلمان147497182042219018

جامعة سامراء/كلية االداب411.0ثانوية التون كوبري للبنبناحيائيمصطفى مظفر فهد احمد147498202041014010

جامعة سامراء/كلية االداب401.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيسجاد كاظم تكليف مهدي147499122041013016

جامعة سامراء/كلية االداب399.0اعدادية عمر المختار للبنيناحيائياسالم سالم عويد خماس147500182041040006

جامعة سامراء/كلية االداب399.0ثانوية المعتصم للبناتاحيائيورود موسى لفته علي147501182042219034

جامعة سامراء/كلية االداب398.0ثانوية ذي قار للبناتاحيائينور عزيز خالص شحاذه147502182042233042

جامعة سامراء/كلية االداب396.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيحيدر محيا عبد عطو147503182041093012

جامعة سامراء/كلية االداب395.0الخارجياتاحيائيعبير سعد جاسم محسن147504112042401118

جامعة سامراء/كلية االداب395.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيخالص جميل اسماعيل حنوش147505172041143018

جامعة سامراء/كلية االداب395.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيحسن علي حسن عباس147506192041041020

جامعة سامراء/كلية االداب394.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيدالل خليل عبد الرزاق محمود147507102042090037

جامعة سامراء/كلية االداب393.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيمهند حاتم ازويد ظاهر147508182041318030

جامعة سامراء/كلية االداب393.0ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيحسين سعيد شمخي فياض147509222041099009

جامعة سامراء/كلية االداب393.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيدانيه بهاء حسين محمد147510212042092031

جامعة سامراء/كلية االداب392.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيزهراء هاني صخر جعفر147511242042130078

جامعة سامراء/كلية االداب391.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمحمد غانم متعب عرش147512252041052071

جامعة سامراء/كلية االداب388.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد حيدر سلمان جواد147513122041001089

جامعة سامراء/كلية االداب388.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيشهد احمد ميري حسين147514272042097037

جامعة سامراء/كلية االداب387.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهبة هللا طارق هاشم خميس147515182042271161

جامعة سامراء/كلية االداب382.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى خلف تركي خلف147516182051140014

جامعة سامراء/كلية االداب375.0ثانوية زهور الرافدين للبناتتطبيقيديانا جمال دويح محمد147517182052187003

جامعة سامراء/كلية االداب374.0ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيشهد رائد رسام محمد سعيد147518182052374029

جامعة سامراء/كلية االداب372.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسين عبود ابراهيم عبود147519162051006027

جامعة سامراء/كلية االداب369.0ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقيموسى باسم فنجان فزع147520222051304028

جامعة سامراء/كلية االداب366.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيحسين علي سحاق خضير147521252051153037

جامعة سامراء/كلية االثار361.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيهاله صادق علي عنتوك147522212022121052

جامعة سامراء/كلية االثار387.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيتقوى خضير علي خضير147523182042203021

جامعة سامراء/كلية االثار374.0اعدادية ابابيل للبنيناحيائيموسى كاظم صالح ارحيمه147524132041011051

جامعة سامراء/كلية االثار373.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم طالب متعب147525232042154025
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جامعة سامراء/كلية االثار373.0اعدادية تل علي للبنيناحيائياحمد فؤاد محمود زوبع147526202041035002

جامعة سامراء/كلية االثار373.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيأحمد كاظم مالك كاظم147527232041166002

جامعة سامراء/كلية االثار372.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمحمد شاكر بكر عثمان147528202041259257

جامعة سامراء/كلية االثار372.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيعلي عامر محمود رجب147529202041262057

جامعة سامراء/كلية االثار371.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيضحى اسماعيل محمد حمادي147530182042374064

جامعة سامراء/كلية االثار370.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيمالذ صدام مهدي صالح147531182042374089

جامعة سامراء/كلية االثار370.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيغاده دحام سالم محمد147532182042208020

جامعة سامراء/كلية االثار370.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيرسل عدنان خضير عبد هللا147533182042374035

جامعة سامراء/كلية االثار369.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيضحى كوان خزعل هادي147534182042392036

جامعة سامراء/كلية االثار369.0ثانوية العفاف للبناتاحيائينداء ثامر جاسم محمد147535182042251024

جامعة سامراء/كلية االثار368.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيامنة كامل عزيز خلف147536182042276006

جامعة سامراء/كلية االثار368.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيغفران باسم خضير محمد147537182042242120

جامعة سامراء/كلية االثار367.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيفاطمة قيس عبود صالح147538182042251020

جامعة سامراء/كلية االثار367.0ثانوية الجهاد للبناتاحيائيميالد نصيف جاسم محمد147539222042121019

جامعة سامراء/كلية االثار366.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيبراق هادي جميل علي147540182041318006

جامعة سامراء/كلية االثار366.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمة علي عباس حمد147541232042271586

جامعة سامراء/كلية االثار366.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه عامر يوسف يعقوب147542232042089104

جامعة سامراء/كلية االثار365.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزينب طالل حبيب جاسم147543182042260012

جامعة سامراء/كلية االثار365.0ثانوية الورود والرواد االهلية المختلطة تركيا-سامسوناحيائياسراء اياد عبد هللا عليوي147544132042354001

جامعة سامراء/كلية االثار365.0ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيموج إبراهيم صالح حمدان147545182042112030

جامعة سامراء/كلية االثار365.0ثانوية الدور للبناتاحيائيسماح عبد الجليل سلطان فرحان147546182042161039

جامعة سامراء/كلية االثار363.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيشهد احمد ناصر عبد147547222042412054

جامعة سامراء/كلية االثار363.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي نعيم راتب دلي147548292041007238

جامعة سامراء/كلية االثار363.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيزياد فؤاد نصيف جاسم147549182041335035

جامعة سامراء/كلية االثار361.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيتسنيم عوده علي حسين147550132042117059

جامعة سامراء/كلية االثار360.0ثانوية المعتصم للبناتاحيائيمروه حميد مطلك وايل147551182042219026

جامعة سامراء/كلية االثار360.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيمحمد عباس عيدان جساب147552242041207142

جامعة سامراء/كلية االثار360.0ثانوية الهادي المسائية للبنينتطبيقيحسن عمر حمد محمد147553182051350040

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية530.0اعدادية اسماء للبناتادبيبسمه محمد مد هللا مجيد147554182022242013

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية388.0اعدادية جنة العراق للبناتادبيفيحاء عبد الوهاب سرحان شهاب147555182022221022

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية362.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيمحمد اسود جاسم محمد147556182021091013

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية اسماء للبناتادبيطيبه بسام حمدان محمد147557182022242039

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية361.0ثانوية العدنانية للبناتادبيزهراء حامد تركي عبد هللا147558212022094016

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية360.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيعبد هللا صادق ثامر جاسم147559262021046040

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية الوطن للبنينادبيجاسم محمد حسن سيد147560212021079004
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جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية القوارير للبناتادبيابرار اسعد علي جاسم147561212022150001

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية393.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيآمنة مصطفى احمد نصيف147562182042374002

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية392.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيحيدر علي حسين حزيم147563212041032011

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية388.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائياطياف عليوي سعدون دهام147564272042055021

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية387.0ثانوية العمادية المختلطةاحيائيمحمد حسن حميدان عبد147565232041230027

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية387.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمجتبى عادل محمد علي147566142041008075

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائينزهت محمد كريم شياع147567132042123031

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية االمام للبنيناحيائيمصطفى نادم سكندر مطني147568232041013084

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيخديجة علي ساجت جياد147569162042234026

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائياكرام عقيل حسن صالح147570212042137006

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية380.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيحنان يوسف نجم عبد هللا147571142042224023

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية379.0ثانوية الريان للبناتاحيائيياسمين عبد الخالق جاسم حمود147572182042250046

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق محمد سلمان147573132042118118

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيرانيه يعقوب سعدون احمد147574182042251006

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية377.0ثانوية طريق النجاح االهلية المسائية للبنيناحيائيمحمد جابر اميري ناهي147575222041332007

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيتبارك مهدي محمود موسى147576152042080049

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية376.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيايات منير ابراهيم حسين147577182042242017

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية381.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيعمار عبد االمير جاسم غضبان147578112051210068

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيصالح عزيز مايح شاني147579292051100057

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية367.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيسجاد حسين عليوي عبد147580222051045015

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةتطبيقيفاطمه حسين جياد نصيف147581182052352002

جامعة سامراء/كلية العلوم االسالمية364.0ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيحسين جوالن شاطي فيروز147582252051046005

جامعة سومر/كلية الطب603.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمهند شريف كريم بدير147583222041053192

جامعة سومر/كلية الطب601.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينورق هاشم شاتي ناصر147584222042164098

جامعة سومر/كلية الطب601.0ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيمريم تركي طاهر علي147585222042438022

جامعة سومر/كلية الطب601.0اعدادية رملة للبناتاحيائيسجى فرحان عبد هللا سلمان147586222042115065

جامعة سومر/كلية الطب601.0اعدادية رملة للبناتاحيائيفاطمه ناصر كاغد مشتت147587222042115097

جامعة سومر/كلية الطب600.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيعباس محمد منخي شريف147588222041040084

جامعة سومر/كلية الطب599.3ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه قصي محمد عباس147589252042074076

جامعة سومر/كلية الطب599.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفاطمه سعد جابر موسى147590252042056245

جامعة سومر/كلية الطب599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عاشور مهيني عبد147591252042062564

جامعة سومر/كلية الطب599.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب جابر عبد كاطع147592232042090097

جامعة سومر/كلية الطب599.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه اسعد جاسم محمد147593232042088363

جامعة سومر/كلية الطب599.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمرتضى رشاد هجول عبود147594262041012148

جامعة سومر/كلية الطب599.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيكوثر محسن جابر غافل147595262042132192
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جامعة سومر/كلية الطب599.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيدعاء محمد حمزه نعمه147596242042112022

جامعة سومر/كلية الطب599.0اعدادية تونس للبناتاحيائيفاطمه خيون علوان عواد147597222042106061

جامعة سومر/كلية الطب599.0اعدادية الكوت للبناتاحيائياستبرق عزيز اسكندر فجر147598262042096007

جامعة سومر/كلية الطب599.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمنار عمار عبد علي طخاخ147599232042304194

جامعة سومر/كلية الطب599.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيمنار مؤيد محيسن راضي147600222042141227

جامعة سومر/كلية الطب599.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء دحام سهيل جايد147601222042164039

جامعة سومر/كلية الطب599.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيمريم محمود حسين سلمان147602262042126089

جامعة سومر/كلية الطب599.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيزهراء علي هادي محمد147603272042089057

جامعة سومر/كلية الطب599.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيرقيه علي خليل ابراهيم147604242042081026

جامعة سومر/كلية الطب599.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيعال ابراهيم حسن لهيمص147605232042153123

جامعة سومر/كلية الطب599.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفرح جليل حمزه غازي147606242042120238

جامعة سومر/كلية الطب599.0ثانوية المتميزيناحيائيحسن فاضل جواد كاظم147607112041010031

جامعة سومر/كلية الطب599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايات حمزه كاظم حمزه147608252042062117

جامعة سومر/كلية الطب599.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياسماء سلمان خير هللا طعيمه147609222042424005

جامعة سومر/كلية الطب599.0اعدادية الموفقية للبناتاحيائيساره خالد جوي عجمي147610262042093036

جامعة سومر/كلية الطب599.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرقيه عبد الرسول عبد الحمزه حميد147611262042132079

جامعة سومر/كلية الطب599.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيشهد انمار هادي حسين147612252042102030

جامعة سومر/كلية الطب599.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيالبتول ثائر احمد غازي147613112042062009

جامعة سومر/كلية الطب599.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه اياد كاظم جواد147614262042132178

جامعة سومر/كلية الطب599.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزهراء فالح عبد الحسن كطافه147615142042093035

جامعة سومر/كلية الطب599.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائينرجس رزاق عباس ناصر147616232042080117

جامعة سومر/كلية الطب599.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيانعام جابر هندي حمود147617222042185010

جامعة سومر/كلية الطب599.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيميسر سالم مطر عواد147618222042135215

جامعة سومر/كلية الطب599.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيايمان مشتاق احمد علي147619102042221149

جامعة سومر/كلية الطب598.8ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعبدهللا عادل عبد جواد147620142041007052

جامعة سومر/كلية الطب598.6ثانوية المتميزيناحيائيعلي مؤيد ضمد فهد147621132041016076

جامعة سومر/كلية الطب598.6ثاتوية المتميزيناحيائيعبد هللا جبار انعيس زفر147622262041040026

جامعة سومر/كلية الطب598.4ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعباس مكي محمد عبد الرضا147623242041053022

جامعة سومر/كلية الطب598.1ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي احمد محسن ثامر147624142041007061

جامعة سومر/كلية الطب598.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيابرار كاظم جبر ادريس147625272042062004

جامعة سومر/كلية الطب598.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء منذر وهاب محمد147626252042101095

جامعة سومر/كلية الطب598.0اعدادية حلب للبناتاحيائيمريم جعفر جاسم محل147627242042107154

جامعة سومر/كلية الطب598.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيزينب فارس محسن عبد الحسين147628222042311054

جامعة سومر/كلية الطب598.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيحمزه خليل اسماعيل محسن147629222041033056

جامعة سومر/كلية الطب598.0اعدادية النصر للبناتاحيائينرجس فالح سرحان حسين147630122042112241
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جامعة سومر/كلية الطب598.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي حسين محمد147631292042085135

جامعة سومر/كلية الطب598.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء فراس حسن علي147632232042088212

جامعة سومر/كلية الطب598.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيشكران سنان عبد الرحمن محمود147633222042135140

جامعة سومر/كلية الطب598.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبنين عامر حسين كاظم147634232042142064

جامعة سومر/كلية الطب598.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيامال عماد ثجيل عويز147635222042301027

جامعة سومر/كلية العلوم581.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيايمان عادل خلف بشير147636222042424016

جامعة سومر/كلية العلوم578.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان غركان دبش147637222042141122

جامعة سومر/كلية العلوم570.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيابراهيم كريم حنون خليف147638222041358001

جامعة سومر/كلية العلوم568.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيبيداء عباس علوان مطلك147639242042094022

جامعة سومر/كلية العلوم567.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء زيد راضي جعفر147640222042204094

جامعة سومر/كلية العلوم564.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائينور الهدى عيسى احمد محمد147641162042153083

جامعة سومر/كلية العلوم563.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي محمد ناصر حسين147642232041020255

جامعة سومر/كلية العلوم562.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائينرجس عقيل جليل محمد147643222042394082

جامعة سومر/كلية العلوم560.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهدى حسين عبد الكاظم حمزه147644232042083069

جامعة سومر/كلية العلوم559.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيهناء مهلي سنوح اصحين147645222042064034

جامعة سومر/كلية العلوم556.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيفاطمه اسامه ذياب نعمه147646222042417063

جامعة سومر/كلية العلوم555.0اعدادية النصر للبناتاحيائيساره عباس حسن وادي147647222042167041

جامعة سومر/كلية العلوم554.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيفاطمة رعد هادي جودة147648222042142062

جامعة سومر/كلية العلوم554.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيايات حاتم علي جاسم147649212042140020

جامعة سومر/كلية العلوم553.0ثانوية آشور للبناتاحيائيهند فائق محمود مهدي147650182042243123

جامعة سومر/كلية العلوم549.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيهبه حسن عسوري عبيد147651222042417092

جامعة سومر/كلية العلوم549.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائينور سعيد جليل فياض147652222042170084

جامعة سومر/كلية العلوم548.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيسجاد نعيم حسن صخي147653222041036146

جامعة سومر/كلية العلوم548.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيبنت الهدى أحمد سفاح رحيم147654222042141043

جامعة سومر/كلية العلوم547.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيسجاد زاهد هادي محمد147655222041311032

جامعة سومر/كلية العلوم544.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيعباس ناصر حسون ساجت147656222041067071

جامعة سومر/كلية العلوم544.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيمصطفى محمد ساجت عناد147657222041067129

جامعة سومر/كلية العلوم542.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائياحمد وارد خزعل مجيد147658222041036022

جامعة سومر/كلية العلوم542.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيتبارك رزاق خليف جليب147659222042204046

جامعة سومر/كلية العلوم541.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيرسل اياد شنيور ريكان147660222042139074

جامعة سومر/كلية العلوم541.0اعدادية سومر للبنيناحيائيحسين غازي جوده كاظم147661242041009049

جامعة سومر/كلية العلوم540.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيآالء احمد رسول عبد147662222042414006

جامعة سومر/كلية العلوم540.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه كميل خميس جابر147663222042141201

جامعة سومر/كلية العلوم539.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيعلي طاهر تعبان معيدي147664222041069056

جامعة سومر/كلية العلوم539.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائياالء علي كاظم محيل147665222042141025
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جامعة سومر/كلية العلوم539.0ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائينبأ محمد علي طالب جواد147666222042441026

جامعة سومر/كلية العلوم539.0ثانوية االفاق المسائية للبنيناحيائيحسين مزهر جابر سلطان147667222041304003

جامعة سومر/كلية العلوم538.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيحوراء ورد زوير ياسر147668222042311024

جامعة سومر/كلية العلوم538.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعباس عبد الكاظم خلف فهد147669222041036168

جامعة سومر/كلية العلوم537.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيحسين علي هادي محمد147670292041151051

جامعة سومر/كلية العلوم537.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد عويد جابر شكبان147671222041053163

جامعة سومر/كلية العلوم536.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي ضياء جابر محيسن147672222041077123

جامعة سومر/كلية العلوم536.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيأحمد سالم عبد الحسين خليف147673222041018001

جامعة سومر/كلية العلوم535.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيزهراء عناد ناصر عبيد147674142042225140

جامعة سومر/كلية العلوم534.0ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيتغريد محسن عبد ربيع147675222042263002

جامعة سومر/كلية العلوم534.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم حسن جبر147676222042321150

جامعة سومر/كلية العلوم534.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيشكران سلمان برينج عبد علي147677232042103070

جامعة سومر/كلية العلوم534.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيضحى حسين سرحان نعيمه147678222042419035

جامعة سومر/كلية العلوم534.0اعدادية االمامين العسكرين للبنيناحيائيعلي رزاق فليح خليفه147679222041254018

جامعة سومر/كلية العلوم533.0اعدادية الصباح للبناتاحيائينور صباح محمد ناصر147680252042064078

جامعة سومر/كلية العلوم533.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم مرداو ناصر147681222041358054

جامعة سومر/كلية العلوم533.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيسجاد عبد الرضا لفته عبيد147682232041042083

جامعة سومر/كلية العلوم533.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء احمد جواد كاظم147683222042161046

جامعة سومر/كلية العلوم533.0ثانوية المسجد النبوي للبنيناحيائياحمد صافي محمد عبد147684292041016003

جامعة سومر/كلية العلوم533.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائياديان مصطفى حسين شلهوب147685222042391002

جامعة سومر/كلية العلوم533.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيداود سلمان جاسم شدهان147686232041224019

جامعة سومر/كلية العلوم532.0اعدادية القوارير للبناتاحيائينوره صالح مهدي هنيدي147687222042413113

جامعة سومر/كلية العلوم531.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيحسن علي مكطوف جويد147688222041310042

جامعة سومر/كلية العلوم531.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد مهدي حازم كاظم جاسم147689222041003347

جامعة سومر/كلية العلوم530.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيهشام صباح رسن شعيبث147690222041053195

جامعة سومر/كلية العلوم530.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيلقاء عباس ناصر حسن147691222042185105

جامعة سومر/كلية العلوم529.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيمحمد لفته حسوني ثامر147692222041067116

جامعة سومر/كلية العلوم529.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيسجاد احمد نزال جبر147693222041098073

جامعة سومر/كلية العلوم529.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيمنشد كتاب محمد عبد هللا147694222041033170

جامعة سومر/كلية العلوم528.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيتقى غالب ياسر كريم147695222042150009

جامعة سومر/كلية العلوم527.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء عمار عطا نعيم147696222042141125

جامعة سومر/كلية العلوم527.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين علي كريمش عريب147697262041011054

جامعة سومر/كلية العلوم527.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيبنين صادق جاسم شهد147698222042396010

جامعة سومر/كلية العلوم526.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيطيبه حامد موحان عويد147699222042323421

جامعة سومر/كلية العلوم526.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيبنين حسن خضير عبد147700222042141045
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جامعة سومر/كلية العلوم526.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيود حسن داخل جبر147701222042175286

جامعة سومر/كلية العلوم526.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيجعفر نعيم غافل عطشان147702222041065012

جامعة سومر/كلية العلوم525.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيفاطمه اياد محسن سلمان147703222042170064

جامعة سومر/كلية العلوم525.0اعدادية االطهار للبنيناحيائيعادل رياض جوده عاجل147704222041034022

جامعة سومر/كلية العلوم525.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمحمد صالح عبد الرحمن محمود147705212041273073

جامعة سومر/كلية العلوم524.0ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيمهدي حيدر ريسان طاهر147706162041420003

جامعة سومر/كلية العلوم524.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد مجيد كاظم كعود147707222041033146

جامعة سومر/كلية العلوم524.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيحسين عبد هللا عبد العالي كاظم147708222041040042

جامعة سومر/كلية العلوم523.0اعدادية النصر للبنيناحيائيذو الفقار علي عجه جابر147709222041027040

جامعة سومر/كلية العلوم523.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيزينب عقيل نعيم ملبس147710222042120037

جامعة سومر/كلية العلوم523.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمرتضى سعد كلف مطرود147711222041098181

جامعة سومر/كلية العلوم523.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيسجاد سلمان عبيد طراد147712232041042081

جامعة سومر/كلية العلوم523.0اعدادية البطحاء للبنيناحيائيعلي حسين غازي شرشاب147713222041006025

جامعة سومر/كلية العلوم523.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسن ثامر حسين سلمان147714222041067014

جامعة سومر/كلية العلوم522.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيمريم وادي كاظم محمد147715222042175239

جامعة سومر/كلية العلوم522.0اعدادية اسماء للبناتاحيائياالء رحيم خوين لفته147716242042104012

جامعة سومر/كلية العلوم522.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعبد الرزاق هاشم سالم ناصر147717222041098105

جامعة سومر/كلية العلوم522.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيانور نده جاسم محمد147718222041098020

جامعة سومر/كلية العلوم522.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين غسان قاسم محمد147719292041003074

جامعة سومر/كلية العلوم522.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيازهر جمعه علي عودة147720222041100005

جامعة سومر/كلية العلوم522.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيهاجر عدنان هادي مطر147721222042204224

جامعة سومر/كلية العلوم521.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيعلي نجاح موسى عبد الزهرة147722222041039095

جامعة سومر/كلية العلوم521.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائياديان سعيد راشد مجالب147723222042141013

جامعة سومر/كلية العلوم521.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيانوار تايه عبد الحسن طارش147724282042062008

جامعة سومر/كلية العلوم521.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد الغفور نوري محمد حمودي147725212041009127

جامعة سومر/كلية العلوم521.0اعدادية النصر للبنيناحيائياسعد عوده راشد جابر147726222041027006

جامعة سومر/كلية العلوم521.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائييوسف داود هادي صالح147727212041007137

جامعة سومر/كلية العلوم521.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيارجوان قاسم جياد عبود147728272042060007

جامعة سومر/كلية العلوم520.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيمسلم صادق كريم مكطوف147729222041028125

جامعة سومر/كلية العلوم520.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عبادي داود147730242042136074

جامعة سومر/كلية العلوم520.0اعدادية المروج للبناتاحيائيفاطمه أحمد غالب صبح147731222042137048

جامعة سومر/كلية العلوم520.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين جواد كاظم جبر147732222041091043

جامعة سومر/كلية العلوم520.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمصطفى محمد حسين جابر147733222041051116

جامعة سومر/كلية العلوم520.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الهادي جاسم محمد147734222042139105

جامعة سومر/كلية العلوم520.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيياسر محمد خضير حمزه147735232041011067
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جامعة سومر/كلية العلوم519.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيعال رحيم جبير عطاس147736222042175189

جامعة سومر/كلية العلوم519.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائيعبد الباسط عباس علي فرحان147737112041042035

جامعة سومر/كلية العلوم519.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيعلي كريم صبري كريم147738222041054055

جامعة سومر/كلية العلوم519.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسين علي عبد شاكر147739262041027037

جامعة سومر/كلية العلوم519.0اعدادية رملة للبناتاحيائيزهراء حسين جهاد نايف147740222042115043

جامعة سومر/كلية العلوم519.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيمنيف متعب جراد مشتت147741292041008061

جامعة سومر/كلية العلوم519.0اعدادية اسماء للبناتاحيائياسراء احمد رشيد عباس147742232042093001

جامعة سومر/كلية العلوم518.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين عايد موسى وريش147743232041042041

جامعة سومر/كلية العلوم518.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيفاضل قاسم مشحوت وادي147744242041204113

جامعة سومر/كلية العلوم517.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعباس علي عبد هللا كاظم147745242041076070

جامعة سومر/كلية العلوم517.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيعباس شريف عطيه محمد147746222041058064

جامعة سومر/كلية العلوم517.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد ثامر حمد مخلف147747102041026012

جامعة سومر/كلية العلوم516.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيلبانه حمود جاسم عبد147748222042410088

جامعة سومر/كلية العلوم516.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيمريم شهيد جريمخ دبعون147749262042074112

جامعة سومر/كلية العلوم516.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيدينا ربيع حسين علي147750222042425015

جامعة سومر/كلية العلوم516.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيجالل قابل موسى عايز147751272041014036

جامعة سومر/كلية العلوم516.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد عبد الحكيم اسماعيل حسين147752312041024156

جامعة سومر/كلية العلوم516.0ثانوية اهوار الجنوب للبنيناحيائيعلي طالب حسن علي147753222041073010

جامعة سومر/كلية العلوم516.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيسجاد حيدر سهر مخيلف147754222041078024

جامعة سومر/كلية العلوم516.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمسلم نعيم ثجيل صكبان147755222041053177

جامعة سومر/كلية العلوم515.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيكرار خزعل جراد مشتت147756292041008051

جامعة سومر/كلية العلوم515.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتاحيائيلبابة كاظم علي تبينة147757222042188019

جامعة سومر/كلية العلوم515.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين احمد نجم عبد147758232041007036

جامعة سومر/كلية العلوم515.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيسجى رشيد مجيد حميد147759212042159024

جامعة سومر/كلية العلوم515.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيدعاء عبد علي بدر سعدون147760222042216012

جامعة سومر/كلية العلوم514.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيمعصومه جعفر كاظم بدر147761222042436046

جامعة سومر/كلية العلوم514.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزينب حسن كاظم حسن147762222042143192

جامعة سومر/كلية العلوم514.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيذو الفقار مهدي غركان حسون147763222041098064

جامعة سومر/كلية العلوم514.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزينب شمخي جبر جابر147764222042170049

جامعة سومر/كلية العلوم513.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائينور الهدى صادق سرحان جبر147765222042141237

جامعة سومر/كلية العلوم513.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي هادي فاخر مطر147766222041067088

جامعة سومر/كلية العلوم513.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيهجران احمد حسن مطرود147767222042143371

جامعة سومر/كلية العلوم513.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيساره ناظم كاظم حسين147768242042120164

جامعة سومر/كلية العلوم513.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمصطفى عادل حميد حسون147769112041032083

جامعة سومر/كلية العلوم513.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد كاصي مجبل147770222042204062
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جامعة سومر/كلية العلوم513.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي جاسم زغير147771222042204172

جامعة سومر/كلية العلوم513.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيسجاد ابراهيم جاسم عبيس147772232041009044

جامعة سومر/كلية العلوم513.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرسل علي محسن عبد الحسين147773222042117023

جامعة سومر/كلية العلوم513.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيجعفر عقيل محمد كريم147774272041010031

جامعة سومر/كلية العلوم513.0اعدادية خزنة للبنيناحيائييونس حمزة جاسم محمد147775172041066060

جامعة سومر/كلية العلوم513.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزينب صبار حسين نعيمه147776222042175138

جامعة سومر/كلية العلوم513.0اعدادية رملة للبناتاحيائيفاطمه رحيم عبد الحسن شالش147777222042115088

جامعة سومر/كلية العلوم513.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم علي ظامن ابو دومه147778232042109151

جامعة سومر/كلية العلوم513.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي خشان سعيد دخيل147779222041017064

جامعة سومر/كلية العلوم513.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائينور حسن فزيع شخناب147780222042419053

جامعة سومر/كلية العلوم513.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسن محمد جاسم147781232041292035

جامعة سومر/كلية العلوم513.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائيمهدي صالح محمود عذاب147782112041042068

جامعة سومر/كلية العلوم512.0اعدادية النيل للبناتاحيائيزينب راشد جابر راضي147783222042169054

جامعة سومر/كلية العلوم512.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيمحمد زهير ذنون نايف147784192041341162

جامعة سومر/كلية العلوم512.0اعدادية داقوق للبنيناحيائيكاظم ذيبان شكر محمود147785202041017030

جامعة سومر/كلية العلوم512.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيسجاد عقيل عبد هللا خضير147786252041205090

جامعة سومر/كلية العلوم512.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيايات كاظم نعيم علي147787222042184004

جامعة سومر/كلية العلوم512.0ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائياية جاسم محمد جاهل147788222042438004

جامعة سومر/كلية العلوم512.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيبنين عباس ربيع الفي147789222042064006

جامعة سومر/كلية العلوم512.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينور صبحي شعالن مشرف147790222042204216

جامعة سومر/كلية العلوم511.6ثانوية بابل للبنيناحيائيحسن حميد عبد المجيد عبد هللا147791232041021023

جامعة سومر/كلية العلوم511.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيفاطمه جعفر رزاق عمران147792292042160143

جامعة سومر/كلية العلوم511.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائياشواق محيه علي قادر147793212042109013

جامعة سومر/كلية العلوم511.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسرور عمار صبيح حسين147794232042114082

جامعة سومر/كلية العلوم511.0الخارجياتاحيائيتبارك كريم حسن محي147795222042401022

جامعة سومر/كلية العلوم511.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب رشيد حميد حمد147796222042172078

جامعة سومر/كلية العلوم511.0ثانوية اهوار الجنوب للبنيناحيائيحسين علي رحمان جلود147797222041073004

جامعة سومر/كلية العلوم511.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيجنات احمد عبد الرضا عكموش147798222042126015

جامعة سومر/كلية العلوم511.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمحمد سالم رحم عبد147799242041008102

جامعة سومر/كلية العلوم511.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمحمد سلمان حسن جاسم147800242041032013

جامعة سومر/كلية العلوم511.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزهراء باسل عبد الحسين عبد النبي147801162042383087

جامعة سومر/كلية العلوم510.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيعبد الحسين محمد فالح اليذ147802162041354032

جامعة سومر/كلية العلوم510.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه عماد علي حسان147803222042141200

جامعة سومر/كلية العلوم510.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمة ثائر شيال حسن147804222042436038

جامعة سومر/كلية العلوم510.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيجاسم هادي مديح مركب147805292041007046
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جامعة سومر/كلية العلوم510.0اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيحسين حميد عبد غيالن147806102041015016

جامعة سومر/كلية العلوم510.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيمنتهى محمد رسن شعيبث147807222042413101

جامعة سومر/كلية العلوم510.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء عبد الهادي برزان محمد جواد147808222042190091

جامعة سومر/كلية العلوم510.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمحمد عقيل جمعه عنبر147809282041008091

جامعة سومر/كلية العلوم556.0اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيايمان مزبان صالح مسلم147810222052138009

جامعة سومر/كلية العلوم538.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيارشد عماد ميلي حميدان147811222051096004

جامعة سومر/كلية العلوم538.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعباس امجد لطيف مزيد147812292051026086

جامعة سومر/كلية العلوم530.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيعلي عوده جبار محمد147813222051027018

جامعة سومر/كلية العلوم521.0ثانوية بابل المختلطةتطبيقيتقى سلمان جخم حاجم147814222052259003

جامعة سومر/كلية العلوم519.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمصطفى رحيم شناوه عصيد147815222051067041

جامعة سومر/كلية العلوم514.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينتطبيقيعلي رمضان شكاحي كيطان147816222051053015

جامعة سومر/كلية العلوم511.0ثانوية بابل المختلطةتطبيقيوفاء رحمن جخم حاجم147817222052259019

جامعة سومر/كلية العلوم511.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيسجود فارس فليح حسن147818222052167006

جامعة سومر/كلية العلوم503.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيعماد ناصر عبيد زبيدي147819222051301040

جامعة سومر/كلية العلوم501.0ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيوهج ناصر معيوف هادي147820222052309016

جامعة سومر/كلية العلوم498.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعباس شهاب حميدي عطيه147821252051008072

جامعة سومر/كلية العلوم492.0اعدادية النصر للبنينتطبيقياسعد ناجح عذافه كيطان147822222051027004

جامعة سومر/كلية العلوم491.0ثانوية األنوار األهلية للبنينتطبيقيجهاد مجيد كطان مطير147823222051065004

جامعة سومر/كلية العلوم491.0اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيعذراء هادي جفات برهان147824222052170023

جامعة سومر/كلية العلوم472.0اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيفاطمه جبار سلمان شامي147825222052170027

جامعة سومر/كلية العلوم468.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتتطبيقيحوراء اياد نمر عجيل147826222052141003

جامعة سومر/كلية العلوم451.0اعدادية الشباب للبنينتطبيقيرافد فليح حسن ساجت147827222051033015

جامعة سومر/كلية العلوم445.0ثانوية الغدير االهلية للبناتتطبيقيايه هاني صادق كريم147828222052417002

جامعة سومر/كلية العلوم443.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمحمد فالح جابر عيدان147829222051067040

جامعة سومر/كلية العلوم439.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيعالء الدين نديم محمد عبد الباقي147830162051075048

جامعة سومر/كلية العلوم433.0اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيوفاء باسم لطيف حسين147831222052170040

جامعة سومر/كلية العلوم429.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيمحمد فاخر ماشي جاسم147832282051039028

جامعة سومر/كلية العلوم428.0اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيزهراء عماد زغير جابر147833222052170014

جامعة سومر/كلية العلوم427.0اعدادية النيل للبناتتطبيقيمنى جاسم سعدون ظفير147834222052169028

جامعة سومر/كلية العلوم427.0اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيعبد الوهاب ثامر منصور علي147835112051151037

جامعة سومر/كلية العلوم425.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيزهراء صباح جليل عجه147836222052311033

جامعة سومر/كلية العلوم425.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمنتظر كريم رحيم عبيد147837222051067043

جامعة سومر/كلية العلوم423.0الخارجيون - ايسرتطبيقيهيثم يوسف محمد خضر147838172051402062

جامعة سومر/كلية العلوم422.0اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيتبارك علوان هالمه حمادي147839222052170006

جامعة سومر/كلية العلوم421.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيجهاد فوزي ثامر هوير147840282051016015
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جامعة سومر/كلية العلوم421.0اعدادية السوق للبناتتطبيقيرسل ميثم فاضل راضي147841222052209014

جامعة سومر/كلية العلوم419.0ثانوية االشراق  اللبناتتطبيقياسماء حسن كاظم بعرور147842222052187001

جامعة سومر/كلية العلوم418.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينتطبيقيباسم خنكور تايه يسر147843222051319001

جامعة سومر/كلية العلوم416.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينتطبيقيحسين سلمان كاظم صالح147844242051204019

جامعة سومر/كلية العلوم416.0اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمهدي محسن حسين عباس147845172051121031

جامعة سومر/كلية العلوم416.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمصطفى مزهر كاظم موزان147846282051008136

جامعة سومر/كلية العلوم415.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتتطبيقيزهراء محسن حمد فرحان147847222052178012

جامعة سومر/كلية العلوم415.0اعدادية عفك للبنينتطبيقياحمد سالم حسين جندور147848242051011001

جامعة سومر/كلية العلوم415.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيزيد طارق ياسين احمد147849262051033025

جامعة سومر/كلية العلوم414.0ثانوية الهالل المسائية للبنينتطبيقيرياض احمد عبيد دهش147850292051155028

جامعة سومر/كلية العلوم414.0ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا عذيب ثجيل147851222051309027

جامعة سومر/كلية العلوم414.0اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيعلي احمد خليل زاجي147852222051068034

جامعة سومر/كلية العلوم413.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيزينب عبد الحسين هليل شلتاغ147853222052392026

جامعة سومر/كلية العلوم412.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيمرتضى محسن ياسر وايد147854222051051080

جامعة سومر/كلية العلوم412.0اعدادية الناصرية للبناتتطبيقيروان محمود وهاب كحيط147855222052149012

جامعة سومر/كلية العلوم411.0اعدادية بردى للبناتتطبيقيزينب حسين علي عزيز147856222052163013

جامعة سومر/كلية العلوم410.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبنينتطبيقيحسين فالح نعيم عيدان147857282051028007

جامعة سومر/كلية العلوم410.0ثانوية رحاب العلم االهلية للبناتتطبيقيبنين محمد موسى جبر147858222052399001

جامعة سومر/كلية العلوم409.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيكريم باسم كريم مرزوك147859222051364103

جامعة سومر/كلية العلوم409.0اعدادية النور للبناتتطبيقيمالك ستار جبار حسن147860222052156051

جامعة سومر/كلية العلوم409.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيمرتضى عدنان حميد خلبوص147861282051005048

جامعة سومر/كلية العلوم409.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيمنتظر رحمان خلف مزهر147862222051013078

جامعة سومر/كلية العلوم409.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيميثم عباس جاسم محمد147863282051011141

جامعة سومر/كلية العلوم408.0اعدادية السالم للبنينتطبيقياحمد ماجد قاسم عبد147864222051013005

جامعة سومر/كلية العلوم408.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيحسن علي حياوي هاشم147865222051314025

جامعة سومر/كلية العلوم408.0اعدادية صنعاء للبنينتطبيقيفاضل خضير عباس ضاري147866232051011017

جامعة سومر/كلية العلوم408.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقياحمد جليل شبيب عذيب147867222051035002

جامعة سومر/كلية العلوم407.0اعدادية تونس للبناتتطبيقيمكارم ثائر فالح فاخر147868222052106020

جامعة سومر/كلية العلوم406.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسين مسلم عبد الزهرة حسن147869162051038039

جامعة سومر/كلية العلوم406.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيمحمد رضا احمد علي147870222051021047

جامعة سومر/كلية العلوم406.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيمرتضى سليم عبد الحسين مران147871222051300123

جامعة سومر/كلية العلوم406.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيحمود عويد عرار علي147872222051310060

جامعة سومر/كلية العلوم405.0اعدادية الوركاء للبناتتطبيقيحوراء نديم عبد منهل147873222052157024

جامعة سومر/كلية العلوم405.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحيدر كاظم سلمان سبيع147874282051151269

جامعة سومر/كلية العلوم404.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيفاطمة مزهر كاظم موزان147875282052050046
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جامعة سومر/كلية العلوم404.0اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيعبد هللا صباح علي حمزة147876112051151032

جامعة سومر/كلية العلوم404.0اعدادية الوحدة للبناتتطبيقيشهد حيدر نوري حسن147877222052150024

جامعة سومر/كلية العلوم404.0ثانوية الروانق االهلية للبناتتطبيقيامنة عمار سعدون عكوش147878222052435001

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات508.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعباس حازم ناظم عبد147879222041098096

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات504.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي عبدالكريم علوان ياسين147880222041053122

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات493.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الهدى فاضل عويد سلمان147881222042103251

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات492.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيصالح غانم ذياب شهد147882222041067064

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات492.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيمنتظر عدنان ياسر سليمان147883222041054076

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات487.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائينرجس رحيم عبد عاصي147884282042190185

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات487.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيهمام زهير ثامر عبد هللا147885132041003065

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات485.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمنتظر عمار حسن ناصر147886222041358065

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات484.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيحسن جاسم عبد غالي147887222041020019

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات482.0ثانوية الغربية االهلية للبنيناحيائيصالح خليف يوسف شاكر147888192041117010

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات481.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزينب سليمان عبد الرحمن حسين147889212042092058

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات480.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيتقى حاتم عنيد كاطع147890222042392020

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات479.0اعدادية النيل للبناتاحيائيحنان ساجت حمد لهمود147891222042169027

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات473.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيزهراء حميد عبيد هدابي147892222042309017

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحمزه حميد هاشم عبد147893222041053052

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب سالم صباح عبد الساده147894222042156167

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات470.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد جابر عابر جابر147895292041005125

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات468.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيفاطمه مجيد ساجت حمزه147896222042413088

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات466.0اعدادية القوارير للبناتاحيائينور احمد موحان داود147897222042413106

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيرؤى فارس ذياب محمد147898222042170027

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي خضير تركي صالح147899152041001072

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات460.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيسجاد جبار صكبان طالب147900222041077068

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0ثانوية الشمم للبناتاحيائيتبارك صباح حسن جعاز147901222042198009

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد قاسم هاشم ناصر147902222041033144

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي صاحب صكبان147903222042204105

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات456.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيحسن ريسان جاسم ياسر147904222041054014

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات451.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيحوراء نعيم رزاق حميدي147905222042261010

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات450.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيكريمة منشد خلف كصاب147906222042161109

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات449.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي حسن نصير147907222042412089

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات448.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيصادق جميل عبد الحسن ناصر147908222041081033

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات447.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيعمر صالح هادي علي147909212041062040

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات447.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنيناحيائيزيد صبار راهي شعيب147910252041160004
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جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات447.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين حيدر ارحيم جبار147911222041072022

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات446.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم نصيف جاسم147912282042059058

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات446.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفرقان حميد كاظم عليوي147913242042096136

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات446.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة صالح صباح عبد الرزاق147914282042055102

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات445.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيحنين ناصر فيصل جابر147915222042314010

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات444.0ثانوية الهدى للبناتاحيائيفاطمه علي ذياب جبار147916222042146038

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات444.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيمريم احمد عبد المحسن علي147917212042125069

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات444.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيتقوى اسامه ناصر شالل147918222042128026

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات444.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي محمد عبيد موسى147919232041019122

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات444.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيبنين ياسين جواد كاظم147920242042080024

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات444.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيحسنين علي منديل سرحان147921242041207033

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات444.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيصادق هادي فرحان سلمان147922262041022070

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات444.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيبنين عبد الكريم عبد محسن147923242042130026

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات444.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمحمد رعد جري محي147924152041007132

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات443.0اعدادية التفوق للبنيناحيائياحمد عباس عماد جاسم147925222041072003

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات442.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى كريم حسين جلوب147926272041005183

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات442.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسن حامد كاظم ابو التوح147927232041006024

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات442.0اعدادية السوق للبناتاحيائيضحى عالء جابر لفته147928222042209137

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات442.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيفدك ماجد ترف مهوس147929222042125089

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات441.0اعدادية تونس للبناتاحيائيصابرين حمزه جوار فضيل147930222042106056

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات441.0اعدادية الهندية للبنيناحيائياحمد علي حربي سلمان147931272041010011

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات441.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم حمزه ياس امجاري147932242042134185

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات441.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيحسين عالء بدر نعمه147933252041011016

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات441.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيفاطمه عدنان مجيد كريم147934222042190163

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات440.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيعباس سالم داود علي147935242041037022

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات439.0اعدادية النهضة للبنيناحيائيحسين رشيد عذافه عبيد147936222041049012

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات439.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيياسمين فالح حسن خضير147937222042155132

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات439.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه حسين ياسر سريح147938222042156223

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات439.0ثانوية المجد للبنيناحيائيحسن علي شهيد مكي147939272041012002

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات439.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيشمس حسين علي عبد147940292042065052

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات439.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمحمد غانم ثجيل جبار147941292041151128

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات438.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين جاسم عبد كحيط147942222041072027

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات438.0ثانوية الشيباني األهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد العظيم حمة كويش147943222042144007

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات438.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيبنين راضي شريف عطب147944222042158012

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات438.0اعدادية بدرة للبنيناحيائيحيدر حسنين صبحي حمودي147945262041021008
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جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات438.0اعدادية سكينة للبناتاحيائينبأ جواد كاظم حسن147946222042116075

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات438.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيمصطفى سعيد شرهان فرحان147947242041065026

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات438.0اعدادية السوق للبناتاحيائيساره علي طه ياسين147948222042209124

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات437.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيبنين حسين علي يونس147949222042190035

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات437.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيضياء كريم طراد عكار147950222041363032

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات437.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور الزهراء محمد نجم عبد147951262042082025

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات437.0الخارجيوناحيائيعباس عامر محمد كريم147952232041400083

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات437.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيتبارك يحيى دغيم جبر147953292042085039

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات437.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيعباس علي حسين حمد147954242041160011

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات437.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيضحى مجيد عجرش محسن147955232042114090

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات437.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيشهداء عبد المهدي عبود كاظم147956232042154039

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات436.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيمنتهى دايخ شندي مغير147957222042141228

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات436.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه طالب نزال عذاب147958222042153328

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات436.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعلي محمد كاظم مزهر147959222041009037

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات436.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمجتبى سعيد محمد جاسم147960272041154138

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات436.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب احمد هصاري ناصر147961222042190107

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات435.7ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيئامانج ازاد امين فرج147962202041399001

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات435.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيام البنين حيدر داخل عوده147963292042053013

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات435.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيحسين اسماعيل ثامر عذب147964222041310046

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات435.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى محمد جاسم محمد147965232041020381

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات435.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد سعيد محمد منحوش147966222041002129

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات435.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيايه هيثم كاظم محمد علي147967242042094012

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات434.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء اسعد عبد الجبار حمود147968222042162063

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات434.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائينبأ كريم نعيم صبار147969222042157107

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات434.0ثانوية النورين للبناتاحيائيبنين فخري لهمود شراد147970242042138019

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات434.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمحمد سالم رشيد حمزه147971232041060118

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات434.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي حسون مهدي حسون147972252041200078

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات434.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيعباس اسامه عامر عيسى147973232041027021

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات433.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيمنار بهجت مهجر حبش147974162042234070

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات433.0الخارجياتاحيائيمالك راسم محمد حسان147975222042401096

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات433.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيسارة زغير عباس ناصر147976242042115058

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات433.0ثانوية العقيدة المختلطةاحيائينداء كريم خضير عبد هللا147977222042232023

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات433.0ثانوية سمية للبناتاحيائيزهراء محمد بجاي عبد147978262042118015

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات433.0ثانوية االعمار للبناتاحيائيبتول رحيم محيبس سمسم147979222042430002

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات433.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيزكريا يحيى اسماعيل عبد147980242041039027
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جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات433.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمحمد حسين جميل سالم147981222041035225

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات433.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيمصطفى رعد صاحب مهدي147982262041033126

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات433.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيهاجر علي حسين عويد147983242042121301

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات432.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيتقي سالم حامد عداي147984262041155009

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات432.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي جاسم محمد ضيدان147985222041077106

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات432.0ثانوية الدرة االهلية للبنيناحيائياشرف لقاء خضير عباس147986232041283001

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات432.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيدالل علي حسن حنون147987222042165031

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات432.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسن مهند عبد االمير عربي147988222041010026

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات432.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد علي شبالوي147989252041031578

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات432.0ثانوية عفك المسائية للبنيناحيائياحمد كريم محمد حساني147990242041208003

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات431.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور الهدى رحيم راهي موسى147991242042220756

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات431.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيتقوى علي عبد عبيد147992262042080041

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات431.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيهناء ميثاق فاضل حسين147993242042121315

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات431.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيآيه قاسم كريم عليوي147994222042141010

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات431.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمصطفى احمد رميح دغيمث147995232041251456

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات431.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيزين العابدين اسعد عبد الكريم عبد الحسن147996162041075075

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات431.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيخضير سامي كاظم خضير147997232041034021

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات431.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيحنان جعفر عويد حمد147998222042168021

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات430.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائينور الهدى حسين جبار حمد147999222042178148

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات430.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمحمد فاضل حنون كريم148000282041008094

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات430.0اعدادية عفك للبنيناحيائيحسين عبد الهادي اسماعيل جاسم148001242041011023

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات430.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيجواد كاظم ياسين زغير148002262041160004

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات430.0ثانوية النورين للبناتاحيائيسهام جواد كاظم مخيف148003242042138048

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات430.0اعدادية المنار للبنيناحيائياحمد خليل حيال عبد الحسين148004222041095004

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات429.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيامنه جعفر هليو عبد148005262042086012

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات429.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء رحيم جخيور مطرود148006222042156122

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات429.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيحمزة حسين حميد لفتة148007292041153074

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات429.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيهاشم احسان هاشم موسى148008232041282112

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات429.0ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيمنار كاظم علي خلف148009262042133010

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات429.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمهتدي صالح برهان مرزة148010242041203348

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات429.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء محسن مزهر علي148011222042156151

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات429.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائينرجس رياض غني سلمان148012262042080148

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات429.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيسارة طه ياسين جليل148013222042183057

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات429.0ثانوية البتول للبناتاحيائينرجس كريم حسن ناصر148014262042075065

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات429.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين كاظم مونس عبد148015222041091056

صفحة ٤٢٢٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات429.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيهاجر ثائر جبار خليفه148016262042094059

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائينور صباح قاسم عباس148017222042141248

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياسالم هادي سعدون هنون148018252041031057

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0اعدادية النيل للبناتاحيائياالء ماجد محسن ثجيل148019222042169010

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيبنين زغير عباس ناصر148020242042088014

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمة حامد غني سرخان148021222042156220

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب سعيد دنيف شريف148022222042153216

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء عايد محمد مجيد148023232042087103

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتاحيائيازهار ليث اسعد نعمة148024132042124001

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيمحمد علوان شبيل حسين148025272041046090

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات428.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيعلي مجيد باهض عودة148026222041058091

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات427.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيضياء عوده صبيح شهاب148027262041208020

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات427.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيتبارك رياض محسن جاسم148028222042153090

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات427.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيفهد ياسر حنج هويني148029292041007248

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات427.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعمار محمد حنون شعيل148030222041072113

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات427.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيعلي احمد عجيل يوسف148031232041050012

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات427.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائياياد حسين صكبان شنان148032292041025012

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات426.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد كريم محمد خضير148033282041009057

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات426.0ثانوية الجهاد للبناتاحيائيسبأ غني عواد كاظم148034222042121011

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات426.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسين سلمان وادي غاوي148035242041013043

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات426.0ثانوية المثنى للبنيناحيائيعباس ناجح رزاق خلف148036222041032013

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات426.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيهدى ماطر جابر سريح148037222042135239

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات426.0اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيحوراء ثائر منصور مطر148038262042111010

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات425.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم كاطع148039262042109043

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات425.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيبنين صالح نوري جوده148040222042153082

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات425.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء علي حسين سعد148041252042062589

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات425.0ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيضحى عبد الحسين رحيم عطيوي148042232042152021

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات425.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس علي حسين يعقوب148043292041007182

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات425.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيابرار بالل طالب جبار148044232042131003

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات489.0ثانوية الفاروق للبنينتطبيقيرامي عامر محمد مرير148045212051068008

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات422.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقياسد هللا عبد الباسط عبد الرزاق عبد اللطيف148046162051006007

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات420.0ثانوية السديد االهليةتطبيقيمحمد عادل عبد الدايم عبد الحسين148047162051443047

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات405.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيشهزنان جاسم ياسين سلمان148048162052338033

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات404.0اعدادية النيل للبناتتطبيقيبتول مهدي صالح خليف148049222052169005

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات404.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمحمد محسن عبد علي صنهير148050162051036126
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جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات402.0ثانوية المعارف االهلية للبناتتطبيقيصفاء خالد عبد علي بدر148051222052420009

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات402.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيليث قاسم فرهود صكر148052222051013059

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات401.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزينب رعد جخيم جباره148053222052103029

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات401.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيآيه سعد هادي ابراهيم148054162052150003

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات401.0اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيمرتضى علي فضاله معارج148055222051054040

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات398.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيعلي حسين عبادي حمود148056222051051044

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات397.0ثانوية الروانق االهلية للبناتتطبيقيزهراء كريم حسين جابر148057222052435006

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات396.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقياحمد عبد هللا رجيب حسين148058222051081001

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات395.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيحسن علي واجد زهر148059222051300026

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات395.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيافراح حمود سعود غانم148060222052116003

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات394.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيضحى حسين حسوني حمدان148061222052323076

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات393.0اعدادية االبرار للبنينتطبيقيحسن علي صكبان بعنون148062222051091013

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات392.0اعدادية اليسر للبناتتطبيقيدعاء حسن غانم حسين148063262052109015

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات391.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيسجاد عباس عبد علي ثامر148064282051016068

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات391.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي ناصر هندوه تفيج148065162051094043

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات390.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيعمار حيدر كاظم اسويد148066222051310155

جامعة سومر/كلية القانون505.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبياحمد عدنان شهيد زبيل148067222021028003

جامعة سومر/كلية القانون498.0ثانوية االزدهار المختلطةادبيعذراء عماد شاكر موسى148068222022258009

جامعة سومر/كلية القانون484.0اعدادية النجاح للبنينادبيعلي مدلول جبار جوعان148069222021067042

جامعة سومر/كلية القانون482.0اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيحمزة عماد اسكندر ثامر148070222021055013

جامعة سومر/كلية القانون477.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيبيادر عبد علي عامر سعيد148071222022177006

جامعة سومر/كلية القانون473.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتادبيزينب بديع حلو عكل148072222022141011

جامعة سومر/كلية القانون467.0ثانوية االبتهال للبناتادبينور الدين باسم عبيد ضاحي148073222022166059

جامعة سومر/كلية القانون467.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيحسنين محمد سليم صافي148074222021028017

جامعة سومر/كلية القانون463.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبياسراء صباح مالك جبر148075222022171002

جامعة سومر/كلية القانون445.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيصادق سعد زعيبل لفته148076222021231008

جامعة سومر/كلية القانون443.0ثانوية االبتهال للبناتادبيزهراء علي مخبل خضير148077222022166025

جامعة سومر/كلية القانون442.0ثانوية االبتهاج المختلطةادبيمرتضى كاظم رزاق حسين148078222021215008

جامعة سومر/كلية القانون436.0اعدادية القوارير للبناتادبيحنين اسماعيل عبد فليح148079222022413009

جامعة سومر/كلية القانون432.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيسجاد اسماعيل زغير صبيح148080222021028026

جامعة سومر/كلية القانون427.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمحمد حسين كاظم جدام148081222021090063

جامعة سومر/كلية القانون426.0اعدادية النجاح للبنينادبيحسن رحيم عزيز فرحان148082222021067013

جامعة سومر/كلية القانون424.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيشفاء رحيم زباله راضي148083222022168033

جامعة سومر/كلية القانون422.0اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيمحمد ابراهيم قاسم مطير148084222021055029

جامعة سومر/كلية القانون420.0ثانوية البينات للبناتادبيبراء ريحان شبيب حمد148085222022193011
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جامعة سومر/كلية القانون419.0ثانوية االبتهاج المختلطةادبيمنال كامل كاظم حريحر148086222022215009

جامعة سومر/كلية القانون419.0ثانوية الجهاد للبنينادبيعلي رزاق محمد حسن148087222021078009

جامعة سومر/كلية القانون418.0اعدادية رملة للبناتادبيبنين علي داود سلمان148088222022115012

جامعة سومر/كلية القانون417.0ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيمحمود غسان محمد قاسم148089222021227021

جامعة سومر/كلية القانون417.0اعدادية الشموخ للبناتادبيبنين يحيى عبد عجيمي148090222022134011

جامعة سومر/كلية القانون417.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيعباس عزيز رسن علوان148091222021300076

جامعة سومر/كلية القانون416.0اعدادية المثابرون للبنينادبيحيدر حسين خضير بديوي148092222021376035

جامعة سومر/كلية القانون416.0اعدادية الشطرة للبناتادبيبنين عبد الستار محسن جودة148093222022161007

جامعة سومر/كلية القانون415.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيحسين علي ليلو حسين148094222021048011

جامعة سومر/كلية القانون415.0اعدادية الكرمة  للبنينادبياحمد صادق حامد حسن148095222021039001

جامعة سومر/كلية القانون415.0اعدادية العكيكة للبنينادبيحسين عادل بندر خضير148096222021041013

جامعة سومر/كلية القانون413.0اعدادية الجزائر للبنينادبيعباس كاظم جبار عطيه148097222021042027

جامعة سومر/كلية القانون413.0اعدادية المثابرون للبنينادبيسعد عنيد ياسر شياع148098222021376044

جامعة سومر/كلية القانون413.0اعدادية المختار للبنينادبيعلي حيدر جابر شهيب148099222021047088

جامعة سومر/كلية القانون412.0اعدادية الشيماء للبناتادبيحنين هترة دعيو هلوبي148100222022110008

جامعة سومر/كلية القانون412.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيزهراء مهدي هاشم عطيه148101222022321022

جامعة سومر/كلية القانون412.0ثانوية االرشاد المختلطةادبيايناس قاسم علكم كصاد148102222022252002

جامعة سومر/كلية القانون411.0ثانوية االزدهار المختلطةادبيمثال طالب خضر غميس148103222022258011

جامعة سومر/كلية القانون410.0اعدادية البطحاء للبنينادبيمرتضى كاظم عبد هليل148104222021006061

جامعة سومر/كلية القانون410.0ثانويه اريدو للبناتادبيزينب محمد جلود ضيدان148105222022145019

جامعة سومر/كلية القانون409.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي عبد الكاظم محمد ضيدان148106222021010032

جامعة سومر/كلية القانون409.0اعدادية الجواد للبنينادبيمحمد سالم جبر عويد148107222021062036

جامعة سومر/كلية القانون408.0اعدادية الوحدة للبناتادبيفاطمة الزهراء علي خيون عبد العزيز148108222022150027

جامعة سومر/كلية القانون408.0اعدادية الناصرية للبناتادبينور الهدى تحسين علي حسين148109222022149032

جامعة سومر/كلية القانون408.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيحسين جليل ريحان عبد الحسين148110222021300029

جامعة سومر/كلية القانون408.0ثانوية البتول للبناتادبيزينب احمد شهيد عبدالرضا148111222022388013

جامعة سومر/كلية القانون407.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيعباس رحيم لفته عوده148112222021020015

جامعة سومر/كلية القانون407.0اعدادية الناصرية للبناتادبيالزهراء علي حسن كريم148113222022149003

جامعة سومر/كلية القانون406.0اعدادية اليرموك للبنينادبيكرار عادل خلف شناوة148114222021004029

جامعة سومر/كلية القانون406.0ثانوية الصدرين المختلطةادبيكاظم حسين ناصر حسين148115222021213013

جامعة سومر/كلية القانون406.0اعدادية النجاح للبنينادبيكرار اسماعيل شريف طعيمه148116222021067046

جامعة سومر/كلية القانون405.0االعدادية الشرقية للبنينادبيحيدر طالب نعيم محمد148117222021007013

جامعة سومر/كلية القانون405.0ثانوية البحتري المختلطةادبيعلي صاحب عنيد عطور148118222021222016

جامعة سومر/كلية القانون405.0اعدادية العكيكة للبنينادبيحيدر علي جخيور جبير148119222021041020

جامعة سومر/كلية القانون404.0اعدادية سيد البلغاء للبنينادبياحمد جبار خضير حوذان148120222021055001
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جامعة سومر/كلية القانون404.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيرسول علي بالسم جبار148121222021311028

جامعة سومر/كلية القانون404.0ثانوية الفرزدق المختلطةادبيعباس نافع جباري علوان148122222021219005

جامعة سومر/كلية القانون404.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيحيدر عواد حمود رشيد148123222021300050

جامعة سومر/كلية القانون404.0اعدادية الشطرة للبناتادبيفرقان هادي رسن عذال148124222022161025

جامعة سومر/كلية القانون404.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيرسل علي كامل عبد148125222022155014

جامعة سومر/كلية القانون404.0اعدادية الجزائر للبنينادبيحسين عبد الحي حاتم ناجي148126222021042011

جامعة سومر/كلية القانون404.0ثانوية الفاطميات للبناتادبيزهراء جاسم عبد عليخ148127222022126022

جامعة سومر/كلية القانون403.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيحيدر هاشم حسون جوده148128222021048013

جامعة سومر/كلية القانون403.0ثانوية االزدهار المختلطةادبيمحمد عبد علي حبيب حسين148129222021258013

جامعة سومر/كلية القانون403.0اعدادية القوارير للبناتادبيخديجه كتاب عامر حلو148130222022413011

جامعة سومر/كلية القانون403.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيعالء عمار اسماعيل طاهر148131222021028039

جامعة سومر/كلية القانون402.0اعدادية الجواد للبنينادبيمرتضى خالد بدر سنوح148132222021062039

جامعة سومر/كلية القانون400.0الخارجيونادبيمحمد عبد الحسن خميس شنان148133222021400144

جامعة سومر/كلية القانون400.0اعدادية النجاح للبنينادبيحيدر جابر عواد والي148134222021067024

جامعة سومر/كلية القانون400.0اعدادية الشموخ للبناتادبيزهراء مالك طالب فرج148135222022134023

جامعة سومر/كلية القانون399.0ثانوية الفالح للبنينادبييوسف سالم علي حمود148136222021256018

جامعة سومر/كلية القانون399.0اعدادية المختار للبنينادبيعلي ياس خضير عبد148137222021047105

جامعة سومر/كلية القانون398.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيسجاد حقي اسماعيل علي148138222021069016

جامعة سومر/كلية القانون397.0اعدادية ام البنين للبناتادبيزهراء رزاق فزع جنجر148139222022152013

جامعة سومر/كلية القانون397.0اعدادية المختار للبنينادبيعلي احمد ماجد عبد الجليل148140222021047083

جامعة سومر/كلية القانون396.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيرقية قاسم حسين راضي148141222022427017

جامعة سومر/كلية القانون396.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيخديجة حسين خضير ثجيل148142222022155011

جامعة سومر/كلية القانون395.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزينب عبد الزهره جخيم جابر148143222022107018

جامعة سومر/كلية القانون395.0اعدادية الفرات للبناتادبيحوراء صبيح تعبان طليع148144222022101006

جامعة سومر/كلية القانون395.0اعدادية الجزائر للبنينادبيشهاب احمد اسكندر عبود148145222021042024

جامعة سومر/كلية القانون539.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيواثق حسين صلبوخ عبود148146222041051126

جامعة سومر/كلية القانون497.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيمريم عباس تايه جاسم148147222042170074

جامعة سومر/كلية القانون485.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيجنات حسين جاسم حامي148148222042175048

جامعة سومر/كلية القانون481.0اعدادية السالم للبنيناحيائيمنير عطشان عيسى منشد148149222041013147

جامعة سومر/كلية القانون480.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيزهراء عبد الحسين راشد مطر148150222042183048

جامعة سومر/كلية القانون477.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد ميسم كاظم كريم148151222041002027

جامعة سومر/كلية القانون476.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيبنين رحيم نجم عبد هللا148152222042414047

جامعة سومر/كلية القانون476.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيباقر حسين عكاب باقر148153222041036041

جامعة سومر/كلية القانون470.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيسارة نجم عبيد عليوي148154222042410065

جامعة سومر/كلية القانون469.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيرؤى مزهر جابر سلطان148155222042202013
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جامعة سومر/كلية القانون462.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيرقيه ضايف شيال عذاب148156222042150018

جامعة سومر/كلية القانون414.0ثانوية الفردوس االولى للبناتتطبيقيتغريد جاسم سلمان موسى148157222052102012

جامعة سومر/كلية القانون414.0ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيايات عالء عودة محمد148158222052309001

جامعة سومر/كلية القانون412.0اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقياالء فليح حسن طوفان148159222052138005

جامعة سومر/كلية القانون411.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي ضايف خطار148160222051310192

جامعة سومر/كلية الزراعة414.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيمروه حسين علي عبد الحسين148161222042150051

جامعة سومر/كلية الزراعة408.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمحمد ساجد كريم موسى148162222041372021

جامعة سومر/كلية الزراعة408.0ثانوية البتول للبناتاحيائيتقى كاظم حميد مناتي148163262042075024

جامعة سومر/كلية الزراعة408.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيمنتظر علي جاسم مطير148164222041274053

جامعة سومر/كلية الزراعة398.0اعدادية النيل للبناتاحيائيسجى احمد عبود علوج148165222042169062

جامعة سومر/كلية الزراعة387.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائياكرم غني الزم حميدي148166222041314005

جامعة سومر/كلية الزراعة383.0ثانوية النجاح االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس محمد علي148167222042195003

جامعة سومر/كلية الزراعة378.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزهراء ظافر طالل عبد علي148168222042113062

جامعة سومر/كلية الزراعة377.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيايات كاظم مطشر خيون148169222042216003

جامعة سومر/كلية الزراعة377.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيرؤى كريم عبد الحسين محمد148170222042162049

جامعة سومر/كلية الزراعة376.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيايه حسن جواد فنجان148171222042168013

جامعة سومر/كلية الزراعة375.0ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيمهند ستار جليب والي148172222041099046

جامعة سومر/كلية الزراعة374.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسوزان حسين مناع مهوس148173222042117042

جامعة سومر/كلية الزراعة371.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن نسر سرحان148174222041314051

جامعة سومر/كلية الزراعة371.0ثانوية وهران للبناتاحيائينور ضياء حسين حسن148175112042115037

جامعة سومر/كلية الزراعة370.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيكرار عبد الواحد ثويني يازع148176222041033121

جامعة سومر/كلية الزراعة369.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيزين العابدين صباح ياسر عباس148177222041053071

جامعة سومر/كلية الزراعة368.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيشهد عناد مايع عناد148178222042138059

جامعة سومر/كلية الزراعة367.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيعلي موسى شيبة الحمد ياسر148179222041076065

جامعة سومر/كلية الزراعة367.0الخارجياتاحيائيابتهاج فاضل طاهر ابراهيم148180152042401002

جامعة سومر/كلية الزراعة367.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيمريم مالك طالب فرج148181222042134102

جامعة سومر/كلية الزراعة367.0ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيهبة علي حسين مجيد148182222042210016

جامعة سومر/كلية الزراعة366.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتاحيائينور الزهراء رزاق منخي عليوي148183222042386022

جامعة سومر/كلية الزراعة365.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيصادق عبد الحسين لبيع بري148184222041031053

جامعة سومر/كلية الزراعة365.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيمريم قاسم جبير دويج148185222042143310

جامعة سومر/كلية الزراعة365.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينورس هادي شمال كاطع148186242042115110

جامعة سومر/كلية الزراعة364.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيفاطمة جواد خاجي صحن148187222042142059

جامعة سومر/كلية الزراعة364.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيروان رياض عطيه حسين148188222042412028

جامعة سومر/كلية الزراعة364.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيغدير احمد ربيع الفي148189222042064024

جامعة سومر/كلية الزراعة364.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه عالء لطيف كريم148190222042153337

صفحة ٤٢٣٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة سومر/كلية الزراعة363.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسام امجد حميد ساير148191222041002051

جامعة سومر/كلية الزراعة363.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيعباس مجيد شريف عجرش148192222041064015

جامعة سومر/كلية الزراعة363.0ثانوية االمال للبناتاحيائيرغد عالء عبد الساده جبر148193142042108053

جامعة سومر/كلية الزراعة363.0ثانوية االحرار المختلطةاحيائيرسول احمد عبد الرضا علي148194222041281005

جامعة سومر/كلية الزراعة362.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيانور صباح كاظم صكبان148195222041028011

جامعة سومر/كلية الزراعة362.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء زهير قاسم علي148196122042098052

جامعة سومر/كلية الزراعة361.0ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائياحمد كريم جابر محمد148197222041359006

جامعة سومر/كلية الزراعة360.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي ناصر كريم جاسم148198142041016081

جامعة سومر/كلية الزراعة360.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزهراء عباس ياور جاسم148199212042092046

جامعة سومر/كلية الزراعة373.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيحسين قاسم عزيز راضي148200222051302039

جامعة سومر/كلية الزراعة367.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيعلي حميد محمد بادي148201222051031035

جامعة سومر/كلية الزراعة366.0مدارس االمام علي (ع) النموذجية في ايران-قمتطبيقيمحمد عمار سالم سعد148202132051205017

جامعة سومر/كلية الزراعة365.0ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقياسماء غازي رحم ثاني148203222052204001

جامعة سومر/كلية الزراعة365.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيايمن جبار عاجل مجلي148204222051314015

جامعة سومر/كلية الزراعة362.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمحمد اسامة محمد عبد هللا148205142051023094

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيجعفر غضبان مفتن محمد148206222021028013

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد469.0ثانوية االزدهار المختلطةادبيطيبه وليد شاكر موسى148207222022258008

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية االقتدار المختلطةادبيالرا علي شعالن جبر148208222022220002

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية االبتهاج المختلطةادبيمحمد رحيم جواد كاظم148209222021215006

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية االقتدار المختلطةادبيفاطمه دفار عطيه زاجي148210222022220001

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيحيدر فاضل عويد رهيف148211222021054020

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية رملة للبناتادبياسماء حامد موسى عذافه148212222022115002

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيحسن بادي عبد ناصر148213222021054009

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية اور المختلطةادبيعساف نصير عبيد مهدي148214212021211011

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد حسن ياسر حسين148215222021067050

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية رملة للبناتادبيمروه محسن عيسى عذافه148216222022115058

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيساره محمد عويد حسين148217222022311009

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيسجى جواد خلف داود148218222022170038

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيعقيل صكبان مفتن محمد148219222021028037

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الشباب للبنينادبيفايز حامد ثاني عجاج148220222021033042

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيمسلم عطا ابراهيم ثجيل148221222021054066

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الشباب للبنينادبيمصطفى سلمان راضي حسين148222222021033058

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيامجد جاسم محمد كايم148223142021174004

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الشباب للبنينادبييوسف نوري صخي جار هللا148224222021033062

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية المثابرون للبنينادبيكرار مالك سفاح لهيب148225222021376077
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جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيمسلم رحم شاهين أهيم148226222021311081

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد395.0الخارجياتادبيزهراء سعدي طعمه محمد148227222022401049

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية االنصاري للبنينادبيفالح حسن علوان عليوي148228212021080013

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الغدير للبناتادبيغفران عبد الساده عبد علي صالح148229262022086053

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبياحمد زكي هادي جابر148230262021006004

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية المشكاة للبناتادبيزينب فراس هادي رحيم148231262022094017

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية قتيبة للبنينادبيحسين حميد حلو محمد148232152021004016

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية االقتدار المختلطةادبيغسان علي عذاب هربد148233222021220016

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية السبطين االهلية للبناتادبيغدير خليل حران محمد148234222022394007

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية المثابرون للبنينادبيمصطفى ثويني زويد كامل148235222021376099

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية المثابرون للبنينادبيمحمد هاشم كنيدح سلمان148236222021376092

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية المصطفى للبنينادبيزيد محمد عبد شعالن148237242021017036

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية المثابرون للبنينادبياحمد نعمه شنان حنظل148238222021376007

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيسجاد باسم حسن جميل148239222021054023

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية الرضوان للبنينادبيسعد كاظم جليل عبد هللا148240292021023011

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيرسل رافد حميد سعدون148241142022136030

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعلي موسى ساجت خضر148242222021054055

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيجميل علي عليوي معيوف148243222021311092

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية رملة للبناتادبيشيماء محسن حسوني جاسم148244222022115047

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الشباب للبنينادبيسجاد حيدر كريم طاهر148245222021033027

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية النورين للبنينادبياحمد جواد كاظم جابر148246142021004002

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد ضياء كاظم عايش148247222021067051

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعباس عالء  الدين فرحان ثجيل148248122021047077

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيباقر جعفر يضير حميدي148249222021054008

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيزهراء راضي خضير عباس148250262022103011

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية القادسية للبنينادبيمحمد سامي عناد بنيان148251252021211044

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية المنار االهلية للبناتادبيايمان جباري حسين عبد هللا148252222022438001

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية النجاح للبنينادبيعباس جمعه قاسم عباس148253222021067031

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيحيدر شاكر مطرود كاطع148254222021090018

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية زبيدة للبناتادبيتبارك احمد خضير سلمان148255142022082006

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبيرفل حيدر جاسم محمد148256272022161010

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية رملة للبناتادبيمريم فالح عبد علي منخي148257222022115060

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيياس خضير عباس مطرود148258222021028071

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية تبارك للبناتادبيزهراء رياض سلمان بكان148259222022184009

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية الزوراء للبنينادبيمحمد رائد حميد هادي148260122021006014
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جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبينبيل سعيد حمود عبد الصاحب148261222021311089

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينادبيسجاد حميد ضاحي حسن148262282021152020

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية دار الندوة المختلطةادبيحمزه كاظم عجيد عبد السيد148263222021225013

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية المثابرون للبنينادبيصفاء محسن محمد عجوب148264222021376046

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعباس قاسم جويد كاطع148265222021054035

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية الجهاد للبنينادبيمحمد نعيم حسين علي148266222021078018

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية النضال للبنينادبيدانيال عبد الرسول محمد كاظم148267212021029004

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيفاطمه فالح حسن جواد148268232022108037

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمحمد تقي كريم سلمان جاسم148269262021015083

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية المثابرون للبنينادبيمصطفى ناجي نجم فرهود148270222021376103

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيمحمد احمد غثيث دخيل148271292021014114

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيحيدر طالب جاسم علوان148272222021020006

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحيدر كاظم جاسم موسى148273142021030046

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية الواثق المختلطةادبياحمد عقيل عبدالساده عبدعلي148274222021235001

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيفاطمه سامي عطا حسين148275142022104037

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيمحمد جاسم بهلول مشاي148276222021307057

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية نفر للبنينادبيعلي حمزة عبد الكاظم ظاهر148277242021025022

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبيغدير ابراهيم خليل معارج148278222022171019

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية المرتضى للبنينادبيمحمد حسين خزعل بويش148279282021002064

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيحسين سعيد جويد سلطان148280222021300033

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية سكينة للبناتادبيسجى حسن عطية رحيل148281222022116030

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية الجاحظ المختلطةادبيساره عبد علوان كشيش148282222022238003

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية المثابرون للبنينادبيصفاء عادل حاكم مطر148283222021376045

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزينب حسين جلوب داخل148284282022062034

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد548.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيطيبه موسى جابر علي148285222042141181

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد481.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء علوان جلوي والي148286222042143172

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيايات جاسم شعالن خير هللا148287222042170008

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي فاضل عاصي راضي148288222041033107

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسين كريم كاطع عبد الحسين148289222041067034

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية الجهاد للبناتاحيائيمنار حبيب عبد الحسين محيي148290222042121018

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيمصطفى عبد الحكيم ياسر سلمان148291222041028134

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب باقر عبد الحسين عبد148292222042323176

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائييقين رحمن هادي زغير148293222042311105

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيكوثر يوسف منذور عاجل148294222042413095

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيرقيه حسين حميد حمض148295222042141090
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جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائياحمد رياض غركان طارش148296222041373003

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيمريم جمعه قاسم عباس148297222042413098

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيمروة رحيم علي ظنون148298222042263011

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية فدك المختلطةاحيائيمنال رحيم لفته شهيل148299222042264007

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيخلود رشيد بري لفته148300222042311028

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزينه ازهر لفته جبر148301222042141162

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيعباس علي كاظم كماش148302222041065054

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعلي احمد بجاي عطيه148303222041018060

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيزهراء احمد شاكر زغير148304222042413035

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيهاجر صالح محيسن عوض148305222042323345

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائياسراء جابر مسلم شتيوي148306222042438002

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيالرا تركي حميد هلهول148307222042142069

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء حمد جاسم محمد148308222042175096

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية رملة للبناتاحيائييقين نعيم خليف محمد148309222042115110

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيمحمد يحيى هاشم سلمان148310222041028118

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية رملة للبناتاحيائيميعاد حسين نايف كاطع148311222042115101

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيمحمد رزاق ساجت هيلم148312222041311073

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيرسل رحم فاضل عبد148313222042311032

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيتيسير حسام علي حسين148314192041007039

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيخديجة جواد خاجي صحن148315222042142023

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيبنين نوري كاطع حويش148316222042170020

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيفاطمة سلمان كاظم باقر148317222042263010

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيشهد علي خضير صويلح148318222042321228

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزينب احمد محمد خماط148319222042417040

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم لهمود148320222042135109

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيزهراء كريم رزاق جار هللا148321222042142041

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيايمان سلمان عجيل راشد148322222042101012

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائياسيل علي موحان خير هللا148323222042311007

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمحمد بدر صبر سلمان148324262041209182

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الشمم للبناتاحيائيرقيه داود سلمان سلطان148325222042198014

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيباقر سهيل عبود عاصي148326222041004007

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنيناحيائيمحمد بشار خلباص ظاهر148327262041023073

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائينرجس فاضل هادي صالح148328222042321173

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيفاطمه محمود حربي علي148329222042183075

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية صفي الدين للبنيناحيائيمحمد حسين عبد صالح148330222041061023
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جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائينور الهدى مسلم علي مشعل148331222042175262

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعلي ستار حسن خفي148332222041018068

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائياسراء كريم مكتوف سمير148333262042081003

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد حازم صكبان حسين148334222041010160

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيزينب نعيم سنيد دهام148335222042064021

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الطيبات اللبناتاحيائيرحيمة هادي سوادي جوعان148336222042189015

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيانتظار كريم حسان جبير148337222042184003

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية أور للبناتاحيائيآالء محمد شالش خفيف148338222042154002

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيبراء عالء فالح نيشان148339222042323049

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتاحيائيزينب باسم نعمه عباس148340252042104008

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيعذراء هاشم حسن حنظل148341222042143262

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحبيب رحيم عذافه علي148342222041010018

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائياثمار مهنة طالل غاوي148343242042119002

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتاحيائيغدير احمد غني سرفان148344222042140028

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمسلم عقيل محمد كامل148345222041002331

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية انوار اهل البيت (ع) المختلطةاحيائيسارة شهيد ماضي زغين148346222042282010

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية النصر للبناتاحيائيغفران صاحب كبيص دحام148347222042167052

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيزهراء عقيل مكطوف كاطع148348222042120029

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمصطفى صالح حسن خضير148349222041010192

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد390.9ثانوية بابل للبنيناحيائيعبد هللا ضرغام محمد سلمان148350232041021064

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي رضا مطلك رحم148351222041072095

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيتبارك علي عبد الكاظم جبار148352262042090019

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية النور للبناتاحيائينرجس مجيد جبار دايخ148353222042156261

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيختام رحيم منصور خليف148354222042160013

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية القناة للبناتاحيائيغنى عبد الستار عبد الجبار حاتم148355132042072060

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيخالد مزيد ثجيل لغيط148356222041010054

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية التميز للبنيناحيائيعبد الكريم نصير السالم حميد مطلك148357222041356114

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيمريم محسن جابر كندوح148358222042141219

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد390.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن هادي جهيد معيوف148359292041007064

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد شريف كسار جازع148360222041356195

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائينبأ سلطان مجلي عليوي148361222042138080

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية النور للبناتاحيائيمنار علي طعمه حسين148362222042156247

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الحي للبناتاحيائيمريم علي جبار مجيبل148363262042107135

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيلجين صادق جعفر خضير148364222042170071

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزينب عوده طليب سباهي148365222042439041
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جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء ابراهيم مايع عايد148366222042110031

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيايمان عبد الحسين جبر راضي148367222042311011

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيرويدة زياد سنان محمد148368222042439029

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيجنان نعيم راضي سلمان148369222042301006

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأمنه محمد جادر جبار148370222042153031

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية المجد للبنيناحيائيمقتدى اياد شيخان صكبان148371232041025051

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيشهد مسلم ياسر علك148372242042142041

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيرضا عبد هللا زنجيل حسن148373242041203110

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم ناصر رضا148374252042108108

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيانفال اياد جاسم محمد148375242042080009

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبراء جواد كاظم عليوي148376272042058043

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية تونس للبناتاحيائيميالد جواد عبد الكاظم شكبان148377222042106074

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب جبار علوان حميدي148378222042141140

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد388.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عباس دعاج خلف148379222041003321

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيمصطفى فاضل عبد العباس دوش148380242041071102

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيغفران كاظم منعثر ثجيل148381222042323262

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه رياض ناصر عالوي148382222042414182

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيعذراء عزيز رزاق رحمان148383222042301014

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزينب ثجيل داخل جابر148384222042321098

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد387.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمجاب سليم سمير عبد148385222041003282

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء محمد جليل 148386222042153117

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد الزهره عبد الحسين148387252041205110

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية در الصفا االهلية للبنيناحيائيزين العابدين عباس كليوز عيال148388222041379006

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء هاشم جميل حذيه148389222042128051

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيصالح اعالن مطرود محمد148390232041186011

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية القائم (عج) المختلطةاحيائيمريم حيدر حسين علوان148391222042275018

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيعبد هللا رزاق كاطع لهمود148392222041274033

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعلي حيدر دوشان هاني148393222041036204

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد387.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيسجاد قاسم خماط بطل148394142041017054

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيعذاري عليوي راضي اسمير148395222042143260

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب رياض جليل عذيب148396222042153214

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية المجدات للبناتاحيائيأيه كامل عيدان موسى148397262042136008

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحسن علي حسين نايف148398222041306067

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزهراء طعمه والي حسن148399222042321081

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيسجاد احمد ابراهيم ماو148400222041302027
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جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيحسنين عباس علي جاسم148401232041252046

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيحسين محمد كاظم جابر148402222041066012

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين صالح جويد هليل148403222041356051

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد علي عدنان كاظم محسن148404222041356202

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائينور حسين كامل علي148405112042116041

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعياحيائيحسين كامل عجيل عبد148406242041031012

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيياسر عمار حكمت عبود148407212041272302

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي عباس عبد الحسين جاسم148408262041027090

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائياكرام محمد علي محمد148409222042110004

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا طالب عبيد هادي148410272041150060

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيورود علي حسين جبار148411222042396060

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهدى علي فاضل عبد هللا148412222042164101

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيضرغام حيدر عبد الرضا عيسى148413262041033058

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينيازك معين عبد صالح148414222042323344

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمه محمد جبار حسن148415222042116101

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحيدر محمد جليل عبد148416132041012053

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية الشمم للبناتاحيائيزينب عدنان محمد كاظم حسن148417222042198024

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيزهراء سعيد كريم عباس148418222042413040

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمقتدر اكرم حرب نجد148419222041306393

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيايالف يوسف محمد يوسف148420222042126007

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائياحمد حمود جاسم محمد148421222041040005

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائياسراء محمد صبيح نوري148422222042128005

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية المروج للبناتاحيائيزهراء علي عالل حميد148423222042137030

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد383.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسين عبدهللا جاسم148424242041001164

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد383.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيانور كاظم محمد خضير148425222041003037

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية العزة للبنيناحيائيمنتظر ماجد خلف حسين148426262041007104

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيكرار فاضل محمد جاسم148427252041012156

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيمريم حسين ثويني غالي148428222042321161

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيافراح عباس ناجي داود148429222042168005

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيكاظم مالك هاشم قاسم148430222041035201

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب علي عبد الحسين ساجت148431222042141150

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيسجاد زاهر كاظم محمد148432252041122063

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيياسر اركان طالك صالح148433232041253149

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية التميز للبنيناحيائيحسن سمير نشمي عبطان148434222041356040

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيبنين حسين عرمش حنوف148435292042050024
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جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيحسين علي قاسم حسين148436222041311022

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائينور محمد شياع خضر148437222042178155

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائينورا سلطان عبد مزعل148438222042136041

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيفاطمه احسان طالب كاظم148439222042175196

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيعلي محمد عبد شهيب148440272041154123

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيزينب فاخر جياد خضر148441162042181016

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيايات صبار خضير حميدي148442222042199008

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيحسين احمد حسين علي148443222041311017

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمرتضى نعمان رهيف زغير148444262041010175

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيايه طالب قاسم محسن148445222042110016

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية رملة للبناتاحيائيفاطمه سامي حسن حبيب148446222042115090

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب عباس عبد شالكه148447242042120145

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيهدى علي حسن عبود148448222042168064

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيكرار وعد رسام علي148449242041003199

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعبد االمير احمد عباس علوان148450232041252126

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية التفوق للبنيناحيائياحمد علي حمزة لعواص148451242041062011

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء جواد كاظم نعيمه148452222042164027

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائياسيل سعدون محيسن خربوت148453222042168003

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحيدر محمد حسين حمزه148454232041044018

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزينب صايل وارد سيف148455222042419028

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائياديان طالب مزبان مدك148456222042141015

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد مالك يوسف سلطان148457222041002024

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينور اركان عطشان فرحان148458222042151080

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية النصر للبناتاحيائياالء رحيم جهيد بدر148459222042167007

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء جاسم فالح حسن148460222042153154

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيبنين محمد طراد عدل148461222042170019

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء رشيد مجيد كاظم148462222042412031

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسين ناصر حسون ساجت148463222041067037

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيحوراء احمد حنون جبير148464222042141065

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيكوثر حسين كاظم دخيل148465222042147064

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيشهد حبيب خلف شهيب148466222042185077

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه رياض رشيد كاظم148467222042207071

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائياالء نبيل عواد عبد148468222042323023

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعباس صائل كاظم علي148469242041005084

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية االمامين العسكرين للبنيناحيائيمسلم طعيمه عبد وذح148470222041254025
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جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية ابن رشد المختلطةاحيائيزهراء مزهر حسن ثامر148471222042251004

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيابتهال جبار كاظم جالب148472222042143007

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيحوراء حسين علي حسون148473242042130042

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية النيل للبناتاحيائيغدير وصفي عبد صبيح148474222042169067

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية رملة للبناتاحيائيترحيب عبد الواحد حسن عذاب148475222042115022

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد طعيمة148476222041018101

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيعمر فتاح محمد عبد الكريم148477212051011044

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمحمد خالد منعثر مناتي148478162051357381

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقياسراء سامي نعيم ياسين148479222052311003

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية االمل المختلطةتطبيقينادية هاشم حسون مجبل148480222052287002

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الشباب للبنينتطبيقيسعد علي راضي رميح148481222051033021

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الرفاعي  للبنينتطبيقيمهدي سلمان عويد عاكول148482222051028019

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين رضا مهنه148483222051067033

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتتطبيقيفرح رحيم خضير كاظم148484222052141008

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيعقيل حسن نايف خزي148485222051078005

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينتطبيقيكميل عزيز عاكول علي148486222051040036

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيام البنين مطشر صريح بجاي148487222052111005

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيحسين علي خالد رشيد148488132051029018

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية الغدير للبنينتطبيقيعلي كريم سلمان حسين148489222051050019

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمعروف عبدالباري عبدعلي عاشور148490222051011074

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيتبارك خالد رشيد خضير148491222052170005

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيرقيه علي مزهر ثامر148492222052323136

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء طالب حسين بريد148493222052199019

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الوفاء للبناتتطبيقياسراء فالح غاوي طعمه148494222052172003

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيشنان مشعان عكلة راشد148495222051067022

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقييثرب كاظم جهاد صبر148496222052323125

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقييوسف وهاب كامل عجيل148497162051078055

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيهناء عليوي عواد جوده148498222052165027

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيمريم عادل كامل فضاله148499222052199035

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيزينب عبد االمير ياسر جبر148500222052111018

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعبدهللا حامد عبدالصمد حبيب148501162051039060

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسين ناصر حسين عسكر148502222051004016

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية الغدير للبنينتطبيقيعباس طالب رديني حجيج148503222051050015

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيحيدر علي جواد راضي148504222051001024

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينتطبيقيموسى سالم جوهر حوار148505222051053020
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جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الرفاعي  للبنينتطبيقيحسين علي ضعين مهيجر148506222051028008

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية التضامن للبنينتطبيقيفاضل مزعل خلف خضير148507222051016023

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد374.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيامير جبار محمد عبد148508132051010016

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةتطبيقيسجاد عمار حسب عبد هللا148509282051102009

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية صفي الدين للبنينتطبيقيعباس جبار موسى كاظم148510222051061019

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقياحمد مجيد شندي ماهود148511162051016005

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيسجاد فليح حسن دخيل148512222051300163

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيرسول عزيز حاظر كريم148513282051151291

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية السوق للبناتتطبيقيهبه احمد شاكر نجم148514222052209052

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيهدى محمد كريم سوادي148515222052108041

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية النور االهلية  للبنينتطبيقيكرار جواد كاظم عبد الرضا148516222051089003

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقياكرم محمد مسير غياض148517222051307017

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيمؤمل لؤي عباس صليبي148518222051036091

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيمروه طه عبد الباري طالب148519162052301036

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيمحمد فيصل عنيد حامي148520222051314084

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية السوق للبناتتطبيقينور هاشم غانم عيالن148521222052209050

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية الفهود المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الرضا سلطان دعيمث148522222051308044

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتتطبيقيامال اياد جاسم علي148523222052396001

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيكرار كامل راشد عبد148524222051311154

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية الدر االهلية للبنينتطبيقيمرتضى عمار معيدي مذكور148525222051099026

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيحسن محمد خلف كطن148526222051363008

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقينورالهدى سالم سوادي جبر148527162052243051

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقييسرى عباس علي الحاتمي148528222052323126

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية الفالح للبنينتطبيقيعلي كاظم محمد حسن148529222051256008

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيمصطفى عالء عطيه حسن148530222051356092

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية بردى للبناتتطبيقيزهراء كامل ريسان عجيل148531222052163012

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيالمجتبى علي فرحان نادر148532162051355031

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية الدر االهلية للبنينتطبيقيحسين علي حسين علي148533222051099008

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقينرجس رزاق رشيح سلمان148534222052436004

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيعقيل شميل محمد حسين148535222051311114

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتتطبيقيزينب ناظم صبار عنكوش148536222052178013

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية الباقر للبنينتطبيقيعماد حيدر كاظم عبيس148537232051046031

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيكرار احمد علي محسن148538162051433023

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيعدنان طالب شعالن يسر148539222051036063

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيعلي منذر ملبس محمد148540222051306088
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جامعة سومر/كلية التربية األساسية491.0الخارجياتادبياسراء حسن عبيد المي148541222022401004

جامعة سومر/كلية التربية األساسية481.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبيبنين ناصر حسين رفاك148542222022171009

جامعة سومر/كلية التربية األساسية468.0ثانوية البينات للبناتادبيسجى علي ناصر جباره148543222022193026

جامعة سومر/كلية التربية األساسية460.0ثانوية الجهاد للبنينادبيمحمد ثامر محمد علي148544222021078012

جامعة سومر/كلية التربية األساسية458.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبينرجس حسين مزهر مخيف148545222022170049

جامعة سومر/كلية التربية األساسية452.0اعدادية الفجر للبناتادبيزينب قاسم محمد عبد148546222022132007

جامعة سومر/كلية التربية األساسية451.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبيهديل احمد جبر كزار148547222022171028

جامعة سومر/كلية التربية األساسية448.0اعدادية رملة للبناتادبيمريم حسين حاجم صحين148548222022115059

جامعة سومر/كلية التربية األساسية448.0اعدادية الشهداء للبنينادبيمحمد صباح جريو جخيور148549222021057027

جامعة سومر/كلية التربية األساسية448.0ثانوية الصدرين المختلطةادبيفاطمة عماد نجم عبد هللا148550222022213008

جامعة سومر/كلية التربية األساسية444.0اعدادية النيل للبناتادبيرند ثامر مجباس شناوة148551222022169019

جامعة سومر/كلية التربية األساسية443.0ثانوية الفرزدق المختلطةادبيموسى عبد المنعم عثمان ذرب148552222021219011

جامعة سومر/كلية التربية األساسية441.0اعدادية النيل للبناتادبيزهراء نعيم جواد طه148553222022169025

جامعة سومر/كلية التربية األساسية433.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيمريم هاشم كاغد عويد148554222022321044

جامعة سومر/كلية التربية األساسية432.0اعدادية النيل للبناتادبيحوراء حيدر تركي غصه148555222022169012

جامعة سومر/كلية التربية األساسية429.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتادبيزينب علي ناصر حسين148556222022188016

جامعة سومر/كلية التربية األساسية427.0اعدادية القوارير للبناتادبيزهراء علي قاسم رسن148557222022413015

جامعة سومر/كلية التربية األساسية422.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيزهراء نظام صاحب حسن148558222022311024

جامعة سومر/كلية التربية األساسية416.0اعدادية االمال للبناتادبيهدى علي محمد علي148559112022070087

جامعة سومر/كلية التربية األساسية416.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبياحمد محمد شاكر شنان148560222021021003

جامعة سومر/كلية التربية األساسية409.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيخضر عباس غالم حمود148561222021231007

جامعة سومر/كلية التربية األساسية408.0ثانويه المصابيح للبناتادبيسجى جمال كامل عوده148562292022079025

جامعة سومر/كلية التربية األساسية408.0اعدادية النجاح للبنينادبيعلي حسين طعيمه عبدول148563222021067035

جامعة سومر/كلية التربية األساسية406.0اعدادية النيل للبناتادبيدعاء طارق بدر عجيل148564222022169016

جامعة سومر/كلية التربية األساسية405.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبيفاطمة خليل احميد اعطية148565222022171020

جامعة سومر/كلية التربية األساسية403.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيالرى رياض عبد الخضر عويد148566222022170046

جامعة سومر/كلية التربية األساسية401.0اعدادية البطحاء للبنينادبيسالم ثامر سلمان رديني148567222021006030

جامعة سومر/كلية التربية األساسية401.0ثانوية دار الندوة المختلطةادبيسجاد مهدي تركي دخنيه148568222021225021

جامعة سومر/كلية التربية األساسية400.0ثانوية المنار االهلية للبناتادبينور زعيم ياسر كمر148569222022438004

جامعة سومر/كلية التربية األساسية399.0اعدادية القوارير للبناتادبيزينب بشير عكله مهنا148570222022413017

جامعة سومر/كلية التربية األساسية397.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيتقى عبد الجليل طاهر ياسر148571222022168009

جامعة سومر/كلية التربية األساسية397.0اعدادية النيل للبناتادبيفاطمة تركي خوان بدر148572222022169033

جامعة سومر/كلية التربية األساسية397.0ثانوية االقتدار المختلطةادبيعبد هللا محسن فضل دخيل148573222021220010

جامعة سومر/كلية التربية األساسية396.0ثانوية االزدهار المختلطةادبيامنه سلمان حميد نجم148574222022258001

جامعة سومر/كلية التربية األساسية394.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيدعاء ناجي بريج صالح148575222022170018
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جامعة سومر/كلية التربية األساسية394.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيصفاء طاهر عليان صالح148576222022177032

جامعة سومر/كلية التربية األساسية394.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيياسمين محسن كاظم جدام148577222022177043

جامعة سومر/كلية التربية األساسية393.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيمحمود شاكر حسين صالح148578222021028057

جامعة سومر/كلية التربية األساسية392.0اعدادية رملة للبناتادبيزينب بشار ورد فرحان148579222022115033

جامعة سومر/كلية التربية األساسية392.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينادبيايمان سلمان محمد عرمش148580222022301003

جامعة سومر/كلية التربية األساسية391.0اعدادية الفجر للبناتادبيزينب كريم داخل جبر148581222022132008

جامعة سومر/كلية التربية األساسية390.0ثانوية النرجس اللبناتادبيحوراء عالء عواد خريبط148582222022182007

جامعة سومر/كلية التربية األساسية389.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبيزهراء عبد هللا جحور خليل148583222022171015

جامعة سومر/كلية التربية األساسية389.0اعدادية البطحاء للبناتادبيزهراء خالد محمد ثامر148584222022160032

جامعة سومر/كلية التربية األساسية388.0اعدادية رملة للبناتادبيضحى يوسف حنون عيسى148585222022115049

جامعة سومر/كلية التربية األساسية388.0ثانوية الفجر المسائية للبنينادبياحمد علي هادي عرب148586222021309001

جامعة سومر/كلية التربية األساسية388.0اعدادية البطحاء للبناتادبيتبارك خليل رسول فرحان148587222022160018

جامعة سومر/كلية التربية األساسية388.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزهراء ساجد خضير محيسن148588162022210045

جامعة سومر/كلية التربية األساسية387.0اعدادية النور للبناتادبيزهراء طالب عباس جبر148589222022156028

جامعة سومر/كلية التربية األساسية387.0ثانوية االقتدار المختلطةادبيفراس نعيم شنيف محمد148590222021220017

جامعة سومر/كلية التربية األساسية387.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيمؤمل هادي عواد حسوني148591292021106027

جامعة سومر/كلية التربية األساسية386.0ثانوية البينات للبناتادبيالق احمد عبد الحسين زاجي148592222022193007

جامعة سومر/كلية التربية األساسية386.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيامير غانم كاطع عبد148593222021054006

جامعة سومر/كلية التربية األساسية386.0اعدادية الجواد للبنينادبيعلي الدر حسين حبيب فجر148594222021062024

جامعة سومر/كلية التربية األساسية386.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيحسين خالد ثامر ناصر148595222021086025

جامعة سومر/كلية التربية األساسية385.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيمريم حسن محسن حمد هللا148596222022311019

جامعة سومر/كلية التربية األساسية385.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيقيصر راضي مهدي حمزة148597292021105027

جامعة سومر/كلية التربية األساسية385.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيعبد هللا شنون مطر عبطان148598222021311051

جامعة سومر/كلية التربية األساسية384.0اعدادية رملة للبناتادبيسرى عالء نذير خصاف148599222022115044

جامعة سومر/كلية التربية األساسية383.0اعدادية االطهار للبنينادبيحسن هادي حسين رفاك148600222021034005

جامعة سومر/كلية التربية األساسية382.0اعدادية رملة للبناتادبيساره رياض تركي محسن148601222022115040

جامعة سومر/كلية التربية األساسية382.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزهراء علي دوحان لعيبي148602222022170029

جامعة سومر/كلية التربية األساسية382.0ثانوية االقتدار المختلطةادبيعلي راجي عطيه زاجي148603222021220013

جامعة سومر/كلية التربية األساسية380.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيفاطمه فيصل كريم موجد148604272022052043

جامعة سومر/كلية التربية األساسية380.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةادبيرسول شاكر طعيمه أبراهيم148605222021230002

جامعة سومر/كلية التربية األساسية380.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبياخالص دويدو حسن هندل148606222022311001

جامعة سومر/كلية التربية األساسية380.0ثانوية الفصاحة المختلطةادبياحمد عدنان سلمان عداي148607222021237001

جامعة سومر/كلية التربية األساسية379.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينادبييوسف علي بجاي عذافه148608222021254046

جامعة سومر/كلية التربية األساسية378.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبيبنين محمد كطل هنيدي148609222022171008

جامعة سومر/كلية التربية األساسية378.0اعدادية رملة للبناتادبياستبرق عدي عجيل سمير148610222022115001

صفحة ٤٢٤٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة سومر/كلية التربية األساسية377.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيامامه عون رسمي بالد148611222022168002

جامعة سومر/كلية التربية األساسية377.0اعدادية النيل للبناتادبيزهراء محمد كشاش حمود148612222022169023

جامعة سومر/كلية التربية األساسية498.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائياحمد عباس مظلوم عليوي148613222041054006

جامعة سومر/كلية التربية األساسية489.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائياحالم سامي الحوم حافظ148614222042172002

جامعة سومر/كلية التربية األساسية488.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائياالء خلف فرحان دنيف148615222042301002

جامعة سومر/كلية التربية األساسية473.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايمان فليح حسن عجيل148616222042117011

جامعة سومر/كلية التربية األساسية472.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيفاطمه ستار ارزيج شتيم148617222042108079

جامعة سومر/كلية التربية األساسية471.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيمريم ستار جابر منسي148618222042170073

جامعة سومر/كلية التربية األساسية470.0الخارجياتاحيائيسهى محمد ساجت عنيد148619222042401065

جامعة سومر/كلية التربية األساسية468.0اعدادية رملة للبناتاحيائيرسل كريم نجم عبد هللا148620222042115038

جامعة سومر/كلية التربية األساسية466.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيتبارك ناجي عليوي مران148621222042135044

جامعة سومر/كلية التربية األساسية465.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزينب سعيد رحيم حميد148622222042170048

جامعة سومر/كلية التربية األساسية461.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيفاطمه صاحب عبد االمير جمعه148623222042413080

جامعة سومر/كلية التربية األساسية461.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتاحيائيليلى ناصر كاظم زايد148624222042140031

جامعة سومر/كلية التربية األساسية460.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيكوثر خالد خلف دوحان148625222042311083

جامعة سومر/كلية التربية األساسية458.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيعذراء حسين جماغ خليف148626222042175186

جامعة سومر/كلية التربية األساسية455.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائياسراء علي عيسى علي148627222042311005

جامعة سومر/كلية التربية األساسية454.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينور عيسى علي عيسى148628222042128117

جامعة سومر/كلية التربية األساسية454.0اعدادية النيل للبناتاحيائيزهراء فائز عودة نهير148629222042169050

جامعة سومر/كلية التربية األساسية453.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائياخالص كريم والي جابر148630222042175004

جامعة سومر/كلية التربية األساسية452.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائياسالم محمد جابر ذهب148631222041307014

جامعة سومر/كلية التربية األساسية452.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيزينب محمد ذياب محسن148632222042064019

جامعة سومر/كلية التربية األساسية451.0اعدادية النصر للبناتاحيائياقسام بريد والي جابر148633222042167006

جامعة سومر/كلية التربية األساسية451.0اعدادية رملة للبناتاحيائيحوراء مطشر لفته جاسم148634222042115031

جامعة سومر/كلية التربية األساسية450.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيهدى سالم زغير عبيد148635222042161134

جامعة سومر/كلية التربية األساسية448.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيعبير محمد راضي عبيد148636222042394058

جامعة سومر/كلية التربية األساسية448.0اعدادية النور للبناتاحيائيبنين سعيد بجاي شايع148637222042156051

جامعة سومر/كلية التربية األساسية447.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيبشرى ناجي سعيد صحن148638222042142015

جامعة سومر/كلية التربية األساسية446.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيايات الفي مزعل موذن148639222042323034

جامعة سومر/كلية التربية األساسية446.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور الهدى صباح شنين عاشور148640222042153415

جامعة سومر/كلية التربية األساسية446.0اعدادية المروج للبناتاحيائيفاطمه شهاب ياسر يوسف148641222042137049

جامعة سومر/كلية التربية األساسية446.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيزهراء شهيد عويد صالح148642222042132031

جامعة سومر/كلية التربية األساسية445.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيبيداء محمد عوده عبيد148643222042139040

جامعة سومر/كلية التربية األساسية445.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد حسين عالوي148644222042424027

جامعة سومر/كلية التربية األساسية444.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزينب احمد زغير ساجت148645222042321097
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جامعة سومر/كلية التربية األساسية444.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيهديل عبد ياسر عودة148646222042142083

جامعة سومر/كلية التربية األساسية442.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيشمس رياض كاظم عمير148647222042120041

جامعة سومر/كلية التربية األساسية442.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيايمان شناوة منصور عطية148648222042413011

جامعة سومر/كلية التربية األساسية441.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيمؤمل عباس عبيد عبد هللا148649222041077160

جامعة سومر/كلية التربية األساسية441.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيمريم ناظم نهيب كيطان148650222042150052

جامعة سومر/كلية التربية األساسية440.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيكوثر عماد حسن عبد النبي148651222042170070

جامعة سومر/كلية التربية األساسية440.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيفاطمه راسم محمد ملكط148652222042064026

جامعة سومر/كلية التربية األساسية439.0اعدادية أور للبناتاحيائيبنين يعقوب يونس بصراوي148653222042154030

جامعة سومر/كلية التربية األساسية438.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنيناحيائياحمد صدام عباس يسر148654222041319002

جامعة سومر/كلية التربية األساسية438.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيفاطمه كامل نغيمش عبد148655222042274015

جامعة سومر/كلية التربية األساسية438.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيبنين مهدي صالح عصواد148656222042172027

جامعة سومر/كلية التربية األساسية437.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء مازن عبد الكاظم ساجت148657222042153191

جامعة سومر/كلية التربية األساسية437.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيايات حامد سعيد مديخل148658222042204029

جامعة سومر/كلية التربية األساسية437.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيعلي جاسم عبد شمخي148659222041021098

جامعة سومر/كلية التربية األساسية436.0اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيمنتظر علي حسين عودة148660222041373074

جامعة سومر/كلية التربية األساسية436.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتقى حسن عبد حسين148661222042155022

جامعة سومر/كلية التربية األساسية435.0اعدادية النصر للبنيناحيائيمحمد عاجل فرحان جابر148662222041027084

جامعة سومر/كلية التربية األساسية435.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيسجود جاسم خضير عطيه148663222042412049

جامعة سومر/كلية التربية األساسية435.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيفاطمة كريم حسن بردان148664222042393083

جامعة سومر/كلية التربية األساسية434.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيخديجه صاحب عبد االمير148665222042413029

جامعة سومر/كلية التربية األساسية434.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيفاطمه حسن علي حسين148666222042157089

جامعة سومر/كلية التربية األساسية434.0ثانوية الطيبات اللبناتاحيائيزينب احميد عبد هللا مناحي148667222042189024

جامعة سومر/كلية التربية األساسية433.0اعدادية القوارير للبناتاحيائينور حيدر عبد الرضا حسن148668222042413108

جامعة سومر/كلية التربية األساسية433.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيزينب وائل فريح خليفه148669222042168039

جامعة سومر/كلية التربية األساسية433.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب عادل حسن منشد148670222042391036

جامعة سومر/كلية التربية األساسية433.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيانعام صاحب خلف عبد الحسين148671222042143028

جامعة سومر/كلية التربية األساسية432.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمحمد عماد دغيم عبد هللا148672222041058127

جامعة سومر/كلية التربية األساسية431.0اعدادية بردى للبناتاحيائيسجى كريم لفي هاشم148673222042163057

جامعة سومر/كلية التربية األساسية431.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيابراهيم خليل خشان عذاب148674222041307188

جامعة سومر/كلية التربية األساسية429.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيطيبه ريسان ثجيل عواد148675222042064022

جامعة سومر/كلية التربية األساسية429.0ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيرفل سالم مكي خنجر148676222042415005

جامعة سومر/كلية التربية األساسية428.0ثانوية الشهيد علي العكيلي المختلطةاحيائيحيدر عامر هالل حرب148677222041229002

جامعة سومر/كلية التربية األساسية428.0اعدادية الشباب للبنيناحيائييحيى عماد سفيح عبد هللا148678222041033182

جامعة سومر/كلية التربية األساسية428.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيرضوان علي حسين رحيم148679222041310080

جامعة سومر/كلية التربية األساسية428.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيضحى شهيد ضيغم شريف148680222042143247
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جامعة سومر/كلية التربية األساسية427.0ثانوية الشمم للبناتاحيائيزينه علي جتول عوين148681222042198026

جامعة سومر/كلية التربية األساسية427.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعلي كريم كاظم رهيج148682222041306260

جامعة سومر/كلية التربية األساسية427.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيعبد هللا انعيم حنيفش سفيح148683222041274032

جامعة سومر/كلية التربية األساسية427.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائياحمد دحام غانم صديق148684332041070004

جامعة سومر/كلية التربية األساسية426.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمصطفى حسين عناد غصاب148685222041036334

جامعة سومر/كلية التربية األساسية425.0الخارجيوناحيائيمهند فليح حسن كاظم148686242041400115

جامعة سومر/كلية التربية األساسية425.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيوجدان علي حمد عاجل148687222042419057

جامعة سومر/كلية التربية األساسية424.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيمنتهى حميد جيجو شير148688222042138078

جامعة سومر/كلية التربية األساسية424.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء مجيد عوده عيال148689222042190100

جامعة سومر/كلية التربية األساسية424.0الخارجيوناحيائيمصطفى نجم عبد هللا مطر148690222041400132

جامعة سومر/كلية التربية األساسية423.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيجنان عبد الرضا طهيلو حميدي148691222042139058

جامعة سومر/كلية التربية األساسية423.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيشروق ضاحي طرنان حربي148692222042172107

جامعة سومر/كلية التربية األساسية422.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيفاطمه ماجد رشيد مطرود148693222042321153

جامعة سومر/كلية التربية األساسية421.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيحوراء موسى حسن شعيبث148694222042394020

جامعة سومر/كلية التربية األساسية421.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيمنار عبد الحسين نعيم راهي148695222042419047

جامعة سومر/كلية التربية األساسية420.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعبد العباس حافظ طالع جاسم148696222041077094

جامعة سومر/كلية التربية األساسية420.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيفاطمة جبار جايد غالب148697222042161100

جامعة سومر/كلية التربية األساسية420.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائينور الهدى جاسم خليل حمود148698222042309036

جامعة سومر/كلية التربية األساسية420.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيغفران علي عزيز زاجي148699222042135166

جامعة سومر/كلية التربية األساسية419.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيزينب ضياء عوده غلطه148700222042102044

جامعة سومر/كلية التربية األساسية418.0ثانوية القائم (عج) المختلطةاحيائيهبه رحيم عرمش جبر148701222042275021

جامعة سومر/كلية التربية األساسية418.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيحال كاظم علي جبار148702222042183028

جامعة سومر/كلية التربية األساسية418.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزينب عدنان جبار برع148703222042178090

جامعة سومر/كلية التربية األساسية418.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيدموع ضاحي طرنان حربي148704222042172050

جامعة سومر/كلية التربية األساسية417.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيياسين سعيد محسن يوسف148705222041046089

جامعة سومر/كلية التربية األساسية417.0اعدادية القوارير للبناتاحيائينورس كريم ثامر عور148706222042413111

جامعة سومر/كلية التربية األساسية417.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء حسين جعفر عذاب148707222042175094

جامعة سومر/كلية التربية األساسية417.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيمصطفى حيدر عبد الحسين جوده148708222041065095

جامعة سومر/كلية التربية األساسية469.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيحسن جاسم محمد حسون148709222051017020

جامعة سومر/كلية التربية األساسية423.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيعلي حسين ردام بردي148710222051311120

جامعة سومر/كلية التربية األساسية420.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتتطبيقيهديل جبار ثجيل زعل148711222052178022

جامعة سومر/كلية التربية األساسية419.0اعدادية تونس للبناتتطبيقينور الهدى باسم بري خضير148712222052106025

جامعة سومر/كلية التربية األساسية419.0ثانوية بابل المختلطةتطبيقيضحى جبار طاهر علي148713222052259012

جامعة سومر/كلية التربية األساسية416.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقينبأ غالي رزاق هليل148714222052164021

جامعة سومر/كلية التربية األساسية416.0اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيسجى هادي رحيم محمد علي148715222052138032
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جامعة سومر/كلية التربية األساسية415.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينتطبيقيفالح حسن محمد حاشوش148716222051020018

جامعة سومر/كلية التربية األساسية414.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةتطبيقيمريم طاهر عزيز نايف148717222052266008

جامعة سومر/كلية التربية األساسية410.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيعلي جميل جابر جحيل148718222051051042

جامعة سومر/كلية التربية األساسية410.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيضرغام سلمان رسن مظلوم148719222051311090

جامعة سومر/كلية التربية األساسية409.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيحسن صاحب سعدون طويرش148720222051310041

جامعة سومر/كلية التربية األساسية408.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيكرار فيصل غازي عبد الحسن148721222051051058

جامعة سومر/كلية التربية األساسية407.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيحسين رحيم جليل كزار148722222051021009

جامعة سومر/كلية التربية األساسية407.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقييزن علي شبيب ورد148723222051072049

جامعة سومر/كلية التربية األساسية404.0ثانوية المعارج األهلية للبناتتطبيقيزينب صابر حسين تايه148724222052175017

جامعة سومر/كلية التربية األساسية403.0اعدادية بردى للبناتتطبيقيتبارك فالح حسن شاكر148725222052163027

جامعة سومر/كلية التربية األساسية402.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيعلي رشيد خضير ذهيب148726222051031037

جامعة سومر/كلية التربية األساسية401.0اعدادية تونس للبناتتطبيقيكوثر محيسن طاهر عباس148727222052106019

جامعة سومر/كلية التربية األساسية401.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيسجاد ليث عبد الرضا سعدون148728222051021025

جامعة سومر/كلية التربية األساسية399.0اعدادية بردى للبناتتطبيقيسميه اعيان كاصد جبر148729222052163018

جامعة سومر/كلية التربية األساسية396.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيمصطفى محمد صياح كريم148730222051306134

جامعة سومر/كلية التربية األساسية395.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتتطبيقيلجين حميد عباس صافي148731222052141009

جامعة سومر/كلية التربية األساسية395.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقياحمد هاني سرحان صيهود148732222051026005

جامعة سومر/كلية التربية األساسية393.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيحسن فهد صكر حافظ148733222051310043

جامعة سومر/كلية التربية األساسية393.0اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيتقوى جمال حسن حمود148734222052165007

جامعة سومر/كلية التربية األساسية391.0اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيايه محسن مطرود مخيلف148735222052172009

جامعة سومر/كلية التربية األساسية390.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيسجاد صدام عبد العالي حسين148736222051302057

جامعة سومر/كلية التربية األساسية390.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيمرتضى فاضل حنتوش مطر148737222051311184

جامعة سومر/كلية التربية األساسية390.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيكمال احمد حسن غانم148738222051307157

جامعة سومر/كلية التربية األساسية389.0اعدادية الشباب للبنينتطبيقياحمد عيدان علي حسوني148739222051033003

جامعة سومر/كلية التربية األساسية389.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيعكار خليل ثجيل عبيد148740262051010038

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى474.0اعدادية الوفاء للبناتادبينور حسن عاشور جادر148741222022172028

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى472.0اعدادية البطحاء للبناتادبيايات علي جريان مري148742222022160011

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى469.0ثانوية النرجس اللبناتادبينجالء مشكور جالب كشكول148743222022182033

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى458.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزهراء هادي جوده شاهين148744222022170033

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى454.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيزهراء سرحان جبر مطر148745222022177018

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى450.0اعدادية النيل للبناتادبيزينب حسين فاضل علي148746222022169026

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى449.0ثانوية الرويمي المختلطةادبيمغارب فاضل ثامر ناصر148747222022243007

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى443.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيوسام عادل حسين حميدان148748222021054072

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى439.0اعدادية الوفاء للبناتادبيحوراء ابراهيم هويدي جازع148749222022172003

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى434.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتادبيزهراء شهيد عبد الرضا عبد148750222022141008
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جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى433.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعباس محيل ناصر عباس148751222021054036

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى432.0اعدادية الوفاء للبناتادبيريهام حميد مكين كاطع148752222022172006

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى429.0اعدادية المثابرون للبنينادبيمحمد مالك سفاح لهيب148753222021376089

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى429.0اعدادية النيل للبناتادبيبركات انيس ثجيل عبيد148754222022169006

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى428.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبينورس دخيل عويد سفيح148755222022170053

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى424.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبياحمد ستار جبار موشي148756222021054003

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى424.0اعدادية رملة للبناتادبيعذراء جبار جاسم كريم148757222022115050

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى419.0اعدادية الشطرة للبناتادبيحوراء عبد العباس ناجي موشنة148758222022161010

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى419.0اعدادية الوفاء للبناتادبيزينب عباس حسين ياسر148759222022172017

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى419.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيزينب علي حسين عنجور148760222022261004

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى416.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعمار جليل عويد حمد148761222021054056

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى415.0اعدادية رملة للبناتادبيهدى حسن ناهي حميده148762222022115066

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى415.0اعدادية البطحاء للبنينادبيبراك ريحان سلمان عجيمي148763222021006005

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى413.0اعدادية الفجر المختلطةادبيمحمد عبد االمير عبد علي كاظم148764232021173045

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى412.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيمحمد نافع كشاش عبد148765232021050026

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى411.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتادبياسيل حيدر عبد كريم148766222022188002

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى411.0اعدادية رملة للبناتادبيفاطمه طالب مطشر عبيد148767222022115052

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى409.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيصابرين قاسم سمير حسين148768222022311014

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى409.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينادبيمنذر مسير عبد العالي عتيوي148769222021079037

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى408.0اعدادية العكيكة للبنينادبيحسين ستار عودة نعمه148770222021041012

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى407.0ثانوية االصالح المسائية للبنينادبيحمزه سليمان كامل سليمان148771222021318007

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى405.0ثانوية الرويمي المختلطةادبيزهراء كريم ثامر ناصر148772222022243002

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى404.0ثانوية النبوة للبناتادبينور الهدى نعيم صامد محمد148773222022205009

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى404.0ثانوية الغدير االهلية للبناتادبيهدى نعيم جبير نزال148774222022417019

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى403.0اعدادية البطحاء للبنينادبيعباس ناصر علي حسين148775222021006037

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى402.0اعدادية البطحاء للبناتادبيزهراء ناصر حسين بريج148776222022160035

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى401.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينور علي غنص شخير148777222022107036

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى401.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيمصطفى علي باقر عناد148778222021020033

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى399.0ثانوية البينات للبناتادبيانوار فرحان حمود عطشان148779222022193010

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى399.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيمنتظر عباس خضير حسين148780222021020036

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى397.0ثانوية االبتهاج المختلطةادبيسيف احمد جزري سلطان148781222021215002

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى397.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيعلي كاظم هادي عطيه148782222021311060

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى396.0اعدادية بلقيس للبناتادبيايه صفاء حبيب حسين148783232022120009

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى396.0ثانوية االبتهال للبناتادبياديان علي جميل مالجي148784222022166002

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى394.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيمريم حسن عذيب عبد هللا148785222022261005
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جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى393.0ثانوية االرشاد المختلطةادبيفواز تركي اجياد اصوين148786222021252004

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى393.0اعدادية الخنساء للبناتادبياالء شخيط حسين عبد هللا148787292022056003

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى392.0اعدادية المصطفى للبناتادبيحوراء رهيف حسن مزعل148788222022105006

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى389.0اعدادية رملة للبناتادبيسراب شعالن جابر دخيل148789222022115043

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى389.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينادبيمنتظر محمد رميض محسن148790222021301020

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى388.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينادبيحيدر حميد ساهي حمود148791222021254014

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى387.0ثانوية المنار االهلية للبناتادبيحوراء حيدر ضاحي شتيت148792222022438002

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى385.0اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيصادق نغيمش سعيد منشد148793222021068012

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى385.0اعدادية القاسم للبنينادبيعلي عدنان حسن عبد148794232021006031

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى384.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةادبيكامل والي ثجيل لملوم148795222021266018

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى383.0اعدادية التاميم المسائية للبنينادبيكرار رحيم فرج عجرش148796222021310029

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى382.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيعباس سمير رسول فرحان148797222021305033

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى381.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيزهراء هيثم حامد محمد148798222022427027

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى379.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيايمان حامد حمود شاروط148799222022168005

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى379.0ثانوية االبتهال للبناتادبيروان رحيم حسن نايف148800222022166021

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى379.0اعدادية المشروع للبنينادبيمصطفى حسين بدر فرج148801232021010055

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى378.0اعدادية المصطفى للبناتادبيزينب عودة عديم كيطان148802222022105012

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى378.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةادبيمصطفى ثامر خير هللا جبر148803222021266026

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى378.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيهدى كوثر علي عطية148804222022143038

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى378.0اعدادية البطحاء للبنينادبيمحمد كريم نديو محمد148805222021006059

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى377.0اعدادية النجدين للبنينادبيمحمد قاسم عبد الساده فزع148806242021063017

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى376.0ثانوية الوركاء للبنينادبيسيف رياض سعدون حسن148807232021034024

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى376.0ثانوية االصالح للبناتادبيزهراء رياض حسن خلف148808222022389006

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى376.0ثانوية المحمدية المختلطةادبيمحمد صادق هادي حسين148809222021233010

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى375.0الخارجيونادبيحبيب خماس فرحان جبر148810282021400011

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى375.0اعدادية رملة للبناتادبيزينب حسين عناد ضمد148811222022115034

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى375.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينادبيحيدر حسن خليل سلمان148812222021254013

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى374.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيايمان محمد عربي حمدان148813222022170007

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى374.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبياحمد صالح هادي عبد148814222021307005

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى373.0اعدادية رملة للبناتادبيرواء عزيز فشاخ محمد148815222022115027

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى373.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيمحمد عبدالحسن فاخر عبدعلي148816222021086098

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى373.0اعدادية القوارير للبناتادبيزهراء محمد نعيم عبد148817222022413016

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى372.0اعدادية البطحاء للبنينادبيعلي بدر محيل تاير148818222021006042

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى372.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيمصطفى جاسم مجيد عباس148819222021048036

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى372.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيحيدر محمد عبيس مظلوم148820232021255034
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جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى372.0ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيمنتظر ستار جبار كعيم148821222021358018

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى371.0ثانوية العرفان االهلية للبناتادبيبنين ميس قنديل صيوان148822222022419003

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى371.0ث االباء المختلطةادبيمحمد علي عطوان مظلوم148823282021107011

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى370.0اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيسيف كريم حسين حنيحن148824222021302008

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى370.0اعدادية النيل للبناتادبيبنين جاسم جالب دخيل148825222022169007

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى370.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينادبيطالب حسن كاظم نعمه148826222021366006

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى370.0اعدادية الجواد للبنينادبيعلي صادق جليل خيون148827222021062028

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى370.0اعدادية القدس للبنينادبيعلي مشتاق طالب حسن148828232021055048

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى369.0اعدادية الفجر المختلطةادبيمنتظر ستار عبيد حسين148829232021173052

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى369.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتادبيزينب علي جابر عليوي148830222022141013

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى496.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعيد غافل كيف148831222042419040

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى481.0اعدادية النيل للبناتاحيائينرجس كاظم صالح بشير148832222042169100

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى446.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيدعاء مهدي صالح عبد الحسن148833222042261011

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى445.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعباس علي عبد هللا معدي148834222041096021

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى440.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيشيماء طالب مزهر عذافه148835222042392085

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى425.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيمسلم خير هللا ساجت خضر148836222041033159

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى422.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيمروه محمد خلف كطن148837222042419045

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى419.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائييقين حسين نعمه عيسى148838222042175291

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى418.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائياديان عطيه كاطع عوج148839222042321006

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى416.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيبيداء عباس حميد خفيف148840222042436013

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى415.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيمريم محمود جاسم محمد148841222042157102

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى416.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيمصطفى بهجت خزعل عطشان148842222051364125

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى402.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيفيصل غازي علي حسين148843222051046041

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى401.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيزهراء شناوة حسين سويجت148844222052105021

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى398.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسن رعد ابراهيم جاسب148845162051047026

جامعة القاسم الخضراء/كلية هندسة الموارد المائية/قسم ادارة الموارد المائية450.0اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيعباس نصير فتح هللا احمد148846232051040026

جامعة القاسم الخضراء/كلية هندسة الموارد المائية/قسم ادارة الموارد المائية440.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيمحمد حسن مليش حسين148847242051012036

جامعة القاسم الخضراء/كلية هندسة الموارد المائية/قسم ادارة الموارد المائية428.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمحمد كاظم ناصر حاتم148848282051021075

جامعة القاسم الخضراء/كلية هندسة الموارد المائية/قسم ادارة الموارد المائية428.0اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيمحمد باسم جابر رهيف148849242051003021

جامعة القاسم الخضراء/كلية هندسة الموارد المائية/قسم ادارة الموارد المائية428.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عالء جواد عبود148850162051108060

جامعة القاسم الخضراء/كلية هندسة الموارد المائية/قسم ادارة الموارد المائية425.0اعدادية نفر للبنينتطبيقيمرتضى حسين نوري فجر148851242051025023

جامعة القاسم الخضراء/كلية هندسة الموارد المائية/قسم ادارة الموارد المائية425.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيايمن فالح مهدي حريجه148852272051010017

جامعة القاسم الخضراء/كلية هندسة الموارد المائية/قسم المنشأت الهيدروليكية428.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقياحمد عماد عبد عبد148853242051203009

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم581.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب علي يحيى حسين148854232042087183

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم576.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيمنتظر عز الدين جبار نجم148855232041067128
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جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم575.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين حسام كاظم عبد أيوب148856232041020078

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم574.0ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي زيد هادي كاظم148857232041047058

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم574.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيقاسم حسن حبيب بطي148858232041008130

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم573.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيرقيه عبد الرحمن محي حبيب148859232042124045

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم572.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيهاجر ثائر كامل كاظم148860242042124195

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم572.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء امجد مدلول عباس148861232042120082

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم571.0ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيسجى حيدر حسن كرجي148862232042136018

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم570.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيتقى عزت عبد الستار عبد الرحيم148863242042110021

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم569.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيزيد رحيم احمد محمد148864282041006063

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم568.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء محمد ياسر علي148865232042127057

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم568.0اعدادية العروبة للبناتاحيائينور الزهراء مهند عباس فاضل148866242042120269

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم566.1ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينه حيدر علي كاظم148867232042132065

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم566.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهمسه احسان علي حسين148868232042088519

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم565.8ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد المنتظر احمد عمران سايع148869232041047076

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم565.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيبنين حيدر عبد العظيم خضير148870232042144013

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم564.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيقمر ضياء طاهر خضير148871232042142270

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم562.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيعال االبرار مؤيد حسن صالح148872132042100082

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم562.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيعباس عبد الحسين بخيت صخيل148873232041024029

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم559.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء عقيل عبد الحسن عيسى148874232042109044

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم558.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيفاطمه غازي فيصل شلتاغ148875232042182019

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم558.0ثانوية االفاق للبناتاحيائينورس عادل عبد االمير عبيد148876232042144092

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم557.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيمريم عايد كوكز حسين148877232042103089

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم556.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا محمد إبراهيم مريود148878232041020188

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم556.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزهراء حيدر فريح محمد148879232042103051

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم556.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيجمانة محمد جون حمزة148880232042214004

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم554.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيعبد المهيمن عبد الحسين حاجم مهنا148881242041028039

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم554.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيورود علي كاظم دريس148882232042090187

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم553.0ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم جاسم محمد148883232041029037

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم553.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمنار أحمد عبد هللا كاظم148884232042088450

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم553.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيبنين قاسم مزهر مطلك148885232042107024

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم552.0ثانوية ابن البيطار للبنيناحيائيعلي غانم كاظم طلبه148886232041163012

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم552.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيحوراء علي فاضل خضير148887232042305039

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم551.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك احمد رزوقي خليل148888232042088092

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم550.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمنار مازن عبد اللطيف محمد امين148889232042087313

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم550.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء تحسين علي مكي148890242042123074
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جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم549.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائياروى محسن سالم حمادي148891102042119002

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم549.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيليلى راتب لفته عيزان148892232042098170

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم549.0ثانوية النجوم للبنيناحيائيعلي ماجد عبد كاظم148893232041030028

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم548.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيايالف حسين صالح ديوان148894202042118039

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم547.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيمنتظر محمود محمد علي148895232041050032

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم547.0ثانوية الباقر للبناتاحيائينور عصام مطر حمود148896232042105078

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم547.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسن والء محمد علي صادق148897232041020068

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم546.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء عالء عبد االمير حسن148898232042089052

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم546.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيكوثر ناجي شعيب عبد هللا148899232042115154

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم546.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيسماهر عادل يوسف حسين148900232042181014

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم545.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيامين هاني جاسم محمد148901232041251059

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم545.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرغد داخل نصيف علي148902232042087122

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم545.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائياحمد صباح عرار رجل148903212041008006

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم544.1ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب باسم سالم عباس148904232042096060

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم544.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزهراء حيدر جواد كاظم148905272042065052

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم544.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي احسان محمد علي عباس148906252041031370

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم543.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيامير علي محسن شاكر148907232041002026

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم543.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد علي عبيد كريم148908252041044033

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم542.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيسرى وليد عمران موسى148909232042304141

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم542.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيصفاء جبار أسماعيل حميدي148910242041010070

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم542.0ثانوية سيناء المختلطةاحيائيميثم حميد جاسم حمود148911232041206016

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم542.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء سالم سعد عبد148912242042106090

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم542.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيغدير خضير عبيس صالح148913232042123089

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم542.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيامنه حسين فهمي عباس148914212042294021

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم541.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيتبارك طالب رزاق حسين148915232042182004

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم541.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزينب علي مليح ميزر148916292042053063

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم540.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزينب غائب شمخي محيي148917272042057107

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم540.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيمحمد باقر نجم عبد علي148918272041015050

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم540.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيساره معد تايه علوان148919212042139117

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم540.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعباس علي حسن كاطع148920242041004035

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم540.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيهبة محمد راضي بديوي148921232042081084

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم540.0ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيعبد هللا فاضل عباس فرحان148922232041029026

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم539.0ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيبنين خضير عباس عبد الحسين148923232042159007

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم538.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء علي حذيه عبادي148924232042115080

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم538.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائياحمد رافد عبد خلف148925242041002004
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جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم538.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمصطفى سالم رحم عبد148926242041008119

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم538.0ثانوية االعالم للبنيناحيائيحسين عدنان علي حسين148927232041066010

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم538.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيافراح جالل عبد الكاظم فرحان148928242042130005

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم538.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيحمزه قاسم حبيب حمزه148929232041001031

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم538.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياسراء ابراهيم عبد الساده جاسم148930232042109005

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم537.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيضي جواد صاحب عبد148931232042123083

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم537.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيمصطفى محمد جياد مظلوم148932262041155066

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم537.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيحيدر عادل منهل طالب148933232041003030

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم537.0ثانوية الخلود للبناتاحيائينور قحطان علي هادي148934232042137065

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم537.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيقبس عادل مهدي سعيد148935232042087289

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم537.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيسجاد محمود ناصر مثكال148936262041012055

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم537.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيغفران عباس نجم عبد هللا148937232042123093

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم537.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيمريم عمار غازي بصيله148938272042093103

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم537.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيمكارم احسان حمزه حسين148939232042098177

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم537.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا علي جبر عبيد148940242041001150

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم536.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيامير فؤاد منسي حسن148941232041012017

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم536.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب فاضل عاجل جبار148942242042108079

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم536.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيباقر صالح برهان مرزه148943242041001034

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم536.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيمريم رزاق محمد علوان148944232042126074

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم536.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيفاروق عبد فاروق عبد148945242041006061

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم536.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيابراهيم نعيم عجيل حنوش148946262041002001

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم536.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائييقين كاظم سند غازي148947232042153188

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم536.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيذكرى حسنين جواد كاظم148948272042065043

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم536.0اعدادية الرياض للبنيناحيائييعقوب محمود عادل قدوري148949202041023019

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم536.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء حسين دهش عبد148950232042271561

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم536.0اعدادية المسيب للبناتاحيائينبأ سامي عبد علي كاظم148951232042117182

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم536.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمصطفى محسن عبيد حسن148952232041042185

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم536.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيسميه محمد حسن خليف148953232042103069

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم535.0اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيمحمد حسين مكطوف عليوي148954232041040033

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم535.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسن مال هللا مخيلف جبر148955232041282020

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم535.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياستبرق سعد محمد كامل جواد148956232042087008

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم535.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهراء فليح كرامه عبود148957242042103060

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم535.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيميسر نافل ياس اسماعيل148958102041016061

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم535.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائينبأ حسين كريم علي148959262042112030

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم535.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيبنين قادم محمد محيسن148960282042059019
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جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم535.0اعدادية الشموس للبناتاحيائينور الهدى خليل ابراهيم عبد148961232042101078

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم535.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي رائد عايد حسين148962232041282064

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم535.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيجنان علي عبد خليل148963232042092061

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم534.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيأيات قاسم مجيد توفيق148964232042128003

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم534.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيشيرين علي عوض سلمان148965222042143243

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم534.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحسن سامر محمد عبد الحليم148966232041012025

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم534.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيفاطمه علي هادي كاظم148967232042115143

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم534.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيسجاد سامي فرحان حمزة148968142041015023

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم534.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبراء احمد فاضل كريم148969232042088068

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم534.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيساره سجاد حميد جابر148970292042053069

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم534.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيزهراء عماد شعالن خليف148971232042144047

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم534.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عبد الساده حمزه148972232042153105

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم534.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيجالل حميد دوخي كامل148973292041002028

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم534.0ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائييونس طاهر صاحب ابو السود148974232041250065

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم533.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحيدر علي جاسم جبر148975232041005042

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم533.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب محمد كاظم عليوي148976232042304131

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم533.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيتبارك سعد الحوك مصيول148977232042271137

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم533.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيهديل حمزة عواد جاسم148978232042271791

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم533.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد زاهر احمد حسين148979232041020327

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم532.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيغدير عقيل جبار سالم148980232042095064

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم532.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيايات جمال عبد الكاظم فرحان148981242042130010

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم532.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي قاسم كاظم ياسين148982232041251316

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم532.0اعدادية العروبة للبناتاحيائياالء حسن هادي عبد148983242042120014

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم532.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزينب محمد علي محمود148984212042092063

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم532.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه حسن محمد حسين حسن148985272042056327

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم532.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيرحيم غضبان حسين عليوي148986242041003102

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم531.0ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائيمصطفى موسى راضي جساب148987242041156021

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم531.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيمصطفى حميد فالح حسن148988192041003077

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم531.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينور الهدى علي كاظم اسماعيل148989232042271729

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم531.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيمريم عدنان يوسف حمزه148990242042123154

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم531.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيمريم عبيس موسى تركي148991232042305144

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم531.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي جاسم جابر محمد148992232041006091

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم531.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيسجاد حسين جاسم فلت148993232041001041

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم530.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيفدك البتول عباس محمد علي نعيمه148994292042088051

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم530.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهدير عامر ثعبان عكروك148995232042120217
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جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم530.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد عبد الرضا148996232041012111

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم530.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيثامر رحمن جاسم سلمان148997242041003044

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم530.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيمالك محمد ناصر عبد الحسين148998232042147077

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم530.0اعدادية القدس للبنيناحيائيمنتظر علي جفات عداي148999232041055055

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم530.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيبنين حسين مياح ردام149000232042305028

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم530.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحيدر احمد مطشر جابر149001242041076051

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم530.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعلي طعمة كاظم مونس149002222041031089

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم530.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيرسل سعد نايف عبد149003232042108031

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم529.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيمنى عدنان لطيف كاظم149004232042128072

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم529.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيكرار طارق عبد علي ناجي149005232041183064

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم529.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحسين حسن كاظم هاشم149006242041006014

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم529.0ثانوية الرواد المختلطةاحيائيرسل عبد الحسين وحيد كاظم149007242042020006

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم529.0ثانوية فرج هللا  االهلية للبناتاحيائيموج حماد شهاب احمد149008232042155044

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم529.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيموفق حسن تركي محي149009232041183104

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم529.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمد عزيز حاجم بردان149010242041013122

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم528.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب انيس عبد العباس حبيب149011232042092115

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم528.0اعدادية الروافد للبنيناحيائياحمد إبراهيم عصري حمد149012112041025004

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم528.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء جابر عبد منصور149013242042114115

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم527.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحيدر شاكر وناس ضايع149014242041010058

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم527.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمرتضى جاسم محمد سلمان149015232041020361

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم527.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيشيماء سعد عبد الجليل عبد الواحد149016232042271478

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم527.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيابراهيم حيدر غافل كشاش149017242041008002

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم527.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيزيد جميل ديلي جوده149018232041038020

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم527.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمنتظر زيد صادق حسين149019272041014264

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم527.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيساره بالل هادي محمد149020232042134016

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم527.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيعلي كاظم يازع محيسن149021282041011034

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم526.5ثانوية المتميزاتاحيائيمينا اسعد قاسم هادي149022242042084085

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم526.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبه عباس حسن ديلي149023232042304153

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم526.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيهدى عبد الزهره مصحب جاسم149024232042090182

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم526.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي ازهر ناصر حسين149025242041038033

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم526.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن علي ابراهيم149026272041153127

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم526.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعبد هللا عدنان جاسم حمود149027232041172027

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم526.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمريم نهاد محمود شاكر149028232042124123

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم526.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيتبارك سعد شاكر محمد149029232042112008

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم526.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيفاطمه حازم عجيل شطنان149030232042108076
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جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم526.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيايه وهاب علوان معيدي149031232042093020

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم525.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيدعاء كريم عجيل فرج149032242042146032

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم525.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء صفاء جواد كاظم149033232042142143

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم525.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعلي حسين جواد كاظم149034232041005083

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم525.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمحمد حسين جبر مهدي149035232041183068

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم525.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس جواد عبد الكاظم شاكر149036242041001135

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم525.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيمنتظر رياض مخليف فضاله149037232041034049

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم525.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيقاسم مهدي عليوي والي149038232041006126

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم525.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيمحمد مهدي حميد عبد149039232041067109

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم525.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيتبارك كاظم لفته عالوي149040272042055047

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم525.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء مرزه حمود حمزه149041232042115088

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم524.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيقاسم عبد هللا حسين منسي149042232041164043

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم524.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيتبارك اياد عبد رحمان149043242042124034

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم524.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيمرتضى حسون عبيد فرحان149044232041006163

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم524.0ثانوية النجوم للبناتاحيائينور الهدى سعيد علي منصور149045232042130064

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم524.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمحمد فاضل عباس هاشم149046232041038058

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم524.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيحمزه جاسم زريجي حمد149047212041032009

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم524.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمنتظر صالح مهدي مظلوم149048232041008191

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم524.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيأمير عليوي غالي حسن149049232041167003

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم524.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيمالك حسين غالب جادر149050242042082071

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم524.0ثانوية العمادية المختلطةاحيائيهدى صبار عبد شراد149051232042230014

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم523.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيعلي فيصل جغيبل مزهر149052292041025050

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم523.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحسن توفيق محسن عبيس149053232041042160

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم523.0اعدادية النجاح للبناتاحيائينبأ علي ابراهيم علي149054272042060307

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم523.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيباقر ميثم صالح عاصي149055292041005017

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم523.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيسجاد عادل جبر عليوي149056242041204062

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم523.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائياسراء علي عبد الجليل عبد الصمد149057232042121005

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم523.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمصطفى رياض عبد الحسن حمزه149058232041044056

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم523.0ثانوية الصالحية للبنيناحيائيمنتظر رسول صبر نوح149059242041022047

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم522.0ثانوية العمادية المختلطةاحيائيحيدر عالوي ناجي خنجر149060232041230010

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم522.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي فاضل عناد دحام149061242041005122

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم522.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسن جعفر جاسم149062242041201054

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم522.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيسوالف محمد جاسم عبد الحسن149063272042056263

جامعة القاسم الخضراء/كلية العلوم522.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه حيدر خيري نوري149064232042147065

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة534.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيشهد نهاد عواد كعيد149065232042115118
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جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة523.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه عامر عبد العزيز سعيد149066232042088058

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة523.0ثانوية المدائن للبناتاحيائينبأ عقيل محمد ذياب149067272042089134

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة511.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيعذراء رزاق عبيس جبار149068232042145098

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة509.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايه قاسم كاظم حمادي149069232042109020

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة507.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيزهراء عالوي شعالن كاظم149070242042142028

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة500.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنيناحيائييوسف هاشم عبد الزهرة جياد149071232041063018

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة500.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيرسول ناجي حميد راشد149072222041023023

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة498.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيشهد نورس عباس سلطان149073232042121084

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة496.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيحسين ناوي كليل واجد149074242041035042

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة494.0اعدادية النصر للبنيناحيائيمحمد فهد عوده صباح149075222041027086

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة493.0اعدادية السنية للبناتاحيائيهند قاسم خاور راضي149076242042102311

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة492.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي عادل كليب فرحان149077232041251299

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة492.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائيزينب بهاء هادي جلوب149078262042110030

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة492.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيغدير حاكم هادي شرماهي149079242042121207

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة492.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيمحمد علي جاسم جبر شمخي149080282041013041

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة491.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيطيبه حيدر بناوي فيروز149081232042115126

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة491.0ثانوية البشائر للبنيناحيائيعلي حسين نهر عويد149082232041028027

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة490.0ثانوية البيداء للبناتاحيائينبأ شاكر محمود منشد149083202042139102

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة490.0ثانوية البتول للبناتاحيائينور علي عبد العزيز احمد149084182042175052

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة490.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيرواء مهدي خلف حسون149085242042120110

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة490.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائياكرم زاهد كريم فضل149086222041058009

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة490.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشهد فرحان ايدام بشان149087242042139096

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة489.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيامير حيدر حاكم كعيني149088232041002022

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة489.0اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه وفيق ياسين سويد149089242042117227

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة489.0ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيصالح عبد القادر فاروق لطيف149090112041055013

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة488.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيامين صادق مركز صافي149091262041028005

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة488.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيمريم عبد العالي حسن عطب149092242042096143

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة488.0اعدادية الربيع للبناتاحيائينرجس يحيى علي حسين149093232042098193

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة487.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك علي حسين علي149094242042118027

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة487.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيقاسم محمد عبيد سهر149095252041122097

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة487.0ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيعباس عقيل ياسر شعالن149096232041029019

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة485.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيزينب فؤاد كاظم ياسر149097222042112058

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة485.0ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيعلي فارس احمد سعيد149098232041210013

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة485.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائينريمان سلمان هاشم حسن149099232042214011

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة485.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيجعفر عبد الرزاق عبد الكريم عبد الصمد149100232041003017
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جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة484.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيايات كاظم شويع عذاب149101242042100014

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة484.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيعلي عبد الكريم غانم عبد الحسين149102232041067077

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة483.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعالء مؤيد نديم كصيل149103222041018057

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة483.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيفرح ضياء غائب صالح149104272042147059

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة483.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء جابر عبد سلطان149105242042220320

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة482.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمحمد حنين كاظم مشمش149106252041046048

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة482.0ثانوية البتول للبناتاحيائيمالك نوري عسكر محمد149107182042175048

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة482.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك قاسم كاظم عبد الحسين149108222042103062

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة482.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين حسين صالح هاشم149109232042120028

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة481.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيهجران حسين تالي جودة149110222042204231

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة481.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيطيبه عبد العزيز كامل قنديل149111142042069048

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة481.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيهبه نعيم حاتم نغماش149112242042094132

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة480.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء عطا هللا حمزة حمادي149113242042115026

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة480.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيورقاء امير محمد حسين سلمان149114232042114138

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة479.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء حميد حمزه لعواص149115242042220335

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة477.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيرسل علي حسن جليل149116222042196010

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة477.0اعدادية طوز للبناتاحيائياسماء عدنان احمد شكر149117182042181002

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة477.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيحنين غسان محمد هدلوش149118212042140066

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة477.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمنتظر طالب موازي هالل149119252041046060

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة476.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيقاسم حسن جابر عبد عون149120242041203233

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة476.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد حسن علي نور149121242041003222

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة476.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيبنين وليد عبد الحميد محيسن149122222042395004

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة476.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيحسين علي جعفر عليوي149123232041049020

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة475.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمؤمل كاظم كاطع حسين149124242041005145

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة475.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمصطفى خالد عباس علي149125222041306378

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة475.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيآيات صاحب عبد الواحد عبد الحسين149126242042169002

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة474.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيوجدان علي راشد ياسين149127242042123177

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة474.0اعدادية القدس للبناتاحيائيعذراء محمد حسن حاجم149128262042104118

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة471.9ثانوية المتميزاتاحيائيمينا محمد حبيب كاظم149129242042084086

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة471.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيرقية قيس علي شنيع149130242042123066

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة470.0ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيحسين حيدر حسين جاسم149131232041041006

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة470.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب حسن هادي حنتوش149132252042194025

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة470.0ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائيكرار هاشم حسن عجه149133222041260015

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة469.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعيسى محمد عبد الحسن شاهر149134222041041081

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة469.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائينور عباس علي سرهيد149135272042072062
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جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة469.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيعذراء رحيم كاظم ناصر149136242042139106

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة469.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرسل عز الدين محمد زغير149137242042110031

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة468.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائياحمد سعدون احمد علي149138102041017002

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة467.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي كاظم جبار كاظم149139242041027195

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة467.0ثانوية السدة للبناتاحيائيخضراء عباس عمران مهدي149140232042110023

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة467.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه نجاح عبد الحسين خضر149141232042089110

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة466.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسين خضير عباس حربي149142222041001035

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة466.0ثانوية النجوم للبنيناحيائيرضا ضياء جابر محمد149143232041030014

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة466.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيسجى عقيل ناصر مهدي149144232042098130

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة466.0اعدادية الربيع للبناتاحيائينور الهدى صالح حميدي كاظم149145232042098194

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة465.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيصادق حسين راهي كاطع149146242041005078

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة464.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمه حيدر اعبيس خفيف149147242042121233

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة464.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيزهراء هادي كشاط شجر149148222042064014

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة464.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب كريم حمزه مزيد149149242042139088

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة464.0ثانوية الزوراء للبنيناحيائيمصطفى وليد طارق عبدالوهاب149150142041001035

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة463.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيازهار رحيم حسين دريس149151232042078003

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة463.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيسميه كريم كاظم سلمان149152242042096114

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة462.0ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيمقتدى قيس عبد الزهره كاظم149153252041018015

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة462.0اعدادية بلد للبناتاحيائينوراليقين يوسف فاضل حسن149154182042176196

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة462.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائيمحمد علي صالح مهدي عبد هللا149155112041008036

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة462.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايمان موسى عبيس جاسم149156232042271084

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة462.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائياسراء علي فاضل عبد149157242042108007

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة461.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيعباس حيدر ناجي سعد149158252041004038

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة460.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيطيبة نجم عبد هللا صالح149159242042108093

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة460.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمرتضى نجم عبد راهي149160222041098184

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة459.0اعدادية الثورة للبناتاحيائياسراء عبد االمير حسن صالح149161232042086006

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة459.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيقتيبه صالح عبد الزهرة عزاوي149162112041025048

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة459.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيود عزيز عوده منسي149163232042088523

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة459.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء مكصد عايد هالل149164242042123088

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة458.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيفاطمه جعفر فخري موسى149165272042093082

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة458.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور الهدى كاظم عطشان حسين149166252042170632

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة458.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحيدر عامر عبد الحسين صاحب149167252041012055

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة458.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب علي هاشم عبد نوح149168232042092130

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة458.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعباس مجيد كامل عزوز149169242041027152

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة458.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيسجى فالح حسن بديوي149170242042142037
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جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة457.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب عبد هللا خضير محمد149171252042059473

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة456.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائييوسف عدنان جمعه سباهي149172272041020091

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة456.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيبنين عبد هللا كشاش كواك149173232042144020

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة456.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائياسراء عقيل كتاب ظاهر149174242042164002

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة455.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيمحمد عواد ياقوت فالح149175222041309042

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة455.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم علي عبد العزيز مقداد149176232042088440

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة455.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعلي مردان جبر جاسم149177232041252178

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة454.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيعلي عبد الباسط عبد الحليم غليطه149178162041363034

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة454.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيبالل سعد احمد خضير149179232041181010

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة453.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيرضيه حامد جبر حسن149180252042059324

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة453.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء علي حسوني عليوي149181232042120098

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة453.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيرقيه سلمان علي جحالي149182242042130055

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة452.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمرتضى جاسم نعمه هادي149183232041252263

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة451.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيعباس علي حيدر عبيد149184232041177015

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة451.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيياسمين حسن فتحي حسن149185232042081088

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة451.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمالك هادي مجيد عباس149186252042059756

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة451.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمه عقيل عدنان حسن149187232042271619

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة451.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيكاظم صادق كاظم خطل149188242041036119

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة450.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرضاب عبد الرحمن حرجان شهاب149189112042076052

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة450.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيبنين محمد فاضل نجم149190232042121023

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة449.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيمريم ناصر عبد الكاظم مخيف149191232042153160

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة449.0ثانوية المجد للبنيناحيائيكرار قاسم معين عبيد149192232041025042

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة449.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه سلمان عباس حسين149193272042058266

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة449.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيسيف علي عناد خليل149194242041027133

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة449.0اعدادية الميمون للبنيناحيائياحمد خالد حسن عبد149195262041033005

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة449.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيأفياء محمد عوده عبد الزهره149196232042177002

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة449.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيتبارك علي حميد رشيد149197232042095023

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة449.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمصطفى كاظم عبد جبر149198242041005181

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة449.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمريم خالد عبد السالم شناوه149199232042124122

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة448.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيحسين فاقد حسن ناصر149200272041153041

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة448.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمحمد زايد جبار الوي149201232041060117

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة448.0اعدادية العزة للبنيناحيائيمسلم قاسم رحيم فرحان149202252041016062

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة448.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيابراهيم عبد هللا طالب جاسم149203232041257001

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة448.0ثانوية النورين للبناتاحيائيزهراء حسين وناس حسون149204242042138036

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة448.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيليلى عبود صبر راضي149205272042062093
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جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة448.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيكرار محمد عبد محسن149206242041008099

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة448.0اعدادية العروبة للبناتاحيائينور عبد العباس حلواص عنبر149207242042120284

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة448.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب احمد حسين حمزه149208232042080070

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة447.0اعدادية سكينة للبناتاحيائينبأ جاسم رضا حلواص149209242042093168

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة447.0ثانوية البشائر للبنيناحيائيعلي حسن محمد حسن149210232041028025

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة447.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسيف عزيز حميد شفي149211222041010074

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة447.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيكرار لطيف انعيم روضان149212262041027115

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة446.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائياحمد عماد جواد كاظم149213222041053008

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة446.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيزينب حامد منصور حسين149214232042094032

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة446.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائياسالم عيسى عواد مصيول149215242042108008

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة446.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيمرتضى ليث سعد داخل149216242041071089

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة446.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيانتصار ناجي ثابت ناجي149217252042196001

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة445.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمصطفى رضا عبد الزهره نايف149218232041002261

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة445.0اعدادية الصفا للبنيناحيائيحسن صباح نعمه علي149219132041029020

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة445.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيشهد شهاب احمد محمد149220212042136066

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة444.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيهاشم عماد داخل كاظم149221232041042201

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة444.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعبد هللا نزار عبادي هالل149222252041014087

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة443.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيبنين حسين محي عصفور149223242042120040

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة443.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيآيات هاشم عبد االمير جبار149224242042146003

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة443.0ثانوية الباقر للبنيناحيائيحسين محمد طالب ابراهيم149225232041046014

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة443.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس محمد صبري عطيوي149226232042304168

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة443.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبراء عبد الحسين عباس ناصر149227232042087053

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة443.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد كتو عجاج صالح149228172041351084

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة443.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين احمد علي عبد الحسين149229232042304034

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة443.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائياالء عباس محمد حمزة149230232042128008

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة442.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيرشا فاضل عايش سبط149231242042121094

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة442.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائياسراء عماد شمران يحيى149232232042149004

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة442.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبتول حميد بلبوص ناجي149233242042096018

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة442.0ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيحسين انور فاضل وحيد149234252041018008

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة442.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه مصطفى محمد حسن149235232042088063

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة441.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيدعاء عقيل كاظم عبود149236232042271211

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة440.0ثانوية رحاب العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء جمال جميل شمخي149237242042181004

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة440.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشجن بشير علي حيدر149238242042106147

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة440.0اعدادية عفك للبنيناحيائيمنتظر ماجد عبد السادة عبد149239242041011080

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة440.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيعلي سعيد جهاد ساجت149240232041181059
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جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة439.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم عبد هللا عوده149241232042145113

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة439.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيشوق كامل داود هالل149242242042121190

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة439.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائينور الهدى محمد مهدي مالك149243232042092228

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة439.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعلي الهادي فالح حسن سوادي149244222041306212

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة438.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسين فالح حسن عبد علي149245222041035078

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة438.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيزينب جواد طاهر احمد149246242042141044

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة438.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائينبا خالد عبد زيد كاظم149247242042096148

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة438.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائياساور خالد سلمان عبد هللا149248242042135001

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة438.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيامير حسين علوان مراد149249232041024003

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة438.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيهاله فالح سلمان علوان149250232042178032

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة438.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي حسن جواد كاظم149251272041010142

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة438.0ثانوية العراق االهلية المسائية للبنيناحيائيصالح ضياء صالح حسين149252232041260011

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة437.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائياحمد عبود عباس عبود149253112041023006

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة425.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيحمزه صباح عبد الرزاق عبد العزيز149254222051314036

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة420.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيغسان حسن جواد كاظم149255232051002048

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة414.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمحسن مجيد والي عبد149256292051002090

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة413.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةتطبيقيايمن باسم محمد خضير149257232051214001

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة410.0ثانوية غماس المسائية للبنينتطبيقيمنتظر جواد كاظم شعالن149258242051201068

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة410.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعلي حيدر عزيز حسن149259252051044079

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة407.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيسيف علي غالب شهد149260252051016015

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة405.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيلمى رسول نايف موسى149261272052094040

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة404.0ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيمريم نوري جبار زغير149262232052113029

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة404.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيزهراء خضر عباس كرسوع149263232052142018

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة401.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةتطبيقيمحمد حسن عبد الرزاق كاظم149264252051122066

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة401.0اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيعبد هللا مسلم عبيس رضا149265232051005027

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة400.0اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيمسلم سعود عبيد خضير149266112051151050

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة397.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينتطبيقيحسين شاكر عباس جبير149267252051160006

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة395.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيزينب علي عواد كاظم149268232052098027

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة395.0اعدادية الديوانية للبنينتطبيقيحمزه هادي زعباط عبد149269242051028007

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة391.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيمصطفى مهند عبد الكاظم خلف149270222051027027

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة391.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيعبد الرحيم شراد جاسم محمد149271182051088004

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة390.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيزهراء رحمة ياسين سلمان149272162052301020

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة390.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقياسراء حميد كاظم سعود149273272052063003

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة389.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتتطبيقيحوراء عيسى تالي حسون149274252052196002

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة389.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعالء يوسف عبيد حسن149275252051205059
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جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة389.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيحنين رمزي شناوه جبر149276222052311008

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة389.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيعلي حسين شاكر محمود149277162051062056

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة388.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمحمد رضا صاحب علوان149278232051044037

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة387.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيسرى رائد عبد العظيم حمزة149279232052117023

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة387.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الحسين علي149280162051353161

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة386.0اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيعبد هللا خلف داود بريسم149281262051014028

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة386.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيمصطفى مكي عبيد حسون149282232051251362

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة386.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيمحمد ناطق صبيح فضيل149283162051354090

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة386.0ثانوية المعارج األهلية للبنينتطبيقيهشام خيون هاشم عبد هللا149284222051076027

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة385.0اعدادية البيان للبنينتطبيقيعلي اياد صبري محمد149285232051014020

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة385.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيفاطمة محمد عطية عبد السادة149286242052106042

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة384.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقياحمد حاكم كريم عبد الرضا149287272051150006

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة384.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيبهاء يوسف جاسم عبد الزهرة149288162051031004

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة383.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعلي مهدي صالح غانم149289282051018070

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة383.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقيامنه وفاق فاضل علوان149290242052121003

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة382.0الخارجيونتطبيقيمحمد نعيم علي حنتوش149291232051400073

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة382.0ثانوية موسى الكليم للبنينتطبيقياحمد عالء حسين مصطفى149292232051065001

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة381.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيرسول محمد عبد الرزاق صالح149293282051009034

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة381.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتتطبيقييقين مجيد محسن طاهر149294222052178023

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة380.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحيدر رحيم نعيمه حسن149295222051010015

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة380.0ثانوية عفك المسائية للبنينتطبيقيمرتجز علي خنجر كاني149296242051208042

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة379.0اعدادية حلب للبناتتطبيقيرفل طالب عبد جاسم149297242052107003

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة379.0ثانوية السهول المختلطةتطبيقيمصطفى عباس كاظم عبد الحسن149298232051182018

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة379.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيابراهيم الخليل كريم خليل دواس149299242051062001

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة378.0اعدادية عشتار للبناتتطبيقيزهراء ستار جبار عيسى149300222052158011

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة377.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيمحمد احمد عدنان هاشم149301242051064039

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة377.0ثانوية زيونة األهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم حميد سهيل149302142051043012

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة376.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيمحمد مهند مهدي ناجي149303232051002057

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة376.0ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيجراح عيسى حديد ليالي149304162051102006

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة376.0ثانوية الحلة للبناتتطبيقيبنين اياد عباس عطيه149305232052100007

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة375.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد صادق عزيز جازع149306222051010061

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة375.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيتقى محمد حسن مهدي149307232052271061

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة375.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيعلي ثامر عبد علي149308272051036053

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة375.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيحيدر احمد عباس ابراهيم149309232051251103

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة373.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيعلي عمار يونس جزر149310232051067045
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جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة372.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيامير جبار هادي مهدي149311232051252016

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة372.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمنتظر كريم نعمه صالح149312282051012097

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة371.0الخارجيونتطبيقيامير احمد نايف كاظم149313232051400012

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة369.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيحمزه ماجد بشيت عطار149314292051156073

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة369.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينتطبيقيسيف محان حمزه لوتي149315262051208016

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة368.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيحسن محمد عباس حسين149316272051153037

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة367.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسن عالء غني عبود149317242051038006

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة366.0اعدادية المناذرة للبناتتطبيقيزينب ياسر حسين عبد الحسن149318232052078022

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة366.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعلي خالد مرزة حمزة149319232051020050

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة366.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسيف حيدر انذار ناجي149320292051004062

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة366.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيزهراء حيدر مصطفى حمد149321232052091016

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة366.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقينور سلمان حمزة عالوي149322242052220260

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة365.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد المجيد حميد عبد الحسين149323292051029003

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة365.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيفاطمه رحمن جابل عبود149324242052220178

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة365.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيعلي كاظم صبار عبد الخضر149325292051031034

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية583.9اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد ازهر علي فرمان149326172041011008

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية583.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء صباح غند جبر149327262042250104

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية581.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيزينه بشير كاظم حلو149328292042153081

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية580.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيأحمد حسن جاسم محمد149329202041025004

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية580.0ثانوية النيل للبنيناحيائيمحمد ستار عليوي عبيد149330232041033104

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية579.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي محمد عبد األمير مطلك149331232041020252

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية578.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيكوثر جعفر جناني حسين149332132042070194

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية577.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيعباس كامل حنين نجم149333262041028061

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية577.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيمريم مهدي جالب كبيح149334262042108095

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية576.0اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد عبد هللا محمد علي حسين149335272041014010

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية576.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيطيبه ستار عبيد تايه149336232042114093

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية575.0اعدادية عشتار للبناتاحيائينور الهدى اياد عباس عبيد149337232042125090

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية574.2ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيمحمد ضرغام مجيد حميد149338292041020028

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية574.0ثانوية البتول للبناتاحيائيهيالء جاسم رحيم محارب149339262042075070

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية574.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيرواء صالح حسن غرقان149340182042182042

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية574.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيغاده سالم داود مرص149341262042144064

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية574.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيبسمله سراج انور علي149342262042132034

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية574.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيرحمة جاسم محمد حسن149343212042136038

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية573.0ثانوية النجوم للبنيناحيائيمصطفى صباح شمخي جبار149344232041030047

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية572.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيرتاج احمد محمود حسن149345232042090064
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جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية571.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيحنين محمد حسين محمد149346272042077025

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية571.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزهراء عباس قاسم عباس149347182042205056

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية571.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيرفل عماد كريم ابراهيم149348112042116012

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية570.4ثانوية الذرى للمتميزيناحيائييوسف خليل حميد راضي149349272041029127

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية570.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيصفا احمد حسين عبد149350262042126064

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية570.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيسيف الدين مازن حاكم عبد الخضر149351272041001149

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية570.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيرسل عظيم جاسم حسن149352232042086061

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية569.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمؤمل ميثم عباس حمزه149353252041031528

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية567.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم ضياء احمد سعيد149354162042184242

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية566.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيسجاد سعيد محمد حسين سعيد149355252041031285

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية566.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيزينب عدي سلمان داوي149356232042158009

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية565.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيجنات عقيل علي حسين149357152042046052

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية565.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيطيبه محمد زياره رسن149358152042051131

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية565.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيمنار جاسم حسين سلطان149359262042108096

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية564.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائينور حسن عبد لطوفي149360112042062101

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية562.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء قيس سلمان كاظم149361232042304112

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية561.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيسارة حسين علي حسين149362212042140130

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية561.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيوفاء علي اسماعيل شيحان149363112042082054

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية561.0ثانوية السياب للبناتاحيائيضحى سعد طه احمد149364102042077071

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية561.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمرتضى مجول مهدي علي149365212041052118

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية561.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم حسن شريف149366222042113065

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية560.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمنار مهدي داود ناصر149367162042184254

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية560.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيمنتهى مهند مجيد حميد149368212042139199

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية560.0ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائياحمد علي عبيس دحام149369232041286001

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية559.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيعبد هللا جمعة ثجيل درويش149370132041003030

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية559.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمريم انور خليل ابراهيم149371212042098190

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية559.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيمريم تحسين خشان جاعد149372262042091047

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية558.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيايات عبدالحسين نعمه شناوه149373162042152020

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية558.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيود وليد خضر عباس149374102042140019

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية558.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائياالء محمد علي ناصر كاظم149375142042104003

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية557.0ثانوية النور للبناتاحيائينور اثير بشير حميد149376182042238042

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية556.2ثانوية المتميزيناحيائيحيدر نصر ناصر عبد الرضا149377132041016035

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية556.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء بدر بناي محيبس149378252042084305

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية555.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيخالد احمد علي داود149379212041282033

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية555.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسين علي عبد بياد149380222041100025
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جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية554.9ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزينب عدنان احمد رشيد149381212042148042

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية554.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسين زامل عبد الحسين عجيل149382152041003022

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية554.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيعيسى شذر راضي بدر149383102041043051

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية553.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيايه طه علي يوسف149384252042089019

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية553.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيتبارك نبيل عاجل طاهر149385122042231018

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية553.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيمريم مكي مخيف عباس149386232042105070

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية553.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعذراء اميسر محمد سكران149387202042250042

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية553.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيسجاد عباس فاضل عبد الرحيم149388272041021025

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية553.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائياالء قاسم محمود علي149389142042152002

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية552.4ثانوية بابل للبنيناحيائياحمد اسعد شاكر عبد الرضا149390232041021003

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية552.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيفائزه جبار علوان معيدي149391232042093128

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية552.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيعقيل راضي عبد العباس مناتي149392162041352052

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية552.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه سامر محمد رشاد ناصر149393252042096392

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية552.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيتبارك عصام عمران عبد149394232042142080

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية552.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمة منتصر شاكر حميد149395152042046178

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية552.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيمحمد علي مرتضى حمودي محمود149396252041034050

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية551.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد ابراهيم149397272042055105

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية551.0اعدادية القوارير للبناتاحيائينبأ مجيد طعمه مانع149398222042413103

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية551.0ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيسبأ توفيق صالح حسين149399212042208012

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية549.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيرهام غيث جميل حميد149400232042123052

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية549.0اعدادية القدس للبناتاحيائياستبرق محمد خضير مجيد149401212042110008

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية549.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيبنين صفاء طاهر ابراهيم149402252042101040

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية549.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيطيبه عالء عبد العباس علي149403142042196070

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية548.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائياحمد عبد هللا علي رزن149404252041150015

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية548.0اعدادية دمشق للبناتاحيائينوار جميل عبد عباس149405242042121283

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية548.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيسماء طارق زيد عبد149406112042105080

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية548.0اعدادية النور للبناتاحيائيريتاج سامي معله عبيد149407262042119030

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية548.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينرجس حسين جياد عبيس149408232042304204

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية548.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيضحى عقيل خيون حسن149409222042414164

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية548.0اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء موسى عبيد حري149410282042078043

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية548.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسين هاشم حمد عباس149411262041014048

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية547.2ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء داود سلمان سالم149412282042079020

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية547.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيجعفر احمد ساجت متعب149413272041027010

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية547.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيسلمان كاظم شرشاب عذار149414222041065045

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية547.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيبراء عبد الغفار خفيف خورشيد149415232042090024
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جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية547.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيزهراء محمد حميد مجيد149416212042126031

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية547.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيايالف صاحب علي حسين149417232042108006

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية547.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيطيبه جواد عبد هادي149418232042183031

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية547.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائيزهراء مالك محسن لفته149419282042077018

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية547.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي ماجد كريم هادي149420242041062120

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية547.0اعدادية يافا للبناتاحيائيامنه عادل جوان خشيش149421242042117022

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية546.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي قيس كامل كاظم149422262041012105

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية546.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه عبد علي كاظم صبح149423252042100206

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية546.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيسجى حسين علي عبيد149424232042102051

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية546.0ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيمحمد عقيل ابراهيم خداداد149425142041173030

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية545.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء احمد سلمان فهد149426232042115072

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية545.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيموسى عادل رشغ مراح149427222041093086

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية545.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيشهد حيدر اسماعيل ابراهيم149428252042087049

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية545.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد رائد عواد عباس149429252041008205

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية545.0ثانوية المتميزيناحيائيعمار ثائر صدام محمد149430132041016082

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية544.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيغيث علي هاشم حسين149431242041167020

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية544.0ثانوية النرجس اللبناتاحيائيسماح محمد إمهوس عبيد149432222042182031

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية544.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيحوراء ستار حميد حسن149433252042059268

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية544.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيعذراء ستار محمد علوان149434272042064121

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية544.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيايه فالح كيتب سلمان149435262042144019

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية544.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيجنان غزوان محمد غزوان149436232042100015

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية543.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيهدى عبد االمير حساني مهدي149437292042052287

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية543.0اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيامجد ناصر كامل بجاي149438222041068003

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية543.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيصفا اياد مجهول ادهام149439232042271490

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية543.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمريم سلمان ابراهيم وهيب149440212042097115

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية543.0اعدادية الفلق للبنيناحيائييوسف حامد حمود عطيه149441212041023095

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية542.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيرقيه مشتاق طالب مدلول149442242042103045

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية542.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائياجود محسن الزم حمود149443222041036006

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية542.0ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيفاطمة عقيل صاحب علي149444232042162003

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية542.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيزينب حيدر ابراهيم كامل149445232042095050

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية542.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيسجى منذر جابر حسن149446252042097119

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية541.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسين احمد جبار حميد149447252041009053

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية541.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائينرجس فاضل كاظم كريدي149448252042196035

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية541.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيايناس وجدي كامل أحمد149449202042174003

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية541.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء عدنان دواي عبد الحسين149450162042165185
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جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية541.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيمريم نزار احمد عبد الرزاقق149451292042065077

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية541.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه عباس ذياب عبد149452272042089102

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية541.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيبسمه محمد حسين سعيد149453202042282058

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية541.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم جالل غازي هادي149454232042088431

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية541.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيعلي محمد علي اسماعيل149455142041182041

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية541.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيمنتظر عباس حيدر جبر149456132041034040

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية541.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيايمان محمد غالب ربيد149457272042093013

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية541.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحيدر محمد شاكر كاظم149458222041036121

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية541.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيرقيه خليل محسن منجي149459242042081025

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية540.8ثانوية المتميزيناحيائيمحمد فارس كامل كاظم149460242041041093

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية540.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائينور حسين عمار عباس149461222042412092

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية540.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيعلي رمزي شهيد مجيد149462222041035166

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية540.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيازل محمد خلف عبد علوان149463232042271017

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية540.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيسجى ثائر فرحان روضان149464212042084010

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية540.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسين جواد علي عبد هللا149465232041005028

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية540.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيهدى صبحي حسن حيوان149466242042077057

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية540.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزهراء رعد عبيد حسن149467272042087066

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية540.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد علي مرتضى عبد الكريم ابراهيم149468282041006137

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية540.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسين قاسم علي نعمه149469232041005038

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية540.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيبهاء ناظم مونس مجبل149470222041091024

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية540.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيمالك عادل خيون عباس149471232042100065

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية540.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيختام بشير محمد كلف149472252042108070

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية540.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعبد المؤمن خالد شهاب احمد149473112041018077

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية540.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر فضيل مرحب149474242042136025

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية539.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمروه علي عباس جبار149475232042142277

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية539.0اعدادية النور للبناتاحيائينور حسين عبد ذرب149476222042156274

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية539.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيمؤمل سالم جابر حنون149477222041054064

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية539.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرسل علي محمد رضا عمران149478242042220264

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية539.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيهديل احمد جواد صالح149479242042120300

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية539.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعلي عباس حميد عباس149480242041008083

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية539.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيبنين ستار عبيس عبد الصاحب149481232042098037

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية538.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرقيه علي احمد علي149482272042055092

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية538.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائينرجس حسين علي عبد الواحد149483242042149111

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية526.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيشمس ماهر رشيد سلمان149484252052096037

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية519.0اعدادية الجماهير المختلطةتطبيقيكرار محمد عبد المهدي محمد149485232051183023
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جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية517.0ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيمنار نمير كريم برهان149486232052113030

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية507.0اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيحيدر عباس حسن عبد الحمزه149487272051020012

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية488.0ثانوية التراث للبناتتطبيقيزهراء مكي شكر محمود149488232052148014

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية481.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيعباس جاسم جثير عوده149489222051300064

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية477.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيحوراء ظافر كريم عباس149490232052088007

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية470.0اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقيمحمود محمد مزهر عبد هللا149491232051001028

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية469.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيرقية صباح كريم عبد هللا149492272052063023

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية467.0ثانوية الباقر للبناتتطبيقيزينب حبيب محمد كاظم149493232052105011

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية466.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد سعد جمعه برهان149494282051001144

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية465.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقينور صالح مهدي محمد149495252052170194

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية464.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيرقيه عالء عباس حسين149496272052079006

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية462.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيغدير صالح مهدي خلف149497222052323163

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية458.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقينور صالح نعمه محمد149498252052170195

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية457.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيهيثم زاهر ماجد حميد149499102051016083

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية450.0اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيمحمد الباقر حسين جريو حسن149500272051020027

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية449.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعباس حارس مولى بطيخ149501162051033051

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية449.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقينرجس حسان عبد الرضا زماط149502272052059068

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية448.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقييوسف عامر مولود عيسى149503192051343156

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية448.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيتبارك كريم شمخي كاظم149504272052094016

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية444.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيحسين رياض جواد عبد149505232051038010

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية442.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيرفل كاظم نعمة حسن149506232052080015

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية442.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيعباس عمران موسى عبد الحسن149507252051052012

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية441.0ثانوية البدير المسائية للبنينتطبيقيصادق جابر هالل عريبي149508242051209013

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية441.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيتقى حيدر عبد االمير عبد الحسين149509272052065015

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية440.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيزهراء حسن علي عريبي149510232052117015

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية437.0اعدادية الدواية للبنينتطبيقياحمد مري حمود شقي149511222051023002

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية436.0ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيمريم تحرير يحيى سعيد149512252052101016

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية436.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيطه عصام عبد محمد149513112051018068

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية436.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد الرحيم قاسم خضير149514162051354003

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية435.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقياحمد عبد الكريم قاسم عبد االمير149515232051007010

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية434.0اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقييوسف احمد صبار كاظم149516272051020037

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية434.0اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيمصطفى عبد الرضا هاشم منصور149517232051005056

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية433.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيعلي مطرود زعيبل شحاذه149518222051314068

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية431.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيمصطفى منذر حنون يونس149519222051045030

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية430.0ثانوية الصديق للبنينتطبيقيياسين وليد راضي عباس149520232051027032
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جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية429.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيزيد عمران مكطوف معارز149521252051207018

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية429.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقياحمد شعالن كاظم عبود149522252051116003

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية428.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد السالم هادي عبد الحسن149523252051044155

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية428.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيفالح عايد منديل واوي149524232051044029

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية428.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيحوراء عبود حنين خضير149525292052071015

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية427.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيمسلم صالح حسن عوده149526262051011050

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية427.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقياحمد قصي جبار مطر149527292051156015

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية426.0اعدادية النيل للبناتتطبيقيوسن حسين زعيبل عبيد149528222052169036

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية426.0الخارجياتتطبيقيرند صالح هادي حمزه149529232052401007

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية425.0ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيمحمد جواد كاظم معيدي149530232051041025

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية425.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيبنين مزهر كاظم ثامر149531252052096014

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية423.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيصفاء لفته حنون دهش149532222052167007

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية423.0اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقيياسر فراس عبد سلمان149533232051001038

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية422.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيذو الفقار حسين جابر ابراهيم149534272051010039

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية422.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيمؤمل علي حميد مطشر149535222051302091

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية422.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيحيدر هيثم رزاق حسان149536222051311062

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية421.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمنتظر ياسر لفته حسين149537282051001194

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية420.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيمهدي محمد جواد زاجي149538222051013080

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية420.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمحمد حمزه عويد عبود149539272051008073

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية419.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقييوسف جبار رحيم جوده149540222051301058

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية417.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقييوسف جبار شرهان عبد علي149541232051067080

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية417.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيحمزه حيدر غانم عطيه149542232051002022

جامعة القاسم الخضراء/كلية التقانات االحيائية416.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيكاظم حسن ناهي ثجيل149543222051363029

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري570.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائياحمد حسن خليل زرزور149544232041181002

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري533.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائينور الهدى علي محمد جبر149545232042077133

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري506.0ثانوية المدائن المختلطةاحيائيرهان حسين وداي محيسن149546232042184005

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري506.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب باسم سمير كاظم149547232042119067

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري501.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيحسن احمد بجعي حسن149548232041181015

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري500.6ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد حيدر عبد الجبار كريم149549232041047082

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري496.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيوئام مقدام صادق فرهود149550232042115203

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري493.0ثانوية النيل للبنيناحيائيكرار حسين علي عمران149551232041033088

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري487.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين عبد الكريم حسين زيدان149552232041020089

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري486.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيسعاد فراس حافظ كريم149553232042142193

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري481.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه هيثم عبد زيد ابراهيم149554232042142268

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري478.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيحوراء عماد جواد كاظم149555232042111035
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جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري477.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائياحمد امجد حاجم خريبط149556232041067003

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري475.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيعباس وليد مظلوم حمد149557232041052033

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري475.0ثانوية بيروت للبنيناحيائيمحمد حمزه كريم عاصي149558232041022027

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري472.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمه يوسف مهدي داود149559232042121110

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري472.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمحمد مجدي سيد احمد ابو النجا149560232041060129

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري471.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن حاتم عباس149561232042089051

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري471.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين حمزه خضير اسماعيل149562232042304039

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري469.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائياحمد سالم علي محيميد149563232041190001

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري465.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى فاضل حسن علوان149564232041020379

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري465.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيمنار صفاء حسين ابراهيم149565232042150009

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري464.0ثانوية االصول المختلطةاحيائيمحمد قاسم عبيس ابراهيم149566232041180014

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري461.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين صالح مهدي محمود149567232041020088

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري461.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزهراء حسين محمد كشاش149568232042102033

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري461.0ثانوية المجد للبنيناحيائيعبد هللا علي حسين محمد149569232041025032

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري455.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعباس صالح مهدي حبيب149570232041007098

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري455.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيزينه نصر هاتف مزعل149571232042107060

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري454.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيفاطمه فوزي سرحان حسن149572232042227010

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري453.0ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيوسن جواد كاظم زيدان149573232042301018

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري452.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي محمد مدلول جواد149574232041020254

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري452.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيعبير عدي حمزه منصور149575232042121095

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري452.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيريام اياد عبد الجاسم مسلم149576232042153064

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري451.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيغدير طارق مسلم عباس149577232042100057

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري451.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيسجى جواد كاظم ياسر149578252042071034

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري450.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيهدى عباس نايف ناصر149579232042078127

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري448.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيتبارك اسماعيل كاظم حسون149580272042062015

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري448.0اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيزيد محمد صالح حسن149581232041040012

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري448.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفدك قاسم هادي راضي149582272042059114

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري447.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيمريم رؤوف ظاهر رؤوف149583232042123112

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري447.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيسماح عباس جياد فوزي149584262042126056

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري447.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياديان رافت حافظ كريم149585232042087004

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري447.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيزينب سلمان مزهر رضا149586232042145073

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري447.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيعباس جبر عيدان عبد عون149587232041211025

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري446.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائياديان علي عبد حسين149588232042126002

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري446.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسن محمد عبد الكاظم عبد اللطيف149589232041251091

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري446.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيرحمه محمد تاج عبد الصاحب149590102042137031
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جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري445.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيساره علي هاشم عبيد149591232042124078

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري445.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب شالل صكب غالي149592242042077028

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري444.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبنين صاحب سلمان عبد هللا149593272042058053

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري444.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب جبار مهدي ذياب149594232042142156

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري443.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائياحمد عالء مهدي مزهر149595232041060007

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري442.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمؤمل عباس حميدي جاسم149596232041002220

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري442.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي محمد نعمه كاظم149597232041173111

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري441.8ثانوية بابل للبنيناحيائيمحمد باسم محيي عباس149598232041021103

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري441.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيشمس عالء عبد الحسين محمد149599232042142201

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري440.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيزيد عبد العباس صالح خرباط149600232041012057

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري440.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيمحمد مجيد حميد عبود149601232041067108

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري440.0ثانوية العراق االهلية المسائية للبنيناحيائيمحمد حسان محمد كامل149602232041260019

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري439.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيكرار احمد جواد صبيح149603232041051127

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري438.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيبنين محمد حميد علي149604232042147010

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري438.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايه حيدر كامل عبيد149605232042271092

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري438.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيسكينه حبيب عليوي جريدي149606232042142194

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري438.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعباس علي مهدي علي149607232041007099

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري438.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيعهد اياد حميد حمد149608232042142226

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري437.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيفاطمه سعد موسى كريم149609232042140069

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري437.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيكاظم كريم طالب متعب149610232041042152

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري436.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرقية علي جواد كاظم149611232042271261

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري436.0ثانوية السدة للبناتاحيائيبنين محمد نجم عبد149612232042110013

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري436.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيداليا حسن نعمه جعفر149613252042062348

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري435.0اعدادية عائشة للبناتاحيائينبأ عبد االمير حويز ناشي149614142042074141

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري435.0اعدادية البيان للبنيناحيائياحمد علي مخيف حمزه149615232041014010

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري435.0ثانوية العمادية المختلطةاحيائيوسام رزاق عبيد عوده149616232041230040

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري435.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيدلف كاظم جعفر كاظم149617232041007066

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري435.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعلي ركن الدين يونس حماده149618232041008113

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري435.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب قاسم وحيد كاظم149619232042120126

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري435.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك رحمن سلومي حمد149620232042304053

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري434.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيحسام راضي لفته جمعة149621232041169005

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري434.0ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيسجى عماد ماضي حمزة149622232042136019

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري433.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغدير حميد هاشم علي149623232042088350

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري433.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيايات احمد حمزه شنون149624262042120016

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري433.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائياحمد جواد كاظم كزار149625232041043001
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جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري433.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيايالف قاسم حمود كيطان149626232042111012

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري433.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمنتظر عباس تاغي بلم149627232041008192

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري433.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيزينب يعقوب يوسف عبيد149628232042137039

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري433.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسنين علي خضير عباس149629272041001071

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري432.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيزينب سعد علي ناصر149630232042107053

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري432.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيسحر مجيد كاطع عبيد149631222042102055

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري432.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيأطياف علي مكطوف أورل149632232042130002

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري431.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيليث محمد عليوي ناصر149633232041002217

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري431.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي ناهض نوار مرزه149634232041051117

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري431.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب طارق مكي جاسم149635232042088247

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري430.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيأمير لهيب عبد الحسين مهدي149636232041008002

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري430.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب حيدر جديع عبيد149637232042089063

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري430.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيهديل تحسين طالب حنتوش149638232042271789

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري430.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيعلي ماجد شبرم مرهج149639262041059073

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري430.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمصطفى هادي حسين عبيد149640262041005134

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري430.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي رحيم غضبان سبع149641232041060088

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري429.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيمحمد سمير شوكت حميد149642212041274046

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري429.0اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيعلي عبد هللا طه جلوب149643262041203060

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري428.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيسجاد عبد علي محمد جاسم149644232041002116

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري428.0اعدادية غماس للبنيناحيائيثعبان نزار حسين فهد149645242041016012

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري428.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحوراء شالل عباس عجيل149646272042058084

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري428.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيشهالء حسين بدران خريبط149647142042193057

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري428.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيكرار حيدر محمد جاسور149648272041014184

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري428.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيسجاد ياسر خليل كاظم149649142041022038

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري427.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم عبد الجبار عبد الكريم149650232041027053

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري427.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيرضا سعد ونان عسكر149651242041038023

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري427.0ثانوية الفرسان للبنيناحيائيمحمد جبار عليوي عاشور149652252041003031

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري426.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيموسى محمد علي علي عبد عون149653272041153158

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري426.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه عالء منغر عاشور149654232042088392

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري426.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيمأمون شاكر محمود حسين149655212041278100

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري426.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيعلي حيدر فاضل عمران149656232041043033

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري426.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينور الهدى حسين هادود نجم149657232042271725

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري425.0ثانوية االصول المختلطةاحيائيسجاد علي كاظم محمد149658232041180010

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري425.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائياحمد مهند خضير مشوح149659232041289002

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري425.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيكرار محمد عبد مهدي149660242041207117
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جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري425.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمنتظر عادل تركي كاظم149661242041002143

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري424.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيهاجر هادي عبد الحسن زغير149662242042220810

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري424.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيعلي ابراهيم مدلول حسين149663232041289030

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري424.0ثانوية االمام المنتظر للبنين - الوقف الشيعياحيائيزيد علي حسين حنتوش149664232041035009

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري424.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايالف ميثم علي عباس149665232042142038

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري424.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيفاطمه احمد عبد الخالق سعدون149666112042067107

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري424.0ثانوية المودة األهلية للبنيناحيائيزيد احسان نديم عبد الحسين149667132041039003

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري423.2ثانوية بابل للبنيناحيائيالحسين عالء عبد الحسين هندي149668232041021014

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري423.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيطه محمد سدخان محيسن149669262041005058

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري423.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيمنار نزار صبري جواد149670232042094053

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري423.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعلي ياسين عبد مهدي149671232041005099

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري423.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيزهراء فؤاد عبد المهدي محسن149672122042094120

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري423.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيعباس احمد جاسم محمد149673272041011057

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري422.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينه عبد هللا عبيد ضاري149674272042052104

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري422.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيكرم احمد فرج كاظم149675102041011064

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري422.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيمريم علي جاسم حمزه149676232042099045

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري422.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد علي دفاع عبد الكريم عبد المهدي149677242041003243

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري422.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفرقان رعد عباس حسين149678232042080105

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري422.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيطيبه رعد عبد هللا داود149679212042294150

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري421.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي محمد علي حسين149680232041007136

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري421.0ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيسبأ ميثم ناجي راضي149681232042159021

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري421.0اعدادية النور للبناتاحيائيرسل محمد غازي عاكول149682242042095057

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري421.0اعدادية النور للبنيناحيائيمؤمل صادق علي جبر149683122041026130

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري421.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيابتهال عامر درب دويح149684262042108006

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري421.0ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيمريم ماجد حميد موسى149685232042301012

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري420.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيتبارك مهدي لهمود سعد149686242042136029

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري420.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائياية فاضل كاظم جبر149687232042080008

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري420.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيتقى خالد شايع فرحان149688242042124045

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري420.0ثانوية البشائر للبنيناحيائيعلي صفاء محمود حبيب149689232041028030

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري420.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيفاروق احمد علي كاظم149690242041003192

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة443.0اعدادية ابي العالء المختلطةاحيائياحمد كامل نعمة عباس149691292041109001

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة420.0ثانوية التراث للبناتاحيائيزينب يوسف حمزة عبيس149692232042148033

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة413.0ثانوية الدرة االهلية للبنيناحيائيمحمد ثائر عبيد هجول149693232041283002

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة413.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيخضر رياض جاسم حسين149694232041008060

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة411.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتبارك احمد غازي ابراهيم149695232042127016
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جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة407.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيزين العابدين علي طالب هاشم149696232041007079

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة403.4ثانوية التحرير للبناتاحيائيمروه احمد عبد العزيز محمد149697232042096120

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة401.0ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد الصدر علي حسين موسى149698232041286021

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة399.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيحوراء حازم محمد عبد علي149699232042137018

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة398.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد عصام محمد شعالن149700232041042171

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة396.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيزهراء علي حسين حسن149701232042105033

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة395.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيصفا احمد عبد الحسين جاسم149702232042080087

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة395.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك رحمن كطران حمزه149703232042087078

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة394.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره اسامه ياسين عبيد149704232042087188

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة394.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيآيات فراس دوهان حركان149705232042103003

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة393.0اعدادية السنية للبناتاحيائيغيدة فاضل محمد حبل149706242042102234

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة393.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتقى ميثم رؤوف مجيد149707232042127023

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة393.0ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق زيد عبد االمير حمزه149708232041286023

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة392.0ثانوية حلب للبنيناحيائيعبد هللا عادل كريم بحر149709232041056015

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة392.0ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيهبة مازن علي مهدي149710232042159039

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة391.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيهدى عماد حسين مرتضى149711232042271785

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة391.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيمريم حيدر مهدي عبد الكاظم149712232042108094

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة391.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائينور الهدى حيدر فاضل حسوني149713232042091094

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة390.0ثانوية الحلة للبنيناحيائيعدنان غسان عدنان جابر149714232041015012

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة390.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيفاطمه بهاء عبد الحسن حسين149715232042105061

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة390.0ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيإسراء سعيد عبيس مانع149716232042152001

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة390.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنيناحيائيجواد ابراهيم جواد حسن149717232041280003

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة390.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيريام عماد صالح حسين149718232042147029

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة390.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي فاضل عباس كامل149719232041003059

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة390.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء مسلم هاشم خلف149720232042271347

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة390.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب فارس خضر اسماعيل149721232042142172

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة389.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيفرقان جواد كاظم ناصر149722232042093149

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة389.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمحمد زويد عبيد مرزه149723232041251393

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة389.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيسجاد محمد محسن شمخي149724232041043023

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة389.0ثانوية بابل االهلية للبنيناحيائيحسنين علي حمزه كاظم149725232041288005

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة389.0اعدادية الربيع للبناتاحيائينبأ حسين عبد هللا مسعد149726232042098184

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة389.0ثانوية البشائر للبنيناحيائيمصطفى جابر صبر شنان149727232041028050

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة388.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيعال حسين صالح حسن149728232042100053

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة388.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجى علي فائق عبد هللا149729232042087199

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة388.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيايات علي عدنان عجمي149730232042141002
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جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة388.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيعلي ضياء عبد هللا جاسم149731232041164037

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة388.0اعدادية الطبري للبنيناحيائيمؤمل قاسم حسون حداوي149732232041061053

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة388.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيآيات حسين عليوي محي149733232042091002

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة388.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الزهره ابراهيم149734232042101068

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة387.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسن عدنان مزهر حسين149735232041251083

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة387.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيجنان صباح ياسين حسين149736232042271169

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة387.0ثانوية الفرزدق للبناتاحيائياثمار رحيم هاشم موسى149737232042159001

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة387.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعلي سامع ناجي كاظم149738232041004026

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة387.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب عباس حسين حمزه149739232042088249

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة387.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبنين فاضل حسين عبود149740232042271123

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة386.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيعال عبد الكريم محمد امين149741232042123086

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة386.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيموج احمد كامل عبد الحسين149742232042177049

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة386.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائييوسف عطا هللا فالح مهدي149743232041002300

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة386.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيرغده احمد جابر محسن149744232042140027

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة386.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيرسل بالسم فهد فزع149745232042140025

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة385.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيغدير محمود عبد هللا فليح149746232042139053

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة385.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيياسر محمد خضير عباس149747232041251509

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة385.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيصادق حسين مرزوق شعالن149748232041251214

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة385.0ثانوية النيل للبنيناحيائيعلي احمد شهيد كريم149749232041033069

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة385.0ثانوية عدن للبناتاحيائيدنيا عالء عباس محمد149750232042076024

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة385.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيسراج سعد حمزه علوان149751232042164033

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة384.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي احسان اسماعيل ابراهيم149752232041002153

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة384.0ثانوية االصول المختلطةاحيائياسيل سامي عبد االمير سلطان149753232042180001

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة384.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيحسين هادي عباس حسين149754232041252071

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة384.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور الهدى عقيل كريم عبد هللا149755232042087326

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة384.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا عبيس حسن149756232042118027

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة384.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيمحمد طالب شراد حسن149757232041253121

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة384.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائينبأ فاضل فليح والي149758232042164052

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة383.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيعال عامر بديب عبود149759232042099033

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة383.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور ايهاب محمد احمد149760232042142311

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة383.0اعدادية الثورة للبناتاحيائينور هادي محمود محمد حسين149761232042086183

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة383.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه علي حميد عبد الشهيد149762232042086141

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة383.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيضرغام علي حسن كريم149763232041007092

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة383.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيزهراء عبد هللا خلف عبيس149764232042118028

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة382.0اعدادية االمام للبنيناحيائيعمر جاسم خريبط نادوس149765232041013059
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جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة382.0ثانوية المزايا االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسين علي عباس149766232041074015

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة382.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائياالء حسن محسن علي149767232042090006

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة382.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين سعد نعمه عبد السادة149768232041042039

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة382.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيرويده حمزه مطر عبيد149769232042149024

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة382.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمنتظر طه علي حسين149770232041043069

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة382.0ثانوية التراث للبناتاحيائيريام محمد مرزة جعفر149771232042148021

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة382.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيامنه صالح عبد علي اشكح149772232042124010

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة382.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدموع علي عبد عون حميو149773232042109051

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة381.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء هاشم عبد زيد سعود149774232042091051

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة381.0ثانوية بابل االهلية للبنيناحيائيمصطفى عطاء كاظم مهدي149775232041288033

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة381.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمريم خير هللا سرحان عبد149776232042271664

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة381.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيعذراء رضا هادي صالح149777232042114095

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة381.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيرويده مطشر مجباس عبود149778232042100028

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة381.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء سلمان مخلف نجم149779232042093077

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة381.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء عبد الرحيم واوي عمران149780232042115079

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة381.0ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيحسن عادل عساف مجمن149781232041029005

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة380.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيايات اسعد جهاد حسين149782232042121014

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة380.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك جبار عكاب عطيه149783232042304051

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة380.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيفاطمه عادل مصلح كاظم149784232042140070

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة380.0اعدادية الربيع للبناتاحيائياسراء عدنان علي حران149785232042098006

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة380.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيطارق سؤدد طارق خليل149786232041251220

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة379.0ثانوية العراق االهلية المسائية للبنيناحيائيحسن علي حسن كاظم149787232041260003

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة379.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرتاج احمد عسكري عطيه149788232042088142

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة379.0مدارس المنصور العراقية االهلية تركيا-يلوااحيائيعلي قاسم عبد المنعم حسن149789132041239006

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة379.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبنين حسين عبد االمير عمران149790232042142061

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة379.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمصطفى امجد موسى جمال149791232041002256

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة379.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينور الهدى نهاد عبد الحمزة شهيب149792232042271733

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة379.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيتبارك ثامر غازي جاسم149793232042090034

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة378.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيساره المنتظر احمد ستار ناجي149794232042100043

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة378.0ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيامير فالح صدار راضي149795232041209003

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة378.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعباس حسين كريم علي149796232041251225

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة378.0اعدادية االمام للبنيناحيائيهشام غني صبر برير149797232041013088

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة378.0ثانوية النجوم للبنيناحيائيحسين سالم صالح عايز149798232041030011

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة378.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيمريم ماجد حبيب كاظم149799232042145131

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة377.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيسبأ ذياب كاظم ذياب149800232042304137
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جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة377.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحيدر اسحق عون جبر149801232041005040

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة377.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيزيد وادي خضر حسن149802232041002104

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة377.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيامير علي عبد السادة سلمان149803232041060013

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة377.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهدى كريم حسن حمود149804232042120216

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة377.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيمياسه قاسم جابر وناس149805232042304196

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة376.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيرسل امير عبيس عبد ايوب149806232042102025

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة376.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيساره مقداد جواد كاظم149807232042124079

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة376.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيرغد احمد حسن صبح149808232042108033

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة376.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي قاسم مهدي نجم149809232041251317

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة376.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء بسيم علي محمد149810232042124051

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة376.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيحسين علي جياد ابراهيم149811232041183017

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة376.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيايمان حسن كاظم عبيد149812232042107015

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة375.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء اياد علوان سلمان149813232042117076

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة375.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيزينب نعمان ساجت حسين149814232042166024

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة375.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيصادق جواد حسين عبيد149815232041251213

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة375.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيأمير عبيس تومان عبود149816232041177001

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة375.0ثانوية الدوحة المختلطةاحيائينجالء كيالن عداي مجيد149817232042176010

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة375.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيحسين عايد ناهي عبد149818232041010028

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة375.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعبد هللا بشير عبد الحسين هادي149819232041017083

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة375.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيزيد سعد عزيز ايدام149820252041007144

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة375.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيكرار حيدر هادي عبيد149821232041002209

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة374.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيجعفر فخري محمد هاشم149822232041004012

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة374.0ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيعبد هللا ليث رضا علي149823232041041015

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة374.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيحوراء حيدر مرزوك حسين149824272042094017

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة374.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة محمد عبد زيد كاظم149825232042120178

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة374.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيغفران حسون ناصر حسين149826232042112031

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة374.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبناتاحيائينبأ كاظم جواد هادي149827232042156009

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة374.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمحمد عباس علوان عباس149828232041043051

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة374.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمحمد حيدر عبد الرحيم نهام149829232041251387

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة373.0ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائيعلي حسين خليل فاضل149830232041250045

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة373.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عالء حسن ديلي149831232042304170

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة373.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيمحمد وئام عبد الزهراء هندي149832132041242048

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة373.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعبد هللا سعدي عبيد موسى149833232041012074

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة373.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيزهراء مهدي عواد حمزه149834232042139033

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة373.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيعلي محمد فاضل نور149835232041043041
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جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة373.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيحوراء مهدي جواد محمد149836232042123040

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة373.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء عباس مطلك داود149837232042271314

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة373.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيتبارك حيدر ستار جبار149838232042153030

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة372.7ثانوية التحرير للبناتاحيائيسجى علي كاظم عبد149839232042096080

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة372.0ثانوية بابل االهلية للبنيناحيائيحسين علي محمد حسن149840232041288009

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة372.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيطالب حميد عبيد ظاهر149841232041002123

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة372.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيبنين رحمن سايب كاظم149842232042157014

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة372.0ثانوية االصول المختلطةاحيائيربى حميد عيال مطرود149843232042180005

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة372.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيطف علي فوزي شريف149844232042142214

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة372.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيزيد طارق حسين مغير149845232041251174

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة372.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيمحمد عبد االمير عبيد يوسف149846232041027052

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة371.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب كريم عبد المهدي شرار149847232042088268

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة371.0ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيعبد هللا عبد الكريم علي حمزه149848232041029025

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة371.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيسجاد قاسم كاظم عبيد149849232041167022

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة371.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيفاطمه علي حسين فضل149850232042123102

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة371.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيدعاء رائد ناظم محسن149851232042088131

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة371.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزهراء اسد ناصر عمران149852232042081031

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة371.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيسامر فاضل خليف ساجت149853232041255045

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة371.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين عبد االمير كاظم كشاش149854232041282027

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة371.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمصطفى سالم علي عباس149855232041002263

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة371.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيزيد احمد مهدي إبراهيم149856232041020131

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة371.0ثانوية العمادية المختلطةاحيائيسيف ناصر سايب متعب149857232041230017

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة370.0ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيفاطمه راضي فاهم صكبان149858232042229006

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة370.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحيدر صادق مهدي شبيب149859232041017051

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة370.0ثانوية الفرزدق للبناتاحيائينرجس كاظم يحيى يوسف149860232042159036

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة370.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيرسل عالء حسن عبد الزهره149861232042134007

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة370.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيسماح وعد هاشم محمد149862232042150012

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة370.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيحوراء حسن عبد سلمان149863232042123035

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة370.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائياحمد وهاب عبيد صالح149864232041253008

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة370.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيفاطمه سعد طه عبود149865232042095072

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة370.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبنين عبد الحسن بنيه حميدي149866232042271120

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة370.0اعدادية الربيع للبناتاحيائينور وليد جري كريم149867232042098203

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة370.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشمس ميثم حسين محمد149868232042088308

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة370.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب خالد جبار مطشر149869232042090100

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة370.0الخارجيوناحيائيعلي فؤاد محمد حسين149870232041400104
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جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة370.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايمان علي عمران هزاع149871232042271083

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة370.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم كاظم هادي حسين149872232042087306

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة370.0اعدادية القاسم للبنيناحيائياحمد حبيب كاظم عبيد149873232041006001

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة370.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيهاله صالح مهدي حمزه149874232042271768

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة369.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيمينا نزار علي عمران149875232042138013

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة369.0ثانوية النيل للبنيناحيائييوسف هزاع محمد هزاع149876232041033132

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة369.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيحوراء مخلد محمد رضا149877232042140020

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة369.0ثانوية االندلس للبنيناحيائيغزوان وائل غازي اسماعيل149878102041012007

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة369.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمه عدنان سليم مزهر149879232042090145

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة369.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيسرى مثنى عبد الستار حبيب149880232042147047

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة369.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينور الهدى علي حسين حسن149881222042143346

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة369.0ثانوية المجد للبنيناحيائيامير وحيد عبد شهد149882232041025005

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة369.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيكرار حسن فاضل شخير149883232041282076

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة368.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الزهره هاشم جبر149884232041282093

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة368.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعباس جابر حسين حمادي149885232041012068

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة368.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمه راجح شهيد حسن149886232042153135

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة368.0ثانوية الدستور للبنيناحيائيحسين هشام علي هاشم149887232041018012

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة368.0اعدادية البيان للبنيناحيائيمحمد عدنان حميد عبد149888232041014105

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة368.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمنتظر واثق حسين نايف149889232041003105

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة368.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد باقر احمد علي مجيد149890232041017128

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة368.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيمحمد احمد عجيل يوسف149891232041050022

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة368.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيسيف االسالم محي عويد مصحب149892232041017070

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة368.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيقدس حمزه محسن كاظم149893232042183042

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة368.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيغدير اشرف جليل شريف149894232042145101

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة368.0اعدادية النهروان للبنيناحيائيماجد حامد فاخر شبوط149895152041020048

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة368.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيطيف كاظم دحام خشان149896232042145096

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة368.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينجاه وصفي عبد الكاظم سلمان149897232042134027

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة368.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيسجاد حامد خليف علوان149898232041044022

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة368.0اعدادية السدة للبنيناحيائيمحمود قاسم هاتف حسين149899232041016074

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة368.0ثانوية الرباب للبناتاحيائينور خالد عبد االله حبيب149900232042147086

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة367.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيهبه محسن جاسم خضير149901232042079068

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة367.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائينور الهدى غانم عباس كاظم149902232042199017

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة367.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمنتظر سالم مالك عبد الحسين149903232041257230

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة367.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيفاطمة عباس رفيش جبار149904272042070068

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة367.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائينبأ حيدر نعمه سرحان149905232042092218
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جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة367.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد مثنى ميري علوان149906252041200128

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة367.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء علي حميد عبد149907232042127053

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة367.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم رحيم149908232042103048

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة367.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيانس مؤيد كنش عباس149909232042121012

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة367.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيالحسين فاضل كاظم حطاب149910232041173010

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة367.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين عباس علي جواد149911232041282026

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة367.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمريم سعد جواد حمزة149912232042271665

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة367.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمنال خالد عبيد صكب149913232042124127

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة366.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيسكينه كريم ارحيم عبد هللا149914272042089076

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة366.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيعباس احمد كامل حمود149915242041071043

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة366.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء عدنان محمد خلف149916232042271320

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة366.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينب حسين عليوي شدهان149917232042078059

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة366.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيعلياء خليل جياد مراد149918232042165021

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة366.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيبنين عقيل علي كزار149919232042157016

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة365.0اعدادية سومر للبنيناحيائياكرم فالح غانم بحلوك149920242041009013

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة365.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزهراء عذاب حسين باجي149921232042081033

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة365.0ثانوية الدستور للبنيناحيائيعلي حسن حمزه شاكر149922232041018030

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة365.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين حبيب كشكش احمد149923232042087058

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة364.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمحمد سجاد محمد ياسر149924232041038056

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة364.0ثانوية التراث للبنيناحيائيسجاد مسلم كامل هادي149925232041068013

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة364.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيامير عايد عباس علي149926272041010025

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة364.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيفهد مالك محمد كاظم149927232041255091

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة364.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمود شاكر زغير ربح149928222041096054

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة364.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيامنة محمد هندي جاسم149929112042221006

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة364.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعباس محمد ربيح اعبيد149930232041002137

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة364.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيايات سمير كريم عبيد149931232042168002

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة364.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيبتول وصفي عباس حسين149932232042093022

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة364.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيموسى عدي عبد الحسن حمزة149933232041004053

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة364.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيكرار علي عبيد جاري149934232041011052

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة364.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيزين حارث عباس مهدي149935232041010044

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة363.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفدك احمد محمد عبد الرضا149936232042087285

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة363.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيحيدر عبد الحكيم شدهان نصيف149937232041165013

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة363.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيندى صالح مهدي حمزه149938232042117186

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة363.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائياستبرق عباس جاسم عمران149939232042304008

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة363.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحاتم كريم فاضل مهدي149940232041251068
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جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة363.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيرقيه قاسم مهدي شهيد149941232042086068

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة363.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيايمان محمد اسكندر حبيب149942232042092019

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة363.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيعلي جبار جودي محمد149943232041177020

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة363.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيضحى يحيى جاسم محمد149944232042145094

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة363.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء ياس خضير عبد هللا149945242042123092

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة362.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيخوله فارس مجبل دمن149946232042078029

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة362.0ثانوية بابل االهلية للبنيناحيائياحمد صالح حسن سلمان149947232041288002

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة362.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحسين علي نجم رخيت149948232041002069

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة362.0ثانوية المصطفى (ص) االهلية للبناتاحيائيتبارك علي غضيب جاسم149949232042300002

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة362.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيغفران عباس حنون ساجت149950142042074109

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة362.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسجى اديب نوري عبد هللا149951232042271422

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة362.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرباب غازي هادي فرحان149952232042271229

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة362.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيمها مهدي سلمان صبر149953232042205036

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة362.0اعدادية سومر للبنيناحيائيعلي ماجد بدر عباس149954242041009109

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة362.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيكرار محمد عباس عريبي149955232041002214

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة362.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيزهراء كاظم نوماس عباس149956232042106045

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة362.0ثانوية االصول المختلطةاحيائيسجاد محمد هاشم محمد149957232041180011

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة362.0ثانوية التسامح المختلطةاحيائيزينب سلمان حمزه خليل149958232042192003

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة361.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيتبارك حيدر محمد ناصر149959232042092051

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة361.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين صالح حبيب كاظم149960232042109025

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة386.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيموده مصطفى عبد الستار عبد االمير149961232052088030

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة379.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسين بديوي عبيد149962232051257122

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة376.0ثانوية الباقر للبنينتطبيقيعباس عبد بدر حمد149963232051046020

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة375.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيطاهر علي حمد حبيب149964232051251157

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة375.0ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيرياض ساهي جواد عبيس149965232051255035

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة374.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيسجاد حسن عبيد فتوح149966232051044014

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة372.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتتطبيقيزهراء عقيل فليح جسور149967232052143007

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة370.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيزينب محمد عادل احمد149968232052086036

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة370.0اعدادية الجماهير المختلطةتطبيقيايات حسين مراد صالح149969232052183002

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة369.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيزينب كاظم جاسم محمد149970232052080027

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة369.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيزهراء عالء محمد حسين149971232052092013

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة368.0ثانوية الكرار المختلطةتطبيقيحسن قصي محمد عبد علي149972232051175004

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة367.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيالمجتبى احسان فاضل عباس149973232051007014

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة365.0اعدادية المركزية للبناتتطبيقيحنين ثامر حميد صبري149974132052119006

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة365.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيعلي اكبر حسين محمد كاظم149975232051282010
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جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة364.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقينور الهدى راسم محمد حمزه149976232052142047

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة364.0ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيزهراء محمود مخيف راجح149977232052081014

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة363.0ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيساره اسامه عدنان حربي149978232052081015

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة363.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمصطفى عدي عبد الجليل راضي149979232051020088

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة362.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيغفران علي كريد عريب149980232052271179

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة362.0ثانوية الباقر للبنينتطبيقيحسين محمد كاظم عجيمي149981232051046013

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة362.0ثانوية الباقر للبناتتطبيقينور احمد صاحب عبد الحسين149982232052105019

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة362.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيحسن عباس طالب جاسم149983232051017013

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة361.0اعدادية الطبري للبنينتطبيقيحسين علي جواد كاظم149984232051061005

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة360.0اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيحسين ماجد شاكر حمزه149985232051005014

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة360.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقينور حاتم ندى فرحان149986102052110098

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية546.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيتقى مازن مهدي صالح149987252042084179

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية536.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيحيدر اكرم عبد علي149988232041256043

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية522.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيزينب امين غنام عبد هللا149989232042101041

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية522.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد التواب محمد خضير عباس149990212041005065

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية519.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب عبد األمير حسين عباس149991252042101110

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية511.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيوداد فاضل معين عبد علي149992252042100597

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية503.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد حسن هادي صاحب149993252041031019

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية503.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيحسن صادق جعيفر حسن149994232041011016

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية496.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعصام كاظم احمد علو149995212041003104

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية494.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه محمد خلف محمد149996252042096184

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية492.0ثانوية االعالم للبنيناحيائيمرتضى حيدر حبيب علي149997232041066044

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية490.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعباس سلمان لفته شمران149998232041054075

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية490.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيساره اسد ناصر عمران149999232042081044

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية490.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبتول حيدر شاكر عبيد150000232042271094

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية484.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيساره حامد عبد المجيد بدران150001252042108152

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية483.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيضياء الدين علي كامل كاطع150002232041042094

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية483.0ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيساره رياض كشاش حمزة150003232042176004

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية483.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيسجى حميد عبد حسن150004242042142035

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية480.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيمريم باسل سعد ناجي150005232042108092

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية479.0ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيمشتاق سرحان ميري مخيف150006232041188022

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية477.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيحوراء جبار جاسم عليوي150007222042323078

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية476.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيحوراء حيدر شاكر عبيد150008232042271183

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية475.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسيف جالل عبد الرضا علي150009222041003153

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية475.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيفاطمه مصطفى كامل عوده150010262042250182
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جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية475.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي عباس علي كاظم150011232041042127

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية474.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيعلي عبد الحسين جبر عبد الحسين150012222041037084

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية471.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عبد االمير شالل جريو150013232042120097

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية464.0اعدادية االمير للبناتاحيائييسر اسد حاتم اسد150014252042083148

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية464.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائياحمد كريم شنشول عبد هللا150015252041020007

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية463.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه شاكر حجيل جبار150016242042114206

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية463.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزينب حسام عبد االمير عبد علي150017242042122072

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية463.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعلي قاسم حسين زغير150018222041009034

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية459.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزينه عقيل طالب عبد150019272042102052

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية459.0اعدادية السرور للبناتاحيائيطيبة مهند كاظم عبد هللا150020242042085048

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية459.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء احسان فليح زباله150021222042172064

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية458.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق اسعد عبد هللا150022212042125033

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية457.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء جليل طالب محمد150023222042143142

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية456.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب عيسى يوسف راضي150024272042056228

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية455.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه عالء هادي موسى150025232042147068

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية453.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائينور حسن عبيد جعفر150026232042116058

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية452.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيقمر محمد كريم علوان150027232042114108

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية451.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيدعاء حامد حمزه عبود150028232042122013

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية450.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيلميس عارف عيدان عبود150029252042084615

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية450.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيمريم سامر مهدي صالح150030232042137061

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية450.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيزهراء اكرم حسن علوان150031232042137024

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية449.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيغدير كريم حنوات ظاهر150032232042086131

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية449.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائياحمد ربيج خليف محمد150033212041038004

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية449.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء مجدي فالح محسن150034232042120060

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية449.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيمحمد كريم نايف كاظم150035232041052062

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية448.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيحيدر علي حسن عاصي150036262041155027

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية448.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيبنين حاكم كاظم شنان150037242042081011

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية448.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيفيحاء حاتم عمران عويز150038262042126082

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية448.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبنين عدي حمزة ناجي150039232042271122

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية447.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيحسن زوير عبد جاسم150040262041002014

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية446.0اعدادية سومر للبنيناحيائيرسول عايد كامل شلب150041242041009064

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية446.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأفراح ذياب عيدان هليل150042222042153021

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية446.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد خليف150043142042225141

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية446.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعباس محمد خشان علي150044222041031061

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية445.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيام البنين قيس خميس احمد150045232042095007
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جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية443.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعباس حمزة حسن جاسم150046232041042100

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية443.0ثانوية جرف النصر االهلية للبناتاحيائيغدير حسن علوان حسين150047222042210012

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية442.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيحسين بشير قاسم مهدي150048212041026014

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية442.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيامير علي داود علي150049212041054024

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية442.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمصطفى محمد شاكر صكبان150050232041183090

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية442.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيفاطمه نعيم خليف عبد هللا150051262042094046

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية441.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيكاظم عباس مكرود مطر150052232041252206

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية441.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنيناحيائيمحمد دوهان يحيى كاظم150053232041069044

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية440.6ثانوية بابل للبنيناحيائيحسين عالء عيدان مهدي150054232041021037

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية440.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمرتضى مؤيد شمران شباده150055242041076116

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية440.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبنين محسن حالوه بلوش150056232042092047

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية440.0الخارجياتاحيائيغسق حسن عبود شناوه150057252042401134

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية440.0ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائيعلي محمد شاكر صكبان150058232041250051

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية438.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزهراء ناصر حسين ساجت150059222042170041

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية438.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيرقيه مسلم نعمه عبيد150060232042086069

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية438.0اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيحسن عباس خليل ابراهيم150061232041040007

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية438.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيمصطفى عالء كاظم شامخ150062222041310198

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية437.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيشهد عالء حسين هاشم150063232042086112

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية437.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائياسراء كاظم طالب جبر150064232042089006

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية436.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء محمود فريش كاظم150065232042109088

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية436.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ رحيم جابر جاسم150066232042304200

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية436.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيحسين غسان كريم كشاش150067232041187005

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية435.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء غانم عبد العباس عيسى150068242042220205

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية435.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيفاطمه عامر جابر عليوي150069232042303020

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية435.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيكاظم علي منهل حسين150070242041005135

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية435.0اعدادية حلب للبناتاحيائيمنار صباح سلمان جاسم150071242042107157

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية434.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيهدى علي ناجي حسين150072222042199099

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية434.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبشرى عادل حسين علوان150073232042304033

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية434.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيابراهيم علي ابراهيم عبد150074232041257003

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية434.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيايه هاشم سيد كزار150075232042108010

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية434.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيسكينه حسن محسن محمد150076272042063122

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية434.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيسفانه عبد هللا عبد الحمزه راضي150077242042101079

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية434.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيساره زاهر عاكف عبود150078232042271416

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية434.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيصفا يحيى علي لفته150079232042124087

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية434.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحيدر عبد الحسين كريم عبيد150080222041002110
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جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية433.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيرسل حيدر صبيح مجيد150081232042105025

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية433.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيريام سعدون عبد علي دخل150082262042144035

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية433.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيمحمد يوسف نعمة جوالن150083162041352098

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية433.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنيناحيائيكاظم تركي عبد الكاظم حسن150084232041069037

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية433.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزينب رحيم عبيد هليل150085272042059067

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية432.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيرفل كاظم محمد شياع150086232042094020

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية432.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيعباس خضير عباس سوادي150087232041164025

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية432.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيمريم عيسى كاظم معيدي150088232042106084

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية432.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحسن عماد حسن فليح150089232041012026

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية431.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيتقي عبد الكريم موسى عباس150090262042087034

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية430.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي حيدر فاضل عباس150091232041020223

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية430.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه علي عبد المهدي عبد الحسين150092122042098087

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية430.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيمنى عبد هللا جابر عباس150093242042093164

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية430.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيتبارك علي محمد كظوم150094232042113020

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية430.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيتهاني محمد عاصي ثويني150095222042170023

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية429.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيفاطمة زوير عبد ابراهيم150096222042323270

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية429.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيجاسم ابراهيم نعمة حسين150097232041282014

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية429.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيفاطمه محمد فاضل حبيب150098132042117197

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية429.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيعال عامر حسين علوان150099232042100054

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية429.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيغدير احمد طاهر باقر150100252042170462

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية428.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء ميثم عدنان محيسن150101232042127060

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية428.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعلي خريجان جبر يونس150102252041014096

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية428.0ثانوية كصيبة المختلطةاحيائيساجد عطيه سعدون حمزة150103262041173008

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية427.0اعدادية سومر للبنيناحيائيزيد رحيم سلمان جاسم150104242041009065

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية427.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين اديب علوان كاظم150105232041007038

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية427.0خارجيوناحيائيايمن حامد مولود هادي150106192041400010

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية427.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيامنه سامي طهيلي شدهان150107232042145012

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية426.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيزيد سالم عناد فرهود150108232041032022

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية426.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائينور الهدى اياد جهاد عبد الزهرة150109242042123165

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية426.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيسجاد حسنين حسن مكي150110232041043020

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية426.0اعدادية االخالص للبناتاحيائينور جاسم حامد جاسم150111112042112107

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية425.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيمصطفى علي عبد زيد ناجي150112232041177032

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية425.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد عقيل عوده عطيه150113232041003089

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية425.0ثانوية المالذ المسائية للبنيناحيائيعامر جعفر محمد حسين150114212041283007

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية425.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائينبأ حسن هالل عبد150115272042067096
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جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية424.6ثانوية التحرير للبناتاحيائيطيبه هالل جبير عبد150116232042096093

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية424.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمحمد حازم حمزة حسان150117232041043049

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية424.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيسعاد ابراهيم حسن امين150118232042187021

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية424.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيرقيه عبود مهدي كاظم150119232042153061

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية424.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد سعد نايف عبد الجبار150120232041031093

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية423.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيلبنى حمدي رشيد حسين150121192042173033

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية423.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيزينب حسين ناصر حسن150122232042141025

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية423.0ثانوية الوارث االهلية للبنيناحيائيياسر محمد حسن عليوي150123232041290008

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية423.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء فاضل خليل برهي150124232042271815

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية423.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيجعفر محمد مالح راشد150125162041020008

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية423.0ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيرحاب سعد سريسح سرحان150126232042176002

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية423.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمها مالك عبد هللا سلمان150127232042271686

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية423.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب صفاء حميد عزيز150128232042088246

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية423.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيالحر ياسين عبد االمير طعمة150129252041012022

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية422.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعبد هللا كاظم عليوي رميض150130232041252133

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية422.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيعباس علي فاهم سرحان150131242041202076

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية421.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيمهدي سليم مهدي عبود150132242041071104

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية421.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائيزينب ماجد خالد حنون150133262042098023

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية421.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيفاطمه فاضل عبد الحسن طويرش150134232042130055

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية421.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء عبد الهادي طالب هادي150135232042086082

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية421.0ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائياسد حسين عطيه جياد150136242041069005

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية421.0ثانوية االسراء المسائية للبناتاحيائيزمن مهدي صكبان كريم150137132042284014

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية420.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيتقى عبد الكاظم دينار اسماعيل150138272042093031

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية420.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب فراس عبد الكاظم عوده150139232042088263

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية420.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمنار الدين مصطفى احمد عبد150140112042076161

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية420.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيفاطمه حسن هادي عبد150141242042169067

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية420.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيقنوت حسن سالم حمادي150142232042127103

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية419.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء احسان وهاب رزوقي150143232042088177

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية419.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزهراء رافع علي حمزه150144232042103053

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية419.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمريم مؤيد عبد الخالق عيدان150145232042271671

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية419.0ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيهاجر محمد علي جعفر عبد150146232042159038

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية419.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسجى عادل جاسم عبد الساده150147232042120133

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية418.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيضحى فاضل شاكر عبد الحسين150148232042140056

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية418.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء روضان عبد الكاظم حسن150149232042157035

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية418.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد صالح مهدي شاكر عذاب150150272041001279
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جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية418.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائياديان وائل محمد عبد الحمزه150151232042123009

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية418.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمحمد أنور محمد خضير150152222041058111

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية418.0اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد سليم راضي محمد150153242041027010

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية417.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيايات عدي امير عبد150154272042079011

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية417.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيفاطمة عمار ياسر عباس150155232042211014

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية417.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيزينب علي مطر فليح150156232042094036

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية417.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي ثامر كاظم شاكر150157232041042114

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية416.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياسماء احمد عبيد عباس150158242042139002

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية416.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب واثق محمد صادق باقر150159232042142180

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية416.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا قائد سلمان قدوري150160212041005082

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية416.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمنتظر طاهر سعيد عبد علي150161252041008281

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية416.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيغسق عصام حمزه ناجي150162232042145102

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية416.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائياحمد جاسم عباس نعمان150163232041071002

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية415.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيهدى سلمان فليح سلطان150164242042141083

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية415.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيفرح فوزي جاسم نصير150165232042078102

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية415.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائينهى احمد شاكر جياد150166232042145142

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية415.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمريم حسين عبود بدر150167232042124120

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية415.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيطيبه وليد خالد طاهر150168242042121202

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية415.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيفاطمه غزوان عبيد متعب150169232042169031

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية415.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه عليوي حسن علوان150170232042109139

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية415.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب كامل عبد علي محمد حسين150171232042088267

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية414.0ثانوية الجنان للبناتاحيائياخالص فاهم صاحب ضايع150172242042079003

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية414.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيرضا خيري كاظم شناوه150173242041027105

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية414.0اعدادية االندلس للبنيناحيائياحمد رياض حسين عسر150174232041042002

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية414.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيآن ممتاز شاكر عبد الحسين150175272042089001

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية414.0اعدادية قباء للبنيناحيائياحمد عباس علي غالي150176152041010008

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية414.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء هاشم ابراهيم هادي150177232042092189

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية413.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيايام محمد جاسم زكم150178232042153016

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية413.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيفرح كاظم عباس فاضل150179232042092203

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية412.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيزهراء قاسم مطرود نتيشون150180222042311047

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية412.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمحمد يحيى مزهر عبد زيد150181232041032068

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية412.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحمزه عبد الحسين كريم عبيد150182222041002103

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية412.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيامير علي كاظم الطيف150183252041209005

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية412.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه محمد قاسم غني150184232042082068

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية412.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزينب علي مجيد محمد150185262042087077
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جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية411.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينبأ سعد سلمان نحاري150186232042093168

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية411.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأمنه كريم عبد الحسين صعيع150187222042153029

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية411.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيايات طالب رحيم عبد النبي150188222042120004

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية411.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزهراء كاظم جواد حسن150189232042078053

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية411.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرونق فاضل عباس جواد150190232042127041

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية411.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيزهراء اسماعيل سلمان حسن150191232042144038

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية411.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيرسل محمد لفته ضاحي150192232042091036

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية410.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيستار جبار ذرب علي150193222041054027

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية410.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيفاطمه بزون محيسن معيدي150194232042102066

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية410.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائييسر وهبي عبد الرزاق عباس150195232042088525

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية410.0اعدادية الطبري للبنيناحيائيباقر محمود رزاق مطر150196232041061010

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية410.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء كاظم عباس عكظ150197272042067044

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية410.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائياسالم غانم نجم عبد هللا150198242041006005

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية410.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيحسن حبيب مظهر عبد150199232041071013

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية409.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيطيبه رياض محمد جهاد150200192042383117

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية408.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيبتول جاسم محمد عبلول150201272042103005

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية408.0ثانوية الباقر للبنيناحيائيحمزه خضير عباس احمد150202232041046015

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية408.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيمؤمل امجد عباس حسون150203232041067095

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية408.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعباس سالم علي جاسم150204232041012070

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية408.0ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيضحى عماد كامل صالح150205222042131018

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية408.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد عبد السادة عبد عون150206242042220313

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية407.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائينور الهدى ميثاق تالي نشعان150207242042088056

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية406.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيزينب زاهد صبري ثاني150208232042140042

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية406.0ثانوية االبرار االهلية للبناتاحيائيبيادر توفيق عبد شعيب عبد150209242042078007

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية406.0ثانوية نور المصطفى االهلية للبنيناحيائيمنتظر محمد علوان جبر150210232041287019

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية406.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيصفا طالب عبد علي حمادي150211232042078084

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية405.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد عقيل ياسر خيون150212242041001113

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية405.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمنتظر احمد عذاب حمزه150213252041031785

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية405.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيسجى عامر عبيد فرحان150214232042123075

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية405.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرانيا رامي لفته منصور150215262042083026

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية405.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيروان سعدي كاظم عبد150216232042130025

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية405.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيحسين نصرت مجيد حميد150217232041004015

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية404.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيبتول علي يونس داخل150218272042160056

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية404.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينرجس زيدان خلف جبر150219142042111265

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية404.0الخارجياتاحيائيصفاء عواد كاظم صاحب150220242042401056
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جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية404.0اعدادية االندلس للبنيناحيائياحمد كاظم عبد المحسن عبيد150221232041042003

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية404.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الرزاق هادي علي150222232041251404

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية404.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائينجالء فالح حسن عبود150223272042061068

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية404.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمحمد عذاب شيال رشيد150224272041020069

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية404.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيطيبه محسن محمد حسن150225232042125064

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية403.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيحسين حميد عبد االمير جواد150226232041253026

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية403.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه رحيم عناد عبد الحسين150227242042118119

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية403.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعلي احسان هادي حسن150228252041009157

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية402.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك عبد العالي عباس علوان150229232042088101

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية402.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيتبارك محسن ظاهر حسون150230232042078022

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية401.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمد ابراهيم عيدان عباس150231212041054123

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية401.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيسجى عبد هللا حسون جاسم150232242042146056

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية401.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائياثير خضير عبد النبي ابراهيم150233232041052002

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية401.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيمريم عبد الرحمن محمد حمزه150234232042157054

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية401.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيورود كريم ابراهيم كاظم150235232042134031

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية401.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيمريم عامر جدعان دواي150236242042135058

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية400.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيباقر عايد مطلب حسون150237262041014017

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية400.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمعتز محمد حمزة غافل150238232041042188

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية400.0ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيزينب فتيخان حسن رزن150239232042176003

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية400.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيطيبه شهاب عدنان علي150240232042102058

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية399.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهدى منصور احمد عطيه150241232042088518

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية399.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمنتظر فؤاد صائب محمد150242222041040155

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية399.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيحمزه قاسم حمزه حسون150243232041164011

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية399.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيدعاء هاني محمد عبيد150244232042145044

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية399.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيزينب الحوراء حسين خضير عباس150245232042125044

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية399.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحسين علي ساجت شلبه150246222041363024

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية399.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه رضا صادق اسماعيل150247232042087131

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية398.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيهاجر طالب الطيف كريم150248232042103098

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية398.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيزيد علي عبد ديان150249242041015051

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية398.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيهدى محمد جاسم محمد150250232042090184

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية398.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفدك جالل عباس محمد150251232042271623

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية397.0اعدادية سومر للبنيناحيائيمحمد عامر جبير مطر150252242041009127

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية397.0ثانوية الدستور للبنيناحيائيمصطفى ليث هاني جواد150253232041018050

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية397.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيبنين جواد مظلوم محمد150254232042153022

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية397.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفردوس قاسم مهدي محمد150255242042106201
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جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية397.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيمثنى سالم كريم عبيد150256252041113028

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية411.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيهمام حيدر نعيم جبر150257222051007042

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية407.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيمرتضى سمير منعم كحط150258252051152067

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية401.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيزينب فالح مهدي سند150259232052092019

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية396.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقياحمد قاسم عبد الحسين باجي150260222051310015

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية390.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيمريم صالح هادي لفته150261242052220211

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية388.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيزينب كاظم بداي منصور150262162052168026

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية386.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيعلي محمد ثابت حمزة150263232051067048

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية380.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيبشائر رياض جبار حمد150264242052130004

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية374.0اعدادية الجماهير المختلطةتطبيقيرسول علي كاظم عبد هللا150265232051183010

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية369.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيمصطفى باسم مظلوم عبد علي150266242051202118

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية368.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتتطبيقيحوراء جاسم امين عبيس150267232052140004

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية365.0الخارجيونتطبيقيعلي جواد كاظم عبيد150268232051400044

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية365.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيزهراء صباح هادي محمد150269232052086025

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية364.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيعلي يامين ياسين ابراهيم150270232051251238

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية363.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعلي ازهر عبد الجبار موسى150271222051009040

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية363.0اعدادية الجماهير المختلطةتطبيقيعلي حسين عبد هللا محي150272232051183020

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية363.0اعدادية الغدير للبنينتطبيقيمحمد بدر مشجل طراد150273242051071048

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية362.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيحسن محمد حسن هاشم150274232051251061

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية361.0ثانوية التراث للبناتتطبيقيزينب مالك عبد المهدي علوان150275232052148019

جامعة نينوى/كلية الطب606.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيمالك عامر عواد ساري150276172042098033

جامعة نينوى/كلية الطب605.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيطيبه هيثم عبد الغني محمد علي150277172042290138

جامعة نينوى/كلية الطب603.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائياحمد فيصل غائب خليل150278252041007020

جامعة نينوى/كلية الطب603.0اعدادية الزهور للبناتاحيائياستبرق محمد محمد علي احمد150279172042290015

جامعة نينوى/كلية الطب603.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائينور حميد ابراهيم علي150280172042300071

جامعة نينوى/كلية الطب602.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيرسل عبد الكريم بشير فتحي150281172042316025

جامعة نينوى/كلية الطب602.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد فخري ذنون150282172041017102

جامعة نينوى/كلية الطب602.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد عمار يونس سعيد150283172041008349

جامعة نينوى/كلية الطب602.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيامينه خليل محمد علي ابراهيم150284172042254012

جامعة نينوى/كلية الطب602.0ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيايات علي كريم محمود150285312042067007

جامعة نينوى/كلية الطب602.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد بشار ادريس عبد الرحمن150286172041028171

جامعة نينوى/كلية الطب602.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيعلي حسين يونس احمد150287172041015069

جامعة نينوى/كلية الطب602.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيزينة غانم مرعي حسن150288172042237076

جامعة نينوى/كلية الطب602.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيغفران ماجد حميد سعود150289172042290148

جامعة نينوى/كلية الطب602.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيعلي حسين محمد حسن150290202041006038
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جامعة نينوى/كلية الطب602.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيجنان غانم صالح عبد هللا150291172042280038

جامعة نينوى/كلية الطب602.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينيران غانم شريف صلبي150292172042231309

جامعة نينوى/كلية الطب602.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيعبد الرحمن شيرزاد محمود حميد150293332041001058

جامعة نينوى/كلية الطب602.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء احمد محمد يونس حسن150294172042273010

جامعة نينوى/كلية الطب602.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد جاسم طه يونس150295172041228039

جامعة نينوى/كلية الطب602.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيزيد عدي خالد مصطفى150296182041016033

جامعة نينوى/كلية الطب602.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيزينه صبرو قاسم يوسف150297332042064005

جامعة نينوى/كلية الطب602.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمصطفى طه عزيز مطر150298172041023132

جامعة نينوى/كلية الطب602.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييزن معن عطا هللا محمود150299172041351916

جامعة نينوى/كلية الطب602.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعمر محمد احمد سليمان150300172041005055

جامعة نينوى/كلية الطب602.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيناحيائيايمن طالل ابراهيم عبد الفتاح150301172041227004

جامعة نينوى/كلية الطب602.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيساره عادل اسماعيل محمد150302172042357471

جامعة نينوى/كلية الطب602.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيشينى ارام علي حسيب150303202042382077

جامعة نينوى/كلية الطب602.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيدانيه تحسين عبد الرحمن محمد سعيد150304172042288081

جامعة نينوى/كلية الطب602.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا بسام خليل يونس150305172041186050

جامعة نينوى/كلية الطب602.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيآيه محمد خالد جمال الدين150306172042286017

جامعة نينوى/كلية الطب602.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيصفا محمود علي صالح150307172042280092

جامعة نينوى/كلية الطب602.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيعبد الباري اسماعيل صابر مبارك150308182041065016

جامعة نينوى/كلية الطب602.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمران نشوان ذنون عبد هللا150309172041008274

جامعة نينوى/كلية الطب602.0الخارجيون - ايسراحيائيموفق عادل ذنون جاسم150310172041402110

جامعة نينوى/كلية الطب602.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيعائشه مجيد عبد هللا مجيد150311172042231219

جامعة نينوى/كلية الطب602.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيميمونه وليد خضر عمر150312172042357758

جامعة نينوى/كلية الطب602.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيأسماء معتز غانم محمد150313172042273001

جامعة نينوى/كلية الطب602.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيارشد بشير محمد صالح خلف150314172041028021

جامعة نينوى/كلية الطب602.0ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيآمنه محمد حامد عبد القادر150315172042318003

جامعة نينوى/كلية الطب602.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيذاريه عمر احمد محمد150316172042330042

جامعة نينوى/كلية الطب602.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى عبد القادر ابراهيم اعبيد150317172042321039

جامعة نينوى/كلية الطب602.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيرحمه ياسر علي جاسم150318172042321027

جامعة نينوى/كلية الطب602.0ثانوية آشور للبناتاحيائيانفال عبد السالم ابراهيم جاسم150319182042243018

جامعة نينوى/كلية الطب602.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعلي حسين علي سليمان150320312041024105

جامعة نينوى/كلية الطب602.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحسام رعد عبد الهادي ايوب150321172041351199

جامعة نينوى/كلية الطب602.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيقاسم حسن جعفر سلمان150322172041066038

جامعة نينوى/كلية الطب602.0ثانوية السالمية للبنيناحيائيأحمد هادي أحمد رمضان150323172041074004

جامعة نينوى/كلية الطب601.8اعدادية دار السالم للبنيناحيائيسعود خضر يوسف ابراهيم150324172041023043

جامعة نينوى/كلية الطب601.8ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيارقم بشار سامي عبد الرزاق150325172041022016
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جامعة نينوى/كلية الطب601.7ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعدنان طه جمعه محمد سعيد150326202041050048

جامعة نينوى/كلية الطب601.7االعدادية الشرقية للبنيناحيائيهشام عمر حسن محمود150327172041008425

جامعة نينوى/كلية الطب601.7ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الرحمن اسماعيل عبد الرحمن150328172042327016

جامعة نينوى/كلية الطب601.6ثانوية العراق للمتميزيناحيائيحسين جمال محمود علي مردان150329202041050024

جامعة نينوى/كلية الطب601.4ثانوية المتميزات االولىاحيائيسجى الياس علي ظاهر150330172042233077

جامعة نينوى/كلية الطب601.4اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيفهد امجد احمد دانوك150331202041001166

جامعة نينوى/كلية الطب601.4اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد عالء حسين محمد150332202041001205

جامعة نينوى/كلية الطب601.3اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيغاده رعد عرب احمد150333202042180091

جامعة نينوى/كلية الطب601.1ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيايه محمود مال هللا عزيز150334172042268019

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيوليد احمد محمد عزو150335172041186110

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد هاشم محمد حسين150336172041017194

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيأياد حامد طه خلف150337202041094004

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية التعايش للبناتاحيائيمروه سالم أحمد عبد هللا150338312042054032

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةاحيائيعثمان محمد توفيق نجرس150339202041252006

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيمجد سعد سامي مجيد150340172041224042

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيبراء غسان قاسم اسماعيل150341172042231049

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائياحمد طالل يونس حامد150342172041026011

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية النصر للبناتاحيائيشفق ناظم جبار محمد150343202042137028

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيايالف طه عبد هللا حمد150344172042280023

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزبيده عمر بدر باسم يحيى150345172042285058

جامعة نينوى/كلية الطب601.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمود ابراهيم الياس علوش150346172041007164

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمصطفى رعد محمد حديد150347172041028200

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية سومر للبناتاحيائيغفران سعد نايف احمد150348172042314048

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهدى صالح الدين ادريس محمد150349172042357879

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيايه عبد اللطيف عبد الحكيم عبد الصمد150350202042132012

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتماره عبد الوهاب عبد القادر زيدان150351172042288068

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائينيسان يوسف ايوب حمزو150352332042040125

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيياسين احمد محمد منصور150353312041001037

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايناس خالد ضامن مجيد150354172042357160

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمنى صديق عزيز عبد القادر150355172042321049

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد الرحمن سنان نايف لطفي150356172041022047

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيعبدهللا عمار سعيد مصطفى150357172041087005

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيزيد عماد سالم حسن150358172041028073

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيحنان يشار عثمان عمر150359202042331056

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيئاواز اراز علي محمد150360202042355006
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جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيهاجر محمد يوسف محمد150361172042231316

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائينياز حمزه عثمان رحمان150362202042345092

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد سعد جاسم محمد150363172041028179

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيرحمة الياس خضر ضفير150364172042254024

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيهناء حازم محمد عباس150365172042261076

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيشهد محمد سمير مصطفى150366172042335009

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية سارة للبناتاحيائيمريم مروان يوسف اسخريا150367172042248058

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعمر جاسم محمد شيت حامد150368172041028141

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيهبه نظمي أحمد طه150369202042130035

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائياسماء باسل تحسين احمد150370332042041001

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية المكوك للبنيناحيائياحمد حسين ابراهيم درويش150371172041051002

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيمحمود عبدالرحمن يوسف محمود150372172041367048

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيلينه يونس حازم يونس150373172042254054

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياميمه انس يحيى احمد150374172042357127

جامعة نينوى/كلية الطب601.0النصر النموذجية للبنيناحيائيابراهيم حسين علي رشيد150375312041024009

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه حبيب طعمه مصطفى150376202042154061

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيغسق فراس احمد حسين150377172042283066

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية المربد للبناتاحيائيرغده عبد سلطان مطر150378172042291036

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية القوش للبناتاحيائيافراسيا اديب حبيب عيسى150379172042256001

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيآيه محمد حافظ حمودي يحيى150380172042357029

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزينب موسى محسن قنبر150381172042236027

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائياسراء ازاد ولي محمد150382202042334014

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعمر جمال حسن قاسم150383172041023086

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيهدى عامر محمد حمزه150384202042180136

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد الرزاق سعدي محمد علي حسين150385172041028102

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينة عبد الكريم محمد صالح150386172042277047

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزبيده وليد هاشم قاسم150387172042357392

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه عباس شهاب عباس150388172042290151

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية تل واعي للبنيناحيائيصالح علي سلطان ابراهيم150389172041034006

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمصطفى محمد فوزي سليمان150390172041020114

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيعائشه نوري سامي عناد150391312042067024

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتاحيائيسوالف عدي مرعي حسن150392172042319012

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية تل عدس للبنيناحيائيزينب ابراهيم سليمان محمود150393172042096010

جامعة نينوى/كلية الطب601.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيايهاب ابراهيم احمد اعبيد150394172041007037

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيايه صالح حمادي فرج150395172042317009
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جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينور علي عادل داؤد150396172042231293

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيسعاد محمود ياسين طه150397202042282144

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية المعتصم با للبنيناحيائيسعد بسام عبد هللا مصطفى150398172041162009

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيايه لؤي سعد خليل150399172042297020

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيسراء محمد يحيى فرج150400172042279033

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيعصاف رشيد كريم عصاف150401202041314015

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية صفية للبناتاحيائيامنه عدنان عبد هللا حسن150402172042295004

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيبراء نشوان عبد المنعم محمود150403172042299022

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيدعاء محمد ابراهيم علي150404172042305023

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينه احمد عبد الجبار يوسف150405172042277050

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية الصديق للبنيناحيائياواب فواز جاجان يونس150406172041028034

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهبه فادي عبوش عبد المسيح150407172042247067

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيهدى عبد محمود عبد هللا150408172042280140

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائيانجي صالح حسن يوسف150409202042101010

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرفاه سبهان محمد عبوش150410172042231115

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيحسين احمد ثالج ابراهيم150411172041350099

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد هللا سعد الدين كمال الدين نور الدين150412202041050043

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمهدي جمال مهدي صالح150413202041001245

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيهريز كامران حميد احمد150414202042334283

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيتقى ضياء محمد خضر150415172042294057

جامعة نينوى/كلية الطب601.0ثانوية آشور للبناتاحيائياسماء صالح محمد رومي150416182042243008

جامعة نينوى/كلية الطب601.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد ناطق عبد القادر150417172041008186

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيثامر دخيل حسين قطو150418332041051021

جامعة نينوى/كلية الطب601.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد صبحي محمد ذنون150419172041011155

جامعة نينوى/كلية الطب600.5ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء لؤي منيب احمد150420202042116051

جامعة نينوى/كلية الطب600.3ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيسيف حرب عزيز عيسى150421172041022036

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهيا محمد خضر احمد150422172042281084

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيامنه رشيد محمد سلطان150423172042237012

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيفتحي فارس فتحي حمد150424172041028149

جامعة نينوى/كلية الطب600.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيامير احمد الياس محمد150425172041007032

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيياسمين محمد ياسين عباس150426172042328046

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيتماضر مطيع عبيد عبد هللا150427172042235035

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيعبد العزيز فاضل عواد عبد هللا150428202041006031

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرغد احمد مقداد محمود150429172042290078

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائياسراء محمد جواد يونس حسين150430172042241006

صفحة ٤٢٩٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة نينوى/كلية الطب600.0أعدادية االمين للبنيناحيائيايمن أسامة يونس محي الدين150431172041019007

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيكوثر محمد حسن عليوي150432172042321045

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيافين بابير حجي قاسم150433332042064001

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيايمان اسماعيل ابراهيم محمد امين150434202042331029

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيشدن ياسر ياسين طه150435172042274055

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيفلماس خضر علي نزال150436172041350273

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيعذراء بطرس شمعون حنا150437172042247033

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية بازوايا للبنيناحيائياسامه فهمي حسن مجيد150438172041065004

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا نيازي حسن اسعد150439202041001128

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيتسوه طالل علي فتاح150440172042237037

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية المتميزات االولىاحيائيمنار عامر محمود محسن150441172042233115

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيلقاء عز الدين علي سليمان150442172042235109

جامعة نينوى/كلية الطب600.0الخارجيون - ايمناحيائيعلي طالل عطية صالح150443172041400096

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية النيل للبنيناحيائيمحمد سالم جاسم حسون150444172041027075

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيعبد الحكم شكور محمد درويش فاضل150445202041010009

جامعة نينوى/كلية الطب600.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيهزبر عبد الحي طه اعفاره150446172041007189

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيآيه شهاب عبد الرحمن محمد150447202042344016

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية امام غربي للبنيناحيائيغفران مطلك جهاد عبد هللا150448172042046013

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية آشور للبناتاحيائيساره حمد دخيل علي150449182042243055

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيزكريا عباس نوفان حميد150450332041001044

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائينوره سعد يوسف بكر150451202042282272

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرحمة احمد فؤاد مصطفى150452172042289053

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب نجم الدين عبد الرزاق شكر150453172042286134

جامعة نينوى/كلية الطب600.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد احمد فتحي محمد150454172041008314

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيساره عبير غازي محمد150455172042231168

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيليلى حسين علي دواس150456172042251129

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيرانيا وسام هاشم خليل150457172042329007

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيايالف حاتم غريب خورشيد150458202042334043

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبد المهيمن نجم عبد هللا فتحي150459172041026085

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيابرار ضياء يونس عزيز150460172042299011

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية العياضية للبناتاحيائياسيل معمر محمد يونس حاج موسى150461172042260004

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرانيا ايمن سعيد عزيز150462172042231090

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرجاء شامل محمد صالح150463172042290063

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيليلى قيس جاسم احمد150464172042279048

جامعة نينوى/كلية الطب600.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيساره محمد علي ميرزا150465172042292026
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جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيحنين صباح نوري قاسم150466332042040020

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية زينب للبناتاحيائيآمنه عبد الناصر احمد فيصل150467172042285003

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيروعه ازهر طاهر عجاج150468172042244048

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيمنى فرحان حمادي محمود150469172042283077

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيشذى شهاب احمد ايوب150470172042268053

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبنيناحيائيحارث علي مصطفى عمر150471182041154002

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية مهد للبنيناحيائيرغد بهزاد عبد هللا عيسى150472172042102002

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيخالد هادي سليمان حمد150473182041016026

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيآيه محمد حسين سعدون150474312042047015

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرحمه وليد حازم محمد150475172042231102

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيحارث قادر علي حسين150476202041013019

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيهافانه ادريس زينل عباس150477202042345094

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيهدى محمود احمد حمادي150478172042315123

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيالياس كاروان جعفر حسين150479202041303051

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيحوراء نواف ياسين يونس150480312042047064

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيشوكت جوهر شوكت احمد150481172041059047

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمشعان مصطفى سوادي صالح150482172041351784

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية سارة للبناتاحيائيشهد عبد الغني توما بني150483172042248037

جامعة نينوى/كلية الطب600.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيحسن مروان محمود جرجيس150484172041007052

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيريم عباس حمود محمود150485202042114041

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعباس احمد عباس محمد150486182041036039

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية النيل للبنيناحيائيفارس رديف معيوف عبد150487172041027066

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيضحى قيس احمد محمود150488172042280094

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد ابراهيم الياس علوش150489172041350009

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد حمدي محمد خالد150490172041018008

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيشهد علي عبد الجواد حسين150491172042274058

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيحارث علي احمد هليل150492172041020033

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزهراء مجيد محمد احمد150493172042249046

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزهراء عمار قاسم خالد150494172042371142

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية هاجر للبناتاحيائيدنيا رنج جبار عبد الكريم150495202042150017

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيغسق عائد فاضل ذياب150496172042231227

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية زينب للبناتاحيائيبهيجه محمد جمعه محمد150497172042285029

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائياسراء محمد يونس الياس امين150498172042252003

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائييقين وائل الياس خدر150499172042244112

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيميرزا درويش الياس علي150500332041052076
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جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمريم سيف وعد هللا احمد150501312042047168

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيابراهيم غسان عبد القادر عبد هللا150502172041118002

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيجوان وعد هللا شاكر عباس150503172042330035

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيبوتان سليمان عثمان محمود150504202041304037

جامعة نينوى/كلية الطب600.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيفاتح بسام عثمان خطاب150505172041008280

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية اشويرات للبنيناحيائيديانا مصطفى عبد هللا حسن150506172042037003

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيفاطمه محمد طه اسماعيل150507172042269052

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمود بهاء حميد محمود150508172041080105

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيسرى سعد عبد هللا طلب150509182042339011

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائينور احمد عبد الرزاق محمد150510132042100120

جامعة نينوى/كلية الطب600.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائياحمد جبار رشيد سمين150511202041302020

جامعة نينوى/كلية الطب600.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيمحمد حبيب حسن الياس150512332041070077

جامعة نينوى/كلية الطب599.9ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز سعود ازهر عبد هللا150513172041198006

جامعة نينوى/كلية الطب599.7ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد عباس جابر ديوان150514202041050080

جامعة نينوى/كلية الطب599.6ثانوية المتميزات االولىاحيائيرنا وليد مجول علي150515172042233051

جامعة نينوى/كلية الطب599.6اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء محمد عبد المنعم بكر150516172042286122

جامعة نينوى/كلية الطب599.5ثانوية المتميزات االولىاحيائيامنه محمد غانم محمود150517172042233019

جامعة نينوى/كلية الطب599.4اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعلي عامر سلطان مهدي150518172041011117

جامعة نينوى/كلية الطب599.4ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمهيمن ضياء زكي ابراهيم150519172041022118

جامعة نينوى/كلية الطب599.4ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيايه علي زيدان خلف150520172042262022

جامعة نينوى/كلية الطب599.4االعدادية الشرقية للبنيناحيائيسعد نافع سعد هللا احمد150521172041008150

جامعة نينوى/كلية الطب599.4ثانوية المتميزين الثانية للبنيناحيائياحمد ثامر ابراهيم قاسم150522172041212001

جامعة نينوى/كلية الطب599.3االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزيد رافع شكري محمود150523172041008138

جامعة نينوى/كلية الطب599.3ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيصفا صهيب هشام محمد طاهر150524172042318020

جامعة نينوى/كلية الطب599.3االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن بشير عزيز علي150525172041008176

جامعة نينوى/كلية الطب599.2ثانوية المتميزات االولىاحيائيسجى احمد محمود فتحي150526172042233076

جامعة نينوى/كلية الطب599.1ثانوية المتميزين الثانية للبنيناحيائيمحمود علي مال هللا محمد150527172041212013

جامعة نينوى/كلية الطب599.1ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد نبيل قاسم حسن150528202041050086

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيحسن ناظم سمو حسين150529332041070018

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية القيارة للبنيناحيائيفيصل غازي فيصل صالح150530172041042006

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد اللطيف عبد الغفور زين العابدين150531172041350325

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيربى غياث طارق توفيق150532172042299028

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور محمد سامي داود150533172042273097

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيهاله نوري حميد عاصي150534142042067140

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيوسن خلف خضر خليف150535172042357915
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جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا دلير فائق كريم150536202041001115

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيآيه حميد احمد محمد150537202042120004

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمراد نظام حميد حمه خورشيد150538202041030136

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائينمارق باسم محمد رزاق150539202042124101

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحنين ناثر سالم امين150540172042288075

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء خطاب سعيد محمود150541172042328028

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيرسل عامر محمود خضير150542212042148027

جامعة نينوى/كلية الطب599.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيمريم بهنام منصور بهنان150543142042097044

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيساره غانم سعيد حسن150544312042047108

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين فؤاد اسماعيل ميكائيل150545202042344197

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائييوسف محمد غانم محمود150546172041143060

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيعقيل محسن يحيى يوزجي150547172041083033

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية المتميزات االولىاحيائياروى محمد طارق علي150548172042233015

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائيعمر محمد احمد حسن150549172041114018

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيعمرو عامر حمدي عزاوي150550192041316022

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائينور عمار محمد ياسين150551312042047205

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيهاجر حامد توفيق محمد سعيد150552172042231312

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيعبير محمد يونس علي150553312042038042

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيايه ثائر غانم محمود150554172042371059

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمرتضى احمد خليفة جاسم150555212041052116

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيدينا عصمت محمد جرجيس150556312042063031

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيسنا ارفد صبحي حسن150557312042063065

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيآيه عبد هللا الياس حسن150558172042305006

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفرح اياد اسود خضر150559202042144048

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية المصطفى للبنيناحيائيفرح وعد هللا مصطفى صائل150560172042077009

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيآيه هشام عبد الغني ذياب150561172042357033

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبد الرحمن ياسر صالح نوري150562172041015055

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائييوسف وليد حمدون رجب150563172041144085

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيالحان شريف حسن خلف150564172042245009

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائياحمد عبد الهادي خضير صالح150565182041036008

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيميثم جمال خضر احمد150566172041198010

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيصفا ذاكر محمود سليمان150567172042335010

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية زمار للبنيناحيائيجاسم ايوب جاسم محمد150568172041103017

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائينورا عمر مجيب محمد حسن150569202042398030

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيزينب مهند يحيى محمد150570172042299039
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جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيريهام احمد عبد هللا احمد150571142042137019

جامعة نينوى/كلية الطب599.0النصر النموذجية للبنيناحيائيبراء رحيم محمد علوان150572312041024032

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيرحمه سالم غانم مرعي150573172042371113

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية حمص للبناتاحيائيرسل احمد حمود منصور150574172042302046

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيديما طالب اسود يوسف150575172042245024

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيرقيه حسن كمر فرحان150576172042317018

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيقاسم يحيى ضبيان محمود150577172041157012

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيئاال عثمان امين عباس150578202042331004

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيريم شامل ثامر محمود150579172042298018

جامعة نينوى/كلية الطب599.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي عبد هللا ابراهيم محمود150580172041008249

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية عين الحصان للبنيناحيائييعقوب يوسف احمد ازغير150581172041133007

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسماء عدي حسين محمد علي150582172042232006

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيفاطمه محمد علي محمد150583232042113068

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيرحمة محمد يونس عبد الكريم يونس150584172042321024

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائييقين فائز محمد علي محمود150585312042001027

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيسما صهيب دحام حامد150586172042262058

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيريم علي محمود عبو150587172042264014

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية المعتصم با للبنيناحيائيعبد هللا بسام عبد هللا مصطفى150588172041162014

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعباس حازم سلطان ويس150589172041228022

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيشيماء عامر حسن شيخو150590172042237099

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيدحام احمد محمود حسين150591172041104025

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد عمار رشيد يونس150592172041351076

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية الحود للبنيناحيائيهبه خلف جاسم احمد150593172042040007

جامعة نينوى/كلية الطب599.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيرحمه مثنى محمود مصطفى150594172042292017

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاجر ضياء محمد طاهر احمد150595172042288251

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية حكنة للبنيناحيائياحمد ابراهيم خلف حمد150596172041109001

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيدينا بكر رحيم فرج150597202042331073

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيسردار خدر اوسف خرو150598172041060042

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد حازم محمد صالح150599172041350297

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيساره فهد بدر محمد علي150600172042371173

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية عمر كان للبنيناحيائيعبد الفتاح هاني سعيد داود150601172041173004

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيزينب يونس عزيز محمد150602172042231160

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيسولين سمير خلو كركو150603332042040061

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية أبو جربوعة للبناتاحيائييمامه سعيد محمود عبد هللا150604172042332021

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيرسل عبد الجواد خزعل ابراهيم150605172042286088

صفحة ٤٣٠٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيميمونه باسم جان محمد محمد150606172042371267

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائياسامه محمد عبد هللا عواد150607312041065007

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسدره محمد شاكر محمود150608172042288144

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية المأمون للبناتاحيائياسراء ايثار احمد حجاز توفيق150609102042116003

جامعة نينوى/كلية الطب599.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمصطفى عبد الصمد مصطفى حسين150610172041007177

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد عبد احمد150611182041057014

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد وليد موسى ابراهيم150612172041350057

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائياالء محمد رضا احمد150613172042353009

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعلي سعد خليل محيميد150614212041005099

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيديمه ماهر محمد عاصم مصطفى150615172042294071

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية النيل للبنيناحيائيابراهيم نزار كبير محمد150616172041027001

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية اليمن للبناتاحيائينمارق ابراهيم شكر عمر150617172042237145

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمصطفى نيازي علي فاتح150618202041302143

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيساره جمال عبد هللا حمد الدين150619202042334151

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائياسراء فواز اسماعيل خليل150620172042294022

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياكرم محمد رشيد عبد هللا150621172041017030

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى كمال مصطفى عبد الحميد150622102041026237

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيطيبة محمد خالد عبد هللا150623172042290135

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيسرى غسان شاكر محمد150624102042078121

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيشروق سالم سليمان ناصر150625172042300040

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد محمد ذنون محمد150626172041018023

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيزهراء محمود شهاب احمد150627172042330057

جامعة نينوى/كلية الطب599.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعدنان محمود طه حمادي150628172041223026

جامعة نينوى/كلية الطب599.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد احمد شكر محمود150629172041008309

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد سالم زين العابدين سليمان150630172041018161

جامعة نينوى/كلية الطب599.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين علي طارق رشيد150631172041008104

جامعة نينوى/كلية الطب599.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيفواز محمد فوزي غائب150632172041017156

جامعة نينوى/كلية الطب598.9ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائياالء أيدن نعمت رفعت150633202042116011

جامعة نينوى/كلية الطب598.8ثانوية المتميزات االولىاحيائيمريم حاتم حمادي ايوب150634172042233106

جامعة نينوى/كلية الطب598.8ثانوية المتميزات االولىاحيائيساره عبد الوهاب حكمة يونس150635172042233072

جامعة نينوى/كلية الطب598.8اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينب عماد صبحي صالح150636172042357423

جامعة نينوى/كلية الطب598.7االعدادية الشرقية للبنيناحيائيسعد محمد سعيد يونس150637172041008149

جامعة نينوى/كلية الطب598.6ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمود احمد عبد هللا محمد150638202041050090

جامعة نينوى/كلية الطب598.6اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيموج نكتل عمر خطاب150639172042274079

جامعة نينوى/كلية الطب598.4ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيأثيل محمد غانم يونس150640172041022001
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جامعة نينوى/كلية الطب598.4االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحميد ربيع حميد رشيد150641172041008117

جامعة نينوى/كلية الطب598.4ثانوية المتميزات االولىاحيائيعال بشار عزت احمد150642172042233095

جامعة نينوى/كلية الطب598.3ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعمر محمد قادر صالح150643202041050064

جامعة نينوى/كلية الطب598.3ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد الرحمن عمر غالب محمد150644172041022049

جامعة نينوى/كلية الطب598.2ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد المعز زياد عبد الغني احمد150645172041022064

جامعة نينوى/كلية الطب598.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمحمد محب الدين غانم سالم150646172041020105

جامعة نينوى/كلية الطب598.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيآية عبد الكريم نجاة ولي150647202042124004

جامعة نينوى/كلية الطب598.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائياالء صباح محمد جواد150648172042268014

جامعة نينوى/كلية الطب598.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعبد الستار حسن احمد يونس150649172041178064

جامعة نينوى/كلية الطب598.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيسما باسم محمد عبد هللا150650172042268048

جامعة نينوى/كلية الطب598.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الغني نشوان عبد الغني نايف150651172041008200

جامعة نينوى/كلية الطب598.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمريم صباح نعمان ابراهيم150652212042097116

جامعة نينوى/كلية الطب598.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيروعة جمال احمد الياس150653172042357364

جامعة نينوى/كلية الطب598.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيعمر عزيز نعمت احمد150654172041098029

جامعة نينوى/كلية الطب598.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنيناحيائيمصطفى صالح محمد ابراهيم150655172041217005

جامعة نينوى/كلية الطب598.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد رزكار صالح الدين رشيد150656202041303020

جامعة نينوى/كلية الطب598.0اعدادية الرضواني للبنيناحيائياسامه علي صالح حسن150657172041161004

جامعة نينوى/كلية الطب598.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيعائشه موفق احمد محمد150658172042294175

جامعة نينوى/كلية الطب598.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيخديده بركات خديده قاسم150659332041051030

جامعة نينوى/كلية الصيدلة594.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيوجدان محمد عطية عبد هللا150660172042304034

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعبيده عبد الرزاق قاسم اسماعيل150661312041024099

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيزينه حسام انور سليمان150662172042330059

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيصفا حسن سفر حسين150663172042338026

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيمريم موفق احمد صالح150664172042317043

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0اعدادية سارة للبناتاحيائيزينه عماد يوسف ججي150665172042248024

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمحمد مصطفى حسن عبيد150666172041104076

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0اعدادية صفية للبناتاحيائيسدرة ياسر عبد الرحمن اسماعيل150667172042295023

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيسرى عبد الجبار عبد الرحمن محمد150668172042261044

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيناصر ابراهيم حسن مراد150669332041070095

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيسيف مؤيد مهدي صالح150670172041007075

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائييوسف عماد رفيق محمد امين150671202041303225

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيحسن احمد صبحي توفيق150672172041011044

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيخديجه فاضل حسين حسين150673132042242011

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعلي عبد عويد عبيد150674172041028134

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنان محمد شريف عبد القادر شريف150675172042288055
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جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد شامل حازم محمد150676172041008340

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيليفين عدي درويش حجي150677172042244080

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائينوفه لقمان يوسف كنوص150678172042244099

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيبسام ذنون يونس محمد150679172041017038

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيعبد القادر صالح درويش حديد150680182041038018

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد نجم الدين حسن امين150681202041048169

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيزبيدة عامر احمد محمود150682172042280060

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيمصطفى أياد جبر شبيب150683242041035153

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0اعدادية زمار للبنيناحيائيناصر محسن علو بلو150684172041103073

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيسرمد رائد هاشم يحيى150685172041100006

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعمر مثنى هاشم جاسم150686172041017149

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيريان بشار صالح عبد150687172041198005

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيكوسار جواد رؤوف عبد الرزاق150688202041303140

جامعة نينوى/كلية الصيدلة593.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد الرحمن ياسر عواد ارحيم150689312041024077

جامعة نينوى/كلية الصيدلة592.9اعدادية االندلس للبناتاحيائيتبارك عامر داود ايوب150690172042286057

جامعة نينوى/كلية الصيدلة592.8اعدادية االندلس للبناتاحيائيسارة نزار مخلف ياسين150691172042286141

جامعة نينوى/كلية الصيدلة592.7ثانوية المتميزات االولىاحيائيهاجر وافر حمزه مجيد150692172042233122

جامعة نينوى/كلية الصيدلة592.7ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيسارة نافع سعد هللا احمد150693172042262052

جامعة نينوى/كلية الصيدلة592.6االعدادية الشرقية للبنيناحيائيبكر ماهر حازم تقي150694172041008078

جامعة نينوى/كلية الصيدلة592.6ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائياسوه رافع عبد النافع حسين150695172042371030

جامعة نينوى/كلية الصيدلة592.6اعدادية الطالئع للبناتاحيائيشهد ذاكر ابراهيم شكر150696172042294151

جامعة نينوى/كلية الصيدلة592.5اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم علي حيدر عبد السالم عبد الواحد150697172042286220

جامعة نينوى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمحمد هادي كريم هزاع150698202041005057

جامعة نينوى/كلية الصيدلة592.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيداليا ماجد حميد ياسين150699312042063029

جامعة نينوى/كلية الصيدلة592.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيذكرى بهجت ولي عبد150700272042087049

جامعة نينوى/كلية الصيدلة592.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا محمود نجم عبد هللا150701202041001126

جامعة نينوى/كلية الصيدلة592.0اعدادية الصدر للبنيناحيائييوسف مظهر خلف مجيت150702202041006074

جامعة نينوى/كلية الصيدلة592.0ثانوية وردك للبنيناحيائيرغيد نوزاد حمود علي150703172041073012

جامعة نينوى/كلية الصيدلة592.0ثانوية الشروق للبناتاحيائيلبنى محمد صالح حسين150704202042149026

جامعة نينوى/كلية الصيدلة592.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيهاجر محمد يونس حسين150705172042231317

جامعة نينوى/كلية الصيدلة592.0النصر النموذجية للبنيناحيائياسامه نوري عبود حمود150706312041024024

جامعة نينوى/كلية الصيدلة592.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيزيد علي محيسن غضيب150707172041011067

جامعة نينوى/كلية الصيدلة592.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيامين هيوا نور الدين محمد150708202041048033

جامعة نينوى/كلية الصيدلة592.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيماجد خلف علي صالح150709332041070073

جامعة نينوى/كلية الصيدلة592.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيزيان فاخر جبار توفيق150710202042334127
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جامعة نينوى/كلية الصيدلة592.0ثانوية كبرلي للبنيناحيائيريان جعفر مخيبر هايس150711172041070006

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك479.0اعدادية ام الربيعين للبناتتطبيقيميار هاني داؤد سليمان150712332052040024

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك469.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيأبي عمار جبار محمود150713172051007001

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك466.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيظفر معمر خلدون محمود150714172052286020

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك466.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمؤيد خالد محمد علي150715172051143040

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك464.0اعدادية الراية للبنينتطبيقيعبد الملك ابراهيم احمد سليمان150716172051025029

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك464.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعدنان ربيع عدنان محمد سليم150717172051017086

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك462.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد انور لقاء سالم سلو150718172051351543

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك462.0اعدادية النيل للبنينتطبيقييوسف عماد محمود محمد150719172051027081

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك460.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحمزة وليد محمد شيت محمد الياس150720172051008033

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك457.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقياحمد علي عبد الحميد محمد150721172051028007

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك453.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيزكريا صالح اكرم خليل150722172051351230

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك448.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيرفل عامر محمد علي150723312052063008

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك447.0ثانوية برزاني المسائية للبنينتطبيقيمارتن شيبه كينا سليمان150724312051070064

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك447.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتتطبيقيتقى فياض عبد الكريم ياسين150725172052327001

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك444.0اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيبسمه شهاب احمد جاسم150726172052274004

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك443.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد مازن مال هللا عزيز150727172051008102

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك442.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقييوسف نجم عبد هللا عبد الواحد150728202051015056

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك442.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيمريم مجدي وعد عبد الهادي150729172052232029

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك441.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمحمود احمد محمود يوسف150730202051011035

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك440.0اعدادية االمين للبنينتطبيقياحمد عبد السالم محمد خليل150731182051014003

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك440.0ثانوية سد الموصل للبناتتطبيقيرحاب عبد الحق عزيز احمد150732172052257003

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك439.0ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيعبد الرحمن عادل فاضل عبد المجيد150733172051094011

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك439.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيايمن خالد عائد جاسم150734172051023014

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك439.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا فتحي اسماعيل ابراهيم150735172051350180

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك438.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى فارس محمد قاسم150736172051351704

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك438.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمحمود محمد ابراهيم شكر150737132051055054

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك437.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقينور عمر عصام جاسم150738172052237041

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك437.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيزينب سهيل خليل خالد150739172052298014

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك436.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيخالد شاكر فرحان ياسين150740202051022015

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك432.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد وعد هللا عبد القادر عبد الوهاب150741172051351647

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك431.0اعدادية الراية للبنينتطبيقيمازن بسمان محمد بشير150742172051025042

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك430.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمحمد ياسر مردان حمدي150743172051023075

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك429.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمسلم عقيل هاشم جميل150744172051017134

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك429.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيحسن محمد محمود احمد150745172051012021
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جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك429.0ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيبكر باسم محمود سعيد150746172051186005

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك427.0اعدادية اشور للبنينتطبيقيمؤيد عصام ميخا باهي150747172051147013

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك425.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقييوسف سعود عزيز عاصي150748172051023091

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك425.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيوليد خالد حامد هداب150749192051011087

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك425.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيمصطفى عبد المجيب نايف عبد اللطيف150750312051024063

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك424.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيهبه محمد هادي محمود150751172052357242

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك424.0ثانوية الشهيد ناجي الجبارة المختلطةتطبيقيصدام حسين جاسم محمد150752182051291011

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك424.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبد الرحمن عمار حازم سعيد150753172051011048

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك423.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعثمان منيب عبد السالم مصطفى150754172051350191

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك423.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيامير محمد مؤيد محمد150755172051023011

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك422.0ثانوية فينك االهلية المختلطةتطبيقياحمد جمال علي عزيز150756312051065003

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك422.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيرنين هشام علي ساير150757172052296007

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك422.0اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيمريم منهل محي الدين محمد زكي150758172052274014

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك422.0اعدادية بيجي للبنينتطبيقياحمد محمد شعبان كردي150759182051007005

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك420.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيالعباس حيدر سالم حسن150760112051049022

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك420.0ثانوية القادسية للبناتتطبيقيعال عامر علي محمود150761172052299012

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االلكترونيك420.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنينتطبيقيزيد حارث نجم عبد هللا150762172051222004

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية583.0ثانوية سد الموصل للبنيناحيائيعبدالرحمن عمار عبدالرحمن شيت150763172041094005

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية581.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيصفا عزام عبد الجبار عبود150764172042294157

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية578.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيطه رضوان طه مجيد150765172041028090

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية578.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد القادر رياض خليفه نواف150766192041009150

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية571.0ثانوية بالل للبنيناحيائياحمد ابراهيم عبيد سرحان150767102041055002

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية569.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيفاطمه وعد هللا عبد الرحمن حميد150768172042262077

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية567.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيحنين غياث نذير عبد هللا150769172042262028

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية566.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الغني محمد شيت150770172041008312

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية565.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيمصطفى باسل عبد الرزاق داود150771332041001107

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية564.9ثانوية المتميزات االولىاحيائيساره علي اكرم دحام150772172042233073

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية562.8اعدادية دار السالم للبنيناحيائياسامة طارق ابراهيم محمد علي150773172041023012

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية562.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيحنين علي فاضل قاسم150774172042262026

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية562.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيمريم مكرم ظريف جيد150775322042029054

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية561.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد هللا رضوان صهيب سعيد150776172041017108

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية561.0اعدادية النيل للبنيناحيائياحمد يونس جار هللا صالح150777172041027009

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية560.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيامنه بشار احمد يحيى150778172042231018

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية560.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيصفا صدام يوسف محمد150779172042286179

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية560.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيفرح بشار يحيى ذنون150780202042282204
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جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية559.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيالرسا زهير بهنان جرجيس150781172042247039

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية559.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرؤى وليد محمد مرعي150782172042232043

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية558.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائينهى حازم عاصي حموش150783172042330110

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية558.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيهديل انمار مؤيد حامد150784172042286267

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية557.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد سعيد ناصر حازم ايوب150785172041008337

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية557.0اعدادية زينب للبناتاحيائيمروه احمد ياسين طه150786172042285113

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية557.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الرحمن منهل رشيد محمد150787172041011089

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية556.0الخارجيون - ايسراحيائيعبدهللا عبدالرحمن عبدهللا يونس150788172041402058

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية556.0اعدادية االخوة للبنيناحيائييوسف محمد صالح احمد جانكير150789172041224063

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية556.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيرقيه محمد حمزه ذنون150790172042268033

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية556.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن مصطفى محمد عبد الحميد150791172041186043

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية556.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعضيد مضر هاشم محمود150792172041011111

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية556.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحامد انمار مؤيد حامد150793172041017050

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية555.4اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه فراس جمال حمدي150794172042286200

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية555.2اعدادية الطالئع للبناتاحيائياية محمد مثنى احمد150795172042294041

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية555.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى سامي محمود يونس150796172041008393

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية555.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيعلي صالح ذنون محمد150797172041084049

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية554.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمروة سهل سالم محمد صالح150798172042288209

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية554.0ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيسعد هللا جاسم محمد حسين150799202041204005

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية554.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيهاجر شهاب احمد حسن150800312042038054

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية554.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائياحمد يوسف صالح محمد150801332041001013

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية553.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحارث شعالن طه حبش150802172041008086

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية553.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيفاطمه محمد كريم طه150803172042231237

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية552.8ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد الرحمن نشوان صديق رشيد150804172041022050

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية552.3اعدادية االندلس للبناتاحيائيسرى انس عبد االله محمود150805172042286156

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية552.0ثانوية المتميزات االولىاحيائيعمره لقمان يحيى محمد150806172042233097

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية552.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينة فارس اكرم شهاب150807172042294118

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية552.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايه مثنى عبد المجيد حسن150808172042288046

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية551.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيهوار بروسك خضر ظاهر150809172041224059

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية551.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائياطياف طالب محمد صالح حسين150810172042231010

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية551.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمحمد ماهر ربيع قاسم150811312041063071

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية551.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائينازي قولو علي حسن150812332042064016

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية551.0ثانوية تل واعي للبنيناحيائيجيالن فائز حسن احمد150813172042034005

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية551.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيعائشه معن اكرم محمد150814172042231220

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية551.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمصطفى علي احسان عزيز داود150815172041028202
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جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية550.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن صدام لبيد محمد150816172041028097

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية550.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيطيبة رضوان محمود احمد150817172042294163

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية549.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيتقى نبيل محمد نوري150818172042357196

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية549.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا عمر محمد نايف150819172041008213

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية549.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيمسك غني حمد حسين150820172042286230

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية549.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيميسم عبد الناصر هادي جاسم150821312042047185

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية549.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائياسامه محمود زهير محمد زكي150822172041008058

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية548.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيشهوان جميل غانم جومر150823172041149033

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية548.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعبد الرحمن جاسم شاكر ياسين150824312041063031

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية548.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيايه رافد كمال جميل150825172042262021

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية548.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيمريم جمال فؤاد جميل150826172042298040

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية547.7االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد احمد غانم يونس150827172041008313

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية547.2االعدادية الشرقية للبنيناحيائيليث سلوان صالح عبد القادر150828172041008294

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية547.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيعذراء محمد امين ابراهيم سعد150829252042085017

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية547.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيرانيا عمر صالح احمد150830172042382014

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية545.8اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيايهاب شامل فتحي محمود150831172041011029

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية545.6ثانوية المتميزات االولىاحيائيآمنه بشار احمد عبد هللا150832172042233005

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية545.0اعدادية حمص للبناتاحيائياماني رائد عبد الوهاب محمد150833172042302023

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية545.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيالحكم احمد عبد الكريم توفيق150834172041224011

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية545.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيمحمد فيصل سعيد علي150835172041224052

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية544.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائياية عباس مجيد حميد150836172042364008

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية544.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيعائشه عقيل جاسم فارس150837332042040076

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية544.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيساره مهند فيصل صالح150838172042231172

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية544.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيايه جالل ابراهيم محمد150839172042237024

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية544.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيامنه ياسر احمد شاهين150840172042315024

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية543.1االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد حسان عبد العزيز امين150841172041008320

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية543.0اعدادية الزهور للبنيناحيائياحمد يوسف محمد امين يوسف150842172041015020

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية543.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرشا بشار حميد رشيد150843172042273036

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية543.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد فواز خلف احمد150844172041007160

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية542.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيمحمود عمار عدنان جياد150845332041001105

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية542.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيايه صفاء غني خليل150846312042047038

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية542.0أعدادية االمين للبنيناحيائيليث رعد حليم سلطان150847172041019027

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية542.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيديمه اكرم صادق حسن150848172042244036

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية542.0الخارجيات - ايسراحيائيليلى نواف محمود تمو150849172042403116

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية541.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيهديل احمد بلو مال150850172042316061

صفحة ٤٣١٠ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية541.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيتوفيق وليد خالد توفيق150851172041008083

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية541.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيجليل اسماعيل سيدو الياس150852332041064005

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية541.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيهبه ايسر عبد الحميد خضر150853172042289158

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية541.0اعدادية الحود للبنيناحيائيعبد القادر رمضان علي محمد150854172041040005

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية541.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيُرسل ريسان حازم شكوري150855172042288096

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية541.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيطبيه راشد توفيق عبد الغفور150856172042237105

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية540.0ثانوية كرمليس للبنيناحيائياندراوس لؤي منير قرياقوز150857172041071002

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية540.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبد هللا نجم عبد محمد150858172041015065

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية539.4اعدادية ابي تمام للبنيناحيائييحيى وسام عزيز حسن150859172041010034

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية539.0الخارجيات - ايسراحيائيضحى شاكر محمود إبراهيم150860172042403094

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية539.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيابراهيم خليل ابراهيم محمد150861172041015004

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية538.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب منهل زكور حامد150862172042286132

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية538.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيطيبه عمار محمود عبد150863172042290137

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية538.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمريم عبد الكريم عبد الوهاب مصطفى150864172042289131

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية538.0ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائياالء داؤد سليمان محمد150865172042308007

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية538.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيمفاز بكر صديق مجيد150866172042237131

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية538.0ثانوية مهد للبنيناحيائيمحمد فخري انور رشيد150867172041102038

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية537.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الحميد طه عبد الحميد عبد المجيد150868172041351361

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية536.9ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيسطام محمد شريف صطام عبد العزيز150869172041022034

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية536.4ثانوية المتميزات االولىاحيائيايمان فاضل حسين جمال الدين150870172042233020

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية536.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين فراس يونس حميد150871242041003079

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية536.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيحنين زكريا احمد حسن150872172042274029

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية536.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيابراهيم لؤي غازي احمد150873172041186002

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية536.0اعدادية سومر للبناتاحيائينبأ حامد عباس خلف150874172042314068

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية536.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائياية سفيان يونس محمد150875172042262015

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية535.0مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيا-اسطنبولاحيائيمحمد نزار يونس علي150876132041229012

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية535.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسراء حكمت عباس قاسم150877172042357049

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية535.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهد احمد محجوب عيسى150878172042232090

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية535.0ثانوية القادسية للبناتاحيائينور فائز محمد سالم حمودي150879172042299073

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية505.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيجمال جاسم محمد خالد150880172051350076

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية501.0النصر النموذجية للبنينتطبيقياسالم عبد المهيمن سليمان دايح150881312051024011

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية497.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيإبراهيم غائب خليل إبراهيم150882172051144002

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية496.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيقاسم نشوان عبد العزيز صالح150883172051023061

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية494.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى غانم حامد جاسم150884172051351701

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية491.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيصالح عز الدين صالح حسن150885172051011040
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جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية491.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتتطبيقيبسمه فارس مظفر نذير150886312052058003

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية491.0اعدادية حمص للبناتتطبيقيساره سعيد غانم حسن150887172052302011

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية487.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيمحمد نور الدين عادل أحمد إسماعيل150888172051001019

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية487.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتتطبيقيقمر نزار خليل ابراهيم150889172052262005

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية485.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينتطبيقيطه صباح اسماعيل عزيز150890332051001019

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية483.2ثانوية المتميزين-الحارثيةتطبيقيكرم قصي لطفي حمدي150891102051028016

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية483.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينتطبيقيمصطفى محمد نظام الدبن محمود150892332051001048

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية481.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيبالل حامد حسن قاسم150893172051023016

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية479.0اعدادية ام الربيعين للبناتتطبيقيزهراء نوري احمد عبد هللا150894332052040013

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية479.0ثانوية القادة االهلية للبنينتطبيقياحمد حاتم حازم داود150895172051199001

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية477.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيمينا رغيد عماد الدين بشير150896172052286030

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية477.0الخارجيات - ايسرتطبيقيمسرة يحيى صديق يحيى150897172052403045

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية476.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقياحمد محمد خالد محمود150898172051020019

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية476.0اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيمروه عامر فتحي صالح150899172052244016

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية475.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيمروة نشوان عبد المالك ابراهيم150900172052231027

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية472.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقياحمد صالح خزعل حمد150901172051023004

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية472.0اعدادية ام الربيعين للبناتتطبيقيزينه نزار عبدي شيخو150902332052040015

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية472.0ثانوية القادسية للبناتتطبيقيرسل عماد عبد القادر امين150903172052299006

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية472.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيافنان عمر منذر محمد150904172052288010

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية471.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمود باسم حامد يونس150905172051351657

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية470.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقياحمد بهاء الدين غازي سعيد150906172051007004

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية470.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقياحمد قصي احمد محمد150907172051011011

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية469.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعمر عصام عبد القادر عبد الغفور150908172051012051

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية469.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيفنار فوزي محمد صالح وهب150909172052289028

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية468.0اعدادية ام الربيعين للبناتتطبيقيألينا بهنان بطرس يونان150910332052040001

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم الحاسوب والمعلوماتية467.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيأنس هيثم احمد حسن150911172051008002

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت591.0اعدادية سومر للبناتاحيائيآيه محمد حسين حمو150912172042314002

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت588.9ثانوية المتميزات االولىاحيائيرحمه حسنين مظفر يونس150913172042233039

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت588.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمنار يونس عزيز يونس150914172042288230

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت587.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيالحسن عزام محمود احمد150915172041028030

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت586.9اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمصطفى احمد محمد ياسين150916172041023126

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت585.5ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمؤمن عماد يونس محمد150917172041022078

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت585.1ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيحسين سعد احمد محمود150918172041022029

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت585.0اعدادية االندلس للبناتاحيائياسيل فيصل زعيان محمد150919172042286029

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت584.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيدينا خالد مصطفى حسين150920172042231085
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جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت584.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيصفا ثامر محمود حمودي150921172042289105

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت584.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسنر اسعد سعيد حمو150922172042357530

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت584.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيسما حسين جاسم عبد هللا150923202042102041

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت584.0ثانوية مهد للبنيناحيائيمريم سعيد عبد هللا طه150924172042102013

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت584.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائينور الهدى محمود حامد عبد هللا150925172042289149

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت583.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيشهد نشوان حاتم هاشم150926172042294153

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت582.4االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا ميسر سالم محمد150927172041008222

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت582.3ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبيدة زيد زهير صالح150928172041022067

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت582.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيهيا عمار عبد هللا يوسف150929172042262099

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت582.0ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد هللا نشوان عبد هللا محمد150930172041022063

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت581.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب عماد محمود محمد150931172042232072

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت581.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرهف زهار جالل ايوب150932172042289068

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت581.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيساره ذنون محمود محمد150933172042290109

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت581.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمرح احمد عبد السالم ياسين150934172042288207

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت580.8اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمريم ياسر ابراهيم دحام150935172042294213

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت580.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرسل محمد حمزة محمود150936172042231107

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت579.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيزينب ليث دريد عبد الرزاق150937312042047101

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت579.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيبشير عزام بشير محمود150938172041008072

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت579.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدانيه ساهي حسين علوان150939232042087108

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت579.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيهمام مثنى محمد امين150940172041017235

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت579.0ثانوية المتميزين المختلطة للنازحيناحيائيشعيب احمد عبد الغني طه150941332041061002

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت578.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيعبد هللا سعد خضر داود150942172041224027

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت578.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسن بشار محمود مصطفى150943172041008094

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت578.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيآمنه ريان كمال يعقوب150944172042268005

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت577.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينور نعمان عبد المحسن حمدون150945172042231305

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت577.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائييحيى عمار غانم حمودي150946172041011224

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت576.7اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى علي محمد يونس150947172041017209

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت576.6اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبيدة عامر الياس حسن150948172041011104

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت576.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعثمان عمر ظاهر احمد150949172041017120

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت575.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيدينا احمد سامي ابراهيم150950172042231084

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت575.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزيد صالح الدين عباس خضر150951172041008141

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت575.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيريم ياسر عبد الحافظ طه150952332042038011

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت575.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينب شهالن صبحي حميد150953172042289079

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت575.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيصبا اسماعيل خليل ابراهيم150954172042232098

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت574.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى علي صالح محمود150955172041351811
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جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت574.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمحمد علي احمد موفق صفاء الدين150956312041063066

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت574.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبد العزيز عصام عزيز يوسف150957172041012043

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت574.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائينور ياسر هاشم محمد150958172042284041

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت574.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينور محمد هاشم شهاب150959172042290198

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت574.0اعدادية حمص للبناتاحيائيرحمة علي شاه مراد هواس150960172042302043

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت574.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيهبه موفق يونس عبد هللا150961172042274090

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت574.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيأمامة عامر خزعل علي150962172042294004

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت573.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيقاسم رافع احمد حسين150963172041109021

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت573.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيهاله ريان دحام يونس150964172042290207

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت571.5االعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف صهيب ممتاز صالح150965172041008451

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت571.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيأيمن أحمد أسماعيل حسن150966172041008006

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت571.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيايوب خالد سليمان ياسين150967172041023023

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت571.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيدالل طالل مرعي خليل150968312042047071

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت570.7اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد يوسف حميد150969172042357397

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت570.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد هللا محمد صالح محمد150970172041028117

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت570.0اعدادية زينب للبناتاحيائيلبنى غسان وعد هللا ذنون150971172042285111

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت570.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمروة باسل ابراهيم احمد150972172042289125

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت569.4ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمصطفى وليد حازم يحيى150973172041186101

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت569.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمصطفى عادل عبد هللا عبد الستار150974172041011189

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت569.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائياياد قولو موسى عساف150975332041056011

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت569.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا محمد قدوري جابر150976312041024092

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت569.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينب ماجد جبر مجيد150977172042289083

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت569.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد غانم احمد خليل150978172041007159

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت569.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيامين عبد الستار سليمان عبد الرحمن150979172041358008

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت568.1اعدادية االندلس للبناتاحيائيرسل علي فائز احمد150980172042286089

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت568.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد اياد جاسم محمد شيت150981172041350291

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت568.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيابرار باسم سعد هللا عبد هللا150982172042286019

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت568.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيايالف محمد صالح محمد150983172042289026

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت568.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمنار طه احمد جميل150984172042294221

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت568.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيياسر عبد هللا ابراهيم عبد هللا150985172041351897

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت568.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيبراء جمال عبد الرحمن ابراهيم150986172042274018

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت568.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيرحمه فالح نعمان خليل150987172042286085

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت568.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء اكرم دحام حبو150988172042286117

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت567.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيافنان ريان سمير محمد سليم150989172042288028

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت567.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاتن زياد كامل رحيم150990172042290150
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جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت567.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيايه ياسين طه محمود150991172042299019

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت567.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمعتز زيد احمد خليل150992172041017222

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت567.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيدالل ثائر غانم ايوب150993172042328023

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت567.0ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيحكم زاهد ذنون محمد150994172041157004

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت567.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينور محمود عصمت عبد الكريم150995172042231302

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت566.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمروه بشار حميد رشيد150996172042273075

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت566.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيهديل قصي عباس حمو150997322042029072

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت566.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائياية احمد خضير محمد150998172042371047

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت566.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمسره فائز محمود يونس150999172042232129

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت566.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيرانيه هاني سلو حسين151000172042245027

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت566.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيعائشة ليث خليل قاسم151001172042289112

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت565.2ثانوية المتميزات االولىاحيائيزينب ياسر طالل بدران151002172042233068

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت565.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيفرح محمد امين وليد طه151003172042231240

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت565.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيزينة جمال مجيد عبو151004172042244056

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت565.0اعدادية جنين للبناتاحيائيعائشه عماد احمد جاسم151005192042149056

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت564.2االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى بشار عبد الرحمن داود151006172041008381

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت564.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمؤمن مروان فيصل خورشيد151007172041186074

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت564.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيحسام عمار ابراهيم محمود151008172041024013

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت564.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمحمد سامي سعيد اسماعيل151009172041020094

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت564.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيداليا نزار عبد هللا محمد سعيد151010172042288079

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت564.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحنان عبد الغفور اسماعيل حسون151011172042288070

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت564.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيغفران صباح يحيى مصطفى151012172042231228

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت563.7ثانوية المتميزات االولىاحيائيزينب علي محمد شيت محمد سليم151013172042233066

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت563.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعلي حسن ابراهيم قاسم151014172041017126

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت563.0اعدادية اليمن للبناتاحيائينغم جمال زغيتون عبوش151015172042237143

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت563.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيتقى احمد يونس عبد هللا151016172042274024

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت563.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد خالد نجم عبد هللا151017172041011012

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت563.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينب محمد سلطان صالح151018172042289084

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت562.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيهدى حسين ابراهيم محمد151019172042335019

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت562.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيرفل يوسف نجم عبد هللا151020172042286102

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت562.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم احمد حسين151021172041017163

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت562.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيمريم محمود احمد خليل151022172042330101

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت561.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيفرح فارس حامد محمود151023172042231239

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت561.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسن جمال عبد الواحد جرجيس151024172041008095

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت561.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعلي خالد غانم سعيد151025172041350230

صفحة ٤٣١٥ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت561.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيساره عبد الجبار ابراهيم محمد151026332042070048

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت561.0اعدادية النيل للبنيناحيائياحمد عطيه محمد حبو151027172041027004

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت561.0ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيعبد هللا بشير نوري قاسم151028172041157006

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت577.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيحازم زياد حازم عبد151029172051011021

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت551.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا علي حمد ياسين151030172051008055

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت550.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيمحمد مثنى صالح طاهر151031172051016032

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت548.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد علي يونس عبد هللا151032172051350027

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت541.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد هللا محمد151033172051028060

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت541.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد ربيع احمد خليل151034172051028098

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت535.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيبراء عمار طارق يحيى151035172052289006

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت530.0اعدادية سارية للبنينتطبيقياثير قيس عمر محمد151036172051018002

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت529.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقياواب صالح محمد صالح151037172051011019

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت522.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيحسن صائب صالح محمد151038172051012020

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت520.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد جاسم محمد151039172051018017

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت518.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيصالح ترف مجول علي151040172051026032

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت517.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيندى نشوان ياسين طه151041172052286033

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت513.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيأمنه سعد طه محمد151042172052294003

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت513.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيشيماء عمر رياض محمد151043172052288030

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت509.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمروة وعد ايشوع الياس151044172052247021

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت506.0ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا بشار ذنون حامد151045172051186009

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت505.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمريم محمد علي عيسى151046172052288045

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت503.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمرشد خضير محمود احمد151047172051350310

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت503.0ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقيريا منهل محمد طاهر صبري151048172052268004

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت503.0اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيمهند بسمان اكرم احمد151049172051010030

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت502.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياسامة اسعد ابراهيم ذنون151050172051026015

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت500.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيانس صالح محمد صالح151051172051011018

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت499.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتتطبيقيعاليه محمد خالد سعد هللا151052172052330007

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت496.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيفاطمه لقمان جالل محمد عطا151053172052315025

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت496.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقياحمد علي احمد يعقوب151054172051028006

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت494.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيصفوان عمر خلف صالح151055172051008039

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت494.0اعدادية  تلكيف للبنينتطبيقيايمن عمر احمد سلطان151056172051084007

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت494.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيآمنه محمد عبد هللا مرعي151057172052286002

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت494.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقياسراء طارق ابراهيم دحام151058172052294006

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت493.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيمالك طارق عبد الرزاق حسن151059172052301038

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم االتصاالت492.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقياالء محمد يونس حسين151060172052296002
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جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة575.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيضحى هيثم يحيى محمد151061172042279039

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة568.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيسميه سالم حسن حسين151062172042353037

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة567.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيتماره اسعد ياسين ابراهيم151063172042357200

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة563.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى جمال عبد الكريم صالح151064172041008385

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة562.2ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمحمد سالم عدنان عبد هللا151065172041022087

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة561.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائييحيى اياد محمد نوري ذنون151066172041011222

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة560.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيشهد خليل ابراهيم علي151067172042262061

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة559.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيصفا اسعد ابراهيم ذنون151068172042231204

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة554.2ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائينوار نزار عمر يحيى151069172041022119

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة554.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحمزه قيس حمادي جبر151070172041008115

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة554.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعلي سعد فتحي صالح151071172041018121

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة553.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي محمد حسين سليمان151072172041228025

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة550.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائييوسف سفيان يونس احمد151073172041013034

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة550.0اعدادية سارة للبناتاحيائيرغده صبري مجيد يعقوب151074172042248016

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة545.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيمروان نائف مراد قاسم151075172041060074

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة545.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياية واثق محمد صالح151076172042288040

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة544.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعلي محمد رمضان خلف151077172041028137

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة541.4االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد سلوان فخر الدين اسماعيل151078172041008339

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة539.8اعدادية االندلس للبناتاحيائيرسل محمد طارق محمود151079172042286091

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة539.0اعدادية صفية للبناتاحيائيتبارك عمار يوسف نجم151080172042295009

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة537.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيرياض احمد الياس علي151081172041026054

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة536.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعبد الكريم احمد خميس مصلح151082132041055051

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة535.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيآيه عادل صالح محمد151083172042293003

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة534.0ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيمحمد فيصل احمد هزاع151084172041087009

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة534.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائياالء زياد طارق حسين151085182042240002

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة534.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيزيد رائد نجيب عبد هللا151086172041007066

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة533.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيغفران وليد خالد يوسف151087172042232112

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة533.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم فواز عزيز احمد151088172042288218

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة533.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيرحمه عبد الوهاب مصطفى محمد151089172042317016

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة532.8ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد هللا مسعود اسماعيل حامد151090172041022062

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة531.8اعدادية االندلس للبناتاحيائيايناس منهل عز الدين مصطفى151091172042286049

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة531.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياحمد خزعل شيت احمد151092172041017011

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة530.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيزينه محمد يونس خضر151093172042262050

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة530.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد جمال عبد هللا حسو151094172041008318

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة529.0اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد هاني الياس علي151095172041018026
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جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة529.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيرنده خشمان عليوي حسين151096172042286106

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة529.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا عمر احمد محمود151097312041024088

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة528.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمحمد احمد سالم خليل151098172041144066

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة528.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيقطوف هاني غانم امين151099312042038043

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة528.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيساره غازي فيصل عاصم151100172042294127

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة527.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائياحمد عبد الرزاق حمدون عبد151101172041001007

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة527.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيسكينه جمعه حسين محمد151102172042241041

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة526.3اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبد هللا محمود وعد هللا قاسم151103172041023066

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة526.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيايمن سامي محمود علي151104172041068007

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة526.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه نزار هادي ذنون151105172042232119

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة525.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيداليا حميد شريف صالح151106172042297021

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة525.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيزينب علي عبد يونس151107172042315059

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة524.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعالء بشار يونس عبد هللا151108172041001019

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة524.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيحازم طارق يونس محجوب151109172041020034

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة524.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيديمه عمر حازم محمد علي151110332042038008

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة524.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيآيه محمد عبد السالم محسن151111172042299008

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة523.3ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمصطفى خالد مجيد عبد الرزاق151112172041022105

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة523.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد عمار يونس سليمان151113262041001185

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة523.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمالك عمر سليمان ناصر151114172042273080

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة523.0ثانوية عدن للبنيناحيائياحمد عامر احمد طه151115202041084010

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة522.0ثانوية القلم االهلية للبنيناحيائيبيار كمال صفر درويش151116202041049005

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة522.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبيدة مقداد بشير مال هللا151117172041351459

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة522.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد بشار احمد سلمان151118172041178082

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة522.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيريتا سعد خليل عبودي151119312042037006

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة522.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائياحمد سعد عبد طه151120172041023004

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة521.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيجميله احمد يونس حسين151121312042047057

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة521.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزهراء محمود عبد حمدون151122172042371143

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة521.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الرزاق صالح عبد القادر151123172041222006

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة521.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمه سالر حميد اسماعيل151124172042357309

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة520.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيتقى خليل محمود خالد151125172042286059

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة520.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيحارث هاشم حسن حسين151126172041001011

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة520.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيبدور حسين علي حسين151127172042301020

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة519.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيحكم عامر يونس سعيد151128202041020018

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة519.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائينور عامر عبد هللا عباس151129332042041034

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة519.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيزهراء زين العابدين جميل خضر151130172042269021

صفحة ٤٣١٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة519.0اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد الرحمن عتبة فرقد علي151131172041027044

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة519.0اعدادية زينب للبناتاحيائيهاجر عمار هاشم يونس151132172042285133

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة519.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزبيده محمد جاسم محمد151133172042285059

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة519.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيدينا معن ناصر حسين151134172042231086

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة518.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيساره عبد الباري عبد الجبار عبد هللا151135172042268046

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة518.0اعدادية النيل للبنيناحيائيحكم عامر جاسم محمد151136172041027024

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة518.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيوجدان حردان خليل ابراهيم151137172042254073

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة518.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيرفل عمر صبحي ابراهيم151138172042299031

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة518.0اعدادية زينب للبناتاحيائيراما صفوان عبد المنعم حميد151139172042285040

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة517.0الخارجيات - ايمناحيائيرشا محمد سعيد ذنون151140172042401032

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة517.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائينارا سعيد خضر خلف151141332042040111

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة517.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيتبارك محمد محمود محمد151142172042237036

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة517.0ثانوية تل عدس للبنيناحيائيتقى صالح غازي يوسف151143172042096004

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة516.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيأسيل مقداد بشير طه151144172042294001

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة516.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائييوسف هادي حسون محمد151145202041013097

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة516.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيفله صالح احمد عطا هللا151146172042335013

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة516.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنيناحيائيسيف وضاح طالل طه151147172041217002

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة515.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيزينب عبد الخالق محمد صالح رحاوي151148172042297040

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة515.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرسل عادل سلطان جاسم151149172042290074

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة515.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزبيدة عبد الكريم هاشم احمد151150172042289071

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة514.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيحمزة محمد حاتم رشيد151151172041186026

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة514.0الخارجيون - ايسراحيائيعبدالرحمن سمير عزيز حمدان151152172041402054

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة513.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيمحمد عامر عبد هللا سليم151153212041282103

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة513.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائينعم نزار فضل محمد151154172042338032

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة513.0اعدادية المربد للبناتاحيائيزهراء حسين جاسم احمد151155172042291042

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة512.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد ذاكر محمد محمود151156172041008327

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة512.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيمريم سالم محمد حسين151157172042231250

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة512.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيباقر حيال هادي يونس151158222041077018

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة512.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرنا عبد العظيم حمدون احمد151159172042357360

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة512.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد المهيمن جمال عزيز صالح151160172041351454

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة512.0اعدادية اشور للبنيناحيائيكرم عبد العزيز مجيد ججي151161172041147033

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة512.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيساره عماد قاسم حمودي151162172042232079

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة511.0ثانوية تلسقف للبنيناحيائينوار باسم بحي حبيب151163172041086005

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة511.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الرحيم حسن علي151164172041351693

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة510.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيمصطفى زياد موسئ احمد151165332041070090
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جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة510.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيمحمد مصطفى محمد محمود151166202041020065

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة510.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيصفا طالب حمد محمود151167172042284028

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة510.0اعدادية حمص للبناتاحيائيهاجر عبد الخالق عباس صالح151168172042302110

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة510.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيعلي كمال الدين حسام الدين فخري151169312041070111

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة510.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيضياء خالد عبد هللا فتحي151170172041017082

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة510.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيابراهيم ياسر ابراهيم سليمان151171172041008018

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة510.0ثانوية أمل نينوى العراقية االهلية المختلطة في تركيا-اسطنبولاحيائيعبد الرحمن الزم حازم داؤد151172132041225009

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة510.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيتماره علي لفته يوسف151173132042093033

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة509.0مدرسة دار السالم االهلية في تركيا-غازي عنتاباحيائيمؤمن ادريس ظاهر عليوي151174132041218017

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة509.0ثانوية بحركة للبناتاحيائيمريم عماد ماجد شريف151175312042043027

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة509.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيظاهر صالح ظاهر سالمه151176202041001090

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة509.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيزهراء عبد الرحمن شريف عبد الرحمن151177312042047095

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة531.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقييوسف عمار خليل محمود151178172051011113

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة493.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيمحمد كريم فياض صالح151179312051024055

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة480.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيحسن عمر عبد الغني حامد151180172051011022

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة478.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعبيدة حميد حبو حسن151181172051143027

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة467.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقياحمد خالد محمد مرعي151182172051024003

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة459.0اعدادية النيل للبنينتطبيقياحمد سفيان طه ابراهيم151183172051027004

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة457.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيافراح عبد هللا محمود سلطان151184172052235003

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة456.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حميد صالح حسين151185192051111017

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة454.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيانسام فاروق عبد الرحمن عبد هللا151186172052288013

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة454.0ثانوية المنار المسائية للبنينتطبيقيحسين محمد رضا عبد هللا151187172051364007

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة453.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيمحمد علوان غازي علوان151188112051016106

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة449.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقينسيبه هشام عبد اللطيف حسين151189172052290050

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة449.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيخليل ابراهيم كمال مجيد151190172051028032

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة443.0ثانوية الفراتين االهلية للبنينتطبيقياحمد ليث حمادي علي151191172051227001

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة439.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيرسل فواز فتحي علي151192172052235015

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة439.0ثانوية بروانة للبناتتطبيقيصبا ياسين حمادي عبد هللا151193192052151012

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة438.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيقاسم يونس صالح عابد151194172051080043

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة438.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيابراهيم منجد ناصر اسماعيل151195172051020005

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة437.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيسالم اسعد سعيد حمو151196172051028043

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة436.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيابراهيم صفاء الدين علي محمد صالح151197172051008006

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة436.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعبد هللا اثيل موفق حموشي151198172051015037

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة432.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيبسمه عبد االله يونس محمود151199172052357047

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة432.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيده وران دلشاد امين عبد الرحمن151200202051303019
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جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة431.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقياحمد لقمان سلطان حسين151201172051028011

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة430.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعمر دريد هادي احمد151202172051007046

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة428.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيفواز صدام جاسم محمد151203172051017108

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة426.0ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا غانم عبد هللا عبد151204232051258012

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة425.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيعلي فؤاد شهاب أحمد151205192051067032

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة421.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيزيد عبد الناصر سعدي سحري151206172051017054

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة420.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعبد السالم عبود شهاب حمد151207202051048038

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات585.3ثانوية المتميزات االولىاحيائيأمامه عبد الكريم محمد محمود151208172042233002

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات572.0ثانوية مهد للبنيناحيائيعبد الرحمن مصطفى محمد شيت حسن151209172041102023

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات560.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيدينا رائد سالم حسين151210172042296018

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات558.0ثانوية كرمليس للبنيناحيائيافرام نسيم مجيد دانيال151211172041071001

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات538.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيدعاء اياد محمد عبد هللا151212172042231073

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات533.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينعمه هللا احمد علي عبد هللا151213172042357789

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات529.6ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيامنه محمد عصمت احمد151214172042268017

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات528.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييحيى ناظم قاسم اسماعيل151215172041351914

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات522.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمصطفى محمد ضياء الدين يونس151216172041017217

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات521.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيصفا احمد حامد خضر151217172042296037

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات520.6اعدادية االندلس للبناتاحيائيسنا عالء عدنان سليمان151218172042286165

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات519.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد مصطفى شهاب احمد151219172041350345

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات519.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيشهم علي حازم عبد الرزاق151220332041001053

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات519.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيقدامة صديق خالد عبد الرحمن151221172041017158

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات518.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائينبأ نبال اسماعيل امين151222332042040115

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات516.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائياماني صفوان سبهان عبود151223172042330019

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات514.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسما صالح عبد الجواد صالح151224332042038020

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات513.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيزهراء احمد محمد شريف سعيد151225312042063048

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات512.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب عمار صبحي جار هللا151226172042286130

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات511.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرغد عبد السالم محمد احمد151227172042232060

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات511.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيايه حسن خليل حسن151228172042298010

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات510.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمضر محمد شيت صطام عبد العزيز151229172041011201

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات509.7اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيبسام عبد هللا محمد ذنون151230172041351171

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات509.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيزيد سفيان غانم عبد القادر151231172041350139

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات508.8االعدادية الشرقية للبنيناحيائيصالح حازم حمو كرموش151232172041008164

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات508.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيهاجر عدنان هاشم محمد151233172042286265

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات508.0ثانوية القوش للبنيناحيائيهونا بادر عمانوئيل قيا151234172041091019

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات508.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعلي عمار حسن عمر151235172041017130
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جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات507.0اعدادية المربد للبناتاحيائيرغد شهاب فتاح احمد151236172042291034

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات507.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائياحمد فارس محمود احمد151237172041143008

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات506.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمر علي يحيى عبد الرزاق151238172041008268

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات505.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزهراء زياد عبد الرزاق عبد هللا151239172042289072

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات505.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيمريم مشعل سالم جاسم151240172042286226

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات504.0اعدادية حمص للبناتاحيائيديمه نبيل احمد شاكر151241172042302040

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات503.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيهاجر عمار عصام محمد151242172042231315

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات503.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينبأ عبد الناصر عبد الحميد مصطفى151243172042231274

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات502.4اعدادية بلقيس للبناتاحيائيوسن رياض محمود يحيى151244172042288267

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات502.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد صالح رمضان عبد هللا151245172041011014

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات502.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيايمان وهب محمد يونس ياسين151246172042290036

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات501.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيامنه احمد هاشم شوكت151247172042357116

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات500.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيياسين يعرب اسماعيل عبد هللا151248172041011221

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات500.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيرؤى عزام عبد السالم مصطفى151249172042286079

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات500.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيفاتن فالح بشير حسين151250172042289117

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات499.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائينبا سالم علي مصطفى151251172042315111

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات499.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيفاخر حسن يوسف عمر151252172041224037

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات498.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيزينب زياد طارق سعدهللا151253172042382020

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات498.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعمر مهند دحام حامد151254172041100016

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات498.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحيدر قاسم كمال عبد الرحمن151255172041351247

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات498.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيعايد عبدالستار عبدالهادي عطيه151256192041360023

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات497.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيسيف الدين لقمان هاشم عباس151257172041023047

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات497.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمعتز رمضان اسود خلف151258172041024062

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات494.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد الرحمن عادل محمود محمد151259172041017099

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات493.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعمر طارق يونس احمد151260312041024115

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات492.0اعدادية النيل للبنيناحيائيعبد الخالق رضوان عبد الخالق محمد علي151261172041027042

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات492.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيحياة يوسف رشيد محمد151262332042041010

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات491.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيحسين علي جمعة علي151263172041013005

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات491.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيفاضل عباس احمد داود151264172041059067

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات488.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيحامد منهل محمد ماهر حامد151265172041186020

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات488.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائينامق زياد محمد عمر151266172041186105

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات487.7ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد هللا عبد الرحمن عبد النافع احمد151267172041022057

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات487.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمصطفى اياد عبد الكريم مجيد151268172041020108

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات486.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايه عبد الجبار سالم ضايع151269172042281017

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات486.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيريام عزيز حسن مطو151270172042357371
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جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات485.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيحور عبد الستار احمد نوزت عبد الستار151271332042038005

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات483.0ثانوية سما نينوى العراقية االهلية المختلطة في تركيا - غازي عنتاباحيائينبأ عامر نذير محمود151272132042231005

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات482.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمود علي عبد الغني صالح151273172041028196

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات482.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسين علي االكبر ابراهيم سعد151274172041121016

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات481.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيفهد ايدن اسماعيل عبد الكريم151275172041118056

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات480.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيهيا محمد سالم غانم151276172042280142

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات480.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد يونس سعد هللا عبودي151277172041186093

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات479.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيريم نزار حمدي عبد هللا151278172042231132

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات478.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائييوسف محمد احمد عبد هللا151279172041186116

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات477.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيهبه كمال صالح اسماعيل151280332042050018

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات476.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيفاطمه عمر الياس قلي151281172042353056

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات475.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد جاسم عبد الكريم سلمان151282172041351655

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات475.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيدانيال ضياء صبري حدو151283172041228015

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات474.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيصفا عبد الكريم محمد صادق عبد هللا151284332042040073

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات471.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيزينب وضاح سالم اسماعيل151285172042267034

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات468.0ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائييوسف ياسر جارو حميد151286172041022128

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات468.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيزهير حيدر جعفر سلمان151287172041066020

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات467.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائينور سعد عبد الخالق عبد هللا151288172042262094

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات467.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمريم علي خلف حسن151289172042357730

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات466.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيهشام محمد حسين حسن151290172041104085

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات465.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرسل خالد صالح محمد151291172042357336

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات464.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيسعدون نشوان سالم ابراهيم151292172041007069

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات464.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الهادي صالح محمد151293172041351703

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيايمن رافع فيصل عبد الحماد151294202041011015

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات460.6االعدادية الشرقية للبنيناحيائيأيمن عمار احمد حمدون151295172041008007

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات460.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيسامح احمد حامد حميد151296172041007068

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات460.0اعدادية دمشق للبنيناحيائياحمد عماد حسين طه151297172041160002

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات460.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد الرحمن طارق يونس احمد151298312041024074

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات456.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهاجر محمد سعدون حامد151299172042357860

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات455.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمؤمن محمد حازم احمد151300172041020087

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات455.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم نوفل سعيد مصطفى151301172042288221

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات454.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيُعال صالح ابراهيم صالح151302172042371219

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات454.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد زياد حسن احمد151303172041017172

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات453.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيكرار علي زينل يونس151304172041178077

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات451.0ثانوية عدن للبنيناحيائيعمر حسان محمود خلف151305202041084048
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جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات450.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيخلود ثامر صالح داؤود151306332042040021

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات449.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم احمد سليمان151307172041350372

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات449.0الخارجيون - ايمناحيائيعلي ابراهيم اسماعيل كرموش151308172041400091

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات449.0اعدادية زينب للبناتاحيائيسجى عماد خضير صالح151309172042285077

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات448.7اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيساره اياد فاضل جاسم151310172042357463

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات448.0ثانوية االمام علي للبنيناحيائييونس عبد محمد عبد الرحمن151311182041013018

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات448.0اعدادية البيان للبنيناحيائيعثمان عدي سعدي رزوقي151312232041014065

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات447.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعلي رعد عبد الفتاح حميد151313172041012050

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات447.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيزكريا حسن خليل حسن151314172041020049

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات446.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزهراء محمد سالم يحيى151315172042357411

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات446.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيصفا يزن نوح عبد هللا151316172042231206

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات445.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيحمزه محمود عبد حسين151317212041054043

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات445.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيشيرين مروان مؤيد شيت151318172042371199

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات445.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائياصالن مسلم جميل دبو151319172041353014

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات443.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيروان سفيان ادريس محمد151320172042231129

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات443.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحارث بشار احمد عبدهللا151321172041054002

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات442.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائينهله جاسم حمد خضر151322182042163042

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات442.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيحسين سالم رزاق مكطوف151323222041058032

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات442.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسين عباس يونس يوسف151324172041124049

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات441.0اعدادية النيل للبنيناحيائيمحمد ابراهيم احمد حسين151325172041027071

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات440.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيهمام مبشر طه علي151326172041028217

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات438.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعبد الرضا عبد الجبار خضر محمد151327172041178063

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات438.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد عبد الكريم محمد نجيب151328172041351063

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات437.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيمازن حجي مرزا عبدي151329332041064022

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات435.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيعائشه قيدار سالم جاسم151330172042237109

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات434.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينب بشار يونس نجم151331172042294109

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات434.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيايه احمد عطية رشيد151332172042237022

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات433.1اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيتبارك فارس عماد يحيى151333172042357191

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات433.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيساره سعد محمد زكي شهاب151334172042357467

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات433.0ثانوية الصديق للبناتاحيائيرؤى علي حسين محمد151335312042052007

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات432.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيشهد موفق محمد عمر151336172042262064

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات428.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم وليد ذنون علي151337172042290172

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات427.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد زياد محمد ذنون151338172041011151

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات427.0اعدادية الصديق للبنيناحيائييوسف هيثم ابراهيم سعيد151339172041028229

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات425.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينب فارس جميل صالح151340172042357425
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جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات425.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى نافع جاسم محمد151341172041351826

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات424.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد مؤنس احمد عبد الرزاق151342172041350039

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات422.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائينوح خالد مانع زيدان151343212041054161

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات422.0ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائيهاجر خالد سمار محمد151344202042168046

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات418.0ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيعباس فاهم حميد حاتم151345232041029020

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات418.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا وجدي صادق عبود151346102041026155

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات413.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبيده غسان عبد هللا شاهين151347172041008231

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات412.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد هللا سامي حسين151348102041017043

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات412.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيمحمد لؤي سالم احمد151349172041142028

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات412.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر وليد حسن محمد151350172041351563

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات412.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمه محمد سعدي جاسم151351172042357329

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات410.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائييوسف لؤي محمد حسين151352172041186115

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات410.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيسجاد يوسف ناجي صكر151353232041020154

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات409.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائياسراء ياسين محمد كريم151354202042180015

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات409.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيعمر عبد الحكيم عبد القادر حميد151355172041013019

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات408.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيفهد عزيز ابراهيم مصطفى151356172041026104

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات408.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيزهراء ليث فاضل ذنون151357172042237071

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات406.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمصطفى نوفل ابراهيم صالح151358172041080117

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات406.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمروة موفق عبد هللا امين151359172042232123

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات405.0النصر النموذجية للبنيناحيائيفراس عالء الدين عبد هللا رشيد151360312041024125

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات404.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيسراء فاضل عباس علي151361172042289096

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات402.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد عمار محمد ابراهيم151362172041186085

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات401.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيغفران عبد هللا اسعد احمد151363172042357641

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات400.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيزينب عمار اكرم محمد151364172042283048

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات400.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائييسرى عمار حامد عزيز151365172042301086

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات400.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد خالد اسماعيل عبد هللا151366172041350309

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات400.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيفاضل سيف فاضل احمد151367172041011135

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات400.0ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيإبراهيم نعمان إبراهيم علي151368182041136002

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات399.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيطاهر عبد القادر احمد خضر151369172041112022

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات399.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائييونس بشير علي شيخ علي151370172041017252

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات398.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيسالم مروان يونس سليمان151371172041351293

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات398.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيمريم عدنان مشعان عبد151372172042267064

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات522.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيهدى حربي يونس احمد151373172052288056

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات511.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد هللا يوسف سمو حسين151374312051009037

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات502.0ثانوية القادة االهلية للبنينتطبيقييحيى لؤي محمد يحيى151375172051199012

صفحة ٤٣٢٥ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات469.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيُعال محمد هاشم شهاب151376172052290039

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات467.0ثانوية القادة االهلية للبنينتطبيقيكرم ارشد صالح مصطفى151377172051199009

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات443.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد موفق احمد151378172051008053

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات441.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيرفل محسن عبد الجبار يونس151379172052298011

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات440.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيزيد محمد حامد محمد151380172051005016

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات438.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيحور عطا هللا موسى حسين151381172052315007

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات437.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيحسين علي غانم تقي151382172051028030

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات433.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعبد هللا غازي عبود هادي151383172051020047

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات426.0اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيوداد يوسف حسين حسن151384172052261023

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات419.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيسما خلوق ابراهيم ايوب151385312052037005

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات418.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى غالب محمود علي151386172051351700

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات417.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيعبد هللا خالد نجيب حمودي151387312051024030

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات415.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيبراء ليث رمزي عبد الرحمن151388172051351141

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات414.0ثانوية اسكي موصل للبنينتطبيقيمحمد عبد المحسن محمود عبد هللا151389172051038022

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات408.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمود رافد كمال جميل151390172051017132

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات407.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينتطبيقيسعد صفوان مزاحم سليمان151391332051001018

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات404.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيتبارك وليد خليل ابراهيم151392172052357052

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات403.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةتطبيقيمحمد هاشم محمد احمد151393202051261047

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات403.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينتطبيقيفادي بسام ادوار حنا151394332051001037

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات403.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبد هللا محمد خالد محمود151395172051012041

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات402.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياحمد تيسير هشام محمد علي151396172051008010

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات402.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيزبيدة ليث محمد حسين151397172052315016

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات400.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقييوسف زياد عبد الغني حامد151398172051023090

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات399.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياياد الزم غانم سعيد151399172051008026

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات399.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيفاديه فوزي حبيب جبرائيل151400172052247019

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات391.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيابراهيم محمد سعدون حامد151401172051016003

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات390.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيعبد الرحمن باسم محمد حسن151402172051018013

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات390.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيعثمان قحطان عدنان حسين151403312051024038

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات390.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعبد الرحمن عدنان داؤد سليمان151404172051005022

جامعة نينوى/كلية القانون479.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد هللا مصطفى سليمان مصطفى151405172021351271

جامعة نينوى/كلية القانون475.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيحسن بشير عوني حسن151406172021178005

جامعة نينوى/كلية القانون467.0ثانوية جوارجرا للبناتادبيهدى ليث علي خلف151407312022031036

جامعة نينوى/كلية القانون467.0ثانوية سنوني المختلطةادبيجائد خلف سيدو شمو151408172021348002

جامعة نينوى/كلية القانون466.0اعدادية ربيعة للبنينادبيمحمد احمد فليح جابر151409172021112052

جامعة نينوى/كلية القانون449.0اعدادية عين سفني للبنينادبيمحمد زيدان ابراهيم محمد151410172021101005
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جامعة نينوى/كلية القانون430.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد سمير ادريس محمود151411172021351027

جامعة نينوى/كلية القانون424.0اعدادية االندلس للبناتادبيظفر عمار فيصل مجيد151412172022286018

جامعة نينوى/كلية القانون421.0االعدادية الشرقية للبنينادبيحسام احمد حنش عبد المجيد151413172021008009

جامعة نينوى/كلية القانون421.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبياحمد فتحي جرجيس علي151414172021350022

جامعة نينوى/كلية القانون421.0الخارجيون - ايمنادبيعبدهللا محسن صافي علي151415172021400130

جامعة نينوى/كلية القانون420.0اعدادية قره قوش للبنينادبيوليد خالد وديع عزيز151416172021069030

جامعة نينوى/كلية القانون420.0االعدادية الشرقية للبنينادبيسيف بسام محمد احمد151417172021008014

جامعة نينوى/كلية القانون420.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيعبد الرحمن يعرب ابراهيم احمد151418172021011018

جامعة نينوى/كلية القانون420.0اعدادية الوركاء للبنينادبيحمزة فخري بالل إبراهيم151419172021064012

جامعة نينوى/كلية القانون419.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيعرفان دلشاد عبد هللا احمد151420322021011024

جامعة نينوى/كلية القانون419.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيرفل زياد ميسر عبد الكريم151421172022321005

جامعة نينوى/كلية القانون419.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيابراهيم ممتاز ابراهيم عزاوي151422172021011001

جامعة نينوى/كلية القانون419.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمصطفى اياد جاسم محمد شيت151423172021020041

جامعة نينوى/كلية القانون419.0االعدادية الشرقية للبنينادبيعبد الوهاب اسعد عبد الوهاب سلطان151424172021008017

جامعة نينوى/كلية القانون419.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمود ذاكر محمود فتحي151425172021351500

جامعة نينوى/كلية القانون418.0اعدادية حمص للبناتادبيمريم سرمد حازم عبد هللا151426172022302029

جامعة نينوى/كلية القانون418.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيريام نزار خليل خضر151427332022040017

جامعة نينوى/كلية القانون418.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيتماره سلوان نافع عبد الرحمن151428172022231012

جامعة نينوى/كلية القانون417.0اعدادية ربيعة للبنينادبيمحمد اسماعيل صراخ محمود151429172021112053

جامعة نينوى/كلية القانون417.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبييوسف جرجيس محمد اسماعيل151430172021362052

جامعة نينوى/كلية القانون416.0الخارجيات - ايسرادبيايلين جابر ميخائيل مروكي151431172022403034

جامعة نينوى/كلية القانون416.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيسيبان ثابت عمر نصر الدين151432332022040027

جامعة نينوى/كلية القانون416.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيكمال جاسم محمد خالد151433172021001012

جامعة نينوى/كلية القانون415.0اعدادية االمجاد للبنينادبيمصطفى نشوان ابراهيم احمد151434172021026037

جامعة نينوى/كلية القانون415.0اعدادية الراية للبنينادبيعلي عدنان سليمان علي151435172021025036

جامعة نينوى/كلية القانون415.0اعدادية سارية للبنينادبيجهاد دحام ذياب جدوع151436172021018006

جامعة نينوى/كلية القانون415.0ثانوية الفراتين للبناتادبيزهراء غازي محمود نوح151437172022267018

جامعة نينوى/كلية القانون414.0ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيعبد العزيز مديد عواد احمد151438172021366051

جامعة نينوى/كلية القانون414.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيمصعب عبد هللا ابراهيم خلف151439332021001043

جامعة نينوى/كلية القانون413.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيعبد العزيز سليمان خلف عزيز151440312021017016

جامعة نينوى/كلية القانون413.0اعدادية النيل للبنينادبيعبد هللا ذنون يونس إبراهيم151441172021027023

جامعة نينوى/كلية القانون413.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمحمد موفق ذنون يونس151442172021020036

جامعة نينوى/كلية القانون412.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيعيسى بركات عيسى عزيز151443332021056004

جامعة نينوى/كلية القانون412.0اعدادية التحرير للبناتادبياسيل كامل محمد علي151444172022296003

جامعة نينوى/كلية القانون412.0ثانوية فايدة للبنينادبيقيس محمد فتحي عبد هللا151445172021098015
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جامعة نينوى/كلية القانون412.0ثانوية القبة للبنينادبيمحمد حسن سليمان ناصر151446172021081010

جامعة نينوى/كلية القانون411.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيعمار حازم محمد نوفل151447332021001028

جامعة نينوى/كلية القانون411.0ثانوية المنار المسائية للبنينادبيعلي ناظم عزت سليمان151448172021364013

جامعة نينوى/كلية القانون411.0ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيعمار ياسين احمد عبد151449172021366068

جامعة نينوى/كلية القانون411.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبييوسف محمود ياسين سلطان151450172021351603

جامعة نينوى/كلية القانون411.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد سالم احمد حميد151451172021351023

جامعة نينوى/كلية القانون411.0الخارجيون - ايمنادبيمحمد حازم قاسم 151452172021400183

جامعة نينوى/كلية القانون410.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبياحمد عبد الجبار جارو حميد151453172021011003

جامعة نينوى/كلية القانون410.0ثانوية هلمات للبنينادبيكاظم حازم كاظم شيخو151454312021006015

جامعة نينوى/كلية القانون410.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيحسن محمد الياس خضر151455332021001007

جامعة نينوى/كلية القانون409.0ثانوية بعويزة للبناتادبيآيه يوسف مجيد ميكائيل151456172022265002

جامعة نينوى/كلية القانون409.0ثانوية تل الهوى للبنينادبيدهش حمود خلف دهش151457172021181005

جامعة نينوى/كلية القانون409.0اعدادية النيل للبنينادبيمصطفى ايمن يونس عبد الرحمن151458172021027045

جامعة نينوى/كلية القانون409.0اعدادية زينب للبناتادبيثراء صميم زغلول حمدي151459172022285008

جامعة نينوى/كلية القانون408.0اعدادية سارية للبنينادبيعدنان عفتان رجا محمد151460172021018015

جامعة نينوى/كلية القانون408.0اعدادية بلقيس للبناتادبياسراء ضياء احمد حمد151461172022288002

جامعة نينوى/كلية القانون408.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيايهم مروان محمود الياس151462172021351106

جامعة نينوى/كلية القانون407.0ثانوية بئر الحلو للبنينادبيمنبه مصطفى ساعد عبد151463172021209007

جامعة نينوى/كلية القانون407.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيلقمان مصطفى احمد توفيق151464332021001031

جامعة نينوى/كلية القانون407.0اعدادية المستقبل للبنينادبيعبد الرحمن علي حبش ابراهيم151465172021024013

جامعة نينوى/كلية القانون407.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيمحمد جاسم محمد خضر151466332021001034

جامعة نينوى/كلية القانون406.0ثانوية النا االهلية المختلطةادبيسالم سعد محمد هزاع151467312021063005

جامعة نينوى/كلية القانون406.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيزينب شكري حميد شكري151468332022050003

جامعة نينوى/كلية القانون406.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيهديل علي حسن كريبان151469332022040048

جامعة نينوى/كلية القانون405.0اعدادية الراية للبنينادبيأسامه جاسم محمد زيدان151470172021025001

جامعة نينوى/كلية القانون405.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيمصطفى بدر محمد يوسف151471332021001042

جامعة نينوى/كلية القانون405.0ثانوية بازوايا للبنينادبياحمد عامر صابور مجيد151472172021065002

جامعة نينوى/كلية القانون405.0ثانوية بازوايا للبنينادبيرضوان احمد حسن قاسم151473172021065006

جامعة نينوى/كلية القانون405.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيساره سعد سالم ذنون151474172022231024

جامعة نينوى/كلية القانون404.0اعدادية عين سفني للبناتادبيدالل نعمان صديق محمد151475172022258006

جامعة نينوى/كلية القانون404.0الخارجيات - ايمنادبينورالهدى صبار عثمان عفان151476172022401104

جامعة نينوى/كلية القانون404.0اعدادية الصديق للبنينادبياحمد عبد الكريم جرجيس محمد151477172021028003

جامعة نينوى/كلية القانون404.0ثانوية بازوايا للبنينادبيمرتضى كاظم قنبر جمعه151478172021065015

جامعة نينوى/كلية القانون404.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيحسين كامل نجم احمد151479172021080006

جامعة نينوى/كلية القانون404.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتادبيقمر احسان محمد صالح151480172022293017
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جامعة نينوى/كلية القانون404.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعلي عصام صابر احمد151481172021351306

جامعة نينوى/كلية القانون403.0ثانوية الفراتين للبناتادبيامنه محمد شيت جاسم151482172022267005

جامعة نينوى/كلية القانون403.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيعالية دخيل حمو حسين151483332022056006

جامعة نينوى/كلية القانون534.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيحسن شمو كرو الياس151484172041059016

جامعة نينوى/كلية القانون526.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيدالل ياسر قاسم يحيى151485172042294069

جامعة نينوى/كلية القانون522.0اعدادية اليمن للبناتاحيائينبأ جاسم محمد محمود151486172042237138

جامعة نينوى/كلية القانون519.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيمريم احمد ابراهيم احمد151487172042261063

جامعة نينوى/كلية القانون507.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيباشا سليمان ناصر خلف151488332041051015

جامعة نينوى/كلية القانون497.1االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد وسام عبد العزيز ذنون151489172041008364

جامعة نينوى/كلية القانون497.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيمارلين عدنان الياس خدر151490172042245055

جامعة نينوى/كلية القانون491.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيسالم سليم بركات سالم151491172041348024

جامعة نينوى/كلية القانون483.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيضياء عامر جاسم محمد151492172041017083

جامعة نينوى/كلية القانون482.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيطه علي محسن عبد الكريم151493172041124077

جامعة نينوى/كلية القانون479.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيفوزي سعيد مراد قاسم151494172041149049

جامعة نينوى/كلية القانون448.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعلي حسن محمد علي محمود151495172051124030

جامعة نينوى/كلية القانون435.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد هاشم حبيب فرج151496172051351090

جامعة نينوى/كلية القانون430.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيابراهيم عماد ابراهيم خليل151497172051026003

جامعة نينوى/كلية القانون429.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد ثامر محمد151498172051028054

جامعة نينوى/كلية التمريض592.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم صادق محسن ابراهيم151499102042140016

جامعة نينوى/كلية التمريض591.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرشا علي سامي نوري151500172042231110

جامعة نينوى/كلية التمريض587.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد خضر حسين صالح151501172041008325

جامعة نينوى/كلية التمريض587.0ثانوية اصفية للبناتاحيائيسجى أحمد محمد أمحشول151502172042337005

جامعة نينوى/كلية التمريض586.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعصام ربيع عامر عبد هللا151503172041186059

جامعة نينوى/كلية التمريض585.0ثانوية المصطفى للبنيناحيائيمحمد فؤاد خلف حسين151504172041077016

جامعة نينوى/كلية التمريض585.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحيناحيائيعبد هللا وعد هللا صالح محمود151505332041008022

جامعة نينوى/كلية التمريض585.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد سعد علي اسماعيل151506172041012060

جامعة نينوى/كلية التمريض585.0ثانوية المتميزين الثانية للبنيناحيائيمصطفى عبد الستار عبد الجبار علي151507172041212015

جامعة نينوى/كلية التمريض585.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمنذر رعد عادل سلطان151508172041017224

جامعة نينوى/كلية التمريض585.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيخلف سعيد جردو قاسم151509172041060029

جامعة نينوى/كلية التمريض585.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيماجد الياس كهار مرزا151510332041069043

جامعة نينوى/كلية التمريض585.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعز الدين صالح احمد صالح151511172041023077

جامعة نينوى/كلية التمريض585.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيزياد قوال عزام رشو151512332041064011

جامعة نينوى/كلية التمريض585.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمصطفى محمد فوزي حسين151513172041080115

جامعة نينوى/كلية التمريض585.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمثنى جاسم محمد حبيب151514172041026113

جامعة نينوى/كلية التمريض585.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيميرزا شرو بشار ميرزا151515332041056083
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جامعة نينوى/كلية التمريض585.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيمحمد كفاح مناع عزيز151516332041070084

جامعة نينوى/كلية التمريض584.6اعدادية دار السالم للبنيناحيائييوسف يونس ذنون يونس151517172041023163

جامعة نينوى/كلية التمريض584.0ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيمحمد حسين عبد شرقي151518182041038023

جامعة نينوى/كلية التمريض584.0اعدادية قره قوش للبنيناحيائييعقوب هيثم يعقوب يوسف151519172041069033

جامعة نينوى/كلية التمريض584.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيعمر مروان شاكر محمود151520172041015079

جامعة نينوى/كلية التمريض584.0اعدادية راوة للبنيناحيائيغزوان ماهر تركي ساكن151521192041022014

جامعة نينوى/كلية التمريض584.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيسجاد محمد احمد ابراهيم151522172041080042

جامعة نينوى/كلية التمريض584.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن عبد القادر عبد هللا151523172041018167

جامعة نينوى/كلية التمريض584.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيبكر اكرم حامد حسين151524172041011035

جامعة نينوى/كلية التمريض584.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبيده محمد يونس محمود151525172041008232

جامعة نينوى/كلية التمريض584.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمحمد علي سليمان خلف151526172041104074

جامعة نينوى/كلية التمريض584.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيخليل ابراهيم حسن مراد151527332041051031

جامعة نينوى/كلية التمريض582.3ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيمريم بشير نجم خليل151528172042262082

جامعة نينوى/كلية التمريض579.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائيبشرى ابراهيم حسن علي151529212042120017

جامعة نينوى/كلية التمريض575.0اعدادية بلد للبناتاحيائيوفاء حامد علي محمد151530182042176200

جامعة نينوى/كلية التمريض575.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزبيده قيس يونس فلح151531172042371137

جامعة نينوى/كلية التمريض572.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيشهد حسن علي صادق151532182042203053

جامعة نينوى/كلية التمريض571.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيصفا بسام حازم حسين151533172042237101

جامعة نينوى/كلية التمريض571.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيغاليه محمد عبدي عمر151534172042305046

جامعة نينوى/كلية التمريض571.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيعائده حسو سليمان محمود151535332042052037

جامعة نينوى/كلية التمريض571.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيمروه محمد جاسم محمد151536172042296046

جامعة نينوى/كلية التمريض571.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم زهير شيت فنش151537172042232125

جامعة نينوى/كلية التمريض571.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيمنار احمد عيسى سليمان151538172042237132

جامعة نينوى/كلية التمريض571.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيصفاء فتحي محمود سوادي151539172042251103

جامعة نينوى/كلية التمريض571.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيشهد عبد الكريم ياسين عماش151540202042114059

جامعة نينوى/كلية التمريض571.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيسجى عبد الرحمن عبد هللا وهب151541172042235084

جامعة نينوى/كلية التمريض571.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرحمه عمار محمد رشيد حسن151542172042294081

جامعة نينوى/كلية التمريض571.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيجوانا نزار سعيد صليو151543172042247005

جامعة نينوى/كلية التمريض571.0اعدادية صفية للبناتاحيائيهاجر ابراهيم خضر محمد151544172042295037

جامعة نينوى/كلية التمريض571.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائياسراء عمر هاشم سعدي151545172042294021

جامعة نينوى/كلية التمريض570.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيمريم ناصر مجيد حميد151546172042249089

جامعة نينوى/كلية التمريض570.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيريهام سعد خلف احمد151547172042231135

جامعة نينوى/كلية التمريض570.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائياية رمضان خليل مسير151548172042267006

جامعة نينوى/كلية التمريض570.0ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيانهار ابراهيم حسين جاسم151549172042234002

جامعة نينوى/كلية التمريض570.0ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيرحمه عبد الستار حسن ابراهيم151550332042045006
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جامعة نينوى/كلية التمريض570.0ثانوية حكنة للبنيناحيائينورة خلف مندو خلف151551172042109018

جامعة نينوى/كلية التمريض570.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائياسراء اسماعيل حسن حمادي151552172042371016

جامعة نينوى/كلية التمريض570.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيسلوى عيدو قاسم مرادس151553332042056045

جامعة نينوى/كلية التمريض570.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيعائشه نوفل انور عبد هللا151554312042081121

جامعة نينوى/كلية التمريض570.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيدعاء حيدر صالح علي151555172042305021

جامعة نينوى/كلية التمريض569.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيسراب سعدو خضر مراد151556332042051040

جامعة نينوى/كلية التمريض569.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيميرنا سرحان جمعه فارس151557172042244089

جامعة نينوى/كلية التمريض569.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيزبيده رمزي جاسم حمد151558172042283041

جامعة نينوى/كلية التمريض569.0ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيزينب اياد عبد هللا احمد151559202042200005

جامعة نينوى/كلية التمريض569.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيهدى شمو بكو سليمان151560332042056083

جامعة نينوى/كلية التمريض569.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيكوثر احمد غازي ابراهيم151561172042292045

جامعة نينوى/كلية التمريض569.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيخالدة خليل حجي مصطفى151562172042338015

جامعة نينوى/كلية التمريض569.0ثانوية الصديق للبناتاحيائياالء حميد حسين مهيدي151563312042052002

جامعة نينوى/كلية التمريض569.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيفريده خضر الياس ايزدو151564172042244078

جامعة نينوى/كلية التمريض568.0اعدادية الزهور للبناتاحيائياسماء قصي ادريس جرجيس151565172042290018

جامعة نينوى/كلية التمريض568.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيمريم نزار عبد الواحد مصطفى151566332042041028

جامعة نينوى/كلية التمريض568.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائياماني حسين عبدال حسن151567172042244004

جامعة نينوى/كلية التمريض568.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيرنا علي يونس سرحان151568172042053002

جامعة نينوى/كلية التمريض568.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيشفاء عبد الخالق فتحي حسن151569172042251094

جامعة نينوى/كلية التمريض568.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائيفاطمه جميل علو حسن151570172042258028

جامعة نينوى/كلية التمريض568.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيايمان محمد حسين حسن151571172042316014

جامعة نينوى/كلية التمريض568.0ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيرقيه حازم عبد هللا محمود151572172042308015

جامعة نينوى/كلية التمريض568.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيهبه بشار محمود خضر151573172042231319

جامعة نينوى/كلية التمريض567.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيداليا قتيبة صبري غايب151574192042370069

جامعة نينوى/كلية التمريض567.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيانعام محمد علي اسماعيل مرعي151575172042301015

جامعة نينوى/كلية التمريض567.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيساره عبد الواحد ابراهيم محمد151576172042290110

جامعة نينوى/كلية التمريض567.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيبلسم دحام بدر محمد علي151577172042283025

جامعة نينوى/كلية التمريض567.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيسكاال ستار محمد احمد151578202042340033

جامعة نينوى/كلية التمريض567.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيعاصمة سليمان جتو حسو151579332042056062

جامعة نينوى/كلية التمريض567.0ثانوية بيرسفي ١ المختلطة للنازحيناحيائيابتسام عباس قاسم حمد151580332042023001

جامعة نينوى/كلية التمريض567.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيساره عبد اللطيف محمد حمادي151581172042317023

جامعة نينوى/كلية التمريض567.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيديما جنان سليمان حسن151582172042244035

جامعة نينوى/كلية التمريض567.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيسيماء عالء حسين حسن151583172042245045

جامعة نينوى/كلية التمريض566.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائينور انور خضر بدور151584172042245062

جامعة نينوى/كلية التمريض566.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمروه بنيان احمد حامد151585312042047163
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جامعة نينوى/كلية التمريض566.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرحمة طارق عبد الرزاق داود151586172042294078

جامعة نينوى/كلية التمريض566.0ثانوية سد الموصل للبناتاحيائيشيماء عرفان سليم خليل151587172042257009

جامعة نينوى/كلية التمريض566.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيفاطمة احمد مال هللا مصطفى151588172042267054

جامعة نينوى/كلية التمريض566.0ثانوية تلسقف للبنيناحيائيمريم لؤي عزيز جبرائيل151589172042086019

جامعة نينوى/كلية التمريض566.0اعدادية المربد للبناتاحيائيمروى عبد الناصر محمود حمدي151590172042291076

جامعة نينوى/كلية التمريض566.0ثانوية فايدة للبنيناحيائياسماء ابراهيم سعيد صالح151591172042098004

جامعة نينوى/كلية التمريض565.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيرغده علي محمد عبد151592172042051005

جامعة نينوى/كلية التمريض565.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيئافان محمد عبد اللطيف حميد151593202042334003

جامعة نينوى/كلية التمريض565.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائياسراء صالح محمود خضير151594172042371019

جامعة نينوى/كلية التمريض565.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيسبأ هادي حسن علي151595112042135014

جامعة نينوى/كلية التمريض565.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيشاديه خليل ابراهيم شاوردي151596332042056050

جامعة نينوى/كلية التمريض565.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيوفاء اوميد كمال فائق151597202042344198

جامعة نينوى/كلية التمريض565.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائياالء حسين مراد فندي151598332042056006

جامعة نينوى/كلية التمريض565.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيافياء جمعه محمد عوض151599192042298001

جامعة نينوى/كلية التمريض565.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيديمه وسام متي بهنام151600172042249031

جامعة نينوى/كلية التمريض565.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور ياسر محمد احمد151601172042232151

جامعة نينوى/كلية التمريض565.0اعدادية المربد للبناتاحيائيبراء رعد بكر محمود151602172042291022

جامعة نينوى/كلية التمريض565.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياية حسان مزعل عمر151603172042280014

جامعة نينوى/كلية التمريض565.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيآمنه نبراس عزيز محمد151604172042338005

جامعة نينوى/كلية التمريض564.0ثانوية بازوايا للبناتاحيائيليلى محمود جار هللا ناصر151605172042303017

جامعة نينوى/كلية التمريض564.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبأ هاشم احمد مجيد151606172042288238

جامعة نينوى/كلية التمريض564.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيحوراء عدنان عزيز عبد هللا151607172042051001

جامعة نينوى/كلية التمريض564.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيافراح اكبر عبد اللطيف الياس151608172042272002

جامعة نينوى/كلية التمريض564.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيرسل مازن اديب محمود151609172042301031

جامعة نينوى/كلية التمريض564.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائينور عمار اسماعيل علوان151610182042352039

جامعة نينوى/كلية التمريض564.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائينوف نعمان شعيب عيسى151611172042310040

جامعة نينوى/كلية التمريض564.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيقبس اركان خالد يحيى151612172042292042

جامعة نينوى/كلية التمريض564.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمروه احمد نايف نزال151613172042357710

جامعة نينوى/كلية التمريض564.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيبيريفان مسعود محمد بشير محمد151614172042098009

جامعة نينوى/كلية التمريض564.0ثانوية الزاوية للبناتاحيائيشهد احمد عبد عثمان151615172042240007

جامعة نينوى/كلية التمريض564.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائينجالء انور حيدر صفر151616172042258039

جامعة نينوى/كلية التمريض564.0ثانوية اصفية للبناتاحيائيصفاء طالل سعيد نعمه151617172042337006

جامعة نينوى/كلية التمريض564.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمروه طالل فاضل يوسف151618172042357716

جامعة نينوى/كلية التمريض563.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيرحمه شامل اديب محمود151619172042297029

جامعة نينوى/كلية التمريض563.0ثانوية السرمد للبناتاحيائياماني منصور حمد حسين151620212042157012
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جامعة نينوى/كلية التمريض563.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيريتا زهير بهنام بحو151621172042247019

جامعة نينوى/كلية التمريض563.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيزينب بشار ادريس عبد151622312042063052

جامعة نينوى/كلية التمريض563.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيابتهال عدنان محمود حسين151623172042281003

جامعة نينوى/كلية التمريض563.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيبشائر رافع محمد ياسين151624142042097008

جامعة نينوى/كلية التمريض563.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياسماء وليد رمضان حسن151625172042315010

جامعة نينوى/كلية التمريض563.0ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيجنات محمد علوان محمد151626312042067009

جامعة نينوى/كلية التمريض563.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيديانا محمد احمد حسن151627172042273029

جامعة نينوى/كلية التمريض563.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيلمياء ناظم محمود عطا هللا151628172042317041

جامعة الفلوجة/كلية الطب605.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيساره فاضل عجمي حسين151629192042246064

جامعة الفلوجة/كلية الطب605.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائياساور أمجد عبدالكريم توفيق151630192042188014

جامعة الفلوجة/كلية الطب605.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيرائد سمير حامد عيدان151631192041283009

جامعة الفلوجة/كلية الطب605.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد هللا اياد عبد الحليم عبد الرزاق151632102041002099

جامعة الفلوجة/كلية الطب604.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينور عماد فياض عيسى151633192042383172

جامعة الفلوجة/كلية الطب604.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيساره سمير محمد سعيد151634192042194056

جامعة الفلوجة/كلية الطب604.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيمينا علي حماد سمير151635192042383156

جامعة الفلوجة/كلية الطب604.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد مفيد صادق محمد151636192041009291

جامعة الفلوجة/كلية الطب604.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيهبه علي مشعل عبد151637192042140035

جامعة الفلوجة/كلية الطب603.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيطيبه كريم جاسم عباس151638192042193072

جامعة الفلوجة/كلية الطب603.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائياالء قاسم جاسم عبد151639192042246009

جامعة الفلوجة/كلية الطب603.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيإالء عادل علي حسين151640192042188002

جامعة الفلوجة/كلية الطب603.0ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائينورالهدى طالب عبد خلف151641192042258037

جامعة الفلوجة/كلية الطب603.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيرغد يونس خلف عبد151642192042191052

جامعة الفلوجة/كلية الطب602.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيفاطمة مؤيد عالوي رجه151643192042166061

جامعة الفلوجة/كلية الطب602.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرغده سالم حمد محل151644192042383077

جامعة الفلوجة/كلية الطب602.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيساره عبدهللا محمد شكر151645192042188073

جامعة الفلوجة/كلية الطب602.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمروه فؤاد احمد حمادي151646192042193098

جامعة الفلوجة/كلية الطب602.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاحيائيسجى محمود مهدي حسون151647192042250012

جامعة الفلوجة/كلية الطب602.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم محمد جاسم محمدسعيد151648192042173038

جامعة الفلوجة/كلية الطب602.0ثانوية اسيا االهلية للبنيناحيائيسعد حميد فرحان محمد151649192041126002

جامعة الفلوجة/كلية الطب602.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيهدى نوري حسن محمد151650192042188148

جامعة الفلوجة/كلية الطب602.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيرقاد باسم هندي عبود151651192042188055

جامعة الفلوجة/كلية الطب602.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعمر كريم جاسم عباس151652192041009224

جامعة الفلوجة/كلية الطب601.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيفاطمه نافع هيشان رجا151653192042193090

جامعة الفلوجة/كلية الطب601.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناحيائيجهاد عبد السالم ابراهيم عبد151654192041337029

جامعة الفلوجة/كلية الطب601.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيايالف علي مجبل فرحان151655192042383029
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جامعة الفلوجة/كلية الطب601.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائياسالم علي حسون غافل151656192041010012

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.8ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي عبد الكريم جواد رشيد151657232041021082

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيرسل حسين احمد ابراهيم151658112042086024

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمنذر عالء كامل تركي151659102041009051

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيساره ليث محمد سميط151660192042191072

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائياحمد اسماعيل شالل جبير151661192041011004

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائياحمد جمال غني عباس151662192041012004

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينبأ اياد مجيد عبدالفتاح151663192042383160

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيزينه احمد عبدهللا احمد151664192042383098

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيسرايات رحمن دلف مهيدي151665192042193062

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيطه معمر محمد جابر سلمان151666102041002079

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيرسول عالوي عويد حمادي151667102041026092

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد شاكر محمود خلف151668192041114006

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعامر علي محمد حبيب151669112041026069

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيضحى حسن علي مخلف151670112042133045

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيقبس سعود فارس عطيه151671192042383137

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعمر عدي نعمان اسماعيل151672102041013107

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيكمال احمد كمال صالح151673102041048029

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيهاجر ذياب كفاوي علوان151674192042194099

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيماجد عبد هللا جهاد محيميد151675212041272217

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيامامه رشيد مجيت فياض151676192042383021

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0اعدادية اليمن للبنيناحيائياحمد شهاب احمد حبيب151677102041016004

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائييم اسماعيل ابراهيم صالح151678192042383197

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيندى طه حمد شهاب151679192042173043

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد ثامر كامل علوان151680102041017085

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيغفران محمود عمار اسماعيل151681192042189143

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائياحمد االمين ثامر عبيد صكر151682112041016004

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0اعدادية حماة للبناتاحيائيايناس سلمان ابراهيم علي151683112042084030

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد سامي غني151684132042131044

جامعة الفلوجة/كلية الطب600.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيمريم احمد صالح فرحان151685192042189165

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.8اعدادية بلقيس للبناتاحيائيغفران نايف رحمان احمد151686172042288189

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعمر مصطفى صادق عبد الرزاق151687102041002134

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.8ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء عدنان رحيم علوان151688132042108049

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزهراء باسم جبار ناصر151689102042078081

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.6ثانوية المتميزاتاحيائيسنار زياد حسن عبد راضي151690132042108067
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جامعة الفلوجة/كلية الطب599.5اعدادية الفرح للبناتاحيائيزهراء مؤيد سلمان ناصر151691142042125026

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيصبا احمد عباس حسين151692132042121146

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية عتبة للبناتاحيائيمروه عدنان نوري اسماعيل151693212042167031

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيامنه علي حبيب حميد151694112042102005

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم حسن عبد علي محمود151695142042078087

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيامال نجاح محمد علي151696132042086008

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه احمد بدري هاشم151697112042077061

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب محمد علي حنتوش151698232042093094

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيحيدر جبار ابراهيم عبد هللا151699112041026050

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسمر سعد حسين ابراهيم151700102042095042

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائييسر خالد جمال ياسين151701102042115173

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيتبارك وضاح فيصل مصطفى151702102042094019

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية حماة للبناتاحيائيجنات محمد سعود محمد151703112042084050

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيماريا عدي ياسين خضير151704212042148068

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم نعيس عبد151705142041208187

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائياحمد عامر سلمان جامل151706142041018008

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيحسام اتهام محمود محمد151707212041013034

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينبأ مصطفى ابراهيم فياض151708212042138152

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية جرير للبناتاحيائيمريم شاكر مريدي رحيمه151709122042089077

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيمحمد حبيب عبد علي عمران151710212041013122

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيليلى علي عباس رديني151711192042140026

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيمنار عقيل فيحان حمود151712262042108097

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيزينب فؤاد خضير جواد151713112042215181

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيساره صبر حسين مصلح151714232042305084

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيصبا خليل عبدهللا محمود151715122042080029

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية القدوة المختلطةاحيائيصادق صالح محمد ساجت151716102041161005

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيمحمد اسماعيل محمد ابراهيم151717142041017094

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيدعاء عضيد مزيد علي151718212042170037

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائينور مشعان فاضل ثامر151719102042097061

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيبتول ابراهيم رباش عبدهللا151720192042383037

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيمحمود عبد القادر محمود ياسين151721112041021075

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيشهد عباس فاضل سهيل151722142042111163

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيهاجر حمد طلب مبارك151723192042224064

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيمالذ عبد الكريم حبيب جميل151724232041029044

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائيبراء فالح مهدي جبير151725132042075011
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جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيرواء احمد عطيه عبد هللا151726122042114028

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي عمر احمد جاسم151727112041058093

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيسارة مثنى عبد الرزاق محمد151728102042078110

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيشهد احمد شكر هداب151729102042108059

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمالك حميد رشيد فرهود151730102042115139

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائينبأ جاسم محمد كاطع151731142042220129

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم صباح عدنان حسين151732142042111231

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيشيماء اموري عبد حمادي151733242042220537

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية عدن للبناتاحيائيفاطمه عاجل عبد الحسين جاسم151734232042076070

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيعذراء خيري كعيد حسين151735142042111179

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية بابل للبناتاحيائياالء عبد السالم علي درويش محمد151736212042141008

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهدى علي عباس عطية151737232042080132

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية البطولة للبناتاحيائياسراء صبري عبيد ابحيت151738102042110003

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيمحمد احمد علي عيدان151739132041004042

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيبراء مجيد عجيل عبد151740262042108014

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيمها خليل ابراهيم كاظم151741212042126062

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيريام قيس محمد خلف151742212042165042

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية التراث للبناتاحيائيحوراء عباس فرحان جواد151743232042148016

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيأحمد عبد الكريم سلمان خضير151744112041032005

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيفاطمه حيدر علي فليح151745112042086052

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء قصي عباس ابراهيم151746102042114023

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيامير جسام داود حميد151747102041041018

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنيناحيائيمصطفى ناصر غازي محمد151748102041200048

جامعة الفلوجة/كلية الطب599.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينور الهدى حسين غافل محمد151749232042271724

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.9ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد صادق جعفر حسن151750152041012084

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.8ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى زياد طارق محمد151751132041020180

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.8ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيشهد فراس مهدي علو151752102042100073

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد هللا مخلد خليل اسماعيل151753102041002117

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمحمد عماد تقي جميل151754102041002155

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.7ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيميسم امين مهنا مرزوك151755102042078189

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.7ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد هللا ضياء سلمان حميد151756102041002105

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيجيهان شهاب احمد مهدي151757132042121047

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.3ثانوية المتميزاتاحيائيمريم نوفل عبد الوهاب حمزه151758112042113121

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.2ثانوية المتميزاتاحيائيساره محمد طاهر نوري151759132042108064

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.1ثانوية الحريه للبناتاحيائيمينا ضياء سهيل عبد هللا151760212042143039
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جامعة الفلوجة/كلية الطب598.1ثانوية المتميزاتاحيائيمينا أحمد شاكر عبعوب151761142042094151

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيغسق رشيد شاكر عبدالفتاح151762192042199028

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد بهاء عباس كاظم151763102041022080

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيريام نشأت علي ابراهيم151764192042173020

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيذكرى عماد سعيد محمد151765192042189055

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب حسنين ناجح نعمه151766112042192023

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيشهد سرمد عمران شامراد151767152042047077

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيياسمين ماهر محمود عالوي151768102042115170

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب عباس حسين عيسى151769142042138020

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب حسن صالح عبد الجيد151770252042062677

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيسيف صفاء احمد محمود151771192041013018

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعمر رياض نوري عبد هللا151772192041009217

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيزينب محمد عباس ابراهيم151773102042109042

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.0اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيحسن فاضل عباس حسين151774112041033009

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعامر عصام شهاب احمد151775232041011024

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيزينب صالح جميل حميد151776212042094067

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيياسر طه خليل ابراهيم151777212041044021

جامعة الفلوجة/كلية الطب598.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيياسمين خالد كسار عدوان151778192042383190

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية592.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيسراب دهام كاطع نصيف151779192042166045

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية591.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيحنين عامر عبدالواحد عبدالرزاق151780192042198021

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية590.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيبان عدنان حمد خلف151781192042391006

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية590.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيايمان مثنى عبدهللا عبد151782192042194018

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية590.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد حمدي اسماعيل احمد151783192041114086

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية589.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيزيد فائق مشعل صالح151784192041001038

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية589.0خارجياتاحيائيابتهال ارحيم نايل ضاحي151785192042401001

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية588.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيحارث منسي شرموط محمد151786192041114033

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية587.0ثانوية الياسمين للبناتاحيائيتقوى عبد الباسط سلطان ضيدان151787322042025006

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية587.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز محمود عايش جروان151788192041114055

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية586.0ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائيزهراء محي عبدالكريم سعود151789192042170010

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية586.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياحمد خالد عبد هللا ابراهيم151790192041009020

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية586.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيرونق نوري ابراهيم عبد151791192042186031

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية586.0ثانوية االفنان للبناتاحيائيزهراء عبدالكريم طه عبد151792192042242011

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية585.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيتبارك داود عبد ملحم151793192042185022

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية585.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيعائشه طارق رديف احمد151794192042194071

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية585.0اعدادية هيت للبناتاحيائيرسل حازم جميل احمد151795192042196040
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جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية585.0ثانوية شايسته للبناتاحيائيقبس خالد محمد عرنوص151796312042039014

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية584.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيايمن ناطق ابراهيم خلف151797192041010013

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية584.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيهبه عبداالله محمدامين علي151798192042166089

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية584.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائينيران عماد احمد حميد151799192042188142

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية583.0أكاديمية بغداد األهلية في تركيا-جورماحيائيعبد القادر عادل عبد صالح151800132041244004

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية583.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيطيبة فؤاد عبد مطلك151801192042153069

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية583.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعاصم إسماعيل خليل محمد151802192041004023

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية583.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيميمونه مرتضى محمد حمد151803192042384026

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية583.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيعطاء عبدالسالم عبدالكريم رشيد151804192042188103

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية582.0اعدادية القائم للبناتاحيائيوسن اسامه محمد علي151805192042146087

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية581.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيطيبه حميد عبد فرحان151806192042202039

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية581.0اعدادية هيت للبناتاحيائيزهراء سنان اسماعيل فرج151807192042196053

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية581.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيمنار عبدالصمد صالح عبدالقادر151808192042298014

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية581.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيمصطفى صفوك خلف جاسم151809192041029050

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية581.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيسارة منعم احمد عنزي151810192042132008

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية580.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائينورس فيصل ابراهيم حمادي151811192042369394

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية580.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعمر محمود حسن عبد الرزاق151812192041009225

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية579.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيأيه صباح دحام محمد151813192042383008

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية579.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيخوله ناجي حسين علي151814192042267007

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية578.0ثانوية العدل للبناتاحيائيشهد علي حردان عبد151815192042174023

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية578.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيتبارك ذاكر عبد جوير151816192042160025

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية578.0ثانوية المجد المختلطةاحيائيمنار ياسر محمد احمد151817102042157005

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية578.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيرفل غانم غازي علي151818192042370088

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية578.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيصفا مروان داود سلمان151819192042160051

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية577.0ثانوية الشمس للبناتاحيائيزينب منصور حماد فرحان151820192042263019

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية577.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيحفصة عباس زيد عبيد151821102042109026

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية577.0ثانوية االمام علي للبنيناحيائيياسين ركاد عبد مطلق151822182041013017

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية576.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيآيه حامد حاتم محمد151823192042186009

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية576.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياحمد رشيد جاسب صالح151824192041009022

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية575.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائييمام رحمان شحاذه حمادي151825192042383198

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية575.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيحنين احمد شاكر حمود151826192042383052

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية575.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيمنهل جبار عبيد ياسين151827192042175083

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية574.0ثانوية المجد المختلطةاحيائياميره احمد عبد العزيز عباس151828102042157001

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية574.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناحيائيعواد علي احمد عواد151829192041069019

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية574.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيأالء عالء حسين هالل151830192042217009
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جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية573.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيمريم احمد خلف محمد151831192042246093

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية573.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيميمونه فراس عبد الرزاق عفان151832192042140030

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية573.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيايناس حسين علي سرحان151833192042191017

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية573.0اعدادية العرفان للبناتاحيائياميره عماد عبود مروح151834192042166007

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية573.0اعدادية العال للبناتاحيائياسيل ثامر اسماعيل يوسف151835192042156011

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية573.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيدنيا امجد فوزي رحيم151836192042137026

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية573.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائياحمد جبار قاسم هللا مراد151837212041088002

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية573.0اعدادية هيت للبناتاحيائيتسنيم يعرب امين مصلح151838192042196029

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية572.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيشمس وجدي عبد الغفور احمد151839142042080039

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية572.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيانعام خميس عبد هللا حواد151840192042151008

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية572.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعثمان محمد عواد عالوي151841192041095055

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية572.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيبشرى عبد العزيز عبد الملك عبد الجبار151842192042141007

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية572.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينور الهدى علي حسين علي151843212042090177

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية572.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيغفران جعفر مهدي سالم151844242042220603

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية572.0اعدادية االمل للبناتاحيائيوالء شاكر سلمان حمد151845192042195120

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية572.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيهبه شاكر محمود عبدهللا151846192042166088

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية572.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيانصاف جاسم محمد صالح151847192042243006

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية571.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيأيمن شاني عبد مصلح151848232041228003

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية571.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيزين العابدين صداع دحام طوكان151849192041007057

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية571.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيشهد ضياء مشرف عبد السالم151850192042160049

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية571.0اعدادية القائم للبناتاحيائيزينه مكي صادق علي151851192042146042

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية571.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائياستبرق فالح سامي خلف151852192042246004

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية570.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيمروه احمد عالوي عبد151853192042224054

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية570.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيساره محمد صادق ابراهيم151854192042199018

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية570.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيغفران حرج محمد دواس151855192042199029

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية570.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيمريم وليد اسماعيل علي151856192042186056

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية570.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيثناء طارق فرحان عبدالحمد151857192042166015

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية570.0اعدادية هيت للبناتاحيائيمريم ياسر حمدي جميل151858192042196096

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية570.0ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائيمريم عبد كردي محمد151859192042306017

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية569.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا شاكر داود عبيد151860192041009169

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية569.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيساره فاضل كاظم لواص151861192042270024

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية569.0اعدادية هيت للبنيناحيائيسعدي صالح احمد عبيد151862192041014045

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية569.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيشيماء خميس كاطع نصيف151863192042166053

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية568.0ثانوية الشمس للبناتاحيائياسراء مسير رميض حمد151864192042263001

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية568.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيتبارك محمود شاكر مهدي151865312042063026
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جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية568.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيرؤى ثابت ابراهيم صالح151866192042168010

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية568.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيايه مثنى طالب جاسم151867192042369067

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية568.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيانس محمود سمين حميد151868192041095017

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية567.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيضحى محمود جاسم محمد151869192042194066

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية567.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيياسين عبد الكريم علي عبد هللا151870192041003090

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية567.0اعدادية االنوار المحمدية للبنيناحيائييعقوب عبد جاسم محمد151871192041072023

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية567.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيرئام حسن عبدهللا عفتان151872192042217048

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية566.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائينشأت وسام بردان مصيخ151873192041010060

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية566.0اعداية المعراج للبناتاحيائيتبارك عثمان حسن علي151874102042113026

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية566.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيرانيا مفيد سامي عطا هللا151875192042166027

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية566.0ثانوية العدل للبناتاحيائيزهراء ياسين ساجد عبدالقهار151876192042174020

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية566.0ثانوية المشكاة االهلية للبناتاحيائيفاطمة بشار جياد جاري151877282042089005

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية566.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيغفران علي نافع رشيد151878192042383129

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية566.0ثانوية الشمس للبناتاحيائيفاطمة سعد حميد عرموش151879192042263030

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية566.0اعدادية هيت للبنيناحيائيحسام ناذر هذال فيصل151880192041014028

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية565.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد هللا صداع دحام طوكان151881192041007090

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية565.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيالهام غسان عدنان قدوري151882192042191013

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية565.0اعدادية هيت للبناتاحيائيبان اسماعيل علي حماد151883192042196021

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية565.0اعدادية العال للبناتاحيائيرسل خليل ابراهيم جرو151884192042156028

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية565.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيفاطمه خالد حميد عبدهللا151885192042166063

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية565.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائياساور عماد شاكر رشيد151886192042383013

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية564.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائينور محمود خميس عبد151887192042188137

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية564.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيهاله حسين محجوب سليمان151888192042383180

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية564.0اعدادية هيت للبنيناحيائيبالل ماهر عطا هللا مظهور151889192041014023

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية564.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيهيام كامل ثلج حمد151890192042194103

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية564.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيسميه عدي عباس عبداالمير151891192042194058

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية564.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيشيماء مهدي عبد الغفور حمادي151892192042140022

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية564.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائينور سعدهللا علي جاسم151893192042175085

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية563.0اعدادية هيت للبناتاحيائيفاطمه مازن سهمي نصار151894192042196083

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية563.0ثانوية القدوة المختلطةاحيائيبراء صالح بكر نزال151895102042161002

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية563.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمحمد فؤاد علي زهراب151896192041071058

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية563.0ثانوية قريش للبناتاحيائيهديل جمعة حسين خليفة151897192042158091

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية563.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب مظهر نافع محمود151898192042384013

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية563.0ثانوية الزهاوي المختلطةاحيائيمحمد خالد كامل ساجر151899192041282009

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية563.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيزينه زيد عواد مخلف151900192042383099

صفحة ٤٣٤٠ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية562.0ثانوية الرمادي للبناتاحيائييقين رسام بردان شياع151901192042164034

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية562.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيغفران ارحيم حسين عبود151902192042316030

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية562.0اعدادية العال للبناتاحيائيتبارك رعد عباس فرحان151903192042156016

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية562.0اعدادية عنة للبنيناحيائيعبد الغفور محمد عبد الغفور عسكر151904192041021028

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية562.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيايمان محمد جبير احمد151905192042160018

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية562.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيميسره عمر جبار جاموس151906192042194089

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية562.0ثانوية سيوان للبنيناحيائيمصطفى منصور اسعد دنهاش151907312041003025

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية561.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيبهاء احمد عواد حمادي151908192041007038

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية561.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيعبد الباسط عبد الصمد مد هللا محمد151909192041003040

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية561.0اعدادية الروافد للبناتاحيائييقين رعد الطيف حسن151910192042198093

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية560.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائينبأ برهان سهيل ضيدان151911192042205025

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية560.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيشهد عبدهللا علي فاضل151912192042217092

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية560.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيموسى عابد زعل طه151913192041019073

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية560.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيالرا خالد مطر عواد151914192042175079

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية560.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيماهر عبد العزيز متعب عجيل151915192041106041

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية559.0اعدادية االمل للبناتاحيائيسهى ابراهيم عبيد سلطان151916192042195070

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية559.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيحذيفه عباس عليوي مجباس151917192041010015

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية559.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيحنين مجيد احميد عوده151918192042191038

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية559.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد هللا سعدي عبد الرزاق151919162042296011

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية559.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيايه عبد الكريم حميد احمد151920212042095014

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية559.0اعدادية هيت للبنيناحيائياحمد مهدي عناد محمد151921192041014011

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية559.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيمحمد احمد غانم محمد151922112041034018

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية558.0اعدادية الشموخ للبنيناحيائيعمر كمال خيور فواز151923192041053021

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية558.0اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيمحمد فيصل خليف حديد151924192041028031

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية558.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعمر حامد صالح ابراهيم151925192041007106

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية558.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيحنان احمد سعيد ماضي151926192042188040

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية558.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد عدنان عبد151927192041029017

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية558.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائيخضير انور خضير حماد151928192041065010

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية558.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائياسراء علي حسين عبد151929192042316002

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية558.0اعدادية السويس للبنيناحيائيحيدر عدنان عليوي فهد151930132041006019

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية558.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيامنه رافع عبدالرزاق عبدالباري151931192042194011

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية557.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيبثينه حامد رحيم صكار151932192042198014

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية557.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيزينب ياسر جاسم زيدان151933192042189092

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية557.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيسعد احمد شكر سلمان151934192041009112

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية557.0ثانوية الطموح للبناتاحيائيزهراء علي حسين محيميد151935192042227007
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جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية557.0اعدادية االمل للبناتاحيائيمريم كريم هويدي عاصي151936192042195093

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية557.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيساره جميل محمود فريح151937192042137035

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية557.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائينادية محمود عبد هللا حجالن151938102042141053

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية556.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيرانيا محمد اسماعيل رجب151939192042186022

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية556.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيعمر عبد العزيز عبد الوهاب خليل151940192041110037

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية556.0اعدادية هيت للبناتاحيائيرسل رياض فخري محمود151941192042196041

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية555.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيسجى محمد عباس فرحان151942192042191075

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية555.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمصطفى حامد هالل مصلح151943192041009314

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية555.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيهديل اسماعيل طه حمدان151944192042208058

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية555.0اعداية المعراج للبناتاحيائيتبارك اسعد خضير عباس151945102042113025

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية555.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعبد الصمد عوف عبد الرحمن خنور151946192041020027

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية555.0ثانوية راوة للبناتاحيائيشهد رأفت صباح عبد اللطيف151947192042145028

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية554.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيهبة الرحمن ابراهيم حمادي صالح151948192042194102

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية554.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيمحمد اسماعيل محمد حسين151949192041095071

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية554.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيمريم عبدالسالم مضحي بوال151950192042183036

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية554.0اعدادية حديثة للبنيناحيائياحمد فؤاد عبد ابراهيم151951192041019011

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية554.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيجعفر دريد عبد الجبار محي151952102041022024

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية553.0اعدادية هيت للبناتاحيائيابرار سالم الخطيب هشام ضياء الدين151953192042196001

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية553.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيانفال ستار حماد مناجد151954192042189015

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية553.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائييمامه محسن هادي خلف151955102042109100

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية553.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائينبأ سعدي عباس حسون151956192042150042

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية553.0اعدادية حديثة للبناتاحيائييقين شكري نوري جبير151957192042199050

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية553.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيزهراء فؤاد زبار جوهان151958192042201011

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية553.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيالخنساء عارف مخلف شاحوذ151959192042153006

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية553.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيمريم ظاهر شلش حمد151960192042204063

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية552.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحيدر حسين هادي عبيد151961272041002060

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية552.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيتأبين عبدالرحمن حبيب جياد151962192042202012

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية552.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيمصطفى احمد يونس محمد151963192041013052

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية552.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيعذراء بديع حنوش علي151964192042163035

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية552.0اعدادية جنين للبناتاحيائيسندس عبد الرحمن خلف مطر151965192042149041

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية551.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائينوره عبدالهادي احمد عبود151966192042185074

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية551.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيانس محمد ابراهيم محمود151967192041071011

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية551.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمصطفى محمد ثابت صالح151968192041009326

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية551.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيغسق نوفل جبر مجيد151969192042316029

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية551.0ثانوية الشمس للبناتاحيائيسبأ جميل عواد احمد151970192042263023
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جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية551.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمحمد مزاحم عطا هللا صايل151971192041015067

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية551.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيتبارك خالد فخري عوده151972192042383045

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية550.0ثانوية الزهاوي المختلطةاحيائيانسام سعد عباس طالل151973192042282003

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية550.0اعدادية هيت للبناتاحيائيرسل ابراهيم طه نصيف151974192042196039

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية550.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيغفران تيسير رمضان عبد المجيد151975192042141031

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية550.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائياسماء احمد خلف حديد151976192042224005

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية550.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيدعاء حسين كطران معين151977232042105019

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية550.0اعدادية هيت للبناتاحيائيرسل وليد عبد جبارة151978192042196043

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية550.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيفاطمه خالد حمد خلف151979192042166062

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية550.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيياسر حسين فياض كاضي151980192041114117

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية549.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائينور صبحي عبد الغفور نصار151981192042162086

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية549.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيمريم عبد احمد ماهود151982192042316034

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية549.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائياحمد سرحان عبد حمادي151983192041012007

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية549.0اعدادية االمل للبناتاحيائيمروة عماد احمد عبدهللا151984192042195092

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية549.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيايه حامد طلب محمد151985192042191018

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية549.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيسرور جمعه خلف محمد151986192042383105

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية548.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيهيام نزار محمد خلف151987192042246119

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية548.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيرؤى طه علي سليمان151988192042194037

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية547.0ثانوية امنه بنت وهب للبناتاحيائياستبرق وليد خالد عبود151989192042260002

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية547.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيعمر شاكر حميد عبد151990192041003063

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية547.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيصديق ابراهيم خلف جبر151991192041009124

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية547.0اعدادية األوفياء للبنيناحيائيعلي حميد عبد هللا احمد151992192041078022

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية547.0اعدادية هيت للبناتاحيائيتبارك احمد امين عليوي151993192042196025

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية547.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيعذراء توفيق هادي طالل151994192042193077

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية547.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياوس صالح حسن عبد151995192041009059

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية546.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيابرار طارق دحام مطلك151996192042137005

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية546.0اعدادية القائم للبناتاحيائيرسل فؤاد عبود مخلف151997192042146029

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية546.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيفاطمه رياض حمود شهاب151998192042192032

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية545.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائياحمد سعدون علي احمد151999192041007008

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية545.0اعدادية النهضة للبناتاحيائييقين سامي كريم عباس152000192042191152

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية545.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائياسيل محمد مطر عبد152001102042129003

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية545.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيشيماء قحطان عدنان محمد152002192042229057

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية545.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيحسام جمعه محمد حسين152003102041041024

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية545.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيطيبه جمال عبد ضاحي152004332042040075

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية545.0ثانوية راوة للبناتاحيائيعائشه عبد الفتاح ذنون حسين152005192042145036
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جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية545.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيامنه محمد حسن جاسم152006192042194012

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية545.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيشهد ابراهيم نواف حمادي152007192042199023

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية544.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيطيبه سلمان عيدان عبيد152008192042229065

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية544.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيفاطمه عبدالرحمن حمادي حسن152009192042193085

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية544.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياسامه مؤيد ابراهيم ياس152010192041009047

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية544.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيصبا سالم درع عبدهللا152011192042175061

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية544.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيرحمة كامل دحام سعود152012192042198023

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية544.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيعمر عماد ناجي كردي152013192041027027

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية544.0اعدادية جنين للبناتاحيائيطيبة كمال محمد عبد هللا152014192042149053

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية543.0اعدادية القائم للبناتاحيائيزينب زياد رمضان حسن152015192042146038

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية543.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائييعقوب يوسف مطر علي152016192041011143

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية543.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيهاجر حسين حبيب مرهون152017192042226146

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية543.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيزهراء محمد عبد حمد152018192042166035

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية543.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيعبد هللا حميد عبد هللا جهف152019192041060028

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية543.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائييقين صالح عبد اللطيف مرعي152020192042162097

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية543.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيطيبه فيصل عريبي عباس152021102042110074

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية543.0اعدادية المسيب للبناتاحيائينبأ جاسم سعدون علي152022232042117179

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية543.0اعدادية كبيسة للبنيناحيائيعبد الرزاق مصطفى عوده ايوب152023192041017013

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية542.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمحمد مدني شعبان شالل152024192041015066

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية542.0اعدادية القائم للبناتاحيائيزينه ابراهيم  عفن  عبد هللا152025192042146040

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية542.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيهاجر شاكر عبدهللا عايد152026192042194101

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية542.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيدعاء حسن عبدهللا عفتان152027192042217045

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية542.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيهدى جبير عنزي غضبان152028192042212052

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية542.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرفل اسماعيل ابراهيم حسين152029192042383078

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية542.0ثانوية فتح الفتوح للبناتاحيائيشيماء عويد عوض ياسين152030192042148019

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية542.0ثانوية االنبار للبناتاحيائينور نشأت جاسم محمد152031192042153091

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية542.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائياحمد هيثم جعوان محمد152032192041007022

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية541.0اعدادية هيت للبنيناحيائيمصطفى زياد ندا محمد152033192041014111

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية541.0ثانوية راوة للبناتاحيائيسبأ نادر عدنان اسماعيل152034192042145021

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية541.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيهدى علي معجل رجوان152035192042160082

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية541.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحسين سلمان حمود عبد152036212041052029

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية541.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيساره حسن محمد فيصل152037192042217072

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية541.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيمريم حسن هادي خلف152038102042093030

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية541.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيمريم خليل شهاب احمد152039192042192033

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية540.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيايه صالح حماد جاسم152040192042217018
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جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية540.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيلينه حامد عبد صالح152041192042201021

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية540.0ثانوية الفوز المبين للبناتاحيائييقين طه غائب احمد152042192042218029

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية540.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيهدى هشام شوكت مخلف152043192042189211

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية540.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائييقين فائق جدعان محمد152044192042141049

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية540.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيسميه علي نايف مطر152045112042133040

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية540.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيضحى محمد حسين علي152046192042189132

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية540.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيطيبه محمود شاكر رزيج152047192042137048

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية540.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائياسراء محمد عبدهللا حمد152048192042189005

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية540.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيبهاء الدين خالد جواد فرحان152049192041071018

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية540.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيعباس غانم كدر شليش152050242041200056

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية540.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيساره طه حسين فرحان152051192042229052

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية539.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيضحى عبيد حميد جاسم152052192042189131

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية539.0ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائياسامه فارس حمد علي152053172041195002

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية539.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيهادي خميس عمير عوده152054192041040088

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية539.0ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيمريم سلطان عفتان شافي152055192042258028

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية539.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيرامي محمد جمعه عبد اللطيف152056192041009101

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية539.0ثانوية راوة للبناتاحيائيتبارك رسول سعيد كطه152057192042145007

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية539.0ثانوية القدوة المختلطةاحيائيزياد مثنى عبد هللا طاحوس152058102041161003

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية539.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيسرور صالح عبد فاضل152059192042383107

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية538.0ثانوية الصديق للبناتاحيائيرسل رسول عالوي فياض152060192042230004

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية538.0اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيعالء عادل جاسم محمد152061182041010017

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية538.0اعدادية جنين للبناتاحيائيابتهال عبد محسن علي152062192042149004

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية538.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيتبارك عصام شريف قدوري152063312042047047

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية538.0ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيخطاب حاتم عايد جاسم152064102041154008

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية538.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيغيهب محمود حامد بطين152065192041060037

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية538.0ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيمعاذ عبد عبد هللا عبد152066102041154020

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية538.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيسجى ستار عبود مهيدي152067192042192018

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية538.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائياحمد عواد فليح نواف152068192041032011

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية538.0اعدادية هيت للبنيناحيائيسعد معاذ كريم سبتي152069192041014044

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية537.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيمريم محمد حمدان رويجع152070192042369320

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية537.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيماريا منير عبداللطيف حمد152071192042177027

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية537.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياحمد ابراهيم احمد حسين152072192041009010

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية537.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائياحمد عمار احمد حمادي152073202041022015

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية537.0اعدادية عنة للبنيناحيائيطارق زياد نجم عبد هللا152074192041021023

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية537.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعمر احمد مشرف خلف152075192041007104
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جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية537.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيهاجر احمد سلمان حمد152076192042370254

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية537.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيسرى عبدالكريم احمد مشعل152077192042194057

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية537.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعثمان راتب وحيد حمد152078192041004039

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية537.0اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيزين العابدين محمد شوكت مسرهد152079192041028012

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية537.0اعدادية البخاري للبنيناحيائينشوان ابراهيم محمد علي152080192041106058

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية537.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيعذراء رياض نعمة حمادي152081192042150033

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية536.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيرسل هاشم حسن محيسن152082192042193048

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية536.0ثانوية المنى للبناتاحيائيلمى صبار محمود حسين152083182042256018

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية536.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائيكرم بديوي عايد بردان152084192041070044

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية536.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد هللا دحام عواد فياض152085192041007088

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية536.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيهبه حمد ابراهيم كليب152086192042166087

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية536.0اعدادية الروافد للبناتاحيائينور وليد خليل عطيه152087192042198081

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية536.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيحسن محمد عوده فيحان152088312041011012

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية536.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيزينب زياد ابراهيم اسماعيل152089192042194051

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية536.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيمحمد صالح علي حسن152090192041003069

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية536.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد خلف حسين علي152091192041004051

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية535.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيهبه عامر رسول عبد152092192042189206

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية586.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيتبارك محمد عبد حمادي152093192052167001

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية576.0ثانوية االندلس للبناتتطبيقيرغداء هشام صبري نده152094192052183010

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية574.0ثانوية المجد االهلية للبناتتطبيقينورالهدى احمد عايد فياض152095192052383021

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية563.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد ذياب خضر محمد152096172051008098

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية557.0اعدادية المربد للبنينتطبيقيمحمد خليل خلف احمد152097192051056026

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية557.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيعلي حسين علي حميد152098192051014073

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية551.0ثانوية عنه للبناتتطبيقيعائشه صهيب عبداللطيف موسى152099192052200010

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية547.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعمر عادل ابراهيم حماد152100192051071029

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية536.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقياكرم محمد حميد حسن152101192051343029

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية531.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيسراج ياسر محمد جسام152102192051066013

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية525.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقياحمد باسم محسن فرحان152103192051003002

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية524.0ثانوية بروانة للبناتتطبيقيغفران سعود عبد هللا علي152104192052151016

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية520.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيعمر مذود عكال عيسى152105202051250049

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية516.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيسري حسون علي خميس152106192051060012

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية516.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيعبد هللا خميس حميد تايه152107192051028021

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية515.0ثانوية المجد المختلطةتطبيقيمصطفى محمد عباس محمود152108102051157006

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية514.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيعلي جمال عبد احمد152109192051028026

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية513.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيمحمد صالح عبد صالح152110192051003054
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جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية512.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيعبد السالم اسماعيل محمد حسين152111192051028018

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية512.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيايناس فرحان هادي عباس152112292052056006

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية511.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيياسين منير جاسم حميد152113112051025056

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية510.0ثانوية االمام العادل للبناتتطبيقيهبة عبد الفتاح سعود مطر152114192052159021

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية510.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقياكرم دايم عبد العباس ياسين152115162051363033

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية508.0اعدادية المربد للبنينتطبيقيعادل احمد محيميد عساف152116192051056013

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية507.0اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيبكر ابراهيم حسن مدلول152117102051041010

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية507.0ثانوية المحلبية المسائية للبنينتطبيقياركان عمر غانم سعد هللا152118172051365004

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية506.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيعمر حاتم محسن علوان152119102051155019

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية506.0ثانوية الصقر المسائية للبنينتطبيقيحامد خالد علي محسن152120102051208008

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية506.0اعدادية هيت للبناتتطبيقيداليا حسين علي حميد152121192052196011

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية505.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقياحمد مشعان حميد زعال152122192051028005

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية504.0اعدادية البخاري للبنينتطبيقيعبد الحميد منعم عبد الرزاق حميد152123192051106018

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية504.0ثانوية بروانة للبناتتطبيقيهند عزيز حسين علي152124192052151027

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية502.0ثانوية الحضارة للبناتتطبيقينسرين هادي عطيه محمود152125102052108016

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية502.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمعاذ احمد عبد هللا حمد152126192051011080

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية502.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيانس محمد شاكر حمد152127192051071009

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية501.0اعدادية هيت للبناتتطبيقيوديان خليل ابراهيم محمد152128192052196034

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية500.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيحسين حسون فزع غزي152129292051016018

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية500.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيروكان خضر محمود محمد152130202051022016

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية499.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيعلي طالب عويس لطيف152131222051364089

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية499.0ثانوية الرحاب للبناتتطبيقيشهد سفيان خليفه حسين152132192052214004

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية497.0اعدادية الروابط للبناتتطبيقينسرين عادل ابراهيم حماد152133192052229037

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية496.0ثانوية االمل للبنينتطبيقياحمد حافظ صالح سالم152134312051004002

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية495.0اعدادية المؤمنات للبناتتطبيقيسكينه جابر حسين علي152135222052138033

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية494.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيعلي فاضل عباس مهدي152136192051028029

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية494.0اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيمحسن هادي سليمان عبد152137102051041033

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية494.0اعدادية الفجر للبنينتطبيقيعبد السالم ماجد حميد زيدان152138192051037017

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية493.0اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيياسين صبحي عياده عبد152139192051017030

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية492.0ثانوية عنه للبناتتطبيقييمامه رشيد فائز رشيد152140192052200016

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية492.0ثانوية الفاروق للبنينتطبيقيعثمان منعم كاظم جعفر152141212051068015

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية492.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيرسول محسن مراد موسى152142222051307060

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية492.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيبهاء عقيل عبد زبار152143112051026014

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية491.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياحمد خضير عباس حمادي152144102051013006

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية491.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيعلي صالح فهد حمادي152145192051042008
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جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية490.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةتطبيقيصباح محمود محمد شعبان152146192051303002

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية489.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةتطبيقيمحمد حمدهللا حمود نجم152147192051303006

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية488.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيانمار علي حسين عبيد152148192051060004

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية488.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر اسامه عبد زيد كريم152149242051076011

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية488.0ثانوية الجماهير المختلطةتطبيقيزكريا جاسم محمد خلف152150182051015003

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية488.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيايات عماد بديوي عودة152151192052194003

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية487.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيايمن محمد حميد باغوز152152192051356008

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية485.0اعدادية الفجر للبنينتطبيقييونس علي حمد عبد152153192051037033

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية484.0اعدادية المعراج للبنينتطبيقياحمد علي حمود كاظم152154112051024005

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية483.0اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيزهراء كريم داود محمد152155192052188013

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية483.0ثانوية دار السالم المختلطةتطبيقيقيصر سالم نايف علي152156182051093017

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية478.0اعدادية البخاري للبنينتطبيقيابو بكر خليل خليفه رديني152157192051106002

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية478.0اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيابراهيم خليل لطيف ابراهيم152158182051040002

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية478.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيطيبه صباح محمود عبد152159192052193008

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية477.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقياحمد علي مطلك عبد152160192051070005

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية476.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيحسين رياح عبد جياد152161232051257032

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية476.0اعدادية قره قوش للبنينتطبيقييوسف جبار متي بهنام152162172051069027

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية475.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتتطبيقيسحر خالد حسن سويد152163192052152008

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية474.0ثانوية دار السالم المختلطةتطبيقيابراهيم ضيدان جاسم محمد152164182051093003

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية474.0اعدادية األوفياء للبنينتطبيقيسيف شاكر محمود زيدان152165192051078015

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية474.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيخالد وليد صايل ماجد152166192051014035

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية474.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيمروان حامد كسار حديد152167192051066034

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية474.0اعدادية التقدم للبنينتطبيقيمحمد فيصل سلمان عبد152168192051062027

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية473.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتتطبيقيرقيه قاسم عبد الغفور شاكر152169192052262005

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية470.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقياسماء محمد بحروث شرموط152170192052163001

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية470.0ثانوية االمام العادل للبناتتطبيقيسرى محمود فرحان يوسف152171192052159011

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية469.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقينبأ اياد حميد عبدالجليل152172192052173012

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية469.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةتطبيقياسراء محمد عادل صابر152173202052333005

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية468.0اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيرسول محمد هادي حمزه152174112051151018

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية468.0ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيحازم عبد حمادي حسين152175102051154006

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية467.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيهالة عماد غازي علي152176192052173015

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية467.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمحمد صالح الدين عبد هادي152177192051071041

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية467.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعبد هللا راقي رشيد نصيف152178192051020047

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية465.0اعدادية زنكورة للبنينتطبيقييوسف أبراهيم اسماعيل اسود152179192051032025

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية464.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيبراء حامد طلب محمد152180192052191006
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جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية464.0اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيمحمد احمد محمد امين علي152181172051118021

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية463.0اعدادية المربد للبنينتطبيقيمعتز ناظم عبد الكريم حازم152182192051056033

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية463.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيفاطمه حمدهللا سرحان علي152183192052167007

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية463.0أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيمحمد ماهر اسماعيل حمد152184122051022037

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية462.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيعدي خالد صبري محسن152185192051070045

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية461.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقياسماعيل نجم علي حمادي152186192051066006

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية461.0اعدادية عنة للبنينتطبيقياحمد صباح عز الدين سلمان152187192051021003

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية461.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد عبد الغني كردي اسماعيل152188172051124047

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية461.0اعدادية االمل للبناتتطبيقيامنه حسن احمد مهيدي152189192052195002

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية460.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيسجا ضامن جاسم محمد152190192052173004

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية460.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيعالء يونس حسين علي152191192051014071

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية459.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيعبد الرزاق عواد عبود علي152192172051144027

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية459.0اعدادية راوة للبنينتطبيقيبكر موسى عبد الباقي جاسم152193192051022008

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية458.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمحمود مجيد حميد اسماعيل152194192051043039

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية458.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينتطبيقيمحمد جار هللا نصيف جاسم152195102051200027

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية457.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيعمر شاكر مضحي حمدي152196102051011057

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية456.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقينعمان عدنان صالح حبيب152197212051007055

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية456.0ثانوية النظامية المختلطةتطبيقيحيدر حسين هادي حسن152198212051206006

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية455.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيناطق عزيز خميس غايب152199192051014109

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية455.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقياحمد يحيى سويد نويديس152200192051002004

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية455.0ثانوية السهول المختلطةتطبيقيصهيب حميد علي حمد152201212051209004

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية452.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقياحمد عبد الكريم محمد عطر152202272051046004

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية452.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمحمد بندر خليل مخيلف152203192051019063

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية450.0اعدادية عنة للبنينتطبيقييوسف حبيب مزبان حبيب152204192051021037

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية450.0اعدادية الكرمة للبنينتطبيقيمحمد عبد الوهاب شاكر حسين152205192051066032

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية450.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعبد السالم عارف جاسم حمادي152206192051011044

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية449.0اعدادية المربد للبنينتطبيقيمحمود احمد دلي حمادي152207192051056029

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية449.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيمريم حامد محمد خضر152208192052202027

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية448.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقياحمد عماد احمد حميد152209192051071003

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية448.0ثانوية دار السالم المختلطةتطبيقييوسف حسين شجاع متعب152210182051093030

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية448.0اعدادية االمل للبناتتطبيقيطيبه خليل عبد حسين152211192052195015

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية447.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيمصطفى ياسين طه زيدان152212212051007053

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية447.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيحذيفة عبد الرحمن طالب عبد الرحمن152213192051011019

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية447.0اعدادية زنكورة للبنينتطبيقيزيد محمد سطام نايف152214192051032009

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية446.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيمحمد يوسف ثابت صالح152215192051028044
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جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية446.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقياحمد ابراهيم عبود حمادي152216192051011003

جامعة الفلوجة/كلية القانون552.0اعدادية الياقوت للبناتادبيطيبه عمر صالح محمد152217192022246026

جامعة الفلوجة/كلية القانون531.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيمحمد صالح حسن فياض152218192021337132

جامعة الفلوجة/كلية القانون522.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيهديل احمد حسين علي152219192022188054

جامعة الفلوجة/كلية القانون520.0اعدادية االمل للبناتادبيهديل جمعه زبار عبد العزيز152220192022195062

جامعة الفلوجة/كلية القانون519.0ثانوية النبوغ للبنينادبيعبد الحكيم جاسم حمادي مطلك152221192021039005

جامعة الفلوجة/كلية القانون515.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبياسامه محمود نصيف جاسم152222192021011010

جامعة الفلوجة/كلية القانون513.0ثانوية الوطن للبنينادبينبراس راشد شمال عوده152223192021099024

جامعة الفلوجة/كلية القانون508.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيرسل توفيق محمود حمزه152224192022188014

جامعة الفلوجة/كلية القانون507.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيعبد الرحمن زيدان خليف رجب152225192021283005

جامعة الفلوجة/كلية القانون502.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيياسمين محمود ابراهيم محمد152226192022205023

جامعة الفلوجة/كلية القانون499.0اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيمحمد ناصر حسين خلف152227192021103026

جامعة الفلوجة/كلية القانون491.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيعبد هللا سعدون محمد عبد152228192021010021

جامعة الفلوجة/كلية القانون488.0خارجيونادبيقيصر غانم كاهي حمود152229192021400091

جامعة الفلوجة/كلية القانون471.0اعدادية الرصافي للبنينادبيعبد العزيز خالد روكان منصور152230192021012021

جامعة الفلوجة/كلية القانون471.0اعدادية حديثة للبنينادبييوسف ياسين ماجد بديوي152231192021019038

جامعة الفلوجة/كلية القانون468.0ثانوية وهران للبنينادبيمحمد نزار داود 152232192021048005

جامعة الفلوجة/كلية القانون467.0ثانوية الشموخ للبناتادبيزينب رشيد هندي عبد152233192022161010

جامعة الفلوجة/كلية القانون466.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبيلقاء محمود ابراهيم محمد152234192022205016

جامعة الفلوجة/كلية القانون466.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيطه ناظم ذاري ورشان152235192021010018

جامعة الفلوجة/كلية القانون465.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيعبير خالد هالل مصلح152236192022188029

جامعة الفلوجة/كلية القانون464.0ثانوية الخالد االهلية للبنينادبيعباس فاضل عبد هللا حمود152237192021110004

جامعة الفلوجة/كلية القانون464.0اعدادية الرصافي للبنينادبيعز الدين علي محجوب سليمان152238192021012030

جامعة الفلوجة/كلية القانون463.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينادبيحيدر علي عبد طوكان152239192021340025

جامعة الفلوجة/كلية القانون462.0ثانوية الرافدين للبناتادبيشيرين خالد احمد محمد152240192022234004

جامعة الفلوجة/كلية القانون462.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيباسل جمال عبد الرزاق مناع152241192021020006

جامعة الفلوجة/كلية القانون461.0ثانوية الوطن للبنينادبيامير عادل يوسف حمزة152242192021099005

جامعة الفلوجة/كلية القانون461.0ثانوية التسامح للبناتادبيإيالف امين غيدان خلف152243192022221003

جامعة الفلوجة/كلية القانون460.0اعدادية السالم للبنينادبيقتيبة رباح أبردان خلف152244192021058027

جامعة الفلوجة/كلية القانون460.0ثانوية الوطن للبناتادبيريام اسماعيل عيفان حمود152245192022257018

جامعة الفلوجة/كلية القانون459.0اعدادية اليسر للبنينادبيوسام علي رشيد صالح152246192021061014

جامعة الفلوجة/كلية القانون458.0ثانوية االمام العادل للبناتادبيهالة مدلول محمد خلف152247192022159033

جامعة الفلوجة/كلية القانون458.0اعدادية االيمان للبنينادبيعبد هللا زياد فالح عيفان152248192021063020

جامعة الفلوجة/كلية القانون456.0اعدادية غرناطة للبنينادبيعمر خضر عواد هندي152249192021043022

جامعة الفلوجة/كلية القانون456.0اعدادية الرصافي للبنينادبيعبد الرحمن جمال اسماعيل علي152250192021012020
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جامعة الفلوجة/كلية القانون456.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيمصطفى عبيد فزع عرسان152251192021071046

جامعة الفلوجة/كلية القانون456.0ثانوية مؤتة للبناتادبيرقية محمد كسار محمد152252192022182013

جامعة الفلوجة/كلية القانون456.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبينبأ باسم عوده محمد152253192022162041

جامعة الفلوجة/كلية القانون455.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيمروه حسين عالوي حسين152254192022175037

جامعة الفلوجة/كلية القانون455.0اعدادية النعيمية للبنينادبيعبد هللا فالح خليفه محمد152255192021105014

جامعة الفلوجة/كلية القانون454.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبياحمد ابراهيم سالم نجم152256192021071002

جامعة الفلوجة/كلية القانون453.0اعدادية حديثة للبنينادبيحمزه ثامر حماد عامج152257192021019014

جامعة الفلوجة/كلية القانون452.0ثانوية التسامح للبناتادبيرغد جمال كسار كريم152258192022221012

جامعة الفلوجة/كلية القانون452.0اعدادية المربد للبنينادبيايمن عبد حمود كاظم152259192021056004

جامعة الفلوجة/كلية القانون452.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنينادبيعلي عامر ابراهيم منديل152260192021008003

جامعة الفلوجة/كلية القانون452.0ثانوية االزهر المختلطةادبيزهراء حسين خليفه عبيد152261192022296005

جامعة الفلوجة/كلية القانون452.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيعبد الرزاق مجيد صكر نجرس152262192021042002

جامعة الفلوجة/كلية القانون451.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيليلى خالد هاشم موسى152263192022175035

جامعة الفلوجة/كلية القانون451.0اعدادية الروابط للبناتادبيمنار فراس ثابت راضي152264192022229050

جامعة الفلوجة/كلية القانون450.0ثانوية االزهر المختلطةادبيسالم مصطفى سالم مطلك152265192021296004

جامعة الفلوجة/كلية القانون449.0اعدادية الشيماء للبناتادبينور جبير محمد علي152266192022197033

جامعة الفلوجة/كلية القانون449.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيمنى حاتم محسن مطر152267192022188044

جامعة الفلوجة/كلية القانون448.0اعدادية غرناطة للبنينادبيعبد الجبار غازي صبار محمود152268192021043017

جامعة الفلوجة/كلية القانون447.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيغصون سالم ابراهيم أحمد152269192022188030

جامعة الفلوجة/كلية القانون447.0ثانوية االزهر المختلطةادبيداليا قيس ابراهيم فهد152270192022296004

جامعة الفلوجة/كلية القانون447.0اعدادية الروابط للبناتادبيوفاء دريد محمد اسماعيل152271192022229061

جامعة الفلوجة/كلية القانون447.0ثانوية الرمادي للبناتادبيتبارك عماد اسمير حنوش152272192022164005

جامعة الفلوجة/كلية القانون446.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيعبد الرحمن ماجد فوزي حسن152273192021011023

جامعة الفلوجة/كلية القانون446.0اعدادية المربد للبنينادبيعبيدة شاكر تركي مصلح152274192021056015

جامعة الفلوجة/كلية القانون445.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيابو بكر عماد عكلة محمد152275192021342003

جامعة الفلوجة/كلية القانون444.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبيمهند معد عناد حرفوش152276192021026031

جامعة الفلوجة/كلية القانون444.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيمحمد فيصل عناد مطلك152277192021283015

جامعة الفلوجة/كلية القانون443.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيبالل محمود محل محمد152278192021342039

جامعة الفلوجة/كلية القانون443.0اعدادية الروابط للبناتادبيدعاء حسين علي فياض152279192022229022

جامعة الفلوجة/كلية القانون443.0ثانوية االغالية المختلطةادبيهمام شهاب احيمد عسل152280192021315008

جامعة الفلوجة/كلية القانون443.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيسعد كريم عباس علي152281192021101016

جامعة الفلوجة/كلية القانون442.0اعدادية النهضة للبناتادبيزينب فوزي محمد مضعن152282192022191035

جامعة الفلوجة/كلية القانون442.0ثانوية الزهاوي المختلطةادبياحمد محمد مهند تركي152283192021282001

جامعة الفلوجة/كلية القانون441.0اعدادية زنكورة للبنينادبيعمر عادل عبد احمد152284192021032022

جامعة الفلوجة/كلية القانون441.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيلينا عبد هللا حسين علي152285192022188036
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جامعة الفلوجة/كلية القانون441.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبينور طه غركان عبود152286192022175050

جامعة الفلوجة/كلية القانون441.0اعدادية العرفان للبناتادبيرقيه حسين علي خليل152287192022166019

جامعة الفلوجة/كلية القانون441.0ثانوية االمام العادل للبناتادبيقدس رافع علي درج152288192022159019

جامعة الفلوجة/كلية القانون439.0خارجيونادبيايهاب احمد حامد احمد152289192021400012

جامعة الفلوجة/كلية القانون439.0اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيمصطفى حميد شاهين جاسم152290192021103029

جامعة الفلوجة/كلية القانون439.0ثانوية الحبانية للبناتادبيطيبه كاظم حسن ماضي152291192022187013

جامعة الفلوجة/كلية القانون438.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتادبيفضيله عبد الفتاح ممدوح عبد هللا152292192022189007

جامعة الفلوجة/كلية القانون438.0اعدادية الرصافي للبنينادبيانس ياسين خضير عباس152293192021012006

جامعة الفلوجة/كلية القانون438.0ثانوية وهران للبنينادبيعبد هللا داود سليمان 152294192021048002

جامعة الفلوجة/كلية القانون438.0ثانوية الراشد االهلية للبنينادبيجمال خليل خير هللا حمادي152295192021119004

جامعة الفلوجة/كلية القانون437.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيعبد الرحمن هيثم طه حسن152296192021059014

جامعة الفلوجة/كلية القانون436.0اعدادية االمل للبناتادبيسجى عماد محمد جاسم152297192022195038

جامعة الفلوجة/كلية القانون436.0اعدادية التقدم للبنينادبيسيف فواز عباس علي152298192021062019

جامعة الفلوجة/كلية القانون436.0اعدادية الكرمة للبنينادبياسامه فرج اسماعيل حسين152299192021066006

جامعة الفلوجة/كلية القانون436.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبييوسف عبد الرحمن جاسم حمادي152300192021071050

جامعة الفلوجة/كلية القانون436.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبياحمد ناظم جاسم حمادي152301192021343030

جامعة الفلوجة/كلية القانون436.0اعدادية الرصافي للبنينادبيعبد االمير صالح عبد طه152302192021012018

جامعة الفلوجة/كلية القانون436.0خارجياتادبيابتهاج خميس جمعه صالح152303192022401008

جامعة الفلوجة/كلية القانون436.0ثانوية الوطن للبنينادبيصباح فرج حردان حميد152304192021099016

جامعة الفلوجة/كلية القانون435.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيخطاب عارف محمد حميد152305192021013013

جامعة الفلوجة/كلية القانون435.0ثانوية الحرية للبناتادبيصفا خالد سعود عذاب152306192022192013

جامعة الفلوجة/كلية القانون435.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيغسان نبيل جابر عبد الحميد152307192021020034

جامعة الفلوجة/كلية القانون434.0اعدادية الروابط للبناتادبيغفران خميس احمد عبد152308192022229044

جامعة الفلوجة/كلية القانون433.0اعدادية النهضة للبناتادبيرحمه كريم ابراهيم خليفة152309192022191023

جامعة الفلوجة/كلية القانون433.0ثانوية وهران للبنينادبيحكم محمد سليمان 152310192021048001

جامعة الفلوجة/كلية القانون432.0خارجيونادبيغيث صباح عبد وكاع152311192021400088

جامعة الفلوجة/كلية القانون431.0ثانوية االندلس للبنينادبياحمد خليل ابراهيم حسين152312192021096002

جامعة الفلوجة/كلية القانون431.0اعدادية البخاري للبنينادبيبرهان هيثم تركي خلف152313192021106001

جامعة الفلوجة/كلية القانون431.0اعدادية العال للبناتادبيايه طارق جمعه عبد152314192022156006

جامعة الفلوجة/كلية القانون430.0اعدادية العرفان للبنينادبيعمر سعد محمد حميد152315192021029017

جامعة الفلوجة/كلية القانون430.0ثانوية االندلس للبنينادبيسيف الدين محمد جوير خليفه152316192021096014

جامعة الفلوجة/كلية القانون430.0ثانوية االندلس للبنينادبيايهاب احمد سليمان عبد152317192021096008

جامعة الفلوجة/كلية القانون430.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيمنار جاسم محمد علي152318192022175040

جامعة الفلوجة/كلية القانون430.0ثانوية االهرام للبناتادبيايناس محمد فيصل حماد152319192022228003

جامعة الفلوجة/كلية القانون429.0ثانوية الشموخ للبناتادبينبأ خالد عدنان عليوي152320192022161026
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جامعة الفلوجة/كلية القانون429.0اعدادية النهضة للبناتادبيماريه جاسم محمد عباس152321192022191056

جامعة الفلوجة/كلية القانون428.0اعدادية العرفان للبناتادبيشمس معمر علي عنتر152322192022166027

جامعة الفلوجة/كلية القانون428.0اعدادية النهضة للبناتادبيهيام ابراهيم مانع هاشم152323192022191080

جامعة الفلوجة/كلية القانون428.0اعدادية األوفياء للبنينادبيرعد سعد صبار رشيد152324192021078020

جامعة الفلوجة/كلية القانون426.0ثانوية حارسة القران للبناتادبيفاطمه محمد أنور مزعل152325192022385012

جامعة الفلوجة/كلية القانون426.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيمحمد جعفر محمد شهاب152326192021020039

جامعة الفلوجة/كلية القانون426.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيغيث إبراهيم كاظم عبيد152327192021101039

جامعة الفلوجة/كلية القانون426.0اعدادية الرصافي للبنينادبيمحمد علي محجوب سليمان152328192021012049

جامعة الفلوجة/كلية القانون425.0ثانوية البغدادي المسائية للبنينادبيغيث علوان حرجان فحل152329192021359026

جامعة الفلوجة/كلية القانون425.0اعدادية النهضة للبناتادبيشيماء كريم زبار حمادي152330192022191047

جامعة الفلوجة/كلية القانون424.0ثانوية المعرفة للبنينادبيابراهيم سلمان عايد عيدان152331192021033002

جامعة الفلوجة/كلية القانون423.0اعدادية الرصافي للبنينادبيعبد هللا نبيل عباس حميد152332192021012029

جامعة الفلوجة/كلية القانون423.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيفياض سماح فياض رجه152333192021011033

جامعة الفلوجة/كلية القانون422.0ثانوية االنفال للبناتادبيهاله صبري مخلف شعالن152334192022226052

جامعة الفلوجة/كلية القانون503.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن كريم محمد152335192041009027

جامعة الفلوجة/كلية القانون490.0اعدادية الحريري للبناتاحيائينبأ خضير عواد نايل152336192042193114

جامعة الفلوجة/كلية القانون473.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عباس منوش152337322041010041

جامعة الفلوجة/كلية القانون461.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيزينب عامر حامد فندي152338192042189090

جامعة الفلوجة/كلية القانون450.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيود واثق عبدالمنعم محمد152339192042229116

جامعة الفلوجة/كلية القانون449.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيمحمد جمال رشيد حسن152340192041095074

جامعة الفلوجة/كلية القانون449.0اعدادية عنة للبنيناحيائيمصطفى منتصر عبد االله نوري152341192041021065

جامعة الفلوجة/كلية القانون447.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد نافع عبد هللا مناجد152342192041114100

جامعة الفلوجة/كلية القانون447.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنيناحيائيمحمد صداع دحام حمد152343192041008019

جامعة الفلوجة/كلية القانون446.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائيزينب خليل ابراهيم حمد152344192042391013

جامعة الفلوجة/كلية القانون443.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيشهد رقيب حماد نواف152345192042178041

جامعة الفلوجة/كلية القانون441.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيرشا احمد صبار بديوي152346192042160034

جامعة الفلوجة/كلية القانون439.0ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائياسراء مجيد محمود عبدهللا152347192042240002

جامعة الفلوجة/كلية القانون437.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيبيداء حميد عبود فيحان152348192042166013

جامعة الفلوجة/كلية القانون436.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيريام باسم بديوي صالح152349192042153046

جامعة الفلوجة/كلية القانون435.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنيناحيائيحسين علي محمد ضايع152350192041008005

جامعة الفلوجة/كلية القانون432.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيرسل منقذ عبد الكريم اسماعيل152351332042040032

جامعة الفلوجة/كلية القانون428.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقينور فرحان عبد احمد152352192052173014

جامعة الفلوجة/كلية القانون420.0اعدادية االمين للبنينتطبيقياحمد خالد مرعي حمود152353312051009005

جامعة الفلوجة/كلية القانون412.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعلي ذاكر مجبل عساف152354192051002028

جامعة الفلوجة/كلية القانون411.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيالعباس عبد الرحمن عباس خلف152355192051070009
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جامعة الفلوجة/كلية القانون406.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيسلطان عدنان زبن علي152356192051012023

جامعة الفلوجة/كلية القانون406.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيسفيان عارف عبد خلف152357192051341035

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري564.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيحواء جاسم محمد عبيد152358312042081047

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري563.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيمصطفى ماهر عبد الحميد محمد152359192041095087

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري532.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيامير حسين علي منشد152360232041042007

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري523.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمحمد حامد سامي عبد القادر152361192041020054

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري522.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيردينه خالد مراد علي152362192042153036

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري519.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيزينب خالد ابراهيم حميد152363192042191065

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري519.0اعدادية هيت للبنيناحيائياحمد حمدي جمعه عطيوي152364192041014004

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري505.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيهند احمد عبدالقادر خريف152365192042198089

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري505.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيطيبه محمد رافع البد152366192042189135

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري497.0اعدادية العدل للبنيناحيائيعثمان مصطفى حميد علوان152367192041018020

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري497.0اعدادية هيت للبنيناحيائيعبد هللا نجاح رزيك حسن152368192041014068

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري492.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيميادة محمد ابراهيم سبتي152369192042153085

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري482.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيعثمان ماهر خليل ابراهيم152370102041029034

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري481.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيطيبه عماد حمدي علي152371192042175067

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري476.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيايه نجم الدين احمد ابراهيم152372192042383035

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري474.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيمحمد رحمان ناجي يعقوب152373192041095076

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري474.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيطيبة خميس محمود احمد152374192042246076

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري473.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيهاجر فائق محمد سرحان152375102042091114

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري471.0اعدادية االسراء للبنيناحيائياسامة طارق عبد احمد152376102041011010

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري467.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيخطاب غسان تركي عفتان152377192041001037

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري467.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيلينا خليل حنون شاطي152378122042136071

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري466.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيشمس الزمان حسين رزيج مخلف152379192042185044

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري465.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنيناحيائيحسين محسن علي نجم152380192041008006

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري465.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائينور الدين عبد القادر مجيد حميد152381132041054038

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري465.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيسمية ياسين كريم مخلف152382102042109049

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري464.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيدنيا وليد داود حسين152383192042166024

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري464.0ثانوية المعالي للبناتاحيائينبأ جمال صادق عبد152384192042157069

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري464.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيهمام غازي شهاب احمد152385102041011078

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري463.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيرهف احمد حسين عباس152386192042140010

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري463.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيروكان نافع رحال نايل152387192041015027

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري463.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيهمام ثائر حميد عبد152388192041114115

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري461.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيمحمد جالل حامد خليل152389192041013044

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري459.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمنار اعتماد ياسين خضير152390262042083096
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جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري458.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد حاتم كريم عبد152391112041005087

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري458.0ثانوية القدوة المختلطةاحيائيمحمود هاشم احمد محيميد152392102041161008

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري458.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيهيا ستار فهد كيطان152393192042191144

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري457.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائياسحاق اسماعيل ابراهيم حسون152394202041022021

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري457.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيزينب ستار غزال علي152395192042370112

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري456.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيطيف غالب خليل عباس152396192041341076

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري456.0اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيخالد وليد سليمان سمرين152397102041032012

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري456.0اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمد حمد محمد مخلف152398102041014062

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري455.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيزينب احمد صالح حمام152399192042140013

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري455.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعمر حميد حربي حمود152400112041156078

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري453.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيايالف عايد محمد ياسين152401192042157014

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري452.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمحمد خضير عبد هللا كاظم152402112041026122

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري452.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيصفا نهاد عبد الوهاب عبد هللا152403112042073061

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري452.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيشمس حميد مجيد فارس152404192042198049

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري451.0ثانوية الراية المختلطةاحيائيكمال قاسم عبد الكريم خميس152405212041021011

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري451.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائينبأ حميد كاظم خضير152406112042133062

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري450.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيعبد هللا فالح حسن حمادي152407192041003055

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري449.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيمحمد ابراهيم هالل زغير152408192041106042

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري449.0ثانوية الصحابة للبنيناحيائيصالح جسام محمد مطر152409182041305008

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري448.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيلبنى طارق عبيد حمادي152410192042246090

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري447.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيرسم عمر مجيد حميد152411132042079014

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري447.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيبدور عادل رشيد فارس152412192042189037

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري447.0اعدادية الشموخ للبنيناحيائيسرمد نافع شاحوذ عبد الرزاق152413192041053014

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري446.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيغيث لؤي فخري تقي152414192041012038

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري445.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمهدي سمير مهدي ابراهيم152415102041022097

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري445.0اعدادية االمل للبناتاحيائيورده خميس عبود عليوي152416192042195119

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري444.0اعدادية كبيسة للبنيناحيائيصعب بركات عبد الرزاق حمدان152417192041017008

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري443.6ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء صفاء حسين خضير152418142042094117

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري443.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيمرتضى حامد هندي حمادي152419312041065037

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري443.0اعدادية عنة للبنيناحيائيسامي محمود سامي عبد القادر152420192041021022

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري443.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيديانه خالد محمود شهاب152421192042166025

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري443.0ثانوية الراية المختلطةاحيائيجالل قاسم عبد الكريم خميس152422212041021005

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري442.0ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيأيه سجل مشعان نواف152423192042169002

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري442.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيسجاد مظفر دلف عبد152424192041095035

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري442.0اعدادية االمل للبناتاحيائيزينب سالم هالل رشيد152425192042195051
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جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري442.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيرفل فاضل حسين علي152426102042109035

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري441.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيأنس شاكر محمود محمد152427112041026005

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري440.0اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائياسامه طه ثامر محمد152428102041032006

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري439.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمرتضى محمد مهلهل جعاز152429222041005070

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري439.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيثريا موفق لطيف صالح152430192042369090

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري439.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيغيث حامد رجب بكري152431102041020132

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري438.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائياسامه طه اكريم حمادي152432102041041013

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري438.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائيدعاء محمد جمعه اربيع152433132042075016

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري438.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمريم موسى شاكر حسوني152434212042097119

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري438.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيديانا فرحان نواف علي152435192042229034

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري437.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيجمانه حسن مالك صليبي152436102042110031

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري435.0ثانوية الرباط للبناتاحيائينور عبد الكريم نجرس مطر152437112042121068

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري434.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيبنين عدنان جوهر جسام152438182042072004

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري434.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيبسام سالم دحام عبد152439192041009069

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري434.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيبالل رباح مهدي هادي152440192041003026

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري434.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيعلي محمد مهدي مصلح152441112041025042

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري434.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيروكان مولود عباس جلوب152442192041009105

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري433.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعمر وسام بكر محمد152443232041011047

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري432.0اعداية المعراج للبناتاحيائييسرى علي حميدي ضاري152444102042113116

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري432.0اعدادية صهيب الرومي للبنيناحيائياكرم شهاب احمد عبد هللا152445182041118008

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري431.0ثانوية ذو النورين للبنيناحيائيابراهيم عمار داود عفتان152446112041019002

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري431.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيهارون هيثم حمادي جواد152447192041104039

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري431.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيكوان فؤاد كوان زغير152448192041106040

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري431.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه حامد كاظم عبد االمير152449142042104054

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري431.0ثانوية السويس للبناتاحيائيعذراء عباس فياض عبيد152450192042261026

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري430.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيأية وليد عبد هللا جاسم152451132042074002

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري429.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمسار محمد عبدالعزيز حمادي152452192042193105

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري429.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعبد العزيز عامر محمد صالح152453102041041046

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري428.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيمصطفى احمد عارف محمد152454102041006048

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري428.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرويدا عبد هللا سلمان صايل152455112042073042

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري427.0اعدادية هيت للبنيناحيائيمصطفى باسم محمد عليوي152456192041014106

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري427.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيمنةهللا يوسف هادي عاصي152457192042189186

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري427.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيمنار حكيم مال مرعي152458192042163041

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري427.0ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائياحالم جاسم طلب حمود152459192042170002

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري426.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيصالح مهدي صالح جاسم152460192041283011
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جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري426.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيعلي ثامر حسين حميد152461192041012032

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري426.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعلي صفاء احمد عوده152462102041020118

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد534.0اعدادية جابر بن حيان للبنينادبياحمد نصيف جاسم فرحان152463192021103005

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد497.0اعدادية جابر بن حيان للبنينادبياحمد مطر خلف صائل152464192021103004

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد491.0اعدادية االمل للبناتادبيسجى خالد عبد هللا حسن152465192022195036

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد488.0ثانوية الواقدي للبنينادبيمحمود حامد مهنا عبد152466192021086035

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد482.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيمصطفى ساري جمعه حمادي152467192021071044

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد482.0ثانوية الخلفاء للبنينادبياحمد خليل ياسين خلف152468192021036001

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد473.0ثانوية مؤتة للبناتادبيمنتهى احمد سالم علي152469192022182031

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد473.0ثانوية التكاتف للبناتادبيعائشه فرج محمود عبد152470192022231010

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد472.0اعدادية األوفياء للبنينادبيعبد القادر نافع يونس فزع152471192021078029

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبينبأ احمد محمد زيدان152472192022175043

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية العرفان للبناتادبيهبه شوكه مخلف جاسم152473192022166041

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد466.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيعبد الرحمن ابراهيم جمعة حسين152474192021350071

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية األوفياء للبنينادبييوسف خضير يونس فزع152475192021078074

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية االسراء للبنينادبياحمد خليل شهاب احمد152476102021011004

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية التكاتف للبناتادبيرنا علي عباس عفات152477192022231007

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبياحمد اسعد خلف شاووش152478192021071003

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبياحمد صالح مناوي عباس152479192021071007

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية التعاون للبناتادبياالء حسين عبود ابراهيم152480112022105005

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبياحمد االمين ثابت منذور علي152481192021041004

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية النعيمية للبنينادبيمحمود شيحان احمد فرحان152482192021105028

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية االمل للبناتادبيغفران محمد فالح حسن152483192022195051

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيانور محمد عادي محيميد152484102021200033

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية البدور للبناتادبينسرين محسن فاضل عباس152485192022256017

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيحارث احمد هادي عواد152486102021041020

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية الصقالوية المسائية للبنينادبيمصطفى عبد محيسن رجب152487192021358042

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية العرفان للبنينادبيمصطفى ياسين حماد عبد الحمد152488192021029025

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيمصطفى صباح ريحان حميد152489192021070044

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية الكوثر للبناتادبيمنتهى ذياب فرحان مصلح152490192022173020

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبياحمد ثائر كامل جاسم152491192021071004

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيعثمان ابراهيم محمد حسين152492192021028027

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد437.0ثانوية الواسطي للبنينادبيطه رافع حميد علي152493102021040018

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية ابن النفيس للبنينادبياسحاق اسماعيل حسين بديوي152494192021104006

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية المعرفة للبنينادبيقتيبه قاسم عبد الوهاب طه152495192021033017
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جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيمصطفى انور رداد حسين152496102021041056

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الرضوانية للبنينادبياكرم ثائر فياض ابراهيم152497102021041010

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية االسراء المختلطةادبيعبد هللا نعمان فارس فرحان152498112021169006

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيعبد القهار صالح سرحان خليوي152499102021032014

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الرضوان للبنينادبيعبد الرحمن عامر فرحان علي152500112021034021

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيصالح عباس محمد حسين152501102021041026

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية العرفان للبناتادبيساره خليل عبد هللا حسن152502192022166024

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد428.0ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبيليث عبد مجيد حميد152503122021204011

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيفاطمه عبد الرحمن احمد عبار152504192022175034

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية االعظمية للبنينادبيأيمن مصطفى طارق مصطفى152505132021001007

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية حماة للبناتادبيزهراء طه حسين علي152506112022084074

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية الحضارة للبناتادبياصاله محمود جميل محمود152507102022108005

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية البطولة للبناتادبيمنار عالء حسين عباس152508102022110107

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الرصافي للبنينادبيعمر الفاروق عبد عبد هللا احمد152509192021012036

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيحارث منعم نايف علي152510102021160013

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية السنابل المختلطةادبياحمد صالح حماد رعد152511192021284001

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيبالل سعدون مهاوش فياض152512192021071015

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيايالف ابراهيم عبود مهيدي152513192022188005

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيموسى حسناوي جالل رجب152514192021283016

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعمر نجم عبد مطر152515102021009045

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية النيل المختلطةادبيمصطفى علي فرحان عباس152516192021310010

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية المعتضد با للبناتادبينبا حمادي احمد علي152517192022392007

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الفردوس للبناتادبيلينه ليث رشيد شاكر152518102022090032

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية الخالدية المسائيةادبيمحمود جسام محمد حمود152519192021346073

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيمثنى احمد فريح ياسين152520192021103020

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الكرمة للبنينادبيوليد عماد اسماعيل حسين152521192021066033

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيياسر علي عبد سعود152522192021343194

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيعبد الرحمن حسين سلطان علي152523102021032009

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية الفردوس للبناتادبيوداد قصي ماجد ابراهيم152524102022090042

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد419.0اعدادية الرضوانية للبنينادبياحمد جالل عبد حبتور152525102021041003

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيمروه مجهد عبد هللا فرحان152526192022188039

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيمحمد وسمي ليلو فليح152527102021160042

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيعبد هللا ابراهيم فياض علوان152528102021032015

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيمجدي صالح انور سرحان152529192021071034

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيسيف سعد جاسم كردي152530192021071024
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جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيوثاب فالح سرحان حسن152531102021200158

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية األوفياء للبنينادبيعبد هللا محمود عبد الرحمن زيدان152532192021078032

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد عصام حسين فرحان152533102021009051

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية الرصافي للبنينادبيعبد هللا طالل عطا حمادي152534192021012024

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد416.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيبهاء الدين علي احمد ندى152535192021040009

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد416.0ثانوية المجمع المسائي للبنينادبيزياد احمد خلف حمد152536192021347067

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية البطولة للبناتادبيسفانه عادل حمد احمد152537102022110067

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية التعاون للبناتادبيميمونه كاظم عبد الكريم دواح152538112022105072

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيرسل رياض بزيع فيصل152539192022175015

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الرصافي للبنينادبيشاكر نهاد احمد عبد هللا152540192021012015

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية االمل للبناتادبيرنا عبد الرزاق مصلح عابد152541192022195025

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد413.0خارجيونادبياسماعيل خليل اسماعيل عواد152542192021400009

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد412.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعبد الرحمن حامد صياد خلف152543142021015057

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية السياب المسائية للبنينادبياحمد عوده محمد بديوي152544122021208005

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد412.0ثانوية االندلس للبناتادبيريام زياد جمعه محمد152545192022183011

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد412.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيصالح خيري صالح حرج152546192021020015

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيعبد الحافظ طه محمد عطيوي152547192021054016

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية اسوان المسائية للبناتادبيرند وحيد ابراهيم علي152548102022221022

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبيعبد العزيز كريم عوده مخلف152549192021026016

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيمصطفى صالح خضير عناد152550192021013037

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الغفران المختلطةادبيعمر دهام كواد عيسى152551102021150011

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد411.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيطارق فاضل ابراهيم عبد152552192021036021

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية الرصافي للبنينادبيمحمد عبد الباسط حمد فريح152553192021012046

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيياسر عامر حامد عبد الغفور152554192021020047

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبينجالء ثائر محمد عساف152555192022370093

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيمحمد طارق علي ياسين152556192021028035

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية النهضة للبناتادبيشهد عبد الرزاق نايف سعود152557192022191045

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية االمل للبناتادبيبيادر جبار سليمان احمد152558192022195015

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيجاسم ارحيم جاسم محمد152559192021010011

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية عمر بن الخطاب المختلطةادبيعبد الرحمن نجم عبد هللا فرحان152560192021317004

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيعبد هللا علي مطني غضبان152561192021028024

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية الياقوت للبناتادبيوداد دريد ابراهيم حتحوت152562192022246047

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيجنيد احمد بشير محمد152563192021010012

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد409.0ثانوية الخالد االهلية للبنينادبيعبد الرحمن عثمان حمد عبد هللا152564192021110005

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد409.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبيسرور منصور فرحان حمادي152565192022369098
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جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية المثنى للبنينادبييوسف رياض ابراهيم عبد هللا152566102021022117

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيحسام عالء طه منصور152567192021109026

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الروابط للبناتادبيرقيه حميد مجيد عبد152568192022229025

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيياسين مصطفى عبد الكريم محمود152569192021010037

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيشهد اسماعيل محمد بديوي152570192022175025

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد408.0ثانوية الخالد االهلية للبنينادبيعلي محسن علي منفي152571192021110010

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية البدور للبناتادبيعذراء حسين فاضل عباس152572192022256011

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيدلف مهند محمد جاسم152573132021171008

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية اليسر للبنينادبيمحمد خميس ضايع حردان152574192021061009

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيمنار مازن ياسين لطيف152575192022180011

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية الرجاء للبناتادبيفاطمه هادي ميثم هاشم152576192022160028

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيعلي عطيه جياد ابراهيم152577102021024050

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيرواء محمد فالح جلوب152578192022175018

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيحسين محمود رميض جراد152579192021109028

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية الكرمة للبنينادبيمؤيد اسود صغير حمد152580192021066027

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيحارث احمد فريح ياسين152581192021103007

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيعمر صادق خليفة درج152582192021342117

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية ابن النفيس للبنينادبيحسن وليد خالد صغير152583192021104008

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية الغفران المختلطةادبيسعد علي خلف جرو152584102021150007

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد406.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبياحمد فرحان فيصل محمد152585102021160003

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد405.0خارجيونادبيعمر حميد ذياب حمادي152586192021400078

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيضياء قائد نافع خريسان152587192021060007

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الفجر للبنينادبيعمران طالب محمد شرموط152588192021037010

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية المثنى للبنينادبيعبد هللا محمود داود سلمان152589102021022059

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيعائشه محمد عدنان محمد152590112022063029

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الياقوت للبناتادبييقين مهند عبد الحميد عبد الجبار152591192022246049

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية االنتصار للبنينادبيبركات علي دخيل عبد152592192021123006

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيحارث مؤيد عطا هللا علي152593192021059008

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد405.0خارجيونادبيمصطفى عبد الرحمن حميد بداع152594192021400113

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد جمعة حميد فياض152595102021022085

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية الفجر الجديد للبنينادبييوسف احمد حسين فياض152596102021032039

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية الكراغول للبنينادبييحيى جبير رحيم سالم152597192021092017

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الرصافي للبنينادبيمصطفى محمود شهاب حشاش152598192021012060

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعمر كاتب محمد مطر152599102021009043

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية غرناطة للبنينادبيسيف حماد عبد خلف152600192021043015
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جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية غرناطة للبنينادبيرسول محمد مخلف ذياب152601192021043013

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية المعرفة للبنينادبيابراهيم عبد حمد خلف152602192021033003

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية ابي تمام للبنينادبياشرف ريكان احميد عواد152603192021075003

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيمحمد احمد ابراهيم احمد152604192021059023

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية الرياحين للبناتادبيحنين خلدون علي حسين152605192022186005

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية المثنى للبنينادبيعلي مصلح عبد هللا خلف152606102021022074

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الفتوة للبنينادبيمصطفى ذاكر حاتم حماد152607192021065025

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبيحاتم كريم عوده مخلف152608192021026008

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيتونس هاشم حميد سهيل152609102022109033

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتادبيفاطمه رعد عبد خلف152610192022189006

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيوسام عالء حمدان رزيك152611192021069046

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الرباب للبناتادبيساره تركي ابرير سريع152612122022125078

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنينادبيمصطفى مجيد عوده محمد152613192021008010

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الياقوت للبناتادبينرجس مشتاق طالب هالل152614192022246040

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيمصطفى هاشم احمد جربوع152615192021343180

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيمحمد يوسف محمد عباس152616102021160043

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية اليمن للبنينادبيمصطفى عماد عبد ضاحي152617192021090022

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيمصطفى احمد خليفة رمل152618122021175033

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمحمد حسن علي خلف152619192021011037

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد401.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيعبد المهيمن سعد طه منصور152620192021109046

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية الكراغول للبنينادبيعبد هللا رائد محمود جاسم152621192021092007

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية السنابل المختلطةادبييوسف نواف مشعان جاسم152622192021284014

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الشموخ للبنينادبيسعد صالح خضر جياد152623192021053019

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية العرفان للبناتادبينور حامد رشيد حمد152624192022166039

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتادبياثمار عبد العزيز محمد عباس152625192022373001

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الخالدية المسائيةادبيعبد هللا عبد الرحمن مزبان اليذ152626192021346037

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الدوالب للبنينادبيغسان احمد حسون عامر152627192021016006

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية العرفان للبناتادبيرؤى جالل عيدان مخلف152628192022166017

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعداية المعراج للبناتادبيورود حقي اسماعيل خضير152629102022113075

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية كبيسة للبنينادبيمصطفى أبراهيم فضيل معروف152630192021017011

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد400.0خارجيونادبيحكمت فالح حسن سلطان152631192021400021

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتادبيهاجر طارق مطر خلف152632192022373029

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الياقوت للبناتادبينور صالح حمد شيحان152633192022246042

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية العرفان للبنينادبيمحمد غازي فاضل عبد الحمد152634192021029021

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية المتنبي للبنينادبيحيدر هيثم حماد زيدان152635102021027020
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جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية السنابل المختلطةادبيامجد نذير صالح خلف152636192021284003

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبياحمد ثامر مذود خلف152637122021017003

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية المعرفة للبنينادبيمصطفى ظاهر خميس خلف152638192021033023

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الكرمة للبنينادبيمصطفى عبد هللا عباس حسين152639192021066030

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية الرجاء للبناتادبيصبا محمد حميد ابراهيم152640192022160023

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبيوائل عبد الجبار غازي خلف152641192021026033

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية ابن زيدون للبنينادبيمحمد حامد عبد محمد152642192021031025

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيمحمد حامد محيسن حمد152643192021010029

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الروابط للبناتادبيسبأ محمد شهاب حشاش152644192022229033

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيعبد العزيز عمر حمد رزيك152645192021109043

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيزهراء سعيد رميض رحيم152646192022188020

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيعلي ضياء علي عباس152647192021103016

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية العرفان للبناتادبيخوله علي حسين علي152648192022166015

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الرصافي للبنينادبيعبد هللا ناصر عبد هللا خلف152649192021012028

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيمحمد كمال احمد خضير152650192021020042

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية النساف المسائية للبنينادبياسامه محمد ناجي حمادي152651192021364009

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيعبد حماد خليفه شامي152652192021042003

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيعذراء سمير احمد إسماعيل152653102022109090

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد397.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبييونس حمزة حسن خلف152654142021015127

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الحضارة للبناتادبيرانيا عامر ضاري صالح152655102022108018

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيعبد الكريم احمد ياسين خليفه152656192021059016

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية االندلس للبنينادبيعبد الرحمن حميد مخلف عبد152657192021096016

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد397.0ثانوية الحضارة للبناتادبيتبارك حسن محسن ابراهيم152658102022108010

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيهاني احمد صالح جاسم152659192021028041

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيمحمد عادل اسماعيل جاسم152660102021200128

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية السالم للبنينادبيعلي حسين عالوي معيوف152661192021058023

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيخديجه ياسين طه كاظم152662192022188011

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيصدام منعم جميل ضاحي152663132021004036

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيمحمد فؤاد متعب خالد152664192021069036

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيخديجة داود حماد عفتان152665112022061010

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية حديثة للبنينادبياحسان علي ناظر عبد الجبار152666192021019002

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيبكر يحيى صبار شهاب152667192021109022

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الداودي للبنينادبيعبد هللا عمر محمد محمود152668102021029017

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الوثبة للبناتادبيهجران علي عدنان رجه152669192022194026

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيإبراهيم احمد حسين سعود152670142021015002
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جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0خارجياتادبيرابعه محمود عبد اللطيف محمود152671192022401034

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية االنوار المحمدية للبنينادبييوسف خيون يونس جعفر152672192021072017

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الكرمة للبنينادبيعبد هللا حامد سلمان عبيد152673192021066021

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية المربد للبنينادبيعثمان مضر محمد رجب152674192021056016

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيمصطفى حازم ثابت نعمان152675192021109078

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيعبيده عامر حسان علي152676192021028026

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الفتوة للبنينادبيمصطفى يحيى نايف مطر152677192021065027

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية النهضة للبناتادبيأبرار عبد الرحمن مصلح سعود152678192022191001

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية االسراء للبنينادبيمهدي خضر حمود خلف152679102021011050

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيعبد الرحمن فيصل حميد مشحن152680192021070020

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية حمرين للبنينادبياسامه هيثم سامي عالوي152681312021011003

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية االمل للبناتادبيانسام جمال جاسم حمادي152682192022195010

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الخالدية للبناتادبيرسل خالد فاضل علي152683192022185005

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد395.0خارجيونادبيهيثم دهمان خليف ندى152684192021400126

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الرشاد للبنينادبيبركات شامل كامل حمد152685192021050007

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الصقالوية المسائية للبنينادبيعلي يحيى طامي فرحان152686192021358030

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الروابط للبناتادبينبأ ناهض عبد الكريم علي152687192022229054

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية السالم للبنينادبيرامي سعيد ابراهيم شالل152688192021058011

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبياسامه مالك حميد مركب152689192021040004

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيمحمود خلف عجاج ضبعان152690192021036048

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد394.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيعبد هللا رويد هوبي كرجي152691132021015035

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية النساف المسائية للبنينادبيتحسين عالوي خلف حميد152692192021364013

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية النجاح للبنينادبيعمر رياض سرحان محمد152693192021289012

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيعبد هللا عبد الحليم واسط هزيم152694192021060012

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية العلم النافع للبنينادبييوسف طاهر صبار صالح152695192021095028

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الرصافي للبنينادبيمحمد امين عبد هللا نايف152696192021012041

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الياقوت للبناتادبيماجدة محمود محل فليح152697192022246032

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية زنكورة للبنينادبيعبدهللا محمد ضاحي محمود152698192021032015

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الفتوة للبنينادبيمحمد خليل ابراهيم رجب152699192021065020

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعبد الرحمن احمد عالوي جواد152700192021071026

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيفاروق ثامر مراد مال علي152701192021028028

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية االصيل للبناتادبيبراء عباس مشرف فرحان152702112022064010

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية العرفان للبنينادبيعامر عبود محمد حسن152703192021029014

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية العدل للبنينادبيمصطفى لبيد رجا احمد152704192021018010

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية االندلس للبنينادبيعبد اسماعيل ابراهيم احمد152705192021096015
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جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد392.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبياخالص خالد مرزوك سعود152706192022369004

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية المثنى للبنينادبيعبد القادر حمدان فزع فرحان152707102021022051

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية األوفياء للبنينادبيعلي نمر حسان محمد152708192021078040

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية السيوطي للبنينادبيمروان موسى جار هللا جوده152709112021054042

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية العلم النافع للبنينادبيماجد مطر عواد فليح152710192021095020

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية التقدم للبنينادبيمصطفى فاهم عبد حمد152711192021062042

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبييحيى هندي جوير فهد152712192021283017

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية النعيمية للبنينادبيمحمد محمود عبد مجدي152713192021105026

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الشفق للبناتادبيدنيا مصطفى عبيد حسين152714192022243011

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية المربد للبنينادبيعبد هللا عدي حميد عنفوص152715192021056013

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الحقالنية للبنينادبييوسف فائز خلف سعيد152716192021020049

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية جبهة للبنينادبيمحمد هاشم بدعي رشيد152717192021301033

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيعباس محمد عباس علي152718192021011020

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيعمر احمد محمد فهد152719192021013024

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية االزهر المختلطةادبيعمر سمير جسام حمادي152720192021296006

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية السالم للبنينادبيعمر فوزي احمد شرموط152721192021058026

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية البتول المسائية للبناتادبينبأ محمود احمد حمد152722102022222037

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيقحطان رعد سليمان داود152723102021160037

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيمحمد كتيب محمد مخلف152724192021109073

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية التقدم للبنينادبيأيوب عبد القادر اسماعيل صالح152725192021062001

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية المثنى للبنينادبيرعد سامي احمد حمد152726102021022040

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية األمين للبنينادبيعبد الرحمن احمد جاسم مخلف152727192021076008

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية ابن زيدون للبنينادبيمحمود جبار جميل حمد152728192021031030

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الوثبة للبناتادبيطيبه قيس سامي حماد152729192022194015

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الصقالوية المسائية للبنينادبيمزهر اسماعيل محمد حسين152730192021358039

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الرجاء للبناتادبيهناء فراس محمد احمد152731192022160037

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيحمد سعدي مهدي صالح152732192021069017

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الشموخ المختلطةادبيياسر ناجي سليمان صالح152733102021159015

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيعبد الرحمن مهند جياد دايح152734192021036025

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الصقالوية للبنينادبياحمد علي نصيف جاسم152735192021028005

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية االمل للبناتادبيزبيده عامر حسان علي152736192022195030

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية حديثة للبنينادبيمصطفى عمر انور دلف152737192021019034

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبياسامه محمد حميد عبد152738192021013007

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية الخالدية المسائيةادبيحسين نصر هللا عبود زغير152739192021346024

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية األوفياء للبنينادبيعز الدين عبد الستار جبار جاسم152740192021078037
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جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيايمان عماد جاسم محمد152741192022370013

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعداية المعراج للبناتادبيفاطمه محمد مكلد مظهور152742102022113058

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية االندلس للبنينادبيمحمود اسعد جواد علي152743192021096025

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيهيثم نواف شريف عبد هللا152744192021070047

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية الحرية للبناتادبياستبرق نعمان جاسم علي152745192022192001

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الطارق للبنينادبيحمزة وليد مجهد حماد152746102021042006

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيمحمود طالب حسين شفيق152747192021071039

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيعبد هللا فاضل مطر بهن152748102021041041

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية االعظمية للبناتادبينور عادل عبيد سند152749132022073125

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية بالل للبنينادبيفياض احمد محمد فياض152750102021055034

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيحذيفه عبد الرحمن مصلح سعود152751192021071017

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبيحذيفه فاروق محمد عبد152752192021026009

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا خالد منصور عبد هللا152753102021027037

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيبهاء خالد عبد الكريم عوده152754192021028009

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعبد هللا نعمه خليل علي152755102021160027

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينادبيمحمد صباح عكل مسلط152756192021340089

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعبد هللا مشكور درويش عنيد152757102021160026

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيايوب خضير عباس حسين152758102021160009

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعلي عبد الرحمن مصطاف كريم152759192021071033

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيعمر حسين علوان عباس152760112021059065

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيعلي وليد سالم طعمه152761192021343102

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية البدور للبناتادبيعذراء سليمان احمد سرحان152762192022256012

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الكرمة للبنينادبيايمن علي حسين محمد152763192021066009

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية السالم للبنينادبيعبد الرحمن منير ابراهيم شالل152764192021058015

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الميثاق للبنينادبياحمد قحطان لطيف محمد152765192021006008

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الفتوة للبنينادبيعبد هللا احمد جاسم حمادي152766192021065011

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيحيدر سعد عباس موسى152767192021054009

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية المتنبي للبنينادبيحسام سعد عبد الوهاب احمد152768102021027018

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية العراق المسائية للبنينادبيمحمد عبد تركي خليفة152769192021339008

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيبالل خميس حمزه عبيد152770192021283003

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد386.0ثانوية اإلرادة المختلطةادبيذياب خميس محمود يوسف152771102021156016

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيضحى حسين ابراهيم علي152772102022109080

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي ابراهيم جواد محمود152773212021014049

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية االمل للبناتادبيساره قيس جميل شعالن152774192022195033

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية العرفان للبنينادبيبكر عمر نصيف جاسم152775192021029006
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جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيسامر عماد سليمان علي152776112021181033

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية الخلد للبنينادبيمؤيد حميد اسماعيل كواد152777192021286005

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية جنين للبناتادبيرويده حامد سليمان غريب152778192022149006

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية طه حسين المختلطةادبيحربي محسن عزيز اسماعيل152779212021351004

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية المعرفة للبنينادبيمحمود ابراهيم محمد نايف152780192021033020

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيايمن خالد محمد فنوص152781192021036016

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيمحمد عبد الرحمن احمد كسار152782192021036047

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيمصطفى خالد هويدي صالح152783102021160046

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيعثمان احمد عزيز صباح152784192021069026

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبياسامه حميد حسين علي152785192021101007

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الشيماء للبناتادبيمياده مدني شعبان شالل152786192022197031

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية االمل للبناتادبيفاطمه احمد حسين ضاحي152787192022195052

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد384.0خارجيونادبيعمر حمد مطيران عويد152788192021400077

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةادبيمصطفى مازن عبد االله حسين152789132021242013

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الرضوانية للبنينادبياحمد عارف سلطان حاجم152790102021041005

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية الشهابي للبناتادبيرحاب محمد هبش حسن152791192022254002

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الحقالنية للبنينادبييونس جمال عبد الرحمن حسين152792192021020050

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيمصطفى سالم ابراهيم عنزي152793122021176046

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنينادبيعمر طه جاسم محمد152794132021054009

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية الرياحين للبناتادبياسيا عبد الرحمن مزبان اليذ152795192022186002

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية النهضة للبناتادبيمروه سالم محمد كسار152796192022191058

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية العدل للبنينادبيعثمان نبيل يسر عبد العزيز152797192021018005

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية ابن النفيس للبنينادبيمحمد بالسم حردان محمد152798192021104026

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيعثمان ثائر عالوي عنزي152799122021176024

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية العدل للبنينادبيهيثم ظافر عبد القادر محمد152800192021018012

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية المثنى للبنينادبيمصطفى عباس فاضل حسين152801102021022101

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية األوفياء للبنينادبيعثمان غالب حميد صكر152802192021078035

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الرصافي للبنينادبيعبد هللا علي محمود خضير152803192021012025

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيغزوان باسم ياسين حسين152804192021070026

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيياسر يحيى ناجي عواد152805102021041062

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية األوفياء للبنينادبيعبد هللا اسامه صالح حسين152806192021078031

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية األمين للبنينادبيعبد الواحد فواز ذياب خلف152807192021076011

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنينادبيمصطفى محمد عزيز مخلف152808192021027014

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية النجاح للبناتادبيفاطمه محمد خميس حمادي152809192022269005

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيزهراء عدنان ذياب عبد هللا152810102022109060
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جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية العرفان للبناتادبيزهراء عماد حمادي حديد152811192022166022

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيعلي شهاب احمد كسار152812192021036035

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الرضوانية للبنينادبياحمد ياسين اكريم حمادي152813102021041007

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيطاهر محمد فاضل طالل152814102021041030

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيعمر ياسر علي حسين152815192021109061

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية السياب للبناتادبيشهد طارق حمد صالح152816102022077022

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية المثنى للبنينادبيمؤمن عباس صالح مخلف152817102021022080

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية دجلة للبناتادبينور علي عواد نايف152818192022219022

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية التكاتف للبناتادبيآيه حاتم حامد عبد152819192022231016

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية كبيسة للبنينادبيأيمن صالح حميد فهيد152820192021017003

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية جبهة للبنينادبيمصطفى حقي اسماعيل نومان152821192021301034

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية األمين للبنينادبيعلي محمد حمد سليمان152822192021076014

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية التقدم للبنينادبيعمار ماجد احمد فهد152823192021062030

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية الكندي للبنينادبيطه عباس محمد محسن152824112021046011

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعثمان عامر عثمان نعيم152825102021015053

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الفتوة للبنينادبيمحمد سالم علي مخلف152826192021065022

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية المصطفى للبنينادبيغيث زياد خليف عربيد152827102021017045

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد379.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعبد المهيمن محمود ابراهيم احمد152828112021180092

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية دار السالم للبنينادبياحمد عبد الستار رجه منصور152829192021049002

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبياسامة ساجر هادي ثلج152830102021160005

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية غرناطة للبنينادبيشداد مظهر علي منسي152831192021043016

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية الصقر المسائية للبنينادبييوسف فالح مهدي محمد152832102021208042

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية دجلة للبناتادبيسرى ماجد حميد حسن152833102022095045

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية بالل للبنيناحيائيحسين هادي صكر محسن152834102041055019

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيميمونه صدام حسن عبدالعزيز152835192042189193

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيعبير عبد رسول عالوي152836192042175069

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيضياء خضر محمد شهاب152837192041071032

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيابو بكر فوزي احمد عزاوي152838192041009008

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد417.0ثانوية امنه بنت وهب للبناتاحيائيايمان حسين نافع فرحان152839192042260004

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيمحمد محمود فرحان جاسم152840192041343208

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيايات خالد عباس علي152841192042188027

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد414.0ثانوية االنتصار للبنيناحيائيعبد هللا فتحي هذال جرذي152842192041123008

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد414.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمصطفى جاسم محمد علي152843192041012063

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيساره محمود مضحي حسين152844192042175047

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيبكر رياض جاسم محمد152845192041019021
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جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيايمن عامر جبوري مجحم152846192041114026

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية البغدادي المسائية للبنيناحيائيمحمد عبدالجليل كنعان محمد152847192041359045

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد409.0اعدادية جنين للبناتاحيائيريم رحيم اسماعيل مظهور152848192042149032

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيماجد مصطفى ماجد سعود152849192041009236

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد408.0اعدادية الروابط للبناتاحيائينور منذر حميد عياده152850192042229104

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد407.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينور محمد احمد عواد152851192042383175

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد405.0اعدادية العامرية للبنيناحيائياحمد صفاء احمد عوده152852102041020019

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسميه ستير عبيد علي152853192042173025

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيزهراء عبد الناصر فاضل محمد152854102042101054

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمحمود يحيى يوسف علي152855192041041064

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد403.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيماجد حميد علي خضر152856192041302010

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم محمد زيدان152857192041350087

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية االمل للبناتاحيائيصفا شيحان زيدان خلف152858192042195074

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية سومر للبناتاحيائينور امين عباس علي152859142042072128

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد402.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد جميل صالح152860102041041040

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد401.0ثانوية اسيا االهلية للبنيناحيائيصهيب جمعة مشعان عبد152861192041126003

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائياحمد سالم عبد هللا عبد152862192041012008

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمرتضى عمر جواد حميد152863192041012059

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائينبيل طه ابراهيم عطيوي152864192041007162

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيياسر رعد سلمان مسفوه152865232041254066

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيضياء عبد الستار محمود صالح152866192041020022

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية الزقورة للبناتاحيائيتبارك خالد ماجد نصيف152867112042140007

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيعلي عبد هللا طالب كاطع152868122041006023

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيمحمد ابراهيم نوري نشمي152869192041006054

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمهند وليد حميد علي152870192041015080

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد كريم غانم محمد152871192041007145

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيبكر جمال مشعان احمد152872192041006012

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيسيف الدين سعد جعفر ابراهيم152873102041041034

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد397.0اعدادية العرفان للبنيناحيائييوسف ذياب فرحان حمادي152874192041029055

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيسيف حيدر سبتي جمعه152875132041017032

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائيصادق مهدي داود سلمان152876192041103023

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الستار بادي عباس هوير152877102041020089

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية قريش للبناتاحيائيزينب عبد الكريم شاحوذ سميط152878192042158038

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيرسليه قاسم محميد حسن152879192042229041

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيساره ابراهيم محمود عبدهللا152880192042175046
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جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الفجر للبنيناحيائياسامه سعد جمعه عبيد152881192041037004

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائياحمد عبد صكر مشعان152882192041010007

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيهمام احمد دويش احمد152883192041009343

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسالي سعد جميل مشرف152884322042030027

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية العرفان للبنيناحيائييوسف مثنى جمعه حماد152885192041029057

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية السالم للبنيناحيائيمصطفى علي عبد عرموط152886192041058036

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبدهللا سمير خلف حسين152887192041009187

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الروافد للبنيناحيائياحمد صدام دعدوش نايف152888112041025005

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد394.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيحنين جاسم محمد فزع152889192042369095

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيفاطمه صافي جراح محمد152890192042229077

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية النساف المسائية للبنيناحيائيياسر عادل حميد عطيه152891192041364028

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيمنتظر علي عبد المحسن داود عزت152892212041034108

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية البتول للبناتاحيائيرفل قيس محمد مسعود152893112042072054

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائياحمد توفيق عبد الحميد احمد152894192041004002

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيمالك سامي فرج عيدان152895192042194083

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد393.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيريام حامد ذياب عبدهللا152896192042189083

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية البيان المسائية للبناتاحيائيشهد ضياء سهيل كسوب152897192042376006

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيرنا محمود خضر عبد152898102042111022

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية النجاح للبنيناحيائيعمر ستار خضر نايف152899192041289006

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعمر عادل محمد عبد152900192041095061

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاحيائيساره محمد رجب محمد152901192042262006

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيماهر ذاكر خليفه حمادي152902192041006053

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعمر عبد هللا عبد فرحان152903192041043027

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيحسن محمد حسين عبد152904192041001032

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيمريم وسام صالح مهدي152905192042189175

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيبالل احمد حسين عطاهللا152906192041341032

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيساره سعد خليفه حمود152907192042154019

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الشيخ ضاري للبنيناحيائيعبد الملك محمود حسين عباس152908102041010014

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيشهد محمود لطيف محمد152909192042188085

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيمحمد جاسم محمد عبد152910192041341152

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائياسماعيل ياسين كريم مخلف152911102041009012

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيهمام علي مخلف حماد152912192041001105

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيياسر عمار جميل عبد هللا152913192041003089

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد الرحمن خالد نصار حمد152914192041007076

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الشيخ ضاري للبنيناحيائياسامة وليد هادي مطرود152915102041010002
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جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيحنين حامد عبد حسن152916192042191033

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية طوبى للبنيناحيائياحمد فهد علي حاجم152917212041087007

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيمرتضى منعم مطني عواد152918192041341185

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيزينب جاسم محمد خضير152919192042191064

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيوسام باسم حسين جاسم152920192041003087

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية العدل للبناتاحيائيزهراء عليان محمد داود152921192042174019

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيهدى فالح حسن مجباس152922192042246115

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيزينب لؤي سليم كريكش152923192042370117

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيرغد هيثم علي جاسم152924102042109034

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الفجر للبنيناحيائيفهد هاشم حسين علي152925192041037022

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناحيائياسماعيل حقي اسماعيل ابراهيم152926192041118007

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية عنة للبنيناحيائيجاسم ناظر جاسم تركي152927192041021015

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيحارث صالح مخلف عبد152928112041016033

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية هيت للبنيناحيائيمعاذ حمد زغير هندي152929192041014113

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد388.0ثانوية التسامح للبناتاحيائيساره صباح مخلف رجا152930192042221017

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد388.0خارجياتاحيائياالء اركان علي عبد هللا152931192042401006

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية التقدم للبنيناحيائيسعد فالح عبود طلب152932192041062007

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيطيبة ناظم بديوي صالح152933192042153070

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعداية المعراج للبناتاحيائينيران عادل محمود برغش152934102042113105

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيأيه علي عداي مجباس152935192042188010

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيعلي يونس محمود عطيه152936192041302009

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد387.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناحيائيضياء صباح عبد خلف152937192041340037

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيمحمد جمال سلمان داود152938192041095075

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد386.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيمريم اوس صالح حاسب152939192042369314

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية االمال للبناتاحيائيضحى صالح نجيب كريم152940112042070092

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيزيد صبار فاضل محسن152941192041343081

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيميساء مزاحم فتيخان سرحان152942192042246097

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد386.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيهدى احمد حردان فياض152943192042369406

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائيمصطفى علي نايف كرين152944192041065037

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيعبد الكريم حاتم كريم كاظم152945102041043034

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعبد هللا طالب مهيدي صالح152946192041071039

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيأيمن محمد عبود فياض152947192041029001

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيعبدالسالم صعب عبد حمد152948192041356031

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية الحبانية المسائيةاحيائيخالد احمد صالح ابراهيم152949192041344005

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمنتظر رسول خضير علي152950242041062189
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جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الراية المسائيةاحيائياحمد سالم مظفر حسين152951192041341012

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية شعاع المعرفة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء عبد محمد ابراهيم152952192042272021

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد384.0ثانوية النساف المسائية للبنيناحيائيياسر احمد سرحان زيغان152953192041364027

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيايه كريم محمد حميد152954192042191021

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية السنابل المختلطةاحيائيعبدالغفور نوفل منصور حسين152955192041284012

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد العزيز جميل صالح عبد152956192041009145

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيحذيفة منصور عبد هللا مبارك152957112041158001

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيرانيه سعيد حامد مشعان152958192042229037

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيياسين تحسين ياسين مخلف152959192041009351

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائياحمد ستير عبيد علي152960192041350010

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائياسماء ناظم غيدان خلف152961192042370008

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيانس شاكر ابراهيم شهاب152962192041343048

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائييوسف ستار فزع كاظم152963102041041088

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد382.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيهارون وليد جبير هادي152964192041125032

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيميمونه خالد نايف بكر152965192042191122

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيمحمد صالح هندي رمضان152966192041341167

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيميعاد حميد جواد حسين152967272042052164

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمصطفى اياد خلف عبد152968192041114104

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيحسين محمد حسين علي152969192041011042

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد381.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيضحى كريم صباح كسار152970192042154023

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائينور علي عبدهللا عواد152971192042246108

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد عقيل موفق لطيف152972192041009279

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناحيائيعبدالكريم خميس ابراهيم خضر152973192041337065

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية العال للبناتاحيائيأمنية محمود عبد اللطيف محمود152974192042156003

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيسيف خالد مخلف شكر152975192041015031

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيعبد الحكيم عبد الواحد حامد ضيدان152976192041031009

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائياحمد عامر اسماعيل جاسم152977102041009008

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائياية فنر عباس حسين152978192042150007

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائينور محمد فرحان صالح152979102042108103

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائياحمد شاكر جهاد شاحوذ152980192041065002

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيعثمان ابراهيم عبيد مزيد152981192041027020

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية شعاع المعرفة للبناتاحيائيتسنيم عامر محمد عرموط152982192042272004

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيغفران رسول فريح نواف152983192042246086

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيعلي فاضل خضير عفتان152984112041016076

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيطوى عبد الرسول حسين مهيدي152985192042133031
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جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائييقين عبدالرحمن محمد فرحان152986192042188153

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيرسل حكمت هاتف عبيد152987192042166029

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيمحمد جهاد ابراهيم سلمان152988192041343177

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية االمل للبناتاحيائيرشا عصام نيسان عباس152989192042195037

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيوسن جمعه نايف صالح152990322042066078

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد378.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيزينب رياض ياسين محمود152991192042369176

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيعبدهللا عمر شاكر سالم152992192041350065

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائينور محمود عطيه علي152993192042175088

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيهادي علي هادي عناد152994142041047193

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد أياد شهاب أحمد152995102041019118

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد378.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيشيماء اكريم علي ضاحي152996192042369232

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيميمونه مؤيد فخري سحاب152997192042370229

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائينبأ جمعه عطيه سعود152998192042205026

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيمحمد خضر محمد عبد الوهاب152999192041006057

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد377.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيايه عبدالسالم محمد حسين153000192042369063

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيزينة ناظم نايف فرحان153001102042141025

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيعبير صباح محمود مصطفى153002192042240024

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد377.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائياسيل محمد اسماعيل عالوي153003192042182003

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية االمل للبناتاحيائياسيل عمار علي محمد153004192042195007

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية هيت للبناتاحيائيضحى احمد حميد رشيد153005192042196070

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية هيت للبنيناحيائياحمد فؤاد سامي مهيدي153006192041014008

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائياحمد سامي عدنان سالم153007212041065005

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيالرا اياد عويد رفيع153008192042152035

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيمنير سالم حميد احمد153009272041046111

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيمنيرة ستار عيسى عبد الحسن153010242042130134

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية الصقر المسائية للبنيناحيائيالمصطفى محمد خلف خضير153011102041208006

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية اليمن للبنيناحيائياحمد ماهر محمد علي153012102041016006

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية الحبانية للبنيناحيائيمحمد شريف عبود مشوح153013192041046038

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيغازي حسن عيفان عزام153014192041029037

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيخطاب رعد مخلف خليفه153015192041007050

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائيالحسين احمد فرحان حمادي153016192041070012

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيسرى خليل احمد عبد153017192042191076

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية جنين للبناتاحيائيرسل سالم هادي الحج153018192042149027

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيعبد هللا عبد المنعم عبد هللا فرحان153019322041004032

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية التعايش للبناتاحيائينبا كمال علي توفيق153020312042054039
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جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائياسراء حامد خضير عباس153021232042095002

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيطارق خالد جياد حمزه153022102041032018

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية جنين للبناتاحيائيحنين شاكر خضير علي153023192042149020

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد احمد جميل ارحيم153024192041009242

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيرقيه شاكر محمود فهد153025192042192015

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيسجى داود حمادي حسين153026192042224034

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الكرخ للبنيناحيائيعمر محمد جبوري ياسين153027102041003029

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد374.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيسبأ محمد تركي محمود153028192042369195

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيتبارك محمد احمد شحاذه153029192042191027

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد374.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيموج هادي عناد حمود153030192042163043

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيحسين حبيب كريم بديوي153031192051028011

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد413.0إعدادية الفرقان للبنينتطبيقيوعد حمد عبد كاظم153032182051021030

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية جنين للبناتتطبيقيبتول بشير احمد ابراهيم153033192052149002

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقياحمد سالم جدعان علي153034192051104003

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقيعال ستار بكر عباس153035192052188026

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية العرفان للبنينتطبيقيأسامه خميس حسن فالح153036192051029001

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيمصطفى احمد كريم عبود153037102051024031

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيمظهر اسماعيل محمد حسين153038192051028047

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمصطفى احمد حسين سالم153039192051071046

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيحسن عليوي ناجي عباس153040192051040017

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعداية المعراج للبناتتطبيقيهاجر حقي اسماعيل خضير153041102052113031

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية االمل للبناتتطبيقيانسام عمار حمود صالح153042192052195004

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيابو عبيده اسامه رشيد عبد الحميد153043192051012003

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيعمر هاني صالح عبد153044112051021093

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية األوفياء للبنينتطبيقيسعد عماد محمود عبد هللا153045192051078012

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد380.0ثانوية دمشق للبنينتطبيقيحذيفة وضاح ذاكر علي153046192051052005

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقييوسف فالح علي صالح153047102051020250

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيمصطفى مهند مسعود احمد153048192051013051

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية االمل للبناتتطبيقييقين رياض عبدالرحمن حمد153049192052195030

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية المجد االهلية للبناتتطبيقيريم جميل جاسم حمادي153050192052383009

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيامير محمد حميد عبد153051192051013010

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقييوسف صالح حسن عسكر153052112051017053

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية حمرين المسائية للبناتتطبيقياسراء كريم مطر ابراهيم153053312052081002

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيعبد الرحمن صبحي عبد العزيز ابراهيم153054192051124014

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعدي حاتم ثابت مرعي153055192051011057
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جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية المربد للبنينتطبيقيحسب هللا محمود حسين علي153056192051056008

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعبد الرحمن ناظم كسار فرحان153057192051004023

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينتطبيقيسعيد عبد القادر صليبي عباس153058192051069013

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيمرتضى نجاح فاصل كريم153059192051060036

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا نعمه عبد هللا153060252051030037

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية التقدم للبنينتطبيقيمحمود احمد جاسم محمد153061192051062028

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيليث كريم ياس شطب153062102051009022

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيرحاب جمعه عيسى حسن153063182052197009

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيمخلد خيري شاكر حمود153064192051084018

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيابو بكر محمد عبيد خلف153065192051026002

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيمحمود سعدي كسار فرحان153066192051341095

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقياحمد نعمه حسين اسود153067272051010006

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية األوفياء للبنينتطبيقيعثمان مازن إسماعيل داود153068192051078027

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيهمام نشأت علي إبراهيم153069192051104028

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيعبد القادر شهاب حمد بشير153070192051028019

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيعلي ناصر حسين علي153071192051024024

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقينور صباح محمود فرحان153072192052188037

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية العبور للبناتتطبيقيدعاء صالح ساير مهنا153073192052223005

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية العرفان للبنينتطبيقيحارث مثنى جمعه حماد153074192051029004

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمحمد رافع يوسف حسين153075192051015056

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد365.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيعمار حامد كاظم حسين153076102051205109

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية العدل للبنينتطبيقيمعن لبيد رجا احمد153077192051018020

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيمصطفى محمد علي خلف153078192051004047

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيوضاح علي عبد القادر براك153079162051047171

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيعبدالرحمن علي مخلف حماد153080192051341047

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيسجاد باسم نعمه عبيد153081122051025045

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيمحمد سالم حسين علي153082192051011068

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعبد هللا صالح حامد ابراهيم153083192051019047

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيعبد هللا عايد سويد نايف153084312051063019

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانوية االيالف للبنينتطبيقيعبد الرحمن عزمي عبد الحليم عبد الجبار153085192051107016

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيماجد مرشد مجيد محمد153086192051084012

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيصهيب حسين كريم حسين153087192051017012

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية هيت للبنينتطبيقياسامه فهد محيسن شحاذه153088192051014021

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيايه محمد صباح خورشيد153089102052110014

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية الشباب للبنينتطبيقيستار خميس حسين محل153090102051023006
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جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية راوة للبنينتطبيقيعلي فؤاد حسون علي153091192051022015

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيمنى نوري شعبان وهيب153092192052193010

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد باقر خالد حسين حاتم153093142051182046

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية الفجر الجديد للبنينتطبيقيمصطفى رشيد اسماعيل علي153094102051032029

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية الميثاق للبنينتطبيقيمحمد فهد مشعان تركي153095192051006016

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية551.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيمحمد المهدي هيثم عواد علي153096192021071035

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية494.0اعدادية االمل للبناتادبيمريم عبد الرحمن تركي حماد153097192022195056

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية486.0ثانوية الحرية للبناتادبيميسره خلف حردان احمد153098192022192019

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية414.0اعدادية الفلوجة للبناتادبياستبرق جبار رجب مجيد153099192022188003

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية409.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيمريم حسين حمادي صالح153100192022188041

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية405.0ثانوية النساف المسائية للبنينادبيحذيفة دحام احمد فرحان153101192021364016

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية404.0اعدادية الكوثر للبناتادبيشهد حميد ابراهيم حسين153102192022173013

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية401.0اعدادية الرضوانية للبنينادبييوسف عبد عباس جاسم153103102021041066

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية401.0ثانوية السويس للبناتادبيغفران احمد عبود حمادي153104192022261002

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية399.0اعدادية الروابط للبناتادبيشهد محمد جاسم حمادي153105192022229038

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية390.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمحمد فالح عبد فاضل153106192021011041

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية388.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمحمد احمد حسين ابراهيم153107102021035028

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية385.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبيعلي محمود خليفه سريح153108102021035025

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية البيان المسائية للبناتادبيهاجر محمد جاسم عليوي153109192022376020

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية الروابط للبناتادبياسراء ثامر فليح حسن153110192022229003

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيعذراء ناجي مخلف فنجان153111192022218027

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية382.0اعدادية الكوثر للبناتادبييقين حميد ابراهيم حسين153112192022173029

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية381.0اعدادية الياقوت للبناتادبيورود هادي صالح عبد153113192022246048

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيعبد الستار عبيد ضيف نغيمش153114102021041036

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية378.0ثانوية الوطن للبنينادبيمحمد فريح عساف خلف153115192021099022

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية377.0اعدادية النهضة للبناتادبيساره رشيد اسماعيل جاسم153116192022191037

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيمحمد جميل نصيف جسام153117192021350124

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية الرصافي للبنينادبيمصطفى مالك جديع سعد153118192021012059

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية اإلرادة المختلطةادبيغفران خضر محمد غافل153119102022156001

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية371.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيزيد عادل عبد الرحيم احمد153120192021343059

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية369.0اعدادية المثنى للبنينادبيعمر احمد عواد محمد153121102021022076

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية368.0الخارجيونادبيناصر ماجد حميد حمادي153122102021400162

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية368.0ثانوية الخمائل للبناتادبيهديل كامل علي حمد153123192022150042

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية367.0اعدادية األوفياء للبنينادبياحمد طلب يونس فزع153124192021078006

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية366.0اعدادية عدن للبناتادبيغفران قحطان عدنان محمد153125132022106062
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جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية الشموخ المختلطةادبيحوراء رزاق علي حسن153126102022159001

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية364.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيانس نصيف جاسم حروش153127192021028007

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية364.0اعداية المعراج للبناتادبيأفق عبد الحق علي حسين153128102022113001

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية البطولة للبناتادبيايه فارس غنام فارس153129102022110025

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية361.0اعدادية العراق للبنينادبيكرار هادي جواد سكندر153130122021009221

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية474.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد شيحان شالش خليوي153131192041009269

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية461.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائياقبال حسين منصور سلمان153132242042191009

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية457.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيمنتهى علي احمد ذيب153133192042270041

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية431.0اعدادية االمل للبناتاحيائيعاتكه ساري جالل رجب153134192042195084

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية416.0ثانوية االنتصار للبنيناحيائيوليد خالد هليل رشيد153135192041123015

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية404.0اعدادية االمل للبناتاحيائياميمة ضاري جالل رجب153136192042195014

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية403.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيمروه مؤيد جابر سهو153137192042229083

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية402.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيدعاء خالد ابراهيم حميد153138192042369110

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية400.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائياكرم حمود مجيد ظاهر153139192041350016

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية400.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيسجى محمود عبدهللا محمود153140192042189106

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية390.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيبتول منذر رشيد زبار153141312042058004

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية388.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيمحمد نوري جياد نايف153142112041150011

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائينور عبد هللا فاضل حمودي153143122042096038

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية384.0اعدادية الحريري للبناتاحيائينبأ محمد طه عبيد153144192042193119

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية384.0ثانوية الصديق للبناتاحيائيرشا غازي محمد فياض153145192042230005

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية383.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيجنان مثنى حميد محمود153146192042166016

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية382.0ثانوية القدوة المختلطةاحيائيهبه صباح فرحان خليف153147102042161011

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية380.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيهبه عارف طراد خليفه153148192042188146

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية380.0اعداية المعراج للبناتاحيائيبدور صباح حميد محمود153149102042113021

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية378.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيزهراء هشام عبدالحميد عبداللطيف153150192042188062

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية376.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيريم حميد ابراهيم محمد153151102042221043

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية ذات النطاقين للبنيناحيائيمصطفى مجيد حسين علي153152192041079021

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية375.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيحيدر راسم محمد راهي153153232041257075

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية375.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيرنده عماد جلوب جاسم153154192042369161

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية374.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيمحمد مثنى جميل سالم153155112041156091

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية373.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيساره محمود حسين ثويني153156192042188075

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية373.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيخديجه داود سليمان علي153157192042393007

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية372.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيتمارة محمود سموم نصار153158232042198003

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائياحمد حامد جدوع عوده153159102041009003

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية372.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد الكريم حاتم كامل محل153160112041005061
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جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية366.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينتطبيقيخليل جواد رحيم عبود153161252051160009

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية364.0أعدادية المآذن المسائية للبناتتطبيقيدعاء محمد مهدي عبدهللا153162192052369019

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية364.0أعدادية المآذن المسائية للبناتتطبيقيايه خميس مطر صالح153163192052369010

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب607.8اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيتبارك نجاح سعيد مهدي153164252042084169

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب607.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمينا حيدر صالح ناجي153165252042100412

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب604.4ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيموده حسين ضاحي مزهر153166252042100407

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب604.2ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد مراد فتوح عطيه153167252041031673

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب604.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمنتظر مهدي حسين حسن153168252041042030

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب603.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه ناصر حاكم صيهود153169252042100257

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب603.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء نصير حمادي محسن153170252042062344

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب602.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء زمان صاحب هادي153171252042070086

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه قحطان محسن علي153172252042100235

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيصفا احمد حسن صالح153173252042100004

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب602.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائييوسف جاسم خليل ابراهيم153174252041031842

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.7ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحنين علي حسن علي153175252042062303

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.7ثانوية المتميزاتاحيائينور الزهراء أنيس عبد الحسن سوادي153176252042074100

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.4ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائياديان خالد جواد محمد رضا153177252042108002

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.4ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبتول محمد حسين عبد الرزاق عبد الحسين153178252042062163

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيساره حامد منعم عبد153179252042062770

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيهدى فؤاد مجيد هادي153180252042170681

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي محمود شاكر يحيى153181252041008161

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيساره قاسم حمودي كاظم153182252042062783

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء راقب محسن احمد153183252042059387

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور صالح حمود حسين153184252042096534

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد عامر نعمه هادي153185252041044025

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية غزة للبناتاحيائيهدى حسين كامل جباره153186242042097041

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيانوار بشير داخل عبد الواحد153187252042109004

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبشائر حسين علوان حمزه153188252042096073

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب ضياء علي ستار153189252042096273

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه حيدر رحيم محسن153190252042100159

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية المتميزيناحيائيسجاد حسن جودي حسين153191252041035028

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور الهدى صفاء هادي حنون153192252042100486

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه محمد هاشم جاسم153193252042100249

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيضحى سعران تليبخ حرش153194252042100016

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيبيان مهدي طاهر حسن153195252042076007
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جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيأمين عبد الحسن كاظم خضير153196252041031004

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهبه عقيل عبد الحسين حميدي153197252042100559

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيزيد علي عبد دخيل153198252041031264

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه محمد حمزه عبد نور153199242042117223

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد صاحب هويد153200252042110031

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيمصطفى عبد زبن صالح153201192041027040

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهره حسون جابر جاسم153202252042097093

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي حسن كاظم علوان153203252041001170

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمصطفى عماد عبد الرزاق محمد153204252041045180

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسالم نبيل عطيه عبد االمير153205252042062079

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء اياد حسن محمد153206252042062492

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيايه قاسم نعمه جراد153207252042089020

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيرسل غالب مكمل عباس153208242042168031

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيبنين قاسم عبد االئمة كاظم153209252042097028

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء ناظم عبد حسن153210252042062343

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد مسلم يوسف عبد153211252041031674

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد عقيل حسين لفته153212252041207105

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد صبري عبد فرحان153213252041045156

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد عالء كريم عبود153214252041009256

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهبه محسن فاروق محمد علي153215252042100562

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور الهدى حسن جابر محمد رضا153216252042096514

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيزينب محسن عزيز حسين153217262042108060

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيرحاب نبيل غافل حسن153218252042070068

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيمنار فؤاد طاهر فعيل153219222042159045

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد ياسر كاظم153220252042086120

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيرباب سلمان كاظم حسن153221252042102013

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحميده صفاء سلمان ناجي153222252042062291

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب601.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيزينب مهدي هاشم حردان153223252042092012

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.8ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيكوثر فالح حسن محمد علي153224252042100296

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.8ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيفاطمه فريدون احمد اسماعيل153225202042116053

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.8ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينرجس نعمان معيوف مجيد153226252042100460

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.6ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى محمد شاكر محمود153227252041035088

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.6ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائيزينب علي عبيد عباس153228242042109020

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.5ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيفرزدق عدنان هادي خلوف153229252041044340

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.5ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد رياض سرحان علوان153230252041044405
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جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.4ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهدى عقيل كريم حلوس153231252042100574

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.1ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزينب الحوراء خالد عباس كاظم153232252042087036

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب امجد عبد العظيم جاسم153233252042101100

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيزيد علي ناجي عبد العباس153234252041005034

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزهراء مازن فالح محمد153235112042109046

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب عالء طاهر هارون153236252042096282

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمريم احمد كاظم شناوه153237222042414193

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه حسين عزيز كاطع153238252042062429

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمصطفى حليم عبد الزهره كاظم153239242041074081

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفرح ضياء رسول هاني153240252042100271

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيايه قاسم حمزه هادي153241252042087009

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيمحمد هادي عويد شعير153242222041023071

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيعبد هللا قاسم شنو نعمه153243252041042012

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0اعدادية تازة للبنيناحيائيجالل فيض هللا مشير جالل153244202041018002

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائينور حيدر كاظم محمد153245292042057263

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان ثامر جبار153246252042101088

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيهاجر نصير فاضل عبد الرضا153247252042108269

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيصابرين عبد العالي كاظم جياد153248252042170437

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك عالء ناجح مهدي153249252042062246

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه كاظم ناصر عبد153250252042062454

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينبأ منذر عبد المنعم خلف153251252042100432

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد عطشان153252232041252226

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد محمد شهيد جاسم153253252041031046

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيمريم خالد هجهوج اسماعيل153254222042311085

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب احمد كريم علوان153255252042070103

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن طعمه عبد عون153256252042108200

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبتول فؤاد شريف عبد153257252042062160

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيآيات سعد حسن صافي153258252042059007

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0اعدادية التحرير للبنيناحيائيمصطفى كريم طالب حسين153259252041050044

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيفاطمه جواد حسون راجي153260242042169063

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبتول قاسم محمد عذبي153261252042062162

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائينبأ حيدر عبد االمير جبار153262252042056314

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيآيات زياد يوسف ابراهيم153263252042101003

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء ظافر جابر جعفر153264252042096222

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرحيق مفيد صالح محمد علي153265252042170205

صفحة ٤٣٧٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي السجاد احمد محمد مجيد153266102041026164

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد حسين حمد هللا ناجي153267252041031589

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيهاجر عبد الهادي حميد مطلق153268252042092026

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيايالف علي حسين حمادي153269222042417012

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم علوان ساير153270252042108119

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائينرجس رحيم فندي طلب153271252042092024

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء ميثم فاخر مدلول153272252042062649

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيابراهيم عدنان مجيد عسكر153273252041031009

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية المتميزيناحيائيعلي رضا حامد رحيم ابراهيم153274252041035039

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيابرار حسن علي عبد الحسين153275252042084030

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعمر محمود داود خلف153276192041066112

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيغدير محمد ابراهيم عيدان153277252042101155

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيهديل جليل سوادي عبدالساده153278252042057041

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور الهدى رعد جليل جاسم153279252042100485

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيعباس حسن جواد كاظم153280252041042011

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب600.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمنار احمد فاضل عمران153281252042100394

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.9ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه باسم محمد عبد153282252042074070

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.8ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيكرار حسن علي هادي153283252041031499

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.8ثانوية المتميزاتاحيائيمريم حسين اموري حبيب153284252042074091

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.8اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينرجس نجاح محمد اسماعيل153285252042084698

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.7ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمريم حسن عبد هللا عبد الرحمن153286252042101198

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.7ثانوية المتميزين للبنيناحيائيياسر رائد حسن عبدالرضا153287142041007126

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.7ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيكرار عبد الحسن كوكب محمد حسين153288252041031509

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.7ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد جمال شريف عبد153289252041031016

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.6ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه عماد صالح شمران153290252042062449

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.4ثانوية المتميزاتاحيائينور نبيل كريم حلوس153291252042074109

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.3ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمة اياد سلمان كاظم153292112042113101

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.3الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيمحمد علي حسين لطيف محمد153293142041046032

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.3ثانوية المتميزاتاحيائيهدى عادل محمد حسن رزاق153294252042074115

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيايه ناجح كريم خضر153295272042056057

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0ثانوية المتميزاتاحيائيغدير محمد صاحب احمد153296252042074064

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائياية احمد كاظم ديوان153297102042137010

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0اعدادية البينات للبناتاحيائيسارة علي عبد االمير يوسف153298212042116025

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيزينب علي حسين جاسم153299272042072037

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحسين عقيل ناظم هادي153300232041002063
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جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه عالء حسين فيحان153301272042061053

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائياحمد شامل نصيف جاسم153302142041021011

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيشكران وسام عبد مسلم مهدي153303252042170425

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم علي عبد العباس كاظم153304252042100362

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك فارس طالب عبد153305252042062252

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغفران حامد جدوع خليل153306252042100102

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيعذراء قيصر كريم حسن153307252042100053

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء عماد خضير ثنوان153308252042096231

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0ثانوية اوراس للبناتاحيائيشيماء محمد علي بدر153309212042130019

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيطه سعيد عباس حسين153310252041042010

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى رحيم صاحب ياسين153311252041031750

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيجعفر قاسم خطار كاظم153312252041031104

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه صباح عبد الحافظ محمد153313252042100186

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائياحمد عبد الكريم غازي عبد الرزاق153314132041031003

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيحوراء رجه هللا نعمه عواد153315272042060077

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيحوراء محمد مدلول ارحيم153316252042059282

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعبد الوهاب كريم صعيب مهدي153317112041018078

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيازهر محمد شامل محمد153318232041006190

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتضى عامر حسين عامر153319252041031718

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائييوسف عامر علي موحان153320132041002106

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسن حسين امير علوان153321252041001053

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائينوار محمد جاسم موزان153322142041018197

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين حازم ناظم عبد153323222041098042

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيزهراء ضياء عامر ثجيل153324142042194037

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيفاطمه عامر عبد االمير لعيبي153325252042092018

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيشهد حيدر جبر محمد153326232042154037

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبتول علي ناصر حسين153327262042083015

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمود حسن خلف حسن153328212041014140

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعقيل جواد راهي همالن153329242041074046

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيازل خليل غناوي فليح153330212042138010

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0ثانوية الحريه للبناتاحيائيفاطمه تلفان علوان حسين153331212042143030

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيايات طالب حسين علوان153332142042101007

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيايالف احمد حسن ياسر153333232042106007

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائينور الهدى عالوي عيسى جبر153334232042077132

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الطب599.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزينب محمد صباح حسن153335212042145085

صفحة ٤٣٨١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة599.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيليلى حامد عبد علي محمد علي153336252042096444

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة598.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور الهدى ياسر فتحي فليح153337252042100498

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة598.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حسين مجيد احمد153338252042062517

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة597.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيحسين عقيل حسين ابو سوده153339252041042004

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة597.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيساره صادق يوسف حسون153340252042170393

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة597.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمنتظر مالك عمران كاظم153341272041010214

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة596.2ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء فليح حسن شوين153342242042084036

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة596.0ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيحبيب حسين جبار كريم153343282041042005

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة596.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيضحى شمخي جبر عبود153344252042100017

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة596.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمنتظر علي عبد محمد153345252041045190

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة595.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمريم هالل زيدان نوري153346252042059752

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة595.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه محمد حميد رضا153347252042096183

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة595.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيبنين رشيد فشاخ شريده153348222042112011

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة594.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيجاسم فرحان فاهم عباس153349252041031098

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة594.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيسبأ فهد عباس محمد حسن153350252042056183

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة594.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيانوار حسين عبد االمير علوان153351252042062110

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة594.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيفاروق نجم ابراهيم محمد153352182041145022

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة594.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمنار صبري لعيبي داود153353162042167035

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة594.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينرجس سالم عزيز شريده153354252042100447

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة594.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينبأ محمد هاتف مزهر153355252042059782

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيبتول شهيد نوري ساجت153356142042093013

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0اعدادية حماة للبناتاحيائيامنة عادل احمد سلمان153357112042084020

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيندى حسن علي عباس153358212042098225

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحيدر عبد هللا بهلول وداي153359252041031225

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه الزهراء رياض يوسف كريم153360252042100130

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي باسم علي حسين153361262041016058

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0اعدادية النضال للبنيناحيائيعبد الواحد عبد الرسول عباس فاضل153362212041029047

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0ثانوية الرواد للبنيناحيائيمحمد قاسم فاضل كاظم153363122041024022

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعبد هللا شاكر كاظم شاهين153364252041031349

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي عوني عيسى كاطع153365222041080031

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيحسن غازي كطوف علي153366232041178009

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيرقيه حامد خير هللا جابر153367232042098080

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيحسين علي حيدر مهدي153368242041202041

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيفنار عقيل حميد بطاح153369262042126081

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمه شامل صادق محمد153370212042139176
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جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيتقى عبد الكريم نجم عبد الكريم153371322042020016

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيجعفر صادق حسوني علي153372262041209032

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيرند ماجد حسوني حمراوي153373262042096056

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياعراف حسن حمزه عبد153374262042148001

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيأمنه محمد رشيد خميس153375212042147005

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعلي احمد عبد ابراهيم153376202041022067

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيايه خالد عبد الزهره شياع153377262042102018

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيسجى حسين نصيف يوسف153378142042225167

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد رستم ناصر153379252042087058

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيمصطفى بشار عزيز قادر153380212041017049

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه علي اسماعيل محمد153381252042062446

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحسين عليوي موسى عبيد153382222041029048

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب كاظم جواد محيسن153383252042062736

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيمريم حسين علي حنظل153384182042203077

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه محمد رضا هادي جبر153385252042084587

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيهادي محسن لفته اينيح153386262041017105

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة593.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الحسن عبدول نجم153387252041205198

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة592.9ثانوية المتميزاتاحيائيهبة مهدي حسين علي153388252042074113

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة592.9ثانوية المتميزاتاحيائيأسل لؤي جابر عبيد153389252042074003

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة592.8ثانوية المتميزاتاحيائينور هادي جاسم عبد عون153390252042074110

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة592.8ثانوية المتميزيناحيائيسيد محمد رضا سيد محمد أظهر سيد محمد حسين مهدي153391252041035030

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة592.7ثانوية الرباب للبناتاحيائيتقى عبد الحسين جلوب ناصر153392262042113011

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة592.7ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقيه محسن جبر عباس153393252042108094

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة592.4ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيآيه جعفر حسين علي153394252042062037

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة592.2ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيمينا واثب توما اوراها153395142042112080

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحنين فارس حاكم جبوري153396252042062304

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة592.0اعدادية القناة للبناتاحيائيساره يوسف فاضل الفي153397132042072049

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة592.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيثرى جاسم عبد كاظم153398252042056085

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة592.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيزهراء عادل عبود كاظم153399252042064042

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة592.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائياحمد قاسم عبد الحسين خشان153400252041113001

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه محمد عبد الجبار محمد153401252042062457

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة592.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيبنين احمد رحيم جفات153402252042110012

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة592.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينبأ محمد هادي صاحب153403252042084684

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة592.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيرفل علي صالح لطيف153404202042160046

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة592.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسين احمد حسن جابر153405252041052019
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جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه هشام ضياء حيدر153406252042100264

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة592.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيعلي ناجي رسول علي153407252041042014

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة592.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد ضياء عبيد حسن153408212041002137

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة592.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبتول خالد عبد عداي153409252042062153

جامعة تلعفر/كلية التمريض589.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيمحمد ابراهيم محمد يونس153410172041160009

جامعة تلعفر/كلية التمريض586.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسن محمد علي خليل عباس153411172041124040

جامعة تلعفر/كلية التمريض585.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائياسعد وليد سليمان محمد153412172041369007

جامعة تلعفر/كلية التمريض584.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائياحمد عز الدين احمد حسين153413172041178006

جامعة تلعفر/كلية التمريض583.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد القادر اسماعيل امديد احمد153414182041036053

جامعة تلعفر/كلية التمريض583.0اعدادية النيل للبنيناحيائيعمر اسعد محمد نظير ابراهيم153415172041027061

جامعة تلعفر/كلية التمريض583.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيسوسن موسى اسماعيل علي153416172042241048

جامعة تلعفر/كلية التمريض583.0ثانوية ابو وني للبنيناحيائيمحمد ابراهيم الياس هزاع153417172041220008

جامعة تلعفر/كلية التمريض582.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيفاخر الياس مراد صفر153418332041060026

جامعة تلعفر/كلية التمريض582.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعثمان علي محمد علي153419172041080065

جامعة تلعفر/كلية التمريض582.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عباس محمد يونس صالح153420172041223024

جامعة تلعفر/كلية التمريض582.0اعدادية العياضية للبنيناحيائيسنجار كمال سنجار محمود153421172041115024

جامعة تلعفر/كلية التمريض582.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائيعلي اسماعيل خلف عبد هللا153422172041114017

جامعة تلعفر/كلية التمريض582.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيخالد ابراهيم حسن علي153423172041060026

جامعة تلعفر/كلية التمريض582.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائينديم بركات قاسم عيسى153424332041056089

جامعة تلعفر/كلية التمريض582.0اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائييوسف حمد موسى جاسم153425202041211010

جامعة تلعفر/كلية التمريض582.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيكاظم قاسم رشو رقو153426172041060065

جامعة تلعفر/كلية التمريض582.0اعدادية دهوال المختلطةاحيائيحكمت حجي مراد شمو153427172041347008

جامعة تلعفر/كلية التمريض582.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيعقيل ذنون حمادي محمد153428172041144053

جامعة تلعفر/كلية التمريض582.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر ادريس موسى عباس153429172041351523

جامعة تلعفر/كلية التمريض582.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيانجاد عبد هللا محمد شاهر153430182041065005

جامعة تلعفر/كلية التمريض582.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيحسين محمد علي اسماعيل عبوش153431172041118023

جامعة تلعفر/كلية التمريض581.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيفالح محمد يونس سعيد ابراهيم153432172041005056

جامعة تلعفر/كلية التمريض581.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيسعيد صالح يوسف سعيد153433202041048067

جامعة تلعفر/كلية التمريض581.0ثانوية المحسن للبنيناحيائيخطاب صديق محمد محمود153434212041225014

جامعة تلعفر/كلية التمريض581.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيموسى قاسم خلف سليمان153435332041069050

جامعة تلعفر/كلية التمريض581.0ثانوية آشور للبنيناحيائياحمد حزام جمين عذاب153436182041081002

جامعة تلعفر/كلية التمريض581.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائياحمد مربد احمد عبد153437182041053007

جامعة تلعفر/كلية التمريض581.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعمر طالل جبر فجر153438172041001024

جامعة تلعفر/كلية التمريض581.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد جاسم خلف153439202041056016

جامعة تلعفر/كلية التمريض581.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمرتضى محمود شعبان حسن153440172041007170
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جامعة تلعفر/كلية التمريض580.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائينهله فاضل حيدر يونس153441172042241075

جامعة تلعفر/كلية التمريض580.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيساهر كلي محمود مجو153442332041052038

جامعة تلعفر/كلية التمريض579.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيرحمه عقيل زينل علي153443172042367010

جامعة تلعفر/كلية التمريض578.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيكبرى عبد الجبار عبد القادر احمد153444172042241066

جامعة تلعفر/كلية التمريض567.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيايمان مهدي عرين كتاب153445232042119020

جامعة تلعفر/كلية التمريض565.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيهبه رشيد حسن نصر هللا153446142042105079

جامعة تلعفر/كلية التمريض564.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيشهد ياسين طه حسين153447202042109054

جامعة تلعفر/كلية التمريض563.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيصفيه ظاهر محمود ياسين153448312042047136

جامعة تلعفر/كلية التمريض563.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيزينب محمود يعقوب محمد153449172042315064

جامعة تلعفر/كلية التمريض563.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمريم عبد هللا اسماعيل عبد هللا153450172042277086

جامعة تلعفر/كلية التمريض563.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيامل محمد طاهر عواد منصور153451172042251013

جامعة تلعفر/كلية التمريض563.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيغفران سعود عزيز خضير153452172042235104

جامعة تلعفر/كلية التمريض563.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيمريم حسين عليوي جبار153453272042054063

جامعة تلعفر/كلية التمريض563.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفرقان عقيل يحيى علي153454252042056272

جامعة تلعفر/كلية التمريض563.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيبشرى محمد ياسين يونس حمزة153455172042353016

جامعة تلعفر/كلية التمريض563.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيرند عادل كحيط جاسم153456222042207023

جامعة تلعفر/كلية التمريض562.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمريم احمد عبد درويش153457212042178210

جامعة تلعفر/كلية التمريض562.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائيمنال جمال عبد هللا ابراهيم153458172042258035

جامعة تلعفر/كلية التمريض562.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيبشرى امين سمكو عمر153459202042345033

جامعة تلعفر/كلية التمريض562.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائياسراء حسين علي احمد153460172042305007

جامعة تلعفر/كلية التمريض562.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيغسق عالء الدين ضياء الدين ذنون153461172042300049

جامعة تلعفر/كلية التمريض562.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةاحيائيشهله قادر نجم محمد153462202042337025

جامعة تلعفر/كلية التمريض562.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب صميم محمد فيصل153463172042290105

جامعة تلعفر/كلية التمريض562.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيبدريه رعد زبير عبد هللا153464172042300013

جامعة تلعفر/كلية التمريض561.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائينور محمد اسود ملح153465202042250057

جامعة تلعفر/كلية التمريض561.0ثانوية البوجواري للبناتاحيائيأيه معاد عبد الرزاق محمد153466182042168009

جامعة تلعفر/كلية التمريض561.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشهد مقداد جميل مرعي153467172042357555

جامعة تلعفر/كلية التمريض561.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيأسيا ثامر حسن عبد هللا153468202042111006

جامعة تلعفر/كلية التمريض561.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيوفاء هزاع مطر مراد153469172042305064

جامعة تلعفر/كلية التمريض560.5ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيآيه سعد هللا عبد هللا عبد الرزاق153470202042116005

جامعة تلعفر/كلية التمريض560.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيفيان محمود اسماعيل عنيز153471172042264022

جامعة تلعفر/كلية التمريض560.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيفاطمه مفلح حسن زينل153472172042241063

جامعة تلعفر/كلية التمريض560.0اعدادية زينب للبناتاحيائيساره اياد هيثم عبد هللا153473172042285074

جامعة تلعفر/كلية التمريض560.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيايبك اياد محمد عزت153474202042120008

جامعة تلعفر/كلية التمريض560.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيشيرين جمو حبيب حلو153475172042348045
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جامعة تلعفر/كلية التمريض560.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيحوراء صدام حسين عليوي153476262042148006

جامعة تلعفر/كلية التمريض560.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيعال صالح محمد حسن153477312042081124

جامعة تلعفر/كلية التمريض560.0ثانوية حطين للبناتاحيائيزينب كاظم جاسم رشيد153478202042133042

جامعة تلعفر/كلية التمريض560.0اعدادية االنام للبناتاحيائيازل اياد ابراهيم محمد153479212042135001

جامعة تلعفر/كلية التمريض560.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائياسماء يحيى فيصل هالل153480262042074003

جامعة تلعفر/كلية التمريض559.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيبشرى عامر محمد شيت يونس قادر153481172042357183

جامعة تلعفر/كلية التمريض559.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيسجى حسين ذياب علي153482212042091092

جامعة تلعفر/كلية التمريض559.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيزايده قاسم خليل عيسى153483172042244051

جامعة تلعفر/كلية التمريض559.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيفاطمة ياسين عبيس ويسي153484242042130122

جامعة تلعفر/كلية التمريض559.0ثانوية سمية للبناتاحيائيميسون محمود زيدان خلف153485182042192016

جامعة تلعفر/كلية التمريض559.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينور موفق يونس توفيق153486172042231303

جامعة تلعفر/كلية التمريض559.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيآيه اسماعيل محمد حسين153487172042357023

جامعة تلعفر/كلية التمريض559.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيرقية حسين مرعيد حسن153488172042267029

جامعة تلعفر/كلية التمريض559.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيامنه احمد عبد هللا احمد153489172042251015

جامعة تلعفر/كلية التمريض559.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائييسمين نزار احمد محمد153490172042251168

جامعة تلعفر/كلية التمريض559.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائينور الهدى ماجد عبد االمير فرهود153491292042088064

جامعة تلعفر/كلية التمريض559.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد خضير عباس153492112042217030

جامعة تلعفر/كلية التمريض559.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيزهراء نعمه مالك جواد153493242042130076

جامعة تلعفر/كلية التمريض559.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبنين قائد جاسم عبيد153494252042170119

جامعة تلعفر/كلية التمريض559.0اعدادية سومر للبناتاحيائيهناء سالم شريف محمود153495172042314076

جامعة تلعفر/كلية التمريض559.0اعدادية حلب للبناتاحيائيحنين عداي شناوه شعالن153496242042107036

جامعة تلعفر/كلية التمريض559.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيشهالء ابراهيم عبد الرحمن علي153497182042163027

جامعة تلعفر/كلية التمريض559.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائينور الهدى قاسم حميد كاظم153498212042016012

جامعة تلعفر/كلية التمريض559.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيعائشه مهدي محمد صالح عبد هللا153499202042139079

جامعة تلعفر/كلية التمريض559.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيزبيدة شاكر محمود جواد153500212042121089

جامعة تلعفر/كلية التمريض559.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيمنال مراد سيدو شمو153501332042040107

جامعة تلعفر/كلية التمريض558.0ثانوية التعايش للبناتاحيائيفاطمه سعد احمد الياس153502312042054030

جامعة تلعفر/كلية التمريض558.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيرسل سعد خليل حرج153503192042175030

جامعة تلعفر/كلية التمريض558.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيآمنه عبد حمد حسن153504202042125002

جامعة تلعفر/كلية التمريض558.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيرنا باسم علي هدبه153505202042154029

جامعة تلعفر/كلية التمريض558.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرهف احمد هاشم عبد الرحمن153506172042288108

جامعة تلعفر/كلية التمريض558.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيسالين زمان الياس خضر153507172042244061

جامعة تلعفر/كلية التمريض558.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور عبد هللا جمعه عبد هللا153508202042144070

جامعة تلعفر/كلية التمريض558.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيايناس محمد حمود سليم153509172042284003

جامعة تلعفر/كلية التمريض558.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين جبار عكاب عطيه153510232042304035
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جامعة تلعفر/كلية التمريض557.0ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيالهام غانم حسن عطيه153511172042166002

جامعة تلعفر/كلية التمريض557.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيلينا خيرو حاجي حسين153512332042051079

جامعة تلعفر/كلية التمريض557.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيمريم سعد سلمان مطلك153513232042154049

جامعة تلعفر/كلية التمريض557.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيتبارك يوسف رشيد مكطوف153514112042103018

جامعة تلعفر/كلية التمريض557.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيأمنه هادي هندي خلف153515212042178003

جامعة تلعفر/كلية التمريض557.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيرفقه جابر حسن عطيه153516262042251082

جامعة تلعفر/كلية التمريض557.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور ثائر جبار عباس153517242042118139

جامعة تلعفر/كلية التمريض557.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيهدى حازم حسين احمد153518172042254068

جامعة تلعفر/كلية التمريض557.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائييمامه محمد مظلوم ظاهر153519172042300080

جامعة تلعفر/كلية التمريض557.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيمنار عليوي عبد الرضا شنيف153520242042126039

جامعة تلعفر/كلية التمريض557.0ثانوية ئولكر للبنات - تركمانياحيائينهلة مهدي حسن مجيد153521202042394022

جامعة تلعفر/كلية التمريض557.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيآماني مؤنس سعد هللا عبد هللا153522172042301002

جامعة تلعفر/كلية التمريض557.0اعدادية أور للبناتاحيائيوالء عوده جاسم احمد153523222042154148

جامعة تلعفر/كلية التمريض557.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرحمه جاسم صالح حسن153524172042328024

جامعة تلعفر/كلية التمريض557.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيندى عادل عبد القادر محمد153525172042251146

جامعة تلعفر/كلية التمريض557.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيعبير احمد انهاب صالح153526182042218043

جامعة تلعفر/كلية التمريض557.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهدى نوري شاكر محمد علي153527252042100584

جامعة تلعفر/كلية التمريض556.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيفاطمه محمد عباس محمد153528172042241062

جامعة تلعفر/كلية التمريض556.0ثانوية موطلو للبناتاحيائيتبارك حيدر خيري جاسم153529202042181010

جامعة تلعفر/كلية التمريض556.0اعدادية السنية للبناتاحيائيايات علي جواد كاظم153530242042102030

جامعة تلعفر/كلية التمريض556.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيالنه لقمان سيف هللا كريم153531202042330049

جامعة تلعفر/كلية التمريض556.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب عالء فؤاد عبد153532252042062712

جامعة تلعفر/كلية التمريض556.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيأنفال حسن صالح حسين153533172042254002

جامعة تلعفر/كلية التمريض556.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيشفاء محمد هادي عاجل153534242042142040

جامعة تلعفر/كلية التمريض556.0ثانوية بازوايا للبناتاحيائياشواق عبد الخالق عبد المناف احمد153535172042303002

جامعة تلعفر/كلية التمريض556.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيانتظار نعيم راهي حسين153536242042080008

جامعة تلعفر/كلية التمريض556.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيتماره فوزي سعيد علوان153537232042108018

جامعة تلعفر/كلية التمريض556.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائينبع الصفا هاشم عبد الحميد اعبيد153538172042280126

جامعة تلعفر/كلية التمريض556.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيشيرين علي محمد عبو153539172042224030

جامعة تلعفر/كلية التمريض556.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيصفا هاشم محمود عبوش153540172042288165

جامعة تلعفر/كلية التمريض556.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيعائشه عمر عبد العزيز غفور153541202042395054

جامعة تلعفر/كلية التمريض555.6ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائيزينه عالء الدين عبد الكاظم فرج153542242042109021

جامعة تلعفر/كلية التمريض555.0ثانوية االطياف للبناتاحيائيغصون عبد هللا محمد نايف153543182042225025

جامعة تلعفر/كلية التمريض555.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينه غانم لفته عبد153544242042120160

جامعة تلعفر/كلية التمريض555.0ثانوية اليمامة للبنات للنازحاتاحيائيتغريد مراد حبيب احمد153545202042172006
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جامعة تلعفر/كلية التمريض555.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيغفران خالد رمضان سعيد153546172042251117

جامعة تلعفر/كلية التمريض555.0ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيشهد صالح محمد مصطفى153547202042162016

جامعة تلعفر/كلية التمريض555.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائياخالص محمد مصطفى سلطان153548172042251003

جامعة تلعفر/كلية التمريض555.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيضحى اعتماد ياسين خضير153549262042083063

جامعة تلعفر/كلية التمريض555.0ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيسهاد هالل علي عدوان153550172042166004

جامعة تلعفر/كلية التمريض555.0اعدادية غزة للبناتاحيائيايمان فائق شعبان عبد القادر153551272042057026

جامعة تلعفر/كلية التمريض555.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيايالف حسن نور الدين محمود153552202042395017

جامعة تلعفر/كلية التمريض555.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيأيه قصي عبد المنعم قاسم153553142042095005

جامعة تلعفر/كلية التمريض554.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبنين محمد صالح هادي153554272042088047

جامعة تلعفر/كلية التمريض554.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيسجى عامر عبيد مهدي153555232042093102

جامعة تلعفر/كلية التمريض554.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيآمنه صدام عبد الهادي ابراهيم153556172042286007

جامعة تلعفر/كلية التمريض554.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائينور الهدى عمار عبد الوهاب شهاب153557212042133059

جامعة تلعفر/كلية التمريض554.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء بشير علي اكحيط153558282042190068

جامعة تلعفر/كلية التمريض554.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حيدر حسين عمران153559252042062527

جامعة تلعفر/كلية التمريض554.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء ماجد عبود احمد153560212042190022

جامعة تلعفر/كلية التمريض554.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائينور عاصم نوري محمد153561272042088214

جامعة تلعفر/كلية التمريض553.0اعدادية البتول للبناتاحيائيآيات ضياء طالب كاظم153562112042072002

جامعة تلعفر/كلية التمريض553.0ثانوية آوات للبناتاحيائياسماء عطا أ صالح محمد153563312042044003

جامعة تلعفر/كلية التمريض553.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيمريم ناظم جاسم ولي153564202042118141

جامعة تلعفر/كلية التمريض553.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيعائشه حسين علي عبدالغني153565172042382031

جامعة تلعفر/كلية الزراعة434.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيزهراء شعيب يوسف ابراهيم153566172042261034

جامعة تلعفر/كلية الزراعة428.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيسجاد حيدر رضاء فنطل153567242041008053

جامعة تلعفر/كلية الزراعة385.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيهاله عباس حسين يونس153568172042353075

جامعة تلعفر/كلية الزراعة373.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيحسين هيثم عبد الجبار يونس153569142041048020

جامعة تلعفر/كلية الزراعة370.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيزهراء عوني علي محمد153570172042241030

جامعة تلعفر/كلية الزراعة370.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزينب صالح عداي تومان153571272042160213

جامعة تلعفر/كلية الزراعة366.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيحفصه عمر عبد العزيز رشيد153572102042093007

جامعة تلعفر/كلية الزراعة363.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسين رضا صالح رضا153573172041124046

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية506.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيأمينه عمر علي عمر153574332022040002

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية482.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيضحى عباس عبد هللا محمد153575312022058014

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية475.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبينورمان رسول محمد علي عباس153576172021178041

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية467.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتادبيأمينه عز الدين حسن ابراهيم153577172022293002

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية445.0اعدادية بلقيس للبناتادبيبشرى نايف حسن يوسف153578172022288006

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية437.0الخارجيات - ايمنادبيايمان محمد مصطفى محمدنور153579172022401019

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية425.0اعدادية تلعفر للبناتادبيكوثر محمد كريم يونس حسين153580172022261015
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جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية420.0ثانوية الفجر العربي المسائية للبنينادبينجوى خليل ابراهيم محمد علي153581172022354008

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية397.0ثانوية الفجر العربي المسائية للبنينادبيمهند عادل طه محمد153582172021354033

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية397.0ثانوية الفجر العربي المسائية للبنينادبيفاضل حبيب محمد باقر عباس153583172021354017

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية395.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيحميد يونس الياس علي153584172021020014

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية393.0اعدادية المحمرة للبناتادبينورهان حسين امين عبد القادر153585172022252020

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية392.0ثانوية المحلبية المسائية للبنينادبيغزوان محمد صالح احمد153586172021365007

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية389.0اعدادية العياضية للبنينادبيغسان نجم ابراهيم علي153587172021115017

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية388.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبياحمد محي الدين رضا كاظم153588172021178002

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية387.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيمنى غانم محمد يونس153589202022282116

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية380.0ثانوية اسكي موصل للبنينادبيعلي محمد احمد عكلة153590172021038004

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية378.0ثانوية العياضية المسائية للبنينادبيسيف عبد الباسط ابراهيم جمعه153591172021361006

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية377.0ثانوية العياضية المسائية للبنينادبيعبد هللا خير الدين عبد هللا ذنون153592172021361009

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية375.0ثانوية بئر الحلو للبنينادبيفالح طه ذياب شهاب153593172021209002

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية371.0ثانوية العياضية المسائية للبنينادبيشعالن احمد طه احمد153594172021361007

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية370.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيعباس عبد الرحمن ويس احمد153595172021178019

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية369.0اعدادية العياضية للبنينادبياسعد عبد القادر محمد طاهر عبد القادر153596172021115003

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية368.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيوضحه شمو اللو كندور153597332022056012

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية368.0اعدادية المحمرة للبناتادبيرنا علي محمد خلف153598172022252007

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية365.0ثانوية الفجر العربي المسائية للبنينادبيذنون محمد امين ذنون احمد153599172021354003

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية364.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيراكان خالد عبد هللا برجس153600172021351164

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية364.0ثانوية العياضية المسائية للبنينادبيصالح ناجي عبد هللا حمد153601172021361008

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية361.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمحمد زهير هاشم زبير153602172021142019

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية534.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيهدى عز الدين احمد حسين153603172042252121

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية487.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيحسينة عباس ايوب محمد153604172042252015

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية478.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيزينب بنيامين علي اكبر زينل153605172042252035

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية471.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيندى عدنان اسماعيل كرموش153606172042353068

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية463.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيحوراء عوني عبدال حسين153607172042353024

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية448.0ثانوية الكويت المختلطةاحيائيعبد هللا عماد محمد علي عزيز153608172041344001

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية448.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الرحيم محمود حسون153609172041353070

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية447.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعلي حسام علي محمود153610172041118047

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية442.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيمريم علي عباس محمد153611172042241071

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية442.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيعباس حسن طاهر مصطفى153612172041353035

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية442.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيزهراء غفور محمد يونس محمد153613322042029031

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية440.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائينوراي احسان محمد يونس الياس153614172042353073

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية439.0ثانوية العياضية المسائية للبنيناحيائيانور شريف طاهر حمو153615172041361002
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جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية438.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيفاطمه اسماعيل عزيز اسماعيل153616172042353052

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية438.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيمراد دخيل سيدو حجي153617332041069048

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية434.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه مهدي محمد احمد153618172042236047

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية434.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمحمد غائب يونس عباس153619272041008095

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية430.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيعمشة مهدي محمد احمد153620172042252077

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية429.0ثانوية العياضية المسائية للبنيناحيائيفريد اكرم سعيد عباس153621172041361010

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية429.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيدعد قاسم رضا علي153622172042252020

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية429.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائينبيلة بشير احمد صالح153623172042236059

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية429.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحسان ابراهيم محمد صابر علي153624172041351020

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية428.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزينب محمد نور فاضل عباس153625172042236025

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية425.0ثانوية العياضية المسائية للبنيناحيائيعلي قاسم سعيد مسلم153626172041361009

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية422.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيمريم طاهر محمود محمد153627172042353063

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية422.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيليلى محمد ابراهيم محمد نور153628252042082045

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية421.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيجابر عبد الجبار ويس احمد153629172041124024

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية419.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيهالة فاضل ذنون يونس153630172042252120

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية419.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيزهراء قحطان عبد الحميد مجيد153631172042252030

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية418.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيحوراء محمد خضر صالح153632172042241021

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية418.0ثانوية االزاهير للبنيناحيائيحسن نقي محمد علي سعيد153633172041176008

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية417.0ثانوية العياضية المسائية للبنيناحيائيبشرى نجم ابراهيم علي153634172042361001

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية417.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيحنيفه حجي مراد تمو153635332042056023

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية415.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيفاطمه محسن عسكر حمو153636172042252090

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية415.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيشيماء جاسم حسين محمد153637172042241049

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية414.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائياسراء حسين موسى سليمان153638172042241005

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية414.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيعليا بهجت علي عبد الرحمن153639172042261053

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية414.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيايمان علي اصغر حيدر محمد153640172042236010

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية414.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعباس سليم زين العابدين عباس153641172041124081

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية413.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيقاسم محمد حسين عبدال153642332041001084

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية412.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا صالح سليمان عبد هللا153643172041351426

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية412.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا ابراهيم حسين153644172041369033

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية412.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائينورا قاسم حسن خرو153645172042245065

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية411.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيرجاء قاسم محمد ياسين153646172042236020

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية411.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيداليا مقداد خلف حمو153647172042109005

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية411.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيهمام صالح محمد حمادي153648312041001035

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية411.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيشاكر رشو باجو خلف153649332041056049

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية410.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيسند صدام حسين علي153650172041351311

صفحة ٤٣٩٠ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية410.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيحسين صفوت نجدة فاضل153651202041004022

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية409.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيفائزة محمود حمو حجي153652332042056069

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية409.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيرحاب رفعت محمد علي يونس153653172042353026

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية409.0ثانوية العياضية للبناتاحيائيهبه أمير مصطفى حمو153654172042260031

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية409.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد هللا عامر عبد الرحمن حسن153655172041007101

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية408.0ثانوية الكسك للبنيناحيائيمحمد رمضان خضر صالح153656172041116011

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية408.0ثانوية ابو وني للبنيناحيائيمحمد محمود احمد محمد153657172041220009

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية408.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيبشار أحمد محمد فتاح153658172041083008

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية408.0ثانوية البعاج المسائية للبنيناحيائيعمر طه محمد حمو153659172041360004

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية407.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيابراهيم حامد حسن ثالج153660172041350002

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية407.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيامير عبد الستار ادريس محمود153661172041351133

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية407.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيسجاد سلمان غائب عباس153662172041178044

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية407.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيهويدا غانم حسو مراد153663332042060043

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية407.0اعدادية العياضية للبنيناحيائيانس بدر وهب علي153664172041115010

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية407.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزينب طالب جميل يونس153665172042236024

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية405.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيمقداد مراد ناصر رشو153666332041069049

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية405.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيفاطمه مصطفى محمد مجدل153667172042261059

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية405.0ثانوية بيرسفي ١ المختلطة للنازحيناحيائيقاسم خلف قاسم ابراهيم153668332041023042

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية405.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيزياد منهل محمد فتحي153669172041002012

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية405.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمختار نقي باقر اسد153670172041026145

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية405.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيسجاد طه ياسين خضر153671172041353029

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية404.0اعدادية العياضية للبنيناحيائيمحمد سعيد محمد صالح خضر153672172041115037

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية404.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيعمار محمد شيت عباس عمر153673332041070058

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية403.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيكرم رعد فتحي احمد153674172041143036

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية402.0ثانوية القوش للبنيناحيائيخيرو شمو كتي حسن153675172041091005

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية402.0ثانوية سنوني المسائية المختلطةاحيائيداؤد مراد قولو خديدة153676172041368013

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية402.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمرتضى هيثم عبد الكاظم حمزة153677232041042177

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية402.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد حسن حميد علي153678172041351032

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية401.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا اسماعيل عبد القادر يونس153679172041351416

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية401.0ثانوية العياضية للبناتاحيائينبال عامر حسن محمد153680172042260027

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية400.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد ياسين احمد كلون153681172041350351

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية400.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيفاطمه محمد امين مصطفى عبد الرحمان153682172042261058

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية399.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيياسر فالح حسين محمد153683172041015137

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية399.0ثانوية العفاف للبناتاحيائينور خميس حميد خليفه153684182042251026

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية398.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيعلي محمد علي نقي محمد153685172041353049
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جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية398.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييعرب احمد صالح زرزور153686172041351917

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية397.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيحنين راسم مايح عبد الواحد153687232042153045

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية397.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيمهدي عبد صالح محمد153688182041145032

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية396.0اعدادية الزهور للبنيناحيائياحمد احمد محمد احمد153689172041015005

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية396.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيحازم حميد خضر حمد153690172041350092

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية395.0اعدادية النيل للبنيناحيائيسيف عبد الغني جاسم محمد علي153691172041027038

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية395.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائياحمد سالم حمزه حسن153692242041204005

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية395.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيفاطمة صدام حسين احمد153693172042353050

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية395.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيالياس خضر محمد نور عباس153694172041121007

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية395.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيحسين محمود ولي مصطفى153695172041067019

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية395.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيزهراء بسام عبد احمد153696172042272014

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية394.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيمحسن حجي مراد حسين153697332041052070

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية394.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمؤمن ماجد علي محمد153698172041080082

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية394.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيسعد حسين محمد خاتم ابروش153699172041118034

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية394.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيسامي الياس عيسى عمر153700332041051048

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية394.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيادهم عماد ويس مراد153701172041118008

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية393.0ثانوية كوزلو بابا للبنيناحيائياحمد سالم محمد صالح عبد هللا153702202041032005

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية393.0اعدادية الراية للبنيناحيائيمصطفى موفق احمد مصطفى153703172041025069

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية393.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمزعل رحم هجهوج منذور153704252041046058

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية393.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعالء غالب دخيل عباس153705172041178065

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية392.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيهدى عالوي عبد حمادي153706242042164024

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية392.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيفرحان محمود ياسين نومان153707172041353059

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية392.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائياياد خديده خضر حمد153708332041051011

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية392.0ثانوية عنه المسائية للبنيناحيائييوسف رعد عبد الرزاق جمعه153709192041366017

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية392.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيصفوان محمد خلف عبد153710172041005031

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية391.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائيمحمد علي خلف حسين153711172041114019

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية391.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعلي كامل فاضل علي153712172041080069

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية391.0اعدادية االندلس للبناتاحيائياالء معن جبر حسن153713172042286034

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية391.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيزهراء ناصر عبد الحسين حمزه153714232042164028

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية391.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيعبد هللا صالح محمد عبد الحميد153715172041369020

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية391.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيورده غائب حسن عمر153716172042353081

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية391.0ثانوية مهد للبنيناحيائيازاد خديدا اسماعيل سيدو153717172041102005

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية391.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيعامر احمد سليمان صالح153718172041364031

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية391.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحيناحيائيزيدان خلف عيسى حبو153719332041008014

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية390.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمجبل منزل خضر خليفه153720172041351631
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جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية390.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيداؤد سلمان حسين ابزار153721172041028065

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية390.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيقتيبة راضي محمد سعيد رضا153722172041121035

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية390.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتبارك جبار فليح حسن153723222042117017

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية390.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي عدنان احمد يونس153724172041021023

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية390.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيسجى وعد هللا عباس محمد153725172042261043

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية390.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيفارس خلف ابراهيم قاسو153726332041070064

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية390.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيياسين ابراهيم محمد نجم جرجيس153727322041010088

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية389.0ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيمحمد اسماعيل سعدو محمد153728172041119014

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية389.0ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائياركان حميد شريف منخي153729222041277003

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية389.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيمحمود عزت محمود محمد153730172041353074

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية389.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيفردوس حبيب محمد سعيد خضر153731312042047157

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية388.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيصدر الدين اسماعيل مصطفى محمد153732172041124076

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية388.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيحبيب قاسم جاسم محمد153733172041178025

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية386.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيذياب حميد حامد محمود153734172041369015

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية386.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيمصطفى حيدر حسين جبار153735242041063072

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية386.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيناحيائيمحمد فرحان خلف احمد153736172041359021

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية386.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيايمن ذنون حسن احمد153737172041350073

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية386.0اعدادية سارية للبنيناحيائيصدام ادريس محمود اخضير153738172041018087

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية386.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد يوسف مصطفى الياس153739172041124012

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية385.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد علي احمد عبد هللا153740172041351073

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية385.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعثمان عبد القادر عمر حامد153741172041350221

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية385.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيخميس سلو مجو حامد153742332041064008

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية385.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيتحسين داود خديدا ابراهيم153743172041348011

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية385.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعلي معن حازم شكر153744172041011121

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية385.0ثانوية الفاروق للبنيناحيائيوليد خالد ثامر دريس153745212041068024

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية384.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد احسان احمد حسين153746172041124005

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية384.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحيدر ممتاز عبد هللا عبد القادر153747172041351248

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية384.0ثانوية الصديق للبناتاحيائيامل نواف نوري محمود153748312042052004

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية384.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيامين داود خليل سليمان153749332041056007

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية384.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائينزار حجي عيدو الياس153750172041059098

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية384.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد عبد جاسم محمد153751172041351070

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية384.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياستبرق ازهر سالم محمد153752172042321006

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية384.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائييوسف سالم احمد عزيز153753172041011228

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية383.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعيسى عبد هللا محمود حمود153754172041351569

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية383.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيخيري خلف مراد حسن153755332041051033
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جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية383.0ثانوية بيرسفي ١ المختلطة للنازحيناحيائيرضوان حجي علي حمدان153756332041023019

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية383.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمد نصار جاسم مصطفى153757172041080101

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية383.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيساجت علي كاظم جريان153758232041199009

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية382.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيمرزا خيرو مرزا شمو153759332041051093

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية382.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمصطفى خليل مصطفى محمد153760172041080112

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية382.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيزينال حامد جولي اوصمان153761332041056040

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية382.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائياشواق مطيران حسين احمد153762332042069002

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية381.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعبد هللا رعد سلمان عبد153763212041052061

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية381.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيهبة احمد عبد الكريم احمد153764172042353076

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية381.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيمحمد محسن علو بلو153765172041369037

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية380.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيرغد بدر عبد محرم153766172042371124

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية380.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمود فارس محمود محمد153767172041223036

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية380.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيانس احمد حامد حسين153768172041351138

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية380.0اعدادية النيل للبنيناحيائيطارق حاتم ذنون يونس153769172041027039

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية380.0اعدادية سارية للبنيناحيائيكمال وليد احمد حسين153770172041018148

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية380.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيباسم قاسم مراد خلف153771172041348010

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية380.0أعدادية االمين للبنيناحيائيبسام جاسم جمعة محمود153772172041019011

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية379.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائييوسف الصديق يعقوب احمد حسن153773172041080129

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية379.0ثانوية حكنة للبنيناحيائياحمد الياس خضر اسماعيل153774172041109002

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية379.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسين قاسم محمد علي رضا153775172041124056

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية379.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيبيداء خالد يونس حمو153776172042261012

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية379.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن خلف عبد الحسين153777222042110037

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية379.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد فاضل عباس غريب153778202041001208

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية379.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيسجاد عباس سياب علوان153779232041181036

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية378.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد حسين رضا حمزة153780172041178086

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية378.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيبسام مال هللا هادي صالح153781172041351172

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية558.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقيفاطمه زينل محمد امين يونس153782172052236009

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية472.0اعدادية المحمرة للبناتتطبيقيزينب عسكر محمد صالح153783172052252016

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية438.0اعدادية المحمرة للبناتتطبيقياسراء كمال فاضل الياس153784172052252002

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية436.0اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيسحر سعيد عباس محمد153785172052261012

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية433.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقيهدى هاشم عوني احمد153786172052236017

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية431.0اعدادية المحمرة للبناتتطبيقيحوراء حبيب علي امين153787172052252007

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية426.0اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيسالمه عبود مصطفى عبود153788172052261013

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية413.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيعلي محمد نور فاضل عباس153789172051178029

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية411.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقينور عبد الغفور احمد زين العابدين153790172052236016
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جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية410.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيرعد جميل محمد يعقوب153791172051352027

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية409.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقياسيا نجيب محمد يونس عبد هللا153792172052352002

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية404.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيكرار علي جعفر الياس153793172051178034

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية402.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقيخديجة فالح حسن حسين153794172052236004

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية391.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةتطبيقيمحمد رمضان يحيى امين153795202051255033

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية391.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيدالل نجم سعيد عزيز153796172052352008

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية389.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيجعفر حمزه محمود علي153797172051124008

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية389.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيصادق قاسم حسن عبد هللا153798172051352038

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية387.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينتطبيقيعلي شهاب مسلم يونس153799252051160014

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية385.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيرغده حسين محمد علي عباس153800172052352009

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية384.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقييوسف صهيب ادريس احمد153801172051143055

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية383.0اعدادية المحمرة للبناتتطبيقيمريم جاسم غايب محمد153802172052252022

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية382.0اعدادية المحمرة للبناتتطبيقيفاطمه باقر جعفر محمد153803172052252020

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية378.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيخديجه محسن حسن محمد153804172052352007

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية378.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيذنون بسام ادريس عطية153805172051351208

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية377.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيعلي جاسم محمد علي153806172051016024

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية376.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيمنتظر سالم علي شريف153807262051033064

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية376.0اعدادية المحمرة للبناتتطبيقيمنيره حسن مصطفى خضر153808172052252024

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية375.0اعدادية العياضية للبنينتطبيقيمحمد يوسف اسماعيل علي153809172051115018

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية374.0اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيرنا عبد االمير مهدي محمود153810172052261008

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية373.0ثانوية الكفل المسائية للبنينتطبيقيحسين محمد علي محمد عباس153811232051250016

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية370.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمصطفى ميسر مالو حسين153812172051350333

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية370.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيبشار فالح أحمد محمد153813172051144015

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية368.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيعماد الدين محمد ياسين فتحي153814172051018025

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية368.0الخارجيون - ايمنتطبيقيحمزه سالم يونس عبدهللا153815172051400015

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية367.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعلي رياض عزيز ذنون153816172051350205

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية367.0اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيياسين زينل يوسف عزيز153817172051121032

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية367.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيرشدي ابراهيم حسين يونس153818172051351216

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية366.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد خضر اياس شهاب153819172051351559

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية365.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيعالء فارس والي علي153820172051178021

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية364.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد المنعم ابراهيم فتحي153821172051351056

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية364.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيحسين احمد محمد طاهر خضر153822172051352018

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية361.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيسردار هاشم محسن خضر153823172051352032

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية361.0ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقياحمد علي محسن حميد153824222051304003

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات590.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيندى صباح عبد السادة جايد153825162052296023
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جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات574.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيمحمد يعقوب علي فرهود153826162051069108

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات574.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيمريم ميثم موزان جابر153827162052230052

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات571.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيجعفر محمد سيد زاير153828252051150037

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات571.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيزين العابدين عبد الوهاب عبد الكريم راضي153829162051060071

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات571.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقينور الهدى ضياء قادر جويعد153830162052174029

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات571.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيفهد محمد علي معن153831162051012062

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات571.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيمنار عزيز فهد حسن153832162052243044

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات571.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيصفا ناطق عبد الزهره عزيز153833162052259032

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات570.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيزين العابدين نبيل عبد هللا عبد الكريم153834162051001090

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات570.0اعدادية المعالي للبناتتطبيقيفاطمه ليث خضر عبد هللا153835162052173026

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات570.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيتبارك رحيم مهدي راضي153836162052145011

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات570.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين تحسين طه سالم153837162051358077

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات570.0اعدادية العشار للبناتتطبيقينور محمد حسين شمخي153838162052228063

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات570.0ثانوية الثائر للبنينتطبيقيمحمد محجوب عبد الحسن زيدان153839122051011033

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات570.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفاطمة قحطان حمود جاسم153840162052184090

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات570.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيشهد داخل عبد خنجر153841162052259031

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات570.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيزينب هاشم حميد سلمان153842162052165018

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات569.0ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين صالح153843222051358005

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات569.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيالمنتظر فرج منصور علي153844162051030011

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات569.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيدانية عبد الرحمن اسامة انور153845162052459009

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات569.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيحوراء نزار حسين علي153846162052338018

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات569.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسن رافع هاشم هادي153847162051006017

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات569.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمحسن عبدهللا حسج محمد153848162051039096

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات569.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيعلي يحيى كاظم دايخ153849222051356049

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات569.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتتطبيقيآيات فراس اسماعيل سدخان153850162052290001

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات569.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيميالد عبد الباسط محمود عبد الصمد153851162052209049

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات569.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعلي رائد ناصر عبد الرزاق153852162051358137

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات568.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيمريم خالد حسين مشاري153853162052259043

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات568.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقينبأ حازم محمد عبد الرسول153854162052165037

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات568.0اعدادية العباسية للبناتتطبيقيآيات طالب وهاب حسن153855162052233001

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات568.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيحنين امين أذياب ثجيل153856162052152019

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات568.0ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عماد عبد الرزاق جدوع153857162052297012

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات568.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيساره اكرم اطيمش عبد153858162052145028

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات568.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيوضاح محمد عبد الرضا محمد153859162051075076

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات568.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعلي جابر عجيمي خلف153860162051085040
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جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات568.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيزهراء سرحان دور مارد153861162052259020

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات568.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيحوراء ليث عبد االمير كرم153862162052230015

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات568.0اعدادية البسمة للبناتتطبيقينور اسعد قاسم محمد153863162052257020

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات568.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيكاظم علي ساده علي153864282051011088

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات568.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقياحمد عادل غالب فارس153865162051012005

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات568.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيزياد طارق محمد براك153866162051001085

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات568.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقياحمد حسين نوري كعيد153867222051306004

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات568.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيحسن علي موسى كاظم153868162051042007

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات568.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء محسن فالح حسن153869162052226047

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات568.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتتطبيقيضحى شريف طالب عبود153870222052139019

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات568.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيريم مدين حمود ثامر153871162052152031

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات567.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقينرجس اسعد طه يونس153872162052165039

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات567.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيزين العابدين كاطع وحيد مظلوم153873162051053046

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات567.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيجيهان رياض هاشم داغر153874162052171016

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات567.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيسجى رياض اسماعيل محمد153875162052265026

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات567.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيبنين عبد الرزاق يوسف يعقوب153876162052204006

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات567.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي محمد فرج محسن153877162051001154

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات567.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيزينب محمد جواد سالم ضاحي153878162052154029

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات567.0ثانوية ميسان للبنينتطبيقيمؤمل عدنان شاكر شجر153879282051027014

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات567.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقينور عماد احمد الزم153880162052226122

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات567.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي عباس محسن جاسم153881162051076076

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات567.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد المصطفى حازم عبد الحسين حبيتر153882282051006118

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات567.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيحسنين هدهود عرار محسن153883222051356018

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات567.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيفاطمة صالح عبد الصاحب عيسى153884162052216034

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات567.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيسجاد جواد لفته شاتول153885162051135026

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات567.0ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينتطبيقيعلي جبار امطير البيج153886162051054008

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات566.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقيثريا محمد امين عزيز جعفر153887162052227011

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات566.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيفاطمه فالح حسن نعمه153888162052380065

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات566.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيفاطمه هادي ساجت محمد153889162052260025

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات566.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعلي عباس شنون ديوان153890282051008075

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات566.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيعلي ياسر حمود فضيل153891262051209065

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات566.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيسجاد عبد الكريم جبر فرج153892162051034059

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات566.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمحمد باقر سمير بني حمادي153893162051140060

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات566.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمجتبى وليد خلف هيرس153894162051039094

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات566.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيدعاء هيثم صالح مهدي153895162052162006
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جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات565.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي جاسم حسين عبد هللا153896162051001131

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات565.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد غالب عاشور صبار153897162051033090

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم البوليمرات والبتروكيمياويات565.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقيمهدي محمد رحيم فارس153898162051045065

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط591.0اعدادية عفك للبنينتطبيقيمرتضى جواد كاظم حسن153899242051011022

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط590.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيمسار عزيز كريم مسرهد153900162052162016

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط590.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيرواء احمد غالب موسى153901162052165013

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط589.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقينور الهدى شهاب احمد رحيم153902162052165040

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط589.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيعلي سعدون عبود كعيبر153903162051121022

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط589.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيسجاد طارش جبار عبيد153904222051035029

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط587.0ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيهدى احمد عبد الزهرة حرجان153905162052467022

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط587.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمحمد عدنان مالح جعفر153906162051034145

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط586.2اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيغانم عباس يونس حبيب153907162051105041

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط585.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيطاهر عادل طاهر علي153908162051135030

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط585.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمحمد قتيبه عبد اللطيف حسين153909162051105051

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط583.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد هشام كامل رسن153910162051084238

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط582.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيامير حيدر محمد خضير153911162051491006

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط581.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيمحمد قحطان خضير عبد الحسين153912162051499035

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط580.0ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيفاطمة مصطفى عيسى محمد153913162052467013

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط580.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقياحمد عبد الخالق جبار جدوع153914162051499003

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط579.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد الرضا جبار153915162051083108

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط578.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفرح نوفل سامي جاسب153916162052184097

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط578.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيوحيد خليل جليل قاسم153917162051365234

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط578.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيزهراء قاسم جابر صابط153918162052207025

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط578.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيسجاد حسن خميس رمضان153919162051300027

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط578.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقياحمد جعفر منصور عبد علي153920162051499002

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط578.0ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيفاطمه قحطان عبد الجليل جواد153921162052299020

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط577.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقينبأ عبد الحسين جبار حميد153922162052280049

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط577.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيساجدة جعفر كاظم جواد153923162052237023

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط577.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيدانية عرفان عبد الجبار طه153924162052280016

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط577.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيساره عبد الرزاق عبد الخالق عبد الرزاق153925162052183025

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط576.0ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيجهاد احسان غضبان ضيدان153926162051303003

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط576.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحيدر صباح عبد اللطيف سالم153927162051060060

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط576.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقييوسف رعد صدام مونس153928162051075081

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط576.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيسجاد احمد نعمة عبود153929162051083050

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط576.0ثانوية البتول االهلية للبناتتطبيقيفاطمه حيدر عبد الواحد يوسف153930162052468010
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جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط576.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيمحمد فهد محمد خليل153931162051078044

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط576.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيرواء جميل هادي حسن153932162052240014

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط576.0ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقيطيبه سامي حسن خلف153933162052187010

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط576.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيأمين عبد الكريم ياسين طه153934162051085004

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط575.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيمحمد ناصر عمران حمادي153935162051053116

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط575.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيغدير محمد غازي خليفة153936162052184080

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط575.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيزينب حسن يوسف عباس153937162052280028

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط575.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمحمد قيس محمد عبد المجيد153938162051110059

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط575.0ثانوية الفضل االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ثامر عبد بطوش153939162051448021

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط575.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيفهد محمد عبد الرزاق عبد االمام153940162051076088

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط575.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي جاسم سوادي عباس153941162051022073

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط574.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيفاطمه مازن ناصر حسين153942162052259039

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط574.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيحسين ميثاق عبد زعيتر153943162051074015

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط574.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيرغد ثائر محمد أحمد153944162052184030

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط574.0ثانوية النبأ للبناتتطبيقيحوراء قحطان جواد محسن153945162052215004

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط574.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيمريم ابراهيم عبدهللا محمد153946162052145048

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط574.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيحسين جليل عسكر وحيد153947162051062016

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط574.0ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيساره زياره عبد علي حسن153948162052299016

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط574.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيبنين عبد هللا كاظم قاسم153949162052183011

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط573.0ثانوية فيض الرحمن للبناتتطبيقيزينة عبد العزيز بدر سلمان153950162052249006

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط573.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيفاطمة محسن ناصر علوان153951162052237032

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط573.0الخارجياتتطبيقيزهراء عبد الخالق داخل الزم153952162052401056

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط573.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي ليث زكي صاحب153953162051060135

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط573.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيحيدر قاسم سعيد يعقوب153954162051061034

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط573.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الستار عبد الحميد شالل153955162051084222

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط573.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيسالم سعد خلف حوشان153956162051131028

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط573.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعلي كاظم طبيج أنتيش153957162051140044

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط572.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب لفته عبد هللا حريص153958162052226058

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط572.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيحيدر حبيب كاظم ابراهيم153959162051340014

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط572.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيسراب كاظم علي عبد هللا153960162052164025

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط572.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعبد الكريم احمد كريم حميد153961162051038069

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط572.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيحسن محمد جابر مجيد153962162051051027

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط572.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمرتضى عبد هللا نعمه عفج153963162051033096

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط572.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيمريم حسين عبد النبي جويد153964162052169055

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط572.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيعلي حافظ عجيل مدهوش153965162051096018
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جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط572.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقياحمد حميد قاسم جابر153966162051364009

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط572.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيذو الفقار صادق موسى صالح153967162051001083

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط572.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيهدى احمد رحمان شبيب153968162052165046

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط572.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقيشهد عبدالحسين علي خلف153969162052227026

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط572.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيفاطمة عباس سويد عبد السيد153970162052226090

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط572.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيايالف حميد زبون دهش153971162052165005

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم الكيميائية وتكرير النفط571.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيطه جليل عبد الرحمن عبد علي153972162051010047

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز607.0ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيغدير عدنان هاشم عيسى153973162052232009

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز604.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيحسين باسل عبدالخالق جاسم153974162051126005

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز603.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين حميد حسين ناصر153975162051060039

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز601.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيقدامه قصي صالح فنجان153976222051001047

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز601.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيفارس فريح دلي حايف153977222051069061

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز600.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيحسين مشتاق محسن عبد علي153978162051030027

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز600.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعباس احمد جاسم سعيد153979162051034069

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز600.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيفاطمة وليد كامل راضي153980162052216037

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز599.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيحيدر اسعد محمد علي عبد الشيخ153981162051075025

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز598.0ث نون والقلم االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين محمد علي عبد الشيخ153982162051057004

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز598.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيبنين علي سلمان بتور153983162052145009

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز598.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيحسين كاظم ذاري ثامر153984162051300019

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز598.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيمقتدى امين ناظم وطبان153985162051301089

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز598.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيجعفر منصور عبد الواحد جبار153986162051022014

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز598.0ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقيزهراء عدنان احمد عبود153987162052187008

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز598.0ثانوية الجاحظ للبنينتطبيقيجواد كاظم صبيح لهيوي153988162051303004

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز598.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيمسرة عادل باقي عبود153989162052162017

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز597.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيجواد كاظم محي جاسم153990162051047023

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز597.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيسجى عقيل عبد العالي عذافة153991162052216028

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز597.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقينجم حسن رزاق عبد153992162051062095

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز597.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيحسين محمد ناصر عنيد153993222051036031

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز597.0ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيزينه ثامر محمد كريم153994162052332016

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز597.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيزهراء فؤاد مجيد عبد هللا153995162052243019

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز596.8ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيابراهيم خليل ابراهيم راضي153996162051003001

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز596.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسن سالم سوادي عباس153997162051022019

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز596.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمخلد احمد محسن شبيب153998162051038131

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز595.2اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمحمد عالء حسين عوده153999162051105050

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز595.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عزيز هادي عبد الكريم154000162052207040

صفحة ٤٤٠٠ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز595.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعباس شافي منسي ناصر154001162051034074

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز595.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيحسين رعد عبد الرضا عريبي154002162051075015

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز595.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيصادق ميثم عطيه عياده154003162051060084

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز595.0اعدادية األعراف للبنينتطبيقيمحمد صالح عبد عبد الزهرة154004162051077053

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز595.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيرفل محمد كريم عبد الجليل154005162052239014

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز594.6ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيحسن عوده جابر رمضان154006162051003008

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز594.0ثانوية الجبايش للبنينتطبيقيحيدر خيري سعدون جمعه154007222051045012

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز594.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي سالم جابر عنون154008162051084157

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز594.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيباقر جاسم خنجر مكطوف154009162051135002

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز594.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقينور جاسم محمد حمزه154010162052152071

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز594.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيفاطمه جليل ساجت لفته154011162052172021

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز594.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمحمد رحيم كاظم عباس154012162051034139

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز594.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيحيدر كريم علي حسين154013162051300021

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز594.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيمريم ياسين كاظم ياسين154014162052280046

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز594.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيفاطمه محمد حسن محمد154015162052169051

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز594.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيساره عبد هللا عبد المجيد عبد الحميد154016162052152046

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز594.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيفاطمه حيدر عبد الحسين عيسى154017162052458050

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز593.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقينور الهدى مشتاق ارزيج جبر154018162052240052

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز593.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا خالد محمد عبد الرضا154019162051084124

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز593.0ثانوية النبأ للبناتتطبيقيموج اسامة سعود سيف154020162052215027

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز593.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيزهراء جابر جدوع حاجم154021162052152034

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز593.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقياحمد قاسم كاظم علي154022162051075007

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز593.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيزهراء عبد الستار جبار يسر154023162052152039

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز593.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتتطبيقيفاطمه حسن خضير جابر154024162052333011

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز593.0ثانوية الحزام االخضر للبنينتطبيقياحمد وليد حميد فيصل154025162051048003

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز593.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعباس لطيف حبيب محمد154026162051047082

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز592.0ثانوية الينابيع المختلطةتطبيقياحمد امين بهلول خريبش154027162051302001

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز592.0ثانوية المدينة للبنينتطبيقيعلي محسن عبد هاشم154028162051029013

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز592.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيايالف اسعد حسين عبد هللا154029162052183006

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز592.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيزينب علي مطر خلف154030162052204018

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز592.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيبنين واثق خيرهللا خصاف154031162052228010

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز592.0ثانوية الوهج االهلية للبناتتطبيقينبأ سلمان عبد هللا عباس154032162052339011

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز592.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعباس موفق حنون عبد الكريم154033162051061050

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز592.0ثانوية االرتقاء للبناتتطبيقيكوثر سالم علي عبيد154034162052248012

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز592.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسين علي كرم عزاوي154035292051004039
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جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز592.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى علي حسن مهدي154036252051044156

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز592.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيمبارك موحان دلي حايف154037222051036095

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز592.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيايات حامد صالح سنافي154038162052145006

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز592.0ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيمريم احمد شويح بنيان154039162052161025

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز592.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيصادق زاير صالح سفيح154040162051135029

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز591.1اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعلي مهند عبد المطلب عبد المنعم154041162051105040

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز591.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا جمال غالم علي154042162051084122

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز591.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيرضا كريم عساف وشاح154043162051053045

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز591.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيمالك سالم جبل بزون154044162052152064

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز591.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين نور سالم محمد جابر154045162051060055

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية هندسة النفط والغاز/قسم النفط والغاز591.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقينور الهدى نافع حافظ توفيق154046162052162021

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز591.0اعدادية االكرمين للبنيناحيائيمحمد نوري عطية حسين154047162041017023

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز591.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائينور الهدى انور جبر تبينه154048222042185121

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز589.0ثانوية الشام للبناتاحيائينبأ مزهر حميد فياض154049162042254056

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز589.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائينبأ وصفي مكاوي حمود154050262042251077

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز586.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيريام جبار محيسن محمد154051282042059050

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز586.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيروان علي غانم محمد154052162042152070

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز585.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد حسين سوادي صالح154053162041084101

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز585.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيفاطمه عبد الحكيم حميد عبد هللا154054282042080028

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز585.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيزهراء قصي جمهور خضير154055162042260029

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز584.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيسماح جبار حسن لفته154056162042207105

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز584.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيعلي غسان ريسان علي154057222041037091

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز583.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمروه خالد ناصر محمود154058162042184233

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز583.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيايمان عبد هللا كاظم نعمه154059162042155003

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز583.0اعدادية العشار للبناتاحيائيساره كاظم شرقي طاهر154060162042228071

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز583.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد علي حسن مزهر حسين154061252041031639

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز583.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتاحيائيمنار محمد منور شهيب154062162042198031

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز582.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيريام جالل طه ياسين154063162042458034

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز582.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيياسين عبد الكريم ياسين حبيب154064162041049055

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز582.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيمرتجى محمد عبد الزهرة جاسم154065162041134017

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز582.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيابتهال سعدون عزيز عبد الحسين154066162042247002

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز582.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيمزدلفه عدنان مبدر جاسم154067232042123114

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز581.9اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيعبد الهادي مال هللا ناصر عبد الحسن154068162041105037

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز581.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم خالد ناصر محمود154069162042184238

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز581.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياسراء عبد االمير عبد الواحد مبارك154070162042165008
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جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز580.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه حسن محمد عبد هللا154071162042165337

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز580.0ثانوية النبأ للبناتاحيائيام البنين عادل نصر زغير154072162042215001

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز580.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمنتظر عادل جمعة عبود154073162041084128

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز579.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيرتاج عبد االمير حسن عباس154074232042090068

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز579.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفرح رافد عبد جداوة154075162042202149

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز579.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيمنار كاظم قاسم علي154076162042251022

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز579.0اعدادية البيان للبناتاحيائيأنوار نعمة موسى حسين154077282042078006

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز578.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيسمانة انيس حسين علي154078232042142196

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز578.0اعدادية المشرح للبنيناحيائيتحسين عباس كاظم راضي154079282041018002

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز577.9ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيروان صالح الدين محسن حسب154080222042159018

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز577.0اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء طارق عبد الجبار عبد الكريم154081162042228048

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز577.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيياسر عماد دايم ظاهر154082292041013049

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز576.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد حيدر متعب عبود154083292041004083

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز576.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيابو الحسن جواد كاظم عطيه154084162041075002

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز576.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائياساور عبد الزهرة نجم عبود154085162042183003

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز576.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد سالم يوسف154086162042461017

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز576.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد علي حسين عالوي عبد اللطيف154087252041031641

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز576.0اعدادية العشار للبناتاحيائينور طاهر علي خزار154088162042228122

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز576.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيسما حازم طعمة محمد154089222042161086

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز575.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيصفا ماجد حمدي صالح154090162042165306

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز575.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائينور سالم جري ناصر154091222042421117

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز575.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيعلي فراري عجيل شالكة154092162041121015

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز575.0ثانوية الجبايش للبنيناحيائيهيثم علي محسن جايد154093222041045035

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز575.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيبنين ماجد عبد الرحمن حمدان154094162042153018

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز574.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعبد هللا حسين عليوي هودان154095262041001107

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز574.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيشموس جعفر وسيل فرهود154096222042162119

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز574.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائياحمد كريم جكي طاهر154097162041074001

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز574.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائياديان عادل عاشور ثجيل154098162042161001

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز574.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه سمير قاسم سلمان154099162042165348

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز574.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد طالب مظلوم نداوي154100212041004137

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز573.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيلينه الحسن علي حسين154101162042165392

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز573.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمحمد محمود حميد سلطان154102162041049049

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز573.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيبسمة حردان وطبان علك154103162042257010

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز572.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيشاكر عبد القادر عبد الوهاب عبد اللطيف154104162041060041

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز572.0ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيعلي حسن جليل كريم154105222041014018
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جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز572.0اعدادية التميز للبنيناحيائيعبد هللا ناصر خلف ايدام154106222041356119

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز572.0ثانوية بابل للبنيناحيائيعالء عبد الهادي حسين مغير154107232041021068

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز572.0ثانوية علوم االمام الباقر(ع)االهلية للبنيناحيائيحيدر واثق مالك عزيز154108162041124002

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز572.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيحسنين رحمن شنين عبد المحسن154109222041058027

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز572.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعباس اسماعيل حمد جابر154110222041018050

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز572.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيهدى صباح كاظم عباس154111222042421125

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز572.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيعلي محمد مهدي هادي154112162041140041

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز571.0ثانوية البتول االهلية للبناتاحيائيليلى عباس بلبل حسين154113162042468011

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز571.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيشمس الهدى حسين محمد علي154114162042145060

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز571.0اعدادية رفح للبناتاحيائيحليمه علي حسن مهدي154115162042219012

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز571.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعون جاسم عويد دنان154116292041005111

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز571.0اعدادية تونس للبناتاحيائيسجى حمد مفتاح محسن154117222042106052

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز571.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعمر سجاد عبد هللا عيفان154118232041008125

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز571.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي السجاد عدنان محسن قاسم154119262041001116

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز571.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائياحمد زكي ناجي ياسر154120222041093008

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز571.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائياحمد محمد امين عبد الحسن خضير154121162041060007

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز570.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيمحمد نبيل محمد حسين علي154122242041207152

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز570.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيافنان مضر كامل سلمان154123162042230006

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز570.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيبنين حسين رحمه عوده154124162042381045

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز570.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه عدنان كعيم عوده154125222042414187

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز570.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيعذراء عبد الحسين خلف عباس154126162042207109

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز570.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيعلي حسين علي جبار154127162041121009

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز570.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيشهد ليث صالح عيسى154128162042162040

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز570.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينوره شري عبود حنتوش154129162042280109

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز570.0اعدادية االريج للبناتاحيائيفاطمة موفق زكي خلف154130162042238034

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز570.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزينب جبار كاظم محسن154131222042113074

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز570.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب الحوراء محمد هالل جوده154132162042152089

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز569.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيحسين محمد علي حسين154133112041012007

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز569.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيحوراء محسن عدالن خليفة154134162042240037

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز569.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيرسل عباس كريم حمزة154135162042174023

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز569.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزهراء مشرق عبد السادة زباري154136162042381089

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز569.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيكاظم اياد مناتي سالم154137162041075146

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز569.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنيناحيائيباقر اباذر عبد الحسن محسن154138162041088005

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز568.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيسجى عباس حسين احمد154139162042183052

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز568.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي احمد علي منشد154140222041072078
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جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز567.0اعدادية المحبة للبنيناحيائيعلي عباس موسى مشلوش154141112041003018

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز567.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيشدن عبد المؤيد حمود جابر154142162042475028

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز567.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيعباس حميد رحيم حميد154143222041028069

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز567.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيغفران نجم عبد هللا جاسم154144282042063093

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز567.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد عباس هادي جمعه154145222041093066

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز567.0ثانوية البينة للبناتاحيائيسارة حيدر هاشم سلمان154146162042291015

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز567.0ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيعلي حسن يوسف صالح154147162041494004

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز566.4ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيام  البنين صالح مهدي جاسم154148162042232002

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز566.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسن شاكر كامل فالح154149162041084023

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز566.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيظالل عقيل يوسف مهدي154150102042116034

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز566.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيعلياء عيدان خليفه صالح154151162042455037

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز566.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيدعاء سليم غازي حسين154152162042294010

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز566.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتاحيائيفاطمه سلمان كاظم خضير154153162042255011

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز565.7اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمنار محمد كريم عبود154154252042084662

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز565.0ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيزينب صالح مهدي عبيد154155162042232010

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز565.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيبتول عبد الحسين حميدي صالح154156162042290010

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز565.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائياالء عبد الكريم شكايه ناصح154157222042113016

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز565.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيكرار جواد مظلوم كاطع154158232041254045

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز565.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيحميد اركان حميد طوكان154159192041001035

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز565.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزهراء حامد معارج كشيش154160162042145029

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز565.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيزينب مؤيد محمد عبد هللا154161162042274021

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز565.0ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيحيدر عماد عاصي عبد الهادي154162162041449004

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز565.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائينسرين واثق عبد الرزاق هيدان154163162042459034

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز565.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمسلم عقيل عاكف فليح154164222041035266

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز564.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيحوراء صادق جبار والي154165282042073011

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز564.0اعدادية االريج للبناتاحيائيعذراء عبد هللا ياسين علي154166162042238028

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز564.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيفاطمة عوده عزيز دخيل154167162042301055

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز564.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيخيريه فارس عبد العالي نيسان154168162042452011

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز564.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيمنار منذر خزعل سلمان154169282042073070

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز564.0اعدادية التميز للبنيناحيائيخالد مجيد خليف عاكول154170222041356072

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز563.6ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيزينب صالح مسلم حسين154171162042232012

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز563.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيتقى نعيم حميد ماهود154172222042150010

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز563.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيانوار داخل خضير حبيب154173162042196003

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز572.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيمصطفى حسيب حميد حسن154174162051491056

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز568.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد عامر شاكر عبد الحافظ154175162051019090
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جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز568.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيحسين محمد مزعل والي154176162051067012

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز568.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتتطبيقيميامين عالء شهيد طليب154177162052198011

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز566.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيهاله سلمان وحيد داود154178162052168033

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز565.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي مسلم خميس عوده154179162051030055

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز565.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتتطبيقيايه عواد حسن رهيف154180222052396003

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز565.0ثانوية الدجيلة المختلطةتطبيقيفاضل عباس رخيص حسين154181262051152013

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز565.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمصطفى احمد عطشان محان154182292051002111

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز564.0اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيزهراء جبار موسى منصور154183162052194010

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز563.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقيزهراء حسين علي حسين154184162052220011

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز563.0اعدادية االخاء للبنينتطبيقيسجاد مهند علي عيسى154185222051037010

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز563.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيزهراء مالح ضهد سالم154186162052208020

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز563.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيمنتظر رعد فرحان نجدي154187282051018093

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز563.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيزينب عبد الخالق توفيق حمد154188162052458035

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز563.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيفاطمة خالد جارح عبد الحسن154189162052239025

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز563.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيزهراء عبد الرؤوف عبد الهادي شحرور154190162052213017

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز562.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينتطبيقيعباس رمضان جعفر دغيم154191222051254005

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز562.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيبنين سلطان زهراو سلطان154192162052168005

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز562.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمحمود اسعد جاسم محمد154193162051043068

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز562.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمؤمل احمد حسين داخل154194162051394036

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز561.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيبتول فايز علي محسن154195162052283005

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز561.0ثانوية الينابيع المختلطةتطبيقيمحمد جبار هاشم وطبان154196162051302037

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز561.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعباس خالد بدن عداي154197282051008050

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز561.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيحسن عبد الرسول مغامس موسى154198162051051024

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز561.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمازن مرتضى حمزة عباس154199162051038108

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز561.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي ناظم فهد شمخي154200162051030058

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز560.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيجواد كاظم موسى صالح154201162051112012

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز560.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيشفاء هادي غانم حسين154202162052213024

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز560.0اعدادية ميسان للبنينتطبيقيزيد سجاد عبود علوان154203252051011013

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز559.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيبدرية سامي عبد الرحمن حسن154204162052381019

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز559.0ثانوية البرهان االهلية للبناتتطبيقيمريم درويش خضير عباس154205162052278016

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز559.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيعلي خميس عبد الحسين جعفر154206162051340024

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز559.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقياحمد حبيب عبيد ماضي154207162051365008

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز558.0اعدادية العشار للبناتتطبيقياسماء عالء جعفر عون154208162052228002

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز558.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيمعين كاظم هديهد زرزور154209162051135072

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز558.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي كريم فريح حسن154210282051151504
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جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز558.0ثانوية البدير المسائية للبنينتطبيقيعباس جاسم محمد حسن154211242051209016

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز558.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقييوسف سعد محمد حسن154212162051039130

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز558.0اعدادية البصرتين للبنينتطبيقيعلي احمد عداي سنوح154213222051029016

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز558.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيسجى صالح جابر حسين154214282052059049

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز558.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمصطفى ستار عطيه كاظم154215162051062087

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز557.0ثانوية العرفان االهلية للبناتتطبيقياالء خيري غركان عويد154216222052419001

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز557.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيسجاد حميد شنشول عبد النبي154217222051310083

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد505.0اعدادية قره قوش للبنينادبيريان اسامه عزيز مرزينا154218172021069010

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية قره قوش للبنينادبيماريو سمير يوسف ججي154219172021069023

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية قره قوش للبنينادبيكرم امجد سالم حبيب154220172021069020

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيمحمد عزيز موسى بكتاش154221172021178035

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية شاقولي للبنينادبياحمد حقي اسماعيل محمد شريف154222172021072001

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد421.0الخارجيات - ايسرادبيريم محمد فؤاد مجيد154223172022403080

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتادبيهند محمد يونس احمد154224172022319007

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد418.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبياحمد باسل محمد سعيد154225172021350010

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد417.0اعدادية سارة للبناتادبيماريام بشار هادي سعيد154226172022248020

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد415.0اعدادية قره قوش للبنينادبيبهنام عبد المنعم بهنام توما154227172021069005

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد411.0الخارجيونادبيعلي مالك واوان جابر154228252021400071

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية خزنة للبنينادبيمصطفى حيدر علي محمد154229172021066015

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد404.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيعمر محمد شريف غانم علي154230172021080022

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد404.0ثانوية شاقولي للبنينادبيعباس احمد صالح احمد154231172021072007

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيحسين علي عبد الرضا احمد154232212021064007

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد394.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيصفاء رحيم جاسم محمد154233212021244007

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد393.0الخارجيون - ايسرادبيليث صباح مترزا سعيد154234172021402116

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية برطلة للبنينادبيمحمد عزيز زينل علي154235172021067030

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد390.0ثانوية المنار المسائية للبنينادبيعبد الحسين علي سليمان حامد154236172021364011

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد390.0اعدادية قره قوش للبنينادبياندريه عرب نجيب سعيد154237172021069003

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد388.0اعدادية برطلة للبنينادبيحيدر طالل سياف مصطفى154238172021067014

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية القلعه للبنينادبيمحمد سالم احمد عارف154239212021040023

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية الخصم للبنينادبيمحمد ابراهيم حسن صالح154240182021016028

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيناصح سالم محمد جميل إبراهيم154241172021178039

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية هلمات للبنينادبياحمد حازم وعد هللا جميل154242312021006001

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد382.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيكرار عبد الغني يوسف علي154243172021178027

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيكرار فيصل محمد سليمان154244172021178028

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد379.0ثانوية احمد بن حنبل للبنينادبياحمد يونس حميد كاظم154245182021038007
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جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد379.0الخارجيونادبيسجاد عبدالحكيم كاظم حسين154246212021400055

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد378.0ثانوية الجبل للبنينادبيأزهر محمود محمد زيدان154247212021036002

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية برطلة للبنينادبيزيد حبيب ظاهر داود154248172021067016

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيعالء زين العابدين جاسم محمد علي154249172021178021

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية سد الموصل للبنينادبياحمد بشير عبد المجيد احمد154250172021094001

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الصديق للبنينادبينور الدين نجم الدين عبد هللا محمد154251172021028041

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية العياضية المسائية للبنينادبيمحمد فوزي محمد حسن154252172021361014

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الشافعي للبنينادبيسرمد عصمت سليم عثمان154253172021144009

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية برطلة للبنينادبيحسين هاشم سياف مصطفى154254172021067011

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية برطلة للبنينادبيحيدر ادريس مجيد جاسم154255172021067013

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد365.0ثانوية الجبل للبنينادبيعلي سرحان عاصي حسين154256212021036010

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية القرطبي للبنينادبيمحمد خالد كريم داهوك154257212021054043

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية الجبل للبنينادبيجالل محي محمد زيدان154258212021036003

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمصطفى احمد محمود حمد154259172021350203

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيامنيه محفوظ عابد سليمان154260172042249011

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيميرنا يوخنا شليمون رشو154261172042249095

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسيران جميل ابراهيم محمد154262312042047120

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيمصباح احمد علي عبد هللا154263172041066054

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد413.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيوائل عبد العزيز محمد علي الياس154264172041011216

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد411.0اعدادية سارة للبناتاحيائيانوار نزار متي قرياقوس154265172042248006

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد410.0اعدادية اشور للبنيناحيائيرامي هيثم متي يعقوب154266172041147018

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد410.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيمرتضى علي مولود سلمان154267172041364073

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد407.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيسعده بابير برهيم ججون154268332042056042

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد406.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيشهم نجاح جميل صالح154269312041070072

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد405.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيعلي حسين كريم احمد154270172041364042

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد403.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيايمان محمد باقر ذنون154271172042249017

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيحسين عبد الوهاب محمد عداي154272132041022007

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية بيرسفي ١ المختلطة للنازحيناحيائيعيسى قاسم حسن مراد154273332041023039

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد402.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيحسين حسن نذير أحمد154274172041068014

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد401.0الخارجيون - ايسراحيائياثير سركيس مجيد بني154275172041402002

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد400.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائييوسف مؤيد عبد الساده شحل154276142041016143

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهوازن فؤاد متي موسى154277172042247068

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد400.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيزهراء عوني حسن ايوب154278172042269024

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد399.0اعدادية سارة للبناتاحيائيرنين خليل توما بولص154279172042248018

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد399.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيمنصور خالد خلف حسين154280202041250148
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جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد398.0ثانوية المنار المسائيةاحيائيعباس حمود حاتم حمود154281292041150012

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيمريم نبيل قرياقوس نوح154282172042249090

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد398.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينور الهدى امجد احمد محمود154283122042106103

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيحاتم عبد الرزاق اسماعيل احمد154284172041350089

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد396.0ثانوية عمر كان للبنيناحيائيضحى هاني خالد رشيد154285172042173012

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد396.0اعدادية سارة للبناتاحيائيايات فارس خضر حاصود154286172042248007

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد395.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيسهام عقيل علي حسين154287222042162118

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد395.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيمحمد عامر محمد يونس154288172041367044

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد394.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي يوسف عبد اللطيف وهب154289172041121031

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية الدراويش للبنيناحيائيعلي سليمان احمد سليمان154290172041169013

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد393.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعمر عدنان حسن محمد154291202041056029

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيحنين بشار عزو بطرس154292172042247007

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد392.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيفادي خالد سعيد متي154293172041228029

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد391.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيسجاد رسول محمد عبد علي154294272041045038

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد391.0ثانوية هولير زانستي للبنيناحيائيمحمد طاهر علي حسن154295312041019020

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد389.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيساره سمير حنا كرومي154296172042247025

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد389.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيمحمد جاسم عباس جمعه154297172041364062

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد387.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينادين سامي نوح حنا154298172042247060

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية كرمليس للبنيناحيائيمريم سفيان جرجيس عبو154299172042071007

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد385.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيفؤاد محمد فائق توفيق154300212041011074

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد384.0اعدادية اشور للبنيناحيائيمحمد عبد الوهاب احمد نقي154301172041147037

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد383.0ثانوية وردك للبنيناحيائيوسام باسم جمال جشني154302172041073033

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد383.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيخنسي خيرو مراد خلف154303332042051026

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد381.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيأمير عباس حسن علي154304172041067002

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد380.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهبة احمد حامد محمد154305172042357865

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد379.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيفاضل حسين فتحي مطر154306172041351582

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد378.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي عباس علي شبل154307232041060092

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيامجد عماد مجيد منهل154308112041018020

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد377.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمصطفى احمد محسن عبد154309222041029176

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائينور ابراهيم هادي عبد الصاحب154310252042071054

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائينزار الياس حسين سعدون154311332041051100

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد376.0اعدادية السياب للبنيناحيائيحسين حسام عبد هللا محسن154312132041030021

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد376.0ثانوية البعاج المسائية للبنيناحيائياحمد موسى محمد قاسم154313172041360001

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية نوح للبنيناحيائيمحمد خالد حميد حسن154314212041053053

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائينجيم حجي حسن ميرزا154315332041056088
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جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية عمر كان للبنيناحيائيمحمد وعد هللا سعد هللا ولي154316172041173006

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد374.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيابراهيم مرزه غازي دايخ154317242041204001

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد374.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعبد الرحمن فارس فالح حسن154318122041022052

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيهيفاء جاسم كجو ناسو154319332042062050

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائييسمله عباس عبد موحي154320242042108147

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد373.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينور علي محمد حسين154321172042305056

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد373.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيضحى عماد ابراهيم قدوري154322182042179029

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد372.0اعدادية القناة للبناتاحيائيتبارك مالك محمد سعيد154323132042072015

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد371.0ثانوية وردك للبنيناحيائيعمار عجيل خليل قنبر154324172041073023

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائييحيى محمد حامد يحيى154325172041005086

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية قره قوش للبنيناحيائيايفان عامر عزيز بهنام154326172041069006

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائياحمد صفاء محمد شاكر سعد هللا154327172041144006

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد371.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد المهدي يحيى قاسم عزيز154328172041351646

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيصفاء حسين عبيد عطيه154329242041028030

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الباسط عزيز مصطفى154330172041350321

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد370.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيكرار عبد الحسين هداد مصيوب154331142041018140

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد370.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعلي اياد عبد خلف154332202041259177

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد369.0اعدادية العباسي للبنيناحيائياحمد عبد هللا خضر عبد هللا154333202041020003

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد369.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيمصطفى راضي حسن عبود154334232041181068

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيتينا عبد الحميد عبد العزيز ظاهر154335222042439022

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعلي احمد جالي علي154336212041054091

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد368.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيمريم سلوان صبري جرجيس154337312042037016

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد368.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيمحمد عباس جاسم علي154338242041207141

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيسلمى سعيد علي جندو154339332042064006

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحيناحيائيايمن كمال خلف اسماعيل154340332041008005

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية نوح للبنيناحيائيرافد غانم محمد صالح154341212041053020

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيفضل هللا عباس اسماعيل محمد علي154342172041066037

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية اشور للبنيناحيائيايفان خالد ميخا ججي154343172041147008

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيمخلد نجم الدين عبد هللا ابراهيم154344232041027057

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيسامح عبدالعزيز جميل مرعي154345172041367023

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية زيد بن علي المختلطةاحيائيجواد حسن جواد ياسين154346222041217002

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيفادي داؤد سليمان يعقوب154347172041067050

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيحسين عامر جاسم احمد154348112041016037

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائييقين عالء حسن كاطع154349142042145290

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيمحمد حسين جواد كاظم154350232041051137
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جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيبنين احمد جاسم عليوي154351232042077030

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيأيتاج رضا محسن رضا154352172041178002

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيايمن عبد الستار عبد القادر موسى154353312041070030

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعمار يحيى قاسم احمد154354172041068052

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد366.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيمجاهد مظفر غانم سعيد154355172041367043

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيعلي فاضل حسن شهاب154356202041020049

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيشمال احمد قاسم خدر154357332041056052

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد365.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائياحمد عماد محمد علي عباس154358172041178007

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد364.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيفاطمه حميد سلمان رحيل154359112042080111

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيآيات حسين كصاد عودة154360222042321001

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيعلي عبد هللا محمود طالب154361172041038021

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيايوب الياس قاسم ايوب154362172041367007

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد364.0ثانوية كرمليس للبنيناحيائيمهدي صالح عطا هللا خليل154363172041071005

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيسلوى بركات بشار اومر154364332042056044

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية حوض ٦ للبنيناحيائيياسين ظاهر مصطفى حسن154365202041033017

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد363.0ثانوية بازوايا للبنيناحيائيمحمود حسن محمود ولي154366172041065037

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيزينه سعدو حسن فندي154367172042348031

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدالل ليث غانم غائب154368172042357265

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد362.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائينعيمه بابير برهيم ججون154369332042056081

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيصبا فارس عبد االمير عبد الكريم154370232042095062

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية بعاجة للبناتاحيائينواة وسام عبيد احمد154371182042264035

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد362.0ثانوية نوح للبنيناحيائياحمد عزت هاشم ابراهيم154372212041053009

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيقاسم طالب عبيس جاسم154373232041006119

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد361.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائياحمد جواد علي شالل154374142041021005

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيطه محمد رشيد محمد154375172041351345

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيحارث محمد خليل لطيف154376192041095027

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية دهوال المختلطةاحيائيعفان قاسم عرب ابراهيم154377172041347015

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيذو الفقار حيدر عبد الرزاق عطيه154378242041074027

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد361.0ثانوية وردك للبنيناحيائياركان قلي غازي قمبر154379172041073005

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد360.0ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيعبد هللا زياد محمد رشيد154380212041208008

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيفاطمه صفاء ناصر حسين154381112042109089

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد360.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيحامد جدي رضا ياس154382212041273018

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية كرمليس للبنينتطبيقيريفان رياض كليانا بهنام154383172051071005

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيحسين علي اوسط محمد طاهر صالح154384172051352021

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية الرباط المسائية للبنينتطبيقيياسين احمد خلف عزيز154385202051253039
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جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقياحمد سالم قنبر مصطفى154386172051124003

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيريناس خوش مان حسين الياس154387172052244010

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد400.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعباس محمد عوني احمد154388172051124025

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد392.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيجواد حسين علي ذنون154389172051124009

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد386.0اعدادية قره قوش للبنينتطبيقيراندي جالل بهنام منصور154390172051069009

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد385.0ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيزيد راكان خالد يعقوب154391312051101007

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد378.0الخارجيون - ايسرتطبيقيفليمون جالل وديع سمعان154392172051402042

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد375.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيوليد جعفر احمد شهاب154393172051017150

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية الرافدين للبنينتطبيقييوسف نزار نافع بهنام154394312051101018

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد375.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيعلي هاشم محمد علي154395172051352053

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد372.0ثانوية كرمليس للبنينتطبيقيروبرت لطيف ايليا سعيد154396172051071003

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد370.0ثانوية المواهب االهلية للبنينتطبيقيياسين حيدر عبد الكاظم جاسم154397232051064005

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد367.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيكاظم اياد كاظم فياض154398162051371193

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد367.0ثانوية المنار المسائية للبنينتطبيقيجوزيف صالح سركيس روبيل154399172051364002

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد366.0اعدادية قره قوش للبنينتطبيقياندي منصور عبوش منصور154400172051069003

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد363.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعقيل موسى محمد علي موسى154401172051124026

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد361.0اعدادية اشور للبنينتطبيقيماتيوس ميالد فتح هللا خضر154402172051147014

جامعة الحمدانية/كلية التربية558.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيفاضل هفند مراد قاسم154403332021051019

جامعة الحمدانية/كلية التربية556.0اعدادية قره قوش للبنينادبيعمر سعد فيصل احمد154404172021069019

جامعة الحمدانية/كلية التربية553.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيسناء خليل الياس اومك154405332022052006

جامعة الحمدانية/كلية التربية552.0ثانوية سنوني المختلطةادبييوسف كمال خلف كسو154406172021348017

جامعة الحمدانية/كلية التربية536.0اعدادية النيل للبنينادبيفيصل خالد خليل ابراهيم154407172021027035

جامعة الحمدانية/كلية التربية536.0اعدادية قره قوش للبنينادبيالياس خالد الياس داود154408172021069002

جامعة الحمدانية/كلية التربية534.0اعدادية النيل للبنينادبيرائد خالد خليل ابراهيم154409172021027013

جامعة الحمدانية/كلية التربية528.0اعدادية زمار للبنينادبيسلمان احمد خضر حمود154410172021103008

جامعة الحمدانية/كلية التربية527.0اعدادية سارة للبناتادبينور نمرود حبيب خضر154411172022248026

جامعة الحمدانية/كلية التربية524.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبياكرام حسن علي محمد154412172022305002

جامعة الحمدانية/كلية التربية519.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيكمال سعيد كوركو حسين154413332021052008

جامعة الحمدانية/كلية التربية518.0ثانوية بازوايا للبنينادبياحمد فارس بشير مجيد154414172021065003

جامعة الحمدانية/كلية التربية515.0اعدادية النيل للبنينادبياسامة محمد شمدين خلف154415172021027004

جامعة الحمدانية/كلية التربية512.0ثانوية المصطفى للبنينادبياحمد ابراهيم خضر حمد154416172021077001

جامعة الحمدانية/كلية التربية511.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيضحى دريد عبد الرحيم قدو154417172022274019

جامعة الحمدانية/كلية التربية510.0اعدادية الجزيرة للبنينادبيمحمد ابراهيم خليل محمد سعيد154418172021121013

جامعة الحمدانية/كلية التربية509.0الخارجيون - ايمنادبيمحمد ابراهيم خلف حسين154419172021400174

جامعة الحمدانية/كلية التربية508.0ثانوية المنار المسائية للبنينادبيطيبة سميع موسى بطروز154420172022364001
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جامعة الحمدانية/كلية التربية506.0ثانوية جوارجرا للبناتادبيساره عمر فواز محمد154421312022031019

جامعة الحمدانية/كلية التربية506.0ثانوية المحبة للبناتادبيشيماء إسماعيل سعدي علي154422312022045008

جامعة الحمدانية/كلية التربية505.0ثانوية كبرتو المختلطة للنازحينادبيبسي حجي احمد علي154423332022063003

جامعة الحمدانية/كلية التربية502.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيهديل ياسين صالح فتحي154424172022305028

جامعة الحمدانية/كلية التربية502.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيرمضان حسن رمضان هالل154425172021084022

جامعة الحمدانية/كلية التربية501.0اعدادية الحكمة للبنينادبيوليد سعد هللا يونس مهيدي154426172021009038

جامعة الحمدانية/كلية التربية498.0اعدادية سارية للبنينادبيصاحب ابراهيم عبد هللا ناصر154427172021018010

جامعة الحمدانية/كلية التربية496.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيكريم امين محمود عمر154428332021051022

جامعة الحمدانية/كلية التربية496.0اعدادية زمار للبنينادبينمر دحام الياس خضير154429172021103027

جامعة الحمدانية/كلية التربية496.0اعدادية التحرير للبناتادبيآيه هشام فاضل يحيى154430172022296005

جامعة الحمدانية/كلية التربية495.0ثانوية المحبة للبناتادبيديانا غانم إلياس جيشني154431312022045004

جامعة الحمدانية/كلية التربية494.0االعدادية الشرقية للبنينادبيابراهيم هالل غانم حمدون154432172021008001

جامعة الحمدانية/كلية التربية494.0اعدادية سارية للبنينادبيسعد عواد عبد هللا عليوي154433172021018009

جامعة الحمدانية/كلية التربية493.0ثانوية النركزلية للبنينادبيمحمد فتحي حميدي يوسف154434172021192012

جامعة الحمدانية/كلية التربية493.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيسوزان عبد الغفور حسن حمو154435332022052008

جامعة الحمدانية/كلية التربية491.0ثانوية مجلجة للبنينادبياحمد محمد طريف جدعان154436172021108002

جامعة الحمدانية/كلية التربية489.0ثانوية وردك للبنينادبيحسام سمير احمد حميد154437172021073001

جامعة الحمدانية/كلية التربية489.0اعدادية برطلة للبنينادبيحسنين احمد حيدر خالد154438172021067007

جامعة الحمدانية/كلية التربية488.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيهاني هادي يوسف خلف154439332021051025

جامعة الحمدانية/كلية التربية485.0ثانوية وانة للبنينادبيبالل صخر بشير سعيد154440172021093003

جامعة الحمدانية/كلية التربية485.0اعدادية الشهاب للبنينادبييوسف ضياء محمد ذنون154441172021143023

جامعة الحمدانية/كلية التربية485.0اعدادية خزنة للبنينادبيعبد هللا حازم محمد احمد154442172021066008

جامعة الحمدانية/كلية التربية485.0اعدادية النيل للبنينادبيعمار إبراهيم خليف احمد154443172021027030

جامعة الحمدانية/كلية التربية481.0ثانوية الصديق للبناتادبيابانه نافع دللي احمد154444312022052001

جامعة الحمدانية/كلية التربية481.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمود حسين شمدين خلف154445172021351497

جامعة الحمدانية/كلية التربية480.0اعدادية دهوال المختلطةادبيخالد سليمان عنجو خلف154446172021347002

جامعة الحمدانية/كلية التربية480.0اعدادية حمص للبناتادبيريم قاسم محمد طه154447172022302014

جامعة الحمدانية/كلية التربية479.0اعدادية مؤتة  للبناتادبياسراء سفوك طه محمد154448172022301001

جامعة الحمدانية/كلية التربية478.0ثانوية كبرتو المختلطة للنازحينادبيباسل عمر عيدو قاسم154449332021063001

جامعة الحمدانية/كلية التربية478.0ثانوية الوركاء للبنينادبيرضا علي حسين ساجت154450232021034020

جامعة الحمدانية/كلية التربية478.0اعدادية النيل للبنينادبيقحطان احمد خضر جمعه154451172021027038

جامعة الحمدانية/كلية التربية478.0ثانوية قادية المختلطة للنازحينادبيجيالن جميل بركات نعمو154452332022060002

جامعة الحمدانية/كلية التربية475.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعبد الجبار احمد طه احمد154453172021350093

جامعة الحمدانية/كلية التربية475.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيرحاب احمد فاضل عبد هللا154454172022305008

جامعة الحمدانية/كلية التربية475.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيرياض بركات كريم خديدا154455332021051007
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جامعة الحمدانية/كلية التربية474.0ثانوية بازوايا للبنينادبيمحمود عبد  الحافظ محمود شهاب154456172021065014

جامعة الحمدانية/كلية التربية474.0ثانوية جوارجرا للبناتادبيعائشة عقيد زكي جاسم154457312022031023

جامعة الحمدانية/كلية التربية473.0ثانوية بعويزة للبنينادبيأيمن ثامر فتحي عبد هللا154458172021083002

جامعة الحمدانية/كلية التربية472.0اعدادية سارة للبناتادبيسارة نوئيل وديع خضر154459172022248009

جامعة الحمدانية/كلية التربية471.0اعدادية سارة للبناتادبيزهراء جعفر عبد الباقر زبير154460172022248005

جامعة الحمدانية/كلية التربية470.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبينجوى حسن الياس خلو154461332022052012

جامعة الحمدانية/كلية التربية469.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيرياض بابير حسين رفو154462332021051006

جامعة الحمدانية/كلية التربية469.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد احمد علي احمد154463172021351404

جامعة الحمدانية/كلية التربية469.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيسهران داود عاصي داود154464332021051011

جامعة الحمدانية/كلية التربية468.0اعدادية االمين للبنينادبيمهدي فوزي حسين حسن154465312021009048

جامعة الحمدانية/كلية التربية467.0اعدادية غطفان للبنينادبيمحمد ابراهيم احمد حسين154466182021042027

جامعة الحمدانية/كلية التربية466.0اعدادية التحرير للبناتادبيهاجر علي فهد ذنون154467172022296029

جامعة الحمدانية/كلية التربية464.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيرفل ميسر عبد هللا احمد154468172022371033

جامعة الحمدانية/كلية التربية463.0ثانوية سنوني المختلطةادبيعزت خربه خلف ناسو154469172021348009

جامعة الحمدانية/كلية التربية461.0اعدادية النيل للبنينادبيمحمود بشار سالم داؤد154470172021027044

جامعة الحمدانية/كلية التربية460.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيصالح جمعة جالل عبد هللا154471312021001014

جامعة الحمدانية/كلية التربية459.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيسولين عبد هللا صادق خدر154472332022056005

جامعة الحمدانية/كلية التربية458.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيدعاء ناصر سالم محمد154473172022305006

جامعة الحمدانية/كلية التربية457.0ثانوية كبرتو المختلطة للنازحينادبيداود سليمان حجي سليمان154474332021063002

جامعة الحمدانية/كلية التربية457.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيآيه علي داود علي154475172022249001

جامعة الحمدانية/كلية التربية456.0اعدادية سارة للبناتادبياسماء عامر قرني حسن154476172022248002

جامعة الحمدانية/كلية التربية456.0اعدادية دهوال المختلطةادبيعايد علي محما بيسو154477172021347003

جامعة الحمدانية/كلية التربية455.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياوس هاشم عبد هللا علي154478172021351097

جامعة الحمدانية/كلية التربية454.0اعدادية البرغلية للبنينادبيعلي محمد احمد صالح154479172021114027

جامعة الحمدانية/كلية التربية454.0اعدادية سارة للبناتادبيمريم ماجد يشوع بهنام154480172022248025

جامعة الحمدانية/كلية التربية453.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيغالب غانم محمود منصور154481312021017021

جامعة الحمدانية/كلية التربية453.0ثانوية سنوني المختلطةادبيعدنان خيرو بدل ميرزه154482172021348008

جامعة الحمدانية/كلية التربية452.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمهند عبد هللا منديل صالح154483172021351555

جامعة الحمدانية/كلية التربية452.0اعدادية االمجاد للبنينادبيمصعب عمر احمد علي154484172021026038

جامعة الحمدانية/كلية التربية451.0اعدادية الوركاء للبنينادبيمنذر زهير خليل سفر154485172021064027

جامعة الحمدانية/كلية التربية451.0ثانوية شاقولي للبنينادبيضرغام فوزي رمزي مجيد154486172021072006

جامعة الحمدانية/كلية التربية450.0اعدادية خزنة للبنينادبيحسن زكريا قاسم جاسم154487172021066004

جامعة الحمدانية/كلية التربية450.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبينريمان بابير كلي اودي154488332022052014

جامعة الحمدانية/كلية التربية449.0اعدادية سارة للبناتادبيماريانا نعيم جرجيس جبو154489172022248021

جامعة الحمدانية/كلية التربية445.0اعدادية بعشيقة للبناتادبيفنار خيري حنون السو154490172022244024
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جامعة الحمدانية/كلية التربية445.0اعدادية خزنة للبنينادبياياد محمد نجم مردان154491172021066003

جامعة الحمدانية/كلية التربية444.0اعدادية النيل للبنينادبيمصطفى سالم احمد محمد154492172021027048

جامعة الحمدانية/كلية التربية444.0اعدادية سارة للبناتادبيعذراء لبيب حبيب ججو154493172022248017

جامعة الحمدانية/كلية التربية443.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد هللا دريد اكرم احمد154494172021351260

جامعة الحمدانية/كلية التربية443.0اعدادية الزهور للبنينادبيطارق محمد طارق احمد154495172021015014

جامعة الحمدانية/كلية التربية442.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعلي عبد هللا كاظم محمود154496102021015059

جامعة الحمدانية/كلية التربية441.0ثانوية الصديق للبناتادبيميسم نبيل ابراهيم علي154497312022052017

جامعة الحمدانية/كلية التربية440.0اعدادية الهويرة المختلطةادبيمزاحم غانم كوردي وهب154498312021002019

جامعة الحمدانية/كلية التربية439.0ثانوية سنوني المختلطةادبيمجدل كريت سليمان عفدو154499172021348014

جامعة الحمدانية/كلية التربية439.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيرسل غسان هاشم اسماعيل154500172022274013

جامعة الحمدانية/كلية التربية438.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيريم محمد علي حمد154501172022357124

جامعة الحمدانية/كلية التربية438.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيرانيا غسان كسار رمضان154502172022274012

جامعة الحمدانية/كلية التربية437.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيوجدان يحيى قاسم علي154503172022249018

جامعة الحمدانية/كلية التربية437.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيسليم اسماعيل حسين رفو154504332021051010

جامعة الحمدانية/كلية التربية436.0ثانوية الفجر العربي المسائية للبنينادبيمحمد حسين محمد خاتم ابروش154505172021354023

جامعة الحمدانية/كلية التربية433.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحينادبيسهام نايف رشو حسن154506332022056004

جامعة الحمدانية/كلية التربية431.0ثانوية وردك للبنينادبيرغده شهاب محمود محمد154507172022073001

جامعة الحمدانية/كلية التربية428.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةادبيدالل قولو قاسم ادو154508332022070005

جامعة الحمدانية/كلية التربية427.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيسامي مطر محمد داثان154509202021251029

جامعة الحمدانية/كلية التربية427.0اعدادية قره قوش للبنينادبيايمن سعد بهنان جرجيس154510172021069004

جامعة الحمدانية/كلية التربية427.0ثانوية وردك للبنينادبيعذراء سمير حازم محمد154511172022073002

جامعة الحمدانية/كلية التربية426.0ثانوية قادية المختلطة للنازحينادبيوحيدة حسو احمد خلف154512332022060013

جامعة الحمدانية/كلية التربية426.0اعدادية بعشيقة للبناتادبيديانا مسعود ابلحد اسحق154513172022244009

جامعة الحمدانية/كلية التربية424.0اعدادية بعشيقة للبناتادبيايات علي هادي محمد صفوك154514172022244003

جامعة الحمدانية/كلية التربية422.0ثانوية كبرتو المختلطة للنازحينادبيسعدون جميل الياس موسى154515332021063005

جامعة الحمدانية/كلية التربية422.0اعدادية البرغلية للبنينادبيعمر عبد خضر محمد154516172021114031

جامعة الحمدانية/كلية التربية421.0ثانوية كبرتو المختلطة للنازحينادبيمنيه بوكو ابراهيم عمر154517332022063014

جامعة الحمدانية/كلية التربية421.0اعدادية الفاو للبناتادبيسجى نظير محمد صالح154518172022235031

جامعة الحمدانية/كلية التربية420.0ثانوية سنوني المختلطةادبيعيسى خديدا قولو حسن154519172021348010

جامعة الحمدانية/كلية التربية420.0اعدادية خزنة للبنينادبيعمار حسين محسن حسن154520172021066012

جامعة الحمدانية/كلية التربية420.0اعدادية االمجاد للبنينادبيطه احمد طه محمود154521172021026015

جامعة الحمدانية/كلية التربية420.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيساره علي متو ابراهيم154522332022052005

جامعة الحمدانية/كلية التربية419.0اعدادية الهويرة المختلطةادبيحسين عزيز حسن عبد هللا154523312021002005

جامعة الحمدانية/كلية التربية418.0اعدادية الوركاء للبنينادبيعبد الرحمن مظفر زيدان سلطان154524172021064018

جامعة الحمدانية/كلية التربية418.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيمنير محمد جاسم ازريج154525172021084046
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جامعة الحمدانية/كلية التربية418.0اعدادية غطفان للبنينادبيعبد الرقيب حمادي محمد حمد154526182021042013

جامعة الحمدانية/كلية التربية417.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيخيري ميرزا حسين شمو154527332021052002

جامعة الحمدانية/كلية التربية417.0االعدادية الشرقية للبنينادبيمحمود رياض احمد شهاب154528172021008028

جامعة الحمدانية/كلية التربية416.0اعدادية البرغلية للبنينادبيسعدي محمد اسعد عبد154529172021114014

جامعة الحمدانية/كلية التربية415.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيدعاء عدنان حمزه سليمان154530172022249006

جامعة الحمدانية/كلية التربية415.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبينادين سالم عبد االحد كوركيس154531172022249016

جامعة الحمدانية/كلية التربية414.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيآمنه وعد سلطان احمد154532172022305001

جامعة الحمدانية/كلية التربية413.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبياورنس زاهد حاتم علي154533172021360006

جامعة الحمدانية/كلية التربية413.0ثانوية مجمع برزان للبنينادبيعبد الهادي صالح خلف محيميد154534172021106010

جامعة الحمدانية/كلية التربية413.0ثانوية برزاني المسائية للبنينادبيعلوان ضحوي عبوش عبد هللا154535312021070054

جامعة الحمدانية/كلية التربية413.0اعدادية سارة للبناتادبيعذراء عزيز زكريا بني154536172022248016

جامعة الحمدانية/كلية التربية412.0ثانوية المحبة للبناتادبيزهور علي حسين محمود154537312022045006

جامعة الحمدانية/كلية التربية410.0اعدادية بعشيقة للبنينادبيعلي حسين علي طيب154538172021059007

جامعة الحمدانية/كلية التربية408.0اعدادية الحمزة للبنينادبيحيدر علي عناد عاشور154539242021010016

جامعة الحمدانية/كلية التربية408.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيمنار ميسر عبد هللا احمد154540172022371069

جامعة الحمدانية/كلية التربية408.0اعدادية الزهور للبناتادبيرنين محمد سامي عبد الجليل154541172022290023

جامعة الحمدانية/كلية التربية408.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيسناء شمدين صالح احمد154542332022052007

جامعة الحمدانية/كلية التربية407.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيمنار بشار غانم ايوب154543332022040037

جامعة الحمدانية/كلية التربية406.0اعدادية الفاو للبناتادبيشروق صباح غانم يونس154544172022235033

جامعة الحمدانية/كلية التربية404.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيعلي عايش صالح محسن154545172021080018

جامعة الحمدانية/كلية التربية403.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيأية فرج احمد رمضان154546172022371003

جامعة الحمدانية/كلية التربية403.0اعدادية سارة للبناتادبيساره سالم حبيب اسطيفو154547172022248011

جامعة الحمدانية/كلية التربية403.0ثانوية قادية المختلطة للنازحينادبيداليدا حسين علي كلو154548332022060004

جامعة الحمدانية/كلية التربية402.0اعدادية خزنة للبنينادبيمجاهد حسن بشير حميد154549172021066014

جامعة الحمدانية/كلية التربية402.0الخارجيون - ايسرادبيخليل رافائيل نمرود رفو154550172021402042

جامعة الحمدانية/كلية التربية399.0اعدادية خزنة للبنينادبيليث ازهر جعفر حميد154551172021066013

جامعة الحمدانية/كلية التربية399.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمخلد قاسم احمد محل154552172021351516

جامعة الحمدانية/كلية التربية399.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةادبيعلي سعد يونس خديدة154553332021070010

جامعة الحمدانية/كلية التربية399.0ثانوية وردك للبنينادبيصادق شهاب احمد حميد154554172021073003

جامعة الحمدانية/كلية التربية398.0ثانوية الصديق للبناتادبياسماء عمار ياسين احمد154555312022052004

جامعة الحمدانية/كلية التربية397.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيجاسم محمد سليمان محمود154556172021351120

جامعة الحمدانية/كلية التربية397.0اعدادية البرغلية للبنينادبيمالك حسين محمد علي154557172021114036

جامعة الحمدانية/كلية التربية397.0اعدادية الراية للبنينادبيساهر علي عواد احميد154558172021025016

جامعة الحمدانية/كلية التربية397.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمود حسين يونس حسن154559172021350192

جامعة الحمدانية/كلية التربية397.0ثانوية المصطفى للبنينادبيمصطفى عبد سعيد جاسم154560172021077010
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جامعة الحمدانية/كلية التربية397.0ثانوية سنوني المختلطةادبيجمال هادي كتي مراد154561172021348003

جامعة الحمدانية/كلية التربية396.0ثانوية سنوني المختلطةادبيقحطان خدر خديده كجوج154562172021348011

جامعة الحمدانية/كلية التربية396.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحينادبيعبد هللا عيدو حسن مندو154563332021008013

جامعة الحمدانية/كلية التربية396.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيحسين صادق جعفر حسن154564172021178011

جامعة الحمدانية/كلية التربية395.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيطيف حسام ابراهيم عبود154565172021351218

جامعة الحمدانية/كلية التربية394.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيحمزه طعمه سليمان طعمه154566172021351148

جامعة الحمدانية/كلية التربية394.0ثانوية قادية المختلطة للنازحينادبيفريال كتو عجم صالح154567332022060008

جامعة الحمدانية/كلية التربية394.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحينادبيخالص خضر مراد عمر154568332021008007

جامعة الحمدانية/كلية التربية393.0اعدادية خزنة للبنينادبيعباس علي يونس جمعة154569172021066007

جامعة الحمدانية/كلية التربية392.0اعدادية سارية للبنينادبيعبد الرحمن حامد محمد ابراهيم154570172021018011

جامعة الحمدانية/كلية التربية392.0ثانوية سيوان للبناتادبيايه حسين ناظم جندي154571312022038002

جامعة الحمدانية/كلية التربية392.0اعدادية الرسالة للبناتادبيوداد حامد احمد سلطان154572172022281017

جامعة الحمدانية/كلية التربية390.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيليث سليمان خلف علي154573332021051023

جامعة الحمدانية/كلية التربية390.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيساره وليد هاشم قاسم154574172022357149

جامعة الحمدانية/كلية التربية390.0اعدادية الزهور للبنينادبيسيف علي تحسين خضر154575172021015010

جامعة الحمدانية/كلية التربية389.0ثانوية بازوايا للبنينادبيزيد احمد عباس علي154576172021065007

جامعة الحمدانية/كلية التربية389.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيشاهه قاسم حسن حسين154577332022051006

جامعة الحمدانية/كلية التربية388.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيحسين علي عبد الجبار محمد154578172021351138

جامعة الحمدانية/كلية التربية387.0ثانوية المنار المسائية للبنينادبيعلي محمد رفعت صفر154579172021364012

جامعة الحمدانية/كلية التربية386.0ثانوية سيوان للبناتادبيامنيه اياد قاسم تومان154580312022038001

جامعة الحمدانية/كلية التربية386.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيأحالم صفوان جهاد خلف154581172022315001

جامعة الحمدانية/كلية التربية386.0ثانوية سنوني المختلطةادبيهديل برجس خلف اومر154582172022348018

جامعة الحمدانية/كلية التربية386.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيدلفين فيصل عباس مطو154583332022052004

جامعة الحمدانية/كلية التربية385.0اعدادية  تلكيف للبنينادبياحمد عنتر نزال طائس154584172021084009

جامعة الحمدانية/كلية التربية384.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيعبد الغني ثائر عبد الغني محمد صالح154585172021223005

جامعة الحمدانية/كلية التربية384.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعمار عبد الرزاق جالل محمد154586172021351321

جامعة الحمدانية/كلية التربية383.0اعدادية غطفان للبنينادبيمولود نجم عبد هللا محمد154587182021042039

جامعة الحمدانية/كلية التربية383.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيسيف عبد السالم موسى ابراهيم154588172021351198

جامعة الحمدانية/كلية التربية383.0الخارجيون - ايمنادبيمصطفى احمد محمد جالل154589172021400213

جامعة الحمدانية/كلية التربية381.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيعدنان معجون هادي حسين154590292021016046

جامعة الحمدانية/كلية التربية381.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبياحمد صابر مصطفى صالح154591312021017003

جامعة الحمدانية/كلية التربية381.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيراكان لقمان ياسين شفان154592332021051005

جامعة الحمدانية/كلية التربية381.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبياحمد غازي محمد رشيد154593332021001004

جامعة الحمدانية/كلية التربية380.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيبتول حيدر وعد هللا غائب154594172022249004

جامعة الحمدانية/كلية التربية380.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيشهد ادريس فتحي مجول154595172022371046
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جامعة الحمدانية/كلية التربية380.0ثانوية الكبر للبنينادبيريان ابراهيم الياس دويح154596172021210006

جامعة الحمدانية/كلية التربية380.0ثانوية مخمور المسائية للبنينادبيسعد عمار حمود صالح154597172021356007

جامعة الحمدانية/كلية التربية379.0اعدادية خزنة للبنينادبيعلي حسين صابر جمعه154598172021066010

جامعة الحمدانية/كلية التربية379.0اعدادية خزنة للبنينادبيعلي حيدر حسين سليمان154599172021066011

جامعة الحمدانية/كلية التربية378.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينادبيمهند محمد عبيد ملحم154600192021356043

جامعة الحمدانية/كلية التربية378.0اعدادية الكرامة للبنينادبيمرتضى عبد العظيم محمد ياسر154601242021004076

جامعة الحمدانية/كلية التربية378.0ثانوية تل عدس للبنينادبيعباس حسن محمود شاكر154602172021096003

جامعة الحمدانية/كلية التربية378.0اعدادية برطلة للبنينادبيمهدي علي ولي خضر154603172021067038

جامعة الحمدانية/كلية التربية378.0اعدادية بعشيقة للبناتادبيندى عمار مصلح عزيز154604172022244026

جامعة الحمدانية/كلية التربية378.0اعدادية سارية للبنينادبيحارث علي احمد محمد154605172021018007

جامعة الحمدانية/كلية التربية378.0االعدادية الشرقية للبنينادبيفيصل زياد غانم فرحان154606172021008025

جامعة الحمدانية/كلية التربية378.0ثانوية القيارة المسائية للبنينادبينمير فاضل عبد محمد154607172021366101

جامعة الحمدانية/كلية التربية377.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيسعد إبراهيم عبد هللا دبوس154608312021001011

جامعة الحمدانية/كلية التربية377.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيفارس محمد فاضل احمد154609172021351354

جامعة الحمدانية/كلية التربية377.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةادبيعلي عاصف مصطفى حيدر154610172021367006

جامعة الحمدانية/كلية التربية377.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيخالد علي خضر حمد154611172021350059

جامعة الحمدانية/كلية التربية376.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمود محمد اسماعيل خليل154612172021351510

جامعة الحمدانية/كلية التربية376.0اعدادية الجزيرة للبنينادبيذو الفقار حسين حسن حسين154613172021121007

جامعة الحمدانية/كلية التربية376.0ثانوية كبرتو المختلطة للنازحينادبيشهاب حسن ناصر علو154614332021063007

جامعة الحمدانية/كلية التربية376.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيميالد عائد ياسين عزيز154615172022249015

جامعة الحمدانية/كلية التربية375.0الخارجيات - ايسرادبياريج جاسم محمد علي154616172022403005

جامعة الحمدانية/كلية التربية375.0اعدادية موصل الجديدة للبناتادبينور علي غانم محمد نور154617172022280018

جامعة الحمدانية/كلية التربية375.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيمحمود توفيق يوسف صالح154618292021151161

جامعة الحمدانية/كلية التربية375.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيمحمد كريم علي حسن154619112021057072

جامعة الحمدانية/كلية التربية374.0ثانوية شاقولي للبنينادبيخير الدين شمس الدين محمد نقي154620172021072004

جامعة الحمدانية/كلية التربية374.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيجهاد جاسم محمد سلطان154621172021351123

جامعة الحمدانية/كلية التربية373.0ثانوية البوادي المختلطةادبيشعيب أحمد عبد هللا محمد154622212021216009

جامعة الحمدانية/كلية التربية373.0اعدادية برطلة للبنينادبيمصطفى عطيه جميل محمد154623172021067035

جامعة الحمدانية/كلية التربية373.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيمحمد جرجيس محمد عالوي154624312021017023

جامعة الحمدانية/كلية التربية372.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيمصطفى كتاب محسود مرهج154625292021014133

جامعة الحمدانية/كلية التربية372.0ثانوية خورسيباط المختلطةادبيبكر نوفل بكر الياس154626172021058001

جامعة الحمدانية/كلية التربية372.0ثانوية كبرتو المختلطة للنازحينادبيعلي فتحي محمد يونس حسن154627332021063009

جامعة الحمدانية/كلية التربية371.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبييونس ليث عبد الغني سعيد154628172021020045

جامعة الحمدانية/كلية التربية371.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبياسماعيل صالح مهدي جاسم154629142021200025

جامعة الحمدانية/كلية التربية371.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيعبد العزيز خالد فاضل حسين154630312021001019
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جامعة الحمدانية/كلية التربية371.0اعدادية بعشيقة للبناتادبيحنان محسن محمد حسن154631172022244007

جامعة الحمدانية/كلية التربية371.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيتمارا عمر محمد محمد علي154632172022301009

جامعة الحمدانية/كلية التربية371.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبييمان محمد فاضل محمد154633172021351593

جامعة الحمدانية/كلية التربية371.0اعدادية الهويرة المختلطةادبيعماد سمير اسكندر زيدان154634312021002011

جامعة الحمدانية/كلية التربية370.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيمصطفى فراس رستم احمد154635172021011044

جامعة الحمدانية/كلية التربية370.0اعدادية بعشيقة للبناتادبيرند ربيع صموئيل سليم154636172022244012

جامعة الحمدانية/كلية التربية370.0اعدادية الهويرة المختلطةادبيعمر رعد صالح زيدان154637312021002012

جامعة الحمدانية/كلية التربية370.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبيهمام جاسم محمد عبد هللا154638172021358026

جامعة الحمدانية/كلية التربية370.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيراما بسيم سعيد قرياقوس154639172022249007

جامعة الحمدانية/كلية التربية370.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيحسام خالد خليل احمد154640172021084018

جامعة الحمدانية/كلية التربية370.0اعدادية االمين للبنينادبيعمر طه حامد مزعل154641312021009036

جامعة الحمدانية/كلية التربية369.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعلي كمال حسن مطشر154642292021014094

جامعة الحمدانية/كلية التربية369.0اعدادية الوركاء للبنينادبينذير يوسف عبيد محمد154643172021064028

جامعة الحمدانية/كلية التربية369.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيحسين محمد عبد الحسين دخيل154644292021014048

جامعة الحمدانية/كلية التربية368.0اعدادية ربيعة للبنينادبيرياض سحاب محمد مفضي154645172021112019

جامعة الحمدانية/كلية التربية368.0اعدادية العياضية للبنينادبياسراء عبد القادر محمد طاهر عبد القادر154646172022115001

جامعة الحمدانية/كلية التربية368.0اعدادية الشافعي للبنينادبيعلي سالم عايد رمضان154647172021144021

جامعة الحمدانية/كلية التربية368.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيشجون محمد غانم مرعي حسن154648172022357158

جامعة الحمدانية/كلية التربية368.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيعبد الحميد تحسين عبد احمد154649172021011017

جامعة الحمدانية/كلية التربية367.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيمصطفى مشتاق صالح عبد هللا154650172021016028

جامعة الحمدانية/كلية التربية367.0ثانوية العياضية المسائية للبنينادبيعلي جالل جميل محمد يونس154651172021361010

جامعة الحمدانية/كلية التربية367.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيوسام بركات سيدو مراد154652332021051028

جامعة الحمدانية/كلية التربية366.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبياسماعيل معن اسماعيل امين154653172021020005

جامعة الحمدانية/كلية التربية366.0اعدادية بعشيقة للبناتادبيحسنه رائد خورشيد درويش154654172022244006

جامعة الحمدانية/كلية التربية365.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد علي يونس علي154655172021351454

جامعة الحمدانية/كلية التربية365.0اعدادية برطلة للبنينادبيحيدر احمد تقي خضر154656172021067012

جامعة الحمدانية/كلية التربية365.0اعدادية  تلكيف للبنينادبياحمد محمود احمد طه154657172021084011

جامعة الحمدانية/كلية التربية364.0ثانوية المنار المسائية للبنينادبياركان خالد علي حسين154658172021364002

جامعة الحمدانية/كلية التربية364.0اعدادية الزهور للبنينادبيايمن منهل ابراهيم عبد الرحمن154659172021015003

جامعة الحمدانية/كلية التربية363.0ثانوية سنوني المسائية المختلطةادبيكاميران خيري يزدين سلو154660172021368003

جامعة الحمدانية/كلية التربية363.0اعدادية الجزيرة للبنينادبيحسن سالم سليمان رضا154661172021121005

جامعة الحمدانية/كلية التربية361.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيزبيدة هيثم سلمان جابر154662232022077010

جامعة الحمدانية/كلية التربية361.0ثانوية االحسان للبنينادبياسعد صاحب فليح حسن154663242021049002

جامعة الحمدانية/كلية التربية361.0ثانوية قادية المختلطة للنازحينادبيمسعود خديدا خلف مراد154664332021060007

جامعة الحمدانية/كلية التربية361.0اعدادية االمجاد للبنينادبيهشام محمد احمد محمد154665172021026040
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جامعة الحمدانية/كلية التربية361.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيبراء عبد المالك ابراهيم عبد الرحيم154666172022305004

جامعة الحمدانية/كلية التربية361.0اعدادية الكندي للبنينادبيحسين خلف حسن خلف154667172021021005

جامعة الحمدانية/كلية التربية360.0ثانوية الغزالي المختلطةادبيعواد نعيم جبر حمود154668232021186029

جامعة الحمدانية/كلية التربية565.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيميالد ابراهيم متي شابا154669172041228047

جامعة الحمدانية/كلية التربية555.2ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيجعفر حاتم علوش عدوان154670152041012012

جامعة الحمدانية/كلية التربية551.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيساره داود ابلحد داود154671172042249058

جامعة الحمدانية/كلية التربية545.0ثانوية أبو جربوعة للبناتاحيائيرفل حميد باقر سفر154672172042332007

جامعة الحمدانية/كلية التربية543.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائينادره ميرزا درويش الياس154673332042064014

جامعة الحمدانية/كلية التربية541.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيهديل طارق فاضل علي154674172042251163

جامعة الحمدانية/كلية التربية537.0ثانوية كرمليس للبنيناحيائيرفل عبير بولص شابا154675172042071004

جامعة الحمدانية/كلية التربية534.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيخالد قاسم يوسف دهار154676332041056025

جامعة الحمدانية/كلية التربية534.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيفرهاد دخيل عمر حسين154677172041149047

جامعة الحمدانية/كلية التربية531.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيسلوى خليل درويش الياس154678332042060018

جامعة الحمدانية/كلية التربية528.0اعدادية سارة للبناتاحيائيساره عصام يلدا فتوحي154679172042248029

جامعة الحمدانية/كلية التربية527.0اعدادية المربد للبناتاحيائيزينب عبد المنعم اسماعيل مكي154680172042291049

جامعة الحمدانية/كلية التربية526.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيناديه ميرزا درويش الياس154681332042064015

جامعة الحمدانية/كلية التربية518.0ثانوية بعويزة للبناتاحيائيمروه علي عبد اللة صباح154682172042265023

جامعة الحمدانية/كلية التربية517.0اعدادية قره قوش للبنيناحيائيبهنام سعيد يوسف بهنام154683172041069008

جامعة الحمدانية/كلية التربية517.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيعزيز سلو مجو حامد154684332041064015

جامعة الحمدانية/كلية التربية516.0اعدادية سومر للبناتاحيائيانعام علي فتحي شيت154685172042314010

جامعة الحمدانية/كلية التربية515.0ثانوية وردك للبنيناحيائيشمال جشني توفيق خالد154686172041073013

جامعة الحمدانية/كلية التربية515.0ثانوية بازوايا للبنيناحيائيحسن ناظم ايوب سليمان154687172041065010

جامعة الحمدانية/كلية التربية513.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيغاليه خيري شرف خضر154688332042052042

جامعة الحمدانية/كلية التربية513.0اعدادية سارة للبناتاحيائيشهد اكرم عبد االحد يعقوب154689172042248035

جامعة الحمدانية/كلية التربية513.0ثانوية العال المختلطةاحيائيمروة عبد هللا اسماعيل علي154690312042068011

جامعة الحمدانية/كلية التربية512.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعلي ادريس علي حسو154691172041018119

جامعة الحمدانية/كلية التربية512.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيعلي ابراهيم خدر علي154692332041051065

جامعة الحمدانية/كلية التربية511.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيغفران علي فاضل علي154693172042289115

جامعة الحمدانية/كلية التربية511.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيأيمان فتحي طه اسماعيل154694172042293001

جامعة الحمدانية/كلية التربية510.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيازاد مخيبر مشكو المان154695332041051007

جامعة الحمدانية/كلية التربية510.0ثانوية العياضية للبناتاحيائيرحمة صالح خضر الياس154696172042260013

جامعة الحمدانية/كلية التربية510.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيسهاد علي نجف محمد154697172042272020

جامعة الحمدانية/كلية التربية510.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور زياد بدر زوره154698172042247063

جامعة الحمدانية/كلية التربية509.0اعدادية الزهور للبنيناحيائياحمد رياض عبد الوهاب شريف154699172041015011

جامعة الحمدانية/كلية التربية508.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد محمد154700172041350209
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جامعة الحمدانية/كلية التربية508.0اعدادية سارة للبناتاحيائيمريم عماد نوح سلو154701172042248056

جامعة الحمدانية/كلية التربية507.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيرعد حجي خلف سعدو154702332041056033

جامعة الحمدانية/كلية التربية506.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائياكرم قاسم خلف عمر154703332041070010

جامعة الحمدانية/كلية التربية505.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيخضر صدام حسين داؤد154704172041066019

جامعة الحمدانية/كلية التربية504.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيمصطفى محمود اسماعيل تقي154705172041066056

جامعة الحمدانية/كلية التربية503.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيصبار رافع مال هللا محمد154706172041351324

جامعة الحمدانية/كلية التربية503.0ثانوية وردك للبنيناحيائيديانا صباح مترزا سعيد154707172042073003

جامعة الحمدانية/كلية التربية503.0اعدادية دهوال المختلطةاحيائيكريم عيدو خلف قولو154708172041347023

جامعة الحمدانية/كلية التربية500.0ثانوية وردك للبنيناحيائيسحر شاكر علي عزيز154709172042073007

جامعة الحمدانية/كلية التربية500.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيعالية ابراهيم حسن حسين154710332042051060

جامعة الحمدانية/كلية التربية500.0ثانوية وردك للبنيناحيائيارشد عطا هللا محمود خطاب154711172041073003

جامعة الحمدانية/كلية التربية500.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيصالح عبد الكريم محمد علي154712222041051052

جامعة الحمدانية/كلية التربية499.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيربيع سعيد رشو خلف154713332041052029

جامعة الحمدانية/كلية التربية498.0ثانوية بيرسفي ١ المختلطة للنازحيناحيائيعزيزه حسن خدر حمد154714332042023027

جامعة الحمدانية/كلية التربية498.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيازهار سمير سليم سلطان154715172042249001

جامعة الحمدانية/كلية التربية497.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيسيف ياسين طه رجب154716172041351319

جامعة الحمدانية/كلية التربية497.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد خالد ايوب احمد154717172041350018

جامعة الحمدانية/كلية التربية496.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد عيد خلف ظاهر154718172041351079

جامعة الحمدانية/كلية التربية496.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيلوزينا قاسم خلف قاسم154719332042069019

جامعة الحمدانية/كلية التربية496.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيالماس طه نجف محمد154720172042272003

جامعة الحمدانية/كلية التربية496.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيحزنة سعيد يوسف هافنت154721332042060006

جامعة الحمدانية/كلية التربية495.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيامينة يحيى محمد احمد154722172042296007

جامعة الحمدانية/كلية التربية494.0اعدادية سارة للبناتاحيائيرنده كوركيس يوسف شابا154723172042248017

جامعة الحمدانية/كلية التربية494.0اعدادية سارية للبنيناحيائيحمزة احمد غانم محمد154724172041018060

جامعة الحمدانية/كلية التربية492.0اعدادية سارة للبناتاحيائيهبة حسام هادي حسين154725172042248067

جامعة الحمدانية/كلية التربية492.0اعدادية سارة للبناتاحيائيريهان راكان الياس كتا154726172042248019

جامعة الحمدانية/كلية التربية491.0اعدادية النيل للبنيناحيائياحمد بشار هاشم صالح154727172041027002

جامعة الحمدانية/كلية التربية491.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيسالم ياسين يحيى سليمان154728172041112017

جامعة الحمدانية/كلية التربية490.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيرئام اكرم سالم رشيد154729172042245025

جامعة الحمدانية/كلية التربية490.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيصبهان سيدو جوكو متو154730172041348035

جامعة الحمدانية/كلية التربية490.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائياسماعيل حجي اسماعيل حسام154731172041059006

جامعة الحمدانية/كلية التربية490.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيشيروان حسين صالح سيدو154732332041070043

جامعة الحمدانية/كلية التربية489.0اعدادية سارة للبناتاحيائيمريم يوسف افرام يعقوب154733172042248059

جامعة الحمدانية/كلية التربية489.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيآيه خلف فتحي عبد154734172042290010

جامعة الحمدانية/كلية التربية488.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيساره اكرم حميد نوري154735172042249057
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جامعة الحمدانية/كلية التربية487.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيعصام خليل قاسم احمد154736332041051064

جامعة الحمدانية/كلية التربية487.0ثانوية االزاهير للبنيناحيائيمجتبى محمد احمد يونس154737172041176020

جامعة الحمدانية/كلية التربية486.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيسيف الدين ماهر نجم عبو154738172041028081

جامعة الحمدانية/كلية التربية486.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم مختار محمد154739172041066055

جامعة الحمدانية/كلية التربية486.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيليلى نعمت ابراهيم سلطان154740172042269055

جامعة الحمدانية/كلية التربية485.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي يونس جمعة يونس154741172041124114

جامعة الحمدانية/كلية التربية485.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيحليمة موسى كولي عزير154742172042348020

جامعة الحمدانية/كلية التربية485.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيطه رحيم نده حميدي154743172041020058

جامعة الحمدانية/كلية التربية484.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد ادريس حسين154744172041351386

جامعة الحمدانية/كلية التربية484.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيسجى صالح احمد صالح154745172042231181

جامعة الحمدانية/كلية التربية483.0ثانوية ابليج للبنيناحيائياسامة محمد حميد محمود154746172041226002

جامعة الحمدانية/كلية التربية483.0ثانوية العياضية للبناتاحيائيكلزار عباس يوسف خضر154747172042260020

جامعة الحمدانية/كلية التربية481.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيسوسن مراد خلف شاوردي154748172042245044

جامعة الحمدانية/كلية التربية481.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيندى موفق خلف عبد هللا154749172042301075

جامعة الحمدانية/كلية التربية481.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي اكبر فيصل يوسف عاشور154750172041124096

جامعة الحمدانية/كلية التربية481.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيبيريفان سليمان خدر سليمان154751172042244020

جامعة الحمدانية/كلية التربية480.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيخدر سعيد خدر حسن154752172041060027

جامعة الحمدانية/كلية التربية480.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيجمال مراد خديدا خدر154753332041069010

جامعة الحمدانية/كلية التربية480.0ثانوية بيرسفي ١ المختلطة للنازحيناحيائيخليل خيرو صالح رشو154754332041023016

جامعة الحمدانية/كلية التربية480.0ثانوية التعايش للبناتاحيائيزهراء صباح عبد هللا محمود154755312042054015

جامعة الحمدانية/كلية التربية479.0ثانوية االزاهير للبنيناحيائيعبد هللا مسلم يونس علي154756172041176013

جامعة الحمدانية/كلية التربية478.0اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيعلي حسين ناصر عويد154757222041373042

جامعة الحمدانية/كلية التربية477.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم وعد بهنام كته154758172042247053

جامعة الحمدانية/كلية التربية477.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيزهراء طالل يونس خليل154759172042269022

جامعة الحمدانية/كلية التربية476.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيبسام قاسم حسين ادى154760332041069007

جامعة الحمدانية/كلية التربية476.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائياسراء خالد ذنون حسين154761172042330011

جامعة الحمدانية/كلية التربية476.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيسعدون قاسم بركات سليمان154762172041149028

جامعة الحمدانية/كلية التربية475.0ثانوية وردك للبنيناحيائيديانا يحيى قاسم فتح هللا154763172042073005

جامعة الحمدانية/كلية التربية475.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعلي خلف حسن عبد الرزاق154764172041104050

جامعة الحمدانية/كلية التربية474.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائييوسف ثامر رديف جاسم154765172041143058

جامعة الحمدانية/كلية التربية474.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيامر عطو علي يوسف154766332042051005

جامعة الحمدانية/كلية التربية474.0اعدادية المربد للبناتاحيائيفتحيه عويد علي عبد هللا154767172042291073

جامعة الحمدانية/كلية التربية474.0ثانوية بيرسفي ١ المختلطة للنازحيناحيائيحسين علي محي بكر154768332041023013

جامعة الحمدانية/كلية التربية473.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيأحمد حميد حمد سلطان154769172041001001

جامعة الحمدانية/كلية التربية473.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيمريم عبد الوهاب حسين فتحي154770172042272034
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جامعة الحمدانية/كلية التربية473.0ثانوية بيرسفي ١ المختلطة للنازحيناحيائيرانيا خيرو خضر حسو154771332042023015

جامعة الحمدانية/كلية التربية473.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيرباب قاسم حسن محسن154772272042068072

جامعة الحمدانية/كلية التربية472.0ثانوية التعايش للبناتاحيائيزينب وحيد فريد عبد القادر154773312042054019

جامعة الحمدانية/كلية التربية472.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيازهر حيدر ايزدين معجو154774332041069001

جامعة الحمدانية/كلية التربية472.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيمحمد خلف خلف محيميد154775172041369031

جامعة الحمدانية/كلية التربية470.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيرواء ادريس دانوك عكيل154776172042292020

جامعة الحمدانية/كلية التربية470.0ثانوية البيان للبنيناحيائياصغر عباس حمزه مهدي154777272041032004

جامعة الحمدانية/كلية التربية468.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائياية مظفر علي حامد154778172042280021

جامعة الحمدانية/كلية التربية467.7اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيريان بشير نجم خليل154779172041011063

جامعة الحمدانية/كلية التربية467.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيجمال حسن حسين علي154780332041052014

جامعة الحمدانية/كلية التربية467.0ثانوية ابو وني للبنيناحيائيسندس ابراهيم صالح ابراهيم154781172042220003

جامعة الحمدانية/كلية التربية467.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحسن محمد شريف خضر طه154782172041003007

جامعة الحمدانية/كلية التربية466.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيمروان حجي سليمان خليل154783332041051094

جامعة الحمدانية/كلية التربية464.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيعماد علي ابراهيم حمو154784172041149042

جامعة الحمدانية/كلية التربية464.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائينبأ سمير احمد الياس154785172042249096

جامعة الحمدانية/كلية التربية462.2اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمصطفى عدي عبد المناف توفيق154786172041023135

جامعة الحمدانية/كلية التربية462.0اعدادية اشور للبنيناحيائيايفان اكرم عزو يوحنا154787172041147007

جامعة الحمدانية/كلية التربية461.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهديل ثامر احمد صالح154788172042357892

جامعة الحمدانية/كلية التربية461.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيرحمة محمد زكي سليمان الياس154789172042249034

جامعة الحمدانية/كلية التربية461.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعادل محمد ويس يوسف154790172041178053

جامعة الحمدانية/كلية التربية460.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيماريا مراد عيدو خشو154791332042051081

جامعة الحمدانية/كلية التربية459.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيصفا سلمان عبد ابراهيم154792212042165070

جامعة الحمدانية/كلية التربية459.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائيفردوس مهدي صالح محمد154793172042258030

جامعة الحمدانية/كلية التربية458.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايمان نعمت محمود اسماعيل154794172042357156

جامعة الحمدانية/كلية التربية458.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيحسن علي اكبر حسين رضا154795172041178027

جامعة الحمدانية/كلية التربية458.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيبهنام نزار بهنام بولص154796172041067006

جامعة الحمدانية/كلية التربية458.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيروعة نزار دحام عزيز154797172042364021

جامعة الحمدانية/كلية التربية457.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيرحمة محمد عقيل خضر154798172042304014

جامعة الحمدانية/كلية التربية457.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائييوسف حسان عبد الرزاق قاسم154799172041017249

جامعة الحمدانية/كلية التربية457.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائياواس ماجد جيجو عبدي154800172042244006

جامعة الحمدانية/كلية التربية456.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزينب خليل محمد علي يوسف154801172042249048

جامعة الحمدانية/كلية التربية455.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيحوراء محمد عباس سعيد154802172042269014

جامعة الحمدانية/كلية التربية454.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمرتضى فائز عبد علي طخاخ154803232041019165

جامعة الحمدانية/كلية التربية454.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعلي زينل جاسم محمد154804172041068045

جامعة الحمدانية/كلية التربية454.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائياسراء مظهر فاضل داود154805172042269003
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جامعة الحمدانية/كلية التربية453.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائياحمد فؤاد رجب زيبار154806172041228002

جامعة الحمدانية/كلية التربية453.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييوسف احمد عارف حجي154807172041351918

جامعة الحمدانية/كلية التربية452.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيحنان سعيد قاسم ايوب154808172042244028

جامعة الحمدانية/كلية التربية452.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيحياة خضر اوصمان حسي154809332042069006

جامعة الحمدانية/كلية التربية451.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائيكاظم فيصل عبد هللا حمزه154810172041072018

جامعة الحمدانية/كلية التربية450.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيسارة عباس يحيى علي154811172042249056

جامعة الحمدانية/كلية التربية450.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيايان فالح حسن حسين154812172041060011

جامعة الحمدانية/كلية التربية449.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيهيفاء ادريس خلف صالح154813172042371312

جامعة الحمدانية/كلية التربية449.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسماء صباح يونس سليمان154814172042357074

جامعة الحمدانية/كلية التربية448.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيميرنا وميض عيسى سعيد154815172042247058

جامعة الحمدانية/كلية التربية447.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائينادية مراد سليمان حلو154816332042051091

جامعة الحمدانية/كلية التربية447.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيآالء شهاب احمد عزيز154817172042357097

جامعة الحمدانية/كلية التربية447.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمحمد جمال زكي محمد شريف154818172041104069

جامعة الحمدانية/كلية التربية447.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد وعد صديق ذنون154819172041024055

جامعة الحمدانية/كلية التربية446.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيزيد ياسين هاشم حسن154820172041118032

جامعة الحمدانية/كلية التربية445.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيليث سليمان حامد احمد154821172041084062

جامعة الحمدانية/كلية التربية445.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيخيرية فاروق ميرزا الياس154822172042149008

جامعة الحمدانية/كلية التربية444.0النصر النموذجية للبنيناحيائييوسف احمد ذياب حسين154823312041024194

جامعة الحمدانية/كلية التربية444.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيعماد جاسم علي قاسم154824172041348039

جامعة الحمدانية/كلية التربية444.0اعدادية عوينات للبنيناحيائيمحسن محسن هليل حسين154825172041111031

جامعة الحمدانية/كلية التربية444.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمنار عبد الباسط محمود سلطان154826172042281070

جامعة الحمدانية/كلية التربية444.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياسامة ياسر فوزي يحيى154827172041017026

جامعة الحمدانية/كلية التربية444.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيناحيائيمحمود صهيب عارف قاسم154828172041227012

جامعة الحمدانية/كلية التربية443.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيغدق عامر عبد الحافظ جرجيس154829172042274064

جامعة الحمدانية/كلية التربية443.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيبلقيس عمر احمد علي154830172042357187

جامعة الحمدانية/كلية التربية443.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمرتضى مظهر طالب علي154831232041017156

جامعة الحمدانية/كلية التربية443.0اعدادية صفية للبناتاحيائيضحى فتحي خضر محمد154832172042295027

جامعة الحمدانية/كلية التربية443.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد دحام عبد هللا ذنون154833172041350310

جامعة الحمدانية/كلية التربية443.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيسبهان ابراهيم خدر علي154834332041051051

جامعة الحمدانية/كلية التربية443.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيداليا سعيد داود عباس154835332042070027

جامعة الحمدانية/كلية التربية443.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيالماز غازي محمد خضر154836172042362013

جامعة الحمدانية/كلية التربية443.0الخارجيون - ايمناحيائيمزهر حمد حسين محمد154837172041400152

جامعة الحمدانية/كلية التربية442.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيحواس علي ناصر خلف154838332041070021

جامعة الحمدانية/كلية التربية442.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائينبأ فارس حسين علي154839172042294230

جامعة الحمدانية/كلية التربية442.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائينهاد عطو حسن محي154840332042052063
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جامعة الحمدانية/كلية التربية442.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيورود ماهر محمود محمد154841172042316063

جامعة الحمدانية/كلية التربية442.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيمحمد غني حسن حسين154842172041083050

جامعة الحمدانية/كلية التربية441.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيخلف درويش حسين اسماعيل154843332041069018

جامعة الحمدانية/كلية التربية441.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيمروة يونس علي حمو154844312042081146

جامعة الحمدانية/كلية التربية441.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيعمر محمد ابراهيم خلف154845172041076008

جامعة الحمدانية/كلية التربية441.0اعدادية الراية للبنيناحيائيسعد احمد محمد قاسم154846172041025030

جامعة الحمدانية/كلية التربية441.0ثانوية سنوني المسائية المختلطةاحيائيميزر مراد فندي سليمان154847172041368023

جامعة الحمدانية/كلية التربية441.0ثانوية المصطفى للبنيناحيائيعباس فاضل ابراهيم ياسين154848172041077006

جامعة الحمدانية/كلية التربية441.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيمحمد صباح انور عبد154849172041364066

جامعة الحمدانية/كلية التربية441.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيرحمة محمد رافع ادريس سلطان154850172042280052

جامعة الحمدانية/كلية التربية440.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعلي ذنون عبد هللا حسين154851172041351487

جامعة الحمدانية/كلية التربية440.0الخارجيون - ايمناحيائيابراهيم محمد ابراهيم احمد154852172041400003

جامعة الحمدانية/كلية التربية440.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيرقيه عبد األمير أبو الشون فريخ154853242042088021

جامعة الحمدانية/كلية التربية440.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيسليم نايف خلف سلو154854332041064013

جامعة الحمدانية/كلية التربية440.0ثانوية الكسك للبنيناحيائيمروان لقمان عبد الياس154855172041116013

جامعة الحمدانية/كلية التربية440.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائينايف احمد راضي محمد154856172041011210

جامعة الحمدانية/كلية التربية439.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيعمر طه جدوع رشيد154857172041144057

جامعة الحمدانية/كلية التربية439.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيحازم حجي قاسم خلف154858172041149015

جامعة الحمدانية/كلية التربية439.0ثانوية بيرسفي ١ المختلطة للنازحيناحيائيخيرية خيرو قولو قولو154859332042023014

جامعة الحمدانية/كلية التربية438.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيفاضل مطو اوصمان قاسم154860332041051076

جامعة الحمدانية/كلية التربية438.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحيناحيائيوهب احمد حسين خلف154861332041008042

جامعة الحمدانية/كلية التربية438.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيعبد هللا عيسى سريبت نجرس154862232041010064

جامعة الحمدانية/كلية التربية438.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيسوزان كرو خدر جوكو154863332042051050

جامعة الحمدانية/كلية التربية437.0ثانوية العرفان للبناتاحيائيمنار حسن خضر حاصود154864312042060018

جامعة الحمدانية/كلية التربية437.0اعدادية الرضواني للبنيناحيائيليث خضير عطا هللا عواد154865172041161019

جامعة الحمدانية/كلية التربية437.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيفاروق مراد خلف سلو154866172041059066

جامعة الحمدانية/كلية التربية437.0ثانوية وردك للبنيناحيائينور طلعت صباح محسن154867172042073011

جامعة الحمدانية/كلية التربية436.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيسلمى الياس قاسم يوسف154868332042051046

جامعة الحمدانية/كلية التربية436.0اعدادية عوينات للبنيناحيائيشالل سالم مسعود برجس154869172041111017

جامعة الحمدانية/كلية التربية436.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيجاني حيدر حجي رفو154870332042056017

جامعة الحمدانية/كلية التربية436.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيسجاد صالح سالم محمد154871172041068025

جامعة الحمدانية/كلية التربية435.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيناصر خيرو عمر الياس154872332041056085

جامعة الحمدانية/كلية التربية435.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيلهيب باسم خدر عبدال154873172041367041

جامعة الحمدانية/كلية التربية435.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيفاطمة نعمت رضا مجيد154874172042251122

جامعة الحمدانية/كلية التربية435.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين مهند عباس كاظم154875232041031029
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جامعة الحمدانية/كلية التربية435.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيامير عفيف سليمان عبد األحد154876172041059007

جامعة الحمدانية/كلية التربية435.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيياسر جمال عبدو سلو154877172041348071

جامعة الحمدانية/كلية التربية434.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيايمان ذنون يونس محمد154878172042241014

جامعة الحمدانية/كلية التربية434.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيامثال جالل وديع سمعان154879172042247003

جامعة الحمدانية/كلية التربية434.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسعاد حسين علي خليف154880172042357510

جامعة الحمدانية/كلية التربية434.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيشهد محمود علي مصطفى154881172042315079

جامعة الحمدانية/كلية التربية434.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد مهدي مخلف جبل154882172041351738

جامعة الحمدانية/كلية التربية434.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرحمه سعود ضياء سعد الدين154883172042290069

جامعة الحمدانية/كلية التربية433.0اعدادية سارة للبناتاحيائيشهد عباس حمزه محمد154884172042248036

جامعة الحمدانية/كلية التربية433.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيغدير علي محمد مختار154885172041124115

جامعة الحمدانية/كلية التربية433.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيمهديه سيدو الياس ايزدو154886172042244086

جامعة الحمدانية/كلية التربية433.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيحاجي شامل خديده عنز154887332041052020

جامعة الحمدانية/كلية التربية432.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيطالل علي حمود هالل154888172041350172

جامعة الحمدانية/كلية التربية432.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيمنى الياس حجي كندور154889332042060033

جامعة الحمدانية/كلية التربية432.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيمريم هيثم سعد هللا متي154890172042249091

جامعة الحمدانية/كلية التربية432.0ثانوية الكسك للبنيناحيائيسفيان حسين حسيب الياس154891172041116005

جامعة الحمدانية/كلية التربية432.0اعدادية قره قوش للبنيناحيائيميالد ايشوع بهنام سمعان154892172041069029

جامعة الحمدانية/كلية التربية431.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائينوره خدر دهار خدر154893332042051097

جامعة الحمدانية/كلية التربية431.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائينوار حسين رشيد حسين154894172041068067

جامعة الحمدانية/كلية التربية431.0اعدادية المربد للبناتاحيائياية احمد محمد خليف154895172042291017

جامعة الحمدانية/كلية التربية431.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيايوب عمار محمد نور ايوب154896172041015024

جامعة الحمدانية/كلية التربية431.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيحارث ياسين خضر عبد هللا154897172041051006

جامعة الحمدانية/كلية التربية431.0اعدادية عوينات للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد كنوش154898172041111032

جامعة الحمدانية/كلية التربية431.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيجالل حجي سفوك مجو154899332041060003

جامعة الحمدانية/كلية التربية431.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيعلي فوزي شاكر محمود154900172041364046

جامعة الحمدانية/كلية التربية430.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيشهيرة شمو حامو تتر154901332042056054

جامعة الحمدانية/كلية التربية430.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهبه جمال مد هللا محمد154902172042232156

جامعة الحمدانية/كلية التربية430.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعلي هاشم يونس محمد154903172041007119

جامعة الحمدانية/كلية التربية430.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيدخيل خديده حجي دربو154904332041051035

جامعة الحمدانية/كلية التربية430.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعبد العزيز محسن علي فنوش154905172041112032

جامعة الحمدانية/كلية التربية430.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيمروان قاسم محلو قاسم154906332041056075

جامعة الحمدانية/كلية التربية430.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيملو خلف جولي دهار154907332041060038

جامعة الحمدانية/كلية التربية430.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائينوزاد قاسو ميشو خلف154908332041056095

جامعة الحمدانية/كلية التربية429.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيانس ايمن مصطفى عباس154909172041353015

جامعة الحمدانية/كلية التربية429.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيدرغام حيدر علي خلف154910332041051036
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جامعة الحمدانية/كلية التربية429.0الخارجيات - ايمناحيائيناهدة شعيب محمدصالح مصطفى154911172042401074

جامعة الحمدانية/كلية التربية429.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيانور جندي خلف قاسم154912332041056010

جامعة الحمدانية/كلية التربية429.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيابراهيم احمد عواد مطر154913202041009001

جامعة الحمدانية/كلية التربية429.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيعايد محمود حميد محمد154914172041064026

جامعة الحمدانية/كلية التربية429.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيضحى ميسر هاشم محمود154915172042251106

جامعة الحمدانية/كلية التربية429.0ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائييوسف سعد كركان صكب154916122041045063

جامعة الحمدانية/كلية التربية429.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهبة احمد اسعيد صالح154917172042357864

جامعة الحمدانية/كلية التربية429.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر احمد فتحي خضير154918172041351522

جامعة الحمدانية/كلية التربية429.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيرضا عبد االمير محمد علي جعفر154919172041121022

جامعة الحمدانية/كلية التربية429.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيعباس هاني حامد احمد154920172041066027

جامعة الحمدانية/كلية التربية428.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيسرحان بركات صلو رفو154921172041149027

جامعة الحمدانية/كلية التربية428.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمنتظر حاتم حسين جساب154922232041257229

جامعة الحمدانية/كلية التربية428.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمعتز محسن سعيد محمد154923172041118073

جامعة الحمدانية/كلية التربية428.0اعدادية دهوال المختلطةاحيائيخالصة بكر رشو حسين154924172042347009

جامعة الحمدانية/كلية التربية427.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيسليمان احمد عبد هللا احمد154925172041015043

جامعة الحمدانية/كلية التربية427.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعالء فواز حميد ونيس154926172041026089

جامعة الحمدانية/كلية التربية427.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيصفا عمار خالد اسماعيل154927172042288163

جامعة الحمدانية/كلية التربية427.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيصالح احمد مصطفى فتحي154928172041026065

جامعة الحمدانية/كلية التربية427.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيافراح رسول بدر دحدوح154929242042220048

جامعة الحمدانية/كلية التربية427.0ثانوية وردك للبنيناحيائيمحمود جاسم احمد سليمان154930172041073029

جامعة الحمدانية/كلية التربية427.0ثانوية وردك للبنيناحيائيوسام خالد سعيد خطاب154931172041073034

جامعة الحمدانية/كلية التربية427.0ثانوية ضرار بن االزور للبنيناحيائيحاتم واثق حسن درويش154932182041113008

جامعة الحمدانية/كلية التربية427.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيريام عامر اسمير الياس154933172042244049

جامعة الحمدانية/كلية التربية426.0اعدادية قره قوش للبنيناحيائيران ليث موسى حبيب154934172041069014

جامعة الحمدانية/كلية التربية426.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيالهام عباس جميل عبد الكريم154935322042066006

جامعة الحمدانية/كلية التربية426.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيميرنا سعد طانيوس ججي154936172042247057

جامعة الحمدانية/كلية التربية426.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيمصطفى خزعل محمود ابراهيم154937172041084074

جامعة الحمدانية/كلية التربية426.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد سهيل سعد حسين154938172041011154

جامعة الحمدانية/كلية التربية425.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيفرح محمد الزم محمد شيت154939172042283071

جامعة الحمدانية/كلية التربية425.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينادين فادي ايوكا سمعان154940172042247061

جامعة الحمدانية/كلية التربية425.0اعدادية دهوال المختلطةاحيائيرائد حجي علي حسين154941172041347010

جامعة الحمدانية/كلية التربية425.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيخالد عارف باوه خالد154942312041002007

جامعة الحمدانية/كلية التربية424.0اعدادية الرياض للبنيناحيائيعالء احمد حسن سلطان154943202041023011

جامعة الحمدانية/كلية التربية424.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيماجده حلمي عباس خلف154944172042251130

جامعة الحمدانية/كلية التربية424.0ثانوية بازوايا للبنيناحيائيسجاد حسين علي جوهر154945172041065015

صفحة ٤٤٢٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الحمدانية/كلية التربية424.0ثانوية العرفان للبناتاحيائيفدوى حسين علي قديم154946312042060013

جامعة الحمدانية/كلية التربية424.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائييوسف وسام جاسم صالح154947312041002027

جامعة الحمدانية/كلية التربية424.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيمريم خالد فائق زكريا154948172042249086

جامعة الحمدانية/كلية التربية424.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيسرور طارق سعيد توما154949172042249064

جامعة الحمدانية/كلية التربية424.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائياسراء احمد عزت سلمان154950172042249003

جامعة الحمدانية/كلية التربية423.0ثانوية حمرين للبنيناحيائياسامه فاضل يونس حسين154951312041011005

جامعة الحمدانية/كلية التربية423.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيناحيائيمزاحم حميد حامد محمود154952172041359023

جامعة الحمدانية/كلية التربية423.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائياسامة مصطفى حمزة شلش154953172041118010

جامعة الحمدانية/كلية التربية423.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيهنديه ميشو خلف حسين154954172042244104

جامعة الحمدانية/كلية التربية423.0ثانوية القوش للبنيناحيائيعامر سليمان رشو قاسو154955172041091013

جامعة الحمدانية/كلية التربية422.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمصطفى هناوي شكر محمود154956202041004068

جامعة الحمدانية/كلية التربية422.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيصالح محمد صالح محمود154957312041001012

جامعة الحمدانية/كلية التربية422.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزبيده فراس سالم دحام154958172042357391

جامعة الحمدانية/كلية التربية422.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيزينه حسين علي سلطان154959172042269032

جامعة الحمدانية/كلية التربية422.0ثانوية التون كوبري للبنبناحيائيساهر سعدون مظفر سعدون154960202041014004

جامعة الحمدانية/كلية التربية422.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمينا لؤي دوري خليل154961172042289145

جامعة الحمدانية/كلية التربية422.0ثانوية بيرسفي ١ المختلطة للنازحيناحيائيهادي حجي حسن خلف154962332041023054

جامعة الحمدانية/كلية التربية421.0ثانوية المعتصم با للبنيناحيائياحمد مروان علي جاسم154963172041162003

جامعة الحمدانية/كلية التربية421.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيميار جابر ادريس محمد154964172042264027

جامعة الحمدانية/كلية التربية421.0ثانوية وردك للبنيناحيائيعمار مشير عبد هللا بشير154965172041073025

جامعة الحمدانية/كلية التربية421.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيعذراء علي غني مسيب154966172042249073

جامعة الحمدانية/كلية التربية420.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر محمد سلمان محمد154967172041351554

جامعة الحمدانية/كلية التربية420.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيمحمد كاظم رزاق بجاي154968222041261013

جامعة الحمدانية/كلية التربية420.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيسناء رعد حبيب خلف154969312042081103

جامعة الحمدانية/كلية التربية420.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيرواء عدنان عالوي جاسم154970192042369164

جامعة الحمدانية/كلية التربية420.0اعدادية سارة للبناتاحيائيعذراء وليد مرزينا متي154971172042248042

جامعة الحمدانية/كلية التربية420.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائياكرم عيدو مالو قطو154972332041060002

جامعة الحمدانية/كلية التربية420.0ثانوية وردك للبنيناحيائيعلي خضر علي اصالن154973172041073020

جامعة الحمدانية/كلية التربية420.0اعدادية سومر للبناتاحيائيدعاء قصي مؤيد حمادي154974172042314023

جامعة الحمدانية/كلية التربية420.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيمينا وسام حجي مادو154975172042367019

جامعة الحمدانية/كلية التربية420.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيأسامة علي حسين حمد154976202041004014

جامعة الحمدانية/كلية التربية420.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائينبأ جاسم محمد عباس154977212042170128

جامعة الحمدانية/كلية التربية419.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيعلي احمد حسين حمادة154978202041020043

جامعة الحمدانية/كلية التربية419.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسماء احمد محمد امين154979172042357522

جامعة الحمدانية/كلية التربية419.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيامير عرب محمود صالح154980172041364006
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جامعة الحمدانية/كلية التربية419.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيصديق حارث صديق عبد هللا154981172041008161

جامعة الحمدانية/كلية التربية419.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائياسماء موسى علي شمو154982172042258003

جامعة الحمدانية/كلية التربية418.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيسلطان حسن مراد الياس154983332041056047

جامعة الحمدانية/كلية التربية418.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيساجد نافع محمد صبري154984172041367021

جامعة الحمدانية/كلية التربية418.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيفهيمه خديدة ابراهيم فندي154985332042052044

جامعة الحمدانية/كلية التربية417.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيسعد رمضان حسين صالح154986172041350144

جامعة الحمدانية/كلية التربية417.0ثانوية وردك للبنيناحيائيافراح احمد فارس علي154987172042073001

جامعة الحمدانية/كلية التربية417.0ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحيناحيائيمحمد عادي صالح احمد154988202041062011

جامعة الحمدانية/كلية التربية417.0اعدادية عين سفني للبنيناحيائييوسف حنس زخارى وهبه154989172041101017

جامعة الحمدانية/كلية التربية417.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحيناحيائيمسافر مراد رشو موسى154990332041008038

جامعة الحمدانية/كلية التربية417.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائينسرين خلف قاسم ايوب154991172042244093

جامعة الحمدانية/كلية التربية417.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيبراء حسين اسماعيل مصطفى154992172042357174

جامعة الحمدانية/كلية التربية417.0ثانوية كنجان للبناتاحيائينبا آزاد رشيد محمد154993312042048010

جامعة الحمدانية/كلية التربية416.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيسجاد كاظم يوسف فرحان154994232041017068

جامعة الحمدانية/كلية التربية416.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزينه ابراهيم احمد مال هللا154995172042249055

جامعة الحمدانية/كلية التربية416.0ثانوية الكسك للبنيناحيائياحمد حسيب علي الياس154996172041116001

جامعة الحمدانية/كلية التربية416.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء سامي شهاب احمد154997252042059394

جامعة الحمدانية/كلية التربية416.0ثانوية المحبة للبناتاحيائينور احمد محمود صالح154998312042045013

جامعة الحمدانية/كلية التربية416.0ثانوية وردك للبنيناحيائيشيرين رازي خليل ابراهيم154999172042073009

جامعة الحمدانية/كلية التربية415.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحمد علي سلمان عبد نور حسن155000272041009118

جامعة الحمدانية/كلية التربية415.0ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائيساهر عصام جمعة ياسين155001172041171007

جامعة الحمدانية/كلية التربية415.0اعدادية العياضية للبنيناحيائيحميدي حمود حسين هايس155002172041115017

جامعة الحمدانية/كلية التربية415.0ثانوية عمر كان للبنيناحيائيقمر مسلم محمد صالح155003172042173013

جامعة الحمدانية/كلية التربية414.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيهدير خيري سمو شيخو155004332042060042

جامعة الحمدانية/كلية التربية414.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيميالد نشوان فرحان علي155005172041059096

جامعة الحمدانية/كلية التربية414.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيابراهيم عطا هللا خلف محمد155006172041351010

جامعة الحمدانية/كلية التربية414.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا محمد صادق155007172041351701

جامعة الحمدانية/كلية التربية414.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيهاشم صبري بكر خلف155008332041051104

جامعة الحمدانية/كلية التربية414.0ثانوية مهد للبنيناحيائيبرزان الياس خلف رشو155009172041102007

جامعة الحمدانية/كلية التربية414.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيايمن شهاب محمود محمد155010172041364008

جامعة الحمدانية/كلية التربية413.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيفادي خديدا كلو قرا155011332041051074

جامعة الحمدانية/كلية التربية413.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيماريانا صباح منصور ايدكه155012172042247041

جامعة الحمدانية/كلية التربية413.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيحسين عماد كاظم جدوع155013212041009070

جامعة الحمدانية/كلية التربية413.0الخارجيون - ايمناحيائيعبدهللا علي يحيى الياس155014172041400089

جامعة الحمدانية/كلية التربية413.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد مداح احمد موسى155015172041350344
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جامعة الحمدانية/كلية التربية530.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيحنين زهير باكوز بهنام155016172052247006

جامعة الحمدانية/كلية التربية526.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعلي طاهر محمد عيسى155017172051351411

جامعة الحمدانية/كلية التربية520.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيميالنيا رافد يوشوع نعوم155018172052247026

جامعة الحمدانية/كلية التربية513.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيعمر عباس أحمد علي155019172051144033

جامعة الحمدانية/كلية التربية507.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيابراهيم احمد محمود علي155020172051124001

جامعة الحمدانية/كلية التربية506.0اعدادية سارية للبنينتطبيقييوسف علي محمود عبد هللا155021172051018040

جامعة الحمدانية/كلية التربية503.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيشيماء قاسم محمد جمعه155022172052296014

جامعة الحمدانية/كلية التربية495.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمريم صباح جرجيس جبو155023172052247023

جامعة الحمدانية/كلية التربية489.0اعدادية العياضية للبنينتطبيقيراكان عدنان اسماعيل علي155024172051115007

جامعة الحمدانية/كلية التربية488.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمرتضى خير الدين علي الهادي سليمان155025272051019072

جامعة الحمدانية/كلية التربية487.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمنال نذير داود حنا155026172052247025

جامعة الحمدانية/كلية التربية478.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد ايوب محمود علي155027172051124043

جامعة الحمدانية/كلية التربية477.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيعمار مصطفى محمد جمعه155028172051352054

جامعة الحمدانية/كلية التربية475.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيوعد احمد محمد عبد هللا155029172051018038

جامعة الحمدانية/كلية التربية475.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيدنيانا منير جرجيس عزو155030172052247007

جامعة الحمدانية/كلية التربية473.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتتطبيقينعم نايف مطر محمد155031172052327003

جامعة الحمدانية/كلية التربية464.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيحمد جاسم محمد علي سليمان155032172051018006

جامعة الحمدانية/كلية التربية463.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيمحمد خليل اسماعيل محمد155033172051352068

جامعة الحمدانية/كلية التربية460.0اعدادية اشور للبنينتطبيقيفادي باسم متي داود155034172051147009

جامعة الحمدانية/كلية التربية456.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيطيبة محمد عبد يحيى155035172052315022

جامعة الحمدانية/كلية التربية455.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيمؤمنه ناهض نايف نجم155036172052298018

جامعة الحمدانية/كلية التربية454.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيصالح محمد صالح حسين155037172051351280

جامعة الحمدانية/كلية التربية446.0اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيريم مازن بشير موسى155038172052244009

جامعة الحمدانية/كلية التربية443.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيريتا فارس يعقوب ججي155039172052247012

جامعة الحمدانية/كلية التربية441.0ثانوية المنار المسائية للبنينتطبيقيحنين حكمت سالمه قاقو155040172052364002

جامعة الحمدانية/كلية التربية439.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيهند فارس عبد هللا طه155041172052296024

جامعة الحمدانية/كلية التربية438.0أعدادية االمين للبنينتطبيقيامين إسماعيل جميل نزال155042172051019002

جامعة الحمدانية/كلية التربية435.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيعبد ابراهيم اسماعيل مسيح155043172051142006

جامعة الحمدانية/كلية التربية430.0ثانوية بحزاني للبناتتطبيقييارا مسافر سليمان مادو155044172052245023

جامعة الحمدانية/كلية التربية429.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيسندس فارس خضر كرومي155045172052247016

جامعة الحمدانية/كلية التربية424.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيابراهيم ياسر عبد الستار ابراهيم155046172051351013

جامعة الحمدانية/كلية التربية421.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيرنيا جبرائيل حنا ماموكا155047172052247009

جامعة الحمدانية/كلية التربية420.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيعمر عبد هللا محمد سليمان155048172051142009

جامعة الحمدانية/كلية التربية413.0ثانوية العراق األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد لقمان خليل155049172051013006

جامعة الحمدانية/كلية التربية412.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيهبة احمد طاهر يونس155050172052231037
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جامعة الحمدانية/كلية التربية411.0اعدادية اشور للبنينتطبيقينوار نجيب ناصر الياس155051172051147016

جامعة الحمدانية/كلية التربية411.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيسما صهيب ايشوع اسطيفو155052172052247015

جامعة الحمدانية/كلية التربية411.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقيعبد الستار نواف جنديل صالح155053172051104008

جامعة الحمدانية/كلية التربية410.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيريم محمد محمود محمد صالح155054172052357101

جامعة الحمدانية/كلية التربية410.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الواحد معيوف محمد155055172051017078

جامعة الحمدانية/كلية التربية410.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيبراء مسعود حنا منصور155056172052247004

جامعة الحمدانية/كلية التربية405.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيماريا فرهاد سالم ميخا155057312052037010

جامعة الحمدانية/كلية التربية405.0اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيمريم متي موسى ابلحد155058172052244018

جامعة الحمدانية/كلية التربية405.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقينفير صالح الدين جميل بهنان155059172052247027

جامعة الحمدانية/كلية التربية401.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقياثير مهيب حسين جيجو155060172051060002

جامعة الحمدانية/كلية التربية401.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياحمد زيدان عزيز احمد155061172051017008

جامعة الحمدانية/كلية التربية399.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمهند احمد علي ياسين155062172051351734

جامعة الحمدانية/كلية التربية398.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيياسمين احمد الياس نواس155063172052357254

جامعة الحمدانية/كلية التربية395.0اعدادية قره قوش للبنينتطبيقيفادي عصام يوسف بحو155064172051069014

جامعة الحمدانية/كلية التربية394.0اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيتبارك حسين محمد علي قاسم155065172052274006

جامعة الحمدانية/كلية التربية393.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد الكريم باسم محمد علي155066172051351338

جامعة الحمدانية/كلية التربية390.0ثانوية بازوايا للبنينتطبيقينوح حسين علي جوهر155067172051065014

جامعة الحمدانية/كلية التربية389.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد الحكيم ثامر ناصر155068172051351593

جامعة الحمدانية/كلية التربية389.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتتطبيقيديانا باسم بولص دانيال155069172052249006

جامعة الحمدانية/كلية التربية388.0ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيفادي نشأه يوشوع عيسى155070312051101011

جامعة الحمدانية/كلية التربية386.0ثانوية بحزاني للبناتتطبيقيزينه عامر جيجو مراد155071172052245011

جامعة الحمدانية/كلية التربية386.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحسن علي حسين داود155072222051364022

جامعة الحمدانية/كلية التربية384.0ثانوية الشهداء للبنينتطبيقيجواد اويسن محمود علي155073172051123001

جامعة الحمدانية/كلية التربية384.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتتطبيقيفانيسيا متي جونه هرمز155074312052037009

جامعة الحمدانية/كلية التربية382.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمريم سامي وديع داود155075172052247022

جامعة الحمدانية/كلية التربية381.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيمحمد طارق يونس سعيد155076172051005043

جامعة الحمدانية/كلية التربية381.0ثانوية بحزاني للبناتتطبيقيسهاد داود سليمان حمو155077172052245013

جامعة الحمدانية/كلية التربية381.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيزين العابدين خالد كامل ذنون155078172051018008

جامعة الحمدانية/كلية التربية380.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيغسق دريد زهير غزال155079172052357165

جامعة الحمدانية/كلية التربية378.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيظاهر حميد حسن عبد هللا155080202051250029

جامعة الحمدانية/كلية التربية378.0ثانوية زمار المسائية للبنينتطبيقيسيف زياد محمد حازم155081172051369012

جامعة الحمدانية/كلية التربية378.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمصطفى احمد خالد احمد155082172051012066

جامعة الحمدانية/كلية التربية378.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمحمد محمد خلف جدوع155083172051007055

جامعة الحمدانية/كلية التربية378.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيحسين علي عباس حيدر155084172051178009

جامعة الحمدانية/كلية التربية377.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيبرهان علي خليل ابراهيم155085172051026024
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جامعة الحمدانية/كلية التربية377.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيحمزة عبد المحسن حميدي علي155086172051026028

جامعة الحمدانية/كلية التربية377.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيامير رائد ابراهيم علي155087172051351116

جامعة الحمدانية/كلية التربية376.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيهاجر صادق عطيه سحاب155088192052178041

جامعة الحمدانية/كلية التربية376.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الحميد حسن جويد155089252051052016

جامعة الحمدانية/كلية التربية375.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيسعد علي محمد غائب علي155090172051011038

جامعة الحمدانية/كلية التربية375.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيغازي ثائر عبد الرزاق جمعة155091172051008083

جامعة الحمدانية/كلية التربية374.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيطه حميد محمود عيسى155092172051351293

جامعة الحمدانية/كلية التربية374.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد عبد الستار عثمان155093172051012033

جامعة الحمدانية/كلية التربية373.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقياسراء احمد ياسين جالب155094242052115005

جامعة الحمدانية/كلية التربية373.0اعدادية المربد للبناتتطبيقيتبارك عبد الكريم عبد عوده155095172052291005

جامعة الحمدانية/كلية التربية372.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيمصطفى فارس ادريس عبد هللا155096172051005048

جامعة الحمدانية/كلية التربية372.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينتطبيقياحمد حسن عبيد كصب155097172051053001

جامعة الحمدانية/كلية التربية371.0اعدادية الدواية المسائية للبنينتطبيقيوسام حبيتر حسين شالش155098222051313058

جامعة الحمدانية/كلية التربية371.0الخارجيون - ايسرتطبيقيرابي سعد حنا منصور155099172051402016

جامعة الحمدانية/كلية التربية370.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمحمد عدنان كاطع جعاز155100222051042062

جامعة الحمدانية/كلية التربية370.0الخارجيون - ايمنتطبيقياحمد عبدهللا خلف محمد155101172051400003

جامعة الحمدانية/كلية التربية370.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيقاسم وائل رشيد حميد155102272051007044

جامعة الحمدانية/كلية التربية370.0ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيصاحب بشير مصطفى علي155103252051046014

جامعة الحمدانية/كلية التربية370.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعمر علي ابراهيم رميض155104202051048059

جامعة الحمدانية/كلية التربية369.0ثانوية المنار المسائيةتطبيقياحمد سعد ياسر عذال155105292051150002

جامعة الحمدانية/كلية التربية369.0اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيريان حازم حسين محمد155106172051161005

جامعة الحمدانية/كلية التربية369.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيتاجر صباح عبد هللا تاجر155107172051351157

جامعة الحمدانية/كلية التربية368.0ثانوية برزاني المسائية للبنينتطبيقيمحمد عطا هللا خورشيد عبد هللا155108312051070076

جامعة الحمدانية/كلية التربية368.0ثانوية ربيعة المسائية للبنينتطبيقيمنيف احمد راضي محمد155109172051359012

جامعة الحمدانية/كلية التربية367.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقييوسف غدير وزير سلطان155110172051351789

جامعة الحمدانية/كلية التربية367.0الخارجيونتطبيقيعبد العباس فاضل عليوي كحيط155111242051400019

جامعة الحمدانية/كلية التربية367.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيمصطفى محمد صالح هاشم صالح155112172051005049

جامعة الحمدانية/كلية التربية367.0اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيندى نشوان رشيد سليم155113172052244021

جامعة الحمدانية/كلية التربية366.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد حسين محمد خلف155114172051351034

جامعة الحمدانية/كلية التربية366.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى مزعل علي حسين155115172051351715

جامعة الحمدانية/كلية التربية365.0ثانوية الفهود المسائية للبنينتطبيقيعمار غضبان عبيد سالم155116222051308048

جامعة الحمدانية/كلية التربية365.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعبد الودود سعد سالم عبد هللا155117172051350187

جامعة الحمدانية/كلية التربية365.0اعدادية  تلكيف للبنينتطبيقياحمد خزعل محمود ابراهيم155118172051084005

جامعة الحمدانية/كلية التربية365.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعلي عبد النبي خضر جبار155119222051067034

جامعة الحمدانية/كلية التربية365.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقييوسف احمد سالم عبد القادر155120172051017156
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جامعة الحمدانية/كلية التربية364.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن رافع علي حمادي155121172051351314

جامعة الحمدانية/كلية التربية364.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمحمود صالح الدين محمود محمد155122172051026082

جامعة الحمدانية/كلية التربية364.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيانس عبد هللا عائد خليف155123172051350054

جامعة الحمدانية/كلية التربية364.0ثانوية كرمليس للبنينتطبيقينور عالء لويس متي155124172051071009

جامعة الحمدانية/كلية التربية364.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيحمزة مالك سهيل عبو155125172051350092

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب611.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزينه عبد هللا غافل عبد155126102042078108

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب603.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيايات كريم جاسم خلف155127122042094018

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب602.0اعدادية النصر للبناتاحيائيساره فاخر جرو جار هللا155128122042112137

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.7ثانوية المتميزاتاحيائيمنار محمد هادي كاظم155129112042113131

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.5ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيفرح جمال رشيد قفطان155130102042100089

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.5ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائياحمد مؤيد محمد حسين155131112041045005

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.4ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيابراهيم احمد عبد هللا رشيد155132102041002003

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمصطفى خالص كاظم جبر155133142041007110

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيجعفر رافل علي حسين155134122041001024

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.2ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمصطفى احمد جبار نصيف155135142041007107

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي طالل رؤوف عبد المجيد155136132041037065

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائياالء خالد محمد عمر155137102042097006

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيرنا جاسم حمود يعكوب155138222042143127

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيمنار زهير عبد الكاظم عباس155139112042109102

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمود احمد حسن سعدي155140212041002147

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيمصطفى احمد نافع عزيز155141112041004091

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية االنام للبناتاحيائيبنان غالب عبدي محمد155142212042135019

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائيمريم مثنى انور مجيد155143102042136024

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية السياب للبناتاحيائيآروى عبد هللا عبد الرحمن غضبان155144102042077001

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيشهد مهند محسن سلمان155145112042101026

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفرح محمد نافع توفيق155146212042185058

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيفاطمة كاظم حسين علي155147222042143291

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيعلياء حيدر ياسين هجيج155148212042139157

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية سومر للبناتاحيائيدعاء علي حسين محمد155149142042072030

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيسجى حسن منسي غالي155150222042421075

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية االمال للبناتاحيائيرؤيا جمال جاسم داود155151142042108050

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيتقى سالم علوي عكله155152142042090022

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيزهراء محمد عبد العباس حمود155153232042094027

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيداود محمد عبد الكريم عبد الرحمن155154102041002061

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية بابل للبنيناحيائيقاسم علي فاضل رزوقي155155232041021094
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جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيبركات نصير هادي فتيخان155156192041007034

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيساره عالء جاسم محمد155157192042178033

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمريم جمهور محمود شمس155158212042178212

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيسرحان ذياب فرحان عباس155159212041001028

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيحسين عدنان هاشم مخيلف155160112041025016

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا جليل فخري سالمه155161102041026137

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية السياب للبناتاحيائينور الحسين فريد درويل رسن155162102042077101

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيدانيه عبد القادر محمد يحيى155163112042068025

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمنتظر محمود عبد الكاظم محمد155164262041011192

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيهدى كاطع شكاصي فليح155165152042054308

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية المنصور للبنيناحيائييوسف محمد باقر جبر155166102041026261

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيطيبه ضرغام عبد الحسين يوسف155167232042114094

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيمنتهى احمد صالح مهدي155168112042121062

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعداية الهدى للبناتاحيائيمنار باقر عباس عبود155169142042077063

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيحنين ازهر تركي زغير155170142042149013

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيهدى موسى مطلك عزال155171262042251083

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمأثر حسام الدين محمد صالح155172212042178205

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيزينب حسين عبد هللا صاحب155173142042100071

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيعال وسام غازي دعدوش155174212042102108

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيشمس الضحى حسن هليل عبد الرضا155175272042063233

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائينبأ احمد حسن كاطع155176112042080145

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيود عبد الجبار يوسف مطلك155177222042135240

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية اسماء للبناتاحيائيسرى مجيد حميد حسين155178112042100013

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيريام رياض عبد الحسين جبار155179142042136025

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيامير اسعد مرتضى باشا155180122041001013

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعلي خليل ابراهيم عويد155181192041020042

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيعلي خالد عبد هللا محمد155182102041016038

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد اياد هدام عليوي155183272041005134

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية السيوطي للبنيناحيائيرباح عبيد حسن سهيل155184112041054008

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيشمس عالء ضياء عبد القادر155185132042121138

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيمحمد مثنى كاظم عباس155186232041034047

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيبنين قاسم حسين سبهان155187142042066022

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيمالك فاضل غائب عباس155188272042065118

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيحيدر محمود رشيد حميد155189102041028063

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية الصفا المختلطةاحيائيناصر حسن جبر خضير155190282041105011
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جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد سالم حبيب جاسم155191182041006139

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيمريم علي ابراهيم حسين155192112042085052

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيآمنه عدي محمد صالح عبد الهادي155193132042121001

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعبد هللا قيس هادي حمزه155194232041001053

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية المناهل االهلية للبنيناحيائيمحمد علي سعيد غصب155195142041179030

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيمريم هادي جساس متعب155196142042199033

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي عبد الحميد ابراهيم صباح155197102041022063

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0ثانوية دجلة للبناتاحيائياماني مشتاق صبيح مطلك155198142042078006

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيرقى مظفر كاظم كريدي155199112042105049

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب601.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد القادر رشيد عزام حسين155200202041001110

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.9الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيأكرم محمد كريم خلوف155201142041046001

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.9ثانوية المتميزيناحيائيذو الفقار باسم محمد غزاي155202112041010049

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.9ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيطيف احمد اسماعيل حمد155203102042221151

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.9ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيتقى حبيب ثامر رشيد155204102042221142

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.9ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيالزهراء راضي محسن جياد155205132042121015

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.9ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيياسر عمار عبد هللا حسين155206132041020195

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.9ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيابوبكر احمد نوري جليل155207102041002008

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.9ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمود هاني محمود منصور155208132041020171

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.8ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيحسام عبد الحكيم عابد خلف155209102041028051

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.8اعدادية الفاروق للبناتاحيائيايمان جمعه عبيد سالمه155210102042119009

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.8اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء عماد سلمان فرحان155211152042080151

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.8ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائينور مظر عبد العزيز ابراهيم155212102042100119

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيطيبه محمد حمزه عالوي155213102042078142

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.8ثانوية المتميزاتاحيائيهدير عمر فاروق عبد الكريم155214142042094178

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.8ثانوية المتميزاتاحيائيياسمين ازهر هاشم هادي155215132042108125

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.7ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي محمد سوادي صالح155216132041037071

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.7ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد ياسين حسن سعود155217132041020026

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.7ثانوية ايالف للبناتاحيائيزينب طارق صفر عبد الرحمن155218142042105030

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.7ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيمحمد زياد علي فليح155219142041010074

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.7ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسن حامد جبار باشا155220142041007025

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.7ثانوية المتميزيناحيائيسجاد حيدر عبد الرسول مهدي155221132041016043

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.7ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيفاطمة دلشاد فرحان هواس155222152042057048

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.7ثانوية المتميزيناحيائيمحمد تحسين حلو حسين155223132041016096

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.6االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر ياسر حمود كاظم155224132041010128

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.6اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا غيث ماجد عبد الستار155225102041026151
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جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.6ثانوية بابل للبنيناحيائيكرار حيدر محمد عبد الحسين155226232041021097

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.6ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزينب شريف محسن مهدي155227152042057035

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.6ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي ماجد علي ناصر155228272041029063

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.6ثانوية المتميزيناحيائيآيوب عماد حسين زين العابدين155229132041016001

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.6ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيزين العابدين طارق محمد داود توفيق155230132041055038

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمصطفى رائد عبد االمير ابراهيم155231122041001117

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيسمر عالء اسماعيل يحيى155232132042121135

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيجمانه رائد خضر عباس155233132042121045

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.5ثانوية المتميزاتاحيائياالء احمد مهدي خضير155234132042108002

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.5ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيبنين فاضل نصيف حسن155235132042121037

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.5ثانوية االمل للمتميزاتاحيائينور كريم رمضان رحيم155236132042134033

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.5ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد مهدي حسن خليل ابراهيم155237122041001107

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.4الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيعلي عباس سالم جمعة155238142041046023

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.4ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيدنيا علي كاظم جاسم155239102042078055

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيياسمين محمد حسن عبد الحسين155240132042121249

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيالحسن مشتاق باسم حميد155241122041001010

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائياليسر حيدر رشيد صادق155242122042109007

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيحوراء عبد الرضا قاسم حسين155243132042121054

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.3ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا ناطق محمد سعدي اسماعيل155244132041020108

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.2ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائييوسف سالم نحو حسين155245132041020200

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.2ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعباس طالب يحيى باخي155246152041012044

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.2ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا شهاب عبد الرزاق احمد155247132041016057

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.2ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي محمد حميد محمد155248132041020125

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.2ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعبدهللا جالل عيسى ياسين155249142041007051

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.2ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحسن ناصر جزل عبد155250152041012021

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد عبد الكريم شامت رسن155251122041001100

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.2ثانوية المتميزاتاحيائيمريم حافظ علي رفعت155252142042094134

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.1ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيعلي حسام محمود محمد155253102041028101

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.1ثانوية الذرى للمتميزيناحيائياحمد رضا حسن عباس155254272041029004

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.1ثانوية المتميزيناحيائيعلي وسام شاكر عميش155255132041016081

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.1ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيعلي فراس سجاد علي155256142041010063

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.1ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيفؤاد رضوان فائق خطاب155257102041028118

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية فدك للبناتاحيائيغفران جمال كاظم حمودي155258212042156057

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرونق عبد الستار حمادي سلمان155259112042073041

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيحيدر هادي عبد شنين155260222041076031
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جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيفرح هادي حسين عالوي155261142042067105

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيسعد مهند عبد هللا حمود155262112041016050

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية دمشق للبناتاحيائينور ضياء حسين جاسم155263242042121297

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيمصطفى هشام علي حافظ155264102041016058

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيصفا فوزي خلف مطلب155265192042150028

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزهراء حازم حطحوط رضا155266142042095040

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزبيده نبيل مجيد عبد هللا155267102042115055

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين كاظم محيسن عليوي155268222041053045

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيزهراء محمد رشيد دواس155269122042094126

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمؤمل عبد الكاظم بناي عباس155270232041008144

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيعلي سالم وحيد سويلم155271222041040095

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيرجاء محمد كريم سياب155272262042087042

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحسن جميل محسن دهش155273152041012015

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيسجاد احمد نوري مظلوم155274122041031072

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيوديان محمد كاظم كايم155275262042091055

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيمريم خالد خضير عباس155276102042090093

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيمريم محمد سعدون حسن155277112042126041

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيدينا منير جهاد احمد155278142042103017

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية االمال للبناتاحيائيمسره احمد مخلف سالم155279112042070128

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمروان احمد كامل عبد الرزاق155280192041015069

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزبيده مثنى محمد سلمان155281142042111104

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيشمس حسين علي كريم155282132042092046

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيمصطفى سلمان وهيب محمود155283212041081042

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيكريمه رحمن مطلك كاظم155284122042114073

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم محمد حسين155285182042276033

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمصطفى باسم حسين فرمان155286212041025036

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيرسل جليل حمد دهش155287142042093023

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيروان عبد االمير مالك عبد الحميد155288272042058117

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيشمس عيسى ابراهيم مطر155289142042196057

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية السوق للبناتاحيائيمريم شاكر كاظم حمد155290222042209173

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعداية الهدى للبناتاحيائيزينه لواء حميد غالم155291142042077033

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0ثانوية وهران للبناتاحيائيرغد ستار غازي سلمان155292112042115012

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيبنت الهدى خالد راهي عكموش155293142042066021

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيشهد حامد رحيم شريدة155294112042112062

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائييعقوب يحيى خلف محمد155295112041026152

صفحة ٤٤٣٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيساره حازم عزيز فرحان155296102042095035

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية النجاح للبنيناحيائياحمد وسام احمد محمد155297142041027009

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيهبه محمود شاكر راهي155298262042120237

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائينور حيدر خضير راضي155299262042092079

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيمريم صالح هادي ابراهيم155300102042090095

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائياماني كريم ماضي حريجه155301142042111023

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية طوز للبناتاحيائيشهد روكان عوض خلف155302182042181034

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيمحمد علي صاحب حسين كاظم155303112041006061

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين كاظم جواد جار هللا155304232041031027

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيطيبه حيدر عبد الحسن كاظم155305132042126052

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0ثانوية المحسن للبنيناحيائيمرتضى نايف داود ابراهيم155306212041225038

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0ثانوية السياب للبناتاحيائيعلياء محمد راتب غافل155307102042077077

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائياسالم محمد طالب ياسين155308222042392005

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيبنين حسن هادي عبادي155309142042089010

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيامنه ستار جواد لفته155310222042204025

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه علي شالل فرحان155311132042118214

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمه علي جاسم سيد155312152042040110

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان612.1ثانوية المسرة للبناتاحيائيأمنه محمد جاسم خلف155313112042193001

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان597.8اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيحيدر عبد الكريم مجيد حميد155314112041058053

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان597.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيمهدي يونس عباس علي155315212041248047

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان597.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيسبأ محمد خضير فيحان155316232042128048

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان597.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيزهراء البتول حسين اسماعيل خليل155317142042086024

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان597.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيايات جمال ناصر حسون155318192042226016

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان597.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيفاتن ياسر علي جاسم155319102042089026

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان597.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائينور عالء عبد الحسين غناوي155320142042103059

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان597.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيجنات اياد فليح حسن155321122042093015

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان597.0ثانوية السياب للبناتاحيائيفاطمه وليد فتح الدين روكان155322102042077084

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.9ثانوية المتميزيناحيائياحمد حاتم كرم حسب هللا155323112041010003

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.8ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيكوثر رائد نذير عباس155324132042134029

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.6ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيتبارك ماهر جميل عبد الكريم155325102042100026

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.3ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيسجاد حازم عبد الصاحب حسين155326112041045024

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.3ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي اسعد محسن عرنوص155327142041007063

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.3ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيتانيا موسى ابراهيم حمدان155328112042067028

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.1ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيمقتدى مهدي صاحب امين155329112041045058

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية بلد للبناتاحيائيفاطمة منذر تايه غزال155330182042176164
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جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية المتميزاتاحيائينور نصير عدنان عبد القادر155331142042094171

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيعلي نوري اسماعيل نصيف155332142041048071

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيرند داود سلمان غانم155333142042095035

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية السكري للبنيناحيائيمحمد عبد االمير حميد يحيى155334212041046025

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمحمد رعد غازي عسكر155335152041005108

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين كرار حميد راضي155336142041022027

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيرانيه زيد قحطان حميد155337142042112035

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيتبارك يوسف يعقوب يوسف155338192042246031

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائينور الهدى رافد عباس مجيد155339112042126046

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية البتول للبنات-الوقف الشيعياحيائيرقيه محمد علي عباس155340132042115008

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهراء مزهر جدي زويد155341142042090053

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينرجس عبد الحسين كاظم حسين155342252042100451

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيصفا ناظم علي جواد155343142042067085

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيمريم زاهر مسلم سعيد155344182042205105

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيابراهيم سلمان جبر عكض155345112041023002

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيساره كاظم خليفه عبد155346212042093055

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية المتميزيناحيائيمحمد علي شاكر مطلك155347112041010114

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزلفى توني كريم جواد155348102042117049

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيحوراء عامر عبد المنعم شمران155349112042106032

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيسجى قاسم محمد عبيد155350232042117103

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائياسعد سامي دحام حسين155351142041203026

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية ذي قار للبناتاحيائينور علي حسين حنتوش155352182042233043

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهدى ماجد حسن محمود155353142042103064

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية بغداد األهلية للبناتاحيائيمريم وليد داود سلمان155354112042107012

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيحسين احمد منصور حسين155355232041009031

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيكرار حيدر نجم عبد هللا155356222041036255

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيآيه طيف عمر شعبان155357212042097006

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيسيرين عبد الرحيم عبد الصمد محمد لطيف155358102042120062

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيمحمد عادل ياسين عسكر155359122041202141

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيضحى ستار شالل فرحان155360102042120071

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية السيوطي للبنيناحيائيعصام خليل علوان حسين155361112041054021

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيسجى محمود ياسين مطير155362222042113099

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية األمل للبناتاحيائيزينب ناظم علي حسين155363112042065098

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية البينات للبناتاحيائيزهراء محمود حسين علوان155364212042116021

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيعائشه سعيد جمعه حميد155365112042075055
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جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيميسون عالء حسين علوان155366212042177050

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى علي خليل محمد155367132041020183

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية المتميزيناحيائييوسف نصير عبد هللا مهدي155368132041016126

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحنين احمد عبد شالل155369212042102032

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيايه سرمد علي كاظم155370112042080017

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيجعفر موسى علي حسين155371222041099008

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمد عباس خضير عباس155372102041014064

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة جليل عباس صياد155373212042102114

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيفاطمه محمد ناجي جعفر155374122042107180

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائييوسف ناصر كركز حمود155375102041041090

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين علي سليم عليوي155376222041053041

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائييقين اياد عزيز حنوش155377212042109102

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيآماني محمد كريم جسام155378122042107010

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعلي حافظ خلباص رخيص155379212041007077

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية المتميزيناحيائيسجاد ايوب بهجت نوحد155380132041016042

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه رعد طالب سعيد155381152042046184

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيايمن حسين طه علي155382182041335018

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيطيبه محمد فارس محسن155383262042251079

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية فدك للبناتاحيائيطيبة عالء عكاب بطي155384142042070090

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية االنام للبناتاحيائيعائشة ياسين ابراهيم حمد155385212042135071

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيطه خالد عبد القادر ناجي155386102041017034

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيأنسام علي هادي شكر155387182042231001

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيرنا مازن مسلم عبد العظيم155388112042102023

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيتبارك هدير حميد محمود155389102042078037

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيدينا نصير عيسى بولص155390142042111085

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة حبيب محمود جاسم155391212042138128

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية فدك للبناتاحيائيصفاء ماجد حميد كاظم155392142042070082

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيزهراء عبد الستار عويد عبد هللا155393212042165047

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي احمد عواصه عباس155394292041002093

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي هيثم حسين جاسم155395102041026184

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الفوز للبناتاحيائينور الهدى نوفل عبدهللا عبداالمير155396122042094279

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيهدى فرحان كشكول حبيب155397142042149082

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيغفران محمد عزيز ابراهيم155398182042183116

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيبراء احمد عبد هالل155399112042062018

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه سامر فاضل عبد155400102042093024
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جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائياحمد فريد طالب حسين155401112041016015

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحسين علي عزيز حمو155402132041037033

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائياروى اياد سليم غيدان155403212042140003

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيحوراء جمعه سعد شنون155404122042107065

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائياسراء محمد فالح تايه155405152042060001

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيايات سفيان محمد عبد العزيز155406112042192002

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد سمير جليل علوان155407262041001179

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائييونس احمد كريم رجه155408112041150015

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيعبد الخالق احمد صالح دواي155409212041059028

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيرافد زهير علي حسين155410112041016044

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيمروه مظهور محمود حمزه155411192042229085

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية االمال للبناتاحيائيسجى علي محمود علي155412112042070077

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيطيف رباح ابراهيم بنيان155413232042093120

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيسكينه علي ابراهيم جميل155414212042139127

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان596.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيطيبه رعد جاسم محمد155415212042140172

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.9ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيآيه هشام كريم ابراهيم155416132042121005

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.8ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيمريم مؤيد خضير عباس155417102042100103

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.8اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيثريا نجم عبد هللا سلمان155418152042080055

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.8ثانوية المتميزاتاحيائيطيف معمر طالب فليح155419112042113092

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.8ثانوية المتميزاتاحيائيرند جعفر محسن عبد الكريم155420112042113048

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.8اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد صباح ابراهيم155421152042080117

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.7ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيبدور مهند قاسم محمد حسن155422152042057011

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.7ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي جاسب موحان ذخر155423152041012053

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.7ثانوية المتميزين للبنيناحيائياحمد علي كاظم حسن155424142041007011

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.7ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيرقية عبد الحسن جبر جابر155425152042057025

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.7ثانوية ايشق بغداد االهلية للبناتاحيائيشاهناز حيدر اكرم غانم155426102042140013

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.6ثانوية المتميزين للبنيناحيائياحمد مهدي حسين حافظ155427142041007015

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيغدير علي خلف محمد155428122042109116

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.5ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء وجيه باقر صادق155429132042108051

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.5ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيسما محمد عبد الصاحب غني155430122042109097

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.4ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسين احمد عبد الرزاق محمد رضا155431272041029024

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.4ثانوية البتول للمتميزاتاحيائينور البتول حسين حميد حسين155432152042057076

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.3ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيزينه محمد جاسم حسان155433122042109087

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء صالح مهدي حمود155434132042121098

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.2ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائياسماء معن مخلص حماد155435102042100007
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جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.1ثانوية المسرة للبناتاحيائيمنار كمال ماجد سالم155436112042193040

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.1ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيماهر طه احمد عبد السالم155437132041020144

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.1ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيصفا فؤاد خضير وحيد155438122042109108

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيزيد خالد صالح محمد155439112041005037

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه ماجد حسن خلف155440102042117017

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي ماجد انس عباس155441122041031122

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيجنات ليث عبد الحميد عبد الرسول155442112042104016

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائياريج حسين غازي لفتة155443142042117004

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد هللا رياض نصيف جاسم155444202041048095

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائينور الهدى حسن محمد خزعل155445142042066107

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيمديحه رياض جاسم محمد155446102042116040

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعبد هللا ضاري طاهر كريدي155447112041026082

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية طيبة للبناتاحيائينبأ عقيل مسلم كاظم155448132042116039

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائياحمد صالح مهدي علوان155449142041048003

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيضحى احمد سليمان عبد هللا155450212042136071

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيبنين عبد هللا عبد الصاحب نعمه155451132042096006

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيافنان عبد الحليم توفيق شكر155452132042242002

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيشيماء عبد الخالق حسين عبد155453102042107027

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية سومر المختلطةاحيائيمرتضى حمد خيطان كرز155454212041072010

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيحيدر حسن حافظ كردي155455102041026088

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية طيبه للبناتاحيائياسراء حمدان محمد جسام155456122042082001

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائياحمد جمال حسن علوان155457212041054006

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيبسمه ليث عماد هادي155458102042100025

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية ربيع بغداد األهلية للبنيناحيائيحسن المجتبى عدي عبد الحسين عيال155459132041051008

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيهدى علي عباس احمد155460212042177062

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية الزهور للبناتاحيائياسراء عبد القادر محمود ياسين155461112042078001

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيطيبة مالك بجاي سلمان155462152042052041

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيسجاد عالوي حسين نجم155463112041021032

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية الزوراء للبنيناحيائيحسين زياد خلف منصور155464142041001009

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيمحمد قاسم عريبي كاظم155465152041015092

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيحسين مالك انيس جوليت155466212041031012

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيعلي نزار احمد رديعان155467112041203138

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيشمس صباح جاسم حسين155468112042114062

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيقتيبه عبد الرحمن احمد عبد155469122041022080

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء جمال مخيبر حميد155470212042145054
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جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيهاجر صالح مهدي جلوي155471122042135034

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمحمد طه سلمان علوان155472212041010093

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيميا ياسر مفيد عبد اللطيف155473102042137094

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية فدك للبناتاحيائيفرح فاضل نصر هللا محان155474142042070112

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه باسم مجيد احمد155475132042118201

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيزهراء فاضل ابراهيم علي155476122042102033

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب سلمان لهمود زويد155477262042144046

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيعلي نجم عبد محمد155478212041273057

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيفاطمه فراس موفق منير155479102042091082

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيسجى محمد حميد شناوه155480122042094154

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيرونق صبيح جمعه عبد155481152042055040

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمريم ابراهيم عبد هللا عبد الرحمن155482102042120093

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد القادر عبد الجبار حسن155483112042192021

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيمحمد جاسم عويد مكتول155484112041023044

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيمحمد عبد هللا محمود عبد هللا155485192041041053

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيدانيه محمد درجال بدن155486152042054072

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيايه نصير فرحان جاسم155487212042151013

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيصبا صالح مصطاف اسماعيل155488102042155008

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائينور الشمس كريم كاظم مهدي155489112042101050

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية بغداد األهلية للبناتاحيائيريم احمد هاشم جريان155490112042107006

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائياحمد خليل ابراهيم مهوس155491142041021007

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيشهد حسام جعفر صادق155492102042090066

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمروة علي حنين حمود155493132042100102

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيثريا جمال محمد محمود155494132042112011

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيمريم ناجح ثامر سعود155495102042089028

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيتيسير عطيه عبد مسعود155496102042095019

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائياريج نعيم عيدان عبيد155497112042073002

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيبلسم مثمر هادي كاظم155498112042102011

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائياسامه ايوب محمد مطلك155499212041028004

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية التأميم للبناتاحيائينور ثائر يوسف زباله155500212042111034

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء قيس سوادي كاظم155501132042071078

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائييوسف ميري حسن عبد155502252041031847

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيكوثر مصطفى حنتاو علوان155503212042095047

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيهدى حسين كريم محمد155504262042120239

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية طب االسنان595.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيحمزة عزيز محمد نصيف155505182041002036
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم588.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيموسى كاظم مجحم سعود155506102041022099

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم587.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتاحيائيشمس مؤيد نافع محمد155507122042088011

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم586.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيضحى خالد جاسم ديكان155508132042118170

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم583.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى احسان شاكر عزيز155509252041200142

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم583.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيهبه ستار جاسم محمد155510112042080152

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم582.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيدنيا هيثم نوري زغير155511132042101021

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم581.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيضحى هادي نهاد هادي155512112042062073

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم580.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيزهراء ابو بكر رجب ابراهيم155513232042095036

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم579.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائينبا خالد جمعه عيسى155514122042096036

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم578.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي اسامة هاشم محمد155515112041032048

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم578.0اعدادية القائم للبناتاحيائيرسل عبد الوهاب حمود ارحيم155516192042146028

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم576.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائينبأ عباس درويش حقي155517262042120219

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم575.0ثانوية السياب للبناتاحيائيضحى انور حميد صالح155518102042077070

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم574.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيعلياء رحمن داود حيدر155519102042103030

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم574.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيشهد لؤي قاسم محمد155520132042086069

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم573.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيرقيه ثامر عطشان خشان155521292042050060

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم573.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيهدى رياض صبيح مهنا155522142042099080

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم573.0اعدادية بلد للبناتاحيائيربى ابراهيم محجوب محمد155523182042176072

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم573.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعبد هللا اياد جعفر علي اكبر155524272041001169

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم572.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيروان عقيل ابراهيم حميد155525182042203033

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم572.0اعدادية حماة للبناتاحيائياسماء فاضل محي نوار155526112042084008

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم572.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيام البنين احمد عبد الحسين ياس155527112042076014

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم572.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعثمان كوان رحمان خلف155528182041151046

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم572.0اعدادية عنة للبنيناحيائيمحمد صالح عبد الكريم ابراهيم155529192041021051

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم572.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمصطفى صباح جاسم حافظ155530132041012131

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم571.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعبد الكريم تركي كريم احمد155531212041065060

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم570.0ثانوية باب العلم للبناتاحيائيافنان مهند عزيز حسين155532122042123001

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم570.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيسفيان محمد كريم شراد155533182041020034

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم570.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيجعفر صالح محمد شاطي155534122041030025

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم570.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيانفال عماد سعد ابراهيم155535212042213003

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم570.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعلي احمد جالب زغير155536152041006075

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم569.9ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائينبأ باعث عدنان عبد الحسين155537122042109160

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم569.5ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسين عادل حمود عبد هللا155538122041001037

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم569.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيغدير مرتضى كاظم عمران155539122042105116

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم569.0ثانوية النسرين للبناتاحيائيتبارك محمد احسان صابر155540132042129004
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم569.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيعثمان أنور عايد خلف155541322041010043

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم569.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائياحمد حمزه سعدون مجيد155542142041021006

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم569.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيسجى محمد جدعان جاسم155543122042096020

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم568.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيمروه أسعد خضير عليوي155544142042073130

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم568.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسداف رعد سوز خدا155545102042115078

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم568.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيساره ربيع عصام يحيى155546102042089018

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم568.0اعدادية ابابيل للبنيناحيائيحيدر كاظم مدلل عبيد155547132041011021

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم568.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيأنجيل رحيم جاسم خلف155548282042063004

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم567.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيسناء سالم عبيد عبطان155549102042125023

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم567.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائينور صالح عبد الحسن عبود155550112042114114

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم566.0ثانوية حطين للبناتاحيائيتبارك محمد ابراهيم عباس155551102042079007

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم566.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء قاسم سعيد شاطي155552122042092033

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم566.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيهبه خلدون حضيري بديوي155553102042084038

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم566.0اعدادية بلد للبنيناحيائيرضا يوسف عباس عبد الحسن155554182041006065

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم566.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيوسن حامد شهاب احمد155555212042103078

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم566.0اعدادية المهج للبناتاحيائيمروه ثامر خضر موسى155556142042102036

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم565.0اعدادية بروانة للبنيناحيائيعمر رفعت مشرف ابراهيم155557192041067022

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم565.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيايه شعبان نوفل عزاوي155558192042201003

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم565.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائيهمسه عباس عبد الساده ابراهيم155559142042114033

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم565.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائينرجس صالح حافظ سعد155560152042058098

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم565.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيفاطمه محمد جواد محمد155561262042091045

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم565.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيزينب صالح ناجي حسن155562122042087035

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم565.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيمينا كامران نوري حميد155563142042076131

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم565.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيطيبه حسن عباس حسن155564112042218091

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم564.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيعلي احمد بدري محمد علي155565132041023043

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم564.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمصطفى عادل ثجيل حسين155566262041010184

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم564.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيساره فارس جبر عوده155567142042133044

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم564.0اعدادية هند للبناتاحيائيميمونه عقيل نوري ربيع155568112042079066

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم564.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيزهرة حسين مظلوم فارس155569142042076074

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم564.0اعداية المعراج للبناتاحيائيتبارك قيس خضير محمود155570102042113027

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم563.8اعدادية الرسالة للبناتاحيائيغاده رافد علي حسين155571102042115097

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم563.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمهند احمد طعمه عبد الرزاق155572182041151090

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم562.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيامنه محمود عبد العزيز محمد155573312042063017

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم562.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيحنين فراس فاضل خضير155574152042051042

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم561.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائينور الهدى حميد جعاز محيسن155575142042090106
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم561.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيانتصار حميد مايع شلفاط155576212042186002

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم561.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى صفاء نجم مجيد155577142041016123

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم561.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيامنه يوسف عبد هللا محمد155578102042094008

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم561.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيزينب علي كاظم محمد155579282042051052

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم561.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيبتول اياد شهباز علي155580152042047021

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم561.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيازل استبرق جاسم محمد155581122042114001

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم560.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيساره علي جاسب فرحان155582222042113094

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم560.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزينب عماد كاظم جاسم155583142042134095

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم560.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائييسر سعدي مصطفى احمد155584102042094064

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم560.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيبسمه فالح جاسم رحيمه155585152042052011

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم559.4اعدادية النجاح للبناتاحيائيكوثر عالء عبد الشهيد محمد علي155586272042060271

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم559.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيعال فخري سامي حسين155587122042136057

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم559.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزهراء فالح كامل محمد155588142042133035

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم559.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيهند عماد عبد الرحمن خليل155589142042112090

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم559.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائييوسف مجيد محمد عبد155590102041013173

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم559.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيرقيه رزاق صلف حمزة155591142042143011

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم559.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيفاطمه علي صادق جعفر155592152042054218

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم559.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيهيثم مثنى علي سلمان155593262041016109

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم558.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائينبأ عباس عوده شكر155594102042099031

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم558.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيزينب محمد لطيف محمد155595102042110057

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم558.0اعدادية النهار للبناتاحيائيساره عبد الخالق عبد الحسين جبر155596112042127026

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم558.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيمريم حسين مرزه حسين155597112042105115

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم558.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيمازن سرحان عبد حمادي155598192041343163

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم558.0اعدادية الماثر للبناتاحيائينور الهدى اياد علي سلمان155599152042051164

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم557.0اعدادية البيان للبناتاحيائيفرح نشأت عبد الكاظم سلمان155600102042096061

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم557.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائينبأ خالد علي محمد155601102042090111

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم557.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيفرح محمد عبد الجبار حسين155602112042075062

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم557.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيتبارك حياوي عبد سلمان155603132042070052

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم557.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيبتول منذر نعمه محسن155604272042072012

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم556.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعباس فالح مهدي حسن155605252041008121

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم556.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيسجاد صالح سلمان فاخر155606152041071151

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم556.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيسبأ جابر فاضل جابر155607272042058207

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم556.0اعدادية البشير للبنيناحيائيعباس علي جميل خلباص155608142041036014

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم556.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزهراء عماد كاظم جاسم155609142042134081

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم556.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيأويس محمد يوسف هواش خلف155610192041019003
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم556.0اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد رعد محمد حسن155611122041026144

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم556.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيهبه عماد محسن عباس155612272042094082

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم555.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيبان سالم ابراهيم شهاب155613212042170020

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم554.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيهبه علي ابراهيم جعفر155614142042078116

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم554.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيطيبه قحطان مصعب سلمان155615232042137045

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم554.0ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيسجاد احمد خميس فرج155616152041012035

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم554.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائينبأ خليل عبود منصور155617132042079052

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم554.0اعدادية البصرة للبناتاحيائييقين نوفل عبد المنعم عبد الجبار155618112042109123

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم554.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيبنين حسن ناصر حسين155619222042199013

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم554.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائياسالم صالح محل شرقي155620192041316003

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم553.5ثانوية المتميزيناحيائيموسى عالء حسن هادي155621112041010137

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم553.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينور علي حلو خصاف155622152042080348

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم553.0ثانوية قبس المميزين االهلية للبنيناحيائيعلي صبحي علي شهاب155623142041189011

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم553.0اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيزينب عالء حسن جبير155624162042245020

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم553.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيعمر علي مهيدي صالح155625192041029034

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم553.0اعدادية األمل للبناتاحيائيفرح ماهر شاكر محمود155626112042065146

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم552.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى صباح حسن علوان155627232042120210

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم552.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي رعد حسين علي155628152041009056

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم552.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيميالد عباس عبد الحسين ناصر155629122042090070

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم552.0ثانوية التراث األهلية للبنيناحيائيحسين تركي شعالن جبر155630242041043012

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم552.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا محمد رضا مهدي155631122041025091

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم551.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل حسين علوان155632142042076101

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم551.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيعثمان حامد علي جواد155633142041203256

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم551.0ثانوية المتميزاتاحيائيبنين مسلم نعمه عبد الحسين155634142042094022

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم551.0ثانوية الفراشة األهلية النموذجية للبناتاحيائييقين قاسم جبر داغر155635102042124005

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم551.0اعدادية عدن للبناتاحيائيفاطمه كاظم محمد حنتوش155636132042106052

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم550.6ثانوية المتميزيناحيائيليث احمد جاسم زوير155637132041016092

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم550.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيصالح طالب صالح عبد155638102041011032

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم550.0اعدادية بلد للبناتاحيائيبتول اياد عطية عباس155639182042176035

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم550.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيعبد العزيز محسن حمزة كنفذ155640232041198019

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم550.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيديمه صباح فاضل ذنون155641132042070077

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم550.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيغفران عبد الحسين محمد صريم155642142042079068

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم550.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيمحمد عالوي خلف بداي155643282041012056

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم550.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزينب سعد خشان خميس155644262042117033

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم550.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيشيماء غسان عزيز جواد155645132042073111
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم550.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيابتهال نعيمه جبر رهيف155646142042140005

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم550.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيشهد ظيف حسن مهدي155647132042080035

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم550.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي جاسم محمد عبد155648292041003157

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم550.0ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيافنان زهير مزهر فواز155649312042067004

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم549.7ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيسجاد عباس عزيز جاسم155650132041020069

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم549.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيمروه ماجد حاتم بابيره155651282042065082

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم549.0اعدادية الفاروق للبنيناحيائيعلي اياد عمادالدين عزيز155652132041014013

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم549.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيحوراء احمد حكمت حسين155653142042127008

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم549.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيسجى محمد جبار رشك155654142042124041

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم549.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيروناك قيصر طيب رضا155655132042073043

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم549.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمهيمن عبد الخالق عالء الدين عبد الخالق155656112041058138

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم549.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيمريم خالد مهدي علي155657112042066056

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم549.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيجعفر صادق علوان ناصر155658212041038016

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم549.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي هاشم عالوي ابراهيم155659122041030109

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم549.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيساره فيصل منهل رشيد155660212042293043

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم549.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائياسماء علي كريم دحام155661322042029003

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم549.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي موسى كريم خليف155662142041018127

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم549.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيجعفر ربيع مزهر محمود155663142041182006

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم548.5ثانوية العراق للمتميزيناحيائياسامة كاظم جابر ديوان155664202041050016

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم548.0ثانوية ابن سينا للبناتاحيائيزينه باسم محمد فياض155665122042128006

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم548.0اعدادية يافا للبناتاحيائيفضاء حسين جاسم محمد155666132042107122

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم548.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائينور قاسم تركي علوان155667102042109090

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم548.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينه غسان احمد جاسم155668122042106053

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم548.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيمريم عبد االمير عباس كرم155669142042127034

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم548.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيديانا قدوري جليل ابراهيم155670212042165036

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم548.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيعمر عادل مجيد عبد155671192041316021

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم548.0اعدادية السياب للبنيناحيائيعلي مثنى خيري حميد155672132041030054

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم548.0ثانوية فدك للبناتاحيائيكوثر محمد مردي كركي155673142042070116

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم548.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيعلياء عباس جبر عبيد155674232042178025

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم548.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيعائشة احمد عباس منخي155675102042141039

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم548.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايات نجم عبد هللا سمير155676262042083011

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم548.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيأحمد علي عجمي صالح155677102041022006

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم548.0اعداية المعراج للبناتاحيائيدنيا حسين علي ناصر155678102042113033

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم547.9ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيطه عبد الناصر عبد الرحمن اسماعيل155679132041020080

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم547.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيحنين مخلد محمد جاسم155680132042121051
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم547.0اعدادية بردى للبناتاحيائيمنار هاني خلف غانم155681222042163091

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم547.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمحمود اكرم حنتوش مغامس155682152041006112

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم547.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجى رضا عبد الواحد رزاق155683232042087198

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم547.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيصفا عباس فاضل جابر155684232042088322

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم547.0اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائياحمد سامي حميد حسين155685132041026003

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم547.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد فائز دلف صالح155686192041009283

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم547.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيمؤمل محمد عيدان علي155687112041006054

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم547.0اعدادية المهج للبناتاحيائينبأ خالد عاصي ثامر155688142042102043

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم546.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيحنان حسن حسون يوسف155689272042072019

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم546.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء عباس عبد حسن155690222042156131

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم546.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيرقيه عباس مهدي عباس155691132042091048

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم546.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائياسيل عدنان محمود مزعل155692232042079001

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم546.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائياسيل رحيم حسن مسلم155693132042091002

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم546.0اعدادية كنعان للبنيناحيائياحمد ظافر طه شهاب155694212041013012

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم546.0اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي حسين جعفر عبد هللا155695182041006101

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم545.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيساره مهند جواد كاظم155696122042094150

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم545.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيشكران محمود طه خلف155697102042095047

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم545.0ثانوية البطوله للبنيناحيائيرضا كاظم صادق اسماعيل155698212041067009

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم545.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين كريم حميد فرج155699282041009018

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم545.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيفاطمه مقدام قاسم داخل155700262042109086

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم545.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفاطمه وليد هاشم حسين155701142042134134

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم545.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمصطفى شهاب حماده حميد155702112041058129

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم545.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيصهيب احمد عالوي فياض155703192041066075

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم545.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمنتظر جعفر كاظم عيال155704132041012138

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم545.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيهديل احمد هجهوج شياع155705222042309041

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم544.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء علي مجيد حسن155706132042105027

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم544.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيكوثر كريم جاسب حسين155707222042190175

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم544.0اعدادية عدن للبناتاحيائيعال علي جعفر كاظم155708132042106048

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم544.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيطيبه صادق عمران حسين155709112042080095

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم544.0ثانوية كوثى للبناتاحيائياسيل عبد االمير نجم شهاب155710232042305010

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم544.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائييحيى نافع محمود حسين155711112041058142

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم544.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائياالء عبد المحسن علي طاهر155712122042090003

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم544.0اعدادية البيان للبناتاحيائيايه نشأت كاظم حسن155713102042096012

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم544.0ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائيضمياء عامر حسين علي155714112042167006

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم544.0اعدادية حماة للبناتاحيائيابرار علي شاكر مسعود155715112042084001
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم544.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيأنس قيس هادي علوان155716102041022019

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم544.0ثانوية ابن عقيل للبنيناحيائيعبد الخالق ابراهيم عبد هللا حمد155717122041014013

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم543.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي عزيز عطيه ياسر155718252041044308

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم543.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيميالد طالب جواد هضم155719112042121063

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم543.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيمجتبى ظافر عبد الكاظم ساهي155720272041150100

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم543.0ثانوية مهد للبنيناحيائيحسام احمد حسين مصطفى155721172041102008

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم543.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء ثجيل محمد زغير155722282042190070

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم543.0ثانوية الوثبة للبناتاحيائيغدير حيدر دمبوس علي155723102042105024

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم543.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيرسل نزار لطيف سيد155724112042215051

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم543.0اعدادية هند للبناتاحيائيسجى ياسين جبار رحم155725112042079046

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم543.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيعلي جاسم محمد بدر155726232041198023

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم543.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيآسيا صادق عبد الرزاق دليمي155727102042090001

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم543.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمهدي قاسم هادي نور155728222041041127

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم543.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيرانيه جمال محمد جاسم155729132042110009

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم543.0ثانوية السياب للبناتاحيائيغسق خالد عز الدين نوري155730102042077078

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم543.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيرنا فراس حسن ابراهيم155731112042102022

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم543.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيرسل تحسين عباس حمودي155732122042092023

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم543.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيايه احمد جعاز محيسن155733142042090011

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم542.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيسهى قاسم لعيبي فلحي155734152042045059

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم542.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيطيبه مشتاق طالب علي155735112042086048

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم542.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيسرى سليم جاسم جخيور155736142042145174

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم542.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيهدى علي جهاد كاظم155737212042139231

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم542.0ثانوية الرحمن األهلية للبنيناحيائيمحمد عماد فاضل عيدان155738112041035009

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم542.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعبد هللا الزم زكر جرجيس155739262041010106

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم542.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائيكوثر جواد كريم قاسم155740262042110040

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم542.0ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيسجاد جاسم محسن طاهر155741282041042016

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم542.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيشاجوان عدنان رحمان رسول155742202042132031

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم542.0ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيمصطفى مطر طراد حزام155743232041186023

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم542.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيايه علي ماشاف عباس155744142042066016

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم542.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيحسين وائل محمد حسين155745142041049026

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم542.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمعاذ رحيم جاسم حميد155746122041022112

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم542.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيرسل خليل صالح اسماعيل155747212042157032

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم542.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر ماجد محمد155748222042204118

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم542.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائياسامه ايوب جاسم حمادي155749192041066030

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم542.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيشهد عماد عبد هللا حمد155750112042064051
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم542.0اعدادية زينب للبناتاحيائيجنان جاسم ياسر حنتوش155751142042110057

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم541.0ثانوية روناكي للبناتاحيائيزهراء محمد عبد المنعم ابراهيم155752322042032004

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم541.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيتبارك ابراهيم جاسم محمد155753182042140005

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم541.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيشهد باسم قاسم هاتف155754142042127019

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم541.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيزهراء كامل عوده حسين155755142042079040

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم541.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيزيد فائز خضر حسين155756172041144038

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم541.0ثانوية ابن عقيل للبنيناحيائييوسف رائد رهيب علي155757122041014032

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم541.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيرشيد رافد رشيد مالك155758122041030062

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم541.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيزهراء كاظم سند داغر155759142042101024

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم541.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعلي حسين عبد علي حسون155760232041071047

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم541.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسن عادل كاظم سعود155761272041011023

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم541.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعياحيائيمحمد قائم عزيز حسن حمزه155762242041031032

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم541.0اعدادية راوة للبنيناحيائيعلي عبد السالم شفيق حماد155763192041022012

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم540.7ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي ليث صبري محمد155764142041007071

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم540.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيآيات حيدر ضياء مظلوم155765132042281002

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم540.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيباقر علي كاظم عبود155766132041045012

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم540.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائياسامه ابراهيم قدوري رشيد155767142041018015

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم540.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائياحمد عالء جياد ضعيف155768242041018003

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم540.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيحيدر منهل محمد سهر155769162041028007

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم540.0ثانوية السياب للبناتاحيائيسجى فالح عباس هادي155770102042077061

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم539.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيرسل احمد كاظم طه155771252042193056

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم539.0اعدادية الفوز للبناتاحيائياسراء سالم خنجر زغير155772122042094008

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم539.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيعلي طالب جاسم محمد155773222041057021

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم539.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيضحى خالد باسط فياض155774122042104029

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم539.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه محمد رمضان محسن155775122042105129

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم539.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيلقاء حسين عبد الحسن حسين155776142042124056

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم539.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيبينات جاسم محمد حسن155777262042126020

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم539.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيمنار مؤيد عباس سعيد155778142042076126

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم539.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيغفران عامر ياسين ناصر155779142042067095

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم539.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيماهر حمد نجم عبد هللا155780222041001099

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم539.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيبنين عالوي داخل بطوش155781242042149026

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم539.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيستار شريف فنيخ ثاني155782142041030021

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم539.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيساره عدنان كاظم خالف155783212042140132

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم539.0اعداية المعراج للبناتاحيائيضحى عباس علي حسن155784102042113068

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم539.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيداليا ياسر مزعل داود155785132042117078
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم539.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيابراهيم قاسم محمد هني155786212041272004

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم539.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيتبارك احمد مهدي صالح155787112042114021

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم539.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيمريم سعد صالح حسين155788142042147013

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم539.0ثانوية سارة للبناتاحيائيهاجر برهان رفيق امين155789212042123054

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم539.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيساره رياض حمدان مخلف155790102042108051

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم539.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي وليد سليم كاظم155791222041010131

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم539.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيسماح جاسم محمد عباس155792232042125054

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم538.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيرند جميل حسن محسن155793142042145110

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم538.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيطيبه وليد خلف عبد هللا155794112042078020

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم538.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتاحيائيدانيه ثائر عبد االمير علواش155795162042151003

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم538.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد علي هاشم فارس155796112041188011

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم538.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيفاطمه محمود شالل حبيب155797132042121177

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم538.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيحسين سليم عبد الشهيد حنون155798222041057006

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم538.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمنار صاحب ابراهيم حسن155799122042105158

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم575.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسين عبد االمير محمد سدخان155800162051016023

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم570.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد داود سلمان155801132051004017

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم569.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين حسن جري حمادي155802272051150069

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم569.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيذو الفقار عبد الكاظم حسين علي155803222051057011

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم565.0اعدادية االمام للبنينتطبيقيحسين ثامر محمد ماجد155804232051013004

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم564.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقياحمد محمد عبد الجبار علوان155805132051012008

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم560.0اعدادية التقدم للبنينتطبيقياحمد شاكر صلبي حمد155806192051062003

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم559.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيزينه نافع محمود سلمان155807102052101023

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم558.0ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيعلي جبير زريط موسى155808242051034020

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم556.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيمؤمل عيسى جويد جبرة هللا155809142051201243

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم555.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةتطبيقيفالح محمود محمد شعبان155810192051303005

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم554.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقينبأ نوري حسن داود155811102052114026

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم554.0اعدادية النيل للبناتتطبيقيتبارك ستار كاظم ظاهر155812222052169006

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم553.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقياسراء حسن محمد علي شذر155813122052098002

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم552.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيحسين شكري محمود جاسم155814112051020021

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم552.0اعدادية الروابط للبناتتطبيقيبراء حاتم محمد كريمان155815192052229007

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم551.0اعدادية السوق للبناتتطبيقينبأ فاضل عمران مكي155816222052209045

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم551.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيعلي محمد جنيح عريبي155817292051005059

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم550.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيايمان عبدالكريم مطر خلف155818192052197008

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم549.0ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيموسى طالب زريط موسى155819242051034033

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم549.0ثانوية السياب للبناتتطبيقيصبا ستار عيدان مشكور155820102052077016
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم548.0اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيعلي مهدي حسين اسود155821272051037026

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم548.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيسيف رياض ضاحي مبارك155822162051062037

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم548.0ثانوية الفراشة األهلية النموذجية للبناتتطبيقيرقية سالم جبار حميد155823102052124002

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم547.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعيتطبيقيعلي محمد عبد الكاظم راضي155824242051031011

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم547.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيمنتظر حيدر خضير عبد هللا155825142051036072

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم545.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيمنتظر حمود عودة هذال155826222051364132

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم543.0ثانوية الحضارة للبناتتطبيقيمروة خالد يوسف حمد155827102052108013

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم543.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيعمر مطر عبد دوحان155828192051009056

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم543.0ثانوية بغداد المسائية للبنينتطبيقيعلي هجان سالم رواش155829142051208026

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم543.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيحسن فاضل عباس سلمان155830222051373026

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم543.0اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيحسين تقي عبد عبود155831272051037010

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم543.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد حسين محمود شعبان155832202051003057

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم542.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيمروه عمار غسان احمد155833132052091056

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم541.0ثانوية الحلة للبناتتطبيقيغفران علي سالم خنياب155834232052100033

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم541.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيهند عمر ابراهيم احمد155835202052154027

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم540.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيرواء هاشم محمد صيوان155836162052192007

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم539.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيقاسم محمد كاظم حسن155837242051013048

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم537.0ثانوية الفهود المسائية للبنينتطبيقيعباس عبد الواحد مهاوش كصاد155838222051308032

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم536.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيايات محمود ابراهيم مشوط155839182052183011

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم536.0ثانوية االحرار للبنينتطبيقيمحمد طه محمد حبيب155840112051051017

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم535.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعمر جاسم حسين صالح155841102051016054

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم534.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيفاطمه صادق محمد سلمان155842122052107039

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم534.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمحمد احمد علي حسين155843162051039097

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم534.0ثانوية الغدير االهلية للبناتتطبيقيارحام حسن جويد خنفر155844222052417001

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم533.0ثانوية عفك المسائية للبنينتطبيقيعلي كريم حربي ابو هوله155845242051208030

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم533.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيمحمد بسام هشام عبد الجبار155846202051015040

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم533.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقينور الهدى لطيف قادر خضر155847202052138041

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم532.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد محمود عبد هللا155848172051026038

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم532.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقينور الهدى عادل نعمه جابر155849132052118078

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم531.0ثانوية التراث للبناتتطبيقينرجس صادق حسن سعيد155850232052148031

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم530.0اعدادية الكاظمية للبناتتطبيقيايه ماجد قدوري عزيز155851122052110006

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم530.0ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيطيبه قاسم طارق عطا155852102052107007

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم530.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيحسين محسن عذافة حاوي155853282051022039

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم529.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيعلي عبد الجبار محمد جميل علي رضا155854172051178027

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم529.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيحسن فالح حسن علي155855212051002021
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم528.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد سعد زين العابدين مهدي155856212051004006

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم528.0اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيمنتظر اكرم ارحيم علي155857262051014061

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم527.0ثانوية المجمع المسائي للبنينتطبيقيعمار صبري عبدالجليل ابراهيم155858192051347030

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم527.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعلي احمد خورشيد رشيد155859202051011022

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم527.0اعدادية السما للبناتتطبيقينور الهدى عباس عبد الجبار ماشي155860272052083046

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم527.0ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيجواد كاظم جواد عيسى155861122051013009

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم527.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيطيف طالب عبيد كزار155862232051031025

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم527.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيعمار جبار خليف محيسن155863222051031042

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم527.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيسجاد جبار ياسر عبد155864292051005038

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم526.0اعدادية الدواية للبنينتطبيقيمنتظر رحيم حسن ثجيل155865222051023033

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم526.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيحسن علي كامل محمد155866242051076002

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم526.0ثانوية السياب للبناتتطبيقيطيبه جاسم محمد حرجان155867102052077017

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم526.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيميثاق جمال فرحان مشعل155868192051067051

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم526.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيامير مكي حسن بديوي155869252051044013

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم525.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد احمد اجبير فعيل155870152051001075

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم524.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيزمن جاسم محمد حسين155871102052110035

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم524.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمحمد مهدي صالح مهدي155872242051013061

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم524.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمصطفى مجيد مردان علوان155873272051007072

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم523.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيفرح صالح الدين صباح كاظم155874192052194016

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم523.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيمصطفى فاضل عباس سعدون155875242051012048

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم522.0ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقينبأ عادل صالح مهدي155876102052123018

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم522.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعمر محمد عبيد مزعل155877192051011061

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم522.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقييوسف سعد راضي عبد العالي155878272051154273

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم521.0اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيكوثر حسن سهيل جيجان155879232052119024

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم521.0اعدادية النور للبناتتطبيقيطيبة باسم محمد حمزة155880242052095021

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم521.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيزينب علي مهدي جمعه155881122052098035

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم521.0اعدادية عدن للبناتتطبيقيضحى سامي جواد كاظم155882132052106025

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم521.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيعباس علي عبد فياض155883222051098016

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم520.0اعدادية الفلق للبنينتطبيقيعمر حسين ابراهيم مبارك155884212051023029

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم520.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيمحمد سهل ابراهيم عباس155885222051098035

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم520.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيسجاد مشتاق احمد عباس155886142051036032

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم520.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينتطبيقيعدنان رحيم علي محيسن155887222051319015

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم519.0ثانوية اشبيلية المختلطةتطبيقيموسى سامي احمد عبد هللا155888202051204013

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم519.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيمقتدى صالح صايل عبد155889242051006024

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم519.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيزينب عدنان مجيد عزيز155890272052058033
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم519.0ثانوية الزخرف المختلطةتطبيقيعبد العزيز ثامر جاسم محسن155891102051154011

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم519.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيسعد رعد سعدي عبد155892112051058074

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم518.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيمصطفى احمد عيد ضاحي155893222051069074

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم517.0اعدادية عدن للبناتتطبيقيزهراء خالد صالح بحر155894132052106015

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم517.0اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيمحمد صادق ضعن رمح155895262051012032

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم516.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيعلياء هادي ناهي عاجل155896232052098036

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم516.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيمنتظر عماد حسين قاسم155897122051032101

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم516.0اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيحسام عدنان خلف مخلف155898112051151012

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم516.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيحسام اسماعيل خليل فرحان155899192051011021

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم516.0اعدادية االصالح للبنينتطبيقيعباس مجيد جاسم جوالن155900222051015027

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم516.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينتطبيقيمرتضى احمد عبد هللا بطوش155901132051007026

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم515.0اعدادية الفجر الجديد للبنينتطبيقييوسف فنوص مظهور مرجان155902102051032038

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم515.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيباقر علي حلو عبيد155903162051017007

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم515.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيقصي ناجي هاشم عيفان155904112051156060

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم515.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيحسين قاسم محمد ناصر155905242051064015

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم515.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيهاشم ماهر سلمان محل155906112051026069

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم515.0ثانوية ابن الفارض للبنينتطبيقيحسين فاضل عباس سالم155907212051015004

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم514.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيغيث عدنان رحيم ناصر155908112051020059

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم514.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمهدي حمود عبد داود155909152051071313

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم513.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيطيبه سعد مهدي صالح155910132052100033

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم513.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيعلي عادل كاظم محمد155911152051013047

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم513.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيليث خالد خلف عباس155912222051017068

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم513.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيحسن شاكر محمود حسن155913112051021043

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم513.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيسجاد رائد نعمه علي155914142051018051

جامعة الكرخ للعلوم/كلية العلوم512.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيحسن كريم ابديوي فندي155915222051314026

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة555.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيحنين ابراهيم عزيز ابراهيم155916112042068021

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة537.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيكرار حيدر حمزه محمد155917222041001096

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة535.0ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائيعبد هللا الوليد خالد علي حسين155918112041167005

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة529.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمسك احمد مجيد جمعه155919132042073091

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة527.5ثانوية المتميزاتاحيائيرند محمود سلمان محمود155920112042113050

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة526.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمخلد اياد عطيه عباس155921182041006151

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة516.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيفاطمة عالء فاضل كاطع155922112042215125

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة514.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيسلوى ناجي مهاوش حمد155923112042126030

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة514.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيود محمد سعيد حسن155924102042099041

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة511.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيوعود فراس رزاق لطيف155925112042126052
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة509.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود خضير محمود155926122041002013

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة503.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيفاطمه اسعد محمود جاسم155927122042087061

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة502.0ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيسالم فاضل كنيهل شبيب155928112041055012

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة501.0ثانوية المنصور األهلية للبنيناحيائيعمار عامر اموري هاشم155929102041034017

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة500.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيبنين جابر سايب عكار155930282042074006

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة500.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيمريم حيدر محمد رضا مصطفى155931142042089059

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة500.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيزينه طارق فاهم عمر155932112042135011

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة500.0اعدادية النصر للبناتاحيائينوره محمد طابور عبد155933122042112260

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة500.0ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى عبد االمير ابراهيم مهدي155934112041010121

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة500.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه حسن علي عبد155935122042092056

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة499.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائينهى كريم جار هللا محل155936142042224134

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة499.0اعدادية عبير العراق  للبناتاحيائيمالك حسن ذياب عجاج155937262042079028

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة498.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيآيات حسن يوسف سيد155938152042056001

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة498.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه حازم مرتضى داود155939102042114041

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة497.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم انور صادق جاسم155940102042117092

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة497.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه قيس كريم عمر155941252042059679

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة496.0ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيعلي كاظم كريم حميدي155942142041165030

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة495.5ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه حازم محمد حسين احمد155943122042109119

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة495.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمرتضى سعد صادق موسى155944142041016116

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة495.0اعدادية التضحية للبناتاحيائيسرى ناصر صالح مهدي155945122042091018

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة495.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيانس مصلح هادي خضير155946192041040023

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة494.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائيسبا محمد اسماعيل ابراهيم155947122042103022

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة494.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيايات علي داود عناد155948152042045009

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة494.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيفاطمه علي حسين عبيد155949112042114077

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة493.0اعدادية القائم للبناتاحيائيحنان فاروق ذاكر محمود155950192042146020

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة492.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيغدير علي كاظم عبد الحسين155951252042064057

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة491.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب ماجد محمد حمد155952242042114151

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة491.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء حسين علي ناظم155953112042077040

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة491.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيرؤيا عمر بهاء الدين نور الدين155954202042180046

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة490.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيعمار عابد جواد رشيد155955112041016079

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة489.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد مصطفى شهاب احمد155956112041018126

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة489.0ثانوية الشباب للبنيناحيائياحمد مثنى صبحي محمد155957102041023004

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة489.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيفاطمه يثرب سيد محمد سيد علي155958112042101031

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة489.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيحسين هاشم عاشور تعيب155959222041057010

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة488.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائينوف عبد السالم عبد المحسن عرمش155960162042290101
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة487.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيسمر صدام غازي عبد هللا155961102042107024

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة487.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزينب علي عبد الحسين جاسم155962112042080072

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة486.0ثانوية رواد السالم المختلطةاحيائيحوراء علي حسين علي155963212042266001

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة486.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزهراء علي هادي حسن155964112042109042

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة486.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيضي حميد محسن علي155965232042158012

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة486.0ثانوية الزقورة للبناتاحيائيسند سعد عبد هللا نوفل155966112042140019

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة486.0ثانوية االمال للبناتاحيائيساجدة هادي خليل بلهان155967142042108090

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة486.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيرقيه عباس نصيف جاسم155968182042392024

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة486.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيايه عادل عبد العزيز نايف155969122042117005

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة485.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيرانيا روكان زبير حبيب155970212042290040

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة485.0اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيحسين هاني حسين ويس155971112041017008

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة484.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيرواء محمد مكلف زاير155972142042109023

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة484.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيسجود محمد علي حميد155973212042133033

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة483.0اعدادية التعاون للبناتاحيائينور الهدى عدنان خضير حسن155974112042105131

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة483.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيجمال صالح حسين علي155975192041095025

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة483.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيأيه صباح عوده معليج155976142042120002

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة483.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيحفصه قاسم عزيز محمد155977182042179009

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة482.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائياحمد عباس علي تركان155978212041248002

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة482.0ثانوية دجلة للبناتاحيائييقين سلمان علي طه155979202042109081

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة482.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيفاطمة مهند طالب طوفان155980222042421100

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة482.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائياسماء جليل عبد الكريم خليل155981232042078006

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة481.0اعدادية النور للبنيناحيائيموسى ماهر حسن موسى155982122041026186

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة481.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيوديان محمد علي خليفه155983182042205120

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة481.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيآيه رحيم خضير عداي155984112042077003

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة481.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيامنه كاظم صادق مطر155985142042145033

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة480.0ثانوية البطوله للبنيناحيائيمحمد باقر حافظ صادق حسن155986212041067020

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة479.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيعلي مرتضى دريول مهاوي155987162041038032

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة479.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيزينه اركان محمود احمد155988212042125042

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة478.0ثانوية الزوراء للبنيناحيائيحيدر حسن عبدالرزاق حسن155989142041001011

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة478.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيليزا عماد يوخنا ياقو155990202042142007

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة475.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيسلطان عالء حاتم دحام155991232041020155

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة475.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيحيدر خليل ابراهيم عزيز155992192041010017

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة475.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيتقي محسن خلف جرو155993142041049009

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة475.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيشذى شهاب احمد صالح155994112042067080

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة475.0اعدادية التقى للبناتاحيائيتقى داخل جبار عطيه155995112042071026
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة475.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيمريم حيدر فؤاد علي155996142042100130

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة474.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيسجاد سعد جاسم عناد155997142041028048

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة474.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيعلي شعالن ادعيم سلمان155998212041034067

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة474.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء رائد عبد الرزاق سعيد155999142042111114

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة473.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيبهاء فاضل راضي خليف156000182041045018

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة473.0مدارس المتنبي االهلية في تركيا - بولواحيائيغاده علي حسين عمران156001132042221004

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة472.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيكرار مؤيد عبد السادة شنته156002122041031130

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة472.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيساره محمد صالح مهدي محمد صالح156003212042097059

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة472.0ثانوية حطين االهلية للبنيناحيائيحبيب عباس عبد محمد156004212041071004

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة472.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيفرح عباس فاضل كعيم156005122042094218

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة472.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينبأ عباس حسن فتين156006152042054272

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة471.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيزينب حازم مؤيد عبيد156007112042126024

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة471.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيحيدر خالد فالح حميد156008262041059037

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة470.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمحمد كمال حسن علي156009222041005067

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة470.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيسجاد عباس كاظم طاهر156010152041006050

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة469.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيايه جمال جميل علوي156011262042120025

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة469.0ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيعمر زين العابدين محمد حسين156012322041004044

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة468.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعبد العزيز محمد عزيز مرتضى156013122041001056

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة468.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيفاطمه عالء عباس هادي156014132042091093

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة468.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد ضياء فالح خضير156015102041020152

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة468.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسام ستار حميد جباره156016152041011027

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة468.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيلينه قاسم امين ياسين156017102042090086

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة467.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيصادق حميد كاظم مردان156018252041052031

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة466.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيتبارك صادق شلش بهار156019142042117015

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة466.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيتسالي نجم عبد الرضا بدن156020112042221013

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة466.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائينور الهدى سالم عبد النبي عبد عون156021262042072048

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة466.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعبير الزهراء محمد خلف زبون156022132042071103

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة465.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيشيماء اكرم سلمان حسن156023122042102053

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة465.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيمرتضى ناصر لذيذ صكر156024112041020094

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة465.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيزهراء علي محسن عبد علي156025132042281069

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة465.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيسرى حسن كاظم فليح156026112042109060

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة465.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةاحيائياحمد عباس احمد جواد156027112041160004

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة465.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيحسن ريسان وحيد جبر156028222041302012

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة464.0ثانوية النجاح للبنيناحيائيمصطفى ضاري خميس ثويني156029192041289008

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة464.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتاحيائيحنان محمد غالب هادي156030132042088004
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة464.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيبنين عامر كريم عبد علي156031112042088008

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة463.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيتارا علي نظام احمد156032202042138027

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة463.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيمنير ستار حمزة هدوان156033242041164015

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة463.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيموج سنان ثابت مصطفى156034122042096034

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة463.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيزهراء عصام نزار جاسم156035132042073050

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة462.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيمحمد شعالن صياح بريج156036222041057033

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة462.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيحوراء حسين جاسم حسين156037152042044039

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة462.0ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيالحر مرتضى دلي حسين156038222041099005

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة462.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيمحسن عزام محمد عزام156039172041059077

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة461.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيميسم عاجل حسين زهيان156040222042153390

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة461.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيمعالي حسن عبد زيد حسين156041232042169034

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة461.0الخارجيوناحيائيمحمد حامد محسن غزال156042212041400067

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة460.0اعدادية التقى للبناتاحيائيياسمين خالد فندي غركان156043112042071120

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة460.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمحمد باسم شمس حبيب156044122041022084

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة460.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعماد عامر عبد هللا مطر156045112041026103

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة460.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيرفقه علي توفيق احمد156046102042118041

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة460.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيموفق جمعه خليفه علي156047132041001097

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة460.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيفرح مثنى عباس علوان156048102042093027

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة460.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيسفانه طالب عبد هللا حمود156049122042104025

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة460.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائيانعام نمير كاظم شناوه156050142042071007

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة460.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيالحوراء عبد الرزاق عبود مجيد156051152042056010

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة459.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيفرقان امين رحيم محمد156052102042106026

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة459.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيبان زياد طارق سيالن156053102042091012

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة459.0ثانوية الشروق االهلية للبنيناحيائياسامة محمد عبد الوهاب شاكر156054142041052003

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة459.0ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائييوسف محمد عبد الرضا عباس156055142041165054

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة458.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعباس عالء سلمان عذاب156056122041031089

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة458.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيحنان جمال محمود فرحان156057112042103022

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة458.0ثانوية القبس للبناتاحيائيغفران صالح الدين عبد العزيز عبد الحليم156058182042190011

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة458.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيفاطمه صالح يوسف صايل156059102042091078

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة458.0اعدادية العقاد للبنيناحيائياحمد عباس عبد الحسن عبد الرضا156060122041031016

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة458.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيإبراهيم احمد خليف محمد156061192041012001

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة458.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحوراء رضا عويد كاظم156062242042139037

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة458.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيتغريد مضر عدنان حبيب156063192042175017

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة457.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائينبأ اياد مخيلف جلوب156064142042132100

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة457.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائينور موسى عزيز عبد علي156065122042230149
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة457.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائياسماء حسام مصطفى محمد156066112042073004

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة457.0اعدادية العدل للبنيناحيائيأحمد محمد سبتي لطوفي156067192041018003

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة457.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيأمنه عمار اسعد دحام156068202042141001

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة457.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيمريم جمعه كريم موزان156069122042231088

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة456.0ثانوية السجى للبناتاحيائيفدك سالم سعيد تويه156070112042138019

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة456.0اعدادية المركزية للبناتاحيائيزينب كريم موسى فرج156071132042119023

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة456.0اعدادية الزهور للبناتاحيائياميره اركان دايخ صاحب156072122042105007

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة456.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيكوثر جميل حسين مهاوي156073122042094224

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة456.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيبسمه عمر احمد ياسين156074102042110017

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة455.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيتسنيم رفعت جواد كاظم156075112042110026

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة455.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيسمية خليل علي خليل156076102042109048

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة454.0اعدادية زينب للبناتاحيائيمريم سامي داود محمد156077142042110208

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة454.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيحنين خالص صباح كيصون156078102042095021

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة453.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى أسامة مهدي علوان156079142041016120

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة453.0ثانوية دجلة العراق االهلية تركيا-سامسوناحيائيطيبه عدنان جاسم انتيش156080132042238010

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة453.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيرفل عالء محسن مال هللا156081112042077032

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة453.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائينور احمد محمد يحيى156082212042064044

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة453.0ثانوية الكرخ للبنيناحيائيزياد طارق صالح مهدي156083102041003017

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة453.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيطيبه احمد صاحب احمد156084132042283102

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة452.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائييقين علي زيدان سعد156085152042055134

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة452.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم سلطان156086262042110029

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة452.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيشهد لفته جامغ يوسف156087152042041043

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة452.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمجتبى نظير محمد ناصر156088142041019093

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة452.0اعدادية النور للبنيناحيائيمنتظر صالح نوري شتيب156089122041026177

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة452.0اعدادية المحبة للبنيناحيائيعلي سجاد حسان عبيس156090112041003017

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة452.0ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائييونس عليوي حسين علوان156091182041112008

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة452.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيطارق عباس اسد مسرهد156092142041016052

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة451.0ثانوية الكرخ للبنيناحيائيحسين علي حسن عطية156093102041003014

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة451.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبنين بهاء صالح صاحب156094242042108016

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة451.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسوزان محمود كريم عبد محمود156095132042071094

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة451.0اعدادية حطين للبناتاحيائيفاطمه عباس حسين هالل156096132042103046

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة451.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيتبارك حسين علي جان امين156097152042050016

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة451.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيحنان كامل هادي محمود156098102042221027

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة451.0اعدادية الداخلية للبنيناحيائيمحمد هاشم عبد علي156099102041033020

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة451.0ثانوية ابي جسرة المختلطةاحيائيغسق سعدون كريم كاظم156100212042259010
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة450.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء عدي سعيد علي156101132042118065

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة450.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيمحمد ياسين جعاطة ياسين156102182041145031

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة450.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيعروبة طارق قحطان عباس156103112042215110

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة449.4ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيرقيه محمد صالل جعفر156104132042134012

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة449.3ثانوية المتميزيناحيائيعلي حسام حسن حسين156105132041016066

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة449.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائياحمد سالم كاظم شمخي156106152041005002

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة449.0اعدادية الهدى للبناتاحيائييقين احمد محمود حمادي156107122042106127

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة449.0اعدادية النصر للبناتاحيائيرقيه عباس قاسم جاسم156108122042112078

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة449.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيلمى أمجد عبد الرزاق جواد156109232042114110

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة449.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائياحالم خالد حسين طراد156110262042074001

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة448.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيبسام عباس حطاب عبار156111262041014019

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة448.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيمريم جواد كاظم عبد علي156112122042136073

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة448.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيزينب عزيز عبيد جاسم156113232042105039

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة448.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيحسين يونس رحيم جوده156114222041358018

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة448.0اعدادية الكسائي للبنيناحيائياحمد يوسف كاظم عبيد156115262041037001

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة448.0ثانوية النوارس للبنيناحيائيزين العابدين علي عبد محسن156116132041027004

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة448.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيتبارك محمد هادي مشري156117262042108023

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة448.0ثانوية الرواد للبنيناحيائيمحمد قاسم لطيف محمود156118122041024023

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة448.0اعدادية البشير للبنيناحيائياحمد فاروق فؤاد عبد الواحد156119142041036004

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة448.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيايمان هيثم غني جسام156120192042383030

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة448.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيمصطفى عبد الرزاق محمد طه156121112041012055

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة448.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيسرى علي حسيب سلمان156122212042064023

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة448.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيمروه صباح عيدان شاهين156123112042082036

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة447.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيغدير محمد عبد هللا حمادي156124102042131036

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة447.0اعدادية زينب للبناتاحيائيتبارك بريسم كيطان حسين156125142042110043

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة447.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسين علي حسن محمد156126282041006043

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة446.0ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائينور الهدى نعيم رحم جبر156127222042438028

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة446.0ثانوية فدك للبناتاحيائينور ماجد محسن اكريم156128142042070144

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة446.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيايه زياد طارق حمودي156129142042112009

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة446.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيبكر أحمد عبد الحي خشمان156130132041001022

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة446.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعباس عبد الكاظم جبار حسين156131242041027149

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة446.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيجاسم محمد طعمة سلطان156132242041004009

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة446.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيسارة خالد حميد عمار156133132042117142

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة446.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيساره امين جبار صالل156134222042143224

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة446.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيمروه غانم حمدي حسون156135192042175080
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة446.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيخديجة غانم فليح حسن156136132042112012

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة445.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائياالء صباح مهدي حسين156137102042076001

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة445.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيمروه اياد نعيم عجيل156138122042107189

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة445.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيمحمد وارد قاسم عليوي156139132041252137

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة445.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيرواسي سعد لوش علوان156140142042122008

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة444.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيمنتظر حاتم جبار حسون156141262041208052

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة444.0ثانوية المستقبل للبنيناحيائياسامه عيسى هاشم محمد156142122041012004

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة444.0اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيايهاب نافع حسين خلف156143182041010006

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة443.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيسارة يوسف كريم سلمان156144112042218040

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة443.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيسرى محمد هاشم حبيب156145142042105037

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة443.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب حميد ناصر سلمان156146122042098062

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة442.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيسجى ظافر ابراهيم جماح156147142042109043

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة442.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائيسجى عباس علوان ناصر156148142042071044

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة442.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى احسان علي جماغ156149222041003352

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة442.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمصطفى فهمي عبد الحسين عليوي156150232041001086

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة442.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنيناحيائيمصطفى سعود خضير شهد156151102041200040

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة442.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشهد عماد عبد الكاظم سطاي156152242042106151

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة441.0اعدادية المأمون للبنيناحيائييوسف سعد محسن فعل156153102041006059

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة441.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعبد هللا عدنان ابراهيم عبد156154192041011069

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة441.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيسما رعد فجر فتيح156155192042159057

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة441.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيبنين كريم دوحان جبر156156242042130030

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة441.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيياسمين قيس غالم رضا مدد علي156157122042114093

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة441.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينه باسم نعيم عجيل156158122042107133

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة441.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيفرح عبد الهادي صالح سلمان156159232042125074

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة441.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينور حسين خزعل خلف156160142042145266

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة440.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزينب مجيد محسن محمد156161222042143217

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة440.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيهبه مصطفى احمد عبد الرزاق156162102042115162

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة495.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينتطبيقيعلي ناجي وسمي خلف156163262051205044

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة466.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيسجاد حسن موسى محمد156164202051022018

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة435.0ثانوية المهند للبنينتطبيقيباسم شاكر محمود منصور156165112051047002

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة429.0اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيمصطفى شعالن جليب عبد هللا156166262051014058

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة422.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقيماب صفاء حسين عالوي156167192051010023

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة419.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيأسامة محمد رشيد حسين156168102051022010

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة418.0اعدادية األمل للبناتتطبيقينجوان ناجي كاطع جاسم156169112052065058

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة417.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعبد الدايم كاظم عبد الدايم سويدان156170162051085031
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة415.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيفرقان محمد عبد الستار جبار156171112052088014

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة413.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقينور الهدى كريم علي جبر156172122052107056

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة412.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيتبارك غانم عبد الكريم حسين156173182052162006

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة409.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقياسراء محمد حسن عبود156174232052087001

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة407.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيرسل ابراهيم خليل ابراهيم156175112052067016

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة406.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيحسن احمد عصمت حسين156176102051013038

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة405.0ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيافنان رعد سلمان داود156177132052096002

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة405.0اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيفاطمه سماعيل راشد حسين156178142052133025

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة404.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيغفران اياد خلف حسين156179102052091028

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة404.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيمرتضى نبيل محيبس طويرش156180152051017047

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة403.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمازن مثنى خضير عبد هللا156181102051019093

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة402.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الرضا مهدي156182132051012087

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة402.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقييحيى ساجد عبد الحميد عبد المجيد156183142051022107

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة402.0اعدادية جرير للبناتتطبيقينور الهدى عماد توفيق جوامير156184122052089043

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة402.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيمها علي طالب كاظم156185112052065054

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة401.0ثانوية المتميزينتطبيقيعلي عدي احمد حسين156186112051010020

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة401.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيهاني محمد عاتي مطشر156187132051012147

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة400.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيشمس محمد حميد رشيد156188232052117026

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة400.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعلي عدنان موزان عبود156189152051011073

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة399.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيعلي محمد جاسم نويح156190142051011052

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة399.0الخارجياتتطبيقيوالء عادل علي لطيف156191122052401044

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة398.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقينسرين جمعة جهلول ليوه156192112052112036

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة398.0ثانوية اسوان المسائية للبناتتطبيقيعائشه محمد صالح الدين عبد الحميد156193102052221022

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة397.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقينور الهدى صالح حسن جبر156194152052080063

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة397.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيسجاد احمد جاسم محمد156195272051019026

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة397.0اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيعمر قاسم خضير هنو156196112051151042

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة397.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيحسين مزهر حمدان سلطان156197142051027022

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة395.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيمصطفى احمد هاتف حسن156198232051257141

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة395.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيكرار مصطفى نهاد رشيد156199122051206080

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة394.0ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيسجى اياد عبد محمود156200132052096011

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة393.0ثانوية البدير المسائية للبنينتطبيقيحسن قائد كواد حسين156201242051209008

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة392.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيعلي ماجد جبار حسين156202152051015042

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة392.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيفاطمة حميد طاهر رسن156203152052046022

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة392.0ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقيمصطفى جاسم محمد خلف156204142051173025

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة391.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيمينا دري جبار وكاع156205102052091042
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة391.0ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيدانية محمد حسين غضيب156206142052135008

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة391.0اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيحسين عطيه غافل مزبان156207142051049010

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة391.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيسيف االسالم حميد حاجم سلطان156208112051156033

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة391.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمحمد علي سكر هبسي156209122051031146

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة390.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيباقر حاكم محمد طعمه156210122051030019

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة390.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الستار عبد العالي ثامر156211162051089058

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة390.0ثانوية الفردوس للبناتتطبيقيمينا احمد احمد عبد156212102052090019

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة390.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيجابر سلمان محمد محمود156213132051031013

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة390.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيياسين عبد المهدي شنان كريم156214142051201358

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء565.4ثانوية المتميزاتاحيائيداليا نصير حسين خدام156215112042113034

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء558.0إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيوئام غسان ابراهيم محمد156216202042221011

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء538.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيرفل علي محمد فزع156217272042056145

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء537.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائييسر باسل فرحان عباس156218142042135042

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء527.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعبد هللا عاشور صادق حسين156219182041035065

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء523.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيمحمد هادي جبر عبود156220252041152078

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء518.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيمحمد سعد كحيط عبود156221252041152074

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء518.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسن حيدر عودة كاظم156222232041006026

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء517.0اعدادية السويس للبنيناحيائيعبد هللا قصي سالم توفيق156223132041006032

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء517.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيحورية لطيف فريح لفته156224122042100013

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء515.0ثانوية الكحالء للبنيناحيائيحسن هشام بدر سعد156225282041007007

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء510.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائينرجس عاطف عبد المهدي زياره156226102042123055

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء510.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيزينب جاسم محمد حسين156227122042136037

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء509.0الخارجيوناحيائيمجتبى صفاء مراد كاظم156228252041400091

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء507.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم علي ماجد حسين156229252042096463

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء504.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيسيف الدين صالح الدين احمد حسين156230172041008155

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء503.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائياسراء حمد عبد حسن156231182042339003

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء501.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائيمصطفى مقداد طالب محمد156232122041206074

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء501.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيفراس نسيم جاسم علي156233152041007095

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء500.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيطيبه صباح حسن عباس156234152042047086

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء498.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائياستبرق حمزه سالمه هجيج156235262042091003

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء497.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيسارة فهد علي خميس156236142042109042

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء496.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيقاسم علي محسن جالب156237232041042146

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء495.0اعدادية النهار للبناتاحيائيسيماء وليد خالد علي156238112042127031

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء495.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهد لؤي تحسين جمعه156239112042076114

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء494.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيايالف سعد محمد علي حسين156240322042020010
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء493.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيزينب حسين محمد عبد156241212042146025

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء493.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيكاظم خليل كاظم حسن156242222041307127

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء492.0ثانوية االحسان المختلطةاحيائياسراء محمد خلف كاطع156243212042265001

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء491.0اعدادية زينب للبناتاحيائيبتول صبيح حمود سويحن156244142042110034

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء490.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيتبارك عامر مزعل حلبوص156245122042087016

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء490.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيزينب حيدر عبد زيد كاظم156246272042053038

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء489.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيفاطمة صالح موسى حسن156247272042062081

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء488.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم فنجان156248262042096084

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء487.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمحمد عبد اسود غافل156249192041071055

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء483.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيبلقيس جالل محمد جاسم156250132042126010

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء483.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيساره محسن عبدالساده عبيد156251132042283087

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء482.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعلي وائل صبار مزهر156252232041252180

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء481.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزهراء مجيد حميد رشيد156253112042109047

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء481.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيعمار احمد محمد شهيد156254122041002025

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء480.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عدنان عزيز علي156255222042204170

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء479.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب علي عبد الجبار معيوف156256222042117037

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء479.0اعدادية التحرير للبناتاحيائينبأ بكر عبد المجيد عبد الحميد156257212042136100

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء478.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيأيه جاسم علي مبارك156258212042109003

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء478.0ثانوية ذات النطاقين للبنيناحيائيطه ياسين محيميد نواف156259192041079010

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء477.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائياصاله احمد رعد عبد الفتاح156260102042115004

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء477.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيابراهيم مهدي احمد كطو156261212041226001

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء476.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيرحمه نزار نعيم علي156262122042107078

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء476.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيفاطمة جاسم فرحان منصور156263112042218090

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء475.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمنتظر عباس عبد هللا نجم156264142041042050

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء475.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيكرار كريم خلف حمد156265142041048083

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء473.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيطيبه حميد منصور فياض156266212042093063

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء473.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيياسين فالح حسن نوري156267222041010212

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء473.0اعدادية التحرير للبناتاحيائياسراء صدام ابراهيم حسن156268212042136004

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء473.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيريكان معجل خليل هوير156269192041304007

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء473.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيايه نعمه عوده مجيبج156270272042160053

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء471.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيفاطمه صادق حنون بايش156271142042066079

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء470.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيضياء احمد هادي شخير156272272041020036

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء470.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائياحمد احسان عبد الصاحب عبد الكريم156273122041002002

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء469.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائياميمه خالد احمد عبد الحميد156274102042120011

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء468.0اعدادية النصر للبناتاحيائيابتهال جميل تنيحر حمد هللا156275122042112005
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء468.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيابراهيم احمد ابراهيم جودي156276122041013001

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء468.0ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيعبد هللا جابر صادق منصور156277212041231006

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء468.0ثانوية الواحة المختلطةاحيائيزهراء حسين محمد بريسم156278212042215004

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء467.0اعدادية الداخلية للبنيناحيائيمصطفى مظفر عكلة حمد156279102041033024

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء466.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيمحمد عالء حسين تركي156280232041052061

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء465.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيساره عمار طالب علي156281102042090056

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء465.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيغدير احمد جاسب عيسى156282122042231073

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء465.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيحسين سرحان ياسر صبير156283222041018021

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء465.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائينور علي رزاق عباس156284292042065085

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء464.0اعدادية البصرة للبناتاحيائينور الهدى منير عبد علي156285112042109109

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء464.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيسراج غانم كاظم اليج156286232042142192

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء464.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيحسين عالء عبد الحسين مهدي156287182041085015

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء463.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعبد هللا عبد الرزاق شيحان مسعود156288222041010095

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء463.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيحنين محمد عبد الرحمن حلبوص156289282042063026

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء463.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيزينه رشيد خلف جواد156290142042143018

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء463.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيهدى صباح محسن عبد هللا156291142042135040

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء463.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيورود سمير عبد هللا كاظم156292132042070250

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء462.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيسارة حامد فلحي كاظم156293142042193044

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء462.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتاحيائيامنيه أحمد وليد مهدي156294102042134002

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء460.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيميس ضياء جاسم حسن156295142042225263

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء460.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيايه اياد حمادي عبد علي156296112042066004

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء460.0ثانوية الغفران المختلطةاحيائيحيدر هادي احمد علي156297102041150003

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء459.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيرواء محمد جاسم محمد156298102042120045

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء458.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيضحى محمد صالح مهدي156299212042133042

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء458.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيساره فاضل محمود حيتور156300142042069036

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء458.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيمنار فاضل حسين علي156301232042116053

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء458.0ثانوية الحريري للبناتاحيائينعيمه فراس حامد علوان156302142042137046

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء458.0ثانوية التكامل األهلية للبنيناحيائيعلي عامر علي خليفه156303122041038007

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء458.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيزهراء باسم سالم جعفر156304122042102027

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء458.0ثانوية دجلة للبناتاحيائياسماء شاكر جلوب فاضل156305102042095006

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء457.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيايات علي حسين بالسم156306132042098015

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء457.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائينور عبد ناصر صيهود156307152042055123

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء456.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيساره عبد الرحيم عبد الحسين حبيب156308222042394045

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء456.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيشهد سالم حمود شرقي156309142042069043

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء456.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيزهراء حسين شاكر محسن156310122042110039

صفحة ٤٤٦٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء456.0اعدادية األمل للبناتاحيائيزهراء علي فوزي صالح156311112042065081

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء456.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيالعذراء علي حسن حميد156312152042054018

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء455.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيمنار كاظم احمد جعفر156313142042224124

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء455.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيفاطمة احمد فاضل حمد156314112042062080

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء455.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمروه خالد زيدان سرحان156315142042080061

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء455.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزينب ستار محسن محمد156316142042095046

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء455.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيمريم حيدر ماجد محمد156317222042204189

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء454.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيشهد عبد النبي جهاد علوان156318242042119118

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء454.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيطيبة رياض عبد هللا خضير156319102042109062

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء453.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيهدى حيدر علي حسين156320112042062105

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء453.0ثانوية المحسن للبنيناحيائيسجاد تركان عبد هللا خلف156321212041225015

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء453.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسعود فهد محمد ثامر156322222041002146

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء452.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيكوثر قاسم غازي حسين156323242042093154

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء452.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيتبارك انمار صالح حسن156324142042085006

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء452.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيمريم يعقوب يوسف علي156325142042143040

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء451.0ثانوية الفتاة للبناتاحيائيغفران عامر مهدي صالح156326212042175025

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء451.0ثانوية سومر للبناتاحيائينور هالل حريجه سلمان156327142042072129

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء451.0ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيمنى شاكر كطن خلف156328142042087028

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء451.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيشهد قاسم يحيى حسن156329142042074093

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء451.0ثانوية الغزالي المسائية للبنيناحيائياحمد اياد احمد صوين156330102041202005

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء451.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيطيف نبراس صباح مهودر156331112042064057

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء451.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه صفاء كاظم نصيف156332262042116050

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء451.0اعدادية النور للبنيناحيائيعلي شندل فالح شندل156333122041026108

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء451.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء عبد الخالق جاسم محمد156334102042114022

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء450.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا مهنه مصلح156335102041020171

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء450.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيهاجر سهيل عبد هللا فرحان156336102042221125

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء450.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه داود سلمان قاسم156337132042105045

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء450.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيفاطمه شندل فالح شندل156338122042094202

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء449.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيرغد جالل توفيق علي156339112042110041

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء449.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيزهراء خميس خيون عبد الكاظم156340112042112032

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء448.0اعدادية الصفا للبنيناحيائيذو النورين اياد خليل معروف156341132041029029

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء448.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحسين فاضل محمد كاظم156342232041008047

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء448.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء قيس جاسم محمد156343122042105079

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء447.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيايه سعد هاشم نعمه156344112042110013

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء447.0ثانوية القائم (عج) المختلطةاحيائيكرار لطيف حمزة جدعان156345222041275041
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء447.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيأسالم محمد عبد الشهيد عبد ياسر156346232042114008

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء446.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيعلي صبار جساب جبر156347222041310128

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء446.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمحمد قيس بحر عسل156348192041012054

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء446.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائياحمد رعد محمود باقر156349132041023004

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء446.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيفرقان فاضل شاكر جبر156350232041011051

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء445.0اعدادية السدة للبنيناحيائيحسنين عبد العظيم نعمه زناد156351232041016014

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء445.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائياحمد علي طالب شاكر156352192041020003

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء445.0ثانوية الغيث المختلطةاحيائيعبد هللا لطيف مجيد ذعذاع156353212041247008

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء445.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمحمد رسول محمد جعفر رسول156354122041030123

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء444.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد هللا ادريس ابراهيم جاسم156355212041009133

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء444.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيديانه عمار كريم حميد156356212042098062

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء444.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأفراح عبد الكريم فاضل سعدون156357222042153022

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء443.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمد زغير ثامر156358162042380096

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء443.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيطارق حسين علوان محمد156359112041203083

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء443.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيفاطمه نصر فاضل ابراهيم156360132042077032

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء443.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينور الزهراء عبد الرزاق حسين مهدي156361142042148012

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء442.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيانس عمر سامي احمد156362192041012012

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء442.0اعدادية التقى للبناتاحيائيمريم جاسم محمد علي خليل156363112042071092

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء441.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيكرار احمد جوتي حيدر156364102041063005

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء441.0اعدادية االمين للبنيناحيائيمصطفى علي عبد الحسين حميد156365102041018021

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء441.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزهراء زعيم كاظم سلمان156366132042080021

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء440.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيحيدر صالح خماس جواد156367212041270018

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء440.0اعدادية األعراف للبنيناحيائيحسين وسام خشن ناصح156368162041077006

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء440.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمصطفى محمد حمد جسام156369192041071065

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء440.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينبأ درع نجم عباس156370262042148036

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء440.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمنار عمار كاظم عبد الحسين156371252042084661

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء440.0ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيمقتدى صباح نزال عذاب156372222041014030

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء440.0اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيكرار علي عبد الكاظم سعيد156373132041026025

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء440.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائياريج محمد محسن داود156374132042074003

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء440.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيحنين عباس سلمان شناوة156375132042116011

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء440.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيحسن هادي عبود مسعود156376212041206004

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء440.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيتبارك محمد عبد االمير شمخي156377122042098029

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء440.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيطيبه شاكر محمود أبراهيم156378132042118180

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء439.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعمار ياسر حسين مشاي156379222041001091

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء439.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائياحمد حسن حمزه عسل156380232041001002
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء439.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيهبه مثنى عبد الغالب عبد الهادي156381132042070245

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء439.0اعدادية حماة للبناتاحيائينظيره احمد عبيد سلمان156382112042084189

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء439.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيايناس احمد خضير عبد االمير156383272042054006

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء439.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيمريم باسم فرج حسين156384102042141047

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء439.0ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيحيدر حامد بدر رشيد156385262041159013

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء439.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائينور فالح حسن زنوب156386262042084042

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء438.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيمريم سلمان حسن ابراهيم156387112042108072

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء438.0ثانوية الشجعان للبنيناحيائيعبد هللا حسين حلفه ماجان156388262041176006

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء438.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيايهاب صباح غازي سرحان156389112041203035

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء438.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيمريم وسام يوسف عزيز156390112042075071

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء438.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيمحمد سامر عزيز عليوي156391222041064028

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء438.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيشرون عماد حسن بخيت156392232042126052

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء438.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيامنه سليم مجيد جمعه156393122042094015

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء438.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيغدير جاسم محمد علي156394212042092076

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء438.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيزينب الحوراء فاضل جمعة ناصر156395112042215072

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء437.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائيهمسه جالل حسن خلف156396142042191052

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء437.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيزينب سالم حمزة حسين156397232042177024

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء437.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيليث خالد ناجي ابراهيم156398232041256114

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء437.0ثانوية الوركاء األهلية للبناتاحيائيزهراء مصطفى حسن موسى156399132042090003

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء437.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيمريم نصر احمد جاسم156400182042183131

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء437.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائينبأ هيثم كريم شيره156401142042071058

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء437.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيغيث زياد نجم عبد هللا156402192041009227

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء437.0اعدادية العامرية للبناتاحيائينبأ عبد الستار عبد الجبار يعقوب156403102042118128

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء437.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء حسين فالح سبع156404142042104019

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء437.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيأحمد سعد كربط سالم156405142041016004

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء436.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيحسن علي عامر عيسى156406232041009023

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء435.0ثانوية اسباط الوارث األهلية للبنيناحيائيجعفر عبد الستار عبد الهادي محمد حسن156407272041133004

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء435.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد حمادي جاسم156408142041170028

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء534.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيعلي سيد حمزه عبد العباس داود156409162051131037

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء518.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيكرار فاضل عيسى هندال156410152051005115

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء496.0اعدادية القادسية للبنينتطبيقيحسام جاسم عبد الساده موسى156411252051211004

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء488.0ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيغصون مزاحم قحطان ناجي156412132052075020

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء488.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي مصطفى عبد الكريم كاظم156413282051151524

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء476.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيعلي صبيح رشاش عاجل156414222051069087

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء469.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد حسن خلف علي156415282051151644

صفحة ٤٤٦٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء465.9ثانوية المتميزين-الحارثيةتطبيقياحمد عبد الحسين عبد الرزاق جبوري156416102051028003

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء462.0ثانوية نجد المختلطةتطبيقيرحاب مهدي علي حبيب156417182052309001

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء459.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيعلي ماجد جالب زوير156418152051013052

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء458.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيمنتظر كمال حميزه خفيف156419252051152078

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء448.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيدالل حسن سهيل عبد156420142052099009

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء446.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيعاليه محمد رؤوف نعمان156421102052119018

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء445.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقيبنين محمد عامر عبد156422112052112007

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء439.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي عباس جمعه حسن156423222051011049

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء430.0اعدادية جرير للبناتتطبيقينبا حيدر رزاق عبدهللا156424122052089040

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء424.0ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيعلي قاسم غميس زوير156425162051040013

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء417.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيشفاء سمير عراك مناحي156426112052068027

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء414.0اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقييوسف ستار جاسم سعيد156427142051049028

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء412.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيسجاد فيصل هاشم علوان156428272051154095

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء412.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيصادق جعفر عبد الهادي بجاي156429222051009026

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء410.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمصطفى نعيم مشول محسن156430282051151787

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء409.0ثانوية الهالل المسائية للبنينتطبيقيجعفر حسن محمد فليح156431292051155013

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء409.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيحيدر عبد االمير ناجي عبد االمير156432212051002035

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء407.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيعبد الكاظم غالب محمد عوده156433222051300070

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء407.0ثانوية الغربية االهلية للبنينتطبيقيعلي جواز حسن علي156434192051117007

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء407.0ثانوية االميرات االهلية للبناتتطبيقيرسل عماد طارق محمد156435142052300002

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء407.0ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيحسين صالح جيجان زغير156436282051042009

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء406.0اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيكرار سهيل عبد الزهرة شلش156437132051026029

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء406.0اعدادية الغراف للبنينتطبيقيعباس جبار راضي يونس156438222051022035

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء404.0ثانوية المتميزينتطبيقيامين احمد عبد الرضا حطاب156439132051016004

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء403.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيمحمد جاسم وحيد راضي156440242051065017

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء403.0ثانوية البالد للبنينتطبيقيمحمد قيس ياسين حمد156441122051008018

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء403.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم حبيب حرج156442162051061067

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء403.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيابراهيم محمد ابراهيم خماس156443102051026004

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء401.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيانوار نايف كاظم فرج156444162052243005

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء399.0ثانوية المستنصرية للبناتتطبيقيزينب احمد خضر نجم156445232052116003

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء399.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيعلي عباس زيدان عطيش156446222051035045

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء396.0اعدادية بدرة للبنينتطبيقيعلي حسين وهيب يوسف156447262051021013

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء396.0اعدادية الكاظمية للبناتتطبيقيايه لؤي عبد االمير مهدي156448122052110005

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء395.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيجسام محمد دخيل عويف156449222051013010

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء395.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيعلي فاضل حمود شاطي156450102051018019
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جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء394.0اعدادية الناصرة للبناتتطبيقيتبارك علي حسين علوان156451142052133007

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء393.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمحمد منذر حسن كاظم156452132051023065

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء393.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتتطبيقيساره عبد الكريم عبد الستار محمد صالح156453102052134003

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء392.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيرسل رشدي عبدالهادي عبدالحميد156454192052191013

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء392.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزهراء خضر عباس عبد156455122052105023

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء392.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيفاطمه هشام فاضل حبيب156456142052077033

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء391.0اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيرجب عماد حمود محمد156457192051024012

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء390.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقييحيى علي كاظم عبد هللا156458202051005058

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء390.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقياحمد سمير سامي حسن156459112051016009

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء390.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمحمد علي ضياء علي حسين156460132051031062

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء390.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيمصطفى سهيل نجم عبد156461162051499040

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء389.0ثانوية الدجيلة المختلطةتطبيقيحسين عادل شكون خضير156462262051152006

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء389.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيصدر الدين باسم عبد الكريم سعد156463152051007055

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء389.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينتطبيقيحامد محمد ياسر سلطان156464252051024006

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء388.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقياحمد صفاء فاضل عبود156465112051048002

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء388.0ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنينتطبيقيامير علي عواد عبد الزهرة156466252051162001

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء387.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمحمد عبد الرزاق عمران دخنه156467122051031143

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء387.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيشهد رائد ابراهيم جابر156468132052101019

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء387.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمنتظر محمد حمزة عذاب156469142051016104

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء387.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقيمناف سامر كريم محمد156470142051203103

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء387.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيحسين كامل نعمه سفيح156471122051206024

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء387.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيكوثر سالم طه محمود156472112052067047

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء387.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيجواد مكي عبد هللا حمودي156473122051025023

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب567.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيحسين علي ثامر لفته156474232041051042

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب564.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيمريم خليل محسن حطاب156475142042105066

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب562.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيهاجر محمد علي حسين156476142042109079

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب560.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيسجى علي سعدي جابر156477112042062058

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب558.0مدرسة مستقبل نينوى العراقية االهلية تركيا-مرسيناحيائيمصطفى هشام قيس ياسين156478132041234001

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب555.0اعدادية األمل للبناتاحيائيهيام داخل محمد صافي156479112042065182

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب551.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيطه احمد طه شهاب156480182041277014

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب551.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيسجود ضياء كاظم خلف156481122042093027

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب549.5ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيديمه دريد بهنام حبيب156482142042112030

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب548.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيمالك ظافر نجاح كريم156483102042106030

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب546.6اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمغفره محمد موسى رسن156484132042131050

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب546.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيرقيه حسن عبد علي وهيب156485142042145107
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جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب545.4ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيغيد هاشم حسن خضر156486132042134024

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب545.0اعدادية األمل للبناتاحيائيزهراء احمد محسن عبد علي156487112042065068

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب544.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيمصطفى حسين محمد هادي156488142041027069

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب544.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء صباح مجيد حسين156489272042060134

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب543.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيمريم عصام فاضل عارف156490202042132043

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب542.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب علي غالب رزوقي156491132042101039

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب542.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيجعفر محمد حسن عطيه156492132041023018

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب542.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزهراء صالح خلف عبد الكاظم156493102042125017

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب542.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين مصحب جابر156494222042394063

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب542.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيمنار قاسم رسول عباس156495122042087077

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب542.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمهدي حكمت مجيد حميد156496152041006127

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب542.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيداود مؤيد سلمان عبد156497132041005020

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب541.2ثانوية المتميزاتاحيائيايات سالم خاجي عبيد156498142042094017

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب541.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيطيف سمير فنجان سعيد156499242042080087

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب540.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيبنين راشد ريسان جبار156500132042121036

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب539.0اعدادية جرير للبناتاحيائيفاطمه الزهراء كاظم مجبل جياد156501122042089072

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب538.8ثانوية االسراء المسائية للبناتاحيائيمريم باسم عبد علي محمد156502132042284042

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب538.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائياحمد عبد الواحد حسن خزي156503252041151215

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب538.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيدانية موفق علي عبد الرحمن156504142042104022

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب538.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيحيدر خالد زوين نايف156505112041016041

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب537.0ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائياحمد هيثم رحمن فرحان156506112041045007

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب537.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيسجى علي صادق مهدي156507102042103026

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب537.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائينرجس زياد طارق حمدان156508142042133077

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب536.4ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي صفاء حيدر حسن156509272041029057

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب536.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمريم ثامر جاسم عباس156510112042067123

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب536.0اعدادية عنة للبنيناحيائيبشار عصام اسماعيل عبد العزيز156511192041021014

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب536.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيعائشة سعد محسن صخيل156512112042218056

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب536.0ثانوية العميد للبناتاحيائييُسر علي جواد عبد هللا156513272042149036

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب536.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيرقيه عباس حسن محمد156514132042111036

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب536.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيتبارك خالد ابراهيم كاظم156515142042105011

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب536.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيمحمد ضياء علي ابو الليل156516142041030052

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب535.1ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيشمس مصطفى محمد حمودي156517102042078131

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب535.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيزهراء هادي مرتضى هادي156518112042104036

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب535.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيام البنين عامر فاضل عبد الرضا156519232042104006

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب535.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيهدى مهدي منصور حسين156520272042055314
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جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب535.0ثانوية المتميزيناحيائيعلي حيدر عباس علي156521112041010086

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب534.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيرانيا عباس عبد الواحد محمود156522142042076046

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب534.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيريم اركان ناظم محمود156523132042101031

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب534.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه علي حبوب كماز156524262042088069

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب534.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيتبارك صالح حسن سويلم156525222042141054

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب534.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيغفران جاسم محمد جاسم156526112042067105

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب534.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمبين علي حسين جاسم156527132041012101

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب533.0ثانوية االندلس االهلية  للبنيناحيائيعلي مصطفى جالل عبد الرحيم156528102041051006

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب533.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيسعدون شهاب حمد صالح156529212041043018

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب533.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة رؤوف عبد علي عاشور156530242042189037

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب533.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب عالء قاسم الزم156531132042131032

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب533.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيطيبه ايوب منصور عبد156532132042092053

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب533.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيليث محسن إبراهيم متعب156533102041019114

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب532.4ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيهند عامر عبد الكريم محمد156534102042100125

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب532.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمروه ميثم عبد الخالق وهيب156535142042078084

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب532.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائينور الهدى ثامر كصير حنتوش156536232042077131

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب532.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيمريم عمر طارق شكري156537102042118113

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب532.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيتبارك علي حمزه خضير156538272042088055

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب532.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيآالء احمد حامد زين الدين156539132042117003

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب532.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيجنه الرحمن ضياء سلمان محمود156540102042091025

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب531.8ثانوية المتميزاتاحيائينادين وليد خالد ناجي156541132042108112

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب531.6ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائييسر محي الدين عبدالوهاب رزوقي156542132042283163

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب531.4ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيحسين علي عبد الوهاب بديوي156543102041002056

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب531.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيزهراء احمد عامر سعدون156544142042125021

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب531.0اعدادية العراقية للبناتاحيائينبأ ثائر فاضل خلف156545212042139204

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب531.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيفاطمه اسماعيل ابراهيم حسن156546142042105053

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب531.0ثانوية الحاتمية للبناتاحيائيباهرة علي عبد احمد156547182042159002

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب531.0ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيغدير رافد عدنان مهدي156548122042132011

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب531.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيمودة عماد طارق محمد156549142042193084

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب531.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيمريم زهير عيدان محمد156550132042093119

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب531.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمينه خالد عباس عبد هللا156551132042117252

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب531.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيعلي حبيب علي الياس156552172041353041

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب531.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيايه سلمان فاضل شبيب156553112042074016

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب531.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيميسم صاحب محمد حسن156554132042071133

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب530.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائيطيبة مؤيد محي ابراهيم156555142042114017
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جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب530.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيمصطفى علي عبد الجليل كاظم156556122041002036

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب530.0ثانوية السالم للبنيناحيائيابرار محمد مهدي صالح156557182041044001

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب530.0ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائياميمه جمال ياسين خضير156558232042301003

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب530.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيايات فالح عدنان غانم156559242042120024

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب530.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيطيبة عدنان جاسم حسين156560152042053048

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب530.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيضحى اياد محمد مولى156561152042054174

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب534.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتتطبيقيامنة علي عمار هاشم156562222052139002

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب531.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيكاظم صباح عالل زاير156563102051205122

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب530.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد مكي باقر156564142051034016

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب529.0ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيحسين غسان سمير جواد156565112051050005

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب529.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيأحالم سعد كاظم عيدان156566112052068001

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب525.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيسجاد وسام عصام نجم156567142051005023

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب523.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيمريم حامد مزهر شبيب156568112052074045

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب522.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيمريم محمد احمد حمد156569112052110052

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب520.2ثانوية المتميزينتطبيقيعبد العزيز بالل علي احمد156570112051010012

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب519.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقينذير حامد صالح محل156571102051020234

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب517.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيصافات جسام محمد حسون156572122052089029

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب515.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقيسناء حيدر دينار زايد156573152052054031

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب511.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيعائشه مشرق لطيف عبد156574142052077026

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب510.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيزينب احسان راضي عبد156575162052145020

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب508.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقياحمد حامد عبد هللا فليح156576192051015006

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب508.0ثانوية ميسلون االهلية للبنينتطبيقيباسل فوزي زياد فوزي انور156577142051063004

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب507.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي عصام خضير عليوي156578132051017039

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب506.0ثانوية الرحمن األهلية للبنينتطبيقيفاروق مهند فياض ثلج156579112051035003

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب506.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيهدى اياد يار احمد مير احمد156580102052110102

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب504.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيزهراء حسين علي حمزه156581112052192010

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب503.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعبد الرسول علي عبد الرسول أمين156582122051025054

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب503.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمحمد عامر كامل كاظم156583142051023102

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب503.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيليث صباح فارس فرج156584112051013046

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب503.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيحيدر سالم جاسم عالوي156585132051030037

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم539.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيرفل سالم سعيد يونس156586132042091045

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم534.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعلي سالم نوري هادي156587232041257158

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم529.1ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد باسل احمد سلمان156588132041020007

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم529.0اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد هيثم مال هللا حمزة156589132041030083

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم529.0ثانوية الحجة المنتظر للبنيناحيائيمصطفى قاسم محيسن عطيوي156590242041007029
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جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم525.6ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيايمن احمد صباح شكر156591102041002041

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم524.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيشهباء عبد المجيد حنون الزم156592102042103027

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم521.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيغسق حيدر كاظم علي156593272042055208

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم520.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائياثمار قاسم صحن سلمان156594142042224001

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم520.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيتقى احمد عبد الرزاق محمد156595192042137019

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم519.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمحمد حميد علك علي156596272041045073

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم519.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائياحمد عادل احمد ايوب156597112041058017

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم516.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيحسين أياد حميد مجيد156598102041043017

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم516.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحيدر فاضل عبد صالح156599222041036118

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم515.7ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيهبه عداي علي حسين156600102042078209

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم515.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيرؤى قيس محمود جاسم156601262042102038

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم513.0ثانوية السياب للبناتاحيائيزهراء احمد صباح محمد علي156602102042077047

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم513.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيرسل ناصر تقي عبد156603132042073034

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم510.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيشمس الضحى علي حسين عباس156604102042106015

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم510.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيفاطمه فليح رميح جبر156605112042091046

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم510.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيهيا عماد نصيف جاسم156606182042183160

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم508.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيمريم عالء عبد الهادي عبود156607102042116046

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم508.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيايات رياض هادي مراد156608112042110006

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم507.4ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائياحمد حسين نجم عبد العزيز156609142041010004

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم506.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب حسين مراد كلماي156610152042047160

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم506.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائيسارة لؤي محمد اسماعيل156611142042071042

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم506.0ثانوية المتميزاتاحيائيزينب قريش عباس كاظم156612112042113072

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم505.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيرسل حبيب ناصر عبد156613272042091052

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم505.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيتبارك ثامر محمد عبد المنعم156614112042066009

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم504.7ثانوية المتميزاتاحيائيسالي مازن جالل مجيد156615142042094089

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم503.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيضحى سعد سابط جابر156616142042140095

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم503.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمريم محمد كريم حمود156617152042054251

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم502.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيتبارك خالد عبد عجيل156618242042130036

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم502.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيرقية سليم جواد عباس156619122042230057

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم501.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيشهد رحيم عبد حسين156620112042105082

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم500.0ثانوية االيالف للبناتاحيائيالزهراء سعد الزم شذر156621102042104002

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم500.0اعدادية المهج للبناتاحيائيرانيا كريم خزعل بنيان156622142042102015

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم499.0اعدادية جرير للبناتاحيائيزهراء ماجد حسين خيون156623122042089050

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم499.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيايه محمد رضا حسين156624112042067022

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم499.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيمحمد عبد الرضا مزعل مهدي156625112041006060
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جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم499.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيمنار محمد حوم عبيد156626142042133072

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم497.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعبد المهيمن رعد زيد سلمان156627212041020028

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم497.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائينبأ عماد نجم عبد هللا156628102042136028

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم497.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي حمزه خلف عليوي156629142041019068

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم495.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيزهراء عدي حاتم خضير156630112042066030

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم495.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيفاطمه شاكر سلمان علوان156631142042137036

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم495.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيامير حسين كاظم جواد156632122041031023

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم494.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيعبير نظام الدين عبد المجيد عبد الحميد156633102042086063

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم494.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيمصطفى عبد الرسول عباس طاهر156634122041025089

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم492.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمنتظر محمود عنكوش علي156635142041022097

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم492.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينه فالح هاشم حميد156636142042140080

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم491.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيطارق مزهر محمد اربيع156637112041026067

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم491.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي احمد جار هللا فزع156638142041027046

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم490.7ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيزين العابدين نبيل عواد سعد156639102041002066

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم490.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيدانيه غسان اكرم عبد156640112042192015

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم490.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيسجى داود سالم ضمد156641152042051117

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم490.0ثانوية الوثبة للبناتاحيائيتماره علي فاضل خزعل156642102042105007

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم490.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيسجاد حسن عبد جاسم156643232041251185

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم490.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمصطفى جاسم محمد كريم156644122041005053

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم489.6ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائييوسف حسان زكي حسين156645102041028187

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم489.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيوقار عبد الزهره قاسم محمد156646142042138043

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم489.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء ماجد داود مني156647282042057015

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم489.0ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعبد هللا صالح مجيد حسن156648112041050010

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم489.0اعدادية األمل للبناتاحيائيدانيه أكرم عويد عبد هللا156649112042065047

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم488.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيحسن عبد الهادي صادق جعفر156650122041031039

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم486.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد عبد الرحيم حسين156651252042096215

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم486.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيالنه باسم حميد كريم156652212042098178

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم485.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيشهد علي جميل ربيع156653102042118070

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم485.0ثانوية المجد للبنيناحيائيمنتظر صالح ظاهر محسن156654232041025052

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم485.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمصطفى حسين عليوي هاشم156655112041032079

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم484.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيايه طارق حمزه عبد الغفور156656102042119011

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم484.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيطيبه ماهر حسين علوان156657132042098112

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم483.8ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيرقيه فؤاد عبد محمد156658102042100048

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم483.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيبنين حيدر جليل عوده156659262042251012

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم483.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيعلي ثائر محمد قاسم156660202041006037
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جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم483.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائينواره عبدالرزاق نعمه جبر156661122042087080

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم482.5ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيالمنتظر احمد صالح مهدي156662102041002036

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم482.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيسجاد طالب حسين جابر156663272041001145

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم481.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيرباب عبد االمير هادي عليوي156664272042070036

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم481.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيعمران عيسى عباس كاطع156665142041008071

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم481.0ثانوية الفراهيدي االهلية المختلطة تركيا-كوتاهيااحيائيمصطفى نمير صادق داود156666132041352003

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم480.0ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيغدير علي محمد علي156667122042132013

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم480.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمصطفى محمود كريم فالح156668112041049104

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم480.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيساره ستار مشكور جودة156669152042080200

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم480.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم عبد هللا156670282042063098

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم480.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيدانيه حسين علي رشيد156671112042105039

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم479.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائياحمد عبد االمير كاظم شحاذة156672132041242005

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم479.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيرقيه حسين عاشور احمد156673212042174017

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم504.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيعلي فرات جمال حسن156674112051006095

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم493.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقياشرف كريم عبد هللا كريم156675132051012010

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم491.3ثانوية المتميزينتطبيقيزين العابدين مهند صاحب كشكول156676112051010010

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم471.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيسرحان عماد سرحان عطيوي156677102051020086

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم468.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيآيات أسامه حسن عبيد156678132052070001

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم468.0ثانوية المتميزينتطبيقيمحمد نمير داود سلمان156679112051010036

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم467.0اعدادية المحبة للبنينتطبيقيسيف منهل عبد الكريم محمد156680112051003022

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم467.0ثانوية المنصور المسائية للبناتتطبيقيفاطمه سالم طاهر حمزه156681102052223015

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم466.0ثانوية الميار المسائية للبناتتطبيقينور فتحي حمزة جابر156682112052221025

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم463.0ثانوية السندباد االهلية للبناتتطبيقيسما سالم زكم علي156683102052085001

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم462.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتتطبيقيساره حارث عبد الجبار عبد الرزاق156684142052196010

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم461.2ثانوية القيروان للمتميزينتطبيقيقاسم صارم محمد علي ابراهيم156685132051037014

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم460.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيعمرو حيدر كامل خزعل156686112051006108

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم460.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيمريم مهدي عبد الحسين عبيد156687152052047043

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم460.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيروان عبد الستار جبار حسين156688132052080015

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم458.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقييقين علي حسين صالح156689142052099036

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم455.0اعدادية االمال للبناتتطبيقياسراء رعد عبد الستار علي156690112052070001

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم454.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيرسل سعد محمود حسن156691102052117015

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم453.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيساره رشيد حميد عبد الكريم156692142052086011

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم451.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيمينا عقيل عبد المحسن جبر156693102052102020

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم449.4االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي سعيد منصور علي156694132051010055

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم449.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتتطبيقيمالك عدنان جعفر غالي156695122052230044
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جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم448.0ثانوية النور االهلية للبناتتطبيقيسميه سعد عبد العزيز مصطفى156696112052123003

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم تكنولوجيا االعالم445.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقياحمد سمير دحام عبد156697192051013004

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية588.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبتول عباس فاضل ابراهيم156698142042140022

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية582.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائياالء جواد محمد كوثر156699202042118024

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية578.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيصبا رعد احمد مطر156700112042062069

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية577.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيسجاد حيدر حبيب كرم156701142041047060

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية577.0ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيرؤد عدي هاشم عبد الرزاق156702122042132004

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية576.6ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعلي صالح قاسم جياد156703132041020120

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية576.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم محسن صادق محسن156704142042078095

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية576.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيسحر محمود عبد عباس156705102042221155

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية576.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم عباس كريم156706142042111120

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية576.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيجيهان عماد كامل جبر156707152042054050

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية575.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيمحمد عبد الرسول لفته احمد156708212041223041

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية575.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحوراء عبد الكريم عباس كريم156709142042111073

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية575.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيرفل احسان عبد الصاحب نعوم156710272042089043

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية574.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيياسمين رائد ثعبان حمد156711142042111285

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية574.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيدعاء اسامه عبد القادر زينل156712142042107022

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية574.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمؤمل جليل وداي حمود156713212041005122

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية573.1ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعمر فاروق طارق خالد156714102041002133

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية573.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه ظاهر حسين عطيه156715232042117146

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية573.0اعدادية النهار للبناتاحيائيطيبه عباس بدر طالع156716112042127037

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية573.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيداليا ناصر محمد كرحوت156717102042118028

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية573.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعمار مازن زاير جاسم156718142041170040

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية572.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرفيف ادهم سلمان داود156719102042115045

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية572.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيصالح ماجد سالم صالح156720162041060042

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية571.8ثانوية المتميزاتاحيائيمالك ميثم عبد الستار رضا156721142042094146

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية571.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيفرح محمد سليمان عبيد156722192042175078

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية571.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزهراء احمد جاسم ابراهيم156723272042088098

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية571.0اعدادية األمل للبناتاحيائيآيه محمد كلف مسامح156724112042065014

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية569.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء رائد موسى مرزا156725122042107093

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية569.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيامل مهدي عبيس حمزه156726232042139013

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية569.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيزهراء كاظم مراح مطر156727142042073067

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية569.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي نجم عباس سعدون156728262041001140

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية569.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائييقين كريم مظهر مشهد156729232042103103

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية568.3ثانوية المتميزاتاحيائيازل عبد السالم مردان غانم156730112042113010
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جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية568.0الخارجياتاحيائيزهراء خالد سلمان محمد156731122042401048

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية568.0ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائياهيب هاشم كريم عبد الرضا156732232041286002

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية568.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد رديف156733142041023062

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية567.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيابراهيم نعمة مظهور فزع156734112041005008

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية566.0اعدادية المسيب للبناتاحيائياوفى عبد الرحمن صالح محمود156735232042117017

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية566.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيدينه عبد الحليم علي جمعه156736102042090041

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية566.0ثانوية السجود للبناتاحيائيانفال محمد عبد النبي عبد هللا156737142042065008

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية566.0ثانوية العزة للبناتاحيائيفاطمه حيدر عادل كزار156738112042060019

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية565.5ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائياحمد عمر غانم ناظم156739142041010013

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية565.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيدانيه سعد حسين صالح156740142042117019

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية564.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيفاطمه علي عبيد ناصر156741232042115142

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية563.7ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيحسين علي مسلم علي156742102041048010

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية563.0اعدادية حماة للبناتاحيائيتبارك حسين جاسم درويش156743112042084043

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية562.0ثانوية النسرين للبناتاحيائيفرح حسين زيد كاظم156744132042129021

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية562.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائياسيل عبد الجليل عادل ابراهيم156745212042097012

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية562.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيهاله عبدالفتاح صغير صالح156746192042383181

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية562.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم احمد عبد الرزاق خميس156747142042111226

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية561.0ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيهند زياد طه ياسين156748112042096035

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية561.0اعدادية التقى للبناتاحيائيميس سلمان محمد سلمان156749112042071104

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية561.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيالق رياض داخل منصور156750292042052027

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية560.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا بهاء قادر عبود156751192041009157

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية560.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيفرح فالح مصطاف حبيب156752112042109093

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية559.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحسين علي حسان عودة156753142041021042

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية559.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيمها ماهر سلمان ناصر156754142042104070

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية559.0اعدادية يافا للبناتاحيائيشهد صالح فرحان مطلق156755132042107092

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية558.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينورالهدى اياد عبدالحميد مصطفى156756192042383177

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية558.0ثانوية عنه للبناتاحيائيرند عدنان عبدالرسول يوسف156757192042200011

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية558.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزهراء كامل ربيع احمد156758102042119040

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية558.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيرنا باسل توفيق حسون156759182042242069

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية556.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياية نوار عناد كاظم156760232042119017

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية556.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيفاطمه ثائر محمد علي156761122042121024

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية556.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمصطفى اردال موسى شاكر156762202041005059

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية556.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيسيف عدي صدام ابراهيم156763112041049026

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية555.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائياية جعفر محمد خضر156764142042111030

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية554.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيمريم حسن خضير ناصر156765142042090090
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جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية553.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيمريم عامر حسين مطلك156766182042230015

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية552.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيامير حسين جبار حمود156767262041209249

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية552.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيشمس حسين فالح حليحل156768142042074088

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية551.0اعدادية التسامح للبناتاحيائينور الزهراء ثامر رشيد سعيد156769142042076142

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية551.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبينه عدنان عبد الزهره شنيت156770142042111052

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية551.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيحسن صفاء حميد فرحان156771102041020055

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية551.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيتقى هادي لوتي بدن156772142042104016

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية550.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسنين رياض معين نجم156773122041001032

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية550.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيشمس شوقي علوان عبد156774122042106067

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية550.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيرقيه باسم حساني عبد علي156775122042230055

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية549.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمالك صفاء محمد علوان156776132042070211

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية549.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيجنات عبد الحسن محمد داود156777262042077008

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية549.0ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركيا-اسطنبولاحيائيعلي حسين جواد محمود156778132041246008

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية549.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزينب محمد خضير عباس156779212042097054

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية549.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيام البنين ضياء حلو مدلول156780142042190005

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية549.0ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيزينب عبد الهادي علي عبد االمير156781232042146020

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية549.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمروه كريم جاسم محمد156782212042190048

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية548.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن غريب عبد هللا حمو156783142041016019

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية548.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيعلي خالد علي عبد156784122041002020

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية547.7ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيسجاد عيسى صابر عبد هللا156785132041037045

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية547.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمريم احمد حردان عبد156786132042117216

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية547.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيثامر حسين علي ثامر156787122041025014

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية547.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيتبارك فالح شالل خليفة156788102042091018

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية547.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائياحمد شرهان عدنان محمود156789222041036017

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية546.5ثانوية المتميزيناحيائيامير جبار نعمه حسين156790252041035004

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية546.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيفاطمة حميد عباس احمد156791112042062081

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية546.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيزهراء احمد داود صالح156792102042094036

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية546.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيطيف حاتم كريم صلبي156793112042103063

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية546.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيفاطمه علي حيدر عبد االمير156794262042108085

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية546.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيبتول ياسين عبد علي حمدان156795142042074021

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية545.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيعلي محمد علي عباس156796212041223031

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية545.0اعدادية القدس للبناتاحيائيمنار قحطان سلمان رشاد156797262042104151

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية545.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيالحسن ليث جواد عباس156798102041205024

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية545.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيختام كريم عوده كاظم156799262042092031

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية545.0اعدادية الصفا للبنيناحيائيعادل عصام عادل سلمان156800132041029035
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جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية544.0اعدادية الغدير األهلية للبنيناحيائيمحمود سمير محمود جاسم156801152041019022

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية544.0ثانوية النقاء للبناتاحيائيرسل علي خضير هادي156802272042101018

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية544.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيفاطمه عبد حسن حمزه156803112042080112

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية544.0اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه عباس كاظم حميدي156804122042112189

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية544.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزهراء علي صباح عبد الرضا156805142042133034

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية544.0ثانوية التاخي للبناتاحيائيزهراء المعري قاسم عبيد156806142042081013

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية544.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيياسين كريم سعيد كاظم156807142041023088

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية544.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيساره جاسم محمد امين عبد156808192042140016

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية543.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيكوثر عبد الكريم كاظم حسن156809122042094226

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية543.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيرسل مصطفى عبد الرحمن شاكر156810112042066018

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية543.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيرحمة علي بهلول جاسم156811142042132036

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية543.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيحوراء ناظم زغير فزع156812142042149015

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية542.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعبد الرحمن عدنان جاسم محمد156813192041066084

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية542.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء قاسم زيدان عوده156814122042107107

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية542.0ثانوية التفوق للبناتاحيائيايه طالب عبد ركاد156815122042113005

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية542.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيعمر عادل علي اسماعيل156816212041011072

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية542.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيخديجه نجيب ظاهر فاخر156817152042042029

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية541.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيطيبه محمود كاظم عبد هللا156818222042421088

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية541.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمصطفى سالم محمد نعمة156819142041049074

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية541.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيرحمة احمد محمد الحج156820102042109033

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية541.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائياحمد فيصل ناجي علي156821142041203020

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية541.0اعدادية العامرية للبناتاحيائينادين ناصر محمد كرحوت156822102042118124

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية540.0ثانوية البنوك االهلية للبنيناحيائيموسى جعفر جالل سعيد يوسف156823132041043017

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية540.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعبد هللا عباس خورشيد مجيد156824212041052063

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية540.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسن اثيل عبد حسين156825132041012029

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية540.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء رياض محمد خنياب156826272042055115

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية539.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةاحيائيمريم حسن علو لطيف156827112042158007

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية539.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمؤمل سالم فرحان يوسف156828262041001157

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية539.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائينور وليد رزاق محمد156829112042068096

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية539.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيصالح مهدي عبد الحسين عباس156830232041019073

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية539.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينهى حيال كاظم عجيل156831152042054282

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية539.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي احمد شنيشل موزان156832152041001065

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية539.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعبد هللا عون عبد الرحمن علي156833142041019058

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية538.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرهف منذر جاسم محمد156834132042121081

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية538.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمود نبيل عبد الرزاق عبد القادر156835112041018131
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جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية538.0ثانوية العميد للبناتاحيائيزهراء خالد فتحي علوان156836272042149011

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية538.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيفرقان محمد خضير حسين156837142042100126

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية538.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيبان قاسم فيصل حسن156838232042141005

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية538.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيهبه اياد رمضان احمد156839212042125078

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية538.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائيدانيه عامر عبد الهادي صادق156840142042071020

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية538.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيعبد العزيز زهير عزيز جمعه156841102041016027

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية537.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتاحيائيورود اياد أسماعيل أحمد156842102042134005

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية537.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيدينا عباس سليمان قنبر156843202042118069

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية537.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيزينب خزعل سلمان محسن156844112042108049

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية537.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور حسن فاروق حسين156845172042357808

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية537.0اعدادية تماضر للبناتاحيائينور نزار رشيد مهدي156846212042091169

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية591.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعبد الرحمن سعيد احمد جاد هللا156847202051048033

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية591.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقياحمد سعيد احمد جاد هللا156848202051048007

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية550.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقينور الهدى بشار جبار عبد156849142052074047

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية550.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيزينب صالح جبار حميد156850142052074021

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية547.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيعمر حسون عبيد جهف156851192051060026

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية526.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيحسين خالد سوادي سعد156852102051008014

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية506.0اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقيابرار جاسم خضير محمد156853112052081002

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية504.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيحبيب غالي كاظم عبيد156854222051373016

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية504.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيزهراء عماد محمد جاسم156855142052078017

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية502.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيديما وسام احمد معيقل156856122052107018

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية501.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيمصطفى قاسم عليوي شوج156857222051031069

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية498.0ثانوية السدير المسائية للبنينتطبيقيحيدر تركي فرهود سلمان156858242051216012

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية498.0ثانوية اللباب االهلية للبناتتطبيقيريم رعد فاضل فياض156859102052137011

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية496.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيحيدر علي يحيى عبد هللا156860232051017026

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية495.0اعدادية البيان للبنينتطبيقيياسر حفظي علوان كاظم156861232051014039

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية492.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحسن عمار عاصي عبد الكريم156862102051026034

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية489.0اعداية المعراج للبناتتطبيقيرؤى خالد محمد حسين156863102052113011

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية487.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيهمام مهند صالح مهدي156864102051022076

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية483.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيسيف حسين علي حميد156865292051156094

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية483.0اعدادية صدى التأميم للبنينتطبيقيمصطفى نصر الدين علي شالل156866212051033031

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية476.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيكرار حسن تعبان مشيني156867272051036065

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية475.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيرانيه رائد صبار عبد156868122052098023

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية473.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيصهيب علي حبيب جابر156869132051006032

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية473.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد ماهر علي حسين156870142051022087
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جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية473.0ثانوية العلوم للبنينتطبيقيعباس ثائر جمعه فرج156871132051052009

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية469.0اعدادية حطين للبناتتطبيقيمروه جاسم مشتت جاسم156872132052103033

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية467.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيآمنه ليث فاضل شفيق156873102052102001

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية465.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيمصطفى طارق جاسم سلمان156874152051003056

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية464.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعمر رعد اسماعيل ابراهيم156875142051017068

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية464.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيباقر عبد االمير عجيل زوره156876152051003005

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية463.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتتطبيقيزهراء جواد كاظم رحم156877142052221020

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية462.0اعدادية الحسين للبنينتطبيقيمحمد عالء غائب محسن156878262051028039

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية462.0اعدادية ام ايمن للبناتتطبيقيأسماء باسم عبد الرضا حمادي156879142052134001

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية461.0ثانوية الفاروق للبنينتطبيقيمظفر حسن جاسم محمد156880212051068021

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية460.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيحسين عالء حسين عيدان156881262051027015

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية459.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيألق كاظم هاشم حسن156882102052101006

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية458.0الخارجيونتطبيقيهشام مخلص كاظم عطيه156883162051400349

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية458.0اعدادية النور للبنينتطبيقيمصطفى حسين دهيم حسن156884122051026085

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية458.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيغادة غسان مظهر صالح156885112052073057

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية456.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينتطبيقيعلي حاكم جباري عكيلي156886262051022005

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية455.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيحوراء كاظم كطران كشمر156887112052076010

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية452.0ثانوية الهالل المسائية للبنينتطبيقيحسين حميد محمد مايوس156888292051155018

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية452.0اعدادية الكرمة  للبنينتطبيقيعلي خالد عبد هللا صبار156889222051039046

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية452.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيحسنين توفيق عبود سلطان156890162051134014

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية452.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي صفاء جمعة محمد156891102051017057

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية450.0ثانوية الصمود للبنينتطبيقيحسين محمد فاضل ياسر156892222051008014

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية450.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيسبأ محمد عبيد حسين156893112052084020

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية449.0اعدادية البسالة للبناتتطبيقيضحى عدنان عالوي شناوة156894132052092020

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية449.0ثانوية السياب للبناتتطبيقيمها طارق جيجان حسين156895102052077025

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية448.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيمريم وسام عبد جاسم156896142052110039

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية447.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيعلي اياد محمد صالح156897132051023034

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية447.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيسجاد باسم هادي موسى156898112051058062

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية446.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيزهراء محمد داود محمد156899102052106006

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية446.0الخارجيونتطبيقيميسر محمد خضير عباس156900142051400113

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية445.0اعدادية النجاة للبناتتطبيقييقين كاظم ثجيل نزال156901152052042029

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية444.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيعلي عادل عبد االئمة مهدي156902122051032054

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية443.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيأسيا جمال نجم عبد هللا156903122052106002

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية442.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيطيبه يحيى رشيد هذال156904112052073054

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية442.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيحسين هادي صادق هاشم156905112051026023
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جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال524.2ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائييوسف حسين طارق مكي156906102041028188

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال510.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيافراح طه علي سالم156907112042076012

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال508.0اعدادية النور للبنيناحيائيعباس علي عباس والي156908122041026085

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال508.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيميس محمد عبد الكريم محمد156909142042112074

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال505.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيسيف صالح عبد القادر شاكر156910102041205053

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال503.0ثانوية الصمود للبناتاحيائينور عدنان عبد الرحمن شهيب156911142042101048

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال497.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيريام باقر طالك عريبي156912112042103035

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال494.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمريم مصطفى احسان شفيق156913132042117228

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال491.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنيناحيائيعباس حيدر نزار حسين156914142041005019

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال488.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد جبار حسون156915122042136065

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال484.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء محمد اكرم منصور156916132042107063

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال482.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيسجاد مهدي غالي ملف156917152041003047

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال476.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيهاشم زيد هاشم ابراهيم156918102041205140

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال476.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيميس قصي جابر ام معين156919142042134156

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال471.0ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيمريم حيدر محمد علي حميد156920112042124023

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال470.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيداليا باسم عاصي محمود156921202042124049

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال469.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيامير رائد عبد الرضا صالح156922112041058024

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال468.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيشهد زهير علي عبد156923142042117046

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال468.0اعدادية جرير للبناتاحيائيتبارك احمد فتاح كطيف156924122042089013

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال466.0اعدادية األمل للبناتاحيائيزهراء هيثم محمد رحمه156925112042065089

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال465.8ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيأيك محمود عطشان دخيل156926142042129004

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال464.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيهبه عبداللطيف لفته يوسف156927162042150039

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال464.0اعدادية جرير للبناتاحيائيزينب عقيل جاسم محمد156928122042089057

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال464.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيغدير عبد الكريم علي حسين156929122042090055

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال463.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيطيف طارق هذال جعفر156930132042100079

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال462.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيشروق زياد طارق حسين156931112042077055

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال461.0ثانوية الخورنق للبنيناحيائيجنيد احمد علي احمد156932122041028007

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال460.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيتبارك جاسم عالوي حسن156933132042093029

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال460.0اعدادية جرير للبناتاحيائيايه عقيل مانع علي156934122042089007

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال459.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيزينب محمد مظلوم حسين156935112042217034

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال459.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيمنتظر مسلم نعمه عبد الحسين156936142041202088

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال459.0ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه ستار لفته حسن156937142042091020

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال458.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيدعاء عباس احسان ادهيم156938142042101014

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال456.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيزيد حسن فوزي حمزه156939232041051053

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال455.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيبنين همام صادق جعفر156940112042105024
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جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال454.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائييقين هيثم عبود حسوني156941132042093147

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال452.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر غانم جبار156942132041054010

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال452.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيحوراء مهدي خلف حسين156943112042088013

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال452.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيجنات جالل كمال جواد156944112042114025

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال451.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيكوثر محمد اسماعيل حسن156945282042059124

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال451.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيسرى اديب محمد احمد156946112042073053

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال450.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيتبارك عدنان مهدي مظلوم156947212042294043

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال450.0الخارجياتاحيائيتبارك علي خضير صالح156948112042401030

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال447.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيود محمد رعد مظفر156949142042149083

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال447.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيفيروز باهض ستار حسن156950182042242132

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال447.0اعدادية جرير للبناتاحيائيزهراء كاظم احمد جاسم156951122042089048

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال447.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعقيل عامر سالم حمادي156952112041156071

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال447.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيلواء رامي امين حمود156953272041001233

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال447.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيغفران طه قدوري ذبيح156954142042099044

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال447.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيزينه طلعت حكمت احمد156955102042106011

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال446.0ثانوية دار المعارف األهلية للبنيناحيائيمحمد حاتم حميد غاوي156956112041039011

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال445.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيرقيه حسن شاكر خضير156957122042107082

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال444.0ثانوية سومر للبناتاحيائيفاطمة حسن ناظم عبد الجبار156958142042072101

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال443.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيفاطمه محمد عبد الساده بدر156959132042100093

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال443.0اعدادية يافا للبناتاحيائيهاجر محمد هاشم احمد156960132042107148

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال443.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائينبأ صباح وادي مهدي156961112042126044

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال443.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيباقر ريس حمد مزهر156962232041052010

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال442.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيمحمد رافد ابراهيم محمد156963132041002077

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال442.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه هادي عيدان سلمان156964232042087238

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال442.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيأمير الليل احمد عبود زامل156965142041022014

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال442.0ثانوية الوثبة للبناتاحيائيتبارك حيدر علي حسين156966102042105006

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال441.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيلين سامر حفظي خباز156967142042086053

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال441.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسين اياد عبد الزهره كريم156968152041009016

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال440.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسجى وليد نجم عبد الحسين156969132042101046

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال440.0اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي اياد عيسى هاشم156970232041016040

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال440.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيباقر حسن علوان خلف156971222041072015

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال439.5اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور حسين خزعل نصيف156972102042115155

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال439.0ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه جابر حسين جابر156973142042094119

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال439.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيمحمد برير قاسم محمد156974272041040017

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال439.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسبأ ميثم جعفر سلمان156975232042114079
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جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال439.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيسارة احمد مجيد محمد156976112042112053

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال439.0ثانوية الفرات االهلية للبنيناحيائياركان خالد وليد اسعد156977112041041002

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال439.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي حبيب ظاهر عبد هللا156978252041150214

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال438.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيعلياء فرناس حسن ابراهيم156979112042103066

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال438.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسن علي هادي جاسم156980112041032018

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال438.0اعدادية رقية للبناتاحيائيمينا محمد جميل خضير156981112042069035

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال438.0اعدادية االمال للبناتاحيائيطيبه عالء جابر موسى156982112042070101

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال438.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمحمد علي محمد عبد العزيز156983292041151126

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال437.0إعدادية المروج للبنيناحيائيعدنان محمد قحطان عبود156984142041013057

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال437.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيهاجر احمد مجيد محمد156985112042112115

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال437.0اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد صفاء علي شاتي156986122041026148

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال437.0الخارجياتاحيائيتقى حسين علوان سلمان156987142042401029

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال437.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيفاطمة عودة راضي حسن156988152042080259

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال437.0ثانوية السجى للبناتاحيائيكوثر عماد كاظم جبار156989112042138021

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال437.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيلطيفه احمد محمود احمد156990132042100101

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال436.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيهدب عالء كاظم جواد156991122041030156

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال436.0اعدادية االنفال للبناتاحيائينور مخلص ابراهيم امين156992102042101128

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال436.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيشجن صالح حميد عوده156993112042080087

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال436.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيمحمد نعمه حافظ ثابت156994122041201076

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال436.0اعدادية األمل للبناتاحيائيزهراء اركان ياسر عبيد156995112042065069

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال435.0ثانوية المتفوقين االهلية للبنيناحيائيمحمود حسين مهنه مصلح156996102041057008

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال435.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيحوراء حامد عبد الرضا كرم156997102042137027

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال434.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمحمد علي جاسم سليمان156998132041012116

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال434.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيزهراء قاسم عبد االمير حسين156999142042085012

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال434.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائيسجاد صدام نصيف جاسم157000122041206029

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال434.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب عبد هللا اكرم داود157001132042101038

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال434.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرفل حقي اسماعيل نجم157002142042140046

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال434.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيأبراهيم سالم كمال سالم157003102041019002

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال434.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيحسين حاتم حسن همالة157004142041202020

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال433.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيعلي حاجم هندي احمد157005142041048057

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال433.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعمر عبد الغفور محمد عباس157006212041004109

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال433.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيبتول ابراهيم عباس جعفر157007122042110016

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال433.0اعدادية المهج للبناتاحيائيمالك حسن جبار سلمان157008142042102039

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال432.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيغدير محمد احمد عبيد157009112042221041

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال432.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائينوره حسن علي محمود157010272042087149
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جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال432.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيمالك خالد محمد حسن عبد علي157011122042121030

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال432.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيهاشم حسام عبد عسلي157012102041008050

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال432.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم جميل فخري سالمه157013102042115124

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال432.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيمحمد عدي ياسين عباس157014142041064038

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال432.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيشمس يوسف سليمان رجه157015112042078016

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال432.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيمريام مهند مهدي فاضل157016212042107054

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال432.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيوليد نعمان فرج انطوان157017112041005112

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال431.0ثانوية نور العلم للبناتاحيائيتيماء عبد الكريم سامي مجيد157018112042118010

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال431.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيايه سعد زيدان اسماعيل157019212042146009

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال431.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيرسل كريم عبد عجل157020122042231034

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال431.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيمرام احمد حكمت خضير157021112042091048

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال431.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء جاسم عاصي علي157022132042094018

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال430.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيذو الفقار مؤيد غالب عبيد157023232041052023

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال430.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائييوسف جمال حاجم عبيد157024112041016124

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال430.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيآيات سالم جاسم هاشم157025132042073005

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال430.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيعائشة محمد عبدهللا حمد157026192042246080

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال429.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيكوثر سلمان غيالن حنون157027262042251052

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال429.0ثانوية الريان للبناتاحيائيسما ساجي عبد الستار يونس157028182042250027

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال429.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيتبارك هللا علي صبحي حسين157029212042292026

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال429.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيداليا علي خليل عباس157030142042134048

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال429.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيمروه عبد السالم عبد المحسن عرمش157031162042290081

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال429.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائينور فاضل عباس بديوي157032122042136095

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال429.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسين نعمه عطيه عودة157033112041032023

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال428.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب نمير هادي عبد علي157034232042082052

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال428.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيزهراء وسام يوسف عزيز157035112042075034

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال428.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيسيف رحيم عجم مطلك157036132041005025

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال428.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائيزينب علي جسام حمادي157037122042103019

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال428.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيليلك فاضل نعمه عبد157038232042108090

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال428.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيعلياء حسين حمادي خشكوري157039152042080252

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال428.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيفاطمه خالد ناصر حمد157040142042225221

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال427.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائيزهراء مصطفى كمال خضر157041142042114014

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال427.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائياحمد حيدر عبد الحسين احمد157042122041001005

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال427.0اعدادية التحرير للبناتاحيائياثار يونس منصور حسين157043212042136001

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال427.0ثانوية الطاهره للبناتاحيائينبأ محمد علي نجم157044112042098014

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال427.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيطيبه معمر عبد الرزاق عبد االمير157045102042095058
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جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال427.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيمصطفى احمد شاكر احمد157046142041026055

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال427.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي حمزه طاهر خلف157047252041007223

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال426.0اعدادية جرير للبناتاحيائيحوراء جاسم محمد علي محسن157048122042089022

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال426.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور الهدى مكي شلش هامل157049102042115154

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال426.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيبسمه صباح محمد علي157050112042114020

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال426.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيتبارك مغرب سعيد عبد الغني157051112042105029

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال426.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينور رعد عبد الوهاب جبوري157052112042067151

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال426.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائينهى احمد حامد شمخي157053262042092078

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال426.0ثانوية الموسيقى والباليهاحيائيايالف ليث عبد القادر رشيد157054102042007002

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال488.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمنهل معاذ منهل احمد157055142051023123

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال461.2ثانوية المتميزين-الخضراءتطبيقيعبد هللا سامي عبد هللا علي157056102051002011

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال456.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الستار عبد الجبار كاظم157057102051063008

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال443.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيحسين ماجد طعمة حمادي157058122051001011

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال437.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيفاطمه مهند عبد الرضا هامل157059112052103038

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال436.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقياحمد نبيل كاظم مسلم157060122051005007

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال432.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيزينب توفيق محمد جريد157061162052218033

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال424.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيمبين محمد جلوب مطلك157062162051499030

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال422.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيعمر محمد جاسم حمادي157063122051006031

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال422.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيانور طه ياسين علي157064162051060020

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال422.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيمنتظر مازن عبد الكاظم جالب157065232051067076

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال421.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيجاسم محمد جاسم محمد157066132051011009

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال421.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيرقيه بهاء عبد علي عبد االمير157067142052077018

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال420.0ثانوية الصباح االهلية للبناتتطبيقيزمزم زيد محمد عبد الحسين157068142052132009

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال419.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيحوراء مشتاق سالم نايف157069132052071014

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال419.0ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيرند رياض زهير جويعد157070102052089008

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال418.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقينور الدين دريد يونس راغب157071162051134041

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال418.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيفرح عامر عزيز محمد157072122052105046

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال416.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيغدير عبد الحسين حسوني عذير157073122052105039

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال415.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي احمد محمد علي محسن157074142051022054

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال415.0اعدادية الشعب للبناتتطبيقيزهراء حسين فهد عبد157075132052098016

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال414.0اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيعبد هللا عبد هادي هاشم157076102051024013

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال412.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه جاسم مهدي عمران157077132052070027

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال412.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيسلسبيل حسين حميد ضايف157078142052110028

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال411.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيشفق حيدر شويع مزعل157079142052110029

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال411.0ثانوية المعالي للبناتتطبيقيزينب خالد علي مرهون157080142052127008
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جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال410.8ثانوية بابل للبنينتطبيقيمحمد احمد محمد شهيد157081232051021019

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال409.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحسن علي عبد الحسين حسون157082142051021023

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال409.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقينور احمد فؤاد صاحب157083132052071047

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال407.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيساره طلعت سليم يوسف157084132052117019

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال407.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيفيض هللا جاسم حسين لفته157085142051017071

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال406.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيحسين صالح حسن جبر157086152051013019

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال406.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقينبأ ليث طالب حسين157087142052098019

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال406.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحيدر توفيق فجر جعاز157088162051060058

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال405.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيسلمان قصي رحيم ثويني157089152051007052

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال405.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيمصطفى مؤيد عباس رستم157090132051034033

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال404.0ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقينبا حسين عبد االمير علوان157091122052117026

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال404.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيمؤمل صادق جاسم محمد157092142051042033

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال403.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيزهراء احمد رحمان جواد157093122052102012

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال402.0اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيحيدر عبد الكريم علي محيسن157094132051008013

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال402.0ثانوية اسماء للبناتتطبيقيمريم ضياء يحيى عبد157095112052100018

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال402.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيضرغام عدي شاكر جاني157096112051049057

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال401.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقياحمد اياد حمدي جاسم157097102051026007

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال400.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيسجاد أحمد شهاب فهد157098102051019032

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال400.0ثانوية الكرادة االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد حسين هادي عباس157099142051178016

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال397.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيمحمد احمد عزت موسى157100132051024054

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال397.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيغيث رمزي محمود حسن157101132051029062

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال397.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمختار حيدر حسين عبد157102242051001062

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال396.0اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيمحمد مهدي حسين كاظم ماشي157103112051017041

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال396.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيطيبة كاظم نوري خماس157104142052079045

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال396.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيتبارك حيدر عبد علي محري157105112052074011

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال395.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقياحمد كطافه شجر خلف157106152051003001

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال394.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيحسن محمد جواد عبد الحسن157107272051008019

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال393.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيموسى محمد هادي مجيد157108122051031167

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال393.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيهاجر خالد هاشم قاسم157109152052040047

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال392.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقينبا عامر عباس مهدي157110122052105057

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال391.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيالحسن علي ابراهيم عبد الكريم157111132051029008

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال391.0اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيعبد الرحمن سرمد رشيد حسين157112262051044021

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال391.0اعدادية السما للبناتتطبيقيزينه طارق حميد مجيد157113272052083029

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك592.0الخارجياتاحيائيعذراء محسن زبن زيدان157114182042401033

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك592.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيسكاال سامال جبار احمد157115202042341053
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك592.0اعدادية السالمة للبناتاحيائيرفاه قصي عطا هللا علي157116202042155007

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك592.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيصالح مهدي صالح فرج157117192041114046

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك592.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيمريم عدنان زين العابدين غني157118202042333046

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك592.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيحنين عمار سالم سليمان157119332042050006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك592.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيساره فؤاد عثمان سعيد157120202042331106

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك592.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائينرمين شهاب حميد سليمان157121212042290106

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك592.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيدنيا كوران احمد قادر157122202042365026

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك592.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيبيخال دلير محمود صابر157123202042333018

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك592.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيشيدا شمال ياسين كريم157124202042334197

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك592.0ثانوية حطين للبناتاحيائيحفصة عباس بشير عباس157125202042133025

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك592.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيسهاد محمود حسين محمد157126182042065008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.4ثانوية العراق للمتميزيناحيائييوسف محمد احمد صمد157127202041050101

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيسرمد سامان نعمان كريم157128202041304065

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيهه وراز غازي عودل كريم157129202041314028

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحيناحيائيكوفان عبد هللا علي حسين157130332041008030

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيسعد عبد الرحمن شبل عبد هللا157131182041016036

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيايناس محمد علي ياسين157132202042114016

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيصفا علي ياسين محمد157133312042031036

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيهه لويست سعد هللا ابراهيم همزه157134202041314027

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيتارا عز الدين رشيد حسن157135202042139029

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيمروه نوري عبدل برغش157136202042344178

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين انور حمد حسن157137202042160023

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيريهام محمد ابراهيم احمد157138202042282113

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيعلي خليل جالل هالل157139202041303127

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنيناحيائيحسن محمد احمد خضر157140202041016006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياالء باسم قاسم عثمان157141202042344030

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيسولين بختيار جميل صالح157142202042331118

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيبراء صالح عادل عبد هللا157143202042106011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائياسراء نظام محمد كريم157144202042352008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيئاسوده شمال شرف الدين نصر الدين157145202042318001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيعلي اسو سعود سعيد157146202041304084

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيأنهار عامر محمد مصطفى157147202042139001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيلنجه عبد الناصر محمد علي محمد157148202042347020

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياريج ناظم عزيز عباس157149212042090008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيفريدون حلمي شكور عباس157150202041307027
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائيتسنيم جمعه جالل جاسم157151192042135008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيده روون كازاو احمد صادق157152202042352030

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمد جمعه محمد احمد157153212041033095

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد اسماعيل عثمان علي157154202041304009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا احمد عثمان محمود157155202042342042

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهدى حاتم احمد محمد امين157156172042232158

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيجرو رافت احمد ياسين157157202042331052

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيعبد هللا عادل حميد قادر157158202041304080

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائينجاة ماجد علي رسول157159202041303199

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيشاه جوان عبد القادر كريم مولود157160202042334190

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيعائشة عبد اللطيف احمد عبد القادر157161172042251108

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيساره نظام علي محمود157162202042354028

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمحمد فؤاد ابو بكر محمد157163202041259278

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيعلي نور الدين محمد علي حسين157164202041390059

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفرشته حسين علي عمر157165202042144049

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيساره بهاء الدين احمد فتاح157166202042334149

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيعائشة صبحي حسين علي157167202042177028

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيصبري حافظ صبري عيفان157168202041088005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةاحيائيبري محمد كاكه خان قهرمان157169202042338007

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيسيما جبار محمد عبد الكريم157170202042331125

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيتارا مجيد فتاح عثمان157171202042345038

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيرقيه محمد عبد الواحد حسين157172202042331079

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائياسامة خالد حسين علي157173172041053002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك591.0ثانوية غمدان المختلطةاحيائيعبير عبد هللا علي محمد157174202042235008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.7ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيايالف صلهام عبد القادر اسماعيل157175202042398008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيشهد سرمد فارس جاسم157176202042106042

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيابرار قاسم عبد هللا علي157177202042124008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيسوما كاوه عبده غفور157178202042333036

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيشدن علي محمد حميد157179202042177026

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيديالن صالح الدين نجم الدين مجيد157180202041302051

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد صباح عبد هللا حمد الدين157181202041304020

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0ثانوية حكنة للبنيناحيائينواف حسين خضر خلف157182172041109035

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيأسراء محمد أحمد شريف157183202042282001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيبروا جمعه محمد توفيق157184202041308011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيصباح نوري حسين صامت157185202041001087
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياسيا احمد عثمان محمد157186202042344026

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعدادية الشورجة للبنين - كرديةاحيائياحمد عز الدين سعيد عبد هللا157187202041305006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيكنار ناصر فاتح محمد157188202042334225

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0ثانوية عدن للبنيناحيائيشاهو سربست حسن رشيد157189202041084024

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيندى عزيز صمد سالم157190202042340061

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد الرزاق حميد رشيد حوران157191202041048087

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيزينه احمد محمد عمر157192202042282305

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيسميه طارق حسن علي157193202042346064

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيسلوى نعمان ابراهيم محمود157194202042250035

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائياسيا عز الدين حسين كاكه عبد هللا157195202042331021

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيساره محمد شكور محمد157196202042335034

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيهيرو احمد عمر رحمان157197202042334286

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيماردين محمد شكور شريف157198202042128027

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيبثينه خضر كريم حماد157199202042114021

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيياسين طالل عبد القادر اسماعيل157200202041013089

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيرامي اركان عباس رحيل157201102041017028

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيبرى شيروان رحيم سعيد157202202042331041

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائييوسف محمد تيم نومان157203172041144083

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد طه عبد القادر محمد157204202041303026

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0ثانوية السعادة للبناتاحيائياالء ابراهيم احمد سعود157205182042234005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيساره عبد الرحمن رؤوف قادر157206202042382061

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعبد الرحمن ادريس عبد الرضا سلطان157207202041022053

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0ثانوية النصر للبناتاحيائيالنة عمر علي درويش157208202042137036

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيسعيد شريف سعيد كريم157209202041048066

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيطيف اركان عباس رحيل157210102041017036

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيديما مظفر صالح الدين محمد157211202042398013

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيشاكول برهان عثمان حسين157212202042331128

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائينور الهدى احمد علي شبيب157213202042282253

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيناديه بيستون سركوت رشيد157214202042344184

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد خليل عطية حبش157215172041018010

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعبد هللا فكرة عبد القادر وهاب157216202041013041

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيدينا نجم ياس خضير157217212042098064

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيبرهان شهاب احمد مطر157218202041048038

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب احمد علي عباس157219202042188010

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان عادل محمد أحمد157220202042320005
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيسمر ماجد خلف حسن157221202042138067

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيصهيبه دلير صالح هدايت157222202042331134

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك590.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيسعد محمود غازي محمد157223172041001014

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.7ثانوية المتميزات االولىاحيائيمروه عمر حازم عبد الرحمن157224172042233103

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.1ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد كاوه احمد حميد157225202041050082

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.1اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيضحى ضياء حسن عبد هللا157226202042180087

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيهدى عباس علي حميد157227182042244064

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيحنين عامر عزيز عبد هللا157228212042144015

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية شفق للبناتاحيائيفاطمه أحمد هادي جمعه157229202042145029

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيبسام محمد حسين حسن157230172041118014

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيهوزان صباح محمد صالح157231202042331175

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيالنه عدنان عثمان احمد157232202042120038

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيزياد خلف علي عميان157233182041010011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيمنار الياس خضير سالم157234172042371257

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةاحيائيجنان عدنان محمد سليمان157235202042338010

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيسميه شمال جبار احمد157236202042341054

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيالرا كاوه محمد حسن عبد هللا157237202042139089

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعامر صدام حسين جعباس157238172041351351

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائياديبة صالح عبد الرحيم محمد157239102042097002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيسميه خليل عبد الرحمن عبد هللا157240202042355041

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيحسين فالح حمو حسن157241332041069012

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائيسرى عماد فائق فارس157242212042161029

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيسجى عمار احمد بديوي157243192042188078

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيدانيه علي ستار كريم157244202042340021

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية العباسي للبنيناحيائياحمد عزام احمد ابراهيم157245202041020004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيقاسم جنكيز فائق صديق157246202041001167

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية داقوق للبنيناحيائيفاضل عطا محمد احمد157247202041017028

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية الشورجة للبنين- دراسة عربيةاحيائيمحمد شيرزاد محمد علي157248202041045017

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد فاضل سالم كريم157249272041014013

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيبتول محمد عبد هللا محمد157250202042114019

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيإسراء سالم عبد هللا احمد157251202042344003

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائيدعاء رياض احمد خلف157252212042352007

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيمحمود خلف حسن اسماعيل157253182041065031

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيآفان ناظم عبد الكريم رشيد157254202042345006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييوسف محمد شامل حسين157255202041001269
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيتانيا خالد احمد امين157256202042139030

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائينبأ وليد صالح ياسين157257212042140235

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمحمد حسن حمد فارس157258182041035098

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعثمان احمد محمد خميس157259212041013081

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيأمامه برهان جاسم جبل157260312042047003

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيروز عبد الباسط محمد عبد هللا157261202041304056

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية االنام للبناتاحيائيماريه عمار نايف احمد157262212042135087

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيايه لقمان محمد حسين157263202042331038

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينوال صالح ابراهيم علي157264202042141057

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيياسر ابراهيم رضا حسن157265182041147034

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيشهد غانم لطيف ثامر157266172042362052

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيسحر قادر غفور فرهاد157267202042331111

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيآسيا هه زار مجيد محمد امين157268202042345005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية االمام علي للبنيناحيائيذنون علي محمد مهدي157269182041013006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية الواقدي للبنيناحيائيمحمد هاشم عبود محمد157270192041086017

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيادريس مهدي يونس محمد157271172041008049

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيحارث احمد عبد ياسين157272212041010023

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيمحمد يونس حسين كريم157273202041002033

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد غازي محمود عبد القادر157274202041304115

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية آشور للبناتاحيائيساره وليد عبد محمد157275182042243059

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية امنه بنت وهب للبناتاحيائيميمونة صالح عالوي احمد157276192042260020

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائياسيل مشعان علي محمد157277192042371013

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيأمنة صالح حرحوش محمود157278192042188004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيهورين قانع عبد القادر نجم الدين157279202042331174

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيابراهيم اسماعيل محمد امين عبد هللا157280202041303008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيسيف فريق عمر فرج157281202041307014

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيفاطمة عبد المطلب موسى اسماعيل157282212042294160

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيندى عامر عمر قادر157283202042132049

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيصباح قاسم احمد شريف157284202041304073

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائياسماعيل عبد الصمد مبارك جبار157285202041304028

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيانجي ايدن عمر محمد157286202042118032

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد يونس محمود مردان157287202041030023

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيمصطفى هاشم محمد عبد157288132041001095

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعمر عبد القادر محمد امعيد157289172041028142

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيهند احمد علي شبيب157290202042160123
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيسكينة خلدون ابراهيم قاسم157291202042130016

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيسحر جمعه محمد مهدي157292202042160058

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائياسيل محمد محسن عبد157293202042124018

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيبيداء عادل جبر حميدي157294232042078021

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيرامي صابر بشير خدر157295172041060033

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيشهد علي طارق كسار157296192042157045

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيسراب علي عباس سمين157297202042118096

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيدعاء جاسم غايب محمد157298172042241022

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك589.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيتيسير محمد خضر حايف157299322042020017

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.9ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيحنان علي ابراهيم علي157300202042116021

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.8ثانوية المتميزاتاحيائيدانيه مهدي عبد الحسين ابراهيم157301142042094037

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.8ثانوية اليقظة للبناتاحيائيله نجه كاظم عارف شريف157302202042134069

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.7ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد فاخر يونس حمدو157303172041186087

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.4ثانوية العراق للمتميزيناحيائيحسين محمد حسيب محمد علي157304202041050026

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.4ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد هللا احمد كاظم خميس157305202041050042

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.2ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيسايه فؤاد محمد رحيم157306202042116044

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيرفل عبد الرحمن مزهر يعقوب157307212042094053

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيحسين احمد حسين محمد157308172041011051

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيحسام سعد محمد راشد157309212041273019

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيامير شاكر عبيد احمد157310192041106009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحيدر جاسم حميد كريم157311212041002053

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد مروان عبد االله احمد157312202041304119

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمالك خالد سعود ذنون157313182042194028

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية سارة للبناتاحيائينسرين علي قاسم كريم157314172042248062

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيآيه صبحي عاصي محمد157315202042352007

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيهيفين كنعان نوري حميد157316202042132055

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية نوروز للدراسة الكردية للبنيناحيائيمحمد رشيد غفور حميد157317182041380037

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية فدك للبناتاحيائيايه علي فاضل عباس157318212042156006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائيزهره رعد سعيد حسين157319212042176024

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائينبراس صالح مهيدي صالح157320192042371100

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية المروة للبناتاحيائيسجى اسماعيل زاحم حمود157321212042158027

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية السيوطي للبنيناحيائيعادل ناهض خوام حسون157322112041054016

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيأالء كاصد علوان صالح157323212042095002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيابرار محمد عبد عباس157324212042140001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغسق علي راضي كاظم157325232042083046
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية الفتاة للبناتاحيائيسجى رعد خليل اسماعيل157326212042175021

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزينب عدنان كاظم صالح157327212042170071

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه علي محمود صالح157328202042154065

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيصبا سعيد مطشر جاري157329212042173029

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيهديل سامي محمد حمود157330202042130039

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيحنين هيثم جاسم محمد157331212042157027

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيبالل محمد ممدوح عبد الرزاق157332192041095024

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهبه اياد احمد عامر157333202042144073

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيقدس علي مديفع مجباس157334232042125075

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيكوثر مزهر عبد هللا صالح157335212042291094

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيألفت علي عبد السالم عبد هللا157336202042398004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية واسط للبناتاحيائيآيات كريم عبد علي محمد157337252042066004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمروه يوسف مصطفى علي157338172042294202

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية الغيث المختلطةاحيائيشهد صباح مهدي محمود157339212042247006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيهدى احمد علي كاظم157340232042125098

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيحفصه يحيى مجيد مهدي157341212042165033

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية االنام للبناتاحيائيناردين عامر طارق فريق157342212042135097

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد السالم ياسين احمد محمد157343172041018102

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيميسم علي عبد كنو157344212042098211

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيبيكرد عبد الوهاب عبد هللا بختيار157345202042341027

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمعن خالد علي ناصر157346182041151088

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية قريش للبناتاحيائيايمان خليل شريدة رميض157347192042158012

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائياسامه نجم عبد كاظم157348212041028006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيساره اسماعيل عابر كرين157349202042118086

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيهبه عبد هللا منصور عبد هللا157350212042147151

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية العلياء للبناتاحيائينبأ هاشم حسين علي157351202042127009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعبد الجبار ستار جبار موسى157352202041022052

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيشهد وليد علي ياسين157353202042118108

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيانمار ليث حاتم علوان157354212042134011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيمريم قاسم عبد هللا احمد157355212042107056

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيسلوان صالح اخضير محمود157356172041007072

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية القائم للبناتاحيائياسماء رسمي محمد خلف157357192042146011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيعلي حسين زكر عبدال157358332041001073

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية هيت للبنيناحيائييوسف محمد مولود شفيق157359192041014131

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا عامر حسين خلف157360202041001119

صفحة ٤٤٩٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيهدير هادي جبار عبد157361202042106081

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيفاطمه ناظم احمد محمد157362212042263016

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيشهد محمد شرقي صالح157363202042121018

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيئاويزان عادل حسن كوخا افندي157364202042341005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيكاوان اكرم نامق رشيد157365202042344167

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء عمر عبد الفتاح حميد157366202042382005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيمريم زكريا رافق مصطفى157367182042182097

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيسجى مضر عارف سلمان157368192042147030

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيتقى محمد عوده تركي157369312042047054

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة يونس محمد نوفل157370212042138132

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائياحمد محمد خضر حسين157371172041144012

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب577.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينة احمد غانم احمد157372172042286135

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب573.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيآمنة محمد حامد سعيد157373172042294008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب570.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيزيد فراس خليل ابراهيم157374332041001049

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب569.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيوقار عدنان عبد الحسين بدر157375312042063120

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب569.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيباسل برجس ذيبان فندي157376172041060014

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب568.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعمر ربيع قاسم محمد157377312041024114

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب566.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبسمه نشوان جبار اسماعيل157378172042232032

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب565.7ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيايالف محمد عبد هللا سلطان157379172042318007

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب564.1ثانوية المتميزات االولىاحيائينعمت هللا يونس احمد حسن157380172042233116

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب559.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيخدر مراد الياس احمد157381332041056026

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب556.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيمحمد زياد خلف فرج157382172041013026

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب556.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائياحمد عماد ادريس طه157383172041186007

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب552.0اعدادية زينب للبناتاحيائيآية فراس يونس محمد157384172042285005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب551.0اعدادية اليمن للبناتاحيائينبأ سليمان محمود علي157385172042237139

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب550.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيظفر مقداد حازم ابراهيم157386172042283062

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب549.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيريحان اكرم عبد هللا حسين157387172042286108

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب546.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيرشا رضوان يونس مجيد157388332042040033

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب546.0ثانوية حطين للبناتاحيائيمريم كريم عبيس محمد157389142042068048

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب546.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيساره لؤي محي الدين محمود157390172042294130

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب542.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيازهار خالد احمد ابراهيم157391172042328006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب542.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسيافى حمود عدوان برجس157392172042273054

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب539.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدنيا خالد محمد صالح اسماعيل157393172042357266

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب539.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمود عبد المجيد سلمان محمد157394172041023122

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب539.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيامنة مظفر محمد علي شريف157395172042294031
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب538.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرند اسامه يحيى عبد هللا157396172042290081

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب536.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيساره نوفل حازم سعيد157397172042286149

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب536.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيانفال اسعد سليمان داود157398332042041003

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب535.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحنين فتح هللا حقي فتح هللا157399172042232039

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب534.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيلبنى ماهر حيدر حسن157400172042294198

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب534.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييحيى كاروان بهجت عبد الرزاق157401172041351912

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب534.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيازهار ياسين غانم محمود157402172042237003

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب534.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين رياض حسين علي157403212041004036

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب533.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيوفاء فاروق محمود حسين157404172042232169

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب533.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيرحمه عسكر قنبر صالح157405172042272011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب532.1االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد ماهر حازم تقي157406172041008356

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب532.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيدينا صفاء محمد صالح حمدي157407172042330040

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب531.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيطه مازن عبد الحفيظ داود157408172041024019

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب531.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد هشام احمد157409172041186054

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب531.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييوسف فراس يونس حميد157410172041351930

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب530.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعمر فواز محمد طاهر حمودي157411172041350256

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب530.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائياحقاف عثمان علي جديع157412172042041001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب530.0اعدادية حمص للبناتاحيائيميرفت علي صباح محمد157413172042302098

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب530.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيشعيب عبد الباسط سالم احمد157414172041007077

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب529.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيجوان كاميران صبري رشيد157415172042245014

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب529.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيمريم محمد نزار خضر157416172042231253

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب528.0ثانوية قره قوينلي للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم مصطفى علي157417172042308029

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب528.0اعدادية الراية للبنيناحيائيمحمد عمار ياسين محمد157418172041025055

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب527.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيانس عبد االله اسماعيل حسن157419172041024008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب527.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد فارس جميل فارس157420172041021034

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب527.0ثانوية القادسية للبناتاحيائينورا سنان احمد سلو157421172042299075

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب526.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمصطفى معمر غانم شيت157422172041011197

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب526.0ثانوية المصطفى للبنيناحيائيايه رعد مصطفى صائل157423172042077005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب525.4االعدادية الشرقية للبنيناحيائياسامة ربيع محمود يونس157424172041008053

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب525.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائيرنا بسام احمد محمد157425172042258019

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب524.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيصفا ميسر حمدون عزيز157426172042288164

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب524.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعلي صهيب زهير احمد157427172041020067

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب524.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيساره احمد علي حسين157428172042357461

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب524.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيسعاد صالح الدين خلف محمد157429172042362047

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب524.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيمريم ثائر عبد عيسى157430172042371252
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب524.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيسيف عالء طارق ذنون157431172041011076

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب524.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيفالح برجس صالح قولو157432172041060063

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب523.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمؤمن بسام ذنون يونس157433172041024042

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب523.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيشهد اياد فيصل سعيد157434172042382025

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب523.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيزينه محمد صالح جرجيس حسن157435332042041016

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب522.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحيناحيائيمعتز محمد سالم هزاع157436332041008040

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب522.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيسهيل سالم حسن برو157437172041367026

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب522.0ثانوية القوش للبناتاحيائيسارة بسام جميل جرجيس157438172042256007

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب521.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيفاطمة رضوان حسن سلو157439172042109014

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب521.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحمزة شكر محمود جاسم157440172041017060

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب520.6اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمريم عدنان شاكر مصطفى157441172042294208

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب520.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزبيدة عماد محمود محمد157442172042232063

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب520.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيايمان خليف احمد حسين157443172042369001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب519.0ثانوية بحركة للبناتاحيائيصفا سعيد صالح اسعد157444312042043018

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب519.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعثمان عادل محمود عبد هللا157445172041012048

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب519.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد طارق فهد احمد157446202041048155

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب518.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايمان طالل حمدون حامد157447172042281014

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب518.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيحسن علي حسن عاشور157448172041068012

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب518.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيهشام خالد عبد الغني حامد157449172041016067

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب518.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيمحمد حميدي حمود اوكيان157450172041112062

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب517.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرقيه لقمان عبد هللا احمد157451172042305034

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب517.0ثانوية سد الموصل للبناتاحيائيسهى احمد فتحي جاجان157452172042257006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب517.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيايمن حسين رسول حسين157453172041118013

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب516.0ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد محسن احمد كريم157454202041084068

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب516.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائينازك شريف رشو درويش157455332042056079

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب516.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيساره انمار عبد الغني يوسف157456172042357462

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب516.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيزبيده زكي عبد الجبار محمود157457172042262043

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب515.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائيرضوان حميد محمد احمد157458172041114008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب515.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيسعدي مراد الياس احمد157459332041056044

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب515.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيامنة عباس سليمان اسماعيل157460172042289018

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب515.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيساره احمد حازم محمد157461172042294123

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب514.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياحمد خالد خليل عزيز157462172041017010

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب514.0اعدادية سومر للبناتاحيائيفاطمة كاظم صالح حمادي157463172042314052

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب514.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسرى عماد احمد محمد157464172042357508

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب513.0ثانوية الفاضلية المختلطةاحيائيرحمة خالد عبد الحافظ مصطفى157465172042340002
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب512.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمصطفى فاروق يحيى مهدي157466202041013080

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب512.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعلي حماد عثمان يوسف157467172041011115

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب512.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيتماره حكمت عبد السالم محمد علي157468172042237041

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب512.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيعمار حمود محمد رشيد157469332041050016

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب512.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب جمال صالح سليمان157470172042286127

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب512.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيعمر سليمان داود ابراهيم157471312041065030

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب511.5ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيدينا عمر سعيد جرجيس157472172042330041

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب511.3ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمود علي محمود سليم157473172041186095

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب511.0اعدادية المربد للبناتاحيائيرقيه رعد علي غزال157474172042291037

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب511.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائينور علي عبد هللا عباس157475332042070079

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب511.0ثانوية بحزاني للبناتتطبيقيريم نواف خليل الياس157476172052245010

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب510.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيزهراء محمد حازم محمود157477172052231015

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب503.0ثانوية بحزاني للبناتتطبيقيالرا شيروان خالد خضر157478172052245018

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب496.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقياحمد ثائر حمدان خلف157479202051011001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب492.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتتطبيقيتقى عماد خليل اسماعيل157480172052335001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب483.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقياحمد عالء الدين عبد الموجود داؤد157481172051160001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب480.0اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقينور الهدى بشار ياسين قاسم157482172052274016

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب478.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيعلي محمد حسن فتح هللا157483202051013026

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب475.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيمصطفى سرور حسيب عزيز157484202051309035

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب474.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيأبرار رائد اسماعيل فليح157485172052288001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب468.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد وعد هللا يونس فلح157486172051351650

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب468.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيآيه جاسم محمد سعيد احمد157487172052288006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب466.0اعدادية الراية للبنينتطبيقيطه عدنان احمد شيت157488172051025020

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب462.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيابراهيم وضاح عبد الغفور عبد الكريم157489172051017004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب462.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقييقين وليد عبد القادر عبد الغفور157490172052232038

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب456.0الثانوية المعينية للبنينتطبيقياحمد هادي صكب حميد157491112051022006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب456.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيحنان زينل كريم عزيز157492202052160004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب455.0اعدادية برطلة للبنينتطبيقييوسف هادي زيا عبد هللا157493172051067030

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب454.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيزكريا حازم محمد حسين157494172051007018

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب449.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلي يوسف زعين نجيب157495192051111011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب448.0ثانوية بابا كركر االهلية للبنينتطبيقيمحمد جنكيز هاشم محمد157496202051021005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب448.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيميسر مثنى حسن خالد157497172051351740

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب447.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعمر عبد المالك سالم عبد هللا157498172051023053

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب447.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيخالد عبد الكريم شكور رشيد157499202051302026

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب445.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعمار هاشم يوسف علي157500172051024024

صفحة ٤٥٠٠ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب440.0اعدادية ام الربيعين للبناتتطبيقينبأ ماهر حمد مجذاب157501332052040027

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب440.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعمر سنان ضياء الدين يونس157502172051015047

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب440.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيديار عبد الهادي جاسم هادي157503172052289013

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب438.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياحمد وعد هللا فزع محمد157504172051017019

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب438.0اعدادية ام الربيعين للبناتتطبيقياسماء جمال رشيد محمد157505332052040003

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب438.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد عبد الرحمن عمر حسين157506202051312083

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب435.0اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيحسن جاسم محمد نور عباس157507172051121006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب434.0اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيعثمان مصطفى كنعان بشير157508172051010017

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب434.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعبد الرحمن حامد محمد خضر157509172051026037

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب433.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيعلي طارق لطيف محمد157510112051210060

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب432.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقياحمد عبد العليم عبد صالح157511192051019007

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب431.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنينتطبيقيمحمد جاسم خليل ابراهيم157512172051053006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب431.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيهند خليل محمد خليل157513172052294033

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى537.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيمحمد عادل منديل صالح157514172041016049

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى534.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعباس طارق رمزي وهاب157515202041003052

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى534.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيمحسن مجيد نعيم صبر157516242041015103

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى532.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيندى علي وشاح احمد157517202042184011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى525.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيرامي اكرم عبد هللا موسى157518172041001013

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى514.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيروعه يونس ذياب يونس157519172042316026

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى509.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمصطفى يونس ابراهيم وسمي157520172041007183

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى508.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيحسن وعد هللا نجم حسين157521172041013004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى508.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيساره نشوان طاهر محمد157522172042274052

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى508.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهدى نزار محمد سعيد فتحي157523172042357885

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى508.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيلمى الياس حسين الياس157524172042330094

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى507.0االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد هشام عبد المالك ازياده157525172041007024

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى505.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسرى احمد حازم محمود157526172042294139

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى505.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيسالم محمد سالم عبد هللا157527172041017072

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى504.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيعنود علي طلب دحام157528332042040081

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى504.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيزكريا صالح احمد يوسف157529172041350133

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى504.0أعدادية االمين للبنيناحيائييوسف صالح محمود حمدي157530172041019040

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى504.0اعدادية حمص للبناتاحيائياروى اثير امجد عيسى157531172042302010

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى504.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيزينه احمد حسن سلو157532172042224022

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى503.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيهاجر حسن عبد الواحد حسن157533172042279060

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى502.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمار فراس نافع عبد الغني157534172041351518

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى502.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيخالد محمد خالد ياسين157535172041186029
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى501.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد هللا محمد جاسم حسون157536172041018109

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى501.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيخالد زهير ابراهيم عيسى157537172041144032

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى500.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيبروين نوار اسماعيل سلو157538172042245013

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى500.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيامنه غانم محمد احمد157539172042315020

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى500.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد القادر جمال احمد محمد157540172041351405

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى499.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد الخالق لؤي عبد الخالق ناصح157541312041024073

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى498.1االعدادية الشرقية للبنيناحيائيريان ليث محسن احمد157542172041008128

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى498.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائياسيل محمد عبد الكريم بشير157543172042293007

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى498.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيفاطمه رمضان صالح اسماعيل157544172042371233

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى498.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيعلي جعفر حمزة عباس157545172041364040

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى497.0اعدادية الصديق للبنيناحيائياحمد صباح محمد حساني157546172041028010

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى497.0ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيصفا احمد محمد عبد الحميد157547172042320009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى496.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائياحمد عثمان علي محو157548332041001008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى496.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد العزيز عماد عبد الغني عزيز157549172041017104

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى496.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيايمن ليث نجم الدين ابراهيم157550172041008068

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى495.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائياحمد نشوان امجد محمد علي157551172041020017

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى495.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيليث عبد هللا فرحان مخلف157552182041016085

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى495.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيغفران يونس محمود سليم157553172042357650

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى494.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد نشوان علي جاسم157554172041023119

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى494.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيصفوان شاكر محمود احمد157555172041351329

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى494.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيشمس حسين علي محمد157556312042063067

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى492.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمريم معن عبد القادر بشير157557172042289133

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى492.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائينور عبد الكريم عبد يونس157558172042264030

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى491.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيطيبه مؤيد غانم محمود157559172042231213

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى491.0ثانوية سد الموصل للبنيناحيائيمصطفى ناثر عبد يحيى157560172041094009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى490.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرحمه يوسف خالد يوسف157561172042232055

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى490.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيطه احمد خزعل محمود157562172041007080

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى490.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائينور خليل ابراهيم سليمان157563332042040121

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى488.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائييوسف حقي اسماعيل محمد امين157564172041017250

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى488.0ثانوية االمل للبنيناحيائيمحمود عيسى عياش جاسم157565312041004013

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى487.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيزين العابدين علي محمد علي157566172041059036

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى487.0ثانوية هولير زانستي للبنيناحيائيعبد الباري خالد اسماعيل ابراهيم157567312041019009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى487.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيسما زياد خلف حسين157568172042362049

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى486.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيمحمد خضر سعيد سليمان157569172041083048

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى486.0ثانوية سد الموصل للبناتاحيائيمريم ابراهيم علي احمد157570172042257013
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى486.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائياحمد بشير محسن جعفر157571172041121004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى485.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيامنه رعد فتحي ياسين157572172042382006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى485.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائياالء قتيبه ابراهيم يونس157573172042298007

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى485.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء ممتاز يحيى قاسم157574172042321014

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى484.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعلي عبد الستار حمد هللا مجيد157575172041142019

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى484.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد شيت موفق محمد شيت حامد157576172041015099

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى484.0النصر النموذجية للبنيناحيائياحمد ثائر حامد محمد157577312041024015

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى483.4االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد موفق مخلف ادريس157578172041008358

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى483.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيحمزة وزير نذير عباس157579172041364018

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى483.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم محمد157580222041019159

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى483.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيانديان خالد خالت حجي157581172041367003

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى482.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي محمد جالل هبل157582202041001151

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى482.0الخارجيون - ايمناحيائيعبدالمجيد حميد داؤد مغير157583172041400090

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى482.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيتمارة اخضير صالح اخضير157584172042289041

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى482.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيمها ماهر عويد سعيد157585172042286236

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى481.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيمحمد اياد عبد الكريم احمد157586172041075009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى481.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيراجحه عمار غانم شيت157587172042279016

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى479.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيمهند وعد مظلوم سليمان157588172041060077

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى478.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمود مؤيد سعدون حامد157589172041351771

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى478.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيرجوى طه ياسين محمود157590172042268027

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى477.0ثانوية هولير زانستي للبنيناحيائيمحمد اسماعيل خورشيد ظاهر157591312041019017

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى476.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيآمنه عبد الستار حميد محمود157592172042249010

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى474.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيمي نشوان سالم ايوب157593172042335017

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى474.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد جاسم كاظم عبد الحسن157594212041004130

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى474.0ثانوية الفردوس االهلية للبنيناحيائيحسين حارث حسين علي157595172041229003

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى474.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيتبارك بيثار هاني محمد157596172042279011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى473.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيفتيان عمار محمد جاجان عبد القادر157597172041008282

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى473.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائياسماء ثائر طه ياسين157598172042294024

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى473.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد رعد شكر محمود157599172041028176

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى472.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيعمر عالء سرحان محمود157600172041084056

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى472.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيخفاجي حسين عكلة علي157601172041026051

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى470.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائياالء علي يونس محمد157602172042231016

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى470.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيشهد حازم سالم احمد157603172042267042

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى470.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد صالح احمد خلف157604312041024153

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى470.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيايمان عبد الرحمن خليل حسين157605172042353014
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى469.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائياحمد سعد هللا غانم محمد157606172041020009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى469.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمهيب عبد الباري كمال علي157607172041026153

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى469.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيفاتن خالد غزاي دبيسان157608172042297061

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى469.0اعدادية الحود للبنيناحيائينبأ عطيه صايل محمد157609172042040005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى469.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمصطفى شامل محمد صالح حسن157610312041024171

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى469.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيازهار نافع حسن يوسف157611172042298004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى468.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيسالم عبد سرهيد نزيل157612172041201005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى467.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيقطرالندى احمد عبدهللا حسن157613172042362070

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى467.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيزهراء ليث حازم عبد157614172042315058

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى466.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيانمار هالل حسين مظهور157615182041011009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى465.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيعبد الرحمن مهند هاشم احمد157616172041144047

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى465.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيسالم فرحان هالل فندي157617202041088004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى464.0الخارجيون - ايمناحيائيعادل معتز عادل طه157618172041400075

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى468.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقيكرم زهير علي محمود157619182051016038

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى458.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمود احسان علي جمعة157620172051350302

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى447.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبد هللا صفوان نذير بشير157621172051012040

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى435.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد الرحمن نايف صايل157622172051366129

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى427.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيسبهان عبد الخالق خلف صالح157623172051020033

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى424.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمود احمد شاكر سليم157624172051351655

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى419.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيصالح عمار عبد الغني صالح157625172051351278

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى417.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيبالل جمال بشير عبد الرحمن157626172051351151

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى416.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيعلي اياد منصور ثامر157627162051128047

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى414.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيحمزة صباح ابراهيم داود157628172051351194

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى412.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيانس ضياء حسام قاسم157629202051015009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى412.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيايهم مروان نعمان رؤوف157630172051017028

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى411.0اعدادية غطفان للبنينتطبيقيمحمد صفوك مصطفى محمد157631182051042024

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى411.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقياوس خدر حمو حجي157632172051060010

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى411.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيوسام فرحان علي محمد157633172051028133

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى409.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيموئل عبد السالم محمد ياسين157634172051023083

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى409.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيزياد أمين حمد ظاهر157635182051089019

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى407.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيايه مهند سليمان شاحوذ157636172052357045

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى406.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتتطبيقيريما شامل متي شمعون157637172052249009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى406.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمحمد شعيب سلمان محمد157638172051023067

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى403.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيجنيد نجم الدين رشيد محمد157639202051259045

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى403.0الخارجيون - ايمنتطبيقيمصطفى هيثم صديق إبراهيم157640172051400057
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى402.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيمنتظر ابراهيم حسين زينل157641172051080058

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى402.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيأحمد جليل ابراهيم احمد157642142051016001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى402.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيحسين علي حسين علي157643172051351189

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى401.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعبيدة رعد علي خليل157644172051028066

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى401.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياوس احمد صالح داؤد157645172051351125

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى399.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد هاني قاسم مصطفى157646172051351091

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى399.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد غزاون محمد خليل157647172051008101

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى399.0اعدادية الراية للبنينتطبيقيسفيان هاني محمد عبد الغني157648172051025018

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى398.0الخارجيات - ايمنتطبيقينورالهدى سفيان خليل إبراهيم157649172052401033

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى397.0اعدادية عين سفني للبنينتطبيقيلوبين يوسف بنيامين اليشع157650172051101024

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى395.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيسليم احمد عبد هللا احمد157651172051366052

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى395.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيزينب عواد محمد موسى157652172052357113

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى394.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيليث فرات كامل غازي157653252051044100

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى390.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقياحمد عباس ابراهيم محمد157654202051001006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى390.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقياكرم شكر يحيى سعيد157655172051007010

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية592.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيزينب انمار طارق احمد157656312042063051

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية592.0ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعمر ماهر محمد عزيز157657172041022071

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية592.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائياسراء حامد أحمد فتحي157658172042274004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية592.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيرامز لؤي رامز عبد الغني157659172041186033

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية591.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيساره لوي حامد سعيد157660172042294131

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية591.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزمن نشوان فتحي عطو157661172042357396

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية591.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائينوره صباح ابراهيم رفو157662312042047210

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية591.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيموسى حمد حسين وكاع157663172041143051

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية591.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمحمد ربيع موفق حاجم157664312041063062

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية590.7ثانوية المتميزات االولىاحيائيرشا احمد زكي عبد الغني157665172042233045

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية590.5اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيحسن احمد عبد المنعم محمد157666172041011045

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية590.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمريم يوسف مصطفى علي157667172042294214

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية590.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائينبأ عبد الخالق شويت عبوش157668172042277094

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية590.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيعمار نشوان ناظم جارو157669332041070059

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية590.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيايه سعد ادريس محمد157670172042327008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية590.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيعال خالد عبد المنعم عبد الحميد157671172042268061

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية590.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيحذيفة خالد عباس صالح157672172041011043

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية590.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيتبارك رياض شكر محمود157673172042357190

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية590.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائياسال م صديق اسماعيل حامد157674172042382005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية590.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيانفال حسين محمد علي حسين157675172042232020
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية590.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف بسام غانم محمد157676172041008444

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية590.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد عبد الجبار مهدي صالح157677172041028185

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية590.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينور نشوان حمدون حامد157678172042231304

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية590.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائياسيل شوكت علي غائب157679322042030005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية590.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيعبير عبد الرحمن فتحي شريف157680172042268060

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية590.0اعدادية القيارة للبناتاحيائيزهراء احمد محمد علي157681172042242013

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية590.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيايهاب شعيب سعيد عبد الفتاح157682172041350075

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية589.6ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمصطفى شهاب احمد حسن157683172041022106

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية589.2ثانوية المتميزات االولىاحيائيطيبه محمود جاسم محمد157684172042233091

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية589.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيازهار عبد الغفور محمد صالح157685172042330009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية589.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيمحمد اسعد سريع حلبي157686312041070145

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية589.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيرفل عائد مال هللا حسو157687172042244043

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية589.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيسيف اكرم عبد الحميد احمد157688172041017077

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية589.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايه حازم محمد جعيف157689172042357163

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية589.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيايالف نشوان احمد اسماعيل157690172042321012

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية589.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيسارة الزم حسين قاسم157691172042286139

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية589.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيداليا منار فوزي داود157692172042262029

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية589.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيُعال قحطان محمود عبدالعالي157693172042382032

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية589.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحارث سعد محروس علي157694172041017047

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية589.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائياسعود كمال رشيد جميل157695172041060004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية589.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائياسراء شاكر محمود فيصل157696172042294019

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية589.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيانفال احمد جاسم محمد157697332042070012

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية589.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيداليا هاني محمود سليمان157698172042244032

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية589.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور ادريس ابراهيم محمد157699172042232142

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.2اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمريم ايمن سعيد محمد طيب157700172042294203

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينور حامد حسين ياسين157701172042231286

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الرحيم طه جاسم157702172041351694

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمالك عمار وزير شهاب157703172042294217

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمالك فراس عبد هللا اسماعيل157704332042038032

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينورهان عماد عبد الرحمن شيت157705172042231308

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيصبا رافع دحام حمد157706172042201004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيحنين عبد مخلف محمد157707192042177008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائينور زياد احمد محمد157708172042289150

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0اعدادية الخصم للبنيناحيائياحمد خلف عبد هللا علي157709182041016004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبيده احمد عادل فتحي157710172041351463
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك عمر حميد حجي157711172042288060

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيمصطفى طه ياسين ابراهيم157712172041016060

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيرجاء هادي محمود اسماعيل157713202042160042

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيتقى انور مصطفى خضر157714172042382011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينه احمد محسن طه157715172042277051

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الملك اسامة عدنان محمد157716172041011101

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيندى محمد خضر جمعه157717172042224043

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيآيه نعمان شريف حسن157718172042299009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيالنه سعود رشيد محمد157719172042224038

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم محمد عبد القادر طابو157720172042288220

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0النصر النموذجية للبنيناحيائياحمد عبد السالم كامل طويسان157721312041024019

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيأية عمار انور فاضل157722172042290007

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيسارة مثنى مسير فاضل157723332042040052

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد الرحمن عامر وعد هللا اسماعيل157724172041017100

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمود شامل داؤد يعقوب157725172041015117

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيميسم محمد رشيد احمد157726172042244091

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائياوان فارس خدر نايف157727172042244007

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسماء خلوق جودت عبد الغني157728172042357069

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيسيماء رضوان جالل محمد157729172042286168

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية االندلس للبناتاحيائينور أحمد جاسم عطية157730172042286249

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيهبه محمد يونس علي157731312042038055

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيايمان زاهر ابراهيم اسماعيل157732172042286046

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيموج دريد فائق علي157733172042286237

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيماوية حسن حسن عبد157734172042237123

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيطه علوان نجم حسين157735182041140012

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيتبارك نصير حسن هاشم157736312042047048

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.3اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينب سعد الدين خليل حمودي157737172042286129

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.1ثانوية المتميزات االولىاحيائيمريم محمد احمد جاسم157738172042233111

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد خليل ابراهيم حسين157739202041001191

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيجمانه محمود محسن نجم157740172042231060

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد الغني سليمان ارزيك157741192041069022

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيلينا سعد سالم حمدون157742172042268064

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيحنين محمد ياسين عبد الرحمن157743312042047063

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0ثانوية القوش للبناتاحيائيدنيا نصير موسى اسطيفو157744172042256005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيتماره خالد نجم فتحي157745172042327013
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد حسن اورحمان محمود157746202041303151

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيميالد خالد فريد حسن157747172041060079

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيايه عمر محمد مراد157748172042104004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيمحمد مازن احمد محمد157749172041016057

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيعبير عبد السالم نجم احمد157750172042231221

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيغيث زيد احسان بشير157751172041023090

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزينب علي عباس عبد157752202042134039

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0ثانوية دمشق للبنيناحيائيبالل جمعه عبد هللا خلف157753192041052004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد شامل محمد ذاكر توفيق157754172041017173

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيايه سالم مصطفى يونس157755172042292006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيمؤمن صالح مهدي صادق157756202041390068

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.8ثانوية المتميزات االولىاحيائيتمارا صفوان سمير سامي157757172042233030

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.5اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيحسن لؤي خالد احمد157758172041011049

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.1اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيآيه سعد صالح مصطفى157759172042357025

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيآيه خالد رمضان يونس157760172052285002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمتي سلوان متي الياس157761172051228013

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية582.0ثانوية حكنة للبنينتطبيقياحمد حسين محمد اسحاق157762172051109001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية582.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيلقمان محمد عبد محمد157763172051008090

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية579.0اعدادية عين سفني للبنينتطبيقيطه غسان عدنان طه157764172051101016

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية578.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيابراهيم عزام محمدعلي ذنون157765172051089001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية578.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيقاسم حازم علي رضا زينل157766172051178032

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية578.0اعدادية عين سفني للبناتتطبيقيايه امير احمد علي157767172052258001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية577.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيفاضل اياد فاضل جاسم157768172051017106

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية577.0اعدادية الشرقاط للبناتتطبيقيغيداء عبد الغني مرعي هايس157769182052163013

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية576.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيرضوان تركي احمد محمد157770172051002004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية576.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمهدي اسماعيل عاشور حسين157771172051351732

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية575.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعبد هللا كنعان خضر محمد157772172051007036

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية575.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياحمد علي حسين يونس157773172051026010

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية574.0اعدادية زينب للبناتتطبيقينبأ محمد حازم يحيى157774172052285022

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية574.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتتطبيقيطيبه عبد هللا محمود عبد هللا157775312052058009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية573.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيتبارك بشار عائد قاسم157776172052315004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية572.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيكرم حسين جاسم حسين157777172051228012

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية572.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينتطبيقيياسين عبد السالم ابراهيم ثامر157778192051069025

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية571.0اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيايناس بكر يوسف عزيز157779172052261007

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية571.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيعبد هللا عمار عبد هللا احمد157780312051024031
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية571.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقييزن جهاد احمد حسين157781172051020086

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية570.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيالحسين علي خيري قاسم157782172051008023

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية570.0اعدادية البحتري المختلطةتطبيقيخير هللا عباس فضل خضر157783182051048006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية570.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقييحيى عبد القادر عبد الحميد امين157784192051003065

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية569.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقيعلي خلف علي حسن157785172051104011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية568.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيزهراء عامر حامد عبدالغفور157786192052178017

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية568.0اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيمحمود عدي حازم احمد157787172051010027

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية568.0ثانوية سيوان للبناتتطبيقيزبيده كفاح محمود مصطفى157788312052038011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية567.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيعلي اياد طه محمود157789172051089007

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية567.0اعدادية برطلة للبنينتطبيقيعباس نعمه احمد رضا157790172051067017

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية567.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيشهد اكرم عبد القادر عبطان157791272052059046

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية567.0ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيفاروق جمال هاشم فرحان157792192051124023

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية566.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد رعد عبد القادر رشيد157793202051001071

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية566.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحاكم حميد كاظم شروح157794292051004017

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية566.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينتطبيقيمجد متي عبد االحد ايوب157795332051001040

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية566.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيحسين عامر عبد الواحد كاظم157796232051052007

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية565.0اعدادية الراية للبنينتطبيقياحمد صدام طارق صديق157797172051025002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية518.0اعدادية الراية للبنينتطبيقييحيى مروان سالم شمس الدين157798172051025060

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية462.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمحمد جمال عبد الجبار مراد157799172051020062

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية459.0ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيماتياس نشوان جورج سليمان157800312051101013

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية455.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةتطبيقيسامر داود سليمان محمد157801172051367009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية447.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقياحمد خضر محمد مراد157802172051020012

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية441.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيسفيان شامل هاشم حسن157803172051012027

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية440.0ثانوية القادسية للبناتتطبيقيرانيا ليث حازم طه157804172052299005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية439.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياسماعيل رضوان اسماعيل ابراهيم157805172051008022

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية435.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقياحمد محمد احمد محمود157806172051028013

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية434.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيحسين علي سمير عواد157807222051310049

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية434.0اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقياحمد احسان محسن محمد علي157808172051010002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية425.0الخارجيون - ايمنتطبيقيعلي شريف إسماعيل محمد157809172051400037

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية424.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيآالء شريق نجم الدين عبد هللا157810172052301001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية424.0اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيمجتبى صالح حمزة مصطفى157811172051118020

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية422.0ثانوية حمرين للبنينتطبيقيعبد الرقيب مطر حمدي نخيالن157812312051011019

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية421.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيفتحي دحام عبد هللا محمد157813172051350242

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية420.0ثانوية العبير المسائية المختلطةتطبيقيابراهيم محمد عبدهللا ابراهيم157814172051362001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية420.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد موفق محمد تمو157815172051351633
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية419.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيانور محمد عبد العزيز ساير157816172051143006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية419.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا نجم عبد هللا عطيه157817172051351371

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية418.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيرانيا احمد عبد هللا فتحي157818172052290019

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية418.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمقداد عبد هللا طه عبد الوهاب157819162051006103

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية417.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقييونس فاروق يونس يوسف157820172051351800

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية417.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقياحمد فارس طه عبد الوهاب157821162051006005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية416.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقينعمت معن نعمت ذنون157822172051017147

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية416.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيغزاي عبد الرحمن رشيد براك157823192051019058

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية415.0اعدادية الحود للبنينتطبيقيسيف خلف محمد حسن157824172051040003

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية415.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقياسماعيل ثائر اسماعيل عبد هللا157825172051028020

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية415.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد هللا اسامه بدر محمد157826102051022035

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية415.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيسناء رفعت علي نوري157827172052357140

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية415.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيبارق عدنان احمود عابد157828172051366025

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية411.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيدالل محمد ناظم عبد هللا157829172052294011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية411.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقياحمد محمد دحام علي157830172051366012

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية410.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقياحمد عبدالجبار حمدون ذنون157831172051089003

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية410.0اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيحازم سامي حسين علوان157832192051024008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية409.0ثانوية حمرين للبنينتطبيقيمحمود معن محمود مرعي157833312051011030

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية409.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينتطبيقيحمزة عبد الرحمن ابراهيم محمد157834332051001014

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية409.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمصطفى رائد مؤيد يونس157835172051350322

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية409.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمحمد جمال حجاب خضير157836152051071244

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية408.0اعدادية الوطن للبنينتطبيقيابراهيم رائد ابراهيم عيادة157837182051029001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية407.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمصطفى محمد محمود احمد157838172051012069

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية407.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعمر مجيد حميد برجس157839192051020065

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية406.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعمر احمد موفق محمد157840172051223017

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية405.0ثانوية فينك االهلية المختلطةتطبيقيفاضل مهند فاضل محمد157841312051065012

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية404.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقيشيماء جمال حميد عبد هللا157842172052237028

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية404.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيبلسم ممتاز حمدون قاسم157843172052315003

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية401.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عدنان عبد القادر عبد هللا157844172051351694

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية401.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينتطبيقياحمد خالد عبد ابراهيم157845172051358001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية401.0اعدادية القيارة للبنينتطبيقيعمر صالح خميس صالح157846172051042014

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية401.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينتطبيقيحسين سعيد صادق جعفر157847162051366008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية401.0اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيعلي حسين محمد عبد هللا157848182051086019

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية401.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينتطبيقيمصطفى هادي عبد الحكيم محمد157849332051001049

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية400.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقييزن شجاع خضر شويخ157850172051350369
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية400.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقييحيى اياد عباس حسين157851172051142020

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية400.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيعباس فاضل عباس عبد الكريم157852172051080030

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية399.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيمحمد زيد احمد محمد157853172051016029

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية399.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقياحمد صباح عدنان مهدي157854232051257005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية399.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد بيان لؤي نذير157855172051350261

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية398.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا ياسين احمد عكلة157856202051030031

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية398.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيقاسم محمود عطا هللا صالح157857172051366107

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية398.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيرويد عماد دانيال كوركيس157858172051228004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية398.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمؤمن نبراس رضوان محمد علي157859172051011080

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية398.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمود رياض محمد حسين157860172051351659

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية397.0ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقياحمد محمد علي اسماعيل157861172051094004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية397.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيعلي عبيد علي محمد157862192051067031

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية397.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيابرار عمار محمود حمود157863172052232001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية397.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعبد الرحمن طه عاكول عبد هللا157864192051002018

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية397.0ثانوية حكنة للبنينتطبيقيجنيد نايف عزيز علو157865172051109006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية397.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيحكم محمد عبد المنعم فارس157866172051024008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية397.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيعمر سعد هزاع اسماعيل157867172051027055

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية396.0ثانوية القادسية للبناتتطبيقيأريج هشام استقالل بدران157868172052299001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية396.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيمحمد عامر حسن علي157869172051366127

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية396.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعمر مصعب عامر شيخو157870172051023058

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية396.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيقيس معاذ فتحي عبد157871192051014085

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية396.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيطه زيد حكمت محمود157872172051012030

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية396.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقينور امجد عبد الرزاق شاهين157873172052357229

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية395.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيالحسين علي حمد حسن157874172051366017

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية395.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى سالم ذنون محمود157875172051351687

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية395.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد نزار عبد الرحمن سعيد157876172051351641

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية394.0اعدادية  تلكيف للبنينتطبيقيمحمد عبد المحسن سليمان يوسف157877172051084023

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية394.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيعبد هللا صدام جاجان حسن157878312051063018

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية394.0اعدادية ام الربيعين للبناتتطبيقينور ابراهيم صالح حسين157879332052040028

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية393.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيفاتن رأفت رسام احمد157880172052301035

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية393.0اعدادية الحود للبنينتطبيقيجبرائيل اسود ابراهيم علي157881172051040001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية393.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعلي حسن يوسف ابراهيم157882172051023049

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية392.0ثانوية زمار المسائية للبنينتطبيقيحسين حامد زتو حسين157883172051369007

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية392.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقييونس عيد احمد يوسف157884172051350384

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية392.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد صالح حامد حسين157885172051351583
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية391.0اعدادية الحود للبنينتطبيقيمناف محمود علي سالم157886172051040008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية391.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيذنون يونس حازم محمد157887172051017045

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية390.0ثانوية الفراتين االهلية للبنينتطبيقيشعيب محمد صالح محي157888172051227004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات495.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعمر ضبيان شهاب احمد157889172051351453

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات494.0ثانوية تلسقف للبنينتطبيقيريتا نجيب يلده ججو157890172052086003

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات490.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمريم مثنى حسن مرعي157891172052288044

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات486.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيعبيدة عبد هللا فتحي علي157892172051023046

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات485.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد هللا حسن157893172051144029

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات484.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينتطبيقيعمر هاشم محمد احمد157894332051001034

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات482.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيمحمد عتبة عبد القادر عبد الرحمن157895172051015061

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات482.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيفهد عبد هللا خليل احمد157896172051011076

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات479.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيزياد محمد احمد محمد157897172051011034

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات476.0ثانوية القوش للبناتتطبيقيدنيا فاضل عيسى سليمان157898172052256002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات475.0ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيسالم مبشر سالم خضر157899172051186007

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات475.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا فواز كنعان نايف157900172051008058

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات474.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيرسول حمزه جاسم احمد157901172051351215

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات474.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمحمود طه عادل طه157902172051023078

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات472.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيمصطفى احمد هاشم عبد الرحمن157903172051016034

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات466.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعلي رافع نافع داؤد157904172051351409

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات466.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقياسامة عبد الجبار عبد هللا مسلم157905172051026017

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات466.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد اكرم ادريس محمد157906172051351539

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات465.0ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيفتيان محمد طارق محمد علي157907172051186012

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات463.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمؤمن نبراس سعدي اسماعيل157908172051017113

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات462.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعالء حارث خليل فتحي157909172051007040

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات462.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيمصطفى عبد هللا فتحي سلطان157910172051027072

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات462.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيعبيدة خالد احمد هزاع157911172051018021

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات461.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيحذيفة عصام فتحي يونس157912172051017038

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات460.0ثانوية النور االهلية للبنينتطبيقياحمد اكرم احمد حسن157913182051137001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات459.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا حسام الدين ازهر ابراهيم157914172051351352

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات457.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيعبد العزيز احسان سالم حسين157915172051015034

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات455.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمؤمن مصعب ممتاز عبد اللطيف157916172051028085

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات455.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعبد الرحمن عدنان فتحي محمود157917172051028055

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات455.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيحسن احمد مظفر سعيد157918172051054005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات454.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيانمار عدوان حازم عويد157919172051350058

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات454.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعباس ذنون عبد المعين ذنون157920172051011042
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات451.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبد الرحمن صالح ياسين قاسم157921172051011046

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات450.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد اكرم سعد هللا داود157922172051351540

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات450.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عدي حمادي علو157923172051351319

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات448.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعماد علي عبد هللا خضير157924172051011072

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات445.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عمار جبار علوان157925172051350325

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات445.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيعبدهللا عمر عبد األله جبوري157926172051054011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات444.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيياسين جنيد طه عبو157927172051020084

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات444.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيطارق محمد طارق محمود157928172051008041

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات443.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمصطفى احمد غانم مرعي157929172051350316

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات443.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيأمنه ميسر حسين صابر157930172052357008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات442.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيخالد تركي منصور نجم157931172051142003

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات441.0ثانوية النصر النموذجية للبناتتطبيقيدعاء علي رضا هاشم157932322052030006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات439.0ثانوية المنار المسائية للبنينتطبيقيميالد خليل موسى بحو157933172051364026

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات438.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيمريم اياد محمد سعيد محمود157934172052294026

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات438.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيعبد العزيز غني عمير عبد الغني157935192051067024

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات437.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقياحمد عماد عبد القادر عزت157936202051001010

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات437.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمحمد احمد عجاج سلطان157937172051023064

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات437.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد الحميد احمد صالح يوسف157938172051017062

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات436.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقياحمد اسماعيل حسين علي157939172051020009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات436.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينتطبيقيعبد هللا نائل سامي نوري157940332051001027

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات435.0اعدادية الرضواني للبنينتطبيقييونس ذنون جاسم محمد157941172051161015

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات434.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيصالح ابراهيم اسماعيل سلطان157942172051007022

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات434.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيحسين سعد عبد هللا علي157943172051026027

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات434.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعبد هللا كارم محمود علي157944172051026045

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات433.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيمحمد طالل ذنون يونس157945172051007053

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات432.0الخارجيون - ايمنتطبيقييونس علي يونس علي157946172051400067

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات432.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقياحمد محمد زكي يونس157947172051015006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات431.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقييونس عمار يونس محمد157948172051012078

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات431.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد وعد هللا داود حموش157949172051008107

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات431.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيحذيفة صبحي محمد ناصر157950172051005011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات430.0اعدادية غطفان للبنينتطبيقيهيثم نوفل احمد عيسى157951182051042028

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات429.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمثنى زكريا حامد نايف157952172051351530

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات429.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد ماجد عزت خضر157953172051351071

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات428.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيعلي احمد محمد طاهر سعدون157954172051028073

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات427.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيعمر عامر عبد الفتاح عبد هللا157955312051063024
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات427.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا فتحي قادر157956172051351598

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات426.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمصطفى خليف محمد حسن157957172051028116

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات426.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعقيل احمد حسين محمد157958172051351394

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات426.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيحسان نوفل مصطفى سليمان157959172051351180

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات426.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيزكريا ياسر محي الدين محمد157960172051008036

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات426.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعلي غالب شهاب احمد157961172051012047

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات425.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيبسمه عبد الكريم ثامر ناصر157962172052357048

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات425.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتتطبيقيهند نشوان جالل محمد عطا157963172052330010

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات425.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيابو بكر بسام محمود مرعي157964172051020007

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات423.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيلقمان وليد خالد علي157965172051351513

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات423.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيعبد الرحمن فتحي عطية حسين157966172051018016

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات423.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقياحمد سعد خليل يونس157967172051016006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات422.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمد يعرب مقداد احمد157968172051011092

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات420.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيعبد هللا امير عيسى حسن157969172051027035

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات420.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيمريم رياض محمد احمد157970172052328006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات420.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيقمر غزوان غازي عمر157971172052357183

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات419.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبد هللا عزام اسماعيل محمد157972172051011056

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات419.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيسعد مهند سالم طه157973172051028045

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات418.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيمريم ياسر عون الدين محمد شيت157974172052286024

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات418.0ثانوية النور االهلية للبنينتطبيقينزهان محمد احمد حسن157975182051137016

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات418.0اعدادية زمار للبنينتطبيقياكرم شجاع جدوع محمد157976172051103007

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات418.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنينتطبيقيفاضل حمزة فاضل محمد157977172051228011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات418.0ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيمصطفى سالم عبد الرحمن نوري157978172051186015

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات417.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيصهيب محمد جمعه خضر157979172051351285

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات417.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينتطبيقيمحمد سعيد عبد ابراهيم157980172051358010

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات416.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياواب انور محمد زكي احمد157981172051351124

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات416.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيمريم نشوان عبد الهادي غريب157982172052357204

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات416.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيهبه كنعان عبد هللا فتحي157983172052301047

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات415.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياسامة علوان ذنون يونس157984172051002002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات415.0ثانوية الفراتين االهلية للبنينتطبيقييونس نذير نوري قاسم157985172051227014

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات415.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيخليل ثامر خليل محمد علي157986172051028033

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات415.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيعثمان زياد فوزي علوان157987192051067029

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات415.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيمحمد االجدح وعد هللا محمد حسين157988172051160004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات415.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعلي احمد علي حمودي157989172051007042

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات415.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيدالل حسين مجيد احمد157990172052286009
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات414.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيحسين علي محمد نايف157991172051007017

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات414.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعثمان زياد هاشم عبد هللا157992172051008066

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات414.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعمر اياد محمود محمد157993172051351444

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات414.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيدالل بهزاد ذنون يونس157994172052357070

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات414.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيهمام عبد الرحمن الياس جاسم157995172051012075

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات413.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيحسين علي غانم حمدون157996172051350088

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات413.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمصطفى فراس فيصل محمد157997172051054016

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات413.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقييقين اياد نجم الدين سعيد157998172052294034

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات413.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعمر حاتم فارس حمود157999172051026055

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات412.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعلي مسعود حسن عاشور158000172051011070

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات412.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعمر عمار عبد الرزاق سعيد158001172051351459

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات412.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحذيفة خالد عبد السالم عبد الواحد158002172051008030

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات412.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيعلي إبراهيم لطيف حمود158003172051001009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات411.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد خالد دهش محمد158004172051351558

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات411.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيحسن ثامر جاسم محمد158005172051007016

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات411.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيفرح فائز عصمت اسماعيل158006172052290043

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات411.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمحمد حسن شطي محيسن158007172051143041

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات411.0اعدادية الرضواني للبنينتطبيقيفارس عامر احمد عبد هللا158008172051161010

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات411.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياوس سمير صبري عبد158009172051008025

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات411.0ثانوية النور االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الكريم سلطان سليمان158010182051137006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات410.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد سعد انور محمد سعيد158011172051351572

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات410.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيياسين محمد شيت محمد158012172051017152

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات409.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد الجواد محمد عبد الجواد محمد توفيق158013172051008045

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات409.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيبراء عماد محمد حسين158014172051012016

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات408.0ثانوية فينك االهلية المختلطةتطبيقياحسان يوسف احسان يوسف158015312051065001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات408.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعلي وليد خالد جاسم158016172051351429

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات408.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمصطفى محمود يونس حامد158017172051024039

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات408.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيتماره فاروق عادل احمد158018172052285005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات407.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياحمد نشوان محمد حاجم158019172051017018

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات407.0اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيحنين علي عبد الرزاق محمد158020172052274010

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات407.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيعلي سعدي محمد امين حسين158021172051020052

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات406.0ثانوية بحركه للبنينتطبيقيعصام عماد علي عبد158022312051100005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات405.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد رافع محمد بيوض158023172051351039

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات405.0ثانوية النور االهلية للبنينتطبيقيشجاع عز الدين احمد حسن158024182051137004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات405.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيانفال جاسم محمد الياس158025172052290007
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات404.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد عدنان سعيد يونس158026172051351060

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات404.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياسامه احمد محمد عبد هللا158027172051351098

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات404.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيسالم يحيى قاسم يحيى158028172051351246

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات404.0ثانوية الرافدين للبنينتطبيقيكرم عوني ايليا شمعون158029312051101012

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات403.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن سعدي فتحي علي158030172051351315

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات403.0اعدادية البخاري للبنينتطبيقيمحمد امين محمد مرعي حمود158031192051106023

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات403.0اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيهشام محسن شهاب احمد158032172051010031

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات403.0ثانوية حكنة للبنينتطبيقيعلي يونس نوفل قادر158033172051109011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات403.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمعد كرب خالد علي حسين158034172051011106

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات402.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيسيف سعد كدي خدر158035172051060030

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات402.0اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيعمر ياسر حازم سعيد158036172051010022

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات402.0ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد عبد الجبار مراد158037172051094012

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات401.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيايهم وليد يحيى عبد الحي158038172051020023

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب585.0ثانوية موطلو للبناتاحيائيأمل محمد رضا محمد158039202042181001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب583.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيولدان عمار فاضل عباس158040202042180140

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب582.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيسوما محمد محمد علي يوسف158041202042331123

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب581.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيلبنى باسم محمد حمود158042182042244049

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب575.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيسوما عادل خالد نوري158043202042331121

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب574.0ثانوية موطلو للبناتاحيائيلينه ابراهيم صباح يوسف158044202042181023

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب571.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيداليا احمد خليل جالل158045202042134030

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب570.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيسميه عبد فياض صالح158046202042106038

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب569.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيديما عاصم لطيف برغش158047202042124054

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب569.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى دلشاد فتاح علي158048202041001227

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب567.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيادم نجاة مجيد محمد158049202041304025

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب564.7ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيمصطفى عمر مصطفى فقي محمد158050202041399041

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب564.5ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائياالء فائق جميل علي158051202042116012

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب563.2ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد هللا علي عبد هللا حسين158052202041050044

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب562.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيديمه ن نوزاد محمد صالح عمر158053202042344103

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب561.0اعدادية هه ورامان للبنات-عربيةاحيائيالفه علي احمد ابراهيم158054202042135021

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب559.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيايالف شكر صابر رشيد158055202042331027

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب558.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد باسم عبد الحق امانه158056202041001008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب555.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيهيرو ديار بكر محمود158057202042331177

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب552.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم جليل جالل سعيد158058202042160096

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب551.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائينياز طالب معروف احمد158059202042355079

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب550.0ثانوية حطين للبناتاحيائيشيماء زين العابدين جبار مصطفى158060202042133059
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب544.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيئافان عزيز سيد قادر سيد محمد158061202042332001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب542.0اعدادية قره قوش للبنيناحيائيعبد الموجود عيسى احمد عيسى158062172041069021

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب542.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيأالن محمد احمد علي158063202042125001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب538.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيزيد اسامة محي الدين طه158064202041001075

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب538.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيعبد الرحمن عثمان نجم محمد158065202041303108

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب537.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيآمنه علي كمال اسماعيل158066202042154002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب537.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمحمد جمال عبد الجبار كريم158067202041013066

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب537.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائينور يوجل فكرت مدحت158068202042118159

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب536.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيآيه عماد ناجي مجيد158069202042154004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب532.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتاحيائياستبرق عصمت جمال جميل158070202042153001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب531.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيكوثر حسين عواد عيسى158071182042145009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب529.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيالرا عبد الكريم محمد رشيد158072202042331143

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب528.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيميثم فاضل فتاح علي158073202041013084

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب527.6ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيموسى محمود احمد حمد امين158074202041399043

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب527.0ثانوية النصر للبناتاحيائينور احمد محمد محمود158075202042137043

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب527.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيشيماء رفيق محمد زوراب158076202042364019

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب527.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزهراء جاسم اسماعيل سمين158077182042244015

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب526.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائييوسف عباس محمد جميل عباس158078172041121048

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب526.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيامير حبيب حسين علي158079202041003015

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب525.0ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمحمد متين حسام الدين مصطفى158080202041050084

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب525.0ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركيا-اسطنبولاحيائياسيل اياد محمد اسماعيل158081132042246002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب524.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيلوزان محمد ظاهر عبد هللا158082202042334242

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب524.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيزهراء طالل محمد زكي عبد الرزاق158083102042123026

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب522.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيرقيه سليمان احمد حسين158084202042120017

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب522.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائينور شيرزاد نادر محمد امين158085202042344186

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب522.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد ناظم رشيد ولي158086202041312118

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب522.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيمريم يلماز حسن حسين158087202042118142

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب521.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيآيار مصطفى حسين علي158088202041302014

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب521.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائينبأ نوري عبد الصمد جادر158089202042154083

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب521.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيخه نده منظر رمضان نجم158090202042355022

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب521.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةاحيائيهازه كاوه حبيب سعدون158091202042363012

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب550.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقينيكا غفار فرج روستم158092202052334056

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب543.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحسن اوزيكان احسان مندان158093202051001065

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب541.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيزينب علي عارف محمد158094202052334030

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب538.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقياحمد ادريس رشيد شريف158095202051006003
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب530.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيدرون شوان عبد هللا حميد158096202051304024

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب529.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيشيرين رمضان صديق ياسين158097202052144014

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب527.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمحمد قاسم عقيل جمعة158098202051013038

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب526.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيأيوب محمد بكر احمد158099202051302005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب524.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةتطبيقيرمضان عبد هللا عمر حمه صالح158100202051301014

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب523.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيشادية فائق جليل نجم158101202052334038

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب523.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيابراهيم عبيد حسين درويش158102202051304002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب518.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةتطبيقيسارا ياور كاكل حمه شريف158103202052347003

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب515.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقياسامة عارف ظاهر طاهر158104202051003018

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب513.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقياحمد عمر عادل رضا158105202051005004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب512.0ثانوية عدن للبنينتطبيقيمحمد علي فخر الدين محي الدين158106202051084029

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب512.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد نجاة رؤوف محمد158107202051304092

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب512.0ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيهبه عدنان جمال احمد158108202052130023

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب512.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيدراز طالب وهاب محمد158109202051304023

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الحاسوب511.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقينجم عبد هللا نجم ضمد158110202051250073

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى588.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيياسمين كمال محمود جعفر158111212042099148

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى572.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيبالل سالم محمد كاظم158112212041041006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى521.9ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيفاطمه عمار زبير خلف158113202042116052

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى521.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيهدى خطاب طاهر حمه امين158114202042138118

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى520.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعمر فواز حسين علي158115202041007043

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى518.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيمنار ميسر سعدون خضر158116172042262085

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى514.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيزبيده جنيد يوسف خضر158117202042121012

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى514.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائياينور جليل اسماعيل احمد158118202042341024

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى511.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيمريم محمود صباح الدين محمد صالح158119202042395065

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى510.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيفريده سيد محمود محمد158120182042182085

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى509.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيسولين نوزاد اسماعيل محمود158121202042134049

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى509.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد موفق محمد نايف158122202041001212

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى509.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد ظاهر خليل محمد158123202041030115

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى503.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيفيان جالل عبد القادر احمد158124202042355063

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى501.0ثانوية اليمامة للبنات للنازحاتاحيائيشفاء مصعب عبد الوهاب عبد العالي158125202042172015

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى501.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعمر حسين محمد رشيد158126202041048119

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى501.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيفائز طه ياسين صالح158127202041013058

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى501.0ثانوية البتول للبناتاحيائيساره محمد صالح قادر احمد158128182042175033

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى500.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيسحر يحيى عطا محمود158129202042118095

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى500.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائياسراء محسن حميد أحمد158130202042398005
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى500.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائييوسف محمد مظلوم عبد هللا158131202041015061

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى500.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد أكرم فارس حسن158132202041312018

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى499.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيهابيل قابيل جوهر محمد158133202041011060

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى499.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيزبيده احمد خليل احمد158134202042139048

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى498.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائياوات جهاد حميد علي158135202042138015

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى498.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد علي موسى احمد158136202041030116

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى497.0ثانوية باجوان المختلطةاحيائيزهره محمود حسين مصطفى158137202042205004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى495.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيهه وار نامق اجل رضا158138202042365056

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى495.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائييوسف رزكار سمين كاكه برا158139202041302157

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى494.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيمروه سعد احمد فتحي158140202042124091

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى494.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيايناس صدام جمعه دوير158141202042117017

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى494.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيدنيا يوسف ماهر صالح158142202042118064

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى494.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيشادمان دلشاد عزيز عبد الرحمن158143202041304070

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى493.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائييحيى رشدي اسماعيل فرج158144202041005068

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى493.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيجيدام مقداد محمد ابراهيم158145202042109026

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى492.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائياالء مؤمن فاضل امين158146202042118027

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى491.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياالء حسن جمعه بكتاش158147202042160009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى491.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيتبارك علي حسين محمود158148182042244007

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى489.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمريم عصام احمد يوسف158149202042180116

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى489.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيانس عبد الرحمن ابراهيم محمد158150332041001019

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى488.0ثانوية أقار صو للبناتاحيائيعائشه باسل فاضل جاسم158151202042393008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى486.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيايمان محمود حسن صالح158152202042250011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى486.0ثانوية العراق للمتميزيناحيائيخالد جودت محمد رضا عبد الرزاق158153202041050029

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى485.0ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد عماد كوثر محمد158154322041011017

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى485.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد أكو فاضل محمد158155202041312081

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى485.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد العزيز ناظم مشعان محمد158156202041048089

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى485.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائياسماء صالح الدين ابراهيم مجيد158157202042134011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى484.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيخليل جمهور موسى حمد158158202041003036

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى483.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيقاسم ساالر محمد عبد هللا158159202041004047

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى483.0ثانوية البوجواري المسائية المختلطةاحيائيافراح عبد الرزاق مؤنس علي158160182042330002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى483.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيشه نكه غالب قادر حمزه158161202042344150

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى481.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيساره كاوه مجيد ياسين158162202042332027

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى480.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيأروى رياض نصيف عبد هللا158163202042188001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى479.0النصر النموذجية للبنيناحيائيحسام جاسم محمد سعيد خضر158164312041024041

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى478.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيفالح حسن علي غفور158165202041302092
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى477.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيرؤيا شادان لطيف علي158166202042180045

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى477.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيداروان احمد غفور شريف158167182041009025

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى476.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيالفان رفيق احمد محمود158168202042342064

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى474.0ثانوية الحريري للبناتاحيائينورس احمد محمد ابراهيم158169202042114102

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى474.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيتاره فرحان ناصح محي الدين158170202042344078

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى474.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائياالء مظفر شكور يوسف158171202042154008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى473.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعمر اسماعيل جاسم محمد158172202041022079

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى469.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيعمر فاروق محمود محمد158173202041399028

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى507.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقياحمد صادق محمد علي حمه صالح158174202051304004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى474.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيرواء رابح مهدي هادي158175202052121007

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى473.0ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين علي محمد158176202051059011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى469.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيرؤيا ايدن علي حيدر جمعه158177202052121006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى462.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعبد هللا عمر صبر حسن158178202051011019

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى462.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيايالف اديب عبد الواحد محمد158179202052120005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى456.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد هيمن محمد صديق158180202051001083

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى449.0اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيأحمد نجم الدين أحمد حسين158181202051004002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى448.0ثانوية مار افرام للبنينتطبيقيسركيس سمير يوسف ايليا158182202051039003

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى445.0اعدادية الشورجة للبنين- دراسة عربيةتطبيقيكرمانج نجاة محمد كريم158183202051045009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى442.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانيتطبيقيمصطفى فائق جهاد خضر158184202051391014

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى437.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد محمد عباس احمد158185202051312021

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى437.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقياحمد صباح رمضان عباس158186202051013004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى435.0ثانوية النسور المسائية المختلطةتطبيقيعادل بكر عبد هللا حماد158187202051257013

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى432.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيسرمد حسين عوني عزة158188202051005022

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى428.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةتطبيقينهلة داود احمد محمد علي158189202052320010

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى428.0ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي ناظم نجم قادر158190202051059013

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى427.0ثانوية المسرة المسائية للبنات - تركمانيتطبيقيدنيا خليل مردان سليم158191202052396004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى424.0ثانوية ٩ نيسان للبناتتطبيقيفاطمة هجران قادر سعيد158192202052101015

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى422.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقييوسف طارق احمد امين158193202051314039

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى422.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيبافيل فرهاد حسن محمد158194202051304013

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى420.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقييونس نور الدين كريم عمر158195202051304113

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى419.0ثانوية التاخي االهلية المسائية للبنينتطبيقياحمد حسيب محمد انجه158196202051266003

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة586.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبيداء ياسر ابراهيم عبد158197202042144019

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة586.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيرانيه عيدان حسن محمود158198182042182038

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة582.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيكيالن دلير جوامير امين158199202041302098

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة581.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائياسماء احمد محمد مجيد158200202042119004
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة579.0ثانوية البيداء للبناتاحيائينور نبيل محمد حميد158201202042139112

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة577.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم خليل احمد158202172041008304

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة576.0اعدادية الهدى للبناتاحيائياية نجاة حبيب مجيد158203202042117009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة573.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيساره ابراهيم بكر محمد158204202042119039

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة570.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيان شاء هللا حمد عثمان اسود158205202041001042

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة567.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيسايه عبد الحميد صالح رحمان158206202042331110

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة566.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد اركان بهاء الدين مصطفى158207202041048138

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة565.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيميامي حسن عكله شبيج158208202042123014

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة563.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائياوات نجاة عثمان سعيد158209202042355010

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة562.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيروان نبيل دانيال شابا158210202042142003

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة562.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيشاهو ساالر محمد علي صالح158211202041001084

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة562.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد مازن محمد فياض احمد راسم158212202041001023

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة561.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيهالة حاتم حسين خلف158213202042117064

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة559.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيصفا همام عبد حبش158214182042208018

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة557.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيكالرا برزان عبيد بابه شيخ158215202042334224

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة556.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائياحمد وليد محمد عبد158216192041003010

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة555.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيفيصل محمد حسين محمد158217312041063054

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة555.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيمنار عماد عدنان جاسم158218202042118146

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة554.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحسين محمد علي تقي زين العابدين158219202041001063

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة553.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعمر خطاب عمر مصطفى158220202041003074

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة553.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيهدى جمعه فاضل نوري158221202042134093

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة552.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد فريدون حمه شريف بهرام158222202041312112

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة551.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيرتاج عدنان حسيب عبيد158223202042114036

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة550.0ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةاحيائيمصطفى اسماعيل مصطفى مراد158224202041371019

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة550.0ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةاحيائيالنه وليد احمد علي158225202042371004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة548.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيمنى علي خضير محمد158226202042111049

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة548.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيابراهيم وليد عثمان شاكر158227202041390010

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة544.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيساره هالل عدنان احمد158228202042130014

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة543.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيزريان شيروان حسن محمد158229202042344109

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة543.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينورا لؤي قاسم جبار158230202042117062

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة542.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى هاشم محمد حمد158231202042160110

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة542.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيندى شيرزاد حسين قادر158232202042354047

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة542.0اعدادية الشورجة للبنين - كرديةاحيائيقاسم عزيز حسن كريم158233202041305020

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة542.0ثانوية موطلو للبناتاحيائيفاطمه محمد اسماعيل حسن158234202042181022

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة542.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيزهراء صديق توفيق فارس158235202042332021
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة541.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمؤمن صباح عثمان محي الدين158236202041022094

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة540.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيزانا فرمان محمد حسين158237202041314008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة539.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعبد هللا غانم حسين شبيب158238202041025035

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة538.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيسه يران عادل عبيد نامق158239202042340038

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة537.0ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةاحيائيدينا ساالر برزو نصر الدين158240202042371002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة537.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان فرهاد حسيب عبد هللا158241202042341022

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة537.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهانا قهار محمد صالح رحيم158242202042144072

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة536.0اعدادية داقوق للبنيناحيائيمحمد ساري شكور عباس158243202041017034

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة536.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيتابان ازاد احمد اسماعيل158244202042332011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة536.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيمريم رياض مهدي صالح158245322042029053

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة535.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمهدي صالح محمد زمام158246202041003109

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة535.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيابراهيم حمد جاسم محمد158247182041020004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة534.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيبه سوز كريم اسماعيل عبد القادر158248202042346028

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة533.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد عبد هللا حسين علي158249202041009074

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة532.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيبرزان نوزاد رفيق اسماعيل158250202041377055

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة532.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيعبد اللطيف هاشم عبد اللطيف محمد158251202041390045

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة531.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد خالد اسدخان خالطي158252222041306321

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة531.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد معد حسين سليمان158253202041030124

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة530.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد مقداد محمد ابراهيم158254202041007053

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة530.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيامير مروان عبد االمير علي158255202041304031

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة529.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيمضر شاكر محمود علي158256212041012135

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة528.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمصطفى كامل ناوي غافل158257212041049039

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة528.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائياالن سيروان حميد رشيد158258202041304029

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة562.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةتطبيقيساره نجاة مصطفى محمد158259202052333015

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة562.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةتطبيقيالياس ابراهيم صابر محمد158260202051301009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة561.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعبد الرحمن حميد رشيد رؤوف158261202051001035

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة560.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةتطبيقيخه نده طالب خالد محمود158262202052355012

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة560.0ثانوية شفق للبناتتطبيقيايه عدمون محمد صالح نجم الدين158263202052145003

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة559.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيمهدي عاصي تيعوز غفور158264202051302073

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة557.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيأيوب قاسم مصطفى قادر158265202051312011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة556.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيأنس جمال عبد الغفور صالح158266202051314006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة555.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتتطبيقيفاطمة نبيل رفيق علي158267202052184001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة554.0ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقياحمد بدران خلف جواد158268202051200004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة554.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيسيف رياض وديع توماس158269202051001028

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة553.0ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقياوس ليث صالح عبد القادر158270322051010005
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة553.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيحسن نور الدين حسن علي158271202051312035

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة552.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيعبد هللا مسعود ابا بكر محي الدين158272202051309017

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة552.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيإبراهيم فرهاد خليل كريم158273202051312002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة550.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةتطبيقيليلى شمال نعمان خضر158274202052320008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة546.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد يحيى حسين معصوم158275202051303060

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة546.0اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيشهد حسام الدين شوكت احمد158276202052102011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة546.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةتطبيقيياسا اسماعيل عبد الرحمن محمد158277202051301023

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة544.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقينوينه ر اشرف فاتح عبدل158278202051303065

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة544.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد طارق عزيز مجيد158279202051377092

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة543.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد نجاة محمد علي158280202051303058

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة542.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد احمد حسين علي158281202051311022

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة535.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمصعب اوس عبد الجبار معجل158282192041020066

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة531.0ثانوية االماني للبناتاحيائيآيه عامر عبد هللا علي158283182042254002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة530.0ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيهبه يوسف حمودي جاسم158284202042200011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة529.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعبد الرشيد مدحت حميد رشيد158285182041041027

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة523.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعبد الرحمن حمود حسن احمد158286312041063032

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة521.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيأسيا عرفان عزيز ادهم158287202042106001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة519.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيابراهيم صالح حمه صالح عزيز158288202041311005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة519.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيعلي حسن حسين حميد158289202041304086

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة518.0ثانوية سلطان اوزبك للبنين - تركمانياحيائينظام خير الدين شمس الدين علي158290202041392014

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة518.0اعدادية والت للبنين - كرديةاحيائيشيركو شكر عمر امين158291202041315003

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة517.1ثانوية العراق للمتميزيناحيائيطيف صباح محمود حسين158292202041050033

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة516.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيعائشه لطيف وهبي حسن158293202042395055

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة516.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيسما محمد برهان رشيد158294202042124071

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة516.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيشهد فاروق عمر حسن158295202042282162

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة516.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيادهم حسن عبد العزيز احمد158296182041020016

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة515.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيايه محمود مهدي عبد158297202042124039

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة514.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمصطفى يوسف مجيد عبد158298202041022133

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة513.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنيناحيائيمحمد جودت شاكر صابر158299202041016015

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة513.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيفائق فاروق خلف عاني158300202041261060

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة512.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيحنين طارق تحسين صالح158301202042131002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة511.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيبراءة احمد عمر نجم158302202042118050

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة511.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيهبه هدايت احمد علي مردان158303202042102071

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة511.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائياسراء ابراهيم يوسف عبد158304202042102005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة511.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى علي جميل علي158305202041001234

صفحة ٤٥٢٣ من ٦١٩٥
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة511.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيلبنى عماد حسين مهدي158306202042188020

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة510.0اعدادية بروانة للبنيناحيائيوليد حسين خيري رحيم158307192041067038

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة510.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزهره جاسم محمد سليمان158308202042154034

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة509.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيادم انسام مانوئيل زيا158309202041015008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة509.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيأيه رحيم عبد الحسين خليفه158310202042117018

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة509.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائياالء عز الدين عبد هللا سعيد158311202042330007

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة509.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياالء حسن علي عيسى158312202042144010

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة508.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيعبد هللا عثمان زيدان علي158313172041142016

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة508.0اعدادية ١١ اذار للبناتاحيائيعائشه عبد هللا سعد هللا عبد هللا158314202042136011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة507.0ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائيساره قاسم سلمان معجون158315182042397004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة507.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمروه يشار اسماعيل عثمان158316202042180109

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة507.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيسرمد ستار عثمان حسن158317202041009030

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة507.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمود رائد رؤوف احمد158318202041001219

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة506.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيساره دلشاد عبد هللا احمد158319202042331105

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة506.0ثانوية آشور للبناتاحيائيناديه محمد خلف حبيب158320182042243108

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة506.0اعدادية تل علي للبنيناحيائيعلي حسين عبد هللا عزيز158321202041035009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة506.0اعدادية الشورجة للبنين - كرديةاحيائياحمد عبد الوهاب عبد هللا محمد158322202041305005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة505.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيرحمه صالح لطيف عبد هللا158323202042124057

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة505.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمحمد مرتضى اسماعيل عبد158324222041035247

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة505.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزينب فهمي حسن كريم158325202042180064

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة505.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيرند نهاد عبد هللا كره بيت158326202042142002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة504.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيأسامة خالد يوسف محمد158327202041004013

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة504.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيبراء ايلخان عدنان كمال158328202042395019

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة503.6ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد السالم محمود فاتح ابراهيم158329202041050040

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة503.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيئاالن حسين ابو بكر محمد امين158330202041302002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة503.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائياسراء عماد احمد بكر158331202042140006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة503.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائياحمد كامل كريم كوثر158332202041013009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة502.0ثانوية بيجي المسائيةاحيائيمحمد نجم عبد اسماعيل158333182041332081

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة501.6ثانوية العراق للمتميزيناحيائيحذيفه اياد رمضان صالح158334202041050023

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة534.0ثانوية قنديل االهلية للبنينتطبيقيوضاح ابراهيم علي صالح158335202051089005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة506.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيراكان جاسم محمد يونس احمد158336202051006031

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة499.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيعمر ماهر نجم سعيد158337202051259157

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة497.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيرامي خميس غضب برغوث158338202051030016

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة493.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيراستي سربست محمد جبار158339202051304028

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة493.0اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمصطفى فؤاد نجم صالح158340202051004039
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة493.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيزينب حكيم سعيد كريم158341202052331024

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة477.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيفاتن نجاح خوام احمد158342202052120031

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة473.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد احمد محمد فتاح158343202051377082

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة467.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيتطبيقيسندس مسرور جعفر جاسم158344202052395023

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة466.0اعدادية تازة للبنينتطبيقيمحمد مشير عاشور مشير158345202051018016

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة466.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيسرمد جاسم فاضل هزاع158346202051005021

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة465.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيمها عدنان طعمه ياسين158347202052138036

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة465.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقينور الدين سعيد عثمان عاصي158348202051001098

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة464.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيايمان علي حسين حسن158349202052139013

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة463.0ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيمحمد سلمان رحيم حسن158350162051080037

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة462.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعبد هللا علي ناظم قادر158351202051005031

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة462.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد صباح رؤوف عزيز158352202051312082

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات االلكترونيك والسيطرة461.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةتطبيقيريفان عثمان حسن حسين158353202052349008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة509.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيسنكر امانج نجاة حمه سعيد158354202051314016

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة509.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقييوسف سالم صابر عباس158355202051312102

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة508.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيسرمد نجاة عبد الرحمن عبد هللا158356202051303030

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة496.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمرتضى عبد الرحيم ذياب حميدي158357202051003069

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة495.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيهند لطيف ياسين ابراهيم158358202052139061

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة490.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيئاالن بهروز ناميق محمد158359202051303001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة482.0اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقياحمد نياز حسين علي158360202051009002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة476.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعبد الباري عدنان بكر جمعة158361202051048032

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة475.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيجنكيز اسماعيل جمعة ساقي158362202051259044

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة473.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيهيفى عبد هللا طه احمد158363202052334063

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة473.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيمفيده غفور جبار رجب158364202052345037

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة472.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيهدى محمد علي ولي158365202052133022

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة471.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقييوسف مردان صابر كرم158366202051303074

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة469.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيمصطفى علي صابر عمر158367202051312091

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة468.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقياسراء فؤاد احمد حسين158368202052352004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة466.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقينيكار وريا عزيز شريف158369202052331047

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة461.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيتاج الدين غسان دخيل مهدي158370182051078006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة461.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيروشنا صباح سليم صابر158371202052334027

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة460.0اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيشيماء ذياب مطلق محمد158372202052102013

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة458.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيبه لين نصر الدين عمر درويش158373202051314041

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة458.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد نازاد جمال محمد158374202051312086

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة457.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقييونس دلير عبد الرحمن حسن158375202051311035
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة457.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيشمال عثمان حسن محمد158376202051377055

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة456.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيزينب فالح نوري محمود158377202052138021

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة454.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقيمحمد ادريس حسين كريم158378202051002030

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة453.0ثانوية مار افرام للبنينتطبيقيكوركيس سمير مرقس زومايا158379202051039005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة453.0ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيزهراء محسن فاضل ياسين158380162052299013

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة453.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقياسراء فرمان عبد الخالق احمد158381202052139006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة453.0ثانوية نزهان الجبوري للبنين للنازحينتطبيقيمحمد فاضل قادر عباس158382202051067021

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة452.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقييوسف صيوان محمد عثمان158383202051377131

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة451.0اعدادية يايجي للبنينتطبيقيمصطفى صالح فتاح عمر158384202051203010

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة450.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيعلي عادل جمعه كاكالن158385202051302041

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة448.0ثانوية حطين للبناتتطبيقينور كامران حاكم علي158386202052133021

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة447.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيعبد الرحمن حسن حميد عمر158387202051304049

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة446.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيدنيا محمد نامق مدحت158388202052133006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة445.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةتطبيقيمحمد ذنون علي عبد هللا158389202051283017

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة445.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيعبد هللا علي حسن علي158390202051304052

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة445.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيلطفيه تورهان طلعت مبارك158391202052139045

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة444.0ثانوية العلم االهلية للبنينتطبيقيايمن محمد عطيه صالح158392182051136002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة443.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد حكيم مجيد محمد نوري158393202051314030

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة442.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيسوميه فريدون امين اسماعيل158394202052345030

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة441.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيتطبيقيهبه عبد الكريم عمر شاكر158395202052395047

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة441.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيعلي دلير عبد الوهاب محمد158396202051304056

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة440.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيبسمه السيد عبد الخالق احمد مبارك158397202052139017

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة440.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيعلي حسام عطا هللا عبد158398192051013036

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة440.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقياحمد نظام صالح محمود158399202051304006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة440.0ثانوية الصقر المختلطةتطبيقيخلف ثاير ظاهر خلف158400182051311005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة438.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمصطفى كنعان محمد صابر158401202051304102

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة438.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيآيه نبيل عبد القادر محمود158402202052154002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة438.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقياالء لطيف فرج محمد علي158403202052382006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة437.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيمنار حاتم محمد هادي158404202052154023

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة437.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيحسن علي داود حاتم158405202051001022

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة436.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيدرياه جمال عبد الرحمن طاهر158406202052282027

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة436.0اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيمريم زياد عاصي علي158407202052102017

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة436.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةتطبيقيداليا دلير ناصح اسعد158408202052349006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة435.0ثانوية القلم االهلية للبنينتطبيقيذنون بكر حسن عبد الرحمن158409202051049003

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة435.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد احمد محمد عبد هللا158410202051312074
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة434.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيأمير عز الدين رشيد حسن158411202051303002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة434.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةتطبيقيمنال علي عمر محمد158412202052320009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة433.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيفهد حسين محمود حسن158413202051001061

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة430.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةتطبيقيامينه فرمان نوري صابر158414202052355001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة430.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيزينب جمعه محمد امين محمد158415202052334029

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة429.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةتطبيقيبه هره ياسين محمد امين محي الدين158416202052349004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة429.0اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيعمر محمد رشاد عطية158417202051004022

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة429.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد كطاع غدير158418202051001040

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة429.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيشنكه حميد محمد امين محمد158419202052331032

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة429.0ثانوية مار افرام للبنينتطبيقيمارتن ليث جورج عبد المسيح158420202051039006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة428.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيعلي طالب احمد محمد امين158421202051304057

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة428.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقياحمد ناهض حاجم كاكه158422202051005006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة428.0ثانوية قنديل االهلية للبنينتطبيقيعمر سامي غفور محمد158423202051089003

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة427.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيدنيا اسماعيل خورشيد رشيد158424202052345019

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة426.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد امين عمر فرج158425202051303040

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة425.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيعبد هللا محمد بيلماز عباس158426202051262053

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة424.0اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيكوثر صابر رضا قادر158427202052102016

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة424.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيريكار فؤاد جواد جالل158428202051309009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث565.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيسرى مصطفى عبد هللا محمد158429202052154015

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث543.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيحسين علي اكبر مهدي158430202051005016

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث537.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعمر فخر الدين خورشيد يوسف158431202051048060

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث528.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيفاطمه الزهراء سلطان عبد محمد158432202052133018

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث500.0ثانوية بابل للبناتتطبيقيجنان سجاد عواد حاضر158433122052095005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث498.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلى حسين على رفعت158434202051094006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث488.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيوائل حسين محمد حسين عبد158435202051094009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث484.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيتطبيقيآيه عدنان حسين محمد158436202052395004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث476.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيكوناي احمد خالد رشيد158437202052139044

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث461.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيايمان سيروان عمر محمد امين158438202052331008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث460.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيعلي خلف علي جاسم158439202051013023

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث459.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانيتطبيقيمحمد واجد حسين سيود158440202051391012

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث459.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقيهاجر عمار حسين علي158441202052114040

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث450.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيسوسن صباح رفيق علي158442202052120027

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث444.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيبناز يوسف فاتح محمد158443202052138013

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث442.0اعدادية المربد للبنينتطبيقيسعيد هيثم جمعة مخيلف158444192051056012

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث440.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيامنيه محمد معتوق محمد158445162052259006
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث439.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيحسن علي حسين عثمان158446202051304020

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث434.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنينتطبيقياحمد رسول علي محمد158447182051381001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث428.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقياسحاق عمر عواد خليل158448202051048014

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث426.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةتطبيقيداليا عمر كاكه احمد حسن158449202052320003

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث424.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيفرهاد فرياد عادل كريم158450202051302049

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث424.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيعلي صالح الدين اصغر محمود158451202051312062

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث424.0اعدادية قونجه كول للبناتتطبيقيمروه نصر الدين اكبر اسماعيل158452202052148021

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث423.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتتطبيقيآمنه وليد عبد الوهاب علوان158453312052058001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث423.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنينتطبيقيجيكر اغا جاسم علي158454182051381002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث423.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيمريم محمد عبد الحمزه عطيه158455202052120038

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث421.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةتطبيقيأسامه بختيار محمد عبد هللا158456202051301002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث419.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيشيماء جمعة محمود شعبان158457202052282055

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث419.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد يوسف حسن عودل158458202051303061

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث418.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيرعد سعد مكي عبد الحليم158459162051001084

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث417.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيايمن عبد الوهاب احمد بهرام158460202051094002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث417.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقيضحى معن جزاع محمد158461202052114021

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث416.0ثانوية العرفان للبنينتطبيقيسجاد علي إسماعيل كريم158462202051057014

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث416.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيسوزان علي رفعت خورشيد158463202052282048

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث415.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيدنيا نبيل نعمت امين158464202052120013

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث415.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقينور رعد عمر مردان158465202052132014

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث414.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيتوحيد لقمان حسن امين158466202051302024

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث413.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيعبد هللا كارزان كاكه مند يابة158467202051304054

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث413.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيشاهين سعد غائب مجيد158468202051259081

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث412.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيقاسم تركي عطية هميم158469292051153189

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث412.0ثانوية الفراتين االهلية للبنينتطبيقيعلي نزار عبد يونس158470172051227008

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث411.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيامير عدنان بكر جمعة158471202051048015

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث410.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقييونس دلير صالح عمر158472202051309041

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث410.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيابراهيم عباس رمضان حسين158473202051005002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث410.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيعمران يوسف عثمان صالح158474202051377070

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث407.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمحمد عرفان هاشم شكور158475202051005048

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث406.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيبالل حيدر كاظم مرتضى158476202051001019

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث405.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيآيه محمد ابراهيم جاسم158477202052154001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث405.0ثانوية اسيا االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد السالم ساقي باقي158478202051095002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث405.0اعدادية تازة للبنينتطبيقيعلي فاضل عباس زمان158479202051018009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث405.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيايه اكرم خورشيد محمود158480202052120008
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث404.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيابراهيم رافع محمد منخي158481202051088001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث403.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةتطبيقيديار دانا فقي عادل محمد158482202051301012

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث402.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيعبد هللا سردار فاتح احمد158483202051304051

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث401.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيعبد هللا ميزر نصار عنيزان158484312051024034

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث400.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعبد الرقيب وليد حمد ناصر158485202051005028

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث399.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمهدي سيف الدين غائب سمين158486202051001096

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث399.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيأسراء أسامه أسماعيل جلوب158487312052063001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث398.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيميعاد خالد حمد عبد هللا158488202052121020

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث397.0ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيزينب شريف خليل احمد158489202052130011

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث397.0ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيعبد الرحمن جاسم محمد احمد158490202051200014

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث397.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقييوسف طارق حمد على158491202051314040

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث396.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه قاسم طالب غريب158492202052154020

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث396.0ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيمالك ظاهر محمد سعيد فاضل158493162051370076

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث395.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيكيالن جبرائيل اسعد علي158494202051314027

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث395.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقييحيى نكتل جعفر صادق158495202051001102

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث394.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد خالد صباح محمد158496202051314031

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث394.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيهيفين عمر عثمان عبد هللا158497202052138045

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث393.0ثانوية ايبك يولو للبناتتطبيقيايناس ازاد بالل شفيق158498202052175009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث393.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمصطفى مختار محمد محمود158499202051001092

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث393.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعثمان عبد الشافي عسل حميد158500192051020053

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث393.0ثانوية ايبك يولو للبناتتطبيقيزينب فاروق نامق حميد158501202052175016

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث392.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمصطفى عبد هللا عزيز بيرداود158502202051304100

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث392.0ثانوية اتا بكلر للبنينتطبيقيغيث صدام خالد حسن158503202051008018

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث391.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيتطبيقيأفنان علي حسين على158504202052395001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث391.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيخالدة عدنان فخر الدين عبد هللا158505202052334020

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث390.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد كامران عبد الرحمن حمة خان158506202051304089

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث390.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقياحمد اياد حسين مغار158507202051006004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث390.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةتطبيقيلونا طارق صادق رضا158508202052349017

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الزراعية/الرشيدية/نينوى509.5ثانوية المتميزاتاحيائيريم فواز حازم حامد158509132042108043

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الزراعية/الرشيدية/نينوى440.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي فارس محمد ابراهيم158510172041223027

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الزراعية/الرشيدية/نينوى396.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد نزار محمد عبد هللا158511172041351105

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الزراعية/الرشيدية/نينوى385.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيطيبة خلف علي كريم158512162042168032

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الزراعية/الرشيدية/نينوى379.0ثانوية االيالف للبنيناحيائيعز الدين احمد شاكر محمود158513192041107015

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الزراعية/الرشيدية/نينوى371.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمحمد حبيب ايلول حمد158514252041151156

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الزراعية/الرشيدية/نينوى369.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيمنار رائد جميل فاضل158515232042128071

صفحة ٤٥٢٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الزراعية/الرشيدية/نينوى364.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيانمار قيصر كريم خضر158516172041367004

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الزراعية/الرشيدية/نينوى363.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمد يونس عبد هللا احمد158517172041080103

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الزراعية/الرشيدية/نينوى384.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيأهله عمار محمد سليم رشيد158518312052063002

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل443.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقياالء وليد هاشم يحيى158519172052235005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل429.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيعمر محمد صالح عبد الوهاب عبد هللا158520172051080041

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل412.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيسعد وسام عبد هللا فهد158521172051028046

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل404.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيبراء عالء يونس محمد علي158522172052288017

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل395.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيفاطمة محمد علي غريب158523172052232027

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل392.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيصبا رضوان طالل سعدون158524172052288031

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل388.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيفهد غانم سالم صفاوي158525172051005038

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل385.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعمر عبد الجبار عبد الستار محمد158526172051012050

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل377.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيردينه محسن عبد الجبار يوسف158527172052357085

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل376.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقياحمد جمعه محمد ديوان158528192051341003

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل373.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيسعد قيدار نذير مصطفى158529172051351253

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل371.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيغدير عبد ااالمير يونس يوسف158530172052352016

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل370.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيحازم سالم عزيز صالح158531172051028026

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل369.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى طه بجاي عبار158532172051351691

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل369.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيصفا نامق سليم محمد158533172052357155

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل366.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيسجى فارس خليل ابراهيم158534172052357132

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل365.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعبد الرحمن وليد مشعل سرحان158535172051011049

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل364.0ثانوية العبير المسائية المختلطةتطبيقيرحمه عدنان عيسى جوير158536172052362006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل364.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمعاذ نامق جالل عبد القادر158537172051351726

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل364.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيساره وفاء فليح حسن158538202052160007

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االدارية/الموصل360.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياكرم حمد علي محمد158539172051350049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل601.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيهدى عقيل محمد حسين158540202042125054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل594.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم زيدان خليفه158541212041018030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل594.0اعدادية سارة للبناتاحيائيفاديه سعد هللا توما يوسف158542172042248044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل594.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيمها عدي حاتم محيميد158543212042043030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل593.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتقوى مهند علي احمد158544172042328019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل592.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيخطاب عمر عبد المنعم احمد158545172041007060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل592.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزهر مازن احمد محمد158546172042294100

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل592.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيعبدالعظيم عباس فياض عاكول158547192041316017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل592.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيميرفت خالد ابلحد حنو158548172042249093

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل592.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيافنان يونس احمد محمود158549172042289014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل592.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيعزت حسون عيسى حمد158550332041056058
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل592.0اعدادية اليمن للبناتاحيائياطالل فتحي عبد الرحمن احمد158551172042237008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل592.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيطيبه وسام خالد محمد158552172042286187

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل592.0اعدادية سارية للبنيناحيائيسعد فيصل محمود يونس158553172041018078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل592.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهوازن طه احمد كالوي158554172042357903

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.1النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد الكريم محمود158555312041024091

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.1ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمصطفى عصام سالم حامد158556172041022108

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0اعدادية الصديق للبنيناحيائييحيى محمود فتحي حمود158557172041028223

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم ناصر رشيد ناصر158558172042232128

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيتبارك طارق يونس محجوب158559172042299023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبد المالك نشوان عبد المالك ابراهيم158560172041023068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائياسماء لؤي شوقي مطلك158561312042047023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمهند فالح صالح احمد158562172041008416

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعبد الرحمن إبراهيم صالح خليف158563172041001017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0اعدادية القيارة للبناتاحيائينور محمد عذاب زوين158564172042242027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشهد عبد هللا محمود سلطان158565172042357551

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0مدارس أور العراقية النموذجية االهلية في تركيا-انقرةاحيائييمان فارس فاضل حسين158566132041241008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الغفور خاشع غفور محمد158567172041351400

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيريحان يوسف سليمان مندو158568172042367012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمحمد صالح علي مطرود158569172041104072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيعثمان محمد نوار حازم محمد علي158570172041015068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائياوس فارس هاشم فتحي158571172041023020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائياسهر خيرو عمر رشو158572332041070009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتاحيائيفاطمة وليد جرجيس عبد هللا158573172042319015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائياحمد عز الدين جمعه حسين158574172041080015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيمحمد تحسين عبد هللا علي158575182041053053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيبراء سمير اسماعيل عزيز158576332042038003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيبشرى صالح شمر مصطفى158577172042241017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيظالل صالح حسن سلطان158578172042301060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء محمد علي عباس158579172042232069

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيسوباز سليبي علي خلف158580172042245043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0ثانوية العياضية للبناتاحيائينني جديع عبد القادر محمد158581172042260028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائييوسف محمود عبوش ازغات158582172041084083

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه كفاح عباس محيميد158583182042271119

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور نشوان عبد الوهاب عبد الرزاق158584172042288246

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيغفران احمد محمود ياسين158585172042296042
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحنين عامر حسن احمد158586172042273027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينور ماهر طه حمودي158587172042231296

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيبشرى حسين ذيب عوض158588172042234004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0اعدادية قره قوش للبنيناحيائيفادي عمران موسى افريم158589172041069025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائياحمد بشار عبد الغني وريد158590172041005005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0اعدادية حمص للبناتاحيائيريام جاجان حميد حمدان158591172042302052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعمر ليث عبد الوهاب احمد158592172041028143

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعلي محمود عبد الستار محمد نوري158593172041011120

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعجيل عامر اخضير محمد158594172041186058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيمريم ياسر محسن فتحي158595172042231256

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايه يونس زينل يونس158596262042132030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل591.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيسرى نافع عاشور محمود158597172042262057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.6ثانوية المتميزات االولىاحيائيساره محمد شكري بسيم158598172042233074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.4اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمعاوية علي صبري علي158599172041011204

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.4اعدادية الطالئع للبناتاحيائيليلى محمد يونس احمد158600172042294200

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.3اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسراء خالد ابراهيم احمد158601172042357050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائياحمد عثمان سلطان حمدان158602172041009004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرحمة فيصل غازي يونس158603172042277038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية االخوة للبنيناحيائياحمد رمضان حاجي صلح الدين158604172041224004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0ثانوية المعتصم با للبنيناحيائيحسان احمد ياسين احمد158605172041162007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتقوى زهير شكري حسين158606172042328018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيفهد صبحي عبد هللا حمد158607172041366046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيضحى مصطفى حسين مصطفى158608172042261049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيمهند فارس شيخو محمد علي158609312041070183

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيريم علي ذنون يونس158610172042273040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية اليمن للبناتاحيائينغم وليد منير يونس158611172042237144

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيانور منذر عبد حسين158612172041017033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرحمة احمد محمد حسين158613172042232047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيساره سعد قرياقوس متي158614172042249059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيوليد خالد درويش اسماعيل158615172041060086

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء مزاحم محمد يحيى158616172042286125

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية سارة للبناتاحيائينبأ محمد سلطان حسين158617172042248061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية المربد للبناتاحيائيتبارك علي عطا هللا بشير158618172042291023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيمنيفه نذير حبيب سليمان158619252042194042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيامواج حسين علي اسماعيل158620172042357125
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور الهدى عمر عبد الستار عمر158621172042232143

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائينبأ نصر حازم داؤد158622172042330109

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيمريم حسن خلف احمد158623172042075008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية اليمن للبناتاحيائياسراء حامد محمد علي احمد158624172042237004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينجالء ذنون مصطفى حنود158625172042230058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيبنان احمد رمزي عبد هللا158626172042274022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمؤمن باسل شكري حسين158627172041008296

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيأيه ابراهيم محمد فيصل158628172042290009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاتن جمعه سليمان محمد158629172042232113

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائياحمد نوفل ادريس احمد158630172041198002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيدينا عزام محمد صالح158631172042294072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينة وسامة سالم محمود158632172042357440

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0ثانوية حمام العليل للبناتاحيائيمروه عبد الباسط محمد جاسم158633172042238032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرفاه برهان عبد هللا محمد امين158634172042288102

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيعائشه محمود محمد احمد158635172042296040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد ضياء حاجي محمد158636172041002024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيميالد حسن سليمان محمد158637172042304028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيخديجة محمد يوسف محمد158638332042062013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيعذراء محمد عزيز ابراهيم158639172042254050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0ثانوية الموالي للبنيناحيائيعقبه علي محمود محمد علي158640172041055004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد سليمان جمعه حمادي158641172041351050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى حامد نجم عبد هللا158642172041008386

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسرى وليد محمد ياسين158643172042288149

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسعدة حسين علي صالح158644172042232087

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيتوماس حجي عباس قاسم158645172041367008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيتبارك محمد عبد القادر جرجيس158646172042231055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل590.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيآمنة خالد هاشم عبد هللا158647172042294007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.7ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيمريم عمر الفاتح امير ابراهيم158648172042318028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.5اعدادية االندلس للبناتاحيائيآمنه وليد اسماعيل طه158649172042286009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسدره اسعد احمد عبد هللا158650172042357501

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيساره شامل عبد الوهاب حمد158651172042299042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمحمد داؤد سالم حسان158652172041161023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيياسمين عبد السالم فرمان عبد هللا158653332042038043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد احمد رمضان مصطفى158654172041007143

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحسن رعد سالم عبد هللا158655172041017052
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيشهد عواد صالح سلطان158656172042300042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيهبة يونس علي عبد المعين158657172042327033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيتبارك الرحمن علي خضير عبد158658172042284006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيرامي رحيم خضر يونس158659172041118030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيغفران نشوان جاسم محمد158660172042330088

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهجران ذاكر مرعي حسن158661172042357874

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيوعد سعيد مراد عنتر158662172041060085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائينور الدين ياسر عارف يوسف158663172041008423

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية النيل للبنيناحيائيمؤمن بشار رشاد صالح158664172041027070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيدعاء محمد خضر حمزة158665172042289047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيسيامند خليل خدر تمو158666172041059043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمحمد جواد نجم صغير158667202041022103

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسيل اسماعيل خليل مسير158668172042232008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيمنصور علي ناصر حمد158669172041366066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيايالف اكرم يونس هادي158670172042294043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيشهد عبدالرحمن محمود صالح158671172042382026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيميعاد حازم قاسم خلف158672172042230055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيسكينه علي اصغر قنبر مصطفى158673172042236029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد العزيز سعد صكر محمد158674172041351392

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب ترف مجول علي158675172042235070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية سارة للبناتاحيائيديانا عز الدين حسن حميد158676172042248014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائياميمه علي صالح عبد هللا158677172042289021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيزينب زينل محمود يوسف158678172042241035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0ثانوية الموالي للبنيناحيائينزيه سعد يونس محمد158679172041055008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيطيبة طه احمد رضا158680172042269040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيخوله ابراهيم عبد امحيمد158681172042371096

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرقية حسام الدين جاسم قاسم158682172042289065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيفتحي سالم علوان معيوف158683172041350268

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية صفية للبناتاحيائيهدى احمد ابراهيم يونس158684172042295042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية االندلس للبناتاحيائياالء نواف بلو مال158685172042286035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيانعام صالح عطا هللا محمد158686172042286044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد عبد هللا ابراهيم نعمو158687172041350030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيبلسم سليمان احمد محمد158688172042315036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية زينب للبناتاحيائيريمه محمد جمعه محمد158689172042285056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد علي عبد حسين158690172041011163
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل589.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيرحمه صدام صديق توفيق158691172042237053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.8االعدادية الشرقية للبنيناحيائيسلمان نشوان محمود حسون158692172041008151

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.3اعدادية الطالئع للبناتاحيائيهدى طارق محمد داؤد158693172042294250

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.2اعدادية االندلس للبناتاحيائيجنة فوزي يحيى قاسم158694172042286067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.1ثانوية المتميزات االولىاحيائيافنان خالد ضحوي حربي158695172042233018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمجيد ابراهيم علي سليمان158696172041018152

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيناحيائيسالم الياس خضر جاسم158697172041359006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم امين ايليا متي158698172042247044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينور نجم الدين عبد هللا فتحي158699172042321056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيرسل خالد داود سلمان158700262042102040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمصطفى سعد عزيز محمد شيت158701172041350375

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0اعدادية المربد للبناتاحيائيمريم رعد علي غزال158702172042291078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيرؤيب نجم عبد هللا علي158703172041186032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0ثانوية الورود والرواد االهلية المختلطة تركيا-سامسوناحيائيعلي عبد هللا ذائب جابر158704132041354005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه عبد العزيز احمد ياسين158705172042288195

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيرغد عادل سعيد نعمه158706172042235061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيندى محمد مجيد احمد158707172042286245

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعلي صالح محمود عيسى158708172041007114

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائياميمه حمد هللا حسن عباوي158709172042330020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيحاجم نشوان حامد اسعد158710172041112007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعباس ذنون يونس احمد158711172041178055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيآية موفق محمد يونس حاج موسى158712172042268010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمه نجم الدين عبد الرزاق شكر158713172042286207

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0ثانوية المروءة للبنيناحيائيعضيد خالد صالح خضر158714182041025007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينب شامل خزعل شكر158715172042357421

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائياالء احمد محمود ابراهيم158716172042371036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0ثانوية امام غربي للبنيناحيائياحمد علي محمود عابد158717172041046003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيرحمه هذال ابراهيم حبيب158718182042144011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيمحمد شاكر احمد رضا158719172041066050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائياقبال علي حسين يونس158720172042236005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائينور فراس جالل محمد158721172042301077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0مدارس أور العراقية النموذجية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيمصطفى رعد اسماعيل حسين158722132041241007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0ثانوية المتميزين الثانية للبنيناحيائيمصطفى صهيب هشام محمد طاهر158723172041212014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيخنساء ادريس جار هللا مال هللا158724172042304009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0ثانوية الزاوية للبناتاحيائيبشائر ميزر علي سلطان158725172042240004
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياسماء ياسين عبد اللطيف ياسين158726172042315011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0ثانوية االزاهير للبنيناحيائياحمد اسماعيل عباس صالح158727172041176001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيايمان شهاب احمد يونس158728172042252010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائينبراس عباس الياس بكدش158729172042269063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيحسين محمد حسين محمد علي158730332041001033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيفاطمه حسن حاضر محمد158731172042297062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيعادل ابراهيم شافي حنوش158732172041084039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيتبارك محمد احمد خضير158733172042237035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيخديجه عارف احمد داؤد158734172042269015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائياقبال علي احمد حسين158735312042081008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيعقيله حسين يونس حسين158736172042241057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائياية صبحي ياسين محمد شيت158737172042294039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيشيرين عبد حامد محمد158738172042051007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياديبه ادهام محمد علي طه158739172042357039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيرفل غدير ايوب رشيد158740172042237061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيمنال خضر عبد الرحمن امين158741172042235120

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء فارس عبد هللا حسين158742172042286121

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0الخارجيات - ايمناحيائيزينب سالم صالح سلطان158743172042401041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن زهير طارق عبد الرحمن158744172041351371

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيزين العابدين عقيل عبد زينل158745172041228019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد ازهر يحيى حسين158746172041028167

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيامينه حبيب محمد سعيد عبد القادر158747172042252007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيريم رحيم قاسم هبسي158748282042073020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيسياله علي حسين سلمان158749172042249065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيغانم فوزان غانم يحيى158750172041007130

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0االعدادية الغربية للبنيناحيائينزار غانم يونس ابراهيم158751172041007186

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيآواب علي عبد الستار محمد نوري158752172041028001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0ثانوية الحرية للبناتاحيائينور منتصر فارس محمد يونس158753322042028014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيصفا بشار حميد رشيد158754172042273059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد حسن محل حمادي158755172041007147

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيآيات نعيم صيوان جويد158756222042417003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيزينب اياد يونس رشيد158757172042231151

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيمنار محمد اسماعيل خليل158758172042231265

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد الرحمن فتحي سالم عيسى158759172041018098

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0ثانوية فتح الفتوح للبناتاحيائيكوثر حمود ماليص مهيري158760192042148025
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيبالل عبد الخالق مال هللا محمد158761172041028042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائياالء قاسم مختار زينل158762172042289016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائيايات عامر صالح سبتي158763192042161006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيايمان ظاهر راشد مطيران158764172042371051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائياحمد عدنان محمد سعيد عبد القادر158765172041118003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسما مضر احمد يحيى158766172042294144

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0ثانوية سد الموصل للبناتاحيائيشيماء ابراهيم علي احمد158767172042257007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيمحمد حامد زيدان خلف158768182041053054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيأميمة رافع يحيى سليمان158769172042321001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزهراء جالل سلطان حسن158770332042038012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرحمه غانم حسين حجي158771172042281033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيياسر محمد جاسم فتحي158772172041017240

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيعبد الرحمن خليفه نجم عبد هللا158773192041106026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينه علي يوسف سليمان158774172042357449

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبيدة موفق سعيد احمد158775172041351461

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية زينب للبناتاحيائيانفال محمد فرحان سعيد158776172042285020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيرسل هاشم طه علي158777172042329008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيهاجر اسماعيل حسين محمد158778332042040126

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائياحمد بشير حمد فياض158779172041026006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائياسماء رضوان شهاب احمد158780172042305009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيبراء عادل مزعل محمد158781172042299020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيدالل حسن محي الدين داؤد158782172042280044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0ثانوية االمام علي للبنيناحيائياسامة محمد خلف حمد158783182041013003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0ثانوية السالم للبنيناحيائيعمر عواد خلف حماش158784182041044034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيامنه سالم غانم عبد هللا158785172042315017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيماريه خالد محمد علي158786172042330097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيبراء اكرم علي محمد158787172042357173

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية الراية للبنيناحيائيمحمود حارث علي محمد158788172041025059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد هللا زياد فاضل سليمان158789172041007099

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0ثانوية بحركة للبناتاحيائيودة سعيد صالح اسعد158790312042043034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيكوثر صفوان صلبي حسين158791172042371239

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية االندلس للبناتاحيائياالء مثنى محمود عبد هللا158792172042286033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيبالل صفوان موفق احمد158793172041017041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدعاء نوري مشعل جاسم158794172042357254

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرند هشام عبد الجبار محمد158795172042231124
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0ثانوية زمار للبناتاحيائيانوار خالص حسين ظاهر158796172042259010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0النصر النموذجية للبنيناحيائيحمزة مصدق يونس فتاح158797312041024046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائياسراء عبد السالم محمد احمد158798172042294020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسلوى ردام شاكر محمود158799202042188017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدانيه ابراهيم يحيى قاسم158800172042357246

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل587.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيحسن محمد حسن محمد158801172041104017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.5اعدادية االندلس للبناتاحيائيايه عبد العظيم حمدون احمد158802172042286050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيسالم محمد عيسى محمد158803202041006017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0االعدادية الغربية للبنيناحيائياثير يونس حمد هالل158804172041007006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمر بسام خضر عبد هللا158805172041008261

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيسرى احمد فالح احمد158806172042290118

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيبركات بدل شارو رشو158807332041064004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياسيا توفيق خلف حسن158808172042315012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية تل علي للبنيناحيائيعبد النور جاسم محمد خلف158809202041035008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسراء شوقي طه صالح158810172042357504

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعقبه خالد جواد محمود158811172041005046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية صفية للبناتاحيائيهاله يعرب يوسف قاسم158812172042295038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيعثمان رمضان صياح مخلف158813192041106030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيكرم نواف حازم خالد158814172041351612

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيطه ياسين طه حسين158815172041084038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية سارة للبناتاحيائيساره خليل ابراهيم محمد158816172042248028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائياسراء سامي محمود محمد158817312042001004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمثنى محمد عبد محمد158818172041008301

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيطالب سليم اسماعيل سليم158819172041067030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائياالء نوري مصطفى محمد158820182042218009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيقمر سبهان محمد طيب احمد158821172042318026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0ثانوية القعقاع للبنيناحيائياحمد غانم مطر عالوي158822182041062003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيزينه مهيدي صالح ابراهيم158823172042274050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعبد هللا محسن جهاد حسن158824172041068040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد هللا غانم كاظم محمد158825172041017111

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا امين مطو فشخان158826332041070046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيغفران حسين ضاحي محل158827172042357637

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيايمان احمد بدر احمد158828172042315029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0ثانوية زمار للبناتاحيائيندى تركي ثروي احمد158829172042259047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيا-سامسوناحيائياالء ماهر اسماعيل عبد المجيد158830132042350001
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيفخريه اسماعيل سليمان حيدر158831332042064008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد محمود محسن عباس158832172041018173

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيفاطمة عبد هللا معيوف محمود158833172042371232

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيفنار فاخر محمد اسماعيل158834172042300054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيسجى حسين علي منسي158835172042280073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم محمد عدنان صالح158836182042276034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0ثانوية دار الشرقية االهلية للبناتاحيائيتبارك وعد صالح حسن158837172042327011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية المربد للبناتاحيائيرواء محمود صالح محمود158838172042291039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيموسى محمد موسى عطا هللا158839172041351854

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيايه هاشم حميد احمد158840172042382009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية الرضواني للبنيناحيائيمصعب حمد حميد جمعة158841172041161029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيياسر عمار احمد ادهام158842172041008436

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيمصطفى سالم راكان ذنون158843172041015123

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيأمنه منير احمد اسماعيل158844172042316003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيتاج اركان عزت احمد158845182041119016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرحمه يعرب قحطان محمود158846172042294082

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيرسل خلف حمد جرو158847172042371120

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيسبأ حسين جميل امين158848212042140140

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيزيد محمد يوسف ادريس158849172041028074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينبأ محمد صابر خضر عمر158850172042290185

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل586.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيهاله حسام احمد عيسى158851182042163054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيسارة صفاء الدين احمد محمود158852172042294122

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيعائشه يونس خليل يونس158853172042297055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيهيثم خالد اسماعيل محمد158854172041013033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيهاجر محمد عارف محمد سعيد158855172042290204

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرفل ثائر عيسى حبيب158856172042247014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد شاكر محمد علي قدو158857312041024151

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيغاليه خليل حسن علي158858332042064007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيايمن اياد سليم مبارك158859192041114025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيباسم زكي ياسين احمد158860172041351168

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيزينة ميسر الياس خضر158861172042237077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0ثانوية العلم للبناتاحيائيمنال علي عبد هللا جاسم158862182042170072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيخلود محمود عبدالباري محمود158863192042243019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0ثانوية حكنة للبنيناحيائيمروان كريم محمد خلف158864172041109032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية حمص للبناتاحيائيحلى عدي عبد الرزاق سليمان158865172042302033
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعمر اسماعيل محمد عبد القادر158866172041009024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيزبيده عدي ميسر محمد158867172042297033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعثمان عبد الرحيم حسن علي158868172041011107

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيآية عبد الكريم قاسم الياس158869172042330007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيرفيدة حاتم جاسم محمد158870312042001010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينوال هاشم عزيز عبيد158871172042357794

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائينور عامر احمد صالح158872172042330113

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيسيف يونس محمود خضير158873172041007076

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيرحيم حميد برى شمو158874172041348021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائييزن لطيف خضير احمد158875172041008441

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيفاطمه صفوان سمير عبد هللا158876172042294185

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيسجى باسل محمد عبد هللا158877172042231178

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيغاده علي جمعه محمد علي158878172042251115

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرحمة عالء شيت احمد158879172042288089

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0ثانوية كفري المختلطةاحيائيمحمد فاتح مصطفى زين العابدين158880322041040024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائييسرى زيد خلف طه158881312042047228

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحكم احمد مقداد محمود158882172041017058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايه احمد زكي احمد158883172042232024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0ثانوية اجحلة للبنيناحيائيليلى ياسين علي ياسين158884172042043007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيشهد اياد فيصل خليل158885172042294149

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0ثانوية الدرعية للبنيناحيائيمحمد حسن حميد ناصر158886232041170013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0ثانوية تلسقف للبنيناحيائيرنيم صباح رفو كوركيس158887172042086004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيرنا صدام محمد علي158888172042284018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيايالف طه فتحي صالح158889172042316012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيصفا شامل عبدهللا شيت158890172042382028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسراء عادل عبد هللا ابراهيم158891202042144005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد موفق رشيد حمودي158892172041007161

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيعال بشار محمد توفيق158893172042290143

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيرعد مرعي حسن عباس158894172041007063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيشهد نشوان عبد الكريم عبد القادر158895172042305041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد داود سليمان محمود158896172041351042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيأية احمد عبد هللا احمد158897172042305003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية المربد للبناتاحيائياسماء جمال سلمان عبد الرزاق158898172042291008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية المربد للبناتاحيائيرحاب محمد علي عبد الرحمن158899172042291031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيغفران يونس خضر جاسم158900172042357649
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية الدور للبنيناحيائيمحمود خالد مجيد ثامر158901182041003047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0ثانوية تلسقف للبنيناحيائيمهند سلمان شمعون هرمز158902172041086004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد صدام عبد القادر حسين158903172041008033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي محمود علي امحيمد158904172041008257

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيعلي احمد محمود سعيد158905172041364037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيميالد يوسف حسين زيدان158906172042288235

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيياسر وعد هللا محمد حمد158907172041007193

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0ثانوية الشجرة للبنيناحيائينوفل جمعه محمد حمود158908202041058006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0ثانوية الرفل للبناتاحيائيايات زيد سبهان مريس158909182042228009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعلي دريد احمد اسماعيل158910172041028130

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيزينب ليث عبد الوهاب احمد158911172042289081

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0ثانوية الموالي للبنيناحيائيعيسى فارس محمود عالوي158912172041055007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيعائشه فخري عباس علي158913312042047144

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيسعد فتحي علي غزال158914172041098015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيشهد طه عبد العزيز عبد هللا158915172042274057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية راوة للبنيناحيائيمحمد عطيه فرحان فياض158916192041022017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينة رفعت عبد الرحمن سليمان158917172042277046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0ثانوية االصمعي للبنيناحيائيعبد هللا محمد علي محمد158918182041109006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيأشجان احمد محمود ياسين158919172042357003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل585.0ثانوية الفردوس االهلية للبناتاحيائيمريم يونس محمود محمد158920172042320013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.8ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيسدرة غسان محمد حميد158921172042318019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.3اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء زيد محمد سعيد ياسين158922172042286119

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.3ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيانس عبد الغني محمد ظاهر158923172041022020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.2ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمحمود رافد سليمان عبد هللا158924172041022097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.2ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيرند طالل هذال سعد هللا158925172042318016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيياسمين احمد عبد هللا سلطان158926202042282297

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيديما احمد فاضل حسين158927172042251052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد سالم يونس عيسى158928172041350317

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيبكر امجد خليل سعيد158929172041016009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيداليا ابراهيم قاسم حسن158930172042299026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبنيناحيائيهيثم مهدي صالح محمد158931182041154008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيزينب خالد غازي سليمان158932312042047096

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيفهر احمد محمد مناوي158933172041104062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمسلم قحطان ناصر زبيدي158934252041052077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0ثانوية بحركة للبناتاحيائيأمينه محمد فالح عباس عمر158935312042043003
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيجاد هللا صباح خلف صالح158936202041048042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيناحيائيلواء سعد محمود محمد علي158937172041365020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيمريم قنبر ولي احمد158938172042315107

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمروه محمد عبد الرزاق يحيى158939172042290165

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيطيبة عمار هاتف عمر158940172042357605

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0ثانوية المتميزات االولىاحيائيعبير حامد احمد شاهر158941172042233094

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور مقداد جميل مرعي158942172042357841

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيامنه صبحي جاسم علي158943172042235015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيفاطمة صالح محمود حبيب158944172042279046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعمر عواد مصطفى عبد هللا158945172041007126

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيمحمود عبد هللا حسن الياس158946172041364070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييوسف حسن نجم احمد158947172041351922

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0اعدادية سارة للبناتاحيائينور خالد منير توفيق158948172042248064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد انور خليل داؤد158949172041351648

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائياحمد حميد ماني صالح158950172041026008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرنا سلطان محمد عبيد158951172042357359

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيتسنيم علي هاشم خضير158952312042047050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0اعدادية المربد للبناتاحيائيامنه عماد عبد الرزاق يحيى158953172042291014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيسيف الدين علي صالح محمد158954172041104034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيساره تيسير علي طه158955332042070047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيصدام حميد مجيد هايس158956312041065015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0اعدادية زينب للبناتاحيائياخالص محمد زكي صادق حسين158957172042285008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيسيف الدين احمد صالح محمد158958172041364026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيشيرين عمر علي خالد158959172042371197

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمصطفى ميسر قاسم احمد158960172041011198

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0ثانوية العرفان للبناتاحيائيشيماء فخري قاسم جاسم158961312042060010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0ثانوية المنار للبنيناحيائياشجان حمزة صالح محمد158962172042095001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيافراح هاشم حسن رضا158963172042241009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيناحيائيمثنى صالح الدين عبد هللا عبد158964172041365021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0ثانوية حطين للبناتاحيائيمريم عبد الحميد الياس خضر158965202042133074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسنا عبد الغني محمد علي حسن158966172042357528

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيايالف نكتل يوسف ابراهيم158967172042104003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0ثانوية باقرته للبنيناحيائينور رياض احمد جاسم158968172042082003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيمنار عبد الحميد مجيد عيسى158969172042244085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيزينب عبد الستار يونس خليل158970172042269029
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائياحمد مرشد عزيز عبد158971172041020015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل584.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيفرح حارث حازم محمد158972172042292041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.6اعدادية الحريري للبناتاحيائيلبنى محمد يحيى محسن158973132042117208

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.4ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمحمود عبد اللطيف عبد الكريم ذنون158974172041022099

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.3اعدادية االندلس للبناتاحيائيأماني سعد محمود عبد هللا158975172042286005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية اليمن للبناتاحيائينور الهدى محمد عطية عايد158976172042237148

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيجمانه سليمان محمد سليمان158977172042274027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيمريم احمد علي فندي158978172042267062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيزين العابدين نوفل عبد الباقي لفته158979172041028078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيكرم عماد قاسم حمودي158980172041007135

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيعبير عبد االمير يونس علي158981172042299054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيزينب محمد طه جاسم158982332042045009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيزينب احمد عبد العزيز علي158983172042280064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيساره عادل عبد هللا ابراهيم158984202042144033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياحمد ياسين ريكان احمد158985192041009035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائياستبرق احمد يونس نجم158986172042301008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرسل عبد الرزاق محمود عمر158987172042230027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى سعد حمدون قاسم158988172041351797

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0ثانوية العلياء للبناتاحيائياسيل سامي عزيز عبد158989202042127001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيماريا احمد حسين هزاع158990172042041014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيرقيه علي رضا بكتش158991172042244044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيانغام خلف علي حلبوص158992172042317006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0ثانوية الثورة للبناتاحيائياسالم طارق عدنان يونس158993172042279004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0ثانوية الموالي للبنيناحيائيعثمان علي خضر محمد158994172041055003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعبدهللا وسام يعقوب هالل158995172041054011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينبأ عبد الرحمن يوسف عزيز158996172042231273

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيهمام عمر عبد فهد158997192041007167

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيعذراء مردان برجس زكر158998332042040079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيسجى عمر شيت اصويفي158999172042279031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0ثانوية االثير االهلية للبناتاحيائيتماره حامد محمود عبد العالي159000172042333004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائينعمة محمد مصعب احمد محمد159001172042301076

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيندى مقداد علي زلفو159002332042051095

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد الرحمن اكرم محمد زكي احمد159003172041028094

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0ثانوية النهرين للبنيناحيائياحمد عبد الغني محمود خلف159004182041067007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمود محمد عاصي حسن159005172041005074
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيرسول حسين علي محمد159006172041003011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيحليمه غسان محمد صالح يوسف159007202042282074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد نوفل عبد الحميد حامد159008172041011022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد غازي بدير عبد هللا159009172041007019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرؤى محمد حازم محمد159010172042357281

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيعلي حسين عبد هللا منصور159011212041023056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيسنا عيسى بداع مظلوم159012172042371185

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسين حبيب محمد علي موسى159013172041124044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيصخر ابراهيم فرج حسن159014172041003014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتاحيائيزينه فاضل علي قاسم159015172042381011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيوسن عبد عويد رمضان159016172042357918

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسيل احمد خالد جاسم159017172042357081

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0ثانوية اجحلة للبنيناحيائيزمزم علي محمود عطية159018172042043004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياالء سالم محمد نوري مصطفى159019172042315014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل583.0اعدادية الراية للبنيناحيائيحسن محمد فوزي عبد احمد159020172041025022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.8ثانوية المتميزات االولىاحيائيصفا ادريس احمد ادريس159021172042233084

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.6ثانوية المتميزات االولىاحيائيريم معمر حازم رشيد159022172042233055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.1اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيرضوان بسام شريف حسين159023172041350125

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائياسراء بشار هاشم صالح159024172042315003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيموسى ابراهيم عطيه خليفة159025182041016113

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرحمه ماهر عزت خضر159026172042231100

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيروعه جاسم حمدون جاسم159027172042294094

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد الرحمن طوفان خلف عبد هللا159028312041024075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائييوسف بشار سالم احمد159029172041020127

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيفاطمة علي حسن علو159030172042241059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية الراية للبنيناحيائيحسن محمد محمود صالح159031172041025023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيمحمد احمد طه سليمان159032172041016042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيشهد محمود حمودي عواد159033202042119049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرواء عبد هللا حسن عمر159034172042231128

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد خليل هذال كنوش159035172041028174

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيعبير ماهر جابر محمد159036172042231222

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرنا برهان عبد هللا محمد امين159037172042288106

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعمار حيدر حسون محمد159038212041085074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمالك فارس محمد شيت159039172042289136

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييحيى بالل عزيز خليف159040172041351909
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرحمه طه فتحي خضر159041172042288092

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيشهد رعد عبد اللطيف طه159042172042290126

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيآمنه محمد عبد الرحيم خليل159043172042292002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائينور عمار محمد يونس امين159044172042298048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائييونس معن يونس حسن159045172041005088

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيغفران رياض ذنون يونس159046172042288184

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيياسر معمر عبد الرحمن عمر159047172041350412

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائياسامة بدر صديق توفيق159048172041017024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيفهيمه حسن عباس سليمان159049332042052043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب ثامر عبد العزيز عز الدين159050172042288124

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسدره شكري عبد الجبار جمعه159051172042273050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيصفا حروبي كصير هويدي159052312042063071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيمريم عامر علي يونس159053312042067029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعقيل شريف اسماعيل محمد159054172041124090

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيسليمان حمدون سليمان فتحي159055172041007073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيمروة نايف عبد القادر حسين159056172042251134

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد عمار مرعي حسن159057172041008036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد فياض عبد هللا جاسم159058172041012068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر ياسر محمد جاسم159059172041351565

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيياسر عمار سعد هللا رضا159060172041017239

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيحسام علي بالل عبيد159061172041007048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0الخارجيات - ايسراحيائيسحر ابراهيم خليل محمد159062172042403080

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0ثانوية الوفاء للبنيناحيائيخديجه اسعد حسين طيب159063312042005007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0ثانوية وانة للبنيناحيائيعبد الودود عبد هللا احمد قادر159064172041093016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيشاهين بدران نوري ابراهيم159065172041005030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0ثانوية هولير زانستي للبنيناحيائيمنهل طه ويس صالح159066312041019025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمد عماد علي عبد الرحمن159067172041005070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد ضياء عبد علي159068172041350319

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيرنا حازم صالح حسين159069172042267030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد نوري احمد صالح159070172041007162

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيرسل حامد عبد الرحمن يوسف159071172042235058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيمحمد لطيف صبحي عواد159072182041119061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0ثانوية قمة التميز االهلية للبناتاحيائينبا نظام ادهام دحام159073172042384002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسماء فريق اسماعيل عبد الرحمن159074172042357079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيازهار محمد سالم عيسى159075172042297010
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيعبير فارس حمد محمد159076172042317040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0ثانوية االمام علي للبنيناحيائيخليل عاصي عبد هللا حمد159077182041013005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل582.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمجول صالح جاسم محمد159078172041351632

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.8اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيايناس راكان عبد هللا صالح159079172042274014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.7ثانوية المتميزات االولىاحيائيرحمه سعد حسن طه159080172042233040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.2ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيدالل خالد محمد جاسم159081172042262033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمأب ياسر محسن فتحي159082172042357704

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائييحيى محمود خليل ابراهيم159083172041350414

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعلي طه عبد هللا احمد159084172041007116

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيساره بدران احمد غزال159085172042232077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0الخارجيات - ايمناحيائيرواء معاد محمدسعيد عبدالعزيز159086172042401036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية قره قوش للبنيناحيائيانور يوسف منصور سمعان159087172041069005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية زينب للبناتاحيائيآمنه عماد طه رجب159088172042285004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمه منير بشير عبد هللا159089172042235106

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيهبة عالء حازم حسن159090172042299076

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرنده تحسين عزيز محمد159091172042231125

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيرجاء حسن عبد هللا خميس159092172042310013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية اشور للبنيناحيائيانس مازن فرج عبوش159093172041147004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيغفران عدنان جميل جاسم159094172042289114

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائياسراء رمضان محجوب احمد159095172042251006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيصفا حامد محمد احمد159096172042330074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرفل عمار زيدان خلف159097172042294090

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية الصديق للبنيناحيائياحمد علي ابراهيم عيسى159098172041028014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيسيف محمد غانم محمد159099172041017079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياالء رشيد محمد رشيد159100172042230007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية النيل للبنيناحيائيعلي نشوان وعد هللا محمود159101172041027059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيفرح بسام بشير عبد هللا159102172042290153

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيمايا خضر خلف خديدا159103332042040098

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمروان حمد عبيد حمد159104172041003033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا محمد حاتم عبد الغفور159105192041009178

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيرغد طلعت عبد صالح159106172042237059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيميس فراس غانم محمد159107172042262088

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيحسين ماجد حميد مجيد159108212041010034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهبه وعد ذنون يونس159109172042357872

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيسيف يوسف سليمان داؤد159110172041186037
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيقمر محمد سعيد محمد159111172042237120

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية ابي تمام للبنيناحيائياحمد زيد غانم علو159112172041010002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه طارق حميد احمد159113172042288193

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيحسن عيسى حسن مطر159114172041028051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيتبارك بشار شكر محمود159115172042305015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينه ادريس حسن جبار159116202042354025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد هللا يونس حسين ظاهر159117172041007105

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيآمنه سمير امين فتحي159118172042357013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيمحمد مهدي خليل ابراهيم159119172041367046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيرغده ياسين يحيى علي159120172042252024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيشهد محمد علي حسين159121172042296033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتاحيائيايمان صبحي شيت حسين159122172042319004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر احمد سعدي يوسف159123172041351521

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0ثانوية امام غربي للبنيناحيائيدالل مطلك جهاد عبد هللا159124172042046008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيزهراء انيس حميد صالح159125172042317022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمثنى احمد رومي عباوي159126172041223034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعمار عبد الكريم عبد القادر نوري159127172041001022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية سومر للبناتاحيائيماريا عبد هللا مصطفى حسين159128172042314055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0ثانوية المعتصم با للبنيناحيائياحمد موفق محمد جاسم159129172041162004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهدى محمد شريف محمد159130172042357881

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي غني حسن طعمه159131172041008253

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيتبارك حسين علي فندي159132172042267014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0ثانوية المآرب للبناتاحيائيآمال عباس دلي سعيد159133182042393004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعساف شهاب احمد حمودي159134172041008238

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيعبد الملك صديق محمد مهدي159135212041282066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيعالء حسن محمد عطا هللا159136182041145021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد صالح قاسم محمد صالح عبد القادر159137172041124136

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيصفا مازن حازم عبد159138172042330076

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفاطمه عبد حميد جالح159139172042357666

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل581.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيايناس عماد عبد هللا محمد159140312042047037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل580.5ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيابراهيم عبد اللطيف عبد الكريم ذنون159141172041022004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل580.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيعلي حسين خليل حلو159142172041060057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل580.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائياسالم حامد اسماعيل خليل159143172041358007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل580.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيذنون عمر ذنون محمود159144172041020045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل580.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيايمن جالل خلف حسين159145172041224013
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل580.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيدالل طالل غانم اسماعيل159146172042297025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل580.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيدالل عمر راكان ذنون159147172042357264

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل580.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيابراهيم عبد الرحمن ابراهيم شريف159148172041012003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل580.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمه احمد يونس ذنون159149172042232115

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل580.0ثانوية آوات للبناتاحيائيعائشه محمود ناصر ابراهيم159150312042044021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل580.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيعزيز هفند مراد قاسم159151332041051063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل580.0اعدادية المربد للبناتاحيائيميسم محمد حسين علي159152172042291080

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)580.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينور الهدى محمد قاسم محمد159153172042231284

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)580.0اعدادية الصديق للبنيناحيائياحمد فالح حسن محمد159154172041028018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)579.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيرضا حمزة عبد الغني عبد الرزاق159155172041228016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)579.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمصطفى لؤي حمد حسن159156172041028208

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)579.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحيناحيائيفيصل سيدو حسن قاسم159157332041008028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)579.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهاجر يوسف جاسم محمد159158172042357862

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)578.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزينه بشار فيصل سليمان159159172042285070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)578.0اعدادية سارة للبناتاحيائيرحمة عبد الجواد كاظم زينل159160172042248015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)577.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيصالح اسماعيل حسو حسين159161172041348034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)577.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائييمامه زكريا سعيد عبود159162172042262102

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)577.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيفؤاد جندي اسماعيل جندي159163332041052062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)577.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمريم شاكر جمعه سلطان159164312042063097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)576.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائياياد محمد فاضل سلمان159165172041367005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)576.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيسامر ذاكر خليل ابراهيم159166312041101004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)576.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائييحيى عمر صبحي سرحان159167172041008438

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)576.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد محمود سلطان عواد159168172041003003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)576.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيدلف عنو رشو خدر159169332041056029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)575.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيحيدر بشار مال هللا محمود159170172041015035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)574.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيابراهيم مجيد علي خليف159171172041041001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)574.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائينبهان حسن اتروش عبد هللا159172172041005082

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)574.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيفرهاد بدل شارو رشو159173332041064019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)573.0ثانوية سنوني المسائية المختلطةاحيائيسيف سعيد خيرو مجو159174172041368016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)573.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائياسامة فارس جيجو جمعة159175172041059005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)573.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيريزان حجي خلف حسن159176332041064010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)573.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيخطاب احمد ياسين عبد هللا159177172041005025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)573.0ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيشهلة محمود خلف عبد159178172042234013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)573.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيعلي اكو عثمان علي159179202041304085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)572.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمد حسين احمد عزيز159180172041009033
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)572.0اعدادية زمار للبنيناحيائياحمد فالح احمد خشمان159181172041103008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)572.0ثانوية عدن للبنيناحيائيعبد الكريم سليمان حمد جرو159182202041084033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)571.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائييسر علي بكر كريم159183102042078217

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)571.2اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد القادر ياسر سالم فتحي159184172041011092

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)571.0ثانوية سنوني المسائية المختلطةاحيائيسالم سعيد الياس علي159185172041368015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)571.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيزيد رشيد سعدو احمد159186332041001047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)571.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعمر مقداد عبد الرزاق نايف159187172041026102

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)571.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيوسن فالح حسن مالش159188172042357920

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)571.0اعدادية راوة للبنيناحيائييحيى عزت مصطفى دعبول159189192041022025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)571.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيماجد خضر كارس حجي159190332041070072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)571.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيقمر وعد سالم عبد هللا159191172042294193

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)570.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد بدر شبيب عباس159192172041228038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)570.0النصر النموذجية للبنيناحيائيرامي عبد هللا نجم عبد الرحيم159193312041024050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)570.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا احمد خزعل حمو159194172041002017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)570.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيعزيز رفو حجي خلف159195332041056059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)570.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيابو بكر عبد الواحد ابراهيم بكر159196132041242003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)570.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمؤمل زمن مدلول حمادي159197252041008188

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)570.0الخارجيات - ايسراحيائياخالص خالد جبر حمودي159198172042403011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)569.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيعبد العزيز محمد خضر مهاوش159199172041104044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)569.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيحسام احمد حنفيش احمد159200312041070040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)569.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن منير اسماعيل عبد االله159201192041118013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)569.0اعدادية سومر للبناتاحيائيغفران خالد محمد مطر159202172042314047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)568.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيديمه خليل ابراهيم كنوص159203172042244037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)568.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحذيفه صالح الدين خليل خضر159204172041351197

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)568.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعمر جاسم صالح حسن159205172041089008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)568.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيعمر هادي كرو خلف159206332041056063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)568.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيرمضان جمعه عابد عبيد159207172041351269

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)567.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائينشوان جالل خلف سليمان159208332041051101

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)567.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيمريم عبد هللا محمد مطر159209172042274074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)567.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائييونس جاسم طه يونس159210172041228049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)567.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد محسن حيدر سليمان159211172041011172

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)567.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعبدهللا عبدالكريم احمد قصاب159212172041100010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)567.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحيناحيائييوسف فخري خالد محمد159213332041008044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)566.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيعذراء ثائر مرتوز رفو159214172042247034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)566.0الخارجيون - ايسراحيائيايمن شكر خضر رشيد159215172041402020
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)566.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد باسم محمد محمود159216172041351651

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)566.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيحنين خلف احمد حمودي159217172042371090

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)566.0ثانوية األخوة للبنات - للنازحيناحيائيرحاب اكرم صبري مصطفى159218332042043009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)565.0ثانوية آشور للبناتاحيائينبأ مثنى محمد خلف159219182042243110

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)565.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيساري ياسر علي يونس159220172041358021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)565.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمؤمل قاسم عبد المهدي محمد جواد159221272041008079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)564.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيمنار ثائر عبد الكريم فتحي159222172042294220

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)564.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمثنى نزار حسن علي159223172041350285

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)564.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد محمد صبري عبد هللا159224172041008041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)563.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيمنتهى سالم خلف حسن159225172042286235

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)563.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيادهم بشير صالح حسين159226172041350058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)563.0ثانوية العياضية للبناتاحيائيهدى امين يوسف عباس159227172042260032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)563.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيبركات حسن حجم ميرو159228332041051017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)563.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهند ذياب حمود اسماعيل159229172042230065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)563.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيعديلة احمد حمود هالل159230172042281059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)563.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيزينب انور عرفات علي159231172042269027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)562.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائياسراء سبهان عبد هللا سعد159232172042277006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)562.0ثانوية تلسقف للبنيناحيائيمريم بشير فرج دانيال159233172042086014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)562.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرغده عدنان عباس رشيد159234172042357352

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)561.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيميرنا مشعل خيري عبد159235312042037020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)561.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائينهى غانم حسين عبد هللا159236172042264028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)561.0ثانوية الضحى للبناتاحيائياضواء محمد خوادا مصطفى159237172042316008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)561.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيلقاء محمد سليمان حسين159238172042251128

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)561.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائيزينب شكر محمد امين اسماعيل159239172042258022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)561.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائينور عصام حازم جاسم159240172042298047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)561.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيغيداء عبد سرهيد نزيل159241172042201005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)561.0اعدادية صفية للبناتاحيائيندى مؤيد محمد حسين159242172042295033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)560.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيريهام فادي طوبيا بطروس159243172042247020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)560.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيرحمه لقمان فتحي عبد هللا159244172042249039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)560.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائيحره عماد حيدر علي159245172042072001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)559.0ثانوية االثير االهلية للبناتاحيائيانفال راكان غانم حامد159246172042333001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)559.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيعال عالء محمد عبد الحسن159247272042086021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)559.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيزهراء زياد أحمد محمود159248172042279025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)559.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيريم قيدار ظاهر علي159249172042244050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)559.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرانيه عبد الوهاب عبد الرزاق احمد159250312042047077
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)558.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيهجران خيري قاسم عبد هللا159251172042269065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)558.0ثانوية فايدة للبنيناحيائياسماء ابراهيم خلف خضر159252172042098003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)558.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيساره اياد عبد هللا موسى159253172042224026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)557.0ثانوية المأمون للبناتاحيائياميمه علي احمد رفاعي159254172042317005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)557.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيشيماء حمودي حسين علي159255172042371201

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)557.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسهام علي حسين عمر159256172042273053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)556.0ثانوية سنوني المسائية المختلطةاحيائينادية بركات مراد كلو159257172042368004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)556.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيمها شاكر علي صالح159258172042269061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)556.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيهديل شهاب احمد محمد159259172042289161

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)556.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفاطمه غانم زينل حسن159260142042134129

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)555.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيزينب فيصل قاسم رضا159261172042269030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)555.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيأيمان سامي محمود محمد159262312042001003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)554.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيرغد باسل هاشم صالح159263172042286097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)554.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيبسمه رعد فتحي احمد159264172042235031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)554.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيسهى عماد ابراهيم احمد159265172042330069

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)553.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائياخالص ابراهيم سلمان داود159266172042076001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)553.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسيل حامد احمد شاهر159267172042357083

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)553.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيفاطمه فاضل علي رضا159268172042269050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)552.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيزينب فتحي احمد سعيد159269172042315061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)552.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيناحيائياالء محمد ولي احمد159270172042365003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)552.0ثانوية حمام العليل للبناتاحيائيزينب طه جميل سلطان159271172042238019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)552.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيبراق تركي حازم مناع159272172042279010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)552.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهاجر هشام حميد عبد هللا159273172042328043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)552.0ثانوية آشور للبناتاحيائيهيام عمر مخلف محمد159274182042243124

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)552.0ثانوية تلسقف للبنيناحيائيلمى غسان ناظم جرجيس159275172042086011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)552.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيفاطمة جميل حسين حاجي159276172042289119

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)551.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيهاجر محمد اهالل حسين159277172042280138

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)551.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسراء فالح محمد صالح خضير159278172042357057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)551.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيانفال طه احمد حمش159279172042232021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)551.0ثانوية تل عدس للبنيناحيائيساره احمد ملحم مصطفى159280172042096011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)550.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيايمان عدنان اخليف صالح159281172042281016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)550.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتاحيائيدالل ضياء ذنون سعيد159282172042319007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)550.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائينور راكان محمود محمد159283172042244095

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)550.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائينسرين يوسف ايوب حمزو159284332042040118

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)550.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيايمان قاسم محمد خليفة159285172042264007
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)550.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةاحيائينور محمد احمد حسن159286202042255013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)550.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيغفران هشام عزيز يوسف159287172042280110

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)550.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيماويه عايد حسين عمر159288172042280115

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)549.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائينجاح حسن علي محمود159289172042348066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)549.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسراء محمود اسماعيل داود159290172042357061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)549.0اعدادية سارة للبناتاحيائيافراح عامر شعيا بابا159291172042248003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)549.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةاحيائيشيماء كاكه رش محمد صادق159292202042362020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)549.0ثانوية بحركة للبناتاحيائيرسل حاتم بالسم غضبان159293312042043010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)549.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيغفران عالء حسين زعال159294172042357642

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)549.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيهاجر محسن محمد ابراهيم159295172042371292

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)549.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيعائشه طالب ياسين علي159296332042040078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)549.0ثانوية الثورة للبناتاحيائينور ميسر الياس محمد159297172042279057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)549.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيحنين عماد جهاد صالح159298172042235039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)549.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيفاطمه محمد سعدو خلف159299332042040085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)549.0ثانوية بيرسفي ١ المختلطة للنازحيناحيائيجميله برهيم سيدو بكر159300332042023009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)548.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائياسراء شامل ذنون يونس159301172042231004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)548.0ثانوية تل واعي للبنيناحيائيبراء عبدالقادر يوسف احمد159302172042034002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)548.0الخارجيات - ايمناحيائيانعام هاشم مجدل عبدالقادر159303172042401013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)548.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيغادة بشار جاسم محمد159304172042251114

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)548.0الخارجيات - ايسراحيائيزينة محمد حامد محمدعلي159305172042403075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)548.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيايه محمود فتحي عباوي159306172042296011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)547.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيفاطمه فاضل حسين علي159307172042269049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)547.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزينب هاني حامد محمود159308172042249052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)547.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايناس احمد هاشم مرعي159309172042357158

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)547.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيورقاء فالح ابراهيم صالح159310172042371315

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)547.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيُرسل عامر عبيد علي159311312042047082

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)547.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيعذراء طه هاشم احمد159312172042305045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)547.0ثانوية بيرسفي ١ المختلطة للنازحيناحيائيالهام حسن خلف قاسم159313332042023005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)547.0ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيياسمين عبد الكريم ذنون يونس159314172042234021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)547.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسجى فاضل علي قنبر159315172042288141

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)546.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيهناء هاني محمود سليمان159316172042244102

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)546.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهند يونس علي عبد هللا159317172042357901

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)546.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيباسمه حمو قاسم خدر159318332042056012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)546.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيرغد احمد محمود محمد159319172042235059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)546.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعذراء عامر هاشم صالح159320172042288180
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     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)545.0ثانوية بعويزة للبناتاحيائيمريم جاسم محمد ابراهيم159321172042265024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)545.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيحنان محمد بابا محمد159322202042334094

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)545.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيابتهال فواز حسين علي159323172042301007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)545.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيرند عامر ايوب بنوش159324172042364019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)545.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيمنى علي اكبر يونس محمد159325172042236057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)545.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائياسماء كمال محمد يونس قدو159326172042254008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)545.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيمروه عمر يوسف عمر159327172042261062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)545.0ثانوية المصطفى للبنيناحيائينجالء محمد اسماعيل عبيد159328172042077012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)544.0اعدادية سارة للبناتاحيائيهدى عبد الجواد كاظم زينل159329172042248068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)544.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيناحيائياالء اسماعيل ابراهيم يحيى159330172042365002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)544.0ثانوية بيرسفي ١ المختلطة للنازحيناحيائيهيام برهيم سيدو بكر159331332042023039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)544.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيعال تقي حمزه جاسم159332172042272025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)544.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيرنا عمار عزيز خضير159333172042267031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)544.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرغد صباح مجيد سيفو159334172042247012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)544.0ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائيلينا غانم حسن عباوي159335172042195006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)543.0ثانوية سارة للبناتاحيائياسراء نبيل خليل اسماعيل159336212042123008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)543.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيدلو مراد حيدر مراد159337332042056029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)543.0ثانوية اصفية للبناتاحيائيغفران أحمد صالح خضير159338172042337008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)542.0اعدادية سومر للبناتاحيائيدنيا سالم عبيد عبد هللا159339172042314024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)542.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيعقيله محمود احمد زينل159340172042272024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)542.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائينور خالد محمد حمزة159341202042184012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)542.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائياقبال فتحي صالح حسين159342172042371035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)542.0ثانوية ئولكر للبنات - تركمانياحيائيجنه حاضر ابراهيم صالح159343202042394008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)542.0اعدادية زينب للبناتاحيائيدعاء ياسين حسين علي159344172042285037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)542.0اعدادية القيارة للبناتاحيائينبأ ضياء الدين عطا هللا علي159345172042242024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)542.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيمريم جواد علي ولي159346202042118138

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)542.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور احمد يوسف حسين159347172042357801

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)542.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيسجى عبد الرزاق علي مراد محمد159348202042139066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)542.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرؤى محمود خليف صالح159349172042357283

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)542.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيالحان احمد عبود عيسى159350202042138013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)542.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيضحى اياد عبد الرزاق احمد159351172042315086

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)542.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيشها نهاد محمود حسين159352172042252066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)541.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء خالد محمد محمد امين159353202042355058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)541.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيسرى هالل حسين عبد هللا159354172042371180

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)541.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيايمان هشام عزيز يوسف159355172042280026
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)541.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيساهرة عبد الرحيم مصطفى ابراهيم159356132042242018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)541.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيمريم مؤيد احمد عبد هللا159357182042163034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)541.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيازهار عيسى اعبيد صالح159358172042277004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)541.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائينور اسماعيل خليل حسون159359172042053004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)541.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيزهراء غانم عباس الياس159360172042244052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)541.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينوره حسن محمود حسن159361172042357851

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)540.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيمروة مراد صالح قاسم159362332042051084

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)540.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيعبير كريم الياس اسود159363172042244070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)540.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيانوار حسام خليل صحن159364192042151009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)540.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيرنان بهنام زكريا شمعون159365172042364018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)540.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيرحمه اشرف سالم حسن159366172042298015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)540.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائينبأ اسعد احمد عبد هللا159367172042292050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)540.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيايمان احمد حسن محمد159368172042280024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)540.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيمنال خالد سالم ايوب159369172042371259

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)540.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائياميره عكاب عبد الجبار عبد الوهاب159370172042244005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)539.0اعدادية القدس للبناتاحيائيفردوس محمد ابراهيم خليل159371262042104137

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)539.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيأسيا كامل احمد محمود159372202042342002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)539.0ثانوية الرفل للبناتاحيائياسراء عواد تبان وردي159373182042228004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)539.0ثانوية وردك للبنيناحيائيزهراء حيدر فتح هللا محمود159374172042073006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)539.0ثانوية الكبر للبنيناحيائيتهاني مهدي جاسم غريف159375172042210002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)539.0ثانوية حطين للبناتاحيائيفريده ادريس خلف احمد159376202042133070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)538.0ثانوية منارة عنه للبناتاحيائينهى حقي سامي صالح159377192042247035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)538.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيامينة امين مراد خلف159378332042052008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)538.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيديانا فتحي عبد هللا خلف159379172042251051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)538.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيآيه فرحان ناصر خلف159380202042025001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)538.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيصفاء رفاعي فتحي محمد159381172042317036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)538.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهجران عبد الغني عواد خلف159382172042357875

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)538.0ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيبراء حسين حيدر محمد159383172042342004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)538.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيايمان عبد الحميد محمد جمعة159384172042369002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)538.0اعدادية المربد للبناتاحيائيسهله سهيل علي خلف159385172042291058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)538.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيمالك نشاط غانم قاسم159386172042382035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)537.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيايمان حمد خليفة حسن159387172042053001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)537.0ثانوية بازوايا للبناتاحيائينداء فاضل ولي عباس159388172042303020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)537.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيساره سلوان محمود ايوب159389172042301044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)537.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور صالح مهدي علي159390252042170644

صفحة ٤٥٥٤ من ٦١٩٥
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)537.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيبيان فاضل عباس الياس159391172042244019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)537.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرحاب عامر احمد عدوان159392172042232046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)537.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيرشا عبدالرحمن محمد مضعن159393192042188052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)537.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيزهراء محمد عباس عكال159394202042106030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)537.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيدعاء نور الدين احمد سلطان159395172042277034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)537.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائينور ثامر عبد هللا حمادي159396172042280129

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)537.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائينوال داود سليمان أحمد159397202042111050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)537.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائينوال نوري احمد امين159398202042320025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)537.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيحنين يونس علي عبد هللا159399172042230018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)536.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيهبه صباح ابراهيم رفو159400312042047219

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)536.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسلوى اسماعيل محمد صلبر159401202042144037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)536.0ثانوية اشويرات للبنيناحيائيآالء صالح علي سليمان159402172042037001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)536.0ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيهبه خلف درويش لجي159403182042199031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)536.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبناتاحيائياسيل محمد احمد خلف159404182042388002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)536.0ثانوية المنار للبنيناحيائيمنار محمد يوسف عمر159405172042095006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)536.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائياماني خربه خديده خدر159406332042052005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)536.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيزينب حسين رشيد حسين159407172042272016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)536.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور فتحي فاضل محمود159408172042357830

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)536.0ثانوية الورود للبناتاحيائيسراب عبد محمد شالش159409182042224016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)536.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيأيه علي الياس عباس159410332042062001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)535.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيبراء ثامر عبد الواحد يحيى159411172042371070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)535.0ثانوية بعويزة للبناتاحيائيشهد بشار عبد هللا خليل159412172042265020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)535.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيهديل حسن اتروش عبدهللا159413172042371302

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)535.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيمنال حسن صالح حسين159414172042254059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)535.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهناء سامي عمر محمد يونس159415172042357897

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)535.0ثانوية الكوير المختلطةاحيائيضفاف غانم دحام احمد159416312042066003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)535.0ثانوية شفق للبناتاحيائيآيه قيس عبد هللا عبد159417202042145007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)535.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيشهد محمد موسى حسين159418172042237097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)535.0ثانوية البسمة للبناتاحيائيايه حسين محمود سوادي159419202042115009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)535.0ثانوية غمدان المختلطةاحيائيابتهال احمد عبد هللا عبد159420202042235001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)535.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيفوزة خديدة سليمان حمي159421332042056070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)534.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيانجي مؤيد جالل محمد159422202042282036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)534.0اعدادية المربد للبناتاحيائيايمان صباح احمد علي159423172042291019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)534.0ثانوية العياضية للبناتاحيائيصفا بشير حسين يونس159424172042260019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك592.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيرحمه احمد محمد علي159425212042268006
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك591.5ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائياسراء مصطفى مظفر نامق159426202042116008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك591.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيعلي حسين عبد الفتاح حميد159427202041303126

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك591.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيكانى ريبوار محمد عبد هللا159428202042332038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك591.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيآيه حسين صالح ديوان159429202042118009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك591.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيفراس حسن ابراهيم كريم159430202041030094

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك591.0ثانوية هاجر للبناتاحيائيايالف صباح هالل عوفي159431202042150010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك591.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد شيرزاد توفيق حمد امين159432202041304107

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك591.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيلينه غازي عبد الكريم عزيز159433202042140051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك591.0اعدادية الفرات للبنيناحيائياسامه نزهان سرهيد عطية159434202041007011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك591.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد مؤيد محمود احمد159435202041030122

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك590.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيايالف موفق صباح شعيب159436322042029010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك590.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيياسمين احسان عبد الكريم محمد159437202042398033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك590.0مدارس الفرات االهلية تركيا-انقرةاحيائيشهد شيبان جمال رشاش159438132042248004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك590.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيفيان عبد الرحمن محمد علي159439202042345074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك590.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيرسل صاحب صالح اسماعيل159440202042282306

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك590.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيمالك بهاء الدين مردان رشيد159441202042398027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك590.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عدنان اسماعيل ستار159442202041308032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك589.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيريام رعد حمودي علي159443182042179018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك589.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعلي رشيد حركان ابراهيم159444202041013047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك589.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيياسر طارق ياسين عبيد159445202041025049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك589.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيشيالنه هاشم عبد الرحمن محمد159446202042282301

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك588.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيزينب الهام محمد صالح عبد هللا159447202042334132

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك588.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمحمد ايهاب مصطفى كمال159448202041259351

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك588.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمنار نوري صالح فرحان159449202042141055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك588.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمد حسن هزاع أسود159450202041004054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك588.0ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمصطفى محمد حسن عبد159451202041008024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك588.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائيجميله عدنان خضر ولي159452212042176013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك588.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياحالم غيب هللا بكر نجم الدين159453202042344019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك588.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد هللا فارس فالح حسن159454102041013080

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك588.0ثانوية ارارات للبنات - دراسة كرديةاحيائيسوز حسين عبد الكريم محمد صالح159455202042336007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك587.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب عبد هللا عزيز محمد امين159456202042344115

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك587.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيدارين محمد شكور شريف159457202042128011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك587.0ثانوية االالء للبناتاحيائيحوراء مهدي كاظم حسن159458212042189005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك587.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيالفه ولي يابه قادر159459202042355070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك587.0ثانوية البسمة للبناتاحيائيشيماء لطيف خزعل مخلف159460202042115020
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك587.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيايبك عادل محمد ولي159461202042124031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك587.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيبيكرد عمران احمد محمد صالح159462202042355014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك587.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيعبد هللا شاكر مهدي انصيف159463182041016059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك587.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمحمود طالل عبد الرحيم اسعد159464182041035109

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك587.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيآيه قاسم احمد كريم159465202042128003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك587.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيعبد هللا علي معروف عبد هللا159466202041304081

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك587.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيمعاني ستار قاسم جهاد159467182042203079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك587.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيفانيا يوسف حمه صالح احمد159468202042341073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك587.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيآيه علي اسماعيل صالح159469202042102004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك587.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمصعب أيوب جمعه عبد الرحمن159470182041149062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك587.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائيافنان زيدان عجاج شوان159471202042101008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك586.9ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد علي حسن عطية159472202041050011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك586.6اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيئاال قيس محمد صادق159473202042180001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك586.4ثانوية العراق للمتميزيناحيائيجنيد تحسين صابر شاكر159474202041050022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك586.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيهيلين كامل حمه امين رشيد159475202042335059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك586.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد القادر حسين شرقي صالح159476202041001109

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك586.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيهدى عامر محمد حسن159477202042130036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك586.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائينبأ يونس بكر عمر159478202042102067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك586.0ثانوية التقدم للبنات للنازحاتاحيائييقين عريبي عباس هجيج159479202042170019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك586.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان شاهين محمد مصطفى159480202042382013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك586.0ثانوية همسة للبناتاحيائيشهد طارق احمد ابراهيم159481202042157019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك586.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةاحيائيسوزان برزو عمر علي159482202042283002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك586.0ثانوية أقار صو للبناتاحيائياية ديار علي سكران159483202042393003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك586.0ثانوية الصباح للبناتاحيائيآالء شاخوان احمد طيب159484202042190002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك586.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيملك علي جمال صمد159485202042118144

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك586.0ثانوية آشور للبناتاحيائيسوالف عزيز خضر احمد159486182042243068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك586.0ثانوية البتول للبناتاحيائيفاطمه محمد عزيز معروف159487182042175041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك586.0ثانوية كركوك جاغ االهلية للبناتاحيائيفاطمة جتين رفعت اسماعيل159488202042398025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك586.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائياالء امين جبار محي الدين159489202042354007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك585.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيدياري محمد توفيق حمه رضا159490202042331071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك585.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد عمر علي فارس159491202041304114

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك585.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمريم ابراهيم صالح عباس159492212042178209

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك585.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيزينه اركان نوري ابراهيم159493202042138058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك585.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائياحمد ياسين علي نجم159494202041259052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك585.0ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائيليث غياث صالح خلف159495182041057022
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك585.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم يوسف احمد عمر159496202042344180

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك585.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيالنه نوزاد صابر حسين159497202042334239

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك585.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيمريم رضا عزيز عبيد159498322042066058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك585.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين لطيف كوخه عبيد لطيف159499202042352073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك585.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيسفانه حسن جاسم محمد159500182042271098

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك585.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيانجي نجدت كامل محمد159501202042120006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك585.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيزيالن صدر الدين طيب محمد نوري159502202041302064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك585.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيشيدا شكر رمضان شريف159503202042341066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك585.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيهديل نزهان ابراهيم احمد159504212042109098

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك585.0اعدادية هه ورامان للبنات-عربيةاحيائيسناء ساالر أسماعيل جبار159505202042135014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك585.0ثانوية التقدم للبنات للنازحاتاحيائيريهام فائق حسين علي159506202042170011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك585.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيمصطفى صالح وكاع خضر159507172041051016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك585.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيدنيا حسين محمود خلف159508202042160037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك585.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيايالف شاهين محمد صالح احمد159509202042117010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك585.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيبينه ر ساالر امين خورشيد159510202041303071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك585.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيسوز ولي حويز كريم159511202042365038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك585.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيهدى سالم حسين شكور159512202042334280

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك584.0ثانوية الوفاء للبنيناحيائياشواق شهاب طاهر عجاج159513312042005002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك584.0ثانوية النصر للبناتاحيائيدنيا حسين يسر حسين159514202042137014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك584.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيدعاء سامي حمدي احمد159515202042117025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك584.0ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيسارة خليل ابراهيم عطية159516202042189009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك584.0ثانوية ئولكر للبنات - تركمانياحيائيايه فاروق فائق رفيق159517202042394006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك584.0ثانوية شفق للبناتاحيائيولدان علي أصغر علي محمد159518202042145045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك584.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيانعام شامل محمود سليمان159519202042124027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك584.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائياحمد كامل اعشوي وهاب159520182041036010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك584.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيابراهيم ازاد غائب زوراب159521202041308002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك584.0ثانوية الخيام للبناتاحيائيتبارك احمد حميد جاسم159522322042023007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك584.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيميديا فريدون امين سعيد159523202042128032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك584.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيزينه فؤاد حسين ناصر159524202042344117

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك584.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمصطفى ساالر مجيد محمد صالح159525202041304127

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك584.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيناز نجاة طاهر محمد159526202042355076

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك584.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيبرينه يونس عبد القادر علي159527202042344064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك584.0ثانوية العلم للبناتاحيائيبتول بالل احمد ابراهيم159528182042170022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك584.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيشيماء يوسف محمد كريم159529202042334205

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك584.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيمروه مظفر محمد رشيد159530202042132040
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك584.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيايمان سركوت فايق توفيق159531202042134022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك584.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمنى سالم حميد عبد الرحمان159532202042154080

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك583.4اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيغفران عماد داود جوده159533202042282189

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك583.0ثانوية دجلة للبناتاحيائياالء محمد احمد عبد هللا159534202042109012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك583.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمريم احمد عبد هللا خضر159535202042134073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك583.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعلي عبد الخالق خلف عزيز159536182041035078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك583.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائياسرى حسن مجيد توفيق159537202042138006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك583.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائياالء عبد هللا منسي مرعي159538202042130004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك583.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيهستي احمد حاتم محمد159539202042347025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك583.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيايوب اوميد كريم عبد هللا159540202041302036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك583.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد فاتح قادر شريف159541202041307004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك583.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيفاطمه ستار رشيد محمد159542202042132034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك583.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيمالك احمد فتح هللا مصطفى159543202042131017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك583.0اعدادية هه ورامان للبنات-عربيةاحيائينبأ بهاء الدين محمد سليم محمد159544202042135025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك583.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيزينه ازاد فوزي محمد159545202042331097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك583.0ثانوية بردى للبنيناحيائيعبد الرحمن قيس حسن مجيد159546212041229043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك583.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمحمد الهام محمد صالح عبد هللا159547202041302107

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك583.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان طارق رحمان كاكه امين159548202042344047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك583.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيايات شافي علص كردي159549182042186007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك583.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمد حسين دوسه حسين159550212041011084

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك583.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد لقمان علي محمود159551202041312114

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك583.0ثانوية غمدان المختلطةاحيائيشموع علي احمد صالح159552202042235006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.6ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيزينب فاضل جمعه جاسم159553202042116032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعبد هللا رياض حماد إبراهيم159554202041025033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمصطفى عماد طارق فرج159555202041022128

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0ثانوية عدن للبنيناحيائيعزام عدنان خلف وكاع159556202041084037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0ثانوية شفق للبناتاحيائيبراء صباح رشاد علي159557202042145009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيمروه رعد رفيق صديق159558202042347022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيسارة عرفان علي مردان رضا159559202042118084

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد كاويز قهرمان توفيق159560202041301031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0ثانوية همسة للبناتاحيائيحوراء عباس فخر الدين ساقي159561202042157010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد يوسف رستم احمد159562202041304121

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيامنه سعيد مجيد حميد159563182042182015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0اعدادية السالمة للبناتاحيائيزهراء حسين محمد عبد هللا159564202042155008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد بيشتيوان قادر عزيز159565202041304011
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيهاله فؤاد عثمان احمد159566202042382098

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيايالف دلشاد طيب صالح159567202042334045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمنى ياسين محمد احمد159568202042160102

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف صباح عبد الستار مجيد159569202042342010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيالنه ناظم محمد عزيز159570202042334238

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ عطا توفيق محيل159571202042189017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0ثانوية عدن للبنيناحيائيابراهيم بشار ابراهيم صالح159572202041084003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيوليد محمد محمود حسون159573202041003118

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائياسراء حمه شكور حمه رحيم علي159574202042334015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيالنه ناظم حمه صالح محمود159575202042344176

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0ثانوية اليمامة للبناتاحيائيندى سعد احمد حسين159576202042108018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيئه زوان حكمت كريم احمد159577202041364001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيبتول فاضل صالح محمد159578202042160021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.5ثانوية العراق للمتميزيناحيائيمصطفى نوزاد جليل طاهر159579202041050097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى فؤاد عثمان احمد159580202042382103

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيبريهان كامران عزيز ولي159581202042124040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيآيات هاوري محسن عبد الغني159582202042319001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيمصطفى جليل ابراهيم محمود159583212041055077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيئه سماء صالح امين ستار159584202042346009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائينبأ محمد صالح محمد159585202042138106

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيزينب فاضل صالح احمد159586182042179021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيشارو حسين محمد حسين159587202041311031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0ثانوية ارارات للبنات - دراسة كرديةاحيائيافان جليل خليل حسين159588202042336003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيزينب موفق غازي امين159589202042102031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيعيسى عز الدين شرف الدين محمد159590202041309024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيالنه طه محمد عزيز159591202042334236

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيصاحب ابراهيم جاسم نايف159592202041022045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيأماني اياد عبد هللا بدر159593212042144002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيصالح ضاري شهاب حمد159594202041001085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيعبد الرحمن سامي محمد عبد هللا159595202041204008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيزيالن نوزاد حسين حسن159596202042331090

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيسارة قاسم رفيق توفيق159597202042114051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد خالد احمد عنتر159598202041001189

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد صابر احمد حمه عزيز159599202041301002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيليث مزاحم عبد صالح159600212041009199
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائياالء نوزاد عمر احمد159601202042365007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةاحيائيئاالن ازاد غازي محمد امين159602202042337001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيتقى محمد خلف صالح159603202042177016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيعلي نائل عبد القادر اسماعيل159604202041399025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيرنا رمزي ابراهيم مصطفى159605202042140026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعالء ثائر هومان صالح159606202041022066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائياحمد عزيز عبد هللا خضر159607202041022014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيسيران محمد يابه ياسين159608202042355046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيخه الت حسن علي خليفة159609202041303076

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك581.0ثانوية المسرة المسائية للبنات - تركمانياحيائيزينب محمد مصطفى سمين159610202042396012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائينوران حسن محمد حسن159611202042282298

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائييوسف احمد امين حسين159612202041048200

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيشيراز أنور عبد هللا صادق159613202042331130

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيبيوند ازاد محمد شريف159614202041304040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد ماجد ادريس شريف159615172041351726

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيعيدة سالم خلف حسن159616172042286198

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشهد احمد وليد شريف159617172042288152

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبتول احمد كاظم علي159618132042071025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمنذر عمار حسين علي159619172041026151

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائياستيره خالد شريف حيدر159620202042347001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرحمه حمود خضير حمود159621172042290068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمأمون محمود محمد راوي159622182041151060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيايمان نور الدين محمد احمد159623202042124035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيايمان حجي هيرو حاجي159624332042070013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيحارث خير هللا طالل أحمد159625172041001010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمود يشار علي توفيق159626202041048174

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيغفران فخر الدين عباس ابراهيم159627202042106049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائياحمد محمد سليم مصطفى حسين159628172041020014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيجوانه فواز فيصل شريف159629172042342005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0ثانوية اجحلة للبنيناحيائيعلي عبد الرحمن علي ابراهيم159630172041043002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا اسعد شهاب احمد159631202041001113

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه عباس نعمت حمه خان159632202042118118

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0ثانوية الحورية المسائية المختلطةاحيائيسجى صايل حمد سليمان159633182042340016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد عدنان عزيز محمود159634172041007156

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيوجدان كامل ذنون محمد159635172042230067
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيسيف موفق محمود جمعة159636172041064024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسميه اصغر فهد خورشيد159637202042109048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمود صباح اصغر محمود159638202041312123

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيمنال بشير عكوب وكاع159639172042235119

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0ثانوية البيان للبناتاحيائيأيه اياد نجاة حسين159640202042179001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيساره سرمد سكران عمر159641202042347012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0اعدادية العياضية للبنيناحيائييوسف حسن يوسف عباس159642172041115053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيمروه نهاد احمد رضا159643202042318029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0ثانوية زمار للبناتاحيائيديار خالص حسين ظاهر159644172042259018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيسيما بختيار شكر صابر159645202042352049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيكارلوس يوسف سعيد محمد159646202041314017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتاحيائيسراب صباح رفيق احمد159647202042153008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيرسل سمير عاصي فارس159648182042182040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى قاسم عمر عبد هللا159649202041001236

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائياسيا محمد زينل عمر159650202042118020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسبأ محمد عبد هللا عبد الواحد159651202042144035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيسلمى عبد الباسط احمد محمد علي159652172042280077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ عباس جبار جهاد159653202042188026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعمر نجمان الياس خدر159654172041007128

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيخاكو عبد هللا أنور كاكه ره ش159655202041364005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائينور سمير خليل خورشيد159656202042106075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0ثانوية طارق للبنات للنازحاتاحيائيزينب عماد علي محمد159657202042169012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيعال علي وعد هللا قاسم159658172042294176

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك580.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد محمد رحيم حمه علي159659202041312115

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.6ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد ئامانج ابراهيم سليمان159660202041050002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية طوز للبنيناحيائيمحمد جمال احمد محمد159661182041037045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيكوثر داود عبد الكريم داود159662182042182087

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد شكور159663202041030104

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيعال سليمان طالل حمادي159664192042217109

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائينور نشات احمد محمود159665202042160115

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيجنان محمد محمود فرج159666202042124044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيابراهيم طه حياوي طعمه159667202041009003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيضحى رمضان عطيه سليمان159668202042139075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيعبد الوهاب حازم فرحان احمد159669172041053008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيسيناء كنعان نصر الدين حسين159670182042182067
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية زينب للبناتاحيائيضحى قاسم يحيى قاسم159671172042285090

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيسمير سلمان داود شهاب159672202041013028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيرقيه سعدي مرشد ياسين159673192042141012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيظالل احمد عبد الرحمن عزيز159674172042262069

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية القعقاع للبنيناحيائيعمر حسن سعود حمود159675182041062014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيعدي اسماعيل عيسى ابراهيم159676202041020041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيتغريد بشار حميد خضير159677212042145026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيياسر مد هللا علي رمضان159678202041019064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيسندس معد ابراهيم عزو159679202042130019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد حسين عبد محمد159680172041008322

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيئه ركان دلشاد حويز عمر159681202041302012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية العدالة للبنيناحيائينبأ رافع دحام حمد159682172042201006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيسيف الدين نكتل حسن مرعي159683172041144041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيهناء سالم محمد ابراهيم159684172042297089

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيفاروق عمر عبد هللا عبد الرحمن159685202041303133

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية الرازي المختلطةاحيائيعهد احمد حجاب حسين159686182042098010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيامجد هيثم علي محمد159687182041041005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيجنة راكان محمود جنكو159688172042224011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد علي حسين محمود159689172041007018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد هللا رائد جاسم محمد159690172041350204

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيعماد باسم محمد خلف159691182041038019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيساره سردار عثمان ولي159692202042344122

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيتبارك نشوان محمد عبد هللا159693172042290042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية العياضية للبنيناحيائيواثق احمد عائد زيدان159694172041115049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيدنيا محمد شريف معروف159695202042331067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد عباس صالح علي159696202041001018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيرغد يحيى اسماعيل عباس159697202042180054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيمروه احمد ابراهيم محمد159698172042315101

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائينور زيد شمس الدين حمزه159699172042262093

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيأيثار احمد خضير علي159700212042138006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيعبد هللا سردار شهوار ولي159701202041008014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد لؤيد محمد علي خليل159702172041017185

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى عصام غائب شريف159703202042382102

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية السالمية للبنيناحيائيأحمد صدام محمد احمد159704172041074002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيزينه سيامن كاكه الدين سعيد159705202042114050
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيرمضان صالح محمد خلف159706172041358018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية الرياض للبنيناحيائيمحمود شكر محمود علي159707202041023016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائييسرى هاشم اديب نيب159708202042318036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية خانزاد للدراسة الكردية للبناتاحيائينوال حكيم حسن فتاح159709182042384016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيخضر ذياب خضر احمد159710172041104024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد احمد سعيد مجيد159711172041028165

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائينورهان عزت ابراهيم محمد علي159712172042251157

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيتبارك علي عبد هللا رشيد159713212042178058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيقمر مازن فاضل محمد159714172042267058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسن فارس حسن رمضان159715172041228008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمود عثمان شكر محمود159716182041009061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد المحسن صباح عبد العزيز جدوع159717172041351451

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعلي عامر جاسم محمد159718172041017128

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيمنار خالد احمد علي159719202042124093

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك579.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيعذراء ابراهيم حامد احمد159720212042178179

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.2اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمود موفق صديق احمد159721172041011186

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعبد هللا حسام عبد الرحمن سعيد159722172041005043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيديالن برادر محمد كريم159723202042334112

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيمحمد ناصر حسين علي159724212041001074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزهراء مظفر محمد علي شريف159725172042357413

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيهاشم احمد هاشم فتحي159726172041186106

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيفادي نادر بولص دانيال159727172041067051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيلميس مازن جاسم نوفان159728202042114078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0ثانوية النصر للبناتاحيائيتبارك جميل راضي يونس159729202042137007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء احمد نافع راشد159730172042286116

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيأيه ناظم محمد حمود159731202042180009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد طاهر عبد القادر عبو159732172041178092

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية اليمن للبناتاحيائينبأ عزام عبد القادر يحيى159733172042237140

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيلينه طارق محمد طاهر ضمره159734172042290161

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية سارة للبناتاحيائيسارة عامر نمرود قرياقوس159735172042248027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية النيل للبنيناحيائيمصطفى هيثم يونس حسن159736172041027090

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائياسماء احمد محمد حسين159737202042102009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم اسعد عمر كاك خان159738202042340057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيامنه اسماعيل ياسين ابراهيم159739202042282300

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية القيارة للبناتاحيائيايه جاسم سعدي ارمضان159740172042242006
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيحمزه جبار محمود خضر159741172041143017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيعبد الوهاب صالح حمد جاسم159742202041056024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيطيبه احسان علي محمود159743172042317038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمد طالل هذال سعد هللا159744172041007152

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمزاحم صبحي محمد راوي159745182041151077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسجى مطلك فاضل مصطفى159746172042273049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمرتضى طه محمد عباس159747212041054145

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائييقين حسين علي عثمان159748172042231329

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبد المؤمن معن موفق احمد159749172041026082

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمصعب شمال جالل رشيد159750202041302144

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبنيناحيائيمزهر نوري احمد محمد159751202041096010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيشيماء رجب صبار عبد هللا159752182042218039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيايمان نوزاد قادر حسن159753202042334066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيهدى سالم حسين عبد السادة159754232042205042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمد منتظر جار هللا بشير159755172041023117

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيمريم ميسور اسماعيل ياسين159756172042300060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد حسن عبد محمد صالح159757232041020310

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيحمزة حسن محمد حسين عبد159758202041013022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد عيدان اسعد خالد159759202041001206

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد هللا محمود عبد هللا حسين159760172041350212

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتقى ناصر رشيد ناصر159761172042232034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيهيثم لقمان حسين اسود159762332041001112

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0إعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيمصطفى فراس ناجح حسن159763142041020045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيساره علوان ياور صفر159764152042047073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيحسين كاظم جاسم جبر159765202041001062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائيغفران ريان عبد الغفور فاضل159766172042072003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيسفيان محمد شامل غانم خضر159767172041350148

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيخير هللا حسين علي ربيع159768182041144006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك578.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيدوست رضا عبد هللا محمود159769202041303080

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية القدس للبنيناحيائيعبد هللا فؤاد فارس عبد القادر159770102041014047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية عنة للبنيناحيائيعبد الرحمن عدنان غيدان خلف159771192041021026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعلي احمد عبد هللا محمد159772172041018118

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةاحيائيسازان عبدل عباس نصر الدين159773202042339006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيرزكار ازاد حسن احمد159774202041304053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيسوزى نظام عزيز زينل159775202042345064
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيسوزيار نصر الدين قادر محمد159776202042334174

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهويده اسامه محمد احمد159777212042185077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيمريم ابراهيم خليل حسن159778202042331158

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب جالل خليل جالل159779172042235071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتيسير ميسر حازم حميد159780172042277028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيطيبه ظافر كاظم معيوف159781232042301010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيمحمد بختيار حسين موسى159782332041001092

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائياسامة فرهاد حربي شكر159783202041303046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0ثانوية الربيع المختلطةاحيائيعلي حسام علي حسين159784192041295012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشيماء احمد عبد الفتاح عبد هللا159785172042277058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيبه هيز ناصح محمد فاتح نجم159786202041303069

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد خالد علي خلف159787172041018009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيابراهيم حسن محمد مالك159788202041309001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية سارية للبنيناحيائيزكريا فريق إسماعيل عبد الرحمن159789172041018068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي هاشم محسن علي159790242041003184

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد اميد صالح الدين سعيد159791202041001181

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيكوثر محمد بشير شندح159792202042180102

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد قادر كاكه رش اسعد159793202041304118

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد هللا خالد جاسم محمد159794172041007098

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0ثانوية أقار صو للبناتاحيائيفاطمه غضبان يوسف إسماعيل159795202042393010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيكاني سلمان رؤوف حسن159796202042319023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0ثانوية وانة للبنيناحيائيخالد عبد جاسم محمد159797172041093009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمحمود عواد عبد هللا فتحي159798172041009038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0ثانوية حطين للبناتاحيائيساريز سردار حميد حسين159799202042133048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيحامد ابراهيم كمال محمد159800202041002009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيغاده ايدن مولود رضا159801202042154060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيبكر صديق نجم الدين رشيد159802202041011016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيكيالني محمود حسن اسعد159803202041022091

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائياسامه ادريس امين حسين159804172041084016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيابراهيم دلشاد عبيد فقي محمد159805202041303010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيزيدان محمد فتحي محمود159806172041028076

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيفاطمه صالح حسين عباس159807172042272026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعبد القادر عايد شهاب حمد159808202041003059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي قاسم يونس حيدر159809172041124110

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرسل علي جميل نور159810252042170218
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيابراهيم محمد ابراهيم عبود159811172041186003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم محمد عبد159812102041024039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيخديجه جاسم ذنون عباس159813172042290048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيفهد ممدوح دخيل محمد159814172041005057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد هللا عوف عبد الرحمن عبد السالم159815212041009141

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيمريم محسن حميد احمد159816172042231252

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيآيه محمد عبد هللا حسين159817172042357030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيهيلين حسين ستار جبار159818202042331179

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيابراهيم خالد حيدر ناجي159819202041030004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0ثانوية القوش للبنيناحيائيسليمان شكر حيدر قروكة159820172041091011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك زياد ذنون فتحي159821172042288059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيميسون سليمان مسيب زكر159822332042041032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0ثانوية السدة للبناتاحيائينبأ حسن فليح حسن159823232042110071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيبراء حمودي طارق سعيد159824172042283024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك577.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائينور عادي صالح احمد159825202042282257

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.4ثانوية المتميزين الثانية للبنيناحيائيكاظم احمد كاظم قاسم159826172041212011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.4ثانوية العراق للمتميزيناحيائيعبد العزيز عبد الخالق احمد حسن159827202041050041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيزهراء فاضل عباس عبد الرضا159828142042073066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية المعتصم با للبنيناحيائياحمد يوسف محمد محمود159829172041162006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمصعب عبد هللا ازير عبد هللا159830172041018189

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيزياد صالح خضر خلف159831172041144037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية زهور الشرقية االهلية للبناتاحيائيرنا قصي عدنان عبدهللا159832172042382017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيايه قاهر عبد الرحمن اسماعيل159833172042237029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية وردك للبنيناحيائيذو الفقار عبد الحكيم عجيل حبيب159834172041073010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيمريم ناهد نعمت خليل159835332042040103

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيصفوان كمال عثمان قادر159836202041303102

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائياشنا سردار سعيد عزيز159837202042365005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيسوزان سالم مصطفى حمه159838202042128023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف دارا عبد هللا حسن159839202041309043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيحذيفه عبد هللا ابراهيم محمد159840202041025020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائياسماء عبد هللا حسين يوسف159841212042178019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيامنه محمد ابراهيم خليل159842172042357122

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية الرازي المختلطةاحيائيشهد احمد حجاب حسين159843182042098008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيغصون حمد كريم حميد159844202042114070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسن عبد هللا موحان خير هللا159845222041096007
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد مثنى جاسم محمد159846172041008357

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيزهراء عدنان عبود نهار159847182042218037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد مؤيد فاضل حسين159848172041017188

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيماهر طه احمد فتحي159849172041017162

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنيناحيائيمصطفى يحيى عبد دريس نطاوي159850242041061028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائينبأ احمد عبد الكريم غالب159851172042294229

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية عوينات للبنيناحيائيعلي احمد ضحوي كرماش159852172041111025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية آشور للبناتاحيائيسوسن عمران عيسى عبد159853182042243067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيمروة محمد عبدهللا جاسم159854182042218055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيحنين طارق علي ناجي159855232042271174

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمنار صاحب حسن عبد هللا159856172042357738

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيعائشه نياز بهاء الدين فخري159857202042395056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائياسراء عكاب نايف حروش159858312042047020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائييوسف نظير شكر محمود159859172041012090

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائياوس خالد سلمان ظاهر159860182041065007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية امام غربي للبنيناحيائيريان انصيف جاسم محمود159861172041046006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيسلمى محسن محمد مطلوب159862172042286158

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيرمضان صالح خلف درويش159863182041036029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيسحر قاسم عزيز يونس159864172042237089

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0النصر النموذجية للبنيناحيائياسامة بشار محمد مالو159865312041024022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيفيان مهدي محمد شريف159866202042331137

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد عودة كورز صياح159867172041026133

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياسيل محمد جاسم حمود159868172042230006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيروان ضياء حسين خضير159869232042271277

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائيعامر ثامر عبد هللا محمد159870172041114010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيمروان صبر حنفيش محمد159871312041070175

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد احمد خضر ميكائيل159872172041351638

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائييسرى نوري احمد محمد159873202042189022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيزيد علي جبر درموك159874232041042069

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد نوفل قاسم يحيى159875172041024054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيفرحان محمد خضر خلف159876172041106004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعبد هللا قوام توفيق شاكر159877182041119035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمصطفى عبد الرحمن عبد هللا عويد159878292041002159

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيفاطمه سعيد حسين شريف159879202042334208

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد جاسم خورشيد حميد159880202041303018
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيذو الفقار محمد هاني عبيد159881232041173053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد عبد الخالق كردي اسماعيل159882172041011159

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيعلي طلعت محمد حسين159883172041342003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيوفاء رحمان مخيبر رحيم159884212042097146

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية زينب للبناتاحيائيغفران حسين سالم فاضل159885172042285101

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي جبار حبيب راضي159886222041091122

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعمر سمير جاسم حسين159887212041003124

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائييمامه عزام علي ابراهيم159888172042232171

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيخاتون الياس جوكي رشو159889332042056024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيايمان حمدان خضير جدوع159890182042230005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمعن مشعل رجا محمد159891172041008410

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعلي يوسف يعقوب يوسف159892202041030089

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمصطفى اياد علوان شاطي159893252041009280

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيعلي فتحي مصطفى حسين159894332041070055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعمران عبد الرحمن فضل الدين برغش159895202041048129

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيعائشه علي مشرف حسن159896212042183035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيعائشه غازي جاسم ولي159897202042180089

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية صفية للبناتاحيائيزينب ربيع طالل عبد الكريم159898172042295020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد خالد احمد عيدان159899172041008024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية زمار للبنيناحيائيخالد احمد بلو حمادي159900172041103025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيصفا مهند احمد قاسم159901172042330078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية القلعة للبناتاحيائيآيه محمود شاكر علي159902202042104003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية وردك للبنيناحيائيابراهيم خليل اسماعيل ماما خضر159903172041073001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية الحود للبنيناحيائياحمد جاسم صالح عجاج159904172041040001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيأزين سرحد مدحت بهجت159905202042128001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية عين سفني للبنيناحيائيمحمد فائز عيسى مشختي159906172041101014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمحمد عماد محمود رشيد159907202041259276

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيايوب ماهر وايل جاسم159908202041056007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك576.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيصالح جاسم محمد حسن159909172041350158

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.9ثانوية المتميزات الثانيةاحيائيايمان يونس خليل يونس159910172042318009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.5اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد حازم يونس محمد159911172041351031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.1اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيعبد الرحمن نزار احمد محمد علي159912332041001061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية الصدر للبنيناحيائييعقوب محمد يعقوب بوزي159913202041006071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيشادي بختيار صدر الدين صابر159914202042344144

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيمحمد علي حازم حميد محمد علي159915202041006055

صفحة ٤٥٦٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائياسراء خالد حبيب حسن159916252042170011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد احمد يوسف عبد القادر159917172041124126

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيعامر كامل ابراهيم عباس159918172041362021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0ثانوية عين الحصان للبنيناحيائيعجيل احمد حمو مصطفى159919172041133005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيابراهيم هاشم فارس علي159920172041059001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيمحمد رمضان ظاهر خلف159921172041358043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيراما مثنى محمد شرابي159922172042296019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيأركان نوزاد شريف محمد آمين159923202041312007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيدنيا عماد فاروق شفيق159924202042331066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية النور للبنيناحيائيابراهيم ثائر كاظم عباس159925122041026002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيمريم عبد الحسن جبير شلوح159926242042149102

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيأمنيه عالء الدين حامد علي159927172042290005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيطيبه باسم نعيم عبد الحسن159928222042141179

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيآيات محمد مظلوم شهيب159929262042083001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا اسو أحمد كمرخان159930202042340029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيشهد حاتم سعيد نجم159931202042154056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغدير رياض حمزه حسن159932252042100078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائياسامة سفيان عدنان حميد159933182041070004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمود صبري حسن محمد159934172041350360

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيبراء محمد حسين حمزه159935182042392016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء صيوان محمد عثمان159936202042345015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد حمد حسين صالح159937202041011045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيسلمان خدر احمد محمود159938332041051055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيصالح خالد حميد سليمان159939202041022046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد أنور سعيد حميد159940172041018003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيسليمان احمد سالم داود159941172041008152

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيوالء علي حمد مخلف159942212042091186

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيدنيا عز الدين احمد محمد امين159943202042365024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية حمص للبناتاحيائيمريم نمير يحيى محمود159944172042302093

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائياينور صالح شامل مولود159945202042340011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية االنام للبناتاحيائينبا حسين خليل ابراهيم159946212042135098

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيهاجر ليث قحطان يونس159947172042301080

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيغنيمه محمد عيد يوسف ابراهيم159948172042261054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيرويده عطا هللا شهاب حمد159949312042058014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيابراهيم اورهان بهاء الدين خليل159950202041390001
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيهاجر موالن جاسم صالح159951212042144053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0ثانوية معاوية بن ابي سفيان للبنيناحيائيعلي عمار علي محمد159952182041054021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيشيماء محسن حسن نجم159953172042235096

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيابراهيم صباح جالل سعيد159954202041011001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0ثانوية سلطان اوزبك للبنين - تركمانياحيائيعمار علي اكرم رشيد159955202041392007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتاحيائيمناهل حسام الدين محمد جاسم159956202042153009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيسجى عامر فتحي محمود159957172042262056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيسجى خليل شهاب شبيب159958212042142032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيزبير موفق اذياب هزاع159959172041351275

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيأسماء ابراهيم عويد حمود159960172042330001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيعبد هللا ممند كريم سعيد159961202041302081

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيزينب سعيد جليل كريم159962272042072034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك575.0اعدادية غطفان للبنيناحيائياسامة عزاوي محمد عبد هللا159963182041042006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض588.0اعدادية االنام للبناتاحيائيخديجه جاسم اسماعيل جمعة159964212042135024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض584.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحنان حسين عبد محمد159965202042144024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض581.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيزينب شكر ولي سعدون159966182042182051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض580.0اعدادية التحرير للبناتاحيائياسيل حميد جاسم لطيف159967212042136007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض578.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيزيدون غسان شذر دايش159968262041048047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض577.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيعمر محمد صابر كريم159969202041302090

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض577.0ثانوية فرج هللا  االهلية للبناتاحيائيزهراء عبود رحمان عبادي159970232042155019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض576.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيعبد هللا شاكر ممدوح فضيل159971192041003053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض575.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيهيرو هيرش محمد امين ميكائيل159972202042355085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض575.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد عباس جمعة علي159973202041048158

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض574.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيده ريا سرتيب خورشيد محمد امين159974202042365027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض574.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيجاوان كامران غفور عباس159975202042334086

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض574.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيشيني نهاد حسين عبد هللا159976202042347017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض574.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيسونيا شوان غازي عبد هللا159977202042331124

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض574.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةاحيائيخنده عمر بيرداود احمد159978202042351010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض574.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان عثمان عمر كريم159979202042344049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض574.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةاحيائيفاطمه صابر محمد احمد159980202042338031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض574.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيحسن نجاة حسن اسماعيل159981202041304041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض574.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب شيرزاد حسين عباس159982202042319015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض574.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائينور محمد جمعه نوري159983202042334271

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض573.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيوفاء سردار محمد علي159984202042138124

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض573.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيأالء شاكر محمود شريف159985202042128002
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض573.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائياسماء طارق كريم عزيز159986202042365004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض573.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيالنه فالح فتاح نوري159987202042331151

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض573.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيعلي شيرزاد عبد القادر عبد الرحمن159988202041304087

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض573.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمحمد سردار فقي امين159989202041302117

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض573.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيفاطمه رمضان محي الدين باراني159990202042128024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض573.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائينور الهدى فراس سهيل هادي159991202042106073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض573.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةاحيائيفينك طاهر محمد صالح159992202042362023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض573.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائياشنا حويز قهرمان توفيق159993202042332005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض573.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائينيان شيرزاد فتاح محمد159994202042345093

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض573.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيسوالف محمد صديق عبد هللا159995202042331117

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض573.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيده ريا محمد نصر الدين توفيق159996202042355025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض572.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا اسعد صالح امين159997202042340023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض572.0اعدادية الحضارة للبنيناحيائيعبد هللا محمود محمد احمد159998182041059023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض572.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيزكريا صباح ياسين محمد159999202041303085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض572.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائياالء جليل عثمان علي160000202042332007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض572.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنيناحيائيحسين ضياء انور يادكار160001182041135008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض572.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد سالم حسن علي160002202041001015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض572.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا لقمان خالد معروف160003202042344118

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض572.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيبيخال كاوه حسين كريم160004202042334078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض572.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائياستيره فالح حسن شريف160005202042340006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض572.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيالفين فرهاد ابوبكر محمد160006202042331148

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض572.0ثانوية ارارات للبنات - دراسة كرديةاحيائيساره نجم الدين محمود احمد160007202042336006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض571.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيدنيا عامر شكور محمد160008202042334106

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض571.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائييوسف محمد عبدل محمد160009202041304147

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض571.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيوفاء جواد جالل محمود160010202042352074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض571.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةاحيائيشيالن حازم حسن سيد علي160011202042363009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض571.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيفانه ارام محمد بكر160012202042331135

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض571.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيسناء صمد محمد ججان160013202042330036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض571.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيزينه يابه محمد امين مكائيل160014202042331098

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض571.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيساره يوسف خلف محمود160015202042118094

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض571.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد يوسف مجيد حمد امين160016202041304122

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض571.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةاحيائيسمكو عمر علي جوامير160017202041301016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض571.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينجاه خلف سلوم عبدهللا160018182042271149

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض570.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيزينو جمعه رحمان علي160019202042382057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض570.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيطه حسن درويش خضر160020202041003049
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض570.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائياسراء رشيد محمد احمد160021202042341008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض570.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيالفه شيركو شريف محمد160022202042352064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض570.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيازهر وادي عبد الهادي ضيف160023202041020008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض570.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيأسماء ابو بكر محمد شكرى كورون160024202042352001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض570.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائياحالم شيرزاد حسن محمد160025202042334013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض570.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيشنيار غفور احمد محمد160026202042346071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض570.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائينيكار كاروان عبد القادر كاكه حمه160027202042318035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض570.0ثانوية حطين للبناتاحيائيايمان سعيد عبد هللا سعيد160028202042133015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض570.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيئه زوان سيروان محمد ياسين160029202041302013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض569.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد ابو بكر محمد شكري كورون160030202041304100

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض569.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد العزيز سحاب بشون سلوم160031202041009043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض569.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعمر سلطان جاسم محمد160032202041025039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض569.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيخوله كريم صالح قادر160033202042332016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض569.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد لقمان خورشيد كريم160034202041303176

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض569.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيدانيار ريزكار جابر امين160035202041311022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض569.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائينما عصام عبيد محمد160036202042355077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض569.0ثانوية الكسك للبنيناحيائيصدام حارث يونس خليف160037172041116007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض569.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيمحمد عويد ريكان عويد160038202041025045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض569.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيامل غيدان شكور احمد160039202042330008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض569.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائياحمد علي عارف علي160040202041302028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض568.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيمريم قادر جاسم محمد160041182042182098

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض568.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيهونه ر هدايت فاضل حمه رحيم160042202041304137

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض568.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيداروان كامران عثمان عبد هللا160043202041314003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض568.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائياسماء جمال عبد هللا محمد160044202042331016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض568.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيشوخان حمزة محمد خورشيد160045202042365040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض568.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائينور منصور حميد ياسين160046172041003035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض568.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيعدي غازي طه خلف160047182041354080

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض568.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيامينه محمد نوري رشيد160048202042330009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض568.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء صالح عثمان قادر160049202042340007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض568.0اعدادية القائم للبناتاحيائيرانيه ياسر فرحان حمد160050192042146025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض568.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعمر محمد احمد خميس160051182041020065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض568.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيعبد السالم كاوه صديق عثمان160052202041303111

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض568.0ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيعبد الرحمن تاج الدين محمد اسماعيل160053202041010010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض567.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائييوسف كامران سمين محمود160054202041302161

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض567.0اعدادية هه ورامان للبنات-عربيةاحيائيشهد غازي حسن عزيز160055202042135017

صفحة ٤٥٧٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض567.0ثانوية البتول للبناتاحيائياحالم نامق قادر احمد160056182042175005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض567.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيزينب رمضان جبار محمد160057202042334135

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض567.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائييوسف رسول احمد خسرو160058202041303217

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض567.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيالرا ازاد محمد حمه شريف160059202042344169

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض567.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيعباس احمد محمد وهاب160060202041303104

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض567.0ثانوية الفرات للبنين للنازحيناحيائيعبد الرزاق محمد شكور علي160061202041070006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض567.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء علي محمد فتاح160062202042318003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض567.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد سليمان احمد خميس160063182041020071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض566.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيمحمد مشتاق بكر شكور160064202041006059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض566.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيمروة رزكار علي زينل160065202042346084

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض566.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيامينه اميد عبيد محمد160066202042333011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض566.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيإيمان اراز عدنان نجم160067202042344011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض566.0اعدادية تل علي للبنيناحيائيعماد ابراهيم محمود زوبع160068202041035010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض566.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد كريم نصيف عمر160069202041001210

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض565.0ثانوية عائشة للبناتاحيائياسراء فرود مجيد حميد160070182042182004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض565.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيفاطمه عمر شريف مصطفى160071202042334209

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض565.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيسيما فائق صديق صالح160072202042334180

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض565.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيهاوناز كاوه محمود توفيق160073202042334275

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض565.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه رسول صمد سالم160074202042340046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض565.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيانس محمد فتاح عزيز160075182041009014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض565.0ثانوية دار الحكمة األهلية للبنيناحيائيبكر سالم علي ابراهيم160076102041045003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض565.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيامل عادل عبد هللا احمد160077202042318007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض565.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيتارا سعيد مجيد صالح160078202042319004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض565.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيباسم شيرزاد مدحت توفيق160079202041308010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض565.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد شيرزاد نور الدين محي الدين160080202041312025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض565.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياسامة طالل محمد علي160081182041151013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض565.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيسعد علي احمد محمود160082202041030058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية الشروق للبناتاحيائيفاطمه رضا عزيز فتاح160083202042149024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةاحيائيرافد فائق عمر فرج160084202041307011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية موطلو للبناتاحيائيمريم جليل خليل خورشيد160085202042181028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةاحيائينارين برزان علي محمد160086202042338039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيئاال طارق محمد امين كريم160087202042333002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينرجس علي محمود سلطان160088252042100457

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيالته فالح محمد نجم عبد هللا160089202042117046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيهيلين محمد علي حمه رضا160090202042333051
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية خانزاد للدراسة الكردية للبناتاحيائيسروه ناصيح حسين محمد160091182042384010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيحنان قيصر هادى صادق160092202042345043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيفاطمه عباس هللا ويردي حيدر160093202042282197

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض563.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيسميه محمد جوهر حسن160094202042320018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض563.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيرونق مهدي عويد رحيم160095202042127006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيايمان شمال جالل محمد160096202042331032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائينورا احمد نجم الدين صابر160097202042341089

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض563.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائينور وليد صالح الدين حميد160098202042342070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيشيالنه عدنان عمر قادر160099202042331132

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض563.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيجيهان صادق محمد عبد القادر160100202042349016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض563.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيميامي علي حسين صالح160101202042250049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيشوخان برهان فتاح طيفور160102202042355053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيزرقاء غسان مصطفى يعقوب160103202042282114

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيشيالن مظفر عمر شفيق160104202042355056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض562.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيسوما كامران جالل سعيد160105202042333035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض562.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيايمان مردان عمر علي160106202042334064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض562.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيبيخال كاويز درويش قادر160107202042333019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض562.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيبشرى هاشم محمد محمود160108182042182025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض562.0ثانوية النه المسائية للبناتاحيائيأرزو فخر الدين عمر عزيز160109202042383001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض562.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه علي رسول عمر160110202042349033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض562.0ثانوية عائشة للبناتاحيائياغصان عبود مصطفى محمد160111182042182006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض562.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائياسيل علي داخل حسن160112202042106008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض561.8ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائيكاني سامان حسن محمد160113202042116055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض561.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائياسيا اكو انور رضا160114202042345017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض561.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيشيماء فخر الدين نوري عبد هللا160115182042182074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض561.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيزينب شيرزاد خورشيد رشيد160116182042383058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض561.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيزيتون برزان صالح كرم160117202042345051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض561.0ثانوية حطين للبناتاحيائيزينه عادل حاكم علي160118202042133044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض561.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيهوما رزكار جمعه عبد الرحمن160119202042382107

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض561.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيافنان محمد احمد خضر160120202042134013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض561.0ثانوية حطين للبناتاحيائيايمان نور الدين جوهر اسعد160121202042133018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى علي منصور غفور160122202042344193

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيبيريفان اكو غالب خليفة160123202042344073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمنال اسعد جاسم محمد160124202042188024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض560.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيايمان ناصح عزيز محمد160125202042331035

صفحة ٤٥٧٥ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض560.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيبهره عبد الكريم رحيم صالح160126202042345034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيخيالن ساالر محمد احمد160127202042318017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض560.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيلنجة عادل جالل محمد160128202042331153

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض560.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيأيه دلير صباح نوري160129202042331009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض560.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيدعاء خالد خلف عمر160130202042124050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيسميه عماد محمود عبد هللا160131312042081102

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيرسل ثامر حامد رمح160132322042028005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيدريا صالح الدين كريم حسن160133202042344092

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب حميد زيدان كريم160134202042344112

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائيمعصومه ابراهيم علي اكبر حسين160135202042148040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيسوما صمد ولي خسرو160136202042333034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيفينك عباس عمر محمود160137202042344163

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيهانا فاروق فاتح حميد160138202042334274

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائياسراء حسين علي امين160139202042330004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيحنين صبري عبد العزيز رشيد160140202042125011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيسحر حسام الدين عبد الرحيم امين160141202042138063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية حطين للبناتاحيائييسرى حسين عباس الياس160142202042133088

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه نوزاد بايز رشيد160143202042382080

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةاحيائيهه وار دانا سعود عبد هللا160144202042363014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيشنكه محمد ناظم محمد160145202042334192

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائياالء سليم محمد زينل160146202042124020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب داود احمد محمود160147202042355034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيالفين صالح مجيد محمد160148202042334233

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائيزينب موسى حمزه نبي160149202042148020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةاحيائيمنان احسان تحسين جار هللا160150202042350008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض558.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيتارا غازي عبد القادر عمر160151202042331048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض558.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيكوثر محمد ياسين امين160152202042331141

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةاحيائيشاناز موفق محمد عمر160153202042338026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض558.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيساره حكمت محمد احمد160154202042331103

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيايالف احمد علي محمد160155182042383014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيغاده هاتم ولي حسين160156182042231031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض558.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيساكار عثمان عمر صالح160157202042340032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيشروق اسد نوفان صيهود160158182042112021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيسروين حسيب توفيق هه رزاني160159202042355039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيدينا شوان احمد امين160160202042318020
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيهبه مجيد جالل محمد160161202042331172

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى طارق احمد رحيم160162202042346092

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيزينة هواري عبد الصمد عباس160163202042121017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيبهره محمد صابر محمد160164202042318009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيكه شبين سامان عثمان محمد160165202042332040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيشوخان حميد نجم فقى شريف160166202042352055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيهه الله أكرم كاكه رش محمد160167202042364029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيساره نعمان حسو بكر160168202042334155

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيدشنى نوزاد عبد الجبار عبد الرحمن160169202042382034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض556.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيسارا أرام شيرزاد علي160170202042333027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض556.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيشادي بريار نادر محمد160171202042341062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض556.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيكاني ازي مستنصر علي160172202042344165

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض556.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيسارا سامان علي احمد160173202042334143

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض556.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيديالن غازي تيعوز غفور160174202042352033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض555.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائينيكار علي ظاهر احمد160175202042334273

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحنين شاكر محمود نيسان160176182042231017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض555.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيماريا فالح فيض هللا كريم160177202042334244

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب طيار نجم الدين احمد160178202042131006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية الخيام للبناتاحيائياالء جواد كاظم فرحان160179322042023005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيئاره زو عباس احمد كريم160180202042349001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيشه هين هيمن عثمان حمه رش160181202042364016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية سوالف للبناتاحيائيمروه دلير عبد هللا عبد الرحمن160182202042128028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض555.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائياسراء رمضان محمد عزيز160183202042345011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسندس بشكو توفيق محمد160184202042344138

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيهه وار رزكار سعيد محمد160185202042349048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية خانزاد للدراسة الكردية للبناتاحيائيكوثر ناصيح حسين محمد160186182042384014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض554.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيسميه محمد علي عبد هللا160187202042345062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيميثاق محسن عبد هللا علي160188202042106066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية هاجر للبناتاحيائيسراب احسان عمر شكر160189202042150023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض554.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائينورا مقداد محمد خورشيد160190202042140061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض554.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيكالى عدنان محمود رسول160191202042355065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيشيرين محمد عبد الكريم امين160192202042344153

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض554.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء قاسم جالل محمد160193202042345016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائياسراء بالل حمه شريف رشيد160194202042134009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيشيرين شامل نصر الدين محمد160195202042124076

صفحة ٤٥٧٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية الحريري للبناتاحيائينوال عبد مهدي عبد160196202042114096

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية موطلو للبناتاحيائيمرام عماد خالد مصطفى160197202042181026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)591.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيسرى باسل عبد الجبار عمر160198182042237041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)590.0ثانوية الدور للبناتاحيائيبراء سمير خليل علي160199182042161013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)590.0ثانوية الدور للبناتاحيائياسراء مؤيد احمد عبد160200182042161005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)589.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيعبود سعد علي عبود160201182041146024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)589.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينورس اكرم صبحي صالح160202182042271156

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)589.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيضحى ميسر شريف عبد160203182042271108

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)589.0ثانوية تكريت المسائية للبنيناحيائياحمد عثمان عبد هللا علي160204182041333004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)589.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيلؤي ابراهيم خلف حسن160205182041335072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)589.0اعدادية الملوية المختلطةاحيائيعبد هللا خليل عبد هللا حسين160206182041095006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)588.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيرواء طارق عبدالكريم عباس160207182042205048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)588.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيمثنى علي حسين عليوي160208182041277032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)587.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةاحيائيمريم خضير ايوب محمد160209182042342048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)587.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيبراق جمال رزوقي سمير160210182042237016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)587.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيالحسن عبد الرحمن حسن ناصر160211182041149012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)587.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيعائشة عالوي ابراهيم عبد160212182042227039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)586.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيريم سعد جابر عبيد160213182042227024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)586.0ثانوية القعقاع للبنيناحيائيبهاء الدين احمد محمد ضيف160214182041062005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)585.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيفراس جاسم محمد حسين160215182041041041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)585.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك نهاد جميل منديل160216182042271044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)585.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة خميس كريم مغير160217182042186050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)585.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيمنار احمد عبيد حسن160218312042058031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)584.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيامجد منذر عبد الرزاق عبد160219182041151015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)584.0ثانوية اليرموك للبنيناحيائيعبد هللا رسول عبد هللا محمود160220182041129006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)584.0اعدادية الدور للبنيناحيائيمحمد سلمان عطله ياسين160221182041003040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)584.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيبشرى سبهان جبار جاجان160222182042186012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)584.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيعمر احمد محمود حسين160223182041119043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)584.0اعدادية الدور للبنيناحيائييوسف عبد الحميد مظفر جاسم160224182041003059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)584.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيرجاء عبد الخالق جاسم حمود160225182042374032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)583.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيمحمد ثائر مهدي خلف160226182041347082

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)583.0ثانوية فلسطين للنازحاتاحيائيساره سليمان احمد سليمان160227202042164008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)583.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيهبه زيد ابراهيم محمد160228182042183156

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)582.0اعدادية الدور للبنيناحيائيتامر صائب تمر رجب160229182041003013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)582.0ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائيشهد رعد تركي هزاع160230182042397005
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)581.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيمحمد عبد الغني شفيق لفتة160231182041002092

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)581.0ثانوية آشور للبناتاحيائينجوى جمال دحام حريش160232182042243113

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)581.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرانيا رياض علي حسين160233182042271063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)580.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيارشد نايف حسن عبد هللا160234172041351112

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)580.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمتاب حسن اسماعيل ابراهيم160235172042357706

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)579.0ثانوية العلم للبنيناحيائيمطلق حران عفات بشار160236182041019036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)579.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيفواز احمد علي محمد160237172041008286

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)579.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائياالء حسن علي لطيف160238182042271015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)579.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيشيماء حسين ابراهيم حمدان160239172042280087

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)579.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد خليل سرحان عثمان160240172041003029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)579.0اعدادية االخوة للبنيناحيائياحمد محمد خضر عبد القادر160241172041224007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)579.0ثانوية االثير االهلية للبناتاحيائيبان خالد محمود احمد160242172042333002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)578.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيبيداء سعد توفيق مجيد160243182042237017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)578.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيساره محمود حازم محمد نوري160244172042357478

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)578.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيايات عبد المطلب عبد الكريم مصطفى160245182042227008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)578.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمصطفى ليث عبد النافع عزيز160246312041024175

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)578.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيباسم علي حبيب ربيع160247172041223009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)578.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيدالل فاضل فليح كريف160248192042199008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)578.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيايهم عطا هللا محيسن حرحير160249172041008070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)578.0ثانوية زمار للبناتاحيائيجنات عبد الرزاق خلف ابراهيم160250172042259015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)578.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعبيده عامر محمد علي الياس160251172041020063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)577.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب جمال عبد الواحد جاسم160252182042242083

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)577.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمر عبد العزيز محمد ظاهر160253172041008267

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)577.0ثانوية وانة للبنيناحيائيعمر خليل محمد يونس160254172041093020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)576.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد هللا نوح زرنان عبد الجبار160255182041151041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)576.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعمر جمعه خلف ظاهر160256192041066105

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)576.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائياحمد جاسم محمد عواد160257172041003001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)576.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيتبارك حسن صالح علي160258172042231052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)576.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيهناء سلطان عبدهللا احمد160259182042218069

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)575.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمها ماهر ياسين محمد160260172042288233

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)575.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيغيث مشعان حميد حمدان160261172041011133

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)575.0ثانوية المتميزات االولىاحيائيمريم فراس محمد عباوي160262172042233110

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)575.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيمحمود فالح سالم مصلح160263192041019064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)575.0اعدادية زينب للبناتاحيائيايمان محمد ياسين يونس160264172042285023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)575.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن اسماعيل كريم خلف160265182041149027
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)575.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيمحمد بشار عبد القادر مصطفى160266172041013024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)575.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيمحمد اياد عبد نوح160267172041059082

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)575.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائياالء فرحان محمد عبد هللا160268182042164005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)574.6اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزم زم فواز سلطان عبد هللا160269172042294099

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)574.1االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد العزيز سالم محمود علي160270172041008197

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)574.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيلمى عمار عبد هللا محمد160271172042288206

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)574.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائياحمد هيثم حمادي جاسم160272172041076002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)574.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد العزيز محمود عبد هللا موسى160273182041036052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)574.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيغاده حامد قدوري عواد160274182042183115

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)574.0اعدادية حمص للبناتاحيائيرحمة مقداد عبد القادر داود160275172042302044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)574.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد اياد لطيف محمد160276312041024145

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)574.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيصعب عبد العزيز محمد حمود160277172041008162

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)574.0اعدادية االندلس للبناتاحيائينغم فارس محمود نظر160278172042286248

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)574.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمصطفى شكر يحيى سعيد160279172041007176

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)574.0ثانوية المرجان للبناتاحيائيفاطمة صباح ابراهيم هزاع160280182042262017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)574.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيحسام كامل مهيدي صالح160281192041006018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)574.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور عمار حسين عبد هللا160282172042357828

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)574.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيرانيا علي خليف عواد160283182042172020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)574.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيهبة علي حسن جدوع160284172042301081

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)574.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيشيماء عمار عاصم نجم160285172042315081

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)574.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيعائشة لؤي عبد علي160286172042289111

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)574.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائينزهان عاصي طالع عنيزان160287172041112076

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)574.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيخليل مطلك سلمان عبد هللا160288172041008120

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)574.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيادريس ادهام ادريس علي160289172041064008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)573.5االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا ماجد فاضل محمد160290172041008215

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)573.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايالف محمد ذنون مرعي160291172042288042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)573.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد مهدي صالح160292182041149056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)573.0اعدادية سارة للبناتاحيائيمريم انور عبوش خضر160293172042248054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)573.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد محمد نوح عزيز160294172041008043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)573.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيمجاهد يوسف ابراهيم صالح160295102041041068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)573.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيصفا فهمي محمد جاسم160296132042101055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)573.0اعدادية الصديق للبنيناحيائياحمد عبد علي ابراهيم160297172041028012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)573.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيريم احمد يونس فتحي160298172042330053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)573.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي خضير غانم علي160299172041008243

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)573.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزهراء شامل محمد جاسم160300172042357403
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)573.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائيعبد هللا محمود جدوع محمد160301172041114015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)573.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائينسرين يونس عبد هللا حسين160302172042283083

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)573.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرحمه رعد ادريعي محمد160303312042047080

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)573.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيموسى مردان الياس موسى160304172041059093

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيافنان عبدالحي حسن جاسم160305182042230004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعمر خضير حبش حسن160306172041011126

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0ثانوية النهرين للبنيناحيائيصهيب عطيه عبد هللا محمد160307182041067019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيشهد ثامر جاسم رميض160308202042134052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيعلي خلف محمود سالم160309172041075006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيناديه صباح يونس عزيز160310172042272038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيياسين فاضل عباس علو160311332041050026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيهادي اكريم فتحي صباح160312172041351874

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمحمد عدي بشير سعيد160313172041020099

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعمر سمير محمد سعيد بكر160314172041350252

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيضحى ادريس محمد يوسف160315332042040074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيراية ذاكر يوسف ابراهيم160316172042234006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيسجى يونس هاشم سليم160317172042304019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيزينب داود سليمان سلمان160318172042249049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيحذيفة خلف حمد حوران160319192041060010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0اعدادية القيارة للبناتاحيائيشذى سعيد حمد محمد160320172042242018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد احمد ادريس بكر160321172041008307

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيجاسم عبد القادر عصمت عبد الكريم160322172041008084

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيرسل عبد الكريم جاسم حمود160323182042242064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0اعدادية حديثة للبنيناحيائياحسان جبار حسن عثمان160324192041019007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0اعدادية الحود للبنيناحيائياحمد عبد هللا خلف عبيد160325172041040003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0اعدادية زمار للبنيناحيائيصكر ابراهيم احمد محمد160326172041103039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمسلم كامل لعيبي تفيج160327162041084117

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيشيماء حميد يونس حسين160328132042242020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيغفران صبحي اسماعيل خليل160329172042357640

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائينادين ثائر حسين هالل160330122042083042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0ثانوية تل واعي للبنيناحيائيسلطان مجيل سليمان منصور160331172041034004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيمياده عماد محمد عبد160332102042109083

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)572.0اعدادية بلد للبناتاحيائيوالء كاظم دهام حمود160333182042176202

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.1ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيرسل محمد علي اسماعيل ابراهيم160334172042321028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيروضان عبد عبد هللا صالح160335202041020021
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائينور واجد حامد محمد160336172042301078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد ابراهيم خليل ابراهيم160337172041026114

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد هللا طالب عالوي جاسم160338192041026033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0اعدادية عنة للبنيناحيائيعمر علي حسين محمد160339192041021038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيمريم عماد اسماعيل دعيبل160340112042082039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيآمنة قحطان سليم محمد علي160341172042292001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعالء محمد احمد محمد160342172041021022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيناحيائيمحمد دحام حبو حسن160343172041227011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الحكيم عادل محمد عيسى160344102041026120

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد عبد المجيد زوبع منصور160345172041024051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعبد المجيد قاسم جاسم عبد160346192041011072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيعال علي عبد القادر عبد160347172042357631

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيايمن عبد الحكيم اسماعيل محمد160348172041026026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0ثانوية االمام علي للبنيناحيائيوسام احمد علي محسن160349182041013016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائينور عزام طه يونس160350172042371286

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0ثانوية طارق للبنات للنازحاتاحيائييسرى ستار مشعان جاسم160351202042169030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمصطفى طه حسين جاسم160352172041020112

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيخلف محمد خلف سليم160353212041054049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياسامه محمد علي هيل160354192041009048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرويده مازن حازم مهدي160355182042247020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائينور سالم عبد هللا جرجيس160356172042369016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمحمد صباح غانم عبد الغني160357312041063063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحاب عادل احمد محمود160358172042357291

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياحمد خالد شهاب احمد160359172041012011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيحسناء عمر عبد كاظم160360122042083011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)571.0اعدادية االمال للبناتاحيائيهبه سالم عبد الرزاق محمد160361112042070171

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيشيماء حكمت صالح محمد160362332042070056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0ثانوية بحركة للبناتاحيائيأيمان سعدي صالح علي160363312042043006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0ثانوية القبة للبنيناحيائيزينل عابدين حسين علي حسين160364172041081011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيمهى جبار ذياب احمد160365182042186058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيمصطفى احمد طه محمود160366182041011033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0ثانوية الشروق للبناتاحيائيصبا عماد عبد الكريم حسن160367202042149019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0اعدادية الصديق للبنيناحيائياسامة ياسر محمد صالح فندي160368172041028026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمعمر سامي محمد عباس160369172041011208

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0اعدادية غزة للبناتاحيائيسكينه حقي اسماعيل غني160370272042057119
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيزين العابدين علي عبد الحسن عطيه160371222041306137

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد الرحمن اياد شريف احمد160372172041017091

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد فارس علي طه160373172041008351

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيايه صباح عبد الجبار عوده160374142042103007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0اعدادية المربد للبناتاحيائينور صالح الدين احمد علي160375172042291085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيجاسم محمد مريس محمود160376182041038012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيمنار نكتل عبد الجبار ذنون160377172042237134

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيفهد احمد حسين علي160378172041084059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0ثانوية وردك للبنيناحيائيوسام زوراب عساف درويش160379172041073035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيابراهيم خضير الياس علوش160380172041007003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0اعدادية حمص للبناتاحيائيآيه حسين علي عبد الرحمن160381172042302007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيابراهيم محمد ابراهيم عمر160382172041017004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الكريم عطيه احمد عبد هللا160383172041351410

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعمر منير عبد هللا احمد160384102041009039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0ثانوية الموعظة للبناتاحيائيابتهال محمود حسين مصطفى160385202042151005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0ثانوية امام غربي للبنيناحيائياحمد زيدان خلف غدير160386172041046002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعمر احمد محمد عمر160387202041250107

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزهراء وليد نجم عبد160388172042371144

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد هللا عصام محمد محمود160389172041028111

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0ثانوية بايبوخت المختلطةاحيائيدعاء عامر خطاب فتحي160390172042342006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)570.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيمصطفى ستار شهاب احمد160391212041012127

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)569.0اعدادية اليمن للبناتاحيائياسالم اسماعيل خليل فتحي160392172042237007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)569.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيرسل سعد عادي أحمد160393122042106037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)569.0ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيعمر جاسم محمد سلمان160394182041015021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)569.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيانفال عباس فاضل مهدي160395182042232003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)569.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيمنار محمد احمد جاسم160396172042305051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)569.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياسراء صالح ابراهيم عبد هللا160397172042288019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)569.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمخلص طه خلف عواد160398172041351774

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)569.0الخارجيون - ايمناحيائيعلي احمد معروف علي160399172041400093

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)569.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحسان علي خضر طعمة160400172041351201

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)569.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيياسين نافع حسين علي160401182041093032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)569.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيمعاذ اديب محمود مصلح160402182041016110

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)569.0ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيشهد اكرم عبد الوهاب عبد القادر160403172042329012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)569.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعلي منصور ابراهيم سعيد160404172041020069

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)569.0ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيمحمد احمد محمد حسين160405172041038025
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)569.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيافراح سعد حسن مخلف160406182042237004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)569.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيشوخان نوري حميد سمين160407202042345070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)569.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمود ذنون يونس فتحي160408172041351763

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)569.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه محمد كريم اسعد160409202042118127

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)569.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائياسامه محمد ياسين حسين160410192041040014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)569.0اعدادية اليمن للبناتاحيائياخالص هالل مخصف حسين160411172042237001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)569.0ثانوية آشور للبناتاحيائيسجى محمد ابراهيم مهدي160412182042243061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)569.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد الوهاب احمد ثامر محمد160413182041036066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)569.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيعمر خلف محمد خطاب160414172041041005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)569.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد هللا احمد يوسف محمد160415172041011093

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)568.6ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائياحمد محمد غانم جميل160416172041022013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)568.4اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد قاسم عبد قاسم160417172041011170

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)568.0اعدادية زمار للبنيناحيائيحارث زوبع حسين بازو160418172041103020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)568.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنيناحيائيمحمد طه محمد شالش160419182041099012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)568.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيهدى خالد فليح حماد160420192042141045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)568.0ثانوية الحورية المسائية المختلطةاحيائينورهان عبد محمد جاسم160421182042340032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)568.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد شامل احمد محمد160422172041008031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)568.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائياسامه قيصر عادل جاسم160423122041022014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)568.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةاحيائيمحمد عامر صالح محمد160424182041342080

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)568.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيحنين محمود شاكر متعب160425102042108031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)568.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيايمان خضر فتحي احمد160426172042290031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)568.0ثانوية سد الموصل للبنيناحيائيعبد هللا عبد الخالق جاسم نعمو160427172041094004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)568.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائييوسف وليد عبد هللا نجم160428172041012091

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)568.0اعدادية طوز للبنيناحيائيحيدر علي حسين عثمان160429182041037015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)568.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد عامر عبد الرحيم محمد علي160430172041028183

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)568.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيساره ماجد ابراهيم لطيف160431192042369192

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)568.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائياحمد عبد لطيف ناصر160432192041032010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)568.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد هللا سامي عويد احمد160433182041036058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)568.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيشهد يونس احمد محمد160434182042163026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)568.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيإبراهيم عبد هللا محمد رومي160435182041016001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)568.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي احمد سمير احمد160436102041026163

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)568.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيأمنه عدي بشير سعيد160437172042290003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)568.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحسن احمد سعيد جاسم160438172041351634

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)568.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيانس حسين علي منصور160439172041041003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)567.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيمحمد احمد عبد سبتي160440202041019051
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)567.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعبد الرحمن سعدون حماد صالح160441192041006033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)567.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائينبأ محمود خلف محمد160442172042267071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)567.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيقمر ميسر ياسين طه160443172042288202

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)567.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائياحمد عباس فاضل سعيد160444172041011017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)567.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد نبيل نذير يحيى160445172041351742

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)567.0اعدادية زمار للبنيناحيائياسامة احمد عبد القادر علي160446172041103012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)567.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي محجوب يونس محجوب160447172041002019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)567.0ثانوية آشور للبنيناحيائيسعد كامل عطيه حمود160448182041081011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)567.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيمسلم حامد نوري فضيل160449102041041074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)567.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيديما اسحاق صالح احمد160450182042237025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)567.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيسجى فاضل حسين جاسم160451182042237038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)567.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيشهد نجاة حسين عبد هللا160452182042244034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)567.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعمر عماد كريم جاسم160453182041035088

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)567.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيفرح احمد سعدون قادر160454172042297065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)567.0اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيعبد هللا احمد حسن علي160455182041073015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)567.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيابراهيم غسان ابراهيم حسين160456182041127001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)567.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناحيائيعمر حميد حسن علي160457192041337083

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)567.0ثانوية اشويرات للبنيناحيائيانس عادل صالح عبد هللا160458172041037001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)567.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا ابراهيم خضر عباس160459172041228041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)567.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمطشر عالء مطشر ناصر160460172041011202

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.1اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمعاذ عبد الهادي محمد امين عبد الواحد160461172041023147

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيرحاب حسن عبد هللا خميس160462172042310015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0النصر النموذجية للبنيناحيائيايهم عبد الرزاق حسن محمود160463312041024031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد عادل عبد علي صيهود160464162041094054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيريم نايف غزال زعال160465182042271077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0اعدادية حمص للبناتاحيائيسوسن فاروق صالح خليل160466172042302066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمنذر خالد سعدون سلطان160467172041350384

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرسل رياض فهمي يوسف160468172042294087

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0ثانوية الزوية للبنيناحيائيمراد شفاء محمد عمر160469182041017017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه حسين رحمن عباس160470242042120219

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0ثانوية المرجان للبناتاحيائيلقاء اثير امين محمود160471182042262020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيشهد شعالن احمد عبيد160472172042237093

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0ثانوية خورسيباط المختلطةاحيائيعبد هللا حاتم فتحي جردو160473172041058005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمصطفى حامد عباس فرحان160474192041066140

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائينور مجبل عبد احمد160475122041022117
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0ثانوية تل واعي للبنيناحيائيمحمد سعد مهدي مطر160476172041034012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0اعدادية الحود للبنيناحيائيعائشه فيصل حسين هزاع160477172042040002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائياماني محمد هاتف حمود160478212042294019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرحاب علي نجم عبد هللا160479172042290064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيامير غانم حسن علي160480102041041019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائياالء مصطفى خضر مصطفى160481172042261004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0اعدادية زمار للبنيناحيائيعلي محمود محمد خضير160482172041103053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيميالد عصام محمد مهدي160483182041084009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0ثانوية المآرب للبناتاحيائيتسنيم سليمان علي حسون160484182042393006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيسجاد شدهان عليوي فريخ160485242041074032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيهبه محمد تركي محمد160486182042183157

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)566.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيسبا كهالن ابراهيم يحيى160487182042208015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.6ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيالقعقاع عادل عبد هللا محمد160488202041399010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.0اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيمحمد منيب هيثم منيب160489172041010028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيامين خلف عطيه محمد160490182041053011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيايه عصام صالح ابراهيم160491172042041003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيطارق عبد العزيز ادريس سعيد160492172041080052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيموسى منهل بشير فرج160493172041041007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيمنى نجم نزال نجم160494172042371262

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.0ثانوية تبوك للبناتاحيائياسراء عماد فاضل عباس160495112042102001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيطيبه دريد محمد جاسم160496172042268055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمصطفى اياد شاكر محمود160497172041007173

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.0اعدادية االيمان للبنيناحيائيايمن حامد عبد عبد هللا160498192041063005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعبدالرحمن نوار محمود علي160499172041089005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزهراء طالب شيخ موسى الياس160500172042357405

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائينوران سليمان اسماعيل محمد160501202042282266

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيمحمد عباس محمد حسين160502212041023077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيهند مجيد محمد صالح160503202042282308

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.0ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائينزهان ابراهيم رجب احمد160504182041038030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيبراء مزعل ذياب محمد160505172042338010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد مهدي محمد عبود160506182041149010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمحمد شريف طلحة محمد شريف محمد160507172041020096

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.0ثانوية ابو وني للبنيناحيائيعمار محمد علو بلو160508172041220006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.0اعدادية العدل للبنيناحيائيمحمد فالح تركي كردي160509192041018026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبدهللا قحطان خليل مسير160510172041023071

صفحة ٤٥٨٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيسجى حسين علي خضير160511212042294115

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيمريم شاهين محمد مردان160512182042244051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)565.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمحمد ساير خلف عبد هللا160513202041056037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)564.2ثانوية المتميزات الثانيةاحيائينبأ غازي محمد خليل160514172042318030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)564.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيشعالن محمد عيد اسماعيل خضر160515172041118036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)564.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيرحمه جاسم محمد عبد هللا160516172042315045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)564.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيرشا عايد رشيد خضر160517182042210005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)564.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعلي احمد جمعة عطية160518172041026090

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)564.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائييوسف ماهير اسعد محمود160519202041304145

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)564.0ثانوية بالل للبنيناحيائيماهر علي عطيه عافي160520102041055041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)564.0اعدادية زينب للبناتاحيائيعائشة نوري الدين عز الدين يوسف160521172042285095

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)564.0ثانوية وانة للبنيناحيائيحسن خليل محمد يونس160522172041093007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)564.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعلي عبد المجيد خضير محمد160523182041002065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)564.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيعبد الكريم احمد فيحان خلف160524182041011026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)564.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمود صباح حسين عويد160525182041036101

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)564.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمد سعد شحاذه محمد160526172041005064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)564.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيمريم اسامه عبد عجاج160527182042205101

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)564.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيمحمد هيثم محمود مطلب160528112041156093

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)564.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيريم حمدان خضر اسماعيل160529182042218035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)564.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيوليد نوفل احمد خضر160530182041036112

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)564.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيسلمى سبع حجاب حسين160531172042310021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد هادي علوان محمد160532202041030129

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيامنه رعد محمد فرحان160533172042231019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0ثانوية الزوية للبنيناحيائياجياد طالب عبد هللا حمد160534182041017001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعمر يوسف احمد شاهر160535172041100017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيعبد الرحمن عيسى عيال مجيد160536182041089030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيفارس عايد مناور علي160537172041104060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيغسان علي محمد خضر160538172041008278

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0ثانوية وانة للبنيناحيائيحمزة فاضل خضر خلف160539172041093008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيبكر هشام عبد هللا نجم160540172041008079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0اعدادية هيت للبنيناحيائيعبد القادر عبد الكريم عباس علي160541192041014064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيكرم عبد الستار غانم محمود160542172042371238

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد وليد حميد صالح160543192041009294

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيسلوان جرجيس محمود عبد هللا160544312041070065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيفاطمه حميد ابراهيم علي160545202042330047
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد عبد الباسط محمد محمود160546202041009009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيبنين فاضل محمد جاسم160547152042047029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0ثانوية اصفية للبناتاحيائيأسيل محمد صالح زرزور160548172042337001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمود طه محمد عبد هللا160549172041351766

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائياحمد يونس خليل شاهر160550172041114001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعبد هللا ثائر عبد المجيد حسين160551202041025032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبد هللا مروان هاشم عبد هللا160552172041012045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيعلي اديب خلف جاسم160553182041010018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعاصم ميسر عبيد مجيت160554182041041024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيعقبه نافع ناصر مخلف160555192041106031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيحنان هاني مرهج مناع160556192042371038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0اعدادية حمص للبناتاحيائيامنيه احمد محمد يونس160557172042302025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعائشة محمود حامد جرجيس160558172042273064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0ثانوية عين الحصان للبنيناحيائياكرم محمد محمود ناصر160559172041133001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)563.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيمراتب قاسم حردان حربي160560192042371091

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيمالك عادل علي حماد160561182042244053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهبه علي عبد االمير محمد سعيد160562172042288260

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيحارث فيصل جمعه بيات160563182041148002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسدره راكان الياس يونس160564172042357502

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيقبس عبد الجبار ثلج احمد160565182042218051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية بيجي للبناتاحيائيعائشه محمد عطا هللا حمد160566182042177033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية تل الشعير للبنيناحيائيقمر فارس ناصر مضحي160567172042052002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيياسين يونس ياسين محمد160568172041084081

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيهشام خالد حسن ابراهيم160569202041056045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيكرم سلمان فارس علي160570172041059072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائياحمد ماجد حمزه جعفر160571332041070007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمراد اطليان حسن محمد160572172041007169

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية السالمية للبنيناحيائيراكان عزيز حسن أبراهيم160573172041074010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيايسر مناع ثابت منفي160574202042200002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية احمد بن حنبل للبنيناحيائيعمر شاكر صالح حميد160575182041038022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمنير احمد حسن ياسين160576122041020126

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعنبر جاسم علي حسين160577182041045042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0اعدادية زمار للبنيناحيائيمزهر صالح محمد ويس160578172041103070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيسيف فتاح حروش عبد الفتاح160579182041045026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية موطلو للبناتاحيائيمأرب معاذ احمد ناعم160580202042181025
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعلي عبد العزيز حسن جمعه160581172041080068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد نبيل سلمان احمد160582172041011176

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيصفا مشرق عبد العزيز طه160583172042315084

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية سد الموصل للبنيناحيائيهاشم مازن هاشم داود160584172041094010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية المعتصم با للبنيناحيائيعبد القادر احمد عجيل عزيز160585172041162012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيتبارك مجيد فيزي صالح160586182042227014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيزيدان عسل زيدان خلف160587182041053022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيساره ياسين نجم عبد الرحمن160588172042235080

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيعمر محمد سمير عبد160589192041350079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيآيه عماد عبود محمود160590322042020002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيسحر ماجد عبيد بديوي160591322042029037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد حسان ابراهيم اسماعيل160592172041011148

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيسيف هللا علي غالب الياس حسين160593172041124073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيساره عمار كمال خليل160594202042180078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيندى ناجي جابر ياسين160595182042237066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيكرم هادي حسين اسود160596172041060066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عمر سيده عثمان160597202041377162

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائياسيل طه عطيه حسين160598172042298006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية بعاجة للبناتاحيائياسراء سعد خلف حماد160599182042264003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيسنكر سيروان حسين محمود160600202041311030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيأماني قاسم عبيد سمير160601182042271002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيماريه عادل سلمان داود160602182042354020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيأسامة صالح حبيب احمد160603182041008001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيله نيا قادر علي قادر160604202042334241

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيمحمود احمد ياسين حمود160605182041016102

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيرضا عبد هللا حمزه محمد160606252041052022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيصهيب عبد الخالق ابراهيم جاسم160607172041007079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيايبك ايدن خالد رؤوف160608202042124030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيجاسم محمد ابراهيم خليل160609172041353020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيماجد احمود خلف جبر160610182041277030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)562.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيحمزة اسماعيل سلطان اسماعيل160611172041026047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائينور ازاد سعيد حسن160612202042138108

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيهوراز عبد الرحمن حبيب مولود160613202041312141

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيعماد سالم عبد علي160614212041205011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتاحيائيهاله عبدالعزيز محمد محسن160615122042084029
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائياحمد عطا هللا محمد حمد160616322041010008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيشهد حافظ جرجيس خضر160617172042237092

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائياثير ناجح عليوي جاسم160618192041040001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0اعدادية سومر للبناتاحيائيمالك فالح الدين عطيه عبد هللا160619172042314062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيجاسم محمد محمود شاكر160620202041002007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0اعدادية الدور للبنيناحيائيعبد القادر مال هللا ابراهيم مال هللا160621182041003020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه قاسم عبيد سمير160622182042271070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيبيداء فخري سعيد محمد علي160623172042261013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياحمد بسام صالح عطية160624172041012008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0ثانوية االيمان للبناتاحيائيالهام جاسم محمد عبد الرحمن160625182042394008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيزيد هيثم ذاكر صالح160626172041143019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0اعدادية العباسي للبنيناحيائياحمد جاسم حسين جاسم160627202041020002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيعائشه عبد العزيز حيدر مصطفى160628172042262070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيحيدر عبد السالم مهدي عبد160629172041358015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائياحمد عزيز محمد امين عزيز160630172041118004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0اعدادية حوض ٦ للبنيناحيائيعرفات حسين محمود محمد160631202041033008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيميامي احمد عبد هللا حسين160632202042261012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيفاطمه اردم بهاء الدين محمود160633202042106050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0اعدادية الراية للبنيناحيائيطارق رائد طارق علي160634172041025033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0ثانوية وانة للبنيناحيائيخليل نصر خليل سليمان160635172041093010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيكمال حازم فرحان احمد160636172041366047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيزياد خلف سلطان عيسى160637182041065012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائيجمعه ابراهيم خضر طه160638172041114003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعثمان محمد امين خلف160639182041277026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيابراهيم محمد جواد ابراهيم علي160640172041017005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعباس حويز مجيد محمد160641202041001092

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد السالم عبد الحميد حبيب160642182041119058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيعلي احمد اسماعيل مصلح160643182041016066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيمحمود محمد جاسم محمد160644172041104081

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0ثانوية بالل للبنيناحيائيوسام احمد فياض فرحان160645102041055049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيوالء عبد هللا احمد خلف160646202042106085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائياسامه خليل خلف محمد160647182041035010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيحسناء صدام نايف سعدون160648112042081010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيعبد هللا جسام محمد هالل160649202041262045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيجهاد معن عبد الغني جهاد160650172041350088
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيهند احمد حبيب حسين160651182042140030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرحمة غازي احمد ياسين160652172042294079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيشيماء جاسم محمد عبدهللا160653182042203055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)561.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيحنان قاسم رحمان بهاء الدين160654202042365020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.6ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد صالح محمود حسين160655202041050010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.1ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد السالم عبد الخالق عبد العزيز احمد160656172041022052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيمصطفى رعد خلف جاسم160657172041013031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0ثانوية سيوان للبنيناحيائيرامي ابراهيم طلب حسين160658312041003010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائييوسف عبد الباسط سعدون عدامه160659182041151096

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0اعدادية الصديق للبنيناحيائياحمد فارس فتحي حمد160660172041028016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعمر اياد سعيد عبد الكريم160661172041028140

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيألفه لؤي محمد علي160662172042279001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد هاشم عبد هللا احمد160663172041018175

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيامين فراس طاهر عبد هللا160664172041008061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0ثانوية العلم للبنيناحيائيشيبان لطيف حميد داود160665182041019010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0اعدادية القائم للبناتاحيائيعهد احمد حسن بردان160666192042146059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيديار كاوه امين محمد160667202041377070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0ثانوية اربيل للبنيناحيائيحسين عبد الخالق رشيد عبد160668312041012006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرقيه يوسف عبد هللا عوده160669252042084285

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيهديل فتحي خالد خلف160670172042305062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياسامه حسين اسماعيل عبد هللا160671182041045009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيزين العابدين الياس عزيز محمد160672182041035037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيمحمد رافع مجيد مولود160673172041060072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيسبأ احمود خلف جبر160674182042277006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيثائر حسين علي سلطان160675172041026034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيمنه هللا ثامر محمود يونس160676172042299067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب حسين صخي عباس160677232042119069

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0اعدادية هيت للبنيناحيائيمحمد خالد احمد الفي160678192041014094

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيياسمين مهيار غانم فتحي160679172042273105

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيميسر عمار مخلف يوسف160680182041002108

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0ثانوية بالل للبنيناحيائيايمن محمد عبد حمود160681102041055009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيايوب علي طه عواد160682112041006014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0اعدادية االمال للبناتاحيائيتبارك لواء غازي حسين160683112042070023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمصطفى جمعه عيدان مشرف160684222041018112

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيعبد الوهاب كوان حردان صايل160685182041040025
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيقحطان عبد القادر خضر سليمان160686172041118057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيحسن احمد حسن فتح هللا160687202041013020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبد هللا حميد خضير حمد160688182041002055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيايه عمار جماد محمد160689172042297019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيامير شالش عبد هللا صالح160690202041253015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمجتبى رسول كريم كاظم160691232041252219

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيرقيه ثائر مرشد حمري160692202042114039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيتغريد خليفه عبد هللا سعيد160693182042163010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)560.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنيناحيائيرسول عبد العظيم مطشر جاتول160694222041367022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعثمان حسين مديد عبد هللا160695202041025036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيرامي فوزي صابر سليمان160696172041011059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيتبارك محمد مطر ابراهيم160697172041026033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعبد هللا جاسم محمد زيدان160698202041022058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيأسماء أبراهيم أحمد صالح160699172042297001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيبه همه ن كامل ابراهيم محمود160700202041303068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0ثانوية البيداء للبناتاحيائينوار محمد جوهر عبد هللا160701202042139104

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0ثانوية حمرين للبنيناحيائياحمد سبهان عبد هللا حمادي160702312041011002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعدادية غماس للبنيناحيائيصخر صالل عيسى مهدي160703242041016049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمهند بشار عبد الهادي عبد اللطيف160704172041351846

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائينور حبيب محمد حسن160705172042281077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائيمحمد سامي عبد هللا حسين160706172041072021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيباسم احمد جميل خلف160707212041085025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائياحمد ذنون علي عبد هللا160708202041015004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياية صالح نجم عبد هللا160709172042232022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائييحيى زيدان خلف احمد160710182041036114

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0ثانوية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعبد الحميد محمد عفاش اخليف160711172041014006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحارث شامل حامد يونس160712172041002008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينور كاوه صباح عمر160713202042180130

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيسالم صباح حسن اسماعيل160714182041145010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيعبيده عبد الرحمن فتحي عبد الرحمن160715172041198009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيعدنان عبد العظيم شالل عجمي160716182041041035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيتوانا عادل رشيد عبد هللا160717202041314002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيغانم ايمن غانم جارو160718172041028148

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعمر عبد هللا صالح عالوي160719202041250112

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيمحمد عبد هللا جرجيس اسعيد160720182041016095
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيزكريا يحيى هادي يحيى160721172041020051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيمحمد حماده حسن هزاع160722182041053055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيمحمود احمد حسين محمد160723182041016100

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمؤيد خالد محمد صالح160724172041008300

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيمحمد علي صادق سلطان سعدون160725172041067062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعدادية ابن كثير للبنيناحيائياحمد خلف عبد هللا ناصر160726182041010002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيمراد عز الدين نجم الدين محمد160727202041004065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيعباس محمد حميد كريم160728202041312064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيغزوان عمار علي سعيد160729172041008277

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0ثانوية المدائن المختلطةاحيائيمجتبى علي عبد الحمزه علي160730232041184014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيسراج لؤي عبد االله كامل160731172041011072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)559.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيامير غازي سعيد صالح160732202041303052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعبد الحكم ثامر راقي عبد هللا160733172041017089

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيريان هفال الياس خدر160734172041060036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائياحمد محمد رشيد قادر160735202041302032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد هللا رائد محمد احمد160736202041048094

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمود جاسم محمد احمد160737172041018180

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0اعدادية بلد للبناتاحيائيجنان عبد الجبار نعمه محمد160738182042176059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيعمران حمزه جاسم احمد160739172041020078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمعتز محمود عبد ابراهيم160740202041015054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0ثانوية باقرته للبنيناحيائياسماء علي شهاب جلو160741172042082001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0اعدادية النيل للبنيناحيائييوسف نزار كبير محمد160742172041027097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0اعدادية الرياض للبنيناحيائيماجد نوري عللو حسن160743202041023013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيفردوس عبد الصمد محمد شريف160744202042331136

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيعلي حسين يونس حسين160745172041084047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائينبأ فواز خلف علي160746192042135021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيمحمد حميد جبر عبد هللا160747202041056035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0ثانوية الموالي للبنيناحيائييوسف حازم احمد عزيز160748172041055010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0اعدادية الشورجة للبنين - كرديةاحيائيكوسار طه كريم محمد160749202041305021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0ثانوية المروءة للبنيناحيائيعمر محمد عيسى خلف160750182041025008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائياحمد فجر محمد حماد160751172041026014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0ثانوية بالل للبنيناحيائيعبد الرحمن حسن خليل احمد160752102041055025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتبارك حمد خلف عباس160753202042144020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيمنتهى طه احمد علي160754182042218060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيابراهيم كاظم محمد صالح160755202041259350
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيابراهيم خليل ابراهيم مصطفى160756172041201001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمحمد سعيد خيري محمد سعيد نوري160757172041144067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيحنان حميد عبد الحسين صاول160758222042143079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيسعود عبد الرزاق وسمي عبد هللا160759182041036034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيدحام ابراهيم خلف حسن160760202041221004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيبراء عادل حسين محمود160761182042244004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبد الرحمن حمود جاجان خضير160762172041026070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينور حمزه حسين علي160763172042231287

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرحمه عماد الدين خيري حميد160764172042288093

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0ثانوية آشور للبناتاحيائيهناء ابراهيم عبد حمد160765182042243122

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائياحمد عامر محمود عبد هللا160766202041013007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيهاشم كامل محمد احمد160767202041304134

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيحوراء عماد مهدي هادي160768202042111022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيحمزة قتيبة جاسم عبد160769172041007056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0ثانوية التون صو للبناتاحيائيأمنه فاخر وهاب عبد هللا160770202042143004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.9ثانوية المتميزين الثانية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود سامي اسماعيل160771172041212008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.5اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمحمود جاسم محمد عياد160772172041023121

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0اعدادية الحضارة للبنيناحيائيعمر فالح مهدي صالح160773182041059027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيايمن محمد عبدهللا محمد160774192041356010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا سالم احمد160775182042218049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0ثانوية المعتصم با للبنيناحيائيقتيبه سعدون محمد احمد160776172041162019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0اعدادية سارية للبنيناحيائيذنون طالل عبد الجليل اسماعيل160777172041018065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيسراج الدين محمد علي فرحان يحيى160778172041017073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيعبد هللا رضوان حسين رشيد160779172041064029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد خالد احمد اسود160780172041351037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد حسن علي صالح160781172041026119

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيقتاده محمد نجيب عبد العزيز160782202041030096

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0ثانوية المروءة للبنيناحيائيحسين ابراهيم سبهان فضل160783182041025003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيانور حبيب جاسم جاعد160784182041009015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيرحمه خالد علوان مجيد160785172042298016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيابراهيم موسى لطيف كريم160786202041303015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيسهير علي حسن صالح160787182042242096

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزينب حاتم حسن برغوث160788232042079029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0ثانوية شفق للبناتاحيائيإيالف عدنان حسن هادي160789202042145001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيخالد سلمان شحاذ سلمان160790182041004013
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0ثانوية اسيا االهلية للبنيناحيائياسامه طه محمود فتحي160791172041047004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمحمد سوران عز الدين نصرت160792202041013073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائياحمد عباس احمد علي160793202041056002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيخلود احمد مسفوه لطو160794172042235041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0اعدادية عمورية للبناتاحيائياستبرق علي وادي عباس160795182042183003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0ثانوية آشور للبناتاحيائياالء عبد الخالق محجوب خلف160796182042243013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيمحمد سعدون خلف حميد160797182041016093

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0ثانوية الواقدي للبنيناحيائيرسول حمود ابراهيم عناد160798192041086008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)557.0اعدادية سارية للبنيناحيائيسليمان خليل احمد سنجار160799172041018079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيلينا صدام عبد الجبار محمد160800172042301068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0ثانوية الزوية للبنيناحيائيوعد جاد هللا سعد خلف160801182041017021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائينبأ نهاد رحيل حسين160802322042029059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0ثانوية سومر للبناتاحيائيسحر حسين سلطان حمود160803182042270011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيافراح شاكر محمود جاسم160804312042002004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيعلي بشير عاشور موزان160805272041027047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائياسراء حسين علي خلف160806202042282016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيسجاد ناظم داخل حلواص160807232041172016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيشرف الدين كمال هاشم خضر160808172041118035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيساره مجبل منعم محمد160809252042064050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيالنه سامان صابر محمود160810202042365046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيسليمان طه محمد علي160811202041003044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيخالد جاسم لطس تركي160812172041017066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى محمد مصطفى احمد160813172041008404

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيميسر فارس حسين خدر160814172041060078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائييونس محمد ظاهر خالد160815182041065037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0اعدادية تل علي للبنيناحيائيالخضر ابراهيم سليمان مسعود160816202041035004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0اعدادية سارية للبنيناحيائيخالد عائد عويد صلبي160817172041018062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد القادر طالل عبد الجليل اسماعيل160818172041018105

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0اعدادية زمار للبنيناحيائيعبد الحي محمود سلطان عبد الحميد160819172041103042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0ثانوية المتميزاتاحيائيزينة حيدر حميد عبد الحسن160820132042108059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0ثانوية كفري المختلطةاحيائيثامر ماجد محمد نايف160821322041040002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيعلي عبد الكريم وهب علي160822172041353045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائييونس محمد حامد محمود160823172041011231

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيسجاد عمار عباس عبد الكريم160824172041067025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيتيمة عبد الستار عباس محمد160825132042242008
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيبدور محمد عاصي جياد160826112042149010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيمحمد كريم اسكندر زيدان160827312041002023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0اعدادية النيل للبنيناحيائيانمار نوفل صالح علي160828172041027015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)556.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيعثمان لقمان علي محمد160829182041354078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيسحر ناظم اسماعيل عبدالرزاق160830192042199020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0اعدادية النيل للبنيناحيائيعمر احمد علي احمد160831172041027060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيعال عمار عبد الوهاب يحيى160832172042294177

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى عمر صالح الوند160833172041351813

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0ثانوية آشور للبناتاحيائيساره يونس فرج سبهان160834182042243060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيخالد محمد خضير عواد160835192041343076

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعباس مؤيد حمزه عباس160836172041080054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيهناء ظاهر احمد إبراهيم160837202042154095

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائييونس انور محمد نوري160838202041304148

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائيمجتبى تقي خضير رويض160839112041210055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمروه علي حسين علي160840202042140053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0ثانوية التون صو للبناتاحيائيزهراء احمد محمد بكر160841202042143017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمريم ناظم يحيى محمد160842172042277088

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيعلي ثامر علي حسين160843232041254035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتاحيائيسجى ستار جبار كعيم160844222042386014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيامين نجم عبد هللا شهاب160845172041351137

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0ثانوية تكريت االهلية للبنيناحيائياحمد باسم ذياب احمد160846182041057003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعمار صاحب حسين علي160847182041020060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيعبد الحكيم سعد عواد احمد160848182041053031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعمر عبد هللا جمعة حمادي160849172041007123

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيمعمر كاظم شاحوذ حميد160850192041106055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائينجم الدين بدر نجم عبو160851172041005083

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0ثانوية الرمادي للبناتاحيائيمالك ياسين حمد علي160852192042164027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيدانر قادر احمد سعيد160853202041304045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايالف نزار هادي شكر160854182042231012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمؤمل عباس بهجت مهدي160855202041005046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائياحمد اسماعيل عبد الجبار فتحي160856172041005004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيبالل يوسف نورى فرج160857202041311016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائينزار احمد صالح برغوث160858212041033120

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيعلي ساجت جبار سوادي160859252041046039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيعلي عبد الغفور احمد عيسى160860172041084050
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيهمام مخلف خضير محمد160861182041036111

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيختام احمد ابراهيم حمودي160862202042130007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيرنا خليفه عبد هللا سعيد160863182042163014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد فوزي حامد جاسم160864172041012067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيدنيا دلشاد احمد محمود160865202042335022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيخالد محمد خلف فرحان160866172041051007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيسجاد فهد خالد سعيد160867182041085026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)555.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائينسرين جودت عباس يونس160868172042252116

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0اعدادية الراية للبنيناحيائيمحمد كمال سطام ضاري160869172041025057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيسهاد عداي جاري حمد160870212042293048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0اعدادية البخاري للبنيناحيائياحمد مهدي ساير عامج160871192041106004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيايه محمد جاسم صالح160872172042317010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0اعدادية المغيرة للبنيناحيائيابراهيم احسان جهاد محمد علي160873182041086001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعمر سعد حسن عبد هللا160874172041118053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف سعد زيدان محمد160875172041008450

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينرجس حسين كامل منصور160876252042096504

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيسرى احمد اعويد سالم160877182042218038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيانجي مقداد عثمان ولي160878202042119012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعلي حسين شالش حمادي160879192041009196

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0ثانوية التون كوبري للبنبناحيائيعمر مدحت نعمت خورشيد160880202041014009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيادريس شامل عدنان صالح160881212041022010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيمريم حيدر جعفر صادق160882182042205103

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيايمن احسان احمد سعيد160883202041311013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0اعدادية الكندي للبنيناحيائياسامة محمد صالح محمد علي علي160884172041021007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائينشأت ابراهيم فتاح حسن160885182041053065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد يوسف ابراهيم عباس160886172041015116

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0ثانوية معاوية بن ابي سفيان للبنيناحيائيحميد خلف ابراهيم جاسم160887182041054013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيكنعان اياد كنعان عمران160888172041020085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0ثانوية عمر كان للبنيناحيائيرماح جاسم محمد رمضان160889172042173006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0اعدادية خزنة للبنيناحيائياسماعيل ذنون حيدر رضا160890172041066007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيصهيب حسين محمود محجوب160891202041250071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0مدارس االبداع العراقية األهلية تركيا-أنقرةاحيائيانفال متيم جاسم محمد160892132042243002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائينبأ سمير علي داود160893202042125050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائييوسف خليل عبد المنعم خليل160894172041008448

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيامينة احمد اسعيد صالح160895172042230010
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيبيادر سالم نهير فنوش160896182042218017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0ثانوية وردك للبنيناحيائيصقر عبد الحكيم عجيل حبيب160897172041073016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائينوار فاضل عباس مال هللا160898172041351870

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائياحمد فراس عبد الرزاق عبد الحميد160899182041354009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيوليد محمد عبد صالح160900202041020080

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهدى حاتم عبدالوهاب حيدر160901182042271164

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيعلي مونس زبار سعيد160902182041007024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)554.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرند محمد وعد هللا صالح160903172042288107

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.2ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن يعرب شيت160904172041022011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية زمار للبنيناحيائييونس عبد هللا احمد حسن160905172041103080

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيمحمد سامي علي سليمان160906202041204015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيمحمد حميد شكري عواد160907192041013045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0ثانوية ابن عساكر المختلطةاحيائيصالح محمود علي فزع160908122041173002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيجاسم محمد صالح سلمان160909212041084010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0النصر النموذجية للبنيناحيائيطارق احمد عناد جاسم160910312041024069

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيزيدان جليل علوان حسين160911182041148007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيمحمد كامل سلطان سليم160912182041016099

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيغزوان ندى نجم عبد هللا160913202041253060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0ثانوية االماني للبناتاحيائيزينب فرج علي رشيد160914182042254024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمروه ابراهيم رجب ابراهيم160915172042290162

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائينزار خلف هالل نجم160916172041008419

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0ثانوية الدوالب للبنيناحيائيحسن حميد تركي شتران160917192041016005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيعلي عوني عبد الغفور علي160918192041019043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب عاشق حسن رجب160919202042189008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه جبار احمد دللي160920202042109060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد فاتح عبد هللا160921202041003057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائيفاطمه عباس احمد غالم160922202042101029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيلندا رافع اسماعيل محمد160923172042262079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيبان ناظر عباس عفصان160924182042165004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيعبد الملك احمد محمد ابراهيم160925172041084045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد داؤد حبو محمد160926172041017171

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيسراب زبن كامل كديمي160927182042186038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيوعد مسلط انصيف جاسم160928182041016122

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيحردان فارس هالل محمد160929182041002031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمسلم محمد حمزه راضي160930252041044472
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم احمد صالح160931172042297034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمد خالد خضر حسين160932202041015043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائييوسف عبد المالك شعبان مهيدي160933172041023160

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيمهند نعمه حسين نعمة160934202041020074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينبأ ثامر عبد هللا كاظم160935122042106100

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائياسان صبار خداداد محمد160936202042124011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0ثانوية البتول للبناتاحيائيزهراء مصعب احمد حسين160937182042175028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائينورا اكرم يحيى فتحي160938172042274086

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيسرى عبد هللا جميل عبد هللا160939122042230088

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيأيمان زهير طاهر روبتين160940202042111010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد وهاب حكيم غفور160941202041308033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائيعبد الكريم احمد محمد حسن160942172041114014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيزياد ثامر مصطفى جدوع160943172041020052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياشرف امير حسام زيدان160944172041012019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية سومر للبناتاحيائيمنى وليد مجول علي160945172042314064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيهدى احمد حميد حمد160946322042030042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيفراس صاحب حسن عبد هللا160947172041351585

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيريم الياس ياسين كراف160948172042362031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية الراية للبنيناحيائيمحمد عادل فنو خلف160949172041025052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيهاوناز جمال جبار فؤاد160950202042330054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيعبد الباسط مجيد حميد عطية160951192041019032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيرياض عبد الجبار محمود جاسم160952182041008018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمة يعقوب حسين يعقوب160953272042057138

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمصطفى مزهر محي الدين عللو160954202041048184

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعبد الرحمن محفوظ طه محمد160955172041024024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية زمار للبنيناحيائيناصر صالح عبد ناصر160956172041103072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمد خليفة حسن داود160957212041054128

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزهراء جاسم حلواص كاظم160958242042168041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعلي ناطق مدلول محمد160959112041156075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيانس عبد هللا احمد عباس160960182041041007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيشهد جاسم جمعة حسن160961172042251095

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)553.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينشميه محمد حسين محمد160962172042357786

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.5اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمروه سليمان احمد اسماعيل160963172042357714

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائياركان محمد داود جمعه160964182041053009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0ثانوية العلم للبناتاحيائيرفل صباح جاسم حمد160965182042170036
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0ثانوية بعاجة للبناتاحيائيآمل صالح كامل محمد160966182042264002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0اعدادية ١١ اذار للبناتاحيائيساره عبد الستار ياسين عبد علي160967202042136008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي امين فاضل هالل160968262041038055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0ثانوية باجوان المختلطةاحيائيتيسير عماد يونس ضاحي160969202042205002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيغضنفر هاشم جاسم دبي160970232041252190

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيعباس شاكر كاظم كامل160971242041042008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيأمامه خالد مراد محمد160972172042268004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزينب هاني عون علوان160973182042236073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيسجاد مؤيد عواد علي160974212041054054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0ثانوية اربيل للبنيناحيائيمحمد اياد مظفر يونس160975312041012022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0ثانوية العلياء للبناتاحيائينهله عامر احمد تماوي160976202042127010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيسجاد صلف امسيور حسان160977242041074033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيحبيب سعيد صادق محمد160978202041302044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعلي ضياء علي طلب160979182041036071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيمحمد ثائر حسين علوان160980202041262076

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر عبد االمير جميل حمد160981162041001053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيسفيان رياض محمد علوان160982182041148008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيعمر أحمد محمد فتاح160983172041083040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيعذراء حامد خلف صالح160984182042271115

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيوقاص سعد صالح حسن160985182041045060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0ثانوية اليمامة للبناتاحيائيهيفاء ادريس عبد الرضا سلطان160986202042108023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0ثانوية القلعة للبناتاحيائيآسماء خالد حسن محمد160987202042104001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0اعدادية سومر للبناتاحيائيشهد عواد صالح ادريعي160988172042314039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائيجاسم عواد تبان وردي160989182041053017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0اعدادية القيارة للبناتاحيائيمها ابراهيم هالل صالح160990172042242022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيهبه اديب وادي خلف160991202042160118

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا مناف هاشم حمادي160992172041008221

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0اعدادية حوض ٦ للبنيناحيائيتركي خلف ابراهيم احمد160993202041033003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيهيثم فاضل عبد هللا محمد160994172041351880

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0ثانوية النهرين للبنيناحيائيفاضل رزاق ذياب عالوي160995182041067026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0اعدادية سومر للبنيناحيائياحمد حامد نور مطلق160996242041009005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيهديل محمد عناد عبد160997192042140037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيدينا احمد محمد حسن160998172042292013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمنار عبد الوهاب نظير شاهين160999172042288226

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0ثانوية دار السالم للبناتاحيائياماني محمد مشحن حمدان161000182042209002
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيزينه عباس محمود كاظم161001202042125022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيحمد جاد هللا حمد سلطان161002202041204003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد الرحمن حسين محمد حسون161003182041036046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)552.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيرامي ميسر فرحان حسين161004172041008123

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.7ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعمر علي عثمان محمد161005172041022070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيهاجر سعد صندل عبد اللطيف161006212042147149

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0ثانوية همسة للبناتاحيائيريم لطيف بخيت سرحان161007202042157014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيحمزة محمد زينالي حسن161008202041303075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيديانا شالل ثامر حسين161009212042290035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعصام محمد عبد الموجود حسن161010172041007109

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيساره محمد عبد يحيى161011172042315069

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيمراد نوري محمود مرهون161012202041051030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيورود حاتم مرزة حسن161013212042097145

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية الفاو للبناتاحيائينور محمود محمد صالح احميد161014172042235133

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيهبه رائد ابراهيم عبد هللا161015212042091176

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيهبه وسام سامي كاظم161016212042091177

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائينور محمد حسن محمد161017202042345090

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيديما سالم محمد مصطفى161018172042268024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0ثانوية باجوان المختلطةاحيائياحمد شهاب احمد فجوري161019202041205002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيافراح علي جهاد علوي161020212042290011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0ثانوية المحبة للبناتاحيائيأمينة أمير عبد هللا محمد امين161021312042045004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمثنى عبد الحميد مركب مطر161022192041040070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيإيبك محمود ابراهيم محمد161023202042395006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيعنود عبد الستار عبد حقي161024172042292036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0ثانوية العياضية المسائية للبنيناحيائيريان رباح محمود عبد هللا161025172041361003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0ثانوية البيادر للبنيناحيائياحمد محمد محمود عبد اللطيف161026192041094002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية المغيرة للبنيناحيائيحسين باسم محمد احمد161027182041086007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةاحيائيعبد المحسن رحمان سلمان جدوع161028212041222016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية بلد للبناتاحيائيفاطمة حسام علي عبد هللا161029182042176155

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيوالء يونس حسن خليل161030172042296063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعباس هاشم احمد مجيد161031172041068038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيديار كرم رشيد محمد شريف161032202041048062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0ثانوية الحبانية للبنيناحيائياشرف عماد حسين سليمان161033192041046005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيشمس حيدر احمد مهدي161034212042139134

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد محمود غزال161035172041023055
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعبد العال باسم عزيز احمد161036172041118041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيايوب داود سلمان موزر161037232041181008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزينب محمد حبيب حسين161038182042197009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائينور محمد احمد عطيه161039182042163052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمصطفى اكرم حامد حسن161040172041018184

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيخلف دخيل سيدو بوبي161041172041059028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيآسيا ذنون حسين محمد161042202042124001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيولي سالم راوي سبع161043232041167052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيرغدة خطاب احمد عبد الرحمن161044182042234011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيرقية عبد الحسين عباس محمود161045172042241028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0ثانوية وردك للبنيناحيائينهايه اكرم خوادا مصطفى161046172042073010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيهدى علي حسين علوان161047122042106117

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيعهد علي نزال حسين161048172042234016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيسعد ابراهيم ذنون محمد161049172041351301

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيمجول يونس علي عبد هللا161050202041006050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيعبدالحكيم احمد محمد دخيل161051172041362023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد شامل حسن محمد علي161052172041015097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)551.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيرنا رياض سالم حمزه161053182042240012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.4االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحكمت سلمان حكمت سلمان161054172041008107

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد احمد محمد شيت مصطفى161055172041017167

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيقحطان رمضان حمدان ويس161056172041350276

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيحسين مهدي رؤوف مصطفى161057202041003035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد ثائر يحيى محمد شيت161058172041015087

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمنتظر حسن علوان سلطان161059242041012063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0ثانوية حطين للبناتاحيائيرؤى نجم الدين حسن علي161060202042133030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيمحمد خير هللا شهاب عبطان161061182041011032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعباس فراس عباس خليفة161062182041036042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييزن سرمد خلف محمد161063202041001262

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيحنان جاسم محمد عباس161064172042261016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية النيل للبنيناحيائيانمار محمد صالح علي161065172041027014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيصالح حبش حسن علي161066172041011079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيمحمود احمد شحاذه حلو161067182041016101

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائياالمين حسن عباس حمود161068112041188002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيسبأ فواز محمد نوري محمد161069172042317024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمود صالح موسى علي161070182041036100
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي هاشم حمزه عذاب161071262041011134

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيرضاب عامر جاسم محمد161072122042108023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمعالي اياد احمد عبوش161073202042109068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيصادق ازهر حسن جحيل161074222041036150

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةاحيائيصفوان كامل عبد صالح161075202041255014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيساره مراد محمد واحد161076202042333030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيبدور فاضل محمود عرب161077312042047043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينور خالد عبد هللا امين161078172042305055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب فتاح عبد هللا محمد امين161079202042348015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيأنس اياد خليل داؤد161080172041013001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيسهاد رشيد حسين خلف161081182042182064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيعذراء فنر مصطفى محمد161082182042218046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيعبير محمد سالم علي161083172042357621

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيعذراء عدنان حمد نصيف161084202042109057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمصطفى خالد عبد زيد حميدي161085252041004067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0ثانوية الفاضلية المختلطةاحيائيهمام محمد صفر رجب161086172041340005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيالماس صباح حامد حسن161087172042294030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيانس عبد القادر ثلج جاسم161088192041040020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عادل محمد تقي علي161089252042101174

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائياحمد حسن حماد عبد هللا161090192041065001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0ثانوية اشبيلية المختلطةاحيائيعبد ذياب حسين يوسف161091202041204012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائياحمد عامر سعدون علوان161092212041054011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0ثانوية القعقاع للبنيناحيائيعبد النور عسل محمد ضيف161093182041062011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيهبه هاشم لطيف احمد161094182042162029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيسندس مجيد رشيد عباس161095202042354032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيمحمد صالح الدين عزيز ابراهيم161096202041020063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيساجر احمد صالح عبد هللا161097172041075005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيحمدية عبد هللا عبد الرحمن احمد161098172042357213

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيايوب سامان توفيق صديق161099202041309010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيزينب علي زكريا كاظم161100182042182055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيحسين محمد عبد الرحمن عمر161101202041022033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيزيد خلف لطيف منصور161102212041054051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد حسن نعيم حسين161103292041003226

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزهراء محمد بهجت مهدي161104182042244021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيمنار عالء نصيف جاسم161105112042082042
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية السويس للبنيناحيائيمصطفى فيصل متعب طعمه161106132041006058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0ثانوية همسة للبناتاحيائيفاطمة اكرم قاسم حسن161107202042157024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيخلدون جاسم محمد حسن161108112041025021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0اعدادية تماضر للبناتاحيائياستبرق زياد فهد حسين161109212042091010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)550.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيعيسى عبد هللا سلطان عيسى161110182041065027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.9ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيسيف اسعد قاسم فالح161111152041012040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.6ثانوية العراق للمتميزيناحيائياحمد حسين حكمت عمر161112202041050006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعباس علي زينل تقي161113252041205102

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيآالء عدنان بالسم احمد161114212042147004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيسوزان غسان محمد حسون161115172042235089

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء عمر قادر محمد علي161116202042346075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيايمان صالح زيدان احمد161117182042203016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد ظامر هاني جبار161118182041127050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد عدنان ابراهيم احمد161119202041303167

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا مجيد هادي جبار161120272041014127

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرغد حامد زوين خرنوب161121212042138059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيايمان رائد شهاب احمد161122182042237009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيعبد الرحمن محسن محمد غريب161123182041011025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد عبد الرحيم عزيز محمد161124202041303027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيمنار عدنان ضامن مجيد161125172042267067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيبنين مكصد حمود جاسم161126252042095028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيبلقيس حسن سلطان محمد161127212042137031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعبد الحميد محمد عطا هللا ياسين161128172041005035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيزكريا محمود هاشم محمد161129172041023038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمود ياسين محمد طه161130172041012075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعمر احمد خليف عذاب161131182041151051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0ثانوية اليمامة للبناتاحيائيياسمين محمد سليم اسود161132202042108025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية النيل للبنيناحيائيمحمد ملوح برغش دبيس161133172041027081

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيصالح حازم محمد صالح161134172041008159

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيسهى اثير كريم محمد161135202042138070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن فتحي صايل محمد161136172041350189

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية زمار للبنيناحيائيمحمد ابراهيم احمد خضير161137172041103061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيمرتضى ثائر كامل عباس161138232041051157

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمصعب ياسر شاكر كاظم161139292041005153

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعقيل عباس حسين عواد161140262041022087
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيهدى سعد مجيد خليفه161141212042159047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0ثانوية سيوان للبنيناحيائيشكر جاسم شكر محمود161142312041003011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية يافا للبناتاحيائيآسيا علي عزيز ابراهيم161143242042117002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد محمد محمود جراد161144172041350043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيفاطمة غانم حميد احمد161145172042299058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0ثانوية غرناطة للبنيناحيائياحمد علي صالح علي161146182041125002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيوقاص حسن جاسم احمد161147202041003116

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمود حميد احجاب عبد هللا161148172041351762

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0ثانوية آشور للبناتاحيائيشيماء ياسين موسى خلف161149182042243077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائياحمد محمد حسين محيميد161150202041019008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية سارية للبنيناحيائيزياد طارق مجول علي161151172041018071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعباس علي اكبر عباس محمود161152172041178057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنيناحيائيجهاد عزام مصطفى حسين161153182041099004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحيدر عادل جاسم عبود161154232041251152

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0ثانوية المنى للبناتاحيائيشفاء مطشر محمد احمد161155182042256015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائياسرين اسماعيل سمين محمود161156202042124014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد الحميد عمر محمد فتاح161157172041028092

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيهشام خالد بتال ادريس161158182041016116

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائينور جاسم محمد داود161159212042109087

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيفاضل علي حسين محمد161160202041006048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيحسين حميد رشيد ابراهيم161161102041016016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0ثانوية االديبة للبناتاحيائينور اياد عباس محمد161162212042114017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)549.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد صباح محسن جليل161163172041017174

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.9اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيكرار حيدر منفي حسن161164272041005123

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيحسن خالد عبد القادر عيسى161165172041007050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيزمن خضير ياس عبد161166212042121090

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيتمارا حلمي حسن محمد علي161167212042178063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيمحمود فتحي احمد محمد161168172041007167

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيافنان شاكر شمس الدين مجيد161169202042334032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0ثانوية آشور للبناتاحيائيميمونه عدنان احمد محمد161170182042243107

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائياحمد مثنى علي صالح161171172041020012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيآيه فالح حسن علوان161172102042097001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيبنين محمد وناس عجن161173242042121053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينور حميد عبدهللا عبد الستار161174122042106105

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0ثانوية البيداء للبناتاحيائياالء عباس عبد عزيز161175202042139011
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0ثانوية البارودي للبناتاحيائيبيداء ثامر عباس مصطفى161176182042258004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد حميدي غدير داؤد161177172041350308

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيصفا عالء عزت توفيق161178172042300046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيسجود علي عبد هللا حميد161179212042291062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيفالح عبد الهادي صالح حميد161180202041019045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمصطفى موفق غازي أمين161181202041259318

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيمحمد فاخر حسين جاسم161182242041207145

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيحسين فاضل ولي نادر161183212041034028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0ثانوية العلم للبناتاحيائياشواق حسين عبد هللا بكر161184182042170006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعلي سعد كريم علي161185152041071229

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائينسرين علي حسين عبوش161186172042371276

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيطه محسن احمد حسين161187172041002014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيجنات راسم قاسم مهلهل161188222042421030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيحيدر محمود جاسم محمد161189192041071023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيزينب عماد خليل علي161190202042365032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيمعن عادل شاكر فتحي161191172041358049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيظافر ثائر رمضان صالح161192202041005024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعمر يوسف حسين حسن161193172041007129

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتاحيائياسماء اكرم يوسف محمد علي161194172042312002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيانس فارس دلف ضاحي161195192041040021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائييوسف مهدي احمد كطو161196212041226025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيسارة سعد غازي ابراهيم161197212042091088

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء مهند رشيد جويعد161198252042059432

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنيناحيائيعطا هللا جمعه حسن محمد161199182041099011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0ثانوية الخيام للبناتاحيائيضحى خضر حمد الحسن161200322042023015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائياسماء نذير ياس فرحان161201212042134009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائياساور مثنى فرحان علي161202102042097004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء قاسم كريم محسن161203252042059419

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيبنين ماجد عيسى سالم161204152042048023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية النور للبنيناحيائيمنتظر زغير ولي عبود161205122041026176

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيعلي عماد صالح كاظم161206112041203133

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيتوانا سلمان سليمان حويز161207202041262021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيساره عمار ياسر علي161208232042088284

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيمنصور صادق عبد الرحمن عليوي161209212041037037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبنين مهند تحسين ابراهيم161210232042115033
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسين علي خضير بدن161211152041003026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى فالح عبد الحميد ابراهيم161212212041004164

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0االعدادية الغربية للبنيناحيائياحمد ابراهيم احمد اعبيد161213172041007007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيليث عبد هللا حليوان احمد161214212041054120

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيعبد هللا نايف حسين نعمة161215202041020039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيسحر نجمان عبد هللا فتحي161216172042315074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء مقداد عبد بولي161217212042138074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية أور للبناتاحيائيافنان عادل عبد الرضا عبد الحسين161218222042154012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0ثانوية الصقر المسائية للبنيناحيائيعبد الحميد وليد حميد فرحان161219102041208026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0ثانوية آشور للبناتاحيائيشيماء محمد احمد نجم161220182042243076

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0ثانوية آشور للبناتاحيائيرحيق سالم عبد عليوي161221182042243041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيريم عبد الستار سعيد نعمه161222172042235063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائيمحمود خضير علي ابراهيم161223172041114020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيحمودي احمد حمودي نجم161224172041144031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية السيوطي للبنيناحيائيعبد هللا سرحان كريم عبد هللا161225112041054018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيجنان جاسم محمد غيدان161226202042109024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيفادي فالح حسن خلف161227332041070063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيمهيمن محمد حامد عبد هللا161228172041144078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0ثانوية آشور للبناتاحيائيعذراء احمد عبد محمد161229182042243083

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيوسام وفي هاشم عبود161230212041002170

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى فاضل محمد علي حسن161231172041351816

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيمحمد عالء عباس داود161232212041012119

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائياسراء خالد صاحب هزاع161233202042154006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد هللا مظهر عبد القادر ناصر161234172041007104

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيغسان احمد فرحان سرحان161235192041066114

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيمحمود ناظم ذياب حسين161236182041140024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمحمود شكر عبد هللا حسن161237202041022120

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمحمد الباقر عدنان سليم كريم161238232041002225

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)548.0اعدادية طوز للبنيناحيائياوس عماد ابراهيم صالح161239182041037008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية الكفاح للبناتاحيائيطيبة محمود حمادي مرعي161240172042283061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد العزيز عبد هللا ظاهر مهيدي161241172041008198

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيمريم نبيل عبد الواحد جبار161242132042098142

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسجاد حسين شاهر زغير161243222041010060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيايسر احمد ارميض عويد161244122041022023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى راكان توفيق سمو161245172041008391
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية البحتري المختلطةاحيائيبيداء فياض خليفة محسن161246182042048006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعبد الرحمن خليل غانم خليل161247172041023060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعبد الوهاب مزهر شالل عبد161248182041035069

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيهيام عبد السالم محمد محمود161249202042138120

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيحنين محمد ابراهيم مخلف161250182042218024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية زينب للبناتاحيائيآيه امار سالم جاسم161251172042285006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيحارث وليد كاظم ابراهيم161252212041054031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائينوره محمد اكرم خورشيد161253202042200010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائيزينه علي جمعه عبد هللا161254202042168021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعياحيائيحسن فالح حسن حمزه161255242041031008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيقبس حسن سلطان محمد161256212042137131

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيأحمد علي خليل حميدان161257172041001002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء نجاح مهدي عبد علي161258252042097092

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمرتضى كريم كاهر داود161259262041209211

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0ثانوية الحريري للبناتاحيائييقين حسين درب فارس161260212042144062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيسكينه غازي موسى عبد هللا161261212042109051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0ثانوية بردى للبنيناحيائيمعاذ احمد علي متعب161262212041229067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيبراء عماد الدين عادل خورشيد161263202042154015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعثمان قائد علي صالح161264212041054089

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيدلمان يحيى ابراهيم احمد161265172042224014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيزهراء عامر مظهر ألطيف161266182042227028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية اشور للبنيناحيائيايسر حسن زيور عزيز161267172041147006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيبشير محمود بشير محمد161268172041350082

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيمحمد سالم محمد ياسين161269242041035135

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعلي محمد سالم احمد161270172041007118

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد هادي خليص حمادي161271272041014236

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0ثانوية الخان المختلطةاحيائيتبارك صالح حسن علوان161272202042206004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائيميسم محمد عبود جاسم161273212042176043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0ثانوية هاجر للبناتاحيائيجميله مكي محمد سمير161274202042150013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية الشورجة للبنين - كرديةاحيائياحمد علي شريف محمد161275202041305007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيرقيه عبد معارج جاسم161276112042105052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0ثانوية البدير المسائية للبنيناحيائيمرتضى نعيم دويح عطيه161277242041209021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيفردوس شاكر محمد علي قدو161278312042047158

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا فيصل سعيد جمعه161279172041351441

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيمؤمن جاسم محمد عبد161280182041016086
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيسجاد مهدي عبد الجليل دخيل161281222041021066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد ابراهيم خلف حسين161282172041124004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيمحمد محجوب فارس حسن161283322041010070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائياحمد عدنان مصطفى طه161284182041073002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيعلي محمد سلطان احمد161285172041364049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيسجاد اسد هللا عباس صابر161286202041003041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيهاني عادل جبار هويدي161287252041014178

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيحوراء رافد منذر جاسم161288242042123050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيكريم يحيى كريم عواد161289222041010147

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيجالل صبري علي تمو161290172041348013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية عفك للبنيناحيائيحسين كريم كاظم جبار161291242041011027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيساره حسين تعبان اهميلي161292212042125043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهدى احمد شاكر محمود161293212042138162

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعمر خضير عباس تهلوك161294112041032059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0ثانوية باقرته للبنيناحيائيضياء مجبل حبش عبد هللا161295172041082002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيانوار علي حسين محمود161296202042124028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيفراس داود عباس دخيته161297242041039045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيريحان فرمان رفيق كريم161298202042320014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0ثانوية العفاف للبناتاحيائياسراء حسين خشم لفته161299242042130001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)547.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيجنار رحيم حسن محمد161300202042332015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.8االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعامر خليل ابراهيم منديل161301172041008169

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.7ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيدر احمد حسن علي161302252042062354

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.3اعدادية دار السالم للبنيناحيائيحمزة زيد زاهد توفيق161303172041023030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد غالب قادر علي161304202041001207

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيساره محمد حسن محمد161305202042342048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية ابليج للبنيناحيائيسيف سليم علي عبيد161306172041226003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد محسن حسن نجم161307172041024053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية النسور المسائية المختلطةاحيائيعبد العزيز خميس ابراهيم عبد هللا161308202041257013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية نزهان الجبوري للبنين للنازحيناحيائيخالد وليد عبد الخالق جمعه161309202041067014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا نبيل عبد هللا علي161310172041008223

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية يافا للبناتاحيائيطفوف عالء احمد عطيه161311242042117184

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيرائد رياض محمد شاكر محمود161312172041017068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمصطفى صبار نجم عبد161313242041019063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيكاظم محمود لطيف جاسم161314212041003133

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائيمالك اسماعيل علي ولي161315202042148041

صفحة ٤٦٠٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيمصطفى سهيل نجم هجيج161316192041028039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبنيناحيائينسيم عثمان عزيز كارص161317182041154007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية ره نجوري للبناتاحيائيوفاء نجاة حمه طاهر توفيق161318202042107007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيزيد محمود عبد عباس161319192041009108

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعلي رضا نجاة شكور موسى161320202041048108

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيسليمان خالد محمد عبد161321202041022042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمصطفى محمد ثامر عزيز161322172041005078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيايمن حسين بايز احمد161323202041303057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية النور للبناتاحيائيمريم اياد يعقوب عبد العزيز161324182042238038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيحارث مثنى محمد صالح احمد161325172041015030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائيفاطمه محمد اكبر علي161326202042148036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعبد الملك عمار عبد الكريم مطر161327192041020039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيأالء محي هالل بعيجي161328212042183003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياطياف حمزه كاظم شناوه161329242042220047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية البتول للبناتاحيائيحوراء علي هادي مجيد حسن161330182042175020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد صالح محمد طه161331172041018164

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيصفاء ليث غانم محمد161332172042316040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية القدس للبناتاحيائياسراء قيس عبد الساده جوده161333262042104011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيامير حميد كاظم جابر161334242041036017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمنار خالد رمضان عبد161335182042271134

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيعبيدة اسامة محمد ذنون161336172041080063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية التآخي للبنيناحيائيحسن حسين سالم جاسم161337242041029012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعمر سامي سوادي ناصر161338102041009038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي حسين علي شوكت161339202041001142

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد عادل كاظم صخي161340222041002133

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية المآرب للبناتاحيائينسرين عطا هللا خلف سعيد161341182042393023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية العراق للبنيناحيائيمحمد احمد صباح حسين161342242041024014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي جواد هادي عبد161343252041031386

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيعماد نجاة عبد القادر رشيد161344202041311046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعمر كلي حسن طعمه161345202041001164

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيزه رده شت كريم عزيز احمد161346202041308017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيطاهر يوسف ياسين حسين161347202041314012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية قره قوش للبنيناحيائيعبد القادر ذنون حامد ابراهيم161348172041069020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية المصطفى للبنيناحيائيخطاب محل علي دغش161349172041077004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائينبأ سالم منصور حسين161350212042292088
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشهد رضوان فاضل نجم161351172042288154

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيحاتم محمد ابراهيم حسين161352172041350090

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية بردى للبنيناحيائيساجد نصيف دلو حجي161353212041229026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيكنعان فندي تركي جدوع161354172041351614

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيشامل شوكت خليل حسين161355172041068029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية بلد للبناتاحيائيعال عقيل عز الدين عبد161356182042176145

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية زمار للبنيناحيائييونس فيصل حسن عثمان161357172041103082

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيايه صباح شكر عطيه161358212042178038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية العراقي للبنيناحيائيمحمد صالح الدين حسن عليوي161359102041005027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائياستبرق جمال علي عواد161360212042178009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية المسار المختلطةاحيائيمنتظر عواد وكح عويد161361222041255056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد سالم محمد خليفه161362212041003146

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيسرور علي عبد مطرود161363182042186039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائياحمد عبد احمد عويد161364172041005007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء عادل كاظم صخي161365222042156075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسراء سالم جادر صبار161366252042062068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائياسراء نوري صكر اسماعيل161367212042290006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسين لعيوس منجور جبر161368222041041035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية المصطفى للبنيناحيائيحمزه قاسم جخيور سعد161369232041045003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيهمام فارس اكرم محمود161370172041020120

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد سالم مزرب سليمان161371172041124006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيسجاد جاسم رحم عبد161372242041008051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)546.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسين ابراهيم عبد هللا رسن161373142041018046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.4ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنيناحيائيعبدهللا محمد يوسف خورشيد161374202041399020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم برجس دخيل161375322041010061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيفاطمه عماد حسين علي161376202042106054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيعبد الباسط جمال عواد عيسى161377182041065017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد احيا لطيف رشيد161378202041309030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيبكر عمران خلف جاسم161379112041156029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0اعدادية القضاة للبنيناحيائيوليد رافد عبد احمد161380202041091018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمحمد احمد رشيد صدام161381212041010085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين علي عبد الحسين علوان161382252041044120

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيمالك يشار ولي محمد161383202042120040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمصطفى مجيد حمود كيالن161384202041011055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيحوراء محمد يونس حسين اسماعيل161385172042236013
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيجنان ابراهيم حسين خلف161386182042182029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية االيمان للبناتاحيائياشواق احمد عيسى حسن161387182042394007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائينرجس علي محيسن علوان161388262042120226

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية القادسية للبناتاحيائينبأ اياد طه ياسين161389172042299068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0اعدادية الموفقية للبناتاحيائينور الهدى مصطفى محمد راضي161390262042093057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية الفرات للبنين للنازحيناحيائيمحمد عبد الرحمن فرحان جاسم161391202041070013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائينديمه قاسم رشو رقو161392172042245060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائياحمد ابراهيم مجيد عبد هللا161393202041250006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيا-انقرةاحيائيوائل وليد خالد بكر161394132041226015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزينب نصير مهدي عريبي161395252042089082

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيحسن احمد فتحي حسين161396172041067010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيكاظم غالب كاظم سلطان161397272041013085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0اعدادية بلد للبناتاحيائيايه مصطفى حسن رحمة هللا161398182042176030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيكاظم ناجي حسين صكر161399222041036251

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية قبلة االحرار للبناتاحيائيدعاء علي جسام جبر161400262042138007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةاحيائيارام مؤيد عبد الكريم محمود161401202041301005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية المغيرة للبنيناحيائيمجول خالد اسماعيل علي161402212041051029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيضحى محمد عواد عبيد161403242042115071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية ذي قار للبناتاحيائياسراء عدنان علوان كاظم161404182042233003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0اعدادية الوطن للبنيناحيائيحسين نبيل احمد حسين161405182041029008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية المسجد النبوي للبنيناحيائيمحمد باقر حسين زهوري كامل161406292041016037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمة رعد علي غزال161407172042296044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائياسراء محمد حسن احمد161408202042025002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيفرح يوسف محمد حسن161409202042282205

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائيعبد احمد رمضان محمود161410172041076004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيشهد عبد هللا حويل فرحان161411242042122100

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية ئولكر للبنات - تركمانياحيائياسيا صباح حسن عارف161412202042394004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيسرى محمد علي عبد هللا161413232042304140

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه حيدر كاظم حسين161414242042220627

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيبشائر موفق محمود هدو161415212042133008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيجعفر باسم حمزه هدوان161416242041164005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيحسن فالح حسن محمد161417202041056010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيزهراء محمد صالح حسن علي161418172042237072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية العلم للبناتاحيائيسارة نبهان محمد محجوب161419182042170047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0اعدادية العروبة للبناتاحيائياسراء جاسم نعيم فرهود161420242042120008
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائياحمد متعب يحيى احمد161421212041030010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنيناحيائيانور ضياء انور يادكار161422182041135003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية العلم للبناتاحيائيحنين حسين عبد سالم161423182042170026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنيناحيائيمحمد يوسف رشيد محمد161424182041381057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)545.0ثانوية الثورة للبناتاحيائينبأ عقيل محمد زكي صالح161425172042279055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيمحمد قادر ولي محمد علي161426212041034092

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيهدى طالل فرحان كاظم161427262042103063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيرغده عقيل هناوي شنان161428252042095041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايات وديع هادي كاظم161429252042062129

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيهاجر عبد الرحمن حميد حسن161430182042183152

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعمر سلطان يونس محمد161431202041013055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيسجى امجد امين عبدالمهدي161432182042275054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيرسل ثائر حسين علي161433202042114037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه رائد هادي كريم161434272042089099

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفرات كريم دحام احمد161435202042134066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائياستبرق مؤيد خلف جليل161436202042138003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيحاتم كريم علي صالح161437202041250035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهند عدنان سهيل قاصد161438172042357937

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي عبد الحميد علي وهب161439172041124105

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمصطفى حازم محمد خليل161440212041009245

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيفاضل يونس خضير عباس161441232041001065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية سارية للبنيناحيائييونس طوفان جرجيس احمد161442172041018200

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيمروه ياسر حماد مضحي161443182042232035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيعبدهللا ابراهيم شعبان مديد161444172041362026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيشمس بشار داود سبع161445212042126041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيسجاد حامد عنيد محمود161446262041027057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيحيدر خالد زغير عباس161447232041255035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيفاضل عباس رشيد جياد161448252041001205

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبناتاحيائيدينا عيسى عطية عبود161449182042388004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيعبد هللا اركان نذير هالل161450192041010029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية الخصم للبنيناحيائينجم الدين سهيل نجم عبد هللا161451182041016114

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية نوروز للدراسة الكردية للبنيناحيائيمحمد سعيد مجيد سيده161452182041380039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمرتضى مطشر زامل عطشان161453222041100061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية زمار للبنيناحيائيابراهيم سالم جاسم ابراهيم161454172041103001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيدانيا محمد عبد الرزاق محمد161455172042292010
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية سارة للبناتاحيائيايمان غسان ميخائيل اسطيفو161456172042248008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية البسمة للبناتاحيائيسهير اياد عبد هللا حسن161457202042115018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية آشور للبناتاحيائينبأ عبد هللا موسى خلف161458182042243109

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائينور العيون فليح حسن عاجل161459252042097199

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية دار السالم للبناتاحيائيساجده خير هللا صالح غايب161460182042209012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد احمد خليل ابراهيم161461172041350288

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيهند كافي عواد محمد161462192042151041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيُسميه عبد العزيز عبد الجبار احمد161463172042296030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائياحسان حسن عباس علي161464172041353002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية السرور للبناتاحيائيالزهراء يحيى دايخ قابل161465272042066002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية الرماح العوالي للبناتاحيائيطيبة عمار عادي صالح161466182042222015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياية جاسم دالي عبد161467242042189011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى عالء كاظم سهر161468242041001276

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيعمر جسام محمد ضاحي161469202041004041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيبراء صباح نوري احمد161470202042125007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء قاسم عبيد عبار161471232042088216

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيعلي احمد عبد هللا جاسم161472202041020044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية نوروز للدراسة الكردية للبنيناحيائيعمار خليل احمد جاسم161473182041380025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيرواسي صبحي عيدان عباس161474212042091069

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية آشور للبناتاحيائيايمان عبد هللا محمد حمود161475182042243023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيعبير محمد عباس محمد161476172042269042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمحمد نصر ابراهيم جواد161477122041022092

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية عفك المسائية للبنيناحيائيمحمد عباس مطلك عليوي161478242041208047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية التوفيق للبنيناحيائيشاهد ياسين حسين محمد حمود161479172041208004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء عماد شاكر فزيع161480222042414118

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيفتحي حسن مخلف ظاهر161481202041003080

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسين عايد حبيب سوادي161482252041045053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعمر عماد فرحان ياسين161483202041250116

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيرانيا خليل علي خلف161484312042081058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيايهاب ازهر خلف شويخ161485182041045014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيفاطمه سعد مجيد خليفه161486212042159031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائياحمد محمد عبد مناف حسن161487172041080019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمحمد عباس خليل اسماعيل161488232041257198

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيريان عبد الناصر اسماعيل علي161489312041070056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0ثانوية نوح للبنيناحيائيعبد هللا تايه حسين خلف161490212041053035
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)544.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمصطفى كامل ناجي علوان161491212041054153

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0ثانوية مهد للبنيناحيائيخالد شهاب احمد حسن161492172041102010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيابراهيم خالد بالل جاسم161493172041007002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيتقى قاسم حمادة اسماعيل161494212042178062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعلي محمد علي حسين161495212041054101

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيرقيه عبد هللا علي كباوي161496182042179017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيمحمود فاضل نايف خلف161497112041204070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيايه ناجح محي مربط161498212042091041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيمحمد حمزه خليل ابراهيم161499232041182024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيبراء عبد هللا فاضل علي161500212042137027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمنار ماهر خلف ابراهيم161501312042047183

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيشيماء ايوب عبد كرم161502202042334199

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيميساء راهي وادي صكبان161503242042220723

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينب مؤيد سعدون حامد161504172042357426

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائياحمد واثق سالم مرزوك161505212041042003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيتبارك نعيم عبد الستار حمد161506212042099032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الستار نائف حامد161507172041223035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيبالل محمد دولت يار احمد161508202041048041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمسلم نعيم بديوي جبر161509232041042179

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمصطفى عالء علي مهدي161510232041002266

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيسجاد غفور نوري رضا161511172041068027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية عفك للبنيناحيائيمؤمل علي حسين عكموش161512242041011058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائيميعاد محمد حمد موسى161513182042164035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيايوب علي سعيد عبد161514212041009054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيايات عباس ابراهيم نصيف161515182042236012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب جاسم عبد علي161516182042271080

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائينبا جواد محمد مرزوك161517122042083043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيحيدر جاسم محمد فوير161518272041045027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيعال امين جبار مسير161519222042321250

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعبد الرحمن عيسى زيدان خلف161520212041054075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0ثانوية الفياض للبنيناحيائياثير نجم عبد هللا عثمان161521182041145002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء محمد نوري سعيد161522212042138042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيابتهال وليد ناجي ناهي161523232042305001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيأسامه عماد علي سمين161524202041002001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيصفا سعد عبودي كاظم161525212042137111
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية الدور للبنيناحيائييوسف منصور زعيان احمد161526182041003060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيمحمد سرحان لهمود سرحان161527172041112063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية تماضر للبناتاحيائياية رشيد هاشم محمود161528212042091029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية النعيم للبنيناحيائيعلي صدام كامل محسن161529262041008018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيايناس غسان ايوب حمادي161530182042237010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد هللا عاشور161531172041060052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيريسان تكليف موسى هادي161532252041045075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0الخارجيون - ايسراحيائيعلي ادريس عبدهللا حمو161533172041402065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيعلي اصغر ابراهيم قاسم علي161534272041018021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيسجى خير هللا ياسين خليفه161535102042131025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائييونس علي محمد حسن161536172041350432

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر رحم كاظم161537252042108206

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيحمزه يحيى نافع سعيد161538172041100005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائياسراء عبد السالم جاسم محمد161539182042373005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيدرويش محمود حسن محمد161540172041038009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيايمن جميل كاظم أنبيت161541242041034007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن ليث طلب محمود161542172041008183

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيياسر ابراهيم خليل اسماعيل161543172041012086

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0ثانوية الصباح للبنيناحيائيمحمد الزم محمد حسين161544262041162026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيلؤي علي يوسف جاسم161545172041020086

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)543.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي ميثم باقر صالح161546292041007237

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية585.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينور نوري خلف علي161547182042271154

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية582.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد حاضر رمضان محمد161548202041048144

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية582.0الخارجياتاحيائيمرام محمد نيازي مصطفى161549202042401046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية581.0ثانوية البيداء للبناتاحيائياسراء ثاني رحمان محمد161550202042139007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية580.0اعدادية المربد للبناتاحيائيتبارك قاسم محمد ياسين161551172042291024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية580.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيفاطمة ليث سبع جابر161552222042143294

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية580.0اعدادية الشيخ ضاري للبنيناحيائيانس سعيد احمد محمد161553102041010004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية579.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائينبأ كريم احمد عواد161554202042121038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية579.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيطه محمد حسين محيميد161555202041019028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية579.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائياالء عبد صالح عبوش161556172042297016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية579.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيياسين مظفر عبد الوهاب عبد161557172041026164

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية579.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيفارس فريدون بكر محمد161558202041013059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية579.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيشذى سعدون نايف مصطفى161559312042081104

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية579.0ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائييحيى سالم خالص رشاد161560172041171018
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية578.0ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائيمحمود مسعود حسن اسماعيل161561172041171017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية578.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيغدير محمد صابر ساقي161562202042180092

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية578.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء نعيم رحمان ردام161563232042132054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية577.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيرقيه سعدون رشيد حسين161564202042154027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية577.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائيمريم احمد مجيد محمد161565142042114023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية577.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيمصطفى طارق عبد الكاظم جبر161566202041002036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية576.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمصطفى محمد احمد خيرو161567202041022131

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية576.0اعدادية الرياض للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد هللا ناهي حميد161568202041023008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية576.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحيدر علي عبيد درويش161569172041008118

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية576.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي جاسم محمد سايب161570292041013024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية575.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد فاضل ابراهيم حويز161571202041003094

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية575.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائينورهان نريمان عبد هللا صالح161572202042347024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية575.0ثانوية الشروق المختلطةاحيائياسامه طه خضير سبع161573322041043001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية575.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائياسماء حميد عبد الرزاق سلمان161574202042106007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية575.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيامير عصام رسول جاسم161575252041150040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية575.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيإيمان احسان جمعه حسين161576202042344010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية575.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمصطفى وعد محمد احمد161577172041080118

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية575.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنيناحيائيطه محمود احمد امين161578202041016012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية575.0ثانوية عدن للبنيناحيائياحمد قيس محمود عبد الرحمن161579202041084013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنيناحيائيعمر حكيم حسن علي161580182041381039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0النصر النموذجية للبنيناحيائيغيث فهد عباس سليمان161581312041024124

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسفانه خليل احمد محمد161582202042141036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمحمد رمضان شهاب احمد161583202041013071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيزينه لقمان قادر محمد شريف161584202042118083

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعبد هللا عمر عبد حسين161585202041003063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيعبد الستار مطلب حاجم محمود161586202041020036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيزهراء نشوان ذنون سعد هللا161587172042231146

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائيفاطمه قحطان علي حسين161588202042168032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيتبارك علي شكر يوسف161589202042109022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيمصطفى ابراهيم خداداد خسرو161590212041270057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيساره معن عطا هللا محمود161591172042231171

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0ثانوية الطبري المسائية دراسة كرديةاحيائيمحمد احمد عبد الرحيم محمود161592182041386017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيفاضل حسين خليف فريح161593172041017154

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمنى خلف سلوم كعيد161594182042247042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيفارس عبد الستار حسين علي161595172041124116
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0ثانوية حمام العليل للبناتاحيائيايه حسين شاهر احمد161596172042238011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0ثانوية النسور المسائية المختلطةاحيائيعلي احسان صادق حسن161597202041257016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائياحسان فاضل علي قنبر161598172041012006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد تحسين حمه رفيق محمد سعيد161599202041303147

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيحسن هادي جمعة بكر161600202041250042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0اعدادية سارية للبنيناحيائياوس بسام خلف سليمان161601172041018041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيفاطمه حسين علوان عبد هللا161602202042139082

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةاحيائيدرون شريف قادر محمد161603202042338012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيرويده رازق مرهون سالم161604202042111028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيشهد رعد اسعد امين161605202042120028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيرسل فارس عزيز فتحي161606172042075005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائينغم نوري حكيم احمد161607202042334264

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمراد بصاص حمد حسن161608202041030135

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمنى احمد حميد حمد161609322042030037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيمها حازم محمد حمادي161610172042231268

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييوسف خالد يوسف داود161611172041351923

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيهدى صالح عمر علي161612172042267079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيليث معيوف فتحي محمد161613172041104064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيانس احمد عبد الرحمن سيده161614202041303055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيشاهين هدايت امين احمد161615202041302066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيزينب عثمان عبد هللا عزيز161616202042118080

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيطه سعدون عبد الرزاق نوري161617202041001088

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائياالء محمد ابو بكر محمود161618202042331023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيايمان فخر الدين عز الدين محمد161619202042139024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيوسام محمد رجب صالح161620202041020078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائينور احمد رشيد علي161621202042334266

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0اعدادية العباسي للبنيناحيائييوسف احمد شهاب احمد161622202041020081

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية ره نجوري للبناتاحيائيفردوس خليل بكر حسن161623202042107004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيشيالن جهاندار كياني غيدان161624202042330044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائياالء عمر علي احمد161625202042345020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية ايبك يولو للبناتاحيائيمالك جودت قادر إبراهيم161626202042175028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا فارس يونس عبو161627202041001122

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياحمد ابراهيم خلف عبد161628192041009011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمصطفى اريان علي احمد161629202041005060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائياميره ابراهيم مجيد معروف161630202042333009
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيصالح جميل حبو محمد161631172041008163

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائياحالم سردار احمد محمد161632202042330002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيريمه حسن يونس سرحان161633172042357385

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيعبد الرحمن نعمان عبد هللا حسين161634202041261043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيباسل قاسم حسين اسود161635202041250028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية معاوية بن ابي سفيان للبنيناحيائيفيصل امير طلب علي161636182041054024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين كريم فارس قادر161637202042348025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيزينب رؤوف غفور كريم161638202042331095

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسن محمود دحام حسن161639202041007018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيعبد هللا منيب محمود ابراهيم161640202041390051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية فتح الفتوح للبناتاحيائيهبه عيد عبد محمود161641192042148034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيسندس ملكو سرتيب اسعد161642202042330037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0اعدادية الراية للبنيناحيائيعبد الحافظ احمد عبد الرزاق احمد161643172041025036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية موطلو للبناتاحيائيامينه حسين زكي فائق عزت161644202042181008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحسنين باسم منعم جبر161645232041002049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعمر خليل ابراهيم علي161646172041026097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمنى داود هالل مصطفى161647172042232134

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينسرين عبد الجبار عبد النبي شمخي161648222042143331

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمصطفى ازاد فاضل قادر161649202041304124

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية عدن للبنيناحيائيايمن محمد جمعة محمد161650202041084017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيزهراء سعد محمد عبد هللا161651202042102028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيتبارك كريم عبد احمد161652212042109025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية العدالة للبنيناحيائينهى عبد علي احمد161653172042201007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية الشورجة للبنين- دراسة عربيةاحيائيمحمد عباس محمد امين وهاب161654202041045019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيفاطمه ساطع صادق مجيد161655202042125035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيهاجر هاني اكبر علي161656202042124106

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيزهراء ثائر محمد قاسم161657312042001011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيسعد علي صالح عباس161658202041006020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيعائشه عدنان عبد الرحمن صالح161659202042139078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعبد هللا وسمي حمود رزيج161660182041035067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية العيصالنة المختلطةاحيائيداغر خلف عواد خلف161661202041211004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد صالح فارس حمدي مصطفى161662172041351681

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد صالح محمود حسين161663172041026125

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.6ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمسرة محمد سعيد احمد161664312042047177

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائينوره يشار نجاة مصطفى161665202042101036
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     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد صالح الدين محمد رحمان161666202041303160

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهيفاء رحيم حسين فزع161667212042102164

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنيناحيائيمحمد عزيز احمد حسن161668182041381051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية دار العلوم للبناتاحيائيرغد علي نزال حسين161669172042234007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد امجد كريم رستم161670182041009047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0الخارجيات - ايسراحيائيمريم دحام عبد صالح161671172042403120

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي سعد يونس مصطفى161672172041124102

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد هللا جمعة حمادي161673172041007085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية الموفقية للبناتاحيائيجنين جالل الياس خضر161674172042269010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيعمر عذال عيدان مخلف161675192041106037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية سارية للبنيناحيائيحمزة عبد حنش صالح161676172041018061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيدنيا امير عثمان محمد161677202042331063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائياحمد تركي عبد هللا فتحي161678312041001002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيديانا اسماعيل ابراهيم حسين161679202042118066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيهوازن محمد قاسم عبد161680202042117066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية أقار صو للبناتاحيائيآسيا حسن طالب صالح161681202042393001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيافراح عامر محمد جهاد161682172042364004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.7اعدادية االندلس للبناتاحيائيزينه نضال هذال رديني161683172042286137

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.6ثانوية المتميزات االولىاحيائيصفا احمد علي صالح161684172042233083

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيشوان هاشم محمد محمود161685182041009027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيعمر خضر محمد ابراهيم161686172041358037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي حسن سعيد رشيد161687202041309021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد رعد محسن سليمان161688202041094013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيضحى حسام الدين محمد جاسم161689202042282169

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائياالء احمد ذياب احمد161690202042124019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيبشرى سعيد صالح احمد161691202042124041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية هاجر للبناتاحيائيهاجر عيدان محمد سويد161692202042150045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيعلي حسين احمد فتح هللا161693202041303125

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائياحمد فهمي عبد الستار محمد161694172041072002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيعبد هللا محمد عبد هللا محمد صالح161695202041304082

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيافنان رسول وعد هللا حمودي161696172042301013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيرحمه سلطان حسين اعقاب161697202042139045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد الرحمن فؤاد محمد امين عبد هللا161698202041048084

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيليث غسان عزيز رشيد161699172041351619

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيرفل علي سامي طاهر161700202042118072
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية موطلو للبناتاحيائيمأب عرفان علي مردان كريم161701202042181024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيحسين عامر حسين بدر161702172041053003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيايمان نواف محمود تمو161703172042254015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية الياسمين للبناتاحيائياستبرق يونس خليل ابراهيم161704322042025001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيخنساء غسان احمد زياره161705212042268003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمد رياض صبري عيد161706172041011150

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيرغد صدام محمد علي161707172042284017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم يونس الياس161708172041353072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمحمد امجد حبيب علي161709202041259234

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد كامل عوض عزاره161710222041002139

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائياحمد عمر خطاب عبد هللا161711202041302030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائياركان ذياب خضر محمد161712172041008051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعبد الرحمن عدنان ندا محمد161713202041003055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيجمعه يونس حسين جمعه161714202041025017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية التون صو للبناتاحيائيسميه يشار صالح الدين عبد القادر161715202042143025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيعلي فتح هللا سعد هللا حسين161716202041390058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيمصطفى راهي خفيف ماشي161717222041031137

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية سلطان اوزبك للبنين - تركمانياحيائييوسف عبد القادر تاتار قادر161718202041392016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيدعاء حامد سمير عبد161719192042150013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيعبد هللا حمد عبد هللا محمد161720202041002019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائيفاطمه عماد سمين رمضان161721202042101030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيمريم زياد طارق محمد161722202042334252

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيمحمد صالح خليل عالوي161723202041261070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيخالد شكر عطيه رضا161724212041009075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائينور غسان محمد سعيد توفيق161725172042262097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0ثانوية اليمامة للبنات للنازحاتاحيائيعذراء غالب حسن قدوري161726202042172018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائيانور جسام رمضان علي161727172041171002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيفردوس رمضان محمد سليمان161728202042109063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيرُسل عبد هللا رحيم صالح161729202042180050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيعلي مرتضى اسماعيل عبد161730222041035181

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى وريا ادهم فتاح161731202042352070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيمحمد احمد خلف جمعه161732202041025044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيحافظ شامل ابراهيم حماد161733192041009081

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0ثانوية الموالي للبنيناحيائيحسام محمود محمد غضبان161734172041055001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيسوسن جمعه صادق حسين161735182042182066
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيبالل مروان فاضل هدايت161736202041311015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيسارة ابراهيم محمود خضر161737202042334146

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيابراهيم احمد ابراهيم خليل161738202041020001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائيمنتظر شاكر توفيق عبد هللا161739172041072031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيهاشم حسن محمد عبد هللا161740172041026156

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0اعدادية يافا للبناتاحيائيحنين نضال حسين عطيه161741242042117061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيتركي محمد عبد حمود161742172041104014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيفاطمة عمر علي غالب محمد161743202042121024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0اعدادية الرياض للبنيناحيائيمحمد صباح صالح زكرط161744202041023014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0اعدادية االنام للبناتاحيائيزهراء خالد ابراهيم شيركه161745212042135040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيسازكار سردار طاهر احمد161746202042341050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمعاذ محمد عبد صالل161747202041022134

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيفاطمة عبد االمير عويد عليوي161748202042114071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنيناحيائيمروان محمد حمد صالح161749202041016020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0اعدادية سارية للبنيناحيائيحسن نشوان محمد احمد161750172041018056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0ثانوية االعالم للبنيناحيائيعلي محمد خضير سعيد161751232041066032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمالك وليد كاظم نعيمه161752142042111244

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب قاسم عبود خابط161753222042141153

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيابراهيم حسن محمد علي محمد161754202041048003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0ثانوية القادسية للبناتاحيائياحكام لقمان جبار اسماعيل161755172042299012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0ثانوية ريباز المختلطة -كرديةاحيائييوسف محمد عبد هللا محمد161756202041366010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن علي محمد161757172041351658

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0ثانوية بحركة للبناتاحيائيبثينه غالي حمد حسن161758312042043008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0ثانوية آشور للبناتاحيائيصبا محمود طه محمود161759182042243079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمصطفى احسان احمد حسن161760172041028197

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0ثانوية الضحى للبناتاحيائييقين حسين علي اسماعيل161761172042316064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد مشعل نزال علي161762172041026137

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد بسام عبد محمد161763172041018156

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيزين العابدين احمد عبد الحسين عبد الحسن161764252041045076

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيخضر عزام فاضل جاسم161765172041026050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنيناحيائيياسين حسين خورشيد احمد161766202041016023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيدانيه سيامند حسين حسن161767202042365022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية الفرات للبنيناحيائييونس محمد كريم حسين161768202041007066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية سارية للبنيناحيائيالهيثم احمد عبد حميد161769172041018036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيبيشه نك ازاد خالد حمه شين161770202041304038
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائينجم حمد نجم حسين161771182041036106

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنيناحيائيمحمد ناظم شكور احمد161772182041381056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمهدي عبد الغني كردي اسماعيل161773172041124157

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيابراهيم شاكر احمد ياسين161774312041001001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائينور الهدى حيدر عبود زاهي161775162042235026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.8ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائياية هشام عطاء هللا بكر161776202042116016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعدادية الزاب للبنيناحيائيصالح ابراهيم سلطان عبد هللا161777202041026007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعدادية الراية للبنيناحيائيوسام مصعب صالح محمد161778172041025073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0ثانوية موطلو للبناتاحيائينور اي مظفر ناظم مصطفى161779202042181031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعبد القادر مجيد حمه كريم161780212041001037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزينه حكمت شريف سليمان161781202042154043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمحمد عبد االمير فهد اسماعيل161782202041022110

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيحنان ابو بكر نوري صالح161783202042341032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيرسول سعد نجم سهيل161784112041156034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائياسماعيل حامد طعمه هندي161785212041054021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيصائب حنش حسين سليمان161786172041350157

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه فوزي جميل موسى161787172042288196

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد جعفر عليوي غافل161788262041001167

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين علي اسماعيل حمود161789272041014063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنيناحيائيمحمد طيفور شكور محمد161790182041381050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0ثانوية التون صو للبناتاحيائيزينب مؤيد حميد علي161791202042143021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي شكيب محمود احمد161792172041008245

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0ثانوية دمشق للبنيناحيائيحمد احمد كبيسي مزعل161793192041052006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائينيان نجم الدين احمد محمد امين161794202042365053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم آراس عباس توفيق161795202042355072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيعلي ستار مكطوف راهي161796122041032047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيازهر لطيف هادي محمد161797112041058022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعدادية الصدر للبنيناحيائياحمد هادي محمد عبد هللا161798202041006007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيعهد حسن سلمان نوار161799202042106048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعدادية منوليا للبناتاحيائينجاة نبيل عادل نشأت161800202042120042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيسالم عبد هللا حمد جراد161801202041259096

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيمريم خليل نعمان سمير161802202042102057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد توركيش صابر عبد الرحمن161803202041001185

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيبالل محمد كريم صديق161804202041303067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيسرخيل لقمان عباس فرج161805202041312058
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنيناحيائيمحمد مشعل علي وهاب161806182041135036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية المربد للبناتاحيائيطيبه ماهر احمد توفيق161807172042291063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمحمد هزبر عبد محمد161808182041009059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيسبهان خلف عطية خلف161809202041253033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعلي فارس مصطفى عبد الكريم161810172041017132

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةاحيائيشوان طارق علي مصطفى161811202041363004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائياكرام ناظم زيدان محمود161812202042177004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيغانم عبد الحكيم ابراهيم اسماعيل161813172041350263

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيمحمد حسن عباوي صالح161814202041221015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد ليث عوني قاسم161815172041018021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0ثانوية النيل المختلطةاحيائيبنين حسين علي محمد161816182042304003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةاحيائيزبيده خير هللا فتاح خورشيد161817202042337018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيرضا صبحي كمال خورشيد161818202041051007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيمعتز احمد محمد مليحان161819192041106054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيبالل طيب عبد الكريم عبد الرحيم161820202041303065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيرحمة طارق سالم جاسم161821172042280051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0ثانوية المكوك للبنيناحيائيعبد االله حسين علي عبد161822172041051010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيمريم عباس حسين حمدان161823142042220122

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0ثانوية نوروز للدراسة الكردية للبنيناحيائيبالل رشيد غفور حميد161824182041380010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0اعدادية المصطفى المختلطةاحيائيليث عبد هللا جاسم محمد161825202041036005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائياسماء عامر عمر علي161826202042331019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0ثانوية الصباح للبناتاحيائيهدى ممتاز ناظم محمد161827202042190024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيطيب اسعد محمد عويد161828202041025028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيهبه ذنون حمد علي161829172042364042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزهراء طالل حسن حسين161830182042244017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0ثانوية باجوان المختلطةاحيائيسيف خليل ابراهيم حسين161831202041205005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيفؤاد زياد محمود حسين161832212041054110

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينورا رائد محمد حمزه161833172042232152

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعبد هللا نجم عبد هللا كليب161834192041040050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيصدام صالح الدين جياد محمد161835202041025026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0ثانوية الملوية األهلية للبنيناحيائيسيف الدين علي نعمان سلمان161836182041049008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيامل عبد هللا حسين طعمه161837202042109013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائياحمد نجيب علي محمد161838202041019010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيره وه ند رؤوف محمد غريب ابراهيم161839202041312053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيسجى عبد هللا محمد حسن161840202042139067
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيسارة احمد رضا مدحت161841182042244030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيحسيب يوسف عواد خلف161842202041261027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0اعدادية المربد للبنيناحيائياسامة محمد سامي حسين161843192041056004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0ثانوية تل الشعير للبنيناحيائياحمد علي صالح علي161844172041052001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الحويجة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيايمن محمود حسن محمود161845102041041020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل591.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائينورا اسماعيل خليل اسماعيل161846192042188139

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل583.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيسارة اسماعيل خليل اسماعيل161847192042188070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل563.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائيياسين احمد ابراهيم علي161848192041070064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل561.0ثانوية الريف المسائيةاحيائيجمال عبد هللا محسن رجب161849182041337013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل561.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيثابت محمد رياض محي الدين161850172041223011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل545.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد زيد عاصم علي161851172041186078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل530.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائينبراس احمد حسن رمضان161852202042134083

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل527.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيخليل محمد اسماعيل عبود161853102041016018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل525.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيشيرين مادو خالت حجي161854172042245047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل523.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيغدير فالح نجم شهاب161855252042170467

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل518.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيرانيه فراس سلمان علي161856122042092022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل502.0ثانوية دجلة للبناتاحيائياية عمار محمد نجم161857202042109019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل502.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائينسرين حسن محمد احمد161858172042362085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل494.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيجودريان بديوي عريبي عداي161859202041015012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل487.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيامنه خليل ابراهيم ضاحي161860212042157014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل446.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيامين نجاح خضير عبد علي161861242041207018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل444.0النصر النموذجية للبنيناحيائييونس باسل يونس صالح161862312041024200

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل441.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيآرام ملحم حسين حسن161863332041064001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل438.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيضرغام جاسم قاسم مسيب161864172041068032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل431.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائينورس حسين جياد نايف161865182042210020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل429.0ثانوية وردك للبنيناحيائياركان عطا هللا محمود خطاب161866172041073004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل423.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيلقمان عمر علي حنش161867172041009028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل412.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائيشيالن محمود محمد طه161868172042258023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل411.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيعبدالمحسن احمد علي اسماعيل161869172041353039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل405.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيدلفين مطو يوسف احمد161870332042069010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل404.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيقاسم جاسم قاسم مسيب161871172041364055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل404.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيرسل يونس عبد هللا احمد161872172042251059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل400.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيامنه محمود هشام صديق161873172042294036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل398.0ثانوية تل عدس للبنيناحيائيامير ابراهيم خليل يونس161874172041096002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل398.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعمر بشار هاشم يحيى161875172041143032
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل396.0ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيحازم سلمان فرمان شاهر161876172041106003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل395.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيمالك سامي سليمان مصطفى161877312041070142

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل393.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيكرم عبد الرافع طه علي161878172041351610

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل391.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيمهيه صالح هسن رشو161879332042064013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل391.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم هاشم فاضل161880212042148035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل389.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيبالل رضوان جالل محمد161881172041011038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل387.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيهبه عبدهللا محمد شاهين161882172042371295

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل386.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنيناحيائيمهدي نجاة علي اسماعيل161883182041135041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل386.0ثانوية كرميان للبناتاحيائينهى خالد احمد هواس161884322042020055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل386.0اعدادية دهوال المختلطةاحيائيخيري بركات رشو ابراهيم161885172041347009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل386.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي محمد علي ندا161886102041017075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل383.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيسجاد عقيل هاشم محسن161887172041068026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل381.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيسيف خالد حازم علي161888172041023048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل381.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائينور الياس جردو يوسف161889332042062042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل380.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيساره اياد حامد محمود161890172042367014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل377.0ثانوية حكنة للبنيناحيائياحمد الياس عبد العزيز صالح161891172041109003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل375.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيمحمد يونس احمد رجب161892172041143047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل373.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائياحمد مال هللا عطا هللا محمد161893172041366008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل372.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيعمر احمد رحيم عبد161894272041004056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل372.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيهدى عبد عزيز سعيد161895252042089131

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل371.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسين علي سعيد حمودي161896172041186024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل369.0اعدادية السنية للبناتاحيائيسجى حسين عبيد ناصر161897242042102188

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل369.0الخارجيات - ايمناحيائيمنار خالد امان احمد161898172042401071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل368.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الحق فيصل محسن احمد161899172041351359

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل367.0ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد الياس سلمان احمد161900322041011016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل367.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيبراء مروان رمضان خضر161901172042296012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل366.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد بشار سهيل عبد القادر161902172041351025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل366.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيسعديه احمد عبد عطاهللا161903172042362048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل365.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيعبد الستار عبد القادر احمد خضر161904172041112027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل365.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيمصطفى مشتاق هاشم قاسم161905172041016064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل364.0اعدادية القيارة للبنيناحيائيسالم عبد الجبار هالل صالح161906172041042002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل362.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيوهاب الدين فارس حازم ثامر161907172041351894

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل362.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيعمر ميرزا كمال تيلي161908332041069039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل362.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيسالم ميرزا كمال تيلي161909332041069027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل360.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد زياد طارق محمد161910172041008330
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل360.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيدلشاد بابير حجي قاسم161911332041070028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل360.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمود جمال عبد الفتاح يوسف161912172041350355

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل360.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيرجاء فتحي غزال محمود161913172042371108

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل360.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد علي غسان محمد علي احمد161914172041026131

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل360.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيعبد المالك محمد حمود عبد هللا161915172041015066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل359.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد خليل ذنون يونس161916172041351041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل359.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيمحمد حسام محسن علي161917172041084066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل359.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيحارث حازم خليل قاسم161918172041223013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل359.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيعمر محمد عبد المطلب محمد161919172041023089

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل359.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيورود طالب احمد جاسم161920132042112040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل359.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيحسنين علي عبيد حمزه161921272041154039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل359.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمريم علي عبد جراد161922172042357732

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل359.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائياسماعيل خليل احمد سليمان161923202041250020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل359.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائياكرم حسين رجب حسن161924202041025013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل359.0ثانوية ابن سينا االهلية للبنيناحيائيعلي سالم يونس حسين161925172041217003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل359.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد اياد سعيد قاسم161926172041028169

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل359.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيغفران ذنون يونس جمعه161927172042357639

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل359.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد عبد القادر حسن توفيق161928172041350029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل358.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيباسل عبد الباقي توفيق احمد161929332041001022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل358.0اعدادية زينب للبناتاحيائيهبه رعد محسن محمد سعيد161930172042285134

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل358.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايمان سالم ابراهيم رشيد161931172042357149

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل358.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيسعاد خليل احمد سعدو161932332042056041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل358.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيزينه حازم عبد هللا علي161933172042254034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل358.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعالء حسين حسن حمادي161934172041350224

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل358.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيجاسم محمد عباس سعيد161935172041066010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل358.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيمحمد جمال فريد عبد المجيد161936172041224046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل358.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعمار عباس حسين عبد الرحمن161937172041017138

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل358.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائينور نزار يوسف اسحق161938172042247065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل358.0ثانوية الكوير المختلطةاحيائيسجاد موسى نصيف جاسم161939312041066005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل358.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيدالل لؤي ابراهيم احمد161940172042297026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل358.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائييوسف سالم محمد حمود161941172041350419

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل358.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيغفران طالل سعيد نعمه161942312042081129

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيعلي طه سلطان خالد161943172041010020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن عزام توفيق عبد الغفور161944172041227006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد العزيز احمد161945172041028198
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0ثانوية المحزم للبناتاحيائيصفا محمود فارس عبد هللا161946182042169007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيندى محمد عبد حسن161947172042290188

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيشهد ابراهيم علي محمد161948172042231196

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائيسجى ابراهيم علي جسام161949182042214020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعباس احمد حسين ابراهيم161950172041124079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيعبد هللا خالد ابنيان ابراهيم161951172041358030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعلي عمار عبد هللا حمادي161952172041351498

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0ثانوية القحطانية للبنيناحيائيخضر حسين احمد عباس161953182041123004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0الخارجيون - ايسراحيائياوس نشات صديق بشير161954172041402018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيمحمد لقمان محمد مصطفى161955332041050020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيمنتظر حسن علي عباس161956172041083057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0ثانوية العباس والنجفية للبنيناحيائياحمد علي سلطان ابراهيم161957172041195001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعلي عبد اللطيف محمد جاسم161958172041350237

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيأُميمه فائز وريد اسماعيل161959172042288007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0ثانوية الحود فوقاني للبنيناحيائيشهد احمد مخلف عطية161960172042041009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد ياسر نجم عبد هللا161961182041151074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0ثانوية الدراويش للبنيناحيائيمحمود احمد محمود ولي161962172041169019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0اعدادية سارة للبناتاحيائيميرنا خليل باهي منصور161963172042248060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيعبير ياسر عصام عباس161964172042338027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيشهد نزار احمد حسن161965332042040067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيصفاء يونس محمد يونس161966172042281053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتاحيائيمريم خالد محمد بشير عبد هللا161967172042335015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء هيثم صباح احمد161968172042290098

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيصديق شيت عبد الكريم يونس161969172041364027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيفخر الدين شمس الدين فخري محمد161970172041351584

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهند عبد السالم ذنون محمود161971172042288263

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0ثانوية وانه للبناتاحيائيشيماء يونس علي عمر161972172042278015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيوالء حازم مهدي خضر161973172042252127

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل355.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيلونار البيرت يوخنا زيا161974172041224041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل355.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيايه وليد هاشم عبد هللا161975172042294045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل355.0اعدادية زمار للبنيناحيائيمنذر عبد هللا ابراهيم حسين161976172041103071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل355.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيآية حسام محمود منصور161977172042289005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل355.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيسعاد صباح حسن سلوم161978172042362046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل355.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيزينب اثمن عصمت حسين161979172042294107

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل355.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيعبد المطلب ابراهيم عباوي يوسف161980172041366029
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل355.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الحق احمد محمد عبد الكريم161981172041351358

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل355.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيمريم مهدي صالح احمد161982172042262083

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل355.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم امير توما عبد هللا161983172042247043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل355.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيعلياء رياض طلعت يونس161984172042299056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل355.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد خالد عصمت مال هللا161985172041351040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل355.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائينور علي حامد علي161986312042081170

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل355.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيافراح خضر حسين علي161987172042348003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل355.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيبشائر جمال ابراهيم عيسى161988172042362020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل355.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيسارة مقداد عبد القادر ناصر161989172042279029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل354.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمه حازم فرحان فتحي161990172042357305

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل354.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد باسل يونس رفعت161991172041351023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل354.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيزكريا محمد حسين داؤد161992172041017070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل354.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائياحمد صالح منصور عبد هللا161993172041104006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل353.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيابو بكر محسن حمادة سطام161994172041104002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل353.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيُسرى ثائر غانم محمد161995172042288145

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل353.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيغفران محمد فتحي داود161996172042371228

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل353.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد عمار عادل حامد161997172041015102

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل353.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيوسام مروان بركات خلف161998332041056098

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل353.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيساره وعد هللا يحيى قاسم161999172042300037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل353.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمروة حسين محمد يحيى162000172042281067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل353.0اعدادية عمر المختار للبنيناحيائياحمد سفاح عبد الحميد حسين162001182041040003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل353.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيايمن كفاح ياسين قاسم162002172041028037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل353.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيلطيف حمودي اسماعيل حسين162003172041084061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل353.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا دريد سعيد فتحي162004172041186051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل353.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياوس جمال زكي مجيد162005172041351144

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل353.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائينور فارس نافع صالح162006332042040124

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل353.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيوقاص عبد الغفور ابراهيم عبد هللا162007172041028218

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل352.0اعدادية الراية للبنيناحيائيمحمود وعد جارو نايف162008172041025064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل352.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد عبد هللا علي خضير162009172041351065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل352.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيفاطمه الزهراء ابراهيم محمد احمد162010172042362065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل352.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيايالف احمد عبد الحميد حسين162011172042294042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل352.0ثانوية العرفان للبناتاحيائياستبرق احمد محمد عبد162012312042060005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل352.0اعدادية النيل للبنيناحيائيزيد مروان خليل اسماعيل162013172041027031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل352.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى سمير رمضان سرحان162014172041351798

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل352.0ثانوية ياسا للبنات للنازحيناحيائيمريم عامر حمدي مال هللا162015332042041027

صفحة ٤٦٢٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل352.0اعدادية العياضية للبنيناحيائيمحمد بشار يوسف احمد162016172041115036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل352.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحمزه عبد الباري محمد وريد يونس162017172041351244

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل352.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمولود زياد مولود شريف162018172041351856

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل352.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا عبد الستار حبش حسين162019172041351428

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل352.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيربيع حارث ربيع سعد هللا162020172041351264

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل352.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائياحمد محمد عبد هللا احمد162021172041084014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل351.0ثانوية الدراويش للبنيناحيائيفاضل عباس حسين الياس162022172041169014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل351.0ثانوية التوفيق للبنيناحيائيزياد ياسين محمد حسن162023172041208003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل351.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبراء اكرم الياس خضر162024172042288050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل351.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائييعقوب يوسف عايد رمضان162025172041350415

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل351.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيساهر بارسو سرحو سليمان162026332041052037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل351.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيليث صالح حمش صالح162027172041351618

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل351.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد عمار مردان حمدي162028172041351077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل351.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمصطفى هيثم عصام ضامن162029172041024061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل351.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيضحى صائب محمود سعيد162030172042279038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل351.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيارقم عبد هللا رمضان عبد هللا162031172041008050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل351.0اعدادية حمص للبناتاحيائيطيبه نزهان ذنون احمد162032172042302074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل351.0ثانوية الزاوية للبناتاحيائيمنار محمود عطية خلف162033172042240009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل350.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد هللا عمر عزيز ابراهيم162034172041028114

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل350.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد ثائر فوزي خليل162035172041351027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل350.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياوس فيصل حبو سرحان162036172041350068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل350.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيمصطفى محسن عزيز مجيد162037172041023138

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل350.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيبشرى شامل عبد الرزاق محمد علي162038172042357182

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل350.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيمحمد عبد هللا ابراهيم مصطفى162039172041026128

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل350.0الخارجيات - ايسراحيائياسراء حازم يونس محجوب162040172042403014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل350.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيابراهيم خليل رشو قاسو162041332041064002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل350.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد وليد محمد يحيى162042172041351752

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل350.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيسفيان عزيز ابراهيم حسين162043172041369018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل350.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى عدنان شعبان احمد162044172041351809

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل350.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمريم خالد جار هللا محمد162045172042357723

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل350.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييحيى يعرب يونس عبد الرحمن162046172041351915

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل350.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد عبد الغني شيت حسين162047172041028186

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل350.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحيدر علي حسين سليمان162048172041124061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0ثانوية االعالم للبنيناحيائيمحمود حازم اسماعيل ابراهيم162049232041066043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0اعدادية الصديق للبنيناحيائياحمد فائز احمد بكر162050172041028015
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيمحمد مشتاق فرج عواد162051212041043037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيجاسم حسن الياس حسي162052332041056017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا عماد محمد عيد محمد علي162053332041070047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائياحمد عبد المجيد محمد رمضان162054312041070014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفاديه محمد شحاذه عبد هللا162055172042357655

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيزياد ناطق جاسم محمد162056172041351283

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل348.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسميه اسماعيل الياس خضر162057172042357525

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل348.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعبد المحسن مهند حمدان حسن162058192041001064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل348.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيناحيائياحمد خالد عامر احمود162059172041365001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل348.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد احمد ابراهيم سعيد162060172041351637

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل348.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيمحمد هاني علي جواد162061172041083051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل348.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيمصطفى محمد حاتم محسن162062172041015126

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل348.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيامنة قحطان حازم جاسم162063172042267005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل348.0ثانوية الدراويش للبنيناحيائيعباس محرم علي عرب162064172041169010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل348.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعبد الباري زبير حسين حدري162065182041036043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل348.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيزينب صافي مراد امين162066232042187019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل348.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيرمضان محسن احمد عبد هللا162067172041098014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل348.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزكريا ياسر خير الدين محمد شريف162068172041008133

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل348.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيميشو عرب سعيد عيدو162069332041051095

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل348.0ثانوية القبة للبنيناحيائيمحمد حبيب موسى صالح162070172041081028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل348.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيحسن اياد طارق زكي162071172041012024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل348.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيهاجر اياد كبالن يونس162072172042237155

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل347.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائينورهان عبد القهار بشير شريف162073172042274088

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل347.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيسليمان حسن مصطفى سلطان162074172041353030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل347.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائينبال نبيل خليل ابراهيم162075312042081163

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل347.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيصبا امير احمد سعيد162076172042357578

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل347.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمشعان شاكر محمود ابراهيم162077172041351783

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل347.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمود احمد عز الدين عزيز162078172041008368

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل347.0ثانوية دمشق للبنيناحيائيعبد القادر زاهر فخري عبد القادر162079192041052010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل347.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيكرم بشار غانم كامل162080172041224039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل346.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد ايمن عبد الرزاق محمد علي162081172041350011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل346.0اعدادية زمار للبنيناحيائياحمد علي ابراهيم حسين162082172041103006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل346.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائيحمزه ثامر احمد حسين162083172041114005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل346.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيميراج عبد هللا سالم صليبي162084172042277093

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل346.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمأب يونس امين يوسف162085172042357705
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل346.0ثانوية الكبر للبنيناحيائيعبود احمد حويدر احمد162086172041210019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل346.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمهند صباح حسن محمد162087172041350390

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل346.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيعمر احمد هلو طه162088182041007025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل345.0ثانوية المجيد المختلطةاحيائيعبد هللا صالح ساكن سلطان162089182041105005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل345.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيرسل مهند فخر الدين محمد شيت162090332042070038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل345.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد جالل نوفل حسين162091172041008317

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل345.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيمحمد موفق عفدي صالح162092172041358046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل345.0ثانوية وردك للبنيناحيائيصباح طلعت صباح محسن162093172041073015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل345.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييوسف عصام عبد السالم حمودي162094172041351928

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل344.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيعذراء احمد رجب الطيف162095172042357624

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل344.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيتقى سنان ابان عبد الرحمن162096202042282066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل344.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيزهراء احمد جاسم محمد162097172042272013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل344.0الخارجيات - ايسراحيائيغفران رعد هاشم داؤد162098172042403102

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل344.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمود عبد الكريم محمود فنش162099172041351767

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل344.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيخلف ابراهيم خلف حميد162100172041366019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل343.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائينبأ عدنان نافع هاجد162101172042364041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل343.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيحنين اياد شاكر عبد هللا162102172042230016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل343.0الخارجيون - ايمناحيائيمحمد حازم علي محمد162103172041400131

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل343.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيحنان احمد غانم سليمان162104172042357214

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل343.0اعدادية قره قوش للبنيناحيائيمحمد عبد مجيد ايوب162105172041069028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل343.0الخارجيات - ايسراحيائيسهام محمود حميد حسن162106172042403085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل343.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد صالل ذياب هالل162107172041028180

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل343.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيابو بكر احمد ابراهيم شاكر162108172041351017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل343.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيعمر حارث عبد القادر عبد هللا162109172041005052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل343.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهاجر عبد االله نوزت يحيى162110172042288253

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل342.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور محمد حسن صالح162111172042357834

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل342.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيرؤى يحيى قاسم جمعه162112172042292016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل342.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائييوسف احمد كامل جبر162113102041008051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل342.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيمصطفى وسام حازم محمد علي162114332041070093

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل342.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيعامر صباح محمد امين طه162115172041358026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل342.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيارشد احمد محمد مصطفى162116172041080024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل342.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيمحمد عبد جميل صالح162117192041341170

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل342.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيدنيا حازم علي احمد162118332042062014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل342.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبراء فاخر محمد سعيد اسماعيل162119172042277023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل341.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيزهراء سعدي يونس مرعز162120172042237070
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل341.0ثانوية بعويزة للبناتاحيائيايه احمد حور عكيد162121172042265003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل341.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائييمامه محمد طه رجب162122172042288269

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل341.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيمروة ابراهيم علي اكبر كاظم162123172042252099

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل341.0ثانوية الشهيد الشيخ حسن الزيدان للبنيناحيائيمطلك علي حمد جرو162124172041053011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل341.0ثانوية وانة للبنيناحيائيياسين يونس محمود محمد162125172041093028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل341.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيمحمد اسعد مصطفى خضر162126172041353062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل340.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيحسين حامد عبد هللا صالح162127172041028055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل340.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمراد ياسين محمد طاهر ذنون162128172041351777

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل340.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيتيماء اديب رشاد خليل162129172042357204

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل340.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيحسن حمود ابراهيم عبد هللا162130172041068010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل340.0ثانوية تل عدس للبنيناحيائيسعدية احمد علي حسين162131172042096013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل340.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمهند ابراهيم اسماعيل احمد162132172041350388

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل340.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيحسين فاضل خضر مصطفى162133172041068017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل340.0ثانوية المكوك للبنيناحيائينادية محمد ابراهيم علي162134172042051012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل340.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيطيبه عمار خير الدين عزيز162135172042297052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل340.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائياحمد عمار محمد ابراهيم162136172041186008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل340.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيكرم سعد احمد شريف162137172041351608

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل340.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمنى عبد الجبار محمد مسعر162138172042357743

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل340.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائياحمد محمد شكر محمود162139172041144013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل340.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى اسماعيل خليف اسماعيل162140172041351788

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل340.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيحواء حميد عبدهللا محمد162141122042080017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل340.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيحسين علي احمد مهيدي162142192041343072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل339.0اعدادية سارية للبنيناحيائيصالح محمد عيد محمد حسن162143172041018085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل339.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمصطفى غني عبد هللا سعيد162144172041080113

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل339.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن حسين بازو162145172041350299

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل339.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيسنار حمد هللا صالح حسين162146172042251089

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل339.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيشهد زياد سالم سعد هللا162147172042371188

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل339.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الستار جمعه عبد حسين162148172041351391

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل339.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيابو بكر محمد حازم خليل162149172041351019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل339.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمود مروان شمس الدين شيت162150172041024058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل339.0اعدادية حمص للبناتاحيائيدان رعد خطاب سعيد162151172042302038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل338.0ثانوية خورسيباط المختلطةاحيائيعبد الرحمن نعمت ابراهيم حمدي162152172041058004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل338.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيديمه درويش شرو خلف162153172042348026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل338.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيآيه عدنان وعد حامد162154172042330008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل338.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيفؤاد احمد خليل اسود162155192041356043
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل338.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيرياض اياد عبد الجبار عبد هللا162156172041011062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل338.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائياحمد شوكت مصطفى اسماعيل162157172041358003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل338.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنيناحيائيمحمد سعد حسين سعيد162158192041008018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيسعد فيصل عبد العزيز خالد162159172041104033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيحامد كريم ابراهيم دبيس162160262041208009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0الخارجيون - ايمناحيائيكرم فارس عبدالكريم احمد162161172041400120

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيزينب حسين مجيد حسين162162172042292024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر عادل محمد يوسف162163172041351537

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمجتبى حسن حيدر جاسم162164172041124122

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمعتز عبد الرافع طه علي162165172041351837

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد عبد اللطيف فتحي سلطان162166172041351064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0ثانوية الحارث المسائية الختلطة|احيائيموفق عدنان احمد حمد162167182041341041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور علي احمد عبد هللا162168172042357825

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيصهيب محمد طه جاسم162169172041084034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائينور الدين رائد سالم شريف162170172041012082

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيابراهيم سلطان عبد هللا بشير162171172041364001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائيعبد االله بسمان عبد االله احمد162172172041144046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعلي مهدي سالم جمعه162173172041351510

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيضحى محمد غانم سرحان162174312042081116

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل336.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد هللا خالد رشيد هاشم162175172041350203

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل336.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيسبا سالم عطاهللا محمد162176172042362041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل336.0ثانوية الكسك للبنيناحيائييونس خلف عثمان موسى162177172041116018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل336.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيعاليه رفيق حسن يونس162178172042286192

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل336.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرشا كامل عبد هللا يحيى162179172042357341

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل335.0أعدادية االمين للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد حسن162180172041019029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل335.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيآيه مقداد هاشم طه162181172042357031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل335.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيتبارك انور طاهر مجيد162182172042224008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل335.0ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيطه غيدان مخلف شكور162183182041148009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل335.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيسيف فتحي حمزه احمد162184172041350153

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل335.0الخارجيات - ايسراحيائيآيه عبدهللا فتحي عبدهللا162185172042403006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل334.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيزكريا احمد جرجيس نوري162186172041017069

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل334.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيزيد اسامه موسى عاشور162187172041351284

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل334.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد هللا تركي حازم مناع162188172041350201

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل334.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد لؤي احمد نجاتي يونس162189172041015109

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل334.0ثانوية الدراويش للبنيناحيائيعالء حبيب حسن عبد هللا162190172041169011
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل334.0ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتاحيائيقبس حسان ثابت حسن162191172042312008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل334.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيحسين علي عبد محمد162192172041067016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل333.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيفرج سعدي فرج محمد162193172041059068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل333.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيخلف علي محمد عبد هللا162194212041270019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل333.0ثانوية بحركة للبناتاحيائيمروه حجي عبد هللا زلفي162195312042043024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل333.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد عبد الحكيم عبد الكريم صالح162196172041350028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل332.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيثريا مهند صالح الدين خالد162197172042357205

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل332.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيايمان محمد خلف غضبان162198172042362017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل332.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد صوباي محمد طاهر محمد162199172041028181

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل332.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد كمال حازم حسين162200172041351724

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل332.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيزكريا عماد صبحي صالح162201172041008131

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل332.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيسجى حسين صالح محمد162202172042289094

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل332.0ثانوية األخوة للبنات - للنازحيناحيائيسميعه خالد شيخو قادر162203332042043015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل332.0ثانوية القوش للبنيناحيائيانور فيصل كارص درويش162204172041091002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل331.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد عارف صنعان عبد هللا162205172041351688

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل331.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشيرين فوزي سعيد احمد162206172042357559

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل331.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعلي كامل محمد علي رضا162207172041351503

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل331.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيرحمة يحيى محمد طاهر احمد162208172042254025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل331.0ثانوية النهرين للبنيناحيائيعبد هللا عبد احمد عليوي162209182041067021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل331.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحيناحيائيحنان فوزي اسماعيل هادي162210332042062012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل331.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيزينب محمد علي حسين162211172042244055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل331.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور عماد سعيد نوري162212172042357827

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل331.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيصابرين ماجد محمد امين مصطفى162213172042236034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل331.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيرحمه رمضان رشيد سليم162214332042038009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل331.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعثمان فواز ذنون يونس162215172041028124

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل330.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيعماد احمد عمر محي162216172041098028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل330.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيرحمه حسين خليل ابراهيم162217172042364016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل330.0اعدادية البرغلية للبنيناحيائيعبد القادر احمد حسن عبدو162218172041114012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل330.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيهند مهند عبد داهش162219172042254071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل330.0ثانوية الكوير المختلطةاحيائيمريم خلف اسماعيل جاسم162220312042066005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل330.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيمازن سعيد خلف يوسف162221332041056072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل329.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعبد الرحمن فتحي احمد محمد162222172041026071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل329.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي حسين هادي محمد162223262041011116

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل329.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيساره جواد كاظم عبيد162224282042052062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل329.0أعدادية االمين للبنيناحيائيسفيان راكان حسين علي162225172041019018
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل329.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفاطمه فيصل فاروق محمد162226172042357669

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل329.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم محمد صبحي محمد162227172042288219

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل329.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيايمان هادي صالح ابراهيم162228172042357157

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل329.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييوسف موفق مال هللا ابراهيم162229172041351936

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل328.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيليث ابراهيم احمد خضر162230172041369029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل328.0ثانوية شايسته للبناتاحيائيزينب بشار حسن متعب162231312042039009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل328.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيآيه زهير محمد نوري162232172042286016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل328.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائينغم عبداالله احمد خلف162233172042371277

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل328.0اعدادية بحزاني للبنيناحيائيلوركا حازم خالت علي162234172041060068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل327.0اعدادية عين سفني للبناتاحيائيبشرى محمود جميل محمد162235172042258010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل327.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيمريم بشار محمود مصطفى162236172042231248

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل327.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحمزة حسين خلف جدعان162237172041351241

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل327.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيسميره سلطان مطلك احمد162238182042065006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل327.0اعدادية النيل للبنيناحيائيداؤد صبحي داؤد سليمان162239172041027027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل326.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيصبا احمد فرج احمد162240172042362055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل326.0ثانوية الجرناف المسائية المختلطةاحيائيبسام مذري نهر محمود162241182041329007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل326.0ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائينور محمد غانم عبد الجليل162242332042045019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل326.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائينوره هوشيار رحيم كريم162243202042349044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل326.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيعبير عبد هجيج حسين162244172042371214

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل326.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيوفاء خليل ابراهيم صالح162245172042251166

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل326.0الخارجيات - ايمناحيائيبسمة خلف حسن علي162246172042401018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل325.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرؤى محمد خليل ابراهيم162247172042357282

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل325.0ثانوية القبة للبنيناحيائيعباس عبد االمير عباس جمعه162248172041081016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل325.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيادريس عمار ادريس قاسم162249172041017022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل325.0الخارجيون - ايسراحيائيكرم عبدالسالم صالح خضر162250172041402084

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل324.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيسراب غازي فيصل عبد الهادي162251202042282141

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل324.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائيعمر ابراهيم سليم محمد162252172041143031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل324.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا محمود شيت محمد علي162253172041351446

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل323.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيعمر نشوان خليل خضر162254172041017151

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل323.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر هاني ابراهيم مصطفى162255172041351561

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل323.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيمها هيبة هللا علي صادق162256332042040110

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل322.0ثانوية الكبر للبنيناحيائيحماد يوسف سليمان نهار162257172041210007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل322.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيمحمد مجيد الياس حسين162258172041028191

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل322.0اعدادية النورين للبنيناحيائيسجاد واثق محمود كاظم162259142041004021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل322.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد صفوان صديق شاكر162260172041223005
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل322.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينوال محمد ابراهيم حسون162261172042357793

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل322.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيسعد خيري حجي ابراهيم162262332041069029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل322.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيهيثم صباح ولي قنبر162263172041364077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل322.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيفاطمة حسين كاظم موسى162264222042321230

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل322.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيياسر نجم جمعه حمزه162265312041070197

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل322.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا محمود حسن162266172041350327

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل321.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيمحمد قحطان سالم شيت162267172041016056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل321.0اعدادية صفية للبناتاحيائيايمان رائد حسين علي162268172042295007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل321.0الخارجيات - ايسراحيائيرسل رائد حامد محمود162269172042403066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل321.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيحوراء خضر الياس خضر162270172042364013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل321.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيجلوس هاني علي ساير162271172042231059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل321.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمحمد وعد سالم ابراهيم162272172041020106

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل321.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيطارق ناظم عويد علي162273172041351337

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل320.0ثانوية التميز االهلية للبناتاحيائيزينب علي عصام جاسم162274172042329009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل320.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيبسام عباس خليل يوسف162275172041080028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل320.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيزينب محمد حسين خليف162276262042126049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل319.0الخارجيات - ايسراحيائيامل محمود جاسم محمد162277172042403021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل319.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمود صالح جدعان حمد162278172041350359

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل319.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيابراهيم علي احمد محمد162279172041366001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل319.0ثانوية زمار المسائية للبنيناحيائيايمن عبدالستار حسن سليمان162280172041369009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل318.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياكرم وسام اكرم خضر162281172041351128

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل318.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائييوسف سعد هاشم مصطفى162282172041351924

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل318.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمحمد راضي حيدر راضي162283142041208201

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل317.0الخارجيون - ايمناحيائيهشام فاضل اسماعيل ابراهيم162284172041400163

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل317.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيايناس بشير فرج فتحو162285172042244013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل317.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهديل حامد يونس حميد162286172042357893

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل316.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيامينه محمد فاضل محمد162287172042251018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل316.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد بسمان حاتم احمد162288172041017170

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل316.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيانور ياسر محمود عمر162289172041084017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل316.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائياركان برهان حمود حسن162290202041003011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل316.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيكرم خالد بشير نجم162291172041224040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل316.0اعدادية الشهاب للبنيناحيائييزن محمد ابراهيم عبد162292172041143057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل315.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعلي حسين عباس مصطفى162293172041351479

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل315.0اعدادية السيد حمد للبنيناحيائيمفاز تحسين جاسم حميد162294172042075009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل315.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيميساء محمد طه محمد162295172042357754
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل315.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيآية ماجد عبد هللا يونس162296172042357021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل315.0اعدادية المربد للبناتاحيائيمريم ذنون خضر عيسى162297172042291077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل314.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمهاب محمد جميل يونس162298172041351842

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل314.0الخارجيون - ايمناحيائيانمار صالح عبيد احمد162299172041400020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل314.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيمريم نوفل عمر عبد الغفور162300172042289134

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل314.0اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيخلدون علي محمد خلف162301182041010008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل312.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد الكريم احمد الياس حمدان162302172041350199

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل312.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيزينه محمد رمضان اسماعيل162303332042070046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل312.0ثانوية الثورة للبناتاحيائينبأ حازم احمد سلو162304172042279054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل311.0الخارجيون - ايسراحيائيزهير عماد عبدالوهاب عزالدين162305172041402040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل311.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيساالر سالم مراد حسن162306172041367022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل311.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيفريده رشيد حسين حمو162307332042051072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل310.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيزياد جبار مولى فاضل162308262041014066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل310.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمحمد عبد المناف ابراهيم عباس162309172041118064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل310.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرنا حامد يونس حميد162310172042357358

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل308.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبنيناحيائيعمر عبد السالم حازم محمد علي162311172041222003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل308.0ثانوية برده ره ش المختلطة للنازحيناحيائياكرم ادريس خضر احمد162312332041058005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل307.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيثامر مراد الياس عجم162313332041056016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل306.0ثانوية بابل للبناتاحيائيبنين محمد كاظم رسن162314122042095009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل306.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائييونس زينل حمزه يونس162315272041154215

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل305.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرغدة انطو عيسى حنوش162316172042247013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل305.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيشيماء محمد نور زيدان حسين162317172042261048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل304.0الخارجيون - ايمناحيائيعمر عماد فاضل سليمان162318172041400110

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل302.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد مجيد صالح خليل162319172041351728

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل300.0الخارجيون - ايسراحيائيمحمد طالل خزعل حمد162320172041402096

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل300.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتاحيائيرهد ابراهيم كوركيس ابراهيم162321172042249042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل429.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيخليل ابراهيم خليل احمد162322172051011031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل424.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتتطبيقيهاجر علي عباس علي162323312052058019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل422.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيسدر فائز جمعه حسو162324172051060028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل420.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيسفيان محمد يونس حنتوش162325172051008037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل419.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقييحيى فارس ابراهيم حمو162326172051028136

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل409.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد ابراهيم حسين محجوب162327172051350005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل402.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيآيه موفق محمد حميد162328172052298003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل399.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيطالل حسين علي ذياب162329192051007026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل381.0اعدادية الراية للبنينتطبيقييوسف امان عاصي حموشي162330172051025061
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل381.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد محمود علي مصطفى162331172051350036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل381.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعلي عاطر ذنون يونس162332172051351413

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل374.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيحذيفه حسن حامد حسين162333172051351173

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل373.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياحمد باسل طه داود162334172051008009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل373.0اعدادية عين سفني للبناتتطبيقيرحمة حسن احمد طاهر162335172052258005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل372.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيعمر خزعل عزيز قاسم162336172051027054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل371.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيهاشم أحمد محمد أحمد162337172051001023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل369.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقياسماعيل ضياء عبد هللا خضر162338172051023009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل369.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد هللا علوان داود162339172051366068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل367.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيسيف سعد عادل قاسم162340172051350131

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل365.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعالء عبد الغني ابراهيم مصطفى162341172051351396

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل363.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيحسين سالم محمد عبد هللا162342172051005013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل363.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينتطبيقيمحمود شاكر محمود فتحي162343172051358013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل362.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد الوهاب عبد القادر162344172051351711

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل361.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينتطبيقيعمر طه محمود طه162345332051001031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل360.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيالمصطفى طه احمد عبد هللا162346172051016011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل359.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيطه احمد علي مصطفى162347172051008042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل359.0اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيعلي عبد هللا سعدي عزيز162348172051010018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل359.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد هللا حسين محمود162349172051351054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل359.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى حسين محمد احمد162350172051351683

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل359.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيسالم سعد سالم ياسين162351172051015022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل359.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمحمد عمر محمد عمر162352172051012059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل359.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى شاكر محمود فتحي162353172051351689

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل359.0ثانوية التميز االهلية للبناتتطبيقينبأ معتز غانم محمد162354172052329001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل358.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيفرقان عبد الستار ذنون جاسم162355172052357180

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل358.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيدره محمود ذنون احمد162356172052357067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل358.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعبد العزيز عبد الجبار عبد العزيز خضر162357172051350168

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل358.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعبد هللا ميثاق حسن حياوي162358172051026046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل358.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيعائشة عمر فاروق انور162359172052290037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل358.0اعدادية الكفاح للبناتتطبيقيرنا احمد عبد هللا جاسم162360172052283002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل358.0الخارجيون - ايمنتطبيقيمحمود بدران الدين عزيز محمود162361172051400055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل358.0أعدادية االمين للبنينتطبيقيمصطفى احمد مصطفى يونس162362172051019020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0ثانوية البتول للبناتتطبيقيغدير نورالدين محمد حسن162363182052175008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيعبد الكريم يعرب صالح محمد162364172051143020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعمر حمدان احمد نجيب162365172051350224
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقياميمة فاضل مصطفى احمد162366172052296003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيرياض فارس فوزي احمد162367172051011033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد اياد يحيى سلطان162368172051351544

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى علي محمد حسين162369172051351696

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقييونس سبهان عثمان فتحي162370172051351795

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياسماعيل محمد سليم عباس اسماعيل162371172051351107

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيعائشه بسام فاضل عبدالعزيز162372172052371049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد علي الهادي خليل سفر162373172051351061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل357.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيحر عبد فاضل حيدر162374172051178005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيمحمود لؤي طاهر هادي162375172051143050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيياسين معن يونس حسين162376172051023087

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينتطبيقييوسف عبد الكريم احمد توفيق162377172051358020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا مشعان اسماعيل حسين162378172051351370

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0اعدادية زمار للبنينتطبيقيمحمد جاسم خضر احمد162379172051103040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0اعدادية خزنة للبنينتطبيقيامير حسين احمد عبد هللا162380172051066002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم خليل ابراهيم162381182051016039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيعمره محمد رضوان عبد ذنون162382172052298016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعبد الرحمن سعدون يونس حامد162383172051024018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد صالح هادي162384172051017069

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقياحمد سبهان محمد ساير162385172051089002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيعبد المحسن ابراهيم اسماعيل عبد هللا162386182051073027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل356.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيعلي محمد برهان محمد علي162387172051027047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل355.0ثانوية سد الموصل للبنينتطبيقيعبد هللا خالد علي احمد162388172051094013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل355.0ثانوية المحلبية المسائية للبنينتطبيقيريان محمود محمد عبد هللا162389172051365009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل355.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقييوسف خالد طاهر شيتاوي162390172051026092

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل355.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيعمشه عماد عبد الرحيم صالح162391172052352014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل355.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيعلي خالد عطيوي صويح162392292051156142

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل355.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى محمد صديق توفيق162393172051351710

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل354.0اعدادية طوبى للبنينتطبيقيمحمد شامل علي حسون162394212051087031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل354.0ثانوية النور االهلية للبنينتطبيقيسعد مهدي صالح حسين162395182051137003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل354.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعمر عبد احمد عويد162396172051005035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل354.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيرسل محمد علي حسن162397172052357088

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل354.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيمحمود محمد الياس خضر162398332051070038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل354.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقياحمد رائد شكري محمود162399172051017007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل354.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعمر بشار سالم محمد162400172051017099
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل353.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد فتحي محمد يونس162401172051351066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل353.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد معن احمد سعيد162402172051351085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل353.0اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيمحمد صباح محمد باقر احمد162403172051118022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل353.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياسامة زيد عبد الرحمن علي162404172051008021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل352.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقياحمد ضرغام احمد غزال162405172051020015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل352.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعزام سلوان سالم جميل162406172051007039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل352.0اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقياحمد رفعت حازم إسماعيل162407172051010003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل352.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيعبد العزيز احمد عبد العزيز احمد162408172051005024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل352.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقييونس باسم محمد سليمان162409172051350380

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل352.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمحمد زياد محمود عبد الجبار162410172051017125

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل352.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنينتطبيقيزيد سعد زيد توفيق162411172051100002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل352.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعلي غربي عبد الغني داؤد162412172051350209

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل351.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيأيمن خالد هاشم عبد هللا162413172051008003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل351.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيشعيب عبد الباسط عبد الحميد قاسم162414172051351275

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل351.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيكرار كاظم جبار سلمان162415162051053096

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل351.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد قحطان هاشم عبد هللا162416172051350293

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل351.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا جميل صالح162417172051023068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل350.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيليث غازي ابراهيم فتحي162418172051351515

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل350.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيصفا عصام ذنون مجيد162419172052357154

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل350.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيبالل سمير عبد القادر رشيد162420172051023017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل350.0اعدادية القيارة للبنينتطبيقيمحمود محمد دحام علي162421172051042017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل350.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعالء شاكر خلف حميد162422172051350194

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل350.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيشاكر محمود يوسف طعمه162423172051351273

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل350.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقياحمد عمر خطاب عبد هللا162424202051250007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل350.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد الرزاق عبد خضر162425172051351051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعثمان هشام عبد القادر عبد الغفور162426172051351389

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعبد هللا يوسف سالم محمد162427172051012042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيابراهيم كمال محمد يونس162428172051351009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0ثانوية المنار المسائية للبنينتطبيقيجون هاني يوحانا اسخريا162429172051364003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيرشا محمد اخضير محمود162430172052371025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيشهاب احمد محمد احمد162431172051027030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقياسامة سعيد فائق سعيد162432172051012012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيايهاب شهاب احمد عاصي162433172051351131

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقيدعاء عبد المحسن قاسم احمد162434172052289011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيمهند محسن عبد القادر سليمان162435272051034053
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيقتيبة ياسر اخليف حمد162436172051366108

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيصالح محسن حجي مصطفى162437172051351279

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيعمران محمد صالح غثوان162438172051011074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعلي رمزي سعيد عبد هللا162439172051351410

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيبالل امجد ياس محمد162440112051021032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيمصطفى محسن محمد جميل عزيز162441172051118028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيصالح ناصر علي مخلف162442312051009021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيسجاد علي اوسط يونس حيدر162443172051121017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل349.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد الغفور علي عرب162444172051352075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل348.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيسيف عقيل رشيد علي162445132051055025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل348.0ثانوية العراق األهلية للبنينتطبيقيجعفر عبد هللا محمود حسين162446172051013002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل348.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنينتطبيقيعبيده احمد رمزي غائب162447172051100005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل348.0ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيبيان فائز درع مهدي162448192051124008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل348.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيسليمان عباس سليمان زينل162449172051124019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل348.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقياسراء عبد الجبار الياس عباس162450172052357018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل347.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيحسن شامل طليع يحيى162451172051028029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل347.0الخارجيون - ايسرتطبيقياحمد عمار احمد خضر162452172051402006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل347.0مدارس المعرفة العراقية األهلية تركيا-مرسينتطبيقيرسل هيثم عبد الرزاق عبد القادر162453132052240001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل347.0ثانوية القوش للبنينتطبيقيهرمز ابراهيم هرمز اوراها162454172051091013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل347.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيفرمان شاهر ابراهيم علي162455172051350243

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل347.0ثانوية البغدادي المسائية للبنينتطبيقيعلي حميد احمد محيسن162456192051359052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل347.0اعدادية  تلكيف للبنينتطبيقيادريس خليل علي نجم162457172051084006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل347.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينتطبيقيمحمد طه فتحي محمد162458172051358011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل347.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيندى محمود احمد عبد هللا162459172052235029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل346.0الخارجيون - ايسرتطبيقيمصطفى عمار عبدالمنعم محمود162460172051402058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل346.0اعدادية قره قوش للبنينتطبيقيماريو عبد المسيح يوحنا فتوحي162461172051069021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل346.0ثانوية العبير المسائية المختلطةتطبيقيايناس ناصر خلف حمود162462172052362003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل346.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد احمد صالح احمد162463172051351534

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل345.0اعدادية الراية للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم قاسم محمد162464172051025044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل345.0اعدادية بعشيقة للبناتتطبيقيفنار احسان صادق بشير162465172052244013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل345.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد جاسم حمادي نجم162466172051350262

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل345.0ثانوية حمرين المسائية للبناتتطبيقيرسل نظير بشير طه162467312052081008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل345.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيصفوان فارس ادريس عبد هللا162468172051005017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل345.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى محمد جاسم محمد162469172051351709

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل345.0ثانوية جيا المسائية للبنينتطبيقيابراهيم حسين محمدعلي مهدي162470322051060001
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل345.0اعدادية برطلة للبنينتطبيقيمجد داؤد سليمان يعقوب162471172051067023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل345.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيمريم محمد يونس جهاد162472172052357201

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل345.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد هللا محمود علي162473172051350024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل345.0ثانوية زمار المسائية للبنينتطبيقييونس احمد حسن خليل162474172051369030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل345.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقيسيف نجم الدين سعيد علي162475172051144023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل344.0اعدادية النيل للبنينتطبيقياسماعيل دريد اسماعيل علي162476172051027014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل344.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيثابت عبد الرحمن علي عبد هللا162477172051351159

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل344.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيابراهيم ياسر جابر محمد162478172051351012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل344.0اعدادية القيارة للبنينتطبيقياحمد فارس احمد عبد162479172051042003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل344.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيرشا صالح احمد حسن162480332052070006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل343.0اعدادية هه ورامان للبنات-عربيةتطبيقيشانيا صالح الدين مجيد رشيد162481202052135011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل343.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيلبنى حسين محمد هزاع162482172052357186

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل343.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد حكمت عبد السالم محمد علي162483172051351556

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل343.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيسرمد سعد فوزي احمد162484172051023028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل343.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيكرار عزيز مجيد محسن162485222051310172

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل343.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياوس غانم محمد خلف162486172051351126

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل343.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن سعد رياض عزيز162487172051017065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل343.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيهيثم يونس محمود محمد162488172051350356

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل342.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا وصفي عبد الكريم شمس162489212051273034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل342.0اعدادية الحود للبنينتطبيقيعبد الحميد محمد سعيد حمدان162490172051040005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل342.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيياسر علي احمد عبد هللا162491172051350362

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل342.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينتطبيقيقتيبة محمد جاسم ازريج162492172051358007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل342.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد محمود يونس اعويد162493172051351628

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل342.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيمصطفى محمود فتحي عباوي162494172051017142

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل342.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيكرم حازم نجم حميد162495172051366111

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل342.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيابراهيم عبد الستار فتحي يونس162496172051021001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل342.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينتطبيقيحسين صالح عبد هللا احمد162497172051104001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل341.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعمر محمد عبد الكريم محمد162498172051351466

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل341.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيعمر خليل ابراهيم محمود162499172051142008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل341.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيفيان عاشور متعب علي162500172052357182

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل341.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد وليد يحيى توفيق162501172051351653

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل341.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيسارة سلوان احمد امين162502172052290028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل341.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعلي وعد عبد محمود162503172051350215

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل340.0اعدادية برطلة للبنينتطبيقيمتي ثامر سالم حبيب162504172051067022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل340.0الخارجيون - ايمنتطبيقياحمد محمدطاهر ياسين محمد162505172051400006
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل340.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيايمن اياد ابراهيم علي162506172051351130

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل339.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيمحمد جاسم سليمان عبد162507172051366121

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل339.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيزيد احسان الدين علي قاسم162508172051351234

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل339.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيمؤمن وليد ناجي احمد162509192051012043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل339.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعمر محمد صالح حمدان162510172051351465

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل339.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمحمد هيثم شاهين حمودي162511172051020068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل338.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين محمد يونس سعيد162512172051352048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل338.0ثانوية برزاني المسائية للبنينتطبيقيبراق احسان عبد المجيد عبد الحميد162513312051070019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل338.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيحسن محمد طاهر خضر محمد162514172051352017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل338.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيطالل احمد طالل احمد162515172051351291

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل338.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيحذيفه محمد حسن سعيد162516172051351174

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل338.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيمروه محسن رمضان محمود162517172052328005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل338.0ثانوية سد الموصل للبناتتطبيقيفيان عبد هللا سالم عبدو162518172052257009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل338.0اعدادية الوطن للبنينتطبيقيمحمود ناصح حسن صادق162519182051029024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل338.0اعدادية ابن االثير للبناتتطبيقيبلقيس ياسين عباس سلمو162520172052274005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل338.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيمريم سعد حامد شهاب162521172052357195

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل338.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيتبارك معد قاسم محمد162522172052301011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيمحمد مازن محمد مهدي162523112051033036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمصطفى ليث عادل سعيد162524172051028121

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0الخارجيات - ايسرتطبيقينور صباح غانم جاسم162525172052403049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0اعدادية صفية للبناتتطبيقييقين سعد صالح يحيى162526172052295008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيايالف عمر عبد الغني عبد الرحمن162527172052298005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيذنون حازم يونس فتحي162528172051350105

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيحسن محمد حسن محمد162529172051350086

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيداليا شاكر محمود فتحي162530172052357066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيعثمان عدي طلعت عبد الموجود162531172051027042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل337.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةتطبيقيخطاب عبد الحافظ جرجيس بكر162532332051070010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل336.0ثانوية سيوان للبناتتطبيقياقبال غانم علي حسين162533312052038004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل336.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيفواز فارس عبد فتحي162534172051026062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل335.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيسارة لقمان هاشم محمد كامل162535172052296010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل335.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينتطبيقيآيه طه محمود مجيد162536332052041001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل335.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقيهند احمد طاهر احمد162537172052237043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل335.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيرنا سعد عباس سلمان162538172052357098

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل334.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيهايس رضا محمد خليل ابراهيم162539172051351745

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل334.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيهبه جبار حسين علوان162540132052091073
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل334.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيساره احمد عبد االله محمد شريف162541172052290029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل334.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمحفوظ محمد احمدمحفوظ زيادة162542172051054014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل334.0اعدادية الراية للبنينتطبيقيحذيفه هاشم طارق عبد المجيد162543172051025012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل334.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عدنان احمود عابد162544172051366069

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل333.0ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيحذيفه هشام محمد حميد162545192051085011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل333.0اعدادية حمص للبناتتطبيقيمها سعد زكر حسين162546172052302017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل332.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيمريم وحيد محمود سلطان162547172052357205

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل332.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصعب همام سالم محمد سعيد162548172051002021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل332.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيعبد الجبار اكرم عبد الجبار شيت162549172051027032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل332.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيوسام بسام خليل ابراهيم162550172051015068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل332.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد فارس محمود حمادي162551172051350289

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل332.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيابراهيم رفاعي غانم محمد مجيد162552172051351005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل332.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيزيد احمد مهدي صالح162553212051016010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل332.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيرنا خالد محسن خليف162554172052357097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل331.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمصطفى عصام اسعد احمد162555172051028119

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل331.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيفهد وئام فاهم سلطان162556172051351499

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل331.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد سالم محمد ياسين162557172051350016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل331.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيابراهيم خليل ابراهيم احمد162558172051352002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل331.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيروجين ربيع ياسين محمود162559172052357099

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل331.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعلي هيثم عبد الوهاب احمد162560172051351428

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل331.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيبالل حلمي لطيف احمد162561182051014006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل330.0ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقييحيى زكريا طه عبد الوهاب162562162051498007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل330.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيسيف حامد خزعل حمو162563172051351264

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل330.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيحيدر علي عبد يونس162564172051027025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل330.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقياحمد اياد موفق محمد162565172051015003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل329.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد توفيق162566172051350264

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل329.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقياحمد غسان مصطفى عبدالرحمن162567172051054002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل329.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد مروان احمد عبد الحميد162568172051350296

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل329.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيزينب مضر الزم صالح162569172052357114

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل329.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيالماز بشار حمدون قاسم162570172052290006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل329.0اعدادية العزيزية للبنينتطبيقياحمد ضياء حسين لفته162571262051014003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل329.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحينتطبيقيياسين عبد هللا مجيد عباس162572332051050008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل328.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقينسرين فتحي خليفه فجر162573172052357221

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل328.0ثانوية النهرين للبنينتطبيقيتحسين محمد عبد الواحد اسماعيل162574182051067008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل327.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقييونس عبد هللا يونس وهب162575172051352085
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل327.0اعدادية ابي تمام للبنينتطبيقيعبد الرحمن اسامة شعيب محمد صالح162576172051010013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل327.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيرغد بشار محمد بشير162577172052294015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل327.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيسليمان عبد السالم سليمان حسن162578172051351262

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل327.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد خير محمود طاهر محمود162579172051350271

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل326.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيايه عدنان شعيب احمد162580172052235011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل326.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقييحيى احمد سلطان علي162581172051350366

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل326.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيريتا نذير متي قرياقوس162582172052247013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل326.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيسيف هاشم طه ياسين162583172051351271

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل326.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقياحمد عماد أمهيدي صالح162584172051008015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل325.0اعدادية غماس للبنينتطبيقيامير مسلم عبد االمير عيسى162585242051016010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل325.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمصطفى موفق فخري ذنون162586172051020077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل325.0اعدادية الراية للبنينتطبيقيعلي حسين ابراهيم عطيه162587172051025033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل324.0ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيعلي ضيغم جليل ابراهيم162588182051057015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل324.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيامين امجد محمد سالم سعيد162589172051223010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل324.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمحمد هشام الياس حسن162590172051012064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل324.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيعمر عبد الرحمن عبد هللا احمد162591172051018026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل324.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقياسامة بدران حامد سيد حسين162592172051223008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل324.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيوليد وعد هللا داؤد سليمان162593172051012077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل324.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمود زيد عبد الرزاق احمد162594172051351660

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل324.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد احمد حسين خضير162595172051350252

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل323.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيسفيان لقمان يحيى ايوب162596172051351260

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل322.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيصالح عبد الواحد صالح رضا162597172051124021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل322.0ثانوية االجيال االهلية للبنينتطبيقيعلي أحمد ناصر سعد هللا162598212051045002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل322.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمود غائب علي162599172051026039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل322.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيسجاد معتصم عبدالغني فتحي162600172051054008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل321.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيبكر قيس محمد عبد162601172051015012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل321.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيايمان عادل حسين حجي162602172052357037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل321.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقيعلي وسام قاسم علي162603162051046042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل320.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيأمنه ثائر ابراهيم قاسم162604172052357003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل320.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيحسين سعد شكر محمود162605172051350087

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل319.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقييوسف سالم صالح حمه162606172051351778

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل318.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى يحيى سعيد احمد162607172051223024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل318.0الخارجيات - ايسرتطبيقيايات احمد عناد بالل162608172052403007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل318.0اعدادية المسيب للبنينتطبيقيعلي قحطان محميد علي162609232051009026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل318.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةتطبيقيمحمد موسى بشير غضبان162610182051339045
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل317.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيفراس علي مقداد محمود162611312051063025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل316.0ثانوية العراق األهلية للبنينتطبيقيايهاب نبيل حموشي نجم162612172051013001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل314.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيهيام سعود عبد العزيز فرحان162613312052063018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل313.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد الجبار عمر عبد الجبار محمود162614172051002009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل312.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيرائد رياض محمد شيت محمد يونس162615172051352024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل311.0اعدادية االصمعي للبناتتطبيقينور الهدى ميسر عبد احمد162616172052289036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل311.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد مظفر نجم162617172051351325

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل307.0ثانوية القيارة المسائية للبنينتطبيقيعبد القادر عبد الواحد عبد هللا خلف162618172051366076

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل306.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيباسم محمد دخيل محمد خان حسن162619172051352010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك561.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيصفا امين حسن جاسم162620182042242105

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك561.0ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيمالك نصرت طه علي162621182042390012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك518.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمة باجي كاظم حسن162622242042093134

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك501.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيراويه محمد محمود مهدي162623192042199010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك468.0ثانوية طارق للبنات للنازحاتاحيائيهدى احمود عباس محمد162624202042169028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك463.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيسميه عمر علي قادر162625182042383070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك463.0مدارس أور العراقية النموذجية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيزهراء نوري سعيد علي162626132042241003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك455.0ثانوية عدن للبنيناحيائيعلي جان هشام محمد باقر162627202041084040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك450.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيجوان سردار مجيد رشيد162628312042038012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك448.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيحسين يعقوب جمعه محمد162629202041011021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك447.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيمنار زكاع صكر خليل162630202042118145

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك442.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيحور عماد طراد معضد162631202042123006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك441.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمصطفى وعد جاسم ارميض162632182041151085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك434.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيالنا يوسف نجم قادر162633202042102055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك434.0ثانوية سلطان اوزبك للبنين - تركمانياحيائياسماعيل تيموجين ابراهيم محمد162634202041392001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك421.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيمحمد عصام محمد عبد هللا162635202041002031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك419.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيخوله محمود شكر علي162636202042138036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك417.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي سوران جليل طاهر162637202041308026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك416.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيسميه صباح كاكه حمه عزيز162638202042345061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك416.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياالء عثمان علي عباس162639202042344032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك415.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيدنيا ناصر فتاح عزيز162640202042364009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك414.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيبيالن فخر الدين حميد كريم162641202042345037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك413.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائييوسف حسن محمد غريب162642202041303216

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك412.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيرفل حازم عبد الرحمن جاسم162643202042160045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك412.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمود يوسف جمعة محمد162644202041011052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك412.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيسناء نظام الدين عبد الكريم عبد هللا162645202042334169
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك412.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيشادي ازاد شفيق حويز162646202041309018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك411.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائياستبرق مثنى جبار غانم162647202042111013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك411.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيايمان دلير حسن شكور162648202042334055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك409.0ثانوية ارارات للبنات - دراسة كرديةاحيائينازنين لقمان رحمان رحيم162649202042336011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك409.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد شيرزاد ياسين صالح162650202041311055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك409.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيسارة عمر غفور محمد صالح162651202042335031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك409.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى محمد صالح الدين ابراهيم162652202041377178

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك409.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيافين تحسين قادر احمد162653202042382007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك408.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد شكر قادر مصطفى162654202041312094

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك408.0ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةاحيائيلينا سردار فتاح كاكه162655202042371005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك408.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيأحمد عادل عثمان سليم162656202041302005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك408.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائينيكار سرحان حسين علي162657182042383101

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك408.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد زياد احمد محمد امين162658202041377022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك408.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمحمد علي ضاحي صالح162659202041259273

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك407.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيشهد عدنان غيدان خلف162660202042111038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك407.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيدعاء عدنان خلف عيسى162661132042111029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك406.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيزيان عبد الكريم جبار ابراهيم162662202042342038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك406.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيامين بختيار عبد هللا حمه امين162663202041303053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك405.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عمر قادر محمد علي162664202041377163

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك405.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةاحيائيمنال فالح حسن محمد162665202042255012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك405.0ثانوية حطين للبناتاحيائيسوزان محمد صالح قاسم162666202042133055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك405.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيدوستي نظام عزيز زينل162667202041309015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك404.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائييحيى قاسم عبد هللا علي162668202041048197

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك404.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائينه مام عثمان احمد رمضان162669202042349041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك404.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيسميه ولي عزيز سعيد162670202042355042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك403.0ثانوية ارارات للبنات - دراسة كرديةاحيائيآشتي سردار كريم خورشيد162671202042336002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك402.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيبيمان فرهاد محمد صالح162672202042334081

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك402.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيمرال موفق محمود حسين162673202042282219

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك402.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةاحيائيمحمد ازاد عبد العزيز صالح162674202041362007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك402.0اعدادية الشورجة للبنين - كرديةاحيائيمحمد نهاد محمد شكور162675202041305027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك401.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائياحمد علي سعد حسين162676202041250014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك401.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيبيكرد صادق صديق قادر162677202042342018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك400.0اعدادية لورستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيابراهيم اسماعيل رفيق محمد162678202041299001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك400.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيأرزو مقداد خلف حمه رضا162679202042345002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك399.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينورا محمد سامي اسماعيل162680202042180132
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك399.0ثانوية الطبري المسائية دراسة كرديةاحيائينيكار برهان عباس درويش162681182042386011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك399.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا محمد رشيد عبد هللا162682202041001125

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك398.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا أمانج رحمن محمد162683202042332024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك396.0ثانوية ريباز المختلطة -كرديةاحيائياحمد شريف محمد عمر162684202041366002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك396.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد ابابكر احمد عبد هللا162685202041303016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك396.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيليث مقداد عثمان سليمان162686202041390067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك395.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيعائشة سواش عادل رؤوف162687202042130022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك395.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيانس عبد العزيز يوسف رمضان162688102041019031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك394.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةاحيائيساره ابو بكر قادر كريم162689202042351011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك394.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمحمد رمضان محمد سليمان162690202041259254

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك394.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمريم طه احمد زبون162691202042134076

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك393.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيتاره حكمت اسحاق بولص162692202042134027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك393.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيماردين سيروان غازي علي162693202042335051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك393.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيمينا غالب زيدان احمد162694212042290103

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك393.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيمصطفى خالد حميد كريم162695202041390090

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك393.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد دلشاد لطيف حسين162696202041377020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك392.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمحمد اركان جوهر كريم162697202041022101

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك392.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائينور صالح رمضان وهاب162698202042334268

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك392.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيهيثم ضياء ظاهر نكه162699202041259332

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك391.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيدرون محمد عباس حميد162700182042182033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك391.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيذاكر محمود عبد احمد162701202041262029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك390.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائياشواق جاسم محمد صالح162702182042354003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك390.0اعدادية لورستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيوليد يوسف عبد هللا محمود162703202041299046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك390.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيافين نور الدين محمد محي الدين162704202042345018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك389.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةاحيائيسوليا عماد نجم الدين احمد162705202042347014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك389.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيزينب قحطان عدنان جميل162706202042114116

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك387.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيرونق نزار خليل ابراهيم162707202042106029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك387.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائينوال نجم الدين جبار عبد هللا162708202042318033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك386.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيشوفان غازي بهرام رشيد162709202042348016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك384.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزينب قصي معين هوير162710202042134040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك384.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيشيماء عبد الخالق احمد شريف162711202042334203

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك383.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيقحطان عدنان رمضان حسن162712202041312075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك382.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيزهراء محمد اسماعيل خليل162713202042346046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك382.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائياريان شاخه وان محمد امين162714202042382001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك382.0ثانوية الطبري المسائية دراسة كرديةاحيائيادم اكرام علي رضا162715182041386007
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك382.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيكوردستان فؤاد عمر حسين162716202042382083

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك381.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيزياد طارق طالب مجيد162717202041302062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك381.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيهانا ابراهيم احمد محي الدين162718202042340065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك381.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيكه زه نك علي مصطفى حسن162719202042348019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك380.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيزانا حسين حسن محمد162720202041302057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك380.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيغسان سعد احمد لطيف162721202041022090

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك378.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيشه هين نجم الدين أمين فتاح162722202042346073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك378.0ثانوية موطلو للبناتاحيائينور جمعه جاسم شنان162723202042181032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك378.0ثانوية التميز االهلية للبنيناحيائيمصطفى خالد بكر حسن162724202041087011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك378.0ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةاحيائينورهان عدنان كريم عبد الرحمن162725202042350011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك378.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيروزين طه روال حسين162726202042348011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك378.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيرحمه محمد نوري علي غريب162727182042182039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك377.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد حسين محمد رحيم162728202041377019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك377.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمحمد عبد الحميد محمد محي الدين162729202041302124

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك377.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةاحيائيحسن قيس عمر احمد162730202041301007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك377.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيمريم عمر كاظم حمزة162731202042138092

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك376.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيأيه ابراهيم عمر محمد امين162732202042340003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك376.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد صحاب كمر حسين162733202041048018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك376.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيحسين سامي سالم محمد162734202041003030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك374.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيمروه عبد هللا رفيق علي162735202042114083

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك374.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيندى نصر صادق ناجي162736132042133044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك374.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيابراهيم اسماعيل فهمي فرج162737202041303007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك373.0ثانوية المصلى النموذجية للبنيناحيائيمحمد عدنان عبد ياسين162738202041010022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك373.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيهمام مولود عبد هللا سلمان162739202041001256

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك372.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائينبأ عالء الدين ناظم عبد هللا162740202042119063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك372.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنيناحيائيهفال برزان عواد محمد162741182041135044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك371.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد جبار عبد هللا معروف162742202041377134

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك370.0ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيحسين قاسم محمد علي عباس162743202041008009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك369.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيشوبو حاتم ناظم جاسم162744182042383081

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك369.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزينب ثامر حيدر بكتاش162745182042244023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك368.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيزيان عبيد احمد بكر162746202042333024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك368.0ثانوية المسرة المسائية للبنات - تركمانياحيائيأسماء قحطان كنعان يوسف162747202042396001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك367.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيعقيل ستار عبد االمير عبد الواحد162748272041020043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك367.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيآدم نور الدين عارف عبد هللا162749202041302007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك367.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيهه الله قادر ولي محمد162750182042383107
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك367.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيندى خليل طاهر قادر162751202042250053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك367.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيسازكار عمر علي جوامير162752202042349024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك366.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيحنان معروف بكر عزيز162753202042382030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك366.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائينور شهاب محمد عثمان162754202042382094

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك366.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائياسراء اياد خليل عبد هللا162755202042101005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك366.0ثانوية بريادي للبناتاحيائيايمان لقمان حسن بهرام162756202042158003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك366.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيمنار عبد هللا علي مظلوم162757202042184009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك366.0ثانوية حطين للبناتاحيائيشهد قيس عباس هواس162758202042133058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك366.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيرؤيا نجدت فرهاد علي162759202042160041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك365.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد خلف علي حسن162760182041009005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك365.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيبابان احمد عبد الكريم توفيق162761202041302038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك365.0ثانوية الطبري المسائية دراسة كرديةاحيائيئاوات محي الدين جبار عمر162762182042386001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك364.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيصابرين مالك عبدالهادي اسود162763192042369241

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك364.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيايه عثمان عباس حميد162764182042383022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك363.0ثانوية ارارات للبنات - دراسة كرديةاحيائيدلوفان ساالر ستار ابراهيم162765202042336004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك363.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائياحمد محمد شالش حبيب162766202041019009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك363.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينور حسن محمد لطيف162767202042117059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك363.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائياسراء عبد هللا فاتيح رستم162768202042334017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك363.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيمصطفى عبد الحسين اصغر الياس162769202041002037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك362.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيانس عز الدين يونس عبد هللا162770322041010018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك360.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد صالح الدين محمد صالح162771202041309004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك359.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيعز الدين حسن سعيد حمد162772182041352044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك359.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيفاطمة كريم فرحان رحيم162773202042250044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك359.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيوفاء حسن جرجيس محمود162774202042282294

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك359.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيهيلين وريا عبد هللا رشيد162775202042334292

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك359.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائياحمد مطلب عبد هللا محمد امين162776202041302033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك359.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيعبد هللا تورهان بهاء الدين خليل162777202041390046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك359.0اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائينمر مجول جاسم محمد162778202041051037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك359.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيابراهيم عباس حسن علوان162779202041030005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك359.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيابراهيم هاشم محمد يحيى162780202041048009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك359.0ثانوية حطين للبناتاحيائيهديل احمد خلف منصور162781202042133085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك359.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيفرات خالد عبد المحسن مهنه162782202041007045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك358.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمثنى سمير حسين محمد162783202041015039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك358.0ثانوية الحريري للبناتاحيائينورا عمران عزيز محمود162784202042114101

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك358.0ثانوية ايبك يولو للبناتاحيائيفردوس جهاد حميد عزت162785202042175025
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك358.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمروة شهاب احمد جمعه162786202042117048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك358.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيزينب محمد عزاوي عيسى162787202042102030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك358.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيساره حازم هاشم شاكر162788202042120026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك358.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيعائشه شاكر محمود سعيد162789202042120032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك358.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد سعيد احمد162790202041030148

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك358.0ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعلي احمد محمد عبد الحميد162791322041011008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك358.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب خليل محمود مصطفى162792202042342040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك358.0ثانوية النصر للبناتاحيائيشهد طالل صابر مصطفى162793202042137029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك358.0اعدادية طوز للبناتاحيائيفاطمه محمد نور الدين حسين162794182042181044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك358.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد سردار كاكه رش عمر162795202041377023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك358.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيام البنين قاسم محسن احمد162796202042282029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيموسى خضر حمزة مصطفى162797202041253079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيبيخال كريم صالح محمد162798182042383025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيزبيده محمد خليل سعيد162799202042395032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيسوزان خليل ابراهيم قادر162800182042383072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمنير امير خليل صالح162801202041011057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائياحمد مطر صالح عبد162802212041043005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد نجدت محمد سلمان162803202041009014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتبارك ربيع حسين عبد162804202042144021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيساره شهاب أحمد صالح162805202042345057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيهند وليد يونس محمود162806202042282291

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعمر سواش عادل رؤوف162807202041001163

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفداء عبد الهادي حازم عبد هللا162808202042134065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيسحر محمود نور الدين عبد الواحد162809202042180081

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيسحر نبيل عباس مصطفى162810202042395045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيخديجة حافظ صبري عيفان162811202042138035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيحسين سداد عبد االمير حسن162812202041003032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك356.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمحمد سردار محمد صالح علي162813202041259256

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك356.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عماد مهدي صالح162814202041377161

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك356.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيازهار زاهر علي جابر162815202042250001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك356.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائينور اراج خير هللا مهدي162816202042119064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك356.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيشه يدا دلشاد شكر احمد162817202042365039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك356.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيحسن علي حسين صالح162818202041262023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك355.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيمشيرة فتحي حسين عبد القادر162819172042261064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك355.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحمزه عبد الكريم مطشر عويد162820142041021047
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك355.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةاحيائياحمد عماد محمد محمود162821202041283002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك355.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيطارق زيدان خلف احمد162822202041009038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك355.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمود طارق رمزي وهاب162823202041003099

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك355.0ثانوية عدن للبنيناحيائيحكم عبد الكريم ياسين عماش162824202041084021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك355.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيحوراء عباس كريم امين162825182042244011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك355.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيايمان حسن احمد محمد162826202042160016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك355.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيزبيده تحسين علي ابراهيم162827202042138051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك355.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيخليل ابراهيم سليم حسن162828202041009023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك354.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيروزان وهاب عزيز محمد162829182042383047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك354.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعلي رعد صالح ولي162830202041003068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك354.0ثانوية البتول للبناتاحيائياالء هوشيار كريم احمد162831182042175007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك354.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي صايغن كامل محمد162832202041001145

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك354.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء سيامند حويز محمد162833202042355059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك354.0ثانوية الزوية للبنيناحيائيمحمد خضر عبد هللا حسين162834182041017011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك354.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد فرهاد حربي شكر162835202041303174

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك354.0اعدادية داقوق للبنيناحيائيعبد هللا حسين نزال عواد162836202041017022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك354.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيرابه ر عبد القادر عمر عبد الكريم162837202041377071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك353.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائينجم حسين عبد هللا صالح162838202041261087

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك353.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعز الدين احمد محمود صالح162839202041250097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك353.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيلبيد طالب فراس عباس162840202041007047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك353.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيرغده موفق جمعه بايرام162841202042120016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك353.0ثانوية سلطان اوزبك للبنين - تركمانياحيائيعبد الحميد هشام هاشم حميد162842202041392004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك353.0ثانوية النسور المسائية المختلطةاحيائيعباس ناقي خليل سلمان162843202041257012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك353.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيمنتظر رعد خلف مجيت162844202041006067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك353.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيتبارك غسان طه حسين162845202042111017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك353.0ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيخطر حماد مذخر جاسم162846182042199005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك352.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيهند شهاب احمد حطي162847202042188031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك352.0الخارجياتاحيائينور الهدى نبيل مكرم نامق162848202042401050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك352.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعبد الحميد صاحب مرهون سالم162849202041259127

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك352.0ثانوية بحركة للبناتاحيائيأسراء حسن مهدي خزعل162850312042043001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك352.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيبتول خليل رحيم احمد162851202042342014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك352.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيكوثر مؤيد نصر الدين عبد الرحمان162852202042138085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك352.0ثانوية فلسطين للنازحاتاحيائينور حسين علي تقي162853202042164011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك351.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيعلي محمد جمعه جميل162854212041268018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك351.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائييوسف يلماز قادر عبد هللا162855202041390105
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك351.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائياحمد طارق محمد عبد هللا162856202041013006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك351.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيهالل قاسم محمد كامل162857202041001255

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك351.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيلين فوزي رشيد حمه ره ش162858202042348024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك351.0اعدادية والت للبنين - كرديةاحيائيمحسن علي عمر صادق162859202041315011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك351.0ثانوية امرلي المسائية المختلطةاحيائيعلي حميد ولي حسين162860182041355008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك351.0اعدادية داقوق للبنيناحيائيرشيد سيار وسمي احمد162861202041017014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك350.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيخه نده اراز علي احمد162862202042342028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك350.0ثانوية االماني للبنيناحيائيصالح اكبر حسن صالح162863182041102008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك350.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائياسماعيل حقي اسماعيل مسلم162864212041272039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك350.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيفاطمه ميثم محمد هادي162865202042282201

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك350.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان موفق خورشيد فقي احمد162866202042382015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك350.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيساره رزكار عبد هللا محمد162867202042344121

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك350.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهبه علي ابراهيم محمد162868202042144074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك350.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيمحمد احمد حميد حسن162869182041354109

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك350.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمحمد عمر علي سليم162870202041259277

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك350.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيهلويست برجو عثمان احمد162871202041302149

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك350.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيرؤيا اردم سلمان صابر162872202042395029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك349.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي محمود محمد وهاب162873202041009055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك349.0ثانوية ئولكر للبنات - تركمانياحيائيفاطمة فيصل رشيد خورشيد162874202042394017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك349.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيبيان عبد الصمد اكرم عبد الصمد162875202042119020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك349.0ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائيبشرى عبد الستار فرحان جاسم162876202042168011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك349.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيشاهر قاسم عزيز محمد162877182041020036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك349.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيوليد خالد رشيد حمادي162878212041268034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك349.0ثانوية الطبري المسائية دراسة كرديةاحيائيزياد اسعد رشيد محمد162879182041386012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك348.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد صمد رشيد مجيد162880202041303161

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك348.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائينبأ صعب عباس حسن162881202042101033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك348.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيهايده نعمان سالم حسن162882202042382101

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك348.0اعدادية القضاة للبنيناحيائيخلدون وليد خالد عبد هللا162883202041091005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك348.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيكوزين علي قادر خدا كرم162884202042334229

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك348.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائياسراء صفر محمد كريم162885202042140005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك348.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيسميه عادل سليمان جمعه162886182042383069

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك348.0ثانوية االماني للبناتاحيائيمريم عادل عزيز حميد162887182042254044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك348.0ثانوية البوجواري المسائية المختلطةاحيائيعبير صالح مصلح حمود162888182042330011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك348.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه ياسر سامي حلو162889202042134064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك348.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائياحمد يوسف جمعه محمد162890202041011009
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك348.0ثانوية حطين للبناتاحيائيساره عامر علي علي داد162891202042133046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك347.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيعبد هللا صالح طه صالح162892202041262047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك347.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيآية ابراهيم عثمان قادر162893202042180007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك347.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتقوى يحيى علي كصب162894202042144022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك347.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةاحيائيعمر علي حسين علي162895202041283014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك347.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيئه زين صالح احمد محمد امين162896202042349006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك347.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعلي حسين حومد حمد162897202041009054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك347.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيساره عبد الرحمن فريق عزيز162898202042118090

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك347.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائينغم اسعد عبدهللا عزيز162899192042369374

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك347.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيماريا حنش عايد حسن162900182042240034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك347.0اعدادية االسكندرونة للبنيناحيائيعبد القدوس محمد احمد حسين162901182041012015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك347.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيمحمد وليد غريب عباس162902202041011050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك347.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيشهد آرجان امين محمد زكي162903202042154055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك347.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيشنو هوشيار رؤوف احمد162904202042349029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك346.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيدنيا حسين علي محمد162905182042383037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك346.0ثانوية النسور المسائية المختلطةاحيائيحسين نجاه علي بهجت162906202041257004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك346.0ثانوية اليمامة للبنات للنازحاتاحيائيسجى عطية مهدي حبيب162907202042172012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك346.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيعبد المعين فرهاد توفيق سعيد162908202041303120

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك346.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيشالش محمد شالش حبيب162909202041019024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك346.0اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد سعيد قاسم محمد162910182041020009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك346.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائياحمد جواد زراو جواد162911202041005004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك345.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيمصطفى نشات محمد فرج162912182041009064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك345.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيورده طاهر عثمان احمد162913182042354025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك345.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعمر عادل محمد شكور162914202041048122

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك345.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيشيماء صابر كرم عزيز162915202042335040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك345.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائينور داود سلمان فتاح162916202042106074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك345.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيبشرى ابراهيم احمد عباس162917202042282059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك345.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائيرحاب مهند رفيق حسين162918202042101018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك345.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيالنه عماد عبد الرحمن خورشيد162919202042282211

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك345.0اعدادية طوز للبناتاحيائيشهد عبد الحسين هاشم موسى162920182042181035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك345.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيحيدر شكور محمد رستم162921202041309014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك344.0اعدادية لورستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمؤيد عدنان رمضان حسين162922202041299028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك344.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيايمان عادل حميد مجيد162923202042140014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك344.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد هللا ممد عمر احمد162924202041377103

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك344.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب رعد هاشم نوري162925202042140030
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك344.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيرنده ناظم علي حمد162926202042282106

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك343.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيهبة هللا عيسى بطوش عراك162927182042347034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك343.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيزيان شهاب احمد صالح162928182042182047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك343.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيهدى كاوه شكر احمد162929202042365054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك343.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيجيالن نزر محمد عزيز162930182042383031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك343.0ثانوية السياب للبناتاحيائيدعاء محارب علي عبد162931102042077031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك343.0ثانوية حطين للبناتاحيائيضحى فيصل فخر الدين احمد162932202042133060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك343.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائينهاد عادل محمد رشيد محمد162933202041013087

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك343.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيعائشه محمد طه مظهر162934202042102049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك343.0اعدادية طوز للبناتاحيائيزينب عباس علي حسين162935182042181028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك343.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد هللا هيمت عباس هياس162936202041001129

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك342.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيتبارك خالد محمود احمد162937202042139033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك342.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيشريف مسعود هاني شريف162938202041259110

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك342.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمصطفى اسماعيل عبد هللا طه162939202041304125

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك342.0اعدادية لورستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيعبد السميع لطيف محمد خورشيد162940202041299022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك342.0ثانوية ئولكر للبنات - تركمانياحيائيزينه مسعود حسام الدين عز الدين162941202042394012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك341.0اعدادية االنام للبناتاحيائينورالهدى اسماعيل ابراهيم موسى162942212042135102

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك341.0ثانوية النصر للبناتاحيائيندى علي حسن محمد162943202042137041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك341.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن عيسى جميل يوسف162944202041030070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك341.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايمان سعدون عثمان عمر162945202042188005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك341.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا صالح رمضان حسين162946322041010038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك340.0ثانوية االماني للبناتاحيائيابتسام سالم عمر سعيد162947182042254003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك340.0ثانوية االسكندرونة المختلطةاحيائيماريه سلمان داود ابراهيم162948202042200009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك340.0اعدادية الشورجة للبنين- دراسة عربيةاحيائيمصطفى نجدت عبد الواحد ولي162949202041045022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك340.0ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيسعاد صالح صمد فارس162950202042162015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك340.0ثانوية االمل للبناتاحيائيماريا احسان عطا هللا مليك162951312042049016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك340.0اعدادية طوز للبناتاحيائيياقوت نجاة شكور غريب162952182042181057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك340.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيأيه اسعد محمد شوكت162953202042340004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك340.0ثانوية اتا بكلر للبنيناحيائيمحمد احمد جمهور تناو162954202041008017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك340.0ثانوية الشروق للبناتاحيائيايات لقمان غازي حسن162955202042149006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك340.0اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيالحسن طالل عبد الجبار عبود162956182041070007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك340.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائيمديحه موسى جمعه حسين162957202042101031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك340.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيمحمد عباس يونس عثمان162958202041390079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك339.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيقصي احمد زعيان عبد162959192041019052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك339.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيزينب فيصل رشيد قادر162960202042282125
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك339.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيفرياد مولود سعيد عمر162961202041309025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك339.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه حيدر يوكسل احمد162962182042244039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك339.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى كمال إسماعيل حسين162963202041312128

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك339.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنيناحيائيعباس محمد حسين حسن162964182041381031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك339.0ثانوية زوزان للبنات دراسة كرديةاحيائيوفاء عثمان جالل محمد162965202042350013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك338.0اعدادية السالمة للبناتاحيائيآية عبد هللا رمضان عبد هللا162966202042155003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك338.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةاحيائيسوالف امين محمد علي محمد غريب162967202042362013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك338.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيآيه يشار قاسم مصطفى162968202042180010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك338.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيمحمد محمود داود محمد162969202041020064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك338.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيعبد العزيز مسعود هاني شريف162970202041011033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك338.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمود ساهر حميد محمد162971202041001220

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك338.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد يونس رفيق افندي162972202041377174

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك338.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيابراهيم محمد جبار امين162973202041309002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك338.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيتابلو حسين محمد فتاح162974202042344074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك338.0ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيغيث عباس عبد الكريم محمد162975322041011014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك337.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا احمد مصطفى شريف162976202041030072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك337.0ثانوية أقار صو للبناتاحيائيزهره مظفر شعبان وهاب162977202042393006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك337.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيعمار احمد علي يوسف162978202041262059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك337.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائياسامه محمود غفور عزيز162979202041302034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك337.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانياحيائييعقوب نشأت انور علي162980202041391025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك337.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان محمد عبد هللا محمد امين162981202042341023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك337.0ثانوية المسرة المسائية للبنات - تركمانياحيائينور يشار مصطفى محمد162982202042396009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك336.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيابراهيم قاسم عليوي سليمان162983212041278006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك336.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيندى نمير سلمان حمزه162984202042130032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك336.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمحمود ماهر محمود ناصر162985202041259297

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك336.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعبد الوهاب سعدون شاكر احمد162986202041019038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك336.0ثانوية ايبك يولو للبناتاحيائيمالك شاهين عبد الستار بكر162987202042175029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك336.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيسيف قاسم عليوي سليمان162988212041205007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك336.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيعمر محسن خورشيد محمد علي162989202041005042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك335.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيأحمد شيرزاد محمد رشيد162990202041004011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك335.0ثانوية عدن للبنيناحيائيمحمد صباح حبيب ساقي162991202041084060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك335.0اعدادية والت للبنين - كرديةاحيائيمحمد فرهاد علي احمد162992202041315015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك335.0ثانوية الطبري المسائية دراسة كرديةاحيائياحمد فاضل محمد امين مصطفى162993182041386004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك335.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائياسراء اسعد رمضان رشيد162994202042348001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك335.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةاحيائيدنيا صالح حسين علي162995202042337014
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك335.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائيليث قيس عبد هللا مضحي162996182041361040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك334.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيندى شكر محمود عواد162997202042177037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك334.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيسميه قاسم عزيز قنبر162998202042282148

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك333.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمؤمن سلمان احمد عواد162999202041015038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك333.0ثانوية خانزاد للدراسة الكردية للبناتاحيائيشوخان فرمان حميد محمد163000182042384012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك333.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسولين سردار عمر عبد هللا163001202042344141

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك333.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيهاجر وهاب احمد حسن163002182042182110

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك332.0ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةاحيائيفرياد بالل عبدين حسن163003202041371014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك332.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيورود فؤاد ابراهيم سلمان163004322042028017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك332.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمحمد نور الدين محمد حسن163005202041302135

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك332.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيدابان أبو بكر عمر عبد هللا163006202041364006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك332.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيمريم برهان داود مصطفى163007212042183042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك332.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيبنيان عارف نايف شالل163008202041003020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك332.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد هللا سواره حمه صديق سليمان163009202041377102

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك331.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيساره احمد صابر شريف163010202042346060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك331.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيكوثر خالد رفيق توفيق163011202042121027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك331.0ثانوية شفق للبناتاحيائيرؤيا حسن شاكر أحمد163012202042145016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك331.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائياسراء لطفي صالح عبد هللا163013202042140008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك331.0ثانوية الطبري المسائية دراسة كرديةاحيائياحمد محمد محمد غريب ابراهيم163014182041386006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك331.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيطه سامي مهدي كريم163015202041048076

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك331.0اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيمحمد عبد المنعم صالح احمد163016202041051028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك331.0ثانوية ئاسودة للبنات دراسة كرديةاحيائيشيماء شمال علي عيسى163017202042351015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك330.0ثانوية سروة للبناتاحيائيايالف فؤاد جميل عبد هللا163018202042152003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك330.0اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد هاشم دارا خورشيد163019182041020013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك330.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيغفران رشيد سالمه محمود163020182042336027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك330.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيمروه اسماعيل سعيد محمد163021322042066056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك329.0اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيمروان عدنان ستار جبار163022212041027025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك329.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيأيمان سلمان حسن مخلف163023202042134005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك329.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعبد الغني محمد حسين جار هللا163024202041048090

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك329.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيعمر لقمان كريم صالح163025202041302089

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك329.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائياياد حسين علي عيدان163026202041253017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك329.0الخارجيون - الدراسه الكرديهاحيائيابراهيم حسين علي توفيق163027202041402002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك329.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيرباب عبد الرحمن كريم صالح163028202042282096

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك328.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيئاال محمد شكور محمد163029202042340001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك328.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيحسن حميد محمد غريب163030202041009019
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك327.0ثانوية التميز االهلية للبنيناحيائيمؤمل احمد عباس قادر163031202041087009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك327.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيبالل علي حبيب علوان163032212041055023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك327.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمؤمن احمد ناظم سليمان163033202041001170

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك327.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعمر حمد حمادي حسين163034182041020061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك327.0ثانوية التميز االهلية للبنيناحيائيصفاء قحطان عبد هللا عطية163035202041087006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك327.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيعمر عادل قادر مولود163036202041377114

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك327.0ثانوية الزوراء للبنيناحيائيعزاالسالم محمد حمد علي163037142041001020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك327.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيجوان محمد عباس توفيق163038202042342025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك327.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيانسام عبد الكريم دوبان سليمان163039182042265006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك327.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيجميله غازي توفيق حمزه163040202042355019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك327.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيوسام علي احمد عبد هللا163041202041009093

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك327.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائياية قاسم حسن محي الدين163042202042134019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك327.0ثانوية اليمامة للبناتاحيائينور صباح رشيد حسين163043202042108020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك327.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيفاطمه نبيل علي محمد163044202042395060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك326.0ثانوية التاخي االهلية المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم انور محمد163045202041266014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك326.0الخارجيات - ايسراحيائينوفه قاسم محمد وهب163046172042403146

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك326.0اعدادية المربد للبنيناحيائيعبد الرحمن محمود مجبل رمل163047192041056021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك326.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيفارس جليل برهان محمود163048182041354104

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك326.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيايوب شاهين حلمي توفيق163049202041048036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك325.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمحمد ابراهيم عبد خضير163050202041022097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك325.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينجوى محمد رحيم ابراهيم163051202042141056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك325.0ثانوية آشور للبنيناحيائياحمد مشعال فيصل عجيل163052182041081005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك325.0ثانوية البيان للبناتاحيائيزينب اسماعيل محمد علي163053202042179006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك325.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيرسل رعد سلطان حمادي163054202042106026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك325.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيضياء عبد خلف محمد163055182041035049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك324.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيكوخا فريق مدحت احمد163056202041303138

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك324.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد محمد صابر ستار163057202041311010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك324.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيدالل عبد الفتاح محمد عبد هللا163058202042132019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك324.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيابراهيم شكر رشيد محمد163059202041005002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك324.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائيفاطمه حسين علي حسن163060182042354018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك324.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيايه جمعه بكر صابر163061202042382019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك324.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيهبة علي عادل محمد علي163062202042138115

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك322.0ثانوية النصر للبناتاحيائينوره هاشم علي مراد163063202042137047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك322.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه علي احمد شهاب163064202042109061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك322.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيفاطمه محمد عواد فياض163065202042106055
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك322.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد نوزاد قادر محمد163066202041377035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك321.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائياحمد كامل جليل غفور163067202041390017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك320.0ثانوية الحريري للبناتاحيائياسراء شهاب احمد محمد163068202042114004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك320.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيدنيا اوميد كمال فائق163069202042344095

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك319.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعالء زيد محمد يونس مصطفى163070202041259170

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك319.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيمروه احسان حميد محمود163071202042119060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك319.0ثانوية ئولكر للبنات - تركمانياحيائينورا نجدت جليل امين163072202042394025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك319.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيريان يوسف احمد رشيد163073202042334118

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك318.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيبنان حميد مجيد عبد العزيز163074202042346027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك318.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيقاسم كمال علي جالل163075202041377117

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك317.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء حبيب محمد احمد163076202042344022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك317.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيرؤى محمد خلف محمود163077202042282093

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك317.0ثانوية اسيا االهلية للبنيناحيائيمحمد اسعد محمد ابراهيم163078202041095005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك316.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيكونفرس شاكر خورشيد رشيد163079202041304098

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك316.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيسوما طالب نصر الدين محي الدين163080202042335037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك316.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعمر علي مجيد وهاب163081202041048124

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك314.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانياحيائينائل وليد مجيد حسن163082202041391023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك313.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيخنده فريق رحيم كريم163083202042334097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك312.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائينداء محمود قاسم محمد163084172042294233

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك312.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيميران خليل ابراهيم محمد163085202041304131

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك312.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيشهد غائب عبد هللا عباس163086322042066039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك312.0الخارجيون - ايمناحيائيمصطفى محمد حسن محمد163087172041400155

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك312.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء شكور شاكر عمر163088202042341009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك311.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد المجيد فهمي عاصي مجيد163089202041312068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك311.0اعدادية لورستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد يونس احمد عمر163090202041299036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك311.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد عثمان محمد علي أمين163091202041312100

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك311.0ثانوية هاجر للبناتاحيائينور عماد نعمت حكيم163092202042150042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك311.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيمحمود سليمان مراد درويش163093332041051090

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك309.0ثانوية النه المسائية للبناتاحيائيسارا برجو ملك حسين163094202042383007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك308.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيأحمد رفعت ستار قادر163095202041004010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك308.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائياسراء محمود احمد محمد163096202042121003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك307.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيحمزة عبد الحافظ محمود علي163097202041259081

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك307.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعلي عبد الكريم جبر طوفان163098242041203210

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك306.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيالحكم ابراهيم منشد فدعوس163099202041262017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك304.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيعلي عطيه مهدي حبيب163100202041261053
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك300.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيمروة صايغن نور الدين صديق163101202042140052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك479.0اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيمحمد علي احمد عليوي163102202051211007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك394.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيمحمد سعد عبد صباح163103312051024051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك388.0ثانوية العرفان للبنينتطبيقيعبد القادر عبد الرزاق داود سليم163104202051057016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك387.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيمحمد قاسم مجيد صالح163105202051302062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك387.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيمحمد وصفي كنوش مصطفى163106202051030056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك384.0اعدادية قونجه كول للبناتتطبيقيمريم صالح نور الدين مردان163107202052148022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك382.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد عزيز رفيق فريق163108202051377101

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك379.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمصطفى جليل رشيد احمد163109202051005054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك379.0ثانوية ايبك يولو للبناتتطبيقيساره غالب حسن نصيف163110202052175018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك378.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيساره فليح حسن مرزا163111202052340027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك377.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقيمروه كريم احمد محمد163112202052114025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك375.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيبيشه نك وريا ابراهيم حمه رش163113202051302021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك375.0اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائية-تركمانيةتطبيقيمحمد مصطفى موفق بهجت صالح163114202051275017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك373.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيافين مريوان كريم مجيد163115202052340007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك373.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقياحمد طاهر شكر مجيد163116202051303005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك372.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقيمريم محمد فالح رحيم163117202052114029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك370.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمسلم يحيى عز الدين رفيق163118202051011037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك370.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيزينب غازي ابو بكر محمد163119202052382030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك370.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقياحمد رمضان جليل حبيب163120202051006005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك369.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيزياد جمال جبار محمد163121202051303027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك367.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيساره علي رمضان كريم163122202052133015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك366.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمصطفى عبد الخالق قادر محمد163123202051011039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك366.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيزيريفان سامان عثمان سليمان163124202052345024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك365.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةتطبيقيسيوان دلشاد سعيد عبد هللا163125202051301016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك364.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيحنان عبد الباسط صمد سمين163126202052382021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك364.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيسالم عمر محمد حسين163127202051015016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك364.0اعدادية ابن كثير للبنينتطبيقيصهيب بشير درويش سليمان163128182051010005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك364.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيبرزى طارق توفيق عزيز163129202051304015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك363.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعبد هللا محمد حسان علي163130192051071026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك362.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةتطبيقيسنور صالح رضا احمد163131202052349012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك361.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيتطبيقييلدز عماد نامق رفيق163132202052395048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك360.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقياحمد سليمان احمد حسين163133202051002005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك360.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد برهم محمد قادر163134202051312075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك359.0ثانوية ايبك يولو للبناتتطبيقيضحى إبراهيم ياور إبراهيم163135202052175021
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك359.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيعلي جمعة عبد محمد163136202051022031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك359.0ثانوية الصفوة للبناتتطبيقيمنار حامد محمود هادي163137202052125013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك359.0ثانوية السراج االهلية للبنينتطبيقيعمر فالح احمد عمر163138202051092002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك359.0ثانوية الصفوة للبناتتطبيقيوفاء عالء عبد هللا داود163139202052125021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك359.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيوضاح مشتاق احمد جدوع163140202051259259

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك359.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمحمد زياد تقي الدين ساقي163141202051005046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك358.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيابراهيم حسن عبد هللا حسين163142202051262001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك358.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمهند رعد عبد الكريم احمد163143172051351737

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك358.0ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقيشهلة كيالن خليل ابراهيم163144212052243005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك358.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيفان محمد قازي كريم163145202052138030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك358.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقينور الهدى خليل جليل حسين163146202052121022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك358.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيزه ريا شمس الدين نور الدين محمد163147202051259070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك358.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيعمر عبد حسين شهاب163148202051015032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك358.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةتطبيقيايه خالد خورشيد رشيد163149202052333008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك358.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيفاطمه عمر جمعه زينل163150202052121016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيعمر شيرزاد احمد محمد163151202051302046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيتطبيقيكوناي جاسم شكور محمد163152202052395033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيصاحب حمد صالح خلف163153202051030019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيحسن محسن محمد محمود163154202051004009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيعلي تحسين علي مجول163155202051022030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتتطبيقيطيبه عمر وحيد عبد المنعم163156142052086015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيايه دلشاد عبد هللا احمد163157202052382008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقينورا عثمان اسماعيل محمود163158202052334055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيتطبيقينوراي فؤاد جهاد باشا163159202052395046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0ثانوية الشيماء االهلية للبناتتطبيقيبراء عباس مطر صالح163160202052187001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0ثانوية ايبك يولو للبناتتطبيقيعذراء صالح مهدي نجم163161202052175023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيعبد هللا منير عيدان سليمان163162202051022027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك357.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيكمال مصطفى نادر واحد163163202051030045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك356.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمحمد كمال بهجت علي163164202051001079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك356.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيمحمد رائد عباس عمران163165202051011031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك356.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقينهرين محمود خضير سليمان163166202052114035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك356.0ثانوية ايبك يولو للبناتتطبيقيزهرة عاصي ناظم بيات163167202052175014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك356.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةتطبيقيشهد مهدي حاتم قادر163168202052352013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك356.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيزياد هاشم صالح سلمان163169202051005019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك355.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيمروه ناصر جاسم قاسم163170202052120036
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك355.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيشيواز سركوت ولي عبد الرحمن163171202052334044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك355.0اعدادية النهروان للبنينتطبيقيعلي حسين كاظم حسن163172152051020025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك355.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيئاالن سامان مجيد محمد163173202051311002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك355.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيرينوار فاضل مجيد امين163174202051304035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك355.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقيعثمان زياد محمد مصطفى163175202051002020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك355.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد جاسم محمد سعيد163176202051377009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك355.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةتطبيقيهمام خليل إبراهيم عبد163177202051255041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك355.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةتطبيقيعلي عبد حسين رحمان163178202051365004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك355.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحسين عباس الياس احمد163179142051021027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك355.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيايه مصطفى نبيل عبد الواحد163180272052063007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك354.0الخارجيون - الدراسه الكرديهتطبيقيمصطفى اشتي علي محمد163181202051402012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك354.0ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيبتول وليد خالد محمد163182202052130004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك354.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد صابر محمد سليمان163183202051309028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك354.0ثانوية جرمو للبنات - كرديةتطبيقيأيه عبد جمعه حسين163184202052337001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك354.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةتطبيقيلورستان احمد خضر محمد163185202051301020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك354.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيعبد هللا شوان احمد محمد163186202051303035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك354.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيوفاء مهدي كاظم عبد163187202052138046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك354.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيحسن احمد شهاب احمد163188102051029008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك353.0ثانوية المسرة المسائية للبنات - تركمانيتطبيقيمريم يلدرم محمود اكبر163189202052396010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك353.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيسيف عالء خليل اسماعيل163190162051433014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك353.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيفاطمة فاضل عبد هللا مصطفى163191202052282063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك353.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقياحمد عماد صابر حسن163192202051001009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك353.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد نجاة محمد قادر163193202051377016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك353.0ثانوية ايبك يولو للبناتتطبيقيشيماء علي سليمان محمد163194202052175020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك353.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعمر هاشم صالح سلمان163195202051005039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك353.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيضحى احمد فليح حسن163196202052282059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك353.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيبروا جعفر رشيد حسن163197202051377024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك353.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد يوسف عثمان محمد علي163198202051304096

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك353.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقييوسف جنكيز خورشيد رشيد163199202051005059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك353.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيمنار عبد الرحمن ياسين طالب163200202052282079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك352.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيطه عادل امين احمد163201202051030022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك352.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمحمد عيسى توفيق محمود163202202051013036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك352.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةتطبيقيمنيف حمزه احمد هالل163203202051283022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك352.0ثانوية الرباط المسائية للبنينتطبيقيفالح ناصر صالح عليوي163204202051253026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك352.0اعدادية قونجه كول للبناتتطبيقيزينب زين العابدين عبد الواحد شكر163205202052148009
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك352.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعادل محمد جهاد مهدي حسين163206172051350153

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك351.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد ساالر ستار عبد هللا163207202051303046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك351.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد اكبر لواء163208202051030065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك351.0ثانوية ايبك يولو للبناتتطبيقيفاطمه خليل عبد القادر كريم163209202052175025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك351.0ثانوية المهيري للبنينتطبيقيابراهيم اسماعيل خليل خلف163210202051034001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك351.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد مؤيد محمد خورشيد163211202051312020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك351.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيتطبيقيانجي عدنان جهاد حسين163212202052395008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك350.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيمؤمن عمر شريف كريم163213202051030046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك350.0ثانوية العرفان للبنينتطبيقيمحمد ممدوح سمين محمد163214202051057033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك350.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيمصطفى رمزي حميد يادكار163215202051262096

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك350.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيعقيل صباح فتاح خير هللا163216202051262057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك350.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمصطفى تورغاي حسام الدين مصطفى163217202051001088

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك350.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد نور الدين رحمن سمين163218202051377111

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك349.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيامير خليل محمد علي163219202051030011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك349.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيمحمود قيصر داود حسن163220202051022049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك349.0اعدادية ابن كثير للبنينتطبيقيراضي عبد علي عبود163221182051010003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك349.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيبهجت اري اوات بهجت163222202051377027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك349.0ثانوية ايبك يولو للبناتتطبيقيعائشه ايلماز قادر محمود163223202052175022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك349.0ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيزهراء شريف خليل احمد163224202052130010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك349.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيعباس حسين زين العابدين علي163225202051262048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك349.0ثانوية ايبك يولو للبناتتطبيقيمالك صايغن لطيف محمد163226202052175028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك348.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيمهستى اسو رسول صالح163227202052382054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك348.0ثانوية شفق للبناتتطبيقيزهراء حمزه قاسم محمد163228202052145011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك348.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيأيوب جبار رشيد محمد163229202051312008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك348.0ثانوية العرفان للبنينتطبيقيإبراهيم عبد هللا علي حسن163230202051057001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك347.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيتطبيقيدنيا عصام ابراهيم عباس163231202052395016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك347.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقياسماعيل سفيان عبد الجبار عبد المجيد163232202051001016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك347.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد عباس فاضل خورشيد163233202051003061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك347.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيهدى عباس محمد علي163234202052282091

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك347.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيعبد الملك عامر عبد هللا موسى163235202051015023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك347.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيعمر نظام حميد صديق163236202051259160

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك347.0الخارجيونتطبيقيمازن حامد صالح مهدي163237102051400040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك346.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيأيوب فؤاد محمود احمد163238202051312010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك346.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيساره خلف علي غيدان163239202052121009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك346.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيديار شيرزاد عبد الوهاب محمد163240202051302029
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك346.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيعلي إبراهيم حسين محمد صالح163241202051312060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك346.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيفاطمة يوسف عبد حميد163242202052282065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك345.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيهمام رياض عبد حميد163243192051040045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك345.0اعدادية قونجه كول للبناتتطبيقينورجان كمال مصطفى محمد163244202052148023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك345.0ثانوية العرفان للبنينتطبيقيمحمد سعد إسماعيل إبراهيم163245202051057029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك345.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةتطبيقييوسف طالب فرحان محمد163246202051301024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك344.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيزينب محمد عمران عبد163247202052154011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك344.0ثانوية الصفوة للبناتتطبيقيدنيا جمعه محمد عباس163248202052125005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك344.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد كامران جبار علي163249202051312019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك344.0ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيعلي عماد ابراهيم عبد الحكيم163250202051200020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك344.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيريباز نور الدين محمد رشيد محمد163251202051304034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك343.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد كامران عاصي زينل163252202051377109

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك343.0ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقياحمد اسماعيل عباس عبد هللا163253202051200003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك343.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيزينب ناصح محمد حمه علي163254202052334031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك343.0ثانوية البتول للبناتتطبيقيايناس حسن حسين محمود163255182052175004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك343.0ثانوية االسكندرونة المختلطةتطبيقيعبد هللا ذو الفقار علي صفر163256202051200015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك343.0ثانوية الذهب األسود اإلهلية للبنينتطبيقييونس ناظم مجيد شريف163257202051031004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك342.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيهاوكار كمال احمد كرم163258202051303067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك342.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيابراهيم كرم اسعد محمد163259202051377006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك342.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد سلمان عبد الرحمن مصطفى163260202051304082

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك342.0اعدادية يايجي للبنينتطبيقيمناع مخلف وكاع سلطان163261202051203011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك342.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيانس نجيب عبد هللا حمد163262202051030012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك341.0اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيمحمد خالد محمد جاسم163263202051004028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك341.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيكوسار رمضان عبد الصمد وادي163264202051304067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك341.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيابراهيم اكو ابراهيم درويش163265202051304001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك341.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيخطاب عمر احمد خضر163266202051304021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك340.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقياحمد فريدون فاتح احمد163267202051259018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك340.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقيمريم محمود عز الدين محمد163268202052139052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك340.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةتطبيقيياسر عمار حكمت شكر163269202051283024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك340.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانيتطبيقيابراهيم نور الدين ابراهيم عثمان163270202051391003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك340.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيحارث مثنى احمد حسن163271202051022013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك340.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيتطبيقيجانسن عباس خيري مصطفى163272202052395014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك339.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيمحمد قيس صالح حسن163273202051262088

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك339.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةتطبيقيحنان عز الدين كوخه مصطفى محمود163274202052365001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك339.0ثانوية نزهان الجبوري للبنين للنازحينتطبيقيطالب ياوز طالب عمر163275202051067009

صفحة ٤٦٦٥ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك338.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيرهيل مريوان خلف ابراهيم163276202051377041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك338.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيزريان صباح محمد صالح حمه سعيد163277202051302031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك338.0اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائية-تركمانيةتطبيقياميد كمال فاتح عبد الحكيم163278202051275004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك337.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقيعبد الهادي حافظ احمد محمود163279202051011020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك337.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمهند علي شكر خضر163280202051007019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك337.0ثانوية نزهان الجبوري للبنين للنازحينتطبيقياحمد مخلص مولود حسن163281202051067004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك337.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقييوسف نضال ناظم مصطفى163282202051003079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك337.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد عماد عثمان علي163283202051309032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك337.0ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقييحيى عبد الرحمن عصام عبد الرحمن163284172051186017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك336.0ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينتطبيقيعلي محمد نوري مرداس163285202051062013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك336.0اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائية-تركمانيةتطبيقيمصطفى عماد محمد نجم مهدي163286202051275023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك336.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةتطبيقيعيسى نجات ياسين احمد163287202051301019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك336.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيبلدان قاسم احمد محمد163288202052282020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك336.0ثانوية ايبك يولو للبناتتطبيقينوره كنعان مصطفى علي163289202052175030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك335.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيئاال دلشاد قاسم قادر163290202052340001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك335.0اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيمصعب منير محمود مرشد163291202051009031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك335.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيشيماء علي مجيد وهاب163292202052282056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك335.0اعدادية الشورجة للبنين- دراسة عربيةتطبيقيدانا ساالر هواس بابا163293202051045004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك335.0ثانوية بارالق للبنينتطبيقيحسين عبد الستار علي اصغر خورشيد163294202051074007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك335.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيحسين علي حسن علي163295202051377030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك335.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيتوانا كمال محمد رسول163296202051312032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك334.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقياشرف ابراهيم فائق شكر163297202051259029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك334.0ثانوية المعارج األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا جابر شبوط راضي163298222051076015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك334.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقييوسف سالم محمد صالح حمه سعيد163299202051302080

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك333.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيتطبيقيمرفت اركان فؤاد جهاد163300202052395035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك333.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقيدنيا وليد نجم الدين رؤوف163301202052114010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك333.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد مقداد عبد هللا امين163302202051304091

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك333.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيشيفان صدام صابر محمد163303202051304047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك333.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد نجم الدين حويز محمد163304202051314036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك333.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقياسراء جاسم محمد سليم163305202052138002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك332.0ثانوية المسرة المسائية للبنات - تركمانيتطبيقيمالك عماد حسن حسين163306202052396011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك332.0اعدادية قونجه كول للبناتتطبيقيمحسومه شاهين علي نامق163307202052148020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك332.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمصطفى مؤيد نافع اسود163308202051001090

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك332.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمصطفى حمزه محمد يونس احمد163309202051006058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك332.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيمحمد حمد عبد هللا سليمان163310202051250059
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك332.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقييوسف علي عزيز محمود163311202051377133

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك332.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقييوسف محمد فريق قادر163312202051048087

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك331.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعبد هللا السيد عبد الخالق احمد163313202051048040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك331.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقياحمد عبد الوهاب عبد الكريم محمد163314202051303006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك331.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد جاسم محمد خضر163315202051377085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك331.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيحسين رزكار عبيد عمر163316202051259054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك331.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيزريان صالح الدين كمال محمد طه163317202051304038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك331.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيإبراهيم عباس عمر محمد أمين163318202051312001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك330.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيندى جمعة عبيد قادر163319202052331044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك330.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد رحيم محمد صالح رستم163320202051377013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك330.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقياوس كامل محمد ابراهيم163321192051019014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك330.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقياحمد فاضل جاسم احمد163322202051003014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك330.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيعائشه عمر عواد خليل163323202052138028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك329.0اعدادية ابي ايوب االنصاري المسائية-تركمانيةتطبيقياحمد صباح حسن الماس163324202051275003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك329.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد جمال عبد هللا محمد163325202051312076

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك329.0ثانوية نور االسالم المختلطةتطبيقيعبد الرحمن محمد حمد محمد163326212051243010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك329.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد نجم الدين عبد هللا روستم163327202051377017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك329.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقياياد ابراهيم حسن عبد هللا163328202051262021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك329.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيتوانا شيرزاد فاضل قادر163329202051312031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك328.0ثانوية العرفان للبنينتطبيقيعلي عبد الوهاب بريسم عبد الجليل163330202051057022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك327.0اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيعبد العزيز احمد هندي عجاج163331202051009014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك327.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيهيمن حسن عبد هللا عودل163332202051377126

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك327.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيزانا حسين علي عبد هللا163333202051312046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك326.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقييوسف عز الدين عسكر جالل163334202051377132

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك326.0ثانوية ايبك يولو للبناتتطبيقيحوراء حسن نوري خلف163335202052175010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك326.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةتطبيقيزينب احمد بهرم احمد163336202052365004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك325.0ثانوية ايبك يولو للبناتتطبيقيزينب علي سليمان محمد163337202052175015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك325.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيصفا محمود عباس قادر163338202051262044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك325.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانيتطبيقيعبد المؤمن محمد خورشيد محمود163339202051391008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك324.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد إدريس محمد احمد163340202051312012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك324.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد اكرم احمد علي163341202051377007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك323.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد عبد هللا حسن قادر163342202051377097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك323.0ثانوية المهيري للبنينتطبيقيابراهيم حازم صالح نفيش163343202051034002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك323.0ثانوية بارالق للبنينتطبيقيمحمد صباح صالح الدين محمد163344202051074022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك322.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيبه رى حسين علي عبد الكريم163345202052331014
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك322.0ثانوية أقار صو للبناتتطبيقياسراء اياد نجاة نظيف163346202052393001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك321.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيتينا غسان عباس محمد163347202052382018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك321.0اعدادية داقوق للبنينتطبيقيسالم خماس ذياب محمود163348202051017015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك321.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيعرفان رمضان حبيب ججان163349202051377061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك320.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقييوسف محمد جمعة نوري163350202051309040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك320.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيديار خالد سالم علي163351202051377035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك320.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيديارى كمال احمد علي163352202052331022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك320.0ثانوية بارالق للبنينتطبيقيحسن نوزت عمر علي163353202051074006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك320.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانيتطبيقيخالد مؤيد عبيد علي163354202051391006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك319.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيعلي محمد روبيتان أمين163355202051312064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك318.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيمحمد نجاة احمد محمد163356202051259214

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك317.0ثانوية النجاح االهلية للبنينتطبيقيمحمد فؤاد رشيد رفيق163357202051086006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك317.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد يوسف محمد مولود163358202051304097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك317.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةتطبيقيبيناي لقمان جالل محمد163359202051312030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك317.0خارجياتتطبيقيساره ثامر ملوكي عبود163360192052401008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك316.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيرامي امهيدي صالح عبدو163361172051351213

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك316.0ثانوية السراج االهلية للبنينتطبيقيحسين هواس طه حسين163362202051092001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك316.0ثانوية ايبك يولو للبناتتطبيقياسماء حسن نوري خلف163363202052175003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك316.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيعبد الغفور تركي شهاب احمد163364202051259109

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك316.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيحامد باسم حامد هايس163365202051262025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك315.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيتطبيقينور حسن رشيد عسكر163366202052395043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك315.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعمر فؤاد فاروق خورشيد163367202051001056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك314.0اعدادية لورستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيبيالن ئامانج محمد عبد الرحمن163368202051299006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك313.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيعلي سعيد محمد سعيد163369202051302040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك312.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيعلي عبد الستار عبد الجبار يونس163370202051259137

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك311.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد سمير محمد نذير محمد شيت163371172051351577

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك311.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيكرميان محمد صالح احمد163372202051311018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك311.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيتطبيقيضحى يشار عمر وهبي محمد163373202052395025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك309.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنينتطبيقيمصطفى رمضان فقي حسين علي163374182051381011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك307.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد محمد ولي معروف163375202051377015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك307.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيمصطفى محمد جابر عبود163376162051365213

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك303.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيليزان مجيد محمد رضا163377202051377078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة543.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةاحيائياسراء محمد اكرم سمين163378182042354001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة538.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائينمير سالم عيسى عبد163379252041150435

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة528.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيمحمد عبدالعزيز محمد عمر163380172041362044
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة498.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمحمد رحيم فيصل عناد163381212041038074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة465.0ثانوية شفق للبناتاحيائيمريم علمدار أحمد جمعه163382202042145036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة457.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعمار ياسر حسن سالم163383202041009057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة397.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيبتول خليل ابراهيم علي163384202042132013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة392.0الخارجيوناحيائيخالد زينل سليمان احمد163385202041400021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة380.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمحمد حازم صدقي خالد163386202041259243

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة377.0ثانوية سروة للبناتاحيائيغفران وعد ابراهيم سعيد163387202042152014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة371.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةاحيائيمحمد احمد ناصر حسن163388202041252010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة357.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيمهند عبد هللا هادي خماس163389202041253077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة355.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيابراهيم موسى عبد هللا عيسى163390202041253004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة355.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيبراء احسان اكبر علي163391202042118049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة355.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةاحيائيسلطان كامل سلطان محمد163392202041255012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة353.0اعدادية الحويجة للبناتاحيائينور محمد خلف صالح163393202042147009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة345.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيريناس خزعل محجوب محمد163394202042250028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة343.0ثانوية البسمة للبناتاحيائيمنار خميس محمد فرحان163395202042115024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة343.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةاحيائيثمينة عبد العزيز صالح خلف163396202042255004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة339.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةاحيائيهبه سبهان صالح حسين163397202042255014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة338.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةاحيائيحنين صالح خلف شالل163398202042252003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة337.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيانفال جاسم محمد يونس163399172042261007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة336.0ثانوية الكبر للبنيناحيائيعبد هللا محمد علي حسن163400172041210017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة336.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائياحمد ربيع سعد علي163401202041253008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة334.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائييوسف حسين مهدي محمد163402182041352080

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة333.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزهراء فاضل سعود عيسى163403222042321087

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة332.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيميمونه غازي شهاب احمد163404182042234030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة325.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيسبأ طه قاسم حسون163405202042130015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة322.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد حسن محمد حسين عباس163406232041019140

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة312.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائياسامة مجبل احمد حماد163407202041250019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة357.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيعبد العزيز علي ناجي حمادي163408202051259108

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة354.0ثانوية الكوثر االهلية للبنينتطبيقيماهر طالب عباس سلطان163409222051094008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة354.0اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيخلدون منذر نعمان كريم163410182051086010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة347.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيسماره رشيد حميد عبد هللا163411202052250005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة343.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيامجد نجاة عبد اللطيف رشيد163412202051259032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة342.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيأسماء حسين عيدان احمد163413202052282001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة336.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةتطبيقيحمزه حازم خلف عبد163414202051261012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة335.0ثانوية الرباط المسائية للبنينتطبيقيمصطفى منذر حامد علي163415202051253034
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة321.0ثانوية النسور المسائية المختلطةتطبيقيحسن احمد خضر صادق163416202051257005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)558.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيهدى رحيل شاهود بدر163417222042392129

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)554.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد علي عبد هللا163418172041003015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)550.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيغفران عاصي شالل فرج163419212042268007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)546.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيأسماء ياسين علي خلف163420202042111005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)540.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعباس جاسم محمد تايه163421212041272132

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)540.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيحسين يوسف خضر علي163422172041068019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)533.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيعباس فوزي شاكر محمود163423172041067035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)517.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحيدر محمد صالح جياد163424242041027099

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)516.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعلي نذير نوير عبد163425192041009201

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)512.0ثانوية بردى للبنيناحيائيسالم صباح محمد صالح امين163426212041229027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)512.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيامنه سلمان نايف ابراهيم163427182042236009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)508.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسين علي حسوني محمد163428232041019046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)487.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيسروى ثامر طه ياسين163429182042183082

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)484.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيفالح حسن حمد علي163430212041282086

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)480.0ثانوية البوجواري للبناتاحيائيايالف محمد عدوان ذياب163431182042168005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)475.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيسرى مطر حسن صالح163432182042197011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)456.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيتبارك قصي سلمان خطاب163433212042178061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)447.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيمسعود موسى عباس عبد هللا163434332041056076

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)432.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيمحمد فرحان محمد حسن163435182041069017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)430.0ثانوية الضلوعية المسائيةاحيائيسعاد مطر حسن صالح163436182042331010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)421.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيجوهر حمد خلف عبيد163437182041007009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)415.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيسفيان محمد ابراهيم هزاع163438182041089022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)410.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيليث اسماعيل ابراهيم لطيف163439192041283020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)408.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيجهينه سمير حسين محمد163440182042140008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)399.0اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيمحمد حميد محمود زيدان163441182041070041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)391.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيمحمد حيدر رشاد حسين163442182041041045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)389.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيمحمد ابراهيم حسين سبع163443182041007027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)388.0اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيمحمد باسم ابراهيم غريب163444182041001021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)386.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيمطلك زائد علي الحسين163445182041011036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)384.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيمريم عمار زكريا صالح163446182042183130

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)384.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيطيبه ادهم احمد عبيد163447212042147094

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)376.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمحمد باقر علي طه جبر163448252041116057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)375.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيسجى ابراهيم نجم علي163449182042374046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)374.0ثانوية العلم للبناتاحيائيهدى خلف جاسم خلف163450182042170081
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)370.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيحبيب جسوم محمد محسن163451182041093005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)368.0ثانوية آشور للبناتاحيائيجنان رعد محمد اعوج163452182042243030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)367.0ثانوية الخضراء للبنيناحيائيمصطفى احمد طه مضمر163453182041050009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)367.0ثانوية ذي قار للبناتاحيائيزينب سليم حسين عوده163454182042233022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)367.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيصابرين صالح حماد تمري163455192042217097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)365.0ثانوية العلم للبناتاحيائيحوراء اياد لطيف حمادة163456182042170027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)364.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيايناس صكر ضاري نعمان163457182042240004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)363.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيعامر عاصم اسماعيل حمزه163458182041352035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)362.0اعدادية طوز للبناتاحيائيورود كاطع جهاد حمد163459182042181056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)359.0ثانوية سومر للبنيناحيائيصفوان غفار حازم عبد هللا163460182041079013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)359.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيحسين علي حمد حاوي163461182041336007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)359.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيفريد فائق حسين شومل163462182041347073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)359.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيعلي حميد رشيد حميد163463182041007022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)358.0ثانوية قلعة اشور للبنيناحيائيخالد محمد عطيه حمد163464182041103002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)358.0ثانوية الريان للبناتاحيائيصفا محمد حسن خلف163465182042250031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)358.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائيرنا محسن علي عبد163466182042214018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)358.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائياسراء نعمان محمد عزيز163467182042232002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)358.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيبسام خميس خلف عش163468182041045017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)357.0ثانوية البوجواري المسائية المختلطةاحيائياسماء رياض اخليف عبود163469182042330001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)357.0ثانوية العلم للبناتاحيائيامل علي عبد هللا محيميد163470182042170011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)357.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيمروه مجيد حميد جمعه163471182042242142

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)356.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيفاطمه خلف يوسف عباس163472182042193033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)355.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور موفق صبري وهيب163473182042247046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)355.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيعبد اللطيف حميد ابراهيم حمد163474182041069010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)355.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيامنة عمار عبد الحسين علوان163475182042236008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)355.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيساره حسين مزهر حسن163476182042373028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)354.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيصبا تحسين نظير مصطفى163477182042183097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)354.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيحنين محمد احميد حسين163478182042186019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)354.0ثانوية المرجان للبناتاحيائيشهد وعد علي محمد163479182042262012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)353.0ثانوية الورود للبناتاحيائيعذراء احمد اسود خلف163480182042224022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)353.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبد القادر غسان عبد هللا حمد163481182041002052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)351.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائياحالم نعمه خلف حسن163482182042259004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)351.0اعدادية الحضارة للبنيناحيائيعبد الباسط مهدي حمد علو163483182041059016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)350.0ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائينورس غالي حسن رمضان163484182042136009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)349.0ثانوية السالم للبنيناحيائيمصطفى احمد فرج خليل163485182041044044
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)349.0ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيهبه حسين ياس رومي163486182042199030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)349.0ثانوية الدور للبناتاحيائيسفانه موفق ناظم محمود163487182042161038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)349.0ثانوية بيجي للبناتاحيائيرانيا احمد النوري محجوب163488182042177018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)349.0ثانوية القعقاع للبنيناحيائيمحمد صالح خضر صالح163489182041062022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)349.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيعلي رامي ازرق عبد163490212041084031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)349.0ثانوية ضرار بن االزور للبنيناحيائيعبد الحكيم واثق حسن درويش163491182041113014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)349.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيعلي حسن عبد محمد163492182041016067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)349.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيطيبه منيف صعب احمد163493182042373040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)348.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيأخالص علي كنوش جاعد163494182042261001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)347.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايمان نعمان صالح بحر163495182042271028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)347.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيساره محمد خير هللا محمود163496182042232024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)347.0ثانوية بيجي للبناتاحيائياخالص منور مطني محمد163497182042177006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)347.0إعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن متعب حسين163498182041021004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)347.0ثانوية بيجي للبناتاحيائييقين ريكان حمد خليفة163499182042177044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)347.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيايالف حسين إبراهيم شهاب163500182042146002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)347.0اعدادية االمين للبنيناحيائيحاتم كريم قاسم عبد163501182041014007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)346.0ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيتبارك عمر خليل ثامر163502182042390003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)346.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائيشذى علي احمد صعب163503182042257018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)346.0ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيغفران بشار احمد خلف163504182042390010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)346.0ثانوية العلم للبنيناحيائيمثنى فارس زيدان خلف163505182041019028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)345.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيغفران رشيد حميد عزيز163506182042276031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)345.0اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيعمر ضياء سامي عبد163507182041073021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)345.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيمروه احمد حميد عطوان163508182042242140

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)345.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبد هللا قصي عبد هللا داود163509182041002058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)345.0اعدادية االسحاقي للبنيناحيائيعلي محمد علي إبراهيم163510182041047021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)344.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيرشيد احمد محمود خضر163511182041016030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)344.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائيوسن صدام احمد عبد هللا163512182042257039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)344.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتاحيائيسجى صباح خميس مطر163513312042058019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)343.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيريام باسم عبد هللا محمود163514182042193017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)343.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيفرح حمدان عبد هللا علي163515182042374077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)342.0اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائيمحمد فاضل حسين جاسم163516182041070044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)342.0ثانوية الدور للبناتاحيائيصبا كامل تلفاح مصلح163517182042161041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)342.0اعدادية الحضارة للبنيناحيائيسيف سعد عباس عبيد163518182041059013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)341.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائيحوراء عباس حواس خليفه163519182042214016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)341.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيدنيا عامر سعيد توفيق163520182042172018
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)341.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيشهاب احمد كسار جداع163521182041280017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)340.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيصابر عواد هزاع محسن163522182041336015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)339.0اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيفواز خلف عطيه علوان163523182041040029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)339.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيديانه كريم عماش حسون163524182042374029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)339.0ثانوية العلم للبنيناحيائيابراهيم محمد زبار عبيد163525182041019001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)339.0ثانوية الدور للبناتاحيائيريم مثنى عبد محمد163526182042161030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)339.0ثانوية العلم للبناتاحيائيرنا عواد خلف موسى163527182042170038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)338.0اعدادية المغيرة للبنيناحيائيابراهيم نجم عبد مهدي163528182041086002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)338.0ثانوية اربيل للبنيناحيائيعمر محمد حمدي يحيى163529312041012020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)337.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه صفاء رشيد فليح163530182042242128

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)337.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائيمحمد كمال احمد نجم163531182041361041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)337.0اعدادية بلد للبناتاحيائييسرى مهدي محمود جاسم163532182042176203

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)336.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيايمن مناور رشيد حميد163533182041347019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)336.0ثانوية الحارث المسائية الختلطة|احيائيشهاب فالح منديل خديوي163534182041341019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)335.0الخارجياتاحيائيزينه اكرم حسن علوان163535182042401021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)334.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيحارث عباس جميل فرحان163536142041202017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)333.0اعدادية البيان للبناتاحيائيرحمه محمود خلف حردان163537182042246014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)333.0ثانوية المحزم للبناتاحيائيهديل طاهر ابراهيم نايف163538182042169012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)333.0ثانوية ميسلون للبناتاحيائيايسن احمد محمد مضحي163539182042186009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)332.0ثانوية حمرين للبنيناحيائياسماعيل لطيف دلف محمود163540182041028002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)332.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائيعلي حمدي عبد ضاحي163541182041361030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)332.0اعدادية الزبير بن العوام للبنيناحيائياحمد رشيد مهدي عطية163542182041070002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)332.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيدنيا عبد السالم يحيى يوسف163543202042282086

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)331.0اعدادية بلد للبناتاحيائياسيل سلمان محمد علي163544182042176010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)330.0ثانوية الشهيد وائل للبناتاحيائيسفانة حاتم ابراهيم حبيب163545182042273011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)329.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيروى عز الدين اسماعيل ابراهيم163546182042373022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)329.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيطالل زياد طارق خيرو163547182041347048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)329.0ثانوية الحورية المسائية المختلطةاحيائيحسين فرحان نجم عبد هللا163548182041340010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)328.0ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيمهيمن ناصر جاسم حسن163549182041144028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)326.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيأيناس خلدون علي ابراهيم163550182042271004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)326.0ثانوية المعتصم للبناتاحيائيرشا حميد محمد حسين163551182042219012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)326.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي طالب محمد علي163552292041003167

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)326.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيفريال رياض نايف علي163553182042163031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)325.0ثانوية الرازي المختلطةاحيائيسلمى عواد جريد صنور163554182042098005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)324.0الخارجيوناحيائياحمد سعدي عبود سرحان163555102041400004
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)324.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيايمن محمد شكوري حسن163556182041002023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)323.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيسجود سعيد مخلف كنوش163557182042210008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)320.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيزهراء قاسم مهدي حمد163558182042093011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)320.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيهناء محمد ابراهيم محمد163559182042193043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)319.0ثانوية المقاصد لبنيناحيائيعمر خطاب عبد شكر163560182041068014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)319.0ثانوية المعتصم للبناتاحيائيمريم فاضل محمد مصلح163561182042219028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)317.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائياكتفاء عبد الغني محمد شالل163562182042164003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)317.0ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيقتادة خلف عبد هللا ثلج163563182041008027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)316.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد هللا وليد عبد هللا محمد163564182041151042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)314.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيسبأ شوكت حميد جاسم163565182042373032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)313.0ثانوية البوجواري للبناتاحيائيهناء عمر سبع خطاب163566182042168023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)312.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيمحمد عبد هللا محمد عبدهللا163567182041280028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)312.0اعدادية طوز للبناتاحيائيايمان خفاجي محمد احمد163568182042181006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)310.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيسحر احمد محمد خضير163569182042236082

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)307.0إعدادية الفرقان للبنيناحيائيابو بكر مثنى توفيق غفار163570182041021001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)305.0اعدادية االمين للبنيناحيائيخالد عيسى اسماعيل ابراهيم163571182041014009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)300.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيمثنى محمد ردام سلطان163572182041072010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)499.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيياسر عدنان جميل احمد163573182051085046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)439.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيطيبه عصام محمد طعمه163574182052242036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)386.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيموفق نائل نجرس عجيل163575182051151049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)367.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيعمر عماد عمر باييز163576182051011015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)359.0ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيحسن زيدان تركي عبد الجبار163577182051057006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)358.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيشهد عماد مجيد سلمان163578182052276006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)358.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةتطبيقيفؤاد ماهر نايف غلب163579182051347040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)357.0اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيعبد المنعم مهنا عبد الوهاب لفته163580182051005025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)357.0ثانوية تل الشعير للبنينتطبيقيعبد هللا احمد علي قدوري163581172051052003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)356.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحسين رياض لفته عبد163582162051076024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)356.0ثانوية آشور للبنينتطبيقيجاسم عبد حسن جاسم163583182051081004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)356.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيابراهيم محمد ابراهيم محمود163584182051002002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)356.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الكريم عبد هللا حسين163585182051014012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)356.0اعدادية الدور للبنينتطبيقيعبد القادر عيسى جودي محمود163586182051003008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)355.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيعلي صفاء عبد االئمه عباس163587182051006038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)355.0اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيعز الدين احمد جاسم امين163588182051086016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)355.0اعدادية المغيرة للبنينتطبيقيمحمد حكم عمر وهيب163589182051086022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)354.0اعدادية البحتري المختلطةتطبيقيشيماء رحيم حسان محمود163590182052048002
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)354.0اعدادية الوطن للبنينتطبيقيعبد الحميد علي حميد عبد163591182051029008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)354.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيحسن باسم محمد حسن163592182051070037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)353.0اعدادية العاصفة للبنينتطبيقيمحمد خلف دخيل علي163593182051036022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)353.0ثانوية الشافعي للبنينتطبيقيداود رحيم فرج داود163594182051132007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)353.0ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيحيدر اكرم شاكر محمود163595182051057008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)353.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتتطبيقيمريم قيس فؤاد داود163596182052227009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)352.0ثانوية الخرجه للبناتتطبيقيعبير محمد نايف عسكر163597182052217016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)351.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا مهدي ذياب احمد163598182051151030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)351.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيعائشه عمران عيسى خلف163599182052271017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)350.0ثانوية الصقر المختلطةتطبيقينورهان جودت جاسم مهدي163600182052311006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)350.0ثانوية كنوز المعرفة االهلية المختلطةتطبيقيواثق رياض عليوي حسين163601182051160018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)350.0ثانوية تكريت االهلية للبنينتطبيقيعلي جمال نعمان فرحان163602182051057014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)350.0اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيعلي سعد احمد اسماعيل163603182051005027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)349.0ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيحذيفه دحام حمد خالد163604182051123007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)349.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيمنار ناظم خلف محمد163605182052261016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)349.0اعدادية غطفان للبنينتطبيقيعبد الرحمن رجب مخلف عجيل163606182051042015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)348.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيايمان احمد علي صالح163607182052276001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)347.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتتطبيقيشمس علي خزام احمد163608182052227006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)345.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيايمان محمد طعمه صالح163609182052251005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)344.0اعدادية الدور للبنينتطبيقيعثمان بهاء فاضل اسعد163610182051003013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)344.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيعباس صبار عوده منهي163611142051030029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)343.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيمحمد مهند عبد الرحمن مصطفى163612182051041035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)343.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيمحمد بدر اسود غزاي163613182051041032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)343.0ثانوية النهرين للبنينتطبيقيانمار جالل كامل جباره163614182051067005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)343.0ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيبدور ابراهيم خليل حنظل163615162052251004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)342.0اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقيمحمد فائق توفيق عبد163616182051084015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)341.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيبراق صالح جالل محمد163617182052251006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)340.0ثانوية الملوية األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا نجم عبد هللا محمد163618182051049005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)339.0اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيعبد القادر سعد متعب صالح163619182051005020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)335.0ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيسارة حسين احمد محمد163620182052374016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)333.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيايمن كامل برع نايف163621182051151010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)330.0اعدادية القبس للبنينتطبيقيمحمد صالح سلمان محمد163622182051131020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)327.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتتطبيقيزهراء جمال نعمان مصطفى163623182052373006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)324.0اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيمنهل قيس شكر صالح163624182051005036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)323.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيحميد ابراهيم حميد حمد163625182051002025
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)322.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيسجى موفق توفيق حسون163626182052242030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)320.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيرامي نبيل فايق كامل163627182051151017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)320.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيمنتظر منذر كامل عبد هللا163628182051085044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)320.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقياحمد علي عبد الرزاق خليل163629162051005004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)320.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيزينب حاتم ضرار شاكر163630182052242027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل367.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتاحيائيهدى احمد شكوري حسن163631182042252032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل364.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةاحيائيهجران مصطفى علي احمد163632182042351021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل358.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيسالم خلف رمضان خضر163633172041350142

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل356.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيفاطمه بهاء ياسين بكر163634312042063082

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل355.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائياماني خليل جمعه حسن163635172042330018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل350.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيمروه محمد حامد محمود163636172042362073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل345.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمد مجيد عزيز خليل163637172041080099

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل344.0ثانوية ابو وني للبنيناحيائيجواهر ابراهيم حسن علي163638172042220001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل343.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيايسر تحسين جاسم محمد163639212041270011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل338.0ثانوية العياضية المسائية للبنيناحيائينبراس صالح خضر عبيد163640172041361012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل335.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينه طه محمد شهاب163641172042357446

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل305.0ثانوية الكبر للبنيناحيائيعبد هللا محمد عياده فندي163642172041210018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الحويجة/قسم تقنيات االنتاج النباتي566.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائياحمد وريا اسماعيل محمد163643202041303038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الحويجة/قسم تقنيات االنتاج النباتي512.0ثانوية الخان المختلطةاحيائياسراء فاضل محمد صالح163644202042206001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الحويجة/قسم تقنيات االنتاج النباتي369.0ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيعز الدين اسماعيل يحيى خالد163645182041008023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الحويجة/قسم تقنيات االنتاج النباتي358.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيهيفين امجد دارا ناصر163646202042348023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الحويجة/قسم تقنيات االنتاج النباتي357.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعبد هللا ربيع يونس علي163647202041259153

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الحويجة/قسم تقنيات االنتاج النباتي344.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائيزياد فاتح شكر حمودي163648212041352009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الحويجة/قسم تقنيات االنتاج النباتي334.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيحسين جاسم محمد حميد163649172041364015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الحويجة/قسم تقنيات االنتاج النباتي332.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيمحمد حجي عباس حمان163650172041364064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الحويجة/قسم تقنيات االنتاج النباتي330.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد هللا صباح دخيل محمد163651172041350207

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الحويجة/قسم تقنيات االنتاج النباتي320.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيعقيل رحيم جبور حمود163652222041307089

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الحويجة/قسم تقنيات االنتاج النباتي308.0ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائياحمد ياسر احمد عبد163653122041205008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل470.0اعدادية التحرير للبناتادبينبأ محمد صابر احمد163654172022296022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل454.0الخارجيات - ايسرادبيشهد فواز احمد محمد163655172022403121

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل423.0اعدادية المربد للبناتادبيمالك ضياء محمود فتحي163656172022291031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل382.0اعدادية ام القرى للبناتادبيفاطمه رائد حميد مجيد163657142022079108

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل382.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعلي حسين حافظ فيصل163658142021029047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل380.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيعلي اصغر احمد صالح قنبر163659172021178022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل368.0اعداية الهدى للبناتادبيشمس عبد الكريم مبدر فرحان163660142022077024
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل368.0الخارجيون - ايسرادبيعبدالرحمن محمد عصام جاسم163661172021402078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل366.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحيدر ثامر لعيبي زامل163662132021012035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل366.0ثانوية سنوني المختلطةادبينرمين برجس كالو مطو163663172022348015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبياحمد فرج طاهر يونس163664172021011004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0الخارجيات - ايمنادبيدينا نشوان محمد عبو163665172022401038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيوسن علي غانم محمود163666172022357262

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيصفاء محمود عبد طه163667172022274018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0اعدادية المستقبل للبنينادبيعبد هللا علي عامر عبد الرزاق163668172021024015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيسراج الدين محمد شعبان ابراهيم163669172021351185

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبينايف عبد العزيز محمود عبد163670172021350231

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيخالد عبد الواحد علي محمد163671172021351153

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0اعدادية صفية للبناتادبيفرقان علي مجرن جميل163672142022075197

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيساري محمد حسن كريبان163673172021011014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0اعدادية الفتوة المختلطةادبيصدام احمد عويف عبود163674312021001016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيزياد عبد هللا سويد محمد163675102021205052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسين صالح ثاني مريشد163676262021047048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد فارس عبد الرحمن احمد163677172021351461

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0اعدادية الراية للبنينادبيسفيان حسن علي محمود163678172021025018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0اعدادية برطلة للبنينادبياحسان عباس سليمان سلطان163679172021067002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0اعدادية صفية للبناتادبيحنين محمد سعيد عبد163680172022295005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبينور زيدان عبد الرزاق عبد هللا163681172022371076

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0اعدادية العاصفة للبنينادبيعبد الرحمن احمد جاسم محمد163682182021036024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0ثانوية تلكيف للبناتادبيسميه عاصي عبد هللا حسن163683172022254012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمحمود خليل كاطع حسون163684172021142022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0اعدادية برطلة للبنينادبيمؤمل بسام زكر احمد163685172021067024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيزينه علي حامد محمد163686172022371038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0ثانوية المنار المسائية للبنينادبيمحمد ادريس كاظم خضر163687172021364015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيمنار عبد الهادي اعويد شهاب163688332022040039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيرونسه خضر سبعو محمد163689332022051004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0ثانوية سنوني المختلطةادبيفريال قاسم اسماعيل حسين163690172022348011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعمار احمد حازم خليل163691172021017025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0ثانوية المنار المسائية للبنينادبيمحمد حسن نقي نجف163692172021364016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد محمد احمد حمادي163693172021351047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبينور عمر خلف حسن163694172022371077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية المستقبل للبنينادبيغيث وليد عبد اللطيف سلوم163695172021024020
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية ابن النفيس للبنينادبيعبد هللا احمد شهاب احمد163696192021104016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية الزهور للبنينادبيريان فارس غالب يونس163697172021015007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0الخارجيات - ايسرادبينجالء احمد فتحي محمد163698172022403156

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0الخارجيات - ايسرادبيزهراء مصطفى يونس مصطفى163699172022403086

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبينجم عبد هللا فتحي خلف163700172021142027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيسجى غانم عبد هللا يونس163701172022230020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية الصديق للبنينادبيزيد خالد محمد شيت جاسم163702172021028018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد حسن احمد درويش163703172021350172

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد هللا احسان وزير محمود163704172021351256

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيعلي محمد محمود يونس163705172021084033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعمار رجب محمد فتحي163706172021350128

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0ثانوية سيوان للبنينادبياحمد المختار احمد عبد العزيز احمد163707312021003001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية الفاو للبناتادبيميس حميد محمد علي163708172022235041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0ثانوية بعويزة للبنينادبيمصطفى رعد سعيد احمد163709172021083026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيحسين سعد حسين عبد هللا163710172021350054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0الخارجيات - ايمنادبيبشرى محمد حسين محمود163711172022401021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية صفية للبناتادبينرجس صالح يونس احمد163712172022295019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيزهراء عزيز حميد خلف163713332022040021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيبسام فيصل فنش حماد163714172021351112

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0ثانوية المحلبية المسائية للبنينادبيزبيدة علي عبد الجبار ابراهيم163715172022365002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0اعدادية الزهور للبناتادبيضحى صالح احمد عمير163716172022290044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبينبراس حامد سعد هللا قاسم163717332021001045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيآمنه بدري احمد طه163718332022041002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيبيداء شاكر محمود خضر163719172022371020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0اعدادية االمجاد للبنينادبيانس مالك هادي عبود163720172021026008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيصبا احسان هاشم حمادي163721172022231029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0اعدادية مؤتة  للبناتادبينغم يحيى حسين يحيى163722172022301032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0الخارجيون - ايمنادبيفراس وعدهللا محمد صالح163723172021400159

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعبد هللا ياسر تحسين حسن163724172021001007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيصكر ناطق عبد هللا محمد163725172021351210

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0ثانوية دمشق للبنينادبيحسين احمد حسين عبد هللا163726212021048007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0ثانوية االندلس المسائية للبنينادبيحسام الدين قاسم نجم عبد هللا163727132021256010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0ثانوية الفراتين للبناتادبيتبارك عبد الرزاق عزام مصلح163728172022267009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد عبد محمد خلف163729172021350178

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0اعدادية االصمعي للبناتادبيايناس احمد شيت علي163730172022289005
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0أعدادية االمين للبنينادبياسامة عادل علي محمد163731172021019006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيحامد محمد ذياب محمد163732172021362011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيمناع ديري ريان عفر163733172021360047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيحسين ريان شاكر محمود163734172021350053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0ثانوية يايجي المسائية للبنينادبيعبد المعين خلف احمد محمد163735202021268011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبينايف ناظم كعود عكلة163736172021350232

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيحميد جاسم محمد عبد المجيد163737192021360015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0الخارجيات - ايسرادبيزينب طارق يوسف حامد163738172022403088

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0اعدادية غطفان للبنينادبيانمار ياسر علوان خلف163739182021042008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيمحمد عبد الفتاح عطا هللا خضر163740172021011038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0اعدادية زمار للبنينادبيكاميران سليمان سيدو عبد العزيز163741172021103019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0ثانوية مجلجة للبنينادبيحسين علي ميس مشل163742172021108006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمصطفى انور مطيع صالح163743172021350204

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0ثانوية بعويزة للبنينادبيذنون يونس حسين حسن163744172021083009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيرامي شهاب حمد حردان163745192021109032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعمر علي احمد سلطان163746172021350138

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0اعدادية المستقبل للبنينادبيياسين فارس ياسين عبد163747172021024032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0الخارجيات - ايسرادبياسماء جاسم محمد عبدهللا163748172022403012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0ثانوية الرافدين للبناتادبيمنار نصيف عبد السالم محمود163749132022095039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمصطفى بشار عبد العزيز رشيد163750172021020042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعالء نواف مهدي جوير163751172021351291

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0اعدادية الفاو للبناتادبيايمان فارس وعد هللا طه163752172022235012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0اعدادية الوركاء للبنينادبيعبد هللا فوزي محمد حسين163753172021064019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيعمر عبد الرحمن اسماعيل ابراهيم163754172021360032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيحمزه نزار علي حسين163755172021178013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0اعدادية برطلة للبنينادبيمرتضى عبد االمير زينل عباس163756172021067034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياسماعيل عقيل اسماعيل محمد163757172021351077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0الخارجيون - ايسرادبيمامون انس يحيى احمد163758172021402119

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيحذيفة مروان ذنون محمود163759172021351126

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيكرم جسام محمد صبحي عون163760172021351378

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0الخارجيون - ايمنادبيصالح عليوي خليف عبدهللا163761172021400103

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيبنية قاسم احمد اسماعيل163762172022371019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0اعدادية الفاو للبناتادبيامل عبد الكريم خضر شعبان163763172022235008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيمحمد علي كريم ظاهي163764272021153127

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعبد هللا حميدي عيادة شاهين163765172021012019
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0اعدادية النيل للبنينادبيطه سعد طه حامد163766172021027019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبييوسف كاظم سلمان داود163767262021047212

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0اعدادية الكفاح للبناتادبيعلياء قحطان احمد يحيى163768172022283017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0اعدادية االصمعي للبناتادبيضحى سعد يونس اسماعيل163769172022289030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0اعدادية بعشيقة للبناتادبيغصون خالد رشيد جميل163770172022244022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيمنار عبد هللا فتحي ابراهيم163771332022040038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد وليد شهاب جرجيس163772172021351482

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيرحمه وعد غانم خليل163773172022357107

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحينادبيحسين فيصل خلف عثمان163774332021008006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمزاحم حسين يوسف سليمان163775172021350202

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيفهد ريان عبد رشيد163776172021011032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبياياد عامر مصطفى محمود163777172021016007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيمثال عبد العزيز ابراهيم خضر163778172022371061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0اعدادية الحكمة للبنينادبينصر عبد هللا محمد علي جاسم163779172021009035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0ثانوية برزاني المسائية للبنينادبيذنون قاسم حبيب يونس163780312021070030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0ثانوية وانه للبناتادبيماريه عبد السالم شعبان محمد163781172022278012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيثامر محمود كليان محمد163782172021142006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0اعدادية الهويرة المختلطةادبيخليل محمد صالح حسين163783312021002006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0اعدادية النجاح للبنينادبيعالء صادق حميد حيدر163784142021027085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0ثانوية الخضراء للبناتادبيدنيا سعد حول مطرب163785172022310004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0ثانوية المعتصم للبنينادبياحمد حسن علي عبد الكريم163786182021090002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيشيالن عبد االله غياث الدين نوري163787332022041014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0اعدادية البرغلية للبنينادبيهاشم ابراهيم طه عبد هللا163788172021114046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيسعود معن صالح فتحي163789172021351190

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينادبينصيف قادر جبار خماس163790212021274105

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحينادبيغادة محمد شكر رشو163791332022062009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيزين العابدين عمر جاسم محمد163792172021351182

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0ثانوية النركزلية للبنينادبيمناف جساب صالح حجي163793172021192013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيزينه غسان محمود صالح163794172022357142

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمصطفى محمد مصطفى حيدر163795172021351538

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0ثانوية الفراتين للبناتادبيهبة فارس خليل سليمان163796172022267031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0اعدادية النيل للبنينادبيمصطفى مسعود مليحان سليمان163797172021027054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيغفران انور سالم محمد163798172022357187

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيدنيا حامد عزيز حسن163799172022357087

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0اعدادية الحكمة للبنينادبيوسام ياسين سالمة ثامر163800172021009037
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0ثانوية تل الهوى للبنينادبياحمد سالم ذنون يونس163801172021181001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0اعدادية سارة للبناتادبيساندرا صبيح متي بطرس163802172022248013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيزكريا راكان يونس حمودي163803172021017012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0ثانوية الفجر العربي المسائية للبنينادبيصالح جاسم محمد حسين163804172021354007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0اعدادية الصديق للبنينادبياسامة احمد سعدي محمد163805172021028005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيمحمد حسين بابير محو163806332021001035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد مزاحم محمود حسين163807172021024027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبياحمد جاسم صالح محمد163808172021350011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحينادبيسبهان احمد خضر عمر163809332021008008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيياسر عواد شحاذه حويجه163810172021360051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيتبارك يونس محسن ثجيل163811122022102026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيعبد هللا علي حسين عبد هللا163812322021011023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0ثانوية مجلجة للبنينادبيمحمد سلمان خلف مجبل163813172021108019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0ثانوية عثمان بن عفان للبنينادبيعلي عواد علوان عبد هللا163814182021074018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0الخارجيات - ايسرادبيشهد قمرالزمان احمد سلطان163815172022403122

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيتميم علي حبو حسن163816172021351118

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0اعدادية الشافعي للبنينادبيمحمد بشار لقمان ابراهيم163817172021144033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0ثانوية عمرو بن معد للبنينادبيعلي رعد جاسم محمد163818172021221009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيعبد الرحمن حجي حسين خلف163819172021360024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيوليد خالد خلف زيدان163820172021351580

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيابراهيم زكريا هاشم عبد هللا163821172021016001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبييوسف صالح عيسى شامخ163822312021017026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0ثانوية الصالحية العربية للبنينادبيهاشم عطيه حمد محمد163823172021079011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيصهيب محمد شحاذه احمد163824172021362016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0الخارجيون - ايمنادبيفهد خلف ذياب عباس163825172021400163

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحينادبيجبران خليل حاجي اسكندو163826332021064004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0اعدادية حديثة للبناتادبينور زياد نصار اقصير163827192022199034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0الخارجيون - ايمنادبيمحمد عبد محمد حسن163828172021400193

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي سالم حسون محيسن163829272021031131

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0اعدادية الزهور للبنينادبيمحمد زياد نعمان سلطان163830172021015029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0اعدادية النهضة المسائية للبنينادبيايوب حسين محمد حسن163831182021335012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةادبيعلي شاكر محمد يونس163832172021367005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمحمد طارق يونس محجوب163833172021020033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0أعدادية االمين للبنينادبيمحمد عبد الواحد جمعة حامد163834172021019022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيمصطفى عدنان عبد الرزاق حسن163835272021150095
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     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0ثانوية الفجر العربي المسائية للبنينادبيمحمد احمد مصطفى يونس163836172021354021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيعلي محمد امين حسن163837332021001026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0اعدادية الهويرة المختلطةادبيعبد هللا راشد بشير محمود163838312021002009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيحسن لواء سالم عبد القادر163839172021001002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0اعدادية حمص للبناتادبينسرين سردار علي كلي163840172022302034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبينور احمد وعد هللا امين163841172022357234

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0ثانوية الضحى للبناتادبيرنا بشار هاشم علو163842172022316012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينادبيحبيب غالي حبيب شريده163843162021083002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0اعدادية سومر للبناتادبيغدير سلوان تركي احمد163844172022314017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيمحمد حمد فرحان سعود163845192021070034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمود هزاع عبد القادر محمود163846172021351514

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبياحمد عبد الجبار سعيد عبد الباقي163847172021017003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0ثانوية كرصور للبنينادبيمزيد علي ظاهر مصلح163848172021097007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0اعدادية اليمن للبنينادبيخالد محمد ابراهيم عبد اللطيف163849102021016018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد مظفر سليمان محمود163850172021351476

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0اعدادية القيارة للبنينادبياحمد حسن محمود عبد هللا163851172021042001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيمحمد إسماعيل عواد عباس163852122021017027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0الخارجيون - ايمنادبيلورنس زامل مانع نايف163853172021400168

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0اعدادية المشروع للبنينادبيسيف علي ابراهيم حسين163854232021010027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيانس غزوان ابراهيم محمد163855172021351090

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبياسماعيل قيس عبد اسماعيل163856172021126004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0اعدادية  تلكيف للبنينادبياثير احمد يونس حسن163857172021084005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0اعدادية بعشيقة للبناتادبيدلفين نوزت محمد حسين163858172022244008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيصهيب جار هللا سليمان حمد163859192021020016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمحمد سرحان صابر عبد163860172021020031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0ثانوية فايدة للبنينادبياحمد حازم محمد صالح163861172021098003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبييوسف فوزي حسن محمد163862172021351601

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيمحمد اسماعيل يونس قاسم163863332021001033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0ثانوية المنار المسائية للبنينادبيرياض خليل حسين سلمان163864172021364009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبينشوان فتحي عليج محمد163865172021350233

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيعمر نوري عيسى عطية163866172021366074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيرحمه محمد وليد ياسين163867172022357104

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتادبيشهد بشار حازم سعيد163868172022249012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0اعدادية ربيعة للبنينادبيمالك تركي عضيب وديان163869172021112049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيعيد فرحان نادر هدن163870172021182015
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     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيوسام نوري رمضان حاجي163871332021001046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0اعدادية االمجاد للبنينادبيمصطفى طالل سعدي سعيد163872172021026035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيوليد نزار سليمان سلطان163873172021351584

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0اعدادية الزهور للبنينادبيعلي قصي يونس يحيى163874172021015021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحينادبيباسل كشو شاوردي كصب163875332021008004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0اعدادية السجاد للبنينادبيباقر عبد الكريم حامد سبط163876232021031010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل350.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبياحمد هالل عبيد محمد163877172021350026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل350.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيمحمد عبد الكريم حازم عبد هللا163878172021223009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل350.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحينادبيسليمان ياسين سليمان حسين163879332021008010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل350.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحينادبيعزيزه جالل رشو الياس163880332022051007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل350.0اعدادية الشرقاط للبناتادبيلمى خالد فالح ابراهيم163881182022163035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل350.0اعدادية االخوة للبنينادبيشهم علي محمد علي163882172021224006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل350.0ثانوية بازوايا للبنينادبيمحمد رجب خليل سليم163883172021065013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل350.0ثانوية غرناطة للبنينادبيميسر علي حسين احمد163884182021125026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل350.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيمينا عماد مظفر عزيز163885172022357221

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل350.0اعدادية  تلكيف للبنينادبياحمد علي محمود مال163886172021084008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل350.0ثانوية مخمور المسائية للبنينادبيعمر خلف حسن عرموط163887172021356009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل350.0اعدادية الكفاح للبناتادبياالء عمار مزاحم طه163888172022283001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل350.0ثانوية الحارث المسائية الختلطة|ادبيرضوان ادريس نايف عبد الرحمن163889182021341013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل350.0ثانوية المصطفى للبنينادبياحمد رعد سعد هللا جار هللا163890172021077002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل350.0اعدادية  تلكيف للبنينادبياسامه مهدي صالح خليل163891172021084013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0الخارجيون - ايسرادبيمايكل خدو شابا كرومي163892172021402120

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبياحمد فارس محمد عيد163893172021012005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبياستبرق عالء وريد حسين163894172022357019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيدنيا محمد عبد القادر ياسين163895172022357088

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيحارث حازم علي محمد163896172021142009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةادبيهيثم مجيد خلف ياسين163897202021252027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيحسن حسين حامد لويزان163898172021350049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبيايه محمد رسول سليمان163899172022251005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0ثانوية الفجر العربي المسائية للبنينادبيمحمد عبد المجيد فاضل ابراهيم163900172021354027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0ثانوية المنار المسائية للبنينادبيخلدون سلمان حمزه خضر163901172021364007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0ثانوية القيارة المسائية للبنينادبياحمد محمد محمود رجب163902172021366014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبيياسر زيدان احمد عبيد163903172021358027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0ثانوية تلكيف للبناتادبيلينا عثمان رمضان محمد163904172022254017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيبان اعتماد عبد هللا طه163905172022357059
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0ثانوية القبة للبنينادبيمحمد حازم خليل مصطفى163906172021081009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيصفاء علي رضا يوسف صالح163907142022092040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0اعدادية قره قوش للبنينادبيمارسيل خليل بهنان يعقوب163908172021069021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0اعدادية غطفان للبنينادبيمحمد فاضل مطر ذيبان163909182021042035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبينبأ خالد عبد هللا احمد163910172022357222

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0اعدادية زمار للبنينادبيمحمد علي عبد الرحمن خضير163911172021103023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبياحمد محمد سالم الياس163912172021011007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0اعدادية الجزيرة للبنينادبيسليمان محمد سليمان حسين163913172021121010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيكوثر احمد محمد عبد الرحمن163914172022274023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0ثانوية البينات المسائية للبنينادبياحمد عبد الحميد فرج محمد163915202021263002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0اعدادية بعشيقة للبنينادبيمحمد محسن محمد حسن163916172021059010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد محمد عبد هللا فريج163917172021351056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0اعدادية ربيعة للبنينادبيدوشان سليمان دعيس ذويلف163918172021112015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0اعدادية الهويرة المختلطةادبيساجر جاسم محمد عبد163919312021002007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد الرحمن حسين حامد علي163920172021351231

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيهشام صبحي صالح محمد163921172021362046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيرحمه عبد الكريم بشير حميد163922172022357102

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحينادبياحمد لقمان نوح سعيد163923332021008003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياسيد مؤيد ياسين طه163924172021351078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيحسين موسى عباس علي163925172021351142

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0اعدادية بعشيقة للبنينادبيبسام علي ولي جاسم163926172021059003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0ثانوية زمار المسائية للبنينادبيمجبل صالح حمادي احمد163927172021369006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0ثانوية الكوير المختلطةادبييوسف ابراهيم يوسف احمد163928312021066009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبياسراء محمود احمد عمر163929172022321001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0الخارجيات - ايسرادبيروعة فالح حسن احمد163930172022403073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0اعدادية الخنساء للبناتادبيآيه معن عبد االله طه163931172022273002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةادبيريباز حجي محمود حسن163932172021367003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0الخارجيون - ايسرادبيياسين محمد صالح عباس163933172021402177

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيامير بشير يونس بشير163934172021350029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيعويد سميط احمد ناصر163935172021366075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0ثانوية تل عدس للبنينادبيسراب حازم خليل موسى163936172022096006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيسرمد غصوب سالم محمد163937172021351187

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيابراهيم جاسم محمد خضير163938172021350002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيغزال حازم خضر علي163939172021350143

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبيعلي محمد عربيد محمد163940202021261065
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0اعداديه امنة الصدر للبناتادبيفدك عالء عاشور خورشيد163941252022082023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0ثانوية المحبة للبناتادبيغفران نافع أحمد حسين163942312022045009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيطه فوزي حازم سعيد163943172021351215

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0ثانوية هلمات للبنينادبيعبد هللا ياسين يونس علي163944312021006009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0الخارجيون - ايسرادبيحسن صفوان محمد جرجيس163945172021402032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0اعدادية دهوال المختلطةادبيليلى كمال اوسف آدي163946172022347003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد عماد طارق حميد163947172021351456

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيتقى باسم محمد حسن163948172022357068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0اعدادية النيل للبنينادبييوسف سعد سالم عبو163949172021027057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0اعدادية زينب للبناتادبيسرى عمر ضرغام فيصل163950172022285026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0اعدادية الفتوة المختلطةادبياحمد إبراهيم عبد هللا عبد163951312021001002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيسالي عبد الستار حسن محمد163952172022362010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد مظهر عبد الرحمن سليمان163953172021351062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيكرار رعد محمد سالم حمودي163954172021351376

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0اعدادية تلعفر للبناتادبينور غايب رشيد محمد163955172022261019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيعبد العزيز خالص احمد هزاع163956332021001016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0الخارجيون - ايمنادبيمحمد حسين حسن محمد163957172021400184

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيشجاع عدي صالح الدين اسماعيل163958172021351203

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل346.0اعدادية طه للبنينادبيعبد هللا قاسم محمد خليف163959142021177087

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل346.0الخارجيات - ايسرادبيساره موفق حسين احمد163960172022403106

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل346.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيعمر خليل حسين الياس163961172021016019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل346.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحينادبيبكر حجي احمد حسن163962332021052001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل346.0اعدادية الصديق للبنينادبيسيف وليد عدنان عبد الرزاق163963172021028023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل346.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيامنة زهير حسن احمد163964172022371013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل346.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيعمر شكر نجرس علي163965202021201026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل346.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيمحمد فيصل علي اكبر كاظم163966172021178036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل346.0ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيخوله عبيد مبرد عبود163967182022340007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل346.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيمريم علي حسن محمد163968172022371064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل346.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيبشار يوسف محمد عبد هللا163969172021142005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل346.0اعدادية صفية للبناتادبيفريال احمد محسن احمد163970172022295013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل346.0ثانوية العياضية المسائية للبنينادبيسناء سلمان حسن ابراهيم163971172022361001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل346.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيريما خضر محمود محمد163972172022357125

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل346.0اعدادية الراية للبنينادبيعبد هللا امير ابراهيم عايد163973172021025022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل345.0الخارجيون - ايسرادبيعدي اسماعيل فارس قاسم163974172021402083

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل345.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيعال محمد حميد فتحي163975172022357184
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل345.0اعدادية الراية للبنينادبيعبد هللا سالم غانم ذنون163976172021025024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل345.0الخارجيون - ايمنادبيبشير حثرب جعباز عكيل163977172021400048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل345.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب محمود ذنون مصطفى163978172022288024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل345.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبينور نبراس رضوان محمد علي163979172021011047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل345.0الخارجيات - ايمنادبيدنيا مرشد حامد سعيد163980172022401037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل345.0اعدادية القاسم للبنينادبيحسين حاكم حسن عبد الحسين163981232021006012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل345.0ثانوية الصالحية العربية للبنينادبيصالح جبار عبد الجليل نايف163982172021079007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل345.0اعدادية االمجاد للبنينادبيمحمد مشعل محمد صالح علي163983172021026031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل345.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيمها احمد محمد بيوض امين163984172022357214

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل345.0اعدادية تلعفر للبناتادبيزينب محسن مصطفى مرتضى163985172022261006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل345.0الخارجيون - ايسرادبيعبدهللا احمد عبدالرزاق احمد163986172021402080

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل345.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد ازهر حازم طه163987172021351409

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل345.0اعدادية الراية للبنينادبيمحمد وليد هادي حسين163988172021025050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل345.0اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبياحمد رياض عبد القادر محمود163989172021126002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل345.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد محمد عياش عواد163990172021351057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل345.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيمحمد حسين محمد علي هادي163991172021001014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل345.0ثانوية ذو الفقار المختلطةادبيهيثم عمر محمود حردان163992312021017025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل344.0ثانوية المنار للبنينادبيمحمد ايسر ابراهيم صالح163993172021095010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل344.0ثانوية فايدة للبنينادبيابراهيم محمود احمد خلف163994172021098002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل344.0اعدادية الصديق للبنينادبيالحارث هشام عبد السالم طه163995172021028006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل344.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيمحمد علي حسين احمد163996182021010027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل344.0ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبياحمد خالد صالح حميد163997182021340008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل344.0اعدادية المربد للبناتادبيهبه عبد الصمد يونس حسين163998172022291032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل344.0اعدادية الفاو للبناتادبيرحمة خالد محمد محمود163999172022235022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل344.0اعدادية الزهور للبنينادبيمحمد عدي محمد ابراهيم164000172021015034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل344.0اعدادية الكندي للبنينادبيخليل فاضل هاشم عبود164001172021021007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل344.0ثانوية وانة للبنينادبيسيف ناصر صالح حمودي164002172021093008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل344.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمصطفى وعد عبد هللا محمود164003172021351542

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل344.0ثانوية االزدهار المختلطةادبياحمد طالب خضر غميس164004222021258002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيايه احمد عدنان جاسم164005172022231009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0ثانوية كرصور للبنينادبيزيد طارق طالع زحيمان164006172021097005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0اعدادية االخوة للبنينادبيزهراء محمد محمد رؤوف احمد164007172022224009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0اعدادية الزهور للبنينادبيحسين محمد صالح الدين محمد صالح164008172021015006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد اركان شريف جاسم164009172021351408

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0اعدادية الصديق للبنينادبيعبد العزيز بشار توفيق عبد هللا164010172021028027
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0اعدادية الزهور للبنينادبيفهد ايمن نافع ذنون164011172021015025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبييوسف سعد محمد علي حسين164012172021011050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0ثانوية وانة للبنينادبيسلوان عبد العزيز يونس صالح164013172021093007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد احسان حمادي جاسم164014172021351400

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيدحام علي علوش حسين164015172021080007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0الخارجيون - ايسرادبيزكريا عبدالرزاق عبدهللا ياسين164016172021402051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0ثانوية فايدة للبنينادبيافطيم حاجم علي عيسى164017172022098004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0ثانوية الفراتين للبناتادبيمريم فارس عبد هللا ابراهيم164018172022267027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0ثانوية الفجر العربي المسائية للبنينادبيزياد محمد طاهر سعيد محمد علي164019172021354004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0الخارجيون - ايمنادبيمصطفى جاسم غايب محمد164020172021400214

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0اعدادية الوركاء للبنينادبيإبراهيم احمد علي عبد هللا164021172021064001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيوسن حسن عبيد علي164022172022362027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل342.0اعدادية المربد للبناتادبيعذراء ماهر جبار هذال164023172022291030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل342.0اعدادية المستقبل للبنينادبيابراهيم فارس ابراهيم حمادي164024172021024001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل342.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيعبد هللا عمر عثمان سيف الدين164025332021001019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل342.0ثانوية جوارجرا للبناتادبينور عبد السالم سليمان عثمان164026312022031033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل342.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيقتيبة عبد هللا سالم حسون164027172021350154

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل342.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيحاتم احمد سليمان خليف164028172021350042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل342.0الخارجيون - ايمنادبيايمن سعدهللا احمد عبو164029172021400041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل342.0اعدادية حمص للبناتادبيهال هاشم كمال عبد الرحمن164030172022302038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل342.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيامجد علي عبد هللا علي164031172021351085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل342.0اعدادية بروانة للبنينادبيأيهم راسم مخلف رشيد164032192021067002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل342.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبيندى احمد حسن علي164033172022251032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل342.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيرشيد بسام يونس محمود164034172021351166

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل342.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمود ممتاز ياسين محمد164035172021350197

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل342.0اعدادية الشافعي للبنينادبيعبد الرحمن نايف حسن نايف164036172021144016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل342.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحينادبيأنوار حسين الياس سلو164037332022062001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل341.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيضحى عصام جمعة ايوب164038172022357171

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل341.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيكمال احمد محمد عطا هللا164039182021004046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل341.0اعدادية الفاو للبناتادبيانوار زيدان خليف مصطفى164040172022235010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل341.0ثانوية األخوة للبنات - للنازحينادبينعيمه خضر سيد شيخ164041332022043010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل341.0الخارجيات - ايسرادبيكتبيه محسن خليل حسين164042172022403144

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل341.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيشهد جاسم محمد صالح164043172022371047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل341.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمود محمد عبد هللا فريج164044172021351513

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل341.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيباسم ناظم محمد حسن164045172021351111
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل341.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعبد هللا سعد هاني ابراهيم164046172021350106

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل341.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعمر ابراهيم صالح سمو164047172021351324

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل341.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيفضيله صالح خضير صالح164048172022357201

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل341.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيهاجر خالد جار هللا محمد164049172022357244

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل341.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيرانيا عدنان ابراهيم محمد164050172022231015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل341.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيدالل داود سالم عبد164051172022357085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل341.0اعدادية الكفاح للبناتادبيزينب عمار اديب طه164052172022283013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل341.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيدنيا نزار سعيد احمد164053172022231014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل341.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيسيف عبد الرزاق عزيز صالح164054172021351197

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل341.0أعدادية االمين للبنينادبيطه وعد هللا فاضل علي164055172021019014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل341.0ثانوية بعويزة للبناتادبيساره محمد سعيد احمد164056172022265005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل341.0اعدادية تلعفر للبناتادبيشيماء عصام سليمان علي164057172022261008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل340.0ثانوية المروة للبناتادبيفاتن قيس هزبر مروح164058212022158028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل340.0اعدادية الكندي للبنينادبيياسر نوفل حازم عبد هللا164059172021021021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل340.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةادبيمروه رياض محمد سيتو164060332022070011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل340.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيتقى محمد طه محمد164061172022232006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل340.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيمحمد خضير عباس محمد164062172021016023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل340.0اعدادية الزهور للبناتادبيرحمة حازم عبد الرحمن حسين164063172022290017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل340.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيروكان محمد عطيه احمد164064322021011013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل340.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد عبد الكريم عبد هللا جرجيس164065172021351443

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل340.0ثانوية النركزلية للبنينادبيعبد هللا احمد محمد علي164066172021192006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل340.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيعبير نبيل احمد محمد164067172022357178

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل340.0اعدادية االخوة للبنينادبيبيمان محمد عبد هللا حاجي164068172022224003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل340.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيابراهيم كاظم عباس موسى164069292021153001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل340.0ثانوية تلكيف للبناتادبيانفال ياسين حامد علي164070172022254004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل340.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبييوسف هاشم ايوب امين164071172021351606

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل340.0اعدادية الزهور للبنينادبيمحمد خير الدين ابراهيم حسين164072172021015028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل340.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيكرم فتحي محمود ضامن164073172021350158

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل339.0ثانوية بعويزة للبناتادبيهاجر طه ياسين مصطفى164074172022265009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل339.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيمريم رعد خليل اسماعيل164075172022231033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل339.0ثانوية قادية المختلطة للنازحينادبيشاهه نايف علي نايف164076332022060007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل339.0اعدادية بعشيقة للبناتادبيزهراء قاسم فاضل خليل164077172022244015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل339.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيابراهيم شامل سليمان داود164078172021351005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل339.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد الرحمن عبد الناصر فاضل عبد الخالق164079172021351238

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل339.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيشامل عبد الباري محمد زكي عبد الكريم164080172021351202
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل339.0الخارجيات - ايسرادبيحنان رياض محمدعلي عبدهللا164081172022403052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل338.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحينادبيعمر ضياء حسن مرعي164082332021008016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل338.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياكرم محمد احمد محمد164083172021351083

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل338.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيأمنه عدي وسام يونس164084172022231002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل338.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيعبد الهادي فريح رخيص مخلف164085172021360029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل338.0اعدادية الراية للبنينادبيمصعب عمر عبد هللا جاسم164086172021025055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل338.0ثانوية كبرتو المختلطة للنازحينادبيزهراء اسماعيل قاسم علي164087332022063007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل338.0اعدادية الشافعي للبنينادبيعلي عمار علي ابراهيم164088172021144025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل338.0اعدادية التحرير للبناتادبيسرى عمر عبد الجبار صديق164089172022296016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل338.0ثانوية المستقبل االهلية للبنينادبيعباس صباح عبد الحسن سعيد164090162021436003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل338.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيعثمان محمد ابراهيم احمد164091332021001021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل338.0ثانوية كبرتو المختلطة للنازحينادبيصبريه عفدي اسماعيل حسن164092332022063011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل338.0اعدادية عين سفني للبناتادبيروناك نجم عبد هللا محمد164093172022258008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل338.0اعدادية ابي تمام للبنينادبيصبري صباح صبري شهاب164094172021010008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل338.0ثانوية النا االهلية المختلطةادبيكريم محمود علي احمد164095312021063006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل338.0ثانوية القائم المسائية للبناتادبينسيبه رفعت عبد الرحمن علوان164096192022371067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل338.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد الحكيم فارس خير هللا عزة164097172021351228

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل338.0اعدادية حمدان للبنينادبيعبد الرحمن نوفل شهاب احمد164098162021046034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0ثانوية غرناطة للبنينادبيمجبل عبد اللطيف محمد حسين164099182021125024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0اعدادية بحزاني للبنينادبياسوفي سامر داود سليمان164100172021060001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0ثانوية قادية المختلطة للنازحينادبيمسافر الياس مراد صفر164101332021060006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0الخارجيون - ايسرادبيمحمد فتحي خلف سليمان164102172021402144

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0ثانوية النركزلية للبنينادبياحمد حسين عبيد مطر164103172021192002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحينادبياية بسمان فاضل مال هللا164104332022062003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمد ليث وعد هللا عزيز164105172021012031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمصطفى محمود عبد هللا حميد164106172021351539

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد فاضل عبد هللا محمود164107172021351463

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0ثانوية المحلبية المسائية للبنينادبيعلي ابراهيم محمد حسن164108172021365006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيحسام بشار علي خلف164109172021016009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0اعدادية الوركاء للبنينادبيهاشم وليد طه يوسف164110172021064029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيايناس مؤيد يحيى عبد هللا164111172022357050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيندى عبد الرحمن علي حمد164112192022370094

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبينور شيخ موسى عثمان موسى164113172022357238

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيابراهيم فارس علي ابراهيم164114172021350006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيجيهان بهجت زبير يونس164115332022041009
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0اعدادية االمجاد للبنينادبياحمد غانم هادي عبود164116172021026004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0الخارجيون - ايسرادبيبدر محمود فتحي حمود164117172021402024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيحسين حازم محمد احمد164118172021350052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل336.0اعدادية الحكمة للبنينادبياحمد جاسم حمد محمد164119172021009001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل336.0اعدادية غطفان للبنينادبيفيصل جمال اسماعيل نجم164120182021042025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل336.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيهديل عبد الغفور مجيد حميد164121172022357256

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل336.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيغيث احمد رياض فاضل164122172021351351

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل336.0اعدادية ابي تمام للبنينادبيمحمد عباس أنور عباس حلمي164123172021010025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل336.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيزيد اياد طارق محمد164124172021351178

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل336.0اعدادية التحرير للبناتادبيرحمه شهاب احمد سعدون164125172022296011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل336.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعبد الرحمن زياد تركي صالح164126172021350095

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل336.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيسيف بشار غانم محمد164127172021351196

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل336.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيشيماء كريم حسين حميد164128262022074033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل336.0اعدادية الزهور للبنينادبيزكريا قيس محمد عبد164129172021015008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل336.0اعدادية بعشيقة للبنينادبيحسن عباس يونس جمعة164130172021059004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل335.0ثانوية مخمور المسائية للبنينادبياحمد عبد الجبار صادق حسين164131172021356002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل335.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعمر احمد حسين يونس164132172021351325

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل335.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمصطفى محمد حسين ابراهيم164133172021350214

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل335.0ثانوية المزهر للبنينادبيسعد عدنان عبد الجبار حمود164134182021150014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل335.0اعدادية البرغلية للبنينادبيوادي عبد الرزاق علي صالح164135172021114047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل335.0اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيفهد فراس وعد هللا قاسم164136172021126016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل335.0ثانوية المحلبية المسائية للبنينادبيمريم عبد الرحيم محمد يونس ابروش164137172022365005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل335.0اعدادية بروانة للبنينادبيمحمد صباح موسى حمادي164138192021067033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل335.0اعدادية سارة للبناتادبيحنين نوئيل بولص يونو164139172022248003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل335.0اعدادية الزهور للبناتادبيبراء صدام رمضان بلو164140172022290012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل335.0اعدادية الراية للبنينادبيمصطفى مشعل جبر عبد هللا164141172021025054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل335.0ثانوية الضحى للبناتادبيآمنه خالد علي محمد164142172022316002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل335.0ثانوية المنار المسائية للبنينادبيهاشم فارس هاشم خليل164143172021364022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل335.0اعدادية الجزيرة للبنينادبيرسول حازم يوسف عباس164144172021121008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل335.0اعدادية الراية للبنينادبيعالء زهير علي محمود164145172021025028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل335.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبييوسف عالء عمر سعيد164146172021350242

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبيمصطفى شهاب طالب مصطفى164147172021178037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0ثانوية برزاني المسائية للبنينادبياحمد عبد الغني عبد هللا عطا هللا164148312021070012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيزينب انور عبد الرحمن احمد164149172022357136

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0ثانوية الضحى للبناتادبينور عصمت فخري واصف164150172022316036
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0الخارجيات - ايمنادبيحنين سعد عبد حمود164151172022401029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةادبيعبد هللا عدي زهير غانم164152172021367004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبييونس عبد المنعم يونس حسين164153172021351616

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيرامي رياض محمود عبد هللا164154172021126008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0ثانوية العياضية المسائية للبنينادبيسالم مصطفى محمد طاهر عبد القادر164155172021361005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0اعدادية العياضية للبنينادبيحيدر محمد باقر علي عباس164156172021115008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0الخارجيون - ايسرادبيانمار اركان ادريس بيوس164157172021402021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبييوسف احمد ادريس صالح164158172021012043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0اعدادية المغيرة للبنينادبيبراء زياد سالم عبد164159182021086006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0اعدادية سارية للبنينادبيمحمد فاضل حسين محمد164160172021018021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0اعدادية الفتوة المختلطةادبياحمد شكر محمود عبد هللا164161312021001003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0ثانوية فينك االهلية المختلطةادبيمحمد ياسر جاجان مال هللا164162312021065003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيمحمد ثامر شكر جاسم164163172021017030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيمثنى طه محمد يونس164164172021084040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0اعدادية عوينات للبنينادبيخالد فهد حماد غثيث164165172021111010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيزيد غزوان فيصل عطية164166172021017014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيزيد زبير ابراهيم عبد الحميد164167182021004020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0اعدادية اسماء للبناتادبيعال مجيد صبري احمد164168182022242042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل333.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيامير سمير يعقوب عبد164169172021350030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل333.0الخارجيون - ايسرادبيعبداالله حسين علي حمزة164170172021402074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل333.0اعدادية المربد للبناتادبيساره طه خليل ابراهيم164171172022291022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل333.0اعدادية المستقبل للبنينادبيعبد الوهاب مهند سالم سعيد164172172021024018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل333.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد الباقر حازم صالح احمد164173172021351411

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل333.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعلي حسين يوسف خليل164174172021351297

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل333.0الخارجيون - ايسرادبيحيدر فتحي عمر حامد164175172021402040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل333.0ثانوية ربيعة المسائية للبنينادبيانس عبد السالم احمد مصطفى164176172021359004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل333.0ثانوية الفجر العربي المسائية للبنينادبييوسف هاشم عزيز يوسف164177172021354036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل333.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد عبد حسين ابراهيم164178172021351446

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل333.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيرقيه فارس عمر امين164179172022357117

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل333.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبيده خلدون سالم احمد164180172021351283

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل333.0اعدادية الرسالة للبناتادبيزينب محمود محمد سعيد مهيدي164181172022281005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل333.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعمر علي حسين محمود164182172021351332

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل333.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيحسام علي تمو علي164183172021350046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0اعدادية الوركاء للبنينادبياحمد ناشئ بدر الدين إبراهيم164184172021064004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيكرم محمود عبد هللا حسين164185172021350159
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     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0اعدادية النيل للبنينادبيايمن يزن محمد عمر164186172021027007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد صدام صالح اسماعيل164187172021351434

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبيعمران موسى ابراهيم محمد164188172021358018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبينشمي هاني اسماعيل احمد164189172021351564

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيزمان فارس بركات ذنون164190172022231020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0اعدادية قره قوش للبنينادبيمحمد عائد قاسم محمد علي164191172021069025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0ثانوية الشهيد نوري الفيصل للبنينادبيعايد طايس عايد عجيل164192172021182007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0ثانوية عثمان بن عفان للبنينادبييحيى صباح حسن محمد164193182021074025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبيزمن حمزه احمد مصطفى164194172022251017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعامر إبراهيم احمد شالش164195172021350091

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبياحمد ابراهيم حازم احمد164196172021016002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبييوسف غسان محمد علي احمد164197172021351600

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0الخارجيون - ايمنادبياحمد علي احمد خليل164198172021400013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتادبيرحمه عدي سمير يونس164199172022292007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0اعدادية الزهور للبناتادبيرسل احمد خضر عبد الرحمن164200172022290020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيطلفاح فالح عبد هللا حسن164201172021350088

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبيعبد هللا فتحي علي عزيز164202172021358015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0ثانوية فايدة للبنينادبيعبير احمد صالح حسون164203172022098012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0اعدادية زينب للبناتادبينور خالد بيرم يونس164204172022285037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيرحمه نبيل محمد خليل164205172022357106

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبييعقوب يوسف عبد خلف164206172021351592

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0االعدادية الشرقية للبنينادبياحمد ظافر محمود خطاب164207172021008005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0ثانوية سنوني المختلطةادبيخاتون الياس ابراهيم حسين164208172022348004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعبد الرحمن عواد عبد هللا احمد164209172021012018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيعارف فالح احمد خضر164210172021360023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل331.0ثانوية الفجر العربي المسائية للبنينادبياحسان علي حسين جمعه164211172021354001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل331.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد عمار خضر مصطفى164212172021351041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل331.0ثانوية الفجر العربي المسائية للبنينادبيمحمود اسماعيل عبد القادر ابراهيم164213172021354031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل331.0ثانوية شاقولي للبنينادبيذوالفقار محمد احمد مصطفى164214172021072005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل331.0اعدادية الصديق للبنينادبياحمد مدين موفق حسن164215172021028004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل331.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمحمد فارس محمد عيد164216172021012030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل331.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبياحمد حسام عبد الرحمن مصطفى164217172021016003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل330.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبييحيى خالد مظفر عبد الفتاح164218172021351591

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل330.0ثانوية الفراتين للبناتادبيفاطمة بسام محمد يعقوب164219172022267026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل330.0اعدادية موصل الجديدة للبناتادبينور نوفل ابراهيم سلطان164220172022280019

صفحة ٤٦٩٢ من ٦١٩٥
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل330.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيمنتظر رزاق طعين حسن164221222021054069

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل330.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيابراهيم عبد الكريم شياع شناوه164222212021062002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل330.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمصطفى احمد كاظم طه164223252021122146

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل330.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتادبيزينب محمد نجيب محمد سعيد رضا164224322022066009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل330.0اعدادية عوينات للبنينادبيعمر نواف مطر فراج164225172021111022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل330.0ثانوية المنار المسائية للبنينادبيغزوان سلوان خضر توفيق164226172021364014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل330.0ثانوية السلمان المختلطةادبيحسين سامي عبد هللا مرهج164227292021101004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل330.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد عبد هللا رشيد محمد164228172021351444

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل330.0اعدادية قره قوش للبنينادبيحسن جاسم محمد رضا164229172021069006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبيطيبه قاسم محمد مصطفى164230212022292032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيشمس ثائر عبد علي محمود164231112022114024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيارشد سعود محمود علي164232172021351070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0ثانوية شاقولي للبنينادبيحسين احمد خضر هياس164233172021072003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0االعدادية الشرقية للبنينادبييوسف عمار ذاكر محمد164234172021008032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينادبيجوان صباح عمر علي164235332022041008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0الخارجيون - ايسرادبيبكر نوفل محمد احمد164236172021402025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحينادبيأيه سعيد ادريس سعيد164237332022062002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبياحمد محمد جرجيس خليف164238172021350023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمسلم حيدر لفتة جاسم164239162021047083

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0اعدادية العرفان للبنينادبيابراهيم خليل عبد هللا نصيف164240192021029001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0اعدادية البرغلية للبنينادبيعمر عبد العزيز علي صالح164241172021114030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةادبيعماد صابر محمود عيسى164242202021252022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0اعدادية الخنساء للبناتادبيابهه احمد محمد ظاهر164243172022273003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمؤيد الزم غانم فندي164244172021350165

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيختام هادي احمد علي164245172022357080

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل328.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبييونس جالل شاه مراد هواس164246172021351608

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل328.0اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيابراهيم جاسم محمد احمد164247172021126001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل328.0اعدادية النيل للبنينادبيعبد هللا بشار هادي جاسم164248172021027022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل328.0اعدادية برطلة للبنينادبيزين العابدين عصام حسين محمد164249172021067017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل328.0االعدادية المركزية للبنينادبيهيثم خالد احمد سعد هللا164250172021002003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل328.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبييوسف يحيى عبد الخالق يحيى164251172021351607

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل328.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبييوسف محمود يونس حامد164252172021358028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل328.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبييونس ذنون يونس علي164253172021351612

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل328.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيغفران جبار خليل اسماعيل164254172022297025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل328.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيناظم بنيامين صالح احمد164255172021350230
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل328.0اعدادية الحكمة للبنينادبيعلي محمود محمد حسين164256172021009023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل327.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيعمار جمعة عبد رحيم164257202021259160

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل327.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيسلمان طالب محمد صالح164258172021350078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل327.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيعبد الرزاق محسن فنيطل صيباط164259172021360026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل327.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيابراهيم حسين خلف شالل164260172021350003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل327.0اعدادية حمص للبناتادبينور عبد الرحمن محمد عبد الرحمن164261172022302035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل327.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيعباس فاضل كريم خماس164262212021043023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل327.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيليث طالل سالم عبد164263172021350162

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل327.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيحسين مؤيد خضر ولي164264172021351141

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل327.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةادبيزيلوان خالد عبد هللا حسن164265202021364004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل327.0اعدادية االخوة للبنينادبيشيالن نزار عبد الهادي عارف164266172022224014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل327.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعبد  الوهاب رعد عطية فرحان164267162021495061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل327.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيحنين جبار عبد جاسم164268112022087007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل327.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحينادبينور مروان فتحي اسماعيل164269332022062012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل327.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعلي ريان شاكر محمود164270172021350121

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي خلدون عباس حسين164271272021038071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيبسام صالح رمضان محمد164272172021020009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0اعدادية االمجاد للبنينادبيمحمد محمود حامد محمود164273172021026030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيحسين صالح خلف عزاوي164274172021351134

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيبرزان علي محمد فتحي164275332021050002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0الخارجيون - ايمنادبييعقوب يوسف خدر طه164276172021400239

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0اعدادية ابي تمام للبنينادبيسالم محمد سالم سعيد164277172021010007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيكرم اياد حسين محمد علي164278172021351377

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيمحمد نجم عبد هللا محمد164279172021362035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0ثانوية الفجر العربي المسائية للبنينادبيمهدي وعد حسين محمد علي164280172021354032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0ثانوية حمرين للبنينادبيعمر مردان اسماعيل قاسم164281312021011016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0اعدادية بلقيس للبناتادبيتبارك سعد سالم نجم164282172022288010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0اعدادية الحكمة للبنينادبييوسف عدنان حمدون محمد164283172021009039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0اعدادية ابي تمام للبنينادبيخالد احمد عاشور محمد164284172021010005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيسعد احمد حسن ندا164285172021350075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد يونس علي عبد هللا164286172021351491

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0اعدادية النيل للبنينادبيمصطفى رافع نافع صالح164287172021027047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0ثانوية القبس للبناتادبيجهينه محمد عبد هللا شالش164288182022190007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل325.0ثانوية الضحى للبناتادبيمريم محمد وعد مجيد164289172022316032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل325.0ثانوية وانة للبنينادبيمحمود صالح جاسم قاسم164290172021093022
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل325.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيامل احمد علي عبد هللا164291172022357036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل325.0اعدادية الصديق للبنينادبيعثمان شامل محمد صالح مصطفى164292172021028035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل325.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيفاطمه شيرزاد احمد عبد هللا164293172022357197

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل325.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيأماني خالد عبد اللطيف محمد164294162022212002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل325.0الخارجيون - ايسرادبيحكيم اسامه سالم حسين164295172021402036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل325.0اعدادية اليمن للبناتادبيشهد ابراهيم محمود عبد164296172022237020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل325.0ثانوية سامراء للبناتادبياالء محمد عزت اكريم164297182022180007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل325.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيفيصل احمد محمد عطية164298202021251059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل325.0اعدادية الشافعي للبنينادبيمحمد وليد غانم حميد164299172021144038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل325.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيعبير عبد الكريم قاسم عبد الكريم164300172022357176

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل325.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيسيف الدين علي مال هللا سعيد164301172021011015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل325.0اعدادية سارة للبناتادبيساندرا سمير خضر اسحق164302172022248012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل324.0اعدادية المستقبل للبنينادبيمعن محمد علي حسين قلندر164303172021024030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل324.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيمحمد احمد قاسم محمد164304172021016021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل324.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيسليمان داود سالم محمد164305172021351193

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل324.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد سعد علي كريم164306132021017094

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل324.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيفارس عثمان ذنون يونس164307172021001010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل324.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبياحمد سالم عبد احمد164308172021362003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل324.0اعدادية اجنادين للبناتادبيسجى عدنان خلف عباس164309102022120029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل324.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبياحمد غانم محمد علي محمود164310172021350021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل324.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيمصطفى صالح عبد الخضر حسين164311252021045027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل324.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيهبه عماد اسماعيل محمد164312172022357253

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل324.0الخارجياتادبيايناس ستار جبار خزعل164313112022401031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل324.0ثانوية تل اسمير للبنينادبيمنيف غازي عيادة دهيم164314172021191007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل324.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعلي محمد خليل محمد164315172021351310

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل323.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيمحمد شامل محمد نوري حسين164316172021017031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل323.0اعدادية الراية للبنينادبيعبد السالم حسين احمد عليوي164317172021025021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل323.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيأحمد اميد جبار علي164318202021306003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل323.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيابراهيم عيسى فتاح عيسى164319172021351007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل323.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد محمد احمد رمضان164320172021351048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل323.0اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمد تقي غانم طعمه164321102021008103

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل323.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبياحمد معن سالم عبد164322172021142002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل323.0ثانوية باقرته للبنينادبيبرهان هاشم حسين علي164323172021082003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل323.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبينور الحسين عوده اهليل اطريفي164324132021002102

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل323.0الخارجيون - ايسرادبيغانم ثائر غانم بشير164325172021402105
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل323.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيعائشه وعد هللا يونس محمد164326172022357174

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل323.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمناف رياض محمود داود164327172021351552

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل323.0اعدادية الراية للبنينادبيبسام ازهر محمد عبد هللا164328172021025010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل323.0ثانوية مجلجة للبنينادبيصقر فرحان اخليف اكليب164329172021108014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل322.0اعدادية الفتوة المختلطةادبياحمد صباح جلود محمد164330312021001005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل322.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياسامه سعد سلطان محمد164331172021351075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل322.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيعبد الرحمن بشار عبد الرحمن عبد القادر164332172021350094

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل562.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعمر عماد حميد محمد164333202041015031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل500.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيكرار نايف حسوني ابو الفون164334292041151107

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل497.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائياحمد رضا علي زيدان164335212041244002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل431.0ثانوية الفاضلية المختلطةاحيائيهديل داود سليمان داود164336172042340008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل424.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيسكينه مهدي رضا عباس164337172042301048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل416.0ثانوية القوش للبنيناحيائيسعدون خلف رشيد مراد164338172041091010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل396.0ثانوية تلكيف المسائية للبنيناحيائيايمن عز الدين داؤد حسين164339172041358010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل393.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيخناف صالح خرمش رشكو164340332042060008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل383.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائياالء ابراهيم اسماعيل حمزة164341172042353008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل380.0ثانوية تل عدس للبنيناحيائيفرح سعد يونس علي164342172042096016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل378.0اعدادية سارية للبنيناحيائيحذيفة امير محمد شريف محمد نوري164343172041018051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل371.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد عماد عبد الجبار حمزه164344172041351715

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل371.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيافين اسماعيل ناصر خلف164345332042056005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل362.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيرابعه احمد محمد علي164346332042070035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل361.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيناديه قاسم خدر كجو164347332042060037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيآيه جاسم محمد عبد هللا164348312042063006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيسرى سعد يونس محمد164349172042371179

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيرنده رشيد حمد حسين164350332042052028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيبيداء عز الدين محمد سليم محمد164351332042070019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيزينب علي عباس محمد164352172042241036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيمروان شواف شفان حجي164353332041052072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل359.0ثانوية االندلس االهلية للبنيناحيائيمحمود نشاط غانم قاسم164354172041092009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيحمديه شمو قاسم خلف164355172042245016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيخالد خديدا خضر اسماعيل164356332041056021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحيناحيائيزهراء محمد باقر شكري قاسم164357332042050010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيزينه معن سالم ابراهيم164358172042357453

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيوسن محمود فاضل غريب164359172042357922

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0ثانوية الجرناف المسائية المختلطةاحيائياسماء جمعه خلف حمود164360182042329001
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسجى احمد محمد صالح حسن164361172042357485

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0ثانوية النهرين للبنيناحيائيمنذر عبد العزيز صبار اسماعيل164362182041067034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيرزينه سعدو رشو الياس164363332042051032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيهاني سعود هاني عبد القادر164364172041023150

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسعاد صبحي شعيب محمد طاهر164365172042357511

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيضياء علي حسين مضحي164366172041350169

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعبد السالم فيصل غازي عبد164367172041350195

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد حمزة سليمان علي164368172041351660

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0ثانوية شايسته للبناتاحيائيهدى هاني طه علي164369312042039017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائينافع سيدو جردو شفان164370332041056086

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيحسين سليمان داود ياسين164371172041119005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيجهان داود قاسم مراد164372332042051019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيمنار محمود احمد حسن164373172042299065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيزينب صبحي يونس مصطفى164374312042081082

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائينجم شرو الياس قاسم164375332041064024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيطه احمد طه علي164376312041070076

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0الخارجيات - ايسراحيائيشفاء احمد عبد احمد164377172042403088

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0الخارجيون - ايمناحيائيشامل حامد حسن علوش164378172041400069

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائياكرام حسين علي برو164379332042052004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمسعود عقيل قيس يحيى164380172041012076

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى علي بدر محمد164381172041008398

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيوليد خالد صالح شهاب164382182041339070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيعاليه علي خدر خديده164383332042051063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيحنان محمد ابراهيم احمد164384172042357216

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0ثانوية سنوني المسائية المختلطةاحيائيكاميران قاسم هسن خليف164385172041368020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيسفيان حميد الياس قاسم164386332041052043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةاحيائيحيدر غانم عباس الياس164387172041367013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيمصطفى جالل رشيد رمو164388332041070089

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيامنه مردان حسن قاسم164389332042070008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيغفران تركي احمد حسن164390172042362063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيرسل علي نزار احمد164391172042289061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزينب علي حسين عبو164392172042371153

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاتن زياد محمد علي164393172042288190

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيبرفي سيدو مشكو ذياب164394332042051013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد موسى حسين عبد هللا164395172041350049
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا عبد الستار عبد الجبار محمد سعيد164396172041351429

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيجياد فراس جيات صالح164397172041186018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيضياء احمد محمد احمد164398172041098021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0اعدادية الوركاء للبنيناحيائيليث محمد احمد إبراهيم164399172041064042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعلي زهير احمد حسين164400172041124100

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيفيان سعيد قاسم عيدو164401172042348056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0ثانوية النور االهلية للبنيناحيائيحسن صهيب موفق اسماعيل164402182041137007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيغاده حازم محمد احمد164403172042357634

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0اعدادية سارة للبناتاحيائيعذراء عمار عزو ايشوع164404172042248040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0ثانوية الهالل المسائية للبنيناحيائياحمد نعيم داخل حسين164405292041155001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0ثانوية المعتصم با للبنيناحيائيهيثم احمد عبد هللا محمد164406172041162026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد حسن محمد علي محمود164407172041178085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائياسالم مسلم عبد يونس164408172041121006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيندى ضياء امير محمد164409172042357777

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيتبارك احمد يونس مجيد164410172042300016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينور ياسر ادريس حسين164411172042357845

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل350.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيشيرين حسن مراد الياس164412332042056055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل350.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيوصال راسم محي موسى164413212042290119

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل350.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد عواد جاسم عبد164414172041350336

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل350.0اعدادية سارة للبناتاحيائيهديه طالل عبو منصور164415172042248070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل350.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمروه عبد هللا محمد امين خضر164416312042047165

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل350.0ثانوية تلسقف للبنيناحيائيكاتيا كامل توما اوراها164417172042086010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيليلى عبد الجبار حسن حسين164418172042353059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياماني يونس جاجان يونس164419172042357110

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائياسماء عبد الستار محمود عبوش164420172042357075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0ثانوية بعويزة للبناتاحيائيهبه احمد سالم صالح164421172042265027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسدرة عبد السميع محمد نور امين164422172042357499

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائياحمد عثمان غفو عثمان164423332041051002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيحنين بدران محمود محمد164424172042357220

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيعاصم دخيل الياس حجي164425332041051059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الخالق سطام بنيامين عبد القادر164426172041351363

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0اعدادية الهويرة المختلطةاحيائيهبه محمود حسين سليم164427312042002011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيشيماء عباس جعفر يونس164428172042261047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0الخارجيات - ايسراحيائيرحمه نشوان احمد سلو164429172042403065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيساره ابراهيم حميد احمد164430172042371165
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيداليا يوسف عبد هللا مصطفى164431172042357245

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزينب حردان نوري محمد164432172042371149

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيزيدان حجي برو خلف164433332041052034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيرفل رافع محمد علي ابراهيم164434172042274037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيرفل رعد اكرم ابراهيم164435172042371126

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائينور صالح كامل مهدي164436182042163049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيعامر بركات شمو خلف164437332041069033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحيناحيائيكرستينا خلف علي جندو164438332042064010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0ثانوية امام غربي للبنيناحيائيشيماء صالح حميد صالح164439172042046010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل346.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيعادل عدنان حسن ميكائيل164440172041364030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل346.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيعاليه عيدو كسو رشو164441332042052039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل346.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبأ احمد عبد االله ذنون164442172042288236

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل346.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائياحمد عبد الستار محمد طه164443172041084008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل345.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيغزوان قحطان عدنان اسماعيل164444172041020079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل345.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيدلشاد حجي خديدا شيبو164445172041059029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل345.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيصونيا سعدون سعيد حسن164446332042051059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل344.0ثانوية بعويزة للبناتاحيائيهدى صادق علي يونس164447172042265028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل344.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمحمد عبد الرحيم محمد علي عبد هللا164448172041118063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل344.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد حسام الدين احمد حسين164449172041350017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل344.0ثانوية قادية المختلطة للنازحيناحيائيزيره حسن مطو حسن164450332042060015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل344.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيجنان صباح موسى حمكو164451172042254017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائياسماء حسن ياسين حسن164452172042371026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0اعدادية الملوية المختلطةاحيائيعبد الملك صالح علي جسام164453182041095007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيابراهيم خليل ابراهيم علي164454172041351007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0اعدادية دهوال المختلطةاحيائينجالء خضر زبلو مجدين164455172042347018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيخالد نعمه عبد حسين164456322041010029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهند مازن خليل عزيز164457172042357899

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0ثانوية سنوني المختلطةاحيائيشيرين خلف سليمان محمود164458172042348046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0اعدادية المربد للبناتاحيائيسميه ذنون خضر عيسى164459172042291057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل342.0الخارجيون - ايسراحيائيمصطفى صالح رشيد مصطفى164460172041402105

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل342.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيهيام ابراهيم صالح غربي164461172042371309

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل342.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيتيتان فخري مجيد محمد164462172042357203

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل342.0ثانوية البغدادي المسائية للبنيناحيائيخميس محمود جلوي مخلف164463192041359018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل342.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمريم اسعيد احمد يونس164464172042357720

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل341.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيأماني خليل حسين الياس164465172042316001
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل341.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيمحمد صبري جهبل شطي164466172041112065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل341.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيلينا حيدر عبد الحافظ عبد القادر164467172042286212

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل341.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيجميله خيرو كفو بشار164468332042056018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل340.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيسندس اسماعيل رمضان يونس164469312042047118

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل340.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيشهد احمد عادل محمد164470312042081109

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل340.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمد رشدي عبدالمنعم ياسين164471172042357671

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل340.0ثانوية سمية للبناتاحيائيوهران حمد نجرس طلك164472182042192024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل340.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيضحى خالد فاضل علي164473172042357595

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل339.0اعدادية المربد للبناتاحيائيوسن محمد نور امين موسى164474172042291094

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل339.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيزبيده خالد فاضل علي164475172042371135

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل339.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتقى احمد شهاب احمد164476172042277026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل339.0الخارجيات - ايسراحيائيآيه مهند يحيى محمد164477172042403008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل339.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيمعالم عبدالرحمن احمد حمد164478172042362077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل338.0اعدادية ربيعة للبنيناحيائيمحمد ادريس علي صادق164479172041112059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل338.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينعم سرمد فهمي داؤد164480172042357787

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيربيع ماهر علي حسين164481172041020046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائياحمد هاشم احمد محمد164482172041121005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0الخارجيات - ايسراحيائيمريم عمران صالح خليل164483172042403121

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيايهاب صباح محمد صالح164484172041350076

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل336.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيبلقيس حمير محمد طه164485172042286056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل336.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمحمد عباس محمد عثمان164486172041118062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل336.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيآمنه حامد عبد هللا حامد164487172042371001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل336.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيمهند محسن حسن اسماعيل164488172041066058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل336.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيرؤوف بسام محمد علي164489172041351259

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل335.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيايهاب احمد زهير رشيد164490172042330029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل335.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيتقي محمد باقر قاسم رضا164491172041124022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعلي اكبر جميل محمد عبد هللا164492172041178066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمريم ليث محمود امين164493312042063100

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعمر زياد كمال يونس164494172041008266

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيبالل عمر عبد الحميد محمود164495332041001025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل333.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائينور ياسين وهب خالد164496172042241079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل333.0اعدادية المربد للبناتاحيائيسفانا احمد عطيه خلف164497172042291055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل333.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائياالء علي الفي سلطان164498172042231015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل333.0اعدادية حمص للبناتاحيائيمالك مروان عبد الهادي محمد164499172042302096

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0ثانوية دار المعرفة األهلية للبناتاحيائيايمان بهلول جاجان خضير164500172042262018
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائينور رفعت محمد نور يعقوب164501172042261071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائياثمار يحيى سليمان علي164502172042362004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد هللا مصطفى مؤيد ياسين164503172041011098

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيوفاء محمد حسن خلف164504172042280143

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيحنين سعد محمد دهام164505172042230017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيهاجر احمد محمد احمد164506172042290202

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل331.0ثانوية المحلبية المسائية للبنيناحيائيدالل اسماعيل محمد علي ابراهيم164507172042365007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل331.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهبه ماجد محمد امين محمد164508172042357870

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل330.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيشهد خليل عبد الودود احمد164509172042315078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل330.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيندى صالح زينل محمد سعيد164510172042251145

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل330.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيمسره زكريا ادريس محمد164511172042357735

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0اعدادية االمين للبنيناحيائيعلي اكبر نواف نوري محمود164512312041009026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0الخارجيون - ايمناحيائياحمد ياسين ظاهر محمود164513172041400016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0ثانوية العرفان للبناتاحيائيزهراء اسماعيل حسين عبدال164514312042060009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتاحيائيزهراء رائد ياسين محمد164515172042293020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0ثانوية المحلبية للبنيناحيائيسمر فتحي علي مصطفى164516172042056001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيطواف درويش خليل اوصمان164517332042056060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيمي عبد هللا احمد جاسم164518172042274080

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل328.0الخارجيات - ايمناحيائيمدينة حجي ناصر رشو164519172042401065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل328.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعلي نعمان محمد عباس164520172041118051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0النصر النموذجية للبنيناحيائياحمد عامر عبيد علي164521312041024018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيصفوان علي حاجي خلف164522332041052054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى وعد مطر يونس164523172041351829

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيسعاد حيدر موسو قاسم164524172042149014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيبسمه يونس حسين عبد هللا164525172042357179

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيأسماء عزيز محمد علي164526172042357001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيعبير عبد الوهاب محمد جميل164527172042357618

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل325.0اعدادية ابن االثير للبناتاحيائيامنه فوزي احمد يونس164528172042274009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل325.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرحمه فارس حامد محمود164529172042357321

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل325.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيعيدي رفو عبد هللا مراد164530332042052041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل325.0اعدادية زينب للبناتاحيائيعائشه وليد حسين حسن164531172042285097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل325.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيرحمة عبد السالم سلطان علي164532172042267023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل324.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيناحيائياحمد محمد عبد الستار محمود164533172041227002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل324.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد مصطفى علي محمد164534172041089011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل324.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيهيا صالح الدين عبد العزيز مصطفى164535172042357904
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل324.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائياحمد محمود عمر حسين164536172041353012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل324.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسين جميل صالح يونس164537172041121013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل323.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيناحيائيمطلك منيزل عباس حصيني164538172041359024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل323.0ثانوية سنوني المسائية المختلطةاحيائيسناء برجس قولو مراد164539172042368003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل322.0ثانوية الدراويش للبنيناحيائيعلي حمزة حسن احمد164540172041169012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل322.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيمحمد غسان محمد حسين164541172041015106

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل322.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيعلي اسماعيل يونس قاسم164542332041070051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل321.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمحمد انيس ادريس ابراهيم164543172041020089

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل321.0اعدادية الراية للبنيناحيائياحمد علي حسين سعيد164544172041025009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل320.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيصادق كامل عبد الكاظم حاجم164545272041009052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل320.0الخارجيات - ايمناحيائيغفران خالد هاشم اسماعيل164546172042401058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل319.0ثانوية القبة للبنيناحيائيعلي مهدي علي حسن164547172041081021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل318.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي حميد سليمان عبد القادر164548252041001174

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل375.0ثانوية بحركه للبنينتطبيقيزياد فقي عمر احمد164549312051100003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيزيد رعد ادريس مصطفى164550172051015021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيصهيب ثامر محسن محمود164551172051023032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل358.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقياالء محمد حسن احمد164552172052237003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقينوره محمد شريف خضر صالح164553172052352020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيابراهيم محمد حسين محمد164554172051351011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0ثانوية العياضية المسائية للبنينتطبيقيمريم امين محمد يونس فارس164555172052361004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيمنصور ناجي اسود سرهيد164556202051250072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل357.0ثانوية الفراتين االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عصام حمدون عبد هللا164557172051227007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0اعدادية اليمن للبناتتطبيقيفرح موفق عبد هللا فتاح164558172052237034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيعمشه عبد الرضا عبد القادر خضر164559172052261016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0الخارجيات - ايمنتطبيقيياسمين احمد عبيد خضر164560172052401034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل356.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيفاطمه خليل محمد يونس محمد164561172052352018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيسيف محمد يونس سلطان164562172051351269

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيارجان محمد طاهر مصطفى164563172051351095

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزينب قاسم ربيع قاسم164564172052288025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمصطفى صفوان اسماعيل محمد علي164565172051011103

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل355.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينتطبيقيحسين علي حسين طه164566172051001002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعدنان صالح احمد حسن164567172051351390

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل354.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقياوس مثنى محمد ذنون164568172051011020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيهمام عبد الرزاق حمد نايف164569172051351750

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل353.0اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيماجد عواد ابراهيم خليفه164570182051005031
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقييونس محمد غانم احمد164571172051350385

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل352.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيعال نامق سليم محمد164572172052357163

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل351.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيلؤي عدي مظهر حامد164573172051015053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل350.0اعدادية برطلة للبنينتطبيقيمرتضى عبد االمير جعفر عزيز164574172051067028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0الخارجيون - ايمنتطبيقيمحمد امين عرب قلي164575172051400048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيمحمد عبد الملك رجب يوسف164576172051118024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل349.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقينرجس عباس هادي محمد امين164577172052236014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيفتحيه محمد عباس نمالن164578172052371055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيبالل فاضل عباس علي164579172051351153

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيسعد نجاح نجم عبد هللا164580102051020088

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل348.0اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيطالب محمد نجيب محمد سعيد رضا164581172051118011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0اعدادية المحمرة للبناتتطبيقيثريا محمد يونس محمد164582172052252005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل347.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياسماعيل اياد سالم اسماعيل164583172051351104

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل346.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيهيثم باسم محمد حماد164584312051009070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل346.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعمر عمار محمد مالو164585172051351460

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل345.0ثانوية الهدى االهلية للبنينتطبيقيمؤمن احسان مؤيد محمد164586172051087002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل345.0اعدادية المحمرة للبناتتطبيقينوره سالم زينل علي164587172052252026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل345.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعلي حامد محمد خضر164588172051351405

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل344.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمصطفى مروان الزم قادر164589172051350331

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل344.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيزينب عبد الباسط حميد عياد164590172052294020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل344.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيرحمه احمد رجب حيمد164591172052357081

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد انيس ادريس ابراهيم164592172051351023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيدالل وليد علي جاسم164593172052357073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيعلي غائب وهب خالد164594172051352051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد ذنون يونس اشهاب164595172051351563

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل343.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عزام خليل ابراهيم164596172051351320

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل342.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيمنار مشعل ابراهيم محمود164597172052371061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل340.0اعدادية برطلة للبنينتطبيقيضياء عوني رشيد صفر164598172051067015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل340.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيعباس رشيد فاضل عباس164599252051116024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل340.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيشهد عزام ذنون مجيد164600172052290032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل339.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمحمد صبحي خلف احمد164601172051020064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل339.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيحكمت عامر حكمت سليمان164602172051011025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل338.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحينتطبيقيمريم دريد صباح متي164603332052050002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل338.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيسيف محمد دخيل خضر علي164604172051124020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل338.0الخارجيات - ايسرتطبيقيرفل ادريس محمد حسين164605172052403021
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0ثانوية العياضية المسائية للبنينتطبيقينوال عبد القادر محمد علي عبد القادر164606172052361005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل337.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعلي خليل ابراهيم محمد164607172051351407

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل336.0اعدادية الشهيدة شموني للبناتتطبيقيديما جمال دنحا داود164608172052249007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل336.0الخارجيات - ايسرتطبيقيحنان عدنان امجد صالح164609172052403016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل336.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيرؤى خالد صباح حمدي164610172052357077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل335.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيصفا عامر محمد ذنون164611172052231018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل335.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيزيد راكان قاسم احمد164612172051011035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيفتحي خالد فتحي صالح164613172051351495

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقياحمد مصطفى احمد مصطفى164614172051352006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيازهر صباح محمد زيدان164615172051008019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل334.0اعدادية قره قوش للبنينتطبيقيمانويل ابراهيم مارزينا ابراهيم164616172051069023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل333.0ثانوية ارض الرافدين االهلية للبناتتطبيقيجنات احمد رديف ذنون164617172052381002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل332.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيارجوان احمد محمد حامد164618172052371004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل330.0اعدادية تطوان المسائية للبناتتطبيقيسلوان حماد جدوع حسين164619172052357139

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل330.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيبشار نشوان محمد يونس164620172051026025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيعذراء جميل داخل علي164621222052323082

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيخالد عبد هللا محمد عطية164622172051350097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل329.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيعمر محمود خليل محمد164623172051027058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل326.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمهند ثائر هاشم عبد الكريم164624172051351735

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل325.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيعبد الكريم نوري عبد الوهاب احمد164625172051352045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل325.0ثانوية المنار المسائية للبنينتطبيقينمير رائد عبد الكريم بولص164626172051364027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل325.0اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيصبريه محمد حسين محمد164627172052261015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل323.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيقاسم امجد حسين محمد164628172051352057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل320.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيإبراهيم الياس خضر جمعه164629172051018001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل319.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا لقمان جالل محمد164630172051351367

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل316.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقييوسف محمد نجم عبد الموجود164631172051028141

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل312.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمشتاق احسان محمد شيت محمد سليمان164632172051124054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل306.0اعدادية الصديق للبنينتطبيقيمحمد مظفر محمود شهاب164633172051028106

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى359.0الخارجيون - ايسرادبيرياض عبدالرزاق مصطو 164634172021402047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى359.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيواقد يوسف علي كصب164635182021339112

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى359.0اعدادية زينب للبناتادبيقمر ابراهيم محمد العطا هللا164636172022285030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى359.0أعدادية االمين للبنينادبيمحمد شامل نوفل صالح164637172021019019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى358.0ثانوية الخضراء للبناتادبيدالل محمد حمود صايل164638172022310003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى358.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيابراهيم باسم حسن نوري164639112021033001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى357.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياوس محسن مرعي حسن164640172021351096
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى357.0اعدادية االمجاد للبنينادبيابراهيم محمد فاضل حمادي164641172021026002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى357.0الخارجيون - ايسرادبيمصطفى وليد بشير يحيى164642172021402162

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى356.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيحنين عمر ابراهيم محمد صالح164643172022357078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى356.0ثانوية سيوان للبناتادبيرحمه ياسر جاجان مال هللا164644312022038007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى355.0ثانوية فايدة المختلطة للنازحينادبيأيمن محمد يونس فتحي164645332021050001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى355.0ثانوية تل الهوى للبنينادبيوليد حمود نومان ذيبان164646172021181012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى355.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيمصطفى احمد سادة جعيب164647112021057078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى353.0اعدادية الشافعي للبنينادبيعبد الرحمن عبد هللا خضر عبو164648172021144015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى352.0اعدادية االصمعي للبناتادبيفاطمه احمد سطام هلوش164649172022289035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى351.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيعلي حسن علي نمش164650172021360030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى350.0اعدادية برطلة للبنينادبيعلي اكبر حسين علي حمزه164651172021067020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى350.0ثانوية القوارير للبناتادبيفاطمه الزهراء وسام احمد حميد164652212022150040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى350.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيياسين احمد شهاب احمد164653172021351589

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى349.0اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمد حيدر زيدان سلطان164654172021064024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى348.0ثانوية عثمان بن عفان للبنينادبيحسن صالح احمد محمد164655182021074004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى348.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد محمود جاسم محمد164656172021350186

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى347.0اعدادية التحرير للبناتادبيرفل محمد فرحان يوسف164657172022296012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى347.0ثانوية غرناطة للبنينادبيعثمان محسن برزان طه164658182021125017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى347.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيمارفينا يونادم كوركيس عوديشو164659332022040031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى347.0اعدادية النيل للبنينادبيعبد هللا علي احمد عبد هللا164660172021027024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى346.0ثانوية سد الموصل للبنينادبيعبد هللا احمد لطيف علي164661172021094002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى342.0اعدادية سارية للبنينادبيابراهيم بشار برزو رستم164662172021018001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى342.0اعدادية الثقلين للبنينادبيابراهيم عماد ابراهيم جساب164663242021030001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى342.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيحسين صدام حسين محمد164664172021351135

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى342.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد عبد السالم ابراهيم اسماعيل164665172021351032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى339.0اعدادية زينب للبناتادبيهند منهل حازم قاسم164666172022285040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى339.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد جاسم نزال خليف164667172021351018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى337.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيسليم محمد سليم محمد164668192021350057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى336.0ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتادبيتبارك عصمت برهان الدين عبد القادر164669172022312001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى335.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيمريم محمد تركي عبد164670122022087056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى333.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد طارق احمد نايف164671172021351435

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى333.0الخارجيون - ايسرادبيابراهيم جبرائيل ابراهيم جبو164672172021402001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى332.0اعدادية سارة للبناتادبيظفر سعد حبيب صليوه164673172022248014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى330.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمهند ايمن ذنون احمد164674172021350222

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى330.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي اسماعيل خليفه مجيد164675272021038066
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى330.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمصطفى خير هللا يونس اسماعيل164676172021142024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى330.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد الباري عايد عبد شاكر164677172021351225

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى328.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيفهد حازم محمد محمود164678332021001030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى328.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمحمد حسين شتيت مهودر164679152021017121

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى328.0اعدادية المهيمن للبنينادبيامير محمد جاسم محمد164680272021035001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى327.0ثانوية مخمور المسائية للبنينادبيعبد الباري شاكر محمود لجي164681172021356008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى326.0ثانوية جابر بن حيان االهلية للبنينادبيأحمد ثامر سلمان محمود164682142021180001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى326.0اعدادية الجزيرة للبنينادبيمحمد حلمي علي ناقي حسن164683172021121014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى324.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمود بشار محمود عبد هللا164684172021351493

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى323.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيزينل هاشم زبير ابراهيم164685172021351183

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى323.0ثانوية االقتدار للبناتادبياسراء محمد محسن عباس164686212022119001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى323.0ثانوية الكوير المختلطةادبيصالح منصور عبد هللا رحيل164687312021066002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى322.0ثانوية القادسية للبناتادبيشهد حازم غانم محمد164688172022299018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى322.0ثانوية السيبة للبناتادبيهدى علي هادي محمد164689162022250020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى322.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد ياسر جاسم محمد164690172021351484

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى321.0اعدادية الصادق االمين للبنينادبياحمد ياسين زينل حسين164691172021178003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى321.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبينجالء محمد فتحي عائد164692172022357228

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى321.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعلي خلف مقيم سلطان164693172021351298

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى321.0ثانوية غرناطة للبنينادبيعلي طه علي طه164694182021125019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى321.0اعدادية الشهاب للبنينادبييونس فوزي عبد يونس164695172021143024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى321.0ثانوية الخليل المسائية للبنينادبيمصطفى احمد اسماعيل خليفه164696102021210055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى321.0اعدادية برطلة للبنينادبيمحمود علي سليمان سلطان164697172021067033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى320.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيشيماء حازم مصطفى محمد164698172022357166

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى320.0اعدادية سومر للبناتادبيتبارك مصعب طه محمد164699172022314008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى320.0اعدادية الصديق للبنينادبييحيى زكريا حازم حمودي164700172021028042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى320.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيمحمد شاكر محمود محمد164701172021011037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى320.0اعدادية التحرير للبناتادبينور حسين علي خلف164702172022296025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى320.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيحنين مال هللا ذنون يونس164703172022357079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى320.0اعدادية العياضية للبنينادبياحمد باسل محمد ياسين الياس164704172021115001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى320.0ثانوية االقصى للبناتادبيهيفاء محمد راضي زوري164705282022071050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى320.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيعلي ستار بزون مطر164706272021150057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى320.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد ذاكر سعيد خضر164707172021351423

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى320.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيمحمد عامر يونس سرحان164708172021351438

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى320.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيتقى اياد فخري شيت164709172022371021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى320.0اعدادية الشافعي للبنينادبيعمر شاكر محمود محمد164710172021144027
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى320.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيعلي مروان صالح عليج164711182021004040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى320.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانيادبيعبد القادر احمد صبحي عبد الرحمن164712202021391007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى319.0اعدادية الراية للبنينادبياواب زيد يونس محمود164713172021025007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى319.0اعدادية المشروع للبنينادبيعلي صباح علي مارد164714232021010035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى319.0اعدادية المرتضى للبنينادبيعباس علي طالع بدن164715282021002040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى319.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمرتضى فؤاد رحيم كاظم164716142021029068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى319.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيابراهيم محمود ايوب احمد164717332021001001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى319.0ثانوية الثوار للبنينادبياثير عادل مزعل فرحان164718112021012001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى318.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيجعفر محمد حسن راضي164719272021031038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى318.0اعدادية البشير للبنينادبياحمد حارث صبيح جفال164720142021036002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى318.0اعدادية بحزاني للبنينادبيرامي زهير حيدر كنوص164721172021060003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى318.0اعدادية الزهور للبناتادبيصفا رضوان احمد قادر164722172022290042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى318.0اعدادية الفاو للبناتادبيآيه ليث وعد هللا صالح164723172022235002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى317.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيكيالن موفق اكرم موسى164724172021351387

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى317.0ثانوية المدائن المختلطةادبيمحمد اياد محمود ابراهيم164725212021227009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى317.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبياحمد علي خزعل احمد164726172021350020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى317.0اعدادية الكندي للبنينادبييوسف عادل مجيد عثمان164727172021021022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى317.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيفؤاد وعد ارحيل احمد164728172021351352

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى317.0الخارجيون - ايسرادبياحمد جاسم محمد احمد164729172021402006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى316.0اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيمصطفى سالم شكر محمد164730212021022026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى316.0ثانوية مامه ريشه للبنين - دراسة كرديةادبيارام اسماعيل عمر محمود164731202021298003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى316.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيبالل موفق محمد زيدان164732172021351116

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى316.0ثانوية جيا المسائية للبنينادبيمحمد معد طارق فياض164733322021060034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى316.0اعدادية الراية للبنينادبيمحمد وعد محمد سعيد شاهين164734172021025049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى316.0ثانوية العبير المسائية المختلطةادبيعمار فاضل خلف صالح164735172021362024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى316.0ثانوية الحارث المسائية الختلطة|ادبيعلي محمد عرميط فرحان164736182021341022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى316.0اعدادية بعشيقة للبناتادبيريحان عامر جيجو مراد164737172022244013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى316.0ثانوية الخلفاء للبنينادبياحمد كمال عويد فياض164738192021036006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى316.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيهاجر طالل عساف حسن164739172022357245

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى316.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيغسان غانم سعدي علي164740172021351350

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى316.0ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيصالح ادهام فاضل صالح164741172021366033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى316.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد الرحمن خلدون سعيد عبد164742172021351232

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى315.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمود شاكر محمود حسين164743172021350194

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى315.0ثانوية اغادير المسائية للبنينادبيحسن هادي احمد اسماعيل164744212021282008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى315.0اعدادية برطلة للبنينادبيحيدر محمد اسماعيل مجيد164745172021067015
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى315.0ثانوية بازوايا للبنينادبيقاسم عادل عباس احمد164746172021065011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى315.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيشه بول فاخر فريق محمد164747202021377063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى314.0ثانوية المحلبية المسائية للبنينادبياحمد عبد الستار محمد حماده164748172021365001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى314.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيميسر مسلم حيدر علي164749172021351562

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى314.0ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيعمار فوزي فتحي عبد هللا164750172021366067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى314.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبييوسف علي داود خميس164751212021001078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى314.0اعدادية الشهيد حسين درويش للبنينادبيمهند ياسر حازم جميل164752172021126020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى314.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبيأمينة عبد هللا محمود بلو164753332022040001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى314.0اعدادية بروانة للبنينادبيبشار زهير مطر مذري164754192021067007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى314.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا ياسر جبر هاشم164755132021017062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى314.0اعدادية الصديق للبنينادبيسعود عامر هاشم خليل164756172021028020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى313.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيغفران محمود احمد عيسى164757172022371055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى313.0ثانوية النركزلية للبنينادبيخليل طه محمد احمد164758172021192004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى313.0اعدادية االخوة للبنينادبيانفال احمد ياسين ذكري164759172022224002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى313.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتادبيامنيه محمد عبد الوهاب محمد164760172022330002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى313.0ثانوية الضحى للبناتادبيزينب اسعد غازي ابراهيم164761172022316018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى313.0ثانوية حمرين المسائية للبناتادبيمريم مروان سالم محمد164762312022081041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى313.0ثانوية بعويزة للبنينادبيبكر حسن خلف جدعان164763172021083004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى313.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبياحمد محمد حازم عبد هللا164764172021351054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى313.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبياحمد يحيى نقي علي164765172021358006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى313.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيلقمان نجم عبد هللا عبد القادر164766172021080025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى313.0ثانوية كرصور للبنينادبيمحمد فيصل محمد سالم164767172021097006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى312.0ثانوية سيوان للبناتادبيمروه ابراهيم شكر مير علي164768312022038024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى312.0اعدادية الصديق للبنينادبيعبد هللا نوفل نوري محمد164769172021028034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى312.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعيسى فيصل محمود محمد164770172021351348

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى312.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيعبيده خطاب حامد محمد164771172021020020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى312.0اعدادية سارة للبناتادبيسارة وسام توما يوسف164772172022248010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى312.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيبكر محمد وعد هللا قاسم164773172021017009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى311.0اعدادية الحفرية للبناتادبيدعاء غالب حسن كاظم164774262022091015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى311.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعلي ذنون صالح محمود164775172021142014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى311.0ثانوية طرفة بن العبد للبنينادبيحارث حوم خلف علي164776212021075006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى311.0ثانوية القادسية للبناتادبيرقية هيثم شيت ابراهيم164777172022299010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى310.0اعدادية الشافعي للبنينادبيمحمد يونس ذنون حسن164778172021144039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى310.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمصطفى محمد عادل عبد هللا164779172021350215

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى310.0ثانوية تلكيف المسائية للبنينادبيسيف احمد يونس احمد164780172021358012
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى309.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمحمد غسان غانم داود164781172021020035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى309.0اعدادية حديثة للبنينادبيعلي طالب فرج عبد هللا164782192021019023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى309.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيهبة مازن حميد عبد هللا164783182022374092

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى309.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبينور الدين نزار حامد عبو164784172021001019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى309.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيظفر وليد خليل ابراهيم164785172022357173

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى309.0ثانوية القادسية للبناتادبيرحمه رافع عدنان محمد164786172022299007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى308.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيقتيبه زهير محمد نوري164787172021351371

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى308.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد اسماعيل ابراهيم جمعه164788212021014001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى308.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيحسن صفوان محمد احمد164789172021351130

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى307.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمحمد ماجد راضي عسكر164790142021005057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى306.0ثانوية المعارف المسائية للبناتادبيودق فتحي عبد اللطيف حسن164791172022371085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى306.0اعدادية شط العرب للبناتادبيضحى محمود شافي جبر164792232022124067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى306.0ثانوية القيارة المسائية للبنينادبيثامر عبد جاسم محمد164793172021366023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى305.0ثانوية حمرين المسائية للبناتادبيامنه صادق محمد عبد العزيز164794312022081007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى304.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعبد الرحمن خليل محمد هالل164795212021038058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى303.0اعدادية الحكمة للبنينادبيهشام خليل عمر محمد164796172021009036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى303.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعلي شاكر محمود سلمان164797112021181076

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى302.0اعدادية النيل للبنينادبيعلي عامر محمد عباس164798172021027028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى302.0ثانوية المناسك للبناتادبيزهراء عبد الحسين جبر حسين164799272022104049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى302.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيعبد الرحيم شهاب احمد عبد الغفور164800192021020023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى301.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيتوبه محمود وهيب عبد الرزاق164801192022168009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى301.0ثانوية القدس المسائية للبنينادبيباسم ناظم عبد اللي حصوان164802252021152014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى300.0اعدادية المربد للبناتادبيشيرين ابراهيم شهاب احمد164803172022291027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى300.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبييوسف رائد رمضان عبد هللا164804172021351597

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى300.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيمالك سعد عبد الوهاب عبد الرزاق164805112022073066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى564.0ثانوية التميز االهلية للبنيناحيائيمحمد عدنان حمادي جاسم164806102041053008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى460.0ثانوية بازوايا للبنيناحيائيزين العابدين عصام جمال موسى164807172041065013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى441.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيعمر قيس سامي سعيد164808172041015078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى423.0عدادية الشهيدة نجوى عبد االله للبناتاحيائيسرى رافع عبد هللا فتحي164809172042292029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى413.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائياسامة حميد عبد هللا محمد164810182041141008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى376.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيصادق رنيس بركات حنجي164811332041051058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى375.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيشهد محمد خالد عبد القادر164812172042357553

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى365.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيمحمد قاسم عادل محسن164813172041066051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى359.0اعدادية المربد للبناتاحيائيهدى طه محمد حميد164814172042291091

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى359.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيغاده حسين صالح مصطفى164815172042232110
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى358.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيذياب محسن محمد غائب احمد164816172041015037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى355.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائينور صباح لطيف حمد164817112042217078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى353.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيايمن عادل شعبان احمد164818172041351155

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى352.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد سالم يونس محمد164819172041351674

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى352.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيايه ثائر عبد هللا امين164820172042371058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى351.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى نوفل محمود عزيز164821172041351828

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى350.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيزينه بركات ناصر شيبو164822332042056034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى348.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيايمان وعد هللا بكر محمود164823172042286048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى347.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائياحمد عبدالجبار عبدالقادر موسى164824172041353009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى345.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيسركيس عماد سركيس ايشوع164825172041364024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى344.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعقيل علي رضا حسين164826172041068043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى341.0ثانوية معاوية بن ابي سفيان للبنيناحيائياحمد جاسم غدير داود164827182041054001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى339.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا لقمان يونس ذنون164828172041351442

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى339.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيمصطفى محمود جاسم محمد164829172041160012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى337.0ثانوية البعاج المسائية للبنيناحيائيمصطفى فوزي سليمان علي164830172041360006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى337.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيناجي حجي حيدر كيجو164831172041149054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى333.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائييوسف شعبان عبد هللا يونس164832172041350420

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى333.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيساره نجم عبد هللا خورشيد164833172042267038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى332.0ثانوية اصفية للبناتاحيائينور محمود صالح خضير164834172042337011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى326.0ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيعبد هللا محمود مطيران خضير164835172041038019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى325.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائينشوان موسى بكر خلف164836332041056091

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى323.0اعدادية سارة للبناتاحيائيبسمة عصام فرج بطرس164837172042248009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى321.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيروان صفاء الدين جعفر حبيب164838312042063043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى319.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمرتضى عبد حسين جيجان164839252041150384

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى318.0اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد محمد غازي رشيد164840172041018024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى318.0اعدادية دهوال المختلطةاحيائيفاطم خضر كرنوص خلف164841172042347015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى318.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيهيفاء زكي محمد علي164842172042286270

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى318.0ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيمحمود فتحي محمود عطية164843172041038029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى316.0ثانوية بيرسفي ١ المختلطة للنازحيناحيائياسيا كمال الياس خلف164844332042023004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى316.0اعدادية المربد للبناتاحيائيرحمة احمد عبد الرحمن مصطفى164845172042291032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى316.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينهى سعد احمد صالح164846172042357791

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى316.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائيرنا عبد الحكيم علي يونس164847172042261030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى315.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيفرح اشرف عبد المحسن فخر الدين164848172042330092

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى315.0ثانوية الثورة للبناتاحيائيسجى عامر محمد قاسم164849172042279030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى314.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيتيميه غازي خلف عثمان164850332042070022
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى313.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيناهده شمو عباس حمو164851332042069023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى313.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيسجاد قاسم حسن حسين164852172041124071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى312.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيرجاء قاسم اسماعيل حسين164853172042357289

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى310.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيماهر احمد علي محمد164854172041089010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى310.0الخارجيون - ايمناحيائيبدر محمديونس مصطفى محمد164855172041400027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى310.0اعدادية الزهور للبنيناحيائياحمد بشار علي مصطفى164856172041015006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى309.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا احمد خضر محمود164857172041351413

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى308.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيحنان ناظم محمد عبد هللا164858172042357217

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى308.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيوعد طه ياسين محمود164859172041351891

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى307.0ثانوية الشهداء للبنيناحيائيحيدر احمد عبد هللا علي نقي164860172041123004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى306.0ثانوية كبرتو الثانية المختلطة للنازحيناحيائيدالل كمال عيسى علي164861332042069008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى305.0اعدادية التحرير للبناتاحيائياية رافع جار هللا علي164862172042296010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى304.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائياحمد بشار الياس عجم164863332041052003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى369.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيمحمد فارس محمد بشير محمود164864172051016030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى359.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه سامي سراي عيدان164865272052079020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى358.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمد عواد مشعل نايف164866172051351613

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى354.0اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيحسين علي اكبر غايب محمد164867172051121012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى354.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيزينة ناطق اكرم حسين164868172052321006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى351.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد بشار سلطان جاسم164869172051351026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى350.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمحمود طه صالح فتحي164870172051351662

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى348.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد النبي مراد احمد164871172051351057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى346.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى جمال داؤد سلمان164872172051351680

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى342.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيعلي احمد هادي عبود164873172051351401

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى339.0الخارجيون - ايسرتطبيقيمجيد نبيل مجيد منصور164874172051402048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى334.0ثانوية المعارف المسائية للبناتتطبيقيمها محمود بطاح عزاوي164875172052371063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى329.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيريتا سامي حبيب يوحنا164876172052247010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى326.0اعدادية تلعفر للبنينتطبيقيعبد اسماعيل عبد بكر164877172051118012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى323.0اعدادية اشور للبنينتطبيقيزيد ربيع كوما بهنان164878172051147006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى321.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقيابراهيم عبد المجيد عبد احمد164879172051351007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى316.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمشتبى عبد الرزاق مصطفى رضا164880172051124055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك360.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةادبيشاالو اكو أحمد عبد هللا164881202021363006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0ثانوية نور االسالم المختلطةادبيمحمد عدنان جهاد احمد164882212021243010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبيبرهان خليل ابراهيم عبد هللا164883202021261020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0اعدادية يايجي للبنينادبيليث لقمان سبهان عسكر164884202021203025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيدنيا نوزاد محمد رحيم164885202022124012
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةادبيبه بوله ازاد عباس محمد164886202022333011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0ثانوية الشهباء للبناتادبيازهار واثق شكر محمود164887202022106007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةادبيمريم بشار عبد الستار فارس164888202022365016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةادبيمحمد ازاد نصر الدين عثمان164889202021364009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيسليمان بختيار غازي قادر164890202021377054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيايالف صالح رشاد ولي164891202022282028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0اعدادية طوز للبناتادبيفاطمه عدنان عباس زين العابدين164892182022181033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0ثانوية ره نجوري للبناتادبياالء علي رشيد كريم164893202022107001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةادبيايناس محمود شكور قادر164894202022338006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0اعدادية بيخال للبنينادبيعلي مهدي خليل ابراهيم164895212021074064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0ثانوية الشهباء للبناتادبيهاجر عمر عبد حمود164896202022106068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0ثانوية االنتصار المختلطةادبيوحيده شحاذه صالح محمد164897202022234011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبياحمد سيروان محمد حيدر164898202021313007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيامل صالح مصطفى محمد164899202022282020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا حسن طه حمودي164900202021081022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0ثانوية الملحة المختلطةادبيمحمد صباح عبد هللا صالح164901202021202009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبيصنوبر لقمان خورشيد جوهر164902182022383034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينادبيقتيبه رحيم مصطفى نصيف164903202021016017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0اعدادية الواسطي للبنينادبيمنشد ابراهيم منشد فدعوس164904202021079040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسام باسم سعيد جاسم164905202021009030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيمحمد سالم ابراهيم مردان164906202021306075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك358.0ثانوية مامه ريشه للبنين - دراسة كرديةادبييوسف كاظم قاسم عثمان164907202021298014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك358.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمبست عادل رشيد محي الدين164908202021313049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك358.0ثانوية اولي االلباب المسائية للبنينادبيجاسم فاضل محمد مدفع164909202021265009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك358.0اعداديه الرواد  للبنينادبيبراء سامي امين محمود164910202021022012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك358.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةادبيقصي سعد عواد علي164911202021283024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك358.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيزينب خالد اسماعيل خليل164912202022121011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك358.0ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبيامين مهدي هادي امين164913202021316006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك358.0ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيمصطفى فيصل فاضل علي164914202021200007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك358.0ثانوية نور االسالم المختلطةادبيوردة يوسف محمود حميد164915212022243005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك358.0ثانوية باغداكول للبناتادبيكلشان هاشم فاضل علي164916202022111021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك358.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيعباس جمال خليل محمد164917202021259115

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك358.0ثانوية القورية للبناتادبيساجدة عبد هللا صالح عبد هللا164918202022110018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك358.0ثانوية الصفوة للبناتادبيهبه نجاح محمد صالح164919202022125032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك358.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتادبياسراء نجات محمد رضا يونس164920202022153002
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك358.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمصطفى ياسر مصطفى عالوي164921202021009088

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك358.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعبد هللا اسماعيل رحمان علي164922202021009045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك358.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبياستبرق ياسر رضا بابا عادل164923202022121001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك358.0اعداديه الرواد  للبنينادبينور الدين نظام عز الدين رشيد164924202021022079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك358.0ثانوية شفق للبناتادبيعائشة محمد عبد الخالق حسن164925202022145013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك358.0ثانوية سروة للبناتادبياسراء جبار خطاب عمر164926202022152001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك358.0اعدادية االسكندرونة للبنينادبيرائد حسن صالح موسى164927182021012017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك358.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةادبيله نجة فتح هللا امين محمود164928202022362005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك357.0اعدادية الهدى للبناتادبيضحى ياسين خلف كريم164929202022117033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك357.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبياحمد كمال مصطفى جالل164930202021377015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك357.0ثانوية الصفوة للبناتادبيعذراء حسن جباري عالوي164931202022125024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك357.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبينورالهدى صباح نوري حسين164932202022121031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك357.0اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد مازن جهاد يونس164933202021011033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك357.0ثانوية جيا المسائية للبنينادبيعبد القادر عبد هللا علي عايد164934322021060021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك357.0اعدادية الخنساء للبناتادبيابتسام محمد حسين علوان164935202022141001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك357.0ثانوية النه المسائية للبناتادبيبانه حتم كريم زينل164936202022383005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك357.0ثانوية الشهباء للبناتادبيزينه حقي اسماعيل صالح164937202022106032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك357.0ثانوية باغداكول للبناتادبيزبيدة عبد الواحد حسين فتحي164938202022111009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك357.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيعلي حميد مجيد رحيم164939202021307016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك357.0اعدادية الفرات للبنينادبيوسام محمد خضر عالوي164940202021007070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك357.0ثانوية الطيبات للبناتادبينورس صالح محمد عموري164941202022159020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك357.0ثانوية الطيبات للبناتادبيزينب ماجد حاتم ابراهيم164942202022159011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك357.0ثانوية القورية للبناتادبيامنة ظافر داوود جميل164943202022110007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك357.0اعدادية السياب للبنينادبييوسف بهروز عباس علي164944202021078118

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك357.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيسرمد فرهاد سرتيب اسعد164945202021307010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك357.0الخارجيونادبيعبدالرزاق نومان حتاوي غدير164946202021400171

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك357.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيسجاد خالد خليل ابراهيم164947202021030007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك356.0ثانوية القلعة للبناتادبينور فالح جادر درويش164948202022104024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك356.0ثانوية ٩ نيسان للبناتادبيمنار سمار حسن عزيز164949202022101022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك356.0اعدادية القدر للبنينادبيوضاح شهاب محمد علي164950212021089065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك356.0اعدادية طوز للبناتادبيملك هادي غازي عبد هللا164951182022181039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك356.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيعبد هللا عادل نوري محمد164952202021377067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك356.0ثانوية ٩ نيسان للبناتادبيفرح غضبان عواد محمود164953202022101019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك356.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيحسن هادي عزيز محمد164954202021051006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك356.0ثانوية االمجاد للبناتادبيرواء جاسم محمد عبد هللا164955162022454008
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك356.0اعدادية الهدى للبناتادبيوجدان عدنان اكبر علي164956202022117051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك356.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيمحمد مهدي صالح حمزة164957202021085058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك356.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيحوراء خليل حسين شريف164958202022148008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك356.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيهدى نجاة مجيد زينل164959202022346051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك356.0ثانوية العبادات المختلطةادبيطه حسين جهاد جواد164960202021027004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك356.0اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه سليم نعيم كريم164961202022117035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك356.0ثانوية طوبزاوة المختلطة - الدراسة الكرديةادبيمحمد يعقوب عزيز محمد164962202021368009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك356.0اعدادية الحجرات للبناتادبيفاطمه عامر خضير علي164963212022109028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك356.0اعدادية الفراهيدي للبنينادبيمصطفى قحطان عدنان كريم164964212021027031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك356.0اعدادية ١١ اذار للبناتادبيسلوى سالم خورشيد محمد164965202022136012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك355.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيشونو يوسف علي قادر164966202022144032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك355.0ثانوية الشيخ إبراهيم المهيري المسائية للبنينادبيمحمد جمعه عبد هللا علي164967202021267036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك355.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبينور احمد محمد ابراهيم164968202022121028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك355.0ثانوية النزاهة للبناتادبيزبيده فالح جعفر خورشيد164969202022130013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك355.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيزوان نوزاد حسين علي164970202022332007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك355.0ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبيسفين لقمان حسن حسين164971202021316013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك355.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيزهراء محمد زين العابدين حيدر164972202022148017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك355.0اعدادية الجواهري للبنينادبيعالء عبد هللا اسود خطاب164973202021015023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك355.0اعداديه الرواد  للبنينادبيمحمد فرهاد احمد صمد164974202021022064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك355.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةادبيعمار وسمي عبد هللا حمد164975202021255032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك355.0الخارجيونادبيتيمور محمد حسن صالح164976202021400068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك355.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيهيلين دلير عبيد رسول164977202022332023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك354.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيهيفاء كمال احمد مصطفى164978202022124030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك354.0اعداديه الرواد  للبنينادبيحامد فندي محمود عارف164979202021022016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك354.0ثانوية الشهباء للبناتادبيزينب فوزي احمد عرب164980202022106030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك354.0اعدادية الجواهري للبنينادبياحمد رسول حمد رسول164981202021015004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك354.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيعامر محمد حسين عبد هللا164982202021259114

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك354.0اعدادية السياب للبنينادبيعمر عامر حسين محمد164983202021078069

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك354.0ثانوية الصفوة للبناتادبيزينب شاكر نوري شاهين164984202022125017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك354.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيبشار سالم دعاء خيل164985252021160008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك354.0ثانوية بارش للبنات - تركمانيادبيديالن ايدين احمد محمد164986202022395009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك354.0ثانوية الشيخ رضا الطالباني المختلطة دراسة كرديةادبيكيالن محمد مولود ابراهيم164987202021369013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك354.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيساره ترك اوز نصرت عبد القادر164988202022160005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك354.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيكاروان فرحان عبدول محمد امين164989202021313046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك354.0اعدادية الهدى للبناتادبيشهد خالد عدنان عثمان164990202022117026
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك354.0اعدادية السياب للبنينادبيعبد الخالق عامر عبد اللطيف صعب164991202021078044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0الخارجيونادبيعبدالصمد محمد طاهر قادر164992202021400175

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيعلي عبد الرحمن نوري نجم164993202021307018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0اعداديه الرواد  للبنينادبيماجد ستار جمال جاسم164994202021022055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0اعدادية السالمة للبناتادبيضحى نصرت عبد هللا يونس164995202022155011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0ثانوية ٩ نيسان للبناتادبيمنار احمد دهر محيميد164996202022101021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةادبيماردين عباس احمد محمد164997202022352022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةادبيسوما صدر الدين مجيد محمود164998202022319014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0الخارجياتادبياسن عثمان محمود محمد164999202022401007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0ثانوية الرباط المسائية للبنينادبيحسين فاضل جليل احمد165000202021253017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيرياض سالم خالد معروف165001202021306040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبياحمد خضر سالم خلف165002202021259018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيمعد مهيدي صالح صباحي165003202021259243

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0ثانوية البردة المختلطةادبيعمر فاهم محمد حسين165004212021251013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0اعداديه الرواد  للبنينادبيفالح حسن رمضان محمد165005202021022051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبياحمد شيرزاد محمد جاسم165006202021085003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيآيه محمد حسين إبراهيم165007212022179003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبياسماء محمد منصور محمد165008322022030006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0ثانوية باغداكول للبناتادبيفاطمة نزار بيرام صديق165009202022111019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيختام خميس محمود حسون165010202022144015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةادبيطه شاكر محمد حسين165011202021310007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيعلي محمد نجيب معروف165012202021307020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0ثانوية الصباح للبناتادبيساره عدنان مصطفى عطيه165013202022190008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيمصطفى اكرم محمد صابر165014202021377108

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيسوالف محسن علي صالح165015202022335032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0اعدادية المستقبل للبنينادبيياسين خالد طلب زيدان165016202021011046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيمصطفى سعاد شكر حسن165017202021377109

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0ثانوية رايات للبنين- دراسة كرديةادبيعلي ابراهيم كريم اسماعيل165018202021300004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0اعداديه الرواد  للبنينادبيعمر سعدي محمد عباس165019202021022047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0الخارجيون - الدراسه الكرديهادبيسالم فتحي عباس عبدهللا165020202021402033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0ثانوية النسور المسائية المختلطةادبيعباس حاجم حميد ابراهيم165021202021257022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0اعدادية الحجرات للبناتادبيهدى عدنان عباس نصيف165022212022109036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبييوسف ياشار مسيب علي165023202021085077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيكوثر علي حسين سلطان165024202022282109

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى هشام نوري خورشيد165025202021081050

صفحة ٤٧١٥ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيريان صباح ظاهر احمد165026202022354022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0اعدادية الواسطي للبنينادبيمحمد نجم الدين شهاب احمد165027202021079034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0اعدادية داقوق للبنينادبيعلي محي يونس جاسم165028202021017015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0الخارجياتادبيميالد ابراهيم عبدهللا شابي165029212022401089

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0اعدادية الفرات للبنينادبيعالء سالم جار موسى165030202021007028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0اعداديه الرواد  للبنينادبيمحمد احمد مجيد ولي165031202021022058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك351.0اعداديه الرواد  للبنينادبيمصطفى عباس عبد نوفان165032202021022071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك351.0اعدادية طوز للبناتادبيهند ابراهيم جميل فدعم165033182022181043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك351.0اعدادية يايجي للبنينادبيعيسى عبد هللا محمد علي165034202021203023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك351.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةادبياحمد لقمان عبد القادر مجيد165035202021310003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك351.0اعدادية القدر للبنينادبيعلي محمد عبد هللا معروف165036212021089038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك351.0ثانوية الفاروق المختلطةادبياسامة نوري محمد محمود165037202021201006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك351.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةادبيالفه ريكات كريم كاكه ره ش165038202022341026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك351.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيمروان عدنان حسن ياسين165039202021201037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك351.0ثانوية القورية للبناتادبيفاطمة ئاالن محمد علي165040202022110028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك351.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيزينب حسين محمد محي الدين165041202022148020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك351.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيحفصه زكريا زكي طه165042202022121006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك351.0ثانوية البينات المسائية للبنينادبيميسر دهر داود طعمه165043202021263026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك351.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيمحمد ابراهيم اسماعيل عبد هللا165044202021201031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك350.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةادبياشنا خليل انور محمد165045202022338004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك350.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيخالد مشعل حمد عبد165046202021259061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك350.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيهدير باعث عبد صالح165047322022030044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك350.0اعداديه الرواد  للبنينادبيعبد الرحيم محمد قادر غني165048202021022037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك350.0ثانوية طوبزاوة المختلطة - الدراسة الكرديةادبينجوى عادل طه محمد165049202022368007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك350.0اعدادية الهدى للبناتادبيشهد سمير مرعيد جانح165050202022117027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك350.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيمحمد رمضان سليمان حمزة165051202021085051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك350.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمصطفى علي محمد عيسى165052202021009082

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك350.0ثانوية االنتصار المختلطةادبيفاطمة عيسى حاجم هادي165053202022234007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك350.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيخاشع خليل حسن عبد165054202021259059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك350.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةادبياحمد جبار طالب سعيد165055202021310002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك350.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيابتسام عباس كاظم شهاب165056182022172001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك350.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةادبيكولجهان حميد مجيد سعيد165057202022330018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك350.0الخارجيونادبيمحمد مظفر جاسم قاسم165058202021400278

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك349.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبياحمد نجاة محمد فاتح165059202021377020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك349.0اعدادية الواسطي للبنينادبياركان حمد محمد حسين165060202021079003
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك349.0ثانوية الصفوة للبناتادبيفاطمة يحيى منصور محمد165061202022125027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك349.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيمريم مصطفى كمال خليل165062202022160010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك349.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيشه وين فرياد صديق عبد هللا165063202022354030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك349.0ثانوية كوجر للبنات دراسة كرديةادبيسيفان فريدون خالد احمد165064202022347005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك349.0ثانوية كونل للبناتادبيايه سمير سيف الدين عبد القادر165065202022113013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك349.0ثانوية االوس للبنينادبيحميد تركي حميد حسن165066202021055006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك349.0الخارجيون - الدراسه الكرديهادبيهه وراز بايز عزيز سعيد165067202021402087

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك349.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد عثمان بكر ابراهيم165068202021313061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك349.0ثانوية الرباط المسائية للبنينادبيليث سعدون خضر غرب165069202021253038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك349.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيمصطفى خلف حمد عالوي165070202021259235

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك349.0ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيعبد هللا كاظم شكر علي165071202021032008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك349.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبيمحمد حميد امين محمد165072202021314014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك349.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيمحمد خلف حلو جلب165073202021201033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك349.0ثانوية البردة المختلطةادبيعبد هللا محمد عواد احمد165074212021251011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك349.0اعدادية الفرات للبنينادبيعمر سامي حاتم عجاج165075202021007038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك349.0اعدادية فلسطين للبناتادبيهند لؤي عبد العباس حسين165076202022140025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك349.0ثانوية الشهباء للبناتادبيفاطمه بهاء الدين مهدي محمد165077202022106048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك348.0الخارجيونادبيمدين علي خلف عبدهللا165078202021400281

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك348.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيدلسوز ابو بكر علي عبد القادر165079202022382030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك348.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبياحمد نصار حمودي سحاب165080202021051002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك348.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيعمار باسم فضل الدين سعيد165081202021259159

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك348.0اعدادية المستقبل للبنينادبيرعد عباس محمد يونس يوسف165082202021011010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك348.0ثانوية اليمامة للبناتادبيشهد ستار فتح هللا رشيد165083202022108013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك348.0ثانوية علي سراي المختلطة دراسة كرديةادبيليلى هاشم عبد هللا شوكت165084202022372005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك348.0ثانوية القورية للبناتادبيايات حسون أبو زيد فارس165085202022110008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك348.0ثانوية النزاهة للبناتادبيفاطمه لبيب حسين حسن165086202022130028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك348.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيرياض احمد ذياب بستان165087202021259072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك348.0اعدادية الفراهيدي للبنينادبيمحمد احمد جمعه عبد هللا165088212021027028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك348.0ثانوية المصطفى المسائية المختلطةادبياحمد شالل حمد فتحي165089182021354001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك348.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد صباح محمد علي امين165090202021313057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك347.0اعدادية المستقبل للبنينادبياحمد فخر الدين امين احمد165091202021011003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك347.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيزينب جليل ابراهيم عودل165092202022354023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك347.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتادبيسنور لقمان محمد امين قادر165093322022066012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك347.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيفاطمه يوسف عيسى مهدي165094202022148032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك347.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيمالك فرهاد محمد علي علي165095202022121024
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك347.0ثانوية البردة المختلطةادبياحمد خليل محمود عران165096212021251002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك347.0اعدادية داقوق للبنينادبيغزوان درويش رستم عباس165097202021017017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك347.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةادبيالنه نجاه مردان احمد165098202022330019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك347.0اعدادية الهدى للبناتادبينور زياد عجيل عجرش165099202022117044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك346.0اعدادية طوز للبناتادبينسرين حسن محمود قمبر165100182022181040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك346.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيياسين مصطفى شحاذه جمه165101202021259273

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك346.0اعدادية يايجي للبنينادبيعبد هللا موفق عبد هللا علي165102202021203019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك346.0ثانوية سارة للبناتادبيايه عماد سعدهللا عبدهللا165103212022123004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك346.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةادبيوديع صافي حسين جمعه165104202021255049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك346.0ثانوية الصفوة للبناتادبيزينة رشاد محمد رحيم165105202022125018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك346.0ثانوية الزهراوي المختلطةادبيمروان محمد عزيز احمد165106212021250013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك346.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيابراهيم حردان ابراهيم احمد165107202021009001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك346.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينادبيعقيل هزام رشيد ياس165108202021016013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك346.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةادبيفردوس امين عبد هللا امين165109202022333031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك346.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيامجد شاكر حمود حنش165110202021259034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك346.0اعدادية السياب للبنينادبيخلف احمد ربيع عبد هللا165111202021078031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك346.0ثانوية المعارف األهلية للبناتادبيزينه عادل كنعان احمد165112202022123005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك346.0ثانوية النه المسائية للبناتادبيساره خورشيد أمين رضا165113202022383015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك346.0ثانوية ابو البشر المختلطةادبيميسر احمد جميل خصباك165114212021268031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك346.0اعداديه الرواد  للبنينادبيليث عماد سعيد طه165115202021022053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك346.0ثانوية العباد للبنينادبيجرناس خليل طايه عبد هللا165116202021076004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك346.0ثانوية المالذ المسائية للبنينادبيمحمد عبد العزيز زين العابدين حسين165117212021283004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك345.0اعدادية الواسطي للبناتادبيدعاء محمد سلطان علي165118202022102009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك345.0ثانوية اختر المسائية للبنات - عربيةادبيوالء محمد عباس خضير165119202022281017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك345.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبينجاح عبد سلمان حسين165120202021259253

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك345.0ثانوية الصفوة للبناتادبيساره مهدي محمد صالح عزيز165121202022125019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك345.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيعلي محمد علي احمد165122202021259153

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك345.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبينور صفاء الدين نجم الدين عز الدين165123202022121030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك345.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتادبيافان نجم عبد هللا هواس165124212022290004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك345.0اعدادية تازة للبنينادبيمهدي احسان نجاة بكر165125202021018015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك345.0ثانوية رايات للبنين- دراسة كرديةادبيمحمد جمال جالل ولي165126202021300006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك345.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيرقيه قاسم عزيز رضا165127202022148014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك345.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبينوره عباس قادر علي165128202022282125

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك345.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيدلزار محمد عبد الكريم محمد165129202021259064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك345.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيانس ناظم عبد نصيف165130202021051004
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك345.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيصابرين مهند طه عبد165131202022282097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك344.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيبارق عبد الجبار جاسم محمد165132202021259037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك344.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيسارا ظاهر صابر محمد165133202022342019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك344.0اعدادية الواسطي للبناتادبيسجى سعدون سالم كاظم165134202022102022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك344.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيهدى احمد علي احمد165135202022282129

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك344.0ثانوية االوس للبنينادبياحمد سامي شهاب غريب165136202021055002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك344.0ثانوية الصفوة للبناتادبيمنار حميد احمد عبد الرزاق165137202022125030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك344.0ثانوية القورية للبناتادبياخالص ماهر محمود علي165138202022110001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك344.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيحوم خلف صالح خلف165139202021259057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك344.0ثانوية فينك االهلية المختلطةادبيسناريا جبار حمد برايم165140312022065001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك344.0ثانوية االنتصار المختلطةادبيمصطفى ابراهيم عمر محمد165141202021234023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك344.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي حسين فاضل علي165142202021078059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك344.0اعدادية الواسطي للبنينادبيبشار مشعان حميد حسن165143202021079006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك344.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيمريم ولي قاسم عسكر165144202022148035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك344.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيمحمد زين العابدين شريف صابر165145202021085052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك344.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيمحمد أمير حسيب غريب165146202021259189

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك344.0اعدادية االسكندرونة للبنينادبيعلي محمد حمد زيدان165147182021012028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك344.0اعدادية الواسطي للبنينادبيعلي جواد حلو حسين165148202021079018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك344.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبينغم محمد جالل جميل165149172022357232

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك343.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيسفيان زياد عكاب سلمان165150202021259079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك343.0ثانوية اليمامة للبناتادبيمياده محمد فارس ضيدان165151202022108017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك343.0ثانوية كويه المختلطةادبيمحمد ستار حميد ناصر165152312021007003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك343.0اعدادية الخنساء للبناتادبياالء احمد هادي احمد165153202022141006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك343.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيسراب صالح جمعة محمود165154202022282077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك343.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيلينا كامل علي محمد165155202022342036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك343.0اعداديه الرواد  للبنينادبيمصطفى عباس فاضل غريب165156202021022072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك343.0اعدادية الهدى للبناتادبيايمان عدنان اكبر علي165157202022117010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك343.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيايمان بشكو كريم سعيد165158202022346010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك342.0ثانوية الشيخ إبراهيم المهيري المسائية للبنينادبيفاروق خليل ابراهيم احمد165159202021267033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك342.0اعدادية االسكندرونة للبنينادبيمحمد جعفر رفعت شكور165160182021012031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك342.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبينبأ ياسر ابراهيم طه165161322022030039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك342.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيسحر سواش طيفور مصطفى165162202022124017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك342.0الخارجيونادبيحمد خليل رحيم حسن165163202021400088

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك342.0ثانوية برزاني المسائية للبنينادبيعثمان عصام ابراهيم خليل165164312021070053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك342.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيرشيد ابراهيم مهدي نجم165165202021251027
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك342.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيمريم سركوت مهدي اسماعيل165166202022282112

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك342.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيآيات ابراهيم علي يونس165167202022124001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك342.0ثانوية كوزلو بابا للبنينادبياحمد جمال عادل خورشيد165168202021032001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك342.0ثانوية القورية للبناتادبيمالك اياد عدنان قادر165169202022110037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك342.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيعمر محمود خضير سليمان165170202021251051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك341.0ثانوية النصر للبناتادبيرؤيا سعد هللا واحد محمد165171202022137014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك341.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبياحمد نوزاد ستار رفيق165172202021314004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك341.0اعدادية نور العراق للبناتادبيندى فرج ابراهيم محمد165173202022138040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك341.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيكنار سلمان صالح حسن165174202022382056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك341.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيمحمد محمود ذياب احمد165175202021077048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك341.0اعدادية االسكندرونة للبنينادبيعلي رفعت سلمان داود165176182021012027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك341.0ثانوية الشهباء للبناتادبيمنيره اياد شكور عباس165177202022106061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك341.0اعداديه الرواد  للبنينادبيحمزة عبد هللا محمود عارف165178202021022022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك340.0ثانوية اختر المسائية للبنات - عربيةادبيدنيا صباح مرعي حسن165179202022281005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك340.0ثانوية كونل للبناتادبيايه اسماعيل خليل رفيق165180202022113012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك340.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيبثينة علي حسن علي165181202022144008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك340.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةادبياحمد اسامه خلف علي165182202021255002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك340.0اعداديه الرواد  للبنينادبيمثنى خضير خلف عبد الحي165183202021022056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك340.0الخارجياتادبيفاطمه احمد عباس حسين165184202022401083

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك340.0ثانوية النصر للبناتادبيرحاب خميس حميد محمد165185202022137016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك339.0الخارجياتادبيحنين حسين شالل كريم165186202022401027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك339.0الثانوية المعينية للبنينادبيطيف عامر احمد عبد165187112021022018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك339.0ثانوية شفق للبناتادبيمريم فاضل ملك محمد165188202022145021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك339.0الخارجيون - الدراسه الكرديهادبيهه لكورد عثمان محمد علي165189202021402086

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك339.0ثانوية هاجر للبناتادبياشكان سعد عبد هللا جاعد165190202022150004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك339.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيأماني رياح محسن عبيد165191322022030001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك339.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيمحمد عبد هللا احمد محمد165192202021085056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك338.0ثانوية الشروق للبناتادبيعائشه حمه سعيد كاكه برا هواس165193202022149031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك338.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد حسيب مرموص حسين165194202021009007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك338.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيبه رى فخر الدين باشا جوامير165195202022335016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك338.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد داود محمد هالل165196202021009073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك338.0ثانوية همسة للبناتادبيزينب علي نجم اسماعيل165197202022157015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك338.0ثانوية النزاهة للبناتادبيضحى احمد غالب عمر165198202022130023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك338.0اعدادية العباسي للبنينادبيمحمد عماد خليل صكر165199202021020007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك338.0ثانوية يايجي المسائية للبنينادبيوعد خير هللا جمعه حسن165200202021268021
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك338.0ثانوية النزاهة للبناتادبيايمان عبد هللا نجم عبوش165201202022130007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك338.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيصالح مهدي صالح ابراهيم165202202021259094

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك337.0ثانوية يايجي المسائية للبنينادبيمجدي صالح فتاح قادر165203202021268013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك337.0ثانوية هلمات للبنينادبياحمد لؤي حمدان رزيك165204312021006002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك337.0اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى فريدون احمد محمد165205202021078108

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك337.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد خالد شكر محمود165206202021078084

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك337.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيمحمد هجران حسن كريم165207202021085061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك337.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيعلي احمد حارس عبد هللا165208202021259140

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك337.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد سليمان محمد جميل165209202021078087

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك337.0ثانوية البردة المختلطةادبيمصعب محمود ناظم نايل165210212021251019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك337.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةادبيدنيا كمال سعيد محمد165211202022364008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك337.0اعدادية االسكندرونة للبنينادبيعبد الرحمن احمد عاشور داود165212182021012024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك337.0ثانوية الشروق للبناتادبيمروه برهان محمد ابراهيم165213202022149037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك337.0اعداديه الرواد  للبنينادبيعمر ابراهيم محمد عبد هللا165214202021022046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك337.0اعدادية الفرات للبنينادبينذير محمد حسن صالح165215202021007066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك337.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيعلي حسن حيدر صاحب165216202021259146

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك337.0اعدادية الحجرات للبناتادبيزهراء حيدر اكبر علي165217212022109013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك337.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةادبيعبد هللا خلف علي عيسى165218202021252017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك336.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد الوهاب اركان قدوري عبد الرزاق165219202021081024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك336.0ثانوية البردة المختلطةادبيمحمود موفق جميل عثمان165220212021251016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك336.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيرافع خلف احمد طلب165221202021259070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك336.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانيادبيحمزه مؤيد عبد الخالق علي165222202021391004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك336.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبييقين خالد محمد عبد هللا165223202021259275

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك336.0اعدادية السياب للبنينادبيحسون حاكم نجم حسون165224202021078026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك336.0ثانوية اغادير المسائية للبنينادبيرياض احمد حمد غفور165225212021282010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك336.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةادبيدنيا كاوه عزيز بابه شيخ165226202022341014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك336.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيعبد العزيز سالم نومان حسن165227202021259123

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك336.0ثانوية كونل للبناتادبيسارة عدنان رشيد صالح165228202022113032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك336.0ثانوية المعارف األهلية للبناتادبيمنار حامد صالح عبد165229202022123008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك336.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي رزكار صالح الدين سامي165230202021078060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك336.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةادبيشهد عبد حسين محمد165231202022283017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك336.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةادبيناسك فؤاد مجيد محمد امين165232202022331032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك335.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيشاناز ناصر خير هللا محمد165233202022121018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك335.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبيدنيا شهوان عثمان حسين165234202022348008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك335.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيعباس احمد مجيد لطيف165235202021313034
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك335.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيإدريس خضير عزيز محمد165236202021259002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك335.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةادبيلونا ناظم شكور محمد امين165237202022354040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك335.0اعدادية السياب للبنينادبيهاني حاتم حسين خلف165238202021078113

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك335.0اعدادية القدر للبنينادبيمحمود احمد جمعه حمادي165239212021089053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك335.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانيادبيحسن متين مأمون أمين165240202021391003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك335.0اعدادية االسكندرونة للبنينادبيمحمود حسن موسى سمين165241182021012033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك334.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيصباح مثنى صباح شعيب165242202021259096

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك334.0اعدادية المستقبل للبنينادبيمهدي طه محمد خليل165243202021011038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك334.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةادبيسوالف كامران محمد سليم سعدون165244202022332011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك334.0اعدادية الفراهيدي للبنينادبيأحمد اسماعيل حسن محمد165245212021027001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك334.0اعدادية بيخال للبنينادبيمحمد وليد علوان ارحيم165246212021074087

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك334.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيهاجر سامي حمد ياسين165247202022121032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك334.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيبدر لطيف حسين مراح165248202021009025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك334.0الخارجياتادبيشيماء فاضل فتاح احمد165249202022401073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك334.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيهبه نصيف موسى سمين165250182022231015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك333.0ثانوية همسة للبناتادبينورة جمعة صبحي محمد165251202022157034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك333.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيحسين صالح مهدي صالح165252322021011009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك333.0ثانوية كونل للبناتادبيزينب منير ابراهيم خليل165253202022113029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك333.0ثانوية النسور المسائية المختلطةادبيزينه فاضل محمد زين العابدين165254202022257004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك333.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيعبد هللا قادر عبد هللا حسن165255202021306051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك333.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيشيماء عزيز عسكر واحد165256202022148026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك333.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيبالل يوسف حمد حميد165257322021011007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك333.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيمحمد غازي فريق خورشيد165258202021307027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك333.0اعدادية الفرات للبنينادبيانمار لطيف نصيف جاسم165259202021007011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك332.0ثانوية شفق للبناتادبيحنان خليل ابراهيم موسى165260202022145005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك332.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيمصطفى نوفل احمد جلوب165261202021051019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك332.0ثانوية فلسطين للنازحاتادبيمنار جمال عبد هللا حسين165262202022164008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك332.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيمحمد نعيم هادي جفات165263162021370066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك332.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيايمان رزكار فتح هللا عبد هللا165264202022382009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك332.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيرمضان جمعه غفور فاضل165265202021306037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك332.0ثانوية النزاهة للبناتادبيفاطمه فهمي حسين احمد165266202022130027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك332.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةادبيالحكم خلف مطلك صالح165267202021252006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك332.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيبكر اياد نصيف جاسم165268142021015023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك332.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيحمزة فتحي حبش عواد165269172021350056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك332.0ثانوية الرباط المسائية للبنينادبيعمر حمود خضر حميد165270202021253032
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك331.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيهند شباط صبحي سالم165271202022160014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك331.0ثانوية سروة للبناتادبيايمان خالد علي حسين165272202022152006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك331.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيمحمد ساالر جالل محمد165273202021313055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك331.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيحنان محمد شكر شريف165274202022144014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك331.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد محمد حسين محمد165275202021009013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك331.0ثانوية القورية للبناتادبيشيرين هادي قاسم عبد الرضا165276202022110023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك331.0اعدادية السياب للبنينادبيجاسم محمد قادر كرم صادق165277202021078022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك331.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيعبد السالم جاسم عبد هللا صالح165278202021051014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك331.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةادبيهنادي سمير نجم عبد هللا165279202022283015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك330.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيامنه ظاهر مبارك حسين165280202022282022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك330.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعبد الرحمن كريم كاظم بريغي165281202021085028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك330.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيسها حسن كردي جانح165282202022282083

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك330.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيرائد برهان عباس سلمان165283212021272039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك330.0ثانوية المعارف األهلية للبناتادبيسولين آيدين بهجت فتاح165284202022123006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك330.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد احمد محمود حمزة165285202021078078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك330.0اعدادية نور العراق للبناتادبياستبرق عيدان احمد علي165286202022138002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك330.0ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيحمزة ليث تركي نجم165287212021261006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك330.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةادبيامين ضامن امين زوراب165288202021311013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك330.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيقتيبة محمد محسن جاسم165289202021259176

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك329.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيحمزة محمد حسام الدين رؤوف165290202021085015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك329.0اعدادية القدر للبنينادبيفهد علي فهد طعمه165291212021089043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك329.0ثانوية الطيبات للبناتادبيرند رمزي سالم مطر165292202022159009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك329.0اعدادية السياب للبنينادبيحسين علي محمد مبارك165293202021078028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك329.0اعدادية الفرات للبنينادبيعلي عثمان داود عبد هللا165294202021007034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك329.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسام موفق ابراهيم صالح165295202021009031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك329.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيعبد الرحمن محمود حسون جاسم165296212021237011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك329.0ثانوية الطيبات للبناتادبيامل حسن سليمان داود165297202022159004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك329.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيعبد هللا معن عبد المنعم عبد الرحمن165298212021017025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك328.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبينوال شريف حما غريب كريم165299202022335044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك328.0ثانوية البردة المختلطةادبيفاطمه محمود علي عبد هللا165300212022251005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك328.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيساره احمد محمد حسيب حمدي165301202022148022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك328.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةادبينهاد حسن عويد حسين165302202021255047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك328.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةادبيبيكرد ابراهيم احمد عبد هللا165303202022344007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك328.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي حسين جاسم حسين165304202021009058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك328.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةادبيعبد هللا خلف حسين احمد165305202021283017
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك328.0ثانوية البوادي المختلطةادبيسيف الدين حازم محمد محمود165306212021216008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك328.0اعدادية نور العراق للبناتادبيفاطمه محمد فخر الدين فهد165307202022138032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك328.0ثانوية يايجي المسائية للبنينادبيشهاب احمد عرفان حمزه165308202021268007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك328.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيحسين هاشم محمد صالح165309212021038033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك328.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمد روكان عارف مجباس165310212021038108

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك328.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبينور الهدى وليد جليل عباس165311202022282121

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك327.0اعدادية السياب للبنينادبيعمر شاكر علي صالح165312202021078068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك327.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيبراء عادل رحمان سلمان165313142021169011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك327.0اعدادية المستقبل للبنينادبيديار حكمت كاكه مند محمد165314202021011008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك327.0ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبياري ستار عباس زوراو165315202021316005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك517.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيساره محمد عبد هللا نجم165316202042118093

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك477.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةاحيائيساره فاروق عزيز درويش165317202042320017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك466.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائيماجدة مصطفى عارف محمد165318202042125040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك452.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيافين عبد السالم قادر مصطفى165319202042344029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك443.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائييعرب رشيد ابراهيم حميد165320202041259338

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك416.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيريزان احمد معروف محمد165321202042335025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك415.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيساره قاسم طاهر حميد165322202042342047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك413.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيفتحية ياسين غالب محى الدين165323202042345072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك412.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيدنيا شرف الدين شكور نجم165324202042132020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك410.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيعذراء عباس فتاح محمد165325202042117043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك409.0ثانوية النه المسائية للبناتاحيائيمريم حسين أمين مراد165326202042383009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك408.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيدلنيا نادر محمد محمد165327202042355024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك407.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيزين مصطفى محمد خورشيد165328202042334131

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك405.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيخديجة قاسم رمضان حمه  شكر165329202042349017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك404.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان اسماعيل عبد هللا علي165330202042341018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك404.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيوليد اكرام عزيز محمد165331202041303210

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك404.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيبيداء عبد هللا ابراهيم رحيم165332182042182026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك404.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيشاجوان علي نادر قادر165333202042355047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك404.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيزينه احمد جبار عبد هللا165334202042382056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك402.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيابراهيم نجم الدين قادر محمد صالح165335202041302019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك401.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيأفين نهاد عبد القادر احمد165336202042334006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك401.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيدنيا رحمان علي حه مه خان165337202042334105

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك401.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيترى كاكه محمد محمد امين محمود165338202042340016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك400.0اعدادية هه ورامان للبنات-عربيةاحيائيدنيا علي محمد توفيق165339202042135010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك399.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيمحسن محمد محسن مردان165340202041377126
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك398.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسحر ازاد واحد عباس165341202042141032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك398.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةاحيائيمريم هه فال عاصي شوكت165342202042332046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك397.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيساره صالح محمود صالح165343202042345058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك397.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمحمد نعمان عبد هللا كريم165344202041302132

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك396.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيته نيا جمال فارس رشيد165345202042138030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك393.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه زاهر عاصم جمال الدين165346202042118123

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك391.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيمؤمل أحمد عسكر حسن165347112041012041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك391.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيديرين ابراهيم علي امين165348202042344100

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك389.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائياسماء روزكار حميد مجيد165349202042346013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك389.0ثانوية حطين للبناتاحيائيمريم علي حسين درويش165350202042133075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك388.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيجيمن دلير حمه رحمان165351202042349015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك387.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيديالن سيروان عثمان سليمان165352202042342032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك386.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيساره احياء رشيد محمد شريف165353202042334147

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك385.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائينبأ روكان خضير عبد هللا165354202042134081

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك384.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيدنيا اركان حميد حسين165355212042183019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك384.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةاحيائيمحمود جبار محمود مصلح165356112041160023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك382.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيزينه اسماعيل محمود محمد165357202042102032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك381.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان فاضل نوري صالح165358202042345027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك381.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائينور خورشيد محمد صالح165359182042383099

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك380.0ثانوية النه المسائية للبناتاحيائيزيالن كامران عارف محمد165360202042383005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك380.0ثانوية باخان للبنات دراسة كرديةاحيائيريان دلشاد مجيد زينل165361202042354021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك380.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيبانه ازاد كريم حبيب165362202042334071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك379.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيبناز ناصح محمود صالح165363202042345035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك379.0ثانوية الرحمن األهلية للبنيناحيائيمراد ماجد حسين مراد165364112041035010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك379.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم جمعه جهاد محمد165365202042141049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك377.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيسيف مصطفى رمضان خلف165366202041259108

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك377.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيمينا نجم الدين محمد حميد165367202042344183

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك377.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيريان فتح هللا حمزه معروف165368202042355031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك374.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيسوما لقمان رمضان نجم165369202042355043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك371.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيمآرب طالب هادي علي165370202042282217

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك370.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيساره كاظم كمال جالل165371202042331107

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك369.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيهاله ابراهيم محمد حسن165372202042138114

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك369.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيفيرده وس سلمان رمضان حمه شكر165373202042349035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك369.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيهه ورى فاخر حويز عبد الرحمن165374202042382106

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك369.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيالفين شيرزاد مجيد محمود165375202042346080
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك367.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه كاكه محمد محمد امين محمود165376202042319021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك365.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيحسين مجيد محسن محي165377252041041002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك364.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيئاشنا عدنان جوهر محمد165378202042341002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك363.0ثانوية باغداكول للبناتاحيائيحنان عدنان صديق سليم165379202042111021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك363.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيجيناز ناظم نجم خورشيد165380202042334092

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك363.0ثانوية اربيل للبنيناحيائياحمد عبدالخالق احمد حسين165381312041012003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك362.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيمينا علي سعدون مصطفى165382202042282249

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك362.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيئه ياد سمير بهاء الدين نجم الدين165383202041312012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك361.0ثانوية ره نجوري للبناتاحيائيهدى نجم الدين محمد عبد الرحمن165384202042107006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك361.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيالرا وميض يوسف يعقوب165385202042282209

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك361.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيحسين فهمي علي محمد165386202041022032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك361.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيجيالن كامل نصر الدين محمد165387202042282070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيبريفان مردان حم صالح رشيد165388202042345030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0اعدادية االسكندرونة للبنيناحيائيعباس احمد سمين ابراهيم165389182041012012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيشذى محمد سعيد جدوع165390202042102042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائينور محمد جليل ابراهيم165391202042124104

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء عباس جبر منشد165392122042092031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك357.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيهدى ازاد عمر عارف165393202042340066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك357.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيكالله كامل خالد كريم165394202042345077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك357.0ثانوية سمية للبناتاحيائينور مانع دلي هايت165395182042192019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك356.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيعائشه قيس عبد هللا نجم165396312042081120

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك356.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيهيفاء علي خورشيد خلف165397182042203106

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك356.0الخارجياتاحيائيغفران كريم احمد جاعد165398182042401039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك356.0ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةاحيائياحمد محمد احمد حمه مراد165399202041371004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك355.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا بهمان يوسف درويش165400202042346053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك355.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانياحيائييونس عبد الخالق كريم علي165401202041391029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك354.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائينورسان محمد نجم عبد هللا165402202042282270

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك354.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمؤيد فؤاد احمد ابراهيم165403202041007048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك354.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا شهاب احمد علي165404182041020049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك354.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيابراهيم طه حمد علي165405202041253003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0اعدادية حمص للبناتاحيائيميسره جمال حامد سلمان165406172042302099

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيبالل رباح احمد اسماعيل165407202041001051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائيمنى حسين محمد خضر165408202042168039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيهدى جاسم محمد عبيد165409202042134092

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا جمال محمد حسن165410202042346054
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيزينب عدنان عمر حمدوك165411202042382053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0ثانوية موطلو للبناتاحيائيزينب نجدت حسن مهدي165412202042181017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائيزهور جمال جالل زين العابدين165413202042148015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمحمد جبار اشرف محمد رشيد165414202041302111

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك351.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف كامران ياسين توفيق165415202042345021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك351.0ثانوية آشور للبناتاحيائيساره خالد عبد محمد165416182042243056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك351.0الخارجيوناحيائيعبد الرحمن فيصل كربت عبد165417112041400035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك350.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيوضاح محمد محجوب محمود165418202041007061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك350.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمروه عصام احمد محمود165419202042180108

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك350.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيزريان محمد عباس محمد165420202042346045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك350.0ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيطالل محمود عبد حسين165421182041147014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك349.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائيايالف محمد غريب كريم165422202042340008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك349.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةاحيائيديده ن فوزي عز الدين حميد165423202042363004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك348.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيسندس عبد هللا محمد عبد هللا165424202042282151

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك348.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيكيالن فالح محمد سعيد عبد الرحمن165425202041390066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك348.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيبه يوه ند سعيد حمه صالح محمد امين165426202041302040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك347.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيفرح عبد هللا عباس محمد165427202042395062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك347.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيايناس عامر رجب محمود165428312042047036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك347.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيابراهيم احمد غانم اسود165429202041253001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك346.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيأشتي نجم الدين مجيد قادر165430202042346007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك346.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيمروه صالح عبد الكريم هزاع165431202042282223

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك345.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيفؤاد احمد فؤاد محمد165432202041013057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك344.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمصطفى عماد حسين طاهر165433202041304129

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك344.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيجنه سهيل نجم الدين حميد165434202042134028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك344.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيئاسيا كاظم حسن محمد165435202042341001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك343.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنيناحيائيمؤمن شيركو مصطفى مال واحد165436202041005048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك343.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائييونس حمو حسن حمو165437202041013099

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك343.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائييسرى عباس سعدون محى الدين165438202042342079

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك343.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيزينه محمد عبد هللا مصطفى165439182042203039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك343.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسحر اسماعيل خليل مصطفى165440202042141033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك342.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيزيد رعد شريف جبار165441202041030056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك342.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيهيلين عمر مصطفى جرجيس165442202042331180

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك341.0ثانوية اليمامة للبنات للنازحاتاحيائيكوثر سالم جاسم محمد165443202042172020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك340.0ثانوية التاخي االهلية المسائية للبنيناحيائياحمد محمد ابراهيم احمد165444202041266002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك340.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيمحمد عبد الوهاب احمد علي165445322041010069
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك340.0ثانوية االماني للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد قنبر165446182042254036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك339.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيياسر محمد حسن علي165447202041001258

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك339.0ثانوية رابه رين للبنيناحيائيرسول قاسم محمد علي165448322041001004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك339.0ثانوية ايبك يولو للبناتاحيائيايالف تحسين علي عباس165449202042175004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك339.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيتارا حيدر محمد امين كريم165450202042344075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك338.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائياحمد رمضان محمد صالح165451202041022010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك338.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيايمان يوسف سيف الدين عبد هللا165452202042140015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك337.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزهراء يوسف والي حسن165453212042092052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك337.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةاحيائيجوفين اكرم احمد خضر165454202042349013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك337.0ثانوية بابا كركر االهلية للبنيناحيائيعبد هللا جليل اسماعيل خورشيد165455202041021004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك336.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةاحيائيحسين علي عرب رسول165456202041283006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك336.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسماء جمعه بكر حسن165457182042231008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك336.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائينور عادل عبد هللا امين165458202042395077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك336.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيكويستان فتاح رسول امين165459202042364025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك336.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيآية جاالك نور الدين احمد165460202042344008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك335.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيشنك عمر رضا علي165461202042344145

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك335.0ثانوية كوزلو بابا للبنيناحيائيمزاحم عامر عبد هللا صالح165462202041032022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك334.0ثانوية االماني للبناتاحيائيذكرى وليد عبد مطر165463182042254019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك334.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيبلقيس محمود صالح عبد165464202042114022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك333.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيرتاج برهان محسن قنبر165465202042282097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك333.0ثانوية بريادي للبناتاحيائيأيمان شاخوان غالب جالل165466202042158001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك331.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيمهى احمد عبد هللا سليم165467202042114090

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك331.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائينور هشام هاشم قادر165468202042119066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك331.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيمنار ناظم ساالر محمود165469202042334256

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك330.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحوراء علي خلف عبد هللا165470182042231018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك330.0ثانوية بريادي للبناتاحيائيساره شكر عزيز عبد القادر165471202042158005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك381.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيهيرو حسن علي عيسى165472202052382059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك368.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيساره فريدون حميد عبد هللا165473202052382033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك368.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيايمان فاروق شهاب امين165474202052345008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك367.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعمر عماد محمد فهاد165475202051030040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك367.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيحيدر هاشم موسى جمعه165476202051262030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك367.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيبيمان فائق احمد رحمان165477202052340011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك364.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيفينا غالب كريم كامال165478202052340034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك364.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمحمد احمد ادريس حمودي165479202051005043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقينور نوزاد مصطفى محمد امين165480202052340038
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةتطبيقيمدينه وهاب يونس توفيق165481202052355022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0ثانوية همسة للبناتتطبيقينوره صالح ثابت ابراهيم165482202052157014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيساكار رزكار محمود كريم165483202052334034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك359.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيأسامة زهير فتاح عمر165484202051259001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك358.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعبد هللا احمد كريم براك165485202051003040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك358.0ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيمنار خالد قادر صالح165486202052134041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك358.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيشيالن اسماعيل صابر محمد165487202052334041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك357.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد لقمان سعدون محي الدين165488202051303057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك356.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيزينب كامل حمه احمد165489202052340024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك355.0اعدادية طوز للبنينتطبيقيحسن عباس خورشيد رضا165490182051037004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك355.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيشيماء خليل ابراهيم ميكائيل165491202052334042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك355.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيدانيال جهاد صابر سعيد165492202051314014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك355.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيجاسم محمد خلف سليم165493202051005012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك354.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةتطبيقيمصطفى حسين علي عبد هللا165494202051261048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيفاطمة خالد سعيد علي165495202052382044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيفاطمه هارون ابراهيم هارون165496202052102015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0ثانوية ايبك يولو للبناتتطبيقيمنى وجدي انور قنبر165497202052175029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك353.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيابراهيم محمد مظهر محسن165498202051001002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيميران لقمان سعدون محي الدين165499202051303064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيايالف محمد علي مولود165500202052282012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك352.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقياحمد شاكر محمود كاظم165501202051030004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك351.0الخارجيونتطبيقيعلي احمد محمد عبد165502202051400026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك350.0ثانوية همسة للبناتتطبيقياسيا محمد وسمي حميد165503202052157001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك350.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةتطبيقيلنجه عدنان عبيد غيب هللا165504202052333020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك350.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقيمريم يوسف محمد برا165505202052282077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك350.0ثانوية نزهان الجبوري للبنين للنازحينتطبيقيمصطفى شهاب احمد علي165506202051067022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك348.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيدانيار كنعان صابر محمد كريم165507202051377032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك348.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيابراهيم طارق فائق هادي165508202051001001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك347.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيآفان موجود حسن عزيز165509202052345002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك346.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةتطبيقيئاره زو موفق غريب مولود165510202052331001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك346.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيحسين صباح قادر محمود165511202051302025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك346.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيصاحب عادل احمد عرب165512202051262042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك345.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيخالد حسن علي حنشول165513202051259062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك344.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلتطبيقياحمد حسن علي شكور165514202051002003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك343.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيكه رميان فتاح رسول امين165515202051377073
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك341.0اعدادية طوز للبنينتطبيقيمرتضى نوري احمد عباس165516182051037019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك341.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد علي عثمان هرزاني165517202051303053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك340.0ثانوية مار افرام للبنينتطبيقييوسف نجيب فرنسيس شمعون165518202051039009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك340.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقيايفان نور الدين مجيد احمد165519202051302016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك340.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقييوسف نجات عبد هللا عزيز165520202051022059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك339.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيفيندا عثمان عزيز مصطفى165521202052382048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك339.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيفهد خليل علي رجب165522202051015034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك338.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةتطبيقيكه نار رزكار ابو بكر عز الدين165523202052345034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك338.0ثانوية المسرة المسائية للبنات - تركمانيتطبيقيزهرة علي حسن عباس165524202052396006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك338.0ثانوية المسرة المسائية للبنات - تركمانيتطبيقيزينه علي حسن عباس165525202052396008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك337.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيمحمد احمد بكر توفيق165526202051311020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك336.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةتطبيقياسيا إبراهيم محمد سليم165527202052282006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك335.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينتطبيقياوس محمد احمد محمد165528172051351127

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك334.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيريزوار ظاهر احمد طاهر165529202051377045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك330.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةتطبيقيخنده كامل رشيد عبد هللا165530202052355011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك330.0ثانوية سه ركاريز للبنات دراسة كرديةتطبيقيسوما سعيد رشيد جيهان165531202052320006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك329.0ثانوية الذهب األسود اإلهلية للبنينتطبيقيمحمد نصر هللا عبد هللا مجيد165532202051031003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك326.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقيدياري اري نوري محمد165533202051377036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك324.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةتطبيقيبرى احمد رفعت صابر165534202052382009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك324.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيريباز خلف عبدل جبار165535202051303024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك323.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةتطبيقيعلي لقمان علي محمد صالح165536202051303037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة358.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيمحمد صالح سهمي محمد165537202021251065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة356.0ثانوية مكحول المختلطةادبيماهر صبحي احمد حسين165538182021328011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة355.0الخارجيونادبيمصطفى عواد علي حميد165539202021400293

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة354.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةادبيعلي حسن خلف علي165540202021250013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة354.0ثانوية اولي االلباب المسائية للبنينادبياحمد حماد صالح حمد165541202021265004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة354.0الخارجيونادبيذنون محمد علي سليم165542202021400107

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة351.0الخارجيونادبيمزاحم فايز صالح محمد165543202021400288

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة348.0اعدادية الرياض للبنينادبيفهد برع موسى حميد165544202021023009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة347.0ثانوية البراء بن مالك المختلطةادبيعمار ياسر عبد علي165545182021295005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة345.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيجهاد ماجد محمد صالح165546202021251016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة345.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبيضياء عدنان احمد عربيد165547202021261049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة344.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينادبيحسن جبار خواف طالب165548222021073006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة343.0اعدادية نور العراق للبناتادبيانغام عامر حسين مهدي165549202022138008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة342.0ثانوية الشيخ إبراهيم المهيري المسائية للبنينادبيزينب عبد الرزاق حسن علي165550202022267002
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة342.0اعدادية تل علي للبنينادبيعيسى محمود عبد الرزاق حسن165551202021035004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة338.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةادبيايثار خليل ابراهيم مرعي165552202022255001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة338.0اعدادية تل علي للبنينادبيسعدون عبد الكريم محمود مرعي165553202021035002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة337.0ثانوية الرباط المسائية للبنينادبيعبد الكريم علي حسين محمود165554202021253024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة337.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةادبيخزعل عامر احمد تماوي165555202021250004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة334.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبيمهند طه مرزوك صالح165556202021261101

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة334.0ثانوية البينات المسائية للبنينادبيحمزه سبهان خلف محمد165557202021263008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة333.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبيخمائل حمد خلف حسين165558202022261003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة333.0اعدادية الحويجة للبناتادبياعتزاز احمد حسن غافل165559202022147001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة332.0اعدادية الحويجة للبناتادبيجنه حازم رجب خضر165560202022147003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة332.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبيرسل برهان مصطفى احمد165561202022261005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة332.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةادبيخلف عبد هللا جاسم محمد165562202021255016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة331.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيسارة اياد محمد حسن165563212022155060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة331.0ثانوية االنتصار المختلطةادبياحمد محسن عبد خليل165564202021234004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة331.0اعدادية طه للبنينادبيرسول قاسم كاظم علي165565142021177055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة329.0ثانوية المهند للبنينادبيسجاد محمد جميل محسن165566112021047009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة327.0اعدادية الفرات للبنينادبيعلي صادق موسى غفور165567202021007031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة327.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيعمر نزار مرشد خورشيد165568202021259167

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة327.0الخارجياتادبيفاطمه خليل اسماعيل عبدهللا165569202022401084

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة327.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيعمر حسن علي عبد هللا165570202021259162

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة327.0ثانوية الزهراوي المختلطةادبيشمس الدين داود سلمان علي165571212021250005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة327.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبينور اياد فاضل محمد شريف165572202022282122

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة327.0اعدادية الخنساء للبناتادبياسماء هاشم شهاب خورشيد165573202022141004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة326.0ثانوية جياي مه تين  للبنات دراسة كرديةادبيليلى قيس عمر احمد165574202022349018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة326.0ثانوية القورية للبناتادبيواجدة عبد هللا صالح عبد هللا165575202022110045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة326.0ثانوية النسور المسائية المختلطةادبيعدنان عباس مساهر محمد165576202021257025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة326.0ثانوية غرناطة للبناتادبيفاطمه مؤيد محمد نهاد عز الدين165577202022100021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة326.0اعدادية القدر للبنينادبيعباس ابراهيم مغير مبارك165578212021089027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة326.0اعدادية المتنبي للبنينادبينعمان منذر احمد يوسف165579202021081056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة326.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةادبياالن اردالن ابو بكر حمد امين165580202022348004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة325.0ثانوية النسور المسائية المختلطةادبياحمد امين حسين زالو165581202021257002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة325.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيمحمود جبار حسن رمضان165582202021259228

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة325.0ثانوية علي سراي المختلطة دراسة كرديةادبيسمير رشيد عزيز رمضان165583202021372003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة325.0اعدادية الطيبات للبناتادبيايه عدنان صالح حمد165584212022178012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة325.0ثانوية كوزلو بابا للبنينادبيشعالن سامي نصره عبد هللا165585202021032006
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة325.0اعدادية بيخال للبنينادبيعمر احمد محمد حمودي165586212021074066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة325.0ثانوية كونل للبناتادبيايه كريم رهيف اسود165587202022113015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة325.0اعدادية االسود للبنينادبيعمر بشير عاصي محسن165588212021078018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة324.0ثانوية بابا كركر االهلية للبناتادبياسراء عدنان عبد الجبار معروف165589202022153001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة324.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيسالم عبد هللا صديق علي165590202021201011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة324.0اعداديه الرواد  للبنينادبياحمد حامد شالل حاضر165591202021022004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة324.0ثانوية اختر المسائية للبنات - عربيةادبيرؤيا موفق نوري حسين165592202022281008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة324.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينادبيمصطفى عمار هادي صالح165593202021016023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة324.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيهه ريم محمد فرج محمد165594202021377116

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة324.0ثانوية القورية للبناتادبيماريا فدعم حسن علي165595202022110033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة324.0ثانوية االوس للبنينادبيابراهيم وضاح خلف محمد165596202021055001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة323.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيعبد هللا سهيل نجم عبد هللا165597202021259127

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة323.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةادبيمحمد وريا حسن احمد165598202021364011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة323.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيمحمد شامل جالل تقي165599202021307025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة323.0اعدادية المتنبي للبنينادبيفاضل موفق فاضل وسمي165600202021081032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة323.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيصبا ستار ابراهيم خلف165601212022294049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة323.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتادبيمسرى محمود زكي لطفي165602202022121023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة323.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيختام احمد جياد حسين165603112022150010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة323.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةادبيغسان مشتاق عويد صالح165604202021255037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة323.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد رزكار شكر كريم165605202021078086

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة322.0ثانوية المعارف األهلية للبناتادبيمريم حازم عباس مضراب165606202022123007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة322.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانيادبيعلي اميد عز الدين قادر165607202021391012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة322.0اعدادية طوز للبناتادبيجنت نجدت مصطفى كمال سمين165608182022181010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة322.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةادبيشيماء يوسف طه خضر165609202022355020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة322.0ثانوية النبوغ للبناتادبيرقيه هادي بتخ فنيخر165610102022098008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة322.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعبد هللا نجم الدين عبد هللا حسن165611202021085034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة322.0ثانوية ريباز المختلطة -كرديةادبيئاكو نجاة مجيد حميد165612202021366001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة322.0ثانوية كونل للبناتادبيرند موفق نايف حمد165613202022113022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة322.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمعتز باسم حميد طعان165614212021278137

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة322.0اعدادية الحويجة للبناتادبيهبه عيسى خضر عدوان165615202022147013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة322.0اعدادية الطليعة للبناتادبيأسراء فاضل عبيد كران165616242022118001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة322.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيوسام رزاق علي محمد165617202021009093

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة322.0اعدادية الفرات للبنينادبيحارث مصطفى زيد خلف165618202021007013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة321.0ثانوية بردى للبنينادبيعبد السالم عمر علي عبد165619212021229008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة321.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيحارث نوري مرعي حسن165620202021259044
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة321.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينادبيمحمد نبيل فخر الدين محمود165621202021016021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة321.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزمن عالوي عناد برغش165622142022088028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة321.0اعدادية يايجي للبنينادبيمحمود شكر احمد صالح165623202021203033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة321.0ثانوية ٩ نيسان للبناتادبينبأ علي حسين صالح165624202022101024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة321.0اعدادية الطيبات للبناتادبيعهد صالح احمد جاسم165625212022178042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة321.0اعدادية بوتان المسائية للبنينادبيخليل هاشم ابراهيم خليل165626212021270020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة321.0ثانوية الشيخ رضا الطالباني المختلطة دراسة كرديةادبيهيمن نوزاد حميد فرج165627202021369022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة321.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةادبيهدى رؤوف فرج كريم165628202022340036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة321.0ثانوية االنتصار المختلطةادبيعبد هللا ضياء علي عبد165629202021234012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة320.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبيصالح عبد احمد حسين165630202021261046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة320.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانيادبييونس مهدي صالح قادر165631202021391027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة320.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحميد عادل حميد دلف165632202021009035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة320.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد خميس علي صالح165633202021078085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة319.0ثانوية اختر المسائية للبنات - عربيةادبيديانا عدنان نامق محمد165634202022281007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة319.0اعدادية ياران للبنين دراسة كرديةادبيعيسى شمال كريم فخر الدين165635202021307021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة319.0الخارجيونادبيمحمد حمد ابراهيم خلف165636202021400263

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة319.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي عماد اسماعيل بكر165637202021078063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة319.0ثانوية الغسانية للبنينادبيرضا شامل دريج صالل165638262021156022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة319.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيسلوى سلمان علي سلمان165639212022121031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة319.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبيعبد هللا ابراهيم علي مجيد165640202021313035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة319.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيمصعب ابراهيم طه عبد هللا165641202021077055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة319.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيطيبة محمد عبد الوهاب عبد الكريم165642202022282098

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة318.0اعدادية الفرات للبنينادبيغازي فيصل غازي محمد165643202021007039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة318.0اعدادية الهدى للبناتادبينورهان دهش مرعيد جانح165644202022117046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة318.0اعدادية الموفقية للبنينادبيمحمد فالح جبار رداد165645262021056115

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة318.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد فائق رشيد طحوة165646202021081041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة318.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيمنتضر خالد فليح حسن165647212021228024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة318.0ثانوية الصفوة للبناتادبيطيبة محمد هرمز اسماعيل165648202022125023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة318.0اعدادية نور العراق للبناتادبيساره علي قاسم اكبر165649202022138021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة317.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيكوثر فراس عامر محمود165650212022291043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة317.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيعلي محمد علي محمد165651202021259154

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة317.0اعدادية الفرات للبنينادبيعلي احمد نور الدين عبد هللا165652202021007029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة317.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةادبياياد محي الدين نوري احمد165653202021314006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة317.0إعدادية المروج للبنينادبيفاروق عمر عادل سلمان165654142021013114

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة317.0اعدادية القدس للبناتادبيزينب عبد الكريم مجيد محسن165655212022110019
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة317.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيسالم مثنى شحاذة احمد165656202021259080

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة316.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيزينب صبحي سعيد اسعد165657202022124014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة316.0ثانوية المناسك للبناتادبيبنين سعد كمين حسن165658292022075012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة316.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيمحمد ابراهيم رحمان علي165659202021259190

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة315.0الخارجياتادبيزينب حازم حسن صادق165660202022401050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة315.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيمروان مطشر خلف صالح165661202021259233

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة315.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيبتول احمد حسن حسين165662202022282039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة315.0ثانوية الشهباء للبناتادبييسرى مصطفى صديق عبد هللا165663202022106073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة315.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمروان هاشم حسين غربي165664202021009080

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة315.0اعدادية المركزية للبنينادبيمنتظر منجد علي خضير165665212021004051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة315.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيسيف الدين احمد شاكر محمود165666112021181039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة314.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةادبيعبد الباسط محمد خلف عبد هللا165667202021283016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة314.0ثانوية أقار صو للبناتادبينور مصدق مظهر نور165668202022393016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة314.0ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيوقاص نايف احمد نجم165669182021340084

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة314.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيعلي جنكيز خير هللا ساقي165670202021259145

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة313.0ثانوية منارة للبناتادبيحنان غائب توفيق حسن165671202022321003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة313.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبياحمد ناظم شحاذه سليمان165672202021251007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة313.0اعداديه الرواد  للبنينادبيعلي صائب حسين اسود165673202021022043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة313.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةادبيرياض احمد حمد عبد165674202021255020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة313.0اعدادية الموفقية للبنينادبيكرار خضير خليفه فرج165675262021056098

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة313.0اعدادية بوتان المسائية للبنينادبيمحمد صكبان عبطان نصر هللا165676212021270046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة313.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيشهد اكرم عطيه محمد165677212022294047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة312.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةادبيسناريا ماجد حميد مجيد165678202022282081

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة312.0ثانوية الدرعية للبنينادبيابراهيم حميد حمزة ابراهيم165679232021170001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة312.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبياحمد سرمد احمد مردان165680202021259021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة312.0اعدادية داقوق للبنينادبيرباح حسن خزعل دنان165681202021017007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة312.0اعدادية طوز للبناتادبيفاطمه عزيز رشيد مصطفى165682182022181034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة312.0ثانوية غرناطة للبناتادبيمينا صالح كامل ابراهيم165683202022100030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة311.0ثانوية القورية للبناتادبياسماء مازن فاضل خضير165684202022110004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة310.0اعدادية داقوق للبنينادبيرضا احسان ابراهيم كوثر165685202021017008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة310.0ثانوية الصديد المختلطةادبيمريم مسرهد سليم روضان165686182022312003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة310.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيتبارك زياد طارق جميل165687142022099013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة310.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةادبيعلي صدام نمر محمد165688202021283021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة309.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيحسين قحطان عدنان عمران165689202021259054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة309.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةادبيحسين لؤي هادي محمد165690212021086004
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة309.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيره وين رمضان عبد الكريم صالح165691202021306039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة308.0اعدادية فلسطين للبناتادبيحنين فاضل طالب تويس165692292022050023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة308.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةادبيحسين عبد ماجد احمد165693202021252012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة308.0ثانوية هاوبشتي للبنين دراسة كرديةادبيكارزان جودت غائب زوراب165694202021316018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة308.0اعدادية شورش للبنينادبيمحمود اسماعيل أكرم فتح هللا165695212021076029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة308.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد الجبار رحيم عبد اللطيف محمد165696132021004041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة308.0ثانوية االمال للبناتادبينجوى ثائر حميد فيصل165697212022153050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة308.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعمار نظام فوزي وسمي165698202021081028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة307.0اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيكرار مؤيد اكرم توفيق165699212021022023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة307.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةادبيمحمد نوزاد رشيد رضا165700202021377103

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة307.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيباسم احمد خلف حميد165701202021251012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة306.0ثانوية فاطمة للبناتادبيايالف مؤيد صالح حمد165702212022105006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة306.0ثانوية مخمور المسائية للبنينادبيمحمد كامل محمد حسين165703172021356013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة306.0ثانوية الواقدي المسائية للبنينادبيرائد معتز فهد عبد165704132021254006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة305.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيمحمد وسام هاشم محمد165705212021017042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة305.0ثانوية عفك المسائية للبنينادبيرسول اسماعيل منصور جاسم165706242021208016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة305.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيأمير مصطفى فرحان ابراهيم165707202021259004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة304.0ثانوية المعرفة للبناتادبيغدير عالء عبد الحسين كشوش165708142022106023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة304.0اعدادية داقوق للبنينادبيجاسم محمد طالب بهالو165709202021017004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة304.0اعدادية حديثة للبنينادبيبسام يونس عبد العزيز عبد الباقي165710192021019008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة303.0اعدادية المتنبي للبنينادبيفواز محمد سليم عياش165711202021081033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة303.0ثانوية االقتدار للبناتادبيهاجر حامد حسين علوان165712212022119028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة303.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيعبد الرحمن ثائر كريم ابراهيم165713142021009031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة301.0ثانوية الشهباء للبناتادبيأالء عماد فائق حسن165714202022106002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة300.0ثانوية يايجي المسائية للبنينادبيمحمد مدحت عبد هللا يونس165715202021268014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة300.0ثانوية القورية للبناتادبيمروة محسن غازي محمد165716202022110034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة300.0اعدادية حمرين للبنين دراسة كرديةادبيابراهيم ازاد فخر الدين محمود165717202021306007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة566.0ثانوية كفري المختلطةاحيائياماني محمد عبد هللا حمود165718322042040001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة521.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيعبد الحميد مجيد رشيد حمد165719192041010024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة419.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين تقي علي مردان165720272041014056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة362.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيسارة حسن علي محمد165721202042134042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة353.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيعامر مناع حسين حمادي165722202041261039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة347.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائييونس حسن ابراهيم جاسم165723202041250169

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة342.0ثانوية الرباط المسائية للبنيناحيائيسلمان نوري محمد سلمان165724202041253036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة340.0اعدادية االمين للبنيناحيائيايهاب نصيف جاسم حسن165725182041014006
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة340.0ثانوية آشور للبناتاحيائيعال علي سليمان محي165726182042243085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة334.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسين علي هادي محمد الياس165727172041124054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة334.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائيريم وادي عبد صالح165728182042164016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة330.0ثانوية الطبري المسائية دراسة كرديةاحيائياحمد جمعه عاصي حسين165729182041386003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة329.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمصطفى نظام جياد دلف165730202041259319

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة329.0ثانوية ئولكر للبنات - تركمانياحيائيدنيا عبد الرزاق محمد علي بكر165731202042394009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة328.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيمرال بدران جمعه حسن165732202042282218

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة327.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائياحمد مؤيد اورخان صباح165733202041259041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة326.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائياشجان عباس داود سلمان165734182042231009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة324.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائينبراس محمد محمود حماد165735202042250052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة318.0ثانوية اليمامة للبنات للنازحاتاحيائيريم حاتم موسى عيسى165736202042172010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة315.0ثانوية الصقر المختلطةاحيائيريام سليم صالل جاد هللا165737182042311003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة313.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيسرور سالم ستار شكر165738212042142034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة308.0ثانوية االماني للبناتاحيائيهدى أنور محمد حسن165739182042254053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة361.0اعدادية العيصالنة المختلطةتطبيقيمصطفى ياسين احمد ابراهيم165740202051211008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة357.0ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينتطبيقيمحمد عمار محمود ابراهيم165741202051059015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة352.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةتطبيقيسطم حمد حسن سلطان165742202051255012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة351.0اعدادية الحويجة للبنينتطبيقييحيى ثائر جاسم محمد165743202051019019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة346.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقيعبد هللا فراس خالد جاسم165744202051262051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة341.0ثانوية الرباط المسائية للبنينتطبيقيمصطفى صكر محمود هزاع165745202051253033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة328.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيمصطفى عامر نصيف رميض165746202051001089

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة323.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيطه ابراهيم سليمان رجه165747112051018066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة321.0ثانوية اغادير المسائية للبنينتطبيقيحامد صالح خلف شندوخ165748212051282012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)370.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيساره عوف جمعه خلف165749182022336023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)359.0إعدادية الفرقان للبنينادبيصدام حامد شهاب عبطان165750182021021029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)359.0ثانوية تكريت االهلية للبناتادبيتماره حكم عزاوي حمد165751182022390006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)359.0اعدادية الخصم للبنينادبيمحمد ابراهيم بيج موسى165752182021016027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)359.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيمحمد ليث نجم الدين مهدي165753182021082063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)359.0ثانويه المحزم للبنينادبيمصطفى قيس مهيدي صالح165754182021024007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)359.0ثانوية المهج للبناتادبيوجدان مولود صالح ابراهيم165755182022248015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)359.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيريم هاشم صائب محمد165756182022373023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)359.0ثانويه المحزم للبنينادبيضياء مظهر اسماعيل علي165757182021024003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)359.0اعدادية الشرقاط للبناتادبينور بسمان خليل خلف165758182022163043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)359.0اعدادية الدور للبنينادبيحمزه غازي فيصل ابراهيم165759182021003007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)359.0ثانوية االسراء للبناتادبيفاطمه علي الطيف خلف165760182022211028
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)359.0ثانوية دبي للبنينادبياحمد عبد الخالق احمد محمود165761182021122002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)359.0ثانوية سامراء للبناتادبيشروق اسماعيل شكر محمود165762182022180025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)359.0ثانوية يثرب للبناتادبيتراث عبد محمد عليوي165763182022215004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)359.0ثانوية يثرب للبناتادبيسيماء مدحت علي حسين165764182022215008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)358.0ثانوية هلمات للبنينادبيمحمود عبد العزيز حميد عزيز165765312021006019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)358.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيمحمد سعيد هجرس علي165766192021020041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)358.0ثانوية القبس للبناتادبيمريم فاضل صالح عبد165767182022190017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)358.0ثانوية العلم للبنينادبيمحمد مرهون سمير احمود165768182021019041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)358.0ثانوية المزهر للبنينادبيمحمد ستار خلف حمود165769182021150033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)358.0اعدادية االسحاقي للبناتادبياماني جمال جاسم محمد165770182022255004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)358.0اعدادية الوطن للبنينادبيعمار حسن علي ابراهيم165771182021029017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)358.0ثانوية االنشراح للبنينادبيمصطفى اكرم ضاحي خلف165772182021114018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)358.0ثانوية بيجي المسائيةادبيمحمد ظافر مزهر ثامر165773182021332238

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)358.0اعدادية اسماء للبناتادبيجنان عبد هللا اسعد ويس165774182022242015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)358.0اعدادية االسحاقي للبناتادبيزينب سامي صاطي ظاهر165775182022255010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)358.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينادبياحمد سالم مزعل مهدي165776182021151001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)358.0ثانوية سمية للبناتادبيعواطف فهد هناش هادي165777182022192016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)358.0ثانوية المقاصد لبنينادبيوسام انور محمد حسن165778182021068045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)358.0اعدادية البيان للبناتادبيتقى سعد حردان جاسم165779182022246014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)358.0ثانوية الكندي للبنينادبيرحمان عبد سرحان حمود165780182021064007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)358.0ثانوية البارودي للبناتادبيختام عبد عزيز عبد هللا165781182022258015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)358.0اعدادية اعالم المستقبل للبنينادبيناجي كنعان ناجي محمود165782182021142027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)357.0اعدادية الشيماء للبناتادبيصفا عبد الرحمن عشم حمد165783182022237031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)357.0اعدادية البيان للبناتادبيشيالن عباس هادي نجم165784182022246031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)357.0ثانوية القلعة للبناتادبيمريم سمير عبد هللا محيميد165785182022196013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)357.0ثانوية القلعة للبناتادبيهدى محمد لفته محمد165786182022196020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)357.0اعدادية الخصم للبنينادبيمصطفى رمضان محمد عبد هللا165787182021016035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)357.0اعدادية ابن المعتم للبنينادبيغيث خالد وليد محمد صالح165788182021073035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)357.0اعدادية الشيماء للبناتادبيمريم صالح حسين احمد165789182022237039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)357.0اعدادية الخنساء للبناتادبيرقيه عماد الدين نصرت شاكر165790182022247018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)356.0ثانوية سعد بن معاذ للبناتادبياسماء عبد هللا محمود حمد165791182022195002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)356.0ثانوية دجلة للبنينادبيسالم احمد حسين حمد165792182021069010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)356.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيمصعب مشتاق علي حميد165793182021041067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)356.0ثانوية شاعر الرسول للبنينادبيفيصل ندى جاسم محمد165794182021087011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)356.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيسالم خوام احمد سلوم165795182021127022
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)356.0ثانوية العلم للبناتادبيضمياء صالح نوري عبد هللا165796182022170019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)356.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةادبيرهام غانم عبد نجم165797182022342017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)356.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيابراهيم عبد الحكيم صالح حسين165798182021082002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)356.0إعدادية الفرقان للبنينادبيبهاء فاضل حسين حمد165799182021021017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)356.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيسحر خالد سلوم عبد هللا165800182022171011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)356.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيرسل اياد محمود يعكوب165801182022373018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)356.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيخطاب عبد القادر حمودي حسين165802182021082022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)356.0اعدادية المغيرة للبنينادبيحارث انمار داود سلمان165803182021086009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)356.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيرغد موسى خلف خاطر165804182022336017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)356.0ثانوية المناهل للبنينادبيعلي ثائر احمد عبد165805182021080012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)356.0اعدادية اسماء للبناتادبيايمان ابراهيم عبد حسن165806182022242009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)356.0ثانوية الكندي للبنينادبيحمدان عمار احمد حسن165807182021064006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)356.0ثانوية العلم المسائيةادبيوطبان شرقي داود محمد165808182021334077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)355.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيغسق مطشر محمود سهيل165809182022373038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)355.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيسناء حامد عبد حماد165810182022336026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)355.0اعدادية غطفان للبنينادبيصالح محمد ظاهر حسن165811182021042012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)355.0اعدادية ابن كثير للبنينادبيحسن اسماعيل جمعة محمد165812182021010010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)355.0اعدادية ابن المعتم للبنينادبيمصطفى عدي عوني عرب165813182021073047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)355.0اعدادية اسماء للبناتادبينور محمد صبار عباس165814182022242056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)355.0اعدادية جنة العراق للبناتادبيعلياء خالد محمود سلمان165815182022221020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)355.0اعدادية الوطن للبنينادبيمجد الدين احمد ابراهيم احمد165816182021029020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)355.0ثانوية سامراء للبناتادبيندى عمار محمود عبد القادر165817182022180046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)355.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةادبيسندس اسماعيل ابراهيم خاطر165818182022283014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)355.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةادبيسهام مشرف جهاد علي165819182022283015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)355.0اعدادية البيان للبناتادبيكوثر عبد هللا عدنان حمودي165820182022246039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)354.0ثانوية دبي للبنينادبيشكري محمد شكري محمود165821182021122023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)354.0ثانوية الخرجه للبناتادبيامنة صباح خلف محمود165822182022217002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)354.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيرشيد محمد رشيد طعمة165823182021082023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)354.0الخارجياتادبيمنى عاشور بهجت رشيد165824202022401099

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)354.0ثانوية القلعة للبناتادبينرجس خالد ياسين مخلف165825182022196017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)354.0اعدادية النهضة المسائية للبنينادبياحمد مظهر كامل اسماعيل165826182021335008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)354.0ثانوية البارودي للبناتادبياساور خالد عايد قدوري165827182022258001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)354.0ثانوية سومر للبناتادبيامل جاسم محمد رشيد165828182022270002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)354.0ثانوية التراث العربي للبناتادبيعفيفه جمعه مطر حمد165829182022210010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)354.0إعدادية الفرقان للبنينادبيصدام حسين علي نجم165830182021021030
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)353.0ثانوية العلم المسائيةادبياحمد زيتون احمد زيدان165831182021334004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)353.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيمينا ماجد حميد خلف165832182022171015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)353.0ثانوية الخرجه للبناتادبيتمارة عمار عبد هللا صالح165833182022217008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)353.0إعدادية الفرقان للبنينادبيمصطفى نجاح علوان حسين165834182021021059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)353.0ثانوية االسراء للبناتادبيمنار احمد شامل حسين165835182022211031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)353.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيجاسم حاتم خضير عباس165836182021127008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)353.0اعدادية اسماء للبناتادبيمريم كمال طه حسين165837182022242050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)353.0ثانوية دبي للبنينادبيواثق عزيز كامل حسين165838182021122082

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)353.0ثانوية سامراء للبناتادبيآيه احمد عبيد حسين165839182022180002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)353.0ثانوية سامراء للبناتادبينور ممدوح حمود عباس165840182022180049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)353.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيعمر زويد خلف احمد165841182021091010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)353.0اعدادية البيان للبناتادبيرحمه احمد هاشم علي165842182022246018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)353.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبياقبال علي حمد بدوي165843182022373003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)353.0ثانوية المزهر للبنينادبياحمد مهدي صالح هدوك165844182021150004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)353.0اعدادية الدور للبنينادبيالحسن باسم محمد جابر165845182021003004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)352.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيمنال بشير عجيل تبنان165846182022373045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)352.0ثانوية االوائل االهلية للبناتادبيبدور عبد الحكيم فاضل حسون165847182022387001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)352.0ثانوية التراث العربي للبناتادبيرويده مزعل عمر حديد165848182022210005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)352.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيتيماء صباح علي خلف165849182022172008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)352.0ثانوية الهدى للبناتادبيطيبه محمد سلمان محمود165850182022269018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)352.0اعدادية المغيرة للبنينادبيعبد القادر محمد خالد خلف165851182021086020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)352.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيسميه حمدان عجاج محمد165852182022193007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)352.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيهبة زياد طارق فريد165853182022374090

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)352.0اعدادية الخنساء للبناتادبيمالك سرمد نزهان هادي165854182022247038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)352.0ثانوية تكريت االهلية للبناتادبيشيماء فراس جمعه بركع165855182022390009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)352.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيميس حبيب حسين محمود165856182022172029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)352.0اعدادية المغيرة للبنينادبيرعد باسم رشيد حمادي165857182021086015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)352.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةادبيعبد الحميد رياض عذاب جامل165858182021283010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)352.0ثانوية الرواد للبنينادبيعلي عبد الرزاق فاضل اسماعيل165859122021024013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)352.0ثانوية النسور المسائية المختلطةادبيدرجال غزاي احمد عبد165860202021257017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)352.0ثانوية القبس للبناتادبيبان حسن علي حاذور165861182022190005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)351.0ثانوية الحكمة للبناتادبيماري منذر نايل عبد هللا165862182022189016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)351.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيغفران بهاء راجي حمدي165863182022373039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)351.0ثانوية القبس للبناتادبيهاجر حسين حمد حمد165864182022190020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)351.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتادبيهيام فيصل حمد حمود165865182022157019
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)351.0ثانوية ابن االثير للبنينادبيهالل فريد خلف حمد165866182021008017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)351.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيتماره رائد محمود رجب165867182022373012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)351.0ثانوية سامراء للبناتادبيعذراء قحطان سلمان حمادي165868182022180029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)351.0ثانوية المزهر للبنينادبييونس عدنان طلفاح محمد165869182021150045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)351.0ثانوية التراث العربي للبنينادبيحيدر عاصي محمود حسين165870182021096010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)351.0اعدادية الملوية المختلطةادبيطيبه غسان دخيل مهدي165871182022095003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)351.0ثانوية ميسلون للبناتادبيعلياء حسين سالم كطاش165872182022186019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)350.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيهدى غني محمد كريم165873182022347043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)350.0ثانوية ميسلون للبناتادبيانفال لطيف كنوش طارق165874182022186005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)350.0ثانوية فلسطين للنازحاتادبيعذراء احمد علي فياض165875202022164006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)350.0اعدادية الرواد للبنينادبيعلي محمد عبد العباس كريم165876212021077106

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)350.0ثانوية الصديد المختلطةادبيمصطفى عبد السالم حميد مالو165877182021312035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)350.0اعدادية االسحاقي للبناتادبياحالم حميد طعمه حسن165878182022255001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)350.0ثانوية الشهيد وائل للبناتادبيثريا قاسم مجهد سباح165879182022273007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)350.0ثانوية الزهور للبناتادبيزينب طارق معاد نايف165880182022261017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)350.0ثانوية العلم للبنينادبيطه محمد خلف حسين165881182021019022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)350.0ثانوية الهادي المسائية للبنينادبيعبد هللا عبد اللطيف ابراهيم حسن165882182021350072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)350.0ثانوية الحكمة للبناتادبيمنار قيصر سليمان جبر165883182022189018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)350.0ثانوية الدور المسائية المختلطةادبيساره حسين خساره حسين165884182022343006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)349.0ثانوية النخيل المختلطةادبيسلوى محمد احمد محمد165885192022290002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)349.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيمحمد عواد ابراهيم ثلج165886182021099017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)349.0اعدادية اسماء للبناتادبيايه عبد الحميد عزت محمد165887182022242011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)349.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيعبد هللا حكمت فهد دهش165888182021041036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)349.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيجنات شهاب احمد سبتي165889312022058006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)349.0اعدادية عمورية للبناتادبيساره عمار خضير قدوري165890182022183024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)349.0اعدادية ابن المعتم للبنينادبيعلي فوزي احمد خطاب165891182021073031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)349.0ثانوية البوجواري للبناتادبيفاطمه خالد محمود موالن165892182022168012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)349.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيعلياء ثامر يوسف هيالن165893182022172022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)348.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيسحر عبد الخالق محمود عبد165894182022268022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)348.0اعدادية البيان للبناتادبيرسل طارق محمد جمعه165895182022246019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)348.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتادبيرقية شنيار عبد القادر مسرع165896182022157013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)348.0اعدادية الدور للبنينادبيمحمود ليث محمود رزوقي165897182021003021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)348.0ثانوية الكندي للبناتادبيافراح سامي داود احمد165898182022239005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)348.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيقحطان كريم شحاذه صالح165899182021347086

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)348.0ثانوية الدور المسائية المختلطةادبيعبد القادر منير عبد الرزاق شهاب165900182021343030
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)348.0ثانوية فاطمة  للبناتادبيختام محمود حسين احمد165901182022235012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)347.0اعدادية القبس للبنينادبيعمار حسن محمد لطيف165902182021131023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)347.0ثانوية القبس للبناتادبيزينب محمد زوري زاهي165903182022190009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)347.0ثانوية الزهراوي للبنينادبيزيد احمد محمد جاسم165904182021110036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)347.0اعدادية الشرقاط للبناتادبياالء حسن ابراهيم بكر165905182022163004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)347.0اعدادية اسماء للبناتادبيدنيا بدري رتب احمد165906182022242020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)347.0اعدادية المغيرة للبنينادبيجابر محمد جابر دحام165907182021086008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)347.0ثانوية الكفاح للبنينادبيحمزه منديل دحام خلف165908182021022006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)347.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيدينا سحاب مجيد عباس165909182022374023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)347.0ثانوية ابن االثير للبنينادبيعامر ماهر مجيد مهوس165910182021008007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)347.0اعدادية القبس للبنينادبيبيرق طاهر صالح عبد هللا165911182021131006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)347.0ثانوية صفية للبناتادبياريج رزاق خلف ملح165912182022156001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)347.0ثانوية المناهل للبنينادبياحمد باسم خلف جبر165913182021080001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)346.0ثانوية تكريت المسائية للبنينادبياحمد صالح مولود سلمان165914182021333005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)346.0ثانوية العلم للبنينادبياحمد رافع ياسين محمد165915182021019004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)346.0اعدادية البيان للبناتادبينور غازي عبد حسن165916182022246051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)346.0ثانوية الشافعي للبنينادبيطارق حسين حمد محمد165917182021132005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)346.0ثانوية العقيدة للبناتادبيشهباء محمد جابر دحام165918182022194008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)346.0ثانوية تكريت المسائية للبنينادبيليث عامر اسماعيل ضاحي165919182021333099

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)346.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيحمزة اسعد غزال هراط165920182021041020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)346.0ثانوية الزهراوي للبنينادبيعزالدين علي مجيد حمود165921182021110052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)346.0اعدادية العاصفة للبنينادبياحمد محمد علي محمد165922182021036005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)346.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيهيا معن مزاحم حميد165923182022374097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)346.0اعدادية طوز للبناتادبيبشرى ضياء عزيز علي165924182022181007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)346.0ثانوية العلم للبنينادبياحمد حسام كعود علي165925182021019002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)346.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيذو الفقار رحيم حسن خنجر165926112021057022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)345.0اعدادية الشرقاط للبناتادبيسماح محمد عبد حسين165927182022163024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)345.0اعدادية الملوية المختلطةادبيحمدان حسن طعمه حماش165928182021095005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)345.0اعدادية عمورية للبناتادبيحفصه منهل نظير حسين165929182022183009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)345.0ثانوية المزهر للبنينادبيعكرمه خالد محمود خلف165930182021150027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)345.0ثانوية المستنصرية للبناتادبينهى عالء لبيب حسن165931182022172030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)345.0اعدادية القبس للبنينادبيهمام عيسى محمود احمد165932182021131031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)345.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيماجدة فرحان حسن هادي165933182022374063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)345.0اعدادية اسماء للبناتادبيساره كمال فاضل حسن165934182022242029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)345.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيمصطفى حسن علي خضير165935182021041061
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)345.0اعدادية غطفان للبنينادبيهشام ذنون رمضان عكله165936182021042042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)345.0اعدادية جنة العراق للبناتادبياسراء عباس خلف سلمان165937182022221004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)344.0اعدادية اسماء للبناتادبيامنة احمد عزاوي اسود165938182022242007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)344.0ثانوية الزهراوي للبنينادبيمحمد شمس الدين عبود صالح165939182021110064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)344.0اعدادية الخصم للبنينادبيمصعب علي عبد هللا خلف165940182021016037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)344.0اعدادية الشرقاط للبنينادبييوسف محمد عبد القادر عز الدين165941182021004065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)344.0اعدادية المغيرة للبنينادبيعمر رعد فوزي خلف165942182021086026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)344.0ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيسيف هللا طاهر شعبان اسماعيل165943182021039016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)344.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبينسرين عبد القادر محمود عبد165944182022268041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)344.0ثانوية تكريت المسائية للبنينادبيياسر عماد نجرس عبد هللا165945182021333146

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)343.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيايهم مزاحم احمد سالم165946182021313008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)343.0ثانوية الزهور للبناتادبيتماره رافع ذاكر دعدوش165947182022261007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)343.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء طاهر عبد مطر165948122022100012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)343.0ثانوية الجواهري المختلطةادبياسراء هشام محمد خلف165949182022287002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)343.0اعدادية الوطن للبنينادبيمحمد ضياء عجيل حسن165950182021029021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)343.0ثانوية حسان بن ثابت المختلطةادبيديانا علي حسين داود165951182022308003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)343.0ثانوية الشهيد وائل للبناتادبيخضراء مؤيد ظاهر حمادي165952182022273010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)343.0ثانوية الكندي للبناتادبيقدس ناظر هيجل فرحان165953182022239024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)343.0ثانوية سامراء للبناتادبيزينب عبد الرزاق جاسم محمد165954182022180022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)343.0ثانوية االنتصار المختلطةادبيرافد ربيع اسماعيل حميد165955202021234009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)342.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبينبأ سالم نعمان فرحان165956182022373047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)342.0اعدادية عمورية للبناتادبيشهد توفيق احمد مصطفى165957182022183028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)342.0اعدادية ابن المعتم للبنينادبيرسول احمد كاظم مهدي165958182021073016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)342.0اعدادية االبراهيمية للبنينادبيليث حسين عباس جميل165959182021001040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)342.0ثانوية الهادي المسائية للبنينادبيحارث فيصل حسن محمد165960182021350030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)342.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةادبيسعود عزاوي احمد كواد165961182021339046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)342.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينادبيمحمد اركان ماهر عبد اللطيف165962182021151008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)342.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبينور الهدى احمد هذال محمد165963182022374084

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)342.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيمينا محمد سعيد صالح165964182022268039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)342.0ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبينور حسين احمد حسن165965182022348020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)342.0اعدادية اعالم المستقبل للبنينادبيمصطفى سمير محي قدوري165966182021142026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)342.0اعدادية ابن المعتم للبنينادبيطه عالء حسين علي165967182021073019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)341.0ثانوية االسراء للبناتادبيختام شالل شامان حمادي165968182022211011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)341.0ثانوية بابل للبناتادبينور خالد احمد حسن165969182022216004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)341.0ثانوية العلم للبنينادبييونس صدام جاسم حمد165970182021019051
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)341.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيبدر زايد حجاب نزال165971182021004012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)341.0ثانوية المعتصم للبناتادبيمريم رشيد احمد صالح165972182022219018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)341.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيحمزة نجاح احمد عبد165973182021116004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)341.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيسماره مؤيد صالح محمد165974182022268025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)341.0ثانوية العقيدة للبناتادبيهاجر سلوان سفيان نوفان165975182022194013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)341.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيسند عماد عباس موسى165976182021082026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)340.0الخارجياتادبيازهار حامد خلف مدلول165977182022401006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)340.0ثانوية الزهراوي للبنينادبيمحمد زياد طاهر مهود165978182021110063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)340.0ثانوية سومر للبناتادبيهبه جدوع سطام عباس165979182022270013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)340.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيعذراء عبد الرسول فريد جاسم165980182022268032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)340.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيزينب محمد ناظم كمال165981182022172012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)340.0اعدادية االمام المختلطةادبينبأ خلف جلعيد زيدان165982182022278013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)340.0ثانوية سامراء للبناتادبيمروه غازي فيصل محمود165983182022180038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)339.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيمساعد خالد فواز حواس165984182021041060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)339.0اعدادية المغيرة للبنينادبيمحمد صفاء عرب علي165985182021086035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)339.0ثانوية بابل للبنينادبيفائز مزهر جاسم احمد165986182021061008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)339.0اعدادية الملوية المختلطةادبيميثم فائق أحمد خلف165987182021095021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)339.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيحسام ابراهيم احمد ابراهيم165988182021082018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)339.0ثانوية الدور المسائية المختلطةادبيمحمد رشيد علي مهدي165989182021343059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)339.0ثانوية بابل للبنينادبيباسم امين دحام هواس165990182021061003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)338.0اعدادية االمين للبنينادبيزياد طارق عبد اللطيف خليفة165991312021009014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)338.0ثانوية الكندي للبناتادبيفاطمه جبار نقدي حسن165992182022239020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)338.0ثانوية سامراء للبناتادبيطيبه شاكر محسن جمعه165993182022180027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)338.0ثانوية العلم للبناتادبيامارة فاروق عبد السالم محمد165994182022170004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)338.0اعدادية عمورية للبناتادبيمهى زياد سعدي احميدي165995182022183048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)338.0ثانوية بيجي للبناتادبيرفل رمزي مزهر فيصل165996182022177011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)338.0ثانوية المقاصد لبنينادبيحامد نايف ذياب جزاع165997182021068016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)338.0ثانوية الخرجه للبناتادبيحنين محمد خلف محمد165998182022217009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)337.0ثانوية المقاصد لبنينادبيمحمد غازي عباس صالح165999182021068035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)337.0اعدادية الشيماء للبناتادبيشيماء محمود محمد امين166000182022237029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)337.0ثانوية البو هيازع للبناتادبيسوسن اسماعيل ابراهيم خلف166001182022198014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)337.0اعدادية المغيرة للبنينادبيعبد القادر كيالن عباس حمد166002182021086019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)337.0ثانوية العلم للبناتادبيعسل حذيفه عبد الستار اللطيف166003182022170020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)337.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيمنار رافد عبد خلف166004182022336045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)337.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيرواء احمد مجيد احمد166005182022276002
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)337.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيمروج مصطفى ماجد لطيف166006182022374068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)337.0ثانوية الهدى للبناتادبيدينا حمد حسن علي166007182022269006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)337.0اعدادية النهضة المسائية للبنينادبيعبد هللا بدر شالل محمود166008182021335047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)337.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينادبيعبد هللا اكرم كليب عوين166009182021151006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)336.0ثانوية القلعة للبناتادبيايالف اياد محمود عباس166010182022196001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)336.0ثانوية العلم للبناتادبيرسل نوري عبد الكريم حسين166011182022170009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)336.0ثانوية المناهل للبنينادبيمحمد بدر طريد فرحان166012182021080018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)336.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيسبع خميس محجوب تركي166013182021041023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)336.0ثانوية العلم للبناتادبياساور حاتم محمد يوسف166014182022170001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)336.0اعدادية القبس للبنينادبيفنر غسان محمد صالح عبد الباقي166015182021131025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)336.0اعدادية عمورية للبناتادبيطيبه ثامر احمد جاسم166016182022183035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)336.0اعدادية المنصور للبنينادبيسعد اركان محمد علي166017182021045020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)335.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيمصطفى فرج جميل ماضي166018182021347105

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)335.0ثانوية الخيام للبناتادبيايه غني مهدي دحام166019182022212002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)335.0اعدادية البيان للبناتادبينور سعد هادي حياوي166020182022246047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)335.0ثانوية سعد بن معاذ للبناتادبيرفاء غازي نصيف جاسم166021182022195006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)335.0ثانوية العلم للبناتادبيصفا مناف حسين حمد166022182022170018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)335.0ثانوية القبس للبناتادبيسرور ياسين حمد ناصر166023182022190010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)335.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيتبارك سعد حاجم حسن166024182022172006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)335.0اعدادية الخنساء للبناتادبيربى كمال ناظم توفيق166025182022247015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)335.0ثانوية المزهر للبنينادبيهمام احمد عطيه محمود166026182021150043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)335.0ثانوية بابل للبنينادبياحمد خضير جاسم سلمان166027182021061001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)334.0اعدادية االسحاقي للبناتادبينبأ صباح حكمت جاسم166028182022255021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)334.0اعدادية القبس للبنينادبيهيثم ناصر حمد ناصر166029182021131032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)334.0اعدادية الخنساء للبناتادبينوره عمر عبد المجيد محمود166030182022247042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)334.0ثانوية الرازي المختلطةادبيمحمد امجد منسي مزعل166031182021098002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)334.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيسميه كريم عويد بخيت166032182022373029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)334.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتادبيتبارك خميس عبود حماد166033182022157005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)334.0اعدادية المنصور للبنينادبيادريس شريف سلمان مصلح166034182021045006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)333.0ثانوية صفية للبناتادبيشهد خزعل ذياب محمد166035182022156008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)333.0ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبيمصطفى دحام احمد عياده166036182021348026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)333.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيريام رياض مرتضى جميل166037182022374031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)333.0ثانوية العلم للبناتادبياالء زياد خلف محمود166038182022170003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)333.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيسعد معيوف محمد حسين166039182021004024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)333.0اعدادية الحضارة للبنينادبيمعتز حكيم نايف حميد166040182021059044
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)333.0ثانوية المعتصم للبناتادبيرقية عامر حسين علوان166041182022219011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)333.0اعدادية االسحاقي للبناتادبيفاطمه صبار ياسين سليمان166042182022255016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)333.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتادبيهند جبار عاشور مرجان166043182022373058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)333.0اعدادية ابن المعتم للبنينادبيمحمد صبيح غفوري قهار166044182021073042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)333.0ثانوية الكندي للبناتادبيفاطمه عادل عجاج احمد166045182022239022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)333.0ثانوية القلعة للبنينادبيعبد هللا عامر عبد الرحمن جاسم166046182021063022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)333.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينادبيمرتضى صباح عبيد صلبي166047182021011023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)333.0ثانوية الدور المسائية المختلطةادبينبأ شهاب احمد علي166048182022343012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)332.0اعدادية المغيرة للبنينادبيعمر عبد العزيز منديل هزاع166049182021086027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)332.0اعدادية الملوية المختلطةادبيصالح محمود صالح حمد166050182021095007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)332.0ثانوية حمرين المسائية للبناتادبيهبه خالد مهدي علي166051312022081048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)332.0ثانوية الزهور للبناتادبيلينا زياد جنيد جاسم166052182022261029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)332.0اعدادية الشيماء للبناتادبيجمانه ياسر عيسى رزوقي166053182022237011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)332.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتادبيزهراء عبد المنعم توفيق محمد166054182022271004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)332.0ثانوية القلعة للبنينادبيسيف الدين أحمد حسن علوان166055182021063015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)332.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيرسل شامل ابراهيم علي166056182022374027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)332.0ثانوية الدور المسائية المختلطةادبيهبه مجيد حميد مخلف166057182022343015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)332.0ثانوية البارودي للبناتادبيساره جمال شاكر يوسف166058182022258022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)331.0ثانوية يثرب للبناتادبينبأ نذير عبد الجبار مجيد166059182022215012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)331.0اعدادية الشرقاط للبناتادبيرهف مانع كامل شالل166060182022163022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)331.0ثانوية الزهراوي للبنينادبيعبد الهادي سليم حميد محول166061182021110050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)331.0ثانوية الكندي للبنينادبيمصطفى اركان صالح احمد166062182021064012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)331.0ثانوية دجلة المسائية المختلطةادبيعبد هللا محمد علي هيجل166063182021348012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)331.0ثانوية المناجاة المختلطةادبيمصطفى صالح جهادي حمود166064252021114007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)330.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيقاسم مشعان هيالن حديد166065182021347085

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)330.0اعدادية البيان للبناتادبيحنان عطا هللا نصيف محمد166066182022246015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)330.0ثانوية المزهر للبنينادبيسوران علي حسن عباس166067182021150015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)330.0ثانوية المعتصم للبناتادبيسرور ثائر عيدان خلف166068182022219012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)329.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيمنى كامل احمد جسام166069182022374072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)329.0ثانوية العقيدة للبناتادبيمرشده مازن فارس عبد166070182022194011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)329.0ثانوية تكريت المسائية للبنينادبيمصطفى خضير عباس حمادي166071182021333134

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)329.0ثانوية تكريت االهلية للبناتادبيتارة قيصر حاتم رحيم166072182022390005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)329.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبياسامة عبد المنعم ثابت عباس166073182021082010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)329.0ثانوية االنتصار المختلطةادبيعالء ثامر خليف شيخان166074202021234014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)328.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيبكر باسم محمد صالح166075182021078002
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)328.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبياحمد حميد زيدان خليفه166076212021038004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)328.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبيمصطفى حميد ابراهيم خلف166077182021041062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)328.0ثانوية صفية للبناتادبينور محمد عزاوي محمد166078182022156016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)328.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيعيدان جبير سلطان شمخي166079292021105025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)328.0ثانوية القلعة للبنينادبيزياد طارق عبد هللا محيميد166080182021063013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)328.0اعدادية الملوية المختلطةادبيأحمد أيوب ياسين أمين166081182021095002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)328.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيفاطمه خالد ابراهيم عبد166082192022188032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)327.0ثانوية يثرب للبناتادبيشهد علي حسين كاظم166083182022215009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)327.0اعدادية الفراتين للبنينادبيعلي باسل محمد علي166084132021042048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)327.0ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةادبيسميه مطشر حسين حسن166085182022144002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)327.0اعدادية الوطن للبنينادبيعبد الرحمن منير احمد عبد166086182021029014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)327.0ثانوية العقيدة للبناتادبيآية ايسر خزعل فيصل166087182022194001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)327.0ثانوية المعتصم للبناتادبيصفيه بديع حالوب كاظم166088182022219015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)327.0ثانوية الجامعة المختلطةادبيمحمد علي ابراهيم محمد166089182021277010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)326.0ثانوية نزار المختلطةادبيثامر رباح حسن علي166090212021204004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)326.0ثانوية الهادي المسائية للبنينادبيمحمد ضياء جعفر عبد الرزاق166091182021350117

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)326.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيزهراء عدنان ذياب جاسم166092182022268016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)326.0ثانوية الرواد للبنينادبيمحمد صباح اسماعيل ابراهيم166093122021024022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)326.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمرتضى طالب علي سعيد166094212021038125

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)326.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيعبد الرحمن يوسف فرج ياسين166095182021082037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)326.0ثانوية االسراء للبناتادبيسناء عبد الرحمن محمود عبد166096182022211024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)325.0اعدادية ابن كثير للبنينادبياحمد بشير احمد حسين166097182021010001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)325.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبياوس عبد هللا حليوان احمد166098212021279010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)325.0اعدادية تماضر للبناتادبيوفاء فائز اسماعيل احمد166099212022091077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)325.0ثانوية لقمان الحكيم المسائية للبنينادبيطه خالد حديد غربي166100122021211010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)325.0ثانوية تكريت المسائية للبنينادبيعدنان محمد المأمون عطا سميان166101182021333072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)325.0ثانوية دبي للبنينادبينبيل نجم عبد هللا حسن166102182021122074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)325.0ثانوية الجماهير المختلطةادبيحذيفة جالل احمد هريط166103182021015006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)325.0اعدادية القبس للبنينادبيعلي مؤيد علي احمد166104182021131020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)325.0اعدادية الشيماء للبناتادبيطيبه كيالن طالب محمود166105182022237033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)324.0ثانوية العلم المسائيةادبيعادل نزال مصلح حسين166106182021334031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)324.0ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيعبد هللا محمد مطلك خلف166107182021340051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)324.0اعدادية البيان للبناتادبينور علي كريم ياسين166108182022246050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)324.0ثانوية المهج للبناتادبينور حميد قاسم محمد166109182022248014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)324.0ثانوية هاجر للبناتادبيسناء هاشم جمعه عبد الرحمن166110202022150013
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)324.0ثانوية المقاصد لبنينادبيخضر حميد خضر حمد166111182021068020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)324.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيريام رشيد محمود كاظم166112182022268015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)324.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيمحمد ثامر فتيخان ابراهيم166113182021313018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)324.0ثانوية المناهل للبنينادبيرامي مزاحم محمد حنية166114182021080009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)324.0ثانوية الزهراوي للبنينادبيسلوان محجوب غيدان الطيف166115182021110040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)324.0ثانوية االسراء للبناتادبيذكرى محمد ياسين اعليوي166116182022211014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)323.0ثانوية المزهر للبنينادبيمحمد عيادة اسماعيل حسين166117182021150034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)323.0ثانوية الخرجه للبناتادبيشيماء شريف خلف صالح166118182022217013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)323.0اعدادية العقيلة للبناتادبيرقيه ستار جبار مطشر166119152022040038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)323.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيرسول وليد فليح حسن166120212021059015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)323.0ثانوية عائشة للبناتادبيايه عبد الكريم قاسم محمد166121212022101007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)323.0ثانوية البو هيازع للبناتادبيمروه حسين سطوان نوفان166122182022198020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)323.0ثانوية الزهراوي للبنينادبيعبد الحميد وسام سعيد حميد166123182021110043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)323.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيايالف جمال حسن طعمة166124182022268005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)323.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمأمون فالح حنوش فرحان166125212021038098

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)323.0ثانوية الهدى للبناتادبينوال سعيد ابراهيم عبد166126182022269023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)323.0اعدادية الهدى للبناتادبيياسه احمد طارق عبد الوهاب166127202022117054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)322.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبينرجس اثير خضر عبد هللا166128132022093112

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)322.0اعدادية الضلوعية للبنينادبيوقاص عدنان جاسم مهدي166129182021005017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)322.0ثانوية يايجي المسائية للبنينادبيصالح فهد رحمن حسن166130202021268009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)322.0ثانوية الشهيد وائل للبناتادبيزهراء مجيد احمد محمد166131182022273013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)322.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيضياء محمود مهدي كاظم166132212021279030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)322.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيتماره علي فاروق حميد166133132022100007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)322.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيياسمين زياد محمد علي166134182022268043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)322.0اعدادية القدر للبنينادبيعلي حسن فارس جمعه166135212021089032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)322.0ثانوية الهادي المسائية للبنينادبيشاكر محمود شاكر محمود166136182021350047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)322.0اعدادية جنة العراق للبناتادبيمنار ياسر هاشم ياسين166137182022221028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)321.0اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيتقوى طارق محمد خليفه166138192022204006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)321.0ثانوية الجماهير المختلطةادبيخطاب اكرم محمد خلف166139182021015009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)321.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيمصطفى جمال كليب خوين166140212021031030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)321.0اعدادية الفلق للبنينادبيانور عبد هللا كاظم غافل166141212021023012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)321.0اعدادية الضلوعية للبنينادبيمروان عاصي نصيف جاسم166142182021005015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)321.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيسيف احمد طالب احمد166143212021018020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)321.0ثانوية العلم للبناتادبيسراب حازم محمد فياض166144182022170014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)321.0اعدادية البصرة للبناتادبيهبه قيصر رزوقي قدوري166145112022109062
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)321.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيعلي اسماعيل عليوي محمد166146212021278072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)321.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيدعاء عبد الملك نصيف جاسم166147182022268012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)321.0اعدادية الشيماء للبناتادبياستبرق رياض تركي شهاب166148182022237002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)320.0اعدادية الحضارة للبنينادبيصالح جاسم محمد امين166149182021059025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)320.0ثانوية تكريت االهلية للبناتادبيعائشه اركان فاضل حمد166150182022390011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)320.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينادبيجاسم محمد عبد حمادي166151122021205005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)320.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي سعد جبار قدوري166152152021008111

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)320.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينادبيمهند برهان حافظ مهدي166153182021151010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)320.0ثانوية المزهر للبنينادبيعبد البر غسان محمد علي166154182021150019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)320.0ثانوية المعتصم للبناتادبيرسل حمدان محمد بريذع166155182022219010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)320.0اعدادية الملوية المختلطةادبيإبراهيم محمد حبيب محمود166156182021095001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)320.0ثانوية العلم المسائيةادبيوسام محمد صايل حمد166157182021334076

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)320.0اعدادية المغيرة للبنينادبيحسين عالء الدين زهير يوسف166158182021086010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)320.0ثانوية تكريت المسائية للبنينادبيعمر خميس حمد كصير166159182021333086

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)320.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبيمحمد طاهر باقر حسن166160182021352110

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)320.0اعدادية الحضارة للبنينادبيحمزه اسماعيل ابراهيم خلف166161182021059017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)320.0ثانوية تكريت المسائية للبنينادبياحمد سعدون عبد المنعم جميل166162182021333004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)320.0ثانوية سمية للبناتادبيرجاء حافظ نصيف جاسم166163182022192008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)319.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيطيبه وليد عائد نعمان166164182022172019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)319.0ثانوية الزهراوي للبنينادبيوسام جبار حسو علو166165182021110076

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)319.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيرغد طه عبيد محمد166166212022099033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)319.0ثانوية تكريت المسائية للبنينادبيمحمد احمد كريم عبد الرحمن166167182021333104

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)319.0ثانوية المعتصم للبنينادبيمازن فليح مهدي فرحان166168182021090014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)319.0الخارجيونادبيمحمد هشام عبداللطيف جاسم166169212021400105

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)319.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيعلي ابراهيم رحيم بدو166170182021127034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)319.0ثانوية الكندي للبناتادبيفردوس ناظر هيجل فرحان166171182022239023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)319.0اعدادية تماضر للبناتادبيضفاف رشيد حسين عنجاص166172212022091048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)319.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيحسين حافظ فاضل جاسم166173182021127013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)318.0ثانوية الدور المسائية المختلطةادبيعبد هللا صفوان عز الدين عارف166174182021343032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)318.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيايه عماد محمود حسون166175182022172005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)318.0ثانوية تكريت االهلية للبناتادبيفاطمة دريد لبيب احمد166176182022390012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)318.0ثانوية المناهل للبنينادبيحسان روكان احمد عطية166177182021080007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)318.0ثانوية الشهيد وائل للبناتادبيختام بدر حميد سالم166178182022273009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)318.0اعدادية المنتهى للبناتادبيغفران عبد القادر زيدان خلف166179212022103027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)318.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيمحمد اياد حارز عبد هللا166180212021272100
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)318.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيثمينه ضياء جاد هللا مصطفى166181182022172009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)318.0ثانوية الجيل الجديد المسائية للبنينادبيانس علي حماد حسن166182182021349006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)317.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيدعاء عادل علي حميد166183212022151016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)317.0ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيعبد الكريم اياد فرحان حمود166184132021021027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)317.0ثانوية نجد المختلطةادبيحيدر رعد محمد عبد166185182021309004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)317.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيعبد هللا بحر حاتم غضبان166186212021018025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)317.0ثانوية االسراء للبناتادبيسالي صالح حسن محمد166187182022211022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)317.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبيحوراء زاهد مكي جبوري166188182022205001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)317.0اعدادية السياب للبنينادبياحمد علي احمد محمود166189112021028005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)316.0ثانوية دار السالم للبنينادبيمصطفى كاظم عيسى جاسم166190102021066049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)316.0اعدادية المتنبي للبنينادبيداود سلمان محمد علي مولود166191202021081015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)316.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةادبيعمر حارث حاتم حميد166192212021086007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)316.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيطيبه طالل حامد حسن166193212022099061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)316.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينادبيحسين عصام نوري حسن166194212021274025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)316.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيمحمد خالد ريس نصيف166195182021313020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)316.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيبشائر اسعد جراد جدح166196162022209012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)316.0اعدادية شورش للبنينادبياحمد عبد السالم محمود علي166197212021076003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)316.0ثانوية غرناطة للبناتادبيضحى داود جاسم سنيد166198282022074013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)316.0ثانوية يثرب المختلطةادبيمصطفى تحسين ناجي ياسين166199182021043017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)315.0ثانوية الحرمين المختلطةادبيعالء كامل ضاري نصيف166200122021178004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)315.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيياسين رحمن ياسين علي166201212021062052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)315.0اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء ياسر حسين عبد الرزاق166202182022237021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)315.0ثانوية لقمان الحكيم المسائية للبنينادبيمصطفى هيثم طالب عبد هللا166203122021211020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)315.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيريم خلف كامل حميد166204212022228010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)315.0اعدادية الخنساء للبناتادبيرهف سالم سليمان حميد166205182022247019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)315.0ثانوية االسراء للبناتادبيمياسه فاروق طعمة حسن166206182022211032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)314.0اعدادية البيان للبناتادبيرونق نهاد جمعه جابر166207182022246022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)314.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبيمصطفى ميثم عبد الحسين علوان166208182021352130

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)314.0ثانوية ابن سينا للبناتادبيفاطمة عبد الرحمن علي محمود166209122022128022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)314.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيآيات اسماعيل ابراهيم فدعم166210182022374001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)314.0ثانوية الدور المسائية المختلطةادبيزينة سفيان اسماعيل رزوقي166211182022343005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)314.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيعبد هللا ستار حافظ عبد الكريم166212142021200088

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)314.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبياحمد جبر عاصي ساجت166213142021205005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)313.0اعدادية الموفقية للبنينادبيفارس سعيد راشد حريز166214262021056093

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)313.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتادبيدنيا احسان طارق بدري166215212022290009
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)313.0ثانوية االنتصار المختلطةادبيفاطمه سامي عبد هللا زريج166216202022234008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)313.0اعدادية االسحاقي للبناتادبيفاطمه رشيد عطيه علي166217182022255015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)312.0إعدادية الفرقان للبنينادبيمصطفى احمد عواد احمد166218182021021057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)312.0ثانوية سامراء المسائية للبناتادبيميسرة سلطان هدوان سلطان166219182022374073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)312.0اعدادية المتنبي للبنينادبييوسف احمد عبد هللا رميض166220102021027078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)312.0اعدادية حماة للبناتادبيزينه ظاهر جياد عمران166221112022084087

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)312.0اعدادية غماس للبنينادبيكرار غانم حمزه جوده166222242021016059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)311.0ثانوية تكريت المسائية للبنينادبيمحمد جادر مصطفى خليل166223182021333108

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)311.0ثانوية العلم المسائيةادبيمرسال يوسف محسن علي166224182022334015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)311.0ث ميسلون المسائية للبناتادبيزينه احمد عبد الجبار ابراهيم166225142022220022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)311.0اعدادية الملوية المختلطةادبيمصطفى جمال محمد عبد166226182021095019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)311.0ثانوية سامراء للبناتادبيرنام سالم فرج ابراهيم166227182022180019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)310.0اعدادية الروافد للبنينادبيمحمد عماد حبيب عبد الرضا166228182021085032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)310.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيشمس فراس طه حسين166229112022077031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)310.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيحذيفة منذر نعمان عبد هللا166230182021078003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)310.0اعدادية القدر للبنينادبيمحمود محمد نقيب حمزه166231212021089054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)309.0ثانوية اور المختلطةادبيمنتظر مهدي صالح هادي166232212021211026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)308.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيمحمد عمار زيدان خلف166233212021272108

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)308.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيصالح محمد عطية يوسف166234212021043017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)308.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينادبيالحكم صالح رشيد صالح166235182021078001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)307.0اعدادية الموفقية للبنينادبييحيى خليفه محمد فهيد166236262021056150

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)307.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيحيدر فارس حسين علي166237212021018017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)307.0ثانوية تكريت االهلية للبناتادبيميادة مروان عيسى خلف166238182022390015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)307.0اعدادية ديالى للبنينادبيمحمد وليد احمد حسين166239212021012084

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)307.0ثانوية االستقالل للبنينادبيمحمد عباس جاسم عبيد166240182021120010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)306.0ثانوية الخرجة للبنينادبييوسف طالل غانم حسين166241182021051012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)306.0ثانوية الريف للبنينادبياحمد عدي مهيدي صالح166242122021029006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)306.0ثانوية العدالة للبنينادبيمعمر جليل ابراهيم كاظم166243212021044038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)306.0ثانوية الحبانية للبناتادبيسلوى عبد خلف حماد166244192022187011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)306.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيفاطمة ضياء ابراهيم علي166245132022079036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)305.0الخارجياتادبيايمان شهاب احمد يوسف166246212022401016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)305.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعمر وليد ابراهيم محمود166247112021181091

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)305.0اعدادية الرصافي للبنينادبيبشار نعمان دغيمش حسين166248192021012008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)305.0ثانوية النوابغ للبنينادبيزينه خليل حميد محمد166249182022060008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)305.0اعدادية عشتار للبناتادبيسمر حامد محمد حمزه166250232022125015
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)304.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيكرار علي حسين ابراهيم166251272021152075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)304.0ثانوية االسراء للبناتادبيدعاء عدنان محمود مصطفى166252182022211012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)303.0ثانوية الهادي المسائية للبنينادبيعبيده مهدي صالح علي166253182021350075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)303.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيهاجر محمود صالح محمد166254192022370104

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)303.0ثانوية القبس للبناتادبيانسام شلش كاظم جدوع166255182022190004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)303.0ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيبركات عبد الرزاق عبد الوهاب مهدي166256122021209012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)302.0ثانوية القلعة للبنينادبيبهاء ياسين حسن محمد166257182021063008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)302.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيرفالء علي جبر عليوي166258282022093027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)301.0ثانوية المزهر للبنينادبيمصطفى طاهر محمد صالح166259182021150040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)301.0ثانوية دبي للبنينادبيانس فرمان ابراهيم درويش166260182021122007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)301.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيعبد هللا عبد الرزاق اسماعيل محمد166261212021278069

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)301.0اعدادية البيان للبناتادبيمينا نبيل اسماعيل خاطر166262182022246044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)300.0ثانوية الحكمة للبناتادبيريام سعدي شبيب غضبان166263182022189005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)300.0اعدادية تماضر للبناتادبيطيبه غسان صباح نجم166264212022091050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)552.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيصفا حسين عبد هللا حويس166265232042131059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)478.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيبسمة عايد شعيب محمود166266182042271037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)403.0ثانوية العلم للبناتاحيائيايمان حردان بشو احمد166267182042170016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)402.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناحيائيعبدهللا عمر ناطق فياض166268192041340052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)396.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمصطفى حسن مسلم عباس166269182041006155

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)391.0ثانوية القبس للبناتاحيائيديانا رسول احمد خضر166270182042190003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)375.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيمصطفى سحاب مطر عزيز166271182041007035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)373.0ثانوية الهادي المسائية للبنيناحيائيجاسم محمد يونس نصيف166272182041350008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)371.0اعدادية بيجي للبنيناحيائينذير عبد الجبار محمود جاسم166273182041007040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)369.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائيعلياء حامد صادق محمد166274182042361028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)368.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيضحى احمد حسين علي166275182042242106

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)368.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيرنا فاضل شلتاغ مهدي166276182042183062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)365.0ثانوية الدور للبناتاحيائيحنين مقداد محمد ارحيم166277182042161021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)364.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيرسل محمد خضر شمخي166278112042215194

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)362.0اعدادية الدور للبنيناحيائيمصطفى مازن ذنون ابراهيم166279182041003054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)362.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيانتصار عادل حميد شكر166280182042194008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)361.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيفاطمة ماجد حامد أدم166281192042198061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)359.0ثانوية المرجان للبناتاحيائيمروى محمد احمد صالح166282182042262021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)359.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحروس احمد عبد عبد هللا166283182041036086

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)359.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيعمر هاشم عبد هللا مطلك166284182041347070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)358.0اعدادية عمورية للبناتاحيائينور ياسر طه حسين166285182042183149
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)358.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيمحمود حمد حسون عليوي166286182041007033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)358.0اعدادية الوطن للبنيناحيائيعلي جاسم محمد حميد166287182041029017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)358.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيحنين علي صبحي خلف166288182042189010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)358.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائياسيل محمد كوان طفاح166289182042214006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)357.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيدنيا محمد سعدون حسن166290182042183045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)357.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيمحمد حيدر محمد احمد166291182041007030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)357.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيمروة طه فرحان محمد166292182042234025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)357.0ثانوية العلم للبنيناحيائياحمد حسن عبد هللا رجب166293182041019002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)356.0اعدادية المنعم المختلطةاحيائيعبد الرحمن محمد عبد هللا محمود166294182041306009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)356.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينور وليد ثاير عبد الجبار166295182042242169

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)356.0ثانوية سمية للبناتاحيائيهاله ليث عباس صالح166296182042192022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)356.0ثانوية الحاتمية للبناتاحيائيفاطمة رحمان عبد االمير علي166297182042159010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)355.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء رياض حسن عبد166298182042232021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)354.0ثانوية ام البنين للبنات للنازحاتاحيائيتبارك سعود سليمان حاجم166299202042167004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)354.0الخارجياتاحيائيهناء احمد عباس صالح166300182042401059

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)353.0ثانوية بيجي المسائيةاحيائيطارق عبود حسين علي166301182041332046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)352.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائياركان عادل حماد حسن166302182041072001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)351.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائياسراء اسماعيل الطيف خليل166303182042257002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)350.0اعدادية الدور للبنيناحيائياحمد صفاء عبد الجبار عبد هللا166304182041003004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)350.0ثانوية الدور للبناتاحيائيفاطمه فراس حسن عبد166305182042161053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)350.0اعدادية جنة العراق للبناتاحيائياسيل خالد مجيد حميد166306182042221004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)349.0ثانوية العلم للبناتاحيائييمن منهل عبد هللا حمادي166307182042170089

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)348.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيطيبه عبد الستار خلف عبود166308182042193029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)348.0ثانوية بيجي المسائيةاحيائيوضاح عزيز عبود عميري166309182041332095

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)348.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيايات مالك سالم عبد166310182042197006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)347.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيدنيا عبد العظيم شحاذه عبد166311182042146010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)347.0ثانوية النور للبناتاحيائيفاطمه رياض توفيق حسين166312182042238032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)346.0ثانوية سومر للبنيناحيائيفرات فائق حسين شومل166313182041079028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)346.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيزبيده كمال شالل حبيب166314182042179019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)345.0اعدادية البيان للبناتاحيائيايفال اياد عمر بكر166315182042246005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)345.0ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيايالف محمد مجيد مهوس166316182042136002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)345.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيوفاء كاصد سعد عبد166317182042275108

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)345.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيعباس حامد مخلف عواد166318312041070077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)344.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائياعزاز فائق عباس حمد166319182042197003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)344.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيوليد تونس شمس فيصل166320182041347100
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)344.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعبد الرحمن سراب ثابت علي166321182041002050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)344.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيسهى نعمان فاضل عزيز166322182042374055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)343.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيرنا وديع فاضل طه166323182042271073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)341.0ثانوية الريان للبناتاحيائيساره وليد احمد جار هللا166324182042250026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)340.0ثانوية الرماح العوالي للبناتاحيائيطيبة ياسين بحر فياض166325182042222016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)339.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمحمد عبد هللا حميد طه166326202041259267

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)339.0اعدادية المغيرة للبنيناحيائيحسين عبد شعيب محمود166327182041086008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)339.0ثانوية دار السالم للبناتاحيائيشروق عدنان احمد حسن166328182042209015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)339.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائياحمد شاكر محمود سعدون166329112041029004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)339.0ثانوية العراق الثانية للبنيناحيائيعايد مراد خديده عمر166330172041149038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)338.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنيناحيائيحيدر ناصر مهدي احمد166331182041030005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)338.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيرفل رباح اسماعيل مهدي166332182042373019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)337.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيمصطفى هايس عواد حسن166333202041259354

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)336.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيانتصار ماهر عواد عبيد166334182042373007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)336.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيمحمد شحاذة محمد يوسف166335182041280027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)336.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيمحمد خضير عباس هامل166336262041208043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)336.0ثانوية سومر للبنيناحيائيعدنان محمود سطام ملح166337182041079019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)336.0اعدادية بلد للبنيناحيائيسيف عصام عبد الحسن حمود166338182041006075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)335.0ثانوية تكريت المسائية للبنيناحيائياحمد ربيع داود فرحان166339182041333003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)335.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيعمر عيسى محمد ثلج166340172041366041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)335.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيزينب رياض جاسم عبيد166341182042093012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)334.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيامين قاسم ابراهيم زبن166342182041127008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)334.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيسجى فليح خلف خضر166343182042189019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)332.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيبركات سعد سليم دفار166344112041203043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)332.0ثانوية المعتصم للبناتاحيائيليلى ظاهر سلوم احمد166345182042219025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)331.0ثانوية الدور المسائية المختلطةاحيائيشعالن صدام احمد وادي166346182041343016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)330.0الخارجياتاحيائيمالك شاهين مدحت زين العابدين166347182042401050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)330.0اعدادية النهضة المسائية للبنيناحيائيبكر سعيد ياسين حبيب166348182041335023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)329.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيزمن عمار سامي محمد166349182042240015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)329.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائياية طاهر ابراهيم محيبس166350182042157007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)328.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيكرار عبد الحسين كامل مدلول166351232041051130

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)327.0ثانوية المجاهد المختلطةاحيائيثامر زامل فزع علي166352182041100002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)327.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيوليد سمير سلمان صالح166353112041004105

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)326.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيمروه كوان حميد صالح166354182042242141

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)326.0ثانوية الورود للبناتاحيائيمروة رعد نائف ذنون166355182042224029
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)325.0ثانوية ميسلون المسائية للبناتاحيائيتبارك محمد ابراهيم علي166356182042373014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)325.0اعدادية بلد للبناتاحيائيفاطمة علي عباس علي166357182042176160

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)324.0اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائييوسف اياد نافع خطاب166358182041073031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)324.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيمنار رياض يحيى حسين166359102042108096

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)324.0ثانوية البو هيازع للبناتاحيائيمريم باسم نوفان مربط166360182042198023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)323.0ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائيمحمد ياسين جاسم محمد166361122041205068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)321.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائينور سعد شمس رميض166362322042029062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)320.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيهمام مظهر شكوري حسن166363182041002112

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)320.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيبراءة عمار طه احمد166364182042189006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)319.0ثانوية السعادة للبناتاحيائياسماء صالح اسماعيل احمد166365182042234002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)319.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيمريم علي مخلف محمود166366182042251021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)316.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمصطفى ايوب مخلف رجب166367102041013149

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)316.0ثانوية البوجواري المسائية المختلطةاحيائينجوى سحاب مطر عزيز166368182042330016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)315.0ثانوية المجاهد المختلطةاحيائيعمار زامل فزع علي166369182041100006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)312.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيموسى كاظم جهاد حسون166370182041352075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)309.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةاحيائيسعد خالد دويح محمد166371182041361019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)309.0اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيمحمد فائق تركي احمد166372182041040040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)307.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائيأسيل عبد عساف غضبان166373192042161004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)382.0اعدادية الوطن للبنينتطبيقيصاحب عبود حسن سعدون166374182051029007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)377.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ثامر عبد هللا زهوان166375182051151048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)360.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقياسيل ويس اسعد ويس166376182052242005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)359.0ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقينزهان مصطفى محمد مهدي166377182051033037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)359.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيناصر ايوب ابراهيم صالح166378182051070104

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)358.0ثانوية المهند المختلطةتطبيقيرقية سلمان مجيد حبيب166379182052319004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)357.0ثانوية الريان للبناتتطبيقيرويده فرحان حميد طه166380182052250012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)357.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقييحيى خالد رشيد محمد166381172051350367

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)356.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقيعلي عامر علوان حسين166382182051149013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)355.0اعدادية المنعم المختلطةتطبيقيخلف محمد خلف حسين166383182051306011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)354.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيبشير احمد رمضان عبد هللا166384182051045004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)354.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيدحام اياد دحام حامد166385182051151016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)353.0ثانوية الخرجه للبناتتطبيقيافاق علي صالح حمد166386182052217002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)353.0ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيمروان احميد علي تركي166387212051262022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)351.0ثانوية االشاوس المختلطةتطبيقيعلي رشيد محمد مهدي166388182051117005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)350.0ثانوية حمرين للبنينتطبيقيامين محمد عبد اسود166389312051011007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)350.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةتطبيقيعيسى محمد عبد القادر محيبس166390182051336083
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)350.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيمحمد علي محمد امين166391182051041034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)349.0اعدادية الشرقية المسائيةتطبيقياحمد عبد الستار سالم صالح166392202051262008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)349.0ثانوية الخرجه للبناتتطبيقيرؤى رياض محمود غضبان166393182052217011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)349.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيسيف شهاب احمد سليمان166394182051041016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)348.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيهدير سعيد سامي عبود166395182052251033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)347.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنينتطبيقياحمد خير هللا محمد خلف166396182051149007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)347.0اعدادية القسطل للبنينتطبيقييعقوب خميس ضاري محمود166397182051077025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)346.0ثانوية التآخي للبنينتطبيقيحسام عدنان محمد علي166398182051046009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)345.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيسيف عبد هللا سالم جاسم166399312051009020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)345.0اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد احمد عبد هللا166400182051073019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)344.0ثانوية الريف المسائيةتطبيقيعبد الستير خلف علي خلف166401182051337018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)344.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنينتطبيقيبشار احمد مالك رشيد166402182051151011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)343.0ثانوية الصديد المختلطةتطبيقيمحمود غزوان عبد القادر الطيف166403182051312005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)342.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيايهاب صالح حسن خلف166404182051041008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)340.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيعبد هللا اكرم شحاذة علي166405112051021069

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)331.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةتطبيقيعمر عساف خلف جاسم166406202051250048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)331.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيفهد سليمان معيوف حسن166407182051041031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)329.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيمحمد زكريا علي محول166408182051002069

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)328.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيفاطمه صفاء علي عبد166409182052194011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)322.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيمحمد وليد محمد حمد166410182051002083

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)319.0اعدادية الملوية المختلطةتطبيقيمحمد ضياء ياسين حمد166411182051095013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)316.0اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيمرتضى حسين علي فليح166412182051005034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)313.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتتطبيقيصفا محمد مجيد حمد166413182052271014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة596.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياسراء عواد كاظم علوان166414242042220037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة594.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيمريم عبد الستار خيون مهدي166415252042089117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة592.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيشهد سجاد مجهول جياد166416242042167018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة592.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيمينا ميثم نجم مصطفى166417252042053118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيجنان شهيد كاظم عبود166418252042062289

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0الخارجياتاحيائيهدير حسن كاظم عباس166419242042401080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيمعصومه جالل خضر جعين166420222042185108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيتقى علي ورور كاظم166421232042093039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة علي عبد الهادي مسلم166422232042120173

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزينب مازن عبد االمير خطار166423242042124107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائياشجان لفته طاهر منهي166424222042170004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبنين علي جعفر عباس166425252042096085
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيهديل احمد لفته حمزه166426232042081086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور محمد جواد كاظم166427252042100528

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيامير علي حسون مجيد166428252041012026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيعلي احمد محمد حسون166429242041202081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيمريم امير عبد المنعم محمد166430252042087076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا صباح عباس حنون166431242041001147

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسين محمد علي عبد العباس عبد الحسين166432252041045059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية سارية للبنيناحيائيكرم قحطان علي حسن166433172041018146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائينورس عدنان رحمان شبيب166434162042457049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيياسمين علي قيصر يوسف166435162042152219

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه جاسم شامخ مطر166436242042122117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيجنات حزام رحيم عواد166437292042085048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغفران جاسم علي عبد الحسين166438252042100101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب قاسم عبد االمير كطش166439242042102170

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيبنين علي جبر جاسم166440242042124030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسام حبيب عبد االمير عبود166441252041045030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيحسين عيسى عبد جابر166442262041022042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم رائد كاظم سالم166443232042142280

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيضحى كريم دحام هاتف166444232042103075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيعلي تحسين جابر نهاية166445232041166028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيبشائر حامد كطان رداد166446292042053022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيعباس محمد عبيس جبار166447242041164009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائياحمد عبد الخضر عباس عبود166448292041002007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهره عباس حربي غياض166449252042084380

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيسلسبيل رسول كشاش حسن166450232042303015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم صادق باقر محمد حسين166451252042096457

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين احمد ناصر حسين166452252041031148

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيطيبه عذير يسر عدل166453222042424061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمقتدى سالم قيس محسن166454252041150411

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمالك حميد مزبان ذخر166455222042414196

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسراج حسون جعاطه جاني166456252042062808

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيهدى علي عبيد طه166457232042077148

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور عبد الكاظم داخل هاني166458222042103256

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيشهد صفاء احمد محمود166459232042115114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعبد الكريم علي كاظم عبود166460242041003143
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيرسل حسن هادي عليوي166461232042115062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه ظاهر عبد الساده خرباط166462242042124154

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيهدى عباس محمد مزعل166463222042135238

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحيدر سالم حسين مطير166464222041306117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيسجى سمير احمد كاظم166465232042123074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيعذراء مسلم حربي سلمان166466272042058235

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حسين حسون عبيد166467232041282052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء محمد عبد الحسين جاسم166468252042062626

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائياديان رضا فرج صبح166469252042084033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيبنين سعد محمد خسباك166470232042107023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيسجاد سلمان سوادي شوجة166471242041071034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم محمود عبودي كريم166472252042100374

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء فاهم تركي فهد166473252042062333

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد شاكر محمد نزال166474232041020333

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء اسعد عبداالمير جاسم166475252042062488

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء لفته شباط عبود166476292042054054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيصفا عدنان حسين عمران166477232042140055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي حسين سعيد موسى166478252041045109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيصادق نعيم سالم فهد166479292041003121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيطيبه حيدر حسين علي166480232042164038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب علي عبد الحسين عبد العالي166481242042095090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيسجاد حسين عداي بليص166482252041052024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور احمد محسن توفيق166483232042124133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه عباس كطل عباس166484252042100196

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيحمزه اكرم باقر سلمان166485242041152017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيرقيه ناجح كلف محمد166486252042095046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيفاطمه جهاد جاسم عبد الحسين166487232042144075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينور حبيب عبد الرزاق كاظم166488222042135228

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيآيه فارس شريف جهادي166489252042089002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد هللا عبد سوير سالم166490272041005086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية الطبري للبنيناحيائيايمن يعقوب عاصي مردان166491232041061008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور الهدى عصام رزاق محمد166492252042100489

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية خولة للبناتاحيائيزهراء يوسف طراد زباله166493242042116028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائياطياف ناجي عبد الواحد سوادي166494292042054006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيحوراء سالم رضا لهمود166495222042414071
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيليلى كريم كاظم عبد166496242042149099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيصفاء محمد عباس غضبان166497162041309009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم ريسان كريم فليح166498262042089112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيفاطمه جالل ناصر عبد الرضا166499272042052135

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعلي احسان قصاد حسون166500252041005046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية السديد االهليةاحيائيكاظم محمد سويد محمد166501162041443015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيحسين حامد مدلول جفات166502232041167010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمصطفى صاحب زغير ماشي166503252041009287

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيحسن هاني زينل حسون166504172041066013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيدعاء حيدر مسعود عبيد166505252042170188

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيساره احمد سلمان عليوي166506272042058203

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيجعفر محمد رحيم جعفر166507252041031106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور فاضل زوير عبد166508242042114258

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين هادي مهدي عبد الزهره166509252042062218

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيضحى جابر شياع عوده166510242042146064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيشهالء عبد الرحمن عبد العباس بديوي166511242042220534

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسين عادل محسن جبار166512252041045052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيطيب ايام عبد سرحان166513252042092015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيهبة خير هللا عبد جبار166514222042113157

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيميهم عامر هادي عبد الساده166515272042058313

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه حسن جاسم انغيمش166516232042088370

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيشيماء هادي عبود حسن166517232042092158

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزينب علي عبد الحسين عبد166518232042113047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيعلياء علي حسين جاسم166519232042153125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيمحمد فالح قاسم خلف166520272041015055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيرتاج علي جليل غضبان166521222042204074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيشيماء زبن نصيف جاسم166522232042131057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعلي خلف هاشم جار هللا166523252041052047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة591.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء عقيل محمد مزعل166524252042096133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.8اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرسل احمد محمد صالح محمد حسن166525252042084242

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.8ثانوية المتميزيناحيائيمحمد رافد محمد زامل166526242041041086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.8ثانوية المتميزيناحيائيمحمد عدنان موسى صافي166527252041035068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.3اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد صاحب زغير ماشي166528252041009253

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائينور خلف جبار محيسن166529222042321184

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيامنه غالب حمزه حسن166530242042149011
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية سيناء المختلطةاحيائيرضا علي كاظم عيدان166531232041206005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب حازم فاهم علي166532252042062674

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيكاظم جواد عبد الكاظم محمد166533252041020035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيايه حسن جبار حسين166534252042109009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفدك حيدر حسين علي166535272042065111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفضه عبد الصاحب جواد حسن166536252042108230

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيضرغام حليم حمزه سياب166537232041251217

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمصطفى زكي كاظم حميد166538272041014253

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي رضا عبد الجليل علي166539252041150222

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقية حيدر يحيى كاظم166540252042062410

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيعبير عباس شايع سحور166541242042220576

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيحيدر عبد الباري ياسين سرحان166542222041310070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيفاطمه حسين عبيد سلطان166543232042199015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيحسين سهيل نجم عبد166544242041207037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيكوثر جميل كريم حسن166545242042142057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيفاطمه رزاق عبد علي عبد الحسين166546222042261027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب شنان محسن جار هللا166547252042059461

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيمنار باسم بطاح هليكي166548292042052257

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيمروه علي محمد مهدي166549242042120245

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيحنين خالد حسن اشكح166550232042142092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيمريم علي عوده عليوي166551272042052158

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيعذراء محمد سفيح عليوي166552222042138062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيدعاء علي حسن عصيد166553232042078031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور الهدى حيدر هادي محسن166554232042142309

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزهراء حسين علي علوان166555232042143015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعبد هللا جاسم حمزه حمود166556232041003043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد صادق فرج عبود ثاني166557252041150330

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيالزهراء قحطان عدنان جابر166558232042091011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيكرار علي محمد عجيل166559272041011093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيعلي حيدر شاكر عبد الزهرة166560242041035098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيندى عماد زغير لحيدي166561232042176011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية عين الديوانية االهلية للبناتاحيائيايات اكرم حسن حمود166562242042192003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي اسعد عبد الواحد بالسم166563282041009027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائينبأ عقيل عبد االله كريدي166564252042095117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيزهراء باسم غانم علي166565222042147028
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمهدي علي عبد االمير رديف166566252041031805

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيطيبة حامد سلمان داود166567222042135153

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعبد الرسول عالء رسول محمود166568252041031345

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتماره صاحب رسول زنكور166569252042062284

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبنين علي جمعه موسى166570252042059173

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائياماني عبيس ابراهيم علي166571232042143005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه صفاء جواد حميد166572252042100189

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء مازن ترتيب كاظم166573272042055130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيسراب جواد كاظم هريد166574222042414153

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء عالوي فرحان عبيد166575222042135099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيهيام جميل شاكر عبد العباس166576242042142078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائياصيل ظافر عبد االمير مظلوم166577242041003022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيبراء موفق عبد جواد166578232042078015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيرقية محمد مهدي ناجي166579242042103043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمد حمزه مطشر166580132042283116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0الخارجيوناحيائيامين غدير علي شاوش166581292041400009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعباس عامر حسن عبد166582252041005039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيرشيد محمد حسين كنبر166583222041302025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرسل قاسم عبد الحسن جبار166584242042119067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياوراد راسم فرج زغير166585242042134017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء موجد هادي حميد166586232042120109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيحوراء حيدر حميزه عبيد166587232042172007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي عامر فاضل حسن166588232041009075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائينور الهدى علي حسين علوان166589272042102090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمنتظر عادل حسين كاظم166590252041031787

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية نفر للبنيناحيائيمشتاق مجيد حسن سلطان166591242041025044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء لؤي عبد االمير عبود166592252042062617

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين نجم عبد166593252042075033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور الهدى فالح فضالة عبود166594242042119178

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيغدير جواد كاظم محمد166595272042060228

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه باسم كريم عباس166596252042109060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد جواد عباس حسوني خلف166597252041044379

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيبصائر مسلم صخي صالح166598262042088034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيحيدر علي كاظم عبيس166599232041172010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين علي عزيز عبد زيد166600252041031186
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزمن عدنان ويطان جايد166601222042109033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء عماد يوسف عبد هللا166602232042115082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيغزوان مهدي ظاهر حبيب166603252041004048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية امل االجيال األهلية للبناتاحيائيمالك سعد حفظي حسن166604272042073009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفاطمة محمد بخيت عيدان166605232042127095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيرؤى ماجد كليب عداي166606222042323096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشمس طارق فرمان امين166607252042062840

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيصفين عمار عبد هللا حسين166608252042097131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيرقيه علي مسير صياح166609252042059339

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك شهاب احمد نجم166610252042096100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيسرى علي حمزه عليوي166611232042177031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء باسم محمد جبار166612252042062495

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنيناحيائيحسن عباس حسين محمد166613232041069004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب نعمه راضي جبر166614252042097113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء نعيم كمر حاتم166615262042080081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيسجاد جواد عواد راضي166616272041014098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيفدك علي نعيم جحيل166617222042412073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيسجى قاسم جواد كاظم166618272042055177

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائينورس قاسم كاظم حسون166619242042123170

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيايمان عبد الحسين ضعيف خنياب166620242042152002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء احمد قاسم مال هللا166621162042165170

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيتبارك باسم سبتي منشد166622162042450017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشيماء محمد رشيد فكع166623262042082018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيرسل حميد جاسم عراك166624292042092008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائياحمد حسين عليوي كاظم166625272041034004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيساره عايد غازي جبر166626232042088282

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد علي مصيبح166627232042139054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيعال عقيل عبد هللا موسى166628222042135158

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيمريم جمعه عباس مطير166629242042104149

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب حيدر كاظم ابراهيم166630252042062688

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي امير باقر كاظم166631232041020203

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء احمد منصور حسين166632242042134049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيزيد باسم عبد الحسين عبد الساده166633252041044161

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيلمى هاني كاظم حسن166634252042110050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين صفاء عبد الحسين عبد االمير166635242041003072

صفحة ٤٧٦١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيتبارك احمد هاشم سلمان166636252042170131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيصادق علي محمد راضي166637242041008058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيرحاب كاظم محمد مجلي166638242042112023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة590.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعباس فاضل حاتم كزار166639252041151094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.9ثانوية المتميزيناحيائيجعفر محمد علي مشري حسين166640242041041021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.8ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه علي محسن كزار166641252042100218

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.7ثانوية المتميزاتاحيائياسيل علي راضي علي166642252042074013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.3ثانوية المتميزيناحيائيحسنين علي عبد الحسين عبد االمير166643252041035010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.3اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعباس قاسم جبر عبيد166644272041005080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.2ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيامير باسم حمزه كاظم166645252041151023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.1ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيافنان عمار ناهض حسن166646272042077006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.1ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيحيدر رسول عباس سلطان166647242041048014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسنين محمد جمعه شنين166648242041003063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتاحيائيازل موحان نعمه مخيف166649262042139001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعالء ميثم كريم محمد166650252041150205

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائينسرين عادل جواد اسماعيل166651272042103038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيفاطمه سلمان خويط خضير166652222042175207

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمحمد ماجد فاضل حمزة166653142041048098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيسجاد محمد عبد الواحد جاسم166654222041036144

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيشعيب عباس عبد الحسين شذر166655222041019093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيمريم حميد ناهي شيحان166656242042149101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيحسن علي جابر كاظم166657232041172006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةاحيائيمؤيد حسن خلف سالم166658202041252009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية عدن للبناتاحيائيزهراء ثامر كاظم حسين166659232042076030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيارجوان رياض ناجي خميس166660222042139002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيتبارك نصير حسين مرزه166661232042142082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية النور للبناتاحيائيرندا حيدر عبد كريم166662262042119029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائياسعد عدنان عبد الكريم احمد166663172041118011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائيعلي عدنان حسين حسو166664172041072015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسجى جابر شياع عودة166665242042220477

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائياديان محمد كاظم عبد علي166666232042108001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء حسين صبر حسن166667222042175095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب مسلم عبد الساده جوده166668242042114153

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسيل ظافر جابر عيسى166669252042062086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيساره خليل حسن علي166670132042109041
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيضحى قاسم محمد هادي166671272042063135

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية واسط للبناتاحيائيزهور مانع علي جبار166672252042066030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيسجود قاسم عبد الرزاق يوسف166673232042086107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد عدنان صباح عبد الشيخ166674252041044422

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية االالء للبناتاحيائيفاطمة جابر كاظم حسين166675212042189017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيهديل قاسم ستار جابر166676252042053135

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيحذيفة باسم ردام محمود166677212041037003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيحوراء جاسم عبيد عناد166678262042144025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايالف سعد غازي طالب166679252042062132

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمرتضى حيدر رزاق حياوي166680222041058136

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم عبد النبي غانم شياع166681252042100357

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمحمد رضا عباس عبد الشهيد عبد الحسين166682252041042019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمصطفى محمد قنبر صالح166683172041178110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيحوراء حامد عبد الحسين عباس166684272042062022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد فارس رهيف166685232042304066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيعلي خلدون خضر احمد166686162041363032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب حسين محمد علي كاظم166687252042101102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمؤمل كريم حسين علوان166688272041014189

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيهارون حامد عباس عبد هللا166689192041009340

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب سالم عبد المحسن عطا هللا166690252042096269

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد عماد ابراهيم داود166691222041002020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية النور للبناتاحيائيازهار صالح صاحب حسن166692242042095002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حسنين ابراهيم اسماعيل166693252042062513

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر عبد الرسول فتاح166694252042096266

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الواحة المختلطةاحيائيعلي طه عبد حسين166695212041215004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيالبتول حيدر حمزة كريم166696232042117013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبراق عادل محمد صالح حسن166697252042062172

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي محمود طه خضير166698272041029064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء امين ابراهيم موسى166699232042111051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيعهود حليم محسن كاظم166700242042130113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب موسى عسكر جسوم166701232042271398

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزهراء حسين كريم فزع166702252042116037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيجعفر موسى جعفر صالح166703222041100010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيسهام فرحان كاظم مشلتغ166704222042111056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيرقيه حسن فاضل جاسم166705252042055033
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب غالي فواري هاشم166706242042120149

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياديان سامي محمد بديوي166707252042062050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيبراء مسلم كاظم عبد علي166708242042094015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيمسار احمد محمد خليف166709232042153161

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائياسماء جاسم طالب هالل166710242042135003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي جليل اسماعيل ابراهيم166711252041031385

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور صفاء هاشم ناجي166712252042100511

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب علي حامد عبيد166713232042304126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيعلي سالم جابر حسين166714232041185028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزهراء حيدر علي جاسم166715232042111054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيزهراء حامد شياع كريم166716232042177018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيامنه باسم غازي محمد166717212042090022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيزينب انور غريب خضير166718142042076075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينرجس عبد العباس عبد هللا دحام166719252042096507

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيزهراء علي هاشم خضير166720232042205018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه حميد خضير خنفوس166721252042100157

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيسارة فليح عويد شويل166722162042296029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد حسين نزار جبار متعب166723272041001270

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيامير باسم علي حسين166724272041005016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيحنين احمد راضي بريدي166725222042112017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء كريم جابر عباس166726252042084363

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعمار عالء جاسم محمد166727232041020267

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتاحيائيآيات حسام احمد مهدي166728182042375001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى غسان عبد محسن166729272041001327

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعباس حميد مشاي هذال166730162041139021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيحسنات مجيد ناصر خلف166731222042414062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمنتظر عباس فاضل حمود166732232041173170

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعذراء عقيل خليل علي166733232042172020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيامامه محمد فليح خليفه166734222042168008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيفاطمه حاتم محسن حلواص166735232042172024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى حاكم جاسم جابر166736252041031743

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة كاظم تركي محمد166737232042106075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية المنار للبنيناحيائيسبأ حسين ريكان عطيه166738222042095038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيغدير علي صاحب كاظم166739232042101057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيمنار خالد حبيب كاظم166740232042098180
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمهدي حسين علي عنايه166741222041010206

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيفاطمة خليل ابراهيم طاهر166742162042161030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمرتضى حسين عبيس عبد علي166743252041205224

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائينور قحطان شاكر شالل166744242042142073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيهديل رافد صاحب جاسم166745232042147093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه حسين نصير عبد العزيز166746252042100155

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيهدى حمزه عصفور علوان166747232042145152

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية كوثى للبناتاحيائينرجس ستار سليمان عسل166748232042305159

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي حسن جميل ابراهيم خليف166749252041031392

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب احمد عبد الحسين حسن166750232042090096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيغدير حيدر نجم عبود166751232042117131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين جابر بديوي166752222042207068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمرتضى حسين علي عمران166753232041008165

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيايات حازم جاسم محمد166754252042170053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي رعد موير لفته166755252041200085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب كميت منصور عبدالمحسن166756252042084414

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه مكي مكطوف سوادي166757222042414190

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء مطاع سلمان موسى166758282042063048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيحوراء باسم عبيس كاظم166759232042111032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسين محيل عبد الرضا166760252041151229

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيحمزه باسم برهي عبد الساده166761232041034017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيمروة علي عبد هللا محمود166762232042113072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيهاني عباس مشهول جاسم166763232041172052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيبتول فالح احمد عبيد166764262042074020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعبد هللا عصام رشدي عابد166765262041012079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب وليد ناصر عبد الحسين166766222042153249

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيصدام عز الدين حبيب جبل166767202041022047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيرسل كامل عبد الخالق نعمت166768212042104014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيهديل ناصر عبد الحسين جبار166769242042220828

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد مدرك محمود عبد166770252041205214

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائياحمد ماجد نعمه طواش166771242041006003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية جصان للبنيناحيائيليث نزار علي يسر166772262041036013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمؤيد صالل كاطع عباس166773262041003130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينب خضير عباس حسين166774232042078062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعبد الرحمن زياد حمود علي166775192041104014
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزينب عباس وزير حمادي166776242042111064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب عباس عطيه معال166777232042142165

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيفاطمه طالب هادي عبد عزيز166778272042067080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيكرار كريم حسن علي166779252041012157

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيعال قاسم شهيد كاظم166780252042096353

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيغدير نعيم عبد مسلم مطلب166781242042081068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمحمد احمد كاظم محمد166782222041051091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية هيت للبناتاحيائيبيان عصام محمدخالد هندي166783192042196024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيتماظر حسين ضعيف عاصي166784262042120049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيزين العابدين محمد حسين احمد166785232041009043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيأيات فاهم حسين موسى166786242042191002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيبنين جاسم جابر ويسي166787242042130022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيفاطمة كريم إبراهيم وادي166788222042143293

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمريم رعد عبد مسلم كاظم166789252042101201

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرؤى عدنان عبد حسين166790252042101067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم عدي عبد الجليل راضي166791232042142282

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمجتبى محمد هادي حسون166792252041031541

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمحمد منصور جابر ناصر166793222041036313

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينورهان نافع مذري عبد166794252042096548

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيايات عارف يوسف حامد166795262042109015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيعلي حسين هاشم عباس166796232041067072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعبد هللا احمد عباس ملوح166797252041031346

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائياريج رياض عبد الهادي مهدي166798182042205005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيمحمد حاتم عبيد سلمان166799232041255102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزينب حسن مزعل شغناب166800222042417042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائينور عبد الخضر جبر رهيف166801152042055122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيلبانه كمال حمود سعدون166802222042111069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيعلي اياد غايب عبد166803212041248025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيحوراء عبد الستار حسين محمد166804212042117014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمجتبى شامل عبد الصاحب داود166805152041022012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيعلي عبد زامل فيصل166806232041188016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمحمد قاسم مهدي محمد166807152041005116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب سليم عبد الحسن علي166808232042088244

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيتبارك جاسم محمد جاسم166809272042087031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتقى عباس خلف محمد166810212042102026
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيغفران مرتضى محمد رضا166811242042120210

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبنين عالء عبد الحمزه حسن166812252042170110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية النيل للبناتاحيائيفاطمة مشتاق جبار حنتوش166813222042169085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيالره محمد احمد محمد سعيد166814262042148032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيمريم عالء بدري احمد166815102042076031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك بدر حسين هاشم166816262042088042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمصطفى نوري علوان كباشي166817282041151292

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيجنان محمد دخيل وارد166818222042417023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء زمان صاحب كطافه166819252042096214

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائياسامه فراس ناظم نومي166820232041250008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيطيبه ميثم حسين عبد علي166821112042109077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيمحمد جميل مجباس ضيدان166822232041166035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسين كاظم جياد جاسم166823252041150111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيبنين سعد عبد الهادي حامد166824252042056056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيغفران ابراهيم خليل عيسى166825222042166021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيسارة عبد القادر طاهر عليوي166826222042437021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيسعاد جليل كاظم عباس166827222042261023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة589.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيهدير عباس نصيف علي166828222042143378

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.8ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسين فالح غالي علي166829162041003011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.6ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيسجاد سالم صياح محمد166830222041080020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.4اعدادية الكوت للبناتاحيائيوالء سالم حسين عفات166831262042096178

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.2ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيحسين خليل فرحان رحم166832242041048009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائياصاله مهند عبد هللا خضير166833232042271033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيامنة نصير ابراهيم حسن166834112042221007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيهدى عماد صادق حسين166835252042056347

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0ثانوية حلوان للبنيناحيائياحمد خضير عباس خلف166836212041055004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيهيفاء مثنى عبد علوي جاسم166837232042079070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه محمد مسلم عبود166838252042100247

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيكرار قيس كريم عواد166839262041003125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيبشير كريم عبود محمد166840282041032004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيمريم سليم قاسم حمد166841152042041069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرقيه رسول عطيه جاسم166842232042120073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء ساجد حميد محمد166843242042114122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي فرحان وتالوي جفن166844252041205139

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزهراء ضياء عبد غازي166845242042111049

صفحة ٤٧٦٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد صالح فالح166846162042280084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0اعدادية الكوت للبناتاحيائينور الهدى نجم عليوي علوان166847262042096173

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0ثانوية السكري للبنيناحيائيسجاد حسن خليفه عبد الوهاب166848212041046010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفرزدق كاظم طالب علي166849232042304178

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيساره محمد لعيبي ابراهيم166850232042304135

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينب عالوي عمران نصيف166851232042115096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينور عبد الجليل دلي مجول166852252042108261

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينب حيدر حسين ناصر166853232042115093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمرتضى هاني ناصر عباس166854252041150388

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمصطفى علي حسن موزان166855132041008091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيزهراء احمد شاني جبر166856242042130060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيفاطمة نجاح صالح رهك166857222042142066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين ازهر هادي عبد علي166858272041010032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعباس ناجح حميدي حسن166859252041151097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيصادق سفاح ياسر حاجم166860292041005070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء شاكر هناوي محمد166861252042062554

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء فاضل عباس عبد الحسن166862242042139069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعلي رياض خليفة حسن166863212041085064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسن حميد كاظم جيثوم166864252041207011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائييوسف سجاد حسن عبد الكريم166865232041065051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهدى عبد الرحمن عبد ناجي حسن166866232042109176

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيضحى صالح سلطان كريم166867232042099030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائياصاله صائب كريم حسين166868232042124008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0ثانوية المدائن للبناتاحيائياسراء حسن جريو زياره166869272042089003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيضحى باسم محمد عكاب166870192042166056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرسل حسن شيبان حمادي166871122042083014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيسرى حيدر حسين عبد هللا166872222042162115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيزينب علي هدهود جواد166873292042088028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعبد المهيمن احمد خضير عباس166874232041001054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيفرح عباس حسن صبيح166875232042144082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور الزهراء اسماعيل حسن فهد166876252042100473

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الصحية والطبية/الكوفة588.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائينور حيدر عباس محسن166877252042089124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى522.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد الحسن دحام166878252041001287

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى498.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيبنين قاسم حزام محمد166879222042135036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى496.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسن قصي صالح عبد الحسين166880162041030019
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى496.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائياسراء عالوي عباس وهام166881252042101014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى486.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيعلي فوزي يوسف حمود166882162041352064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى485.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمصطفى محمد عمران علي166883232041005143

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى484.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيفضل محمد جعفر عباس166884252041031492

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى481.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيدعاء رياض محي حسن166885252042084226

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى480.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء محمد نعمه بيتي166886252042062634

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى478.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزهراء احمد محسن شاكر166887272042093043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى477.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد الباقر مقداد عبد الستار علي166888252041031557

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى477.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمالك يونس محسن مفتاح166889162042226104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى475.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعباس جاسم محمد عاشور166890162041084058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى475.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيمنار محمد رضا حمزه166891232042100066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى474.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيمريم مناف محمد جعفر محمد جواد166892252042086137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى473.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائينور ماجد حميد رشيد166893272042055298

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى473.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء نيسان زهير جعفر166894272042061039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى472.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم سامي كاظم166895252042110028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى472.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيانفال حيدر نعمة مجدي166896242042108010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى470.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيسارة صالح جابر عبد الحسين166897252042095069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى470.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفضه علي عبد الحسين عباس166898252042070176

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى470.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيانوار حسين عليوي عبد الحسين166899252042095018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى469.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامجد حميد شاكر حسون166900252041044047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى468.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيقاسم محمد نجاح مهدي166901102041026193

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى466.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزهراء نبيل محمد هادي166902252042086065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى465.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين نعمان محمود166903252042096205

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى465.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيابو الفضل ميثم عبد الرزاق عبد الحميد166904252041031012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى465.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين علوان عبد166905252042108201

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى463.0اعدادية طوز للبناتاحيائيزينب عباس الصباح عبد المجيد احمد166906182042181027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى462.0اعدادية التحرير للبنيناحيائيعلي محمد معين كاظم166907252041050023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى462.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعبد هللا نصيف جاسم نصيف166908162041139024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى460.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعمار ظاهر حبيب لطيف166909282041009040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى460.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيحسين سجاد حسين عبد هللا166910252041152022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى458.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي احمد دخيل عبد الساده166911252041031371

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى456.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمؤمل عبد الكاظم حسن حرز166912252041009222

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى455.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيرضا علي كامل عبد الصاحب166913242041076056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى455.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبتول احسان زهير عبد االمير166914252042062149

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى455.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمسلم غانم رحيمه لطيف166915232041032078
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى454.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائينرجس عصام علوان ياسين166916162042251026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى454.0اعدادية المشرح للبنيناحيائيمصطفى عبد الرحمن خلف حسين166917282041018017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى454.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيايات فراس علي حسين166918272042161012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى454.0ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائيطارق توفيق خومان عبد هللا166919242041211040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى454.0اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين صالح عبد المحسن هادي166920222041356052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى453.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعال صباح مهدي حسين166921232042087245

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى453.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيايالف محمد حبيب دبعون166922252042070025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى453.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيغاده صفاء حسن عطا هللا166923252042096358

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى452.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمصطفى جواد شاكر شناوه166924292041151136

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى451.0ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيفاطمة حسن ناجي جاسم166925232042159028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى449.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيضحى ابراهيم عبد علي عمران166926232042092160

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى449.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمحمد خليل حمد شهاب166927312041024149

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى449.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائينور معن عبد الحمزة حسن166928112042215164

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى449.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي ماجد نذير محمد166929242041005124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى448.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيالخنساء عبد الخالق بديوي حسن166930252042062098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى448.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيزهراء محمد حسين علوان166931232042107048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى448.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائياحمد ناصر حسين حمزه166932272041151003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى447.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعباس عبد الكاظم حمدان بعير166933252041150189

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى446.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيعبد هللا حسام فارس غويم166934232041169019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى445.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيتبارك مكي عبد الحسين مكي166935252042101049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى445.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحيدر نزار عبد عباس166936252041008077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى444.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيحسين غانم احمد صالح166937172041118022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى444.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي السجاد فاضل ظاهر فعيل166938242041001156

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى444.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيصادق عادل صيوان عبدهللا166939162041134010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى444.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيكرار صاحب مظلوم مزهر166940252041207088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى443.0اعدادية السماوة للبنيناحيائياحمد خالد رزاق محمد166941292041003008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى442.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيالصفا عباس حسين خضير166942162042187004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى442.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيكاظم سامي عبد هللا عامر166943232041012104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى442.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمسلم عباس ناصر حسين166944252041150392

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى441.0اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيعبد هللا ماهر حسين موسى166945252041216013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى441.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيمرتضى ضياء عبد الباري جياد166946272041013112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى441.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيجابر حيدر جابر جواد166947252041008025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى441.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيصفاء صباح محمد عداي166948262041160026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى441.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائينور نصير كاظم عبيد166949252042070222

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى441.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيشهد رياض سعيد جمال166950242042189033
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى440.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد معن فارس عبيس166951232041020353

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى440.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمنتظر اياد عبد علي راهي166952222041040148

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى439.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعبد السالم رحيم طعمه عبد166953242041074043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى439.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد حسام نجم عبد عون166954272041001265

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى439.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيبسمه محمد كفاح عبد الحمزه166955242042121041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى439.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنيناحيائيعبد الكريم محمد جاسم حمادي166956162041426005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى439.0ثانوية الغدير للبنيناحيائيمنتظر سالم ابراهيم بحيوس166957222041050052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى439.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمصطفى كامل عبد الهادي عبد الحسن166958252041205245

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى438.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيأحمد عماد وحيد سعيد166959252041005001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى438.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسن عبد الكريم خلف فاطس166960222041001024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى438.0ثانوية الوالية للبناتاحيائياماني جبار صباح بدر166961222042190011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى438.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيباقر محمد عوده نصيف166962232041007024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى437.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي حسين عبد الجبار عبد الوهاب166963272041009069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى437.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسن فراس حسن عوده166964252041031131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى436.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيشهد هادي طعيمه شبل166965252042055063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى436.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيباسم امير ابراهيم جواد166966232041007021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى436.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيغدير حيدر ناجي محمد حسن166967252042056226

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى436.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيهدى سعد سلمان محمد166968282042059160

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى435.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمحمد مصطفى عبد الجليل جاسم166969232041008161

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى435.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه عباس جبر عبيد166970252042096177

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى433.0اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنيناحيائيعلي كاظم مصطفى حسن166971252041212007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى433.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسن باسم عبيس كاظم166972232041007026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى433.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيساره علي معين فرعون166973242042191034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى432.0اعدادية االمير للبناتاحيائيمريم جعفر جواد شاكر166974252042083131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى432.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيصفا حميد محيسن حميدي166975252042059577

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى432.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه راجي ناجي حسين166976252042100169

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى432.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمجتبى عباس ريسان حسج166977162041038037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى431.0ثانوية النيل للبنيناحيائيمصطفى جاسم علي كاظم166978232041033123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى431.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيتبارك حسن طاهر باقر166979252042084150

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى431.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائياركان زيدان حسين مطلك166980142041203024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى431.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيتبارك سالم داخل خضير166981242042110015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى430.0ثانوية الشهيد عبد الكريم إسماعيل االهلية للبناتاحيائيتقوى مشتاق ناصر زايد166982222042434005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى429.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحيدر طالب شلش جعفر166983222041072046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى429.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى محمد سلمان صليبي166984242041001278

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى428.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعلي ستار كامل تركي166985252041005054
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى428.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد علي رسول عبد الكريم166986252041205202

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى427.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسين ماجد كاظم عبيس166987232041017042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى426.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائياسراء كريم حسين مخلف166988202042140007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى426.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهدى زهير كريم ابراهيم166989252042100569

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى425.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين عبد زيد دهام166990252042059666

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى424.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسين كاظم محسن رويضي166991112041032022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى424.0ثانوية الباقر للبنيناحيائيمؤمل ثائر كاظم حمزه166992232041046038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى424.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيمهدي حميد حمزه مهدي166993252041119030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى424.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيعقيل محمد ابراهيم يعقوب166994172041124091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى424.0اعدادية السوق للبناتاحيائينبأ سعد حسن كريم166995222042209177

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى423.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيمحمد حيدر بدر سدخان166996112041012045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى422.0ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيعلي قصي جاسم ملغوث166997102041044018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى422.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحيدر علي جواد حسين166998252041044146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى421.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزهراء كاظم غضيب كوادي166999222042321088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى421.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمصطفى حسن عبد موسى167000252041014150

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى421.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد خالد ابراهيم حسن167001212041272227

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى420.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيسعد حمود ثامر جمين167002222041054029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى419.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائينور الهدى مصطفى عبد علي خلف167003222042149045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى418.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيحوراء حيدر محمد كاظم167004252042070059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى418.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب معين جلوب علي167005252042059503

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى418.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيسالم داود هالل حمود167006162041300013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى417.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين ريسان خضير عباس167007242041003068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى416.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائيمحمد طارق ثامر عيسى167008162041357080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى415.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد باسم محمد ابراهيم167009162041084097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى415.0ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائياحمد نبيل صاحب علي167010232041075004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى415.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء علي سلمان احمد167011292042085079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى415.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيمالك حيدر محمد جدوع167012252042053114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى414.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحيدر صفاء مهدي حمودي167013122041030052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى413.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن عباس علي حسين167014252041044382

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى412.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد موسى167015272041002132

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى412.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبد عيالن167016222042135102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى411.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيكرار حيدر حسون عبد نور167017252041012153

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى410.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيزينب علي عبود عنون167018272042103020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى410.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحسن جبار محيسن عطية167019282041151058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى409.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب فاضل سليم محمد حسن167020252042096286
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى409.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيفرقان جمعه عداي عويد167021252042089106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى409.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائياسماعيل جالل اسماعيل علوان167022232041256013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى409.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنيناحيائيمرتضى جواد عريمش زغير167023252041160018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى408.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمحمد طعمه عبد الحسين ساجت167024222041020086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى408.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيشهد جواد كاظم عزوز167025252042084472

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى408.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائييقين جعفر عبد الحسين رحم167026252042085028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى408.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيرمله هادي صاحب مهدي167027252042071024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى408.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيكرار حيدر عويد زاير167028142041016089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى407.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي حيدر جابر عباس167029252041012114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى407.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنيناحيائييوسف نوفل محمد راضي167030252041160023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى407.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء هادي عبادي محمد167031272042063081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى407.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائييوسف عبد الرزاق مجبل حمادي167032162041352124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى407.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيحوراء ماجد دارم عطيه167033252042064024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى406.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد قاسم رحيم جاسم167034252041007348

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى458.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيحسين ياسين هندال عبد هللا167035162051089023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى454.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقياحمد مصطفى ناصر سعيد167036162051357038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى448.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيروان عقيل حليم حمود167037162052234035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى448.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمصطفى عبد القادر طالب محمد رضا167038162051030070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى446.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينتطبيقيسيف علي ياسر سدخان167039222051079011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى445.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيمهدي حسن لفته باقر167040162051028048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى444.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيحسين عبد الحسن محمد عبد الخضر167041252051150058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى428.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد ثامر علي محمد167042262051005050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى428.0مدارس النعمة العراقية الخاصة في اوكرانيا-كييفتطبيقيحسنين علي عبد الرزاق عبد المجيد167043132051228002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى427.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعمار سالم صمد عباس167044162051110049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى426.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقياشرف حاكم عبد الرضا شمران167045272051030010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى423.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقياحمد حافظ عمران كحيوش167046162051131001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى422.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسين علي عبد السيد حسين167047162051022038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى419.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيزينب محمد جاسم مطشر167048162052237021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى416.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيتطبيقيفاطمه علي فهمي هادي167049242052112016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى416.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمحمد رضا احمد رحيم ابراهيم167050162051038117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى416.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيهدى حيدر رشيد عبد االمير167051252052059146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى415.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيحسنين علي عبودي هادي167052252051007043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى414.0ثانوية قائم آل محمد للبنينتطبيقيسجاد علي عبد هللا حريص167053162051432008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى414.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى سعد خلف خضير167054162051084252

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى413.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيرضوان رياض ضمد عليوي167055162052152026
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى411.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد الحسن شبيب مجيد167056162051371009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى410.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعلي صفاء عبد هللا خليل167057162051019062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى410.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقياحمد ظافر عباس عبود167058162051355011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى409.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيعلي الدر محمد عبد الستار مهاوي167059162051012084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى409.0ثانوية االوحد االهلية للبناتتطبيقيفاطمه ماهر ياسين حنش167060162052475005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى407.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيكاظم عالوي رسن كاظم167061242051019031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى402.0اعدادية القادسية للبنينتطبيقيياسر عايد فليح حسن167062252051211021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى402.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيدنيا احسان جاسم محمد167063252052059056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى401.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقياحمد دحام علي عبد الحسين167064162051363296

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى398.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد مازن محمد رضا جاسم167065162051019102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى398.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمصطفى احمد عبد الجبار غيدان167066282051032051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى397.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقينور الهدى عادل عكله عيسى167067162052226117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى396.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد خضير عباس167068252051153082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى394.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي عامر عبد هللا عبل167069162051049091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى392.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقيحسن عدنان جبار جاسم167070162051359017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات506.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي عيدان صبر سروان167071232051003051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات474.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقيحوراء محمد سمير خلف167072252052084010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات467.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقياسعد مشتاق سرحان فنجان167073242051036005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات464.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي حسين صبار عبد الخضر167074292051026114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات462.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيزينب ناظم خزعل خنجر167075162052237022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات450.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيبنين كريم حميد عباس167076252052059032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات449.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقينجم الدين سالم نجم هواز167077162051084272

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات449.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحيدر مهند قحطان كاظم167078252051044047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات449.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيزيد مصطفى سالم زعالن167079162051043024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات448.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعلي عبد عطيه عباس167080272051010063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات448.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيحسين ابراهيم رسول عبد الزهره167081252051009019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات440.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقياحمد عبد الحسين عبد هللا كزار167082162051394005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات438.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمحمد اسعد شاكر خضير167083252051007146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات432.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفرح فاضل جمعة لفته167084162052184096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات432.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين سعيد جفات محمد167085272051150070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات429.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقييوسف حسن مجيد مزعل167086162051096039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات429.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعلي داود كاطع ثجيل167087162051365137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات426.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيعلي حسين جابر نعمة167088252051012045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات425.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الرحمن هاتف موسى167089252051012081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات424.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيهاشم موسى جابر هاشم167090242051251030
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات419.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعلي رحمن محمد موسى167091252051207030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات417.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيجعفر مثنى عامر هالل167092252051209001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات417.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسن عبد االمير جودي عبد العباس167093252051044024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات416.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيعباس هادي شنين خطار167094242051002034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات415.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيحيدر جاسم محمد عبود167095252051010017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات415.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيرحمن حميد خليف كزار167096222051098009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات415.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقياحمد عدي سعد كامل167097292051026008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات415.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيعلي حاكم ثابت عيسى167098262051001035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات415.0اعدادية ابي العالء المختلطةتطبيقيمرتضى جابر عوض حسين167099292051109027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات415.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيابراهيم مصطفى موسى ابراهيم167100162051019002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات415.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيرقيه صفاء هالل ادريس167101242052106021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات413.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمنتظر عبد العالي مصبح محسن167102162051094069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات411.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الحليم عبد العباس راضي167103252051207043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات410.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسين عماد تركي عنتيك167104162051019029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات409.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيحسن علي مهدي كامل167105242051006003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات409.0ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقياسراء وئام خليل مسلم167106252052101001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات408.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيمحمد الباقر عبد محسن عناد167107232051008059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات408.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي جبار فرحان167108252051044123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات408.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيانور جواد سوادي كرم167109162051355034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات407.0اعدادية الصباح للبناتتطبيقينهاد ماجد جابر عبد167110252052064022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات407.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيتمام وسام موسى شمخي167111252051153019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات406.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيعلي كريم ناصر حسين167112232051031034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات406.0ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيطيبات عقيل عطاء عبد الحسن167113252052101012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات406.0ثانوية السنية المسائية للبنينتطبيقيعلي كاظم حسن راضي167114242051211026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات404.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيحسين سالم حبيب ظاهر167115252051153030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات402.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقياحمد انيس ثامر فهد167116222051373002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات401.0اعدادية دجلة للبنينتطبيقيمصطفى عباس مارد جبر167117262051020040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات400.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيموسى يحيى عبود حسن167118282051012100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات398.0ثانوية الدستور للبنينتطبيقيمحمد الباقر جاسم محيبس لفته167119232051018035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات398.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيزهراء نبيل محمد مهدي167120252052096030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات397.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد عامر محمد عباس167121252051044121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات397.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيكاظم جواد حنون كاظم167122222051311144

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات396.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقياسراء حيدر حمود شالكه167123252052084002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات396.0اعدادية الشوملي للبنينتطبيقيعبد هللا عباس عبيد موسى167124232051054008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات396.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيجعفر قحطان مشيعل راشد167125292051026026
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات395.0ثانوية األنوار المختلطةتطبيقيمختار مالك وبدان هداد167126292051107012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات394.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيعلي مالك علي مجدي167127252051031019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات394.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمؤمل محمد حامد مجيد167128282051006112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات393.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيمزهر شمر مزهر ادهم167129292051156228

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات393.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمحمد علي قاسم محمد167130252051007162

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات393.0ثانوية األنوار المختلطةتطبيقيمحمد مالك وبدان هداد167131292051107010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات393.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسين اياد مود مطرود167132272051007014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات393.0ثانوية سيوان للبنينتطبيقيمحمد علي حسين عبد علي جواد167133312051003023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات392.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيحيدر عبد االمير فليح حسن167134162051004029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات391.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيرقيه قاسم محمد جواد167135272052059022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات391.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيكاظم جواد بديوي شميل167136292051004108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات390.0اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيجعفر منصور جاسم منصور167137162051044005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت576.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائينور الهدى سمير عبد الحسين لعيبي167138222042110071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت568.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمثنى ناظم عبد علي سلمان167139272041009098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت566.0اعدادية الشرقية المسائيةاحيائيمحمد عطا هللا كامل مصطفى167140202041262081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت543.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيعبد الخالق عماد احمد عباس167141212041262008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت538.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمحمد عدنان حسن سالم167142252041151165

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت537.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيغدير عبد الكريم حليحل مهاوي167143282042051073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت534.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء جواد كاظم جعفر167144252042062500

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت533.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي فاضل حسين عبد هللا167145272041009082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت533.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيصائب محمد ذياب محمد167146272041020035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت533.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيبنين محمد رضا عزيز167147232042090030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت532.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيداليا حيدر حسين موسى167148252042062349

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت531.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيتقى سعد عبد الخالق عبد االمير167149272042060065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت529.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيزهراء ناجح منغر عناد167150272042161045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت527.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيغيداء علي مطر سلطان167151162042226084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت526.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيمريم باسم حسين عياش167152272042093099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت524.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب عدنان حسن سالم167153252042096280

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت524.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء علي عادل رحيم167154252042096380

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت524.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيسيف الدين حبيب هاشم محمد167155232041257109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت524.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيايمان وناس داهي كاهي167156292042092004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت522.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيمنتظر مهدي عبد علي مجيد167157222041037148

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت522.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين محمد عبد الرضا حسن167158252041031196

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت521.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفاطمه احمد رضا حمزه167159242042096128

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت521.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيسجى عبادي ديوان دخن167160272042052111
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت520.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفرح كاظم جبار كاظم167161252042059693

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت520.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفاطمه احمد علي محمد167162272042065095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت519.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيابراهيم محمد صالح هادي167163242041028001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت519.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم محمد167164252042070160

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت518.0ثانوية الهدى للبناتاحيائيفاطمه علي محمود حسين167165222042146039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت517.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيموسى صباح عبد الحسن إبراهيم167166232041020403

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت516.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيهدى عاد محسن دهيم167167232042142322

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت516.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزينب تكليف عبد الهادي مراد167168252042053058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت515.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيعلي نجوان حسن فليح167169222041066027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت515.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيعباس فاضل سحاب مطر167170232041009056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت515.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمحمد عباس عالوي حسوني167171152041017060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت514.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيامير سعد عبد األمير جواد167172232041020048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت514.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمحمد غالب خلف رحيمه167173132041031049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت514.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيآفاق فليح جابر عبد الحسين167174252042095011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت513.0اعدادية االمير للبناتاحيائيسارة باسم عبود محمد167175252042083085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت513.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه رزاق دوشي عبد167176252042170498

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت513.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائينبأ كامل جواد كاظم167177232042108102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت512.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي رياض جابر زغير167178292041003163

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت512.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيشهد سعد كريم كاظم167179252042096329

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت511.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه محمود عباس عواد167180252042100250

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت511.0اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيمالك حسين رحيم خنجر167181252042058040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت511.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينبأ حسين عناد حمزه167182242042220730

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت510.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه فالح حسن محمد167183252042100232

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت509.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيرجاء حمزه حسان مجلي167184242042094038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت508.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد الحسين صباح عبد محمد167185252041044238

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت508.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعبد هللا كاظم جواد حسين167186252041031355

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت508.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد صالح عبد الحسن كاطع167187252041205195

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت507.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيصادق ساجت عوده غافل167188222041065047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت507.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيرسل ماجد رسول كريدي167189292042052105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت507.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيجوان شاكر داخل عبد167190102042094023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت506.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيعرفات كاظم نصار صيهود167191162042235015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت506.0ثانوية السدير المسائية للبنيناحيائيعلي حسوني عيال الطيف167192242041216019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت506.0اعدادية عنة للبنيناحيائيابراهيم حارث شالل سعيد167193192041021003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت506.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور عقيل حسون جابر167194252042100515

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت506.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا عبد الزهره محمد167195252041044400
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت506.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيسما حيدر عبود ناجي167196252042056191

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت506.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينبأ ثابت حاكم حسين167197252042084670

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت506.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء هيثم يوسف عباس167198252042062653

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت505.6ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايات حسين علي كاظم167199252042062116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت505.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيتبارك صفاء عباس كريم167200232042100012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت505.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي زياد علوان مطرود167201232041003055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت505.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه محمد جبر محمد167202252042100241

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت504.0ثانوية النجوم االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن هادي كاظم167203252041019015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت504.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيمالك اسعد عبد العالي كامل167204252042170587

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت504.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيأمير رافد جابر محمد167205252041031003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت504.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرفل عالء محمد سعيد عبد الواحد167206252042062409

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت504.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيحوراء عبد عون علي عبد الحسين167207252042084203

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت503.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرقيه قاسم زيدان عجاج167208262042116019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت503.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيندى رحيم طالب هندي167209162042301066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت503.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيرسل محسن كامل ماجد167210162042332034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت503.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء علي زبالة خطار167211242042119087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت503.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيشهالء محمد هاشم زبيل167212222042323238

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت502.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاتن فاضل كامل عبد زيد167213242042121209

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت502.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين شبر كاظم مجدي167214252041205046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت501.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيشهد فاضل محمد رضا محسن167215232042144065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت501.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة عقيل سالم حسن167216242042121217

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت501.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمه ناصر عبد الكاظم مخيف167217232042153146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت501.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيامنه محمد حسين مهدي محسن167218252042170046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت500.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيكوثر عادل غافل فلفل167219252042109073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت500.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيبلسم ناظم هادي عبود167220252042056053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت500.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمنتظر عبد الحسن عزوز عبد الحسين167221252041045189

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت500.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائييقين عبد الحمزة محمد ناصر167222232042115206

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت500.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيتبارك سعد عبد الحسين سريبت167223272042160087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت500.0اعدادية االمير للبناتاحيائيابرار رائد عبد العظيم رحيم167224252042083008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت499.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيضحى كريم رسول جواد167225232042100049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت498.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيزين العابدين صفاء كامل جهيد167226222041093035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت498.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيكاظم فؤاد كاظم عبد الرسول167227252041031497

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت498.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيحوراء رشاد عباس حمزه167228252042053020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت497.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد خالد عبد الغفار عبد الحسين167229252041044393

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت497.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيرضا منذر حسين عوده167230252041031242
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت497.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم عبد االمير167231252041005074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت497.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايه عبد االمير صاحب شعالن167232252042062143

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت497.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيصادق حمزة كاطع شنبارة167233242041071039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت497.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيسجاد حيدر عبد الحسن حسن167234292041013021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت497.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيايالف كمال حسين محسن167235252042059099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت497.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائينبأ محمد حسين جاسم محمد167236272042058317

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت497.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيهاجر حسن عيدان عبود167237252042056342

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت496.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتاحيائيزهراء مؤيد عبد هللا سلمان167238162042166008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت496.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيميثم عقيل عبد عباس167239252041014176

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت496.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد علي سامي حسن مهلهل167240222041093069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت496.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينرجس هاشم عذاب عبد167241252042100462

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت495.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمنير جواد عبد الكاظم عبد الزهره167242252041031801

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت495.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيرفيف حيدر صالح مهدي167243272042088080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت495.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيكرار حيدر جبار محمد167244272041010136

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت494.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيموسى حميد انعيمة نيروز167245162041121023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت494.0ثانوية وليد الكعبة (ع) للوقف الشيعي للبنيناحيائيابا الحسن عقيل عبد الحمزه سماوي167246252041033001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت494.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى عصام حسن فليح167247252041031756

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت494.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرقيه سامي عبد مسلم حسن167248252042170237

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت494.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيزيد رائد سامي خليف167249232041012055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت493.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبنين طالب عباس عبد167250232042080015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت493.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيهدى مزيد ابراهيم مندلي167251252042089132

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت493.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيابراهيم انور صباح بدر167252252041012001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت493.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيفاطمة كاظم شراد سفيح167253222042421097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت493.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعلي عادل عبد هللا علوان167254232041252164

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت493.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين جعفر راضي عيسى167255272041007024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت492.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائياحمد محمد فيصل إبراهيم167256192041004005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت492.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيحسين محمد علي عبد هللا علي167257272041019026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت492.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيعذراء فالح عبد الحسن هاشم167258252042101149

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت491.0ثانوية سفير الحسين للبنين - الوقف الشيعياحيائيطيف محمد جاسم محمد167259252041215017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت491.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسين مازن محمد لفته167260142041018055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت491.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيسلسبيل كاظم سائب امانه167261262042109068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت491.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحيدر علي مطر عبادي167262242041062058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت491.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعبد العظيم كريم كاطع ياكوت167263252041205108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت490.2ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيحيدر كاظم محمد رضا كاظم167264142041202026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت490.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيحسين علي عبيد ياسين167265252041005027
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت490.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيمريم سعد محل شالل167266232042131073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت490.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيزيد عبد الحسن رزاق جبار167267252041031259

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت490.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبتول علي يحيى عبد هللا167268232042271098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت490.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر عليوي جاسم167269252041200102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت490.0اعدادية التميز للبنيناحيائييعرب عمار عويد جبير167270222041356238

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت490.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيعلي مظفر مجيد ابراهيم167271272041033025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت490.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعباس فاضل عباس صاحب167272252041012089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت489.9اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد المهدي احمد عبد االمير حسين167273272041005132

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت489.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعارف فراس عارف كريم167274272041001160

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت489.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيتبارك فالح حسن عبد167275252042056071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت489.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيسلسبيل ثامر حسون عبد االمير167276252042053075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت489.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي حامد كريم شعالن167277252041031388

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت489.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيابراهيم عباس عبيد كاظم167278232041017002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت489.0اعدادية السماوة للبناتاحيائينرجس حازم عبد غالي167279292042052269

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت488.0ثانوية حمورابي للبنيناحيائيمحمد رزاق حسن مشعب167280272041025023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت488.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب الحوراء عصام لفته حسين167281252042062663

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت488.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائينور الهدى فارس ناجي كاظم167282252042056332

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت488.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيذو الفقار مهند صافي علي167283252041031236

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت488.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمحمد فليح حسن عوده167284272041021056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت488.0اعدادية السوق للبناتاحيائيزهراء عدي كاظم شياع167285222042209089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت488.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيأحمد ماجد محمود سلمان167286252041014015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت488.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه حيدر كشاش حمد167287242042220628

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت488.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيعلي رضا محمد رسول عبد167288252041034031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت488.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمحمد علي رسن بدر167289122041031146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت487.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين محمد هشيم مري167290222041098052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت487.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء كريبان مشيط حباب167291232042145065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت487.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزينب علي كاظم هالل167292222042421064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت486.3ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حسن كامران مجيد باخي167293132041016027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت486.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيتبارك محمد عبد الرضا كمون167294252042075012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت486.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد يونس مدلول167295232041010061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت524.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعلي رسول اكريم عبد167296272051002098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت503.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيعبد زيد شهاب عبد زيد كاظم167297232051019037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت503.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمنتظر عبد الكريم عبد المجيد عبيد167298162051060210

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت501.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيحسناء محمد حسن عدنان علي167299252052096018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت482.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقينبراس سعيد جليل كريم167300272052072058
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت476.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيحسين اسامه علي عبد الرضا167301252051205026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت467.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتتطبيقيساره سعيد جاسم كاظم167302252052070017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت466.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيوسام سماوي بشان حسون167303252051001118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت465.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعلي ماجد يسر كحيط167304162051363203

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت465.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقيزهراء محمد طرماح اسكندر167305252052084019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت464.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيامير فيضي عبد االمير حسين167306232051251036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت463.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيحسين رياض عباس موسى167307252051205030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت460.0ثانوية التراث للبناتتطبيقيسجى رحيم جابر كاظم167308232052148020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت459.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيجهاد حاكم عباس علوان167309252051044016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت458.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمحمد حسن عبيد مجيد167310272051027048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت457.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيمحمد رضا علي منشد شكر167311292051100106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت457.0اعدادية واسط للبناتتطبيقيايه عباس يحيى عطيه167312252052066004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت455.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمحمد صادق حربي عبد خليل167313272051013120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت455.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينتطبيقيكرار علي محمود محمد حسين167314252051034019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت454.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمؤمل عبد الوفي دوخي احمد167315162051363223

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت452.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيذو الفقار علي جواد كاظم167316162051083046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت452.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيسجاد امين مجيد خضير167317162051357190

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت452.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينتطبيقيذو الفقار مهدي محمد عبد167318242051200030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت449.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيسجاد سمير حسين عبد النبي167319162051365097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت445.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيعلي لفته بدر عزيز167320222051035048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت444.0ثانوية النجوم األهلية للبناتتطبيقيتقى زمان صاحب مهدي167321252052055007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت444.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيكرار جاسم حسن سلمان167322252051044095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت444.0ثانوية المعارج األهلية للبناتتطبيقيزينب عبد النبي هاشم محمد167323222052175018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت443.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ليث محسن يعقوب167324162051140076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت443.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحسن عايد عبد زيد عبد167325252051207008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت442.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعلي ناصر رحيم جاسم167326252051205075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت442.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيعلي كريم بشير فرج167327282051002075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت442.0ثانوية الرسول للبنينتطبيقيحسين نجم عبد محيل167328162051058018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت442.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد عباس هادي كاظم167329252051008128

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت441.0اعدادية المشروع للبنينتطبيقيمحسن سالم عسل مزيد167330232051010020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت441.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيحسين علي عبد عون محمد167331252051205037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت440.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيطيبه حيدر جاسب مكطوف167332222052103035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت440.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد مرتضى نورس يوسف حسن167333252051044133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت440.0اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد الرضا حسين167334242051003029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت440.0ثانوية الفردوس االولى للبناتتطبيقينور عبد الحسن هادي جوده167335222052102029

صفحة ٤٧٨١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت438.0اعدادية برطلة للبنينتطبيقيابراهيم عمار ابراهيم اسماعيل167336172051067001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت438.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقييحيى صباح داود منصور167337162051357512

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت436.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينتطبيقيزين العابدين علي عبد عيالن167338222051040018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت435.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينتطبيقيليث عالء جابر عبود167339102051203033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت435.0اعدادية االحرار للبنينتطبيقيحسين فالح عبد الهادي يوسف167340262051018010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت435.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسين امجد لطيف مزيد167341292051026040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت435.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيبتول حبيب حميد حسن167342162052241001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت435.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتتطبيقيزينب ابا ذر تركي حمزه167343272052070010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت434.0اعدادية االمامة للبناتتطبيقيزينب يوسف جبير حمزه167344272052062019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت433.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتتطبيقيزينب محمد جليل عبد الحسن167345252052097007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت433.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعلي مؤيد جعفر حسين167346272051008057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت433.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقياحمد عباس جابر عباس167347252051205005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت433.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيمرتضى سامي عبد هللا علي167348162051426050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت432.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيالحبيب مصطفى احمد منديل كاظم167349272051154020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت431.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيذو الفقار محمد عليوي ناصر167350252051044049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات االتصاالت429.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقينور الهدى جفات جبر حمود167351252052059135

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران589.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسين علي مظلوم كاظم167352252041200038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران585.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب علي كاظم عبد167353252042062720

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران584.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيعلي جبار فليح محسن167354162041355083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران584.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيفاطمة عبد الحسين رحيم محمد167355162042240082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران583.1ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعمار احمد نجم عبد167356232041047067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران581.6ثانوية المتميزيناحيائيحيدر حسين عبد كريدي167357252041035017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران579.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيمؤمل محمد ناجي ياسر167358262041018075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران579.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيمحمد علي ربيع عليوي سلمان167359252041034048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران578.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب عايد محمد عبد هللا167360242042121151

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران578.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد قاسم كاظم محمد علي167361232041006158

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران577.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيفاطمه زهير باقر حسون167362242042103089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران577.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيشهد عبد الرحيم عبد االله جثير167363252042101137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران577.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيرسل فاهم عبد الستار محمد167364212042170042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران577.0اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيعباس مازن محمد خضير167365222041373035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران576.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيشهد عبد الزهره عباس عمار167366252042056199

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران576.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه سند رزاق محسن167367252042170501

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران575.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد جعفر عبد الحسين كاظم167368262041010147

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران574.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسجاد محمد عبود صالح167369252041044197

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران574.0اعدادية المكاسب للبنيناحيائيمنتظر حامد جساب عسكر167370272041003046
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران572.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيزينب علي ذيبان علي167371282042051051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران572.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيايات محمد عبد علي جبار167372242042120027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران572.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمرتضى رياض عباس محمد صالح167373252041200133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران572.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم عبد الحسن علي167374182041006143

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران572.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب جواد عبد الكاظم مجيد167375252042096259

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران571.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيسجاد حافظ تركي باقر167376252041031280

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران570.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحيدر محمد باقر محمد رشاد167377252041044150

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران570.0ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيسجاد عباس رضا كاظم167378252041026011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران570.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيمرتضى حازم شاكر يوسف167379272041015059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران570.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسن عبد الرسول ياسين كاظم167380242041027050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران569.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيرند سالم تركي كاظم167381232042086070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران567.9ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمصطفى احمد جميل حسون167382222041080044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران567.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء طالب حنيطه167383232042304108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران567.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي حسين كاظم بريس167384272041001191

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران566.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمرتضى صبيح جبار كبيان167385282041001113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران566.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمحمد عز الدين شمس الدين مصطفى167386172041020100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران566.0ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيا-اسكيشهيراحيائيحسن يحيى شعالن حسون167387132041227004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران566.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيعذراء يونس الياس عبدال167388332042040080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران565.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيمالك ضياء حسين خضير167389222042432043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران564.0اعدادية الحلة للبنيناحيائينوفل مؤيد سامي حسن167390232041020406

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران564.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب مسافر عبود عباس167391252042062751

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران563.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمرتضى احمد رشيد عبد العزيز167392262041027130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران563.0اعدادية السويس للبنيناحيائيعلي حيدر جاسم محمد167393132041006036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران562.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيفاطمه علي حسين محمد167394232042149051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران562.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيندى عالوي عباس عبد167395252042100439

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران562.0ثانوية العدل للبناتاحيائيسميه محسن كاظم محسن167396282042082029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران561.0ثانوية الشهداء للبنيناحيائيمصطفى غانم يوسف صالح167397172041123013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران561.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الهادي عبد الخالق حسناوي167398252042108218

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران561.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيتحسين جالل مجيد عبو167399172041059011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران561.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيسيف ميثم عباس جوده167400272041014104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران561.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء قيس حميد مجيد167401272042055129

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران561.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد علي نعمة حسون167402252041031652

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران560.0ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمحمد تقي ربيع عبد االمير تقي167403272041135017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران559.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي محمد محسن علي167404232041020253

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران558.7اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائياحمد عماد عبد الرحمن مبارك167405162041105007
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران558.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائينور الهدى هادي سمير حسين167406162042457046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران558.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين غزوان عبد الكريم خلف167407222041036095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران558.0اعدادية بلد للبنيناحيائيحسين علي عبد الكاظم حسن167408182041006047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران558.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد مهند محمد صاحب167409242041003248

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران557.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيساره حسين راضي عبد الحسين167410222042155062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران557.0ثانوية اور المختلطةاحيائيحسين عبد الهادي فارس عبد االمير167411212041211003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران557.0اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد سالم احمد صالح167412122041026145

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران553.1اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيباقر صباح حسن محمد167413272041005023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران553.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيمريم عماد حميد احيمد167414262042092074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران552.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنيناحيائيعلي مثنى مدلول علي167415232041280023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران552.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي محمد حسين كاظم167416252041200095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران552.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء رعد عبد االمير حسن167417252042084322

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران552.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيداليا عباس معروف الياس167418122042136016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران552.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسين علي جواد حسن167419232041044013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران552.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيعبد هللا محمد ظاهر محسن167420232041006197

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران551.4ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيأمير صالح حمود محمد167421102041002001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران551.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزهراء ناجي صالح مهدي167422272042065064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران551.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد حسن محسن167423252041005073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران551.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيأمير حيدر حسون جاسم167424232041020004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران550.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيعز الدين فليح حسن خزي167425242041167014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران550.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيسجاد مازن حاكم كريم167426242041006033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران549.6اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد مصطفى جواد طالب167427252041009266

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران549.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيمقتدى مشتاق عبد الحسن ناجي167428242041202137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران549.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء حيدر رسول عبد المنعم167429232042088192

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران549.0ثانوية بابل االهلية للبنيناحيائيعباس قيس عبد السجاد حسين167430232041288016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران549.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحبيب سجاد عبد الكاظم علوان167431272041027013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران549.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيياسر حيدر كاظم هويدي167432292041013048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران549.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتمني يحيى سامي ياسين167433242042114070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران549.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيام البنين هادي حسن علي167434282042071002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران549.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمؤمل نضال عبد جون سعدون167435252041044365

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران548.0ثانوية الفردوس االهلية للبنيناحيائيفهد اياد طارق ياسين167436172041229005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران548.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمجيد حامد مجيد حسوني167437242041006066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران548.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيزهراء علي عباده جاسم167438262042092043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران548.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي وليد قنديل كاظم167439222041003249

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران548.0ثانوية االعالم للبنيناحيائيمحمد المصطفى حسين محسن حسن167440232041066039
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران548.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحيدر عادل علوان حنون167441232041002079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران548.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمجتبى نجاح خليف مسير167442232041008145

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران547.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيالرا فالح مهدي كريم167443232042088419

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران547.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي حسين عزيز محي167444222041072089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران547.0اعدادية االمام للبنيناحيائيمؤمل عباس فالح مهدي167445232041013063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران547.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيعلي صادق عبد الكاظم عبد الرضا167446272041154115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران547.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيكرار حمزة سالم جبار167447242041169034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران547.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد حسين عيسى هادي عيسى167448272041014209

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران547.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيجعفر محمد ساجت رشيد167449252041031108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران546.7اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمهدي علي حسين ناجي167450272041005191

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران546.4ثانوية المتميزيناحيائيعبد هللا وسام صالح عبود167451242041041054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران546.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيجنات هيثم محسن محمد علي167452282042059029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران546.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي محمود شاكر ارحيم167453232041002193

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران545.0اعدادية بلد للبنيناحيائيعبد الرزاق غازي اسماعيل احمد167454182041006083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران545.0ثانوية عرفات المختلطةاحيائيسجاد محمد عيدان كاظم167455232041161008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران545.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء سليم رديف خليل167456252042062552

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران544.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين نصير فاهم مهيدي167457252041008069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران544.0اعدادية المعقل للبنيناحيائييونس حسين علي مفتن167458162041019058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران544.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيبالل داود سلمان ابراهيم167459172041351175

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران544.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيكرار سعد عمران عبد علي167460272041014185

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران543.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر علي مجبل167461252041205043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران543.0ثانوية مأرب للبنيناحيائياحمد سجاد حمزه عبود167462232041049006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران543.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسن سالم جاسم صالح167463252041205029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران543.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسن عادل يونس ناهي167464252041008037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران543.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيفاطمه ماجد عبد عباس167465252042086121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران543.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين صادق عبود هدايه167466252041008051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران543.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسنين علي حسين بعيوي167467232041042032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران542.4ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعلي ايهاب رعد عباس167468232041047055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران542.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيمحمد خضير حسين خضير167469112041016096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران542.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسين حامد رمضان علوان167470282041006034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران542.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيمحمد ناجي حسين فرحان167471222041067118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران542.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياسالم صالح حمزه عباس167472162042165012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران542.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد حسن هادي صالح167473252041012172

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران542.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيموسى عبد هللا بشير فيصل167474262041038113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران542.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائياحمد عدنان سلمان كحار167475272041034009
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران542.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيعلي حسن عبد احمد167476212041002089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران542.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيمريم محمد حسن عبد الهادي جواد167477252042170579

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران541.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمحمد فراس احمد كريم167478262041044049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران541.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيتبارك علي كاظم مزهر167479252042108049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران541.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي رائد فاضل حمادي167480252041205126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران541.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الرحمن مشرق مرعي حسن167481172041008188

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران541.0اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيكرار حسين علوان عباس167482182041001018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران540.2ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمرتضى سليم عبد الزهرة علوان167483132041020172

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران540.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينور محمد نايف كاظم167484232042153180

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران540.0ثانوية المجد للبنيناحيائيزين العابدين زاير محمد حمزه167485232041025020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران540.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيحسين علي عبد الزهرة سعود167486162041047015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران540.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيساره ابراهيم فاضل عطيه167487252042062766

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران540.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائينور الهدى ايهاب سامي قاسم167488102042119082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران540.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزهراء البتول عباس خضير ساهي167489222042113054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران540.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمجتبى جاسم محمد خالوي167490252041031533

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران540.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيماجد خلف عبد حنو167491142041008074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران540.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيرفاه محمد حسين عطيه167492252042056113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران539.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيمحمد ابرز علي حسين167493232041052058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران539.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيعلي حسن فاضل صخي167494222041046050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران539.0ثانوية السكري للبنيناحيائيحسين غازي نجم عبد الوهاب167495212041046006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران539.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحيدر عبد الحسين نوري راضي167496272041014081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران539.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيزينب عبد المجيد غانم شمران167497272042161050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران539.0اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيسجى حامد حمد محسن167498252042058028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران539.0اعدادية غماس للبنيناحيائيمدلول صالل عيسى مهدي167499242041016093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران539.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين علي شاكر نعمه167500232041007051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران539.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيغياث الدين حيدر غياث الدين محمد علي167501252041031483

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران539.0ثانوية موطلو للبناتاحيائيحسنه اياد طه توفيق167502202042181011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران539.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيسجى عمار صبيح عبد علي167503262042132157

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران539.0ثانوية المجد للبنيناحيائيسامر عبود حمزه عبود167504232041025022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران539.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيعلي احمد علي مهدي167505132041002046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران538.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيقمر خالد محمد سلمان167506252042100283

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران538.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيمهند سعيد شاكر محيميد167507112041023053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران538.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيصالح مهدي صالح محمد167508262041054021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران538.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين محمد رهيف بعيوي167509272041014070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران559.0ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيعلي سعود جهيد حسن167510272051018026

صفحة ٤٧٨٦ من ٦١٩٥
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران558.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيعلي زهير يحيى صفوك167511232051067041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران558.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد حسين ناصر رسيل167512222051010058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران556.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيحسين علي جمعة صكبان167513292051025022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران554.0ثانوية النجوم االهلية للبنينتطبيقيعمار احمد عبد الرزاق كاظم167514252051019001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران551.0اعدادية الفتح للبنينتطبيقيعلي خالد فاضل صادق167515272051011023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران549.0اعدادية السالم للبنينتطبيقياحمد نعيم موسى جاسم167516222051013006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران546.0ثانوية الحسنين (ع) للبنينتطبيقيالعباس أبا ذر محمد حاشي167517282051043004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران546.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيمحمد حافظ فارس زباري167518162051112054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران544.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيعباس خضير كطافة عباس167519282051108009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران544.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسن تحسين علي هاشم167520292051026030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران543.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيمردان طارق سالم عداي167521162051307032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران542.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيهشام كامل حامد مدلول167522252051008168

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران541.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينتطبيقيزين العابدين علي شعبان عبدان167523252051024013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران541.0اعدادية الزهور للبنينتطبيقيمحمد حارث عبد المنعم بكر167524172051015056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران540.0اعدادية السوق للبناتتطبيقيفاطمه احمد غانم عباس167525222052209038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران540.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيمحمد حمزة عبيد محمد167526232051052029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران539.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيسجاد محسن ثجيل شمخي167527222051010082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران539.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعلي ثائر عباس معتوق167528222051072021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران537.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيايه محمد كميت حمد167529232052080003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران536.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمنتظر صباح نوري كاظم167530162051083144

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران535.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيعبد هللا ضرار جابر علوان167531272051004035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران534.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيجعفر وليد خالد سلمان167532282051002016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران533.0اعدادية الصباح للبناتتطبيقيورود طالب عمران جاسم167533252052064026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران533.0اعدادية طوز للبنينتطبيقيمرتضى محمود مهدي محمد167534182051037018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران533.0ثانوية بعشيقة المسائية المختلطةتطبيقياحمد الياس عباس علي167535172051367001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران533.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةتطبيقيعبد هللا ساجت خلف حسين167536222051266015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران532.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيحسين عالء حميد صالح167537142051042014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران532.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعلي ليث فاضل عبد الحسين167538252051205071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران532.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيسجاد عباس دعير مسعد167539282051021029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران532.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعلي ناظم حمود فرهود167540272051002108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران531.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمحمد قاسم كاظم محمد167541292051026160

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران531.0اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيمصطفى حمزه حسين مظلوم167542232051005053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران530.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيرمضان علي طوفان محيسن167543162051139039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران529.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيضرغام فاضل علي واوي167544232051017033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران529.0اعدادية الكفل للبنينتطبيقيمرتضى سرحان سلمان كاظم167545232051032023

صفحة ٤٧٨٧ من ٦١٩٥
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران529.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيزيد عالء كاظم حسين167546232051012018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران529.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيجاسم سالم محمد علي رضا167547172051124007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران528.0الخارجيونتطبيقيمرتضى هشام عامر هاشم167548242051400039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران528.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيامير عبد الرضا جابر عبود167549222051036014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران527.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيمحمد اركان عبد المحسن علي167550142051048062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران527.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي سعد عوزي عيدي167551282051151467

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران527.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيحسن عبد الحسين عاصي جاسم167552262051003010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران527.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيحسين عيسى جعفر راضي167553252051209002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران526.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيسجاد لواء عبد الغني جواد167554232051020035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران525.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمحمد هادي جياد عليوي167555272051002151

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران525.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمجتبى سهيل صالح عبد االمير167556272051010077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران525.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيحسين حنظل يونس مظلوم167557162051090007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران524.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيعلي اياد شاكر منصور167558102051008034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران523.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيعباس ناصر حسن مزيعل167559162051307015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران521.0اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيضحى عبد الكريم عبيد جوده167560222052170022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران521.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد عبد الرضا عواد جاسم167561252051008131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران521.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقياحمد باسم بلكت مشكور167562292051153003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران520.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيرحيم جعفر عالوي نعمه167563282051044030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران520.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمرتضى باسم عواد عرار167564222051373109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران519.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي عبد اللطيف خليل يوسف167565252051157095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران568.8ثاتوية المتميزيناحيائيامير حسين محمد علي عبد الرضا167566262041040005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران566.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيسها هادي مظلوم كاظم167567252042056192

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران560.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائياحمد حسن احمد حمد167568212041244001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران559.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمنتظر عمار طالب علي167569252041205258

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران558.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيجعفر ضياء ناصر عيدان167570142041049011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران554.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيابو الحسن عبد الرزاق كاظم عنيد167571282041006004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران553.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد رضا اسامه فاضل عبد علي167572252041007316

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران550.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسكينه عباس مطر عبود167573292042051206

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران550.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي مكي كاظم عبد167574272041010126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران546.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيوداد جمعة مجبل محمد167575252042170697

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران545.6اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمصطفى محمد علي جاسم محمد167576252041009299

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران544.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد عبد  الوهاب يوسف عبد الرحمن167577132041020157

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران544.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيطيف سعيد مراد جواد167578242042220574

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران542.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحسام محمد عبد هللا ياسر167579222041053024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران541.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيرسول كاظم حميدي سفيح167580222041098067

صفحة ٤٧٨٨ من ٦١٩٥
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     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران540.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه غانم عبدهللا زغيرون167581222042103195

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران540.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيوائل بشير حسين سمين167582232041187015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران539.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيولي ماجد حميد كاظم167583222041091231

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران539.0ثانوية المتميزاتاحيائيمريم صباح عبد الرضا علي167584252042074093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران539.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي ظاهر مجيد طه167585212041052078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران538.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعباس حسام حسين طالب167586272041014110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران538.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائييونس فليح حسن هنبه167587292041005169

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران538.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيليث ناصر عزيز ثامر167588252041046045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران538.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيامير سمير صبار راضي167589232041164004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران538.0ثانوية المجد للبنيناحيائيباقر محمد سلمان مكي167590232041025007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران538.0اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيياسر حسام حسين عظيم167591272041006035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران538.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيابا الحسن علي صالح مهدي167592252041031006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران537.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد علي كاظم167593252042070163

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران537.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيمرتضى حيدر عبد الكاظم جاسم167594252041156060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران537.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائياحمد حيدر مجيد مهدي167595272041008001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران537.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحمزه عدنان كامل كزار167596222041053054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران537.0ثانوية بحر العلوم المختلطةاحيائيحسن ناجي نصار ماهو167597222041249002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران536.0اعدادية السرور للبناتاحيائيايات عباس محمد جبر167598242042085007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران536.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد علي اسام جعفر عيسى167599252041009257

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران536.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيامير رسول طه ظاهر167600232041020047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران536.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيهمام كرار خضير كاظم167601272041001354

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران536.0ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمحمد عزيز محمد علي عزيز167602272041135019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران536.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الحسن عطيه167603272042055108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران536.0اعدادية غزة للبناتاحيائيمريم مرتضى عبد الرضا علي167604272042057173

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران536.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمصطفى سعد صباح سالم167605252041010171

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران536.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيحيدر محمد هاشم هميم167606262041209066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران535.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيتقى حيدر حسين علي167607252042170146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران535.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيرسل نعمه محمد حسين167608272042055084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران535.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد حميد عبد الكريم راضي167609252041044391

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران535.0ثانوية الكوثر االهلية للبنيناحيائيمصطفى عقيل عبد الزهره خضير167610252041048019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران535.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائياحمد مواسم حسين سلمان167611242041251006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران534.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرسل رائد كوكب عبد الحسين167612242042110030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران534.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيزين العابدين طالب محمد راضي167613242041008050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران534.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي ضياء حسين عباس167614232041020232

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران534.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمهيمن هاشم محمد جابر167615252041031810

صفحة ٤٧٨٩ من ٦١٩٥
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران534.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيوقار مازن ماضي بشير167616222042112110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران534.0ثانوية وليد الكعبة (ع) للوقف الشيعي للبنيناحيائيمحمد حيدر علوان خضير167617252041033021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران534.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيمرتضى محمد كامل عبد167618242041063069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران534.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيقاسم خضير حسين ترف167619242041035112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران534.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيعلي قحطان علي جاسم167620212041206023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران533.2ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيجعفر سالم مرزة سهيل167621272041029016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران533.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمود محمد حميد167622172041228046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران533.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمحمد عبد الغني عباس جعفر167623252041046051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران533.0ثانوية النيل للبنيناحيائيعباس عادل خضير تركي167624232041033057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران533.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمرتضى محمد غافل كاظم167625242041203321

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران533.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيعال جميل محمد صالح167626252042100058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران533.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسين علي غازي اسيود167627272041001090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران533.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيألبراء عباس زيد عبيد167628102041022017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران532.3ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد هاني عباس حسن167629232041047091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران532.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعلي ثامر عبيد جعاز167630222041036197

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران532.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد جاسم اسماعيل فلحي167631282041009051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران532.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيبارق نعيم شالل مهدي167632242041001032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران532.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيشهد ساهر محمد عبيد167633222042116049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران532.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي اسمر مهدي محمد167634262041011113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران532.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد ناظم محمد كاظم167635242041003019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران532.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي حازم محمد علي167636242041036096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران531.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين مؤيد عالء رحيم167637232041020105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران531.0اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيمحمد حيدر جاسم لطيف167638182041001024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران531.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيايهاب محمد عبد كاظم167639222041001015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران531.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمصطفى اسامه حامد طاهر167640222041084029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران531.0ثانوية الكحالء للبنيناحيائيعلي عبد النبي خلف عليوي167641282041007019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران531.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه الزهراء داخل رزاك شاكر167642272042056333

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران531.0ثانوية الوادي المقدس االهلية للبنيناحيائيعلي ناصر راضي عموش167643252041040003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران531.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد فاهم محمد عبد167644242041010129

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران531.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياديان سليم رديف خليل167645252042062051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران531.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيمريم علي عبد الحسن ياسر167646252042076049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران531.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعلي ضياء حسن عسكر167647222041036217

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران530.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائينور حمزه عناد بشاري167648232042103093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران530.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمؤمل عباس معيبد عيسى167649282041001090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران530.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيزهراء سمير عبد زيد عطيه167650242042142026
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران530.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيسكينه امير فليح حسن167651252042059545

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران530.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيالحسن علي كريم ناصر167652132041010015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران530.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد باسم كامل سلمان167653292041002128

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران530.0اعدادية االبرار للبنيناحيائياحمد هادي سعدون عطيه167654222041091016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران529.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد سليم عبد حسن167655272041005144

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران529.0ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيمحمد مؤيد خير هللا جليل167656222041232015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران529.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياديان فائز فالح حسن167657252042062052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران529.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيمحمد سعد عبد الحسين نعمه167658232041027049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران529.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه عماد عبد االمير صالح167659232042088396

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران529.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائييوسف ابراهيم طه ابراهيم167660232041282115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران528.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيحسن جاسم غاوي حسين167661142041050003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران528.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعقيل مسلم صالح حسن167662252041031368

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران528.0اعدادية النور للبناتاحيائينبأ عبد الرحيم خلف لفته167663222042156253

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران528.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمرتضى عبد الكريم طه عبد هللا167664232041020365

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران528.0اعدادية االندلس للبنيناحيائييعقوب مهدي علي حسن167665232041042203

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران528.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيايه حيدر حمودي سعيد167666252042096059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران528.0ثانوية شفق للبناتاحيائيفاطمه هاشم تقي علي167667202042145033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران528.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد جواد عامر جواد كاظم167668272041001261

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران528.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيضياء الدين حيدر غياث الدين محمد علي167669252041031327

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران528.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيفالح ستار ثامر داود167670222041098141

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران527.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمحمد عدي حاتم علي167671232041002240

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران527.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيمريم ضياء طعيمه عيدان167672222042421103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران527.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب فارس محسن جعفر167673252042170366

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران527.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيمحمد حيدر كاظم حسن167674242041167025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران527.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيجاسم محمد اسماعيل زين العابدين167675172041124025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران527.0اعدادية السويس للبنيناحيائيمحمد سعد محسن حمد167676132041006050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران526.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد محمد جدوع167677202041001203

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران526.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائياباذر حسن علي مهدي167678232041019001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران526.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيصادق عقيل عبد الرضا حسن167679242041002066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران526.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسين محمد سعيد عكله167680282041006049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران526.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمسلم يوسف كاظم جاسم167681252041031733

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران526.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه علي نعمه صالح167682252042100221

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران526.0اعدادية المصطفى المختلطةاحيائييوسف خلف محمود حماد167683202041036008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران526.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعظيم نجم عبد هللا عذاب167684262041010110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران526.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي حيدر عبد الحسين مشكور167685252041031409
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران525.5ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي صادق عبد االمير عباس167686232041021078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران525.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد باسم محمد محسن167687242041001230

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران525.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيكرار حيدر محيسن معيدي167688232041049040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران524.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاضله حسين غانم كاظم167689252042084536

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران524.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيآيه احمد عبد الحسين بندر167690282042052006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران524.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمنتظر محمود نصيف عيسى167691222041035299

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران572.0مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيا-انقرةتطبيقيحسن محمد حسن باقر167692132051226004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران553.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيكرار حيدر حمزة مجهول167693292051025055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران540.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد عماد هاشم شريف167694252051044127

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران533.0ثانوية فدك للبناتتطبيقينورهان هادي صدام عداي167695142052070014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران526.0ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقياحمد استقالل عبد الكاظم حمادي167696162051442001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران524.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيسعود خالد ناصر عبد الرزاق167697102051011030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران519.0ثانوية المأمون المختلطةتطبيقياسماعيل كمال اسماعيل مصطفى167698212051212003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران519.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمجتبى ناصر هادي حسين167699262051001049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران518.0اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقيخديجة قاسم لعيبي يونس167700262052111003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران517.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيحسنين هيثم جميل يونس167701252051150052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران517.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيمصطفى عبد الحسن علي عبود167702232051052037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران516.0ثانوية االزدهار االهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر جسار حسن167703232051289012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران513.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيكرار حيدر رزاق شالكه167704222051300098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران513.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيزيد عدنان بدر عبد الحسين167705252051207017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران513.0ثانوية الضلوعية المسائيةتطبيقيمريم صدام جاسم محمد167706182052331004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران512.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقينديم عبد شعيوط جابر167707292051026188

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران512.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمؤمل عبادي محمد عبادي167708252051205082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران511.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعالء هاشم عبد الصاحب محسن167709162051357249

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران511.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيمحمد عمير توفيق دبيان167710192051060032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران510.0اعدادية النور للبنينتطبيقياحمد رياض جعفر منشد167711122051026004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران510.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيكاظم راضي حمد كاظم167712252051007137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران510.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيجواد محمد سامن احمد167713272051151025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران510.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيتبارك طه عبد هللا عبد167714132051009011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران509.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد ماجد عطشان هايم167715222051010066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران509.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيسجى مسلم عليوي دخيل167716252052170120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران509.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيمحمد حميد مانع دايخ167717242051006015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران509.0ثانوية البيان للبنينتطبيقيعلي سعد حسين هادي167718272051032025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران509.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمرتضى زهير بايش دخيل167719142051022092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران508.0اعدادية المسار المختلطةتطبيقياكرم عادل علي نجم167720222051255003
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران507.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقياحمد محذاف كفش هريز167721222051051006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران507.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحيدر عمران فاضل حسين167722252051207015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران507.0ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقياحمد محمد اسكندر محمود167723192051085006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران506.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيمخلد كاهل عبد الكاظم طهيز167724222051036113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران506.0ثانوية الحلة للبناتتطبيقيفاطمه ليث شاكر حمود167725232052100036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران505.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيعلي عبد هللا محمد احمد167726272051015035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران505.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيزيد إحسان علي حسين167727222051307063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران505.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيسجاد رعد علي حسين167728112051058065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران505.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينتطبيقياحمد رضا عبيد محسن167729232051253001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران505.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيريام حسين جميل عبادي167730232052087009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران503.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيحسان ثابت حسان عطيه167731192051060008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران503.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيسيف الدين محمد نعيم فياض167732282051017040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران502.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمقتدى صباح جابر مسلم167733252051044161

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران502.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيحسين محمد شلتاغ عجم167734252051209003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران502.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمحمد عادل رضا مهدي167735272051004066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الكترونيات الطيران501.0ثانوية االنفال المختلطةتطبيقيمرتضى جواد مال هللا علي167736232051169014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات584.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيآية عادل عبد الحسن راضي167737292042050009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات583.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيظافر خميس محمد سرحان167738252041205097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات578.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيريام خضير راهي عريبي167739222042203020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات576.4ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حسن حبيب محمود احمد167740252041035059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات576.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيعفاف الزهراء حيدر صبار محمد167741252042101150

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات573.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيعمر عماد شفيق محمد167742212041011073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات573.0ثانوية الراية المختلطةاحيائيياسر عمار محمد عبد الحميد167743212041021015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات573.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيهدى قاسم فرج لطيف167744212042094148

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات573.0ثانوية السياب االهلية للبنيناحيائيمحمد حبيب عاشور خلف167745162041073009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات573.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء هادي عبد الحسين مجيد167746212042170064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات572.3ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه صفاء رحمان راشد167747262042113029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات572.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيندى احمد عبد الحليم ظاهر167748232042153169

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات572.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب جاسم هاتف جاسم167749242042108071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات572.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي خالد رزاق هادي167750272041014143

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات572.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيرسل احمد حمزة طه167751252042070069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات572.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيبلقيس علي غالب كاظم167752272042056080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات572.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيفرقان محمد علي عبد الخضر عباس167753242042142052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات570.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيزين العابدين فائز فيصل جاسم167754242041003112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات570.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب علي سالم ايدام167755262042132134
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات570.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمالك شاكر عبد الحسين عنيد167756132042097049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات569.2ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه احمد فاضل عباس167757252042074069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات569.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائياسراء حيدر احمد حسن167758182042275002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات569.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائينور احمد حبيب عليوي167759242042077055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات566.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين علي جميل زاهي167760252041007098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات566.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيهبة جعفر حسين عالوي167761292042088068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات566.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيفاطمه سليم كاظم جبر167762262042250174

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات565.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيساره صالح طه ياسين167763142042097031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات565.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسنين رضا فاضل عباس167764252041044097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات565.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء حيدر فخري هالل167765232042088120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات565.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء ماجد فليح حسن167766292042065034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات565.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيآيه محمد هاشم محمد167767242042123010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات565.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيزهراء ياسر جبر غازي167768232042144052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات564.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عالء حسن عبد هللا167769252042101179

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات564.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب زهير ريسان دوحي167770222042323365

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات563.9ثانوية المتميزاتاحيائيرسل نجم وحيد شراتي167771142042094050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات563.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيبشرى خير هللا اسود زرتان167772192042370046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات562.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيحسين عمار مهدي محمد167773182041085016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات562.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزينب ظافر سعيد حميد167774252042056159

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات562.0اعدادية المسرة للبناتاحيائينورهان ستار محمد عطيه167775152042041079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات561.3ثاتوية المتميزيناحيائيحسين رياض فرحان رومي167776262041040013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات561.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبناتاحيائيعائشة سالم خليل علوان167777182042227038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات560.0اعدادية السماوة للبناتاحيائينوار حسن عبد االمير محمد حسن167778292042052274

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات559.7ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء عالء عبد الرزاق خطار167779282042079022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات559.0اعدادية السما للبناتاحيائيساره صباح طعمه حمد167780272042083081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات558.0ثانوية المتميزاتاحيائيغدير سليم منجي خضير167781252042074062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات558.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيغدير بشير زبون شلش167782122042094182

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات558.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيسكينه موسى غافل أبيه167783262042109067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات558.0ثانوية السياب للبناتاحيائينورا معن عبد الرسول عبد الغني167784102042077106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات557.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبراء ظاهر عبد الهادي حسن167785232042088071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات557.0اعدادية الكوت للبناتاحيائييقين غازي خاجي حسين167786262042096179

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات556.0اعدادية البيان للبناتاحيائيبتول عادل هادي محسن167787282042078012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات556.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيعال مظهر حسين علي167788122042094193

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات555.4ثانوية المتميزيناحيائيعلي احمد عدنان صالح167789252041035034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات555.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمنتظر عامر جابر حسين167790292041002165
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات555.0اعدادية السرور للبناتاحيائيزينب جاسم حمود جساب167791272042066016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات555.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء ابراهيم اسماعيل ابراهيم167792232042147033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات555.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيمريم عدوان تركي عليوي167793232042105069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات554.0اعدادية البيان للبناتاحيائيتبارك عائد عبد علي علي محمد167794282042078016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات554.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيحسناء ماجد عبد الكريم ابراهيم167795272042063039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات554.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي معتز عالوي كاظم167796242041003180

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات554.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيعال حيدر علي عبد الهادي167797272042063141

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات553.2ثانوية بطلة كربالءاحيائيفرقان نزار كامل عبود167798282042052085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات553.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيمنى جميل ياسور صايغ167799272042065120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات553.0ثانوية اوروك االهلية للبناتاحيائيميس حيدر حميد شاكر167800292042086011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات552.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء نعمه عباس حسين167801272042058167

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات552.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه علي نعمه علوان167802272042056346

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات552.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور جواد كاظم رشيد167803252042100499

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات550.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيحنين حيدر هادي مالك167804252042087017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات550.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد حسين رشاد غني167805252042101186

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات550.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفاطمه احمد صادق علي167806252042056231

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات550.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيطيبه عبد الرزاق وهاب عبد الحسين167807232042142219

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات550.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد مصطفى محمد دوس167808252041200130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات550.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد بالل محمد شريف محمد167809172041008021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات550.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيمحمد باقر ضياء مهدي سعيد167810252041034041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات550.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيبنين رشيد كاظم حمود167811232042124020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات549.5ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيعلي عماد محمد حسين167812292041020022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات549.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيغاده خالد رحيم عبدون167813232042304157

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات549.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي حسين كاظم حسن167814252041012112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات549.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيايمان احمد منشد جالي167815212042170013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات549.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيامير وليد خالد ياسر167816152041007008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات549.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيزينب اكرم حامد شعالن167817232042177022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات549.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيمنتهى عبد الرحمن عبد الجليل جبر167818232042115169

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات548.2ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء أسعد كاظم محمد167819252042074022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات548.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزينب خير هللا قاسم نجم167820162042162033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات548.0ثانوية غزة للبناتاحيائيصفا ارشد عبد الحميد عبد الكاظم167821242042097028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات548.0اعدادية غزة للبناتاحيائيآمنه اسماعيل عبد الزهره راضي167822272042057001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات548.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيزهراء عباس هادي حمزه167823272042089053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات547.7ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيسراء عمار هادي عباس167824122042109093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات547.1ثانوية الذرى للمتميزيناحيائياحمد عادل خضير عيدان167825272041029006
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات547.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيحوراء نهاد عبد الرحيم عبد الرضا167826262042132065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات547.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيرملة هادي عويد خلف167827222042161043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات547.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيام البنين ستار جار هللا غليم167828282042073003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات547.0ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا فاضل عبد هللا فرحان167829232041286016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات547.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء سليم عيسى ناجي167830232042087155

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات546.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد فراس اياد عبد الرزاق167831252041205207

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات546.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيجنه عبد هللا عمران علي167832232042117052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات546.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيامنه جواد كاظم شهيد167833252042170041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات546.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه فوزي علوان حسين167834252042100233

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات545.0ثانوية المشرح للبناتاحيائيضحى مهدي ادعير خستة167835282042072017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات545.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبراق مشعان كاظم سالم167836232042088073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات545.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيطفوف وليد محمد شاكر167837252042096344

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات544.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء خميس حمزه حمد167838252042170285

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات544.0ثانوية الصفا المختلطةاحيائيحمزه هاشم عوده جبر167839282041105004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات544.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسن عباس167840292042065030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات544.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبد هللا طاهر جبار مطر167841242041036091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات558.0ثانوية الحلة للبناتتطبيقيفضه عبد األمير عباس مبارك167842232052100037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات546.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيمحمد شاكر داخل زميل167843242051251024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات546.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقيفاطمة سعد عبد جبر167844242052121033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات546.0اعدادية االمامة للبناتتطبيقيشكران طالب مردان بيك167845272052062020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات539.0اعدادية الكرمة  للبنينتطبيقيحسن محمد عذافه عليوي167846222051039016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات537.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيحنين كرار جبار حبيب167847252052062011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات536.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيالمنتظر عباس عبد الحسين فهد167848252051205010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات536.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيعلي ستار مهدي عطيه167849242051251019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات533.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمحمد رضا عبد الهادي سعد167850252051207041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات530.0ثانوية الكوثر االهلية للبنينتطبيقيمجبل مهدي حسن فرج167851252051048015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات529.0ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقياديان عماد رشيد حميد167852232051029002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات529.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيام البنين رعد منصور يوسف167853252052108004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات523.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيزهراء حيدر نعمة رزاق167854282052070033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات522.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيناجي حسين محيبس فضل167855242051062112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات521.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيزهراء عباس كاظم عباس167856292052050014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات521.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيازل سالم حسين عفات167857262052097004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات519.0ثانوية الثقة االهلية للبناتتطبيقيفاطمه نور كريم ديان167858242052081011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات519.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقيزهراء حيدر حمود شالكه167859252052084016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات511.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمجتبى رياض طعيمه شيشخان167860272051001103

صفحة ٤٧٩٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات508.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقياالء عبد الحسن حيدر محسن167861272052160013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات508.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيبتول عبد الكريم عاشور عوده167862252052108007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات507.0ثانوية المنار المسائيةتطبيقيمحمد عدنان كنان ثجيل167863292051150027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات507.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمرتضى محي الدين طاهر عيسى167864252051007177

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات506.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيهبه اسعد طمعه عيسى167865222052103057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات506.0الخارجيونتطبيقيمصطفى عبد النور راضي سعد167866262051400031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات505.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقيشهد علي حمود شالكه167867252052084027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات505.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقياحمد موسى زيدان خلف167868162051046008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات504.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمحمد ريسان محمد عبد االمير167869272051008074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات503.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقياسيل سالم حسين عفات167870262052097005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات502.0ثانوية بيجي للبناتتطبيقيآيه فيصل حميد مهدي167871182052177002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات499.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيبنين محمد هادي محمد167872232052115006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات497.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيهدى عبد الحسن عباس167873272052067052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات494.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيفاطمه صالح مهدي سلمان167874252052108022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات492.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيوديان جياد عبد ديوان167875222052321050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات489.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيزهراء حامد حمزه كاظم167876252052170079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات489.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتتطبيقيصفين فاضل مزهر مكطوف167877222052139016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات487.0اعدادية الفلق للبنينتطبيقيعبد هللا فالح ابراهيم صالح167878212051023023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات486.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقياحمد كاظم دعيم صكر167879222051004003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية466.0اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقيحوراء مظفر جميل سكر167880252052193010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية458.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيعلي عماد هاشم شمر167881222051098022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية457.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيكرار حامد عبد الزهرة عبد االمام167882162051352200

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية452.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعادل ريسان عبد هللا محمد167883162051022060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية448.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقياحمد خليل ابراهيم خليل167884162051006004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية445.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي صادق علي عباس167885282051001101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية442.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيحسين حيدر عبد الكريم مطلق167886162051112020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية439.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقيمحمد قاسم جفات عبد167887232051205018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية436.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين صبيح علوان كريم167888162051354032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية435.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمنتظر احمد علي وشيح167889162051357477

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية434.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعباس خضير عباس بدن167890162051363151

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية434.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيالحسين جاسم رحمه علي167891162051084026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية434.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيسجاد نصرت عبد الرزاق حمزه167892272051045050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية433.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيحسن دعير عذاب عويد167893162051301022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية432.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيمحمد بشير موسى اعبيد167894162051354081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية431.0ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيسجاد ماجد جبار محمد167895162051059008

صفحة ٤٧٩٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية430.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي عبد النبي محمد جواد عبد الرضا167896162051060132

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية430.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيحيدر كاظم كريم علي167897162051034049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية428.0ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيدانة علي حامد علي167898162052161009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية428.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيحيدر عبد الكاظم محسن عبود167899272051010036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية425.0ثانوية الفرات األهلية للبنينتطبيقيمهيمن عدنان صابر حشف167900162051079009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية423.0ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتتطبيقيرحاب فراس عبد هللا عبد األمير167901232052301002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية422.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقينبأ هاني عبود رمضان167902162052165038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية421.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيعلي عقيل شاكر عبد الصاحب167903162051301057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية421.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحيدر فالح حبيب علي167904162051363114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية420.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيعلي منذر ناظم عبادي167905272051015043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية419.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيعلي عبد الحميد جاسم حمادي167906162051050035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية419.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقيطيبه ابراهيم محمد ابراهيم167907232052107029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية418.0ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيكرار احمد دينار حسين167908162051498005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية418.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسين جعفر مظلوم عربي167909162051363072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية417.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي محمد لطيف نعمه167910122051025069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية415.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقياحمد حسين سدخان صبيخ167911162051363007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية415.0اعدادية الدواية للبنينتطبيقيجابر سرحان شنيدخ نايف167912222051023003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية414.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيحسين محمود ياسين سعيد167913162051497033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية413.0ثانوية الينابيع المختلطةتطبيقيزين العابدين حليم جابر عبد الرضا167914162051302019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية413.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيشمس سليم عباس شنين167915232052086038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية411.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعباس عبدالرحيم حنون عطيوي167916162051038062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية409.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي عماد شكر محمود167917102051019075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية409.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمحمد احمد جاسم حميد167918232051020066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية408.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعبدهللا فاضل حاتم دينار167919162051126020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية407.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمحمد حسن علي صدام167920272051027049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية407.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيسجى صالح طه صالح167921162052228034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية406.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيابا ذر محمد جاسم عبد الواحد167922162051301001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية406.0ثانوية المسعودي للبناتتطبيقيطيبه فليح حسن شبل167923232052095015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية405.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسين عبد االمير طامي حمد167924272051001031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية405.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعلي قاسم سلمان كاظم167925232051044026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية404.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعلي غازي مصطفى علي167926172051124032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية404.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيطالب هادي غافل طالب167927162051357216

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية403.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيصادق جعفر عبد الحي مروح167928162051363135

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية403.0اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقيدنور عبد هللا طه عبود167929232051001009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية402.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيفاضل يعرب فاضل ابراهيم167930232051007079

صفحة ٤٧٩٨ من ٦١٩٥
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية402.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيمحمد كاظم طاهر عبد الحسين167931272051151122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية402.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينتطبيقيطه اياد سلمان عبد167932232051253029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية402.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيميسم رزاق حميد رشيد167933232052117045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية402.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيفاطمة فالح حسن عيسى167934232052092027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية401.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيسجاد جالل حسن كاظم167935272051014019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية400.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيحسن شاكر جابر جمعة167936162051352047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية400.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيحسين عبد الكاظم حسين خنفوس167937162051371050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية400.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيمحمد خلف عبد الحسن صبيح167938162051053107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية399.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيمرتضى ستار جبر لعيبي167939162051012071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية398.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقييوسف سليم خضير عباس167940162051355310

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية398.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيخليل محمد حسين هادي كاظم167941272051010038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية397.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقينور الدين عدنان هالل عيسى167942262051209198

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية396.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيسجاد عماد قاسم محمد167943162051084102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية395.0ثانوية الصراط القويم االهلية للبنينتطبيقيحسين واثق نجم نتيش167944162051408002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية395.0ثانوية الصمود للبنينتطبيقيحيدر حسن حمد حمد هللا167945222051008015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية395.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيعلي حامد عبد االمير عبيد167946112051201056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية395.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسين جواد كاظم عبد الصاحب167947162051363074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية393.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيآيات حيدر نعمه سعيد167948232052124002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية392.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيتبارك علي مسلم رحيمه167949272052063016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية391.0اعدادية حطين للبنينتطبيقيمرتجى رعد رسول ظهد167950232051023017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية390.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيحسين فالح حسن عبد اللطيف167951162051031006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية390.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمجتبى نصير الدين كاظم عباس167952162051108044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات493.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيتبارك عامر موسى عالوي167953232052124013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات453.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسين سالم علي حسين167954272051001030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات447.0ثانوية بابل للبنينتطبيقيعلي السجاد فارس رشيد موسى167955232051021015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات443.0ثانوية الكرار المختلطةتطبيقيمؤمل مجيد شاكر سرهيد167956232051175012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات437.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيصادق مازن عبد الزهره كاظم167957232051020037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات437.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمنتظر محمد علي حسين عيسى167958232051020092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات422.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد جالل عبد داود167959272051001111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات417.0ثانوية بابل للبنينتطبيقيعلي احسان فاضل خليل167960232051021014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات416.0اعدادية الشوملي للبنينتطبيقيحسين علي عبيد عبد المهدي167961232051054005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات415.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسنين طارق نوري محمد علي167962232051007024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات413.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعون علي عبد المجيد جعفر167963272051154170

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات411.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعبد هللا ميثاق إسماعيل كاظم167964232051020046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات410.0ثانوية المسعودي للبناتتطبيقيزهراء عالوي حسين علوان167965232052095008
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات408.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقيعمار حيدر جعفر عبد هللا167966162051045045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات407.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمصطفى سعد عبد الهادي عبد الحسين167967112051032040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات407.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزينب اثير محمد وحيد راجح167968232052087011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات403.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيياسر موسى عبد الحسين سلطان167969232051252140

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات401.0ثانوية الفاروق للبنينتطبيقيعلي غازي سبتي خضير167970212051068016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات401.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد حيدر محمد حسون167971272051001116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات400.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيسيف الدين مزهر اسماعيل ابراهيم167972192051007022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات400.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيسجاد حسين محمد نور167973272051015018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات400.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقياحمد رعد داود سلمان167974222051300003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات400.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي حسن زهير عباس167975162051016056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات395.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيعلي منذر حسن موسى167976252051152047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات395.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبنينتطبيقيعلي محمد ذهب دهش167977282051028014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات394.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعلي شاكر عبد هللا مدلول167978162051357287

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات394.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقياحمد عبد االمير مالك عبد الحميد167979272051014007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات394.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي اياد احمد مهدي167980232051003045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات392.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيمرتضى هادي ناصر عمران167981232051251336

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات391.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيمروان عقيل جبار حمزة167982232051020085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات391.0ثانوية بيروت للبنينتطبيقيعلي ماجد ابراهيم علي167983232051022010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات390.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقياحمد طالب مهدي حمزة167984232051043002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات390.0ثانوية االندلس للبنينتطبيقيضرغام محمد جبار حنون167985102051012008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة508.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيبنين فاضل يوسف عيسى167986102042097016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة502.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي خير هللا عبد الجليل عبود167987162041060061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة496.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيعالء كاظم راضي جاسم167988222041307092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة493.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيحوراء فاضل محمد جواد محمد167989272042086011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة493.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمصطفى سمير خضر مظلوم167990232041008179

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة490.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد كريم فالح167991252042096422

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة486.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيبنين باسم ستار كمر167992262042102020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة484.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيحسين طالب علي دهيك167993162041363014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة481.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيطيبه عبد االمير جعفر صابر167994242042220571

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة477.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنيناحيائيحسين خالد عبد هللا حمزه167995232041069009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة474.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد مشتاق طالب محي167996252041205216

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة470.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيمحمد سالم عبد هللا بزون167997232041254052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة463.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيساره عقيل شهيد محمد167998242042077035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة459.2اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمحمد عباس عبد المجيد محمد جعفر167999232041251400

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة459.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين عالء حامد خلف168000272041007029
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة456.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرند عبد الوهاب رزاق موسى168001252042096189

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة456.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيردينه علي جاسم محمد168002292042050055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة455.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمؤمل سالم عبد الحسين ناصر168003242041002106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة454.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيزيد عامر احمد عبد هللا168004232041020136

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة453.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيحسين عبد السادة ضاري مصحف168005232041038015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة452.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيسجاد علي عباس محمد168006272041019038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة451.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيطيبه مهدي صالح كاظم168007272042103024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة448.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيرند عبد الحسين حامد حبيب168008272042060113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة448.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيايمن صباح كاظم خليف168009232041255012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة447.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيعادل سعدون خضير زايد168010262041202054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة445.0الخارجيوناحيائيعلي جمال غضبان حميدي168011272041400045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة444.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيخير هللا مهدي رخيت ابراهيم168012232041254021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة443.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيامير عماد صاحب هاشم168013232041002027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة442.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمعتصم خالد عباس عبد168014232041020389

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة439.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيحسن كاظم عبد علوان168015272041008022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة438.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمحمد عزيز عباس حبوب168016272041020070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة438.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزينب حسن عيدان حمود168017232042103059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة436.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيخالد عبد الحمزه يوسف حسين168018232041020126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة435.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب صالح مهدي عبد الرضا168019242042117153

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة435.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيغفران ثامر طالب مراد168020232042100058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة435.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعلي عباس حمزه تايه168021272041002112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة435.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيميثم محمد فيصل فرحان168022242041203353

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة434.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيهدى يوسف عكاب مسهر168023162042150043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة434.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيرضا هادي علي حسن168024252041031243

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة434.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزهراء مضر جاسم شحيت168025162042383104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة432.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائياحمد عبد الحسين مزهر راعي168026142041023006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة430.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيهبة احمد غباش حمد168027162042231042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة430.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيزين العابدين عباس موسى كريم168028232041252092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة429.0اعدادية العبيدي للبنيناحيائيعالء هادي خميس خليفه168029192041024007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة428.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيهديل عبد العباس كريم حساني168030232042118064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة426.8اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيساجد شعالن حسن عباس168031272041005066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة426.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيزيد سعدي كاطع جاسم168032102041205048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة425.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيميالن ابراهيم حسين ابراهيم168033232042092216

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة424.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمرتضى حيدر جاسم حسين168034232041043061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة423.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيزيد عثمان خضير مرداس168035232041031041
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة421.0ثانوية الدرعية للبنيناحيائيجاسم عباس فرحان نايف168036232041170004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة420.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمدي عباس جبر عباده168037252041044440

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة419.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمها محمد عزيز كاظم168038252042100406

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة418.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياالء يوسف ابراهيم حسين168039212042138016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة418.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيزهراء علي محمد طاهر168040162042171017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة415.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحمزة اسعد جليل صباح168041222041098053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة414.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيهبه عمار جبار عباس168042272042095158

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة413.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيحسين ربيع نعمه حسوني168043232041001027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة412.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزينب ماجد قاسم خليل168044162042234046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة412.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد خالد كاظم بدر168045222041356189

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة410.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيسامر قاسم كرم عبد هللا168046232041020144

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة410.0اعدادية التقى للبناتاحيائيولدان خليل جاسم حسون168047112042071119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة409.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائييوسف وهب ريسان حميد168048162041033048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة407.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيوسن محمد عبد الوهاب حميد168049232042126095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة407.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعبد الرحمن كاظم خوام عبيد168050232041005072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة407.0الخارجيوناحيائيكرار مالك حمزه صالح168051272041400058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة406.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيايثار موفق حسن جابر168052232041003016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة405.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيمحمد صالل فليح حسن168053252041152075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة404.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعقيل مسلم عبد اليمه حسين168054252041151106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة404.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء علي عبيد علي168055232042121054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة404.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائياحمد مصطفى جواد عطية168056262041059009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة403.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينور حسن شذر كاظم168057222042323331

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة401.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيسيف ماهر كمال ابراهيم168058212041003063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة398.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائياحمد ابراهيم محسن عاصي168059152041007001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة397.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيمحمد ضرار كاظم معيوف168060232041289041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة397.0ثانوية الفرسان للبنيناحيائيمرتضى سعد عبيس غازي168061252041003037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة397.0اعدادية االمام للبنيناحيائيعلي حسن محمد درفيش168062232041013046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة396.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيمحمد جمال محمد نجم168063232041254048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة395.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمحمد عامر سعيد هاشم168064232041251398

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة395.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيريام احمد حمزه كاظم168065232042103046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة395.0ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمحمد بشير جعفر احمد168066272041135016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة394.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيسجى جاسم محمد باجي168067232042107062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة394.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيعذراء عبد العظيم سلمان عطيه168068232042122028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة393.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء مسلم حمودي عبد الرضا168069252042170320

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة393.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عباس عدنان كامل168070242041001175
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة391.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايه طالب فالح حسون168071232042142042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة390.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائياحمد محمد حامد سعدون168072162041049004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة390.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيجليل علوان اسماعيل نثر168073252041007052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة478.0ثانوية النجاح االهلية للبنينتطبيقيمؤتمن مسافر مهدي هنين168074242051068005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة450.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعبد هللا كريم حسين فياض168075162051033062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة433.0اعدادية النور للبناتتطبيقيطف علي محسن عبد الحسين168076222052156042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة426.0اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيمصطفى احمد مهدي محمد168077232051005052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة423.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيحسام ميثم كاظم ابراهيم168078232051002012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة411.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي احمد جبار ناهي168079232051003043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة410.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعلي احمد محمد عبد علي168080162051090029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة404.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيالمثنى حسين علوان كعيد168081162051061008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة398.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمحمد جبار بخيت ذياب168082162051363236

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 554.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيهاني محمد جاسم عيسى168083252041031827

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 476.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسين علي محمد عبد الحسين168084182041127015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 474.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمجتبى عالوي جواد حسن168085242041001224

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 461.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيشيماء حسين عبيد عبد هللا168086112042126035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 459.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيمنتظر حسن صالح هادي168087272041046107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 458.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي حمزه عبيد حسن168088232041019101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 455.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيآيات آحمد آسماعيل كاظم168089242042124003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 455.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمرتضى محمود حسين علي168090232041008169

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 452.0اعدادية المسيب للبنيناحيائياحمد يحيى سالم محمد168091232041009006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 452.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائييونس تحرير علي عكله168092242041021053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 449.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائينورهان شاكر صلبوخ عبد168093232042081083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 448.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيرنا سعد رحيم عباس168094232042126032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 447.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيفاطمه عبد زيد عيدان راضي168095232042086140

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 447.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي مصطفى سلمان احمد168096282041001080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 444.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي جبار بدوي زكي168097252041031383

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 444.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيعال نعمه سايب صعيب168098232042086127

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 444.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزهراء صادق مهدي زغير168099222042157048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 444.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيرسل ماجد حميد علوان168100232042094019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 443.2ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى صائب محمد عبد علي168101272041029113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 442.0ثانوية وليد الكعبة (ع) للوقف الشيعي للبنيناحيائيعباس كاظم حسن عبيد168102252041033015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 439.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحيدر فائز صاحب غالي168103232041282038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 438.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيابراهيم عالء ناصر حسين168104272041150003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 437.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيقاسم حازم اسماعيل حسناوي168105252041200099
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 436.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيايثار محمد عباس كاظم168106272041035014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 436.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيمصطفى هادي فاضل حسن168107232041256146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 435.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم موفق هادي عبود168108232042114116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 434.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائييقين خليل حمد شهاب168109312042047229

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 432.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمنتظر عدنان صاحب حربي168110272041154198

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 432.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيرقيه نوري طالب كاظم168111272042095052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 431.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيدعاء فراس ظاهر حبيب168112232042116012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 430.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيايوب قاسم محمد عباس168113112041203038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 427.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمحمد صفاء مهدي احمد168114142041021122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 427.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرسل حيدر حمودي خلف168115252042170210

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 426.0اعدادية االنام للبناتاحيائيمريم علي اسماعيل حميد168116212042135089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 425.0اعدادية المحبة للبنيناحيائيعلي ماجد محمد حسن168117112041003020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 425.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيمصطفى ماهر كامل نافع168118232041067123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 425.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدعاء سامي كاظم رحيل168119242042134061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 424.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيياسين ابراهيم يوسف محمود168120242041001323

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 423.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيابراهيم سعد ابراهيم حمادي168121262041012002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 421.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيمصطفى جليل كناوي يوسف168122242041015124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 419.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمهيمن عماد مزهر حسين168123272041035105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 417.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيمريم يوسف جبر مسلم168124112042103082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 417.0اعدادية االمين للبنيناحيائياحمد معتصم احمد ابراهيم168125312041009006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 413.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمهيمن ثائر عبد الحسين عزيز168126252041150430

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 409.0ثانوية االوحد االهلية للبنيناحيائيحسين عبد الحسن احمد محمد168127162041499002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 409.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيصادق محسن حمزه عبدهللا168128232041007089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 405.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيجعفر محمد حسين داغر168129232041173024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 405.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحيدر صادق احمد مرزوك168130252041009088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 405.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيشهد غسان عبد الهادي صالح168131272042063132

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 405.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائييسر باسل مهدي حسين168132232042116064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 403.0اعدادية الحلة للبنيناحيائينور حسنين تحسين حسن168133232041020405

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 403.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيغفران حسن موسى رحمن168134272042103030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 402.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم مناف محمد جبر168135252042100376

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 401.0ثانوية دار المعارف األهلية للبنيناحيائياحمد عامر جاسم محمد168136112041039002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 400.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيشهد محمد جبار فراك168137242042120183

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 399.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمهدي صالح هادي شداد168138142041019116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 398.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيجعفر محمد رسول عافص168139112041023014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 397.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيسجاد حيدر حسن منخي168140242041003116
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 397.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد جمال صالح ابراهيم168141112041049067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 396.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمؤمل اشرف سليم عبد الحسن168142232041004036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 395.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيفاطمه ماجد فارس عبدالحسن168143232042305134

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 393.5اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمحمد الباقر منتظر سالم نعيم168144162041105047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 392.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسن علي مطر الزم168145162041094013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب445.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد مسافر فليح حسن168146242041017062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب404.0الخارجياتاحيائيتبارك عمار علي جواد168147232042401030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب401.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائياحمد جون زغير حياوي168148122041201005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب391.0اعدادية الفاو للبناتاحيائينور حسين كاظم عطيه168149232042111129

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب390.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيايثار شرهان جويد كطامي168150142042080002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب389.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيتبارك محمود خليف سعدون168151232042093037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب387.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيسكينه حمزه جبار حربي168152232042079037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب384.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور عباس نجم عبيد168153232042114129

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب384.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةاحيائيابراهيم كريم ابراهيم جاسم168154112041160001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب383.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيجنات مهند طالب كاظم168155232042093041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب382.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيسكينه محمد عبد الجليل نعاس168156232042079038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب382.0الخارجيوناحيائياسامه ناجي عباس جعفر168157252041400016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب380.0اعدادية القطيف للبنيناحيائيضياء محسن مطشر سماوي168158262041041019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب380.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب احمد رشيد محمد168159232042093086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب379.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيايالف احمد عبد هللا فهد168160232042082006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب379.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه كريم غني عبود168161232042088158

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب378.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيايات محمد جاسم موسى168162272042095017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب377.0اعدادية حطين للبنيناحيائياحمد ليث عبد الرحيم نعمة168163232041023027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب376.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيزهراء عقيل محمد علي عبد168164232042099021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب375.0اعدادية البيان للبنيناحيائيريكان جهاد عبد هللا حسن168165232041014048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب375.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعباس محمد سعود تايه168166232041034031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب372.0ثانوية العامل للبنيناحيائياحمد علي جوده عبد علي168167232041026003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب371.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيفاطمة عامر حاتم جيجان168168112042218063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب370.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيبنين علي حسين عبد علي168169232042116005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب370.0اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيحسين عالء يوسف فارس168170222041373019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب369.0اعدادية هند للبناتاحيائيهدى علي حسين فيصل168171112042079076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب368.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيفاطمة خضير عبد عريبي168172112042221047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب366.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيرقيه حسن داخل طاهر168173232042124044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب366.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينبأ محمد لفته احمد168174232042093172

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب366.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيحسين عباس طه ياسين168175112041032020
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب365.0ثانوية تطوان األهلية للبنيناحيائيعباس ثامر غازي عبد الرزاق168176112041179002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب364.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي عامر رضا مخيف168177232041012089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب364.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزينب صادق خلف جاسم168178122042112120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب364.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيخديجه محمد امين عارف عباس168179272042160122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب363.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيرسل خضير مطلك عباس168180112042218025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب363.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيسجاد حسين جاسم عباس168181232041251186

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب362.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه علي حسين عبد عون168182232042117150

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب361.0ثانوية فلسطين للبناتاحيائيزينب فالح حسن روضان168183232042084007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب361.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيمنى احمد حسين غافل168184232042079057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب361.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيسجاد محسن علي حسن168185232041253046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب360.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيفاطمة جالل عزت جاسم168186232042115138

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب360.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائينور الحسين رحيم قاسم ناصر168187142041181020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب360.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيايه ابراهيم خضير علوي168188232042115021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب360.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيتبارك علي عبد حمزه168189232042134004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب360.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيحوراء علي مظلوم خامه168190222042309009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب360.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائيازهار جبار محمد خليل168191212042120001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب404.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيزهراء حمزه عبد هللا محمد168192232052117016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب389.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمرتضى فارس جمعه عطيه168193272051019074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب360.0ثانوية العامل للبنينتطبيقيمرتضى علي حسين عبد علي168194232051026024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب360.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيكرار محمد باهض هميلي168195272051013107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة432.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيحنين حسن هويدي عبد مسلم168196252022107015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة419.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيسجاد سعد مطر فرج168197272021031086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة414.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيبنين ابراهيم لفته صالح168198252022086029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة405.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيزينب الحوراء حسام علي حسن168199252022056048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة392.0ثانوية الكرار المسائية للبنينادبيعلي طه جاسم صالح168200252021163031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة387.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمنتظر حسين ثجيل حسن168201122021003113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة383.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيبسمله عباس حسين عبد168202242022122007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة381.0اعدادية الفداء للبناتادبيهبه فاضل محسن احمد168203142022100117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة374.0اعدادية الفدائي للبنينادبيكرار مرزوق عبيد حمود168204252021013026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة374.0ثانوية التوحيد المختلطةادبيعباس حسين ابراهيم محمد جواد168205212021232006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة373.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيمحمد كاظم عبد علي حميد168206232021165023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة371.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحيدر جعفر صادق فيروز168207252021008054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة368.0ثانوية السجى للبناتادبيابرار عبد هللا محسن سعيد168208112022138001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة367.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيفاطمه حسن محمد علي طراد168209252022073037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة367.0اعدادية الثورة للبنينادبيزيد قاسم عباس جبر168210232021003024
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة366.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعلي احمد جاسم محمد168211282021046077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة366.0اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيعباس ميسر عبد علي شريف168212252021032008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة365.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيمصطفى جواد كاظم حسين168213252021113032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة365.0اعدادية المسيب للبنينادبيمرتضى عامر محيميد راضي168214232021009105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة365.0ثانوية عمر المختار للبنينادبياحمد مؤيد محمود محمد168215102021004004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة364.0ثانوية االسراء للبناتادبيبنين حسين عبد اللطيف جاسم168216252022088003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة364.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيميثم حبيب عبد الزهره نادر168217252021024332

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة364.0ثانوية تبارك المختلطةادبيزهراء حميد صبار محسن168218252022115004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة363.0اعدادية التحرير للبنينادبيكاظم علي نزار مهاوي168219282021004096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة363.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبياحمد مسلم خليل ابراهيم168220272021006002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة362.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيوسام كاظم عوده مساعد168221112021057088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة362.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيحسن غني رحيم مهدي168222252021154009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة362.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسجاد جبار نوري عبود168223252021024133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة361.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيسجاد جفات محكان جويد168224262021017031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة361.0اعدادية الثبات للبنينادبيحمزه حسين داود خاجي168225272021024019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة361.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى معن عبد االمير عبيد168226132021017104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة361.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيكوثر محمد حاتم صاحب168227252022080094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة361.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينادبيحسن عبد دنيف جابر168228222021254009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة360.0اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء صالح حسن كاظم168229232022098069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة360.0ثانوية الصالحية للبنينادبيأحمد قاسم عبد الحسن ناجي168230242021022001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة360.0اعدادية ميسان للبنينادبياحمد رزاق عباس كاظم168231252021011003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة360.0اعدادية المحاويل للبنينادبيمنتظر خضير عباس حميدي168232232021008104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة403.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيرضوان عدي محمد عبيس168233252051044051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة393.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيبراء عباس عبد العزيز عطيه168234252052059024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة393.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمرتضى هادي محمد عبيد168235252051001104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة390.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيعلي ماجد محمد نوري علي168236252051012051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة385.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيطه ياسين مهوس لعيبي168237162051002066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة385.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي قيس عاكول حمادي168238162051030051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة383.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيعلي عادل راوي ضايف168239252051150122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة382.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين عبد الكريم صالح أحمد168240162051084068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة380.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيهدى حسن محمد كاظم168241252052170206

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة379.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسجاد حسين علي زاير168242162051001092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة376.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعلي صادق عبدالكريم سلمان168243162051039073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة374.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينتطبيقيحسين حامد باقر مرزه168244252051026001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة373.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعلي سعدي محمد صبيح محمد سعيد168245162051358139
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة373.0اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقيايناس قحطان صبار مزهر168246252052193003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة372.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسن احمد علي عبود168247252051044018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة372.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيسجاد عبد االمير يوسف هاشم168248272051015020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة372.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيحسن رياض نعمه جبار168249252051007034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة371.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيمسلم سعد مطشر كريم168250162051012072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة371.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقياسامة علي عبادي هويدي168251162051449004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة370.0ثانوية النجوم األهلية للبناتتطبيقيهدى سعيد داخل شبيب168252252052055017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة369.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقينور الدين صباح عوده كاظم168253252051001115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة369.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيزهراء عبد هللا كاظم مولى168254122052098029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة369.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيفرح فواز حسين علي168255242052130017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة369.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمرتضى رسول عبادي فرحان168256292051004142

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة369.0ثانوية البصير االهلية للبنينتطبيقيمصطفى جعفر زغير عبيد168257162051412033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة369.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيبدر عدنان محمد هادي168258252051020001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة368.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيطه عدنان عبدهللا سلطان168259162051007045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة368.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيحسين جاسم منخي جبر168260222051302029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة368.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيايه صالح عامر ساهي168261282052068011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة367.0ثانوية وليد الكعبة (ع) للوقف الشيعي للبنينتطبيقيعلي فراس بدر مكطوف168262252051033005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة367.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيياسر صالح مهدي طالب168263252051001120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة367.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيازهار حليم رحيم حمزة168264162052237001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة366.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيحيدر حسن حسين علوان168265252051205040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة366.0ثانوية الرفعة للبناتتطبيقينور صباح حسين زعال168266232052081028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة366.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيعلي ياس خضير عباس168267252051009056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة366.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد حسين كاظم168268252051157094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة364.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيضياء كريم مصطفى حمد168269162051110037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة364.0اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيسارة عالء خليل شندي168270162052194018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة364.0اعدادية بوتان المسائية للبنينتطبيقيمحمد شهاب احمد جمعة168271212051270034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة364.0اعدادية االبراج للبنينتطبيقيمرتضى عامر شاطي عبيد168272252051027018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة364.0الخارجياتتطبيقيطيبه حمودي محسن راضي168273252052401020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة363.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحسين هادي مهدي كريم168274272051150062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة363.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقياحمد نزار عبد الحبيب يوسف168275252051007008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة363.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيسلطان توفيق علي حسن168276252051044061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة363.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيكرار مازن عباس عبود168277162051119027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة362.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين نعمه كاظم محسن168278282051151236

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة362.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيمحمد جابر محسن جريو168279252051031023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة362.0ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا مجيد عبد مالك168280162051370050
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة362.0اعدادية التحرير للبنينتطبيقيياسر مجيد عبد الزهرة حسب168281252051050023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة361.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيعباس عبد الغني فاضل عبد االمير168282252051009043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة361.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقيفاطمه عبد الرؤوف محمد عبد الكريم168283162052220022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة361.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيطالب محمد كنوش محمد168284252051150101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة361.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتتطبيقيفاطمه احمد محمد بلبول168285252052097008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة360.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيزهراءء حسين سهيل نجم168286232052271114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة360.0الخارجيونتطبيقياحسان محسن ساجت نعمه168287162051400005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة360.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينتطبيقيرضا هادي موسى عباس168288252051030009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة360.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيصادق هاتف عبد مايل168289242051251015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة360.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيالحسين نبيل خليل ابراهيم168290272051150203

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة360.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيطالب عادل طالب عبد العباس168291162051001104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة360.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسين علي كاظم عيسى168292162051038036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل596.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفرقان احمد صاحب جبر168293232042271626

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل591.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيزينب خضير عبيس موازي168294272042070050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل591.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيسجاد عبد الرحمن راهي عبد الحسين168295232041172013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل591.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيأمنه ليث عبد الرحيم نعمه168296232042122001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل591.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيبراء حيدر عبود منجي168297232042121019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل591.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيايه صدام مجيد زامل168298232042108009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل591.0اعدادية السنية للبناتاحيائياتقياء احمد عباس غالي168299242042102001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل590.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيرقيه جواد كاظم رشيد168300232042098079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل590.0ثانوية التميز االهلية للبنيناحيائيمحمد صباح نوري ظاهر168301102041053006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل590.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعبد هللا سجاد عبد هللا عيفان168302232041008102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل589.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيتبارك حسين محمد كاظم168303232042140015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل589.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيقاسم حمد كاظم دمان168304232041172034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل589.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيهديل راضي صالح مهدي168305272042089150

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل588.0ثانوية المتفوقين االهلية للبنيناحيائيصديق محمود كريم محمود168306102041057002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل588.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيايه حسين شنيور هندي168307232042115022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل588.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيايه صالح عبد عون رحيم168308272042056055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل588.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيضحى فاضل كاظم عمران168309232042105055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل588.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء محمد قاسم حافظ168310272042068102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل588.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيكاظم محمد حسين كاظم168311232041042153

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل588.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب صالح مهدي دوهان168312232042120119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل588.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسجى علي محمد عباس168313232042088290

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل588.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيأيات نظير شناوه عبد علي168314242042114010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل587.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه بهاء الدين محمد كاطع168315232042304087
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل587.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيحوراء عباس هاشم عبد عون168316232042145040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل587.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايات عدنان سلمان ياسين168317242042106017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل587.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيعال نهاد درويش جواد168318232042088347

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل587.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيبنين سعد كاطع عبد علي168319232042077033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل586.3ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه خليل حسن عباس168320232042096102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل586.0ثانوية المناقب المختلطةاحيائيمصطفى محسن فاهم علي168321232041203002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل586.0ثانوية عدن للبناتاحيائيكوثر مصلح مالك صالح168322232042076075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل586.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي سمير محمد عوده168323232041017095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل586.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى محمد طالب غويلي168324232041020382

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل586.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيمريم شاهين حسن علي168325182042244050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل586.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيتيما خيري عوده سجل168326232042086047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل585.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيفاطمه الزهراء علي فاضل خضير168327232042108075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل585.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيغصون علي حسن حميو168328232042153130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل585.0ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائيايمان يحيى مجيد جاسم168329202042168007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل585.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيدعاء شاكر نصيف جاسم168330272042054024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل585.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينرجس رياض كاظم حسين168331232042127111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل585.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيزيد عبد الرحيم عباس حسن168332232041008065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل584.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائياسراء محمود صافي حسين168333232042115008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل584.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيسجاد ابا ذر نجم عبيد168334282041001049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل584.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء محمد عبد الوهاب حاتم168335232042083014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل584.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسماهر كاظم اسماعيل راجح168336232042271453

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل584.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفرح علي نعمه دعون168337272042058285

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل584.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحيدر شهيد عباس متعب168338252041031218

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل584.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيابو الفضل حسين محمد كريم168339272041010005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل584.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي عبد الكريم نصيف جاسم168340282041006102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل584.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيمروه عبد الباري فاضل جبر168341232042089113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل583.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياشراق سعد حسين جاسم168342232042120011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل583.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيأيمان عيسى عبد الزهره طعمه168343272042084004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل583.0اعدادية الهندية للبنيناحيائياحمد محمد جواد كاظم هندي168344272041010015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل583.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيحوراء رزاق كاظم سعدون168345272042070027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل583.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيعبير جليل عبد مسلم جاسم168346272042060222

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل583.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد اللطيف نبيل لطيف كاظم168347232041020171

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل583.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي احمد جاسم محمد168348232041042112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل583.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيسرور رحيم صكبان كاظم168349232042107063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل583.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيتبارك احمد نجم حمزه168350232042158005
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل583.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيعباس يعرب عدنان حمود168351232041067057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل583.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي حيدر نجم عبد168352272041001194

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل583.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيتبارك طه حسن عناد168353272042052038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل583.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيزهراء علي موسى سلمان168354222042411032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل582.8ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزهراء احمد محمد جواد علي168355232042132042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل582.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائياديان حسن عبد الحسين حميد168356272042063005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل582.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائينبأ علي طالب عبد الرضا168357232042172031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل582.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور محمد ناصر حسين168358292042056141

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل582.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيرسل هيثم كريم حمزه168359272042093035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل582.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينور اياد محسن جاسم168360232042093175

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل582.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب قاسم عباس عبد هللا168361252042062734

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل582.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمثنى داخل عفر مدب168362232041173126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل581.4ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيشهد فارس سعدون عمران168363272042077082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل581.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبنين عصام عمران عبد168364232042142066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل581.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيحنين عادل عبد الساده فياض168365272042052044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل581.0ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائيابراهيم فالح حسن باقر168366232041193001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل581.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد اياد اسعد جبار168367232041282083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل580.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي حيدر هادي محرج168368232041006097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل580.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب حسن محمد حسين علي168369272042060163

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل580.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمنار هاني حسين راضي168370232042088454

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل580.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيامير عالء عبدالحسين محمد168371232041007018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل580.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الحسين عبد هللا عوده168372232042153098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل579.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد القاسم حسنين خليل إبراهيم168373232041020298

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل579.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيتبارك صالح صاحب شاوي168374272042079024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل579.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيرضا محمود شاكر كبلوك168375232041005047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل579.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيشهد صباح جابر رشيد168376272042067064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل579.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيمالك اسعد حاجم خريبط168377232042099047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل579.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحيدر عدنان محمد حسن168378252041031226

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل579.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه صالح هادي عبد الحسين168379232042088379

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل579.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيفرقان باقر فاتر حسن168380162042450068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل579.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيشبر علي حسن عطوان168381272041007051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل578.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء علي هاشم حمزه168382232042114062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل578.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيبنين عباس عبد فاضل168383232042123023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل578.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيزينب عايد مهدي رشيد168384232042220016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل578.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيايالف حاتم عباس عبيد168385232042081008
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل578.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيحسن عامر لطيف عبد168386232041024011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل578.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيسرى صالح هادي عباس168387232042112028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل578.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين راضي عباس سعيد168388252042062192

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل578.0اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد حسن جابر مهدي168389232041020016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل578.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمناسك عبود شنياره حسن168390232042087315

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل578.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائينور هشام جاسم حسن168391232042082079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل578.0اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائياحمد حسين كاظم عبيد168392232041040002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل578.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيتبارك عدي يحيى موسى168393232042140016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل578.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعلي نصير سلمان داود168394232041008124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل578.0ثانوية االعالم للبنيناحيائيطه رسول خضير غباش168395232041066021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل578.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا عبد زيد مهدي168396272042089104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل577.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيمحمود رائد سالم مظهر168397232041172045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل577.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيتقى حسين علي حسين168398232042092059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل577.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينهى فاضل عباس خاجي168399252042084703

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل577.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيايه جعفر موسى علي168400272042063022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل577.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرقيه عبد الرضا عبد الحسن محشم168401252042170243

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل577.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيزيد عماد كاظم عباس168402252041031265

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل577.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزينب عماد زهير عبد168403222042178094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل577.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغدير سالم طالب رواد168404252042100079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل577.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيرقيه محمد مهدي عبد الحمزه168405232042111045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل577.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمنتظر عبد الكريم يحيى يوسف168406232041020395

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل577.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد صادق نجم عبد هللا مسعد168407252041031621

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل577.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيغدير بهاء علي مراد168408272042091108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل577.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيسجى علي صيوان دحام168409272042079071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل577.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيغيداء علي خضير عباس168410232042124099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل577.0اعدادية االمير للبناتاحيائيبتول خالد كريم حسون168411252042083021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل577.0اعدادية القرنة للبنيناحيائيعرفات ماهر يوسف محمد حسين168412162041027013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل576.7ثانوية المسرة للبناتاحيائينور حامد جمعه درويش168413112042193045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل576.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيفاطمه علي عباس علي168414272042072051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل576.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائينور عباس خضير حسن168415272042053068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل576.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيمقتدى حسن ناظم وحيد168416272041015063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل576.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي محمد ظاهر محسن168417232041282073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل576.0اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي صباح فجر حسن168418232041016049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل576.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيوردة جاسم ماجد حمود168419162042202193

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل576.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور الهدى منير محمد جبر168420252042170636
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل576.0ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران-قماحيائيسحر عبد االمير فرحان جصاني168421132042210008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل576.0ثانوية التراث للبناتاحيائينور محمد إبراهيم خير هللا168422232042148058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل576.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك مسلم سعيد مجدي168423232042087087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل576.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه حمزه علوان حميد168424232042114102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل576.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء علي خليل اسماعيل168425232042080062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل576.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيغدير ستار تركي نايف168426232042305113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل576.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيمريم خضر عبيس كاظم168427232042108095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل576.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيعذراء جعفر محمد عبد168428232042303017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل576.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه عماد فاضل عباس168429272042063165

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل576.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيليث محمود عبد زيد عبيس168430252041031518

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل576.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيعذراء رسول كريم امانه168431232042304154

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل576.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه مكي عبيد هاشم168432232042093144

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل576.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي حيدر كاظم محيسن168433272041001193

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل576.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب فالح عباس مهدي168434252042059490

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل575.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيرقيه علي حسين سياب168435232042183010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل575.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيهاله جابر كاظم راضي168436232042077143

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل575.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء عمار رحيم عبيس168437232042090089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل575.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم فالح حسن كاظم168438252042100368

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل575.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي نهاد حمودي جاسم168439232041020260

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل575.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب عباس كاظم محمد168440232042092125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل575.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائينور وسام رسن علي168441222042162188

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل575.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيبتول عادل صاحب كريم168442232042140011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل575.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيغدير احمد كاظم نواد168443272042087111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل575.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيعباس حليم عباس فهد168444242041152030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل575.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيماهر طالب ادريس علوان168445252041031530

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل575.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعباس اسماعيل عباس على هللا168446232041071039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل575.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيكوثر محمد سلمان حسين168447252042089110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل575.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم عدنان كاظم لهيبي168448252042100358

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل575.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد حسن علي168449232042153033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل575.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمحمد فالح حسن عليوي168450232041032067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل574.3ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيمنتظر علي هادي عباس168451242041048044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل574.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الخالق سعدون موسى168452242042077023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل574.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيروان جابر حسن نهاب168453272042058116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل574.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيزيد عقيل نجم عبد168454252041031261

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل574.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيمرتضى فيصل مهنا جاسم168455272041046095
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل574.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيرفل احمد صافي حسين168456232042115066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل574.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيساره محسن صالح محمد علي168457252042062786

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل574.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيفاطمة عادل غني حسين168458242042135051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل574.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد هادي عبيد حمود168459232041020355

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل574.0ثانوية حمورابي للبنيناحيائيحسن جاسم جفات عبيد168460272041025007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل574.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيشاكر فاضل شاكر عبد168461252041044210

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل574.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسن حيدر صالح عبد علي168462272041014041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل574.0اعدادية االمام للبنيناحيائيحسنين احمد رحيم عبد الرضا168463232041013019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل574.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيضرغام مساعد علوان هادي168464252041031326

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل574.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيتبارك رحيم هادي حولي168465232042092052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل574.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهاجر محمد نعمه كاظم168466232042083067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل574.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور الهدى حيدر عبد االمير مراد168467232042080118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل574.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين حسنين اسماعيل عبد العباس168468232042087060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل574.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيمحمد جليل فاضل عباس اسماعيل168469182041035097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل574.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيطيبه عالء صاحب محمد168470272042053047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل574.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيعمار هاشم ناصر حسين168471252041011058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل574.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء عايد حسون ضايع168472242042120124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل573.9ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائيفاطمه عصام يحيى خضر168473242042109030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل573.8ثانوية المتميزاتاحيائيرحمه عبد الستار خنجر كنيهر168474112042113041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل573.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد هللا احمد ربيع سعيد168475102041019075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل573.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائينرجس كاظم محمد فليح168476232042153172

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل573.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيتيماء عبد الحسن مطلك جمعة168477232042090045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل573.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيزينب صباح عليوي فاضل168478272042072036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل573.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنيناحيائيحسين علي حسين سرهيد168479232041069012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل573.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزهراء فاضل عباس حميدي168480232042102038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل573.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينورس مشتاق طالب محمد168481232042271761

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل573.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائينسرين حمود ابراهيم كاظم168482232042103091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل573.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيغفران مرتضى حميد حسين168483252042095098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل573.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيآيات  حسين عليوي ناصر168484232042092011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل573.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيايات محمد عباس عبد الحسين168485272042095018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل573.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك طه عبادي حلو168486252042062242

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل573.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم احسان عبيس خضير168487252042100324

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل573.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيمآب عبد الخالق مزهر حسين168488232042093154

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل573.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه رضوان فاضل شاكر168489252042096390

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل573.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم نزار عبيد مرهج168490232042120200
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل573.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيهدى اسماعيل حاتم حيرو168491242042121306

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.6ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعبد هللا مؤيد سامي قاسم168492232041047049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيمها نصير محسن زغير168493222042141229

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزهراء رعد حاكم ناصر168494242042122060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيصالح هادي عيسى عبود168495232041008080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيرقيه احسان عباس عبد عون168496232042104018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيمؤمل فارس رزاق حسون168497252041209036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيانفال جاسم عبد الساده فرج هللا168498142042196007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيعلي عمران حسين محمد168499272041011078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيسماهر نصيف جاسم جبر168500232042224012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيكرار كاظم كمون علوان168501232041060110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيسكينة جميل محسن راضي168502252042097122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائينبأ جعفر حمزه جابر168503262042108102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيخديجه خالد عيسى خضير168504232042126026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيطارق رائد عبد الكاظم رشيد168505272041034046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيبنين حسين علي عبد الحسين168506232042086032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيعلي صاحب علي كاظم168507272041046070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيعلي كامل فليح حسن168508242041039041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيدعاء حيدر حميد حمزة168509232042080035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيمحمد حمزه عبيد حسن168510242041015105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0ثانوية البتول للبناتاحيائيحوراء جاسم سيد جوده168511262042075027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتقى حليم وهاب جبر168512232042088109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيصدام عبد االمير محمد كاظم168513232041166024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيانتظار حاتم حسين جساب168514232042165001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي سليم داهوك محمد168515272041010116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيايات احمد علي حسين168516232042164008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيبنين هادي معبد عطيب168517242042149029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيبنين ياس خضير رويح168518232042123028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيعبد هللا سالم حسن هادي168519232041067060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيحوراء عباس أزيارة كاظم168520252042082013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب عبد الحسين هادي عبد168521232042093091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب باسم عليوي سلمان168522232042088232

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه رعد حميد عبد الرضا168523252042100175

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيفاطمه حامد وهيب جاسم168524112042217055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيسجاد محمد عيسى إبراهيم168525272041002080
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيطيبه سعد مراد حريص168526252042108178

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيياسر فيصل كاظم ذياب168527272041037041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء محمد محسن محمد168528252042062632

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين حيدر هاشم محمد168529252041205044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيرباب حسين مفتن عبد علي168530272042061019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عباس مهدي168531242042081035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيحوراء رعد هامل جاسم168532272042055059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيجعفر صالح عوده جواد168533232041177006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيسارة حيدر حميد جميل168534222042139146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعدادية قباء للبنيناحيائيحيدر ذياب هليل طاهر168535152041010036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنيناحيائيعلي مازن عبد الكاظم خضير168536232041063011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمصطفى صباح محمد سلمان168537232041031109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحسن احمد عكله علي168538272041001057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعدادية طوز للبناتاحيائيبراء عبد هللا بكتاش ولي168539182042181008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل572.0اعدادية القدس للبنيناحيائيحسين شداد حمد عبيس168540232041055014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.6ثانوية التحرير للبناتاحيائيزينب عباس عبد هللا حسن168541232042096066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.4ثاتوية المتميزيناحيائيمحمد جواد كاظم صالح168542262041040041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.2ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمينا علي احمد عبد الساده168543122042109156

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيبراء عبود كاظم عبد168544242042100021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائياكرم احمد سليمان عبد168545192041007027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمؤمل يعقوب معيوف حثال168546222041002260

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية النيل للبنيناحيائيقاسم عامر مطلب حسن168547232041033084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمسلم عقيل صاحب حسون168548242041027264

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيايه نعيم عبد الحسين فرج168549122042094033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحيدر فايز عيدان شبيب168550232041282039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه رياض هاشم حسون168551242042107137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية النجوم للبنيناحيائييوسف محمد فاضل حسين168552232041030053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسن رزوقي كاظم صالل168553242041203045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياسامه فاضل كاظم كريم168554252041031054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيقاسم محمد والي حسين168555252041152065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائيتبارك رائد حليم عبد الزهرة168556142042150003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيعمار مهدي كتاب عامر168557222041033115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائيوفاء علي كريم جواد168558272042080067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء مقصد محمد عبود168559232042088128

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيانور صباح عبد اشذير168560222041021020
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيكاظم نزار كاظم علي168561152041009064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيذكرى سعدي كاظم عبد168562232042130020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيخليل سعد ابراهيم رعد168563232041190012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية أبناء الوطن المختلطةاحيائيعادي عطوان عادي حسين168564232041231013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء جبار عبد الزهره كاظم168565232042153074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم والي168566222041019160

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء حسين عبد سلطان168567232042119056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيلينا علي زبار عطيه168568232042081068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيحمزه سهل محمد عبد الحمزه168569252041046019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيقمر حيدر سلمان كعيد168570232042101070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيختام رحيم كاظم عبادي168571232042124034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء عليان حسين معيوف168572262042087063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية المكاسب للبنيناحيائيماجد حميد جواد حسين168573272041003034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبنين ميثم حمزة خضير168574232042271128

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي عبد هللا عبود سرحان168575262041027091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية عدن للبناتاحيائيزينب مجيد فريد صالح168576232042076053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية التراث للبناتاحيائيفاطمة عباس صافي عبود168577232042148051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيرنا شاكر محمود عبد اللطيف168578192042154016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيبنين مهدي عسكر عبود168579232042118012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيمحمد علي هادي عطش168580242041039059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيحيدر سليم عبد هللا عبيد168581152041018014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيكرار كاظم عوده عبد الحسن168582242041202105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيلباب مثنى مهدي جابر168583232042096119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيزيد قاسم ناجي حسين168584272041008036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيطيبه عبد الحمزه وهاب حمد168585232042142218

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية االمام للبنيناحيائييوسف سعود عبيس عبد هللا168586232041013089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزينب رشيد حامد عباس168587252042116047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء عبد العظيم مهدي وادي168588232042092097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء هاشم سوادي كاطع168589222042135113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيشهد عالء ناصر وريجي168590252042087050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيامداد مهند نعمه حاتم168591112041026025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيحسين علي عبد الوهاب عبد الرضا168592102041028058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية بردى للبناتاحيائيفاطمة قاسم شعشاع جخيم168593222042163081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم علي اكبر حسين168594202042148031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعبد هللا ناظم محمد حسن168595252041007202
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيحوراء داود فليح زغير168596152042044041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيحيدر ثامر بادي كاظم168597232041006049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيرضا نعمه مهدي هادي168598232041182009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيامير سليم عبد الساده عيسى168599252041151025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب لفته كاظم جبار168600252042170372

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيمؤمل باسم رحيم راشد168601232041253110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي حسين كاظم جاسم168602252041044279

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائييوسف محمد عبد الحسن مجباس168603252041205267

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمحمد نبيل حميد محمد168604132041008084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية النصر للبنيناحيائيامير عبد هللا جابر حسون168605242041064008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل571.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينخيل مؤيد رحيم حسن168606142042140129

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.9ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينور تحسين علي عكبايه168607132042121232

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.4ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيتبارك حيدر حسن فضاله168608232042132022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.1ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائييحيى فارس ذنون حامد168609172041022124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين ميثم عبد االمير رحيم168610252041031200

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيبالل طالل صالح طه168611172041002007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي سكر حسن نعمه168612252041207068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيفاطمه حميد جبر سلمان168613272042093087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعبد هللا رحمن فضل عبد هللا168614242041027159

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين علي مظفر ابراهيم168615242041003076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0ثانوية السيدة رقية(ع)االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا عبيس خشان168616272042143011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائينور الهدى عدنان فنجان حسين168617262042102142

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمصطفى مهدي حسن نذير168618232041042187

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيساره فالح مهدي محمد168619232042088286

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين عبد الخالق دبي عبد المهدي168620232042120031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي سامر مجيد اسمير168621222041077119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية حطين للبناتاحيائيصابرين عبد هللا كريم موزان168622132042103041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايات حسين عبيد حسن168623232042142028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيكوثر كرار غانم رويح168624242042100135

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية قباء للبنيناحيائيمرتضى سالم بديوي عبد هللا168625152041010093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء صاحب محمود عبدعلي168626252042062555

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسجى حسن هادي عطيه168627252042062793

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيكوثر اديب علي كزار168628232042168031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزهراء سعيد جاسم كاظم168629252042070087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسين ياسر حمزة عليوي168630232041006046
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية حلب للبناتاحيائينضال حسن يونس جالب168631242042107165

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيايمان ابراهيم اسماعيل شهاب168632212042145013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيسجى رسول مطرود ناصر168633272042094046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد علي مهدي ناهي هاشم168634222041003337

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيزهراء احمد ناظم كرمول168635232042123056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيزهراء حسن مهدي حمود168636272042072025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية العزة للبنيناحيائيمنتظر محمد عبادي عبد168637252041016068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيحوراء رزاق كاظم حسن168638232042089030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيرقيه صالح عبيس محسن168639232042118021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعبد اللطيف سامي ابراهيم خادم168640112041018065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيمحمد قصي جواد كاظم168641122041201074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيفاطمة عدنان حمودي عبد االمير168642252042089097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمحمد سعد صالح عبد هللا168643232041012119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0ثانوية العميد للبناتاحيائيرسل احمد عادل محسن168644272042149008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيتبارك قاسم عبد الكاظم عبد الحميد168645132042078043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيهاجر شرشاب حسين علي168646232042214012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيايمان حسام علي مريدى168647242042136016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء صادق ابراهيم مالح168648222042135093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيمريم مقداد عرار حمود168649162042192063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيمرتضى علي حسين ثامر168650272041036099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمنتظر صباح حسين عبد168651232041019184

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء حسين علي عليوي168652252042062315

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرتاج سمير قاسم عباس168653232042088144

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمنتظر علي حمد عبيد168654122041007154

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيحسين فيصل بدر صلبوخ168655212041270017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائياسل مهدي هادي عكار168656112042106004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيمريم ناهي حمزه علوان168657272042069103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء محمد علي حسن كاظم168658242042120134

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيرائد عبد السالم عبود فرحان168659192041010018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0ثانوية االندلس للبنيناحيائيمرتضى عادل رعد سعد168660102041012009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيشهد احمد صالح محمد رضا168661252042197010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه سمير جبر عبد168662232042088153

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيحميده عباس عمران شعالن168663252042101054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيرسل ميثم حسن محمد168664232042103041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد حسين سبتي مطير168665222041003010
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب مهدي صالح عزيز168666232042114069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيكوثر احمد محمد جاسم168667122042121026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيفاطمه حيدر صالح عبد الرضا168668232042118053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمحمد غاوي جاسم محمد168669252041014138

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيرملة هيثم كريم مجور168670252042102017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل570.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيسجى صادق فضيل جاسم168671242042096111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض590.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي عباس احمد محمد168672272041005107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض587.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيبنين عدنان حسين جاسم168673232042187008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض572.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيكرار عماد عسر دحام168674232041187012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض570.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعباس حيدر حميد كاظم168675232041172020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض567.7اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي خليف عبادي ردام168676232041251283

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض567.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيحسين كاظم هادي محسن168677232041220004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض567.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائياسراء فالح مهدي حسن168678232042145005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض566.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائياسيا حمادي جاسم طعمه168679232042164006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض566.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيفاطمه بهجت مهدي سعيد168680232042112033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض566.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيحوراء صالح هادي ابراهيم168681232042102017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض565.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيسلمان باقر كاظم اسماعيل168682272041046050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض565.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحوراء علي محمد عباس168683272042058088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض565.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيضحى مجيد رشيد عايز168684232042271516

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض565.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي حيدر حسين جاسم168685232041020219

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض565.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحارث مدين زكي سلمان168686232041007025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض565.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرقية فالح عبد محيسن168687232042271263

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيمصطفى جاسم محمد شاكر168688232041289045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب علي جواد كاظم عكله168689272042058190

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية الربيع للبناتاحيائينبأ حيدر حفظي عبد الصاحب168690232042098185

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيزينب كاظم شاكر عبد الرضا168691232042177026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيتيما عادل ذيبان عبيد168692232042107033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض563.6ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب محمد عبد الحسن حسين168693232042132064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيصفا توفيق محمد مهدي168694232042115121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض563.0ثانوية الدستور للبنيناحيائيعلي خليل ابراهيم علي168695232041018033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض563.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزهراء كريم ياسر جبر168696232042143017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمنتظر محمد نعمه خلف168697232041012156

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض563.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيحليمه خضير عباس وحيد168698232042220007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض562.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمنتظر نعيم محمد حسن168699272041001339

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض562.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحسين حمزه حسن داود168700272041035029
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض562.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيمجتبى عمران عبد هللا جبر168701232041220010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض561.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمعن صباح فارس حسن168702102041022096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض561.0ثانوية العمادية المختلطةاحيائيموسى عدنان محمد دبي168703232041230038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض561.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيأسماء ماضي علوان جياد168704232042125002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض561.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيايات ليث صاحب سهر168705232042123014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيايمن مالك هادي محمود168706252041031085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائياسحاق نعمه مشعان فياض168707252041052006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض560.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيحوراء قاسم حمزه بدع168708232042271190

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيصادق علي حسين عبد علي168709232041065021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية العامل للبنيناحيائيضرغام علي عبد هللا عجرش168710232041026012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمة عماد عزيز محسن168711232042271587

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض558.5ثانوية المتميزيناحيائيقاسم محمد حسين حسن168712252041035050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض558.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد علي رياض والي عطوان168713232041020345

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض558.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد صادق جاسم محمد168714232041006151

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض558.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمجتبى محمد رزاق كاظم168715272041014192

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض558.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيكاظم ظاهر محسن كاظم168716232041005105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض558.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمهدي قيس عبد الحسين عباس168717232041020400

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيسليل ظافر عليوي عباس168718232042080083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيامنيات سلمان كاظم سلمان168719232042117016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيفاطمه حميد جبار حسن168720272042087118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض556.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيمريم محمد عبيد خضير168721232042093158

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض556.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عباس عبود حسون168722272042060244

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض556.0ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيرقيه محمود سعدون نبيج168723232042186003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض556.0اعدادية عشتار للبناتاحيائينبأ صالح مهدي حديد168724232042125087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض555.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتبارك حميد جواد كاظم168725232042114032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائياستبرق طاغوت خليل عجيل168726232042140001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض555.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائينور علي جساب عبد الحسين168727272042071076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائيسكينه سالم عبد المحسن جمعه168728142042114015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيحنين حسين عبيس كاظم168729232042172006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض554.0اعدادية دجلة للبناتاحيائينور الهدى لطيف عبد لطيف168730232042107087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيسمر سلمان مرزوك حمد168731232042083037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيفاطمة رعد هاشم شمران168732232042077107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيبنين حسين علي ناصر168733272042054011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائيرسل علي نزال غانم168734262042098009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيساره علي رزاق عبد اليمه168735232042123073
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفاطمه حسام كريم عبد168736232042132076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيمريم علي صالح حسن168737102042223124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرسل شهاب احمد غاوي168738232042271239

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيحوراء حسين عايف عنون168739232042164016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينسرين عبد هللا حمزاوي حسين168740252042084699

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء ناظم جواد كاظم168741232042088225

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيمريم محمود فاضل عباس168742232042125082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيدعاء احمد عبد الحسن محسن168743272042068060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياستبرق حيدر جليل اسماعيل168744252042062059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيدُعاء ستار جابر جاسم168745272042081039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية حلب للبناتاحيائينور عامر هادي حسين168746232042129024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائينور جواد سعيد ابراهيم168747252042197017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيبنين عماد يوسف مطشر168748232042205010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبنين عصام عبد ناهي168749272042058054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب اياد ناجح ظاهر168750232042092116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيبنين حمزه حسن ابراهيم168751272042060051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزينب عماد عبد الحسين علي168752232042102049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيوجدان صالح هادي عبود168753232042172037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيسهاد رشيد خضير عوده168754232042098133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيأزهار حمزه حسن داود168755272042081004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيايات عيدان عبيد جواد168756232042081006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيايات ناظم شاكر ظاهر168757272042064015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيغدير محمد فالح تايه168758232042121103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيجنان رضا مطلك صكبان168759232042113021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيبنين حسن هادي عبادي168760232042153023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه مهدي صالح هادي168761232042091080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيصبيحه احمد قاسم محمد168762272042093071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي هداد ضاحي168763252042102036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيبنين فارس سلمان داود168764232042123026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية قونجه كول للبناتاحيائيمروه صفوان محمد هادي168765202042148039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايات علي مصبح رزوقي168766232042142032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيطيبه حسام الدين علي منصور168767272042059091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية الهبة للبناتاحيائينبأ محسن بدن علي168768222042120058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيطيبه رعد كاظم جهاد168769252042108177

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيهبه حسن طعيمه جويد168770222042204228
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيمنى ابراهيم علي عبد هللا168771272042081123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمالك عباس فاضل شمخي168772232042271680

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب باسم سلمان هاشم168773232042142155

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء جعفر هادي عبد علي168774232042088186

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيمسار قاسم حسون رضا168775272042091130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيسكينه هاني كتاب نشمي168776232042145084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيبنين حيدر كريدي عطشان168777232042144016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء سعد رشيد محمود168778232042087154

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيمياسه سعدي وحيد علي168779272042071070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائييقين اسماعيل عبد الحسين جبار168780232042271814

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرواء عبد الرحمن حمد عبيد168781232042271275

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيهدى سلمان خضير عبيد168782232042091105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيآمنه عزيز محسن شنباره168783232042220001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيدعاء ناصر حامد عبيس168784232042153053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيبنين جودت كاظم عايز168785272042063026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيايالف نبيل جليل جعفر168786232042131013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء محمد محيسن168787232042153081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور أمجد عبود محمد168788232042109168

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيطيبه جبر كطران كاظم168789232042140061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيضحى حيدر هادي عبيد168790232042092163

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيايه رزاق جابر منصور168791272042067008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينب صالح محمد سلمان168792232042115095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيحوراء احمد خليل ابراهيم168793272042072020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيبنين حسام تيمول عبد الحسين168794232042089015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيفاطمه حسين مطشر فنر168795272042081104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية عدن للبناتاحيائيضحى نبيل جفات عداي168796232042076064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائييعلى علي عبد اسماعيل عبد168797232042088526

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيتبارك جاسم محمد موسى168798272042094013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية دار الزهراء(ع) االهلية للبناتاحيائيافراح كاظم حسن حميد168799252042072004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيسجى قاسم علوان محيسن168800232042092148

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة592.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيثامر جبار سوادي عباس168801252041031096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة591.3ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه منتصر صادق عبد الحسن168802232042096117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة591.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيرقيه عباس عبد االمير درويش168803272042088085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة591.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيذو الفقار امير حافظ جاسم168804242041168021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة591.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيكرار ليث غازي شاني168805272041014186
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة591.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب حسن حيذور مري168806222042141141

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة591.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب خليل برهان راضي168807262042088092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيورود محسن وشيل لويخ168808252042100600

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة591.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيالمصطفى عباس خزعل عطشان168809232041002020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة591.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزينب حسين وداعه حسن168810272042093058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة591.0ثانوية المدائن للبناتاحيائينور الهدى حيدر حنتوش عبد168811272042089141

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة591.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيدعاء علي عبد االمير مجيد168812252042193051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة591.0اعدادية يافا للبناتاحيائيغفران مهدي صاحب عباس168813242042117207

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة591.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب فارس موسى حسين168814252042101115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة591.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيمفاز عباس كاظم مطرود168815232042086162

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة591.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيالتفات سعد حسن جودة168816242042081004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة591.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيمالك طالب كاظم عبد هللا168817272042060294

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة591.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيفاطمة الزهراء خالد عباس كاظم168818252042053091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة591.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب محمد جاسم جوده168819232042153104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغسق منتظر قدري شمران168820252042100098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة591.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمسلم جبار كاظم دنيف168821252041031728

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة591.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمنتظر قاسم مزبان حاتم168822252041020058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.7ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائياسراء قيصر محمد عباس168823242042109004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.7ثانوية المتميزيناحيائيعلي احمد عبد هللا احمد168824252041035033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.6ثانوية التحرير للبناتاحيائيمريم حسام محمد جاسم168825232042096121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.2اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء عقيل حسين عبد168826252042084351

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيآيه حيدر بدر عليوي168827272042060005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء رضا عبيس جاسم168828232042090083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبنين علي محمد عبد السيد168829252042084132

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد علي هاشم جابر168830252041031035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه عبد العزيز محسن حميد168831272042089103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرقيه حيدر حمزه مظلوم168832252042170236

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى احمد فرحان عباس168833252041031737

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائينور الهدى فراس كاظم حسوني168834252042110055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزينب ميثم حسين عيسى168835272042147039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد ستار ياسر بجاي168836252041045152

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيامل محمد عطيه فيروز168837252042096043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه كامل خضير علي168838252042100238

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء مرتضى سلمان نجم168839272042058159

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم عباس عبد المهدي علوان168840252042100351
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيروح هللا عبد الهادي رزوقي محمد168841252041001109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيهدى جميل حسن محمد علي168842242042120295

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور زمان شهيد بردي168843242042119181

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم خضير عباس هاشم168844272042056389

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيياسر باسل حسين موسى168845252041207129

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيزينب علي حسين ايوب168846232042086100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيزهراء منصور مهدي عبيس168847252042057019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0ثانوية المرادية المختلطةاحيائيعقيل جواد كاظم جميل168848242041158015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيعباس حامد فيصل امين168849232041006077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيسميه عبدالحسين عبدالحمزه عيسى168850252042055059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه عامر علي حسين168851252042059663

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين عواد مطلك عطيه168852242042102066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة590.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيمالك بشار شاكر بادي168853272042063191

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة589.9ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيمريم بسيم عبد الحسين حبيب168854252042087077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة589.8ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء حامد مالك مصطفى168855252042074037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة589.0اعدادية السنية للبناتاحيائيتبارك مالك بدر صالح168856242042102079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور قصي علوان محسن168857252042100524

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة589.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرسل عادل عبد زيد عبد الشهيد168858252042084250

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة589.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيهاشم وزير خضير عبيس168859252041031826

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرزان عقيل غانم حمزه168860252042062381

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة589.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائياسراء علي كاظم مزهر168861272042093005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة589.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء صالح حسن محمد168862232042142141

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة589.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيايمان قاسم عيسى علي168863252042059106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة589.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفاطمه حيدر محمد صالح محمد جواد168864252042056240

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة589.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيعذراء هادي كريم عزوز168865252042097141

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة589.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيرقيه سعيد كريم مهدي168866252042095044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة589.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه علي جواد مهدي168867272042058271

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة589.0ثانوية كميت للبناتاحيائيام البنين ناصر رسن سبع168868282042067002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة589.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيمحمد جعفر رشيد رحيم168869222041028108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة589.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائينصر هللا طالب كاظم سلمان168870242041152057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة589.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب وليد اسماعيل سوادي168871252042097114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد عالء كاظم محمد168872252042062858

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة589.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيضحى سالم عبد هللا كاظم168873272042088156

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة589.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزينب حيدر دايخ حسن168874232042077069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة589.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور الهدى ماجد حميد عبد الحسين168875242042108132
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة589.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيطيبه محمد عبد مسلم فاهم168876252042056219

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة589.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيساره حسين علي عبد الرضا168877272042063109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة589.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيتبارك عمار عبد الخالق مجيد168878212042137038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيحوراء عباس محمد وهاب168879272042077028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.6ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد علي مالك عبد الرحمن168880272041029098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.4ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيمحمد مازن محمد حبيب168881242041048036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينور مخلص علي حسين168882252042084733

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيسحر حيدر حسين خيون168883252042102029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر جواد عبد168884252042096264

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيباقر هيثم جوده علوان168885232041224008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرقيه حيدر حمزه عبد مسلم168886252042101075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء فالح حسن موسى168887292042050079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيسميه كامل هادي محمود168888252042095082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيشهد رحيم ضيدان فلفل168889232042144064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحميد علي حمادي عبد علي168890232041020111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائياالء حسن محسن راضي168891252042170027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهاله علي عبد الحسن طوير168892252042100551

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائينبأ محمد دويج جاسم168893242042169078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيشهالء عمار احيال مطلق168894242042168057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحنين احمد سالم شيال168895252042062296

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيفواطم سالم كطيف حساني168896242042142053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمريم ستار جالب سوادي168897272042058298

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب وليد عباس رحمن168898242042121163

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم العذراء علي محسن عبد168899252042100325

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمريم حسين علي حسين168900252042059731

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء علي مالك عبد الرحمن168901272042060148

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيسعيد كاظم سعيد عبد168902252041152043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيام البنين نوفل سدخان يونس168903232042098011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيساجد طالب كاظم سلمان168904242041152019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيناديه عامر عبيس عرمط168905232042142304

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي محمود شاكر عبادي168906252041207076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيايات كاطع دريدم حسون168907252042109006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء حيدر محمد صادق عبيد168908262042087057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيزينب حليم علوان خضير168909252042119017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبنين فضل هادي جوده168910232042271124
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيهديل حسين ابراهيم عليوي168911252042097210

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء ثامر ماجد عبد168912232042120052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائينور علي حسين ناصر168913272042058334

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرقيه ابو سوده عبود سلمان168914252042170233

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآمنه حيدر حاكم سوادي168915242042114003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينبأ حيدر عبد الهادي عبد االمير168916252042096491

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0ثانوية االصالح المسائية للبنيناحيائيعبد هللا جبار عبد هللا نافل168917222041318018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء عذاب شاهين راشد168918222042207030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0اعدادية عفك للبنيناحيائيمصطفى حسن حمزة جياد168919242041011073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمرتضى زكي جودي عبد الكاظم168920242041076114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء علي حسين حميد168921252042062328

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيحوراء حيدر عبد االمير هادي168922252042094016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيآيات عباس طاهر عبد الحسين168923252042101004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتضى حسين جندي محمد168924252041031710

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب علي علوان عبدالكريم168925252042084407

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيودق عباس حسن رحيم168926252042056350

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيعذراء امير علوان حمادي168927242042115073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيهاني محمد حسين محمود عطيه168928252041034057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيشريهان حمودي عبد الحسن حول168929252042170424

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة588.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزينب مؤيد شاكر حبيب168930242042168049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.6ثانوية المتميزيناحيائيحسين تحسين كاظم حمد168931242041041028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزينه زمان صاحب محمود168932272042077072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.5ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائيفاطمه احمد محمد حسين هادي168933242042109028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.3ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء ثائر سليم عبد168934232042096044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمرتضى صباح جادر حسين168935252041044454

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن رعد بدر لعيبي168936252041044078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء قاسم رسول شاكر168937252042170312

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عمار عبد الكاظم جاسم168938252042062593

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةاحيائيمشاعل اديب صالح عبد الحليم168939202042255011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه مثنى هادي حسين168940232042087132

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيحوراء شهيد خربه اليذ168941242042135025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيحوراء حيدر صاحب عمران168942242042146029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيعفراء حمزه صالح جيجان168943252042100057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرقية حسين محمد حمود168944292042057107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيفاطمة غضبان حسين عليوي168945242042135053
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عبود عباس شمخي168946252042062580

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينسرين عبد السيد عيدان عبود168947252042059803

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين محمد هادي بدن168948252041044132

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاتن حيدر سلمان علوان168949252042059634

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء قاسم حاتم هادي168950252042062607

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيايه بهاء الدين ابراهيم محمد علي168951292042085023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك فاروق عبد الصاحب عبد الهادي168952242042114065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيبنين حسن شاكر عبد الكاظم168953242042077010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنيناحيائيكرار حسن نجم عبد168954232041069039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيغدير ماجد كميل كاظم168955272042087113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيساره عادل عداي مهدي168956252042108155

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيخيزران عبد هللا حسين عبد علي168957252042170185

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية التميز للبنيناحيائيزين العابدين طعمه حشف حشوان168958222041356077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه عالء عبد الخضر عبد الحسين168959252042100214

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء بسام عبد الرزاق جليل168960272042058127

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد عباس ردام168961242041076124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيود غسان حسن مراد168962252042100595

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائياالء جواد كاظم ورد168963252042070019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائينور احمد هاشم عبد168964272042072061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء لؤي جاسم خضير168965252042062616

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيطيبه حيدر عباس حسين168966252042100033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية السماوة للبنيناحيائياحمد عبد الرضا ناصر فريج168967292041003014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين ثائر يوسف جواد168968252041031155

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد حسن فليح168969252041205247

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيتقى حسين عبد العالي هادي168970252042084173

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد فاضل صاحب عبد168971232041003006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيحسين حميد ساجت محمد168972252041156020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيعالء عبد الحسين رحمان شهد168973242041152034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائياسراء همام مخيف مجيد168974252042056023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيرقيه رحيم حبتور موسى168975252042056121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيامنه مهدي حسين دحام168976232042115013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب خالد احمد مطلك168977242042117150

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيآنفال نعمان هاشم محسن168978292042079002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسين كاظم سلمان جاسم168979232041019050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0الخارجياتاحيائيزهراء حسين عليوي حسان168980232042401043
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيدعاء فالح حسن عبود168981272042061018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزمزم محمد فاضل سلمان168982252042062482

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيعذراء محسن حسن عبد168983272042063138

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيصفا صباح رحيم مهدي168984232042087225

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيايات حيدر عبد مهدي168985252042056008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حميد حسين عبد168986252042062522

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيايمان عبد باشي نعاس168987292042085021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائييثرب ليث صالح شنان168988242042114273

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحيدر علي عبيس عيسى168989232041019059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمروه حليم كاظم حسين168990232042120192

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيطيبه مسلم عبد اليمه حسين168991252042100046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيغاده نجاح سبهان محمد168992252042101152

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيزيد احمد عزيز ناجي168993252041200049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسن يوسف حسن رضا168994232041020069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه جواد سالم محمد168995252042059642

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيفاطمه رضا سوادي حمد168996272042161067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسن جميل عبد الزهره كلول168997252041031112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيختام عباس كاظم عبيد168998252042097044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر كامل جابر168999292042094043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيامير كريم حنوات ظاهر169000232041003013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيتبارك جعفر عبد الحسن مطر169001222042172029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيضحى عباس عبد الحسين صكر169002252042096342

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم رسول محي موسى169003252042100340

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة587.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحسن كاظم هاشم محسن169004292041005027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.8ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه عبد الحسين كاظم ريشان169005252042100200

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.4ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم سعد عبد الرضا سعد169006252042100344

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيبيداء حسين طارش مصيول169007242042100031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيكرار حيدر عبد الزهره عباس169008252041031502

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيايه حمزه عبد االمير زويد169009232042103013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد الزهره هويدي جبح169010272042160441

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي ضاري جبار جاسم169011252041031430

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيأيمن حسن عبد االمير رزاق169012252041031005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيهدى حيدر صالح عبد علي169013232042145153

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيرسل قاسم جياد عبد هللا169014242042120097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيزهراء قيس حسين عبد هللا169015232042130032
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء محمد صالح عناد169016232042089055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيايه عبد الحسن كاظم ورش169017262042080022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمحمد شاكر فليح حسن169018252041116060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيشمم عزيز خريبط شريجي169019222042153282

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاضل حمزه عبيد169020252042101182

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمحمد هاشم كريم حسون169021252041014143

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية حلب للبناتاحيائيمريم حسن كاظم جاسم169022242042107155

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرقيه عباس عبد تومايه169023252042101076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيفاطمة حميد ساجت محمد169024252042193129

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيعذراء رسول عباس صالح169025232042120157

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب عابس مالك كاظم169026252042097103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن غثيث عبد169027252042197013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيزينب نجم عبد هللا عوده169028242042094070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعلي عماد كاظم نجم169029252041005059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيجنات نعيم رحيم حسن169030232042088116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب طالب خضير مهدي169031252042084400

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائينور خالد كاظم كريم169032252042056335

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعلي نزار جاسم محمد169033232041257169

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمالك خضر عبد العباس جاسم169034232042087310

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيحسين محمد جواد كاظم169035252041151223

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيوجدان خنفر سفيح رومي169036262042100060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيفاطمه علي رحال سعيد169037232042108080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين محمد عبد الزهره حمزه169038252041044130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيبنين حسين سريسح شمخي169039232042103019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيبراق كاظم حنون عبد الساده169040242042082006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيغدير حسن حميد محسن169041252042084513

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزهراء عبد محمد سحاب169042272042093052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبشرى عباس عبيد هاشم169043252042062180

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيساره حيدر عبد زيد ابراهيم169044252042170391

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب غانم عباس حسين169045242042220443

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيميامين داود جاسم سلمان169046272042056408

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب فارس صاحب عباس169047232042087184

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائينزهان الفي كاظم كريم169048252041020061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينرجس حسين رخيل حميدي169049252042100442

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيغفران علي ساجت طعيمه169050252042071041
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب الحوراء علي ناصر محمد169051252042084383

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيتبارك رعد طاهر مهدي169052252042084155

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيعلي جبار خضر حرز169053222041076049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمسلم قيس ابراهيم رسن169054252041052078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفرقان علي طارش عليوي169055252042109071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة نعمان حسون ضايع169056242042119144

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية االمير للبناتاحيائيسكينه حامد هادي خضير169057252042083097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبزوغ عبد الكريم عبد الكاظم زوير169058252042170089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحنين صباح حسن علي169059242042114075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه ناقل كاظم نعمه169060252042101190

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمنتظر حسين شمخي عبد169061232041003102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائينفود محمد عبد الساده عبعوب169062252042095121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسين حسام رحمن عطيه169063242041203059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيعلي حميد رمح شاهر169064232041181056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمنتظر يوسف عامر عبد العالي169065242041251097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائياديان تقي جودي عبد الكاظم169066242042077001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيذكرى حمزة كاظم حسوني169067232042106030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين شاكر فالح ايدام169068242041001063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم شريده169069252042056132

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيساره قيصر هاتف سمير169070252042108156

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية خولة للبناتاحيائيهدى مؤيد عيسى علي169071242042116063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيفاطمه احمد طالب ياس169072252042086112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء كاظم مهدي صحو169073272042058153

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور الهدى سليم عباس نعمه169074252042075067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيانفال فرحان غدنان شنين169075252042059078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيساره هيثم محمد عبد هللا169076232042088287

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي احمد عبد الزهره كاظم169077252041205114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيفاطمة طالب مناتي سعدون169078282042069054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور الهدى احمد عبد الكريم عبد169079222042165102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيمريم جالوي شهيد كاظم169080242042130125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيحوراء كريم مجيد ياسين169081222042323087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينور فخري متعب عافص169082272042095156

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبتول نويصر شمير حميزه169083252042096067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيزهراء راسم محسن جواد169084232042210004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيغفران نجاح سبهان محمد169085252042101157
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايالف عبد الحسين شاكر ناجي169086232042271079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة586.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسراء غسان هادي حسن169087252042062073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.2ثانوية المتميزاتاحيائيابتسام محمد عبد هللا حسون169088252042074008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيايوب غريب دغيم حميدي169089232041012019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه حسن عبد الكاظم حمزه169090252042100148

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة علي حمزة مزهر169091242042119139

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيأسراء جميل فرهود مخيلف169092222042204002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمالك راضي شنان ضمد169093242042168076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد كامل حسون راجي169094242041003246

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيتبارك سعيد يحيى كاظم169095252042089025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيسكينه قاسم احمد ابراهيم169096272042060199

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيايات مشرق علي شهيد169097252042170067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعباس أزهر عبد هللا حمزه169098252041205098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسين حيدر جحيل ظاهر169099242041203060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيسبا رائد حسن مسير169100292042085109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيامير جبير عبيد ثامر169101242041036016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد لواء محمد علي احمد169102272041001027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيكرار حيدر مهدي محمد169103272041019071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائينور عقيل كريم عبيد169104242042142070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمد علي صادق169105252042170541

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرسل محمود هاشم علي169106252042062400

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه سليم كريم اسماعيل169107252042097157

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائييوسف مكي رديف نصيف169108252041031845

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي حيدر جبار خضير169109252041031403

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب حسين ابو الليط داخل169110242042120138

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمالك علي سامي صدام169111252042100388

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيحنين هاني عبد الرضا جبر169112272042064041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيسرى مشتاق كاظم صاحب169113242042110065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيفرح محمد علي حسين169114242042077048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي حسين عواد عبد هللا169115222041072090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائياسراء منصور حمزه جبر169116252042110005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيكوثر حامد كاظم علك169117292042052238

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيايه صفاء مهدي علي169118252042087008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيسجى خضير عبد العباس درويش169119232042098129

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائياسراء سمير عبادي علي169120252042095006
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسنين وهاب دحدوح حساني169121232041007035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمجتبى مهدي محسن محمد169122222041003285

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيأمير جبار جدوع طحباش169123252041020002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء طارق عباس حسن169124242042100061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمالك انس مالك عبد العزيز169125232041020288

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي موسى جواد كاظم169126252041031472

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغفران بهاء عبد الكاظم ترف169127252042100100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيحسين رزاق محسن حسين169128252041004019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء حيدر حمد يوسف169129232042120090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب علي هلول جاسم169130252042062722

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيحسنين اثير حكمت كريم169131232041067030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحسين رحيم حمود حمزه169132232041002057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيامنه عقيل جليل مزهر169133242042114031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء مشتاق طالب محمد حسين169134292042094009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيغفران حيدر حميد جاسم169135252042064059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينبأ مازن محسن عبد169136252042100426

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبراء عدنان علوان جدوع169137232042088072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيافنان ليث حبيب حمد169138272042056016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك حميد كاظم عبد169139262042088043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيهدى عبد الهادي جيثوم مرزوك169140252042092028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيحوراء علي عبد الكريم حمدان169141252042056098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينور الهدى نوري هاشم حسن169142252042059826

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانويه ابي تراب للبنين - الوقف الشيعياحيائيعباس احمد كاظم علي169143232041036004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتضى عامر محمد صالح عناد169144252041031720

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيصادق هاشم يوسف حمزه169145252041044217

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد فارس عبد الكاظم عليوي169146252041031656

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائياستبرق خالد احمد مطلك169147242042168002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزينب محمود جاسم نعمه169148242042081047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيكوثر عبد الجليل محسن نعمه169149272042065114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمصطفى امير عبد الحمزة جبر169150242041203323

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيرقيه رياض علي حمزه169151272042060107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد ريكان عطية169152222042437028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيتبارك سعيد هاشم راشد169153242042153002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب جابر كريم فهد169154242042220393

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبتول مكي محمد جاسم169155252042096065
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيبنين رزاق علوان حمادي169156242042149024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفاطمه رافد حسين كاظم169157252042056244

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة585.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمروه حيدر فيصل عبيد169158252042059715

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.6ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيامجد علي نجم حسون169159272041029011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيحسن محمد ناجي عبود169160252041034009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيبلسم جميل مهدي منذور169161272042065024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيبراء مهيب محمد حاتم169162252042196004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيرحاب عباس عمران موسى169163242042142015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحيدر جواد كاظم عبد169164252041031211

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء ادريس عيسى نور169165222042414098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيطيبه عماد فتاح ناصر169166212042159026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء جعفر صادق جاسم169167252042062498

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيمسلم نجم حياوي حسن169168292041100098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيرقيه كامل راعي عطيوي169169242042088022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدنيا مطشر حميد عبد169170222042164028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه ضرغام حسن احمد169171252042108212

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد ميثم نجم عبد169172252041031687

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيايمن نعمه حسون محمد169173252041031086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى صاحب جبار علي169174252041200145

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيرياض عامر دويج حنش169175242041008047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيصفاء طالب عبادي عبد هللا169176222041033076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى فاضل عبيد درويش169177252041200150

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيعال حمود تركي عطيه169178272042063140

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيمصطفى حسين جواد كاظم169179252041122123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه عدنان جابر عباس169180232042109061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيحوراء احمد علي حسين169181242042120070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهد احمد علي عبد169182232042087218

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب عدنان جاسم محمد169183252042062708

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبشائر مجيد عبد هللا دنيدل169184252042062178

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيكوثر سماح صالح مهدي169185252042100290

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايمان حمزه صالح محمد169186232042304024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينبأ حسن فرج صبح169187252042084673

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيتبارك علي ابراهيم جبر169188242042141017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء سالم عبد عباس169189252042062549

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسين حميد ياسين عبود169190252041045045
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية المعارف للبناتاحيائيبتول حسين علي عبدالرضا169191252042060003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء هيثم علي كاظم169192252042084377

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء علي مجيد محمد169193252042062331

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسنين احمد حمزة لفتة169194232041042029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعلي ثائر محمد يوسف169195252041005048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء ماجد عبد الزهره صالح169196252042170315

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيكوثر مردان عطا مسير169197272042060274

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيرسل سالم عبد حمادي169198242042164014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك عباس جياد حسن169199252042062243

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيأسرار صفاء الدين فيصل غازي169200252042062004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياالء مراد هدهود حسين169201252042062096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيجيهان رزاق سلمان غافل169202232042146011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيتبارك حميد علي عبد هللا169203252042108047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيبتول مؤيد عبار عطيه169204242042121038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيهدى علي كاظم كناد169205222042172168

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعبد هللا عداي مالك محمد169206232041042108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيجنات يحيى شناوه علوان169207242042135022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمريم احمد فليح مهدي169208272042058295

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرواء عباس دويج حسين169209232042120077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيكوثر كريم صالح موسى169210252042096441

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسن مصطفى علي متعب169211242041062037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيتبارك عادل عبد الحسين مسان169212252042086030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه عبد الرزاق عبد الزهره عاشور169213252042100201

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه محمد لطيف علي169214272042058277

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيكوثر حسين جواد كريم169215252042055080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيتبارك عباس هادي كاظم169216272042097015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيامير بشير عبد الرضا عبد الكاظم169217242041002010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيمريم محمود عزيز عبود169218242042121262

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى احمد غني محمد169219252041031736

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائينرجس مهدي صالح مهدي169220252042057038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسكينه عماد ستوري ايوب169221232042271448

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيهدى ناظم عبد حميدي169222242042119189

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية البيان للبنيناحيائيجعفر محمد عباس حمودي169223232041014026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبراء ثابت سعيد حمزه169224242042114043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمسلم عبد الجليل جودي ابو سوده169225252041045169
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب حسين جيثوم اشهيب169226252042062681

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.8ثانوية التحرير للبناتاحيائينور اسعد حمزه عباس169227232042096131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.6ثانوية المتميزيناحيائيمؤمل اسعد صالح نصيف169228252041035054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.6ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسراء قاسم محمد كاظم169229252042062075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيبنين داخل عيسى كاظم169230232042086033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين علي مسير نادر169231222041002091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك صباح سبهان محمد169232252042096102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيانفال مصطفى عبد هللا سلمان169233232042153008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزينب علي عبد الحسين سعيد169234252042089076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيشفق شالل عايد كاظم169235242042149072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمقتدى فارس كاظم هاشم169236252041044490

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيابرار حيدر جواد كريم169237252042064005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبراء علي جواد عبد هللا169238252042170088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي عماد كريم خلف169239232041007129

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب عباس كاظم خضير169240242042102169

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيفرقان محمد رشيد كاني169241252042058034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى فاضل عباس عبد علي169242252041200149

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد هاشم علي محمد169243252042062870

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيفاطمة هاتف عبد زيد زغير169244242042135054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب علي عبيس عبد169245232042088258

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم محمد صادق جعفر169246252042100372

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الجبار مسلم169247252041031552

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيعلي جاسم محمد عبد الكريم169248112041200093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب حسين عبد االمير محمد169249232042121059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين انوار صاحب هادي169250252041031149

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيشهالء سالم جاسم عبد169251242042119119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحوراء فاضل كريم محسن169252252042096139

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء فاضل ناجي ناصر169253252042062604

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد جابر حسين هادي169254252041031575

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيايات عباس عداي حسون169255232042153013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة رياض كاظم كعيم169256242042119135

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزهراء فليح عزيز فليح169257252042056146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي محسن خلف دلي169258222041051084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيهدى حسين عبد االمير عبيد169259252042101232

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزينب ناصر حسين عكاب169260262042107100
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبراء حسن جاسم حسن169261252042062166

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب عباس علي فاضل169262232042304123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء عباس عبد جبر169263272042055118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيرضا ناجح هادي عبد169264252041207038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيهاجر محمد جاسم حسين169265252042101229

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه ناظم عناد حمزة169266242042095124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيالمختار علي عباس طينة169267272041014020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس عبيد محمد169268252042108215

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيرسل اياد عبد بنيان169269262042143041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيبلسم حميد شاكر طراد169270242042120035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه كريم هاني حبيب169271232042119096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيامير عصام صبيح جواد169272252041031073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيتبارك خضر عباس ثعبان169273232042145029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيدعاء عظيم مال هللا عبادي169274232042271210

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيدعاء وليد علي غافل169275252042059307

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيمحمد احمد تركي مهجهج169276232041177026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيمريم علي حرفش عيدان169277232042081071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية الحي للبناتاحيائيفاطمه علي حسين عناد169278262042107127

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينورس احمد خضير محمد169279232042088509

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيحنان عباس حسن عبيس169280232042105015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيزهراء كاظم جواد مهدي169281272042062047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمنتظر كامل ضياع بدر169282252041031795

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين هادي عبد الرضا169283252042089062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيبنين طالب قصاب شياع169284272042095028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائياحمد باسم كاظم عراك169285252041045005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حسين علي حسين169286242041069022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيميامين جواد كاظم نعمه169287242042110104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيرقيه راشد حمدان مشعل169288252042057012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرهام حيدر خوان عبد مسلم169289252042062466

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية سفير الحسين للبنين - الوقف الشيعياحيائيمحمد علي قاسم سعد محمد169290252041215030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه ميثم عبد االله عبد االمير169291242042092102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحيدر عامر خضر عباس169292232041002080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة583.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبنين احمد ظاهر محسن169293252042096077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيفاطمه صبري محمد عيار169294252042076042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيتبارك خير هللا خلف خليبص169295272042056097
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد منتظر وسام عبد االمير كامل169296252041045163

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيآيات واثق عزيز حسن169297252042101008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيايمان كريم حبيب عوفي169298262042094007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيبنين سعد هادي خلف169299272042059020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمهدي نعيم كريم حبيب169300272041021066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء محسن علي ديكان169301252042062623

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيأيمان حيدر عباس علي169302252042062032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيابرار حسين علي جابر169303252042053004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي عبد االمير عبد جبر169304252041044301

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى وسام هادي جبار169305232041020387

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيليلى رحيم محمد جلوب169306262042124015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزهراء غفور جبار ناجي169307272042094031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيدالل سعد رزاق خضير169308272042160131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيايمان عالء مطشر محسن169309262042100005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينور بسيم عبد األمير عبد الودود169310222042414218

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين رسول عباس صالح169311232042120029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية االمام للبنيناحيائيحسين علي خليل ابراهيم169312232041013017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيتبارك صباح حساني برهان169313252042084157

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيتبارك انيس محسن كاظم169314272042060055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم جواد كمال عبود169315252042100330

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيحوراء محسن علي غيدان169316252042097041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيكرار حسين حبيب مجيد169317252041044350

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه حسين حسن صالح169318252042062427

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمريم عبد الرزاق عبد المحمد محمد حسن169319272042061062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيسجاد جابر كريم مردان169320252041045079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية النقاء للبناتاحيائيشهد ستار جبار ابو شنه169321272042101033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيورود كامل علي نجم169322252042086169

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيناجي طليحان عبد سروال169323242041169054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء بدر شريف ستار169324242042096065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيأسراء سعد مدلول محسن169325252042170001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين عباس صالح طاهر169326252042062197

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية ايليا االهلية للبناتاحيائيايالف احمد محمد كاظم169327252042099004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائياحالم حريز عايد كاظم169328242042149004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين طراد منذور169329252042096203

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحيدر محسن عويز كشيش169330252041045065
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيامنه ثائر سعيد حسون169331252042092002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا عبيس عبد169332232042304169

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيساره عباس عبيد هاشم169333232042090113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيرسل جواد ناجي عمران169334252042095036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيرسول داخل سالم جبار169335242041027103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه مجيد ظاهر محيسن169336242042092099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيطيبه حامد جاسم سلطان169337252042101146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيرسل موجد علي حسن169338242042131021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعمار هيال فاهم حنطي169339252041031482

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيسعاد محمود كاظم عبد169340272042160444

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية التحرير للبنيناحيائيمؤمل زيد رسول عبد169341252041050029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغدير سمير فاخر محسن169342252042100080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0الخارجياتاحيائيتبارك صادق طاهر حمود169343252042401035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية السنية للبناتاحيائيامنه سعد كاظم حسن169344242042102015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب غائب خطيط مشاري169345242042104095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمهتدى كفاح حمود خنياب169346252041031802

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء محمد مهدي دهش169347252042062340

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيحوراء انيس محسن كاظم169348272042060075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيكوثر حسين علي مطلب169349242042189042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسراء سعد صالح مهدي169350252042062067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيلينا حسين عبد االمير عبود169351272042058293

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء كاظم كرحوت مدلول169352252042062611

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيايمان مهدي علي حمزة169353232042106010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء كاظم مطلب شخير169354232042109086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين احمد عبد الرحيم اسماعيل169355292041003053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيايات رافد داخل عالج169356252042096051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيشروق حسون مطرود كاظم169357242042220516

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء حسين رشك شذر169358262042088122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيعلي تحسين سامي عبد169359252041011043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية حلب للبناتاحيائيبنين محسن كاظم جاسم169360242042107028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيشفاء محمد حسين كاظم169361252042095083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0ثانوية الرملة للبناتاحيائيشهد احمد عبيد عباس169362252042061028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهاله سعد حسن علي169363232042088512

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيسجى غني خيون مهدي169364252042086083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيشهد علي لفته موسى169365252042056202
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيغاده عبود حمزه عبد169366242042220595

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة582.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيكوثر اسعد سعيد عبد الوهاب169367252042084605

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.8ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائياسراء حيدر محسن موسى169368252042108005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد اسيل مسلم قاسم169369252041031554

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيساره اسعد معز جابر169370252042062767

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيحوراء علي كامل عبد169371252042059276

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيفرقان محمد حاتم نغماش169372242042135056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيورقاء احمد لؤي كاظم169373232042122042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيغفران محمد جبر عبد169374272042089090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائياحمد خليل خليفه صبر169375142041043003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيرسول علي حسين غاوي169376232041167017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء حسين كاظم حسن169377252042071026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيزينب علي حسين علي169378232042105040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسجى ساهي جاسم حيدر169379232042271424

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيعبير سجاد حسن عباس169380252042059594

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيايمان خلف مران حميدي169381222042138013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيام البنين محمد حمزه دحام169382232042087020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيسبأ عمار عبد المحسن حسن169383272042060194

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيفرقان قاسم كريم عباس169384252042196027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين جاسم محمد شالش169385242042220121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيأسماء عبد االعلى صادق عليوي169386252042065001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي ماجد حياوي فليح169387242041038041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية االالء للبناتاحيائيزهراء مسلم محمد عبد هللا169388212042189009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيمريم رحيم عبد خليل169389252042056285

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيغدير باسم نعمه عباس169390252042053085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب محيي فهد طاهر169391252042062750

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيياسر مؤيد عبد االمير حمود169392272041002190

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيرضا غسان صاحب محمد جواد169393252041034017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايات عبد الزهره رشيد حسين169394232042271072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء جاسم ياسين مهنا169395252042062497

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيابرار فارس حمزه موسى169396232042123007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيزيد كامل حمزه كاظم169397232041032024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحمزه عالوي عبد الحسين عبد169398252041207029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء حسن محيسن جاسم169399232042120086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيايات حسن جواد جبر169400252042096048
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي حسين عبد مسلم عبد169401252041045110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيفاطمة علي عبد الحسين جودة169402222042142064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الحسن ناجي تالي169403252042098005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية الحي للبناتاحيائيآيات علي حسين ناصر169404262042107004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية حلب للبناتاحيائيغفران ستار جبار عالج169405242042107127

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيسرى مجيد جهيد عبد هللا169406272042062065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيروان هادي عبود علي169407252042062475

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائينورة اعالن عبد حمزة169408232042077140

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية غماس للبنيناحيائياحمد مفتن عبادي عبد الرضا169409242041016006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمرتضى محمود ياسر صالح169410252041200135

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيوسن سالم كطيف فريو169411232042185044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيشهد محمد جاسم محمد169412292042085115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيميثم رحيم جونه جلو169413232041042198

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه جهاد صالح مهدي169414252042096171

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعلياء عبد الحسن ناصر حسين169415232042109124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد مكلد169416242042096070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيحوراء هادي حمودي علوان169417272042060083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب فاضل جواد عبد الرسول169418252042170367

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيرسل باسم حسن محمد169419252042097052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيمحمد لفته فليح محسن169420252041157127

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية النيل للبنيناحيائيحسنين صالح عبد الرضا غالي169421232041033022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغفران مجيد علي مجيد169422252042100108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيجيهان نعمه عزيز يونس169423232042087095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيزهراء رعد حسين عباس169424232042205016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيساره حسين عبد الرضا صريع169425252042097117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمه رسول سهل محمد169426232042098159

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيولدان علي ابراهيم لطيف169427232042120220

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائينوار طالب كريم لهمود169428252041031816

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب خير هللا حسن جياد169429252042063025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء نعيم حسن كريدي169430242042095080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيمحمد رعد عبدالرحمن عبد الحبيب169431162041131037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء محمد حسين محمد صالح169432252042096228

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبشرى عالء حسين حسن169433252042062181

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب فالح امجور حمزة169434252042063028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزينب طالب هاشم جعفر169435252042086073
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء فاهم كريم حمزة169436242042095075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه صدام كاظم راضي169437232042304088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء جبار عبيس مطر169438242042095038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة581.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيكرار حسين عليوي ناصر169439252041031500

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.4ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيكرار حيدر محمد علي جعفر169440252041205161

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور الهدى عمار حميد حسن169441252042100492

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي حسين عبد الكريم محمد169442232041251275

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية عدن للبناتاحيائيزينب نعمه هندي سرحان169443232042076055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيجعفر حميد هبان غافل169444242041017013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيمريم محسن علي ذياب169445232042090160

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمهدي صالح عيدان سعود169446272041027092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيايناس سرحان جفات موسى169447242042169013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيضحى كريم حسين عبد169448232042091068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايمان عبد هللا انتيش ثجيل169449252042062137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه حميد مطير مسير169450222042141197

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمرتضى علي صالح هادي169451272041014241

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائياية خالد كامل حمود169452242042119016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب رحيم ياسر هاشم169453222042162099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيمروه عماد خضير عباس169454252042170567

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفرح ساطع مالك عبيد169455232042124113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسن علي حسن مسلم169456252041031128

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمحمد محسن محمد كاظم169457252041042024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيشهد حيدر حسين علي169458272042160269

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيحنين سامي زوير صباح169459242042111028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيفرقان قاسم حواس هادي169460272042161071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب صالح مهدي عبيد169461252042059464

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك حميد حسين عبد169462252042062231

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيجعفر محمد جبار ناهي169463252041031105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائينور نبيل جواد عبد169464232042078122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية الشيباني األهلية للبناتاحيائيعذراء جبار عطية زغير169465222042144006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي احمد صبحي يوسف169466252041031372

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيحوراء مكي حمود محمد169467272042160119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيزينب كاظم لكين زاني169468242042088033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيزيد خالد كاظم عبود169469232041002097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيايات حيدر عبد الساده عايد169470242042149012
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيصابرين جاسب سلمان مزعل169471252042108172

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمصطفى عامر حسن عبد169472252041005093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهد محمود عبد احمد169473232042127076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه محمد لفته سعيد169474252042062461

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيمريم عبد االمير مطر سلمان169475232042105068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيطيبة قاسم ابراهيم حمزه169476232042120153

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيمريم عباس طالب نور169477242042124167

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه ياسر كزار حمزه169478252042100266

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرقيه حسين عبد العباس فرج169479242042096059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيمنتظر صالح جابر صالح169480242041207171

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيايات غازي مزهر كريدي169481242042149016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية الفجر للبناتاحيائياسراء محمد محيميد راشد169482222042132007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء فارس نعمه حسن169483252042170307

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيشروق صباح حميد عبود169484292042057186

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسيف خالد يسر مصدك169485222041002149

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيعال حسين سعدون هادي169486232042137049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه فؤاد كاظم حسين169487232042304089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيهاله عبد الكاظم عبد االمير حسن169488252042086161

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشروق مؤيد جاسم حمزه169489252042062833

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيغدير حمزه عبيد هاشم169490232042304158

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء فارس عبيس عبد هللا169491292042057147

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية المصطفى (ص) االهلية للبناتاحيائيمريم احمد علي عباس169492232042300004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيغدير ماجد عبد الكريم محمد علي169493272042091109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية عدن للبناتاحيائيتبارك خالد معيوف عبيس169494232042076018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية الطبري للبنيناحيائيسيف وناس تاغي حسون169495232041061038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيأمير عباس سليم عبد عون169496232041162001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيآيه سليم رحمن هاتف169497232042103004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيعال عيسى عبد هللا عيدان169498242042149078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمصطفى حافظ جبار يوسف169499272041027085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيهدى عوض عباس عودة169500222042147081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية الطبري للبنيناحيائيزيد محمد عبد الكاظم كريم169501232041061032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزهراء اياد فاضل حاجم169502272042147023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيكوثر مشعل عيد حسين169503252042102040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد طالب حمزه169504232041251480

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب هاشم علي دهش169505252042096296
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين هادي عباس169506252042170504

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسماء كريم غازي علي169507252042062081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء عباس كامل شاهر169508252042062322

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة580.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفضه عبد االمير محمد جدوع169509242042114222

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.7ثانوية المتميزيناحيائيمنتظر حسن محمد سعد169510242041041105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.2ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحسنين حسام هادي طالب169511272041029021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك حبيب مهدي خضير169512232042083009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد الحسين عبد169513112041018134

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزينب احمد غني حسين169514252042056153

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد كريم عبد علي حميد169515232041017149

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء قاسم موسى احمد169516212042160021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه كامل هادي كاظم169517252042062455

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيعمر مدلول كريم احمد169518322041004047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية الشهيد محسن الكناني المختلطةاحيائيمنتظر صالح مندلي فثالي169519262041168006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيانهار مهدي قاب سلمان169520252042089014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي سعد حمد محسن169521252041012120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد صالح هادي مسلب169522252041001256

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور وميض حسن عبد االمير169523232042088503

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائياحمد لهيوب عبيس عبد169524292041025008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء نجم عبد شريده169525242042121140

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية المتميزيناحيائيحسين عالء ميري جاسم169526242041041035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزهراء عبد االمير مهدي كاظم169527252042193080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم حسين جاسم محمد169528232042088432

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائياسراء معترف محمد علي عباس169529242042168004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية الحي للبناتاحيائياالء عبد الرزاق ماضي زغير169530262042107016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينور الهدى عبد االمير هاشم عيدان169531222042135224

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائياساور احمد عباس حسن169532272042088011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيايات عالء نجم عبد169533232042102006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيآيات خالد جبار عبود169534242042167001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيحنان فائق جاسم عبد هللا169535142042078021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيعلي وليد علي غافل169536252041020034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائياسراء حيدر عبد الكاظم محمد169537252042059029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيمروه قاسم حلواص متعب169538242042149100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيفاطمه حامد كاظم علك169539292042160145

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعباس عدنان ثعوال جبار169540252041045092
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي محمد كريم فرهود169541292041003187

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرسل حيدر حسين عبد169542252042096153

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب علي مزهر لفته169543232042120125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهناء امير ناجي موسى169544252042096563

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيآيه محمد عبد الحسين نور169545232042137002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيكوثر حمزه عبد الحسين هادي169546252042100286

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى ميثاق عوده عبد الحسن169547242041038068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيمريم ناجح علي محمد169548292042065076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيهنادي واثق حبيب صاحب169549232042147094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية النضال للبنيناحيائيرسول صباح عمران موسى169550242041014022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيسجى وهب شمران محسن169551252042095076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيدعاء طالب شريم مهبول169552232042098071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيتبارك عبد هللا نجم عبد169553252042097032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيشهد علي عواد حسون169554252042095086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمرتضى جمال هادي راشد169555232041173148

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيسرور هادي سالم عسل169556232042305092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائينبأ عباس مجيد فهد169557232042115172

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائينرجس حمزه عبد السادة عاكوب169558252042193150

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايه علي حسين علي169559252042062144

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية النجوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد الرزاق كاظم169560252041019020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرسل جواد كاظم شريده169561252042062384

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء احمد عبد الكافي شنين169562292042057126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيحوراء رباح جفات كريم169563252042101060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيالكوثر علي كاظم ردام169564252042062100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيعلي خالد عبد علي عاكول169565232041177022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيهبه محمد رشيد منهل169566112042067162

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر صبيح ضهد169567232042304102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي خضير عبد العباس عيدان169568252041045111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائياسراء علي عبد الحسين علوان169569232042088017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد ناجي جبار نعمه169570252041044437

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيأحمد علي حميد خضير169571222041019006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيانتظار نعيم عباس جبار169572252042109003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيحيدر طه أعالن نايف169573232041010039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغدير حاتم كريم سعد169574252042100073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيفاطمه نعيم حسين عبار169575272042052145
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيزهراء رعد عبد زيد عبد169576242042142025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائياالء احمد سالم سلطان169577222042113014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيفاطمة حازم محمد جعفر169578282042071020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب حسن هادي فهد169579252042097098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتضى سالم زباله حمزه169580252041031714

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينداء فخري عبد ساجت169581252042100437

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0الخارجياتاحيائياية حاكم مهدي موسى169582252042401020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسيل فليح علي حسن169583252042062087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه علي محسن صليبي169584252042097167

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينبأ محمد شراد علوان169585252042100429

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيسجاد علي نعمه عبد169586252041031294

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيمريم رعد حامد عبد هللا169587232042081070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد المحسن جواد جبر169588252042096375

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسن فالح حسن عبد ايوب169589232041007029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائينور الحسن عمار نوري عبد المحسن169590252041031817

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيغادة زهير نعمه كاظم169591242042135047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيقاسم سهيل نجم محمود169592212041005117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيرسول حامد جواد علوان169593232041075008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة579.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائينرجس هادي نجم عبد هللا169594232042079062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة578.8ثانوية التحرير للبناتاحيائيصفا عبد الرحيم حاتم عبيد169595232042096087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة578.3ثانوية المتميزاتاحيائيزينب محسن جبار كريم169596252042074045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة578.2ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينب عماد رحيم علي169597252042108141

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة578.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائينوره وسام حاكم جياد169598242042081099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة578.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبنين صباح نوري هادي169599252042059166

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة578.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشهد ماجد شمران شراد169600232042120143

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة578.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين جواد كاظم حبيب169601232042087057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة578.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيفاطمه حسين جاسم محمد169602232042102068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة578.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيانعام حيدر رحم جاسم169603252042070023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة578.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيضرغام حيدر محمد ظاهر169604252041031325

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة578.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزهراء وحيد حسن عيدان169605242042081043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة578.0اعدادية السنية للبناتاحيائيحوراء رسول عزيز سلمان169606242042102087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة578.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب محمد سليم عبد الرضا169607232042088274

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة578.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيرحمه عدنان خلف زبيدي169608222042207019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة578.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي رائد كامل كتاب169609252041031413

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة578.0اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين سلمان خرمان شنبارة169610242042102063
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة578.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد ميثم فوزي سلمان169611272041001299

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض580.0ثانوية االالء للبناتاحيائيابرار جابر حميد مهدي169612212042189001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض579.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيطيبه عمار صاحب شوان169613252042100040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض577.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائييوسف علي عبد الحسين سعيد169614252041151214

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض575.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاضل عباس هاشم169615252042095102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض574.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيآيات عدنان سوادي عبد الزهره169616252042101005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض572.0اعدادية القادسية للبناتاحيائياالء حيدر رزاق عزيز169617252042111003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض572.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيصابرين بالسم عبد الكريم عبد169618252042110042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض572.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيشبر علي عجيل حامد169619252041012078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض571.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيايات احمد كاظم مردان169620252042059086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض571.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيمها ناصر جلو حسن169621252042095114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض571.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيعلي ضياء جبار بريج169622142041030031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض569.0اعدادية واسط للبناتاحيائينبأ عظيم عزيز عبد الشهيد169623252042066068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض569.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب حسين كمر عبد169624252042062685

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض569.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره ابو زهره ركبان محمد169625242042114155

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض569.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيرياض عبد الكريم علي حسين169626192041003032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض568.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائينوره مدلول كاظم فضح169627252042094070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض568.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايات زهير علي محسن169628252042062121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض568.0اعدادية األمل للبناتاحيائيأفنان قيصر فرحان محمد169629112042065003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض567.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسن كريم عيدان جيثوم169630252041205033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض567.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيحسين محمد جواد محسن169631272041046033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض567.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينبأ عبد النبي عبد الحسين مكطوف169632252042100422

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض566.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعبد الناصر غالب عبد الساده ذياب169633252041045103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض566.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيأنعام شاكر حسن جويد169634292042057014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض565.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسن حامد شاكر سعد169635252041052016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض565.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد جاسم كيلو عباس169636252041007307

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد فالح حسن محمد169637252041008220

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيدانيه قاسم عبد االمير علي169638142042194027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيختام ياس خضير عباس169639252042059288

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمختار حسن عبد الهادي عبد الزهره169640252041031696

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيندى حسن داود سلمان169641252042059789

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض563.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين غانم هويدي عبد169642252042062204

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض563.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينبأ صادق محمد رضا جعفر169643252042100419

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمحمد صادق كاظم حسين علي169644232041032064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض563.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي فاضل شالكه عبد169645242041076085
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض562.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينب ثائر عيدان عباس169646232042078057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض561.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيغفران نعمه هاشم قاسم169647162042207117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض561.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيعباس سالم محمد ضايف169648242041201025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض561.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيعلي خالد مجبل عبد ياسر169649252041011046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض561.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائييوسف عماد هادي حمود169650252041205265

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض561.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيحسن جميل حيمزه كاطع169651252041122027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغسق محمد عبد الحسين جاسم169652252042100097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيتبارك رضا عبد الحسن مزهر169653252042092004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض560.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه خالد رحيم عزيز169654242042114202

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيميعاد عبد الحسن جبار سكر169655252042100411

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض560.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحيدر علي جبار محمد169656252041150129

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبركات طالب شياع صبح169657252042062175

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيرسل خليل كنش مزهر169658242042100051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية االشراق للبناتاحيائيانعام غانم عبد الحمزه ناجي169659252042195006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه أحمد فارس علوان169660242042124143

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم عبد االمير ناجي169661252041052072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية يافا للبناتاحيائيمريم فؤاد كاظم ساجت169662242042117244

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيشريف عبد الكريم محمد عطر169663272041046052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض558.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسين عماد هاشم داود169664252041150108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيسجى سعد رحيم جفات169665252042110038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض558.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيغيث جاسم عباس نعمة169666252041012147

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض558.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيقسم عبد المنعم عبد محمد169667252042116077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنيناحيائيهشام يوسف محمد جاسم169668202041016021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر عبد االمير مهدي169669252042101104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض558.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء علي هويدي طعمه169670242042117130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيرقية احمد شالل محسن169671232042106032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينه عباس اسدخان جبر169672232042142182

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيساره عبد الحسن جواد عبد الساده169673252042059521

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيأمير ناظم رشيد سكران169674272041021003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيقبس رحيم فوزي عبد169675232042082071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد فارس ناصر حسين169676252041031657

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي رسول عزيز مازي169677252041001177

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض556.8ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء مصعب كامل سلمان169678252042062639

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض556.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيطيبه فالح حسن عطيه169679252042100042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض556.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةاحيائيمرتضى قاسم حسين خلف169680112041164006
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض556.0اعدادية االمير للبناتاحيائيشهد نافع سعيد عبد هللا169681252042083101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض556.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمصطفى مدين عبد الرزاق عبد الزهره169682252041205248

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض556.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبيداء نجاح عبد الحسين مظلوم169683252042062220

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض556.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيهيثم علي حسين جيجان169684252041001333

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض556.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمؤمل حميد جواد مصارع169685252041205167

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض556.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين عبيد مرار جبار169686252041031176

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض556.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيحيدر محمود عبد عون جراد169687272041151028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض556.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب حسن طالب عبد169688232042271365

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض556.0اعدادية واسط للبناتاحيائيزينب قاسم عصويد علوان169689252042066035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض556.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائينبأ مثنى حمزه مطر169690232042079061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض556.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيمصطفى رياض حسان حبيب169691252041122127

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض555.1ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيزينب علي عبد خطار169692232042132061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيمحمد منجد حياوي عبيد169693232041027056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض555.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيضحى سعيد عبيد ناجي169694232042080089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض555.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيمريم محمد عبو محمد169695252042170580

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض555.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائياسماء مسلم كريم يحيى169696252042059047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض555.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيقيس مالك حسين سوادي169697252041122098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض555.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمنتظر جابر علي لوتي169698252041001312

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعباس حيدر شالكه هلوس169699252041207055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقيه علي عناد عبد هللا169700252042108093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمنتظر حيدر شهيد اسماعيل169701252041052081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض555.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين صبحي عارف حيدر169702292042056029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض554.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيعباس خالد جميل كاظم169703142041047074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامير ثائر خالوي ناصر169704252041044050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض554.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيحسين ناظم صاحب طاهر169705242041008040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد حسن رشيد يحيى169706252041031017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض554.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيحسين موسى شاكر كريم169707272041004084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيميس رزاق تركي كاظم169708252042100409

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية الفرسان للبنيناحيائيأمين احمد صيهود صفر169709252041003003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيايمان مالك راشد كاظم169710242042130017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائياحمد مهدي قمبر خليل169711172041228004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض554.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمحمد كاظم حسين علوان169712252041116063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض554.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيعلي رائد شهيد احمد169713222041021106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض553.7اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه قيس عبد هللا سلمان169714252042170539

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب سعد نجم عبد169715232042087175
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيسيف موسى عبيد عبد169716222041019092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيرفل سعيد عبد العباس عبد علي169717242042077017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض553.0الخارجياتاحيائيسراب محمد حسن كاظم169718252042401115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي الهادي عدنان صاحب ظاهر169719252041008133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائييقين فليح حسن عبد169720222042428013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمنتظر مؤيد داخل موات169721272041001337

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائياحمد جليل عبد الزهره عبود169722252041209001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيعال حسين عطية عبد نور169723252042094056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيآيات عبد الباقي عزيز نعمة169724252042084015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيبنين حمود وادي عبار169725252042116014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيختام كاظم عبد عجمي169726252042059287

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية االمام للبنيناحيائيعلي ارشد عباس عبيد169727232041013044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيرنده باسم شاكر وداي169728252042193064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض552.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيرقيه حسين جفات عبد الساده169729252042109024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض552.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيبنين جعفر حسوني صادق169730252042196006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائياستبرق هيثم روميل متعب169731252042193004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض552.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيعلياء رحيم منشد مخرب169732222042143266

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض552.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيهال توفيق عبد الحسين كرنفل169733252042101234

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض552.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيجنان حسين ساجت عبد النبي169734252042108054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيشيماء حمزه دوهان حمزه169735252042084485

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية يافا للبناتاحيائيحوراء فاضل شعشاع راضي169736242042117072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمالك عباس محسن حمزه169737252042096472

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب سالم ضهد خشان169738252042070109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرسل باسم عدنان عبد الحسين169739252042101069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيحوراء فارس فاضل عباس169740242042191024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائياديان سالم حمود وادي169741272042059003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيتبارك يحيى عيدان عباس169742252042056075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيكوثر فاضل حسن عزيز169743252042059704

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية الرملة للبناتاحيائيرقيه سعدالدين عبدالحسين عناد169744252042061012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض550.3اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرقيه زيد طالب حسين169745252042084268

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء مؤيد نعمه هارون169746252042062619

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيايه حيدر كاظم حسين169747252042059110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء كاظم نعمه حسين169748252042170313

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائينور قاسم داخل علوان169749242042168084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيرباب علي حارس عبد169750252042193055
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمة صالح علي موسى169751252042100113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائينرجس عبد هللا محمد سالم عبد الحميد169752252042108251

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم فارس جبوري تميم169753252042100366

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيفرح سعد حسن نعمه169754252042110048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيتبارك زايد عبد عباس169755242042168020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء علي عريان كاطع169756252042059414

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض549.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيمريم حيدر عطيه محمد تقي169757252042082048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور فاضل عباس احمد169758252042100521

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيايات زهير مجيد هادي169759272042086001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيرسل صالح مهدي عبد الرضا169760272042147020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيآيات رزاق عزاره هادي169761252042084013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائينرجس صادق فخري عيسى169762252042055086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيريام جميل شاكر عبد العباس169763242042142018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيجلنار حسن علي طه169764252042170150

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء حسين علي مراد مراد169765132042121090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائياالء محمد جاسم عباس169766252042084063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيأبرار علي عبد زيد شعالن169767252042110001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيتبارك فاهم كاظم محمد169768242042110017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيتبارك علي جواد كاظم169769252042108048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائييمامة رياض هاتف موسى169770252042108277

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب عبود جاسم عبود169771232042087180

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب خليل ضاحي محمد169772262042132124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيزهراء عدي عطيه خويط169773242042142027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزهراء كاظم عبيس صالح169774232042113036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيساره جالل محمد عذاب169775272042052105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيرقيه علي جبار راهي169776252042097060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب انور مجيد رسولي169777252042062664

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيرشا جليل جري يوسف169778252042110024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيحنان علي حمزه عبيس169779232042098057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبتول كاظم طارش كاظم169780242042220111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينرجس عامر موسى مزهر169781252042170615

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيبنين داخل جبر محمد169782232042144017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيازهار فاضل كوكز جثير169783222042147004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائينبأ كاظم جواد وناس169784232042113079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيفاطمه ادريس حبيب ادريس169785232042102065
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينور الهدى خيري عبد حسين169786252042084708

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب علي ظاهر عبود169787272042060175

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينور الهدى سلمان اسماعيل ناجي169788272042056430

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيبنين حيدر علي حمزه169789232042144015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيحوراء كامل كاظم عبد زيد169790272042068056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض545.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيعبير عماد عبد الحسن حمزه169791252042082035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيتبارك جبار ساجت خلف169792242042093041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيمحدثه علي مهدي محمد169793232042145123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب محسن عبد الكاظم جواد169794242042102173

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائياكتفاء حسن عمران جله169795232042124009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمريم عباس عبد الزهره شنكول169796252042059738

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيخمائل مسلم لفته علوان169797272042147014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيرغد رائد عدنان محمد169798272042060100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيامل قصي رحيم حسن169799232042078007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتبارك الرحمان شهاب حمزه عباس169800162042165089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض544.4ثانوية التحرير للبناتاحيائيبنين محمد نجم عبيد169801232042096017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء تقي جودي عبد الكاظم169802242042077020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيرقيه عالء جاسم محمد169803232042220010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين فاضل اسود عباس169804252042062206

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية يافا للبناتاحيائيبنين سعيد جبار خشان169805242042117038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيزهراء عريان سويف عبادي169806252042055043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية يافا للبناتاحيائيعهود لقمان عنون دغباج169807242042117198

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائييسر رائد حسن علي169808252042059908

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينورا فالح عبد الحسن جبر169809252042059852

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزينب احمد فاضل بدير169810272042107042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيهاجر عقيل محمد بدعان169811252042084742

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية الرملة للبناتاحيائيزهراء صبحي كريم جاسم169812252042061016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيازهار علي غانم عبد169813222042185006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم سعد مشكور طاهر169814252042100345

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيرقيه زيدان خليف هدمول169815262042074046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب جوحي زرار سلمان169816222042164050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائياسراء قحطان حميد عبد169817232042164003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور عماد حسين عبيد169818232042088497

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيجنات حيدر محمد حيدر169819252042096123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حليم فاهم محمد169820252042109062
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيعذراء فوزي دينار زياره169821162042265040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيندى منير عبد الهادي عبد الكريم169822252042100440

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيغدير حسين هادي خلف169823252042059616

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيعلياء علي عبد الزهره علي169824232042177036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم محمد169825252042084369

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسجى جاسم محمد علي حسن169826252042062791

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيطيبة علي عبودي نعمه169827252042070144

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب سلمان راضي فزع169828262042120112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيكوثر محمد عبد الحسن عبود169829252042094061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينبأ ذياب داخل عبيس169830252042109084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيسجى حسين خضير حسن169831232042130042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب جميل عبد الكاظم عيسى169832242042117144

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيداليا نبيل اوحيد حبيب169833232042123041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور الهدى عقيل عزيز مهدي169834252042096517

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيساره اياد كاظم دحام169835252042097116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعال حمزه جبر سالم169836232042109122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك فاضل محمد عبد الرضا169837252042062254

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب فالح احمد حسن169838272042088128

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية القادسية للبناتاحيائيشهد احمد فرحان عبد هللا169839252042111025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيآيه امير مكي اسماعيل169840232042086026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيعلياء عباس صبر شنان169841232042099035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه عدنان عبد طاهر169842252042059669

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيفاطمه حسين مرهون عبد169843232042149047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيزهراء رائد جبار عبد الرضا169844252042064039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيرقيه فاضل سويف شالكه169845232042210003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتقى فيصل جبر فرحان169846252042062281

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائينور صفاء صبر شنان169847232042099050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء باسم محمد اسد خان169848272042058126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيحوراء حيدر سعدي حسن169849252042108062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب ظاهر محسن عبادي169850252042062703

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيايات عدنان مردان شطنان169851272042060023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيورود علي كاظم علوان169852272042072065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائياسراء قاسم محمد عبد الحسن169853252042089008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيحوراء عبد الكاظم علي عبود169854232042115048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائينرجس ضاري فياض علوان169855252042086145
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائينداء حمود كماز طرخان169856232042113082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائياسماء مجيد حميد عبيد169857272042072004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيدعاء حسين سعد نجم169858232042102021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر والي جبر169859222042421047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحنين مشكور جابر وهد169860242042168023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيفاطمه فاضل مطلب حسن169861232042081061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيانعام شندل جبار صدام169862242042134016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية يافا للبناتاحيائيمروه علي شعالن مجول169863242042117237

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيحوراء حميد جليل محمد169864232042100017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائياسماء عبد الحمزة كطران كاظم169865252042170021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء عيدان هادي حسين169866232042092101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء رائد نعيم لطيف169867262042082011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض541.9ثانوية التحرير للبناتاحيائيحوراء ميثم كاظم خالد169868232042096034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيساره حسن عبد مسلم كاظم169869252042089083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيحوراء علي مسلم حمزه169870232042115050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبنين صباح مهدي حسن169871252042096084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع595.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيهدى عبود صبر راضي169872272042062114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع591.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيزهراء قاسم عبد االمير جاسم169873272042067043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع591.0ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيمنتظر صالح الدين عبد المهدي جواد169874272041018037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع590.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء ياس كاظم مطرود169875272042056207

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع590.0اعدادية النجاح للبناتاحيائييسر سعد حبيب حمودي169876272042060332

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع589.0اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد نعمه الطيف هادي169877272041001030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع589.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيفاطمه علي قند ذخير169878272042076046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع588.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب حميد علي سهر169879272042058174

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع588.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائياستبرق هالل عريبي حسن169880272042160435

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع587.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمرتضى شاكر عباس عبد الحسن169881262041009131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع586.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب خالد كاظم عبيد169882272042088118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع586.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه حسين عليوي عبد169883272042055220

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع580.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيمنار الهدى علي بدير حسن169884272042062099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع580.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء هاشم مجيد نعمه169885272042160442

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع579.0ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيسعد علي كاظم ظاهر169886272041018013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع578.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه حيدر علي عباس169887272042095113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع577.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيحنين سالم احمد عبد169888272042061014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع577.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائياحمد ماجد حميد حسون169889272041034010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع576.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزينب راجح مراد عمران169890272042107046
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع575.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمروه نجاح عبد المهدي عباس169891252042100322

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع575.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب موفق كاظم محسن169892272042055166

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع573.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزينب عبد الحسن عبد عون هادي169893272042147036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع573.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعلي ثعبان يوسف نجد169894272041002104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع572.0اعدادية غزة للبناتاحيائيرواء عباس خلف نصيف169895272042057072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع572.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيهبة نبيل خليل خضر169896172042290208

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع572.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيبتول علي جابر محيسن169897122042090008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع572.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيامير محمد عبد الرضا جاسم169898252041031077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع571.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيرسل حيدر محمد حسين عبد الوهاب169899122042117008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع571.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء صفاء جميل خضير169900262042096076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع570.0اعدادية االنام للبناتاحيائيايمان برهان مولود خماس169901212042135010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع570.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب علي جبار عبد169902272042056225

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع570.0الخارجيوناحيائيباقر عادل فهد مهدي169903272041400008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع570.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائياحمد عباس مهدي صالح169904132041023007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع570.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيزيد علي زبالة حسين169905272041002066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع569.0اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيحسين كثير عبد هللا ناجي169906262041050016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع569.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء علي وحيد عباس169907252042084359

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع568.1ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمحبه محمود مصطفى مهدي169908122042109139

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع568.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيفاطمه ناهض خضير عليوي169909232042081063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع568.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيعذراء عرفان عبد الرضا جعفر169910252042100052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع568.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد باقر سعد محسن حسين169911152041001102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع568.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء فارس نور حسن169912232042142150

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع568.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيمريم صالح عبد وادي169913102042123052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع568.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء عامر فليح مهدي169914252042084338

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع568.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيفاطمه صفاء ادريول غضبان169915152042044159

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع567.5اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعبد هللا حسين هاشم كاظم169916272041005084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع567.0ثانوية الدرعية للبنيناحيائيأحمد ناهض نجم فرحان169917232041170002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع567.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه حيدر حمودي ياسين169918252042100158

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع567.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائياحمد جاسم حسن ناصر169919272041013004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع567.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيرقية محمد عبد الشهيد حريجه169920272042064053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع567.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحيدر اياد كاظم عيدي169921262041027045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع567.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسكينه خالد خليل ابراهيم169922232042114083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع567.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمحمد صادق رحيم عواد سيف169923232041173137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع567.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره صالح حلبوص حمزه169924232042087192

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع567.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسين مطر169925232042304127
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع567.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيسجاد ظافر محمدجواد علي169926232041024024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع567.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيرؤى ضياء علي حسين169927232042117063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع567.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايات حيدر ابراهيم جاسم169928232042087026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع567.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسين حيدر حمدان حسين169929152041003020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع567.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيكاظم فيصل عباس حمود169930272041010135

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع566.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيالمنتظر حسن ابراهيم شاحوذ169931232041009011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع566.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيامير اركان عبيد شراتي169932232041001006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع566.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيضحى حميد يعقوب عبد169933272042056280

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع566.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيمريم حسين نجم عبيد169934272042093100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع566.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد مشتاق طالب عبد علي169935222041093073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع566.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيهاله شاكر كاظم منسي169936232042077144

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع566.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيبراء نجدي كاظم عبيد169937272042070017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع566.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزهراء اباذر عبد النبي عبد الوهاب169938232042142131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع566.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائيزينب رحمان كاظم صبر169939272042080026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع566.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء رياض عباس حمد169940232042087010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع566.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيعلي حيدر حايف حرمس169941232041027031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع566.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء جاسم حمزه مطلك169942272042061030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع566.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيفداء معد صيهود صكر169943272042081114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع565.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيسجى تركي جعفر يوسف169944272042088136

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع565.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيعباس كريم سعود طبير169945222041302037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع565.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائينور حسين رحيم عباس169946142042224140

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع565.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيزينب يحيى عباس زعل169947242042093097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع565.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغدير حيدر عباس غافل169948232042088351

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع565.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيلجين عامر موسى عبد169949272042056376

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع565.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيحسام الدين باسم حسن هاشم169950142041170015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع564.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائياحمد حامد صالح سليمان169951272041151002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع564.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيتبارك حسن كاظم عبد االمير169952272042081025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع564.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحيدر حسن مكي محمود169953272041002058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع564.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيسجى جواد فاضل عبيس169954232042116029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع564.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيظالل رحيم حسين غانم169955272042055199

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع564.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينور الهدى حسن صالح هادي169956272042056428

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع564.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيمنتظر سعد ياسين حسين169957272041011124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع564.0ثانوية الصمود للبنيناحيائياحمد عبد الكريم علي خروع169958222041008002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع564.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيعباس فاضل عبد باقر169959252041122074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع564.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد علي هادي حماده169960252041007341
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع564.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء علي غازي حسن169961222042153183

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع564.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيابو الفضل صباح بدر شلش169962282041006005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع564.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائيفاطمه جواد كاظم جعاز169963272042080042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع563.3ثانوية المتميزاتاحيائيمينا فارس عبد الحسين خليل169964252042074096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع563.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيزهراء هادي عبد عطيه169965272042097031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع563.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينه عباس عبيد مزعل169966232042093095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع563.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيكرار علي فاهم مزهر169967232041049041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع563.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيساره جبار مهدي حسين169968272042097035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع563.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيمنى اسماعيل متعب حمد169969232042125084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع563.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيرسل محمد كومان حول169970232042098077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع563.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عباس فاضل دنان169971232042120095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع563.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيأميره علي طعمه كمر169972232042086014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع563.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيهديل حازم شنان فليفل169973232042271790

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع563.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيضحى محمد غازي عبد169974232042149041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع563.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعال فراس جواد كاظم169975232042087247

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع563.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيزهراء حيدر حسن محان169976232042095039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع562.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيابراهيم هادي فالح كريم169977272041005003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع562.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايثار علي حسون شياع169978272042058031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع562.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيبيداء احمد عبد علي زغير169979272042068037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع562.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيامل جبار مهدي حسين169980272042097007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع562.0اعدادية البالغ للبنيناحيائياحمد حسين شمال ظاهر169981272041036007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع562.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء عباس حسون جبر169982272042079050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع562.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه حيدر كاظم علوان169983272042088167

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع562.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيفاطمة طه ياسين برغش169984272042068153

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع562.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيسجاد مشتاق عيسى عاكف169985232041020152

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع562.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب علي مزهر جواد169986232042090106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع562.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد احمد علي هادي169987272041014194

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع562.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيبراء قاسم جواد ناهي169988232042144009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع562.0ثانوية مارب المختلطةاحيائيحنين علي نعيم جبر169989242042159003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع562.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسن صفاء حسن محي169990222041072024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع562.0ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيحسين عامر لطيف مهدي169991232041029008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع561.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائينبأ احمد محيسن عيدان169992272042088200

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع561.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيزينب عباس علي حسين169993232042100039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع561.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحيدر حسين مشعل عفريت169994272041002059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع561.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيعذراء علوان فيصل حربي169995272042069071
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع561.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيهبه رياض كاظم خضير169996272042055303

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع561.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرحاب حسن راهي بعيوي169997252042062380

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع561.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي طه عبد المحسن حمزة169998272041014152

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع561.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيسجى عامر حميد جاسم169999272042091094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع561.0الخارجياتاحيائيزهراء محمد عبد الخضر عبد الواحد170000272042401077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع561.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي محمد عوده عبود170001222041072109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع561.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايه حمزه علي لفته170002222042103040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع561.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائييونس علي جياد ابراهيم170003232041183109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع561.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيمريم ناجح نوري حسن170004272042089125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع561.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيالكوثر عالء عبد الحسين دويج170005242042088006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع561.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيزينب موسى غني حسون170006232042165018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع561.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائينورس سعيد جواد كاظم170007252042102047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع561.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيدالل علي شناوه رهك170008232042182007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع561.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحمزة غالي زعين منصور170009252041116020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع560.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرقيه ياس خضير ميري170010272042058112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع560.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيبنين عايد بخيت هليل170011272042055035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع560.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيهدى عبد الجاسم عبد الكاظم جواد170012232042080131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع560.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيفاطمة فزع داود سلمان170013222042139194

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع560.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمنتظر بخيت علي حسين170014232041020390

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع560.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيفريال محمد حبيب ابراهيم170015232042082070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع560.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيآيات ماهر شاكر رضا170016232042086022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع560.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيحوراء احمد وداعه عبيد170017272042054019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع560.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيبنين ماجد عاشور محمد170018272042061010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع560.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيتبارك اسد كاظم حسن170019232042103022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع560.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيعصماء حسين جاسم محمد170020232042088341

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع560.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم عمار حياوي لفته170021162042243081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع560.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيداود حيدر خبط عباس170022252041207032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع560.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيعبد هللا حمزة كامل مبدر170023242041164010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع560.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه محسن عبيد حسين170024252042084585

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع560.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيرجاء فرحان فليح جاسم170025272042147017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع560.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيسجاد عدنان عبد األمير جواد170026272041027034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع560.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيرسل علي عبد الحسين عبادي170027232042143009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع560.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيهبه حسين حطحوط كنيوت170028272042063213

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع560.0اعدادية الشموس للبناتاحيائينرجس عالء حمزه يوسف170029232042101076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع560.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيناديه ضياء عبد السجاد محمد حسين170030272042103037
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع560.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغدير صالح حسن احمد170031252042100081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيبنين علي هاشم جاسم170032232042117036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمهند خضير نايف كزار170033222041051125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيأحمد سعد عطوان عبد هللا170034222041019003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيسوسن عباس راهي سلطان170035272042059083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائياالء رحيم عبد االمير فرج170036122042122004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيمحمد احمد حسين عبيس170037232041038054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0ثانوية حلب للبناتاحيائيزهراء عامر هادي حسين170038232042129011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيسجى عصام حسين عبد الرضا170039272042068121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيعلي ستار سعيد كاظم170040232041049035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائينبأ سعدون رحيم جبر170041232042149058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيامير علي عبد عباس170042232041024005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائياحمد حازم اسماعيل حسناوي170043252041151010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0اعدادية دار الزهراء(ع) االهلية للبناتاحيائيسكينة عامر عبد ناجي170044252042072011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزينب هادي عبد الحسن علي170045272042055168

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائياديان جميل حسون عبيد170046272042063004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيهدى صاحب ياسين حسين170047252042070228

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيفاطمه سالم كاظم خليفه170048162042169050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائياالء محمد مجدي موسى170049232042090010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيشفاء حامد خضير عباس170050272042160266

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزهراء عماد سهيل حمزه170051272042147028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0ثانوية المزايا االهلية للبناتاحيائيجمانه صفاء حسين علي170052232042151003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيتماضر عماد حسين كريم170053232042136007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيساره وليد سلمان حسين170054232042095055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيصادق خضير نايف كزار170055222041051049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0ثانوية البدير المسائية للبنيناحيائيسجاد موسى جبار شيال170056242041209014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائياحمد حسين سلمان عوده170057272041002003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزهراء رضا حطحوط اعتيج170058232042081032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء علي رزاق حمزه170059232042145063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0اعدادية خولة للبناتاحيائيزهراء علي سالم صجم170060242042116025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيصفا رضا نصيف علي170061232042087224

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0ثانوية التراث للبناتاحيائيزهراء صالح مهدي حسن170062232042148023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمة محمد علي عباس170063232042271602

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمصطفى سعد زغير جابر170064152041071384

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائياسيا علي عاشور حمد170065272042080006
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيحسين فهد عبيد فرحان170066232041011019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0ثانوية النيل للبنيناحيائيحيدر حسين عويد عبيد170067232041033037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمصطفى رضا حسن صالح170068232041009115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيحارث رحيم سلمان شلواح170069272041024021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيامير عدنان هاشم جاسم170070232041005016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمنتظر احمد نعمه شياع170071272041039010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيذو الفقار حيدر مهدي جبر170072272041024040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب عالء عبد الحسن هادي170073232042082047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيافراح علي جبار ابراهيم170074272042095008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيفاطمه عادل عبد الكاظم حسين170075252042113022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيعلي عقيل عبد الرضا جبر170076272041036071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيرفل فالح عليوي هنيدي170077142042093026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيغدير حمود علي هداد170078232042127085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي فارس احمد نعمه170079252041200089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0اعدادية الهندية للبنيناحيائياحمد فالح عباس محسن170080272041010013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيدعاء احمد عبد الحسين حجيل170081232042113026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيضحى خليل صاحب صيهود170082272042060215

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيمجتبى محمد جواد محمد رضا ابراهيم170083252041216015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي رياض عبد اليمه كاظم170084272041014149

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيتقى عدنان جواد عبد الكريم170085272042056117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيزينب مهند سعد محمد170086232042105044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيأبرار أياد سعدون شنين170087222042414001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيحسين حيدر عبد العباس عطيه170088272041151021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيهيفاء عادل نهير بزي170089272042069125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسن طاهر سالم خلوف170090222041010021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيافنان عدي محمد عبد علي170091242042136011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيباقر احمد مهدي حنتوش170092232041027007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيسجاد عقيل صاحب عزيز170093232041038026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء زيد خالد عبد الحسين170094232042088196

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيفاطمه اسعد مهدي هادي170095272042070065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيسجى فليح حسن عبد170096272042147043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائينور اياد عبد االمير شالكه170097272042107067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينبأ احسان عطيه كاوه170098252042096485

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0ثانوية الطف المختلطةاحيائياسراء حيدر حمزه عمران170099232042177006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0ثانوية المناقب المختلطةاحيائيميامي عالء حسين منعم170100232042203007
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعباس حاجم مطر عفان170101252041007179

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه علي شاكر هاشم170102242042123136

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه احمد علي حيدر170103272042060240

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه راضي طالب كاظم170104232042088372

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0ثانوية القبة للبنيناحيائيمصطفى غانم عزيز بيرم170105172041081036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزهراء حمود وادي عبار170106252042116038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيمصطفى نجم الدين محمود محي الدين170107202041311061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه سليم محمد جميل جبر170108132042118207

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيلقاء ثامر احمد رحيم170109232042103085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيموسى كاظم حمزه كاظم170110232041253146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب زاهر الزم محمد170111222042392070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيناديه خضير جرو حسون170112272042094070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيعلي عدنان عباس عبيد170113222041058086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0ثانوية علي األصغر(ع) لاليتام األهلية للبنيناحيائيعلي محمد يعقوب ابراهيم170114272041134012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيماريا منذر رشيد صالح170115112042074065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيبنين محمد لبيب ابراهيم170116232042130014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيرقيه فاضل مهدي مرزه170117272042088089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيايه عقيل غازي جاسم170118152042080028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد عمران داخل شبيب170119272041007112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0الخارجياتاحيائيسهى علي صاحب هلول170120272042401104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفرح مسلم عيسى حسون170121252042100273

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم معتز عبد الخالق عبيد170122272042060291

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيام البنين صالح مهدي سلمان170123162042452004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء انيس مجيد رشيد170124232042088181

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائينبأ فاضل عبيس جوده170125272042055283

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيعلي حسين حمزة جابر170126232041049032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي مصطفى عبد الحسين كاظم170127272041014169

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0اعدادية المعراج للبنيناحيائيعلي عبد الكاظم حسين عليخ170128112041024017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعباس فاضل عبد الصاحب مهدي170129232041008091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء حسين عبد علي عيدان170130272042160439

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء احمد ناصر حسين170131222042156108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0ثانوية البيان للبنيناحيائيحمزه عواد عبد حمد هللا170132272041032018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعباس حيدر حمزه عبيس170133232041173078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيهند ستار ندى عباس170134232042131087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائينور هيثم ثجيل عاجل170135272042080064
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسنين وليد خالد خضير170136222041003057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتبارك صفاء عبد الحسن جبار170137242042106036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0اعدادية حطين للبنيناحيائيسيف عماد محمد عباس170138232041023016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور الهدى هاشم عبد االمير ساجت170139252042170637

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمه موسى ساجت وني170140222042204178

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0اعدادية الفاو للبناتاحيائينور الهدى فالح ناصر حسين170141232042111127

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0اعدادية السدة للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد راضي حسن170142232041016032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيهديل حسن عبود هادي170143272042071079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيوسن نعيم كريم حمود170144272042052196

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيامير حيدر حمزه موسى170145232041251045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيهاله علي عبد الغني جالب170146222042141256

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي خالد نايف ناصر170147232041016047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي حميد شافي عبد العباس170148272041009075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيفاطمة أحمد عبد الرضا حمادي170149272042091113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائينور فاضل جبار شمخي170150252042056337

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياديان محمد كاظم حمادي170151232042127001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب كاظم عبد سعدون170152222042156181

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينور محمد حسن موسى170153272042063209

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيقاسم كامل عبيد حمادي170154232041067088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0ثانوية الرفل للبناتاحيائياسماء محمد حسين عباس170155272042085003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعباس جواد علي عبد هللا170156232041005067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيمسلم عقيل عبد االمير عبد الحسين170157222041077185

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد احمد عيسى عبيس170158232041020294

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينرجس عقيل ذنون حسن170159272042056421

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمرتضى صالح ربح جبار170160222041020095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمنتظر محمد فضل عباس170161272041035103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتقى سامر محمد علي نوري170162232042088112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0مدارس االمام علي (ع) النموذجية في ايران-قماحيائيمصطفى عالء مجيد رشيد170163132041205016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين عدنان زناد جبر170164272041014059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينبأ جبار حسين جبر170165252042084671

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيامنيه علي امجد هالل170166232042142023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيفاطمه حسين علي علوان170167232042098156

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن عباس كامل ناجي170168252041044080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0اعدادية النيل للبناتاحيائيياسمين محمد قند فليح170169222042169111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنيناحيائيعباس رعد هاشم البو سوده170170232041069024
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/كربالء/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيحسين كاظم علي راهي170171222041040047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية591.1ثانوية المتميزيناحيائيمحمد باسم جبر رباط170172242041041080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية591.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائينبأ كاظم محسن حمادي170173242042108126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية591.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيياسين عايد مغير هاشم170174242041005199

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية590.8ثانوية المتميزاتاحيائينور حسن عبد الكاظم محسن170175242042084096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية590.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيزينب محمد عالوي حنتوش170176242042131032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية590.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينه مهدي غافل زويد170177242042120161

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية590.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب مرحب درسون ابو ذينه170178242042220455

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية590.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعبد هللا حبيب جعفر محراث170179242041003145

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية590.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيصفا قاسم سلمان سرحان170180242042121194

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية590.0اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء ذياب لفته حجيل170181242042095039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية590.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيمريم ضياء فاضل حسين170182242042121259

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية590.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء راسم كاظم كريدي170183242042220342

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية590.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء خليل روكان مخيف170184242042119081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية590.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد علي فوزي زيدان170185242041001114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية589.4ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيكرار مثنى ناجي حسن170186242041048028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية589.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيابتغاء نجاح عوده حسون170187242042220019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية589.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيحوراء محمد عبد الرضا حسون170188242042123054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية589.0اعدادية السنية للبناتاحيائيساره ماجد شنيع كاظم170189242042102186

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية589.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمصطفى جبار ناصر حسين170190242041003266

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية589.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء رشيد متعب حسين170191242042095069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية589.0اعدادية حلب للبناتاحيائينور الهدى خالد عليوي حمزه170192242042107167

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية589.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيهدى هادي جبر وهد170193242042135070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية589.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيابرار داخل معارج يونس170194242042120002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية589.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء كاظم علي حسين170195242042108067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية589.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيبنين عبود جابر عبود170196242042121049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية588.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمة حيدر نوري نجم170197242042108099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية588.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الرضا حسين170198242042110093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية588.0اعدادية عفك للبنيناحيائيمجتبى فليح حسن شناوة170199242041011061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية587.0ثانوية غزة للبناتاحيائيضحى كاظم لفته حسن170200242042097029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية587.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء نهاد جاسم محمد170201242042121141

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية587.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعبد الرحمن كريم بالسم خلف170202242041003141

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية587.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسمر جعفر جليل حسيب170203242042220507

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية586.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيغدير جبار وحيد عبيد170204232042271540

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية586.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيصاحب محمد كاظم علي170205242041204070
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية586.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيخواطر ناظم جدعان ياسر170206242042121080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية586.0الخارجياتاحيائيزهراء عماد كاظم سياب170207242042401036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية586.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب علي سلمان خماط170208242042106127

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية585.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرسل ناظم زغير جابر170209242042220274

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية585.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيتبارك نجم عبيد علوان170210242042121063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية585.0اعدادية دمشق للبناتاحيائينور علي حميد جينه170211242042121298

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية584.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب سالم عبد زيد ماضي170212242042220415

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية583.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيهدى نصير نادر عوده170213242042120299

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية583.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء فاضل جواد كاظم170214242042120131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية582.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيبنين صباح مع هللا عبد170215242042146021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية582.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه احمد صالح هادي170216242042120214

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية582.0اعدادية النور للبناتاحيائيمريم حيدر بريدي هاشم170217242042095131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية582.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيمريم صالح مهدي حسين170218242042103101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية581.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه خالد حمزه حرز170219242042120222

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية581.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرسل سامي جرد خطار170220242042220259

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية581.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمياسر راضي هادي وطن170221292042094052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية581.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين باقر صخيل حسين170222242042220117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية580.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب ربيع خلف كريم170223242042110052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية580.0اعدادية السنية للبناتاحيائياالء جاسم محمد دهش170224242042102008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية580.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتبارك احمد عبد الحميد ابراهيم170225242042106033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية580.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن عباس170226242042125007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية579.0اعدادية دمشق للبناتاحيائينور الهدى باسم محمد عبد هللا170227242042121288

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية579.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيهديل كاظم يوسف كاظم170228242042121312

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية578.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه عادل شعالن سرحان170229252042062441

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية578.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين هاشم عزيز جوده170230242041001086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية577.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعياحيائيجعفر اسعد عبد علي عبد الرضا170231242041031007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية577.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينورس مجيد طراد مرهش170232242042220801

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية577.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيهاله ناظم شعالن جبار170233242042092123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية577.0ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائيعلي مهدي جميل حسين170234242041211056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية577.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيايه حسين عبد االمير محمد رضا170235242042121029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية577.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب جميل ياسين عبيد170236242042106112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية577.0اعدادية سومر للبنيناحيائيعلي كاظم حمزه عباس170237242041009107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية576.0اعدادية حلب للبناتاحيائياميره سالم غانم حمادي170238242042107009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية576.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيانتظار احمد تايه كاظم170239242042121017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية576.0الخارجيوناحيائيعلي مراد كاظم حسن170240242041400079
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية575.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيقمر فارس هادي طاهر170241242042082062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية575.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيشيماء علي محمد حسن عبد الزهره170242242042121191

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية575.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيسجى قاسم هادي علي170243242042141059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية575.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيشروق جاسم عداوي كاطع170244242042141062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية575.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء حيدر غالب شهد170245242042093072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية574.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد عالء عبد المحسن منصور170246242041003240

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية574.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء حاتم محمود حسين170247242042139054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية573.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيصفاء ميري جبر محيسن170248242042169053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية573.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيعال فاضل كتاب دهش170249242042108095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية573.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيام البنين صالح مهدي جاسم170250242042092005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية573.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحوراء جاسم عويز لفيلف170251242042124052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية573.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيمريم علي راشد هديد170252242042153017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية572.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيايات حيدر حسن علي170253222042135019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية572.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيوالء حبيب محمد ذياب170254242042220838

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية572.0ثانوية البدير المسائية للبنيناحيائيمنتظر محمد كاظم المي170255242041209023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية572.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمجيد فاهم سلطان حسين170256242041038055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية571.0ثانوية المتميزاتاحيائيعذراء عماد شهيد علي170257242042084056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية571.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيعلي حازم محمد لفته170258222041019111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية571.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء أمير حسن عجيل170259242042108058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية571.0اعدادية حلب للبناتاحيائينبأ صالح حسين غضب170260242042107162

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية571.0اعدادية السنية للبناتاحيائيبتول عاد حمود راضي170261242042102047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية570.1ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب نبيل جساب جميل170262242042189029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية570.0ثانوية الشريف الرضي للبنين - الوقف الشيعياحيائيمنتظر طاهر مهدي سعد170263242041054020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية570.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه زغير فرهود عبد هللا170264242042220631

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية570.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمرتضى سعيد فاضل ناصر170265242041006073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية570.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب ناصر حسين دخيل170266242042110061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية570.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيرسل عدنان عنيد حسن170267252042097054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية570.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيبراق زهير برهان عبد الكاظم170268242042100022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية570.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيحسن كريم سلمان عايز170269242041006011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية570.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيرسل حسين منصور كاظم170270242042121092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية569.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائياحمد عبد الحكيم خفيف خورشيد170271232041017004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية569.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزهراء عباس فاضل عبد170272242042146042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية569.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمه باسم رضا حمد170273232042090134

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية569.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيسجاد قحطان هرباد عبد هللا170274242041035069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية569.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيهدى علي جاسم حمود170275232042154054
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية569.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيتبارك إبراهيم هادي ثجيل170276222042143061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية569.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيعباس يوسف سالم عبود170277252041156074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية569.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائياالء عباس ناصر حسين170278242042124015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية568.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسن جليل حنون عبد هللا170279242041076025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية568.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين عالوي عواد كاظم170280242042220139

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية568.0اعدادية العشار للبناتاحيائيحوراء ستار خضير رويعي170281162042228036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية568.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق نذير عبد نذير170282252041045155

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية568.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيهدى محمد عبد ربه عباس170283272042059159

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية568.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيسجاد مهدي عبيد كريدي170284232041252101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية568.0ثانوية التسامح المختلطةاحيائيحسين سعد رجاب محمد170285232041192014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية568.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمرتضى ناصر طعمه علوان170286142041018177

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية568.0ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيجعفر علوان خليوي معيضد170287232041209004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية567.4اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيضحى عبد االمير مهنه هادي170288252042084493

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية567.0اعدادية السرور للبناتاحيائيكوثر كاظم باجي هالل170289242042085060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية567.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيعباس حميد عبد كسار170290242041015069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية567.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيمحمد علي حسين عبعوب170291232041199021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية567.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينبأ عقيل حسن عبد االمير170292252042100423

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية567.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيتقى صالح مهدي احمد170293182042146007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية567.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيرند رعد مناحي عيدان170294242042120108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية567.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيعبد الرحمن عيسى حسن محمد170295182041145014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية567.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه مشتاق رزاق عبد170296252042055074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية567.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهراء قيصر مصطفى عطشان170297242042103061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية567.0ثانوية عدن للبناتاحيائيفاطمه غسان ابراهيم رشيد170298232042076071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية567.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيرقيه محمد جبار حسين170299242042169027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية567.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم فاهم جبر170300252041205211

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية566.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيعهد احمد حميد مجيد170301312042063080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية566.0اعدادية دار الزهراء(ع) االهلية للبناتاحيائيرسميه يحيى هادي عباس170302252042072007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية566.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد الصادق علي محيسن ديوان170303242041001229

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية566.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيعلي حبيب حمزة محمد170304232041211034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية566.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيحسين غانم عبد خضير170305242041015041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية565.0ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائيباقر جاسم حسين كاظم170306242041156005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية565.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمنار كريم راضي حمزه170307232042271684

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية565.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيكوثر قاسم ظاهر عبد170308242042082064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية565.0اعدادية الرباب للبناتاحيائينورهان علي عيدان حسون170309242042094130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية565.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد دابي170310242042111042
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية565.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيزيد كاظم مطلب شخير170311232041042071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية565.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيمحمد جاسم محمد طاهر170312232041165037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية565.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب توفيق جواد شهيد170313242042104084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية565.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيعلي باسم عبد هللا عصفور170314242041028041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية565.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيازهر شاكر عبد الزهره خواف170315252041122014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية565.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيضحى عالء حسين عبد معين170316232042145091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية565.0اعدادية حلب للبناتاحيائيبنين حسن يونس جالب170317242042107022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية565.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيآيه وهاب رزاق صيهود170318232042122002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية565.0ثانوية رواد السالم االهلية للبنيناحيائيعبد هللا رائد عبد الحسن عبد الواحد170319252041213004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية565.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيساره جواد جليل جواد170320252042197008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية565.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيسجاد قاسم جبار مطر170321242041036074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية565.0اعدادية حطين للبنيناحيائيجعفر ابراهيم حبيب عبود170322232041023006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية565.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيرضا اسماعيل رحمان عبد170323242041008045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية565.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيمحمد علي يوسف ماجان170324232041059081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية565.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائييوسف علي عبد المهدي ثجيل170325242041003302

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية565.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيرضا محمود فنطيل عبد الحسين170326262041011072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية565.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين محمد كاظم عبد الحسن170327242041001079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية565.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسن فالح حسن كاظم170328242041027052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية565.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمنتظر كريم مطر عواد170329222041040156

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية565.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسين هادي مظلوم عبيس170330232041017045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية564.1ثانوية المتميزيناحيائيايمن دكمان ريكان راهي170331242041041015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية564.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائييسر نصير احمد عبد العزيز170332252042100609

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية564.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر ناصر حسين170333252042110045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية564.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيفاطمه الزهراء حيدر محمد عبد الرضا170334272042069077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية564.0ثانوية غزة للبناتاحيائيبنين محمد شاكر عسكر170335242042097007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية564.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيخديجه علي حسين علي170336252042096145

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية564.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين ميثم فالح حسن170337242042220150

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية564.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياركان عبد الكريم حنون مطيلب170338222041003029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية564.0اعدادية الثورة للبناتاحيائينرجس حيدر خليل عبد170339232042086167

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية564.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيغدير علي جاسم عبيد170340232042082065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية564.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب نافع حسين جالب170341242042110062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية563.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرحاب قاسم محمد حسن170342242042114096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية563.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائينور علي كاظم عذاب170343242042136117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية563.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيمنعم هادي برهان علي170344242041152055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية563.0اعدادية هند للبناتاحيائيغدير علي حسين اسماعيل170345112042079056

صفحة ٤٨٦٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية563.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحسن محمد جاسم محمد170346282041008030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية563.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيبنين ليث جبار حسين170347222042135037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية563.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيحنين فريد رحيمه عاشور170348162042332019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية563.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي عماد مالك محمد170349232041042129

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية563.0ثانوية االنبار المختلطةاحيائيحسين حسون كتاب سالم170350232041217005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية563.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمرتضى هيثم عبد سلمان170351232041043062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية563.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء موسى ثامر موسى170352242042092057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية563.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء نعمه جبار كاظم170353242042220387

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية563.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائينرجس اياد شاكر عليوي170354222042425035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية563.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيزينب عباس رسول جواد170355232042118038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية563.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيايام علي صاحب كاظم170356242042142004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية563.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيبهاء الدين كامل سرواط محمد170357242041001038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية562.0ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيزينب فاضل راجي شاهر170358232042209008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية562.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمرتضى اكرم صاحب هاشم170359272041010190

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية562.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينرمين خالد رحيم عبدون170360232042304205

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية562.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعلي عادل عوده جبر170361242041013097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية562.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيسجاد عالء كامل جبر170362222041001059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية562.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيرقيه حمزه حميد نعاس170363232042078038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية562.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب لطيف سلمان صكبان170364232042153103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية562.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه حمزه محمد خشان170365252042084550

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية562.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيرحاب كريم صياح محل170366242042100048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية562.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي جاسم محمد مجيد170367242041076078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية562.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيشمائل قاسم خضير جبر170368242042115065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية561.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائينور احسان علي حسين170369242042077054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية561.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيمحمد اياد جابر هذال170370252041030023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية561.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائينور محمد كامل كاظم170371242042141080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية561.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عبدالكاظم نعمه محيسن170372252042062577

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية561.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمصطفى مخلد محمد جواد حسين170373112041032087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية561.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم سعد ياسر الطيف170374252042096456

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية561.0اعدادية السنية للبناتاحيائيدموع صاحب عبد الرضا رحمن170375242042102105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية561.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائياديان عرفان عبد اللطيف جواد170376222042161001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية561.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيغسق احمد رمضان مسعود170377282042052077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية561.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيتقوى القلوب حسام حسين حميد170378242042220171

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية561.0ثانوية الرواد المختلطةاحيائيسجاد صالح خيري محمد170379242041020013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية561.0ثانوية البرهان االهلية للبناتاحيائيام البنين خليل رزوق مغامس170380162042278002
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية561.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيجليل زياد خليف علي170381232041181014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية561.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيفاطمه علي شاكر عبد170382242042103093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية561.0ثانوية التحرير للبناتاحيائينور الهدى حميد شعيل عوده170383242042101118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية561.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزينب هالل جابر سالمة170384222042143219

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية561.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمريم جهاد كاظم حسين170385242042106210

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية561.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيرضا ستار جبار عباس170386252041150146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية560.5ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقيه حازم راجح عباده170387252042108090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية560.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء احمد عباس حسين170388232042115073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية560.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب فيصل كريم حاجم170389242042095092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية560.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب رحيم فزيع عزوز170390252042059456

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية560.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد فاضل عباس كاظم170391232041282096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية560.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزهراء جميل مانع صحن170392252042087026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية560.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعباس ناظم جحيل حمزة170393242041027154

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية560.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيسجاد وهاب علي عبد الحسين170394242041027127

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية560.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيوفاء حسين كاظم عبد170395252042086170

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية560.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيسيف جواد رحمن جوان170396242041251036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية560.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد دحام صكبان عبيد170397242041003228

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية560.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسيف علي هدهود سالم170398242041001130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية560.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعلي عبد الصاحب كاظم جوده170399242041008084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية560.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيمحمد رياض جاسم شنين170400252041011075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيليث كامل عبود ناصر170401272041024075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0اعدادية دار الزهراء(ع) االهلية للبناتاحيائينور حسن هادي ناصر170402252042072018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيروان سعود عزيز حسن170403242042094043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء ربيع خلف كريم170404242042110043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمصطفى قيس لفته حمزه170405232041001087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن عباس عبد الكريم حمادي170406162041001024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياماني عادل صالح مهدي170407232042087021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيمحمد حسون بجاي عبد العباس170408242041202115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0اعدادية السنية للبناتاحيائيمنار جابر حميد عبود170409242042102271

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيفاطمه حسن علي تايه170410242042169066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد امين سعد ضياء جابر170411252041005071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0اعدادية االمير للبناتاحيائيزينب عبد االله صالح محمد علي170412252042083078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيام البنين حسين مهدي زغير170413162042247008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة كريم حسين حميدي170414242042119143

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيايوب حسن عبد الرضا كحيط170415232041185004
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسعد رعد مناحي عيدان170416242041001125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائيحيدر اركان محمد كريود170417242041156008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء حسن عيدان سلمان170418242042121111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0اعدادية خولة للبناتاحيائيشفاء كاظم عبيد جاسم170419242042116038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيهدى حيدر نوري ابراهيم170420272042058343

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيمحمد سجاد حسين عنجور170421242041167026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيسجاد حسن ناصر مياح170422232041034026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيتبارك اسعد عبد الحميد كاظم170423242042120048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائيعلي باسم عبدهللا جفيت170424162041135008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيزينب رياض عبد الجليل عبد النبي170425162042301037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيامير قيس محسن كامل170426272041035012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرسل يعقوب رحيم جعفر170427252042062403

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياالء عباس فاضل حسن170428232042087018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمصطفى راجح تالي كاظم170429242041003270

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيتقوى مكي عجيب حمود170430162042184063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرتاج صائب نجيب جابر170431252042062379

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيرقيه حميد وناس حسن170432242042077018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية559.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيروان احمد شراد لفته170433222042135080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية558.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك رياض عبد الحسن عبيده170434252042062239

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية558.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيخيرات يحيى حسن ابراهيم170435272042054023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية558.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد خالد مقصد راضي170436232041282088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية558.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيايات علي غازي عبد هللا170437232042100005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية558.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيفاطمه فارس عامر فرهود170438162042457035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية558.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء مهدي كاظم محمد170439222042175123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية558.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب احمد محمد كاظم170440242042220390

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية558.0ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيدالل صفاء حمزه عطيوي170441232042229005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية558.0ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيحماد خشان طالب حميدي170442232041186010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية558.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد ضرغام ناجح عباس170443252042062854

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية558.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيحنين عارف هزار لعيبي170444242042080031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية558.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعبد الرحمن صالح طه احمد170445172041011083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية558.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيوالء عبد هللا هاتف كريم170446252041152093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية558.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيأيه عائد وحيد حمزه170447242042220015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية558.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيسجاد حميد عبد عبد علي170448252041005036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية558.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيأحمد شغاتي عداي مفتن170449282041008003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية558.0ثانوية عدن للبناتاحيائيآيات واثق هادي سلمان170450232042076004
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية558.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائيمحمد رائد فليح حسن170451142041201035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية558.0الخارجيوناحيائيمحمد سمير ثامر عبد الرضا170452242041400094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية558.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتاحيائياميره معين مهدي محمد170453252042104001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية558.0اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب علي محمد جاسم170454242042107088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية558.0ثانوية  االندلس االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد ثعبان عبد علي170455252041049028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية558.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيدنيا جبار جوني شويلف170456162042240041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيشيراز بهجت حميد ظايف170457232042153118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم محمد170458232042105034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيساره وسام دوهان عبد170459252042062788

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينورس عبد علي سالم عبود170460252042084738

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0الخارجيوناحيائيمحمد قيصر مصطفى عطشان170461242041400099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب سلمان جابر مهدي170462242042095086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب (ع) للبنيناحيائيحسين راضي حلو جبر170463242041060012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسين صالح خليبص داود170464262041014033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيمصطفى تحسين سلمان سهيل170465162041363055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرفل علي عباس هاشم170466252042075025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين علي مدلول مخيف170467232042120033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائياالء فالح حسن داخل170468252042056031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0اعدادية السنية للبناتاحيائيساره عدنان بازول موحي170469242042102184

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيغدير طالل كاظم محمد170470232042077103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائينبأ جبار حاتم منوخ170471242042092114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد احمد جبار صدام170472252041031551

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمصطفى حسن محل زحول170473292041005149

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيمنار جاسم علي عباس170474232042094051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيحوراء علي هالل شنان170475232042089031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيمحمد رياض علي مطر170476102041011067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيغدير جابر لفتة عبد زيد170477242042119124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0اعدادية السنية للبناتاحيائيبتول يوسف كاظم جبير170478242042102050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائييوسف بشير فاضل شندي170479222041065108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيلقاء ستار اليج مشكور170480242042168071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيفاطمه سجاد عبد الوهاب شريف170481122042107167

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيزهراء فاضل كحن هوى170482232042126042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيامير باسم مكي عبد الزهره170483252041031068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيمحمد الجواد رضا حسين جوير170484232041165036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيمحمد مجيد عبد الحمزه لفته170485242041048037
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية557.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب عالء حلبوص حمزه170486232042087181

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية556.2ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيحسين شهيد ابو جاسم عبد170487242041048011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية556.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيايات عالء شاكر عباس170488232042305017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية556.0ثانوية الرباب للبناتاحيائياسل احمد مالك حمود170489232042147004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية556.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيصبريه مجيد حميد اسد170490162042380076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية556.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك علي حسين حميد170491252042062247

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية556.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيشهد عبد الكاظم هادي مراح170492242042106150

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية556.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيهادي عباس ياسين حمد170493242041203362

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية556.0اعدادية النور للبناتاحيائيوجدان عباس فليح حسن170494242042095155

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية556.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيفاطمه حيدر ضياء صالح170495252042056239

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية556.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيمحمد عمران موسى جفات170496232041172044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية556.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرونق نهاد سلمان ابراهيم170497232042109068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية556.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيهناء رياض كامل ليلو170498242042124204

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية556.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور حيدر شاكر شعالن170499242042114256

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية556.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء عادل كاظم عكلو170500242042119054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية556.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيجنات وليد حميد حسين170501252042062288

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية556.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيتبارك محمد عبد الحسن علي170502222042125021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية556.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيسجاد عباس حسن شيال170503242041010067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية556.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيبيداء نسيم محمد كاظم170504252042113005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية556.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيايه حسين نجم عبيد170505232042091015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية556.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيبنين حسن يوسف عطيه170506242042088012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية556.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائينوره عقيل محسن سدخان170507242042106228

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية556.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب رزاق تكتوك مارد170508252042062693

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية556.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيشهد حسين علي هدهود170509242042122094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية556.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبراء ضالل سلمان خشان170510232042142053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية556.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيخديجه كاظم طارش كاظم170511242042220221

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيكرار عبد الكاظم امانه محمد170512252041209034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0اعدادية بلد للبنيناحيائيحسين صابر فاضل عبد الحسين170513182041006045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيرسل سالم حسن عبد هللا170514232042168013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائياسراء عباس علي كسار170515222042113012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيزينب عبد كاظم محمد170516242042153007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0اعدادية العروبة للبناتاحيائينهال قيصر كاظم حسن170517242042120266

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيسجاد هاشم محسن هاشم170518242041204068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزينب ليث كامل كاظم170519222042134066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيسيماء فيصل غازي عباس170520272042059084
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيازهار ثابت هادي جبار170521242042191005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيبنين عادل عبد الحسين صاحب170522272042093021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعلي حسين هاني مطر170523242041203194

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه محسن امانه نجم170524242042095121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزينب علوان محمد علي170525242042111065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيكوثر جليل كاظم عباس170526232042169032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتاحيائيبتول جاسم محمد عباس170527222042386004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيطيبه صالح حسن حنون170528242042141063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0اعدادية سومر للبنيناحيائياحمد جليل رحيم كاظم170529242041009002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه مجيد علي حسين170530252042084584

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائينسرين رياض كاني بزون170531252042193153

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0اعدادية السرور للبناتاحيائيدهاق عواد كاظم جساب170532242042085021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0اعدادية القدس للبنيناحيائيحسين حمزه كاظم عبد الحسين170533232041055012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمنتظر عبد الحسين عيدان سمعو170534232041042191

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيايات علي عبد الرضا ماضي170535162042202023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد حمزه عبد الكاظم محمد170536252041031596

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الجبار كاطع170537242042120235

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية555.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبتول عالوي سبهان عبود170538252042062159

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.4ثانوية المتميزيناحيائيحمزة محمود محمد عطيه170539252041035016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي حميد جاسم مرير170540232041017093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي عبد االمير فدغوش170541232042304208

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.0ثانوية التحرير للبناتاحيائينجوى حسين طرير زغير170542242042101114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد حامد فريق مظفر170543272041014204

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايه عامر جاسم محمد170544232042087044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيوديان رياض محمد مبارك170545252042055100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.0اعدادية الطبري للبنيناحيائيايمن حسن شاطر شعيب170546232041061007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.0ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيعذراء سالم محسن جواد170547232042210007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيحسنات هادي حميد عواد170548252042084188

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرغد حسين علي متعب170549242042114100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيزهراء كريم عباس عودة170550242042126020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائياميره حمزه عبد حاجم170551242042123015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينة حليم كاظم حسين170552232042080080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء عالء يوسف عبد الرضا170553242042120128

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيغسق منذر خلخال عبادي170554232042153129

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيمروه عامر عبيد حمزه170555242042146082
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائياحمد محمد فاضل مهدي170556232041067008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين علي كاظم جعفر170557242041001072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعباس يونس هاشم داخل170558242041005091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.0اعدادية السنية للبناتاحيائيعذراء حيدر سلمان عوده170559242042102216

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي جبر حمزه عباس170560252041044272

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمحمد جبار جاسم محمد170561232041032061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب محمد علي حسن كاظم170562242042120152

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه انور مجيد رسولي170563252042084543

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية554.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه احمد عوده عناد170564252042100126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض591.0اعدادية السنية للبناتاحيائيهبه عيسى غازي فيصل170565242042102299

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض587.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء تحسين محمد علي حميد170566242042121109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض587.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسارة نهاد حميد عبود170567242042220466

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض583.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمرتضى كليف عباس سعد170568242041027258

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض579.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه اثير محمد سعيد علي170569242042118113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض575.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيامير نجاح كاظم وداي170570252041031079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض569.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعبير رزاق حمزه فرحان170571232042109121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض568.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد يوسف حسون صالح170572242041002117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض567.0اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمد حسين علي كريم170573232041055039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعلي عبد الخالق طالب محمد170574242041018066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض563.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيتقى عالي حسين ليل170575242042135021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيباقر محسن عبيس عبود170576242041203037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائيمحمد ماجد عبد حمزه170577242041211064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيهديل عمار احمد هادي170578242042130151

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيامير عامر خشان روضان170579242041003032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيايمان فواز عبد علي جياد170580242042146012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيصابرين صباح سلمان صالل170581242042130108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض555.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمة حميد كاظم عبعوب170582242042123133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض555.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعلي كمال لطيف شالل170583232041020247

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض555.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيدعاء ناظم شنداوي حسن170584232042271214

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيمؤمل طه عزيز عبود170585222041309037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمنتظر صالح يونس لهمود170586252041200154

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعلي حسين محمد علي محمد حسين170587272041019055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيساره ظافر صبري جبار170588242042092072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة راضي كاظم حاجم170589242042102236

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيذو الفقار محمد علي خضير170590232041008062
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائياحمد مالك خضير ساير170591242041006004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمنار عقيل حمزة كاظم170592242042119163

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور منصور ياسر عباس170593242042139146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيفاطمة حيدر سعيد عبد الزهره170594242042126029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيبشرى سلمان عبد عبيس170595242042101016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعباس حسين عبد الرضا ادويخ170596232041031048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض552.0ثانوية البيان للبنيناحيائيحسين رسول محسن عبادي170597272041032012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب مرزوك حنشول رميح170598242042134113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض552.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيهاشم جاسم مجيد طاهر170599252041031822

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد ميثم عبد زيد حبيب170600232041020037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض552.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم جبار ناجي170601242041037049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض552.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيرقية مكي سايب محمد170602242042135030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض552.0ثانوية االشراق للبناتاحيائيزهراء فليح حسن كاظم170603252042195016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيعبد هللا سرحان الوي محمد170604232041164028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيكريم رسول محمد كاظم170605232041183066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائينجالء مدلول ناجي ناصر170606242042124182

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسين كاظم جواد كاظم170607242041013055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض552.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيسفير شعالن عبد الحسين جاسم170608242041076062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتبارك حيدر عبد زيد جبر170609232042120039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد باقر فالح حسن معيوف170610252041031572

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحسين علي شجر جاسم170611232041005036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمرتضى وليد كاظم عبد170612252041207114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيعلي فاهم عبد لفته170613272041030023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية السنية للبناتاحيائيامنه زمان شنيع كاظم170614242042102014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيايمان فالح كتاب حلو170615222042162018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيقاسم عماد موسى حبيب170616232041224034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيحيدر قاسم عبد حميد170617272041024039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمجتبى جعفر محمد قاسم170618222041096048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية الرواد المختلطةاحيائيرجاء حميد عباس زلزل170619242042020005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعلي ناظم جبر علي170620232041172033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد الجليل جاسم محمد عبد الجليل170621252041044237

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء مرتضى عبد االمير حمزه170622242042220381

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيحوراء ناظم ضهيد حسين170623222042111022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيعلي مرتضى كاظم عطيه170624222041076064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمحمد عادل عبد الحسين كريم170625242041012052
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيفاطمه فاضل عباس مبدر170626242042094097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمحمد علي محمد عبد الحسين ابو حنينه170627252041001262

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائياحمد جبار غركان عبادي170628242041002003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيمصطفى سليم عبد الرضا هارف170629242041071094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية عدن للبناتاحيائيشهالء رحيم مزيون فرحان170630232042076060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيانتصار ماجد مرزه عبود170631242042120020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيعبد الباري محمد عبد عريمط170632242041071048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيسيف الدين حسام سعد يوسف170633232041020157

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد عالء كريم عبد هللا170634252041031636

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسام ناظم عليوي عبيد170635272041014038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي رائد محمد خزعل170636232041007122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحمد باقر حيدر ساجت خضير170637272041009104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمنتظر حيدر محيسن عليوي170638232041071079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمحمد حيدر حمدي ناصر170639242041006067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمجتبى عباس قسام زيدان170640232041020290

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيايمان عباس سلمان عبد170641242042146011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء عماد عبد الكاظم محمد170642242042108066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيفائز عباس حسن سعيد170643252041207081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور علي جبار خزي170644242042106226

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية اسماء للبناتاحيائياسراء قابل جبار واشي170645242042104008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائياستبرق خالد محمد عبد الرضا170646242042108006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية الرواد المختلطةاحيائيفاطمة كائن عبد االمير حسون170647242042020017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه نجم عبد محمد170648242042149095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيدعاء مهدي مانع نعيمه170649222042394025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبنين حسن بهيد مشكور170650292042057046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيسكينه أحمد لطيف زغير170651242042093108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائياسراء داخل حبيب ضاحي170652222042161002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيهدى جبار جدعان خنجر170653242042096170

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية السرور للبناتاحيائيهاجر خالد مهدي حسن170654242042085068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب قيس هشام بايون170655242042095093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيشهد سعد سوادي خلف170656242042122095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب فاضل عبد هللا الغزاي170657242042121159

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائينبأ رحيم فلك عبد170658242042124178

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية التحرير للبناتاحيائياسيا حسين فاهم ديوان170659242042101005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه سالم جواد كاظم170660242042107138
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء عدنان عبد هللا حمزه170661232042086083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب قصي أحمد دايم170662242042220450

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه فراس جميل فنون170663242042120234

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء كدر عبد الساده رومي170664242042100067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء خوزان مظهر شامي170665242042139057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيبتول علي عبد الحمزة سياب170666242042164007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية حلب للبناتاحيائيايه عباس فرحان كاظم170667242042107017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائياشواق نعمة حسن كاظم170668232042153004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائياسل حسن داخل جوده170669242042124010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيدعاء جواد كاظم شويل170670242042141028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب حسن خضير بعيوي170671242042108072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهجران راشد عاصي عطيه170672242042134215

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيخديجه هاني زعيبل عبد الخضر170673222042311027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيحنين حسام فارس غويم170674232042169011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيبنين احمد رسن علي170675242042112012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحنين حبيب راشد حمزه170676242042124049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائياسماء حميد حمزه كصاد170677242042169007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية القانتات للبناتاحيائياسراء قاسم عبد الرضا حسن170678242042184002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه عماد صبر عيسى170679242042123148

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء عباس جاسم فرعون170680242042095074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيشهد واثق فليح جهاد170681272042058222

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيندى صالح غانم عبد الحسن170682242042146093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية المرادية المختلطةاحيائيدنيا اسكندر حسن سعد170683242042158004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيكوثر نجاح عباس عكار170684242042149098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية عدن للبناتاحيائيزهراء مصطفى شاكر كاظم170685232042076042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيرسل فاضل ناصر حسون170686252042097056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزهراء عماد محمد جابر170687242042149052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية السنية للبناتاحيائيمالذ ثعبان عبد عوض170688242042102269

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيزهراء راتب عبد جخم170689242042082024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينه زهير هادي منسي170690252042084423

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيهدى حسن حمزه صالل170691232042145150

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيعلياء قاسم جابر غايب170692242042100101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء عطيه كاظم شيحان170693242042102144

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء طارق دعدوش خليف170694262042120092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرواء وحيد محمد حسن مهدي170695242042114111
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية الجنان للبناتاحيائيفاطمة عالء حاتم عبد الصاحب170696242042079022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينبأ قيس نعمة عبد الحمزة170697242042119167

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرتاج أياد حسن مزعل170698232042109054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايه صالح طالب كاظم170699232042304028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد صالح هادي170700242042189041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية المدائن المختلطةاحيائيمناسك فاهم صالل دحام170701232042184014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبنين فالح مهدي طعمه170702242042123032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيرسل عباس عبد الساده رويعي170703242042120095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيفاطمه سليم تكليف رحيم170704242042100120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيصابرين حموز حواس محمد170705242042101084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيدعاء حيدر كامل طالل170706232042144027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية السرور للبناتاحيائيحوراء احمد جميل كاظم170707242042085013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائياسيل حسن جابر طاهر170708232042092004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيابتسام عباس نجم عبد170709242042134002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائينور الهدى جاسم عنون شطب170710242042100147

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب راهي كاظم علوان170711252042059454

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيدعاء حسين ميري حسين170712272042097019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيسجى ضياء عبد ناجي170713232042100045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيلقاء عباس علي عبود170714232042202009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيغدير كاظم حمود مهدي170715242042111090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيكوثر فالح جبر عبد هللا170716242042088045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور عبد الحسين موات عباس170717242042220779

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيرتاج فارس عبد الزهره مراد170718242042092033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائينادين حسين جواد حسن170719232042090164

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيخديجه رحيم عبد سوادي170720242042146031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيحوراء سبهان موازي جاهل170721252042059267

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية يافا للبناتاحيائيرباب حسن ثجيل ناصر170722242042117087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيضحى حيدر حسين عليوي170723232042130046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيتبارك رزاق حسن راضي170724252042084153

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيبنين صالح مهدي عاشور170725272042060053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيضحى عاشور نعمه كاطع170726242042114178

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء حسين عبيد عمش170727232042124055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء مطشر ياسين حسين170728242042106107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيبنين عبد المعطي عبد السادة خريبط170729242042106030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيزهراء سمير عبد الجليل محمد170730252042076019
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايناس طالب مبارك ردام170731242042134025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيتبارك جواد نعمه عبد علي170732242042100033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيآيات علي هادي عبد الكاظم170733252042084020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية السنية للبناتاحيائيهدى هادي راضي زاير170734242042102308

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيشفاء صدام حاكم محمد170735252042096323

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيبيداء فالح حسن حنون170736242042141016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيافنان محمود حنون سعيد170737272042060010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيتبارك غانم عطشان غازي170738252042096110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيحنين حسين سماع جساب170739242042110022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبتول باقر عبد الساده عبد علي170740252042059121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبنين نجاح صعصع عكرب170741242042096029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء عقيل خضير عباس170742242042220203

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه ساجد شاكر عبود170743242042095116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيايات مزهر شناوة علوان170744242042119015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيسجى رحمن يوسف حمزه170745242042123112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمه حسين مالك محمد170746242042106183

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرقية وسام حسين شمران170747242042119072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيايات آفاق عباس جاسم170748252042084072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبنين حازم كريم عسر170749272042058048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيبنين كريم طاهر وناس170750242042115017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبنين حسن جليل مجيد170751252042170101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب سعدون جابر ناصر170752252042062698

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية السرور للبناتاحيائيضحى دريد حسن عكلة170753242042085044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيبنين حسين عذاب مزعل170754242042110007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائيحوراء عطيه فليح حسين170755272042080015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيزمن عبد الحسين عطيه طشار170756232042086075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيبنين احمد جواد كاظم170757232042098035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيايات عذاب جبر راضي170758232042113006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية سكينة للبناتاحيائينور قاسم محمد ياسين170759242042093180

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيغفران ماجد محيسن علي170760232042271560

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمه منذر خلخال عبادي170761232042153145

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيكوثر رحيم ناصر عليوي170762222042135196

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد ميثم ناظم موسى170763252042062869

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينور عالء جابر هادي170764272042095153

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء بشار ثابت ناجي170765252042196013
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيمروه مهدي زغير عكاب170766242042122128

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيشمس داود سلمان داود170767232042142200

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيطيبه خالد مهدي فاضل170768242042103083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيمريم قاسم عبيس عبيد170769232042177047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء غني كاظم خضير170770222042323161

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيابتهال احمد حسن عباس170771232042214001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيمنار عبود عباس مطر170772242042093162

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائياالء سعد عاجل حسن170773242042108009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيعذراء راسم كاظم صباح170774232042077097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيمريم نجاح مظهود سحيول170775272042056403

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيرقيه عماد غانم عوده170776242042101046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيدانبه سعد علي حسن170777242042122040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء مهدي جواد عباس170778222042141137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب ساجد حميد جابر170779242042096093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب عماد جبار كاظم170780252042062723

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيفاطمه حسن علوان محمد170781232042168030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيبنين محمد شحاته محمد170782222042393016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزهراء غضبان عرد كناوي170783242042136057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر عبد المهدي عبيد170784242042191031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيأقبال عبد السادة جابر سالمة170785222042143005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية النور للبناتاحيائيصبا حيدر حروبي حاتم170786242042095105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء مؤيد اصبيح جاسم170787242042102153

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه شمران حسين فليح170788252042109066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزهراء محمد كريم كاظم170789252042193085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية يافا للبناتاحيائيضحى طالب طراد جاسم170790242042117180

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية السنية للبناتاحيائينور محمد كاظم حسين170791242042102293

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائينبأ صباح جميل عبيد170792252042097197

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيرقيه جليل عليوي عبد170793232042102028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء سليم طعيمه حسن170794242042114124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيرواء خليل جدوع ساجت170795242042101048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائينور حسن عبد االمير عبيد170796272042161089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض537.7ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه عمار نجم عبيد170797232042096111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيتبارك محمد حسن علي170798252042071010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة591.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيأيه عقيل عبد الجبار حمادي170799292042056005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة591.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرجاء رعد فنوخ شعالن170800292042057099
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة590.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الرسول جبر170801292042065065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة590.0اعدادية العمارة للبناتاحيائينرجس نجم عبد السادة راضي170802282042059143

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة590.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي عبد الكريم داخل علوان170803292041002107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة588.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيحسناء محمد دويش ظاهر170804292042053036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة588.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمه كريم عكلو حسن170805292042057225

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة587.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء ثجيل ماضي خضر170806292042057127

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة587.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة عبد الخضر حمود رديني170807292042052217

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة585.9ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيعلي جبار صاحب تومان170808292041020019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة585.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب نورس فليح حسن170809292042051189

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة585.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيحسين احمد جواد كاظم170810292041025024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة584.0ثانوية خديجة للبناتاحيائيمريم حليم سيار خطار170811292042066027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة584.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيابتهال سلطان سعيد حامد170812292042052001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة583.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسن حيدر عبد الحسين عبد170813292041003040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة583.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائياحمد باسم حبيب ياسين170814292041013002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة583.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائياخالص يونس نغيمش خنفوس170815292042050013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة583.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيامير اياد جابر عريان170816292041003025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة582.0ثانوية المسجد النبوي للبنيناحيائيمرتضى شهيد رحيم خضر170817292041016039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة581.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي اياد محسن منهي170818292041013023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة580.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيحوراء عبد هللا لزام نغيمش170819292042057082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة580.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيرقيه جميل عبد محمد170820292042070009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة580.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائياديان جابر حسن نهاب170821272042058006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة579.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسين علي حسون صالح170822292041002039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة578.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعايد دوحي جغيل رباط170823292041007173

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة578.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيساجد مزهر كريم هندوز170824292041007128

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة577.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساره عامر جبار عوده170825292042051194

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة577.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحكم محمد كليب خضير170826292041007099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة577.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيشبر محمد اسماعيل خضر170827252041031313

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة576.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيعبد الحسن فريق عواد مجلي170828242041168032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة576.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيفاطمة عالء هادي جواد170829242042142048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة575.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيسماء عوض خضير عسل170830292042160120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة575.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائيهاجر نور الدين رشك طعمه170831142042071065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة575.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدعاء كامل جحيل مهدي170832292042056058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة574.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيكرار عبار سلمان رميح170833292041003200

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة574.0اعدادية ابي العالء المختلطةاحيائيعلي بهلول ثجيل ردام170834292041109012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة573.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيلقاء عبد االمير صريح عاجل170835292042054093
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة573.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه رحيم عبد الحسين محسن170836292042094044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة572.2ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيمريم حيدر عبد االمير عبد هللا170837292042076028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة572.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزهراء فالح كاظم كاطع170838292042055041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة572.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب هويدي اليم ظايف170839292042054068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة572.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب امجد عاجل جعاري170840292042085086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة572.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيخديجه سالم سريح عزال170841292042079016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة571.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهديل حسن خطار موسى170842242042134221

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة571.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيياسمين حسون نواف سلمان170843292042051335

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة571.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفيحاء جميل جاسم محمد170844292042057231

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة571.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيفالح حسن عبيد ثامر170845242041036116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة571.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيجنه حسن احمد محمد170846292042085050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة570.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائياحسان هادي عبد جياد170847292041100001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة570.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعلي عصام حاتم وادي170848242041013101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة570.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزينب بديوي كاطع ظاهر170849292042053061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة570.0ثانوية الكوثر االهلية للبنيناحيائيخضر عواد عزيز ناصر170850252041048010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة570.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيجنان عبود ضيدان شوجه170851292042069016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة570.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء علي جواد كاظم170852242042106099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة569.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيشهد مشتاق جبر كامل170853242042100093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة569.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيمرتضى سعد جاسم ساجت170854292041100096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة569.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيامير سامي عبيس عبود170855232041282008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة569.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس فاضل ظاهر فعيل170856242041001139

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة569.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه ايوب هول عريان170857292042055058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة569.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب عباس هادي كريم170858292042094027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة569.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائياكتشاف حاكم عبد العباس حسون170859292042050017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة569.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهدى باسم جالوي كاظم170860242042134217

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة568.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسن عادل جريمخ شنير170861292041003044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة568.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيدعاء كريم زاير نكاد170862292042057089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة568.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيسجاد صدام جيثوم عطية170863242041203135

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة568.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيحوراء حسين عبد الخضر محمد170864292042085053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة568.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيحسين شريف حسن محمد170865172041124048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة568.0اعدادية السياب للبنيناحيائييوسف كاظم حمد جابر170866132041030111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة568.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم راهي بعيوي170867252041205210

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة568.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيأيات رحيم عبيد رضا170868242042136006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة568.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيضحى ماجد رسول عباس170869292042051226

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة567.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الكاظم جميل عزيز170870252042098016
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة567.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيايه علي حميد احمد170871272042060034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة567.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيامل سالم جبار سلمان170872242042101010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة567.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينبأ حيدر ديوان محمد170873242042134194

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة567.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد باسم كاظم عبد الحسين170874252041044372

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة567.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيشيماء عبد السادة كاظم محنه170875242042108088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة567.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيزهراء حيدر جواد كاظم170876292042052124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة567.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيمؤمل عوده شياع شناوه170877242041015100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة567.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيزينب خضير عبد العباس حسن170878232042101043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة567.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء فيصل عواد كاظم170879292042094016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة567.0اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء كاظم رساله شناوه170880242042095046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة566.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيضحى احمد عبد الحسن محمد170881242042134142

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة566.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحسين عبد الكريم ناجي زهر170882222041042008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة566.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيهدى فاضل عباس حمزه170883292042085178

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة566.0اعدادية البسملة للبناتاحيائينور الهدى منصور محسن ابو لويطه170884272042068198

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة566.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيرباب حميدي عبد الواحد عبد مسلم170885162042332032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة566.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيياسمين كاظم حمد جابر170886132042281162

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة566.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائياطياف فوزي عبد الصاحب عبد الحسين170887162042146002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة565.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيايات عباس فاضل صبار170888292042052035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة565.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعلي سالم صكب فيصل170889232041008115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة565.0اعدادية السوق للبناتاحيائيام البنين سالم عبد الرضا مطر170890222042209010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة565.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد عباس170891252042097151

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة565.0اعدادية التآخي للبنيناحيائيفراس احمد راشد مهدي170892242041029054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة565.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيجعفر صادق احمد هادي محمد170893242041168011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة565.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمصطفى حاكم نعمه عواد170894242041002128

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة565.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمة جبار عبد الواحد أبو دكة170895162042170057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة565.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيآسيا محمد منصور جاسم170896292042160002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة565.0اعدادية شمس االمل للبنيناحيائيجعفر صادق حسين سعدون170897222041374010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة565.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيزين العابدين عبد الصاحب محمد رشاد محمد علي170898252041044177

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة565.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائينور حسين فضل جبر170899242042096160

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة564.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرضوان عقيل محسن سدخان170900242042106069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة564.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيمروه ميثم حيدر عبد الحسين170901162042450069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة564.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيحوراء حيدر عدنان عباس170902292042079014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة564.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب خضير عباس حسين170903242042139082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة564.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيعبد هللا حسين شاكر كاظم170904222041037068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة564.0اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي نعمه كاظم موسى170905232041014083
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة564.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة احمد هادي طبك170906292042052203

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة564.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيتبارك احمد شرقي عويد170907222042185018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة564.0اعدادية المروج للبناتاحيائيندى حميد جواد عجه170908222042137066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة564.0اعدادية السوق للبناتاحيائيجنات سالم شرهان ملكه170909222042209037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة564.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيايات كامل دشر معاون170910222042016002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة564.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسين علي حمزه ياسين170911292041002040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة564.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء وليد صادق عداي170912242042114139

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة564.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيبلسم احمد ابراهيم عبد170913292042052052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة564.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساره كامل محمد محيل170914292042051197

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة564.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيامال خطار كشيش فضاله170915292042056002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة564.0ثانوية نور المصطفى االهلية للبنيناحيائيعلي عمار لوخ عبود170916232041287011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة564.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيزين العابدين ثامر فرعون جلود170917162041076012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة564.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيعهد مهدي صكر دبيس170918292042053083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة564.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد علي170919122042231049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة564.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزهراء كاظم ياسر حاجم170920292042053058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة564.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيرمله صادق صبيح نعمه170921222042153147

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة563.0اعدادية السنية للبناتاحيائيتبارك رياض عزيز عوده170922242042102075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة563.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيوسام حميد فتنان حسين170923292041003300

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة563.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء سالم شمخي جابر170924222042151032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة563.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعبد هللا حسين علي هادي170925292041002091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة563.0اعدادية السنية للبناتاحيائيضحى جبار حسن مغراف170926242042102207

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة563.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيدعاء طالب حمزة ضايف170927292042085060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة563.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمحمد عقيل محمد زالم170928292041003303

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة563.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي جبر مشخاب170929242042189025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة563.0ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيغدير حيدر حسين حيدر170930162042465004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة563.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعبد الهادي علي محسن ساجت170931242041013086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة563.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيحنين احمد دينار خلف170932222042116020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة563.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيريام جبار رحيم موسى170933242042114113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة563.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب علي غريب فدعم170934222042151040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة563.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيتقوى طارق عيسى عبد هللا170935222042139049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة563.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائياية علي معيدي بدر170936222042421011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة563.0اعدادية أور للبناتاحيائيفاطمه صالح ذياب محمد170937222042154105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة563.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهره فاضل عيدان داخل170938242042104083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة563.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم حسن مهدي170939222042439042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة563.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيمصطفى خير هللا ابراهيم عبد170940222041302082
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة563.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيسليم عيان منشد حمود170941292041008032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة562.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيفرح عبد الزهرة عبد هللا زبالة170942242042184044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة562.0ثانوية الرويمي المختلطةاحيائيتبارك اكرم حسين خلف170943222042243001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة562.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيهبه رحيم حميد نيسان170944222042112107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة562.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيرسل فوزي خميس صبيح170945222042153140

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة562.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائينور الدين عباس علي عنايه170946222041010210

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة562.0االعدادية المركزية للبنيناحيائييونس رحيل مشكور محمد170947162041001157

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة562.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد علي170948242042095112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة562.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمؤمل ستار كاظم شنان170949292041002122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة562.0ثانوية ابن البيطار للبنيناحيائيعباس فاضل جبار حسن170950232041163009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة562.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن صالح مهدي170951252041045147

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة562.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيزهراء فرحان كاظم مشلتغ170952222042111035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة562.0اعدادية البطحاء للبنيناحيائيخليفه كريم صالح عويد170953222041006014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة562.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحيدر ماجد صبار عبيد170954222041072048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة562.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيبنين عماد عبد هللا حسوني170955292042052063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة562.0ثانوية النبوغ للبناتاحيائيصفاء محمد جواد ناصر170956222042114020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة561.1ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيعلي جبار كاظم عنجور170957242041048021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة561.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيافراح صباح مهيدي مناع170958292042069006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة561.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيام البنين علي حيال غانم170959222042207002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة561.0ثانوية الموانئ للبنيناحيائيعبد هللا رافد حسين مهردين170960162041059004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة561.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمصطفى فالح غيث حسين170961252041008267

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة561.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيمصطفى عباس هاشم طالب170962252041042026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة561.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيأسيل ناظم مناع جياد170963292042057009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة561.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم عبد الكاظم عصفور عبيس170964232042120198

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة561.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائياحمد حسن حنين زامل170965222041046002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة561.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغدير هادي كاظم جاسم170966242042134162

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة561.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائييحيى ناجي مطشر خزعل170967222041010213

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة561.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيزينب علي عزيز عبود170968222042111045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة561.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيفاطمه فرهود دليل علكم170969292042090023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة561.0ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيهدى حسن نعيم طاهر170970222042415033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة561.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيايات حيدر سوادي عبد الحسن170971272042068014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة561.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد عقيل جبار حسن170972252042062857

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة561.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيحسين علي جبار خزي170973242041207041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة561.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيابرار مجيد شناوه سفيح170974222042314001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة561.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائينور حامد جالب نعيثل170975222042175263
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة561.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسن سعد داود سلمان170976252041031121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة561.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيزهراء يحيى عبد الزهره جعاز170977222042202015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة561.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعباس فليح حسين راضي170978242041008065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيفاطمه عباس عبد الرضا عزوز170979252042119037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد رحيم عزيز مخيلف170980222041007002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0ثانوية مارب المختلطةاحيائيحسين رضا شدهان عبد الساده170981242041159004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيزهراء مؤيد مجيد حنون170982222042111037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمثنى مشتاق طالب كاظم170983222041096047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائياحمد ستار جبر عاتي170984222041035010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيحسين سعدون حيال عبد النبي170985222041077034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيغدير دفار حسن فدوع170986222042134086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيسجى آمين غالي كاظم170987162042175028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائينرجس صدام موسى حسين170988222042178147

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيجعفر عبد الحسن حمدان يوسف170989292041003035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب حسن خضير مجيد170990252042062676

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيبنين اياد صبيح عوده170991222042411013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيأروى رياض كريم عبد هللا170992252042056001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسن وداد صالح تسكام170993222041035053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمحمد علي مجيد محمد170994222041036303

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0اعدادية سكينة للبناتاحيائياسماء جعفر كاظم عبد الحسين170995222042116004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمآب عبد الفتاح علي لزم170996162042165393

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيانور غسان شبيب كريم170997252041045024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائياسفار نضال ناصر عبود170998222042392004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيسجاد ليث عبد علي لطيف170999222041021064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء علي شالكه فزاع171000222042414114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيعبير محمد حامي محسن171001222042323246

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيتقى عدنان كريم حسن171002222042414058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيروان احمد غازي حمود171003222042414087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين محمد خليفة حنون171004222041036101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيايات رائد وائل مخيف171005252042170057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائييوسف سالم محمد جعفر171006172041178120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة560.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيغفران يوسف اسلومي عبيد171007232042078093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة559.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيافراح حسين شافي جابر171008242042220049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة559.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيحوراء حميد علي ابريج171009222042414068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة559.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسن هادي جابر شريب171010292041003050
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة559.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيهدى حسين يازع عساف171011222042396059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة559.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسن مسلم محسن مهدي171012242041013036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة559.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيعلي محمد عبد الرضا عليوي171013252041113021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة559.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة ماجد عبد االمير جابر171014242042121225

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة559.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيزهراء عباس عبد كاظم171015242042169033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة559.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب عقيل ابراهيم حسين171016292042051174

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة559.0اعدادية عفك للبنيناحيائيمصطفى رياض مدلول حاكم171017242041011074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة559.0ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيحسين عالء حسين مهدي171018292041031013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة559.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيحسين عبد علي حنيحن حبيب171019222041308014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة559.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيبنين نجم عبيد حنوف171020292042160044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة559.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيسجى حيدر احمد رحيم171021252042084450

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة559.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء حيدر كاظم عباس171022242042119080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة559.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي جابر كاهي عالج171023292041002094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة559.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيايات سمير حسين عبد171024252042056038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة559.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيبالسم عواد شليب عطشان171025292041003031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة559.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزهراء رحمن عزيز هويدي171026222042178065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة559.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيشروق محمد عطيه محمد171027222042102058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة558.3ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه اياد كاظم حبيب171028252042108197

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة558.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيمريم محمد كامل عبد االمير171029222042417076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة558.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيحوراء سعيد مطشر حسن171030292042052085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة558.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيمريم خالد سلمان جواد171031242042120247

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة558.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمة رزاق بلش كعيد171032222042155088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة558.0اعدادية غماس للبنيناحيائيزيد ناجح عبد الكاظم عبد الحسن171033242041016039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة558.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم نعمان جيجان رواش171034222042153370

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة558.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمنتظر عبد هللا مهدي سلمان171035222041017109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة558.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيحسين علي كاصد عطية171036222041310056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة558.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب منديل جهيد صخر171037252042084417

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة558.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحميد عبود موسى جعفر171038252041052021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة558.0ثانوية البسملة للبناتاحيائياكرام صالح خنجر راضي171039292042069007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة558.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي منذر جاسم حمود171040252041012142

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة558.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي لعيبي سلمان فيصل171041222041098132

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة558.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي حامد برهان معارز171042242041062108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة558.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيوليد حميد نويش عليب171043222041003415

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة558.0ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيحسين سامي كريم عبد171044292041105006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة558.0اعدادية النضال للبنيناحيائيمحمد مفتن فنطيل عطيه171045242041014046
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة558.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيعلي محمد صكبان خلف171046222041035178

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة558.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمصطفى حيدر علوان صفر171047222041066034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة558.0ثانوية السديد االهليةاحيائيمحمد ابراهيم مهدي سلمان171048162041443017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة558.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمه سالم موسى محمد171049292042057215

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.1ثانوية المتميزيناحيائيحسن علي احمد رزاق171050252041035008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيحوراء ياسين خضير عباس171051232042117059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيسهاد عبد الكاظم عجوب منذور171052242042136081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفرح مشكور رضا جابر171053292042052232

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيحوراء كامل حمد عبد هللا171054162042332024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيايمان داخل عريبي حسن171055222042157012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيتبارك عبد الكريم محمد هندس171056242042220164

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيخديجة سعود عزيز طالب171057222042321221

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائييوسف يعكوب انذير عباس171058232041251517

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيآيه تحسين كريم عبد هللا171059252042101009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيحيدر عبد زيد منصور صافي171060252041113012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائياكرم عبيس شمخي هاشم171061272041020006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيسجاد رحيم عباس محمد171062162041076013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0اعدادية أبي حنيفة للبنيناحيائيمحمد جمال مال هللا عبد هللا171063172041016045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيزينب عواد جبار عبيس171064242042160024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيصادق جواد كاظم خضير171065242041027137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء جابر حمزه عبد171066252042062496

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائينبأ رحيم كريم عبد171067222042125101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيبدر الدار سعد حميد محمد علي171068222041036369

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيملك محسن مزهر مطلك171069292042085158

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0ثانوية الجبايش للبنيناحيائيحسين علي عباس غضبان171070222041045012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي كريم عيسى حسين171071242041036110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيأم البنين ناهي عطشان هايم171072222042415001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيحسن سعيد صاحب كريم171073242041035022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمحمد عالء محسن عجيل171074222041035240

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيندى حسن سعد كاظم171075252042098019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائينبأ ذاكر حسين جابر171076252042102046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيزهراء عادل منهل عبد171077252042092006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائياالء جاسم مطشر جابر171078222042436007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيسجى ضياء نعيم مطر171079222042439049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرشا صالح خضر عويد171080222042103095
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة557.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد خضر معتوق حميدي171081222041306322

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة556.2ثانوية التحرير للمتميزيناحيائييحيى ياسين جزال حبيني171082292041020037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة556.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيريام محمد هادي مطير171083222042207025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة556.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيوليد كاظم عبد هللا طرفه171084242041035176

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة556.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيرباب علي ابو مزيهر عاجل171085292042052101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة556.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعقيل حياوي حسن شهيد171086252041001161

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة556.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيصادق حزام كاظم سهر171087252041031319

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة556.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائياحمد حناي جابر فيصل171088222041372003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة556.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيهدى محمد علي هادي علي171089162042450094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة556.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيمنتظر فاهم جفات متعب171090252041209053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة556.0اعدادية السوق للبناتاحيائيايات حسين علي ناصر171091222042209012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة556.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيعفاف حبيب شلبه احميد171092222042178112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة556.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيمسار طالب عبد حبيب171093222042139216

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة556.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيايات جميل مدلول كريمش171094292042085013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة556.0اعدادية المنار للبنيناحيائيخديجه عباس فاضل جباره171095222042095014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة556.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحسين علي كريم جوده171096292041005036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة556.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغدير احسان مرزوك لوتي171097242042118109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة556.0ثانوية الباقر للبناتاحيائياساور عباس عبد الجاسم عباس171098232042105002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة556.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيجعفر شريف عليوي حسين171099222041037029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة556.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيبدران فاضل حسن علي171100222041310023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة556.0اعدادية حلب للبناتاحيائيطيبه حيدر حسين كاظم171101242042107117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة555.7ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيحسين حسن جابر جعفر171102292041020006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة555.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائياسيا حسن حسين ابو عمشه171103252042170022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة555.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى شهاب حسين ناصر171104222041003356

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة555.0اعدادية أور للبناتاحيائيشكران جاسم محمد منسي171105222042154094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة555.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء حمزه فرحان حسن171106232042120055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة555.0اعدادية السنية للبناتاحيائيايناس رعد سوادي عبد الحسين171107242042102040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة555.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيفاطمه احمد نوري مهدي171108222042160039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة555.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيسماء احمد خضر عباس171109252042097123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة555.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه حسين عناد كاظم171110242042220621

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة555.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الحسن عبد فضيل171111222042139044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة555.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيفله وليد فخري غفوري171112122042107184

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة555.0ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيرضا عباس حسين مشيعل171113232041176006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة555.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيرقية فراس جميل فنون171114242042185001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة555.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيسجاد كريم حسين كنو171115232041006065
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة555.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه فراس عبد ناجي171116292042050124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة555.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد فائق ابراهيم نفاوه171117162041030005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة555.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيذو الفقار حسن عوده دبعون171118292041007113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة555.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه رعد فيصل عطشان171119292042051254

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة555.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء صالح مهدي كاظم171120292042051078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة555.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحسين ستار حمود حطاب171121222041363020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة555.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمة جابر حمود طلفاح171122292042057209

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة555.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد مرداس ياسر171123222042414097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة555.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبراء لطيف محمد حسون171124292042056022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة555.0اعدادية يافا للبناتاحيائيشهد علي جواد كاظم171125242042117172

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة555.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينرجس مصطفى جبار حميد171126222042323319

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزينب محمد حمزه جابر171127242042122082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0ثانوية اهوار الجنوب للبنيناحيائيحسن عباس فاضل علي171128222041073003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيبنين هويدي عبيس حسين171129272042093025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيزهراء حيدر ريكان خيون171130222042102031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيزينب حيدر كزار ناصر171131222042138038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائياحمد علي صالح حسن171132292041002009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك محمد كريم عبد الزهره171133252042062260

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيزينب صالح صالح طارش171134242042131030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور حسن هادي محمود171135252042100503

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائيحسام علي عبد الكاظم نعمان171136232041193004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0ثانوية بدر الرميض المختلطةاحيائيعلي مرتضى ياسين كاظم171137222041250006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعباس صبيح جبار حاشي171138292041003133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0اعدادية النور للبناتاحيائيهبه كاظم حسن عجرم171139242042095153

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيابرار فارس جبار مرزه171140292042092001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيبنين كريم عبد شريده171141242042121051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمصطفى حسين شريف مرزوك171142222041035274

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيفاطمة فيصل جعاز شرار171143222042143290

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيبراء يحيى كامل سلمان171144222042109013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد عبد الصاحب حميد علوان171145252041031629

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيآمنه فتاح حسن شنين171146222042153026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيحسين حسن بخيت حميدي171147252041152019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسن عقيل رمضان حيدر171148252041001064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيسلمان صالح ناصر حوزه171149162041300014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمجتبى علي هشام شريف171150252041014120
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيموسى معد سعدون سلمان171151262041012164

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء حسين جميل حبيب171152242042220330

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمجتبى عاشور عبد عوده171153232041251368

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة554.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء عبد الزهرة مواش حمد171154292042056011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.2ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيمجتبى حسين هاشم حسون171155242041048031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيشروق محمد نصيف جاسم171156232042118043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزينب رسول علي محمد171157232042113043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمنتظر عقيل عيسى حسين171158242041062191

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء دخبل حرب جفجير171159292042054047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب مصلح محمد عبد171160292042065046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيذو الفقار جبار لعيبي بعيوي171161242041002051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0ثانوية الزهور للبناتاحيائياسراء علي حميد محمد171162292042062004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى رياض مطشر احمد171163222042135032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيبنين كاظم قاسم عليوي171164222042323395

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحامد كدر مرود والي171165292041003039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيغيث محسن مجهول عاجل171166252041207080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0اعدادية النصر للبناتاحيائيدنيا منشد جوده غاطي171167222042167023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيسجى علي مجيد علي171168222042113098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0اعدادية السدة للبنيناحيائيعبد الهادي حسين ربيع حمادي171169232041016036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزهراء عبد العالي حسين علي171170162042153037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0اعدادية دمشق للبناتاحيائينبأ ميثم محمد عباس171171242042121273

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور عوده عبد علي جبر171172222042153425

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيكاظم عامر خضر موسى171173142041030041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيايثار حميد خلف منوخ171174222042392015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمحسن كاظم رخيص غالي171175242041012049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائياحمد عبد المحسن ابراهيم فرج171176222041041005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائينبأ فاضل كاظم مسير171177242042123161

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0اعدادية يافا للبناتاحيائيرباب عبد الحر عيدان جعفر171178242042117088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيامير كامل عبد الحسن راضي171179292041007031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيسميه عارف عذيب لطيف171180222042153277

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء عدنان سياف عطيه171181252042084348

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء رشيد ساير سمير171182222042432020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيسجاد فرحان شنشول خزعل171183242041204065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيشهد حيدر عبد الحسين هميم171184242042189032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0اعدادية النور للبناتاحيائينرجس رسول عبد الكاظم جاسم171185242042095144
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبنين عباس جميل جاسم171186232042092042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيصفوه عامر هادي موسى171187252042100009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيعلي السجاد طارق كاظم مهدي171188232041029030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة553.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائييوسف شاكر عبد االئمه جوده171189252041014181

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض584.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيتبارك تكليف كاظم جحش171190292042054023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض565.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيهجران سعيد مطر خالوي171191292042054109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض561.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيتركي رحيم حمزه سلمان171192292041008010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية الغدير للبنيناحيائيعلي شهيد كايم جبار171193222041050025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيحمزة ناجي هاشم خضر171194222041020031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيتسواهن فياض جبار غالي171195292042053032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض555.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيجنات نوزاد فهد علي مراد171196132042093034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى اياد عبد االمير علي171197262042088106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيحوراء عامر عبيد والي171198242042191023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض553.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيفتاة فاخر غافل دنان171199292042079043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيرشا حسن هادي علي171200292042050057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيموفق دخيل حجي خدر171201332041056081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور فليح حسن شهد171202252042170653

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض552.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيعلي عامر ابو محمد عبود171203252041209030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائياسماء اسعيد عبد شهد171204292042057026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيعلي حسين عالوي عزال171205292041005093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيصادق جاسم جبير كيطان171206292041008034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض551.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن احمد مديح مركب171207292041007049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي نوري مجيد بارون171208252041044332

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيزين العابدين احسان صويحب محمد171209252041031268

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيميثم محمود مهدي عجيمي171210222041310213

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيحيدر قاسم احمد عطيه171211242041028024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيسجاد حمزة جوده هليب171212292041004035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد حمزه غالي حبيب171213242041003225

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيافتخار عاشق محسن حسن171214232042271036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمرتضى كامل كريم خشان171215252041207113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائياحمد وساك محمد ساجت171216292041025010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيسجاد ناصر مطشر كاظم171217242041010068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية غماس للبنيناحيائيسجاد حسين خيون ابو شنه171218242041016041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيمهيوب مسير جراد مشتت171219292041008063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين سعيد مسلم جبر171220252041205179

صفحة ٤٨٩٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب حامد مزعل عناد171221292042051157

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيزيد ناظم جبار حميد171222232041005052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيعايد خليبص عبيد زغير171223252041046030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد عمار وسام عبد171224252041005084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمؤمل رزاق جاعد عبد171225272041020063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيحسين جاسم محمد ابو  صالح171226252041209013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض548.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيباقر حسام رحمن عطيه171227242041001033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيعلي عناد عبيس ذياب171228232041220006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيحامد فالح هادي خنجر171229292041004011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيفاطمه حمزه عبد حسين171230232042227008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيكاظم سامي واعي باقر171231252041122100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمجتبى عباس عبد االمير عبد الحسين171232272041001244

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمصطفى محمد عبيس فزاع171233242041003277

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيحسين رشيد مشير لحيدي171234232041176004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية العزة للبنيناحيائيحيدر عواد عبد الرضا لوكي171235252041016020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيسعد طه محمود حسن171236172041080043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمثنى عبد الحر جريان ناهي171237232041252217

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيحسين محمد طويش عباس171238232041059029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمرتضى عيسى فيصل صلبي171239272041009134

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيمحمد هادي محمد هادي171240272041046093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمحمد حيدر ماجد حسين171241232041251388

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيمحمد هاشم دنان عبود171242232041224048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمصطفى فالح حسن غالي171243252041001300

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض547.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحبيب عالء ناصر كشاش171244242041001044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيوائل علي كريم خضر171245292041008065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء هادي جهيل جاسم171246242042093085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمحمد مجيد سلمان خضر171247222041051104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين عبد علي171248242041076103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيحسين خليل عبد الرسول جاسم171249272041008026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائييوسف حمودي كاظم غني171250252041031843

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر ابراهيم عبد هللا171251252041205182

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيعباس شاكر راضي دنان171252232041224027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض547.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين موفق جابر حسين171253292041007092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعلي عزيز صياح حامد171254222041031092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعبد االمير محمد عبد االمير جاسم171255252041031343
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض547.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحسن حسن عبد الحسين حسان171256222041007074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيتهاني هادي عامر عبد النبي171257162042201008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي جميل طالب عبد171258252041007215

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيمنتظر قاسم زغير عفات171259292041100106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسين هالل حبيب سلمان171260252041009082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيزينب سعيد سعران مزهر171261292042069030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيفرقان علي عبد الحسين حسن171262242041008092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض546.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد علوان نعيم عبيد171263222041003144

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيسجاد اكرم عطوان رحيم171264242041203123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمصطفى عبد علي يوسف171265282041001118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض546.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعايد بهلول معاشي خوار171266252041014076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمرتضى جواد حسون صياح171267222041058135

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحسين عالء حسين جبار171268242041169016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية الكوثر االهلية للبنيناحيائيمنتظر سليم لفته جاسم171269252041048022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمؤمل عبد المحسن مفتن شبيب171270222041036270

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي جاسم دبس عالوي171271242041027171

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيجواد كاظم ناصر حسين171272232041168003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض546.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى مانع عبد سمير171273292041007312

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحمزه حسين كريم منصور171274222041053051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمحمد ثامر عبيد جعاز171275222041036287

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيسجاد منصور عماش عيدان171276242041013074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمجتبى احمد ماجد حسناوي171277222041356178

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية السالم للبنيناحيائيخالد وليد شعيبث علي171278222041013053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير شنان رحيم حمدان171279292042056112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيصافي عباس عبد مسعد171280222041041050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض545.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيقمر بني هاشم احمد شاكر حسين171281242041001203

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء علي زوير سريع171282222042117031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيسوران عبد الرضا راشد موجد171283292042052175

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيآالم غازي نعيم مصري171284292042153001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزينب جميل عطية لفتة171285292042057159

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيحنين لطيف جفات فتيني171286292042069017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيآيات رزاق عبد الحسين جبار171287292042056003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبنين عطية عبد مطرود حسن171288292042057052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه حامد عبود جار هللا171289292042056067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائيزهراء داخل عطشان رضيوي171290222042104011
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيرباب قاسم سلمان حمود171291292042052102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيزهراء طالب جليل عباس171292222042432021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك مهنة مهلي مطرب171293292042051061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبيداء فاضل عباس ظاهر171294232042142071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور الهدى وصفي هاشم عمران171295292042051313

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيكفايه أبراهيم حسين سعيد171296222042153352

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائياخالص سامي جواد مشكور171297252042170003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيحنين مكي شاكر حمود171298242042124051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيرقية مهدي حمزة ياسين171299292042057116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائينسيم أحمد عبد الحمزه حسون171300252042119047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهاجر راضي حسين راضي171301222042155115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرسل عدنان سعيد جويد171302242042134069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزينب خليل ضمد سلمان171303222042175130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيغدير خضر حسن سايب171304292042050111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب سلمان عطية غازي171305292042050089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية النور للبناتاحيائياسراء جاسم محسن جبر171306222042156007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية المرفأ المختلطةاحيائيزهراء احمد كاظم عزران171307222042272010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبنين حامد مهدي عوفي171308292042057045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب غالب جدعان طارش171309292042058046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيرواء كاظم شريف لفته171310222042139081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيغدير ابراهيم علوي حسين171311252042097145

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيبنين حميد حنتو صبح171312272042160072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسيل كاظم نعمه علوان171313252042062088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيفاطمه جابر صبار مطر171314292042091012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيضحى خضير زغير فرج171315242042094082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية بردى للبناتاحيائيحوراء مهدي محمد حميدي171316222042163025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيطفوف نعمه عبود بالسم171317252042109050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيفاطمه ناصر عربي نايف171318292042079042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيبتول محمد موحان ناصر171319222042414042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتاحيائيدنيا عادل فخري عبود171320252042104004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية يافا للبناتاحيائينور عبد هللا حمزه رويضي171321242042117263

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينورس اياد عناد كاين171322242042134205

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى حسن هادي حسين171323242042110108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينه حمد عوفي سلمان171324242042136076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائيزينب مالك حمد سميسم171325262042110032
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيدعاء عبد الحميد صادق علي171326242042108041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسراب عناد نصار سلمان171327242042134124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائياسالم غانم عبود علي171328242042141004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيرسل تركي كاظم بلكت171329242042112024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء حسن مزهر خلف171330232042109074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيساره اياد حسين محمد171331252042097115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيايه عباس اوشيل جبر171332242042094010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزينب ابراهيم حاتم حيرو171333242042121143

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية المرادية المختلطةاحيائيمجيده شاكر ساجت حميدي171334242042158008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيطيبه جمال عبد الزهره جاسم171335252042096346

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء قاسم جبار كاظم171336242042118034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيتبارك غانم سعيد ناجي171337242042169020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيبنين بشير شراد عبد الحسين171338222042413017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيكوثر عماد كامل عزوز171339242042100134

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه فليح فرهود عبد هللا171340242042118125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزينب جواد عطيه فرحان171341242042146049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيرغد عبد الحسين حسن عباس171342222042441010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيعبير حامد شناوه محسن171343242042104120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيروان حسن شريف راضي171344222042161044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيبشائر سالم علي عكلة171345242042164008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينور عبد الكاظم سلمان صنكور171346232042087335

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين كريم كطفان شون171347242042119036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيمريم كاظم فرهود صبيح171348242042112068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيايات جاسم زباله كاظم171349272042070011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائيفاطمه حسين حاجم سعود171350222042246010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة احمد شوقي محمد171351292042051244

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية دمشق للبناتاحيائياالسراء فاضل مناجر ديوان171352242042121012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء قائد اركان محيسن171353242042096081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمينا علي نور مهدي171354272042055279

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياديان حسين عبد عبد الزهره171355252042096023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيحوراء احمد كردي مغير171356242042103028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزهراء حسين جبر حسون171357242042122057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائياسراء تحسين عبد الزهره حمزة171358252042097006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيضحى عباس حسين حاجم171359242042096119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزهراء علي فياض مخيلف171360222042170038
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية األمام الكاظم (ع)المختلطةاحيائيايناس اسعد عوفي حاتم171361222042228002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيمها فرحان ناصر حسين171362232042104052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيأطياف علي عبد الحسين منسي171363232042077005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيامل عدنان عبد الصاحب حسين171364272042088020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيفاطمه جاسم حميد عبد علي171365232042102067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيايات جابر سلمان رداد171366222042162013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيسجى احمد اموري عبد171367272042069060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية السنية للبناتاحيائيحوراء عبد الكاظم عبد علي وناس171368242042102091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينرجس صالح حسن عنجور171369242042114251

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيرنا جالل كامل جاسم171370232042144036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبنين عبد الحسين كريم طاهر171371292042057051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيبسمه فالح علي محمد171372292042053021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيآيه حسين عبد المحسن حسن171373242042144001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية المرادية المختلطةاحيائيبنين كاظم حسين شناوه171374242042158002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائياالء ضياء حبيب عويد171375232042271046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيطيبه عبد الرضا شريف نايف171376222042321121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه رحم عباس سايب171377242042149086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيميالد عماد جويد كاظم171378242042124176

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيزينب محمد عنفوص كرمز171379252042095066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه حسن محمد حسن171380252042059646

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيتبارك امين عزيز شاهين171381252042097029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية الشهيد ضياء احمد طه المختلطةاحيائينوال صالح حسن بجاي171382222042260004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية أور للبناتاحيائيرقيه فاضل سروال خضير171383222042154051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض534.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيايناس سعدون كامل جدوع171384232042092020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيسوسن فارس غازي دهش171385252042092014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيبنين جاسم محمد كاظم171386252042119006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب رحمن حسين بريج171387222042141145

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض534.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب حسين مزهر عبد علي171388242042220404

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيشمم عبيد عنيد زعل171389222042414159

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض534.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيوطن شاكر فشاخ محمد171390222042168067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض534.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيمريم ياسين مجيد كاظم171391242042124170

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائينور الدين لطيف خلف غالب171392222042392116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيدعاء حسين لعيبي جبل171393292042070008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه كاظم عبد هللا عبد النبي171394252042100237

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض534.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائياالء داخل عريبي حسن171395222042157006
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيأيه علي ياسر محمد171396252042096019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيوجدان يحيى عبد عبدعون171397252042055099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيايه صاطع جاسم محمد171398232042304027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض534.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب كاظم بالسم حسن171399242042108082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض534.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين هادي حميد جاسم171400242042220151

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض534.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيسحاب جواد كاظم دهيش171401222042138054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض534.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيبنين كريم كاظم بخيت171402242042120043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيرواء فاضل شنان عريبي171403222042175087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيبتول حسين غالب وني171404222042166004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيزمن حميد سعيد كاظم171405242042184023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيقمر وائل ترتيب كريم171406232042167011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيسرى فريح حافظ دوهان171407232042153115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية الجنان للبناتاحيائينوره رسول عواد حمادي171408242042079029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيمريم حسين هليل عليعل171409222042204188

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب محمود زغير والي171410242042096104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء مهدي محمد حميدي171411222042163044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيدعاء صادق سعيد صبار171412242042121083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيبتول كريم محسن حمدان171413222042120006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء زهير شنان فالح171414222042109039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية الطيبات اللبناتاحيائيآمنة محمد جميل فيصل171415222042189001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائينبأ حسين مجيد محمد171416252042109083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء حسان حسن راضي171417242042134051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيتبارك حمزه سالم مطر171418292042053029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيغفران معتز محمد حسين171419272042095106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيبنين سالم عبيس بدر171420252042055014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب باسم منصور غياض171421292042051155

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم عبد الحسين محمد عليوي171422252042100355

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيثريا عبد الكاظم تايه كهي171423242042146028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض532.9ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيهدى كامل حسن خليف171424222042421126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض532.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيمالك سامر ابراهيم عزت171425222042112090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض532.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء شاكر زغير بجاي171426222042141113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيطيبه كريم حسن ثامر171427222042101067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيتبارك حيدر عبيس عبد171428232042271133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض532.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيبنين عبد الكاظم راضي عبد علي171429242042092016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض532.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيسيناء علي حسين ظاهر171430242042081053
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض532.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه عادل جبار جاسم171431252042062439

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيكرامه ناجح شبالوي سميع171432242042100132

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيمنار لطيف عباس محسن171433222042323307

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء موحان عبود فليفل171434272042055139

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين قاسم صالح شريده171435242042220145

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيفاطمه حميد شدهان حسون171436232042078095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيزينب فريد زبيل نور171437242042136072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيبنين سامي شمران مصحب171438242042111020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض531.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزينب محمد فنغص ذفره171439222042419030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمريم ستار لوكان حسين171440252042084635

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية النور للبناتاحيائيايات حمزة عبيس رسن171441242042095012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض531.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى صباح لفته عبد الحسين171442242042110109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض531.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائياسيل جعفر هاني عطيه171443252042055004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبراء خضير عبد الحسين بديري171444242042108013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيايالف عباس علي اسماعيل171445252042194005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك عبد الزهره رسن مطر171446292042051058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب احمد عبد عون عزيز171447232042120112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيسرى مهدي ابو كطيفه ثامر171448242042124119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض531.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي جويد كاظم171449242042081034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيسرور فالح عبد الحسن عبد هللا171450292042050099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب محمد عبد كمر171451242042095094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيمريم محمد جبار دويج171452242042123156

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسما راهي عبد حسن171453252042062824

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبنين عالء محمد حسن171454252042084130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيتبارك محمد كاظم عبود171455292042160049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية غزة للبناتاحيائيبراق عالوي كاظم عبد االمير171456272042057029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيايمان علي عكموش حسين171457242042081007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتاحيائيختام هاشم زويد حسين171458222042188003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيغدير محمد عبيد محمد171459232042271547

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيبنين فارس عبد الرضا نجم171460242042191016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيرقيه ماجد جبر حسوني171461242042122048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيغدير علي سلمان محمد171462222042412061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرسل عادل جياد حلبوص171463252042084249

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية حلب للبناتاحيائيزينب سرحان كاظم جوده171464242042107084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيعال عبد الحسين حسن جاسم171465222042314033

صفحة ٤٨٩٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيمنار ميري عبيد خضير171466242042124171

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيمكدر قاسم عاصف عرد171467252042102045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيفاطمه حمزه شرهان شخير171468242042136092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيسندس علي عبد الرضا حسن171469242042123116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيقطر الندى فاهم يونس ادريس171470242042142055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب ساهي شنيع محداد171471262042086099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبشرى عزيز سلمان برهان171472232042092032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض529.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيرقيه رحيم كاظم حسون171473252042082020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائياماني ماجد خضر جابر171474242042096007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيحوراء حيدر علوي محمد171475272042095038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيساره فرات حسن هادي171476252042062782

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيساره حسن مري صحن171477222042175154

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيلبنى محمد رحمن سرحان171478242042094105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين رضا عبيد طراد171479232042109023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية واحة العلوم األهلية للبناتاحيائيبنين نعمان خطار فرحان171480242042086003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية السنية للبناتاحيائيهاجر علي حمزه عبود171481242042102296

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حيدر كاظم ختالن171482252042062533

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض529.0الخارجياتاحيائيرقيه رضا هادي حمزه171483252042401069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةاحيائيسوالف احمد محمود عبد هللا171484202042362012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهديل فاضل مطر عبادي171485242042108144

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيسكينه عادل منسي فضالة171486222042111053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيحوراء بشير محمد محسن171487242042130039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيغفران احمد مالك عبد171488242042141067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيفاطمه آمر جواد رطان171489232042172023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض528.0اعدادية السنية للبناتاحيائيغدير محسن مرزوق حمزة171490242042102227

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيبنين خضير محمد هاشم171491222042131004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيحميده جاسم جواد كاظم171492252042097038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض528.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيغفران محمد عبد علي مال هللا171493252042059633

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيكوثر جواد عامر جلود171494222042207076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض528.0اعدادية السنية للبناتاحيائيزينب ذياب منحر منصور171495242042102161

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه حسين هادي تالي171496232042083049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب علي طالب عوفي171497292042085092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض528.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائينور عباس خضير عباس171498272042071074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض528.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيساره علي عبد راضي171499252042170395

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض528.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيرتاج حميد عبد عون مزهر171500232042124039

صفحة ٤٩٠٠ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض528.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء توفيق مهدي عبد الحسين171501232042089047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيورود خضير عبيس حسوني171502252042097213

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض528.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيرسل محمد سلمان خليفه171503242042096055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيساره جواد سعيد ابراهيم171504252042197009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض528.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيرسل شاكر عبد زيد دكش171505232042078036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض528.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيحوراء رزاق شاكر شاهين171506242042094032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائينبأ حسين سباهي محمود171507242042112071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض528.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيحوراء موسى جاسم محمد171508222042212003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض527.0ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيغفران حاتم عجيل خليف171509222042441021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض527.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيايات قاسم هادي عبيد171510242042126004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض527.0اعدادية السنية للبناتاحيائيضحى عبد الحسين فليح برهان171511242042102211

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض527.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيتبارك احمد عبد زيد علوان171512232042271131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض527.0اعدادية غزة للبناتاحيائيهيام مجيد رسن علي171513162042208060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض527.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياساور عبد علي مهدي عبيد171514252042062056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض527.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيضي عبد الحسين علوان مهدي171515272042064119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض527.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء محمد جبير بدر171516222042143178

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض527.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيدعاء جميل رحيم كاظم171517252042170186

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض527.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائينور سعيد مطرود جفط171518242042135066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض527.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب زهير مزهر كاني171519292042051163

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض527.0اعدادية السنية للبناتاحيائيبنين حيدر حمزه عبود171520242042102060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض527.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي هادي دعيوش171521242042149090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض527.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفضاء حاكم بشير عباس171522252042108229

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض527.0اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه محمد كاظم جوده171523242042107145

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض527.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيفاطمة لفتة حبيب حسون171524232042187026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض527.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب قاسم عكيلي دخيل171525222042153239

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض526.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيزهراء علي جاسم محمد171526272042089056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه محمد محسن ساجت171527242042114182

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيامنه حسن كاظم حسون171528242042124018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض526.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيحوراء علي محار ضاحي171529292042079015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيشكران عبد الحسين لفته عيدان171530242042115064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض526.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيحوراء حازم صاحب دريب171531232042153047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيكوثر حكيم ارحيم كريم171532292042052239

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض526.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهدى جواد كاظم جاسم171533222042414227

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيحنين طاهر غزال حنتوش171534232042077038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض526.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء مجيد شناوه حاجم171535242042101057

صفحة ٤٩٠١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة خالد رحيم عيسى171536292042052210

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيأميره إسماعيل ناصر عيسى171537242042124002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض526.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيسكينه حسن شناوه شبيب171538242042082043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض526.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة فالح حسن حسن171539242042110092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيكوثر عجمي حمزه خضير171540242042111099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبنين حيدر سوادي عبد الجاسم171541292042057291

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية السما للبناتاحيائيفاطمه سلمان كاطع عبيد171542272042083113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض526.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب سعد هلول عوده171543222042414134

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزينب حسين نعمه عبد الحسين171544232042078060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيدعاء قاسم محمد خضر171545292042067020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيغدير ناجح ناصر لفته171546292042050113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيشيرين كامل علوان حميد171547242042110070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيأمل اثير كاظم حسين171548232042077008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه عبد الزهره سعد عذاب171549242042119138

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية الرواد المختلطةاحيائيايات دوهان واوي عوجه171550242042020002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيرغد فهمي مجدي منير171551232042130022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى جاسم محمد جواد171552242042110107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيزينب عبد الرضا صيوان صاحب171553232042145074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية واسط للبناتاحيائيعذراء نبيل عبد اليمة غازي171554252042066047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيعبير حارث عزيز هيكل171555242042104119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية587.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيحسن حامد خضير كاظم171556232041289009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية586.0ثانوية الرحاب للبناتاحيائياسراء مالك خضير علي171557112042148002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية586.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيهدى رسول محسن مشعل171558272042052187

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية585.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيبيداء جسام كاظم حسن171559232042117040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية585.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزينب احمد كاظم فليح171560232042115091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية582.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيشمس عامر عباس حمادي171561232042079041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية581.0ثانوية التراث للبنيناحيائيدايم جليل رزاق جاسم171562232041068008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية580.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبتول بدر عالء حسين171563252042108026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية580.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيغسق حردان هاشم عليوي171564232042305114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية579.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيحسن احمد سياب دعاج171565232041181016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية578.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيآية  علي عباس حنون171566232042092026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية578.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد مهدي عباس كاظم171567272041010184

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية578.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيهاجر عباس حامد جلوب171568262042108112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية578.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيعلي ثائر صاحب كاظم171569272041154111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية578.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيمجيد جبر عيال عباس171570242041153026

صفحة ٤٩٠٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية577.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتضى عباس عبد الحسين سعود171571252041031721

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية577.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائينور عادل عبد علي مهدي171572252042097202

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية576.0ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائياحمد محمد مهدي هادي171573232041075003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية576.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائينور محمد جاسم محمد171574272042160397

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية576.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيبنين عدنان هادي مصارع171575222042143057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية576.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى كاصد شالش عبيد171576272041001329

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية576.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء محمد جخيور مدهوش171577242042220210

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية576.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيفاطمه احمد فاضل سلطان171578232042095069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية576.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيأحمد قاسم علي كريم171579212041206001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية576.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيهدى كامل صبر وريوص171580252042055098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية576.0اعدادية بابل األهلية للبنيناحيائيسيف امير عبود رزاق171581232041039006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية576.0ثانوية العدل االهلية للبنيناحيائييوسف كريم حتروش علوان171582122041046003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية576.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه رضا خميس فاضل171583272042058261

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية576.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيدعاء ناصر حسين علي171584252042056104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية576.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيربى ضياء خليل سبتي171585232042087118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية576.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء مؤيد ناصر حسين171586232042088218

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية575.4ثانوية المتميزاتاحيائيفرح فارس جميل ملوح171587252042074083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية575.0ثانوية منارة شبك للبناتاحيائيلقاء محسن علي عبد هللا171588172042272029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية575.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيحوراء عباس فضيح حسن171589272042052047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية575.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيسجى حميد خضير مهيدي171590112042083034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية575.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمحمد حامد ناجي عريان171591222041001103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية575.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيانوار موسى شناوه موسى171592272042058025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيوقار نعيم عباس جبار171593252042109097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0اعدادية السنية للبناتاحيائيفاطمة كاظم جايش عاشور171594242042102238

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيفؤاد عبد هللا نذير سلطان171595252041157098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيورود سهيل نجم عواد171596232042131088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيرقيه احسان نصار ريسان171597252042108087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحنين محمد راضي عيدان171598232042088118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0اعدادية البيان للبناتاحيائينوره رحيم حسن كاظم171599102042096077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائييونس سامي محسن هاني171600252041157146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه عزيز زهراو انعيمه171601252042096414

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيهمام صالح محمد خلف171602232041010139

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حسن عبيد عزوز171603252041045098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيحسن حامد ملوك عبيد171604232041185007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيهيثم كامل كعيشيش غازي171605272041009157

صفحة ٤٩٠٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيضياء خليف كعبور بدن171606232041051065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيمصطفى يوسف صاحب غبن171607232041054135

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائياحمد حيدر محمود عبود171608112041042007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيياسين عباس فضل كسار171609242041012070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيفاطمه مهدي سليم مانع171610232042122034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيعلي نبيل علي حمزه171611232041024044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيدعاء حميد جاسم مرير171612232042090061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيايوب ياسين لفته نايل171613232041051025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيحسين جابر حسن عباس171614232041224014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائياحسان كزار عواد فزع171615222041311003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي حاكم علي عمران171616232041019096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيليلى صفاء عبد الكريم عبد المجيد171617272042086027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي حسين عبد فضل عبيس171618292041002095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيفاطمة كاظم جياد حسون171619242042130120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيتقوى نعيم حمدان طعيمة171620152042080052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيزيد كريم محمد مهلي171621232041183033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيايات صادق جواد كاظم171622272042056034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيمريم ناظم منشد راضي171623222042204195

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيفاطمة فاهم عايد ابراهيم171624102042109073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية الرملة للبناتاحيائيزهراء عدي محمد عبيد171625252042061017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعبد الرحمن عدنان داود سلمان171626132041037051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيرقية علي حسين حسن171627272042144006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيعلي خالد كاظم شاني171628242041028044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيتقى مهدي ناهي شيحان171629242042088017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبراء هاشم جساب راضي171630232042304032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيفاطمه صالح هاشم خضير171631232042149049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي عبد العباس طالب خضير171632232041019115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي ميثم محسن عباس171633272041014171

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيرباب جاسم عواد محيسن171634222042175071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيكوثر خلف حطحوط حسين171635232042093152

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحمزه فيصل عبد الرحمن عكوب171636252041031207

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي حسين عبد هللا حسين171637232041031067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيكاظم ثائر كاظم محمد171638222041053136

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيهاجر ابراهيم علي جان رحيم171639112042080150

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعلي حسين مضعن دحام171640242041074053

صفحة ٤٩٠٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيمريم طالب غني شالكه171641142042149061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيكوثر رياض عبد األمير لفتة171642252042101193

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية الربيع للبناتاحيائينرجس عايد جلوب حسن171643232042098191

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيانوار عباس حاكم حمزه171644232042086017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيزين العابدين علي مجيد تقي171645232041042075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيسجاد ضافر شهيد حبيب171646272041024043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيسجى حيدر شعالن راهي171647252042097118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيانوار باسم عبد الحسين داخل171648232042088035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيذو الفقار سامي محمد هادي171649272041010068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية النصر للبنيناحيائيعلي عزيز حميد خضير171650242041064036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائياحمد ساير عزران دويج171651252041052002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور عماد محمد فاضل171652132042071146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية النيل للبنيناحيائيحسين فاضل خضير عبيس171653232041033032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيعلي كامل مجبل زبيدي171654222041309029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى جعفر جميل احمد171655252041031742

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيداليا مشتاق ماجد عبيد171656232042115055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية الباقر للبنيناحيائيحيدر فوزي ابراهيم عراك171657232041046017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيمريم سالم شلش هالل171658162042207145

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيقيس خالد عاشور حمزه171659172041068054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيحسن احمد كريم مرهج171660142041003025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيعادل غسان فضل راهي171661252041156035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه رزاق جابر تايه171662242042095115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزينب محمد عبيس عالج171663272042064100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيبتول عادل خضير وهاب171664272042063023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد مازن تقي حمود171665232041042174

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيمخلد صالح عبيس علي171666272041151078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيتبارك محمود جاسم محمد171667242042124041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه رزاق عبيس جبار171668232042145109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيايهاب رزاق حمدان فاضل171669232041001011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمنتظر حسن هادي عبد171670272041001335

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسين نعيم سوادي جيثوم171671292041002048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيحنين صفاء اسماعيل وهيب171672132042130011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية الخلود للبناتاحيائياقبال طالب حجاب طالق171673232042137003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيمرتضى عبد الكاظم رحيم علي171674252041119026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمحمد حسين كاظم عبيد171675232041008151
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه نوري محمد عباس171676232042117156

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية كربالء للبناتاحيائييقين خالد عبد حسن171677272042056474

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيهبه عباس حسين عبد171678232042124140

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيمنتظر لقمان يونس خليل171679172041066057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيعزيز علي حسين شخير171680232041164032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمنتظر كاظم عبد جاسم171681242041003288

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمحمد طه كاظم شنيور171682152041005112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيعلي السجاد حميد مهدي حمادي171683272041036064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبنين عباس كاظم جاسم171684232042271118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيساره جعفر كاظم عبد الحسين171685272042107053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيساره صبار عبد هويش171686232042089081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيعباس علي سوادي مشكور171687232041065023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيبنين علي حمد سماري171688112042110019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائينور عمار محمود جاسم171689112042133070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمنتظر اسعد بهلول صالح171690232041007177

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيساره سالم جايش محمد171691272042056237

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائينرجس عزيز محمد حسين171692272042067102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0الخارجياتاحيائيزينب حسين حميد طراد171693272042401083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمرتضى سعيد حسن نزام171694232041005134

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمرتضى احمد عبيد ضيدان171695232041031104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيايه عبد الكاظم صبر نصير171696222042412015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيحنين عماد طالب كحط171697232042165006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمصطفى ثامر لهمود درويش171698152041006120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيحنين رسول نجم عبد هللا171699232042108019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيموسى عدنان حميد حبيب171700252041208045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيرغد جميل عطيوي ياسر171701222042175078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيحنين رزاق الزم علك171702222042183032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيكرار حيدر طالب مهدي171703232041051128

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيرقيه عثمان عبد الغفور محمد171704112042083025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية السما للبناتاحيائيفرقان حيدر كاظم باقر171705272042083118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية المزايا االهلية للبنيناحيائيضرغام فراس هاشم حسين171706232041074009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية فضة للبناتاحيائيزمزم وساف جاسم حسون171707242042190013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيمريم عبد الكريم عبود ضاحي171708232042115162

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحسين محمود مردان عبيد171709232041002073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية العراق للبنيناحيائيمسلم ضياف جهادي حمزه171710242041024018
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه الزهراء سليم عبد الحسن علي171711232042091071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيدالل سعيد كاظم حتاته171712112042215182

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيحسين خالد صبر صالح171713232041252050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيمصطفى محمد لفته عبد معين171714232041006178

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعبد هللا حسن محمد عبد الرضا171715252041012093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيفتحي خالد فتحي عبد هللا171716172041008281

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى عقيل اموري هادي171717252041031757

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيامير سالم علي شهد171718252041031072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد رحيم عبدالرضا عبود171719252041208035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك موفق عبد الجليل لفته171720232042088107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيبنين حميد جبار راضي171721272042060052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحيدر علي حسين عباس171722232041002083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغدير نجم عبد هللا عبد الحسين171723252042100091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيباقر علي محيسن معيدي171724232041049011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية سفير الحسين للبنين - الوقف الشيعياحيائيمحمد علي حرز لفته171725252041215029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمروان حميد شهاب رجاء171726232041031106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء فالح حسن مرداس171727232042079025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائيعبد هللا هادي عبود حسن171728232041250039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعباس كاظم بخيت محمد171729242041003135

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيأمنه ماهر مسلم جاسم171730232042147001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيزينب احمد كاظم ابراهيم171731232042100036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيأحبك حسين هجيج عويد171732112042082003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسين علي عالوي كاظم171733252041205052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيطيبة صفاء حسن علي171734232042120152

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيعبد هللا فاضل عبد هللا ابراهيم171735232041052037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/المسيب/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه موفق صبحي حبيب171736232042103084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب عدي رحيم جاسم171737252042062710

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف591.0ثانوية الفرزدق االهلية للبنيناحيائيفالح حسن مهدي عباس171738252041206011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف590.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيكوثر رعد حمودي منديل171739252042055081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف590.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيهدى عباس جواد مطشر171740242042094133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف589.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائياسراء احمد مصطفى ناجي171741252042056019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف588.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيعلي سالم صيهود عبيد171742242041204094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف587.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيليلى حسنين علي صالح171743252042084616

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف586.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين ياسر عبد علي171744252042096386

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف585.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعلي ساهر تركي محمد171745242041008079
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف584.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي محمد ماجد محمد171746242041003178

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه محمد عيسى مهدي171747252042100244

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف583.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتسنيم أبراهيم خليل ابراهيم171748232042114035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف583.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء عباس مشاري عبيد171749242042093076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف580.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيبنين رسول محمد جبر171750252042108036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف579.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه شاكر عبد الرضا عباس171751252042096398

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف579.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيابراهيم مهدي عواد عباس171752272041013003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف578.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب مايح شبيب هدهود171753252042101116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف578.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد محسن راضي171754252042096423

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف578.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيحوراء عباس فاضل غني171755252042056096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف578.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيزين العابدين حسين عزيز حسين171756252041044175

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف578.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيسجى داخل حمزه محسن171757252042055058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف578.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيندى عيسى عبد عبره171758252042059790

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف578.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيزينه صدام خلف علوان171759212042119021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف578.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمها رسول يحيى حسن171760252042100404

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف578.0اعدادية المركزية للبناتاحيائيرقيه عباس جواد اعطيه171761132042119015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف577.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيبتول سعد مالك خدام171762252042109010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف577.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيايالف ميران مرشد عناد171763242042220088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف577.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيتبارك مجيد عبد الرزاق مجيد171764252042170140

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف577.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي السجاد قصي احمد اسماعيل171765252041200075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف577.0الخارجياتاحيائيهديل خيري هندي محمد171766252042401178

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف577.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيحسين كاطع جابر جالب171767292041151053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف577.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيبنين عبد الحمزه حبل الطيف171768242042101021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف577.0اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيزهراء حاتم عذاب كاظم171769252042058015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف577.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامير علي ياسر حافظ171770252041044058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف577.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيحسن محمد طاهر محمد171771252041034008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف577.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيحوراء عبد االمير حسن عبد171772252042084202

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف577.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب عماد صاحب منجي171773252042170364

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف577.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينبأ محمد عبد االمير فهد171774252042101215

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف577.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسميه مصعب عبود عباس171775252042062828

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف576.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه معين حسين عطش171776252042084591

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف576.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيحذيفه غزوان عبد الكريم عبد المحسن171777272041152017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف576.0اعدادية السرور للبناتاحيائياسيا عادل كاظم نعمه171778242042085002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف576.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيسهاد عبد الرزاق علي صالح171779272042091100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف576.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيعذراء حليم عباس عبيد171780252042092016
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف576.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيدعاء عبد الحسن ماشي هادي171781252042084227

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف576.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعلي حسن فرج صبيح171782252041005051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف576.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيامير كامل كزار جالب171783242041027029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف576.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد الكاظم موسى كاظم171784222041003327

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف576.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائينرجس حيدر صاحب عبيد171785252042056323

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف576.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيضحى هيثم دائم نور171786272042160286

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف576.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد الزهره عبد الرضا171787252042096384

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف576.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد علي وسام حسن علي171788252041009260

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف576.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عدي رحيم جاسم171789252042062582

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف576.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيحاتم كريم عبيد صخي171790232041005019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف576.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيعلياء هاتف عبد الكاظم فزاع171791252042096355

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف576.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد عبد هللا ماجد محمد171792242041003238

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف576.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيايات علي فاهم نور171793252042095021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف576.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيتقى صباح عبد علي حسين171794252042108052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف575.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيريام محمود نوماس هادي171795252042062478

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف575.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيرسل رزاق محمد سلمان171796252042110023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف575.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيهبه حيدر صاحب رحيم171797252042086162

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف575.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيمحمد حرجان سلطان عوده171798242041201042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف575.0اعدادية المنار االهلية للبنيناحيائيليث عبد الزهرة عباس جودي171799252041022015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف575.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيأالء خليل ابراهيم شوبان171800252042062005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف575.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيمحمد عبد الزهرة سلمان عيدان171801232041051144

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف575.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيسحر محمد عباس محمد171802252042095077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف575.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيغاده نظير جبر عبد هللا171803252042053083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف575.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزهراء موسى عبيد حسون171804252042056149

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف575.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب عبد الجليل ناجي محمد171805252042059471

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف575.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه حمزه ابراهيم عبد هللا171806252042062431

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف575.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيمجتبى ناجح فضاله سلمان171807252041209037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف575.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمريم اسمر كرتول عبود171808242042169076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف575.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمة سالم عبود سعيد171809252042096374

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف575.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيميثم علي جياد عبيد171810252041044507

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف575.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي خضير عباس عبد171811252041010105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف575.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيايه عدنان منعم حبيب171812252042170078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف574.7ثانوية المتميزيناحيائيسجاد حميد كريم شعالن171813252041035029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف574.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيزهراء مراد عبد الكاظم طراد171814242042130074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف574.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب عباس عبد سلمان171815232042271374
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف574.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمهيمن علي عبد الرسول محمود171816252041031809

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف574.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمصطفى عباس مخيف مجهد171817252041044485

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف574.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايات حيدر حسين علي171818232042088040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف574.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيصابرين عالء ناجي جاسم171819242042103080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف574.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمنتظر فارس عباس عبد الهادي171820252041009310

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف574.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيساره عباس محمدعلي حسن171821252042055057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف574.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعباس حيدر حسين جبر171822252041031333

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف574.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم صاحب عبد الزهرة عبد171823252042100347

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف574.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيمرتضى عبد راشد حنون171824222041046078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف574.0الخارجياتاحيائيحسنات نسيم هادي محمدعلي171825252042401041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف574.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين علي خلف خاطر171826252041007101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف574.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيمحمد علي حميد مزهر171827272041035093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف574.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعبد المطلب حميد حسن حسناوي171828252041151105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف574.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائينور الهدى احمد كاظم كشاش171829252042095124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف574.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيكرار حيدر هادي يوسف171830272041034071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف574.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيعبد هللا احمد زعيج معارج171831252041116036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف574.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيالمصطفى عماد موسى ذهب171832252041031061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف574.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيدانيا ظافر حسن عبد هللا171833252042062352

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف574.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيليلى وليد سويد عبود171834162042165391

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف573.3ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيايات محمد يحيى عبد الزهره171835252042109007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف573.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيامير صالح حسين محمد171836242041076016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف573.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائياروى محمد جواد يونس حسين171837172042241004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف573.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيايمان حسن غالي محمد171838252042095023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف573.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيحسين سالم موسى وناس171839242041164007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف573.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينورهان مجيد طالل حربي171840252042096547

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف573.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيتبارك وفاء عبد هللا محمد171841252042101051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف573.0اعدادية سومر للبنيناحيائيمالك كاطع ظاهر ياسين171842242041009122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف573.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائينور الهدى صباح حسن جياد171843252042070209

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف573.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسين علي حسون وشل171844242041013048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف573.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغدير نعمه حسن جاسم171845252042100092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف573.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد سالم حسين علي171846252041031027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف573.0ثانوية غزة للبناتاحيائيزينه سلمان عبد علي هوله171847242042097021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف573.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيزين العابدين عبد الحسن مهدي عبيد171848252041005035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف573.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائياسالم امجد صادق جبر171849252042056024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف573.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيابتهال حسن حمزه كاظم171850252042059015
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف573.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيابو طالب محمد سعيد ناصر171851252041012004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف573.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك حمزه عبود كاظم171852252042062230

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف573.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائينبأ عبد الستار لقمان جعفر171853252042056316

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيضحى محمد كاظم جواد171854252042070143

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايات كامل ابراهيم عبد السادة171855252042063002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد حيدر حميد غنتاب171856262041010150

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسن كاظم عبد الكريم ناشي171857252041045038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء عباس حسون حنوش171858252042059400

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0اعدادية الصباح للبناتاحيائينرجس علي محمد حسين عبد الجبار171859252042064074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسين جابر نعمه171860272041154180

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيعبد المهيمن عبد العليم عبد المجتبى عبد الحسن171861242041168035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيامنه راهي طالب عدنان171862252042170042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيكوثر حسين جبر عبد171863252042193140

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيفاطمه علي صالح صادق171864242042088040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيحوراء حافظ وذيح جلوي171865252042084198

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيجعفر مسلم شالكه كريم171866242041015018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد اسعد نوري هاشم171867252041031014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائييوسف حسن هادي كيكو171868252041009323

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0ثانوية كل العراق االهلية للبنيناحيائيمحمد حامد جواد علوان171869232041075019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0ثانوية الرملة للبناتاحيائيفاطمه صبار صيهود كاظم171870252042061034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيزينب الكبرى ضياء عبد الزهراء محمد حسين171871242042082032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء علي حسين علي171872232042115081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيحسين محمود جاسم شبيب171873252041151054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحنين احمد عبد الكريم فليح171874232042127025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيكوثر لطيف عباس سعد171875242042146081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيفاضل عباس عبد زيد عبد االمير171876252041031489

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائياحمد عالء حاكم هاشم171877252041012011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين جبار عبد الزهرة171878252041156072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين علي جبير لفته171879242042119031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمصطفى رياض حسن عبد171880272041008102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيكرار علي عبيس علي171881272041154134

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف572.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيبتول هالل عبد طه171882252042070031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.3ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب حسين جودي كاظم171883252042062680

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0اعدادية االصمعي للبنيناحيائيعلي محمد ناصر سدخان171884162041010015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمة عبد االمير راضي محمد171885242042124142
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد عامر حامد ذنون171886172041350320

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي عبد الحسين حسين زنكور171887252041031440

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعباس فاضل مهدي مظلوم171888232041020166

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيزينب شاكر عبد الزهره محمد171889252042095063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0اعدادية قباء للبنيناحيائيسجاد حميد علي حسين171890152041010041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيحسين دحام طالع دحام171891222041058030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيجاسم محمد حسن محمود171892212041223008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيعلي عيسى علي شلب171893232041009077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبنين محسن عليوي صندل171894242042108020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيكوثر احسان ناصح حبيب171895252042076046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيمرتضى حيدر عبد االمير صالح171896252041113037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرغد خالد نور علي171897252042062404

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد عبد العباس مهجج فرهود171898252041031630

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائياكرم طالب عبيد علوان171899262041203008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبد شياع171900252042095055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيأمير جابر علي لوتي171901252041044007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيمرتضى احمد شعالن كاظم171902232041006162

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء عبد االئمة حسن علي171903252042097075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين علي عبد القادر محمد171904252041150311

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيوليد كليف ثعوال جبار171905252041208046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائياديان حسين طاهر جبر171906252042108001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيهالة حسين ياسر حسين171907252042193166

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد صاحب صالح مهدي171908252041007323

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيشعائر رحمن كريم مظلوم171909252042084468

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي غانم طالل راضي171910242041001183

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء كرار عباس محمد171911252042062613

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمحمد بشير مزعل سفاح171912222041036285

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى حيدر عبد الكاظم شاكر171913252041031748

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيجعفر كامل جعفر موهان171914252041007050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيصباح ليث صباح مشهدي مليجك171915252041009124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيزينب جاسم محمد عبد171916232042183021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف571.0اعدادية سومر للبنيناحيائياحمد حسين عبد محيسن171917242041009006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.4ثانوية المتميزيناحيائيعباس فاضل مطرود سمين171918242041041052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.3ثانوية المتميزاتاحيائيانسام عامر راضي عبد الحسين171919242042084007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائييوسف شاكر عبد الحسين عبد الحسن171920252041007448
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسراء ميري محمد فرحان171921252042062076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزهراء حسين غالي كاظم171922262042074051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0اعدادية خولة للبناتاحيائيانعام احمد كاظم عبيد171923242042116007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائينور الهدى غازي جالب حسين171924242042124186

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحسن علي فهد سالم171925142041028014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهبة مهدي حسن حسون171926242042108141

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحنين علوان كاظم بندر171927242042119050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمسلم حسين تكليف شالش171928252041031729

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيسجاد محمد سعدون حسون171929242041005070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0ثانوية سفير الحسين للبنين - الوقف الشيعياحيائيحسين سعد صالح مهدي171930252041215009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد صالح مهدي عبيس171931272041005146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمنتظر عبد العزيز عبد الكريم عبد علي171932122041030144

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيابراهيم شهيد منذور حسن171933252041045002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0اعدادية القادسية للبناتاحيائيوسام علي رحيم محمد171934252042111043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرسل عبد المنعم خراطه يحيى171935252042101071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيذهب هادي ماهر جياد171936222041216006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامير توفيق عبود عطيه171937252041044049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيفاطمة جبار محيسن علي171938242042130115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيسهام حاتم جبر محل171939232042305095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسنين كاظم محمد لوخان171940142041018045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحنين حميد عبد نور عبد الحسين171941252042096124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيساره علي جليل رحيم171942252042062780

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيحوراء سليم عطيوي كاظم171943252042101061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتضى مهدي صالح عباس171944252041031725

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0اعدادية حلب للبناتاحيائيشكران رحيم علوان حسن171945242042107108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحسين ناظم شالكه موسى171946242041168018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء باسم كريم عطيه171947232042157032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعباس شعالن غميس عيدان171948222041041058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمصطفى ثامر كاظم حسين171949252041208041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيحسين عبد الكريم مطشر أحمد171950222041019049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي حاتم كريم مطر171951252041207063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيمريم عبد الغني ابراهيم حسين171952252042092021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيغسق سعد جدوع جاسم171953192042383127

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف570.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيضحى احمد مهدي عبد الواحد171954252042109049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.6ثانوية المتميزاتاحيائينور ضياء احمد حسن171955252042074104
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائينور الزهراء احمد كريم عطيه171956222042175255

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيساره عماد حميد جابر171957292042053070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه نعيم خلف حنون171958262042132190

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائياحمد حسين حسن علوان171959232041012006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيمحمد علي راضي خلف171960272041004069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعبد هللا مصطفى علي متعب171961242041062101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائياملين فاضل عبد الحسن عبد الزهره171962252042087005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيمنه هللا ناظم حسين حسن171963252042082050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيابراهيم حيدر رحمان متعب171964242041008001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر وهاب جبار171965252042058018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0الخارجيوناحيائيعباس ريحان نايف سلمان171966222041400075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيزينب نضال صالح فاهم171967242042094071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيروان قيس صادق علي171968252042062473

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائياالء حسين عبد سلمان171969232042271043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيميهاد عبد الكريم زغير جاسم171970142041030059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين حيدر عبد العباس نصيف171971252041031162

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيحسين محمد كاظم كتاب171972232041252065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي مهند عبد علي محمد171973222041356150

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمنار يوسف حسن جاسم171974252042096479

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0اعدادية شمس االمل للبنيناحيائيفريح هادي ناصر حسين171975222041374045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمرتضى عالء عبد االمير حسن171976232041071071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرفل االمير علي ناجي171977252042062408

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسن حيدر كاظم علوان171978242041013032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0ثانوية الباقر للبناتاحيائينور علي سالم يحيى171979232042105079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0اعدادية الطبري للبنيناحيائيعلي احسان حبيب عبد هللا171980232041061042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه حميد راضي عبد171981252042059648

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهداة كفاح حمود خنياب171982252042100564

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الكريم عذاب جبر171983252042096278

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيزمان جاسم محمد عليوي171984252041200048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0ثانوية المتميزيناحيائيزيد علي حسين علوان171985252041035025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيدعاء هادي شهيب جبار171986222042175067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيحسن مراد عاشق منيجل171987242041164006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيانفال باقر عباس موسى171988252042056037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيرند سالم عبد هللا حسن171989292042153055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه عماد اموري حميد171990252042084573
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيمؤمل يحيى شاكر ظاهر171991242041042017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء احسان رعد مهدي171992112042076061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيابراهيم حازم ابراهيم صيهود171993222041308001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيصابرين حيدر كاظم عطيه171994242042118095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم كريدي جرو171995252041207109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيبتول فاضل حسن عبد171996252042095024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف569.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي جاسم محمد هاشم171997272041014137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمرتضى داود سلمان كاطع171998142041028123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيمريم هادي مرزة حمزه171999232042117170

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيفاطمه قاسم عبد عكاب172000232042090147

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسنين حسن عيدان ضاري172001242041001054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيروان والء بشان عبيد172002252042108098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيجعفر نجاح عباس كاظم172003252041014024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي قاسم محمد ضايع172004252041012136

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد فراس حاكم الهيبي172005252041044430

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي حسين جواد شاكر172006252041007218

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0اعدادية الحلة للبنيناحيائياحمد مهدي حسن حبيب172007232041020035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن ابراهيم علي داود172008212041272137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائياسماء جاسم عبد االمير عبد الكريم172009252042056026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0الخارجياتاحيائيحسناء احمد عيدان حسن172010252042401040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيقاسم محسن ناجي غويم172011232041006123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد العادل محمد172012122041013048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب محمد عبو محمد172013252042062746

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسنين مهدي هادي كاظم172014232041007034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسرى حيدر محمد عبد االمير172015252042062812

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيشيماء خضير عبيس فضل172016242042220541

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيبراء خضير شلتاغ جبر172017252042101035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيعلي خضير عباس عبد172018242041160015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء فاخر محمد جعفر شاكر172019252042096234

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغاده عبد الكريم عبد الحسن حمزه172020252042100067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيهاجر كوثر حسن هادي172021252042070225

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمحمد نبيل حسين جالب172022222041019180

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسيف الدين ميثم مهدي صالح172023252041044204

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0إعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيمرتضى محمد رضا سلمان ناجي172024142041020042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف568.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيزينب ثائر جاسم صالح172025102042107017
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.8ثانوية المتميزيناحيائيرضا وسام كاظم عبد االمير172026252041035024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.6ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيسجاد علي حمودي شتران172027112041045025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.4ثانوية المتميزيناحيائيرضا عقيل ابراهيم نعمه172028282041026014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.1اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد محسن هاتف حسين172029272041005158

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين حسين جليل كنيهر172030262042097023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيفاضل عباس رحم سلطان172031242041012043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعباس ميعاد كريم كاظم172032252041045094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمة عمار على حسين172033272042060237

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين ثائر عيسى عمران172034252041031154

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيايوب عبد الجليل عويلي حاتم172035222041037022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0ثانوية شمس التفوق االهلية للبنيناحيائيفهد خالد عدنان ابراهيم172036112041187012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرسل سالم كوشي دعيم172037242042220258

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمصطفى عبد الرحيم محمد علي172038222041035283

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيرقيه حسين فاضل عباس172039242042111037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيطيبه عبد االمير هاني حسن172040232042142217

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيعلي قاسم ايوب حسن172041232041067079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيمقتدى عقيل عبد كريم172042242041202136

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيحيدر علي محيسن لفته172043222041019070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيانتظار كريم ضعن محمد172044252042108014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيطيبة رشيد جاسم محمد172045232042115124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيزهراء جبار عبد جبر172046292042153059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيسجاد علي رسن حاجم172047152041011075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيتغريد محمود محمد فرج172048212042092024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي ثامر عبد الرضا مهدي172049252041205119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيهبه جاسم حميد سلمان172050232042120214

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعبد الستار نافع حميد صالح172051192041095046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزينب عطا جبر عباس172052262042096098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتقى احمد صالح مهدي172053252042062267

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه وفي محمد جاسم172054242042220662

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائينور طه ياسين عبد عون172055252042056336

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائينغم عباس عبد عون عبد الحمزة172056242042108129

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيياسر شهيد محمد علي كريم172057252041031835

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيايه عادل زاير علي172058252042059115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي ريسان خطار سعدون172059292041002101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعباس جاسم جواد حسن172060232041005066
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم حمادي تايه172061252042108117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائييحيى عباس علوان عباس172062252041031841

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيغيث عامر عوده جعفر172063272041021041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء اسعد طعيمه جاسم172064222042199037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي لؤي باسم محمد رشيد172065252041031458

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعباس نسيم هادي محمد علي172066252041044235

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيمحسن عبد الهادي سلطان حنويت172067242041063061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيتبارك علي جبر سلمان172068142042224019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيحسين حسن سلمان احمد172069232041052015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمه عقيل هادي عبد هللا172070252042095099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد ناصر نجم حسن172071282041009061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيساره تحرير عبد الرحمن محمود172072212042102083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف567.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينوران نهاد عبد جعفر172073232042087342

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.5ثانوية بابل للبنيناحيائيحسن ميثم محمد سلمان172074232041021026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيسيف قيس متعب رشيد172075212041009094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحيدر سهيل مهدي حميدي172076262041038029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيحسنين فاضل عباس محمد172077232041071018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيايمان علي عباس كاظم172078232042199005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيأشرف حسن هادي عبد الكاظم172079252041205001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمجتبى هيثم عبد االمير عزيز172080252041031544

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي هادي صالح حسين172081252041031477

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيكوثر صالح عويد محيبس172082262042080127

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزهراء رحمن عبد مشي172083272042107033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزهراء كاظم حسن مهنا172084242042111054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0اعدادية العزة للبنيناحيائيحيدر ناطق شالل وطين172085262041007031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيشهد محمد عبد هاني محمد172086242042123120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعباس علي فليح حسن172087222041077090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمصطفى محمد مظلوم حسون172088222041051117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0الخارجياتاحيائينور عبد الكريم اوحيد جبار172089142042401170

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي جليل ابراهيم شريف172090242041027173

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء خالد حمزه علوان172091232042109078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه مصطفى عباس فاضل172092232042147069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتقى غسان محمد طالب172093252042062279

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الرزاق حيدر جواد172094162041139029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيغدير هادي جبر مزعل172095232042115134
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمروه مهدي علي عبود172096252042101195

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيساره صدام جابر حواس172097222042207050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرسل سلمان حمزة حسين172098242042106063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيطيبه محمد ياسين كريم172099252042100045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيرؤيا حسن عناد حمزه172100252042059313

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائيليلى ناظم حيدر علي172101172042244081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيهدى سعدون رشيد خضير172102232042082082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائينور سالم حميد سوادي172103162042161039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيعبد هللا ثامر جواد كاظم172104242041015074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرسل كريم عطيه جبار172105252042062398

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزهراء كمال امحان سلطان172106242042149054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه عماد جابر عبد172107272042060261

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيكاظم قاسم محمد مفتن172108262041048095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0ثانوية ذو النورين للبنيناحيائيسجاد عباس جبير طالب172109112041019012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيمرسلين محمد علي بندر172110152042053063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيرنده عدنان حريجه حديد172111232042128035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور حيدر صفاء رضا172112232042088490

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينور الهدى حسن نعمه حوير172113152042045101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائياحمد محمد عباس عكبر172114152041071031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيابرار عبدعلي هاتف عبدعلي172115272042056001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمة محمد عباس عبد172116232042120176

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب عالء عبد االمير حمزه172117252042059480

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف566.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيشاكر سالم شاكر جواد172118242041013077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.6ثانوية المتميزاتاحيائينور اركان لواء مرتضى172119252042074099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.1ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه طه ياسين لطيف172120122042109125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمصطفى عدي عزيز جسام172121272041010204

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيزين العابدين حيدر احمد تولي172122252041044176

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء محمود جبر حسين172123252042196017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعباس علي عبد الرحمن ورش172124232041002131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيمنار جعفر صادق محمد172125252042101208

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيزينب مهدي صالح شعالن172126242042111070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيشهرزاد حيدر صفاء جواد172127252042059566

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمقتدى هاشم محمود محمد172128252041031781

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعلي محمود زيدان خليفه172129212041009167

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيزهراء رضا عبد الواحد حسن172130292042160084
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء طاهر جبار عبدالزهره172131252042062563

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائياية علي عبيد شمخي172132252042084083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيبتول مسلم رسول كريم172133122042090009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسين رسول رحيم محمد172134272041011030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء سالم صبيح فهد172135272042058139

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائياحمد رامز دخيل برغوث172136222041053004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمسلم عبد الحسين ياسر شنان172137242041003264

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيايه علي عبد نايف172138272042093015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0اعدادية العزة للبنيناحيائيايوب ستار عويز جبر172139252041016004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيبنين حياوي عبد الحسين حويش172140252042101038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعبد المهيمن حميد جاسم محمد172141252041031364

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيعذراء عبد االمير ناصر حسين172142242042122110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0ثانوية الرباب االهلية الخيرية للبناتاحيائيزهراء محسن محمد علي عبد الحسين172143252042092008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيكرار حاتم مشير سلمان172144232041002208

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائينور الهدى عماد عبد هللا فرعين172145222042141242

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيحوراء رضا اعناد كاظم172146122042105031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيمريم عباس طالب علي172147272042059126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين ثائر جواد كاظم172148232042120025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمؤمل عادل عبد الحسن غظيه172149242041010111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيتبارك جبار فرج كريم172150142042100032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيرشا احمد حيدر عبد عون172151272042088078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه محمد عبد الهادي حسن172152252042062459

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء صباح كريم نعمه172153252042097072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيهبه حيدر رحيل حبيب172154272042067109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمه سلمان جودة صالح172155222042204166

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة مسلم زبالة عبود172156232042106079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيشهد دريد ذنون صالح172157172042231197

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيرؤى عبد الكريم حبيب طالب172158232042112014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيايالف عبد هللا جاسم هاني172159222042185012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيعباس فالح حسن محمد172160232041040015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيزهراء امين راشد امين172161232042130026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيايات حيدر بشير ابو خشه172162272042079010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف565.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبنين مهدي صالح مهدي172163252042084140

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.3ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمجتبى احمد محيل عناد172164222041080036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائياحمد مهدي بديوي عبود172165272041013013
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائينور الهدى نوري حسن داود172166102042114057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحيدر حميد جاسم عباس172167222041100028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيحسين عالء كاظم عباس172168222041371017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائياحمد ناجح مهدي داهي172169252041122013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيغسق مثنى خالد جميل172170212042293054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيوسيم فارس شنين بعيوي172171252041044515

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيضحى عدنان خضير شنان172172252042193116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيرقيه حيدر محمد كاظم172173252042071022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيحوراء مهند حسن عبد االمير172174252042084209

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى عقيل حسوني جاسم172175252041031758

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيحيدر مزهر جاسم عداي172176252041014057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيمريم رحيم ابراهيم سبهان172177282042060058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء مرتضى عبد اللطيف مري172178162042202079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه جابر عبد االمير عبد172179102042117081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهبة احمد كاظم عزيز172180242042108139

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين عبد الحسن منجي172181242042081073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيضحى عالج غازي حمادي172182242042120193

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيابتهال ثامر عبد زيد كاظم172183232042183001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعلي جواد عبد الكاظم حمد172184222041036200

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرسل باسم رسول شاكر172185252042062383

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب احمد فرحان رطان172186252042059444

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيمحمد عزيز علي ستار172187222041046073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعلي هادي كامل عبود172188262041009095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمصطفى رضا لطيف حسين172189222041036335

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيسجى احمد هادي عبد علي172190232042108061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيبهجت علي طاهر قاسم172191172041124019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0الخارجيوناحيائيعلي الهادي جمال هادي حسين172192112041400041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيكاظمية توفيق محمد عبد172193292042056124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمنتظر ستار جبار خليفة172194232041043068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي نعمان محمد رضا عبد العزيز172195252041031476

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية النصر للبنيناحيائيلواء حسين وحيد عبيد172196242041064040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيهاجر سعد كحيط عبود172197252042109091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائينبأ حيدر عطيه دخان172198102042119078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيزهراء سليم جاسم وداي172199232042168017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيرقية قاسم رحيم حمود172200292042067023
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيرسل اياد عيدان شياع172201242042120091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب عبد الستار خضير عباس172202272042088122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيكاظم جواد كاظم عبيس172203252041122099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد ثائر حسن سرحان172204242041076099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائينبراس علي سعيد علي172205212042122059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيسالم عبد علي سلمان جاسم172206252041205092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيساره سامي جبار محيسن172207242042149066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيهدى محمد صالح مهدي172208252042070231

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزينب علي طالب حسين172209242042124103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيخيف عبد الواحد حسن خزي172210252042108071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيضحى احمد رياح عبد172211252042096337

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف564.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيتقوى جميل كامل صالح172212252042059228

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.4ثانوية المتميزاتاحيائيمروه عماد ياسين خضير172213242042084073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفضاء صبيح حميد محسن172214272042058288

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه عبد الحسين كافي ضاحي172215242042134073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيحوراء حسين علي كاظم172216232042093043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيمرتضى محمد خضر مزهر محمد172217232041040037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيفاطمه حسن مهدي عبد هللا172218252042086113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيحيدر كاظم محمد معارج172219222041091069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمجتبى أمين حاكم طاهر172220252041031531

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0ثانوية االزاهير للبنيناحيائيعالء علي اكبر محمد طاهر صالح172221172041176014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيمينا جواد كاظم عبد الحسين172222272042056411

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيمريم حبيب جحيل ذخير172223272042069098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيباسم جمعه ادرول خضر172224222041274008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيحسين علي جبر هادي172225232041176005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيامنه حسن رضيوي غانم172226272042060016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه حيدر راضي علي172227272042059102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي حسين علي حسان172228282041009028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيعلي جبار حميد جبير172229222041040092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيرسول محمود طالب علي172230232041032018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيحسين خليل محمد مولود172231212041033022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور احمد عبد الزهره سلمان172232252042100471

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحيدر علوان محمد شهيب172233162041039010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيوسن عبد الحسن هاشم حسين172234182042244066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء مهند حسن عيسى172235252042062643
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائياية لهيب جاعد مزهر172236162042226010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين طارق عبد الزهره وادي172237252042062196

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور زينب داود سلمان مطر172238152042046246

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيعلي نعيم فرحان حميدي172239252041011057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيصبا مؤيد نوري جالل172240252042100003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيطاهر واثق عبد الساده عبد الحسين172241232041165019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيزينب هادي حسين زبالة172242242042169044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرقية عباس عبد هللا عبد172243232042304085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيتقى فرحان جبر نعمه172244252042084176

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيحسين سالم محسن حسن172245222041039031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائياحمد عبد الكاظم وهيب محمد172246162041090002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0ثانوية المرفأ المختلطةاحيائيرنده صالح هادي لفته172247222042272007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه حسين عبد الوهاب عبد االمام172248252042100154

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0اعدادية النضال للبنيناحيائيسجاد محمد ابراهيم جاسم172249242041014024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار انور عبد الكريم عبد الحسين172250222041003260

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيسجاد محمد عبد الحسن ربح172251142041048037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيتقى محمد حسن عبود172252232042131024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيبيداء حميد جابر دحدوح172253222042172028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف563.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمة عزيز شراد جواي172254292042056121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.6ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمرتضى محمد عبد الزهراء هندي172255232041047093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين فيصل حميد كاظم172256252042062208

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحوراء محسن خلف حسن172257252042062338

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمروه عطيه مخيف دغيم172258252042084626

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيحسين زكي عبود كاظم172259272041154044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيايهاب علي عبد المحسن موسى172260232041006015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0اعدادية الهبة للبناتاحيائييقين جواد كاظم عمير172261222042120067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايالف زهير جليل عبد الرضا172262252042062131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0اعدادية السنية للبناتاحيائيشهد حيدر ناجي جواد172263242042102201

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه حسين حنتي سعد172264252042100152

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائييوسف عباس حيدر جبر172265132041252163

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيدالل عوده فغير زنيهر172266222042175069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرواء جبار رشيد جاسم172267252042062468

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمصطفى زهير حمزه خضير172268242041010139

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيعال محسن غافل سلمان172269252042059603

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب حميد محمود محمد172270152042045045
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيتبارك علي نعاس جاسم172271162042475010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيسهى حمزه عبيد جاسم172272232042093106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيزين العابدين عماد شريف محسن172273272041014097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيغدير حسن تركي حسون172274232042139052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيسجى مؤيد حسن حميدان172275222042141171

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي عباس فاخر عطيه172276232041002173

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية كرمليس للبنيناحيائيحسن ميثم حيدر محمد172277172041071003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبراء اياد جبار عبد الكريم172278242042118011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيرقيه عبد الرضا كاظم جاسم172279242042101045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيانوار سالم دونه عبد الزهره172280252042062111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسراء سامي كريم محمد172281252042096314

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيايات حيدر حسين علي172282252042062119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد فليح حسن172283242041037042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيلؤي عايد محمد حمد172284192041019053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب هيثم عبد كاظم172285252042096297

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيبارق حسين محمود هوبي172286222041373009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب محمد عبد الزهره نغيش172287242042104099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيموسى حسين اكرامه عناد172288252041031812

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيدعاء عبد العباس شالل سلطان172289222042411024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمصطفى كاظم حسن سلمان172290232041071076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائياديان فاضل شنين مسعد172291222042113010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيزينب حيدر علي ظاهر172292232042101042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد االمير جبر رداد172293252042109030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيخديجة مراح حسن محمود172294212042150014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمخلد حسين مجهول فنجان172295242041001271

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيحنين حسام مؤيد حنين172296272042055055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه حميد جندي عجوف172297252042062432

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائينور مقدام طالب كمر172298232042115189

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0اعدادية النور للبناتاحيائيامنه جبار عنتيك خيون172299222042156022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيمها هاشم مهدي صاحب172300252042170594

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمصطفى طالب نعيثل عباس172301222041029178

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائييقين حسن حمادي حسين172302222042155133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعباس عماد عربي حبيب172303222041036171

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزهراء ميثم جواد كاظم172304232042092111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيساره حازم طالب محسن172305242042096106
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد حسن نسيم نوري رضا172306252041005076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف562.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور حسن كاظم شريف172307252042100500

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيايالف احمد مهدي عبيد172308252042108021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيابان علي رضا عبد هللا علي172309172041083006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعبد هللا علي مشكور جياد172310242041006042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيعبد الحمزه راشد عبد الحمزه مصباح172311262041205050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين سرمد حميد حلوس172312252041031165

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء عبد نور ناصر محمد172313252042097078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائيسجى نعيم هاشم جفات172314162042194035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0ثانوية الحلة للبناتاحيائينرجس عباس عبودي كاطع172315232042100067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيمريم قاسم حسن جاري172316242042118131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهراء احمد فاضل طه172317242042103051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الخالق بديوي حسن172318252042098012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيزيد حسن مهدي موسى172319232041164016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائينور الحسين جمعه سلمان غويلي172320222041002376

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمقتدى محمد كاظم ناصر172321232041252279

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيايمان سعد ياسر منشد172322142042133007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب جاسم محمد ابراهيم172323232042127064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعباس عالء ارحيم حمود172324252041031338

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيمالذ قصي هادي كوطي172325242042120255

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمنتظر احسان مهدي نايف172326272041009145

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحيدر مرضي عبد الحسين عباس172327252041001102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسجى محمد عبد العباس نصيف172328252042062802

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزهراء سعد نعمة كاظم172329252042086056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيحسين جاسم محمد عشوم172330262041059027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبنين عليوي عبد شاطي172331252042059174

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد الحسين عبد172332232041065043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0ثانوية السدة للبناتاحيائيزينب مهند سهيل عبد هللا172333232042110034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عزيز نعيم مكي172334162041076020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف561.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسين عامر شاكر فرهود172335222041035067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل574.0ثانوية النيل للبنيناحيائيحيدر علي حويش كعوب172336232041033039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل516.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيصالح حليم سوادي صالح172337252041205095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل515.0اعدادية السماوة للبناتاحيائياسراء غدير فواز جعيل172338292042052011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل514.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمصطفى محمد حسين علوان172339242041034058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل513.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيمريم انيس عبد االمير ساجت172340252042097187
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل512.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيتبارك علي عبد عون هادي172341272042089026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل505.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيزين العابدين ماجد مكي عبدالحسن172342232041007080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل499.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيافراح مارد خضير سلطان172343242042093010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل487.0ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيمحمد علي جبار سهم172344142041010080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل486.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائينور دليل لفته جحيش172345222042141246

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل482.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمنتظر مجيد كاظم محمد172346252041007424

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل479.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم حسن172347242042103053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل473.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيمحسن وهاب عناد بريسم172348232041010106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل472.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائياسماء مدلول يحيى كاظم172349232042149007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل467.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيعلي حسين سلمان جواد172350102041029035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل460.0ثانوية االعالم للبنيناحيائيمحمد الصادق سهيل نجم عبود172351232041066038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل449.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيرحيم دود عبد هللا دغيمث172352232041183027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل448.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيزهراء عباس عناد ضايف172353272042089052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل446.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيمصطفى عقيل عبد االمير حماده172354252041020054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل445.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيبنين نعمه عباس سلمان172355272042071013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل444.0اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي محمد حمزة عبيد172356232041014080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل439.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيتبارك ثابت عبد زيد ناصر172357252042059194

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل437.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيعلي صالح حسن عبود172358272041153087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل433.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيحسين عدنان كاظم يعكوب172359232041034013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل431.0ثانوية نور المصطفى االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم جبر مزعل172360232041287015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل427.0ثانوية الدستور للبنيناحيائيليث سامي حامد كاظم172361232041018039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل424.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيمحمد سليم عبد الكاظم عبد االمير172362242041152046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل421.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحسن حامد حسين علوان172363232041282082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل417.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحيدر علي غني حسين172364232041251157

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل416.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمدرك سلمان عبدزيد سلمان172365232041005131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل415.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة عباس عبد هللا ياسين172366232042106071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل414.0اعدادية المسيب للبناتاحيائياالء فاضل جبر هادي172367232042117011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل411.0ثانوية عرفات المختلطةاحيائيحسام نعمه زعيان برغوث172368232041161004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل411.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيشموع محمد صاحب غالي172369232042304147

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل410.0ثانوية االمام المنتظر للبنين - الوقف الشيعياحيائيحسين مكي علي أمير172370232041035005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل409.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب مؤيد هاشم خضير172371232042111075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل398.0ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيحنين محمد شاكر يوسف172372232042159009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل397.0ثانوية تبارك للبناتاحيائينور رشاد جابر صالح172373262042077032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل395.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيقاسم كريم عيدان ابراهيم172374232041252202

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل395.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيزينب جالل عبد االمير عيال172375162042171021
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل394.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائينور الهدى سعد عبد خليل172376232042092227

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل393.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيدعاء عمار ياسر حسن172377232042172008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل392.0ثانوية االفاق للبناتاحيائياسيل رسول عبد خطار172378232042144004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل392.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيامجد ثامر فجر حرز172379232041224004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل391.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمصطفى اركان حمزه حمود172380232041060136

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل390.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيمريم فوزي ناصر حسين172381242042146090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل389.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيميس عالء عبد الحر كاظم172382232042123115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل389.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيحوراء عبد الرحيم محسن جاسم172383232042220008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل388.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيابرار كاظم حسن نجيب172384232042107002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل388.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء نعمه بخيت عبادي172385272042058166

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل388.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء ضيدان خضر عبد هللا172386222042323145

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل388.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيعباس سلمان صالح كاظم172387272041154088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل387.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور سمير سعدون سلطان172388232042119129

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل387.0ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيهديل كاظم عاشور دخنه172389232042186009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل387.0ثانوية الباقر للبنيناحيائيعلي عامر سعيد هاشم172390232041046029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل387.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحسين تحرير عبد الهادي خسباك172391232041008034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل386.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائياحمد قصي فاضل عبد172392232041004006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل386.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء احسان علي ناصر172393232042271293

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل386.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيسجاد ابراهيم حنين حسن172394232041006059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل385.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمحمد رضا حسين علي عبد المهدي172395232041251390

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل385.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمحمد خضير عبيس رشيد172396232041173136

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل383.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء جالب حسين حامي172397252042170272

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل383.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيبنين نوري حيدر حسين172398232042153026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل382.0اعدادية الثقلين للبنيناحيائيمحمد ماهر حسون محسن172399242041030025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل381.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائياحمد حميد رمح شاهر172400272041154003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل381.0اعدادية المكاسب للبنيناحيائيعبد هللا نجم عبد هللا عبيس172401272041003025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل381.0ثانوية عدن للبناتاحيائيزهراء حمزه مكي ايدام172402232042076034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل381.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائينسرين محمد حسين جاسم172403232042078118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل381.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيزيد سعد مطلك شاهر172404232041020133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل379.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيتبارك سعد عبد هللا بردان172405232042091030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل378.0ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيغيداء عباس كاظم فهد172406232042152023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل376.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيطيبه زهير عبيد فزع172407232042271520

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل376.0ثانوية حلب للبنيناحيائيمحمد علي عبيد خلف172408232041056025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل376.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعبد هللا علي عبد هللا خلف172409232041031061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل376.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب علي كاظم شاكر172410232042080076
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل375.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمرتضى حسين جاسم محمد172411232041005133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل375.0اعدادية المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي عامر عريبي محمد علي172412232041284007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل375.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيضحى ماهر محمد مطلك172413232042139048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل374.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائياسراء رحيم جبر عبود172414232042091005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل373.0ثانوية الغدير للبناتاحيائياطياب محمد قزاي تركي172415232042131008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل373.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيدعاء محمد خضر حمزة172416232042271213

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل372.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيام البنين جعفر عبيس عيسى172417232042120014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل372.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيمحمد اياد سلمان ذياب172418112041012043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل372.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيامير احمد عبيد كاظم172419232041011005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل372.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينور احمد حسين سلمان172420232042271719

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل371.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتبارك احمد ردام حضي172421232042121027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل371.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيحيدر احمد هادي محمد172422242041201016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل371.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعلي محمد نعمه محمد حسين172423252041009197

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل371.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب وسام اسماعيل دريب172424232042087187

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل370.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيحنين قيصر خالد محمد172425232042303006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل369.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسنين حمزه عيسى علي172426232041251096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل369.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيفاطمه جعفر عبد الرضا محسن172427232042220021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل369.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيانه عامر ياسر حسين172428232042078010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل369.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد رضا جعفر لفته حماده172429272041014211

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل368.0اعدادية الفارابي للبنيناحيائياحمد قاسم مهدي عبد محسن172430112041002004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل368.0اعدادية حلب للبناتاحيائيسحر عباس سلطان ضمد172431242042107101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل367.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيعبد هللا شمخي جبر عيدان172432232041211029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل367.0ثانوية التراث للبناتاحيائيفاطمة عامر حسن دغيمث172433232042148050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل367.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائينبا سلمان ذياب عبيد172434232042077126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل367.0ثانوية الضحى المختلطةاحيائيزهراء علي حسين دانه172435232042218005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل367.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن عوده نعمه محسن172436252041001156

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل367.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمحمد سعيد علي منصور172437232041002232

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل367.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيامير حسين علي جبر172438232041257026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل366.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمقتدى قاسم محمد جابر172439232041257226

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل366.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيرحيم غانم عبد الرضا كحط172440232041257083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل366.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيرؤى كريم جبار محيسن172441222042417028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل365.0اعدادية الثورة للبنيناحيائييوسف علي حامد فارس172442232041003112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل365.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيكرار شدهان متعب حمود172443232041252214

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل365.0ثانوية المجد للبنيناحيائيضرغام سعيد حسن عبود172444232041025027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل365.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحسين حمزه عبد الواحد عيسى172445232041008035
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل365.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب صفاء جابر محمد172446232042087178

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل365.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم ناصر محمد172447172041098039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل365.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيقبس حسين كريم حسين172448242042220668

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل365.0ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيمؤمل عماد سعدون عبد172449232041226013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل365.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد بشار حمزة ناجي172450102041026201

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل365.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء اسماعيل شاكر عبد الزهرة172451232042271296

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل364.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيطيبة محي كاظم حمزه172452232042120154

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل364.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمحمود ابراهيم خليل عبيد172453232041012127

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل364.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيرجاء عبد الحسين حمزه مكطاف172454232042154012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل364.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيشهد رعد جابر عودة172455232042122023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل364.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيرويده حيدر احمد جواد172456232042081030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل363.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيعلي عبد هللا حضار جاسم172457222041274039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل362.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيأماني خالد محسن عباس172458232042119001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل362.0ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيحيدر عالء دريب عبيد172459232041204005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل361.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيعلي رضا حسين كاظم172460272041153083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل361.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيمرتضى وليد تحسين جاسم172461232041052066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل361.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيامير قاسم عباس طالل172462232041251055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل361.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد هللا فاضل حسن كاظم172463272041014125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل361.0اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد وليد خالد علي172464232041007013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل361.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيحنين قاسم جريان غفتان172465232042080028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل360.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيياسر مهند طه حمزه172466232041282114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل360.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيزينب وهاب عزيز خشان172467242042169045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل360.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيبشير عدنان ابراهيم جواد172468232041052011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل360.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيعلي حسين عبد الحسين كاظم172469232041255072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل360.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيساره بدر سياب دعاج172470232042305083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل360.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيزينب حميد محسن علي172471232042137035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعباس مهند عباس مهدي172472232041020168

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعباس حمزه صالح محمد172473232041252118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيابراهيم غانم محان مطرود172474232041008004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيحسين احسان عبادي رسن172475232041209006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيعبد هللا قابل عبود علي172476232041228009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيسميه زهير ابراهيم غويلي172477232042147048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيزينب سعيد توفيق راضي172478232042106048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد رضا صفاء الدين حافظ مجيد172479212041002134

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0ثانوية بالدي المختلطةاحيائيمرتضى سعد حسين رحال172480232041207015
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0ثانوية النجوم للبنيناحيائياحمد رحيم عبد الحسين رحمان172481232041030001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيختام سعد مزاحم داود172482232042102020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيميعاد نجم عبيد خضير172483232042119115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيغفران عداي اسود عطشان172484252042084531

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0ثانوية الباقر للبناتاحيائياضواء محمد علي عمران172485232042105003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيسجاد قاسم عبد علي عباس172486232041205012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيمصطفى رسول مزهر عبود172487232041054127

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل358.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيرسل غازي عبد الكريم مانع172488232042108032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل358.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيتبارك نوري علي عبود172489232042124028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل358.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيحوراء علي محمد بستان172490232042115049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل358.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيسجاد احمد طويش عباس172491232041059039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل358.0ثانوية بالدي المختلطةاحيائيايالف محمد ابراهيم هليل172492232042207001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل358.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيعبد الهادي حسين هادي عبود172493232041164030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل358.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيزين العابدين سليم شذر عطيه172494262041018034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل358.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء كريم محمد راهي172495232042088217

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل358.0اعدادية الصفا للبناتاحيائيفاطمه عالء حمزه كريم172496262042085048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل358.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيتبارك علي حسين عالوي172497232042091032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل358.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحسين عزيز عباس كاظم172498232041043010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل358.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عبد جلوب172499232041072007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل358.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمهند منصور محسن يحيى172500232041183103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل357.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائياالء فاضل عباس عبد هللا172501232042088026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل357.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتاحيائيبنين عامر عباس عبيد172502232042303002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل357.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعبد هللا حسين جاسم كاظم172503232041005076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل357.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحيدر احمد عليوي عوده172504232041173050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل357.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزهراء جاسم رحيم محمد172505272042093044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل357.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيامير علي عباس عطية172506232041004009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل357.0ثانوية العمادية المختلطةاحيائيميثم اسماعيل حمزة جاسم172507232041230039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل357.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيساره قاسم عبد الساده سلطان172508232042153111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل357.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيصفاء حيدر حسين محسين172509232041211022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل357.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيمروه خضير عباس محميد172510232042107079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل357.0ثانوية شمس المنتظر االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد حاتم شمران172511242042193002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل357.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيامير عبد عمران عبد الرضا محمد172512232041251050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل357.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي عامر كاظم عطية172513232041017097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل357.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيهدى علي هادي عناد172514142042109080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل357.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيمحمد غانم عبد علي كاظم172515232041205022

صفحة ٤٩٢٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيامل ثامر بديب عبود172516232042099002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيوصال باسم كاظم رخيص172517242042115116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيعبد هللا محمد سلمان احمد172518112041006035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0اعدادية التحرير للبنيناحيائيمهدي محمد غازي تايه172519252041050052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمحمد يحيى حسين موسى172520232041282099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيمازن فليح حسن جبار172521242041152042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيعلي حسين عباس حسين172522232041041017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين علي جواد كاظم172523242042220140

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيامير مشتاق طالب حسين172524232041003015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيشهد عدنان كريم صالح172525232042123080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي حازم حمزه شهيد172526232041007113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيحسين رياض ذياب كاظم172527232041257055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيزيد رافع ناصر حسين172528232041012056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيبنين معد عويد غالي172529232042082011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0ثانوية فلسطين للبناتاحيائيضي محمد نجم عبد جاسم172530232042084010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء فالح هادي عبد السادة172531232042147038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيضحى محسن طالب عبد االمير172532232042086120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمة كاظم عباس حسن172533232042271594

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيتبارك دريد مهدي كاظم172534232042101018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعلي طالب جلوي محمد172535232041004027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيحسين علي مطر حسين172536232041050008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيابراهيم عذاب حسين مثور172537232041257002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيمحمد الصادق احمد صاحب علوان172538242041207128

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرانيا سمير شوكت عباس172539232042088138

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيفاطمه حميد انعيمه ياسر172540232042227009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0ثانوية االصول المختلطةاحيائيمصطفى صدام حسين عبود172541232041180015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيمحمد عظيم مضنون جدوع172542232041224045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمهند كريم عبيد ضايف172543232041252286

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيايه سليم عبد االمير ظاهر172544232042107017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيرائد سلمان داود عجيل172545232041224020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيغسق عباس اسعد عبد172546232042271549

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحمزه كاظم حسين عبس172547232041017048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعلي حسوني حسن ضايع172548232041257149

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيكرار سمير مهدي حسين172549272041153113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيرقيه فاضل شنشول عباس172550232042304090
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيزينب هاني كاظم نايف172551232042081043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائيمحمد يحيى عبزيد مهدي172552232041250060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل354.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه احمد سليم احمد172553232042087228

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل354.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي كاظم كريم حمزه172554232041282072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل354.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيقبس علي حياوي خلف172555232042304180

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل354.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيسيف حسن علي سعيد172556232041012063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل354.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيفاطمة حسين فليح حسن172557232042101061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل354.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمهدي صالح جابر كاظم172558232041257236

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل354.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيفراس يحيى صالح عبيس172559232041042138

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل354.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزهراء ميثم كاظم سلمان172560232042108047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل354.0ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيشوقي جواد كاظم طالب172561232041204008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل353.2ثانوية بابل للبنيناحيائياحمد هيثم غازي ليلو172562232041021012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل353.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزهراء احمد عباس ويس172563232042102031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل353.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيمروه حيدر محروس عباس172564232042091084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل353.0اعدادية البيان للبنيناحيائيحسن عمران عبد محمد172565232041014030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل353.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزينب وحيد غازي نور172566232042108058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل353.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيلمى فياض حسن علي172567232042124116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل353.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيكرار حسين كزار عبيد172568232041017117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل353.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيفاطمة عدنان صياح مطر172569232042106074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل353.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيشهد علي جواد كاظم172570272042059086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل353.0ثانوية البشائر للبنيناحيائيمصطفى عباس صاحب كاظم172571232041028052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل353.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيرقيه مسلم هادي كاظم172572232042092085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل353.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيامير علي عبيد ثعبان172573232041019023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل353.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيايات خيري علوان مطرود172574232042086020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل353.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيزهراء عادل مكطوف سلمان172575232042099019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل353.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيجنان كريم حميد كريم172576232042141011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل353.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائينزهان غزاي عبد ابو اذينه172577242041152056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل353.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائييوسف جبر محسن غضبان172578232041251511

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل353.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبنين كاظم عزيز عبد172579232042092046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل352.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد قاسم علي عبيد172580232041005129

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل352.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيحسنين علي حسين كامل172581182041146006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل352.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمهدي سلمان مهدي عطيه172582232041017168

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل352.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيزينب علي راجح عبود172583232042169022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل352.0ثانوية االنبار المختلطةاحيائيماجد محمد طرخان جاسم172584232041217019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل352.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيبنين محمد عبد الحسين هادي172585232042304047
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل352.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيتقى هادي كاظم حسن172586232042153039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل352.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمحمد الجواد خزعل راجي صايل172587232041257191

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل352.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيحوراء حيدر محمد علي هداوي172588232042088121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل352.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيحسن علي عبيد عبيس172589232041252041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل352.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد صالح عباس حبيب172590232041042167

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل352.0ثانوية العامل للبنيناحيائيعلي مخلد عباس متعب172591232041026015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمحمد ميثم جعفر جواد172592232041257211

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمنتظر احمد رحيم رسن172593272041014261

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرتاج احمد عبد هللا داود172594232042088141

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيمحمد ثامر ذياب محمد172595232041058014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه ميثم حسين محمد172596232042088411

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيرقيه محمد كطه محمد172597232042089044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائينور الهدى عامر شبيب عمران172598272042067103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيقيصر مسير عبد حمود172599292041100074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحسين سعد سرحان حسون172600232041012034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0ثانوية المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي قاسم فارس عبد العزيز172601272041028002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمنتظر عباس خضير عباس172602232041252280

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه حسين هادي عبد زيد172603232042089101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزهراء جاسم مجبل دمن172604232042078042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمنتظر حامد مرزه حتروش172605232041001088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمصطفى ليث كريدي هادي172606252041009296

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيسوسن رحمن عبد الرضا محسن172607232042220018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيبنين حسن سلمان عاشور172608232042090025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي كريم عبد العباس مزهر172609232041251322

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد فائز حسين علوان172610252041031038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنيناحيائيقاسم عباس شنان كاظم172611232041069036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيزيد صباح حسن جاسم172612232041251173

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمحمد خضير عباس عبد172613252041207099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتبارك كاظم عباس كاظم172614232042121033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائياحمد فريح لطيف علي172615272041020005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيبارق عباس كاظم محمد172616232041185005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيشفاء حسين محمد زغير172617232042198006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيحنين باسم حسين جعفر172618222042166010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0اعدادية الثورة للبناتاحيائياستبرق مهند كاظم علي172619232042086005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيقيس حسين هاتف حسن172620232041019126
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيمؤمل وسام قاسم محمد172621222041308033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيرعد اسعد حسن محسن172622232041017056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسين راضي حسن عبود172623232041006038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0ثانوية فلسطين للبناتاحيائيزينب حامد نجم عبد172624232042084006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب محمد نصر جاسم172625232042109103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيعال ضرغام خليل شهيد172626232042121097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيحوراء جواد خضير عبيس172627232042304072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل349.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيحسين جبار حسن مطر172628232041185011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل349.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائياحمد نبيل حسين علوان172629232041256011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل349.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسن سعد مكطوف عبد172630232041006027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل349.0ثانوية البشائر للبنيناحيائيمخلد رضا عامر مهجول172631232041028048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل349.0ثانوية بابل االهلية للبنيناحيائيسيف مهند مهدي جوده172632232041288015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل349.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسنين عبدالرحمن صوينت عبدالواحد172633232041007033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل349.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين قاسم عباس حمزه172634232042088088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل349.0اعدادية الثورة للبناتاحيائينوران رافل معز راضي172635232042086187

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل348.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي محمد جليب محمد172636272041014167

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل348.0اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيمحمد علي عبيس حمود172637232041040035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل348.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيليث حسين صاحب اسود172638232041251359

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل348.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمرتضى محمد جاسم ناجي172639232041251448

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل348.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيجعفر صادق حسن جواد172640182041127009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل348.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمة علي جاسم حمود172641232042271584

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل348.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيبنين احمد جبار محسن172642232042105009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل348.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيحيدر موسى عبد الحسن شافي172643162041034021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل348.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيبنين حسن يوسف محمد172644232042091024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل348.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعلي عصام جبر جاسم172645232041252169

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل348.0الخارجياتاحيائيزهراء حسين علي حسين172646232042401042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل347.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائينبأ مهدي جاسم عبود172647232042089122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل347.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمؤمل ناظم حمزه فارس172648232041257186

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل347.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيمريم عالوي عبد الحمزه عكموش172649232042077121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل347.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعبد هللا فالح عواد جاسم172650232041005079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل347.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيهند طالل عبد الغني عبد الغفور172651232042139069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل347.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيكرار حيدر حسن علوان172652232041067089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل347.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء عامر كاظم راضي172653232042304107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل347.0ثانوية فرج هللا  االهلية للبناتاحيائيزينب نعيم فاضل حمزه172654232042155027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل346.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيحنين علي حسين عبد الزهره172655232042118018
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل346.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتمارا ميثم عباس عبيد172656232042121034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل346.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيصابرين منصور علي عيسى172657232042164036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل346.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيزين الشرف كاظم حمود ناصر172658232042165016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل346.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيزينب علي خليفه سليمان172659232042086101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل346.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعبد االمير صادق جبار حمزه172660232041044031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل345.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيمحمد اياد سلمان عبد172661222041302066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل345.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيتبارك عباس طالب يوسف172662232042118014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل345.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعقيل جواد كاظم طراد172663232041012076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل345.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيذو الفقار ميثم حسين محمود172664232041251165

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل345.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيزينب حسن عباس علوان172665232042137034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل345.0ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيرقيه سلمان حسين شندي172666232042226007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل345.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيهمام سالم هادي عبد172667232041006189

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل345.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيهدى محمد صاحب محمد علي172668232042092249

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل345.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزهراء خالد علي جاسم172669232042108041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل345.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيلفته احسان تركي حسن172670232041252215

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل345.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائينيران حيدر حمزه عبيس172671232042083066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل345.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائياسراء يوسف عجالوي راضي172672242042149005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل345.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا نضال عبد الهادي جاسم172673252041044252

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل345.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيهاجر كامل علي شاكر172674232042096139

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل344.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائياسراء مزهر فاضل حسين172675182042205009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل344.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتبارك هادي محمود عباس172676232042127022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل344.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيميس سعد عبيد علوان172677232042098182

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل344.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمحمد فالح حسن ميثم172678232041251418

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل344.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيسيف نبيل كاظم مهدي172679232041007087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل344.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيعلي حاتم محمد مهلي172680232041183047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل344.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعلي عمار علي كاظم172681232041257163

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل344.0ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيحوراء محمد علي عبد الحسين172682232042159011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل344.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمصطفى عبد الحر محسن حسين172683232041251467

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل344.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغدير سعد حسن عبد172684232042109126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل343.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيمروج طالل فرحان صيهود172685242042220689

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل343.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيحيدر قاسم جبار حمزه172686232041252078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل343.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد حليم حيدر علي172687232041019143

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل343.0ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنيناحيائيحمزة فاضل بنية شمخي172688232041258008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل343.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيفاطمه محمود عطيوي ياسر172689232042101069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل343.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيزهراء عامر رشيد راشد172690232042095043
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل343.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيهمام فارس ناظم جواد172691232041020410

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل343.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائياحمد صاحب جدوع مظلوم172692242041037001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل343.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمروه امجد عبد الحميد كمال172693232042087357

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل343.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيرقيه توفيق محمد سلمان172694232042121045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل342.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد فاخر مطر نفس172695232041007163

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل342.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايه حيدر عبد كاظم172696232042127007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل342.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيميس محمد عبد االمير عمران172697232042121123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل342.0ثانوية العمادية المختلطةاحيائيسراج حسن جاسم مدب172698232041230016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل342.0الخارجيوناحيائيسجاد احمد حامد عبيد172699232041400068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل342.0ثانوية الدوحة المختلطةاحيائيمحمد حمزة درويش شخير172700232041176017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل342.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيحسن فالح هاشم جيجان172701242041015025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل342.0اعدادية البيان للبنيناحيائيمحمد حليم عبد زيد رشيد172702232041014098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل342.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيكرار علي حسين عبود172703252041007277

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل342.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايات سعيد مامون ديكان172704232042271068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل342.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيانفال فخري جابر عيسى172705232042271056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل342.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيحنين محمد مطر ريه172706232042271178

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل342.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيبنين باسم عبد الجاسم عطيه172707232042092035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل341.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيزهراء رعد سعد مسير172708232042078046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل341.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيعلي باشر محمد علي عبد الحسن172709232041024035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل341.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيتبارك باسم خضير نهير172710232042094008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل341.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيحنان احمد عباس جاسم172711232042102013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل341.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيحسن عبيس حسين جاسم172712232041017021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل341.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسين محسن لفته حمود172713232041251133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل341.0ثانوية النجوم للبنيناحيائيمرتضى محمد جبر حمزه172714232041030046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل340.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهدى فالح مهدي عبد الحسين172715242042114267

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل340.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعز الدين محمد جاسم عيدان172716232041251256

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل340.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا رافد حمزه ديكان172717232041020179

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل340.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعمار احمد عبيد كاظم172718232041011044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل340.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمصطفى عيسى راجي موسى172719232041251474

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل340.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعباس فرحان كاظم عامر172720232041060062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل340.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيريام علي مزهر عباس172721232042096042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل339.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمرتضى جاسم صياح مهدي172722232041183080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل339.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعبد هللا رافل معز راضي172723232041251244

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل339.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا جبر يونس172724232042077111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل339.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزهراء محمد محسن علي172725232042077065
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل339.0ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيكرار محمد فرج عباس172726232041188019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل339.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيحسن كاظم هالل ماشي172727232041006031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل339.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيسجاد حيدر كاظم عبيد172728232041251188

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل338.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيسجاد شاكر محمد محمود172729232041251190

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل338.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمصطفى عزيز كريم فرحان172730262041004071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل338.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيزينب فؤاد محمد حسين172731232042105042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل338.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيمحمد علي عمران راضي172732232041067102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل338.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيشهد علي موسى عبيد172733232042090120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل338.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائياحمد مؤيد محيسن حسين172734232041043003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل338.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمنتظر احمد جواد كاظم172735232041012148

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل338.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيصفا رزاق جابر حداوي172736232042120148

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل338.0اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيعلي يحيى علي عبود172737272041037019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل338.0ثانوية النصر للبناتاحيائيرؤيا مصطفى كريم مصطفى172738202042137016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل338.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمرتضى احمد كاظم روضان172739232041007170

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل338.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيصفاء سلمان عباس حسين172740272041153059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل338.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياسيل احمد نعمه نجم172741232042119009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل337.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيطه شمران عبد هللا حسين172742232041067053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل337.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه حيدر ديكان عباس172743252042084551

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل337.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائينور علي هادي عبد علي172744232042080124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل337.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد عالء كريم حسن172745232041007162

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل337.0ثانوية عدن للبناتاحيائيبنين حميد كاظم صكبان172746232042076016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل337.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرسل حيدر رحمان راضي172747232042271236

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل337.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمصطفى حسين عبد االمير محمد رضا172748252041205239

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل336.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهدى محمد هادي فرحان172749232042087350

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل336.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعباس فارس شيخان صكبان172750232041251230

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل336.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيعلي خالد عبد الكاظم عبد الحسن172751232041024039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل336.0ثانوية التراث للبنيناحيائيمحمد ابراهيم عبود لفته172752232041068024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل336.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحيدر علي مصعب كاظم172753232041012046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل336.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيحاتم عقيل غالي سبع172754232041051031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل336.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيمجتبى خالد حسن عبد هللا172755252041011070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل336.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيغصون فاضل جفات هادي172756232042271551

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل336.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيوفاء سوادي مهدي سلمان172757232042109181

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل336.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيشهد باسم عمران محمد172758232042130043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل336.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائينور الهدى ضياء عطار حبيب172759272042161087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل336.0اعدادية المسيب للبناتاحيائينور حيدر عاصي جاسم172760232042117188
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل336.0ثانوية النجوم للبنيناحيائيعلي عبد المنتظر ناجي عبد الجليل172761232041030026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل335.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمرتضى عبد هللا طاهر غضبان172762232041004047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل335.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي احمد هادي نجم172763252041044263

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل335.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيمروه حيدر حسين عباس172764232042108091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل335.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيسيف عباس محمد علي عباس172765232041251207

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل335.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين فاضل طالب محمد172766232042120034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل335.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعلي حسين عوده هنيدي172767232041257151

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل335.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه شمخي جبار عبيد172768232042145111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل334.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيكاظم تحرير جاسم حسن172769272041035074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل334.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيصادق جعفر محان كظيم172770232041043025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل334.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمة حسان جواد حسان172771232042271566

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل333.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمحمد الباقر سجاد محسن كريدي172772232041043047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل333.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيمصطفى رحيم فرحان جياد172773272041046099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل333.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد حسين عبد الحميد172774232042156003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل333.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبنين حسين حمزة عباس172775232042271114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل333.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيتبارك احمد سامي حسين172776232042090032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل333.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيوديان مدلول تركي شاكر172777232042271799

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل333.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء رعد فضل كطاع172778202042131005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل333.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمرتضى حيدر فاروق علوان172779232041282101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل333.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيعمار سلمان ناهي عبد172780232041051121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل333.0ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائييوسف احمد عبيد عيسى172781232041065050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل333.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيايه ارسالن نعمان حسون172782232042090018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل333.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيتبارك علي حسين جاسم172783262042092023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل332.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي حسين مريز عويز172784232041007118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل332.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائينايف سعد حداوي علي172785272041013129

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل332.0ثانوية الطبرسي للبنيناحيائياحمد صباح موسى فليح172786232041041002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل332.0ثانوية الحلة للبنيناحيائيمهيمن لؤي احمد فرمان172787232041015023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل332.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيشهد محمد عبد الرضا جاسم172788232042104037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل331.0اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيحسين سليم محمد هاشم172789232041040009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل331.0اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيحسنين محمد علي حسون172790232041040008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل331.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيايمن احمد عبد الجاسم سلمان172791232041252028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل331.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيزينب جمال محمد عباس172792272042089064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل331.0ثانوية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه محمد نجم عبد جاسم172793232042084013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل331.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيلبنى لؤي اسماعيل فياض172794232042086154

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل331.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء فاضل عبد االمير عبيد172795232042271329
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل331.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيصفا كريم عطية جاسم172796232042271497

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل331.0اعدادية االمام للبنيناحيائيعبد هللا قاسم وفر عبد علي172797232041013043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل331.0اعدادية االمام للبنيناحيائيسجاد خالد حميد نادوس172798232041013030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل331.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمؤمل حيدر فيصل حسن172799272041014188

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل331.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيعلي طالب هادي زغير172800232041253088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل331.0ثانوية فلسطين للبناتاحيائيزهراء رحيم حمود عبود172801232042084005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل331.0ثانوية الطبرسي للبنيناحيائياحمد لؤي جواد كاظم172802232041041003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل331.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن عايز172803232042150008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل331.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيضرغام فاضل ناظم جاسم172804232041017072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل331.0ثانوية المدائن المختلطةاحيائيعلي عزيز داوود خلخال172805232041184010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل330.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيعلي باسم محمد عبد الزهره172806272041011068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل330.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيحيدر احمد علي جاسم172807182041352018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل330.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزينب علي راجي علوان172808232042112025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل330.0ثانوية فرج هللا  االهلية للبناتاحيائيمها ظافر كامل عباس172809232042155042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل330.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيأمير موفق خضير عباس172810232041020007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل330.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمرتضى ياسين حمادي فاضل172811232041012133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل330.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحسن محمد غالب عبد االمير172812232041043005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل330.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائياسراء فائز عبد االمير جاسم172813232042078004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل330.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمروه اسماعيل مهدي سلطان172814232042124117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل329.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيامير موحان شعالن عبيس172815232041002028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل329.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعباس هادي عباس عبد172816232041252125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل329.0ثانوية الباقر للبنيناحيائيامير حسن شاكر جاسم172817232041046005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل329.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي محمد هادي حسن172818232041002192

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل329.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيزينب زيد زهير علي172819232042108054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل329.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيوهران بهاء جبر كاظم172820232042116063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل329.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيليلى فارس جواد هاشم172821252042108234

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل329.0ثانوية النصر للبناتاحيائيجنة جنكيز اسماعيل حسين172822202042137008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل328.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد حسين جواد حمزه172823232041005117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل328.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين بدر فاضل سلمان172824232041007039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل328.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمسلم حميد عاشور حسين172825232041252267

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل328.0ثانوية المجد للبنيناحيائيزين العابدين عالء ظاهر محسن172826232041025021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل328.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيأيه حسن يوسف فرحان172827232042109019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل328.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيحسين احمد عباس حميدي172828142041208051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل328.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيحنين جواد كاظم عبادي172829232042153043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل328.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائياحمد محمد عباس شندل172830142041011017
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل328.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائياكرم صالح حسن بديوي172831232041004008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل328.0ثانوية الضحى المختلطةاحيائيبنين مهدي نعمه حميدي172832232042218003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل328.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيقاسم لفته حسين عبد هللا172833232041060101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل328.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيحسين صالح مطشر كاظم172834232041253028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل327.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيعلي محمد صاحب عباس172835232041043040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل327.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيزينب زياد كاظم صلبوخ172836232042150006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل327.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمحمد مازن سهيل نجم172837232041251422

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل327.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيمصطفى مضر ظاهر درب172838232041185049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل327.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيباسم صالح عذاب عبد172839232041257031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل327.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيهاني جاسم غالي مهدي172840232041009128

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل327.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيعلي عبد الحسين حامد مظهر172841232041211035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل327.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيعباس احمد نعمة محمد172842232041185022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل326.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد حسن حسون عبيد172843232041017133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل326.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائياثير عمار جبار ناصر172844232041060003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل326.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائياالء حيدر حسن خلف172845232042121008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل326.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيجعفر صادق عبد الحسن حسين172846232041252034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل326.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمحمد فارس عزيز حسين172847232041252249

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل326.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنيناحيائيحسن باسم وحيد جاسم172848232041069003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل326.0ثانوية االصول المختلطةاحيائيحسن حيدر سعدون مطرود172849232041180004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل326.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعباس عادل مخيف شرير172850232041257123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل326.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيانعام كريم كطوف شنان172851232042140005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل325.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمريم مهدي صبار عبد عون172852252042084651

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل325.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعباس ناظم عمران حسين172853232041257130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل325.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيعبد هللا عباس راشد حسين172854232041182014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل325.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيتهاني رباح شرقي فهد172855232042117049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل325.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيدنيا زعيم محمد موسى172856232042117062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل325.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيفاطمه ليث علي مهدي172857232042140072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل325.0ثانوية التحرير للبناتاحيائينوره حسن عرف ناجي172858242042101122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل324.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبدهللا مؤيد مسلم حبيب172859232041007104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل324.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمحمود مهدي محيسن عبيد172860232041252260

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل324.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائياالء حازم جابر كزار172861242042122008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل324.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيحسن علي خليل ابراهيم172862232041253018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل324.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيرشا عبد الوهاب يوسف علوان172863232042102026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل324.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمصطفى كريم حمزه حمادي172864232041251477

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل324.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمأمون محمد مجيد اسماعيل172865232041020287

صفحة ٤٩٣٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل323.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم عباس172866232042088187

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل323.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحسين قاسم علي الحمزة172867232041043012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل323.0ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيزينب علي كاظم محسن172868232042159019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل323.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعالء حمزه حسين عبود172869232041251257

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل323.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمحمد قاسم عبيد حمزه172870232041009105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل322.0ثانوية البشائر للبنيناحيائيمحمد علي عباس ابراهيم172871232041028045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل322.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيسجاد مكي حسين مثور172872232041257107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل322.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيميالن محمد كاظم داود172873232042177050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل322.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعباس سامي هادود مزعل172874232041005068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل322.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيدنيا احمد عودة عمال172875232042101022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل322.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيغصون جليل جواد كاظم172876232042123090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل322.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعلي موسى جعفر مهدي172877232041004032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل321.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيسجاد حيدر حسين عبيس172878232041024023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل321.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحنين محمد مجيد موسى172879232042120051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل321.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيصديق حازم عبيد كاظم172880232041051063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل321.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيزهراء طارق عبد هللا ابراهيم172881252042087029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل321.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيعذراء محمد خضير عذاب172882232042271533

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل321.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائييقين سعد حسن علي172883232042150011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل320.0ثانوية العراق االهلية للبنيناحيائيسيف عبد الحسين جريو عبد هللا172884232041062004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل320.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسجى علي جبر جاسم172885232042271428

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل319.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيكرار عقيل محمد سلمان172886232041253106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل319.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيرضا رحيم عزيز جراد172887222041307063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل319.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب حسين قبيس عبد الحسين172888232042089062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل319.0ثانوية االصول المختلطةاحيائيمريم مهدي ياسين هنواط172889232042180017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل319.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيحنين مهدي عيدان فرهود172890232042164015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل319.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيكوثر حمزة فاضل حسين172891232042080107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل318.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك احسان عبد الواحد علوان172892232042087073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل318.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيعلي محمد مهدي عباس172893272041153097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل318.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي مارد جفات سوادي172894232041006107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل318.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيأحمد رياض كاظم عوين172895232041054010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل317.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن عباس فليح حسن172896252041044079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل316.0ثانوية فلسطين للبناتاحيائيفاطمة حسن خضير عباس172897232042084011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل316.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيكرار مزعل اليذ حسن172898222041314049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل316.0اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد ياسين خضر عبدالواحد172899232041007014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل316.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيهديل جاسم عبد حسون172900232042214013

صفحة ٤٩٤٠ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل315.0ثانوية المزايا االهلية للبناتاحيائيفاطمه ماجد سعيد جليل172901232042151006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل315.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيمينا ريسان هواش محسن172902232042091092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل315.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيحسن عايد عبد الكاظم حلواص172903242041204023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل315.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيحسين ماهر شمخي جبار172904232041252062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل314.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعلي حامد غافل حميد172905232041252147

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل314.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيسيف الدين علي حسين علي172906232041005059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل313.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمحمد عباس صالح مهدي172907232041251399

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل312.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب باسم محمد جبر172908232042271358

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل312.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيزيد علي عبد الحسين دايخ172909252041044170

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل311.0ثانوية الياسمين للبناتاحيائيحنين خالد محمد خالف172910322042025007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل311.0ثانوية البشائر للبنيناحيائيعلي حسين علي سلمان172911232041028026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل311.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيمصطفى عباس حبيب حلواص172912232041166043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل311.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيحسن رائد عبدالكاظم عبدالحسن172913232041024010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل310.0اعدادية المشروع للبنيناحيائياحمد عماد كامل عباس172914232041010011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل309.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء فاضل عبيد خلف172915232042087163

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل309.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطيبه احمد عبد الواحد حسون172916232042109119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل308.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحيدر عبد الكريم صبري عبد الحسين172917232041002081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل307.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيبتول احمد كاظم ديلي172918232042165002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل305.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيكامل حسين وصخ علي172919232041054104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل304.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيعذراء ناهظ مرزه حمزه172920232042305111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل535.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعلي عادل شاكر ناجي172921232051020053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل476.0ثانوية انوار الحجة للبنينتطبيقيحسين صادق عبد الرضا صخي172922162051026007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل444.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيمحمد احمد خضير حيدر172923292051002091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل439.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمحمد مناف نور محمد172924272051008081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل437.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيمحمد كريم عبيد فهد172925112051025046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل421.0اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيمنتظر ثامر هاشم حسن172926272051021041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل420.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيكرار حيدر نعمه هاشم172927272051008065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل417.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمنتظر عبد الحسين هارون عباس172928232051007098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل390.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيزيد كرار رحيم محمد172929252051009036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل389.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيميثم رزاق صالح جبار172930272051010099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل387.0اعدادية عمر المختار للبناتتطبيقيهدى عباس هاشم خلف172931112052081018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل384.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد ضياء علي يحيى172932252051044119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل384.0اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيالحمزه محسن راضي جراح172933262051012007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل384.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينتطبيقيحيدر عباس حسين عبيس172934242051204029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل381.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد فالح حسن راجي172935252051044129
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل381.0ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنينتطبيقيحيدر ليث صالح مكطوف172936232051286002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل378.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيبنين مهدي عباس جاسم172937272052160032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل377.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيمحمد خليل علي محمد172938112051201078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل372.0ثانوية الينابيع المختلطةتطبيقيمرتضى ضياء خالد محمد172939162051302044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل372.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيأحمد سامر عبد الحافظ رزوقي172940232051007001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل371.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيمحمد قاسم فالح سلمان172941162051134036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل369.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعباس فاضل عبد الحسين جميل172942232051003042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل369.0اعدادية الكفل للبنينتطبيقيايمن اسماعيل محمد حمادي172943232051032005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل368.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيايوب محسن عبود دنان172944112051203047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل368.0ثانوية التراث للبناتتطبيقيحميدة مسلم كريم حسن172945232052148005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل368.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقيحسين سعد مكطوف عبد172946232051006015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل367.0اعدادية االمام للبنينتطبيقياحمد ميثاق سالم حمزه172947232051013001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل366.0ثانويه ابي تراب للبنين - الوقف الشيعيتطبيقيوارث عزت خضير عاشور172948232051036032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل364.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمحمد مخلص الزم العيبي172949162051352252

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل364.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيحيدر جابر محمد منصور172950242051013016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل363.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد عباس زويد ناصر172951232051004032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل361.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي حسين مرجون غضبان172952232051003047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل360.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيعباس حيدر احمد حسين172953292051156107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل360.0ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيعلي كامل عبد علي عباس172954232051255082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيسجاد محمد سلمان عطا172955232051040020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيعلي حيدر محمد حسن عبود172956232051251205

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيزهراء سالم علوان وناس172957242052108013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد قاسم عباس كاظم172958232051003066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيزين العابدين حسن عبد الساده حسين172959232051201009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيزهراء حسن محمد حمزه172960232052091014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيتبارك صالح هادي عبيد172961232052150001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيسجاد عباس حامد حسون172962232051251142

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةتطبيقيحسين قاسم محمد خضير172963232051214004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل359.0اعدادية الشموس للبناتتطبيقيزهراء محمد علي جواد محمد172964232052101010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل358.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقيفاطمه علي حسين حسون172965232052107031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل358.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعلي عدنان علوان محمد172966272051154149

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل358.0ثانوية المستنصرية للبناتتطبيقيمنار صالح مهدي كاطع172967232052116011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل358.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقيجنه خالد جاسم كطوف172968232052107009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل358.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيحيدر فاهم كليب فرحان172969232051012016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل358.0ثانوية االخوة المختلطةتطبيقيسرمد فراس حسين عبد172970232051212004
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل357.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيمصطفى ياسين حمادي فاضل172971232051012054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل357.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيفاطمه حسين كاظم درويش172972232052142038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقياحمد جليل ابراهيم منشد172973222051098001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقياحمد علي عبود مكيص172974232051007011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0الخارجيونتطبيقيامير جاسم ابراهيم جار هللا172975232051400013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيمصطفى حسون نويلي سرحان172976232051257142

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيزهراء فارس فليح حسن172977232052086027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيمصطفى رزاق حلبوص سوادي172978232051251348

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى ناجي محمد جواد عبد الكريم172979162051353191

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيذو الفقار منصور حسين سلمان172980232051251119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيحسين جبل عبد االمير حسن172981272051010027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيمجتبى حسين علي عبد الحسين172982232051040037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيحسين حازم شاكر هيلي172983242051202030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0ثانوية العراق االهلية المسائية للبنينتطبيقيعلي رائد عبد االمير ناجي172984232051260008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل356.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيحيدر رائد رزاق حسين172985232051251107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيضياء فالح حسن شاكر172986232051164023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقياسيل محمد كاظم عبعوب172987232052142004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0ثانوية الحلة للبناتتطبيقيهبة كريم كتاب مرجان172988232052100042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيابراهيم احمد هاشم محمد هاشم172989232051041001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمحمد احمد جبار سلطان172990272051014039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيدعاء يوسف حمزة كاظم172991232052113011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيفهد جميل ساجد جابر172992222051356051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيمحمد حيدر جابر حمزه172993232051002056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيعباس اسماعيل ابراهيم جواد172994232051019031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسنين عالء محمد حسن172995232051003016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيحسن باسم مكي عبد الحسن172996232051164006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل355.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيامير حيدر هادي حمد172997232051003007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل354.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيفاطمه حيدر عبد الخضر عباس172998232052117036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل354.0ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيعلي عامر هامل كاظم172999232051201021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل354.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيمقداد عامر محمد عصمان173000232051251365

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل354.0اعدادية الكفل للبنينتطبيقيحيدر حسن رحيم عبيد173001232051032010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل354.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقياوس عبد الرحمن سعيد رحمن173002212051011013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل353.0اعدادية صنعاء للبنينتطبيقيحسن قحطان رحيم حسين173003232051011008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل353.0ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الحسين هادي محمود173004232051029024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل352.0ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينتطبيقياحمد سلمان داود عويد173005162051428001
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل352.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيحسين ابراهيم محمد جاسم173006232051067013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل352.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينتطبيقيضياء الدين حبيب حسين حمزه173007242051204036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل352.0اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيمحمد كتاب تايه صالح173008242051207075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل352.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيمنار مخلص مهدي عبد الكاظم173009232052142042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0اعدادية االمام للبنينتطبيقيوسام سامي غثيث غالم173010232051013018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيياسر حيدر رزوقي محمد173011232051251376

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيعلي عماد غالب يونس173012232051040030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيحسن هالل مركز منشود173013232051017018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيحنين رضا حسين علوان173014232052271063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيشيماء كريم عبيد علو173015232052081016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيفاطمه عبد الحسين احمد عبد الواحد173016272052071020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيحسين علي حسين عبيد173017232051251082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل351.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيخليل حيدر خليل نجم173018232051020028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيمصطفى سعد صمد عريبي173019162051370099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيامير حسين راشد مطر173020232051257013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيشعيب عماد جاسم محمد173021232051002032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ناجي جنيح حمد173022162051134040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينتطبيقيحسين عامر تركي جمل173023232051254011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةتطبيقيزين العابدين حامد عبيد ناشد173024112051164004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيسرور قاسم عبد هضمان173025232052142027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيبالل محسن احمد سلمان173026112051021035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيسالم باسم نعمة طه173027232051252067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل350.0اعدادية الكفل للبنينتطبيقيميثم عبد علي نعمه محسن173028232051032026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل349.0الخارجياتتطبيقيزينب باسم محمد زكي هاشم173029162052401060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل349.0ثانوية االصالح المسائية للبنينتطبيقيمحمد جميل زاير طاهر173030222051318026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل349.0ثانوية الباقر للبنينتطبيقياحمد جاسم محمد هاتف173031232051046002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل349.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقيرنا فاضل حسين شهيد173032232052205007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل349.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيزينب بهاء هادي محمد173033232052271116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل349.0ثانوية التراث للبنينتطبيقيعلي عبد الحمزه هاشم هليل173034232051068017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل349.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد عباس مهودر كاطع173035282051008110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل349.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيعبد هللا حميد شيال جبر173036282051008060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل349.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيمثنى باسل جاسم هجول173037232051251282

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل349.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيمنتظر مهدي عبد الصاحب مهدي173038232051012056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل349.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيحسين راسم عبدالمنعم طالب173039162051052009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل349.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيضحى موسى رياح عطيه173040232052086041
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل349.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيازهار حامد عبد الحافظ يوسف173041162052381002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل348.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى علي شاكر محمود173042232051007093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل348.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه عامر عزيز عباس173043232052091027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل348.0ثانويه ابي تراب للبنين - الوقف الشيعيتطبيقياحمد عباس علي عبد الحمزه173044232051036003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل348.0ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيمريم امير شعيب شرقي173045232052081024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل348.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيضحى سعدون عدنان علي173046232052124036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل348.0اعدادية الفجر المختلطةتطبيقيامير جليل وهاب شنان173047232051173002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل347.0اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيعلي صاحب كطران عطيه173048272051021028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل347.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد عادل تركي عطيه173049232051004031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل347.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيعلي شهيد جاسم محمد173050232051019038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل347.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيحسين عباس كاظم نايل173051232051017020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل347.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيحسين حيدر عباس غافل173052232051072001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل346.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيابراهيم خيري صافي لفته173053162051353002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل346.0ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنينتطبيقياحمد حبيب جاسم حمزه173054232051258001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل346.0الخارجيونتطبيقيعمار اسماعيل راضي عبيد173055232051400055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل345.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينتطبيقيمحمد كاظم تركي صطم173056232051253056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل345.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيقاسم رياض حامد كاظم173057232051043022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل345.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقينور اسعد يدام منصور173058232052271232

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل345.0اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيحنين حاكم كاظم عبود173059232052164003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل345.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيباقر عالء عبد الحسين اسعد173060232051251040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل345.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيشروق حسن سامي حمزه173061232052142030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل345.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين عادل عبد الهادي عمران173062232051003018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل345.0اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيمجتبى محمد عباس سلمان173063232051040039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل344.0ثانوية المجد للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد الحميد حمود173064232051025017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل344.0ثانوية العراق االهلية للبنينتطبيقيامير مهدي دوهان راضي173065232051062001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل344.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي عدنان محمد عبود173066232051007073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل344.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقينور كاظم نعمة عجيل173067162051358238

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل344.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيباقر عطا هللا عبد هللا عباس173068272051150028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل344.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيأحمد كاظم جاسم محمد173069162051022002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل344.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيحسين سالم هداد ضاحي173070162051355060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل343.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةتطبيقيباقر علي حيران شايع173071232051214002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل343.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيوسام صفاء صالح لفته173072162051001231

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل343.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيهبه نزار كامل فاضل173073272052065056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل342.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الرضا صينخ173074162051365159

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل342.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقينور عقيل كاظم حمزه173075232052103022
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل342.0ثانوية المجد للبنينتطبيقيامير جاسم زباله جواد173076232051025005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل341.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيحيدر خالد ابراهيم يوسف173077232051019018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل341.0اعدادية سبأ المختلطةتطبيقياحمد محمد جاسم محمد173078232051191003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل340.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيايه طارق مهدي صالح173079272052065010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل340.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيعباس كامل كليف لعيوس173080162051067018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل340.0اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيطارق سعد ذيبان عبيد173081232051005024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل340.0ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيسعد عيدان علي شلغم173082232051206010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل340.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيمحمد حسن جاسم محمد173083232051019051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل339.0الخارجيونتطبيقيكرار جاسم موسى عباس173084272051400058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل339.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقيحسن عبدالرضا وشاح علوان173085162051359016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل339.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيعبد هللا خليل ابراهيم ناصر173086162051075047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل339.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقياحمد طه مراد علي173087232051044001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل339.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيسالم عادل حميد عباس173088272051001053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل339.0اعدادية الفضائل للبناتتطبيقيمعصومه كريم نعيثل رشم173089222052104023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل339.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيكاظم محمد صبري سربوت173090232051251257

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل339.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيعلي صادق عبد االمير جابر173091272051030036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل338.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينتطبيقيحسن علي صادق فاضل173092232051254008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل338.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمؤمل منتصر عبد الكريم منصور173093162051085060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل338.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيامير ماهر رزاق عبيس173094232051002007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل338.0اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيمحمد موسى جعفر عبد اللطيف173095232051005049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل338.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمهيمن محسن مفتن نوحي173096162051371285

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل337.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيعلي عدي فيصل هادي173097272051014029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل337.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمرتضى ابراهيم عبد مراد173098232051004033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل337.0اعدادية طليطلة للبناتتطبيقيسجى بدر سلمان هاشم173099232052092021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل336.0اعدادية المنار للبنينتطبيقيعلي دفتر جويد حلو173100222051095019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل336.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقيمصطفى عامر سامي محيسن173101232051006043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل336.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقيرحمه عالء عبد الحسين محمد173102232052107018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل336.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي حسين حمد يوسف173103232051252109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل336.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيمحمد قحطان علي خليل173104232051251315

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل336.0ثانوية المسيب المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسين بدر ماضي173105232051256074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل336.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقييوسف مهند موسى حمادي173106232051044050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل336.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيرضا كاظم حسين حاوي173107162051076039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل336.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمد مدب173108232051044041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل336.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيمرتضى لؤي طه ياسين173109272051154239

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل335.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةتطبيقيغزوان واثق غالب كامل173110232051168016

صفحة ٤٩٤٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل335.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيكرار حيدر حسن عبد عون173111142051018090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل335.0ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيحمزه سامي ابراهيم موسى173112232051255032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل335.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيضفاف قاسم دخيل شبيب173113232052271161

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل335.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيعلي سالم شاكر نجم173114162051491036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل335.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسين صباح كاظم ناجي173115272051002035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل334.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيحسن فالح حسن نويص173116232051251057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل334.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيبرير مهيدي جويد سدخان173117162051135004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل334.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيحسن عماد سالم حسن173118222051069014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل334.0ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيامير احمد علي جاسم173119232051041005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل333.0ثانوية الثائر للبنينتطبيقيسيف سلطان طالل عباس173120122051011016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل333.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمصطفى نزار هاشم فاهم173121272051010093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل333.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمحمد عباس علي عبيد173122232051044038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل333.0ثانوية الشيباني األهلية للبنينتطبيقيمحمد ستار غالي محيي173123222051025010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل333.0ثانوية الباقر للبناتتطبيقيمروه حيدر عباس حميد173124232052105018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل333.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيحسن عبد الرزاق شريف عبد173125222051036018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل333.0ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيعالء حمود داود عبود173126232051206017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل333.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيعمار حسين نعمه مزعل173127232051020060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل332.0الخارجيونتطبيقيعلي حسين كعيد ظاهر173128232051400046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل332.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيفاتن حسن مهدي ساجت173129252052086028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل332.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيمحمد ماجد عبداالمام خليل173130162051358200

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل332.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيعلي حسن مصطفى هجر173131222051356043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل332.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيكاظم جواد والي عوده173132162051034125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل331.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيطارق عادل عبيد عبود173133112051006066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل331.0ثانويه ابي تراب للبنين - الوقف الشيعيتطبيقيمحمد ميثم عبد زيد عبد173134232051036028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل331.0الخارجيونتطبيقيحسين مالك عبد المهدي علوان173135232051400024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل330.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتتطبيقيانفال فاضل محمد علوان173136282052053001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل330.0ثانوية بغداد العلم االهلية للبنينتطبيقيامير فراس فالح جاسم173137132051053001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل330.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين خيري محمد173138232051252083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل330.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيخضير محمد عبد االئمه خضير173139272051153063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل330.0اعدادية البيان للبنينتطبيقيمقداد عباس هاني حمزه173140232051014035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل329.0ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين عادل عبد الواحد عباس173141272051152027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل329.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيحيدر قصي عدنان وهاب173142272051154072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل329.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيزينه فاضل طالب حسن173143272052058036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل329.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيموسى طالب قاسم عذبي173144162051061102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل329.0ثانوية الحلة للبناتتطبيقيتبارك ميثم عباس حسين173145232052100010
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل328.0اعدادية سبأ المختلطةتطبيقيشيماء جبار عامر محبس173146232052191001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل328.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمصطفى موسى جعفر موسى173147272051019079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل328.0ثانوية المجد للبنينتطبيقيحيدر محمد طالب يوسف173148232051025013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل328.0ثانوية البستان للبناتتطبيقيايالف عادل عبد هللا صالح173149272052105004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل328.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيسجى احمد محمد علي  احمد173150232052271139

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل328.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيابو الحسن ماجد حسين رسن173151162051357006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل327.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيعلي محمد كاظم محمد173152272051036062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل327.0اعدادية الفجر المختلطةتطبيقيمحمد ناظم راضي مزعل173153232051173017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل327.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيتبارك احمد عبيد حمد173154232052271055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل327.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينتطبيقيعلي عبد الحق احمد جاسم173155232051012037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل326.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيسجاد سالم عبد عجيل173156162051355105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل326.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعلي محمود حسين كاظم173157162051355195

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل326.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الزهرة جمعه غالي173158162051038084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل326.0اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيكرار حامد عبد حسن173159262051012028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل325.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيمريم طالب كريم جاسم173160232052088026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل325.0ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيسجاد رحمن ياسر خضر173161252051046012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل325.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيضرغام الحسن جاسم محمد زغير173162152051001044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل325.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسين علي عبد هللا173163162051364139

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل325.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيمجتبى صالح جابر حدحوت173164292051156191

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل325.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيحسن صالح محمد جفيل173165262051011005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل325.0اعدادية الفيحاء للبنينتطبيقيحسين سليم كريم حسين173166232051005013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل324.0ثانوية العراق االهلية المسائية للبنينتطبيقيحسن عباس نازول فزع173167232051260003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل324.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيساره فيصل كريم موجد173168272052160120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل324.0ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيايسر رحيم عبيس امين173169232051041007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل323.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيشهد حسين امين محمد173170162052383082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل323.0ثانوية المصطفى (ص) االهلية للبناتتطبيقيمنار عالء هادي مرزوك173171232052300003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل323.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتتطبيقيحنين ماجد محمد رضا محسن173172232052303001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل323.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيزهراء وليد كامل شعيل173173232052098025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل322.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمرتضى عادل ظاهر ضجر173174162051049131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل322.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقياحمد قيس عبد االمير محمد رضا173175272051154012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل322.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيميثم غسان خضير عباس173176272051002184

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل322.0ثانوية الرفعة للبناتتطبيقيآمنه حسن غازي عبود173177232052081002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل321.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عقيل ابراهيم حمزه173178232051251354

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل321.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيفاطمه صاحب عبد عباس173179272052088030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل321.0ثانوية حلب للبنينتطبيقيعلي حسن علي حسون173180232051056008
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل321.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيهمام هيثم جبوري محمد173181272051001164

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل320.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيرسل نعمة علي كاظم173182232052271086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل320.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيكرار ستار شعباث جباره173183222051314075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل320.0ثانوية الجوشن االهلية للبنينتطبيقيمهدي محسن حسين علوان173184162051427007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل319.0اعدادية السما للبناتتطبيقيزينب قاسم مهدي فياض173185272052083028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل318.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيسجى احمد عباس عبد173186272052058039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل318.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقياحمد فاضل حسين حسون173187112051006012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل318.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيزينب عباس عبادي محمد173188232052080026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل317.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيمرتضى سعيد عبد كاظم173189222051307183

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل317.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيسجى فاضل ناظم جاسم173190232052080030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل316.0ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم مهدي عبد الكريم173191232051041028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل316.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمصطفى ماجد محمد جواد173192272051001143

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل315.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمحسن مؤيد محسن عطشان173193272051019065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل314.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيعبد الرحمن خضير جبار خضير173194232051043017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل313.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيزهراء احمد جبر عبيد173195272052058025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل312.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيحسن رافع سالم حسن173196222051035013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل311.0ثانوية المنار االهلية للبناتتطبيقيأديان عيسى خلف بندر173197222052438001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل310.0ثانوية المستنصرية للبناتتطبيقياشتياق احمد طاهر جواد173198232052116001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل310.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيحسين علي عوده حبيني173199232051251086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل310.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقييوسف غازي فيصل عبد الرزاق173200162051371296

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل309.0ثانوية العامل للبنينتطبيقيسيف سعد كاظم علوان173201232051026008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل309.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيبنين اركان عصفور نعمه173202272052160024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل306.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيفاطمه علي عبد الحسن هادي173203272052058045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل302.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقياحمد عالء حسين محيسن173204272051045005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل300.0اعدادية السيوطي للبنينتطبيقيرسول احمد مبدر محسن173205112051054005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب531.0ثانوية الريف المسائيةاحيائيزياد احمد صالح حسين173206182041337024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب492.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيزمن حيدر حميزة امطير173207232042166018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب490.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيحوراء عبد هللا عبد االمام مرزوق173208162042458023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب479.0ثانوية المدائن االهلية للبنيناحيائيمحمد خالد حاجم سعد173209142041186001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب465.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيمصطفى محمد حميزة أمطير173210232041166044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب463.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيعلي ماجد محسن هاشم173211142041042034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب401.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةاحيائيفهد هاشم احمد خنجر173212202041261061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب394.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيحوراء حسين شنيور مريض173213232042115045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب387.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيفاطمة حسن عبد علو173214292042153107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب385.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيوسام سالم خطار ضاحي173215292041008066
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب383.0ثانوية الشهيد جون للبنيناحيائيعباس ابراهيم خليل محمد173216272041018018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب383.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيتبارك احمد شاكر معين173217272042089023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب380.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم سلمان تومان173218232041071068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب378.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيزينه محسن فليح حسن173219262042091023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب375.0ثانوية السدة للبناتاحيائيفاطمه مقداد مزعل ناصر173220232042110059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب366.0ثانوية االمام المنتظر للبنين - الوقف الشيعياحيائيسجاد عبود عبد علي جبر173221232041035010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب361.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبشرى فرج مجمن تاية173222292042057042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب360.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيعلي رعد حمود حمد173223122041202099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب360.0اعدادية النور للبناتاحيائيمنتهى رزاق حمزه محسن173224262042119093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب358.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيتبارك جوده كاظم محمود173225232042123130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب357.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيمرتضى محمد زيدان سمير173226232041256139

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب356.0اعدادية االمام للبنيناحيائيمرتضى محمد حسين كاظم173227232041013078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب355.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيعبد هللا موفق علي رشيد173228232041009059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب354.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيياسر علي عبيد خلف173229232041256156

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب353.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيعلي المرتضى احمد امانه ضليع173230232041034032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب353.0اعدادية السدة للبنيناحيائيمحمد جبار حميد هاشم173231232041016065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب353.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمصطفى ناصر غانم مراد173232262041048135

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب351.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب عايد ناجي حمزه173233232042111071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب350.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيمحمد محسن جعفر عبد الحسين173234272041152089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب350.0ثانوية مهدي البصير للبناتاحيائيهدى سالم علي حسين173235232042133013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب349.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيهادي كاظم حسن حريجة173236232041052078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب349.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيزهراء احمد راجح حمزه173237232042131034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب349.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيعلي فاضل عباس حسن173238152041015072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب349.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسن ماجد شهيب احمد173239262041048025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب349.0اعدادية هند للبناتاحيائيزهراء صباح عبد االمير عبد الحسن173240112042079037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب348.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيعلي فهد حسين كردي173241132041002058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب347.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيابراهيم كريم حسين ابراهيم173242112041009001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب347.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيياسر حسن جواد كاظم173243232041256155

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب346.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيحسين تركي ناجي كاظم173244232041253023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب345.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيهدى طارق ازغير عمران173245232042126089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب344.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيمحمود جابر عبد الرضا حسن173246272041030035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب343.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيبهاء ناصر وحيد حمزة173247232041211008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب342.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيمرتضى حسين صالح مهدي173248232041255119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب342.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيضحى فارس كاظم متعب173249232042128055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب342.0ثانوية السكري للبنيناحيائيمحمد علي محسن علوان173250212041046026
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب341.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيياسمين كامل جليل احمد173251232042117198

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب340.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيغفران رياض حمزه عباس173252232042271554

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب340.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيحسين بشار عبد الحسين عليوي173253232041009032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب339.0ثانوية المصطفى للبنيناحيائيياسين علي عبيد ضيدان173254232041045013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب339.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيمحمد قاسم طعمه عبد173255232041010119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب339.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيظالل رحيم خضير فواز173256112042082028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب337.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائينبأ ناجي وليد يوسف173257242042149109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب337.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيرقيه حبيب ظاهر علي173258232042093058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب336.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيايه قصي احمد علي173259262042087020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب336.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيضياء سالم جبر ناصر173260102041008024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب336.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيضياء حسين حميد محمد173261262041205047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب334.0ثانوية عرفات المختلطةاحيائيمرتضى حسن فاضل كريم173262232041161022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب334.0اعدادية االمام للبنيناحيائيعلي حسين علي دحام173263232041013048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب333.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء جمال عوفي عبود173264232042093071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب333.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيكرار جابر محمد منصور173265242041013107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب332.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي عايد ناهي عبد173266232041051102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب331.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيشهد جواد حسن عبد علي173267252042096327

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب329.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيرغد حيدر موسى عباس173268232042093056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب329.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمة مهدي منذور دحام173269232042271605

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب329.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيفاهم غانم عبد الحمزه راشد173270232041173117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب329.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيطيبة علي جاسم مسلم173271112042215205

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب329.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيشيماء حازم يونس عباس173272172042241050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب325.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرنا قاسم محمد حسون173273232042271267

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب325.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيمريم داود سلوم علك173274112042103080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب324.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيحوراء حيدر حسن مجيد173275232042128027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب319.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه احمد حسن شالل173276232042093130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب317.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيهيلين فراس زويد حجيل173277232042271796

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب317.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعبد الرحمن عدنان عبد الرزاق سالم173278232041008097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب317.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيزينب نبيل محمد حسين173279232042125047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب313.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيحسين علي حمزة عالوي173280232041052017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب311.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينريمان ظافر كامل عباس173281232042271711

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب309.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيزينب اياد محمد جاسم173282112042129026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب302.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيتبارك مازن علي حياوي173283232042115038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب437.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيجالل ستار حمد حتروش173284272051154035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب380.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقياوس جميل طه حمد173285112051021024
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب379.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيعبد الباقي صكبان تركي عليوي173286232051251170

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب377.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيمرتضى ياسين فاضل هاشم173287162051494038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب371.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسن علي طه173288162051358182

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب357.0ثانوية العامل للبنينتطبيقيعلي خالد صبحي عباس173289232051026015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب356.0ثانوية االسكندرية للبناتتطبيقيزهراء جواد كاظم حسين173290232052094004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب354.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيزينب صالح حميد لطيف173291232052115021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب350.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقينور الهدى ليث لطيف كاطع173292162052381144

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب350.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيزهراء محمد حمزه حميد173293252052096029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب350.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمؤمل حاتم خزعل عجيل173294222051072032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب347.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيفرح قاسم مهدي راضي173295242052108027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب346.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم حمزة173296162051366016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب346.0ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيصالح محسن هدام حميدي173297232051255045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب345.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيحسين عصام عبد الصاحب محمد امين173298162051074012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب344.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقياحمد حيدر احمد هاشم173299272051045002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب344.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيرونق رزاق عبد عليوي173300232052115013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب343.0ثانوية الصديق للبنينتطبيقيمحمد باقر سجاد محمد علي كاظم173301232051027018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب342.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيهبه حسن عبد الهادي حميد173302272052088044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب341.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيحيدر نبيل ابراهيم خضير173303262051011019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب340.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيتقى باسم عبد هللا عالوي173304232052115008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب340.0اعدادية غدير خم للبناتتطبيقيسكينة ميثم حبيب حسين173305162052268009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب340.0الخارجيونتطبيقيمجتبى باسم محمد جاسم173306162051400264

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب340.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقينور الهدى فاضل عباس محسن173307232052117048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب339.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحيدر قاسم فاخر عبد الحسن173308222051364052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب337.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيمرتضى زهير محمد جعفر173309272051154232

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب337.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيسلطان خالد خليف سعدون173310232051008035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب336.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقياحمد مسافر جالب صدام173311272051002007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب334.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعلي محمد حمزه عواد173312272051002105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب333.0ثانوية المواهب االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين منغر خنياب173313232051064003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب332.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيأحمد ستار هادي كاظم173314272051150001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب331.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيمحمد كامل صلف كاطع173315112051201083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب330.0ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيحسين عالوي مدلول عبيد173316232051255028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب330.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحسين فايز عبود سحيول173317272051150056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب330.0ثانوية الرصافي االهلية للبنينتطبيقيحسين علي عبد السادة كريم173318162051115005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب329.0ثانوية الكفل المسائية للبنينتطبيقياياد نعمه مهدي هادي173319232051250006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب328.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمسلم فليح عبد الحسن حيدر173320272051004077
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب328.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيفاطمة علي عبود شمخي173321272052064048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب327.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي جاسم محمد صيوان173322282051151437

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب327.0اعدادية االمام للبنينتطبيقيباقر محسن عبد الرضا شبوط173323232051013003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب326.0ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيكرار احمد عبد هللا شاتول173324162051040014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب325.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمحمد رافد عبد العباس عبد هللا173325272051027052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب324.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقياحمد ساجت فرهود زوير173326162051034006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب323.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد هللا حيدر جعفر عبد173327232051007057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب320.0ثانوية عائشة للبناتتطبيقيهدى شاكر محمود حمزه173328112052082027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب315.0ثانوية الرباط للبناتتطبيقيطيبه قاسم عبد ناصر كسار173329112052121011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب315.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيحذيفه صالح ضيدان جاسم173330232051008014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب314.0ثانوية الشباب للبنينتطبيقيمحمد راغب كامل فياض173331102051023013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب314.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعلي احمد علي مهدي173332272051154127

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب313.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيعلي احمد عبد الحميد محمد173333272051033024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب311.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيبارئ اسماعيل جاسم محمد173334112051018029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب306.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيعلي احمد جبار حمود173335232051017039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب304.0ثانوية الرباط للبناتتطبيقينور الهدى جاسم محمد عاكوله173336112052121014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة530.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيسجاد عباس صاحب ياسين173337252041031288

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة522.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيكوثر حسن عباس عبد173338252042059702

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة493.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحنين عبد هللا نجوم عبد الرضا173339252042063012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة492.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحيدر صدقي كاظم علي173340252041031219

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة485.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء سفيان نعيم عطيه173341222042321137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة479.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين احمد محمد علي جواد173342272041014054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة478.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيزينب ابراهيم محمد طعمه173343252042082028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة446.0اعدادية القدس للبناتاحيائيمينا لؤي محمد علي صالح173344212042110102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة407.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيعلي حازم هادي حسن173345252041122084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة405.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيسجى كريم عباس حمزه173346252042086084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة403.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيتبارك رزاق كشيش عبود173347252042086028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة402.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيوفاء محمد ارحيم عباس173348252042100604

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة397.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب محمد زغير ثامر173349162042212024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة394.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب حاتم كظيم حسون173350252042059447

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة392.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد راسم عايد حسن173351252041044396

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة392.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائينجاة جاسم محمد عبد173352122042090073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة390.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيامنه حسن هالل حمادي173353252042116005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة389.0ثانوية الكرار للبناتاحيائيعقيله حسن كاظم عطيه173354162042277012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة389.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيزينب عالء منذر جغيل173355252042196020
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة389.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيهمسات فاضل عباس جاسم173356252042084770

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة388.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزهراء حيدر هاشم هادي173357252042056133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة387.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيحنين حاكم شهيد هالل173358252042170159

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة387.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيهبه سعد كاظم نور173359252042086163

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة386.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي صالح حسن ناصر173360232041282065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة385.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائينرجس هادي عليوي عيسى173361252042193152

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة383.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزهراء علي رزاق عبد الحسن173362252042086061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة383.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيحسن شاهين ياسين صالح173363172041351211

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة382.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيساره نمير شاكر محسن173364252042170399

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة382.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب حسين حيدر محمد173365252042062682

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة381.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيساره عالء فاضل ظاهر173366252042062779

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة381.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيكوثر حسن كاظم جعبول173367252042084606

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة380.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينهروان عبد الكريم محمد عبد الساده173368252042100467

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة376.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيغسق حيدر كاظم صالح173369252042059627

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة374.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيحوراء سعد زيدان لفته173370252042071017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة374.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيحنين حسين ابراهيم عبيد173371252042059245

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة374.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب ثعبان بهلول منشد173372252042084385

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة373.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيكرار سعدي سلمان يوسف173373252041007275

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة373.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيفاطمه صالح نعمه عبود173374252042089101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة372.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهبه احمد عباس بحر173375252042100555

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة371.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيبراء مرتضى ياسين عبد173376252042096072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة370.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيحوراء سمير خضير عباس173377252042101062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة370.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيشهد ميثم حسين هادي173378252042059564

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة370.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيعلياء حسين محسن اسماعيل173379252042056222

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة369.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيهبة كاظم جابر عاجل173380252042193168

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة368.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيانفال فليح سعيد محسن173381252042193020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة368.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي صالح الزم173382252042065012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة368.0اعدادية التآخي للبنيناحيائيحسن رضا حسين موسى173383242041029013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة367.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء حسين جواد كاظم173384252042194018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة367.0اعدادية التحرير للبنيناحيائيمرتضى قحطان نعمه محمود173385252041050040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة366.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيميالد فارس عبد الجليل سلمان173386252042070193

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة365.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيكوثر صباح غازي رشيد173387252042086128

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة363.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيهدى نبيل قصي خميس173388252042089133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة363.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينور عالء عبد الكريم صالح173389252042084725

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة363.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسنين حسن كاظم حمزه173390252041044095
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة363.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيايناس عبد الهادي حسين محمد علي173391252042096056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة362.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيميسم بسام هاشم عمران173392222042116074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة361.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينبأ حميد رسول عباس173393252042084674

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة360.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيعلي قاسم حسون جاسم173394252041030018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة360.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعلي صالح حمزه عبد173395252041005056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة359.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائينور عباس موسى كاظم173396252042053130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة359.0الخارجياتاحيائيتبارك حيدر محمدحسين محمدعلي173397252042401034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة359.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيمحمد فزع دودان عبدوش173398222041039121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة359.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء محمد عبد هللا ماضي173399252042071031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة359.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيرسل علي ياسر حسن173400252042193057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة358.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب صبار عايد كريم173401252042170349

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة358.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيهبه محمد عبد غزال173402252042084750

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة358.0اعدادية االمير للبناتاحيائيعبير سلمان عباس محمد173403252042083104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة358.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيياسر غانم مدلول وداي173404252041156070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة358.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيسرى نهاد محمد متعب173405252042193103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة358.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيرقيه حيدر معتوق جبار173406252042056118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة357.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيمسلم جاسب جبار لفته173407242041201052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة357.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيمرتضى يوسف عباس كريم173408252041011087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة357.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاديه فارس فياض علوان173409252042070157

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة357.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيبنين سعد حمزه فيصل173410252042089022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة356.0ثانوية التحرير للبناتاحيائياسماء كريم جابر حافظ173411242042101004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة355.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى حسين عبيد كاظم173412232041020372

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة355.0اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمه رياض طالب سلمان173413252042083120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة355.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب خليل كاظم عزيز173414252042096267

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة354.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيهبه رائد مشكور زغير173415252042084748

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة354.0ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيعلي عادل عبد زيد عبد الكاظم173416242041069026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة352.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفدك مكي عبد االمير صالح173417252042070174

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة352.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائياكبر فاهم حبيب كاظم173418252041200012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة351.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي سليم حسن كاظم173419252041150223

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة351.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرند احمد كاظم جباري173420252042170254

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة351.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيعصماء صادق بادي محي173421252042059601

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة350.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيزيد زمان حامد محسن173422252041014061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة350.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسين عوده فلحي علي173423252041200040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة349.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد حبيب دبعون173424252041151191

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة348.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمحمد كاظم مهدي علي173425252041005085
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة347.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمة حيدر محمد عباس173426252042170492

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة347.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيمريم طالب غازي وبل173427252042096459

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة347.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب عادل هاشم سالم173428252042059467

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة347.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين احمد كاظم هادي173429252041044102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة347.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيشهالء احمد علي محمد173430232042121085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة346.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيسرى سنان عقيل عبد المنعم173431252042101125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة346.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمنتظر مهدي سعيد نعمة173432252041012217

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة346.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيكاظم حاكم سوعان كاظم173433252041150270

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة345.0الخارجياتاحيائيبراء رزاق حاتم مدلول173434252042401023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة345.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيسجى عباس شريف سلمان173435252042053071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة345.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيرقيه عادل عبد العباس مظلوم173436252042053031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة344.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزهراء حيدر حسين حسن173437252042193073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة344.0الخارجيوناحيائيحيدر قيس جبير محمد173438252041400049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة344.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيرعد باسم مجذوب علي173439252041156029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة344.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي احسان عبد الواحد مجيد173440252041150207

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة343.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيميثم حازم محمد عبد الحسين173441252041008286

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة343.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيعلياء عالء فؤاد جابر173442252042087055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة343.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحميد سعد حسن جبر173443252041116022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة343.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيرضا غسان جبار كاظم173444252041009098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة343.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمنتظر اسعد عبد الواحد جواد173445252041205254

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة342.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيميثم عالء كاظم حمادي173446252041150433

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة342.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيحوراء كاظم كريم حسن173447252042085004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة342.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيامير احمد محمد راضي173448252041157010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة342.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعون علي جابر نعيم173449252041150260

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة341.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء عويد مطلق كسار173450252042170305

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة341.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسجى علي يحيى عطيه173451252042096313

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة341.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيتبارك علي سعد محمد173452252042084159

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة340.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي عبد الرضا عبد الخالق حسناوي173453252041150232

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة340.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيباقر رياض حميد محسن173454252041150053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة339.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيغدير احمد شريف ذهب173455222042162131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة338.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيفاطمه جميل عبد الحر كاظم173456252042064061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة338.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيمريم وهاب عبد حسون173457252042070189

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة338.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيوفاء صبار عايد كريم173458252042170711

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة338.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حميد شاكر حمود173459252042062523

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة337.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيحوراء حيدر عباس حسن173460252042101059
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة337.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي حيدر عبد الرحيم عبد علي173461232041006096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة336.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسين سعد عباس ظاهر173462252041031166

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة336.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعالء ضحى يحيى عبادي173463252041010095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة336.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيتبارك جاسم محمد صاحب173464252042084146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة336.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيايات محمد عبد اللطيف حمود173465252042097016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة336.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيانعام قاسم عبد السجاد حسن173466252042056036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة336.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد عدي كاظم عليوي173467252041031634

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة335.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد ناصر سلمان ناصر173468252041008231

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة335.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهدى قاسم مطرود كاظم173469252042096558

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة334.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفرقان فراس جاسم عبد الزهره173470252042059698

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة334.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرسل عبد السالم محسن محمد علي173471252042170216

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة334.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيعلي حسين محمد شدهان173472252041030014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة334.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعباس اسد صاحب محمود173473252041009129

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة334.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيامير ناظم جاسم محمد173474252041205017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة333.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيمرتضى حسن هادي فاضل173475252041157129

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة332.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيايوب ريسان مطرب محميد173476252041008023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة332.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنيناحيائياياد كاظم شنان خلخال173477242041061002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة331.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبنين فاضل جاسم حسين173478252042170118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة331.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيسيوف كريم شمران شعشاع173479252042082031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة331.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيكرار كريم رشيد كريم173480252041031511

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة331.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء رسول مزهر محمد173481252042084321

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة331.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعلي راضي مهدي عبد173482222041306229

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة330.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي حيدر هادي حنون173483252041008144

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة329.0الخارجيوناحيائيحسن عباس خضير ثنوان173484252041400037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة329.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيسراب حسين مزهر هوال173485252042089087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة328.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمجتبى محمد كاظم عبد علي173486252041205171

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة326.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيعلي كاظم عبد السالم حيدر173487252041209032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة326.0ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيمحمد علي سعد جعفر سلمان173488252041018014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة324.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيايات قاسم فليح كاظم173489252042170063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة323.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيدر غالب محمد علي عبد الرحيم173490252042096146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة322.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه بشير حامد فيصل173491252042108198

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة321.0الخارجياتاحيائيعلياء عبدالرضا ياسر عبدالرضا173492252042401129

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة321.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمريم باسم حاتم جون173493252042059724

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة321.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمحمود قاسم رحيم جالب173494232041252259

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة321.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرقيه احمد نجم عبد هللا173495242042220281
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة319.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيسجى رحمن شعبان ابراهيم173496252042089085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة319.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمصطفى مهدي صاحب عبد االمير173497232041032084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة319.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيعلياء حامد عباده مدهده173498252042086102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة319.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الزهره علي حسين173499252041150338

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة318.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينب حميد حمزه هاشم173500252042108131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة318.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء حسين كشمش راضي173501252042059376

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة318.0ثانوية المدائن المختلطةاحيائيمروة ماهر كاظم شنود173502232042184013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة317.0الخارجيوناحيائيجعفر حبيب عبيس محمد173503252041400030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة316.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيبنين عبد الحر عيدان عبيد173504252042070042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة316.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيسوسن عبد العظيم علي جاسم173505232042113057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة316.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمجتبى حيدر خلف محمد علي173506222041041091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة316.0اعدادية االمير للبناتاحيائيثناء حازم مهدي طالل173507252042083036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة315.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائينور كاظم حسن عبد السادة173508232042167015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة314.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيسلوى فليح حسن وحيبش173509252042056190

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة313.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيانتصار ماجد عبد الكاظم حمودي173510232042107010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة313.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسن جواد كاظم عبد173511252041001052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة311.0ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيأمير احمد هادي عبد زيد173512252041026001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة311.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيهجران محمد خزعل عبد173513252042170674

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة311.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي فارس كاظم فرهود173514252041010113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة309.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيمحمد علي حسن شاكر محمد علي173515252041011078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة307.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب عامر عيسى حمادي173516252042059468

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة408.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمرتضى بشير حسين عبود173517272051010087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة388.0ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيحيدر يوسف تركي خيون173518252051046010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة382.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين فاضل جاسم محمد173519232051252060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة375.0اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيمصطفى فوزي جبوري علوان173520242051207081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة375.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيروان سالم حسين كاظم173521232052088008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة374.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيحسين فالح حسين عطا هللا173522252051150067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة372.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمهدي صالح مهدي صالح173523162051001225

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة371.0ثانوية نور الوالية المختلطةتطبيقيحسن مرزوك عبد الحسين عسكر173524242051166002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة370.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيسجاد سلطان عباس غلوم173525162051426024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة369.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتتطبيقياديان وليد زبون جبار173526162052151002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة365.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيحسين علي قدوري نعمه173527162051371059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة364.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيرضا هاني ناصر خضير173528162051017041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة364.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقيسجاد يوسف احمد جمال173529162051360019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة359.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيسجاد فيصل عبد الصاحب جون173530252051007084
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة359.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيعايد ياسر حسين سعيد173531242051202067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة359.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيمريم حسن كاظم عينون173532252052170171

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة358.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمصطفى علي عبد الساده عناد173533252051007185

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة358.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيحسن عبد الهادي جاسم محمد173534252051009016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة357.0اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقيهيام صباح جبر كاظم173535252052193031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة356.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسن نجاح عبد ناصر173536252051008030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة356.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيمحمد مشكل مردان زغير173537162051364146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة356.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينتطبيقيزيد محمد عبد االمير حسن173538252051030011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة356.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيعلي سعيد دايخ زياد173539222051302082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة356.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيحيدر كريم حسن كريم173540252051031006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة356.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقييونس علي شاكر علي173541162051007105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة355.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيجابر اعالن بندر شويرد173542242051014008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة355.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقيحسن قيس عبد الحسن محمد173543162051360009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة354.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعلي ابراهيم عبد اللطيف جميان173544162051357253

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة354.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقياحمد راشد جبار خشان173545222051042003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة354.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيمريم عقيل وارد زغير173546282052190124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة354.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيكرار صالح يحيى شايع173547162051433024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة353.0الخارجيونتطبيقيحسين عبيد عيسى بائع173548282051400021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة353.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين عبد العباس بريوه173549252051008093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة353.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقييحيى احمد سلمان حنون173550252051031037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة353.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيهدى عدنان عاشور حمداوي173551252052086040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة352.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيعلي يوسف عبد العالي عباس173552252051009057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة352.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيعلي نعمان يوسف حسين173553252051009055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة352.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيسهيل علي عبد الحسين عباس173554252051153051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة352.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينتطبيقيمؤمل راضي نعيم ابو سودة173555242051021015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة352.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيحسين حمود نجم كهيوي173556162051062017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة351.0اعدادية ميسان للبنينتطبيقياحمد سعد خزعل جابر173557252051011002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة351.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيايات عقيل عبد الحسين يسر173558162052383019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة350.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيامير ناظم غالب تكليف173559272051045010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة350.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتتطبيقيفاطمه عبد الباري عبد هللا شناوه173560252052104011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة350.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعباس هاشم جبر طاهر173561162051365110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة350.0ثانوية غماس المسائية للبنينتطبيقيمنتظر حميد حبيب عريبي173562242051201069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة350.0ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنينتطبيقيمجتبى علي رضا محمد173563162051375018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة349.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين سجاد عباس جاسم173564252051153046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة349.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيمروة يوسف عوده طعمه173565222052323162
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة348.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيمجتبى طعمة غضبان سنيسل173566162051348030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة348.0ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيمختار كاظم علي عبود173567252051156058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة348.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد الحافظ عبد الباري ياسين173568162051363250

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة348.0اعدادية واسط للبناتتطبيقيآيات احمد عبد الحسين علي173569252052066001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة347.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيمحمد رائد عبد اللطيف باقر173570162051365182

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة347.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيفاطمة حليم محسن مطلك173571162052383164

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة347.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيهبه حسن خليل عبد هللا173572162052380097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة347.0ثانوية باب العلم االهلية للبنينتطبيقيحسن علي نعمه هادي173573252051217002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة347.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمود ياسين زاير جاسم173574162051084260

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة347.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيامه الزهراء بهاء نعمه حريجه173575252052059015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة346.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقيهدى اسماعيل ياسين صالح173576162052360005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة346.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيعلي احمد رحيم حسن173577162051012042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة345.0ثانوية الكرار المسائية للبنينتطبيقيمحمد رعد عباس سرحان173578252051163035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة345.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيحيدر مرزه طاهر مسلم173579252051001031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة345.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيليث حيدر عبد الغني حسن173580252051044099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة344.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيمؤمل نعمان يوسف حسين173581252051009066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة344.0الخارجيونتطبيقيعباس عكله زغير ظاهر173582162051400164

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة344.0ثانوية االلباب االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين محمد عبد الرضا جبر173583162051123013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة344.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمحمد كريم عبد هللا خضير173584252051007166

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة344.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزينب مؤيد خليل خميس173585232052087013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة343.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيحسنين عدنان عبد حسين173586252051153150

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة343.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيساره عبد االمير خادم عبد173587252052170114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة343.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيباقر حيدر سعد حسن173588252051009011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة343.0ثانوية وليد الكعبة (ع) للوقف الشيعي للبنينتطبيقياحمد محمد حسن حمد سلمان173589252051033001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة343.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيكوثر شاكر خلف عباس173590282052051051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة343.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيسكينه صاحب رزيج عبد173591222052323070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة342.0اعدادية النور للبناتتطبيقيزينب جبار فرهود منعثر173592222052156028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة342.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقياحمد جلوب محسن بدن173593162051004001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة342.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب مازن شاكر محمود173594162052226059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة342.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعباس حمد عبد عفريت173595162051076052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة342.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيحوراء طعمه مطشر طالل173596222052103013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة342.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيكوثر فؤاد محمد علي شريف173597252052059115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة341.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسين علي عبد زيد جويد173598252051207038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة341.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيعلي قاسم حمزه عبد هللا173599252051153079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة340.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبنينتطبيقيمحمد يعقوب يوسف عبد النبي173600282051028019
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة340.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيامير ناصر مهدي حسين173601242051202021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة340.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد عامر ناجي نعمه173602282051008109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة340.0ثانوية كفر قاسم للبنينتطبيقيحمزة عباس علي مطرود173603162051102010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة340.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمحمد صادق سعد علي عبيد173604162051047137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة340.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيسجى رعد فرج زمروتي173605282052051037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة339.0اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقياستبرق خضر عباس علي173606252052082004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة339.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةتطبيقياحمد قيصر عبد االمير جاسم173607252051122004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة339.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقييقين كريم الزم عبد النبي173608162052381177

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة338.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيسجاد عادل عباس عودة173609162051013028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة337.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيزهراء سعيد جبار حسن173610252052170081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة337.0اعدادية النور للبناتتطبيقيسحر مطر خليف صبيح173611222052156039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة337.0ثانوية الكرار المسائية للبنينتطبيقيطالب صادق محمد علي حسين173612252051163020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة337.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيرضا ناظم جواد كاظم173613252051209004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة336.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيسارة ضياء هاشم احمد173614162052216026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة336.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمؤمل شهاب احمد حسن173615282051151604

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة336.0ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقينور سعد عباس علوان173616252052101020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة336.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلي خليل طريف حنتوش173617162051139083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة336.0ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقياحمد فراس وحيد محسن173618252051156003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة336.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينتطبيقيمنتظر غني هندي داود173619252051157111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة336.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين ثابت زيارة عبد الحسين173620162051363121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة335.0ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيفاطمه علي لفته سلمان173621282052075024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة335.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيعلي ابراهيم عبد الزهره حسين173622252051150113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة335.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيشهد شاكر انكال يوسف173623282052059052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة334.0اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقيحوراء مسلم عبد االمير مزهر173624252052193009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة334.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيشهد محمد فيصل عرزال173625162052226079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة333.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينتطبيقيمسلم سعدون محمد تقي سعدون173626252051024027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة333.0الخارجيونتطبيقيمرتضى احمد تايه سلمان173627252051400055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة332.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقياحمد حجاز لفته عبدالرضا173628162051128003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف553.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيزين الدين شهيد حميد فياض173629102041043027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف504.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيرقية علي محمد حسين عبد الجبار173630252042064032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف490.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزينب حسن هادي فاضل173631252042086069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف482.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسجاد علي أبو الصوف جواد173632252041044195

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف481.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيالرا محمد علي فارس173633312042081140

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف470.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعبد هللا مهند حميد مسلم173634252041031361

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف469.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيرضا حيدر موسى دنانه173635252041209017
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف468.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه حبيب عبد زيد حسوني173636252042070161

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف463.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حسن علي عبد173637252042062510

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف453.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيزينه سعد عطيه عاصي173638232042131042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف441.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيهاشم طالب جبار جاسم173639252041207127

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف439.0اعدادية العزة للبنيناحيائيامير عبد الرضا منذور حسن173640252041016002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف422.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيعلي حمزه جبر محمد173641252041156044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف419.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسين عبد الرضا منذور حسن173642252041045054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف413.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيتبارك نعمه شراد حسن173643252042059225

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف411.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيزهراء صاحب علي حسون173644252042095053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف410.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيعلياء حميد عبد الحسين رمضان173645252042193120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف406.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمحمد عامر منفي عيسى173646242041251079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف405.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحمزه جمال جواد شهيد173647252041045062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف401.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد اثير كظوم حسين173648242041003212

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف399.0اعدادية غماس للبنيناحيائيحسين بدر بديوي غازي173649242041016023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف398.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيزين العابدين علي سعدون عكوش173650252041205085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف394.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين كاظم عبود هادي173651252042062209

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف394.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينورهان سلمان عبد الحسين حزام173652252042100544

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف393.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيانتهاء حميد جبار خشان173653252042096045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف389.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائياسراء رحيم ناجي جبر173654252042096026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف389.0اعدادية االمير للبناتاحيائيحنان بشير كاظم مهدي173655252042083037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف387.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيطيبة عبد الخالق حسين عباس173656252042075048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف386.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيصفاء عبد االمير صكبان غضيب173657252042075047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف386.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي محمد مهدي حسن173658252041200096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف385.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيرونق كريم حسين عجم173659252042089056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف385.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينه سامي عبد الكاظم جبار173660252042062762

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف384.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمؤمل مكي كاظم هاني173661252041150286

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف384.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيعلي كاظم كريم كاظم173662252041152061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف382.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيرسول يحيى سجون عيسى173663122041201030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف381.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب عالء عبد الرزاق عبد الواحد173664252042059481

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف380.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمصطفى ثائر عبد الهادي ياسين173665252041009283

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف378.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينبأ سماح رحيم حسين173666252042059776

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف376.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيزينب حازم منصور جبر173667252042064045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف376.0اعدادية االبراج للبنيناحيائيمحمد علي عجمي طه173668252041027011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف375.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيتقى عبد االمير مهنه هادي173669252042059233

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف375.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيتبارك حيدر خرباط بالك173670252042059204
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف375.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيباسم سعيد كاظم عيدان173671252041007041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف374.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد حسن173672252042059365

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف374.0ثانوية النجوم االهلية للبنيناحيائيمحمد حمزه عبد متعب173673252041019016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف374.0ثانوية النجاح االهلية المختلطة تركيا سكاريااحيائيمصطفى احمد كامل عبد نور173674132041356002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف374.0اعدادية االمير للبناتاحيائينور حسن جبار عبد173675252042083141

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف374.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائينور رحمن صالح فنجان173676252042071057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف373.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيالحسين علي مدلول نعمه173677252041150025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف373.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعبد هللا مهدي فرحان كطل173678252041007201

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف373.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمؤمن محمود جواد كاظم173679242041251069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف372.0اعدادية الصباح للبناتاحيائيمروه كاظم سوادي عبيد173680252042064069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف372.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه محسن محمد شنابه173681252042170518

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف370.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم جعفر محمد رضا كريم173682252042100329

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف370.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه رحمان هادي عبد الساده173683252042100171

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف370.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزهراء سعد محمد عباس173684252042089058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف370.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبتول صباح عمران موسى173685252042059126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف370.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء كاظم جبار خضير173686252042059420

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف370.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيحسن علي حسين عبيد173687242041008026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف369.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيطيبة حقي اسماعيل خضير173688252042170447

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف369.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسنين محمد خضير مشلوش173689252041008043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف368.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه فائق شاكر عيسى173690252042062450

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف368.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيزيد عبد الحسين عبد الحسن منسي173691252041152039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف367.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيمصطفى حيدر رزاق عبد الحسين173692252041005092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف367.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبنين عباس مجهول ساجت173693252042059168

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف366.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي حسين عبد االمير علي173694252041200080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف366.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيليث عبد الحسين فاضل كاظم173695252041044360

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف366.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيسبأ رياض حسين خشان173696252042170400

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف366.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيحوراء حيدر هادي عبد173697252042086038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف365.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه ساجد نجم عبد هللا173698252042100181

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف365.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزهراء صالح خضير محمد173699252042089061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف365.0ثانوية وليد الكعبة (ع) للوقف الشيعي للبنيناحيائيعباس رؤوف محمد علي عبد الرحيم173700252041033014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف364.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيسجاد سامي عزيز شمخي173701252041010069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف363.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيعبد هللا هاشم موسى جواد173702272041154103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف363.0ثانوية الفرزدق االهلية للبنيناحيائياحمد فراس رزاق حمد173703252041206001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف363.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحسين علي عبد الزهره عبد هللا173704232041002066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف362.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء صالح نعمان عبد علي173705252042059397
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف362.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق علي عبد زوير173706242041251076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف361.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيطاهر افتراق كريم مراد173707232041183037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف361.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيبتول علي محيسن مصعب173708222042413015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف361.0ثانوية البدير المسائية للبنيناحيائيحسين اسماعيل فيصل محمد173709242041209008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف360.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيعلي حسين جبر عمران173710242041202084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف359.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيالحسن علي حسن عبد الرحمن173711252041001018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف359.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيضحى محمد خيري غانم173712252042113021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف359.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد صادق كاظم محسن173713252041205191

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف359.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه فؤاد قاسم فدعم173714252042100225

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف359.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيبارق رائد هاني كاظم173715252041009026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف358.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد علي ناظم مجيد منصور173716242041001257

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف358.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينور الهدى علي اسماعيل هاشم173717252042170629

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف358.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم غايب مخيف173718252041044432

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف358.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائينور سعد فيصل منسي173719252042059838

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف358.0اعدادية واسط للبناتاحيائيزينب ناظم هاني داشر173720252042066037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف357.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيسجاد زيد سلمان ناصر173721252041009113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف357.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد اليمه كاظم عبد الزهره173722252042101046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف357.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيدعاء حسين سلمان سعيد173723252042084225

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف357.0ثانوية الصالحية للبنيناحيائيمصطفى أدريس كاظم بجاي173724242041022043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف357.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه عبد هاني نعمه مخيف173725252042100207

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف357.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيمحمد رياض مشعل عطيه173726192041006059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف356.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي رزاق عبد االمير مهدي173727252041031418

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف355.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيمحمد حاكم عليوي جاسم173728242041167024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف355.0اعدادية يافا للبناتاحيائيوالء جليل حاكم عبد الحسين173729242042117284

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف355.0ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمحمد مهدي امير محمد173730252041038016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف355.0ثانوية وليد الكعبة (ع) للوقف الشيعي للبنيناحيائياحمد عيسى مهدي كزار173731252041033004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف355.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيفرح حبيب ظاهر محسن173732252042053102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف355.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد حسين مقبل عطيه محسن173733252041031594

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف355.0ثانوية الرملة للبناتاحيائيزهراء هيثم نعمه هاشم173734252042061019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف354.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيعلياء قابل حاكم مهدي173735252042095095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف354.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيحسين سيف الدين موسى كاظم173736252041010037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف353.0الخارجياتاحيائيايناس صالح مهدي كاظم173737252042401019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف353.0اعدادية القادسية للبناتاحيائيهجران مطيع جالب عجه173738252042111042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف353.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيمريم محمد نزار سعد173739252042070187

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف353.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيافراح صبيح عبود حمزه173740252042170024
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف353.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمصطفى ستار جاسم محمد173741252041001294

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف353.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عبد جاسم عبد173742242041076075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف353.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء فليح حسن عبد173743252042170310

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف353.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيامير نجم عبد هللا ناصر173744242041017008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف353.0ثانوية  االندلس االهلية للبنيناحيائيحسين كنش عباس حسن173745252041049005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف352.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيايمان عبادي عبيد صافي173746242042168011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف352.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيحنين رحيم عبد حمزة173747252042170160

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف352.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيغدير عدنان مدلول جبر173748252042119033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف352.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب علي عباس حسن173749242042220440

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف352.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزينب حميد هاتف محمد173750252042170340

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف352.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيوليد كاظم جبر صالح173751242041203368

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف352.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيتبارك ميثم جاسم بردان173752252042059222

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف351.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيامير احسان عبد جيجان173753242041202008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف350.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه زمن عبد نعمه173754252042097156

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف350.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمنتظر صالح خضير عباس173755252041007420

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف350.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمصطفى فراس غانم عذاب173756252041014157

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف350.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيابراهيم طاهر عذاب طياح173757272041020002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف350.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمؤمل محمد رضا عبد الصاحب عبد الهادي173758252041044364

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف349.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيفاطمه اركان كاظم ذياب173759252042119035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف349.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيرعد عبد الهادي والي نشعان173760242041074028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف349.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيايات عالء عدنان علوان173761252042101026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف349.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين فائق شاكر عيسى173762252042062205

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف348.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنيناحيائيزين العابدين علي كاظم كريم173763242041061007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف348.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد طالب عبود سليم173764252041044415

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف348.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعقيل سالم طاهر محسن173765242041251049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف348.0اعدادية واسط للبناتاحيائيشهالء جازي عباس بجاي173766252042066041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف348.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيمريم عبد الحسين صاحب باجي173767252042082049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف347.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيكرار عباس محمد قاسم173768252041031508

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف347.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيعلي راضي محسن روضان173769242041015087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف347.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيغفران مهند راضي عايز173770252042170476

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف346.0اعدادية واسط للبناتاحيائيحنين عقيل عباس ناجي173771252042066014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف346.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيغدير عباس فالح عجيل173772252042084517

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف346.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيحسين محمد حمزه ضعيف173773252041152027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف346.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيياسر عبد مسلم نزال بربر173774252041200165

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف346.0ثانوية االنتصار المختلطهاحيائيسجاد سعد نعمه عبد هللا173775252041036004
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف346.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلوان سلمان عبد عون عذافه173776272041009064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف346.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيشبر عمار عباس سلمان173777232041006068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف345.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرفل عدنان حمود عكله173778252042096162

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف345.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيهادي كريم هادي شناوه173779252041001330

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف345.0اعدادية واسط للبناتاحيائيفاطمه جميل عبد اليمه غازي173780252042066053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف345.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفرقان عقيل عبد الجاسم حمزه173781252042059696

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف345.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيعذراء سوادي سلطان عيسى173782252042119032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف345.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي حيدر حميد خضر173783252041031404

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف344.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيمسلم علي رزاق جليل173784252041152083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف344.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيحسن نعمان كامل وحيد173785252041004016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف344.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيساجده نعمه عبد الحسين محيسن173786252042076028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف344.0الخارجيوناحيائيعلي جاسم محمد مجدي173787232041400095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف344.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهره عدنان كزار جاسم173788242042220389

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف343.0اعدادية الثقلين للبنيناحيائيعلي ماجد وحيد عبيس173789242041030014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف343.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيوفاء عبد االمير علوان ذرب173790252042075076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف343.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيساره ناظم حسين محمد173791252042108157

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف343.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتاحيائيطيبه عبد العباس جبار سعد173792252042063035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف342.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيايات صالح مهدي جبار173793252042056039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف341.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيحوراء حسن هادي كاظم173794252042086037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف341.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيام البنين علي رسولي لطيف173795252042056035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف340.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيمؤمل نجيب عبد الساده سوادي173796252041122106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف340.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمنتظر محمد عبد عبد العباس173797252041007425

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف340.0اعدادية االمير للبناتاحيائيمريم ياس خضير عباس173798252042083135

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف339.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيسجى حبيب فاهم لفته173799252042084445

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف339.0ثانوية الفرسان للبنيناحيائيمرتضى ناظم عبد محمد173800252041003039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف338.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسين ثائر طعمه جبر173801252041009055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف338.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيامير حسن فاهم حبيب173802252041156007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف338.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزهراء علي خضير عباس173803272042065058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف338.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسنين منير عبد الهادي عبد الكريم173804252041200031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف336.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعباس جمال داخل طالب173805252041044223

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف336.0الخارجيوناحيائيعلي حسين كاظم جعفر173806252041400072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف336.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسما عادل منعم عبد الحسين173807252042096318

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف336.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمحمد رزاق محمد هادي173808242041168044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف335.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي فارس خليل طالب173809252041008157

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف335.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزمن صاحب جودي محمد173810252042108099
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف334.0اعدادية واسط للبناتاحيائيضي عبد اليمه طعمه عبد عون173811252042066045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف334.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمريم صادق عبد علي محمد173812252042059737

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف334.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيامير مهند عليوي حسين173813252041200019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف334.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعلي مالك حاجم عباس173814252041009194

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف334.0اعدادية التآخي للبنيناحيائيكرار محمد كاظم غالب173815242041029057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف334.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيمثنى يوسف رحمن ابو عيون173816242041201040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف334.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد حيدر عبد الوهاب محمود173817252041031601

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف333.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيماهر مهدي طاهر مهدي173818252041012166

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف333.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائينور الهدى عبد الساده عبد الزهره كاظم173819252042070212

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف333.0ثانوية االنتصار المختلطهاحيائيعلي حسين فيصل حساني173820252041036007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف333.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد عالء عاجل طالب173821252041045157

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف333.0الخارجيوناحيائياحمد خضير عباس خضير173822252041400009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف332.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي وليد عباس خضير173823252041150257

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف332.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيأيمن ثجيل عبد الزهره والي173824252041044011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف331.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعلي اكبر صادق حسون علوان173825252041009158

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف331.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيكوثر علي عيدان عجيل173826242042115096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف330.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيابراهيم جليل حنون ازرك173827252041151001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف330.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزهره رعد وادي حول173828252042056152

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف330.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينوال محمد مهدي عبد الهادي173829252042170619

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف330.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائينبأ جبار محمد سلطان173830252042095115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف330.0اعدادية واسط للبناتاحيائيرقيه رحيم جواد كاظم173831252042066024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف330.0ثانوية العدالة للبناتاحيائيبنين رضا عبيد عباس173832252042054005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف329.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيسجاد زهير صالح محمد173833252041205088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف329.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى والء لطيف محسن173834252041007413

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف328.0اعدادية االمير للبناتاحيائيهدى لطيف جاسم محمد173835252042083144

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف328.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيمصطفى ميعاد نعيم جياد173836252041157136

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف327.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيحسين علي عباس علي173837252041152024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف327.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ناصر راضي عبد هللا173838252041044251

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف327.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيمريم هادي حسن علي173839252042053112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف327.0اعدادية المنار االهلية للبنيناحيائياحمد رازق عبد االمير حمود173840252041022001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف327.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيغياث احمد عزيز خضير173841242041065018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف327.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيغدير خالد خليل ابراهيم173842252041150261

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف327.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعباس امين عيدان نعمه173843252041150187

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف326.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيطيبة حسن عبد الخضر مجيد173844252042094055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف326.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين فالح مهدي حلواص173845252041008058
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف326.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيروناء سالم مهدي جبر173846252042084294

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف326.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمنتظر حيدر عيدان عبد الحسين173847252041151198

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف326.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين حيدر ناصر رضا173848252041007081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف325.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرباب ضياء عباس لهمود173849242042220246

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف324.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي حبيب كريم عبد هللا173850252041031389

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف324.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيعادل حليم فاخر علوان173851222041310103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف324.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيامير صالح سامي صالح173852242041001028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف323.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيندى عمران كاظم حمزة173853252042070199

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف323.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء حسن كاظم سرحان173854252042059370

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف323.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء حسن عبد االمير كاطع173855252042096199

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف323.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي عباس فليح حسن173856252041205133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف323.0ثانوية الصالحية للبنيناحيائيحسن نبيل صادق هاشم173857242041022010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف322.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيهدى هاشم عباس حسين173858252042170682

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف321.0ثانوية وليد الكعبة (ع) للوقف الشيعي للبنيناحيائيامير ماجد كتاب صباح173859252041033007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف321.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيبنين مهدي جفات عبيد173860252042119007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف321.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيعلي طالب حمزه فاضل173861242041202091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف320.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائينور الهدى عباس هادي كاظم173862252042056330

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف320.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائياحمد عماد سرحان هادي173863252041150018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف320.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي عماد فرحان سلمان173864252041150237

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف319.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيصالح ميثم عبد الرسول صالح173865252041007175

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف319.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيمنتظر حيدر مهدي علي173866252041151199

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف319.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيسليمه حميد عبد الحسين اسماعيل173867252042110041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف318.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب عالء حسوني منير173868252042059479

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف318.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيحسن عويد نائب نادر173869252041152016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف318.0ثانوية الصالحية للبنيناحيائيمالك عبد هللا كشاش حيدر173870242041022038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف318.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيتبارك عبد الرحيم عبد الواحد عبد الرزاق173871252042084158

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف318.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي عبد مسلم نزال بربر173872252041010112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف318.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبنين علي عبد الكريم عبيد173873252042170113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف317.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائييوسف حسين مطرود منشد173874222041306419

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف317.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمصطفى كريم جاسم كاظم173875252041045181

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف316.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهاجر محمد علي ابراهيم173876252042100549

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف316.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسجاد احمد محي علي173877252041044183

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف316.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد علي نصير مسلم كاظم173878252041031651

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف315.0اعدادية غماس للبنيناحيائيحسين عدنان مالك عبد173879242041016026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف315.0اعدادية ابن السكيت للبنيناحيائيعلي السجاد عامر علي سعيد173880232041040019
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف315.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي المرتضى رائد عبد االمير محسن173881252041150213

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف315.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيسيف فالح يوسف ناصر173882242041167010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف315.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه قحطان عدنان درويش173883252042059677

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف314.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيبتول ميري خفيف مطرود173884252042119005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف314.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيمريم سجاد شالكه تايه173885252042089115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف313.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيهدى عبد هاني نعمه مخيف173886252042108272

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف312.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيغيث مطشر رزاق جلوي173887252041009205

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف311.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيحيدر رجاء مجيد صالح173888252041157042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف311.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتاحيائيساره هالل عبد عليوي173889252042104009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف308.0اعدادية االمير للبناتاحيائيحوراء حمودي عباس خضير173890252042083039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف308.0اعدادية القادسية للبناتاحيائيزينب غانم فاهم كاظم173891252042111020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف307.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد رياض شهيد عبد نور173892252041150319

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف511.0ثانوية الكوثر االهلية للبنينتطبيقيعلي شهد شنان نوني173893252051048013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف428.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمحمد رياض عبد المنعم صالح173894252051044115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف428.0اعدادية القادسية للبنينتطبيقيسجاد حيدر مثقال عطيه173895252051211007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف417.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيعباس حمد عبد الزهرة عبد الصمد173896162051426027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف411.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيعبد الزهرة نزار عبد الزهرة عبد الصمد173897162051426032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف409.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمسلم فائز عمران عزيز173898252051007179

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف397.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيسجاد أياد جابر علي173899162051050021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف385.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد اليمه عبد الزهره173900252051044096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف379.0ثانوية بين الحرمين للبنينتطبيقيكرار كامل خصاف ستار173901252051046022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف376.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيحسن قيس محمد سليم محمد أمين173902162051050011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف375.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقياياد جواد كاظم معيوف173903162051426005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف370.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعلي مجيد ناجي سفيح173904162051034113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف369.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيزيد احمد عبد االئمة اسود173905242051062042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف369.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيسيف فالح عبد الهادي عبود173906232051257068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف367.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيقاسم جعفر صادق عبد الواحد173907252051205078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف366.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقيطالب عبود عيسى محمد173908162051360020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف366.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيحسن أحمد رضا يحيى173909252051044017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف361.0ثانوية بانيقيا للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسن فاهم زبر173910252051031028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف360.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيحسين عبد النبي عبد الزهرة عبد النبي173911162051050012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف359.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقيحوراء علي راضي حسن173912252052056022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف359.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقياسماء محمد شنشول غازي173913242052220016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف358.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيفاطمه سمير سلمان خير هللا173914252052059104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف358.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينتطبيقيمالك زهير مجيد محمد علي173915252051030030
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف358.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيحيدر يحيى عبد جبر173916252051007068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف358.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقينسرين علي عبد الخضر محمد173917162052360003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف358.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيمريم حسين لطيف علي173918142052099032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف358.0ثانوية االبداع االهلية للبنينتطبيقيمصطفى امين عبد الصاحب منشد173919242051073003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف357.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيبنين هاشم علي هاشم173920252052059033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف357.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا علي وليد عبد المجيد173921142051034012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف357.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينتطبيقيمحمد علي هيثم صادق ابو القاسم173922252051024025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف356.0الخارجياتتطبيقيزبيده فاخر خليل دخيل173923232052401009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف356.0اعدادية واسط للبناتتطبيقيرقيه علي عبد الحسين ديوان173924252052066016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف356.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحذيفه محمد حسين موسى173925112051009012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف356.0اعدادية القادسية للبنينتطبيقيعلي حسين شنان عبد النبي173926252051211011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف355.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيحمود اسماعيل عبد الشهيد حسن173927242051251010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف355.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيحسنين عالوي عبد كاظم173928252051150051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف355.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمحمد حبيب عباس موسى173929252051007148

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف354.0ثانوية غماس المسائية للبنينتطبيقيمحمد تقي حسين ثعبان جعفر173930242051201058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف353.0اعدادية واسط للبناتتطبيقيزهراء محمد دغيم علي173931252052066018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف353.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقينور كاظم حجاوي عبود173932252052170197

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف352.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيعلي جبار عايز ناجي173933242051202082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف352.0ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيرقيه محسن حمض محمد173934222052108017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف352.0اعدادية التحرير للبنينتطبيقيحيدرة فالح جاسم حسين173935252051050010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف351.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقياحمد حيدر راضي عباس173936252051150004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف351.0اعدادية الحيرة  للبنينتطبيقيهاشم حمودي شهيد حمزه173937252051015016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف351.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد خضير173938162051426048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف350.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيياسين عبد الجبار محمد علي حسن173939252051052019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف350.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيرغده عباس علوان سعد173940252052170065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف349.0اعدادية الفتح للبنينتطبيقيمحمد رحيم محمد كاظم173941272051011033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف349.0اعدادية غماس للبنينتطبيقيعلي صباح عبد الحمزه جبار173942242051016044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف349.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيحسن ابراهيم كاظم عبد173943242051014010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف348.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيحنان دريس حسن كاظم173944242052117012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف348.0ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيرتاج سليم حسن احمد173945252052101006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف348.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيرقيه عالء محمد حسين محمد علي173946252052059066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف345.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقينبهار جاسم محمد عذاب173947252051209010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف344.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيحسين جواد كاظم صبيخي173948162051300014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف344.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيحسين عايد طارق يوسف173949252051150057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف344.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمرتضى غالب طالب شنيت173950162051010094
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف344.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقيزينب فاضل عباس حسن173951252052084024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف344.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينتطبيقيحسنين سعيد عزيز حمزه173952252051045004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف343.0ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيزينه علي عبد الحسين ابراهيم173953252052101009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف343.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيعباس علي نعمه محمد173954252051010024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف343.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيمقتدى فاروق ملك عسكر173955222051100035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف342.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتتطبيقيمنى ناجي خضير حسين173956162052298002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف342.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتتطبيقيمروه عبد جبر كريم173957252052096052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف341.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيغزوان فيصل عبد ثعبان173958242051251021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف341.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيحسن قاسم سرهيد سعدون173959292051016015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف341.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعلي حسين عباس عبدالكريم173960162051039071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف341.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيعلي عامر مهدي صبار173961252051150126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف341.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيذو الفقار حيدر مهدي رحم173962242051012018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف340.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيختام عظيم كاظم غزاي173963252052059050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف340.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيمسلم عقيل محمد نعمه173964252051209009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف340.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيحسين نعمه جبر مشكور173965252051010016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف340.0ثانوية البدير المسائية للبنينتطبيقيعلي حسن حاشوش عبيد173966242051209019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف339.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيزينب ضاحي كاظم عبد173967162052380046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف338.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينتطبيقيمحمود رزاق ضياء جعفر173968252051034027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف338.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد العالي عبد الخضر173969252051047011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف338.0اعدادية غماس للبنينتطبيقيمرتضى عيسى غازي جبر173970242051016066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف338.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيسجاد حسن كمال عبد االمير173971272051019027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف338.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيحسين علي عبد المجيد مصطفى173972242051062038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف337.0اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيمصطفى حميد عبد الحسين قصير173973162051068049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف337.0ثانوية القمة االهلية للبناتتطبيقيهبه علي علي جواد173974252052101021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف336.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيمنتظر منصور عبد علي عواد173975222051314094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف336.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيعباس منصور عبد الصاحب جواد173976252051012036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف336.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتتطبيقيحوراء صالح حبانه عبد الحسين173977252052104005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف335.0اعدادية القادسية للبناتتطبيقيفاطمة جبار عبادي عباس173978252052111012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف335.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيفاطمة محمد عاصي زعيبل173979162052225024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف335.0اعدادية الصباح للبناتتطبيقيغسق ميعاد غازي عكل173980252052064016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف335.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيانور عبد هللا مسير دهش173981272051150027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف334.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيمحمد كامل خلف احمد173982162051365198

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف334.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيزينب عباس شهيد جريو173983252052170101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف334.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيعلي حسن محمد حسن173984252051007107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف334.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمحمد حسن عالوي فرحان مهدي173985252051007149
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف333.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقينور حيدر محمد رياض حسين173986252052056062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف333.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمحمد حاكم كريم جاسم173987252051007147

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف332.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيفاطمه باسم حسين حسن173988282052063045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف332.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيحسن حيدر عامر عزيز173989252051001018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف332.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعلي عامر صالح عبد العطار173990162051363192

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف332.0ثانوية القصواء االهلية للبنينتطبيقيامير مسلم طاهر محمد173991252051214001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف332.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسن علي ضمد173992162051357378

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف332.0ثانوية الفرات األهلية للبنينتطبيقيكاظم سامي حامد نعمة173993162051079007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف332.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيخضير عباس عبد عسكر173994162051043021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف332.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيبتول نبيل فيصل عبد الرزاق173995162052237009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف330.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيعلي مرتضى جبار هادي173996252051150138

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف330.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيمحمد جاسم عبد زيد رومان173997252051152059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف329.0اعدادية التحرير للبنينتطبيقيعلي هادي محسن عباس173998252051050016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف329.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيزيد حمزة عباس صبر173999252051209005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف329.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيمحمد عبد الخالق داخل عبد العزيز174000222051027025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف329.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيمحمد عبد الرضا ابراهيم سريح174001222051021048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف329.0اعدادية العزة للبنينتطبيقياحمد عبد هللا عطيه حسن174002252051016002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف329.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيولي هللا علي دواي الزم174003282051008153

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف329.0اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيمحمد علي كرار فاضل عبد الحسين174004252051005017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف329.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيسجاد خالد دريب شمخي174005162051355104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف328.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيحبيب محمد حسين عبادي174006162051050007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف328.0اعدادية ميسان للبنينتطبيقيحسين علي رزاق عبد174007252051011009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف328.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيحوراء كاظم عايف كاظم174008252052170050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف328.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيمحمد حضيري حسن مويل174009162051042053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف328.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسين حيدر فاضل عباس174010252051008035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف328.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقيزينب رزاق عبد زيد كاظم174011252052084021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف328.0الخارجيونتطبيقيقاسم عبد الكريم فاضل عباس174012162051400249

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف327.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيحسن قاسم أحمد سهر174013162051050010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف327.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد حيدر غني عبد174014252051205096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف327.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيعلي عامر حسن نوري174015252051044085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف327.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمرتضى لؤي عزيز جعفر174016162051049134

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف327.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيناصر عبد الرحمن ايوب عبد الرضا174017162051358237

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف326.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينتطبيقيغيث وليد جميل نجم174018252051157067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف325.0ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيحسين اكرم كاظم عبد الكريم174019112051041009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف325.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمصطفى زيد فاضل مجيد174020272051001139
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف325.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيسرور كاظم ناصر حسين174021292052055033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف325.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيريهام وسام سامي عبد هللا174022252052170075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف324.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد شاكر محمد حسن174023252051205103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف324.0ثانوية براثا االهلية للبناتتطبيقيزهراء محمد عبد االمير حمادي174024252052108016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف323.0ثانوية وليد الكعبة (ع) للوقف الشيعي للبنينتطبيقيمهيمن فارس حياوي عبد174025252051033013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف323.0ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنينتطبيقيسجاد محمد حسين علوان174026232051258009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف323.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيخلف محمد خلف جياد174027162051039040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف322.0اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقيارسالن عوده نعمه محسن174028252052082003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف322.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيهارون باسم علي عبيد174029252051116045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف320.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيعلي حيدر ظاهر جواد174030252051150116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف320.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيحسين صالح مهدي سلطان174031162051119010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف320.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيحسين محمد محسن عطيه174032242051039020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف320.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيياسر عامر عبد الكريم عبد النبي174033162051353203

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف318.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقياماني شاكر عجه خادم174034252052059014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف317.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيمنتظر جبار صبري سلمان174035162051340045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف317.0ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيرسول شهيد دغم الطيف174036252051156028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف317.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيزيد سلطان جزاع حسين174037252051007076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف315.0ثانوية الكرار المسائية للبنينتطبيقيعلي رحيم عبد عطية174038252051163024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف315.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد سعد كاظم همروز174039252051205101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف315.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيعلي حيدر علي حسين174040272051015033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف309.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيحسين لطيف يوسف بدر174041162051449016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف308.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينتطبيقيعبد هللا ماجد موسى حمزه174042252051020008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف308.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقينور الهدى عامر حميد جاسم174043272052091058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف306.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيمصطفى غائب لفته هادي174044272051151142

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف303.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيعباس محمد عبد الزهره غضبان174045162051051067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء586.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه مهند عباس لفته174046272042060267

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء585.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيعال شاكر حسن خليف174047272042056294

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء572.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيساره عالء سالم شمخي174048272042056238

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء568.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيسجى شاكر حسن خليف174049272042056248

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء567.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيرباب باسم غانم جعاز174050272042060095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء540.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيحيدر سامي فاضل جبر174051262041005043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء497.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيبنين عماد عبودي عباس174052252042109013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء480.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمهدي عقيل عبد الهادي احمد174053272041002184

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء479.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيساره عزيز عسكر جوده174054222042132045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء429.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيمنار وصفي كاظم خالد174055272042058310
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء425.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيامير عادل ابراهيم عبود174056272041024010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء423.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيودق محمد حسين هادي174057272042107074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء418.0اعدادية المكاسب للبنيناحيائيمصطفى صفاء نور كاظم174058272041003043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء416.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيايات حيدر عبد علي راحان174059272042160038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء412.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبنين خضير كاظم جواد174060272042058052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء392.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيفالح حسن هاشم عباس174061272041033027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء390.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيسلوى فراس محمد سعيد محمود174062272042079076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء389.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيبنين نجاح مهدي ساجت174063272042102014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء387.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيرفل سعد عبد الحمزه كاظم174064272042095048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء385.0ثانوية امل االجيال األهلية للبناتاحيائيآية كريم محمد علي راضي174065272042073001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء385.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائييوسف انور يوسف محمود174066272041019117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء385.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب علي ميكائيل نجف174067272042063097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء383.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائيعلياء حسين محان خشان174068272042080036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء383.0اعدادية االطهار للبنيناحيائيمنتظر اسماعيل ريسان طه174069222041034043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء383.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيرانيا باسم كريم حسن174070252042194013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء382.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزينب عادل كاظم جاسم174071272042087081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء382.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيعيسى سامي عبد االمير مراد174072272041034067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء381.0اعدادية السما للبناتاحيائيزينب عبد االمير صاحب عباس174073272042083073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء381.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيبنين نعمه خفيف حسين174074272042072014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء381.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزهراء ابراهيم قاسم حسن174075272042087061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء380.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيضرغام حسن عالوي جواد174076272041035048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء379.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيأمير أمجد غثيث عبد الحسين174077272041030001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء378.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائينرجس عقيل نعمه ابو شنين174078252042101217

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء378.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائياسيل حيدر فاضل عباس174079272042160023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء377.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء جميل ابراهيم حسين174080272042058129

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء376.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحسين رائد حسين عبيد174081272041027019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء376.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيبنين كاظم اسمر جوده174082252042109014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء376.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيايهم حامد محمد عبد الوهاب174083272041015004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء375.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمرام عميد عبد االمير خنفوس174084272042055258

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء375.0اعدادية غزة للبناتاحيائياسراء عدنان كاظم عبد االمير174085272042057014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء374.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيطاهر مهدي محسن طاهر174086272041154084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء373.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيعلي كاظم رياح عبد174087272041024066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء371.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفاطمة باسم عبد طالب مراد174088272042065094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء371.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيعلي عيسى عذيب ثجيل174089222041309028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء370.0اعدادية غزة للبناتاحيائيرسل عباس فرمان عريبي174090272042057065
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء370.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعالء حسين علي احمد174091272041019050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء369.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيرقيه سالم نعمه علي174092272042071025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء369.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيسجاد محسن علي محمد174093272041008040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء369.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيمريم عباس رحيم ابراهيم174094272042059125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء368.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيبنين فاضل عباس لفته174095272042069017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء368.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيجعفر عيسى جعفر عبد174096272041030006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء368.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيدعاء حسين غازي محمد حسين174097272042089036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء368.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزينب وريور عجيمي مهدي174098272042160232

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء367.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيزينه رحيم عبد الحسن هاشم174099272042062058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء365.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائييوسف محمد عبد علي عطيه174100272041009161

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء365.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيسجاد حسين شمال ظاهر174101272041036051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء364.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيموج محمد طالب حسون174102272042089132

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء364.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيشهالء جاسم محمد محسن174103272042103023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء363.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزينب علي احمد عبد الحسين174104272042095079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء363.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيوفاء عقيل عباس فاضل174105272042107076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء361.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيامين حسين عبد زيد عبيس174106272041007016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء361.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزهراء احمد فضل عباس174107272042081046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء360.0اعدادية ابابيل للبنيناحيائيمصطفى علي ناصر كاظم174108132041011046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء360.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيسجاد جواد مهدي عبود174109272041007048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء359.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيرقيه مكي عباس محمد174110272042067033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء359.0اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيمنتظر رزاق محمد عطيه174111272041037037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء359.0اعدادية البسملة للبناتاحيائينور صباح نوري حسن174112272042068200

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء359.0ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيجعفر نجم عبد خيون عبد عون174113232041162005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء358.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمهدي عبد هللا ابراهيم عباس174114272041154206

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء358.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد لؤي محمد ضياء مهدي174115272041001293

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء357.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيهبه رسول عباس اسماعيل174116272042160406

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء357.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيبشير محمد نجيب هادي علي174117272041019013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء356.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيغدير حمزه هاشم حسناوي174118272042102063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء356.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزينب عدنان حسين محمد174119272042087084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء356.0اعدادية غزة للبناتاحيائيبنين كاظم نوري كاظم174120272042057040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء356.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمجتبى هادي جياد راضي174121272041045070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء356.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيهبه حيدر صاحب عناد174122272042076059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء356.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيمنتظر رزاق ذهيب هادي174123272041004078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء355.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء جعفر محمد جاسم174124272042160166

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء355.0ثانوية العميد للبناتاحيائينرجس زكريا يحيى جوامير174125272042149032
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء354.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيزينب محمد طعمه محمد174126272042086016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء354.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائيزينة علي ضيدان فياض174127272042080028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء354.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيكوثر حسين هاشم شني174128272042063174

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء354.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيحسين حسن جاسم جوده174129272041046025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء354.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد حيدر ابراهيم مجيد174130272041010154

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء354.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيفاطمه عبد الجبار مهدي حساني174131272042160315

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء353.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيحسين سامي كاظم نايف174132272041008027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء352.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيدعاء يحيى عطيه طاهر174133272042160130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء352.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الرضا خضير كاظم174134272041154158

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء352.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفرح صالح محمد موسى174135272042059116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء352.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه حسن عبد الجواد عبيد174136272042079091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء350.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيياسين عباس فاخر حسين174137272041153166

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء350.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيحسين حمد حمود خريش174138272041154041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء349.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيغدير عايد جواد تالي174139272042088161

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء349.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيمنى فاضل عبيس عراك174140272042052162

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء347.0ثانوية المجد للبنيناحيائيمحمد سعيد بنيان علوان174141272041012011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء347.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيزينب عدي علي مجدي174142232042106050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء347.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيعلي تحسين علي مهدي174143272041034053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء347.0ثانوية المجد للبنيناحيائيعبد االمير خالد عبد االمير بنيان174144272041012007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء347.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيزينب ثامر نجم فارس174145232042130035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء346.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيطفوف سعد ناجي سلطان174146272042062072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء346.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيغسق علي جلوب عبد الكريم174147272042160298

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء346.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمنتظر علي عبد الحسين عبيد174148272041007136

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء345.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيحسين قاسم حسين محمد174149272041013037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء344.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيسالم ابراهيم حسين صالح174150272041154072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء344.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيسجا شاكر عبد الحر عبد الزهرة174151272042084037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء344.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعبد هللا لؤي صاحب غالي174152272041007059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء344.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيغدير جاسم هيجل جابر174153272042052130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء344.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيفاطمه احمد علي عبادي174154272042055214

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء344.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد عالء عبد الرزاق كريم174155272041001285

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء343.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيزينب طامي جاسم حمود174156272042069054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء342.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمهدي امجد عبد الصاحب عبد الهادي174157272041001341

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء342.0ثانوية العميد للبناتاحيائيتبارك عبد الرسول جبار عبد االمير174158272042149004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء342.0ثانوية الصالحات االهلية للبناتاحيائيساره عبد الجبار محمد حسين علي174159272042086018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء342.0اعدادية الهندية للبنيناحيائينعمه حامد نعمه رشيد174160272041010216
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء342.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيهنديه عبد الحسن واجد شطري174161272042076063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء342.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الرزاق حسن غضبان174162162042274008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء341.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائييوسف حامد احمد عبد هللا174163232041256160

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء340.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيعلي فالح عبد كردي174164272041046074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء340.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيسجاد حليم شذر بريسم174165222041307067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء340.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيكرار حيدر هادي موسى174166272041152075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء340.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيحسين رحيم محي عبد174167262041202021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء340.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيشهد محمد مطشر هيجل174168272042079080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء339.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعلي غانم كامل ياسر174169272041002113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء338.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيفاطمه نايف ياسين محمد174170272042072053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء338.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيرقيه هليل عليوي مشحوت174171272042107031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء337.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيعلي عباس شريف عبود174172272041024063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء336.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيفاطمه فواز عطا هللا عبد المنعم174173272042088173

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء336.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمثنى كاظم سلمان حبيب174174232041251367

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء336.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيتبارك حيدر ناصر جبر174175272042076014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء335.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيفقار حسين نجم عبد174176272041152069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء335.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيجواد احمد جواد حسن174177272041015009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء335.0اعدادية السما للبناتاحيائياسماء حسن صادق جعفر174178272042083002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء334.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتاحيائيزينب محمد فاضل صافي174179272042102049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء334.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزينب ابراهيم رضا محسن174180272042064091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء334.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينور الهدى حبيب اكريم امويح174181272042063203

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء333.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيحسن خليل عباس كاظم174182272041009018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء333.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيبتول عمار عبد االمير كاظم174183272042054008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء333.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيمرتضى حسين درباش خليف174184272041150121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء333.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء عدنان عبد االمير خضير174185272042160190

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء333.0اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء حسن جواد علي174186272042083055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء333.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيمجتبى حيدر عبد هللا محمد174187272041011100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء331.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيعبد هللا هاشم علي باني174188272041153070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء331.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيياسر جواد حسين درويش174189272041034094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء331.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيعبد الحميد هيثم عبد الحميد خضير174190272041154095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء330.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيمريم غانم علي كريم174191272042088190

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء330.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزينب علي حسين خلف174192272042160218

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء329.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمحمد صادق شهيد حبيب كاظم174193272041021052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء329.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائيزينب حسين علي حسن174194272042072032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء329.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيدعاء عباس كاظم حسين174195272042062025
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء329.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيشفاء قحطان عبد الساده هتر174196272042160267

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء329.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيايات هادي كريم زاير174197272042064016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء329.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيأمير حسام عبد الجبار هويدي174198272041001007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء329.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيرقيه طالب عبيد كاظم174199272042088084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء328.0الخارجياتاحيائيغفران كاظم خضير عبيس174200272042401119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء328.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور الهدى أحسان فليح حسن174201272042091136

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء328.0ثانوية المجد للبنيناحيائيهاشم داخل كاظم زغير174202272041012016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء327.0اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيمحمد صادق محمد كريم174203272041006029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء327.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيفاطمه عادل كاظم جاسم174204272042087121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء327.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائينور الهدى علي حنون محسن174205272042059144

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء326.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمهند عماد محمد حسين سعيد174206272041019109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء326.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائييوسف باسم فاضل حسين174207272041154212

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء325.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيدنيا عدي سعد عبد علي174208272042060092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء325.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيعلي مكي ناصر حسين174209272041008067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء325.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيشهزنان احمد كاظم خميس174210232042153116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء325.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيبنين ضياء كاظم حسين174211272042161019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء325.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيابراهيم حسين علي كاطع174212272041020001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء324.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائياحمد حميد علي محمد علي174213272041152003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء324.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيماجد قيس رشيد داحس174214222041039105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء323.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيصابرين عبد هللا مغير تهلوك174215272042160276

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء323.0ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائياحمد جاسم فاضل عواد174216272041130002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء321.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب سالم محمد عبد الكريم174217272042091084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء319.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيعبد الوهاب احمد كاظم عباس174218272041011065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء319.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيامير عقيل نعمه صالح174219272041021008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء319.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيحسين جاسم محمد داود174220272041036032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء316.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيحسن علي شيحان خيون174221272041150026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء316.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيحسين احمد علي عبادي174222272041150028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء315.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيعالء قيصر مرزوك حسين174223272041153075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء315.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيمنتظر اياد حسين محمد علي174224272041153154

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء310.0ثانوية العراق االهلية المسائية للبنيناحيائياحمد لقاء خضير عباس174225232041260002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء305.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيايات علي عباس علوان174226272042107010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء300.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمحمد سالم محمد عباس174227272041009112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء524.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيامير جابر كاظم مدلول174228272051024014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء517.0ثانوية المعارج األهلية للبنينتطبيقيحسين خير هللا قاسم محيسن174229222051076008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء480.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيمصطفى كريم كويك حسن174230272051010090
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء452.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيازهر هاني وحيد مبلط174231272051153013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء451.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعباس مهدي عبد المنعم كريم174232272051008047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء444.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقياحمد يحيى عبد الكريم محمد امين174233272051001014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء444.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيسلمان محسن سلمان محسن174234272051001054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء440.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمؤمل كاظم بدران علي174235272051001099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء437.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيحوراء عوده كشيش وهيب174236162052212013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء430.0ثانوية البيان للبنينتطبيقيشهاب احمد تركي جزار174237272051032018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء415.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمه حسين كاظم محمد174238272052061011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء405.0اعدادية السما للبناتتطبيقيفاطمه تحسين علي قاسم174239272052083033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء386.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيابراهيم محمد جاسم علي174240272051007001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء384.0ثانوية القوارير للبناتتطبيقيسرى اسماعيل جاسم سالم174241272052081008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء381.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيزهراء جاسم محمد هاشم174242272052160074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء377.0ثانوية العباس للبنينتطبيقيعلي عبد الزهره عبيد حسين174243272051043008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء377.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيعلي حسين ناصر حسين174244272051036056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء376.0اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيعبد المهدي احمد خضير خليل174245272051035015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء373.0الخارجياتتطبيقيخديجه علي عبد العزيز خليل174246162052401036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء371.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقياحمد باسم محمد الشيخ جابر174247272051154002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء370.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيمصطفى كريم عطيه سلهام174248272051015073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء369.0ثانوية القوارير للبناتتطبيقياسماء محسن جاسم حمود174249272052081001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء369.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيحسين فاضل محسن علي174250272051151038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء367.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقينجالء رعد ناجي نايف174251272052160184

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء367.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسين كامل طالب راضي174252272051002053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء366.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الحسن عبد زيد عبد هللا174253272051036048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء366.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيحسن حازم هادي مهدي174254162051499010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء365.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةتطبيقيحسين سلطان هاشم عبيد174255272051112002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء365.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيحيدر ثائر ناجح عبيد174256272051045036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء365.0اعدادية ام عمارة للبناتتطبيقيعال نجاح محمد حسن174257272052071019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء362.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقياحمد رزاق عبود عليوي174258272051151009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء362.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيسجاد حامد عبد الحسين علوان174259272051151050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء360.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيشهزنان كريم ابراهيم سلمان174260212052136021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء360.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيعلي عباس عبد جبر174261272051151084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء359.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيسجاد طالب حميد جلوب174262272051036036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء358.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقياحمد فاضل عبد االمير مزهر174263272051030004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء358.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقينواف رعد عبد علي كحيوش174264272051002186

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء358.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةتطبيقيمسلم عبد الزهرة علوان حمدي174265162051350039
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء357.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيجواد احمد يعقوب حسن174266272051045015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء357.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيمحمد عباس عبد الزهره عبد174267272051004067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء357.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي قاسم كريم174268162051108053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء357.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيياسر اياد هادي حسين174269272051151159

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء356.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيغفران نزار علي حسين174270162052383096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء356.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيزهراء محمد خضير سعود174271272052160096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء356.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمغيث يعرب مضر جواد174272272051014056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء356.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعلي عادل عبد الحسين كاظم تقي174273272051154142

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء356.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيذو الفقار كمال عبد الرحيم سلمان174274162051060068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء356.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعادل حميد علي حمود174275272051154104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء356.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعبد هللا عقيل مسلم عمران174276272051002086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء355.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيحسن مؤيد كريم طاهر174277222051311035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء355.0اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيزيد ميري تركي رضار174278272051021021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء355.0اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيانور حميد مزيعل تركي174279222051371003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء355.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيحسن فالح حسن عزيز174280272051045022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء355.0الخارجيونتطبيقيمعتز واجد علي عبد الحسين174281272051400077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء355.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيرقية علي احمد محمد174282162052226032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء355.0ثانوية دار السالم المختلطةتطبيقيرعد كريم ردام روضان174283182051093008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء354.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيعلي هاشم عبد الحسين عبد174284272051150137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء354.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقياسيا حسين رحيم عبد الشاه174285272052160009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء354.0ثانوية القوارير للبناتتطبيقيمريم احمد مطشر فنر174286272052081012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء354.0ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيحسن حمزه علي جاسم174287272051152012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء354.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحيدر مؤيد يحيى يوسف174288272051002059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء354.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيكرار محسن كاظم حميدي174289272051036067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء354.0اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيعبد الحكيم حسن عبد الكاظم سلمان174290272051035013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء354.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيمحمد صابر غالب صالح174291162051364136

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء354.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيياسر عمار عبد االمير عبد الرضا174292272051001167

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء354.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيدعاء تركي عبيد حمزه174293252052059055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء354.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمنتظر محمد حسن عباس زعالن174294272051027070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء354.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقياحمد ادريس عزيز عبد الرضا174295162051363003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء353.0اعدادية البسملة للبناتتطبيقيسجى عزت ستار جبار174296272052068029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء353.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيرسل حسين فاخر فنجان174297162052212014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء353.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيابراهيم عادل كاظم حسن174298122051030001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء353.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيامير كفاح مجيد جاسم174299272051150025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء352.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيافتخار حامد كاظم عبد هللا174300272052160011
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء352.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقينور كامل كريم عبد174301272052067050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء352.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمجتبى محمد عويز طالل174302272051001106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء352.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيعبد هللا اياد كشكول حمزه174303272051004033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء351.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيصادق حمزه شباط عجاج174304272051030032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء351.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيحسين علي عبد هللا كاظم174305272051154058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء351.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقياسد حافظ مهبول حاوي174306272051030008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء351.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقينعيم عواد ارحيم عبد هللا174307272051150197

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء351.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيزينب جواد كاظم خالد174308272052058030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء351.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيكرار احمد عبد االمير زغير174309272051154179

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء351.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحسين صالح شمسي حسون174310272051150051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء350.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عباس جاسم صالح174311162051358108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء350.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسين عبد العباس عبود سلمان174312272051002043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء350.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيموسى مسلم احمد عبد الحسين174313162051049146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء350.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيفاطمة عبد هللا نجم مناحي174314162052234059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء350.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسين علي جاسم محمد174315272051002044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء350.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيسناء فاهم خليف عبد174316272052160128

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء350.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقياحمد جواد منصور محمد174317272051151008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء349.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي صفاء عبد الرضا مجيد174318162051076075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء349.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيحيدر جمعة علي جاسم174319162051357163

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء349.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيابراهيم جاسم محمد حسن174320162051357003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء349.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسين عمار قاسم حاجي174321282051008029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء349.0ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيعلي حيدر مهدي شبوط174322162051080025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء349.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيعلي سعيد حيدر سعيد174323162051005034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء349.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعباس عماد وسمي شياع174324162051139062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء349.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيحسن عبد علي نايف سلوم174325272051001023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء349.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنينتطبيقيمحمد علي اسماعيل حسن174326272051015061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء348.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيهبة هللا نوري علي محسن174327272052058062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء348.0ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقيزهراء سعد خليل مجيد174328162052462011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء348.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيمؤمل محمد حسين علي174329272051003039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء348.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقييحيى حامد عبد خشان174330272051013158

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء347.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين علي سلمان داود174331162051001068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء347.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقينصر هللا صفاء نصر هللا محمد علي174332272051154265

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء346.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيحوراء عقيل فاخر فنجان174333162052380030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء346.0اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعلي مهدي عبد هللا صالح174334162051044041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء346.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعلي صبر ياسين الزم174335162051090031
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء346.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيهبه قاسم ناطق قاسم174336272052064070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء345.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيكلثوم محمد عبد الزهرة عبد العالي174337232052271198

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء345.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتتطبيقيدنيا علي عبد الزهره حسن174338272052053008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء345.0ثانوية الشيباني األهلية للبنينتطبيقيمسير عبد العزيز بشارة جابر174339222051025011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك505.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيدعاء رحيم حسين خضر174340242042220227

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك458.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد رحيم سوادي حمزة174341242041036143

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك435.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي عبد االمير جاسم محمد174342242041036107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك411.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيايات رضا جابر بطي174343242042131012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك399.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه محمد رياض كريم174344142042145227

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك396.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمؤمل طالب حسن عالي174345252041031522

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك395.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائياكرم باسم كاظم عبد174346242041037004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك393.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي مشتاق صاحب عبد الحمزة174347242041062122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك392.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيحسن علي صافي داكي174348242041200016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك389.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزهراء عمار نعمه خضير174349292042055040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك381.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيغدير محمد تركي عطية174350242042108096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك381.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمجتبى حازم عبد هللا كاظم174351242041076096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك381.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيمحمد تحسين علي مظهور174352232041027045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك380.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور جعفر عنون مهدي174353242042108134

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك380.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيزهراء فاضل علي سعدون174354242042146043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك379.0ثانوية الجوادين االهلية المسائية للبنيناحيائيعلي قاسم صافي حسن174355242041213009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك379.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيذكريات رعد صاحب حمادي174356242042119062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك378.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيمريم حسن كريم حمزه174357242042146084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك377.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيحوراء علي فاهم جهادي174358252042070061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك376.0الخارجياتاحيائيدعاء جبار كوعي حمزه174359242042401025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك374.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب عباس محيسن جاسم174360232042089066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك373.0ثانوية الضيافة االهلية للبناتاحيائيزينب سعد مطرود كاظم174361242042182002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك366.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعباس شافع مال هللا علوان174362242041008063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك366.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه جميل جاسم عبد174363242042185004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك365.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرقيه طالل وهاب حمد174364242042220286

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك364.0الخارجيوناحيائيحيدر علي جبار عبد السادة174365242041400045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك362.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسين علي عبد الواحد174366242042149085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك362.0ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيعلي حسين جواد كاظم174367242041151029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك361.0الخارجياتاحيائيهاله حميد حسين عبد هللا174368242042401078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك361.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيطيبه محمد عبد الرزاق عطيه174369242042149077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك359.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيسرى فليح حسان بعيوي174370242042080079
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك359.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمصطفى يوسف خضير علي174371242041018105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك358.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي حسين منهل حسين174372242041005108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك358.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيبتول صبار حسين عليوي174373242042135015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك357.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عباس عبد الحسين غازي174374242041001249

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك357.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسين علي عبد ابراهيم174375242041203071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك357.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيموفق حسين عبيد جاسم174376242041203351

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك357.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي سالم عبيد جبار174377242041005113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك357.0اعدادية سومر للبنيناحيائيمهدي طارق هادي شداد174378242041009147

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك356.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى رسول جبار محمد174379242041001288

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك356.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمجتبى احمد عزيز خصاف174380222041072125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك356.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيابراهيم غانم سوادي عبيد174381242041074002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك356.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين لبنان اسود حميد174382242042119037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك356.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيشذى ساجت مجيد جعفر174383242042185003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك355.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياسيل حسن جبر وناس174384242042220045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك355.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء حيدر خيري حسين174385242042220336

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك355.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين موسى جعفر علوان174386242041027083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك354.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيكرار حسن حمود شفيق174387242041035118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك354.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي فاضل علي هاشم174388242041076086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك354.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة محمد علي محمد رضا عبد الرسول174389242042121226

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك354.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحيدر جميل عبد عباس174390242041003094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك354.0ثانوية البدير المسائية للبنيناحيائيعلي حميد كريم ضاحي174391242041209024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك354.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين ثامر محمد مهين174392242041027058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك354.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين رافد دوالب عبد العباس174393242041005034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك354.0ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائيحسين خضير كاظم مهدي174394242041211021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك353.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيمصطفى محمد لفته عبيد174395242041015127

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك353.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي صالح عبد الحسين سلمان174396242041005117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك353.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيهبه ناظم عذاب عمران174397242042121305

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك352.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد المصطفى حيدر ميري حمزه174398242041053039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك352.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد علي ميران عزيز174399292041002140

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك352.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيذو الفقار سعد حسن جبار174400242041203105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك352.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيبنين لهيب بشير مطرود174401242042121052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك351.0اعدادية السنية للبناتاحيائيايات جاسم داخل نعيم174402242042102024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك351.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيجعفر محمد عبد مهدي174403242041062026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك351.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيفاطمه علي كريم كاظم174404242042094095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك350.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمحمد جاسم كريم عباس174405242041047004
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك350.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء ماجد سعيد كاظم174406242042129010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك349.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمود عادل عبد الرضا حسن174407242041002118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك349.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي حميد عبد حسن174408242041005111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك349.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيحيدر ثامر عبد مسلم علي174409242041202050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك349.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيسجاد زهير محمد رضا174410242041036070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك349.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيسدن احمد حمزه مخيف174411242042106143

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك349.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم جبار هاتف174412242042096131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك348.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم نعمه عبد الرضا174413242042120126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك348.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيسجاد كاظم محي دليمي174414242041153016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك348.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيساره رحيم شهاد داخل174415242042096107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك347.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب داود رسول جبار174416242042220410

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك347.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيهدى عبد الحمزه عبد الرضا علي174417242042146100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك347.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد احمد عوده علوان174418232041003079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك347.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمحمد المصطفى نبيل عبد الستار هادي174419242041203264

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك347.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء علي عبد الحسن صاحب174420242042120129

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك346.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائياميره حبيب مايش حسان174421242042088007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك346.0الخارجيوناحيائيعلي حاتم سوادي جالب174422242041400074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك346.0ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائياحمد ماجد حميد جينه174423242041045001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك346.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمحمد موسى جاسم عطية174424242041203305

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك346.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيتبارك كاظم صاحب وناس174425242042220168

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك345.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب عبد الرحيم سعيد محمد174426242042220429

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك345.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسنين نجم عبد محمد174427242041203052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك345.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيوالء عادل كاظم كاطع174428132042071157

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك345.0ثانوية االبرار االهلية للبنيناحيائياحمد حسين طالب نور174429242041075001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك345.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي حسين عناد عبد الكاظم174430242041027183

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك344.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيبنين علي عبد كواك174431242042096024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك344.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياسراء فاضل منعم ياسين174432242042220038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك344.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين بادي محيو174433242042149048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك344.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائياسماعيل رشاد اسماعيل خليل174434242041018009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك343.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين عدنان كاظم ذرب174435242042118021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك343.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيعباس علي عبد الحسين جاسم174436242041204077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك343.0ثانوية االبرار االهلية للبناتاحيائيكنار كريم مجيد حميد174437242042078016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك343.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب (ع) للبنيناحيائيعلي حيدر عبد هللا كاظم174438242041060033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك342.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائياحمد سالم داود مهدي174439242041203008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك342.0اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء يوسف محمد باني174440242042085032

صفحة ٤٩٨٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك342.0ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائيعلي سعدون حسين حمزه174441232041193007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك342.0اعدادية السنية للبناتاحيائيحوراء يحيى جواد كاظم174442242042102098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك342.0ثانوية الضحى المختلطةاحيائيجاسم محمد هادي راضي174443232041218003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك342.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيعلي جواد مفتاح كاظم174444232041187009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك341.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيزيد صباح هاشم عليوي174445242041202058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك341.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائياحمد علي خزعل علوان174446242041203016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك341.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمحمد عبد العباس جليل وناس174447242041008105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك341.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحسين كريم جبر زماط174448242041013056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك341.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيزهراء كاظم حيدر حسين174449242042094053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك341.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين علي حاجم عناد174450242041038015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك341.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيهادي عامر راضي حاجم174451242041200108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك340.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد ذجر174452242041076125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك340.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسنين محمد عامر قاسم174453242041203051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك340.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرواء سعيد شناب شياع174454242042106080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك340.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيازل عماد ناظم مزهر174455242042096002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك340.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء عصام محمد ظاهر174456242042124085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك339.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائياحمد حسن جبار وناس174457242041074004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك339.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيزهراء جودي كريم جبار174458242042122054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك338.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيامير حامد عبد رعد طعمه174459242041207015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك338.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيبنين فاضل حلو راضي174460242042129003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك338.0ثانوية الحجة المنتظر للبنيناحيائيبارق عبد الحسين حربي عطيوي174461242041007007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك338.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيعال حسين نور عبد174462242042122112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك337.0الخارجيوناحيائيمسلم ياسر هاني هادي174463242041400106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك336.0ثانوية الرواد المختلطةاحيائيصادق عبيس عبد عليوي174464242041020016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك335.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيعلي حسين جابر شمران174465242041071058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك335.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينوره صالح غالب حمزه174466242042220802

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك334.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائينرجس خميس عبد الحسين حمزة174467242042106218

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك333.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين عبد الرحيم ماشي هادي174468242041010040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك332.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيمريم حسين امانه جعو174469242042110099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك332.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء عادل ناجي عبد174470242042220201

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك331.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيهديل محمد سلمان جياد174471242042220827

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك331.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيرباب جبار مالش جراد174472242042126012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك331.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيكمال فالح عبد هاشم174473242041003201

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك331.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرقيه اسماعيل صالح كاظم174474242042220282

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك329.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي منعم كاظم جبار174475242041062124

صفحة ٤٩٨٥ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك329.0ثانوية االبرار االهلية للبنيناحيائيمؤمل علي كريم عبود174476242041075009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك329.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيسجاد جاسم محمد ناصر174477242041071032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك328.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي حامد مريدي زامل174478242041005103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك328.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحسن علي نعمه عباس174479242041034014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك328.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيفاطمه مجيد نعمه غالي174480222042274016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك328.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمحمد داخل حسين محمد174481242041203419

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك328.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيعلي احسان عبد الهادي ماهود174482242041037027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك328.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء حسين عبد الساده دالي174483242042101050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك328.0ثانوية السدير المسائية للبنيناحيائيمرتضى عبد الهادي عبود جواد174484242041216033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك328.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيمنتظر رزاق زايد حسين174485232041187014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك328.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائينور الحسن عالء نعمة كاظم174486242041203357

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك327.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياالء حسين عبيد غازي174487242042220054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك327.0اعدادية السرور للبناتاحيائياسيل صالح حاكم عبد هللا174488242042085003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك327.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب قاسم علي محمد174489242042106132

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك326.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزهراء كامل ابراهيم جواد174490112042109044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك326.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيوليد خالد ارحيم حسين174491232041227033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك326.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيحسين مهدي عبد الكريم حسين174492242041071026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك326.0ثانوية رحاب العلم االهلية للبناتاحيائينور محمد عباس عبد الرضا174493242042181011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك326.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياسماء حسين فنيخ فرحان174494242042220042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك326.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمرتضى سهيل نجم عبود174495242041203316

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك326.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعلي حاكم عمران علوان174496242041203187

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك325.0اعدادية الغدير للبنيناحيائياحمد نور جابر شمران174497242041071009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك325.0اعدادية السرور للبناتاحيائيايمان علي كاظم خطل174498242042085009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك325.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمصطفى علي جبار دفتر174499242041028074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك325.0ثانوية القانتات للبناتاحيائينسرين سالم كامل عبد الحسين174500242042184056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك324.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزمن اياد جبير عبد علي174501242042096063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك324.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين علي هادي هاطور174502242041027073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك323.0ثانوية الرواد المختلطةاحيائيرسول ابراهيم محمد جاسم174503242041020011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك322.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيهبة نعيم شايع فريخ174504242042115111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك322.0اعدادية السجاد للبنيناحيائياسماعيل عبد االمير شبيب محمد174505242041027019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك322.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمروه حسن هادي حسين174506242042139128

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك322.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيسجاد محمد عبود جابر174507242041167009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك321.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيهدى رزاق نعمه كاظم174508242042118156

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك321.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين ناصر غضبان محمد174509242041001084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك320.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمحمد فؤاد كاظم عبيد174510242041203292
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك320.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيامير محمد جبر حمزه174511242041008014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك320.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيمحمد حسن هادي جاسم174512242041015104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك320.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرتاج حمزه ناجي سفاح174513242042220851

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك320.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد علي ماجد حاشوش كاظم174514242041001255

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك320.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى علي حيدر جوده عبيس174515242041001295

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك320.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء عادل جاسم جالوي174516242042220349

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك319.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه نعيم عويد رومي174517222042207075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك319.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيفارس حاكم غثيث حاجم174518242041001201

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك319.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيمريم مهدي كاظم شنان174519242042088048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك317.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه كريم كاظم حسين174520242042122122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك316.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيحسن حيدر عواد دحام174521242041071014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك316.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيايات عماد عبد االمير حمود174522242042184004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك316.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيهيلين علي نعمه جاسم174523242042220830

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك316.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيسالم صادق جمعه هاشم174524242041207061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك313.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين إستقالل خلف معيدي174525242041003065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك313.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي حسن هادي عبد الزهره174526232041042118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك313.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيسجاد عقيل عيسى فيصل174527242041015061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك313.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيكاظم جواد تايه علوان174528242041153024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك312.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيكاظم نعمة جابر سالم174529242041203236

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك311.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائينرجس ضرغام حسن سلمان174530242042146094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك310.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء حسين يحيى ابراهيم174531242042114080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك310.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبنات الوقف الشيعياحيائيفاطمه غناوي وناس سلمان174532242042098018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك310.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه عقيل حسين هماش174533242042118121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك309.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحنان متعب كاظم متعب174534242042220185

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك305.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيأسيل حيدر رشيد باقر174535242042092001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك305.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمصطفى صادق فضيل جاسم174536242041006075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك303.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيحوراء حاتم مزهر دخيل174537222042101022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك458.0اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيسجاد اكرم سالم مدلول174538222051068027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك397.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيبهاء باسل عباس فتاح174539162051353030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك384.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيزينب جالل حمادي زباله174540162052152042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك372.0اعدادية الصباح للبناتتطبيقيرقيه عدنان صالح بارون174541252052064009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك364.0الخارجيونتطبيقيحسن علي ساجت تايه174542242051400009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك363.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيعلياء لفته عليوي عباس174543242052220257

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك359.0اعدادية حلب للبناتتطبيقيفاطمه عباس فاضل نجم174544242052107008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك358.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيليث حسين عطيه لفته174545242051202102
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك357.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعبد االمير غانم عواد جاسم174546242051062059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك356.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيياسين راهي شمران عرعوس174547242051203203

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك356.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيمحمد ناظم جابر حسن174548242051014058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك355.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيشموع علي عبد الكاظم عطيه174549242052220136

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك355.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيعلي توفيق جمعه كاظم174550242051202081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك354.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيفاطمه عبد الكريم عباس غالب174551242052220183

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك353.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيخديجة سلمان كاظم جبر174552242052119011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك351.0ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيمنتظر جعفر اركان تومان174553242051165020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك351.0اعدادية زنوبيا للبناتتطبيقيشهالء مع هللا محيسن عبد هللا174554242052100015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك350.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيمحمد حيدر طالب موسى174555162051348032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك350.0ثانوية غزة للبناتتطبيقيرغد خالد ستار علوان174556242052097010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك350.0ثانوية الثقة االهلية للبناتتطبيقيتبارك مازن عبد الحسين بديوي174557242052081005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك349.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيحسين علي حمزة مطر174558242051203214

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك348.0ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيعلي حمود فرج شخير174559222051358018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك348.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيسيف حسين عبد مهدي174560242051038020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك346.0اعدادية الثقلين للبنينتطبيقيعباس احمد كريم اسماعيل174561242051030012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك346.0ثانوية المعارج األهلية للبناتتطبيقيزينب عقيل فالح فشاخ174562222052175019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك345.0اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيعلي محسن عبد الزهرة حسين174563162051099024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك345.0اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيجعفر جاسم حسين عبيس174564242051207016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك345.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد نديم نغيش حسن174565242051001061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك345.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيمقتدى فالح رباط سلطان174566242051012050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك344.0ثانوية ابن الهيثم المسائية للبنينتطبيقيسجاد غانم جرد جياد174567242051215011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك344.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيامير جمال صاحب دوحان174568242051062014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك344.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينتطبيقيامير علي باجي سلمان174569222051079001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك344.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقياحمد علي جبار حذاف174570242051202004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك344.0ثانوية السنية المسائية للبنينتطبيقيحسين لفته كاظم جاسم174571242051211011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك343.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيمحمد عالء يوسف شعيل174572242051019039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك343.0ثانوية تلعفر المسائية للبنينتطبيقيحسن بهجت عبدل علي174573172051352016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك341.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحيدر محمد حويطة سفيح174574282051151271

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك341.0الخارجيونتطبيقيعلي عبد الهادي ربيع كشيش174575162051400220

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك341.0ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيبنين رعد عبد جابر174576242052127002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك340.0ثانوية المعارج األهلية للبناتتطبيقيحوراء اسعد منشد ناجي174577222052175009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك339.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيمحمد تقي علي عبد الهادي حسن174578242051010022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك338.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن صالح عبد هللا سكر174579162051365112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك338.0اعدادية النور للبناتتطبيقيزهراء نور جابر شمران174580242052095013
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك338.0ثانوية السدير المسائية للبنينتطبيقيعلي حبيب عذاب حسون174581242051216025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك337.0اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيعلي رياض مزبان ذخر174582222051041065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك337.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعلي ناظم عبد عباس174583242051203125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك337.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيرحاب سلمان حسين حبن174584222052314004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك336.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيحسن علي جنديل حايف174585222051046008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك335.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيحميد فيصل سعدون عبد هللا174586242051014018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك335.0اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيعلي جاسم كاظم محسن174587242051207046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك335.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيحيدر رحيم جياد صبح174588242051013018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك335.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقياسماعيل عطية جمعه فريح174589282051032008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك335.0اعدادية النور للبناتتطبيقيفاطمة كريم كاطع جاسم174590242052095024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك334.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعباس كريم كاظم حسون174591242051013038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك333.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين عالء حسين عبد نور174592242051001020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك333.0ثانوية الثقة االهلية للبناتتطبيقيايات جاسم شناوه خلف174593242052081003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك333.0ثانوية المعارج األهلية للبناتتطبيقيهاجر محمد كامل رمضان174594222052175028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك331.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزمن عنيد دواس عكرود174595242052119016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك331.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيزين العابدين حسن عباس عبد174596242051001037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك330.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقينورة عماد جفات جاسم174597242052119038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك330.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيفاطمه حسين جلعاوي عبود174598242052220175

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك330.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيحسين سليم ترف سلمان174599242051203042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك329.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيدينا علي ناصر حسين174600242052220079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك327.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعبد الرحيم محمود مصطفى موسى174601162051043034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك327.0ثانوية السنية المسائية للبنينتطبيقيحسين علي معيجل كيطان174602242051211009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك326.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيامير سالم ذياب حسن174603242051062016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك323.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيمصطفى راهي عيدان دوش174604242051203178

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك323.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيسيف جبار عباس حزام174605242051002026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك321.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيابراهيم قاسم محمد بشير174606162051426001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك319.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينتطبيقيعالء حسن نجم ابودليله174607242051200049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك319.0ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينتطبيقيعلي اياد عبادي لفتة174608162051072017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك318.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد سعد ونان عسكر174609242051038030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك317.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيفاطمه ذياب ناصر ماهود174610222052323149

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك314.0ثانوية السدير المسائية للبنينتطبيقيسجاد ثامر حبيب عذاب174611242051216017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك312.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيسجاد عبد الكاظم لفته موسى174612222051364060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك306.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيعلي حمزه غافل كاظم174613242051202085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة544.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيزهراء موفق عبود عبد االمير174614132042117124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة462.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء حامد جعفر محمد باقر174615292042065027
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة433.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين سالم جواد حسين174616292041007075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة417.0ثانوية البطائح للبناتاحيائيسنيه سوادي مكطوف علي174617222042197016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة397.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيايمان فهد مشيط رطان174618292042053017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة394.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب رحيم مهدي عبد174619292042056090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة392.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي عدنان هاشم مهدي174620292041013027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة390.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء محمد هندي عزوز174621292042051080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة388.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيشروق مرزوك جويد خشان174622292042160124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة388.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء عالء رزاق خضير174623292042050075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة387.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب حسين علي عبد الرضا174624292042054058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة386.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينورة ماجد عطيه حسون174625242042220800

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة383.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيحوراء صالح كاظم علي174626292042054033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة381.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائياسراء عدنان عبد شليوت174627292042050016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة379.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيمنتظر زعالن عبد الحمزه علوان174628242041152054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة378.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيزينب عدنان عليوي حسين174629292042062033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة377.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيافراح شاكر عفلوك مشاري174630292042054007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة375.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيموسى جعفر دواي غازي174631292041007353

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة373.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعطا هللا حدران عبد مهيدي174632292041003148

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة373.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيسوالف كريم جاسم محمد174633242042115063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة370.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيبتول نعيم داخل حسين174634292042067009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة370.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيسجى صالل عوض ناهي174635292042094032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة369.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيفاطمه ماجد ذياب عبيد174636292042160155

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة369.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء صالح مهدي كاظم174637292042051143

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة368.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين علي كاظم جاسم174638292041003073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة368.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيشيماء موسى كاظم قريش174639292042058056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة368.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيهدى عماد نعيم مهدي174640292042153143

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة366.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمجتبى احمد عبد الرزاق عطيه174641242041074067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة366.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينور عباس علي عباس174642292042054106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة362.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيايات عالء ارحيم صاحب174643292042085016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة362.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيشهد محمد عباس كاظم174644292042050103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة361.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور مادح مهدي هندوز174645292042051319

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة361.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعمار حاكم خضير حسين174646232041252184

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة360.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرسل محسن كريم مذبوب174647292042051114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة360.0االعدادية المركزية للبنيناحيائييوسف لؤي كامل حميد174648292041007372

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة359.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيامل عبد هللا كريم علوان174649292042057031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة359.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيحنين ناهي عبد زاجي174650292042057076
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة359.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيقمر اسعد عبد الرزاق عطيه174651242042088044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة359.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيياسين عباس كامل جوده174652292041151155

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة358.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفيروز حسن علي حسن174653292042065070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة357.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيتبارك محمد ناصر حسين174654292042058020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة357.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيفردوس جمعة عاجل فداوي174655292042160158

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة357.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيعالء جروخي عويز سالم174656292041008045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة356.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبراء توفيق أدريس غالي174657292042057041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة356.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيمنى والي عطيه محمد174658292042160167

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة355.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيياسين عماد شاكر كاظم174659292041007369

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة353.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائياحمد سعد عبيد جاسم174660292041151006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة352.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائياحمد فالح حسن عوض174661292041153013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة352.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمهدي صالح جودة هليب174662292041004113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة352.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيأزهار مهدي محمد حمادي174663292042057002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة350.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيسجاد اسماعيل اليذ هويدي174664292041003105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة349.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمصطفى فليح جفات معود174665292041004105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة349.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيحسين عبد المحسن علي عجمي174666292041151048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة349.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيعلي غصاب داخل منشود174667292041153132

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة349.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي حسين باعي خضر174668292041013025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة348.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيحسن راضي نواف سلمان174669292041151033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة348.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيكاظم تحسين كاظم محمد174670292041003197

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة348.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيزهراء سعد عبد االمير لفتة174671292042153063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة348.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيسيف مهند عبد الهادي احمد174672292041151074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة348.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيتبارك فرج عجيل وادي174673292042062013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة348.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعليه مذاع فجار مخور174674292042051239

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة347.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيحنين محمد حمزة خضير174675292042057075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة347.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيزينب فيصل جابر دنان174676222042413055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة346.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمهيمن حسين عزيز والي174677292041007352

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة346.0ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيحسنين اياد منصور حسين174678292041031009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة345.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيهبه احمد ولي حسن174679292042160181

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة345.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحيدر مظفر سعدون نجي174680222041035096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة344.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه منعم عايد عبود174681292042051269

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة344.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيزهراء فالح والي صياح174682292042160089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة344.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيدالل جاسم حسين باجي174683292042058026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة343.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيكلثوم علي والي حسين174684292042079045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة342.0ثانوية الوالية للبناتاحيائياماني محمد غافل كاظم174685292042067004
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة342.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيسعيد فرحان حسين غافل174686292041005065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة341.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيالهام رهيف كاطع مشجل174687292042054010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة341.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب جليل دخيل عزيز174688292042067026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة340.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسنين عقيل حمودي جبر174689292041007066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة340.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيفاطمة هاني عباس حاجم174690292042052226

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة339.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيزهراء نعيم كاظم منشد174691292042062031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة336.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء نبيل عبد حمزة174692292042054057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة336.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمصطفى نبيل حمزة عيدان174693292041004109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة335.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيحسنين مهند عبد الهادي احمد174694292041151160

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة334.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحنين حكمت عزاوي كريم174695292042056050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة334.0اعدادية السماوة للبناتاحيائينور عباس فاضل حمزة174696292042052278

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة331.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغفران رحيم خزيوي سلطان174697292042051243

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة330.0ثانوية الشيخ عطشان للبناتاحيائيحوراء نعيم فرحان هداد174698292042091004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة330.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيصابرين كاظم عبد شليبة174699292042153093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة330.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيعلي نزال كزار خضير174700292041151100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة329.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمرتضى عباس فليح حسن174701292041003254

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة328.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيمحمد باسم صبار عطيوي174702292041025067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة328.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيزين العابدين ناظم حبيب حسن174703292041151067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة328.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيايات فارس باقر محمد174704292042052039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة328.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم سعد محمد عبد زيد174705292042051283

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة327.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيعبير توفيق محمد عبد174706292042153099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة327.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزهراء علي مطشر نصيف174707292042085081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة327.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيشهد علي نعيم سلمان174708292042085114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة325.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيرقية حيدر ابراهيم جاسم174709292042160069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة323.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب حامد محمد فرحان174710292042085088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة322.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيهدى حربي مدلول جابر174711292042153142

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة321.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائياياد سعيد حسن محمد174712242041152005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة321.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيحيدر ثامر فليح هداد174713292041004030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة319.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيهاجر ورد جواد نعمة174714292042153139

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة318.0ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائياحمد خالد هاشم جايد174715292041031001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة317.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيغفران كريم عبد زيد محمد174716292042085122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة317.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينور علي عبد الحسين عزيز174717292042085173

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة315.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيقاسم حمدان نور جوده174718292041151103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة304.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسرى جابر كاظم بري174719292042056101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة446.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيمحمد صادق محمد باقر عبد الصاحب174720292051031040
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة375.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيادريس عبد الخضر عطيوي سهر174721292051153018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة370.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيعلي محمد علي حسين174722292051100083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة368.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيكرار جابر عبدوش عجل174723292051004111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة367.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقياحمد خالد كتاب هالل174724292051026006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة366.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيمرتضى حامد جبار شيحان174725292051156223

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة360.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيحيدر محمد طاهر محمد174726292051156076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة359.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعباس جمعه جبير سهر174727292051026087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة358.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيليث سامي داخل منصور174728292051153202

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة358.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيهناء يونس عكاب عفات174729292052051106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة357.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيباقر جميل عبد الحسين سبتي174730292051004012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة356.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي حسين جبار حسن174731292051026112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة356.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسن كاظم عبد الزهره عبد الحسين174732292051026035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة356.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيضحى طالب جبار علي174733292052055036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة356.0ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيمرتضى وليد فالح حسن174734162051063045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة355.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيعلي محمد عباس عبد علي174735292051153177

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة355.0اعدادية الغدير المركزية للبنينتطبيقيعباس عبيد نعيم زوير174736292051025036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة355.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيبنين عبد الكريم عبد هداد174737292052050002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة353.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين جبار حطحوط174738262051202070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة352.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيملوك غالي عبد محمد174739292052062022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة352.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيمؤمل حامد رحيم سلمان174740292051031037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة352.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيعدنان ابراهيم جبر جخيم174741242051010015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة351.0ثانوية فيض الرحمن للبناتتطبيقيايناس عقيل طالب علي174742162052249002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة351.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيمشتاق ناظم زيطان سلمان174743292051100117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة351.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقياسراء جابر شاكر محمود174744292052052002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة350.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيحسين فاضل عبد الحسين عبد الشهيد174745292051156065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة350.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد شاكر عبد الخضر شنيت174746292051004131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة350.0ثانوية البدير المسائية للبنينتطبيقيعلي عدنان فشاخ ناصر174747242051209020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة349.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيايات ابراهيم نعمه كركوز174748292052052006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة349.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيثامر سعد عبد الواحد عباس174749292051156031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة349.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقيعلي عبد العزيز فواز عجمي174750292051013016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة348.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء رزاق هول عجيل174751292052051047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة347.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتتطبيقيافراح مايع منشد عليخ174752222052426004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة347.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيحيدر عقيل يحيى عبد الحسين174753162051358068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة346.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيمنتظر عقيل مسلم طه174754292051156250

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة346.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيضحى ظاهر حبيب ايوب174755162052338036
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة346.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيامجد عبد االمير خلف حسون174756222051069004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة346.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيساره شمخي جواد حمزه174757292052050019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة346.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيزهراء حيدر مونس لعيبي174758282052070032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة345.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي حسين جابر سلطان174759292051004089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة345.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينتطبيقيكاظم جواد محمد عبود174760162051018010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة345.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقيعلي فارس مسافر شاكر174761292051013017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة344.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيكاظم ماجد عبد سراج174762292051005071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة344.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا مؤيد كريم عبد هللا174763222051060007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة344.0اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيمعتز خليل بندر مصطفى174764222051041058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة344.0اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيزهراء عبيد عزيز مشخول174765222052107008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة343.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيمصطفى راضي فاضل محمد174766292051156235

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة343.0ثانوية السماوة المسائية للبناتتطبيقيهبه حبيب مجيد حبيب174767292052160043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة342.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقيعذراء عبد الكريم فرحان جبار174768292052094002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة342.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيرضا حسين فيصل مرعي174769292051156083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة342.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الستار جابر خلف174770162051139072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة341.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيابراهيم احمد نعيمه حمزة174771292051100001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة340.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينتطبيقيمصطفى خيون عيدان جالي174772242051200080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة340.0اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيعلي مطشر موسى كريم174773222051371014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة340.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيفاطمه محمد مجيد جفات174774292052051092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة340.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيتقى ستار جبار خضير174775292052051028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة339.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيعلي فاروق كريم فليح174776222051006031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة339.0ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيزينب علي كاظم نور174777292052085012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة338.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيرؤيا صالح محمد باقر عبد الصاحب174778292052055016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة338.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيسماء علي محمد راضي174779292052050020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة338.0ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيزينب صادق جاسم ابراهيم174780292052085011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة338.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسين خالد محمد عبد هللا174781292051026044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة337.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيكريم غانم موسى علي174782292051153199

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة337.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي منشد جابر174783292051156211

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة337.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيمقداد عبد الرضا محمد صياح174784292051026178

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة337.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيفاطمه حسن عكاب جعفر174785222052323090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة337.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيزهراء سالم صالح بشارة174786222052323041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة337.0ثانوية الموعود االهلية للبنينتطبيقيحيدر احسان عواد شندل174787222051357003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة335.0ثانوية النجاح االهلية المسائية للبنينتطبيقياحمد اركان غضبان عطشان174788222051316001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة335.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقياحمد محمد عبد خاجي174789292051153015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة335.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعلي حمزه لطيف عبيد174790292051026116
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة335.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنينتطبيقيكرار باسم طعمة حسين174791222051060009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة335.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد خضير محمد174792222051314066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة334.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقيمنتظر اثير كاظم عبد االمير174793292051013025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة333.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيحسين علي سعيد سنوح174794292051100033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة333.0اعدادية الوركاء للبناتتطبيقيزهراء كاظم خلف هاشم174795222052157043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة333.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيحسين هاشم محمد حلو174796292051153089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة332.0الخارجياتتطبيقيعبير سعد حاتم حنش174797222052401021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة331.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقياحمد سعد جبار مهدي174798292051016004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة331.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيسجاد تركي شريف كركوش174799222051310080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة330.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيعلي جاسم كريم غازي174800292051153161

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة330.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمصطفى كامل عبد الدايم عبد الواحد174801162051060204

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة329.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا علي حسين عليوي174802222051302072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة329.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيحيدر سجاد عزيز محمد174803162051126012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة329.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيمنتظر جبار عبد هللا طبار174804222051310218

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة327.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزينب حسن مناحي فرهود174805222052199022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة326.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيحسنين شهاب شنته جبر174806222051300032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة326.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقيعلي عدنان صباح راهي174807162051360031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء416.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيأمير مشتاق عليوي عبود174808232041007003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء405.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيعلي سعدي حميد شنته174809232041182016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء395.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحيدر داخل نعيثل عبد الحسن174810222041306116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء391.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمهيمن صفاء علي يحيى174811252041044505

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء389.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيحاتم عبد الكريم قاسم جميل174812212041272063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء386.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمرتضى كاظم حمزه ناهي174813242041010136

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء380.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الحسين عباس عبد الحسين174814252041200088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء377.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيختام متعب كريم عزيز174815242042134057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء360.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائياحمد محمد حسن عبيس174816232041252013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء358.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي سلمان مهدي قدوري174817142041047102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء356.0اعدادية النصر للبنيناحيائيامجد حسن كاظم فزاع174818242041064005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء356.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب حيدر رومي عبود174819242042104087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء355.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيكاظم رياض مالك عبد174820242041201037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء355.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيامير احمد كاظم محمد حسين174821242041010015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء352.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعلي نوماس حامد عبد الحسين174822112041049053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء352.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيمنتهى كاظم ناصر محمد174823232042168036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء351.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيفاضل ياسر جبار والي174824222041067094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء348.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيكوثر ثامر كاظم مجباس174825242042093152
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء347.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيحسين خزعل عبد علي خنجر174826222041019042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء345.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمجتبى حسين عبد هللا حسن174827242041010115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء343.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسرور عباس عبيد خليل174828242042134125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء343.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائياحمد محمد جبار حمزه174829242041010011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء342.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيطه عباس حمزه محمد174830232041251223

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء342.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيختام كامل هالل عريبي174831242042115030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء342.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيهبه حسين داهي كاهي174832242042104172

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء342.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيعلي بليبل محيسن سهو174833252041001166

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء341.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيهدى عباس حسون سلطان174834242042220821

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء341.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيمحمد قاسم مطرود ظاهر174835292041153186

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء334.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعيسى فاضل سهيل نجم174836212041272201

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء333.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي احمد لعيبي هالل174837222041053105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء332.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعباس لطيف جابر لهو174838242041010078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء332.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيبنين ظاهر كايس محمد174839292042160039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء330.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيمأسي محمد عبودي خليفة174840292042067041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء319.0ثانوية الوالية للبناتاحيائينهران ابراهيم هرفيل صاحب174841292042067045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء315.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيفاطمه جابر فليح خنفوس174842292042057210

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء309.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيطاهر علي خيري ابراهيم174843262041022074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء308.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسين داود سلمان حبيب174844232041173040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء376.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيرياض حمزة معن منوخ174845242051010011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء375.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقياحمد محسن زرار صافي174846162051078006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء359.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيعبد هللا عبد االمير كاظم حربي174847242051014036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء358.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيانور حسين عبد الزهره مكسور174848242051014004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء357.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيافتخار ناصر حسين جيثوم174849292052153004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء357.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقياسراء علي عبد الجبار شمخي174850292052153002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء354.0الخارجيونتطبيقيفالح خضير عباس عذاب174851242051400031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء354.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيعباس محمد عبيد حسون174852252051012035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء354.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيمرتضى عطيه راشد جابر174853222051307184

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء353.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيمصطفى عباس حميد جابر174854232051019059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء352.0ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيعلي سالم عبد الحميد عبد المجيد174855162051370060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء351.0ثانوية نور الوالية المختلطةتطبيقيسعد كريم عبد العباس شنون174856242051166004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء350.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيعقيل جبار ناصر محيسن174857222051364082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء349.0اعدادية النور للبناتتطبيقيزينب باسم ياسر مهلهل174858222052156027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء348.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيمعين عزيز حسين جويجي174859292051153252

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء346.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقياحمد محمد سعود محمد174860192051070006
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء346.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينتطبيقيحسن كاظم عبد الساده عبد الحسين174861242051200020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء344.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيكاظم سامي عبد اللطيف فرعون174862162051363217

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء341.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيعلي عدي حاتم فهد174863222051046037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء338.0ثانوية الكوثر االهلية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد خشان174864222051094009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء337.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيرقيه علي حسين هاشم174865242052093017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء335.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيحسن مخلد عبد علي174866292051026036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء334.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيمنتظر وليد عبد الحسين رزيج174867222051069083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء333.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتتطبيقيزهراء عبد الكاظم لفته موسى174868222052178009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء331.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينتطبيقياحمد حاكم تركي عطيوي174869242051200004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب560.0ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيضحى احمد شريف غضبان174870142042129042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب358.0اعدادية الفرات للبنيناحيائينعمان عزيز ناجي احمد174871182041020084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب358.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعلي حيدر شهيد لفته174872112041018088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب355.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيبتول عبد الرحمن حسين علوان174873272042076009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب353.0اعدادية القدس للبنيناحيائيجعفر فاضل جاسم عيدان174874232041055007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب349.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيصفاء كاظم حسن خضر174875262041014074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب348.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيابراهيم احمد محمود حمد174876102041020006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب342.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيوداد حسين شراد جابر174877222042424087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب342.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيجنان حسين علي سرحان174878272042081031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب338.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين خلف رزوقي جواد174879232041007043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب338.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيمحمد علي مازن كريم بردان174880242041201047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب335.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيورود كامل فليح محمد174881232042305180

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب333.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسجاد احمد مانع سيد174882112041009014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب332.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم محي عبد الحسن174883232042153102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب331.0ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيعلياء مهدي حديد عبيد174884232042201008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب328.0اعدادية القطيف للبنيناحيائيكرار علي جاسم كوكز174885262041041037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب322.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمحمد خالد موحان صكب174886212041273069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب358.0ثانوية زهرة الفرات للبناتتطبيقياسراء سالم علي شدهان174887232052146001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب350.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتتطبيقيتبارك هادي حسن عبد هللا174888232052143004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب339.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيحارث هادي نجم عبد هللا174889112051025010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب317.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيطفوف علي هاشم زهيان174890272052063052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب307.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيعلي عبد شاني حمزه174891242051013044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب307.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيمصطفى جبار خلف ماجد174892142051011078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة359.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب عبد الرضا دولي حنويت174893252042062707

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة358.0اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمه حسن جاسم كريم174894252042083116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة358.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيايات حيدر رحيم حسن174895252042096049
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة358.0اعدادية الغراف للبنيناحيائيمحمد عوده ريسان جدوع174896222041022041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة356.0اعدادية االمير للبناتاحيائيزهراء عباس هادي عبد الحسين174897252042083065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة346.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمة ماجد خلف عداي174898262042074102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة345.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء قاسم ضعيف مكاوي174899252042194023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة345.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيعلي عبد الباري علي درجال174900252041157091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة344.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزهراء غازي حمود علي174901252042086062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة340.0اعدادية التآخي للبنيناحيائيحسين عالوي كون هللا حسون174902242041029018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة339.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حمزه محمد174903252042095054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة334.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء حيدر ناجي عبود174904252042059381

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة324.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيعنود خضر كاظم سلطان174905292042058061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة324.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيانبياء محمد عباس حسين174906272042063016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة322.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيبنين عارف نعمة خضير174907252042097026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة318.0ثانوية الوادي المقدس االهلية للبنيناحيائيسرمد ضياء محسن عبدالخضر174908252041040002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة314.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيحوراء حيدر عبد نور عناد174909252042059264

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة312.0ثانوية الكوثر االهلية للبنيناحيائيزيد عماد ستار محمد174910252041048011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة305.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيزيد فاضل جليل ابراهيم174911252041007147

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة301.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عباس عكار شايع174912242042118061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة355.0ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيحسين علي تكليف ملكاط174913252051156020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة350.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلي هائل عبد العباس عبد االمير174914242051053007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة347.0اعدادية بردى للبناتتطبيقيدعاء ستار علي فدعوس174915222052163007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة344.0الخارجيونتطبيقيمصطفى علوان كاظم حسن174916242051400043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة336.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيندى جواد كاظم عبد الزهره174917252052059128

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة334.0الخارجيونتطبيقيمحمد علي عثمان فالح174918222051400088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة331.0ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقياحمد مزهر ريسان كريم174919162051370011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة326.0ثانوية الكفاح للبناتتطبيقينرجس عقيل حسين عليوي174920232052113031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة325.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيانعام كريم مهدي عباس174921252052059016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة320.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيوليد عاصي وليد كدي174922222051300141

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل416.0ثانوية الحياة المختلطةادبيمرتضى عيسى خلفه علي174923262021151019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل399.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيزينب عمران شندل عبهول174924272022071032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل397.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيدموع سعد سلمان عبد األمير174925232022121011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل390.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيعباس عبد الحسن اكبيحان علوان174926232021012018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل383.0اعدادية االصيل للبناتادبيمريم جبار عيسى محمد174927112022064052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل382.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيورود علي حسين عبيد174928232022143035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل365.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيامامه عادل فرحان تقي174929112022087001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل361.0ثانوية موسى الكليم للبنينادبييوسف فوزي رستم حطحوط174930232021065044
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0اعدادية الشموس للبناتادبيسجى كريم صاحب داود174931232022101010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0ثانوية الباقر للبناتادبيرقيه علي حسن راضي174932232022105008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيسجاد عبد الحسين رحم عبد الرضا174933222021311037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيرامي عبد الجبار فدعوس حسين174934272021031078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنينادبيباقر خليل ابراهيم حسون174935232021063006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0اعدادية السدة للبنينادبيسجاد شهاب حميد هاشم174936232021016029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيميمونه سعد معز شهيد174937232022108042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0اعدادية الثورة للبنينادبيمصطفى حيدر حسون خلف174938232021003075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيعباس حامد عيدان كاظم174939232021164017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0اعدادية دجلة للبناتادبيرسل احسان حاتم صاحب174940232022107012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0اعدادية الزهراء للبناتادبيدعاء فؤاد جاسم حسن174941232022109021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0اعدادية الثورة للبناتادبياسماء عدنان عبد عبود174942232022086001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0ثانوية الصديق للبنينادبيمصطفى عبد الحسين مصطفى عبود174943232021027057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0اعدادية االمام للبنينادبيمصطفى عامر عميشان علي174944232021013034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0اعدادية المباهلة للبنينادبيحسن عبد الزهره شهيد منعم174945272021021014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0الخارجيونادبيسجاد علي عبد الحسن سعيد174946252021400046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0اعدادية الحلة للبنينادبيحيدر حسين موسى حسين174947232021020021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0الخارجيونادبيمحمد حيدر محمود حنتوش174948232021400123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيالمصطفى علي صالح علي174949272021016011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0اعدادية الثورة للبناتادبيحوراء حمزه محمد عبد علي174950232022086016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبيغيث عبد الحسين بدن علي174951222021021016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0اعدادية الطبري للبنينادبيمهدي حميد طالب ريس174952232021061081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل358.0اعدادية الطليعة للبناتادبيتمارا رحيم احمد شهاب174953232022088017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل358.0ثانوية الباقر للبنينادبيحيدر صالح باذر منذور174954232021046014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل358.0ثانوية صفين المختلطةادبيفاطمه كامل عباس جرو174955232022195009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل358.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيزينب ترم حسين شمخي174956272022094038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل358.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحيدر عامر علوان جبر174957272021031070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل358.0ثانوية النيل للبنينادبيعباس حمدان كامل غلفص174958232021033032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل358.0اعدادية الكفل للبنينادبيغيث عظيم كاظم نجم174959232021032053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل358.0ثانوية حلب للبنينادبيعلي محمد عبد االمير حمود174960232021056018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل358.0اعدادية طليطلة للبناتادبيزينب محمد سلمان كريدي174961232022092036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل358.0اعدادية ميسلون للبناتادبيزينب حاتم سعدون جاسم174962232022080022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل358.0الخارجيونادبيحسين سالم حسين علي174963222021400045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل358.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيزينب وسام حافظ شافي174964232022116019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل358.0ثانوية النيل للبنينادبيحسين عليوي جبر سايب174965232021033014
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل358.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد عالء رزاق علي174966252021012167

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0ثانوية الهالل المختلطةادبيغفران عايد جمر سعدون174967232022179005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0ثانوية النيل للبنينادبيسجاد محمد كوسر والي174968232021033027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمنتظر كريم عبد علي عبد هللا174969272021031224

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيقاسم عباس خلف علوان174970232021052061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0اعدادية الفيحاء للبنينادبيعلي محمد حسن عبود174971232021005021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيعباس عادل عباس ثكب174972232021199010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتادبيغدير صباح طالب سرحان174973252022197006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0ثانوية المسعودي للبناتادبيمريم سعد عبد الواحد عبد هللا174974232022095034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0ثانوية الصادق المختلطةادبياسعد موسى عبود ذياب174975232021172007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0اعدادية الجزائر للبنينادبيحسن محمد كاظم محسن174976232021043015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0اعدادية المناذرة للبناتادبيفاطمه فاضل عباس مزعل174977232022078030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0ثانوية الصديق للبنينادبيسجاد عالء سلمان حاوي174978232021027024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0اعدادية الربيع للبناتادبيزينب هادي ليوه عباس174979232022098087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0اعدادية الجواهري للبنينادبيمحمد حاكم كاظم محمد174980242021018057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0اعدادية الفيحاء للبنينادبيعبد هللا علي حمزه عمران174981232021005015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0اعدادية المحاويل للبناتادبيسعاد صالح حسن علوان174982232022115031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيمحمد شاكر علي حسون174983272021153122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0ثانوية الكفاح للبناتادبينرجس حسن عبد الهادي عبد الزهرة174984232022113043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0اعدادية الخنساء للبناتادبينبأ عامر محمد عطيه174985232022087042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0اعدادية السدة للبنينادبيعلي محمد عبد عون عطية174986232021016047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0الخارجيونادبيعلي حسين علي عاتي174987232021400093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيعلي عباس خضير مهدي174988232021252057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0ثانوية النهروان المختلطةادبيعبد هللا مجيد حميد عطية174989232021181014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيفاطمه فاضل عباس كاظم174990232022116025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0اعدادية الثورة للبنينادبيعلي حسين كاظم جبار174991232021003045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0اعدادية الربيع للبناتادبيأطياف كريم هاشم عبد174992232022098001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه عزيز حسين حمزه174993232022083025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0اعدادية الطبري للبنينادبيسيف حيدر محمد كاظم174994232021061040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0اعدادية الحلة للبنينادبيحسن امير فؤاد علي174995232021020012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0ثانوية النجوم للبناتادبيتبارك فتحي مزاحم محمد174996232022130008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0ثانوية فلسطين للبناتادبيرقيه عامر عمران مدلول174997232022084012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0اعدادية المصطفى للبنينادبيكاظم عدنان تركي كاظم174998242021017055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0ثانوية النهرين المختلطةادبيفراس سليم عبيس محمد174999232021197018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0ثانوية الصادق المختلطةادبيعباس باسم عوده محسن175000232021172019

صفحة ٥٠٠٠ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0اعدادية السدة للبنينادبيياسر قاسم محمد حمزة175001232021016078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0اعدادية الصباح للبناتادبياسماء صادق حمودي متعب175002252022064006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0اعدادية المؤمل للبنينادبيمرتضى مجيد عبد الحسين معارج175003232021060031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0اعدادية المحاويل للبناتادبيرقيه حبيب كاظم هاشم175004232022115019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0ثانوية الدرعية للبنينادبيمصطفى محمد جودي كاظم175005232021170024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0ثانوية الرفعة للبناتادبيغفران رحيم حمزه ناصح175006232022081045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0ثانوية الباقر للبنينادبيمحمد عبد  االمير علي حسين175007232021046036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعباس عالء حسين هادي175008272021031103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيزهراء حسين علي ناصر175009232022108012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0ثانوية الرفعة للبناتادبيزهراء عادل حميد ظاهر175010232022081031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل355.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيفالح جاسم فليح هاني175011232021250062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل355.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزينب حسين محمد اشكح175012232022121023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل355.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبييحيى توفيق محمد الماحي عبد الفاتح عبد الرحمن175013232021040037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل355.0اعدادية المؤمل للبنينادبيعلي عبد الحسن علوان حمزه175014232021060015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل355.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيعلي رزاق محمد جاسم175015232021050016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل355.0اعدادية طليطلة للبناتادبيفاطمه عامر عبد الكاظم فضيل175016232022092052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل355.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسين علي كاظم علي175017232021040013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل355.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيمصطفى ضياء عبد الحسن خليف175018232021255085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل355.0ثانوية الحلة للبنينادبيزيد حيدر عباس عبود175019232021015017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل355.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيادبيتبارك احمد علي موات175020242022112006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل355.0اعدادية الثورة للبنينادبيحسن حسام عبيد مراد175021232021003017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل355.0ثانوية اليرموك المختلطةادبياسيا صالح مهدي جاسم175022232022200002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل355.0اعدادية الجزائر للبنينادبيعبد هللا محمد عبيس خضير175023232021043031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل355.0ثانوية الدستور للبنينادبيحارث علي عبيد علي175024232021018002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0الخارجيونادبيحسين طالب جبر سعدون175025232021400054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيرامي صادق طالب عبد السادة175026232021256049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيعلي محمد هادي جاسم175027232021251176

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيقاسم محمد فضل علوان175028222021020021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0ثانوية نابلس المختلطةادبيمصطفى مثنى محسن علوان175029232021194012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنينادبيمحمد قاسم هجيج جبار175030232021286004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0ثانوية المنتظر المختلطةادبياحمد صاحب عبد الكاظم كتاب175031232021196001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيحسين كريم حسن محمد175032232021252029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0اعدادية االمام للبنينادبيمصطفى عباس عسكر نور175033232021013035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيحميد محسن علي طراد175034252021113015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيطيبه نجم عبد كاظم175035232022119057
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0ثانوية الباقر للبناتادبيسبأ رحيم ياس علي175036232022105012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0اعدادية الثورة للبنينادبيعلي جالل كريم محمد175037232021003038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0اعدادية سبأ المختلطةادبيزيد رعد عبد العباس حرامي175038232021191003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0اعدادية االندلس للبنينادبيمصطفى عبيس عبد الحمزه مهدي175039232021042019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيامير اركان جوده كاظم175040232021029001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0ثانوية الفضائل للبناتادبيطيبه الوليد احمد عبد هللا175041232022112015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0اعدادية القدس للبنينادبياحمد قاسم محسن حساب175042232021055006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0اعدادية المهيمن للبنينادبيعبد هللا حسن محيسن عبد الكاظم175043272021035012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0اعدادية السجاد للبنينادبيعبد هللا محمد صالح وادي175044232021031035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمصطفى رشيد سبع خميس175045142021029071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0اعدادية البيان للبنينادبياحمد شمسي محمد حمزه175046232021014003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0ثانوية بيروت للبنينادبيعلي ناهض حسن حسين175047232021022028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيمحمد علي ابراهيم موسى175048232021050024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0ثانوية الرفعة للبناتادبينبأ حسين كريم جبر175049232022081054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيقاسم ماجد جواد كاظم175050232021251183

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتادبيشيماء ليث جابر باقر175051252022197005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0اعدادية الربيع للبناتادبيرسل حامد شاكر حسين175052232022098055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0اعدادية رفيدة للبناتادبيايه عبد الحكيم حمود ارحيم175053112022106008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0اعدادية شط العرب للبناتادبيحنين حيدر جواد عبد175054232022124025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0اعدادية الخنساء للبناتادبينور حسن هادي حميدي175055232022087046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبييقين ماجد حميد راجي175056232022143037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0اعدادية الجهاد للبنينادبياحمد حيدر عبد الوهاب ناجي175057232021004002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيمحمد عبد الرزاق نعمه داود175058232021250072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0اعدادية الحلة للبنينادبيحسن ازهر عبود شاكر175059232021020011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0ثانوية النهروان المختلطةادبيزيد حافظ عبد الواحد كاظم175060232021181010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0ثانوية الخنساء للبناتادبيعذراء عباس علوان خوان175061212022117019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمنتظر صاحب نعمه دعون175062272021031220

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0ثانوية اآلمال للبناتادبيزهراء وجدي عبد الحمزه مغير175063232022118014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0اعدادية الجزائر للبناتادبيزينب علي زغير فضل175064252022091030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0ثانوية الجنائن للبناتادبيبنين اياد خير هللا جدوع175065232022102006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد عبد هللا كاظم نغيمش175066292021009125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0اعدادية المحاويل للبنينادبيمهيمن محمود جواد عبد الكاظم175067232021008109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0ثانوية اآلمال للبناتادبيزينب صكبان تركي عليوي175068232022118015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0اعدادية الجهاد للبنينادبيحسن خليل ابراهيم عبد هللا175069232021004015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0ثانوية االفاق للبناتادبيمروه عبد االمير يوسف جلوب175070232022144037
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0اعدادية السدة للبنينادبيحسن عبد الهادي محمد جواد175071232021016010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0ثانوية التراث للبنينادبيعلي االكبر حمزه مطشر عبد175072232021068010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0اعدادية الكندي للبنينادبيحسنين حازم محمد حسن175073232021007010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0ثانوية النهرين المختلطةادبيرائد حامد عبيد حمزه175074232021197006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيأحمد عبد الستار حسين شمخي175075232021253003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0اعدادية الجزائر للبنينادبيحمزة احمد جبر سهيل175076232021043019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد نبيل جاسم مطلب175077232021007039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل352.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيبراء احمد حسن محمد175078232022271025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل352.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد عامر محي هاشم175079272021031180

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل352.0ثانوية الوركاء للبنينادبيمصطفى هيثم محمد شعالن175080232021034049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل352.0اعدادية المدحتية للبناتادبيبنين بشير عبد كاظم175081232022090011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل352.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيحسن علي جبر فرهود175082252021122030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل352.0اعدادية المحاويل للبناتادبيزهراء عبد علي عبد الحسن حسين175083232022115026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل352.0اعدادية السجاد للبنينادبيمنتظر ستار كاظم فيصل175084232021031056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل352.0ثانوية الدستور للبنينادبيعلي حسن هاشم حسن175085232021018016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل352.0اعدادية الثورة للبناتادبيزينب مهدي حسين عبد علي175086232022086027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل352.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيعلي حسن ساجت عاشور175087232021200020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل352.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيمحمد ثامر كاظم حمزه175088232021251209

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل352.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسن علي كريم حسين175089242021017022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل352.0اعدادية القدس للبنينادبيمسلم فليح عبيس محمد175090232021055064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل352.0ثانوية الفالح المختلطةادبيمحمد كاظم عطية علوان175091232021198023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل352.0ثانوية الحوراء للبناتادبيفاطمه الزهراء علي أحمد كاظم175092232022103025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل352.0اعدادية الربيع للبناتادبيشهد سعد عبد الرزاق كاظم175093232022098099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل352.0اعدادية الجهاد للبنينادبيحمزه حسن حمزه جاسم175094232021004030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل352.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةادبيمحمد قاسم اسماعيل محمود175095232021205032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل352.0اعدادية الحلة للبنينادبيحسين محمد عبيس حبيب175096232021020019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل351.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنينادبيمحمد حيدر جاسم عنون175097232021063030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل351.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيهيام مؤيد عبد الكريم عبد الخضر175098232022271158

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل351.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيمحمد جاسم محمد سهيل175099112021053101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل351.0اعدادية الزهراء للبناتادبيهبه هادي محمد فرحان175100232022109064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل351.0ثانوية حواء االهلية للبناتادبياثمار عمار مضر محمد علي175101232022153001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل351.0اعدادية المحاويل للبنينادبيالحسنين عبد الخضر عبد الجليل جاسم175102232021008005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل351.0ثانوية الباقر للبنينادبيرزاق حيدر رزاق كريم175103232021046016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل351.0اعدادية الطليعة للبناتادبيزينب عامر صباح كاظم175104232022088033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل351.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيهبه عبد الحسين نجم عبد هللا175105232022271151
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل351.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيهشام مهدي هاشم احمد175106232021253172

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل351.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيعمار حسين عبد علي ذياب175107232021250061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل351.0ثانوية النجوم للبنينادبيعلي خالد عدنان داخل175108232021030011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل351.0ثانوية الباقر للبنينادبيحيدر عبد الرحيم عبد العزيز حميد175109232021046015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل351.0اعدادية االعتماد للبنينادبيمحمد كوين جابر رواد175110292021010120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل351.0ثانوية النيل للبنينادبياحمد خالد عبيد فضل175111232021033004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل351.0اعدادية النيل للبناتادبيزهراء مهند محمد يوسف175112222022169024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل351.0اعدادية الجهاد للبنينادبيعلي سليم فزع جباره175113232021004057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل351.0اعدادية المدحتية للبناتادبيايات حيدر عباس كاظم175114232022090005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل351.0اعدادية الشوملي للبنينادبيسجاد حامد كاظم ايدام175115232021054005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل350.0اعدادية صنعاء للبنينادبييقظان عبد الجبار حمادي اسكندر175116232021011090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل350.0اعدادية ميسلون للبناتادبيبنين طاهر جاسم عيسى175117232022080005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل350.0اعدادية الكوثر للبناتادبيحوراء رزاق غانم مشكور175118262022083011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل350.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيمحمد حامد نايف عبيس175119232021183061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل350.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيمحمد قاسم حميد عبيد175120232021251229

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل350.0ثانوية فلسطين للبناتادبيزهراء اسماعيل عيدان سباهي175121232022084013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل350.0ثانوية النجوم للبناتادبيفرقان علي نايف اسد خان175122232022130027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل350.0ثانوية الرفعة للبناتادبيشهد رحيم حمزه ناصح175123232022081039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل350.0ثانوية البتول  للبناتادبينور رسول ياس جراد175124232022104037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل350.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين رحيم عبد مسلم حبيب175125252021024093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل350.0ثانوية الرفعة للبناتادبيفاطمه اركان خليف عبيد175126232022081046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل350.0ثانوية الجنائن للبناتادبيبنت الهدى محمد عليوي عبد175127232022102005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل350.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيعمر ثابت حسوني عبيد175128232021253109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل350.0اعدادية الحلة للبنينادبيحسنين ميثم ابراهيم راجي175129232021020014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل350.0اعدادية المشروع للبنينادبييونس موسى درويش حمزة175130232021010067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل350.0الخارجياتادبيفاطمه جاسم عبد الحسن حسوني175131232022401100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل350.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيعلي شاكر هاشم حمزه175132232021165015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل350.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيبنين ثامر عبود بدر175133232022123007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0اعدادية القدس للبنينادبيحسين طالب نوري حبيب175134232021055014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0اعدادية المدحتية للبناتادبيمريم حيدر عباس كاظم175135232022090055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبياحمد خليل عبد حسين175136232021040003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيحوراء احسان حميد كاظم175137232022271040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيصالح حسن عبيد مبدر175138232021250043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0ثانوية الصديق للبنينادبيعلي عباس حسين عبد الساده175139232021027039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0ثانوية الحلة للبنينادبيمجتبى فؤاد نعمه كاظم175140232021015028
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0اعدادية السدة للبنينادبيمحمد عبد الرحيم فاضل جواد175141232021016064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيدعاء عواد عبد صالح175142232022164006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنينادبيذو الفقار علي محمد عبود175143232021258008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيفاطمه مالك عليوي اسماعيل175144232022165007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيمنتظر علي حميد حمادي175145232021038012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0ثانوية صفين المختلطةادبيهبة سعد مهدي بدران175146232022195012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0ثانوية مريم العذراء للبناتادبيفاطمه كرار هادي داود175147232022082023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0اعدادية المدحتية للبنينادبييوسف حسين ناجي صايل175148232021017067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيمنتظر عماد حافظ نايف175149232021251259

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيرقيه علي صاحب محمود175150252022078046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0ثانوية موسى الكليم للبنينادبيمرتضى اياد نوماس اسماعيل175151232021065037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيرسل حيدر يحيى كاظم175152232022099018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيذو الفقار محمد عليوي حمزة175153232021052033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبينور قيس عدنان عبد الكريم175154232022083030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0ثانوية الدستور للبنينادبيحمزه موسى مهدي حبيب175155232021018009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0اعدادية الطبري للبنينادبيمصطفى عباس جبار حمود175156232021061074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل348.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيعلي خالد تركي عفلون175157232021199012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل348.0اعدادية القدس للبنينادبيمجتبى مدلول غصب حمادي175158232021055058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل348.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيقاسم محمد سعدون عواد175159222021261007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل348.0ثانوية النيل للبنينادبيعبد الرضا مظهر راضي محيسن175160232021033035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل348.0اعدادية االمام علي للبنينادبيزيد عامر كامل نافع175161232021002019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل348.0ثانوية الكفاح للبناتادبينور باسم عبد العظيم محسن175162232022113048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل348.0اعدادية الكندي للبنينادبيعبد هللا مهند طه داود175163232021007024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل348.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيابراهيم عامر عبيس مهدي175164232021050001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل348.0ثانوية النيل للبنينادبيعبد هللا مهدي حميد ظاهر175165232021033038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل348.0ثانوية مأرب للبنينادبيعباس حسن عباس حسين175166232021049009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل348.0اعدادية الزهراء للبناتادبيتبارك ميثم حسن عبيس175167232022109015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل348.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيرغد زيدان خليف كاظم175168262022112010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل348.0ثانوية ابن البيطار للبنينادبيسيف هيثم سعدون هادي175169232021163018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل348.0اعدادية الخنساء للبناتادبيفاطمه حسنين كاظم عبد الساده175170232022087033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل348.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيغازي جاسم غازي جبر175171272021031151

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل348.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيحنين داود رضا داود175172232022121010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0ثانوية الهالل المختلطةادبياحمد ظاهر عبد مسير175173232021179001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيحسام باسم خليل ابراهيم175174232021253036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0ثانوية الحوراء للبناتادبيذهب عامر هاشم خضير175175232022103009
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0ثانوية المرتضى المختلطةادبيحيدر احمد راضي جاسم175176232021185001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0اعدادية الثورة للبنينادبيعهد حسن عبد الكريم عبيد175177232021003058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0اعدادية شط العرب للبناتادبيطيبه علي رمضان امين175178232022124069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيكرار هادي حربي موسى175179232021251199

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0اعدادية المسيب للبناتادبينور اياد علي حمود175180232022117106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0ثانوية الحلة للبنينادبياحمد علي شاكر ناجي175181232021015002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0ثانوية الحلة للبنينادبيكاظم جعفر كاظم عبد175182232021015027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيمحمود راضي هاشم نزال175183232021251234

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيسجاد ناهض عبد الواحد كاظم175184232021255040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0اعدادية الطليعة للبناتادبيبنين احمد حمزه جاسم175185232022088013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبياحمد عباس كاظم شعالن175186232021251012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعباس حمزه جسام حمود175187232021008049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0ثانوية عبد المطلب للبناتادبيايات عادل عمران هزاع175188232022136004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0اعدادية الفاو للبناتادبيمريم موفق جاسم محمد علي175189232022111050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0اعدادية الخنساء للبناتادبيكدى حسين حمزه حساني175190232022087039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنينادبيعبد هللا علي حسين كاظم175191232021063019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتادبيزينب ميثم جابر صادق175192232022123031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيعلي قاسم محسن نجم175193232021029020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0ثانوية الرضوان للبناتادبينبأ علي حسين هادي175194272022078047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمصطفى محمد صالح مهدي175195272021022042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0اعدادية الثورة للبنينادبيحسن ثامر نصر عبد علي175196232021003016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0اعدادية الكفل للبنينادبيياسر سلمان حسين عالوي175197232021032081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0اعدادية المحاويل للبنينادبيمحمد حمزه هادي حسن175198232021008088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0اعدادية الزهراء للبناتادبيرقيه عبد الكاظم كوكس حسون175199232022109026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0الخارجيونادبيعلي باسم عليوي سلمان175200232021400087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيزين العابدين هيثم بدر حمزه175201232021256054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيمحمد علي محمد صالح مهدي175202232021251225

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0اعدادية البيان للبنينادبيمحمد احمد عبد الحسين صبح175203232021014052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0اعدادية الطبري للبنينادبيزيد دوهان شدهان روكان175204232021061031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0اعدادية الطبري للبنينادبيعلي عامر نعمه محمد175205232021061048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0ثانوية فلسطين للبناتادبيبنين عباس فاضل هراطه175206232022084005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0اعدادية المدحتية للبنينادبيمنتظر احمد هادي حسين175207232021017061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0اعدادية ميسلون للبناتادبيهدى حاكم فرحان تيتي175208232022080044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0ثانوية النيل للبنينادبيستار جابر زغير عبيد175209232021033025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0اعدادية الجهاد للبنينادبيمنتظر جاسم محمد ظاهر175210232021004081
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0اعدادية االندلس للبنينادبيبشار فالح حسن ابو شامة175211232021042005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء طالب عبد الكاظم حسون175212232022083012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0اعدادية القدس للبنينادبيحسن هادي نعمه زغير175213232021055013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0ثانوية الحلة للبناتادبيعال حسين لفته حسين175214232022100029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0ثانوية السدة للبناتادبيكوثر اياد داود سلمان175215232022110038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد رافد منذر كاظم175216232021007036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0ثانوية حلب للبنينادبيمحمد حسن علي حسين175217232021056024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0ثانوية الباقر للبناتادبيبنين مهند عطيه جاسم175218232022105006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيكرار خليل جاسم عبيس175219232021251187

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيكرار زغير ضايف فنيخ175220222021010037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0اعدادية شط العرب للبناتادبيزينب منقذ حسين كاظم175221232022124058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0اعدادية الجهاد للبنينادبيعبد هللا مجيب الرحمن زكي كاظم175222232021004045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0ثانوية الحلة للبناتادبيرسل علي عبد الحسين ناصر175223232022100012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0اعدادية الخنساء للبناتادبيبنين احمد مجيد جابر175224232022087006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0اعدادية طليطلة للبناتادبياساور امير حبيب حمود175225232022092002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0اعدادية الشموس للبناتادبينور الهدى صالح عبد الحمزه الزم175226232022101023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0اعدادية الفيحاء للبنينادبيمجتبى طالب حميد عبيد175227232021005024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0اعدادية الكندي للبنينادبيحسن محمد سليم شهيد175228232021007008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0ثانوية التراث للبناتادبيايمان هادي عبيد حمزة175229232022148003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0اعدادية ميسلون للبناتادبيهدى جواد كاظم مهدي175230232022080043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0ثانوية السيدة هاجر للبناتادبينجوم شهيد عوده هاشم175231232022306005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0ثانوية التراث للبنينادبياحمد باسم علي حسون175232232021068002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0ثانوية قرطبة للبناتادبيغفران حامد حريجه حديد175233232022126031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0ثانوية النجوم األهلية للبناتادبيميس علي جفات مشير175234252022055025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيرفل عبد الخضر جبر عبيد175235232022099019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمد صادق مشتاق خضير عوده175236272021049108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0ثانوية الحوراء للبناتادبيزينب جاسم محمد أهو175237232022103017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0اعدادية الحلة للبنينادبيحسين علي حسن عبود175238232021020016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيكرار احمد عباس شكري175239222021302013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل344.0اعدادية الجهاد للبنينادبيحسين مهند فاضل كتاب175240232021004028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل344.0اعدادية المرتضى للبنينادبيعلي مارد راضي بداي175241282021002053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل344.0ثانوية الغدير المسائية للبنينادبيمصطفى سعد سالم احمد175242142021207034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل344.0اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي منتصر عبد السالم كاظم175243232021043045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل344.0اعدادية دجلة للبناتادبيشفاء رعد عبيد رباط175244232022107021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل344.0اعدادية الكوثر للبناتادبيفاطمة حسن علي سلمان175245232022114029
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل344.0اعدادية الجزائر للبنينادبيحيدر ميثم عبد الحمزه محمد175246232021043022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل344.0اعدادية المسيب للبناتادبيغدير غالب حميد فواز175247232022117084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل344.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي كاظم رزيج ناصر175248232021008073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل344.0اعدادية البيان للبنينادبياياد غانم محسن محمد175249232021014008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل344.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيحسنين مهيب دوهان ناصر175250232021164007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل344.0ثانوية الزهراء للبناتادبيرونق عالء حسين كاظم175251112022088017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل344.0اعدادية طليطلة للبناتادبيمريم عبد الكريم صاحب حسين175252232022092057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل344.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعلي حسين جبار عبيد175253252021116046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل344.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد عبد الزهره لفته خضير175254272021031182

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل344.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيحسام جعفر كاظم عبيد175255232021165002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل344.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيشهد نوفل سامي عبد الزهره175256232022143019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل344.0اعدادية المناذرة للبناتادبيزهراء فاضل عباس جبار175257232022078019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل344.0ثانوية الرفعة للبناتادبيحوراء عباس فاضل حمزه175258232022081017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0اعدادية الجهاد للبنينادبيبشار سعد مطلك شاهر175259232021004011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيعباس حامد جاسم جلهوم175260232021253075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0اعدادية الطبري للبنينادبيزيد سرحان حمد محسن175261232021061032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبييوسف خليل حسن هوبي175262132021251054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0اعدادية الفجر المختلطةادبيعبد هللا سالم هاشم محمد175263232021173029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبياسعد رزاق كاظم جاسم175264252021012015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0اعدادية الخالدات للبناتادبينور جاسم كلوف رومي175265272022067062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي وميض حسن علي175266232021043046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيحسنين قاسم حسن منشد175267272021154023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيمالك صفاء كاظم حمزه175268232022099041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0اعدادية شط العرب للبناتادبيزينب كريم يوسف حسوني175269232022124055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيميساء ياسر علي هاشم175270112022068063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0ثانوية ابن البيطار للبنينادبيحسين عدي زيدان شمران175271232021163010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0اعدادية شفق النور للبنينادبيمصطفى سليم سدخان صباح175272142021061103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0اعدادية الشموس للبناتادبيشهد عدي نعمه حمود175273232022101011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل342.0اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم حيدر حاتم مزاحم175274232022087041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل342.0ثانوية الجنائن للبناتادبيزهراء حسين كاظم عبيس175275232022102012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل342.0ثانوية صفين المختلطةادبيرواء حسن عبد هللا كاظم175276232022195003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل342.0ثانوية الوثبة للبنينادبيعلي حسين كاظم موسى175277272021017046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل342.0اعدادية البيان للبنينادبيعلي سلمان حسين محمد175278232021014039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل342.0اعدادية شط العرب للبناتادبيدينا فارس عبد الكريم فليح175279232022124031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل342.0ثانوية فلسطين للبناتادبيبنين مسعد محي حسن175280232022084008
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل342.0اعدادية القاسم للبنينادبيسيف سعد مكطوف عبد175281232021006023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل342.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيأيوب عبد الرضا مهنا كاظم175282252021113010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل342.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيمنار حيدر جعفر مجلي175283272022141061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل342.0ثانوية الدستور للبنينادبيقاسم موسى مهدي حبيب175284232021018021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل342.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيمحمد صالح عبد علي حسن175285232021251220

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل342.0اعدادية الثورة للبنينادبيعلي كاظم جواد كاظم175286232021003051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل342.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيصفاء محمد منيف شاهر175287232021200015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل342.0اعدادية الكندي للبنينادبيرضوان حسن علي عبد االمير175288232021007014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل342.0اعدادية المدحتية للبنينادبيسجاد كريم هادي عبار175289232021017022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل341.0اعدادية الكندي للبنينادبيعلي حيدر خير هللا سلمان175290232021007026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل341.0اعدادية المدحتية للبنينادبيمحمد احمد محمد كاظم175291232021017048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل341.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيناطق مكي علي خشان175292272021031230

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل341.0اعدادية المناذرة للبناتادبيزهراء جاسم محمد حسن175293232022078016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل341.0ثانوية صفين المختلطةادبيسيف مالك بدران بستان175294232021195009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل341.0ثانوية الحرائر للبناتادبينبأ ماهر يحيى ادريس175295272022107072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل341.0اعدادية العباس للبنينادبيياسر صفاء طالب شنان175296162021051041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل341.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبياالء طالب كاظم عبد الحسين175297232022304001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل341.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبينور صاحب جابر حمود175298272022161045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل341.0اعدادية السدة للبنينادبيمحمد باسم محمد حمزة175299232021016060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل341.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمصطفى اسكندر سادر حسين175300232021052071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل341.0ثانوية التراث للبناتادبينادية رحيم حسن جاسم175301232022148033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل341.0اعدادية صنعاء للبنينادبيمحمود خضر كريم مهدي175302232021011068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل341.0ثانوية الخلود للبناتادبيزينب عالوي اسماعيل عبد الساده175303232022137017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل341.0اعدادية الطليعة للبناتادبيسرى حيدر حسن عبود175304232022088036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل341.0اعدادية المناذرة للبناتادبيساره فالح حسن لفته175305232022078024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل341.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمنتظر رضا صاحب عيسى175306272021031219

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل341.0اعدادية الفاو للبناتادبينور مهدي هادي كاظم175307232022111059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل341.0ثانوية العامل للبنينادبيمجتبى مراد هادي يوسف175308232021026019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0اعدادية الثورة للبنينادبيعلي حسين حيدر محمد حسين محمود175309232021003043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0اعدادية الثبات للبنينادبياحمد حيدر حميد حمزه175310272021024001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0اعدادية الربيع للبناتادبيحوراء محمد علي كريم175311232022098048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0ثانوية الدرعية للبنينادبيسجاد حامد فرحان نايف175312232021170009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيايوب عوض خليل خضير175313232021256027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0اعدادية ام البنين للبناتادبينور عالء محمد مراد175314232022091037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0اعدادية النجاح للبنينادبيحسين وادي لفتة شندي175315222021067023
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0ثانوية الحوراء للبناتادبيبنين هشام عبد السالم نور الدين175316232022103003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيعلياء عباس مجيد حسين175317272022141053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0اعدادية ام البنين للبناتادبيزينب محمد كاظم علي175318232022091020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0ثانوية الحلة للبنينادبيمحمد عدي رؤوف كاظم175319232021015030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبينبأ احمد فليح كاظم175320232022271140

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيعلي حسين معين منجي175321232021251158

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0ثانوية االبتكار المختلطةادبينورا صفاء خالد عبد هللا175322232022228011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0اعدادية الفيحاء للبنينادبيمصطفى عادي كاظم حسين175323232021005027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0اعدادية الربيع للبناتادبيتبارك رشيد حميد احمد175324232022098038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيبلقيس نصر كريم عبد عون175325232022199003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0اعدادية الكندي للبنينادبيزين العابدين مازن زيد نصيف175326232021007018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيمؤمل عواد موسى عبد الحسين175327232021038009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0اعدادية المدحتية للبناتادبينور مجيد حميد كاظم175328232022090059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0اعدادية القاسم للبنينادبيحمزه ناظم جبر فيحان175329232021006015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0اعدادية الشموس للبناتادبيساره عباس جاسم محمد175330232022101009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0ثانوية االهرام للبناتادبيأشرقت فهد عجمي علي175331192022228001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل339.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتادبيوسناء عدنان محمود كاظم175332262022251027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل339.0اعدادية الحلة للبنينادبيعلي حسين حميد عبد االمير175333232021020038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل339.0ثانوية اآلمال للبناتادبيمهج اثير كاظم كريم175334232022118029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل339.0ثانوية المستقبل للبناتادبيمالك محمد كريم جار هللا175335232022106018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل339.0اعدادية الهاشمية للبنينادبيحسن سمير سامي دخيل175336232021019010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل339.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي حسين خليف عبد ايوب175337232021052046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل339.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرفاء يحيى محمد ناصر175338252022053032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل339.0اعدادية الكندي للبنينادبيعبد هللا امير صبري خليل175339232021007021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل339.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبيدنيا عبد الحسن عبد الحسين جاسم175340232022303001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل339.0ثانوية النيل للبنينادبيمحمد عيسى عمران مغير175341232021033051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل339.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيعلي كطران فريح عبد175342232021038007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل339.0ثانوية الحلة للبناتادبيغدير فراس كاظم عباس175343232022100030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل339.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيصفا علي خالد حسن175344252022071029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل339.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزينه مرتضى هاشم فنجان175345232022121025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل339.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيعلي ابراهيم نوماس حمزه175346232021251145

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل339.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحيدر حسين عبد زيد علوان175347232021052030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل338.0اعدادية الثورة للبنينادبيمحمد عقيل رحيم عبيد175348232021003069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل338.0اعدادية الطبري للبنينادبيحسن ابراهيم عبود حمود175349232021061013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل338.0اعدادية الطليعة للبناتادبيشيماء احمد عطا سعيد175350232022088040
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل338.0ثانوية فلسطين للبناتادبيزهراء ميثاق سالم هادي175351232022084014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل338.0ثانوية النجوم للبناتادبيحوراء ماجد سالم عبد الهادي175352232022130009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل338.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيسعاد محمد حلوص عبيس175353232022164011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل338.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيزهراء ماجد مهدي بلكت175354232022164007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل338.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيحسن عباس هادي عبيس175355232021252019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل338.0اعدادية شط العرب للبناتادبيطيبه ناهض يحيى مهدي175356232022124070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل338.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيسيف ياسر حسين عبد الحسن175357232021251116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل338.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيشهد احمد نايف سعود175358272022095040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل338.0اعدادية واسط للبناتادبيبنين مكي طالب حافظ175359252022066006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل338.0اعدادية اليقظة للبناتادبيصابرين جاسم شهيد عبد اسحق175360232022089023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل338.0ثانوية ايليا االهلية للبنينادبيحسين علي جواد كاظم175361252021039003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل338.0ثانوية التراث للبناتادبيبنين مشتاق طالب عيدان175362232022148005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل337.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيعلي عباس مطلك ناهض175363232021251166

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل337.0اعدادية الكسائي للبنينادبينوفل عمار منعم حسين175364262021037038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل337.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيحسين كطران خضير كاظم175365232021251066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل337.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبياكرم كاظم دريول رويضي175366282021046012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل337.0اعدادية شط العرب للبناتادبيزينب جواد عبد الكاظم جواد175367232022124046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل337.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيعبد هللا محمد عبد جواد175368232021050012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل337.0ثانوية الكفل المسائية للبنينادبيامير حسين عبد عبيس175369232021250009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل337.0ثانوية البواسل المختلطةادبيفاطمة محمد رواد جاسم175370232022174020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل337.0اعدادية الكندي للبنينادبيعلي والء زاهر حسن175371232021007031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل337.0اعدادية الثورة للبنينادبيحسين علي حسين علي175372232021003021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل337.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيمحمد ستار حسين محمد175373272021154060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل337.0ثانوية الكفاح للبناتادبيرقية حمزة عبد الكريم حميد175374232022113013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل337.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيكوثر عباس سالم مكي175375232022145028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل337.0اعدادية القدس للبنينادبيمنتظر محمد ساجت طوينه175376232021055069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل337.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبياحمد رضا ابو العوز عبيس175377272021153006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل337.0اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء عباس مهدي صبيح175378232022098072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل336.0ثانوية الرفعة للبناتادبيهجران طالب حسين حمزه175379232022081059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل336.0اعدادية الثورة للبنينادبيضرغام يوسف حسين كشاش175380232021003030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل336.0ثانوية السدة للبناتادبيسميه حيدر حامد جاسم175381232022110028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل336.0اعدادية الكفل للبنينادبيعلي كاظم رحمان عمران175382232021032052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل336.0اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي عبد االمير مراد عبد االمير175383232021043037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل336.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيوجدان نجم محمد عيدان175384232022271160

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل336.0ثانوية الدستور للبنينادبيحيدر حسين ناجي عبد175385232021018010
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل336.0ثانوية الحلة للبنينادبيحسنين محمد صفاء طالب175386232021015010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل336.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيحسن حسين حسن كاظم175387232021199004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل336.0اعدادية الربيع للبناتادبيدعاء رائد فخري كاظم175388232022098049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل336.0اعدادية الجزائر للبنينادبيمحمد حيدر عباس جاسم175389232021043055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل336.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيكرار سعد علي حميد175390232021251189

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل336.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنينادبيمحمد كريم كزار لفته175391232021063033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل336.0اعدادية الكفل للبنينادبيزيد ياسين راضي دحام175392232021032036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل336.0ثانوية التعاون للبناتادبيزينب احمد حسن ثامر175393162022267008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل335.0ثانوية المستنصرية للبناتادبياسراء غانم منعم حمود175394272022141002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل335.0اعدادية االمام للبنينادبيعلي صالح مهدي عبد الساده175395232021013024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل335.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيتبارك باسم عبد الرحيم عطيوي175396162022459008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل335.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيضحى صباح صبري جمعه175397162022236037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل335.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيحمزه كنعان شناوه سريسح175398232021164010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل335.0اعدادية بلقيس للبناتادبيحوراء قاسم هادي هاشم175399232022120015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل335.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيمصطفى صبيح مهدي علوان175400232021256137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل335.0اعدادية شط العرب للبناتادبينور حسام إسماعيل ابراهيم175401232022124099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل335.0اعدادية السدة للبنينادبيعلي عبد عون حسان جودة175402232021016045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل335.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيعلي حامد كاظم لحيدي175403232021252051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل335.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيحسين حامد شريف حمزه175404232021251045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل335.0اعدادية شط العرب للبناتادبيبتول طه حسن طه175405232022124014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيمجتبى عبد النبي صالح علوان175406162021044033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء فريد حسين عبد هللا175407252022080053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيايالف محمود مويزي حسن175408232022178002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0ثانوية الخلود للبناتادبياالء عباس حسين ناصر175409232022137002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0اعدادية الفراتين االهلية للبنينادبيسجاد حسين عبيد كاظم175410232021048007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيفاطمه كريم سلمان حمزه175411232022116026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0اعدادية الربيع للبناتادبيغفران علي مخيف حمزه175412232022098117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0الخارجياتادبياخالص باسم علي مانع175413272022401002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0ثانوية عبد المحسن الكاظمي المختلطةادبينور فاضل عبد العباس سعيد175414232022160010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمه عبد المهدي وهيب خليفه175415162022200015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0اعدادية القاسم للبنينادبيجعفر فريح حافظ دوهان175416232021006009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيحسين علي حسين عبيد175417252021004014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبياحمد جميل جواد كاظم175418232021040002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0اعدادية الثورة للبناتادبيحوراء سليم سعيد رحيم175419232022086017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعباس غانم هاشم كاظم175420272021031105

صفحة ٥٠١٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزينب سلمان عبيد مجيسر175421162022287078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيحسين فاضل لعيبي كاظم175422132021253015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيمؤمل ليث عدنان طعمة175423162021352080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0اعدادية سبأ المختلطةادبيمصطفى ابراهيم عوفي عبد الزهرة175424232021191009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيبشار عيدان هادي عليوي175425232021038001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0اعدادية الكفل للبنينادبيقاسم وهاب رزاق عزوز175426232021032054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0اعدادية البيان للبنينادبيكاظم رزاق جاسم محمد175427232021014049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيقاسم حسن محسن عرجاوي175428232021253113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0اعدادية القدس للبنينادبيعلي رزاق حبيب حسون175429232021055046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعباس عبيد كاظم جوده175430272021031102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0اعدادية المحاويل للبناتادبيتبارك رشاد فخري هادي175431232022115008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل333.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيعلي حسين خلف سلمان175432232021050014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل333.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيمحمد هيثم حسين عباس175433232021251231

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل333.0اعدادية الهاشمية للبنينادبيسلمان خضير عباس منون175434232021019019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل333.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيرقية محمد حسين علي175435162022203015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل333.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبياحمد علي عبد الكريم محمد175436232021256008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل333.0ثانوية الصديق للبنينادبيحيدر عباس رحيم كريم175437232021027018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل333.0ثانوية الجنائن للبناتادبياسماء عباس طرخان علوان175438232022102004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل333.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبناتادبيثريا عباس عيدان جبر175439232022156002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل333.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيانس سالم عباس موسى175440252021044004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل333.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيمحمد ميثم عبد الحسن علي175441232021164027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل333.0ثانوية الرفعة للبناتادبيرفاه زيدان خليف عبادي175442232022081023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل333.0اعدادية الثورة للبنينادبيمسلم علي عباس نادر175443232021003073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل333.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيعلي عيدان رجه عبد النبي175444252021004048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادية الربيع للبناتادبيفرح علي حسن فضاله175445232022098129

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادية الثورة للبنينادبياحمد وهب وحيد كاظم175446232021003005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيمحمد كاظم منديل عبد الرضا175447232021252086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادية ام البنين للبناتادبيلقاء حسين جاسم محمد175448222022152024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادية الثورة للبنينادبياحمد والء صافي ابراهيم175449232021003004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادية الثورة للبنينادبيسيف علي حسين عباس175450232021003029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادية االمام علي للبنينادبيمرتضى ظافر جواد متعب175451232021002049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي كاظم عبيس منذور175452232021052056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادية الربيع للبناتادبيبنين رياض عباس كريم175453232022098034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادية الطليعة للبناتادبيزهراء محمد كاظم فاضل175454232022088030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0ثانوية الرضوان للبناتادبيصفاء محمد عبد زيد علوان175455272022078030
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيسجاد سالم كاظم عبد هللا175456232021183033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادية المعالي للبناتادبينجالء عبد الرضا هاشم محمد175457162022173046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيزينب صالح يوسف عمران175458162022276010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادية الجزائر للبنينادبياحسان سليم توفيق موسى175459232021043001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادية الجهاد للبنينادبيكاظم جواد كاظم محمد175460232021004059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمحمد نشوان علي ناصر175461162021039050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد ميثم محمد حبانه175462272021031191

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادية الجهاد للبنينادبيعباس علي حسين سالم175463232021004041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0ثانوية البتول  للبناتادبيتبارك كرار عبد علي سداوي175464232022104011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادية االمام علي للبنينادبيمحمد حسن محمد سرحان175465232021002045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيبنين عدنان مزعل حسن175466272022070007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادية الخنساء للبناتادبيمروه علي عبد الحر عبيد175467232022087040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيمصطفى راتب عبد زيد سلمان175468232021168015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيمحمد مجيد حميد حسين175469232021001064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادية المدحتية للبناتادبينعمت محمد جاسم نصيف175470232022090057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيمروة اركان كاظم سبتي175471162022383067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيرواسي حبيب عبد الجليل سدخان175472272022095023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0ثانوية الصديق للبنينادبيجعفر عقيل عبد كاظم175473232021027007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادية الربيع للبناتادبيغسق ناطق عبيس حسين175474232022098115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادية الحلة للبنينادبيزين العابدين خضر عبد الحسن مظلوم175475232021020025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادية ام البنين للبناتادبيسجى حيدر مصطفى حمد175476232022091022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيفالح حسن علي ابراهيم175477272021049092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل331.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيحسين اثير صبار راضي175478232021164008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل331.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيزهراء احمد شهيد كريم175479232022271066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل331.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعبد هللا عباس رشيد كريم175480232021002027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل331.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيعلي سلمان غضيب فرهود175481272021153097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل331.0اعدادية الحلة للبنينادبيسعد مهند صاحب خلف175482232021020033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل331.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيزهراء ثامر علوان ناصر175483262022108013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل331.0اعدادية العامل للبنينادبيعبد الرحمن عالء حسين عبد الجبار175484112021015042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل331.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيعلي عماد خضير عباس175485232021253102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل331.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيازهار فليح عبد جابر175486232022083002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل331.0ثانوية االفاق للبناتادبيبيان مظهر عبد ضباح175487232022144011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل331.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبينور حسين علي حسين175488212022160037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل427.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيكرار محمد علي جبار175489232041019133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل419.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيهبه فاضل عبد علي شراد175490232042098206
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل414.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب علي تركي عطيه175491232042271380

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل411.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيهبة حسين محمد حمزة175492232042106091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل396.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزينب هروطا فضيل جواد175493232042077081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل392.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبتول ناصر حسين ترف175494232042271101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل388.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم عبد مهوس175495232042101035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل386.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيقمر عبد الرزاق كامل عبد الكاظم175496232042115149

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل385.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايمان حكمت وهاب شنان175497232042083004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل383.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك عبد مشرع مشهد175498232042083011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل382.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه علي كشاش مشاي175499232042124108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل382.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيحوراء حسين شهيد مهدي175500232042089027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل381.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمرتضى علي دحام كاظم175501232041060134

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل381.0ثانوية الحلة للبنيناحيائيحسن قحطان علي خليل175502232041015003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل380.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساره ميثم لطفي مهدي175503232042109106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل380.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيسجى عبد الزهره عزيز موسى175504232042182013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل380.0اعدادية الطبري للبنيناحيائيناظم ذياب جبر ترف175505232041061070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل379.0ثانوية فلسطين للبناتاحيائيفاطمه حيدر فاضل علي175506232042084012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل379.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمنار محمد كاظم زيدان175507232042087314

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل378.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائينور حسن خضير عباس175508232042092231

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل377.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء حيدر حمزه حسين175509232042083022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل377.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيمينا عالء عبد الزهره عبد175510232042091093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل376.0الخارجيوناحيائيهشام سليم عباس مصطاف175511232041400166

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل376.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايات يوسف ابراهيم مشعل175512232042080006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل375.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمقتدى قحطان خضير شغناب175513232041017164

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل374.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيحسين جاسم محمد ابراهيم175514232041067031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل373.0ثانوية النجوم للبنيناحيائيزيد احمد موسى عبد الحسين175515232041030015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل373.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيمالك هيثم عوده كاظم175516232042091091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل372.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيطيف عماد كاظم نايل175517232042271521

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل372.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيساره خليل اسماعيل جاحي175518232042149035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل371.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائينور اموري عباس هادي175519232042106088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل369.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب زاهر كامل عبيس175520232042271369

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل368.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيعبد هللا حقي عبد الزهره تومان175521232041049031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل368.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي هادي عباس مخيف175522232041251331

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل368.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيفاطمه حسين نجم فارس175523232042130052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل367.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيمحمد حيدر جواد كاظم175524232041059077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل366.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيعلي حيدر عبد زيد خضير175525252041152055
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل365.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيعذراء ابراهيم عبد عون سرحان175526232042128059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل365.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه لواء رحيم مخور175527232042145117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل364.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمصطفى حميد الدين اقبال حميد الدين175528232041020373

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل364.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيمحمد فراس موسى كاظم175529232041255111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل364.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيحسين ثامر عبيد تايه175530232041289010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل363.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي فتالوي كميل مهدي175531232041003060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل361.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيهدى راجي سرحان هادي175532242042130146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل360.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمحمد طالب جواد كاظم175533232041173138

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل360.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيحسين شافي مرداس هالل175534232041256030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل360.0اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي احمد كاظم علوان175535232041016039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل360.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبنين رضا شعبان سعيد175536232042271116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيضفاف رافد مهدي عبد175537232042271518

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيمحمد جاسم صكب جاسم175538232041255100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنيناحيائيعلي صميم موح عراك175539232041063009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى عمار نوري عبد هللا175540232042304209

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0ثانوية زهرة الفرات للبناتاحيائيزينب عبد الرضا كاظم حسون175541232042146019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء عامر عبد حسين175542232042080058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل358.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيهيفاء حمزه صاحب مطرود175543232042091108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل358.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيزينب حسين كاظم جبر175544232042105036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل358.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمحمد عباس عبيد جبار175545232041251401

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل358.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيآيات فاضل صكر كاظم175546232042091003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل358.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيحسين جواد عجمي معين175547232041060030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيمصطفى حيدر عطا هللا جعفر175548272041152094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيبنين عباس جاسم زويد175549232042108014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء محمد عباس حسين175550272042068101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيبنين جواد كاظم هادي175551232042302001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد عامر عبد الكريم محمد175552232041003002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيرواء عدنان راضي صبيح175553232042140030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيحسن حيدر علي احمد175554232041067024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيعلي محمد فرج عبد175555112041004066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي زهير عبد عباس175556232041002169

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل356.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشهالء عماد موسى ثكب175557232042120146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل355.0الخارجيوناحيائيعلي منتظر محمد عبدالخضر175558252041400083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل355.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد قاسم حسين رزوقي175559272041014228

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيشهد علي كاظم بعيوي175560232042271470
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيسكينه حسين عبد االمير سعيد175561232042124081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيفاطمه حسين عبيس كريم175562232042102069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيسجى صالح حماد كردي175563232042104033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائياحمد محمد مضر عباس175564232041004007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0الخارجياتاحيائيعذراء كريم حسين عليوي175565232042401076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيختام كاظم عبيد حسون175566232042109047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل352.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيسعاد هشام علي هاشم175567232042121075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل352.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيعذراء علي غازي عبود175568232042271531

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل352.0ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيمسلم حيدر كتاب عجمي175569232041162023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل351.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسجى باسم حمزة كاظم175570232042271423

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل351.0ثانوية الدستور للبنيناحيائيعبد هللا منير عبد هللا فليح175571232041018029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل351.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيحوراء عباس كاظم جار هللا175572232042107035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل351.0ثانوية البشائر للبنيناحيائيعلي عباس صبر شنان175573232041028032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل350.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعبد هللا عناد خضير علي175574232041005078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل350.0ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيكرار حيدر حمزه عبيد175575232041219013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل350.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبتول عباس جابر علي175576232042142051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل350.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيساهره كاظم حمزه كاظم175577232042083034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل350.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيبنين هاني عبد الرضا حمزه175578232042124025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل350.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيمريم سلمان جبر عبيس175579232042157053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيغفران محمد مرزه حميد175580232042177037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء رشيد حميد كاظم175581242042220345

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيغفران حيدر رضا حسون175582232042210008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0ثانوية سيناء المختلطةاحيائيعلي كاظم حبيب عزبه175583232041206009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائينور فارس سامي عبد علي175584232042091102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء مكصد عبيد كريدي175585232042271348

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيغيداء مهدي شبيب حسين175586232042177038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيزهراء كريم حسن نزام175587232042118030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل348.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائينور سمير كتاب رهيف175588232042077137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل348.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيزهراء كاظم عبيد كريم175589232042101036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل348.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائينداء نجم محمد عيدان175590232042124130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل348.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء عباس فؤاد مسلم175591232042147037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل348.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمحمد حمزه مطشر عبد االمير175592232041251385

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل348.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيباقر حيدر حسين نعمه175593232041012020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيعلي حسين عبد زيد سلمان175594232041050014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0ثانوية عدن للبناتاحيائيازهار فاضل عبد الحسين نهابه175595232042076007
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيكوثر طرخان هادي حسين175596232042271640

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيحبيب حمودي جاسم ياسر175597232041252039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيباسم نجم عبد الهادي عباس175598232041198006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيميساء اسماعيل علي اشنيتر175599232042131077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيصباح كريم حماد كردي175600232042104038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيرقيه حسين عواد عباس175601232042130024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيصادق عامر صاحب عبد الساده175602232041017071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيزينب موسى كاظم جاسم175603232042092134

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0ثانوية الباقر للبناتاحيائيرفيده عباس كاظم عبود175604232042105027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0ثانوية االنبار المختلطةاحيائيزينب علي ابراهيم عبد175605232042217007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد حسن صالح175606232042141013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيابتسام حسن يوسف محمد حسن175607232042092001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيقدس محمد محي كاظم175608232042090151

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيحيدر حسين عبد حسون175609232041199008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزينب سليم شاكر حميدي175610232042091056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0ثانوية االبداع االهلية للبناتاحيائيسجى حاكم فليح حسن175611242042147005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيسيف عبيد يوسف نادوس175612272041152037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي عادل حلبوص حمزه175613232041007126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيحسين حميد محسن عبد الحسن175614232041219005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل344.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيعمران حمزة حميد عبد الكاظم175615232041052053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل344.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعبد القادر ميثم عبد الواحد زنكاح175616232041251240

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل344.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه رحمن سايب كاظم175617232042157047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0اعدادية البيان للبنيناحيائيصالح اسماعيل هاشم مظلوم175618232041014055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيعبير حليم جاسم محمد175619232042271526

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبشائر غانم حسن شعالن175620232042271108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشهد حسام ماجد صاحب175621232042120139

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيسمى حامد طهيلي شدهان175622232042304143

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيرقيه بشار غالب سهيل175623232042121044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشهالء لؤي محمود حسين175624232042088318

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحنان كريم كاظم بخيت175625242042220862

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل342.0ثانوية الضحى المختلطةاحيائيزينب مؤيد محسن نجيب175626232042218008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل342.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء عماد مطشر مسلم175627242042220360

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل341.0ثانوية النجوم للبنيناحيائيزيد عباس جاسم حمزه175628232041030017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل341.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرسل علي جاسم محمد175629232042119046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل341.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزهراء حسين حمزه جاسم175630272042093046

صفحة ٥٠١٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل341.0الخارجيوناحيائياحمد عباس حسين عبيد175631232041400010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل341.0ثانوية العمادية المختلطةاحيائيمنتظر سعود ناجي مزهر175632232041230036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0ثانوية النيل للبنيناحيائيمحمد فاضل عبد زيد علوان175633232041033113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايات محمد طالب محمد صالح175634232042087030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعامر فاروق مرزا حسين175635232041012067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيعلي حيدر علي مظلوم175636232041038041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل338.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيامير علي عبد الحسين مكي175637232041020052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل338.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائياركان احمد عزيز جبار175638232041257022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل338.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحيدر محمود سلمان محمد175639232041012048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل338.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيغدير عبد الحسين جواد كاظم175640272042058240

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل338.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيعقيلة علي مدلول صكب175641232042127083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل337.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمؤمل عمران موسى عبد الزهراء175642232041257184

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل337.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيطيبه عقيل حميد رشيد175643232042220020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل337.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعبد هللا اثير عبد االمير شاكر175644232041252128

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل337.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيمريم رحمن محسن حسين175645232042077120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل336.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسام وهاب رشيد سرهيد175646232041173026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل336.0ثانوية المجد للبنيناحيائيطه عباس هاشم حسين175647232041025028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل336.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائينرجس عدنان هادي حسين175648232042271706

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل336.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيموسى جوده عباس عامر175649222041028144

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل335.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعباس قاسم جهادي محمد175650232041252123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل335.0ثانوية كوثى للبناتاحيائينورالهدى حازم كسوب راشد175651232042305163

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0اعدادية البيان للبنيناحيائيعلي نبيل عباس شناوه175652232041014082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائياكرم علي حمزه عليوي175653232041164003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيهدى عبد الهادي جاسم عبيس175654232042172036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0الخارجياتاحيائيتقى علي حمود زاير175655222042401024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل333.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيارسالن حسين عبد هللا علي175656232042142009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل333.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمصطفى حسين جعفر عبيد175657232041012138

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل333.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيفاطمه عبد الطيف كاظم راجح175658232042077110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل333.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيهديل احمد طالب عبيد175659232042271788

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.2ثانوية التحرير للبناتاحيائيبنين وهاب ارزوقي شناوه175660232042096021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل332.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيحوراء جليل كاطع وادي175661232042137017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل379.0اعدادية السدة للبنينتطبيقيعلي خالد هاشم محمد175662232051016025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل370.0ثانويه ابي تراب للبنين - الوقف الشيعيتطبيقيحمزه رحيم سرحان كاظم175663232051036008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل364.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتتطبيقيزهراء كاظم عبيد عباس175664232052141006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل362.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيزيد حازم جاسم طالب175665232051019020
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل360.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيحسين علي صالح عبد175666232051251085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل359.0ثانويه ابي تراب للبنين - الوقف الشيعيتطبيقيرعد مؤيد زغير عبيس175667232051036012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل358.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيحسين عباس طالب موسى175668232051257034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل358.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيامير حيدر عادي جياد175669232051019007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل358.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيمنتظر حيدر عبد محمد175670232051017070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0اعدادية الفجر المختلطةتطبيقيزيد احمد جاسم محمد175671232051173009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيمهدي صالح هادي محمد175672232051251370

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل357.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيفائز عباس تركي محسن175673232051257105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل355.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيشهد ابراهيم صالح اعبيد175674232052271150

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل355.0ثانوية االعالم للبنينتطبيقيامير محمد صكبان شاهر175675232051066002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل355.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيحسين عباس عبد الحمزه عيدان175676232051251076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل355.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقياية ضياء يوسف عمران175677232052271030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل355.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيسجاد رزاق هاتف حساني175678232051252064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيامير ميثم هاتف حساني175679232051252021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل354.0ثانوية الحلة للبناتتطبيقياسراء حمزه مهدي عزيز175680232052100003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل353.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي عباس محمد سوادي175681232051003049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل352.0ثانوية سيناء المختلطةتطبيقيعلي محمد كزار هارف175682232051206022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل352.0ثانوية البقيع المختلطةتطبيقيعلي معتصم شمخي ياسر175683232051225004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل351.0ثانوية السدة للبناتتطبيقيتبارك احمد عبد علي عوده175684232052110003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل349.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيفاطمه عادل احمد لطيف175685232052086045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل348.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقيعلي حمزه زغير محمود175686232051038027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل348.0اعدادية الجماهير المختلطةتطبيقيايات ماجد محمد كاظم175687232052183003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيعالء كاظم حامد كاظم175688232051017038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيمنتظر رائد محسن راهي175689262051010073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل347.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقينور ماجد عبد علي شمران175690232052121017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل346.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيمحمد عدنان كاظم حسين175691232051017059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل345.0ثانوية االنفال المختلطةتطبيقيكوثر حسين عبد هللا زعيري175692232052169012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل344.0ثانوية السدير المسائية للبنينتطبيقياحمد خليل شناوه حاجم175693242051216004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل344.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمصطفى قاسم غليم حمود175694282051151775

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0اعدادية الفجر المختلطةتطبيقيعبد الحسن صاحب علي حسن175695232051173010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيرقيه وليد كاظم محمد175696232052124023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل343.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهراء عباس حسين عباس175697232052124027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل342.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيايات وسام علي حمزه175698272052064010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل341.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيابتهال صالح عبد مهدي175699232052080001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل340.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيامير خليل محمد جواد175700232051251032
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل338.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيسجاد هاني عبيد كسار175701222051307077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل336.0ثانوية الباقر للبنينتطبيقيمصطفى مكي سالم عباس175702232051046041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل336.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم خالد داخل175703162051122010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل335.0ثانوية السهول المختلطةتطبيقيحسام كاظم حسين فخري175704232051182002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل334.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيرقيه جبر عزور عطيه175705242052220087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل333.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقياحمد عيدان عبد زيد عبهول175706232051205001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل333.0ثانوية الحلة للبناتتطبيقيشمم سالم عزيز هاني175707232052100025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل333.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيحوراء يحيى كاظم عوده175708222052151006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل333.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيكرار حيدر كاظم حسون175709272051046068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل330.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيرباب جواد عبد الواحد عبد الساده175710232052091012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل330.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيمحمد رحيم كاظم نصار175711222051310188

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل330.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيعلي سعدون كاظم خضر175712262051049023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل330.0ثانوية السهول المختلطةتطبيقيسجاد رياض هادي نوماس175713232051182006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل329.0اعدادية السدة للبنينتطبيقياحمد حمزه احمد كاظم175714232051016003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل329.0اعدادية السدة للبنينتطبيقيمهدي احسان علي سلمان175715232051016039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل329.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيمؤمل فالح راشد حسين175716232051251279

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل329.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيمصطفى محمد علوان عبد هللا175717272051045106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل328.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد فاهم محمد حسين175718232051003065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل328.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيحسام عبد طرير عبيد175719232051257024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل328.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعبد هللا واثق عباس عبد175720232051004020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل325.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقياسعد حمزة محان حسن175721242051013002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل325.0ثانوية الحلة للبناتتطبيقيغدير علي هادي عبد175722232052100031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل325.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيحسين علي حنون جاسم175723132051002023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل324.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيمريم مسلم حمود عبد الرضا175724272052061014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل321.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقياحمد سالم نوري عبد النبي175725222051373007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل320.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد فائق داخل وحيد175726272051150173

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل318.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيفاطمه مهدي محمد علي هاشم175727272052065042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل317.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيسجاد حسين كريم رحمان175728272051036035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل317.0ثانوية البستان للبناتتطبيقيابتهال علي حبيب محمد175729272052105001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل315.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقينور الهدى مسلم حسن راضي175730232052091033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل314.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيامير عدنان موسى جوده175731232051044003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل313.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيعلي سالم يوسف عبد الحسين175732162051353107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل312.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيمحمد الدره حسن بنيان حسون175733242051064041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل312.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيهدير هيثم وكع كريم175734242052220241

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب389.0ثانوية النجاة االهلية للبنينادبيحيدر حسين جبر محمد175735132021047002
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب385.0ثانوية المسعودي للبناتادبيبنين عدنان حسين علوان175736232022095011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب368.0اعدادية الروافد للبنينادبيجاسم محمد حسن مراد175737112021025008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب360.0اعدادية المحاويل للبناتادبيفاطمه عبيد كاظم محمد175738232022115038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب359.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعاصم حامد خليف مهدي175739232021008048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب359.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيحيدر عدنان محمود حسن175740232021178016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب359.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيمصطفى صادق مهدي حسن175741232021253153

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب358.0اعدادية المشروع للبنينادبيخالد جمال عبد الرزاق كاظم175742232021010014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب358.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيليث عادل عبيد حسون175743232021255073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب358.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسين علي عبد حمزة175744232021052023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب358.0اعدادية الكوثر للبناتادبيمالك رائد عبد العباس فاضل175745232022114033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب358.0اعدادية الفاو للبناتادبيزينب محسن حديد جاسم175746232022111030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب358.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعبد هللا حسين محمد حميد175747232021008052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب358.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيمحمد حيدر كعيد عبود175748232021001061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب358.0ثانوية المربد المختلطةادبيابراهيم احمد ابراهيم محمود175749112021152001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب357.0ثانوية المسعودي للبناتادبيفاطمه عامر حسين علوان175750232022095033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب356.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيمصطفى علي بهيان جاسم175751232021253156

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب356.0ثانوية الوند للبناتادبيتبارك حسين عبيد حسين175752272022090008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب356.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيغيث عبد الرضا مطلب كاظم175753232021052060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب356.0اعدادية االستقامة للبناتادبيبنين محمد زغير عبيد175754152022058016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب356.0ثانوية العامل للبنينادبيمصطفى احمد حسين عبيد175755232021026021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب356.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيحسن جاسم متعب خاجي175756272021152019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب356.0ثانوية البواسل المختلطةادبيتبارك مهدي محمد مطر175757232022174008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب356.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبينبراس عباس عبيد خضير175758232022271142

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب355.0اعدادية المدى للبنينادبيمالك عبد االمير تايه رحال175759272021026045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب355.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيحسين ثامر سلمان حسين175760232021253047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب355.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتادبيبراء حسن محمد عبد الزهره175761232022150002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب355.0اعدادية المدى للبنينادبييوسف خليل حسين عايد175762272021026057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب355.0ثانوية البتول  للبناتادبيشهالء فاهم حميد معيدي175763232022104023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب355.0اعدادية السدة للبنينادبيعباس داود سلمان سداوي175764232021016034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب355.0اعدادية المسيب للبناتادبيسكينه فاضل ناجي فاضل175765232022117066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب355.0اعدادية حيفا للبناتادبيمروه رحيم علي كاظم175766232022122045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب354.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيجعفر الصادق سعدون مجيد عباس175767232021190003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب354.0ثانوية صفين المختلطةادبيعلي حيدر حذيه عبادي175768232021195013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب354.0ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنينادبيعباس عبد الرحمن عبيس عالوي175769232021286001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب353.0ثانوية المنتظر المختلطةادبيعلي صالح نجم عبيد175770232021196009

صفحة ٥٠٢٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب353.0الخارجيونادبيامير احمد خضير سعود175771112021400019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب353.0الخارجيونادبيحيدر مهدي وهيب داود175772112021400043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب353.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيسماوي دعيبل مرزه حمزه175773232021255044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب353.0ثانوية المستنصرية للبناتادبينبأ حسن هاشم عبيد175774272022141063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب352.0ثانوية الوثبة للبنينادبيعباس جابر عرار مطر175775222021056004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب352.0اعدادية السجاد للبنينادبيياسر عدنان نعمه مزعل175776232021031064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب352.0اعدادية حيفا للبناتادبيغسق ستار جميل حمادي175777232022122040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب352.0ثانوية السيدة هاجر للبناتادبيورود امير كاظم عيدان175778232022306006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب351.0ثانوية النهروان المختلطةادبيعلي هادي دليمي جاسم175779232021181020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب351.0ثانوية النهروان المختلطةادبيمحمد ثامر بدر جانون175780232021181023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب351.0ثانوية مهدي البصير للبناتادبيميساء شهاب حمد عبد الكاظم175781232022133015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب351.0اعدادية حيفا للبناتادبيتقى وصفي احمد اسماعيل175782232022122018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب351.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيآيات وليد تركي شالل175783232022119001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب351.0ثانوية السيدة هاجر للبناتادبيفاديه نعمان جليل حنتوش175784232022306002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب351.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيأنس عامر خلف كاظم175785232021001003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب351.0ثانوية النهرين المختلطةادبيرحيم خليل حمود كاظم175786232021197007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب351.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيحسين فاضل عباس راضي175787232021255028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب351.0ثانوية النهروان المختلطةادبينوري صباح كامل خميس175788232021181032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب351.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي يوسف نايف حسن175789232021008076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب351.0اعدادية الفاو للبناتادبيخديجه جويد جمال حسين175790232022111019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب350.0ثانوية الوثبة للبنينادبيسجاد رشيد عباس عبد هللا175791222021056002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب350.0الخارجياتادبينوال رزاق علي حسون175792232022401120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب350.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعالء عبد هللا نجم عبيد175793232021008057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب350.0ثانوية النجاة للبناتادبينور الهدى محمد عبد محمد175794232022139020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب350.0ثانوية بيروت للبنينادبيعلي محمد عبد هللا فهد175795232021022026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب350.0ثانوية الفضائل للبناتادبينورا حبيب شبيب دايش175796232022112024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب350.0اعدادية الروافد للبنينادبييوسف علي عبيد عايد175797112021025053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب349.0الخارجيونادبيعلي جعفر عبد الكاظم ماضي175798152021400120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب349.0اعدادية الكوثر للبناتادبيمالذ علي حسن دخل175799232022114032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب349.0ثانوية الرباط للبناتادبيسرور ماجد عبد علي عوده175800112022121044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب349.0اعدادية اسماء للبناتادبيبنين هادي هاشم عاصي175801232022093016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب348.0ثانوية الغدير للبناتادبيسجى عماد متعب حسين175802232022131011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب348.0ثانوية عرفات المختلطةادبيعبد هللا حيدر اسماعيل ابراهيم175803232021161013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب348.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبينبأ حسن زنهير صلبي175804132022123035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب348.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيعلياء حسين احمد عوده175805232022119059
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب347.0اعدادية السجاد للبنينادبيعلي محمد فاضل كاظم175806232021031041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب347.0اعدادية المدى للبنينادبيكاظم عباس كاظم فرحان175807272021026042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب347.0اعدادية االمام للبنينادبيامير شامل عبيد عبد الرحمن175808232021013002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب347.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيزياد احمد حسين جوير175809232021190009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب346.0اعدادية الكوثر للبناتادبينجاة علي هاشم خلف175810232022114037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب346.0اعدادية المسيب للبناتادبيفاطمه وليد راضي عباس175811232022117092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب346.0ثانوية الوركاء للبنينادبيعبد هللا شاكر رهيف غافل175812232021034031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب346.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيسجاد فالح رحمة شدة175813122021002023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب345.0اعدادية المسيب للبناتادبيزهراء حسين خضير عبد175814232022117047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب345.0اعدادية االمام للبنينادبيحيدر مالك عبيس عناد175815232021013010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب345.0ثانوية البتول  للبناتادبيداليا محمد هادي كاظم175816232022104013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب345.0ثانوية السيدة هاجر للبناتادبيفاطمه حسين كامل خضير175817232022306003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب345.0اعدادية اسماء للبناتادبيشيماء موسى عمران حسين175818232022093045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب345.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبييقين اسيل نجم عبد الساده175819232022271162

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب345.0اعدادية عشتار للبناتادبيهاجر كريم ابراهيم عيدان175820232022125032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب345.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي عامر عبد الكاظم معارز175821232021008067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب344.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيعلي ستار عبد الجبار كاظم175822232021253097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب344.0اعدادية السرور للبناتادبيكوثر رائد جابر عبيس175823242022085039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب344.0اعدادية المحاويل للبنينادبيصالح علي صالح عبد175824232021008043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب344.0ثانوية الدرعية للبنينادبيمهدي عماد خليل راضي175825232021170028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب344.0ثانوية النيل للبنينادبيحسين مؤيد لطيف جواد175826232021033015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب344.0اعدادية المحاويل للبناتادبيحنين حسين حمزه عمران175827232022115011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب344.0ثانوية قرطبة للبناتادبيامال احمد ناظم فرحان175828232022126005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب343.0اعدادية حيفا للبناتادبيغفران محسن عطي حميد175829232022122042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب343.0اعدادية التاميم المسائية للبنينادبيعلي صالح هادي فليح175830222021310023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب343.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيأمير رشيد عمران جبار175831232021253012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب343.0اعدادية االمام للبنينادبيياسر خضير هربود غافل175832232021013040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب343.0اعدادية عكاظ للبناتادبيياسمين عزيز علي عزيز175833272022088107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب343.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعبد الجبار ضياء جبار جاسم175834232021008050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب343.0ثانوية عرفات المختلطةادبيوسن يونس حسن جبر175835232022161006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب343.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيسجاد علي عويد فياض175836232021253068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب342.0ثانوية البتول  للبناتادبيزهراء ثامر كريم موحان175837232022104018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب342.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبياحمد محمد شحاذه عبد175838192021013005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب342.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسن مهدي جاسم محمد175839232021052018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب342.0ثانوية بيروت للبنينادبيعلي صالح مهدي مخيف175840232021022023
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب342.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيمنتظر حكمت عبيد جيجان175841232021178035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب342.0ثانوية بيروت للبنينادبيعلي موفق جدوع عبيد175842232021022027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب342.0اعدادية بلقيس للبناتادبيساره سالم جواد فرحان175843232022120020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب342.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيزين العابدين خليل ابراهيم جاسم175844252021012091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب342.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيمالك حسين علي عاشور175845232022271133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب341.0ثانوية االبتكار المختلطةادبيزينب حسين هادي عبيد175846232022228005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب341.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد ثائر حازم نذير175847232021052065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب341.0ثانوية نور العلم للبناتادبيطيبة سعدي عبود عمران175848112022118021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب341.0اعدادية الفاو للبناتادبيحوراء صباح فواز احمد175849232022111017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب341.0اعدادية المثابرون للبنينادبيحسين نجاح حسن حمود175850222021376031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب340.0ثانوية البتول  للبناتادبيعواطف كاظم مشحن عبد175851232022104026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب340.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمصطفى صبيح حمزة عبيد175852232021052073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب340.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيرسول حسين خضير عمران175853232021190008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب340.0ثانوية الوركاء للبنينادبييوسف محسن عبيد طالل175854232021034054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب340.0اعدادية السجاد للبنينادبيعمر احمد محمد عبيد175855232021031044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب339.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبياكرم صالح مهدي صبيح175856232021256018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب339.0اعدادية المسيب للبنينادبيكرار حيدر جمال عبد المهدي175857232021009088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب339.0اعدادية المسيب للبنينادبيفوزي هاشم فوزي حسين175858232021009084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب339.0اعدادية اسماء للبناتادبيحنين فالح شاكر عبود175859232022093017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب339.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيسرى صالح جوده جسام175860232022119046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب338.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيامير خرباط مهدي عبد الحسن175861232021164004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب338.0ثانوية الحيدري المختلطةادبيليلى حمزه حمود نمش175862232022213002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب338.0اعدادية المسيب للبناتادبيعذراء صادق محيسن حمزه175863232022117079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب338.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينادبيمحمد باقر كاظم ناهي سعدون175864252021209009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب338.0اعدادية الياقوت للبنينادبيكرار عماد داود رهيمي175865272021038088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب338.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيفاطمه حسن علي عبد175866232022178014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب338.0ثانوية الفالح المختلطةادبيصباح حسن علوان حسين175867232021198012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب338.0اعدادية اسماء للبناتادبيمريم حمزه جواد كاظم175868232022093055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب338.0اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء كاظم فليح حسن175869232022093031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب337.0اعدادية عشتار للبناتادبيهبه خالد عبيد عامر175870232022125033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب337.0ثانوية السدة للبناتادبينبأ نجاح سهيل عبد هللا175871232022110042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب337.0اعدادية السدة للبنينادبيمصطفى حسين علي عبيس175872232021016071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب337.0اعدادية الفاو للبناتادبيكوثر محسن سواد محل175873232022111044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب337.0ثانوية البتول  للبناتادبيسميه عماد ظاهر حبيب175874232022104022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب337.0ثانوية الصديق للبنينادبيمصطفى كريم عايز نجم175875232021027058
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب337.0اعدادية اليمامة للبناتادبياالء إسماعيل محمد حسن حسين175876162022167004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب336.0اعدادية العامل للبنينادبيماهر عبد هللا محمد حمزه175877112021015070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب336.0اعدادية العقيلة للبناتادبينور الهدى جاسم سموم دغل175878152022040118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب336.0ثانوية الهالل المختلطةادبيسجاد كريم صالح مهدي175879232021179015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب336.0ثانوية البواسل المختلطةادبيمحمد خضير عبد هللا عنيد175880232021174015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب336.0اعدادية المسيب للبنينادبيمنتظر ميثم مهدي حنتوش175881232021009113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب335.0ثانوية الصديق للبنينادبيحيدر فيصل عبد العزيز غثوان175882232021027019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب335.0اعدادية اسماء للبناتادبيهيام حميد ابراهيم علي175883232022093073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب335.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيباقر عبيد غازي حسين175884232021253032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب335.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينادبيعمار هاشم ابراهيم محمد175885112021201042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب335.0ثانوية البواسل المختلطةادبيليث علي ظاهر عبادي175886232021174014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب335.0اعدادية الفاو للبناتادبيبراق حازم حمود كيطان175887232022111013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب335.0ثانوية الصديق للبنينادبيعلي شامل عطيوي فيصل175888232021027038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب334.0اعدادية اسماء للبناتادبيبشرى جليل شوكان مرزه175889232022093010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب334.0اعدادية ام البنين للبناتادبيساره اكرم محمد حسن محمد175890232022091021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب334.0ثانوية الوند للبناتادبيلمياء جبار عباس صياح175891272022090028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب334.0ثانوية االبتكار المختلطةادبيشهد فاضل حسين عليوي175892232022228006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب334.0ثانوية النيل للبنينادبيالحمزه كريم عزاوي بيوض175893232021033007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب334.0ثانوية قرطبة للبناتادبيصابرين جبار هادي لهمود175894232022126027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب334.0ثانوية الوركاء للبنينادبياحمد عبد هللا منسي عيسى175895232021034001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب333.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيهمام عبد الخالق خضير عباس175896112021029058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب333.0اعدادية المسيب للبناتادبيغفران فالح حسن طربال175897232022117087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب333.0اعدادية الوفاء للبناتادبينور محمد قاسم حنون175898292022058037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب333.0اعدادية اسماء للبناتادبيمالك عباس كاظم عبيد175899232022093059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب333.0ثانوية الصديق للبنينادبيمحمد علي عباس كريم175900232021027055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب332.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيزكي لفته بعنون نهير175901142021205058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب332.0ثانوية المسعودي للبناتادبيأيه جياد كاظم عوده175902232022095001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب332.0اعدادية عكاظ للبناتادبيصفا راضي حمزة نصار175903272022088064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب332.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيحسام حسن كليب زريجان175904232021001014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب332.0ثانوية عائشة للبناتادبيهاله جاسم محمد صايل175905112022082034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب332.0ثانوية الصديق للبنينادبيمحمد الصادق احمد عبد الزهره حميد175906232021027050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب332.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيعبد هللا سعد جابر جاسم175907112021164004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب331.0اعدادية اسماء للبناتادبيدعاء حامد حمزه جسام175908232022093021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب331.0ثانوية النجوم للبنينادبيعلي عبد الحسين عبد علي ابراهيم175909232021030017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب331.0اعدادية القدس للبنينادبيعبد هللا حسن حاكم حلواص175910232021055035
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب331.0ثانوية مهدي البصير للبنينادبيحسن حسين فاضل محيسن175911232021058007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب331.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيعبد هللا عواد ابراهيم جاسم175912272021152053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب331.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي عبد  االمير شبيب رسن175913152021008117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب331.0اعدادية المسيب للبناتادبينجالء محمد مهدي حسون175914232022117104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب331.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيزهراء عبد نور جاسم كاظم175915232022145016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب331.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيعائشه محمد لطيف كاظم175916232022128031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب330.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيمخلد عبد الحسين سلمان حمزه175917232021199018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب330.0ثانوية عرفات المختلطةادبيفاطمه ثامر عبيد سرهيد175918232022161004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب330.0ثانوية عرفات المختلطةادبينور عدنان عكال حميد175919232022161005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب330.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيأبراهيم سلمان قدوري أبراهيم175920212021010001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب330.0اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي صالح هادي محمد175921232021043036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب330.0اعدادية المسيب للبناتادبيبنين قحطان مهدي عبد هللا175922232022117021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب330.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيدعاء مقداد فرحان علي175923212022179019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب330.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيزهراء حاكم شراد جعاطه175924232022108010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب330.0ثانوية النيل للبنينادبيمهيمن جاسم محمد كاظم175925232021033058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب330.0اعدادية المسيب للبنينادبيعباس عالء موحان عبد الحسين175926232021009061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب330.0اعدادية المدى للبنينادبيمهند محسن طامي عناد175927272021026054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب330.0ثانوية الوركاء للبنينادبيليث صالح ظاهر عبد175928232021034042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب330.0ثانوية الحوراء للبناتادبيعال محمد عبد الحسين جاسم175929232022103021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب330.0الخارجياتادبيايات صالح الدين عبد الرزاق احمد175930112022401021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب330.0اعدادية الكوثر للبناتادبيشهد عبد الحسن علي شاهين175931232022114024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب330.0اعدادية الجهاد للبنينادبيابو الحسن علي هادي حولي175932232021004001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب330.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيحسين باسم محمد كاظم175933232021252021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب330.0ثانوية المصطفى للبنينادبياحمد فرحان محمد احمد175934232021045001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب329.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيمحمد سعيد علي يعقوب175935162021353048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب329.0اعدادية الثورة للبناتادبيميامين علي ناجي معارك175936232022086046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب329.0ثانوية مناوي باشا االهلية للبنينادبيسيف عامر يوسف مهنا175937162021137001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب329.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسين رحيم حيال حمدان175938152021003022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب329.0ثانوية مهدي البصير للبنينادبيحسين احمد محمد هندي175939232021058011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب329.0ثانوية النيل للبنينادبيعلي نجم عبد هللا دحام175940232021033044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب329.0اعدادية االبتكار للبنينادبيحسين تركي يوسف محمد175941112021151016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب329.0اعدادية اسماء للبناتادبيرواء يحيى شوكان مرزه175942232022093027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب329.0اعدادية حماة للبناتادبيديانه سعد حامد حايف175943112022084052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب329.0اعدادية الفكر للبناتادبيزهراء علي حسين علوان175944152022056040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب329.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينادبيعمر عامر محمد مصطفى175945212021274075
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب329.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيمنتظر سلمان محسن عزيز175946162021358072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب329.0اعدادية الروان للبنينادبيسيف محمد حسين ماهور175947162021023012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب329.0اعدادية التنمية للبنينادبيسجاد عباس حامد محمود175948262021030015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب329.0اعدادية كوثا للبنينادبيحسن محمد جابر خضير175949232021051008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب329.0اعدادية الفاو للبناتادبيزينه فاضل عبد علي ديكان175950232022111033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب329.0اعدادية االمام علي للبنينادبيخضر عبد االمير خضير عبد هللا175951232021002018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب329.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينادبيعبد هللا هاشم عبد محمد175952112021201032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب329.0اعدادية طليطلة للبناتادبياالء احمد الطيف عبيد175953232022092005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب329.0اعدادية التسامح للبناتادبيعهد حسين علي عبد175954142022076092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب329.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيمرتضى علي حسين علي175955272021020056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب329.0ثانوية مريم العذراء للبناتادبيبنين عادل عبد هللا كاظم175956232022082006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب329.0اعدادية الثورة للبنينادبيتمار يحيى محي هجهوج175957232021003012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب329.0اعدادية حيفا للبناتادبيمريم صباح عبيد حسين175958232022122048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبياحمد صباح جبار زبين175959122021047008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيمحمد رضا جواد حساني175960232021251217

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية التعاون للبناتادبيزمرد خالد جالل قادر175961112022105027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحسن عمر كاطع عبود175962132021012025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيبراء خضير عباس حمد175963112022095018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية االعظمية للبنينادبيحسين عادل حسن شوقي شويش175964132021001034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبياحمد عواد نصار عويد175965222021028004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنينادبيفاهم احمد كامل شعالن175966232021258020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيكرار فائز محسن محمد رضا175967272021153112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية الرواد للبنينادبيحسن علي عبد الكاظم راضي175968212021077021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينادبيبشار راشد حسون سهيل175969112021204032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0ثانوية الشجعان للبنينادبيجهاد عماد سلمان علي175970262021176010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية االخالص للبناتادبينور رياض عبد الرزاق مكطوف175971112022112147

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0الخارجياتادبياالء ابراهيم عبد الحسين حديد175972122022401006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينادبيمصطفى حامد كاظم قاسم175973162021428006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية االبتكار للبنينادبيزياد طارق علي روكان175974112021151022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء حسين جبر عبود175975132022118050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0ثانوية مريم العذراء للبناتادبيايه علي حسن علوان175976232022082004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0ثانوية الباقر للبنينادبيعباس حسام عباس هجيج175977232021046025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية الربيع للبناتادبيبراء علي كاظم موسى175978232022098024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيزينب فرحان عيدان براك175979232022099029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيعلي حارث احمد خلف175980112021210050
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية السدة للبنينادبيجعفر لطيف عبيد عناد175981232021016008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيعلي مهدي معارج علي175982122021200094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0الخارجياتادبينور محمد محمود باصي175983142022401197

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية المدى للبنينادبيكرار غانم سالم حسن175984272021026043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعز الدين نافع عيسى حسين175985152021009089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيفرقان طالب جاسم نجم175986232022271127

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0ثانوية االجيال االهلية للبنينادبيكاظم عبد كاظم عباس175987262021060005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0ثانوية جابر بن حيان االهلية للبنينادبيهمام نعيم علي نجم175988142021180010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيفاضل حسين علي شمخي175989142021029057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيامير رحيم لعيبي دبخ175990132021025003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0ثانوية السدة للبناتادبيسوسن فالح حسين علي175991232022110029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0الخارجياتادبيسجى حامد عبود ردام175992112022401112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيغزوان جواد كاظم لفتة175993162021112029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0ثانوية النهضة المسائية للبناتادبياسراء خالد شحاذه عباس175994112022217002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0ثانوية الحياة المختلطةادبيعلي عباس عليوي شامي175995262021151013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0ثانوية بني تميم المختلطةادبيعبد هللا حسن عباس حبيب175996182021279008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمصطفى مهند شاوي محيسن175997142021029073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية حلب للبنينادبيمحمد اياد شيال محمد175998262021013142

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية السدة للبنينادبيحسين علي خضير عبيد175999232021016016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية األبلة للبناتادبيزينب باسل علي جاسم176000162022171032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0ثانوية سومر للبناتادبياية احمد علي حسين176001142022072011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية اسماء للبناتادبيمريم احمد حازم مهدي176002232022093054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيمشتاق محمد خلفه حسن176003232021050028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيعبد الرحمن مشعان حسين كاظم176004112021189050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيحسنين محمد كريم رخيص176005232021253044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمنتظر ابراهيم حريجه محمد176006132021012129

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية االصيل للبناتادبيام البنين حسن هادي ناجي176007112022064003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيزين العابدين حسن خميس حسين176008142021026041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0ثانوية البصير االهلية للبنينادبيمحمد حمود كريم علوان176009162021412016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية السجاد للبنينادبيهاشم خشان نعمه راضي176010232021031060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيحمزه احمد عبار حميد176011212021001020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية بلقيس للبناتادبيإيناس سالم عطيه كاظم176012232022120003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0ثانوية سومر للبناتادبيموج منقذ طالب زبون176013142022072096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيأمير حامد حسن عاشور176014232021253011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنينادبيغيث جواد كاظم راضي176015232021258019
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمصطفى ضياء عبد هللا ابراهيم176016142021201256

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية الكرامة للبنينادبيعلي واثق عدنان منخي176017262021004062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0إعدادية النضال للبنينادبياحمد يوسف احمد محمد176018142021014004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينادبيرحيم ابراهيم عبد الحسين جبار176019232021038005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0ثانوية وهران للبناتادبيصفا ماهر محمد لفته176020112022115014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0ثانوية الجنائن للبناتادبيزهراء خالد ابراهيم ناجي176021232022102013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيايوب علي داود سلمان176022142021012012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية البلديات للبنينادبيزكريا عبد الجبار حنون مجيسر176023142021037078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيعلي محمد جواد كاظم176024132021025046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيكرار ياسر خليفه بدن176025282021021041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنينادبيعباس جواد عبد مسلم كاظم176026232021012016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0ثانوية المصطفى للبنينادبيسعد خضر عباس لطيف176027232021045014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء قيس صادق جعفر176028112022077025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيروان مهدي علوان حسين176029142022098012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيايات عدنان عبود كريم176030112022073006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيبراء كاظم هادي محسن176031232022127007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيموسى محمد غانم سالم176032142021012081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيمحمد رحيم منقاش جبر176033152021074097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية عشتار للبناتادبيغفران شعالن ظاهر محمد176034232022125019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيجعفر صالح عفصان صباح176035142021012018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0ثانوية الرباط للبناتادبينور الهدى سامي عبد الرزاق رشيد176036112022121058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسين مكي حسين علوان176037272021049041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبياسعد خالد عيسى محمد176038232021251021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية صفية للبناتادبيبلقيس كاظم عبد هللا موسى176039142022075032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية حطين للبناتادبيايه ثائر عزت احمد176040132022103004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيموسى جواد راجي ماكان176041232021257078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0ثانوية الدستور للبنينادبيعبد المحسن طالل عبد المحسن حمزه176042232021018014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينادبيعلي جاسم كاظم حزيم176043262021200037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية المسيب للبنينادبيجعفر حيدر علي عبيد176044232021009020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية النجاة للبناتادبيمريم محمد عبد مشلوش176045152022042077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0إعدادية الجزيرة للبنينادبياحمد مؤيد عدنان حسون176046142021018004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيحسنين علي عباس كاظم176047262021201040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيعبد هللا رائد عبد الحسن عبد الحسين176048232021256078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية المناذرة للبناتادبيزهراء رياض حسن حجي176049232022078018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية الربيع للبناتادبيمنى قاسم عبد علي خلف176050232022098140
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسين علي محمد حمزة176051142021030035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية المؤمل للبنينادبيياسر يقضان سامي محمد176052232021060040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية العراق للبنينادبيحسين واثق نجم عبد176053122021009093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمنتظر محمد عبيد ناصر176054262021025065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0ثانوية كصيبة المختلطةادبينور علي موزان محسن176055262022173008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحيدر علي مكي قدوري176056272021044045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية االبرار للبنينادبيعلي طه عطيه مشري176057262021016023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية الجهاد للبنينادبياحمد عدي حاتم عبد االمير176058232021004004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيرسل نجم عبد هللا عبد الرحمن176059162022236018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعلي نعمان بنيان فاليرز176060112021180112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيآمنه خالد احمد حنون176061112022111002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية السدة للبنينادبيكاظم سالم كاظم مهدي176062232021016052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية الفداء للبناتادبيخديجه رعد محسن زيدان176063142022100023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيبنين حافظ جميل سلطان176064162022383010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسين علي خلف حردان176065152021018024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية طليطلة للبناتادبيطيبه حاكم خليف حسن176066232022092043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسين سوادي ادريول كبر176067152021015035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيحوراء رعد راضي خريبط176068112022137008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيبتول عبد االمير محمد علوان176069232022271024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0ثانوية باب العلم للبناتادبيزهراء علي حسين عليوي176070122022123016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيتبارك علي وهم مزعل176071142022132002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعلي جاسم باني ورسن176072152021017084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبياحمد رزاق عتوي الزم176073152021008007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنينادبيمصطفى علي عباس هادي176074232021258025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتادبيدعاء صالح محمود شاكر176075102022134005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيايثار عبد المحسن حكمت محمود176076212022098008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينادبيمصطفى صباح صاحب سعيد176077212021274098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0ثانوية ابن البيطار للبنينادبيعلي عبد الكاظم عبيس مانع176078232021163022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيرسول طالب حيدر محمد176079152021006036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية الشيماء للبناتادبيبراء كريم حميد حوشي176080122022098005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية االعظمية للبنينادبيابراهيم عباس فيصل ابراهيم176081132021001009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية الثورة للبنينادبيكاظم حسين كاظم زغير176082232021003062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين حامد دنو جاسم176083142021012027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية طه للبنينادبيزين العابدين احمد عبد الوهاب عبد الرزاق176084142021177058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0ثانوية االقتدار للبناتادبيفاطمة حسن سامي مهجر176085162022289026
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0ثانوية النضال المختلطةادبياسامة مالك سلمان خضير176086112021157006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعلي حامد عبد الرضا محيسن176087222021054046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0ثانوية سفوان المسائية للبنينادبيعلي يعقوب يوسف فرحان176088162021356025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحيدر علي عبد العالي حسون176089152021008061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيحسين عالء كاطع زبين176090112021202013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0ثانوية ابن رشد للبناتادبيانتظار هاشم كاظم محمد176091232022099003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحيدر مصطاف شالكه محسن176092142021048037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0ثانوية االصالة للبناتادبياطياف نصيف جاسم عباس176093112022083004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمالك سعيد محمد علي شفيج176094262021047159

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي كريم فرحان مزعل176095262021015070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية حلب للبنينادبيجالل حسن حمد عيال176096262021013021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0ثانوية الراية المختلطةادبيحارث مثنى غزاي عبد االمير176097212021021005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0ثانوية واسط المختلطةادبيعلي فاضل هادي صالح176098132021174008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية المسيب للبناتادبيعذراء محمد مهدي حسون176099232022117081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزينب حميد سالم عباس176100162022217051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية الحلة للبنينادبيعلي محمد جاسم ناجي176101232021020048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبياحمد صباح فاضل جاسم176102162021352008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية السدة للبنينادبيانور رضا عاروض سلمان176103232021016007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمحمد علي طعمة جبار176104162021047076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0ثانوية ابن الفارض للبنينادبيعباس حسين علي حسين176105212021015016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيمجتبى سعيد محمد حسن176106122021200112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0ثانوية وهران للبناتادبيشهد صالح عبد هللا غفوري176107112022115013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةادبيسجى غني عيدان ابراهيم176108232022208009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية النصر للبناتادبيشفاء واثق فخري عبد الحسين176109122022112072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0ثانوية التراث للبناتادبيياسمين طالب كاظم شياع176110232022148038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبينبأ رائد هاتو شريجي176111142022099084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية االبرار للبنينادبيحسين محمد هادي مشري176112262021016005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيزين العابدين عبد الرضا محمد هويدي176113262021043009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبياية عباس حمزة عباس176114162022217013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهرة رياض عبود عباس176115212022155053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي حسن محمد زاير176116142021024177

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0اعدادية الشموس للبناتادبيغدير احمد وحيد عبد176117232022101014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيهاشم علي هاشم حسان176118132021252145

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0ثانوية السدة للبناتادبيروان حسين محمد ثامر176119232022110017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتادبيهبه محمد صالح غركان176120262022251024
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيسيف سعد عبد الحسين اسماعيل176121152021006053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0ثانوية العقيدة للبناتادبيام البنين فراس غضبان حمود176122162022231004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0ثانوية النضال المختلطةادبيبراء عامر محمود مصطفى176123112022157006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0ثانوية البتول  للبناتادبيحوراء بهاء عبد عون راضي176124232022104012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0اعدادية الحفرية للبناتادبياسيل عدنان جبار بحت176125262022091004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيحوراء حيدر محمد شمران176126262022112008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين امير زهير جواد176127112021009024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيفاطمه سعيد حسين ترف176128262022079032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيعباس محمد طهيلي علي176129232021256070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمنتظر سعد محمد عبد176130142021049101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيعلي فريد علي حسين176131162021371079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0ثانوية الوارث االهلية للبنينادبيعلي عادل حبيب كاظم176132232021290001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0ثانوية الحياة المختلطةادبيحسين سعد ناصر مظلوم176133262021151004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0اعدادية المكاسب للبنينادبيمحمد مثنى نفيل ناصر176134272021003072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيياسر محمد علي احمد حسن176135112021180178

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيوليد خالد جاسم محمد176136262021044058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0اعدادية النهروان للبنينادبيباقر علي رحيم راضي176137152021020010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0اعدادية زينب للبناتادبيزهراء كريم كاظم عبد هللا176138142022110071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيشهد مرتضى عبد علوان176139232022128025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيقاسم حسن يوسف حسن176140162021371087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيياسمين عقيل صوجر كاظم176141262022072055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0ثانوية الوركاء األهلية للبناتادبياستبرق محمد عبد الساده خريبط176142132022090001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0اعدادية القطيف للبنينادبيحسن كنعان صوجر كاظم176143262021041010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0اعدادية المسيب للبنينادبيكرار احمد مهدي سالم176144232021009086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0اعدادية الربيع للبناتادبيفضاء علي حسن حمود176145232022098132

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيلمى سالم نايف مريوش176146112022136071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0اعدادية البلديات للبنينادبيعالء حسين مجيد سلطان176147142021037125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0اعدادية الرضوان للبنينادبيسجاد محمد علي جاسب الزم176148162021047032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبيزهراء مثنى عبد ياسين176149122022171003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيرغدة رزاق هادي بخيت176150112022095048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيروان ايوب يوسف علوان176151262022148004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0اعدادية العامل للبنينادبيحيدر كاطع عبد الحسين طاهر176152112021015023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيضرغام عدي عباس محسن176153152021075063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيطيبه احمد الزم مطلك176154122022134110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيندى لفته يابر جفات176155262022089039
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0ثانوية مهدي البصير للبناتادبيالرا سعد حسن جاسم176156232022133013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0ثانوية الرحمن المختلطةادبياديان سامي محمد جاسم176157232022165002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0ثانوية مهدي البصير للبنينادبيياسر جبار خليف مسير176158232021058040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0ثانوية الفالح المختلطةادبيناظم شارع مياح شطب176159232021198027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيرضا كاظم فرحان عبد176160262021203021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0اعدادية السدة للبنينادبيمحمد جاسم عبيس لفتة176161232021016061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0اعدادية المسيب للبنينادبيعبد هللا علي حسين كاظم176162232021009066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0اعدادية البراق للبنينادبيحسين محمد حسين جوده176163152021002048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0ثانوية النيل للبنينادبيبالل صباح جاسم سلوم176164232021033009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيكرار قاسم عبد هللا فرحان176165262021203050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيحسن عباس حسين حسن176166162021340011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0ثانوية مهدي البصير للبناتادبيزهراء علي حسين عبيد176167232022133006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0ثانوية مؤتة للبناتادبيفاطمه لفته فاهم محمد176168112022116029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0اعدادية الثقلين للبنينادبيايمن احمد عزيز علي176169122021048012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0اعدادية األزكياء للبنينادبيحسين ثائر ياسر محمود176170162021097024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيإبراهيم علي نعمه ياسر176171132021026001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0ثانوية الجنات االهلية للبناتادبيفاطمة فؤاد حسين ارجاب176172162022334012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0ثانوية الغسانية للبنينادبيعبد هللا كريم جبار محمد176173262021156040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0ثانوية الصادق األمين المسائية للبنينادبيحسين باسم مطشر عطية176174112021205008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيامير انمار عبد الغني يوسف176175172021011008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيعمران عدنان علي لفته176176232021253110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0اعدادية الثورة للبنينادبيحسين صالح حسن عبود176177232021003020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0اعدادية بغداد للبناتادبيساره منير جاسم محمد176178102022117024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0اعدادية السجاد للبنينادبيعلي المرتضى قاسم كاظم حمزة176179232021031038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0ثانوية المشرق العربي للبناتادبيساره حميد نعمه مطر176180162022148012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0ثانوية االندلس المسائية للبنينادبيعلي نائل اسماعيل عبد هللا176181132021256026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيفاطمه عبد الهادي فرحان سلمان176182252022089050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيمحمد ناظم صفوك هادي176183232021254075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0اعدادية الثورة للبنينادبيعلي نجاح حسن هاشم176184232021003056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0ثانوية الوارث االهلية للبنينادبيعلي غسان حسين كاظم176185232021290002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيكاظم خالد عدنان حنيحن176186142021012063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبيمحمد علي جاسب عبد الكريم176187132021257111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0ثانوية االسراء المختلطةادبيعبد الجليل عبد  الرحمن عبيد علوان176188112021169004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0ثانوية النجوم للبنينادبيمحمد عالء يحيى ابراهيم176189232021030026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0ثانوية االزدهار االهلية للبنينادبيعبد المهيمن حافظ نجم عبد هللا176190232021289013
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيتبارك عبد مالح بريسم176191212022097023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيانوار سعد عبيد خضير176192232022271011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةادبيقاسم محمد ابراهيم محمد176193232021205024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0ثانوية الرباط للبناتادبيايات رزاق عبد عوفي176194112022121008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0اعدادية المسيب للبنينادبيمظهر حسين حاتم عذاب176195232021009110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمشتاق صادق احمد عواد176196112021034042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0اعدادية الحفرية للبناتادبيرحاب سلمان مزعل عارف176197262022091018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبينور جواد كاظم عودة176198162022383082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي محمد عيسى مهدي176199232021040030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيعامر جبير جيجان غيالن176200262021201084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب323.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعمر احمد جاسم حمود176201232021008077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب323.0اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيحسين عالء حسين علي176202162021365019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب323.0ثانوية ام قصر للبنينادبيمحمد خالد حميد عليوي176203212021047004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب323.0اعدادية األبلة للبناتادبيزينب محمد كريم لفته176204162022171036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب323.0اعدادية الكندي للبنينادبيمنتظر ستار جابر ناصر176205232021007045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب323.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيزينب احمد مجيد حسين176206132022112021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب323.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيحمدي صالح مهدي حمدي176207142021205047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب323.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيمنتظر جاسم فيصل حسين176208142021200157

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب323.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيفؤاد سعود حاجم سلطان176209232021253111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب323.0ثانوية نور العلم للبناتادبيمنار هاشم جاسم حمادي176210112022118030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب323.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيعبد هللا عبد المحسن محمد مطرود176211152021072118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب323.0اعدادية الحلة للبنينادبيليث فراس علي حسوني176212232021020057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب323.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيمنتظر عبد العظيم قاسم جاسم176213162021358073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب323.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيعلي حميد محسن علي176214232021001042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب323.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيمحمد عبد الرزاق عبد الكريم عبد الصمد176215232021251223

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب323.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيحيدر فالح ثامر جعاز176216242021038030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب435.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيزهراء ابراهيم كامل خليف176217232042139025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب391.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيعلي عدنان الفي حسن176218232041178028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب382.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيبنين عباس ساجت خضير176219272042081022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب368.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيامير سامي عبد الجاسم عطيه176220232041002023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب360.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمنتظر رعد جبر عبادي176221232041019182

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب359.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيرضوان فاضل حمدان حمزه176222272041035037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب357.0ثانوية البتول  للبناتاحيائياسراء محمد طارش راشد176223232042104004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب356.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزهراء صافي محمد عبد الرضا176224272042081054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب356.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيام البنين راغد هادي حمزة176225232042107008
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب356.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيرؤى خالد ساهي حسون176226232042093051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب354.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيحنين عبد الكاظم حسين شالش176227232042271175

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب350.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين علي حسن صخيل176228232041031026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب349.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياطياف جلوب عطيه سقف176229232042119010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب349.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيمنار احسان محمد علي حسون176230232042115165

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب347.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيحسن عبد الكريم جبر طاهر176231232041067025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب347.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيهدى عالء جواد عواد176232232042305171

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب345.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيليث عبد هللا داود سلمان176233232041010104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب344.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيوسن ياسين عطيه عباس176234232042119136

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب344.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمحاسن جاسم كاظم حسن176235232042271653

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب341.0ثانوية عفك المسائية للبنيناحيائيعلي عبد الزهره محيسن جاسم176236242041208031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب341.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيعذراء محمود عمران شياع176237232042125068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب333.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائينور عباس عبد هللا حمزه176238272042088215

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب333.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي حامد هادي ساجت176239232041173090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب332.0ثانوية نور المصطفى االهلية للبنيناحيائيأرشد عامر عبد فرحان176240232041287002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب332.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائياحمد باسم حسون عبود176241232041252003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب332.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمرتضى امير عباس عيسى176242232041043060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب331.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي خالد لفته فهد176243232041051096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب331.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيزهراء حمزه كاظم محمد176244232042126038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب330.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحسين باسم محمد خضير176245232041008033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب330.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيوليد ميثاق حميد جاسم176246232041051181

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب330.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه ثامر جواد كاظم176247232042093131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب330.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمحمد مهدي فيصل ديوي176248232041251427

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب329.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيدعاء شهيد سالم دوهان176249232042271206

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيسجاد محسن كريدي كاظم176250232041031045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب328.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحسين هاشم حسين حمزه176251232041282030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيحسن فليح حسن شناوه176252232041257046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيضحى جعفر محان كظيم176253232042124088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب327.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيفاطمة رياض اوحيد عبود176254232042091075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيحيدر علي حسين غافل176255232041253034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيحسنين مالك كريم ذياب176256232041185009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب326.0ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيزينب سليم عبيد غازي176257232042159018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيحسن حسين حسن عليوي176258232041257042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد حاتم علي اسود176259232041006141

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب325.0ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيعباس حسين حالوي فرحان176260232041219010
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيزيد علي شاكر عبد الزهره176261252041008085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب323.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيحسن محمد فرهود عيسى176262232041060023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب322.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين محمد سلمان176263232041251403

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب322.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه احمد سامي حمزه176264232042142240

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب320.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيسجاد محمد جبر جراد176265232041253047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب319.0ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائياحمد مهدي احمد محمد176266112041204002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب317.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيالزهراء مؤيد محرج عبادي176267232042187002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب317.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبنين رياض عزيز جودة176268232042127011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب316.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي فاضل راشد مزعل176269232041173106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب315.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيعلي محسن جبار اسد خان176270232041256102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب314.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائييوسف عبد الرحيم موسى بدن176271242041207184

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب314.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيمخلد رزاق حسين صالح176272242041204128

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب310.0ثانوية العمادية المختلطةاحيائيمصطفى باسم حسون عبود176273232041230032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب309.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيشهالء غانم كريم سلطان176274242042124122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب304.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيحسن تحسين كاظم هاشم176275272041152018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب303.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائياحمد جاسم حسين علي176276232041292001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب356.0ثانوية العامل للبنينتطبيقيعلي فالح حسن احمد176277232051026017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب354.0ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيضياء نزيه كطل شراد176278222051309013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب346.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيمنتظر محمد مهدي جواد176279232051031045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب342.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيزين العابدين سعد خضير عبد هللا176280232051008029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب341.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيزينب خالد خليف مهدي176281232052271120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب324.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيحاتم كريم عبد الزهرة ابراهيم176282162051426008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب319.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيثامر حيدر عبادي رسول176283272051151020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب319.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيمرتضي كاظم عبود جبر176284272051154238

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب318.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيبراق حسين عبد علي قنبر176285222052323133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب305.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيحسين عبد الزهره جمعه كريم176286152051018012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب305.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيحاتم كريم منديل واوي176287232051044007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد364.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب قحطان عبد الستار رشيد176288212022138018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد359.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيرفاه مجيد كامل بجاي176289252022063010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد359.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمرتضى نزار عبد الرزاق زامل176290152021009153

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد359.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد مجيد اسماعيل مجيد176291252021012174

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد359.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبياحمد عبد هللا حمد شرموخ176292272021022007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد359.0ثانوية النجوم األهلية للبناتادبيتبارك عمار ابراهيم اسماعيل176293252022055006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد359.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيعباس فاضل معين عبد علي176294252021150040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد359.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيسجاد اموري طاهر عطية176295252021020009
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد359.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيبان فارس كاظم جواد176296252022170020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد358.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرسل محمد عبد الساده بعيوي176297252022086079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد358.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيجنات علي عبيد فياض176298272022072010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد358.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيحسنين كريم جخيم معارك176299222021300025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد358.0اعدادية ميسان للبنينادبيعلي ناظم كامل جوده176300252021011049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد358.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيجليل فرحان عاجل جاسم176301232021200005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد358.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيسميه جاسم حسين قاسم176302252022057019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد358.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتادبينور علي لفته حسن176303252022063023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد357.0ثانوية الرملة للبناتادبيبنين احمد عبيد حسين176304252022061012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد357.0ثانوية الصالحية المسائية للبنينادبياحمد عبد هللا كشاش حيدر176305242021212004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد357.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحيدر عباس عبد المحمد حسون176306252021012078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد357.0اعدادية عشتار للبناتادبيرانيا قاسم عليوي حسين176307232022125010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد357.0اعدادية الصباح للبناتادبيزينب حسين ياسر هادي176308252022064061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد357.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيطيبه محمد جاسم حمد176309252022086165

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد357.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيرفاه محسن حسين تايه176310252022193043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد356.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاطمه خضر عباس منخي176311252022086188

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد356.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينب علي موسى كاظم176312252022086130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد356.0ثانوية الكفاح للبناتادبياسماء سعد حسين جوده176313232022113002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد356.0اعدادية المنار االهلية للبناتادبيايات صباح عبد كاظم176314252022058006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد356.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيامير صادق كاظم علوان176315252021207004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد355.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيابتهال محمد شهيد عبيد176316252022078005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد355.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينور لؤي علي حسين176317252022086232

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد355.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزهراء عبد االمير جبار شخير176318252022193058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد355.0ثانوية الشريف الرضي للبنين - الوقف الشيعيادبيعلي نبيل سبع سلمان176319242021054004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد355.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبينور الحسين عباس كريم عبادي176320252021008200

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد355.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيقحطان نعمه تركي كدر176321252021122116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد355.0اعدادية المنار االهلية للبنينادبيمحمد علي باسم وهب كاظم176322252021022008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد355.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيرقيه خالد طليل عطشان176323252022193045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد355.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيماهر قحطان منعم ياسر176324252021122123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد355.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحيدرة احمد كاظم عبد هللا176325252021008059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد355.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيسجاد عدنان شعالن جعفر176326252021026007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد355.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيمنير حميد عبيد عبد علي176327252021113033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد355.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيفاتن باسم كامل هاشم176328252022086178

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد355.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيحوراء برهان ياسر جابر176329252022113004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد355.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبينور سمير عيدان كريم176330252022085051
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد354.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيختام عبد الحمزه كريم حسين176331242022186016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد354.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيزهراء ذاكر عبد هللا خليل176332252022096029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد354.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيفاطمة طه محمد علي176333112022068050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد354.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيزيد كاظم حمزاوي مرزوك176334252021122068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد354.0ثانوية النجوم األهلية للبناتادبيشهد جاسم كاظم جاسم176335252022055013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد354.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحيدر مهند جابر صبر176336252021012082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد354.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزينب موسى خير هللا حريمس176337252022193075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد354.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيغدير حاكم خضير حسون176338252022086170

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد354.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء ساجت حنوش حمزه176339252022078057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد354.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمسلم عزيز كزار حمزه176340252021122145

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد353.0ثانوية المناذرة للبنينادبيحيدر محمد عبد الزهره محمد176341252021017010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد353.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيمحمد جاسم محمد حسين176342252021020023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد353.0ثانوية الصالحية للبنينادبياحمد سمير مري عبود176343242021022007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد353.0اعدادية خولة للبناتادبيايمان عبد الغفور نوري مفتاح176344242022116004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد576.6ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيمسلم عقيل سالم جواد176345242041048040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد502.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزهراء مسلم عليوي ناصر176346282042073027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد396.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيندى نوماس خضور زغير176347252042170612

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد391.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيغدير عبد الصاحب كاظم جاسم176348252042086108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد390.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائينور الهدى احمد عباس عبد الواحد176349252042193154

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد383.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيايمان حيدر غفار محي176350272042067007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد382.0اعدادية التحرير للبنيناحيائيمحمد ماهر عبد االله خلف176351252041050036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد382.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيساره عائد عجمي تيموز176352252042059520

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد378.0الخارجياتاحيائياسراء ضياء عبدمسلم صاحب176353252042401003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد376.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيزهراء فائز فاضل شنته176354252042089064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد376.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيانوار مزاحم عبد عزيز176355252042110008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد437.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمهدي باقر حيدر يونس176356252051205137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد359.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيحسن ناجي جواد عبد الرضا176357252051150048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد359.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيضحى حسن طالب علي176358162052301032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد358.0ثانوية المصابيح المختلطةتطبيقيعلي ياسين جدوع عبد هللا176359232051201023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف380.0ثانوية الحضر للبناتادبينور هادي كاظم ظاهر176360272022051069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف376.0اعدادية الجزائر للبناتادبيزهراء علي كريم هالل176361252022091026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف374.0ثانوية االسراء للبناتادبيرسل نجاح شاكر مجلي176362252022088014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف372.0الخارجياتادبيزهراء عيدان عبد نور حساني176363252022401059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف365.0اعدادية الصباح للبناتادبيبنين صاحب عباس محل176364252022064027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف364.0ثانوية عدن للبناتادبيزينب ليث عبد العباس حسن176365112022094051
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف359.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبينور حيدر يونس علي176366252022171063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف359.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيرقيه حسن داخل مظلوم176367252022056032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف359.0ثانوية المناذرة للبنينادبيحسين عبد الزهرة شريف غايب176368252021017006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف359.0اعدادية االفتخار للبناتادبيضحى حسن جاسم محمد176369252022079074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف359.0اعدادية الصباح للبناتادبيزينب حمودي جعاز حمود176370252022064063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف359.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيامال حمزة مالك عبود176371252022193012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف359.0اعداديه امنة الصدر للبناتادبيبنين عبد علي ياسر طارش176372252022082006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف359.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيكرار حيدر نوماس حمادي176373252021121012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف359.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيحنين سالم لطيف نزال176374252022053023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف359.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيغيث صالح مهدي حسن176375252021008126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف359.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيحسين مظلوم كاظم حسين176376252021207010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف359.0ثانوية القدس المسائية للبنينادبيعلي أحمد عبد الحسين علي176377252021152034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف358.0ثانوية االشراق للبناتادبيشذى عبد هللا صخيل كاظم176378252022195023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف358.0ثانوية االكرمين للبناتادبيفاطمه نعيم عبد الرضا كريم176379252022081026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف358.0اعدادية الصباح للبناتادبيزهراء رحيم بناوي صالح176380252022064056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف358.0اعدادية شمس الحرية للبناتادبياالء جواد حسن جواد176381252022094001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف358.0ثانوية غزة للبناتادبيسميه حيدر جواد نور176382242022097031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف358.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيامير احمد جابر عصواد176383252021008012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف358.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيرقيه فالح عبد الحسين مهدي176384252022085021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف358.0اعدادية المنار االهلية للبناتادبيصابرين عبد الحسن حمزه جياد176385252022058019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف358.0الخارجيونادبيمحمد قاسم محمد ناجي176386252021400100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف358.0ثانوية القدس المسائية للبنينادبيعقيل خشمان سلمان تاجر176387252021152033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف358.0ثانوية نهج البالغة للبناتادبيمريم ماجد جواد رحيم176388242022145035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء صالح مهدي حمزه176389252022086101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبينرجس عمار والي ستار176390252022086223

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين رضا هادي علي176391252021008039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0ثانوية الخوارزمي للبنينادبيعلي جاسم محمد عبيد176392252021021014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبينور كريم احمد عباس176393252022096068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيمصطفى رائد ناجي حميد176394252021153049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحمزه عبد االمير حميد اسماعيل176395252021116026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0ثانوية االشراق للبناتادبيرجاء محمد جميل محمد176396252022195009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيجعفر هاشم جواد كاظم176397252021008026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0اعدادية هل اتى للبنينادبيحسن مالك حمزه محسن176398252021203013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0ثانوية االسراء للبناتادبيتبارك سالم فرحان علوان176399252022088007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيعلي محمد حسن جابر176400252021150053
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين ماجد عبد اليمه حسن176401252021025017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيمرتضى غالب جواد رسول176402252021025055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0اعدادية االبراج للبنينادبيمسلم عزيز دخيل عناد176403252021027082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0ثانوية اليرموك للبنينادبيحارث سالم فليح حسن176404242021023002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0اعدادية االمير للبناتادبيساره مسعود جاسم عباس176405252022083020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيياسين سرحان ابو الجيج ثجيل176406252021004092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيأحمد حسين عذاب زغير176407252021025003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف356.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيزكريا محمود علي حسن176408252021024124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف356.0اعدادية ميسان للبنينادبيحسين علي عبد عبد الساده176409252021011019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف356.0ثانوية نهج البالغة للبناتادبيغدير حيدر عبد الحسين بعيوي176410242022145027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف356.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين علي مهدي شنوف176411252021008049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف356.0ثانوية المناذرة للبنينادبيامير رزاق موسى كاظم176412252021017001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف356.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيزيد احمد كناوي ضايف176413252021044013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف356.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيشعاع قاسم عباس حوله176414252022080069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف356.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيرباب سعدون مالك حسين176415252022193036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف356.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيضحى حسن علوان محمد176416252022113010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف356.0اعدادية االفتخار للبناتادبياشواق فليح مهدي موسى176417252022079003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف356.0اعدادية االفتخار للبناتادبيافراح جبار صالل محمد176418252022079004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف356.0اعدادية النضال للبنينادبيسجاد باسم صاحب حسون176419242021014027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف356.0ثانوية الكرار المسائية للبنينادبيأمير سوادي عيدان موسى176420252021163003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف356.0ثانوية االكرمين للبناتادبيفاطمه قاسم عبد هللا زغير176421252022081025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف356.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيياسر مكصد محسن حسون176422252021012236

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف356.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيزيد عبد الكاظم حسن حالوب176423252021025024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف356.0اعدادية شمس الحرية للبناتادبيشهد عمار واوي ماشي176424252022094016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف356.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمنتظر حاكم حسن عبد176425252021044047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف356.0ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينادبيمحمد حسين عبد هللا نوح176426252021164056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف355.0ثانوية االنتصار المختلطهادبيامير باسم جبار عبد العباس176427252021036002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف355.0اعدادية االفتخار للبناتادبيبراء ناظم عباس جعفر176428252022079015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف355.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيعبد هللا زيد علي غائب176429252021026009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف355.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمنتظر علي جيثوم عبد الحسين176430252021024324

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف355.0اعدادية غماس للبنينادبيعباس حمزه فرحان لفته176431242021016038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف355.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزهراء عبد مسلم مهدي عرنوص176432252022086104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف355.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبياحمد رياض حسن علوان176433252021047001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف355.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحسن محمد عواد كاظم176434252021012159

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف355.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيجنات علي عبد الحسين علي176435252022071011
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف355.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينادبيحسين علي جاسم محمد176436252021049007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف355.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيحيدر عماد ياسر خضر176437252021160021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف355.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيايات علي احمد كزار176438252022080010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف355.0اعدادية الجزائر للبناتادبيزهراء احمد جابر علي176439252022091024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0اعدادية تلعفر للبناتادبيعلياء محسن قاسم سعيد176440172022261011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيزهراء رافد حسن مطلك176441252022078054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيايمن حسين محمد عبد الرضا176442252021160007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0اعدادية القادسية للبنينادبيمقتدى موحان عبد المهدي هادي176443252021211049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0ثانوية اليرموك للبنينادبيعلي ناصر جاسم كاولي176444242021023011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0اعدادية سيد االنام للبنينادبينور الدين ازهر سرحان نعمه176445252021025063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيرضا احمد مكصد عبد176446252021122060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيفيض حسين فاضل ناصر176447252021122113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0اعدادية القادسية للبنينادبيمحمد باقر عادل عبد باجي176448252021211040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيحمزه جبوري كريم هلول176449252021025018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0ثانوية المناذرة للبنينادبيشهاب احمد صاحب علوان176450252021017011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيعتاب عبد الحسين محمد سدخان176451252022071033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0اعدادية صنعاء للبناتادبيغدير نهاد نجاح مهدي176452252022075048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينادبيسجاد حيدر غني محمود176453252021049011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيايه عامر عليوي مال هللا176454252022089006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0ثانوية تبارك المختلطةادبيمحمود سعدون عبد كريم منصور176455252021115017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0اعدادية الزهراء للبناتادبيفرقان علي محمد سعد176456252022093047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0ثانوية نور الياسري المختلطةادبيحسن فالح هاتف محمد176457252021117007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف353.0الخارجياتادبيزهراء قاسم صفر غلوم176458252022401061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف353.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبياديان جاسم محمد جاسم176459252022086005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف353.0اعدادية واسط للبناتادبيبنين ماجد جبر راضي176460252022066005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف353.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيرقيه عماد عبد مسلم عمران176461252022073017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف353.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبييوسف عباس يوسف باقر176462252021026022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف353.0اعدادية االفتخار للبناتادبيرسل مجيد كريم صالح176463252022079032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف353.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيمصطفى عبد مسلم محمد علي عباس176464252021160052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف353.0اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيحمزه كصاد طعمه شبل176465252021212010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف353.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمسلم ناجح حنتوش فضالة176466252021012197

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف353.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينورا علي مطر كاظم176467252022053094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف353.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرسل كريم خلف عباس176468252022053031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف353.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينادبيحسن جواد ابو الهيل حمود176469252021049004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف353.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيايه علي مروه حسن176470252022056014
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف353.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيكريم عكش شتيوي جاسم176471262021047155

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف353.0اعدادية االبراج للبنينادبيسجاد نور جساب عطيه176472252021027036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف353.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيسجى احمد محسن كريم176473252022089037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف353.0اعدادية القادسية للبنينادبيحسين ثامر عادل شعالن176474252021211008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف353.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيحسين تكليف جبار صاحب176475252021150018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف353.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد رحيم محمد علي176476252021025049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف353.0اعدادية الفدائي للبنينادبيكرار حمزه كاظم حجار176477252021013025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيزينب نجم عبد هللا حسان176478252022107025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحيدر عمار عبد الكاظم شياع176479252021024111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيليث جواد عبد الكاظم لفته176480252021024222

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0اعدادية الفدائي للبنينادبيحسن كاظم عبد علي عبد176481252021013011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتادبيمنار علي حاتم جبار176482252022063018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمصطفى كريم محمد حسن176483252021116076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيعلي جمعه عبد زيد عذاب176484252021122099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيحسنين سليم ناجي ياسين176485252021121001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0اعدادية الجزائر للبناتادبيحنان فاضل عبد اليمه جاسم176486252022091014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينادبيزيد باقر جبار طالب176487252021164029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيزيد راضي غالي حمزه176488252021004020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0اعدادية هل اتى للبنينادبيكرار حسين حميد محسن176489252021203030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0اعدادية الحيرة  للبنينادبيمحمد فجري حميد عناد176490252021015043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0اعدادية القادسية للبناتادبينبأ نوماس تكليف عبد176491252022111033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيبنين فاضل عبيد حسن176492252022171012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيمصطفى كاظم هالل عبد الزهره176493252021025060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياحمد عدنان حسين هادي176494252021024020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينادبيمصطفى عباس جاسم محمد176495252021049021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0اعدادية المنار االهلية للبناتادبيزينب حيدر سلمان محمد حسين176496252022058014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيباقر حيدر خضير عباس176497252021024045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0اعدادية صنعاء للبناتادبيمالك حسين طعمه عبد عون176498252022075057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0اعدادية نور الحسين للبناتادبينور حيدر فاضل عباس176499252022078126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمريم كريم ناجح جابر176500252022053079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0الخارجيونادبيمحمد باسم زين دغيم176501252021400092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبينبأ رائد ناجي حميد176502252022089054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0اعدادية ميسان للبنينادبيعلي ماجد حميد طالب176503252021011047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيساره حسين الفي جاسم176504252022193079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0اعدادية االفتخار للبناتادبيزينب حسين جبر عبود176505252022079054
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0ثانوية غماس المسائية للبنينادبياشرف عبد الزهره سوادي لطيف176506242021201005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0ثانوية البتول للبناتادبيزهراء مازن جليل كاظم176507242022140022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبينور ميثم عباس علي176508252022056092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمسلم علي حسون رسن176509252021024296

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيمرتضى عالوي كاظم غانم176510242021039034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبياحمد جادر راهي سهر176511252021012003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0ثانوية الفرزدق االهلية للبنينادبيعلي ماجد محمد رضا176512252021206004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0اعدادية غماس للبنينادبيحسنين جابر مهدي برهان176513242021016017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينب ستار جابر راضي176514252022086122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0ثانوية االنتصار للبناتادبيدعاء كريم جفات رباط176515242022105016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيعذراء عبد الخالق عليوي خلف176516252022193096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبينصير عماد خليل ابو شنه176517252021212029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبيامير حسين علي كاظم176518252021150007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف350.0اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيمصطفى مشتاق طالب عبيد176519252021032023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف350.0اعدادية الطبري للبنينادبيحيدر عباس حسين صافي176520232021061026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف350.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتادبيحوراء وليد مجيد جاسم176521252022197002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف350.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيهيام رياض خليل رضا176522252022171068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف350.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيضحى باسم صالح مهدي176523252022089043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف350.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيامير علي حسين علوان176524252021012025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف350.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيمريم احمد شاكر عبد الزهره176525252022096058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف350.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسجاد تحسين عبد الهادي خضير176526252021024132

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف350.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمريم عامر كاظم جواد176527252022053076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف350.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيامير حسن حمزه عطيه176528252021122012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف350.0ثانوية القصواء االهلية للبنينادبيزيد اسكندر هادي خنجر176529252021214003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف350.0الخارجياتادبيساره حيدر كاظم جواد176530252022401082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف350.0ثانوية االنتصار المختلطهادبيضياء شاكر صاحب محسن176531252021036016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف350.0اعدادية االمير للبناتادبيمنار محمد جبار محمد176532252022083028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف350.0ثانوية الكرار المسائية للبنينادبيمحمد امين نجاح كريم راضي176533252021163039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف350.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيزينب جابر عزيز نايف176534252022171033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف349.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمحمد ناظم عبد الخالق عباس176535252021004072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف349.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبياحمد وضاح عبد الكريم نعمه176536252021207001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف349.0الخارجياتادبيهبه شاكر عبد الحمزه منديل176537252022401131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف349.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيهديل هيثم جبار كريم176538252022086239

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف349.0ثانوية تبارك المختلطةادبيضحى رحيم حويش كاطي176539252022115005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف349.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمؤمل كاظم ابراهيم محسن176540252021122121
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف349.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيمحمد صادق مؤيد حمزه دوهان176541252021045022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف349.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيهدى كلف هناوي جموع176542252022078131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف349.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيعبد هللا قيس عباس حسين176543252021026010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف349.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيسيف سعد رشيد كاظم176544252021012099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف349.0ثانوية غماس المسائية للبنينادبيمصطفى انور حميد كاظم176545242021201060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف349.0اعدادية غماس للبنينادبيعباس فاضل عبد الزهره غازي176546242021016043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف349.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبياسالم كريم شاكر عبود176547252021008011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف348.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيعلي محمود عبد األمير ياسر176548252021044031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف348.0اعدادية النضال للبنينادبيسجاد وضاح كريم محمد176549242021014030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف348.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمحمد قاسم صالح سرحان176550252021122132

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف348.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمنار بهاء كامل عبد علي176551252022053082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف348.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيحيدر رحيم عزيز كاظم176552252021122053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف348.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيفاطمه اياد عباس هادي176553242022186043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف348.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيعلي محسن حبيب كاظم176554252021122108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف348.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيسيف نذير فرهود حسين176555252021008083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف348.0ثانوية تبارك المختلطةادبياحمد غانم رحيم عيسى176556252021115002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف348.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيايمان ماجد زايد غافل176557252022053011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف348.0ثانوية االنتصار المختلطهادبيعايد عبد االمير جبار عبد العباس176558252021036017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف348.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيزيد محمود حسين بدن176559252021044016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف348.0اعدادية الزهراء للبناتادبيضحى علي كريم شويجة176560252022093035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف348.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيبنين حمودي كطل ياسين176561252022171006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف348.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيعباس محمد كامل عبد176562252021004034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف348.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيباقر كريم عبد الكاظم عبد هللا176563252021045004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف348.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبييونس سالم جبار بديوي176564252021116084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف348.0ثانوية االسراء للبناتادبيندى حسن غثيث شمران176565252022088030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف348.0ثانوية تبارك المختلطةادبيحيدر وهب تركي عطية176566252021115008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف347.0ثانوية تبارك المختلطةادبيرحيل علي جابر خشان176567252022115002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف347.0الخارجياتادبيايات حسين سالم عبد االمير176568252022401016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف347.0الخارجيونادبيانور خالد عبود هاشم176569252021400015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف347.0ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينادبيعبد القادر ثعبان عطيه زغير176570252021164038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف347.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيطيبه عامر عبد زيد عيسى176571252022086162

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف347.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيرضيه منيف جودي ديوان176572252022080039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف347.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي محمد مالك نعوم176573252021012137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف347.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين عبد االمير عباس ناجي176574252021008042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف347.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيفرقان صالح مهدي محسن176575252022056068
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف347.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبييونس عبود هادي حسين176576252021116085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف347.0اعدادية الفواطم للبناتادبيركن حسن علي نمر176577162022172022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف347.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيشمس حسين عرنوص حسب176578252022085033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف347.0ثانوية الرملة للبناتادبيعذراء ظاهر محسن طرخان176579252022061036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف347.0اعدادية القادسية للبنينادبيحيدر منصور عباس عطيه176580252021211019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف347.0ثانوية غماس المسائية للبنينادبيمحمد فريد عبد الهادي وادي176581242021201055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف347.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيسيف حيدر حمزه ديوان176582242021202038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف346.0اعدادية الصباح للبناتادبيرقيه حيدر عبد نور عناد176583252022064049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف346.0ثانوية الصالحين المختلطةادبيفاطمه لؤي نعمه نجم176584252022120004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف346.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيرفل علي شمخي جبر176585252022080040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف346.0ثانوية المناذرة للبنينادبيعباس كاظم خضير عبد العباس176586252021017015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف346.0اعدادية االفتخار للبناتادبيسجى فاخر كريم جويد176587252022079066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف346.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيحسنين جاسم محمد رحيم176588252021044009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف346.0اعدادية الحامدات للبناتادبيهبه هللا حسن محسن مهدي176589252022191015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف345.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيساره عادل محسن نور176590252022086139

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف345.0اعدادية عفك للبنينادبيحيدر رحيم عاجل طاهر176591242021011009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف345.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيزينه احمد مهدي عيسى176592252022071019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف345.0ثانوية الصالحين المختلطةادبيباقر جاسم علوان محمد176593252021120004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف345.0اعدادية المنار االهلية للبناتادبينور الهدى باقر حميد حمزه176594252022058026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف345.0اعدادية هل اتى للبنينادبيسبع مديح داخل شياع176595252021203022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف345.0اعدادية االفتخار للبناتادبينوره شاكر عيسى شنون176596252022079112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف345.0اعدادية شمس الحرية للبناتادبيبنين طاهر فليح حسن176597252022094004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف345.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمؤمل فاضل كريم هاشم176598252021116058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف345.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيسرى قيس عبد جاسم176599252022096037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف345.0الخارجياتادبيرسل حيدر عبد االله كاظم176600252022401049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف345.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد شعيب سلمان عباس176601252021024254

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف345.0ثانوية نور الياسري المختلطةادبيساره عقيل يوسف جابر176602252022117001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف345.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيهاجر رافد إبراهيم صالح176603252022086235

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف345.0اعدادية االفتخار للبناتادبيكوثر عقيل كريم حسن176604252022079095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيزينب عبد الكريم عبد العزيز عباس176605162022381038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0ثانوية اليرموك للبنينادبيمصطفى عبد علي جعفر عبد الصاحب176606242021023018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0اعدادية الفدائي للبنينادبيايوب مجبل شهيد عبد علي176607252021013007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيآمنه ابراهيم صاحب جبر176608252022107001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيزين العابدين مكي عبد الهادي طخاخ176609252021028007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيبنين مشعان موازي جاهل176610252022053018
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيساره سلمان داود خضير176611252022053050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0ثانوية نور الياسري المختلطةادبيعبد الحسن فيصل جفات مجلي176612252021117014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0اعدادية االبراج للبنينادبيعمار كاظم جابر كاطع176613252021027057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزينب حسين علي محمد176614252022089031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0ثانوية االشراق للبناتادبيزهراء حامد شهيد صالح176615252022195014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبييوسف حيدر عبد السجاد مجبل176616252021044049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0اعدادية المنار االهلية للبنينادبيفضل حافظ حسن عبد االمير176617252021022005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيتقي محمد خضير محسن176618252021024046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0اعدادية القادسية للبنينادبيحسين قاسم محيل صلبوخ176619252021211012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف343.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبييحيى صاحب حسين جياد176620252021113037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف343.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيحيدر فراس محمد حسين176621252021044011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف343.0اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيوسام عبد االمير عبد الكاظم علي176622252021212030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف343.0ثانوية اليرموك للبنينادبيورود فاضل حسن مجلي176623242022023012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف343.0اعدادية الزهراء للبناتادبيهدى كاظم اسماعيل سلمان176624252022093063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف343.0الخارجياتادبيزهراء عبد العظيم مهدي يوسف176625252022401058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف343.0اعدادية االبراج للبنينادبيجعفر سعد جواد كاظم176626252021027015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف343.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيحوراء حيدر عبد دعبول176627252022080033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف343.0اعداديه امنة الصدر للبناتادبيتقى واثق ناجي مجيد176628252022082008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف343.0ثانوية الكفاح للبناتادبيشيماء فتنان غضبان عباس176629232022113029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف343.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينب رفيق علي عباس176630252022086120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف343.0ثانوية الميثاق المختلطةادبيمحمد عدنان عباس عطية176631252021118006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف343.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمصطفى عقيل راهي نجم176632252021012210

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف343.0ثانوية القدس المسائية للبنينادبيمسلم صالح جهيد عكله176633252021152054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف343.0ثانوية لكش للبناتادبينورهان معتصم اكرم نهاد176634212022149028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف343.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبييوسف سالم فلوح كريم176635252021122164

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف343.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتادبينبأ حيدر سالم عباس176636252022196012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف343.0ثانوية الكرار المختلطةادبييعقوب رشيد شهيد عليوي176637242021150021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف343.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيعبد هللا عدنان جابر عيسى176638242021202045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف343.0ثانوية الخوارزمي للبنينادبيوسام حميد جعل مجهول176639252021021033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف342.0اعدادية االمير للبناتادبيايات عباس عبد الزهره حبيب176640252022083001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف342.0ثانوية الصمود للبنينادبيمحمد داود فاضل جاسم176641162021435035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف342.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين جهاد عطيه شهد176642252021024088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف342.0ثانوية القدس المسائية للبنينادبيعلي حسن هالل كاظم176643252021152038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف342.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيوديان عدنان كريم عبد علي176644252022193137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف342.0اعدادية واسط للبناتادبيرقية سجاد حنتوش رضا176645252022066014
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف342.0اعدادية االفتخار للبناتادبينور عبد الجواد عبد علي عبد الكاظم176646252022079106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف342.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيهدى منذر رزاق حميدي176647252022078132

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف342.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمنتظر خالد ناجي عبيد176648252021012219

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف342.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمحمد باقر اياد كاظم كريم176649252021024236

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف342.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيادريس عبد الحليم دريس احمد176650252021116009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف342.0ثانوية المناذرة للبنينادبيحيدر جواد عبد الزهرة بروش176651252021017009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف341.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيزيد علي طالب صالح176652252021012090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف341.0اعدادية القادسية للبناتادبيحنين مهدي حميد زاجي176653252022111011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف341.0اعدادية ميسان للبنينادبيمقتدى سمير جفات كردي176654252021011067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف341.0ثانوية االسراء للبناتادبيزهراء باسم كريم هادي176655252022088017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف341.0ثانوية القدس المسائية للبنينادبيحازم عدنان عبد الزهره عبد الهادي176656252021152017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف341.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبيحسن علي حسين محمود176657252021157007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف341.0ثانوية نهج البالغة للبناتادبيدعاء حسن دعبول حمود176658242022145016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف341.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيسيف محمد خليل محمد176659252021004028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف341.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيسحر رحيم شكلوك حسين176660252022053051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف341.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسالم كريم اسود مدلول176661252021024130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف341.0اعدادية الجزائر للبناتادبيمعصومه نجم عبد ناجي176662252022091056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف341.0ثانوية المؤمل النموذجية الخاصة للبنينادبيابراهيم نبيل جواد كاظم176663252021038001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف341.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيامنه عالء طالب محمد176664252022056010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف341.0اعدادية الصباح للبناتادبيفاطمه سامي عزيز فهد176665252022064091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف341.0اعدادية الزهراء للبناتادبينور عبد الخالق مجهول عبد176666252022093057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف341.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيمريم حسن عبد الحر ظاهر176667252022086205

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف340.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيزهراء حسن جميل عبد العباس176668252022193051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف340.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتادبيتبارك زهير عبد الحسين عبد هللا176669252022197001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف340.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمقتدى صالح محمد عبيد176670252021122157

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف340.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيامير عقيل منعم حسين176671252021012023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف340.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيغفران محسن عوده اعشم176672252022086176

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف340.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيامير علي عبد زيد عبيس176673252021012026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف340.0اعدادية الحيرة  للبنينادبيفهد حبيب كاظم محمود176674252021015037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف340.0اعدادية الحيرة  للبنينادبيميثم صالح كحط حسن176675252021015047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف340.0اعدادية الثبات للبنينادبيحيدر محمد هاشم كزهور176676272021024022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف340.0اعدادية االبراج للبنينادبيزين العابدين جودي كاظم نادر176677252021027033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف340.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيرغد ريسان متعب عبد176678252022193041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف340.0اعدادية اليقظة للبناتادبيرانيا علي سليم ياسر176679252022194007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف340.0ثانوية المسجد االقصى للبناتادبيفاطمه حسام نعيم كاظم176680252022190016
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0اعدادية صنعاء للبناتادبيزهراء سلمان عبد كاظم176681252022075026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمؤمل عبد الحسن جبر حمزه176682252021008137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيأرشد نوماس عواد عطيه176683252021025005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيحسين ماجد صالح عبود176684252021121003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبيباقر هاشم ياسين صالح176685252021157004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيباقر علي خضير عباس176686252021008022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيكرار احمد زعيج معارج176687252021116057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيحنان عايد محيبس عبد علي176688252022171018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعبد الرحيم عبد الكريم عبود عيسى176689252021008098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسنين خالد عبود هاشم176690252021008037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0ثانوية الصالحين المختلطةادبيمحمد رحيم يوسف غايب176691252021120010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيرقيه عباس رزاق محمد176692252022086084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيحنين رزاق عبد فرج176693252022170031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيهدى محمود مناخ لفته176694252022086237

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيامير حيدر عبد زيد علي176695252021008013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيخديجة عادل شاكر ابراهيم176696252022080035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيضحى يوسف عبد االمير خضير176697252022056059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيمرتضى جميل جاسم محمد176698162021365060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيزين العابدين اكرم ادريس محسن176699252021024128

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبينور الهدى حيدر عبد ناهي176700252022057026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0اعدادية الفدائي للبنينادبيعلي رسول الطيف هادي176701252021013022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0اعدادية هل اتى للبنينادبيغسان عبد الكاظم صحيو خزيم176702252021203029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيحسين حميد تركي كدر176703252021154011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيبنين حسين عبد علي كاظم176704252022107011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0اعداديه امنة الصدر للبناتادبياسراء مؤيد عبد الحسين عبد هللا176705252022082001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيغازي حسين عبد الرضا غازي176706252021008124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيهنادي لطيف كامل عطيه176707252022116049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيزينب سيبان منزل مهاوش176708252022078069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيمؤمل رزاق كاظم عبود176709252021045020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0اعدادية اليقظة للبناتادبيضحى عباس عبد الكاظم عبد176710252022194022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيتبارك علي مطرود منفي176711252022080029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف337.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمقتدى عبد هللا محمد عبد الرضا176712252021122158

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف337.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسن رزاق عبد االخوة عبد الحسن176713252021012046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف337.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبينبأ طارق حميد احمد176714162022287143

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف337.0ثانوية العباسية المسائية للبنينادبيامين ناجح محمد عبيد176715252021156010
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف337.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين صادق كوتي صنكور176716252021024095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف337.0اعدادية الصباح للبناتادبيهدى محمد علي حسن حبيب176717252022064110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف337.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسن كاظم طربيل عجيل176718252021008034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف337.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيكوثر حيدر عبد االمير احمد176719252022078106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف337.0اعدادية صنعاء للبناتادبيهبه جالل عبد الرضا شتيوي176720252022075065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف337.0اعدادية ميسان للبنينادبيحسنين جعفر نعمه سعد176721252021011014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف337.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيعبير فالح عبد الحسن عبد الوهاب176722162022212027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف337.0اعدادية االمير للبناتادبيهدى علي احمد حسين176723252022083033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف337.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيامير نجم عبد هللا محمد176724252021012033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف337.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبياسراء امير عبد الحسن حسين176725252022053003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف336.0ثانوية الشعب للبنينادبيسيف الدين جمال هاشم سوادي176726162021055007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف336.0ثانوية الفرزدق االهلية للبنينادبيقاسم عبد الجليل ابراهيم علي176727252021206005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف336.0اعدادية الصباح للبناتادبيبنين حسين علي طشاش176728252022064025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف336.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيهاني ستار عبد المهدي دهش176729272021016212

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف336.0ثانوية االشراق للبناتادبيدعاء عبد الكريم عبد علي عبد الكاظم176730252022195006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف336.0ثانوية القدس المسائية للبنينادبيعباس علي نعمه عبادي176731252021152030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف336.0ثانوية الكفاح للبناتادبيشهالء عبد الكاظم كريم حمادي176732232022113028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف336.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيكرار محمد علي ابراهيم مهدي176733252021024217

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف336.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينب عبد الحسن فاهم زبر176734252022086125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف336.0ثانوية النجوم األهلية للبناتادبيبدور عجيل عرمش كريمش176735252022055004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف336.0اعدادية الحامدات للبناتادبيمريم حسين عبد زغير176736252022191010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف336.0اعدادية اليقظة للبناتادبيرنا يوسف محمد علي حمزة176737252022194010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف336.0ثانوية الكحالء للبناتادبيفاطمة بشير ياسين ناصر176738282022061034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف336.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسن عالء حسون ماجد176739252021024074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف336.0اعدادية نور الحسين للبناتادبينور جاسم كاظم سلمان176740252022078125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف336.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيصباح نوري مرموط عبد هللا176741252021020013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف336.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينورس عبد الحسين كنبر واوي176742252022053095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف336.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيمريم عيدان محسن راضي176743252022078113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف336.0ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيفارس عقيل محسون عبد الحمزة176744252021019014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف335.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيكرار جمال عبد الزهره جاسم176745252021008131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف335.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيايات علي فليح عبد الحسن176746252022080013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف335.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيبنين احمد كريم عبد هللا176747252022071006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف335.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيصاحب احمد هادي هاشم176748252021024147

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف335.0ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينادبيحيدر حسين محسن راضي176749252021164023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف335.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمسلم عقيل مسلم راضي176750252021024295
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف335.0ثانوية الرملة للبناتادبياسراء عبودي محمد دلي176751252022061003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف335.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياحمد حيدر شنشول عبد الحمزه176752252021024012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف335.0اعدادية صنعاء للبناتادبيزهراء محمود جبار راعي176753252022075031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف335.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيرقيه صفاء علي كاظم176754252022089022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف335.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيحوراء حسن عبود جالب176755252022086068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف335.0ثانوية الكرار المسائية للبنينادبيأحمد رزاق كاظم حسين176756252021163001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف335.0اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه محمد محسن خضير176757252022093044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف335.0اعدادية صنعاء للبناتادبيزهراء احمد نوري شمران176758252022075025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف335.0ثانوية الكحالء للبنينادبيعبد هللا كريم عبد هللا تايه176759282021007020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف335.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيحسين وهام الهيبي عليوي176760252021160018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف334.0اعدادية االمير للبناتادبيتبارك كامل صادق جعفر176761252022083006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف334.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيمازن عظيم عطيوي حمزه176762252021024230

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف334.0اعدادية الشعلة للبنينادبيعلي حيدر عامر غالي176763242021012019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف334.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتادبيزينب علي نجم عبد176764252022095005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف334.0اعدادية هل اتى للبنينادبيحسنين هادي حسن عليوي176765252021203015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف334.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبياحمد رحيم محمد شاهين176766282021151007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف334.0الخارجياتادبيزهراء خالد حميد محسن176767252022401056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف333.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيرسول ناجح رسول علي176768252021012084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف333.0ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيمسلم كريم حميد فالح176769162021351039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف333.0ثانوية نورالهدى النموذجية الخاصة للبناتادبياستبرق علي حسن محمد علي176770252022063001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف333.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيمحمد رشيد صالح عيسى176771162021371100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف333.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه محمد فليح عبد الحسين176772162022265061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف333.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيحسن هادي كظيم محمد176773252021154010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف333.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيزهراء عباس فاضل محمود176774252022071017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف333.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيسجاد صالح عبد الحسن شنشول176775282021151130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف333.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيامير سعيد جابر خشان176776252021122015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف333.0اعدادية الزهراء للبناتادبيضي حيدر حامد جبار176777242022134043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف333.0اعدادية غماس للبنينادبيسيف حسن خضير ليلو176778242021016031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف333.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيساره عالء عبد الحسين جعفر176779252022071021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف333.0ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيعلي كاظم نعيم يونس176780162021351031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف333.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيسرى راضي عبد هللا حمادي176781252022086143

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف333.0ثانوية تدمر المسائية للبنينادبيمثنى راقب عبد الكاظم عطيه176782252021153043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف332.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيمؤمل حسن توفيق عبد الكريم176783162021358055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف332.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبينور احمد قاسم محمد176784162022287145

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف332.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبياحمد عبد المهدي كاظم عبيد176785252021024018
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف332.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيكرار حيدر شاكر سالم176786252021020020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف332.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيابراهيم خنفور رحيم خنفور176787252021008001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف332.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحسين طالب معين حسون176788252021116023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف332.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيغدير مازن بدر رمضان176789162022287110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف332.0اعدادية الفرزدق للبناتادبينبأ حميد كريم ذرب176790252022073048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف332.0ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينادبيوسام احمد صاحب عبد176791252021164070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف332.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبياالء عزيز عبد هللا ناجي176792252022057002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف332.0ثانوية الرملة للبناتادبيفاطمه عبيد حسين عبد176793252022061042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف332.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحيدر حسين سلمان محسن176794252021008056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف331.0ثانوية الخوارزمي للبنينادبيمحمد كاظم عبد محمد176795252021021029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف331.0ثانوية االصالح المسائية للبنينادبيكرار جاسب ياسر محمد176796222021318015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف331.0اعدادية االبراج للبنينادبيعلي ميري كريم مخيف176797252021027054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف331.0اعدادية الجزائر للبناتادبيزهراء مهدي حسين علي176798252022091027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف331.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيصالح حسن كاظم عبد176799252021012105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف331.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاطمه محمد سامي عبد176800252022053067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف331.0اعدادية القادسية للبنينادبيعباس خالد نعمه عبد العزيز176801252021211026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف331.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمرتضى محمد سعيد مزعل176802252021012189

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف331.0اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيمحمد عصام محمد محسن176803252021032017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف330.0اعدادية الحيرة  للبنينادبياحمد حميد عبد زيد مدفون176804252021015001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف330.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبياكرم فالح حسن عليوي176805252021012018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف330.0اعدادية القادسية للبنينادبيجالل محمد عبد الزهره عبد هللا176806252021211005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف330.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيكرار حيدر سعيد عبيد176807252021025042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف330.0ثانوية غماس المسائية للبنينادبيحسين جبار حسين شنون176808242021201018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف330.0اعداية التضحية للبنينادبيعباس كاظم عيسى يوسف176809162021053031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف330.0ثانوية الشريف الرضي للبنين - الوقف الشيعيادبيمحمد قاسم موسى كاظم176810242021054006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف330.0اعدادية االفتخار للبناتادبيخديجه ضاحي مجهول صالح176811252022079028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف330.0اعدادية األعراف للبنينادبيزين العابدين وليد عبد الحسين فنجان176812162021077030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف329.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيامير سالم دعيش عبدعلي176813242021168002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف329.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيمحسن محمد ظاهر عفتان176814252021207026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف329.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد حسن غازي ادريس176815252021008003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف329.0ثانوية طريق االحرار االهلية للبناتادبينور الهدى حيدر حسين عبد176816232022303008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف329.0ثانوية ام البنين للبناتادبيسجى ميثم يونس زياره176817162022270020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف329.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينادبيكرار فنجان سعيد دخيل176818222021366011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف329.0اعدادية ميسان للبنينادبيياسر عقيل حسين علوان176819252021011073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف329.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيبهاء قاسم كاظم مغيض176820252021025008
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف329.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيتبارك عقيل عطيه محسن176821252022086046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف329.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعلي محمد حسن شبيب176822252021024199

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف329.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيهبه نجاح مهدي عبد علي176823252022086236

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف329.0اعدادية االبراج للبنينادبيمؤمل علي كاظم شمخي176824252021027066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف329.0ثانوية االلباب االهلية للبنينادبيحسين علي منصور زيارة176825162021123011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف329.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين حيدر جميل بردان176826252021024090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف329.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبينور باسم محمد نزال176827252022080108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف329.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيعلي منصور ناهي امان176828162021359046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف329.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبياحمد باسم طارق شاكر176829252021045002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف329.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيمحمد عباس زكاط شعالن176830252021044036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف329.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيابراهيم سعد شرعان علوان176831252021024005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف328.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيرقيه حيدر خضر محمد176832252022080045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف328.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيعباس جواد كاظم سوادي176833252021207016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف328.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيزينب خليل صداع عبود176834162022381036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف328.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيروان حسين عليوي حسين176835222022177014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف328.0ثانوية المربد المسائية للبنينادبيمحمد طعمة عبود جودة176836162021362048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف328.0اعدادية الزهراء للبناتادبيامنه جياد كنون حسين176837252022093004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف328.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيصادق صباح نوري نزار176838252021008087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف328.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء عدنان كامل نعيم176839162022287066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف328.0اعدادية الرضوان للبنينادبيعلي حسن طالب شهاب176840162021047052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف328.0الخارجياتادبينور ناظم عبد الجليل محمود176841162022401309

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف328.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيامير مهدي سرحان شدهان176842252021154005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف328.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيحازم حربي جازع علي176843252021154008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف328.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيكاظم باقر عبيد كريم176844252021012153

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف328.0اعدادية االعالم للبنينادبيحسن عالء حسين طالب176845162021045007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف328.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيزياد مزبان سامي علي176846212021273023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف328.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمحمد عبد الحسين كاظم حمود176847152021006102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف328.0اعدادية ميسان للبنينادبيعلي رعد عزيز ناطور176848252021011044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف328.0اعدادية السويس للبنينادبيعلي عماد حبيب صادق176849132021006068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف328.0اعدادية الهارثة للبناتادبيزينب منتظر كاظم صكر176850162022176026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف328.0اعدادية الفرزدق للبناتادبيسرور شهيد ريسان عبد الحسين176851252022073029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيسجاد جبار خالد عناية176852162021371050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0ثانوية االسراء للبناتادبيحوراء عباس كريم هميم176853252022088012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيعذراء مزهر عبد االله راشد176854162022216057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحسين اسماعيل كريم عباس176855252021012056
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0ثانوية االصالة للبناتادبينسرين صباح جبار سالم176856282022051076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0اعدادية العروبة للبناتادبيزهراء محمد سلمان شاتي176857162022237020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيحنين قاسم محمد فالح176858162022210035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0ثانوية القصواء االهلية للبنينادبيحسين امجد جاسم محمد حسين176859252021214001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0اعدادية الصباح للبناتادبيشروق ناصر مدلول سريع176860252022064075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينادبياحمد كريم جاسم جبل176861282021152005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0اعدادية القادسية للبناتادبيزهراء ناظم راوي زاكي176862252022111017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينادبيعلي عزيز خضير ناصر176863222021254029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنينادبيعلي صالح مهدي صاحب176864252021020017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيمروة انس حميد شعبان176865162022249017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0اعدادية العباسية للبناتادبيفاطمة تحسين عبد الرزاق عباس176866162022233025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0ثانوية المسجد االقصى للبناتادبيعذراء ياسر جبر زغير176867252022190015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0اعدادية صنعاء للبناتادبيليلى حبيب فاضل حسن176868252022075053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيعبد هللا رحيم جوده حمزه176869252021212018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0اعدادية الحامدات للبناتادبيهدى ناجح حاكم متعب176870252022191016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0اعدادية الكسائي للبنينادبيجهاد رسن كند فرحان176871262021037009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيخالد فرحان جابر سلمان176872252021160023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف326.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيحسن سالم شنته كاظم176873282021016011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف326.0اعدادية الهدى للبناتادبينبأ ناصر حسين عبد هللا176874262022090018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف326.0ثانوية كميت للبناتادبيكوثر محمد حسن جاسم176875282022067054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف326.0ثانوية التفوق المسائية للبنينادبينوح سمير تولي جابر176876212021271031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف326.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيرغد حسين عبد اسماعيل176877262022111021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف326.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب حميد حمود جدوع176878162022265037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف326.0اعدادية الفرات للبناتادبيزهراء جبار حبيب راضي176879222022101011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف326.0ثانوية الجنات االهلية للبناتادبيرغد عبد الكريم مختاض ذبيح176880162022334005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف326.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيعالء ياسر جبر بدن176881282021010030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف326.0اعدادية الشعب للبناتادبيفاطمه عزام عبود محمد176882132022098130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف326.0ثانوية الميثاق المختلطةادبيمهند رسن كاظم نجيب176883252021118007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف326.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمد رحيم عباس حمزة176884252021012163

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف326.0اعدادية المعالي للبناتادبيبتول اسماعيل سلمان عباس176885162022173012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف326.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبياسراء زيد علي احمد176886162022217003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف326.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيزهراء غانم فاضل كاظم176887252022089026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف326.0ثانوية رواد السالم االهلية للبنينادبيعلي حيدر عليوي جاسم176888252021213003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف325.0اعدادية اللوح المحفوظ للبنينادبيعلي نجاح كاظم شنان176889252021032012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف325.0اعدادية االفتخار للبناتادبيزهراء عباس جابر ابو صكب176890252022079046
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف325.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيعباس مهدي كاظم عبد176891252021025030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف325.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي ثامر هادي ادريس176892252021012123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف325.0ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيابراهيم كتاب عبد الحر عبد الكاظم176893252021028001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف325.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبيرشا جميل غافل حسن176894252022193040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف325.0اعدادية الموفقية للبنينادبيمرتضى ابراهيم محمد خليف176895262021056119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف325.0اعدادية عشتار للبناتادبيزينب ساجي حسوني شويذي176896222022158025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف325.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيقاسم حامد شاكر حسن176897232021252067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف325.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيحسن رعد غازي عبد الواحد176898162021139008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف325.0اعدادية اليقظة للبناتادبيغفران حسين بشن كيطان176899252022194026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف325.0ثانوية الدير المسائية للبنينادبيعلي ناجي باهض خضير176900162021364053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف325.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيغزوان حسن عبد علي عجيل176901282021046104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف325.0اعدادية شمس الحرية للبناتادبيفرقان كريم عبد حمزة176902252022094027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف325.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتادبيفاطمه قاسم محمد جاسم176903252022096047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف325.0اعدادية غماس للبنينادبيحسن فاهم محسن عباس176904242021016014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف325.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين عالء عبد الحسن عبيد176905252021008048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف325.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيرقية حيدر رشيد حسين176906252022056030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف324.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيزينب كريم جاسم قاسم176907282022053012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف324.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينور رضا جاسم سلمان176908252022053091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف324.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبينور الهدى عباس عبد دحام176909232022145035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف324.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعلي وسام عبد الحسين اباذر176910162021495110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف324.0ثانوية العلياء للبناتادبيسكينة احمد ابراهيم علي176911162022227047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف324.0اعدادية حيفا للبناتادبيشهد احمد خليل حسن176912162022220055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف324.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيزينه فاروق ابراهيم جري176913162022458071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف324.0اعدادية المرتضى للبنينادبيحبيب عباس حسين علوان176914282021002017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف324.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيتبارك رافد عباس بديوي176915252022107014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف324.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيسرمد فاضل متعب عطشان176916252021012097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف324.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيعبد الكريم عبد الحافظ بغدادي معتوق176917162021112023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف324.0ثانوية الميمونة للبنينادبيمحمد ستار جبار طابور176918282021019057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف324.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبينور محمد فيصل حوشان176919162022381087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف324.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي سالم شدهان كريم176920262021045052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف324.0اعداديه امنة الصدر للبناتادبيصديقة حيدر ابراهيم محمد176921252022082019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف324.0اعدادية النضال للبنينادبيعلي حسين جابر عليوي176922242021014040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف324.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيموسى كاظم هاشم حمدان176923162021030087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف324.0اعدادية الحيرة  للبنينادبيعمار حيدر علوان وحيد176924252021015034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف324.0ثانوية االبتهال للبناتادبياسراء ليث سبع جاير176925222022166004
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف324.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيابتهال صبيح جمعة منكاش176926162022258001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف324.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرانيا مشرق عبد الحسن حمزه176927252022053029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف324.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيهدى ليث شاكر راضي176928162022287156

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف324.0اعدادية الموفقية للبنينادبيياسين فرقد داود يوسف176929262021056149

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف324.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيآيات سعد شهيد خشان176930252022078002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0ثانوية الكحالء للبنينادبياحمد حسين عبود عيدي176931282021007001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0اعدادية الرضوان للبنينادبيعلي عدنان عبد الواحد جابر176932162021047057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0اعدادية االمام علي للبنينادبيجعفر الصادق صالح عبد علوان176933122021005012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0اعدادية عبد هللا بن عبد المطلب للبنينادبيحسين عظيم حسن كاظم176934252021212008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبياحمد نزار سلطان طاهر176935162021358009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيمصطفى توفيق محي مهدي176936252021113031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيبتول جاسب حسن حمادي176937162022252010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0اعدادية حمدان للبنينادبيمحمد امجد عبد الحميد عبد الوهاب176938162021046071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد سرمد عبد الجبار كامل176939142021019156

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد حسن تحسين شكر176940202021081035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0اعدادية حلب للبنينادبيعبد المجيد علي مجيد محسن176941262021013088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيجالل حيدر حسين جبار176942222021086018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0اعدادية الوحدة للبناتادبيسجى محمد جبار عيسى176943222022150022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبياحمد عماد كاظم حسين176944252021028003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيزينب صبيح سعيد محمد176945252022086124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء يوسف ادريس عبد القادر176946162022216044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمحمد جاسم حميد هاشم176947162021340061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمقتدى مزهر فالح راشد176948282021016056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0اعدادية العباس للبنينادبيسيف علي عبد الحسين عبد الحسن176949162021051015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمصعب ستار حمزه حيدر176950142021019187

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0ثانوية النجوم االهلية للبنينادبيزيد ناجي ريل شجر176951252021019008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0ثانوية الشجعان للبنينادبيموسى صادق صبري ضاحي176952262021176069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيعادل ناجي عيال محسن176953262021201082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0ثانوية ابن سينا للبنينادبيكرار محمد علي جاسم176954232021029026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0ثانوية الزوراء للبناتادبينور ماجد بدر ماجد176955162022180024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيعلي احمد محمد صنيت176956262021173045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0اعدادية الطالئع للبنينادبيعلي محمد ضمد سبود176957162021012035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيمحمد علي حسن دريج176958162021357168

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0ثانوية االشراق للبناتادبياستبرق كريم هادي باني176959252022195001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف578.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمود شاكر محمود مشوح176960182041149055
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف418.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيبتول لؤي نمر حميد176961252042196002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف408.0اعدادية خولة للبناتاحيائيختام حسوني كاظم عبيد176962242042116017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف390.0اعدادية يافا للبناتاحيائيحوراء جاسم موسى نعمه176963242042117063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف390.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب سالم عبد عباس176964252042059460

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف390.0اعدادية القادسية للبناتاحيائيفاطمه فيصل كاطع جعيول176965252042111036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف385.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبنين مالك هادي مردان176966252042170120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف381.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبتول نوماس شعالن حرينه176967252042059136

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف381.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائياسراء عالء حاكم شعالن176968252042170013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف379.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد حيدر عطيه تعبان176969252041031602

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف379.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيشهد حيدر عباس حسن176970252042108168

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف377.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيكرار علي حنوت مهدي176971252041157104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف377.0اعدادية يافا للبناتاحيائيحنين جفات مطر بديوي176972242042117056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف376.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمنى احمد رشيد سلمان176973252042084666

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف376.0اعدادية دار الزهراء(ع) االهلية للبناتاحيائينور حسين شنان عطية176974252042072019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف375.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائيحوراء ظاهر اهريد جبار176975242042142012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف375.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزهراء حيدر نجم رشيد176976252042053040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف374.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيامير اسعد شريف علي176977252041200014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف374.0اعدادية دار الزهراء(ع) االهلية للبناتاحيائيفاطمه نواز ناصر درويش176978252042072014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف373.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد علي حيدر عبد الجواد حسين176979252041007338

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف372.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيهدى عباس ظاهر حبيب176980252042084762

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف372.0اعدادية يافا للبناتاحيائيبنين عدنان مالك عبد176981242042117040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف372.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيايه عادل جاسم محمد176982252042170077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف371.0ثانوية المستنصرية االهلية للبناتاحيائيأيات عقيل عبد هللا جودة176983222042395002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف370.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء علي فليح حسن176984272042061035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف370.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائياحمد محمد عميش جلهام176985242041039008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف370.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيجعفر حسين حميزة عبد السادة176986252041007047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف369.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائينور الهدى عبد االمير عبد الحمزه كاظم176987242042167028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف369.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيصفا احمد دغيمان عبد176988252042070138

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف367.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيمالك ستار نعمة كاظم176989252042170588

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف367.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه محمد فاضل عبد176990252042062460

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف366.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء عباس حسين محمد صالح176991252042062566

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف365.0ثانوية القدوة المسائية للبنيناحيائيمنتظر رائد سعدون حمد176992192041365033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف365.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيحسين هاني نوري عودة176993252041004022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف364.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيشيرين حسون ياسين سوادي176994252042086093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف363.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرقيه عباس ظاهر حبيب176995252042170241
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف363.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينورهان حيدر عبد الهادي حسن176996252042096545

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف362.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيزهراء حسين عبد الساده حسين176997252042076018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف361.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيمنتظر كريم نجم حسين176998252041152090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف361.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء حيدر محسن زغير176999222042190078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف360.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائياحمد محمود شاكر عباس177000252041007026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف360.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرنده علي كريم عبيس177001252042084290

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف360.0ثانوية وليد الكعبة (ع) للوقف الشيعي للبنيناحيائيحسن حيدر حسن كاطع177002252041033010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف359.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء صاحب كاظم جرود177003242042117126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف359.0ثانوية الكوثر االهلية للبنيناحيائيبشير علي عواد عبد الزهره177004252041048003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف359.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيمريم اثير رسول مهدي177005252042108236

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف358.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيهاجر حيدر علي غافل177006252042059865

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف358.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيزين العابدين كمال مهدي عبد الهادي177007252041008086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف358.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيغدير راضي عبد هللا كاطع177008252041001203

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف358.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيكوثر باسم هلول عبيد177009252042109072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي حسين نعمة وشيل177010252041012113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيجنان سجاد حنون عتيوي177011252042056086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيمنتظر حسين خضير عبيد177012252041001313

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0اعدادية القادسية للبناتاحيائيبنين ثابت حسن ناصر177013252042111007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيبنين جبار خلف جبر177014252042070034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيعلي عز الدين طه رمضان177015252041030016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيايمان رسول عزيز مازي177016252042084092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف356.0اعدادية عبد هللا بن الحسين للبناتاحيائيزينب حسن عبد الهادي كنبر177017252042076025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف356.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه ناصر كمر غفله177018242042220658

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف356.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيحنين حيدر حسن موسى177019252042059247

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف356.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيعلي هادي معين رحيم177020242041202100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف355.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائينبأ فراس تكليف عبد زيد177021252042116088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف355.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي حسن هادي عبد177022252041208021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيحسن محمد عزيز عاجل177023242041015026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينور سعد ناصر محسن177024252042084720

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0اعدادية دار الزهراء(ع) االهلية للبنيناحيائيحيدر حازم محمد فيروز177025252041210007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيياسين عادل محمد محسن177026252041007442

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0اعدادية واسط للبناتاحيائيشمس يوسف شمخي جبر177027252042066040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف353.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيتبارك حسن وافي علوان177028252042059197

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف353.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيهاشم حيدر مجيد حميد177029252041044509

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف353.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي مجيد خلف جبير177030252041007248
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف353.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين محمد كاظم جاسم177031252041044131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب رحمن ابو عيون عمام177032242042117151

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيوفاء جاسم محمود عباس177033252042098023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيسجاد ناهي عبد العباس حميد177034252041150169

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيمؤمل رياض شريف جهاد177035252041157107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائياحمد محمد رضا حسان177036242041202005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيمريم عالء امين سعيد177037252042056288

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيبنين عباس حسن حسين177038252042055015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيمصطفى جعفر لفته علوان177039252041156073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمة عمران عبد الحسن دايش177040252042170509

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف350.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتاحيائيبنين حميد عزيز حمزه177041252042057005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف350.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيرسل عقيد حمود حمزه177042242042100052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف350.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيندى حسين كريم محمد177043242042220739

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف349.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيعقيلة فاضل عباس حسين177044252042070150

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف348.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيحسن حميد ابراهيم شريف177045252041151032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف347.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائياستبرق علي عيدان هاشم177046252042086006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف347.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمهيمن طاهر عوده كاظم177047242041027287

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف347.0ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيعلي عماد ياسر عبود177048252041018011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف347.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياسماء حسن فاضل علي177049242042220041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف347.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيرقيه حاكم مهدي موسى177050252042170234

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف346.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحيدر كاظم جواد كريم177051242041005056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف346.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيباقر حسام يوسف حسين177052252041044060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف346.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء كريم حسين جبر177053242042119091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف346.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب كريم جبير طالب177054252042097110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف346.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزينب ابراهيم عويد غجيري177055242042106109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف345.0اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيمريم قاسم حياوي جاسم177056252042058038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف345.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن فالح حسن فياض177057242041001051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف345.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيمحمد علي حسين صالح محمد177058252041034047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيمنتظر منير جهادي عبد الواحد177059252041207123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0اعدادية الوحدة للبنيناحيائيعباس فاضل جواد عبد الرسول177060252041005040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيتبارك جواد كاظم عبد177061252042059195

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0ثانوية الفرسان للبنيناحيائيسمير عباس عبد الحسن غاوي177062252041003017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيأيات ثامر جبار عباس177063252042084009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيتبارك رحيم كاظم حساني177064252042056064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيرقيه محمد ثامر جبر177065252042059344
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيعبد هللا حميد مجيد خليل177066242041071051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيطيبه جواد مفتاح كاظم177067252042089094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيزينب ظافر راضي عبد177068252042065008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0اعدادية يافا للبناتاحيائيشيرين جميل حرب كاظم177069242042117175

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف344.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيعباس حيدر سالم عطيه177070242041202074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف343.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسين وليد كريم مرهون177071242041203084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف342.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمرتضى محمد كرم حسين177072252041008247

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف342.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعلي فاضل مهدي محسن177073252041151226

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف342.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيايه باري مقداد مشكور177074242042168014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف342.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيسجى احمد علي علوان177075252042059526

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف342.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء علوان ذياب ضيدان177076242042121127

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف342.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيرقيه كريم بردان عبد177077242042081027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف342.0ثانوية االبرار االهلية للبناتاحيائيآيات فاضل عباس حسين177078242042078002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف342.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيبنين جواد كاظم خضير177079252042170099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف341.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائياستبرق محمد عبيس جاسم177080252042059026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف341.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيميثم حسين علوان كزار177081252041209054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف341.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيرسل ضياء كاظم حسين177082252042059319

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف341.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيمختار فراس حاكم كاظم177083252041152080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف341.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي ميري عبد الكاظم كريم177084242041053034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف341.0اعدادية سومر للبنيناحيائيحسن عادل فواز دهش177085242041009032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف341.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهند حيدر عبد الهادي صالح177086252042096564

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف340.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيبتول كاظم زغير صالح177087252042194007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف340.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء حسين مزهر ياسين177088252042170276

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف340.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيعبد هللا عدنان عبد الرسول كريم177089252041122079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف340.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء فالح حسن عبد177090252042170309

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف340.0ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيمؤمل عالء جواد يوسف177091242041045013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0اعدادية سومر للبنيناحيائيوليد عادل فواز دهش177092242041009152

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0اعدادية يافا للبناتاحيائيهبه عادل نعيم هادي177093242042117272

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسين عبد الحليم كامل عطيه177094252041150096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0ثانوية الكوثر االهلية للبنيناحيائيجعفر احمد جبار محسن177095252041048005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب ماجد فليح حسن177096242042117156

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيضحى علي حسين عليوي177097252042059586

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيآيات رائد عبد االمير صالح177098252042070004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0اعدادية النضال للبنيناحيائيعبد هللا احمد معين جاسب177099242041014034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0ثانوية بغداد األهلية للبنيناحيائيعادل رائد عالء عبد الرضا177100242041044008
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيبدور عزوز كاظم كشاش177101252042110010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائيزهراء زاهر جاسم محمد177102252042193076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيرضا فهد تايه عبيد177103242041203109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرقيه جالي جواد كاظم177104252042084261

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيجعفر عقيل عبيدة حمزة177105242041062024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيغدير عباس محمد عبد 177106242042100109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيرقيه احسان جاسم سلطان177107252042087021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء عذاب جودة سلمان177108242042115050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائياحمد محمد كريم فاضل177109252041151015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحاتم حمزه مريسل خلف177110252041150061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيانعام صالح عبد االمير عبد177111252042086011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين قائد عبيد حسن177112242042119035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيهديل محمد لطيف حسين177113252042170689

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف337.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء عباس عبيد محمد177114252042084341

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف337.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيايه باسم غالي نشعان177115242042149017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف337.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء رافد عبد النبي ابراهيم177116252042096213

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف337.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء خالد ياسين كاظم177117242042220199

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف337.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيزين العابدين حسن علي حول177118252041009104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف335.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء زهير جودي كاظم177119252042108106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف335.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتاحيائيفاطمه محمود شاكر عبد177120252042085019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف335.0اعدادية الريادة المركزية للبناتاحيائينبأ حمزة عيدان موسى177121252042193147

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف334.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحسين فضيحي بدر حميد177122252041008060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف334.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيداليا سلمان والي كاظم177123242042123056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف333.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرقيه محمد نعمة عبد الرزاق177124252042084283

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف333.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعياحيائيمنتظر موسى عبد االمير جامل177125242041031040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف333.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء طالل راضي سلمان177126242042124083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف333.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيعلي حسين فرحان مزعل177127242041071059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف332.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين علي عبد الكاظم ابراهيم177128242041062053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف332.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي فارس كاظم عبد اليمه177129252041044313

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف331.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيايمان رزاق جاسم كزار177130242042220091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف330.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيايات حيدر كاظم مسلم177131252042170056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف330.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيبنين علي محسن جبر177132242042141014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف330.0ثانوية العفاف للبناتاحيائياسراء قاسم رحيم موسى177133242042130004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف329.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيدعاء حميد جفات جاسم177134242042114086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف329.0ثانوية الشنافية المسائية للبنيناحيائيعماد رحيم كاظم رويضي177135242041205005
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف329.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنيناحيائيرضا راهي عنون دحام177136252041157050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف329.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائينرجس علي نجم عبيد177137252042084695

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف329.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنيناحيائيكرار عباس مدلول جداوي177138242041061021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف328.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزينب ناظم ثجيل سعد177139242042168052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف328.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائياحمد محمد علي منسي177140252041007025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرسل حسن عباس بهاض177141292042051110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيعلي حسين كامل ياسر177142242041202086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيحميده كريم جليب نذير177143252042109018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيدعاء محسن محمد علي صادق177144252042170193

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف369.0اعدادية التحرير للبنينتطبيقياحمد عباس حسين هادي177145252051050002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف368.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيهيفاء مطشر مهدي حمدان177146252052116017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف358.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيحميده عبد الخالق رشيد فرج177147252052170044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتتطبيقيخمائل محسن حمزه عليوي177148252052102002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيليث هيثم عبد مهدي177149252051205081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف357.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيزهراء باسم ناظم صاحب177150252052059070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف356.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيكوثر جواد كاظم عباس177151252052170165

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف355.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيغفران ماجد عبد الحسين علي177152252052086027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف355.0ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيعباس علي محمد شيحان177153162051035013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف355.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيفاطمه هادي جابر علوان177154242052220196

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيمريم حبيب غضبان احمد177155162052381123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0الخارجياتتطبيقيسجى راضي عبدهللا حمادي177156252052401017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0الخارجياتتطبيقيغدير امجد علي كريم177157252052401023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف354.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيرقية محمد رزاق محسن177158162052243014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف353.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيرقيه صالح هادي حمزه177159242052220088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف352.0اعدادية الريادة المركزية للبناتتطبيقينرجس كريم عبد زيد وادي177160252052193028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف351.0اعدادية البتول المسائية للبناتتطبيقيبنين عبد الكريم عبادي جاسم177161252052170034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف350.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيسجاد حسين عباس عبود177162252051150088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف350.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيانصاف علي محمد حسن177163252052116003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف349.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيمحمد مهدي محمد بادي177164222051031062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف348.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيعلي حسين جاسم حسن177165222051051043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف345.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيزينب راهي شاكر تكليف177166242052168002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف345.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينتطبيقياحمد عقيل حمزه حبيب177167252051034002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف345.0ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيعلي سلمان عبد صالح177168252051156042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف345.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيزينب صالح هادي حمزه177169242052220113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف343.0اعدادية المنار االهلية للبناتتطبيقيزهره عبد الكاظم كشاش عبود177170252052058005
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف342.0اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقيرسل صالح حسوني علي177171252052082011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف342.0ثانوية دجلة العراق االهلية تركيا-سامسونتطبيقيعلي هادي صبيح يوسف177172132051238006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف341.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيمنتظر حسن ياسر هادي177173252051010051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف340.0اعدادية الملوية المختلطةتطبيقيمحمد فارس حماد جسام177174182051095014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف340.0ثانوية العامل للبنينتطبيقيمصطفى عادل علي عمران177175232051026025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف339.0اعدادية الوفاء للبناتتطبيقياسماء محمد دحام راهي177176222052172005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف338.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي رياض صادق زغير177177252051008089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف337.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عبد هللا عبد الحسين سويف177178252051044166

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف337.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيعبد االمير ساهي مدهوش فرعون177179222051046032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف334.0ثانوية الرملة للبناتتطبيقيمريم جابر حمزه حسين177180252052061013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف333.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيحسين فاضل عبد ابو خشه177181242051014015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف333.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقيرسل جواد كاظم محمد صالح177182252052084011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف331.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتتطبيقيايمان صالح عبد صكر177183252052056011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف331.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيمصطفى علي حسين طوفان177184242051202124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف330.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيهاجر ضرغام عوده عباس177185252052059143

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف330.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيليث ضرغام جبار فليح177186252051007140

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف330.0ثانوية وليد الكعبة (ع) للوقف الشيعي للبنينتطبيقيحسن علي عبد العزيز وهاب177187252051033002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف328.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقياحمد ظاهر كاظم شنوف177188242051203007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف328.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيزينب عادل علي خيري177189252052086023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف328.0ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينتطبيقيعلي بدر الزم حسوني177190162051415013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيحسين علي جميل مزعل177191162051068013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتتطبيقيمريم حسين علي احمد177192252052070026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف327.0ثانوية العباسية المسائية للبنينتطبيقيحسين صادق جواد جبار177193252051156018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف326.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيتقى عامر ادريس غازي177194242052220054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف326.0الخارجيونتطبيقيحسين خلف سنيد عبدالحسين177195142051400031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف326.0اعدادية القادسية للبناتتطبيقيغسق اسعد مجيد عودة177196252052111011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف326.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيحسن حمزة فيصل ياسين177197162051348006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف326.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيمنتظر صبار سالم عاشور177198222051307261

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف326.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقينور جاسم محمود محمد177199162052227045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف325.0ثانوية زهرة الفرات للبناتتطبيقيبنين فالح حسن ظاهر177200232052146004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف325.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيايات علي عبد زينب ابوحسنه177201252052059019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف323.0اعدادية الشامية للبنينتطبيقيحسن هادي عبد الكاظم لفته177202242051015007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف322.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيحسن جبر حمزه عباس177203252051150040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف321.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمرتضى عادل عتيق عطيه177204252051200023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف321.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتتطبيقينور الهدى جواد حسن حسين177205222052139024
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف320.0اعداديه الوهج للبنينتطبيقيميثم يوسف عريبي راشد177206242051051029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف315.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيحسين شاكر كاظم حسن177207252051007051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف315.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينتطبيقيحسين محمد عبد الزهره نغيش177208242051200028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف313.0ثانوية القوارير للبناتتطبيقيحوراء سعد خضير محمد177209272052081005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف310.0اعدادية غماس للبنينتطبيقيعلي عادل جوان خشيش177210242051016045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف309.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيبنين محمد حسن شويع177211162052241003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء427.0الخارجياتادبيزهراء نوري محمود زيد177212272022401059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء389.0ثانوية القوارير للبناتادبيمنى فاضل عبيد فرحان177213272022081040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء382.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعقيل كريم حسن مطر177214112021180093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء380.0اعدادية النجاح للبنينادبييحيى فوزي محمود حسن177215142021027141

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء371.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيغسان عمار كاظم تايه177216272021045041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء370.0ثانوية جصان للبناتادبيجهان حسين محيسن خلف177217262022071004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء367.0ثانوية الرضوان للبناتادبيزهراء صالح جودي حسن177218272022078017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء366.0الخارجياتادبيشهد حيدر محمد مصطفى177219272022401082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء363.0ثانوية المجد للبنينادبيحسين غالب عباس جار هللا177220272021012005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء362.0ثانوية الحضر للبناتادبيزينب خليل ابراهيم عبد الحسين177221272022051035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء361.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبياحمد مؤيد مكي كاظم177222112021180016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء360.0ثانوية المناسك للبناتادبيافنان شاكر عباس كنبر177223272022104010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء359.0ثانوية الحرائر للبناتادبيغدير مشتاق خليل كريم177224272022107056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء359.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسين محمد لفته عباس177225272021016046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء359.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيزينب جوده مظلوم عباس177226272022097014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء359.0ثانوية القوارير للبناتادبيساره هادي حاصود عباس177227272022081028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء359.0اعدادية الخالدات للبناتادبيأيات محمد كاظم مهدي177228272022067003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء359.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبيزهراء عالء كامل عباس177229272022161018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء359.0ثانوية الرقيم للبناتادبيشمس حازم حميد عباس177230272022054021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء359.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعبد هللا صباح صاحب غريب177231272021031111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء359.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيضحى قاسم جبار فاضل177232272022053049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء359.0ثانوية االسراء للبناتادبيدعاء عبد هللا عذاب عباس177233252022088013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء359.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيفرح جواد حسين طالب177234272022053063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء359.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيقاسم حسن عبد العظيم طاهر177235272021006041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء359.0ثانوية الحضر للبناتادبيهاجر حسن علي سهر177236272022051070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء359.0اعدادية الثبات للبنينادبيسيف حيدر عطيه عبد العباس177237272021024031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء358.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيمحمد راشد محيسن كريدي177238272021153118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء358.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبينور هاشم حسن كاظم177239272022160107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء358.0ثانوية المعالي االهلية للبنينادبيعلي هشام فرهود سالم177240242021056007
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء358.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبياحمد خالد شاني دلي177241272021031011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء358.0اعدادية ام عمارة للبناتادبينرجس امجد خميس مهلهل177242272022071052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء358.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعباس حسن عبيس نعمه177243272021016088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء358.0ثانوية المناسك للبناتادبيفاطمه جمال فاضل حميد177244272022104072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء358.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمرتضى سعد مهدي درب177245272021038104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء358.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبيحوراء صالح عباس محمود177246272022161007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء358.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيزهراء وسام عبد الحسن جواد177247272022109042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء358.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيانفال رزاق كاظم محمد177248272022102015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء358.0اعدادية الفتح للبنينادبيامير عالء حسين حمزة177249272021011003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء358.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيغيث حسين عبود جاسم177250272021151035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء357.0ثانوية الوثبة للبنينادبيمنير فالح عبد النبي محسن177251272021017086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء357.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبياصاله ناهض عبد الحسين فهد177252272022097001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء357.0ثانوية الشهباء للبناتادبيرسل حسن عباس تايه177253272022146016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء357.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيامير عبد عون احمد راضي177254272021153018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء357.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيسعد اياد هادي حسين177255272021016077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء357.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيسجاد ميثم عباس كريم177256272021151020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء357.0ثانوية الوثبة للبنينادبيعبد هللا حيدر فاضل حمزه177257272021017041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء357.0اعدادية عكاظ للبناتادبيسميه هادي كريم كاظم177258272022088055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء357.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيبلسم نزار طعمه فرحان177259272022094015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء357.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيمحمد نعمه حسين جاسم177260272021154066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء357.0اعدادية الثبات للبنينادبيعباس محمد زمام حمادي177261272021024037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء357.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيعلي سعد غازي كاظم177262272021153096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء357.0اعدادية الياقوت للبنينادبياسامة خالد جبار حسين177263272021038013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء357.0اعدادية المباهلة للبنينادبيمصطفى كاظم عناد محيسن177264272021021083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء357.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيكاظم عباس مصحب راهي177265272021048051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء356.0اعدادية الثبات للبنينادبيكرار حسن هاشم زغير177266272021024053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء356.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيشهد لواء كريم رحيم177267272022053045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء356.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسين رياض عيسى رحم177268272021016035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء356.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبياية عدنان عبد الفالح حسن177269272022140011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء356.0اعدادية الثبات للبنينادبيحسين عبد الزهره حسين علي177270272021024014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء356.0ثانوية القوارير للبناتادبياسراء عالء حميد مهدي177271272022081005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء356.0ثانوية المناسك للبناتادبيازهار نزار رشيد عبد هللا177272272022104005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء356.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيزينب ثامر موسى حسن177273272022160060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء356.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسين صباح شالش فهد177274272021044029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء356.0ثانوية الحرائر للبناتادبيلهيب ياس خضير نجد177275272022107065
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء356.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمصطفى جبر محسون حريجه177276272021016189

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء356.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي كاظم فرج عبيد177277272021031142

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء356.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيكرار احمد محسن كشيش177278272021049094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء356.0اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيمصطفى حيدر حمدان عامر177279222021055037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء356.0الخارجياتادبيحنان جمعة نادر هوير177280282022401008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء355.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيكوثر عبد االمير شافي سلمان177281272022053064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء355.0ثانوية الخيرات للبنينادبيعلي قحطان حسن هادي177282272021023007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء355.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمقداد عبد الرضاء علوان عبود177283272021031218

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء355.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيشجا صالح عبد العالي حيدور177284272022053043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء355.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحمزه رعد سعد عبد المهدي177285272021049045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء355.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيحسن علي حسين عباس177286272021045010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء355.0اعدادية المصطفى للبناتادبيجنات صالح محمد نويعم177287222022105003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء355.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبياسراء جليل تبينة معارج177288222022155002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء355.0ثانوية الحضر للبناتادبيعاتكه حميد هادي كاظم177289272022051045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء355.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيزهراء حسون عبد الساده هادي177290272022053035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء355.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيمحمد هاشم عبد علي حربي177291272021154067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء355.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيوفاء سعد غازي كاظم177292272022097028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء354.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد جواد كاظم عبيد177293272021016160

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء354.0ثانوية المناسك للبناتادبيرغده حميد عبد تايه177294272022104039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء354.0اعدادية عكاظ للبناتادبيرقيه عباس فضل منشد177295272022088037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء354.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيبراق حسين بريش محمد177296272021006005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء354.0ثانوية حمورابي للبنينادبيادريس عباس عبد الكاظم محمد177297272021025002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء354.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيزينب احمد عبد اللطيف مسلم177298272022109043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء354.0اعدادية المباهلة للبنينادبيمحمود عادل حسن حسين177299272021021075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء354.0ثانوية المستنصرية للبناتادبياسراء محمد عزيز عبد177300272022141003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء354.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبيبنين عباس عليوي كريم177301272022161004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء354.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمختار ميثاق مهدي كاظم177302272021038100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء354.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيكرار رحيم كاظم بشير177303272021020041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء354.0ثانوية الرضوان للبناتادبيزهراء ناجح عبادي غالب177304272022078021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء354.0اعدادية المدى للبنينادبياحمد صباح حسين حمزه177305272021026005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء354.0ثانوية الرضوان للبناتادبيعال علي محسن عبد الرضا177306272022078033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء354.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعباس ثائر شاكر هاشم177307272021038051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء354.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيمصطفى رزاق كاظم محمد177308272021048064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء354.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيمحمد كريم كاظم عبد المهدي177309272021045054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء353.0ثانوية المنار للبناتادبيباسمه باسم مرزوق عيسى177310272022050006
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء353.0ثانوية الحرائر للبناتادبيزهراء حسن هادي عبد هللا177311272022107031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء353.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيصاحب علي امين مراد177312272021044055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء353.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيسجاد نبهار ظمد هاشم177313272021030027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء353.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيغيث عماد محمد علي177314122021003084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء353.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيضحى سامي عبد العباس خلف177315272022109057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء353.0اعدادية المباهلة للبنينادبيمنتظر مهدي علوان موسى177316272021021088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء353.0ثانوية المنار للبناتادبينور الهدى باسم صالح مهدي177317272022050065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء353.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيسجاد عناد محمد حسن177318272021031088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء353.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيعلي جاسم حسين فارس177319272021153089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء353.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد يوسف ياس مركب177320272021044117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء353.0اعدادية الفاروق للبناتادبيافراح حيدر عبود باقر177321272022069003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء353.0اعدادية الثبات للبنينادبيمصطفى مقدام عبيد جحيل177322272021024080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء353.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيعلي عبد الصاحب حبيب كردي177323272021022026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء353.0ثانوية الحرائر للبناتادبيحوراء عباس كاظم حسين177324272022107022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء353.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبياالء عبد الرزاق عبد االمير عبيد177325272022053004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء352.0ثانوية القوارير للبناتادبيتبارك احمد فاضل ذياب177326272022081011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء352.0اعدادية عكاظ للبناتادبيعذراء ثامر عبيد حسن177327272022088071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء352.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيافاق عمار جوالن عباس177328272022052004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء352.0ثانوية الوند للبناتادبيشهالء راجح صالح مهدي177329272022090021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء352.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي جاسم كطران عطيه177330272021031117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء352.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبياوراد صالح مهدي كاظم177331272022102017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء352.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبياحمد هاشم ابراهيم كاظم177332272021022009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء352.0الخارجياتادبيلبنى ابراهيم جبار عبد الرحيم177333272022401105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء352.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيمحمد بياض خضير عبيد177334272021153115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء352.0ثانوية الوند للبناتادبيورود جاسم محمد عبد الساده177335272022090034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء352.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد غالب عبادي بريسم177336272021016175

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء352.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيحوراء رضا سبتي عباس177337272022072012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء352.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحيدر حازم ناظم عبد الهادي177338272021049049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء352.0ثانوية الوثبة للبنينادبيعلي مهدي ساجت رباح177339272021017057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء352.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيليلى قيس فرحان عبيد177340272022072040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء352.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيايمان سيف حميد كاظم177341272022109013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء351.0ثانوية الحضر للبناتادبيفاطمه سامي لعيبي عوده177342272022051051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء351.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمثنى كاظم جواد كاظم177343272021049099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء351.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينور ماجد حميد ظاهر177344272022102175

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء351.0ثانوية الشهباء للبناتادبيكوثر صالح عبد عطيه177345272022146033
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء351.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيمصطفى فاضل عبد جاسم177346272021045056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء351.0اعدادية المباهلة للبنينادبيمنتظر احمد عبد الرضا جالب177347272021021085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء351.0ثانوية الحرية للبناتادبيمينا خير هللا عبد  السجاد مهدي177348272022099103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء351.0ثانوية السدة للبناتادبيزهراء مؤيد عباس عبيد177349232022110024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء351.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمرتضى عدنان هاشم علوان177350272021038107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء351.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيشهد ابراهيم جندي عبد177351272022140050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء351.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيالحسين علي حريج خلف177352272021151005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء351.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء مهدي صالح نايف177353272022102082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء351.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسين عالء عبد الحسين عبد الرسول177354272021016039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء351.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيهدى حميد فندي راهي177355272022072046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء351.0ثانوية المجد للبنينادبيمحمد جاسم محمد حسين177356272021012015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء351.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيياسر عمار قاسم حسن177357272021049141

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء351.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبيعلي حسين مسرهد جياد177358272021110013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء351.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمد جاسب ناظم جاسم177359272021049103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء351.0اعدادية المباهلة للبنينادبيوهاب رزاق ياسين خضير177360272021021092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء350.0اعدادية الفاروق للبناتادبيغدير يونس حسين دهيمش177361272022069057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء350.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيفاطمه خليف هاشم علي177362272022102134

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء350.0ثانوية المجد للبنينادبيحسن عباس كاظم حسن177363272021012001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء350.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمصطفى صباح مهاوش علوان177364272021038115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء350.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيتغريد عامر كاظم ظاهر177365272022102039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء350.0الخارجياتادبيزهراء احمد خضير كاظم177366272022401048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء350.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيباقر عبد االمير حسين محمد177367272021049016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء350.0ثانوية المجد للبنينادبيمحمد تايه عبد حصو177368272021012014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء350.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيفرقان صالح هادي عباس177369272022095053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء350.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبياستبرق حيدر فاضل جاسم177370272022095002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء350.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيهاشم سهام هندي حسن177371272021151059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء350.0اعدادية المباهلة للبنينادبيعباس سجاد جبر حسون177372272021021044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء349.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيرسل جاسم محمد مشرف177373272022140022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء349.0اعدادية الفاروق للبناتادبيسكنة حيدر طعيمه وادي177374272022069049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء349.0اعدادية المكاسب للبنينادبيحمزه محمد علي كاظم177375272021003029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء349.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبيرفل حسين هاشم عبيد177376272022161009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء349.0اعدادية المهيمن للبنينادبيياسر سالم حسين كاظم177377272021035026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء349.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيمحمد رحيم حسن عبيد177378272021153119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء349.0اعدادية الخالدات للبناتادبيمها عباس هالل برهان177379272022067061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء349.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيامير صباح عبد هللا شمخي177380272021049013
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء349.0ثانوية السلوى للبناتادبيزهراء علي عبد كريم177381272022084015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء349.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيعلي احمد جواد كاظم177382272021048039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء348.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمصطفى منذر علي عبيد177383272021022043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء348.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمهدي مجيد حميد حمود177384272021049137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء348.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعباس هيثم حسن حسين177385272021044064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء348.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبينور سعد كاظم إسماعيل177386272022161044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء348.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمحمد فيصل نصر حميدي177387272021038095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء348.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمهدي كاظم حسين محل177388272021038132

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء348.0ثانوية المنار للبناتادبيفاطمه حمزه سلطان موسى177389272022050051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء348.0اعدادية الياقوت للبنينادبيسجاد قاسم مزهر ظاهر177390272021038041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء348.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيباقر عبد هللا سعدون حميد177391272021030009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء348.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمنتظر علي مهدي حمدي177392272021016204

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء348.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحيدر فالح فتحي رحمه هللا177393272021031076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء348.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيمحمد عبد هللا حسين منديل177394272021006047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء348.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبييوسف حمزه فاضل علي177395272021150108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء348.0اعدادية المهيمن للبنينادبيمصطفى ماجد حميد مجبل177396272021035024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء348.0اعدادية الفاروق للبناتادبيحنان صالح مرزه متعب177397272022069019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء348.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسن عباس كاظم عبد177398272021049020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء347.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيبشرى سعيد عاشور محمد177399272022160016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء347.0اعدادية الفاروق للبناتادبيدعاء طالب سلمان عبد هللا177400272022069025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء347.0ثانوية المناسك للبناتادبيسكينه ابراهيم سحيب مطر177401272022104064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء347.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبينهاية صاحب كفار واجد177402162022381078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء347.0اعدادية المباهلة للبنينادبينبيل وهاب عدنان محمد177403272021021090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء347.0ثانوية السلوى للبناتادبيزهراء وائل علي محمد177404272022084020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء347.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيموسى كريم عبيس كاظم177405252021160055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء347.0اعدادية المباهلة للبنينادبيصادق جواد كاظم حمزه177406272021021040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء347.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيتبارك حمزه صباح خلخال177407272022102035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء347.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيستار جابر داخل عبود177408272021016069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء347.0ثانوية الحرية للبناتادبيبهيه محمد كاظم حسون177409272022099031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء347.0اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء رسول وحيد حسين177410272022079025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء347.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيرقيه عباس حكمت حسين177411272022094028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء347.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيحيدر فاهم عاشور عبيد177412272021151014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء347.0اعدادية حلب للبنينادبيعلي سالم سلمان مصلح177413262021013113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء346.0اعدادية الثبات للبنينادبيمصطفى عبد الزهره سالم عبود177414272021024079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء346.0اعدادية عكاظ للبناتادبينور حافظ هاشم حسن177415272022088098
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء346.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيسيف عبد االمير عبد العباس دهيمش177416272021153069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء346.0ثانوية الحضر للبناتادبيساره عباس كامل جاسم177417272022051038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء346.0ثانوية حمورابي للبنينادبيمقداد خالد كريم هاشم177418272021025016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء346.0اعدادية المكاسب للبنينادبيحميد فائز حميد كاظم177419272021003030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء346.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيعلي عادل منعم حسن177420272021045035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء346.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيدعاء خضير كاظم حسون177421272022053025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء346.0اعدادية عكاظ للبناتادبيفاطمه محمد حسين عبود177422272022088081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء346.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيحسين عباس مزهر حمزه177423272021152030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء346.0اعدادية الفاروق للبناتادبيبنين شالكة محمد جبر177424272022069014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء346.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبياحمد رشيد كريم ابراهيم177425272021022005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء346.0اعدادية االبتكار للبنينادبياسامة محسن جواد حميد177426112021151008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء345.0ثانوية المآثر للبناتادبيفاطمه عقيل عبد الزهره ثاني177427162022455027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء345.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيالحسين عطيه عجيل بدر177428162021358010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء345.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيحوراء امين صالح حبيب177429272022072011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء345.0اعدادية المباهلة للبنينادبييوسف شهيد عبد الرسول حمود177430272021021095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء345.0اعدادية المكاسب للبنينادبيحسن عبد علي فليح جبر177431272021003015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء345.0الخارجياتادبيسجى عباس محمد كاطع177432272022401076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء345.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيبهاء باسم جابر ياسر177433272021154017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء345.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحسين غسان عبد محسن177434272021049038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء345.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمصطفى عباس هجوج راضي177435272021031211

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء345.0اعدادية الرضوان للبنينادبيحسن فالح شنو جابر177436162021047015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء344.0ثانوية القوارير للبناتادبيرغد خضير عباس حمادي177437272022081019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء344.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيكاظم جواد عبد الحر حميدي177438272021152072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء344.0اعدادية الياقوت للبنينادبيزيد عباس عبد زيد راضي177439272021038036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء344.0اعدادية ام عمارة للبناتادبينور علي حسين رزوقي177440272022071054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء344.0ثانوية الخيرات للبنينادبيعبد هللا سجاد عبد االمير عوده177441272021023005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء344.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبينور رائد عباس عبد الزهره177442272022140078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء344.0ثانوية الدرعية للبنينادبييوسف سالم غازي شبيب177443232021170030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء344.0اعدادية الياقوت للبنينادبيهمام احمد راضي عباس177444272021038135

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء344.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد علي حيدر كاظم سلطان177445272021044109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء343.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي شهاب احمد نايف177446272021038076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء343.0ثانوية الشهباء للبناتادبيحوراء عبد هللا حسين مدلف177447272022146010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء343.0اعدادية المكاسب للبنينادبيعلي رحمان حسين كاظم177448272021003049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء343.0اعدادية الفاروق للبناتادبيهاله علي لفته عطيه177449272022069070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء343.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبياحمد سعيد احمد هاشم177450272021022006
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء343.0اعدادية جيكور للبنينادبيذو الفقار باسم جابر شايع177451162021061029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء343.0اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد جابر فرهود بطي177452222021067049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء343.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيتبارك حسن عبد حمزه177453272022053018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء343.0الخارجيونادبيغيث عالء الدين محمد علي وهبي177454272021400097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء343.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيرباب علي رشيد هادي177455272022102049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء343.0ثانوية الحرية للبناتادبيسجى حيدر محمد جابر177456272022099075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء343.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيرقيه مهدي صالح حسن177457272022140027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء343.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينور موسى طعمه علي177458272022102176

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء343.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيهبه حسين كاظم حسين177459272022141069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء343.0ثانوية الرقيم للبناتادبيزهراء عامر جاسم حسين177460272022054015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء342.0اعدادية عكاظ للبناتادبيرغد عسكر موسى جعفر177461272022088034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء342.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيغدير حسون عبد الزهره حسين177462272022109060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء342.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيسعاد صالح مهدي عاشور177463272022052034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء342.0ثانوية الحرية للبناتادبيرسل ثامر جبر علوان177464272022099041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء342.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيزهراء ناظم عبود عايش177465272022140036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء342.0ثانوية المناسك للبناتادبيوعد محمد حمزه حجيل177466272022104096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء342.0اعدادية الثبات للبنينادبيحسين علي كاظم جالب177467272021024016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء342.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمرتضى قاسم عبد المحسن حمزة177468272021049123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء341.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعباس محمد راضي صافي177469272021038057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء341.0اعدادية النجاح للبنينادبيتوفيق حاكم جودة كالو177470142021027020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء341.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيزينب محمد سعدون ناهض177471272022140042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء341.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيدعاء عبد هللا جعفر كاظم177472272022160031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء341.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحسين حارث فرحان حميد177473162021033014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء341.0ثانوية الوثبة للبنينادبيمحمد عصام عباس حسين177474272021017074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء341.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيسحر كريم عبيد مناحي177475272022076026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء341.0ثانوية الشهباء للبناتادبيكوثر باسم محمد ارباط177476272022146032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء341.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيمحمد قاسم ذياب عبد الحسين177477272021045053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء341.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمثنى جواد كاظم مبدر177478272021031164

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء340.0ثانوية الحضر للبناتادبيجنان فرقد عبد علي محسن177479272022051019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء340.0اعدادية الياقوت للبنينادبيمحمد محسن جبر حمد177480272021038097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء340.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيزينب احمد جواد عبد عون177481272022095030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء340.0ثانوية الحرائر للبناتادبيبنين طالب حسن عبد العباس177482272022107016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء340.0اعدادية بغداد للبناتادبيرقية نعيم فياض عبيد177483272022079021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء340.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيضياء الدين جواد كاظم هادي177484222021300071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء340.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبينورا جليل ثاني عواد177485132022105053
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء340.0ثانوية سيف الحق للبناتادبينور الهدى عواد نجم عبود177486272022076046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء340.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيزهراء رائد عبد الواحد شبيب177487272022109035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء340.0ثانوية الوثبة للبنينادبيمليح صباح مليح عويد177488272021017085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء340.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيسرى حسين ميراوي عطية177489272022076027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء340.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعلي حسين شناوه عبد177490272021049083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء340.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتادبيغفران مكي عراك خضير177491272022072034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء340.0اعدادية المكاسب للبنينادبيمرتضى نعمان محسن لفته177492272021003075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء339.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيهديل قاسم حامد عالوي177493272022109091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء339.0اعدادية الخالدات للبناتادبيفاطمه امين جلوب مال177494272022067053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء339.0ثانوية السلوى للبناتادبيزهراء محمد علي مشعب177495272022084018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء339.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيمصطفى سعد عبد علي عبد االمير177496272021020058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء339.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنينادبيعمار سعدي محمد نعمه177497232021063027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء339.0ثانوية المناسك للبناتادبيسجى عبد الحسن كاظم عبود177498272022104063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء339.0ثانوية االقتدار المختلطةادبيسيف سعيد هداب عطيه177499222021220007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء339.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيسجاد حسين عليوي عبد هللا177500272021152039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء339.0اعدادية الثبات للبنينادبيعلي محمد مزعل نجم177501272021024051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء339.0ثانوية الرضوان للبناتادبينور عالوي عبيس حسن177502272022078049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء339.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي ماجد حميد توفيق177503272021044087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء338.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيحسن عبد الكريم علي معتوق177504162021352025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء338.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعبد الرحمن عبد الرزاق عباس حسن177505272021038059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء338.0اعدادية المؤاخاة للبنينادبياحمد سجاد مسلم عنون177506272021037003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء338.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيطيبه كامل عبد عطيه177507272022097017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء338.0ثانوية المجد للبنينادبيمسلم سعد هاشم كاظم177508272021012017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء338.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبيبنين عقيل علي عبيس177509272022161005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء338.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبياحمد اياد فضيل عبود177510272021154001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء338.0ثانوية الحضر للبناتادبيكوثر ضاري مكي علي177511272022051056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء338.0ثانوية الحرائر للبناتادبيايالف نسيم فاهم عطيه177512272022107012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء338.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبياحمد كاظم جاسم حمود177513272021031016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء338.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيمرتضى عالء حميد حسين177514272021152086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء338.0ثانوية الحرائر للبناتادبيدعاء وزير شخير حسين177515272022107024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء338.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيحسين حيدر مجيد حسين177516272021150022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء338.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب عاد عبيد حسين177517272022102088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء338.0ثانوية الخيرات للبنينادبيمهيمن حسن هادي جاسم177518272021023014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء337.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب حسين علي حسين177519272022102086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء337.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبياماني عقيل عبد الرضا عبد احمد177520272022109006
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء337.0ثانوية الخلود للبناتادبيالق حسين صاحب حمزه177521232022137003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء337.0اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمرتضى مجبل راهي ابراهيم177522272021037039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء337.0اعدادية الفتح للبنينادبيجاسم محمد شكير محمود177523272021011004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء337.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعالء نافع احمد فرج177524272021038065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء337.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء محمد هادي متعب177525272022102080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء337.0ثانوية الحرائر للبناتادبيغدير احسان هادي كاظم177526272022107054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء337.0ثانوية الحرائر للبناتادبيعذراء مجيد عبد هللا محمد177527272022107053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء337.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعباس سعد فارس صادق177528272021030029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء336.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيليث علي محمد حسن وحيد177529272021150075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء336.0ثانوية الواسطي للبنينادبيمحمد خليل ابراهيم مزعل177530102021040035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء336.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيحسن سعيد حسن حمود177531272021152022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء336.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيكرار حيدر عبد الجبار عبد عون177532272021044096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء336.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتادبيهاجر فاضل عبد هللا جبر177533272022094060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء336.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيمرسلين صبري علي حسين177534272022140073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء336.0اعدادية الهدى للبناتادبيرجاء فاضل راضي عاصي177535242022115032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء336.0ثانوية الحرية للبناتادبيدعاء عامر سلمان ابراهيم177536272022099039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء336.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبياستبرق اياد محمد حسن177537272022053003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء335.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيمصطفى ابراهيم جواد محمد177538272021020057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء335.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيمها سعد كاظم جاسم177539282022091041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء335.0اعدادية عكاظ للبناتادبيعال طالب ناصر حريجه177540272022088073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء335.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي احسان علي هاشم177541272021044072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء335.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعباس فائق عوده جعفر177542272021031106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء335.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيوليد عزيران فاضل علي177543272021022046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء335.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيميس مالك كامل راضي177544232022190007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء335.0ثانوية الشريعة اإلسالمية المختلطةادبيمصطفى حمود كاظم داور177545272021112007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء335.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيامير هادي داخل هادي177546272021154013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء335.0ثانوية الوند للبناتادبيهدى خالد حبيب كاظم177547272022090033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء334.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيختام محسن مهدي حسن177548272022052017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء334.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيمروه رشيد جزاع طالل177549272022102148

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء334.0ثانوية المناسك للبناتادبيعذراء صبيح حاشوش مطر177550272022104067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء334.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعبد هللا محسن علي كريم177551272021044067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء334.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيشهد اياد كاظم جبر177552282022190080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء334.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيأالء علي رشيد هادي177553272022102002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء334.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينادبيماهر راهي عفر محيميد177554272021151042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء334.0اعدادية ام عمارة للبناتادبيضحى علي عوده بكال177555272022071035
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء334.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيمريم قاسم راضي كاظم177556272022160092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء334.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيحيدر هاشم رزاق مناحي177557222021305018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء333.0اعدادية المباهلة للبنينادبيسيف مزيد رسمي مهدي177558272021021039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء333.0اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيعلي عزيز فرحان سلطان177559162021365044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء333.0ثانوية الحرائر للبناتادبيبتول مخلص عبد الجليل حسين177560272022107014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء333.0اعدادية رفح للبناتادبيعذراء احسان سلمان داود177561162022219042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء333.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيعلي حسين ياسين حسن177562162021359037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء333.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء قاسم عزيز كاظم177563272022102078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء333.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعبد الكريم عبد االمير عبد الكريم صافي177564272021049073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء333.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمد سعد سعدي عبد الحسن177565272021049107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء333.0ثانوية الوثبة للبنينادبيشهاب احمد زويد فرج177566272021017028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء333.0ثانوية السلوى للبناتادبينور عطا هللا وحيد عبد الحسن177567272022084033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء333.0ثانوية السلوى للبناتادبيفتون عبد الباسط عبد الصمد خلف177568272022084028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء333.0اعدادية المتنبي للبنينادبيسجاد مازن عيسى حميد177569162021006034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء333.0الخارجياتادبيحوراء عباس واشي ركين177570272022401040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء333.0ثانوية الحضر للبناتادبيسجى علي جواد عبد هللا177571272022051039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء332.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيرقيه وليد خالد عيسى177572272022102055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء332.0ثانوية الحضر للبناتادبيفاطمه سعيد علي سهر177573272022051053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء332.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبينور الهدى محمد حسن محمد177574272022160102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء332.0ثانوية المناسك للبناتادبياالء جواد كاظم سدخان177575272022104012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء332.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيسجاد عالء حسين طالب177576272021049062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء332.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيذو الفقار غانم حكمت حمزه177577272021045014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء332.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيضياء عالوي عبد محسن177578272021150044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء332.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبيساره علي عكروك اسماك177579272022070024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء332.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيسجى ناصر حسين عاكول177580272022141047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء332.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيطاهر حسين عاتي نعيم177581272021045023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء332.0اعدادية حلب للبنينادبيحسين ناهض مهدي عالوي177582262021013040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء331.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيعلي عباس علي شرهان177583162021041028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء331.0اعدادية المباهلة للبنينادبيمحسن رشيد عالوي حسين177584272021021067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء331.0اعدادية المدى للبنينادبيحسين هاشم صالل ابراهيم177585272021026021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء331.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيايمان فاهم شياع علي177586272022160014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء331.0ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنينادبيمحمد قاسم ماضي محمد177587232021258023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء331.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيحمزه عماد باذر منذور177588232021251072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء331.0ثانوية الحضر للبناتادبيحوراء علوان كاظم علوان177589272022051024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء331.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمحمد عبد داود حمد177590272021022036
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء331.0ثانوية عمورية للبناتادبيمريم محمد كاظم سالم177591272022098035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء331.0اعدادية حمدان للبنينادبيعبد هللا علي احمد علي177592162021046042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء331.0ثانوية الكرار المختلطةادبيمحمد ماهر حسوني حسين177593232021175022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء331.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيهدى حسين هادي حسن177594272022160113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء331.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعقيل علي اوسط جعفر مصطفى177595272021044070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء331.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيزينب حسين علي حمد177596272022076021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء331.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيسيف ماجد زكي مجهد177597272021152044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء331.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيبتول عمار عبد الحسين نشمي177598272022102026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء330.0اعدادية المناذرة للبناتادبيفاطمه محمد نايف ناصر177599232022078031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء330.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمحمود جواد حسين ابراهيم177600162021047081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء330.0ثانوية العلياء للبناتادبيبنين ناجي حيدر حسن177601162022227014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء330.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيبنين قاسم سلمان عذيب177602272022102032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء330.0ثانوية المنار للبناتادبيغدير عظيم هاشم شنور177603272022050047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء330.0اعدادية الطليعة للبناتادبياالء اسماعيل جليل ابراهيم177604232022088006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء330.0اعدادية المرتضى للبنينادبيعلي احمد عزيز خلف177605282021002044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء330.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيعلي حسن علوان عباس177606272021022022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء330.0اعدادية األزكياء للبنينادبيكرار حيدر عبد الكريم جاسم177607162021097094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء330.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيذو الفقار حسن محسن حميدي177608272021049055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء330.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمجتبى حامد عبد المجيد حسين177609272021016154

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء330.0ثانوية الشهباء للبناتادبيمريم عالء عادل العيوس177610272022146034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء330.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيمروه كاطع جمعه حنون177611132022111091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء330.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيامير هيثم حاتم كاظم177612272021045005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء330.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيامير علي حسين لواح177613232021256025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء330.0ثانوية الحكمة المختلطةادبيعلي كاظم أبو الهيل مليوخ177614222021218009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء330.0اعدادية عكاظ للبناتادبيتبارك زكي نجم كريم177615272022088023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء329.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمنتظر علي هاشم عبد الرضا177616152021007265

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء329.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيزين العابدين زهير عبد الزهره عبيد177617272021020027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء329.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيعبد هللا كريم كاظم جاسم177618272021153086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء329.0اعدادية حيفا للبناتادبيغادة كاظم علي ياسر177619232022122038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء329.0اعدادية عكاظ للبناتادبيابتهال سالم علي كاظم177620272022088003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء329.0اعدادية بغداد للبناتادبيشهد عماد فاضل عباس177621272022079037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء329.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيسامر نعمه ابراهيم حسن177622112021057025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء329.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيقطر الندى محسن سلمان رضى177623162022258034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء329.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعلي مظفر حسين كاظم177624272021030038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء329.0ثانوية النظامية المختلطةادبيوائل مهدي حسن محمد177625212021206017
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء329.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيميقات حسام ناجي مجيد177626272022109081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء329.0ثانوية المناسك للبناتادبيفاطمه كريم سوادي معين177627272022104078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء329.0ثانوية حطين للبناتادبيمريم ابراهيم عباس فليح177628102022079022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء329.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمحمد عماد عيدان جواد177629272021044111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبياحمد قاسم عبد الكريم عبد هللا177630272021031015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنينادبيعلي رائد علي حنون177631232021063023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيوليد شافي ابراهيم عبد هللا177632272021016215

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0اعدادية المحبة للبنينادبيحسين علي عبد الحسين عبد177633112021003008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيعلي صالح احمد شنين177634132021002063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0اعدادية صنعاء للبنينادبيحيدر خالد خضير حمزه177635232021011024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0اعدادية الخالدات للبناتادبيمريم كريم عويز طالل177636272022067060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزينب ناصر شوشان ناصر177637272022102096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبياحمد جاسم حسين كاظم177638262021201004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيعذراء حمزة سعدي ناريمان177639262022126066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0ثانوية المستنصرية للبناتادبياسماء عباس كاظم حسن177640272022141004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيعباس جاسم فدعم كريم177641272021153075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0ثانوية علي الغربي للبنينادبيالحسن كريم شرهان شبيب177642282021013003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتادبينور فؤاد ناجح عبد االمام177643162022198017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمحمد غازي فيصل محمد177644142021005054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيحسين عباس متعب سهيل177645272021152029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0اعدادية بغداد للبناتادبيرقيه علي جبير حسين177646272022079022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0ثانوية الوثبة للبناتادبيايه عقيد حميد جبار177647102022105001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0اعدادية الخيزران للبناتادبيزهراء شوكت محمود زبار177648212022147021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيسبأ احمد عبد الحميد محمد177649212022155063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0اعدادية االستقامة للبناتادبيزهراء عبد الحسن خليف عيدي177650152022058039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0ثانوية المربد المسائية للبنينادبيسجاد نصار لفتة نصار177651162021362013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمحمد حسن فالح منغر عناد177652272021031173

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيطيبة محمد مجيد عزيز177653162022216055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0اعدادية الوركاء للبناتادبيزهراء حيدر رحيم مغامس177654222022157026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0اعدادية النجاة للبناتادبيبنين حبيب هاشم حسن177655152022042007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي ستار كاظم محيميد177656132021030028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء327.0اعدادية الفردوس للبناتادبيبنين حسين عبد هللا داود177657132022118013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء327.0اعدادية الجزائر للبنينادبيحسن رياض كاظم صالح177658222021042008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء327.0اعدادية القدس للبناتادبيهبه علي داود عسكر177659212022110047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء327.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيمحمد جبار زبون عليوي177660282021153053

صفحة ٥٠٧٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء327.0اعدادية الوركاء للبنينادبيحيدر حسن زامل زاهي177661112021027030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء327.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيحيدر فراس عباس عبد هللا177662162021359016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء327.0ثانوية الحسين المسائية للبنينادبيابراهيم سالم عجيل زناد177663112021208001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء327.0ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيسيف محمد جميل صالح177664132021251021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء327.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيمصطفى حازم خالد حنظل177665162021041038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء327.0اعدادية طه للبنينادبيمالك ياسين عبد هللا سلمان177666142021177137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء327.0اعدادية االجيال للبنينادبيحسين عالء كاظم علي177667162021014012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء327.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسين علي حسين هاشم177668272021016041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء327.0اعدادية بوتان المسائية للبنينادبياحمد صالح جمعه احمد177669212021270008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء327.0اعدادية المثنى للبنينادبياسامه رأفت عباس حسين177670262021005004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء327.0ثانوية المنار للبناتادبيشهالء هاني عبد عبود177671272022050042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء327.0ثانوية النيل للبنينادبيعباس جاسم عبيس بوران177672232021033030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء327.0اعدادية اليسر للبناتادبيرتاج حمزة ناصر حسين177673262022109008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء327.0ثانوية الحوراء للبناتادبيآيات صباح عليوي نزاري177674232022103001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء327.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبينور عبد الحق حميد حسان177675162022383084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء327.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيمصطفى مشكور حنون كاظم177676272021153136

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء327.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحسين سامي علي ناصر177677272021016038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء327.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيذو الفقار ميسر جاسم حبيب177678272021049056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء326.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيزينب حسن محمد فاضل177679162022383033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء326.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيكرار فيصل جبار فياض177680152021007190

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء326.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيعبد هللا مؤيد هشام محسن177681162021352055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء326.0ثانوية لكش للبناتادبيهدى علي محمد عبد هللا177682212022149029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء326.0اعدادية المركزية للبنينادبيطارق زيد طارق لطفي177683212021004025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء326.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيهادي حسين مولى عودة177684162021004040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء326.0اعدادية الهارثة للبنينادبيعلي واثق حمزه عباس177685162021022017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء326.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيامين رائد عبد االمير سداوي177686272021044017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء326.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيفراس علي عبد الكاظم هادي177687232021164024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء326.0ثانوية الحرائر للبناتادبيأديان سالم احمد نعمت177688272022107001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء326.0اعدادية الطالئع للبنينادبيحسن مفيد عبد االمير حسن177689162021012007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء326.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتادبيهيام عبد هللا كاطع معيدي177690272022053075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء326.0ثانوية الغدير للبنينادبيحسين حميد مهوس شنيار177691222021050010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء326.0ثانوية المودة للبناتادبيفاتن عبد الرزاق محمد عباس177692212022132010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء326.0اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيمحمد كامل فرج حمادي177693222021302017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء326.0اعدادية المثابرون للبنينادبيحيدر نجاح طعيمه حمادي177694222021376038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء326.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيحسين عبد الكريم حامد شمخي177695222021054014

صفحة ٥٠٧٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء325.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبياالمير عادل محمد ابو أكطيف177696142021038018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء325.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزمن علي عبد الباقي هادي177697162022230013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء325.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتادبيفرقان قاسم علي كاظم177698272022095054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء325.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيطفوف عالوي عبد ناصح177699262022102022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء325.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيمريم حيدر هشام عبد الوهاب177700162022381070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء325.0اعدادية المرتضى للبنينادبييوسف ماجد جاسم محمد177701282021002088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء325.0اعدادية المباهلة للبنينادبيمهدي رحمن عمران عباس177702272021021089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء325.0اعدادية النجاة للبناتادبيهدير علي رحيم غضبان177703152022042094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء325.0ثانوية الصادقون للبنينادبياحسان علي ناصر حسين177704222021059002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء325.0اعدادية اليمامة للبناتادبييقين رائد رحيم الزم177705282022063045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء325.0اعدادية الفضيلة للبناتادبينرجس فالح حسن علي177706152022045095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء325.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيايناس جواد كاظم جبير177707222022321003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء325.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتادبينبأ ثابت ظاهر حبيب177708272022070035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء325.0ثانوية العلياء للبناتادبينور الهدى صالح عبد هللا مطيلج177709162022227073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء325.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي حسين علي هللا مراد177710132021012071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء325.0اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد رشيد حميد رويهي177711122021034101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء325.0اعدادية االصالة للبنينادبيمحمد جواد كاظم عبيد177712262021035099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء325.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبييحيى جاسم داود عبد هللا177713132021253057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء325.0ثانوية الحرائر للبناتادبياالء خالد حمود وذاح177714272022107009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء325.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسن عالء حسين طوفي177715142021008013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى ماجد عريبي كاظم177716262021045080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد سعد عزيز صالح177717162021495127

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيحميد كاظم فرهود محمد177718222021028021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيزينب حياوي ايدام كزار177719272022160062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيايات حسن عبد الهادي جبار177720272022102019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيايه عايد مهدي عبد177721272022102023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0ثانوية المنار للبناتادبيزهراء عبد الزهره حسن سايب177722272022050029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0اعدادية الكندي للبنينادبيعباس صكبان نوري مبهر177723222021011036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيأنس سلمان عبيد عيسى177724232021001002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0اعدادية الروان للبنينادبيعبد المطلب ميثم عبد االمام حسن177725162021023018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0ثانوية حطين للبناتادبيتبارك مهدي صافي علوان177726142022068009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسين عبد الكريم عبد الرزاق صالح177727162021020045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيعماد ناظم عبد العباس عبود177728162021048008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينادبيسيف عادل حمادي جاسم177729272021045021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي عبد الكريم عبد هللا شمخي177730272021016122
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيحوراء حامد شاجب غانم177731102022220009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0ثانوية السيدية المسائية للبنينادبيامير محمد شعالن عمران177732112021209010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيكوثر علي صالح طالب177733272022102146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيعباس رياض شاكر عطيه177734222021311046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0اعدادية االصالة للبنينادبيحيدر فالح عريبي زامل177735262021035042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0ثانوية ام البنين للبناتادبيفاطمة جبار كامل جبار177736162022270023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0اعدادية االصالة للبنينادبيسجاد راهي منجل هدل177737262021035049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيروان هيثم حسين جابر177738282022055026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0الخارجياتادبينور الهدى هادي صالح زياره177739162022401300

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيمحمد فؤاد نعمة مهدي177740162021112035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0ثانوية االبرار االهلية للبناتادبيمريم فؤاد حميد كاظم177741242022078008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0ثانوية المناسك للبناتادبيفاطمه صبيح محسن خضر177742272022104076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمصطفى محمد جاسم جبر177743142021201267

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعدنان براق عدنان جواد177744132021034079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0اعدادية النجاح للبنينادبيحاتم كريم غافل عطشان177745222021067010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0ثانوية الميمونة للبنينادبيعلي كامل كاظم بدن177746282021019047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيناطق هاشم رزاق مناحي177747222021305067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0إعدادية النضال للبنينادبيحسين طالب سلمان ناصر177748142021014013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0ثانوية الحضر للبناتادبياسراء محمد هادي فرهود177749272022051001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيجعفر تركي عبد هللا حسين177750212021052009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسنين نزار عبد علي هادي177751272021044026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0ثانوية السيدة تكتم للبناتادبيزينب نزار عبد الحسين فهد177752272022097015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0الخارجياتادبينور رائد غالب عبد177753272022401133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0اعدادية الهدى للبناتادبيحنين رسول وحيد حسون177754152022047026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزهراء رعد عبد علي177755222022164019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0ثانوية العذراء للبناتادبيعذراء حميد جاون نعيم177756282022058046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0ثانوية الخليج العربي للبناتادبيبنين ابراهيم عبد الرضا عليوي177757142022135003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0اعدادية المكاسب للبنينادبيصادق رياض عبد هللا عبود177758272021003037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0اعدادية النعيم للبناتادبيرغد اخالص ياسر مناحي177759142022073033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيزين العابدين اكرم جميل عبد177760142021019059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0اعدادية الياقوت للبنينادبياحمد ثائر فتيخان منسي177761272021038004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0اعدادية السجاد للبنينادبيزيد محمد علي سعود177762232021031018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبينور ضياء خليفه جسام177763142022115079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد علي عبيد حسون177764232021052068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0ثانوية المناسك للبناتادبينورس محمد جبار حسن177765272022104091
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0اعدادية المعقل للبناتادبيبنين علي حسون حلو177766162022169008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيعلي اسماعيل خليل شنته177767122021200075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيابتهال فريد كاظم هادي177768272022109003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيعلي عبد عون حسين محمد177769232021254055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعبد العزيز حمود سلمان طعمه177770162021495069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0ثانوية مهدي البصير للبنينادبييوسف فاهم محسن لطيف177771232021058041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0ثانوية سيف الحق للبناتادبيفواطم حسين راضي جدوع177772272022076039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبياحمد عبد الجليل مالك علوان177773132021252006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0اعدادية الشماسية للبنينادبيعبد هللا عامر حسين صادق177774132021023030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0اعدادية الحلة للبنينادبيمجيد حامد حبيب مهدي177775232021020058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0ثانوية السعادة للبناتادبيحنين نصير جبار ضاري177776142022120009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0اعدادية البينات للبناتادبينهى محمد عبود كاظم177777212022116028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0اعدادية عكاظ للبناتادبيشيماء أياد مزهر ظاهر177778272022088063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0ثانوية الدرعية للبنينادبيمحمد فايق فرحان نايف177779232021170022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0اعدادية رفيدة للبناتادبيرسل احمد عبد الرسول شمران177780112022106019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0ثانوية الجبل للبنينادبيأحمد حسن حسين مصطفى177781212021036001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0اعدادية المسيب للبنينادبيليث موفق جاسم منصور177782232021009090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيأحمد أمين طاهر عيسى177783272021048001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيسيف ذر نعمه طه177784162021358027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبيحسن صباح عباس صكبان177785132021018006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيمصطفى حمدي فهد احمد177786262021203068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينادبيعبد هللا حميد هاشم حسوني177787262021205011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0اعدادية زينب للبناتادبيغسق خلف سنيد عبد الحسين177788142022110121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيمحمد حازم عدول ديوان177789222021305057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية الفواطم للبناتادبيايات جبار علوان منصور177790162022172005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية الناصرية للبناتادبيزهراء سهيل نجم عبد هللا177791222022149017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيمنتظر خليل عوده جاسم177792162021357191

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية الفاو للبناتادبيضحى ظفير عويد عبد الكاظم177793232022111037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيأسراء ثائر علي عباس177794112022114001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية الفواطم للبناتادبيزهراء سامي حاتم سيد177795162022172025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية طه للبنينادبيمحمد ايسر كامل عبد الحميد177796142021177143

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد صادق عباس حسن لفته177797132021017095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية الرافدين للبنينادبياسالم جميل ابراهيم عدوان177798102021009010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيمنتظر ناظم عبد الزهرة حمادي177799132021008149

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية الجهاد للبنينادبيمحمد غني مهدي كاظم177800232021004070
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيسجاد علي كامل حمد177801142021200073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية التحرير للبناتادبيغصون سمير سفاح دحلوس177802212022136040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0الخارجياتادبيفاطمه مهدي حسن زامل177803162022401252

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية الحيرة  للبنينادبيعلي حسن عبد الحسين محمد177804252021015026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية حلب للبنينادبيسعد علي حمزه زغير177805262021013067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبينور الزهراء خيون تركي عبد177806262022112027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسين حيدر زيدان كاظم177807262021047045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية البيان للبنينادبيزيد رشيد عبيد ابو زين177808232021014023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيرؤى علي جاسم لعيبي177809162022461005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيكرار غالب نشيف مجيسر177810132021024091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية الوند للبناتادبيكوثر نبيل كريم علي177811272022090027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيعبد هللا محمد عبد الرضا منثر177812162021021023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية الكندي للبنينادبيزين العابدين علي شاكر حمزه177813232021007017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينادبيسجاد علي لفته خيون177814282021039009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيمنتظر علي كاطع نعمة177815152021072239

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينادبيعدي صفاء خزعل ابراهيم177816112021182005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمصطفى حسين جبار حسين177817142021026113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية طه االمين للبنينادبيعلي حسين كعيد شمس177818262021026046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية الدستور المختلطةادبيخضير علي خضير عباس177819212021219004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية المركزية للبنينادبيامير باسم سيف هللا جمعة177820212021004007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسين رحمن حسن فياض177821262021046013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية قباء للبنينادبيسجاد احمد حاتم محمد177822152021010026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية ابن سينا للبنينادبياحمد شهيد حسين عبد الساده177823112021017008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية البيان للبنينادبيمحمد عدنان راهي عبد علي177824232021014060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيمصطفى محمد عبد الحسين كرم177825122021202209

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيكرار سعد صبيح محمد177826152021003079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيفاطمه محمد محسن حميد177827122022085035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية وشق المدائن االهلية للبنينادبيحسين صفاء حسين علي177828162021349002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيعلي وصفي حسن كاظم177829232021253107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبييوسف قيس حمزة سعود177830142021032063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية تونس للبناتادبيفاطمه علي محسن عجيل177831222022106062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية نور الزهراء(ع) االهلية للبناتادبيعذراء احمد عبد الزهرة كريم177832142022195002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبياحمد خالد محمد لفته177833262021015004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية النيل المسائية للبنينادبيعابد كريم عبد هللا كريم177834112021206028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية المدحتية للبناتادبيمروه مالك وناس عباده177835232022090053
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبياحمد غفران عبد اليمه عبد الحسين177836272021031014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية النيل للبنينادبيمحمد ظافر حسن اسماعيل177837232021033050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية العلياء للبناتادبيقمر عبد العزيز محسن عبد هللا177838162022227063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيعلي محمد جاسب حسين177839122021170035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيكرار محمد جبر عباس177840252021207025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيانوار موسى كاظم جعفر177841162022287015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمقتدى حامد حسن فرهود177842272021016201

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية الجهاد للبنينادبيحسين علي كاظم سلمان177843232021004025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيمنتظر فاضل زغير فاضل177844232021001069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية الرضوان للبناتادبيبنين رائد جهيد داود177845272022078008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية الكوثر للبناتادبيرحمه نعمه حسين عبيد177846262022083015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبينبأ حسين ياسر عبد علي177847272022102162

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيحسين ناصر حسين محيل177848222021300045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعمار حسن سهيل نجم177849152021006086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيعبد الوهاب فخري علي خلف177850112021156057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبينبأ احمد حميد فيصل177851142022099083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية االنفال للبناتادبيسمر رعد غالب فياض177852102022101046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية اسماء للبناتادبيزينب موسى عليوي حمزه177853232022093037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية الثمرات للبناتادبيبراء جاسم محمد مهدي177854212022169014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية البالد للبنينادبيزياد قصي بدر ابراهيم177855122021008008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيمحمد علي غزوان جاسم كاظم177856112021202061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي حسن فليح عبادي177857112021009066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية مأرب للبنينادبيعلي جاسم مجهول صميدع177858232021049011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيإيهاب العيبي كاطع شنشول177859282021016003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيحسين محمود حسين كاظم177860132021024031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية الوارثين للبنينادبيرضا موفق حسن محسن177861152021013039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية الشهداء للبنينادبيمحمد محسن عبد عناد177862162021015045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيامين عبد الجبار عاجل خليل177863122021200023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينادبيسجاد ماهر حسون عبيد177864222021254019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمرتضى حيدر صباح جياد177865162021020135

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0ثانوية اآلمال للبناتادبيفاطمه منصور عبد الزهره نجم177866232022118027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية حلب للبنينادبيابو الفضل فوران كامل فزع177867262021013003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيزهراء مؤيد صبار صياح177868222022212002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيغاده عبد اللطيف رزاق عبد الحسين177869252022085036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0ثانوية الرافدين للبناتادبيزهراء عادل عراقى السيد177870132022095017
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية المدى للبنينادبيحميد فاضل حسين صغير177871272021026022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيحسين عامر عبد الستار حسين177872102021004010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسين رمضان عباس فداوي177873152021003024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية المؤمنات للبناتادبياخالص عيدان دبعن رشيد177874222022138002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0ثانوية المسلة األهلية المسائية للبنينادبيحسين علي كاظم حسين177875232021258006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمقتدى جبار علي كحار177876142021174092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيهبة ابراهيم صبيح مسلم177877282022088070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية صفية للبناتادبيسرى محمد جبار سلمان177878142022075160

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0ثانوية االلباب االهلية للبنينادبيحسين احمد امين قاسم177879162021123009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيمحمد ابراهيم شايع عبد الحسن177880162021067020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0الخارجيونادبيعمر عادل معال حمود177881162021400237

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيعلي موسى نعمه غازي177882272021048047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية البشير للبنينادبيحسين حمدان حسين خضير177883142021036016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية النصر للبناتادبيسجى عباس عبد جالب177884122022112068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية حلب للبنينادبيمحمد خضير فاضل عبيد177885262021013147

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحيدر محمد عليوي مسعود177886142021019053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي رضا عبد االمير حسن177887272021044082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية النهوض المسائية للبناتادبيشهباء جابر بلم موسى177888272022160071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية الوارثين للبنينادبياحمد نوري صبيح علي177889152021013009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيرسول مهدي حسين علي177890252021024122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيالحسن نجم عبد محيميد177891122021202014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيمرتضى محمد ياسر عبد الحسين177892272021153130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيايات حسين عباس حسون177893232022271012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسين علي كاظم حسين177894142021038047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيمحمد مجيد سعد مطلك177895222021048035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبيحسين محمد نسيم ظاهر177896282021045007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية الوركاء للبناتادبيبنين جبار لفته عكله177897222022157013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيعلي هادي ضاحي فرهود177898272021049091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيعبد هللا ضياء الدين منصور عبود177899112021053071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيرونق عمار مزهر يوسف177900132022111045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيحوراء نهاد صالح عبد الكريم177901112022077016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية البيان للبناتادبيقزح حسن عالوي محمد177902102022096079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0ثانوية العامل للبنينادبيكرار حيدر علي غافل177903232021026016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم عبد كاظم مرهون177904112022076107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0ثانوية عمورية للبناتادبيزهراء رائد غالب عبد177905272022098014
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية ام قصر للبنينادبيمهدي كاظم رمضان عبيد177906162021042076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيمعتز محمد جبر جراد177907232021253161

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0ثانوية الحلة للبنينادبيحسين فاضل حمزه حمد177908232021015013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0ثانوية الواحة المختلطةادبيشهد باسم علوان حسن177909212022215005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيفاطمة حسين محمد هاشم177910222022427034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد عادل توفيق حمد177911162021030067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي صالح مجيد رمضان177912262021015063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية االخالص للبناتادبينبأ باسم جواد ذياب177913112022112138

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد مهدي كريم خالد177914152021013095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء320.0اعدادية طوبى للبنينادبياحمد علي ابراهيم عاشور177915212021087009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء320.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيايه حسن علي عيسى177916152022055008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء320.0ثانوية عدن للبناتادبيامامه حسين سليمان عيدان177917112022094004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء588.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيبنين فراس عبد الحمزه عبد الحسين177918272042055036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء493.0ثانوية الصفوة االهلية للبنيناحيائيعالء موسى ياسين عبد العباس177919272041130018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء456.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيريام عباس هليل راشد177920272042076023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء436.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيتبارك طالب فارس عبد العزيز177921272042058063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء417.0ثانوية التكامل االهلية للبنيناحيائيأحمد علي عبد هللا عبد الكريم177922142041058001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء417.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيفاطمه فاضل زيدان شاكر177923272042064138

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء411.0اعدادية الغد األفضل للبنيناحيائيمحمد صادق كامل عبد الحسين محمد177924272041030031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء410.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه هاشم عبد الجبار هاشم177925272042095125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء394.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيبدور موفق عبد االمير علي177926272042089020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء394.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيعلي صباح علي إسماعيل177927272041152059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء391.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزينب هادي وحيد عطا هللا177928252042071033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء390.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيتبارك محمد عبد حاشوش177929272042068044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء389.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيعلي عواد لفته صخي177930272041036072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء387.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزينب زايد لفته عجزان177931272042107047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء384.0اعدادية غزة للبناتاحيائينور محمد جاسم فريح177932272042057197

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء384.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيايات عبد االمير عوده عبود177933272042087014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء384.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيزينب هاشم محمد جاسم177934272042062057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء382.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيعلي حبيب علي حنون177935272041024059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء382.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيمالك عبد السالم حميد حسن177936272042160355

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء381.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيامير عبد الحسين جابر عطيه177937272041035010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء380.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيفاطمه احمد علي عبد عون177938272042095110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء380.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمنتظر حقي حسن موسى177939272041014263

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء380.0الخارجياتاحيائياسراء حسين خضير ابراهيم177940272042401008
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء380.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيضحى حامد كاظم سعود177941272042067067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء374.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيبنين حسين مهدي داود177942272042093019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء374.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائياحمد عبد عون احمد عطيه177943272041034007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء374.0اعدادية السما للبناتاحيائيزينب محسن عبد هللا خضر177944272042083077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء374.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيزينب ستار جمر عبد الحسن177945272042054040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء373.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيبسمه عادل عيسى احمد177946272042068032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء371.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسن هادي عريبي فاضل177947272041010040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء370.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيمروه محمد حمادي كرين177948272042160342

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء368.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيحياة حسين عبود عبيد177949272042095042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء367.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيحنين حسين حسن خضير177950272042091035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء365.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين كريم عداي مكاوي177951272041007034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء365.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيورود محمد مبدر عبيد177952272042064176

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء365.0اعدادية السما للبناتاحيائيتبارك عبد الحسين احمد كريم177953272042083022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء365.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينه ماجد عدنان حسين177954272042088134

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء364.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيبتول محمد فاضل عمران177955272042059016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء364.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزينب عقيل حميد عبد النبي177956272042160217

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء363.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمة الزهراء حازم كاظم عبيد177957272042056310

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء361.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيتقى سعيد عبد علوان177958252042070050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء360.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيكرار حسين بدر نادوس177959272041036081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء360.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيدعاء عبد علي مجيد عبد علي177960272042160124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء359.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائينور الهدى منصور شريف ناهي177961272042087143

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء359.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيبنين علي غالي نغماش177962272042067014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء359.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيحسين فائز حسن مهدي177963272041036039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء359.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزينب عباس عبد سباهي177964272042057104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء359.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي طالب عبد االمير ردام177965272041001201

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء358.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائياحمد ناصر حسين علوان177966272041002012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء358.0ثانوية ريحانة الوارث االهلية للبناتاحيائيتبارك فرزدق عبد الرزاق خيون177967272042144003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء358.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم مهدي عبد االمير جعفر177968122042088020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء357.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيأمنيه جليل هربود عارف177969272042052002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء357.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء عباس حمزه تايه177970272042052077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء357.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيرقيه غافل تركي محسن177971272042161035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء356.0اعدادية غزة للبناتاحيائيفاطمة عبد الرضا جودة عبد الرضا177972272042057137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء356.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينبأ طارق عبد عون مطلك177973272042056412

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء355.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيحسين عالء حسين هاشم177974272041013028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء355.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيزين العابدين سعود جواد عبود177975272041011048
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء355.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيمنير محمد علي منديل177976272041150136

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء355.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد حسين كاطع كاني177977272041007101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء355.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيتقوى حسين جاسم محمود177978272042056112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء354.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيمريم احمد عبد الرضا عواد177979272042081118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء354.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيرقيه حيدر حسن محمد علي177980272042063053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء354.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيفاطمه محمد علي اصغر حسين177981272042065108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء353.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينورالهدى علي عبد نصيف177982272042056449

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء353.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيبتول محمد معارج كيطان177983272042067010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء352.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيحوراء احمد محمد جواد هادي177984272042107022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء351.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيشهالء محمد عبد الحسين مجدي177985272042069065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء351.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيحسين سالم علي كاظم177986272041152023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء351.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيبحر مهدي جابر عطيه177987272041035018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء350.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزهراء حيدر عبيد هاشم177988272042095056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء350.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيدعاء جواد محمد كاظم محمد جواد177989272042060088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء350.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائياحالم توفيق حسين عيدان177990272042052004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء349.0اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي رياض شاكر عبد الكريم177991182041006103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء349.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائياميره كريم عزيز تالي177992272042070008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء349.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائياسماء احمد نعمه طالب177993272042058012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء348.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد حسين جمعه177994272042160161

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء348.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيزين العابدين جالل محمد حسن علي177995272041001141

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء348.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيفدك فاطمه ابراهيم احمد شمخي177996272042087127

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء346.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمحمد عباس خضر حمزه177997242041008104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء346.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيندى معد مطرود حسون177998272042161085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء345.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيميس كاظم رحيم حسين177999272042056409

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء345.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيجنان سهيل جاسم محمد178000272042081032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء345.0ثانوية الصفوة االهلية للبناتاحيائيتبارك علي عبد الحسن كاظم178001272042145004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء345.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيفهد سعد عبد هللا حسن178002272041034070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء344.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيمريم مكي مهدي صالح178003272042064156

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء344.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيبنين ضياء نعيم حسن178004162042280018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء344.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيليلى هويدي محمد حمزه178005272042052155

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء343.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيميثم غافل تركي محسن178006272041153160

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء343.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعلي عبيد حنوف علي178007242041008085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء342.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيزهراء جواد عبد هللا علي178008272042087063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء342.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيسرى رسول كاظم ناصر178009272042087096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء342.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيهيام قيس عدنان حسين178010272042088229
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء341.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائياحمد عالء حسان زويد178011262041010014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء341.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن عبد االمير عريبي178012272041153126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء341.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمرتضى احمد محمد علي عبد األمير178013272041027081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء341.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء نعيم حسن عبد الحسين178014272042057095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء340.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيمحمد هاشم مهدي غاوي178015232041050025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء340.0الخارجياتاحيائيمروه علي هادي مهدي178016272042401137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء340.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيسجاد عبد االمير مدب متعب178017272041009049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء339.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيجنان ناظم حطيحط عنيد178018272042160098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء339.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمازن ماجد عدنان حسين178019272041009097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء339.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزينب حسن فلحي خلف178020272042160207

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء338.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائينور صباح حسين حسن178021272042160391

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء338.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزهراء زاهر محسن عباس178022272042093049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء338.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيجليل تحسين عبد الكريم فرحان178023242041034011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء338.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيأيام سعد عبد الحسين صالح178024222042204007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء338.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيازهار ميري طاهر كشوات178025242042131003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء337.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيريسان محمود دخيل جاسم178026272041009044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء337.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيمحمد علي صباح مرزه حسن حسين178027272041150115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء336.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيعلي جبار غانم يسير178028272041036066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء336.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيزينب رزاق عبد الكريم عبد الرحيم178029272042065067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء336.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيحوراء حيدر عباس حبيب178030272042088067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء336.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعلي حسين عبد االمير عبد الحسين178031272041002108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء335.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسنين علي عبد زيد عصواد178032272041014052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء332.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيحيدر الدين احمد علي كاظم178033272041011040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء332.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيبنين حسن علي محمد178034232042157012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء332.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيهيام علي عباس شناوه178035272042088228

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء332.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى احمد صالح مهدي178036272041001315

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء332.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيعلي حيدر حبيب عيدان178037272041009076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء331.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء محمد خماس حمود178038272042056199

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء331.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيفاطمه الزهراء اياد حمزه عبد الهادي178039272042081102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء331.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين علي وهاب محمد178040272041005046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء330.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيسجاد طعمه رحيم فارس178041222041033074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء329.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسين برهان عبد الزهرة لفتة178042242041203053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء329.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفرح شالش رزوقي رويهي178043292042055068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء329.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمرزه عدنان رحيم عبد علي178044272041027083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء328.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعباس ليث هادي عبد الساده178045232041042103
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء327.0ثانوية الجنان للبناتاحيائيرواء جاسم محمد برهان178046242042079013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء326.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيهيثم قاسم حلبوص خبط178047252041151212

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء326.0ثانوية الصالحية للبنيناحيائيحسين حميد شهيد عبد178048242041022012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء326.0اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيحيدر احمد فرحان متعب178049272041006013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء326.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزينب حيدر عبيد هاشم178050272042095073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء326.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيعبير علي طاهر راجح178051272042055200

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء326.0اعدادية السما للبناتاحيائينور ساجد مهدي صالح178052272042083144

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء326.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه صالح هادي كاظم178053272042056340

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء325.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزهور عبد العالي جاسم178054272042081061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيآيات غالب عبد فرهود178055252042110003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء324.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيايات وحيد علي سماع178056242042100015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيساره عباس جبار خزي178057242042106137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيساره عباس محمد حمد178058242042100083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيابراهيم احمد يوسف ابراهيم178059272041152001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيرقية مظلوم جميل علوان178060242042126015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعياحيائيعلي الهادي عباس سلمان حسن178061232041037008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0ثانوية البنوك االهلية للبنيناحيائيحسين جبار صالح اشنيشل178062132041043006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء323.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزينب كريم محمد حسين178063272042160225

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء322.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيمحمد مهند علي عبد االمير178064272041153141

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيمريم داود سليمان خضر178065172042252101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينمارق سعدي صالح عبد الحسين178066272042063202

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيفاطمه محمود كشاش عبد عون178067272042068163

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيهدى محمود قحطان جنديل178068272042088225

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء321.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيرسل عادل ابراهيم هاشم178069272042067026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء320.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه حامد علي زويني178070272042103031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء320.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد عبد هللا محمد شغناب178071242041062155

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء320.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيدعاء حسين كريم رشيد178072272042068063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء320.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد زكي احمد محمد178073252041205188

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء319.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد تقي عدنان فليح حسن178074272041007096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء319.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيهديل فاهم عبد حسن178075242042168086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء317.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيحسن عباس محمود نوح178076272041008020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء317.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيايات سلمان داود سلمان178077272042064013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء316.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيزهراء شاكر خضير فلفل178078272042059051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء316.0اعدادية الثقلين للبنيناحيائيمؤنمن صفاء طاهر هارون178079242041030019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء315.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمهدي صالح الدين زاير حمزه178080242041001314
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء315.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيضحى حسين هوبي لوت178081272042064118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء314.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيعالء حسين صاحب نعمة178082242041071054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء314.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيطيبه كامل مسلم سلمان178083242042111084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء314.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيفاطمه منتظر جميل حنون178084272042062086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء314.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيبنين ريسان شنشول مغير178085272042160075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء313.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسين محمد مزهر زامل178086252041009078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء312.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي عبد الباقر عبد الحسن عبد الحسين178087252041031438

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء312.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيخالد توفيق صبر عطيه178088242041157010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء310.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيسجاد جميل عبد راهي178089272041007047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء309.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزهراء عبد االمير عزيز جياد178090242042168043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء306.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيبنين كريم عبد القاسم عبد الحسن178091232042271126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء305.0ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائيحسين رحيم عطشان احفيدل178092242041211022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء305.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء موسى التفات محمد178093242042117139

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء305.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيعلي سلطان سلمان مشري178094262041202069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء304.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيحسين يحيى حامد جبر178095272041024036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء303.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائياحمد علي حسين علي178096232041019008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء300.0اعدادية السما للبناتاحيائيمنى محسن عبد هللا خضر178097272042083135

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء424.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيحسين علي دايخ شنان178098272051154056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء394.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيامنه سالم صالح محمد تقي178099272052065008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء371.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقياسراء رحيم محمد كويني178100272052069002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء370.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيحسين علي حسين مغير178101272051153048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء370.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيعلي صالح مليوي زامل178102262051049024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء369.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا علي صليل عجيل178103162051366015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء367.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقياحمد هيثم سالم عبد الرضا178104272051002008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء367.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمحمد شاكر مهدي حسن178105272051008075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء365.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمحمد كاظم جواد كاظم178106272051027057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء365.0ثانوية الشهيد جون للبنينتطبيقيضياء رشيد عاجل عبد178107272051018019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء360.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيعباس خضير عباس حسن178108272051004029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء360.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيحمد جواد صافي عبد علي178109252051207013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء359.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيجيهان جميل جاهل جاسم178110272052160042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء358.0اعدادية الخالدات للبناتتطبيقيزهراء عبد الحسين محمد كاظم178111272052067019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء358.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيايات جاسم محمد مجيد178112272052160014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء358.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمحمد عواد صافي مشعان178113272051007057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء358.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيمنتظر هاشم خضير عباس178114272051151149

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء357.0ثانوية الصفوة االهلية للبنينتطبيقياحمد بليغ صاحب مهدي178115272051130001

صفحة ٥٠٨٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء356.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيايمن راضي عبد خنياب178116272051024017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء356.0اعدادية السما للبناتتطبيقيفاطمه سعد حبيب محمد178117272052083034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء356.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيداليا كامل سعدون كاظم178118272052160054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء355.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيحسن خالد عاجل سعد178119222051307030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء355.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيعلي جواد يوسف راهي178120272051019041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء355.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيهبه محمد راضي نور178121272052079025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء353.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيفرقان عباس كاظم مشعان178122272052072054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء352.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه فالح حسن محمد جواد178123272052079021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء351.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتتطبيقيعال ليث حميد ناجي178124272052065039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء350.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيحميد كاظم دخيل غازي178125242051014019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء349.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيعماد طاهر عيدان حمود178126162051300058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء349.0اعدادية الروضتين للبناتتطبيقيانعام عبد هللا خميس مهدي178127272052064007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء349.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيهبه حسن كاظم شريف178128272052091062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء349.0ثانوية البيان للبنينتطبيقيكرار عبد الحسين فايض قاسم178129272051032033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء348.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيحسين مسلم جاسم حسن178130272051154065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء348.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمحمد قحطان عدنان محمد178131272051027056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء348.0اعدادية عكاظ للبناتتطبيقيرسل كرجي ريشان عبد178132272052088010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء348.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيعبد الحسين محمود عبد الحسين عبود178133272051150102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء347.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمؤمل محمد منصور ناجي178134272051001100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء347.0اعدادية السرور للبناتتطبيقيتقى اياد غازي ميرزا178135272052066007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء347.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيعبد هللا حاتم جابر محمد178136242051012021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء347.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيحوراء محمد باقر جاسم محمد رضا178137272052094018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء347.0الخارجياتتطبيقيزينب نعمه حسن محمد178138272052401030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء346.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه امين شنان هاشم178139162052183032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء346.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعلي زكي جواد جاسم178140162051043042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء346.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيعلي خالد جليل مجيد178141272051002097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء346.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيابراهيم اياد فاضل ابراهيم178142272051008001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء346.0اعدادية النهوض المسائية للبناتتطبيقيدعاء عبد محمد رشيد178143272052160059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء346.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقيحسين محمد عبد الوهاب يوسف178144162051045017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء344.0اعدادية الشيخ الكليني للبنينتطبيقيحسين صالح كامل جابر178145272051045027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء344.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقياخالص كاظم محمد سايب178146272052087001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء344.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسين شهيد عبد األمير احمد178147272051002034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء344.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيسيف وسام عبد علي ناصر178148272051002074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء344.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقياسراء عامر حاكم كاظم178149272052087002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء344.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيكرار شاكر عفجاوي ناهي178150272051004054
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء343.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقياشرف ضياء كاظم محمد178151272051024012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء343.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيعبد هللا عواد سلمان عبد هللا178152272051046042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء343.0اعدادية السوق للبناتتطبيقيتماره عبد الستار حيران باهض178153222052209009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء342.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيعلي قاسم محمد عبيد178154162051353117

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء342.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيحسين اسعد رحيم تقي178155272051003012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء342.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيقصي فاضل عبد الحسن محمد178156272051027041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء342.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقياحمد عباس حسن احمد178157162051352018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء342.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيعبد الناصر حسين زغير راشد178158272051033022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء342.0ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيكرار حيدر سعيد عباس178159272051039008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء342.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقياحمد عالوي حمزه وساف178160272051150013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء341.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعلي صالح مهدي حمزه178161272051010061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء341.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيزيد علي حسين علي178162292051026069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء340.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتتطبيقيمسار عقيل سلمان صالح178163222052396006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء340.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيعذراء جبار خثوان سوادي178164292052050024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء340.0الخارجياتتطبيقيزينب اكرم كاظم جواد178165122052401019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء340.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين رياض عبد الرزاق طاهر178166282051151184

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء339.0الخارجيونتطبيقيمحمد كامل جويد بند178167222051400092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء339.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيزين العابدين هالل نافع صبري178168162051110032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء339.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيحوراء علي لويس محمد178169222052103016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء338.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيرقيه مدلول بدر سلمان178170292052071025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء338.0ثانوية عفك المسائية للبنينتطبيقيمصطفى سرحان راضي كاظم178171242051208044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء337.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيكرار محمد جالي عباس178172272051003037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء337.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيصباح عايد منديل واوي178173232051044016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء337.0ثانوية كرم الرحمن االهلية للبناتتطبيقيزينب حبيب احمد علوان178174162052205003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء337.0اعدادية المنار للبنينتطبيقيدعاء قاسم اعبيد محمد178175222052095018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء337.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقياحمد هادي سايب دحام178176242051012006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء336.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيحيدر صادق كريم عبد178177272051036028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء336.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزهراء ابراهيم عبد الرسول محمد178178272052063027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء335.0ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتتطبيقيهدى عبد الكريم ادريس كتاب178179222052278028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء334.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيزينب غالب عبد هللا جاسم178180292052153032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء333.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمنتظر علي زبيل راضي178181272051001155

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء333.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمحمد عادل هاشم محمد178182272051001120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء333.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيحسن حمزه فهد حسن178183272051002021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء332.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيفالح حسن عوض حيوان178184222051306091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء332.0اعدادية الفتح للبنينتطبيقيمحسن علي صالح هاشم178185272051011032
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء332.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيغانم كريم عباس جادر178186272051002110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء331.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعباس حسين يحيى محمد178187272051008046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء330.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنينتطبيقيواثق عبد الحسين عبيد سلمان178188272051151156

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء330.0اعدادية البسملة للبناتتطبيقيساره مرتضى بدر عبود178189272052068028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية359.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي صباح سرحان حسين178190122021009183

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية359.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيهادي جاسم حسين ابراهيم178191242021019030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية359.0ثانوية بلقيس للبناتادبيبروج قاسم مكطاف جدوع178192242022110005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية359.0ثانوية االنتصار للبناتادبيأسماء الدين صبار جواد حسين178193242022105001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية359.0اعدادية الشامية للبنينادبيعباس محمد عبد الرضا سلطان178194242021015031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية359.0اعدادية الكرامة للبنينادبييوسف محمد ناصر حسن178195242021004089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية359.0اعدادية الوفاء للبناتادبيرشا قاسم خيري مالح178196222022172005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية359.0اعدادية الدغارة للبناتادبيحوراء سالم شاكر محسن178197242022124012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية359.0اعدادية الكوثر للبناتادبيصفا محمد جابر هاني178198242022108026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية359.0ثانوية المهاجرين للبنينادبياثير لفته عيسى حمزه178199242021033001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية358.0اعدادية الفردوس للبناتادبينورس محمد حسين حنين178200242022119029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية358.0ثانوية المرادية المختلطةادبيضحى رعد دوحان عبد178201242022158004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية358.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيعبد هللا عبد الكريم عبد هللا علي178202242021203036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية358.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمنتظر مؤيد رياح غازي178203242021017080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية358.0اعدادية النور للبناتادبيدعاء عقيل عبد الساده صالل178204242022095013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية358.0اعدادية الدغارة للبنينادبيحسام حيدر سامي جاسم178205242021008010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية358.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينادبيامير رائد خالد علي178206242021200005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية358.0ثانوية البدير المسائية للبنينادبياحمد شاكر عبدالحسن ملزوم178207242021209002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية358.0اعدادية الدغارة للبناتادبيالماء نعمان فالح عبد178208242022124003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية358.0اعدادية دمشق للبناتادبيرؤى عبد االمير حميد مهدي178209242022121017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية357.0اعدادية سومر للبنينادبيحيدر عدنان خليل جالب178210242021009033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية357.0ثانوية المعالي االهلية للبنينادبيمحمد ليث شاكر عبد العظيم178211242021056009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية357.0اعدادية نفر للبنينادبيمناف علي منشد فرحان178212242021025028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية357.0اعدادية نفر للبنينادبيوليد كاظم كناد ماهود178213242021025033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية357.0اعدادية الشامية للبنينادبيمرتضي خليل محسن منجي178214242021015063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية357.0ثانوية التحرير للبناتادبيهاجر علي كامل هاشم178215242022101040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية357.0اعدادية الدغارة للبنينادبيمحمد قاسم عبدالسادة مجيد178216242021008049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية357.0الخارجياتادبيهدى عبد الحمزه محمد عباس178217242022401059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية357.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينادبياحمد جاسم فاضل حنتور178218242021204001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية357.0اعدادية سومر للبنينادبيمهدي ترمن عبد عطش178219242021009086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية356.0اعدادية دمشق للبناتادبيتقى حيدر حسين عبد هللا178220242022121012
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية356.0اعدادية الدغارة للبنينادبيطارق سعد جاسم محمد178221242021008022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية356.0اعدادية السنية للبناتادبيسمراء محمد حسوني عباس178222242022102058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية356.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد ناجي ستيو عبد علي178223242021039032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية356.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيعلي جاسم لطيف محمد178224242021203042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية356.0ثانوية التحرير للبناتادبيمروه صالح محيل شوكان178225242022101036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية355.0اعدادية ميسلون للبناتادبيبراء هاشم حسين سماري178226242022106005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية355.0اعدادية المصطفى للبنينادبياثير عبد المهدي عبود عبد الحسين178227242021017006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية355.0ثانوية الصالحية المسائية للبنينادبياحمد اركان عبود نذير178228242021212002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية355.0اعدادية العراق للبنينادبيمؤمل باسم حسين زبالة178229242021024017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية355.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبينور عايد فضول عناد178230242022081034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية355.0اعدادية الكرامة للبنينادبيحسنين بشير كاظم عبد عون178231242021004012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية355.0اعدادية الجواهري للبنينادبيعلي احسان فوزي حسن178232242021018039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية355.0ثانوية البدير المسائية للبنينادبيعلي عبد الحسين حسوني سلطان178233242021209020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية355.0اعدادية صنعاء للبناتادبيزينب حمزه عبد برهان178234242022096014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية355.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيسجاد حاتم حميد مجيد178235232021001027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية355.0اعدادية دمشق للبناتادبيشروق عدي دخيل شبيب178236242022121038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية355.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيآيه سعدون ناصر خلف178237222022109001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية354.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيزينب باسم حسين عليوي178238242022122029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية354.0اعدادية النور للبناتادبيطيبة جعفر داشر حسين178239242022095034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية354.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي رسول خريبط مطرود178240242021030030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية354.0اعدادية الهدى للبناتادبيحنين سلمان بديوي عباس178241242022115023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية354.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيمسلم عزاوي عبيس شمخي178242242021019029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية354.0اعدادية الشامية للبنينادبيحسن حامد شاكر جرو178243242021015010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية354.0اعدادية فلسطين للبنينادبيحسين علي راضي صالل178244242021013008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية354.0الخارجيونادبيعلي رحيم جاسم حسين178245242021400052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية354.0اعدادية الشامية للبنينادبيحسين على هللا شاكر كاظم178246242021015017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية354.0ثانوية غزة للبناتادبيغسق حميد ظاهر حمود178247242022097041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية354.0اعدادية الطليعة للبناتادبيزينب حازم محمد عوده178248242022118023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية354.0ثانوية السيدية المسائية للبنينادبيعلي نجم عبد سجاد178249112021209039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية354.0اعدادية اليقظة للبناتادبيفرقان سالم داخل حسين178250232022089028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية353.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبياحمد محمد دويج كزار178251242021153003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية353.0اعداديه الوهج للبنينادبيمنتظر عباس جابر عبيد178252242021051045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية353.0اعدادية النصر للبنينادبيعباس كريم حنين سلمان178253242021064008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية353.0اعدادية الكرامة للبنينادبيزيد بيان محان خشان178254242021004038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية353.0اعدادية الحوراء للبناتادبيايالف عائد محسن غازي178255242022123005
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية353.0اعدادية المصطفى للبنينادبيامير عبد الحسين كنش مزهر178256242021017016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية353.0اعدادية الجواهري للبنينادبيعلي محسن زغير عبد178257242021018049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية353.0اعدادية الكرامة للبنينادبيحيدر رحيم محسن عبيد178258242021004035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية353.0اعدادية فلسطين للبنينادبيحسنين مظلوم حسن روضان178259242021013010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية353.0ثانوية الصالحية المسائية للبنينادبيمصطفى احمد عبد الحسين عباس178260242021212034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية353.0اعدادية السرور للبناتادبيهبة محمد صليط عطية178261242022085046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية353.0اعدادية الهدى للبناتادبيحوراء زيد شاكر هرول178262242022115025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية353.0الخارجيونادبيباقر مهدي كاظم عبيد178263242021400015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية353.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيايات حمودي حاجم سلمان178264242022220007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية353.0اعدادية حلب للبناتادبيزينب عبيد فضيل خشمان178265242022107020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية353.0اعدادية المصطفى للبنينادبيباقر سعيد هبان غافل178266242021017018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية353.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينادبيسجاد عبود شاكر حلواص178267242021204023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية353.0اعدادية خديجة للبناتادبيكوثر حسين مرحب لفته178268242022080033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية352.0اعدادية الكرامة للبنينادبيحسين محمد حسن عبد178269242021004031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية352.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبينبيل محمد كاظم حمص178270242021202080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية352.0اعدادية النضال للبنينادبيعبد الجبار حسن عطيه دريب178271242021014034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية352.0اعدادية الحوراء للبناتادبيألق كامل زغبه حلص178272242022123001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية352.0اعدادية السرور للبناتادبيرهف عدنان هيالن عبد هللا178273242022085015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية352.0ثانوية الشامية المسائية للبناتادبينور الهدى صباح علوان حسين178274242022222021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية351.0ثانوية السنية المسائية للبنينادبيعباس حسن عبيد فلح178275242021211038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية351.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين محمد علي عباس178276242021030016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية351.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب عبيس طارش رويح178277242022119017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية351.0اعدادية دمشق للبناتادبيفاطمه محمد فرهود حمادي178278242022121048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية351.0اعدادية الشامية للبنينادبيمسلم صادق شاكر كاظم178279242021015065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية351.0اعدادية الديوانية للبناتادبيبنين قاسم كريم كاظم178280242022103008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية351.0اعدادية النضال للبنينادبيغيث شعبان موسى حسون178281242021014046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية351.0اعدادية سكينة للبناتادبيبنين جميل علوان عبد178282242022093004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية351.0اعدادية السنية للبناتادبيبراء حميد راضي حمد178283242022102013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية351.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيحسين علي عبد هللا نجم178284242021203019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية351.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينادبيسرحان عدنان حسن حاوي178285242021200018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية351.0اعدادية سكينة للبناتادبيرباب امير عبد الزهره شناوه178286242022093012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية351.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيزينب حسين محسن حسون178287232022145019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية350.0ثانوية مارب المختلطةادبيحسين شمران نعيمه زغير178288242021159006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية350.0اعدادية حلب للبناتادبيزينب عبد العباس جبار خشان178289242022107019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية350.0ثانوية المرادية المختلطةادبيياسر عبادي ثجيل رهيف178290242021158021
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية350.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينادبيحمزه حليم عبد علي عوده178291242021204016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية350.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيعلي مكي جودة حميدي178292242021155025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية350.0اعدادية الرباب للبناتادبيمرسلين ضياء عبد جواد178293242022094040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية350.0ثانوية الكندي للبنينادبيعلي حمزة عناد حمزة178294242021040032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية350.0اعدادية الدغارة للبناتادبيرحاب محمد طعمه جليل178295242022124017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية350.0اعدادية السنية للبناتادبيانتظار غالب حمزه صبح178296242022102008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية350.0اعدادية اسماء للبناتادبيوديان كاظم ديوان ماجد178297242022104042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية349.0اعدادية الكرامة للبنينادبيعلي احمد كامل جبر178298242021004052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية349.0ثانوية المهناوية المسائية للبنينادبيمصطفى احمد دعبول مهدي178299242021214025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية349.0ثانوية الشنافية المسائية للبنينادبيباقر زهير عبد الجليل محمد رضا178300242021205004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية349.0اعدادية الطليعة للبناتادبياسالم قاسم جميل عبد هللا178301242022118002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية349.0اعدادية الدغارة للبناتادبينسرين علي رحمان محي178302242022124049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية349.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمرتضى صالح ظاجر محل178303242021030049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية349.0اعدادية دمشق للبناتادبيزينب حسين حميدي رسن178304242022121025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية349.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينادبيفارس غالب عبد الكاظم شمران178305242021200033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية349.0ثانوية بغداد األهلية للبنينادبيصفد فراس عبد الحسين مزعل178306242021044010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية349.0اعدادية التآخي للبنينادبيعباس فاضل ناصر حسين178307242021029030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية349.0اعدادية سومر للبنينادبيحسين راهي شاكر عبد178308242021009023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية348.0اعدادية نفر للبنينادبيعقيل نعيم تركي عجيل178309242021025021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية348.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيمصطفى رياض صالح ميري178310242021203074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية348.0ثانوية التحرير للبناتادبياسماء عبد الكاظم مزهر مالون178311242022101003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية348.0اعدادية دمشق للبناتادبيمريم ميثم محمد عباس178312242022121050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية348.0اعدادية الديوانية للبنينادبيحيدر انور عدنان صالح178313242021028009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية348.0اعدادية حلب للبناتادبيزهراء عذاب عباس عبود178314242022107013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية348.0ثانوية عفك المسائية للبنينادبيناصر كاظم حسين صادق178315242021208058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية348.0ثانوية المهاجرين للبنينادبيحسن سلمان عبد السادة مزهر178316242021033005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية348.0اعدادية النور للبناتادبيضحى رائد عالوي حسين178317242022095031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية348.0اعدادية الجواهري للبنينادبيحسن كاظم رحم عبد178318242021018016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية348.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيحسنين حبيب حسين يوسف178319242021203015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية348.0ثانوية الفاضلية للبنينادبيحسين سلمان عواد سعد178320242021151002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية347.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيمحمد فاضل شاكر علي178321242021019026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية347.0اعدادية سومر للبنينادبيامير حسين علي ارميح178322242021009009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية347.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيمؤمل محمد وحيد عناد178323242021039028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية347.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيامنه محسن حسين زامل178324242022122003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية347.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعيادبيحسين سعد لطيف طاهر178325242021031005

صفحة ٥٠٩٥ من ٦١٩٥
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية347.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيمنال جاسم جابر عويد178326242022220094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية347.0اعدادية فلسطين للبنينادبيباقر علوان حمود طويل178327242021013005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية347.0ثانوية المرادية المختلطةادبيعلي هديب جاسم مظلوم178328242021158016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية347.0اعدادية الشعلة للبنينادبيكرار ترف مكبس محمد178329242021012028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية347.0اعدادية ميسلون للبناتادبيحوراء عقيل محمد علي مخيف178330242022106013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية346.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبياخالص مجبل بهير عدام178331242022186001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية346.0اعدادية الرباب للبناتادبينبأ شمران زغير عبد178332242022094044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية346.0اعدادية التآخي للبنينادبياحمد سلمان كرم كاظم178333242021029002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية346.0اعدادية سومر للبنينادبيحسين عاد عباس حميد178334242021009026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية346.0اعدادية أم المؤمنين للبناتادبينورا جابر عبادي حسين178335242022113032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية345.0ثانوية عفك المسائية للبنينادبيعبد هللا حسون غافل مهوس178336242021208033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية345.0اعدادية الشعلة للبنينادبيعباس فاضل عبد الرزاق دبي178337242021012014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية345.0اعدادية الهدى للبناتادبياديان نعيم فارس عتوي178338242022115003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية345.0اعدادية الشامية للبنينادبيهشام محمد كاظم عيدان178339242021015075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية345.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينادبيعلي قاسم محمد عبدالحسين178340242021204038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية345.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيعباس علي وادي هندال178341242021038034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية345.0اعدادية الرباب للبناتادبيطيبه سوادي صياح جوده178342242022094033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية345.0اعدادية التآخي للبنينادبيصباح هادي داود خزي178343242021029026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية345.0اعدادية صنعاء للبناتادبيريتاج حيدر محسن احمد178344242022096011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية345.0اعدادية الطليعة للبناتادبيايات قاسم جميل عبد هللا178345242022118005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية345.0اعدادية الشامية للبنينادبيعلي حسين مهدي حسين178346242021015042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية345.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيفاطمه كريم جاسم حسين178347242022122044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية344.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيسحر حيدر عبد الرضا عبد الكاظم178348242022186034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية344.0اعدادية الديوانية للبناتادبيهند ناظم حسين عباس178349242022103043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية344.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيعذراء عبد االمير محسن سلمان178350242022122041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية344.0اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد ناصر جودي كاظم178351242021017012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية344.0اعدادية البشير المسائية للبنينادبيمخلد غازي كاظم فهد178352242021207065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية344.0اعدادية القدس للبنينادبيعلي حسين كاظم عبد هللا178353232021055042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية344.0اعدادية سومر للبنينادبيمحمد علي شخير عباس178354242021009075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية344.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيزينب داخل سلطان خماط178355242022220048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية344.0اعدادية الجواهري للبنينادبيامير صادق مراد حميدي178356242021018009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية344.0اعدادية نفر للبنينادبيعبد الحسن كريم عبد الحسن ناصر178357242021025019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية344.0ثانوية عدن للبناتادبيعذراء حاكم بالش محمد178358232022076031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية344.0اعدادية أم المؤمنين للبناتادبيسعاد جوده كاظم ظاهر178359242022113023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية344.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيمحمد عبد مسلم جاسم مرهون178360242021155034
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية344.0اعدادية سومر للبنينادبيعلي كامل جاسم محل178361242021009056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية344.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيخليل جهاد جليل نعمة178362242021203024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية343.0اعدادية الثقلين للبنينادبيجعفر صادق ناجح مراد178363242021030008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية343.0اعدادية سكينة للبناتادبيرسل محمد عبيس نجم178364242022093013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية343.0ثانوية البدير المسائية للبنينادبيمحمد جبار حرمس دهام178365242021209026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية343.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينادبيعلي سعدي ناظم كريود178366242021007033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية343.0اعدادية العارضيات المختلطةادبيغزوان مجبل لفلوف جبر178367242021152025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية343.0ثانوية المشرح للبناتادبيزينة اسعد بدر خلف178368282022072024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية343.0اعدادية عفك للبنينادبيحسين عامر عبد المحسن مشير178369242021011006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية343.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي حسن حسان علي178370242021017048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية343.0اعدادية اسماء للبناتادبيناديه فشالن صافي امهيدي178371242022104037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية343.0ثانوية الثقة االهلية للبناتادبيزهراء حسن هاني حمود178372242022081006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية343.0اعدادية دمشق للبناتادبياماني ثائر طالل هاتف178373242022121003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية343.0اعدادية السنية للبناتادبيبراق مازن عبد الكاظم رحمن178374242022102014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية342.0ثانوية البدير المسائية للبنينادبيمحمد هادي فريخ سريسح178375242021209028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية342.0اعدادية دمشق للبناتادبيزينب علي حسين حسن178376242022121031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية342.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبينور حسين عذافه عبد الرضا178377242022220101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية342.0اعدادية الهدى للبناتادبيمروة حسين رفيش فضل178378242022115072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية342.0اعدادية التآخي للبنينادبيعلي حسين وساف جاهل178379242021029035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية342.0اعدادية المصطفى للبنينادبيامير ياسين يحيى عبد السادة178380242021017017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية342.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيضاري ناظم ابليش سبهان178381242021019015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية342.0اعدادية دمشق للبناتادبيزينب وسام نعيم طالب178382242022121034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية342.0ثانوية الحسينية المختلطةادبيليث سعيد حسن مشاري178383232021187014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية342.0ثانوية المهناوية المسائية للبنينادبيأمير احمد محي جاسم178384242021214001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية341.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيحسنين تقي عزيز شاكر178385242021202022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية341.0ثانوية بغداد األهلية للبنينادبيحامد سلمان جعفر سلمان178386242021044004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية341.0اعدادية خديجة للبناتادبيكوثر مرتضى عبد الرزاق معارز178387242022080034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية341.0اعدادية فلسطين للبنينادبيمنتظر حاكم بديوي عيسى178388242021013033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية341.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيعلي عدنان شاكر علي178389242021019021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية341.0اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمة صالح هادي رشيد178390242022115066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية341.0اعدادية اسماء للبناتادبيفاطمه حمودي جفات جياد178391242022104034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية341.0ثانوية البتول للبناتادبيوفاء خضير عباس جاسم178392242022140053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية340.0اعدادية السرور للبناتادبيضحى سعد عبد سرحان178393242022085031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية340.0ثانوية بلقيس للبناتادبيجنان محمد يعكوب جبار178394242022110009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية340.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينادبيبشير حازم عبد االمير جواد178395242021007007
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية340.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيعبير تركي مشاي اسيود178396242022220066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية340.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيايات عبد االمير كاظم عبود178397242022122006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية340.0ثانوية الصالحية المسائية للبنينادبيزيد سالم جبار عباس178398242021212013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية340.0اعدادية سومر للبنينادبيحسن قاسم حسين علوان178399242021009018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية339.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيمرتضى عودة سعد سالم178400242021203069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية339.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيادبيبنين راشد عثمان عباس178401242022112005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية339.0ثانوية التحرير للبناتادبيعبير ماجد عبد عطيه178402242022101030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية339.0اعدادية صنعاء للبناتادبيايات عوده كاظم عيدان178403242022096002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية339.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيحوراء توفيق صالح مهدي178404242022122019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية339.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيحسين عقيل عبد مرزه178405242021038024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية339.0ثانوية المرادية المختلطةادبيحسن هادي عاشور مروح178406242021158005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية339.0ثانوية السنبلة للبناتادبيفطمة عادل نجم عبد178407242022135023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية339.0ثانوية النيل للبنينادبييوسف رغيل جبر حري178408232021033063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية338.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيمحمد اياد حميد صنافي178409242021038048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية338.0ثانوية االبرار االهلية للبناتادبيبنين احمد جاسم محمد178410242022078003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية338.0اعدادية النور للبناتادبينور الهدى عدنان جواد كاظم178411242022095043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية338.0اعدادية السرور للبناتادبيليالي طارق فليح حمد178412242022085041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية338.0ثانوية البدير المسائية للبنينادبيمحمود حسين بخيت داخل178413242021209029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية338.0اعدادية الجواهري للبنينادبيانصار مهدي فرحان عذاب178414242021018012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية338.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيحسن عباس جبار حمزه178415242021019006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية338.0اعدادية الدغارة للبنينادبيمسلم عدي صيهود عبيد178416242021008051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية337.0ثانوية الصالحية للبنينادبيمصطفى عادل نعمه عليوي178417242021022044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية337.0اعدادية الديوانية للبناتادبيبنين صالح حسن عبد الحسين178418242022103007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية337.0ثانوية عين الديوانية االهلية للبناتادبيرسل هاشم علوان نهاية178419242022192004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية337.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينادبيحسام سعدي ناظم كريود178420242021204010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية337.0اعدادية الجواهري للبنينادبيسجاد عبد الزهره شره جبار178421242021018032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية337.0اعدادية البشير المسائية للبنينادبيحيدر طلعت درسون مهدي178422242021207021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية337.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيتبارك خالد جاسم حسين178423232022145006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية337.0اعدادية دمشق للبناتادبيشهد عماد كاظم عبد الحسين178424242022121041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية336.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيجعفر محمد عبد العباس علي178425242021038014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية336.0اعدادية عفك للبنينادبيمحمد قاسم هادي هاشم178426242021011030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية336.0ثانوية بلقيس للبناتادبينور الهدى حسين راتب كاظم178427242022110035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية336.0ثانوية عفك المسائية للبنينادبيعلي حمزه حسين عبود178428242021208036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية336.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيرقيه حسين عواد كاظم178429242022220031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية336.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينادبيساجد عبود جبر خبيث178430242021007020
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية336.0ثانوية التحرير للبناتادبياسماء رحمن سلمان راضي178431242022101002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية336.0ثانوية المعالي االهلية للبنينادبيعلي غيث جاسم عبيد178432242021056006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية336.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيزهراء باسم عبد شعيل178433242022186022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية336.0اعدادية حلب للبناتادبيزينب شوكت كاظم جوده178434242022107018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية336.0ثانوية السنبلة للبناتادبيرسل رائد جاسم محمد178435242022135005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية336.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد الباقر درع مرزه جواد178436242021024018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية336.0اعدادية السنية للبناتادبياستبرق رزاق زايد حسين178437242022102003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية336.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعيادبيمصطفى محمود شاكر عبيس178438242021031016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية335.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب (ع) للبنينادبيايهاب احمد هادي عبد طبر178439242021060005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية335.0ثانوية المهناوية المسائية للبنينادبيعناد عادل سليم عبد178440242021214018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية335.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيمحمد رعد رحمان مجيد178441242021203063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية335.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيعلي عبد القادر حسان حميدي178442242021038043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية335.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيشهد حسن فرهود عبد هللا178443242022220060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية335.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيزينب رزاق غازي موسى178444242022220049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية334.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيبنين ناظم عبد عاجل178445242022122011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية334.0اعدادية القدس للبنينادبيوئام مصدق كزار فصوع178446232021055070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية334.0ثانوية البتول للبناتادبيزهراء رحيم عباس عبيد178447242022140019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية334.0اعدادية دمشق للبناتادبيحنين وسام نعيم طالب178448242022121013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية334.0ثانوية المرادية المختلطةادبيجعفر موسى هلوس جابر178449242021158003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية334.0اعدادية القدس للبنينادبيعقيل ابراهيم رحمن مهدي178450232021055038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية334.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبينور علي راضي نعمه178451242022220102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية334.0اعدادية حلب للبناتادبيرشا حسن حنون دهوم178452242022107007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية334.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينادبيسيف كاظم عبد جبار178453242021007022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية334.0اعدادية الجواهري للبنينادبيسجاد ميثم عفلوك هادي178454242021018034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية333.0اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء جليل ابراهيم حسين178455242022104013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية333.0ثانوية الحسينية المختلطةادبيمحمد قاسم جبار مزهر178456232021187015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية333.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبينور علي احمد محمود178457242022186061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية333.0ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه محمود محمد حسين178458242022140040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية333.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيامير سعد زايد عبيد178459242021202013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية333.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيحيدر رحيم جليل عبد178460242021038028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية333.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمرتضى خليل ابراهيم طيفور178461242021017072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية333.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينادبيعلي غانم زباله علي178462242021007034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية332.0اعدادية العراق للبنينادبيحسن معن كاتب حمزه178463242021024004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية332.0ثانوية الكندي للبنينادبيعباس فاضل عبيس منذور178464242021040025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية332.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيعباس جابر فرحان سعدون178465292021109033
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية332.0اعدادية الديوانية للبنينادبيسجاد حسن كاظم جباره178466242021028010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية332.0ثانوية بلقيس للبناتادبيظفر عبد الستار شمران فليح178467242022110026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية332.0اعدادية النضال للبنينادبيتوفيق حسين حريز مجنون178468242021014008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية331.0اعدادية البطحاء للبناتادبيايمان عبد الحسين حمود خليبص178469222022160012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية331.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيحيدر سعدي سوادي ظاهر178470242021038029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية331.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينادبيحسين ستار حمزه محمد178471242021200011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية331.0اعداديه الوهج للبنينادبيعلي كامل تاني كيطان178472242021051031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية331.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينادبيحسين هادي علي جايش178473242021204015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية331.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيحسين محمد حسين حمزه178474232021257029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية331.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينادبيعلي محمد حسن خضير178475242021200030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية331.0اعدادية الشعلة للبنينادبيحميد فرحان هالل مطر178476242021012008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية331.0ثانوية البسملة للبناتادبيفاطمة رواد خشان جابر178477292022069040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية330.0اعدادية العراق للبنينادبيمصطفى حسن جبر هاشم178478242021024024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية330.0ثانوية عدن للبناتادبيفاطمة حسين شبيب جياد178479232022076033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية330.0ثانوية االنتصار للبناتادبيبتول علي شاكر كصاد178480242022105004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية330.0ثانوية السديد االهليةادبيعلي طارق محسن زاجي178481162021443010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية330.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيادبيوجدان لفته تايه عبد الحمزه178482242022112036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية330.0ثانوية التراث األهلية للبنينادبيعلي ياس زغير عبد178483242021043016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية330.0ثانوية الشامية المسائية للبناتادبيزينب حسين شاكر فرج178484242022222014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية330.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين علي حسين عبد الرضا178485242021017027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية330.0ثانوية الحسينية المختلطةادبيقاسم حسين مدلول كوكز178486232021187013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية330.0اعدادية الزهراء للبناتادبيرجاء نعيم عباس هالوي178487242022134021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية330.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيكرار فليح حسن شنين178488242021202068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية330.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبياحمد خالد نوام سلمان178489242021019001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية330.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيهدى حسين حمود فرحان178490242022220106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية330.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسن علي هداوي صلف178491242021039005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية330.0اعداديه الوهج للبنينادبيعلي االكبر عبد الناصر علي عبد الكريم178492242021051025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية330.0اعدادية دمشق للبناتادبيزينب حيدر عبد االمير مرتضى178493242022121026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية329.0ثانوية الزوراء للبناتادبيسجى جواد كاظم عبود178494162022180013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية329.0اعدادية الزهراء للبناتادبيبشائر حمزه شنين عبد العباس178495242022134008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية329.0اعدادية اسماء للبناتادبيغدير عوده عبود جبار178496242022104032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية329.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيأسامة حمزة عباس مبارك178497162021352002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية329.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيمصطفى فرحان مدب حول178498242021203077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية329.0اعدادية البشير المسائية للبنينادبيعلي عبد الكريم مزهر جبر178499242021207045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية329.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيمازن محسن كافي جادر178500292021151140
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية329.0اعدادية السنية للبناتادبيطيبه كامل جبر سميع178501242022102062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية329.0اعدادية البشير المسائية للبنينادبيحسين علي طاهر عبد178502242021207019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية328.0اعدادية الشافعية للبناتادبيسجى حمزه شيال بعيوي178503242022111033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية328.0ثانوية الغد األهلية للبناتادبياديان علي ديوان احمد178504222022148001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية328.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيسجاد محمد محي كريم178505242021039014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية328.0اعدادية المثنى للبنينادبياحمد مصطفى كاظم محمد178506102021022018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية328.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيكميله هليل شاني محمد178507242022220086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية328.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيحسين حمد علي مسعد178508222021305011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية328.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبييوسف احمد علي حسين178509122021003128

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية328.0اعدادية الجمهورية للبنينادبياحمد قاسم كاظم بخيت178510242021038002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية328.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيمصطفى حسن علي كلف178511242021203073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية328.0اعدادية القوارير للبناتادبينهله حسين كربول حمود178512222022413033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية328.0الخارجيونادبيحسين علي حسن مجيد178513242021400026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية328.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيافكار عبد الكريم وادي راشد178514162022380007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية328.0اعدادية عشتار للبناتادبيانوار محمد حسين راضي178515222022158003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية328.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيبهاء عصام رحيم عبود178516242021203009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية328.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيفاطمه صالح هادي مزهر178517242022186047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية328.0اعدادية ميسلون للبناتادبيحنين كاظم جيخور منحوش178518242022106012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية328.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتادبيساره حسين شريف عبد الرضا178519242022122035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية328.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعقيل محسن هادي خضير178520262021047119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية327.0اعدادية الفاو للبناتادبيجواهر ابراهيم يحيى بريسم178521162022225009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية327.0ثانوية الحسينية المختلطةادبيمحمد كامل كاظم حسين178522232021187016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية327.0اعدادية الكرامة للبنينادبيعبد هللا حسين علي خليفه178523242021004051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية327.0اعدادية الديوانية للبنينادبيحسين زيد عاجل جبار178524242021028006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية327.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيسماح ناصر شريف جابر178525242022220059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية327.0اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد رحيم مهدي عبد178526292021009008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية327.0اعدادية الشيماء للبناتادبيايات محمد لفته مخيبش178527222022110004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية327.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيبنين علي محسن عوده178528242022186011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية327.0اعدادية الشافعية للبناتادبياسراء فالح عبد الصاحب عيسى178529242022111004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية327.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيعباس احمد ناجي كاظم178530222021300073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية327.0اعدادية ميسلون للبناتادبيزينب نعيم رباط عودة178531242022106041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية327.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيعلياء حسن عبد الرضا كلف178532242022139028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية327.0الخارجياتادبيجيهان شالل مجيد تومان178533232022401038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية327.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيرانيه منجد كاظم عبد العزيز178534222022177010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية327.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعيادبيكرار رياض زامل خضير178535242021031012
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية327.0اعدادية الخنساء للبناتادبيرقيه احمد عبد األمير كاظم178536292022056015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية326.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبينور الهدى مهدي جواد كاظم178537242022220098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية326.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي فريد حنتاو داود178538242021030035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية326.0ثانوية الخوارزمي للبنينادبيمرتضى زهير فرج مهدي178539252021021030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية326.0ثانوية انوار الهدى االهلية للبنينادبياحمد عبد الواحد شريف فليح178540222021368002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية326.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيمحمد حسين ناصر حسين178541222021300109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية326.0اعدادية سومر للبنينادبيعلي رحيم محمد حسين178542242021009053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية326.0اعدادية الكرامة للبناتادبيورود حيدر دنان علي178543222022151044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية326.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيرسل عالء كاظم عبد178544222022170022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية326.0اعدادية شط العرب للبنينادبيضياء الدين عامر جبار عواد178545162021049036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية326.0اعدادية فلسطين للبناتادبيغدير حسن عوض سوادي178546292022050087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية326.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيتقى حسين خليف غليم178547262022103004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية326.0اعدادية المدحتية للبناتادبيزهراء سعد مالك مجيد178548232022090029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية326.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيعبد هللا احمد سالم خشان178549222021300081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية325.0ثانوية الغدير للبنينادبيمهند ستار جبار واوي178550222021050046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية325.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيحيدر رزاق فريد جودة178551242021155011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية325.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمؤمل اسماعيل حيدر صالح178552132021017088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية325.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيشعالن عدي كاظم عبد الحسن178553252021008085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية325.0اعدادية الوحدة للبناتادبيسمر عبد هللا فاضل راضي178554222022150023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية325.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةادبيعلي حسن جبار صباح178555242021153013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية325.0اعدادية خديجة للبناتادبيبتول عبد الكاظم خلف ساجت178556242022080006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية325.0اعدادية الشافعية للبناتادبيامنه محمد كريم محمد178557242022111009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية325.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيتبارك رضا عبد هللا فرحان178558232022200004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية325.0ثانوية البتول للبناتادبيزهراء حسين عالوي سبهان178559282022056033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية325.0اعدادية الديوانية للبناتادبيفاطمه عدنان عبد القادر قاسم178560242022103029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية325.0اعدادية اسماء للبناتادبيرقيه بجاي جبر عويد178561242022104010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية325.0ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتادبيايات عبد الحسين عواد صبر178562222022174002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية325.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيمحمد الباقر احمد محرج عبادي178563232021252079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية325.0ثانوية المآثر للبناتادبيهدى عامر محسن عامر178564162022455041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية325.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيرسل باسم عبادي محمد178565162022456006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية325.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيحسين علوان حنون بعنون178566262021201048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية325.0ثانوية البتول للبناتادبيزهراء حسين راضي ناجي178567242022140018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية325.0اعدادية الرباب للبناتادبيرقية عادل شاكر شاهين178568242022094018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية324.0ثانوية الصادق المختلطةادبيفاطمه مهدي عبود محمد178569232022172007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية324.0اعدادية الشوملي للبنينادبيعباس علي كاظم ايدام178570232021054009
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية324.0ثانوية غزة للبناتادبيزهراء عباس حمزه عطيه178571242022097022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية324.0اعدادية خديجة للبناتادبينوره جاسم حسين عبيد178572242022080039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية324.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيايالف طه جوده كاظم178573232022199002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية324.0ثانوية الغدير للبنينادبيعلي جمال ناصر ريطان178574222021050031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية324.0الخارجياتادبينور الهدى صالح كاظم جبر178575232022401121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية324.0اعدادية الوثبة للبناتادبيفاطمة بادي حسان رفيع178576162022241039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية324.0ثانوية البتول االهلية للبناتادبيمريم يوسف يعقوب محمد امين178577162022468005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية324.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيعلي احمد قاسم عيدان178578222021311052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية324.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيزهراء عبد الرضا عبد نيسان178579222022427025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية324.0ثانوية االمراء االهلية للبنينادبيحسين علي رهين عبد178580242021055003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية323.0ثانوية السنية المسائية للبنينادبياحمد جبار فضل حمزه178581242021211002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية323.0اعدادية المعارف المختلطةادبيشكران حسان دحام صاحي178582222022239004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية323.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيحسن سوادي عبيد عنجور178583292021151035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية323.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبينورس احمد ناجي دبش178584262022111065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية323.0ثانوية الموفقية المسائية للبنينادبيعلي حسام ستار عباس178585262021206011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية323.0ثانوية الكندي للبنينادبيمسلم عادل كزار جالب178586242021040052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية323.0اعدادية الزهراء للبناتادبيبشرى عماد كريم عبد عون178587232022109009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية323.0ثانوية البدير المسائية للبنينادبيمحمد حيدر حسين دخيل178588242021209027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية323.0اعدادية الحمزة للبنينادبيمنتظر محمد رزوقي رشيد178589242021010043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية323.0ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيعبد الرحمن مزهر عوده نعمه178590162021354023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية323.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيياسر عامر برغش جحيل178591292021151188

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية323.0اعدادية المدحتية للبناتادبيفاطمه جاسم عبد كاظم178592232022090049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية323.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةادبيزهراء سالم رزاق فاضل178593282022108002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية323.0اعدادية العكيكة للبنينادبيمحمد عادل راشد مسير178594222021041052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية323.0اعدادية الدغارة للبناتادبيفاطمه صادق حنون مخور178595242022124042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية323.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيساره كسار مهاوش زعب178596292022060100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية323.0ثانوية النور االهلية  للبنينادبيرسول حيدر عيسى عبد178597222021089004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية323.0اعدادية الشموخ للبناتادبيحنان امين سالم كاظم178598222022134016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية323.0ثانوية الكندي للبنينادبيحسين ذياب منحر منصور178599242021040007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية323.0اعدادية العراق للبنينادبيحسين سعيد عليوي حمزه178600242021024006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية323.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيبهاء لفته سمير حسين178601222021009003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية323.0اعدادية الغدير للبناتادبيتبارك رحيم عاجل زبيدي178602262022086015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية322.0اعدادية ميسلون للبناتادبيزينب علي محمد حسين178603232022080028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية322.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيمنتهى زغير معيشي عبد178604222022136011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية322.0ثانوية الغدير للبنينادبيعبد هللا كريم خضير ذاية178605222021050027
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية322.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيمرتضى قاسم هادي مهدي178606252021025056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية322.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتادبيآيات صالح شنين عبد هللا178607242022142001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية322.0ثانوية بغداد األهلية للبنينادبيمنتظر حسين صاحب جاسم178608242021044019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية322.0اعدادية المهيمن للبنينادبيمحمد حسين مطر عبد عون178609272021035019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية322.0ثانوية بالل الحبشي المسائية المختلطةادبيحسين سهم جبر ثعلب178610282021155004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية322.0اعدادية حطين للبناتادبياسراء فرحان صاحب عبود178611132022103002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية322.0ثانوية الدير للبنينادبيعلي رحمان عبد الزهرة نعمة178612162021025016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية322.0اعدادية المؤمل للبنينادبيامير علي حسن حميو178613232021060001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية322.0اعدادية المؤمل للبنينادبيعلي نزار فاضل نجم178614232021060016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية322.0ثانوية البينات للبناتادبياصاله رحيم محيبس نجم178615222022193006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية322.0اعدادية الفضيلة للبناتادبياسراء مصلح جابر رخيص178616292022054007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية322.0ثانوية بالد الرافدين االهلية للبناتادبيفاطمة ضياء مهدي رسن178617222022200007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية322.0اعدادية السنية للبناتادبيخديجه اسعد علي حمد178618242022102028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية322.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبييقين عابر رحيم مناع178619292022106038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية322.0ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه قاسم عبد االمير جواد178620242022140039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية322.0ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبيحسين سلمان مجوت حسن178621122021204002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0ثانوية االيمان المختلطةادبيسجاد عاكول عصفور جراد178622222021214007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0اعدادية الدغارة للبنينادبيباسم كريم غانم سويف178623242021008008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0اعدادية االبراج للبنينادبيعلي حيدر جبار راعي178624252021027050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0اعدادية المستقبل للبناتادبياسيل فائق هنو عليوي178625112022101002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيرسل هادي لفته ناصر178626162022181013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0ثانوية الصالحية المسائية للبنينادبيحسين اياد هالل سهل178627242021212012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبياحمد محمد حمزه ارحيم178628292021151009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0ثانوية المنار المسائيةادبيمحمود عالوي محمد مشاي178629292021150087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيايوب عبد االمير عبد حمزه178630292021153025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0اعدادية المدحتية للبنينادبيامير فراس حفظي حمزه178631232021017004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0االعدادية الشرقية للبنينادبيعلي عدنان حنين مشخول178632222021007026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0ثانوية الكرار المختلطةادبيعلي حسين مسير عبود178633242021150013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيحمزة خالد كريم مهدي178634242021038027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0اعدادية النور للبناتادبيحوراء ثجيل عويد حربي178635222022156013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيعهود غصاب ناهي كويد178636292022060123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0اعدادية الشيماء للبناتادبياثمار كاظم شرموخ نخل178637222022110001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيتبارك هاشم شفيع هاشم178638242022220016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعمار ستار شريف طارش178639292021014104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0اعدادية سومر للبنينادبيعلي حيدر عبد واعي178640242021009051
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0اعدادية الشامية للبنينادبيمحمد عوده شياع شناوه178641242021015062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0ثانوية عبد الحميد الياسري للبنينادبيسجاد كاظم محسن علي178642252021028009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0ثانوية النجاح االهلية المسائية للبنينادبيعلي عواد عجيل مونس178643222021316013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيهند سعد كاظم عبود178644232022271157

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيكريم رياض كريم عبد الحسين178645222021054060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0ثانوية النجوم األهلية للبناتادبيمريم احمد مال هللا علي178646252022055022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيجاسم سلطان جاسم احويش178647252021024051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية321.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيوسام مهداوي جاسم فليفل178648292021153236

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية المؤمل للبنينادبيسيف سالم محمد عريبي178649232021060008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعلي حسين جفات راضي178650272021030033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمحمد علي كريم عباس178651162021340067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيفاطمة ميثم فيصل حوشان178652162022252040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0ثانوية البهاء المختلطةادبيايمن نهاد محمد مضحي178653212021203005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية النور للبناتادبيازل محمد عباس علي178654222022156001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية الهدى للبناتادبيغدير طالب عبد حسون178655242022115059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيتقى خليل ابراهيم نعمه178656222022323016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0ثانوية الوالية للبناتادبيغدير عماد حمد يوسف178657222022190011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيصباح ابراهيم عطشان نزال178658222021300070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0ثانوية العليم االهلية للبنينادبيمرتجى رزاق عبد هللا جاسم178659162021341004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية الحيرة  للبنينادبيعبد الرضا احمد عبد الرضا شتيوي178660252021015024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية األبلة للبناتادبيعزيزه محمد قاسم عويد178661162022171040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيمصطفى حميد جبر محمد178662232021190022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية المختار للبنينادبيزيد ماجد مسطر سهر178663222021047052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيكرار محمد حسن صيهود178664132021250061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية السنية للبناتادبيوالء حسن مهدي جبار178665242022102086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0ثانوية الحياة المختلطةادبيمرتضى طالب كريم حسين178666262021151018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0ثانوية خديجة للبناتادبيمريم سامي حيدر حسن178667292022066040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية صنعاء للبناتادبيحوراء علي حسن هويدي178668252022075015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيعلي كاظم جالب ظاهر178669162021370048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيمحمود سالم محمد حسان178670262021201150

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيرقيه مهدي كريم جبر178671292022060060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيمحمد عباس علوان سباهي178672142021211069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعداديه الوهج للبنينادبياحمد حسين محمد جابر178673242021051003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيسجاد شاكر عبد هللا عباس178674282021151129

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0ثانوية الصديق للبنينادبيمجتبى حقي اسماعيل خليل178675232021027049
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية المحبة للبنينادبيعبد هللا هيثم عبد الخالق علوان178676112021003017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبياديان نعيم خضير عباس178677292022160003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية األزكياء للبنينادبيمحمد عبد هللا حسين حربي178678162021097111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين علي حليو مطرود178679292021028038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية الهارثة للبنينادبيعبد هللا عقيل مالك فارس178680162021022011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية الكرامة للبنينادبيعباس حسين كمر عيسى178681262021004036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيحسنين عظيم مطرود محيسن178682272021030015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية الصباح للبناتادبيهبة صالح مهدي زيدان178683252022064108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية الوفاء للبناتادبيهدى حسين شاكر كاظم178684222022172031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيعلي حميد خليفه حمزه178685262021203040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية الكفل للبنينادبيحسين علي كامل عبود178686232021032023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية البراق للبنينادبيعباس مجيد شرهان زويد178687152021002089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيكوثر اياد حمود عبد الرضا178688162022458105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيعلي حسين حنون سماري178689222021307043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينب محسن علي جار هللا178690292022060096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0ثانوية السدة للبناتادبيبتول علي حسين علي178691232022110010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0ثانوية الكوثر للبناتادبيأية فرج وداي مزبان178692132022122001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعلي نهاد كامل حمود178693232021002036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيسجاد خالد كريم كاظم178694262021047080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0ثانوية بلقيس للبناتادبيحوراء رشيد غضبان جابر178695262022116004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية النور للبناتادبيمريم غانم صبار حمزه178696242022095042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0ثانوية االسكندرونة للبنينادبيكرار حيدر عجيل صافي178697262021053013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0ثانوية ابن البيطار للبنينادبيكرار صادق حسين فهد178698232021163025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية غانم سوادي للبنينادبيعلي فالح عزيز جبر178699162021068027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية حمدان للبنينادبيسعيد سلمان سعيد سلمان178700162021046025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيمرتضى ظافر داخل علوان178701222021300123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية االمام للبنينادبيجمال جويد جمال حسين178702232021013004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0ثانوية الفلك المسائية للبنينادبياحمد علي حسن صالح178703252021158003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيعلي مؤيد عبد االمير حسين178704212021031021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0الخارجيونادبيبسام عباس سعيد عالوي178705272021400017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيمحمد عاشور مصعب حنون178706222021304033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية320.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمسلم مزهر وحيد سوادي178707292021009137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية الديوانية للبنينادبيحسين محمد كاظم عبطان178708242021028008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيحوراء صباح كاظم عبعوب178709232022199004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية الخلود للبناتادبيزهراء محمد عبد هللا علوان178710232022137016
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية الصالحية للبنينادبيحمود فرحان محمود حسين178711242021022025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبينور قيس عيسى جاسب178712162022350008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0الخارجيونادبيهشام جمال صادق محمد178713162021400471

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية الجواهري المسائية للبنينادبيسجاد رعد محمد مويع178714262021207004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسعد حيدر كريم عاجل178715252021024139

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمنتظر سعد جايد ناصر178716142021024318

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية الزهراء للبناتادبيساره علي حسين احمد178717232022109040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية الوثبة للبنينادبيقاسم عبد عون كاظم درويش178718272021017065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية الحكمة المختلطةادبيمنتظر محمد عباس محمد178719222021218011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية الطائف للبناتادبيسها رعد اسعد وهيب178720212022159016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية الفاطمية للبناتادبيزينب مهدي جعفر هادي178721262022081015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية العذراء للبناتادبيزهراء علي فاخر جبار178722282022058029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية اسماء للبناتادبيافراح صباح حمود دويج178723242022104003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيمحمد عبد الحميد حمدان سلمان178724162021370062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية الصالحية للبنينادبيمحسن فليح حسن عبد178725242021022038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية صفين المختلطةادبيحسين صالح نوري عبيد178726232021195007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية النيل للبنينادبيعلي قسام غالي حسين178727232021033042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية االريج للبناتادبيبنين رفاق صدام ضاحي178728162022238006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية الشباب للبنينادبيمسلم عقيل عبيد حمود178729222021033056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية النهروان للبنينادبيمهدي سعد داود مجيد178730152021020141

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبياكرم عبد المهدي علي كاظم178731252021012017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية المباهلة للبنينادبييوسف عدنان لهمود زغير178732272021021096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتادبيرقيه محمد عبيد جاسم178733232022304006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية المعراج المختلطةادبيحيدر علي حسين موحي178734162021304011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيهادي حبش خليدان حاجم178735222021090081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيسجاد شيال دنان عبود178736242021203027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية السدة للبناتادبيرسل خضير كاظم حسين178737232022110019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية االلباب االهلية للبناتادبيسكينه جواد حافظ مهدي178738162022281006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمصطفى ناصر رحمه جاسم178739282021151297

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبياحمد عبد الزهرة طالب هليب178740292021151004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية األبلة للبناتادبيام البنين محمد غالب خضير178741162022171006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية الفرسان المختلطةادبيحسن عزت فضيل مشعل178742262021158006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتادبيعذراء رائد محسن مانع178743262022139013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية الحلة للبناتادبيحوراء فاضل عباس عمران178744232022100008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية تبارك المختلطةادبيامير علوان صبار محسن178745252021115005

صفحة ٥١٠٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية النور للبناتادبيأزل اباذر محيسن حمزه178746292022093001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية سفوان المسائية للبنينادبيمحمد هاشم محمد عباس178747162021356032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية المثابرون للبنينادبيثامر جابر ظاهر محيسن178748222021376015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيمصطفى فوزي محمد عبد احمد178749162021028036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمد داود سعد عبد الحسن178750162021049068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية الحلة للبنينادبيباقر جبار شاكر ناجي178751232021015006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيديار حسن هادي صالح178752242022220027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيحسين عماد عبود علوان178753272021030019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية الشهداء للبنينادبيكاظم توفيق عبد الكريم طاهر178754162021015036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية الرباط للبناتادبيهمسه طارق عبد الكاظم عبد زيد178755112022121063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية الفرزدق المختلطةادبيمهدي عادل جعفر جبر178756222021219010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية األزكياء للبنينادبيحسين عبد الكريم سالم صبر178757162021097030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية الثقلين للبنينادبيغيث ماجد نعمه حنتوش178758242021030038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية المحاويل للبنينادبيحسين احمد عبد علي حمزه178759232021008019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية الشعب للبناتادبيساره علي كريم حسن178760132022098097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية قرطبة للبناتادبيزهراء خضر احمد خضير178761232022126019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيكوثر محمد جبير كاظم178762282022190104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية الدغارة للبنينادبيعلي محمد نجم عبد178763242021008036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0ثانوية الحرائر للبناتادبيزهراء فيصل جبير عودة178764272022107035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية الهاشمية للبنينادبيسلمان عباس محمد سلمان178765232021019020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية319.0اعدادية البصرة للبناتادبينور عبد الكريم داود سلمان178766112022109057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية569.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائيمثنى ناجي عبد الرضا عبد178767162041358034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية479.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه جاسم محمد موسى178768272042077096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية470.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينوره يوسف هادي علوان178769242042220804

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية406.0اعدادية السرور للبناتاحيائيرقية فارس جبار محمد178770242042085025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية403.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيازهار مهدي كاظم جوالن178771292042067002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية401.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيزهراء عادل صبيح غافل178772242042080054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية397.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيحوراء عبد الحسين كاظم ديوان178773242042220202

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية390.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائينور الهدى مصطفى كامل صليل178774242042135063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية387.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيغيث عباس فاضل خليل178775242041204111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية386.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيمحمد باسم عبد الحمزه مطر178776242041207129

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية385.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيمحمد صادق خالد عبيس فضل178777242041167027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية384.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيصفا فرحان عبد عطيه178778242042220550

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية382.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيعباس حسن علوان محمد178779232041168014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية379.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمة عباس فاضل كزار178780242042093139
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية379.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيزهراء كاظم تايه شاطي178781242042094052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية377.0ثانوية العفاف للبناتاحيائياسراء عماد عبيد محمد178782242042130003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية376.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيعباس فاضل عبد رواد178783242041202078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية375.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيسهاد عبد العباس حاتم حمزه178784242042220511

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية374.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيساره غازي جوان لفته178785292042083014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية372.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيسجا ميثم كاظم ناصر178786242042123110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية372.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي عباس فاضل ساجت178787242041006052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية372.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء صالح مهدي كاظم178788242042139062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية372.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسين محمد عبد زيد موله178789252041001091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية372.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائياحمد قاسم صالح كاظم178790252041009014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية371.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائياالء حسن جاسم نعمه178791242042122009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية370.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور عبد الزهره حمزه غضب178792242042220780

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية370.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسين علي مدلول عجيل178793242041002042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية369.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيعذراء حياوي عبد علوان178794242042077040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية368.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل كريم هادي178795242042092052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية368.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيمسار رزاق رشك تويلي178796242042096144

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية367.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسين احمد جاسم حسين178797242041002029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية367.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيمرتضى حمزه عبد عون جبر178798242041167030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية366.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيزهراء ضاجر عودة عباس178799242042080053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية366.0اعدادية السنية للبناتاحيائيمنار كاظم حسين راضي178800242042102273

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية366.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيروان قاسم حسين عبد علي178801242042120111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية366.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيشموع هيثم مهدي عيدان178802242042112045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية365.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء زياد ركبان هادي178803242042123079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية365.0ثانوية رحاب العلم االهلية للبناتاحيائياسراء جمال جميل شمخي178804242042181002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية365.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمرتضى عامر لطيف حمادي178805242041005163

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية364.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيايات صالح عبد الهادي نعمه178806242042111010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية363.0اعدادية السنية للبناتاحيائيساجدة عبد الحسين كاظم جبر178807242042102182

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية363.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيزهراء حسن عبد ناصر178808222042102028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية362.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيرغده حسن صافي كاظم178809242042122047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية361.0اعدادية السنية للبناتاحيائينور الهدى ثامر سموم هاطور178810242042102281

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية361.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء حمزه نعمه كاظم178811242042120119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية360.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيباران ثامر جدوع مكطوف178812242041203036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية360.0الخارجيوناحيائيمؤيد محمد كاظم ورد178813242041400085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية360.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمرتضى صفاء حسين علي178814242041203317

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية359.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيمحمد اعتقاد عبد هللا خريبط178815242041204118
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية359.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيامير طالب طاهر حبني178816242041027026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية359.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيساره سمير سلمان فضل178817242042122085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية359.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيبنين عالء حسين عوده178818242042125002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية359.0ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائيمروان سمير عبد الحمزه جبار178819242041211069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية359.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحيدر جمعه هويدي مطر178820242041010057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية359.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء سعد حسن حمزة178821242042121116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية358.0اعدادية الثقلين للبنيناحيائيمحمد قاسم حمزة حسن178822242041030022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية358.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيغفران باسم عباس صالح178823232042211009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية358.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحيدر علي جاسم محمد178824242041169020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية358.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيرنا عبد هللا طالب تايه178825242042092041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية358.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزينب علي كاطع راضي178826242042124105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية358.0اعدادية سومر للبنيناحيائيمحمد حسن جابر ياسين178827242041009124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية357.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيالهام كريم جفات شاهين178828242042220066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية357.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيوسن غضبان كاظم حسين178829242042119193

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية357.0اعدادية السنية للبناتاحيائيهمسه ماجد حاكم حزام178830242042102310

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية357.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيمريم رمزي طاهر محمود178831242042094109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية357.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيشكران احمد حسين جودة178832242042112044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية357.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيتبارك علي عادل كريم178833242042120057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية356.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيحسين عباس عبود كاظم178834242041002038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية356.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينه حسين طالب تايه178835242042220462

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية356.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائينوره حميد نعمه هاشم178836242042142074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية356.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيزين العابدين حيدر فليح عبد الحسن178837222041261006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية356.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيغدير سعد مجالد محمد178838242042082048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية356.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسن جبر مغيض178839242041203328

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية356.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعبد الرسول رحيم كاظم حمزه178840242041013083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية356.0اعدادية النور للبناتاحيائينور علي عباس غافل178841242042095148

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية356.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيمريم عباس حمزه عيدان178842242042101108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية355.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائياالء عالء حسين شمران178843242042088005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية355.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي حسون جواد كاظم178844242041027181

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية355.0اعدادية السنية للبناتاحيائيايات فالح محسن ناجي178845242042102031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية354.0ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيعباس فالح حسن حسون178846242041151023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية354.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيطيبه عباس حسن عبد178847242042096123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية354.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي محمد عداي عوده178848242041006058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية354.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء علي حسين جويسم178849242042119085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية354.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيايات سعد مريح حسن178850242042220082
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية354.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيحسين علي كاطع حمزة178851242041203072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية353.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب حسن ياسر علك178852242042220402

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية353.0اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد رحيم جابر حمزه178853242041027006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية353.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيغدير نعيم مهنه كريم178854242042088037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية353.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب مشكور لطيف شبوط178855242042120156

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية352.0الخارجيوناحيائيكرار عبد الكريم حمزه منصور178856242041400084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية352.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيمقتدى ياسين عبيس ويسي178857242041204137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية352.0ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيدعاء حامد شنان خضير178858242042171008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية352.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيرحاب حاكم غانم موسى178859242042124065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية352.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيشهد عدنان فليح فزاع178860242042129013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية351.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمصطفى واثق داخل فاضل178861242041203340

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية351.0اعدادية السنية للبناتاحيائيزهراء حميز عبيد راضي178862242042102134

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية351.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيزينب ناظم كاظم عبد178863242042164018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية350.0ثانوية ضفاف العلم االهلية للبناتاحيائيزينب حاكم هالل حسين178864242042188003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية350.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيمحمد هيثم كاطع لفته178865242041160025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية350.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين يعقوب كاظم عبود178866242042220153

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية350.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائينور عبد الكاظم شباط ظاهر178867242042110118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية350.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيرسل علي جمعه شنين178868242042220263

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية350.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيشاكر محمود شاكر ياسر178869242041003127

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية350.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيعلي سعد كاظم زغير178870242041202090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية350.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيغدير فاضل جنات غالب178871242042080091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية416.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيايات جاسم محمد جاسم178872242052106004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية361.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيجابر قاسم فنجان فارس178873242051203033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية359.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقيمحمد محسن جاسم نعمه178874242051053012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية358.0ثانوية التحرير للبناتتطبيقيزهراء عبد الرضا كاظم جاسم178875242052101012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية355.0ثانوية السدير المسائية للبنينتطبيقيعلي كريم حبيب روضان178876242051216029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية355.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقياحمد حمزة وناس تهيم178877242051203003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية354.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقياحمد عبد هللا محسن طالل178878242051039004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية354.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين عبد السادة جبر178879242051203119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية354.0ثانوية ابن الهيثم المسائية للبنينتطبيقياحمد راضي حمزه ناصر178880242051215001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية353.0اعدادية الحوراء للبناتتطبيقيزينب جميل لفته جباز178881242052123030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية353.0اعدادية نفر للبنينتطبيقيعبد الواحد منصور معضد دكمان178882242051025014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية352.0اعدادية نفر للبنينتطبيقيمسلم محمد غياض عطية178883242051025024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية352.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيحسين عودة حافظ حسين178884282051032016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية352.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيتطبيقيابتسام سامي محمد جبر178885242052112001
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية352.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيايات علي عبد حسن178886242052106005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية351.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيمرتضى حسين مطرود عبد178887242051012043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية351.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيبشرى جابر جواد كاظم178888292052153013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية350.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيمؤمل عدي موجد علي178889242051013053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية350.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيحسين خالد مهدي رحم178890242051012012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية349.0اعدادية المحبة للبنينتطبيقيكرار حيدر كريم محمد178891112051003029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية349.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينتطبيقيوسام أرشد فليح حسن178892242051200087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية349.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيزيد رسوم عبد الحسين وناس178893242051203067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية348.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيمحمد يوسف عبد خليل178894242051039053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية348.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيأنفال مهدي عباس شعالن178895242052093002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية348.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينتطبيقيعلي هادي حميد عبد الحسن178896242051202093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية348.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيزهراء محمد خضير خادم178897242052106029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية347.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعبد الغفار ظافر عبد الغفار عبد القادر178898162051355149

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية346.0ثانوية الصادق المختلطةتطبيقيمحمد غالب منذور معواص178899242051157007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية346.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيريهام صفاء نجم عبيد178900232052142015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية345.0اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيمهيمن علي جاسم نزال178901242051207083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية344.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيضياء الدين عماد غريب صكبان178902292051002050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية344.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينتطبيقيمصطفى علي حسين كاظم178903242051200083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية344.0اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيسجاد احسان علي كريم178904242051207033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية343.0اعدادية شهداء الغراف للبنينتطبيقيمرتضى مطشر موسى كريم178905222051371026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية342.0ثانوية عفك المسائية للبنينتطبيقياحمد سلمان مدب محمد178906242051208002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية341.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيزينب عياد حسن خضير178907242052220114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية341.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعيتطبيقيانتصار علي شعيب كاظم178908242052112004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية341.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتتطبيقيدعاء كريم حسن طليب178909242052220074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية341.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيود ميثم جبار مزعل178910292052052054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية341.0اعدادية زنوبيا للبناتتطبيقيزينب لطيف زغير عبد الساده178911242052100012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية341.0اعدادية التأميم المسائية للبنينتطبيقيعلي ثائر شاكر سلمان178912242051203102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية340.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيعلي سلمان عودة جخيم178913162051004047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية339.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيعباس جميل حمزه عبد الزهره178914242051006008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية338.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيعطاء عاجل محمد عطية178915292051153156

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة383.0ثانوية النور للبناتادبيزهراء رحيم طعيمه هتيت178916292022093060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة375.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي رضا حسين حزام علي178917292021001113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة371.0ثانوية التآخي للبنينادبيسعدون جابر صالح علي178918292021018018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة371.0ثانوية البسملة للبناتادبينورس جواد كاظم رهيف178919292022069047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة371.0ثانوية الثغر المختلطةادبيبنين جواد كاظم ابو شنين178920292022108002
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة370.0ثانوية الشريعة للبناتادبيزهراء رحيم عبد الرضا هميم178921292022089020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة369.0الخارجياتادبيسهام هويدي مطروح تويس178922292022401047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة367.0ثانوية عاتكة للبناتادبيايات عباس محيسن حاجم178923292022063008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة366.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيحوراء علي سطيم علوان178924292022060046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة365.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبينور عيدان شالش دارم178925292022160113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة363.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين علي صالح مهدي178926292021017046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة362.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبينور الهدى محمد شاكر عبد علي178927152022053074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة359.0الخارجيونادبيخضير زامل شنون ادهم178928292021400044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة359.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيهدى وليد خالد بادي178929292022160124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة359.0ثانوية الشريعة للبناتادبيحنين عزيز منشد حسين178930292022089011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة359.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيعالء حسين ظاهر مطر178931292021106022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة359.0ثانوية الشذرات للبناتادبيفاطمه سالم عبد الزهره جاسم178932292022077028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة359.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيمنال سلمان عبد غازي178933292022160101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة359.0اعدادية عين الحياة للبنينادبياحمد علي ديبس داود178934292021014006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة359.0ثانوية التآخي للبنينادبيحميد حنطي مرداس عالج178935292021018012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة359.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعباس شريف جهاد سعدون178936292021011020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة359.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيباسم رابح يوسف عيسى178937292021014017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة359.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيعماد محمد سعد بيدة178938292021016052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة359.0ثانوية عاتكة للبناتادبيهيام قاسم حاشي مرهج178939292022063055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة359.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي عبد الكاظم خريس خويجي178940292021028077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة359.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيفضل هللا عالء حسين جبار178941292021001131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة359.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي مثنى شاكر هاني178942292021001123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة359.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيسيف علي صبار محمد178943292021001083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة359.0الخارجياتادبيفاطمه الزهراء منذر سلمان موسى178944292022401056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة359.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيناصر رويضي حربي عبد هللا178945292021110045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة359.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيمحمد شاكر عطية فضيل178946292021151150

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة358.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيخديجة عبد الهادي غازي عبد الخضر178947292022054035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة358.0اعدادية فلسطين للبناتادبيبتول عارف حسن عاشور178948292022050013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة358.0ثانوية النور للبناتادبيضحى عقيل محيل حيدر178949292022093094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة358.0ثانوية النور للبناتادبينور سامي علي عبود178950292022093127

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة358.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيزينب رحيم مهوس حبيب178951292022160050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة358.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيمنتظر جاسب عبد الكاظم شامي178952292021110044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة358.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعلي انعيم نجم جخيري178953292021021034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة358.0ثانوية عاتكة للبناتادبيفاطمه علي ياسر محيسن178954292022063041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة358.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء محمد وحيد مشكور178955292022056022
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة358.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيفردوس عادل عبد العالي ساجت178956292022054086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة358.0اعدادية فلسطين للبناتادبينورس علي خزاوي نوري178957292022050114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة358.0ثانوية النور للبناتادبيلقاء رسول ناظم عطيه178958292022093116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة358.0اعدادية الوفاء للبناتادبيقبس مازن علي حسين178959292022058031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة358.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي صالح سوادي ليلو178960292021028074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة358.0الخارجياتادبيايمان هالل رباد محيسن178961292022401010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة358.0ثانوية النور للبناتادبيزهراء فيصل عبد هللا عبد العالي178962292022093069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة358.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين خالد فضاله صياد178963292021009044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة357.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيفرقان رابح عاجل عباس178964292022160092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة357.0ثانوية النور للبناتادبيشفاء رياض مزهر مرزوك178965292022093090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة357.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيحنان قاسم كريم نحو178966292022106012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة357.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيضي احمد خضر جساب178967292021151086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة357.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيتقى جاسم محمد عويز178968292022078033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة357.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسين جواد عبد الكاظم طه178969292021017041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة357.0اعدادية فلسطين للبناتادبينور حسين نعمة تاني178970292022050111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة357.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين مطير جاسم محمد178971292021001055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة357.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيمرتضى عبد هللا فرحان ذباح178972292021011042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة357.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيشيخه عاجل غثيث بازي178973292022060112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة356.0ثانوية اوروك االهلية للبناتادبيمروة محمد رزاق عباس178974292022086008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة356.0اعدادية فلسطين للبناتادبيغدير خضر منديل رواد178975292022050088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة356.0اعدادية الوفاء للبناتادبيبنين فارس كامل مرهون178976292022058007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة356.0ثانوية العدالة للبنينادبيمرتضى قابل فاهم جياد178977292021104038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة356.0ثانوية امير المؤمنين للبنين-الوقف الشيعيادبيغانم خنفير حمد ظاهر178978292021006026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة356.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيغدير نايف هول مرود178979292022060126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة356.0ثانوية القبلتين للبناتادبيافراح نافع جليل ريكان178980292022073003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة356.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعلي قاسم محمد عكظ178981292021014093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة356.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيعايد علي عباوي جبر178982292021110027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة356.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيزينب عدنان بدري عنون178983292022059018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة356.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزهراء فالح ناصر منشد178984292022078056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة356.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيسجاد عبد االمير خريبط ثجيل178985292021151071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة355.0اعدادية عين الحياة للبنينادبياحمد هادي نعيمه حمود178986292021014011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة355.0االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي سعد كوين عناد178987292021017109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة355.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسن فالح كزار شنيار178988292021001031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة355.0اعدادية الصديق للبنينادبيايمن احمد صالح شيت178989172021028011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة355.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيفاطمة أسعد حسين عبد علي178990292022059022
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة355.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيشايع عبد شايع دواس178991292021151082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة355.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيمصطفى هادي كريم عبد الحسن178992292021008042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة355.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيجعفر طالب هنداز عبد علي178993292021014029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة355.0ثانوية ابي طالب المختلطةادبيرسول سامي رحيم لعيبي178994292021102013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة355.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمد ناصر حسين كشاش178995292021028110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة355.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيزينب جواد كاظم ابو شنين178996292022153019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة355.0ثانوية النور للبناتادبيأمال حسن سلمان عيسى178997292022093003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة354.0االعدادية المهدوية للبنينادبيسجاد عالء راهي محمد178998292021017074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة354.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبياسراء حسين كعيم بشان178999292022059002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة354.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيمحمد سعد كاظم خضير179000292021016064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة354.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيعلي جميل محمد جواد179001292021151100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة354.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينب احمد منشد غالي179002292022060084

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة354.0اعدادية الوفاء للبناتادبينور رحمن داخل عبود179003292022058036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة354.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيحسين محسن محمد ناصر179004292021021019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة354.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيرجاء يوسف عبد هللا جاسم179005292022160034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة353.0الخارجيونادبيامير عبدالعالي هويدي جابر179006292021400014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة353.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيصباح سالم كريم جادر179007292021151085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة353.0ثانوية البسملة للبناتادبيزمن راهي مطشر ظاهر179008292022069022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة353.0ثانوية المناسك للبناتادبيغدير جبار كاظم شذر179009292022075044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة353.0ثانوية المناسك للبناتادبينوره شداد كاظم كاطع179010292022075066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة353.0اعدادية ام سلمة للبناتادبياريج عماد كاظم عبد الزهره179011292022060009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة353.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيهيفاء عيسى رسول مزعل179012292022060170

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة353.0ثانوية المجد للبناتادبيدعاء تكليف نبهار جلعود179013292022068020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة352.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين حيدر كاظم علي179014292021001040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة352.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيصباح صتات حفاز مطشر179015292021028062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة352.0ثانوية النور للبناتادبيزينب تركي جابر مجباس179016292022093074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة352.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيعلي باسم محمد حسن179017292021011024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة352.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيامير سالم فليح بدن179018292021153020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة352.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيحسين خضير سوادي متعب179019292021151044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة352.0ثانوية ابي طالب المختلطةادبيبتول حسن شبيح محمد179020292022102002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة352.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيزهراء جبار ابراهيم نوني179021292022160040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة352.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيمحمد صادق احمد كاظم حنفوش179022292021153187

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة352.0ثانوية خديجة للبناتادبيبدور سلمان خضر سلمان179023292022066004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة352.0ثانوية امير المؤمنين للبنين-الوقف الشيعيادبيكرار نايف نافع ساجت179024292021006029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة352.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيافراح عبد هللا صبر جابر179025292022106007
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة352.0ثانوية الرضوان للبنينادبيكرار ستار جبار حنون179026292021023022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة351.0ثانوية العدالة للبنينادبياحمد حيدر خضير مشاي179027292021104001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة351.0ثانوية العدالة للبنينادبيعلي سالم عبد علي تعبان179028292021104022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة351.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء عبد هللا فنيخ حشوش179029292022050050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة351.0ثانوية المناسك للبناتادبيزينب سعد سلمان والي179030292022075035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة351.0ثانوية البسملة للبناتادبياسماء حسين مفتن عباس179031292022069005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة351.0ثانوية الشريعة للبناتادبيحنين حسين كاظم حاتم179032292022089010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة351.0ثانوية البسملة للبناتادبيازهار حسين دحين وديد179033292022069003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة351.0ثانوية المجد للبناتادبيبنين اسعد علي حاذور179034292022068009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة351.0اعدادية عفك للبنينادبياحمد جواد كاظم عباس179035242021011001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة350.0الخارجياتادبيفاطمه محمد كاطع جحيل179036292022401058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة350.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيمحمد جمال حنتوش جوعان179037292021151144

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة350.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيطاهر فالح مرسال حميد179038292021110026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة350.0اعدادية فلسطين للبناتادبينور نصير ناهي جودة179039292022050113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة350.0الخارجيونادبيفواز سالم عجوب محمد179040292021400092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة350.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيحسن علي جساب خلوي179041292021153043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة350.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمحمد كريم حنيوي زويد179042292021001151

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة350.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيمجتبى عصام حاكم محمد179043122021002037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة350.0اعدادية الثقلين للبنينادبيظاهر عبد هللا رحيم حمدان179044292021009077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة350.0ثانوية صفية للبناتادبيساره ناصر شغيني مطر179045292022084025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة349.0االعدادية المهدوية للبنينادبيابراهيم كاظم عودة جابر179046292021017003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة349.0اعدادية الخنساء للبناتادبيكوثر احمد مايح عبد179047292022056042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة349.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء جبار عبد اش عواد179048292022060071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة349.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب محسن كريمش رداد179049292022054060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة349.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيعمار ياسر حميد محمد179050292021151125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة349.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي محمد هالسه حلو179051292021001124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة349.0ثانوية عاتكة للبناتادبيزينب سعد حسين عباس179052292022063024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة349.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيبنين ستار جابر بريج179053292022078022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة349.0ثانوية خديجة للبناتادبيزمن عالء ابراهيم جعفر179054292022066016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة349.0ثانوية النور للبناتادبينور الهدى رحيم حسين مشاي179055292022093126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة349.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيسيف محمد سلطان كاظم179056292021151081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة348.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيمصطفى جابر عبد الحسين سماوي179057292021153205

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة348.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمرتضى ناجح نور عبد179058292021001154

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة348.0ثانوية امير المؤمنين للبنين-الوقف الشيعيادبياشرف ناهي راهي حسون179059292021006004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة348.0ثانوية المنار المسائيةادبيسيف علي حامد حسين179060292021150039
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة348.0ثانوية القبلتين للبناتادبيشفاء سليم شارع محمد179061292022073028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة348.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبياحمد وحيد عبد هللا معجون179062292021021004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة348.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمنذر باسم محمد ناصر179063292021017169

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة348.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيمرتضى عدنان رحيم محمد179064292021151168

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة347.0ثانوية ام ابيها للبناتادبيعتاب شهيد سوادي شعيل179065292022070020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة347.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيأدريس حسين اسيود كيطان179066292021021001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة347.0ثانويه المصابيح للبناتادبيفاطمه نجم مهدي صغير179067292022079040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة347.0االعدادية المهدوية للبنينادبيغيث فاخر مطر شهد179068292021017123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة347.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمرتضى زامل ناصر حسين179069292021021059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة347.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيمراد لطيف عواد وناس179070292021151163

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة347.0اعدادية العارضيات المختلطةادبيعوده قاسم رحيم عوده179071242021152023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة347.0ثانوية المناسك للبناتادبينبراس محمد عبد الرضا محمد179072292022075062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة347.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعالء كصير عكل هنيدي179073292021001102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة347.0االعدادية المهدوية للبنينادبيرضا عادل شايع جياد179074292021017064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة347.0ثانوية غزة للبناتادبيدموع فالح حسن هصار179075242022097015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة347.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعمار كاظم غالي خنجر179076292021028083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة346.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيحنين زبالة عطشان موسى179077292022054030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة346.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيشبل يوسف عالوي رومي179078292021001085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة346.0ثانوية الرضوان للبنينادبيسيف علي فليح حسن179079292021023012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة346.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيسالم نعيم سويلم محمد179080292021021022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة346.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمصطفى هيثم محسن مايع179081292021009143

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة346.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيمحمد عدنان عطيوي عطشان179082292021016066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة346.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيآيات حسين جارح عطار179083292022106003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة346.0ثانوية المنار المسائيةادبيحيدر جاسم حسن عبد الخضر179084292021150028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة345.0اعداديه الوهج للبنينادبيكرار حاكم محيسن جابر179085242021051036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة345.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعبد هللا كريم سلطان حسن179086292021009081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة345.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيعباس علي حسن بدر179087292021151091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة345.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيزهراء سعدون نويع نور179088292022160043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة345.0ثانوية النور للبناتادبيايمان سوادي جذول مدلل179089292022093019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة345.0اعدادية فلسطين للبناتادبيفرح هيثم محسن داخل179090292022050101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة345.0ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيبدر والي مناع حمود179091292021111003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة345.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيمساعد عيسى نظيف هديرس179092292021106034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة345.0ثانوية الحطيم للبناتادبيندى وليد خزعل عواد179093292022087012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة345.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيسكينة علي عبد الحسين عبود179094292022153029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة345.0االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي زغير جبار خابط179095292021017107
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة345.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيصالح مهدي كاظم جبار179096292021110025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة344.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيحوراء خالد جبار فاضل179097292022060044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة344.0ثانوية الرضوان للبنينادبينايف شهد ناصر هليل179098292021023030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة344.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبياحالم فاضل جابر خالوي179099292022106006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة344.0ثانوية القبلتين للبناتادبيندم خالد ميشان ابو سوده179100292022073037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة344.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيكرار جبار راهي حسون179101292021021048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة344.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء محسن علي حسين179102292022050054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة344.0ثانوية خديجة للبناتادبيزمن سالم وناس طعيمه179103292022066015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة344.0اعدادية الهدى للبناتادبيزينب نعمان محمد سهر179104162022150035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة344.0اعدادية فلسطين للبناتادبيسدن عبد هللا عوض جبر179105292022050075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة344.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيمحمد سالم شامل طوكان179106292021014119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة344.0ثانوية المعارف االهلية للبنينادبيعزيز عقيل فنجان عزيز179107222021381010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة343.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين كريم هاتف عبد العباس179108292021001052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة343.0ثانوية المناسك للبناتادبيحنين جميل كريم سلمان179109292022075021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة343.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزهراء نظام حمود ركبان179110292022078058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة343.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعباس محمد يحيى حسون179111292021001096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة343.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمجتبى حسن ارهيف عبيد179112292021028101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة342.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيهيمن قيس احمد عبد الهادي179113292022160128

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة342.0ثانوية خديجة للبناتادبيفاطمه قاسم غازي صيوان179114292022066037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة342.0اعدادية النجاح للبنينادبيسجاد عماد كاظم اشويلي179115222021067028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة342.0اعدادية فلسطين للبناتادبيدعاء سالم كاظم نغيمش179116292022050033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة342.0اعدادية الوفاء للبناتادبيزينب قاسم عكال حسون179117292022058022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة342.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسن فليح رشيد سهر179118292021028031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة342.0ثانوية ام ابيها للبناتادبينرجس راجي فنظيل مطير179119292022070026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة342.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبياحمد نعيم عبد هللا سعدون179120292021011001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة342.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسن شاكر راجوج لفلوف179121292021028028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة341.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيستار عبد علي زهوري راضي179122292021151069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة341.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيدعاء رحيم طالب جابر179123292022078039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة341.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيعلي كاظم حسن منيهي179124292021153152

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة341.0اعدادية فلسطين للبناتادبيسحاب ثامر موسى حسن179125292022050074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة341.0ثانوية الشريعة للبناتادبيهناء قاسم فرحان لفته179126292022089035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة341.0ثانوية اوروك االهلية للبنينادبيخضر فالح سويد ناطور179127292021030001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة341.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيعلي كريم شويل عباس179128292021008032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة341.0ثانوية القبلتين للبناتادبيدعاء مكون طعمه مهدي179129292022073014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة340.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيعباس ريسان حامد حمادي179130292021008026
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة340.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيمصطفى حبيب جبل جويجي179131292021151171

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة340.0ثانوية ام ابيها للبناتادبيهناء لطيف متعب مجهول179132292022070033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة340.0ثانوية المناسك للبناتادبيسماح بدر ثامر ثعبان179133292022075040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة340.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيكاظم عزت مدلول خميس179134292021001135

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة340.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعباس رحيم مجيبل جبير179135292021014078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة340.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبياحمد سعد غالي نواف179136292021110002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة340.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيافراح عقيل سعدون حسن179137292022060015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة340.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيعلي عبد هللا عزال عجمي179138292021151108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة339.0ثانوية البسملة للبناتادبيانوار محيل كاظم لطيف179139292022069010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة339.0اعدادية فلسطين للبناتادبيكوثر محمد عبد الرضا سلمان179140292022050103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة339.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي جاسم محمد فرحان179141292021001106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة339.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد عبيد عبد هللا محمد179142292021017146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة339.0االعدادية المهدوية للبنينادبياحمد عبد السالم نعيم عبد السادة179143292021017015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة338.0ثانوية النور للبناتادبيخديجه عباس عبد الكاظم عبدالخضر179144292022093041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة338.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمؤمل حيدر صكبان عصود179145292021028097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة338.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيفاطمة راشد كاظم ظاهر179146292022054083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة338.0الخارجيونادبيتمار هيثم صاحب كوكز179147292021400017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة338.0ثانوية الشذرات للبناتادبيتماضر باسم شاكر حسين179148292022077012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة338.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبينور مثنى خريجان علي179149292022160114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة338.0االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي موسى عطية جبار179150292021017115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة338.0االعدادية المهدوية للبنينادبيعباس كاظم مهدي كريم179151292021017088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة338.0االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي مرضي رمضان عبد179152292021017114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة337.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيتبارك بردان جواد خزيوي179153292022054026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة337.0ثانوية المجد المسائيةادبيضرغام رعد هادي قصاد179154292021152017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة337.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيفقار عزيز عطشان دخيل179155292021001132

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة336.0ثانوية المنار المسائيةادبيوليد خالد حميد خلوف179156292021150099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة336.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزينه عبد القادر ظاهر محيسن179157292022050071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة336.0ثانوية عاتكة للبناتادبيايمان وعد خريجان كطان179158292022063009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة336.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيزهراء عبود كريم جبار179159292022060078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة336.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبياسعد صباح حزام جابر179160292021151012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة336.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيباسم لطيف جوده مطلق179161292021014018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة336.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينادبيمصطفى رعد عبد الكريم جاسم179162162021134009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة336.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعبد هللا علي شريف خريجان179163292021001100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة335.0ثانوية الوداد للبناتادبيزهراء صباح كدر سعدون179164292022080011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة335.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيحسين علي عبد الظاهر ماني179165292021014043
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة335.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيحسين حاكم تايه لطيف179166292021109014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة335.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينب حسن فليح حسين179167292022060088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة335.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيجراح مسافر رشيد عجيل179168292021021009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة335.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيجعفر جبير صالح علوان179169292021028023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة335.0اعدادية الهدى للبناتادبيغفران تحسين زويد خلف179170162022150045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة335.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيمحمد عماد كاظم عبد الكريم179171292021011039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة334.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبييوسف عادل تركي فليح179172222021086124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة334.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيمحمد جاسم صفر صويح179173292021153176

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة334.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيتبارك صالح جبا ر عكاب179174292022060034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة334.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيمصطفى عقيل رحيم حمود179175292021109059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة334.0ثانوية المحمدية المختلطةادبيزينب عبد االمير غضبان سليمان179176222022233004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة334.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين طاهر نغيمش عبد179177292021009047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة334.0ثانوية الوالية للبناتادبيفاطمة عدنان هادي حمود179178292022067027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة334.0ثانوية القبلتين للبناتادبيبشرى جاسم عارف وثيج179179292022073010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة334.0االعدادية المهدوية للبنينادبيعلي قاسم سعود جويجي179180292021017111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة334.0اعدادية المعارف المختلطةادبيأحمد مرتضى ياسر محمد179181222021239001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة334.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعباس عالء رحيم ركان179182292021001090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة334.0ثانوية الوداد للبناتادبيغياب عودة عصيد دخيل179183292022080014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة334.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزهراء رحيم كريم لزام179184292022078053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة334.0ثانوية البسملة للبناتادبيسحر حمود مسير كنش179185292022069028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة333.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيحسين محمد جابر راضي179186292021014046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة333.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيمروان امجد مسعد علي179187222021300124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة333.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيساره عبودي عويد راضي179188292022060099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة333.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعلي جاسم عطا هللا هاني179189292021001104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة333.0ثانوية االصالح المسائية للبنينادبياحمد حسين خير هللا لفته179190222021318001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة333.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيمنال راتب سلهو كربوص179191292022060151

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة333.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيمرتضى مونس صكر حميدي179192222021086107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة333.0ثانوية عاتكة للبناتادبياسماء باسم عكال رحيل179193292022063007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة332.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيهادي صالح عبد علي179194222021305069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة332.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيكوثر خليل ابراهيم صاحب179195292022054088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة332.0ثانوية المناسك للبناتادبيتبارك جبار كامل حسين179196292022075018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة332.0ثانوية در الصفا االهلية للبنينادبيحسين مهدي رزيج جابر179197222021379002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة332.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيوجدان حسن راضي جبر179198292022059026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة427.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيحسن زهير تركي محمد179199292041151034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة401.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيساره عايد حمود صايل179200292042070010
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة383.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين عبد هللا عبد الكريم كاظم179201292042051041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة379.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرقيه خالد كاظم حسن179202292042051118

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة377.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر حسين كريم عمران179203292041024005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة377.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيمنار نزار ابراهيم داخل179204292042069055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة377.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيبنين حيدر عبد علي كاظم179205292042050026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة367.0ثانوية عشتار للبناتاحيائينور حسين جخيم علي179206292042090027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة366.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيسجى جابر غضب عباس179207292042054073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة365.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيرضا نور جودة مديون179208292041007123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة361.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيزينب كمال محمود طالب179209292042160112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة360.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيزينب ابراهيم حمزة حسين179210292042160096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة359.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيصابرين هويدي رحيم طابور179211292042058057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة358.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيفاطمه حاكم متعب حسين179212292042058065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة358.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيغصون كاظم مدلل بدن179213292042069040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة358.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيضحى مجيد محمد هاشم179214292042057197

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة358.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب مجيد عليوي شايع179215292042054066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة357.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائينوال نعيم فرحان هداد179216292042160174

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة357.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينور حسين حاجم ناصر179217292042085171

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة355.0اعدادية السماوة للبنيناحيائياحمد رفعت شريف حميدي179218292041003009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة354.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا فيصل سيف فيصل179219292041007197

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة354.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيرقية علي كاظم عطية179220292042050062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة354.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن فليح عبيره منوخ179221292041007061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة352.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيطيبه فيصل عبد هللا كاظم179222292042062042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة351.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائياياد محسن عبادي حميدي179223292041153033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة350.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائينور محمد عبد الكاظم سهر179224292042160179

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة349.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيصبا كامل كريم غازي179225292042053080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة349.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيزينب علي كريم كطن179226242042093092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة349.0الخارجيوناحيائيعبدالكريم عبدالمطلب عبدالستار عبدالكريم179227292041400033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة345.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب جعفر طحيور عبد الحسين179228292042058043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة344.0ثانوية الشذرات للبناتاحيائيبنين عادل حسوني عبيدان179229292042077008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة344.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيوسن مجيد جامل صياح179230292042058079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة343.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيهاجر علي رمل رفاس179231292042069060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة343.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيحسين مرتضى شالل حسن179232292041153071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة342.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمنتظر يحيى محمد عبد179233292041151147

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة341.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيحسن محسن شعالن فرج179234292041153054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة340.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيحوراء علي جواد كاظم179235242042131020
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة340.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيشهالء داخل والي عليوي179236242042115066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة339.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحيدر سعد كاظم جبار179237292041003086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة339.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيضحى صاحب مهدي ابراهيم179238242042220561

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة339.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد مسلم محمد هاشم179239292041005141

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة338.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيفاطمه علي مزبان فارس179240242042126032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة337.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيبنين صفاء سليم احمد179241112042105020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة335.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيابا الحسن عماد داود سلمان179242292041153001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة335.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينورا احمد عبد االمير مرهج179243242042104170

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة335.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب عبد االمير جابر محمد179244242042220427

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة334.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائينهى محمد عبد الحسين عبد هللا179245292042160171

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة334.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيتبارك منديل عبد الحسن سكر179246292042055018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة333.0ثانوية الهالل المسائية للبنيناحيائيسجاد وصفي سوادي جيثوم179247292041155006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة333.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائياحمد البشير فريد سعود علي179248192041013003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة333.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيزينب جسام عبد الحمزه حزام179249292042153074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة331.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمحمد كاظم عطيه عباس179250242041028060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة331.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيبان سلمان لفته حسين179251242042169014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة366.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيوليد رعد جواد كاظم179252292051153275

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة362.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيرشا رسم كشيش فضالة179253292052054006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة359.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقينرمين محمد داخل سلمان179254292052153048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة356.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقينجاة صالح عبيد خواف179255292052050037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة356.0ثانوية الكندي االهلية للبناتتطبيقيهاجر عبد الستار سعد عبد الستار179256292052085022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة354.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيزهراء عالء راضي الزم179257162052167017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة353.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء بدوي جاسم محمد179258292052051044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة352.0ثانوية المنار المسائيةتطبيقيصابر طالب عبيد رهيف179259292051150016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة352.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيابراهيم كريم فرحان عبد179260292051156002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة351.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيمنتظر نعيم حميدي جبر179261292051156253

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة350.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيعلي رحيم عطيه دريعم179262162051356038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة350.0ثانوية التضامن للبنينتطبيقيسجاد كاظم صيهود شدود179263222051016013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة350.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنينتطبيقيحسين رزاق عبد الحسن كليب179264222051060003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة350.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيأقبال جبار عبد الحسن جارس179265292052071002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة349.0اعدادية البصرتين للبنينتطبيقيرعد حسن مكطوف شريف179266222051029006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة349.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيسجاد عبد العباس عاصي علوان179267222051310087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة349.0ثانوية النجاة للبناتتطبيقيبوسي سالم حسن عبود179268292052071011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة349.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتتطبيقينبا وسام جرو سوادي179269292052065006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة349.0ثانوية التضامن للبنينتطبيقيعلي خير هللا ذياب كطامي179270222051016019

صفحة ٥١٢٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة348.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيتغريد زيارة محمد زيارة179271222052152002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة347.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتتطبيقيمريم عباس كاظم ابراهيم179272292052065005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة347.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيمؤتمن كاظم مدلول شمخي179273242051039046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة379.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيحسن جاسم محمد عبيد179274242021155005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة363.0ثانوية ام ابيها للبناتادبيعبير علي عتوي كزار179275292022070019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة359.0ثانوية الشذرات للبناتادبيبتول عبد الحسن رحيم كشاش179276292022077008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة358.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعباس عبد الحسين نعيم ساجت179277292021009078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة358.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيزهراء بشيت بردي سفاح179278222022168019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة358.0ثانوية العدالة للبنينادبيعلي حسن حمزه محيسن179279292021104019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة358.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيقاسم نزار زناد فنجان179280292021016058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة358.0ثانوية عفك المسائية للبنينادبيعباس علي ناظم طارش179281242021208032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة357.0ثانوية الوالية للبناتادبيفرقان فالح مشعان سويهي179282292022067029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة356.0ثانوية النور للبناتادبيامنه حسين عباس كاري179283292022093015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة356.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيعلي جاسم محمد عبيد179284242021155022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة356.0ثانوية النور للبناتادبيسكينه مجيد حميد عبد الشهيد179285292022093088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة355.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينادبياحمد حميد مجيد عبيد179286252021150004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة354.0ثانوية النور للبناتادبيزهراء خالد عبد علي محمد179287292022093058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة354.0اعدادية السرور للبناتادبيرقية وليد عباس حمود179288242022085014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة354.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيإسماعيل ابراهيم شاكر عباس179289292021016001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة354.0اعدادية نفر للبنينادبيضياء محمد خلباص عوفي179290242021025017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة354.0اعدادية الهدى للبناتادبيميس نصار راضي تعبان179291242022115077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة353.0ثانوية النور للبناتادبيزهراء ساجد عباس كاظم179292292022093064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة351.0ثانوية التحرير للبناتادبيصبا حاكم جول عبيد179293242022101026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة349.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيحسين عبد االمير ياسين عبود179294162021359011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة348.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيرسل رحمن سوادي وليد179295292022153015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة348.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيزينب جواد كاظم حسين179296292022059017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة347.0اعدادية النجدين للبنينادبيحيدر عبد المحسن جابر فزاع179297242021063010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة346.0ثانوية النور االهلية  للبنينادبيسجاد حسين نجم عبد هللا179298222021089005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة346.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينادبيمصطفى عالء جليل جباره179299242021200039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة346.0ثانوية الوالية للبناتادبيمريم ستار علي غريب179300292022067032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة345.0ثانوية النجباء المختلطةادبيمحمود اياد علي محمد179301212021253013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة345.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبينورس حسن علي عبد االمير179302162022287149

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة344.0ثانوية يثرب للبناتادبيآيات عبد القادر حسين احمد179303182022215001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة343.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيامنه ولفي كاظم عبود179304292022153006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة342.0اعدادية المكاسب للبنينادبيمنتظر عباس شطنان فهد179305272021003085
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة341.0ثانوية الشذرات للبناتادبينسرين فزاع جادر طراد179306292022077035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة340.0اعدادية عفك للبنينادبيصادق مهدي ناعور مجهول179307242021011011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة339.0ثانوية المجد المسائيةادبيكرار نعيم عبد كشيش179308292021152033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة339.0اعدادية الريادة المركزية للبناتادبينرجس خاتون فارس عبد الزهره حسين179309252022193130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة339.0اعدادية اسماء للبناتادبيزهراء طعمه كاطع عبد الحمزه179310242022104016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة339.0اعدادية الحمزة للبنينادبيمحمد عبد الخالق كاظم عبد الحسن179311242021010032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة339.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيشهد حمزة بهلول طعيمة179312292022054070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة338.0ثانوية النور للبناتادبيزينب عزيز شنداخ ساير179313292022093080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة338.0ثانوية النور للبناتادبيأيناس مخلص غازي معجون179314292022093005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة337.0ثانوية الثغر المختلطةادبيمصطفى داخل مطر عبيد179315292021108007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة337.0ثانوية عفك المسائية للبنينادبياحمد عباس شنشول حسون179316242021208003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة337.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيعالء نعيم شلوان عبود179317292021153128

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة337.0اعدادية نفر للبنينادبيمحمد شنان محمد حمزه179318242021025024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة337.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينادبيمصطفى غدير ناصر محمد179319242021200040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة336.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةادبيزين العابدين خالد خضير فجر179320222021212002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة336.0الخارجيونادبيعلي عادل شاكر طاهر179321222021400116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة336.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينادبيمنتظر اياد رحمان جلود179322222021073032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة336.0ثانوية النور للبناتادبيزهراء يحيى عبد الرزاق رزاق179323292022093073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة335.0ثانوية البسملة للبناتادبيغفران حسن جهيد محمد179324292022069037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة335.0ثانوية عفك المسائية للبنينادبيعباس جعفر حسين لفته179325242021208030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة334.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحبيب حميد جودة خضير179326222021004006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة334.0ثانوية النور للبناتادبيهبه جابر عباس سلمان179327292022093130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة333.0اعدادية الجواهري للبنينادبيحسن حيدر حسن حسين179328242021018014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة332.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيعذراء حسن كريم هالل179329292022106026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة332.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيحسناء حسن عناد خزيوي179330292022106011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة332.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيسامر حميد عاكول مالجي179331292021028054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة331.0اعدادية ام سلمة للبناتادبياسراء باسم تكليف حسن179332292022060010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة331.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيزهراء مراد كاظم مجهول179333292022059016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة331.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيعهد بادي عواد خويطر179334292022078079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة331.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيحسين حازم عطية عودة179335292021011010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة331.0ثانوية المنار المسائيةادبيعلي نعمه صباح هاشم179336292021150062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة331.0ثانوية العدالة للبنينادبيحسن ساجت غافل كسار179337292021104005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة330.0ثانوية ابي طالب المختلطةادبيحسام سالم محمد ثامر179338292021102007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة330.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيهديل خضير حامد عبد هللا179339292022160125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة330.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيامنه فاضل عبد هللا جبار179340292022060018
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة330.0ثانوية المنار المسائيةادبيسالم جمال كاظم محسن179341292021150037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة330.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيامير عبود بصير كاطع179342292021014014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة330.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيسجى فارس صالح عوده179343292022060104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة329.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء ياس خضير عواد179344292022050057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة329.0ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيرزاق بشات كاظم جودة179345292021111008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة329.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيحنين حسين عبد الصاحب حسن179346222022427007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة329.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيفاطمه عبد ناهي فرج179347292022160087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة329.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي محمد فريد شنشول179348272021016131

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة329.0ثانوية القبلتين للبناتادبيبتول هادي محمد عبد179349292022073008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة329.0اعدادية فلسطين للبناتادبيروان حسين زغير سهر179350292022050040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة328.0اعدادية النجاح للبنينادبيحسن بديري حنون كاظم179351222021067011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة328.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمسلم عبد الكاظم جبير حمد179352292021028115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة328.0اعدادية عائشة للبناتادبيشهد وسام كامل مفتن179353142022074060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة328.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسين خضير كباشي جاسم179354162021020039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة328.0الخارجيونادبيمحمد رستم سليم عبدالحسين179355292021400122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة328.0ثانوية الشريعة للبناتادبيوسن عالوي حيدر صكبان179356292022089036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة328.0اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيفاتن حسن فليح منشد179357222022323050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة328.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيفاطمة خنياب غازي شلش179358292022153032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة328.0اعدادية الخنساء للبناتادبيجهان جاسم شنان شدود179359292022056010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة327.0ثانوية الوالية للبناتادبييسرى رحيم عبيد عكون179360292022067042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة327.0اعدادية االعتماد للبنينادبيضياء كريم حسن حسون179361292021010069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة327.0الخارجياتادبيفاطمه عباس راضي مطر179362292022401057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة327.0اعدادية الوركاء للبناتادبيزينب علي حسين راضي179363222022157041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة327.0اعدادية فلسطين للبناتادبيرواسي عقيل كامل حسن179364292022050039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة327.0ثانوية صفية للبناتادبيمنى محمد جابر خبط179365292022084036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة327.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزهراء فؤاد كاظم سعد179366292022078055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة326.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيامير رحمن عذيب عبود179367292021014013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة326.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيعلي نايف عبد الكريم نغماش179368162021495107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة326.0ثانوية ذو الفقار للبنينادبيكاظم جواد كاظم محمد179369292021011032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة326.0ثانوية السماوة المسائية للبناتادبيرفل رزاق ثعبان عصود179370292022160036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة326.0ثانوية ابي طالب المختلطةادبيعبير رحيم جاسم بجاي179371292022102005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة326.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيعلي سامي محمد حسن179372212021272074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة326.0االعدادية المهدوية للبنينادبيسجاد سعد حسين عبد179373292021017072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة326.0اعدادية الوركاء للبناتادبيزمن جالل مدلول عبود179374222022157021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة325.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيباقر محمد حسين جوير179375292021028020
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة325.0اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي شهيد شمام شياع179376102021008073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة325.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمهدي مؤيد جهاد سلمان179377292021001169

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة325.0ثانوية اوروك االهلية للبناتادبيبنين علي لفته حداوي179378292022086002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة325.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمد عبد الحسين جاسم محول179379292021028108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة325.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبياميرة نزال شافي جابر179380292022059004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة325.0ثانوية االزدهار المختلطةادبيرسول احمد حمود حمد179381222021258008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة324.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيبشار زايد هادي واجد179382292021151020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة324.0ثانوية الشام للبناتادبيمعصومة زكي يونس منصور179383162022254045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة324.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيدعاء كاظم فليح حسن179384292022153014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة324.0ثانوية الشذرات للبناتادبيغفران عبودي عتيوي هنويط179385292022077026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة324.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيحنان عبد الكريم عبد علي179386162022209019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة324.0ثانوية ابي طالب المختلطةادبيحسين عداي طافر فطيسه179387292021102008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة387.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينبأ ثامر طعوس عزوز179388292042051297

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة378.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيعلياء ثامر زهير سلطان179389242042134158

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة377.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيفاطمه سعد كاظم جبير179390292042160147

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة376.0ثانوية التراث األهلية للبنيناحيائيامير فراس عبد االمير هادي179391242041043010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة372.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيكاظم احمد عبد الكاظم مهدي179392252041045133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة365.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبشرى شاكر حربي عكض179393242042134031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة359.0اعدادية يافا للبناتاحيائيحوراء عباس حسين باعي179394242042117070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة359.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي عابدين مصطفى احمد179395252041007232

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة358.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيمنال عبد العباس مدفون تالي179396292042153130

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة357.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيخديجه فاضل موسى جمعة179397292042056054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة354.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيافراح عبد علي عناد دهلوس179398292042153009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة354.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمؤتمن صالح ياسين حسين179399242041203418

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة352.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيمرتضى رعد عباس جواد179400242041207155

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة351.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيامير فليح عبد الحسن عوده179401242041012006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة350.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه حسين سلمان ملهود179402242042134166

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة349.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيانتظار هادي رحيم محمد179403292042057033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة348.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيفاطمه علي فرهود مجالد179404242042080099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة345.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزهراء حسين علي كاظم179405272042088099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة345.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيبرزان ماجد حسن شالكه179406272041024017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة343.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه هاتف اجحيل مهدي179407292042056123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة342.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الحمزه ردام سوادي179408252041200146

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة373.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيوليد كريم جعفر يوسف179409282051001198

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة363.0اعدادية الثورة للبناتتطبيقيحنين محمد جواد كاظم179410232052086016
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة358.0اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقيبهاء رعد حسين نغيش179411242051152003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة358.0ثانوية انوار الهدى االهلية للبنينتطبيقياحمد عالء فيصل عذيب179412222051368001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة357.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيمحمود رزاق جواد عبد الساده179413252051152065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة357.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيزينب رحيم مريك مرجان179414292052153031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة357.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيحمزه عبد هللا عكار جون179415222051069025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة356.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيزيد حسن موسى نعمه179416252051016013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة354.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيمؤمل قيس جاسم هويس179417222051100028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف357.0ثانوية نور الياسري المختلطةادبيامير مجيد ساجت حسن179418252021117002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف356.0ثانوية المنار المسائيةادبيجابر عبد علي داود سفاح179419292021150012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف355.0ثانوية غزة للبناتادبياسراء خالد شالكه غازي179420242022097003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف355.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيطاهر جعفر محمد يديم179421142021038072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف353.0ثانوية الجبايش للبنينادبيعبد هللا كاظم ثاقب جبير179422222021045016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف351.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزينب ياس خضير عباس179423252022053048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف350.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيامير محمد كريم كاظم179424232021251029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف347.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيغيث حسين حسن خضر179425252021012149

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف346.0اعدادية  شجرة الدر للبناتادبيزهراء عدنان هادي خنفور179426252022080050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف346.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاطمه صادق كاظم صكبان179427252022053063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف344.0ثانوية السنية المسائية للبنينادبيضياء صباح حمزه عبد علي179428242021211036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف340.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي عباس بدر صوين179429232021008068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف337.0اعدادية غماس للبنينادبيوليد خالد سوادي غيدان179430242021016078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف336.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيعلي هاشم عبد الخضر حميدي179431292021151121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف332.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيازهر فرحان نجم عليخ179432222021009001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف331.0الخارجياتادبيزهراء حازم فاضل شعالن179433232022401054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف329.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيسجى تكليف جاسم محمد179434252022170063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف328.0ثانوية الندى للبناتادبيرسل نوري الزم صالح179435142022302019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف328.0ثانوية مأرب للبنينادبيعلي حيدر محمد كاظم179436232021049013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف328.0ثانوية المعرفة للبناتادبيغاده حازم عوده عبد هللا179437142022106020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف328.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيحسين فؤاد كاظم ماشي179438112021202016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف327.0اعدادية الزهراء للبناتادبيتكتم قيس حسين موسى179439232022109017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف326.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيزينب ميثاق ثويني عجيل179440162022266022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف326.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعبد الرحمن ريسان محسن سلوكي179441222021054037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف325.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيمحمد عباس قاسم احمد179442162021353049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف323.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيحسين جبار سهر كاظم179443222021048009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف323.0ثانوية الكرار المسائية للبنينادبيعبد الحسن كريم ستار احمد179444252021163027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف322.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينادبيمنتظر شفاء ديلي كاظم179445252021207031
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف322.0اعدادية الياقوت للبنينادبيزيد سعد مردان عبد عون179446272021038035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف322.0ثانوية سامراء للبنينادبيحيدر قيس عطيوي جواد179447142021031026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف322.0اعدادية شفق النور للبنينادبيليث عوض رحيم كاطع179448142021061089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف322.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيغيث ذياب عبد حبيب179449132021024087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف321.0اعدادية الجهاد للبنينادبيعلي حمزه عبد علي كاظم179450232021004054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف321.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيزيد شفيق جعفر عباس179451112021202023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف321.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنينادبيمسلم ضياء ناصر حسين179452252021208007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف321.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيمسرة كريم بنيان طاهر179453162022210101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف321.0اعدادية الشموس للبناتادبيزينب مطر تركي كردي179454232022101008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف321.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيوفاء علي عبد مكصد179455252022086244

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف321.0اعدادية الجواد للبنينادبيعلي حسن حمزة صالح179456222021062025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف321.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيشمس الضحى باقر كريم موسى179457252022053053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف321.0اعدادية شمس الحرية للبناتادبيفاطمة علي شهيد رشيد179458252022094024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف320.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبياحمد عبد الرسول داغر فهد179459152021075008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف320.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمصطفى علي نعيم شويع179460142021201262

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف320.0اعدادية الفاروق للبناتادبيتبارك حامد عليوي حمود179461102022119011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف320.0اعدادية الثورة للبناتادبيرنا جواد عبد الكاظم ابراهيم179462232022086020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف320.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيايمان سرحان لفته حسين179463252022089005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف320.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى حيدر حافظ مرداو179464142021024293

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف320.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد كريم حسين صدام179465162021030005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف320.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيساره عادل نعيثل عبدالرضا179466112022111026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف320.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبيحمزة علي فرج خاطر179467212021024011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف320.0اعدادية البلديات للبنينادبيحيدر علوكي صحن جادم179468142021037071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف320.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبيافراح محمد حسين حسن موسى179469252022170014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف320.0اعدادية النعمانية للبناتادبيساره مجيد لفته خلف179470262022087030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف320.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيحيدر ضياء محمد عبد الكاظم179471272021016051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف320.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبياحمد عطوان خضير نصيف179472142021026010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف320.0اعدادية ام القرى للبناتادبيامل عالء صادق حميد179473142022079010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف320.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيحسين علي صالح قاسم179474132021025014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف320.0اعدادية االفتخار للبناتادبيميسم محمد رضا محمد حسن عبد علي179475252022079103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف320.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبياحسان عصام عبد الحسن طالب179476272021031007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف319.0اعدادية الفداء للبناتادبيزهراء جاسم محمد فاضل179477142022100035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف319.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيامال جميل كاظم نجم179478272022141005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف319.0اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمنتظر حسين جاسم ظاهر179479272021037045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف319.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعبد الحسين حيدر مهدي حسين179480272021016097
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف319.0اعدادية الخطيب للبنينادبيعلي فالح حسن عبد االمير179481122021034077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف319.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتادبيهدى جواد عبد الكاظم عبد هللا179482252022089066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف319.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيفاطمه ناجي مرزوك زاجي179483162022458103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف319.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيحيدر ابراهيم زغير طاهر179484162021021015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف319.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمهدي عادل هاشم حمود179485252021012225

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف319.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيزهراء علي عبد االمير علي179486272022102074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف319.0ثانوية انطاكية للبناتادبيبشرى محمد شاكر احمد179487212022112006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف319.0اعدادية القادسية للبنينادبيغيث شاكر حيال علوان179488252021211034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف319.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيأم البنين عالء عبد الزهرة علوان179489162022252004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف319.0ثانوية الياقوت االهلية للبناتادبيزهراء مهدي عبد يوسف179490252022057012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف319.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيهدى احمد كامل هادي179491122022134179

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف319.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد تيسير سعيد بهاء179492272021016158

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف319.0اعدادية السدة للبنينادبيياسر محمد عبيد متعب179493232021016079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف319.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيسهول رزاق فارس مناتي179494272022102107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف319.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيعلي يوسف محي الدين علي179495142021201188

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف319.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب اياد محمد عبود179496132022105019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف319.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيحسن حميد حسين عبد179497212021228006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف319.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمرتضى محسن محمد لفته179498152021007242

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف319.0اعدادية الكفل للبنينادبيامير عالوي حسين ريس179499232021032007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف319.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي اياد حسن حسين179500252021008102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف319.0اعدادية الحلة للبنينادبيحسين علي مهدي ناجي179501232021020017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف318.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحميد فارس حميد هاشم179502272021044042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف318.0ثانوية الرحمن االهلية للبنينادبيعلي عزيز عبد الحسين سعيد179503252021026014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف318.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبينور طالب عبد كاظم179504252022171064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف318.0اعدادية الهارثة للبناتادبيزينب مصطفى صالح عبد179505162022176025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف573.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائياحمد صالح حسن حسون179506102041009005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف506.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيمريم فالح جودي خضير179507252042056292

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف441.0اعدادية االمير للبناتاحيائيفاضله داود سلمان عبد اللطيف179508252042083111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف412.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيانعام احمد كاظم عسكر179509252042095015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف395.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبنين عدنان ملحان جبار179510242042134036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف379.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيفاطمة علي عبد ابراهيم179511252042075055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف376.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيبنين رائد جابر هادي179512252042086020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف371.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيليث حيدر محمد جبر179513252041044359

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف364.0اعدادية واسط للبناتاحيائيغفران كامل نعمة عبد هللا179514252042066052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف361.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيسجى انور صباح كاظم179515252042096309
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف359.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينرجس احمد جواد كاظم179516252042170613

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف359.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيمحمد باقر صالح جابر صالح179517252041150290

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف358.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيختام يوسف صالح عبد الحسين179518252042084215

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف356.0اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمه محمد عدنان حسون179519252042083123

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف353.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء احمد جاسب كتاب179520252042059359

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف353.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيامير عباس نوح سليمان179521252041007032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف352.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه كريم جودي كاظم179522252042108224

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف348.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائياحمد خلدون مالك عطية179523252041001007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف347.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائينبأ عبد علي حسن ناعور179524252042056317

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف345.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيبنين ميعاد محمد طه179525252042053013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف345.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيرحمه جاسم حمادي علي179526252042056108

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف352.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعادل مهدي حبيب نجم179527162051358086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف352.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتتطبيقيايات احمد جليل عطشان179528252052086005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف352.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمصطفى كامل موسى حميدي179529252051008155

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف351.0ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيعلي رضا شدهان عبد الساده179530242051165012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف342.0اعدادية النور للبناتتطبيقيهدى شهيد حيدر عاجل179531222052156058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف334.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينتطبيقيرزاق حيدر رزاق محمد179532252051034011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف330.0الخارجيونتطبيقيسيف عبدالحسن عباس عطيه179533252051400033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف328.0اعدادية القادسية للبنينتطبيقيمحمد كاظم مرزوك عبود179534252051211017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف327.0اعدادية الهندية للبنينتطبيقيعبد المعطي حسن عبد الهادي كريم179535272051010052

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد593.0ثانوية سومر للبناتاحيائيزينب عبد الكريم رستم عبد الغني179536142042072060

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد593.0ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيافراح نوري اسماعيل نصيف179537142042087002

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد593.0اعدادية المحبة للبنيناحيائيسجاد حازم داوود سالم179538112041003014

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد593.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيطيبه احمد علوان تقي179539122042094170

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد593.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيشهد عالء طالب رزوقي179540142042099036

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد593.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيرجاء ياس خضير فرج179541142042225101

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد593.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيرند سعد محمد حسن179542132042111041

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.2ثانوية المتميزاتاحيائيايه عدنان جواد كاظم179543132042108008

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء وسام رشيد محمد179544122042107118

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيهاجر سعد عبد الستار محمود179545142042104077

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0اعدادية راوة للبنيناحيائينزار محمد نزار عبد الحليم179546192041022024

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب محمود رشيد ابراهيم179547122042106051

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيدعاء غسان عبدالخضر جاسم179548192042193038

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا باسم صالح قاسم179549132041010066

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيأمينه عباس فاضل خليل179550102042091002
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0النصر النموذجية للبنيناحيائيمالك جاسم محمد علي179551312041024142

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينه صدقي جميل حمودي179552142042078051

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0ثانوية عتبة للبناتاحيائيرغد محسن هاشم عبد الحسن179553212042167008

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيمنار عبد المنعم ابراهيم مصطفى179554132042091105

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيسما صادق عزيز عالوي179555142042080036

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائينجاة جواد عباس فرهاد179556142042193089

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيزينة توفيق عيسى احمد179557172042252048

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0ثانوية الواقدي للبنيناحيائيمحمد عبيد حمض عباس179558192041086016

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائياحمد خليل عبد هللا زغيتون179559212041022006

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيافنان فاضل جليل كوين179560152042044005

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب فاضل عبود محمد179561132042118144

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيليث علي صالح مريهج179562142041022074

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيعلي شاكر عباس لفته179563232041255074

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0اعداية الهدى للبناتاحيائيهاجر فاضل خضير عباس179564142042077076

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد صفوان غانم محمد179565172041008341

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0اعدادية النعيم للبناتاحيائياالء حسين مناتي شمخي179566142042073018

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيافراح فالح حسن ما شاف179567142042136005

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الرضا كريم عبد الحسين179568122042136064

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيشهد محمد صالح عويد179569192042198050

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0ثانوية فدك للبناتاحيائيتبارك صدام وهيب سرحان179570142042070026

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيانتصار محمد عبد هللا سليمان179571122042020008

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد592.0ثانوية عنه للبناتاحيائيعذراء عمار جارهللا عبدالرزاق179572192042200017

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيغزوان فيصل حسين عجاج179573102041002136

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.7ثانوية المتميزاتاحيائينور الهدى فارس عبد الكريم حبيب179574112042113141

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.6ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيعلي حسن ازهر شون179575292041020020

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه علي بدر وادي179576122042109129

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.6ثانوية الحريه للبناتاحيائيامنيه احمد حسين جاسم179577212042143002

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.5اعدادية الرسالة للبناتاحيائيياسمين خضر صادق حمودي179578102042115168

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمنار عبد الرزاق حسين عبود179579132042121209

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.3ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيشعيب مدحت نوري جليل179580102041002070

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.2ثانوية االنبار للبناتاحيائيلبنى مصطفى حسين عواد179581192042153075

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمقتدى سعد نعيم ايدام179582142041049079

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيابرار وسام داود اسماعيل179583212042094011

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائيطيبه رعد محسن علي179584212042217011

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيسجاد غني رهيف راهي179585222041030029
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيسرى عمر ابراهيم جاسم179586212042136059

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائينمير منذر عبد الرزاق مخيلف179587212041031048

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء اجود كاظم جواد179588232042117075

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهديل رزاق فليح حسن179589222042414232

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيمنار محمد خميس محمد179590132042281133

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيحنين جاسم غيدان كاظم179591212042097034

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيعبد الحليم احمد خلف محمد179592192041032026

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزينب سالم سعدون وكاع179593212042170068

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيسجى باسم يوسف محسن179594152042061012

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية هيت للبناتاحيائيمريم عبدالباسط سعود جروان179595192042196094

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيليث صباح نعمة رمضان179596212041022042

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيساره جاسم محمد عبيد179597112042121039

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيمريم محمد علي حسين179598192042153078

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب راجي علي خشان179599242042092062

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية السجود للبناتاحيائياسالم عبد العظيم قاسم سبهان179600142042065004

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيوسام حامد صالح محمد179601212041009267

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيوفاء احسوني عبد الحسين اجعير179602222042128130

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيهدى حمود عبد الحسن فجر179603222042161133

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائيمرتضى احمد سوادي هذال179604112041210077

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيهالل عويد حسن كعيد179605222041098206

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمروه سالم كعيد سلمان179606262042120188

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيفاطمه احمد برع شياع179607212042235019

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيساره وسام محسن محمد179608102042089020

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيحواء فاضل بدر مطلب179609152042054064

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيهندرين عدنان رحمت محمد179610152042054313

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد قيس حامد نعمه179611232041017147

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيزهراء سعد علي حمد179612232042137026

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائينور حسن لطيف علي179613212042294198

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعمر ضاري خميس فرحان179614192041009219

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيعلي منصور جبار كاظم179615232041038045

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد صباح جاسم حمادي179616192041114088

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيقمر حيدر علي تقي179617122042107185

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي أحمد محمد دحام179618102041019090

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الروافد للبنيناحيائييوسف رجه عبد احمد179619112041025073

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيايه عماد حسن محمد179620112042114014
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيحنين اسماعيل شالكه شلبه179621222042141062

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيعمار عبد هللا علي حنظل179622212041084034

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيعلي صدام خليل محمود179623172041011116

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيحاضر رعد جاسم محمد179624202041250037

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيسبأ نائر عادل اغضيب179625212042139120

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيتقى هللا عطا علي قنديل179626142042069017

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية بابل للبناتاحيائيشهد باسم رشيد خلف179627212042141058

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيبنين فالح حسن علي179628272042107017

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية حلب للبناتاحيائينوره محي خضير رفيعي179629242042107171

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية البتول للبناتاحيائيرند احمد حسين محمد179630112042072059

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيهديل محمود حميد ابراهيم179631192042199048

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعبد العزيز احمد الياس خضر179632172041003018

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائياستبرق ياسين موسى حسين179633232042190001

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيحوراء علي جبر كاظم179634142042078023

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الزهور للبناتاحيائينبأ عدنان حسن احمد179635112042078032

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيتبارك ستار علي طره179636112042110024

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب كريم عطيه مهوس179637222042165067

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيعبد هللا كاظم عبد هللا علي179638232041009058

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيساره قاسم لفته رحيمه179639282042062070

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيشهد حافظ كاظم خالف179640212042140152

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الفاروق للبنيناحيائيمصطفى ثامر نصيف جاسم179641212041068021

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيابتهال محسن علي دهدار179642262042080008

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية فدك للبناتاحيائينور عباس جبار حسن179643212042156076

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيصديد نادي سلمان محمود179644212041014063

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيئه ريفان فراس ناظم قادر179645212041011001

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيسجاد محمد طبيج منخي179646262041202045

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيضحى عبد السالم جواد عبدهللا179647182042172036

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيشهد فراس يونس ابراهيم179648122042230096

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيشمس محمد ناصر حسين179649102042084021

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمريم خالد عباس يعقوب179650212042121169

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيزهراء ابراهيم جواد كاظم179651212042122017

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية العزة للبناتاحيائيبتول مؤيد عطيه محمد علي179652112042060004

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيسجاد داخل درويش زويني179653222041053075

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيامل عامر علوان منصور179654212042134010

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية يافا للبناتاحيائيعذراء سهيل حيدر نعمه179655132042107101
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيرسل حازم محمد ياس179656212042103027

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي حيدر حسن جاسم179657242041003164

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية السكري للبنيناحيائينبأ عقيل احمد حسين179658212042046020

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الوهاب حسن179659212042190043

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيبركات علي محسن علي179660222042141042

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيأسيا حسين علي مهدي179661202042109001

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيحوراء علي خميس هداوي179662222042185027

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيحيدر شفيق عبد سلمان179663222041354005

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية اشور للبنيناحيائيحمزه قبالي قاسم حمزة179664172041147016

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الحبانية المسائيةاحيائيسفيان عواد غريب احمد179665192041344007

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد خالد كامل احمد179666212041014125

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين سليم كاظم مطر179667222041002083

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيرؤى جمال نصر هللا محمد علي179668202042138041

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية حماة للبناتاحيائيضحى حمزه عبيد حمزه179669112042084135

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيمريم حيدر حسن علوان179670272042060284

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعلي سمير عبد الرضا حماس179671222041306234

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيزهراء رياض محمد مهدي179672122042114033

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائينور الهدى هادي كاظم كشاش179673232042090176

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية حطين للبناتاحيائيشهد احمد فخري عبد179674102042079021

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية وردك للبنيناحيائيهشام خالد علي عزيز179675172041073032

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيعبد المهدي عباس كاظم حمزه179676242041152032

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية البتول للبناتاحيائيكوثر فرحان طاهر محيميد179677262042075054

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائياميه خالد عبدعلي حسين179678192042177004

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عنب انعيمة179679222042135103

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيزبيده عبد الودود حسين حمد179680212042178102

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعلي راضي حسن زغير179681222041306228

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائياسيل خالد ابراهيم حمد179682192042140003

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيليث سامي مشعان مفلح179683122041020107

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائياقبال شاكر محمود حبيب179684262042120005

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعمار بشير عبد االمير مطشر179685222041003253

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية االنام للبناتاحيائيزينب وليد نوري محمد179686212042135050

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية التقى للبناتاحيائيزينب محمد جاسم محمد179687112042071060

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيالينا حسن علي احمد179688102042078010

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيطيبه علي حسن شهيد179689242042123127

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيندى حسين كاظم عبد الرضا179690102042078196
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد جميل هالل مصلح179691192041009256

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيبنين كريم صحن شريجي179692152042055020

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيزين العابدين احمد عبيد ضيدان179693232041031043

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائيشيماء عبد الكريم جاسم ناصر179694192042161029

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيرضا حسن سامي حميد179695232041005046

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيزبيدة راسم درويش مساعد179696212042171016

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحسن خليل حمدان علي179697212041007023

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيرغد سامي هجول حسن179698232042153059

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيالحسن عبد الملك علي عبد الحميد179699212041005026

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيطيبه محمد عبد الرزاق جميل179700142042105049

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيسجى مهدي حميد فارس179701122042094155

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيشكران صباح سدخان محيبس179702222042204146

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعضيد صالح عبد هللا حمد179703102041041054

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائينور الدين صالح بتال حوران179704312041070186

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائييقين معن مديح مهدي179705192042383195

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاحيائيرسل اسعد يوسف تهلوك179706192042250005

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيمرتضى حسين محمود احمد179707212041063064

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيطيبة ماجد جليل هادي179708222042139168

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد الجواد علي كاظم جعفر179709132041010102

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيمريم علي رضا عبد النبي179710122042107199

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيزهراء علي كاظم صباح179711142042199014

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبيده خليل ابراهيم صالح179712182041020056

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمعد محسن عبد الكاظم محمد179713222041051118

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائينور صباح عبد فياض179714122042083046

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائياسالم حسين حسن عبد علي179715262042102013

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية التأميم للبناتاحيائيسحر ايوب سليمان ابراهيم179716212042111019

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيحسين شهاب حمد عاجل179717222041358012

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية المنصور للبنيناحيائياحمد خميس شعبان عطيه179718182041045004

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيعباس قاسم اسماعيل محمد179719212041018014

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيلينا حسن محمد كاظم179720152042054225

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعباس خليل هاشم محل179721222041098098

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية السدة للبناتاحيائيزهراء عمار طالب مهدي179722232042110026

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيحسن عالء كامل عوض179723222041033035

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيايات حسن عبيس جوده179724272042056030

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيرقية علي حميد كاظم179725222042135076
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيطيف نزار نوار صالل179726112042133046

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية هيت للبنيناحيائيزياد طارق كريم سبتي179727192041014038

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيقمر عبد الفتاح جوده سلمان179728242042121247

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيضحى ساجد عباس حمزة179729232042271508

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيعبد هللا ناظم عبد عيفان179730192041029025

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية حلب للبناتاحيائيزينه وناس لويخ فهد179731242042107096

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى علي راضي بدر179732132041016113

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيعمار ابراهيم علي ابراهيم179733212041282076

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيزينب كاظم ناصر حسين179734272042094038

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيساره حسن علي محمود179735192042217071

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية العدل للبنيناحيائيخالد جمال حميد إبراهيم179736192041018011

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0إعدادية المروج للبنيناحيائيمرتضى جامل منصور ضعيف179737142041013080

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياشراق اكرم موحان كريم179738142042140008

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمنتظر كاظم فليح حسن179739232041252282

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء زاهد نهاد حميد179740212042145059

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيفهد احمد جمعة صالح179741202041025042

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيعلي فرحان هاشم غانم179742132041250039

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد رسول محمد كاظم179743252041044397

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيكاثرين علي ثعبان غياض179744222042139207

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيراده رحمن احمد صالح179745192042246041

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيمصطفى محمد حمزه عبد هللا179746232041010131

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيمبارك حسين علي هذال179747192041316025

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء علي محسن زيدان179748152042080148

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية بردى للبناتاحيائيتقى سعد محسن عزيز179749222042163017

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء نعيم ردام عبود179750242042134096

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب عامر مشهول حمزه179751232042090102

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيزينب وسام هادي دهش179752232042107059

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيأحمد سالم سالم صالح179753212041054001

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الشمس للبناتاحيائيانفال حميد جوير خلف179754192042263005

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيمجتبى محمد عبد العباس هليل179755262041050037

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيحذام جبار علي مهدي179756122042114017

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى فراس محمد مجيد179757272041005182

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائينرجس محمد علي عزيز علك179758102042123056

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية البتول للبناتاحيائياسراء عزيز ابراهيم كريدي179759262042075005

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد رعد احمد مهدي179760212041005007

صفحة ٥١٣٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيثائرة اشخير جاسم مظلوم179761102042125009

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيسبأ غسان محمد شايع179762212042294114

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيحمزه جاسم محمد خلف179763192041007046

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيالحسن عامر محمد عبود179764272041001031

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيبراء علي ممتاز حبيب179765262042250042

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيمحمد يحيى جباره عسكر179766162041076031

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزينب مجيد خاجي صحن179767222042141156

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد حليم زناد عبيس179768272041014008

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيفاطمة الزهراء باسم سلمان عبد هللا179769142042124047

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمحمد كريم كاظم روضان179770222041018103

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الغدير للبناتاحيائياسراء محمود حسين زغير179771262042086006

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيأنور فاضل عبد هللا ذرب179772222041019013

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيرغد جمعه هالل زغير179773312042081063

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية سمية للبناتاحيائيفاطمه كريم صبحي ضاحي179774262042118027

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية القطيف للبنيناحيائيعباس علي حسين محمد179775262041041021

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياساور طارق جمال قدور179776212042102002

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية فتح الفتوح للبناتاحيائيطيبه مد هللا عواد محمد179777192042148021

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائينبأ سلمان حسن خضير179778132042105054

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد هللا حسين محمد زيدان179779212041009137

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيحسين محمود جواد كاظم179780242041251029

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك غازي حاتم فارس179781232042304062

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيتماضر كريم عبيس علي179782232042082017

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة ازويد زغير لفته179783262042088121

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعباس مهدي ابراهيم يوسف179784212041054069

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيضياء راهي جواد عبيس179785232041051066

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائيعلي حسن محمد علي حسن179786232041250044

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيفرح محمد جاسم محيل179787222042141208

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيغسق كريم عواد خليفه179788122042108043

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعداية المعراج للبناتاحيائينور عالء حميد رشيد179789102042113103

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيمنتهى يوسف مرعي حسن179790212042140220

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيتقوى شاكر جاسم علوان179791222042112014

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيهدير محمود يوسف احمد179792212042290117

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيضحى رياض مديد عالوي179793192042160052

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيتبارك زياد حميد هاشم179794112042126008

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيامنه فالح حسن محمود179795182042183013
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائياحمد عالوي محمد عاصي179796122041013002

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيدانية حسين خليف معيوف179797262042120061

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد حيدر راجي منشد179798252041031598

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء حسن رزوقي شمسي179799262042104068

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية معصومة للبناتاحيائيتبارك شاكر ردام كاظم179800142042113007

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الطاهره للبناتاحيائيازهار يحيى حامد محمد179801112042098001

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية اسيا االهلية للبنيناحيائيمحمد فؤاد فخري عمير179802192041126008

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء رضا مزهر شنيشل179803132042118109

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيحيدر حلمي محمد منصور179804132041002025

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائينهاد حسن مصلح عسكر179805312041070185

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية الحجة المنتظر للبنيناحيائيحسين احمد رضا هاشم179806242041007010

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه وسام جاسب سهيه179807122042112198

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيروان عبد االله حادث تركي179808192042141015

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيربا منصور محسن علي179809272042147016

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةاحيائيمحمد حمزه محمد سالم179810182041342075

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد591.0ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيمحمد صالح كريم شياع179811212041235013

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.9اعدادية الرسالة للبناتاحيائييسر ابراهيم نصيف جاسم179812102042115171

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.9اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيرؤى علي كريم شندوخ179813262042080049

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.8ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمنار احمد رحيم جياد179814152042057070

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.8ثانوية المتميزيناحيائيوسام سامي فاضل علوان179815242041041114

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.8ثانوية المتميزاتاحيائينور اياد خالد اشرف179816142042094160

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.7ثانوية المتميزيناحيائيفاروق عالء عبد الحافظ مجيد179817112041010092

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.6ثانوية المتميزاتاحيائيرحمه مهند كامل مدحت179818112042113043

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيشهد اياد جاسم محمد179819272042077081

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.5ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيمصطفى اكرم غانم قاسم179820172041022103

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.4ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي نصير جاسم محمد179821272041029066

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.3ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعبد هللا محمد غانم جميل179822172041022061

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.3ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد جواد عبد الوهاب عزيز179823152041012079

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.3ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائياسماعيل مكي صاحب محمد179824252041205013

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.3ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعمر صالح بنيان مصلح179825192041001071

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.2ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزهراء عصام شويرد غضيب179826152042057029

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.2ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد محمود ستوري ابراهيم179827192041001089

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.1ثانوية ايالف للبناتاحيائيعائشه ناظم عباس علي179828142042105050

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينرجس حسين نعيمه كشمر179829132042121226

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيسديم مظفر عبد الوهاب جابر179830102042101067
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيبتول يونس عبود برغوث179831212042100023

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيعقيل عادل جاسم كميل179832222041016018

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية النصر للبناتاحيائيبراء صباح دهيم حسن179833122042112034

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمنتظر رحيم صكبان طعان179834222041058151

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيحنين ماجد اسماعيل احمد179835102042093009

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيايه حسن جواد كاظم179836232042117024

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيحسين علي جعفر محسن179837222041077037

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي ريحان مجازر دغيمر179838292041003164

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيمصطفى عباس رحيم محمود179839212041059053

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيازل حسين عذيب عرار179840222042185005

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيايوب عباس حسين علي179841232041001013

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيعلي فؤاد اسد هللا علي179842182041002067

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيغفران فوزي جواد عباس179843122042114064

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية البصرة للبناتاحيائينور نجاح جعفر رشيد179844112042109112

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيزيد علي حيدر جاسم179845222041019076

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمصطفى اسماعيل عريان سمين179846212041033110

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيياسر مهدي محمود محمد179847142041012046

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيطيبه حمزه عباس حسن179848212042134074

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيهبه شاكر عاجل جواد179849242042149117

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمالك عمار محسن غازي179850152042047119

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيمريم غالب صالح محمد رضا179851122042107201

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد علي احمد179852212042102128

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حامد عبد حمزة179853212041004086

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية فدك للبناتاحيائيغيداء باسم علي حسين179854212042156060

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيرؤى عبد النور عبد القادر احمد179855132042242012

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعلي عباس جاسم عكال179856222041009033

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيمرتضى منعم عاشور حمودي179857282041012063

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيعبد المهيمن خضر احمد حمد179858232041289029

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيهديل احمد سعيد نعمه179859152042044212

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيفاطمه عناد هريس عباس179860222042143287

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب اركان بنوان نحو179861132042107068

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية النصر للبناتاحيائينور وليد عيدان عبود179862122042112258

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيحسن محمد حافظ ماجود179863282041012015

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائينور عماد محي صالح179864212042094136

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيطيبه مقداد طالب محمد179865122042087054
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الكحالء للبنيناحيائيمسلم مهدي وحيد عطيه179866282041007023

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيميسم اسعد عبد الكريم نافع179867212042097125

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد شهاب احمد179868262042132175

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيحسين عامر محي عبد الحمزة179869262041059032

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتاحيائياالء فيصل هالل عواد179870192042391002

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الدستور للبنيناحيائيمؤمن حازم عبد هللا عبد اللطيف179871232041018040

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء هاتف خضير عباس179872292042056014

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيساره حميد مهدي كاهي179873192042369185

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيغفران حيدر اسماعيل حساني179874132042100087

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائينور صباح كاظم سلطان179875212042097134

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي سعد ابراهيم صالح179876222041098121

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيحنين قاسم ايدام حسن179877262042132056

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيزينب محمد عثمان صالح179878312042047102

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعبد هللا محمد يوسف علي179879212041272163

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيسبأ عدنان مرعي فرحان179880112042085031

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيزينب محمد صدام كزار179881132042096027

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيماريه مصطفى جميل خيرات179882212042097105

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا جواد كاطع مذبوب179883292041007190

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائينسمه اسماعيل ابراهيم جواد179884142042134165

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيقمر الزمان محمود شاكر حسن179885232042087290

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية السجود للبناتاحيائيزهراء جواد عريبي سيد179886142042065021

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين دشر حمود179887222042394032

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية بردى للبناتاحيائيطيبه عبد الخالق سلمان عبد هللا179888222042163064

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيزينه كامل احمد ياسين179889212042107035

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيسرى حسين نعمة حمد179890232042115110

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيسالي خليفه بدر مهدي179891102042123036

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء سعدي كاظم سماوي179892222042153169

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائييقين احمد لزام مخيلف179893222042421129

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين قاسم جابر داود179894242041005047

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الفتح للبنيناحيائييوسف سالم جابر سلمان179895272041011130

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيفرح علي قاسم كاظم179896122042107183

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه حيدر عبد هللا جاسم179897242042124147

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية ميسلون االهلية للبنيناحيائيعبد هللا استبرق محمود اسماعيل179898142041063007

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيانوار عالوي حسن عبيد179899232042090012

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشهد فيصل برغش تايه179900132042071097
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية النجاة للبناتاحيائينور الزهراء سعد لفته علي179901152042042100

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيحيدر علي جاسم محمد179902212041063029

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيمحمد سرحان سبع ارباط179903272041046086

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائياحمد كاظم ارهيف شمخي179904122041201008

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيدعاء كاظم دهله محسن179905122042231029

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية ديالى للبنيناحيائياسامة اياد كريم عبد هللا179906212041012018

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمقتدى عالء مجيد فاره179907222041019206

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيفاطمه رفعت عبد الواحد صيهود179908272042060252

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيشرف الدين حسام هندي مطر179909192041316012

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيسحر حسن صالح مجه179910142042100086

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية سارة للبناتاحيائيفاطمه طالب داود كاظم179911212042123046

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيبتول محمد جاسم محمد179912312042047042

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيزين العابدين كريم حسين جواد179913112041026055

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيسجى ريسان انبيت عيدان179914152042044114

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية النيل للبناتاحيائيمريم محمد قاسم فنفون179915222042169094

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيدنيا صالح كريم ياس179916212042097040

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية زينب للبناتاحيائيشهد قاسم خضير عباس179917142042110161

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية بدرة للبنيناحيائيسيف تركي ابريسم جابر179918262041021010

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية حطين للبناتاحيائيرنين ماهر ناصر حسين179919132042103012

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائينور الهدى عدي ثامر عمران179920292042088063

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيحوراء عدنان عواد عكله179921132042117074

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائينور حسن هادي يوسف179922122042136093

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية حطين للبناتاحيائينبأ محمد سعيد فرحان179923132042103056

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيعباس علي كاظم مزهر179924232041254028

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيعلي ياسين نوري ياسين179925212041282075

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيوسام عزت حسين علي179926112041005111

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية االمال للبناتاحيائياهات علي عبد هللا سرحان179927112042070012

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيطيبه متعب عبد عليوي179928212042097085

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء كريم حمد حسن179929272042057091

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيدالل كريم كطوف علي179930232042178012

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيوسن احمد عثمان حسين179931122042122043

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية هند للبناتاحيائياسماء صالح عباس شنيهز179932112042079004

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية النور للبنيناحيائيمسلم عقيل عبد حسين179933122041026165

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد اياد عدنان احمد179934212041002128

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيبراء احمد حسين مصطاف179935232042228003

صفحة ٥١٤١ من ٦١٩٥
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينه محمد ستار عبد179936142042140081

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيابو بكر خالد حامد عباس179937192041011003

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيسهام زعالن حميد عون179938262042250300

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائينور اسعد عباس خلف179939212042291109

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسين داخل راضي نديوي179940222041035061

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيمحمد ابراهيم حمد عليوي179941202041250130

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيابو زيد حسن ابراهيم حسين179942212041030003

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيعباس ناصر جواد عذيب179943152041022009

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية بردى للبناتاحيائيفاطمة محمد رحم جلود179944222042163082

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيمسلم احمد كاظم حمزة179945232041052067

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية العميد للبناتاحيائيزينب وسام عبد الرزاق علي179946272042149016

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطوعه فاضل جبار خفيف179947222042103191

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد الملك محمد نافع حسين179948192041009185

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيزهراء حسن عبد الواحد عباس179949142042100061

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيهدى عباس ناصر عبد علي179950222042185131

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمهدي احمد عبد الحسن عبد العالي179951142041028139

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياالء محمد جاسم علي179952242042220061

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب فياض جواد ظاهر179953252042109040

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية بابل للبناتاحيائيزهراء محمد ابراهيم خميس179954212042141041

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيداليا قاسم حسن صالح179955152042046078

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيرحمه حميد هادي نجم179956112042114039

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائيفاطمة ضاري فيصل محرب179957212042173033

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعمر جميل خماس مهدي179958212041003123

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيتبارك حسن حنش عليوي179959132042100018

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيسهى صالح كاظم عبد االمير179960232042095058

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيسيف حسين علي محمد179961202041259105

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيآيه عاصف محمد عبيد179962312042047012

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحيدر محسن علي شغاتي179963152041001037

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء رسول بردان حسين179964272042160175

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية عشتار للبناتاحيائياسيل احمد جالب جياد179965232042125013

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائياثمار عبد الوهاب جرف احمد179966212042165007

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية القدس للبنيناحيائيحذيفه محمد سعيد عبد هللا علي179967102041014017

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيفاطمه نعيم رشيد رهيف179968242042080105

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي فرحان حسن بدير179969262041048083

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية القوارير للبناتاحيائينبأ كريم ياسين كاظم179970212042150035
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيتبارك محمد ابراهيم كاظم179971102042091020

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيسبأ حيدر جلوب فشيش179972112042106054

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبراء نزار كريم ابراهيم179973212042138024

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيلينه ريسان حسين سلطان179974112042073075

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيمحمد صالح جاسم مشاي179975222041065083

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمؤيد احمد محمود هالل179976172041351624

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0إعدادية المروج للبنيناحيائيحسين معتز حسين مناتي179977142041013027

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيدالل كاظم علي عبيس179978232042224006

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيكريم سهيل نجم عبيد179979212041065092

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية اسماء للبناتاحيائيتقى طعمه سلمان عطيه179980112042100005

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيايه زياد طارق علي179981192042371027

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء احمد راشد عويد179982262042119031

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا علي خليفه عويد179983192041009171

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيكوثر عامر صالح علي179984142042111222

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره معين حسين مكن179985232042087197

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمينا جمال عبد الجبار عطاوي179986142042078103

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء غازي حامد فنجان179987262042120097

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيمنار رعد رشاد حسين179988322042020050

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيغدير سعد عبد عبد الحسين179989112042109080

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية عنة للبنيناحيائيعبد هللا ناظم رجب توفيق179990192041021034

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيحيدر عبد العظيم كريم علي179991242041074023

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيفاطمه محمد حمزه علي179992142042076110

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمه ماجد حميد عبد179993212042136085

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيامير مؤيد علي حسين179994192041316005

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعبد الرحمن محي حمزه حبيب179995232041001048

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيعباس نعيم حسن سفيح179996222041099025

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيعذراء عباس جابر زغير179997272042068142

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائيمسرى محمد قاسم محمد179998112042134015

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمؤمل ميثم كاظم جوده179999242041074066

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيبراء عمار خليل كومان180000142042067032

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائينور الهدى عبد الرزاق كامل عبد الكاظم180001232042115181

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيرقيه اثير عادل كامل180002112042073036

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيعبد هللا كامل احمد حسين180003212041084029

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيرؤى صباح محسن كريم180004142042100050

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيوفاء فائز محمد علي جاسم180005232042124144
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيمآب عدنان محمود حمد180006212042107052

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيهدى كريم كعيد جاسم180007112042103098

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه مالك جبر عباس180008122042112195

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية فرج هللا  االهلية للبناتاحيائيزينب عبد اللطيف عباس حسن180009232042155023

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيحسن رياض عكله سلطان180010252041052017

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية غزة للبناتاحيائيفرح خليل اسماعيل خليل180011272042057156

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحسين علي عبد زيد جاسم180012242041034016

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزينب حيدر سويد عصفور180013272042058175

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيايات سعد الحوك مصيول180014232042271067

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمنتظر حميد عباس حمزة180015222041098194

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيبتول سالم عبد حسون180016232042205007

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيشهد حميد حامد دعدوش180017142042136040

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيعلي ماجد محمد هالل180018232041251324

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيخديجه سعد محسن صخيل180019112042129015

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيجعفر عباس عبد االمير ابراهيم180020232041282015

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية القدس للبناتاحيائيايه علي جاسم ساجت180021262042104025

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا زيدان خلف180022192041009275

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيايوب احمد ابراهيم كريم180023132041010023

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور موفق جهاد جاسم180024212042138158

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيعبد العزيز فهد حبيب جبر180025182041145016

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الغدير للبناتاحيائياسيا رحمان حرش حمد180026262042086008

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيابراهيم حازم نجيب ابراهيم180027212041009002

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيقنوت رعد خليل قادر180028212042137130

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيمحمد مجيد مصطفى الياس180029172041178099

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائينبأ علي جبر منشد180030122042092061

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيزهراء حسن كاظم عباس180031242042121112

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيلؤي ناجي داود سلمان180032212041013114

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه فؤاد جاسم محمد180033242042120233

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحوراء ناصر فاضل جابر180034272042058089

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيضحى حيدر مطر سلمان180035242042120192

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية االنبار للبناتاحيائينبأ عادل جميل محمد180036192042153086

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيروان صباح عايد نجم180037232042117073

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيقتيبه خالد دحام خلف180038192041007117

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب سليم عطيه شلوكه180039242042220420

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن فضيل خضر الياس180040172041351381
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيسجاد سامر غالب جمعه180041222041058056

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرحيق حسين محمد حمزة180042232042271232

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الشباب للبنيناحيائياحمد اياد يار احمد مير احمد180043102041023003

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيبريق ابراهيم علي حسين180044122042083008

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعبد هللا كاظم محمود سلمان180045212041054086

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية السدة للبنيناحيائيمحمد مقتدى عباس هادي هاشم180046232041016072

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيفاطمة ناظم جوده حسان180047242042130121

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيفاطمه ميثم حسين علوان180048272042089111

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيعائشه عمار رزاق محمد علي180049112042068064

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية المودة للبناتاحيائيمريم رافع عبود كاظم180050212042132045

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير جبر مطر180051132042131043

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاحيائينهى عماد فخري عمير180052192042373039

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمجتبى فائق طعمه خضير180053272041009100

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء فاضل ياسين حسين180054282042057013

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد احمد حاتم حسين180055232041017125

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيروان يحيى محمد حسين180056102042116023

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيمنال صبيح سماري عباس180057262042116058

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيطه نزار طه عبد180058182041149026

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزهراء عودة تبن برغش180059222042203030

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيمازن طالل داود سلمان180060212041213009

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعلي جمعة خلف حسن180061212041009160

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيمريم عدنان احمد صفر180062212042142046

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيرسل عبد المنعم حميد عيسى180063122042094094

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيوليد خالد كريم هوير180064212041007134

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الفرزدق للبناتاحيائيفاطمة محمد عجيل يوسف180065232042159031

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعبد الملك عمران نده مخيف180066232041011031

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيرقيه فالح عزيز حمزة180067262042120078

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزهراء حسن عذيب يوسف180068152042054092

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسين عدي حميد توفيق180069262041010043

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيغيداء معمر فؤاد عبد الكريم180070212042126049

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الفرات للبنيناحيائياالمير علي حسن نوري راضي180071272041014018

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيغاده علي جاسم محمد180072102042131034

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب مازن جمعه عبد180073262042086109

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمحمد المنتظر عدنان عواد حبيب180074222041372018

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيسلوان سالم حبيب سلمان180075102041020068
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائياريج عبد اللطيف سكران ابراهيم180076132042101002

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية دمشق للبنيناحيائيمؤمن عبد الرزاق ياس جياد180077192041052019

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي حسن موجر رسن180078132041055062

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد سبع والي غليم180079262041038091

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحمد عرفان عبد الرحمن عباس180080112041032075

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيابراهيم احمد عبيد عيسى180081202041048001

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيسارة عماد نعيم ياسر180082222042421073

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيسعاد جواد ضمد مزنان180083232042201007

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتاحيائييقين سعد كريم عبد180084272042072066

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيوديان كاظم قاسم عبد هللا180085152042049102

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيهاجر ابراهيم حسين خلف180086212042140252

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيعبد هللا بشار مجيد عبد هللا180087172041066028

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيعمار علي حسين ضبع180088272041034066

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية النضال للبنيناحيائيعبد علي حسن عبد علي حبيب180089212041029050

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد ابراهيم180090272042053029

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمصطفى ياسر محمد علي180091212041007127

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الحسين مهدي180092142042114022

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيياسر عنتر محمود محمد180093172041028221

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمريم خالد ناظم جباره180094212042097113

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية االالء للبناتاحيائيبتول محمود نجم عبد الوهاب180095212042189003

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيطيبه عادل حسن جبر180096222042414167

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية القائم للبناتاحيائيكوثر فالح جبر حسين180097192042146068

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيزينب الحوراء عبد االمير جبار حسن180098102042223067

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيدعاء جمال ياسين عسل180099132042112014

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيضحى صالح حسن رحيم180100212042151041

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيسالي علي رحيم علي180101292042085108

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيحسن علي شاكر نوري180102212041054036

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيامنه محمود علي جمعة180103202042160011

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيهدى حسين نوار كحيط180104262042132245

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعباس هاشم قنبر مجيد180105212041033051

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعلي رياض سالم جبر180106142041028076

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيهادي عالوي كوين عكاب180107292041003295

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيعمر احمد محمد حسين180108202041003072

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي ناصر هندي كريم180109272041001211

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيزينب علي فيصل حميد180110152042052035
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية كفري المختلطةاحيائيصالح سالم صالح كرموش180111322041040007

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعثمان محمد سلمان مطر180112232041292022

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد طعمه كاظم حسين180113222041002132

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيحفصه رياض عبد الحميد حسين180114312042038013

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيثقلين حسين سلمان محمود180115212042140062

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائياحمد محمد خير هللا محمد180116212041026005

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية الكسك للبنيناحيائييونس محمد عواد خلف180117172041116019

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد590.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيأيه بديع الزمان خالد سليمان180118202042118006

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.9ثانوية االيالف المتميزاتاحيائينبأ محمد فاضل عباس180119162042156060

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.8ثانوية المتميزيناحيائيعلي رعد جواد مهدي180120252041035040

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.5ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيزهراء احمد عبد المجيد عبد الغفور180121102042100052

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.5اعدادية الحريري للبناتاحيائيمسك فارس سامح ناصر180122132042117235

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي احمد كريم علي180123142041007060

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.4ثانوية الثوار للبنيناحيائيعز الدين ياسر اسماعيل خماس180124112041012024

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.4اعدادية الطالئع للبناتاحيائينغم مشتاق هاشم قاسم180125172042294236

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.4ثانوية المتميزاتاحيائيهاجر سعد هاشم معروف180126112042113146

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.2ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيمريم ماجد كامل احمد180127102042078177

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.2اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيأمير أياد ياسين عبد180128102041043007

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.2ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيطيف مسلم مشهول عبيد180129152042057044

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين علي كامل حميدي180130242041010044

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيارشد وسام بردان مصيخ180131192041010011

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية المتميزاتاحيائيحوراء خير هللا قاسم عبد الكريم180132252042074023

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيفاطمه ثامر عباس محمد180133142042100107

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيوسن موالن رحيم درب180134212042157071

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية المسيب للبناتاحيائينور عدي سليم عباس180135232042117190

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية العزة للبناتاحيائيحلى حسن عكار كريم180136262042099019

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيعبد هللا منذر عبد الرضا علي180137232041027029

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الوالء المختلطهاحيائيانوار عدنان عبد حسين180138212042236002

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيهاجر محمد لفته بردان180139222042185127

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمصطفى مثنى فنر جودي180140102041017102

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيكوثر حسين فرحان عباس180141122042230122

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية الفرزدق للبناتاحيائينور الهدى منذر عباس حسين180142232042159037

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائياحمد حامد لطيف خلف180143182041002008

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيتقى محمد حسن محيسن180144242042123039

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية هند للبناتاحيائيسرى فوزي فخري جبر180145112042079049
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيطارق كاظم حمزه حمد180146232041178019

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيمريم احمد علوان خلف180147102042090091

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية حنين للبناتاحيائينور الهدى حيدر جاسم حمزه180148132042104085

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيرؤى رشيد جوامير خميس180149212042121066

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمحمد عبد العزيز عبد الوهاب خليل180150192041001086

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيمها خميس محمد خميس180151212042139202

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيعلياء عبد النبي سريح جبير180152142042109051

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيابراهيم غسان علوان محمد180153212041062002

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيايه احمد لطيف عبد180154182042236018

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية الشهيد عبد الكريم إسماعيل االهلية للبناتاحيائيزهراء عدنان هاشم عطشان180155222042434007

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمحمد قاسم عوده غضاب180156222041058130

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيمحمود ريسان جاسم محمد180157212041063063

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائياماني سعيد جابر سندان180158232042115011

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيمريم مهدي صالح محمد180159182042232037

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيايه تحسين علوان الزم180160142042097005

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناحيائيحوران سعد حوران عايض180161192041069006

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعداية الهدى للبناتاحيائينور احمد ساهم حسين180162142042077071

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيالزهراء رياض حسن حدري180163212042150002

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيزينب عبد اللطيف دعاج خلف180164222042112057

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائياسامه مجيد عبيد علي180165312041070024

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيحيدر غني جبار حسن180166222041314021

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الزهره مصحب جاسم180167232042304061

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيآيه قحطان خلف كاطع180168112042104003

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيصدى هاشم حربي بزاز180169232042131058

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيزينب علي حسين هاشم180170232042101046

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيزبيده رياض مطلب سعيد180171212042290049

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه مسلم عقيل كاطع180172222042414189

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية النور للبناتاحيائيزهراء حسين فاضل مرهون180173182042238017

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيرسل جواد كاظم احمد180174272042068075

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي هادي عبد عون هاشم180175272041014173

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمه احمد جاسم محمد180176232042271607

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيبتول ذياب عبيد نايف180177262042155002

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيعبد الرحمن علي ابراهيم عبد180178202041051011

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيسهى حميد خالد حسن180179212042126039

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية هيت للبناتاحيائيظالل محمد ياسين عبدالرزاق180180192042196072
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائينور الهدى ياسر خالد ابراهيم180181132042130060

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيغصون طه دحام محمود180182182042242119

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية غزة للبناتاحيائيعال ضياء هادي عبد علي180183272042057132

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيتبارك محمود شاكر علوان180184252042102007

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائياحمد عالء عبد الجليل مهدي180185272041135002

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيزهراء عبد الرحمن معيوف سالم180186122042104017

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعباس سعد كامل ناهي180187292041002084

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائينبأ كنعان عبدالعزيز محمود180188182042271147

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزينب محمد غني محمد180189212042098106

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيحنين حميد عباس حسن180190212042294227

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركيا-اسطنبولاحيائيعال احمد عبد العباس فارس180191132042246011

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية العروبة للبناتاحيائياسراء حمدان جاسم كاظم180192162042237001

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد طعيمه عبد هللا180193222042412032

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد عبد الحسين رويح جار هللا180194222041003019

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيصفا محمد عبيس فزاع180195242042121196

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائينور صباح خلف حسين180196212042226037

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية رقية للبناتاحيائيشهد شاكر سلمان ذياب180197112042069023

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية المربد للبنيناحيائيوهاج جودت محمد جبل180198192041056048

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائياوس محمد خلف صالح180199212041010014

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيمحمد حميد محمود سدرة180200212041013123

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية القناة للبناتاحيائينور فراس محسن علي180201132042072089

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0الخارجيوناحيائييوسف عماد يوسف محمد180202132041400070

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيقمر رحيم عبيس حسن180203232042304182

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية القبس للبنيناحيائيعبد هللا قصي محمد خماس180204182041131011

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى حميد اعجمي مانع180205262042088160

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيعمار فالح خلف عبد180206182041016072

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيسفانه باسم فاضل جواد180207132042086062

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية هيت للبناتاحيائييقين جاسم حمودي حمد180208192042196118

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزينة محمد خلف خيون180209152042080194

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد هالل عبد ازغير180210262041048125

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه ابراهيم عزيز حسن180211132042080042

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيايه محمود علي حسين180212192042229019

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيتقى محمد فريح مسهر180213102042094022

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزهراء ماجد نجم عبود180214142042066044

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيأميمه مهند شدهان محسن180215142042100017
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية النصر للبناتاحيائيدعاء جاسم علي والي180216122042112062

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية العدل للبناتاحيائياميمة علي صادق عبدالقهار180217192042174002

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيمصطفى لطيف عيسى علوان180218142041182071

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيهدى حمزه فهد وميان180219222042323378

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0الخارجيوناحيائيبكر محمد علي نصيف180220142041400017

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبنين ستار مجبل خضير180221232042114028

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية فدك للبناتاحيائيهبه قاسم عبد جعفر180222212042156078

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية تدمر للبناتاحيائيعبير رشيد علي سلمان180223212042131012

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد غالي نايف180224142042149053

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيرسل عبد الكاظم جابر فزع180225222042309012

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيحوراء عبد االمير عبد جبر180226262042109030

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية الحداثة للبناتاحيائيساره نزار عايش مخلف180227212042115014

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيزيد عبد مصلح مطر180228192041026023

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيتماره عبد هللا شياع حسن180229212042185017

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية طوز للبنيناحيائيكرار ايهم مهدي حسن180230182041037035

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيكرار حيدر جعفر جواد180231122041025070

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية البيان للبناتاحيائيغدير عبد االمير ناصر جبر180232102042096056

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيزينب حسين كاظم حيدر180233152042060008

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية النوارس للبنيناحيائيحسين ابراهيم مهدي عوده180234132041027001

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء حاكم عبد الحمزه ناجي180235252042170273

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيزين العابدين كريم خشين تايه180236222041077066

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيانس محمد خالد رشيد180237192041316006

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيموسى موفق قدوري جواد180238212041002164

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيكرار عالء محمد رضا كاظم180239122041025071

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعبد هللا حميد حسين علي180240202041259150

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسنين جاسم محمد عبد الزهره180241272041011026

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعلي جاسم جبار عبد هللا180242142041011095

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء محمد غياض عبيد180243282042078040

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية التأميم للبناتاحيائيفاطمة ماجد محمد جاسم180244212042111025

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنيناحيائيمحمد وائل صادق جعفر180245232041280032

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيروان حازم علي كاظم180246242042108051

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيزهراء خلف رشيد علوان180247232042126040

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعقيل سلمان ناجي كاظم180248212041014088

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيرقيه محمد خلف زيدان180249212042157033

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيتبارك صائب توفيق احمد180250212042294042
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيفاطمه علي كاظم عطيه180251122042094211

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيهبه بهاء حسين علي180252132042091133

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيمنيا سرمد عبد جبر180253222042142074

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيمالك ياسر بشير عكال180254222042417077

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية حمورابي للبنيناحيائيليث حسين فاضل عباس180255272041025021

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيتقى خالد عباس مرداس180256232042125028

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائياحمد ضياء غازي محمد180257172041001006

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الحرية للبناتاحيائينور الهدى انور عبد الحسين حسن180258122042107220

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائياحمد ياسين فاضل حنش180259192041002009

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيزينب ثائر ناجي ابراهيم180260132042096025

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيهبه صالح كريم دحام180261192042198087

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد شهاب احمد حسن180262172041124135

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية بالل للبنيناحيائيمحمد حسين علي العبد180263102041055044

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائياالء عقيل حميد حسين180264152042050006

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحنين مازن محمد علي وحيد180265232042087098

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمحمود ليث محمود مهدي180266142041007104

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيبراء اياد ياسين ناجي180267112042062019

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينبأ لؤي عادل سهيل180268212042090171

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعمر خميس علي ابراهيم180269192041009214

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمهدي اياد فؤاد جاسم180270212041002160

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيزينب احسان جاسم خلف180271122042083017

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيحنين احمد عبد الحسن علوان180272122042104012

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد589.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه خيري غركان عويد180273222042394065

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب581.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيايه احسان عبد العزيز كريم180274212042145016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب578.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيمريم عدي حسين علي180275142042127035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب575.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيزينب حسن حسين عليوي180276112042121035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب573.0ثانوية حنين للبناتاحيائيآيات عامر عبد الرحمن اسماعيل180277132042104002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب570.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيمنار عباس فاضل حسن180278112042080138

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب564.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمريم محمود جابر منصور180279212042098203

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب562.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيعبدهللا الن صالح عبدالهادي180280162041140029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب561.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيمريم قاسم عبد الحسين محمد180281112042109101

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب561.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيطيبه مثنى محمود حسوني180282142042089041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب556.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء محمد باقر سعد180283232042090093

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب555.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيبراء عماد كريم لعيبي180284112042126006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب549.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمحمود منقذ سليم داوود180285102041028157
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب546.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمروة وليد حميد عدول180286112042068073

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب546.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيتقوى ثائر عباس عطيه180287132042100021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب544.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيساره محمد محسن جكجوك180288272042147041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب542.0ثانوية األمين للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن حامد خلف180289192041076004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب542.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائييوسف مزهر حمود حمزة180290142041015066

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب542.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيحوراء مجيد رشيد عباس180291142042073047

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب540.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى حسين هادي عباس180292252041031745

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب539.0اعدادية جصان للبنيناحيائيعلي عامر عبد الكريم محمد رضا180293262041036011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب538.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا علي احمد خضير180294112041005067

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب536.0ثانوية العائلة العراقية االهلية للبناتاحيائيتقى عبد الرسول فرحان علي180295152042062004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب534.0ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيزين العابدين احسان علي حسين180296112041055011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب533.4ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعبد هللا احمد عبد الستار حمزه180297132041037053

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب533.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائياحمد مالك محسن سعد180298272041008003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب532.0اعدادية البراق للبنيناحيائيمحمد علي منصور اسماعيل180299152041002056

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب532.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيشيماء سلمان احمد حسين180300122042114056

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب532.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيزيد محمد حسن رحيم180301232041002102

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب532.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيشذروان حسن عبد العالي جويد180302222042414157

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب531.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيحسن عمار عون ذياب180303162041075045

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب531.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيحسن حاتم حسين جاسم180304232041001020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب531.0اعدادية النعيم للبناتاحيائياطياف احمد رحيم صابر180305142042073015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب531.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي غسان حازم فاضل180306172041186063

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب530.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسرى وصفي نعمان حسين180307212042098130

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب530.0اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيمصطفى ستار كريم عاكول180308262041050043

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب530.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيسوزان محمد سليمان حسين180309112042064049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب529.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيابو القاسم احمد حامد محمد رضا180310102041026008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب529.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيايه عمار حميد مطلك180311132042117034

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب528.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيحوراء غسان عبد الهادي جعفر180312112042192013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب528.0ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد احمد محمد رحيم180313152041012074

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب527.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيماريا عالء ابراهيم محمد180314112042067117

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب527.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيزينب احمد حسين سعد180315112042062047

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب527.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيفاطمه حسين حمد عبد هللا180316142042137033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب527.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد عالء عوده حسين180317142041022086

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب526.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيحسين عاصم اسماعيل حمزة180318182041141025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب526.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائياروى سالم حميد هدايت180319132042100002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب526.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتاحيائينور ليث صالح توفيق180320102042136029
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب526.0ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيرقيه عبد الجبار علي ابراهيم180321212042208008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب526.0اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيجعفر صادق عبد هللا هاشم180322112041013010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب525.6ثانوية المتميزيناحيائيمصطفى غسان عبد كاطع180323112041010128

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب525.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائياسامه منيف علي حسين180324102041205022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب525.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه اركان راضي علي180325232042120165

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب525.0اعدادية النصر للبناتاحيائيكوثر شهاب احمد مطر180326122042112204

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب525.0اعدادية االنام للبناتاحيائيمنار اثير محمود مهدي180327212042135092

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب525.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيدانية عمر عبد الغني محمد180328132042117079

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب524.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء كريم حمود شرقاط180329142042138031

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب523.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي كريم عيدان شنين180330252041031457

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب522.8ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد وليد سالم داود180331132041020025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب522.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائياحمد نجم عبدهللا كاظم180332122041013004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب522.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيزهراء احسان عبد الحسن خلف180333162042457013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب522.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيامير غانم عبد عون كاظم180334272041010026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب521.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيصفا صادق فياض شاهر180335112042121044

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب521.0ثانوية المتميزيناحيائيمحمد بهاء سلمان عبد الكريم180336132041016095

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب520.3ثانوية المتميزاتاحيائيأريج ستار كاظم حمزه180337112042113001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب520.1ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد عدنان ياسر محمد180338122041001102

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب520.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيمحمد رضا حسين نصيف180339202041006053

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب520.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيزين العابدين جاسم محمد جليل180340232041020141

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب520.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيشفق مطلك حميد علوان180341112042110055

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب520.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب عادل محمد منديل180342252042084401

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب520.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيرسل فاخر خدر بويع180343142042134057

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب519.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيعال علي محمد جعفر180344222042321126

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب519.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيمحمد هشام عبد فياض180345312041070168

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب519.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد جالوي عبد عاجل180346292041007276

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب519.0ثانوية فاطمة بنت الحسين للبناتاحيائيزينب سعد محمود شكر180347142042096007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب519.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمرتضى محمد سعيد محمد حسين عبد الكريم180348272041005169

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب519.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائيحسين عالء حسين حمد180349142041201010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب518.8ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيعلي رائد فؤاد طه180350112041045042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب518.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيعمار اسماعيل جمعه يحيى180351142041026046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب518.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيرسل محمد كاظم خشان180352272042063047

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب517.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيايالف احمد خليل ابراهيم180353102042119008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب517.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيضحى نعمان مزبان خلف180354212042178169

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب517.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيشمس فاضل حسن كاظم180355132042093089
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب517.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيأيمن وسام محمد صالح جعفر180356102041002002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب517.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيمينا صالح حسن هادي180357102042090106

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب517.0اعدادية النور للبنيناحيائيعلي ابراهيم حميدي خلف180358122041026093

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب517.0اعدادية زينب للبناتاحيائيتبارك عادل فاضل عباس180359142042110049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب516.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيمنتظر عادل جوده ابراهيم180360222041067133

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب516.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمالك سعد جاسم محمد180361142042080065

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب516.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرفل اركان عبد الكريم عبد180362132042071059

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب516.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرند حامد خضير عيدان180363112042074033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب515.8ثانوية المتميزاتاحيائيرسل نجم عبود حافظ180364112042113044

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب515.7ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد صباح نوري اصالن180365272041029091

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب515.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيتبارك علي قاسم موسى180366122042109028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب515.4ثانوية المتميزيناحيائيمحمد جعفر عباس عبد180367112041010104

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب515.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيمريم بسام سعدي سليم180368142042089057

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب515.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائياحمد عصام قاسم عبد هللا180369112041203020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب514.0اعدادية منة المنان النموذجية للبنيناحيائيمصطفى كاظم قاسم عبد الحسن180370152041022016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب514.0اعدادية االمال للبناتاحيائيمينه عقيل محمود خضير180371112042070139

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب514.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائياالء كامل اسماعيل ابراهيم180372112042067013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب513.2ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرقيه سعيد حيدر عبود180373122042109046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب513.0اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد رزاق عبدالحسين فياض180374232041007006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب513.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيمالذ صادق مدلول حمدان180375102042093033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب513.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي اياد هادي فيصل180376102041017068

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب513.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيحسن مجيد حميد علي180377202041002012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب512.4ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمصطفى عالء عامر ياسر180378102041028168

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب512.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمنتظر بشير عباس طه180379242041006077

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب512.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيايمان وليد عابد داود180380212042294031

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب512.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيمها صفاء صخي حسن180381152042049089

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب511.1ثانوية المتميزاتاحيائيمالك احمد عبد الهادي عبد180382112042113125

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب511.0اعدادية قباء للبنيناحيائيمحمد عباس مراد عبد180383152041010084

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب511.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيكرم محمد جبار محمد جعفر180384262041012122

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب511.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيايات عماد عواد محمد180385212042091025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب511.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيصالح رشيد مجيد عظم180386212041054059

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب511.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين قيس حميد حسين180387132042118039

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب511.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيطيبه رياض سلمان عباس180388112042077056

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب510.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيعبد الواحد شرشاب تايه عبطان180389242041035087

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب510.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائينبأ أياد رحيم محمود180390102042120106

صفحة ٥١٥٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب510.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيحنين فارس احمد بريس180391102042116013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب509.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيرسل محمود هادي خميس180392122042108022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب509.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيسدير علي احمد حسين180393212042165062

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب509.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمرتضى عقيل ابراهيم موسى180394162041084114

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب508.4ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيريم ابراهيم خليل عبد هللا180395102042139014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب508.4ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياثير رامي اثير طه180396132041020005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب508.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيحسين محمد عبد الواحد كريم180397132041054015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب508.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيساره رافد جمعة محسن180398162042184158

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب506.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقيعايدة عدنان رضا مراد180399152052080046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب503.0اعدادية بوتان المسائية للبنينتطبيقيمصطفى امجد محمد شوكت180400212051270041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب496.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيفرقان عباس رمضان محمد180401122052107043

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب495.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيعبد الرحمن جاسم محمد جاسم180402112051016057

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب493.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيعمار محمد عبد هللا محمد180403112051016091

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب491.0ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقياحمد ثائر محمد علي مهدي180404132051020004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب488.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا محمد حسن احمد180405132051007023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب488.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقينور كريم قاسم ابراهيم180406132052080033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب488.0اعدادية الفداء للبناتتطبيقيرفل محمود عبد الرسول عبد الهادي180407142052100010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب485.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيبشير اديب محي محمود180408192051015017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب484.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيمحمد حميد مصطفى نايف180409112051013048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب482.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيمحمد عبد االمير مولى جعفر180410112051013051

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب480.0اعدادية السيوطي للبنينتطبيقياحمد علي سعدون سلطان180411112051054001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب480.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيمحمد حسين عليوي خضير180412102051015058

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب476.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقينور الدين موسى ياسين زناد180413122051031168

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب471.0ثانوية المناهل االهلية للبنينتطبيقيياسر عمار ابراهيم جعفر180414142051179023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب471.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيعلي نجم الدين عبد وهيب180415142051020040

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب469.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقيزينب مصطفى عبد الحسين مظلوم180416112052112021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب469.0اعدادية سيناء للبنينتطبيقيامير عبد هللا كل محمد سي مامي180417132051019004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب467.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيمحمد قحطان جابر عبود180418142051005037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب465.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتتطبيقيساره خضير صالح فياض180419122052096014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب464.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمحمد حسن خليفة ازغيرون180420152051011091

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب464.0ثانوية المتميزينتطبيقيعباس جميل كامل عباس180421132051016013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب464.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيمروه ابراهيم خضير حسن180422112052068032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب463.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيمنير هيثم طارق جبار180423142051020073

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب463.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي حسين محمود عبد هللا180424232051007067

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب462.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيخالد محمد خالد عبد الرحيم180425192051015023

صفحة ٥١٥٥ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب462.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيتقى مانع جري دخان180426142052112003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب462.0اعدادية المستقبل للبناتتطبيقيمرؤة عبد الواحد قاسم سلطان180427112052101018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب462.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتتطبيقيزهراء سلمان محمد علي180428112052126001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب461.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيعمر داود خضير ياس180429142051015040

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب461.0اعدادية النور للبنينتطبيقيعلي فراس منعم جعفر180430122051026052

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب460.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقيبتول محمد حسين حيدر180431112052112005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب459.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعبد الرحمن يعرب عادل محمد180432132051005034

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب459.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيمحمد المنتظر جمعه فليح حسن180433152051002009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب457.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيسما علي محسن ثابت180434142052085007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب457.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيعادل صبيح عبد هللا علي180435102051205065

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب457.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيحسن حسين محسن جاسم180436152051017009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب457.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيمنتظر فيصل حسين سالم180437292051005082

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب456.0اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيسمير رعد سعدون عبد الجبار180438102051043020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب456.0ثانوية ملتقى االبداع االهلية للبنينتطبيقيبشار بسام عبد الكاظم ياسين180439202051059004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب456.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقييوسف نجم عبد علوان180440102051020251

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب456.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيالحسين زكريا صالح سيف180441102051019015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب454.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعمار امير عامر خضر180442102051026085

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب454.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيراجح نهاد جاسم شياع180443142051036027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية590.0ثانوية العدل للبناتاحيائيغادة عبد حمود ذياب180444192042174030

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية590.0ثانوية االصالة للبناتاحيائينبراس كريم دعبول عليوي180445112042083065

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية589.0اعدادية البتول للبناتاحيائينور احمد خليل ابراهيم180446112042072136

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية589.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيلينا اكرم فاضل داود180447142042078083

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية589.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيمسك سفيان ضياف مرمي180448102042118119

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0ثانوية المروة للبناتاحيائيصفا عمار شعبان منديل180449212042158031

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيامنية عبد الجبار محمد كاظم180450142042100016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائيمحمد علي عبد هللا جواد180451122041002032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيروان مهدي صالح عبد عون180452102042107012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيانس احمد حسين علي180453152041013016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيزينب جاسم عبود خلف180454142042089025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائينور الهدى حسن عبد علي180455112042192043

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيبروج ماجد محمد جابر180456292042062009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0اعدادية األمل للبناتاحيائيشروق عدنان ناصر محسن180457112042065111

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيايه عايد علي فيصل180458112042085013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيعمر قيس ابراهيم محمود180459102041016040

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزينب سعد محمد حسن180460102042078094
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.8ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائياحمد محمد محمود جاسم180461112041045006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيهيا عالء سهيل حسين180462132042121248

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزهراء زياد علي مايخان180463132042121095

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.1ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد هللا إبراهيم اخليف مغير180464102041002096

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيروان عمر صبحي رشيد180465102042117046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيحسين كريم جلوب بندر180466272041005049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيفاطمة صالح الدين احمد فتح هللا180467212042099099

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0الخارجياتاحيائيرسل عبدالرحمن زيدان خلف180468212042401042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء ماجد هادي راضي180469232042079027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيزينب علي رشيد مصطاف180470212042113021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيباقر رافد خضر جاسم180471212041002026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرهف محمد جليل رشيد180472212042098081

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيعقيل جاسم عبد الرسول محمد صالح180473122041025049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية االمال للبناتاحيائيطيبه عبد الرزاق حسين عبد هللا180474112042070099

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيفاطمه عدنان حكمان صالح180475142042143032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمصطفى احمد سالم حميد180476212041005156

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم مشتاق كريم زاير180477142042078097

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيعاتكه عبدالسالم صالح اسماعيل180478192042197032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيمريم مثنى حميد فرج180479122042114077

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0ثانوية حطين للبناتاحيائيدعاء اسماعيل عباس محمد180480142042068024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية القناة للبناتاحيائيزينب سعد سالم محمد180481132042072044

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد كاظم180482272042055109

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيامين محمد صليجي عبد الكريم180483122041031028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائياستبرق عزيز كريم صالح180484182041089009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0ثانوية االديبة للبناتاحيائيسجى هادي شكر محمود180485212042114007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيسجى عبد الحسين خفيف الزم180486102042137058

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيرفيف حسين درويش طالب180487102042101048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.6ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائييوسف دري غسان خليفه180488102041002187

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.2ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيانفال محمد سعدون حمد180489102042100014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب مصطفى فدعم جليل180490212042110049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيفاطمه كريم كاظم شكير180491112042114080

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيياسر خضر عباس علي180492142041022104

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيحسين عبد الزهرة كاظم فنجان180493142041030012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمه قاسم محمد جاسم180494102042095066

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيانفال موسى اسماعيل محمود180495212042178029
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيفاطمة عامر عبد هللا حسين180496112042078022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيكوثر محمد حسن عبد الرزاق ناجي180497272042058290

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيتقى فالح جواد كاظم180498262042250064

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائييونان جونسن كوركيس بنيامين180499202041013098

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيرسل حسين حميد شوكت180500152042055035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0اعدادية البتول للبناتاحيائيهبه احمد خليل ابراهيم180501112042072147

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0ثانوية الغفران المختلطةاحيائيمحمد سالم مخلف ابراهيم180502102041150011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائياالء عامر خلف مرزوك180503192042370019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائينبأ محمد مجيد فرج180504212042183050

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيزهراء عباس فاضل رشيد180505112042112034

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيسرى عدنان خلف حسون180506112042080082

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزهراء صباح ناجي مجيد180507272042107036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0اعدادية جرير للبناتاحيائيزهراء علي حميد راضي180508122042089047

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيفاطمة محمد جابر ابراهيم180509232042079048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيبثينه حميد صالح ماهود180510122042114011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد حازم عبد الحميد نجم180511192041114003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية586.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيزينب عالء عبد الحسين عباس180512142042193042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.7اعدادية الرسالة للبناتاحيائيامنيه فراس فخري ذياب180513102042115009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينرجس حسين عبد الحليم رسول180514132042121225

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.4ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيياسين محمد نجم عبد هللا180515112041050020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.4ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيعلي عبد الكريم خضير عباس180516102041028110

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.2ثانوية المتميزيناحيائياحمد فراس حامد موسى180517132041016008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.2ثانوية المتميزيناحيائيغيث سعيد حمزة عباس180518112041010091

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.1ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى ناصر كاظم جبر180519112041010122

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.1ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيحيدر بشير محمد رضا محمود180520272041029035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد نصيف جاسم دبي180521232041031009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيطيبه مناف احمد جدعان180522112042102039

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين احمد شاكر نصر180523232042088076

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية األمل للبناتاحيائيزهراء محمد جبار كاظم180524112042065085

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيساره محمد حسين سلمان180525272042147040

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية األمل للبناتاحيائيحوراء غالب مكطوف عبيد180526112042065045

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيصابرين حارث عبد الجبار سبع180527102042093020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيسجى حسن علي حسين180528212042134059

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية القائم للبناتاحيائيآيه قتيبه حامد اسماعيل180529192042146006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيمريم بشار حسن عبد القهار180530102042107037
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيمنار محمد غانم احمد180531122042093048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية البينات للبناتاحيائيسجا فاضل عبود خميس180532212042116027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسحر باسم محمد اسماعيل180533142042078056

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية بلد للبناتاحيائيضحى قاسم فاضل ناجي180534182042176136

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيمريم عباس صالح مهدي180535122042094234

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيديما صميم زكي امين180536172042231078

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعمر احمد طه خليل180537102041013102

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينبأ وليد خالد عزيز180538272042056416

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيدنيا رحيل حردان خلف180539192042199009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمرتضى ضياء فاضل ابراهيم180540122041001112

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيتبارك مثنى عبد الجبار عباس180541112042105028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائيعلي حسنين محمد جواد محمد حسين180542122041206044

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمجتبى عبد الزهره حميد جعفر180543282041001095

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيايناس محمد غانم عبد اللطيف محمد180544132042110004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايات عباس فالح رحيم180545272042058027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيريام شهاب احمد علي180546192042191060

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيعال رياض سليمان حسين180547192042188105

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيهدى رحيم دغيم جسام180548112042080155

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيسجى عبد الحسن عطيه فرج هللا180549122042231064

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمحمد محمود محمد حسين180550172041118066

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية غزة للبناتاحيائيايات عصام حمزه حمود180551272042057020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيهبه وليد عبد الرزاق فرمان180552132042099051

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيرند علي فالح هندي180553142042073056

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيأحمد عبد هللا عواد محمد180554202041025007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0ثانوية المودة للبناتاحيائيشمس غيث عبدالرزاق هادي180555212042132034

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب هادي عكله كاطع180556132042105033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيبالل عمر اسماعيل خلف180557192041003027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.8ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحمزه حيدر ناصر عزيز180558132041037035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.7ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيهاني عامر صالح جواد180559102041048040

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.5ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيسجى علي سعد عبود180560122042109092

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية البيان للبناتاحيائيحوراء ماجد ياسين عزيز180561102042096023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرندة رياض خليفة جاسم180562212042090067

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيطيبه شاكر حميد فياض180563112042217049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0ثانوية الوطن للبنيناحيائيعبد الهادي غزوان فائق ناجي180564212041079015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائياسيل سامي كريم شياع180565212042235001
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0المدرسة العراقية الحكومية في رومانيا-بوخارستاحيائيمصطفى وسام خلف عبيد180566132041201006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائياحمد محمد عبد هللا غياض180567222041372004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية األمل للبناتاحيائيغدير فاضل عجم زبون180568112042065128

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيعبد هللا نصير عباس مولي180569262041033066

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيخديجه داود سلمان صخي180570142042139011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيرقيه مازن علي سلمان180571122042087028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيأمير عباس محسن خضير180572102041019028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيداليا علي حسين شرموط180573272042091045

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحيدر باسم كاظم سلمان180574292041003082

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيالصادق عبد المجيد عبد الغفور محمود180575102041002035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمنتظر ثامر عبد الزهره محمد180576252041007418

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية المسار المختلطةاحيائيمحمد سمير عبد الرضا مريشد180577222041255046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيحسام رعد علي جبار180578212041054033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيروز اكرم محسن سالم180579232042098083

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيصفا جبار حسن عبود180580272042055191

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمنار مؤيد ناجي احمد180581132042070218

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمحمد كاظم سعيد علي180582232041008159

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيساره سلطان حسين علوان180583122042102041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيعذراء قاسم عبد علي عباس180584212042145112

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيطيبه فارس خلف احمد180585192042191098

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياسماء تقي عزيز شاكر180586242042189004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيحنين رعد نور حسين180587292042085052

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائياحمد عامر صادق فليح180588102041013013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية العزة للبناتاحيائيرنين اسعد جواد حسين180589122042118024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيهبه يوسف علوان معيدي180590222042141259

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيتبارك محمد فرحان ساجت180591142042136013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيغدير حسين علي جثير180592122042092054

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيمروه زهير خطاب محمدسعيد180593192042177028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور الهدى حليم وهاب جبر180594232042088479

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةاحيائيعمر رزاق احمد هذال180595182041342057

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيمالك سعدي كاطع جبر180596122042094250

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيياسين عثمان خالد عباس180597112041032091

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيباقر طالب فرحان غياض180598142041010023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائينور مهدي فاضل عباس180599132042131058

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيعائشه تحسين علي طاهر180600112042073066

صفحة ٥١٦٠ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيشيرين عزيز جبر حسين180601242042081061

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية590.0اعدادية الخبير للبنينتطبيقيعز الدين سالم حنا داود180602112051007027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.4ثانوية المتميزين-الحارثيةتطبيقيحسن انمار ضياء عبد الحميد180603102051028007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية587.0اعدادية البيان للبناتتطبيقينبأ حسين هادي فاضل180604102052096038

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيرواء حميد صفر عباس180605192052173002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية585.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيتماره احمد فاضل حميد180606132052118017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.2ثانوية المتميزين للبنينتطبيقيمصطفى مجيد عطا هللا عبد180607142051007008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيجيهاد فرهاد فتح هللا احمد180608202051311006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحسين صباح حسن عليوي180609132051012035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمحمد قاسم فوزي حسن180610122051031148

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية584.0ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيعباس محمد كريم حسين180611212051026016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية583.0ثانوية الشروق االهلية للبنينتطبيقيمحمد جبير كاظم زرزور180612142051052012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية583.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيعبد هللا حماد مطر حميد180613112051016071

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية582.7ثانوية المتميزينتطبيقيكرار حيدر مهدي محمد180614112051010026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية582.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقياحمد ابراهيم علي ثويني180615102051009001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية582.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيفاطمه جواد كاظم عالوي180616152052040033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية582.0اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقينور حسين صفاء الدين شفيق180617212052092038

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية581.0ثانوية الثائر للبنينتطبيقياحمد سالم عبيد سحيل180618122051011001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية581.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيشهد محمد علي رزاق عبدهللا180619122052089027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية580.2ثانوية المتميزات - الخضراءتطبيقيأسراء بشار احمد عبد الجبار180620102052100002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية580.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينتطبيقيعبد الخالق محمد خلف محمد180621262051205034

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية580.0اعدادية سما بسماية للبناتتطبيقيتقى علي رشيد حميد180622142052193004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية580.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيحسن عبد االمير حميد مفرش180623152051003008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية580.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيرسل يوسف عبد عبد هللا180624122052106014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية580.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيزهراء فاضل عبد الصاحب عبد الحسين180625122052089022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية580.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيشهد عبد الكريم خلف احمد180626122052106021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية579.6ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيفياض محمد فياض عبد هللا180627132051020019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية579.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي المرتضى قاسم محمد حسن180628152051009023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية579.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيعلي مثنى ابراهيم مصطفى180629102051016050

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية579.0ثانوية التفوق االهلية للبنينتطبيقياسامه هادي شهاب حمد180630192051111002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية578.1الثانوية الشرقية للمتميزينتطبيقيمحمد عقيل إبراهيم رشيد180631142051046013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية578.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيطه محمد عبد الجليل رجب180632132051024042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية578.0ثانوية االوائل االهلية للبنينتطبيقيعبد الوهاب حسين محمد بريج180633122051050003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية578.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيسيف علي عيدان ناصر180634142051036034

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية578.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيسرى محمد علي خليل سلمان180635112052103030

صفحة ٥١٦١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية578.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعلي محمد فاضل حمودي180636132051001066

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية577.0اعدادية فدك للبناتتطبيقيزهراء جاسم علي جاسم180637212052156012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية577.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعباس عبد الحسين لفته بخيت180638142051028040

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية576.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيصبا حميد حسن عوده180639102052110059

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية576.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد الحميد غفور180640202051005029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية575.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقياثير سفيان هادي حميد180641192051015005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية575.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيفاطمه خالد محمد علي عبد180642122052089032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية575.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمنتظر عائد عباس كامل180643152051001101

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية575.0اعدادية هيت للبناتتطبيقينغم احمد ابراهيم محمد180644192052196028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية574.0اعدادية النهروان للبنينتطبيقيمنتظر مؤيد جليل عبد الرضا180645152051020058

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية574.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيحسين مهند احمد حسن180646132051009019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية573.0ثانوية القيم االهلية للبناتتطبيقيزينب ناضر محمد خلف180647142052149006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية573.0اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقياحمد فوزي جاسم محسن180648102051041004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية573.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقينور عبد الكريم محمد لفته180649142052140051

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية573.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيبتول صادق شهيد هادي180650132052093010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية573.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقينبأ سعد موسى محمد180651112052105032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية573.0ثانوية الشباب للبنينتطبيقياحمد جبار جواد احمد180652102051023001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية573.0اعدادية عنة للبنينتطبيقيعبد الهادي عمار جار هللا عبد الرزاق180653192051021018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية572.0ثانوية ابن عقيل للبنينتطبيقيانس بالل خليل عبد هللا180654122051014004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية572.0اعدادية البسالة للبناتتطبيقييقين علي حسين علي180655132052092032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية572.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيعبد الوهاب ابراهيم عبد الوهاب شعبان180656112051005035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية571.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيفرح هيثم فيصل غضبان180657112052074038

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية515.0ثانوية الثائر للبنينتطبيقيمحمد عبيد محمد سالم180658122051011027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية477.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيحسين حمزه محمد برهان180659252051007048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية467.0اعدادية الجوالن للبنيبنتطبيقيعبد هللا ابراهيم خليل خميس180660112051042010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية465.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمحمد نهاد عبد الرزاق قاسم180661162051034150

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية462.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد عدنان مهدي عبد هللا180662152051009037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية461.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيسجاد عبد الجبار محمد باقر صالح180663162051494016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية460.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقياحمد حاتم جاسب كشيش180664162051112003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية457.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيقبس الزهراء خالد عبد الكريم عيسى180665122052107044

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية456.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيكاظم محمود ياسر عبد الحسين180666162051131041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية456.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيدريد عدي محمد عبيد180667152051003022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية453.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي مكي حامد مكي180668112051049093

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية452.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيعباس ثامر ضمد عبد هللا180669162051056035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية452.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيحسين علي حسن محمد180670162051497029

صفحة ٥١٦٢ من ٦١٩٥
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية451.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز جابر زرزور مسعد180671222051100019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية451.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيزين العابدين عادل حسين جابر180672162051084092

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية450.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيتبارك باسم عبد الرحمن محمد180673102052116006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية448.0اعدادية الجوالن للبنيبنتطبيقيمحمد قاسم محمد حمد180674112051042024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية448.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتتطبيقيمنار سعد ابراهيم باقر180675162052189012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية447.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيمصطفى نزار رحمة كشيش180676162051112073

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية447.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقياحمد محمد قاسم كاظم180677122051002007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية445.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعبد هللا حسين جليل عبد الشاه180678142051023065

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية444.2ثانوية المتميزينتطبيقيياسين احمد محمد عيالن180679112051010042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية444.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقييوسف سعيد مالك حامد180680162051371293

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية444.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيزيد خالد عبد الفتاح داود180681112051021054

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية443.0اعدادية داقوق للبنينتطبيقيمحمد حسين سلمان إسماعيل180682202051017027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية443.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيسيف صادق جعفر مازون180683142051019042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية442.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي حيدر عبد الواحد شايع180684162051001135

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية441.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمجتبى يعرب محمد صادق اسماعيل180685162051084204

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية441.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيهبة عامر حامد داود180686142052072057

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية441.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيزين العابدين علي جبار دنبوس180687282051012032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية440.0ثانوية المنصور األهلية للبنينتطبيقيمحمد امين عبد العزيز عبد الحميد عبد هللا180688102051034015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية439.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيحسين محمد موسى محمد180689102051013042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية438.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمحمد نجيب نجم عبود180690162051061089

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية438.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيانس عالء نعيم مكطوف180691112051016022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية438.0اعدادية حطين للبناتتطبيقيتبارك احمد جواد كاظم180692132052103012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية438.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيكرار مضر حسن بدر180693162051047120

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية437.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعلي عدنان علي جاسم180694142051022061

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية437.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيمحمد علي كريم ابراهيم180695132051030090

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية437.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيعبد هللا اسماعيل ابراهيم مريد180696262051011030

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية436.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيحسين قاسم عبار دفار180697152051003015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية435.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيمصطفى سمير احمد عبد180698112051019053

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية434.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسين حبيب عبد النبي صيهود180699162051363076

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية434.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيعمر شياع علي بسمار180700112051156055

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية434.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيحيدر حسن حمود جودة180701152051010023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية433.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيعلي غالب احمد سلمان180702102051030007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية433.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيمصطفى عالء احمد عداي180703112051006144

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية433.0اعدادية الخبير للبنينتطبيقيضرغام صالح هادي حبيب180704112051007020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية432.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيايه حسن عبد ساري180705112052109005
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية432.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيعبد هللا فالح عبد هللا فالح180706102051003029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية431.0ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيحارث عاصم اسماعيل خلف180707192051124010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية430.0اعدادية الخبير للبنينتطبيقيمحمد سليم عبد علي مسلم180708112051007042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية430.0اعدادية األوفياء للبنينتطبيقيمحمد رياض كريم سمير180709192051078037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية430.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيمنتظر احمد جاسب مناتي180710162051005065

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية430.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيعبد هللا فالح حسن محمد180711142051008032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية429.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيمحمد سلمان ساجت خوان180712122051032077

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية429.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيمرتضى صالح هادي حسن180713142051036066

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية429.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقيعباس جعفر علي شريف180714142051203048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية428.0ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيعبد هللا فوزي عبد هللا صالح180715192051124016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية428.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيسيف سعد حبيب سلمان180716122051025047

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية428.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيايهم ماهر ياسين طه180717142051026007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية428.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيبارق حسين علي حسن180718142051027012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية427.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيسعد مجيد طلك فاضل180719192051060013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية427.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيحسين عدي فاضل قاسم180720162051043015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية426.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعلي جمال اليذ محمد180721162051039070

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية426.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيسعيد نعمان عبد الرزاق عباد االمام180722162051034061

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية426.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيمصطفى علي خليل إبراهيم180723142051036070

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية426.0ثانوية الجواهري للبنينتطبيقيعمر فوزي عبيد حمادي180724122051013028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية426.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمحمد بشير سعود نصر180725162051363232

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية426.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمرتضى عبد الرحمن عبد المطلب كاطع180726162051094064

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية425.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيابرار حازم علي حسين180727112052073002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية425.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيسما ليث عامر ناظم180728112052114028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية425.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيبرزان سعد فواز حمد180729112051201015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية425.0اعدادية الشعب للبناتتطبيقيعذراء حسن بوه فرج180730132052098023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية425.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيمحمود حيدر ابراهيم محسن180731122051002062

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية425.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيكرار حسين مشاري ولي180732162051355222

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية425.0ثانويه نبراس العلم االهلية للبنينتطبيقيعلي سعيد علي يعقوب180733162051129011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية425.0اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيمحمد زاهد محمد عبد علي180734112051017036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية425.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيمأمون علي محمود هلول180735112051021100

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية424.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيسجاد رحمن فاضل طعيمة180736142051030023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية424.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيعذراء سليم عجه مزبان180737162052152052

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية424.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيجعفر محمد علك جادر180738282051009012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية424.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعبد الباسط محمد عبد المعين محمود180739142051023056

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية423.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتتطبيقيمروه رسول عليوي عوده180740122052230040
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية423.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيمحمد عودة سلوم جاسم180741142051011075

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية423.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيعلي اركان سلمان دليمي180742112051203146

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية423.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيسجاد كريم شفر زغير180743132051045017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية423.0اعدادية المحبة للبنينتطبيقيمؤمل حسين علي جايد180744112051003030

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية423.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الستار عبد الكريم صنكور180745162051112035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية422.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيحيدر نصير زاجي علي180746122051032026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية422.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد االله قاسم محمد حسن180747102051025007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية422.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيياسر فالح حسن عبد علي180748142051047135

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية422.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيحيدر علي اسماعيل خليل180749102051014033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية422.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيذو الفقار علي لطيف رزاق180750132051002030

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية422.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياحمد عبد السالم شاكر طه180751102051013010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية422.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم عبود حمادي180752162051013044

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية421.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمرتضى عامر حيدر جواد180753162051034155

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية421.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقياحمد يوسف زايد صجم180754152051011011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية421.0ثانوية فدك للبناتتطبيقيغفران جاسم كريم عباس180755142052070010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية421.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيايهم سعد مطشر عمر180756102051020048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية421.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيحيدر علي حسين كريدي180757142051200048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية420.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعبود لفتة عبود شبيب180758162051047090

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية420.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقياحمد حسين فريح احمد180759142051201014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية420.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيبشرى عقيل مجيد لطيف180760112052078008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية420.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين علي عدنان غيدان180761132051010026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية420.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيمرتضى حسين عبود محمود180762142051036065

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية420.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيحذيفة شاكر عبد محمد180763112051016032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية420.0ثانوية المدرسة الزهراء األهلية للبنينتطبيقيمحمد ماجد نجم عبد180764122051039013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية420.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيمصطفى عبد الواحد محمد علي180765112051016117

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية420.0اعدادية قباء للبنينتطبيقياحمد مشرق جبار خلف180766152051010007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية420.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيسجاد حسن هادي فاضل180767112051058063

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية419.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمنتظر علي داخل عبود180768162051357486

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية419.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمصطفى محسن سلطان كاظم180769142051016099

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية419.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيعبد العزيز عبد الكريم عبيد يحيى180770112051025024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية419.0ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقييوسف يعقوب يوسف عبد180771132051258040

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية419.0ثانوية الكوت المسائية للبناتتطبيقينبأ سعد فراس يونس180772262052250055

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية418.0اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيزهراء عامر عدنان عادل180773212052092015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية418.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيمحمد صالح محمد عبد هللا180774142051003029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية418.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعصام سعد احمد محمد180775112051018084
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية418.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيايهم سرمد ابراهيم سهيل180776142051020013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية417.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيليث حميد عزيز سلمان180777222051100027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية417.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقياسماعيل جبير حمد صكر180778102051020036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية417.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقينوفل سعد مزهر جواد180779142051022103

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية417.0اعدادية الفتح للبنينتطبيقيمازن ابراهيم شريف محمد180780272051011029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية416.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيجعفر محمد عبد هللا ناصر180781112051049028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية416.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيإبراهيم خالد رشيد جميل180782192051020001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية415.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيكرار رعد نعمه ناصر180783122051201053

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية415.0اعدادية النور للبنينتطبيقيمقتدى صالح رسن عليوي180784122051026088

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية415.0ثانوية االنوار للبناتتطبيقيفاطمه عباس حسن بدن180785122052104014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية415.0ثانوية الُرسل االهلية للبنينتطبيقيمحمد مازن سلمان خضير180786142051183014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية415.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيالحسن حسام الدين عباس علي180787162051034015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية415.0ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينتطبيقياحمد مثنى عبد الرحمن صالح180788142051059003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية414.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيوسام عادل عبد الرزاق عباس180789142051022105

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية414.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيسماء نجاح مرتضى محمد180790142052074029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية414.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمحمد محمود زفر فاضل180791162051363262

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية414.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيفاطمه مهند خابر جليب180792132052118065

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية414.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقياسعد راضي سالم داود180793142051011009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية414.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيحسين عالء لطيف كاظم180794132051055019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية414.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد مثنى عبد الحميد محمود180795102051020026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية414.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيسالم صباح سالم جابر180796132051030041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية413.0اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيفاطمة هادي درويش حمزة180797232052119022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية413.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبد هللا زيد كريم فهد180798212051014059

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية413.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيساره نائل بدري علي180799112052108033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية413.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقييوسف عبد المجيد عبد الحميد صالح180800102051205173

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية413.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين عمار كاطع حسين180801282051151213

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية413.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقياحمد سالم عبيد مزهر180802112051026007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية413.0اعدادية االبداع المسائية للبنينتطبيقيمحمد فراس منعم جعفر180803122051202070

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية413.0الخارجيونتطبيقيمصطفى عباس حسن عباده180804272051400074

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية413.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيجعفر الصادق عباس كعيم شايع180805132051041006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية413.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيزهراء عماد ابراهيم احمد180806122052089021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية413.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيدنيا سعد عباس محمد180807112052103012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية413.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين كاظم عزيز رفش180808142051016035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية413.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيزين العابدين رضا صدام زبون180809122051007045

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية412.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيفراس باسل كاظم علي180810272051002112
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية412.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد هللا سمير حمد عبد هللا180811102051013078

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية412.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيحسين حيدر عالء عباس180812112051048005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية412.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقيحيدر صباح عبد الهادي ناعور180813142051203034

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية412.0ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينتطبيقيحسن عباس حسين عبد الرضا180814142051059005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية412.0ثانوية الرواد للبنينتطبيقياسماعيل عالء اسماعيل ابراهيم180815122051024002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية412.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمرتضى حسام جالل سعيد180816122051031153

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية411.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيكريم احمد محمد خضير180817162051131043

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية411.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمنتظر احمد عبد الحي دشر180818162051105055

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية411.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيعلي كاظم حامد شمخي180819262051027035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية411.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينتطبيقيايهم غسان خلف زبون180820132051025003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية411.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيعبد الرزاق محمود كطاع عبد هللا180821192051007030

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية411.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيسامر قاسم اسمر سلمان180822152051011045

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية411.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيحسين عالء مهدي صالح180823142051200037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية410.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيحسين حامد ياس خضير180824112051016035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية410.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيعبد هللا طه نعيم حميدي180825152051013041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية410.0ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيلبنى سامي محمود علوان180826102052093014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية410.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمحمد جاسم ادعير اهوين180827152051005127

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية410.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيمحمد رياض عبد هللا عزاوي180828112051016102

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية410.0ثانوية دار الحكمة األهلية للبنينتطبيقيمحمد صادق عجيل داود180829102051045009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية410.0اعدادية عدن للبناتتطبيقيسجى عمار جبار شلك180830132052106019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية410.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيحسن عالء رسول محمد180831132051009014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية410.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد هللا ياسر رجب عبد هللا180832102051013086

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية409.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيمرتضى عبد جمعة الزم180833152051008072

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية409.0ثانوية فاطمة بنت الحسين للبناتتطبيقيرونق منير مهدي عباس180834142052096008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية409.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيحسن علي ابو شعيعة ياسين180835142051020020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية409.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيياسر اثيل عبد الحسن كاطع180836142051201355

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية409.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيحمزة كاظم بوحي مرداو180837132051029020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية409.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقياحمد علي حمد هلول180838112051021014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية409.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيايهاب خضر عباس يونس180839112051016023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية409.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيصالح حميد طالب صالح180840112051156034

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية408.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزمن اشير عايد كمر180841112052083005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية408.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيأحمد حسين مهلهل دوجي180842162051085002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية408.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيكرار احمد محمد علي احمد180843112051049107

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية408.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد حامد عبد السادة علوان180844142051021083

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية407.0ثانوية بحركه للبنينتطبيقيمصطفى طارق صالح احمد180845312051100012
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية407.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمحمد عبد الباسط عباس فياض180846122051031142

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية407.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيعلي عادل عطية بنوان180847142051201196

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية407.0ثانوية نور االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عدي جاسم بيده180848232051292014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية407.0ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيعال اكرم نور محمد اغا محمد180849142052135014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية407.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين صالح حسن180850122051201044

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية406.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتتطبيقيزهراء خالد عبد الستار حيدر180851142052117006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة582.0ثانوية التضامن األهلية للبناتاحيائياسراء عبد الرزاق احمد عواد180852102042121001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة578.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيبتول حيدر اسماعيل جاسم180853112042114017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة563.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسنين ليث خضير عباس180854122041001033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة558.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيريتاج سعد ثجيل نهار180855222042204083

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة548.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائينوراء احمد ابراهيم محمد رؤوف180856102042115160

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة543.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمصطفى حسام سعدي محمود180857102041017099

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة540.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيياسر نصير عبد الستار سعيد180858212041059058

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة540.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائياحمد علي جبار حسن180859152041071024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة527.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيتبارك بشير ابراهيم الطيف180860112042073017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة521.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيسجاد عالء حسين علي180861112041023026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة519.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيعبير سمير جلوب شالل180862112042067101

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة516.4ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمحمد خالد نصر مهاوش180863102041028130

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة510.0اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيحيدر قحطان طعمه علي180864212041028016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة507.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب علي حسين عطشان180865112042088025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة505.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيسيف الدين صالح مهدي غايب180866212041062021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة504.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد هللا عالء فايز محمد180867102041017059

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة503.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمريم نسيم صالح مهدي180868212042185065

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة503.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمصطفى حمزه صبار حسن180869162041033043

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة503.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيسيف سعد ناصر فليح180870162041028009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة501.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد مصطفى كمال عبد هللا180871162041075203

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة501.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائينادين عبد الجبار رحيم جاري180872142042106033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة501.0ثانوية بردى للبنيناحيائيعبد هللا قيس ثامر جدوع180873212041229047

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة501.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيزهراء نضال ابراهيم عبد هللا180874112042075033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة501.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائينور احمد عبد المهدي محسن180875102042103046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة501.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيامنه حميد قاسم حمزه180876142042133005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة500.5ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيطه اتيال زين العابدين عبد هللا180877132041020078

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة499.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيمحمد نوري شرهان كاطع180878282041012059

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة499.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيمريم عبد الستار حبيب هارون180879162042218098

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة498.0ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائياحمد رائد جاسم محمد180880142041173002
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة498.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيرامي عامر عدنان محمود180881182041127022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة498.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيياسر عامر عبد هللا جاسم180882112041016120

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة498.0اعدادية االمال للبناتاحيائيندى سامي لطيف مظلوم180883112042070150

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة497.0اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد محمود كريم حسن180884272041001029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة496.0اعدادية األمل للبناتاحيائيزهراء محمود شاكر علي180885112042065087

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة495.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء علي حسن لفته180886112042088019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة494.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيطيف فراس عدنان حسن180887132041020083

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة494.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيحسين لؤي بالسم حربي180888142041030015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة494.0اعدادية هيت للبنيناحيائيمصطفى خالد طالب خضر180889192041014110

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة493.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيشيماء حسن مهدي خضير180890212042136068

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة492.0اعدادية النهروان للبنيناحيائيمهدي جمعه باني جالس180891152041020063

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة491.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعباس كريم عبد الحسن بصبوص180892222041077092

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة491.0اعدادية زينب للبناتاحيائيرؤى محمد عبيس كاظم180893142042110079

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة490.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيضحى رافع محمود احمد180894202042102046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة490.0اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيحسين عبد الكريم علي فارس180895262041050013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة490.0اعدادية المعقل للبنيناحيائياحمد رياض كاظم فالح180896162041019002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة490.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيحسين عالء حسين عودة180897162041075055

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة489.8ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيكاميليا جابر هاشم شالف180898152042057060

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة489.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمختار سميع سفر عبد القادر180899192041020061

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة489.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيشيماء فرقد منذر عبد اللطيف180900132042091078

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة489.0اعدادية جرير للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم ضمد زوير180901122042089046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة489.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيسجاد عبد الحسين شريجي درويش180902142041028052

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة489.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائييوسف عمار سلمان حمد180903102041013171

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة488.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء وسام حميد شاكر180904142042110120

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة488.0اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيعلي رافع سلمان موسى180905112041017023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة488.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيمينا محمد عدنان عبد الحسين180906142042107068

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة487.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيمحمد رعد كاظم سعيد180907112041012046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة487.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيزهراء حسام علي مريدي180908242042080051

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة487.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائياديان اديب سعدون خليل180909142042111011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة486.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيسرور حمزه صالح علي180910232042082055

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة485.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيفاطمه اكرم ناظم جعفر180911142042076102

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة485.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيتبارك كامل ثجيل علي180912142042224020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة485.0اعدادية النور للبنيناحيائيحسنين فيصل عبدالكاظم خليف180913122041026048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة484.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيعلي كامل عودة رشم180914282041151191

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة484.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمحمد شاكر صالح عطيه180915232041252239
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة484.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيمحمد اسعد عطا هللا سالمه180916192041019055

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة484.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيعزالدين سعد خليفه عالوي180917192041343129

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة484.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيصفا خالد محمد جاسم180918152042046143

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة483.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيفاطمه شاكر محمود شنه180919152042044156

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة483.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمصطفى أسامة عارف عبد الرزاق180920182041089048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة482.4ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي ياسر فتاح علي180921272041029067

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة482.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيعباس مطر وادي هاشم180922152041015057

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة482.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيزمن حميدي فهمي محمد180923192042147023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة482.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي ساطع عبد الهادي مهدي180924122041030094

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة482.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمحمد نبيل عبد الحسين محمد علي180925112041058122

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة482.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيمنار حسن هادي كاظم180926142042133071

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة482.0ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمرتضى كريم خلف لفته180927132041037099

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة482.0ثانوية صقور الشرقية االهلية للبنيناحيائيعلي احمد مظهر حميد180928172041100014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة481.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيبراء هاشم حميد سعيد180929152042056018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة481.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيعلي اثير فاضل عباس180930132041252082

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة481.0اعدادية الشموخ للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد عباس180931192041053029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة480.0اعدادية العراقي للبنيناحيائيسيف مهند جبار هنيس180932102041005015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة479.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيزهراء احمد هاشم نجم الدين180933212042178106

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة479.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيزهراء رياض عبد الرسول جبار180934122042094113

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة478.0الخارجيوناحيائيصادق باسم محمود خضير180935142041400041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة478.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعلي رزاق جاسم محمد180936232041008111

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة478.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد نور فالح حريجة ذهب180937162041075209

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة478.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيزهراء عز الدين خليل محمد علي180938272042089055

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة478.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيايه محمد نعيم حميدي180939112042110015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة477.0اعدادية السياب للبنيناحيائياحمد مهدي فليح شدهان180940132041030008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة477.0ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيفاطمه محمد خلف محمود180941102042092018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة477.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيندى محمد مطلك خضير180942112042062098

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة476.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيآزر باسم محمد جمعة180943172041008003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة476.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيمروه عالء هشام عبد الكريم180944162042169060

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة476.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيرفيف رعد رسول جعفر180945122042090026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة476.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيرامي فنر عباس حسين180946192041066063

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة475.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيكرار شاكر عبد الشاه علي180947272041153114

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة475.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائياحمد مصطفى مهدي جودي180948252041009017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة475.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيرضا ناصر طه ياسين180949162041497019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة475.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيرقيه ابراهيم خليل ابراهيم180950112042105050
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة475.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائياحمد هادي حران سلومي180951152041001013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة474.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائينوار محمود مصلح جواد180952232041072017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة474.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيبكر عبد الحميد عبد هللا حمادي180953192041001026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة474.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعلي خالد حسن جودة180954152041006080

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة474.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيحوراء علي حسين فياض180955122042230040

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة474.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمرتضى صالح هادي كاظم180956232041001080

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة466.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد هللا سعود صالح محمد180957102051013077

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة465.0اعدادية الرميلة للبناتتطبيقيشهد منذر بناي فارس180958152052044026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة450.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيحسن فالح حسن اسماعيل180959162051355052

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة450.0ثانوية المنصور األهلية للبنينتطبيقيعلي محمد خضير حسين180960102051034011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة442.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيضحى حامد عبد هللا عطيه180961112052114030

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة440.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيهبه عايد جبر جوده180962142052125037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة439.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعبد هللا أحمد عبد الصمد خلف180963112051032020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة438.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيساره حسن زيدان نيسان180964162052230033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة435.0ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيمرتضى رزاق جاسم عبيد180965272051152065

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة432.5ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقياحمد علي شفيق اسماعيل180966132051055008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة430.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيغيث عباس ناصر جابر180967142051011058

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة428.0اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيمصطفى حسين حاكم شمران180968232051164045

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة425.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقينهاد عبد هللا احمد عبد هللا180969112051018135

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة423.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيزيد ماجد عبد االمير محمد180970122051031070

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة423.0ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيقمر اياد حسن عزيز180971142052107017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة421.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيعلي حازم خالد حمادي180972162051491033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة421.0اعدادية التقى للبناتتطبيقيداليا محمد مهدي كريم فالح180973112052071012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة421.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد شهد حسين180974112051021065

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة420.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيمحمود طالل فيصل مطلك180975102051014086

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة419.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيمقتدى احمد حسين ثجيل180976142051169052

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة419.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيطه صباح نوري سعيد180977102051003024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة418.6الثانوية الشرقية للمتميزينتطبيقيزيد احمد علوان حسين180978142051046005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة418.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيمنار احمد عدنان حميد180979132052100049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة417.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيساره فراس عبد شمخي180980112052114025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة417.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحسين هادي محسن عبد هللا180981142051021033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة415.6ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنينتطبيقيالحسن احمد شاكر احمد180982102051048004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة414.0اعدادية الشعب للبناتتطبيقيتبارك بشير دوحي علي180983132052098010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة412.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيمحمد فاضل عبد سكر180984262051033053

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة410.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيمريم عبد الرحمن علي هديب180985112052083009
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة408.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحيدر جعفر علي سالم180986162051353067

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة408.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقينمير قيس عراك عبد180987102051020236

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة408.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيزهراء احمد سامي حسين180988102052116012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة406.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمنتظر محمد فليح زاير180989152051011112

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة406.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتتطبيقيرقية مجيد غازي محسن180990112052066010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة406.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيغصوب وائل غصوب عبد الحميد180991102051020165

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة405.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتتطبيقيهبه يوسف محسن حمد هللا180992122052136022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة405.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيسجاد اركان عبد الرحمن علي180993132051012049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة405.0ثانوية دار الحكمة األهلية للبنينتطبيقياحمد خليل ابراهيم عبد الرزاق180994102051045001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى544.0اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد علي بدر رسن180995122041026152

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى528.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبراق نبيل طالب عريس180996252042084107

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى521.0ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتاحيائيتبارك عباس هليل عنيد180997222042174005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى502.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيفاطمه حيدر غني حمودي180998142042099047

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى498.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمحمد عبد الرسول عبد الحسين حسن180999142041011142

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى495.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيآمنه حيدر نصيف جاسم181000142042194001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى491.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيايات ثابت طماس احمد181001122042020010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى489.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيمحمد ماجد شاكر عطيه181002272041151074

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى485.6ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمؤمل باسم كاظم عبد الحسين181003102041002139

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى483.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيجعفر صادق عطا هللا حسب هللا181004142041012004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى482.0الخارجياتاحيائيضحى فاضل حسن صالح181005132042401092

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى481.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيمصطفى سالم جواد عذيب181006142041017119

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى480.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا علي غازي ابراهيم181007102041048019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى478.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيشمس جالء حسين عبد الهادي181008132042117162

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى477.0اعدادية حطين للبنيناحيائيبارق حسن عبد هللا كاظم181009232041023005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى476.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي سجاد عبد علي راحان181010272041001198

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى475.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيزينب يوسف جبار يوسف181011292042085103

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى474.0اعدادية االمين للبنيناحيائيطه جعفر حسن علوان181012102041018007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى474.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيحسين رائد عبدالمنعم عباس181013162041038014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى474.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيابتهال جمعه علي كباش181014142042089006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى474.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيهاله علي محمد عزيز181015142042100157

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى473.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيفاطمه كريم سعودي حسين181016272042062084

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى473.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيزهراء اسعد حمدي عبد الرضا181017142042109024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى473.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب صفاء جبار محمد181018122042105087

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى472.0ث نون والقلم االهلية للبنيناحيائيمجتبى صفاء مطشر عبد الرزاق181019162041057005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى471.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيضحى فاضل عبداالمير جاسم181020182042275061
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى470.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيشهد بديع خيري حسون181021102042084022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى470.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيلميس وليد خالد عيدان181022232042128068

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى469.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيليث فوزي محمد أحمد181023102041043057

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى467.9اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي يوسف عبد الحسين صالح181024102041026185

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى467.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيحسين علي موسى الزم181025132041002021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى467.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيسجاد مهدي صالح جبر181026142041027035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى466.0ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمريم محسن جباري حسن181027142042129056

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى466.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا علي اديب صبحي181028102041026149

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى466.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائينبأ ماضي كاظم شناوه181029162042268035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى466.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائينور الهدى حيدر رسول عباس181030142042117067

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى465.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيملك عادل هاشم سلمان181031102042086081

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى465.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيمصطفى قيصر ناظم محمود181032212041018031

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى465.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمجتبى قيس نعيم خضير181033222041041093

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى465.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيرند شغاف عبد الكريم عبد العزيز181034132042100044

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى465.0ثانوية الكوثر االهلية للبنيناحيائيمنتظر فليح عبد الحمزه هادي181035252041048023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى464.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيعباس عادل حسن احمد181036212041278056

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى464.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيمحمد حازم محمد عبد هللا181037142041027059

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى463.0ثانوية باب العلم للبناتاحيائيحوراء مرتضى مفتاح علي181038122042123007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى463.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيحسن صالح عقيل عبد الحسين181039212041026013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى463.0ثانوية القيارة المسائية للبنيناحيائيسياف معتصم احمد ابراهيم181040172041366025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى462.0ثانوية صدى العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي عبد الرضا جاسم عبود181041282041025010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى462.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء عبد الجبار كاظم عوده181042122042105178

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى462.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيآمنه كريم عبد احمد181043132042099002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى462.0إعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيمهيمن حميد دبخ علي181044142041020049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى462.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائينسك اسامة عبد الحافظ احمد181045112042101049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى462.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيهبة فاضل حمود حسين181046142042224148

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى462.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائياسامه محمود كريم شهاب181047202041030029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى462.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيكرار كاظم ثجيل متعب181048292041003203

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى462.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعباس وجدي غازي علي181049142041021072

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى461.0ثانوية العلوم للبنيناحيائيبهاء كريم داخل عبيد181050132041052004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى461.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيفاطمه ماجد منصور كاطع181051262042108086

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى461.0ثانوية نور الزهراء(ع) االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد خلف غضبان181052142042195003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى461.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيمريم رعد احمد محمد181053142042149059

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى460.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيسيماء سمير رضا خلف181054112042135015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى460.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيهدير وسام محمد رضا181055112042066070
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى460.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائياسراء علي عبود حسن181056132042281009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى460.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائينجم مهنى سهيل عبد هللا181057102041205139

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى460.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيمسلم منصور عويد عبد181058232041164054

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى460.0ثانوية خولة للبناتاحيائيخديجة الكبرى حسين عبد الرحيم حمد181059282042083013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى459.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد فاضل جهاد حمد181060202041030117

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى459.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيشهد علي حسين علي181061122042093032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى459.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيوجدان خليل احمد نايف181062212042138165

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى459.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب جعفر غافل اربيط181063142042080031

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى459.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيشيماء عيدان معلي علي181064112042215094

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى459.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيمحمد عبد الواحد داود سلمان181065142041027062

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى458.0اعدادية النبوة للبناتاحيائينبأ خضر ابراهيم نجم181066212042145145

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى458.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيدانيه باسم اكرم غافل181067142042149017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى458.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيحسن المجتبى عامر طالب كريم181068112041058033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى458.0اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء عيسى كاظم جحف181069102042096034

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى458.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيعبد هللا محمد حسن جابر181070112041200043

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى458.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيرحاب اكريم فيصل ساجت181071232042128032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى458.0ثانوية الرباب للبناتاحيائياالء رحيم باكيت عايز181072152042052006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى457.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائياالء برهان عبد العظيم حسن181073102042123007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى457.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد هللا مهنى سهيل عبد هللا181074102041020104

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى457.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيزينب عالء صاحب خضير181075232042082046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى457.0اعدادية التقى للبناتاحيائيزهراء عدنان علي كاظم181076112042071050

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى457.0اعدادية البصرة للبناتاحيائينورس مالك جبار اجعاز181077112042109114

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى457.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحيدر صادق جواد دبيس181078152041003035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى457.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيشهرزاد حيدر ياسين ظاهر181079102042137069

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى457.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرقيه رياض سعدون عبد النبي181080142042080017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى456.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسين ليث حسن عبد الجبار181081102041026081

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى456.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيزينب رعد جاسم نعمة181082112042066032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى456.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيشمس عارف كاظم كرم181083132042126043

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى456.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيعال صباح ضيدان قاسم181084162042192053

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى456.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيكوثر سعدون مجوت محمد181085212042105095

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى456.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيآيه عمار سلمان حاتم181086122042102008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى456.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيامنه حسن محمود عبد هللا181087142042194011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى455.5ثانوية المتميزيناحيائيامير حسين علي كامل181088112041010017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى455.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيبالل عبد علي كاظم داخل181089152041003010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى455.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيتبارك نور عرنوس مهدي181090232042142084
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى455.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمهيمن عبد أسماعيل عدوان181091102041019163

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى455.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيسجاد سعد عزيز كرم181092222041033072

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى455.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائياحمد عباس لطيف احمد181093152041009002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى455.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرقيه علي محيسن شياع181094162042165158

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى455.0الخارجياتاحيائيريم عباس يونس كاظم181095102042401036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى454.5ثانوية المتميزيناحيائيمجتبى نصير مظلوم عبد الكريم181096112041010099

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى454.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيامين ناصر محمد حسين181097272041004016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى454.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزهراء ظاهر غركان مشجل181098112042080056

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى454.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائياالء عامر محمود حمادي181099102042094006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى454.0اعدادية رقية للبناتاحيائيروز زياد خليف حمزه181100112042069016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى454.0اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيأية ليث عبد القادر محمود181101212042118004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى454.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيمهيمن فالح هادي عزيز181102162041047050

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى454.0ثانوية القدوة المسائية للبنيناحيائيفاروق عمر فارس محمود181103192041365025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى454.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحسين علي كريم سالم181104292041005037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى454.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين سلمان يوسف سلمان181105132042071032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى454.0ثانوية االمال للبناتاحيائيسكينه محمد عبداالمير شهاب181106212042153024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى453.0ثانوية حنين للبناتاحيائيمريم فراس مطشر خنجر181107132042104071

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى453.0اعدادية بروانة للبنيناحيائيصهيب مولود فليح بطاح181108192041067016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى453.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيمريم صباح محمد محمود181109112042215137

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى453.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيبنين هادي مالح صبر181110262042074028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى453.0اعدادية االمال للبناتاحيائيهاجر ماجد مصطاف حمد181111112042070164

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى453.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيقبس عبد الكريم حيدر مساعد181112282042063109

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى453.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائينور احسان داود مخلف181113102042221112

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى453.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيبكر فائق بكر محمد181114232041289007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى452.7ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيتبارك فالح الزم صابر181115152042057014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى452.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيزهراء حسين عبد الحسين شامي181116122042094109

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى452.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيمعاذ صدام محمد اسماعيل181117212041011110

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى451.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيمريم احمد عبد الرضا كريم181118122042086035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى451.0اعدادية العزة للبناتاحيائيتبارك هيثم فاضل راضي181119122042118013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى451.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتاحيائينبا اركان عبود مصطفى181120122042084026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى450.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيابراهيم علي ستوري غفوري181121122041031004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى450.0اعدادية عدن للبناتاحيائيحوراء علي محسن علي181122132042106017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى450.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيروى حازم مشرع سلمان181123112042081018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى450.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيحسين عبد الناصر فاضل حميد181124122041031052

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى450.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينرجس قيس عبد الرحمن احمد181125112042067148
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى450.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائينور ثائر حامد صالح181126102042120113

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى450.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد ماجد محمد اديب181127102041013140

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى450.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيمريم صالح يوسف صايل181128102042091094

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى450.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد فائق وهيب عبد علي181129212041065109

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى450.0اعدادية السياب للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد الستار عباس181130132041030087

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى449.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيعذراء سعد ظاهر علي181131272042054053

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى449.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيمروه سعد محسن صالح181132152042051144

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى449.0اعدادية األمل للبناتاحيائيرقيه علي محسن مايع181133112042065065

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى449.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد امير عيسى ياسين181134122041001086

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى449.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيوسام عامر حسن حمد181135182041045058

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى449.0ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيمقتدى امين كاظم محمد181136222041359042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى449.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحيدر جمعة جهاد كريم181137142041028029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى449.0ثانوية النيل المسائية للبنيناحيائيباقر ابراهيم كاظم كشاش181138112041206012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى448.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيضحى قاسم حسن غافل181139272042063134

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى448.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيعلي حسن عبد النبي يوسف181140152041007072

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى448.0ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيعلي صديق موسى عبد هللا181141212041208011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى448.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزينب عصام عبد الرضا عبد الحسين181142162042216018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى448.0ثانوية القيروان للمتميزيناحيائياحمد صفاء الدين حسين خميس181143132041037008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى448.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهند مسلم ناجي موسى181144252042100592

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى448.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيعلي غازي فيصل خنجر181145142041009059

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى448.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيحسن محمد جبر نعمه181146152041006025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى447.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء جواد وادي رحيمه181147152042055044

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى447.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيالحسين عالء الدين محسن عوده181148142041021019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى447.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيجاسم عبد الكريم جاسم حمزة181149122041030022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى447.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد مهند رحيم اسماعيل181150282041009059

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى447.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيسرمد محمد صفر مايخان181151212041088026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى447.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيآيه نعيم شنيف منخي181152142042194004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى446.0اعدادية البشير للبنيناحيائيعبد هللا محمد عيدان ناصر181153142041036020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى446.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعباس عبد الكريم كاظم عبد181154232041017078

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى446.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيعبد هللا عالء شكور احمد181155212041055049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى446.0ثانوية دمشق للبنيناحيائيعبد هللا عبد الخالق فهيم عواد181156192041052011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى446.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحسين اكرم عبد الحسين فليفل181157222041001030

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى445.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد مصطفى عاشور صالح181158162041030051

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى445.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمحمد المهدي عالء هادي جبار181159122041030118

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى445.0ثانوية منارة عنه للبناتاحيائياكرام احسان اديب مخلف181160192042247005
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى445.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيمحمد صالح حروب حسين181161192041341168

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى445.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم طالل بربوتي181162142041182055

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى445.0ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنيناحيائيطه رعد عبد الرحيم عبد هللا181163142041187003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى444.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيزيد عبد المنعم عوده عبطان181164122041001047

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى444.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيخضير حامد خضير عباس181165192041071024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى444.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيالمنتظر راشد كريم بندر181166272041015003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى444.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمهدي جبار حطحوط بداي181167282041008112

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى444.0ثانوية السجود للبناتاحيائيزهراء علي جاسم فالح181168142042065024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى444.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيزمزم محمد حسن حمد181169112042067056

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى444.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزينب طالب مالك عبد181170152042080177

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى444.0اعدادية البتول للبناتاحيائيتبارك فايق محمود جاسم181171112042072030

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى444.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد حسن هادي محمد181172232041020311

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى444.0اعدادية السياب للبنيناحيائيعلي محمد علي محمود181173132041030055

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى443.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيأمير سلمان كاظم مراد181174242041207003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى443.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيليث عباس احمد محمد181175152041006096

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى443.0اعدادية يايجي للبنيناحيائيعمر احسان محمد محمود181176202041203011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى443.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيهبه سعدي حايف حمد181177232042078125

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى443.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائينور علي كاظم عبد الحسين181178142042071062

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى443.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيفرج ضياء فرج عذيب181179142041017086

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى442.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي ناظم جواد كاظم181180272041014172

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى442.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيفاطمه تحسين كاظم غافل181181132042098119

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى442.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعلي هيثم محمد سلومي181182212041038063

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى441.6ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد حسين سمير نذير عباس181183132041037083

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى441.0ثانوية حنين للبناتاحيائيطيف توفيق عبد الزهره يوسف181184132042104051

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى441.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعلي روكان جمعه عبد هللا181185212041054093

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى441.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيجعفر احمد محمد خلف181186132041012025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى441.0اعدادية السما للبناتاحيائيدعاء عامر عيدان عباس181187272042083036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى441.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيانفال باسم ناجي مسعود181188112042215190

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى441.0اعدادية الحرية للبناتاحيائينور سالم حسين علوان181189122042107222

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى441.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيمحمد جاسب عبد هللا عالوي181190232041257193

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى441.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيساره عبد الساده محمد بريدي181191142042127017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى441.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيمسلم كاظم عبد زيد سداوي181192232041060135

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى441.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيازكى ريسان كاظم صاحب181193132042070009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى440.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء سالم مزعل محمد181194132042071072

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى440.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيداليا كريم محمد قاسم181195112042076043
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى440.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائياديان عماد عبد الهادي صالح181196142042093003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى440.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيبنين فراس علي عبد هللا181197102042115019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى440.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيسجاد احمد عبد االمير غانم181198152041001044

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى440.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسجى فراس علي جاسم181199112042076100

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى440.0ثانوية الفردوس األهلية للبنيناحيائيعبد هللا عامر عبد هللا جاسم181200132041035004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى440.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيمالك راغب جاسم محمد181201112042102049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى440.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد هللا علي عبد السالم عبد181202102041020103

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى440.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيسجى عماد عزيز شكر181203212042125046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى439.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيعبير كريم حسن نجم181204212042099094

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى439.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيكرار عدي كريم صدام181205112051058140

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى436.0اعدادية المحبة للبنينتطبيقيعلي حازم عبد الحسين بعنون181206112051003027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى434.0ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقيحيدر محمد غازي صالح181207132051258012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى433.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيوليد كريم طالب حمد181208112051013071

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى429.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيمحمد عيسى عبد زيد حسن181209112051023029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى425.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيزينب كريم غائب عيدان181210142052095011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى416.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيحسين محمد جابر علوان181211232051008021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى413.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعلي محمد حسين حيدر181212152051005106

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى412.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد نبيل خالد عبد المنعم181213102051020204

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى410.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمصطفى محمد رحمان سالم181214142051016100

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى410.0الخارجياتتطبيقيطيف صالح مهدي محمد صالح181215112052401030

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى410.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيزين العابدين عباس طالب عباس181216112051013019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى408.0اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيزين العابدين عدنان لعيبي جاسم181217112051017016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى408.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعمر جمال عبد الجبار داود181218132051250054

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى407.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيحسنين زهير حسين عباس181219292051031008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى406.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيتبارك اسماعيل محمد شوكه181220102052101013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى406.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى سعد عزيز يعقوب181221162051134039

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى406.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي صباح راضي جاسم181222112051058122

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى405.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعلي احمد عبد الحسين عبد181223112051018089

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى405.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيجعفر علي محمد حسن181224112051020015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى405.0اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد عطا هللا ابراهيم181225102051033014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى404.0اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيوسام روكان ربيع خليفة181226212051009036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى404.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقياحمد سعد هادي عبد هللا181227112051021010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى403.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي خليل خالد علي خليل181228132051010054

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى403.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيبكر صالح مناجد عبد علي181229142051015017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى401.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيفاطمه محمد عبد الرضا عبد االمير181230112052109043
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى401.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي طاهر حيدر علوان181231162051084163

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى400.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيليث عاصف شعبان عبود181232162051357356

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى400.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيقمر أمير ناجي محمد181233112052114038

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى399.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعبد هللا مهند جواد داود181234132051003041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى398.0ثانوية الكوت المسائية للبناتتطبيقيساره عامر عبود بوهان181235262052250054

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى397.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم موحان مرهج181236142051023103

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى397.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيعلي ثائر حسين علي181237162051394022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى396.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيمرتضى باسم هاشم مناحي181238162051134037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى396.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيجعفر عزيز حميد فرحان181239142051011015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى393.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد الحليم سلمان181240112051049109

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى392.0ثانوية الغدير االهلية للبناتتطبيقيمريم جاسم محمد حسن181241152052061003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى391.0ثانوية بغداد المسائية للبنينتطبيقيجعفر حسين بخيت جبر181242142051208003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى390.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقينور عادل موسى ناهي181243112052110058

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات501.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقياحمد عقيل علي بنيان181244142051203012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات492.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمدرس عادل عبد الرزاق سويحن181245142051027076

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات488.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقيداليا حسنين احمد جودي181246232052107016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات487.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقيهدى كاظم خلف سرحان181247112052105037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات485.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقياحمد علي حسين باقي181248132051012007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات484.0ثانوية سومر للبنينتطبيقيجمال عبد الناصر عزيز حاتم181249122051043005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات484.0ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقيحسين جالل هاتو شريجي181250142051064006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات483.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقيحيدر محمد شعير فهد181251142051203036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات481.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيمحمد سنان محسن احمد181252112051026058

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات473.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيايات قاسم سالم حسين181253142052145007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات467.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقييوسف صباح حسين كاظم181254112051049140

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات466.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيحسين مهند صالح رمضان181255142051009026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات465.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيالمؤمل فراس صالح عطيه181256132051010014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات464.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعبد هللا ثائر ابراهيم درويش181257102051026061

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات458.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيعلي مجيد نور علي حسين181258152051017034

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات457.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقياحمد رائد عبد الرزاق محمد181259102051029003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات456.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيزينب محمد خلف عيسى181260142052106018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات453.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد عادل حمد سالم181261102051019104

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات452.0ثانوية المعارف االهلية للبنينتطبيقيمصطفى صادق محمد كاظم181262122051049019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات450.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيهيثم سهيل نجم عبد هللا181263202051015053

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات449.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الحسين سلمان حسن181264142051016055

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات449.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعبد الخالق عثمان عبد طعيس181265112051033019
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات448.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيمنار عصام جاسم محمد181266112052103044

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات447.0المدرسة العراقية في كوااللمبور - ماليزياتطبيقيفاروق زيد فاروق صالح181267132051203002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات446.5ثانوية المتميزينتطبيقيكرار محمد نزار صادق181268112051010028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات445.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيسجاد عادل حامي خضير181269152051001038

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات443.0اعدادية النجاة للبناتتطبيقيتبارك علي نعيم محمد181270152052042010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات443.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي سعدي عبد الساده رضا181271142051012033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات443.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينتطبيقيحسين علوان هادي حسين181272212051274022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات442.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا محمود نوري جبوري181273132051010049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات442.0الخارجياتتطبيقيبيرال جورج بيبر جوزيف181274142052401006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات442.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقييوسف حسام اسماعيل مغير181275112051016129

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات441.0اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيأحمد صالح مهدي محمد181276102051043004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات441.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعبد الرحمن عدنان بخيتر صالح181277142051047059

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات440.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقينور علي هاتف شنين181278142052076054

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات440.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيسجاد عبد علي حسون حسن181279132051005023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات440.0اعدادية التضحية للبناتتطبيقيشمس حاتم واصف حاتم181280122052091019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات439.0اعدادية القدس للبنينتطبيقييوسف عمر جمال حسين181281102051014107

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات438.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيحمزة هادي صالح رمضان181282142051009027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات438.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيجهاد حميد رشيد داود181283142051022016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات437.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقينوري محمد نوري محي181284112051018139

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات437.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسن عبد علي181285102051200028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات433.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيرضا عبد الحسين احمد خلف181286162051043022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات433.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيزهراء محمد صنكور عبد181287122052102014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات431.0ثانوية الكرادة االهلية للبنينتطبيقيعباس علي سلمان عليوي181288142051178012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات431.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقينبأ احمد حسون خضير181289112052073067

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات431.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيفاطمه جواد كاظم مهدي181290102052106011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات431.0ثانوية كلية بغداد للبنينتطبيقيمحمد حمزة قدرت رضا181291132051020022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات429.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعلي المرتضى احمد شاكر كرم181292122051031093

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات429.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيرشيد عباس علي دلي181293212051007023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات428.0ثانوية التحرير النموذجية للبنينتطبيقيعبد الصمد انيس منصور حمادي181294322051010014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات428.0اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد جاسم محمد181295102051043038

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات428.0اعدادية الفداء للبناتتطبيقيشهد جاسم حمادي خضير181296142052100019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات428.0ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقيمهيمن حيدر طالب حمودي181297142051173036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات427.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقييوسف علي عباس محمد181298132051031061

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات427.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيمصطفى مهدي موزان صيهود181299142051048081

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات427.0ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيدانية علي كاظم زاير181300102052084002
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات427.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيأوس همام عبد الكريم علي181301112051026001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات427.0اعدادية الفتوة للبنينتطبيقيزيد قاسم محمد عنفوص181302192051065011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات427.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيمصطفى نصر فاضل مطلك181303132051030100

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات426.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيثناء ميثم شاطي بجاي181304142052111008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات426.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمد احمد181305102051017078

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات426.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقياسماعيل محمد اسماعيل مجيد181306132051055011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات426.0ثانوية الكرادة االهلية للبنينتطبيقيمحمد حسين جعفر هادي جعفر181307142051178019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات425.0ثانوية األقصى األهلية للبنينتطبيقيابراهيم فائز يوسف يعقوب181308112051040004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات424.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيطه عالء محمد جواد181309102051019044

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات423.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيحيدر باسم رحيم صغير181310152051013025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات423.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيمحمد مؤيد عبد الرزاق محمد181311112051016109

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات423.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيحسين علي عرير قطن181312142051017029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات423.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيطيبه مثنى محمود مبارك181313112052062027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات422.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي عبد الرحمن سالم محمود181314102051026079

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات422.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي حامد حميد عبد الحسين181315112051058111

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات421.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيخالد وليد خالد رمح181316212051007022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات421.0ثانوية البالد للبنينتطبيقيعلي احمد مسلم حسن181317122051008007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات420.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيرضا محمد حسين صداعي181318262051209140

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات420.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيابراهيم احمد عبد زيد حسين181319122051031002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات419.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعبد الرحيم جبار حميد سالم181320192051020042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات418.3ثانوية المتميزينتطبيقيعبد هللا ماهر حميد رشيد181321132051016016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات418.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي المرتضى مهدي صبار وهيب181322132051012072

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات418.0الخارجيونتطبيقيعمر نصيف عداي حميد181323212051400026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات417.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيباقر سليم عبد ابو كذيله181324142051018021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات417.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيباقر رياض عمران موسى181325152051011014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات417.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمؤمل صباح شايع فاضل181326142051018098

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات416.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتتطبيقيطيبة نصير عبد الكاظم ساهي181327112052066019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات416.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزهراء محسن شاكر حمود181328122052105026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات416.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيزهراء علي زياره عداي181329162052228021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات415.0اعدادية السدة للبنينتطبيقيمرتجى حامد محمد ناهي181330232051016034

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات415.0ثانوية المهندسين االهلية للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين شنته181331142051181004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات415.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيرسول رحيم عنيد مطرود181332152051013026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات415.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيايهاب طالل عطيه فياض181333112051033006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات414.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمصطفى محمد فدعوس عذيب181334142051009080

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات414.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيميديا فائز صالح محمود181335102052118041
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات414.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتتطبيقيدنيا محمد جبار دراغ181336142052196003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات413.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيحسن محمود جسام عباس181337102051016016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات412.0اعدادية البخاري للبنينتطبيقيباهر سليمان غالب جراد181338192051106012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات412.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيبكر زيدان عبد احمد181339212051272027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات412.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيمالك كاظم حسن عطيه181340142052074041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات412.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيدحام عماد حامد جاسم181341112051009028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات412.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيمحمد بشير دلف محمد181342132051006054

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات412.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيليث مسلم حميد عبد181343132051017050

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات412.0اعدادية الحلة المسائية للبنينتطبيقيمرتضى حسين مزهر حسون181344232051251327

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات411.0ثانوية سومر للبناتتطبيقياالء نبيل عبد هللا سلمان181345142052072006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات411.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمحمد سعيد احمد سعيد181346102051013125

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات411.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيعلي سفاح بدر جبر181347262051002028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات410.0اعدادية الطارق للبنينتطبيقيمحمد حميد عبود طراد181348102051042019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات410.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيانس اياد سلمان خليل181349112051033004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات409.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيوسق مصطفى عبد المنعم عباس181350142052106039

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات409.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيسجاد عباس علي مطر181351142051201108

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات409.0ثانوية ميسلون االهلية للبنينتطبيقيابراهيم حسن هادي هاشم181352142051063001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات409.0اعدادية النور للبنينتطبيقيعلي اياد صبري عيسى181353122051026039

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات408.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيزهراء علي قاسم سماري181354122052094053

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات407.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقياحمد صباح مهدي عبد الرحمن181355112051203013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات407.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعلي حسين عبد حمادي181356112051018090

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات406.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيمحمد رعد كريم هذال181357112051021107

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات406.0ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيصفا اسعد زاهد احمد181358132052075017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات406.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد الحافظ مصطفى181359102051013070

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات406.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيمراد فؤاد عبد جميل181360142051013072

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات406.0اعدادية طوز للبنينتطبيقيعباس عصام الدين علي باقر181361182051037010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات405.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيسيف الدين سعد كامل راضي181362102051013057

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات405.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيفهد احمد كريم حسين181363102051026093

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات405.0ثانوية النبوغ للبناتتطبيقيسالي سعد فاضل عبود181364102052098008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات405.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسين علي جمعه عبد الحميد181365122051025031

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات404.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيمخلد عبد الرحمن وليد عبد الرحمن181366142051042040

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات404.0ثانوية دار الحكمة األهلية للبنينتطبيقيمصطفى عمر وليد كوسج181367102051045011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات404.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيام البنين محمد عبد صيهود181368162052165004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات403.0ثانوية الفوز للبناتتطبيقيمينا محمود رحيم قاسم181369132052099030

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات403.0اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيسعيد حيدر سعيد كاظم181370112051017017
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات403.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيمحمد االمير بشير جواد طراد181371112051021103

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات403.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحسين مهدي صالح عطيه181372152051005035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات402.8ثانوية المتميزين-الخضراءتطبيقيمعاذ محمد عباس سلمان181373102051002025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات402.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقياحمد حسين علي حسين181374112051019005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات402.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينتطبيقينور الحسين محمد جابر محيبس181375142051050029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات402.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحسين ثمين صبري عبد181376112051058042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات401.0ثانوية الرحمن األهلية للبنينتطبيقيعمر خالد صدام راضي181377112051035002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات401.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيعلي حسن احمد جاسم181378142051036043

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات401.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين حازم خماس خضر181379282051006038

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات401.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيعلي قاسم عبد الرضا كريم181380112051013039

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات401.0اعدادية النيل للبناتتطبيقيمريم عباس صالح مهدي181381222052169025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات401.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيديما سالم حميد مجيد181382122052089014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات401.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمصطفى احمد جاسم عبود181383142051018124

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات400.0اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيمحمد كاظم كاطع سلمان181384132051008046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات400.0ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد مهدي عبد العزيز181385142051064012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات400.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيخطاب سهيل نجم عبد هللا181386112051156023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات400.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعمر ياسين خضير احمد181387112051034014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات400.0اعدادية االبداع المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسين مظلوم عباس181388122051202060

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات399.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقياحمد محمود احمد شهاب181389102051003010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات399.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيكرار علي خضير عباس181390132051012098

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات398.0ثانوية غرناطة للبناتتطبيقيشروق عباس جابر رحمه181391282052074028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات398.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيسجاد فراس فليح حسين181392122051032039

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات398.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعلي فراس زامل تايه181393142051021067

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة550.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد كريم فاضل سلطان181394282051151696

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة545.0اعدادية الفداء للبناتتطبيقيفاطمه ياسين محمد جبار181395142052100025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة539.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيحسين مشتاق كامل كاظم181396162051309011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة536.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيياسر سالم حمد شهاب181397192051125022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة535.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيمصطفى كاظم هاشم جابر181398282051005050

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة535.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمحمد عدي خضير عباس181399132051004041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة534.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينتطبيقيمحمد ماجد جبار هاشم181400222051040039

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة530.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقياحمد عماد سامي خليل181401202051003013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة526.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةتطبيقييونس سه ردار عبد هللا شريف181402202051302083

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة526.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحسن مردان صدام مسلم181403162051033025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة523.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيزياد فريد طاهر صبيح181404162051449019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة522.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيحسين جبار محمد حسين181405282051005012
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة519.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد رعد سلطان عبد هللا181406252051008124

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة517.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحيدر طالب قيس طالب181407162051060061

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة516.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةتطبيقياري تحسين رشيد فقي احمد181408202051377020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة515.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد نزار جابر خلف181409162051083128

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة514.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقياحمد علي نعيم ابراهيم181410142051042004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة514.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيكميل عامر نادر حميد181411122051025076

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة510.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحسين اسماعيل عبدعلي يوسف181412162051038032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة505.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيحيدر ياسين محمد عبد الرضا181413162051038047

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة503.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقييوسف جاسب هزبر نعمه181414162051363294

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة502.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينتطبيقيحمزه صالح عبد االمير ياسر181415222051053006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة501.0النصر النموذجية للبنينتطبيقيعبد الصمد نوفل ورد سحاب181416312051024027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة500.0اعدادية يايجي للبنينتطبيقينوفل جودت مسعود عباس181417202051203012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة499.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيابو الحسن فرحان محمد فريح181418282051006003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة499.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمنتظر مصطفى طعمه جودة181419282051151817

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة498.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحسين علي كويطع حريز181420282051018025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة495.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيمروه عبد شلهوب سدخان181421162052380071

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة494.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيباسم هاني شاكر ناصر181422162051363041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة492.0ثانوية العرفان للبنينتطبيقيمجتبى محمد شريف يوسف181423202051057025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة488.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيحسين وليد حنون حسن181424222051300158

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة484.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينتطبيقيحسين جباري محمد حسين181425262051023010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة483.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد رضا محمود عبد النبي محمد علي181426162051019085

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة481.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين عوده سلمان181427162051365241

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة481.0ثانوية المعارج األهلية للبنينتطبيقيهاشم محمد مانع ياسر181428222051076026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة479.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيمحمد داخل عبدالصمد هاشم181429162051128066

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة478.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمحمد سلمان عبد الرزاق عاشور181430162051052049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة478.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحميد شفيق حميد حبيب181431162051006117

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة477.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسنين وليد خالد خلف181432282051006036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة469.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيمريم عمار ناجي عبد االمام181433162052184106

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة469.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي ناصر رديني شنيار181434222051010045

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة469.0اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين مهدي عواد181435112051017029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة462.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعمار عصام صالح عباس181436162051076085

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة461.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيامجد كامل عبدالخالق عبدالزهره181437162051128012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة459.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد عادل عباس عوده181438162051001014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة459.0ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيحوراء خليل راضي يوسف181439142052107004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة454.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيامجد علي عوفان مالخ181440162051355033
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة449.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيبهاء عودة عبد القادر محسن181441162051348004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة448.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيحيدر فراس هاشم عبد الزهرة181442162051089027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة448.0ثانوية السديد االهليةتطبيقيمحمد صباح عبدهللا عبد الزهره181443162051443046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة446.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيكرار علي حسين جحيني181444162051011057

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة446.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمحمد عدنان جبار مهدي181445162051010091

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة445.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقينجم عبد هللا سوادي ياسين181446162051359082

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة444.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمرتضى حسن ساكت كاظم181447162051038132

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة444.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيسجاد عادل موسى سفيح181448162051075038

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة444.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيحارث مجيد كاظم حسين181449222051069010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة443.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد عبد الحسن نصيف جاسم181450122051030132

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة443.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي محمد عبد جابر181451162051049100

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة438.0ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقيمحمد مالك طراد خلف181452222051358025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة438.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيذو الفقار عبد هللا كاظم علي181453142051013037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة437.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقياحمد مازن عدنان مجيد181454112051009005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة436.0ثانوية الخلود للبناتتطبيقيغدير حسن حسين علي181455122052093020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة436.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيكيالن عبد القادر عيفان حمد181456112051203187

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة435.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيسجاد عادل كاظم عطية181457222051013087

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة434.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيسجاد عبد هللا قاسم حبيب181458152051005056

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة432.0اعدادية هيت للبنينتطبيقياسامه خالد مالك عبد القهار181459192051014017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة431.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيجواد كاظم راضي زغير181460162051426007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة430.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعباس عقيل محسن حسين181461162051047081

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة429.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعباس حسين نجم عبد هللا181462222051003020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة426.0اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيمصطفى علي احمد حسين181463162051044056

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة425.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعلي خيون عبد الشريف حسين181464142051028046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة424.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمالك عقيل مالك فارس181465162051022097

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة424.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمرتضى جاسم صبر واشح181466152051009040

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة422.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيمصطفى شهاب احمد شهاب181467162051358219

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة420.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيفرح صالح جبار هاشم181468162052237033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة419.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد االمير دوير جالب181469162051358012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة419.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيزهراء ماجد حميد فيصل181470142052099018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة418.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيسليم خليل حطاب كاصوص181471162051358083

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة416.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيمصطفى رعد كريم هذال181472112051021117

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة416.0ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيبارق اسعد عطية فرحان181473162051370013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة415.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيمحسن ياسر نعمة شريف181474162051053104

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة415.0ثانوية العرفان للبنينتطبيقيحسين علي حسين علي181475202051057010
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة413.0ثانوية سامراء للبنينتطبيقيعباس جميل مزيد بدر181476222051092016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة412.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيمرتضى عبد االمير دوير جالب181477162051358208

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة411.0اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيكرار حيدر جواد كاظم181478262051009031

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة411.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيأمير علي عبد الواحد مصطفى181479142051017006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة409.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيغيث حيدر عبد مسعد181480142051016072

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة409.0الخارجيونتطبيقيمحمد سعد طالب قدوري181481142051400088

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة408.0ثانوية سامراء للبنينتطبيقيحسن صالح محسن عبود181482222051092007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة406.0ثانوية الصفوة للبناتتطبيقيزهراء عباس رضا موسى181483202052125006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة475.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيفاطمة ثامر اموري هاشم181484142052125028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة465.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيمريم علي سلمان م الح181485112052065052

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة463.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيكميل عبد الكريم عباس مكطوف181486142051027065

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة463.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينتطبيقيحسن سعود عطيه زويد181487222051079004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة459.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيحسين اديب عريبي منصور181488272051013032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة457.2ثانوية المصطفى للمتميزينتطبيقيالحسن رائد سليم محسن181489112051050002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة453.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيدعاء حيدر جبر عباس181490232052115009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة451.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيسجاد علي صابر محمد181491142051030025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة448.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقياحسان محمد كريم سعود181492112051032005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة447.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيعلي خليل إبراهيم داخل181493162051089038

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة447.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعلي عيدان حناوي محمد181494222051307131

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة445.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيمحمد سعود سليمان داود181495192051067041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة443.0ثانوية القدس المسائية للبنينتطبيقيحسين عوده عبد زيد نحل181496252051152023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة443.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيسجاد علي كاظم زبون181497282051022059

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة443.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيأحمد طالب طاهر صالح181498132051001009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة441.0ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقياحمد حسين علي خلف181499142051173001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة439.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيعلي غالب غافل حمد181500272051027036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة439.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيصفا عالء كاظم عبد الكريم181501232052117027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة436.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد علي محمد حسان181502162051001020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة436.0ثانوية الشنافية المسائية للبنينتطبيقيعلي سمير مزهر عبود181503242051205005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة435.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيحسين محمد جبر حسين181504142051030016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة433.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيمحمد الباقر علي خليل شعالن181505112051006120

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة432.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيسرى ضياء حميد ناموس181506112052072023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة431.0اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقيمحمد علي سلمان حسون181507232051001026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة431.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيوضاح هاشم نمر نده181508162051355305

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة429.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحسن مكي علي عبود181509162051007020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة428.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيعبد الخالق محمد مايح دويج181510152051071157
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة428.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيأحمد فاروق طه علي181511132051001011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة427.0اعدادية دجلة للبنينتطبيقيحسن طالب كاظم خابط181512262051020009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة427.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيسجاد حسين علي شايع181513152051071120

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة426.0اعدادية المهج للبناتتطبيقيفاطمه عدنان دعير زبون181514142052102029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة425.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيداود مهند غازي عزاوي181515142051021036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة425.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيتبارك عمار ناصر نعمه181516132052118012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة423.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي لؤي سلمان راضي181517262051205054

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة422.0ثانوية النجاة االهلية للبناتتطبيقيمآب محمد فهمي زهير مظهر181518102052131009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة422.0اعدادية الرفاعي  للبنينتطبيقيحسين جاسم طاهر سرسوح181519222051028006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة422.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيمنتظر هيثم مجيد محمد181520272051046088

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة422.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيكرار توفيق شبيب علك181521162051038101

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة421.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيمحمد قادر شمال بزل181522262051010057

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة420.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيعلي محمد علي محمود181523102051014066

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة420.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيعلي محمد صبري تومان181524102051008042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة420.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيحكم عقيل لطيف عبد الحسين181525102051026041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة420.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيسجاد عاشور يرو حاجم181526222051311075

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة420.0اعدادية الطارق للبنينتطبيقييوسف حسن محمد علي عبد181527102051042028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة419.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمؤمل عالء حسين بهير181528272051001098

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة418.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقياحمد ناطق محمد جبار181529292051013003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة418.0ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيدينا حسين علي عباس181530102052089004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة417.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيايه ضياء محمد مصطفى181531102052119004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة417.0ثانوية المعتصم للبنينتطبيقيرامي فارس شكر محمود181532182051090005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة416.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيسامر احمد محمد شكر181533112051049050

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة416.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيتبارك طالل حسين عبد الوهاب181534122052107013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة416.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيكرار علي رهيف حسين181535122051007086

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة415.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنينتطبيقيذو الفقار علي سليم حمزه181536232051069015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة415.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيابراهيم حافظ ابراهيم خليل181537202051005001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة415.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسمير سامي خليل ابراهيم181538102051022025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة414.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيمجتبى حمزه ناهي عليوي181539252051016019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة414.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيمحمد سليم خيري ناصر181540142051036056

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة414.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيأوس احمد كريم جاسم181541142051016017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة413.6ثانوية المتميزين-الحارثيةتطبيقيمحمد عبد الرزاق جبار سلمان181542102051028018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة413.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيحسنين محمد خير هللا سوادي181543162051307008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة412.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنينتطبيقيمصطفى يوسف حاجي شعالن181544242051251027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة412.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيمحمد ماجد حسين بليبش181545232051282018
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة411.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيشهد عبد السالم فاضل دحل181546102052120033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة411.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيسجاد طالب سعدون عبد181547142051030024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة411.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيرسول خالد فرج خلف181548192051043008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة410.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعلي صباح جبار دبخ181549152051011070

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة410.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيغسق فراس طه حسين181550132052091041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة410.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد عمر قاسم رحيم181551102051019109

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة410.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيبالل ثامر دهام عالوي181552192051040011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة410.0ثانوية المتميزينتطبيقيعلي جالل دعير عبود181553112051010015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة409.8ثانوية المتميزينتطبيقيسجاد حيدر عبد جبار181554132051016012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة409.0اعدادية األعراف للبنينتطبيقيمحمد يوسف عبد االمير محمد181555162051077059

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة409.0اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيياسر يحيى جاسم محمد181556102051024036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة408.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيمحمد حسن عاشور جبر181557222051036101

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة408.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقييوسف امجد صالح مهدي181558162051085090

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة407.0اعدادية التفوق االهلية للبناتتطبيقيلينة علي دخيل علي181559102052086011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة407.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعمار كاظم جعفر مريهج181560162051357326

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة406.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيليث احمد لعيبي حسن181561122051031121

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة406.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحسن فراس عبد هللا فزاع181562112051058036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة405.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتتطبيقيدنيا محمود عبيد جبر181563112052218007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة405.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيعباس مسلم حسين مطرود181564122051005019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة405.0اعدادية االمال للبناتتطبيقينورس محمود حميد اسماعيل181565112052070044

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة404.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيأحمد ناظم منصور سلمان181566162051022003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة404.0اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيحسين عمار محمد صالح هاشم181567102051043011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة403.0ثانوية االمل للبنينتطبيقيعلي ثائر علي حسن181568312051004014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة403.0ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيحسين علي هادي مجيد181569212051026009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة403.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيامامه حيدر كاظم صالح181570162052228006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة402.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيحسن حيدر ابراهيم حيدر181571212051011016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة402.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيسركون بهنان سوالقه شليمون181572112051021059

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة402.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنينتطبيقيحسن عوني علي احمد181573252051052005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة402.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيابراهيم فائز صالح عبد القادر181574102051013001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة401.0ثانوية الفالح للبنينتطبيقيسيف محمد مطشر شياع181575222051256007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة401.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيعمر حامد محمد عبود181576112051203171

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة401.0الخارجيونتطبيقيعلي حسين سيد حبيب181577122051400020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة400.0اعدادية المحبة للبنينتطبيقيانمار نبيل علي عباس181578112051003006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة400.0ثانوية المودة األهلية للبنينتطبيقيطه احسان علي عبود181579132051039002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة399.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا مؤيد عبد الجليل عبود181580162051497058
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة399.0ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيسبا مرسوم غزاي محمد181581102052089013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة398.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقينورهان باسم محمد حسين181582102052101047

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة398.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيسامي عبد الزهره جبارة كاظم181583282051151311

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة398.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقينور عمران مخور علوان181584272051024078

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة398.0ثانوية المستنصرية للبناتتطبيقيزينب عالوي كاظم هنيد181585232052116004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة397.0ثانوية المهندسين االهلية للبنينتطبيقيمجتبى احمد منحر عجالن181586142051181006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة397.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقييونس حردان خليل حسين181587212051067041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة397.0اعدادية المعالي للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء طيف فاضل عبد الواحد181588162052173024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة397.0ثانوية المنار األهلية للبنينتطبيقيمصطفى أيوب جرجيس عبد هللا181589102051036010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة397.0ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيمرتضى ستار حنش نهر181590142051001041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة397.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقياحمد عالء جبار جلوب181591112051200009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة397.0ثانوية الهدف األهلية للبنينتطبيقيسداد خالد واعي كاظم181592142051044003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة396.0ثانوية النيل المسائية للبنينتطبيقيكرار حيدر تايه عمران181593112051206023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة396.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمحمد علي حسين هليل181594282051011111

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة396.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيزهراء علي احمد خضير181595112052068022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة396.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيعلي جمال خميس جبر181596112051210055

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة395.8ثانوية كلية بغداد - زيونةتطبيقيايهم اسامه عقيل نافع181597142051010006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة395.0ثانوية ربيع بغداد األهلية للبنينتطبيقيمرتضى كامل محمود عتيوي181598132051051014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة395.0الخارجيونتطبيقياحمد عامر طاهر محمود181599132051400008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة395.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيسجاد عودة جبار كاظم181600282051017038

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة395.0اعدادية السياب للبنينتطبيقياحمد حميد خلف سلمان181601132051030004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة395.0اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيعلي عماد عزيز جوني181602112051017030

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة395.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيحسين محمد حسين جبر181603222051307048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة394.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيجعفر مثنى سلمان جاسم181604282051006030

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة394.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيعبد القادر انور صبحي عباس181605102051015035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة394.0ثانوية العامل للبنينتطبيقيكرار علي حمزه حسين181606232051026020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة394.0اعدادية حماة للبناتتطبيقياشجان سعد حامد علي181607112052084002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة394.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيحسين غازي عيدان راضي181608112051201023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة393.0اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيفضل هللا عباس حميد سعدون181609162051099027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة393.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيقصي عباس سرحان الزم181610112051020061

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة393.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيمهجه باقر محمود نجرس181611122052089039

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة393.0ثانوية نور الزهراء(ع) االهلية للبنينتطبيقيحسنين حميد فشك رجه181612142051184003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة393.0ثانوية اغادير المسائية للبنينتطبيقياحمد جمعه محمد جعفر محمود181613212051282004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة393.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيبلقيس طارق عباس عداي181614142052072012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة392.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي احسان ناصر امدلهي181615162051038072
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة392.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيشمس عماد عبد الهادي عليوي181616102052120031

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة392.0ثانوية الصباح االهلية للبناتتطبيقيزينب عبد الرسول ياسين محيسن181617142052132012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة392.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي كريم ولي برنجي181618262051005041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة392.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيسجاد احمد فندي مطلك181619142051048034

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة392.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقياحمد علي حسين حسن181620212051011003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة392.0الخارجيونتطبيقيغيث عدنان فليح حسون181621252051400046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة392.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي ابراهيم عيدان نابت181622112051009046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة391.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيحيدر مهدي صالح خلف181623142051026018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة391.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعلي عبد هللا احمد جاسم181624102051013099

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة391.0ثانوية االعتصام للبنينتطبيقيحسين علي جاسم حمادي181625162051143009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة391.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيمحمد جعفر سهر مري181626222051013064

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة391.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيبان سعد علي عبد181627112052068011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة390.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد ليث عدنان خلف181628102051026108

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة390.0اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيعلي هيثم صباح عبد الوهاب181629102051043027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة390.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيعبد هللا سنان نبيل محمد سعيد181630112051016073

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة390.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيعلي حسن فليح حسن181631132051030066

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة390.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيايات محمد لفته عباس181632142052145008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة390.0اعدادية كركوك المركزية للبنينتطبيقيعمر احمد تيك حميد181633202051001050

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد570.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيعذراء رشيد حسين صخيل181634252042084501

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد533.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرقية حازم زعيبل حسين181635132042118089

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد522.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيهبه عباس حسن كاظم181636122042136097

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد512.0ثانوية النقاء للبناتاحيائينور هادي حسين متعب181637272042101045

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد506.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيفاطمه عصام جوامير جداع181638182042244040

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد498.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايه ضياء حاتم طارش181639132042101009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد495.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائينبأ حسين جواد حسين181640142042099071

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد494.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيهاجر خيون جبار حسين181641142042225288

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد493.0اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي عبد الستار عبد الجبار عباس181642182041006106

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد491.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيطيبه علي حسين لجالج181643142042073104

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد490.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيبراء مشتاق طالب جاسم181644112042086012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد490.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمالك مجيد حمد نصار181645112042067133

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد490.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيزينب مهند فاروق مهدي181646112042112048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد489.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيايه محمد حسن سليم كاظم181647142042133008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد489.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد غازي فرحان181648262042144042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد488.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيعائشه كريم قدوري احمد181649212042293053

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد488.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيمدينه عبد الحسن وحيد شكاكي181650162042383208
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد487.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيكوثر محمد علي ناصر181651132042118222

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد487.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائياحمد قيس احمد منصور181652112041006009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد487.0ثانوية زرباطيه المختلطةاحيائيغفران فليح كاظم عبد181653262042172005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد485.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائينرجس فالح مهدي ضهد181654132042091121

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد484.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيمروه علي جلوب حمد181655142042194063

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد484.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيجعفر محمد عاشور عبد الساده181656162041110003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد484.0ثانوية االمال للبناتاحيائيغصون سعد جمعه عباس181657212042153040

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد482.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيسارة راسم محمد جاسم181658112042101025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد479.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيزينب سجاد شعبان عبود181659252042053062

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد478.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيرفقه وسام علي كاظم181660102042120044

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد478.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمحمد عباس كموش كاظم181661232041002237

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد478.0ثانوية التاخي للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم قاسم عباس181662142042081014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد477.0ثانوية نون والقلم االهلية للبنيناحيائيبشير عدي ابراهيم غثوان181663112041056004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد477.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيهديل حسين عبد هللا سعيد181664142042137051

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد477.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيحوراء كاطع سداوي طويهر181665222042321051

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد477.0ثانوية الصمود للبناتاحيائينرجس عبد الكريم عباس مهدي181666142042101046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد477.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيأمال ياسين جاسم حمادي181667142042138001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد476.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب شوقي عبد الكريم عبود181668252042062699

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد476.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء عصام كريم خضير181669122042107104

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد476.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينور عامر نوري عجمي181670192042383170

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد476.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيزهراء عادل حسن غضبان181671162042455022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد476.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيبراء فراس كاظم هدرس181672222042101015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد476.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي حميد مانع دايخ181673242041006046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد476.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيعلي رائد كاظم درب181674132041009029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد475.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائيبنين اياد محمود مصلح181675142042071010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد474.0اعدادية طوز للبناتاحيائيرؤيا حيدر باقر احمد181676182042181017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد474.0اعدادية الحضارة للبنيناحيائيمحمد فالح مهدي صالح181677182041059036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد474.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيمهند خالد ابراهيم كريف181678192041019072

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد473.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيامنه اركان حسوني محسن181679142042111024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد473.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيزكريا محمد عبد الصاحب امين181680142041021052

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد473.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحسام سعد احمد حمادي181681102041013036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد472.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيالق ماجد حميد توفيق181682102042117008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد472.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزينب علي هليل شمخي181683152042054136

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد472.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائينور طالب محمد خطاب181684212042094134

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد471.0ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيفاطمة وسام حسن عسكر181685112042096027
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد471.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد نمش181686142042090079

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد471.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائيياسر عدنان عبد الوهاب عبد الواحد181687162041358048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد470.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء حسين احمد مهدي181688132042110012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد470.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء حسين كاظم جياد181689132042086046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد469.6ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيياسر راشد فاروق سعيد181690142041010090

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد468.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحيدر عباس ياسين خضير181691272041027025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد467.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعبد هللا باسم شمال فرحان181692102041002100

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد467.0ثانوية المنار المسائيةاحيائياحمد طعيمه عبيد محمد181693292041150002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد467.0اعدادية عنة للبنيناحيائيمصطفى ميسر صبار صالح181694192041021066

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد467.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيطيبه عمر منصور عبد الحميد181695102042117072

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد467.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيسؤدد موفق عليوي خضير181696142042220074

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد466.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيسما عالء عبد العزيز عبد الحمزه181697242042123114

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد466.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيموده هاشم ناصر حسين181698212042095056

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد466.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيورود رشيد عطا هللا عبد181699142042093078

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد466.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيبنين صالح الدين وجيه جبار181700102042223025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد466.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد علي181701102041205124

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد466.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيمحمد احمد عباس حميد181702112041020075

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد466.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيهدى غالب عبد المطلب جار هللا181703132042117277

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد466.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيسجاد جسام محمد جاسم181704122041020054

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد465.8اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم نهاد جبر لفته181705132042070209

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد465.0اعدادية النصر للبناتاحيائيغدير صادق حسين حميد181706122042112169

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد465.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيياسمين حامد نعيم رحيمه181707142042196108

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد465.0اعدادية الشروق للبنيناحيائياحمد جاسم محمد زيدان181708122041032004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد465.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيمنتظر هادي رحيم بهك181709262041205105

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد465.0اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد ماجد حميد سليمان181710182041020012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد465.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيرحمه احمد رشيد مهدي181711132042099016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد465.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائييحيى فؤاد عبد الكريم توفيق181712132041252161

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد465.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي محمد غالم رضا181713142041027053

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد465.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعلي جواد حسين محمد181714122041013025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد464.4ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائياحمد رحيم سعيد كاظم181715142041010006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد464.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيرتاج فيصل غازي جسام181716142042104026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد464.0اعدادية العزة للبناتاحيائيزهراء حيدر نصرت سلمان181717122042118027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد464.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيتبارك سالم عبيد زعال181718112042121017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد464.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيمرتضى سعد عبيد سلمان181719232041253125

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد463.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمريم محمد جباره خلف181720132042100108
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد463.0اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيتقى قاسم عبد الكاظم عبد الحميد181721132042078042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد463.0اعدادية البيان للبناتاحيائيطيبه عيسى كاظم جحف181722102042096052

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد462.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائينور نصير ابراهيم علي181723122042098111

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد462.0الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيعلي حيدر محمد حسن181724142041046021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد462.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيمحمد رائد عباس جبر181725112041020080

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد462.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيدعاء سعد تركي عبد181726112042076044

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد462.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمحمد سامي جاسم كردي181727212041010091

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد462.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي حسين خزعل رحيمه181728112041058082

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد462.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيشهد داود سلمان حمزه181729132042092048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد462.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيحسين علي شاكر عبيد181730152041013028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد461.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسام علي عبد االمير عاصي181731272041011021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد461.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائينبأ عقيل سعد جمعه181732212042170129

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد461.0اعدادية الفداء للبناتاحيائينور وليد علي ماجود181733142042100155

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد461.0اعدادية قباء للبنيناحيائيمحمد سعيد شكر هللا قيطاس181734152041010079

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد461.0ثانوية االسوار للبناتاحيائيحوراء صالح جواد خسرو181735132042076004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد460.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيزينب احسان علي شناوي181736102042223066

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد460.0اعدادية زينب للبناتاحيائينور محمد مطرود كرمش181737142042110234

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد460.0ثانوية السيدة نفيسة للبناتاحيائيرحاب احمد عبيد مغير181738182042165011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد431.0ثانوية العامل للبنينتطبيقيعلي اياد عليوي عبيد181739232051026013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد427.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتتطبيقيغاده علي حسين كريجي181740122052088018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد425.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمحمد صادق جعفر هنبوش181741162051031025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد424.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقياحمد عادل محمد غاتي181742112051008006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد423.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيتبارك عمر احمد منصور181743112052067012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد423.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيمريم عقيل عزيز جاسم181744142052076047

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد422.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيحيدره حازم نعيم عبد181745222051356028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد421.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي حسين حمزه عزيز181746242051001049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد420.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتتطبيقيلينه احمد ساجت سالم181747102052136007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد419.0اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيعلي ماهر محمود خضير181748132051008030

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد417.0اعدادية سيناء للبنينتطبيقيسيف خالد شاكر محمود181749132051019013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد417.0ثانوية المحسن للبنينتطبيقيمحمد كريم خلف شندي181750212051225022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد414.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمصطفى فالح حسن سالم181751152051007122

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد414.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنينتطبيقيمأمون محمد جابر حسن181752272051033036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد413.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيتقوى محمد طالب محمد181753162052380022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد409.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيهدى جمال فاضل سامي181754112052072039

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد407.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيهديل عبد حسين فرج181755112052067063
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد402.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمنذر جمال صافي كاظم181756142051047130

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد401.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيخالد وليد خالد محمد صالح181757142051020026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد400.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد مناضل حسين181758142051022045

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد399.0ثانوية النظامية للبنينتطبيقيمخلد عبدالمهدي عباس جديد181759142051002022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد399.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيطيبه زيدون حافظ ابراهيم181760132052071032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد397.0اعدادية االخالص للبناتتطبيقيسجود عمار ناجي عسل181761112052112022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد397.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقينبأ كريم سعيد ثجيل181762142052080028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد396.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقينبأ عبدالغفور محمد صالح181763122052107053

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد396.0اعدادية الزبير بن العوام للبنينتطبيقيهمام مدين فليح حسن181764182051070105

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد396.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمحمد علي جعفر هنبوش181765162051031028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد395.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي حسن خميس عبود181766242051001048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد393.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيمحمد رعد عبد االله ابراهيم181767122051001024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد392.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيفاطمه حسين محمود علي181768142052079050

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد391.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيفاطمه علي جليل بصري181769162052294025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد391.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيساره علي كاظم شرهان181770142052145033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد391.0ثانوية بروانة للبناتتطبيقيخوله محمد سميان ذياب181771192052151006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد391.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى جالل خالد فخري181772132051010075

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس482.0ثانوية راوة للبناتتطبيقيتقى نعمه هويدي جديع181773192052145002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس480.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمحمد علي ملك عبد الحسين181774142051009071

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس476.0اعدادية النور للبنينتطبيقياحمد علي حسين بندر181775122051026005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس465.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيماريه صباح زيدان خلف181776102052101037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس465.0ثانوية ايالف للبناتتطبيقيغدير صبيح هاشم محمد181777142052105015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس462.0ثانوية الصقور للبنينتطبيقيطارق عبد هللا سعيد عبد181778182051018003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس462.0ثانوية المعارج األهلية للبناتتطبيقيزينب نهاد كاظم بردان181779222052175021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس459.0اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيحيدر سالم عجالن حرين181780142051049013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس458.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيسجاد عالء حسين احمد181781242051062048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس457.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي مصطفى علي حسين181782102051019078

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس456.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيرانيه قاسم عويد خضير181783202052154008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس455.0ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيسارة عماد رضا سبتي181784112052104014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس455.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيسامر سامي عبد الجبار ولي181785212051004025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس452.0اعدادية الغدير للبنينتطبيقيعبد هللا احمد اليذ فرج181786242051071031

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس451.0ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيانس اياد محمد طه181787112051041006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس451.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمحمد غانم عطوان ناصر181788162051357417

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس451.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيحسين مازن عبد الخالق حميد181789112051004051

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس450.0اعدادية الفجر للبنينتطبيقياحمد مجيد حميد فرحان181790192051037005
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس450.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيعلي شهاب احمد جاسم181791162051056046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس448.0ثانوبة ذو النورين للبنينتطبيقيعلي احمد عبد هللا غزال181792122051020011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس447.0اعدادية المهيمن للبنينتطبيقيعبد هللا اركان علي عبد الواحد181793272051035014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس446.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيمنتظر ليث راضي حسن181794112051013067

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس445.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقياوس ميثم رفعه مكي181795122051006010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس445.0ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيبراء محمد عبدالقادر حميد181796142051001010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس445.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيجاسم محمد سامي سبتي181797162051355042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس442.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقياحمد دريد رؤوف محلي181798122051006001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس440.0ثانوية المودة األهلية للبنينتطبيقيعلي حسين فالح محمد181799132051039007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس439.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيسيف عاصم صادق عباس181800102051019039

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس439.0اعدادية االخاء للبنينتطبيقيمهدي قاسم محمد حنين181801222051037023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس437.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمنتظر جواد كاظم يصغ181802142051047127

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس437.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتتطبيقيحوراء زياد كاظم محمد181803102052109014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس437.0ثانوية انوار الهدى االهلية للبنينتطبيقيحسين هادي جواد بهلول181804222051368004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس436.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي عادل باقر فاضل181805112051049087

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس436.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيمحمد ربيع هجول خضير181806162051131044

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس435.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيعلي فراس اياد عبد الرزاق181807252051205067

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس435.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيسجاد حسين وهب عليوي181808152051011048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس434.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيزينب مظفر جاسم صاحب181809122052107028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس432.0اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقياميمه صادق دريول خلف181810162052258001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس432.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيهبه احمد صالح جاسم181811102052101050

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس430.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيسيف منتظر هامل مطلك181812142051017040

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس428.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيمنتظر علي نجم عبود181813232051067075

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس428.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيحميد عقيل عبد الباري حميد181814162051357160

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس428.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أتطبيقيزينب زهير صدام فلوك181815252052062019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس428.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيمريم ستار جبار كاظم181816272052069036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس428.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيمالذ طارق عبد الوهاب عبد الرزاق181817102052119026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس428.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيذو الفقار علي حسين سلمان181818122051030050

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس427.0اعدادية الطليعة للبناتتطبيقيشمس احمد سالم سعيد181819232052088014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس426.0ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتتطبيقيعال راسل كاظم عوده181820132052087003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس426.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيعبد الرزاق نوفل عبد الرزاق موسى181821162051371135

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس426.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتتطبيقيكوثر حسين علي مذري181822132052281025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس425.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيمريم قاسم عبد الجبار عبد181823102052096033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس425.0ثانوية اسماء للبناتتطبيقيندى ضياء عباس راهي181824112052100020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس425.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمحمود مثنى محمود مجيد181825122051031152
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس425.0ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيفضل عباس عبد الحسن كاظم181826162051008026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس424.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيعمر ماهر صبيح صالح181827112051048011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس424.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيبتول فاضل عبد الساده عبد181828122052098012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس424.0اعدادية الخبير للبنينتطبيقيكاظم جواد عواد مزعل181829112051007038

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس424.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد عبد هللا181830122051201060

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس424.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزهراء عمار طالب كريم181831112052076020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس423.0ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيعائشه دريد عبد الستار عبد الفتاح181832102052093010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس423.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد بهاء زكي محمد181833102051026097

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس423.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتتطبيقياية ثامر معله داود181834142052141002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس422.0ثانوية القلعة االهلية للبناتتطبيقيغفران حميد سالم هربود181835222052204016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس422.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيعلي محمد عبد كحامي181836222051081027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس422.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيايهم احمد محمد نوري حاتم181837122051031026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس422.0ثانوية المستنصرية للبناتتطبيقيساره جبر نعيم جبر181838232052116005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس421.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيامنيه صادق سلمان عباس181839122052089003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس420.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيحيدر خليل ابراهيم عبيد181840222051001022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس419.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيزينب سعد درويش خضير181841162052309010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس419.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيمصطفى رجب حتحوت مدفون181842252051150217

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس419.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيرتاج حيدر قحطان جودي181843142052111011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس419.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمحمد وليد عبد الحي أبراهيم181844102051019115

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس419.0اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيحسين قاسم سعدون غضبان181845262051044010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس419.0اعدادية الشعب المسائية للبنينتطبيقيغيث عز الدين ابراهيم عزيز181846172051350237

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس418.0اعدادية الرميلة للبناتتطبيقيحوراء كاظم حسن هوزي181847152052044007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس418.0ثانوية الكفاح العربي للبناتتطبيقيحنين رعد فاضل عباس181848102052092005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس417.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيعثمان حيدر علي عواد181849102051029021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس417.0اعدادية المهج للبناتتطبيقيسبأ ظمير صالح عبد الرحمن181850142052102024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس417.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيزهراء حيدر هادي مكي181851132052080017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس416.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزينتطبيقيحيدر مناف عبد الكريم حسين181852122051001015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس416.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي حيدر عدنان حيدر181853122051030086

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس415.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيصالح حاكم عنون حنش181854122051007058

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس415.0ثانوية الخلود للبناتتطبيقيبنين عقيل غالب سمير181855122052093005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس415.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيهمام جبار عبود عواد181856112051005074

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس415.0ثانوية المفكر العراقي االهلية للبنينتطبيقيجاسم محمد قاسم عكباية181857142051187004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس415.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيمرتضى ازهر عبد االمير مهدي181858132051003064

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس414.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيسجاد احمد طارق محمد علي181859132051012048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس414.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتتطبيقيطيبه احمد ويس علوان181860312052058008
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس413.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيمجبتى عبد اليمه عبود عنون181861272051153154

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس413.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتتطبيقيموده سامر ادهم مسعود181862142052114007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس413.0ثانوية سومر للبنينتطبيقيمحمد امين محمد حاتم181863122051043024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس412.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمحمد سالم خلف فرحان181864102051013124

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس412.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيكاظم احمد توفيق محمد181865112051018104

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس412.0ثانوية المنار األهلية للبنينتطبيقيعز الدين محمد عبد الحميد عبد181866102051036005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس411.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيألمن حيدر صاحب لطيف181867112052065002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس411.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيالزبير مصعب زبير جودي181868102051014016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس408.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمصطفى قيصر فاضل مهدي181869212051002103

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس406.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيمرتضى اسماعيل زامل عماره181870142051003030

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس405.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينتطبيقيمصطفى احمد محمود شريف181871132051022031

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس405.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيحسين عالء حسين طوفي181872142051008016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس405.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيتقوى علي عبيد حسن181873102052110018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس404.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيفاطمه علي مجهول شكروك181874132052100037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس404.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقياحمد علي نعيم جاسم181875152051008006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس404.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقياحمد حسين محمد حسين181876122051025005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس403.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم ازبين181877152051008043

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس403.0اعدادية التقى للبناتتطبيقيرند فراس حسين داود181878112052071016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس403.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعباس ليث صباح عبد االمير181879112051049065

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس403.0ثانوية الصديق للبنينتطبيقيمحمد احمد كريم علوان181880232051027016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس402.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيحسين علي عباس عبود181881112051020024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس402.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقينور احمد خليل احمد181882132052118076

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس402.0اعدادية الخبير للبنينتطبيقيمحمد علي مؤيد عبد العزيز عبد الواحد181883112051007045

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس401.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتتطبيقيبنين عمار موسى عبد السادة181884272052070006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس401.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقياحمد راجي عبد المطلب مطشر181885222051364003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس401.0ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقياحمد عماد فهد حسين181886112051041004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس401.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيايمن وطن حمود جبر181887222051300013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس400.0ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيمهدي عبد الباري عبد الرسول محمد181888162051370105

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس400.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحسنين محمد فائق خليل181889132051012028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس400.0اعدادية االمال للبناتتطبيقيزهراء ضياء سلمان طالل181890112052070019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس400.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينتطبيقيعلي هشام ابراهيم حمود181891132051025018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس399.0اعدادية الشعب للبناتتطبيقيعواطف رحمان ناهض محسن181892132052098024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس399.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيسجاد لؤي هادي رؤوف181893112051018058

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس398.0اعدادية الرميلة للبناتتطبيقيوسن احمد كاطع نحو181894152052044053

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس398.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين شاتي ناصر181895162051060130
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس398.0ثانوية سومر للبنينتطبيقيعمار جسام محمد سالم181896122051043022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس398.0الثانوية الشرقية للمتميزينتطبيقيطه علي عباس جاسم181897142051046007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس397.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيعلي صادق شمال خلف181898122051006027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس396.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيعبد هللا اسامه علي احمد181899162051491027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس396.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيحيدر عباس عبود محيسن181900152051008030

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس396.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيُعال مهدي كاظم عبد عون181901112052084032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس396.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي مصطفى قاسم هاشم181902162051084183

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس396.0ثانوية الحارثية للبناتتطبيقيبان ريسان علي مصطفى181903102052112001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس396.0ثانوية بابل للبناتتطبيقيغفران طالب كاتب حطاب181904122052095021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس396.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتتطبيقيوفاء حسين عباس جواد181905102052106016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس395.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي تحسين علي حسين181906102051022044

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس395.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيزبيدة ثائر داود سليمان181907102052099005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس395.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيخالد محمد شكر رزوقي181908132051001032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس394.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيجعفر نجم عبد الساده نعمه181909152051071049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس394.0ثانوية دار الحكمة األهلية للبنينتطبيقييوسف فراس عبد الحسن كاظم181910102051045012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس394.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيسجاد خالد عبد هللا جبر181911112051058064

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس394.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيامين حمد هللا مطر رجه181912192051071008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس394.0ثانوية فاطمة بنت الحسين للبناتتطبيقيبراق كريم جاسم حمادي181913142052096002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس394.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى جاسم محمد عبد القادر181914162051108059

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس393.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيطيبه صالح راضي محسن181915132052117033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس392.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيالمرتضى مقدام خلف برغش181916142051201034

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس392.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعلي شعالن علوان عنبر181917222051072024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس391.0الخارجياتتطبيقيمريم ضرغام عباس كريم181918252052401028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكاترونكس390.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعبد الرحمن رياض عيدان لويس181919102051017042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي512.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيليث هادي عبد الكريم خزعل181920162041075156

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي500.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائياحمد حسين قاسم نحيو181921132041023003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي496.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائياحمد علي احمد كاظم181922212041001009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي496.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحسين قاسم كامل حسين181923142041021043

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي494.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائينور الهدى قحطان عدنان جاسم181924232042115183

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي489.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيشمس احسان صبيح جلوب181925122042117020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي488.0اعدادية القناة للبناتاحيائيايالف فاضل غانم فياي181926132042072009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي488.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء شاكر شكر محمود181927152042047059

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي484.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيمحمد عبد الستار فالح علي181928192041106045

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي480.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيابرار باسم شريف انصيف181929142042086001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي480.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمدين مهدي عبد كريم181930212041005153
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي476.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيساره علي حسين محمد181931162042155013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي475.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيعباس عماد جسام عواد181932212041026024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي471.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيأحمد المصطفى وفاء كامل علوان181933162041084001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي470.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيميالد حسن عطا هللا خليفة181934212042138150

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي467.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيسجى مالك شريف حاتم181935162042458055

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي467.0ثانوية السالم للبنيناحيائيخالد عبد لفته محمد181936182041044020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي464.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمحمد فهد طارش ساجت181937142041019098

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي464.0إعدادية المروج للبنيناحيائيالحسن محمد قاسم عبيد تايه181938142041013012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي464.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد باقر رياض عريبي مكلف181939152041001101

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي463.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائياحمد عباس كريم عباس181940122041022008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي462.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيسجاد عدنان جاسم محمد181941122041020056

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي460.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيحيدر خميس جسام نصير181942192041009094

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي460.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيماريا محمد كامل مجيد181943212042294173

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي460.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيحارث محمود وهب عجمي181944122041020038

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي459.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيخديجه غازي صنهور عبد علي181945142042083010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي459.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائينجم عبد هللا فرج عبد181946222041046086

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي459.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيروان رائد فاضل دهري181947102042139013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي458.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا صابر عبد الستار كريم181948212041004078

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي458.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيغاده علي حسين راضي181949142042133055

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي458.0ثانوية النضال للبناتاحيائيبراق حيدر جعغر ارهيف181950102042102008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي457.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيدانيه احمد صالح هادي181951132042117082

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي455.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا احسان ماجد حسن181952222041311042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي455.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد رحيم عبد هويل181953222041003013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي454.0ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي خالد عبد العالي خشان181954162041003015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي454.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي وميض كامل كاظم181955222041003250

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي454.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيبنين حسين هادي علي181956142042224014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي453.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيعبد هللا غازي دعبل عطيه181957142041008050

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي452.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائيعبد الكريم فاضل حسن علي181958212041217011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي452.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيايهم امين ياسين ابراهيم181959222041058014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي451.0إعدادية المروج للبنيناحيائيفائز محمد حسين نصيف181960142041013066

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي451.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيسجاد عايد صالح جوي181961262041027060

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي450.0اعدادية زينب للبناتاحيائيحوراء فاضل كامل حسون181962142042110067

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي450.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد الرزاق عبد الستار عباس حسين181963112041005057

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي450.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيمصطفى ضياء علي مجيد181964192041019067

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي449.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيمكرم فاضل حسين علي181965182041065032
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي449.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرسل علي محسن علي181966132042094017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي448.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين عذاب عبد رضا181967262041016023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي448.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيصفا بسام طالب داخل181968122042086028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي447.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيدانيا صالح سلمان جواد181969142042134050

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي447.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينرجس رحيم عباس جار هللا181970152042046229

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي447.0اعدادية التقى للبناتاحيائياسيا عماد عبد الحسين مجيد181971112042071010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي447.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائينور اسعد علي حسين181972142042124066

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي447.0ثانوية الزوراء للبنيناحيائيهمام حبيب صخي جابر181973142041001040

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي447.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيليث ازهر شكري محمود181974112041048017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي447.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيمحمود امير ابراهيم محمد181975192041019062

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي446.5ثانوية المتميزات - المنصوراحيائييسر عباس فاضل صادق181976102042078215

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي446.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيمنتظر جليل مشكور ثجيل181977142041042048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي446.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائيعمر عبد الحميد علي حسين181978212041217018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي446.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيايمان حسين كريم كاظم181979142042100020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي446.0اعدادية السنية للبناتاحيائينورا فايز حسين فدود181980242042102286

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي446.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيباقر شهيد خزن جوني181981222041028014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي445.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينه رافد خليل ابراهيم181982112042088026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي445.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيايات حسن هادي حسين181983122042231008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي444.0ثانوية القحطانية للبنيناحيائيعماد الدين طارق محمد منصور181984182041123015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي444.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيهدى جامل راشد عبيد181985122042090084

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي444.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيايالف حاتم حسين غافل181986232042079009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي444.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء رائد صاحب عبد الحسن181987152042080131

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي443.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيياسر احمد محمد سعيد عبد الباقي181988142041016139

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي443.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيحوراء نجاح خلف سلطان181989142042193025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي443.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيباقر فضاء محسن ربيح181990262041033015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي442.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيابراهيم احمد فاروق محمد181991232041031004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي442.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائيساره عباس زغير رسن181992132042075032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي442.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيحامد شاكر محمود محمد181993142041011031

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي442.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيروان رحيم مجبل حسين181994142042105021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي441.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيهبه نعمه عبد العباس درويش181995232042116061

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي441.0ثانوية دجلة للبناتاحيائينور سعد موسى جحالي181996142042078114

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي441.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيهبه هللا علي ارحيم كاظم181997142042101051

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي441.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيحيدر خضير جمعه سفيح181998132041017024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي440.0اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيباقر علي حسين قند181999222041030006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي440.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيمروة جمعة عبد هللا عنبر182000112042218070
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي440.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد الجليل محمد عبد المحسن182001202041001201

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي440.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيهاجر سعد مجيد حاجم182002142042135039

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي440.0ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد االمير كاظم حسين182003142041034022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي439.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي رضا نور عبود182004132041012080

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي439.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمصطفى محمد حسين عبد العزيز182005122041013047

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي439.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد احمد منور182006312041070159

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي439.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيغفران خضير عباس محسن182007232042122030

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي439.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيغسق محمد احمد زيدان182008112042080105

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي439.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحسن علي ابراهيم حمادي182009102041013039

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي439.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائياية صفاء حسين علي182010142042145047

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي438.2اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمصطفى عبد الكريم عباس رزوقي182011272041005179

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي438.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيحسين خالد جاسم حمادي182012142041048015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي438.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيحنين علي فاضل عبد اللطيف182013102042223034

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي438.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيسما عبد الكريم مهدي هادي182014112042075048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي438.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين كاظم حميد بديوي182015122041007037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي438.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيجالل عبد الجبار عويد حنفيش182016142041169007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي438.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائياستبرق منير لبيب رحيم182017112042074002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي438.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيرقيه صايل شهاب حمد182018122042080023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي438.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائياالء خلف ضاري حمادي182019192042173004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي438.0اعدادية البتول للبناتاحيائيسرى سلمان داود جمعه182020112042072079

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي438.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد هللا ماجد ياسين محمد182021102041022054

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي438.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيحسين حامد مجيد كريم182022272041046024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي438.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيطيبه عالء هلول كاظم182023262042143080

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي438.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيجنه عامر حسين حميد182024272042059033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي437.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمحمد عماد عبد الحمزه مهدي182025262041009125

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي437.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيداليا قاسم عبد الرزاق محمد182026112042067042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي437.0ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيمنار حسين محمدعلي محمد حسين182027102042092021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي437.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيقنوت طالب فليح حسن182028142042074125

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي437.0اعدادية االنوار المحمدية للبنيناحيائيمحمد علي خلف جامل182029192041072018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي437.0اعدادية النصر للبناتاحيائيسميه محمد سلمان عسكر182030122042112148

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي437.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيدانيه علي طالب عاكف182031112042074025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي436.0ثانوية التاخي للبناتاحيائيساره محمد خالد عبد هللا182032142042081021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي436.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيزينب علي نوري علي182033142042194044

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي436.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد طالب كاظم خليف182034262041012135

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي436.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائييوسف محمد كزار خليفة182035112041032092
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي436.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيسجاد عباس علي هاشم182036152041001052

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي436.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيهاجر عبد الستار حسن مالو182037142042117068

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي436.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيقطر الندى علي سالم عباس182038232042117160

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي436.0اعدادية الشعب للبناتاحيائينور الهدى غانم رضا عباس182039132042098162

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي436.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائينور عمر حسن حمادي182040102042221120

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي436.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيفاطمة زاهد عبد الواحد محمد182041142042199029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي435.0اعدادية الفوز للبناتاحيائينرجس محمد قاسم حامد182042122042094268

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي435.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيسجاد عباس علي احمد182043132041003027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي435.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائينبأ غني حسين علي182044212042137151

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي435.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعلي عدي حمدان عبد هللا182045112041156074

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي435.0ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائينور مجيد حميد سعد182046232042301016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي435.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائينور علي محمد هاشم182047132042079058

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي435.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيفاطمة نجاح جبر شمخي182048262042109084

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي435.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعبد هللا صفاء ناظم عبد هللا182049252041009144

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي435.0اعدادية الحود للبنيناحيائيمحمد عبد العال رمضان محمد182050172041040007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي435.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيغدير حسن عبد فرج هللا182051152042080253

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي435.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيواثق صباح حسن محمود182052142041208271

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي435.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيفهد كامل حميد شنون182053112041016087

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي435.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيحوراء هادي اسماعيل عبد الحسين182054142042132030

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي435.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيصابرين كريم حسين عبد هللا182055152042051127

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي434.3ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيبتول احمد علي عبد الحسين182056142042095017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي434.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسن علي حيدر علي182057232041019033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي434.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائييسر احمد قحطان امين182058112042221064

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي434.0ثانوية سومر للبناتاحيائيامنه هالل حريجه سلمان182059142042072012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي434.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيمسره حيدر ايواد ضاحي182060262042086161

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي433.0ثانوية ارض العجائب االهلية للبنيناحيائياسامة حيدر جاسم حمد182061102041064003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي433.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمرتضى حسين مطشر غليم182062152041011166

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي433.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيحسين سعد محمد سعيد182063112041058042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي433.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد محسن جبير فيحان182064102041013142

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي433.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيتبارك عدنان علي كاظم182065142042137010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي433.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيحوراء محمود صبوح بجاي182066152042049024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي433.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةاحيائيزياد عدنان جاسم لفته182067112041164002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي433.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيضحى فاضل علي سهيل182068132042099027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي433.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزهراء اسامة عباس حاوي182069142042095039

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي433.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنيناحيائيعبد المهيمن حيدر ياسين عطية182070132041007007
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي432.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيعباس فايق صدام كاطع182071112041020046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي432.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيابراهيم برهان جاسم حسين182072212041022001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي432.0اعدادية النهار للبناتاحيائيمالك حسين علي محمد182073112042127056

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي432.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيعلي مروان علي حنتوش182074142041064026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي432.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينبأ حسن محمد زيدان182075132042101085

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي432.0الخارجياتاحيائيرنا محمد علوان كاطع182076112042401062

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي432.0الخارجياتاحيائيعلياء حسين محمد احمد182077212042401084

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي432.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمصطفى ساجد دبس ناصر182078142041019109

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي431.0اعدادية الجهاد األكبر للبنيناحيائياحمد مؤيد جاسم طه182079132041013002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي431.0ثانوية الزوراء للبنيناحيائيجاسم محمد عدنان علي182080142041001008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي431.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمينه زياد فرج عبد الستار182081132042073098

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي431.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيمحمد جميل سلمان خفيف182082262041205079

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي431.0ثانوية الصفوة للبناتاحيائياية عماد اسماعيل حسين182083202042125005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي430.0اعدادية السياب للبنيناحيائيميثم سالم فرج علي182084132041030103

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي430.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيمصطفى احمد شكر محمود182085102041016052

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي430.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسين اكرم حاتم جبير182086152041004019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي430.0ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائيعلي صالح عبد الزهرة خشن182087112041210043

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي430.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيذو الفقار عادل عبد راضي182088222041091072

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي430.0اعدادية النهار للبناتاحيائيزينب عباس حسن غافل182089112042127024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي430.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيلبنى عبدالقادر قاسم مجيد182090132042283121

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي430.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسين حيدر كاظم جاسم182091122041030043

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي430.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيباقر سامي قاسم خلف182092222041033025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي430.0الخارجيوناحيائيايمن اثير محمد سمير محمود182093132041400008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي430.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيتبارك علي جمعه ناموس182094212042098044

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي430.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمل احمد عبد الستار بعيوي182095242041001218

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي430.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيآمنه هاشم جسام محمد182096102042090003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي430.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيهديه احمد سلومي عذاب182097142042147016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي430.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيايه محمد علي صاحب مطرود182098142042090012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي430.0ثانوية ذو النورين للبنيناحيائيذو الفقار لؤي عباس شاكر182099112041019011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي430.0اعدادية الماثر للبناتاحيائينور كاظم محمد جبر182100152042051172

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي430.0اعدادية المحبة للبنيناحيائيمحمد حيدر علي ابراهيم182101112041003023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي430.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمقتدى جالل شنتة جبر182102222041003389

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي429.0اعدادية قباء للبنيناحيائيموسى عبد الحسن داعر جياد182103152041010122

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي429.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيشهد احمد سلمان محمد182104122042110059

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي429.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيحيدر فاضل محمد عباس182105112041004034
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي429.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائياالمير سامر محمد عليوي182106112041006011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي429.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيايه احمد محمد علي182107132042091014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي429.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمرتضى احمد عزران طاهر182108222041053170

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي429.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيضمياء ثامر عباس محمد182109152042054179

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي429.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيطه يوسف عبد هللا حسن182110122041020063

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي429.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيدانيه مكي سلمان نعمه182111102042115037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي428.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيآمنه خليل ابراهيم عبد هللا182112122042107011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي428.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيرتاج رياض مدرع مصحب182113312042065007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي428.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزهراء احمد خضر عبد الغفور182114142042134070

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي428.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيسجاد حسين اسماعيل سلمان182115122041032031

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي428.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيابراهيم فالح عبد الحسن موحان182116122041031005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي428.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمصطفى عبد الكريم فرج تعيب182117102041013152

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي428.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيحوراء احمد حميد حسين182118102042117030

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي428.0ثانوية البتول للبناتاحيائيايات حسن عجيل عبود182119262042075011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي427.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعبد هللا نبيل غركان سرحان182120262041011109

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي427.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيحيدر عدنان عبدالكريم عباس182121162041140018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي427.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيرفل عبد السالم محمد حسين182122142042138013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي427.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد علوان182123122042107108

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي427.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيبالل قتيبه قيس محمود182124112041200011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي427.0ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيكرم ساطع اكرم حسن182125212041231007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي427.0اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيسجاد حسين علي كشيش182126102041015021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي427.0اعدادية الداخلية للبنيناحيائيالحارث رفعت فاروق محمد182127102041033003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي427.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيمنار عبد الرسول نعيم جالب182128122042102078

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي427.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيحيدر مهدي نوري ابراهيم182129212041088020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي488.0ثانوية الفوز للبناتتطبيقيزينب محمود لطيف علك182130132052099018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي464.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيسجاد عبدالحكيم حميد محمد182131162051140028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي460.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيسجاد علي عبد الحسن جواد182132282051151336

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي444.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي موح داغر لفته182133282051151528

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي440.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيفاخر علي خرنوب الزم182134162051135050

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي438.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيسجاد احمد عبد الجليل عبد الكريم182135122051031072

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي436.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمؤمن جاسب زغير بريدي182136282051021061

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي436.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقياحمد سعود عبد الحسن مجيد182137162051363015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي432.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمحمد تقي ثامر تقي يونس182138262051001052

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي432.0ثانوية الخضراء للبناتتطبيقيمروه مثنى خضير عباس182139102052089021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي431.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتتطبيقيشهد محسن علي ساجت182140142052147002
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي429.0الخارجيونتطبيقيمصطفى جواد جاسم حمادي182141102051400047

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي426.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينتطبيقياحمد حميد رشيد حمادي182142102051202005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي424.0الخارجياتتطبيقيعال قاسم محمد محمد رضا182143122052401030

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي421.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيسجاد فارس عبد الكاظم دخنه182144122051031076

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي421.0اعدادية الوحدة للبنينتطبيقيجواد يحيى جواد علي182145252051005003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي421.0ثانوية بيت العلوم االهلية للبنينتطبيقيحسين طارق حسين محمد182146132051032004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي419.0اعدادية المؤاخاة للبنينتطبيقيحيدر محمد صيهود عبد الحسين182147272051037016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي419.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيعلي حيدر يوسف جاسم182148142051036046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي419.0اعدادية الفهود  للبنينتطبيقيادم سليم زباله غيالن182149222051046003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي417.0اعدادية فدك للبناتتطبيقيرقيه علي قاسم كاظم182150212052156011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي416.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحسن بشير جواد اسماعيل182151122051030023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي416.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيامير سمير حسين واوي182152272051150021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي416.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقينمر حسام نوري فهد182153112051004124

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي411.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيعبد الرحمن فالح حسن كريم182154212051011033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي411.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينتطبيقيعبد االله شوكت ناجي طه182155102051203019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي411.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقياوس محمدرؤوف لؤي احمد182156162051119006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي410.0اعدادية الفجر للبنينتطبيقيطه علي عبد هللا عبد182157192051037013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي410.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيساره محمد فؤاد مجيد182158132052100026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي409.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيمحمد ظاهر نايف ابراهيم182159112051005057

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي409.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحسن منذر سعد حسن182160282051002020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي409.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسين احمد فارس نجم182161162051047036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي408.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيعلي منير كاظم حسوني182162262051049028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي408.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيعبد هللا محمود شمران شعالن182163112051008034

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي408.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيعباس خضير رحم هليل182164262051049013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي408.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقيايسر نجم عبد هللا مناحي182165142051182011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي405.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيحسين رياض حسن محمد علي182166142051169010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي404.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحسين علي حميد منشد182167122051031054

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي404.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيجعفر خالد عجيل مالك182168102051026030

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي402.0اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقياحمد علي محمد مهدي182169112051017005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي401.0الخارجيونتطبيقيمحمد مهدي فيصل هندي182170142051400098

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي399.0ثانوية البصير االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا فياض عبد االمام يوسف182171162051412018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي399.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيعبد هللا مازن ياسين حسين182172222051013039

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي398.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيعلي رائد علي كريم182173112051006089

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي397.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيياسين عبد الغفور ردام كيطان182174212051005029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي397.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيسهى حسن عبد الهادي احمد182175142052076033
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي397.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيحسن قاسم حسين حمود182176282051021011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي397.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيعبد الملك حماد محيسن خليف182177192051060020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي396.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزهراء طارق زياد عبد السيد182178112052076019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي396.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقياحمد غسان محمد مهدي182179142051020005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي393.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيبنين حميد جاسم خليف182180112052108008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي392.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعبد هللا باسم نفل سمير182181112051058092

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي392.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقياحمد سامي جبار صبري182182142051005001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي392.0ثانوية سومر للبنينتطبيقيحاتم كريم محمد حاتم182183122051043006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي391.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيباقر عبد االمير داخل زيدان182184132051250012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي390.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمصطفى قاسم صبري جمعة182185162051002154

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي390.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيمصطفى محمد فليح عبد العباس182186222051307197

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي390.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيشفق كاظم بشان عبد182187122051002034

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي390.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيسجاد وحيد دنوف عبود182188222051010024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي390.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيرقيه عدي هادي حمدان182189122052089016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة481.0اعدادية الزهور للبناتادبيزينب بدري حميد عذاري182190142022080031

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة475.0اعداية الهدى للبناتادبينور عبد الكريم قاسم محمد182191142022077055

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة475.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيموسى محمد داخل حسين182192142021049109

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة473.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتادبيساره مالك عبد الصمد جاسم182193132022088006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة471.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبينرجس شبيب مطلق ديوان182194112022150029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة460.0اعدادية سيناء للبنينادبيامير علي عبد خماس182195132021019003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة460.0اعدادية الغزالية للبنينادبياحمد عماد سعد محيبس182196102021008005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة459.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيعلي نجم عبد هللا محمد182197122021002033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة457.0اعدادية االنتصار للبناتادبيسلى نهاد ابراهيم نجم182198132022091061

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة456.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسين محمد يوسف أسحاك182199142021038049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة456.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي ناهض علي سلمان182200122021048089

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة455.0ثانوية سومر للبناتادبيزهراء داخل نعمه عبيد182201142022072034

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة451.0اعدادية البشير للبنينادبيمحمد جاسم خلف راضي182202142021036089

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة451.0اعدادية االمال للبناتادبينبأ صادق حسن كشكول182203112022070078

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة450.0اعدادية ابابيل للبنينادبيعلي حسين عبد هللا زغير182204132021011062

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة450.0ثانوية الموعظة المختلطةادبيمحمد سالم فرحان سرحان182205262021165010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة449.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيزينب عادل ناعم غيالن182206152022054053

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة448.0اعدادية الهدى للبناتادبيغفران خالد خلف علي182207152022047081

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة448.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيسجاد جعفر علي حسين182208142021019064

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة447.0ثانوية الخضراء األهلية للبنينادبيطه رياض محمد حسن182209102021038003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة447.0ثانوية الندى للبناتادبيجنات قيس عبد ناهي182210142022302013
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة447.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمصطفى عبد الواحد عباس محمود182211122021048113

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة447.0اعدادية التسامح للبناتادبيزينه عماد فاخر حسين182212142022076074

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة446.0اعدادية يافا للبناتادبينور قصي حاتم محمد182213132022107148

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة446.0الخارجيونادبيمحمد بشير ابراهيم كاظم182214142021400194

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة446.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيمحمد عمر طه محمد182215112021033060

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة446.0ثانوية دجلة للبناتادبيمنار جمال حسن صالح182216102022095061

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة446.0اعدادية طه االمين للبنينادبيعلي احمد جواد مهوس182217262021026044

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة446.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسجاد سلمان حسن علي182218142021024129

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة446.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيشهد مثنى فاضل علي182219122022134107

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة445.0اعدادية االعظمية للبناتادبيزهراء محمد عبد الرحمن محمد182220132022073058

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة445.0اعدادية البراق للبنينادبيعباس حيدر صدام طاهر182221152021002085

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة444.0اعدادية يافا للبناتادبيضحى سالم خريبط شاطي182222132022107101

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة443.0ثانوية الريحاني االهلية للبنينادبيمهند صادق جعفر رشيد182223142021165013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة443.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيتماره عدنان خليفه حسين182224142022067040

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة443.0اعدادية البطولة للبناتادبيأيه خليل ابراهيم عالوي182225102022110004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة443.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمؤمل عادل سفاح سكران182226132021011078

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة443.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيفاتن غني كامل كريم182227112022081037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة443.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيسيف سعد كريم مالح182228152021018048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة443.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد صالح احمد شمخي182229142021038132

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة443.0ثانوية ام البنين للبناتادبيغدير محمد ابراهيم عبد182230132022080064

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة442.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمنتظر كريم محمد زوير182231142021029079

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة442.0ثانوية سامراء للبنينادبيحسين كاظم عبد قاسم182232142021031021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة442.0اعدادية التضحية للبناتادبيزهراء حسن عيدان رحيمه182233122022091017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة442.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيايه صالح علي سليمان182234142022067026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة441.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيمنار محمد كامل حسن182235132022111094

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة441.0إعدادية المروج للبنينادبييوسف عادل عباس حمود182236142021013168

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة441.0إعدادية المروج للبنينادبياحمد عبد الرضا ضيدان حمود182237142021013007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة441.0ثانوية الفاروق للبنينادبيعباس محمد محسن سهيل182238142021054013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة441.0اعدادية البتول للبناتادبيهيا عبدالجواد علي احمد182239112022072144

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة441.0ثانوية السجى للبناتادبيسماء محمود شهاب احمد182240112022138022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة439.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيمحمد سعيد سكران علي182241132021024098

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة439.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحبيب علي حسين عبد هللا182242142021024048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة439.0اعدادية الشعب للبناتادبيزينب رائد ابراهيم عوده182243132022098085

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة439.0اعدادية المحبة للبنينادبيمحمد جبار كامل جبار182244112021003027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة439.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمود علي قاسم علي182245152021013098
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة439.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحسين راسم عوده صاحي182246142021028034

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة439.0اعدادية زها حديد للبناتادبيحوراء عدنان صابر محيسن182247132022130010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة438.0اعدادية ام القرى للبناتادبيشهد محسن جليب علوان182248142022079090

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة438.0ثانوية عدن للبناتادبينور العيون مالك كاظم جعفر182249112022094089

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة438.0ثانوية المسعودي للبناتادبيايه مهند عبد الكاظم حميد182250232022095007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة438.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد قاسم حسن جلوب182251152021013094

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة438.0اعدادية الخطيب للبنينادبيمصطفى محمد صالح خلف182252122021034124

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة437.0ثانوية عدن للبناتادبيهبه حسن مصطفى حسن182253112022094095

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة437.0ثانوية الفوز للبناتادبينور احمد طارق ماجد182254132022099047

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة437.0اعدادية االزدهار للبناتادبيعبير محمد عثمان ناصر182255122022090057

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة436.0اعدادية بلقيس للبناتادبياسيا ليث باسل احمد182256132022071007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة436.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيعبد هللا تركي عبد سالم182257122021016012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة436.0اعدادية االعظمية للبناتادبيانوار خليل اسماعيل خليل182258132022073006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة436.0مدرسة اجيال نينوى العراقية االهلية المختلطة تركيا-انقرةادبيزمرد رعد احمد عبد الكريم182259132022226001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة436.0ثانوية عدن للبناتادبيدعاء حازم محمد حسين182260112022094024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة436.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء جبار شالكه مطر182261152022048043

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة436.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحيدر محمد علي صباح182262122021048036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة435.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيبسام عادل عذاب زاير182263152021007033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة435.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبيسجاد جاسم محمد مالك182264142021050013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة434.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيأيه عباس ضايف محمد182265112022114004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة434.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيمحمد علي حميد مجيد182266112021189103

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة434.0اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء احمد كريم عيسى182267122022127027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة434.0اعدادية االمال للبناتادبيغسق عمر فاضل حسن182268112022070059

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة434.0إعدادية المروج للبنينادبيعبد المهيمن سوران صالح حسن182269142021013075

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة434.0اعدادية البيان للبناتادبيفاطمه قيس هاشم راضي182270102022096077

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة434.0اعدادية الناصرة للبناتادبيهاجر عباس عبيد حسين182271142022133090

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة434.0اعدادية الرشد للبناتادبيام البنين حيدر كاظم محسن182272132022109004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة434.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيصفاء خالد منصور شراتي182273152022053048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة433.0اعدادية جرير للبناتادبيفاطمه باسم علي حسين182274122022089044

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة433.0اعدادية الفراتين للبنينادبيسجاد فالح حسن جاسم182275132021042035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة433.0ثانوية االستقالل للبناتادبياماني زهير عبد الكريم عبد الرزاق182276132022075002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة433.0ثانوية الرباب للبناتادبيأديان احمد داود علي182277152022052001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة433.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيريم سعد عباس سلمان182278142022223023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة432.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيزهراء كاظم خضير عباس182279132022093045

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة432.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيسجاد محمد خضير سلمان182280152021003047
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة432.0اعدادية بلقيس للبناتادبيبسمه احمد فتح هللا بدوي182281132022071015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة432.0الثانوية المعينية للبنينادبيمحمد مشتاق حسين عالوي182282112021022045

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة432.0الخارجياتادبيهبه عزيز احمد عيدان182283112022401222

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة431.0ثانوية االنوار للبناتادبيفردوس حميد رشيد علوان182284122022104035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة431.0اعدادية البسالة للبناتادبيرقيه باسم عبد النبي جبر182285132022092022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة431.0ثانوية المجاهد المختلطةادبيسرور مكصد غانم احمد182286182021100005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة431.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعلي طارق فليح سلمان182287142021019109

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة431.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمصطفى علي حسين علي182288132021009143

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة431.0ثانوية مؤتة للبناتادبيبراء اسعد هادي هاشم182289112022116005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة431.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبياسعد صباح محمود شالل182290112021156013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة431.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمحمد علي ناصر فرج182291132021007049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة431.0اعدادية التضحية للبناتادبيعال عبد الكريم جاسم جواد182292122022091029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة431.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيرسل منعم عباس فياض182293112022081014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة430.0اعدادية الرشد للبناتادبيهدى احمد قاسم محمد182294132022109045

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة430.0اعدادية ابابيل للبنينادبيعباس جعفر سلمان حزام182295132021011054

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة430.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبياية اسعد قاسم عكار182296152022049012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة430.0ثانوية النوارس للبنينادبيمحمد عبد هللا جاسم طريف182297132021027022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة430.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمنتظر مهدي كاظم عباس182298132021034146

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة430.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيسيف ثابت رحيم ناهي182299262021025037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة430.0ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيمحمد سالم تايه علي182300122021176041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة430.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيسكينة فراس شهيد علوان182301112022136049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة430.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيتبارك نجم عبد مطر182302102022111010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة429.0ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيالحسين علي عبد الهادي صالح182303132021258005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة429.0ثانوية الصمود للبناتادبييمام عبد المحسن مانع محسن182304142022101039

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة429.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيموسى نصير صبري عطوان182305142021045077

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة429.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيعلي جمال عبد الرحمن شكر182306142021018059

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة429.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحيدر حسين عقرب معله182307152021006033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة428.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمجتبى محمد عبد الحافظ موسى182308132021009109

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة428.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيهدى رضا بديوي حسن182309132022123041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة428.0ثانوية عشتار للبناتادبيرؤى احسان علي عبد هللا182310112022086009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة428.0ثانوية اليرموك للبناتادبيغفران محمد رافع زغير182311102022093011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة428.0ثانوية طيبه للبناتادبيعائشه رعد فخري خلف182312122022082013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة428.0اعدادية االزدهار للبناتادبيرحمه محسن تركي شده182313122022090026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة428.0ثانوية المدائن المسائية للبنينادبيامجد حسن احمد فرحان182314142021204003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة427.0اعدادية حلب للبنينادبيمنتظر محمد جبر ناصر182315262021013179
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة427.0اعدادية الكرامة للبناتادبينور عبد المجيد عاشور هليل182316142022111053

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة427.0اعدادية زها حديد للبناتادبيفرقان فيصل زياره علي182317132022130044

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة427.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيصالح لطيف صالح درويش182318112021180066

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة427.0ثانوية الوثبة للبناتادبيضحى عامر احمد قادر182319102022105014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة427.0اعدادية حماة للبناتادبيأساور علي مخلف خضير182320112022084002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة427.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيعذراء سعيد خضير عباس182321112022063031

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة427.0ثانوية البالد للبنينادبيسيف نشد زياد حسن182322122021008010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة427.0ثانوية الحياة المختلطةادبيتبارك حسن راشد عجيل182323262022151006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة427.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيمهدي حسن دنان طيان182324132021024127

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة427.0اعدادية البشير للبنينادبييحيى رشيد كاظم شاطي182325142021036135

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة427.0اعدادية الخطيب للبنينادبيرسول حسون غالي جبر182326122021034039

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة426.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيسجاد يونس محمد مهدي182327132021015025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة426.0اعدادية البشير للبنينادبيصادق نجم طعيمه حسين182328142021036041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة426.0اعدادية الشعب للبناتادبيشروق قيس قاسم نعمه182329132022098106

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة426.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبياحمد باسم احمد سبع182330122021200005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة426.0ثانوية الرائد للبنينادبيعبد هللا رحيم سلمان صبر182331102021001020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة426.0اعدادية المثنى للبنينادبيأمير عالء جاسم محمد182332102021022003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة426.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيسجى مؤيد ناعم بروش182333102022220024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة426.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسن علي داخل حسين182334142021024059

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة426.0اعدادية عائشة للبناتادبياية يوسف علي كيطان182335142022074017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة425.0ثانوية هوازن للبناتادبيسجى سمير عبيد عباس182336122022137004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة425.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيياسر عامر حمدان سعود182337112021053118

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة425.0ثانوية عدن للبناتادبيتبارك محمد رضا علي182338112022094016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة425.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبياشرف حسين هادي محمد علي182339122021200016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة425.0اعدادية ابابيل للبنينادبيضرغام محمد حسن حسن سلمان182340132021011052

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة425.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيمحمد ثائر جمهور جبر182341122021170039

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة425.0اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء جاسم محمد غايب182342132022101034

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة425.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمحمد وليد جليل مخيبر182343132021009129

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة425.0اعدادية زها حديد للبناتادبيفاطمه عصام عيسى حسن182344132022130042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة425.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيسرمد سهيل ناجي مطر182345112021180060

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة425.0ثانوية الصديق للبنينادبيمنتظر ساطع كاظم جاسم182346232021027064

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة424.0الخارجياتادبيسارة عبد السالم عباس محمد182347122022401080

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة424.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيحيدر كامل كاظم عكله182348142021029028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة424.0الخارجيونادبيطارق علي عبد الحسين ظاهر182349152021400111

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة424.0ثانوية المسك للبناتادبيوهج صالح عبد المهدي عبد الوهاب182350142022119059
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة424.0ثانوية المجاهد المختلطةادبياسماعيل حسين علي احمد182351182021100003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة424.0اعدادية النصر للبناتادبيغفران صالح مهدي محمد182352122022112087

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة424.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيرؤى سامي حمزه شالل182353112022075011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة424.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيفاطمة محسن جواد كاظم182354112022095084

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة424.0ثانوية المأمون للبناتادبيشفق خالد حسن محمود182355102022116006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة424.0ثانوية االخالص للبناتادبيمروه احمد كاظم صالح182356122022099065

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة424.0اعدادية يافا للبناتادبيسجى عماد جابر يوسف182357132022107090

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة423.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيرقيه عبد الستار علي عباس182358102022099017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة423.0ثانوية التاجي للبنينادبيمحمد جاسم محمد عبيس182359122021010025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة423.0ثانوية الكراغول للبنينادبيزين العابدين خالد سعود سالم182360192021092004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة423.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمصطفى علي عبد الحمزة خلف182361142021015110

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة423.0اعدادية عدن للبناتادبيتبارك اسماعيل ظاهر جعفر182362132022106018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة423.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمحمد طالب مراد محمد182363152021017123

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة423.0اعدادية االنتصار للبناتادبيرانية ثامر حسن عبد اللطيف182364132022091028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة423.0إعدادية المروج للبنينادبييوسف رحيم حمزة عباس182365142021013166

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة423.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيسرى اسعد كاظم بريدي182366142022104022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة423.0اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمد رياض جعفر كنعان182367112021027082

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة423.0ثانوية الشفق للبناتادبيمنار رحيم جبار كاطع182368112022117055

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة423.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي سعد كاظم عبد الحسين182369122021048078

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة423.0ثانوية فدك للبناتادبينادين وعد غريب يوسف182370142022070097

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة422.0ثانوية البيان المسائية للبناتادبيمينا عادل مهدي جاسم182371192022376018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة422.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيمصطفى قحطان علوان عبد الكريم182372112021200121

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة422.0ثانوية الجامعة للبناتادبيغدير باسم حسين جبار182373102022091027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة422.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيليث سلطان كاظم حسين182374142021019137

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة422.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيساره عبد الرزاق محمد كاظم182375142022223035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة422.0ثانوية االستقالل للبناتادبيياسمين عمر قيس علي غالب182376132022075038

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة422.0اعدادية ام القرى للبناتادبيايه فاروق محسن وشل182377142022079019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة422.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبييقين عماد خليل اسماعيل182378112022063042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة422.0ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيحيدر محمد حاجم صندوق182379122021176016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة422.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيحيدر باسم محمد مختاض182380132021008050

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة422.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمصطفى محمد عزاوي عبد182381122021048118

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة422.0اعدادية االمام علي للبنينادبيكرار جواد كاظم ديوان182382122021005043

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة422.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيامير عالء غازي عباس182383122021003010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة422.0ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيعبد الحميد فاضل سليمان حسين182384122021176023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة422.0اعدادية البشير للبنينادبيكاظم عادل جابر جاسم182385142021036075
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة422.0اعدادية البلديات للبنينادبيشعيب رياض معاذ محمد أمين182386142021037102

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة422.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيسجاد عبد هللا كاظم امنسف182387122021047071

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة421.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيامنه علي عطيه كاظم182388142022067012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة421.0اعدادية البلديات للبنينادبيسجاد عباس نعيم كاتب182389142021037089

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة421.0اعدادية االنتصار للبناتادبيهبه نجاح علي عبد الزهره182390132022091114

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة421.0اعدادية التسامح للبناتادبيميس عمار محمد حسني حامد182391142022076119

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة421.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيساره خماس كاظم حمد182392152022055045

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة421.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحيدر علي حسن زيادة182393142021030045

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة421.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيرقيه طه ياسين علوان182394142022222037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة421.0اعدادية اليقظة للبنينادبيسجاد رمضان محسن مسلم182395142021028076

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة421.0ثانوية الكحالء للبنينادبييوسف ابادر حيدر كاظم182396282021007035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة421.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيقمر اوسامه جواد حسين182397112022137036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة421.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء علي جميل بكر182398152022047049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة421.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء مشتاق سالم نايف182399132022086031

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة421.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي حامد عبد هللا ابو كذيلة182400142021008058

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة421.0ثانوية ذي قار للبنينادبيحسن علي امين وهاب182401212021032012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة421.0ثانوية الوفاق للبناتادبيصفا جاسم محمد عبيس182402122022103037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة421.0اعدادية شفق النور للبنينادبيسجاد انور صباح عزيز182403142021061038

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة421.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيعلي اكرم عبد العباس جبار182404122021206024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة421.0الثانوية المعينية للبنينادبيسرمد يحيى عبد المحسن محمود182405112021022016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة420.0ثانوية حطين للبناتادبيزينب نهاد شاطر يونس182406142022068019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة420.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعلي احمد محمد راضي182407142021061064

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة420.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتادبيحوراء هالل جبوري ابراهيم182408132022088002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة420.0اعدادية الفاروق للبنينادبيحسن علي محمد حرفس182409132021014018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة420.0ثانوية المروة للبناتادبيصفيه احمد كامل احمد182410212022158022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة420.0اعدادية ابابيل للبنينادبيحسين محمد عبد الرضا علوان182411132021011036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة420.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنينادبييوسف كاظم عبد الزهرة حسين182412142021050036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة420.0اعدادية الغزالية للبنينادبيسجاد ظفار هليل كريم182413102021008045

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة420.0اعدادية البشير للبنينادبيكرار علي سعد عبد الرضا182414142021036081

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة420.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين عباس حميد شرهان182415152021007067

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة420.0اعدادية اليمن للبنينادبيرامي وليد خالد حميد182416102021016020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة420.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمجتبى نصير عباس كامل182417132021017091

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة420.0اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيعبد هللا شهاب احمد حسين182418102021032018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة420.0اعدادية الرميلة للبناتادبيبنين هاشم نعيمه مالح182419152022044010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة420.0إعدادية صنعاء للبنينادبياسماعيل خالد اسماعيل مراد182420142021025010
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة420.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيفالح حسن هادي سلمان182421122021036023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة419.0اعدادية البصرة للبناتادبيهبة زياد هادي حسن182422112022109061

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة419.0إعدادية المروج للبنينادبيياسر عمار كاطع مشخول182423142021013164

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة419.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيمنار عامر حميد متعب182424112022081043

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة419.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي محمد دواي محيبس182425132021045067

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة419.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيرسول عدنان خضير حميد182426212021059014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة419.0اعدادية النجاح للبنينادبيسجاد خضير محمد هادي182427142021027053

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة419.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيروان اياد حميد ابراهيم182428132022100013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة419.0اعدادية الشعب للبناتادبيحوراء علي عباس حسين182429132022098034

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة418.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبينورس بشير صكر ناصر182430112022099052

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة418.0ثانوية البطوله للبنينادبيحسين علي حسين علي182431212021067009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة418.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيمريم سرور عبد الرزاق هادي182432152022054084

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة418.0اعدادية العراق للبنينادبيمنتظر جبار سرحان حسين182433122021009298

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة418.0اعدادية البشير للبنينادبيمحمد الزم ماضي عويد182434142021036102

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة418.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيبراء محمد شعالن عطيه182435152022048018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة418.0ثانوية ابن الرازي االهلية للبنينادبيعلي عماد حميد اسماعيل182436142021168003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة418.0اعدادية زينب للبناتادبيزينب عباس علي يونس182437142022110084

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة418.0اعدادية الفردوس للبناتادبيكوثر محمد صنكور مطلك182438132022118117

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة418.0اعدادية الخطيب للبنينادبيحسين محمد ضمد سعد182439122021034035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة418.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعبد هللا هاني حسان فضل182440112021009061

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة418.0اعدادية يافا للبناتادبياسيل علي ياسر شغيدل182441132022107008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة418.0ثانوية ام البنين للبناتادبيزينب جاسم محمد احمد182442132022080043

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة418.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء ضياء عبد الواحد خزام182443102022096046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة418.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيكرار عالء كاظم حمودي182444132021009106

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة418.0اعدادية الرباب للبناتادبيطيبه محمد ماضي جثير182445122022125095

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة418.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياهلة حيدر دخن جاسم182446122022134013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة418.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيحسين سعد كاظم عباس182447132021252029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة417.0ثانوية االبتهال للبناتادبيتبارك طاهر صالح راضي182448142022069015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة417.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيورود هليل زيدان خلف182449152022048126

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة417.0اعدادية زينب للبناتادبيمنار نعيم مجيد عذال182450142022110151

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة417.0ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيطيبة علي جليل خليل182451142022132010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة417.0اعدادية الرميلة للبناتادبيآيه قيس جبار عيدان182452152022044004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة417.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيسهى محمود شاكر علي182453132022123025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة417.0اعدادية االخالص للبناتادبيشمس علي جاسم جدوع182454112022112097

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة417.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمصطفى نبيل جمعة دنهاش182455102021015093
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة417.0اعدادية بلقيس للبناتادبيشذى عمار نامق عبد القادر182456132022071059

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة417.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتادبيزهراء محمد عبد الكريم حسن182457102022134007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة417.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمصطفى خضير عباس خلف182458152021017136

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة417.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيمصطفى صبحي شاني ساجت182459112021052081

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة417.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمصطفى محمد عبد الرحمن حميد182460102021015092

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة417.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيود عماد غانم جميل182461132022079057

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة416.0اعدادية الرباب للبناتادبيزهراء عامر اعنيد شخير182462122022125057

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة416.0ثانوية السالم للبنينادبيمحمد رضا حسين سلمان محمد182463102021030011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة416.0اعدادية االعظمية للبناتادبينبأ هاشم محمد جواد182464132022073120

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة416.0اعدادية حماة للبناتادبيزينب ناهض ناجي علوان182465112022084085

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة416.0اعدادية صفية للبناتادبينبأ صباح الزم خلف182466142022075223

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة416.0اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمد علي حامد محسن182467112021027086

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة416.0اعدادية البسالة للبناتادبيسجى جبار خميس سعيد182468132022092040

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة416.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينادبييوسف طالب محمد الزم182469132021255064

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة416.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمرتضى احمد محسن مختاض182470152021007236

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة416.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينادبيعبد هللا فراس عبد الكريم عبد الرحمن182471112021182004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة416.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسن هادي كاظم محمد182472152021008034

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة416.0ثانوية الفوز للبناتادبيشمس الضحى جواد عبد هللا كاظم182473132022099024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة415.0اعدادية البلديات للبنينادبيطه احمد علوان عبد هللا182474142021037109

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة415.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعالء رحيم رهيف حسن182475122021005028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة415.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيمريم هادي محمد خضير182476142022066048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة415.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيعلي عامر لطفي عبد الكريم182477122021003077

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة415.0اعداية الهدى للبناتادبيشمس احمد محمد شندل182478142022077022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة415.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيمصطفى باسم حسن محسن182479152021074108

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة415.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيعلي غازي حسن علوان182480212021059033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة415.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيكريم رمضان كطافه خليفه182481132021012095

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة415.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب كاظم حميد عيسى182482132022071051

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة415.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيتقى احمد علوان حميدي182483152022050019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة415.0ثانوية الندى للبناتادبيايات علي حسين حنش182484142022302006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة414.0اعدادية النجاح للبنينادبياكرم نوزاد عزيز طه182485142021027014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة414.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيمروه علي سعيد موسى182486142022143053

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة414.0ثانوية لكش للبناتادبيشروق حيدر جاسم عبد هللا182487212022149019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة414.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبينبأ حاتم محمد عبد182488132022100049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة414.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيجمال نجم جبر حمود182489142021200036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة414.0اعدادية االمام علي للبنينادبيثامر عادل محمد رضا درويش182490122021005011
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة414.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيزينب عقيل عارف حسين182491112022099029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة414.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيصابرين عمران كريم عباس182492142022223045

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة414.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد باقر لفته عبد هللا لفته182493142021019146

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة414.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيعمر احمد جميل حنيش182494112021189082

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة414.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسين جواد كاظم علي182495152021008036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة414.0اعدادية البشير للبنينادبيمحمد علي حسون ساجت182496142021036095

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة414.0اعدادية التضحية للبناتادبياثمار جابر دخن راضي182497122022091001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة414.0ثانوية الرباب للبناتادبيزهراء حسين محيسن زغير182498152022052014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة414.0ثانوية االعتماد للبناتادبينور الهدى رحيم حمزه كاظم182499142022191063

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة413.0ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد سلمان عبد اللطيف عبد الكريم182500132021250068

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة413.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيحسين علي زعال سالم182501122021018017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة413.0اعدادية البصرة للبناتادبيندى عبد الستار جبار قدوري182502112022109055

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة413.0اعدادية الشماسية للبنينادبيمصطفى بشير هاشم هادي182503132021023058

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة413.0ثانوية المربد المختلطةادبيكرار محمود محمد نجم182504112021152019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة413.0ثانوية االسكندرية للبناتادبيبراق صالح عبد داود182505232022094003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة413.0ثانوية المناهل للبناتادبيديار محمد طاهر جاسم182506132022126016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة413.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيمحمد ثامر نصيف جاسم182507152021015097

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة413.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيمصطفى ستار دلي كاظم182508262021203070

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة413.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد عباس عبود عذيب182509142021019161

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة413.0ثانوية االخالص للبناتادبيزينب حيدر جبر حسن182510122022099037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة412.0ثانوية االعتدال للبناتادبيزينه رزاق حمزه نوري182511132022077031

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة412.0ثانوية الخضراء للبناتادبيزهراء حسين علوان حنون182512102022089021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة412.0ثانوية دجلة للبناتادبيايه احمد محمد عبد هللا182513102022095013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة412.0ثانوية سعد للبنينادبيمحمد حيدر عدنان حسن182514212021060016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة412.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيكرار صباح حسن حسين182515152021007188

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة412.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعبد العزيز ضياء يوسف فريد182516152021011039

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة412.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيحمزة مهدي يحيى نايل182517132021024035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة412.0ثانوية دجلة للبناتادبيعائشة حامد محمد احمد182518102022095054

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة412.0اعدادية ام القرى للبناتادبيدعاء حسن عالوي عبيد182519142022079041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة412.0اعدادية حطين للبناتادبيزهراء عالء عبود نعمه182520132022103024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة412.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيرضا جهاد هاشم كعيد182521132021025021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة412.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيباقر قاسم كاظم هاشم182522142021019024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة412.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيفراس وائل محمد حسن182523112021011065

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة412.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيمصطفى احمد عبد كاطع182524142021018097

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة411.0ثانوية حنين للبناتادبيزهراء رشيد حميد محمد182525132022104018
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة411.0اعدادية شفق النور للبنينادبيزين العابدين وليد عبد الرضا علوان182526142021061037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة411.0ثانوية سومر للبناتادبيغدير حافظ حسن عبد هللا182527142022072071

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة411.0اعدادية التقى للبناتادبيزهراء موفق شمسي غايب182528112022071051

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة411.0اعدادية العراق للبنينادبيمؤمل شالل رمضان كاظم182529122021009232

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة411.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيرقيه كريم هاشم جابر182530152022045036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة411.0اعدادية الشعب للبناتادبيفاطمه ظافر بشير يوسف182531132022098129

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة411.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيحيدر جبار شهاب احمد182532132021025018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة411.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتادبيريام سالم جسام محمد182533262022251010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة411.0اعدادية الفرح للبناتادبيسجى حميد سلمان جواد182534142022125016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة411.0اعدادية البلديات للبنينادبيعلي عادل حسين خفي182535142021037147

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة411.0اعدادية البيان للبناتادبيحوراء سالم مريوش جازع182536102022096032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة410.0ثانوية الرائد للبنينادبيعبد هللا حسن محمد عبد الرضا182537102021001019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة410.0ثانوية سومر للبناتادبيسما عبد  الكريم داشر شايع182538142022072058

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة410.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيموحي فالح فاخر عاتي182539142021029080

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة410.0ثانوية الفوز للبناتادبيمريم كريم عبد احمد182540132022099041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة410.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيمحمد مثنى نوري جاسم182541112021189106

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة410.0ثانوية الزهور للبناتادبيسرى عامر علي حسين182542112022078027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة410.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمحمد صالح مهدي حسين182543132021009120

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة410.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيعبد الرحمن اسماعيل حميد كاظم182544122021036013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة410.0اعدادية الداودي للبنينادبيذو الفقار فالح حسن شرهان182545102021029010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة410.0اعدادية االعظمية للبنينادبيأوس احمد كامل عبد الودود182546132021001006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة410.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعباس رحيم هاشم نصر هللا182547142021045034

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة410.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيرسل ياسر كامل عبد الساده182548112022114015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0الخارجيونادبيمنتظر جواد كاظم عنيد182549122021400137

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيساره محمد نصيف جاسم182550132022074024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتادبياسماء كريم حميد ناصر182551142022199001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0ثانوية االخالص للبناتادبيزهراء شاكر حسب عاتي182552122022099028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي احمد عيدان طارش182553152021007140

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيجعفر كريم حسين علي182554142021030015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0ثانوية االستقالل للبناتادبيفاطمة عامر ستار محسن182555132022075022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0ثانوية المجاهد المختلطةادبيارشد سعد غانم احمد182556182021100001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيايات جاسم حافظ حسن182557142022115006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيباقر هاني ناجح عبد182558122021044012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0ثانوية النبوغ للبناتادبيشمس الضحى احمد عبد هللا ابراهيم182559102022098013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعبد الرحمن مفيد سعدي حسن182560142021038077
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0ثانوية الخليل المسائية للبنينادبيعمر ابراهيم حميد خضير182561102021210038

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحيدر باسم يوسف يعقوب182562152021009057

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0اعدادية بغداد للبناتادبيتبارك علي صفاء مصطاف182563132022070018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0اعدادية الفيحاء للبناتادبياديان ثامر غالي محمد182564152022048002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبياحمد اسماعيل عبد الصاحب شمران182565132021013001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0ثانوية الصمود للبناتادبيمنار وعد محمود فليح182566142022101031

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0اعدادية حلب للبنينادبيحسن هادي سلمان جويد182567262021013029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيميالد طارق عبود محمد182568112022114034

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمدرك اكرم مدرك حسين182569122021003105

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعقيل حازم حسون خميس182570142021038083

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعلي شاكر حسين عاشور182571132021009089

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0اعدادية الفردوس للبناتادبيساره ناهض جاسم جعفر182572132022118084

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيايهاب اياد عمر محي182573142021038020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة408.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبييحيى حسين محسن سلمان182574262021015112

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة408.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبياحمد محمد صبري صبر182575142021038016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة408.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيحوراء قاسم مهلهل بدن182576152022054026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة408.0ثانوية المناهل للبناتادبيفاطمه صالح جعفر رشك182577132022126036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة408.0اعدادية قتيبة للبنينادبيسجاد قاسم خلف كاظم182578152021004028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة408.0ثانوية سومر للبناتادبياسماء خليل لطيف علوان182579142022072004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة408.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيسجاد عماد عمران سعود182580142021019072

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة408.0الخارجيونادبيعبد الودود صادق مهاوش محمد182581142021400138

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة408.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيحيدر حسين مصطفى محمد حسن182582122021044029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة408.0اعدادية السياب للبنينادبيحسن فتاح عبد طاهر182583112021028023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة408.0اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء احمد كاظم هادي182584122022127026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة408.0اعدادية العراق للبنينادبياحمد عبد الزهره جاسم منشد182585122021009009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة408.0اعدادية العراق للبنينادبيمنتظر عبد الرحمن عبد الحسن جاسم182586122021009302

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة408.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيحسن فؤاد حسن شايع182587122021044018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة408.0اعدادية الزهور للبناتادبينورالهدى سالم مريوش زامل182588142022080060

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة408.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي قاسم حسن طعمه182589142021026081

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة408.0اعدادية ابابيل للبنينادبيحسين كامل فليح حسين182590132021011032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة408.0ثانوية الوفاق للبناتادبيساره سجاد هادي حسين182591122022103030

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة408.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيغاده احمد حسن علي182592112022104056

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة408.0اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي نصير عباس علي182593102021008083

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة408.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيتبارك فالح احمد حمد182594112022063007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة408.0اعدادية الهدى للبناتادبيابابيل مؤيد مزهر حمد182595152022047001
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة408.0ثانوية المعرفة للبناتادبيهبه منذر عبد الواحد حاشوش182596142022106032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة407.0اعدادية اجنادين للبناتادبيهدى نجم عبد احمد182597102022120069

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة407.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيانهار سعد كامل مطلك182598142022067016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة407.0اعدادية الشعب للبناتادبيورود شنو علي مسلم182599132022098188

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة407.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيباقر فالح حسن راهي182600142021030014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة407.0ثانوية البتول للبنات-الوقف الشيعيادبيزينب عدنان علي عبد هللا182601132022115008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة407.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيعبد هللا فاضل عزيز مايع182602112021210046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة407.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمهدي عالء عبد مهدي182603152021006119

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة407.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيطيبه احمد ياسين احمد182604112022067042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة407.0ثانوية الثائر للبنينادبييوسف سعد زامل كاظم182605122021011049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة407.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيبتول خضير عباس مسلم182606122022087014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة407.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيابراهيم محمد عبد الرضا محسن182607122021200002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة407.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمصطفى رياض كامل عاجل182608152021006114

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة407.0اعدادية النهضة للبناتادبيبراء فريد مكي محمود182609192022191011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة406.0إعدادية المروج للبنينادبيعلي األكبر كمال محسن بجاي182610142021013080

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة406.0اعدادية االنتصار للبناتادبيفاطمه حسام قاسم احمد182611132022091082

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة406.0ثانوية الفردوس للبناتادبيسالي شاكر سالم فياض182612102022090021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة406.0اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمه حسن صالح صليب182613142022133064

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة406.0ثانوية عدن للبناتادبيفاطمه علي عبد الرسول علي182614112022094073

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة406.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيسيف منذر مزهر فرحان182615132021038028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة406.0اعدادية الهدى للبناتادبيضحى ظافر محمد محمود182616122022106027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة406.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي اياد قاسم محمد182617132021030023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة406.0اعدادية االنصار للبنينادبيجعفر مهدي هاشم غايب182618132021003011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة406.0اعدادية شورش للبنينادبيسامان آزاد محمد درويش182619212021076009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة406.0ثانوية عدن للبناتادبيزينب سعد فاضل سلمان182620112022094049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة406.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيموسى حسين حميد محمد182621122021003121

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة406.0اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد الرحمن ليث عبد الكريم كاظم182622132021001053

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة406.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيليث هاشم سجح حسين182623112021011068

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة406.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيآيثار علي عبد الواحد عباس182624152022054002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة406.0ثانوية عدن للبناتادبيزهراء احمد خالد عيسى182625112022094036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة406.0اعدادية النهار للبناتادبيغدير عماد محمد شبوط182626112022127044

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة406.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيجنه حازم صاحب كاظم182627142022136017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة406.0اعدادية البراق للبنينادبيمحمد هادي جاسم منشد182628152021002153

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة406.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبياحمد فاضل جميل حسن182629142021211005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة405.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيحوراء نزار وهيب يعكوب182630142022222025
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة405.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبييونس عمران موسى عبد علي182631152021017152

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة405.0اعدادية المعراج للبنينادبيياسر هيثم نجم عبود182632112021024053

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة405.0اعدادية الرباب للبناتادبيحوراء محسن عصواد محمد182633122022125034

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة405.0اعدادية الزهور للبناتادبيسماح علي فرحان لفته182634142022080035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة405.0ثانوية الجوادين للبنين - للوقف الشيعيادبيعلي وسام فخري جاسم182635122021033010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة405.0اعدادية السياب للبنينادبيمهيمن حيدر صادق كاظم182636112021028139

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة405.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبيقاسم مزهر داود سبع182637212021214029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة405.0الخارجيونادبيسجاد علي جفات شاوي182638142021400099

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة405.0اعدادية الرضوان للبنينادبيعبد هللا حميد خلف حمود182639112021034024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة405.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبينور محمد خزعل هاشم182640152021003113

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة405.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيهاني محسن بدر دهماج182641132021013037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة405.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيمجتبى حافظ عباس فاضل182642122021200111

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة405.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرويده فيصل غازي ناجي182643112022076041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة405.0اعدادية الغزالية للبنينادبيعادل هيثم هاشم وريج182644102021008053

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة405.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيفاطمه جالل سعود مسلم182645142022067106

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة405.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيمنتظر عدنان نور جواد182646122021172029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة405.0اعدادية التعاون للبناتادبيميالد ستار جمعه فريح182647112022105071

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة405.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمرتضى قاسم سالم غيدان182648142021024289

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة404.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعلي جعفر رضا كاظم182649142021029046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة404.0اعدادية شفق النور للبنينادبيسجاد محمد عباس محمود182650142021061043

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة404.0ثانوية االمال للبناتادبيداليا ضياء حسين علي182651142022108016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة404.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيعبد هللا منتظر هادي عبد االمير182652122021044053

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة404.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينادبيوليد معتصم سعدي عبد الغفور182653112021182007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة404.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيسيف جاسم نعيمه مالح182654112021180061

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة404.0ثانوية الفوز للبناتادبيهدى ابراهيم جواد كاظم182655132022099052

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة404.0اعدادية االنفال للبناتادبيمريم قاسم شهاب احمد182656102022101063

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة404.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبينور الهدى ياسر نايف حسوني182657142022115078

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة404.0الثانوية المعينية للبنينادبياسامة خميس عبيد فياض182658112021022003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة404.0ثانوية الخنساء للبناتادبينورهان موفق عبد الكريم منصور182659142022107039

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة404.0اعدادية الكرامة للبناتادبيمالك واسط كاظم حسن182660132022101077

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة404.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيموسى رياض ثامر زايد182661122021044096

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة404.0اعدادية ام القرى للبناتادبينور يعقوب يوسف حمزه182662142022079151

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة404.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبينور الهدى جبار طاهر موسى182663142022095069

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة404.0ثانوية حنين للبناتادبينور نعيم مطشر عبد182664132022104040

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة404.0اعدادية الخضراء للبنينادبيصهيب عمر سرحان بردي182665102021013026
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة404.0اعدادية ابابيل للبنينادبيحسان رحيم حسان علي182666132021011016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة404.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيأيمان حسين ضايف محمد182667112022089008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة403.0ثانوية الرتاج للبناتادبينبا عامر عبد الكريم عبد الحسن182668142022121047

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة403.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيمهدي صالح غضبان طاهر182669132021025070

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة403.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيحيدر كريم محسن ثويني182670142021032023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة403.0إعدادية المروج للبنينادبيعمار دريد مطر احمد182671142021013108

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة403.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبيحوراء ستار جبار حيدر182672142022221011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة403.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبياالء عماد رحيم شندي182673112022076014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة403.0اعدادية البيان للبناتادبيتبارك حسين محسن حسن182674102022096027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة403.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيعبد هللا انيس قاسم محسن182675112021059041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة403.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيمنار كريم جهاد حمد182676102022094045

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة403.0ثانوية االستقالل للبناتادبينور عالء غازي محمد182677132022075037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة403.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي عبد االيمه شيحان محمد182678132021017075

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة403.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمحمد حيدر عبد الساده جبار182679152021018090

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة403.0اعدادية السويس للبنينادبيعبد المهيمن صالح حسن عبد هللا182680132021006058

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة403.0اعدادية النصر للبناتادبيكوثر عباس قاسم جاسم182681122022112096

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة403.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيحسن علي زاير حسن182682142021200042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة403.0ثانوية الشمائل للبناتادبيبثينه سعد هللا حسين سيد182683142022109009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة403.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيحسين احمد خماس علي182684132021008031

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة403.0ثانوية االخالص للبناتادبينرجس احمد عبد حيدر182685122022099072

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة403.0اعدادية الشعب للبناتادبيمالك ستار كريم داود182686132022098148

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة402.0اعدادية جرير للبناتادبيزهراء ثائر جواد مسلم182687122022089028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة402.0اعدادية عدن للبناتادبيتبارك قيس موسى عيسى182688132022106019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة402.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيشهد حيدر علي عبد182689152022045067

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة402.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيمحمد رحيم عمران رمضان182690132021002086

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة402.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيغفران علي مكي مزهر182691122022102078

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة402.0ثانوية االعتماد للبناتادبيسبأ قاسم نعيم جاسم182692142022191037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة402.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمصطفى عبد الكريم محمود علي182693132021026082

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة402.0ثانوية المربد المختلطةادبيسرى محمد فاضل محمد182694112022152004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة402.0اعدادية العراق للبنينادبيحسين قاسم موزان مزعل182695122021009085

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة402.0اعدادية السياب للبنينادبيحميد حسن اسماعيل خضير182696112021028036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة402.0اعدادية االنتصار للبناتادبيبتول حميد رشيد عبود182697132022091012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة402.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيحسين عبد المجيد رشيد مجيد182698132021015021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة402.0اعدادية البيان للبناتادبيالبتول مجبل عبد الحسين علوان182699102022096011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة402.0ثانوية االعتماد للبناتادبيرسل حسن هادي علي182700142022191021
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة402.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبياحمد علي عبد الحسين جيجان182701142021030004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة402.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيحيدر علي محمد حسين182702142021045017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة402.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيسيف علي عزيز محسن182703112021057030

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة402.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيحسين علي كاظم محمد182704102021015026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة402.0ثانوية دار السالم للبنينادبيمحمد غسان سرتيل فيصل182705102021066041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة402.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيعمار جاسم كطافه بدر182706132021002069

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة402.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسن محمد جعو مناتي182707152021007051

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة402.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمحمد فاضل زرزور احميدي182708152021008159

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة402.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيلؤي عدي نايف امديد182709112021189093

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة440.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمحمد حيدر الحر الزم182710132051005067

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة436.0ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيحوراء محمد صدام ناشي182711112052104006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة420.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيزهراء عبد الخضر كاظم محمد182712142052099016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة409.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيمحمد خليل صبار خلف182713142051201267

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة408.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينتطبيقيمهدي عبد الرحمن مهدي عباس182714132051007031

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة406.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيبتول جاسم محمد مجيد182715112052072005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة404.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمجتبى محمد شعبان ناصر شعبان182716162051043054

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة402.0ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيمنتظر كريم ياسر عزيز182717162051073026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة396.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيمصطفى إسماعيل إبراهيم إسماعيل182718132051001093

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة393.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيرسل سعد رحيم مطلك182719142052072021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة393.0ثانوية الكرادة االهلية للبنينتطبيقيجعفر صادق نيازي صادق182720142051178004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة391.0اعدادية زهو العراق للبناتتطبيقيفاطمة محمد قمر محمد182721132052078008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة391.0اعدادية المعراج للبنينتطبيقيوضاح سنان عدنان محمد182722112051024044

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة390.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيمصطفى جمعه بدن عمير182723152051018065

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة390.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيمحمد سعد عبد الرزاق محمد182724112051005055

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة389.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعبد هللا خالد يوسف علوان182725112051033026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة389.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحسن حسين ميران عجيل182726112051049030

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة389.0اعدادية بضعة الرسول للبناتتطبيقيبيداء عامر حاكم كاظم182727272052087005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة389.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيقدس كاظم حافظ حسن182728122052098049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة388.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيمنى غسان محمد عبد الكريم182729142052112018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة388.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيرسل عزيز نصر ابراهيم182730102052110030

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة387.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقييقين اركان جبر شمخي182731112052108056

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة387.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيزهراء حسين حامد كاظم182732132052093026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة387.0إعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيمحمد بهاء الدين عبد الحسين ارزوقي182733132051015034

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة387.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيعلي حسين ناهي شنين182734152051006023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة387.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيفاطمه ابراهيم كاظم موسى182735132052093032
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة387.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمحمد ماجد حسين صخي182736142051022086

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة387.0ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيمنتهى خريبط جريح كبر182737122052122024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة387.0ثانوية آللئ بغداد االهلية للبناتتطبيقيمريم بشار مجبل طه182738132052124003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة387.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيحور العين حاتم كريم حسن182739112052068015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة386.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي ابراهيم زغير جاسم182740152051001054

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة386.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيابراهيم رياض عباس حسين182741112051009001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة386.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيعلي عمار حنون عريبي182742142051169033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة386.0اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيفاطمه محمد جميل عبد الرسول182743132052073023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة386.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيعلي سامي موسى علي182744152051008046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة386.0اعدادية الفجر الجديد للبنينتطبيقيعبد هللا حسن عبد الرزاق عيسى182745102051032015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة386.0ثانوية الكفاح العربي للبناتتطبيقيرؤى مقداد ابراهيم ياسين182746102052092006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة386.0ثانوية الرياحين للبناتتطبيقيتبارك باسم سعيد عبد هللا182747122052122006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة385.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيمنتظر محمد غانم مشكور182748152051017051

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة385.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيعلي احمد هاشم مجيد182749102051015042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة385.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيمرتضى جميل خير سلمان182750142051036064

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة385.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيميس محسن عبد محمد182751112052103046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة385.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيزيد ميثم رعد جاسم182752102051020082

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة385.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيرامي عدي محمد صالح خليل182753132051001036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة384.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتتطبيقيجنان علي جواد كاظم182754112052066006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة384.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيتبارك حسين نعمة طريف182755142052074008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة384.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيعلي فاخر حسين بنيان182756152051018042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة384.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمؤمل قصي مطشر مجيد182757152051071230

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة384.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيمحمد خضير عباس برهان182758132051014031

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة384.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمصطفى موسى مولود موسى182759112051018129

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة384.0ثانوية سومر للبنينتطبيقينبراس عذاب محسن جبار182760122051043033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة383.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحسين مظر محمد علي حسن182761122051030039

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة383.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي غازي فليح سواد182762112051009058

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة383.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيياسر محمد محمود حسين182763142051021120

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة383.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيعبد هللا رائد حميد ابراهيم182764112051021071

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة383.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيحمزة نعيم كاظم عليوي182765142051030018

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة383.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيعلي محمود صدام فليح182766152051008049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة383.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعقيل غالب حمود حمادي182767112051049078

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة383.0اعدادية االصيل للبناتتطبيقيرفل حيدر غني جاسم182768112052064010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة382.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيغدير سمير عبد اللطيف جعفر182769122052118036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة382.0ثانوية الكفاح العربي للبناتتطبيقيمريم ياسر نزار عبد الجبار182770102052092016
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة382.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا نهار فخري شلش182771162051076066

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة382.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيحسن صباح نوري كاظم182772142051013021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة382.0ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقيبالسم محمد بالسم الزم182773132051252016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة382.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيازهر حسين هادي سرحان182774142051047009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة382.0اعدادية القدس للبنينتطبيقييوسف ثامر خليل عبد182775102051014104

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة382.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقييوسف خالد كاظم بدر182776112051004129

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة381.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقينبأ عبد هللا نجم عبود182777162052234074

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة381.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيزهره نجم عبد هللا حافظ182778152052040020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة381.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمحمد لؤي عبد الساده زويد182779132051012120

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة381.0ثانوية النور االهلية للبناتتطبيقيزينب سعد خضر حسن182780112052123002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة381.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيكريم حاتم كريم عباس182781132051010068

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة381.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيابراهيم حسن خشان صابط182782152051008001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة380.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقياحمد ضياء حسين قاسم182783132051018002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة380.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيعلي خليل سماري لفته182784282051005033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة379.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمصطفى خليل ابراهيم عباس182785102051026116

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة379.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيعلي حيدر صالح مهدي182786132051041014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة379.0اعدادية النهروان للبنينتطبيقيعلي سالم قاسم حسين182787152051020027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة379.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيياسين عباس مطلب حسين182788112051156076

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة379.0ثانوية الفوز للبناتتطبيقيكوثر علي فليح مجر182789132052099026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة379.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيغدير نبيل هاشم عطشان182790122052087012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة379.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد حنتوش نعمه182791162051085081

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة378.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيمحمد صادق محمد مهنى معال182792152051015051

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة378.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيحيدر علي خضير مكي182793132051002027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة378.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعباس عبد هللا سلمان عبد182794112051058085

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة378.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيرنين سلوم علي دعدوش182795112052108021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة378.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيبنين عبد السالم داود سعيد182796152052048008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة378.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيهيلة    اياد ضياء عاكف182797102052102021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة378.0ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقياحمد عدنان عبد الحسين عبود182798132051252007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة378.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيأبو الحسن محمد علي عبد الواحد محسن182799102051008001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة377.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسين عقيد فريق ثعبان182800112051009017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة377.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد حسين ضاري ذياب182801102051017071

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة377.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيآيه علي اسماعيل عبد العزيز182802102052116001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة377.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيحوراء يوسف وادي طابور182803122052105013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة377.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتتطبيقيميري مستر درمان بخيت182804142052221033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة377.0اعدادية النهروان للبنينتطبيقيعلي جبار علي فارس182805152051020023
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة377.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد الوهاب هشام مشكور حميد182806102051022040

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة377.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيمصطفى سلمان جثير درين182807142051201317

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة376.0ثانوية الجواهري للبنينتطبيقياسامه عدنان عبد اللطيف عزيز182808122051013007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة376.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقييوسف محمدعلي كريم عبد182809122051025097

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة376.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعلي حسين احمد درويش182810102051026075

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة376.0اعدادية داقوق للبنينتطبيقييوسف عباس سلمان اسماعيل182811202051017041

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة376.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيرقيه رياض عدنان حسين182812122052094042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة376.0اعدادية البراق للبنينتطبيقياحمد حسين هاشم صياح182813152051002004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة376.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيعبد هللا يوسف عبد هللا محمد182814122051007064

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة376.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعلي جهاد عبد هللا شبيب182815142051027048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة376.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيورس بشير حمزه حسن182816102052119039

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة376.0اعدادية الزيتونة للبناتتطبيقيايات ابراهيم نجم رشيد182817212052092002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة376.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيبالل حامد رشيد محمود182818112051006027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة376.0اعدادية عدن للبناتتطبيقينور عقيل عباس عبيد182819132052106036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة376.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتتطبيقيتبارك مصطفى ناصر جوعان182820122052230008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة376.0ثانوية سومر للبنينتطبيقيمرتضى عصام عبد الهادي امين182821122051043028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة376.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحسين علي حسين علوان182822112051009019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة376.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيتبارك وليد حسن احمد182823112052078009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة376.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقييحيى هاشم عواد عبد هللا182824132051012150

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة375.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيأحمد مازن محمد رؤوف نجم182825132051041001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة375.0ثانوية الشباب للبنينتطبيقيمحمد قيس محمد عبد الرحمن182826102051023014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة375.0ثانوية النهضة المسائية للبناتتطبيقيدينا عبد الغني رافع ابراهيم182827112052217008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة375.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيمحمد قاسم عبيد محمد182828112051013055

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة375.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقياوس علي قائد سوادي182829142051022011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة375.0ثانوية الصباح االهلية للبناتتطبيقيشهد داخل مجيد سلمان182830142052132016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة375.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيمرتضى حسين علي جبر182831122051032094

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة374.0اعداية الهدى للبناتتطبيقينور قصي ماضي طالب جمعان182832142052077039

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة374.0ثانوية ١٤ تموز للبناتتطبيقيمينا سالم غازي قاسم182833142052071016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة374.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقيحسين حكيم صكبان عطيه182834142051203026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة374.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمحمد محسن عبد الجبار خليل182835162051062080

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة374.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيكرار حسين علي حسين182836132051250057

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة374.0ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيشروق عبد هللا حمدان خلف182837112052129014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة374.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيمهيمن عالء الدين عبد الرزاق نعمه182838142051042045

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة374.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيسجاد فاضل رحمت محمد182839152051011053

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة374.0اعدادية االعظمية للبناتتطبيقينور هاني عبد الرحيم محمود182840132052073032
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة374.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيجاسم محمد حسين علوان182841192051040012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة374.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيمحمد رائد جمعة بحر182842142051201268

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة374.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيسوالف رائد عبد الرزاق صالح182843112052067031

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة374.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتتطبيقيفاتن طه عبد االمير عبد الحسين182844112052080012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة374.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيعبد هللا ذاكر محمود جباره182845192051014062

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة374.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيزهراء سعد عبيد حسين182846112052084014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة373.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقياحمد محمد عائد محسن182847142051018012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة373.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيسكينه سمير نوري أسد182848112052114026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة373.0اعدادية السدة للبنينتطبيقيعلي لؤي جبار عبد الواحد182849232051016028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة373.0اعدادية حطين للبناتتطبيقيشهد محمد حنون محمد182850132052103026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة373.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمسلم عقيل عباس مجيد182851132051011051

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة373.0ثانوية ابن عقيل للبنينتطبيقيايمن نزار جاسم عبد182852122051014005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة373.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيموسى عباس حسن حطاب182853142051028080

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة373.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيزهراء مؤيد جدوع كاظم182854112052067023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة373.0ثانوية المأمون للبناتتطبيقيفاتن موفق احسان جاسم182855102052116024

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة373.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي حمزه رحيم مطر182856112051009050

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة373.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيعلي موفق حسن عالوي182857112051203159

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة372.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيوليد علي رحيم ناموس182858282051016183

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة372.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيعبد القادر عالوي عبد هللا ابراهيم182859112051016066

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة372.0اعدادية النصر للبناتتطبيقيزهراء صباح محمد صليبي182860122052112015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة372.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيامير كريم رشيد مشحوت182861142051021015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة372.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتتطبيقيامنة علي عبد الجبار زاير182862132052281007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة372.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيكرار حاتم كريم هاتو182863112051013044

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة372.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيإبراهيم اكرم محمود هادي182864112051021001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة372.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتتطبيقيتبارك عبد المنعم كاظم مطلب182865142052199004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة372.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزينب عبد الرزاق عطيه جابر182866142052080017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة372.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعباس كامل جبر طالب182867142051018064

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة372.0اعدادية التقى للبناتتطبيقيسجى قتيبة ناطق عبد الرحمن182868112052071027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة371.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيغسق ماجد حسن علي182869132052091042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة371.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيايه اسماعيل جواد كاظم182870152052047003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة371.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيدنيا عضيد شياع عواد182871112052114014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة371.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقيهاشم حسين عبد حسين182872142051203108

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة371.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعلي شالل لفته سهل182873132051029050

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة371.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيبنين ماجد كامل رشيد182874152052040009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة371.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيمروان وليد حمد شرقي182875142051200137
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة371.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيابراهيم محمد مصدق خيري عريبي182876102051029001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة371.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيعلي ليث مهدي حمزة182877142051005029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة371.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقينور محمد حسون عبد هللا182878102052101045

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة371.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد الباقر صالح مهدي حسن182879122051030120

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة371.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقياحمد حازم سالم محمد182880112051026004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة370.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيأيمن عامر عبد الكريم علوان182881102051022016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة370.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد حسن عباس182882142051034013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة370.0اعدادية تازة للبنينتطبيقيجعفر صادق عباس زناو182883202051018003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة370.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيبراء نوري صباح كاظم182884132052080006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة370.0اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيعبد الرحمن عادل كامل جواد182885112051017020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة370.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيعلياء ناجح شمخي جبر182886112052114032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة370.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيعبد العزيز محمود عبد الحسين عباس182887112051021067

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة370.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمصطفى طه شياع صحن182888132051031056

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة370.0ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيصباح وميض ظاهر محمد182889212051262010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة370.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيموسى محمد فخري فياض182890122051030169

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة370.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتتطبيقيزهراء حسين جاسم مناتي182891122052230021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة370.0اعدادية عدن للبناتتطبيقيرغد رياض جاسم محمد182892132052106008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة369.0اعدادية الفكر للبناتتطبيقيحوراء مهدي بنيه عبد هللا182893152052056011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة369.0اعدادية هند للبناتتطبيقيمريم اركان عايد احمد182894112052079016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة369.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيمصطفى قحطان حسب هللا حسن182895132051006064

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة369.0ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيرفاه شالل لفته سهل182896132052283013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة369.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيسبأ سمير زمزير جبر182897142052078021

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة368.0اعدادية التقى للبناتتطبيقينور حسين جميل كاظم182898112052071037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة368.0الخارجياتتطبيقيساره صبري ناظم محمد علي182899132052401019

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة368.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمرتضى حسن ياسين اليذ182900132051005080

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة368.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيعبد هللا عالء حسين جبار182901102051029017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة368.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيفاضل عباس فاضل محمد182902112051210071

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة368.0اعدادية الرشد للبناتتطبيقيمريم لؤي عباس ياس182903132052109022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة368.0ثانوية بدر الكبرى للبناتتطبيقيزهراء حسين قاسم حسن182904142052104010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة368.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم حسين عذافة182905142051019063

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة368.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيمصطفى محمد داود سلمان182906122051201074

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة368.0ثانوية قرطبة للبناتتطبيقيساره سعد سلمان شكر182907232052126016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة368.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيهبه سعدون جاسم طعمه182908132052107051

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة367.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيعلي طالب واحد عبيد182909132051024048

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة367.0اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيمصطفى جليل بني خلف182910132051026038
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة367.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيامير ثابت نعمه شهاب182911142051201039

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة367.0ثانوية الكفاح العربي للبناتتطبيقيفيحاء عماد ناجي رشيد182912102052092013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة367.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيمحمد عبد الرضا كاظم غضبان182913282051005042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة367.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيمصطفى محمود عبد الكاظم جباب182914122051032098

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة367.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد هللا مجيد نعيم كاظم182915102051022037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة367.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي كاظم علي182916132051250065

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة367.0ثانوية المناهل االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الرسول ثامر عواد182917142051179011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة366.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيوهج طالب عالوي محمد182918102052095033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة366.0اعدادية الرشد للبناتتطبيقيفاطمه نصير طه حمد182919132052109020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة366.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيابراهيم جاسم محمد جاسم182920112051210001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة366.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيابو بكر محمد عبد حمزه182921102051016001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة366.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيزهراء طالب كريم حميد182922102052099007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة366.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيرضا رمزي صالح عبد الغني182923182051006022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة366.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيفاطمه احمد هادي جواد182924132052117037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة366.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيحسن هاشم جبار سرحان182925142051008013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة366.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعمار صالح محمد حسين182926112051049098

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة366.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمرتضى داود كرم عبد الحسن182927142051009075

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة365.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقييوسف حسن يوسف مهاوي182928102051029049

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة365.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتتطبيقيمريم حسنين رشيد جواد182929142052117014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة365.0الخارجيونتطبيقيعبدالرحمن صالح مهدي عبيد182930102051400025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة365.0ثانوية الحكمة للبناتتطبيقيمنتهى بالل خالد مكي182931102052107016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة365.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيياسر جمال حميد مجيد182932112051049135

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة365.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيفادي قاسم ناجح جواد182933122051006032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة365.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيأمنه عالء فاضل حسين182934102052117001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة365.0ثانوية الينابيع المختلطةتطبيقيعلي لبيب سجاد محمد182935162051302031

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة365.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقيجاسم محمد جبار علي182936162051046011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة365.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيمريم يوسف ابراهيم ياسر182937132052091060

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة365.0اعدادية االبداع المسائية للبنينتطبيقياحمد حسن مجيد حسين182938122051202003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة364.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيربى هشام محسن محمد182939152052040012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة364.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحسين علي مجيد خضير182940122051030036

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة364.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيفاطمة نعمه ناجي عبد الرحمن182941122052107042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة364.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا يعقوب محسن باقر182942142051022052

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة364.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيمحمد جعفر حسن مصيل182943152051003045

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة364.0ثانوية بابل للبناتتطبيقيرند قاسم رشاد عبد هللا182944122052095008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة364.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيمحمد عبد الرحمن احمد حسين182945112051021110
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة364.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيابراهيم امجد ارحيم احمد182946142051201002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة364.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيكاظم خالد داود ثجيل182947162051084189

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة364.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيعلي عبد الستار سلمان حمد182948142051013055

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة363.9ثانوية القيروان للمتميزينتطبيقيعلي حسين ستار جودي182949132051037011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة363.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقيبنين حمود هندي ياسين182950152052080010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة363.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيأميمه مقداد رشيد نعمان182951102052117002

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة363.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحيدر الكرار مازن علي خلف182952122051025038

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة363.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتتطبيقيفاطمة احمد هاني فياض182953142052141005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة363.0ثانوية سومر للبناتتطبيقياستنار حسن هادي عطية182954142052072003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة363.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيوالء علي فاضل عبد الرضا182955142052140054

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة363.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد ساجد عودة جابر182956222051003033

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة363.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياحمد سعد سلمان مرهون182957112051058009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة363.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعبد هللا عماد احمد عبد كاظم182958122051030074

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة362.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعباس صباح هاشم علي182959212051014052

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة362.0اعدادية الفداء للبناتتطبيقيروان يحيى جاسم حمدان182960142052100011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة362.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيفيصل غازي هبة حميد182961202051259167

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة362.0ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقيزهراء حسين حسن سهيل182962112052215026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة362.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيعبد الوهاب جاسم محمد سلمان182963122051206056

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة362.0ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيايه احمد عدنان عبد الرزاق182964142052107001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة362.0اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيحسنين رزاق كاظم حمزه182965112051002009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة362.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيزياد وليد علي ماجود182966142051021037

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة362.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقيسجاد اسماعيل ابراهيم حسن182967142051203038

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة362.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيصديق حسين علي داود182968112051018062

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة362.0الخارجياتتطبيقيلمياء بهاء خضير عباس182969122052401032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة362.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيعباس قصي عدنان عبد علي182970142051020035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة362.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيكاظم سالم محمد كامل182971132051009047

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة362.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينتطبيقيعبد الهادي معتز عبد العزيز عبد الرسول182972102051061011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة362.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيابو بكر حسن رحيم مايع182973142051015010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة362.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيرحيم ناجي كريم شامخ182974132051009023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة362.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمجتبى عادل عبد الواحد محسن182975162051357361

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة362.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيحسن صباح صكبان غشيم182976142051200032

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة362.0ثانوية التاخي للبناتتطبيقيرواء اكرم عبد اللطيف زكي182977142052081006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة362.0ثانوية المناهل االهلية للبنينتطبيقيمحمد عمار عادل محمد182978142051179017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة362.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيرامي خميس سعود حمد182979102051016022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة362.0ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيدنيا ابراهيم عبد هللا عليوي182980112052104007
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الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة362.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيعباس ستار محسن شهاب182981142051036035

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة362.0ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيمريم صفاء صبحي محمد182982132052079027

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة362.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيصفية حامد احمد عليوي182983112052073051

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة361.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيايه محمد احمد صالح182984122052106005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة361.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيعلي عالء ثامر محمود182985122051201046

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة361.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعيسى محمود شاكر ناصر182986152051005111

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة361.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيحسين داود حسن علوان182987142051026011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة361.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقياحمد حامد شطيب مسيعيد182988142051026001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة361.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيليث أحمد رشاد سعيد182989102051019090

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة361.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيسجاد مؤيد عباس عبد182990122051032040

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة361.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيبراء عبد الستار حسب هللا حسن182991122051006012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة361.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتتطبيقيزهراء عيسى جواد مهدي182992122052230022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة361.0اعدادية االجيال للبنينتطبيقيعبد هللا عمار قاسم احمد182993162051014025

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة361.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيجمانه فارس علي اكبر صالح182994122052087004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة361.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيعلي نزار انور محمد امين182995102051015052

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة361.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحيدر علي حوشي محمد182996132051012042

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة361.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيحمزه لطيف جاسم حمودي182997142051011026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة361.0ثانوية قرطبة للبناتتطبيقيزبيده رعد علي عباس182998232052126010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة361.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتتطبيقيشمم سمير عباس سعيد182999142052221026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة361.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد عبد الفتاح يونس عبد العزيز183000102051020188

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة360.0ثانوية البخاري للبناتتطبيقيايه هيثم بدر جاسم183001122052108001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة360.0ثانوية الشمائل للبناتتطبيقيسارة فالح حسن عبد علي183002142052109007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة360.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقياحمد محمد قاسم محمد183003162051355022

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة360.0ثانوية الصباح االهلية للبناتتطبيقيدانية رعد لبيب رحيم183004142052132007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة360.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيهبه حسين أحمد صالح183005142052076056

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة360.0ثانوية الحكمة للبناتتطبيقينور عقيل عبد الجبار حسن183006102052107017

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة360.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتتطبيقيزهراء ضياء احمد شكر183007262052139004

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة360.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيامير عبد الرزاق جاسم حسين183008122051201010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة360.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيتبارك هشام حميد بريسم183009132052100010

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة360.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقياسراء حازم محمد صالح183010142052079003

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة360.0اعدادية الخبير للبنينتطبيقيصهيب حسام الدين حسن طعمة183011112051007019

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية401.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمحمد حيدر منذر نوري183012142021020047

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية400.0اعدادية البتول للبناتادبيمنار عبدالرزاق خزعل حمادي183013112022072107

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية399.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيوضاح فالح عبيد عيدان183014112021189127

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية398.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبيطيبه محمد انور جواد183015142022085007
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية397.0اعدادية رفيدة للبناتادبيطيبه وائل يوسف جواد183016112022106046

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية395.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبياسامه محمود كاظم عباس183017112021156012

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية393.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد الرحمن محمد فاضل مهدي183018132021004044

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية393.0اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمه عالء الدين حسين محمود183019142022133066

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية393.0اعدادية الرباب للبناتادبيفاطمه شاكر رسن عبد هللا183020122022125103

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية393.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيفاطمه كريم كشمر زيبك183021122022231051

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية392.0اعدادية االنصار للبنينادبيمرتضى رباح حسن جاسم183022132021003057

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية392.0اعدادية العراق للبنينادبياحمد ضياء حميد خلف183023122021009005

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية392.0ثانوية زبيدة للبناتادبيمنيره اياد عبد االله محمد جواد183024142022082027

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية391.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحيدر عباس زيارة مطرود183025142021030044

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية389.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبياملين عبد الرحمن سالم محمد183026112022218001

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية389.0اعدادية السياب للبنينادبياسامة عمار مالح هادي183027112021028010

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية389.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبياحمد جبار حسن علي183028112021180003

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية389.0اعدادية ام القرى للبناتادبيرحمه شفيق خلف اسماعيل183029142022079047

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية388.0ثانوية دجلة للبناتادبيحنين عبد الرحمن عبد هللا فرحان183030102022095028

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية387.0ثانوية القيم االهلية للبناتادبينور بالل محمود جاسم183031142022149012

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية386.0اعدادية القدس للبنينادبيعبد الرحمن صباح جهاد عبد هللا183032102021014022

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية386.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيفاطمه علي حسن كاظم183033132022111084

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية385.0اعداية المعراج للبناتادبيربى عدنان عبد هللا فاضل183034102022113025

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية385.0اعدادية ام القرى للبناتادبيسارة بالسم عبد مخلف183035142022079077

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية385.0ثانوية ام عمارة للبناتادبييقين جواد كاظم مجيد183036122022117032

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية385.0اعدادية بغداد للبناتادبيرانيا عالءالدين تحسين ابراهيم183037132022070025

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية385.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيأمير عباس خليل عبد183038122021018003

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية385.0ثانوية الربيع للبناتادبيعائشة حسون محجوب حمد183039122022081017

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية384.0ثانوية فدك للبناتادبيدعاء شاكر محمد حمودي183040142022070034

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية384.0ثانوية السياب للبناتادبيمريم ابراهيم جاسم نايف183041102022077034

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية383.0اعدادية صفية للبناتادبيمنار هيثم جبار محمود183042142022075218

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية383.0ثانوية االقصى للبنينادبيعمر ياسر وسمي راضي183043132021028034

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية383.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبياسراء سرحان مدب ياس183044112022067001

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية383.0ثانوية الصمود للبناتادبيزهراء علي عودة مكي183045142022101010

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية383.0ثانوية سومر للبناتادبيتقي سامي كاظم بستان183046142022072018

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية382.0اعدادية ابابيل للبنينادبييوسف وليد حميد عاتي183047132021011119

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية382.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم عبد الكريم مهدي عباس183048122022134152

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية382.0ثانوية السالم للبنينادبيعبد الرحمن حسام عبد الكريم عبد183049102021030006

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية382.0الخارجيونادبيقتيبه احمد ابراهيم عبد الرحمن183050122021400104
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية382.0اعدادية الرافدين للبنينادبيحسن فالح حسن حاجم183051152021001021

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية382.0اعدادية المركزية للبناتادبيزهراء هاشم خير هللا أسد183052132022119015

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية381.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيعلي حسين علوان جبر183053142021018062

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية380.0إعدادية صنعاء للبنينادبيداود عصام داود صدوكن183054142021025022

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية380.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعلي محمد صكر كريم183055142021019125

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية380.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيمريم نعمة عجيل جمعة183056112022215066

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية380.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيعمار محمد سليمان علوان183057112021001030

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية380.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيزهراء عبد حافظ مرداو183058142022134042

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية380.0اعدادية السياب للبنينادبيعمر مازن جواد كاظم183059112021028092

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية380.0اعدادية االخالص للبناتادبيمروة رائد محمد جاسم183060112022112131

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية380.0اعدادية البشير للبنينادبيكرار طارق مراد منشد183061142021036080

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية380.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمصطفى نبيل عبد القادر يونس183062142021020060

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية380.0اعدادية السويس للبنينادبيسجاد عادل جاسم محمد183063132021006037

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية379.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبياحسان مزهر شالكه رزيج183064142021210002

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية379.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيجعفر كريم عبيد كاظم183065122021047023

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية379.0اعدادية البتول للبناتادبيبراء خضير حسين ضاحي183066112022072026

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية379.0اعدادية الفكر للبناتادبيرقيه سكر الزم عبد هللا183067152022056027

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية379.0اعدادية النجاح للبنينادبيعلي باسم صعب حمد183068142021027086

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية379.0اعدادية عدن للبناتادبيجمانه حيدر محمد رجب183069132022106022

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية379.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينادبيسراج الدين عماد هاشم عباس183070132021018007

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية379.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعلي عواد علي فهد183071142021019116

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية378.0ثانوية زيونة المسائية للبنينادبيعبد هللا مجيد حركان مرزوك183072142021209034

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية378.0اعدادية السياب للبنينادبيالباقر جميل جبار شعالن183073112021028013

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية378.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحسين منعم جواد عبد هللا183074142021028044

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية378.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعباس جاسم مطشر صائغ183075132021012056

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية378.0اعدادية القناة للبناتادبيمنار الهدى عبد الستار عبد اللطيف عبد الرحيم183076132022072040

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية378.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيأية ماجد جاسم كاظم183077142022099007

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية378.0اعدادية البيان للبناتادبيزينب محمد عبد الكاظم حبيب183078102022096057

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية378.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينادبييوسف مثنى نجم عبد هللا183079102021025009

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية378.0اعدادية البطولة للبناتادبيوئام سالم خليل مجيد183080102022110134

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية377.0اعدادية العامل للبنينادبياحمد كريم خضير عيسى183081112021015006

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية377.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيرفل عمر كامل شكر183082122022102045

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية377.0اعدادية المستقبل للبناتادبيحوراء رافع عباس حسن183083112022101021

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية377.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسين عبد الكريم لفته هاشم183084142021030031

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية377.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيفاطمه داود سلمان جاسم183085122022110025
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية377.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيكاظم علي زوين علوان183086132021034109

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية376.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسين فالح حسن محمد183087152021006028

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية376.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيمصطفى خالد شحاذه محمود183088122021017037

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية376.0ثانوية حطين للبناتادبيشجون مهند عودة محسن183089142022068023

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية376.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعبد الرحمن فاضل حميد حسن183090142021038076

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية376.0اعدادية العراقي للبنينادبيامير علي هادي راشد183091102021005012

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية376.0اعدادية البشير للبنينادبياحمد محمد علي محسن183092142021036008

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية376.0اعدادية الخمائل للبناتادبينرجس جميل عبد الرحمن محمد183093122022127113

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية376.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيعلي حسين علي حسين183094142021200107

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية375.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيمصطفى حامد دحام سكران183095112021052078

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية375.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيسجاد حيدر حسن عباس183096112021200053

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية375.0ثانوية تل السمر للبناتادبيوسن غالب فيصل زعال183097112022129034

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية375.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمصعب سعد خليل سبتي183098112021011090

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية375.0اعدادية المتنبي للبنينادبيرامي لؤي علي حسين183099102021027021

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية374.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيامنيه عقيل محمد منصور183100112022114005

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية374.0ثانوية تبوك للبناتادبيلينا سمير حربي محمود183101112022102039

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية374.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعبد االله ياسين محسن حسن183102112021181050

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية374.0ثانوية السعادة للبناتادبيهمسه محمد محسن جبارة183103142022120050

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية374.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيبشائر عدنان صالح حسين183104142022071009

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية374.0اعدادية الفكر للبناتادبيفاطمه علي كاظم حافظ183105152022056060

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية374.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيكميل كريم موحان مزهر183106152021015090

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية374.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين محمد ابراهيم محمد183107112021009031

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية374.0ثانوية الندى للبناتادبينور امجد محسن علي183108142022302071

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية374.0ثانوية السيدية المسائية للبنينادبيخالد علي حسين خضير183109112021209021

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية374.0اعدادية قباء للبنينادبيمحمد االمين سالم محيسن حمدان183110152021010055

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية374.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيعدنان مناضل عبد الجبار عبد الستار183111142021018055

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية373.0اعدادية الرباب للبناتادبيداليا مهدي صاحب عبد علي183112122022125035

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية373.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد علي عبد الوهاب كاظم183113152021007223

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية373.0اعدادية عدن للبناتادبيياسمين سالم طارش غضيب183114132022106094

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية373.0اعدادية المحبة للبنينادبيامير كريم باسم فيصل183115112021003003

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية373.0اعدادية االنفال للبناتادبيمريم خالد كمال صالح183116102022101061

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية373.0الخارجيونادبيعلي وليد اسماعيل خلف183117142021400166

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية373.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمنتظر ستار مجيد ضجر183118152021009171

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية373.0اعدادية البراق للبنينادبيمحمد جبار زبون شناوة183119152021002144

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية373.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين ثائر ابراهيم حماده183120122021048024
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية373.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينادبيصهيب محمد حميد صالح183121102021203032

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية373.0اعدادية البراق للبنينادبيمنير علي زويد حسوني183122152021002175

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية372.0اعدادية بغداد للبناتادبيتغريد فاضل كريز شويخ183123102022117012

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية372.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب رحيم محمد مخرب183124152022045052

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية372.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعبد هللا حسن هادي جالب183125142021019094

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية372.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمجتبى عالء وادي عواد183126132021017090

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية372.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيآيتين رائد ناظم حميد183127102022106001

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية372.0اعدادية العراق للبنينادبياحمد عبد الحسين صحن رحمه183128122021009008

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية372.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيحيدر رياض رمضان يعقوب183129132021024037

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية372.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيرباب عبد الخالق جبار عطية183130112022215022

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية371.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيعلي سمير مجيد محمد183131112021033046

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية371.0اعدادية السويس للبنينادبيباقر جاسم جبار كيطان183132132021006017

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية371.0ثانوية الفردوس للبناتادبيشهد اركان مظهر حميد183133102022090026

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية371.0اعدادية الكرامة للبناتادبيرانيه رائد احمد عبد الرحمن183134142022111014

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية371.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعبد الكريم نهاد معارج جاسم183135112021011044

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية371.0اعدادية البراق للبنينادبيمؤمل علي جعفر سلمان183136152021002139

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية371.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد طالب كاظم حسين183137142021026103

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية371.0اعدادية عائشة للبناتادبيضحى عبد السالم عباس حسين183138142022074062

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية371.0اعدادية الشماسية للبنينادبيعلي كريم عبد هللا هوبي183139132021023042

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية371.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبيساره احمد كاظم حسين183140122022230019

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية371.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيأيوب نصيف جاسم محمد183141142021026004

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية371.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيحسين جاسم عنيد عاريه183142142021211016

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية370.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيكرار طالب خليف حسين183143142021008075

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية370.0الخارجيونادبيعلى الغوث ضياء كريم ناصر183144122021400082

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية370.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيادبيرسل فاضل جهاد لطيف183145142022085003

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية370.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمحمد سرحت درويش عبدي183146152021017122

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية370.0ثانوية الشفق للبناتادبيايه كريم دعاج عبد هللا183147112022117009

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية370.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبييوسف هيثم جبار موحي183148152021072250

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية370.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمحمد احمد جاسم سابط183149142021045057

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية370.0اعدادية التسامح للبناتادبياريج سهير جهاد داود183150142022076008

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية370.0اعدادية الخبير للبنينادبيذو الفقار عبد الكريم فليح غزال183151112021007035

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية370.0ثانوية دجلة العراق االهلية تركيا-سامسونادبيحسين حيدر صادق عبود183152132021238003

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية370.0اعدادية القدس للبنينادبيمحمد سمير احمد علي183153102021014051

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية369.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيزيد نديم عبد الرحمن محمد183154142021018032

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية369.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيحسين سنان صالح مهدي183155142021169014
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية369.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيضرغام علي حميد غاوي183156132021009071

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية369.0اعدادية التقى للبناتادبيايه عصام مهدي عبد الرضا183157112022071015

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية369.0ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيبسمه رافد عباس حسن183158102022092004

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية369.0اعدادية االخالص للبناتادبيسرى ماجد مزعل حمود183159112022112092

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية369.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيجعفر مهدي كريم علي183160122021036005

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية369.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعباس مجبل جبير ملوح183161122021047078

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية369.0اعدادية الشماسية للبنينادبيمحمد حسنين رجب عبد هللا183162132021023051

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية369.0ثانوية االستقالل للبناتادبيمريم وسام مقداد ياسين183163132022075032

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية369.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيدنيا صاحب داود مهدي183164112022114012

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية369.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمهدي صالح لعيبي شويل183165152021018109

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية369.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزينب عامر ناشي عباس183166142022066025

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية369.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيرفل مشتاق طالب محمد183167142022099026

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية369.0اعدادية طه للبنينادبيمحمد لطيف عبد الرسول محسن183168142021177154

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية369.0اعدادية الفارابي للبنينادبياحمد هشام عبد هللا صالح183169112021002002

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية369.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيزيد حسن فالح حسن183170142021005026

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية369.0الخارجيونادبيمرتضى خضير عباس عبود183171222021400161

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية369.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيرسل علي حسين مظلوم183172132022093032

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية369.0إعدادية المروج للبنينادبيمصطفى حميد علي صالح183173142021013144

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية369.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيزين العابدين وسام تعبان زغير183174152021006039

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية369.0اعدادية االنصار للبنينادبيكرار عامر جليل ابراهيم183175132021003046

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية368.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيمنتظر احمد جبار جواد183176132021002099

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية368.0ثانوية نور االيمان للبناتادبينور علي حسن خفيف183177122022085039

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية368.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيحمزة غني عبد الحمزة هالل183178122021002019

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية368.0ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيمريم سالم نجم عبد هللا183179112022217045

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية368.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحسن جاسم محمد شلش183180132021012022

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية368.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبييوسف موفق إسماعيل حسن183181132021004095

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية368.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيمنار محسن ناهض محسن183182132022100047

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية368.0ثانوية النور االعظم النموذجية االهلية للبنينادبيمصطفى طه ياسين علوان183183132021048006

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية368.0اعدادية العامرية للبناتادبيمريم باسم محمد صمد183184102022118050

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية368.0اعدادية النهروان للبنينادبيسجاد امجاد جمعة محسن183185152021020042

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية368.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيمحمد قيس هادي صالح183186112021057071

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية368.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد حامد مطلك سلمان183187142021019151

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية368.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيامير محمد احمد عبد الكريم183188142021020007

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية368.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي فالح سلمان داود183189142021026079

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية368.0اعدادية المهج للبناتادبيطيبه نجاح صاحب محمد183190142022102060
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية368.0اعدادية العامل للبنينادبيحسنين ناظم محسن لفته183191112021015015

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية367.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيسجاد مهدي عبد الواحد قاسم183192112021202028

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية367.0ثانوية معصومة للبناتادبينبا باسم غالي ثامر183193142022113030

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية367.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنينادبيمصطفى صفاء نوح مصطفى183194132021054013

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية367.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيهاني رشيد حميد عبد183195132021009161

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية367.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيعلي جاسم عطيه حسن183196142021018057

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية367.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيطه محمد شريف نعمه183197122021202104

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية367.0ثانوية البطوله للبنينادبيانهر عباس محسن حميد183198212021067003

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية367.0اعدادية السياب للبنينادبيعبد هللا عصام جبار حسين183199132021030017

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية367.0اعدادية يافا للبناتادبيمريم حيدر علي عبود183200132022107126

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية367.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمصطفى مبدر عباس حمزه183201122021044091

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية367.0ثانوية فدك للبناتادبيزهراء علي جاسم فالح183202142022070047

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية367.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيسجى عيسى قدوري عدوان183203112022063019

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية367.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيسجاد علي حمود مريود183204142021201110

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية367.0اعدادية الفجر الجديد للبنينادبينور الدين عماد حميد سبع183205102021032036

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية367.0اعدادية الثقلين للبنينادبيكرار احمد ولي موسى183206122021048094

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية367.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي جوده مزبان خضير183207142021049044

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية366.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمؤمل عادل عيدان جميل183208142021024227

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية366.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيمروة محمد صالح رضا183209122022096042

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية366.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيمهدي احمد مهدي محمد183210112021017084

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية366.0اعدادية العامل للبنينادبيعلي احمد حسين عباس183211112021015048

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية366.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد الصادق سمير نعيمه فرحان183212142021024234

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية366.0إعدادية المروج للبنينادبيعبد المهيمن عبد المنعم زيدان خلف183213142021013076

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية366.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيسيف انمار عيدان محمد183214122021016009

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية366.0اعدادية التقى للبناتادبيرقيه شهيد حسين عبد السادة183215112022071037

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية366.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبينور اكرم سكران خلف183216112022215069

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية366.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيرفل محمود صالح ظاهر183217142022066015

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية366.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبياياد باسم عبد الحسين سكران183218142021024035

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية366.0ثانوية الندى للبناتادبيمروة هادي كعيد هندي183219142022302058

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية366.0اعدادية االخالص للبناتادبيرويدة رائد نجم عبود183220112022112057

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية366.0اعدادية بغداد للبناتادبيمريم داود سلمان عبد183221132022070071

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية365.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمنتظر منصور شنين جبار183222142021030114

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية365.0ثانوية الفضائل للبناتادبيزينب ابراهيم جميل مراد183223142022083021

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية365.0اعدادية الفاروق للبنينادبيعلي حسان علي حسين183224132021014048

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية365.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيميسر رافد حسن عبد المحسن183225112021057084
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية365.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيزينب علي ناصر محمد183226122022231036

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية365.0ثانوية الرشيد للبناتادبيتبارك زهير فهد علوان183227132022096005

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية365.0اعدادية االصيل للبناتادبيرويده محمود محمد خلف183228112022064023

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية365.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعلي حسن رحمه فلحي183229122021047094

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية365.0اعدادية البتول للبناتادبيريام سعدون معيلي حسين183230112022072050

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية365.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحيدر عبد زمام عويد183231112021009036

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية365.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيعال غزوان محمد جاسم183232112022073055

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية365.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسين شمخي عبد الحسن باشخ183233152021008039

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية365.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبينبأ هشام محمد جاسم183234142022099087

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية365.0إعدادية المروج للبنينادبيعلي داود سلمان عباس183235142021013088

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية365.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيعدنان ماجد محمود سالم183236112021189069

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية365.0ثانوية جمانة للبناتادبيفاطمة يوسف فارس سلومي183237212022095022

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية365.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيمحمد حسين عباس ابراهيم183238212021272103

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية364.0اعدادية السياب للبنينادبيحسين علي جاسم محمد183239112021028027

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية364.0ثانوية الخليل المسائية للبنينادبيكرم قصي اديب عبد الكريم183240102021210046

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية364.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبينور خالد مهدي سلمان183241262022108029

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية364.0اعدادية زها حديد للبناتادبيايه وليد خالد محمد183242132022130006

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية364.0اعدادية البشير للبنينادبيحسين علي عيدان فرحان183243142021036019

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية364.0اعدادية الداخلية للبنينادبيعلي محمد اسماعيل خليل183244102021033031

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية364.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيعلي محمد كريم كزار183245112021033049

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية364.0اعدادية العراق للبنينادبيسجاد صباح جبر مثني183246122021009121

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية364.0ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيمحمد فراس قائد عبود183247132021251039

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية364.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيحسين علي حسين حمادي183248212021018012

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية364.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمرتضى طاهر صبحي محمد183249142021030102

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية364.0اعدادية الرميلة للبناتادبيرباب صباح حسن سلمان183250152022044020

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية364.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمرتضى جمعة سعدون سلطان183251142021201239

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية364.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحسين محمد جاسم نعمة183252122021047048

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية364.0إعدادية المروج للبنينادبيمحمد صالح حسن زغير183253142021013127

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية364.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيعبد اللطيف احمد لطيف شريف183254132021015032

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية363.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيزينب عالء حسين عباس183255132022093050

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية363.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيضي ماجد صاحب حسن183256232022128028

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية363.0ثانوية الربيع للبناتادبيبنين طارق غازي داود183257122022081005

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية363.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمنتظر حسن موزان محمد183258152021005086

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية363.0اعدادية الخطيب للبنينادبيسجاد رحمن عيدان ياسين183259122021034047

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية363.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيرقيه منعم خضير علي183260142022099030
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية363.0ثانوية سومر للبناتادبينبأ عادل جعفر لغيوي183261142022072101

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية363.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيعلي خماس دحام غميس183262112021200080

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية363.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد عبد الرحمن عبد هللا فرحان183263102021017052

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية363.0اعدادية التسامح للبناتادبيزينب ثائر وحواح صباح183264142022076065

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية363.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيعذراء علي عبد السادة حاتم183265142022134053

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية363.0الخارجياتادبيرفل طارق عواد جاسم183266132022401070

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية363.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي عدنان سعود ضعيف183267142021049055

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية363.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي حسن جبر حسين183268122021009166

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية362.0اعداية الهدى للبناتادبينعمت طالب شكر محمود183269142022077050

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية362.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمحمد علي هادي شرقي183270152021006104

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية362.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيعلي محمد كاظم محمد جواد183271142021020036

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية362.0اعدادية البشير للبنينادبيعلي زهير ديوان كاطع183272142021036060

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية362.0اعدادية الداودي للبنينادبيالمعتز با مصطفى علي حسين183273102021029002

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية362.0إعدادية المروج للبنينادبييوسف سعد كريم صادق183274142021013167

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية362.0اعدادية الهدى للبناتادبيزمرد عادل جاسم كطافة183275152022047041

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية362.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعلي كاظم كريم ازميط183276142021030077

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية362.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيسجاد حسين مكي مهدي183277122021200054

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية362.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيشهد احمد غايب كاظم183278142022104025

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية362.0ثانوية المسعودي للبناتادبيسبأ جمال عبد ربيع183279232022095024

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية362.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعبد هللا ابراهيم جاسم جبر183280152021006065

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية362.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيحسين هيثم كريم عباس183281152021011020

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية362.0اعدادية الفرح للبناتادبيشمس عبد الكاظم حبيب هادي183282142022125019

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية362.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد هاني سلمان فنخل183283112021009098

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية362.0اعدادية الثقلين للبنينادبيزين العابدين انور رشيد كريم183284122021048040

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية362.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيغفران ثويني علي عبود183285112022158007

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية361.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمصطفى علي ياسين خضير183286132021007056

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية361.0اعداية الهدى للبناتادبيضحى حيدر ابراهيم موسى183287142022077027

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية361.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبينبأ علي محمود نعمه183288142022225033

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية361.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيعلي هادي حسين حبيب183289122021200096

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية361.0ثانوية الخليج العربي للبناتادبيزينب فاضل عبد دراج183290142022135017

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية361.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحسن جاسم خزعل جبر183291142021019031

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية361.0ثانوية النور االهلية للبناتادبيليلى عباس فاضل حماد183292112022123006

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية361.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيحسن احمد مهدي صالح183293112021017024

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية361.0ثانوية النضال المختلطةادبيمحمد باسم محمد ناصر183294112021157017

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية361.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيكريم عبد عبود كفيعل183295132021002078
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية361.0ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيرسول علي احمد سالم183296132021251017

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية360.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسين صالح عبد علي حبيب183297142021030028

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية360.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيمحمد جمعه لفته رمضان183298152021075106

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية360.0اعدادية الهدى للبناتادبينرجس جبار حسون مثنى183299152022047096

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية360.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمحمد عبد الحسين محمد حسن183300122021003103

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية360.0اعدادية النجاح للبنينادبيمصطفى كريم كوين عواد183301142021027132

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية360.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبينور حسين منصور عبد هللا183302122022087062

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية360.0اعدادية المركزية للبناتادبيمريم محمد نعمة امين183303132022119029

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية360.0ثانوية الوهج للبناتادبيزينه مهدي عبد النبي عويد183304142022116010

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية360.0اعدادية البلد االمين للبنينادبياحمد حبيب طارق حبيب183305112021033003

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية360.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيحيدر قاسم سعد محمد183306132021008052

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية360.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعلي عادل عبد العالي موسى183307122021047105

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية360.0اعدادية البتول للبناتادبيهيام ميثم نعمان احمد183308112022072145

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية360.0اعدادية الناصرة للبناتادبيرواسي جعفر عبد الرضا علي183309142022133034

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية360.0ثانوية البنوك األهلية للبناتادبيشهد قاسم عباس جاسم183310132022083007

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية360.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحسنين هادي حبيب شبيب183311132021012027

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية360.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيكوثر عادل هاشم جواد183312142022095063

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية360.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمصطفى عباس جبار كريم183313142021201259

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية360.0ثانوية العلوم للبنينادبيعلي احمد جبار حمود183314132021052008

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية464.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعيتطبيقيمريم علي حمودي كاظم183315142052085011

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية428.0ثانوية الصمود للبناتتطبيقيميالد محسن سعد هللا عبد هللا183316142052101025

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية387.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيهدى فخري مهدي علي183317142052072058

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية384.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمصطفى احمد شريف علي183318122051031155

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية383.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمرتضى فراس مالك عبد الهادي183319142051021099

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية383.0اعدادية دجلة للبناتتطبيقيميسم عدنان والي فليح183320232052107036

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية382.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعلي عزام خضر محمد183321162051352181

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية380.0ثانوية المعارف االهلية للبنينتطبيقيامير علي عبد العزيز احمد183322122051049003

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية379.0ثانوية التضامن األهلية للبناتتطبيقيرواسي صالح الدين سلمان نصيف183323102052121002

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية379.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيفاطمه حبيب غازي عباس183324122052105044

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية376.0ثانوية التكامل األهلية للبنينتطبيقيبهاء باسل محمد عبد الصاحب183325122051038002

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية375.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمقتدى عادل حسن روضان183326152051011110

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية373.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيامير سعد فاضل محمد183327112051016018

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية371.0ثانوية االندلس للبنينتطبيقييوسف محمود ثابت حمدان183328102051012016

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية371.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيالحمزة علي طالب رزيج183329102051029005

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية371.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيحنين صالح مهدي محيسن183330132052071013
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الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية371.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيحبيب محسن خزعل محيبس183331142051013018

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية370.0ثانوية األميرات األهلية للبناتتطبيقيرقية محمود جميل ابراهيم183332132052089003

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية369.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيرفقه رياض مكي هاشم183333142052095008

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية369.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعلي بهاء عبد الحسين ناصر183334142051027047

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية368.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيهاشم فيصل هاشم احمد183335142051027083

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية368.0ثانوية التراث العربي للبناتتطبيقياالء عماد كاظم رشاد183336102052123001

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية368.0الخارجيونتطبيقيعلي حسين رحمه علي183337112051400042

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية367.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمصطفى عمار ولي علي183338202051013044

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية367.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيهاجر لؤي جبار ارزوقي183339142052098024

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية365.0ثانوية البحار المسائية للبنينتطبيقيمرتضى محمد شمخي جبر183340292051156227

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية364.0اعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيسجاد احمد يونس علي183341172051121016

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية364.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيسيف نعيم علي حسين183342262051019016

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية364.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيسيف فارس غازي عبد علي183343142051016044

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية363.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيحسين سهيل عبد حسين183344152051071072

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية363.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيسفانه احمد هاشم علوان183345132052117025

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية362.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعلي حسين سالم حسين183346142051023077

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية361.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمحمد عبد الرزاق جاسم راشد183347122051025081

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية360.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيعبد هللا منصور نوري محمد183348122051031090

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية360.0اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيفاروق هشام سعيد عبد الرزاق183349212051009026

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية360.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقييوسف رعد عبد الكريم عبد الصاحب183350112051049139

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية360.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيمصطفى اياد صالح الدين عز الدين183351112051049126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم592.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيميمنه نبيل نوري نجم183352132042071134

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم592.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء عبد علي فرحان سلمان183353232042093078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم592.0اعدادية المعراج للبنيناحيائيمحمد فؤاد عباس ناجي183354112041024028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم592.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيبتول لطيف رحيم ترف183355142042069009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم592.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيعلي حسين عبد جبار183356152041017040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم592.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيضياء فالح حسن علي183357182041352033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم592.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيزينب وعد حسين علوان183358102042131022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.9ثانوية الرمادي للبنيناحيائيحسن طارق امين ساجر183359192041001030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيهند عدنان علي قادر183360212042109099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيشهد عالء حسين خلف183361142042090071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيايمان شاكر نصيف سلطان183362292042065005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0اعدادية النور للبنيناحيائيعباس علي عبدهللا بدن183363122041026086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيمجتبى عماد عباس نعمه183364272041135012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيطارق علي عباس رديني183365192041114048
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيضحى سعد عبد خليفه183366312042063072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتاحيائيأميرة قيس فياض فرحان183367142042221018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0ثانوية االنامل للبناتاحيائيهديل معد عواد اسماعيل183368212042184020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0ثانوية ذي قار للبناتاحيائيايات خميس عباس حسن183369182042233008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسين علي عبيد مهدي183370272041011034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيتبارك علي كاظم سدخان183371142042111058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيمروه قيس كيطان بدر183372142042136054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0اعدادية البتول للبناتاحيائيتبارك محمد شاكر محمود183373112042072032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسن محمد علي عوده حمودي183374272041010039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائينسيبة صالح عطية علو183375182042277014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيحيدر فليح محسن محمد183376232041059034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائييقين نعمة دخيل جاسم183377232042304233

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد سايل محمد عبد183378242041010122

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0ثانوية تبوك للبناتاحيائياسماء رزاق حسن علي183379112042102002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيهبه محمود محمد تايه183380142042067141

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتماره عبد الكريم محمد حطحوط183381232042088113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيهدى صادق رحيم حزام183382282042059161

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0اعدادية عائشة للبناتاحيائياسراء علي جاسم حسين183383142042074005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناحيائيقاسم محمد علي محمد183384192041069021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيعلي رياض عبد العباس راضي183385242041168037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي الدر حسين كاظم كشمر183386222041077103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائياسراء حسن شذر كاظم183387222042155001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمحمد علي زياد طارق عبود183388112041048019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيسمر سالم طاهر حسين183389132042086065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعبد المجيد حميد عويد عبد183390192041066093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا قاسم عبيد عباس183391232041020186

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم591.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيأحمد علي حسين علوان183392212041036001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.8إعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيغزوان فالح مناتي صالح183393142041020036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.7ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعباس علي صاحب خداداد183394132041037048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.7االعدادية المركزية للبنيناحيائيسيف فارس ياسين جاسم183395132041010053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.6ثانوية المتميزاتاحيائينور ايسر عباس ياس183396112042113142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.6ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيحكمه محمد عوده جوير183397122042109035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرسل حسين فاضل حسين183398132042121068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمؤمل غازي فيصل مجيد183399252041012163

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى مبارك صالح ماضي183400222041002356
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيبنين عدنان كاظم هادي183401232042142065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه مصطاف رضوان ياسين183402142042111213

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيتالين عباس موسى كاظم183403142042085005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيساندي رشدي عبد الحميد ملك183404132042097030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياسامه عبد القادر محمد حسين183405192041009042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيشمس سلوان صبار عليوي183406102042078126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيموسى جواد يوسف حسين183407142041170059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيهالة عباس داود جميل183408212042145157

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور ثامر علي عبد هللا183409212042102143

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0اعدادية المركزية للبناتاحيائيايه ثائر حسن عبد الوهاب183410132042119002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيقبس صباح حسن منصور183411252042087072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0ثانوية المتميزيناحيائيزين الدين ثائر حسن حمد183412112041010053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيعبد هللا نبيل طالب خلف183413142041027045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيرائد عبيد يعكوب يوسف183414112041004037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائياسالم علي جبير عطاس183415222042417009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك عادل عكاب مسلم183416222042103058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيمؤمل جليل شاني راضي183417252041156050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيفرح سعد ياسين مهدي183418142042105062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغفران رياض مصطفى عطشان183419242042118111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيزهراء مزهر خميس حسين183420132042283071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0اعدادية الروابط للبناتاحيائياالء مجيد عجالن ضاحي183421192042229007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيغدير جعفر فرحان جار هللا183422222042135160

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمحمد حسن صالح حسن183423212041049032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيحنين قصي محمد صالح183424272042079028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه فالح حسن ثجيل183425132042097041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائييوسف غانم طاهر مسلم183426242041010160

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد المهدي حيدر جابر زغير183427222041003292

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيزهراء رعد محمد عزيز183428142042089022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0ثانوية العلوم للبنيناحيائييحيى عدنان جبار علي183429132041052022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه الزهراء احمد ابراهيم حمود183430252042100129

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيعمر بهجت برجس محمد183431192041111009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائينور الهدى باسل حسن عبد االمير183432132042091124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرواء جبار نعيمه كرم183433262042132084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمرتضى وسام شاكر محمود183434192041011122

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيمينا علي حسين سلوم183435112042121064
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيالحسن علي عوده كاظم183436262041048013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيوسن مجيد عجالن ضاحي183437192042229119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم590.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيسلطان علي عبد سلطان183438222041067059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.4ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيحسن احمد عزيز ياسر183439102041028052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.4ثانوية المتميزاتاحيائيسارة مصطفى شاكر عبد183440112042113077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.2ثانوية ايالف للبناتاحيائيهدى عبد المجيد حميد خلف183441142042105080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.2ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزينب خالد حسين حاتم183442152042057033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.1ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيزين العابدين طه حمودي حمدي183443142041010042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحيدر صكبان هاشم ساجت183444262041003056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائياسماء حسن ياسين عبد183445102042089002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعمر ابراهيم عبد عون سرحان183446232041011045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيقدس محمد جبر سفيح183447152042050103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيمريم جاسم محمد خلف183448132042098137

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائينورس فارس قنبل عذير183449142042132107

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيفاطمة اسماعيل خضر قادر183450152042054193

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعباس لطيف حسين علي183451212041033049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيحازم محمد اسماعيل جاسم183452112041018032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء صالح نصيف عبد183453262042102063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيزينب رحيم دريس كزار183454112042105064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيحوراء قاسم صالح تركي183455272042055064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيايالف جاسم محمد عبد183456112042217008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية الثبات للبنيناحيائياسعد غياض مزهر سلمان183457272041024009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيموج فاضل عباس رشيد183458122042110079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0ثانوية الحبانية للبنيناحيائيمصطفى محمد حماد فرحان183459192041046043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيام البنين كاظم عكار راضي183460262042083008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيخديجة حقي اسماعيل خطاب183461142042111078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيرسل ضياء الدين سلمان زغيتون183462212042121072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيرقيه زيدان خلف يونس183463262042144033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا رشدي سلوم علي183464212041005077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيمريم امير فخري نعمه183465142042149058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائينور حسام عبد الحسين حمزة183466142042197022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيمجتبى مازن رزوقي محمد علي183467242041048032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية عفك للبنيناحيائيمصطفى عباس عيدان سعد183468242041011075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيميزه حسين عبود عبد الحسن183469102042101114

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائينبأ جبار حسين حسن183470142042112082
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيرقيه ياسين فاضل ضفير183471262042144034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيلينه انمار عبد الرحمن عبد الستار183472132042131047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0ثانوية السكري للبنيناحيائيزينة مجيد محمد يحيى183473212042046011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينور حيدر عباس جاسم183474232042304213

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية جنين للبناتاحيائيجمانه عمر حسين رميض183475192042149018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائينرجس كاظم جواد عطيه183476262042083106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيبنين عبد الحكيم ناشع مهاوش183477112042088009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمجتبى فارس موسى احمد183478252041007293

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية العراقية للبناتاحيائياسراء عوف عبد هللا عبد االمير183479212042139001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيحسين احسان جبار علي183480222041307026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد حسين علي183481242042136096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشهد رشاد حامد محمد183482252042062852

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء شعالن كرجي غضيب183483212042145061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيرعد وعد عبد الرضا مكي183484102041044011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0اعدادية األمل للبناتاحيائيزهراء حسين علي محمد183485112042065071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم589.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيحوراء نعيم ريسان ذخر183486222042396018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.8ثانوية المتميزيناحيائياحمد حسن علي عباس183487112041010005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.8ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيعلي حسين علي حسين183488112041050013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.8ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعبد االمير حسن عباس علوان183489132041037050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.8ثانوية المتميزاتاحيائيمريم اسعد غني علي183490112042113116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيحنين كريم عليوي اسماعيل183491132042121050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.2اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائياالء محمد عبد هللا ابراهيم183492192042370020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.2ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعباس نزار عاشور سماري183493132041037049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.2ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي حسن علي خلف183494152041012056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزهراء فيصل شديد مصبح183495142042067063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عبد الباسط عكلو عجة183496222041003324

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيجعفر عقيل كريم راضي183497272041010030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية عفك للبنيناحيائيمسلم اسعد جبير ظاهر183498242041011071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيحنان سعد سلمان نعمه183499272042147010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيجعفر حيدر هادي عبيد183500222041040023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيامير عبد الكاظم محمد منصور183501142041021020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد هللا صالح183502122041022108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائيعمر نزال جاسم محمد183503192041103040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيغفران ناصر سعيد عباس183504242042080093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيزينه عصام صالح حمود183505192042189094

صفحة ٥٢٤٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائييمامه فاضل محمد حسين183506102042119090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي عقيل فيصل عباس183507122041007102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيبنين كاظم محمد جاسم183508272042069019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية العامرية للبناتاحيائياسماء بكر علي حسين183509102042118004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه امين جبار عباس183510122042090058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيريسان شاكر محمود حتيت183511212041007046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيثابت سلمان جادر حمد183512212041054028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمحمد ناظم عزاوي حمد183513292041002145

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيعلي هادي هالل حمود183514122041025068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيمريم عواد خلف مصلح183515192042189171

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيمها منقذ عبد العزيز كاظم183516212042122057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيغدير محمد طالب ضايع183517122042102060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية بلد للبنيناحيائيناظر يحي طاهر احمد183518182041006171

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيمنار خضير مزيهر فتول183519242042082072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد هللا عبد اللطيف غائب مجيد183520212041014079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب احمد حسين مهودر183521122042098059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم ناصر حسن محسن183522262042132206

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرسل رافد شاكر جوده183523102042115044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيخالد وليد عزيز محمد183524142041027027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيمريم ليث رشيد شاكر183525102042090098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائيعدنان فرحان علي جدوع183526182041336022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيأماني كريم عبد الرضا عواد183527242042122011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيمرتضى نور كاظم محيسن183528122041170041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيحنين حامد عبد المجيد حسين183529272042062019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيهناء سعدي حميد عبد183530232042164058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيرقيه ستار جبر مظهر183531132042100043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائيمنار محمد احمد جاسم183532142042114027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيأصول الدين ماهر جواد كاظم183533112042114002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء عمار شمال ظاهر183534272042064082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيعقيل عباس جاسم فؤاد183535152041017035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيمنار سايل محمد عبد183536242042104153

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيزينب جاسم سوادي عبود183537292042160100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيمجتبى شاكر محمد سديره183538282041012049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيزينة ليث نعمه حمود183539142042079048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيرقيه ديوان محمد عطيه183540152042050036
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيمنار محمد علي شرتوح183541192042189185

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيبلقيس ستار عمران حسن183542232042119029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمنتظر عبد الخالق خليل جعفر183543232041020393

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيصابرين ماجد جبار عباس183544272042160277

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعباس محمد حسن جاسم183545232041042104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعمر عاد علوان نايف183546212041054106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0ثانوية السياب للبناتاحيائيايه حسام فوزي ناجي183547102042077011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء عباس عبد خاجي183548292042056052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيعثمان رباح خلف حسين183549212041282069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائييقين نشمي كردي هادود183550262042087154

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيزهراء صادق يوسف منجل183551142042091011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيتبارك فالح نعمه حمادي183552152042044031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيمصطفى ايدن كريم مجيد183553212041011100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيمنى عباس محمود كتاب183554232042137062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه رحيم جوده اجبير183555142042136048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيزهراء فوزي سامي محمد183556132042117121

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيسبأ عوده خالد ايوب183557192042217078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد حسين كاظم183558222042141243

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي عبد المهدي عبد الحسين حسين183559182041006107

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياسامه احمد حميد محل183560192041009037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيطه عصام عدنان علي183561112041020042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.8ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه ميري عبود حسين183562252042055077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.7ثانوية الجواهري للبنيناحيائيرفعت عبد الرحمن رفعت عباس183563212041020018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.6ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيحسن اياد مكي سعيد183564102041028053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.6ثانوية االنبار للبناتاحيائيرقيه كريم صالح فرحان183565192042153041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحسن عبد هللا محسن مهاوي183566122041001083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.4ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحيدر هذال فرج حبيب183567132041020057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.2ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيعباس فاضل هادي ابراهيم183568232041047042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.1ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيابو الفضل عبد الواحد حميد علي183569132041018001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيتبارك محمود كاظم محمد حسين183570272042161024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيغدير صباح طارش حسن183571152042055090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمكارم محمد هندي عبد هللا183572222042424078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتاحيائيياسمين هيثم عبد الرحمن ابراهيم183573102042106039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيكوثر عباس حواس ضيدان183574292042053101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيطيبه يوسف حسن جواد183575112042074056
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيايه لؤي نجم عبد183576272042058038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيمحمد خالد نصرت حسن183577212041248034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيفاطمه جليل ردام شيبان183578212042097094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية النجاح االهلية للبنيناحيائيمحمد كوان حسن خلف183579182041112005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية حلب للبناتاحيائيايمان خليل ابراهيم سفاح183580242042107013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيساره سميع احمد عبدهللا183581122042082017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية السرور للبناتاحيائيحوراء ماجد مالك حسن183582242042085017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيسرى مازن عبد المحسن عباس183583132042117153

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية النسرين للبناتاحيائيمريم ماجد مجيد اسماعيل183584132042129025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيفاطمه فاضل كاظم عبد هللا183585272042071061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيايمان مهدي طاهر شمخي183586262042144017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيطيبه عبدالعزيز نون احمد183587192042247022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيروان رائد حميد ابحيلج183588222042142032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيريام طارق رشيد داود183589112042073043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية النجوم للبنيناحيائيعلي حيدر راشد ابراهيم183590232041030024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد صالح عبد الحسين183591222042391052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية رفح للبناتاحيائيسجى عبد الكريم مصطفى طه183592162042219034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية النهروان للبنيناحيائيعلي عبد الحسين عبار موينع183593152041020038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية قباء للبنيناحيائيضرغام علي حسين عبد علي183594152041010050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي وليد حميد جبار183595272041014175

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيافان مولود حميد ميرزا183596212042290010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيسجاد فرمان اغا ولي183597152041017031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيهدى جابر داود سلمان183598232042142321

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيمصطفى تحسين علي باشا كمر183599152041015097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية األقصى األهلية للبنيناحيائيالمصطفى حسين يوسف محمود183600112041040004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائييحيى عبد هللا عزيز صالح183601222041100077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيراما فراس حسين علي183602142042112034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيمريم ميثم محمد عطيه183603272042093105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية زينب للبناتاحيائيفاطمه احمد حسن حنيف183604142042110181

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمنتظر مجول مهدي علي183605212041052130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفرقان ضياء جبار فضل183606232042271628

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيبنين رزاق العيبي مزهر183607242042080019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيعلي عبد هللا عجيل خلف183608242041153021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيسجاد هاتف كاظم مكي183609242041251034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيزيد نعيم حمزه حسين183610242041069018
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد غني عبد الرحيم حسن183611222041003022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمصطفى علي محمد زوير183612222041029179

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية النضال للبنيناحيائيحيدر عبد الهادي عطية عباس183613212041029028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد أحمد محمد أحمد183614102041019117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية بلد للبناتاحيائينور محارب اذياب احمد183615182042176195

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيعذراء عادل ناصر محمد183616142042145194

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيكاظم ستار جبار حريز183617282041032020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيهدى علي طه عبد هللا183618192042150045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية األمل للبناتاحيائياية أحمد حمزة سلمان183619112042065006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيعذراء وسام داود سلمان183620182042183113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيهبه حمود هادي حمود183621272042161098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيمصطفى باسم محمد سرحان183622232041010125

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمروة ياسر مجيد جاسم183623312042063093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيفاطمه محمد يعقوب جبر183624222042112082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعباس حسين عبد علي جاسم183625262041038045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية العدل المختلطةاحيائيجواد كاظم فليح حسن183626242041161003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيمريم برهان بريسم كيطان183627132042074027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية هيت للبناتاحيائيريم كريم صالح عمر183628192042196052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيفرح مشتاق طالب مطشر183629222042142068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيطيبه ناظر ظاهر حبيب183630142042134119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين محمد هاشم محمد183631252042062212

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد الرحمن عمر شكر محمود183632182041009031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيزهراء عالء جميل نعمه183633132042117119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيمسلم احمد علي حسين183634132041252140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية النصر للبنيناحيائيهشام صاحب راهي كرمول183635242041064062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيسلسبيل عقيل خضر عباس183636272042089077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيشيماء عبد االمير حسين سلمان183637212042134071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية التسامح للبناتاحيائياديان سالم خلف سلمان183638142042076004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمنتظر معين جابر شاني183639252041031798

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد ثامر مهدي صالح183640272041010150

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية القدس للبناتاحيائييقين ماجد عامر كاظم183641262042104172

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي شاكر هادي حمود183642242041003169

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيرجاء كاظم حسب عنيد183643142042066034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيباقر عادل جبر عليوي183644242041008016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيعهد حازم صدام يوسف183645112042091040

صفحة ٥٢٤٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيرقيه محمد عباس جادر183646272042065047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيباقر والء كريم ابراهيم183647272041005025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية الحبانية للبناتاحيائينورالهدى ياسين احمد حميد183648192042187018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيإبراهيم سالم ياسر مفتن183649222041040001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيمحمود عادل محمود جواد183650142041015055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيحنين انور حيران محمد183651152042058022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيمروة كريم استن لفته183652182042221027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعبد الهادي باسم مطرود محمد183653262041001113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينه طالب حسن وهيب183654142042111139

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيعلي قاسم حسين عنون183655262041160035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم587.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي فاضل محمد عزيز183656232041019119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.9ثانوية المتميزيناحيائييوسف يعرب قحطان محمد183657112041010144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.8ثانوية البتول للمتميزاتاحيائياالء حسام كاظم ياسر183658152042057003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.5ثانوية المتميزاتاحيائيزينب يوسف محمد عبود183659252042074046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيشمس محمد رحيم قاسم183660132042121139

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد اسامه نعمه فليح183661102041013120

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر محمد هادي زايد183662222041003402

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائينبأ فاضل حسين عبد الرضا183663262042103054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية عمورية للبناتاحيائينبأ عبد الخالق حسين علي183664182042183139

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد جابر هاشم ثامر183665272041010151

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائينور خالد ناصر حسين183666242042149115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيسجى كاظم رسن كاظم183667222042394049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيابراهيم واصي كاظم رحيمه183668222041031001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية القاسم االهلية الخيرية للبنيناحيائيحسن علي شاكر محسن183669252041042002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمصطفى زهير محمد عكله183670192041032051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيصفا كاظم جواد كاظم183671182042205083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائياحسان شرشاب تايه عبطان183672242041200003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي مهدي نجم عبيد183673262041012109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيغاده ضرغام محمود احمد183674212042094108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيمريم عبد الوهاب احمد عزم183675122042104040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمحمد حميد عبد المجيد مهدي183676262041022136

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائينورهان حسين ابراهيم علوان183677122042020101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب نعمه كامل عبد هللا183678262042132141

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعقيل رزاق محمد كاظم183679272041014133

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيسيف جاسم عبد حسين183680262041014073
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية الشهيد علي العكيلي المختلطةاحيائيعقيل جبار راشد هبر183681222041229006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيايالف رضا كولي كاظم183682232042157007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيتبارك شاكر حمود كاظم183683132042118045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيفاطمه حسن عبد علي سنيف183684222042118026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعلي بدوي عشوي جاسم183685192041011083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيدعاء سالم عالوي جسام183686212042107026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية المجد المختلطةاحيائيصهيب مفيد صالح محمد183687102041157001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيجبريل صدام حسين علي183688232041001016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيحسين علي محمود نياز183689142041009028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيسجاد احمد عبد الرضا سبع183690262041027055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيايه محمود نايف عرميط183691192042185019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمنتظر جاسم محمد عبد الحسن183692222041019207

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيمنتظر حسين منصور عكار183693142041047182

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائييقين عالء صالح طعمه183694272042061077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيرحمه كاظم عبد الحسين محمد183695222042393026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية النور للبناتاحيائيابرار مظفر فخري موسى183696182042238001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية الزقورة للبناتاحيائينبأ حيدر هادي محمد183697112042140031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية النضال للبنيناحيائيعلي عبد الحسن عطية عباس183698212041029057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيحيدر بهمن عزيز عبد الحسين183699212041088017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0النصر النموذجية للبنيناحيائيسيف رفعت محيسن علي183700312041024062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياسراء ريسان جميل مزعل183701222042424004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينور حسن سلمان منادي183702152042054292

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيكوثر هاني طراد عويد183703222042141210

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيتهاني محمد عبد هللا خالد183704212042147047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطيبه كاظم فضيل عزوز183705292042051231

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي عبد الرضا عبد االمير كاظم183706292041003174

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيمنتظر عيسى رحم جاسم183707212041058045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية قريش للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الرزاق علي183708192042158037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية بلد للبناتاحيائيايات منار عبد الوافي عبد الوهاب183709182042176023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيبنين محمد حميد علوان183710232042126019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية الهندية للبنيناحيائياحمد تكليف امير مشكور183711272041010006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيياسمين عبد هللا شهد مفتن183712132042094063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيجواد ضياء جواد عباس183713212041022018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيوسن اسماعيل عناد كاظم183714262042126106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعبد هللا حسين عبد جساس183715142041018092
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيرحمه فارس كاظم محمد183716102042120042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية االمال للبناتاحيائيحنان جابر عكيد رحم183717142042108037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين علي سبع بدن183718262041003045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسن عباس شريف سفيح183719222041096006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيجنان قاسم محمد عبد هللا183720112042192012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيتسنيم عبد المنعم محمد سلمان183721132042091030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمحمد باقر حسام عكار عبد183722222041080037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيام البنين ستار جبار بداي183723122042231005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيبكر طه حسين محمد183724102041026058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيبراء عبد الرضا بريسم اليذ183725262042080027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيهدى محمد علي جواد183726272042093130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد خلف183727132041008078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيتبارك عزيز كاظم منصور183728122042094062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشهد ضياء عبد الصمد عبد علي183729162042165291

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية العزة للبناتاحيائيناديه حسنين باقر راضي183730122042118070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيبكر رأفت خليل إبراهيم183731192041004011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيرقيه حسن مزبان ياسر183732152042060004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب صالح حسن سلطان183733212042138078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيعباس علي محمد حمزه183734242041039032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينور ماجد فرج رفيعي183735222042204219

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيمنتظر هاشم عبد حميد183736272041046110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيكامل زهير كامل عبد الخالق183737212041032026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية النجاة للبناتاحيائينور الهدى محمد عبد الحسين ارحيمه183738152042042102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائياسيا احمد عبدالحليم عالوي183739192042188020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيبراق حسين محسن توفيق183740232042113013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيزهراء احمد حمزه طه183741252042055036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيايات حسين جابر حسين183742272042088025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم586.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيمحمد حسين علي كريم183743212041065100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.7اعدادية الوارثين للبنيناحيائيحسين محمد حسين عذير183744152041013031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.7ثانوية الوائلي للمتميزيناحيائيمحمد عوده متعب حمزه183745232041047088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.5ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمحمد احمد علوان محمد183746132041020145

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.5ثاتوية المتميزيناحيائيباقر علي عبد الجبار محمد183747262041040007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.4ثانوية المتميزيناحيائيمهيمن رائد كاظم رسن183748112041010136

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.1ثانوية المتميزين للبنيناحيائياحمد مصعب فيصل عمر183749142041007014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم علي حسن علوان183750232042142284
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحسن فاضل حسين حسون183751142041021036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيسجاد قيس شعير خليف183752222041053081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0الخارجياتاحيائيغفران غانم حكمت حمزه183753272042401118

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيمروه عقيل عاجل عوض183754292042065073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيجعفر سعد علي حسين183755232041009017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائياحمد عباس علوان جبار183756212041081005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيزهراء عماد عبد الخضر فالح183757272042147029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيبنين يحيى مغتاض حسن183758142042111051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيحسن حمزه كاظم جبار183759242041251018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيخطاب عالء الدين عبد الستار فرج183760192041095032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيحيدر داخل عاصي محسن183761222041096015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيشفاء نواف محل خلف183762192042194060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيهديل علي حسون جوده183763132042283159

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي عبد الحسين خليل غياض183764262041012102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية االمل للبناتاحيائينور احمد طه علي183765192042195107

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائينور الهدى علي غني خلف183766262042108108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائييقين حيدر حيال عوده183767222042199102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةاحيائيقاسم فالح منصور عذاب183768212041222024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمنار ضياء حسون جبر183769152042054262

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين كاظم حسين رحمان183770242041001075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية عفك المسائية للبنيناحيائيسيف سعد زيدان خلف183771242041208023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء علي حسن ياسر183772152042044086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيفاطمه كريم محسن عبود183773232042149052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية العال للبناتاحيائيفاطمة كريم رافع حسون183774192042156062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرسل علي مراد عوده183775232042120069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية بلد للبنيناحيائيسجاد فراس عيدان عبد علي183776182041006072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمحمد منعثر شياع سلمان183777272041020074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائييمامه عبد الناصر جمال كافي183778102042094065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيغدير حامد كريم علوان183779232042117130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه حازم محمد لفته183780222042436039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيخديجه احمد حمود كاظم183781132042118070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيمحمد عبد الرسول تركي سلطان183782212041260011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية األندلس النموذجية العراقية األهلية تركيا-اسطنبولاحيائيصفا كريم كاظم مهدي183783132042246010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيمريم بليش عجيل مطير183784222042175230

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيبهاء واثق سعيد هالب183785242042136024
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور عباس مجيد حمزه183786242042118144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيمصطفى مطشر مكطوف عبد علي183787222041031143

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيامير احمد حسن جاسم183788272041014022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيفاطمه نور خضر محمد183789262042081045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعمار محمد علي شرتوح183790192041009206

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيحسناء احمد جاسم موسى183791232042117053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيلينه حسن صكبان عبد الحسن183792242042120243

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيمريم صالح اسماعيل حسن183793212042213011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية القائم للبناتاحيائيدعاء ابراهيم صالح رديف183794192042146022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعباس سلمان مسير ابو الشون183795242041008062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيمصطفى حسين مدلول علوص183796242041152052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعيسى عبد الجواد كاظم ناصر183797142041016086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسن صاحب رزاق عبد الحسن183798252041200027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيهاله محمد شمخي ناجي183799232042134030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينورس اياد محمد دايح183800192042217162

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية األمالي للبنيناحيائيانمار علي حسين حامد183801192041038002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيعلي عبد الهادي طارش سهيل183802112041025041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيحسام عبد هللا عزيز عبد هللا183803192041040031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيعلي صادق حميد عزيز183804122041201045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية بحركة للبناتاحيائيمريم عايد جاسم محمد183805312042043026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب باسم ناصر غضبان183806152042048097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائياماني نجاح عدنان نكه183807212042137011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعلي محمد محمود رشيد183808262041054029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيمصطفى رجاء ياسين خضير183809212041085093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائياحمد صادق محيسن عليوي183810222041077007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيتبارك اياد عبد اليمه لفته183811242042120049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيأسامه حسين علي جمعه183812182041020002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية نفر للبنيناحيائيعباس وليد محسن علي183813242041025028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء صادق ضعن رمح183814262042120090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه شالل كاظم كلف183815242042124152

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائينور يونس طارش هالل183816292042050143

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيساره سلمان محمود شبيب183817212042140131

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيكرار كاظم مراد معيدي183818262041027114

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينبأ عادل وهب عبدي183819142042111257

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية هيت للبناتاحيائيحياة عقيل عبدالوهاب كيالن183820192042196034
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسن عماد عيسى عباس183821232041042026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيروان عمار عبد هللا عليوي183822112042068041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي محسن هاني محمد183823222041053131

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائياحمد باسم محمد صحن183824222041028003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية البتول للبناتاحيائيرؤى عماد محمود دحو183825112042072045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيود محمد عبد الحسين فضاله183826222042185134

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيضرار قحطان كريم عليوي183827262041011089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائينبأ حيدر عبيد عاشور183828112042146028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيبارق ستار احمد دهش183829102041020043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيفاطمه رياض محمد عواد183830252042071044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم585.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيعلي كريم حاتم جفن183831262041033088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.8اعدادية بغداد للبناتاحيائيحوراء موفق حسن علوان183832132042070067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينبأ سلمان حسين عباس183833132042121219

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.5ثانوية كركوك للمتميزاتاحيائينور قاسم محسن علي183834202042116069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.5ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيسلسبيل خضير جاسم درويش183835142042117045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمصطفى عبدالهادي لعيبي شمخي183836142041007112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية جرير للبناتاحيائيشهناز عمران رستم موسى183837122042089065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائياحمد مشتاق حامد كاظم183838202041011008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعبد هللا ستار جبار محمد183839212041010056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائياحمد صكبان وحيد محمود183840212041058003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية السوق للبناتاحيائينبأ عبد الرحيم كنو كاطع183841222042209178

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيحسن علي جاسم محمد183842222041019026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية النهضة للبنيناحيائيمحمد خميس وداعه وداي183843222041049040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيازل حيدر كريم سكر183844152042046014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزينب مسلم كنو كاطع183845222042139142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية زينب للبناتاحيائينورس محمد حسن زبون183846142042110235

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيهويدا فيصل ستار عبد183847212042094152

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيمصطفى محمد عبيد محسن183848232041054134

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد هللا علي عبد السادة جاسم183849142041022049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيرضا باسل محمد علي183850142041022033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيساره مقداد فؤاد عبد الكريم183851212042095030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيايات منير هاشم علي183852242042121023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية عفك للبنيناحيائيحسين طالب مريدي حمد183853242041011022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيغدير علي عبد الحسين رويح183854222042135164

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية االمال للبناتاحيائيمريم هيثم خليل ابراهيم183855112042070127
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0ثانوية اور المختلطةاحيائيعبد الرحيم خليفه رحيم حبيب183856212041211007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسن سليم باقر مكي183857272041010034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء تكليف محسن حمدان183858292042054046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيابراهيم كريم عبد هللا خلف183859192041011002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيضياء زيد عبد هندي183860202041022049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائياسماء موفق مجيد علي183861102042221147

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيهبة حميد سعيد كاظم183862242042184058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيشجن علي عبد الحسين راضي183863262042074080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيطارق احمد علي ثابت183864212041054063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيوسن هادي اسماعيل احمد183865232042114140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب شاكر حسين بحث183866262042083043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيمروه صالح حمود عمران183867272042056382

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي حيدر محمد عبد الرضا183868262041001126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيحسين كريم مراد بوضان183869242041019013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0ثانوية األمالي للبنيناحيائيوليد خالد خلف محمد183870192041038011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيتيسير فالح عبيد سلمان183871122042094071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0ثانوية فضة للبناتاحيائينور الهدى محمد بدن نومان183872262042095053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء اسعد عزيز عويد183873222042394029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء مهدي علي مجيد183874212042139099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية بابل للبناتاحيائيمريم احمد جدوع ولي183875212042141085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبنين علي كاظم صيوان183876262042089020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيخديجة هادي برهان حسين183877112042112022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية رملة للبناتاحيائيسجى علوان سعدون هادي183878222042115064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيايات عبد الرحمن علي مهاوش183879112042062013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيرشيد كريم رشيد عباس183880112041018045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0ثانوية الرواد المختلطةاحيائياحمد واثق عبيد عطيه183881242041020002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيمهدي قاسم حنيش مريهج183882222041046085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزهراء حيدر حسين محمد علي183883292042050069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيحوراء ناهض عزره حمزه183884242042094033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيابراهيم عبد الحسين وهيب احمد183885142041046003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيشمس قتيبه خليل عبد هللا183886102042221062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيعذراء محسن علي عيال183887262042250165

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيمريم طالب احمد عبدالرزاق183888192042234051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائينور علي حسين حميدي183889262042098043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمصطفى عبد الحسين كاظم خلف183890152041003096
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيطيبه ماهر عبد الواحد مصحب183891102042076022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيسجاد هادي حسن مهدي183892272041011054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيحسين رشيد حمد عبد183893232041010026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيمنتظر عاشور سلمان جاسم183894212041223048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى علي عبد االمير جعفر183895252041031762

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيايناس محمد كامل حميد183896212042145015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيحسين جواد كاظم شالل183897142041169009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسين مصطفى طعمه جودة183898282041006051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمحمد سلمان عبد الرضا سلمان183899232041005125

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه عدنان جعفر غانم183900222042436043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0ثانوية الحريري للبناتاحيائينور غسان ماهر حسين183901202042114099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية المنار للبنيناحيائيسجاد محمد كاظم حويش183902222041095029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيغيث عباس عبيد معارز183903292041153150

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيهاجر موفق مهدي عبيد183904232042095086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم584.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيحسين ليلو مطير دهش183905262041018029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.7ثانوية القيروان للمتميزيناحيائياحمد مناضل مجلي كدر183906132041037016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمهيمن مكي خضير عباس183907212041003181

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيجعفر هادي لفته شندي183908222041053021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيفالح حيدر فليح نعمه183909142041165035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزينب محمد نعمه عبد االمير183910272042063102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيبنين هيثم عبد الكاظم محمد183911122042136011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد احمد شكور مغير183912212041009204

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية الشموخ للبنيناحيائيعبد الكريم نزار عبد الكريم غائب183913192041053017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيسماح حميد مروح نهار183914102042120060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيجعفر جبار حنكال سهيل183915262041159005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمحمد عباس عواد علي183916212041025030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائياحمد عدنان قاسم سلمان183917142041003005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيرسل عبد الحسين صالح بديوي183918222042419017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية دمشق للبنيناحيائياحمد رياض محمد حسون183919112041021006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيضحى عبد هللا ناصر كشيش183920242042149076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائياسراء رزاق عبد جواد183921242042220034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينور رعد مهدي عبد الصاحب183922152042054294

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيكاظم علي محيسن عكله183923272041007084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيمريم محمود حسن حسين183924212042293064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء حسين كاظم عبد183925242042085028
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية العمادية المختلطةاحيائيابراهيم حبيب اسماعيل حسين183926232041230001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيزياد مخلص عطية حسين183927242041203113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينه حسين جواد رحيل183928242042104102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيزينب كريم ناصر عويد183929142042100077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيرضا كريم رحيم ابو حميد183930292041031019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيكاظم حسين حيدر مطلك183931272041151060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيميس عبد الحسين زيدان مناحي183932132042121215

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم احمد جسام خلف183933232042114112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنيناحيائييوسف كريم عبد هللا جراد183934102041200047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية الشرقاط المسائية المختلطةاحيائيعلي طه احمد علي183935182041339042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيجواد محمد حسين حمد183936212041268010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية سيدة النساء للبناتاحيائيضحى طالب علي حسن183937272042147049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيسجى وادي امسيور حسان183938242042149069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائياسراء حسين علي عباس183939142042111013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيثناء احمد كاظم عبد الحسين183940242042120065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيزهراء رياض حسين ياسين183941222042112037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية زينب للبناتاحيائيكوثر يونس حبيب خلف183942142042110200

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد صالح فياض مهيدي183943192041066126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيسماء سالم حمزه حسين183944112042083037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائينور الهدى ماهر حمزه رحم183945242042088055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية تماضر للبناتاحيائينور هارون رشيد ظاهر183946212042091170

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية عفك للبنيناحيائيمحمد عماد قاسم محمد183947242041011066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيزينب فراس جميل حسين183948212042177028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية أمل نينوى العراقية االهلية المختلطة في تركيا-اسطنبولاحيائياحمد نايف صباح خلف183949132041225004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية جنة العراق للبناتاحيائياسيل عبد الجبار احمد طعمة183950182042221006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمود فاضل احمد ابراهيم183951212041009237

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية القناة للبناتاحيائياسراء عبد الحسن داخل زيدان183952132042072003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيفرح فريد فاروق حسين183953212042145128

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيسارا علي علي السعد183954102042115073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعمار نصير دلي سلمان183955262041012112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيوصفي عادل عبد الصاحب ثابت183956162041075238

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيهدى ضاحي حسين واوي183957272042079120

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيفاطمة جمال خليل ابراهيم183958102042137073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيايات لطيف فرهود دخيل183959252042170064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيحامد سمير سهيل عبد هللا183960232041178007
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية الرواد للبنيناحيائيفؤاد هيالن كريم حميد183961122041024018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية االمل للبناتاحيائيسماح عمار صالح لطيف183962192042195068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيسجاد كامل صابر حسين183963222041046040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبنين مردان عبد الحسن كشيش183964242042220149

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيعبد هللا حمد عبد هللا عبد183965192041029021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعياحيائيسجاد محمد عبد حسين183966152041014006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيفاطمه الزهراء هشام علي حسين183967122042093038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمنتظر علي عبد الجواد عبيد183968272041019106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيشهد خالد علوان ناصر183969132042070151

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزهراء كريم حافظ جابر183970142042134086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمود ميثم لفته شكر183971182041006150

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية ام قصر المختلطةاحيائيياسر عامر كامل حامد183972232041162025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية النصر للبنيناحيائيميثم اركان عبد الهادي حسن183973242041064061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيفاطمه هادي خلف نور183974152042044166

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمرتضى محمد يوسف خنجر183975222041002329

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية السويس للبنيناحيائيمصطفى احمد خضير عباس183976132041006056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد عبد الرحيم محمود خلف183977212041052108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيتبارك رياض حياوي مجيد183978222042185020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيامير سعد جودي كاظم183979252041052007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم583.0االعدادية المركزية للبنيناحيائينهاد رسول كريم مبارك183980292041007358

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.8ثانوية البتول للمتميزاتاحيائينبأ يعرب فرحان عبد183981152042057074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.7ثانوية االمل للمتميزاتاحيائيدينا طاهر محمود جياد183982132042134009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.5ثانوية ايالف للبناتاحيائيفاطمه لؤي حاتم سلطان183983142042105060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمنتظر خالد منصور رسن183984142041007119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.1اعدادية الحريري للبناتاحيائيزينب نجم عبد هللا مطر183985132042117138

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيجعفر صادق جويح كاظم183986242041003050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيروان نجاح حسن حسان183987242042108053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية الفتاة للبناتاحيائيرقيه فليح حسن علوان183988212042175014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيمنيب ابراهيم صالح محمد183989212041088058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية حطين للبناتاحيائينور محمد قادر علي183990202042133081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعلي سالم عباس علي يونس183991272041019059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيايات احمد كريم عجيل183992262042088015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيهبه سلمان طه مسعود183993142042066112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيكرار حيدر محمد كاظم183994232041058012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيرنا حامد مهدي صالح183995142042220042
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيفاطمه عامر نعمه حمد183996112042074058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية بلد للبنيناحيائيحيدر منير جابر عبد الكاظم183997182041006056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيمها حسين فندي مشيري183998222042175246

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيمهند خليل ابراهيم عبد الكاظم183999232041058024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيهبه باسم احمد هجهوج184000102042076037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمهدي ميثاق جواد فرحان184001212041002162

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتاحيائيزهراء محسن عبيد عويد184002222042386010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائياميره عبد االمير حسن ثجيل184003272042087012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور منصور فرحان موسى184004262042132238

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيفرزدق عبد الكريم سلمان سويف184005222042311106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيعباس جاسم علوان محمد184006122041025039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم عبد الكريم عبد المجيد محمود184007102042117096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية قباء للبنيناحيائياحمد كاظم حسن مرهون184008152041010009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية الفاروق للبنيناحيائيعبد هللا علي نصر هللا حسين184009212041068013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيعلي خير هللا عطية فنفون184010222041058080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيعمر عبد احمد سالم184011172041350253

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية السيوطي للبنيناحيائيسيف وادي خلف محمد184012112041054012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيزين العابدين اياد عريان زين العابدين184013132041012057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيزينه ليث جاسم محمد184014212042109045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية العفاف للبناتاحيائينور الهدى جاسم رحم عبد184015242042130137

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية التسامح المختلطةاحيائينذير عبد الستار كاظم خلف184016232041192039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيجبر حميد صالل جبر184017192041060008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيعلي جليل هادي حسن184018142041034012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفرح فالح عبد السادة سلمان184019292042051272

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية اور المختلطةاحيائيذهب قحطان علي عباس184020212042211009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية السنية للبناتاحيائيعذراء حسين عبد هللا كاظم184021242042102214

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحيدر فاخر زاهر علي184022152041011058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيحسين رياض رزاق كريم184023252041151043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيزينب محسن صالح عوده184024132042077020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمصطفى طالب صالح سالم184025132041045051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه عدي عبد العباس كاظم184026262042132186

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيرواء نمر عواد حلو184027212042121084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمه محمود عباس عليوي184028212042139183

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيمحمد عامر عتول صيهود184029272041011112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن جابر كاظم فرحان184030292041007051
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية فدك للبناتاحيائينبأ محمد مجيد صالح184031212042156070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيعلي عايد هاشم جودة184032272041005106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائياحسان كاظم عباس خلف184033212041223001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائياحمد منذر ثابت عبد السالم184034192041095012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيفرح بشير جليل اسماعيل184035212042178196

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية النور للبناتاحيائيآمنه صباح رحيم ياسين184036262042119002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيحوراء لفته غنم وليد184037222042410029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيذو الفقار حمزه حسون عبد العباس184038152041013035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء احمد داخل حسن184039222042143136

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن ثابت حسن جاسم184040242041001047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيحوراء شاكر جواد كاظم184041262042250075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد عبد زيد براك184042232042088365

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية البيداء للبناتاحيائينبأ فالح حميد شكور184043212042142054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمحمد عوده عناد جبر184044262041022145

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيمريم حسن جبار محمد184045232042153154

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية كربالء للبنيناحيائياحمد باسم عبد الحسين فتان184046272041001014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائيجنان ثاير رحمان عطية184047212042161013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية العباسية المسائية للبنيناحيائيعباس حسين حسن داود184048252041156037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيجعفر محمد شراد كويش184049222041078006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيامير صادق باقر مكي184050272041014027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيكرار امير جليل جياد184051252041150273

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية سيف الدولة للبنيناحيائييونس فريد احمد عبد الخالق184052122041002046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيهاجر عبد الفتاح عيسى طه184053192042160076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية مارب المختلطةاحيائيوسام صياح حسن مجلي184054242041159023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعباس بشار خضير عكار184055222041051054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيحسن فاضل خشان علوان184056232041009025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيصادق حسين فرحان جحيل184057222041051048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيغفران محمود كريم عبد محمود184058132042071108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيشيماء شمال المي جحيش184059262042250151

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيشمس هادي فوزي ناجي184060132042086066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب عامر حميد عباس184061132042118140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيصفا عباس عبد الخضر صالل184062222042113110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه ناظم محمد جريمط184063232042147070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيعزيز فرحان كاظم غازي184064242041164011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيعباس منشد عبد خفيف184065222041021081
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.8ثانوية الفارابي االهلية للبنيناحيائيسيف فراس فاضل ناصر184066102041061006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.7ثانوية المتميزيناحيائيمرتضى احسان صاحب محمد184067132041016107

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.7ثانوية المتميزين للبنيناحيائيحسين حامد خضير رسن184068142041007032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.5ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيحوراء حسين علوان عباس184069272042077026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم مجيد حميد صاحب184070132042121204

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيتبارك محسن فزيع عبود184071132042121042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيسيف صكبان عجيمي محمد184072212041032015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيصفد ياسر داود محمود184073212042121135

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعلي وميض مجيد علي184074262041009096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيمنى خالد خلف احمد184075312042063105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية النصر للبنيناحيائيمهدي ماجد حران ناصر184076242041064059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيشهد احمد جالب حمد184077222042421080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيهاله كاظم حسين سلمان184078232042115194

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمحمد كريم خواف عبد184079222041084026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيمرتضى عباس كاظم كلو184080242041200114

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائياحمد سعد عبد عون عيدان184081272041004005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمحمد سالم علوان كاظم184082142041048094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيزهراء محمد رحمان منور184083132042092035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيزهراء حسين علي سرحان184084132042091058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيهبة هللا خالد سيالن لعيبي184085152042080357

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيساره ناظم عبود رهك184086192042384015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيكرار اسماعيل راضي جابر184087152041003075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيكرار ضياء نور محمد184088272041008076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائياسامه صدام حسين مركب184089122041022013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائياحمد محمد نجم احمد184090132041008008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيسحر مفضل ساجد حمود184091292042057177

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيريام ماهر امير شناوه184092132042118098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائيزهراء احسان محمد علي جابر184093142042071026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيحسين محمد جاسم احميدي184094212041273028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية الفرات للبناتاحيائينور مثنى رديف ساير184095192042147052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب باسم عباس نعمه184096252042062666

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية الرواد للبنيناحيائياحمد جاسم حسين جاسم184097122041024001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيدعاء صباح محي عناد184098152042044055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيساره سعد محمد شيخو184099142042104037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيحسين عباس جهد راضي184100292041002037
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائييقين محمد مشعان عبدهللا184101192042246127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعلي عدوان كريم خطار184102242041002088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزهراء محسن هويدي عبد الساده184103232042103056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائياسحق حسين علي خلف184104212041065011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسن محمود شاكر راهي184105242041076034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي سعد جاسم ابراهيم184106132041055063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه نوري عبيد دواي184107232042093146

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيزينب حسين ناصر جميع184108132042281076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزهراء عباس سلمان داود184109152042058047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيسجى ناصر حافظ دوهان184110232042089086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيرقيه سامي حسن جيثوم184111292042088017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيليلى مرتضى مزيد جبر184112132042130048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية النور للبنيناحيائيحيدر عقيل مطر محسن184113122041026061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيفاطمه راتب عياش عدوان184114312042047154

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينور الهدى مؤيد جبار حسن184115222042323376

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعبد هللا حسن علي لفته184116232041008100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيسالم محمد ازيرج مردان184117222041098086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمحمد ناصر حسين غركان184118222041363075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيعلي عادل كريم فيزع184119262041205060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيياسين احمد عيسى عيدان184120232041051182

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية الشهباء المختلطةاحيائينوره هاني كاظم راشد184121232042229008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيمرتضى احمد هادي مزعل184122222041037124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية المزاك للبنيناحيائيحسين عطيوي بادي غازي184123262041055008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيمحمد عبد الكاظم جريو مشاري184124242041035137

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0النصر النموذجية للبنيناحيائياحمد خليل اسماعيل حسن184125312041024016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيبنين صالح هاشم جريو184126242042111021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيهدى خليل هالل حسين184127292042085177

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيهمام عادل حماد مهيدي184128192041114116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيسجاد رافد فاضل كاظم184129212041002067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيليث حبيب باني حسين184130142041047130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيسميه حامد علي لطيف184131192042226069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيحسين رحم طوكان جوده184132262041209046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب عباس كاظم دويح184133232042271375

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزينب مهدي جبر مهدي184134272042081073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيعلي االكبر حسين محيل هليل184135222041099027
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية الفاروق للبنيناحيائيباسم ابراهيم جاسم محمد184136212041068008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية دمشق للبنيناحيائيعبد السالم حسن محمد خلف184137192041052009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعلي احمد خلف عطيه184138192041095057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي هاتف محمد علي عبد كظوم184139292041002114

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية نفر للبنيناحيائيمحمد شيال حسين جاسم184140242041025040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية الشامية للبنيناحيائياسماعيل وداي حمود عبود184141242041015009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايات حسين حبيب كنوش184142232042088038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0النصر النموذجية للبنيناحيائيهمام احمد خليل ابراهيم184143312041024186

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيصالح هادي خلف سليم184144212041054060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائينزار علي عبد حمود184145212041022070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينبأ محمد عبد الحسن عبد الرضا184146132042118255

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية النجوم للبناتاحيائينرجس سالم رحيم يوسف184147232042130062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيعمار فاضل محمد جاسم184148212041002109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيامين هالل زابي محيسن184149262041027013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيصبا حمزة اكرم رشيد184150112042112067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية عفك للبنيناحيائيمؤمل هادي جاسم عطية184151242041011059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبراء علي داخل ليلو184152242042119019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم581.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيرؤيا عدنان خليل حسين184153212042113017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.8ثانوية المتميزاتاحيائيزينب جواد حمدان مهوس184154282042079029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.8ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد صالح خلف كاظم184155132041037088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.3ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيآمنه حسن حميد فهد184156142042091001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيهدى عمران موسى حسن184157272042056465

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمتعب كامل عذاب حمد184158192041002037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتاحيائينرجس عماد عبد الحسين حمدان184159142042221024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزيد عالوي سلطان حسين184160242041168024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية النجدين للبنيناحيائياسد حيدر عبد العباس عجه جوان184161242041063007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيايه جبار جعفر جازع184162222042417014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيفاطمه جواد درجال كباشي184163282042073048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيرؤى رزاق مهدي مخلف184164212042262015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيمروه عبد اللطيف عبد احمد184165212042145133

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية القدس للبناتاحيائيمياده جاسم محمد زغير184166212042110099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيجعفر صبار هاشم حمادي184167222041002048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0ثانوية الرواد للبنيناحيائيعماد هيالن كريم حميد184168122041024015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائياحمد محمد صالح خضر الياس184169232041054012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية العزة للبنيناحيائياياد رحيم ناصر حسين184170262041007012
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيمحمد احمد خليف ناطور184171192041356050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيتبارك معن منشد عبد184172212042099031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيانفال مردان عطا مسير184173272042056027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيارشد سلمان مهدي فليفل184174242041019001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيمحمد مهند هادي رهك184175272041027079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية النعيم للبناتاحيائياشراق محمد عبد محمد184176142042073013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيياسين طالب حسن حنون184177232041032091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعلي محمد كامل محمد184178142041021098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشمس زاهد عزيز كتاب184179102042115082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيحسين علي حسين خميس184180142041030013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيكرار كاظم عبد هللا جسام184181272041152077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيوداد عماد عبد الكريم علي184182212042091184

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياستبرق منصور كشيش عليوي184183222042424003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي صبيح عور جابر184184222041051077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيعلي عبد علي عبد الحسن كاظم184185222041314041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمحمد باسم كطوف عبعوب184186142041048089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائينبأ سمير كريم عبد علي184187292042050139

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية الحي للبناتاحيائيايمان هاشم محمود دنيف184188262042107023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيرانيه شعالن عبد نصيف184189122042108019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمصطفى نجم خليف محمد184190222041053186

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيناصر حسن عالي شاهر184191232041252287

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيمحمد صالح مهدي صالح184192192041066127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائياحمد حامد كاظم عاجل184193242041039003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0ثانوية عنه المسائية للبنيناحيائيحسين عماد حسين محسن184194192041366006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0ثانوية راوة للبناتاحيائيزينب عمر محمد نجيب184195192042145018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد سعد عبد النبي ياس184196212041002136

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائييحيى عجيل رسول عبد هللا184197192041066160

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيفرح هيثم فوزي عبد184198142042078078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيصفاء فاضل محمد عبيد184199242042220549

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء علي قاسم عبد184200242042220358

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمخلد محمد سويدان سعيد184201252041031698

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية خانقين للبنيناحيائياسامه مكي صالح سمين184202212041011018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيمصعب عمران عبد عزيز184203212041088057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيافين مزهر ذياب علي184204202042282024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائيزهراء مهند عوده عبد184205262042084021
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيعلي رياض عبد الحسن حمد184206232041198026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعلي حسين فالح مهدي184207212041065072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء علي شمخي جابر184208242042119088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيالهام سيد عبد المهيمن السيد184209142042111021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيضفاف عبد الواحد حمود عباس184210182042072010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيكوثر غانم خضر محمد امين184211172042300055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيمقتدى عبد الكريم سلمان سويف184212222042311087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعباس حسين فليح حسن184213222041098097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم580.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيتقى ابراهيم داخل ظاهر184214252042108051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.9ثانوية الجواهري للبنيناحيائيغيث خالد تركي عليوي184215212041020037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيعذراء حيدر عطا مسير184216272042077089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.2ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه ذو الفقار علي فليح184217122042109122

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.2ثانوية المتميزيناحيائيمحمد كريم ناهي شيال184218132041016106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيرسل ناظم طارق غثوان184219112042086026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيحوراء باسم ماضي بشير184220222042112019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيعمار ياسر محمود احمد184221112041016081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيصادق جعفر ياسر حسين184222252041207050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيميار فراس صبحي انصيف184223212042146071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمحمد حمزه سلمان كاظم184224272041029090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيفيصل عبد هللا عباس مطلب184225272041001217

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيايهام دريس حربوت حسين184226272042064022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيعلي حمادي عويز خلف184227242041039037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائينوح احمد ضمد كريم184228212041032037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيفهمي عبد الحسن سالمة حييل184229262041019037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيحسين فاضل قاسم سعيد184230132041023027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمهند ساجت كوكز حاجم184231272041020085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي سالم جعفر شريف184232222041077121

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء عبد الكاظم عبد الرضا احميد184233222042190090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينرجس ماجد احمد عبد184234252042096508

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيروان حسن كاطع سلمان184235132042118095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الضلوعية للبنيناحيائياسحاق عبد السالم حمود جاسم184236182041005009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيضحى منير خضير عباس184237212042139150

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيزينب محمد محسن مسلم184238122042231058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيفاطمة غالب محمد كريم184239222042139193

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية الرواد المختلطةاحيائيمرتضى محيسن جواد عبيد184240242041020026
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائياوس سامي محمد ابراهيم184241122041020026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية دمشق للبنيناحيائيمحمد سنان عبد الجبار كمال184242192041052023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيسميه حسين علي عبد الحسين184243222042424056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيياسين سالم احمد عبد الحسن184244142041203247

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعلي معد حاتم محمد184245222041036237

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيساره حسن فليح غيدان184246212042138090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية الطف المختلطةاحيائياحمد حمزه نجم عبود184247232041177003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيطيبه محمد حازم مصطفى184248112042080098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيعائشه قاسم مرعي عواد184249192042191101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيتبارك وائل عباس فرحان184250102042111010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيخديجة عبد الجبار عباس جبر184251282042055030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعلي طه مهدي صالح184252102041020119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيهشام فالح ابراهيم فياض184253212041009265

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيمنى نصار يوسف حبيب184254212042292085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيمريم عامر توفيق سمو184255212042140210

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيرشا سالم هندي شالل184256262042074044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيبراء حيدر جبار نجم184257102042137019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية بدرة للبنيناحيائياحمد ضياء علي حسين184258262041021002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيهاله عبد االمه بركه علي184259152042060017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائياريج صالح سلطان عبد هللا184260212042109004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيمصطفى كامل ارحيم مري184261292041100100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية زينب للبناتاحيائيرسل صباح حديد حمود184262142042110081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد عبد الستار سالم184263142041034024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائينبأ احمد عزيز شكاكي184264102042115150

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي زياد كامل رحيم184265212041004088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائيعلي عبد المنعم فرحان عبد184266192041065020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيميمونه عدنان عالوي صالح184267192042193112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية القدس للبناتاحيائيشهالء وادي جتب مطرب184268212042110067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيانس ماجد حاجم منفي184269102041020036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيزينب عالء حسن عبود184270272042089067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائيسرى عباس عايش سبط184271242042141060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية التعايش للبناتاحيائيساره هاتف ابراهيم حسن184272312042054021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعلي باسم ملك عبيس184273242041013090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين كطوف علي184274242042120125

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائيفاطمه طه ياسين غيدان184275212042120039
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيزينب مزعل جبار كاطع184276142042073080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيصادق رزاق فالح كيتب184277262041044022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين رسول حسين محمد184278242041062044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعباس راشد عباس يوسف184279122041030076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينبأ مالح علي كاظم184280132042118257

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيشمس خالد لطيف مجول184281112042149039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيرباب احمد فخري ياسين184282112042110036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسن ناطق راضي طلفاح184283262041011036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيحيدر عبد نعيم صمهيد184284222041040060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيسكينة جاسم محمد خضير184285112042215088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيسكينه ابراهيم عبد االمير كاظم184286272042068125

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيعباس غازي سلمان حمود184287222041065055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيعطاء فراس حسين علي184288212042118036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية هيت للبنيناحيائيقاسم صالح عبد الرزاق السالم184289192041014089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية القناة للبناتاحيائيزهراء حيدر حسن عباس184290132042072037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمنتظر جميل كاظم خصاف184291152041071406

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائيشهد يحيى جليل خضير184292222042104022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيافراح هادي جمعة سعد184293152042047013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية زينب للبناتاحيائيفاطمه سامي لفتة حسين184294142042110187

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيمحمد الباقر طه مهر فهد184295142041047140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية سومر للبنيناحيائيمرتضى حيدر وناس جاسم184296242041009136

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيالزهراء عالء معد سليمان184297232042088028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيتقى ماجد حامد عبد هللا184298212042186008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسجى عباس عبيد زكم184299262042083054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيوالء وليد خالد حسوني184300142042090120

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيسجاد حسين كليب علوان184301232041044024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية عنة للبنيناحيائيعبد هللا باسم عبد هللا سعود184302192041021029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيوفاء جليل ناصر حسين184303272042055322

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية األمالي للبنيناحيائيعالء عادل عويد حامد184304192041038008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيمنتظر رياض رضا عبد الهادي184305222041033165

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيحسين جاسم عبد عون بازول184306242041015032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيرياض سعدي يونس نده184307102041041032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيضحى شهاب صبحي غزال184308112042112071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمصطفى محمد سليم داود184309192041015076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية ابن كثير للبنيناحيائيعبد المجيد محسن عبيد عيسى184310182041010016
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيمنال جاسم تركي فياض184311262042074115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء ابراهيم هاشم محمد184312272042079042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية شمس التفوق االهلية للبنيناحيائياحمد حامد مرزوك جواد184313112041187002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمنار عبد الخالق عبد هللا نوفل184314132042117242

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية العامرية للبنيناحيائييوسف مهنى سهيل عبد هللا184315102041020188

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية النيل للبناتاحيائياالء محمد هظيم جاسم184316222042169011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيصبحه قاسم كاظم مرزوك184317232042271488

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيصالح فارس صالح جاسم184318192041012023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيغدير نصيف جاسم عبد الحسين184319222042394060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية راوة للبنيناحيائيحسين يوسف عبد المجيد فرحان184320192041022027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيايمان صبر حسين خضير184321262042120021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعثمان محسن بدر جاسم184322212041005091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب اياد شهباز علي184323152042047161

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيزهراء رائد مزهر موسى184324142042220054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيياسر نزار عاصي حمود184325192041066157

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيامل منعم فاضل جميل184326122042080006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد هللا كاظم عليوي184327262042080034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية جرير للبناتاحيائيرانيه رياض حميد عليوي184328122042089029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيجواد علي كاظم حسين184329262041048021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيحسن عكموش حسين عبد184330232041011017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيراده حسين حسن محمد184331182042179012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيشهد حيدر غالي بدن184332122042094160

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية بيجي للبنيناحيائيمهند علي حسين حماد184333182041007038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائيايات قاسم كاظم مهدي184334112042192004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمالك محمد ناجي طه184335102042115141

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيحيدر احمد والي مسعود184336212041272084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيسلسبيل احمد هويدي محمود184337212042145099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعلي محمد نعمان نايف184338232041017106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائياحمد حبيب عيسى عليوي184339262041011004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيعاليه زياد طارق زيدان184340192042188100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيشهد زياد طه ياسين184341112042096019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيغيث منذر ظاهر وناس184342112041058100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيفائق يونس عيفان نصيف184343172041142024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيحيدر طاهر محمد حسن184344212041054046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيشهد ياسر كاطع خضير184345262042088113
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيايه غالب حمد كاظم184346262042120027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية عفك للبنيناحيائيعباس محمد علي محمد184347242041011042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية قباء للبنيناحيائياحمد حسام حسين نعمة184348152041010002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيقتيبة كاتب عباد عساف184349192041060039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيحيدر علي عبود عمران184350232041029012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية النيل للبناتاحيائيغصون ستار كاظم ظاهر184351222042169068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيالرباب قاسم مجبل حظي184352232042142016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتاحيائيزينب عباس هيلي حسن184353142042221014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزينب عالء جبار دعيدش184354152042044103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفرح فالح محمد مخلف184355132042101074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائياحمد حسون كتاب سالم184356232041017003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء باسم حسين مرهج184357232042114051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيزين العابدين حسين كريم هاشم184358222041035101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيدانيه عامر علي سليمان184359102042083004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيتبارك ناظم راضي مؤيد184360112042108025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية العبيدي للبنيناحيائيالبشير عبد الخالق مخلف عبد الهادي184361192041024002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيزينب عثمان جاسم احمد184362212042263009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسن عباس ساجت حميد184363262041027024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء عماد عابدين علي184364272042056195

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيلنا عبد الكاظم جاسم حمادي184365192042137057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيفاطمه سمير جواد حسون184366242042124149

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائينور الدين هاشم حسن بريبر184367142041208267

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيحسن علي عبد الحسين بحبح184368242041039014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.9ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيصفا علي رزاق عباس184369102042100074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.8ثانوية بابل للبنيناحيائيامين علي محمود جاسم184370232041021020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.8ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائياحمد عبد الرسول معتوك محمد حسن184371132041020018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.6ثانوية الجواهري للبنيناحيائيزيد سمير حسين علي184372212041020020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.2ثانوية المتميزيناحيائيمحمود عبد االمير رسول محمد جواد184373252041035080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.2ثانوية المتميزيناحيائيحيدر الكرار عبد الزهره حسين محمد184374282041026013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية الوقار للبنيناحيائياكرم حسن كرم جابر184375272041046007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشهد احمد هاشم حسن184376232042088309

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيبنين فواز حسين هادي184377242042130028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائينورهان مدحت حسني بسيوني184378272042160402

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية االرتقاء األهلية للبنيناحيائيحسين علي شكوري محمود184379182041030004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه خضير عباس محسن184380272042058259
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحسن طارق حسين طالب184381232041002041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الغدير للبناتاحيائياسراء شريف عبد صياح184382262042086004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيبيان جميل ابراهيم حسين184383132042109017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية النور للبنيناحيائيحبيب فراس لطيف ناصر184384122041026035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعباس حسن هادي موسى184385182041127028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيحيدر علي حيدر مطلك184386272041151027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية السيدية للبنيناحيائييحيى محمد غاندي حمد184387112041004108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمة باسم نوني محمد184388122042112174

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائينبأ علي سلمان علو184389262042108103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيوسن مزهر محمود خاير184390212042231022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية النور للبنيناحيائيعباس ناجي هاني مساعد184391122041026088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية العبور للبناتاحيائيفاطمه محمد محجوب عبدهللا184392192042223006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيايالف مجيد محيل خليف184393142042133006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيكاظم ضيدان ديوان حسين184394222041077149

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيبشار عبد هللا نجم عبد هللا184395172041026031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمؤمن مهند جبار مجيد184396102041013117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيحسين قاسم محمد كاظم184397152041015033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمرتضى علي محمد عبيد184398232041009110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية النصر للبنيناحيائيفضل حاتم عبد الكاظم فضاله184399242041064039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيمريم قصي غضبان موسى184400132042116037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيعباس حسين جليل حطاب184401162041090031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيعلي كريم سبتي مذكور184402152041007084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيبنين محمد زعيبل حمد184403142042134029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية البينات للبناتاحيائيغسق قاسم عباس جاسم184404212042116038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائيمحمد جعفر صادق عبد184405192041070050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيزهراء كرار عبد حسين184406232042116019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايات قصي تايه خليف184407262042097014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيديانا حسن علي اسماعيل184408212042092038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيوالء محمد سلمان جبر184409112042124028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيعلي صفاء حسن طاهر184410272041015042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية الذاكرين النموذجية للبنيناحيائيحاضر حمد خضر دلي184411202041056008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد عماد عبد العالي محمد184412252041031655

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية القانتات للبناتاحيائينبأ كرمون ابراهيم جحالي184413242042184055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيشهد احمد حسين مجباس184414232042166029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيعبدالرحمن محمود عبدالرحمن جاسم184415192041316013
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيسارة صالح خليل ابراهيم184416212042121108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء محمد محيسن كاظم184417152042050053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية عفك للبنيناحيائياحمد خالد جويد عيدان184418242041011002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الروابط للبناتاحيائييسرى سعيد حامد مشعان184419192042229122

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الفوز للبناتاحيائينرجس صباح خريبط هذاب184420122042094266

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية االديبة للبناتاحيائينبا قاسم جبار محمد184421212042114016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيعلي حسين خليل ابراهيم184422152041005078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياالء هاشم حسن عبيد184423222042424009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيامير جاسب حزام جوده184424152041013015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية النور للبنيناحيائيجعفر موسى نعمه موسى184425122041026032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيالهدى ازهر فاضل سعيد184426272042089006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين عباس حمود هدمول184427262041011050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيجعفر حاتم محمود علي184428262041001035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية ميسلون االهلية للبنيناحيائييوسف عامر محمود سلمان184429142041063011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائينبراس شكر مرزة حمزة184430122042100058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيأيه هاشم محمد يوسف184431212042147013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيمصطفى ماجد خضير فضل184432242041151042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيرسل شاكر احمد علي184433142042079030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائينبراس خميس حميد عبيد184434192042133056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمحمد مجيد وثيق جبر184435272041020073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيهبه راعي مديح ضاحي184436242042094131

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرحمه صادق عبد الرزاق حسين184437262042083027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيعائشه صبحي حسن علوان184438102042076023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيمصطفى فالح حسن مراد184439232041008183

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيسفانه اسعد حمود مهنا184440272042058213

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم صباح عبد الهادي محمد184441252042109076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائينبأ احمد محسن نجم184442312042081159

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيليث محمود خابط حمزه184443272041011097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء مهدي عبد الزهره عبود184444232042109092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيايه صالح محمود خلف184445192042193019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيمالك وليد حميد حسن184446212042142048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيوسام مروان نصيف عناد184447112041020107

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية المسار المختلطةاحيائيسرى حنون علي حسن184448222042255010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيمحمد ضياء فيصل مطشر184449272041011110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيزهراء محمد رزاق بجاي184450222042261016
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية االحرار للبنيناحيائياحمد رياض عبد اللطيف شخير184451262041018007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية البنوك األهلية للبناتاحيائيزهراء ماهر جبار عبد الخالق184452132042083009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد الباقر يحيى عبد االمير صاحب184453252041031558

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيساره سالم رملي جناني184454142042100082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيزهراء محمد فرهود شعبان184455242042124091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيفاطمة كريم ابراهيم عبد184456212042133050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيسجاد حيدر حسين علي184457212041026019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيسيف فارس محمد عبد هللا184458172041350152

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية التقى للبناتاحيائيقمر فاضل محي محمد184459112042071090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيايات ستار جبار جاسور184460242042096011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيسجاد احمد حسين ناهي184461102041022040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيحسن محمد عليوي خطار184462222041031014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيزهراء عالء مزهر رباط184463112042080060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيزيد سعد نجم سهيل184464112041156037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيزينب ناهد عبد الحسن حسين184465142042066050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء حسن عبد حسن184466132042098061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيدنيا غائب ادريس عباس184467252042089037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيشيماء محمود جسام حسن184468102042108065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية دجلة االهلية للبنيناحيائيأمير صالح حسن خضير184469262041050001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية المتميزيناحيائيمهدي عامر حسين كمرخان184470112041010135

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيحيدر قصي هاشم خلف184471142041026066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيحيدر أمجد عبد الحسن فتان184472242041157008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيحسين هادي سليمان عبد184473102041041028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيحسين خالد خضير علي184474232041255023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيامين صابر امين لطيف184475312041011006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيايه محمد علي احمد184476212042268002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيزهراء حسين شكاحي حسن184477272042160169

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية المعراج للبنيناحيائيعلي حيدر عبد االمير طاهر184478112041024016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد عامر محمد خلف184479192041007135

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء عبد الهادي حوير صالح184480272042057087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه محمد خلف حردان184481152042049079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيعبد العزيز محمد عزيز راضي184482132041026013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيفاطمه عبد الرحمن محمد جاسم184483112042129041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيهبه احمد جاسم عباس184484142042138042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيحيدر علي حمود منصور184485132041252050
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيحوراء عالء عناد علوان184486132042111112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيشهزنان محمد رضا خالد كشاش184487272042058224

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيمريم خالد سويد عبيد184488192042189167

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمريم محمد سلمان محمد184489132042086104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيعائشه محمد حمود حسن184490192042383121

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء خالد حمد حسن184491152042044079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعلي حسين رويعن عبيد184492142041011097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيمهند جواد كاظم حمزه184493112041025065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيعباس يعقوب طليفح عكله184494222041076045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمؤمل غازي عكار دايخ184495222041098155

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيبالل خالد نصيف جاسم184496122041020032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائيحذيفة حماد عبيد عبد هللا184497192041065009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء حسين جاسم عبد علي184498232042271300

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية النضال للبنيناحيائيمحمد احمد ابراهيم شالل184499212041029064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء فرحان سعيد حسين184500262042107082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيغدير حسين كاظم جواد184501112042091041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيرباب طالب حسن بردي184502222042143112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةاحيائيعبد الملك حسام غضبان جاسم184503202041283012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيتبارك خضير عباس خضير184504222042112013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيجنان شاطي عيدان خلف184505242042220175

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمريم فالح حسن محمد184506132042086103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيايه كاظم خضير عذوب184507292042058013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعلي حسين عزيز غضبان184508222041363047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية بردى للبناتاحيائياخالص خضر خاجي طابور184509222042163003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيحسين محمد سعيد مهدي184510122041032016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيايه محمود شاكر محمود184511122042093007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيتبارك محمد متعب فضاله184512252042071011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيتبارك ابراهيم حسن ناصر184513212042134024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية الحريه للبناتاحيائيشهد علي جبر محيبس184514212042143026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيذر ماجد عواد عبد184515192041114037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيزهراء يحيى عيسى عطيه184516232042117088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيمنار سعدي عبود سرحان184517182042242147

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية ابابيل للبنيناحيائياحمد المصطفى مهدي عبد فرهود184518132041011002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيزهراء راضي مجيد عباس184519122042086016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعلي شاكر محمود جميل184520182041141052
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيحسين مسلم كامل عمران184521232041032014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية يافا للبناتاحيائيطيبه حنون حميدي ابوكذيله184522132042107098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيمحمد جمال طه إسماعيل184523132041001080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيبنين رائد صالح مهدي184524272042052027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية العلم للبناتاحيائيزينة ياسر حسن جاسم184525182042170045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائينبأ انور علي عجرم184526232042124129

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية المربد للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد احمد عثمان184527192041056020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياسراء عباس رباط محمد184528232042120008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية بالل للبنيناحيائيمحمد شاكر شحاذه ابراهيم184529102041055045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائييسرى علي موهي حنون184530222042428012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية ابن سينا للبناتاحيائيشهد عبدهللا ناجي سالم184531122042128008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية النصر للبناتاحيائيتبارك شهاب فيصل رحم184532122042112045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائياية اسامة احمد مهدي184533162042202026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيكرار حسين حسن ناصر184534272041153109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيايالف عبد الخالق دبي عبد المهدي184535232042120019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيمريم ناصر حسين جاسم184536142042109062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيلبنى عصام عطا طه184537202042282213

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيمحمد شامل هندي علو184538202041051025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيساهره حسين عوني فارس184539172042252050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيسيف توفيق جمعه مجمان184540272041005072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمصطفى علي شراد علي184541142041011157

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيسجى سامي داود سليمان184542112042133035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيربى عصام خليل كاظم184543192042189058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمؤمل عباس الزم حاجي184544142041049060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية ابابيل للبنيناحيائيحسين جاسم محمد معارج184545132041011015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمرتضى محمد عبد الحسين جاسم184546152041006118

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسن حسام هادي مجرك184547262041038011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيشهد جاسم محمد فيصل184548222042135143

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي احسان فاضل سلمان184549252041045105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيرقيه يوسف حسن جاسم184550252042096188

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيهبه محمد شريف جاسم184551262042108115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد عادل نمر عطيه184552172041018166

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيورود سمير جابر صغير184553232042187031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الهدى للبناتاحيائياسراء جاسم محمد حسين184554152042047010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنيناحيائيحسين هشام ثابت حامد184555102041200015
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء امين راضي حسن184556152042047055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمهدي عمران موسى علي184557122041031171

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيزينب جواد كاظم ربيط184558142042124031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم578.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيهند علي عبد هللا علي184559122042020109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.8اعدادية النهروان للبنيناحيائيعباس طالب حسن كاظم184560152041020031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.6ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيحسين راضي سلمان راضي184561292041020008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.4ثانوية المتميزيناحيائيمحمد فؤاد سالم كريم184562252041035070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.2ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيزيد حيدر كاظم راضي184563132041037041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.1ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيصادق عبد العباس عطيه علكم184564152041012041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.1ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيمحمد ازاد احمد نجف184565142041010070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيغيث هاني حسن عبد184566122041022079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيتبارك محمود ابراهيم محمد184567212042151016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمود عبد الرحمن محمود عبد هللا184568192041009300

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية االمال للبناتاحيائيرانيا حاكم عبد علي محمد184569112042070040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد عارف خلف حمد هللا184570192041007134

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعلي صباح علي كاظم184571212041013089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيعلي ادهم رستم خسرو184572152041017037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء علي داخل جبر184573102042096033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيأميمه حيدر سالم قاسم184574102042120002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيفاطمة نجم عبد عباس184575282042071024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبنين وناس عبد سالم184576242042123036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم علي حلو خصاف184577152042047112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيفائز فايق حميد عاشور184578212041064034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيزينب مشعل نايف حسين184579192042180008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء طارق موازي جابر184580222042392053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيرقيه نبيل حميد ابراهيم184581192042189078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيحيدر مهدي راضي حسن184582112041026053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيسجاد زيد ابراهيم جميل184583212041065046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيرقيه احمد مناحي خلف184584262042120073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيعباس حسين عبد الرضا جبر184585222041033082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيوائل عبد الرحمن ثابت حميدي184586192041015083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعباس مصعب عبد الكاظم جالب184587232041257129

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد حسن علوان حسين184588112041049069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيغدير ياسين محمد عبيس184589232042082066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائياستبرق عبد الزهرة حميد حويد184590152042080007
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية المركزية للبناتاحيائيحوراء رعد خير هللا فاضل184591132042119010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيآمنه احمد خميس مصلح184592132042073001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيايمان محمد علي داخل حمد هللا184593182042236017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسن نوفل حمد184594232041251459

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيفرح اسعد قاسم عناد184595142042132092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيهناء عباس باقر زين العابدين184596172042252124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيزينب ثامر محمد مجيد184597122042110047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيشهد احمد حاتم حميد184598142042132075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيعمر غسان احمد زياره184599212041268020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين سمير ياسين دانه184600232041020085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيابراهيم راضي علي سلطان184601252041045001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيعباس علي فاضل سالمه184602262041044024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحسين علي حسين نصار184603102041013043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية المتميزيناحيائيعلي عبد الحسين عبد الزهره نعمه184604252041035043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزينب طعمه عرد حسون184605262042250130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الثورة للبنيناحيائياحمد علي عوده بريدي184606282041001013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيزينب ضياء عليوي عبد الساده184607102042123034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيماهر عباس عبد الحميد جاسم184608192041066121

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر عيسى جاسم184609222042393053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيليث نصيف جاسم عبيد184610262041033094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحنين فارس خيون فعل184611142042111065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء علي كريم عبد الحسين184612252042170301

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائينورس خماس عبد مريهج184613152042058108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيانوار عدنان جاهل كطن184614272042160035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيحسام رحيم عليوي سلطان184615262041028026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينبأ علي جبار كريم184616152042054273

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيمنار محمد عبد الكريم ابراهيم184617192042370220

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيماريه كنعان جميل عطيه184618212042144043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعبد الحليم حيدر وهاب عبد الواحد184619252041031344

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية االديبة للبناتاحيائيزينب احسان فاضل محمد184620212042114004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيرانيه عمر عدنان عبد الوهاب184621132042117096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيمقداد فارس نعيم نايف184622232041198037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيزهراء محمد جباره ساجت184623232042305066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيجنات علي عبد هللا محمد184624112042112019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمصطفى طالب حسين عبد184625132041045050
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد جميل جوير فرحان184626192041007125

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأنتظار مهدي محسن جلود184627222042153033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيهاله عمر فتيح حسين184628192042267033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيزكي بسيم كريم موسى184629252041031246

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمصطفى وفاء الدين بهاء الدين نوري184630202041001244

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيحذيفة حسام سامي عداي184631112041016034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيشهد مؤيد حسين نعمه184632132042070153

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائيحسن رشيد عبد الكريم جواد184633212041050007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية الصالحية للبنيناحيائيحسن رياض حاتم جبر184634242041022006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعثمان عادل خضر عبد هللا184635182041036068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيعال عدنان عبيس مزعل184636112042088031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه عادل جواد مسلم184637252042062440

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيساره علي ابو الهيل خليفه184638132042098091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء حازم جالب سوادي184639272042058130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد علي حسن حسين علي184640172041124143

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيمريم وليد ازغير شاظي184641282042062099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيحوراء عباس جاسم عبد الحسن184642122042094081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيفارس جعفر صادق خضير184643212041206027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيسجاد قاسم عبد الحسين عبيد184644272041151035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيزهراء علي خضير محمد184645232042123059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمالك عباس حميد فليح184646132042101082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية سومر للبنيناحيائييعقوب محمد كامل شلب184647242041009153

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية بالل للبنيناحيائيعبد القادر حسن علي عناد184648102041055027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه عباس صباح نايف184649132042107113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسين باسم نهير محيسن184650152041011033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية هيت للبناتاحيائيحال وليد عكله خلف184651192042196033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيحسين رحيم محمد حسين184652242041015036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيرضا احمد غني ثويني184653222041053068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزهراء كريم سعود طبير184654222042178077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيايات سعد عبد جاسم184655242042171002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيحسين حامد حسين ياسين184656212041062014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيابراهيم محيسن برهان منصور184657232041186001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائياسيل منصور حمش عباس184658232042095005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائياطياف علي ظاهر حبيب184659112042106006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيكرار حيدر جاسم علي184660272041002121
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد أمين سعدون نوير كعيد184661112041018112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيكوثر حمزه محمد حسين184662102042111047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية الشذرات للبناتاحيائيدعاء كريم مزهر عوض184663292042077011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائينبراس محجوب عبدالرحيم محجوب184664122042080041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيكريم عبد الهادي ظاهر عبد184665252041045140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية ابن عقيل للبنيناحيائييعقوب سعد ضاري محمود184666122041014031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحذيفة مقداد جمعة عزيز184667182041020023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء جاسم طعمه مطشر184668122042112085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية راوة للبنيناحيائيعبد هللا معتز عابد صبري184669192041022010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيعلي ساهر ضايف سلطان184670222041046057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيهمام خالد اسماعيل حمد184671112041016118

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيبتول شاكر كاظم عبد184672272042064024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية سومر للبناتاحيائيعال فاضل لفته محمد184673142042072094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعباس عادل احمد عبد هللا184674112041005049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزهراء عزيز عواد اعيور184675152042051076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الحي للبناتاحيائيأيالف رحيم حامد عبيد184676262042107007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيابتهال رحمن جمعه جريان184677232042120005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد مرتضى مالك عبد علي184678252041008229

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية يافا للبناتاحيائيمنار قيس ثامر عبد هللا184679132042107130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمسلم كريم مجلي محيل184680252041008253

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيسجى رعد حاتم شاكر184681122042231063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحيدر معين فخري هادي184682252041045066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيهادي حميد جابر طاهر184683222041003412

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمد عماد حسين قاسم184684212041011089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيندى نصيف جاسم محمد184685212042100123

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيمحمد حسن مازن عبد علي184686262041002076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيكرار مهدي صاحب حمزه184687252041045139

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائياسيل علي رحيم موازي184688222042112005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيتبارك فؤاد عمران داود184689212042148014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيساره عالء جبر عاكول184690132042281092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية ابن عساكر المختلطةاحيائيعلي خليل عطية مخلف184691122041173003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيزهراء رزاق علي داخل184692122042122018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيايه حميد ابراهيم ثويني184693212042136014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيضياء حسب هللا داود عباس184694212041245018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائياسامة نهاد محمد حسين184695232041005013
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية سومر للبنيناحيائيحسن علي هندي كاطع184696242041009034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائينبأ قاسم مهدي حسان184697272042055284

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيهبه رياض محمد ابراهيم184698192042270045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه بشير جاسب زوره184699122042136060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيالحوراء ستار جبار عباس184700232042114019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمحمد عادل محمد لفته184701142041019097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية سومر للبنيناحيائيحيدر محيسن بريبل راشد184702242041009060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيعلي رزاق تركي محمد184703262041026034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0إعدادية المروج للبنيناحيائيمصطفى محمود سلمان عزيز184704142041013083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائياحمد حسن دهله الطس184705142041203007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعباس عبد الكريم جهيد كاطع184706262041038048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيمقتدى هيثم عباس حمود184707212041015012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيخالد حاتم غفير جدي184708192041060016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيزيد يحيى مراد عبد العباس184709232041006057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيفتاح حامد مشكور عبد184710272041014178

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيرقيه عبد االمير ناجي طه184711142042099016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنيناحيائيمنصور حمزه كاظم يوسف184712252041004076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيعلي فاضل حسين دحام184713242041015092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائيدعاء صادق كودان شعير184714142042121017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيرانيا ستار ثامر مسلم184715112042104021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيشهد كريم حمزة كريم184716262042126062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائينبأ عبد الجليل خليفه فياض184717112042110092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيهاجر احمد حسين حسن184718122042093050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيمنار علي حاكم صالح184719122042094254

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيابراهيم حمد خليفه عبيد184720192041111001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد مصطفى خليفة حسين184721212041004147

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتاحيائيفاطمة عواد كاظم خشان184722142042221008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيطالب محمد جابر حسن184723282041009023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيعلي مهدي هاشم محمد184724132041252097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحسين قاسم ثجيل شمخي184725272041027023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيجالب فالح غالي حسن184726232041167007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية المركزية للبناتاحيائيداليا جالل صبري محمود184727132042119012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيسجاد حسين كاظم حسين184728262041027058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيحيدر محمود حسون نعمه184729272041020026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه سامي متاني هاشم184730222042135190
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي نزار عبيد سوادي184731242041010104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب علي عبد الرضا عبود184732222042393058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيرجاء محمد فرج عنبر184733142042099014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسين عماد صاحب خداداد184734132041012045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيوسن عارف اسماعيل ابراهيم184735112042129059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيفؤاد احمد زويد ردعان184736182041146030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيفاطمه علي محمد كاظم184737272042056345

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيغفران قاسم نايل عبد184738242042093132

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيفاطمة مسلم نجم جبار184739112042066053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيلميس جالل صالح اسماعيل184740112042081027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب شقاء عباس نصيف184741122042105085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيايمان ربيع حسن عبد الحسين184742222042183017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمصطفى محمد حسين عبد الرزاق عبد المحسن184743182041006160

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيسجى احمد سلمان قنبر184744152042052038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيعلي حامد عبد الحمزه خوان184745242041151028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيرسل كريم جاسم شراد184746272042089041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعباس علي حربي سلمان184747272041014112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم577.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيأيه محمود مهدي صالح184748212042098013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.9ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائينبأ ثائر عبد الباقي عبدالعزيز184749162042145086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.9اعدادية بغداد للبناتاحيائيتاره سمير جهاد ولي184750132042070050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.7ثانوية المتميزاتاحيائيزينب جواد كاظم حسن184751112042113067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.2ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيسجاد اثير كاظم عزيز184752122041001049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيسجاد عبد الرؤوف طالب دشر184753162041075084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيميادة هاني شاكر حسين184754272042088199

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية زيد بن علي المختلطةاحيائيعلي حسين ماضي حسن184755252041113017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيصفا عبد االمير حمزه محمد184756232042117123

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائياستبرق باسم كبران جاسم184757252042170007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعباس حلواص كلف مطر184758262041011096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيوفاء علي جميل جاسم184759192042189217

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيعلي محمد حيدر احمد184760172041066032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزهراء اياد صبيح حسن184761262042143053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسن عدنان محيسن مطر184762222041036064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد باسم حمزه عبيد184763192041009251

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الصفا للبناتاحيائيفاطمه خالد سالم مجدي184764262042085047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الشموخ للبنيناحيائيمحمد رباح صبيح زغير184765192041053024
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية السدة للبناتاحيائيميعاد عبد الحافظ جفات محيسن184766232042110070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيعائشه ثامر محمود وهيب184767212042134078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية المعرفة للبنيناحيائيهاني شاكر ناصر عبد هللا184768192041033013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية شمس التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي حسين الفي حسن184769112041187010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيليث ميثم حنون هارون184770222041019148

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيوارث خالد حسوني سلمان184771152041015115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيتبارك يحيى كاظم عبد الحسن184772212042098047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيرقيه فاضل حسن جبر184773152042044069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم غالب رزاق كاظم184774132042118235

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيرسل جبار جاسم محمد184775262042106040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيموسى الكاظم هاشم جعفر غانم184776222041058154

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي ميثم عبد الحسين حمزه184777222041033111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيزهراء رائد هادي عباس184778232042125039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيعباس محمد حمزه عبد هللا184779232041010057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيبراء ياس خضير عباس184780222042175029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيصفاء علي جبر عفريت184781262042116043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيأيه صدام حسين محمود184782182042203005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياستبرق حسين دهش عبد184783232042109004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الرحمن حسين184784202041022100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيسجى رياض علي حسين184785152042060013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائينبأ رشيد فرحان عفات184786222042394079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيابراهيم سليم كريم حسون184787232041019002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية االيالف للبنيناحيائيمصطفى رياض فيحان شافي184788192041107030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية التقى للبناتاحيائيمينا مازن عبد الرضا هوبي184789112042071105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيرواسي مزهر علي حسين184790112042080050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية رواد السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم خضير عاجل184791252042196014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيمها جبار عبد الساده نذر184792272042071069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي حسين علي184793162041131043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الحرية للبناتاحيائينور الهدى رائد سعد عبد الهادي184794122042107221

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيعامر قحطان هادي فاضل184795242041169026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيتبارك علي خلف نعمه184796142042083006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيمؤمل زهير ناجي كاظم184797232041182022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتاحيائيحفصه احمد حسين احمد184798182042252005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيفاطمه حسين مزهر حسين184799252042053094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينور الهدى باسم زهير مجهول184800142042080079
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد علي رحيم مروح عبهول184801252041007340

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن محمد علي بنيت184802132042093067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية المربد للبنيناحيائيمحمد سالم خلف محمد184803192041056037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاتن حسن هادي عبد الرضا184804252042170477

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيهديه حامد مزهر حسين184805232042271794

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية المكاسب للبنيناحيائيمصطفى احمد داود سلمان184806272041003040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيمريم خالد عبد الحميد عبد الحسين184807122042107194

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء سرحان ذيبان عبد الرسول184808272042063072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيغفران نوري محمد سلمان184809212042147103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيزهراء علي شاكر حمود184810242042093078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية االنوار للبناتاحيائينور سلمان عبد ثامر184811122042104046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء عالء حسين مريزه184812262042102068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيحسن رحيم عبد الحسين جاسم184813222041021025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمصطفى حيدر جليل كريم184814142041019108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيحوراء عالء رزاق ابراهيم184815272042058086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيمريم عقيل كاظم بصو184816252042059741

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائينور الحسين شهيد عبد المحسن مزهر184817222041058155

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائيام البنين صادق ابراهيم عباس184818262042110006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية الميسرة للبناتاحيائيايه احمد محمد ضبع184819112042139005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية الراية المختلطةاحيائيبالل قاسم عبد الكريم خميس184820212041021003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيعمر نجم عبد هللا حسن184821212041062042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية سومر للبنيناحيائيعلي عايد رحمان جالب184822242041009102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعالء صباح عبد علي عبد هللا184823222041051066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيندى حيدر مهدي حسين184824232042117185

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمحمد تقي واثق ياسين سدخان184825132041012109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيايات احمد عودة شاكر184826222042203002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزينب شاكر محمود شنه184827152042044098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد رضا مجيد خليل شبيب184828222041002293

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية فرج هللا  االهلية للبناتاحيائيافنان مجيد عبد هللا عوده184829232042155004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيايات رزاق موسى طعيمه184830152042054022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعلي حسن جاسم وريش184831232041252148

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائيزهراء هادي ثامر جعاز184832132042075028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية التقى للبناتاحيائيهاجر رسول عبد الرزاق كاظم184833112042071117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية النهضة للبنيناحيائيحسين عون شريف عبيد184834222041049015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيامير وليد ياسر جاسم184835232041282011
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيحوراء حميد ذياب طخاخ184836122042098034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمهند عبد الحسين عبد علي جبر184837142041028141

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيايه عبد الرحمن علي حسن184838212042160005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية القدس للبناتاحيائيمريم عبد الستار مزعل خشاف184839212042110094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيبتول صباح عبود كاطع184840132042093020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين قاسم حميد جابر184841222041053044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيحيدر سلمان حسين خلف184842212041008040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية المجمع المسائي للبنيناحيائيهيثم احمد عوده خلف184843192041347073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيحسين علي صادق جعفر184844212041273027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي حيدر غني كاظم184845222041010108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء عباس صاحب مهدي184846272042058145

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية القدس للبناتاحيائياطياف طه فاضل حسن184847262042104012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينور جعفر عباس لهمود184848152042054291

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيجاسم محمد نجمات شعيبث184849262041003019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيشروق كريم جاسم هويدي184850252042109045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيابراهيم عالء ابراهيم خلف184851122041032002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيمنة هللا فكري يونس ادهام184852222042204198

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيوليد ضاري يوسف حسن184853182041033055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيهنادي هادي شاكر محمود184854132042077037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيسجى شاكر عبد الرحيم حمدان184855132042111063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيالكرار حيدر جميل عبود184856272041001032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحيدر قصي نعيم جبر184857132041055032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمريم هشام رسول حسين184858132042117232

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيتبارك طالب نعمه بريس184859232042131021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية جرير للبناتاحيائيتقى ثائر صكبان متعب184860122042089018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيعبد الحكيم ضاري حسين خلف184861182041005022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمحمد حمزه وحيد حسن184862232041183069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيعال عصام عزيز دهش184863242042220590

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيزهراء علي شوين مخيف184864232042202005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيخطاب عمر خميس فرحان184865192041007051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيبراق علي جلوب جاسم184866222042421017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيامنه حامد كاظم ثجيل184867262042083009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية المهج للبناتاحيائيحوراء جميل مكطوف ونان184868142042102010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الروافد للبناتاحيائييسر ماهر ياسين لطيف184869192042198091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيمريم كريم عباس محمد184870242042126038
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية باقر العلوم المختلطةاحيائيحسن حسين عبد الجليل عويد184871222041284003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفاطمه رحيم شاكر لفته184872232042088373

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب حيدر كاطع عليوي184873142042110124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائينور الهدى علي عبد الرزاق جواد184874132042100134

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيرحاب عصام محمد علي184875222042185031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيحسين عبد الصمد عبد النبي مناوش184876152041007029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياسامة فؤاد سليم مبارك184877192041114017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيايات لفته غايب مدافر184878142042067019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر محمد جبار184879292042065063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيعذراء علي محمد حسن184880272042097042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيياسر صباح حسن محمد184881212041004184

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمازن صادق اسماعيل عنيد184882192041009238

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائياثار ياسر عبدالكريم متعب184883192042246002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيهند ابراهيم شاكر سحاب184884192042243072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيزينب حسين علي خليف184885212042136051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيمريم سمير منخي رهن184886232042101072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائياحمد صالح عطية علو184887182041277003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية السياب للبناتاحيائيسجى عباس شهاب حمد184888102042077060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيمنار اركان حسين مجيد184889262042251057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه حسن مريح عوفي184890262042097085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي حسن عراك عبد هللا184891102041017070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم علي حسين ابراهيم184892262042132202

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيمحمد عبد الكاظم عبد المهدي خضير184893232041006154

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الشهيد عبد الكريم مرداو184894162042260033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيايه سلمان عليوي عبد184895132042111011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيمنتظر عبد الحسين نزيل كاظم184896222041261023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيعلي سالم كشيش عطوان184897162041449008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيفاطمه عدنان مهدي دحام184898122042094207

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمحمد عبد هللا جبير حلبوص184899222041058120

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيكمال الدين يوسف فرحان حسن184900192041011099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب علي حميد محمد حسن184901272042056227

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيعمر احمد زيدان خليفة184902212041282078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيلقاء بشار صالح مهدي184903212042245015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيرويده جبار درع فيحان184904192042217055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيزهراء صادق كاطع عبد هللا184905222042412033
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائينور محمد عجمي شنان184906232042089134

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية عشتار للبناتاحيائياستبرق حامد رحمان منصور184907232042125007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه الزهراء جمعه حسن كاظم184908152042046169

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيمحمد علي عبد علي184909122041013037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياصال انور طالب ابراهيم184910142042140009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي نبيل سليم محسن184911222041077144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمحمد صباح حمزه بديوي184912252041205194

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي حسين كاظم حسين184913242041006045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعمر مآثر زكي إسماعيل184914132041001073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء جاسم محمد حسين184915292042160140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيحذيفه احمد إبراهيم عبد184916192041013012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيسما عبد الجبار مطير احمد184917132042070142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيشهد عالء خلف عبد الرزاق184918222042162120

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب سعد جاسم حسن184919232042121061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناحيائيسالم محمد سالم عثمان184920192041069009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيعلي مرتضى حيدر عبد العالي ابراهيم184921292041020023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحيدر سالم جبار طعمه184922282041008046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيهيبه خضير عباس جبر184923232042304227

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيشهد عالء اسماعيل عايز184924242042096117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيهدى صالح خماس مخيلف184925122042098116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيسيف نبيل جواد كاظم184926182041352030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائييوسف فيصل فرحان جالب184927132041004052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية النضال للبنيناحيائييحيى وسام علوان محمد184928212041029087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيسجاد احمد عبيد سمير184929232041289017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيمريم صفاء نصر هللا محمد184930212042151050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيضاري ضياء احمد علي184931182041036037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائينبأ جبار حسين ظاهر184932222042162208

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيتبارك رزاق حاتم كاظم184933232042152009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمحمد طالب عبد اسماعيل184934252041052069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيزينب صالح حسن محمد184935142042193041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيحسين علي كاظم عباس184936242041169018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيساره صباح ابراهيم عباس184937112042109055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائينجالء يونس ناجي علي184938192042202053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيمحمود عبد هللا شاكر محمد184939142041202080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائينوال الزهراء محمد عبد الكريم عبد الرحيم184940272042059138
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية النسور المسائية المختلطةاحيائيسردار انور علي حسين184941202041257009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائياحمد كريم مرهون عبد184942232041251030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائياسيا فيصل نجم عبد الوهاب184943212042293005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيتقي عباس حاجم حميد184944262041028015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزهراء حسين شاكر حسين184945252042084311

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمصطفى ناصر غيالن فريح184946282041016038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيعباس لفته جابر حاجم184947272041004043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيايمن خالد غالي علوان184948232041282012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائيسجود هادي عبد هللا حسن184949212042217010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية السدة للبنيناحيائيزيد مهدي فاضل مهدي184950232041016024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينه بشير شالكة جبر184951262042083051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيغدير محسن محمد حسن184952132042071106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائييونس محمد طاهر محمد184953202041304152

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيمحمد موسى نعمة عبد الحسن184954162041069034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحيدر ريسان زليف عزيز184955222041098057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب نعيم عباس استير184956262042086112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحسين فاضل رهيف مخيف184957242041034017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيوفاء فرج فضاله حسان184958162042204119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيامير عادل طعمه مطيلب184959262041001029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيحيدر عادل عبد محمد184960212041030031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيمرتضى عدنان فاضل حاتم184961232041054123

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم عادل ماجد عمران184962262042083092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم جاسم علوان184963102041200049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي وسام محمد عبد الرضا184964222041004044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيحوراء صادق مطرك فارس184965132042131018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي المرتضى مهدي خلف زويد184966162041060060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمصطفى رضا رمزي طاهر184967242041003271

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيمسلم سعد حنيت شايع184968292041153204

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيزين العابدين سالم علي هويدي184969222041098070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنيناحيائيعلي كريم حطاب صيهود184970132041025026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية المجد للبنيناحيائيعلي كريم محمد جرو184971232041025038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيحذيفه عبد السالم دحام محمد184972192041114034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسين علي طالب عباس184973222041035075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية قباء للبنيناحيائيسجاد ستار جبار هاشم184974152041010044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد سالم احمد سند184975172041018160

صفحة ٥٢٨٥ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيطيبه حسين حلبوص جالب184976242042167020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيسجاد احمد رويح حسن184977142041049031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية بغداد للبناتاحيائياريج محمود مالك عبدال184978132042070008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم احمد هاشم عزيز184979152042046207

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيمريم حامد فارس حسن184980152042042084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيحنين اسماعيل عبد الحسين بحبح184981232042122010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيوطبان محمد هزاع كنو184982212041087103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيحسين علي زويد خليف184983222041077038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء عمار كريم الفي184984222042141126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيسفيان حازم عبيد خضير184985122041020058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية البتول للبناتاحيائيخديجه عبد الرحيم وهيب حميد184986112042072039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائياشواق وليد زويد خليف184987222042301028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيآيه حميد محسن ضيدان184988132042118005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية عدن للبناتاحيائيرونق باسم صالح ريزه184989132042106025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمجتبى حيدر شحاذه عطا هللا184990182041006129

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية حنين للبناتاحيائيانعام قاسم جليل محسن184991132042104005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائييوسف فارس كاظم محمد184992202041013095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيانور صباح انور مهيدي184993192041114023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي مؤيد بهيج كاظم184994122041031121

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي عزاره حيذور مري184995222041053124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنيناحيائيمحمد ماجد علي حسين184996272041004072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيمؤمل علي فاضل عباس184997212041026037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.7ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيميسم محمد خليل عبد الرزاق خطار184998132042281135

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.7اعدادية النجاح للبناتاحيائيرند احمد عبد المحسن علي184999272042060112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.6ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيحيدر صباح عبد صبر185000132041037037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.4ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمصطفى عباس مكي كريم185001272041029115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.3اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيحوراء اديب عبد علي حميد185002132042131016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.2ثانوية المتميزاتاحيائياسالم عقيل عبد هللا حسين185003282042079003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.2ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيحيدر المرتضى رحيم كاطع صالح185004152041012032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائياسامه ضياء حميد جليل185005272041019009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد الباقر كريم حسين غانم185006152041071305

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيعلي محمد حسن كاطع185007152041018035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمحمد ناجي عبد الرزاق ناجي185008152041007145

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء هيثم جوده صالح185009222042204111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيمريم غسان فاضل كاظم185010212042145139
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب ثامر خلف حسن185011212042110046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيحمزة عالء كاظم حمزة185012142041169015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائينرجس فالح حسن علي185013222042432049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائينور طه عساف حريز185014112042126050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيزهراء رعد حميد جاسم185015102042107015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائياالء راضي عباس عبود185016222042141023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء باسم عبد الحسين بجاج185017242042123073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي خلف محسن عويد185018222041091126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمصطفى وليد فليح حسن185019142041021144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائياديان نجم عبد منشد185020222042393002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيسجاد باسم محمد شكر185021212041054053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبراء سالم عبد الحسين جلب185022142042140025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائينبأ عباس عفريت اسماعيل185023212042160045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائييقين عدي جبار حسن185024112042088047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيزينب علي حسين حسين اسماعيل185025232042123067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائياحمد ناظم هادي مجول185026182041035009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيفضه ايهاب جهاد نوري185027232042088415

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد ستار كرمد عيدان185028132041030078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيمحمد شاكر حامد مفتن185029222041033135

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيعلي مرتضى حيدر جبر185030132041034026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيامير محمد حسين هاشم185031232041173012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيسيف كامل عذاب حمد185032192041002024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيحيدر عالء فليح حسن185033252041014053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب قاسم جوالن وريوش185034132042118146

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيعلي حسين علول عليوي185035222041033095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيسجى حسين كامل عيدان185036112042149033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية كميت للبنيناحيائيعلي صبيح عباس عبيد185037282041015015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائييقين وقاص عبد الستار احمد185038212042107072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية سكينة للبناتاحيائينور الهدى حسن كاظم محمد حسين185039242042093177

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيعلي محمد كريم عيدي185040152041013062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد جواد هادي عسكوري حمد185041252041200113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحمزه عبد الخالق عطا عبد185042132041010036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمرتضى غائب لفته هادي185043272041002159

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيمحمد اركان شاكر محمد185044192041004049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية عفك المسائية للبنيناحيائيمؤمل ماجد جاسم محمد185045242041208044
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي عبد الحسين كريم محمد185046122041030100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيحسين اسعد كاظم مصبح185047162041078006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيهدى حازم حاكم عبد الكاظم185048272042063218

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمصطفى حسين علي سليمان185049122041022097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب باقر راضي محسن185050222042135115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيعبد الحكيم عماد فتاح سرحان185051112041021036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين جبار طالب علي185052272041002039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزينه سعد عبد غالي185053142042134100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه فاضل هادي عطيه185054242042114214

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء عقيل حسين مشاري185055262042132107

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيهديل اسعد فيصل كاظم185056142042109082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمرتضى هيثم كاظم باشاغا185057162041075215

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيساره علي رشيد مجيد185058132042086059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيياسر ابراهيم صالح علوان185059272041024103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيغدير رعد حسين فرحان185060132042126055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيورود عباس راهي كاظم185061252042095133

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيباقر جبار مونس باشخ185062142041018023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية عفك للبنيناحيائيعلي حسن حميد وهاب185063242041011049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيشفاء اياد حسين نجم185064212042100081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيجهينه علي جاسم علي185065102042108028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيندى جمال صالح محمد185066122042106101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمريم احمد محمود شكري185067212042102131

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيعبد هللا حسن احمد صفر185068102041024027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحسين محمد عويد جبر185069222041029052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائياحمد عصام احمد خليل185070212041003012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيمريم كاظم حلو كريم185071222042393095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية ملتقى العلوم االهلية للبناتاحيائيآالء يونس ياسين طه185072202042189001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزمن داخل منذور شعالن185073222042135083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعبد هللا احمد غازي درويش185074212041013073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيميثاق سهران محيل رعيد185075222041063049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمصطفى علي حسن صالح185076152041005135

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد اسماعيل185077212041052102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينبأ محمد عبد الستار احمد185078212042138151

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيمحمد مطشر زهراو شاه علي185079102041008043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائييوسف ياسر حسين جار هللا185080262041002103
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية غرناطة للبنيناحيائيزياد محسن علي ابراهيم185081182041125007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيضحى جبار ماضي مطوح185082242042106157

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الشموخ للبنيناحيائيحمود تايه زغير نهار185083192041053012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب عبد الكريم عبد علي حسن185084252042059472

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائيهبه كريم مطلك حمود185085262042110049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية السياب للبنيناحيائيسيف سعد طه محمد185086132041030036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيزينب احمد حسن زياره185087282042074024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيعلي قاسم مزهر خنياب185088232041165030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينرجس واثق كاظم جاسم185089232042109159

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد نعيم حميد علي185090262041005117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين سالم احمد185091162041126019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيطيبه خليل ابراهيم محمد185092192042217105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيلينى محمد عواد حمزه185093112042075064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيمريم خضير عباس مهدي185094212042248029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيأحمد تحسين تكليف كريش185095242041035004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيحمود خضير زاهي خضير185096262041159012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائيسيف علي حميد رحال185097192041103022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهاجر فهد عباس محمد حسن185098252042100548

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية اغادير للبناتاحيائينبأ ثائر عثمان محمد185099112042103087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيغيث باسم محمد عباس185100112041004074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيغسق عقيل محمد جاسم185101222042143271

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيسجى عبد اليمه سلمان صكبان185102272042056249

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية المناهل للبناتاحيائياساور باسم محمد محمود185103132042126002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب ماجد كاظم حسين185104242042114150

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيغدير حيدر محمد عبد185105242042120206

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمرتضى احمد ناصر حسين185106252041031704

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيسبحان احمد علي خلف185107142042145165

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية دار الزهراء(ع) االهلية للبنيناحيائيعلي جمال طالب عمران185108252041210009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية الفتاة للبناتاحيائيايه هيثم ناجي رشيد185109212042175009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيهدى عالء ناصر حميد185110122042093051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزينب سالم عكل حسين185111262042074067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعبد المالك محمد كردي حياصه185112212041033062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيحبيب حمزة عباس جاموس185113232041190006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عمر نجم عبد هللا185114192041114061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيحسين عمر خليفة صالح185115212041244005
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسين محمد جواد ابو لوخه185116232041251134

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيايه جبر خالطي رباط185117282042190027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيخمائل منذر نعمان رشيد185118192042193035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيزهراء عبد الزهرة خلف صخي185119142042076068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية السرور للبناتاحيائيديار ضياء عبد داخل185120242042085022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمؤيد عايض فارس ضعيف185121222041058107

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيتبارك سرحان غافل محيل185122222042175041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائييحيى حسين علوان عبيس185123232041043071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية القائم للبناتاحيائيزينب رافع ناصر مخلف185124192042146037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيامير احمد علكم جياد185125252041044048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ حمزه حميد عبد الحسين185126242042114243

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية عفك للبنيناحيائياحمد علي شدهان هميم185127242041011004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفضاء مشعل علوان مطر185128262042120184

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية جرير للبناتاحيائينبا محمد خالد لطيف185129122042089086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيعبد السالم احمد عبد السالم جاسم185130192041015037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيطيبه صيهود عبد النبي صالح185131122042130017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيزينب حسن كاظم محمد185132232042122020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية يافا للبناتاحيائياسماء حمدان عالوي اسود185133132042107008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيديار ناهض عدنان اسماعيل185134132041031018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيمصطفى عارف محمد شهاب185135212041055078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية علي الشرقي للبنيناحيائيعلي ماجد رشيد هليل185136282041010011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعثمان خالد حسن مبارك185137192041009188

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيبالل عبيد إبراهيم عبد هللا185138192041002015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيطيبه سعيد ناجي حسين185139242042111082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيمريم ضياء بدر عبد السادة185140142042132094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيمروا نجم الدين قادر محمد185141202042334245

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيمصطفى مؤيد عبيد حمد185142142041015059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد هللا عناد فاضل ابراهيم185143172041018107

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيرسل حسن هالل ابراهيم185144232042185015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية القادسية للبناتاحيائيطيبه عادل غانم خطاب185145172042299049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيساره عقيل عليوي كريم185146222042391042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيسجاد محمد عبيد حمزه185147232041008075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياسراء عبد االمير ناصر حسين185148252042062070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشهد قطران جاسم عبس185149232042120142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعبد هللا عادل حسن هجار185150242041008067
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبنيناحيائيحيدر جبار والي غركان185151242041046004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعداية المعراج للبناتاحيائييقين سعيد عباس خضير185152102042113117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0الخارجياتاحيائيمريم علي فيصل لفته185153212042401105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية هند للبناتاحيائيضحى فاضل حسن علي185154112042079054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية العزة للبنيناحيائيحسن ماجد محمد عباس185155262041007017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيامير بشير عدنان خلف185156272041034013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيمريم اسعد جبار نعمه185157262042082021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيياسين عطا احمد جاسم185158192041011139

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية النيل للبنيناحيائيمحمد مشعان ذنون سعد هللا185159172041027079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيهدى خالد حميد باغوز185160192042371110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياية ناطق اياد عبيد185161132042086010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيانفال مشتاق حسين جلوب185162232042095010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيفاطمه طارق عويد جاسم185163222042113126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمحمد احمد هندال حنيش185164242041028054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيعلي حسين جباري جبير185165222041371036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية العميد للبناتاحيائيمريم علي شيحان حسين185166272042149029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعبد هللا عامر مزهر يعقوب185167212041085057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيحيدر حسين علي خلف185168272041001114

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائينوره قاسم حبيب صادق185169182042205110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعلي احمد جاسم محمد185170152041071204

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيطيبة علي هاشم ويس185171222042178108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيهشام حيدر زاير كاظم185172242041003294

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيسعد ماهر تحسين حمود185173212041013056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الهدى للبناتاحيائياسماء جاسم محمد سدخان185174152042047011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسن جميل فرمان سيف هللا185175152041011029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية سيد الماء األهلية للبنيناحيائيأمير مشتاق عباس معن185176272041135001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيعلي عباس عواد علي185177142041152014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائيرغد رباح عبد لفته185178142042147007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0إعدادية المروج للبنيناحيائيعلي تحسين عطوان ياسين185179142041013061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيتقى ميثم خالد مزعل185180142042134038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية حماة للبناتاحيائيعذراء نجاح داود كاظم185181112042084148

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية المهج للبناتاحيائيدعاء مشتاق خماس لطيف185182142042102012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيعبد القهار حسام خلف عثمان185183212041022030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيدعاء داود شدهان ابراهيم185184212042294058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية العزة للبنيناحيائيمجتبى حسن عبد الزهره محمد185185252041016044
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيرسل باسم هاشم غضيب185186222042175073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية الصالحية للبنيناحيائيعبد هللا احمد عادل مع هللا185187242041022026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية المحمدية المختلطةاحيائيعلي نعيثل داخل عبد هللا185188222041233014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية البينات للبناتاحيائيايه احمد عباس ياسين185189212042116004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيبراء كاظم جمعه حسن185190222042128022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم575.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيايات حسن سوادي حسن185191122042090004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.9ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيعلي حسين بداي ثامر185192152041012057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.6ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيرؤى صالح موسى حسين185193142042129022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.5االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد خالد سعد هللا احمد185194172041008026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.5ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيمريم حيدر فنجان حسين185195132042283129

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.4ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعلي فراق رحيم صالح185196132041037070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.4ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيساره عامر محمد زيدان185197132042283085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيطيبه فتاح سعيد قنبر185198132042121158

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء دريد هاني محمد185199232042093074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيشهد محمد كاظم قاسم185200152042044126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسين هيثم علي جبار185201232041019052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائياحمد ماجد معيوف طعمه185202222041053011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيوسام ليث لفته حسين185203142041003114

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيبراء هاشم محمد حمزه185204122042020020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزينب كامل هادي جالب185205222042203035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسن محمد عبود عودة185206232041020067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيتبارك حيدر علي جواد185207122042094059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيهدى زاهر اسماعيل جالب185208132042281157

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيايه عبد الستار عبد  الجبار مرعي185209122042020016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزينب عالء حسن شوك185210142042111132

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيحسين عالء عبد رحيم185211272041046030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب جبر جلوب صبر185212132042107069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيمروان صباح احمد شكري185213132041034034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيابو الحسن علي حسن زاير185214142041008005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيمصطفى محمد حمزه عليوي185215232041177033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيغفران عامر خضير عباس185216142042225213

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيكوثر وليد طعيمه عبد الحسين185217222042396048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية االنام للبناتاحيائيحنين ابراهيم خضير مراد185218212042135022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيبنين ستار عبيد زرياب185219262042250262

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية االمال للبناتاحيائيمريم فاضل عذيب شنيدح185220142042108132
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0أعدادية االمين للبنيناحيائييوسف اشرف محمد فاروق خالد185221172041019039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيعذراء حسين نذير لفته185222242042144009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا عبد الخضر نصر185223262042250308

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيعلياء معمر يحيى ياسين185224222042139172

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيانور عدنان جاهل كطن185225272041151009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيآيات زيد احسان عوده185226272042093010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية دمشق للبناتاحيائيهند صدام حسين محمود185227182042203105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيعلي مسلم عبد الحسين عبد علي185228282041012045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيرقيه فارس سامي جليل185229182042205047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية روناكي للبناتاحيائيغادة ابراهيم هذال حاضر185230322042032009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمنتظر نعمه جليل عبد185231252041007426

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيفيد فرات علي جياد185232232042130057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيابابيل عباس حسن جاسم185233232042185002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياحمد هيثم فريح علي185234192041009034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيديمن نعمت فرج فيض هللا185235202042118068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الحريري للبناتاحيائياروى علي حسين عبدالرحيم185236192042193001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيبارق عادل وادي محمد185237132041023014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمهدي سالم حسن محسن185238272041001342

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيصادق جبار مونس فيصل185239222041003154

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائياثمار سعد عبد هللا عبد الرضا185240242042122004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيمريم عادل عبد العظيم كريم185241112042101036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيتبارك محمد صبيح نوري185242142042076029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيرفل محمد علي عمران185243262042108041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمحمد غني هاشم ساجت185244222041091181

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيكرار يعرب عبد الباري محمود185245192041004045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسين احمد محسن مزعل185246122041030036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيضحى موسى عبد عبدهللا185247192042194067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيحسين جبار عوض حسن185248222041093024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين جواد محمد185249132042283065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتاحيائيزهراء نبيل شنيار وداي185250222042386011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيمحمد شعالن صاحب عسل185251242041015109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائياالء عادل عريبي داخل185252272042055023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيعلي محمد بدر عذيب185253222041307113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيمرتضى صالح حامد رووف185254272041151082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيمحمد سعدي كباشي عنيد185255142041202069
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمد عبد الرزاق حويجة عيسى185256182041036094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيعلي سعد شنين لفته185257222041076054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائينور رشاد حميد ثجيل185258222042421116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيريام علي عبد الحسن علوان185259132042126020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيصادق عزيز طلك فاضل185260192041060021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية ابن سينا للبناتاحيائينبراس ستار خليفة طعمه185261122042128012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمحمد فيصل صبحي راشد185262192041012053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية هولير زانستي للبنيناحيائيعماد صالح سعيد عارف185263312041019013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيزهراء مظهر علي حسين185264212042291051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية النور للبنيناحيائيحسين منصور غالي بدن185265122041026059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيطيبة عبد المحسن عطيه عليوي185266152042048126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية سارية للبنيناحيائياحمد ذنون يونس صالح185267172041018012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيزيد خالد حميد علي185268232041051054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيمروه سرحان متاني شلغم185269282042062096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيرسل رحمن بلعوط محي185270222042142025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمحمد حميد حسين عبد هللا185271242041034048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية عدن للبناتاحيائياالء محمد زايد جياد185272232042076008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزينب اكرم علي عبود185273272042060161

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحبيب هادي علي عطا185274142041021031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية رملة للبناتاحيائيساره محمد نعمه حسين185275222042115062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيرونق سعيد علي حميد185276112042080051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيحوراء طالب علي محمد185277152042054062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيابراهيم محمد شطب مسرهد185278212041052002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية النيل للبنيناحيائيمصطفى محمد مشعل محمد185279172041027088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائياحمد لؤي عباس محمد185280232041071007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائياحمد شوكت شكير محمود185281212041272019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيرسل ناظم مكطوف مهوس185282272042052062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمة حاكم شاهين جبر185283262042074091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيحسين هاني عباس محسن185284272041152025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيالره ثائر جواد كاظم185285262042102119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب حسين عبد المطلب مهدي185286112042088023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيبراء سامي عباس محيسن185287152042051027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينور ثامر عبدهللا حمادي185288192042383166

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيايات فتحي جمال مشير185289112042105011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيحسين علي حسن ضاحي185290142041003033
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائياحمد منفي محمد جرو185291192041007020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيمريم اسعد فاضل علي185292122042110073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية سامراء المسائية للبناتاحيائيهاجر جمال محمد علي185293182042374111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيحيدر حبيب مهدي حمادي185294272041036044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيمريم علي لطيف محيميد185295232042271666

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيموسى علي حسين خميس185296212041014159

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين كاظم هدم185297242041013121

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمينا احمد محمود صالح185298122042106098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمحمد نزار حامد فندي185299192041012058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيحوراء كاظم عبد علي حميد185300232042165007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد هللا عماد حسني موسى185301102041013079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائياحمد عدنان مذكور عيسى185302132041017004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيعمر شاكر عبد الغني علي185303212041036029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد مهدي علي حسين ياسين185304232041020354

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيحسين رعد حسين حمد185305142041026018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعلي محمد شاكر محمود185306132041005037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائينبأ حميد هادي جعفر185307252042170598

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيحسن علي ياسين عبيد185308222041058022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيبركات ناظم محسن حمود185309222042432005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتقى عالء مهدي جاسم185310252042062276

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينه حامد فلفل حسين185311222042165069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيرغده مجيد علي حسن185312242042104062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيمريم جاسم محمد جاسم185313162042145070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيامنة محمد داوود سلمان185314162042338001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيضحى سعدي كريم سالم185315192042159068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيحوراء مصطفى عبد الجبار خضر185316212042118013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية االمال للبناتاحيائيمريم بسام باقر حسن185317112042070121

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد الرحمن جمعه علوان ظاهر185318102041017042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيرسل محمد عبد زيد علي185319242042120099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية دجلة للبناتاحيائينور سامي نايف مصلح185320102042095082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينوره حازم كاظم جبر185321152042080375

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيسلوى حاتم بريهي شتيل185322222042102057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيسفانه شياع ناظم شياع185323212042235015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيمالك جعفر موسى عباس185324212042139197

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيايه عمر حضيري رشيد185325102042094011
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيسجى ضياء محسون كاطع185326272042059078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاضل سليبح محمد185327292042085137

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية راوة للبناتاحيائيمريم بشير شاكر عبد185328192042145048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية ابن عقيل للبنيناحيائيمهدي عبد الرحمن مهدي صالح185329122041014029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيشروق علي حسين علوان185330212042064026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد الملك مروان محمد فخري درويش185331312041024094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيوداد حسين علي عبد185332212042165101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيضحى عبد الناصر جمال كافي185333102042094046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية هند للبناتاحيائيهدى محمد داود حسن185334112042079077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمهدي نعيم بلجي كرمد185335262041001215

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيباقر صادق جعفر كاظم185336262041002010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمهيمن ستار ابراهيم بريج185337272041001345

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائينبأ شاكر محمود سلمان185338122042020091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية االنبار المختلطةاحيائيعلي احمد طرخان جاسم185339232041217015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيخلود محمود فاضل درويش185340142042100048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايه فاضل عبد علي185341142042111045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيهبه حامد كاظم هلوس185342122042102091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيرفاه محمود عبد هللا خلف185343172042267028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرمله علي كطه محمد185344232042109064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائييونس هاشم خليل روج185345232041054149

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية غزة للبناتاحيائينجالء اسماعيل محسن كاظم185346272042057184

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيفاطمه موسى كامل محمد185347232042095076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيامير رحيم مهنه كريم185348242041012005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية علي األصغر(ع) لاليتام األهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد حسين حسن185349272041134006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية شاقولي للبنيناحيائييحيى محمد حسن حسين185350172041072034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيساره عالء ستار عبدالواحد185351272042056239

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيمريم عامر عاصي جبار185352112042116032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائياالء خليف لفتة راهي185353112042215011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائياحمد رعد جميل ذياب185354212041085009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيشهد جبير عبد عطش185355122042114054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيبنين ماجد جواد كاظم185356272042093022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0خارجياتاحيائيريام غالم عبد هللا عباس185357192042401030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيعبد هللا عادل خليفة رشيد185358132041004029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيايه عبد علي سيد حسين185359142042111043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيمروه حسين علي علي185360132042098134
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيعباس محمد عبد محمد185361182041015015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية جبال العراق المختلطةاحيائيعلي حميد عبد احمد185362322041002001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء عصام سامي صالح185363142042111121

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيامنة عبد االمير احمد حسين185364132042117019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية االمال للبناتاحيائيرغد قاسم عبد هللا عواد185365112042070048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحمزه كريم عبيد عوده185366262041012039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمواهب علي لطيف محيميد185367232042119110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائيمريم حسين خليل ابراهيم185368132042075037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية بالل الحبشي المسائية المختلطةاحيائيمحمد فاخر محسن خطوط185369282041155004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيايات صدام كاظم سدران185370142042090009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء محمد حسون سالم185371152042052031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيضحى كريم مشكور مهدي185372102042110073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيسفانه عبد هللا سالم شاهر185373192042159054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمصطفى اركان حمود حطاب185374222041098186

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمه صالح دعبول عمران185375242042117214

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائياحمد شامي عذاب مهدي185376242041074007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيوسن رحيم مكطوف صالح185377222042142086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الخبير للبنيناحيائيمحمد سليم مظلوم كريم185378112041007013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيبنت الهدى مرتضى عبد الرضا عجيل185379142042078012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيتبارك محمود علي حسون185380142042132017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيايمان طارق رشاش عبد185381222042135024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيرغده رعد راضي جاسم185382212042097044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية المناهل االهلية للبنيناحيائيعلي عبد هللا ضايع عاصي185383142041179021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيعذراء حمزة هويدي كاظم185384242042220579

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفاطمة كمال هاشم هليل185385262042120177

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيحسن كريم بشير نعمه185386222041058025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتقى براق ضياء محمد سعيد185387252042062269

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيسيمات عبد السالم جبار جثير185388122042105100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيدنيا سعد نصيف جاسم185389192042178024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائياحمد معن حربي حيد185390182041136007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب اياد سعدون داود185391262042132117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية األمل للبناتاحيائيدعاء كريم خنجر جامن185392112042065054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيعلي كريم عكاب حميد185393212041087061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية السويس للبنيناحيائييوسف اكرم عباس محمد185394132041006064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية حنين للبناتاحيائينور صباح عبد الهادي يوري185395132042104086
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية السالم للبنيناحيائيمصطفى حامد عبد الواحد جود هللا185396282041005026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيمصطفى سامي فطاس شارع185397142041015058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعباس لطيف حسين علي185398102041041037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيزيد عامر محسن ياسين185399222041051039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيمريم سالم طعمه حربي185400152042056091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيمنار فاضل محمد حسين185401202042134077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية الشيخ جاسم المطيري للبنيناحيائيلطيف عدنان لطيف عبد هللا185402272041033029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب حامد ورد جالي185403222042162094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعبد هللا زياد طارق حمد185404192041104016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيحميد احمد بدر سلمان185405102041013047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيزهراء محمد شمهود غريب185406122042094127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب ثامر مرزه سلطان185407232042271359

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء مؤيد كمال حميد185408252042097083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعلي محمد عبد العالي ساجت185409222041363057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيوليد خالد كاظم عكله185410222041363082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيضحى ناصر خلف خنجر185411112042085039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائياية غضبان هادي جاسم185412112042146002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحمد فائق نويص سلمان185413222041026047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيرقيه مبدر فاضل عبدان185414252042109025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاضل عباس عباده185415232042153140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيعباس عامر خضير حسين185416232041210010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية بردى للبنيناحيائيالزبير عبد هللا علي محمد185417212041229015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائياحمد يوسف حاجي شعالن185418242041251008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائييوسف محمد عبد الواحد محمود185419212041054169

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيقصي جاسم سلمان ضاحي185420262041022119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية امنه بنت وهب للبناتاحيائيزهراء ياسين عبود محمد185421192042260013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين زياد عبد هللا عمران185422212041004037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيمصطفى فراس مهدي عبد185423212041062056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيحسين علي جميل ناصر185424192041283008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيوجناء محمد عبدالرسول عناد185425192042384032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيدعاء عدي علي جاسم185426192042370074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائياحمد ثابت محمد علي185427182041002005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيا-سامسوناحيائيابراهيم زياد ابراهيم علي185428132041350001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيفاطمه قاسم محيسن عوده185429212042186019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائياالء مؤيد نايف كريم185430262042108009

صفحة ٥٢٩٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعبد السالم علي وهيب رشيد185431212041013069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيساره حسين عويد ذهب185432252042108154

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائينبأ محمد خضير عباس185433272042063201

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الواسطي للبنيناحيائياحمد هاشم ياسين محمد185434182041053008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم حيدر هايل زعيبل185435102042117094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيبتول عماد حمود رشيد185436272042060041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيحيدر حسن صبر حسن185437222041076026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيتبارك نعيم جبار نبات185438152042044032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمسلم احمد ماجد قاسم185439232041005135

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيحامد عباس رخيص حسين185440262041152003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية مؤتة  للبناتاحيائيحنين عامر محمود عبيد185441172042301025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية فدك للبناتاحيائينرجس سعدون ارحيم جاسم185442142042070132

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمنتظر جواد كاظم صبي185443262041012161

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيصالح سد خان هلوس شاهر185444292041005073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد علي قاسم عباس اسماعيل185445102041026214

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم574.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك جاسم جابر مزهر185446252042062223

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.9ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزينه عدنان صادق امين185447102042078109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.8ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيتقى محمد طه يونس185448222042159013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.8ثانوية المتميزين للبنيناحيائياحمد وليد راضي فنجان185449142041007016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.8ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيبراق نصير حسين علوان185450132041020037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.7ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيفاطمة الزهراء كريم شنون حسون185451152042057047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.7ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمينا رعد عبود عبد الحسين185452122042109155

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.4ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيبارق محمد عبد الوهاب عبد الحميد185453172041022024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.4ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيامين ايمن نعمان عيادة185454102041002039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.4ثانوية الرباب للبناتاحيائياالء رحيم حنظل حيال185455262042113002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.3ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيحيدر كامل عودة كاظم185456112041045017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.2ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيساره ماجد غيالن الطيف185457122042109090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.2ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيكاظم حيدر عبد الساده عبد الحسين185458272041029073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.2ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيسراج الدين صالح ستار محمود185459132041020071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية األمل للبناتاحيائيأماني فوزي فهد عويد185460112042065004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية الفردوس االهلية للبنيناحيائيطه فارس شيت محمد علي185461172041229004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيعلي محمد حلو خفي185462142041203255

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية المربد المختلطةاحيائيبشير مؤيد جعفر سهيل185463112041152009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه كريم حاتم حسين185464252042059680

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيوسام عبد االمير طعيم مطر185465292041002173
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية األمالي للبنيناحيائييوسف عدنان يوسف احمد185466192041038013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيبنين رزاق عبد النبي عريبي185467222042143053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحسين عليوي عبد الحسن محيسن185468142041028024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيسجاد حمزه شبيل علوان185469232041024022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيمجتبى طالب كريم هاشم185470262041169014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيقاسم فرحان سهر عودة185471222041057025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب علي كنعان نصار185472262042083047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء سالم كاظم رخيص185473222042109040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيرسل اجباري سلمان مطر185474142042136021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمصطفى نبيل نظير هادي185475142041021142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيمنار خالد مثنى مدحت185476142042100139

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيزين العابدين مهدي عمران جحيف185477232041205011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيصفاء حسين خضير ياس185478142042066065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيطيبه عمار نعمه راضي185479272042097040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائيبركات حيدر مكي عبيد185480272042161014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيطيبه انس طالب عبدالرحمن185481192042193070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب طالب خليل دراغ185482242042114144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمصطفى نجم عبد هللا عبد185483222041036338

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائياالء رياض حسن زياره185484122042102002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعلي صائب غالب سلطان185485192041020045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيمنى خالد حكمت طلعت185486142042109066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنيناحيائيعبد الملك نجم مطلك شهاب185487182041011028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي ليث محسن ضايع185488252041012138

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمصطفى محمد عزت كرم185489212041007123

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء طالب جبر عداي185490262042080077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية القادسية للبنيناحيائيخالد فاخر كاظم سلمان185491252041211008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة حمزة جبار دخون185492242042119133

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية يافا للبناتاحيائينور الهدى حسين موسى عبد185493242042117255

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحسين عالء شهيد عبد علي185494232041020092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيسرور احسان محمد صالح احمد185495102042111033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيكرار طالب صراخ عريبي185496222041040110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائينبأ احمد عبد الحسين عباس185497152042049090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء نجاح ناجي جاسم185498272042056206

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيايالف وليد حميد علي185499102042095009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد جسام فيحان صكبان185500212041005129
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب حسن مزهر محيسن185501242042118077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائياية احمد غركان كاطع185502142042199002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمحمد قاسم مهدي محمد185503182041141078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيابراهيم سامي علي عبود185504182041149001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية الشباب للبنيناحيائيابو بكر صالح ابراهيم علي رضا185505102041023002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيسرى فريد جاسم محمد185506262042083056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائياسراء جابر سلمان مشدوه185507222042394003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد علي احمد هادي كاظم185508252041031638

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمصطفى حسين حميد ساجت185509262041005129

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمة محمد نصيف جاسم185510272042063155

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية هيت للبناتاحيائييسر عبدالستار جبير صبار185511192042196116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء رعد عالوي غلوب185512222042175099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرسل محمد عبد حمادي185513192042383075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيعلي رعد كميش عليج185514132041002052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمجتبى كاظم جواد كاظم185515142041008076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم محمد جاسم عواد185516232042114115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيرقيه كمال عبداالمير دخيل185517182042275034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيزينب رحمن عبد الحمزة علوم185518232042187018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائياحمد ماجد إبراهيم لطيف185519192041013005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيمثاقيل محمود مجيد عبد185520102042155012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيهاجر رحمن عبد الحسين كاظم185521222042143365

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد راسم محمد عبد الحسين185522212041002133

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية االمير للبناتاحيائيزهراء حسن عبود عبد علي185523252042083058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيضحى بشير عكيدي عبد185524102042095055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيطيبه مصطفى حسين شلهوب185525222042391045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيهند قيس جودر عبد اللطيف185526212042121218

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية زينب للبناتاحيائيام البنين عباس شايع صالح185527142042110017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية االمام للبنيناحيائيعلي كاظم مدلل جار هللا185528232041013054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيقتيبه عباس محمد داود185529212041033085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزينب عالء ناجي كاظم185530232042088253

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائياحمد ستار جبر جاسم185531242041005009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيدعاء عباس فاضل كاظم185532232042209004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيضحى محمود سامي محمود185533212042094095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيفاطمه رمزي محمد جواد185534152042054207

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاحيائيمريم محمد رجب محمد185535192042262020
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية الجهاد للبناتاحيائيفاطمه محسن دعدوش خزي185536222042121015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائياحمد عماد شاكر راجح185537232041067007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعبد هللا جمال قدوري مجيد185538212041030050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيسجى محمد نعيمه حضاف185539222042420015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيهدى محمد حسب وناس185540292042057278

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية التميز للبنيناحيائييوسف عادل طاهر بغية185541222041356239

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيرقيه خضير حسين جبر185542272042060104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيعذراء عبد الغفار احمد جاسم185543122042108042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي شاكر عويد راضي185544222041001077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيغدير صادق أكريم عبد الحسن185545132042126056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيشهالء جاسم كاظم جواد185546232042154040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية الحارث المسائية الختلطة|احيائيعبد الرحمن مرعي حمود حسين185547182041341023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيالق محمد عوده سلمان185548232042126008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيعبد الحكيم سعيد خلف فرج185549222041301018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيتبارك اياد صالح حسن185550212042178047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيكرار جواد خضير ابراهيم185551252041020037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيامنه محمد سهيل محمد185552192042369033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيسمية عمار عبد الجبار كريم185553112042133038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيزينب علي صالح مهدي185554122042135016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيغيث غالب نعيم رداد185555292041005114

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين علي جعفر نعمة185556222041003089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيتبارك عدنان نجاح احمد185557242042121059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء علي محمد جبر185558152042080150

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائينور عقيل هادي محسن185559292042058077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيمرتضى جاسم محمد عزيز185560112041018132

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيآيه احمد طاهر حسن185561252042062035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعبد هللا حسين ظاهر حسين185562292041002090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيمقتدى ناظم صبار جاسم185563222041077194

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية االمل للبناتاحيائيمنتهى كريم حسين علي185564192042195097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيقاسم عزيز خلف حسون185565262041208033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية المكاسب للبنيناحيائيحسن حسين كباشي دخيل185566272041003013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيكرار احمد صالح باني185567142041028095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيعمر مثنى مجيد غني185568212041270040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحنان جاسم محمد حوم185569252042062293

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه ناجح عباس حمزه185570252042170542
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيفرقان معد عبيد شراتي185571112042073074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيهاشم ياسين جبار جاسم185572232041009127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيحيدر عجيل شناوه عبد185573222041076028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي كريم داود خفي185574222041080032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء صباح عبد النبي عبيد185575142042190028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي عبد العالي كاظم خلخال185576272041014157

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيمريم احمد معارج بشاره185577152042042083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيغدير ايسر محمد فضاله185578112042105099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيمسار عباس عبد الحسين محمد185579292042092018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحسين عبد العالي جعيوان نفاوه185580222041017029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيرقيه سالم ياسين دفار185581242042168034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائياحمد انور عبد الكريم صالح185582212041085005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيرباب حسين كاظم مهنه185583222042413031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب حيدر محمد عبد185584112042077044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيهاجر ماجد عطيه كاظم185585272042088220

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيرقيه عبد جبر عيسى185586122042092025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيطه حسين علي جسام185587132041009019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل حسن سوادي185588232041071043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيعلي محمد وهاب احمد185589322041011011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيضحى هدايت علي نزال سمير185590222042190140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيسالي جمال صيهود عبد النبي185591122042130011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيمالذ محمد عبد الهادي عبد علي185592222041065099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرباب لؤي علي دهش185593142042140039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء مهدي عبد الرضا نعمه185594222042128048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية هه وري للبنات- الدراسة الكرديةاحيائيالرا عماد نجم الدين نور الدين185595202042338034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية النور للبنيناحيائيعلي محمد خليل علو185596122041026120

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية النصر للبناتاحيائيسحر سلمان فليح طاهر185597122042112143

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائيرواء فاضل عباس طابو185598262042110020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيهاجر إبراهيم حسين عويش185599112042215167

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيزين العابدين كرم موسى حمودي185600102041026101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية الباقر للبنيناحيائيحسين محمد حمش عليوي185601232041046013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمصطفى عالء عبد المنعم متعب185602192041104035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية الصمود للبنيناحيائيامير علي ناصر حسين185603222041008005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية عنه للبناتاحيائيتبارك ضياء كامل احمد185604192042200006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد علي محمد علي185605112041005012
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزينب ناصر عبد الحسين شنيار185606222042437018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيبلقيس جابر عبد حسين185607232042077029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيجنان حسين ناجي علي185608112042133014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0الخارجيون - ايمناحيائيعبدالجليل علي احمد خلف185609172041400081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية الوفاء للبنيناحيائيداود عبد الرحيم ابراهيم فتحي185610312041005004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيسجاد محمد كطوف كسار185611262041038038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيوقار قاسم عبد الرضا عبد الوهاب185612112042066071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيسجى صالح مزهر صباح185613112042077053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن كاظم عجيل عبد185614292041007062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيزهراء حسين علي شويع185615272042060128

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء مصطفى نور احمد185616162042183067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيأمنه عدوان غازي عبيد185617262042108001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيتبارك ابراهيم عسل كنوي185618262042108019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي حسن جمعة بليل185619232041060082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية النهار للبناتاحيائينور الزهراء باسم عبد االمير جاسم185620112042127063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائيزهراء عليوي فاضل احمد185621262042098015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0النصر النموذجية للبنيناحيائيايمن بسام سامي داود185622312041024028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية المسار المختلطةاحيائيهبه حيدر صحن عبيد185623222042255013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيمصطفى حسين رمضان عبد الرضا185624282041022037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيشهد عبد الحمزة صالح عكال185625262042077018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية عفك للبنيناحيائيحسين علي ضاجر عودة185626242041011026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيحمزه محمد عبد هللا محيسن185627192041040032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزينب ثامر ناصر غازي185628232042143019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائينور احسان جبار مهوس185629242042142067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسين سلمان عبار185630242041200099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحارث عباس احمد خليف185631102041009020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الهادي حمد عجمي185632222042139106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيهاجر جمعة علي نهار185633192042188143

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء مجيد جيجو شير185634222042207036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعلي شعالن نايف طشاش185635252041052050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية القدس للبناتاحيائيسجى علي مجيد عبود185636262042104104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيايه حيدر عبد العزيز عبد المجيد185637122042121002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيايهاب عبيد داود عباس185638262041012013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزهراء نصير مسيلم حسين185639252042059435

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيحيدر خالد علي حمزة185640122041022032
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد محمود محمد سليمان185641212041005018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيروان عبد الباسط علي عيسى185642162042165163

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيميالد سمير جبار حسان185643132042133042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية المعرفة االهلية المختلطةاحيائيمينا سيف الدين سلمان نصيف185644312042067037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمجتبى عبد الجليل كريدي جبر185645222041358049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حيدر حميد عبيس185646252042062529

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمة سمير جمعه شكر185647262042139010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيياسمين نكتل صالح مهدي185648212042151059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيمنتظر مظلوم عبد الحسين جرميخ185649252041116069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية الشمم للبناتاحيائيانتظار عباس صوير زويد185650222042198006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيمحمد صالح قحطان رحيم185651212041087076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية خولة للبناتاحيائيرقيه صالح حسن جواد185652242042116021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيعبد هللا محمد نهير حسين185653272041002097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيهدى علي عباس حسن185654102042110115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمحمد عماد فيصل علي185655142041028117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيهاجر ياسر زهير رشيد185656132042074033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيمصطفى ضياء داود سلمان185657232041010128

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيبراء فوزي علوان حسين185658112042076022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية سومر للبناتاحيائيتبارك ناجي خلف علي185659142042072025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمريم محمد سعد هادي185660252042100371

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيسجى عادل نجم عون185661182042236081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائينور علي جاسم حاتم185662142042225284

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيبنين حيدر عبد نجم185663242042092013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب مقداد عدنان ناصر185664252042059505

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه عدنان مطير هاشم185665142042138032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيايات ضعيف جيدع عجيل185666292042153016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيمروه غسان مهدي حيدر185667212042294177

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمريم عباس محمد كاظم185668262042120195

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيشفاء قاسم شكر محمود185669212042098134

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيعبد هللا صباح عجه ناصر185670122041025046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيعذراء جبار فيصل علك185671222042321123

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيهبه نوفل حسين محمد185672172042231320

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الغدير للبناتاحيائييقين محمد عريبي سلمان185673262042086192

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيايمان فاضل نزاز خساره185674232042083005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيايات احمد كاظم عبد185675272042069009
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيحيدر حامد رزاق عبود185676222041051033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيمنتظر حسين مردان محمد185677252041052080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسن كريم جوده صبط185678272041002031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمه كاظم بدري حسن185679232042124109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيهمام صالح حمود خليفه185680192041027043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم573.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيايات كاظم ثاجب عبيد185681142042066012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.8ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيحسين اياد محمد رشيد185682122041001035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.8ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد شاكر جعفر سلمان185683152041012083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.6ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي ظافر عواد كاظم185684252041045115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.5ثاتوية المتميزيناحيائيمحمد علي ماجد خميس خضير185685262041040044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.2ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيمريم زيد محمد احمد185686142042129055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.1ثانوية المتميزيناحيائيكرار فراس سامي حنين185687282041026033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيآيه اسماعيل فرحان جبر185688222042204008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحيدر عباس عنين جاسم185689252041031222

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيغنيه لطيف حمد جنيد185690132042073072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيعذراء صفاء عبد الحسين عبود185691132042086076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيحوراء احمد كريم محمد185692142042076037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيرضا عطا هللا فراس بناي185693262041011071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيمحمود يوسف ابراهيم غيدان185694212041030085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيبراء صالح سعيد اسماعيل185695212042144014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء باسم محمد علي حطاب185696282042078033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيهاجر عقيل عبد سلمان185697272042094081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزينب علي غازي مسعد185698222042421063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيمروه هيثم شهاب عيسى185699212042093073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحارث مهدي كاظم محمد185700222041029027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيشهد احمد خالد شياع185701142042111159

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيغفران ابراهيم سهام ابراهيم185702142042104050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهدى محمد عبد الكاظم علوان185703152042046263

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمصطفى داود سلمان رحيم185704212041272267

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيالق منذر جسام هالل185705192042217001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيعال محمود ابراهيم شريف185706192042159075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيتبارك يسر سيد وشاح185707262042163010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيهديل حمود لفته عبد الرضا185708272042091148

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيسكينه احمد كاظم محمد185709272042060198

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيمهى اسماعيل محمود هاشم185710192042204066
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيكرار حيدر عليوي عبد الرحمن185711262041026050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيوسن خميس مروح مفلح185712192042159106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيرواء عبدالواسع محمد خليل185713192042198027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيامير سالم كحط اسماعيل185714232041227003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائينوره عباس كريدي محيميد185715262042083113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية عنة للبنيناحيائياحمد نبيل عيسى بكر185716192041021006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمحمد علي جاسم محمد185717222041035241

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية االعمار للبناتاحيائيليلى ثجيل عبيد حايف185718222042430026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيياسر محمود احمد ياسين185719182041147035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيسجاد سعد جبار مرجان185720222041058057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيبشار حمير اجود مصلح185721212041054025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم ذايه جبارة185722222042421055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيزينب غضبان حسن علي185723122042114044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتبارك علي عبد الحسين عبد185724232042127021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيمحمد قاسم طعان زيدان185725112041004085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيتبارك رحمن ضيدان فرهود185726222042135041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيمحمد عباس محمد حمزه185727242041039056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيسحر مقداد اسماعيل شبيب185728202042184005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيفاطمه جعفر جبار طاهر185729242042123142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيرنده عالء طه كاظم185730232042164022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيموده عباس غني عباس185731232042087316

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيمريم ماجد عبد الجليل ثعبان185732132042096044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعلي حيدر هاتف شاكر185733242041203197

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيموسى علي صالح طالب185734272041150140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيحسين علي مهدي شنيور185735262041152007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائينجالء محسن علي فليح185736222042161120

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي حسين محي دلي185737142041018111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي عباس محمد حوجي185738222041098125

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيبراء علي عبد الحسين فراك185739222042143046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسماء فاضل هادي عطيه185740242042114025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيعماد سالم عباس احمد185741202041048116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيابراهيم عباس شالش هواس185742142041030001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيرسول بدر سلمان مشدوه185743222041098065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبراق وليد صبيح حاجي185744252042062174

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيمصطفى امين محسن عبره185745222041077187
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيمريم عبد هللا راشد منيت185746112042116034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتاحيائيايه اسعد علي كاطع185747132042087002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية حطين للبناتاحيائيطيبه احمد عبدالغفور مرداس185748102042079024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيناهدة جعفر خلف جابر185749162042168048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحسين عبود حمزه حسين185750232041002061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيرفل ضياء عبد عون رزيج185751232042147026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيحسين طالل موسى ابراهيم185752212041033023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيمرتضى كاظم عبد الزهره بدود185753242041063068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم572.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائياالء رحيم عبد الحسين مظلوم185754262042250018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض591.0ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتاحيائيساره نزار عبد اللطيف جاسم185755132042087015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض589.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائينورس داود نجم سنين185756132042091129

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض587.5ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه الزهراء حسام علوان كريم185757122042109118

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض587.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيمروه صفاء شاكر راضي185758242042082066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض586.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيمنار عادل ياسين عسكر185759122042094253

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض584.7ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيالمجتبى حسن محمد علي كاظم185760122041001012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض582.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيافراح عباس حيال محيسن185761122042231004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض582.0اعدادية الروابط للبناتاحيائياالء مجيد طيب حمادي185762192042229006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض581.0الخارجيوناحيائيماجد عماد عبدالحسين فاضل185763132041400054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض579.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمحمد طه علي حسين185764102041028135

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض578.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيقصي نبيل عبد هللا جاسم185765212041017035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض577.0ثانوية المتميزيناحيائيضياء علي ضياء كاظم185766252041035031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض576.0اعدادية القدس للبناتاحيائيهدى جعفر الياس خضر185767212042110120

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض576.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائياحمد فاضل جاسم حسين185768112041049004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض575.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيزينب عدنان علي نور علي185769282042065049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض575.0ثانوية حطين للبناتاحيائيكوثر عباس مريس كزار185770142042068045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض573.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للنازحيناحيائيشعيب خضير جاسم محمد185771202041066003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض572.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيصفا كريم سلمان عبد 185772142042066064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض572.0ثانوية الخورنق للبنيناحيائيسجاد احمد مصطفى مهدي185773122041028010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض572.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزهراء سالم محمد نعمه185774152042040064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض572.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمنار منذر مزهر جاسم185775132042073094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض572.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعبد هللا عالء جاسم محمد185776192041020034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض572.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيكرار حسن جبار دكمان185777142041030043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض572.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزينب حسن جبار الزم185778152042054118

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض572.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيماريه صالح كمال مصطفى185779132042118223

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض572.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائيمحمد هاتف محسن كاظم185780112041008038
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض572.0اعدادية العامرية للبنيناحيائياسامه صباح سالم محمود185781102041020030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض572.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيطيبه علي قاسم ناصر185782152042050086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض572.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيزهراء كاظم زاير عامر185783112042108045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض571.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمحمد ابراهيم محمد خلف185784102041002143

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض571.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائينور الهدى عبد الحسين جابر زفر185785162042381205

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض571.0ثانوية االصالة للبناتاحيائينبأ عباس كريم كاظم185786112042083064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض571.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيفاطمه عبد المنعم محمد علي شمخي185787152042054214

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض571.0ثانوية فدك للبناتاحيائيرشا محمد عبد هللا خليل185788142042070045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض571.0اعدادية النصر للبناتاحيائيغيداء صالح مهدي محمد185789122042112172

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض571.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيفاطمه محمد فالح عبد هللا185790112042085048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض571.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيهديل عبد الستار صالح فرج185791122042107227

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض571.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعبد هللا محمد سامي مجيد185792142041021081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض571.0اعدادية العامرية للبنيناحيائياسيد عبد الخالق عماش حسين185793102041020032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض571.0اعدادية قباء للبنيناحيائيحسين مرتضى سعيد رشيد185794152041010034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض571.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائينبأ معافي رشيد محمد185795112042133064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض571.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعلي ميثاق غالب جبوري185796142041208287

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض571.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحمد حسين غني سلمان185797112041032073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض571.0ثانوية الحبانية للبنيناحيائيعمر عبد الرحمن ضاري حمادي185798192041046034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض571.0اعدادية العزة للبناتاحيائيدانيه صادق نجم عبد185799122042118019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض571.0اعدادية الداودي للبنيناحيائياسماعيل جبار اسماعيل جواد185800102041029004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض570.5ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمؤمل صباح غافل شحيل185801132041037079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض570.4ثانوية المتميزاتاحيائيافنان رفاعي خليل ابراهيم185802142042094011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض570.3ثانوية المتميزاتاحيائيمالك باسم عبد االمير عبد الحسن185803142042094145

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض570.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينبأ محمد عجمي علي185804132042121222

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض570.0ثانوية الرواد للبنيناحيائيحسين جاسم حسين جاسم185805122041024006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض570.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيزينب سالم عبد الجبار حسن185806142042076077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض570.0ثانوية العلوم للبنيناحيائيمؤمل محسن جمعه عريبي185807132041052016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض570.0اعدادية الفارابي للبنيناحيائيحسين عبد الكريم كاظم محيبس185808112041002011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض570.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيبشار شريف شعالن مهدي185809292041002024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض570.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيحسين رعد خلف علوان185810142041064013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض570.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيبسمه فوزي عبد هللا صاحب185811142042194020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض570.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيليث نجم عبد الزهره فرهود185812142041028101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض570.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائيمصطفى علي حسين علي185813202041030145

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض570.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيدعاء محمد ابراهيم فياض185814102042108034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض570.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيشهد عبد االمير حمادي جالب185815132042126044
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     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض570.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائياحمد عباس عالوي عماره185816142041170006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض570.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيحمزة محمد عاتي جويعد185817152041005037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض570.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيرسل محمود حسين علوان185818142042145105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض570.0اعدادية المركزية للبناتاحيائينبأ حازم محمد علي خلف185819132042119039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض570.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيشيماء محمود عطيه صالح185820142042066062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض570.0ثانوية السجى للبناتاحيائيمريم احمد عداي حمدان185821112042138023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض570.0ثانوية الرشاد للبنيناحيائيمهند ابراهيم حميد علي185822192041050027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض570.0ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيهاجر طه حسن خلف185823102042154003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض570.0اعدادية السياب للبنيناحيائيعبد القادر محمد عبد االمير شبيب185824132041030041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض569.4ثانوية الحريه للبناتاحيائيتقوى مصطفى خلف عباس185825212042143013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض569.4ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيحسن غني عبد هللا رجب185826102041002053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض569.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء عادل كاظم عكله185827132042118115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض569.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيدالل ثامر غزال خلف185828122042087025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض569.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائييونس جبار عبد هللا حمود185829122041020144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض569.0اعدادية الضلوعية للبنيناحيائينشأت فنر محمد محمود185830182041005035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض569.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسين جميل فرمان سيف هللا185831152041011036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض569.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيسجاد سامي محمد عبود185832142041023022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض569.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيعبد هللا احمد رشيد صالح185833192041060025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض569.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيفاطمه عبد الحمزه حسين غركان185834122042094205

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض569.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيحسام داود سالم جاسم185835112041005023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض569.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيعال علي حسن مهدي185836102042086064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض569.0اعدادية بغداد للبناتاحيائينور مصطفى يحيى سالم185837102042117118

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض569.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيرسل علي طالب ناصر185838112042129019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض569.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائينور الهدى عوده راشد عويد185839232042128078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض569.0ثانوية الغزالي المسائية للبنيناحيائيمحمد علي جاسم محيميد185840102041202063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض569.0اعدادية حماة للبناتاحيائياحالم ناصر عبيد عواد185841112042084002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض569.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه سعدون رسن سلطان185842142042111202

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.5ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمحمد نبيل كاظم رؤوف185843102041028149

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.3ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائييمامه محمد عاصي محمد185844142042091027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا قاسم عواد خليفة185845322041010040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيمرتضى عبد الرحيم سعد حسن185846132041034033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيعبد الرحمن مناور صبيخان جهف185847192041060023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب محمد جاسم محمد185848152042046127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائييقين عدنان حسين عبد185849122042090087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيمحمد رحيم جمعة علي185850232041254051
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.0اعدادية الروابط للبناتاحيائياسيا جمال عالوي جسام185851192042229003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيعائشه حسين سبع نصيف185852122042230104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيعبد القادر عماد خليف عبيد185853192041060024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيعلي عبد الجبار محسن خيون185854112041020058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيأحمد احسان عاصي عبد185855262041026001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيسجاد علي حله كاظم185856152041007051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائيرسميه صادق امين صالح185857192042141011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.0اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيعلي حسين هادي ضاحي185858132041026018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيرميثا مضر باقر راضي185859142041023021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي صالح علي مجلي185860142041018114

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيعلي حيدر محمد رضا ابراهيم185861232041282062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائينورس رياض مصطفى محمد علي185862102042076035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيايه جعفر فالح هميم185863152042048016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيزينب علي لطيف قاسم185864132042281084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيهمام وسام شدهان محمد185865122041020134

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيابها رعد محمود علي185866132042110001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيضحى علي كاظم عطيه185867122042094167

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض568.0ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيمهدي محمد غني حسين185868112041045059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض567.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيتبارك علي جاسب ورسن185869152042040037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض567.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيحيدر علي شنشل جبار185870122041170015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض567.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيعبير قاسم حميد محيسن185871222042417059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض567.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائينور عماد فرحان عبد185872192042189201

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض567.0ثانوية االيالف للبناتاحيائيمالك منيف حواس فالج185873102042104012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض567.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيدموع شمخي جبار رطين185874142042090033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض567.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائياوس قاسم محمد احمد185875122042020009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض567.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمصطفى هيثم عبد الرحمن ناصر185876192041015078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض567.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسنار ماهر امير شناوه185877132042118163

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض567.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيداليا محمد جاسم فنجان185878152042041024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض567.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيزينب صادق حبيب مهدي185879122042086023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض567.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيطيبة امين خضير حتروش185880112042083050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض567.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيحيدر عماد جلود علي185881192041095031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض567.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيسامر حسن علي صالح185882192041066067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض567.0اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيمصطفى مجيد عبعوب ماضي185883132041026032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض567.0اعدادية القدس للبنيناحيائيسعيد حسيب سعيد هوير185884102041014030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض566.7ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمحمد طه توفيق كريم185885132041037089
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض566.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيعبد هللا علي خلف عواد185886192041001059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض566.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيغسان عذاب كعيشيش غازي185887272041009090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض566.0ثانوية عمر المختار للبنيناحيائياحمد رائد حاتم ابراهيم185888102041004001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض566.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيساره حسام سطام سبتي185889192042198039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض566.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيعلي فراق عبد النبي عاتي185890142041017079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض566.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمهيمن محمد راضي رحيم185891152041005147

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض566.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيميس امين شاكر عباس185892112042067139

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض566.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائينور الهدى صدام حسين علي185893102042108100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض566.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيايناس خليل ابراهيم علي185894182042392011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض566.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائينور اسعد معين فرعون185895102042223139

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض566.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيبرزان فالح سعيد محمد185896262041011023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض566.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيوائل صائب علي جامور185897122041020136

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض566.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائيفاطمه مهدي جبل صائح185898142042191041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض566.0اعدادية الصفا للبنيناحيائيجاسم حيدر محمد رضوان185899132041029019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض566.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيرباح نهاد غضبان عبار185900212041062018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض566.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيزهراء شاكر اسكندر خضير185901142042076067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض566.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيفدك اسعد جاسم لعيبي185902122042105133

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض566.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيبدور سعدون احمد علي185903102042095013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض566.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمروان سرحان خفيف سلطان185904262041014138

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض565.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائينبأ رشيد طعمه خماس185905132042111099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض565.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزينب علي نزال علي185906122042098066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض565.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيابراهيم قاسم جواد عبيد185907282041012001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض565.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيرقيه حيدر علي طاهر185908142042133022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض565.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيعسل عباس حسين كاظم185909132042131038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض565.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائينبأ هادي حسين شيال185910142042225267

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض565.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياسامه الفي حمود مخلف185911192041009045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض565.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائياحمد اوراس محمد خويط185912132041252002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض565.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائيبنين عبد الهادي حسن درويش185913142042121013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض565.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائينبأ جاسم محمد عايد185914112042068088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض565.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيرانيا عبد الحميد علي اكبر توفيق185915132042131023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض565.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيالمهاب محمد لؤي عبد القادر عبد المجيد185916312041063007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض565.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيهبة خضير طالع مهدي185917112042068100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض565.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيسالي سالم نحو حسين185918132042281095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيحيدر فاضل عباس غيالن185919142041047044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزهراء حميد هامل علوان185920262042144037
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم باسم فاضل مشهدي185921112042074066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيفاتن عواد كحواش عوض185922142042139028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيتماره خالد جمعه يوسف185923152042056024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيسجى احمد عباس ناصر185924132042133026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيابراهيم خليل محي عبد هللا185925132041055001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيحمزه حسين عوده شاكر185926222041021050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيسجى سمير عبدالجليل وفيق185927192042189102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيبتول عبد الحميد قاسم محمد185928112042074019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيفاطمه ضياء كريم عبد الحسن185929132042098123

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائياستبرق احمد كاظم عطية185930132042131001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعبد هللا كنعان مجيد غدير185931212041010057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائيحنين احمد علي حسين185932122042103008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيساره فارس احمد كاظم185933122042106058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيهدى شمران طالع زكري185934112042068105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعمر سعد مصلح مهيدي185935192041043026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعمر خالد حميد جاسم185936132041055072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزهراء علي حسين هاشم185937122042112095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيابراهيم حامد ضاري مرهج185938112041045001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيسامر عبد االله ثابت محمد185939192041004019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيبنين علي كاظم عبد الحسين185940112042121013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمحمد ستار عبد بريدي185941152041005110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائينور عامر حسن لعيبي185942152042049095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيعباس لقمان كنعان ياسين185943142041050020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية االمال للبناتاحيائيسجى جاسب ريسان عبد االمير185944142042108095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض563.9ثانوية كلية بغداد-الكرخ للبنيناحيائيصادق فريد مراد عباس185945112041045028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية النصر للبنيناحيائيحسن خماط شالكه محيسن185946222041027018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض563.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيتماره وسام عباس عبد185947222042135048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيحسين محمد جبر حاجم185948142041169013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيحيدر عباس ناجي جاسم185949122041025027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرسل تحسين علي فاخر185950132042118079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيمصطفى مجيد حمودي مصلح185951192041003079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض563.0ثانوية العزة للبناتاحيائيندى عماد عبد عبد الحسين185952112042060027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض563.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيحيدر منخي جبار جدي185953142041050010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيايهم جمال جلوب سلومي185954142041047025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيكرار احمد عايز صحن185955152041004045
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيادهم بالل عدنان فرج185956192041004007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض563.0ثانوية الوثبة للبناتاحيائيرند رضوان يعرب اسماعيل185957102042105014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيجنات داود سلمان عريبي185958152042080056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض563.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيعيسى هشام عيسى عبد العزيز185959132041242037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيفراس فاروق محمود حسين185960172041026103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية ابابيل للبنيناحيائيموسى عادل فرج كريم185961132041011050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمحمد فاضل عبد هللا مخلف185962112041026132

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائياالء عدنان كاظم مهدي185963262042092007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمرتضى سالم حربي حسن185964272041045083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض562.0ثانوية الصقر المسائية للبنيناحيائيمحمد حامد محمد ابراهيم185965102041208061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض562.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد الصمد صابر كاكه شين صادق185966202041314013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض562.0مدرسة االمام الحسين (ع) النموذجية ايران-مشهداحيائيصفا جبار هادي مطلوب185967132042236009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض562.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبتول اسماعيل طاهر كريم185968142042140020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض562.0ثانوية وهران للبناتاحيائيلينا محمد حسن مجيد185969112042115032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض562.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسارة عادل عبد هللا ناصر185970222042103170

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض562.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائييوسف سامي محمد حيدر185971122041030162

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض562.0اعدادية النور للبنيناحيائيعلي محمد حسين محمد185972122041026119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض562.0اعدادية االمال للبناتاحيائينبأ عباس عبد هللا جواد185973112042070144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض562.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيموج عبد الرحمن يونس كريم185974132042070223

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض562.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيسحر شاكر محمود حمد185975232042128050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض562.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيهند علي اسماعيل عذب185976212042092114

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض562.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمرتضى سالم صباح زباله185977122041007135

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض562.0ثانوية التاجي للبنيناحيائيمحمد مهند احمد صالح185978122041010010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض561.4ثانوية المتميزات - المنصوراحيائياسيل مجيد يحيى سلمان185979102042078007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض561.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيغيث محمد مهدي غريب185980112041005084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض561.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيالرا عيدان حسين عبد هللا185981112042129043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض561.0ثانوية العدل للبناتاحيائيدموع عبدالكريم طالع عامر185982192042174011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض561.0ثانوية البالد للبنيناحيائيعبد هللا حيدر عريبي سلوم185983122041008007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض561.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائياحمد مقداد سعيد بكتاش185984172041178009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض561.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد كريم شعنون مطلك185985212041005144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض561.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيجاسم محمد كاظم سلمان185986142041208037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض561.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيسراج فالح حسن جاسم185987212041002068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض561.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمد اركان عز الدين عبد الرحيم185988212041011079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض561.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم حمود مصلح185989212042100056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض561.0ثانوية البوادي المختلطةاحيائيامير لؤي عاشور اكبر185990212041216002
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض561.0اعدادية عنة للبنيناحيائيمحمد سراج محمد علوان185991192041021050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض561.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيمازن اسماعيل خليل ابراهيم185992212041084041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض561.0ثانوية معصومة للبناتاحيائياسراء طارق عبد علي185993142042113002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض561.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيهادي عبد االمير هادي مهدي185994142041022102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض561.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائياستبرق ظاهر حبيب خلف185995122042096001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض560.7ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيمهيمن علي كاظم راضي185996132041037107

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض560.4ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائياالء جمال مولود خلف185997102042100012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض560.4ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمحمد ابراهيم محمد حلبوص185998152041012072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيعبد القادر نصر اسماعيل رمضان185999122041045029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض560.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيالحسين حسن عباس علي186000112041026023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض560.0اعدادية النور للبنيناحيائيكاظم جبار علي محمد186001122041026126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض560.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيطيبه عماد وحيد علي186002152042050087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائيساره خالد عبد هللا جازع186003142042191030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض560.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم عدنان عبد علي غضبان186004132042118232

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعلي اثيل حامد حسين186005212041049022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيمريم طارق محل طالع186006112042062092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيميسم فاضل مسناد موسى186007142042069060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةاحيائياسامة محمد هادي حسن186008112041160005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض560.0اعدادية الصفا للبناتاحيائيفاطمه محمد زويد خلف186009262042085050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض560.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيمسلم ناصر جاسم محمد186010262041059091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض560.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيموسى نعمان شجاع عبد هللا186011212041025041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض560.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيفائز فندي سعيد خديده186012332041051073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض560.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيكرار سعد علوان تقي186013112041058102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية سومر للبنيناحيائييوسف حسن مهدون علو186014122041043031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض560.0اعدادية الرشد للبناتاحيائياالء محمد حسين عبد علي186015132042109006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية الرماح العوالي للبنيناحيائيليث منعم رحمان خلف186016182041058024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض560.0اعدادية قباء للبنيناحيائيمحمد عبد الرضا حسن قاسم186017152041010086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية االمال للبناتاحيائيامنه حميد جاسم احمد186018112042070010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيطيبه محمد حسن حسين186019132042086074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيعلي مظهر ختال شريمط186020192041060033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد علي كاظم محمد186021272041010175

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض559.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيمالك علي هادي عباس186022112042085054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية االمال للبناتاحيائيرواء رياض اجعيبر ادهام186023142042108056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية آشور للبناتاحيائيانهار هاشم محجوب تركي186024182042243019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيضحى منذر محمد وردي186025192042151027
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض559.0الخارجياتاحيائيوالء عبد حسين شهيد جويد186026142042401187

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيدانيه عبد الصاحب هادي عبد الكريم186027122042107070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيعلي عمر انور عمر186028102041032024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائيعبد الحق شعبان سليم مخلف186029192041065015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيسجاد سيف عبد الرحيم حمود186030112041012013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيجمال رحيم احمد علي186031212041010022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية راوة للبناتاحيائيرسل نوري عبيد طريخم186032192042145015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية بغداد العلم االهلية للبنيناحيائيمحمد احمد بندر كمر186033132041053006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيعباس فاضل كريم موات186034222041054037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيكرار عادل شمسي حسن186035112041017031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيتقى جواد كاظم عمير186036222042120012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيحيدر عبد الرضا فاضل علي186037232041282037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض559.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعباس رحيم عبد الزهره خضير186038102041205060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيحنين طالب عبد عون هاشم186039272042088062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيحيدر حسين شاكر حسن186040122041006010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيفاطمه ثامر حسين علي186041122042114065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض558.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعمر علي متعب جبار186042212041009180

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض558.0اعدادية النور للبنيناحيائيعلي باسم عبد الكاظم موسى186043122041026096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيمحمد صالح عبد هللا سعدون186044252041209040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض558.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيأمير جواد كاظم عباس186045152041001001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيكريم مهدي زاير نجم186046222041098151

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيلطيف نوري مجيد شرح186047212041084040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض558.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد نبيل صالح عبد هللا186048202041048028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء يوسف زكي عباس186049212042160024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض558.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيحوراء جاسم شاكر داخل186050242042136035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية االيالف للبناتاحيائينور هادي عبد هللا باش اغا186051102042104017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيأيه عقيل كاظم عجرش186052132042112006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض558.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيياسر فاضل احمد عباس186053192041041076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينرجس سالم عجيل بلكت186054222042143328

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض557.9ثانوية االيالف للبناتاحيائيميساء جاسم محمد جعفر186055102042104016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض557.7ثانوية المتميزاتاحيائيرانيه عامر يوسف شوكت186056132042108029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائيانس مالك كريم هادي186057222041382004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيفاطمه علي عبد علي186058122042094209

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيختام حمزه حميد مزعل186059112042129014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض557.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتاحيائينور اسامه محمود حسين186060142042221031
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض557.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيبيداء حبيب خضر عنكوش186061142042220023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيمحمد صالح عبد الحسن عبد الحسين186062142041173029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض557.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسين سعيد سلمان عبد هللا186063142041017033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيشهالء مثنى هالل عبد الرحمن186064112042112066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيمحمد عبد الهادي ارزوقي سلطان186065122041032068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية المنار للبنيناحيائينور عبد العظيم عبد هللا عليوي186066222042095059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعلي دريد معن عبد الكريم186067102041019093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض557.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيسجاد هادي شعيب جبر186068142041018074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيحسين محمد قاسم حسن186069102041043022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيليث حمزه اسماعيل حسن186070272041011095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد الحكيم ابراهيم على هللا جوير186071192041007072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةاحيائيكاظم عدنان جاسم لفته186072112041164005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيسيناء احمد صالح جاسم186073192042189116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائييوسف عبد القادر احمد جبر186074192041114120

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيسجى منير عبود خلف186075122042083026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية الرواد للبنيناحيائيزكريا مؤيد عبود عفين186076122041024008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائييوسف محمد صابر حمه باش186077202041302162

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض556.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائينور الهدى ضياء داوود درويش186078142042132105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض556.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائينور جاسم نصيف جاسم186079182042072015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض556.0اعدادية ابابيل  للبناتاحيائيحنين علي مزهر عبد الحسين186080112042111007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض556.0ثانوية بغداد األهلية للبناتاحيائيصفا عبد اللطيف ذياب حمود186081112042107010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض556.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيزهراء مهدي وعيد جاسم186082142042133037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض556.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيتبارك محمد شاكر شهاب186083112042077019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض556.0اعدادية حماة للبناتاحيائيتبارك عبد عبد هللا ياس186084112042084045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض556.0ثانوية عطر الجنة للبناتاحيائيايمان خضير عواد فندي186085112042144003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض556.0اعدادية الفداء للبناتاحيائينور الهدى حامد غازي مطر186086142042100149

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض555.0اعدادية التقى للبناتاحيائيرحمه حسن عبد هللا كرير186087112042071042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض555.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيشمس ناصر حسين بندر186088102042115086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية االسوار للبناتاحيائيطيبه عبد الباسط علي مهدي186089132042076022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض555.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيزينب احمد صبحي احمد186090112042106051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيكنز زيدان خلف كاظم186091132042281123

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيلمى عامر حسين علوان186092112042077069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه شاكر محمود عيسى186093142042094121

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض554.0اعدادية النصر للبناتاحيائيضحى يونس هبسي فرحان186094122042112156

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيمريم عدي حمدان عبد هللا186095112042133057
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيايمان ثجيل مرزوك سلطان186096222042141033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيفاطمه محمود محمد صالح186097122042020077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية سومر للبناتاحيائيزينب علي خلف مري186098142042072063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض554.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيهناء رحيم عكار ثجيل186099142042073164

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيفاطمه معاذ عليوي حميد186100192042383136

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض553.4اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيمنى لطيف حلو زاير186101262042102133

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيزينب عمار عباس حسين186102212042117027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيحوراء جواد فوزي عبد الرضا186103122042107066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائينبأ طارق مفتن محمد186104262042144081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية القناة للبناتاحيائيفدك علي جالل ابراهيم186105132042072069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعياحيائينور الزهراء باسم يعقوب محمد186106132042081019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيطيبة احمد محمد فرحان186107192042188095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية المتميزاتاحيائيشمس عماد لطيف حسون186108132042108069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيضحى رحم رهيف طخاج186109112042112070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيزينب ثامر حسين علي186110122042114041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيحوراء داود سلمان داود186111272042055058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيمنال جواد جاسم محمد186112212042136097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض552.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائينبأ ماجد ساهي لعيبي186113142042095081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض552.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائيضحى محمد مطلك محمد186114182042174029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض552.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيايه زياد مجيد حميد186115102042116006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض552.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم عدنان عبد شالل186116122042100053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض552.0ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائينور عباس بالسم كاطع186117212042231018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيزمن عيسى جاسب حميد186118132042098056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيبنين قائد عبد طاهر186119292042057056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيفاطمه نبيل هادي محمد186120122042135027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزينب محمد خضر مزبان186121152042080186

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيساره وليد كريم محمد186122212042139118

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيقمر علي طاهر فاخر186123132042096037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيضحى رائد عثمان عبد الكريم186124112042109072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيحنين منذر ابراهيم خلف186125192042186017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزهراء عبد هللا خليفه عوجان186126152042051074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية تماضر للبناتاحيائينور عصام كريم يوسف186127212042091166

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية االمال للبناتاحيائياسراء جاسم عيالن عسل186128142042108006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيآمنه عبد هللا ياسين سلوم186129142042194002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيغدير حسين محمد ويس186130132042112027
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائينرجس مصطفى شيحان عاكول186131132042111102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية االفكار للبناتاحيائيزينه احمد علي عويد186132132042120009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائينور علي رشيد غفور186133202042138110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية زينب للبناتاحيائيهديل عبد الواحد كاطع علي186134142042110239

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيبان ابراهيم طاهر رشيد186135142042134023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية الشموخ للبناتاحيائيرحمه ناجي محمد خلف186136192042161017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيمنار احمد هوبي رزوقي186137132042091104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية معصومة للبناتاحيائيرسل رحمان محسن رحمان186138142042113012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيبراء ناصر عبيد عطيه186139132042096005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض549.2ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيزينب رياض يونس ابراهيم186140102042100054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائيختام سعدون مجهد علي186141142042191013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيجمانه محمد طالب احمد186142112042067037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيكوثر طه ناصر حسين186143152042046200

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية حماة للبناتاحيائيمريم صدام عدنان حسن186144112042084171

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيافراح احمد حميد الحج186145192042191009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائياسراء مهدي صالح عويد186146262042120004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيمالك جليل خضر مجبي186147222042178138

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيغدير خالد ساجت عاصي186148122042117026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائينبأ عارف محمد بجاي186149272042160365

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية البسالة للبناتاحيائينور محمد عبد الكريم نامق186150132042092083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية العزة للبناتاحيائينبا عماد عبد عبد الحسين186151112042060026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيتبارك توفيق دخيل هادي186152112042076030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيغدير مشتاق حسين حبيب186153142042127023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيحوراء حسين كريم داود186154212042140068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيسايه ابراهيم حسن حسين186155202042352045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد زاير عبد هللا186156152042080116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةاحيائيايمان شهاب احمد غفور186157202042335011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيطيبه حسين حمود محمد186158142042105047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيمريم محمود عبد جاسم186159192042189174

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينور صادق فرحان حمدان186160262042148038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائياسماء كاوه امين محمد186161202042334026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيالزهراء امجد عبد الكاظم حسن186162232042117015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض547.1ثانوية المتميزاتاحيائيزينب مجيد عناد حري186163142042094080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيدنيا جهاد مجيد حسين186164202042331065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية العزة للبناتاحيائيهدى أسعد عبد الرزاق رضا186165112042060031
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيزينب محمود نعمه ارحيمه186166272042062056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية ام عمارة  للبناتاحيائيزهراء ضاري كامل عباس186167142042087012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيمريم مؤيد كامل هاشم186168212042137137

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيسجى رفعت عبد الرحيم حسن186169132042116024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيسبأ وليد جدي نايف186170102042118062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم غازي حسين حميد186171112042077075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائييقين علي بريسيم رحيمه186172232042116065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب رزاق سفاح جابر186173232042111068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتاحيائينور حسين علي ايوب186174112042192044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائيزينب منصور سعدون عسر186175142042191028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيمروة قاسم محمد حماد186176192042234046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيرانيه صالح جاسم عبد186177142042100051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية زينب للبناتاحيائيايه صالح ابراهيم جلوب186178142042110027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم محمد تومان186179112042134004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيفاتن جاسم محمد جياد186180192042229075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيحنين جاسم عبد الحميد محمد186181212042139058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيضحى سعيد خليل اسماعيل186182142042106023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض545.4ثانوية المتميزاتاحيائيامنه عماد محمد غريب186183142042094014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض545.0الخارجياتاحيائينور غازي فيصل محمد186184142042401171

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيساره رسول احمد طلب186185202042154046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبنين سعود عبيد فرحان186186272042088041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيعلياء رياض سعدون حمدان186187122042087056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيهبه وسام موحان ناصر186188152042051178

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيعآل علي عباس ياسين186189132042070168

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية التفوق للبناتاحيائيتمارا خالد كامل عباس186190122042113009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيزينب جواد كاظم حمد186191222042147040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمريم سامي طالب ياسين186192252042084634

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيسجى مصلح نوار داود186193212042140145

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيتقديس اسعد عبد الكريم جبر186194122042087020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيمريم محمد سامي عايل186195102042101105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية الوثبة للبناتاحيائينور سعد صالح علي186196102042105031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيغسق حاكم نوار عبد الواحد186197262042087104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيغفران هيثم عباس حسون186198212042177044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيمنار عبد الحميد عبد اللطيف مهدي186199102042097056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيساره عبد الرحمن حسن جميل186200132042281165
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيمريم هادي يسن لفته186201122042094246

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيمها فاضل جواد رشيد186202132042073095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيشفق رعد خليل ابراهيم186203212042121127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية فدك للبناتاحيائيفاطمه سالم غريب محمد186204142042070104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائياالء رسول قاسم علي186205122042087007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزهراء عزيز محسن عوده186206142042090050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية فدك للبناتاحيائيبتول يونس ابراهيم موسى186207212042156010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية سارة للبناتاحيائياسراء عدنان شوكه شكور186208212042123007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيهدى سعيد عبد نور فرج186209272042071078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية حماة للبناتاحيائيتبارك حسين عبيد كشيش186210112042084044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيهبه محمد سامي حسن186211122042082043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينورهان حسين محمد جاسم186212142042145270

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائياسل اسامة محمود مجيد186213112042062005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيامنه اسعد خلف احمد186214132042071012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيسايه أرام شيرزاد علي186215202042333032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرند كريم خماط كعيبر186216142042111097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية العرفان للبناتاحيائيأيه علي خضر سلمان186217312042060002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائيهدى قاسم خلف عباس186218142042191051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيفواطم ميثم محمد علي كريم186219142042125044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيسوسن محمد مزاحم حمادي186220112042083038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيآيات احمد عطيه علوان186221112042067001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء حسين جبار خنفر186222262042107066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيهدى حسنين انور فاضل186223132042281156

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيجوري بريسم هادي عبد العباس186224112042114027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزينب جاسب حسين دخيل186225222042410054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيكافيه احمد عبد هللا صالح186226202042345076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائينور حسين محمد حسين186227262042126095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية االمال للبناتاحيائيدعاء داخل حاجم حسن186228142042108047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيمريم علي صالح فليح186229152042051148

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيفاطمه عامر محيسن حبش186230262042087110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائينور الهدى قاسم محمد ممدوح186231152042045105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض542.9ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيمريم حيدر عدنان عبد الرضا186232122042109144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيلمى ضياء صبار مهلهل186233152042047109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتاحيائياستبرق غانم عبد الحسن بريسم186234142042147002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيحواء بدر طعمه حافظ186235152042055026
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيعلياء شهاب روضان محمد علي186236132042116026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيساره عبد االمير محمود غزال186237262042251034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيزينب كريم تركي عبد العالي186238272042068115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيكوثر احمد حيدر غضبان186239152042042081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيزينب جبار كريم سلمان186240132042111051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيأم البنين محمود جبار علوان186241212042100013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيسجى معلى فؤاد عبدالرزاق186242182042275056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيزهراء علي محمد جوده186243142042146012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيزينب صالح هادي جهاد186244272042093061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية سارة للبناتاحيائيرتاج جليل كريم داود186245212042123021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيمروه نافع احمد حلفه186246132042111086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيسجى غسان محمد عزت186247182042244032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض541.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيشيرين عالء عبد الحسين موسى186248132042121145

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائياالء نافع رشيد كاظم186249212042262006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية به يام للبنات دراسة كرديةاحيائيفوزية عزيز كريم امين186250202042318026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيايات الزم خنيصر شويع186251152042041011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيتقى احمد حمزه حسين186252272042060063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيبنين جبار خضير عباس186253142042133010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائينرجس عادل سلمان عبد186254122042231096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيهبه محمد ناصر حسين186255142042090112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيايه عبد الوهالب علي ابراهيم186256182042182019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيرقيه جليل حسن شيال186257132042131026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيايمان صالح ابراهيم هزاع186258182042271027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان نجم محمد محي الدين186259202042382017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمريم عباس فاضل صالح186260132042086101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية سومر للبناتاحيائينرجس جعفر ذياب ناوي186261142042072126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيمريم حسين سلمان مهنى186262132042111087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتاحيائيساره محمد عبود مصطفى186263122042084014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيبراق محمود وهيب جاسم186264142042073032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيمريم فائز قيس فالح186265142042069059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزينب غالب جليل حسون186266152042051097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض540.0المدرسة العراقية الدولية في الصين - ايوواحيائيبنين حسام سمي الزم186267132042213002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيرسل احمد حسب هللا ناصر186268212042100044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية رقية للبناتاحيائيتيميه زياد حميد غفوري186269112042069011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينبأ محمد عبد الكاظم شهف186270152042047126
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيهاجر عباس كاطع شاهين186271142042224145

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء موفق حسين علي186272272042056203

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيرفاء فالح شعشاع جخيم186273222042425016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرواء هادي علي هاشم186274232042083020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيريام عدنان ابراهيم حسين186275182042236052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم محمد عليوي احمد186276112042074071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزينب علي محمد راضي186277122042112124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيخديجة جبار علي جاسم186278222042103086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيايه تيمون جميل عباس186279122042094024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية حماة للبناتاحيائيزينب رحيم عبيد حمزه186280112042084096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائينبأ حسام رحيم يعكوب186281102042125037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيغدير صالح حسين فياض186282272042060230

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيرانيه صباح حمود حسون186283132042093046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيساره عدي سليمان داود186284152042047072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيهاجر عدنان هادي احمد186285192042189203

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية دار السالم للبناتاحيائيعذراء خميس عزام محمد186286182042209018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيحنان سعد ستار شكر186287212042142015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيرحاب احمد فرحان فليح186288212042094048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيتقوى عبد الكريم ناهي خميس186289132042110007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيسميه فؤاد عبيد فاضل186290232042100046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيرسل وسام والي طشاش186291272042069035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيتبارك ضياء عباس غالم186292142042106004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتاحيائيهاجر عقيل عبد حمادي186293122042084028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية االمال للبناتاحيائيغصون علي ابراهيم مظلوم186294142042108112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائياسراء ناصر نادر ابثير186295142042121005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيدينا حسين فاضل عباس186296132042098046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزينب طاهر موسى حسن186297252042116049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيسوسن عالوي شناوة عبيد186298132042111064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيحنين حسن حلواص شكير186299272042160102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيشهد احمد رزاق محمد186300272042094048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيتبارك جبار كاظم ساجت186301152042058018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية غزة للبناتاحيائيزهراء باسم علي هاشم186302272042057075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائينورا عدنان عبد الزهره حاتم186303142042095085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيفاطمه علي عمران موسى186304112042091045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينرجس عبد الكاظم خلف موحي186305142042140131
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية زينب للبناتاحيائيعلياء عادل حسين حمد186306142042110177

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيرقيه صباح محمد اسماعيل186307212042136041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية كربالء للبناتاحيائياسراء مراد رويح فرعون186308272042056011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزينه صدام عودة لطيف186309112042109054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائياميرة مجيد حميد صكب186310112042068009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينور الهدى عباس حسين كاظم186311152042054285

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية الشعب للبناتاحيائينور الهدى علي محمد كاظم186312132042098161

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية سومر للبناتاحيائيبتول محمد حسن غضبان186313142042072018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية االمل للبناتاحيائيزينه حامد كامل عطا186314192042195055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية حطين للبناتاحيائيجنات حمزة عبد الرضا دحام186315142042068020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيزينب حيدر كامل حمد186316232042107052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيزهرة خلف شالل كاظم186317222042437012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائينور محمد عبد زيد جاسم186318272042065126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيحوراء محمد قاسم رحيمه186319152042053022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيسوسن حسن خضير عباس186320102042125024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيدعاء جاسم جابر حسن186321232042078030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزهراء رياض عباس راشد186322272042088101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض537.0اعداية المعراج للبناتاحيائياسماء عباس حميد سكران186323102042113006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء علي فارس ضعيف186324222042135171

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء صادق حسن راضي186325152042049039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيايات إبراهيم ناصر حسين186326222042414032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتقى احمد فندي غضب186327132042086022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائيحوراء قصي محسن ارشيد186328272042080016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية المسيب للبناتاحيائياسمى احمد هادي علوان186329232042117006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيزهراء حسين حوشان حمد186330262042091018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية عرفات المختلطةاحيائيمسار كريم جواد كاظم186331232042161004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيتبارك عادل عمران علي186332232042117042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك خير هللا عباس خضر186333262042088044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية حماة للبناتاحيائيختام علي حسين خليف186334112042084056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء جميل عبد ياسر عجزان186335272042052069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيحوراء علي حسن منهل186336142042078024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيياسمين نصرت اسماعيل عبد الرزاق186337192042151044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيبراء عالء احمد حسين186338112042082008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيامنيه عامر جبوري عبد علي186339142042196005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيرقيه كاظم عبد فيضي186340232042100026
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيمعالي رياض شباط حسين186341142042066094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية حنين للبناتاحيائيمريم خالد خلفه حميد186342132042104068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيرنا محمد علي خضير186343112042067050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيصفا مروان عبد الكريم عبد القادر186344102042101075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيشهالء فالح مهدي نعمه186345232042113060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيرسل أسعد هادي مطر186346222042153136

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبناتاحيائيغدير عقيل سلوم عبد الزهره186347232042149044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائيزمن قادر علي حسن186348212042352009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيهجر كاظم شابث ضيول186349222042134124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمريم ليث محمد حسن عبود186350162042226102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء احمد عبد الهادي مجيد186351122042105055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةاحيائيسولين محمد علي محمد186352202042382067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية االمال للبناتاحيائينرجس عبد كريم عبود186353142042108142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيزينب داود سلمان عناد186354212042257010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزهره موسى صالح حمادي186355272042088115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتاحيائيبلقيس عيفان عبدهللا مياح186356192042205006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيايه حكمت رشيد محمود186357192042194022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية ميناخان للبنات دراسة كرديةاحيائيشاهه نك جنكي سعيد حسن186358202042319017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيشيماء نجم عبد هللا كالوي186359182042259027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيغدير محمد حمد محسن186360222042143269

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيرقيه عسكر شاكر محمد186361212042092042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيدعاء مجيد دارا محمد186362202042331060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية شعاع المعرفة للبناتاحيائيغفران منذر علي حمد186363192042272019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0الخارجياتاحيائينرجس فاضل خضر غالم186364142042401156

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيفجر حسام نوري علي186365232042147071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيزهراء لؤي عبد الخالق مفتاح186366272042070048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض535.1ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء مالك عبد هللا كاظم186367272042077060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيليلى هاشم عيال حبيب186368262042120186

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية جرير للبناتاحيائيزهراء محمد كمال محسن186369122042089051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيفاطمه جواد رشيد عزيز186370202042342061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء عبد هللا جاسم محمد186371272042052079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيوفاء طارق سليم حبيب186372232042123128

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية النيل للبناتاحيائيفاطمة جبار خضير حوذان186373222042169071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيهبه عبد الغني خضير عباس186374102042108105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيحوراء صالح كاظم جساس186375132042097014
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيبنين ثائر رزاق عبيد186376232042099005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيخديجه جهاد احمد عبدهللا186377122042080018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيامنه رافد كريم اسماعيل186378212042262008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيسحر ياسين خليل محمد186379202042139068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائياسماء مثنى سالم حسن186380202042124015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية عبير العراق  للبناتاحيائيبنين ماهر عبد الجليل كريم186381262042079008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيناديه حسين علي مطارد186382262042091051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزينب شاكر خلف جبر186383272042056220

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيرقيه فاضل صالح حمادي186384272042088088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية بلد للبناتاحيائيندى سالم احمد محمود186385182042176188

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائياديان باسم قاسم لفته186386152042046013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيرسل علي جبار سلمان186387132042123008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية حنين للبناتاحيائيديمه ثامر حميد رزوقي186388132042104023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض534.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيغفران صباح حسن تايه186389212042121148

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية المصطفى للبنيناحيائياشواق محمد احمد ابراهيم186390172042077002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية حلب للبناتاحيائياسراء عبيس عبد الحسين طعمه186391232042129002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينور الهدى حيدر فاهم عبد العظيم186392252042100481

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيدانيه سالم والي مطرود186393252042062353

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيروان عبد العزيز عبد النبي علوان186394222042421042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض534.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيغفران طه رمضان عبد هللا186395212042178187

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيآيات مهدي ناصر مهدي186396232042139006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيموج عادل فليح حسن186397132042133041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض534.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيبنين راضي مزعل علي186398132042092007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائينهله رضا عبد مهدي186399182042171035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض534.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم خالد حامد حسن186400232042114113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية السدة للبناتاحيائيسكينه عباس محسن علي186401232042110038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيشهد ستار جبار راشد186402262042112017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.9ثانوية المتميزاتاحيائينور عبد االمير شاكر عبد الكاظم186403242042084097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيالتفات عبد هللا عبد زبار186404202042140011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيمريم حيدر ابراهيم محمد186405232042147075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيامنيه علي خليف عباس186406232042139014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيايالف محمد محمود عبوش186407102042107003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.0الخارجياتاحيائيايات علي حسين هادي186408272042401022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية الزقورة للبناتاحيائياالء ناجي نوفل مظلوم186409112042140003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيسجى عدنان كاظم جاسم186410102042111032
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيرقيه حسين علي مطرود186411272042160145

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيعذراء سالم سدخان راهي186412232042188009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائيتمارا يوسف جبار نفل186413142042150005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرقيه قاسم حسن عيسى186414142042140048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء علي جفيت جواد186415272042063075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيثريا عبد السالم حامد محمد186416112042218020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيداليا كريم سيد علي186417142042136018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية البتول للبناتاحيائيجيمن فتح هللا عواد محمد186418182042175018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية فدك للبناتاحيائيزينب عبد الستار جبار عباس186419212042156040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب جبار ناجح جمعه186420252042059445

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية يافا للبناتاحيائيغدير محسن رشم ناصر186421132042107104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينبأ حسن خليف موسى186422262042097101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزينب عبد الزهره كاظم سيد186423122042112121

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيضحى بشار عز الدين راشد186424212042125050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء فالح عبد الكريم راضي186425232042088214

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية االيمان للبناتاحيائيرنا صباح رشيد احمد186426182042394016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيمريم علي حسين عباس186427192042192034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيتبارك عادل قحطان مهاوش186428122042107050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيكوثر مرتضى رحيم حسين186429242042139127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء والء عبد الكريم عباس186430162042230028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرونق يونس صالح عزيز186431172042277042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء عبد محسن عبد هللا186432122042098055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض532.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيحوراء فالح فاهم جهاد186433232042102018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض532.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائيآيات رعد صالح منصور186434142042191001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض532.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيبركة امين رحيم ابراهيم186435232042079012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض532.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيزهراء لقمان عاصي علي186436182042383054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض532.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيدعاء محمد حمزه كاظم186437232042100020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيرتاج حيدر حميد طاهر186438262042144030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية حماة للبناتاحيائيبنين احمد عبد العباس هاشم186439112042084041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض532.0ثانوية آشور للبناتاحيائيامامه فرج علي كصب186440182042243014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمة عبد االمير صالل عطية186441232042080101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض532.0ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائياميره مهدي صالح حميد186442142042151002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض532.0ثانوية البتول للبناتاحيائيحنين عمر كامل سمين186443182042175019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيمنتهى خشان جبار حسين186444162042153080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض531.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيرغد هالل حمد خلف186445202042250023
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض531.0ثانوية االثير االهلية للبناتاحيائيبراء رعد قاسم الياس186446172042333003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض531.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائياسراء مهدي ناصر جبر186447142042132004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض531.0الخارجياتاحيائيدعاء كاظم مسلم مجلهم186448122042401028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيرواسي كريم احمد خليفه186449212042136043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض531.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء رحمن خداداد حسين186450132042097020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيهدى هادي وحيد عوض186451252042059892

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيجنات فاضل بدن زامل186452142042145074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيفاطمة كاظم فرج فنجان186453242042121222

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض531.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيتبارك احمد عمر عبد الزهره186454142042120008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب علي خميس جاسم186455212042102077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيزهرة جمال محسن زين العابدين186456172042252031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيايمان زمان خضير عمران186457232042142040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيتبارك احمد حسن هادي186458242042103023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض531.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيعائشه عوده راشد عويد186459232042128058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيمها علي محمد حسين موسى186460102042086085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية الخضرانية للبناتاحيائيروان عبد المجيد صالح خلف186461182042218033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض531.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيفاطمه مضر مرهون جسام186462182042275077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيسارة ابراهيم خلف صالح186463172042357456

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيهدى محمد كاظم جواد186464152042044211

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائياالء حميد حنتو صبح186465272042064007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية النور للبناتاحيائيعذراء حسين علي جلود186466222042156213

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض530.1ثانوية التحرير للبناتاحيائيفاطمه علي صبار مظلوم186467232042096108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض530.1ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائياالء علي صادق داود186468112042149004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية الحي للبناتاحيائينور حاكم محمد شري186469262042107149

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية البدور للبناتاحيائيمريم عبد الرحمن عباس علي186470232042085018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائياخالص عطيه ذنون حسن186471172042251002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية اشويرات للبنيناحيائياسماء صالح محمد صالح186472172042037002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيياسمين باسم رضا يوسف186473142042134188

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية المروة للبناتاحيائيرنا عباس عبد الرحيم لطيف186474212042158019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيندى احيال عويد وادي186475222042162174

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيشروق تكليف عالج ظاهر186476232042079040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيرقيه علي عباس علوان186477272042107029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الحمزة عبد الرضا عيفان186478112042096023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيتبارك احسان طعمه ابراهيم186479232042114030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية التكاتف للبناتاحيائيطيبه حكيم حسين علي186480192042231006
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيساره قيس زبيدي علي186481142042067072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيحنين فؤاد عبد الكاظم مصطفى186482272042054016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيغدير عقيل حسين صالح186483252042059619

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية سروة للبناتاحيائيلمياء شاكر طه حسين186484202042152018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائياالء قيس محمد كاظم186485232042304010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيساره رزاق عكار داخل186486152042054144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية الحي للبناتاحيائينوره هادي جبار مجيبل186487262042107151

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائينور حسين هاشم عبد الحسن186488222042428010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيطيبه عامر نجم عبيد186489232042082062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيزينب هادي جنديل محمد186490262042115035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية الحلة للبناتاحيائينور الهدى صالح حسن جاسم186491232042100069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيبتول تكليف جميل عبيد186492112042075014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيرقيه علي عالل مزبان186493112042096013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيرقيه صالح نواف عروج186494272042088083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية االمال للبناتاحيائيتماره نائر شمس الدين عبد اللطيف186495112042070025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيزهراء حميد شهاب حمد186496132042112020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب سعد نواف عبد186497132042131031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيهبه عبد الحسين جبر حسن186498122042104048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائياسراء نور الدين محمد شريف186499202042331015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية التسامح للبناتاحيائينور محمد جاسم جربوع186500142042076152

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيفاطمة ابراهيم الياس سعد186501172042241058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية ربيعة المسائية للبنيناحيائيسحر محمد شهاب احمد186502172042359010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء عباس هاشم سلطان186503272042056188

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض529.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيطيبه ياسين احمد راشد186504142042097034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية سومر للبناتاحيائيآية فاضل عبد مهدي186505142042072003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيزهراء ستار نعيس عليوي186506122042114034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيميعاد سعيد حسين نجم186507212042262032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية الجواهري للبناتاحيائياقبال شدهان غفوري احمد186508322042054003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيرغد عبد الكريم عبد اللطيف محمد186509202042109033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية السجدة للبناتاحيائيسراب عبيد عواد فندي186510112042120014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض528.0اعدادية هند للبناتاحيائيرحاب علي شاكر لكوان186511112042079029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية االفكار للبناتاحيائينرجس احمد علي عويد186512132042120020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية حطين للبناتاحيائيايه شاكر مجمان حبيب186513142042068010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية همسة للبناتاحيائيزهراء عماد سعاد محمد186514202042157015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض528.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيرحمه ظافر هاني جبار186515182042236043

صفحة ٥٣٢٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائينور صادق جبر بعيوي186516232042304215

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض528.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيلمياء ساجت جوده عبد186517252042084614

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائياسراء عماد اسماعيل ابراهيم186518142042132002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض527.0اعدادية البراءة للبناتاحيائينبأ خليل ابراهيم علي186519212042093078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض527.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيمنار عوده طوفان دنبوس186520262042251058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض527.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيهال قاسم جاسم مهوس186521142042133081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض527.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حمزه محسن احمد186522252042062521

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض527.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينرجس ايوب عبد الصاحب عبد االمير186523272042095142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض527.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيحوراء ماجد جبر كاظم186524222042175058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض527.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيبيام خليل عبد الرحمن ابراهيم186525202042333017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض527.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيهند هادي رشيد زيدان186526212042290118

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض527.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمنار عماد عبد عبد هللا186527132042086108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض527.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيفاطمة مليح فجل بلط186528222042172121

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض527.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيسارة عبد هللا نعمة جابر186529222042105047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض527.0ثانوية الطموح للبناتاحيائيسجى نافع حسين محيميد186530192042227008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض527.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيفضه حامد حبيب كاظم186531232042182021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض527.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيريام نعمه فرج عنفوص186532182042271076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض527.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيرفاه حيدر نعمه عبد186533252042053028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض527.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائياسراء علي عبد الحسين عبود186534272042070002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض527.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيرحمة يحيى عطوان حسن186535152042051052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض527.0ثانوية سدرة المنتهى للبناتاحيائيصفا خليل ابراهيم خلف186536182042259028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية القناة للبناتاحيائيزينب رعد سعدون رمضان186537132042072043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض526.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيتبارك ستار جبار كزار186538222042204047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض526.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائياطياف خضير ياس خضير186539112042129002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيخة نده ياسين حمه شين مجيد186540202042365021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيام البنين علي عودة كاظم186541232042107009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض526.0ثانوية بحركة للبناتاحيائينازك عبد الهادي علي سليمان186542312042043029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض526.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيساره هيثم عبد الواحد سلمان186543212042165057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية االمام المختلطةاحيائينور سعد محيميد فيحان186544182042278019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينور خالد ضعين خلف186545222042323334

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيايه محمد جاسم عباس186546152042051021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيحوراء محمود محمد حمزه186547272042088068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائياسراء رحيم حسن نعيمه186548252042170012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض526.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيحنين فاضل احمد صالح186549172042317012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية غزة للبناتاحيائيسجى بهاء مجيد محي186550272042057114
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيامنه كريم جابر سوادي186551252042059070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيورود عباس جواد شاكر186552252042059902

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب علي حسين سوادي186553272042091089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية حماة للبناتاحيائيديانا عباس عبيد حسين186554112042084060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية االسوار للبناتاحيائيذكريات هالل صاحب جبر186555132042076005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيساره حامد علي ابراهيم186556212042140127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيمريم مجيد حميد مطلق186557102042110099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائياسراء احمد شهاب احمد186558202042118014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه علي جار هللا حسن186559142042145223

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيمريم حبيب جواد محمد186560232042081069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه حسين علي سيف186561112042077063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينة ميثم علي مدلول186562292042056097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيافتخار صباح دولة جاسم186563202042141010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب تحسين جمعة سعيد186564152042047156

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية يافا للبناتاحيائيفاطمة ستار عبد الحميد رباط186565132042107110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيزهراء جودت كاظم هادي186566232042152015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيكوثر محمد فنر مهدي186567122042114076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيسجى عجمي علي جاسم186568192042224035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض524.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب عقيل طارق بدري186569272042061040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض524.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيحوراء رائد رسول باقر186570252042108064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض524.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيزهراء مهدي محمد شالل186571262042091021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض524.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد هللا هاتف كريم186572252042170296

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض524.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيسهاد صالح هادي حمادي186573112042068050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور592.0اعدادية زينب للبناتاحيائيايه كريم معيجل ورد186574142042110030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور592.0اعدادية ام البنين االهلية للبناتاحيائيمنور قيس جبار عبد الواحد186575262042121013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور592.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيرغد رياض غركان كاطع186576142042199009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور592.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيسرور زيد طالب نجم186577112042104042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور592.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيمديحه طاهر حامد كيطان186578212042262029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور592.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيزينب مؤيد فؤاد عبد186579132042077019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور592.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيحسن صبيح محمد حلبوص186580152041004016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور592.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائيمحمد ياس خضر سلمان186581192041065033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور592.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيزهراء حسين هادي جسام186582102042223062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور592.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيريه محمد طه جاسم186583192042383090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور592.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب سعدون خلف عبد186584262042144045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور592.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيمصطفى محمد أحمد سكر186585182041318029
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور592.0ثانوية المربد المختلطةاحيائياثير احمد صالح غرب186586112041152001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيانفال حيدر جبار محمد186587132042121025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.3ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيشكران عباس كاظم خشيت186588102042223083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيهاجرة صباح شكر عطية186589212042178262

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية الرائد للبنيناحيائيمحمد قصي عباس ابراهيم186590102041001016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيبتول جواد محسن سلمان186591222042168014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيجمان سالم كاظم علي186592272042088060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحيدر محمد باقر رضا احمد186593132041012052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعباس حسين علي حسان186594222041053090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيدانية محمد نعمان عياده186595102042118031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيعلي قاسم محسن جايد186596122041170028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيزهراء صالح عواد سلمان186597192042298007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائييوسف حميد كاظم عبيد186598142041003115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيزهراء عماد جاسم حسن186599212042262020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمصطفى حامد عبد هللا خميس186600122041022095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0مدارس اكاديمية المعرفة العراقية في تركيا-اسطنبولاحيائيماريا ابراهيم علي كمر186601132042229020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيايه احمد درب كناوي186602262042120024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية النضال للبناتاحيائيام البنين باسم كاظم حسن186603282042050010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعلي ثامر خلف حمودي186604142041011094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيفاطمه خضير عبد زيد حمزه186605112042110071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائينور محمد حسين خميس186606212042244022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيحيدر عبد المطلب زغير عبيد186607262041044017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيمصطفى خليل خماس حمودي186608212041274053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيزهراء فالح مسعود عز الدين186609142042117034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيسارة انور لطيف سلطان186610142042111141

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفدك الزهراء عصام محسن جبر186611132042118219

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء يونس حسن نصيف186612262042120103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائينور احمد خلف سليم186613212042294196

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائينور الهدى علي نافع محمود186614262042120229

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء قاسم هادي كريم186615152042048089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائياديان احمد حسن احمد186616222042183002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء ناطق اياد عبيد186617132042086049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيبتول حسين عطوان هاشم186618272042056060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيبتول عامر غالي ضريس186619242042149021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزينه سعود لطيف عبيد186620222042139144
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرزان عبدالرحمن وليد حسن186621192042383073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه عادل عليوي ناصر186622212042090137

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية عدن للبناتاحيائيحنان احمد عبد الفتاح حسون186623132042106015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيفاطمة صكبان راشد حسين186624212042121156

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائياحمد وليد جمهور علي186625212041003020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيمؤيد كاظم اسماعيل عبد هللا186626212041088042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيطيبه ماجد حياوي كاظم186627252042100044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيحارث ضاري دحام متعب186628102041011020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيهيام محمد صاحب حبيب186629242042120301

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيلينه باسم صالح ابراهيم186630102042223114

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيمريم سالم عطيه عبد186631112042077073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيطيبه عماد حسن علي186632232042126062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيايات عبد الحمزة صالح عكال186633262042077004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيبان اياد محمد فتيح186634192042383036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيعماد الدين صكبان حسين عليوي186635212041022037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيحوراء سعد لطيف راجح186636282042062025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائينور الهدى عماد هاشم خميس186637142042067133

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيغسق لؤي بالسم حربي186638142042100104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائياية فيصل محمد فيصل186639112042221009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيطيبه حميد عبد علي حمزة186640232042093116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية الزوراء للبنيناحيائيجاسم فاضل عبداللطيف داخل186641142041001007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية المجيد المختلطةاحيائيرسل محمد صالح محمد186642182042105007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيايات اسعد كشيش ناصر186643222042424013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيرحاب حسن فهد صالح186644222042185030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيايات فاضل عبد سلمان186645132042100010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائينغم قصي شجاع مهدي186646212042178248

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية اليعربية للبناتاحيائيسوسن عدنان داني خلف186647182042265016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور591.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيالحسين ظافر فخري عبدالقادر186648192041298001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.9ثانوية المصطفى للمتميزيناحيائيمحمد مثنى شريف ابراهيم186649112041050017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.6ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعبد هللا مثنى محمد عبد الساده186650132041037056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.3ثانوية المتميزاتاحيائيرحمة احمد هاشم حسن186651112042113040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيهديل محمد ثابت صالح186652122042107228

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيسجى مثنى مردان كاظم186653102042091056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمصطفى عداي جريان عبيس186654232041251469

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيطيبه فخري ابراهيم خليل186655102042221148
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية بلد للبنيناحيائيعمر نزهان صبار حسن186656182041006117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيمجتبى علي عبد الحسين زيدان186657122041170034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيحسين عالء كاظم حسون186658112041058044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيزهراء محمد كريم عيدي186659152042056051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية االمل للبناتاحيائيسارة رشيد عبد لطيف186660192042195059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرسل ضاري ابراهيم حسن186661212042090062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزينب جبر فياض هويل186662142042132059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتاحيائيموج رائد حسن عباس186663132042087021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحسين رعد رهيف عجل186664292041003062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء عبد الجبار محمد عباس186665212042138071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيمريم غني محسن ثامر186666232042128069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيهاجر عماد كريم ياسين186667152042047145

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائينور جاسم تركي فياض186668262042074130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيصباح شهاب احمد سرحان186669212041263008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيزين العابدين سموأل جاسم محمد186670112041048010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائياشجان حامد غالي مطلك186671222042170003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيغفران كامل نجم مظلوم186672222042301016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيغدير فاضل علي عبد الدايم186673122042083034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية فدك للبناتاحيائيسجى محمد عزيز علي186674142042070076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيمصطفى سعدون عبيد عيادة186675192041001096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيسهاد علي عبد هللا خنياب186676232042082059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائييسر علي عباس محمد186677102042115175

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية السياب للبناتاحيائيايه عبد الحسين طالب حمادي186678102042077012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية االمير للبناتاحيائيمنار سعد غانم مسلم186679252042083136

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيآيه مهدي جاسم عونه186680102042123004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية البحتري المختلطةاحيائينور رياض خليفه محسن186681182042048013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيهبه ظفار هادي عبد الساده186682222042172163

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيميامين هاشم عبد الجليل عبد هللا186683212042145140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيمريم احمد خليل عسكر186684232042093156

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيرسل سعيد عبد الساده خطار186685232042154014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية بلد للبناتاحيائيحوراء عبد هللا عبد االمير فاضل186686182042176066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيسيف علي محمد جبر186687142041049038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيامجد مصطفى ماجد سعود186688192041009054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيهبه حسن غالي كاظم186689262042120235

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائينور الهدى منخي جابر عبادي186690152042044194
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية فدك للبناتاحيائيفاطمه عبد السالم احمد عبد الرزاق186691142042070106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمصطفى جمال صالح نجم186692192041020065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيرقيه نافع عبود فندي186693192042189077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيتبارك خلف فاضل جبر186694232042132023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيمحمد رحيم مدلول عامر186695222041310177

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمالك عامر تركي علي186696192042217140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيانفال عالء حسين طراد186697262042074009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمسلم محسن عويز كعيد186698222041098185

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيسنا محمد حسين محمد جواد عبد الباقي186699142042112055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيسراء صباح غفوري صادق186700122042107140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيايناس ابراهيم عبد الحليم محيسن186701102042090020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيحواء فؤاد يحيى رحمة186702132042123005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيضحى عماد كاظم عباس186703212042098155

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيزينب عباس فرج ماهي186704142042089028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيزينب عباس جاسم جودة186705152042060011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعلي عدنان عبد الزهره جواد186706122041013028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيعلي حسين جهاد روان186707212041270034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبتول صاحب غانم علي186708132042071026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمؤمن كامل تايه كاظم186709232041031082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية ابابيل للبنيناحيائيمنتظر ماجد كاظم حسون186710132041011048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية التحرير للبناتاحيائينبأ جاسم محمد حسن186711212042136101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائينبأ فالح عبد هللا وهيب186712212042094127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيمنار اسماعيل محمد فزع186713222042309032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيايالف كامل لطيف علي186714212042098033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيحسان احمد عبد حسان186715192041009085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيوالء علي ابراهيم علي186716212042140263

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيمحمد جعفر محمد عبد حسن186717142041047143

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيحيدر علي محسن عبد186718222041058047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيدعاء علي صدام كاطع186719142042132032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0ثانوية بابل للبناتاحيائيسجى عادل سلطان زيدان186720122042095025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد سبتي عبد هللا سالم186721262041003144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.9ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيرقية ياسر محمد حسن حميد186722122042109048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.6اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه صباح حامد رسن186723132042070184

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.4ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيليث ياسر صبيح هادي186724122041001078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.2ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيايه امجد حميد بدن186725272042077012
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.1ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيصفا عبد الكريم محمود ضياء186726102042078135

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيطيبه محمد ابنيه جياد186727232042117128

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيرقيه هالل عبيد راضي186728262042102045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية تدمر للبناتاحيائيزينب حسن جدوع ياسين186729212042131007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةاحيائيصابرين مهدي حسين علي186730182042342036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيفرقان جبار كريم عودة186731112042076144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيرتاج احمد عبد فرحان186732242042136047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية االمال للبناتاحيائينبأ حسين ناصر عبيد186733142042108138

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائينبأ محمد عبد علي مطر186734142042104071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيابراهيم حسين حسون عبد الحسن186735262041026005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية النيل للبنيناحيائيحسين ابراهيم محمد عبيد186736232041033025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيميس علي عبد الحسين هاشم186737142042099069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزهراء ساجت جياد جوده186738222042417035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيانفال عامر شاكر رزيج186739192042160013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيسجى صباح جواد عبد الكاظم186740142042089033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيهاجر ناجي محمد علي186741262042132243

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيعبد هللا منذر عبد السيد عبد الخضر186742112041021041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية هيت للبناتاحيائيهيام عماد عبدالحميد حمدان186743192042196113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيطيبه صباح عدنان حسين186744142042111173

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزهراء باسم محمد عبد186745212042100053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاتن منذر مهدي احمد186746232042111098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء فاضل عبد الحسين فارس186747262042083038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيغدير خالد احمد نصيف186748212042097091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية روناكي للبنيناحيائيكرار حسين عيسى عذب186749322041048008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية البشير للبنيناحيائيعلي اسعد كاظم واحد186750142041036021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية ابابيل للبنيناحيائيمصطفى عباس حسن جاره186751132041011045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيشمس احمد مهدي عطا186752262042142006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرانيا كريم خليل اسماعيل186753132042094015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه ثامر جبار طربال186754232042119095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائياسراء شاكر حمود ثالج186755192042186004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيمنار اركان بهلول حسين186756222042139218

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه علي جواد كاظم186757232042114106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيرتاج علي كوشي عمير186758262042088063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائيمصطفى صابر طلب محمد186759142041043016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبد الرضا ابو زوة186760222042135101
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيتبارك رعد فهد الياس186761142042135010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعبد الحميد شاكر غالب صالح186762192041002025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيغفران نعمان حبيب كنيش186763222042135168

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيرغد يعقوب يوسف خميس186764112042133025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيهاله حسين نعمه هاشم186765232042103099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيرانيه خضر مرزوق حسين186766102042115042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيابراهيم احمد عبد هللا الزم186767152041013002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيبراء عبدالرزاق محمدامين علي186768192042166012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائينور عطا عبد حكيم186769212042118049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيطيبه رياض احمد هدوش186770212042138119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنيناحيائيمصطفى عادل عليوي ناصر186771212041276033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمحمد تقي اسعد خلف جاري186772152041005103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمحمد احمد علي شرقي186773122041022082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيجهاد نعيم شالش جابر186774222041098026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية االسراء المسائية للبناتاحيائيعائشه ناصر عزت صديق186775132042284028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية البتول للبنات-الوقف الشيعياحيائينور الزهراء علي اسماعيل سلوم186776132042115015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي حيدر حسين سلمان186777292041002097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيياسر رياض عزيز ردام186778232041020414

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد كاظم عبد الصاحب كاظم186779112041049087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيمحمد مشرق اسماعيل خليل186780232041020352

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيسجاد هاشم خشن جبر186781142041042020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيشيرين احمد عبد شالل186782212042102099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية البو صعب المختلطةاحيائيعلي رعد صاحب صعب186783212041269006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية التقى للبناتاحيائيغفران علي جويد خلف186784112042071080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيايه سعد عيسى احمد186785212042177005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائياستبرق مبدر حمود حمزه186786142042067005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيطيبه هادي حنو محمد186787152042047088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيسجى داود سلمان عبد هللا186788102042131026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء كريم خريبط كاطع186789132042107061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيأحمد علي عبد الرضا ابو زوه186790222041019007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور589.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيزهراء جمال عبد هللا محمد186791232042095037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.9الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيمحمد غازي كامل خلف186792142041046036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.6اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيسجاد عقيل حمزه محسون186793272041005068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.4ثانوية المتميزيناحيائيمحمد رسول حربي حميد186794112041010108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.2ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيعلي محمد محمود خليفه186795102041002128
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائياحمد خالد زيدون عباس186796142041042002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0ثانوية النور للبناتاحيائيوردة كمال داود سلمان186797182042238045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيعائشة منذر مهدي حسين186798112042068063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيضياء حسين خضير وناس186799262041011091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحيدر علي شاكر فرحان186800232041019058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيغدير حسين علي حسين186801112042085045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية الباهلي المختلطةاحيائيسجى الطيف عبد هللا هذال186802182042084010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمنتظر محمد منصور ذياب186803262041011191

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيافنان سمير صاحب الزم186804132042118014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيآيه رعد محمد حسين186805222042141009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيمصطفى كريم جنزير جبر186806142041049077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيلبنى عامر عبد المحسن شناوه186807122042094228

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيعمر عاصي كردي مهدي186808212041034076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيسجاد عباس ثامر مانع186809222041358023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيالرا محمد شكور غضبان186810212042178202

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعداية المعراج للبناتاحيائيمريم سعدون مصطاوي حمادي186811102042113085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمحمد رزاق عراك عباس186812192041040073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائياياد حواس محمد مهدي186813212041008018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيعذراء ناهض محمد كيصوم186814192042178050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيسالم غانم جريان جعفر186815232041010051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيشهد اديب عيدان طاهر186816242042080081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعبد هللا رحمان مطني رحمان186817212041007070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيحسين فاضل احمد ياس186818182041141029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0ثانوية معصومة للبناتاحيائيحوراء رياض جليل غزال186819142042113009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيحوراء ساهر نجم عبود186820182042146008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيأميمة فاضل ياس خضير186821192042137001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية السدة للبنيناحيائيمصطفى علي حميد مخيف186822232041016075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيكوثر محسن محمد شاه محمد186823152042054224

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيظالل ثائر عبد الكريم ديام186824232042115127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيرفاد حامد محمد علي عبد الحسين186825132042070089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي كاظم حرز شناوه186826262041012107

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0ثانوية فتح الفتوح للبناتاحيائيعبير عبد الكريم مشعل محمد186827192042148022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيضحى فؤاد عيسى موسى186828212042136072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيليث جميل عليم علوان186829152041003078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايه احمد حميد عبد الوهاب186830112042076017
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائيزهراء خميس عبد الرضا خالطي186831142042191020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيهاله عدنان جبار كاظم186832222042232024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية البحتري المختلطةاحيائيزهراء فياض خليفه محسن186833182042048010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيتبارك لفته فهد رحمه186834152042052013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائينبأ ليث مهدي غايب186835212042094128

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتاحيائينورس محمد كامل حسين186836142042221020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزينب سمير محيسن حسين186837262042087074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائياحمد مصطفى فالح عباس186838232041019013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيحيدر ناصر كاظم ناصر186839132041002028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسين محسن خضر جوده186840142041018056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا كاظم عبد الرضا186841152042080275

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحازم فالح عراك نوري186842262041010026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائياثمار نصار نعيمه دخيل186843222042175003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيازهار رحمان هادي صالح186844212042091007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائينور حسين عوده عبيد186845222042175265

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية الماثر للبناتاحيائينور محمد عبد الرضا شنيتر186846152042051173

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمرتضى حسن بدر محسن186847222041035256

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائييوسف سعيد ابراهيم حمادي186848212041033127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيشمس وسام عزت صالح186849132042117168

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0ثانوية النهرين للبنيناحيائيجاسم نايف ظاهر حمد186850182041067010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيشهد عمر محسن علي186851192042201014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حميد جياد حردان186852182041151038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيام البنين علي كريم جاسم186853232042093009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيبان عادل كردي مروح186854192042133013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه هيثم عبد العباس محمد186855152042046192

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائياالء طالب حسين كريدي186856112042080007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسن علي نجاح حسن186857252041045037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0ثانوية السكري للبنيناحيائيكاظم محمد مطشر حسين186858212041046021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشهد احمد حسين علي186859212042138106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيرضا حيدر محمد نعمه186860272041001128

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيايلياء احمد محسن جوده186861222042157011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيايه خميس علي عبدهللا186862192042193018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية النصر للبناتاحيائيمريم جمعه ابراهيم مهدي186863122042112212

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيطيبه نبراس عز الدين حسن186864212042151044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينبأ عامر يوسف رميض186865212042102140
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيايه سالم جاسم حاتم186866132042070034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيحسين علي عصمت حكيم186867212041011032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيايه احمد ياسين حمادي186868192042189025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيتبارك طه محمدوجيه مطلوب186869192042194027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية السالم للبنيناحيائيعبد الرحمن سليمان ابراهيم نمال186870192041058016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيمؤمل يوسف اسماعيل لعيبي186871132041002073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيثويبه نصير جاسم محمد186872212042097029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيابراهيم طه حسن سريبت186873112041029001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعباس حيدر حمدان حسين186874152041003048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيعلي حسين خضر جمعه186875272041015037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0الثانوية المعينية للبنيناحيائيغزوان مزهر محمد عبد هللا186876112041022016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور588.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه حسين حمزة حسين186877232042117142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.8ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيامنه ابراهيم جويد دريد186878102042078012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.7ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد رياض محسن حبيب186879152041071321

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيهاجر احمد كاتب جاسم186880132042121240

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.2ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيزينه عبد القادر مصطفى رشيد186881102042078107

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.2الثانوية الشرقية للمتميزيناحيائيعبد هللا عبد الغني رستم عبد الغني186882142041046017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.1ثانوية القيروان للمتميزيناحيائياحمد مشتاق لطيف صادق186883132041037015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.1ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم اركان نعمان عبد الزهرة186884132042121188

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.1ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيجعفر احمد اسماعيل خفيف186885132041037024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيمريم زهير عداي عليوي186886212042144044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيمالك راسم حسن عداي186887142042133068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيآيه علي حسن خصاف186888152042056004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية البتول للبناتاحيائيسجى عمار عدنان جميل186889112042072076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية البنوك األهلية للبناتاحيائيهاجر قاسم داخل صخي186890132042083029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيرضا حيدر تركي عبيس186891212041008047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيسجاد حسن عبدالهادي جوده186892232041289018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي محمود شاكر عبد186893272041001209

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيعبد هللا خالد عبد اللطيف محمد186894112041016062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية المتميزاتاحيائيزينب كريم خالد كريم186895142042094078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيمؤمل حسين جبار احمد186896132041252110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيزينب منذر عباس كاظم186897212042291056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائينبأ فائز خير هللا شنيع186898262042080147

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيتبارك ابراهيم سواد حمده186899212042099029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمحمد حيدر سعيد هادي186900232041251386
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيشيماء حسين علي تاج186901182042205080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزهراء كريم قاسم حسين186902152042051084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيحوراء جاسم يوسف جالي186903152042050027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيحنين عماد فخر الدين موسى186904132042086030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمرتجى نجاح وحيد شنون186905182041006152

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيرضاب ناهد هاتف محمد186906262042108038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيحوراء فالح حسن محمد186907122042098038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية الحاتمية للبناتاحيائيبراء عدنان جاسم كريم186908182042159003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيقمر عماد جاسم سالم186909102042091087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيطيف محمد محمود شرقي186910122042106079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيهبه محي الدين صالح عليج186911102042090127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيكرار عبد الكاظم عبد الرضا علوان186912212041002116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزينه احمد عبد حمد186913142042067068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد علي عبد الرضا حسين186914122041026154

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيمهدي رحيم عبود جبر186915152041015109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيكرار علي حسين علي186916232041167040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيامنه شاكر محمود عبيد186917212042226004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائياسماء فاضل نجم كريم186918212042151006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيايالف اكرم حامد خميس186919182042072003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائياحمد كامل حسن دري186920262041155004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي وليد عبود وسمي186921212041052090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيبنين هادي حسن جليوي186922152042080041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيزين العابدين بشير فاضل جابر186923122041025034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمود عبد الحسين كريش عسكر186924262041012145

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية االحسان المختلطةاحيائيزهراء سعد محمود وهيب186925212042265004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائياسيل هادي هريو دخيل186926262042088009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء تحسين علي جاسم186927122042098046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيزهراء محمود سلمان علي186928212042121094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية فدك للبناتاحيائيزينب اركان عدنان فرمان186929142042070059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية االسراء للبنيناحيائياكرم محمد حسين غزال186930102041011011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيساره سامي صالح محمد186931102042123035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيزهراء حسين عبد العزيز طاهر186932212042122021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية النور للبناتاحيائيرسل حسين بريسم حبيب186933222042156092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيدموع امين علي خلف186934112042110033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسن هادي محمود مخيلف186935262041014028
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيمريم مشعان جواد عبد186936212042231016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيزهراء عالء حميد العيبي186937132042092029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية النجاة للبناتاحيائياسماء احمد عبد علي عكار186938152042042006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمحمد رسول حسن مهدي186939272041008085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية السياب للبناتاحيائيفاطمه حسيب جالل توفيق186940102042077080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيخليل ابراهيم خليل ابراهيم186941232041052022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيانس عبد هللا محمود حمد186942132041004009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيرقيه هاشم محمد علي186943122042098043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيمهند جميل جبر عبد الحسين186944272041037038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيصبا عمر صبحي صالح186945212042138109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمه طه شهاب احمد186946132042101069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيسجاد رحيم حلبوص محمد186947262041014068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية روناكي للبناتاحيائيسحر صالح عبد الكريم سليم186948322042032007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحذيفة احمد حسين سلمان186949142041021032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية المروة للبناتاحيائيتبارك طه عبد الجبار علوان186950212042158009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيسهاد حكيم عطيه عبد186951222042207053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيشيماء محمد نايف عبيد186952262042117043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيضحى ناطق عمر خضير186953212042146045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائياحمد بادي رحيم بهك186954262041054003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيفاطمة حسن علي دايح186955192042258021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيضحى سعيد قائد حسن186956102042141034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي عمر حمدي صالح186957102041048023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيغاده حسين محمود عواد186958202042118115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيحوراء محمد جبار حسين186959142042135015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيابتهال جواد كاظم لفته186960152042080001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيهاله احمد قاسم احمد186961212042177059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيخديجه هادي علوان عبادي186962232042077042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيسجى احمد عبد هللا احمد186963142042225166

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيحيدر خالد حميد شكر186964122041022031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيايمان خالد حماد عبيد186965182042146004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيرسل ياس خضير كعيس186966262042074043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيجعفر عبد علي دينار جبير186967222041028017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائييحيى زكي قابل احمد186968202041001260

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيجعفر علي دحام جبار186969222041019023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب هادي جاسم حسين186970232042142179
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية القدس للبناتاحيائيروان احمد عيدان مهدي186971262042104066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائياشرقت احمد ديلي حسن186972232042090005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائياحمد نجم عبد هللا غالب186973112041151004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيسجى باسم محمد عداي186974122042020058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعثمان عامر احمد عبد هللا186975112041026089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية البيان للبناتاحيائيشهد حامد عايد حمادي186976182042246019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيزينب رحمن هاشم بارح186977262042074064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية غطفان للبنيناحيائيمحمد حماد مسلط احمد186978182041042014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية الحريه للبناتاحيائينور عماد جار هللا عبد هللا186979212042143046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيفرقان علي عدنان ناظم186980232042098165

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمحمد فالح حسن صخي186981222041020089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيعلي عبود علي حسين186982242041076083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية القدوة المختلطةاحيائيتبارك ساعد محمود محيميد186983102042161003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيطارق عامر صافي مجهول186984272041014108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيمالك منير نجم عبد الكريم186985152042080301

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيربى طالب نجم عكله186986222042175072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية السياب للبنيناحيائياحمد عامر عبد الوهاب احمد186987132041030006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور587.0اعدادية االخالص للبناتاحيائياسل تيسير عبد االمير رشيد186988112042112006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.9ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائينبأ فالح حسن علي186989192042137066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.8ثانوية المتميزاتاحيائيفاطمه عبد الجبار بادي مطوح186990242042084067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.6ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيعلي كاظم جعفر احمد186991122041001071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.5ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيزينب عمر تايه علي186992102042100056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.2ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيسما علي جبر شدة186993132042121132

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.1ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيعبد هللا اياد حسين حميد186994102041028089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيفاطمه حسين فندي عليوي186995142042090080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيمصطفى محمد هاتف حامد186996232041051172

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمة هادي حسن مراد186997262042074105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية النصر للبناتاحيائيرسل جاسب عباس وانس186998122042112069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيخديجة موسى ابراهيم عليوي186999192042383058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيفاطمه مضر علي صالح187000212042098172

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيدعاء حميد حسن ناصر187001142042100049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيطيبة عبد الرزاق كريم مسلم187002112042215103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيمصطفى مهدي محمود حسن187003102041026240

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزهراء سليم قاسم زعيج187004152042051068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيرحمه حيدر حبيب عباس187005112042114040
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء غني عداي سيد187006152042044087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم عزيز منجل187007142042199015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية السيوطي للبنيناحيائيرسول ماجد حميد عليوي187008112041054009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيسبأ حكيم خضير كاظم187009222042142049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيرسل محسن كاظم عاجل187010242042149043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيشهد صباح سامي صالح187011192042247018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعبد العزيز سعدي خليل خليفه187012192041011063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيمها حيدر حمزة بند187013262042074117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية االعتماد للبناتاحيائيفاطمه خالد لملوم منيخر187014142042191039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيزيد عالء منعم محمد187015272041001137

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية االنام للبناتاحيائيضحى لؤي احمد اسعد187016212042135067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيرسل عادل حامد ناصر187017142042091010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائيعلي محمد حمزه هضم187018112041151036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0النصر النموذجية للبنيناحيائيابراهيم احمد ذياب حسين187019312041024006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائياميمه عبدهللا خليفه حمادي187020122042080008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيابو الفضل محمد اسماعيل مهوس187021142041008007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحيدر كريم سلطان عطيه187022222041035092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيرقيه محمد فاضل خضير187023232042305054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية العامرية للبنيناحيائياسامه ابراهيم حسن علي187024102041020029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائيامنه ليث شاكر جبوري187025122042103004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيهديل وادي عبد علوان187026212042100139

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية الصديق المسائية للبنيناحيائيعلي محمد علي فاضل ياسين187027142041200049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية حماة للبناتاحيائيمنى ابراهيم طه هالل187028112042084175

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيقمر ضيف غازي نجم187029282042052086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيايات حقي اسماعيل ارحيم187030192042189018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحسين عمر فاضل عباس187031212041065032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمصطفى مطر علي شيحان187032192041032053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية خانقين للبنيناحيائياحمد قيس محمد امين حسين187033212041011010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية المهج للبناتاحيائيشهد رائد عدنان شويع187034142042102030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيعائشه نزار زيدان خلف187035212042134079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيزهراء باشي محمد ستار187036242042168039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيحامد ياسر عبد الرضا مطر187037262041001042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية تبوك للبناتاحيائيسجى نايف صالح يبير187038112042102031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية بغداد للبناتاحيائياطياف سلمان عبد حسين187039132042070019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيهدى علي عبد هللا محمد187040112042215170
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائياسراء عبد الكريم مكي عبود187041122042122001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيزهراء صاحب قمر محمد187042152042056046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية االمال للبناتاحيائيدانيه محمد عذب حاجم187043212042153010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية الخورنق للبنيناحيائيعمر احسان نجم مصلح187044122041028019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيسمانه عبد العباس عكار سفيح187045222042112067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيتبارك علي حمود علي187046112042124005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية التسامح المختلطةاحيائيعلي زاهر راضي كاطع187047232041192028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائينرجس جودت جبار جودة187048142042134162

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينا حميد خلف صداعي187049212042102072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيسجى وسام خضير عباس187050122042100032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي كاظم عباس جاسم187051252041012137

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيحسين علي نصار عداي187052142041028022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيرسل مهدي احمد محمود187053212042292038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيشمس صباح كريم نجم187054152042041041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيهاجر منذر حسن عويد187055212042226038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتاحيائيبشائر حسين هزاع فياض187056192042373014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيأسل حازم سلطان محمد187057212042098002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيرفل رسول عبد حمود187058132042073035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيديانا احمد عبد الكريم عبد النبي187059112042064025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينور الهدى عمار عودة مطشر187060152042047134

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيهبه رياض كامل فرحان187061222042151084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية الموفقية للبناتاحيائيمودة موسى محمد خليف187062262042093050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيشهد محمد يونس عباس187063212042104029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيعلياء احمد خضير حسين187064112042068065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية العراقية للبناتاحيائينور صالح محمود سالم187065212042139218

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيفنار ستار علي حسين187066142042101040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيتبارك كريم جاسم لفته187067142042135012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد حامد عاري كشاش187068272041001264

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزهراء مؤيد اكبر امين187069152042054105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيطيبه طارق ياسين عبد علي187070222042113114

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية سومر للبنيناحيائيمحمد رحمن مخوف ضاهد187071242041009126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيسدن باسم عباس علي187072112042109059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيتبارك نافع حسين زرزور187073262042250265

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائينبأ صالح مهدي علوان187074272042160364

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيصبا عماد طالب علي187075142042224091
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيصفا يحيى عبد الوهاب محمد187076212042094091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية حماة للبناتاحيائيشهد ابراهيم احمد غزال187077112042084121

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيعلي محمد ابراهيم حسين187078262041203065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيخالد ابراهيم خالد عبد187079102041028064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائيتبارك عادل ياسين بطي187080192042155010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيبثينه مالك مزهر نكه187081212042142008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيحسن هيثم حسن جاسم187082242041034065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيبنين حسين مريهج يوسف187083142042145061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيهمام كمال نجم عبد هللا187084122041022119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد محمد187085112042078023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية التقى للبناتاحيائيشيماء خالد حمزة ابراهيم187086112042071070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيشيماء احمد هاشم عزيز187087152042044127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية السياب للبناتاحيائيمريم معد خليل سبهان187088102042077092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيرقيه كاظم هادي محسن187089232042220011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيتبارك خليل ابراهيم عباس187090232042128023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيايه عماد وناس مفرج187091102042100020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية الرواد المسائية للبنيناحيائيسجاد محمد حسن خريم187092232041255053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيرفيدة ماجد حسن داود187093112042082013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية االمال للبناتاحيائيايه عبد المجيد فاضل شهاب187094112042070018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيقتيبة مهند جواد كاظم187095142041047126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور586.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيايه محمد حمد حسين187096212042294038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.9ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيضحى وضاح قاسم عبد الرحيم187097102042078137

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.7ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيتقى عدي ابراهيم دوحي187098102042100028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.6ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائيمريم ثامر عبد االمير حسين187099242042109034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.6ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيطيبه سعدي جواد سعيد187100272042077088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.3ثانوية بابل للبنيناحيائيمرتضى ستار ماضي علي187101232041021115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.3ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيرغد اياد عبد الخالق حسن187102132042121072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه كريم معين حسين187103262042144073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية بلد للبنيناحيائيجعفر منتصر عبد الوافي عبد الوهاب187104182041006031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيسما حسين علوان هدو187105212042133038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيسيف سعد ناجي عبطان187106232041009050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيتبارك مهدي عبد هللا عبد187107112042086018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعلي حامد نايل جبارة187108212041008074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء حسين كريم اسد187109152042047155

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياسماء عبد الغفور جاسم محمد187110212042138014
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفاطمة سعد جبار حياوي187111262042120170

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيفرح حسين قاسم ابو الهني187112142042089054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية السالم للبنيناحيائيعلي زيد خضر جاسم187113102041030008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينور حازم جبار يونس187114222042143352

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيطارق قيس علي مهدي187115212041023038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيفاطمه هاشم ريشان محمد187116132042080051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيحنين جاسم محمد عطيه187117272042095033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائينبأ أسامه عبد القادر فليح187118102042090109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية ابن سينا للبناتاحيائيافراح سعدون محمد صالح187119122042128001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية حنين للبناتاحيائيحنان زياد طارق ابراهيم187120132042104020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزينب طعمه عبد محمد187121242042149059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياسماء سيف الدين حاتم احمد187122212042090014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتاحيائيدنيا يوسف خضير حمود187123122042084008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعبد السالم احسان علي عناد187124262041209112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيهمام احمد فائز عبد االمير187125102041013164

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيطيبه محمد جبار نايف187126232042131063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيايه صالح عباس جاسم187127122042105013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيفاطمه علي جبار ربيع187128122042105126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيرقيه ماجد عبود حرز187129132042281058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد وسام محمد نصيف187130102041013146

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد العزيز قيس خليفه فياض187131122041020075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيمريم محمد عبد هللا جاسم187132232042115164

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرسل طالب عبيس حسين187133232042114043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية نور المصطفى االهلية للبنيناحيائيمنتظر ابراهيم حسن لهيمص187134232041287018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيرانيا محمد عبد الحافظ عبد االمير187135122042230048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيعبد هللا عبد الرحمن خالد علوان187136212041062034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيصبا حسين خنياب سوادي187137272042056276

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمريم احمد مصطفى ياسين187138202042180110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار حيدر مسلم سلوم187139132041010096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيبنين صباح حسين حسن187140152042040030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسين رحمان خضير سعود187141262041027032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيايه بالل احمد شهاب187142192042193017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعبد هللا مالك كاظم عباس187143262041011108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيمنى عبد الحسين طالب كاظم187144262042087130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيانمار ابراهيم مويلح حسين187145262041027014
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيهدى حسين ساجت عيطان187146262042083118

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيحوراء جواد علي حسين187147122042092019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية السياب للبناتاحيائيميار نجم عبيد احمد187148102042077097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائينبأ معتز صالح عبد هللا187149112042062096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيزينب نصيف جاسم محمد187150212042292057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيإبراهيم فاضل محمد فرحان187151192041013001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيبنين ناصر عبد خنجر187152152042054040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائياحمد عماد محمد محمود187153212041039012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية عنة للبنيناحيائيمحمد مقداد كمال عبيد187154192041021056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي بشتيوان كامل محمد187155202041001137

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية الرفل للبناتاحيائيمريم حمزه عبد علي عبد187156272042085019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيسيف محمد قاسم حسن187157282041001056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيانفال حسن كريدي عبد هللا187158222042424012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين جواد عبد الحسين مدهوش187159222042103048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيضحى عبد االمير نصيف جاسم187160112042085037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمود سامي خليل ابراهيم187161192041009298

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيباقر علي كاظم مهلهل187162152041071056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيحوراء محمد كريم مرهج187163212042260004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيايه رحيم حامد عطيه187164132042118026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية البينات للبناتاحيائيرقية جبار حسن حميد187165212042116015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي محمد فاضل عليوي187166262041027103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه مشرق هادي كاظم187167232042087134

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية ابو البشر المختلطةاحيائيعلي عباس علي حسين187168212041268017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيامير صالح حسن عزيز187169232041020049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيامنه سعدي مزهر جاسم187170212042098027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائييقين شاكر محمود عبيد187171192042316043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيهدى علي احمد ويس187172102042123062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيايه رعد محمد كريم187173112042104008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيتبارك رائد عبد الواحد جاسم187174232042091029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيسما نبيل محمد فتيخان187175192042217086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمهدي فاضل مطشر عباس187176252041045194

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمالك حسن فارس عزال187177142042080064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين عالء نجم عبد187178272041002044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيايه طه لفته قاسم187179142042134019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمحمد جمال احمد خليل187180212041031033
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيصفا رفعت فاضل ابراهيم187181212042091115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيسجى عبدالكريم فاضل علي187182192042316016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيحوراء عزيز كاظم ابوزده187183222042425013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسين مهدي لطيف عودة187184132041012048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيفاطمة حارث كاظم مرزة187185262042120169

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمنتظر حيدر حسين علوان187186232041009124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية زينب للبناتاحيائيندى علي عبد خلف187187142042110221

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية العلوم للبنيناحيائيسجاد جميل مشحون سلمان187188132041052007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعلي حسن هادي مجيد187189212041005096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيمهتدى صالح مهدي بدر187190232041009125

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيعلي حسين كاظم غضيب187191232041178025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء شوقي محمد جاسم187192232042114055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيماثر جعفر عبد الحسين صافي187193212042138140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيفاطمة حسين علي كريم187194132042092057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيرفل ايسر ياسين خضير187195232042271252

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائينبأ رحمن حميد كاظم187196132042111098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيياسر مهند جابر محسن187197102041019174

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيحوراء مؤيد نزار كزار187198232042079015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيشيرين رعد عبد اللطيف رحيم187199132042126048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية الرواد للبنيناحيائيرفاعي عبد هللا عبد المنعم هادي187200122041024007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0ثانوية الشفق للبناتاحيائينبأ احمد شحاذه جمعه187201192042243064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائياستبرق رحمن سوادي لفته187202262042087007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور585.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيسارة مهدي محمد محيسن187203282042059084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.4ثاتوية المتميزيناحيائيكرار جبار دعيج صالح187204262041040036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.3ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيبنين صدام محمد صالح187205122042109021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.2ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيتمام نافع عبد الغني حامد187206102041002050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.2ثانوية المتميزاتاحيائيزينب فوزي هاشم قاسم187207142042094077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.1ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيهبه قاسم عبد حسين187208102042078210

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك لؤي علي حسين187209212042138031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية عتبة للبناتاحيائيوجدان علي طه عباس187210212042167038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيعلي رعد عبد الكريم هليل187211122041025056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائيمحمد طه علي بدر187212212041050017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزهراء عمار عبد الرضا محيسن187213112042109043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمهند عباس فاضل عايد187214102041009052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيمريم قاسم علي خليل187215142042149062
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيدعاء علي حسن عاصي187216232042093048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيمحمد احمد عوده عريبي187217242041003213

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيمنار الزهراء سعدي شراد حساني187218222042185113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد طارق علي محمد187219192041104030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية االمام الحسين للبنيناحيائيرسول حمزة جابر سلطان187220252041216008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيمريم مسلم احمد حسين187221192042370219

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزهراء رضا سلمان داود187222262042087059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيفاطمه عبد الكريم ابراهيم فياض187223122042020076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيساره رسول محمد علي عبدالكريم187224272042056236

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهديل سامي بهنام يوسف187225112042073100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية فرج هللا  االهلية للبناتاحيائيقبس محمد جاسم محمد187226232042155038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية حلب للبناتاحيائينابلس جواد عبد الكاظم كمال187227242042107160

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائياوراس بشار طركي حروبي187228312042047030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيكرار سالم حمود جبار187229222041053140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية الفتاة للبناتاحيائيزينب فاضل عبد هللا منشد187230212042175017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيتبارك بشير جهيد بدر187231222042175037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية حنين للبناتاحيائيقبس سالم حميد جاسم187232132042104060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياطياف حيدر مال هللا هاشم187233232042087015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد رشيد حمد كردي187234112041005091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيشفاء عبد الهادي عباس حسين187235112042075049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية يافا للبناتاحيائيشروق ستار سالم محمد187236132042107090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيرميم حسن هادي عباس187237212042160016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيايوب رائد نصيف جاسم187238112041203036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية القدس للبناتاحيائينوراء عدنان مطلك عبد الواحد187239262042104164

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية النصر للبناتاحيائينور رعد عريبي جبر187240122042112252

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيهند ضرغام حسن هادي187241212042139235

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيسمانه صادق عبد الحسن علوان187242242042118092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمحمد عصام رزوقي مهدي187243262041012138

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء احمد عبد الهادي لفته187244222042421092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب علي مخيط درويش187245132042107075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائيهاشم كريم مهدي محمد187246142041042058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعبد هللا حسن نوري فرحان187247232041031056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيمريم عباس جاسم محمد187248122042107198

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين سلمان ياس خضير187249272041002040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء سعد نعيم جاسم187250142042111116
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتقى عماد اكبر محمد187251212042102027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية النيل للبنيناحيائيعبد هللا عباس حسين جعيفر187252232041033066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيوالء عدنان علي حسن187253232042115204

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيطيبة مؤيد كامل ياسر187254222042161093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمؤمل علي طالب علي187255212041005123

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيايه راضي موسى ناهي187256112042110012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعباس سالم محمد جواد187257212041014067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائياحمد عبد الهادي مطشر شناوه187258142041009007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيامير عبد الحسين كريم عذاب187259122041030017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيسما عبد المجيد عبد هللا جنزيل187260132042117157

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيكرار كريم حسين خضير187261232041008140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيزينب خالد علوان عريد187262112042081020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيشيماء عدي محمد عبد187263232042126055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزهراء علي جبار علي187264222042393040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي جعفر سايخان علي جان187265152041011095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيشهد ابراهيم محمد خلف187266212042213008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية حماة للبناتاحيائيزهراء حسن فالح فياض187267112042084084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينبأ سبع خميس سلمان187268212042102139

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الفتح للبنيناحيائياحمد طه حبيب عريبي187269272041011006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيموسى محمد طه عزيز187270192041007161

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0الخارجيوناحيائيعمر مالذ حسن بحر187271232041400112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيتقى نعمه حسين علي187272252042059235

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيبنين حيدر حسين عبد الساده187273242042092011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيمصطفى طالب كامل عبد الكاظم187274232041173164

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيايه نجم حسن نجم187275122042094032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزهراء فرحان ساجت فرحان187276222042185049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء حيدر كاطع جالب187277242042220338

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعلي عباس علي منخي187278132041045034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية جرير للبناتاحيائيتبارك محمد قاسم علوان187279122042089016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائينبأ صالح حسن صالح187280212042137149

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائينورس جابر هادي فارس187281272042088218

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد محمد ناجي محمد علي187282222041003150

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيفاطمة كاظم محمد كاظم187283212042133049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيضحى علي مزهر صخيل187284262042083064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيغفران عدنان رزيج علوان187285232042185031
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيريام حسن طلب ياسر187286112042062037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيتبارك حميد كاظم حسن187287132042126013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية رقية للبناتاحيائيداليه مسلم خلف محمد187288112042069012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحسن احمد حميد جاسم187289212041007022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمحمد ناصر حسن علي187290122041030130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيبان اثير عبد الرسول حسين187291292042052046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيزهراء يوسف جاسم محمد187292212042133025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء سعد سالم عوده187293212042160020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيفاطمه عباس كاظم حمدان187294142042076107

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد لؤي نجم عبد187295112041018124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيفاطمه الزهراء سعيد هادي حسين187296142042100106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائينورهان زاهد ستار كرجي187297212042294205

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء هادي سدخان محيبس187298222042204110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي ابراهيم غافل جاسم187299192041043022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيزهراء وسام اسماعيل حبيب187300142042220061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيزهراء حسين محسن خيون187301122042090031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيناديه بشار عباس عبد187302102042221153

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيامير سالم كاطع ثويني187303102041008010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء عالء عبد الكاظم مالك187304232042088208

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيضحى راهي عباس سعود187305272042084042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمحمد صادق ستار عطار187306152041013081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبنين خالد رزيج مسكين187307222042204038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيعال صفاء حميد مجيد187308212042097088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية حطين للبناتاحيائيسرور وسام هاشم حسين187309132042103035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيرقيه ياسين عفوت جارهللا187310122042094102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية المتميزاتاحيائيسبأ محمد ناصر عاكول187311142042094090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) المسائية االهلية للبنيناحيائيعقيل حميد دخيل حسين187312222041312020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء طارق صبار حردان187313152042046099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى عبد الحسين هاشم كاظم187314142042140134

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد سعد سالم لفته187315272041014213

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد زهير كاظم فرحان187316222041003310

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائياسيل يعرب نجم كريم187317212042151008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزينب رحيم حميد جبر187318132042118138

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيزهراء حيدر علي عبد الرحمن187319122042094111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيحسين علي مصطاف سالمه187320182041146009
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائياماني مجيد حميد نصيف187321212042140015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزينب محسن عبيس عبد187322232042090107

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي اسامه كامل علي187323152041011090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيسجاد مالك الزم حسن187324132041034013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية النعيمية للبنيناحيائياحمد ساجت خليفه محمد187325192041105002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية المودة للبناتاحيائيرسل علوان راشد عنجور187326262042078024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيتبارك اكرم خليل كاظم187327312042081034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور584.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيميامين حيدر رضا ساهي187328272042068183

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.9ثانوية المتميزيناحيائيمهدي حامد عودة عبد الرضا187329112041010134

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.8ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمهند اوس عبد الحميد رشيد187330102041002173

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.6ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى عماد دعير راضي187331132041020184

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.6اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيلقاء فالح كاظم علي187332232042271644

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.4ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيعلي عباس مطر كاظم187333272041029059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.4ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيمنار ممدوح ناصر ممدوح187334152042057071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.4ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيفاطمة فالح شايع فاضل187335152042057054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.2ثانوية المتميزات - المنصوراحيائينرجس عباس كاطع محسن187336102042078198

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.2ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيسما ناهض هادي مهدي187337122042109098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيعذراء جاسب مطشر محمد187338122042098077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد دحام عواد فياض187339192041043030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيمها محمد عبد القادر محمد187340102042120104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبناتاحيائياسماء عبود عطية عبود187341182042388001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية النور للبنيناحيائيمصطفى قيس رسول اسماعيل187342122041026170

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيصفا صالح غني ياسين187343222042421085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائياسامه احمد حمادي حسن187344122041022012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيعلي احمد طالب فليح187345122041032039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائيدعاء علي محمد سهيل187346112042134003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعلي رحيم صدام الزم187347152041003059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيايمان عيدان محسن حسن187348212042092013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد عبد هللا ظاهر نصيف187349212041005010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيحسين نسيم جبار فهد187350272041014072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيايالف باسم حسين علوان187351112042083013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيسامر محمد فرحان محمد187352192041114040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء رياض حسين جواد187353262042250101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيجعفر رحمن سفاح كمون187354262041011024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزينب جواد ابراهيم خلف187355212042145077
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنيناحيائيمصطفى صباح نور الدين عيسى187356132041259039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي جابر عبد هللا ناصر187357262041011114

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيباسم كاظم لفته موهي187358212041058005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعبد المهيمن ثامر عبد الكريم ناصر187359112041032046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمريم عالء حسين جاسم187360242042114237

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيساره نصرت نجم عبد هللا187361212042144024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيضحى احسان جواد كاظم187362232042118045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الماثر للبناتاحيائياستبرق بشير ثامر عباس187363152042051009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائياسراء وليد فتحي عبدالمهدي187364192042197002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيامنه ناظم عامر صكبان187365222042138007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائييقين عباس علي عباس187366152042054322

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمحمد باسم نعيم رشك187367142041019094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيمصطفى عامر عويد فريح187368132041002093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيداليا سعدون حمادة علوان187369232042125033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية فدك للبناتاحيائيكوثر علي عبد المحسن جمعه187370142042070115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيفاطمه محمد عزاوي خزعل187371142042090084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الحلة للبنيناحيائييوسف سامي حسين سنيد187372232041020419

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية ابن عقيل للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبود مصطفى187373122041014015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيعال كاصد سعيد عبدعلي187374182042275064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيزهراء لطيف موسى شريف187375102042131017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيامين عبد الحسين موسى ريهج187376222042414028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزينب وميض عباس مهدي187377232042111081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيزينب عباس سهيل رسن187378142042076078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيحنين راجح طه احمد187379142042138008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيفاطمه فاضل عبيس مزهر187380142042194057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائياصيل حسين سلمان عوده187381272042052015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية سومر للبناتاحيائياالء عباس احمد عوين187382142042072007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيزهراء احمد ابراهيم محمد187383212042151026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد راضي187384222042207034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه محمود شاكر حميد187385262042083082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيتبارك ياسين عبد الواحد وهيب187386142042127007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيفاطمه عبدهللا محمود سليم187387192042194077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيايه حسين علي ضاحي187388212042121030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيايه طه فهد فاهم187389112042215188

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيابو الفضل احمد سهيل سوادي187390112041020001
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيرناد حافظ اسد حسين187391192042151017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيفاطمه حيدر رهيف دليمي187392232042128063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيهناء محمد كاظم خشان187393272042063222

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيشيماء وليد خزعل زبون187394122042231068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي نعيم عجيل حنوش187395262041001141

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيحسن علي حسن حسون187396202041003027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيمريم باسم سليمان صخي187397142042136055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائييقين زياد طارق خورشيد187398112042076202

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية كوثى للبناتاحيائينورالهدى طالب صكب فاضل187399232042305164

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائينرجس علي كاظم قاسم187400112042110094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيبراء سليم ويعي سوادي187401252042084106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية عنة للبنيناحيائيمحمد ثائر جعفر صادق187402192041021047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعباس مشكل عبد رحيم187403232041060066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزينب سالم شمران حسين187404262042087073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائينرجس فاضل ونان عسكر187405132042283142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائيسجاد مصطفى متعب عبود187406212041050010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية غزة للبناتاحيائيقمر هاشم عبد الحسين عبد الرسول187407272042057158

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسن كاين جفات رسن187408252041045039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائياسامه محمد احمد محمود187409212041014018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيريام عبد هالل موسى187410132042086043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية القدس للبناتاحيائيحوراء احسان محمد كاظم187411262042104048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيفاطمه علي كردي سليمان187412192042193088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيتبارك محمد هادي عباس187413272042060061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيفاطمه حاتم نور شريف187414152042052048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيحوراء عدنان مشهد مايحصل187415222042141071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيمصطفى ايفان صباح جرجيس187416102041008044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيرغد ثابت ناجي محيسن187417262042108039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيهمسه محمد خضر مدب187418112042105136

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية العزة للبناتاحيائيزهراء علي ثجيل ناصر187419122042118029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيشهد محسن علي هاشم187420142042190025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعلي عبد العزيز علوان محسن187421152041071239

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعلي سعد عبد هللا زغير187422152041071227

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيباقر قاسم حسين راشد187423152041011020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيمريم امير حمزه جواد187424232042142278

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائيحسين محمد عبد الحسن جاسم187425122041206025
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيايمان سالم نجم كريم187426192042246016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعداية المعراج للبناتاحيائييقين محمد حامد علي187427102042113118

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيضحى يعقوب محمد سبتي نجم187428142042225194

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعلي فالح حسن اسماعيل187429152041006088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيعلياء رضا محمد علي عبد هللا187430272042056296

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائييوسف عبد الحليم كاظم محمد187431212041063080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيمريم عادل عزيز شكاكي187432102042078174

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيزهراء عباس رضا علي187433102042123027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيميالد صالح عباس محمد187434212042160044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيخديجه خالد عبد الحسين عبد هللا187435292042088015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيعذراء ماجد موسى تركي187436232042305109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الحي للبناتاحيائيتقى منذر جبار عبيد187437262042107038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيزهراء عماد هادي عيسى187438212042015008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيهدى اسماعيل حسين كريمط187439232042142320

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمرتضى سعدي عبد الجيش عسكر187440262041001193

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيحسين علي عزيز فاضل187441272041150150

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيمصطفى عدي علي كحيوش187442162041022045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي سالم موسى عبد187443142041047099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائياسحاق مالك رشيد جبارة187444212041028007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيرقيه عماد ياسين خضير187445112042218094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيحنين توفيق نعمه جبار187446272042056128

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيرسل عدنان عبد هللا نجرس187447122042105050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسرور مهدي نصيف جاسم187448132042071091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيبتول عمار فخري فرج187449212042118006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيكرار حيدر حسين عطيه187450272041001229

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيساره صاحب محسن كيطان187451142042146016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيايات عقيل حاتم خضير187452272042056038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0مدارس االبداع العراقية األهلية تركيا-أنقرةاحيائيهشام محمد فالح دريب187453132041243009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيفاطمه كنعان ابراهيم محمد187454212042133053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور583.0ثانوية السدة للبناتاحيائيارائك عالء عز الدين حسين187455232042110001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.8ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا عمر سعد احمد زكي187456132041020102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيزينب اسماعيل حسين مطلك187457132042121108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.6ثانوية المتميزيناحيائيجعفر منهل خزعل محمد187458242041041022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.4ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائياحمد عباس فاضل كاظم187459142041010010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.4ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيحيدر فيصل جالب حسون187460132041020055
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيزينب نذير شريف جاسم187461142042074081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيفاطمه عباس جاسم حماده187462212042150032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيامنه عباس جاسم محمد187463132042091008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيغدير جميل عذافه غضبان187464142042149046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية حنين للبناتاحيائيامنه عالء فاضل علوان187465132042104004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية بلد للبناتاحيائيفاطمة رضا تركي عبد الحسن187466182042176156

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيميسون موفق لفتة حمزة187467232042198008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيهبه احمد عبد جسام187468182042392067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد احمد عبود جاسم187469152041011133

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيمصطفى كامل عبيس ماضي187470182041146040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيمصطفى نهاد حميد عباس187471212041013156

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمآب هادي ابراهيم علي187472112042073076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعبد الباسط لفتة غايب مداخر187473142041015028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائياحمد طالب يوسف صالح187474102041009007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزهراء علي صبري عباس187475142042134080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيفاطمه كاظم حسون جاسم187476232042102074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيفاطمه جالل جمال ابراهيم187477102042123044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية بابل للبناتاحيائيمريم عمر حسن حسين187478212042141087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيعذراء نجم عبد جساس187479262042132170

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيحسن عبد الجبار حمدان عبد187480212041023021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيمريم احمد كامل عباس187481122042107191

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيأمجد مؤيد خليل صبري187482192041015004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيمنتظر ستار جابر حسن187483272041046109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيالمقتدر با رباح ويس خضير187484182041002021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيساره ماجد نعمه دهله187485152042054149

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيسبتي جواد كاظم صالح187486192041316011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيرباب حبيب جهاد جبر187487142042146008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيدالل هاشم دخيخ بدوي187488142042133018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائينورس منير دايخ فارس187489262042142016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيحسين جعفر تالي كاظم187490232041051037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية القدس للبناتاحيائيتبارك صباح حسن مرشد187491262042104038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية النور للبنيناحيائيعلي محمد عبد علي عبيس187492122041026121

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيسماء فاضل كريم صباح187493262042102092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيمسره غانم عبد هللا حسين187494132042110024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء محمد عبد الرضا موسى187495282042051042
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيغدير محمد علي صالح187496112042080104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيياسين باسم جبار جمعه187497212041213014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية كربالء للبناتاحيائينور الهدى صادق غانم فاخر187498272042056431

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيشهد عبد الرزاق محمد حسون187499212042095035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيكريم طه كريم محمد187500212041030073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيوالء مجيد حميد عبد هللا187501102042111065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائياستبرق صالح عبد الرزاق زامل187502152042050005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيحسين حسن محيسن راضي187503272041046026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيسعد جواد ابراهيم عبد187504212041007053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمد علي سعيد خليل187505212041033102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيرنا ثامر شاكر حسن187506182042183061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيزهراء عادل كامل حسان187507262042126047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيكريم خلف عبد علي فرج187508262041171012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيمريم ماجد طه نوري187509102042221097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية اور المختلطةاحيائيتبارك صادق مهدي حمودي187510212042211007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيفاطمه حسن عبد الزهره هادي187511112042080110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيقصي حسن حميد عبد هللا187512212041054114

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيمريم عمار يوسف ذياب187513122042107200

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية عنه للبناتاحيائيدرداء صالح حسن جابر187514192042200008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء عمار سامي عبد187515262042120096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيشهد حرب جميل حسن187516212042098137

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيحسنى عباس احمد أيوب187517142042196024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيسارة عبد السالم عباس راهي187518112042215080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيتبارك رياض كاظم نايف187519212042100026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيمريم صادق حسين سلمان187520212042146068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيمنى سلطان خميس اسماعيل187521192042194086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيايه محمد لفته محمد187522112042080020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيحسين لؤي يوسف جاسم187523192041013014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمرتضى عبد الزهرة حسين عالوي187524222041036324

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب رشيد حميد حمود187525272042079063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيرهام عالء عبيد داود187526102042090047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيزهراء سعد داود سلمان187527142042109029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية جصان للبناتاحيائيفاطمه سعد علي غدير187528262042071025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائياسماء طلعت رمزي عبد الغفور187529192042137010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيسلسبيل معن علي عباس187530112042215186
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيحنين هادي ناصر جبر187531142042132025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيزينه عبد الرزاق نعيم عليوي187532142042225157

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيسجاد حمزة جاسم ثجيل187533122041031074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية كوثى للبناتاحيائياسراء عباس محمد كتاب187534232042305006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائينور نصار حسن شخير187535222042417087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيليث مزهر صالح حسين187536212041264028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيعباس محمود ستار جبار187537152041008027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائياحمد سالم خلف صالح187538192041011006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيشهد فاضل حمود علوان187539212042113025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية السدة للبناتاحيائيعذراء عبد الكريم خضير عباس187540232042110049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيابراهيم جمعه عذيب فالح187541262041012001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية النصر للبناتاحيائيايه محمد حريجه سلمان187542122042112028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيسارة احمد بكان عمران187543242042121169

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيغفران كاظم راضي عليوي187544142042224104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عدنان شاكر حمود187545192042191105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيزهراء مهدي خضير عبيد187546112042112038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيهبه سعد محمود كريم187547112042075084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية البخاري للبنيناحيائينادر سليمان مرعي حسن187548192041106057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيهبه محمد علي خضر عباس187549142042100159

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيميالد محمد ابراهيم عباس187550192042246098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية السجود للبناتاحيائيسجى عماد صكبان صالح187551142042065034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد عادل سلمان حبيب187552142041016102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الجبار حسين187553112042121057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيتيجان بشير خضير كاظم187554222042142018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيمنار هشام عبد اللطيف محمود187555122042108053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيمرتضى احمد عبد العباس حسن187556272041036098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيسجاد لطيف رشيد مرهج187557142041008041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية الحسين للبنيناحيائياحمد رحم علي راضي187558262041028008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية المسرة االهلية للبناتاحيائيايالف جبار محمد عجمي187559142042091005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيعمر فهمي عبد الغني ابراهيم187560212041044013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيرنده قيس عطوي عبود187561142042073057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي جاسم مطلك سيد187562122041007087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيسعدون صباح عزيز مطلك187563142041047067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء حيدر غيدان حسين187564262042250100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيمريم عبد الرؤوف عجيل طاهر187565142042085024
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيبنين محمد شاجي منفي187566262042087028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيشمس سليم جباري زغير187567152042054167

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيحكم حسين علي عبد الواحد187568102041020059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية العزة للبنيناحيائيصادق امين علي حسين187569262041007047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائياحمد علي حسين عباس187570132041023009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيكرار محمود عوده عيالن187571262041044037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمجتبى عباس جمعه عنبار187572282041001094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيساره سلمان عبد مهوس187573222042185073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائينبأ عامر حسن علي187574262042074120

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيكوثر عبد الحق فرهود عوده187575222042185103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيإيثار نذير أهليل جدوع187576262042251002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد كريم راضي عوده187577252041208039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور ناجي راشد راهي187578132042118280

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائينبأ جواد كاظم حمدان187579152042058094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغفران كريم حسن عبيد187580232042087254

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيروضه عباس كاظم زيدان187581212042201007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيعلي رضا رحيم حسين187582232041065028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيندى خضير عبد الحمزة حمد187583262042074123

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيشهد رعد عيسى غيدان187584212042098139

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيمصطفى عامر جابر حسين187585292041153207

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور582.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيمريم مؤيد عدنان ناجي187586132042071126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.9ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائياماني حسين جراد علوان187587222042421006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.8اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيزين العابدين احمد جدوع حسين187588272041005065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.8ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمصطفى عبد الرسول حنون عوده187589222041080045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.7ثانوية المتميزاتاحيائيزهراء محمد سعد فرج187590282042079025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.6ثانوية البتول للمتميزاتاحيائيزينب اياد رزاق عبد النبي187591152042057032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.2االعدادية المركزية للبنيناحيائيعباس علي خماس عبد الكريم187592132041010056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزينب كاظم فضاله لعيبي187593152042055068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمرتضى صادق حمود عبد الواحد187594152041006117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيطيبه رزاق كاظم حسن187595232042271519

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيعلي احمد حاتم رشيد187596212041081027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيتبارك محمد عبد عباس187597142042101009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد الصادق حاكم حسين مشاري187598262041005102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيأسماء حسن دانه صالح187599212042178001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمه حيدر حسين طالب187600212042139172
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيناديه يوسف احمد علي187601212042290105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيضحى محمد علي نايف187602112042121048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمؤمل خالد عبد طاهر187603262041048102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيضحى عباس حسين عبد187604222042125080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية طيبه للبناتاحيائينورالهدى عبدالحكيم حميد داود187605122042082041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيهيثم حازم جاسم كاظم187606272041045095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائياسحاق حسين فضيل سالم187607122041020021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيعذراء عباس علي ذنون187608152042040101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيعبد هللا نجم عبد الرزاق علي187609132041252077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية األمل للبناتاحيائيمريم عالء عبد الحسين عويد187610112042065157

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيتبارك حاكم غلوب محمد187611112042077015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيافراح عماد صبار اسماعيل187612232042128007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيابراهيم بهاء عبد اللطيف راضي187613272041001011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية االسوار للبناتاحيائيمريم عبد جابر راضي187614132042076032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزينب مازن عبد الحسين كاظم187615212042140122

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسنين كاظم صابر صكبان187616282041001030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية االمال للبناتاحيائيحوراء زويد نادر خضير187617142042108040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينور الزهراء كنعان علي عبد187618142042080078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيابراهيم علي نشمي محمد187619232041060001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيعبد القدوس جاسم محمد حسين187620132041026014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية حطين للبنيناحيائيعلي رحيم جمعه علي187621232041023019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيفيض قاسم سعدون حسن187622102042115116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيشهد حسين جهاد روان187623212042290067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيمريم احسان احمد صالح187624212042091142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمريم اسماعيل احمد حسين187625212042097110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيايه جليل خالد مولود187626212042142007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيهديل قيس غانم جاسم187627132042079062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيدعاء صباح نور هللا سلمان187628212042097039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيصفا نعمان لطيف حمزة187629232042117124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيعائشة خالد عباس حمادي187630102042118084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيطيبه راضي زغير نجم187631222042135156

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء راسم عبود وندي187632212042139086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيعلي عبد الوهاب كاظم محمود187633132041004033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزهراء طالب محمد عليوي187634222042185043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيتبارك كريم حسن ياسين187635122042230035
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيسامي منعم عوده صليبي187636192041001039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عالء عطا عبد187637142042149051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا رمزي محسن خنجر187638212041058019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيزهراء علي جوده عبود187639222042396028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية ربيع بغداد األهلية للبنيناحيائيسيف محمد مهدي عليوي187640132041051012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي احسان عبد خليوي187641262041038054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعلي صدام هليل حسين187642222041018070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيسنر نصير عبد المجيد موسى187643282042054019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيالحسن مرتضى مطر شجر187644102041026049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية المعالي االهلية للبناتاحيائينور وسام ابراهيم حمد187645192042141042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيعباس التقي احمد ابراهيم جواد187646222041065050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية بابل للبناتاحيائيبنين حسين عبود عناد187647212042141019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيكوثر وليد عبد الحسن عوده187648262042109089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيتبارك حسين مهدي كرم187649142042112017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيمصطفى محمد ياسين جعاطه187650112041018143

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيايهاب احمد جاسم حميدي187651112041204008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية االسوار للبناتاحيائيهاله رسن حمود سهر187652132042076035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيقوت القلوب ميثم كاظم علي187653252042097178

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية سارة للبناتاحيائيرواء صالح مهدي صالح187654212042123022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائييمان صالح محيسن دايح187655192041009354

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرغد غازي فهد حسين187656112042074028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزينب حمادي خلف سعود187657222042143193

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائينوره ضياء ناصر عيدان187658142042145269

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيساره علي عبد المجيد لطيف187659232042114074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية البيان للبناتاحيائيهاجر علي ياسين مطر187660102042096079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيسحر محمد خلف عطيه187661112042129034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائياحمد ناصر شعيبث عاشور187662222041035018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيفاطمه صفاء سالم نجم187663232042082067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيحوراء نصير غافل بخيت187664222042203012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه طه ابراهيم احمد187665152042047102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعمر ياسين طه عبيد187666192041020048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيهبه يوسف عبد الستار عناد187667212042145158

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيحواء داود سليمان نعمان187668212042146018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيهبة صادق عبدهللا مرموص187669192042217166

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعثمان محمد الحج عبد هللا187670192041009190
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتسنيم علي لطيف جاسم187671212042138035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيحوراء امجد حمود جودة187672152042051043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0الخارجيوناحيائيمحمد شاكر محمود عبود187673112041400069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيبراء محمد حمزه عبد الرضا187674232042115026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزينب فالح هادي خليفة187675262042120123

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيفاطمه ثامر خضير حمادي187676192042383133

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيفاطمه عالء رسول عباس187677192042316033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيبنين رائد حرب خلف187678122042104009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيشيماء لطيف عباس جاسم187679212042098147

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائياحمد ايوب عبد عون سدخان187680232041001001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائينور حميد راشد ذاجر187681262042112031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائياستبرق مجيد عزاوي احمد187682212042165009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيشمس ستار جابر ثويني187683132042100063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء ثامر حمزه يرس187684262042107065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيبراء محمود مهدي ثمن187685212042147041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياسماء محمد خضير علي187686232042119008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيطيبه محمد كاظم لفته187687132042077025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيألق غضنفر ثابت نعمان187688212042097002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية قباء للبنيناحيائيحسين علي عودة حسين187689152041010030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيايمان جعفر داود زباله187690112042075007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد حسين علي حسين187691112041018116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيطيبه مثنى حسب هللا جياد187692212042090122

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمقتدى يوسف كدر حسين187693242041019066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد عزيز كريم187694292042085170

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0اعدادية الماثر للبناتاحيائينجاة ماجد خليل علي187695152042051157

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزينب علي عرمان لفتة187696222042143207

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.8ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيزهراء عبد الرحيم علي حمزه187697272042077055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيدنيا قاسم علي جاسم187698132042121063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية النصر للبناتاحيائيمريم سالم خريبط كطامي187699122042112216

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينبأ علي عبد هللا سلمان187700132042118253

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزمن قاسم حسين حمد187701212042137073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيهديل كامل جوده ناصر187702222042141268

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه عزيز وجعان علي187703262042088134

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيامنه ياسين محمد جاسم187704102042090017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء رزاق سهيل داغر187705232042109079
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيمحمد علي حسين مصلح187706212041062048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبتول هاشم نعمه جالب187707142042140023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائياحمد شهاب احمد عبد الزهره187708232041044002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيعلي محمد دحام فارس187709212041274038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية فدك للبناتاحيائيتبارك جواد كاظم احمد187710212042156013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيكرار فارس عبد االمير محمد187711232041002213

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيسارة حسن زوير حسين187712282042070030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0الخارجياتاحيائيحوراء علي صاحب شلش187713132042401036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيسجى اسماعيل احمد عذوب187714212042099071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية الخطيب االهلية للبنيناحيائيمحمد حارث عبود صالح187715182041119053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيبدر عقال اسماعيل شاوي187716212041034016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيمريم محمد حسين حمزه187717182042392052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعامر ستار خليل علي187718212041007060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية البطوله للبنيناحيائيجعفر يحيى ضاري سرحان187719212041067004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية الفاروق للبنيناحيائيعلي جمعه حسن يعكوب187720212041068014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيضحى ذياب حمزه جاسم187721152042055083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيزينب حسين علي حسون187722122042230075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيآية شهاب علي وسي187723152042046006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيرجاء قاسم حردان حربي187724192042371044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك باسم عبد جاسم187725262042088041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائياحمد اسماعيل خليل ابراهيم187726192041007003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيحنين حسين علي محمد187727112042062024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمنتظر عادل حميد والي187728282041001127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية البيان للبناتاحيائيدعاء صدام كاظم صالح187729182042246013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيشمس الزهراء طالل ستار حسن187730152042054164

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيايات نوري هالل ضاحي187731222042424014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيضحى اسماعيل جسام حمود187732192042226081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيامير كاظم عودة عذافة187733102041015009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيمعاذ ناجح ابراهيم خليل187734182041151087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيحيدر احمد نجم عبود187735142041030017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبنين هاني بلكوت داود187736222042204044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائياسراء خضر محمد يصغ187737152042046016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيعباس كاطع هاشم سدخان187738222041307086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيزينب علي حسين علي187739212042104024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الوطن للبنيناحيائيعبد هللا احمد رزوقي محمد187740182041029011
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائينبأ احمد حسين جاسم187741112042077077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيعباس باسم محمد مزبن187742232041178020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور الهدى رشاك حمزه مشجل187743112042076179

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية اسباط الوارث األهلية للبنيناحيائيحسين مقتدى ظاهر حبيب محمد187744272041133009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائياحمد ماجد حميد صالح187745102041041011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمحمد حسن خلف تويلة187746222041051095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيسجاد نزار حسين علي187747222041021067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيساره عبد هللا ظاهر نصيف187748212042105062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيعادل حكمت عادل محمد187749272041027036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيمحمد حسن جاسم عبيد187750192041006056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيحيدر خالد عبد طاهر187751262041001066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيشكر برهان شكر محمود187752212041282043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائييوسف كتاب حامد عبد الغفور187753122041020142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحنين محمد حسين علي187754142042111066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية حماة للبناتاحيائيزينب صدام هادي حمزه187755112042084097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيعذراء محمود ستار ناصر187756152042080250

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيعذراء علي زامل جبر187757152042047089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمحمد قحطان هاتف علوان187758212041007109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةاحيائيسرى ثامر منصور حسين187759212042202004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائياماني حسن هادي جاسم187760102042221013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمنتظر عبد الناصر جهاد عريبي187761142041018191

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيسرى مهدي صالح عبد هللا187762212042151033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية تماضر للبناتاحيائينور ماهر محمود نصيف187763212042091168

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيسجاد رائد عبد المحسن جابر187764142041011063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية عطر الجنة للبناتاحيائيخديجه ناصر محمد ناصر187765112042144006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيسماح قدوري سلمان جدعان187766212042146035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيحنان جالل جاسم محمد187767132042070060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيحسين علي حسون شليبه187768142041003034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيطيبه ناجي علي حنين187769222042421089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الروابط للبناتاحيائينور جمال ناجي طراد187770192042229099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائينور الهدى عبد الواحد بالسم جاسم187771112042116040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيتقى حسن زغير جاسم187772152042080053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائينبأ نجم عبد هللا زغير187773142042109070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيحنين صباح سعيد عبيد187774122042106028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيمصطفى خالد مصطفى محمد187775112041033022
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيقصواء باسم مهدي صالح187776142042086051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائينور محمد سهيل جالل187777112042124027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الحي للبناتاحيائيآيه حيدر عبد الواحد جابر187778262042107009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيايناس خليل ابراهيم مطر187779102042109016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيهاجر محمد لفته سلمان187780132042117272

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية سومر المختلطةاحيائيزينب محمد عبد هللا بريسم187781212042072002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيزينب محمد علي سايب187782152042056059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائينبأ ياسين محمد خميس187783212042107060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائينور المنتظر ضياء زكي عباس187784262042251062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيفاطمه عباس فاضل حمودي187785182042236103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيهديل قاسم ابراهيم خلف187786212042109096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية المكاسب للبنيناحيائيحسين علي عاشور محمد187787272041003017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمرتضى علي جاسم نويح187788262041001194

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائياحمد حازم يوسف جواد187789222041035004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعلي قاسم عواد لفته187790212041038060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية الكرادة االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم ابراهيم محمد187791142041178022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائياحمد ستار علي فرج187792212041085010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية الخورنق للبنيناحيائيعبد العزيز سالم عبد الرحمن محمد187793122041028015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي جاسب نعيمه عطيه187794222041002184

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيامير فارس عبد احمد187795212041273016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي حسين محمد187796222042135181

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيهمام باسم عبيد عالوي187797122041020132

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين عالء حسن عبيد187798272041002043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية حنين للبناتاحيائيزهراء رسول عبد الحميد عباس187799132042104030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء عباس علي ذنون187800152042046071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيحيدر قيس حيدر جعفر187801142041019027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيمرتضى نهاد جاسم محمد187802242041207157

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية النصر للبناتاحيائيحوراء قاسم محمد سلمان187803122042112058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية الشهيد عون للبنيناحيائيسيف الدين رعد محمود كاظم187804212041050012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائياحمد عدنان خضير عباس187805112041016013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعبد هللا كريم مدلول جبر187806252041009149

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0ثانوية فدك للبناتاحيائيمالك امير ساجت مراد187807142042070123

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية قباء للبنيناحيائيضرغام صالح جمعة رشك187808152041010049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي هيثم جاسم محمد187809262041001143

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيسمية ستار محمد علوان187810112042068049
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور580.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيبرهان قحطان ياسين حسين187811212041004027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور579.8ثانوية المتميزاتاحيائيامنه عماد صباح حمودي187812132042108004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور579.8اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيامير عمار غني هادي187813272041005021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور579.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيآيه حيدر عبد الوهاب عبد الرزاق187814132042121004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور579.4ثانوية الكوثر للمتميزاتاحيائيفاطمه ماجد عبد علي مشحوت187815122042109131

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع591.0ثانوية الوفاء للبناتاحيائيدعاء حمزة ويس عاكول187816192042241020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع590.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيزينب مخيبر عساف جياد187817192042217069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع590.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيضحى عادل فرحان حديد187818192042175065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع588.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائينبأ عمر فواز كردي187819192042189199

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع587.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيبشرى عماد حماد جاسم187820192042177005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع586.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيسرى عدنان غريبه علي187821192042217084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع586.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيايمن محمد ابراهيم ياس187822192041009062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع586.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيسندس ماجد حسين علي187823102042119053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع586.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيفاطمه جميل عبدالقادر مزيد187824192042175074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع586.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائينمارق علي حنوش حمد187825192042137069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع585.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيمريم احمد دحام خلف187826192042229086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع585.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيسرى رياض عبد محمد187827192042186037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع584.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائيسامح خالد صالح علي187828192041065013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع584.0ثانوية النور للبناتاحيائيصفا محمد عواد محل187829192042237013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع584.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعبد هللا احمد يوسف علي187830192041026031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع582.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيسجى ربيع صبار خليفه187831192042217079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع581.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيكريمة حسن علي مهيدي187832192042162068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع580.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيعمر صايل عويد عليوي187833192041015049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع579.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيبراء محمد ذيب عبدربه187834192042197012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع579.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيميالد صالح دلف ابراهيم187835192042217148

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع578.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيعاصم علي عزيز مشل187836192041003039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع577.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيغفران محمد عباس خلف187837192042185058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع577.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيسهى خميس علي عبيد187838192042369212

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع575.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيغفران علي محسن حسون187839192042217113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع575.0اعدادية االمل للبناتاحيائيسجى ثائر شهاب احمد187840192042195063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع575.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائياسماء سالم حامد بطين187841192042397005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع575.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيايمان عباس محمد حماد187842192042173006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع574.0اعدادية السالم للبنيناحيائياحمد حميد طه علي187843192041058003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع573.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيهبه عبدالسالم محمد حسين187844192042229110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع573.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيمريم خليفه جواد رشيد187845192042201022
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع572.0ثانوية التهذيب للبنيناحيائيعالء حامد سامي محمد187846192041073006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع572.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيايه عالء حماد علي187847192042159015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع572.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعيسى محمد طه عزيز187848192041007113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع571.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيفاطمة خالد عبد هللا خلف187849192042246088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع571.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحسن كريم عبد هللا خلف187850282041151064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع571.0ثانوية االنتصار للبنيناحيائياحمد هيثم صبحي احمد187851192041123001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع570.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيموده خالد عبد هللا صالح187852122042094258

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع570.0اعداية المعراج للبناتاحيائينسرين ابراهيم حسين غزال187853102042113095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع570.0اعدادية هيت للبنيناحيائيحارث مثنى داود سلمان187854192041014025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع569.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيجهاد مهند جهاد سلمان187855102041026063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع569.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائياسيل ذياب احمد محمد187856192042197003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع569.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائياسراء صفاء فليح حسن187857192042178003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع569.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيمصطفى ناهض محيل حمادي187858192041019070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع568.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيحوراء سالم عبد الخالق عبد االمير187859102042139011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع568.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيعبدالرحمن هادي كرجي محمد187860192041316014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع568.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائياحمد رياض نواف سرحان187861102041013009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع567.0ثانوية السياب للبناتاحيائيرجاء عدنان حمادي عبد هللا187862102042077036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع567.0ثانوية الرشاد للبنيناحيائيبالل سامي جتاب جلوب187863192041050007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع567.0ثانوية الرمادي للبنيناحيائيوسام اركان حرب محمد187864192041001107

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع567.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيحسين علي سرحان علي187865192041007044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع566.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيرقيه سبتي معجل زعال187866192042194044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع566.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيأوس زياد خليل ابراهيم187867192041009003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع566.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيعبد هللا عادل محمد خلف187868192041003054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع566.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيايه حسن احمد علي187869102042111007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع566.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيافنان عدي حسن محمود187870102042110007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع566.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمحمد محمود دايح حسن187871192041011116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع566.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد عدنان فهد فياض187872192041125006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع565.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيريام ماجد محمود احمد187873192042246055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع565.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيمحمد كمال علي صالح187874192041106049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع565.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيزينه محمد جميل صالح187875192042384014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع565.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيزينب ماجد حسين عاصي187876192042246062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع564.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيساهر حسن عبد العزيز محسن187877112041156038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع564.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيشمس محمد بهاء الدين خليل187878102042091061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع563.0اعدادية هيت للبناتاحيائيايات حازم عبدالعزيز ذيب187879192042196015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع563.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيسناء سرحان حمود عواد187880192042371064

صفحة ٥٣٦٨ من ٦١٩٥
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع563.0ثانوية اسيا االهلية للبنيناحيائيعبد هللا زياد عبد هللا عبد187881192041126005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع563.0ثانوية الطموح للبناتاحيائيايناس نايف حسين محيميد187882192042227004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع563.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيهبه عبدهللا خلف مطلك187883192042208057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع563.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد علي ضباب مسلط187884192041009281

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع563.0ثانوية السنابل المختلطةاحيائياساور عماد عواد جاسر187885192042284001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع563.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياسامه ياسين حمد علي187886192041009050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع562.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيمحمود خليل ابراهيم احمد187887192041006068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع562.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيايه ابراهيم كسار عبد187888192042162014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع562.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيايه محمد حميد داود187889182042183024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع562.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائيصهيب شهاب احمد صالح187890172041023052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع562.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائينور الهدى حيدر جليل جاسم187891142042194067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع562.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيصفا خليل ابراهيم حميد187892192042186047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع562.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيمحمد احمد بشارة محمد187893112041020073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع561.0ثانوية المعارف المسائية للبناتاحيائيهبه عبد الرحمن محمود موسى187894172042371294

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع561.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيايمن حميد رشيد احمد187895212041058004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع561.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد صدام حسين احمد187896192041104029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع561.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيتبارك حميد حرج محمود187897192042182006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع561.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد غازي نصار حمد187898192041007142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع561.0اعدادية الصقالوية للبنيناحيائييونس سعد محمد مطلك187899192041028045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع561.0ثانوية القدوة الحسنة للبناتاحيائيسجى صدام هزاع زعيان187900192042244003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع560.0اعدادية بلد للبناتاحيائيسرى احمد علي جواد187901182042176120

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0اعدادية هيت للبناتاحيائيبلقيس ياسر مجيد حنوش187902192042196022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0ثانوية الزقورة للبناتاحيائيسبأ سلمان دايح عويد187903112042140018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0ثانوية التسامح للبناتاحيائياميه هاني خلف حسين187904192042221003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيضمأ سعد سامي معجل187905192042246075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتاحيائيساره خالد عبدالرزاق علي187906192042168015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع559.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيتحسين فالح حسين مشعان187907192041015022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائياسحاق منعم حميد اسماعيل187908102041041016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائينيره صادق حسن علي187909322042030040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيرقية اسماعيل عبود صالح187910162042218033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0اعدادية النور للبنيناحيائيعلي صالح احمد حسن187911122041026109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0اعدادية حديثة للبناتاحيائينمارق ايسر سعيد عبدالمنعم187912192042199042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0ثانوية الزقورة للبناتاحيائينوره شامل كامل فياض187913112042140035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع558.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعامر احمد حسن اسماعيل187914102041041036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع557.9ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيارشد ناصر جميل محمد187915102041028031

صفحة ٥٣٦٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0ثانوية السنابل المختلطةاحيائيسعد خالص سعد ختالن187916192041284007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينور سعد عبد الحسين محمد187917112042067154

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمحمد برغش سبتي حمد187918192041071050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائينور عالء حسن خايف187919232042142315

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع557.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيبشير عجاج خلف حسين187920192041066044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيهمام محمد خلف صالح187921112041020106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيايمن حسين علي سعود187922192041028006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعمر غدير عباس محمد187923192041125024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيداود يوسف داود سلمان187924192041066061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0اعدادية جعفر الطيار للبنيناحيائيمروان حامد مخلف فياض187925192041054015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعمار عزيز عبد عبيد187926102041009037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمحمد عباس فاضل فياض187927192041012050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع556.0اعدادية السالم للبنيناحيائيبهاء ناجح علي ذير187928192041058008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيماهر حماد عكاب عبد هللا187929192041009240

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمحمد فؤاد عبد هللا سويدان187930102041017091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيآيه سعد الطيف حسن187931192042198007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0اعدادية االيمان للبنيناحيائيحسن عكوب اسماعيل فهد187932192041063008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيزينب زيدان اسماعيل عوض187933192042152017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع555.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعمار محمود بداع جياد187934192041007102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيعلي عز الدين محمود ابراهيم187935172041007117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيسارة حميد مخلف طلك187936192042162040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيميمونه عدنان محمد سعيد عبد الجبار187937312042047186

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0اعدادية هيت للبناتاحيائياسيل محمدامين ياسين جلوب187938192042196007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0ثانوية الصقر المسائية للبنيناحيائيعمران محمد احمد علوان187939102041208043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائينور نافع خلف فرحان187940192042397026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع554.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيورود مؤيد خليف عطيه187941232042093192

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع553.0ثانوية معاوية بن ابي سفيان للبنيناحيائيمؤيد خلف حميد حمد187942182041054027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع553.0اعدادية حماة للبناتاحيائيايالف اياد خلف عباس187943112042084026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع553.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيايه جمعة صالح فرحان187944192042159003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع553.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيغفران احمد حزام محمود187945192042150035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع553.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيخوناو عمر حسن محمد187946202042364006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع553.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائينسرين احمد محمود فتحي187947172042357781

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع553.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيياسر محمد جبار مخلف187948192041095091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع553.0ثانوية البيادر للبنيناحيائيمحمد فاضل جهاد كاظم187949192041094014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع553.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيامنه نزار وحيد ناصر187950232042131009
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع553.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمحمد احمد علي ابراهيم187951192041020050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع552.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائياحسان سالم عبد هللا عبد187952202041011004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع552.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيساره محمد خضير محمد187953192042246065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع552.0ثانوية راوة للبناتاحيائيهاجر مسلم احمد حسين187954192042145054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع552.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد جمعه كمر عاجل187955192041007124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع551.3ثانوية الرمادي للبنيناحيائيياسين ماهر ستوري ابراهيم187956192041001111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع551.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائياسامه صائب غالب سلطان187957192041020009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع551.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيرحمه يوسف ياسين محمد187958172042288095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع551.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيرفل باسم عبد هالل187959192042186025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع551.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيحمزة وحسن حبيب مصيخ187960102041022036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع551.0اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيعلي جمعه احمد محمد187961102041024032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع551.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائييوسف خميس عبد جهام187962192041044024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع551.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيالهام فيصل صيهود صبار187963192042397009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع551.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي صافي كريم نجم187964232041060090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع551.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيغدير صالح شكور احمد187965212042178182

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع551.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيعلي حسن عبد اللطيف حميد187966212041273050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع550.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيمريم عالء صبار توفيق187967102042083014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع550.0اعدادية توركمن ئيوي للبنيناحيائيسيف عباس زين العابدين ابراهيم187968202041051009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع550.0ثانوية البدور للبناتاحيائيشهد اسماعيل وحيد ناصر187969232042085014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع550.0اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيانور شياع مرير خرميط187970192041028005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع550.0اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيحمزة محمد جدوع ياسين187971212041028013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع550.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائياسراء فاضل بزيع حمود187972192042397004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع550.0اعدادية هيت للبناتاحيائيكوثر مهدي صالح جاسم187973192042196087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع550.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمحمد عبد الزهره شهيد علي187974272041010169

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع550.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد الخالق راشد حسن اسماعيل187975102041022045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع549.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمخلد دفاع حمد حمود187976222041091190

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع549.0ثانوية امنه بنت وهب للبناتاحيائيحنين نعمة نايف شيحان187977192042260008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع549.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيحيدر صباح طالب جاسم187978232041049025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع549.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر جواد جهاد187979232042304100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع549.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمروه مهند عذاب حسن187980192042193099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع549.0اعدادية الموفقية للبناتاحيائيمريم توفيق طالب تركي187981262042093047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع549.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيمؤمل نزار باقر محمد187982242041202109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع549.0اعدادية البخاري للبنيناحيائيعبيده ملحم محسن عماش187983192041106029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع549.0ثانوية العباس للبنيناحيائيمحمد حسن عذاب عبود187984272041043014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع549.0اعدادية هيت للبناتاحيائيمدينه مشعان عبد جاسم187985192042196090
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع549.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيزياد علي ابراهيم حمادي187986192041027009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع549.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد حسين علي محسن187987222041010164

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع549.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائينمارق سالم مطلك حسن187988192042383165

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع549.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائيعبد هللا اديب جابر محمد187989192041070028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع549.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيطيبه دليمي ياسين محمد187990192042178047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع549.0اعدادية كبيسة للبنيناحيائيمحمد عدنان رجا جبر187991192041017020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع549.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيلمياء مطر حمد احمد187992192042371089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع548.0ثانوية بالل للبنيناحيائيوسام رعد عبيد شكر187993102041055050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع548.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيمحمود جنكيز محمد عزيز187994202041001218

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع548.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمحمد هادي عطيه عبد علي187995272041005163

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع548.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيجيهان عادل ثامر سعود187996222042321040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع548.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيحسين محمد كاظم ناجي187997232041177010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع548.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي احمد ساجت نومان187998242041036093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع548.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزينب ياسر خضير محمد187999262042107101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع548.0اعدادية الكوت للبنيناحيائياحمد جبار صكب عنيد188000262041001007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع548.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيمصطفى صالح جاسم محمد188001262041033128

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع548.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيزيد علي هادي ليلو188002252041014065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع548.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيبيداء سعدي كسار فرحان188003192042243011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع548.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيآيات ناجي كاظم عبود188004262042102007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع548.0ثانوية المعلمين االهلية للبنيناحيائيعباس طاهر اسماعيل طاهر188005142041056003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع548.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيرسل نكيد عزيز كاظم188006212042170043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع548.0ثانوية اجحلة للبنيناحيائيهمام جمال عبد علي188007172041043009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع548.0اعدادية غماس للبنيناحيائيمسلم رسول عبد هللا سويد188008242041016100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع548.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء حسين علي زغير188009262042107067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع548.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيمرتضى نعيم حمزه مطرود188010222041033157

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع547.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين حميد جبر سباهي188011222041002076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع547.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيضرغام جوده هواش عجه188012272041034044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع547.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيبنين داخل عبود كناص188013232042081011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع547.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمنهل جاسم نعيمه اكزير188014222041002372

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع547.0ثانوية معاوية بن ابي سفيان للبنيناحيائيضياء صبار علي محمد188015182041054019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع547.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيطه محمد ابراهيم ماو188016222041010079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع547.0ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيهدى كاظم عيدان فرهود188017232042186008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع547.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب غني طاهر عبد الحسين188018222042204131

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع547.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيزهراء عبد الهادي رشيد محمود188019242042130069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع547.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد علي عبد الحسن جبار188020252041031645
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع547.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد محمد هداب188021102041017040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع547.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيشفاء كاظم وداي غاوي188022242042220519

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع547.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد طارق خلف ربيع188023192041007133

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع547.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيحوراء محمد رشيد غاني188024222042161033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع547.0اعدادية الشموخ للبنيناحيائيسالم عارف نواف عبيد188025192041053015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع547.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيعبد هللا بهجت لفتان عبيد188026192041060026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع547.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيمحمد حامد عبيد حسين188027192041316026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع547.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيدعاء عبود حسين نجم188028112042133021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع547.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيسجاد محمد صالح خزعل محمد حسين188029272041002079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع547.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيمريم محمد عبد هللا جاسم188030172042280118

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع546.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائياحمد جبار مالك عريبي188031242041008005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع546.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائياحمد عبد هللا صاحب مهدي188032242041168003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع546.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقية محمد علي محمد188033242042189023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع546.0اعدادية عفك للبنيناحيائيمرتضى محمد علوان عبد188034242041011070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع546.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عدنان راضي عايد188035222041003329

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع546.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائياية طالب محمد نجم علي188036202042352012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع546.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيندى صالح غميس ناهي188037222042204205

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع546.0ثانوية صدى االبداع االهلية للبناتاحيائينور الهدى بشير احمد محمد188038182042388014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع546.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيهشام ناصر ياسين حمود188039202041001254

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع546.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيزيد اسعد بشير جمعه188040192041066066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع546.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي وسام جاسم محمد علي188041222041002240

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع546.0اعدادية اشور للبنيناحيائيمحمد حازم شاحوذ جاسم188042172041147034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع546.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيخطاب عمر طه اسماعيل188043192041071025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع546.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيعباس احمد عبد مظلوم188044232041006075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع546.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيمقتدى حامد ناصر حسين188045232041005144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع545.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيزين العابدين محمود صافي هندي188046232041227010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع545.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعمر عامر جاسم محمد188047192041007109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع545.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائياحمد عباس حسين عبود188048262041012007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع545.0ثانوية البشائر للبنيناحيائيباقر جابر صبر شنان188049232041028005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع545.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي نبيل يحيى عباس188050262041027104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع545.0ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيابراهيم عبد القادر علي حسن188051212041235001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع545.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيياسر خليل عبد هللا مهيدي188052192041009349

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع545.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيانور مشعان محمد فزاع188053192041015017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع545.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيانس ضياء طلب عنزي188054192041006010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع545.0اعدادية المربد للبنيناحيائيعلي جمال خلف صالح188055192041056025
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع545.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمؤتمن جاسم محمد جبر188056232041002218

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع545.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيثابت احمد تكليف رحيم188057242041202023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع545.0اعدادية الحي للبناتاحيائيساره أسعد جميل عيسى188058262042107102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع545.0ثانوية عفك المسائية للبنيناحيائيامير خضير عباس عبد188059242041208005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع545.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيشهد جبار جواد كاظم188060242042101081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع544.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيبهاء حسن رهيف عريان188061262041020007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع544.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيمرتضى نعمه جرد حسن188062232041051161

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع544.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائياسحاق كاظم عباس داود188063272041035006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع544.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيغفران هيثم رجب احمد188064192042147042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع544.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيمحمد قاسم سلمان عكروش188065242041152047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع544.0اعدادية صاحب البراق للبنيناحيائيطه سعد جميل عبد هللا188066102041035012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع544.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيابراهيم احمد محمود عبد188067202041048002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع544.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيدوار عدنان محمد كريم188068202041312049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع544.0اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيعبد الجبار رياض نجم عبد هللا188069102041024023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع544.0اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناحيائيوليد عمار عبد حمادي188070192041045015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع544.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء حميد صالل عطية188071232042080055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع544.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمرتضى سعود سلمان مهاوش188072222041011059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع544.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيغيث اسامه وادي ناجي188073212041010078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع544.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر سمير سعيد يونس188074172041351531

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع544.0ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيحسن احمد محمد عبد الحميد188075142041034004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع544.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيمصطفى قاسم سعيد يحيى188076232041049059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع544.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيزياد تحسين حبيب حمدان188077212041065042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع544.0ثانوية الربيع المختلطةاحيائيفؤاد عبدالقادر مخلف فرحان188078192041295014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد احمد صدام غضيب188079222041003288

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0ثانوية اصحاب الكساء للبنيناحيائيميثاق جبار حسين كاظم188080242041156023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيعلي عنيد نعيمه موزان188081262041152024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيسجاد شاكر عبار ثجيل188082222041067054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه داخل عبد سمسم188083242042114103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيطيف طالل علوان عبد الغني188084192042151029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيعلي راهي مراد بوضان188085242041019030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنيناحيائيمحمد سامي حميد مضعن188086192041340074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيكرار رياض سالم حسوني188087262041059079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين علي عبد نور جحش188088242041010042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي عارف جحيل جايد188089222041091133

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيامجد راضي مديد منيجل188090242041164004
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيدرع منذر جاسم بريسم188091102041041030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد خالد ظاهر حداد188092222041017087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيمحمد صادق خشمان فرحان188093192041341166

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي محمد رحيم عيسى188094212041052086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0ثانوية الشنافية المسائية للبنيناحيائيجعفر داخل تركي كاشي188095242041205003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمصطفى شهيد فرحان عفات188096222041098188

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيميقات هيثم رجب احمد188097192042147048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمؤيد علي كاظم عباس188098222041004049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيتقى فرحان مخلف حسن188099192042178014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0ثانوية وانة للبنيناحيائييونس جاسم محمد يونس188100172041093029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيايوب عامر احمد جاسم188101212041282024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيزينب باسم محمد عبد هللا188102262042081030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمجتبى ناصر حسين علوان188103252041031543

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعمر خليل جاسم محمد188104202041013054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيمحمد عبد هللا خضر فارس188105172041224050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع543.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيذو الفقار طاهر يحيى علي188106192041114038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.2ثانوية المتميزيناحيائيعلي سعيد وناس كاظم188107242041041063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حميد عكاب حسين188108222041002195

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيعلي محمد رشيد شري188109222041302053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمحمد عبد الجبار هويدي صافي188110222041036298

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيآيات جميل كاظم حسون188111222042439002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائييوسف كريم كاظم عبيد188112232041167053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيرامي طارق عزيز ابراهيم188113172041028067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحيدر رياض حمزه زغير188114252041001100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيتحسين عزيز محمود سلطان188115172041005016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيانتظار عبيس جاسم راشد188116232042115014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيليث رباح كريم جاسم188117212041054119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0الخارجيون - ايمناحيائيعلي نورالدين محمدعلي احمد188118172041400099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائينعيم ديثان كتاب عبد188119292041005161

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائياحمد جاسم محمد عزم188120182041009003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعلي محمود حسن خليل188121212041005107

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحوراء محمد شويش عبيس188122232042127028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيشهيد خالد جهيد كاظم188123222041096018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيهدى علي غضبان سالم188124212042151057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيكرار عدنان زباله حسين188125272041015047
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيحسين زينل سعدون علي188126172041066014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائياحمد سعد يوسف بكر188127202041259025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيايمن باسم محمد دوخي188128232041181006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0ثانوية ام البنين للبنات للنازحاتاحيائيزينب رسول منصور حسب هللا188129202042167009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد هللا ثائر عراك جاسم188130102041022048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية سبأ المختلطةاحيائيسيف محمد عطيه حسون188131232041191013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعمر براء كاظم عبد هللا188132212041272194

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيليث محمد حميد هارون188133212041063056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيامجد اياد علوان احمد188134212041063010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد ضياء عيد مهدي188135192041026012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية ابي تمام للبنيناحيائيسلطان طه سلطان محمد188136172041010012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائياماني محمد خلف بوكان188137182042163002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبنيناحيائيعمر عماد خلف علي188138182041149041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد فاضل هاني كاظم188139232041017145

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0ثانوية الباقر للبنيناحيائيحسين عباس محمد حسين188140232041046011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيمحمد حامد عبيد نعمه188141222041077168

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمد زكي ايوب محمد زكي عبد هللا188142172041124132

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيغصب حميد سلمان عبود188143232041252189

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0النصر النموذجية للبنيناحيائيبكر معتز ابراهيم محمد188144312041024037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائياحمد هشام عبد الجبار محمد188145172041023008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيمعتصم جميل عناد شهاب188146202041094019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائياحمد حاتم احمد حمادي188147102041041008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيرقيه جبار هادي فنر188148242042080043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعباس ثويني جمين منصور188149222041036160

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية النور للبناتاحيائيدعاء فياض جويد رباط188150222042156083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيحسين سعيد هويش صلبوخ188151222041057005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0ثانوية المنصورة المختلطةاحيائيحازم فالح حسن دغماث188152222041283001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيمحمد رياض زناد صيهود188153232041059078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيفتحي عمر محمود خضر188154172041350269

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعمر ذنون يونس ابراهيم188155172041018132

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيمصطفى حكمت علي هادي188156212041282113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع542.0ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيعبد هللا عناد احمد كاظم188157112041204038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.4ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيزهراء حسين كاظم عبد هللا188158222042112034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيطيبة عقيل حمزة عبود188159232042106057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمسلم كريم خضير جبر188160252041045173
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيحسين بهجت عواد خلف188161192041060012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0ثانوية كفري المختلطةاحيائيعمر غزوان علي عبد هللا188162322041040015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائياحمد حسين كاظم صالح188163232041257008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيسجاد علي شعير عبد الحسن188164222041046037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائياحسان عبيد سلمان شوكان188165222041363002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيفردوس عبدالباسط عبدالمحسن خلف188166192042243050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد القادر محمود عدنان هاشم188167212041005070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيمحمد ميسر علي مصطفى188168172041351740

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيطيبه حسين فاضل احمد188169242042093121

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد صابر شهاب احمد188170202041304108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيحسين عطية كاظم عبد الحسين188171242041035035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0ثانوية طلحة بن عبيد هللا للبنيناحيائياحمد عامر ابراهيم احمد188172172041076001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيضحى صبحي عبار جواد188173212042160028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيميمونه حسام محيسن علي188174192042175084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزينب سالم نجف عبد الحسين188175252042086072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0ثانوية عدن للبنيناحيائياحمد يوسف احمد عبد هللا188176202041084014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية سومر للبنيناحيائيجعفر راضي بوهان بريج188177242041009026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحمد علي حسين مزهر188178262041011166

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية القدس للبنيناحيائيسيف صالل عباس دويش188179232041055023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية المنار للبنيناحيائيتبارك عبد االمير جاسم محمد188180222042095008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائياحمد محمد محمود احمد188181172041351097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد ضياء ابراهيم هالل188182192041007132

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيرامي علي احمد خلف188183212041009079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0ثانوية النورين للبناتاحيائياالء سلمان محمود عزيز188184242042138002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمصطفى يونس طه محمد188185172041018188

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيهدى مؤيد ابراهيم ناصر188186192042226151

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0ثانوية المختار الثقفي المختلطةاحيائيحوراء محمد جبر شنيور188187242042160013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيعلي هادي داود علوان188188222041046060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الباري فاضل جبر188189232041071074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيعلي صباح احمد عكلة188190172041353044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد الرحمن يونس حسن جاسم188191102041022047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمنتظر عادل احمد محمد188192242041001309

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيبراء خالد اسماعيل صالح188193192042175011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0ثانوية ابو جربوعة للبنيناحيائيبكر غريب داود حسن188194172041196005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيرحمن باسم عزيز رحيم188195292041005050
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية سومر للبنيناحيائيمحمود كاظم عباس شنان188196242041009134

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسين ثابت رحمان حبيتر188197252041150084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيذو الفقار فواز شمخي جابر188198242041034025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية حوض ٦ للبنيناحيائيمحمد اسماعيل محمد خلف188199202041033010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0ثانوية المجد للبنيناحيائيمحمد ناصر راضي كريم188200232041025048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء عدنان جالب جياد188201242042220354

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيياسر وليد حمد هناوي188202212041009270

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعباس غفار طاهر علي188203222041077091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع541.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيسجاد محمد جاسم كاظم188204232041166023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيعمار عباس ناصر عبيس188205242041013104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0ثانوية الرحالية المختلطةاحيائيعبدهللا غازي عزيز خشمان188206192041274011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيحسين عامر حسين علي188207202041025023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية النصر للبنيناحيائيامير كاظم حميد خضير188208242041064009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية النضال للبنيناحيائيوليد خالد عبد المهدي عبد هللا188209242041014054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيسجاد كريم ظاهر محسن188210252041150166

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية االمام للبنيناحيائيكرار حيدر عباس حمد188211232041013061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعبد الرزاق عبد هللا جميل منصور188212202041259138

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبد هللا سوري ياسين حسين188213192041004034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيعماد خالد شهاب احمد188214262041049027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيساره مهند حمادي كاظم188215242042080075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمهدي هاشم علي مهدي188216212041038092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد تحسين علي ياسين188217212041004128

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيخضر عادل عيدان خضير188218212041205004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيقحطان غازي سالب حبيب188219202041250125

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0ثانوية نوح للبنيناحيائياحمد مالك اسماعيل عبد هللا188220212041053010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيبهاء عمر عبد العزيز احمد188221192041114030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيمصطفى جاسم أنصيف عبد188222182041146036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيمصطفى عصام رحيم جميل188223262041033130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0ثانوية مارب المختلطةاحيائيعقيل احمد مشعان كاظم188224242041159012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعبد الرحمن قحطان احمد ابراهيم188225202041022055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيمصطفى عماد عبد علي عبد العباس188226252041152085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيهاني رزاق سعيد مهاوش188227222041100075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعلي باسم محسن جبر188228232041008109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيمصطفى عادل داود سلمان188229212041013149

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية الفلق للبنيناحيائياحمد محمود لطيف فليح188230212041023005
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيحيدر عبد كاطع عبد هللا188231222041021052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائيرامي مهدي صالح ولي188232172041171005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0النصر النموذجية للبنيناحيائيعبد الواحد بهاء عبد الصمد بهار188233312041024096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيكاظم حسن علوان عيال188234262041019038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمحمد كاظم فرحان وزير188235242041008108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية النصر للبنيناحيائيحسن عباس واشي ناصر188236242041064018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية الراية للبنيناحيائيعمر رعد يونس جارو188237172041025043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيبنين حاكم عظيم حسون188238242042121046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0ثانوية معاوية بن ابي سفيان للبنيناحيائيامير غازي طلب علي188239182041054005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيمصطفى دلف مجبل احمد188240182041005031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0ثانوية معاوية بن ابي سفيان للبنيناحيائيثابت عبد الحافظ عبد الرزاق صالح188241182041054007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيرقيه محمد سلمان راضي188242232042172012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمحمد نصير نعيم علوان188243192041071062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيمنتظر حسين كاظم عبود188244232041282109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0ثانوية مجمع برزان للبنيناحيائيمجبل علي سليمان عبد الرحمن188245172041106005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0ثانوية عفك المسائية للبنيناحيائيغافل ماجد غافل مرهون188246242041208035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0النصر النموذجية للبنيناحيائيحسين رعد هاشم محسن188247312041024044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيعلي سعد ابو شنه ناجي188248272041001199

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيازل ظاهر حبيب عبد الحسين188249242042121005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنيناحيائياحمد محمد شريف كريم188250202041030020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيصادق جبار قاسم راضي188251262041209091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا كريم احمد سلمان188252212041058021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيسجاد كاظم دخيل نبهار188253242041152023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائييوسف حازم هادي مهدي188254252041150446

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيألياس أحمد محمد درويش قادر188255202041377006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيصفا احمد جبار مسير188256232042271489

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيجواد كاظم ناصر شاكر188257262041209033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيحسن راتب جبار لفته188258242041201062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيعلي مازن مهدي حسن188259212041063051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائيمنار ابراهيم عبدهللا حسين188260172042362078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيمصطفى صادق حسين حمد188261242041204133

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع540.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيعبد القادر جمال حامد احمد188262212041262009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع539.2ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيجعفر كريم جاسم جياد188263242041076024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع539.0اعدادية االمام للبنيناحيائيعلي حسين حامد حسن188264232041013047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة592.9ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعادل عمر محمد امين عبد القادر188265132041020084
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة590.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيثناء عباس خضير سلمان188266212042136033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة589.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتبارك عبد الكريم حسن كاظم188267212042090041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة588.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيسارة عالء عريبي سبع188268212042095029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة588.0اعدادية بابل للبناتاحيائيهاجر مازن عبد هللا عبد188269212042141099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة588.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيصفا ناذر احمد بكر188270212042090116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة588.0ثانوية الحداثة للبناتاحيائيطيبه عبدالكريم عايش مخلف188271212042115018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة588.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيسبأ صدام كريم محمد188272212042094075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة588.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيطيبة محمد عيسى عليوي188273212042171028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة587.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيغفران احمد حامد عبد188274212042126048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة587.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيأنس محمد بريسم عبد هللا188275212042134003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة587.0ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيرهام خوام محمد محمود188276212042208010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة587.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيشهد اياد داود جمعه188277212042105073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة587.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيهبه احمد عبود مهدي188278212042139225

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة587.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيتقى محمد كمر عبود188279212042145027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة587.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائياثير كنعان ناصر نايف188280212041030004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة586.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيسجى يوسف هادي فاضل188281212042165061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة586.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيرانيا ماهر ناظر عبد هللا188282212042098069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة586.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيدعاء عبد الستار عبد الجبار ثابت188283212042134033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة584.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيضحى جاسم عبد جسام188284212042098151

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة584.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيحسين صباح صالح عبد هللا188285212041003040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة584.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيحوراء صبري لطيف ضمد188286212042147052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة584.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيرونق هيثم عبد االمير حسين188287212042044004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة583.0ثانوية التأميم للبناتاحيائيازهار زيد خلف عليوي188288212042111001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة583.0ثانوية السكري للبنيناحيائيهبه ياسر محمد يحيى188289212042046023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة583.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيايه وليد خالد حسن188290212042098038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة583.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيوداد موسى كمر فرحان188291212042090194

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة582.2ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعمر محمد محمود شاكر188292212041020036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة582.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيهبه صالح نزار عبد الحسين188293212042119054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة582.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيمريم محمود جعفر موسى188294212042117045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة581.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرانية احمد صالح جار هللا188295212042090057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة580.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيندى ناصر عليوي مهدي188296212042121191

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة580.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيحسن كاصد علوان صالح188297212041087022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة580.0ثانوية اوراس للبناتاحيائيزينب حسن طالب كاظم188298212042130014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة579.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيهاله عبد هللا جلوب بدر188299132042097057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة579.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيفاطمه رياض عطوان ناصر188300142042093058
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة579.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياستفتاء ضاري علي سعيد188301212042090010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة579.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعماد محمد قهار مهدي188302212041014110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة579.0اعدادية بابل للبناتاحيائيبتول علي سلمان طراد188303212042141016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة579.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيجعفر نهاد عويد فرج188304212041030016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة578.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيهديل عاصي بشير حسن188305212042165098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة578.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيأسيل عبد حميد مدب188306212042134002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة577.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائياحمد كريم حمزه عبد هللا188307212041038008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة577.0اعدادية الوالء المختلطهاحيائيرقية رشيد حسين حمودي188308212042236004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة577.0اعدادية بابل للبناتاحيائيزهراء سعيد حسين بريس188309212042141037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة577.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيشهد حافظ عبد االمير أمين188310132042086067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة577.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيصابرين كريم رحيم غايب188311212042121134

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة577.0ثانوية ايمن األهلية للبنيناحيائياسماعيل ابراهيم نجم عبد188312212041066002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة576.0اعدادية االنام للبناتاحيائيسارة عباس جاسم عباس188313212042135053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة576.0ثانوية المودة للبناتاحيائينورالهدى سعيد رحيم حمودي188314212042132055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة576.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائياحمد غانم رحيم محمود188315212041065009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة576.0ثانوية السكري للبنيناحيائيعباس فيصل نجم عبد الوهاب188316212041046012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة576.0ثانوية السكري للبنيناحيائيمصطفى محمد برغش تايه188317212041046031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة576.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيمحمود احمد محمود ابراهيم188318212041085090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة576.0ثانوية االغراس للبناتاحيائينور محمد عاصي مهنا188319212042188026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة575.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب حسين جبار نزال188320212042138077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة575.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيفاطمة عباس مهدي جابر188321212042015018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة575.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيقدامه فاضل رشيد خدام188322212041005118

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة575.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره محمد عبد الواحد اسماعيل188323132042071088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة575.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيمحمد صالح حسن زناد188324212041205016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة575.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيسجاد سعد محمد حميد188325212041260006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة575.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعلي فاضل يالب حاجم188326142041028086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة575.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيبدور عمار محمد اسماعيل188327212042117007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة574.9ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعباس رافد عبد هللا جاسم188328212041020023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة574.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائينور عقيل عبد شالل188329212042100134

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة574.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيايه فارس صابر شاكر188330212042092015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة574.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيليلى صباح احمد محسن188331212042145131

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة574.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعبد هللا عباس سعود كاظم188332212041013075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة574.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيابراء صديق محمد محمود188333212042126001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة574.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيكفاء سامي سعد ابراهيم188334212042213010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة573.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيسجاد سالم محمد عبد188335212041014060

صفحة ٥٣٨١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة573.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائينبأ احسان عيدان محمد188336212042015021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة573.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشهد محمد هادي خليل188337212042138108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة573.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيحسام الدين يونس حسن عبد188338212041012033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة573.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيايه حسين علي يوسف188339212042134017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة573.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائيايه محمد عباس ابراهيم188340212042176009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة573.0ثانوية ايمن األهلية للبنيناحيائيمحمد عباس محمد عباس188341212041066018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة573.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيوسام باسم محمد حسن188342212041014164

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة573.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمحمد حسين علي شيال188343142041028109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.1ثانوية الفراقد للبناتاحيائيصفاء رائد حميد اسماعيل188344212042148054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيضحى جواد كاظم رجاب188345212042148056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيعمر علي طه محمد188346212041084035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيمحمود خالد خليل ابراهيم188347212041084046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيشهد عبد الصمد محمد علي سعيد188348332042040065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائياية ازاد صالح سعيد188349202042331024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب عبد المحسن علي محمد188350132042094023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد سالم فاضل علي188351122041026146

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيثرى حيدر عبيد ابراهيم188352122042094072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد هللا فاضل عباس احمد188353212041009143

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعمار علي حسين حمادي188354212041014111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه باسم قاسم محمد188355212042160031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيرنا ثائر رحيم ماهود188356102042109038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0اعدادية كنعان للبنيناحيائينور الدين نهاد حاتم جاري188357212041013162

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيسرى شهاب داود هاتف188358212042145097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيخنساء ضيف خليل حسين188359212042248007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيآمنه خضير محمود خميس188360212042107001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيمحمد فائق رحيم خلف188361142041008083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيمصطفى اسعد شطاوي فزع188362212041058041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيسجاد حربي كاظم طه188363222041358021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيحسين حمد عبد الحسن سميج188364212041013040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0ثانوية السكري للبنيناحيائيمؤمل عقيل نجم عبد الوهاب188365212041046022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيعثمان نجم عبود رحيم188366212041063049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعبدالعزيز عبدالمجيد عبدالعزيز حمادي188367192041298007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيمحمد عقيل هادي محمود188368212041012118

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيورود خالد وليد جسام188369142042105082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0ثانوية المحسن للبنيناحيائيعلي قاسم حسين محمد سعيد188370212041225029
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيمحمد عامر فاضل عباس188371142041152017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيكيالن محمد عبد كريم188372212041033087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائينبراس محمود جواد فارس188373212042178245

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيساره حامد محمود عيدان188374212042140128

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0اعدادية القدس للبناتاحيائيآيه عمار بدر حسن188375212042110005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائياضواء رائد عبد احمد188376272042063227

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة572.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيهالة وليد اسماعيل جرذي188377192042193127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيسجى غازي بشير حسن188378212042165059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيريام خضر خلف شهاب188379212042151025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيياسين مزاحم ياسين عيفان188380212041209014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0ثانوية المغيرة للبنيناحيائيصالح عباس خضير احمد188381212041051013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزينب حامد مراد امين188382212042092055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيفاطمه ماجد هادي ناصر188383232042102075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعمار ياسر احمد صالح188384212041014112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0ثانوية اوراس للبناتاحيائيمريم براء تركي علوان188385212042130021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيحوراء جواد كاظم حسن188386212042160012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0ثانوية الروابي للبناتاحيائييمامه محمد عدنان ذياب188387212042146091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمرتضى يوسف احمد سبتي188388212041052120

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمد دلشاد احمد علي188389212041033099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيحوراء ضياء صكبان عبد الوهاب188390212042293021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيتبارك يوسف ياسين مدحي188391212042140056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيمحمد عدنان علي منصور188392212041030077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزينب قاسم كرم جامل188393152042058064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائيديانا محمد حسين صالح188394212042352008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسبأ عيسى محمد علي احمد188395212042102088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0اعدادية الفوز للبناتاحيائياسراء خيون جلوب حسن188396122042094007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0اعدادية عدن للبناتاحيائيمريم محمد عبد صالح188397132042106061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيريام مثنى عبد الوهاب مهدي188398212042107030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيعادل ايوب محمد مطلك188399212041273040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيدالل فاضل احمد محسن188400212042145038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيزينب كاظم كريم كاظم188401212042015011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0ثانوية االحسان المختلطةاحيائيزينب عدنان علي محمد188402212042265006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0ثانوية المبدعات األهلية للبناتاحيائيالنه فتاح باوه فتاح188403132042135005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي باسل سامي لطيف188404212041052071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائياسماء رعد رحيم خزعل188405212042105009
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائينور نجم عبد هللا جواد188406212042117050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيغفران عدنان هرسان عجمي188407142042146032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد محسن كاظم راشد188408142041016109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة571.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيحسين نزهان شوكت حسن188409212041248009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيأيات باسم عزيز شمخي188410132042109011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيساره خالد يحيى محمد188411212042099065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيحيدر علي عبد الكاظم عبيد188412272041010060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيمصطفى خالد احمد كاظم188413212041039056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0ثانوية سرى االهلية للبناتاحيائيزينب علي مال هللا مردان188414212042163006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيحذيفة محسن علي عباس188415132041004014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيداليا سالم محمد حسين188416142042224033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائينور عباس حمدي احمد188417212042140243

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعدنان يوسف نعمة صالح188418212041052068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيحسن محمد عبد الحسن سميج188419212041049008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيمحمود كامل حميد سلطان188420212041034096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائينهى عدنان حسين عنزي188421212042152035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0اعدادية النضال للبنيناحيائيحسين حيدر عبد االمير علي188422212041029016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيزهراء سامي خلف كاظم188423212042248012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسين علي جاسم ناصر188424142041017036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0ثانوية الحريري للبناتاحيائينور الهدى سلوم صالح علي188425212042144051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيابراهيم صباح محسن جاسم188426182041002003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيطيبه عمر محمد عبد هللا188427212042098159

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيمحمد قاسم كوجة عليوي188428142041174058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيبلقيس جبار عباس حميد188429212042099028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0ثانوية االسراء المسائية للبناتاحيائيرفل اكرم عبد علي188430132042284011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعلي تحسين عباس حسين188431212041065070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائياحمد حيدر عبد هللا جعفر188432152041015007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعبد الكريم فواز عبيد محيسن188433172041008203

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيسجاد كامل ابراهيم احمد188434142041018072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0اعدادية النجاة للبناتاحيائينعمت هللا جمال علي سالم188435152042042098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيعمر قسام حميد خضير188436212041002111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيزيد احمد عبد حسين188437212041248012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة570.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيغفران احمد عبار جواد188438212042160030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.7ثانوية الكفاءات االهلية للبنيناحيائيمحمد غانم محمود عليوي188439132041054031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.4ثانوية الحريه للبناتاحيائينبأ عماد حسين علي188440212042143041
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.4ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائينبأ هاشم منصور حسين188441132042121224

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيمريم خلف لطيف محمود188442212042092093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0ثانوية الصقور للبناتاحيائيزهراء اثير عباس شالل188443182042206009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيهالل مزاحم حميدي طليفح188444212041084051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيايه حارث طه عثمان188445212042157021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائينجوى ذياب اسماعيل داود188446132042133043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيفاروق قحطان محمد كاظم188447212041041010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيذكرى عادل عبد هللا رخيس188448212042092040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيفاتن عباس صادق محمد188449212042145119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيمريم رزاق نجم عبد هللا188450212042099114

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيقيس ابراهيم عباس كريم188451212041248030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحيدر كرار شاكر محمود188452212041002055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيثائر سعد عبود حبيب188453212041043011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه رائد عبد الحسن عبد الهادي188454212042117039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيليث محمد كاظم عبد188455212041272215

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيكاظم حسن عبيد علي188456212041013112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائينور محمد سندال حسين188457282042063136

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيمصطفى ماجد عباس علوان188458112041018141

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيسلمان فاضل سلمان عبد188459212041009090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائييمامه فاروق علي احمد188460212042178293

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائينور سعد حمكه الماس188461212042178253

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيعلي شكر محمود حسن188462212041036026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0اعدادية بابل للبناتاحيائيرنا محمود عبد الحافظ صالح188463212042141031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيديانا فالح حسن قادر188464212042099046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيطارق جاسم عيالن عسل188465142041208109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمصطفى عباس اسماعيل كاظم188466212041025037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيزهراء احمد مزعل علي188467132042092026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائياسامة جمعة حماده صالح188468212041039017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمريم جاسم محمد سلوم188469212042097112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيصهيب محمد خليل ابراهيم188470212041059025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا صباح سعيد متعب188471212041058020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة569.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيعبد هللا عادل علوان محمد188472212041018016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.6ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيمريم عامر مجيد هاشم188473132042121197

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعبد القادر مثنى خزعل خضير188474212041017026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيميسم باسل ابراهيم كريم188475212042107057
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنيناحيائيمنتظر علي كاظم عبد هللا188476242041202138

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيرسل فيصل علي كاظم188477212042248010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيوئام عيسى علي فياض188478132042111106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيشمس سعد علي فارس188479132042074017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيزيد طاهر هادي صالح188480202041003040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيزهراء جابر كاظم حسن188481212042122019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائينبأ عقيل نجم عبد هللا188482212042100119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيهاجر عبد االله سامي محمود188483272042093129

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيحيدر منعم احمد كاظم188484212041081015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيفؤاد مجيد خلف جواد188485212041007095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيرفل خيون محمود زهو188486212042213004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيعلي نوري صباح عبد االمير188487212041278086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0ثانوية عتبة للبناتاحيائيزهراء عباس عبد شوباز188488212042167012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيهدى غني عباس عيدان188489212042121208

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن محمود خلف188490122041020016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسوالف محمود ابراهيم محمود188491212042138103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيزينه غازي حمدي رشيد188492212042171021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمصطفى سعد عيف عالي188493122041007144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيزينب داود سلمان حسين188494212042126034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيسماح سمير مهدي باشا188495142042196055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةاحيائيسجاد سلمان كريم كاظم188496212041222011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيمنار ستار جبار شابث188497122042231093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيايه رافد ماجد كمال188498132042073011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمصطفى رائد مولود باشا188499212041009249

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيفرح عاصم محمد كاظم188500212042133054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمالك قاسم ياسين جباره188501212042097121

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزينه جاسم جمعه جامل188502152042058065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيامل رحمن خليل عبد188503212042157013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيزهراء امير شامل كامل188504212042094061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة568.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيحسين سعد محمود مريوش188505212041008031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.5ثانوية المتميزاتاحيائيسدن حميد علي كاظم188506112042113081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائياحمد سعد كاظم لعيبي188507132041252006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائييوسف احمد جاسم ابوحميد188508152041005152

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائيرياح جبار محسن فضيل188509212042217007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيحوراء فاضل خليل قرندل188510182042231019
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيحسين هادي حسين حسن188511212041054041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيبراء حازم مشرع سلمان188512112042081008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيطه قاسم ابراهيم احمد188513212041005061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيرضوان محمد فهد عبد علي188514272041011045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0اعدادية النضال للبنيناحيائيعلي احمد حميد عبد188515212041029052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيصفاء محمد حسين علوان188516212041010049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيحسن صاحب حسن محمد188517212041063019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ناصر حسن راضي188518252041045102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيغدير سمير خليل ابراهيم188519212042090128

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيمريم عايد وردي سلمان188520212042262031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيكرار فالح جاسم محمد188521212041005120

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيقاسم محمد قاسم حسين188522122041030111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيسيف تحسين محيسن زيدان188523322041004023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيغفران سعدون سرحان محمود188524212042102111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمحمد احمد علي مطلك188525212041052101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةاحيائيطيبة عامر صابر حسن188526212042202007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيعلي احمد جبر جوده188527142041028073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيفاطمه احمد كريم جبر188528142042122016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيهيثم صالح عزيز عباس188529212041065137

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيايه رعد زيد احمد188530122042090005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعلي اركان مجيد صباح188531212041272174

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة567.0اعدادية النضال للبنيناحيائيعبد هللا علي عبد االمير عبد188532212041029043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة566.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيفاطمه حسن حامد راضي188533212042248025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة566.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيعذراء ستار داخل احمد188534152042049066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة566.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائينورهان برع كريم كاظم188535212042121198

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة566.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيرسل لطيف خلف عطيه188536102042094030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة566.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيمحمد انمار طالب محسن188537212041002127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة566.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةاحيائياحمد حسين عاصي حداد188538212041222002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة566.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمؤمل علي كاظم جواد188539252041009224

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة566.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيمالك رافع خلف جاسم188540312042047181

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة566.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيبهاء الدين طالب الزم طارش188541132041005012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة566.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيشيماء وليد مهدي صالح188542212042140162

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة566.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيصفاء الدين عبد فليح حسن188543212041034049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة566.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيحسين رعد جاسم محمد188544142041008027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة566.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيهدى قاسم ابراهيم حسن188545212042134108
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة566.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيتقى عمران عيسى جاسم188546212042107021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة566.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائييوسف علي عامر عبيد188547142041028148

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة566.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيعلي عونى عساف علي188548332041070054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة566.0ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيعمر فاروق حسين علوان188549212041042024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة566.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائياحمد ابراهيم ناصر حسين188550212041058001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة566.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيرمزي الياس خلف قاسم188551332041052030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة566.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيحيدر مقداد هاني ياسين188552212041223018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة566.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيحسن محجوب عبد هللا ابراهيم188553212041054037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0ثانوية المغيرة للبنيناحيائيعبد الكريم احمد كريم حمود188554212041051016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمروج محمود مجول صبار188555212042121168

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0اعدادية السياب للبنيناحيائيعلي نصر فاضل مطلك188556132041030058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيمحمد مؤيد رعد نجم188557212041085087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيمصطفى غسان علوان محمد188558212041062055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزينب حسن مهدي يوسف188559142042067066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائينور ادريس مهدي جاسم188560212042190056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيجعفر احمد موسى محمد188561152041017009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيشهد بشير عبد الرحمن مطلك188562212042090105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0ثانوية االمال للبناتاحيائيزهراء ضياء فانوس درباش188563142042108071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيجاسم فاضل جاسم محمد188564212041017009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيمسلم عقيل سلمان داود188565212041043040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيمروة عبد الباقي عباس شطب188566212042121167

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيرسل مظهر حسن عناد188567212042105043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيرؤى فالح هادي ملوح188568122042231031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيحسين قاسم عبود محمد188569122041013011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمصطفى صالح محمد سبع188570212041033112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمنتظر علي حسين كاظم188571262041027145

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0اعدادية القدس للبناتاحيائيأيه احمد علي سابط188572212042110002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيرسل وسام سامي كاظم188573212042091061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيتقوى عبد الكريم حسن كاظم188574212042090044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائيمريم مراد عيسى عرب188575212042120042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيعائشه شامل محمد طه188576172042232103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيآيات جواد كاظم خضير188577232042079002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيزيد سعدون محسن عباس188578132041012056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيانس حربي جبار لطيف188579212041011021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة565.0ثانوية العدالة للبنيناحيائيمرتضى هيثم سلطان علي188580212041044018
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0اعدادية االسود للبنيناحيائيعباس محمد ناظم عباس188581212041078020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0ثانوية الرواد للبنيناحيائيمحمد غازي مجيد جاسم188582122041024021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيزينب علي حسين صالح188583182042244026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيتبارك حكمت جعفر موسى188584212042113011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائينصر محمد ابراهيم حسين188585132041023079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزينب حسين علي سعدون188586212042140114

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائياطياف صبري راشد جباره188587132042281013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيضحى هاني ناجي فرحان188588212042144034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزينب هويدي ياسر نعيثل188589142042132064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيغصون شعالن صبار كعيد188590182042236094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيشروق حميد مجيد كطيكط188591212042091103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب مهدي حميد احمد188592212042102081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيزهره اسماعيل ابراهيم حديري188593212042213006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيعبد الرحمن صباح حسين محمود188594212041017021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعلي خالد قاسم محمد188595212041065073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائياحمد نصير احمد عطية188596132041004007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائيعلي سالم محسن حمود188597212041200002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيياسين رعد اسماعيل محمد188598212041030100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزهراء عبد هللا قاسم اسود188599142042134078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيزين العابدين منذر جاسم حسن188600212041004050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0اعدادية النضال للبنيناحيائياياد صادق عبود شهاب188601212041029008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيحسين عالء مسلم رضا188602212041049009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيمريم عمار فاضل عباس188603212042100109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائيازل خالد حميد نعمه188604212042200001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيسالي خالد عبد الرحمن بحر188605212042172040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيعلي رياض جليل اسماعيل188606212041042018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيايوب حافظ يوسف عبد188607112041005017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيسجى رائد عيدان حسن188608212042145095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة564.0ثانوية عدن للبنيناحيائيعلي سنان مجيد رحيم188609202041084041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.8ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيمصطفى موسى ابو الشون ابو هديله188610242041048043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.6ثانوية البتول للمتميزاتاحيائينور الهدى احمد عبد الرزاق عبد العزيز188611152042057077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيحازم سالم عواد ابراهيم188612122041045009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيايمان عبد الجبار حسن عبد188613212042150009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيسمر حسب هللا داود عباس188614212042245010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعمار نهاد كاظم ناصر188615212041004104
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعصام وسام صبحي ناجي188616212041038055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيلطيفه عمار كامل علوان188617102042076029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيمروه محمود هادي علوان188618212042145134

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيشروق مثنى علي حسين188619112042083041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيتبارك محمد عبد الجبار حبيب188620212042136028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيطيبه بشار عباس حسين188621212042117034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0اعدادية النضال للبنيناحيائيابراهيم مالك فليح حسن188622212041029001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيصفيه عبد الباسط فيصل مال عيد188623212042245013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيمريم نعمه عيسى محمد188624132042100109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعلي سلطان محمود مسلم188625212041030062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيحسن جمعه خلف علي188626212041038019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيحسين نصر عطيه شياع188627132041055031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةاحيائيمحمد عباس سلمان مربط188628212041222029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيصابرين علي محمد سبع188629122042106073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0اعدادية زينب للبناتاحيائيحوراء حسين سوري فهد188630142042110065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيسجى سادة عبيد عبد هللا188631142042146019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيجنات حسن عبد العالي جويد188632222042414061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد المصطفى عبد القادر اسماعيل ابراهيم188633212041014123

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيوجدان طارق علي رشيد188634212042170143

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيمثنى محمد خليل اسماعيل188635212041011077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيداليا ناظم احمد محمد188636212042294057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيهدى سالم ابوالهيل طعمه188637132042111105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينور شهاب حميد حسين188638212042102146

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0ثانوية االمال للبناتاحيائيحوراء اصبيح كاظم خشان188639142042108038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزهراء ميثم قاسم رسن188640152042044091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفاطمه حسين علي عبد188641212042140192

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائياسيل صيهود سلمان محجوب188642212042140008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيبتول عماد ناظم ابراهيم188643212042147037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائيامنه علي خلف نهار188644102042109010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرقيه طه ياسين خضر188645212042185024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0ثانوية معاوية بن ابي سفيان للبنيناحيائيحسين محمد جازي هزاع188646182041054009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة563.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد شاكر محمود رحيم188647212041009221

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.1ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناحيائيانس احمد عايش خضير188648192041118008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيطيبة علي مجيد شالل188649212042090120

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائيعبد العزيز سمير عبد الستار احمد188650122041205035
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيرواء قصي عبد الكريم داود188651212042147065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيفاطمه جمال صفر محمد188652212042084015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0ثانوية الروابي للبناتاحيائينسرين مشحن ابراهيم حياز188653212042146078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0ثانوية السهول المختلطةاحيائياريام احمد علي مرشود188654212042209002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيبالل احمد محمود علي188655102041020048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعبد علي احمد ذياب188656212041013080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيصنعاء عبدهللا صالح خلف188657212042157046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيمصطفى رائد محمد أحمد188658132041001089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيسلمان داود سليمان ايوب188659202041009033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيآيه ضياء مطلق غدير188660212042100019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمالك خالد محمد عبد188661112042068077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيسجاد خضر عواد عبد188662212041226008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةاحيائيعبد هللا جنيد ذياب داود188663182041342042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمثنى سامي ثامر كريفع188664212041038071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيعلي عمر شكور علي188665202041022076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيسجاد كريم حسن كاظم188666142041028057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيزينه محمد احمد وهيب188667102042137055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمانع محمد خلف سليم188668212041054122

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيابراهيم قاسم محمد محمود188669212041059001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيرجاء محمد علي مهدي188670212042094047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0اعدادية جصان للبنيناحيائيأمير ماجد تركي عيدان188671262041036002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيقاسم محسن نجدي حمادي188672212041058031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمروان قاسم صالح سلطان188673212041007115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيعبير هادي محمد عليوي188674212042125053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة562.0ثانوية دجلة الخير للبنيناحيائيمحمد عبد الرضا حسين مطير188675132041038020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيشكران وحيد كامل محمد188676262042074081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيشروق سهيل نجم محمود188677212042165066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيصهيب هيالن حسين علي188678212041009103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0اعدادية زينب للبناتاحيائيرويده علي حنون زياره188679142042110093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0ثانوية اوراس للبناتاحيائيزينب قدوري حسن كامل188680212042130018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيرشيد مجيد رشيد جميل188681212041262003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيفاطمه جاسم مسرهد سلمان188682212042100092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيمريم صفاء عبد الرسول عبد الرضا188683212042122052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيحسين جبار اسماعيل جليل188684212041055027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيمريم ناهي عويد حمودي188685212042172064
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائياسامه سلمان ابراهيم خليل188686212041014017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياطياف عدنان سليمان علوي188687212042090017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيشكران علي اسماعيل محسن188688212042147083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيعبد الباري سمير شامل كامل188689212041262007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0ثانوية الراية المختلطةاحيائيابراهيم حقي اسماعيل حميد188690212041021001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعبد البارئ صالح مهدي ياسين188691212041052054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0ثانوية االمال للبناتاحيائيروان صبار بدن لفته188692142042108057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيجعفر ماهر حافظ قدوري188693212041003034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائياحمد عباس خضير رشيد188694212041062005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0اعدادية االنام للبناتاحيائيهبه محمد رحيم كريم188695212042135104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء ماجد بحر حسوبي188696212042160022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيوفاء جبار حكيم احمد188697212042178286

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيمريم عبد الستار احمد محمود188698212042178217

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيحوراء عامر محمد فرج188699212042226016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيسجى جاسم محمد مصلح188700112042221033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيحسن علوان حسين جباره188701212041052025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمريم نبيل فاضل عبد الرزاق188702212042190049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيبلقيس يوسف لفته شناوة188703142042074023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيساره علي حميد علي188704212042144023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيهدى حسام كريم حميد188705212042150038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيياسر جاسم محمد احمد188706212041059057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيميثاق عبد العظيم مجيد سالم188707212042142051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيسلمان امير سلمان رضا188708132041024015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيريام سالم حسين جاسم188709232042140032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةاحيائيعمر محمد عبد الخالق اسود188710212041202011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيعلي ابراهيم حامد عبد هللا188711192041027022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمحمد اسماعيل خلف احمد188712212041031031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيرحاب حسين جبر ياسر188713152042051051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائياالء سهيل راشد وسمي188714212042173005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة561.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرحمه عبد المطلب ابو زيد عبد هللا188715172042231098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيمصطفى سيامند اكرم ياور188716112041004095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيغيث محمد فاضل عباس188717212041005115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيايه سعد سوادي مهنى188718252042059113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيفريال جليل ابراهيم خلف188719212042178199

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيايوب احمد هادي نارين188720212041022014
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيعلي قحطان مهدي علي188721212041206024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائياحمد ياسين فهد عبد هللا188722212041008013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيهدى ابراهيم خليفه عيال188723212042157067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائيهبه ليث عبد علي188724212042120050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعلي سليم محسن كاظم188725242041008081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0اعدادية الوالء المختلطهاحيائياسامة محمد احمد ابراهيم188726212041236003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائينهى صالح هراط فارس188727102042108099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيوفاء رحمن صالح حبيب188728212042102166

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيعبد الرحمن احمد ابراهيم حسن188729212041064014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عمار موسى جعفر188730212042117021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد القهار احمد رشيد حميد188731212041005071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيكرار عبد الكريم حسن علي188732212041002117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيايات سعد حاتم رشيد188733212042294025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيمسلم عقيل ابراهيم امحان188734212041058040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيبكر احمد محمد خلف188735212041003033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائياوس خضير احمد صالح188736212041084007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيسرى احمد عبد هللا خليل188737212042121119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيمريم محمد حسين علي188738212042015020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيضياء ياسين علوان ناصر188739212041054062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيمحمد مازن حمد هللا محسن188740212041278115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيتماره محمود منصور حسين188741212042097027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0ثانوية فدك للبناتاحيائيسماح غازي سليمان فارس188742142042070079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيرقيه عدنان صالل جوامير188743212042099051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة560.0اعدادية النضال للبنيناحيائياحمد جاسم عبد العزيز طاهر188744212041029002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيهاجر مؤيد صالح ابراهيم188745212042177058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائيكرار محمد احمد امين188746212041217019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزهراء قحطان عدنان محمد188747212042137081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيزهراء محمد روكان احمد188748212042159017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيطيبه احسان هاشم كعيد188749132042094033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيزينب عمار جبار حسين188750142042073076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيسداد نعمان عبيد حمود188751232042305091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيسرى صالح مهدي صالح188752132042091072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد السميع مزهر عبد هللا188753212042190042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيزهراء حسين عبد وحيد188754212042294090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيايه قاسم محمود خاطر188755212042091038
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0ثانوية الحاتمية للبناتاحيائيفاطمة حسين عبود علي188756182042159008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيحسين قيس قحطان نصيف188757212041010032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد عماد علي ناصر188758212041272244

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0الخارجياتاحيائيفاطمه يونس رضا هدو188759212042401096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيضحى عادل محمد علي188760132042112025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيبنين محسن فرج محمد188761142042073036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائياحمد صالح ياسين ضاري188762112041016011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيعلي سعد حشمت سليمان188763152041017043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيبنين جواد كاظم نعمه188764152042054035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائينور عبد الصمد كريم خليل188765212042178256

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0ثانوية اور المختلطةاحيائيزهراء سلمان احمد عبد هللا188766212042211014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمصطفى مقداد حسن خفيف188767212041007125

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيعمران جواد علي حسين188768212041064032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيتبارك هيثم محمد جمعة188769212042185016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيشهد نصر محمود رشيد188770212042178161

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيضحى عدي حافظ ناصر188771212042098154

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة559.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيحسين حيدر راجي نادوس188772272041036033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزينه محمد اسماعيل مهنا188773232042079034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيعبد هللا ناجح رشيد غزي188774212041209007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0اعدادية فدك للبناتاحيائيزينب خلدون علي خير هللا188775212042156037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0ثانوية الفراتين للبناتاحيائيهديل عبد السالم محمود محمد188776172042267081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0ثانوية االنامل للبناتاحيائيدعاء سالم حسين زناد188777212042184008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيعذراء عبد الخالق شمه منصور188778152042080248

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيآيه مهدي عطا هللا مخلف188779212042092005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيذو الفقار فيصل سوادي عيسى188780142041011055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0اعدادية بابل للبناتاحيائيفاطمه حسين ابراهيم عواد188781212042141076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيآيات حسين علي محمود188782212042292013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيسيف ثامر نصيف جاسم188783142041203088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيحوراء قاسم عبد حمد188784212042122013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيسجاد حسين شاكر محمود188785212041059020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيباقر حاتم جياد سمير188786142041028008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0ثانوية نوح للبنيناحيائيعمر عبد القادر رميض حسين188787212041053042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيجاسم ضاري سرحان احمد188788212041037002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد حسن بيجان منشد188789212041005130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيايسر ستار علي هني188790212041009049
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعامر احمد خميس جميل188791212041065055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزينب ماهر منعم محمد188792202042180065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةاحيائيعلي حميد تحسين رشيد188793212041222017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيرسل رشيد حسن حسون188794212042292037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعلي صالح جمعة حسن188795212041049025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيمنتظر قاسم لطيف عبيد188796132041002097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائياسماء هيثم احمد عذوب188797212042099016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيطه رزاق شريف زوير188798222041036155

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة558.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيشمس علي محمد محمود188799212042145101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.5ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيمحمد منتظر ماجد محمد خميس188800132041022035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيطيبة مقدام عبد الحسن باقر188801252042100031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيعلي حسين نجم عبد188802212041018021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيعبد هللا نعمان جمعة حسين188803212041270029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيشهد محمد مصلح ظاهر188804212042098142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0ثانوية الوطن للبنيناحيائيمرتضى رشيد محمود علي188805212041079030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزينب يحيى عبد علي رسن188806282042063061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائينهى حسين ناصر شريجي188807142042121046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيجميل ناصر حسين حنتوش188808142041003024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيعبد هللا سالم رشيد جاسم188809132041017035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيكامل جمال كامل حمد188810212041003134

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيزمن فاروق عدنان خليل188811212042148031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيهديل اياد خليل ابراهيم188812132042074034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيانس بسام سهيل نجم188813212041223005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0اعدادية فدك للبناتاحيائيزهراء سلمان مهدي جواد188814212042156030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيآيات محمد محمود كاظم188815212042118003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيشعالن شمران كردي نزاري188816212041034048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيتبارك صالح حيدر كرم188817212042178053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيعلياء سلمان نجم عبيد188818212042263012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيرانيه حسن عبد هللا خلف188819172042231092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0ثانوية االمال للبناتاحيائيشهباء علي عبدالحسين اسماعيل188820212042153027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0اعدادية مندلي للبنيناحيائياسامه بندر ابراهيم سادر188821212041034014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعبد الرحمن حكمت حسين صالح188822212041037010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائياسراء جلوب سلطان غبن188823262042251005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء عادل محسن كاظم188824212042102061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيابتهال احمد مزعل جدوع188825212042043002
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيمحمد عدي غازي حمدان188826212041064037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيهبه قيس قحطان نصيف188827212042148085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائياحمد ضياء فتاح عبد188828212041208001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد حيدر اكرم وهاب188829132041030076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائييقين حسن هادي صبر188830212042092116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد صادق علي سلطان188831292041007284

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0اعدادية بابل للبناتاحيائياسراء سالم مهدي عبد188832212042141004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيضحى عبد الستار احمد كريم188833212042121138

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيحسين سعد حاتم خضير188834212041005043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيهدى فراس داود سلمان188835142042145281

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة557.0ثانوية شفق للبناتاحيائيرباب قنبر جمعه محمد188836202042145017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.5ثانوية المتميزيناحيائيعمر اسامه كامل عبد188837112041010090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمصطفى قتيبة عبد الجبار شاكر188838212041022066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيفاطمه لؤي حميد عيدان188839212042119042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيهبه اسعد صالح رضا188840212042142058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزينب حميد يعقوب يوسف188841212042185035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيهبه صالح محمد حسن188842212042178267

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيعبد الهادي احمد صالح شهاب188843212041023050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائيداود سلمان خميس جسام188844112041151018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيحسين عقيل حسين نغيمي188845152041008014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعلي نزار مغير سرسح188846142041023052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبراء محمد كاظم كاطع188847142042140026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيرقيه رعد رحيم خزعل188848212042105048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيحوراء احمد فخري شهاب188849212042117012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائيموسى جاسم محمد زيتلي188850212041217028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيامال ناصر علوان كتاب188851212042172009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائياسيل طالب محمد عبد188852212042121012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0ثانوية االمال للبناتاحيائيرقية محمد جويعد جبر188853142042108054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه عامر صادق اسماعيل188854212042160033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائياسراء مثنى محمود خضير188855212042213001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيرونق ماجد رشيد رحمان188856212042125030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيشهد رعد علي اسد188857212042290068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم مرزا رشيد188858212042102063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيغيث محان كامل هظيم188859232041006115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيُعال علي نوري ضايع188860322042020042
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيميس طارق مهدي عنيفص188861212042138148

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيتبارك علي حسين خليل188862212042134026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيهاجر عصام شكر محمود188863212042094143

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائياحمد شاكر عزيز سلمان188864142041003004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة احسان علي جاسم188865212042138126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينبأ ضياء فاضل حمد188866132042071136

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيدانيال حامد عبد علي188867212041257006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائينور طارق مسير حمزه188868102042103049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة556.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيزينب قاسم محمد جاسم188869212042109043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.7ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائياحمد المصطفى حسين مطشر مشاري188870152041012002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.4ثانوية الحريه للبناتاحيائيايه قحطان احمد حسين188871212042143007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيصفاء محمود عبد الوهاب محمود188872212041003070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد صباح عبد هللا سعيد188873202041048154

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيمحمد مولود حسين غيدان188874212041033106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيسارة بليغ عدنان حامد188875252042056175

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيحسن اكرم حسن سلمان188876212041054034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعلي نادر خان جان شريف188877132041001070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيزهراء كمال حميد كاظم188878212042121093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيقيصر نجم الدين محي الدين خلف188879212041009196

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائياالء محمد سعد جاسم188880212042257002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيكرار رائد عارف جبار188881212041032027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيجعفر محمد طاهر مهدي188882112041049013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيفاروق عادل عبد الوهاب عبد الرزاق188883212041010080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيمصطفى ماهر عاصي هادي188884322041060077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة كريم موسى مزبان188885212042138131

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيمصطفى باسم محمد عبد الحسين188886142041017115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيبيداء موفق سعود ظاهر188887212042121039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك قيس محمد نوري188888132042094010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيمحمد قاسم صالح مهدي188889212041016008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0ثانوية الصقور للبناتاحيائيهجران حسين عبدالحسين جواد188890182042206019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيسجاد محمد كاظم عباس188891142041003049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيتقوى عبد هللا خلف صالح188892212042140058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعلي حسيب احمد علي188893212041003109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيمريم حافظ محمود رشيد188894212042146065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمهدي شالل حبيب حميد188895212041003176
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيهدى محيي عرنوص فليح188896212042121211

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0ثانوية المؤمنات للبناتاحيائياسيا عدنان حبيب عالج188897282042098002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحازم محمد ظافر ناصر188898212041065023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمد حامد محمود خلف188899212041022047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا فاضل عادل علي188900202041250088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيحذيفة مثنى عبد الهادي صالح188901212041059013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة555.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيعثمان حسين علي عباس188902132041004030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة554.0اعدادية الوالء المختلطهاحيائيعبد الرحمن يوسف حسين علي188903212041236010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة554.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفرح حسن خلف حسن188904212042090142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة554.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك رياض شهاب عواد188905212042138027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة554.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيايه مثنى خلف محمد188906212042105025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة554.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيايات حكمت ابراهيم عبد188907212042133005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة554.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيصالح رعد عبود احمد188908212041038033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة554.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمصطفى احمد جبار جواد188909212041025035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة554.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيفاطمة عدي عباس حمادي188910132042133038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة554.0ثانوية حنين للبناتاحيائيسميه فخري حسين خلف188911132042104048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة554.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيالفاروق عادل علي رحيم188912212041054022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة554.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيشيماء حسن غياض حريجه188913242042220539

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة554.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائينور عادل محمد عبد هللا188914212042152041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة554.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيتمارة ابراهيم هادي ابراهيم188915212042098050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة554.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائياسماء فالح علي احمد188916212042262005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة554.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيسجاد عدنان عبد اللطيف ناظم188917212041049015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة554.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيبيداء عبد اللطيف مهدي صالح188918212042178046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة554.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيروشنه واحد عبد السالم محمود188919202042331084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة554.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعباس رعد ليلو عباس188920212041065057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة554.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيحسين كامل عبد هللا حسن188921212041054039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة554.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيأماني مزاحم حاتم محمد188922212042165002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة554.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمريم باسم محمود سداد188923212042138142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة554.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيانس عبد الستار سلمان طه188924102041017016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة554.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيمروه حسن مجيد نجم188925202042180106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة554.0ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائيمصطفى عبود حمادي احمد188926122041205072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0ثانوية سومر المختلطةاحيائيمروان كريم وهيب شباط188927212041072011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيامنه توفيق جدوع نصر هللا188928212042226003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعمر غازي موسى عبد هللا188929212041033080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائياسيل سرحان عواد داود188930212042099017
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0ثانوية البيداء للبناتاحيائينور محمود محمد حسن188931202042139111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0ثانوية المودة للبناتاحيائيهبه صالح حسن عباس188932212042132056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0اعدادية الفرات للبنيناحيائييوسف محمد كريم حسين188933202041007065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيحسين سلمان جالي وحيلي188934132041034007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيحسنين عالء كريم محمد188935282041013006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيقبس علي شياع عباس188936212042122048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيلمى خليفة احمد سالم188937212042136089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيآيه عمار عبد الستار ناموس188938212042125005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيتماره تحسين عبد هللا صكر188939212042174010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0ثانوية االغراس للبناتاحيائيرياح رشيد ابراهيم خليل188940212042188012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيايمن قاسم رحيم سبع188941212041087016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0اعدادية القدس للبناتاحيائينور محمود عطى عباس188942212042110112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيموسى الكاظم عماد محمد كاظم188943212041039061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيمحمود علي ابراهيم رضوان188944172041364071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد ناجد عبد هللا خلف188945122041026160

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيشروق فالح مال هللا فيصل188946212042121126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0الخارجياتاحيائياستبرق احمد زيدان خلف188947212042401003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0اعدادية العراقية للبناتاحيائييقين احمد علي عبد188948212042139237

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيمحمود رياض مشرف جاسم188949102041016051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيفردوس فارس محسن سعيد188950212042146062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيلينا حسين جاسم عبد هللا188951122042093043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيعلي وريا علي عمر188952202041304090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعلي سعد صالح خلف188953212041003113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيهند وهيب محمد ناصر188954212042098247

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيحيدر فاضل عبود احمد188955212041257004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيغفران راضي ياسين ربيع188956212042043026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيهبة الرحمن محمود كاظم محمد188957132042283007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0اعدادية العراقي للبنيناحيائيسالم عادل كريم عدوان188958102041005014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيعهود سليمان غضبان دواح188959212042136077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0اعدادية بابل للبناتاحيائينور سلطان سليمان كرمش188960212042141096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة553.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعبد هللا محمد شعبان طويب188961132041012071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.9ثانوية التحرير للبناتاحيائيزهراء علي مراد ناموس188962232042096055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمحمد عبد الزهره حاشوش حسن188963242041032014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيجهاد سالم مزهر ابراهيم188964322042020019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيبشار خالد فيصل ياسين188965212041033015

صفحة ٥٣٩٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0اعدادية النضال للبنيناحيائيمسلم امير عبد الرضا حميد188966212041029076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيانفال محمد علي جدوع188967212042090026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيهبه رائد عزاوي حميد188968212042064049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيتبارك حسام هادي سلمان188969212042147043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيحسين رعد حميد داود188970212041013041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيفاطمه جاسم ابراهيم هادي188971212042160032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعلي سرحان عباس حمدان188972232041011035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0اعدادية الخالص للبنيناحيائياكرم جليل ابراهيم يوسف188973212041002017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد عبد الكاظم عباس حسن188974232041019153

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيسجى عائد لعيبي شرهان188975142042145169

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0ثانوية الكندي االهلية للبنيناحيائيعلي ياسر دخيل كريمش188976292041031024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيعدنان ضامر مطلك هالل188977182041318019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائيزينب سامي علي محمد188978202042168020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيامير علي عدنان محمد188979212041088009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيآمنه عزيز شنيف محمد188980222042425001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيمحمد فؤاد محمد خميس188981212041038076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيحيدر غريب مجيد احمد188982212041031017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيزهراء مجيد سلمان خلف188983212042117022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيمريم أنمار ابراهيم باوي188984212042099112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0ثانوية انوار بغداد االهلية للبنيناحيائيسجاد احمد حكمت سعدون188985112041036004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0ثانوية شفق للبناتاحيائيحوراء حسين قاسم محمد188986202042145013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائياطياف مؤيد هادي حسين188987212042260002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعبد الرحمن عباس سلمان حسون188988232041001046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيسدير سعد هادي جاسم188989212041020021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيريام حسين راهي عبد هللا188990132042111043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزينب احمد محينه عجيل188991152042054115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمه اسعد جبر حسين188992222042391048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد ياس كريم ياسين188993212041004057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيضحى فاضل رشيد صيهود188994212042104032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعبد القادر علي عبد الرحمن جاسم188995212041065059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0اعدادية القدس للبناتاحيائيسجى حسين رحمان حميد188996212042110055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيسميه ابراهيم مجيد اسماعيل188997322042020035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائيزهراء محمد مزهر حمزه188998232042193010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0اعدادية الحضارة للبنيناحيائينزهان حاتم هذال مطلق188999182041059044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيشاجوان قاسم عثمان رضا189000202042333037
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائياحمد قحطان حسين عبد الكريم189001212041007011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيهاله جبران محمد نايف189002112042083068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة551.0اعدادية المركزية للبنيناحيائينوار محمد عبد الكريم عبد هللا189003212041004176

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة551.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعبد هللا سعد سليم جاسم189004192041020032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة551.0ثانوية الفتاة للبناتاحيائياالء محمد جاسم علي189005212042175005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة551.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيأيمان جابر علي حسين189006212042147008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة551.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمروه محمد عبد الرزاق ذياب189007212042097109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة551.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائينور فاضل جبار شهاب189008212042140244

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة551.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيحوراء محمد جساس منخي189009212042152009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة551.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمصطفى عصام عبد القادر محمود189010212041009253

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة551.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيهجران مطشر فرحان حديد189011242042130144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة551.0ثانوية دجلة الخير للبنيناحيائيخالد كاظم نعمة سلمان189012132041038008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة551.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائينبأ صدام حسين سلمان189013232042198010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض579.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيمريم رياض عبد الكريم سعيد189014122042093045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض571.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيماهر محمد علي حسين189015142041003081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض561.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيئاالن كاميران ابراهيم فالمرز189016202041303004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيخالد قاسم حمد حجي189017332041056024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائييوسف عمار عبد جواد189018212041032039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعلي شهاب احمد ذياب189019212041013088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية التوفيق للبنيناحيائياحمد علي محمود محمد189020172041208001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض556.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيعلي اصغر عبد هللا خورشيد هياس189021172041364038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةاحيائيمحمد عبد هللا قادر محمد189022202041363008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةاحيائيئاكار تاج الدين أزاد توفيق189023202041311001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض555.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيعباس علي سعود حسن189024212041002074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية خزنة للبنيناحيائيطارق محمد توفيق جميل189025172041066023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيزيد قاسم عيسى حلو189026332041056039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائياحمد محمد نور الدين علي189027202041001027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير حسين عباس189028212042159032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيايوب احمد عثمان محمد189029202041309009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيرسول عماد صالح حبيب189030212041264011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيشادي كاوه اورحمن رشيد189031202042355049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية المحسن للبنيناحيائيالحسن نوفل محمد علي189032212041225005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيعذراء سامي علي حسن189033212042090127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية القدس للبناتاحيائيميالد ستار رزوقي وهيب189034212042110101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائيسلمان محمد مجيد سلمان189035212041217009
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية بيخود المسائية للبنين دراسة كرديةاحيائيابراهيم عبد هللا رمضان محمد189036202041377009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةاحيائيشيماء حويز خورشيد محي الدين189037202042330045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيرنا سبهان خلف احمد189038202042250026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيمحمد علي فاضل مهدي189039132041002082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيمروه حسن حمد قران189040322042020048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيحسين قاسم علي رشيد189041212041257002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيمصطفى رباح نهاد شكر189042132041002091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيمهدي ثائر مهدي حسن189043212041223049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعمر احمد ابراهيم صالح189044212041005110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيحسام خالد فتاوحميد صالح189045212041084012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية تل الشعير للبنيناحيائيهشام ابراهيم عبد هللا محمد189046172041052010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيسجاد راشد فضيل جبر189047142041028047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية المروة للبناتاحيائيهبه منصور محمد رحيم189048212042158048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية الجهاد األكبر للبنيناحيائياحمد حيدر حسوبي عباس189049132041013001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائياماني وسام حازم ابراهيم189050212042121016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية المروة للبناتاحيائيلمى نزار جهاد خلف189051212042158039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائياسيا محمد جمعه كرم189052202042341012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض549.0الخارجيوناحيائينور ضياء عامر ثجيل189053142041400095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةاحيائيشهد خضير ابراهيم جاسم189054212042202005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيجعفر مرتضى مالك عبد علي189055252041205022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيسماح هيثم صالح عبد189056212042109053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية السكري للبنيناحيائيزهراء عقيل سليمان طاهر189057212042046007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيسارة نزار فاضل حميد189058212042139109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية الراية المختلطةاحيائياحمد مزهر خميس كودان189059212041021002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية المودة للبناتاحيائيمريم صبحي نوري كاظم189060212042132046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمحمود علي خليل ابراهيم189061212041010098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمرتضى ستار حسن امنيخي189062142041208230

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية القدس للبناتاحيائيمريم كريم حسين سعيد189063212042110096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد زيد محمد189064232041003046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيزينب رجاء جامل ناصر189065212042105055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائياحمد ستار احمد علي189066202041312024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائياحمد محمد غايب ديمي189067212041031001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيميس رعد ستار رزوقي189068212042105103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية النضال للبنيناحيائيمرتضى محمد عبد االمير علوان189069212041029073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيحوراء غضبان قاسم كاظم189070322042020020
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيتبارك حميد خضير عباس189071212042113012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد هللا سمير عمر محمد189072212041012069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيحسين صالح جبر عيسى189073142041049021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيعلي كامل الزم باني189074152041013059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيشروق عادل صالح جسام189075212042146039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيآسيا قاسم عدوان خلف189076212042183001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية المغيرة للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد خزعل حمد189077212041051014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية المودة للبناتاحيائيراية غازي فيصل شاكر189078212042132013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيبراء صالح جاسم صالح189079212042134022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيفؤاد صالح سليم عمر189080212041084038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيزينب اسماعيل خليل محمد189081212042126032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمصطفى علي محمد حيدر189082122041030140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية بابل للبناتاحيائينهله علي رشيد مجيد189083212042141095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيطارق احمد عبد حميد189084212041033041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيايمان حسن محمد طه189085202042331030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيعبد الكريم كاظم عبد الهادي حسن189086262041026029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائياحمد حامد كاظم خضير189087212041058002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيصبا عبد غريبه ابراهيم189088212042262025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائينور فيصل غازي خضير189089212042147140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائياحمد انور خلف مدحي189090182041035004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية القدس للبناتاحيائيخديجه علي عباس احمد189091212042110025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائينوال رياض محمود جاسم189092212042170133

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيخالد رعد محمود محمد189093212041009074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيزهراء محمود حنش محمود189094212042292050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائياحمد ياسر صالح نصيف189095212041226002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية الفتاة للبناتاحيائيرقيه محمد ابراهيم دعاج189096212042175015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيشهد طالب محمد علي189097212042090109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيتبارك محمد رفعت عزاوي189098212042139052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيحسين قاسم مهلهل يوسف189099142041029025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائياسيل طه علي حسين189100212042109012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيكرار فلح حسن ابراهيم189101112041049057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين رياض جدوع حسن189102212041002039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية الفتاة للبناتاحيائيزينب نجيب شالل محسن189103212042175018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيعمر محمد راضي ابراهيم189104212041206026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيمحمد رائد رضا عباس189105212041270050
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزينب قاسم عبد هللا فاضل189106212042145084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائيحوراء خليل ابراهيم عطيه189107212042120019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية النضال للبنيناحيائيعبد هللا عبد المطلب عبد العباس عارف189108212041029041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيحسن سليم ابراهيم جاسم189109132041005016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحيدر محمود مجيد مصطاف189110212041002058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيرشيد حميد احمد عبود189111212041042008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيسوران سعد مطلك كاظم189112212042139132

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيحيدر قاسم محمود خميس189113212041007041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيهه وار جالل محمد احمد189114202042355083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائياحمد محمد احمد عكلة189115172041038004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيزينب حسن خضير فرحان189116212042126033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمرتضى جميل حسين شاهر189117222041040132

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيصهيب احمد عبد حسان189118192041009127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعلي ستار كريم علي189119212041272180

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية بابل للبناتاحيائيايمان وليد فالح حسن189120212042141012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيفاديه عباس خضير حسين189121212042099098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيمريم خطاب عادل كامل189122212042098192

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا سيد غني معروف189123212041278110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيعذراء حسن احمد سليم189124212042291083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائياحمد صالح خلف زيدان189125212041009016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزينه ياسر احمد كركوز189126212042134054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيجنان جميل عبد هللا خماس189127212042105033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية االنامل للبناتاحيائيعذراء علي حسين زناد189128212042184011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيغسق خالد ابراهيم طالب189129212042140184

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية المودة للبناتاحيائيزهراء عبدالرحمن عدنان جاسم189130212042132022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيوديان هزبر حسين صادق189131212042103077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمحمد ذياب منصور حسين189132232041012117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيغفران عبد الرزاق جاسم محمد189133212042092078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيشه نكه عزيز عبد هللا رشيد189134202042331129

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية النهروان للبنيناحيائيعلي احمد حميد كاطع189135152041020035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيهداب حسين ابراهيم سبع189136212042090188

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائيسليمه سلطان عثمان حمد189137212042176028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيكهالن محمد حسين سلمان189138212041001063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيابو الحسن عقيل عبد كريم189139242041076001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمه نبيل علي حميد189140212042190046
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةاحيائيبرزة جاالك كاكة علي محمود189141202042346021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيعذراء عامر سلمان صالح189142212042105081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائينور داود سالم علوان189143212042177053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيرحاب طارق عبد عطيه189144212042178083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية  شنه للبنات دراسة كرديةاحيائيأسيا أنور عمر قادر189145202042352003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزينب عباس خلف حسن189146212042150021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيتقى جاسم عبد هللا شهاب189147212042151017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية عتبة للبناتاحيائيزينب قاسم حسن علي189148212042167020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية التون صو للبناتاحيائيئاشنا آسو عبد هللا رؤوف189149202042143001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتاحيائيفاتن جاسم طه حسن189150202042124081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيفاطمه علي حسين علوان189151212042134091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيمريم عبد الكريم محمود احمد189152212042097118

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية الفتاة للبناتاحيائيمرتجى زياد رحيم محمد189153212042175030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب علي دعدوش سالم189154212042138080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيبراق رعد شمس عبد هللا189155212042174004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيرفاه طاهر ياسين لطيف189156202042106027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية االمال للبناتاحيائيربا وسام حسين محمود189157212042153011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزينب يوسف صالح سلمان189158212042145087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيجمانه فواز ابراهيم طالب189159212042185018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيداليا حسن علي حسين189160212042145034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية النصر للبناتاحيائيزينب حيدر شهاب خضير189161202042137024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية القدس للبناتاحيائيختام جواد كاظم حبيتر189162212042110023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية تماضر للبناتاحيائياسيل سامي جراد حتيوي189163212042091017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيايمان ياسر ياسين احمد189164212042144012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيسمانه مهدي علي مجيد189165212042139130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيشهد هادي مهدي صالح189166212042133040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيزينب عمار صبري حمودي189167212042146026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيخوله علي محمود وسمي189168212042226017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيزينب حسين راضي كاظم189169212042134047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائينبأ موفق ناصر كاظم189170212042121185

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيام البنين عباس مردان زين العابدين189171182042244002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيزينب مزهر حسين عبد189172212042174019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيشهد فاروق عباس صالح189173212042107043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيسجى نجم عبود كريم189174212042090095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيبشرى ثامر محمد حسين189175212042157024
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيمنتهى محمد شاكر صالح189176202042334257

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيتبارك حليم ابراهيم محمد189177212042102023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزهراء خليل ابراهيم صفر189178212042140102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية االديبة للبناتاحيائيفاطمة ذياب ابراهيم محمود189179212042114014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيسجى جميل كروي شهاب189180212042183031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية الواحة المختلطةاحيائيتبارك كريم محمد محمود189181212042215002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشهد زياد متعب عباس189182212042138107

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيميسم حمد عواد عبد هللا189183202042106067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيدعاء رضا حسين فرهود189184232042115056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيابتسام شعبان صالح سلمان189185212042290001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيغدير عبد هللا عليوي شالل189186212042100087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية العبير المسائية المختلطةاحيائياخالص احمد حسن جاسم189187172042362005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيهاجر علي فاضل مبارك189188212042117051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيساره اياد حسين عباس189189212042139110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيمنار ابراهيم احمد محمد189190212042090160

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيانسام عبد السالم حسين محمد189191212042094021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيسرى فرحان منصور لفته189192212042136060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيشهلة ناظم جبار محمود189193212042201008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيعذراء جمال علي داود189194212042292071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية اور المختلطةاحيائيفاطمه عدنان بحر جواد189195212042211032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائيأمنه هاشم محمد حسن189196212042183005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيساره ماهر جبار حسون189197212042099067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيأيه احمد علي عبد الحميد189198212042107004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيرسل محمد شكر محمود189199202042180051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيشهد فؤاد محمد رحيم189200212042142038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائينور جاسم محمد حسون189201212042176044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيزهره محمود عمر محمود189202202042341045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيطلبه خالد جاسم محمود189203212042016008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائياية اياد غانم حمد189204212042137019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيشروق حسن هادي حسين189205212042015015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيايه طالل صالح مهدي189206212042148002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيرونق ستار عبد حمد189207212042137072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيزينه خالد خليل شكور189208182042383061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيفرح علي صادق مهدي189209212042117042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية المودة للبناتاحيائيكوثر سامي ابراهيم سلمان189210212042132042
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيشهد ياسين خضير عباس189211212042291073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزهراء سعد علي ناصر189212212042150016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم خالد ابراهيم احمد189213172042328037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيدعاء كريم لفته عكله189214242042093056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيمنى جبار سلطان جاسم189215242042130131

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض534.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيايه محمد علي عباس189216212042147035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض534.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزينب عاصم اسماعيل الياس189217212042092061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيفاطمه عبد الحسين عباس رشيد189218212042016011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض534.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائينسار امين احمد رضا189219202042345087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض534.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء محمد حاتم عباس189220212042139096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض534.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرسل عالء حمودي عبد189221212042138055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية المروة للبناتاحيائيهند سالم جدوع عياده189222212042158049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائياسراء وهب حسن مهدي189223212042122003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائينبأ احمد محمود عيادة189224212042134097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائينور جليل اسماعيل سلمان189225212042016013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية اوراس للبناتاحيائيمريم عمران صالح مهدي189226212042130023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيجنان محمد كريم رستم189227182042182030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيعلياء عدي جواد علي189228252042096354

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيبنين نزار جبار عبد189229242042123035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيايناس محمد خليل محمد189230212042226009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيايه محمد ويس علي189231212042093016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض532.0ثانوية حبر االمة المختلطةاحيائيالهام موسى عيسى جايد189232212042357003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيتبارك قاسم محمد فليح189233212042170027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض532.0ثانوية سارة للبناتاحيائيغفران عبد الصمد خليل اسماعيل189234212042123043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية النبوة للبناتاحيائينور الهدى علي حسين هادي189235212042145151

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية بابل للبناتاحيائيرنده حسين خلوف ناصر189236212042141032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية التحرير للبناتاحيائينبراس طارق داود مهدي189237212042136106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض532.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيمريم حيدر حسين مهدي189238212042146066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيالنه قاسم محمد صالح189239202042144051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيايناس عبد الحسين جمعه حسن189240202042138020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيضحى ناجح حمد عيدان189241212042137115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيضحى كمال فرحان صالح189242212042064033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض532.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتاحيائيشهد احمد محمود عياده189243212042134066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية القدس للبناتاحيائيسجوده ثامر صالح نصيف189244212042110054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض531.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتاحيائيتبارك اياد فليح حسن189245212042174006
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض531.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيحوراء علي مجبل عبد189246212042113016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض531.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائيرسل رياض ابراهيم علي189247212042176017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض531.0ثانوية االطياف للبناتاحيائياطياف عليوي محمود خليفة189248182042225003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائياسراء محمود حسن علوان189249212042133002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية التحرير للبناتاحيائينور عامر مسعود مزعل189250212042136111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائياالء قيس جبار حنو189251212042102008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية القدس للبناتاحيائيكوثر سعيد فيصل خلف189252212042110088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيميادة احمد شهاب احمد189253172042357750

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية نبراس االمل االهلية للبناتاحيائينور الهدى عمر عباس علي189254212042173039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية زمار للبناتاحيائيسميه يونس عليوي خليف189255172042259031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيشوخان احسان جمعه حسين189256202042344152

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيبتول فالح حسن ابراهيم189257212042178042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية االنام للبناتاحيائيايه معد صالح خلف189258212042135017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيزهراء حكيم عزاوي حميد189259212042064017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية خانكي المختلطة للنازحيناحيائيمياده بدري حمو مراد189260332042052057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائييمامه خلف محمد حسين189261202042025010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائياسيا كريم سعيد طعمه189262212042183010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيآالء اياد عبد احمد189263212042190006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية االمال للبناتاحيائيتبارك تحسين خضر الياس189264212042153006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيامينه حسن جبار زين العابدين189265182042231011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيزهراء اسامة عدنان هادي189266212042015006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيتبارك عبيد حسين عباس189267212042121046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية بابان للبنات دراسة كرديةاحيائيايدا زاهر عباس زاير189268202042339001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيآيه اركان عبد هللا فتاح189269212042090003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية تماضر للبناتاحيائياية زياد خلف خليل189270212042091030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيسماح محمد ابراهيم احمد189271212042090099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية جوارجرا للبنات - كرديةاحيائيرازاوه كريم محمد احمد189272202042331077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيسجى عبد هللا احمد دلف189273212042290061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسجى محسن غضبان دواح189274212042138097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيوسن جاسم محمد فرج189275212042139236

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض528.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيشوخان فرمان محمود قادر189276202042355054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيشهد صاحب هزاع احمد189277212042104028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض528.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسرى صالح عيسى محمد189278212042102093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيافين سلمي جليل عباس189279202042109010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيرونق جميل عباس حسين189280212042104018
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية البيداء للبناتاحيائياالء حسين محمد موسى189281212042142005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض527.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائياسراء منعم عبد فرحان189282212042100008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض527.0ثانوية المودة للبناتاحيائيسكينه محمد صادق جعفر189283212042132032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض527.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائياخالص احمد عبد هللا صالح189284212042217002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض527.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائياسماء برهان علي عبد هللا189285212042178015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض527.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيده شتي وريا ابراهيم حمه ره ش189286202042344099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض527.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء صاحب ناجي سلمان189287212042138069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض527.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيميس ابراهيم عبد الرزاق ابراهيم189288212042139203

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض527.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياسراء ستار جابر ديوان189289202042141009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض527.0ثانوية ابي جسرة المختلطةاحيائيخنساء عامر عبد رحيم189290212042259003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيمنتهى نكيد عزيز كاظم189291212042170124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية بابل للبناتاحيائيتبارك ياس خضير عباس189292212042141023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض526.0ثانوية ابي جسرة المختلطةاحيائيأستبرق علي عبد جواد189293212042259001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض526.0ثانوية عمر كان للبنيناحيائيبتول حمدي صادق حمود189294172042173003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيايالف حميد محمد صالح189295202042334044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزهراء حسن شمس ذياب189296212042170054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيافراح محمد عطية فهد189297232042271037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية الحداثة للبناتاحيائياناهيد حميد صالح حماد189298212042115002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيهديل رحمن حميد امعيزيل189299212042136115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية صفية للبناتاحيائيدينا فارس امان هللا عزيز189300172042295014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيشيماء حسين احمد صالح189301212042144033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيدنيا فالح ياور ولي189302212042092036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائيمروه داود اكبر عبد هللا189303212042109077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيرسالة محمد عبد هللا خليل189304212042121069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيضحى رحمن حسين علي189305212042157047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيفاطمه قاسم يعقوب كاظم189306212042119040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية النصر للبناتاحيائيرؤيا سلمان خضر حسين189307202042137015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية القدس للبناتاحيائيميس محمد خميس مطلك189308212042110100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائينوال علي خضر حسن189309202042154085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض524.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتاحيائيروشنا شمس الدين كاظم احمد189310182042383049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض524.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيميس عباس توفيق محمود189311212042138149

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض524.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيسجى جاسم محمد ذياب189312272042088137

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض524.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيخديجه ستار عويد عليوي189313212042140071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض524.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيزينب ناظم هادي جامل189314212042103037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض524.0اعدادية شيرين للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان مهدي محمد خورشيد189315202042355011
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض524.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة عمار حسن ياس189316212042102123

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض524.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء هادي شمخي جبر189317222042117032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض524.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء جميل محمد عبد علي189318112042077039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض524.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيكوالله حسن نجم حسين189319202042333043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض524.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتاحيائيتبارك محمد جاسم عبد189320122042084007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض524.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائينوره خالد عباس عبد هللا189321212042291117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض524.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيايه احمد علي خليل189322212042121029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض524.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةاحيائينرمين فخر الدين نجم الدين توفيق189323202042340062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض524.0اعدادية فدك للبناتاحيائيرقيه بشير حمود احمد189324212042156026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض524.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيبراء عمار كريم قادر189325212042178043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض524.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائينبأ ابراهيم عبد الرحمن صالح189326212042102137

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض524.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيمريم احمد محي حسن189327242042146083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيزهراء جمال خضر عاشور189328132042109029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض523.0ثانوية التون صو للبناتاحيائيأمنه عباس علي مندان189329202042143003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائيرؤى اثير كريم محمد189330202042138040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيلجين مزهر حسب هللا سرحان189331212042138138

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه كاظم عفلوك صالح189332252042170514

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيفاطمة كريم حميد خليل189333212042178194

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيظمياء ظاهر ابراهيم عبد189334212042178174

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض523.0ثانوية حنين للبناتاحيائيلؤلؤ قصي حاتم سلمان189335132042104063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض523.0ثانوية النصر للبنات للنازحاتاحيائينور سكران عبد الخالق جمعه189336202042168044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض523.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائياالء هيوا محمد عبد هللا189337202042344037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيورود قيس عواد عبد189338212042145162

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض523.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيحنين حافظ عبيد حميد189339232042104014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض523.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيازهار حميد ابراهيم محمد189340212042290003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض523.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه حامد ناهي صفر189341212042125060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمد مراد جواد189342242042220656

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية المسرة المسائية للبنات دراسة عربيةاحيائيرهام يوسف محمد جاسم189343202042282108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية شاريا المختلطة للنازحيناحيائيالماس الياس كجو تمو189344332042056007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض522.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب عبد الحسين وازي مرزوك189345292042051170

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض522.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيفاطمه علي ابراهيم حسين189346212042159033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض522.0اعدادية حلب للبناتاحيائيبراق حميد خضر حسن189347242042107020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض522.0اعدادية القدس للبناتاحيائيزهراء نهاد كاظم حميد189348212042110044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض522.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيسرى عبد الحسين محمد حسين189349212042133034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض522.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيهجران حامد كانون عبد هللا189350212042092111
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة/قسم تقنيات التمريض522.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيصابرين خميس عبد محمود189351132042111068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت591.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيحوراء محمد داخل جبر189352262042250079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت591.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيرجاء مالك دليل علي189353262042103017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت591.0اعدادية عبير العراق  للبناتاحيائيهدى علي جرك وافي189354262042079034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت590.0اعدادية الحي للبناتاحيائيبنين فارس حسن داود189355262042107032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت589.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيافراح جياد نايف ذفال189356262042109007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت589.0اعدادية النور للبناتاحيائيهدى حميد كحط حمد189357262042119104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت589.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيهبه صالح خضير عبد النبي189358262042086185

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت589.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب عباس رحيم كماز189359262042132129

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت588.2ثاتوية المتميزيناحيائيامير علي فاضل عبد العباس189360262041040006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت588.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيذو الفقار نريمان علي محمد189361262041001073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت588.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيليلى خضير غانم حبش189362262042088139

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت588.0اعدادية النور للبناتاحيائيتبارك بالسم نعيم علي189363262042119013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت587.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور محمد كامل حسن189364262042132237

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت587.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيضرغام حيدر عبد الرضا حسين189365262041001092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت587.0اعدادية القدس للبناتاحيائياالء شهيد علي عبيد189366262042104015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت586.0اعدادية اليسر للبناتاحيائينور الهدى باسم عبد فهد189367262042109103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت586.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيشهد شاكر محمد فريادرس189368262042117042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت585.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيحسنين سعد عبد الصاحب سلطان189369262041002019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت585.0ثانوية الرسل للبناتاحيائيفاطمه محسن سايب عبد189370262042147013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت584.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيحوراء طالب هادي خلف189371262042109029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت584.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيحسين عباس محمد حسين189372262041048032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت584.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب محمد كاظم جبير189373262042102082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت584.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي حسين فليح غافل189374262041001124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت584.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي عبد الحسين موحان شكبان189375262041048080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت583.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب قاسم فاخر جابر189376262042132137

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت583.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيسجى مظهر كامل زيدان189377212042148048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت582.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمآب كريم جوده جبر189378262042132193

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت582.0اعدادية الغدير للبناتاحيائياسراء فرحان لفته زاير189379262042086005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت582.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حامد حمادي شخناب189380262042088073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت582.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائييقين حيدر صبر حنون189381262042097119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت582.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيحوراء كمر نعيمة سعيد189382262042080044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت582.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيقطر الندى فاضل مفتن بكال189383262042143093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت579.0ثانوية البتول للبناتاحيائيأماني سالم ربيع دحام189384262042075002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت579.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيزهراء فيصل عودة بوري189385262042109049
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت579.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد محمود مطر عبد189386262041001187

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت579.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيمريم عمار عودة بدر189387262042088149

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت579.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيغدير فريح يوسف عباس189388262042115047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت579.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيزهراء خليف جحيل عاصي189389262042143055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت579.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيتبارك حسن علي حمود189390262042106025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت579.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين شالل قاطع محمد189391262041003041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت579.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الهدى رحيم شوكه رهيف189392262042089124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت578.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيساره محمد بجاي عبد189393262042116042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت578.0اعدادية المودة للبناتاحيائيهديه ستار مناور شتال189394262042078079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت578.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيضحى محسن ودعان أبو الهيل189395262042115041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت578.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيسوالف جميل سلمان حسين189396262042109069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت577.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيالياس فراس الياس عباس189397262041001025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت577.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم حسين ضايف189398262042088082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت577.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيايات يعقوب جاسم علي189399262042109017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت577.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيدعاء عبد المهدي خزام غشيم189400262042132068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت577.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيمريم ناظم حبيب عساف189401222042393096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت576.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور صباح عبد الرضا ناصر189402262042132235

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت576.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيفاطمه سليم باشي الزم189403262042094043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت576.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيهدى حسين فرهود غنيدب189404222042172167

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت576.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائياديان كاظم فيصل مهذول189405262042132005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت576.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائياالء قاسم حسين حميد189406232042090009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت576.0ثانوية فضة للبناتاحيائييقين جبار الجيم رسن189407262042095058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت576.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد جابر علي189408262042132048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت576.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينور كريم إبراهيم وادي189409222042143359

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت575.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمهدي صالح قاسم نضر علي189410262041005138

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت575.0اعدادية الحي للبناتاحيائيابرار مهدي عيسى علي حسين189411262042107012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت574.1ثاتوية المتميزيناحيائيمصطفى عماد جعفر عباس189412262041040056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت574.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيآيات طالب فليح حسن189413222042204005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت574.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيحسين علي عناد فرج189414262041152006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت574.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيجنات علي خشان سلطان189415262042097031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت574.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيايفان عقيل حمزه محسن189416262042143015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت574.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا سهيل مناحي189417262042089099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت574.0ثانوية فضة للبناتاحيائيساره جاسم محيل فهيد189418262042095032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت574.0اعدادية القدس للبناتاحيائيايه احمد حسن راهي189419262042104024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت574.0اعدادية القدس للبناتاحيائيرغده عباس زيدان امير189420262042104060
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت574.0اعدادية الكوت للبنيناحيائياحمد محمد امين عيدان جعفر189421262041001019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت574.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيام البنين اياد جبار عبد النبي189422222042204020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت574.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيمصطفى احمد غافل طارش189423262041033124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت573.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيرقيه سمير رحمن نعيمه189424262042086059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت573.0ثانوية المجدات للبناتاحيائيدالل علي رحم عباس189425262042136014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت573.0اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب محمد عرنوص كاظم189426262042104097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت572.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحمد مناف اسماعيل خضير189427262041011169

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت572.0ثانوية األمام الكاظم (ع)المختلطةاحيائيموسى جواد كاظم رسن189428222041228019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت572.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيصادق حسن علوان جبر189429222041311035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت572.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعلي احمد عبد هللا فرحان189430192041009195

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت572.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحيدر عباس فايز شحاثة189431222041098058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت572.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي وشر صنيت غزاي189432262041001144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت572.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيمريم رحيم حسن كاظم189433262042100049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت572.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيرحاب موفق كاظم جاسم189434242042100049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت572.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيساره عباس ناجي كاظم189435262042089073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت572.0ثانوية النظامية المختلطةاحيائيعالء الدين وادي رشيد كريم189436212041206020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت572.0اعدادية البيان للبناتاحيائيغدير حسن رحمان شاوي189437282042078066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت572.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسين محمد رحيم وشيح189438262041014046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت572.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيهاجر فليح حسن حربي189439222042393109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت572.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزينب الحوراء حيدر خضير علكم189440262042107090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت572.0ثانوية القسام االهلية للبناتاحيائيغدير صبحي عباس داري189441262042122008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت572.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائينور جوده هميم ياسر189442222042393106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت572.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء وهيب منعم189443252042108110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت572.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيحسين فالح حسن حسين189444262041209055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت572.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسام محمد مهدي سلمان189445222041098028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت571.6ثانوية المتميزيناحيائياحمد عقيل مهدي راضي189446112041010012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت571.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمرتضى كطوف هتر رشيد189447262041004068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت571.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائينرجس طالب حسون مطرود189448132042093134

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت571.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسين عباس حسين عريف189449262041009036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت571.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيطيبه كريم ناصر علي189450262042094039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت571.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزينب سلمان راتب حجي189451272042052096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت571.0اعدادية القدس للبناتاحيائينورا مالح حزام فضيل189452262042104163

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت571.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيحسين حسن عبد زعالن189453262041028032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت571.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي سعد دهله سوادي189454262041038058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت571.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيآيات يعقوب حمزه طاهر189455262042132001
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت571.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيسجا صبار عبيد كدس189456262042087089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت571.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك سالم عجيل مدب189457262042088045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت571.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمصطفى عبد االمير محيسن رداد189458142041028136

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت571.0ثانوية الحارث المسائية الختلطة|احيائيحسن عيسى مطر حلو189459182041341010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت571.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين خلدون روضان شعير189460222041002079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت571.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائياسيل محمود عبد حمدان189461262042251007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت571.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائيزهراء كريم موازي زباله189462262042110028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت571.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيحنين خالد عبد الحسين مشجل189463232042305035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت571.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيرسول عبد الهادي سعدون علي189464252041046021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت571.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمحمد قاسم سفاح مانع189465152041013082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت571.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيميالد حامد جابر عبد189466262042120214

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت571.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عزيز حسين189467262042132113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت571.0اعدادية النصر للبناتاحيائينبأ علي نهد جياد189468122042112232

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت571.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء حيدر ابراهيم عبد العباس189469262042102055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت571.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيآية عبد السالم سعدون جابر189470262042109001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت570.0ثانوية فضة للبناتاحيائيزهراء علوان رحيمه شناوه189471262042095025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت570.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيتبارك عاشور عليوي حمزة189472262042074031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت570.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسين فالح عراك نوري189473262041010047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت570.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائياحمد عيسى مغير عمران189474262041155001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت570.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيغدير رحيم كاظم منشد189475262042115046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت570.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيبنين كمال منخي فليح189476262042090014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت570.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعبد الجبار حميد عباس هرس189477192041007071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت570.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيمالك جاسم علي جابر189478222042203054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت570.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعبد هللا حبيب ناجي ليلو189479232041002141

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت570.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيرفل ايوب يوسف محسن189480222042204079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت570.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيمسلم عقيل تركي منصور189481222041077184

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت570.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيساره علي هادي حمود189482262042132150

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت570.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيكرار شاكر حامد جاسم189483262041022121

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت570.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعلي عبد الحميد جاسم روضان189484282041009032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت570.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيكوثر خلدون هادي جعفر189485132042131046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت570.0ثانوية البتول للبناتاحيائيرقيه مسلم عبد النبي مجيد189486262042075031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت570.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائييقين عبد الحسين تايه شمخي189487262042087150

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت570.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمجتبى فاهم عبد االمير غريب189488142041011133

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت570.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيمحمد عبد االمير جبار علي189489162041090051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت570.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتاحيائينرجس محمد علي منصور189490262042084041
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائيزهراء مهدي حسن يوسف189491262042098018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيشهد احمد جاسم محمد189492262042120143

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائينهاية قاسم نعيم علك189493282042055127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمنتهى عليوي مخيف محمد189494262042120210

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيكلف محمد كلف مطر189495262041011146

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحيدر منديل كدر محمد189496242041010061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائياحمد حامد مال محمد189497262041012004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0اعدادية الشهيد حسن عباس طوفان للبناتاحيائيبنين عبد الكريم سفاح حبيب189498272042053016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيحوراء حيدر حميد حسن189499222042204054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيجعفر علي حسين كاطع189500262041163003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي ناصر سليح مطر189501262041005084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيمحمد علي عبد الحسين شمخي189502262041049035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحيدر شريف عبد الصاحب مطرود189503222041002109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائياحمد سعدون عباس جعفر189504262041209011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيايمان عزيز جبر حدوان189505222042261007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0اعدادية حلب للبناتاحيائيزهراء احمد اليج حسين189506242042107058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيزينب رشيد خضير حمود189507262042169009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمة ناجي حازم ناجي189508152042047098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيتبارك علي هاشم صالح189509142042197003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0اعدادية النعيم للبنيناحيائيحسن فرحان تركي عباس189510262041008005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيبنين حسين حسن عباس189511242042100026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسن سمير اسماعيل ارزيج189512232041173029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيميثاق صالح مهدي فيصل189513222042274018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيرسل حسين حميد اعيور189514262042251020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائياسراء حسن علي عسكر189515262042132008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائييوسف محمد شناوه حمود189516262041209240

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيحسين جعفر هدام محسن189517242041076038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيحوراء احسان كاظم حوته189518262042096039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0ثانوية المجدات للبناتاحيائيبنين عبد علي ابراهيم189519262042136010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيتقى جميل شالل حسين189520262042250063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيزينب سعد سلمان دعير189521142042224068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائياالء احمد محمود اسماعيل189522212042137007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيسجاد جادر هالل مايع189523262041010072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت569.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الحسين ضاحي محمد189524222041382001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت568.3ثانوية المتميزين للبنيناحيائياحمد صباح عبدالرحيم عبدالكريم189525142041007008
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت568.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيسعد عالوي حسين عبود189526272041002081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت568.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيبراق صبيح كاظم جحيل189527262042081011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت568.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحمد عبدهللا اسعد رغيف189528232041044052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت568.0اعدادية الحي للبناتاحيائيرباب علي كامل زرار189529262042107056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت568.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزهراء محمد صادج محمد189530152042051086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت568.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور صباح عبد مطشر189531232042088494

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت568.0ث. الخوارزمي االهليه للبنيناحيائيمصطفى واثق فؤاد جهاد189532222041352012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت568.0ثانوية الصفا المختلطةاحيائيكرار عطية مفتن لفته189533282041105007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت568.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائينور طالب حمود وادي189534142041028144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت568.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيفاطمه علي هادي جبر189535262042087113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت568.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيايات حسن عبد االمير عبيد189536272042089012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت568.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيزيد حيدر فرحان دخن189537252041031252

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت568.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيزهراء سعد متعب عباس189538262042108051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت568.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيسجاد شاكر شنيشل بدن189539152041005060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت568.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيزهراء محمد علي حمد189540202042180059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت568.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء نعيم لزام رزن189541222042172076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت568.0اعدادية النعيم للبنيناحيائيمسلم زيدان خلف خواف189542262041008028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت568.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائينور حسن فالح محسن189543262042116061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت568.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيزينب هيثم بشار عبد189544262042094030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت568.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيفالح حسن هويدي عصيد189545142041003074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت568.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيحوراء محمد هادي جبار189546262042250270

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت568.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيايالف جاسم حسين محمد189547142042079012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت568.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيبنين مالك فضيل حسين189548222042170018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت567.5ثانوية بابل للبنيناحيائيعلي فاهم عسكر علي189549232041021085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت567.0ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيمهدي علي كاظم ناهي189550262041159032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت567.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيسجى منتظر جابر حمزه189551252042119025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت567.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائينبأ حسين جاسم محمد189552262042120216

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت567.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك زمان جبار رهيف189553262042089023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت567.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيزينه زاهر ماجد عبد189554232042137040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت567.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيرويده عبد االمير ذياب حميدي189555222042311035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت567.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد قاسم خطار كبر189556242041001264

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت567.0ثانوية النضال للبناتاحيائيسرى عبد السالم جعفر عبد النبي189557102042102024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت567.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيهادي شعيب محمود زين العابدين189558172041124164

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت567.0اعدادية القدس للبناتاحيائيفاطمه شاكر عبيد اهتيمي189559262042104130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت567.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيكرار جابر دبيس علي189560222041098147
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت567.0اعدادية السرور للبناتاحيائيفاطمة علي هادي صباح189561242042085056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت567.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيسكينه ثائر علي حسون189562142042069041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت567.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيابو الفضل طارق صالح قدوري189563152041013003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت567.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيرفل رحيم حيدر راضي189564262042086058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت567.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيمرتضى محمد علي فالح189565222041077183

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت567.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينور محمد جلد وناس189566222042204220

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت567.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائياحمد جميل محسن حسين189567262041209243

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت567.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائياحمد رائد شريف محمد189568222041308002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت567.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيريام هيثم نصيف جاسم189569152042042035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0ثانوية الشهيد محسن الكناني المختلطةاحيائيزهراء حامد حسن كاظم189570262042168002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0اعدادية القدس للبناتاحيائيغدير جبار حسين كاظم189571262042104122

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيمحمد الباقر فاضل جاسم مشلوش189572282041013037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيامنه جاسم حريز عزيز189573222042414027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين يوسف نعمة جياد189574232041042053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0الخارجياتاحيائينبأ مزعل خليف جاسم189575132042401122

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيهدى ميثم كاظم جوده189576242042149118

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيزينب سعد شمال والي189577282042065047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمنتظر صادق كنش شرهان189578262041004073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم كاظم اسيمر189579222042393034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيحيدر كريم ونان نيس189580222041031034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيزهراء علي محسن خشكوري189581122042231048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد علي كاظم189582222041053102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةاحيائيحسين رحمن داود بكه189583212041202002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيباقر علي طالب عباس189584142041003016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0اعدادية النور للبناتاحيائينبأ جواد محباس عشعوش189585262042119095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0ثانوية اسماء للبناتاحيائياسيل عباس حسين علوان189586112042100001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمثنى احمد محمد عدوان189587232041031084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0إعدادية المروج للبنيناحيائييوسف محمود عبد خضير189588142041013091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0ثانوية النضال للبناتاحيائيإستبرق عبود داود شجر189589282042050002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيام البنين حميد عبود لطيف189590262042096015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيأعياد سالم عبد األمير داخل189591242042088001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعبد هللا حسين شمران فيصل189592242041074044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحمد عبد هللا ناصر عبود189593262041011164

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيرباب فليح حسن عوده189594262042163013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي لؤي صاحب غالي189595272041007075
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيعبد هللا حسين عبد علي جواد189596122041025044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعباس حسين كاظم عامر189597262041010094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيوسام زايد مشيط رطان189598292041005165

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمرتضى ريسان خلف صخي189599222041053171

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0ثانوية كصيبة المختلطةاحيائيياسر فارس مخيف مشرع189600262041173035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيشفاء عيدان عبد الحسين سيد189601282042065058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائياستبرق حاتم مصخي حسين189602232042304007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0اعدادية النيل للبناتاحيائينور هادي مطرود محمد189603222042169105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمصطفى كامل الزم باني189604152041013093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد باقر منذر عبد هللا حسن189605262041001166

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0اعدادية النصر للبنيناحيائيذو الفقار عباس جابر حسين189606222041027039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت566.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيعلي مهدي دشر صويلح189607262041028082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب رياض صالح دحام189608222042204121

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0ثانوية االيمان المختلطةاحيائيزهراء بهيم صالح داخل189609222042214006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0النصر النموذجية للبنيناحيائيغانم صائب عبد هللا رزيك189610312041024123

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيبراق احمد فاضل عبد العباس189611262042250045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0اعدادية النعيم للبناتاحيائياالء جليل قاسم هدار189612142042073017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيإبراهيم محمد إبراهيم يوسف189613222041040002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0ثانوية ذي قار المسائية للبنيناحيائيعلي سالم محمد زين العابدين189614172041353043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعلي ضافر عواد كاظم189615242041251059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0اعدادية العالمة االميني للبنيناحيائيحسين غني هجهوج اسماعيل189616222041054021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيحمزه محمد عبد الواحد مهدي189617272041021020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمحمد محسن داير مصبح189618262041001186

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمنتظر عباس فضل كسار189619242041012066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي فاضل صوان جثير189620262041003108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائييقين جاسم ساجت حميد189621262042087149

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه قاسم دخيل سعيد189622262042132188

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0اعدادية بردى للبناتاحيائياستبرق جبار خضير فتفوت189623222042163004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيانتظار صبيح جحيل ذكر189624262042080016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيتبارك رسام جياد كاظم189625262042086040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0اعدادية القدس للبناتاحيائيتبارك علي جليل عوده189626262042104041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0اعدادية النصر للبناتاحيائيامنه احمد شاكر حمود189627122042112015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0اعدادية المسار المختلطةاحيائينوره رعد عزيز هالل189628222042255012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0ثانوية عفك المسائية للبنيناحيائيعلي كريم كاظم خربان189629242041208032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيابتهال ماهود داود جبار189630222042170001
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعبد القادر علي شهاب احمد189631212041037014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيحسين عباس غني خلف189632132041008027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيزين العابدين حسن عطاء بشيت189633222041065037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمرتضى ياسر عطشان حسين189634292041005147

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب محمد شويل عوده189635222042190124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيحنين محمد مطشر عويد189636222042204052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائياريج ظافر عواد كاظم189637252042097002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيمحمد حيدر محمد عبد الكاظم189638252041152073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين كاظم حواس189639262042088078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيرسل محمد مزيعل عبد189640262042144032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0اعدادية القدس للبناتاحيائيصفا عبد الرزاق عليوي جباره189641262042104112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب جاسم عبد حبيني189642262042089054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت565.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء علي حسين صغير189643262042250111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيريام كريم افيل كاظم189644262042108044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيكاظم ستار جبار صالح189645222041039101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء توفيق مجيد احمد189646272042063062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد وهاب مصطفى نوري189647132041010013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيفرح نزار علي يسر189648262042250184

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيغدير فالح حسن لعيبي189649282042063090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمصطفى حسين جبار كاظم189650262041010179

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0ثانوية الرسل للبناتاحيائيزهراء علي حبيب حريج189651262042147006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب عالء حسين عالوي189652252042194026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الحسين عيسى189653222042135192

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسين عالء محسن عجيل189654222041041032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيتهاني رحيم غضبان حمود189655242042136031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبنين محمد ازيرج مردان189656222042204041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0ثانوية االيالف للبنيناحيائياحمد عبود الحج عجاج189657192041107004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيمنى رحيم فرج عكله189658262042097098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيأحمد محسن حبوب كماز189659262041028004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0ثانوية المشرح للبناتاحيائيتمارا ميثم فيصل كاظم189660282042072003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيزينب عباس محسن عبد189661262042111026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيحسين محمد عبد الحسين جكنام189662222041040052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيسجاد ذياب طالب عدنان189663252041001125

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيتبارك صدام مزيد بنيه189664262042143027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمقتدى فالح حسن غاجي189665282041009076

صفحة ٥٤١٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيقاسم محمد طاهر عويز189666262041020048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه عذاب حسون عباس189667222042153335

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0ثانوية العزة للبناتاحيائيساره جبار كريم عبود189668262042099034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0اعدادية الروابي المسائية للبناتاحيائياستبرق عامر كاظم حسن189669272042161002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيساره شالل نعيم منذور189670262042108066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيحسين مطشر لذيد والي189671222041078018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزهراء رحيم عبد عويد189672262042102057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيفواز صادق عبد الوهاب فارس189673262041205071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيعلي بشير زياره فليح189674222041064017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيجعفر فاضل حمزه محمد189675262041003022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد حسن محمد علي189676222042142065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت564.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمصطفى عبد العظيم عناد دحام189677242041002133

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمنتظر محمد طالب فرهود189678252041031797

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0ثانوية النضال للبناتاحيائيريا رائد عبد العباس جنيح189679282042050024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيامير رحيم شاكر كريم189680252041045018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب حسين يوسف حسين189681262042088091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبنين حامد عبيد ابراهيم189682232042114026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين راتب جواد رسول189683252042062191

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد كامل رعيد مايس189684222041356206

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيغفران طارق عبد الرحيم طارش189685282042190145

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيموسى رويض مهيوب خشيف189686262041005141

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0ثانوية جصان للبناتاحيائيزينب ضياء مهدي غليم189687262042071017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيريان طعمه عكاب زاير189688222042141099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعباس كريم غميس حسين189689222041051058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائياالء خزن هاشم عوده189690222042064002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيحسن ابراهيم جابر ممدوح189691152041013020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيفاطمه قاسم هاشم صالح189692262042163019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0اعدادية الشباب للبنيناحيائياحمد لطيف دنين جودة189693222041033017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيزهراء لطيف شكيري بردان189694222042419025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيتبارك هللا عبد الغني ابراهيم عليوي189695262042090016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيسجاد حسين صلبوخ عبود189696222041051041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيزينب كريم ثاني سربوت189697122042136043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0اعدادية النيل للبناتاحيائيرقية علي حسين نجم189698222042169039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم عزيز مجيد189699262041038082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيفرقد عبد هللا جاسم هبت189700262042080124
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمصطفى هاشم ذنون فرهود189701222041096061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيمحمد حيدر خلف نشمي189702262041017082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيحسين جساس محمد طعمة189703262041017027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد جمال صخيل حمزه189704222041003297

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيسراج سمير لفته حفظي189705262041209085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب سلمان صعيب خليف189706222042204124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائياحمد زايد خضير لفتة189707222041040008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيزينب باسم عيسى جعفر189708122042094134

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي حواس كريم189709222042424069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزهراء ظاهر جياد عبد189710222042393036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيايمان عبد الهادي كاظم حسن189711142042095011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيفاطمه عبد الكاظم هاشم مهدي189712222042102068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0اعدادية الكفل للبنيناحيائيمحمد اياد جواد كاظم189713232041032060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت563.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيأم البنين علي عبد منصور189714262042102003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.5ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيعلي زهير عبد الكريم عبد189715242041048022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.4ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيسجاد حسام عدنان سعود189716272041029041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيمريم كريم جبار راضي189717282042051088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمصطفى علي حسين رحيل189718152041003097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائياسيل محسن حسين كتان189719262042087010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيحيدر علي سبتي عبد هللا189720162041022016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0اعدادية النضال للبنيناحيائيسعد نبهار محمد غاوي189721242041014025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزينب كريم عبد بدر189722222042143214

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيآيات رحيمم هاشم عيدي189723262042143001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0ثانوية المزاك للبنيناحيائيكرار ثامر كريم عويجل189724262041055021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين اكرم عبد فيضي189725232041003025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم محمد حنون محسن189726222042153367

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد حكيم صبري دهش189727222041098165

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيرانيه احمد هجهوج شياع189728222042132024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيصفا هادي كاظم كطوش189729262042087095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمروة علي كاظم نصار189730152042046202

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيحسين علي فاضل محمد189731132041023025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيمرتضى شاكر كعيد عباس189732262041028113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيعال محمد قاسم فهد189733142042138030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيهادي ارحيم حسن محمد189734262041003182

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيافراح خلف ثجيل خويطر189735222042132009
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيعال حسن محمد حسين189736112042080101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيفاطمه اياد محمود احمد189737162042475033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيمحمد الباقر طالب رهيف عبيد189738252041018013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيمريم طالب شاطي رمثان189739262042086154

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيعلي سادر جاسم عبد الكاظم189740262041044032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيفاطمه جعفر امجور سهر189741262042144068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعباس ماجد كعيد محمد189742262041010098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيايه جاسم محمد علي189743312042081022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيحسين علي جاسم كنعور189744242041042005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبنين محمد معارج جاسم189745222042204042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيدعاء كريم عبود لفته189746222042232009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيغدير علي زعالن عباس189747262042132173

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيحسن علي حسين عويد189748222041358007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيعلي حسن نجم عبيد189749222041099028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائينبأ محمد محمد صالح هويدي189750142042112083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيشهد رحيمه حمادي جابر189751262042094035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمنى حسن داخل محمد189752252042100402

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيسالي نهاد ياس خضير189753142042132068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيمحمد حسان خضر محيبس189754262041152029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمصطفى محمد طه حسين189755252041031771

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيساره باقر صالح هاشم189756232042143020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيتقوى جابر بكال جبار189757262042080040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيرقيه صفاء حسون سلمان189758222042141092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسن خالد مطشر حميد189759262041001044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت562.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمحمد حسن كريم خضير189760262041209324

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمه عقيل سعود خريبط189761222042204171

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيزينب سفيح حسن ذباح189762222042132042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيفرقد رائد راضي ذخر189763222042410085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرقيه لطيف منفي نعيس189764252042062456

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي عبد الحكيم بادي هداد189765222041002216

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيعذراء فوزي وجفي جبار189766222042413071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه خلف دحام عجب189767262042102107

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعلي محمد رضا نعيم فالح189768222041009036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0ثانوية طريق الحرير العراقية االهلية المختلطة اذربيجان باكواحيائيمحمد ميثم محمد خضير189769132041355004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمريم حيدر علي جبر189770262042132195
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد لطيف حنون حسن189771222041002023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسين حاكم شيال نوري189772262041010037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيعبد هللا قاسم طاهر عبد هللا189773222041067073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0إعدادية المروج للبنيناحيائيزين العابدين عباس عليوي كاظم189774142041013041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيمهتدى عباس كاظم مويد189775262041002100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيياسر محمد خلف عكله189776222041065107

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيعلي ستار محمد سبتي189777222041359025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيجعفر حمدي محسن عليوي189778262041016011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيغدير عبد الرضا الزم حسين189779232042098150

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمصطفى سعد جفات زغير189780142041048111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيفضل محمد علي كاظم سالم189781252041031493

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعلي صالح محمد خلف189782232041005089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0ثانوية الظافرون المختلطةاحيائيمنتظر نصار حسن حسين189783222041265020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعقيل حسين جار هللا عبد هللا189784262041010111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيعال قاسم صادق جعفر189785222042321127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيحوراء حسن عبيد كاظم189786262042074036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمسلم حميد دخيل حسين189787222041081076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمهيمن كريم احمد عبود189788232041002291

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0ثانوية الحسنين (ع) للبنيناحيائيعباس علي لعيبي بدن189789282041043011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحيدر وليد مشاري زويني189790222041053066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيمريم سليم عبد حمادي189791232042080112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيسجاد ريحان خليل غاوي189792222041053076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائياديان جاسم محمد مجيد189793262042132002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيايمان نعمة مهدي صافي189794262042088025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمحمد عبد االمير خلف خشان189795222041035236

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيغدير نعيم ثجيل عواد189796222042064025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيهدى كامل رزيج تركي189797222042393112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي نعيم مهدي صالح189798222041051087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت561.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيوسام رزاق كامل فليح189799222041098209

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الحسن عوده189800222042410082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائياسماء يحيى جاسم محمد189801222042414021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيمحمد عبد عيال عباس189802242041153027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0ثانوية جصان للبناتاحيائيانسام حامد عبد الصاحب محمد علي189803262042071004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيمهدي عبد الحسين وادي حبيب189804282041022044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيكرار حيدر جهيد محيسن189805262041028091
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيكرار عدنان نعيم شاتول189806262041027113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية هيت للبنيناحيائيبركات كامل داود حميد189807192041014020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء شهيد موسى خضر189808262042103023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينغم علي طرول عبود189809252042096511

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيمنتظر طارق هادي حسن189810242041034061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0ثانوية النخيل المختلطةاحيائيحسين علي محان شاكر189811232041211014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيزهراء صادق عطوان مهذول189812262042103024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيزهراء محسن خلف درويش189813282042065040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيتقى امجد بديوي عبد189814232042093038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية اليسر للبناتاحيائياريج قرطاس عبد كاظم189815262042109003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيرضا عالوي جاسم محمد189816232041006052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيأمير محسن جياد فياض189817222041019011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيبتول محسن حسن عوده189818222042120007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيزين العابدين جواد كاظم عبد189819232041006058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائييقين شمخي يابر عويد189820262042089138

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزينب مجيد ياسر كليفع189821262042250135

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيسارة سعيد راجي ماكان189822232042271409

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيفاطمه رسن علي شعين189823282042065072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيرهان حيدر محمود امين189824262042103019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيمرتضى حسين شمخي جابر189825222041023074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي ماهر حسن حمادي189826262041011127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية حماة للبناتاحيائيضحى عمار خضير محمد189827112042084137

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمصطفى سعد تركي خوان189828222041358060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعبد هللا عدنان زيدان مخيلف189829262041001110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيحوراء سالم المي داود189830262042072010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيعلي محمد كريم سياب189831262041208031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمنتظر عقيل كاظم عبود189832222041036348

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد جعفر موسى والي189833222041098163

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0ثانوية سمية للبناتاحيائيدعاء فاضل محيسن منكاش189834262042118009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي احمد حميد خرميط189835262041001114

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيشكران كريم منلون عكموش189836132042070146

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0ثانوية فضة للبناتاحيائيخديجة اسعد يبر نومي189837262042095015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسن ريسان محيسن عليوي189838262041010027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزينب محمد علي صالح189839152042051103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي صباح حسن زعيبل189840262041001128

صفحة ٥٤٢٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمصطفى عبد الحمزه مراد محمد189841272041010203

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيحوراء ابراهيم جدوع حسين189842222042419012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيعتاب فالح غدير كيطان189843262042251047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي حسين عويد فريج189844222041051070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه حميد محمد ارحيل189845222042141196

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينه رسول عاشور سكان189846232042271368

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت560.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيدعاء عبد الكريم حيدر كيوش189847222042204071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.1ثاتوية المتميزيناحيائيمرتضى اياد علي عبود189848262041040051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيصادق اياد كاظم محمد189849222041053085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيدعاء رزاق خضير عبد189850272042088073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيهمام ضياء كاظم منشد189851222041001131

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب عادل طعمه حسن189852282042062057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيعبد هللا وحيد علي هاشم189853142041003064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيحوراء عباس خضير عكله189854112042077025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه محمد كامل دالل189855252042100245

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائياسماء نعمه عبيد هدابي189856222042172005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيلينا نجم حسين اسماعيل189857142042224116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيعلي حيدر داوود مسلم189858232041169020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0ثانوية البتول للبناتاحيائيزهراء علي لطيف علي189859262042075038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيجاسم محمد هادي حسين189860232041067017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحيدر علي تايه سلمان189861262041014056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيعلي ميثم موسى علي189862262041033091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائياسل حازم سعيد حنتوش189863262042132009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيكرار جاسم طارش عجرم189864222041031109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيسجى محمد جاسم راضي189865222042143234

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0اعدادية المتقين االهلية للبنيناحيائيحسن موفق علي جواد189866222041355001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيدعاء حسين عواد ضميد189867222042207017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء فراس حكيم حميد189868282042051040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيباقر علي عبد يبير189869262041014018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0ثانوية االمراء االهلية للبنيناحيائيمحمد علي قيس عدنان حسين189870162041449013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسين مرتضى كريم حميد189871222041035081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيروان محمد جاسم ربيع189872232042140031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيتبارك كريم عبد حلو189873262042106027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائينور الهدى سعد جابر صدام189874162042332104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيهديل علي حسن جار هللا189875262042250244
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمهيمن كريم مزعل عريبي189876262041001218

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيآيه تحسين محيسن راضي189877262042074011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيضحى حسن عسوري عبيد189878222042417054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيمحمد رعد عباس زغير189879292041100088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمصطفى نبيل عبد الحر عرنوص189880222041098191

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيهاشم شالل حسن نوير189881262041038114

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزهراء نديم رداد عبيد189882262042100029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائينرجس حامد علوان احمد189883252042100441

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيسجاد محمد جاسم كنيفر189884222041031048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء حبيب ناصر شاتي189885222042204091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيخالد مصطفى لهمود غالي189886222041019074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0مدارس االمام علي (ع) النموذجية في ايران-قماحيائيزينب غيدان فؤاد حسيب189887132042205018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0اعدادية الكوت للبناتاحيائياسراء خالد حسين عبد189888262042096008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء لطيف كاظم جاسم189889222042162084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحيدر احمد جواد عبدالكاظم189890232041007057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيعلي حميد خميس علي189891262041017063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيهدى علي نواط كلف189892262042137019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيبيداء جبار حسن خفي189893222042162024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيموسى غاوي عبد الكريم حزام189894262041209230

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتاحيائيدعاء حسين علي ناصر189895222042386005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعبد هللا كريم عبد الحسن محمد189896262041048065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيزهراء علي عليل عناد189897222042112047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعباس حميد راضي خابر189898222041077088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت559.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيهدى رياض غازي عبد الواحد189899162042212055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.1ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيعلي عامر عبد الحسين علوان189900252041205132

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمة رياض نعمة بديوي189901152042046172

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمجتبى محمود عبد الكريم علي189902132041012104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا محمد محسن189903262042080079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسين ناصر خلف عبيد189904262041010056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيخديجه مليح فجل بلط189905222042172044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيسجى عيدان خضير جابر189906262042144053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمؤمل حيدر عبد العالي حسين189907222041018081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيايه صاحب حميد حمادي189908262042090009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيفاطمه رعد خميس كاظم189909212042159030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائينبأ عباس كريدي زبين189910222042162173
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيحسين رشاد مهدي عالوي189911222041065023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحيدر فاضل جابر محسن189912252041031228

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائينور صباح شاكر حبيب189913242042168083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيزهراء خليل عيدان عبد189914262042106049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيزهراء حسن عبيد عكله189915222042314020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيصادق شاكر غافل وحش189916222041067062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائييقين عدنان خير هللا خريبط189917222042394091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية الحي للبناتاحيائيرقيه ساجت صاحب عبد189918262042107059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيزهراء حسن ورور جالب189919222042311039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيمصطفى ياسر بدر شمخي189920222041274052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء علي عبد خليف189921262042107076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيايه رياض مهدي نعيم189922222042135026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيايالف فاخر مجيد محمد189923282042190025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب صالح عبادي عبد هللا189924222042436027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيغيث حسين كريم عبد هللا189925262041012116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيمريم عبد الزهره نجم عبد189926242042093155

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيتبارك كمال عبد النبي حسين189927262042096037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0ثانوية التقدم للبنات للنازحاتاحيائيكوثر وسام مرشد شكور189928202042170013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيجاسم محمد كاظم هوان189929292041151022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيأديان رحيم موسى علي189930222042394001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيبندر حمد جبر علوان189931242041008020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيام البنين سالم مهدي عباس189932232042271049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيحسن فالح داود علوان189933222041308008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيسجى سعد شاكر ضهد189934162042383151

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء عطا علي عطشان189935222042152016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيعلي عباس كاظم حبيب189936232041024042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيمسلم عقيل اعطيه اسريح189937222041021188

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيايه نزار حمزة فرحان189938262042092013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيدعاء اركان كاظم راشد189939262042088056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب ناجي طالب مكطوف189940222042209119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائينور سعد رشاد محمد189941262042126097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم شهيد حسين علي189942242042115099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيمريم احمد جاسم ابراهيم189943232042082073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيحيدر حسب هللا كتاب جاسم189944232041010036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزينب سهيل نجم كمير189945262042250129
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية بردى للبناتاحيائيزينب خضير عباس كاظم189946222042163048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيغفران هاشم كريم حسين189947242042124140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائياركان جبار عبيس مطر189948262041155005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائياسماء عمار صبار عسكر189949222042204015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيغدير محمد جبر عبود189950252042084521

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيعباس طالب صليبي صالح189951262041205048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيعلي بالسم صحن ناصر189952272041006019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت558.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائياحمد فوزي مطشر ساير189953222041053009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيندى حسين محمد كاظم189954262042120225

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء خير هللا ناهي عبيد189955262042116023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسجاد حسين فيصل علي189956252041044187

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيبنان عبيد كاظم عباس189957262042087023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية رملة للبناتاحيائيزينب عبدالحسن محمد مهيهي189958222042115055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيحيدر قاسم عكيلي رحيل189959222041019071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمه صالح رمضان شاتي189960282042055101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب عبد سلطان حمد189961222042155053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعلي محمد حسين جبر189962262041001135

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائييوسف عصام شاكر زبيدي189963262041012170

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمحمد حيدر علي حسين189964222041363067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين محمد عبد هللا منخي189965222041036102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيطيبه قاسم منعثر عبد الجليل189966222042172114

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد ناجي معن راشد189967222041003349

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيعال حسين عباس علوان189968232042121096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيحسين جهاد حاكم منهل189969252041046011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائينبأ زياد عبد الكاظم عبيد189970262042092077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيختام خلف بريج حسين189971222042175061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيمرتضى ستار مطشر زغير189972222041069048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينرجس محمد مزيد غليم189973262042132224

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيكوثر حيدر كاظم محمد189974232042088417

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائينور الهدى ناصر كاظم عويز189975162042297044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي قاسم عبد الزهره كاظم189976272041010122

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب جوده علي داود189977222042204115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0ثانوية الصباح للبنيناحيائيمحمد الصادق عباس حمود عبد عون189978262041162024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيعلي مداح ضيول سعدون189979222041019132

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيايه عبد الحميد توفيق خضير189980142042079010
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيريام علي راضي حسن189981262042143051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيكرار حيدر حسن داود189982222041018080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه عطيه يوسف ساجت189983262042089100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيزينب رويد حسن كشيش189984142042224067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيمريم سعيد رضا طعمه189985272042055264

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيليث برهان هادي درب189986232041185037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسن عالء ذياب علوان189987222041098033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0ثانوية البتول للبناتاحيائيايالف عالوي مرتضى كاظم189988262042075013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزهراء عواد زمزوم عبد هللا189989222042170039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيساجد حميد شاكر لفته189990262041017043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمهدي حسين جاسم حمد189991272041009151

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيعلي رافد عزيز نوعان189992252041012117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائياطياف صابر ماضي سلطان189993222042394006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيمختار اياد هادي صالح189994272041010188

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0ثانوية البينة للبناتاحيائيسجى علي خزعل تعبان189995162042291017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه حميد حسن باجي189996222042141195

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائياساور سعيد مطشر سماري189997262042088004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيختام ناصر كريم سعدون189998222042161034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية النصر للبناتاحيائيعلياء طراد خاجي كباشي189999222042167051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيحسن محمد حمزه عليوي190000232041177007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت557.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيهدى عباس فاضل محمد190001222042153448

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.3ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمحمد رضا كاظم عباس190002122041001091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيعباس علي مصطاف كريم190003262041033062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0اعدادية الغدير للبناتاحيائينورا وادي وثيج خربوت190004262042086178

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي مؤيد شناوه مزيعل190005252041044316

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية المستقبل للبناتاحيائيازهار مطلك حلبوص مطلك190006232042106001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0اعدادية االمال للبناتاحيائيمالك رائد نجم عبد هللا190007112042070130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمرتضى علي حسين سنبل190008222041058138

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيشكران علي ابراهيم عوده190009222042112068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيعباس موسى سهيل عبد هللا190010232041177017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائياسامة عبد المهيمن مهدي عمران190011112041210008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنيناحيائيمحمد كاظم جبر سلمان190012232041069045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيدنيا منصور راشد كاظم190013242042130049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيابرار علي جخير شريجي190014262042088002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائياحسان ريحان بدر علي190015222041058002
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيليث حسين حمزه يونس190016262041169013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمه خليل ثجيل طاهر190017222042207070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاتن حسن علي اكبر كاظم190018252042100110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيكوثر جاسم هاشم سلطان190019232042305140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0اعدادية النور للبناتاحيائيمالك عصام عبد الوهاب حسين190020222042156245

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد علوان شكيح190021262042132050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعياحيائيمرتضى عماد جابر عباس190022242041031033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيمريم صبري شاكر جعفر190023282042065083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهاله مبارك حمود كريم190024262042082028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد عون سلمان190025272041034084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيذو الفقار ناصر عبد الحسين اسماعيل190026252041207034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيحسن مؤيد ياسين طه190027262041209257

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد رضا عالء عبد الحسين عيسى190028252041031608

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحمزه صالح عبيد جاسم190029262041014052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب حسام محمد حميدي190030222042393051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيايه ماجد ابراهيم عزيز190031142042076022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيزينب ابراهيم خلف بردي190032132042092038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0اعدادية الشباب للبنيناحيائياحمد فالح كماد شكاحي190033222041033016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية صنعاء للبناتاحيائيزينب محمد مكي بدر190034162042221017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيميالد ناظم عواد طعين190035222042417080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيعباس محمد جبار جهاد190036262041009074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيايه قاصد مطشر صويلح190037262042088027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيحسين علي كاظم سرهيد190038232041181024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمظهر حسين مظهر توفيق190039262041009144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيغدير رحيم جاسم عبد190040112042077058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت556.0ثانوية جصان للبناتاحيائيصفا وهاب صاحب هادي190041262042071020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمحمد عبد علي عويد جعفر190042222041018099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيمصطفى عبد الغني علي ابراهيم190043172041124153

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0اعدادية االطهار للبنيناحيائياحمد كامل عبد الخضر عبد190044222041034002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيطوعه محمد عطيوي زغير190045232042305100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيعذراء علي جبر كاظم190046232042079044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي حسين علي داود190047222041017063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيتغريد مهدي يسر فيصل190048242042149033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0اعدادية الغدير للبناتاحيائينور الهدى عباس عبد كاظم190049262042086172

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0اعدادية المودة للبناتاحيائيزينب جاسم محمد شحيل190050262042078039
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيزينب حسن محمد حسين190051252042095061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيرحاب هادي غياض سالم190052262042115017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء عبد االمير عبد العالي كاظم190053222042143163

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيضحى عبد الحسين حسن جاسم190054222042417056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0ثانوية الرملة للبناتاحيائيبتول محمد محيسن كاظم190055252042061003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيايالف عائد عكروك سميسم190056262042117008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0اعدادية كميت للبنيناحيائيعلي صالح صدام عبد الساده190057282041015016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد حسين دويج عباس190058262041010148

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيواثق ريسان عطيه وثيج190059222041274056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي حيدر عبد الحمزه كريم190060232041019103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعباس محمد علي عباس جاسم190061102041019067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيايمان عباس عيدان كطاع190062232042186001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيزين العابدين محمد عبيد شاطي190063222041072060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنيناحيائييوسف مرتضى محسن عبد هللا190064162041088023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيسمير جبار حامد مسير190065222041098087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيحنين ستار جبار عيسى190066222042323074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0اعدادية سومر للبنيناحيائيمرتضى أيوب يوسف وناس190067242041009135

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيمرتضى جواد كاظم خليف190068222041216024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيدعاء فاهم ياسر خضر190069262042250082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائينجاح حسن كريم جبار190070252041031815

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيسجاد حسن محمد عبد الرضا190071252041151078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0اعدادية القدس للبناتاحيائيايه مهدي هاشم حسن190072262042104027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيايمان داود سلمان عبد190073222042424015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمجتبى احمد مهر سلمان190074162041060078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيياسر امين علي عبدالحسن190075252041208048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيحنين راشد شلكام بلهود190076262042116013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم جليل محمد190077222041098158

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائينور مزهر حسين خليف190078262042250233

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيقاسم عباس راضي بدر190079222041017077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيرسول علوان خالوي عفن190080262041018032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيفاطمه محسن كرفت علي190081252042087066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيعلياء جمال ناصر قاسم190082222042105065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء رياض اسماعيل عذاب190083222042175100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيبنين خضر عباس عبود190084232042145024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0اعدادية العزة للبنيناحيائيحسين علوان حسن كتاب190085262041007019
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيضحى محمد حسين عبيد190086232042098141

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين شاكر عودة زغير190087222041003077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت555.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعباس فاضل حميد كاظم190088222041098102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.7ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيحسين شاكر عجيل خنجر190089292041020009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.7ثانوية المتميزيناحيائيصالح ميثم جواد عبد190090132041016047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية النور للبناتاحيائيبتول جواد عبد الصاحب كريم190091262042119009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيأسعد مهدي عاكول مرزه190092232041054001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيبراء جاسم جمعه مكتوب190093222042396008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب رائد طعمه جاسم190094262042088093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0ثانوية مارب المختلطةاحيائيعلي منهل عبد سلمان190095242041159014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفاطمه جعفر هادي محمد190096222042162142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيكرار رحم عبيد مريد190097242041074062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي باسم جمعة رزج190098222041010103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية النصر للبناتاحيائيهيفاء جابر طرخوم كواش190099222042167084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعباس عبد الرزاق عيدان حسين190100222041026023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائينبأ سهيل نجم عزيز190101162042245035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمنتظر حسين علوان عيدان190102222041058150

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء حسين عليوي عبيد190103282042063039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيسميه حسن دمن راضي190104222042175167

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزينب عبد الخالق عظون رويهي190105262042100034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائياحالم مهدي غركان عويد190106222042204010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزينب علي حسين عبود190107272042095080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسن فليح حسين190108222041003204

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء عامر خضير مهدي190109232042114059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية النور للبناتاحيائيمريم كريم عبار زوين190110262042119091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيشيماء كريم محمود كاظم190111212042140159

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحيدر علي حسين فرحان190112262041012045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعبد هللا عاصم حسن خضير190113232041172026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيهديل حسين ظاهر حسن190114222042168066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمحمد جابر مسلم علي190115222041020080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيرواء خالد حسان ذباح190116222042393030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيمرتضى حميد جبر طاهر190117232041183081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية التميز للبنيناحيائيالمقداد حميد سلمان جبارة190118222041356021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيسبأ قاسم حميد عاشور190119262042251074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيناهض حيدر عبد الرسول مغير190120232041071082
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0ثانوية الشمم للبناتاحيائيفاتن علوان حسين مذكور190121222042198036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيمصطفى محمد راضي ابراهيم190122262041155067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيفاطمه وليد داخل نعيمه190123222042175218

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد سماري ساجت190124252041034055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية بردى للبناتاحيائيفاطمة اياد عليوي محمد190125222042163076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيعباس قحطان عجة حسون190126242041071047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيتهاني سعود حسان بريق190127222042161019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعبد هللا فاضل كاظم درنوح190128262041022083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيوليد فاضل كامل رسن190129262041011200

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن جبار عبد الحسن190130222042143164

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيايات حسن فرهود جبر190131222042311010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيرنا صابر محيسن خليف190132222042190070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيجاسم محمد فارس عزيز190133262041017017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0الخارجياتاحيائيرسل سلمان فليح حسين190134222042401039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي ناجي جبار خماط190135222041051086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيدرع شاكر لفته مرود190136252041207033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيحوراء عباس يوسف فرج190137262042132061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى احمد داود سلمان190138222041003369

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت554.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء عبد الرحيم راضي وزير190139222042190088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهبه سلمان عبد صخي190140262042089132

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس صحن بديوي190141262042132104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيمصطفى جبار عبد هللا ياسين190142222041037133

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمروة علي عواد حمد190143222042103230

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيصادق حسين عبيد طعيمه190144262041010088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيعلي عبد العزيز عيدان عبادة190145242041203209

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيشهد نوفل سعيد مجيد190146262042094036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيتبارك ماهر حميد رشيد190147232042271146

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيواثق حميد عبد هللا لفته190148262041048153

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيرند عدنان عبد المطلب كشكول190149262042108043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين رزاق ديان عبيد190150222041053034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيحنين علي حسن شاطي190151152042051041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيسجى باقر محمد جاسم190152262042074076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية الصفا للبناتاحيائينور شالل كاظم دحام190153262042085058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيحسين تركي عبد شويهر190154222041033039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمرتضى محسن طعيس هليس190155262041001196
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيزينب يحيى زامل عذاب190156262042132142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيعباس طالب عطيب حسن190157222041031060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعلي عبد كصاد هليل190158252041052051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب حميد كافي عوده190159222042190111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمجتبى أحمد قاسم محمد190160272041001241

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيليث علي حمزه حنون190161252041207093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي محمد رحيم امين190162142041012028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيعباس غسان شمران فيصل190163242041074041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية سمية للبناتاحيائيصفين محسن كطيف محمد190164262042118025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيحنين عادل ونيس حسن190165272042060074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية المنار االهلية للبناتاحيائيحال عمار رياض عبد الجبار190166252042058010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيسجى مجيد هاشم محمد190167222042417052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية الكوت للبنيناحيائياحمد علي مرهج عزيز190168262041001018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيفاطمة جعفر تركي يونس190169262042096136

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيكرار رعد احمد مهدي190170262041205076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيحسن اسماعيل ساجت غازي190171222041028018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية السوق للبناتاحيائيفاطمه عدي سمير كريم190172222042209160

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيحسين خليل ضاحي محمد190173262041002023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب سعدي نعيمه حسين190174222042162101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهديل كامل كاظم محمد190175262042089137

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية غماس للبنيناحيائيحسن عبد الحسين حبيب ابو نيله190176242041016020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية بردى للبناتاحيائييقين حسين حسون ذياب190177222042163106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيفاطمة جعفر صادق عبود190178112042221045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء مهند مجيد طوكان190179262042120101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحسن راشد زعيبل خليف190180222041053027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء سعيد هدهود رحم190181222042394035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائياحمد عبد الواحد سهر حسب190182282041008008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد طالل190183262042081024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيدعاء فاضل عبد هللا حسين190184252042097049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايات عماد مزهر مهدي190185262042132021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيقند جاسم علي كاظم190186142042138035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائينور محمد سوادي نجيبان190187222042441028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيزيد بهاء حسين جبر190188232041067046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيعلي ماجد عادل ناصر190189222041041079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيرياحين عادل عبد الرضا محمد190190222042410039
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد قاسم عبيد كاظم190191152041071341

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيريام نعمه حسين عبد هللا190192232042098085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيزهراء رافد هادي خضير190193272042063071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية جصان للبناتاحيائيمنار سعد عبد الرزاق علي190194262042071031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية النور للبناتاحيائيبان حيدر حسن فرحان190195222042156038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن عبد هللا عاجل190196222042424041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب كريم ماضي زغير190197262042088098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيصابرين سالم عبيد ناصر190198272042055190

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيسلمان رسن سلمان شليج190199252041052029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيمحمد عقيل علوان رضا190200282041021028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية المنار المسائية للبنيناحيائيمصطفى فاضل عباس علي190201172041364075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائييقين احمد محمد زبون190202152042048187

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيرواء جناح رحيم غيدان190203242042080046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية فدك للبناتاحيائينور الهدى رافد عبود حنش190204142042070137

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيعبد هللا حمزه جاسم حمزه190205232041017085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسن نعمه فرحان صاحب190206262041009027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمه احمد عزيز حمزه190207232042142241

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية السما للبناتاحيائيزينب محمد عامر محمد190208272042083078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية ذو الفقار المختلطةاحيائيفاطمة سالم حامد ابو حليل190209232042210009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيسميه مصطفى عباس حميدي190210272042056260

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسين اشرف عبد الحسين مهدي190211262041012024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيمناهل عباس رزاق يوسف190212222042263013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيرتاج اياد سلطان برهان190213262042096045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية العفاف للبناتاحيائيرسل عبد الزهره تركي عطيوي190214242042130052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيحيدر عبد علي جهاد علي190215262041171005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائيزهراء سعد عبد الزهره عبد الحسين190216272042076027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيرقيه جميل جودي ابو سوده190217252042097058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزينب خليل مسعود جاسم190218262042144044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيتكتم احمد عبد الحسين جاسم190219232042157019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت553.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيفاطمه عبد زاير بداي190220112042116028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.7اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرند احمد مهدي عبد190221252042084289

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.6ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيغيث علي عبد الزهره علي190222252041031486

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية المودة للبناتاحيائيبتول راضي هادي جبر190223262042078009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية البيان للبنيناحيائيحسن هيثم حسن عبد هللا190224232041014031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيامير ثامر عباس سعد190225132041012018
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية المنار للبنيناحيائياحمد باسم ضايف شرهان190226222041095002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيايام محسن عبيد بدهان190227242042134021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيرتاج عبد الحسين حسين عوده190228222042141084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية  االندلس االهلية للبنيناحيائيكاظم لؤي نوري سعيد190229252041049017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزهراء سلمان فخري عبد زيد190230252042075032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيمرتضى كامل سلمان حمود190231222041098183

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيطيبه باسم محمد جاسم190232252042098015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيحسين عباس نهاية ثامر190233232041166013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيمالك محمد عبد الكاظم مهدي190234282042087018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيجعفر رحم علي راضي190235262041028021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيعلي محمد علي حسين190236142041030038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية االمير للبناتاحيائيآالء فليح خطار جابر190237252042083002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيمروه حسن خضير بعيوي190238242042092107

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيحسن علي عبيد موسى190239232041002045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيفاطمه حسين زغير كويم190240222042413077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيالمصطفى احمد عبد حسين190241222041003032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم جواد كاظم190242232041002239

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيمحمد قاسم سلمان نصيف190243262041014128

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمصطفى وليد بحيص كياص190244102041017104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيرند جالل عباس فزع190245222042190071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيمحمد اسعد عبد زيد عبد علي190246252041012169

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعماد محمد شاكر كاظم190247222041036243

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيماهر عالوي عبد فرحان190248262041020053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهند حيدر عبد المحسن حسن190249232042087352

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيعذراء حميد مطير حري190250282042190213

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيمهدي صاحب عبد الواحد ضاحي190251242041074088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمحمد محسن جاسم عبد النبي190252242041008110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعبد هللا علي حسب ناصر190253222041036183

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسن سعد هالل زميط190254262041010028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران-قماحيائيفاطمه حسين محيل حسين190255132042210009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيايات فارس كامل عبد190256242042135012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسميه حسن داخل جابر190257252042062827

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيايه سمير وادي عبد190258222042128017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه ساجد كاظم كريم190259252042084558

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمصطفى يونس محمد تومان190260252041045185
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي احمد جاسم موسى190261232041003048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمسلم فرحان علي صافي190262262041003158

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية زينب الكبرى للبناتاحيائيطفوف طاهر كاظم حسن190263252042053077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيمنى رزاق حسن كاظم190264272042060299

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب حاكم محسن فنفون190265222042393050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيفاطمة منشد فلحي حسين190266282042190165

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيحسين علي خليفه عجيل190267222041302019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفاطمه هيثم باسم محمد190268252042059689

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيمنى صالح رهيف مخيف190269242042220715

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيسجاد يوسف عامر عبد العالي190270242041251035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية االنبار المختلطةاحيائيميمون رشاد مطر عبيد190271232041217029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائياالء ضياء نوري سلمان190272162042146004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيزيد جاسم محمد علي عيسى190273252041205079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية السنية للبناتاحيائياسراء كاظم محمد جباب190274242042102006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيسجاد حامد حيدر محمد190275242041015054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنيناحيائيعلي حسين خنجر عبيد190276262041023049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية البنوك االهلية للبنيناحيائيحسين حازم حسين علوان190277132041043007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيحسن وليد خضير عباس190278232041067029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي قاسم محمد كاظم190279242041006055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية الحجة المنتظر للبنيناحيائيجعفر صالح جياد عطيوي190280242041007008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزينب كمال جليل ابراهيم190281222042170053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيهبه حسن علوان خليف190282262042142017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائييونس هاشم حسن علي190283222041307210

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيعقيل رزاق دخيل مزعل190284222041067074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيرأفت صبري وفي صبري190285242042122041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية رفح للبناتاحيائينور الهدى عدنان عبد الحسين نعمه190286162042219072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيسفانه صادق جباره عبيد190287262042117041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيمحمد سعد عبد هللا حسون190288242041006068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيزينب حميد عباس جبر190289252042084391

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسين احمد علي راضي190290262041009029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمنار فالح حسن خضير190291262042120207

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيمنار خضير عباس حسين190292262042132209

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيعال شوقي نجم عبد هللا190293222042143264

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيمنار بهاء عبد الزهره قاسم190294252042100395

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء جعفر طالب صاحب190295232042120084

صفحة ٥٤٣٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيرقيه علي محمد عنيد190296262042132080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيحسن كامل لفته فهد190297242041035027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمحمد حبيب عيال جابر190298222041036371

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0اعدادية النجاح للبناتاحيائينور علي ناصر حسين190299272042060325

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0الخارجيوناحيائيعادل خليل خطار خلف190300262041400035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيضحى جبر رهيف عكال190301222042204149

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيحسن فراس رزاق كاظم190302162041060021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيبنين عماد سفيح ساجت190303222042394016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت552.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيزينب مجيد راتب عبد زيد190304232042168023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.8ثانوية المتميزاتاحيائيرباب عبد الرحيم جبار كاظم190305252042074027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.5ثانوية الرباب للبناتاحيائيرؤى محمد هاشم كاظم190306262042113014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.4ثانوية نور المعرفة االهلية للبناتاحيائيطيبه احسان عبد الحسين شنشول190307252042109051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه الزهراء طالب دخيل زغير190308222042165085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية غماس للبنيناحيائيمصطفى عبد االمير لهمود ضايع190309242041016108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية االماني للبناتاحيائيايمان محمود كريم حسين190310182042254012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد ثامر نوري مردان190311252041008197

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيزهراء جميل موحان منعم190312262042100021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحيناحيائيمحمد شوكت ابراهيم يونس190313332041008035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسن سعد عبد علي سرحان190314262041009023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائياساور سالم حسين علي190315262042250009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيرقيه حبيب حسن عطر190316222042150017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي طعمة فرهود رومي190317222041003223

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيايه عادل خليل عطيه190318262042250036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء باسم انور جاسم190319262042119033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيبنين علي حسين حسن190320162042145017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيمسلم محمد حسن فاضل190321252041205235

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيتقى احمد غازي محمد علي190322242042096040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيايات محمد جابر عناد190323222042323035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية ايليا االهلية للبناتاحيائيأمر حسن قاسم غياض190324252042099001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائياحمد هادي عكله مهنا190325222041311008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمصطفى عواد كاظم خاجي190326222041040142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغصون عدنان دايش بعنون190327222042164071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية سمية للبناتاحيائيكوثر جبار ناصر حسين190328262042118028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية العدل المختلطةاحيائياسراء عبد الحمزه سرحان طويرش190329242042161001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيبتول حسن بريو جلوب190330162042243012
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفرقد شهيد فرج فرحان190331222042162157

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم مريس190332222041002282

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحسن ابراهيم جبر علي190333252041031111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية سيد االنام للبنيناحيائيجاسم غازي جاسم سالمه190334242041039013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحنين جبار عبد خريبط190335222042103074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيحيدر مزهر فارس حسن190336222041091070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيبتول اسعد علي حسين190337252042059119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزينب احمد خضير عباس190338272042081062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيبنين مجيد عواد مكوط190339242042112017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه احمد هاشم ضيدان190340272042079090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار جواد كاظم شمران190341242041001206

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيآيه عالء مجيد عمران190342232042115005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية الغدير للبناتاحيائينور جبار كريم جاسم190343262042086173

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيهاجر مجيد جاسم حسن190344222042393110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيغدير عبد الستار كاظم عطشان190345222042203042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحافظ ناجي عيسى والي190346222041100011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيصالح سليم كشاش مشير190347242041028031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائياسراء كاظم جوني رسن190348162042240004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيفاطمة جواد كاظم شاهر190349132042092056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية القيروان للمتميزيناحيائياحمد هادي حسن غانم190350132041037017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية ينابيع الرحمة المختلطةاحيائيبنين كريم جواد داود190351252042119052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيزينب فاضل جواد سلطان190352252042075041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسين علي حسن خشان190353242041010041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيزهراء صباح ثامر ناصر190354222042111033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم عبد محمد190355242042149053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيآسيا عباس معجال مهدي190356232042185001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيرقيه هاني حسين حسن190357252042095047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغاده عيسى عمران عبود190358252042100068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه رحيم عجيل شده190359222042103211

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية قباء للبنيناحيائيحسن هاشم جويد سلمان190360152041010022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيآيات حيدر عطيه شبيب190361232042139002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيساره حيدر حسين عوده190362222042103172

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيعذراء جعفر مدلول سريع190363272042095099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيضحى جاسم محمد حمزه190364232042081052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية ابن البيطار للبنيناحيائيحسنين صدام جبر مطلك190365232041163005
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيرقيه ثامر خلف رسن190366232042130023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيأميره حيدر محمد كاظم190367232042228001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيحسين سليم حسين جعفر190368222041028028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيغدير علي عبيد اسماعيل190369232042142233

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيحسين قيس فرحان جاسم190370182041035028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيحسن علي حمود حمد190371222041261003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعبد هللا علي طالب دريب190372232041005077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيطيبه ناصر خضير عيسى190373262042143082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيفاطمه سعدون ثاني بدر190374282042065074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهاجر ظافر حسن عبد هللا190375252042100546

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيسجى علي كاظم عبد السادة190376272042058209

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيرواء كمال حسين صيهود190377242042093064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيحنين حمد خليف عوده190378222042204051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيحسين علي وحيد عبد الحسن190379222041077041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيفاطمة حسين علوان موحان190380222042142060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية سيناء للبنيناحيائيمصطفى عباس عبد الرحمن محمد190381132041019021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت551.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيوفاء حاتم طعمه عفات190382262042109114

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.4ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيامنيه حسنين محمد حمادي190383262042132018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.3ثانوية الهادي للمتميزيناحيائياحمد معين عبد ناصر190384242041048003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.1ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيفرح سالم محمد حسين190385232042132083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمه شناوه جاسم غاطي190386222042204168

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيعالء محمود عبد شلكام190387212041058022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية الحرائر للبناتاحيائيزهراء عباس عبد محمد190388272042107038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائياحمد ضياء عبد الحسين عبيد190389152041004006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمنار مهدي سالم حامد190390262042120208

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيعبد هللا رمضان جبار علوان190391142041008049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيدعاء ضياء سلمان عبد190392232042142099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيزين العابدين ابوذر عبد خليفه190393272041154068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيبان عقيل حمزه محسن190394262042250037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيلينا حيدر عجاج حمزه190395232042093153

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيايوب علي مدلول رميح190396242041151005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيلطيف حمزه موسى عبد190397232041002216

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيطيبه وهاب رزاق الطيف190398272042071053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائيمحمد وعد سعد ساهي190399112041151049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيذو الفقار مقداد ناجي عبد الحسين190400272041152029
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائينبأ محمود هاشم حمزه190401232042114122

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيفاطمه زياره وحيد محمد190402282042065073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيمسلم عقيل عبد الواحد عجيمي190403222041039136

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمحمد جبار محمد حسين190404142041208190

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه عبد المهدي صالح عبد الهادي190405222042153334

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيحوراء صالح هادي محمد190406242042168024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيكاظم حيدر كاظم عويد190407222041019138

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرسل سريح جواد عبيد190408232042080042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزينب محمد عبد خضير190409272042095082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيختام شريف حسين ربيح190410222042396019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيمؤمل رسول حسن مهدي190411272041008077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيسجاد صافي عطوان خضير190412222041069018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيمالك فالح ابو الشون فليح190413242042080112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيطه محمد عزيز ياسر190414222041306172

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيمريم عيسى صباح صادق190415222042393094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيشمس الهدى صباح تمكين كاظم190416252042062838

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيمحسن هادي عبيد مسير190417232041224041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيكرار صباح حسين شناوة190418242041203241

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمنير سليم علي عزيز190419252041208044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم شنو نعمه190420252041044431

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيتبارك محمود عطيه عوده190421222042410021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية االديبة للبناتاحيائيبنين علي محمود محسن190422212042114002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيكرار ماجد منخي عريمش190423222041077157

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعماد حمدان كويم حسن190424222041091148

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيحسين ميثم موحان هزل190425222041046029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيايات عواد سرحان توماس190426222042157010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعبد هللا حسين علي جبر190427232041060068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيتبارك جمال رفعت فارس190428202042160025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائياديان صابر محمد دلي190429292042085006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيايناس خفيف مريود عباس190430242042103014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي عبد الحسين حذيفه ساجت190431262041003106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن شكير حمود190432222041372019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه مكي مخيف يونس190433242042107146

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية يافا للبناتاحيائيهدى حسين غازي ادريس190434242042117273

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية ابي الخصيب المختلطةاحيائيهبه كريم حاتم كاظم190435222042212015
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي سالم نوري عفريت190436222041100040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيعلي محمد كركان ساجت190437222041067087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيامنه رائد سلمان داوي190438272042069005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية النور للبناتاحيائيجنات حسين حشف نجم190439222042156063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم حمادي190440232042127056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائينوال جاسم حسين باجي190441292042050141

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمجيد احمد ردام فرهود190442222041020074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائياشواق صالح حسن حمدهللا190443262042092006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيزبيده نشأت عبد هللا جار هللا190444212042097048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية الشمم للبناتاحيائيمريم موسى شريف فرهود190445222042198041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرنا ظاهر محسن حديد190446232042109065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيختام علي محيسن عبيس190447262042137010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية الصفا للبناتاحيائيحوراء محمد محسن عبيد190448262042085020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيعبير صبحي حسين نجم190449192042188101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيبشرى جبار عبد الحسين رحم190450162042210022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمة عباس محمود حسين190451242042119137

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي جاسم محمد معيدي190452232041016041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائينور عدنان نجم علي190453212042103071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم عكلو190454242042220325

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء عباس هاشم شنين190455272042058146

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسن رميض هاشم شهيب190456222041091030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيميالد صالح طالب جاسم190457162042202164

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيرسل شاكر ناصر عبد190458232042080043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيرضوان عبد الكاظم رحيم حسون190459252041045074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائينبأ نوري عزيز عبود190460222042172150

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيمصطفى علي عبد الحسين خيري190461262041002093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيعباس ستار عوده نعمه190462222041035129

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسن جاسم عباس داخل190463222041035040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب علي عباس محمد190464292042050092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمنتظر رسول حسن مهدي190465272041154194

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيايناس نادم نوري هزاع190466162042457006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيرقيه عبد هللا جبار عبد190467252042084272

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية اإلمام علي بن ابي طالب األهلية للبناتاحيائيفاطمه عالء ميري محمد190468252042087064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيعقيل محمد عبد الرضا حميد190469242041251050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيزينب عبد االله شريف محسن190470262042102075
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد عبد العزيز عمران عزيز190471242041038058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيحسين جميل كاظم حول190472252041116012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيسوزان أسعد هادي عطيوي190473232042152019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيمريم رافد عباس خليل190474232042121119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيايالف وليد محمد حبيب190475232042087034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيحسن حميد تايه حتات190476262041033021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيزهراء محمد محل عسل190477262042251027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيعلي محمد توفيق كعيد190478242041151034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيغفران ابراهيم عبد االمير رشيد190479262042250170

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيفاطمه علي رجوان حسين190480222042274013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيقاسم محمد نوماس عبيد190481252041208027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيغسان عالء حسين بعيوي190482252041045127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي نصيف جاسم190483252042101181

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيبنين علي عبودي افريج190484242042094020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت550.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيمريام عمار عبد الرضا محيسن190485112042109097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.3ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيامنه احمد محان صكر190486252042108012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيزينب مزهر مظهر عبد الحسين190487232042107057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية السلوى للبناتاحيائيزينب نعمه تقي عبد عون190488272042084035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد حيدر عباس ياسين190489252041031022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائياستبرق طالب هليل دحام190490252042056018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيهاجر هادي صالح عبد الحسين190491252042100550

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين عالء عبد الرزاق طالب190492222041356056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيبالل مقدم غازي حوم190493212041034017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعياحيائيعلي عبد الرضا ماجد سلمان190494242041031021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيحمزه محمود هادي حسون190495242041012025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيحسن ضرغام كمال ناجي190496112041058035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيعلي كريم حاكم اسماعيل190497262041018065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيناظم ميثم حسين سعدون190498242041203355

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيفاطمة كاظم حسين علوان190499222042183071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائينماء حكمت طارش تومان190500262042148037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنيناحيائيعباس زكي حسن عجيل190501232041069025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية العزة للبناتاحيائيبنين ياس حسين جاسم190502262042099015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية الزبيدية االهلية للبناتاحيائيبتول عودة كاظم شهد190503262042142003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيهدى صالح ديري ماضي190504222042141262

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيقاسم محمد صالح عناد190505232041042148
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحسين جواد كاظم حريب190506242041062042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي اياد كاظم نعمه190507222041053107

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية الباقر للبنيناحيائيسيف علي حمزه عليوي190508232041046021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيدعاء عباس فاضل ياسر190509262042102035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتقى ناصر زغير حسن190510252042062283

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياشواق غانم فاضل عبد الجبار190511242042134005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية ابن خفاجة للبنيناحيائيكرار حسن عوض لطيف190512262041159023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيشهالء عالوي فاضل ناجي190513232042088317

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيساره وسام مرشد عواد190514262042251036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية العزة للبنيناحيائيعلي حسين جابر علي190515252041016034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية النعيم للبنيناحيائيمجتبى عماد ياسين درويش190516262041008024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيحسين حيدر ريسان مزيد190517222041065020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيحسن مرزة عمران عيسى190518232041059018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيجعفر عطا هللا عبد السجاد مهدي190519252041052012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيزينب عبد هللا فزع دهله190520222042393055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي صفاء فجر كاظم190521142041019073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيهادي مؤيد كاظم جبار190522252041031820

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية الحسام للبنيناحيائيرسول داود سليمان خضير190523212041070019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيزينب جواد عبد الكاظم لغيوي190524222042102042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيمصطفى محمد عبد الرضا كاظم190525122041001124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية السوق للبناتاحيائينرجس مهند عبد الفاضل هاني190526222042209183

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيمؤمل محمد جبار خيون190527222041077162

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيغصون ضياء عبيس علي190528252042116066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية ديالى للبنيناحيائياسامه عبد الستار عدنان شدهان190529212041012019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمجتبى عماد حسين سلمان190530292041003212

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيتبارك ايناس عبد العباس كاظم190531232042115035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيصبا أثير رزاق كاظم190532262042106074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحسنين علي هاتف عبود190533272041035025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية عتبة للبناتاحيائيعلياء حميد كبتي محمد190534212042167025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنيناحيائيحسنين سلمان ماشي عجيل190535262041204007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزينب علي هلوس علي190536252042056165

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيمريم سليم حجيل كاظم190537242042101107

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيزهراء جواد كاظم منخي190538222042183047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياسماعيل ماجد روضان لطيف190539242041001025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنيناحيائيامير علي كاظم شعالن190540232041038008
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيايه جبار علوان فرحان190541262042132025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمالك االشتر علي فوات كزار190542272041007092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية السدة للبنيناحيائيعلي حازم عبيد خلف190543232041016042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائياساور مرتضى عوده طعيمه190544222042394002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية القوارير للبناتاحيائينرجس نبيل كامل ابراهيم190545272042081130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية البيان للبنيناحيائيمرتضى حازم عيسى حمزه190546232041014116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائياسيل مجيد جبر حسين190547242042189007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيفاطمه يونس عبود عبد الرضا190548232042117157

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينور الهدى خالد عبد المهدي حسين190549262042090060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسين علي مردان حسن حسين190550172041121017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي رضا احمد سلمان مظلوم190551232041003054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزهراء عبد الرزاق رحيم عياده190552162042153036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيمالك محسن عطية هادي190553262042120203

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيمالك مهدي عبد ناجي190554272041150097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيعبد هللا هيثم احمد ذنون190555172041028118

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت549.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيمريم عبد سايب عكار190556262042081046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية588.0ثانوية النسرين للبناتاحيائيفاطمة عصام قاسم محمد190557132042129020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية576.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيأحمد علي عبد العالي رهيف190558262041028002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيبهجت حسين سلمان داود190559172041124018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0اعدادية البتول للبناتاحيائيصفا عباس والي جبر190560112042072087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيفرح محمد داود راضي190561152042080286

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيإبراهيم وهيب جاسم محمد190562142041015004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيحسن خالد شعيب شحاذه190563262041059023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ صباح عبادي حسان190564242042114245

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيابي الحسن فاضل عباس علي190565152041011011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيطيبه حميد مرموص عباس190566232042093117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية النا االهلية المختلطةاحيائيلميعه مكي عدنان محمد190567312042063090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيمصطفى كاظم حسون علي190568262041059097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائيغفران مهدي حسين غضيب190569142042066073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية المعراج للبنيناحيائيحسنين صبار كاظم شوان190570112041024007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيتبارك راضي عبد دوخي190571262042086039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية الرقيم للبناتاحيائيزهراء فرحان رياح فرهود190572272042054034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيغزوان حميد راضي علي190573242041074060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيجاسم محمد خشاله جلوب190574252041044065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر ستار جبار190575232042153076
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد كاظم حسين190576262042144036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيفيان عبد الحسن عيدان رزيج190577142042220107

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيمحمد كاظم شاكر عباس190578242041251083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0ثانوية موسى الكليم للبنيناحيائيمحمد صادق عقيل بدر عبود190579232041065038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيهند عبد العالي كاظم عبد العباس190580242042149119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد سليم فاخر عنيد190581222041002299

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائينور الهدى ساجد عبد حنين190582262042132227

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيحمزه عامر غالب صالح190583192041002021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيعباس خليل علي شمخي190584232041006079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائيمرتضى خضير عبيد ناصر190585142041201039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0ثانوية موسى بن جعفر (ع) للبنيناحيائيعلي سعيد علي عباس190586232041069031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0ثانوية زهير بن القين المختلطةاحيائيواثق عبد الحسين رحيم عبود190587232041167049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء عبيد ضيول عزيز190588222042143166

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيباقر باسل براهيم حسان190589162041038009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0ثانوية النيل للبنيناحيائياحمد عبد هللا خير هللا حمزه190590232041033007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0اعدادية بردى للبناتاحيائيعذراء مهدي محمد حميدي190591222042163071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.7ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيالزهراء علي موحان ذياب190592232042132011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيزهراء يونس عبادي كاظم190593232042139035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيسجاد شاكر نعمة عبد190594142041028049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد سالم نعمه حسين190595252041031613

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية الشباب للبنيناحيائياحمد حميد خاجي صحن190596222041033007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيعلي فرحان عبد الكاظم عيدان190597242041035106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0ثانوية المزاك للبنيناحيائيحيدر نعيم عجه كريم190598262041055012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمجتبى عدنان خلف صخي190599222041053147

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيميمونه مصطفى عبد هللا عواد190600232042178029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيصادق كرم شعالن عباس190601212041049016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيامجد عبدالحسن كاظم حبيب190602252041208001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي نعيم عبد الحسن صالح190603222041003248

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيسالم حميد حسون كليل190604232041164020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيزهراء نسوم ميري عبد زيد190605232042086090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائياطياف جاسب خضير عبيد190606222042321012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيكوثر حيدر كامل عبود190607252042097180

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيعلي حميد حسين حمزه190608232041051095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينرجس حامد حسين هدوان190609232042088465

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعباس حسين عواد علي190610142041019047
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزهره حسن فريخ اليج190611242042149056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0ثانوية صفوة المعرفة االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر زيد عبد االمير حمزه190612232041286022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمؤمل حسين هادي حاجم190613132041012100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبد الحمزه سلطان190614242041001142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيورود جميل شالل علي190615232042126094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيحنين رضا جبار فاضل190616272042087040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيامير علي حسين خليف190617142041208283

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيعبد هللا عباس حمود غركان190618242041171011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيبنين علي محمود عنبر190619232042204003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيايمن علي كاظم مرزه190620262041011019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائيسيف رياض خضير مشعب190621242041074038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0ثانوية فرج هللا  االهلية للبناتاحيائيجنات عبد المهدي موسى عبد الساده190622232042155007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيسجاد محمود جواد مهوس190623262041054018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمؤمل مكي نجم عبيد190624222041058106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيزينب عالء حسين مهدي190625272042088123

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيسجاد موسى محمد مهدي190626242041006034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيشهد طاهر نجم عبد هللا190627262042096121

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزينب حسين مزهر صخيل190628262042083041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعدادية القدس للبنيناحيائيسيف رزاق جاسم عيدان190629232041055022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيزينب حاكم جدوع ربيع190630232042094031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيعلي محسن علي حسين190631142041050029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمرتضى احمد كاظم عبد190632242041002119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيعلي هيثم مزهر حمد190633222041076067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية االمام للبنيناحيائيمرتضى نوري عبد االمير حمزه190634232041013080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0ثانوية عدن للبناتاحيائيزينب حسن فليح جاسم190635232042076046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائياحمد نصير عبيس عبد علي190636252041045014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب نعيم رحم فليح190637242042220458

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيسامي جساب عبد علي عيدان190638242041035060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيأمير حمزه علي خلف190639262041026004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيفضل عباس شريف حميدي190640252041007260

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيامنة علي محمد سلمان190641222042143024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيكريم حاتم جبار أبراهيم190642232041228011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيعبد هللا كريم مجيد سعيد190643232041020187

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمسلم نعمه جابر سالم190644242041001283

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيعباس سلمان عبيد بجاي190645292041105017
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيسجاد ستار تحنار سباح190646242041200050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيحسن صالح مهدي صالح190647232041001022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحسنين محمد عدنان حمود190648242041010032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعلي خلف خضير ماشان190649262041022095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور فراس كاظم حميدي190650112042076186

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائينبراس فرحان ربد سلمان190651242042149110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0ثانوية عامرية الصمود المختلطةاحيائيايمن محمد عالوي احمد190652192041316007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيهبه عباس عبد طينه190653252042096552

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيزيد رائد كاظم ذياب190654252041031254

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيكاظم مجهول فرحان كشاش190655242041201038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب محمد شريف خضير190656292042056094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائياحمد محمد محيسن شويط190657142041201004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيفاطمه حسن فنيخير ساجت190658232042101065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيعلي سليم فريح راضي190659142041203138

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائيايات جبار هبسي عبيد190660142042190001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيساره عيسى راضي دعيم190661232042305085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيسيف محمود دويج اصيفر190662232041202012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيتبارك فؤاد جاسم حمزه190663252042097034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيكرار عبد الواحد شمخي جابر190664222041021137

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزينب حامد جاسم عبد190665232042089061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيحسين مشكور جابر سلطان190666242041152016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيأيات سماء لعيبي سوادي190667272042060002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0اعدادية النصر للبنيناحيائيمحمد سعد هويدي طارش190668242041064047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمنتظر سامي حنون هاشم190669222041026058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0ثانوية المزاك للبنيناحيائيحسام محمد عجمي كريدي190670262041055006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيشهالء عبد النبي عباس كزار190671232042271477

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيامير سماح حسن جبار190672252041150036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيزهراء طه مظهر جبار190673232042128045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيجنان كامل لفته حمزه190674242042149034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد زياد خزعل ناجي190675142041018157

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيحسين عبد علي ناجي مصيخ190676232041181022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيامل فاضل ذياب رحيل190677242042112007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيختام حسين جواد حسن190678232042090057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية562.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيمنار ضياء حسب هللا جبر190679232042115167

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية562.0ثانوية اليقظة للبناتاحيائيبنين ستار جابر حمود190680272042103007
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية562.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيساره عباس حسن كاظم190681232042099024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية562.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيظافر سعد سطاي مصيخ190682232041173074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية562.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيرقيه مكي عبيد علي190683232042088159

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية562.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيبشير محمد كامل شناية190684242041204017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية562.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائياستبرق حازم محمد علي خليف190685232042271020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية562.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائييونس علي خضر عبد190686222041358071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية562.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيافراح حاتم جاوي واوي190687252042062091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية562.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيميعاد كاظم عبد الحسن فضاله190688222042204199

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية562.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعبد هللا محمد مطلك دوخي190689222041010099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية562.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمؤمل عالء ابراهيم سعيد190690242041010112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية562.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيمالك محمد نعيم خضير190691232042117171

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية561.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيمصطفى باقر جعفر محسن190692222041302081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية561.0ثانوية القدس المسائية للبنيناحيائيرافد ابراهيم كافي محمد190693252041152034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية561.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيحسين ناظم ارحيل مالخ190694242041035041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية561.0ثانوية النورين للبناتاحيائيزهراء احمد شعالن مزهر190695242042138035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية561.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمحمد حمزة مطلك خلف190696142041048092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية561.0ثانوية عرفات المختلطةاحيائيعبد هللا عكاب منسي مانع190697232041161014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية561.0اعدادية االبتكار للبنيناحيائيرسول رياض خميس مشعل190698112041151019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية561.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعبد هللا يونس محل شيال190699262041012083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية561.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعلي جواد كاظم شيحان190700242041027175

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية561.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيحنين رزاق جليل عبد190701252042062300

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية561.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حسن خضير عباس190702252042062507

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية561.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيعلي تركي خضير عباس190703242041035094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية561.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيرانيه سمير ساجت فندي190704262042108033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية561.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائياثمار فارس حمزه موسى190705232042123008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات المختبرات الطبية561.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيحوراء لفتة جليدان عباس190706162042153024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض573.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيبالل سعد راضي مشعل190707192041032014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض571.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيافياء كاظم عبيد حمود190708262042144007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض569.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمحمد جابر ريحان عطيه190709192041032041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية الحي للبناتاحيائيسجى زيدان رسن علي190710262042107103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي مهدي خزام خليف190711262041011128

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائياديان ستار جبار حبيب190712222042143011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائينور حسين جمال موسى190713202042118154

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية الضحى للبناتاحيائينسرين سالم سيد سعيد190714142042089065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض556.0اعدادية ابن البيطار للبنيناحيائيكرار خيون زيارة صخي190715142041029054
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض556.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيكرار محمود شاكر زكيان190716122041032059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض556.0ثانوية األقصى األهلية للبنيناحيائيحذيفة علي جميل احمد190717112041040006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض556.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعلي ماهل كاظم شنباره190718232041172031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض554.0اعدادية حطين للبنيناحيائيابراهيم خضير علي وريد190719232041023001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية الفاروق للبنيناحيائيعلي فراس جبار حيدر190720132041014019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزهراء عالء ياسين مغير190721262042144039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيحسين صدام محسن علي190722262041012028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيسجاد عدنان بريج سلومي190723262041049018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيندى مجيد عطار جعفر190724222042120060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيهبه كريم حظي عبود190725272042089148

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمنتظر احمد كريم عبد190726152041005141

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمرتضى جاسم محمد جعاز190727272041021059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيبنين عباس محسن عبد190728242042149025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيحسنين جبار مخيف فارس190729272041035024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين علي عبيد سلمان190730252041207022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيرانيا حازم شاكر ناصر190731262042120067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية الموفقية للبناتاحيائيرقية علي غركان سعيد190732262042093017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائيسبأ ابراهيم خليل ابراهيم190733262042098025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيقاسم سالم معالي كريم190734262041027110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحسن هادي شاوي دايم190735232041054036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمحمد نجم الدين عبد الكريم ابراهيم190736192041071060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيمصطفى جليل عبد االمير علي190737232041166042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيعبد هللا نعيم عودة حمزة190738222041274034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية زرارة المسائية للبنيناحيائيمصطفى كاظم عبيد سلمان190739272041152096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية كنعان للبنيناحيائياحمد ثائر غضبان حميد190740212041013007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزينب حسن ضمد راضي190741262042117029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيحبيب حيال مفتن كنف190742162041041003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمرتضى فاضل بدر علي190743262041011176

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيامير حيدر سلمان كاظم190744272041009010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيحسام غالب جبار مرهج190745112041026043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية النيل للبنيناحيائيمحمد راسم نصيف جاسم190746232041033101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيبركات هالل خضير عويد190747222041363011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيقيس عوده محمد عمارة190748152041005088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي عباس جواد كاظم190749262041012101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيابراهيم عباس احمد مخلف190750262041014001
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائينجالء صاحب فانوس راشد190751262042083104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية النور للبنيناحيائياحمد صالح اكبر احمد190752122041026008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيالمهدي صالح كاظم عبد هللا190753252041150029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية الصمود للبنيناحيائيعلي راضي صيوان عبد190754222041008021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية المناهل للبناتاحيائياسماء علي شبيب حرز190755262042115003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية الشباب للبنيناحيائياحمد ناصر عبد الحسين حمد190756222041033018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية سيناء المختلطةاحيائيمرتضى سالم مدلول مطلك190757232041206014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائياديان جبار كاظم محمد190758232042094001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيمشتاق ماجد اعنيد عبد هللا190759112041004090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنيناحيائيعلي الرضا محمد جبر عبد190760232041280019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيعباس بشير حسن جارهللا190761222041076040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيمروان سعد محمد مجباس190762262041012152

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية االبرار للبنيناحيائيصقر طالب شايع عكش190763232041059046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيحيدر قاسم حسن محمد190764282041012024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائياسحاق محمود عطيه هاني190765152041013012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائياحمد عبد العظيم جواد عبد190766232041008010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيحيدر عمران شهيد حسين190767232041224016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض545.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعلي جبار فالح حسن190768142041015040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيبنين خضير كاظم عوده190769142042109011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية دجلة للبنيناحيائياحمد حسين جمعة جوده190770282041012006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمة مهند صبيح حسن190771262042074104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمصطفى ناظم عويد كاظم190772262041048136

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي رحيم حسين عليوي190773222041077117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيرسول صادق عساف علوان190774142041203069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيرقيه مؤيد علي حسين190775222042175083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيسجاد احمد حسن تالي190776142041008035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض545.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد جميل واجد جاسم190777242041001108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية الزاكيات للبناتاحيائيمريم عدنان عبيد شاطي190778262042103047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائياثار محمود شاكر محمود190779262042092002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيايمان حسين هليل عليعل190780222042204030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية جصان للبناتاحيائيمريم علي حردان صادق190781262042071028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمريم عبد الكريم كاظم حسين190782232042119108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزهراء حارث احمد محمد190783212042137075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية القدس للبناتاحيائيفاطمه عاصم عبد الواحد جواد190784262042104131

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمة عباس عبد ردام190785262042074096
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهبه رزاق حسين محمد190786232042087345

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيوسن عدنان سدخان راهي190787232042188012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية الحي للبناتاحيائيفاطمه ماجد ثجيل لفته190788262042107128

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيحنين خالد عبد الحسين حافظ190789262042132055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبتول عباس خلف عباس190790262042083014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائينور الهدى شهيد بدر حسون190791262042098039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية القدس للبناتاحيائيالتفات سعيد ياسين عبد الكاظم190792262042104016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء حيدر سليم خضير190793262042116022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيعذراء كامل فالح زوير190794262042250164

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيزهراء قاسم حسن شوجة190795242042184028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيوئام هيثم عايد هادي190796262042144091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيشهالء شنشول دايخ حسن190797232042077086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيزهراء صالح حسين علي190798142042109030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيخوله موحان فالح ضمد190799262042112005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائينرجس علي حسن زايد190800232042123118

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية بيسان االهلية للبناتاحيائيتبارك علي حسين شواش190801222042441005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيآمنه عباس زغير عساف190802222042204003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائينماء عدنان ياسر محيسن190803262042110048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيميامي سعد جاسم علي190804232042164050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية البيادر المختلطةاحيائيحنان فليح حسن عبد190805232042224004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائياسيا سفاح حسن طوفان190806222042204016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمروه سعد عطيه شهاب190807232042119104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائينجالء حميد علي عبد الحسين190808222042142075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية عدن للبناتاحيائيزهراء رسول صالح جعفر190809232042076036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب شهيد كريم بجاي190810222042204126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتاحيائيزهراء احمد رحيم عيدان190811262042112007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية خطيب االنبياء المختلطةاحيائيايمان حامد كاظم جبير190812242042171003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض534.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينرجس ناصر علي جماح190813292042056134

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينرجس سالم داود سالم190814152042080321

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيديار حميد عبيد حسون190815232042119044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية المنار للبنيناحيائيطفوف مؤيد عبد الزهره علوان190816222042095045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك ياسين ناصر عبد العباس190817262042097028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائينبا حسن محي عبود190818232042077125

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب مهند حسن جبر190819262042097068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيزينب عدنان هالل عبد190820262042106062
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية النجاح للبناتاحيائيهدى جاسم مهدي محمد190821272042060327

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية الصفا للبناتاحيائينجوى نوري جاني كاطع190822262042085057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفاطمه حسن هادي كاظم190823272042058255

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيسلمى مهدي محمد شالل190824262042091027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيبتول علي جاسم نويح190825262042081009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائياقبال محمود عبيد صالح190826262042108007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب عصام نجم عبيد190827232042124070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزينب عقيل مردان هادي190828252042096281

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيورود حليم جاسم محمد علي190829232042123127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيمريم علوان جاسم محمد190830222042393093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيبلقيس عبد الكاظم عويز زاير190831262042086028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيهاله علي حسين عبود190832202042120046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائينبراس حسين جمر كاظم190833262042074122

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيتبارك محسن صبر عوده190834222042102015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية النجوم للبناتاحيائيكوثر رزاق جواد عبد علي190835232042130058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيعائشه عبد هللا احمد ابراهيم190836232042131064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض529.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيايمان علي عبيس سلمان190837242042121028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيشهد سعد كاظم عباس190838232042082060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض528.0اعدادية الحي للبناتاحيائيفاطمه رضا مسعد عباس190839262042107124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض528.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيصفا سلمان بدر موسى190840232042077090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيرسل عبد الكريم نجم حمود190841112042129018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض528.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينرجس معن مراد عبيد190842242042104162

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض528.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيأمنه علي هادي عبيس190843232042120002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائييقين هيثم مطشر رحيمه190844262042088178

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض527.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيصابرين علي حسين عذاب190845262042250153

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض527.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيزينب جالل هادي احمد190846252042055047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض526.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيغفران ستار جبار حبيب190847222042321134

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيوفاء عادل عبد هللا عبد190848232042109182

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض526.0ثانوية قصر العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمه مالك ثكيل جعيفر190849232042304174

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض526.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيرسل محمد ثجيل عيسى190850222042102025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض526.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيهدى محمد علي ناصر190851232042128083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية الجماهير المختلطةاحيائيامنه جواد كاظم جغيل190852232042183002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية السنية للبناتاحيائيمروه طالب عبيس العيبي190853242042102260

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيوفاء حميد مهدي حمزة190854242042119194

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائينبأ عباس حمادي فلفل190855262042083102
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيفاطمه هاني حسين حسن190856222042204179

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية الصفا للبناتاحيائينور علي كاظم حسن190857262042085059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية الشفاعة للبناتاحيائيايمان مجبل موجد علي190858242042131013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمه محمود سعدون نبيج190859232042271603

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض524.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفرقان باسم جابر رهيف190860242042220664

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض524.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائيشهد سعد جمعه ضايع190861242042103079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض524.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيبتول ناجح كحيوش حسن190862272042088035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض524.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائينور الهدى عدنان كاظم جبار190863222042162180

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض524.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيلمى مقداد ناجي عبد الحسين190864272042095129

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض524.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيطيبة علي هويدي حسن190865252042075049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض524.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء ستار جبار ورور190866222042141111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض524.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيبنين عبد عليوي طالب190867232042124022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض524.0ثانوية الياقوت للبناتاحيائيحوراء عبد صباح مفضي190868262042131010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض524.0ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائياخالص ناظم محسن طرير190869232042152005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض524.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب مشكور حمزه سالم190870242042110060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض524.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم حمد فرحان190871222042178073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض524.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيحوراء سليم جمعه لفته190872242042191022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيحوراء جاسم محمد حسين190873222042138016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائياسراء اياد سلمان محمد190874142042136004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض523.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزينب حازم عبد المحسن سلطان190875222042203032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية تونس للبناتاحيائيآيات عقيل معيوف مثال190876222042106002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض523.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيفاطمه صالح مهدي محيسن190877232042305128

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيوقار علوان سهيل كاظم190878292042057286

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيزينب علي نصيف جاسم190879262042087079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض523.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائينور حسين عالوي حسون190880142042149075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض523.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء ثامر عوده محمد190881222042394030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيغسق مهند رحيم علي190882272042058244

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيزينب ناظم واوي فيزان190883242042080074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض523.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائينور الهدى حسن هجول دحام190884242042126044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء عالء جدوع محمود190885212042102065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيرقيه يحيى داخل راهي190886272042058113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيزينب جاسم يوسف عناد190887242042080065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية رابعة العدوية للبناتاحيائيحنين حسين مجيد خنفر190888272042063040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض523.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزينب حميد عامر بريس190889222042207043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيحوراء عبد علي عباس عسكر190890232042145041
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية بردى للبناتاحيائياثار عبد هللا علي شيال190891222042163002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية النور للبناتاحيائيامل مشكور عبد الحمزة وهد190892242042095007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب قيس رزاق عبود190893222042172087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية دجلة للبناتاحيائياسراء احمد عباس احمد190894232042107004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية الديوانية للبناتاحيائياستبرق عواد فرهود عواد190895242042103003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيفاطمه هاشم خضير حمود190896272042081113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيحذام سلمان علي كرم190897232042271162

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه جايش حسين جالب190898242042110084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0اعدادية النور للبناتاحيائيساره جبار كاظم محسن190899262042119058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيداليا عالء شاكر محمد190900242042121082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء محسن كنهور فارس190901222042143177

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائيزينب حافظ اسماعيل محمود190902212042161022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيمينا عدي علي حسين190903232042092217

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينبأ جعفر عبد الحسين موسى190904222042103240

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0اعدادية السنية للبناتاحيائيحنين كاظم عيدان عباس190905242042102085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزينب عبد الخالق حسين علي190906222042178089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه مشعان موازي جاهل190907252042170522

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيايات عويد نجم عبد190908222042168010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيايمان رزاق موسى عبادي190909242042093020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيبنين حاكم جبير هدوان190910242042164009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0ثانوية شوان المختلطة - كرديةاحيائيليمو صالح محمد رسول190911202042362025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0اعدادية التسامح للبناتاحيائينور محمد حميد جاسم190912142042076153

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0اعدادية بابل للبناتاحيائيسرى صكبان فرحان سويلم190913212042141056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيزهراء قاسم ياسر هندي190914272042052084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0اعدادية بردى للبناتاحيائيفاطمة عبد هللا علي شيال190915222042163079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيتبارك حسين معيوف عكلة190916222042143065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيانتظار حيدر رحمان صدام190917252042070021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0ثانوية الجهاد للبناتاحيائيغسق رحمن غني سليمان190918222042121013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيرقية ياسر جليل ياسر190919252042102016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0ثانوية االبتكار المختلطةاحيائيضحى احمد خضير عباس190920232042228009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيزينب حسين خضير حنون190921262042109057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء قاسم منصور حسين190922242042115028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض522.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء باقر نواف حشف190923222042103078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيفاطمة حسن فدوع عودة190924222042161101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0ثانوية ابو القاسم المختلطةاحيائيغسق هادي عاكول حسن190925232042209010
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزينب علي عبد الكريم هويدي190926262042116037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0ثانوية المرتضى االهلية للبناتاحيائيحوراء رياض كريم بعيوي190927252042110021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائيزهراء حميد حسين بناي190928262042098014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيبنين بخيت ناصر حسين190929222042143051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيسرور اكريم جبير لفته190930242042139093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيهديل علي يسين عبد الحسين190931232042100075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيزهراء صالح كاظم صاحب190932232042099017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء مرتضى سلمان عباس190933222042204108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيلينى بشير هادي عبد هللا190934242042220687

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيحوراء سامي مجيد زبيل190935252042084201

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزهراء سالم اركين عواد190936232042077057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيغدير حمزه سهر احمد190937232042157046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0ثانوية البخاري للبناتاحيائينغم علي ابراهيم نجم190938122042108058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيروان احمد يوسف علي190939232042121047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتاحيائيفاطمة رياض كاظم رزوقي190940222042386017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب غانم عزيز حسن190941242042114148

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء نجم عبد مسير190942222042175124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيورود سعد دينار غركان190943242042100158

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيدعاء خليف حمد جبر190944222042178043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيمنار فاضل تركي عيسى190945222042161116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيرتاج ستار جبار حسين190946232042100022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0اعدادية رملة للبناتاحيائيبنين نجم عبيد كريم190947222042115014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزهراء محمد عبد االمير جبار190948242042123086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0ثانوية التحرير للبناتاحيائياسيل رحيم كاظم حمزه190949242042101006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيتغريد احمد نعمه كردي190950232042104013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض521.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيمنال باسم مهدي ياسر190951262042137018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض520.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيحوراء حسن محمد مجدي190952232042118019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض520.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائينور الهدى حسن داخل جوده190953242042124185

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض520.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب مالك رحيم هنيد190954252042062740

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض520.0اعدادية أور للبناتاحيائيتبارك عماد محسن مناتي190955222042154031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض520.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيتبارك حيدر عبد االمير كاظم190956272042065030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض520.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزينب جواد كاظم جعفر190957222042139119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض520.0اعدادية التقى للبناتاحيائيشهد صالح حسن عواد190958112042071068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض520.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيسجى ليث خليل ابراهيم190959212042165060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض520.0ثانوية غمدان المختلطةاحيائينداء حسين شدة علي190960202042235011
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض520.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيشهد جمال متعب سعيد190961212042090106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض520.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيهناء عقيل حميد جعفر190962252042084772

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض520.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم صافي190963232042088219

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض520.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزهراء قاسم نعيم كاظم190964242042139072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض520.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيبنين راغب علي عباس190965212042139044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الصويرة/قسم تقنيات التمريض520.0ثانوية الحلة للبناتاحيائيهدير احمد هاشم عباس190966232042100073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية584.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيزيد ناصر نصيف محسن190967132041031019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية581.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيتماره سعدون كيطان جياد190968212042137043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية578.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيسيف رياض ابراهيم اسماعيل190969212041052048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية577.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائياحمد سلوان محمود بريس190970212041007007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية575.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيريام محمد عبدالرضا حاتم190971182042275036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0اعدادية بلد للبناتاحيائيوئام جاسم حسن محمود190972182042176198

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمة سعد صاحب خضير190973252042100112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيسيف الدين حميد رشيد محمود190974122041022041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعبد هللا صفاء عبد النبي جواد190975122041030084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية الزوية للبنيناحيائيعالء موفق ابراهيم راوي190976182041017008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيإبراهيم محمد حمد طالل190977182041016002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمصطفى محمد حمد ظاهر190978122041022106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيحارث ناصر حمد حسين190979112041026041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية البيان للبناتاحيائيايمان حمد شناوه محمود190980102042096009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزهراء احسان زيدان علي190981182042236054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائياحمد عبد المنعم هندي عودة190982212041273012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية االزاهير للبنيناحيائيعلي نور الدين محمود محمد طاهر190983172041176018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية الخورنق للبنيناحيائيمصطفى عبد الستار عبدهللا حمد190984122041028026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية االبراهيمية للبنيناحيائيحميد حردان حميد فرحان190985182041001004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيهبة عواد علي حسين190986182042200020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعبد هللا محمود ناجي مهدي190987122041022064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيميس سليم مجيد زرزور190988242042115105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية الصادق المختلطةاحيائيعلي مؤيد محمد حسون190989232041172030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيسعد حكيم خميس سعد190990192041011050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائياياد دلزار محمد امين قادر190991122041030020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيعلي محمود محسن قنبر190992172041178071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيغسق جاسم محمد احمد190993182042204019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية بالل للبنيناحيائيعمر سلطان مجباس ظاهر190994102041055038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية بالل للبنيناحيائيمحمود جمال ابراهيم حمادي190995102041055046
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيمحمد فاضل عباس محمود190996252041014139

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيمريم قاسم فيصل حسين190997142042079077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية البيان للبنيناحيائيمحمد حسين عطيه ديوان190998232041014097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةاحيائيزيد علوان كاظم حمادي190999232041205008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيزهراء طارق هاشم حسن191000222042314024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةاحيائيمهدي حسين علي مهدي191001212041222037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيمريم عبد محمد سليمان191002122042080037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0ثانوية الشفق للبناتاحيائياقبال صافي عبود علي191003192042243004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيحسين سدخان بدر شراد191004242041008032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0ثانوية البخاري للبناتاحيائينور جمال محمد رؤوف ياسين191005122042108061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0اعدادية االمام المختلطةاحيائينبأ قاسم عباس حسن191006182042278018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيحسين هاتف فاضل طعمه191007182041085020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية567.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيمحمد احمد جاسم رزيجو191008172041080084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيايمان عيال حميد فرحان191009182042236016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيمحمد عادل حسن جاسم191010232041019151

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيسبا قيس لطيف مطر191011122042083022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية البراق للبنيناحيائيمنتظر طالب محمد فريح191012152041002066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيرفل عدنان حسين محمود191013122042108025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيكاظم علي هادي محمد قنبر191014172041124119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي مرتضى سعيد هادي191015182041006112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية566.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيمريم سداد طارق حسن191016192042160067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيقيصر صباح حسن شبوط191017222041098144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0ثانوية سومر المختلطةاحيائيمصطفى عباس ابراهيم حسين191018212041072013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية565.0اعدادية بلد للبناتاحيائيصفا حمزه سعد قاسم191019182042176135

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيوئام ماجد طه نوري191020102042118144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي احمد محمود جاعد191021212041052070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيياسر حسين محمد ناشي191022232041002295

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيليث سعد فرحان حاجم191023242041013111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية564.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيحوراء محمد عذيب ملوفد191024222042412022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0ثانوية الرواد للبنيناحيائيسعد خميس عبد خليفة191025122041024009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيمحمد عمر علي خضير191026112041156090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0اعدادية المحمرة للبناتاحيائيمنار محسن احمد يونس191027172042252104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيمحمد فراس نوري محمد191028112041006065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية563.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيزهراء سنان محمد حمود191029222042125045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية562.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيهاشم خالد هاشم محمد191030212041014162
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية562.0ثانوية تل الشعير للبنيناحيائيخالد خليل عبد هللا حند191031172041052003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية562.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيمصطفى خضير ياسين خضير191032272041009140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية562.0اعدادية سارية للبنيناحيائيعبد الوهاب عبد هللا حامد مصطفى191033172041018113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية562.0اعدادية بلد للبناتاحيائيزهراء عامر ابراهيم مهدي191034182042176092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية562.0اعدادية غماس للبنيناحيائيمؤمل ثعبان خشان حسين191035242041016079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية562.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيحوراء رضا يوسف مهدي191036252042055026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية562.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيسيف ناجي شمران حسين191037132041252069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية562.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيمحمد فليح سلمان عبيد191038242041168046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية562.0ثانوية معاوية بن ابي سفيان للبنيناحيائيحمد مشعان حسن سعيد191039182041054011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية562.0اعدادية سومر للبناتاحيائينازك الياس خضر علي191040172042314067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية562.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيايه خليل نجم عبد191041182042205024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية561.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيايمن رعد سطوان ابراهيم191042212041055019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية561.0اعدادية الصديق للبنيناحيائياحمد حامد حمود منصور191043172041028006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية561.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيخالد سلمان عز الدين يوسف191044172041124062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية561.0اعدادية الصديق للبنيناحيائياحمد اسامة عزيز حسن191045172041028005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية561.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيرحاب عبد الكريم عبد الحسين جاسم191046262042251019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية561.0ثانوية سومر المختلطةاحيائيمهند فاضل احمد ناصر191047212041072016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية561.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيمحمد مازن سلمان علي191048212041030082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية561.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيسميه حامد عبد الحميد حميد191049212042091100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية560.0اعدادية الميثاق المسائية للبنيناحيائيعمر محمد حسن محمد191050172041351552

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية560.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيرفقه عدنان ستار طه191051262042087045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية560.0اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء عبد كوكز حميدي191052242042085030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية560.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغفران سعد صاحب خضير191053252042100105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية560.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيحسين ستار جبار جواد191054252041045049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية560.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمرتضى محمد خشان غضبان191055222041026050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية560.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيرحمه بسام كريم حسين191056152042051053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية560.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيحسام اسماعيل عيدان والي191057292041025018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية560.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيمرتضى عزيز جالوي مطر191058252041122117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية560.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه وفاق محسن عبد191059252042084598

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية560.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيساره حسين ابراهيم حبيب191060122042130010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية560.0اعدادية النور للبنيناحيائياوس يوسف فرج عفات191061122041026028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية560.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائياسعد محمد احمد حسين191062172041080025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية560.0اعدادية المهج للبناتاحيائيزهراء صادق صاحب خلف191063142042102020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية560.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحيدر سالم قيس محسن191064252041031217

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن علي حسين كريم191065242041001048
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائيأمير ريكان دردوش حسين191066242041211011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0ثانوية القوارير للبناتاحيائيزهراء عالء سعد هاشم191067272042081056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب فراس حاكم كاظم191068252042062730

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيمحمد عواد جابر علي191069252041209043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائياحمد محمد نافع حسين191070192041009032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0ثانوية سومر للبنيناحيائيعلي يعقوب يوسف احمد191071182041079022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيمصطفى ايوب يوسف ابراهيم191072172041118069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0ثانوية الصفوه للبناتاحيائيرضاء حسين وناس طعمه191073242042126014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيعلي سالم عبد الكاظم عبد191074242041008080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيرسول اسماعيل عباس لهمود191075242041042007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيفاروق غالب كنوان احمد191076212041272204

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةاحيائيعلي صاحب محسن عباس191077242041168038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيحسين علي هادي نارين191078212041022021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيقصي وليد طه حسن191079202041013062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيعبد الواحد اسماعيل معيد محمد191080182041145019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0اعدادية بلد للبنيناحيائياوس غياث عبد الحسن حمود191081182041006021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيسعد عالوي حماده عبد العال191082202041020023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتاحيائيمنار عماد نجم سرهيد191083202042121034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيهاشم احمد محمد رحيم191084202041022143

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيامنه علي جبار مانع191085222042185009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0ثانوية القانتات للبناتاحيائيهدى غياض سوادي سلمان191086242042184060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0اعدادية دار السالم للبنيناحيائييونس عفيف حسين شريف191087172041023164

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0اعدادية بلد للبنيناحيائيعمر ردام خالد احمد191088182041006116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب صدام عبداالله جسام191089182042271081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية559.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيمحمد كاظم هادي طالب191090102041008042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية558.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيحسن فليح محمود عصواد191091122041170013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية558.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيمصطفى اياد عجمي عباس191092232041051167

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية558.0ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائيحسين خالد ياسين عرب191093242041211020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية558.0اعدادية النصر للبنيناحيائيسجاد رحيم حميد خضير191094242041064027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية558.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمصطفى دحمت محمد سعيد ابراهيم191095172041008390

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية558.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد ثامر احمد191096172041350381

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية558.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيراوند حبيب شالل فاضل191097182042146011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية558.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعبد العزيز عدنان ياسين حمد191098122041022055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية558.0ثانوية المجيد المختلطةاحيائيسبأ مجيد عيال مجيد191099182042105010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية558.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد احمد حمزة خلف191100172041003026
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية558.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيايه صالح حسن عليوي191101212042121031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية558.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيمريم محمد ناصر مكي191102162042450073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية558.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيفراس حسين نهير شعيوط191103142041011124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية558.0ثانوية الضحى للبناتاحيائينور الهدى زياد علي حسين191104172042316052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية558.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسين صباح عبيس عمران191105232041019043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية558.0ثانوية ابن عقيل للبنيناحيائيياسين احمد ياسين جواد191106122041014030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية558.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيصادق طالب محمد فرج191107292041005071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية558.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيعلي حمد كريم حميد191108202041259182

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية558.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيعلي مسافر كمين لفته191109242041063055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية558.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيسجاد عادل علي خضير191110262041005052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية558.0اعدادية غماس للبنيناحيائيعلي حسن ناهي عيسى191111242041016060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية558.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمنتظر صالح مهدي راضي191112222041002366

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية557.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسن شهيد صافي عبد علي191113252041205030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية557.0ثانوية مارب المختلطةاحيائيحيدر ناظم عويز خلف191114242041159007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية557.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائينزار جالب مجيد عرمان191115292041153218

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية557.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعلي وصفي مرتضى علوان191116212041033077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية557.0ثانوية اجحلة للبنيناحيائيمحمد حمد احمد صالح191117172041043008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية557.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيأحمد ياسر نواف اسود191118192041104005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية557.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء يوسف عطيه محمد191119222042141139

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية557.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعلي طارق محمد محمود191120122041022072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية557.0ثانوية البخاري للبناتاحيائينور ابو بكر حسين عبد هللا191121122042108059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية557.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيغفران اعالن زيدان ذياب191122232042305115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية557.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيضياء نوري سلطان احمد191123202041259117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية557.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيايه طارق ابراهيم اسماعيل191124212042178039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية557.0ثانوية العدل المختلطةاحيائيحوراء صاحب وناس حسون191125242042161002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية557.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيامال هادي حسين نكات191126262042087014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية557.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد حسين191127112041016102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية557.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيراشد عقيل عبيد نعمه191128242041010063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية556.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيعلي عبد الحليم مسلم محمد علي191129272041021034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية556.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيناديه احمد جالل سعيد191130202042139101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية556.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيقاسم علي بالل عبيد191131172041005060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية556.0اعدادية الرمانة المختلطةاحيائيعالء صالح عابد علي191132192041287007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية556.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيحسن خليل محمد عبيد191133272041021013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية556.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء قاسم كلف عبيد191134272042058152

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية556.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيعباس فالح حسن عباس191135232041182012
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية556.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيامير حسن محمود فارس191136232041051019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية556.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيحسين عدنان ترف علي191137242041012018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية556.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيرياض مهدي صالح حسين191138192041032024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية556.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيجاسم محمد سلمان خرمان191139242041027042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية556.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد احمد محمد حجاب191140172041008315

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية556.0اعدادية بلد للبنيناحيائيعلي باسم حسين عبد191141182041006096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية556.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيعبد الجبار عدنان عبد الجليل حسين191142182041072006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية556.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيمروه احمد ستار لطيف191143212042165078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية556.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمصطفى أحمد هازع حديد191144192041009305

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية556.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيمنتظر صبار عبد الرضا فتحي191145242041035161

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية556.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيتبارك عباس شعالن محمد191146242042136027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية556.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبود حميد عبود مهاوي191147252041044255

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية556.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمصطفى نصرت صالح يونس191148172041011199

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية556.0ثانوية انوار المستقبل النموذجية االهلية للبناتاحيائيساره عدي محمد عبيد191149252042095071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية556.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعباس ريحان جفات عبد الزهره191150252041045090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية556.0ثانوية اجحلة للبنيناحيائيفتحي محمد فتحي محمد191151172041043004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية556.0ثانوية الغدير للبناتاحيائيرسل مهدي كاظم عبد191152232042131032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية555.0اعدادية التميز للبنيناحيائيجعفر عزيز يالي محمد191153222041356032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية555.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةاحيائيزكريا احمد محمد مصطفى191154202041259092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية555.0اعدادية الشافعي للبنيناحيائياشرف شكر محمود علي191155172041144020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية555.0اعدادية تطوان المسائية للبناتاحيائيريم علي عيادة محمد191156172042357380

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية555.0اعدادية التقى للبناتاحيائيمنار حيدر عوجه نهير191157112042071100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية555.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيشهد احمد عبدالكريم علوان191158122042082026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية555.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعلي كامل نعمه صبح191159232041011039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية555.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيديار رسول هاشم فرحان191160232041031035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية555.0اعدادية اسماء للبناتاحيائينور علي طالب عبد الكاظم191161232042093178

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية555.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي محيي عذيب عبيد191162222041007069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية555.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيمنتظر عبد هللا جاسم طوير191163252041046061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية555.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيزبيدة مروان سالم شمس الدين191164172042235066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية555.0اعدادية المثنى للبنيناحيائياحمد مرتضى راشد عبد الحمزه191165262041005010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية555.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيعبد هللا معن مراد عبيد191166242041063045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية555.0ثانوية النضال للبناتاحيائيآمنه حيدر حميد جعفر191167102042102001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية555.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيمروه رافع هادي كاظم191168232042137060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية555.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائينزار فالح مريوش عناد191169232041054139

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية555.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيماهر عباس هاشم كطوز191170242041200086
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية555.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيحسين سامي حاجم حسون191171292041100026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية555.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينوره فاضل علوان دخيل191172242042134207

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية555.0اعدادية جمانة بنت ابي طالب للبناتاحيائيحوراء ستار نجم عبد191173272042065036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية555.0ثانوية ابن سينا للبنيناحيائيمقتدى محمد سعد برو191174232041029043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية554.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيرفل حيدر عبيد حميد191175232042143010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية554.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيتقوى القلوب حامد عبد حسن191176262042108024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد586.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيزينب عماد علي هادي191177112042126027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد586.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء صادق جاسم جلوب191178152042052028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد585.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيجاسم محمد احميد جاسم191179112041156031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد583.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيسمانه عبد الكاظم منصور عطوان191180122042122025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد582.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيمنار صديق علي موسى191181152042056096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد579.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيسميه عماد عبد الواحد احمد191182102042094043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد579.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيزهراء عبد الرحيم خورشيد ديوان191183212042146023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد575.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيرواء علي محمد حطحوط191184222042178056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد572.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيعبد هللا وضاح عبد الحسين صالح191185142041021083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد572.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيزهراء حيدر هاني عباس191186132042117117

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد571.2ثانوية ايالف للبناتاحيائيفاطمه الزهراء علي حسين علي191187142042105055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد570.0ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيطه محمد جعفر عنايه191188152041012043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد568.0ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيمحمد مصطفى حازم احمد191189142041165044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد567.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيابراهيم حسين راشد عزيز191190142041064002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد561.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيطيبة بشير كاظم محمد191191102042137070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد555.0ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيعلي غانم عباس غانم191192142041173022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد538.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيمحمد رضا سالم مهدي صالح191193272041019081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد536.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيحسين راضي حميد كاظم191194152041013026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد531.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائينور الهدى عباس كامل ناجي191195122042122039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد531.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيآمنه كاظم عبد الكريم دواح191196112042149002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد529.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد قصي عبد الجبار جواد191197142041018166

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد529.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيعلي ناظم زباله فرهود191198272041010129

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد519.1ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائياحمد محمد احمد حميد191199102041002021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد519.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيابتهال كريم ارحيم حسين191200112042215001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد519.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيايمن عدنان ياسين سمسم191201102041017020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد518.4ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيمصطفى ماجد عبد الكريم جاسم191202132041020186

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد518.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيصفا محمد جواد مهدي جمعه191203112042066040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد513.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائيغسق ضياء احمد محيسن191204122042103028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد513.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيهدى عمر هاشم احمد191205102042129024
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد512.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعلي ياسين عطا هللا ضاحي191206262041012111

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد511.1ثانوية المتميزين-الخضراءاحيائيمحمود عالء سلمان مدلول191207102041002161

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد510.0اعدادية القناة للبناتاحيائيمعصومه محمد جاسم زبون191208132042072078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد510.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنيناحيائيمحمد عوده خلف عبد191209102041200036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد508.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيزيد حيدر مهدي عبد علي191210232041027017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد505.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيعلي ضاري فيصل محرب191211212041007080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد505.0الخارجياتاحيائيفاطمة رعد ياسين غضبان191212212042401089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد502.0ثانوية الحارثية للبناتاحيائيشمس ضياء عبد علي احمد191213102042112008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد499.0ثانوية البنوك االهلية للبنيناحيائيكرار عبد المحسن عناد هاشم191214132041043014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد499.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائييوسف قصي محمد كويجه191215142041201054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد499.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيزهراء احمد شهاب احمد191216142042100060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد498.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمالك عادل صباح عبد191217132042070212

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد497.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد دلي191218192041009181

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد497.0ثانوية فدك للبناتاحيائيابتهال حسين جناني منذور191219142042070007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد497.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائيحنين نافع عبد علي حمزه191220312042031014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد496.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيطيبه احمد كريم ساهي191221142042089039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد496.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيداليا محمد كزار خليفه191222112042080039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد496.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمهند احمد دعدوش فرحان191223142041048120

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد494.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيسعد مطرود حرج عاصي191224102041029020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد491.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائياكرم حامد فيصل معسر191225112041034003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد490.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائينور يحيى جبار عبد الرحمن191226102042091111

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد490.0اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد حيدر عبد الحسين حيدر191227282041006012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد490.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيرفل محمد رحيم بدن191228102042107011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد489.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمنتظر جبار حسن حمود191229292041003275

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد489.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي حسين راضي فنيطل191230142041016068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد489.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيطه قصي اسماعيل سلطان191231142041170026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد487.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيحنين محمود عبد العزيز حسين191232142042132024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد486.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد حسن191233142042110112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد486.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيعبد هللا باسم حمد كاظم191234262041044028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد486.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيصفاء باسم طالب محسن191235102042086056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد484.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيفاطمه بشير سبتي جاسم191236132042100091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد481.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيامير باسم حميد جاسم191237132041012017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد479.3ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيابو الحسن حفظي عبد العزيز جبر191238102041048001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد478.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيابراهيم محمد حاجم ابراهيم191239142041009002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد477.0اعدادية األوفياء للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد غضيب191240192041078031
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد477.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيمحمد الفاتح عبد العزيز طعمه احمد191241182041033039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد474.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيطيبه ميثم عبد الباري طاهر191242102042117073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد474.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيفاطمه جاسم مزهر عباس191243142042145210

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد473.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنيناحيائيعلي ميثم مجيد حميد191244132041025030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد472.0ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيتبارك اياد سبتي فرج191245112042124004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد470.0ثانوية اسماء للبناتاحيائينور احمد عبد الجبار عبد هللا191246112042100027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد469.0اعدادية طوز للبناتاحيائيفاطمة صالح حسون محمد191247182042181041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد468.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيبنين فاضل هالل كاطع191248132042111019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد468.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمحمد فاروق ناجي عبد الرزاق191249132041055092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد463.0ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيعلي جودت عبد الكريم سعود191250142041034013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد461.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيمريم جواد خليفه شالخ191251142042074127

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد460.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيشروق عبد الحسن عباس نصيف191252212042119030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد455.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيلبنى عمر ياسين حسن191253112042067115

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد455.0اعدادية الفوز للبناتاحيائينور علي كريم موسى191254122042094283

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد455.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنيناحيائيسيف الدين محمد جاسم فليح191255102041025005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد454.0ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائيمهند كريم محمود حسن191256142041151008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد453.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيأمير أحمد كاظم علوان191257112041032008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد451.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيمالك اركان شريف اسماعيل191258132042093122

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد451.0اعدادية المحبة للبنيناحيائياالمير مهدي جلوب راضي191259112041003005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد451.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائيرفل محمد سليم حسن191260122042103016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد450.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيتبارك عماد عبد الستار عبد الجبار191261132042117051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد450.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيعمار لقمان جاسم محمد191262102041043049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد447.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيسارة ياس خضير عباس191263112042103046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد447.0ثانوية االزدهار االهلية للبنيناحيائيعلي ضياء مهلي خضير191264232041289035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد446.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيكرار هويدي ياسر نعيثل191265142041028099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد446.0ثانوية االعتزاز للمتميزاتاحيائيبان كريم كاظم اسميج191266132042121035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد445.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيفاطمه مهدي لطيف مصطفى191267142042095067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد443.0ثانوية حطين للبناتاحيائيبنين عباس عبد الرحيم سعد191268142042068015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد443.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيعباس قاسم حسين عاتي191269152041005071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد442.0ثانوية الشروق االهلية للبنيناحيائيابراهيم محمد قحطان فرحان191270142041052001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد442.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائياحمد رشيد محمد محمود191271212041264002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد440.0ثانوية الشروق االهلية للبنيناحيائيساندرو سعد لويس يوسف191272142041052006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد440.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزينب مهدي عزيز يوسف191273152042055070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد440.0ثانوية دار المعارف األهلية للبنيناحيائيعلي رياض جبار موسى191274112041039006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد439.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيدعاء فخري الدين قاسم صالح191275132042117087
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد439.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيمروه رافد رسول جليل191276122042107190

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد439.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي خالد صياح حمزه191277142041012021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد438.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيفارس جاسم محمد مبارك191278142041009068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد437.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيعالية عبد هللا جمعة عويد191279102042086062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد436.0اعدادية التعاون للبناتاحيائييسر ستار جيجان مذكور191280112042105138

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد435.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيحسين محمد مهدي ثمن191281102041016017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد435.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيضحى يوسف ياسر مخيلف191282142042124043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد434.0ثانوية حطين للبناتاحيائيطيبه صالح عبد عبد هللا191283102042079025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد433.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيحوراء ثامر اسماعيل حسن191284142042107017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد432.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيسميه جالل كامل نور191285152042047076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد432.0ثانوية سومر للبناتاحيائينورا وسام قاسم محمد191286142042072130

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد432.0اعدادية زينب للبناتاحيائيمريم حامد محمود عبد191287142042110203

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد431.0اعدادية النعيم للبناتاحيائينور عبد الحسين وحيد فارس191288142042073153

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد428.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيمريم قحطان عبد الصاحب عبد المجيد191289102042137088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد428.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيغدير رضا عباس رضا191290122042094185

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد427.0اعدادية السياب للبنيناحيائيمقتدى صفاء نعمة هاكم191291132041030097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد425.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيامينه عماد محمد خضير191292122042102005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد425.0ثانوية الزوراء للبنيناحيائيمرتضى ناظم خضر حسن191293142041001033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد425.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيرسل محمد رضا حسين191294112042067048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد424.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيزينب كريم عبد الحسين ناصر191295242042220453

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد424.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيحوراء ابراهيم محمد عودة191296152042050026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد424.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيحوراء خالد ليسه مجيد191297142042076038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد424.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيحنين جبار حمود يونس191298122042092014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد423.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزهراء لؤي عبد الحسن سلمان191299122042107110

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد423.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيشهاب قاسم زهراوي حسن191300282041001057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد422.2ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيغيث حيدر حامد عبد االمير191301132041055073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد422.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحسين كاظم خاجي حاتم191302152041071116

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد422.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيحسين وليد عبد الكريم سعيد191303142041021045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد421.4ثانوية المتميزيناحيائياحمد فراس زهير علي191304112041010013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد421.0اعدادية البتول للبناتاحيائيدعاء علي جمعه حسين191305112042072043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد421.0ثانوية التاخي للبناتاحيائيتبارك اسامه حكمت بندر191306142042081008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد421.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيغفران عبد الرزاق ياسين حسين191307142042225214

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد421.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيداليا سالم حسن كعيد191308142042111079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد420.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيمحمد اياد موحان عبد هللا191309102041019119

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد420.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء محمد عطيه ابراهيم191310142042110116

صفحة ٥٤٦٦ من ٦١٩٥
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد419.0إعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيالحسين يوسف يعقوب يوسف191311142041020007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد419.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيشهد دريد سعدي نايف191312142042100091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد418.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائييوسف نبيل عبد الستار حسن191313142041009096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد418.0ثانوية البنوك االهلية للبنيناحيائياحمد صبيح مظلوم كركي191314132041043002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد418.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيحوراء ناصر عبد محمد191315132042126015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد415.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشهد سعدون حسن عبود191316112042076109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد414.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيتبارك عبد عون عبد مانع191317112042086015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد413.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينه احمد فاضل عطيه191318142042138021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد411.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمؤمل صباح جهان بخش فرمان191319152041006097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد410.0ثانوية الوثبة للبناتاحيائيامنه جاسم ياسين الزم191320102042105002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد408.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيناردين سنان حنا يلدا191321142042220150

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد408.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيشهد رشيد جنت عبود191322142042140092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد407.1اعدادية المنصور للبنيناحيائيمحمد جهاد محمد عبد هللا191323102041026202

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد407.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيايه سليم حسين جنيد191324112042074017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد407.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائينبأ مكي احمد محمد191325132042097051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد407.0اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيعباس علي سلمان محمد191326132041024018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد407.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيهبه رعد عدنان افليح191327122042117055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد406.2ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيايمن عمر عباس حسين191328102041028042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد406.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائينور الهدى عبد الرضا كاظم حميد191329122042136091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد405.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمايا ناصر دلي جبار191330142042134140

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد405.0اعدادية األمل للبناتاحيائيزهراء ضياء عويد بدع191331112042065073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد404.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزهراء حسن موسى علي191332142042083013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد404.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائييقين كاظم عالوي شخير191333142042145291

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد404.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيسارة رسول سلمان فتوخ191334112042078014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد404.0اعدادية النعيم للبناتاحيائينور الهدى احمد شهاب رغيف191335142042073143

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد403.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم كريم نعيمه عطيه191336152042046211

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد403.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيعز الدين نبهان علي صالح191337142041208121

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد403.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيفاطمة نضال هادي ناجي191338112042062084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد403.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيكرار احمد صدام دهش191339152041017051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد403.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد عالء حمد ابراهيم191340142041022085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد403.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيشهاب الدين عبد العزيز شهاب احمد191341142041021068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد403.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيطيبه عماد علي محمد191342112042081026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد403.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيسالم ساجد عاصي صالح191343112041025023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد403.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيامير مجيد حميد محسن191344152041009008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد403.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعز الدين حسن علي منصور191345102041020112

صفحة ٥٤٦٧ من ٦١٩٥
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد403.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمنار وليد خالد فالح191346112042076163

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد402.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيعذراء اوسام علي محسن191347152042048129

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد402.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعلي تحسين علي راضي191348152041071208

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد402.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائينبيل كاظم زامل رسن191349142041003113

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد401.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسن ثابت عبد الحسين فرحان191350242041027048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد401.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب حسن فليح جاسم191351152042040076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد401.0اعدادية المهج للبناتاحيائيتقى مهند عبد الرزاق صيهود191352142042102008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد400.0اعدادية القناة للبناتاحيائيعذراء عدنان عبود جبارة191353132042072057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد400.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيضحى بشار حميد خليفه191354122042020066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد400.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزينب علي فليح سلمان191355152042080183

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد400.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيمصطفى حسين علي حسين191356142041047172

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد400.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيمحمد عالء رحيم حامد191357132041017048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد399.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيعبد الملك جمال محمد جاسم191358112041156064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد399.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيسجاد جاسم جبار محمد191359152041007046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد399.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيمخلد صفاء عبود خميس191360122041006046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد399.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيرمله عادل عبد السادة كاظم191361242042081028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد399.0اعدادية الحرية للبناتاحيائياريج وليد عبد خضير191362122042107002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد398.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيساره عداي حمادي صالح191363112042217040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد398.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد االمير شيرخان جعفر191364132041055103

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد398.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيمريم حسين عالوي مجيد191365152042044172

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد398.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزينب هادي اسماعيل جابر191366152042080189

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد398.0مدارس محمد الفاتح العراقية االهلية تركيا-اسطنبولاحيائيعفاف رائد رشيد عبد الحميد191367132042223004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد398.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيزهراء خضير عباس حمودي191368102042076009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد398.0ثانوية البيادر للبنيناحيائيمحمد حمد يوسف عبد اللطيف191369192041094012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد398.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيزيد محمد ابراهيم علي191370142041021054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد398.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيميار ماهر علي حسين191371142042097053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد397.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيتبارك وليد بدري حسن191372112042077020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد397.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيتبارك حيدر جاسم محمد191373112042077016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد397.0ثانوية النجاة االهلية للبنيناحيائيمصطفى عامر مهدي عباس191374132041047011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد397.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيحسن احمد نوري صبحي191375112041020017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد397.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيايه خليل ابراهيم احمد191376122042107023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد396.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيصابرين احمد شهاب رغيف191377142042073097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد396.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيايه علي عبد زيد علي191378132042118030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد396.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائينبأ عبد الكريم جاسم محيميد191379212042043034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد396.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيبنين هاشم محمد حسن191380132042070047
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد396.0اعدادية يافا للبناتاحيائيبنين عباس كريم علي191381132042107024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد396.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمنال علي جاسم نزال191382122042020088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد396.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزينب باسم بسيله خميس191383132042097024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد396.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيميثم رحيم حسين جبر191384132041012149

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد396.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيشمس عماد طارق محمود191385102042095049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد396.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائيسرى حسين ضياء مبارك191386142042150015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد396.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيرضا حامد ماجد جويد191387152041018018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد395.0اعدادية الشعب للبناتاحيائينسرين احمد كاظم جياد191388132042098156

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد395.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيلبنى اسامه داود عباس191389102042101100

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد395.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيهدى ياسين عبد الحسين سندال191390142042090116

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد395.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيأماني ماجد حسين عباس191391132042133002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد395.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزينب هادي عوده حسن191392152042050069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد394.0مدرسة االمام الحسين (ع) النموذجية ايران-مشهداحيائيعباس فراس عباس داود191393132041236005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد394.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين عادل فاخر محمد191394142041016026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد394.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيمالك مالك محمد حميد191395142042109063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد394.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيسجى علي كاطع خلف191396152042049056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد394.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيهيا فؤاد سلمان صالح191397142042134184

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد393.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيايات كريم رحيم عطوان191398142042083003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد393.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائينور رياض حيدر قيصر191399132042096051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد393.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيحسن محمد طاهر مغامس191400232041254016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد393.0ثانوية المحسن للبنيناحيائيعبد الودود أنور فالح إبراهيم191401212041225024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد393.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيغالب عدي عبد الرزاق حسن191402152041009062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد393.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيبان عامر خليف حسين191403232042128018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد392.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائينور حبيب علي راضي191404142042225281

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد392.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهبة هللا عبود حمود محمد191405132042094061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد392.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيدانيه عمر محمد جميل191406142042107021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد392.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيهنه فؤاد عبد الرزاق دحام191407112042114117

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد392.0اعدادية جرير للبناتاحيائيرفل هادي عراك سرهيد191408122042089032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد391.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيساره ياسين سلمان محمد191409142042143020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد391.0ثانوية الطف المسائية للبنيناحيائيحسن ياسين طعمه عكلة191410132041257017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد391.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائييوسف طالل فوزي فيصل191411142041042061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد391.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعلي ناصر علوان جسام191412122041031125

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد391.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيرفل جعفر شاكر عبد191413112042066019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد391.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعبد الرحمن حسن عبد هللا شهاب191414122041022051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد390.0اعدادية دمشق للبنيناحيائياحمد طه عبد علي191415112041021008
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد390.0اعدادية الحرية للبناتاحيائينرجس علي داخل راضي191416122042107217

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد390.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيمحمد صاحب حنون حسن191417112041018117

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد390.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيمنتظر خالد خلف حسوني191418132041034039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد390.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيميسر عصام شكر عباس191419132041012150

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد390.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء محمد حلو ابوشنه191420262042250117

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد390.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيايه خليل مهدي حسن191421112042080015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد390.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيفهد فارس فاضل محي191422132041252100

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد390.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيرفل حسين لطيف هاني191423112042215195

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد389.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيسجى سيف عباس مخلف191424102042091055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد389.0ثانوية السجى للبناتاحيائينقاء كريم محمد حيدر191425112042138029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد389.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيكرار حميد مظهر عنيد191426142041048081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد389.0ثانوية الشجعان للبنيناحيائيمحمد زهير نجم عبود191427262041176010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد389.0ثانوية حطين للبناتاحيائيفاطمة الزهراء حيدر كاظم مشاي191428142042068040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد388.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيزهراء سالم عباس حسين191429142042074062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد388.0اعدادية غماس للبنيناحيائيمنتظر عبد االئمة سلمان لفته191430242041016121

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد388.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيصادق سعدون جاسم جابر191431142041018080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد388.0ثانوية دجلة للبناتاحيائياشواق عباس زامل محمد191432142042078004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد388.0اعدادية السياب للبنيناحيائيعلي عباس فاضل عباس191433132041030051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد388.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيحوراء رحمن علي محمود191434102042111017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد388.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيعال مهدي صاحب عباس191435122042087055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد388.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيعلي حسام قاسم محمد191436132041003034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد388.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيعالء ضياء عالء عبد الرسول191437142041009051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد387.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيطيبه حسين ارحيم كاظم191438142042145190

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد387.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيكرار فاروق سلمان عبد191439242041076092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد387.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيعذراء علي محيسن نتيش191440152042055087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد387.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمحمد ماجد وحيد بريدي191441142041011149

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد387.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيمحمد ناصر سعد جبر191442122041025085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد387.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيليث جميل مكطوف جالب191443262041016079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد387.0اعدادية الفارابي للبنيناحيائيمنتظر بهاء سامي جبار191444112041002048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد387.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيبنت الهدى محمد علي زغير191445122042098022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد387.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائياسراء كاظم دعير مسير191446132042281010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد387.0ثانوية االستقالل للبناتاحيائيمالك اسماعيل خليل محمد191447132042075038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد387.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيحسين محمد قاسم جليب191448152041008017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد387.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيبكر رشيد حميد غفوري191449112041016029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد386.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيعلي عالء محمد علي191450102041043047
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد386.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيعلي صبر راشد هبر191451152041008035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد386.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيمريم نعيم كاطع خلف191452132042126071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد386.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيعلياء جاسم عدنان جعفر191453212042294155

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد386.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحسنين حسن فرحان كعيد191454152041071079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد386.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعلي عبد هللا خليل شرو191455132041005034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد386.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيورود خضير عباس ابراهيم191456142042134186

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد386.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيمنتظر محمد سكر خير هللا191457142041048118

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد386.0مدرسة االمام الحسين (ع) النموذجية ايران-مشهداحيائيسجاد رعد مجيد ابراهيم191458132041236003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد386.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيرحمه مرتضى جواد علي191459122042114025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد386.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنيناحيائيعز الدين محمد جاسم فليح191460102041025009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد386.0اعدادية عدن للبناتاحيائيكوثر هاشم مايع جالي191461132042106056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد386.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائييقين ناظم محمد غناوي191462132042118292

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد386.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب نعمه شبالوي مشتت191463112042076093

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد385.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيغدير محمد حسين حسن191464112042112077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد385.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتاحيائيرقيه اياد عبد هللا علي191465142042114011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد385.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائياحمد مهدي صالح جبل191466152041071032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد385.0ثانوية االفاق المسائية للبنيناحيائيعلي هادي اسماعيل جابر191467132041258031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد385.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيعبد هللا ناطق عربيد شعالن191468262041026031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد385.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيعاصم سعدون سليمان خليف191469102041155008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد385.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيداليا لهيب حميد جاسم191470232042094018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد385.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائياية ناصر غانم سعدون191471142042199003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد385.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيرسل خماس عبد الساده مهودر191472142042225105

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد385.0ثانوية االمال للبناتاحيائيايه ابراهيم عبد محمود191473142042108019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد385.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيهديل احمد حسين عبود191474102042117122

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد385.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنيناحيائيعلي ماهر سليم كاظم191475132041259025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد385.0ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيريتاج غالب راضي مطشر191476112042124010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد385.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين صباح عبد المحسن مظلوم191477142041022022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد385.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعلي عباس رحمان كريم191478102041017073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد385.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائييحيى زكي علي حسين191479152041013104

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد385.0ثانوية االمال للبناتاحيائيزينب علي جبار تايه191480142042108086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد384.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيابتهال نجاح هادي درب191481142042067002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد384.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيطيبة رحيم جنديل حاوي191482152042046146

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد384.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنيناحيائيموسى رزاق ناهي جبار191483132041025046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد384.0ثانوية الرباط للبناتاحيائيهديل احمد صاحب حمزه191484112042121072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد384.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيحسين علي خلف سيد191485152041008015
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد384.0ثانوية حنين للبناتاحيائيسجى عامر مرحم عبد191486132042104045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد384.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيطيبه قاسم محمد صالح191487112042091038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد384.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الكريم حسين خلف191488142041064022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد384.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائياحمد هاشم حسين شبيب191489142041011018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد384.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه علي محمد جياد191490152042046190

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد384.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيسجاد محمد ابراهيم مهدي191491112041049025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد384.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيهالة ياسر خليل فهد191492142042137048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد383.0اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيعباس محمد خلف سلمان191493102041015025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد383.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيمحمد الباقر عماد مراد عكموش191494132041009038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد383.0ثانوية الزهراء للبنات الوقف الشيعياحيائيبنين اياد احمد كريم191495142042085004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد383.0ثانوية االخالق الحميدة للبناتاحيائيبراء ثامر عبيس عواد191496142042122003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد383.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيهاشم عبد الحكيم سليمان عبد الجبار191497132041001099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد383.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيفاطمه محسن عبد فرج191498282042090040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد383.0اعدادية زينب الهاللية للبناتاحيائيزينب جاسم محمد سعد هللا191499212042118024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد383.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيتبارك اسماعيل حسين عبد191500142042095021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد382.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيحوراء عباس كامل عباس191501132042098041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد382.0الخارجيوناحيائيحيدر يوسف عبد المهدي محمد191502152041400025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد382.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائياحمد عادل ابراهيم صابر191503142041018007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد382.0ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيترتيل جمال دواي مؤنس191504112042096008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد382.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعبد الخالق مطشر عبد الرضا صباح191505142041019051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد382.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائينور لؤي عبد االمير مكي191506232042114130

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد382.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزينب مجيد غريب جاسم191507152042049051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد382.0اعدادية البيان للبناتاحيائيمروه عبد الكاظم علك ريكان191508102042096064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد382.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيأحمد صادق نعيمة حسن191509152041011003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد382.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائياحمد عبد السالم عبد هللا عبد191510152041071022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد382.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيبنين حسين ياسر صياح191511262042091009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد381.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيعبد هللا حميد عبد محمد191512102041043036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد381.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيوالء صالح خلف سلطان191513142042224155

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد381.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيرقيه شاكر مطشر نجم191514132042118091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد381.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيالمعتصم با كريم طعمة كاظم191515142041015014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد381.0ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنيناحيائياحمد عبد حسين وادي191516142041171001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد381.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيمحمد علي شرقي كاظم191517162041363053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد381.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائينور عامر رحيم عناد191518262042126098

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد381.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيرقيه ابراهيم لفته دعبال191519132042093050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد381.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيهبه هللا حميد درويش خضير191520262042250237
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد380.0اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيسجاد صدام حسين محمد191521132041024013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد380.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيدعاء حميد عبد الحسن حمود191522152042056030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد380.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيسجاد عبد الصاحب غالم كريم191523142041023023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد380.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمصطفى رشيد خليف عيدان191524142041012035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد380.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائياحمد عبد الستار احمد خطيب191525232041011004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد380.0اعدادية السويس للبنيناحيائيمحمد واصف جواد عبد هللا191526132041006054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد380.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيايه علي ضاري خلف191527142042145048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد380.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيفهد جمال عبد الناصر عبد هللا محمد191528102041020136

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد380.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيساره يوسف شاكر بعيوي191529132042105034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد380.0خارجياتاحيائيرانيا عماد كاظم رمضان191530192042401020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد379.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائياية احمد باقر محمود191531112042221008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد379.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيوليد خالد مولود محمد191532132041252156

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد379.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء طالل جميل سكر191533122042092030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد379.0ثانوية الخليج العربي للبناتاحيائيغادة عماد محمود احمد191534142042135027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد379.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم عبد علوان191535142042194036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد379.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعلي حسن دعدوش زعيري191536212041008075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد378.0خارجيوناحيائياحمد مجيد عبد مخلف191537192041400005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد378.0اعدادية األمل للبناتاحيائيطيبه سالم عباس محمد191538112042065121

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد378.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيزهراء احمد علي حسين191539142042120015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد378.0اعدادية التقى للبناتاحيائيشمس سمير كاظم سلمان191540112042071067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد378.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرقيه صالح منصور عبطان191541232042114045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد378.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيحسين منعم داود حميد191542142041203056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد378.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائياحمد فاضل حسن شجر191543152041071028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد378.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيافراح فائق سعدي علي191544142042079005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد377.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيسجاد شالل عليوي جبر191545142041028050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد377.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيدينا محمد رحيم شايع191546152042048054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد377.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيزينب حمزه يتيم عالم191547142042100072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد377.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائياحمد لطيف جاسم هندي191548142041048004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد377.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيغفران فاروق فائق محمد صالح191549132042110020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد377.0ثانوية العائلة العراقية االهلية للبناتاحيائيميار نبيل جابر محمد علي191550152042062010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد377.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيختام وناس عطشان زغير191551222042311025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد377.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيسحر ماجد حامد حسين191552142042220083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد377.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيحسن غسان علي عبد الجبار191553132041003013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد376.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيقاسم سليم معمر كاظم191554152041005086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد376.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور احمد حسين عبد الحسين191555272042091135
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد376.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء ستار شغي زوير191556152042080135

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد376.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيايات احمد نجم الدين عبد هللا191557112042074009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد376.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزهراء كريم عبيس غضيب191558152042058054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد375.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيسفانه فراس مجيد كطوف191559142042127018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد375.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيريهام نجيب شوحان خلف191560132042118100

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد375.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائييقين غالب محمود جاسم191561132042100132

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد375.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيهبه وحيد حميد حسين191562132042110029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد375.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيايه اسماعيل خزعل علي191563152042042014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد375.0ثانوية الرحاب للبناتاحيائيبراء كاظم عبد الستار علي191564112042148003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد375.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيتقى نايف حسين لفته191565152042044036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد375.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيزهراء ثائر نجم جلو191566142042199012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد375.0ثانوية المربد المختلطةاحيائيسجى سامي عبيد احمد191567112042152009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد375.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيشهد جواد كاظم ماجد191568142042196060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد375.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيحوراء رحيمه شويط اسماعيل191569152042080070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد375.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيشيماء لطيف علي داود191570122042020065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد375.0اعدادية االمال للبناتاحيائينجوى عامر عباس عبد191571112042070149

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد375.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيغسق قاسم حسون عبد العباس191572152042045069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيساندرا جيمس بطروس اتو191573142042220080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيعزام احمد فاضل حسين191574112041025038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0الخارجياتاحيائيرويده احمد ابراهيم مخلف191575122042401043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيامير اثير حيدر فاضل191576142041011020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0اعدادية االمال للبناتاحيائيمنار جهاد كمر عباس191577112042070132

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتاحيائيرحمه سعد فاضل جواد191578142042141005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء وسام عيدان كاظم191579152042080167

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0ثانوية معصومة للبناتاحيائينبا محمد جبار ناهي191580142042113038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيمريم علي خضير حسون191581102042137085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء عالء حسين محمد191582122042092032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرسل هادي كاطع شباط191583112042076050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمصطفى محمد عزيز حسن191584152041001128

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0ثانوية حطين للبناتاحيائيدعاء علي حسن جاسم191585142042068026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0اعدادية النهروان للبنيناحيائيحسين علي جاسب ورسن191586152041020017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيهاجر سمير بحت ساير191587222042199097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0ثانوية المربد المختلطةاحيائياحمد هشام باجي عباس191588112041152003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيكوثر حسن ناظم ثابت191589152042042082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائينرجس اسعد صالح عكال191590262042098038
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيعمار حسن عطيه عبود191591152041007091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0اعدادية السويس للبنيناحيائييوسف بشار ظافر جميل191592132041006065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعباس فاضل كامل عبيد191593122041030080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيحسن علي محسن عبد هللا191594222041373077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيآيه جاسم مجيد حميد191595102042123002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد373.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيعدنان قحطان عدنان عبد الجبار191596112041021044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد373.0ثانوية الكرخ للبنيناحيائيمهدي عبد الكريم مهدي جعفر191597102041003042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد373.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعبد هللا محمد عبد الرزاق عبد الجبار191598132041001058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد373.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيبنين فيصل طارش فنجان191599132042092009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد373.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائينرجس محمد عذيب عواد191600152042054280

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد373.0اعدادية الفاروق للبنيناحيائينور محمد نوري حميد191601132041014038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد373.0ثانوية الرشيد للبناتاحيائيزينب اسماعيل قاسم جميل191602132042096024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد373.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيحسين سالم زياره عبد هللا191603132041022044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد373.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيميسرة سعد صالح أحمد191604102041019164

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد373.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيمحمد حقي اسماعيل علي191605192041341157

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد373.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزهراء حسين عبد الرضا مزبان191606152042054094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد373.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيحسين حميد شاكر مسعود191607112041029010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد373.0اعدادية الشعب للبناتاحيائينور الزهراء نبيل جبار هاشم191608132042098159

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد373.0اعدادية عدن للبناتاحيائيساره سمير رحيم حافظ191609132042106038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد373.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمحمد جاسم سلمان نافل191610152041001105

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد373.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائياحمد اياد محمد صالح191611132041012003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد373.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيتقى حاتم رشيد حسن191612122042106022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.9ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمصطفى احمد عبد الرضا سكران191613152041012094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.7ثانوية المتميزات - الخضراءاحيائيدينا واصف اكرم محمد191614102042100039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائييقين مصطفى خلف عبد191615102042090133

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي ماجد حميد خلف191616142041047113

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمخلد حامد رشيد داود191617122041020146

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيحسين سعد عوفي رحيمة191618132041008024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمصطفى عدي ابراهيم نبع191619132041031056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0اعدادية التقى للبناتاحيائيشمس خالد عيسى عباس191620112042071066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0ثانوية دجلة العراق االهلية تركيا-سامسوناحيائيبشير ضياء كريم رضا191621132041238004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيشيماء باسل عبد الرزاق عبد الوهاب191622132042126049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتاحيائيافنان فرات بحر فياض191623142042112004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيسارة عباس عزيز امين191624142042097030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0إعدادية المروج للبنيناحيائيمحمود علي محمد عيسى191625142041013078
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيتبارك خضر محسن محيبس191626102042123013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيفاطمه عباس جاسم محمد191627112042067109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي ثائر جواد كاظم191628162041075111

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0اعدادية القناة للبناتاحيائيفرح سعيد كريم نصر هللا191629132042072071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيطيبه رائد حميد محمود191630112042109074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0اعدادية القناة للبناتاحيائيتقى معن سلمان حسن191631132042072018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيكوثر صالح عبد القادر علي191632102042117088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0اعدادية زينب للبناتاحيائيضحى جاسم محمد خليل191633142042110166

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيمروج ثامر جاسم محمد191634122042102071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0اعدادية المحبة للبنيناحيائيمحمد باقر جواد زهير جواد191635112041003022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيتقى عبد هللا عبد الصاحب جبر191636132042093032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيعلي باسم محمد خليفة191637112041012025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيسراء سعد علي جابر191638112042215204

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0ثانوية ذو النورين للبنيناحيائيعلي اركان منعم رشيد191639112041019025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيرواء مؤيد خميس اسماعيل191640142042145111

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد371.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيزهراء علي محيي جابر191641142042224058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد371.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيسجى عادل عليوي ناصر191642142042132071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد371.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي موفق جابر غركان191643142041018128

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد371.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيهاجر عبد المهدي محمد صالح عبد الهادي191644132042100125

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد371.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيايمن حامد محمود محمد191645142041011022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد371.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيطيبة عامر مهدي كزار191646142042079063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد371.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيمحمد بهاء عبد العزيز محمد191647112041016092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد371.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيريم علي محمد سراج علي191648142042196040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد371.0الخارجيوناحيائيحسن حمزة جحيل علي191649142041400021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد371.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيايوب منذر رشيد صالح191650112041016027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد371.0اعدادية البتول للبناتاحيائيمينا عمر علي عثمان191651112042072131

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد371.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيشيرين لؤي علي حسين191652112042083045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد371.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيخضر محمد مصطاف سهيل191653112041029011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد371.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائياوس صالح الدين عواد كريم191654102041013028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد371.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائينبأ مؤيد عبد ياسر191655262042250325

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0اعدادية الرحمن للبناتاحيائيميامين عبد االمير محمود محمد191656102042103043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمالك عمار حاتم شياع191657112042067132

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمصطفى نعيم ارحيمه كشيش191658142041208251

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائيمحمد شاكر خضير علي191659192041103050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيرند اياد مهدي حسن191660132042091050
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيزياد خميس عكاب عبدهللا191661192041350041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيعلي يعقوب جاسم هندي191662142041048073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيريا عبد الستار عبد الرحمن شهيب191663112042217028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيمنن سعيد كريم صابر191664112042110085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيسيف سعد حسين جواد191665122041006014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتاحيائيدانيه محمود لطفي سلمان191666102042134004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائياحمد جبار خلف حمد191667192041103004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0ثانوية البنوك األهلية للبناتاحيائيزينب علي جبار عيال191668132042083010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيزهراء حيدر كريم راضي191669152042056042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيجنان شكور حسن نجم191670212042178065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0ثانوية السجدة للبناتاحيائيزهراء باسم كاظم علي191671112042120011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيمحمد فاضل عباس مطلك191672112041004084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائينور الهدى زهير عبد الحسين داود191673112042114109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0اعدادية السيدية للبنيناحيائياحمد عمار مزهر حمزه191674112041004009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيزينب علوان عبد النور سعدون191675152042042056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيغسق حازم محمود نعمه191676102042131037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيحسن عبد الهادي اسد محمد علي191677212041033018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيرسل ابراهيم عباس عالوي191678152042050031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيايات عبد الستار عبد الرحيم كلش191679122042231009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيباقر عايد سلطان صفانه191680262041011021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعبد هللا مجيد شاكر مسعود191681112041026086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائياستبرق جواد كاظم حنون191682272042087005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيمرتضى عباس منكاش بداي191683142041064040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيرسل رسمي دنيف حسين191684112042110037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيرانيه احمد طه عبد الجبار191685102042092007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0مدارس االبداع العراقية األهلية تركيا-أنقرةاحيائيزهراء عامر زهير عباس191686132042243007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب علي كاظم شاطي191687152042046123

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيمختار عبد الحسن مزبان غنتاب191688102041205127

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيهديل فراس عبد الرحمن خليل191689102042117123

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسن غازي فيصل موسى191690142041017028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائياسراء قاسم محمد عبود191691112042076008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيجعفر محمد حسن حميد191692142041203036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0ثانوية المجد المختلطةاحيائيغفران محمد عواد علي191693102042157003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0اعداية المعراج للبناتاحيائيايه يوسف مجبل سليمان191694102042113019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائيعمار سعد مالك علوان191695112041210048
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيمرتضى محسن لفته سلمان191696262041026062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0ثانوية نور الزهراء(ع) االهلية للبناتاحيائيساجدين ثجيل اعيمي مجبل191697142042195004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيبان حميد مجيد هادي191698142042137008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيعلي كريم عباس عليوي191699142041050028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيعمر حمزه كوان حواس191700182041093020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيسالم باسم عبد الواحد عواد191701122041031081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0اعدادية السياب للبنيناحيائيحيدر موفق عبد الرحمن فرمان191702132041030025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0ثانوية الريف للبنيناحيائيارشد حميد محمد حسن191703122041029007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0ثانوية االمال للبناتاحيائينيران حامد عطا هللا جاسم191704142042108155

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيساره احمد ابراهيم احمد191705132042098088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيمريم ماجد حميد محمد191706112042104060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيبركات احمد حسين جاسم191707142041011027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0ثانوية الزقورة للبناتاحيائيحمزيه نعيم طراد علي191708112042140008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيدانيا حيدر حكمت عبد علي191709132042092016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيفاطمه طالب جاسم حسن191710112042110074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيحنين حسن صلبوخ عاتي191711142042080011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0ثانوية حنين للبناتاحيائيهبه عدي جاسم محمد191712132042104092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيحيدر احمد عبد ابراهيم191713112041004032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائياحمد حامد علي حسين191714112041203010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيريهام اياد عبد الصاحب شريف191715132042122013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائينبأ سمير ذبان عواد191716192042217150

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيزيد دريد سعدي نايف191717142041064019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيزهراء خالد هاشم حسن191718102042092010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيحسين قيس سعد عبد الرضا191719122041201022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين ابراهيم جعفر رحمه191720152041001027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0اعدادية االبرار للبنيناحيائينور الحسن نزار محمد زيدان191721262041016107

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيسراج الدين عبد الخالق جميل جواد191722122041050006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيمقتدر عبد المطلب احمد غفير191723112041203195

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0اعدادية زينب للبناتاحيائيفاطمه حسين كاظم لطيف191724142042110185

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيمحمد باسل محمد هادي191725122041031188

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيطيبه مشتاق طالب مريان191726132042117181

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0اعدادية زينب للبناتاحيائيمريم رحيم مغتاض عباس191727142042110207

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيعالء جاسم كاظم مالح191728142041003065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيحوراء ضاري محمد عداي191729212042126019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيرانيا علي فاضل سلطان191730112042075026
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيحيدر موفق علي حسين191731152041015036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيمريم رعد مجبل حمود191732122042101031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيبالل محمد جاسم محمد191733142041019017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيسجاد حامد حسين علوان191734112041005041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيحسين محمد سبتي محمد191735222041310062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيمياده عمار فرحان عبد الحسين191736122042230134

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيشمس عبد الناصر عبد الستار مطر191737102042118067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0الخارجياتاحيائيسجى باسم خزعل رحيمه191738152042401081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيسيف يوسف طه اثميل191739192041341070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيكوثر حامد عبد الواحد عبد هللا191740152042048152

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0اعدادية حماة للبناتاحيائيهند احمد عبيد جاسم191741112042084218

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0اعدادية المثنى للبنيناحيائياحمد باسم عبد اللطيف مشكور191742262041005004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيفاطمه محمد موسى محمد191743142042099051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0ثانوية السلوى االهلية للبنيناحيائيمهدي رحيم مهدي صالح191744132041046007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرونق حيدر ناجي عيدان191745132042101029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيحسنين رفعت مذري شراد191746132041002015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمحمد شاكر جبار عدوان191747142041208208

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيحيدر اسفيح الزم عطوان191748262041026017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيمريم صالح مخلف حمد191749192042217135

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمؤيد عبد الحسين مال سلمان191750262041016081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيحيدر عبد هللا عبد الحميد ياسين191751122041022033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيهمام حمد كاظم محمد191752152041003104

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيلينا عماد ناجي حاوي191753142042220115

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائييوسف عدي حامد جاسم191754112041006090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمرتضى اياد محمد عبد191755212041008100

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيهالة احمد محمد احمد191756142042224147

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيمنتظر خلف حمدان حسان191757122041202167

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيأسراء علي لطيف داود191758142042083001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائياحمد محسن خوام شعالن191759262041022008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيحوراء عامر حسين علوان191760112042066011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز سالم داود مطر191761112041048011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0ثانوية بابل للبناتاحيائيزهراء حسام ياسين احمد191762122042095020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0ثانوية الغزالي المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد مطشر جبر191763102041202062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيمنى بشير بديع غالم حسين191764122042117042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيحسن مؤيد كريم عبد هللا191765102041016015
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعلي االكبر حميد زغير خير هللا191766142041011091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيسوسن حيدر باقر علي191767132042117161

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيكرار الزم فالح جبل191768152041003076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين ثابت خليف كاظم191769262041016016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0إعدادية المروج للبنيناحيائيمحمد ناظم محمود حسن191770142041013077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0اعدادية الوزيرية للبناتاحيائيعذراء حسام محمود حسن191771132042074022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيمريم كريم نصيف دالل191772102042097054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيحوراء منير زامل خلف191773152042045020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهور فالح حسن سعدون191774152042045042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيجاسم محمد عبد الحسين مهدي191775132041252027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0ثانوية شمس التفوق االهلية للبنيناحيائيحسن حسين كريم سعيد191776112041187004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيتبارك وسام جميل محمد191777102042141017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم احمد مهنة حسن191778152042046206

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0اعدادية النضال للبنيناحيائيغدير عبد الحسين صاحب سويد191779242041014040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيسالي شاكر حامد حسين191780112042096018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيمينا غسان احمد عبد191781112042064078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيبتول طالب عبد الحسن جبار191782142042100024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد هللا قاسم محمد خليوي191783122041020089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيطيبه حسين عبد الرضا والي191784142042098012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيسجى حسين عبد كاظم191785112042086039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0ثانوية الطف المسائية للبنيناحيائيمحمد النور عباس نعمه خريبط191786132041257053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزينب جاسم نعيم رحيمه191787152042049048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0الخارجياتاحيائينورالهدى جعفر حسين جالب191788152042401127

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيحسين حيدر عبد االمير حسين191789112041049016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزهراء حميد مجيد شيره191790262042117020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد يحيى عباس حزيم191791152041071355

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيمؤمل جواد كاظم جبر191792112041200067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0اعدادية السيدية للبنيناحيائياحمد سعيد اسود موسى191793112041004005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعباس احمد علوان عباس191794122041030074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين جاسم خزعل حسن191795142041016023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيكوثر قصي كامل عبد هللا191796112042086055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيشهد مهند محمود محمد191797142042109046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعثمان عالء محمود حسين191798102041205086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيعلياء محمد حسن زوره191799142042145198

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0ثانوية الوفاق للبناتاحيائياسماء حميد نصيف جاسم191800122042103002
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيزينب ثامر جاسم جبر191801152042056053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0ثانوية المربد المختلطةاحيائيكرار حيدر ثابت جدوع191802112041152018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0ثانوية الزقورة للبناتاحيائيضحى ستار عليوي كاظم191803112042140020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيفارس حسن مهدي فارس191804212041025021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتاحيائيريمه رعد عدنان هادي191805132042127004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0ثانوية اغادير للبناتاحيائيرفل محمود مخلف مخيبر191806112042103031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيمحمد علي كاظم جاسم191807102041008041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيعذراء مشتاق فرج عبد191808112042129038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيسجى علي حسن علوان191809122042020059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيوليد منصور عناد نهار191810102041041083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيرباب رحمه عبد الواحد منصور191811232042305052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيحوراء حسن هادي جارك191812152042055027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائياحمد نزيه حميد مخيلف191813222041363007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيمنار كامل فضل عباس191814122042114079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيمصطفى احمد علي بالسم191815112041200084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيحارث حسين عبود كاظم191816102041015014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيحيدر محمد حسين حمد191817112041018043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيمحمد باسم مصباح قادر191818132041005051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيفاطمة الزهراء صاحب شنور روسي191819152042054194

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنيناحيائيمحمد جبار مطر لعيبي191820152041018040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيمحمد جعفر ابراهيم سلمان191821112041049066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحسين رزاق حميد معله191822222041306084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيياسر احمد حياوي يونس191823102041028183

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0إعدادية المروج للبنيناحيائيزين العابدين زيدون حسن عبد عون191824142041013040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائينور عامر عويز لبج191825262042155009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيمحمد خالد احمد جاسم191826142041027060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيامير حسن كاظم عزيز191827142041027013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيرحاب حسين عبار نعمة191828152042048058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيحوراء ماجد حميد عريمش191829152042054067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعبدالمهيمن نصير ماجد ياسين191830142041007057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0الخارجياتاحيائيلبنى غضنفر جبار يحيى191831112042401132

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائينور الحسن ثائر محمد سعيد191832142041049082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائياحمد نعيم عبود حسين191833152041071034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيانوار علي محمد محمود191834122042230016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيسيف صالح عبد الهادي مجيد191835132041009018
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيرسل جليل عبد العباس برع191836152042080098

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد مصطاف فزع حسان191837102041020159

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيسجاد أحمد هاشم حميد191838142041017048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائياحمد نجاح نوري جرو191839122041045004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي عبد عون محمود جبر191840262041016067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية البسالة للبناتاحيائينوران عبد الرزاق محسن كاظم191841132042092084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيمحمد سلمان حمزة صباح191842142041030050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد362.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيرحمة ضياء خضر ياس191843112042101019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد362.0ثانوية ابن خلدون العلمية للبنيناحيائيمحمد عباس خليل ابراهيم191844112041055020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد362.0اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائياحمد عباس فاضل علي191845112041013003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد362.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمنتظر محمد وداي حسن191846152041071413

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد362.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيسجاد عباس سدخان خلف191847152041003045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد362.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيتقوى حسين احمد حمادي191848122042080012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد362.0اعدادية البيان للبناتاحيائيزهى سمير هاشم محمد191849102042096036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد362.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيحوراء ايمن محمد خضير191850142042193022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد362.0إعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيزيد محسن خضر عباس191851142041020020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد362.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيدعاء خضير عنون ذياب191852112042218024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد362.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسن صباح بدر حسن191853142041017023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد362.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائينور الهدى حازم صريع شهد191854122042230145

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد362.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينبأ صباح عبد الحسين حنيوي191855152042080315

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد362.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيحنين عالء منعم ساكن191856132042130012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد362.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيامير حميد حسين علي191857142041009015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد362.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيايه ضياء مشكور علي191858112042106017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد362.0اعدادية الداودي للبنيناحيائياسماعيل محمد اسماعيل مجيد191859102041029005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد362.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيختام كريم عبد حميد191860212042119013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد362.0ثانوية المربد المختلطةاحيائياشرف منذر سامي عباس191861112041152005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد362.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمه رسول جبار محمد191862152042046182

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد362.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيسماء قاسم عبد الحسين كل محمد191863142042076087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد362.0ثانوية ابن عقيل للبنيناحيائيعمر عدنان خلف حسين191864122041014018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيامير صادق سلمان عزيز191865152041015013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائينهاد سلمان عبد حسين191866112042067149

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيزينة نبيل طه محمد191867122042102039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0ثانوية ن والقلم االهلية للبناتاحيائيشيماء مهند سلمان عباس191868132042127007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0ثانوية الحريري للبناتاحيائينبأ داود سلمان داود191869142042137043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيطيف هيثم احمد جواد191870102042223096
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد عبد الملك حميد عواد191871102041020156

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائيمحمد حكمت كاظم ياسين191872122041205056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيتهاني صدام عادل محمد191873142042224022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيمريم ساالر ستار كاكي191874132042093120

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائياحمد صباح جبار خضير191875152041006002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0ثانوية النبوغ للبناتاحيائيهناء عصام طه خضير191876102042098016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيمريم عبد العظيم عبدكة شريف191877262042126088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيسلطان قصي محمد علي كاظم191878132041010050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيرسل طالب محمد مهدي191879142042107025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء هاشم حسن نور191880122042098058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيعلي حميد مجيد محمد191881152041071218

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيزهراء مهدي حسين محسن191882112042104035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0اعدادية عائشة للبناتاحيائينور الهدى صباح هاشم عبد علي191883142042074151

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0ثانوية النيل المسائية للبنيناحيائيابراهيم عبد القادر غضبان عبد الغفور191884112041206002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0اعدادية المركزية للبناتاحيائيجوانه محمد بديع احمد191885132042119009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيضحى محمد حسن جاسب جايد191886122042121019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيحسن فراس محمد علي محمد باقر191887102041008012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.4ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائياحمد عامر كريم محمد191888152041012004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيبراء حسين عباس عبد191889102041011014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيسجاد عبد موازي وكع191890262041155032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0ثانوية التفاؤل المختلطةاحيائيسجاد حسن مطلك شالل191891142041151003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائياماني سليم مهدي موزان191892112042077006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد علي حسين روضان191893122041026153

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0اعدادية الخوارزمي االهلية للبنيناحيائيحسين عبد الرحمن كامل دلفي191894212041058009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحيدر سعد رزاق كاظم191895122041007041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيحسين وئام قاسم محمد191896222041099011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيعلي عدي عبد الرحمن طه191897132041034022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيصادق احمد فرحان عذاب191898222041098090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائينور الهدى محمد عبد الرضا مفتول191899142042090109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيابراهيم انور حسون عباس191900142041064001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء عماد شاوي عليوي191901152042055052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيشهد خالد رشيد حمودي191902102042091064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0اعدادية المسيب للبنيناحيائيحسنين نبيل حسن صالح191903232041009029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0اعدادية الصديق المسائية للبنيناحيائيحسن مازن هادي مزعل191904142041200018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبهاء احمد جبار حنش191905152042046047
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0ثانوية أجيال زها حديد االهلية للبناتاحيائيزينب عماد يحيى حسين191906142042197006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0اعدادية القدس للبنيناحيائيعالء حسين شخير نجم191907232041055027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمريم اياد حسين علي191908132042117218

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمحمد بشير بدر عبد الكريم191909122041030120

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0اعدادية السويس للبنيناحيائيحسين محمد عبود جليل191910132041006016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيفاطمه عباس شرهان كطوف191911152042044160

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائيحسين علي عادي عبد هللا191912122041206023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية عمر المختار للبناتاحيائيرقيه ساجد هادي هاشم191913112042081016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيمنه هللا ضياء حسين كاظم191914112042073084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيسجاد وليد رشيد عباس191915212041008056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيعلي مثنى طه جعفر191916132041023049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية الدواية المسائية للبنيناحيائيجواد كاظم خلف خشمان191917222041313004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيفهد مصطفى جواد عبد الحسين191918142041182044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيمرتضى علي فيصل علوان191919132041005055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0الخارجياتاحيائيزينب باسل كامل منصور191920142042401078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعلي نضال نجم كمير191921262041209313

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيحسين قاسم جميل باقر191922122041202045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيزهراء سجاد عباس كاظم191923122042087030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيباقر محمد عطية عبد191924122041031032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0ثانوية سومر للبنيناحيائيمنذر ابراهيم احمد هادي191925122041043029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية النصر للبناتاحيائيدر فيصل غازي هاشم191926122042112061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية البتول للبناتاحيائيغفران نبيل خليل مهدي191927112042072104

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسن ضياء جوحي حسين191928142041018040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيخضر هشام محمد خضر191929102041015019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائييوسف ابو بكر عادل عبد الرزاق191930142041202093

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0الخارجياتاحيائيجمانه سعد عبد المجيد محمود191931122042401019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0ثانوية الخورنق للبنيناحيائيغازي فارس غازي محمد191932122041028020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيزهراء كاظم حميد محسن191933142042100067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمينا احمد جاسم محمد191934102042117105

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية الروافد للبنيناحيائياحمد مكي سلمان جاسم191935112041025007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0ثانوية عشتار للبناتاحيائينبأ عامر عبد هللا اميل191936112042086074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعثمان محمود وهب عجمي191937122041020093

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيضحى خضير فرعين سعود191938102042125028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيرياض مثنى حسين سالم191939212041205006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيمريم ياسر محمد محمود191940142042225257
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائيكريم قيس عبد هللا خلف191941122041206054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0الخارجياتاحيائياسراء جميل داود عزيز191942102042401001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائياسراء كمال خليف حسن191943112042062003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيامين فذ طالب مرعي191944102041006006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائيعلي صباح كاظم حسن191945122041013027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيلينه عباس فاضل حسين191946102042110091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0ثانوية االندلس االهلية  للبنيناحيائيحسن عمر محمد عداي191947102041051003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0ثانوية التضامن األهلية للبناتاحيائيمروج زياد محمد يونس يحيى191948102042121009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيهاله حامد عبد المنعم احمد191949102042221128

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيمنتظر امير قاسم حسن191950132041005060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية الفاروق للبنيناحيائيشعيب حسين علي غلوم191951132041014009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيزهراء مهدي نومي علي191952262042111023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية الحريري للبناتاحيائينور اياد عبد الجبار محمد191953132042117263

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزهراء محمد كريم حمزه191954152042050052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسرى صالح مولى مدلل191955112042076103

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيزيد قاسم محمد مشوح191956122041020052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيمريم صباح عبد هللا سكر191957112042149054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيفاطمه صالح عبد هللا رسن191958122042094203

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعلي مقدام داود سلمان191959102041026182

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيعبير حميد صادق هاشم191960112042085043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي محمود نوري جبوري191961132041010085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيانس خالد محمد احمد191962102041205028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعلي عايد سعران فيحان191963112041018092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيهيثم خضير ضبع مصلح191964192041010062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيزمن احمد عبد الحسن درويش191965262042126040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائينور عادل فتيخان مشعل191966192042204073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيزينب انور عبد الرحمن فيصل191967182042240016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمحمد عباس عمران جار هللا191968232041043052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيرنا محمد عبد الجبار محمد191969212042107028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيحوراء صباح ثامر سلطان191970142042132027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيحسين احمد عباس مجيد191971112041006020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الرزاق احمد كاظم191972122041050014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم حسين احمد191973112041204034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0الخارجياتاحيائيهديل محمد ابراهيم جميل191974112042401180

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيسجاد وليد هليل عبد السيد191975132041242025
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية التضحية للبناتاحيائيشهد ضياء هاشم حسين191976122042091019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيحيدر عباس احمد كاظم191977122041006011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائياحمد حسن غليم فرج191978152041003002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمنتظر عامر جاسم محمد191979182041006165

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيصفا ليث فائق نصيف191980142042076091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيحمزه صباح عيدان جادر191981182041093011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيابو بكر عمار عدنان محمد191982132041055004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيمنار عماد كريم ربيع191983142042079078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد حميد تبينه مظلوم191984222041306319

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائياية فالح عبد هللا ياس191985112042068012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيمالك اسعد رشيد محمد191986112042114091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحنين جليل احمد علي191987152042046056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0ثانوية باب العلم للبناتاحيائيزينب محمد حسن سعيد191988122042123014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيفاطمه عباس خلف اسماعيل191989142042134191

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيتماره عادل عباس جبر191990102042086017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيسجاد محمد جواد جاسم محمد191991132041008039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيليث ياسر محمود حسون191992142041203168

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيزهراء صائب حسن طعمه191993212042139090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيآيه وليد غازي حسين191994142042127001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيضرغام احمد حاتم بدن191995112041058068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية بلد للبنيناحيائيغياث فالح سالم عبد الحسين191996182041006119

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيبتول حسين جاسم شعيبث191997152042047022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية البراق للبنيناحيائيمحمد حسن راضي مناتي191998152041002052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيطه وليد فليح حسن191999142041203097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0ثانوية المبدعات األهلية للبناتاحيائينرجس حسن فالح كريم192000132042135008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيقاسم محمد فاضل خلف192001192041009231

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه راضي سلطان كرم192002152042049076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الرحمن سيروان كاكل حمد192003102041026123

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيمصطفى عالء محمد مصطفى192004132041001090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيدعاء سامي فرهان صالح192005192042369112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0ثانوية الكحالء المختلطةاحيائياسراء خضير عباس حاتم192006182042325002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا جمال عبد ابراهيم192007192041009158

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية النهروان للبنيناحيائيسيف سعد شكير محمود192008152041020025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيمحمد كريم حبيب احمد192009212041055072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية التقى للبناتاحيائيفاطمه محمد حميد فرج192010112042071084
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيتبارك عقيل حسين احمد192011142042107013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد خميس عبد عباس192012192041007129

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيسرى فراس عبد عواد192013192042247015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزينب ماجد عبد الستار اسد192014212042092062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيمهند مالك حسن محمود192015182041015029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيجاسم محمد زامل نزال192016222041040021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0ثانوية الرائد للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد عايش192017102041001014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيمنى علي عبد هللا عيسى192018112042217067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيدالل صباح محمد خضير192019112042083022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية عنة للبنيناحيائيعبد الرحيم صالح رحيم صالح192020192041021027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيغيث محمد احمد مبارك192021112041005083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيايه رحيم خميس حسين192022142042124004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيجعفر مازن طالب سلمان192023152041003012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيفيصل سامي فيصل محمود192024102041026192

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسن عماد محمد فهمي192025142041017027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيعبد العزيز محمد صالح يونس صالح192026102041019072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0ثانوية افق االهلية للبناتاحيائيزهراء حسين راهي حسين192027102042142004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0ثانوية الرائد للبنيناحيائيعلي وليد حسين موسى192028102041001012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيحوراء صفاء زغير رحيم192029142042101011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيحسين نبيل محمد جعفر مهدي192030112041058047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيكرار كريم علي جاسم192031132041055079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائييوسف عبد الواحد أسوادي أزناد192032132041031064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيابو الحسن عبد الكريم قاسم غيمه192033142041026001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائييونس سرحان ذياب بريسم192034272041035107

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية المعراج للبنيناحيائيامير عامر حمود عباس192035112041024004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعلي محسن محمد عباس192036212041008083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيلجين عبد الرزاق حسن درويش192037212042100101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيامين سالم عبد هللا خلف192038122041020023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيعلي باسم عبد الجبار خليفه192039112041029020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعلي احمد رزاق الزم192040152041006076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيحيدر سليم هادي حسن192041142041011050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين احمد ناصر جماغ192042142041016021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائياساور عمر عبود حسن192043112042075001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيحسن منذر حسين علي192044132041003014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0الخارجيوناحيائيالمصطفى محمد محرج عبادي192045232041400021
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتاحيائييقين اكرم هوبي جبر192046142042190035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيحيدر امير حسن بردان192047222041274017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزينب ناطق خورشيد راشد192048142042095048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيمحمد علي صعب معله192049112041034019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيضحى جمعه جبر كاظم192050112042104045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيرفل علي عزيز فاضل192051102042091041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائيرويده عباس حميد عبد192052102042094034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0ثانوية البدور للبناتاحيائيبتول احمد حسن عريبي192053232042085004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء محمد حسن فليح192054142042086044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعبد الرحمن هادي مصلح حمد192055112041018062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائياسماء جواد كاظم كريم192056132042097007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0ثانوية السجدة للبناتاحيائيانوار ناصر عيدان مصحب192057112042120003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيجمال عبد الناصر حسين عريبي192058132041252030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيحسن محمد لفته موسى192059132041022006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيمحمد عالء هادي خضير192060232041001072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء عباس علي صالح192061102042117051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمالك طالب انعيمه نمر192062132042118245

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية القائم للبناتاحيائيزهراء عبود ختالن عطيوي192063192042146034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيعلي مثنى جبار حسن192064142041011113

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيسجاد مهند عبد الحسين علوان192065122041049004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي ابراهيم هادي حسين192066112041058078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائييعقوب حافظ حميد احمد192067112041016122

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائياسراء جمال سعيد علي192068262042126003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيمريم حسين الطيف حسين192069112042221054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيعبدالحكيم وليد حامد حايف192070192041350056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنيناحيائيمحمد عدنان عبد الرحمن علي192071212041276028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيهبه سالم طه علي192072102042076038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائينور حسن عبد االمير مشاي192073102042107041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية البراق للبنيناحيائيسجاد حسن فليح عبد الحسن192074152041002019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزينب محمد كريم مزعل192075142042134097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيتقى جاسم خلف علي192076142042134035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0ثانوية باب العلم للبناتاحيائيزينب حامد عبد الحمزه عبد هللا192077122042123012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0ثانوية الريحاني االهلية للبنيناحيائيسجاد حيدر صبر محمود192078142041165016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعبد هللا عماد لطيف مرهج192079112041018074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0ثانوية العامل للبنيناحيائيعلي نبيل خلف جبر192080232041026016
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمحمد عدنان محمد علي192081142041208212

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد حبيب عبيد192082262042144040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى هالل عبد محمد192083142041016129

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0ثانوية مالك بن انس للبنيناحيائيمحمد علوان محمد فرحان192084122041045053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0الخارجياتاحيائينمارق عالوي عبد الكاظم جبار192085122042401096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيمريم عادل صالح احمد192086112042067127

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائينجاة جاسم عبد االمير عبد الجليل192087182042236122

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء محمد العيبي عجد192088152042048093

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيصفاء خزعل غازي حمد192089212041244007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0ثانوية سومر للبناتاحيائيصفا صالح عبد الغفور ناصر192090142042072080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيحوراء صالح حسن شوكت192091132042123007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0ثانوية النور االهلية للبناتاحيائيمينا عصام سكران احمد192092112042123007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيرانيا انور سودي عباس192093132042070080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيعبد الرحمن صبحي عبد الستار حسن192094142041009046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيعلي عامر جاسب مجيد192095112041018091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيبان بشير حامد كاظم192096262042092014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0ثانوية النضال للبناتاحيائينور احمد رشيد عبد اللطيف192097102042102045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيغدير قاسم جمعه نعيمه192098152042044144

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيزينب خالد جابر كاطع192099142042105029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية هند للبناتاحيائيريام احمد فهد حصيني192100112042079031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيزينه عبد المجيد رشيد خسباك192101112042086034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيشهد محسن عبد علي عبد الصاحب192102142042105041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيمنتظر محمد حسين رضا192103222041310206

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيمنار علي عاكول كاطع192104152042048162

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيعبد هللا صالح مولى مدلل192105112041203109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيرحمه عادل محمد احمد192106142042099015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيمريم صافي صاحب محل192107152042080293

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية النهار للبناتاحيائيفاطمه احمد خليل ابراهيم192108112042127043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيامير علي جابر حبيب192109122041007009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية االمل للبناتاحيائيدموع صالح عيدان علي192110192042195032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائينبأ ستار خلف نجم192111152042055112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيزهراء عالء كامل ناصر192112152042052029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0ثانوية بابل االهلية للبنيناحيائيمهند قاسم حلبوص فيروز192113232041288034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيغازي هيثم غازي حمادي192114122041022076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0اعدادية بلد للبناتاحيائيغفران جاسم صبار حسن192115182042176151

صفحة ٥٤٨٩ من ٦١٩٥
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     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيسجاد رائد صبيح راضي192116112041017011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيكرار لؤي شعالن غيدان192117112041016088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء عبد الحسين حمود عناد192118122042136059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيعلي صبيح عبد االمير مزبان192119152041001077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيبنين حسن مجهول عباده192120142042100029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيابراهيم موفق رشيد سعيد192121102041026005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيمحمد احمد ابراهيم عليوي192122122041201057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد الجبار ابراهيم192123142041203177

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائييقين محمد عبد هادي192124112042104075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيعلي كمال مجيد عبد الرزاق192125212041282072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0ثانوية االقمار االهلية للبنيناحيائيجمال ناصر خالد سلمان192126142041173009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائيمنتظر عادل حسن خزام192127112041008041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيتهجد علي كيطان جنيو192128142042225066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0ثانوية القيروان للمتميزيناحيائيعبد الرزاق احمد عبد الرزاق محمد علي192129132041037052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيطارق عماد عبد الرزاق متعب192130262041011092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0ثانوية االندلس المسائية للبنيناحيائياحمد اياد احمد محمد192131132041256001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيهدى نضال قاسم جاسم192132112042215172

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيالحسن علي نعيمه حسن192133132041012015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمحسن كريم رشك سعد192134152041005100

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيتبارك محمد هادي ياس192135102042099009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0الخارجياتاحيائيهالة عبد السالم حميد خميس192136142042401179

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيزينب فاضل عبد علي حسين192137102042086042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيساره وهاب احمد خورشيد192138212042142030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيسجاد احمد علي حسين192139132041024012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء احمد محسن حميدي192140152042048073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائييوسف حامد عبد فرحان192141192041304014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيمريم رسول اهنيو سعد192142152042042086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيحسين علي حسن خلف192143132041250018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيشمس مهدي عمران موسى192144132042098101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائييوسف اياد جعفر صالح192145142041201051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية القدس للبنيناحيائيبكر صديق محمد جاسم192146102041014011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0ثانوية الُرسل االهلية للبنيناحيائييوسف حسين نهاد خليل192147142041183011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيتقى غزوان عبد الرحمن مجيد192148132042099010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية التقى للبناتاحيائيداليا فؤاد صالح هادي192149112042071035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم خالد نعمه حمزه192150262042083091
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيساهر صالح حسين علي192151102041022039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحسن كاظم خاجي حاتم192152152041071075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائيفاطمه مظفر فارس شطب192153142042121041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيزهراء سعد محمد حسن192154142042220056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء محمد جبار كريم192155152042046074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيتبارك جالل محمد عبد الرحيم192156152042056021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيهبه محمد جبر كفش192157142042143047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي صباح ذياب عناد192158152041004038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةاحيائيمحمد طارق طه حسين192159212041222027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيمنتظر محمود علي جاسم192160122041025097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيفاطمه حمزه سردال نخش192161112042217056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيزينب عدنان ابراهيم صالح192162102042129012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفاطمه عماد مستور اسماعيل192163122042098088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمرتضى عاشور سويف شيحان192164222041306365

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيزينب بشير عباس سلمان192165102042076011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائيانس محمد شاكر محمود192166142041201007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيسجاد عامر حميد جاسم192167272041150047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيمريم رعد عبد هللا مجيد192168132042078031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيحسين ثائر كريم صبري192169142041023015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمصطفى مهدي مايع عبد هللا192170122041005054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيفاطمه حسن خنيصر لفته192171142042225219

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعباس محمد حسن صباح192172142041019050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائييقين محمد يونس موسى192173142042132113

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيجعفر هاشم قاسم حسين192174152041005023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيتبارك محمد كريم عبد السادة192175112042215029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيتقوى عبد الكريم جميل شناوه192176142042093017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية شباب اليوم االهلية للبنيناحيائيمحمد علي نجم عبد192177122041015005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيرسل تيسير علي عويد192178112042221018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية الفرات االهلية للبنيناحيائيمحمد رائد محسن حاوي192179112041041013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيرواء عبد الكاظم حسين جريب192180112042112025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيطه عماد جاسم محمد192181112041203085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيمينا احمد هيثم محمد192182102042223134

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيتبارك رياض سهيل ممتاز192183232042126021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيساهر جوده حبيتر مطرود192184262041205039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيهدى كامل طعمه درباش192185152042052061
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيحسن علي جبير عوده192186112041020019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيساره عباس محل عبد192187102042111030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائياسالم موفق عايش محمود192188102041017011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيسيف حامد جار هللا وحيد192189152041071174

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيساره قتيبه ابراهيم نصيف192190132042091070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيمريم منير عبد الرسول محسن192191142042127038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية النور للبنيناحيائيحسين ابراهيم طه ياسين192192122041026049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين محمد خضر عباس192193252041044129

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيايات حسن هادي عبيد192194102042120013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيرنين ناهض صبري راشد192195102042221041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائينور عبد الحسين فالح حسين192196152042048178

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد صالح ياسين192197102041025012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيحارث هادي جوير جاسم192198192041009079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيضرغام مؤيد عمران جاسم192199142041030024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيسجاد حميد جاسم شمران192200232041257098

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية حماة للبناتاحيائيمريم رعد عيدان فيصل192201112042084170

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيمحمد سعد سلمان عواد192202112041016097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيهاني شاكر محمود عطيه192203262041014152

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيغفران زياد حامد عبدالجبار192204192042193080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيمالك محمد عداي دخيل192205102042107040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية الغربية االهلية للبناتاحيائياحالم قيس شجاع خليل192206192042135002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيجنان محمد ابراهيم الطيف192207122042106025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائياسراء محمد حسن محمد192208112042217003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائياحمد حمادي محمد علي192209192041350005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيفاطمه رضا زراك سلطان192210242042115093

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيمرتضى رؤوف رستم حمادي192211112041023049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيعلي حيدر نعمه محسن192212252041151117

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيمحمد علي دحام فرحان192213262041205087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0ثانوية البغدادي المسائية للبنيناحيائيمحمود رياض محمود مجيد192214192041359048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0ثانوية التفوق االهلية للبنيناحيائيمؤمن سليمان حميد صالح192215192041111012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائينور الهدى حسين علي عزيز192216142042224136

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيزينب احمد كاظم خشان192217152042053038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمنن عبد المجيد حميد عدول192218112042068079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيكوثر كاظم جياد حسين192219242042220676

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيطارق عبد الرزاق مطر سالم192220212041085043
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيمازن مهدي غازي خضير192221232041204015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0الخارجياتاحيائيسجى ثابت عباس مطشر192222122042401059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0اعدادية قباء للبنيناحيائيعباس احمد شالكة عبود192223152041010051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيسجاد محمد عمران عبيد192224132041001036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيحسن سعد خليل ابراهيم192225132041005015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد هللا عامر خلف سالم192226122041020085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمحمد عيفان رجا مزهر192227192041040076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائيهمام باسم محمد فياض192228122041205078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيمرتضى قاسم طرير غانم192229122041005052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0ثانوية صالح الدين للبنيناحيائيمصطفى محمود خلف فرحان192230112041186013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية تطوان للبنيناحيائياحمد حسين اسماعيل ابراهيم192231112041018009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيحسنين حميد عبد محمد192232112041203056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية جرير للبناتاحيائيريم رعد جمعه بندر192233122042089038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيحمزه كريم عبد علي عبد هللا192234152041013032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيشهد بالل عزيز عبد هللا192235102042137067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيامجد محمود عبد المجيد شعبان192236142041026006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيامجد عبد الحميد خضير يوسف192237142041208026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيريمه وليد ابراهيم كاظم192238142042111103

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيبتول عامر حاتم جيجان192239112042080022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيعمار صالح سليمان كردي192240112041203141

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيقاسم محمد حسون عبيد192241212041026034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائياسراء عبد الزهره شاكر احمد192242132042118010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيتبارك سعد داود هاشم192243112042067030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيعلي ماجد منجل بريسم192244142041174041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيعلي راضي مهودر حواس192245122041202097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيرونق عالء عبد الحسين عبد النبي192246152042053028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية النصر للبناتاحيائيهدى سلمان سند عكرب192247122042112266

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية األمل للبناتاحيائيزينب حسن علي راضي192248112042065093

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائينور محمد كامل جبر192249112042096033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.5ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيرامي هاني جمعه رسن192250102041028067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد ابراهيم علي نهار192251192041125027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيحسين عالء عريبي عبد192252142041018050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيهند مهند حاتم درع192253112042073102

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيمنار سعدي صالح ارحيم192254192042140027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيمحمود جاسم محمد سلوم192255192041343214
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0ثانوية الفرات االوسط االهلية للبناتاحيائيبنين ظاهر حبيب كريم192256232042301006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0ثانوية السيدية المسائية للبنيناحيائيمحمد عباس حسن داود192257112041209049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائيعبد هللا صفاء ابراهيم جاسم192258112041008020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيعلي شاكر محمود عبد هللا192259142041047103

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية الصديق المسائية للبنيناحيائيكرار حسين صابر رسن192260142041200054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيحسين سالم حمزة حميد192261112041016036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم شكري عبد الرسول192262102042131015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائياحمد عماد كاظم خليف192263232041044004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيهاجر جميل عبد الجبار سلمان192264102042086092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0ثانوية القدوة المختلطةاحيائيحمده طالب محمد ابراهيم192265102042161004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيزين العابدين فاخر كاظم مالحي192266152041009034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية زينب للبناتاحيائيخمائل عبد االمير علوان هلول192267142042110070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيمحمد حسيب جمعة عيسى192268212041270049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيزينه شوكت محمود زبار192269212042147076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0ثانوية الوثبة للبناتاحيائيرسل زياد فؤاد ابراهيم192270102042105013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيعلي صباح حمد علي192271122041025059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيحسين محمد مجيد ابراهيم192272112041020027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيمحمد حسين عطوان عزيز192273222041028109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيحسين عبد علي كاظم محمد192274232041256032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيمصطفى امجد راضي رسن192275152041015096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائينور رعد صبحي طالب192276102042223142

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيمعاذ فالح حسن عيسى192277212041052128

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعبد هللا عثمان هادي حميد192278212041033059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيسما انور مجيد رشيد192279112042109061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائينور الهدى هاشم حسن سعد192280152042044195

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية األمل للبناتاحيائيتبارك احسان عبد االمير صادق192281112042065030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0ثانوية فريشتة للبناتاحيائيزينه نمير تحسين شفيق192282212042176026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيطيبه عمار احمد راضي192283232042122027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيسفانة ماهر حامد جاسم192284192042159055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية العامرية للبنيناحيائياحمد حسين علي عبطان192285102041020015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ظافر الزم حسين192286132041055055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب علي راهي جاسم192287112042076089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيفاطمه ريسان عبد الكاظم علي192288152042044153

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب حيدر حامد عبيد192289142042078047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيامير سليم رحم سلطان192290112041200006
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيتبارك احمد صالح عبد هللا192291122042230029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعداية الهدى للبناتاحيائيزينب علي محسن عبود192292142042077032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد ابراهيم عباس عالوي192293152041011132

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية التقى للبناتاحيائياسالم احمد عامر كاظم192294112042071008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيحسين علي صالح خليف192295152041007032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائينور اركان فائق رشيد192296112042217075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيزهراء اياد حسين محمد192297112042073046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0ثانوية الصقر المسائية للبنيناحيائيقتيبه شريف عواد خضير192298102041208046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيهشام علي هندي وهاب192299212041022071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيليث جاسم حسين عبد االمير192300142041203166

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيمنار عماد مهدي جاسم192301142042136057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية االنصار للبنيناحيائييوسف محمد عبد الهادي عبيدة192302132041003069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0ثانوية دجلة العراق االهلية تركيا-سامسوناحيائياوس محمود شاكر محمود192303132041238002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية الصفا للبنيناحيائيحسين علي محمد باقر192304132041029024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيعبد هللا شهاب احمد عبد هللا192305112041200040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيتبارك جعفر محمود حسن192306122042090012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيمريم فؤاد عبد هللا كريم192307102042115129

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيضحى احمد العيبي كريدي192308152042049063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائينور كريم عبيس راشد192309112042108084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0ثانوية نوارس العراق االهلية المختلطة تركيا-سكاريااحيائيمحمد نزار بشير جمعه192310132041249003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائياحمد علي فالح حسون192311262041059005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيشهد احمد جاسم محمد192312142042149040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيحوراء كامل حميد فتين192313142042136017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيزينب ستار جوحي حميد192314142042134094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية االمال للبناتاحيائيطيبه عصام علي عبد الرزاق192315112042070100

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية ابي غريب للبنيناحيائياحمد محمد خضير مشعان192316102041024007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسين داود فليح حسن192317152041003021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية هند للبناتاحيائيسماره فواز سعيد لباح192318112042079051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0الخارجياتاحيائيديانا عبد الكاظم ثجيل حلبوص192319142042401050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0ثانوية الشعب المسائية للبنيناحيائيمحمد عباس طاهر عبد192320132041250057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0ثانوية العلوم للبنيناحيائيسجاد علي هاشم علي192321132041052009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0ثانوية السجدة للبناتاحيائيرسل عصام احمد عبد هللا192322112042120009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0ثانوية كرميان للبناتاحيائياسيل فهد عزيز عبد هللا192323322042020008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيزهراء شاكر حمادي عبيد192324142042067061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيابابيل نافع عبد الجبار جاسم192325102042141001
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيصفا محمود جميل احمد192326112042064053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيعذراء سعد جمعه فرج192327132042133033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى هيثم فاخر مطلب192328142041016130

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيمروه بشير كامل ابراهيم192329112042086057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيحسن احمد لفتة عبد علي192330102041026067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيكريم ناجي شرهان خلف192331142041208174

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيحسن طارق جعفر سائل192332122041006007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيحيدر سعد جمال عبد اللطيف192333102041029018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعبد الرحمن جاسم علي عايد192334122041030082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيساره جواد كاظم حسن192335112042080075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيفاطمه كاظم كامل جبر192336112042104053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائياحمد ماهر وحيد عبد الحسين192337142041203021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0مدرسة بالد النهرين العراقية االهلية تركيا-انطاليااحيائيالمجتبى عبد عليوي عبد192338132041222002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيكوثر فاخر شاكر عبد علي192339112042215219

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيزينب جبار صلبوخ درعم192340122042094137

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمود خليل محمد غثيث192341102041022090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيشجن شاكر عبد علي حسن192342132042109048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0ثانوية الحسام للبنيناحيائيمصطفى حازم ياسين محمود192343212041070063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحيدر عزيز نعمه وداعه192344262041011061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائياية وسام علي حسين192345132042105009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد خالد حميد كاظم192346112041005009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الحمزه عباس خاجي192347232041001047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيشهد محمد فوزي جعفر192348142042104044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائياحمد عدنان احمد شحاذة192349102041009009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيتبارك سلطان محمد عبيد192350122042082005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعمر عبد الحكيم ابراهيم حمد192351102041205101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائينور علي حسن ياسين192352102042221119

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيالباقر محمد راضي كباش192353152041071041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0اعداية الهدى للبناتاحيائينماء نزار صادق مزعل192354142042077070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزهراء عبد علي ناصر كاظم192355152042058050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0ثانوية الرائد للبنيناحيائيمحمد زهير علي حسون192356102041001015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيايات عبد جحيل سلمان192357152042055008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيفاطمه مهند احمد عبد الكريم192358122042132015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0اعدادية الخطيب للبنيناحيائيوليد احمد ياسين محمد192359182041002114

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعبد هللا حسين طارق محمد192360132041031030
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0ثانوية الرحمن األهلية للبنيناحيائيعلي رافع بهجت عبد االمير192361112041035003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيعلي وسام خليل رزوقي192362142041174044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيمها محمد ابراهيم عوده192363112042068082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيآمنه ظاهر علي جان عزيز192364132042099001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيسارة كاظم معله نجم192365152042041039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد341.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائييوسف بليغ مثقال محسن192366142041021154

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد341.0اعدادية العزيزية للبناتاحيائيصفا باسم محسن محمد192367262042110035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد341.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيمريم حسين كاظم عبد192368142042074130

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد341.0اعدادية البطولة للبناتاحيائينور صباح حسين سلوم192369102042110109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد341.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيكرار رياض سامي دخيل192370232041252211

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد341.0اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيايوب فايز كاظم احمد192371102041024010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد341.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيفاطمه طه ياسين خلف192372122042093041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد341.0اعدادية الشروق للبنيناحيائيمحمد صادق عبد الحسين عصمان192373122041032066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد341.0اعدادية الفرح للبناتاحيائيحنين فائق كاظم كطيش192374142042125007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد341.0اعدادية االيمان للبنيناحيائيمحمد رسول عناد محمد192375192041063020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد341.0ثانوية الصحة األهلية للبناتاحيائيفاطمة حسام محمد عيدان192376112042096022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد341.0ثانوية السجدة للبناتاحيائيوفاء عزيز عبد هللا حسين192377112042120025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد341.0ثانوية باب العلم للبناتاحيائيسجى عالء الدين ناصر الزم192378122042123015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد341.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيمحمد رشيد كاظم محمد192379112041200073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد341.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيمحمد رحيم عبد اللطيف محمد192380132041004044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد340.0ثانوية السعادة للبناتاحيائيتبارك محمد عداي حسن192381142042120011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد340.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيعبد هللا محسن غانم حميد192382142041203116

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد340.0ثانوية الصقر المسائية للبنيناحيائيعمر بركات محمود مولود192383102041208042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد340.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيروان رافد صافي محمود192384142042078035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد340.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائياسماء عماد زغير حسين192385142042124002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد340.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيعدنان احمد مهوس جابر192386112041203120

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد340.0الخارجياتاحيائيامنه ليث خميس زيدان192387122042401005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد340.0الخارجياتاحيائيلبنى حيدر عبد االمير عباس192388132042401114

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد340.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيمصطفى طارق محمد ظعون192389212041059052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد340.0ثانوية عمر المختار للبنيناحيائيعبد الرحمن ضاري رحال صلبي192390102041004008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد340.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيمريم ضياء عبد الرحمن ابراهيم192391102042084030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد340.0اعدادية المهيمن للبنيناحيائيهيثم عبد هللا غني محمود192392272041035106

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد340.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسين هاشم صبار فليح192393122041007039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد340.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيمسلم خالد ثجيل جبر192394112041020095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد340.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيبشرى صالح خضير احمد192395122042108011
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد340.0اعدادية البتول للبناتاحيائياسراء حميد حسين عبد الجليل192396112042072008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد340.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيسيف الدين سعد احمد عبد192397192041011052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد340.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيسماهر مهدي خليل كاظم192398112042218048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد340.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيكوثر خالد شريف عبد192399102042107034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد340.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين علي محمد عباس192400142041022025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد339.0اعدادية النور للبنيناحيائياالمين محمد محسن جاسم192401122041026020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد339.0اعدادية االمل للبناتاحيائيشهد صالح عيدان علي192402192042195073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد339.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيياسر محمد ناصر محمد192403102041020182

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد339.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيزينب صالح مهدي جواد192404132042116020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد339.0ثانوية السجى للبناتاحيائيهبه حيدر كاظم جالب192405112042138035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد339.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيجمانة ميثاق فالح كرم192406112042064020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد339.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي سامي علي ابو كطيف192407142041018113

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد339.0اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيمحمد عبد الستار طه خلف192408102041024037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد339.0ثانوية السيدية المسائية للبنيناحيائيمصطفى جمعة فرحان محيميد192409112041209057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد339.0ثانوية شهداء الشوملي المختلطةاحيائيقاسم حسن ماشي كاظم192410232041219011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد339.0اعدادية النصر للبناتاحيائيحوراء حسام فائق حمودي192411122042112055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد339.0ثانوية جنة بغداد األهلية للبناتاحيائيبراء غازي داود سلمان192412132042133007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد339.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيعبد هللا فاضل عبد هللا عباس192413112041203111

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد339.0ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيفراس فاضل عبد هللا عباس192414112041204053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد339.0ثانوية االمال للبناتاحيائياستبرق جميل صاحب داود192415142042108005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد338.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيزينب غازي فيصل جاسم192416142042079046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد338.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيحوراء عماد عبد الحسين حسون192417142042224029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد338.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمقتدى عبد الحسين موسى وادي192418152041071402

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد338.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائييوسف حسين سلمان عبد هللا192419152041008075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد338.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعبد هللا رشيد حميد مجيد192420212041272157

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد338.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمقتدى جاسم لعيبي محيسن192421142041208252

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد338.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيزهراء حميد سلمان منصور192422262042109044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد338.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد الخالق عبد العباس مهدي192423162042450064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد338.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيهالة جمال خالد نجم192424102042090126

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد338.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيمسلم فاضل وريد عوده192425142041028128

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد338.0ثانوية العامل للبنيناحيائيسجاد صالح مهدي كاطع192426232041026011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد338.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائيحسين اركان محمد مراد192427212041270015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد338.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيبتول سميح محسن سرور192428112042074018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد338.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيهارون ناجي خليف حسن192429112041012063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد338.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيمحمد حسن احمد ناصر192430192041114084

صفحة ٥٤٩٨ من ٦١٩٥
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد338.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء كريم عبد علي عباس192431142042145135

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد338.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيغزوان حسين عبيد حمود192432112041203149

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد338.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائيزين العابدين ياسر عيدان مسلم192433122041001048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد337.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيفراس عباس ياسين مطر192434142041016088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد337.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحمد علي حسين دايخ192435262041011165

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد337.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيعذراء لؤي حمزه عبد القادر192436142042099041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد337.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيعلي رعد لطيف حمادي192437142041023045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد337.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمريم نورس مالك موسى192438132042117231

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد337.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيحسين رياض عبد الواحد عبد هللا192439132041012038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد337.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيمروى قاسم كاظم زغير192440142042225248

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد337.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائياسامة محمد شياع سلمان192441112041026019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد337.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيليث احمد حسين شريد192442112041203159

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد337.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيفرح سمير عبد هللا ابراهيم192443142042107058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد337.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائينرجس حسين فاضل هاشم192444142042071059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد337.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيرحاب قحطان علي سعيد192445102042089013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد337.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعمار نوفل فاخر علوان192446142041016083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد337.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيسفيان مجيد عبد هللا عبد192447112041034010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد337.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيعلي ناظم ترف فاضل192448142041202049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد337.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيمنار حسن زيدان خليف192449142042067118

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد337.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيرنده ثابت فرحان رشيد192450132042283055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد337.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيغدير عامر بدر حمزه192451112042109081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد337.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيمصطفى عامر حسين محمد192452112041021081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد337.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد عدي ناجي عبد هللا192453252041044031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد337.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائياحمد رعد ساده صحن192454152041001007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد337.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين خلف منصور192455122041202135

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد336.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيمسره قحطان عالوي سلمان192456192042189179

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد336.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيحوراء سالم حميد موسى192457142042225085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد336.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيكرار مزاحم مصطفى رشيد192458132041012094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد336.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيفاطمه عقيل صبحي هندي192459122042117029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد336.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنيناحيائيسجاد غافل مهدي كاظم192460142041003045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد336.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمحمد ناجي موسى خلف192461112041058121

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد336.0ثانوية الكرادة االهلية للبنيناحيائيمحمد عامر هاشم حسين192462142041178020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد336.0اعدادية عدن للبناتاحيائيهبه محمد عبد الخالق محمد صالح192463132042106068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد336.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيبشائر خالد جاسم محمد192464142042069010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد336.0اعدادية البشير المسائية للبنيناحيائيحسين مؤيد علي حسن192465242041207043
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد336.0اعدادية النور للبنيناحيائيسجاد خضر عباس خليل192466122041026071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد336.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعباس لؤي مطشر مجيد192467222041091110

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد336.0اعدادية األمل للبناتاحيائيمالك محمود شاكر عزيز192468112042065158

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد336.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيديانا عباس رحيم كاظم192469122042086010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد336.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيكوثر عباس حمزه عباس192470142042149056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد335.0ثانوية التاجي للبنيناحيائيحيدر يعقوب محمد علوان192471122041010004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد335.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيتبارك سالم كاظم مهدي192472102042101027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد335.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائياحمد لؤي قادر صالح192473112041156011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد335.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيرسل عداي خليل فاضل192474112042110039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد335.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيايه يسر بدن عبود192475152042080032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد335.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيساره ثعبان مبدر ثعبان192476142042140083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد335.0اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمد هادي عزيز صالح192477102041014068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد335.0اعدادية السيوطي للبنيناحيائيمهند سامي صالح سلمان192478112041054029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد335.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيايه خالد كاظم فاضل192479142042127004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد335.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيمحمد صباح عبد هللا مخلف192480132041001085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد335.0ثانوية الطف المسائية للبنيناحيائيحسين الثار جبار حمود مدب192481132041257018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد335.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمرتضى فوزي مصطفى هادي192482122041030135

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد335.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمحمد شاكر هالل سند192483122041020118

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد335.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيمريم عادل فاضل حمدي192484112042108073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد335.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيرسل حميد وهيب جاسم192485112042068032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد335.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيايه باسم محمد جاسم192486102042090021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد335.0ثانوية األمين للبنيناحيائياحمد باسم حامد خلف192487192041076002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد335.0ثانوية عشتار للبناتاحيائينور الهدى عبد الوهاب محمود حميد192488112042086075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد335.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيعبد هللا احمد ناصر حسين192489232041050011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد335.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزينب علي ابراهيم غضبان192490152042050060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد335.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيعلي منذر شهاب احمد192491212041008085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد334.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيمنتظر عويد حبيب عطيه192492222041021201

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد334.0الخارجيوناحيائيعلي قصي محمد شمس الدين نجم192493102041400025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد334.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيبراء وميض خضير عواد192494112041203042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد334.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيحسين قحطان شنيد رشيد192495212041037004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد334.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيزينب حيدر حسين كاظم192496142042101027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد334.0اعدادية التقى للبناتاحيائيبنين رحيم علي شاهين192497112042071021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد334.0اعدادية الداخلية للبنيناحيائيعلي اياد محمد عبد الواحد192498102041033017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد334.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيزينب باسم كاظم علوان192499122042094135

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد334.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا نجم عبد الخالق192500212041004159
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد334.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيزينب محمد خليل ابراهيم192501212042140124

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد334.0اعدادية التقى للبناتاحيائيسارة حسن علي خلف192502112042071061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد334.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائينور اكرم عبد الحسين خليل192503142042097058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد334.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيحسين علي عبد هللا عيسى192504112041203060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد334.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيمريم فاضل كاظم صالح192505122042090066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد334.0اعدادية القدس للبنيناحيائيسجاد محمد جاسم شناوه192506232041055020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد333.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائياحمد قاسم عبد هللا هريس192507262041155003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد333.0اعدادية الفارابي للبنيناحيائيسجاد ضياء موسى مشلوش192508112041002019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد333.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيمحمود جبار عامر مزعل192509112041200080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد333.0ثانوية المجمع المسائي للبنيناحيائيعبدالوهاب اسماعيل وهيب طه192510192041347039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد333.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيزيد شاكر حمد طالل192511262041205038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد333.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيمنتظر علي عبد جابر192512122041202170

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد333.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد هللا فيصل عبد العزيز ارحيم192513192041009175

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد333.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي فريد صبيح فرهود192514122041007104

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد333.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةاحيائيعالء حسين عبود احمد192515182041072008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد333.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمحمد غالب خشان رشاك192516222041307154

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد332.0اعدادية حطين للبناتاحيائياسيل رياض حسين علي192517132042103002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد332.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعبد القادر عباس محمد رشيد192518102041205070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد332.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيسوسن اياد عبد الكريم مزيد192519192042153059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد332.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيعلي سعد كامل جليب192520142041203136

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد332.0ثانوية النيل المسائية للبنيناحيائيأنس زياد طارق ناجي192521112041206001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد332.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيعائشة خليل سلمان ابراهيم192522112042221039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد332.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائييوسف حيدر جاسم محمد192523212041026047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد332.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيهاجر لؤي جبار عبود192524142042224146

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد332.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيفاطمه محمد قاسم علي192525132042100094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد332.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيمصطفى علي شلب وشكه192526152041003098

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد332.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيسجاد ادريس محمود سجان192527142041026029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد332.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيعلي مجيد حياوي رخيص192528142041018122

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد331.0اعدادية هيت للبنيناحيائيعمار ياسر شريف معروف192529192041014080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد331.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيساره عمار صفوان كشكول192530142042220079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد331.0ثانوية انوار بغداد االهلية للبنيناحيائيعبد المهيمن رعد كاظم احمد192531112041036007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد331.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعبد القادر فالح حسن خماس192532132041001051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد331.0ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائيهزاع ميمون محمد جاسم192533122041205077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد331.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيأوس هيثم سعدون عمران192534112041032009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد331.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيرانيا محمد عبيس سالم192535112042105043
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد331.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيفهد صباح هالل عبود192536142041064029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد331.0اعدادية دمشق للبنيناحيائيانس ميثاق حميد زيدان192537112041021021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد331.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائياحمد كاظم عليوي عنيد192538142041011016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد331.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيحنين يوسف كريم حسب192539122042107063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد331.0ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائيمحمد عماد نعمة كاظم192540112041210060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد331.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيهمام عدنان ذياب مصلح192541122041022118

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد330.0اعدادية االمال للبناتاحيائيسالي فاضل عبد هللا رشيد192542112042070074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد330.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمرتضى عباس محيسن عنكود192543142041208234

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد330.0ثانوية السجدة للبناتاحيائيحوراء حسين حميد حسن192544112042120005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد330.0ثانوية حنين للبناتاحيائيزهراء شاكر رحيمه سعدون192545132042104031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد330.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحيدر عامر مسلم عباس192546122041030053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد330.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيمؤيد اياد علي حمد192547192041343162

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد330.0اعدادية ابي عبيدة للبنيناحيائيمحمد عبد االمير نعمه ناصر192548142041030053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد330.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيمريم بشير صالح حسين192549102042090092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد330.0اعدادية البتول للبناتاحيائيآيه عباس حسن لطيف192550112042072023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد330.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيغدير ميثم عبد االمير عبيد192551272042093078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد330.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيابراهيم يحيى عباس حزيم192552152041071003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد330.0ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيسيف الدين سعد احمد جاسم192553112041204028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد330.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيزينب عبد الرسول عبد الزهراء ابراهيم192554252042070114

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد330.0ثانوية النوارس للبنيناحيائيمهدي صالح احمد جاسم192555132041027024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد330.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيبنين أحمد كاظم شكاصي192556262042074025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد330.0ثانوية التجدد للبناتاحيائيندى محمود يونس محمد192557122042120019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد330.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيسيف عادل كامل بدن192558142041017056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد330.0ثانوية باب العلم للبناتاحيائيتبارك عدنان مالك سبع192559122042123006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد330.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيامير تحسين سالم كريم192560232041007016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد330.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد عكون عناد192561222041077186

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد329.0الخارجيوناحيائيعادل احمد عباس خضير192562112041400033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد329.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائينسرين نعمه داود سليمان192563142042124065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد329.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيابراهيم صبيح حسن محي192564222041078001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد329.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيايالف قدوري صالح قدوري192565132042091010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد329.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيناديه قاسم صباح عبد الرحمن192566132042094050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد329.0ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيطيبه شاكر علي اسماعيل192567282042066027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد329.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيهاجر معن فالح عبد هللا192568132042092085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد329.0ثانوية االمال للبناتاحيائيزمن خالد عبيد حسن192569142042108058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد329.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائياحمد حسين عبد الرحمن عثمان192570212041272010
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد329.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنيناحيائيعلي حيدر زغير فرج192571132041025021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد329.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيليث محمد نجم عبد هللا192572192041009235

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد328.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعمر محمد عدنان حسن192573142041016085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد328.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائياية سالم كريم مهدي192574112042218012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد328.0ثانوية الخلود للبناتاحيائيشفاء احمد علي خلف192575122042093029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد328.0اعدادية البشير للبنيناحيائيعلي قيس كامل رشم192576142041036029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد328.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيعبد هللا حسام عبد الحمزة كاظم192577112041203106

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد328.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائيعباس شاكر فيصل عوني192578142041201020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد328.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيحوراء عالء حسن حسين192579142042193024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد327.0اعدادية عشتار للبناتاحيائياسماء مهدي فليفل علي192580232042125012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد327.0اعدادية المحبة للبنيناحيائيحسن عالء حسين علي192581112041003010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد327.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيدنيا ابراهيم احمد منير192582232042271222

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد327.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيمرتضى رعد فرحان محمد192583112041029029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد327.0ثانوية منار العلم االهلية للبنيناحيائيحسين مؤيد عبد االمير موسى192584122041051003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد327.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيحسين لؤي ستار نعيم192585232041011020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد327.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنيناحيائيعمر احمد عباس منخي192586102041200028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد327.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيايوب ياسين محمد مهدي192587142041019014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد327.0إعدادية المروج للبنيناحيائيحسام الدين احمد عطيه احمد192588142041013021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد327.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيزهراء طعمة حميد فعل192589112042215065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد327.0اعدادية ابي االسود الدؤلي المسائية للبنيناحيائيمحمد المنتظر شاكر خلف جبر192590272041151066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد327.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيغدير رزاق بدر برجيل192591132042111080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد327.0الخارجياتاحيائيآيه حيدر كامل خضير192592112042401024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد327.0اعدادية البيان للبناتاحيائيحوراء كريم عزيز كاظم192593102042096022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد327.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيأيه ماجد ناجي احمد192594102042111001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد327.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيحوراء محمد جبر محمود192595152042052020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد327.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيفاطمه فالح مهدي حسين192596102042123046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد327.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيتقوى محمد ابراهيم احمد192597122042080013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد327.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسين محسن جاسم محمد192598262041011057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد326.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيفاطمه عباس حسن عوده192599142042090081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد326.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيفاطمة الزهراء مهدي صالح هوبي192600112042064063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد326.0اعدادية فدك للبناتاحيائيتبارك غسان صالح مهدي192601212042156015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد326.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد حسين قحيط حسين192602152041071318

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد326.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزينب هادي جمعه زاوي192603152042044106

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد326.0اعدادية الصفا للبنيناحيائيكرار حيدر خليل خلف192604132041029052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد326.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيالحسين محمد عربي فرحان192605152041004009
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد326.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيزيد ليث حسين منخي192606142041009034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد326.0اعدادية حماة للبناتاحيائيغفران احمد حامد سريسح192607112042084153

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد326.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيسجاد عبد الحسين عبد الحسن جواد192608112041032032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد326.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي اسعد لطيف احمد192609132041010078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد326.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمؤمل جاسم حسين عطية192610152041009070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد326.0اعدادية البتول للبناتاحيائيحوراء غني عبد الواحد صيهود192611112042072038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد326.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيمحمد فاضل حيدر هادي192612142041202074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد326.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمحمد رائد عويد عطية192613222041036292

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد326.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيياسر حسين قاسم محمد192614102041020179

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد326.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيعبيده موفق عايش حبيب192615132041005030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد326.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيبتول رعد ازهر سهيل192616142042100023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد325.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعباس محمد علي عبود خزعل192617152041006071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد325.0ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائيمحمد برهان محمد محسن192618122041205054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد325.0اعدادية المهج للبناتاحيائيايات عبد الزهره عذافه غضبان192619142042102006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد325.0ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائيعبد هللا ثائر احمد عبد192620112041210035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد325.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيحسين عبد الستار صادق منخي192621112041018036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد325.0ثانوية السلوى االهلية للبنيناحيائيابراهيم خالد محمود شكري192622132041046001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد325.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيساره سعدون رحيم موشي192623142042149033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد325.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمصطفى باسم مهدي صالح192624102041017097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد325.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيشمس صباح عبيد ذياب192625112042062064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد325.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيرضا مهدي كزار خليفة192626112041032028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد324.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيصالح صبر عبيد كالو192627262041027069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد324.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائينور ناجح لطيف سيد192628112042215165

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد324.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائينور محمد خميس عباس192629142042066109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد324.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيضحى خليل أبراهيم حماده192630262042251044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد324.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائياشجان ليث فاضل حسين192631112042073006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد324.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيابا الحسن اياد عزيز عبد192632112041023001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد324.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد احمد جاسم زاير192633142041018147

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد324.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائينور سعدون شريجي نعيمه192634152042044197

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد324.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيالحسنين عمر صابر عباس192635142041019011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد324.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيسعد حمادي جاسم ناصر192636112041203076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد323.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد رياض ظاهر نصيف192637292041004085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد323.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائييوسف قيس حيدر ناظم192638142041021157

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد323.0اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيسجاد كريم عبد هللا حميدي192639132041024014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد323.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائينبراس كاظم حمد هللا حسن192640142042069062
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد323.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيامير علي امسلم حسن192641142041208028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد323.0اعدادية حماة للبناتاحيائيمريم خضير احمد مجيد192642112042084169

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد323.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيمجيد محمد لعيبي مجيد192643132041022031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد323.0ثانوية العدل االهلية للبنيناحيائيمصطفى حقي اسماعيل يوسف192644122041046002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد323.0اإلعدادية المركزية للبناتاحيائيتقوى حسين عبد خلف192645142042143004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد322.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيمحمد فوزي ابراهيم علي192646152041017063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد322.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيشمس حسين محمد حميد192647122042110057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد322.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيحنين ثابت لفته عجيل192648152042050022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد322.0ثانوية القاهرة للمتميزاتاحيائيدنيا محمد حازم حسون192649132042100033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد322.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيعذراء معن حصيود كاظم192650222042103200

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد322.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيسرى رعد ستار سلمان192651152042051120

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد322.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنيناحيائيمصطفى اكرم سالم عبد الحسن192652132041025040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد322.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيرند علي عبد الحسن ابو ريشه192653112042215196

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد321.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائياحمد لواء خيري نعمه192654252041044037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد321.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيفاطمه حسين محسن حنظل192655152042048147

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد321.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيمصطفى سرمد هاشم حسين192656102041205131

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد321.0اعدادية النور للبنيناحيائيعباس عدنان ناعم مخيمر192657122041026084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد321.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي ماجد احمد مزبان192658112041058096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد321.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعلي سعدي علي حسين192659122041005040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد321.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيخديجه علي هادي فليح192660102042089011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد321.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيعطا هللا ياسين عطا هللا ضاحي192661262041012087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد320.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيعلي سهيل فارس حسين192662142041170035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد320.0اعدادية الصفا للبنيناحيائيأسيد محمد عبد القهار داود192663132041029001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد320.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيكرار محسن محل عبد الحسن192664262041209318

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد320.0اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائياحمد مهند محمد محصر192665112041013005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد320.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيزهراء محمد زهير مسلم192666112042215071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد320.0اعدادية السياب للبنيناحيائيمحمد نصير حسين عطية192667132041030081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد319.0اعدادية االنتصار للبناتاحيائيكوثر علي اكريم صالح192668132042091097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد319.0ثانوية االبتهال للبناتاحيائيسجى ستار جابر علي192669142042069038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد319.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيادريس نايف سلوم عبد192670192041040010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد319.0اعدادية الفارابي للبنيناحيائيمحمد صباح مخلف شحاذ192671112041002041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد319.0اعدادية الفارابي للبنيناحيائيعبد هللا حسن علوان ابراهيم192672112041002025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد319.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيزهراء مصطفى محمد علي امين192673212042098095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد319.0اعدادية عدن للبناتاحيائيقطر الندى رفعت طالب عبد الهادي192674132042106055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد319.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيايه مراد علي عجه192675142042067030
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد318.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنيناحيائيعبد هللا ياسين كردي عباس192676132041259021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد318.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنيناحيائيحسين علي حسين مضعن192677102041200013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد318.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائياحمد هيثم مهدي عبد الصاحب192678152041015011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد318.0ثانوية االندلس للبنيناحيائيمهدي مالك عبد علي محمد192679102041012012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد317.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيحيدر علي محمد احمد192680212041278036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد317.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيعبد هللا عبد الواحد هيالن سعيد192681142041017062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد317.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيزهراء محمد عباس علي192682112042135010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد317.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيابراهيم محمد ابراهيم سنيدح192683142041023001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد317.0الخارجياتاحيائيساره ماجد كاظم حمدان192684112042401091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد317.0ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائيحيدر يوسف داود صالح192685112041167004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد317.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا عدنان مهدي حسين192686132041010070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد317.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيامجد عبد هللا صالح كاظم192687212041026007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد317.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيليث اسامة محمود مجيد192688112041012039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد316.0ثانوية صالح الدين للبنيناحيائيعبد هللا احسان هادي حسوني192689112041186009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد316.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيامنه مراد  علي فؤاد حسن192690122042230014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد316.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيكمال الدين كمال علي توفيق192691312041070135

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد316.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيضحى قاسم محسن حذافه192692152042050084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد316.0اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيعباس محمد حسين جودة192693262041203040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد316.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيحكمت عبود عباس خلف192694122041020045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد316.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيحوراء قاسم عبد الرضا هادي192695132042080014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد316.0اعدادية قباء للبنيناحيائيعباس محمد حسن علي192696152041010054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد316.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيتبارك جاسم فاضل محمد192697102042090029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد316.0اعدادية حماة للبناتاحيائيهاله هيثم حميد مشجل192698112042084206

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد315.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيعلي سالم عباس حسن192699232041254037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد315.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيسجاد عبد هللا نجم فريح192700262041016039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد315.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيوسام عادل محمد احمد192701122041022120

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد315.0ثانوية الكحالء المختلطةاحيائيمحمد هالل إبراهيم خلف192702182041325001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد315.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتاحيائينور الهدى حسن احمد سلمان192703102042094056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد315.0ثانوية الريف للبنيناحيائيمخلد عالء حسين جاسم192704122041029036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد314.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيجعفر محسن داود حميد192705152041005021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد314.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيمحمد هاشم كاظم محي192706262041018084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد314.0ثانوية الرشيد المسائية للبنيناحيائيعبد المهيمن حامد حمزه علي192707112041204040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد314.0إعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيعبد الرحمن فراس زهير حياوي192708142041020027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد314.0اعدادية الصفا للبنيناحيائيعيسى فيض اسماعيل طه192709132041029050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد314.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنيناحيائيعلي محمد عبد السادة كحيط192710142041202047

صفحة ٥٥٠٦ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد314.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيحسين احمد ظاهر ويسي192711132041017018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد313.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيعادل عماد عفيف مصطفى192712102041029024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد313.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيتبارك طالب اسماعيل غانم192713142042074029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد313.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد حسن بدر عبد الغني192714142041018155

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد313.0ثانوية فدك للبناتاحيائيتبارك كريم كاظم جنين192715142042070027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد313.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياغادير محمد نظير كاظم مصطفى192716132042071011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد312.0ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنيناحيائيمقتدى حسين علي عكيلي192717142041171015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد312.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيحيدر ثامر حميد سرحان192718142041203061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد312.0اعدادية النور للبنيناحيائيجعفرالصادق حسين علي جاسم192719122041026033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد312.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمصطفى سالم جالب جاسم192720152041005131

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد312.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء رحيم عطيه شنين192721122042098050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد311.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيميقات عماد الدين علي احمد192722122042105162

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد311.0ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيمحمد محسن احمد حميدان192723232041041026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد311.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيابراهيم عبد عدنان عبد192724132041010003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد311.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائينوفل زين العابدين محمد صالح عبد الهادي192725262041017104

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد311.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيعباس مدين عباس حسن192726132041004023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد311.0اعدادية اليقظة للبنيناحيائيسجاد محمد عالوي عبودي192727142041028059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد310.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيمحمد سعيد فليح حسن192728112041020081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد310.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيايه عباس نافع توفيق192729142042145292

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد310.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيضحى جعفر يد هللا الياس192730112042076120

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد310.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمرتضى صباح عباس ضاري192731232041251441

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد309.0ثانوية النوارس للبنيناحيائيمحمد مجيد حسين عباس192732132041027019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد309.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيراويه لواء فريق ثعبان192733142042220036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد309.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي كامل صلف كاطع192734112041032053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد308.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيبنين علي عودة غالي192735152042042017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد308.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيرفاه هادي محمد نجم192736112042215052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد308.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائياحمد كاظم طعمه مهدي192737122041201009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد308.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيتقى ياسر راضي زعالن192738192042137020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد307.0ثانوية الزخرف المختلطةاحيائيعمر احمد عبد الحسين حسين192739102041154016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد306.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائيعلي جمال عناد فحيمي192740122041206042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد304.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيفاطمه احمد درع عبد الرحمن192741102042107030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد303.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيعباس كاظم عبد هللا خضر192742142041008047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد301.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد احمد علي192743142041182032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد300.0اعدادية تطوان للبنيناحيائيحسين منصور محسن بربوت192744112041018037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد523.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيالهادي علي جبير حمد192745152051071032
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد513.0اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيحيدر رسمي غانم خريبط192746112051151017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد512.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد هللا بشار مشرف محمد192747102051013073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد511.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتتطبيقيزينب حاتم حسين جاسم192748192052189013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد509.0ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقينماء ايمن محمد صائب عبد الوهاب192749102052084011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد497.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيعبد الوهاب انور صبحي عباس192750102051015041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد492.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينتطبيقييسار قاسم صاحب جباره192751232051253070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد480.1ثانوية المتميزينتطبيقيعلي تحسين علي حسين192752132051016019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد480.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيسجاد عباس علي حسين192753132051031021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد480.0اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيتماره فارس كريم عيدان192754132052111009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد477.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمحمد صالح حسين عريان192755192051020077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد475.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيسجاد عظيم عبد الرضا منين192756222051011025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد474.0ثانوية بغداد األهلية للبنينتطبيقيمحمد عباس جميل خرمان192757112051030007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد473.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيأحمد صباح طه مخلف192758112051025005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد469.0ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقيالمعتصم با ستار نصيف جاسم192759132051252013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد468.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيعلي حسين جبار زغير192760152051008044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد467.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمحمد عباس جلوب طاهر192761132051012113

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد466.0ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيرانيا عادل صبيح كريم192762142052107006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد463.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيرضا حسين جبار رجاب192763222051373047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد462.0ثانوية السيدية المسائية للبنينتطبيقيمحمد عثمان خضر ناصر192764112051209053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد462.0ثانوية التكامل األهلية للبنينتطبيقيمحمد الجواد علي موسى نعمة192765122051038011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد461.0ثانوية الرتاج للبناتتطبيقيحنين صباح محمد حسين192766142052121006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد459.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيامير عمار مخيلف شنتاف192767212051011010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد459.0ثانوية سما التفوق االهلية للبناتتطبيقيايه حسام علي مرداو192768112052192004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد459.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد سعيد عمار عزت محمود192769102051020181

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد459.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيحوراء صبحي جدوع ناهي192770142052110008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد456.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي فالح محسن شاكر192771112051058128

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد456.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيمفيد سامي طعمه شمخي192772142051030062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد455.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيايمان علي محمود عبد حمود192773112051004024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد455.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيلينه زيد محمد جاسم192774232052117042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد454.0اعدادية المهج للبناتتطبيقيزهراء احمد خشان طالل192775142052102021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد454.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعباس علي نزال جالب192776142051012026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد453.0ثانوية المدينة للبنينتطبيقيحسين احمد كامل مفتن192777162051029005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد452.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيزياد محمود اخليف علي192778102051014036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد451.0اعدادية ديالى للبنينتطبيقيمنتظر مجيد دوجل فزع192779212051012035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد450.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيحسين عالء حسين علوان192780112051004046
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد450.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيسرمد نور الدين رشك طعمه192781142051021041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد449.0ثانوية الخنساء للبناتتطبيقيندى احمد عبد الوهاب محمد صالح192782142052107023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد448.0ثانوية السيدية المسائية للبنينتطبيقيادم صالح محمد عطية192783112051209009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد448.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقياالء اياد احمد سيزائي اسماعيل192784132052117003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد446.6االعدادية المركزية للبنينتطبيقياسامه سرمد عماد عبد الستار192785132051010011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد446.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقينور الزهراء عبد الكريم مهدي حسوني192786122052094111

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد445.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقينور عبد الكريم طاهر مزبان192787142052099035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد444.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمصطفى فاضل عيسى لفته192788142051017101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد444.0ثانوية الفضيلة للبناتتطبيقيمريم عامر يحيى عبد الهادي192789102052084009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد443.0اعدادية مهد االنبياء للبنينتطبيقيعبد هللا عالء عبد هللا جعيالن192790222051068032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد443.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيزين العابدين سجاد محمد علي عبد الحسين192791142051018046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد442.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيزيد علي حسين كاظم192792112051049047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد441.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيعمر احمد مرهون عبد الوهاب192793132051029059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد441.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيحيدر قحطان ذيبان عبد الرسول192794272051008032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد441.0ثانوية االيالف للبنينتطبيقيحذيفة ثروت عبد الحليم عبد الجبار192795192051107008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد439.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقياحمد عالء الدين محمد كامل192796142051005003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد438.0اعدادية النور للبنينتطبيقيمحمد جاسم كاظم حمزه192797122051026067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد438.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيمحمد كاظم عبد المهدي عباس192798112051025045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد438.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيوالء سعد عباس غيدان192799272051002189

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد438.0اعدادية الفجر الجديد للبنينتطبيقيمصطفى محمود شاكر متعب192800102051032033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد437.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيحسين عبد الصاحب عبد الرحيم علي اكبر192801152051011033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد436.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيحسن عبدالهادي عبدالكاظم محارب192802162051128022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد436.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيتقي الدين جاسم زامل فرج192803152051005013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد436.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتتطبيقيطيبة فاضل كيطان ديكان192804112052066018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد436.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيمحمد عمر عبد الستار حسين192805182051002077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد432.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيحيدر حسين عليوي حسن192806142051028023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد429.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيمصطفى سعد مجيد امين192807132051029078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد429.0اعدادية النور للبنينتطبيقيمصطفى سعيد مزعل عبود192808122051026086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد428.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيشاهنده احمد عباس حسين192809142052079041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد428.0ثانوية السندباد االهلية للبناتتطبيقيغفران رعد هاشم كاظم192810102052085002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد428.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد نعيم جبار عيدان192811142051012048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد427.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمصطفى محمد كاظم اليذ192812112051058169

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد426.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيزهراء جمال عبد الكريم عباس192813132052080016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد426.0ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيمرتضى احمد ياسين قاسم192814142051001040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد425.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيجعفر ابراهيم عبد الرحمن سلمان192815102051026029
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد424.0ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيزهراء محمد عبد خضر192816132052075010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد423.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيمازن سنان جالل عبد المجيد192817132051031046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد422.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيمحمد جودي عزيز كريم192818112051156065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد422.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيرفيده مزهر مهدي سلوم192819142052099012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد422.0ثانوية الجوادين للبنين - للوقف الشيعيتطبيقيحسن تقي محمد مزهر خيون192820122051033001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد421.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيرتاج عقيل مهدي علوان192821132052117015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد421.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعيسى محمد عيسى محمد192822102051026089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد421.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنينتطبيقيسجاد ايهاب صباح محمود192823132051054008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد419.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيعبد الخالق عبد الرحمن عدنان هادي192824182051141023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد418.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيابراهيم رحيم حميد سهيل192825142051016019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد418.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزهراء منير محسن اسماعيل192826132052070016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد417.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيسرى غزال ياسين احمد192827122052106020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد415.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيحسن مشتاق خالف عباس192828152051015016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد414.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقياحمد ياسر محمد علي حميد192829132051055010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد410.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيسما تحسين وحيد كاظم192830112052073044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد404.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيأحمد باسم محسن عبد هللا192831112051025001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد404.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمحسن شاكر محسن صابر192832142051009068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد403.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيمحمد مصطفى كامل طعمة192833102051015064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد403.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيعبد الهادي عدنان وسمي كاظم192834112051203138

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد402.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيحسين عباس شبك كشيش192835222051364034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد401.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيحيدر مازن سعيد عبد المحسن192836182051006018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد399.0ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيمصطفى سعد مصطفى عبدالرحمن192837142051001045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد399.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعلي رعد سعد احمد192838112051018091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد398.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقياركان صباح عبد سلمان192839112051203031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد397.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عالء الدين احمد192840122051032042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد396.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيسجاد ماجد حميد نعمه192841152051071131

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد395.0ثانوية التكامل االهلية للبناتتطبيقيبدور حيدر حمد علي192842142052130001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد394.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقينور المصطفى محمد كامل عباس192843102051029045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد394.0الخارجياتتطبيقيزينب محمد هندي هاشم192844122052401022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد393.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيطيبه صباح نوري جبر192845192052173008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد392.0ثانوية بغداد المسائية للبنينتطبيقيعلي حميد حسب هللا حسين192846142051208021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد392.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيضحى علي جبار عبد192847142052079043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد390.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيسجاد صادق هادي عبعوب192848142051048037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد389.0ثانوية النجاة االهلية للبناتتطبيقيفاطمه علي جواد كاظم192849102052131008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد389.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمعاذ قاسم فزع علي192850102051026120
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد388.0ثانوية االندلس المسائية للبنينتطبيقيمؤمن عدنان سليمان رشيد192851132051256033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد388.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيجعفر صادق حسن عوده192852142051028009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد388.0الثانوية المعينية للبنينتطبيقيانور قيس داود جلوب192853112051022007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد388.0ثانوية المنصور األهلية للبنينتطبيقياالمين عماد خليفة سلمان192854102051034002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد387.0اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيحسن حيدر صبري عبد الخالق192855262051044005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد386.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقياحمد ثائر محسن حامد192856132051055001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد386.0اعدادية المركزية للبناتتطبيقيامنه احمد سهام حميد192857132052119001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد386.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيحسين علي محمد ماضي192858112051020026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد386.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيمحمد علي نجم عبود192859122051032083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد386.0ثانوية السيدية المسائية للبنينتطبيقيمصطفى حاتم كاظم حسن192860112051209058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد385.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيخالد جمال يحيى حسن192861132051041009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد385.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيعلي محمد حسين علوان192862132051004030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد385.0اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيمصطفى عامر حسان كاظم192863102051043037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد385.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيطارق زياد طارق عبد هللا192864112051021062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد385.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيزهراء حيدر عبد الحمزه عباس192865132052100016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد385.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيفاطمة عبد الحسين كريم حسين192866142052072037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد384.4ثانوية المتميزات - المنصورتطبيقيطيبه احمد حاتم طه192867102052078002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد384.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحسين يوسف جاسم مطر192868122051031061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد384.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيحسين سالم جعفر عبد هللا192869122051007028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد384.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيرحمة حميد علي حسين192870102052120012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد384.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيافتخار عدنان محمود فارس192871112052103001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد384.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمصطفى فيصل جعفر كريم192872142051017102

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد383.0ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيزهراء رافع عزيز لفته192873282052081027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد383.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيكرار رعد مهدي عبد الحسين192874122051025074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد382.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتتطبيقيفاطمة صباح عبد الجبار عودة192875142052224038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد382.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعمار هادي رشيد دويج192876112051018096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد382.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمرتضى محمد مزهر عبعوب192877212051003056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد382.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيمها عبد السالم محمد علي192878112052062036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد381.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيمحمد عمر حسن حسين192879122051006041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد381.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمصطفى اسماعيل عباس ذياب192880142051009077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد381.0ثانوية الريحاني االهلية للبنينتطبيقيمحمد عالء لطيف توفيق192881142051165016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد381.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعلي احمد خالد نافع192882212051002056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد380.0اعدادية العراقية للبناتتطبيقيزينب يعكوب يوسف غني192883212052139020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد379.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيخالد عبد اللطيف عباس علوان192884102051205039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد379.0ثانوية الدورة األهلية للبناتتطبيقيمريم رياض كريم صالح192885112052093004
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد379.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتتطبيقيمريم حاتم كريم كاظم192886122052088021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد379.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمصطفى ذياب صباح ذياب192887162051049137

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد379.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعبد هللا عادل محمود محمد192888132051012069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد378.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعلي عادل خيري عبد الرزاق192889142051021062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد378.0اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيروان هيثم صباح نوري192890132052073011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد378.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيسجى حسين مصطاف حمادي192891142052067007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد378.0الخارجيونتطبيقيخالد هشام ضايف سالم192892222051400038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد378.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيخضر عباس عبد الخضر عباس192893102051019025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد378.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيهشام باسم عبد المنير حسين192894162051449044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد378.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقينور المصطفى حبيب محمد مارد192895142052145069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد377.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيعلي محمد ناظم شكر192896102051015049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد377.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيسيف محسن عبيس ناصر192897152051007053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد377.0ثانوية االندلس للبنينتطبيقيابو بكر طه نومان عماش192898192051096001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد377.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيزينب ابراهيم خلف عبد هللا192899122052098033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد376.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقيسجاد علي عبد الحسن عبد192900142051203040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد376.0اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيحسين جمال ناجي كاظم192901112051002010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد376.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيبشار مصدق قربان علي عباس192902142051022013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد376.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيكرار قصي جهاد زغير192903152051071220

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد376.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيجمانه مظفر سالم عوده192904112052065016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد375.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيوائل امير حسون عبد192905132051023079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد375.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقينور الهدى محمد جاسم حاجم192906152052048071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد375.0اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيمصطفى كاظم حسين عطيه192907152051004034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد375.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيسيف االمير فراس حبيب هادي192908182051006025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد375.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى عدنان طه مزعل192909102051022068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد375.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيايه محمد عبد الكريم ناظم192910112052073009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنينتطبيقيعلي قاسم بغيلي بريبش192911162051375015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيابراهيم ماجد مشجل بالسم192912152051071003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقيبنين احمد حسب مهاوي192913152052080008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقيسجى سامي عوده كريم192914152052080039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمحمد عدنان خميس عبود192915112051004106

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيعلي احمد زويد فريح192916152051011062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيمصطفى سالم احمد حسن192917112051041028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0ثانوية التاجي للبنينتطبيقيعلي مهند فاضل ابراهيم192918122051010016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد374.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيجعفر احمد جاسم مطشر192919132051010021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد373.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسين علي محمد صادق احمد192920122051025032
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد373.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقياحمد علي فاضل محسن192921102051026012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد373.0الخارجياتتطبيقيدعاء خالد شيال عباس192922112052401011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد373.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعلي وسام عدنان يعقوب192923162051085054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيحسين سعد سرحان حمزة192924142051023020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيغيث علي ناصر حسين192925112051049103

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقياحمد محمد سالم خطل192926142051021006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيمرتضى رياض فاضل ياسر192927132051024061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0ثانوية النهروان المختلطةتطبيقياحمد غازي عامر محمد192928192051304004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيخالد رائد ساير عبد192929112051004054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمرتضى علي حسين علي192930132051011050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحيدر حسين رحيم محمد192931222051042032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقييحيى عباس محمد حسن عباس192932122051030174

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيمصطفى محمد سعيد محمود192933112051019057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد372.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقيعلي يوسف غضبان عبد هللا192934112051200109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد371.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقيحسين خالد عبد علي منصور192935142051203027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد371.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيالحسين عبد الجواد ناصر حسين192936112051049021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيعبد هللا قيس زيدان خلف192937192051003033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيرند داود عبد الستار داود192938142052140022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقييوسف مصطفى ابراهيم عبد الستار192939142051182070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعبد هللا حسين خلف عبيد192940142051019050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد370.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقيمصطفى محمود شاكر عبد الزهره192941142051203102

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0ثانوية دجلة الخير للبنينتطبيقيغزوان حسين شايع عيسى192942132051038012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0اعدادية هند للبناتتطبيقيعبير عدنان طالب نايف192943112052079011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0ثانوية بغداد المسائية للبنينتطبيقيسجاد جاسم زويد بهير192944142051208011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا شاكر عزيز حسين192945142051201152

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمحمد رضا احمد صالح192946142051047100

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقيضحى سعد نجم عبد الرزاق192947142052098011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0اعدادية بوتان المسائية للبنينتطبيقيحسين مهدي نصيف جاسم192948212051270009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيبكر عبد المعين ابراهيم حمودي192949142051009015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعلي مرتضى حسين ابراهيم192950142051021070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيشهد ناظم جاسم محمد192951162052234053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد369.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيميمونه علي حسين علي192952102052091041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0اعدادية القدس للبنينتطبيقياسامة مصطفى فيصل رؤوف192953102051014015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0ثانوية الصفوة األهلية للبناتتطبيقيزينب هيثم زهير حميد192954142052114004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0اعدادية القناة للبناتتطبيقيسرى زاهد خالد شنين192955132052072015
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيعمار عامر نايف جسام192956112051005045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيعبد الرحمن مجيد حميد علي192957192051070030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيحسين يونس شمس هللا علي192958142051019031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد368.0الخارجيونتطبيقيوميض لؤي عبد االمير فارس192959132051400080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.2ثانوية المتميزينتطبيقيمنتظر احمد داود سلمان192960112051010041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيياسر عدنان هاشم مهنا192961112051058178

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقيفاطمه محمود شاكر ابراهيم192962112052105025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقياحمد ستار جبر محسن192963132051017003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيعلي رعد عبد جبر192964142051030038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقياحمد حامد سفيح عجرش192965142051011001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقيمنار صباح راضي جليب192966262052111013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0الخارجيونتطبيقيمهند محسن عدنان رمضان192967112051400074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد366.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيهاشم محمد راضي سلوكي192968152051010074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0ثانوية زيونة المسائية للبنينتطبيقيليث صفاء عبد الجليل كامل192969142051209051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0ثانوية تطوان األهلية للبنينتطبيقيعلي يحيى غازي ناصر192970112051179005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيبراء عبد هللا حميد عبيد192971112052068012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيعلي محمد ياسر حسين192972152051001068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعباس مرتضى حسين اسماعيل192973162051006049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الكريم نامق192974132051005051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمنتظر عبد الهادي كاطع محمد192975282051032059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيايوب احمد علي سالم192976112051018028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0الخارجيونتطبيقيانور مهند علي حسين192977162051400041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0ثانوية النيل المسائية للبنينتطبيقيابراهيم خليل ابراهيم درويش192978112051206001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد365.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقيمهدي حسين عبد الوهاب عبد الصاحب192979142051203105

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0إعدادية المروج للبنينتطبيقييوسف منصور حبيب محمد192980142051013083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعبد هللا بالل محمد حسين192981142051016052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقيمحمد عدي حاتم نعمان192982142051173020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيصفي الدين علي عبد الساده نعمه192983152051071147

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيمرتضى محمد راضي عباس192984112051201087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0ثانوية االنوار للبناتتطبيقيزينب جبار خشجوري فرحان192985122052104010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد364.0ثانوية االقمار االهلية للبنينتطبيقيمصطفى محمد علي محمد192986142051173030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينتطبيقيحسين شهيد مهدي حسين192987262051205018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتتطبيقيوفاء عبد الزهره محمد غناوي192988152052049009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيتبارك نجم عبد اليمه حسين192989142052111007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0ثانوية التاج األهلية للبناتتطبيقيبراء يونس زاير جامل192990132052137001
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0ثانوية تل السمر للبناتتطبيقيناديه خيري مجيد علوان192991112052129019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد الستار احمد192992112051018083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيكاظم حميد محمد فليح192993142051026048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقياحمد كمال حمود شاطي192994132051258003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0الخارجياتتطبيقيرؤى عبد الستار رسن سهر192995142052401012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيمعتز سمير ريحان خزعل192996222051036121

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيزهراء محسن ذياب كاظم192997132052283018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيحارث مثنى عبد ثويني192998112051026017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0ثانوية زيونة المسائية للبنينتطبيقيابراهيم احمد محمد عامر192999142051209001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمنتظر حامد جبر عبد الحسن193000122051031165

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيفاطمه صباح لفته مصارع193001132052107037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد363.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد هللا ليث شاكر محمود193002112051019029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد362.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيزهراء عبد الرحيم كاظم عصاد193003132052118029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد362.0ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيشمس محمود سامي محمود193004132052095015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد362.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقييوسف سعد سلمان داود193005142051018143

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيغيث عالء إسماعيل علوان193006102051043029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيحسين علي ذياب عبد النبي193007102051043010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيحسين حسن عبد فرهود193008152051002019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيباقر عبد مالح فريح193009152051013009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيأم البنين رياض سرحان كاظم193010112052076002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيرسول بهجت عبود نعمة193011162051352090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0ثانوية الدستور للبنينتطبيقيمحمد عالء حسين علي193012232051018038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد361.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياحمد رحيم شاكر هادي193013112051058007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعباس غازي فيصل سيالوي193014162051052025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيمينا وسام عامر محمد193015112052073066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيمحمد كريم جبار حسين193016132051012119

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0ثانوية الصباح االهلية للبناتتطبيقيغدير بشير هادي سلمان193017142052132019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيعباس كاظم هويدي عبود193018132051011027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينتطبيقيامير شعيل جواد شالل193019232051254004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيابراهيم تيسير عايش حبيب193020132051031001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0الثانوية المعينية للبنينتطبيقيحسين نعيم علي شهاب193021112051022013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين اكبر عبد هللا193022142051059009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيعلي عبد الحسن نيروز سلمان193023122051032057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد360.0ثانوية السياب للبناتتطبيقيساره حازم محمد امين193024102052077010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقييونس هاشم جبار محسن193025142051026069
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية النهروان للبنينتطبيقيكاظم جبار مهدي مسلم193026152051020037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0ثانوية باب العلم االهلية للبنينتطبيقيزيد حسين محمد رضا حسن193027252051217005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية الخوارزمي للبناتتطبيقيمريم محمد عوده عبود193028262052111012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعداية الهدى للبناتتطبيقيدنيه تحرير بدري احمد193029142052077011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيسجاد خليل سعدون ابراهيم193030162051096014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيهذال ظافر كريم صالح193031122051006048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقيمصطفى عصام جاسم محسن193032142051182062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية الداخلية للبنينتطبيقياسعد عبد مهدي عبد193033102051033005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيمريم محسن خضير عباس193034132052086025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيريام محمد كاطع محسن193035142052110014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيياسر محمد ادريس صالح193036122051032106

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيشهد شهاب احمد شكر193037132052073017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0ثانوية الخضراء األهلية للبنينتطبيقيامير ثامر جواد كاظم193038102051038004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيمازن ماجد حمود عفتان193039192051024029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيهدير عامر صليبي تمكين193040102052114028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0الثانوية المعينية للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الحميد احمد193041112051022023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةتطبيقيابراهيم علي غازي عبد الكريم193042182051352002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعبد هللا رياض عبد علوان193043142051016054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيهمام ناظم سريح عيدان193044112051016127

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا جابر كاظم193045132051023059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيعلي محمد حسين فهد193046112051016090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0ثانوية سومر للبنينتطبيقيمحمد رعد كاظم مهدي193047122051043026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد359.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقياسراء صبيح ظاهر خرموش193048142052079005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيفاطمه رائد ابراهيم حميد193049112052110040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقينبراس طالب هادي عبد193050102052110094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيزهراء رعد محسن عباس193051112052084013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية المهج للبناتتطبيقيتبارك ابراهيم قادر مجيد193052142052102010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيليث ابراهيم منادي علي193053192051360061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيحسين حيدر فايق جاسم193054142051036018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيزيد نهاد طه رشيد193055132051010034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيسجاد جبار غاوي سهيل193056262051014019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيمحمد عبد هللا زيد تحسين ريشان193057102051033029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمحمد عماد عبد هللا صالح193058142051027072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيقمر عبد الغفار جبار جخيم193059102052119020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيمحمد ناظم غيدان خلف193060192051060033
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيامير رمضان سدخان جبر193061152051001011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعلي احمد عبد الرضا حطاب193062132051005042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0ثانوية دار السالم المختلطةتطبيقيزياد طارق حسين علي193063182051093009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعبد هللا سامي عبد السادة موسى193064162051047085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيمحمد سعد كاظم وناس193065102051008051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية ابن سينا للبنينتطبيقيعلي احمد جاسم محمد193066112051017025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيمهيمن مشتاق رهيف مختاض193067142051030068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0الخارجيونتطبيقيعلي باقر كريم فليح193068132051400047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيايه هيثم قدوري حسين193069152052048007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقيعلي ضياء احمد كاطع193070112051200095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0ثانوية المقاصد االهلية للبنينتطبيقياحمد عالء محمد جواد193071142051034002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0إعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيجعفر قيس عبد هللا احمد193072132051015011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيحسين علي حاتم جاسم193073162051012020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0الخارجياتتطبيقيايه عبدالكريم احمد حمدان193074102052401008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيمحمد الباقر ضياء عباس جواد193075122051005030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقيحوراء حسن موسى اسماعيل193076122052102006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية التقى للبناتتطبيقيحوراء رحمن عبد الرضا خضير193077112052071010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0ثانوية الميار المسائية للبناتتطبيقيهمسه كامل دحام عرب193078112052221027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0ثانوية اليرموك للبناتتطبيقياسيل قاسم جرو كاظم193079102052093001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيعبد الرحمن كاظم كسار جبر193080122051007062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيمخلد نعمة سليم جاسم193081112051021115

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد عباس فرج حنو193082142051012047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عقيل عبد الخالق عذبي193083162051358109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد358.0اعدادية الكرخ للبناتتطبيقيهاجر خليل حسن مرزه193084102052076019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيسجاد فرج عيدان محمد193085122051031077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزينب عيال جبار عبود193086112052076025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحسين محمد قاسم محمد193087282051008030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيعبد هللا عباس فاضل حمادي193088112051021077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد مسلم دايخ193089142051042027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمهدي سعدون علي كريم193090152051011114

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعمار ابراهيم خضر محمد193091122051025071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيوسام عبد السالم محمد جميل193092102051016084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينتطبيقيمعتز علي كريم حسين193093132051025033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيعلي محمود اسد هللا محمد193094122051002047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيامير علي عبد الحسين الزم193095142051023013
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيفؤاد عبد عليوي خضير193096112051025037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسن كريم فاضل عبد علي193097162051001053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيبراء محمد جسام حسن193098102052118007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيحيدر حسين علي جويعد193099152051010024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقييوسف عامر خضير عباس193100102051013160

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد الهادي عزيز عبد السادة مكيوش193101162051041028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعمر حمد دليان مخيلف193102192051020063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيهاجر فراس جمال توفيق193103112052074053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقينرجس شاكر عواد كاظم193104112052114044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيامجد اياد عبد الرزاق هادي193105112051021021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقياحمد جبار كريم فندي193106282051001004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينتطبيقيمحمد عبد االمير كاظم خالوي193107132051013019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتتطبيقيفاطمة جعفر عيدان عويز193108282052096003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيفاطمه سالم حسن داخل193109142052095015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيالحسين محمود جبار كاظم193110122051006007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيابراهيم رحيم محمد رحيم193111112051156001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيداود مصطفى داود عبد هللا193112112051016040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيرسول مؤيد منصور حسن193113142051015025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيجعفر محمد قاسم حرز193114132051034008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيخبيب خالد صدام عبد193115282051044029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0ثانوية اغادير المسائية للبنينتطبيقيمحمد عماد صبري ابراهيم193116212051282042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيامنة عبد هللا عودة سعيد193117112052068007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي حسين كاظم حمادي193118112051058117

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيعائشه شيبان خزعل جاسم193119132052091037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيالنه نوزاد نامدار غالم193120102052079006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيهيف ميثل جابر احمد193121102051020240

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيحوراء رائد جاسم محمد193122142052135005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمرتضى وسام رسن حميد193123152051071281

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيعلي حسين علي عبد الكريم193124112051019032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيأحمد عواد سعود حجاي193125142051017004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0ثانوية التاخي للبناتتطبيقيهاجر احمد اسماعيل ابراهيم193126142052081022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيحيدر عباس عبد  الستار علي بنا193127152051011039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيمحمد يحيى خضير محمود193128112051006134

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية القدس للبنينتطبيقياحمد ناطق رشاد حسن193129102051014014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيعلي محمد حسين مطشر193130222051051053
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0ثانوبة ذو النورين للبنينتطبيقيوسام كامل جياد جالي193131122051020020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيحسن مصطفى محمود شاكر193132102051014029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقييوسف عمار فاضل جواد193133102051015081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية الكاظمية للبناتتطبيقياسراء عبد المجيد ناهي كاظم193134122052110002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيصادق وجدان كاظم صاحب193135112051058081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد العزيز محمد احمد حمود193136102051022034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0ثانوية النهضة المسائية للبناتتطبيقيميراث نجم عبد جاسم193137112052217030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعلي حميد شغات علي193138142051017058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيمحمد غانم حسين علي193139192051341087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمنتظر جبار حطاب مساعد193140282051022128

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينتطبيقيعمار حبيب جاسم محمد193141212051001011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد356.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقياحمد عبد القادر محمد يحيى193142112051021013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقينور الهدى دخيل ايوب يعقوب193143162052280050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيحوراء علي عبد الحسين كاظم193144142052095005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0ثانوية ميسلون االهلية للبنينتطبيقيالحسن انمار ضياء الدين عبد االمير193145142051063003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية سيناء للبنينتطبيقيسجاد عبد الستار حسن خضير193146132051019010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيعلي مجيد عجيل موزان193147112051020054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمصطفى ماجد مربط عليوي193148142051016097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمنار سلمان توفيق سلطان193149142052140045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيمريم حسين صبار رمضان193150162052155013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيدانيه محمد عبد الدائم محمد علي193151122052118011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيايالف عواد علي خضير193152112052072004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد هللا اياد اديب يحيى193153102051020119

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيمنتظر خالد سفاح متعب193154142051201333

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيمصطفى عبد اللطيف رزوقي احمد193155102051013142

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيهدى محمد اسماعيل خليل193156112052074057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقييوسف ضياء محمد احمد193157102051205172

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيتبارك محمد علوان احمد193158112052110010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيمحمد قاسم عبد الجواد يوسف193159112051019048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيآمنه احمد عبد الكريم احمد193160132052101001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقياحمد محمد جاسم محمد193161142051015014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقياحمد سلطان خزعل نزال193162182051141002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيجعفر علي يوسف عبد هللا193163222051051014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0ثانوية الصقور المسائية المختلطةتطبيقيحسين مهدي جبار رشيد193164182051353007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية حامل اللواء المختلطةتطبيقيياسر طالب عوده ثجيل193165262051155030
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0ثانوية ميسلون االهلية للبنينتطبيقيجعفر حاتم كريم احنين193166142051063005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد ممدوح عطا هللا فيحان193167102051020201

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيفاطمه محمد  رضا فرحان خضير193168102052096031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد نعمان منذر كاظم193169112051009076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد355.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعبد هللا عالء نجم عبد الرضا193170142051026029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيكرار كاظم جبر عذيب193171142051029039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيرامي صدام حسين عبد هللا193172112051016042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيمسلم مؤيد محمد ناصر193173152051013063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيحسين ستار جبار راجي193174132051014012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمجتبى حسين عبد هللا غافل193175282051001130

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيطيبه كريم ناجي جاسم193176192052191025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيحاكم باسم حاكم شارد193177142051005007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية هند للبناتتطبيقيفاطمه اكرم عزيز فرهود193178112052079014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0إعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيعلي احمد كامل مثنى193179132051015028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيأحمد رزاق عبود عباس193180142051019004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0ثانوية االندلس المسائية للبنينتطبيقييوسف فراس محمد نجم193181132051256048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيزهراء علي عبد العباس عبود193182232052271106

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمريم هيثم سلمان حافظ193183132052070036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيقيصر تحسين عالء شعبان193184102051017065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيام البنين حيدر محمد جواد حساني193185102052096001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية ابن كثير للبنينتطبيقيمحمد فهد ظاهر حمد193186182051010016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيمحمد احمد خلف حسين193187102051014078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيبتول عالء جواد كاظم193188112052109008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيمروان مصطفى عصام عيسى193189262051002051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0ثانوية عائشة للبناتتطبيقيشفاء رياض كامل نايف193190112052082018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0ثانوية النيل المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا خليل جبر بدر193191112051206015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيأبرار اياد خضير عباس193192132052080001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0ثانوية الشروق االهلية للبنينتطبيقيعلي ليث وحيد كريم193193142051052008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيوليد خالد عبد الستار ابراهيم193194102051017088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0ثانوية الرتاج للبناتتطبيقيجنه مناضل حميد حسين193195142052121005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيضياء عصام عباس سدخان193196112051210044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيعلي حسين علي ناصر193197122051005022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتتطبيقييسر براء عارف حسين193198142052117019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد سنان مجيد193199112051004067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد354.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيحسين علي نجم عبود193200132051018010
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتتطبيقيحنان صالح مهدي اسماعيل193201112052080006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيمحمد زياد خلف سمح193202152051005131

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي باسم حميد خضير193203102051022043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيطه اياد عبد الستار عبد الجبار193204132051055028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيمصطفى جمعة عبد هللا فليح193205192051014104

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيمصطفى احمد صبحي حميد193206112051021116

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيمحمد هاتف حربي حالوب193207142051200134

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيعبد هللا سمير جبار شاتي193208102051015037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد بهاء الدين نوري احمد193209102051020011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيعباس عقيل كاطع صكر193210262051014026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0الخارجياتتطبيقيبشائر علي حسين عويتي193211162052401026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمحمد نهاد سليم عارف193212132051017056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيمريم ابراهيم ايثامر باروتا193213142052072041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقياوس اركان هاشم خيار193214142051201044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيبشار جمال جاسم محمد193215102051020052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد353.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمحمد عبد النبي هادي عبد هللا193216142051027070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيعلي طراد زغير صيوان193217152051005098

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا علي سعدي علي193218132051055034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيروان فالح محسن جبر193219142052110013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيعلي نعمان محيسن حسين193220112051008045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا طالل حمودي علي193221132051055033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيحوراء محمد حنيحن صيني193222142052074009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيزين العابدين محمد اسمير محمد193223212051007024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0ثانوية بابل للبناتتطبيقيزهراء سلمان محمد سلمان193224122052095013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيهمام محمد جاسم محمد193225132051010082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيعلي حسنين حميد مجيد193226122051006026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0اعدادية المأمون للبنينتطبيقيمصطفى طه اسماعيل عبود193227102051006035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيمصطفى سالم رضا عباس193228132051009063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيحسين جاسم محمد طاهر193229162051139023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا نسيم مؤيد حسين193230142051064014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى حاكم عبد شمخي193231262051005069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0ثانوية التاخي االهلية المسائية للبنينتطبيقيمحمد ياسر خالد علي193232202051266018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0اعدادية المركزية للبناتتطبيقيجنات محمود فوزي محمد علي193233132052119004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيمهيمن احمد كامل خلف193234152051017053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيعلي حسين سعيد خلف193235112051156051
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيآمنه رحمن محمد فاضل193236212052294004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقياحمد جالل مكي سلمان193237112051008002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0ثانوية افق االهلية للبنينتطبيقيعلي فرقد فوزي محمد صالح193238102051065004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0ثانوية الشباب للبنينتطبيقيحسين احمد اسماعيل عبد193239102051023004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعباس حسن علي حمود193240212051025012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيابراهيم قيس ابراهيم كاظم193241112051018004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0ثانوية سومر للبناتتطبيقيايالف حسين بادي علوان193242142052072008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيمرتضى محمد علي حمزه هاشم193243262051009044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمحمد خير هللا خلف محمد193244152051071248

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيمرتضى شاكر مشرع فزع193245232051255117

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد352.0ثانوية الحضارة للبناتتطبيقيتبارك ابراهيم خليف عفو193246102052108003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيرقيه احمد يحيى بكي193247122052118015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعلي صالح غازي عبد الرزاق193248112051018092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيجاسم ثائر جاسم محمد193249132051005012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0الثانوية المعينية للبنينتطبيقيحيدر سعد عباس غافل193250112051022015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينتطبيقيعمر حامد عكله نده193251192051069018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمحمد مجيد جاسب زوره193252122051025085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي جاسم خزعل حسن193253142051016060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد هللا قيس عباس لفته193254102051019060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا جاسم حسن رهيف193255162051094033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيسجود علي دهش نافل193256142052074023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينتطبيقيسجاد صالح حسن شرامة193257132051025008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقياحمد ليث عبد الستار عبد الجبار193258112051006014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0ثانوية سومر للبنينتطبيقيعبد القادر احمد مكطوف احمد193259122051043014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيكاظم ماهر مخيف ملهوف193260112051008053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل خليل علي193261212051011049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية النهروان للبنينتطبيقيعلي عبد الرضا كريم راضي193262152051020030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيحسين كمال ابراهيم جمشير193263142051200041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيرغد وليد طارق عبد الوهاب193264142052106012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيريام مزهر جديع شافي193265192052199022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0ثانوية الصفوة األهلية للبنينتطبيقيطه محمد عيدان عبد الجبار193266142051042024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيسيف سعد علي مشرار193267112051023016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيحسين رياض محمد مجيد193268142051019024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد الكريم موحان عبود193269142051203010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيالحسين بكر عباس حسن193270112051018019
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيغفران محمد عزال عبود193271112052076032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمحمد عبد االمير داخل زيدان193272132051005070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد351.0ثانوية االستقالل للبناتتطبيقيساره عدي عاصي غضبان193273132052075016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيامجد عقيل كاظم حميد193274272051021006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقياحمد خليفة جاسم عبد الرضا193275272051150010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقيمرتضى مؤيد محمد سلمان193276142051182059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيعلي نجم عبد جابر193277262051017046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيمحمد انور ايوب الزم193278162051063036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0الخارجيونتطبيقياحمد حسن عبد االمير حسين193279122051400001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية الفرح للبناتتطبيقيجمانه جبار ياسين علي193280142052125009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0ثانوية زيونة المسائية للبنينتطبيقيمحمد اركان هادي طالب193281142051209054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0ثانوية األقصى األهلية للبنينتطبيقيعمر محمد عبود جاسم193282112051040015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيمصطفى طه صالح حسين193283112051156070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيعلي طاهر عليوي كاكي193284132051003045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيابراهيم محمد حنظل عبود193285112051049001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيحيدر خليل خزعل خليل193286102051043013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيفاضل خالد صالح حمد193287102051016057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمحمد عماد صالح عباس193288162051076101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيحميد ماجد جاسم فهد193289142051026015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقيطه مهدي شاكر صالح193290142051064011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينتطبيقيمنتظر سعد عبد هللا حنتوش193291262051205062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيميثم شاكر عباس محمود193292102051020233

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمؤمل احسان صدام حسين193293152051071225

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0ثانوية ذات العيون للبناتتطبيقيرسل حيدر عليوي كاظم193294112052104008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتتطبيقياسماء فالح حسن مرير193295142052221003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيانس حميد عبيد صلبي193296192051104007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيضحى عادل جاسم محمد193297152052040026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0الخارجيونتطبيقيطيف طارق جميل كرم193298152051400019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية االبداع المسائية للبنينتطبيقيمحمد طارق عبد قنبر193299122051202063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيروان فخري ستار عريبي193300142052079026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعلي غازي جاسم صحن193301142051017059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي امير شاكر هادي193302112051058107

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعلي كاظم خفيف نعمه193303112051058129

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيوسام بشير عبود سلمان193304162051358239

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيهديل حاتم حميد عباس193305192052194024
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيعلي احسان عبد هللا عبد الحسين193306162051105029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0ثانوية سامراء المسائية للبناتتطبيقيانوار سعيد مسير جبر193307182052374003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد350.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعمر اياد شكر محمود193308192051020062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقيغدير قاسم حيدر شلش193309152052050022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيعلي ماجد خليل رسن193310152051002046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيكوثر عبد الكريم قاسم فارس193311102052094020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية أرض الرافدين االهلية للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء جالل اسماعيل عبد193312142052131002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقياسراء عون خضير عون193313132052091002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينتطبيقيعبد الرزاق مهدي عبد الواحد عنيبر193314132051007011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحيدر محمد شوكت ثويني193315142051016038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيايمان سالم عدنان مهدي193316132052080003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيمحمد هادي مهدي عبد محسن193317112051210086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية الخضراء األهلية للبنينتطبيقيعلي موفق هجيج عيسى193318102051038008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيموسى مؤيد عبد الرحمن عباس193319142051009087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية المرتضى  للبنينتطبيقييحيى طالب خضر غميس193320222051019053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيمحمد ظافر نوري ظاهر193321142051201279

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية قبس المميزين االهلية للبنينتطبيقيعثمان محمد عبد االمير علي193322142051189004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقيفاطمة سعد كاطع عبد هللا193323112052215051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية المهج للبناتتطبيقيشهد ميسر عاصم هاشم193324142052102027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيحماد احمد حماد بكر193325192051009022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية السدة للبنينتطبيقيحسين عالوي جالي جبر193326232051016012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية الجمهورية للبناتتطبيقينور السموات عادل هاشم كريم193327142052098020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزينب هادي ماذي مذكور193328152052046016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0ثانوية الميار المسائية للبناتتطبيقيحوراء باسم رشيد عبد الرضا193329112052221006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية العزة للبناتتطبيقيرقيه محمد دعير ساهي193330122052118017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيمحمد حسنين محمد عبد هللا193331132051030084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد349.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيمخلد نصير خليل ابراهيم193332162051358205

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيحوراء احمد حسن ثابت193333112052065017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيكرار صالح هادي داود193334222051363031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحسين ميثم سامي حسان193335162051085017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0اعدادية سمية المسائية للبناتتطبيقيزينب احمد مصطفى بيربك193336152052080030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيجواد كاظم جاسب جري193337162051020018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتتطبيقيتبارك خالد نوح محمد193338112052066005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0ثانوية الرسالة االهلية للبنينتطبيقيمصطفى احمد مناف عبد193339102051058005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيازهار صدام كامل عبود193340212052160003
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينتطبيقيعز الدين عبد العليم فاضل رمح193341262051205039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيغفران اكرم جمعة احمد193342112052103035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيسجاد خليل ابراهيم اسماعيل193343122051032036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياسامه جاسم محمد مردان193344102051013021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0ثانوية التاخي للبناتتطبيقيمروة هيثم قيس حسين193345142052081018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0الخارجيونتطبيقيعلي اياد سهيل نجم193346162051400198

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0ثانوية الدورة األهلية للبناتتطبيقيأمينة عبد السالم حمد خلف193347112052093001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيامير رسول عبد النبي جواد193348122051025011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقيحسن عطيه جبار ارهيف193349132051257020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى رحيم جاسم مشيخر193350102051019123

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيآية حامد حسين علي193351112052068004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيعلي اسماعيل محمد ابراهيم193352192051085014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتتطبيقيشهد صالح مجباس عبد193353192052189019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقينور الهدى قاسم عبد الباري طاهر193354102052128002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيليث علي عبد هللا مهدي193355142051036053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقييوسف رافع عبد الباسط داود193356102051013159

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيغدير خضر مشحوت رسن193357112052075014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0مدرسة المستنصرية االهلية تركيا - دوزجهتطبيقيمصطفى عبد القادر حسين رحمان193358132051232002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعمر محمد ابراهيم عبد193359142051016070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0ثانوية الريان للبناتتطبيقيبان محمد عيدان خلف193360182052250006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد348.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيكرار علي محيبس عبيد193361152051071219

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقياحمد كاظم جبار زغير193362122051032004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيمحمد عبد الكريم كاظم داغر193363142051200128

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيمنذر محمد كريم احمد193364102051205158

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيعلي حميد صالح حرفش193365112051016087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0ثانوية السيدية المسائية للبنينتطبيقيعبد السالم محمد شالل دحام193366112051209025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتتطبيقيحليمة حاتم قاسم داود193367142052224011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيمصطفى محمد عيدان جبر193368112051018128

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد محمد193369102051020173

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية المحبة للبنينتطبيقيمرتضى فرات صالح مصطفى193370112051003033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية المحبة للبنينتطبيقيحمزه محمد صديق عبد الكريم عبد الخالق193371112051003014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا حامد باقر حسين193372252051024014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيسجاد محمد ساجت خلف193373152051001041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيرحمه وليد حسن حمد193374112052062015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيعالء حسين عبد الرزاق عبد193375102051155015
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيمحمد احمد علي حسين193376112051005051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0ثانوية دجلة الخير للبنينتطبيقيعلي صباح جبار جبر193377132051038009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيحسين حيدر مهدي عبد الحسن193378182051085009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيعلي حسن حمزة خضير193379102051003035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيزهراء سعيد رشيد عزيمه193380212052090012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي ميثم صبحي شعبان193381112051049094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمنتظر واثق جبار حسين193382152051007127

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيباقر حمدي عبد النبي داخل193383132051008007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0الخارجياتتطبيقيرسل عباس اسماعيل شبيب193384132052401011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيمحمد صباح طباش علي193385192051024032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0ثانوية الوركاء للبناتتطبيقينور الهدى ابراهيم نجم عبد هللا193386162052244026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيعلي حسن ابراهيم علي193387102051008038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمحمد احمد حسون عمران193388132051004034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيسليمان داود سليم عبد193389142051013041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمحمد هادي عوده وني193390112051058157

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0ثانوية بابل للبناتتطبيقيزينب احمد محمد حسين193391122052095014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيكرار حيدر حسين عليوي193392122051030108

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيسجى حسين تريج جاسم193393112052106025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتتطبيقياية رشيد جابر لفتة193394142052221008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيزهراء مصطفى لفته علي193395152052040019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد347.0ثانوية دجلة العراق االهلية تركيا-سامسونتطبيقيزين العابدين اياد جبار حنتوش193396132051238003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عادل خلف لفته193397162051497099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيعباس عقيل باقر هاشم193398162051494019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيفاطمه ماجد شريف جايد193399122052094088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيمنتظر محمد تركي محمد193400132051034035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعلي ليث علوان يوسف193401162051357524

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد المنعم قصي حامد عبد193402102051020134

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقيمصطفى محمد نجم مجمان193403132051252106

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتتطبيقيزهراء محمد عبد هللا كاظم193404142052224025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيمؤمل خزعل نعمة حزام193405282051017065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيمرتضى باسم حبيب محمد193406142051013073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقياروى احمد طه عيسى193407102052120001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينتطبيقيمحمد صادق سيد محمد193408132051007022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0ثانوية المعالي للبناتتطبيقيهالة عصام محمد يوسف193409142052127024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيحسن باسم فرحان سويد193410112051029005
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيعذراء سعد سليم عبود193411112052074035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيانسام اياد سامي بنيان193412152052048005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية جعفر الطيار للبنينتطبيقيايوب صدام فرج مصلح193413192051054003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية جنوب الخير االهلية للبنينتطبيقيصادق جعفر كاظم طريفي193414162051133008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقياحمد رافد داود سلمان193415142051020004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعلي حيدر عمران موسى193416162051015061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية التفوق االهلية للبناتتطبيقيرفل عارف محمود جراد193417102052086006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد االمير عبد هللا كريم193418112051210061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيعلي عودة عبد الهادي صبيح193419162051348023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيكرار حسين خلف سلمان193420152051013055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيسيف المنتظر عمار عبد هللا يسر193421132051012059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيمحمد بشير نواف بكر193422192051104022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيعمر جمال خليل إبراهيم193423132051001069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية الفجر الجديد للبنينتطبيقيمصطفى كريم ابراهيم محمد193424102051032031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيمرتضى علي وداعه جبر193425162051119037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيفاروق احمد عبد حسين193426102051205117

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيعباس شهاب احمد عطيوي193427152051002033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيصفا عبد االمير عباس محمد193428132052118049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي محمد عيسى لطيف193429162051060139

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0اعدادية التقى للبناتتطبيقيساره سرمد جمال عبد اللطيف193430112052071024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيمهند علي خضير مصطفى193431102051205159

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد346.0الخارجياتتطبيقيهيفاء محمد زامل كاظم193432152052401027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيباقر محمد جواد مهاوي193433142051036015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيسجاد نذير عزيز حسين193434102051205053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية الكاظمية للبناتتطبيقيهاله مقدام محسن مهدي193435122052110015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد أسعد عريبي عبد193436142051017078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيهبه سعد خنجر هذير193437132052070045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقييوسف حيدر خليفه احمد193438312051063036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيرضا كامل مطير غانم193439162051015037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمؤمل علي كمر خوير193440142051012044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيجعفر علي عامر صالح193441102051026032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0ثانوية اليرموك للبناتتطبيقيزهراء رعد كاظم جخيور193442102052093009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةتطبيقيانفال همام عبد المطلب عبد الحمزه193443112052164002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمؤمل عامر عبد خضير193444142051023091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيحسين علي علوش حسن193445182051006015
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيعمر محمد علي حمودي193446142051200108

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقياحمد ناجي كاطع عودة193447152051017007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0الخارجياتتطبيقيفاطمه حسين ناصر عيدان193448152052401020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيسجاد حسين حرحوش بدر193449112051006058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيعلي حسن عبد هللا جابر193450112051210056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيمريم يحيى صادق حسن193451282052070080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقييوسف سعد فالح فاتي193452142051027086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمهدي حسن خشين معن193453282051021086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيطه حسين عبد هللا راشد193454142051018061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيحيدر مظفر عبد علي نوري193455102051015023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيعباس عماد منعم فراس193456142051026025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيعباس مهند عادل فليح193457142051013044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيعبد العزيز عماد حميد عافص193458112051025025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية سبل النجاح االهليةتطبيقيمحمد علي حسن عودة193459262051059013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيمحمود أحمد نهاد جهاد193460132051001090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد خضير ياس رشيد193461122051030126

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد345.0ثانوية تدمر المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عباس حسين193462252051153063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.2ثانوية المتميزينتطبيقياحمد مهدي محمد عمار193463112051010003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيحوراء قصي محمد عبد الشهيد193464112052103011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيحسين احمد وحيد كريم193465142051022020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0ثانوية الصباح االهلية للبناتتطبيقيضحى فؤاد رحيم شريدة193466142052132017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0ثانوية قبس المميزين االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عدنان ناظم عبد هللا193467142051189002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمحمد غزوان منعم علوان193468212051003053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيعباس علي جمعة صجم193469162051012036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمهدي عدنان مهدي ويس193470102051026121

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتتطبيقيداليا عدي عبد الصاحب امين193471122052088009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيسلسبيل مؤيد عبد الرؤوف عبد المجيد193472162052209028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيالمصطفى محمد علي ابراهيم193473162051357048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيعذراء عبد الواحد جبر عون193474112052108039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيسجاد خليل ابراهيم رحيم193475152051011049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيحسين علي عوده حميد193476132051055021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0الخارجيونتطبيقيسجاد محمد ابراهيم جبار193477112051400025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية الفداء للبناتتطبيقيغاده عباس فارس علوان193478142052100023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحمزة ايوب حمزة عباس193479162051085018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيرفقه وليد حسن علي193480142052079022
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسين بهجت مهجر حبش193481162051016021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيليث سعد غالب فياض193482102051008047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقياحمد كريم حسين هندي193483112051020005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتتطبيقيزهراء فاخر قاسم شامخ193484142052224023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتتطبيقيزهراء علي عبد الحسين عبد هللا193485142052194002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيمحمد طالب عباس زغير193486222051302101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد344.0ثانوية زيونة المسائية للبنينتطبيقياحمد سالم غبيش لفتة193487142051209004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيعلي وليد حسين مجيد193488142051018084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية جنوب الخير االهلية للبنينتطبيقيسجاد ستار جبار علي193489162051133007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيعمر حسين علي مطر193490192051124021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينتطبيقيحيدر اسماعيل جمعه سلمان193491152051005036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيسجاد جمعه رحمه محيسن193492152051003024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيحسين علي صباح سعد193493142051009024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمغيث جمعة جلوب كريم193494142051026062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيهاله أيباء محمد صالح193495112052074055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيبهاء الدين مهند زعل طه193496192051019019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0ثانوية النعمان للبناتتطبيقينمارق عبد الحليم عبد صالح193497132052102013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية المرتضى  للبنينتطبيقيسجاد علي حسين محسن193498222051019020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيهاجر شهاب احمد مهدي193499102052095027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيسجاد خالد ناجي جبار193500142051023044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعبد هللا ضياء عبد االمير محمد علي193501112051049071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0ثانوية االنوار للبناتتطبيقيرؤى مهدي ابراهيم وحيد193502122052104005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعامر فؤاد جواد كاظم193503162051352122

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد احمد جميل محمود193504102051022054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيحنان كاظم عباس خلف193505132052071012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقياحمد ناظم كاظم جواد193506162051365015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيسالم منذر دحام سالم193507112051026030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيجعفر كاظم جواد كاظم193508142051005006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الحميد سالم عبد الكريم193509102051020124

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0ثانوية الزوراء للبنينتطبيقينورالحسن باسم عبدالرزاق حسين193510142051001052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينتطبيقيياسر عامر لفتان فرحان193511192051060039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيحنين رعد عبد كريم193512112052072010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمهدي عبد الجبار حسون عذير193513152051071314

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيضحى ناظم عبد الوهاب صيهود193514162052280036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيعباس عبد الحسن رسن كمر193515222051311096
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد عبد الرحمن رداس193516122051205019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيتبارك حسن لفته راضي193517112052065012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيمنتظر سامي شرهان عباس193518132051034034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد343.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتتطبيقيمروة ناجح رشيد شعالن193519112052218016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينتطبيقيسجاد صدام محمد قاسم193520132051013009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيمصطفى وسام شاكر محمود193521152051011109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقياحمد غسان نامق ناجي193522112051049012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0اعدادية االبداع المسائية للبنينتطبيقيياسر شهاب فيصل رحم193523122051202080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيمحمد حازم علي عبد هللا193524112051041022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيمحمد نصير محمد عاجل193525132051009056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيمحمد باقر علي حسين عمران193526112051002031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0ثانوية المنصور المسائية للبناتتطبيقيتبارك حسن عبد علي حسين193527102052223005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيطه عبد الصمد عكله جروان193528112051002018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيغدير ليث محمود شاكر193529112052109041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيباقر سعد كاظم وريوش193530122051031027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0اعدادية بوتان المسائية للبنينتطبيقيجاسم زيدان محسن حسن193531212051270008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيمحمد احسان طه محمد193532112051033033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0الخارجيونتطبيقييوسف محمد صالح مهدي193533162051400357

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيحنين محمد احيال نعمه193534132052107010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد342.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقييوسف غسان علي لفته193535112051020086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار545.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيفاطمة حسن خلف زيدان193536142042111193

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار509.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد حسين عمار امير جاسم193537232041017135

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار492.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيبيادر سلمان بداع صالح193538192042154006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار482.0ثانوية الرمادي للبناتاحيائيالرا رسمي جلوي طارش193539192042164024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار481.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيمحمد كمال نعمه عياش193540192041012055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار479.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيكرار حازم جواد كاظم193541232041182020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار470.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيذو الفقار رافد فرحان أبو الجيج193542252041044152

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار460.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيازهار قيس مشرف حمود193543192042157008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار434.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائياحمد مهدي صالح محمد193544192041114013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار434.0ثانوية االنبار للبناتاحيائينوال ابراهيم رجب ذياب193545192042153089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار433.0اعدادية هيت للبنيناحيائيمحمد عقيل مبدر عبد الكريم193546192041014100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار426.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيياسر استبرق عبد الخالق قدوري193547122041006051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار415.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائيسرمد قيس ناجي احمد193548192041065014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار411.0اعدادية الروابط للبناتاحيائياية فهمي ابراهيم احمد193549192042229012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار400.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناحيائيعبدالرحمن حميد سليمان خلف193550192041337058
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار400.0ثانوية ابن االثير للبناتاحيائينور رشيد حردان حمادي193551192042131030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار395.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعمار محمد كاظم عبد الفتاح193552102041013100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار395.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي محمد مسلم ياسين193553252041031467

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار390.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيابتهاج عامر حمادي مجبل193554192042191001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار388.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمهند عدنان خلف حسن193555192041026057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار386.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسن هيثم محمد ماني193556262041009028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار385.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائياحمد دحام سرحان جاسم193557192041066015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار377.0ثانوية ذات النطاقين للبنيناحيائياثير ليث محمد فرحان193558192041079001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار373.0اعدادية جنين للبناتاحيائيزهراء سعدون جديع مرار193559192042149033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار372.0ثانوية التطور المختلطةاحيائيمحمد رعد سالم نوفان193560182041299008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار372.0ثانوية الحبانية للبنيناحيائيغيث اكرم عبود عواد193561192041046037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار371.0ثانوية هناء الشيباني للبناتاحيائيايمان خشان مجبل رزيك193562192042170005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار369.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيصفا محمد علي احمد193563192042192025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار367.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيغفران صالح فرحان جراح193564192042188108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار367.0ثانوية عنه للبناتاحيائيضبا غيث نده برجس193565192042200015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار367.0ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائينهضة عمر عوده سرحان193566192042306021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار366.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيسميه ياسر عبداللطيف ابراهيم193567192042189113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار365.0ثانوية السويس للبناتاحيائيمريم عمران عبيد مخلف193568192042261030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار365.0اعدادية الطارق للبنيناحيائيبشار فالح طالب جاسم193569102041042005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار365.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيفاطمه ليث خضير محمود193570192042188112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار364.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيغفران شاكر محمود فرحان193571192042175070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار363.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيمصطفى اسامه جياد رزيج193572192041020063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار363.0اعدادية العرفان للبناتاحيائياسراء طلب لطيف احمد193573192042166003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار363.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيماريه اسامه جاسم عبد193574192042191111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار363.0ثانوية الشفق للبناتاحيائياسراء اسعد صالح عكلة193575192042243002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار362.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيمناسك محمد حميد ابراهيم193576192042175082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار361.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيعبير ثائر عبد الكريم محمد193577142042220096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار361.0اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيعلي فارس عبد الجبار يوسف193578132041024026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار361.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيفاطمة احمد فرحان حبيب193579192042369283

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار360.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد احمد عبد هللا عزيز193580192041009246

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار360.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيفرح عفيف مسلم جعفر193581102042117086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار360.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد رائد جمعه حميد193582192041026009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار359.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائياحمد دحام صبار صالح193583192041013004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار359.0ثانوية النجاح للبنيناحيائيحسين علي جسام حمادي193584192041289001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار359.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيايه احمد دحام فزع193585192042369056
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار359.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعلي موسى هاشم عمران193586262041003115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار359.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه محمد موحان غازي193587142042107057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار358.0ثانوية الرحالية المختلطةاحيائيجياد عبدالكريم عبدالجبار جياد193588192041274005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار358.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعادل حسب هللا كاظم كطوي193589212041038036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار358.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيجيهان جمعه محمد حسون193590192042395002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار358.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنيناحيائيمؤمن خميس حمود سعيد193591192041008017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار358.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائيعلي عصام بحر محمد193592192041070038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار358.0ثانوية أبو طيبان للبناتاحيائيدعاء عادل عبد خريبط193593192042268006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار358.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيفاطمه عبداللطيف احمد سالم193594192042193086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار357.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيايهم عباس حجي عواد193595192041071015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار357.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيايه احمد سامي عفان193596192042246018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار357.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيساره عبدالسالم محمد عبد193597192042283005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار357.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائيرقى عبد العليم عباس مطر193598192042137030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار356.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيمالك عقبه نافع محمود193599192042194084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار356.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيهمام مناف عدنان عبد الجليل193600192041003085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار356.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيعبد الرحمن نائل ضياء عبد هللا193601102041017049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار356.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيعبدالقادر ليث اسماعيل خليل193602192041341097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار356.0ثانوية االيالف للبنيناحيائيايوب ضياء عبد اللطيف رشيد193603192041107010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار356.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيندى هشام محمد سليمان193604192042369372

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار356.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيهبه نجم عبدهللا عبدالوهاب193605192042189207

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار356.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا رعد ضاري صالح193606192041125018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار356.0ثانوية الوفاء للبنيناحيائيحذيفة عبد االمير سعدون نوري193607312041005003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار356.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيهدى محمد حمدي جاسم193608192042370266

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار356.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيرانيه ستار جبار صالح193609192042159033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار356.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعدون احمد نواف193610192042133042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار355.0ثانوية البغدادي المسائية للبنيناحيائيمحمد فراس فائق عبدالشافي193611192041359046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار355.0ثانوية سيوان للبناتاحيائيشيماء دحام محمد نجم193612312042038035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار355.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائيتبارك محمد عبد الرحمن حمد193613192042155011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار355.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيتغريد عبدالستار فاضل مناور193614192042199006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار355.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيمحمود احمد حسين خلف193615192041341182

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار355.0اعدادية االمين للبنيناحيائيصالح الدين كمال علي توفيق193616312041009020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار355.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيموسى رائد خلف محيسن193617192041095088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار355.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيايه صدام مخلف محمد193618192042371028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار355.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيقتيبه حامد دحام شيحان193619192041341143

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار355.0اعدادية االمل للبناتاحيائيهبه احمد حميد جاسم193620192042195115
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار355.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيبيداء فاضل احمد سمير193621192042185021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار355.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيوائل احمد هاشم محمد193622192041341201

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار355.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيعبدهللا عبدالصمد فيصل حمد193623192041283014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار355.0اعدادية الفجر للبنيناحيائيعبد الملك محمد جاسم محمد193624192041037017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار355.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيريهام خلدون عبد المحسن ذياب193625192042159044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار354.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيمصطفى محمد علي عبد هللا193626192041003080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار354.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيحواء خيري احمد حامد193627192042397012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار354.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيرحاب باسم احمد عواد193628192042243023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار354.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيمريم اياد ذنون مهدي193629192042160066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار354.0ثانوية الواقدي للبنيناحيائيمصطفى حسن علي خلف193630192041086019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار354.0ثانوية الشهداء المسائية للبنيناحيائيحمزه جزاع رجه عبيد193631192041345014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار354.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيايالف علي محمد دلف193632192042217022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار354.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيمروه محمد علي هزاع193633192042188121

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار354.0اعدادية هيت للبنيناحيائيمحمد شابور أنور هويدي193634192041014098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار354.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائياسيا عبد الهادي اسماعيل خليفة193635192042162004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار354.0ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيشروق خضر محمد مطر193636192042131021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار354.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيرغد توفيق احمد عباس193637192042194040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار354.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائيماريه مهيدي خليفة جاسم193638192042208046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار354.0اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناحيائيحسام احمد عبد عبود193639192041045001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار353.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيريم ثائر ياسين عبدهللا193640192042246056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار353.0ثانوية الحبانية للبناتاحيائيرسل باسم محمد احمد193641192042187009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار353.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائياحمد طالب هادي الحج193642192041011008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار353.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيسمر عاصف حماد ابراهيم193643192042178037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار353.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيسميه فالح صالح حمام193644192042140018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار353.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيرغد مزهر علي حمود193645312042081064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار353.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائيزينب محمد عبد حمود193646152042050065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار353.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيتبارك محمد جاسم محمد193647192042175016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار353.0الخارجيوناحيائيعبد هللا حازم محرف نهار193648112041400036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار352.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيايمان ادهم عفتان مطر193649192042384006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار352.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيشيماء اسماعيل جواد كاظم193650192042189126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار352.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيعبدالمهيمن صالح عوض هالل193651192041356034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار351.0اعدادية الحريري للبناتاحيائينجوى قدوري حمود عبد193652192042193120

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار351.0ثانوية الرشيد المختلطةاحيائيعبدهللا فيصل عبدالستار حردان193653192041273004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار351.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائيمحمد صالح حمد خلف193654192041103051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار351.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيسماهر سالم حمود جوير193655192042177020
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار351.0ثانوية النصر النموذجية للبنيناحيائيقتيبة محمد بداع احمد193656322041011015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار351.0اعدادية جنين للبناتاحيائينور سمير جديع مرار193657192042149076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار351.0ثانوية البغدادي المسائية للبنيناحيائيحميد انور حميد عليوي193658192041359015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار351.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيدموع صالح جوير حواس193659192042151015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار351.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيازهار حاتم حميد صلبي193660192042193002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار351.0اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناحيائيمهند مطر عناد عبد193661192041045012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار351.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيصهيب كريم غانم محمد193662192041007066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار350.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيحسن عمر فاروق حسن193663192041019024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار350.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيفاطمه احمد طه هوبي193664192042243048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار350.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمصطفى رعد دفيك احمد193665192041015073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار350.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيابتهاج معمر رشيد حميد193666192042270001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار350.0اعدادية هيت للبناتاحيائينشتمان يعرب امين مصلح193667192042196106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار350.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيحنين وحيد عبدهللا شيحان193668192042370063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار350.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيهاجر بالل عاشور احمد193669192042193124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار349.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيجعدان عبد الملك مروح مفلح193670192041002017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار349.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيدموع رسول علي حميد193671192042229032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار349.0اعدادية جعفر الطيار للبنيناحيائياحمد قاسم شعبان عبد هللا193672192041054001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار349.0ثانوية التعايش للبناتاحيائيانوار دارس مفضي ندة193673312042054003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار349.0ثانوية البدور للبناتاحيائيصابرين محمد فياض دهموش193674192042256013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار349.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائينوال عبد الرحمن شاحوذ عماش193675192042152041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار349.0ثانوية األمين للبنيناحيائيعابد حسن عبيد مصلح193676192041076011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار348.0ثانوية البيادر للبنيناحيائيحسن إسماعيل محيسن احمد193677192041094004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار348.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيرانيا ياسر كافي حشاش193678192042370083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار348.0ثانوية االفنان للبناتاحيائيايه لؤي مسجت عزيز193679192042242007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار348.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيادريس طالب محمد حماد193680192041066028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار347.0ثانوية الرمادي للبناتاحيائيعذراء بزيع هالل منادي193681192042164020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار347.0ثانوية المستقبل للبنيناحيائيسليمان فائق شاكر راكوان193682122041012008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار347.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيدينا عالء معارج جسام193683192042246038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار346.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائينهاد مجيد حمود علي193684192041356070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار346.0اعدادية جنين للبناتاحيائيزينب محمد خالد رحال193685192042149035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار346.0اعدادية بروانة للبنيناحيائييوسف حاتم حماد أسماعيل193686192041067040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار346.0ثانوية السنابل المختلطةاحيائيثابت نعمان خليف برد193687192041284005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار346.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائياسرار خلف جاسم حمادي193688192042163002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار346.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد هللا خالد محمود احمد193689102041026141

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار346.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائياالء حمد عبدالستار فتحي193690192042370017
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار346.0اعدادية عنة للبنيناحيائيمعتصم منار بهجت مجيد193691192041021067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار346.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائياسامة محمود عناد محمد193692192041104010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار346.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيختام عجيل عدوان مشوط193693192042224023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار346.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيهاجر عباس عبد احمد193694192042177033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار346.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيامير احمد حسين فياض193695192041040018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار345.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيطه ابراهيم نعمه مخلف193696192041007070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار345.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيمصطفى اياد حامد فرحان193697192041298014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار345.0اعدادية جنين للبناتاحيائييسرى جبار علي جاسم193698192042149088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار345.0اعدادية النهضة للبناتاحيائينورالهدى حميد علي صالح193699192042191136

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار344.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيميمونه مخلص حامد جاسم193700192042160072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار344.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيرغد ليث محمد فرحان193701192042226044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار344.0خارجيوناحيائيعبد الكريم ابراهيم عبد حمد193702192041400025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار344.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمحمد حامد شكري عواد193703192041015060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار343.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيروان حسين جاسم حسن193704102042084011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار343.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيأشواق نصيف جاسم محمد193705192042217007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار343.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيعلي فراس مخلف مجول193706192041005012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار343.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاحيائيامنه خليل ابراهيم رجه193707192042250002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار343.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيداليا رشيد عبد جديع193708312042081049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار343.0ثانوية التعايش للبناتاحيائيدعاء عبد المجيد طلحة عبد الجبار193709312042054012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار342.0ثانوية المجد االهلية للبنيناحيائيزيد منسي شرموط محمد193710192041114039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار342.0ثانوية قريش للبناتاحيائيزمزم عبد السميع شيحان شطب193711192042158036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار342.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائينور الهدى مصطفى منفي محمد193712192042370239

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار342.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيمجيد مخلص مجيد عبيد193713192041341150

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار341.0ثانوية الحبانية المسائيةاحيائيمحمد عبدالرحيم سليمان ضاحي193714192041344019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار341.0ثانوية التحرير النموذجية للبناتاحيائيرسل أحمد علي مهاوش193715322042029075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار341.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيمرتضى محمد عبد االمير محمد193716122041201081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار341.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيمريم جمعة جيجان سميط193717192042204061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار341.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيعلي جمال سعود عباس193718192041015045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار341.0اعدادية الصقالوية للبنيناحيائيسيف سالم طه علي193719192041028015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار341.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائياحمد عبد الرزاق علي محمد193720192041003005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار340.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائيمحمد خضير مجباس صالح193721192041013046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار340.0ثانوية شعاع المعرفة للبناتاحيائيضحى نصيف جاسم احمد193722192042272016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار340.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيعثمان احمد هندي خلف193723192041007093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار340.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيمحمد حامد لطيف جاسم193724192041343178

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار340.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيرحاب فالح مخلف جاسم193725192042191048
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار340.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيعبدالحميد عماد عبدالحميد رشيد193726192041350057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار340.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيسحر قاسم محمد داود193727192042370136

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار339.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيرامي عدنان حميد صبر193728192041060017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار339.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيمأب منقذ حميان حسين193729192042369306

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار339.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيشيماء رائد عبدالحميد عبيد193730192042267016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار339.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيحذيفة مصطفى احمود سليمان193731192041011037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار339.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحسين خلف علي عبود193732102041009024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار339.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي حسان علي حسين193733192041043023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار338.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيبركات خضير جالل شراد193734192041040027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار338.0ثانوية عمر بن الخطاب المختلطةاحيائيعامر عنيد محمد جزاع193735192041317002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار338.0ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيابتهال خليفه محمد جاعد193736192042131002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار337.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائياسامه صباح مهدي صالح193737192041103014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار337.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيزهراء علي زكري خضير193738192042370107

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار337.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائياميره علي ابراهيم حماد193739192042159012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار337.0ثانوية الرشيد المختلطةاحيائييوسف احمد ابراهيم حسن193740192041273009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار336.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيسعد محمد حمادي حسين193741192041350045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار336.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيامنه محمد هالل فدعوس193742122042230013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار336.0ثانوية االمام الغزالي المختلطةاحيائيرقية محمود شاحوذ خلف193743192042303004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار336.0ثانوية الوفاء للبناتاحيائياالم حسن اسود حسن193744192042241006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار336.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيايه فالح عبيد علي193745192042189031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار335.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيحاتم كريم زعيان فريح193746192041015023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار335.0ثانوية شعاع المعرفة للبناتاحيائيميالد حميد خلف احمد193747192042272023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار335.0ثانوية الرشيد المختلطةاحيائيصفا اسماعيل حسين علي193748192042273009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار335.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيصالح شاكر حامد عيدان193749192041283010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار335.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتاحيائيمنى محمد فخري صداع193750192042224059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار335.0اعدادية جابر بن حيان للبنيناحيائيمحمد جمعه حالوب مطر193751192041103048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار334.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيمنار خالد عبود جسام193752192042153082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار334.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيساره مدحت عبدهللا صلبي193753192042191074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار334.0ثانوية الرحالية المختلطةاحيائيعائشه صدام حسين مدلول193754192042274008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار334.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيشهد احمد عبود حمادي193755192042186042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار334.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائينور محمد عبد الرحمن حمد193756192042155036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار333.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيآيه صالح عبدالرحمن عبدهللا193757192042198008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار333.0اعدادية جنين للبناتاحيائيشيماء خضير عادي عبد193758192042149048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار333.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيمحمد اسعد عبدالهادي عبود193759192041350089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار333.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيفاطمه كريم نومان فراس193760192042182021
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار332.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيعمر عدنان حمادي مجول193761192041350078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار332.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيصفا محمد دحام عبدالرحمن193762192042180011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار332.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم محمد قاسم عبدالحسين193763102042117098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار332.0ثانوية الغزالي المسائية للبنيناحيائيعبد الكريم سالم عزيز جمعه193764102041202020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار332.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائياية ثائر هالل شيحان193765192042217017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار331.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيبكر منذر جلوب عبود193766192041125014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار331.0ثانوية الربيع المختلطةاحيائيياسر عمار مخلف فهاد193767192041295020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار331.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيحنين عبدالستار عبود فيحان193768192042166018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار330.0ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيسجى رعد سعدون عبدالرحمن193769192042247014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار330.0ثانوية الوفاء للبناتاحيائيازهار عبدالسالم جبير عليج193770192042241002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار329.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعبد القادر عزيز عبد عالوي193771192041104015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار329.0ثانوية األمالي للبنيناحيائيايمن احمد ساكن احمد193772192041038003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار328.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيزينب قيس محمد جاسم193773192042370116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار328.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمصعب عقيل جميل رشيد193774112041048022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار328.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيفالح حسن خالد مجيد193775212041248028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار327.0ثانوية السويس للبناتاحيائينور هالل خلف فرحان193776192042261036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار327.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيمصطفى عدنان محمد حمادي193777102041205133

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار326.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيهبه هللا عبدالرحمن محمد كريمان193778192042191140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار326.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيرانيه مثنى عبدالرزاق ظاهر193779192042369128

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار326.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائياحمد فارس عبد حمادي193780192041010008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار326.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائييعقوب كريم عيادة مطلك193781192041004063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار326.0اعدادية كبيسة للبنيناحيائيمبدر حامد محمد ياسين193782192041017016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار325.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيهاجر احمد عبد حسن193783192042212048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار325.0اعدادية القائم للبناتاحيائيعبير عدي عبد الرحيم بديوي193784192042146057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار325.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيويس أحمد علي محيسن193785192041015084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار324.0ثانوية اللوح المحفوظ للبناتاحيائيمروه سعد عبدهللا حسن193786192042262019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار324.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائياسراء صباح جاسم حمادي193787192042393002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار323.0ثانوية شعاع المعرفة للبناتاحيائيفاتن سالم عبد حماد193788192042272020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار323.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيلطيفة عمر خماس ياسين193789192042246091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار323.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيخطاب عدنان حميد عبد193790192041029011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار323.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيشيماء حبيب سليمان صبار193791192042369234

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار322.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيمريم باسم محمد عبد193792192042157066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار322.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيساره ياسر مصلح صباح193793192042157039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار322.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائينور اياد خزعل عيدان193794192042246105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار322.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيندى احمد شاكر فياض193795192042369368
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار322.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيتبارك عبدالصمد فيصل حمد193796192042283001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار322.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيميسم زياد صباح كامل193797192042370224

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار322.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيعلي ناظم عبيد فياض193798192041341127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار322.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيبهيه خضير فرحان تايه193799192042369082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار321.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيأبراهيم طه ياس عبد الحليم193800192041019001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار321.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيرحمه محمد رحيم حميد193801192042157027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار320.0ثانوية الكواكب للبناتاحيائينورالهدى جميل ابراهيم حماد193802192042208054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار320.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنيناحيائيمؤمن محمد شحاذه جمعه193803192041356049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار320.0ثانوية الصديق للبناتاحيائيهبة خليل فياض جاسم193804192042230011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار319.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيحنان مصطفى حمد عبد الحكيم193805192042154011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار318.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيشهد فؤاد عبدالوهاب سعيد193806192042267015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار318.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائياحمد خلدون عبد المحسن ذياب193807192041070003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار317.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائياسامة محمد نوري رشيد193808192041003014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار317.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيأنس خالد عبد هللا نافع193809102041043008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار316.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيحنين ياسر نوار عبدالمحسن193810192042370064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار314.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةاحيائيساره نايف ضبع مصلح193811192042283006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار313.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيفاطمه خضير فارس مبارك193812192042157058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار313.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيايهم جبار عباس مطلك193813192041095020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار312.0ثانوية النور للبناتاحيائيسمر احمد شرقي عبد193814192042237010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار312.0ثانوية المقاصد للبناتاحيائيرسل حسين علي بوال193815192042206010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار310.0ثانوية السويس للبناتاحيائيدعاء سلمان حمادي جاسم193816192042261011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار310.0ثانوية شعاع المعرفة للبناتاحيائيهند محمد عبد زيدان193817192042272029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار308.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيبشرى يحيى اسماعيل خليل193818192042383040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار307.0اعدادية المربد للبنيناحيائيمحمد اسماعيل خليل عبيد193819192041056036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار306.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيمحمد وليد صالح سليم193820192041005018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار304.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيمريم زياد لطيف جاسم193821192042191117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار303.0اعدادية العال للبناتاحيائيلقاء محمد صباح كامل193822192042156066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار303.0ثانوية المعالي للبناتاحيائياستبرق محمد مشرف نهار193823192042157009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار468.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقياحمد علي هندي حسين193824282051006015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار439.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيزياد عبد القادر حسن سبتي193825112051016043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار359.0ثانوية سيوان للبنينتطبيقيمامون محمد علي فارس193826312051003019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار359.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقينصر جهاد عبد الرزاق كيطان193827192051019085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار358.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيمصطفى احمد عبد هللا فاضل193828192051070070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار358.0ثانوية هناء الشيباني للبناتتطبيقيشهد احمد عواد حمد193829192052170007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار358.0ثانوية هناء الشيباني للبناتتطبيقيندى خضير مصلح مرعي193830192052170009
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار357.0اعدادية الفجر للبنينتطبيقيمطر كمال صبار مطر193831192051037031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار357.0ثانوية االندلس للبناتتطبيقيوداد محمود عبد مصلح193832192052183034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار357.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيزيد هاشم محمد صبار193833192051014039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار357.0ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيعبد الرحمن عبد السالم بردان علي193834192051278006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار357.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتتطبيقيطيبه وضاح احمد عواد193835192052189022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار357.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقيمجاهد حمزة علي حمود193836192051013046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار356.0اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيعبد هللا وليد طراد مشهد193837192051017016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار356.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيشهاب احمد عويد حميدان193838192051019035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار356.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيمشرق احمد سالم رحيم193839192051070069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار355.0اعدادية األوفياء للبنينتطبيقيياسين احمد حمد كروط193840192051078049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار355.0اعدادية هيت للبنينتطبيقياحمد عمار محمد شندي193841192051014012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار355.0ثانوية البغدادي للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد حمد193842192051030008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار355.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيمروة بشير عناد فرحان193843192052194017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار355.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعبد هللا دهام بدر عايد193844192051019046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار355.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيعلي نمير عبد الحميد طه193845192051019056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار354.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيثائر مؤيد محمد هالل193846192051043007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار354.0اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيعبد هللا رحمن برغش مصلح193847102051041023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار353.0اعدادية النهروان للبنينتطبيقيعلي حاتم نايف كاظم193848152051020024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار353.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيايوب نهاد عبد الرزاق كيطان193849192051019016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار353.0ثانوية االنفال للبناتتطبيقيرويده هادي تركي عناد193850192052226003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار353.0اعدادية المربد للبنينتطبيقيحسن انور فوزي حمادي193851192051056009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار353.0ثانوية سد حديثة للبنينتطبيقيعبد الرحمن نجيب عبد الجادر خليل193852192051084005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار352.0ثانوية بروانة للبناتتطبيقيشجن مهند انجيمان كردوش193853192052151011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار352.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيمصطفى فيصل محمد ناذر عبد الرزاق193854192051014105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار352.0اعدادية الخالدية للبنينتطبيقيمحمد منذر عبد داود193855192051007050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار352.0اعدادية العال للبناتتطبيقيبلقيس قحطان طه عبد الرزاق193856192052156006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار351.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيعبد الحكم خميس هندي حمد193857192051009029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار351.0اعدادية راوة للبنينتطبيقيعبد القدوس رقيب سعيد سعد هللا193858192051022012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار350.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيانفال ماجد طركي محمد193859192052193001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار350.0اعدادية الفلوجة للبناتتطبيقينور سعدي احمد جاسم193860192052188036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار349.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعبد الحميد عماد عبد الحميد سعيد193861192051020039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار349.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيياسين طه محمد علي193862192051014113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار348.0اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيراضي عادل ممدوح نواف193863192051024010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار347.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيكوثر وليد كامل حميد193864192052191032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار347.0اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيمصطفى بسيم صباح عياش193865192051017026
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار347.0ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيوعد هللا خليل غفير محمد193866192051124032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار347.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الستار سالم كسار193867192051020090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار347.0أعدادية المآذن المسائية للبناتتطبيقيزهراء نبيل عبداللطيف حمادي193868192052369028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار346.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيضحى ممدوح شيتي عطا193869192052199036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار345.0ثانوية التراث االهلية المختلطة تركيا-سامسونتطبيقيمنار علي سلطان خضير193870132052350001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار345.0ثانوية الدوالب للبنينتطبيقيصالح علي وسمي مظهور193871192051016003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار345.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيمصطفى حازم محرف نهار193872192051015068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار345.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيعمر فضل ضاحي مروح193873192051070052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار344.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمضر ابراهيم محمد عبد الحميد193874192051019082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار344.0ثانوية النساف المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد علي عيفان193875192051364003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار344.0ثانوية جيل المستقبل االهلية للبنينتطبيقيعقبه حميد مدلول محمد193876192051122002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار343.0اعدادية العدل للبنينتطبيقيسيف دحام بديوي هادي193877192051018008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار343.0اعدادية الرميلة للبنينتطبيقيفهد ضاري فهد رمضان193878192051003051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار343.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعمر سعدي شاكر ناطق193879192051026047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار342.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيحميد احمد محمود عبد الحميد193880192051019026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار342.0اعداية المعراج للبناتتطبيقيتبارك صفاء صالح نوري193881102052113008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار342.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيمسره كامل محمد عبد الرزاق193882162052234069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار341.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيسيف صالح جميل عبد المجيد193883192051014041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار340.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيامل خليل ابراهيم مدحت193884102052118005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار340.0اعدادية هيت للبناتتطبيقيمروءة توفيق رجه منصور193885192052196025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار340.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيطارق زياد إسماعيل جميل193886192051014046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار339.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقيايوب عباس نايف عبدعلي193887192051343032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار339.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقياحمد رسمي محمد خلف193888192051360005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار339.0ثانوية ابن البيطار االهلية للبناتتطبيقيمنار موفق صالح جرو193889192052391003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار338.0اعدادية الروابط للبناتتطبيقيفاطمه خالد عبد علي193890192052229031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار338.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيمحمد عبد الرحمن قاسم رشيد193891312051063028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار338.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيغيث رافع مطلوب بردي193892192051104019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار338.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيفيصل علي بدر عايد193893192051019059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار338.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقينامس حامد عبد هللا صالح193894192051028049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار337.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي منعم حسن مهدي193895102051022048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار337.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيوسام علي محمد جزاع193896192051070078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار337.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيانس ثائر خليل مخيلف193897192051019012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار336.0ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيعبد الرحمن وليد خالد نواف193898192051124015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار336.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيحسن صالح هاشم علي193899162051365033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار336.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيعمار قتاده عبد اللطيف احمد193900192051014077
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار335.0ثانوية القائم المسائية للبناتتطبيقيسمية شاكر صبر خليفة193901192052371020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار335.0ثانوية اسماء للبناتتطبيقييارا مثنى محمود عبد االمير193902112052100023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار334.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيجمال خالد حسين غافل193903132051250014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار334.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينتطبيقيفهد غانم مطلوب بردي193904192051125014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار334.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعلي قاسم عبد السالم عبود193905162051085049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار333.0اعدادية التقدم للبنينتطبيقيبراء حميد احمد خلف193906192051062008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار333.0ثانوية البغدادي المسائية للبنينتطبيقيليث سعود بردان عبد193907192051359070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار333.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبد هللا مصطفى عدنان احمد193908102051022038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار333.0اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيعبد هللا محمود شاكر شريف193909192051024022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار332.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقييوسف توفيق محمود خالد193910162051352294

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار332.0ثانوية التاخي للبناتتطبيقيزهره باسم جبر زيدان193911142052081008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار332.0اعدادية العبيدي للبنينتطبيقيمهند قيس عبد حمادي193912192051024037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار332.0ثانوية الجامعة المختلطةتطبيقيزيد عبدهللا اسماعيل خليل193913192051298006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار331.0اعدادية كبيسة للبنينتطبيقينور المصطفى فاضل جاسم خضر193914192051017027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار331.0اعدادية صاحب البراق للبنينتطبيقيعمر محمد عبد حسن193915102051035015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار331.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعمر يونس مخلف صلبي193916192051026049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار330.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيطه عبد الحليم عبد السميع جبير193917192051014049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار330.0اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقياحمد عبد الرحمن حمزه براك193918102051041003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار329.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتتطبيقيسلسبيل صالح حسين نجم193919192052189014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار329.0ثانوية ابو طيبان للبنينتطبيقيحارث صباح زيدان خلف193920192051082003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار329.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيصالح الدين اكرم مصلح حنوش193921192051043013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار328.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيعثمان عباس نايف عبد علي193922192051104012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار328.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي احمد حمد جاسم193923192051026042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار328.0اعدادية العدل للبنينتطبيقيصالح وصفي ثابت عبد العزيز193924192051018010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار327.0اعدادية حديثة للبناتتطبيقيصفا شكر محمود مزعل193925192052199035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار327.0ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقيابراهيم ناجح فيصل احمد193926192051124001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار326.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتتطبيقيحنان حاتم سمير عبد193927192052370004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار326.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيعثمان محمد عبد المنعم عبد الجبار193928192051012037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار326.0ثانوية برزاني المسائية للبنينتطبيقيمحمد طه رافع عبد193929312051070073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار326.0اعدادية الميثاق للبنينتطبيقيمهند احمد خلف عبد193930192051006017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار326.0ثانوية مؤتة للبناتتطبيقيمأثر ياسر محمد ياسين193931192052182013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار326.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيعبد هللا جاسم محمد معجل193932192051070039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار325.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيمنيب مرتضى محمد سعيد شكر193933192051009087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار325.0ثانوية الهداية المختلطةتطبيقيسفيان فخري حميد ضبعان193934192051278004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار325.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيحمد ابراهيم محمد عاصي193935192051356017
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار324.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنينتطبيقيعبد هللا طالب عبد هللا هويدي193936192051015037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار323.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيعبد الرحمن جاسم خلف حسن193937192051004021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار323.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيحسين عبد الرحمن اوحيد كاظم193938282051012021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار323.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقينبأ حسين فلحي سلطان193939142052140048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار320.0ثانوية اسيا االهلية للبنينتطبيقيضاري خميس مشعان عبد193940192051126002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار319.0ثانوية راوة للبناتتطبيقيفرح محمود فاضل شهاب193941192052145013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة569.0ثانوية االنوار للبناتاحيائيبراء عادل هاتف عبيد193942122042104007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة546.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيحوراء محمد هاشم خلف193943142042111076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة538.0اعدادية بابل للبناتاحيائيعال سعدي احمد عبدالمجيد193944212042141070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة495.0ثانوية االجيال االهلية للبنيناحيائييعقوب يوسف ابراهيم شهاب193945212041045021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة490.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيفاطمه محمود شاكر محمود193946212042139182

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة488.0اعدادية النضال للبنيناحيائيعبد الصاحب عبد الحسين ناهي عزيز193947212041029039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة482.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيايمن صالح عزيز عباس193948212041065019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة452.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيشيماء زين العابدين محمد حسين193949322042020038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة450.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائياسيل باسم محمد عودة193950212042137005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة444.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيهمام رياض توفيق عبد الكريم193951212041004181

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة439.0ثانوية بردى للبنيناحيائياحمد جاسم صلبي عثمان193952212041229005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة439.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد جعفر193953212041014124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة437.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيماريا حسين عيسى عباس193954212042099108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة437.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيفاطمه مثنى خميس حمد193955212042140198

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة435.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرانيه ياسر سعدي محمد193956142042103019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة434.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيزهراء جليل جميل حميد193957212042290050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة433.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيعلي حميد مجيد غيدان193958212041012082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة433.0ثانوية االمال للبناتاحيائيزهراء شاكر محمد محمود193959212042153013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة430.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعلي محمد فائق هذال193960212041038061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة411.0ثانوية سومر المختلطةاحيائيمنصور سعدون ابراهيم ياسين193961212041072015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة408.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائينضال علي حسين نومان193962212042171035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة404.0اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيعلي حسين حمدي حسين193963212041028029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة402.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيالزبير عثمان ضاري رزوقي193964212041003026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة401.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيحسين يونس ابراهيم موسى193965212041026015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة395.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائياحمد حمود علي جمعه193966212041009010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة394.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيياسمين بشير علوان داود193967212042292102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة393.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيلقاء نجم عبد هللا حاوي193968212042105097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة392.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيورود حاتم داود محمد193969212042094153

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة392.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمد ياسين فرحان نصيف193970212041054140
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة391.0اعدادية العراقية للبناتاحيائينبا عبد الهادي عطوان كطافه193971212042139209

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة391.0ثانوية الواحة المختلطةاحيائيمحمد الباقر ماجد عباس خلف193972212041215008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة390.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيقاسم عماد عبد اللطيف جسام193973212041003131

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة389.0الخارجياتاحيائيامنه علي احمد حسين193974212042401016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة388.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيريهام عماد علوان ياسين193975212042293029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة388.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيعمر محمد جوامير سلمان193976212041036030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة388.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيهيثم ظاهر كريم مهدي193977212041038095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة387.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيبندر علوان ناصر حمد193978212041272059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة387.0اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيعلي عقيل هيمتي جاسم193979212041028031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة387.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائينبأ نجاح مخيبر مصطفى193980212042097130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة387.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيحمزة كمال صبري عباس193981212041065033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة386.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيالياس خضير هادي صالح193982212041054023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة385.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيندى محمد كريم مهيدي193983212042172069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة384.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيدعاء محمود درويش غربي193984212042043014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة383.0اعدادية الخالص للبنيناحيائيحسين علي خضير عباس193985212041002044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة383.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبيدة محمد ابراهيم منشد193986212041012079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة381.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائياسيل قحطان ستار ابراهيم193987212042099018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة381.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيرحاب عبد الستار يوسف محمود193988212042148024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة381.0الخارجيوناحيائيمحمد احمد حميد غيدان193989212041400065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة378.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرنده صيهود اسماعيل كيطان193990212042090068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة377.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيزهراء حسن مطشر عبد هللا193991212042137077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة376.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيتبارك كامل سادر حسين193992212042293014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة375.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيحمزه عيدان كاظم يارك193993212041036015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة375.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيابراهيم صفاء شهاب احمد193994212041004002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة374.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيعمر حميد هادي حميد193995212041062038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة372.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد نجم عبد هللا جواد193996212041003157

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة372.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيعبد هللا سحاب حسين نايل193997212041201006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة372.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيعلي كريم احمد خليل193998212041087060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة370.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعلي ستار فليح حسن193999212041272179

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة368.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيغدير صباح احمد بك مامه194000212042178183

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة368.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمصطفى محمد دويج عبد194001212041007121

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة368.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيفيروز محمود إبراهيم جليل194002212042105093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة367.0اعدادية التحرير للبناتاحيائياسراء عبد المنعم هاشم غناوي194003212042136005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة367.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيصديق علي محمد جاسم194004212041282045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة366.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيمريم احمد عبد الوهاب طه194005212042177048
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة366.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيحسين رحيم درويش يوسف194006212041273024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة366.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنيناحيائيحمزه عيدان محمد عيدان194007132041025010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة366.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد االله حاتم محمد حسين194008212041012059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة366.0اعدادية الدور للبنيناحيائيقصي سرمد يوسف ندا194009182041003034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة365.0اعدادية عنة للبنيناحيائيمحمود ثائر محمود محمد194010192041021059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة365.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيجنة حسين علي حسين194011212042043013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة364.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائينهايه علي رحمان داود194012212042120047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة364.0اعدادية النصر للبناتاحيائينبأ محمد عبد مشعان194013122042112237

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة364.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيامير حسين اسماعيل حسين194014212041018004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة364.0ثانوية السرمد للبناتاحيائييسر احمد حميد عبدالسالم194015212042157072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة364.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيشذى كريم لطيف خلف194016212042091102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة363.0ثانوية االالء للبناتاحيائيسارة فواز نجم عبد الوهاب194017212042189013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة362.0ثانوية الحسام للبنيناحيائيعلي عدنان فاضل حسين194018212041070039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة362.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعلي يحيى محمد خماس194019212041005108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة362.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيمصطفى احمد صالح حسين194020212041010099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة362.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيساره محمد احمد محمد194021212042181009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة362.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيطه احمد عيدان حسين194022212041244009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة361.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمود اياد محمود صالح194023212041054141

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة361.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيعبد الرحمن حسين هواس لفته194024212041244014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة361.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيفاطمة ياسر عبد المجيد صالح194025212042137126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة361.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيعبد الرحمن فاروق مجيد رمضان194026212041087045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة361.0اعدادية فدك للبناتاحيائيتسنيم جاسم مهدي صالح194027212042156018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة361.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزينه عبد الرضا سلمان كرمش194028212042100076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة361.0ثانوية ابي الخصيب المختلطةاحيائيآيه خليفه محمد حسن194029212042267003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة360.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيطيف لؤي اسماعيل عبد الرحيم194030212042291081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة360.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيزينب سلمان قاسم علوان194031212042147073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة360.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائياية حسين مطني جاسم194032212042137020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة360.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيمصطفى صالح اسماعيل حسن194033212041213010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة360.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيسجى قيس منصور علي194034212042126037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة360.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيأسامة راسم محمد عبد194035212041087001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة360.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيسجى حسن خليل حسين194036212042157038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة360.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيانس قيس مهدي خليل194037212041011022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة359.0اعدادية المتنبي المختلطةاحيائيصابرين علي حسين علي194038212042226028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة359.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيحاتم محمد هادي زيدان194039212041036012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة359.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد احمد ولي عبد الجبار194040212041003140
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة359.0ثانوية روناكي للبنيناحيائيكرار سعد خماس ابراهيم194041322041048009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة359.0ثانوية االنصاري للبنيناحيائياحمد عبد الرزاق يوسف علي194042212041080004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة359.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيرسل عدنان عبد هللا صالح194043212042178087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة359.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيندى سلمان احمد فياض194044212042103068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة359.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي زياد رحيم محمد194045212041014099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة359.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيمصطفى حسين حمد اسماعيل194046212041001080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة359.0اعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد فراس محي حسن194047212041004014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة358.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائينبأ قاسم ماس هوين194048212042100120

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة358.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيوسناء قاسم رشيد مجيد194049212042126074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة358.0ثانوية الحمائم للبناتاحيائيميسرة عبد علي عبد الجليل هادي194050212042122058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة358.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيختام عباس سليمان ارزيج194051212042165035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة358.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيمحمد جاسم سلمان هادي194052212041274043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة358.0ثانوية الوطن للبنيناحيائيحسين علي عبد ناصر194053212041079008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة358.0ثانوية الراية المختلطةاحيائيمحمد نهاد موسى محمود194054212041021014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة358.0اعدادية القدس للبناتاحيائيصفا قحطان مطلك حمد194055212042110071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة357.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيمحمد وليد عبود باقر194056212041043038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة357.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيحوراء علي جليل الياس194057212042064011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة357.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيسارة محمود حسون نجم194058212042100077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة357.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيرنده محي احمد مصطاف194059212042090069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة357.0ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيعلي عدنان اسماعيل خليل194060212041042020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة357.0ثانوية اور المختلطةاحيائيمنتظر احمد عباس حسين194061212041211016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة357.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيليث احمد خليل كاظم194062212041004120

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة356.0ثانوية رواد السالم المختلطةاحيائيزهراء رياض سعد علوان194063212042266003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة356.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيهدى محمد طاهر خلف194064212042099145

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة356.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيزهراء خالد خفيف احمد194065212042145058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة356.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمصطفى علي حسين خلف194066212041007119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة356.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيبراء سعدون كيطان جياد194067212042292025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة356.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيحسن ماجد عباس خلف194068212041278028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة356.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائياوس عباس فاضل نصيف194069212041278019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة356.0ثانوية سارة للبناتاحيائيحنين عمار عبد الرحمن غائب194070212042123019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة356.0ثانوية بردى للبنيناحيائيادهام رشيد دحام احمد194071212041229012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة355.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيعال قتيبه احمد فليح194072212042097090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة355.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيرياض حامد عامود يوسف194073212041034038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة355.0ثانوية الغيث المختلطةاحيائيمحمد علي حكمت عبد الطيف194074212041247010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة355.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيزهراء اسماعيل ابراهيم عبطان194075212042293030
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة355.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائياحمد حازم سلطان مهدي194076212041026002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة355.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيفاطمه وسام محمد داود194077212042105091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة355.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيمحمد خضير علي عبد هللا194078212041043036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة355.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيضحى زيد خليفة حومد194079212042137113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة355.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيشجاع لفته عبد منسي194080212041084023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة355.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمه حميد خلباص سعيد194081212042136080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة355.0اعدادية تماضر للبناتاحيائينبأ حامد عبد الوهاب كرجي194082212042091153

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة355.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيهناء حميد خضير عنبر194083212042172075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة355.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمد صفاء محمد جاسم194084212041054131

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة354.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيغاده علي وسام حبيب194085212042091126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة354.0اعدادية الوالء المختلطهاحيائيمحمد حازم حسن اسماعيل194086212041236014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة354.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين كمال نصيف جاسم194087212041004040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة354.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيهديل صالح عباس مزعل194088212042094150

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة354.0ثانوية الفتاة للبناتاحيائينبأ نعمان عبد الكريم عبد هللا194089212042175033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة354.0اعدادية تماضر للبناتاحيائينبأ عاصم ابراهيم رشيد194090212042091159

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة354.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيتهاني نجم عبد نعمه194091212042094042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة354.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعبد هللا رحيم اسد حميد194092212041010055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة354.0ثانوية االمال للبناتاحيائيمروه هشام كاظم حسون194093212042153045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة353.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيكفايه سلمان ابراهيم جاسم194094212042138135

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة353.0ثانوية الحريري للبناتاحيائياحالم حسين كامل منصور194095212042144005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة353.0اعدادية المربد للبنيناحيائياواب زكريا منصور عبد اللطيف194096192041056007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة353.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنيناحيائيحسين علي عبد هللا درويش194097212041276010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة353.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيزياد طارق عبود هندي194098212041055036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة353.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمروان نجم عبد هللا لطيف194099212041008105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة353.0اعدادية ابن الرومية للبنيناحيائيعلي ياسين ابراهيم احمد194100212041037023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة353.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعبد هللا حسين مطر مسرهد194101212041049019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة353.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيرقية حسن عبد سحاب194102212042091066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة353.0ثانوية مدينة العلم المختلطةاحيائيزينب هادي رشيد خميس194103212042356004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة353.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائينزار يونس عبد الوهاب جليل194104212041213013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة353.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيحسام نشوان سامي عبد194105212041273020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة353.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيتبارك صاحب فليح حسن194106212042178050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة352.0ثانوية الروابي للبناتاحيائينوره خالد ابراهيم محمد194107212042146084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة352.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيزين العابدين حبيب حسن حسين194108212041049013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة352.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيحوراء نعمه عواد احمد194109212042201003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة352.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيشهله منير خضير عباس194110212042139141
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة352.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائينور الدين عبد الجبار محمد عباس194111212041272297

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة352.0ثانوية المودة للبناتاحيائيسجى صدام احمد علوان194112212042132029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة351.0ثانوية السرمد للبناتاحيائياسراء بشير علي درويش194113212042157004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة351.0ثانوية حطين االهلية للبنيناحيائيحسين عبد هللا حسين خميس194114212041071005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة351.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيبراك سمير نصيف مصطفى194115212041012025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة351.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيياسر محمد خليل علي194116212041041013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة351.0ثانوية نوح للبنيناحيائياحمد بشير حسين عليوي194117212041053004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة351.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيساره سالم عليوي ناصر194118212042147078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة351.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيرامي ضياء نعمان اسحاق194119212041272099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة350.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيمحمد طارق صالح شكير194120212041013128

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة350.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسن علي موسى194121212041278124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة350.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيزيد صباح عبد الرحمان علي194122212041003053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة350.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيحسن ماجد علي حسن194123212041272070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة350.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيمحمد حسن سعيد جوهر194124212041031034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة349.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيحسين علي نجم مهدي194125212041054038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة349.0ثانوية التأميم للبناتاحيائيدعاء محمود شكر عبدالرحمن194126212042111010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة349.0الخارجياتاحيائيامنه محمد عباس محمود194127212042401017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة349.0ثانوية الشهيد سامان كويخا للبناتاحيائينضال محمد عباس نصيف194128212042183052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة349.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياماني اسماعيل خليل ابراهيم194129212042185006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة349.0اعدادية االسود للبنيناحيائيعبد هللا محمد عمر حسن194130212041078021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة349.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائياركان قحطان خليل عليوي194131212041003022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة349.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيسيف عباس علي خلف194132212041008060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة349.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيحنين عبد السالم جاسم محمد194133212042170034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة349.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيبيداء صالح احمد جميل194134212042165023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة349.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيحسن محمود رضا أشكفتي194135212041036013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة348.0اعدادية االنام للبناتاحيائيايه عبدالجبار محمود احمد194136212042135015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة348.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائياصالة ابراهيم يونس علي194137212042291003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة348.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيزهراء حسين علي حيدر194138212042292047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة348.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيايمان محمود خضير محمد194139212042157019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة348.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيفريال حسين ذياب علي194140212042091135

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة347.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيسفانه حميد جميل جسام194141212042146034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة347.0ثانوية االمال للبناتاحيائيحوراء موفق يوسف عباس194142212042153009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة347.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائينزار مشتاق طه علوان194143212041260014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة347.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيآيات ليث فاضل عبود194144212042148001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة347.0ثانوية الحريري للبناتاحيائياسراء حاتم سلمان محمد194145212042144007
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة347.0ثانوية الغيث المختلطةاحيائيايمن ثاير مجيد سلمان194146212041247002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة347.0ثانوية الذهب األسود للبناتاحيائياسماء خلف محمد حسين194147212042161003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة347.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيابراهيم يونس حبيب محمد194148212041278007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة347.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمنتظر ماهر غضبان شعالن194149212041003174

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة347.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيزهراء حسن علي ابراهيم194150212042185032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة346.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيجنان احمد عباس شهاب194151212042172023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة346.0ثانوية الحسام للبنيناحيائيعلي حسن علي خميس194152212041070036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة346.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيطه ياسين عواد احمد194153212041201005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة346.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيحسين مزهر عبد الهادي شراد194154212041013043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة346.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمصطفى نزار يوسف زيدان194155212041054155

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة346.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيلقمان سجاد جاسم كاظم194156212041043034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة345.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيعباس اثير احمد ناجي194157212041065056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة345.0ثانوية بردى للبنيناحيائيحمزه عدنان محمود غافل194158212041229025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة345.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعلي عبد الحميد محمود حسن194159212041009163

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة345.0ثانوية الصديقة للبناتاحيائيسرى عمار كريم غانم194160212042181011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة345.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيحذيفة محمد اسماعيل احمد194161212041009062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة345.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيرغد خالد جمعه علي194162212042290042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة345.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائيحنين عباس طعمه هادي194163212042160010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة344.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيرسل هاشم محمد شاهين194164212042121076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة344.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيميسم حسن علي حسين194165212042147129

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة344.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائياسراء يحيى ابراهيم جاسم194166212042165013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة344.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيحسام محمود شكر مغير194167212041010024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة344.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيحارث كمر خلف مال هللا194168212041063016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة344.0اعدادية بابل للبناتاحيائيسحر عمر انتصار بكر194169212042141055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة344.0ثانوية السكري للبنيناحيائيمصطفى محمد صادق جعفر194170212041046032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة344.0اعدادية بوتان المسائية للبنيناحيائييحيى احمد محمود جاسم194171212041270067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة343.0ثانوية الرواسي للبناتاحيائيفاطمة عالء ابراهيم حميد194172212042177045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة343.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيخطاب احمد محمد حسين194173212041023026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة343.0ثانوية نوح للبنيناحيائيرسول نذير حسين عليوي194174212041053021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة343.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيانفال عدنان محمود حسين194175212042157016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة343.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيياسر عامر علي حسين194176212041003187

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة343.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنيناحيائيمصطفى عماد عثمان بكر194177212041276034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة343.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعبد هللا ضياء عبد الكريم جواد194178212041030053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة342.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائياحمد مالك مهدي حايف194179212041008010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة342.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمنتظر ثامر كامل علي194180212041008118
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة341.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد نصيف جاسم محمد194181212041272253

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة341.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيهبه اسعد عز الدين بدر194182212042178263

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة341.0ثانوية حبر االمة المختلطةاحيائيخلود عبد هللا مطلك شويش194183212042357018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة341.0ثانوية الوطن للبنيناحيائيقاسم عبد السالم كاظم مطلق194184212041079021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة341.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيحيدر عدنان حسين جسام194185212041017014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة341.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيسجاد باسم ستار فاضل194186212041004052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة340.0اعدادية البراءة للبناتاحيائيرقيه علي حسن حمادي194187212042093037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة340.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائيمسلم عقيل هادي حسين194188212041217024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة340.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائياياد حازم كريم محمد194189212041245005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة340.0اعدادية تماضر للبناتاحيائينبأ ناميق عبد هللا محمد194190212042091161

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة340.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيسجاد عامر كاظم خميس194191212041257008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة340.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيدنيا محسن عبد داود194192212042138050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة340.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيصفا صباح تحسين مجيد194193212042147089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة340.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيتبارك وليد عبد الحسين علي194194212042136030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة339.0اعدادية النضال للبنيناحيائيعبد هللا علي عباس حسن194195212041029042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة339.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيمنال هالل علي نداوي194196212042100112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة339.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيحمزة ابراهيم حسين درعي194197212041273029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة339.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيهبة باسم نصيف جاسم194198212042126067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة338.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيأساور عبد الجبار شهاب احمد194199212042098001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة338.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيحسن خالد عبود محمد194200212041064008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة338.0الخارجيوناحيائيوسام محمود علي جبر194201212041400092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة338.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيمصطفى صالح سلمان مظلوم194202212041274054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة338.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائياحمد نعمه حسن لطيف194203212041084004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة338.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيياسر محمد لفته حسن194204212041278141

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة338.0ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيعبد هللا سلطان مهدي عباس194205212041235011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة338.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيمريم عبد المنعم هاشم مجيد194206212042147120

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة338.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيابراهيم رشيد حميد حسن194207212041039001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة337.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيفاتن علي حاتم داود194208212042294159

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة337.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيياسر محمد متعب محمد194209212041010122

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة337.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيعلي محمد حسين خلف194210212041282073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة337.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيهمام عون احمد علوان194211212041272298

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة337.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيمحمد سلمان محمود سلمان194212212041009220

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة337.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمد حاتم رميض مطر194213212041003144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة337.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيمحمد عدنان ابراهيم خليل194214212041278111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة337.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين كامل محمد عباس194215242041001077
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة336.0ثانوية الريحانة للبناتاحيائيسارة سمير ثاني سليمان194216212042172039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة336.0ثانوية السرمد للبناتاحيائيسندس خالد حميد حسن194217212042157042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة336.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعلي عدنان احمد حسين194218212041039043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة336.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائينور عامر كريم يوسف194219212042094135

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة336.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي صالح سبتي محمود194220212041004090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة335.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيزينب هالل مبارك حذاف194221212042244009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة335.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيصالح المي صالح علي194222212041014064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة334.0ثانوية دجلة للبناتاحيائينور حميد رحيم سالم194223142042078111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة334.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيحيدر كريم حسين جاسم194224212041026016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة334.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيسجى محمد ابراهيم علي194225212042098125

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة334.0ثانوية الواحة المختلطةاحيائيعلي مخلف عبد صالح194226212041215007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة334.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيعبد هللا محمد نصيف جاسم194227212041012075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة334.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيعلي رياض حميد خليل194228212041054094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة333.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيريام فايز اشريف هجى194229212042098085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة333.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيمحمد جبار صالح جابر194230212041008092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة333.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائيسوزان تحسين علي ولي194231212042120033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة333.0اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد محمد سلمان حميد194232212041005017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة333.0ثانوية االديبة للبناتاحيائيفاطمة باسم محمد حسن194233212042114013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة333.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيفاطمه باقر يحيى شراد194234212042148062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة333.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيحسن هاني جاسم محمد194235212041223012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة332.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيحيدر هيثم احمد حنون194236212041272093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة332.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيماهر محمد عبد الرسول سلمان194237212041003138

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة332.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيفاروق احمد محمد حسين194238212041023066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة332.0ثانوية االحسان المختلطةاحيائيعمر عادل عبود خميس194239212041265008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة332.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيأسراء عبد الستار قادر فتح194240212042294006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة331.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيافين خليل محمد سليم194241212042290013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة331.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيتبارك نصيف نجم عبد هللا194242212042136029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة331.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيدعاء حامد حكمان حسن194243212042147056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة331.0ثانوية االفكار للبناتاحيائيسبأ فيصل سعيد خلف194244132042120010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة331.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائياالء مظهر حسن علي194245212042107009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة331.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيآيات نعمان خالد جمعة194246212042117002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة331.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد الوهاب شكر علي خليفه194247212041009148

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة331.0ثانوية البحيرة للبناتاحيائيدعاء علي شاكر محمود194248212042120022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة331.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيعبد اللطيف صالح نجم عبد194249212041062032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة330.0اعدادية النضال للبنيناحيائيمحمد علي حمزه عزيز سعيد194250212041029070
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة330.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيورقاء حاتم علي حسين194251212042170145

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة330.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيشيماء منصور جوامير كاظم194252212042147088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة330.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيرأفت جابر عبد الحسين علوان194253212041278041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة330.0ثانوية الزمر للبناتاحيائينرمين محمود عطية فرحان194254212042126065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة330.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيساره جمعه حمد خزعل194255212042147077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة329.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيايات وليد رشيد نصيف194256212042091026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة328.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائيعبد هللا صالح عاصي عواد194257212041031022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة328.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيروى سعد محمد فارس194258212042090071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة328.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيوسن حسين عبد محمد194259212042294224

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة328.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيبشرى حميد كاظم ذنون194260212042090037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة328.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد ياسين علي فتحي194261212041272255

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة328.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفيان صالح ظاهر شهاب194262212042102130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة328.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيعبد الباسط عبد الجليل ابراهيم كاظم194263212041039032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة328.0ثانوية االحسان المختلطةاحيائيعباس احمد عدنان غضبان194264212041265002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة328.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعباس علي اسماعيل فليح194265212041001033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة327.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي طه كاظم حسوني194266212041014101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة327.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيذو الفقار سعدون سعيد حبيب194267212041030037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة327.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيمعتز محمد محسن محمد194268212041043044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة327.0ثانوية الحسام للبنيناحيائيمروان محمد لطيف جاسم194269212041070061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة327.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعوف عبد الرحمن مهدي صالح194270212041003130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة327.0اعدادية االنام للبناتاحيائيرؤى عدنان محسن علي194271212042135028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة326.0ثانوية رواد السالم المختلطةاحيائيزهراء رعد سلمان عبد علي194272212042266002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة326.0اعدادية اسد هللا للبنيناحيائيمحمد عصام جسام كطوان194273212041017042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة326.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن عليوي ناصر حسين194274212041272140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة325.0ثانوية البو صعب المختلطةاحيائيعبد هللا رافع عبود كاظم194275212041269004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة325.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعبد الباسط حسن حسين صالح194276212041085045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة325.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيرسول سلمان صالح نجم194277212041023028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة325.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائينور ثامر ابراهيم حسين194278212042094132

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة324.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيوليد اياد خلف خليل194279212041278139

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة324.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائيمصطفى شهاب احمد لفته194280212041217025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة324.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيحمزة ضياء عبد الكريم جواد194281212041030028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة324.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيضحى فالح حسين اسماعيل194282212042244014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة323.0ثانوية الحسام للبنيناحيائيطارق عبد الكريم مهدي صالح194283212041070023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة323.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيسلسبيل براء ذياب عباس194284212042097065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة323.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمحمد حسين علي ابراهيم194285212041005131
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة322.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيرفل لطيف محمد نجم194286212042291043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة322.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيزبيدة نصير محمد جواد194287212042291046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة322.0ثانوية االنامل للبناتاحيائيميساء اسماعيل طعمه ابراهيم194288212042184015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة322.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيغيث سعدون حسين محمود194289212041009188

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة321.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيزينب جعفر خورشيد احمد194290212042100064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة321.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيهاجر حسين رشيد جاسم194291212042165091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة321.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيبدر رضا بدر احمد194292212041005034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة321.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعمر طه عباس عنب194293212041272196

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة321.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيعلي حسين كاظم حسين194294212041025016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة320.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيأيمان نجم عبد هللا لطيف194295212042100018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة319.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائياحمد علي محمد كامل194296212041278013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة318.0ثانوية ثأر الشهداء للبنيناحيائيمحمد فراس محمد جاسم194297212041084045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة318.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمحمود مشتاق مجيد نجم194298212041003159

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة318.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيابراهيم نعيم علي عطوان194299212041272006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة318.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةاحيائيعلي جليل خليل سبع194300212041064024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة317.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيايناس نجم عبد ابراهيم194301212042097015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة316.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيشهد محسن علي حسين194302212042097076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة316.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائياحمد عباس فرحان صالح194303212041043003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة315.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيحنان قاسم رشيد مجيد194304212042126017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة315.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيياسين عثمان خميس صالح194305212041043051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة315.0ثانوية نوح للبنيناحيائياحمد سعد خليل عنجاص194306212041053007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة314.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيايهام مهند مهدي فاضل194307212042107016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة311.0اعدادية فدك للبناتاحيائيتبارك هاشم عبد هللا حسن194308212042156017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة311.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيمحمد ثامر صالح نصيف194309212041063059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة310.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد حميد علوان194310212041272280

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة310.0ثانوية رواد السالم المختلطةاحيائيفاطمه البتول ليث عامر حميد194311212042266004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة309.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيايمان شهاب احمد خليل194312212042094026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة308.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنيناحيائيياسين قحطان جاري سليمان194313212041276037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة307.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيحسين قادر كريم شالوخ194314212041010031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة307.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائيثابت عامر مزهر عواد194315212041282026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة304.0ثانوية الوطن للبنيناحيائيمحمد صفاء نوري حسين194316212041079026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة304.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيمحمد كريم خضير عباس194317212041272248

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة303.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيمصطفى جعفر داود صالح194318212041278123

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة300.0اعدادية الوالء المختلطهاحيائيمحمود حسين داود محمد194319212041236018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة463.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقياسامه عبد الحكيم ابراهيم جاسم194320212051014014
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة453.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيحسين غالب عبد الكاظم راضي194321212051002028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة439.0ثانوية االمامة للبنينتطبيقيابراهيم عقيل كاظم حسون194322212051083001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة432.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمنتظر حسين علي الماس194323112051058171

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة414.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسين فالح حسين عودة194324162051016029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة380.0ثانوية البقيع المختلطةتطبيقيمنتظر عامر كاظم جابر194325232051225008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة370.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيمروة احمد خلف خربيط194326162052383119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة364.0اعدادية اولى القبلتين للبنينتطبيقيقاسم محمد قاسم محمد194327212051065016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة359.0ثانوية المالذ المسائية للبنينتطبيقيعباس اكرم مهدي محمد194328212051283007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة358.0ثانوية االمامة للبنينتطبيقيمحمد قاسم محمود عاصي194329212051083026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة358.0ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيهيام نصير شهاب احمد194330212052228018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة358.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيمصطفى جاسم خضر ابراهيم194331212051016022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة357.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيفاطمة شالل حميد اسماعيل194332212052090019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة357.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعلي جاسم علوان كاظم194333212051003038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة357.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيمنتظر طارق محمد حسين194334212051067038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة357.0اعدادية القدس للبناتتطبيقيرقيه جاسم شاكر محمود194335212052110005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة357.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقيرتاج لؤي غزاي جاسم194336212052098013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة356.0ثانوية الحاتمية للبنينتطبيقيسيف أيوب حسين حمد194337182051301008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة356.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيعلي عدنان سكران عالوي194338212051067024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة356.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيرحيم عدنان رحيم عيدان194339212051004023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة356.0ثانوية االجيال االهلية للبنينتطبيقيسعيد حسين سعيد عوده194340212051045001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة355.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيمصطفى ياسين لفتة ببش194341212051272132

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة355.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقيايوب موسى فارس عباس194342212051273010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة354.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيزهراء جاسم خضير عباس194343212052113005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة352.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقياحمد صباح صالح علوان194344212051003005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة351.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينتطبيقيبهاء قيس محمد عباس194345212051274014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة351.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتتطبيقياالء تقي حسين ابراهيم194346212052290004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة350.0اعدادية المقدادية للبناتتطبيقيايالف محمد اسماعيل حسين194347212052140004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة350.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقينامس نجم عبد هللا جاسم194348212051014117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة348.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيفاطمة عبد الكريم صالح محمد194349212052294050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة348.0ثانوية بردى للبنينتطبيقيمحمد حسن علي حيدر194350212051229007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة348.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيفاروق عمر عباس علي194351212051007043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة348.0ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيسيف علي مجيد صالح194352212051026014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة346.0اعدادية ديالى للبنينتطبيقيحسن غضبان داود محمد194353212051012012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة346.0ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيمريم محمد عباس محمد194354212052160020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة346.0اعدادية ابن الرومية للبنينتطبيقياحمد رحمن خليفة شهاب194355212051037002
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة345.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيزهراء كريم مجيد شالل194356212052136015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة345.0ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيشهد حسين صادق محمد194357212052160014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة344.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد الرزاق جاسم194358212051004055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة343.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيبثينه عبد ارحيم جاسم194359212052084001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة342.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيمرتضى عماد ابراهيم محمد194360212051004054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة342.0ثانوية السرمد للبناتتطبيقيحوراء عارف رمضان حسين194361212052157005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة340.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمصطفى شامل حسن علوان194362212051003058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة340.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيحسين محمد بهاء الدين عباس احمد194363212051011021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة340.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيرفل قهار حميد لطيف194364212052294022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة339.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمصطفى مقداد مهدي محمد194365212051003065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة339.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيسميه احمد كاظم محمد194366212052090016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة339.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينتطبيقيحسين حيدر عبد العباس ضاري194367212051274020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة339.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيبراء كاظم شاوي فاخر194368132052118007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة338.0ثانوية السرمد للبناتتطبيقينبأ فاضل محمود يوسف194369212052157011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة338.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقينور جاسم صالح مهدي194370212052294058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة337.0ثانوية الفارابي للبنينتطبيقيهاشم عباس فاضل كاظم194371212051026031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة337.0اعدادية طوبى للبنينتطبيقيامين هارون سلمان زيدان194372212051087008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة336.0ثانوية االماني المسائية للبناتتطبيقيساره كاظم ظاهر زيدان194373212052292011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة335.0اعدادية طوبى للبنينتطبيقيجعفر امير إسماعيل عبد194374212051087010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة335.0ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيشهد سعد علي احمد194375212052160015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة335.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيبراق شكر شاكر سعيد194376212051011014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة335.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينتطبيقيأنور شهاب احمد عبد194377212051276001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة334.0الخارجياتتطبيقيضحى يوسف عباس كاظم194378132052401032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة334.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيايسر وليد محسن دليان194379212051004010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة333.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينتطبيقيرونق حمه تايه حسين194380212052084004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة333.0ثانوية الهالل المسائية للبنينتطبيقيمحمود جاسم خضر محمد194381292051155054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة332.0اعدادية القدس للبناتتطبيقيآيه محمد خضير مجيد194382212052110001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة332.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتتطبيقياسراء جاسم محمد عيسى194383212052291001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة331.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسين سلمان علي صالح194384212051025006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة330.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيغفران أيوب حسون كاظم194385212052294047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة329.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقيمهند حسين داود سلمان194386212051273064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة329.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيرسل حمزة خليل صالح194387212052294018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة328.0الخارجياتتطبيقيفاطمه عماد علي حسن194388212052401020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة327.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيماجد مؤيد ابراهيم جاسم194389212051002081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة327.0اعدادية بوتان المسائية للبنينتطبيقيعبد الحليم عامر حمادي عليوي194390212051270016
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة326.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيحردان محمد عبد هللا محمد194391212051272030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة326.0ثانوية االماني المسائية للبناتتطبيقيزهراء امير محمود علوان194392212052292008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة326.0اعدادية االمام الزهري للبنينتطبيقيمهند رائد حسين عبود194393212051052011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة326.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقينادية حسين لطيف جوير194394212052016018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة324.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمحمد عبد الستار عبد الرضا طاهر194395252051008132

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة322.0ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيزينب هيثم خالد كاظم194396212052160012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة322.0ثانوية اغادير المسائية للبنينتطبيقياحمد عطيه حسن حسين194397212051282008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة320.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيمحمد حسين علي كشيش194398142051028060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة317.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيمهيمن ثامر خليل محمد194399142051022101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة316.0ثانوية الحاتمية للبنينتطبيقيخليل جاسم هادي حسين194400182051301007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة315.0اعدادية الحجرات للبناتتطبيقيزهره محمد فائق خلف194401212052109005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة315.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمحمد سعد رشيد علي194402212051014099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة314.0الخارجيونتطبيقيسلطان نعمة شهاب جمعة194403142051400051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة311.0ثانوية االمامة للبنينتطبيقياحمد عباس نواف عبد194404212051083004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة307.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيخليل صافي خليل صافي194405212051004022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة307.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقياسامه سعد شريف جاسم194406212051014013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة305.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيمصطفى علي حسن رسول194407212051067036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت497.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيحنين رحيم هاتو جويعد194408142042225076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت492.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي موات بجاي194409262042148030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت443.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيندى هيثم محمد صالح194410212042107061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت432.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيشكران باقر شاكر مجيد194411262042094032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت429.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمحمد عجيل عبيد كعيد194412262041209197

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت428.0ثانوية الطيبات للبناتاحيائيسمانة حسين علي جبر194413282042097024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت424.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيحنين عباس عبد الحسن عبيد194414252042096126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت410.0ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيفاطمه فائز علي عويد194415262042133009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت404.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيموسى كاظم بشير فيصل194416262041033147

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت403.0ثانوية البتول للبناتاحيائيرقيه ناهض ناصر محمد194417262042075032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت402.0ثانوية جصان للبناتاحيائيهبه علي محمود هاشم194418262042071036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت398.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعلي محمد رشيد مسلم194419262041004046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت391.0ثانوية المجدات للبناتاحيائياسراء حسون وساك بليوي194420262042136003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت390.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور نادي عناد كريم194421262042089128

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت390.0ثانوية البتول للبناتاحيائيارجوان محمد عباس علي194422262042075004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت389.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيادم هليل مكطوف عفان194423262041005012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت386.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيفاطمة وليد عبد االمير الماني194424262042096144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت383.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنيناحيائيحسن عباس رهيف سلطان194425262041023013
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت381.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيافنان اكرم بهلول صغير194426262042117005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت379.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيرضا علي عيسى رضا194427262041010069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت378.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيحبيب نعيم بدوي سلطان194428262041003024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت376.0اعدادية النور للبناتاحيائيضحى ابراهيم حسين كاظم194429262042119063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت375.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد االمير جلوب ناصر194430262041048132

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت375.0ثانوية الصباح للبنيناحيائيطالب عوفي حسن بردي194431262041162014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت374.0اعدادية النور للبناتاحيائيسارة عادل شمران كاظم194432262042119057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت373.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيدعاء عطا ضعيف كاظم194433262042250081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت373.0ثانوية البتول للبناتاحيائيايه مثنى جاسم خلف194434262042075016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت372.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد باقر علي محمد علي194435262041010145

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت372.0ثانوية نور المجتبى االهلية للبناتاحيائيفاطمه عماد داوي عيدان194436262042132187

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت371.0ثانوية الفتوة المختلطةاحيائيمحمد وليد علي عبيد194437262041169019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت371.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيكرار جبار صبيح شالكه194438262041202078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت370.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيساره حامد خزام ثجيل194439262042250295

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت370.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيخلود علي حميد ودع194440262042100018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت369.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيزهراء حسين فنجان خضير194441262042115023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت368.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيساره كريم صالح عذيب194442262042109066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت368.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيحوراء رحمن كريم ناصر194443262042106034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت366.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائييقين جابر مناحي خلف194444262042251073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت366.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمة جبير نجم كطان194445262042089092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت365.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيأيناس أحمد صبيح عطيه194446262042250004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت364.0اعدادية االحرار للبناتاحيائينرجس بدر محمد فرحان194447262042106103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت364.0اعدادية العزة للبنيناحيائيعالء هالل رعيوي لفتة194448262041007058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت364.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائياسراء عباس حسن والي194449262042088006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت364.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائياكرم جميل برينج عبد علي194450232041054016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت360.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسين علي ابراهيم فليح194451262041027035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت359.0اعدادية الحي للبناتاحيائينور الهدى خلف كريم صكر194452262042107146

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت359.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائياسماء فالح سلمان جباره194453262042143008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت359.0اعدادية الحي للبناتاحيائيشيماء مهدي فرحان كاظم194454262042107108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت359.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيعلي جواد كاظم راضي194455262041208026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت359.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيوالء هللا علي عباس قنداب194456262042090063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت359.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيعقيل شاكر عبادي صكب194457262041003091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت358.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيسجاد سلمان عطا علوان194458262041209082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت357.0اعدادية الحي للبناتاحيائيزهراء عبد الحسين جبار زغير194459262042107074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت357.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيمريم محسن حسين محسن194460262042080135
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت357.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيعال خالد علي مراد194461262042116045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت357.0اعدادية النعيم للبنيناحيائيحمزة عباس مكطوف محمد194462262041008009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت357.0اعدادية عطر الوالية للبناتاحيائيزينه سعد جميل زمان194463262042117039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت356.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيعلي حسين والي محمد194464262041018057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت356.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيحوراء عادل مجيد خضير194465222042178038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت356.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيبشار عمار ياسر حسين194466262041202015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت356.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيمحمد هادي كمر عبد هللا194467262041004066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت356.0ثانوية الكوت االهلية للبنيناحيائيمحمد موسى سعد هللا عباس194468262041042008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت355.0اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيسجاد انور عبد علي ناصر194469222041030024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت355.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه سلمان حمود مطلك194470262042097088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت355.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيشهد نعيم محمد علي خلف194471262042096123

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت355.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمحسن قاسم دخيل سعيد194472262041209321

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت355.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيمنى سالم عبيد هبول194473262042096162

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت355.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمصطفى سعد جحيجح مساعد194474262041027135

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت354.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد علي نعمه سعدون194475262041048120

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت354.0اعدادية االطهار للبنيناحيائيحيدر دايخ جبار عبد194476222041034015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت354.0اعدادية النيل للبناتاحيائيزهراء رزاق سلمان حسين194477222042169045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت353.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيساره حازم محمد طاهر194478262042102085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت353.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنيناحيائيحسين كريم صخي صالح194479262041038022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت353.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء جبار حسين هارف194480262042090028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت353.0اعدادية الصفا للبناتاحيائيدعاء علي لعيبي رمضان194481262042085022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت353.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيكرار محمد مراد جبر194482262041005095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت352.0ثانوية فضة للبناتاحيائيبنين ستار جبار راضي194483262042095005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت351.0ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيضحى مديح نجم عكله194484262042145014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت351.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيفاطمه عايد حسين محمد194485262042115051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت351.0ثانوية البتول للبناتاحيائيفاطمه الزهراء ناهض ناصر محمد194486262042075048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت351.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيحسن جاسم محمد صاحي194487262041152004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت351.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمحمد جبار حمود زمام194488262041209185

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت351.0ثانوية الدبوني للبناتاحيائيأيات هادي عويد جاسم194489262042098004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت350.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيعلي عمار شاكر عبد علي194490262041002060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت350.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيرباب نمر سليم مجلي194491262042115016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت349.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيحر حسن حميد ماني194492262041208010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت349.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائينور كامل ميس قنديل194493222042419054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت349.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيمصطفى امان عبد الحسين بنيان194494262041028115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت349.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحمزه كريم حواس سعيد194495222041363026

صفحة ٥٥٥٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت349.0ثانوية فضة للبناتاحيائيزينب نعمه راشد فنيخر194496262042095031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت348.0اعدادية العزة للبنيناحيائيمحمد الباقر عبد الكريم مزهر راضي194497262041007089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت348.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعلي جميل عالي علي194498262041010115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت347.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنيناحيائيحسين عالوي يوسف داود194499262041023018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت347.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعلي هادي مطرود محمد194500222041363058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت346.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيمحمد باسم محمد كاظم194501262041208042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت346.0الخارجيوناحيائيحيدر جميل عبد الكريم علي194502262041400018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت346.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيجهاد حمزه جهاد كاظم194503262041048020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت346.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمريم ياسر فالح محمد194504262042089114

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت345.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيالضرغام كريم مانع سلمان194505262041005015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت345.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيحيدر جبار سلمان راهي194506262041202031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت345.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي يحيى عدنان كاظم194507262041011136

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت345.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمنتظر جعفر عباس عيسى194508262041005137

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت345.0اعدادية الكوت للبناتاحيائينعم مثنى خطاب خلف194509262042096172

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت345.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيمحمد علي حيدر مالك فرج194510262041020059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت345.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعمار هاشم محمد ديكان194511262041005087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت345.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمصطفى رعد عبد االمير حشيش194512262041005130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت344.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيشيماء محسن عبد الكريم عويد194513262042087094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت344.0ثانوية الكوت االهلية للبناتاحيائينرجس حسن هاشم محمد194514262042114012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت344.0اعدادية النور للبناتاحيائيضحى حسين عبد الكاظم عفات194515262042119064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت344.0اعدادية الحي للبناتاحيائيطيبه كامل نعيم عبود194516262042107113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت344.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيشيرين حاكم سندال حداوي194517222042132049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت344.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيخيري عباس راشد مرير194518222041309014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت344.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائينبأ يوسف جاسم سلطان194519262042143108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت344.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيياسر هشام شعالن فرمان194520262041205111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت343.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيهدى احمد خضير حربي194521262042143122

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت343.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائياسراء جعفر كريم علي194522262042080011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت342.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيعبد هللا عزيز كريم خليف194523262041202065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت342.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيساره علي جاسم لفته194524262042116041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت342.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيابو الحسن كاظم مويش سلمان194525262041005002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت341.0اعدادية االحرار للبنيناحيائيكرار جبر الحيج جبر194526262041018071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت341.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيأنفال حبيب عبد الرحمن وادي194527262042250003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت341.0ثانوية الصباح للبنيناحيائيمحمد رعد عزيز محمد194528262041162025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت340.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيعلي ناصر حسين كريم194529262041202075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت340.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائياسراء ضياء سلومي حلبوص194530262042081002
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت340.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعلي بشير عبد الجليل محمد194531262041209301

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت340.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزينب صالح محسن علي194532222042118017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت339.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيحيدر خلف عيسى حسين194533262041202034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت339.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعلي كريم محسن هوران194534262041048085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت339.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيسعد عبد علي جبر شحيل194535262041152016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت339.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيبنين فرحان عبد شرقي194536262042081013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت339.0اعدادية النور للبناتاحيائيابتسام محمد محيسن علي194537262042119004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت338.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيعباس فاضل عباس وناس194538262041001102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت337.0ثانوية البتول للبناتاحيائيايه رائد جواد سلمان194539262042075014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت337.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيرقيه منير كاطع حنون194540262042250091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت337.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائينور الهدى رحيم محسن فريح194541262042143114

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت336.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيسعد رزاق عبد عطار194542262041011084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت336.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيحسنين زهير جليل حسين194543262041209041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت336.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحوراء علي خلف عمير194544262042089026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت336.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيامنه عمار عيدان نعمه194545262042081005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت336.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيطيبه ستار عبد الجبار حمود194546262042094038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت335.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيحنين طالب كطان زغير194547262042090021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت335.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزينب رشيد حميد عبد194548262042250128

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت335.0اعدادية النور للبناتاحيائيضحى فاضل عبد خليف194549262042119066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت334.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب احمد حسن نعيمه194550222042424044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت334.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيمحمد الجواد كاظم ياسر جبر194551262041202088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت334.0اعدادية المشكاة للبناتاحيائيبركات حسين شاكر نجم194552262042094010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت334.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمنتصر عبد هللا فاضل كريم النسب194553262041048140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت334.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائياحمد كاظم لطيف جوده194554262041209016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت333.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيعلي زعيبل جواد كاظم194555262041209127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت332.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنيناحيائيمرتضى غافل مشاري جبر194556262041023081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت330.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيشفيق وناس عبيد سباهي194557222041098089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت329.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي سلمان يوده طينه194558262041005077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت327.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزهراء سمير ضاحي مزبان194559152042058045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت326.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيعذراء خلف محمد فرحان194560262042106078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت326.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه تاج فلفل عبيد194561262042119076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت325.0اعدادية النعيم للبنيناحيائيمحمد علي حسين جهلول194562262041008026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت325.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمهدي نصيف جاسم غانم194563262041011194

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت325.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيمنتظر حسين وجعان نيس194564222041031144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت325.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيحيدر رشيد حميد جيجان194565262041209063
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت323.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيفاطمه عدنان فليح حسن194566262042250180

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت323.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينبأ صباح فرحان علي194567262042090058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت323.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمحمد سالم خليفة جساس194568262041209326

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت323.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيمحمد علي مهدي مصراع بريسم194569262041048119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت322.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيمرتضى نجم عبد كمر194570262041202156

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت321.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائينبأ جالل علي زعالن194571262042250207

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت321.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيمهدي مرزة حمزة حسن194572262041033144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت318.0اعدادية االوائل االهلية للبنيناحيائيعباس نبيل جاسم مطلق194573262041048059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت317.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي هاتف لطيف حمود194574262041011132

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت317.0اعدادية المودة للبناتاحيائينبأ حمود عداي عيال194575262042078069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت317.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيباقر خلف منشد طلب194576262041208005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت317.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائياحالم مزهر علوان جبر194577212042121002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت316.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيعالء حسين شيال هالل194578232041054082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت315.0ثانوية الشباب العربي المختلطةاحيائيساره حسين علي مويش194579262042163015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت314.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائياحمد جابر والي سواك194580262041017003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت314.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيسوسن حيدر عبد عون عليوي194581282042065057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت314.0اعدادية الميمون للبنيناحيائيعلي خضير جرد شالكه194582262041033080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت312.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائينبأ عامر فرحان راهي194583262042080145

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت311.0الخارجيوناحيائيمحمد ميثم جابر رضا194584262041400058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت309.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيمقتدر كاظم غليم زميم194585262041017096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت309.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيفريح عبد الرضا وحيد جاسم194586262041209154

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت305.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيخلود بيد هللا عوض عزيز194587262042250336

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت300.0اعدادية الميمون للبنيناحيائياحمد صباح ذياب باقر194588262041033006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت451.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيايمن كاظم احمد عويد194589262051033008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت447.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمحمد علي حمود حسين194590102051029036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت427.0اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقيسجاد علي غازي خليف194591262051048009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت393.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيسجاد علي عوده هجيج194592272051003023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت374.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمرتضى كاظم غانم عنيد194593282051151730

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت370.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيمصطفى عبد المجيد عويد صيهود194594162051010097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت366.0اعدادية النهضة للبنينتطبيقيرحيم اياد علي صالح194595222051049010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت365.0اعدادية سيد البلغاء للبنينتطبيقيموسى رحيم خليف جبر194596222051055020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت364.0اعدادية بدرة للبنينتطبيقيحسن علي حسين جراغ194597262051021005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت362.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيحسن علي حسون حسن194598262051033012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت361.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيحسين ناصر عبد حمزه194599222051311057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت360.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينتطبيقيمؤمل قاسم محمد علي194600262051038017
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت358.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد احمد اشخير حمود194601162051353145

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت358.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيهدى موسى خليف فرحان194602262052097057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت358.0اعدادية الغدير للبناتتطبيقيشيماء فليح كريم مضخور194603262052086035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت357.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقيحسين فالح مهدي كزار194604262051011015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت357.0ثانوية النصر المختلطةتطبيقيميثم باسم فرحان سلمان194605282051104056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت356.0اعدادية االحرار للبنينتطبيقيحبيب احمد حسن سلطان194606262051018007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت356.0اعدادية الغدير للبناتتطبيقيشهد حازم هادي مخيف194607262052086034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت356.0اعدادية النيل للبناتتطبيقيزهراء مجيد جاسم عبد194608222052169015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت355.0ثانوية الكوت المسائية للبناتتطبيقيضحى اياد جابر يوسف194609262052250065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت355.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد جاسم أحسين مهاوش194610282051151629

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت355.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينتطبيقيحسين عبود عبد الحسين هادي194611262051043013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت355.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيباقر كامل شاتي مرهون194612262051003005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت355.0ثانوية الدجيلة المختلطةتطبيقيسجاد كريم خلف حسون194613262051152008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت354.0اعدادية الغدير للبناتتطبيقيسجى حسين علي عطشان194614262052086033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت354.0اعدادية الوادي الخصيب  للبنينتطبيقيعدنان صليبي بعاي مجبل194615262051023039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت354.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيعلي رضا جاسم ظاهر194616262051002027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت354.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيسجاد سوادي كريم هاشم194617282051151327

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت354.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيعبير حميد رشيد فريح194618262052097039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت354.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد رسول كطوف فريد194619282051151653

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت354.0اعدادية كميت للبنينتطبيقيعلي محمد جواد كاظم194620282051015045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت354.0ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسين محسن سنه194621262051204014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت353.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي حسين عالوي نعمه194622282051001091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت353.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيحسين ابراهيم محمد كويطع194623282051001029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت353.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي هاني عبد الرحمن جادر194624222051003030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت353.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينتطبيقيمخلص مجيد وسمي صحيب194625262051208030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت352.0اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيعبد هللا سمير عيدان عبد194626262051009020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت352.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتتطبيقيابتهال حسن حامد حبيتر194627262052084001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت352.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيسجاد مالك مرزه حمزه194628262051027028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت351.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيمصطفى يحيى جميل عبيد194629162051365215

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت351.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيفاطمه احمد جواد مهدي194630282052190100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت351.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيعزيز حسين كامل محيسن194631262051202027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت350.0اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعلي جالل محمد جاسم194632162051044033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت350.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي ابراهيم جاسب معالك194633282051001076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت350.0ثانوية الفرات األهلية للبنينتطبيقيحسين داخل هويدي حسين194634162051079005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت350.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيغدير صالح خشين صالح194635282052060049
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت350.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيحسن حمزه كريم معيوف194636262051209122

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت349.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيمنير سالم علي جابر194637262051209193

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت348.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيميثم فاخر بدر شمخي194638222051301055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت348.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينتطبيقياحمد فزيع ناهي تايه194639262051043003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت347.0اعدادية الغراف للبنينتطبيقيجاسم محمد مسحول حمد194640222051022007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت347.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقياسد مهند فاخر كاظم194641222051364008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت347.0اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقياحمد حارس كريم جحالي194642262051048001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت347.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيانور عبد الخضر فالح نعمه194643162051371020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت347.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيعباس حسن نجم عبد194644292051153147

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت347.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيريمه جمعه ثامر علوان194645262052102013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت347.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيهادي حسن هادي خصاف194646262051001064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت346.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيبتول سامي عالوي شندي194647282052190156

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت346.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيقاسم جاسم كاظم هاني194648222051069062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت346.0ثانوية الفهود المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد الرحمن ابراهيم كاظم194649222051308007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت345.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيحسين علي محمد ياسين194650222051031014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت345.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينتطبيقيمرتضى سمير عبد الحسن سلمان194651262051043048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت345.0ثانوية الكوت المسائية للبناتتطبيقيأثمار شافع دلفي وداي194652262052250001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت345.0اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيمحمد هادي سلمان غضيب194653262051017059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت345.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيكرار مهدي هاشم درباش194654282051151595

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت344.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحسين محمد رمل لفته194655282051018031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت344.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيحسين كريم طارش برغوث194656222051021014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت344.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيزين العابدين رغدان كاظم سعيد194657162051019035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت344.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي فارس عبد الجبار كريم194658282051001105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت344.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيحسين علي رحم سومه194659262051209128

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت343.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيعلي لؤي هشام برتو194660222051036078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت343.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيطارق نبيل طارق عبد الوهاب194661162051084111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت343.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزهراء غانم جحيل شلش194662282052051023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت343.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيمحمد عبد عون كعيم فزيع194663262051033052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت343.0اعدادية االصالح للبنينتطبيقيفضاء عبيد حايف دخينة194664222051015036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت343.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقينبأ عبد الرزاق هادي ياسين194665262052102033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت342.0اعدادية االهله للبناتتطبيقيوسن كامل جابر عيال194666162052473048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت342.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنينتطبيقيسالم جالل ضاحي علي194667262051160006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت342.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيكرار هشام حاتم بنية194668162051357352

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت342.0اعدادية الحسين للبنينتطبيقيفالح حسن عبد الكريم هويدي194669262051028030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت342.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيشهد جاسم محارب خلف194670282052190087
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت341.0اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيقطر الندى كاظم غالب كاظم194671222052172030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت341.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقياحمد خليف حسين مهوس194672222051314004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت341.0ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقييوسف سليم عنبر هذال194673282051010028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت341.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد فاضل صابر شاني194674162051060184

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت341.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيايات كريم حنون عديو194675282052083003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت340.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيحسن امجد حامد عبد السادة194676262051002006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت340.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينتطبيقييوسف مهدي حسن دهله194677262051208034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت340.0ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينتطبيقيمصطفى بشار هالل غاجون194678262051204015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت340.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقياركان عدنان ياسر حسين194679222051051009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت339.0ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقيعلي طالب إسماعيل عويجل194680282051036018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت339.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيسجاد فالح حسن هليل194681262051008015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت339.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيصقر احمد راشد سعود194682162051139055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت339.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيعلي طالب عبد علي194683282051022082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت339.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيمريم قصي حمودي احمد194684162052381129

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت339.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيحسين سلمان داود مهر194685262051027012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت339.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيفيصل علي كاظم كريم194686262051008025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت339.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيمحمد اياد ترمن فرحان194687222051051062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت338.0اعدادية فدك للبناتتطبيقيفرح عباس عوده حمود194688212052156023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت338.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيحوراء نعيم فرج بريح194689262052089005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت338.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيحسين عبد سرحان مخرب194690222051356021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت337.0اعدادية الشباب للبنينتطبيقيحسن رحيم منصور سالم194691222051033009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت337.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيمحمد علي حسين شاكر علي194692272051005020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت337.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيوسام مزهر محمد عامر194693262051008042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت337.0ثانوية السراج للبنينتطبيقيحيدر جمعة رسن عتيوي194694282051031005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت337.0اعدادية اليسر للبناتتطبيقينوره صبيح جهاد عبد علي194695262052109047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت336.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمؤمل عباس خضير محمد194696262051005047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت336.0اعدادية العزة للبنينتطبيقياحمد حسين عباس شبيب194697262051007004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت336.0ثانوية السراج للبنينتطبيقيرسول حياوي رضيو عبد هللا194698282051031007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت336.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيفرقان سليم حمود ياسين194699282052050049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت336.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقياكرم ابراهيم محيميد غالي194700282051022008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت336.0ثانوية نبع العلوم األهلية للبنينتطبيقيعلي ياسر جليب جبر194701262051038015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت336.0اعدادية المرتضى  للبنينتطبيقيعباس عالء ثامر عوده194702222051019024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت335.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيفاضل جاسم دويج عبد194703292051153188

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت335.0الخارجياتتطبيقيزهراء رياض عبد الجليل عواد194704162052401053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت335.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنينتطبيقيكرار حيدر محسن شداد194705262051027039
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت335.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيمريم ضياء لطيف جاسم194706262052097050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت334.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيمحمد موفق صادق رسن194707262051209086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت334.0اعدادية الكوت للبنينتطبيقيمحمد فرحان ياسر جوده194708262051001053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت334.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيحيدر عبد الكريم كاظم محمد194709262051010023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت334.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقياحمد سعد درويش صكب194710262051209006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت334.0اعدادية الغدير للبناتتطبيقيتبارك حسن حميد دخين194711262052086008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت334.0ثانوية نور المصطفى االهلية للبنينتطبيقيحسين احمد عبد االمام ثجيل194712162051142002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت332.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيحسين علي زاير خلف194713162051371056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت332.0اعدادية االخاء للبنينتطبيقيحسين محمد مشني عداي194714222051037008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت332.0ثانوية الهدف التربوي االهلية للبناتتطبيقيوالء عبد هللا عباس حسين194715162052263004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت331.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينتطبيقيكرار عدنان عطيه زامل194716262051043040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت331.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيحسنين ستار جبار بنيه194717282051021013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت331.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد سرحان عناد194718112051033020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت330.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيعماد محمد عليوي جاسم194719212051272091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت330.0ثانوية بالد الرافدين األهلية للبنينتطبيقيسجاد علي ثاجب فرحان194720222051075001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت330.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيمجتبى باسم هاني جنام194721222051036096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت330.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقياحمد محسن علي عباس194722222051306012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت330.0ثانوية الكوت االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الحنين حمود فيصل194723262051042009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت330.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيأبو الحسن سمير فاخر عبد هللا194724162051010001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت330.0ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيهاجر عبد الحسين شالل لفتة194725282052061026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت330.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيمحمد عزيز سلمان سنيد194726222051364118

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت329.0ثانوية الصمود للبنينتطبيقيمحمد عقيل حسين جعفر194727222051008037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت329.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمحمد ستار صيهود عباس194728282051012080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت328.0اعدادية اليسر للبناتتطبيقينورا مجيد عبد ليثان194729262052109046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت328.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيوسام محسن داخل حتاجه194730222051013084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت328.0اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيعلي زكريا يحيى حمد194731262051044026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت328.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمحمد كريم بادع مكطف194732162051013064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت327.0اعدادية كميت للبنينتطبيقيعلي وسام محمود عبد194733282051015046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت327.0ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيسجاد علي عبد الحسين حسون194734282051010013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت327.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيسجاد نهاد محمود عبد الرزاق194735282051012043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت327.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيرسول فوزي خويدم شنداخ194736262051209036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت326.0اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيامنه رياض ضايف دريج194737222052170002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت325.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيمهدي علي غالم مسلم194738262051010081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت325.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينتطبيقيفرحان خلف رحم ناصر194739262051043036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت325.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيعلي خالد علي مراد194740262051202032
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت325.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيفاضل حيدر نزار عبود194741162051001164

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت325.0ثانوية انوار بغداد االهلية للبنينتطبيقيكرار عالء حسين فنجان194742112051036008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت324.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيحمزه شاكر سند ناصر194743262051202021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت323.0الخارجياتتطبيقيهالوين فرحان ثابت عيسى194744262052401014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت323.0ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيعلي عبد هللا محسن جباره194745282051023023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت323.0ثانوية الكوت المسائية للبناتتطبيقيضحى حافظ عريان مهدي194746262052250038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت323.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيابراهيم عبد هللا عبد الجليل عبد الكريم194747222051300001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت323.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيمعتصم كامل ياسر صويح194748222051005012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت323.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعلي زعيبل حسن جاسم194749222051009043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت322.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيباقر حسن نعيم جبر194750222051021004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت322.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد الرزاق عبد الكريم194751162051061073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت322.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيحسين محمد سلمان فرهود194752142051027020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت321.0اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيزهراء عيسى شمس وناس194753222052172020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت321.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيضحى اكرم فرج داخل194754282052055023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت320.0اعدادية حامل اللواء المختلطةتطبيقيعلي نعمه علي عبد194755262051155021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت319.0ثانوية كميت للبناتتطبيقيفاطمة هادي معال كباشي194756282052067022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت318.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيأحمد سعود عبد العزيز عباس194757162051085003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت317.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيحسين ناصر حسين علي194758262051209130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت317.0ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيفاطمه ستار عماره حاجي194759282052065024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت316.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا ياسين عبد الجليل ياسين194760162051139075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت316.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيعلي لطيف جاسم عوده194761222051311133

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت315.0اعدادية كميت للبنينتطبيقيحسين علي مهدي علوان194762282051015018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت314.0اعدادية اليسر للبناتتطبيقييقين سرحان كويد غويس194763262052109050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت313.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسن عيسى حميد حدود194764222051306102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت313.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيحسين وناس داهي كاهي194765292051153090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت307.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيمصطفى سعود سعيد عساف194766262051033060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت305.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن ابراهيم محمد فيصل194767162051076056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت304.0ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقيعذراء فارس كامل هور194768282052065022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة496.0ثانوية حلوان للبنيناحيائيعمر حمد شهاب احمد194769212041055055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة443.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا غسان اكرم حبيب194770132041020104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة394.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيفدك سعدون جبار اسماعيل194771152042047105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة390.0ثانوية االقصى للبنيناحيائيمحمد رياض هادي غيدان194772132041028017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة389.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيمروه مهدي طاهر شمخي194773262042144077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة376.0اعدادية عبير العراق  للبناتاحيائيرقيه مهدي حامد طرفه194774262042079013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة376.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيمحمد احمد كوشي صغير194775262041010143
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة376.0اعدادية القطيف للبنيناحيائيعلي محمد دبيس عبيد194776262041041033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة368.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيعال علي حسن داود194777132042101065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة360.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينور هاشم حسين نجم194778222042204221

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة359.0اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيزينب اسماعيل حميد جبر194779262042111025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة359.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائياحمد عباس خلف كريم194780122041202009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة355.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيمحمد مهدي فهد كاظم194781212041248040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة351.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمصطفى نعيم جاسم خصباك194782262041016100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة350.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيسالم حامد كتاب رديني194783262041205043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة347.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيتبارك حاتم هالل كاظم194784262042074030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة345.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء سليم خير هللا محيسن194785262042083033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة344.0ثانوية الصباح للبنيناحيائيعبد هللا خالد شناوه حسين194786262041162016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة343.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيعلي خضير كاظم خشان194787102041008030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة341.0اعدادية القطيف للبنيناحيائيمرتضى رحيم نجم عبود194788262041041042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة341.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيجعفر عباس فرحان علي194789262041005023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة337.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيناصر حسين عيدان شديد194790152041071419

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة337.0ثانوية كصيبة المختلطةاحيائياحمد عطيه سعدون حمزه194791262041173001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة337.0اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيعباس فاضل عباس كاظم194792262041203039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة333.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزينب عبد الكريم فاضل عباس194793262042250131

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة331.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيحيدر علي نجم عاشور194794222041037051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة331.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيداود سليم مهدي كاظم194795142041048028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة330.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيامنه حمزه هادي محروك194796262042126006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة324.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيسجى ثابت حسين عبد عون194797262042155006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة322.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائينور الهدى محمد عبيد عبد علي194798262042074129

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة319.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائياحمد علي حسين كريجف194799262041059004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة358.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقيعلي فاضل معن راضي194800162051046041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة351.0اعدادية الحفرية للبناتتطبيقيسماح ثامر منصور جواد194801262052091006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة350.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيبتول عبد الباسط عبد الصمد خضير194802162052219007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة347.0اعدادية مصباح الهدى للبناتتطبيقيمريم محمد حسين بهجت194803262052126019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة346.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيحسن هادي جبار عبد هللا194804222051307033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة341.0اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيمهدي خليل كاظم حسين194805262051017067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة340.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيزيد عبد القادر هادي علوان194806112051018053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة338.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمحسن كريم رجاب محمد194807222051070043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة335.0ثانوية السيدية المسائية للبنينتطبيقيمصطفى حيدر حسن محسن194808112051209060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة335.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيعماد محمد جواد حزام194809142051201215

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة333.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينتطبيقيعلي سعدون هاتو حميد194810142051003023
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة332.0الخارجيونتطبيقيعلي هروطا فضيل جواد194811232051400053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة329.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد صباح نوري عباس194812162051001192

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة324.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمصطفى رعد هادي جاسم194813162051002151

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة322.0ثانوية الحكمة األهلية للبنينتطبيقيموسى رزاق محسن صخي194814222051040050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة321.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيحسين علي سعد باهض194815162051371058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة319.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين سجاد هادي مهدي194816252051157038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة314.0الخارجيونتطبيقيمنتظر محمد فالح حسن194817282051400070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة313.0ثانوية المعارف االهلية للبنينتطبيقيعلي سلمان حسين عبد ربه194818222051381011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الزراعي/الصويرة/قسم تقنيات االنتاج النباتي358.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيوفاء عون شناوه موسى194819222042261032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الزراعي/الصويرة/قسم تقنيات االنتاج النباتي358.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيفاطمه الزهراء سعد انبيت مدهوش194820142042101037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الزراعي/الصويرة/قسم تقنيات االنتاج النباتي337.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيحيدر حميد خلف جابر194821262041209061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الزراعي/الصويرة/قسم تقنيات االنتاج النباتي310.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائياحمد علي كريم نهير194822262041209014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الزراعي/الصويرة/قسم تقنيات االنتاج النباتي344.0اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيعباس عالوي ناصر صخي194823262051012020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الزراعي/الصويرة/قسم تقنيات االنتاج النباتي337.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيزيدون علي قدوري خلف194824112051033013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الزراعي/الصويرة/قسم تقنيات االنتاج النباتي330.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيكرار حميد كاطع عبار194825142051011063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الزراعي/الصويرة/قسم تقنيات االنتاج النباتي321.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيحسنين رضا نجم سهيل194826112051006033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الزراعي/الصويرة/قسم تقنيات االنتاج النباتي317.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيحيدر احمد عبد اللطيف خليل194827262051033019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة436.0اعدادية البسالة للبناتادبيمها كاظم مهدي دنانه194828132022092070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة427.0اعدادية العقيلة للبناتادبيمريم بدر كاظم فريح194829152022040109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة424.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمهند باسم عبد مكطوف194830112021180173

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة418.0اعدادية الرشد للبناتادبيضحى اسماعيل عبد النبي شراد194831132022109029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة413.0اعدادية عائشة للبناتادبيام البنين جبار شنيشل حسن194832142022074012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة410.0ثانوية طيبة للبناتادبينوره عمران فرمان محمد194833132022116037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة410.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيمصطفى فرحان كسوب حنيحن194834142021210093

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة400.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيمحمد ماجد الياس محمد194835132021031023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة398.0اعدادية الخطيب للبنينادبيعقيل ابراهيم محمد موسى194836122021034069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة397.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمحمد يعرب علي جاسم194837132021004078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة397.0اعدادية العقيلة للبناتادبيايه صباح نعمه عبد هللا194838152022040012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة397.0ثانوية تبوك للبناتادبيريم رامي ياسين طه194839112022102018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة396.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيرسول جاسم عباس ناصر194840112021181030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة396.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسين علي نعمه شجر194841152021008047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة396.0اعدادية الماثر للبناتادبيزينب قاسم جبر شناعة194842152022051077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة396.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبييوسف عامر محسن كاظم194843142021201283

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة396.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمنتظر ماجد كاظم مطر194844152021008185

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة395.0اعدادية صفية للبناتادبيساجدة صباح جثير مجدي194845142022075145
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة395.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيرنا عدنان فرمان دراي194846152022080044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة395.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمحمد قاسم فرج ديوان194847152021008161

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة394.0اعدادية الفاروق للبناتادبيفنار محمد سيد عبيد194848102022119023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة394.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيحسين صالح حسن مزعل194849132021002025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة394.0ثانوية الرائد للبنينادبياحمد علي رحيم فياض194850102021001002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة394.0اعدادية الهدى للبناتادبينور عادل ياسين عباس194851152022047101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة394.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعباس حسين علوان عباس194852142021019086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة393.0اعدادية التضحية للبناتادبيفدك مكي حسين زويد194853122022091033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة393.0اعدادية الهدى للبناتادبيسرى ليث سلمان داود194854152022047070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة393.0اعدادية السياب للبنينادبيسجاد ماجد رحيمه عبود194855112021028051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة392.0اعدادية عدن للبناتادبييمامه رياض عبد الرحمن عبد النبي194856132022106099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة392.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبينسرين علي جمعه نوري194857132022123037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة392.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمرتضى رعد حسين شوندي194858112021180148

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة392.0الخارجياتادبيرغده محمد زباله بجاي194859132022401069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة391.0اعدادية البراق للبنينادبيعلي خضير حيدر شفلح194860152021002106

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة391.0ثانوية المعرفة للبناتادبياسراء زياد خالد محمد194861142022106002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة390.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمرتضى عصام جاسم هاشم194862142021024286

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة390.0ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيمصعب رباح مجيد احمد194863132021021045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة390.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيزهراء صباح كاظم حسين194864112022099026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة390.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحسين احمد خالد حنتوش194865132021012028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة389.0ثانوية الفيحاء للبناتادبينبأ طالب جاسم كطافة194866132022084030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة389.0اعدادية العقيلة للبناتادبيحوراء صالح فليح حسن194867152022040027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة389.0اعدادية التضحية للبناتادبينور عبد الجبار نصيف خضير194868122022091041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة389.0اعدادية العراق للبنينادبيحيدر كاظم جالل اوغير194869122021009107

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة389.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمرتضى غازي حذية جبر194870142021174084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة389.0اعدادية الفرح للبناتادبيزينه هاشم سالم عليوي194871142022125014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة389.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيمريم زاهد كريم ابراهيم194872132022281051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة389.0اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد هللا عدي طالل سهيل194873132021001063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة389.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيرحاب جواد جاسم عطيه194874152022045031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة389.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمصطفى كريم رحيم شير علي194875142021009064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة388.0إعدادية المروج للبنينادبيمصطفى أياد علي خماس194876142021013141

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة388.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيزهراء كاظم كرم سلمان194877142022124030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة388.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيحنين مهاد محي احمد194878112022063010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة388.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيزينب جاسم محمد ابراهيم194879142022099041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة388.0ثانوية الرائد للبنينادبيمسلم حيدر مسلم عبد194880102021001034
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة388.0اعدادية الخمائل للبناتادبينور ستار جبار ربيع194881122022127118

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة388.0اعدادية الكرخ للبناتادبيصفا فاضل شهاب احمد194882102022076025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة387.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيحسين سالم عباس علي194883152021072043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة387.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيحسن مهدي صالح عبد194884142021026022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة387.0اعدادية العراق للبنينادبيسجاد احمد عبد الهادي حسين194885122021009114

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة387.0ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيعلي حسين كاظم حمادي194886132021251029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة387.0ثانوية الربيع للبناتادبيبيداء فاضل احمد علي194887122022081006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة387.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيحسين جبار تركي ثاني194888122021202043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة386.0ثانوية الشمائل للبناتادبيمواهب محمد مضحي دويريج194889142022109061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة386.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيهدى عبد الكريم سعيد مجيد194890112022089083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة386.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيساره عالء اسماعيل نور194891152022050057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة386.0ثانوية الواسطي للبنينادبيطالل غسان طالل صالح194892102021040017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة386.0اعدادية التسامح للبناتادبيجنات عبد المنعم ناظم عبود194893142022076027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة386.0اعدادية االمال للبناتادبيدعاء محمد خلف طه194894112022070021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة385.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب كريم راضي دشر194895132022118078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة385.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسرى هاشم عبد الزهره حمد194896112022076071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة385.0ثانوية الزهور للبناتادبيمريم محمد عبطان دهش194897112022078039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة385.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيسرى محمد مدحت محمد سعيد194898112022087012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة385.0ثانوية المعالي للبناتادبينور الهدى سالم حرفش غالي194899142022127064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة385.0اعدادية عائشة للبناتادبيزينب عباس سلمان حوشي194900142022074046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة385.0اعدادية الفراتين للبنينادبيهاشم عصام هاشم محمد194901132021042087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة385.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبياحمد قاسم احمد سهيل194902132021038005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة385.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيتبارك جميل حسن خفيف194903152022055016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة385.0اعدادية الزهور للبناتادبيتبارك جاسم صادق ابراهيم194904142022080013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة385.0اعدادية ام القرى للبناتادبياسماء مزهر قاسم جلود194905142022079005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة384.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيساره فيصل علي حسن194906122022174007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة384.0اعدادية الدجيل للبناتادبيشهالء قاسم زيدان نصيف194907182022236023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة384.0اعدادية ابابيل للبنينادبيسيف علي حسين علي194908132021011051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة384.0ثانوية باب العلم للبناتادبيريام خالد فوزي عبد هللا194909122022123015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة384.0اعدادية الكرامة للبناتادبيرسل عبد الهادي سعودي حسن194910142022111016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة384.0اعدادية البسالة للبناتادبيمريم صادق حميد مصيحب194911132022092063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة384.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبينور الدين محمود شاكر محمد194912142021019196

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة384.0ثانوية االنوار للبناتادبيرسل محمد مجيد حسين194913122022104013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة384.0اعدادية طه للبنينادبيمهيمن عالء الدين جوده سفيح194914142021177175

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة384.0اعدادية الرشد للبناتادبياحالم كاظم محمد فرحان194915132022109001
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة384.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينادبيعلي كريم علي سعدون194916112021204091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة384.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيعباس ضياء باقر ناصر194917132021024060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة384.0ثانوية االنوار للبناتادبيزهراء ابراهيم هادي عطشان194918122022104016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة383.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحسين علي عبد الحسين محيسن194919142021019042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة383.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيساره حامد حسين صالح194920112022068030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة383.0اعدادية الفكر للبناتادبيانتظار عبد الرزاق كاظم عوفي194921152022056005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة383.0ثانوية الرتاج للبناتادبياالء محمود نجيب حميد194922142022121003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة383.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي محمد هادي ديوان194923122021009202

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة383.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيهمام كريم مكي موسى194924112021017087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة383.0اعدادية الفاروق للبناتادبيسراء سعد عبد الحميد سعيد194925102022119015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة383.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد احمد غازي محمد194926152021001115

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة383.0اعدادية فدك للبناتادبيغصون غسان فاضل جاسم194927212022156025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة383.0اعدادية الرافدين للبنينادبيجعفر الصادق علي عبد الحسين موسى194928152021001018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة383.0ثانوية الرشيد للبناتادبيزهراء محمد السجالوي محمد194929132022096013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة383.0ثانوية سومر للبناتادبيكوثر محسن خلف محسن194930142022072079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة383.0الخارجياتادبياخالص جبار منشد خيون194931142022401009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة382.0اعدادية البلديات للبنينادبيسيف الدين رائد مزهر مجيد194932142021037100

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة382.0اعدادية الفكر للبناتادبيمريم ماجد خلف مطر194933152022056067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة382.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيدعاء وهاب عبد الرزاق عبد رحمة194934112022158002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة382.0ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيضفاف سعد حسن جبر194935262022148008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة382.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبينرجس مسير ابو الهيل عبيس194936122022231059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة382.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيعلي حسين مهدي وهيب194937122021036016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة382.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيساره طالل عبد اللطيف كاظم194938122022134091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة382.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبياحمد غانم كاظم خميس194939142021045001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة382.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيعلي سامي محمد سادة194940132021002062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة382.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيمنار منذر عبد االخوه منذور194941142022193035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة382.0اعدادية االنصار للبنينادبيمنتظر اياد جويح خريبط194942132021003059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة382.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيتبارك عوده زيدان شهد194943102022111009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة382.0ثانوية االعتدال للبناتادبيدعاء نعمه فليح مجر194944132022077017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة382.0إعدادية صنعاء للبنينادبيمحمد عمار عبد الرزاق موسى194945142021025054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة382.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمنتظر احمد عبد هللا سلومي194946142021009066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة382.0اعدادية الفردوس للبناتادبيمريم عقيل حسن عبد الحسين194947132022118122

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة382.0ثانوية الشمائل للبناتادبياية مخلص حكمت صالح194948142022109008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة382.0اعدادية العزة للبناتادبيفاطمه صالح حسن عبد الهادي194949122022118048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة382.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيمصطفى فراس احمد عبد هللا194950112021181119
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة382.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبينور الهدى عباس كاظم حنش194951152022053071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة382.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيانغام عيسى علوان عويد194952152022055004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة382.0اعدادية الكرامة للبناتادبيميساء وليد كريم احمد194953132022101080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة381.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيكرار خلف سعد رحيمه194954112021180123

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة381.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيمجيد فراس مجيد حميد194955112021203182

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة381.0اعدادية الروافد للبنينادبيوليد رعد نوري شعالن194956112021025050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة381.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيمحمد عبد الرحمن محمد احمد194957122021175030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة381.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيسرى سعيد كريم جاعد194958132022110015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة381.0ثانوية البخاري للبناتادبيأميمه وليد حميد داود194959122022108002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة381.0ثانوية االعتدال للبناتادبيآمنة حسين صبحي حسن194960132022077003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة381.0ثانوية الثائر للبنينادبيمصطفى عباس حاتم عبود194961122021011044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة381.0اعدادية النهروان للبنينادبيسيف علي راضي جريو194962152021020053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة381.0اعدادية الخمائل للبناتادبيحوراء محمد عزيز هادي194963122022127019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة381.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمحمد سمير حسب لطيف194964122021047143

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة381.0اعدادية النجاة للبناتادبينرجس حسين علي عبد194965152022042086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة381.0الثانوية المعينية للبنينادبيعز الدين عايد صبار هزاع194966112021022030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة381.0اعدادية النورين للبنينادبياحمد علي حسين عبد علي194967142021004004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيساره محمد يوسف احمد194968122022100015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0ثانوية الفضائل للبناتادبينبأ صالح ماهود شغيت194969142022083052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0اعدادية المهج للبناتادبييسر علي عبد الباقي عباس194970142022102114

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0اعدادية الهدى للبناتادبيبتول باسم فتح هللا علي194971152022047015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0اعدادية العزة للبناتادبيمينا عالء محمد كاظم194972122022118065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيدنيا موسى اوهيم دنكي194973142022084003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيعلي حسين صالح حسين194974132021026044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيمحمد حاكم سيد شنيو194975132021002085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0اعدادية عائشة للبناتادبيرباب كامل ظاهر محيبس194976142022074034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0اعدادية يافا للبناتادبيهبه حسين باقر ابراهيم194977132022107154

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0ثانوية المعرفة للبناتادبياسماء محمد عبد هللا حمود194978112022133004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0ثانوية الفردوس للبناتادبيمنار خالد حسين علوان194979102022090037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0اعدادية التسامح للبناتادبيشيماء رياض علي مهدي194980142022076081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفرح مصلح مهدي محمد194981122022134136

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه محمد جبار فليح194982112022076096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيتبارك علي شكر محمود194983152022054019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيغفران حسن هاني صالح194984132022078021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0اعدادية النهار للبناتادبيابتسام رعد راضي محسن194985112022127001
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0الخارجيونادبيعبد هللا داود ناجي داود194986142021400135

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0الخارجياتادبيسراب قاسم عبود جعفر194987112022401121

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0اعدادية التعاون للبناتادبيهبه هيثم عبد الحسن باوه194988112022105080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعباس سامي كريم محمود194989152021007126

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0ثانوية اوراس للبناتادبيقطر الندى حسين علي نجم194990212022130025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى رياض سعدون رشيد194991152021001140

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0الخارجيونادبيعلي كاظم غافل مظلوم194992132021400075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0اعدادية عائشة للبناتادبيرقية شهاب هامل جار هللا194993142022074036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيحسن هاشم يونس عمشي194994152021017030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة379.0ثانوية الحكمة للبناتادبيتبارك خالد محمد عباس194995102022107009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة379.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبينور الهدى محمد شرهان لفته194996142022222094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة379.0اعدادية عائشة للبناتادبيداليا حاتم نايف كاظم194997142022074032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة379.0ثانوية سامراء للبنينادبيوسام زيد هادي حمدي194998142021031087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة379.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيهبه نبيل قيس عبد الصاحب194999102022084031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة379.0ثانوية زبيدة للبناتادبينوره كريم علي بدن195000112022108094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة379.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيسجاد محمد جاسم عبود195001132021026032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة379.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء عدي هادي علوان195002132022094030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة379.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيمصطفى عبد الزهره جبار بنيان195003152021075129

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة379.0ثانوية زبيدة للبناتادبيأيه كاظم محمد شوكت195004142022082002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة379.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيكرار حسين كريم حسين195005152021008138

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة379.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي المرتضى حسين ديوان جاسم195006112021028071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة379.0اعدادية السويس للبنينادبيمحمود محمد حسن احمد195007132021006087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة379.0اعدادية السياب للبنينادبييوسف وليد سعيد حسين195008132021030039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة379.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيعائشه شاكر محمود جاسم195009112022076080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة379.0ثانوية الرافدين للبناتادبيمريم فيصل عزيز جبر195010132022095038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة379.0اعدادية النصر للبناتادبيفرح حسين حمزه حسين195011122022112094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة379.0ثانوية العقيدة للبناتادبيزهراء عميد نجم حسن195012112022074025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة379.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي محمد جاسم محمد195013132021017079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة379.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعباس محمد ناجي عبيد195014142021026060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبياحمد خالد عجه علي195015142021019007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيسجاد رائد محمد رشيد195016132021007020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0اعدادية االنتصار للبناتادبيضحى علي مطر ذياب195017132022091069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0اعدادية يافا للبناتادبيزهراء عباس محسن حسن195018132022107062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0اعدادية صفية للبناتادبيحنين حامد كريم محمد195019142022075060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0اعدادية االخالص للبناتادبينور الهدى فارس خليل مراد195020112022112146
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيهبة هللا حميد جسام محمد195021142022099099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيعباس باسم حزام حسن195022132021007026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0ثانوية الحكمة للبناتادبيزينب عقيل عبد الحسن سلمان195023102022107027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيجعفر محمد ياسين حسين195024142021038027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0ثانوية الزهور للبناتادبيحنان يعسوب الدين ناجي كريم195025112022078013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0ثانوية الصديق للبنينادبيماهر محمد مانع محمود195026122021023030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيمحمد إبراهيم محمود عبد هللا195027232021001056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمحمد عبد الرزاق حسن هاشم195028152021006103

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0اعدادية الفراتين للبنينادبيعبد الرحمن ليث ضاري نجم195029132021042043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0الخارجيونادبيحسن لؤي خليل ابراهيم195030132021400023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمقتدر سالم محسن حافظ195031132021026086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0ثانوية الفسطاط للبنينادبيعبد الرحمن اياد عبد الكريم رشيد195032132021033007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيعمر محمود سعدي رجب195033102021205097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمة صكبان حسوني ثويني195034132022122031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0ثانوية البراق المختلطةادبيسحر زيدان خلف اسود195035122022177007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيريم رحيم عيسى كاصد195036142022115026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0اعداية المعراج للبناتادبيشهد كريم مخلف تركي195037102022113045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيضحى داود حسين حمه خان195038212022179040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0اعدادية الشعب للبناتادبيشهد علي خلف كاظم195039132022098110

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبياحمد حمزة حسوني عبد هللا195040122021047006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0اعدادية االعظمية للبناتادبيدانيه وعد علي عبد195041132022073041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيهدى ستار عباس يوسف195042132022105054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعباس عبد المحسن هزل محسن195043152021006061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0ثانوية الرائد للبنينادبيطه عبد الرزاق عبد الوهاب سلمان195044102021001017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيعطيه حسن علي عباس195045112022104055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيأيه عصام اسماعيل سعيد195046142022071007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0اعدادية عدن للبناتادبيحوراء سرحان شناوه عبيس195047132022106026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيديار نجم عبد حسين195048132022093028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0اعدادية البلديات للبنينادبيياسر كمال جاسم محمد195049142021037250

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيياسمين حازم امين محسن195050112022104073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيحيدره محمد رشيد كريم195051152021072081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0اعدادية االعظمية للبناتادبيبراق باسل مجيد حسين195052132022073017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد صدام محمد علي195053132021017097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0اعدادية النهروان للبنينادبيعلي مهدي داخل رضا195054152021020097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0اعدادية الرشد للبناتادبييقين حسن ابراهيم عليوي195055132022109048

صفحة ٥٥٧٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0اعدادية زينب للبناتادبيزهراء منير مالك حسين195056142022110074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0ثانوية النعمان للبناتادبيمريم عبد القادر عباس عبد القادر195057132022102018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0ثانوية االالء للبناتادبيزينه منصور عبد عباس195058112022130010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0اعدادية الرافدين للبنينادبيباقر ماجد حميد رحمه195059152021001015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0اعدادية التسامح للبناتادبيهاجر قحطان عدنان عباس195060142022076132

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبييوسف شاكر درويش سيد195061142021008105

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0اعدادية الكرخ للبناتادبيايه احمد عبد الواحد جبار195062102022076006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعبد المغيث كريم شنيشل روحي195063122021047083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0اعدادية سما بسماية للبناتادبينور الهدى عدنان كاظم محمد195064142022193041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0اعدادية الماثر للبناتادبيزهراء ماجد حامد هامش195065152022051067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيكرار حيدر شعبان لطيف195066142021038112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمصطفى خشين خضير جبر195067112021180155

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينادبيحيدر جبار محمد فرج195068262021200018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينسرين كاظم كريم خنجر195069112022076112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0اعدادية الشعب للبناتادبيرواء اسكندر كاظم كاطع195070132022098060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0اعدادية زها حديد للبناتادبياسراء حاتم فاضل ناصر195071132022130002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0اعدادية مندلي للبنينادبيصادق عدنان هادي شبلي195072212021034022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيمحمد كامل مطشر جابر195073152021075118

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0اعدادية التسامح للبناتادبيرسل كريم حميد عباس195074142022076045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمرتضى موفق جواد كاظم195075142021009061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيعباس محمد حسن محمد ابراهيم محمد حسن195076142021005033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيسجاد ظافر باقي كاظم195077132021031012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيحسين جالل كامل ناجي195078132021007011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيكرار إسماعيل حمود عباس195079132021012092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيحسين ناصر عيدان زبير195080112021180043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0اعدادية الشيماء للبناتادبيرقيه حسين حميد مطنش195081122022098025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيمصطفى ناصر موزان محمد195082152021072228

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتادبيمريم وسام جاسم عبد195083142022224026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0ثانوية فدك للبناتادبيبنين قحطان غايب خضير195084142022070019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0ثانوية طيبة للبناتادبيبنين محمد بخيت لفته195085132022116007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0اعدادية جرير للبناتادبيمريم مشتاق طالب مهدي195086122022089054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبينور علي حسين جعاتي195087132022093124

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبينور قادر نجم عبد هللا195088142022222098

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0اعدادية االعظمية للبناتادبينور الهدى عمر زهير حميد195089132022073122

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0ثانوية المهيمن المختلطةادبيحامد علي عدنان محمود195090212021239004
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمؤمل عبد هللا كريم نافل195091142021019140

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0اعدادية السياب للبنينادبيعباس ضامر ناصر مشعل195092262021045039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0ثانوية الزوراء للبنينادبيفواز سامي عباس سلمان195093142021001023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0اعدادية االسراء للبنينادبيمحمد عماد مهاوش فليح195094102021011045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0ثانوية اسوان المسائية للبناتادبيرؤى صالح الدين حسن شنون195095102022221018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيمرتضى عباس حسان دواس195096152021072208

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيحوراء سالم هادي عاتي195097112022089020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0اعدادية البتول للبناتادبيايه علي محمد جابر195098112022072021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيمصطفى عمر عبد الواحد عزاوي195099112021033069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيسماء ثائر حسن جاسم195100122022110019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0ثانوية الصقر المسائية للبنينادبيمحمد علي ضاحي نصيف195101102021208031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0ثانوية الشمائل للبناتادبيرسل فؤاد عبد الكاظم جوده195102142022109016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0ثانوية البيادر للبنينادبيوليد خالد عبد الكريم بندر195103192021094017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمهيمن حسن حسب لطيف195104122021047180

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيحسين فهمي زكي كيطان195105132021034038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء عبد الكريم كاظم كزار195106122022134069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0اعدادية الرافدين للبنينادبيحيدر جواد كاظم شاطي195107152021001042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيهاجر كاظم جعفر مولى195108142022095075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيعلي سلمان ناهي عياده195109142021211054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0اعدادية السويس للبنينادبيسامر احمد صالح سهو195110132021006032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيساره ليث عبد الصاحب جبر195111122022087039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0اعدادية الكسائي للبنينادبيمحمد يحيى عبد الجليل علي195112262021037031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0ثانوية حطين للبناتادبيخديجة النور حسين جاسم محمود195113142022068011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء احمد جواد جاسم195114122022092034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0ثانوية االقصى للبنينادبيحسين احمد نافع عبد هللا195115132021028008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0ثانوية عدن للبناتادبييقين نجم حسين عبد العباس195116112022094100

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبياسماء جهاد مطشر عبود195117152022049003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0مدارس المتنبي االهلية في تركيا - بولوادبيمالك احمد حيدر عسكر195118132022221003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيسماح ثامر محمود حسون195119132022112025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0ثانوية الصفاء للبنينادبيحسين منصور موسى الفت195120142021167013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمؤمل ستار جبر محمد195121142021048081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية العراقي للبنينادبيفضل عباس علي جاسم195122102021005054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية االنصار للبنينادبيحسين سالم اسماعيل حسن195123132021003015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية النجاح للبنينادبياحمد سالم مهدي عطوان195124142021027008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية االنتصار للبناتادبيدانيه هيثم شهاب احمد195125132022091024
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية المسرة للبناتادبيابتهال موسى خلف حسون195126152022041002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيضحى عنيد عريمش عكله195127142022222068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء محمد جلوب عذاب195128112022112068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0ثانوية الرشيد للبناتادبييسر خالد داود سلمان195129132022096036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية المثنى للبنينادبيعلي احمد خميس حارس195130102021022065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعباس فاضل خلف حنش195131152021003058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية البلد االمين للبنينادبياسماعيل نجاح اسماعيل حمد195132112021033012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيمريم معن دالل علوان195133132022112035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيزيد كريم عطيه شويري195134132021012043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية االنتصار للبناتادبيسجور كاظم محمد حسن فاضل195135132022091056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0الخارجياتادبيزهراء كريم فؤاد عباس195136152022401064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية الفاروق للبنينادبيمجتبى وسام كريم حسين195137132021014063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتادبينبأ جاسم سفنديار كمر195138142022147008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيعلي امجد جاسم غازي195139132021025039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي الكرار كاظم عليوي محيسن195140152021007142

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيساره كريم مانع راشد195141142022115045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0ثانوية فدك للبناتادبيرقيه ستار جبار شمخي195142142022070042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبيفاطمة سعد محسن عليوي195143142022221025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0ثانوية الشمائل للبناتادبيسارة محمد يونس كطيف195144142022109037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمه كاظم حسن محيسن195145142022133067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية البطولة للبناتادبيحنان عزيز نصر ابراهيم195146102022110038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيسجاد حسين خالد حسين195147122021003037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية القدس للبنينادبيمحمد هادي حمد عبيد195148102021014055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0الخارجياتادبيايه حسن خالوي منصور195149152022401021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية االسراء للبنينادبيعمر نصيف جاسم محمد195150102021011039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيرسول علي شيري علي195151132021034050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيعلي عبد الكريم جهاد عبد الجبار195152112021202043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية المركزية للبناتادبيسجى محمد طه عباس195153132022119020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبينورة سالم جاسم حسن195154142022092057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعلي سعد علي حمد195155132021004060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمؤمل بشار غزال جالي195156142021174070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية االعظمية للبنينادبيابراهيم جبار ستوري مهدي195157132021001008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية الخضراء للبنينادبيايهاب راشد سمير علي195158102021013012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية الوركاء للبنينادبيامير علي دريعم عبود195159112021027012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية العراقي للبنينادبييوسف اياد صادق حميد195160102021005080
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0ثانوية المعرفة للبناتادبيسما منظر عمران دلف195161112022133026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية العراق للبنينادبيمرتضى سعد حسن خلف195162122021009274

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيعباس حسين فليح عطيه195163152021074064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية االعظمية للبنينادبياحمد عبيد محمد صلبي195164132021001016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيسجى محمد هادي اسحاك195165122022100018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية التضحية للبناتادبينسرين حسن عيدان رحيمه195166122022091040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية حماة للبناتادبيميالد عدنان سعيد مهبش195167112022084147

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيغادة ناصر سفر مجيد195168112022087016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين علي جابر مارد195169152021009046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية البراق للبنينادبيعقيل قاسم كاظم حسين195170152021002095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية الشعب للبناتادبيآيه عمار موسى جحالي195171132022098002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد احسان عمران عبد الحسين195172152021007203

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية التقى للبناتادبيبراء حازم مجهول صغير195173112022071020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية االمين للبنينادبيسيف قصي عبد سالم195174102021018006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية المتنبي للبنينادبيابراهيم خضير علوان امين195175132021017007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء جبر حمادي خاجي195176132022094022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية السياب للبنينادبيباقر رياض سرحان كاظم195177112021028019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية االمال للبناتادبيالهام حميد خلف عبد هللا195178112022070003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعلي كامل محمد فرج195179142021030079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0ثانوية الكرامة للبنينادبيصاحب عالء حسن علي195180122021019010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبياحمد فائز عبد الكريم محمد195181142021038013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0ثانوية دار السالم للبنينادبييوسف ناصر دخيل حمادي195182102021066056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيزهراء حسن هادي جاسم195183122022110015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيعذراء قاسم راضي دفار195184122022231043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيحسين ماجد ناجي عبد195185142021026033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية قباء للبنينادبياحمد شاكر محمود فرج195186152021010003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0ثانوية الكوثر للبناتادبيشهد سعدون مجمان كاظم195187132022122023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية الرافدين للبنينادبيأمين كريم عبد العباس عبد الحسين195188102021009001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعباس سليم جاسم وشاله195189262021025041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية السياب للبنينادبيسجاد اسماعيل مجر رسن195190132021030010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية االعظمية للبنينادبيفهد سرمد رعد ابراهيم195191132021001093

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيرشا كامل جعفر عبد الرحمن195192142022095020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمرتضى فيصل عوض مطرب195193142021038142

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0ثانوية عدن للبناتادبيرسل حسن عباس حسين195194112022094029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية الهدى للبناتادبيشيماء احمد عادي احمد195195122022106025
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعباس علي شايع كاطع195196152021007129

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنينادبيعبد هللا ماجد صالح كريم195197132021054007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيحوراء سعد بالسم فرهود195198152022048031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيفاطمة عباس كاظم جاسم195199152022080104

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0ثانوية الزهراء للبناتادبيمريم مؤيد عبد الحافظ محسن195200132022097032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية المتنبي للبنينادبيابراهيم نجم عبد هللا محيسن195201102021027002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية التقى للبناتادبيبدور غسان مردان غانم195202112022071019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينادبيرضا حسن جوده موسى195203112021201018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية النجاة للبناتادبيعذراء جاسم عبد الرضا علي195204152022042053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية القناة للبناتادبيهديل عباس عبد الحميد هايس195205132022072045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيعلي احمد بجاي عبد هللا195206122021200073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية الروافد للبنينادبيحسين رزاق حميد هويدي195207112021025011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0الخارجيونادبيزين العابدين رياض محسن جاسم195208142021400095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0ثانوية الصفاء للبنينادبيصالح احمد علي عيدان195209142021167019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيزين العابدين شاكر محمود ابراهيم195210112021059029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية بغداد للبناتادبيود رائد مطشر طاهر195211132022070082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0ثانوية بغداد األهلية للبناتادبيجنات عقيل فاضل كريم195212112022107004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0ثانوية االخالص للبناتادبينور الهدى طالب كريم عبد الحسن195213122022099075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0ثانوية االعتدال للبناتادبيزينب امير عباس حاتم195214132022077030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيابتهال فاضل رسن حسن195215152022048001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيفاطمه ستار بدر برجيل195216132022111083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية العامرية للبناتادبينور محسن علي محمد195217102022118059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد محمد كاطع خلف195218152021009008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمصطفى ابراهيم مالك فلحي195219132021009135

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0إعدادية المروج للبنينادبيحيدر غالب طه خلف195220142021013035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعبد هللا رحمان محمد عباس195221102021160025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيآيات رحيم كاظم جاسم195222142022134002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية العزة للبناتادبيرقية مصطفى موسى جعفر195223122022118020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبياديان محمد عبد الحسين موسى195224142022115004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيكرار جاسم مطر صالح195225142021038110

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية المصطفى للبنينادبيجعفر رحيم كاظم فنجان195226152021009024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعثمان لؤي عاد علي195227102021027050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيسجاد عبد عبد الواحد لوله195228142021208063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية البراق للبنينادبيمؤمل علي خشان سكر195229152021002140

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيعباس ياسين حسين محمد195230112021203108
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية المتنبي للبنينادبيحيدر رياض جمعه حسين195231132021017041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية الرباب للبناتادبيتبارك رياض حمد عبد195232122022125025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0ثانوية الزهور للبناتادبيماريا رعد علوان حسين195233112022078037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0ثانوية الوفاق للبناتادبيهاجر عبد الكريم حاتم طاهر195234122022103055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيمروه جعفر حسين جباره195235152022045079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيمريم عالوي كاظم محيسن195236152022055071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمحمد عمار عبد الواحد عابدين195237132021009122

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية الفداء للبناتادبيهبه مصطفى صبر عمران195238142022100118

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيايمن قصي جمعه ريس195239112021011012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينادبيعلي غالب عباس جعفر195240192021340062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيساره حسين رحيم سريح195241112022099031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيسيف عالء جبر داخل195242142021008045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0ثانوية الرائد للبنينادبيامير رحيم جواد عباس195243102021001005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0ثانوية المأمون للبناتادبيايه سعدي علي سالم195244102022116001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد فائز حميد مجيد195245142021038135

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيسجاد حاتم لعيبي سلمان195246142021003056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسام رعد سلمان داود195247142021038029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد كريم عبد عجل195248122021009266

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية الفكر للبناتادبيهدى محمد كاظم عليوي195249152022056082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0ثانوية الشمائل للبناتادبيشهد هيثم عبد احمد195250142022109044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيايه تحسين علي معيبد195251152022055007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية الوركاء للبنينادبيابراهيم مالك عريبي باهض195252112021027001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيزيد احسان حميد طه195253102021015033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعلي عامر علي لفته195254112021180106

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0ثانوية سامراء للبنينادبيمحمد نعيم عبد منخي195255142021031073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية المعراج للبنينادبينورالدين شكر محمود محمد195256112021024051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد معد سليم محسن195257152021001129

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية الكرامة للبناتادبيزهراء نزار علي محمود195258132022101037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0ثانوية عمر المختار للبنينادبياحمد عصام حسن علي195259102021004003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيعلي عماد مولود مجيد195260132021025044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0ثانوية الريف للبنينادبيعبد العزيز طه محمد محمود195261122021029018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبينيران سعد خلف سايب195262152022080130

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيقبيس حيدر عباس عبد195263142021169036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية المركزية للبناتادبينور ابراهيم خليل خلف195264132022119033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد الجواد اجواد عبد الكاظم جمعه195265122021009238
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية السويس للبنينادبيعبد هللا ليث سعدي صالح195266132021006055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسكينه نجم يد هللا الياس195267112022076073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية طه للبنينادبيعلي جاسم زاير نمر195268142021177096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء احمد زاجي علي195269122022134057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيسجاد علي فالح نعمة195270142021045025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية الفاروق للبناتادبيرقيه حسن علي محمد195271102022119012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمحمد حسين فرحان سلمان195272132021009113

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0ثانوية الوثبة للبناتادبيزهراء علي عدنان نوري195273102022105007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيزينب احمد رحمن غيدان195274142022071037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0الخارجياتادبينور الهدى علي عبد الحسين سريح195275272022401131

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد عباس لطيف محمود195276132021017010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتادبينرجس هادي سيد رحيم195277142022147009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0ثانوية الفردوس للبناتادبيربى سرمد محمد رميض195278102022090013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيمحمد حسن جبار صالح كطب195279142021205131

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0ثانوية ذي قار للبناتادبيمريم صالح جاسم مرهون195280182022233027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيرقيه يوسف جاسم محمد195281152022048038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد احمد جبار حسن195282212021077133

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0ثانوية البارئ للبناتادبيايه عدي احمد ابراهيم195283112022119004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيزهراء محمد قحطان عباس195284102022099019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء عبد هللا دويج راضي195285142022073048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبييوسف احمد علي داخل195286112021180181

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0ثانوية العلوم للبنينادبيطه يعكوب يوسف ناصر195287132021052006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0اعدادية النهروان للبنينادبياحمد عبد الزهرة فرج كطن195288152021020003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0اعدادية البلديات للبنينادبيقاسم عماد حمزه علي195289142021037171

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيمروه علي حسين سلمان195290112022076102

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0ثانوية بغداد العلم االهلية للبنينادبياحمد جاسم محمد مهدي195291132021053002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد صادق كاظم مراح مطرود195292152021007218

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0اعدادية الخضراء للبنينادبيعز الدين حسن فالح حسن195293102021013037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0اعدادية الفرح للبناتادبينبأ عالء حسين عليوي195294142022125031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيطه ساجد سعود محمد195295132021024055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0اعدادية عائشة للبناتادبيزهراء فاضل ارحيم حمادي195296142022074043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0اعدادية ام القرى للبناتادبيجيهان سالم حسين علي195297142022079032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعلي عالء عبد الصاحب قاسم195298132021009091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0اعدادية النورين للبنينادبيفاروق عمر ابراهيم محمد195299142021004047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيكرار مؤيد جمعه شلش195300132021024092

صفحة ٥٥٨٠ من ٦١٩٥
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبياسراء رعد عبد ياسين195301102022106004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيفاطمة الزهراء عبد االمين طارش فرحان195302112022061035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0ثانوية الزهور للبناتادبيهاجر عالء علي خليل195303112022078043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0ثانوية الزهور للبناتادبيرؤى عبد هللا جبار شلبه195304112022078014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيعلي عالء حسين عباس195305122021003078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0ثانوية الحكمة للبناتادبيحوراء علي كاظم حمادي195306102022107017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0ثانوية العلوم للبنينادبيمرتضى شاكر شاري دنينه195307132021052013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيأحمد حافظ صالح علي195308132021004004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيزينب محمد جاسم حسين195309132022093052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0ثانوية الشجعان للبنينادبيعلي محي كريم كاظم195310262021176056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0ثانوية المهيمن المختلطةادبيسجاد حيدر حميد عيسى195311212021239009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية الداودي للبنينادبيسعود عبد القادر عبد الرزاق عبد الرحمن195312102021029012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0ثانوية الخنساء للبناتادبيديمه انمار عبد حريب195313142022107011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية الثقلين للبنينادبيليث عماد اسماعيل رشيد195314122021048098

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي عبد الكريم صاحب حميد195315132021045060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيمقداد عماد عمران موسى195316132021253050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيمريم عدنان سلمان علي195317152022046076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمنتظر عماد خلف حسن195318142021019192

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد الرحمن ارشد علي حسن195319102021027030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيحسان عبد االمير محمد عبد االمير195320102021015016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيموسى حسين عالوي شنيشل195321142021174096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية االخالص للبناتادبيفضاء مرتضى جعفر مهدي195322112022112128

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0ثانوية السياب للبناتادبيمنار فؤاد عبد المنعم خضير195323102022077036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبييوسف احمد محسن خلف195324152021003115

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0الخارجياتادبيحوراء نجم عبد الحسين سادر195325112022401049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية االسراء للبنينادبياحمد محمد احمد حسين195326102021011007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين علي رهيف صالح195327152021007076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعلي طالب حنون موحي195328122021202140

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيمحمود اسماعيل محميد حسن195329192021041026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية الصفا للبنينادبيمحمد اياد ابراهيم عبد195330132021029058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية الفردوس للبناتادبيمريم عادل رحيم ثامر195331132022118119

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيرسول عبد الجبار عوفي رحيمه195332152021006037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيمحمد احمد عبد طه195333122021017028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0ثانوية مؤتة للبناتادبيفاطمه شاكر حمود كاظم195334112022116026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمصطفى جواد كاظم عجيل195335132021026078
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0ثانوية السياب للبناتادبيجنات هاني ابراهيم عاشور195336102022077008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0الخارجياتادبياثير عوده زيدان شهد195337102022401004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0الخارجيونادبيعباس احمد خلف ذهب195338132021400054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيتقى اسعد مزهر موزان195339152022053009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية الفراتين للبنينادبياحمد عبد الرحمن كريم حسن195340132021042006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0الثانوية المعينية للبنينادبيعبد هللا محمد محسن شنيتر195341112021022029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيزهراء أياد حبيب ابراهيم195342142022134036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيلطف هللا خالد حمود جاسم195343152021007191

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0ثانوية تبوك للبناتادبينهى حبيب ابراهيم مطر195344112022102054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية االعظمية للبنينادبيطه محمد طارق طالب195345132021001049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيحيدر عدنان جاسم سلمان195346132021007016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيايه حيدر طارق حسن195347122022102016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0ثانوية وهران للبناتادبياسماء رمضان عبد الزهرة 195348112022115026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية الرافدين للبنينادبيحسن كاظم متيعب جبر195349152021001022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحيدر علي عبد سدخان195350152021018035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية قتيبة للبنينادبيسجاد باسم محسن عساف195351152021004025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0ثانوية ام البنين للبناتادبيايه عالء حسين محمود195352132022080008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيمحمد عبد الجبار كاظم حمادي195353102021200129

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمحمد علي جاسم نايل195354142021015102

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية صالح الدين للبنينادبييوسف مهدي عبد سلمان195355132021008162

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب سمير عاتي شناوة195356112022076062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0ثانوية االسوار للبناتادبيساره خالد جخيور فضاله195357132022076027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية العامرية للبناتادبيهاجر غزوان ناصر حسون195358102022118061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيصالح صالح هادي محسن195359132021008073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية صفية للبناتادبيمروة كريم مساعد رحيل195360142022075204

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسين محمد حميدي حسين195361152021008050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمهدي غسان علي ولي195362122021048122

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيحسن سعد عباس حليفي195363142021009012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيمرتضى سالم اسماعيل خضر195364132021015055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0ثانوية المعالي للبناتادبيهدير فالح مهدي علي195365142022127072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعطاف قحطان عدنان عبد الرحيم195366112021011053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيحيدر ضياء عبد الحسين عكلة195367142021020017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0ثانوية جابر بن حيان االهلية للبنينادبيعبد هللا يوسف جبار نفل195368142021180006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيعلي خلف جاسم عطيه195369112021017053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيفاضل حسن حياوي حسن195370152021015084
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0ثانوية ارض العجائب االهلية للبنينادبيمهند رافد محي توفيق195371102021064006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزهراء عباس خماس خلف195372152022050039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيساالر ياسر جمعه دنهاش195373192022201012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيعباس عبد كاطع طاهر195374152021015064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيعباس صفاء شهيد عبد الحسن195375142021211042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0ثانوية الرباط للبناتادبيبنين ناهض خايف عليان195376112022121018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيحسين محمد محرم صخيل195377132021024030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية السياب للبنينادبيحيدر قحطان فاخر يالس195378112021028040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية العامل للبنينادبيمصطفى محمد كاظم محمد195379112021015083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيحوراء امين عبد هللا ابو كذيله195380142022222022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية البراق للبنينادبيفضل عباس جاسم سعد195381152021002130

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيرضا محمد زيدان سالم195382152021007093

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيحسين بهجت جاسم علوان195383132021034031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعادل ستار عبد الجبار فرج195384112021180070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيامنه عدنان مظلوم كاظم195385112022104009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحسين يوسف علي حسين195386132021012034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد ماجد كريم كباشي195387142021026107

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبييوسف احمد يونس كاظم195388112021053120

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية سيناء للبنينادبيعبد هللا كامل خليل ابراهيم195389132021019020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيروز ضيغم بديع غالم  حسين195390122022117013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمحمد عباس علي ديوان195391122021003102

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيزهراء حيدر زهير بطي195392122022117014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيتبارك اكرم سلمان نجم195393122022117006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيحسين صباح خلف صخيل195394122021044023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيمرتضى عبد الكريم حيال حسن195395142021208155

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0ثانوية أرض الرافدين االهلية للبنينادبيكرار حيدر صفاء حنتوش195396142021059005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية البشير للبنينادبيمصطفى عبد الحسين جسام لزام195397142021036112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم راضي جاسم محسن195398132022094063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية االخالص للبناتادبينورس جاسم محمد ناصر195399112022112153

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0ثانوية المناهل للبناتادبينرجس خالد عزيز جعفر195400132022126041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيحوراء محمد محسن حمد195401112022136024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسين رحيم عليوي عاشور195402142021038040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية البطولة للبناتادبينبأ قادر هادي ابراهيم195403102022110113

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية السويس للبنينادبيمحمد سعدون شاكر مجيد195404132021006077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية جرير للبناتادبيحوراء عبد الرضا سلمان نعمه195405122022089016
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0الخارجياتادبيريتا خالص ايليا جرجس195406142022401085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيحنين حمود جاسم محمد195407112022068015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيتبارك مالك عبد علي حسن195408112022136014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيكاظم حسب هللا عاشور سندان195409132021004069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية الماثر للبناتادبيبتول وليد عيدان عبد195410152022051025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيعبد العزيز ياسر عبد كاظم195411122021017018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيعلي عصام مكي نجم195412102021205088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية العراق للبنينادبيفراس حسن هادي كريم195413122021009206

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0الخارجياتادبيرندة صفاء عبد جبر195414112022401077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي قحطان حميد كاظم195415142021024192

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية الخمائل للبناتادبيحوراء باسل عباس عبد195416122022127014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيهديل خالد حسين مزعل195417152022049090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0ثانوية االميرات االهلية للبناتادبيزينب ممتاز قاسم السيد195418142022300003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيمصطفى محمد جاسم حمادي195419112021189122

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية االمام علي للبنينادبيحسن المجتبى جاسم نعمه عبد الحسين195420122021005013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيضحى احمد عبد الستار احمد195421142022222067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0ثانوية البتول للبنات-الوقف الشيعيادبيتقى مؤيد جاسم جواد195422132022115004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيحسن سعد رضا مهدي195423122021170012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0الخارجياتادبيصابرين علي نجم عبد حسين195424122022401095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية الزوراء للبنينادبيمنتظر قصي صادق موسى195425122021006015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية النجاح للبنينادبيعلي غني محمد شري195426142021027098

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي كامل جاسم خلف195427152021006080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية السياب للبنينادبيكمال الدين خضير عباس محسن195428112021028101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0ثانوية الخنساء للبناتادبيزينب حسين محمود عبد الكاظم195429142022107020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيضحى عامر شاكر حمزه195430112022104050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيمصطفى رياض قاسم عبود195431152021015116

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيجعفر محمد ارحيمة صدام195432122021047024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0ثانوية المعالي للبناتادبيزينب عادل حسين هندي195433142022127031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيمحمد رافد عبد القادر مجيد195434152021015099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0ثانوية الكوثر للبناتادبيفاطمه الزهراء حسن هاشم مزيد195435132022122032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0ثانوية سومر للبناتادبيمريم وسام سامي سالم195436142022072092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0ثانوية سومر للبناتادبيرواء حيدر فاضل محسن195437142022072031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية الخطيب للبنينادبيسجاد حافظ عليوي فرحان195438122021034046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0ثانوية ابن الرازي االهلية للبنينادبيسراج الدين صالح محمد صالح195439142021168002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيحسين نجم عبد سلمان195440142021020014
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0ثانوية البالد للبنينادبيعباس خضير عباس عطيه195441122021008011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0ثانوية زيونة المسائية للبنينادبيليث رشيد جنت عبود195442142021209040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0ثانوية المسك للبناتادبيساره احمد سعيد حسين195443142022119028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبياحمد نصيف جاسم حطحوط195444142021019017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيابراهيم عبد الرحمن عدنان شرهان195445142021200003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0الخارجياتادبيدعاء كريم علي شنيار195446122022401042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينب جمعه نعمه مطرود195447152022048055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمحمد ياس خضير زبار195448142021026108

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0اعدادية الزوراء للبنينادبيسجاد علي فائق غني195449122021006007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين راضي موسى جبر195450152021007061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0اعدادية صفية للبناتادبيزهراء باسم كاظم عباس195451142022075101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0اعدادية االسراء للبنينادبيمهند خالد غازي حسين195452102021011051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0ثانوية حطين للبناتادبيايالف ماجد سلمان سرحان195453142022068006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبياحمد جمال فخري فاضل195454132021015001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0اعدادية المهج للبناتادبيزهراء احمد كامل غانم195455142022102032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0اعدادية التسامح للبناتادبيفاطمه رعد محمد موسى195456142022076100

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيسجاد فارس جواد مسير195457132021012048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء محمود غاسي حمد195458122022098037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0اعدادية قتيبة للبنينادبيمهدي كريم عبد ذرب195459152021004065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعزام شهاب أحمد إبراهيم195460132021004055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي فرحان لفته يوسف195461142021026078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0اعدادية الفردوس للبناتادبيايه علي سيد حسن195462132022118008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0اعدادية العامرية للبناتادبيتبارك حسين علي حمادي195463102022118007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمنتظر رائد سلمان جوامير195464112021009113

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرقيه حازم انس عباس195465122022092030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء حارث سليم عباس195466132022080036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعلي عصام مهدي حسن195467142021019115

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية بغداد للبناتادبيميس احمد جواد عباس195468102022117037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنينادبيامير ميثم عبد الرزاق عبد195469132021054003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيمرتضى محمد حسن شاه محمد195470152021015111

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية االنتصار للبناتادبيتبارك محمد مهدي عبود195471132022091015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0ثانوية دجلة للبناتادبيرفل هادي محمد عباس195472102022095033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيزينب اياد شالكه اصالن195473142022071038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيلينا سالم عباس علوان195474132022281048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد رعد ابراهيم سعيد195475142021038128
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية العقيلة للبناتادبيمالك سامي مخيلف سيد195476152022040113

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحيدر حسن حلو كطامي195477152021008056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0ثانوية االقصى للبنينادبيحسين علي قاسم محمد195478132021028010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية حطين للبناتادبيمريم علي محمد مامه195479132022103066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد حيدر رعد مطر195480152021001004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية البينات للبناتادبيزينب عزيز يوسف راضي195481212022116014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0ثانوية الزهور للبناتادبيطيبه يعكوب احمد محمد195482112022078034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحيدر صادق حسن غانم195483122021047053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية الشماسية للبنينادبيابو الحسن ياسر رشاد عبد الخالق195484132021023002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي صاحب وهيب علي195485142021049052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية االعظمية للبناتادبيمريم زهير صالح علي195486132022073106

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية البسالة للبناتادبيسرى كريم قاسم شالكي195487132022092041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيمصطفى موفق احمد حسين195488132021253048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية العقيلة للبناتادبيزهراء عالء كاظم عبيد195489152022040051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية الرميلة للبناتادبيبراء رعد وداي مجذاب195490152022044007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية العراق للبنينادبيمنتظر مدلول ثامر عناد195491122021009304

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية طه للبنينادبيكرار كريم علوان طاهر195492142021177130

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيجعفر جبار عباس عبد195493142021210014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية العراقي للبنينادبيعبد الكريم جاسم كريم عريبي195494102021005032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيكرار رعد جبر صنيهر195495142021018079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمصطفى احمد خليف حسن195496152021017134

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية النجاح للبنينادبيسجاد اسماعيل صاحب مسلم195497142021027050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0ثانوية معصومة للبناتادبياسيل حميد عناد رشيد195498142022113003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية المثنى للبنينادبياحمد عباس فياض نايف195499102021022014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية الماثر للبناتادبيفاطمة عباس عامل ساير195500152022051106

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية الداخلية للبنينادبياحمد هيثم جبار عابدين195501102021033007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيمينا عمر فاضل محمد195502112022111047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيعلي رضا جابر معتوق إسماعيل195503122021003071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبييوسف سعد احمد جاسم195504192021101060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيزهراء عدنان احمد عبيد195505152022054043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسالم عبد الواحد كريم عاصي195506152021007116

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيالحسين جميل عباس سلطان195507132021007007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيسيف ربيع عبد محمد195508152021075059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعلي حمزه عبد علي عبيد195509262021025050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيذو الفقار علي كريم موسى195510132021008058
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0اعدادية العراقي للبنينادبيعلي صفاء جهاد عبد هللا195511102021005046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0اعدادية اجنادين للبناتادبيهدى عمار محمد فاضل195512102022120068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزينب عالء محسن مانع195513142022115042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0اعدادية الرافدين للبنينادبييوسف زهير رحيم مهوس195514152021001152

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0اعدادية المستقبل للبناتادبيسجى يوسف شريف فيصل195515112022101033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب عمار علي منصور195516122022134082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0ثانوية الزوراء للبنينادبيسامر خلدون غني عباس195517142021001013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبياحمد طاهر علي خان مامه خان195518152021017009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0ثانوية النيل المسائية للبنينادبيعز الدين ليث قاسم هاشم195519112021206034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0اعدادية االخالص للبناتادبيسجى عماد موسى عبود195520112022112090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0ثانوية المعرفة للبناتادبيغدير عدنان صدام دايخ195521142022106022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0الخارجيونادبياحمد عباس حسين حسن195522112021400006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0ثانوية العقيدة للبناتادبيصفا رائق ناطق محمد علي195523112022074040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0اعدادية صفية للبناتادبيحوراء محمد عبد الحسين شغيث195524142022075070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0اعدادية الرشد للبناتادبيزهراء ياسين شهاب احمد195525132022109017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعبد هللا يونس مكطوف ساير195526142021003081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0اعدادية الزوراء للبنينادبيضياء علي ضياء صالح195527122021006008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب عبد الكريم خضير كاظم195528132022105021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0اعدادية يافا للبناتادبيامنه سالم شاوي معتوك195529132022107015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيهاجر حسين غانم بدن195530122022231060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0ثانوية الزوراء للبنينادبيعبد هللا نجم الدين عبد هللا امين195531142021001018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0ثانوية السياب للبناتادبيصفا محمد عبد هللا رمضان195532102022077024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0اعدادية السويس للبنينادبيامير محمد عبد هللا داود195533132021006014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيلمياء حيدر حسن كامل195534212022294060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمحمد تقي مازن حامد حسون195535132021011084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى طالب كاظم جبير195536142021024304

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0ثانوية العلوم للبنينادبيعلي فراس جبار لفته195537132021052010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية الشعب للبناتادبيزينب كريم كاظم عذاب195538132022098092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0ثانوية النبوغ للبناتادبيفاطمة ميثم عبد الباري طاهر195539102022098018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0ثانوية سامراء للبنينادبيعلي جبار حسين جعفر195540142021031051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية التسامح للبناتادبيدنيا رعد طالل وفر195541142022076036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيايه حسين علي داود195542142022099010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية االمل للبناتادبيساره نجيب ابراهيم شاكر195543142022144018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيديار عادل انور حسين195544112021009041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزينب سالم مجيد شرهان195545152022050048
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيسجاد صدام لفته طرير195546152021018043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيحسين سعيد جوده ناصر195547262021025018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية الوارثين للبنينادبيحسين مثنى صالح حمد195548152021013029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية االنتصار للبناتادبيسجى علي مطر ذياب195549132022091058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسين جمال خلف مريشد195550142021038038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0ثانوية كويه المختلطةادبيرسول سعد طالب عالوي195551312021007001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي عقيل حميد جرو195552122021009190

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية التعاون للبناتادبيعال احمد خضير عباس195553112022105048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين سعد مايخان قادر195554152021009037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه نعيم محسن جبر195555142022075196

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيغسق كرم قاسم عطية195556132022105030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيمصطفى سعد خزعل خماط195557152021072220

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية االسراء للبنينادبيعلي صدام ابراهيم حديد195558102021011033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0ثانوية التاجي للبنينادبيمصطفى محمود عطيه حمودي195559122021010031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية المهج للبناتادبيسنين وناس بدران دخيل195560142022102053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمحمد علي حميد جبار سلمان195561132021026067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيجعفر عبد الكريم هادي ابراهيم195562122021003012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيحسن جواد كاظم جواد195563132021015014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعبد هللا قاسم عبد الزهره عبد هللا195564142021024168

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0إعدادية النضال للبنينادبيعادل انور عبد محمد195565142021014022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0ثانوية االقصى للبنينادبيعقيل جميل هاشم علي195566132021028028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيسجاد خالد هادي مطلك195567142021015042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيمروة مثنى طالب علي195568132022110026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيرسل يوسف رشق أبراهيم195569152022046032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيجعفر الصادق جواد هاشم الزم195570122021202026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية البسالة للبناتادبيمريم كاظم فاخر رحمه195571132022092066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيامير احمد ساجد زغير195572132021008011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيأحمد خضير عبيد معيجل195573142021029002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيزينب فرحان هاتو جياد195574152022049051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيحوراء نبيل داخل انصير195575112022089021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية طه للبنينادبيمرتضى احمد عاصي حوشي195576142021177157

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيحسن زهير مسلم عقيل195577132021025006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيمرتضى ضياء شنشول سريح195578112021059080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية الفارابي للبنينادبيمصطفى حسن عباس الماس195579112021002033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمحمد الباقر ضياء قاسم صباح195580132021011081
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيحسنين علي صالح مهدي195581122021044019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية التقى للبناتادبيحنين منشد مصحب مهدي195582112022071026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيبان رحيم زايد ثابت195583132022111016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية الثقلين للبنينادبيفرحان سالم عبد شعالن195584122021048092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتادبيقمر بهجت محمد عباس195585132022088007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية الفداء للبناتادبيزهراء حيدر ستار جبار195586142022100038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعباس يسر زغير عداي195587142021024161

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغسق عقيل عزيز عباس195588122022134123

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية النصر للبناتادبيتقى صادق جواد علي195589122022112019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0ثانوية ام البنين للبناتادبيلينا هشام مندوب حسن195590132022080071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية الفردوس للبناتادبيضحى سعد نايف عبد الكريم195591132022118095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيضياء الدين احمد سيد محيبس195592152021006056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية االستقامة للبناتادبيزينب علي حسن سلمان195593152022058050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيسوالف شاكر حيدر صفر195594142022095042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية البسالة للبناتادبيزهراء صبري علي اكبر فرج195595132022092029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي عباس جبر سليم195596152021001084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتادبيزينب رياض عبد الستار جميل195597142022194003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيياسين رياض عبد هللا جعفر195598132021013039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0ثانوية الرشيد للبناتادبيمنار جعفر علي خضير195599132022096030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية االمال للبناتادبيميس قحطان جبار عبد195600112022070077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0ثانوية زبيدة للبناتادبياالء عامر سلمان جاسم195601142022082003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية االخالص للبناتادبيشهد تحسين علي مريوش195602112022112099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية ابابيل للبنينادبيعبد هللا عامر نعمه كاظم195603132021011058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية الفكر للبناتادبيطيبه هاني حسين حسون195604152022056057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيمالك علي عبد هللا علي195605112021033056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية الجمهورية للبناتادبينور الهدى عيسى كسوب حسن195606112022068068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية البلديات للبنينادبيحسين حمدان سالم محمد195607142021037049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيعبد الرحمن محمد نعمه ضيول195608122021044049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية النهروان للبنينادبيباقر جالل مخرب عبد الساده195609152021020008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية صالح الدين للبنينادبينور الحسين عبد الوهاب عبد الرزاق جهلول195610132021008153

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0الخارجياتادبيمريم محمد عبد العزيز مهدي195611122022401124

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية الثقلين للبنينادبياحمد حسنين هادي ناصر195612122021048001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبيضحى صباح نوري علي195613122022171007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيسجاد جبر سالم صالح195614152021008069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيعلي رافد ساجد علوان195615142021009037
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيمحمد عادل مهدي صالح195616142021200139

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0ثانوية االصالة للبناتادبيهدى حازم محمد جاسم195617112022083049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينور اكرم غضبان اسماعيل195618152022050103

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية الماثر للبناتادبيوجدان رحيم موات تعيب195619152022051144

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية السياب للبنينادبيمنير بشير خزعل راضي195620112021028137

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0ثانوية التألف للبناتادبينور الهدى محمود صابر صادق195621102022133059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيبراء رياض نعمه احمد195622142022139009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيامجد وعد جاسب جبار195623132021002009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية النجاة للبناتادبيسجى علي جبار نعمه195624152022042045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0ثانوية زبيدة للبناتادبيزهراء ابراهيم محمد غايب195625112022108042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد ماجد حميد رحمه195626152021001128

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية العقيلة للبناتادبيزهراء ثائر عبد الساده حيدر195627152022040042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية الفرح للبناتادبيشفاء محمد قاسم جرمط195628142022125018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيرويدة هاشم نايل علوان195629132022079018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي فليح خليف حامي195630142021028135

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية زينب للبناتادبيزهراء منير جاسم صيوان195631142022110073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية البطولة للبناتادبيمسره سمير برهان رشيد195632102022110104

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0ثانوية الفسطاط للبنينادبيعبد هللا علي عبد هللا صالح195633132021033008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0الخارجيونادبيعبد هللا حقي اسماعيل وفر195634112021400071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية البلديات للبنينادبيحسين طالب حمد مشالي195635142021037054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيكوثر نجم عبيد سعيد195636152022080110

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0ثانوية الهداية المختلطةادبيحسين حسن خزعل حميد195637212021262002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي كريم يونس كريم195638132021012083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمحمد عبادي كطن عواد195639142021045063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0ثانوية الصمود للبناتادبيام البنين جالل مرهج حسين195640142022101003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعبد هللا فالح حسن عوده195641192021101023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيسراج محمد سلمان شنو195642262021015040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية ابن سينا للبنينادبياحمد سامي حسين عباس195643112021017007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية الفكر للبناتادبيحوراء كاظم جوده فياض195644152022056024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0ثانوية العزة للبناتادبيزينب احمد جبار صالح195645112022060017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية المهج للبناتادبيمريم عبد القادر سعيد مجيد195646142022102088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية العراق للبنينادبيمنتظر مجيد سعيد حسن195647122021009303

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية البراق للبنينادبيغيث سعد احمد عطيوي195648152021002127

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء ياس خضير عباس195649152022046044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0ثانوية السعادة للبناتادبيمريم مؤيد ثابت خلف195650142022120045
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية البراق للبنينادبيحيدر خالد رحيم عنيد195651152021002053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0ثانوية االحرار للبنينادبيعبد الملك سلمان عبد هللا محمد195652112021051030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيحسين علي حسين ريكان195653152021072054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية الغزالية للبنينادبيجعفر جبار خلف عطب195654102021008016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية البراق للبنينادبيكرار هادي صكبان باقر195655152021002136

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية بغداد للبناتادبياسراء مهدي حسين سعودي195656102022117002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي محمد حسن دحام195657142021024196

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية الفاروق للبنينادبيمصطفى حمزه حميد مظلوم195658132021014082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية حطين للبناتادبيغدير جمال ناصر جلوب195659132022103054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية التقى للبناتادبيقمر عادل نعمان فرمان195660112022071086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية زينب للبناتادبياسراء محمد جاسم محمد195661142022110010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيطيبه عبد الرضا حسين سلمان195662142022095049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية صفية للبناتادبيبشرى ياسين مجيد جابر195663142022075031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينادبياحمد عبد السالم عبد الوهاب شاكر195664102021025003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسين عطيه زهراو غافل195665152021003028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه عبد الحسين كامل شري195666132022105034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيحوراء عماد كاظم عبد195667122022085010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيطيبة مجيد علي جوده195668152022046062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية شط العرب للبنينادبيسالم نصيف جاسم موسى195669132021045044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية الكرامة للبناتادبيفاطمه علي ناصر حسين195670142022111040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0ثانوية الشمائل للبناتادبيسوزان نجاح ابراهيم عبد195671142022109040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهره مبدر مزهر حسن195672112022076060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية البلديات للبنينادبياحمد نبيل ظافر رياح195673142021037019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية القطيف للبنينادبياحمد اياد صالل سرهيد195674262021041002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيدعاء عامر عبد الرسول فواز195675132022281019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية العقيلة للبناتادبيتبارك كريم عباس فاضل195676152022040021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيسفانه ضرغام مالك ابراهيم195677112022089045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية االستقامة للبناتادبيضحى عباس جاسم صحن195678152022058059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيتبارك عبد الجليل عبد المنعم عيىسى195679122022117008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية حطين للبناتادبيورود اياد فرعون داغر195680132022103076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنينادبياحمد حاتم كريم جبر195681132021054001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية المسرة للبناتادبيامنه طه حسن خلف195682152022041005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0الخارجياتادبيروال حيدر عبد الرزاق طه195683142022401084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية الرافدين للبنينادبيحسين مهدي جبر فهد195684152021001037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيحمزه سالم عبد هللا جويعد195685112021059023
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيروان حارث جاسم محمد195686142022222040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيبنين عالوي شبوط سعيد195687152022055013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0الخارجياتادبيايمان عامر محمد حسين195688122022401018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0ثانوية الحكمة للبناتادبيحنين عماد شاكر محمود195689102022107015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيكرار حسين خضيري لفته195690262021044040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية النهروان للبنينادبيحسين جمال كايد حسين195691152021020022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزهراء سعد ساجت جبار195692132022071038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية النهروان المسائية للبنينادبيسجاد عزيز ثامر دنان195693142021206029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية صنعاء للبنينادبيمحمد ابراهيم حنو ليلو195694232021011058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيحوراء جاسم جبار لفته195695142022071016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيميساء عبد الحسن سالم محيسن195696262022138023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيكاظم جواد كاظم خليفة195697142021026089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء شاكر محمود احمد195698122022127035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية الرشد للبناتادبيمريم مالك مزهر منجل195699132022109038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيحيدر عالوي فاخر عباس195700132021013010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعلي صباح عبد السادة كاظم195701142021045044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية الندى للبناتادبيزينة عبيد علي نايف195702142022302040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيكرار محمد رضا ناصر195703142021174069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية الكوثر للبناتادبيغفران صبر نايف حبيب195704262022083033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى سعيد عباس جاسم195705152021001141

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيهاله شاكر عاشور شلش195706152022054103

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية االالء للبناتادبيشموس وليد خضير حسين195707112022130013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيمصطفى محمد نكال احميد195708132021008145

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبياحمد دحام حسين هزاع195709142021024012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية االعظمية للبناتادبيزينب باسم نعمه يوسف195710132022073060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبياحمد سعدي قاسم محمد195711212021042003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسين عيدان جبار كاطع195712142021012031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0الثانوية المعينية للبنينادبيمحمد نصار نايف صكر195713112021022046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيعلي فاضل توفيق عباس195714122021200088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيآيه زيد صاحب سالم195715112022076008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية العقيلة للبناتادبيمريم علي عدنان يونس195716152022040112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية الرميلة للبناتادبيمروه جميل شمخي دهش195717152022044086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية عائشة للبناتادبيزبيده احمد علي حسن195718112022082017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمهدي منتظر حسن حامد حسن195719142021049107

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية اجنادين للبناتادبيهاله عماد كاظم حسن195720102022120064

صفحة ٥٥٩٢ من ٦١٩٥
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية عشتار للبناتادبيتبارك عبد الستار صالح طاهر195721232022125007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية الواقدي المسائية للبنينادبيناصر شراد رحمه هشال195722132021254022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمصطفى عامر محسن طاهر195723152021017139

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية الصباح للبنينادبيقاسم ثجيل ساجت خنجر195724262021162016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيكرار فالح حسن جبار195725142021003108

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيزهراء حيدر جبار حميد195726122022087028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيادريس اسعد سالم علي195727142021020003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمقتدى كريم ياسين عكله195728152021011063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية السويس للبنينادبيعبد الوهاب خليل ابراهيم محمد195729132021006059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيحوراء رحمان بدر برجيل195730132022111023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0إعدادية صنعاء للبنينادبيسرمد علي جاسم خزعل195731142021025029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيمهدي صالح مهدي خلف195732122021200137

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية الحكمة للبناتادبيعذراء لطيف عبد محمد195733102022107032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيعبد الواحد عبد هللا يحيى كريم195734142021048066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية بغداد األهلية للبنينادبيحيدر علي شاكر عبد االئمة195735242021044007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية النعيم للبناتادبيايمان شكر محمود سبع195736142022073013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية العراق للبنينادبيعلي قيس علي حيال195737142021040023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية بيخال للبنينادبيغازي مهدي صالح مهدي195738212021074072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيعباس نهاد عزيز حمود195739142021020026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيتقى احمد زكي عباس195740212022160011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية البخاري للبناتادبينور عبد الكريم ابراهيم صالح195741122022108010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية طه للبنينادبيمحمد علي قاسم محمد195742142021177153

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية المعالي للبناتادبيمريم خالد غازي حسين195743142022127052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيفقار حمزه مظلوم حسين195744262021173051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية الشباب للبنينادبياحمد عباس ابراهيم شباط195745102021023003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبينور عباس كاطع عباس195746112022220082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية جرير للبناتادبيفرقان سعد هاشم كاظم195747122022089047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيعقيل راضي حسن حمود195748142021208087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيشيرين مهدي عبيد شعالن195749262022072031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية جرير للبناتادبيموج البحر هادي شنين عيدان195750122022089055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية التجدد للبناتادبيوالء كامل محسن عباس195751122022120029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيحسين كمال جبر عبد علي195752142021005019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيحيدر احمد لوي هللا ويردي195753152021011022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيكرار مرتضى ريسان محمد195754142021038115

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيكرار لفته خادم حاتم195755152021008141
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية العال المسائية للبنينادبياسامة حسين علي داود195756112021203033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية االصيل للبناتادبيايه محمد رضا محمد حسين195757112022064009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيسجى ابراهيم محمد عبد علي195758152022054057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيعمر حسين جليل عبود195759112021189083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية المصطفى للبنينادبيالمرتضى ياسر عايد عبد القادر195760102021017007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبياساور عدنان جيتر ضيدان195761112022075001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية الحسينية المسائية للبنينادبيحسين علي محمد عبد الحسن195762132021255023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيفاطمه سعد عبد العزيز مجيد195763122022087050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى مقداد حاتم صيهود195764152021009159

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي محمد صوب هللا جاسم195765122021009200

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية الكرامة للبناتادبيشيماء عبد الحميد عطيه صالح195766132022101053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية بيروت للبنينادبيمحمد عالء كامل منعم195767232021022033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسن فالح حسن محمد195768142021024063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية الروافد للبنينادبيعلي جبار نايف سيف195769112021025032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبيمحمد تركي ابراهيم حسن195770102021206046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية النجاة للبناتادبيبراء ماجد عباس صالح195771152022042006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية صنعاء للبنينادبيمحمد احمد مظلوم صباح195772232021011059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيمحمد رحيم محمد شايع195773112021202059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيتبارك عبد الرحمن جميل شيحان195774232022271034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيسجاد علي طعمه ياسر195775122021047072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبياالء جعفر سلمان مكطوف195776142022225005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0الخارجياتادبيزينب عامر فاضل حسن195777112022401096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية اإلخالص المسائية للبناتادبيزينب رحيم عمران رمضان195778132022285018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية البلديات للبنينادبيكرار رمضان سدخان جبر195779142021037172

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية االمير للبناتادبيبتول خالد حسين كريم195780252022083003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمؤمل حارث جاسم مطشر195781132021011077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيتبارك محمد جبار مجلس195782142022067038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيحسين عبد الرزاق علي رزوقي195783142021015028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية ام البنين للبناتادبيضحى جاسم محمد حسون195784132022080059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية الفاتح المختلطةادبياية طالب محمود جوير195785122022174004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيمرتضى احمد مراد كاظم195786262021025062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية الفرات المسائية للبنينادبيسيف علي حسين عبد علي195787122021210006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي صالح جالي محمد195788152021008114

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد حسين عبد هللا كاظم195789152021001003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيمصطفى هشام علي حسين195790122021036029
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية عدن للبناتادبيصفا سعد عبد الوهاب نصيف195791132022106052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعبد هللا خالد جاسم محمد195792142021008054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية الرباط للبناتادبيهبه علي لعيبي بدن195793112022121062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيعلي حسين راضي حداد195794142021018061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية شط العرب للبنينادبيكرار حيدر عبد قاسم195795132021045075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية عائشة للبناتادبياستبرق هاشم عبد الساده داود195796142022074004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيمصطفى محمد نعمة رحيم195797112021057080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيعلي الرضا وليد محمود حسين195798142021201153

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبياحمد علي زغير عبود195799132021038004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبينبأ محمد صبري حمود195800132022093110

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية الرشد للبناتادبيعذراء خالد موزان شلش195801132022109033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية االستقالل للبناتادبيمريم علي فاضل وحدان195802132022075029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبيحنين عبد الناصر عبد اللطيف علي195803102022094013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية البتول المسائية للبناتادبيندى تحسين علي حسين195804102022222038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيعبد الرحمن شهاب حميد عواد195805212021244011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية مندلي للبنينادبيعبد هللا رحيم اسعد عبد هللا195806212021034030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيضحى عبد العليم حميد مجيد195807212022291035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيمحمود شاكر كريم زاير195808142021045066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحسن منعم محمد بريج195809142021048017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيسامر وليد حميد محمود195810142021019061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيزينب علي لؤي صالح195811112022061026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية الرائد للبنينادبيحسن عبد الكريم ناصر خضير195812102021001007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيفاطمه صباح احمد علي195813122022102081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية الرضوانية للبنينادبياحمد صالل خليل علي195814102021041004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية الميمونة للبنينادبيمصطفى ياسر خدر بويع195815282021019070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيمالك ستار محمد نايف195816192021070031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0الخارجيونادبيمقتدى جاسم محمد عليوي195817132021400128

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية الوند للبناتادبيغصون احمد هاشم حسن195818272022090024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية التجدد للبناتادبيمروه عماد صبحي رزوقي195819122022120016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيضحى سالم عبد الحسين ناصر195820132022110019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبينور محمود عوده ناهض195821152022050109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيتبارك جاسم صبيح زبون195822142022222016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية االمام علي للبنينادبيحسين قيصر هاشم محمد195823122021005018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيعذراء علي فرحان حسين195824102022109091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبياحمد طارق معان ابراهيم195825132021009003
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية البيان للبناتادبيفاطمه محمد موحي شنيشل195826102022096078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيسليمان طه عبد علوان195827112021042022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتادبيحوراء فراس خضر حميد195828142022190005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمهدي صالح مجيد رمضان195829262021015109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية قباء للبنينادبيمحمد عباس حسين سالم195830152021010059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية العزة للبناتادبيشمس هادي حسن مجمان195831112022060022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية الزهراء للبناتادبيايات عدنان سلمان ربيع195832112022088004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزهراء مهدي كامل مزعل195833142022222053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الرافدين للبنينادبيامير عادل كاظم دنبوس195834152021001012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيايات راغب صيهود عطشان195835112022076004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية عائشة للبناتادبيايات محمد جاسم جبر195836142022074014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي مالك جلوب عبود195837152021007176

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمد جاسب جليب عبد195838132021045077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيغياث عامر حسين علوان195839112021017063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيصهيب ضياء إبراهيم عجاج195840122021017017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية البتول للبنات-الوقف الشيعيادبيفاطمه رعد مزاحم فنجان195841132022115011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيصهيب باسم محمد دبيس195842112021189042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية حطين للبناتادبيسجى صالح حسن فياض195843132022103038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيازهار اسماعيل صاحب مسلم195844142022223001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية الهدى للبناتادبيتبارك هيثم محمد اسماعيل195845182022269003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية البتول للبنات-الوقف الشيعيادبيفاطمه محمد رسول حسين195846132022115012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية االمل للبناتادبيفاطمه مهدي شواي بطي195847142022144034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية التضحية للبناتادبيضحى طارق لوسي حميد195848122022091028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية السياب للبنينادبيامير علي حسين عبد195849112021028017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الخبير للبنينادبيعبد هللا حسين مصطفى راضي فليح195850112021007053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيزين العابدين جعفر صادق مكلف195851262021015033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الفاروق للبنينادبيعلي عيدان حافظ صبر195852132021014055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيغدير عبد االمير عزيز مصطفى195853212022160026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه محمد كريم كاظم195854152022050086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الروافد للبنينادبيامجد هاشم عبد الكريم حسين195855182021085004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيرقيه عباس عبيد عويد195856142022136034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيسجاد حامد لعيبي شرهان195857132021034054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية القدس للبنينادبيعلي جبرائيل كول محمد أمير195858102021014034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية االنتصار للبناتادبيزينب صالح علي ناصر195859132022091049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيمصطفى حسين كريمان مسير195860192021028038
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيحسين نجم عبد حسن195861122021202062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيامجد علي حسين سليمون195862262021025005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعلي قاسم حمادي محمود195863132021034100

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمحمد برهان عبد العظيم حسن195864102021015074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية اليقظة للبنينادبيزين العابدين علي كاظم خنيصر195865142021028071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية السياب المسائية للبنينادبيعبد عماد محمد عبد195866122021208026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيهند سليم كريم رجه195867112022114042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيحسنين حسين جبار حميد195868132021004025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمنتظر عماد عبد علي ثجيل195869152021007266

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء عباس حميد علي195870112022076050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية اسوان المسائية للبناتادبياستبرق سعيد احمد سفر195871102022221002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية النوارس للبنينادبيعباس علي فهد سلمان195872132021027012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0الخارجياتادبيزينب عباس شخنوب حميدي195873122022401072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية السعادة للبناتادبيتبارك محمد عبد الحسين خضير195874142022120007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيمحمود مثنى محمد نعمه195875132021253042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمصطفى احمد خلف شرموط195876102021035030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية االعظمية للبنينادبيكرار حيدر حميد شهاب195877132021001096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيمصطفى عباس حياوي حسن195878152021015118

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية االبرار المسائية للبناتادبيايه حسن هادي نوري195879132022283004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيمريم طارق علوان داود195880112022087025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبياسحاق يوسف خضير خلف195881112021150014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الخطيب للبنينادبينور الدين جواد غانم بدن195882122021034136

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية القناة للبناتادبيايه جواد كاظم عبد الرضا195883132022072005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية البتول المسائية للبناتادبيفاطمه عامر احمد عباس195884102022222029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيالحسن خالد عبد الساده حسين195885262021044007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيرانيا جليل ابراهيم علي195886152022080032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيسجى شاكر عبد عطية195887112022068033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية السياب المسائية للبنينادبيمحمد عبد الوهاب محمد عثمان195888122021208040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية الرافدين للبناتادبيريام سعدي حسون محمد علي195889132022095014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمقتدى محمود احمد عبيد195890142021026115

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الحفرية للبناتادبيمريم رزاق علي محمد195891262022091052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعلي ناصر كاظم عكلة195892132021012087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية ام القرى للبناتادبيتبارك فارس سلمان عبد195893142022079029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبينور كاظم اسماعيل خضير195894142022067137

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيمريم موفق جمعة حمادي195895112022215065
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية حلب للبنينادبيعمر منتصر جبير فيصل195896262021013127

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيوالء ليث مهدي رحيم195897112022095114

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيعباس عبد الرضا حسين علي195898132021252065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الفردوس للبناتادبيرحمه عصام محمد محسن195899132022118035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية ابابيل للبنينادبيكرار عادل جبار فتاح195900132021011074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيجعفر جبار ثامر محمد195901152021007036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيمناهل جعفر عباس محمد195902132022111095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية اجنادين للبناتادبيمينا عامر عياش روكان195903102022120057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمحمد الجواد عبد الكاظم سرحان علكم195904152021017117

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيرسول سيف ابراهيم مذكور195905142021048041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيزينب عباس كريم حيال195906262022079023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الفردوس للبناتادبيرقيه عبد الرسول لعيبي جبار195907132022118041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية تل السمر للبناتادبيهاله صالح مهدي علي195908112022129028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0الخارجياتادبيزينب عماد حسين محسن195909152022401071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيليث شافي حميد دحل195910112021203178

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية الفضائل للبناتادبيرانيا علي حسين سهم195911142022083014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمد داود سلمان مطشر195912102021008106

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية العراق للبنينادبيسجاد ثامر سلمان صالح195913122021009117

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيسجاد مهدي صالح هاشم195914112021052034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية البلديات للبنينادبيعلي هادي صالح طاهر195915142021037165

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبييوسف مطشر مهدي صالح195916112021207069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيصدر الدين حامد جاسب عليوي195917152021003050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيسيف حيدر عبد هللا عالوي195918102021015035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية الفارابي للبنينادبيعباس ثامر جاسم جواد195919212021026035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية نوح للبنينادبيمحمد خالد كريم يوسف195920212021053008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية بغداد للبناتادبيتبارك كاظم كريم حسن195921132022070019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيمنتظر صالح عبد الحسن جبار195922152021074117

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية حلب للبنينادبيمحمد حمادي مطلك سلمان195923262021013145

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية االمال للبناتادبيرسل تحسين مطر عيسى195924142022108018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية الصديق للبنينادبيحمزة غازي عناد جياد195925232021027015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0الخارجياتادبيهاله هاشم حلو جعفر195926122022401155

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الغزالية للبنينادبيمقتدى جاسب فاضل جبر195927102021008127

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الرميلة للبناتادبيزهراء كمال عكال مراد195928152022044042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمحمد حسن شرهان جابر195929142021005049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية التسامح للبناتادبيهديل علي عباس ريوان195930142022076135

صفحة ٥٥٩٨ من ٦١٩٥
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيريام عدنان عبيد علي جاري195931122022231030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية الفارابي للبنينادبيفاضل غسان فاضل جاسم195932212021026047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية زبيدة للبناتادبيزهراء عدي رعد رضا195933142022082015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية تلمسان للبناتادبيرقية حميد جاسم حمادي195934212022124004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية النهروان للبنينادبيمرتضى عماد فاضل علي195935152021020123

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية الرباط للبناتادبيغفران امين احمد عبد هللا195936112022121053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الخطيب للبنينادبيسجاد علي مصيول خضير195937122021034052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0الخارجيونادبيسجاد جعفر حسن زامل195938132021400038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية جرير للبناتادبيزينب احمد رضا كريم195939122022089035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية المفاخر المختلطةادبيعبد العزيز هالل حمد عياش195940122021175015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الفاروق للبنينادبيحسن باسم محمد حميد195941132021014016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيموسى خالد حمود عبد195942122021003122

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيابراهيم محمد يوسف احمد195943112021189003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيمرتضى كاظم حسن جبار195944132021002093

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيمحمد صادق ماهر جبار سيبان195945132021008121

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية النيل المختلطةادبيجنيد حاتم عذاب محيميد195946192021310003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية الفرات المسائية للبنينادبيعمار شاكر محمود صالح195947122021210013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيعلي فوزي رشيد شياع195948212021006031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيزين الدين علي قحطان عكال195949212021025016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0مدارس المتنبي االهلية في تركيا - بولوادبيزهراء جاسم وسمي حمادي195950132022221002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيايه زيد خلف حسين195951142022067023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الخبير للبنينادبيحسين عبد الستار فخري حمود195952112021007023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين قاسم خلف جاسم195953142021024087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية البيرق المختلطةادبيفرحان حربي حسن عاني195954182021323009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيآيه حسن عبد شداد195955142022134003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيأسماء نوري عبد جفجاف195956262022079001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية شورش للبنينادبيمحمود كريم طعمه محمد195957212021076030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمنذر عزيز شالل ذرب195958112021034045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيسنا صفوان ناطق سعيد195959112022061029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيذوالفقار علي احمد يونس195960142021048040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينادبيرضا حيدر علي ناصر195961142021203014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنينادبيمحمد قاسم سالم شلش195962142021202028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية الخطيب للبنينادبيعباس محمد جبار عنيد195963122021034063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية النخبة االهلية للبناتادبيزهراء جبار حسين محسن195964262022148005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيغفران باسم كريم ابراهيم195965112022218040

صفحة ٥٥٩٩ من ٦١٩٥
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء شاكر حسين حمد هللا195966132022118054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيفاطمه محمد خالد كاظم195967132022112030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيمريم احمد عبد الحسين علي195968122022087054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعلي سامي حاتم مظلوم195969122021047099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية الكرامة للبناتادبيفاطمة محمد حربي محمد195970132022101061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية التألف للبناتادبيمريم زهير شهاب احمد195971102022133052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية المنتظر (عج) المختلطةادبيخزعل حسن علي حسين195972212021207006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية المدائن المسائية للبنينادبيعبد هللا عمر محمد شهاب195973142021204017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيقصي سمير هاشم لطيف195974122021044067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيسجاد عبد هللا نجم عبيد195975262021203025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية االمال للبناتادبيزهراء ضياء عليوي ناصر195976142022108026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية الميار المسائية للبناتادبيتبارك عادل محمد حسين195977112022221003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية الباقر للبناتادبيبراء عبد الحسن ياس خضير195978232022105005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية المعرفة للبناتادبيرشا ابراهيم سالم اسماعيل195979112022133019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية الرافدين للبناتادبيتبارك احمد ابراهيم كاظم195980132022095005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيمريم مظهر طراد علي195981182022392012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيمحمد فارس علي صبري195982142021200142

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيزهراء بدر فاضل رشيد195983212022160016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية عائشة للبناتادبينور احمد جاسم حسن195984112022082031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية القيم االهلية للبناتادبيبنين فوزي داود سلمان195985142022149003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيطيبه ناصر جندي عبد195986232022116023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيمنتظر محمود رمزي عباس195987112021017083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيسبأ خالد عبد عليل195988142022099045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية الشعب للبناتادبيدعاء محمد داغر جاسم195989132022098041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية قباء للبنينادبيحيدر علي حسن علي195990152021010022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيليث علي حميد مصطاف195991142021026096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم سعد محسن فرج195992122022134150

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيهند محمود علوان حسين195993122022096058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمصطفى فالح حسن صخير195994142021019182

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيزين العابدين عماد حامد مجيد195995122021003033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيحسين سلمان حمزة عبد195996112021057014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية الوركاء للبنينادبيحسن عالء عبد حسين195997112021027021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية هيت للبناتادبيرفل رياض شريف عبيد195998192022196014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية الهدى للبناتادبيعلياء رحيم لفته فرج195999152022047078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيزهراء سبتي مهاوي يوسف196000132022100016

صفحة ٥٦٠٠ من ٦١٩٥
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية االخالص للبناتادبيفاطمة سعد جاسم مانع196001112022112119

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيمريم ايوب صبري نوروز196002152022080114

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيمحمد فالح عبد الحسن عبد هللا196003132021008126

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية زها حديد للبناتادبيزينب جاسم عباس محمود196004132022130027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيسعاد حسين عويد ساجت196005142022066028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي حيدر عبد الصاحب حسين196006122021048077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية سومر للبناتادبينور حسين علي سعيد196007142022072111

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية الوركاء للبنينادبيفضل محمد قهار عبد هللا196008112021027071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيزهراء رياض ثامر عاشور196009262022126038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعباس محمد علوان كاظم196010152021006063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيعلي انور علي خضير196011112021189072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيابراهيم محمد حمد هلول196012112021189002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيمرتضى احسان عبد المعين عباس196013132021008133

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعلي طاهر يعقوب عليوي196014142021008064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية النجاح للبنينادبيسجاد قاسم هادي منيشد196015142021027059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية الندى للبناتادبيمنار ناصح عبطان حسن196016142022302063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية الشهابي للبناتادبييقين كاظم عاشور عبطان196017192022254008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيسجاد محمد العيبي فليح196018132021008065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية النورين للبنينادبيمحمد حسن خلف محمد196019142021004052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيابراهيم محمد سلمان داود196020102021015001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية المعارف االهلية للبنينادبيسيف الدين جاسم محسن بدر196021222021381007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0الخارجياتادبيطيبه احمد اسماعيل ابراهيم196022102022401079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0الخارجياتادبيهيلين حسن جبر حسين196023122022401161

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيامنه مجيد جاسم محمد196024112022073005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0الثانوية الشرقية للبناتادبيرقيه علي شاكر حساني196025142022097004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية طه االمين للبنينادبيمهند بشير سالمه وسمي196026262021026066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيكرار علي عزيز زيدان196027142021045055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية عشتار للبناتادبيعذراء خلف خضير خلف196028112022086023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمصطفى ميثاق مالك علي196029112021180164

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيسجاد جبار عبد الساده كاظم196030142021049028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية الصديق للبنينادبياحمد علي صالح محمد196031122021023003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيحوراء جميل عذيب فالح196032262022135007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيهاجر باسم احمد غايب196033142022095073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيسجاد محمد عبد الزهرة شلتاغ196034142021045028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمحمد شعالن ماهود محمد196035142021048087
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء باسم ابراهيم عبد196036132022122015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية السبطين للبنينادبيعلي قيس محسن قطمير196037162021016048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيعلي منير سوادي سلمان196038132021038043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية الندى للبناتادبيسارة زهير كريم سيد196039142022302041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية االستقالل للبنينادبيامنة رباح خلف ابراهيم196040182022120002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية المشاهده للبناتادبيزينه خليل ابراهيم محمد196041122022080017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيرشدي مؤيد ابراهيم محسن196042102021015032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمحمد ضياء جبار هاشم196043142021003120

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسن سالم علول خميس196044262021015012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيمالك ماجد عبد الحسين صادق196045122022087060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي احمد كاظم علي196046102021008065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمد عادل قاسم جبل196047142021008084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية النجاح للبنينادبيمنتظر حسين علي جبر196048142021027134

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيجمال حميد حمزه حمد196049232021178007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية السياب للبناتادبيطيبه اسعد فاضل هادي196050102022077027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي اياد كامل عبد196051142021049041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية اليرموك للبناتادبيحنين نبيل بسيم جميل196052102022093005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد القادر احمد الطيف حسين196053102021027036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى قيس عبد الرحمن رشيد196054112021009111

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةادبيايسر هيثم هاشم كيلج196055182021351006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية الشماسية للبنينادبيسلمان بهاء سلمان حسون196056132021023024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيسناريه داخل محسن محمد196057212022179039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية السياب للبنينادبيسجاد محمد عبد الحسن حبتر196058112021028053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيايات رحيم ناجي حطيب196059152022080012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيتبارك بهجت ابراهيم عبد196060122022102023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيحسين علي عبد مخلف196061152021072057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية فدك للبناتادبيفاطمه نعيم جبار مغير196062142022070087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيمالك جواد كاظم جبر196063142022115067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيعلي اركان يحيى عبيد196064182021127035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية االيمان للبنينادبيباسم محمد خلف كناص196065192021063008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيزينه قانع احمد علي196066102022109066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية البلديات للبنينادبيحسن كريم دراج مناحي196067142021037045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبياحمد عادل حمدان عبيس196068252021044002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية بيخال للبنينادبيمحمود حامد محمود فارس196069212021074089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيشهد جمال محمد صالح عبد هللا196070132022079028
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية الغسانية للبنينادبيمصطفى عايد عباس كاظم196071262021156054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية الفداء للبناتادبيضحى رائد مهدي احمد196072142022100068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية الناصرة للبناتادبياسماء اياد ميرة شيخه196073142022133002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية الخمائل للبناتادبيايات منذر عبد الرضا كريم196074122022127004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيحيدر عالء ماهر سلومي196075142021009021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيخالد سماوي موسى احمد196076112021207016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0الخارجياتادبيحوراء حميد مطشر بردي196077232022401042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيعلي محمود جواد كاظم196078112021001029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعداديه االنوار للبناتادبيزهره نجم عبيد صالح196079112022085020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعبد الرحمن عادي فياض مهيدي196080192021101020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبينور الهدى ماهر جاسم عاجل196081122022230034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية االزدهار للبناتادبيزهراء محسن جابر جياد196082122022090041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية الرافدين للبناتادبيمريم عبد الحكيم يوسف شوكت196083132022095036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية الفردوس للبناتادبيتبارك عبد الكريم نجم عبد هللا196084102022090006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية االزدهار للبناتادبينور الزهراء علي حسين كرمش196085122022090084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعبد هللا نبيل عيسى حسين196086102021015052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبييوسف شاطي فرحان بنيان196087222021028072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيسجاد حسن شايع صالح196088142021018037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية االعتماد للبناتادبيساره كاظم حسن جوهر196089142022191034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية الحضارة للبناتادبينور علي حنفوش حسين196090102022108050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية الوارثين للبنينادبياحمد سامي محمد صبح196091152021013004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية طه للبنينادبييوسف خضر حمود راضي196092142021177187

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية االسراء للبنينادبيمحمود راشد طلب كواد196093102021011048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمصطفى رسول امهاوي عماره196094152021013105

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبينبأ طالب كمر علوان196095112022220079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية المثنى للبنينادبيبالل فخري عبادي علي196096102021022024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية العراق للبنينادبيمصطفى عبد الواحد حلو فليح196097122021009286

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0الثانوية المعينية للبنينادبيفاروق ماجد فاضل منخي196098112021022037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيلبنى مؤيد محمود محمد196099142022193028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية االسراء للبنينادبينهاد احمد تركي عماش196100102021011055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيحسن احمد حمود راضي196101132021008025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيمحمد طاهر علي بسمار196102112021156080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية الفراتين للبنينادبيزيد طارق زيد مشعان196103132021042031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية المربد المختلطةادبيمحمد عيسى عباس علي196104112021152023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية الوارثين للبنينادبيحسن قاسم محمد غليم196105152021013021
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيمحمد عبد القادر عمر سعيد196106132021031022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية حنين للبناتادبينور عماد عبد محمد196107132022104039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبياسماء خليل ابراهيم جميل196108122022230005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبينور وسام حامد عبد هللا196109262022126112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية التنمية للبنينادبيمصطفى نصير جاسم دويج196110262021030041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية الفسطاط للبنينادبيفالح حسن داود محروس196111132021033014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيعبد الرحمن زغير صبر مدهوس196112142021018047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبيعلي حسن علي حسن196113132021257081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية السويس للبنينادبييحيى ابراهيم ستار جاسم196114132021006095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحسين عباس مرزه ظاهر196115262021015019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمصطفى حسين اكرم منصور196116152021008174

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيغيث علي حميد مصطاف196117142021026087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية البخاري للبناتادبياسماء كريم عبد هللا ياسين196118122022108001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيحسين معن رسمي جاسم196119112021057020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية الفردوس للبناتادبيتبارك عمار علي نظر196120132022118017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمصطفى هيثم عبد الكريم احمد196121142021049095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية الخلود للبناتادبيشفاء محمد عباس محمد196122122022093024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية حماة للبناتادبيزينب صافي صبر سعد196123112022084083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية االمام علي للبنينادبيأدريس مازن حسن غانم196124122021005001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية العقيلة للبناتادبيضحى جواد كاظم عبيد196125152022040082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد ميثم ابراهيم اخصيب196126142021012008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيطه ثامر طه هالل196127112021029028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيسجاد مفيد غايب معارج196128142021045029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية الكرامة للبناتادبيطيبه نجم عبد الواحد عبود196129132022101060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية الصفا للبنينادبيمحمد فائق جميل حسن196130132021029063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية االصالة للبناتادبياخالص عبيد عايد عمار196131112022083001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية المعرفة للبناتادبيهاجر ستار احمد جاسم196132112022133049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية البلديات للبنينادبيوارث سلمان حبيب فرهود196133142021037247

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية الصديق للبنينادبيسجاد عادل علي عريبي196134232021027023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبينوره علي سوادي شبير196135122022231053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية العامرية للبناتادبيرسل وليد عبد الملك محمد196136102022118015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيعلي كاظم وشيل كنبار196137282021151183

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية البيان للبناتادبيبراق كريم عاصم نوري196138102022096021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد صادق سعد كاظم جاسم196139152021009143

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية زها حديد للبناتادبينور حسن سالم محمد196140132022130054
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيطيبه احمد عبد الجبار داود196141112022217037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية المودة األهلية للبناتادبيساره رويد كاظم جودت كاظم196142132022082002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية الشيماء للبناتادبيغسق رسول فرج سلمان196143122022098061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيعلي خلف حردان سلمان196144152021075077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينادبيمحمد ابراهيم علي عبود196145112021201053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيعمر حمودي عبد هللا حمادي196146112021053086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية حطين للبناتادبيرويده عبد الوهاب راكان صالح196147102022079008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيابراهيم مولود مصطفى شهاب196148112021057003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزهراء رياض ذياب هاشم196149142022222048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية اإلرادة المختلطةادبييوسف احمد سامي حسن196150102021156034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبييحيى حر جعفر شاكر196151182021127055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية العراق للبنينادبيحمزة اسماعيل علوان لفته196152122021009097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0إعدادية المروج للبنينادبيبهاء سالم كاظم ياسين196153142021013014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية حطين للبناتادبيعذراء حامد محمود حمادي196154132022103053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية المتنبي للبنينادبيأحمد فاضل عواد علي196155132021017002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيوجود نافع جاسم مدليف196156142022134084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيرقيه فاضل عبد النبي كاظم196157142022222038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيمحمد مهدي عمران موسى196158132021251042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية الميسرة للبناتادبيزينه علي محمود اسماعيل196159112022139011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية االخالص للبناتادبيعذراء كاظم عبد الحسين جاسم196160122022099053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0الخارجيونادبيمصطفى حاتم عبد علي ابراهيم196161122021400126

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية التاخي للبناتادبييقين عالء كاظم سلمان196162142022081040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية الغفران المختلطةادبيبالل كامل جسام مرزه196163102021150004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبيدنيا علي مزعل سالم196164142022221013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية حمرين المسائية للبناتادبينمارق وسام شاكر جاسم196165312022081045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية الفداء للبناتادبيحوراء رائد ابراهيم علي196166142022100021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية االعتماد للبناتادبيسبأ اسماعيل ابراهيم ناصر196167142022191035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية التضحية للبناتادبيروان قاسم عبد الحسين كاظم196168122022091014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية التعاون للبناتادبيشهد محمد هادي مخيف196169112022105045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية بغداد األهلية للبنينادبيعباس احمد جبار صالح196170112021030010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية ام البنين للبناتادبينوفه عمر صبري عبد الحسين196171132022080089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية زينب للبناتادبيشهد عبد العالي مهدي حنتوش196172142022110107

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية الكسائي للبنينادبيجعفر حامد طاهر حميد196173262021037008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمة الزهراء نزيه عباس هادي196174142022074074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيفاطمه محمد عبد الرزاق اسماعيل196175132022074038
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيسفانه حسين عبد االمير حامد196176112022067032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية الفوز للبناتادبينور الزهراء عقيل عبد الحسين راضي196177132022099048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية واسط المختلطةادبياحمد ياسين كردي عباس196178132021174001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمصطفى محمد كاظم حلوزي196179152021007259

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية المسعودي للبناتادبيزهراء عوض شاوي مزهر196180232022095022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينادبيمحمد هادي فريج حسين196181262021205023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء حسن جوده جبر196182132022098067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيدعاء لؤي عزيز محمد سعيد196183132022112015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية المحاويل للبنينادبيكاظم عالء فضل هللا نهاب196184232021008081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية فدك للبناتادبيأطياف طالب جاسم جوده196185142022070001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية صفية للبناتادبينور علي طاهر مهنا196186142022075239

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية الفيحاء للبناتادبينور علي عباس جريت196187152022048116

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية االسراء المسائية للبناتادبيزينب حيدر سليمان وشي196188132022284009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية واسط المختلطةادبيريام علي مختاظ فليح196189132022174002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية الهدى للبناتادبيايات جاسم محمود بهرام196190152022047007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتادبيايات مؤيد حميد الفت196191142022147001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمهند احمد حافظ سلمان196192122021044095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيعباس عبد الكريم عبد الفتاح اسماعيل196193132021008079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية الخطيب للبنينادبيمنتظر علي داخل محمود196194122021034131

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية حطين للبناتادبيتبارك جمال خميس جاسم196195132022103010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية التعاون للبناتادبيزينه جعفر صادق جاسم196196112022105037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيعلي جبار حسين خرنوب196197142021200098

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية عائشة للبناتادبيغفران جاسم طاهر محمد196198142022074071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمحمد عاطف سالم خيون196199122021003101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية الفضائل للبناتادبيطيبة قاسم عبد طاهر196200142022083031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي حسين محمد كاظم196201152021009101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية شط العرب للبنينادبيايوب اسعد عودة مجيد196202132021045012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية الوفاق للبناتادبياسماء ضياء هاشم عز الدين196203122022103005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية القاسم للبنينادبيحيدر سالم عدنان محمد علي196204232021006017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيزهراء فراس صالح مهدي196205122022087033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيمصطفى صباح الدين مطلك عبد هللا196206112021156095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية العراق للبنينادبيمنتظر ستار جبير رخيص196207122021009301

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبياحمد بشار سالم زاير196208142021210003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبينادين حسين سالم علي196209142022115073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيحسين عباس علي زبون196210132021009042
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية زبيدة للبناتادبيبنين عباس جاسم لفته196211112022108019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية المسعودي للبناتادبيبراء رائد جميل فاضل196212232022095009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيام البنين خضير فضل محمد196213112022104008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية الحكمة للبناتادبيتبارك رياض فاضل جواد196214102022107010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية الرميلة للبناتادبيطيبه كاظم رسن عسكر196215152022044072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيحاجب عبد الرزاق عبد علي196216112021001011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية الفيحاء للبناتادبيمروة علي صبيح زيبك196217132022084027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية االبرار للبنينادبيعقيل نعيم محسن اجيرع196218262021016019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية لكش للبناتادبيسندس هاشم جاسم عبد هللا196219212022149018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية اليرموك للبنينادبياحمد عبد الرحيم هادي جاسم196220182021129002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبيهيثم علي احمد فاضل196221102021206055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية يافا للبناتادبيتبارك دعير زامل ثابت196222132022107023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية صنعاء للبنينادبيعبد هللا باسم عدنان نجم196223232021011041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية ابابيل للبنينادبيحسن اكرم جيجان زغير196224132021011018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيمحمد حسن كاظم كريخي196225142021201216

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيعبد الرحمن طارق حسين محمود196226122021002026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيحذيفه راضي عبد رميض196227112021033018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيشهد مهدي حسين علوان196228112022218029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية اليقظة للبنينادبيسجاد كاظم هاشم ثامر196229142021028082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية الرباط للبناتادبيزينب عالء حسين عليوي196230112022121042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيسما صالح قدوري حسين196231112022075031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبياحمد قاسم محمد جلوب196232152021006005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيتمائم خضير جاسم جريذي196233142022099017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية الفاروق للبنينادبيعلي رحيم سالم حنيضل196234132021014049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية العراق للبنينادبياحمد جاسم شاطي رميض196235122021009002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية البيان للبناتادبيزينب حمود سالم عاتي196236102022096055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية ام البنين للبناتادبينور جاسم فاضل لفته196237132022080087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيمحمد علي مهند صالح مهدي196238122021002038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيحوراء رسول جعفر عبد هللا196239112022215014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيحسين جمعه عبد الزهرة لفته196240142021009014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية البطوله للبنينادبيعمار كريم عباس جواد196241212021067023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية الصالحية المسائية للبنينادبيزيد عدنان صبار عبد196242242021212014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي قيس علي عبد هللا196243132021045063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيمرتضى احمد خضير عباس196244132021171021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية االمل للبناتادبيعبير محمد ناظم مطلك196245142022144027
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية صفية للبناتادبيايات ماجد حامد عبد علي196246142022075019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية الميسرة للبناتادبيشيماء صادق سويدان ادوز196247112022139014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيشذى سالم جاسم محمد196248122022134104

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية الكرخ للبناتادبياديان شامل عبدالوهاب جمعه196249102022076001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي حسين سلمان جاسم196250132021024069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية الرتاج للبناتادبيغفران حسن جابر سيد196251142022121034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيحوراء محمد هامل مشهد196252112022215016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيفراس سعد عباس علي196253112021164006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمهند فيصل محسن كاظم196254142021015115

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيفاطمة احمد حسين عرير196255112022136063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية ام القرى للبناتادبيحوراء علي حسين علي196256142022079038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيمؤمل حازم فرج هللا وهاب196257132021002079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمحمد رشيد حمود جامل196258132021012106

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية الماثر للبناتادبيحوراء جاسم هامل سعدون196259152022051040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية الرافدين للبناتادبيصفا غسان راشد مجيد196260132022095026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية االمال للبناتادبيمها علي حسن مجيد196261112022070076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية الخنساء للبناتادبيسجى عبد الجبار حسن عالوي196262132022094043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية البهاء المختلطةادبيحسن جاسم خضير عباس196263212021203006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيفاطمه جاسم علي حسين196264152022050077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيرقيه حسين زاير جبر196265152022050030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية سامراء للبنينادبيمحمد صالح محينو فرمان196266142021031071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياسعد باسم جابر داود196267142021012009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي ثائر عبد الرحيم ديوان196268152021008100

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبياحمد جمال صادق حسوني196269122021018006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية فدك للبناتادبيايه علي جاسم فالح196270142022070012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية البسالة للبناتادبيسندس محمد هادي جاسم196271132022092042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية االعظمية للبنينادبيعلي محمد علي حسين196272132021001083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية المصطفى للبنينادبيباقر عباس خصاف راجح196273152021009019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0الخارجياتادبيفخريه فارس محمد جاسم196274102022401091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيتبارك ستار عذاب سالم196275142022067036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية السعادة للبناتادبيعذراء علي عبد السادة زويد196276142022120030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيطارق مصطفى صالح توفيق196277142021201132

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبياحمد محمد حسن نعمه196278132021012010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية حامل اللواء المختلطةادبياحمد عامر فنجان جاسم196279262021155001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية الزهراء للبناتادبييمامه فالح عبد الحسن محسن196280132022097045
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمصطفى أحمد ثابت عبد196281132021026075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية الفاروق للبنينادبيحيدر حسين حسون مغير196282142021054008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية الطارق للبنينادبيوسام عصام عبد الرحمن صديق196283102021042020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية المعراج للبنينادبياحمد خيري مردان صحن196284112021024003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيموسى رسول كعيد اكبير196285142021045076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية الحضارة للبناتادبيداليا خالد رياض مجاهد196286122022135005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية ام سلمة للبناتادبيآيات حسين سهيل عطيه196287102022097002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية عائشة للبناتادبياية عالء حمود مالح196288142022074015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيياس حسين عودة جاسم196289112021210081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيهدى احمد شهاب احمد196290112022075052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيعبد الرحمن حاتم احمد نغيمش196291102021205070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الشعب للبناتادبيجنان جبار سدخان موسى196292132022098029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية العقيلة للبناتادبيساره علي حسين عويد196293152022040068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيسجاد فراس حاتم عبد الزهره196294232021251099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الفاروق للبنينادبيعلي وسام سلمان جبر196295132021014057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية الحضارة للبناتادبيساره عبد الحسين سلمان مجيد196296122022135015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيزهراء محمد حسون وطيفي196297262022108017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية الحكمة للبناتادبيمريم غسان جواد محمد196298102022107037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية البسالة للبناتادبيزهراء طاهر كاظم سعدون196299132022092031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية طه للبنينادبيحسين جواد كاظم علوان196300142021177032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية عائشة للبناتادبيزهراء جابر جوحي شرهان196301142022074039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيباقر محمد سلمان سلطان196302132021002014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية االزدهار للبناتادبيضحى جواد موسى حسين196303122022090054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية النعيم للبناتادبيفاطمه غازي رشك طويرش196304142022073101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية شفق النور للبنينادبيمرتضى عبد النبي خضير نزال196305142021061100

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية العراق للبنينادبييوسف عبد الرحمن كاظم عبد196306122021009322

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية ذي قار للبنينادبيابراهيم عادل ويسه حبيب196307212021032001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيمصطفى عبد العزيز جدوع ويس196308212021022027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيليث حازم فرج سعيد196309142021019135

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيسيف عدنان حمزة نايف196310112021210034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية القطيف للبنينادبيحسن ناهض دبيس عبيد196311262021041012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيامير علي حسين حايف196312232021256024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية التحرير المسائية للبنينادبييوسف غزوان جمعة حسين196313192021351050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية الرافدين للبناتادبيزهراء مشتاق حميد محمد حسين196314132022095019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية زبيدة للبناتادبينوره رياض حقه لفته196315142022082033
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيسيف علي عبد عون فياض196316112021180062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعلي احسان اسعد مسلم196317142021038084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية ابن النفيس للبنينادبيعبد هللا مازن سامي جبير196318192021104017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0إعدادية صنعاء للبنينادبيمهدي صالح الدين احمد علي196319142021025066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيعبد الرحمن محمد نوري فرعون196320142021200084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية قباء للبنينادبيحيدر بسيم ناصر حسين196321152021010018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيبينة محمد شكر محمود196322112022089016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية منار العلم االهلية للبناتادبيمريم سالم حسين خليل196323122022129006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيسيف ضياء احمد مزيد196324142021008044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية زينب للبناتادبيايه صباح نوري تايه196325142022110021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسن خالد مانع سلمان196326152021015028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية العامرية للبناتادبيازهار حامد حميد كاظم196327102022118002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية االسراء للبنينادبيسلمان عامر داود سلمان196328102021011021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية ام البنين للبناتادبيمريم وسام عبد المطلب حسين196329132022080077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية البراق للبنينادبيحسن قاسم عبود شمخي196330152021002030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد سعد لفته محمد196331112021009089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية االنتصار للبناتادبيياسمين اسماعيل ابراهيم موسى196332132022091119

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية فاطمة للبناتادبيشروق عمر عبد الرحمن احمد196333212022105021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيزينب لؤيد نصر ابرهيم196334102022129009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيمسلم سرحان زغير محيسن196335222021028060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية الشجعان للبنينادبيستار حمزه سلمان احمد196336262021176031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية النجاح للبنينادبيمصطفى غني محمد شري196337142021027131

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0الثانوية المعينية للبنينادبيمصطفى رحيم جاسم حمد196338112021022050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيحيدر علي محمد حسين196339152021015044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم طالب خلف هللا صالح196340132022086061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0إعدادية صنعاء للبنينادبيطه عباس شلش حسين196341142021025033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الرافدين للبنينادبيسجاد علي جبار نعمه196342152021001060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية الفوز للبناتادبيزهراء صالح محمد جبير196343132022099018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبياسامة احمد ناصر محمد196344142021201020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيطيبة صادق كريم رحيم196345152022080097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية الحاتمية للبنينادبيمصطفى خير هللا عبد احمد196346182021301024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيحوراء مهدي يونس علي196347152022046028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعمر حامد اسماعيل ابراهيم196348112021150045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيمحمود ابراهيم خيري عبادي196349112021059076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبياحمد كاظم سلمان ظاهر196350262021025002
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية االخالص للبناتادبيفاطمة سالم عجيل جمعة196351112022112118

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيطيبه سعدون عرمان بدن196352152022050072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية التسامح للبناتادبيزينب رعد عبد الكريم عطيه196353142022076066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية البصرة للبناتادبيشمس محمد عدنان وهيب196354112022109030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمحمد جالل ثامر محمود196355152021018089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحسين كريم عطيه اسماعيل196356142021028043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيحسن ثجيل هاشم حسين196357132021013004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي سلمان منعم منيخر196358142021049051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية شط العرب للبنينادبيحسين كاظم محسن جبر196359132021045028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية العراقي للبنينادبيعباس ثامر عبد االمير جاسم196360102021005030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية زبيدة للبناتادبيسماح حامد عوض يوران196361112022108058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد صادق حسين هيجل عباس196362152021007217

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية عائشة للبناتادبيحوراء ناجي هاشم علي196363142022074030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيآيه خليل براخاص عباس196364212022179001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيرؤى محمد حميد شكر196365152022080031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيمقداد ياسر مقداد يحيى196366102021205134

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية يافا للبناتادبيغدير كاظم مظلوم عبد196367132022107110

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيعباس حسين علوان حسين196368102021024034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيمنار نزار محسن عبد علي196369112022089077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيعبد القهار مجيد فاضل حسن196370122021206022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0الخارجياتادبيوصال محمد جلوب صالح196371142022401215

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية الزهور للبناتادبيهاله حسين صالح علي196372112022078044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعمر احمد خضير محمد196373112021181086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الشعب للبناتادبيرقيه حازم عاشور عويد196374132022098051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيعلي حسين مبدر عبد196375232021183046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية االوزاعي المسائية للبنينادبييوسف احمد يعقوب يوسف196376122021203044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيمحمد رحمان حامد شبيب196377142021211064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعلي المرتضى راضي جلوب عطيه196378152021011043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية الرافدين للبناتادبيسناء فائز جمعه عباس196379132022095024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبياحمد حسين جبار هندي196380142021210005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيسجى جواد كاظم سلمان196381142022092031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الكرخ للبناتادبيطيبه صالح مهدي صالح196382102022076027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينة سالم حميد منشد196383122022134086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الزهراء للبناتادبياسماء عامر اسماعيل ابراهيم196384212022138003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيدنيا حسن سعدون حميد196385122022102038
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبياحمد جاسم محمد عبد الحسين196386182021127002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية التألف للبناتادبياصاله سالم عبد الكاظم عبود196387102022133001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيمصطفى احمد عبد طه196388122021017036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيهدى صباح حسن جرو196389132022093128

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية الخليل المسائية للبنينادبيامير ستار عيا ناهض196390102021210006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية يافا للبناتادبينور خضير عباس جاسم196391132022107144

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الوارثين للبنينادبيكاظم ايهاب عبد االمير كاظم196392152021013072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح٢ للبنينادبيمرتضى محسن شطب سعيد196393262021024034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الفردوس للبناتادبينجوى محمد كريم علي196394132022118135

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبيحمد محمد بطاح حمد196395102021206008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيحوراء سالم عبد الحسين كاظم196396132022281014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبييقين يعرب كطوف عبد الحسن196397152022054106

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيغاده حسن حسب لطيف196398122022134118

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي مهدي صالح محمد196399262021015072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى ماجد عواد عبد196400142021024311

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيرانيا كريم كامل كريم196401142022115018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الخضراء للبنينادبيعلي شهاب احمد حمادي196402102021013040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيمنار محمد حميد حسن196403132022093105

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية الفوز للبناتادبيايالف عبد الرزاق حاتم عبد الرزاق196404132022099006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيدعاء محمد راضي محمد196405142022222028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية الصديق للبنينادبيعبد  الرحمن حمد حبيب محمد196406122021023012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية البسالة للبناتادبيزهراء حبيب غضبان شاوي196407132022092028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعلي نبيل خليل ابراهيم196408132021009100

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيعبد هللا محمود خليفه محمد196409102021024047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية البراق للبنينادبيحسين وهب كزار كيطان196410152021002051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية طه للبنينادبيعلي المرتضى عباس فاضل علي196411142021177093

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيمريم ضياء ناصر محمد196412102022220042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية االبراهيمية للبنينادبيحسين علي محمود حمزة196413182021001014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيرقيه علي جندي كاظم196414142022099028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية الحياة المختلطةادبيحيدر سعد مراد حميد196415262021151007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية ام القرى للبناتادبيزهراء داود سلمان عبد196416142022079064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية بلقيس للبناتادبيبراء فياض داود سلمان196417132022071014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية البلديات للبنينادبيسجاد حاكم عناد رحيم196418142021037083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيعبد هللا مازن كاطع عبود196419132021012063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيمحمد جبار جاسم محمد196420212021043039

صفحة ٥٦١٢ من ٦١٩٥
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسن علي امهاوي عماره196421152021015030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيسجاد قيس عبد الحميد ناجي196422142021038064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبياحمد ياسين خضير محمد196423102021155005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية الروافد للبنينادبيهشام علي عبد هللا جوير196424112021025049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية الفضيلة للبناتادبياوشين جاسم محمود عيه196425152022045009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيفاطمه كمال خليل علي196426142022095059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمرتضى عالء وادي عواد196427132021017102

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية الشباب للبنينادبيعمر ابراهيم اسماعيل حمادي196428102021023007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيسجاد ياسر رحيمه علي196429142021208066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب مهدي عباس صبر196430152022045061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيرقيه زيد منسي عبد علي196431112022104025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية المتنبي للبنينادبيياسر صالح الدين محمد نواف196432102021027077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيرفل ثامر اسعد رشيد196433142022104013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية بلقيس للبناتادبياسماء احمد حسين حمدان196434132022071006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية اليمن للبنينادبيعبد الرحمن رعيد خلف حسين196435102021016026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيايمن ماهر جبر حسب196436122021170007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيقطرالندى سعد جمعه فرج196437132022105038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيعلي ستار جبار سيالن196438112021200081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية الرباط للبناتادبيسهى احمد عزيز عبد صباح196439112022121046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيعبد هللا عماد نصيف جاسم196440132021026041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيليث رياض عبد الرحيم بهار196441262021006064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية البتول للبناتادبيليلى هيثم عبد هللا حرفوش196442112022072096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية الرباب للبناتادبيابرار باسم عطيه كريدي196443122022125004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية االبتكار للبنينادبييوسف سلوم حميد حسن196444112021151069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيسجاد سمير لعيبي كنون196445122021047069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيرقيه وسام محمد عبد هللا196446152022050032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية الزهراوي للبنينادبيأسامة أياد زكي أحمد196447182021110007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية المعراج للبنينادبيسجاد حميد عجد فرج196448112021024019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيخديجة صادق خزعل نعمه196449152022045029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية دار السالم للبنينادبياحمد علي عبد الكريم صالح196450102021066005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيحنين عالء حسين جاسب196451112022220020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيفاطمه قاسم جبار كاطع196452112022111033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيسارة فالح احمد صالح196453262022126052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيزينب زيد فاضل علوان196454132022112022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية الثقلين للبنينادبيسجاد باسم كريم حسن196455122021048043
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعباس خضر جساب عويز196456152021017072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية العراق للبنينادبيحسين ماجد عباس زينج196457122021009087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيرابعه محمد حسن علي196458142022092013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيابتهال منذر لفته داود196459142022099003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيحسن علي خليل ابراهيم196460132021008029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية الثوار للبنينادبيعبد الرحمن فالح ظاهر حبيب196461112021012026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيمحمد منذر احمد عبد196462102021205120

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمصطفى لؤي حسن كامل196463132021004086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية الرحمن للبناتادبيمريم عبد الكريم عباس رحمة هللا196464102022103019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية عدن للبناتادبيامنه محمد اسماعيل خفيف196465132022106006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحيدر حسين محسن حسن196466122021047052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيمحمد جاسم محمد سلمان196467262021173055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي جواد حولي الزم196468152021008102

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسن علي ناصر مطرود196469152021015031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية الفضائل للبناتادبيهبه هللا سعد سلمان جودة196470142022083061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي عامر مظهر فاضل196471142021026074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيبلسم عباس جواد كاظم196472112022089015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيحمزة غزوان احمد حلومي196473132021024034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية النصر للبناتادبيمريم علي حاتم جاسم196474122022112101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية الخمائل للبناتادبيغفران حسين كيطان محمد196475122022127076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية لقمان الحكيم المسائية للبنينادبياحمد سمير خليل نجم196476122021211001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيمرتضى عبد اللطيف حسين علي196477132021171022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية المؤمل للبنينادبيكرار عبد العظيم عباس حسين196478232021060025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية الحسن البصري للبنينادبييونس احمد حمد شهاب196479122021027016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية الخمائل للبناتادبيطيبه اكرم حاتم كريم196480122022127070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية االمين للبنينادبيعبد هللا خميس نعمان سلمان196481102021018009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيعبد هللا قصي حافظ عباس196482112021029034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزهراء ابراهيم حسين عطيه196483132022118046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية اإلرادة المختلطةادبيياسين صالح عبد هللا صالح196484102021156033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيمحمد قاسم ياسين احمد196485122021017034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتادبيشيماء ناجي زغير منصور196486142022224018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية النهار للبناتادبيداليا صالح حسون جبر196487112022127022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينادبيمحمد احمد يوسف علي196488212021274083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية الخبير للبنينادبيطه توفيق محمود عيدان196489112021007045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0إعدادية المروج للبنينادبيحيدر علي حسين سالم196490142021013034
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيرضوان خليل ابراهيم سكران196491132021002041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيرند عباس عيسى نادر196492262022102012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمرتضى سعدي مهدي جواد196493132021034129

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيحيدر سالم خلف سعود196494262021015025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية العامل للبنينادبيسجاد علي زامل محمد196495112021015032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية المثنى للبنينادبيعبد هللا صالح مخلف نجم196496102021022055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية دار السالم للبنينادبيانمار محمد صبار عساف196497102021066012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعلي مظهر حميد مقصود196498142021038102

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعبد الرحمن محمد عبد الرحمن خليفه196499132021009073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيكرار عباس كاطع زيدان196500142021024220

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيسجاد عباس كريم كاظم196501262021025034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية المتنبي للبنينادبييوسف محمد علي خلف196502102021027081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيزينه ثامر جمعة داود196503112022217024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيعبد الرضا خميس عبد الرضا علي196504122021003056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية حلب للبنينادبيصبيح سلطان فالح سلطان196505262021013073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيمحمد مرتضى علي حسين196506182021226014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0الخارجياتادبيهدى محمد علي مظلوم196507112022401226

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيحسين كريم حمادي كاظم196508142021201081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0ثانوية الشمائل للبناتادبيهدى حامد عباس رمث196509142022109067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمصطفى نصر حسين غزال196510122021047172

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية السياب للبنينادبيامير ماجد كاظم محمد196511132021030003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيامير محمد فوزي عباس196512112021181016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزهراء عبد الكاظم خريبط طاهر196513122022134068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيايه عبد هللا نجم علي196514142022222014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0ثانوية القبس االهلية للبناتادبياطياف عقبة اسماعيل جاسم196515112022132001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية زينب للبناتادبيضحى عوده صبار عجمي196516142022110112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيرحمه شهاب احمد صالح196517192022163015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيخضر محمود محمد حسن196518192021350046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيرسل مجيد حميد جاسم196519152022054032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيآيه طارق حكمت عمران196520132022074002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيبتول ضياء غازي سيد196521112022089014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية التسامح للبناتادبيرنيم جواد كاظم علي196522142022076050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيحنين حسين هالل جليب196523142022092009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبينور المصطفى صباح عبود شريف196524132021257135

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد قتيبه كاظم جعفر196525112021009005
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0ثانوية المأمون للبناتادبيديما اياد ضاري محمد196526102022116004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعبد الرحمن مثنى فؤاد حسن196527112021181053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيحسين محمد وادي خلف196528152021017043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0ثانوية الحريري للبناتادبيشيماء كاظم محمود علي196529142022137023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية الروافد للبناتادبيميساء خميس صالح منصور196530192022198037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية االبرار للبنينادبيحسين هادي هويش كطان196531262021016006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية النجاح للبنينادبيعبد هللا خالد مهدي حسين196532142021027078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحمزه محمد دلف مجيد196533142021019049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية الزبيدية للبناتادبيايه فؤاد مطير خليف196534262022092005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0ثانوية الكوثر للبناتادبيدنيا محمد عبد الخالق محمد علي196535132022122014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح٢ للبنينادبيكرار محسن احمد علي196536262021024028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيزمن علوان غركان سلطان196537122022087025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية البشير للبنينادبيعلي المرتضى عصام عبد الكريم نجم196538142021036055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0الخارجيونادبيمهند نبيل خليل ابراهيم196539142021400237

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0ثانوية الصباح األهلية للبنينادبيعمر عماد سعيد دعيبل196540112021038003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيسارة عبد  الجبار محي محمد196541112022218023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيعبد الملك صباح حسين سهيل196542122021209039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيسامي أنور سامي عبد الرزاق196543132021012044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0ثانوية عائشة للبناتادبينجوان مهند داود كاظم196544112022082030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0ثانوية عطر الجنة للبناتادبينور صباح احمد جاسم196545112022144012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0ثانوية الثوار للبنينادبيحبيب الحسين عماد نوري خضير196546112021012015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية ام القرى للبناتادبيرند رعد سعدي شهيب196547142022079055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيحسن حسين صحبت مرزه196548132021252024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0ثانوية االعتدال للبناتادبيرسل نصر فاضل ابراهيم196549132022077021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية االخالص للبناتادبيمروة عبد الرحمان حسون لطيف196550112022112132

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية عائشة للبناتادبياالء حسن فاضل عباس196551142022074010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0ثانوية ابن سينا للبناتادبيزينب مجبل مرعي محمد196552122022128012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية العراق للبنينادبيمصطفى علي عبود حسين196553122021009287

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمعتز ستار جبار مطير196554132021009149

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيجاسم منذر جاسم عباس196555102021024014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية النجاح للبنينادبيايمن محمد اجباري فرحان196556142021027018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة584.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيضحى احمد جبال موسى196557142042111169

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة570.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيمريم محمود صالح حمود196558112042075070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة514.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيساره معن فالح عبد هللا196559132042092044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة500.0ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيمريم محمد رزاق ناصر196560142042146038

صفحة ٥٦١٦ من ٦١٩٥
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة489.0اعدادية السياب للبنيناحيائيمصطفى محمد عبيس نصيف196561132041030094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة486.0ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيفاطمه محمد رزاق ناصر196562142042146034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة480.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعلي خليل خوير معيش196563222041053114

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة474.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمجتبى حسين علي فضاله196564162041033034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة467.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيحسين مهدي عليوي والي196565232041252068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة448.0اعدادية بلد للبناتاحيائيغفران قاسم نعمه عباس196566182042176152

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة445.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيسبأ رحمان ابراهيم كاظم196567232042116028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة445.0ثانوية البطوله للبنيناحيائيعلي محمد علي يوسف196568212041067017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة443.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمرتضى محمد اسكندر سلمان196569152041071375

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة434.0اعدادية بلد للبناتاحيائيمريم امجد عقيل عبد الحسين196570182042176173

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة425.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائينور ابراهيم عدنان ابراهيم196571102042119080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة425.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزينب مطشر عباس عويد196572142042110138

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة421.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتاحيائيمالك ثائر شعبان بادي196573142042199034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة421.0ثانوية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه سعد ابراهيم سالم196574112042077066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة408.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيهدى احمد فاخر حميد196575142042074160

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة407.0اعدادية عدن للبناتاحيائياستبرق محمد عبيس نصيف196576132042106002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة405.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيابراهيم صفاء حسين زيدان196577102041026002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة404.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيجعفر حمد هللا جلوب داغر196578152041007012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة403.0الخارجياتاحيائينور الهدى نعيم مظلوم عبيد196579142042401161

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة402.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيعلي عباس عبد الواحد فليح196580112041049046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة401.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيزهراء حسن علي علك196581142042145119

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة401.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيسومه جمعه كامل وحيد196582132042109047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة401.0اعدادية الحريري للبناتاحيائينور الهدى ضياء جعفر ياسين196583132042117260

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة401.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيمحمد سمير قدوري عبد القاسم196584142041047151

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة400.0اعدادية الرحمة للبناتاحيائيمريم عبد هللا ياسين علي196585182042240039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة400.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتاحيائيصفاء احمد حبيب علي196586122042084019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة400.0ثانوية كلية بغداد للبنيناحيائيعبد هللا نائل اسماعيل زينل196587132041020107

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة399.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيفاطمه محمد جواد يوسف196588132042086087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة399.0ثانوية غماس المسائية للبنيناحيائيهاشم علي توفيق هاشم196589242041201058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة398.0ثانوية حنين للبناتاحيائيكوثر نايف حميد ابنيان196590132042104062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة398.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينرجس حمزه رستم كودز196591152042047131

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة397.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمفدى مهدي جباري تعيب196592132041045052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة397.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائييوسف الياس نوح الياس196593242041203370

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة397.0اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيمرتضى عادل عوده سوادي196594132041026031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة396.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيامنه معد سلمان جاسم196595112042088004
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة396.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيفاطمه فؤاد قادر عبد196596262042086142

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة395.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيوقار سمير عبد االمير عباس196597122042106122

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة395.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيحوراء صادق جعفر حسن196598132042071044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة394.0ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيابتهال طالب زاجي لصلوص196599142042146001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة394.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيايات رياض حمزة عبد علي196600112042114007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة394.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك عباس داود سلمان196601152042046048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة394.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيمنار سعد نجم عداي196602102042221101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة394.0اعدادية المركزية للبناتاحيائيايه احمد شاكر خماس196603132042119001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة393.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيابراهيم عماد شاكر داود196604132041055002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة393.0ثانوية االسراء المسائية للبناتاحيائيفاطمه علي رفعت عبد196605132042284035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة393.0اعدادية زينب للبناتاحيائيحوراء علي حسون كريم196606142042110066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة392.0اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيصالح مهدي كاظم سلمان196607262041049020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة392.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنيناحيائيعمر رعد محمود علي196608132041259027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة391.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيرجاء خالد مولود محمد196609132042126018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة391.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيهاجر عبد السالم احمد محمود196610182042392065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة391.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيزهراء احمد جواد غانم196611122042230063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة391.0ثانوية فدك للبناتاحيائيحوراء كاظم شاوي عسكر196612142042070034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة391.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيافنان محمد صبحي محمد فهمي196613102042101012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة391.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيزهراء حسين عبد الزهره حسن196614232042116017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة390.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيرسل هادي عداي صابط196615152042040054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة390.0اعدادية البيان للبناتاحيائياالء ستار جبار متيعب196616102042096003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة389.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء عالء عبد الحسين جاسم196617132042118122

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة389.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائينبا صالح طه لفته196618122042083044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة389.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيزينب طه كاظم حسين196619152042042054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة388.3اعدادية بغداد للبناتاحيائييسر سديد سعيد احمد196620132042070252

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة387.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيحوراء جبر جويد جواد196621222042417025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة387.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيبراء سعيد عباس سعيد196622112042080023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة387.0ثانوية الصباح االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد عبد علي جاسم196623142042132049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة386.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائياحمد صباح طعمة ناجي196624262041059002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة386.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيامنه مهدي عراك خلف196625122042020007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة386.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيسرى طالل عبد االمير مجيد196626122042230087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة386.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيهاجر رياض عبد مهدي196627122042106112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة385.0ثانوية االبرار المسائية للبناتاحيائيزهراء ناصر حمود جابر196628132042283072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة385.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهبه محمد جواد فليح196629152042046261

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة385.0ثانوية بابل للبناتاحيائيجنه عالء فريق ناصر196630122042095012
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة385.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمحمد قاسم عبد لطيف196631122041022091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة385.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب نعمان ليلي تمن196632132042070130

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة385.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيتبارك رفعت عبد الجبار عبد الرزاق196633142042127006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة384.3ثانوية المتميزيناحيائيباقر حيدر محمود نعمة196634132041016019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة384.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيزينب كاظم طاهر ناصر196635142042107039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة384.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيزهراء حسين راضي بازول196636152042049034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة384.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائيرقية محمد رزيج عبعوب196637142042124014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة384.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيهند احمد عز الدين كريم196638122042230157

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة384.0اعدادية البسالة للبناتاحيائينبأ عماد وهاب احمد196639132042092077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة384.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم حسين لطيف196640212042294089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة383.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيغدير مازن سعدي عبد علي196641122042107162

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة383.0ثانوية االقصى للبنيناحيائيامير مهند فاضل عباس196642132041028001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة383.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء رعد محمد فرج196643132042107051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة383.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائينور الدين صباح عبد الصاحب مسلم196644272041002187

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة383.0اعدادية بلد للبناتاحيائينور كاصد مطلوب عباس196645182042176194

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة383.0اعدادية النصر للبناتاحيائيبتول عالء عبد الخالق كاظم196646122042112031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة383.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيريم احمد عمران برهان196647212042104019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة382.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيانس علي جاسم حمادي196648122041022019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة382.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيسبأ خالد كاظم عبودي196649152042080206

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة382.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيتبارك خالد غانم خليل196650132042073016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة381.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيفاطمه سعد جاسم حسن196651152042080268

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة381.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيكرار عبد الرزاق بريس محسن196652142041011129

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيشهاب احمد فاروق عبد القادر196653212041032016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينور الهدى عماد عبد المنعم ابراهيم196654132042086111

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائينور علي رشيد عبيد196655122042231102

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة380.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيزيد فارس حمد علوان196656132041055037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة379.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيشهد حسن خصاف حميد196657152042049060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة379.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتاحيائيهالة طالل جاسم محمد196658212042291119

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة379.0ثانوية فدك للبناتاحيائينبأ رزاق كريم صالح196659142042070129

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة379.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيفاطمه احمد طاهر حسين196660102042107031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة379.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائينسرين باسم محمد احمد196661122042101040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائياديان عادي راضي عباس196662262042120001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيعلي ليث خضر عبد العباس196663102041015037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة378.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيعلي سلمان رحمان حمادي196664132041252089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسجى رافد محمد جليل196665222042128069
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيآيات محمد منعم عبود196666142042145006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0ثانوية االحسان المختلطةاحيائيكرار رعد جاسم محمد196667212041265009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيبنين حمود حنظل حسين196668142042224015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيوائل محمد مرهون غالي196669142041203240

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيمحمد جمال جبر حسين196670122041025076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيعبد هللا كاظم حسين غانم196671152041003052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزهراء علي كريم حاوي196672152042051078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائياحمد حامد محرف جاسم196673182041140002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيمريم زاهر سعدي جميل196674132042077033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيعلي جاسم كريم عبيس196675232041006094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيسجاد محمد احمد سالم196676122041022039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائينبأ عادل عبد الرحمن عبد هللا196677142042139035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيضحى صالح صافي عاشور196678122042098071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيدعاء رعد عبد هللا داود196679152042080085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0ثانوية التفوق للبناتاحيائيهجران محمد عباس جرو196680122042113026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيشهالء جابر زيدان عباس196681142042225185

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيساره علي حسن خواف196682152042080203

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائياحمد مالك فرحان حسن196683102041017007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيمروه علي عبد هللا نايف196684112042083059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعبد هللا عباس خزعل كاظم196685122041030085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0ثانوية بنات الهدى االهلية للبناتاحيائيرسل علي كامل ناجي196686122042086012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة374.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيسجى كرم هللا شغيت مفتن196687152042080208

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيتبارك ميثم علي فياض196688232042128024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيميمونه قاسم جابر حمزه196689152042040127

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيمريم عبد العالي صدام مغامس196690122042094235

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد زيد ماضي196691122042107179

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية النصر للبناتاحيائيضحى رائد عبد الزهره عطيوي196692122042112151

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيفاروق عبد القادر يونس طه196693132041001076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيمحمد احمد بحيت طاهر196694142041047137

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0ثانوية االقصى للبنيناحيائيحسن نجاح عبد الحسين جاسم196695132041028005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيرقيه صالح سعيد عقله196696142042090038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيبتول مازن صالح مهدي196697102042092003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيعبد هللا حاتم حسين عبد196698262041203043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيزين العابدين حافظ انصاف عايز196699222041072057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد الكريم حسين احمد خلف196700122041020079
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيحسنين رياض حسين صالح196701232041253021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيمحمد الباقر حسين سهير جبار196702132041009037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائينبا عبد علي طراد عكموش196703132042122032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيضحى عالوي منجل خلف196704132042118172

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيمالك احمد حميد جعفر196705122042136081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائياية حسين جبار رسن196706142042139005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيمريم حسن جواد مطشر196707222042116065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيضحى عمران موسى مجيد196708232042271514

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيدنيا وليد مجيد نصيف196709102042108036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيمؤمل علي كاطع هليل196710152041001097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم مصطفى جعفر داغر196711122042105156

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيرجاء رعد عبد علي محمود196712112042108036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائياحمد باسم عليوي ثامر196713152041015005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيمصطفى كاظم باقر كاظم196714132041023071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيمحمد جمال خلف حمزة196715262041059084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة371.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيشهد قاسم سامي شرافي196716152042080231

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائييقين عادل ياسين حلفة196717122042101048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيبسمه مهند عدنان مهدي196718132042073015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمصطفى ضياء جاسم محمد196719132041055102

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائينور فرحان جاسم معيجل196720152042044198

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0الخارجياتاحيائيسالي سامي سلمان داود196721132042401075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائينبأ مهدي عيدان سعدون196722152042049091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء صالح عبد الحسن جبار196723132042118114

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0ثانوية بابل للبناتاحيائيايه باسم منصور عكله196724122042095004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائيمنتظر عدنان هاشم محمد196725122041206075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيزهراء جبار مغتاض حمود196726132042098060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيهدى علي عبد الحسين كاظم196727232042126090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعباس علي جاسب سعدون196728122041007074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيعباس علي حسون علي196729262041059052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيجبار نجيب جبار جواد196730102041015012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيضياء الحق اسماعيل سفيح مخيلف196731222041098091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائيهدى عماد كاطع حسين196732142042071067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيهبه عبد الحسين عليوي محيسن196733152042049098

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيهمام ظافر فاضل حسين196734122041049013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمحمد صالح محمد ابراهيم196735122041022088
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0ثانوية سومر للبناتاحيائيزهراء خالد محمود غياض196736142042072046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيتبارك علي جاسم عيسى196737122042105024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية الزهاوي للبنيناحيائيسيف صباح فتح هللا باقر196738152041015047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيسجاد عيسى مهدي عبد196739122041005028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0ثانوية الفارابي االهلية للبنيناحيائياحمد علي كاظم حسين196740102041061002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيكاظم عبد المجيد سلمان محسن196741132041023054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةاحيائيرسل خالد عبد صالح196742112042150006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيصالح مازن احمد تويح196743262041012063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيياسر عامر خضير حسين196744272041034095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية النصر للبناتاحيائيمريم علي حسين محمد علي196745122042112220

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية القطيف للبنيناحيائيحسين نايف حمادي عبيد196746262041041012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0ثانوية الخورنق للبنيناحيائياحمد غازي فيصل عيدان196747122041028002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيمريم علي حيدر حسين196748132042116035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0اعدادية بلد للبنيناحيائيحسين لواء طارق مهدي196749182041006048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيمحمد مجيد حميد دوشان196750212041032034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيتبارك خضير عبيس شاكر196751262042092020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمسلم كريم حمود علي196752242041012059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم عماد حبيب حميد196753122042105151

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائياسماء عبد العزيز محي عيسى196754102042221006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيأحمد صباح أحمد كردل196755102041043003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمصطفى محسن منديل جوده196756272041001330

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيامنه عدنان محمد جاسم196757112042135001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0اعدادية القطيف للبنيناحيائيعبد هللا محمد جاسم حمد196758262041041023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيامل جواد لطيف غيدان196759132042080005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيورود محمد عايد مشعل196760232042128087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيحنين علي هويدي عبيد196761152042080062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيعباس فاضل حسون سلمان196762112041200038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيتوفيق جمعة خليفه علي196763132041001023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية الفكر للبناتاحيائييقين جالل عوده محمد196764152042056105

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيرنده خليل محمد خليفه196765122042108026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيقيس معن خليل ابراهيم196766132041004040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0ثانوية الجواهري للبنيناحيائياحمد مؤيد شاني عبود196767122041013003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيغدير رعد طعمه حسن196768132042109057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0ثانوية الشمائل للبناتاحيائيعذراء مطر مهنا زبون196769142042109050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيزهراء عامر سعدون كريم196770142042093030
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائياالء علي محمد شريان196771142042225013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيمريم سجاد رحيم جهاد196772112042106083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0اعدادية النعيم للبناتاحيائينور الهدى كامل مساعد مطر196773142042073149

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0اعدادية زينب للبناتاحيائيفاطمه سالم ناصر حبيب196774142042110188

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0ثانوية ابن سينا للبناتاحيائيتبارك احمد عبد هللا كاظم196775122042128004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائياحمد ابراهيم حبيب احمد196776122041022003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيهدى محمد جاسم محمد196777122042108066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيطه علي حمودي سلوم196778132041055044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0ثانوية البنوك االهلية للبنيناحيائيعلي عزيز عبد الكريم داود196779132041043011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيهدير كريم فرج محمد196780142042073161

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0ثانوية السيدية المسائية للبنيناحيائيمؤمل فالح قاسم محمد196781112041209045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيشهد احمد حميد عبيد196782122042231066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيحوراء فاضل عبد العباس حسين196783152042058025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيسحر سمير عزيز باوه196784142042220082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية الزهور للبناتاحيائينمارق محمد سلمان ماهود196785142042080076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيسجاد طالب فاخر يوسف196786122041031075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيهادي هاشم طه جمعه196787252041007436

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية الحقالنية للبنيناحيائيعبد القادر احمد مقبول طه196788192041020030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية العراقي للبنيناحيائيزيد عالء عبد الزهره خضير196789102041005011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائيرغد حيدر جواد كاظم196790112042108038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيسميه يحيى موسى سلطان196791142042073091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيعبد الغفار تحرير ناهض شازي196792262041205051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيطيبه احمد فاضل محمد صالح196793102042076021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0ثانوية جوارجرا للبناتاحيائياديان فريد كامل حسين196794312042031001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0ثانوية الشجعان للبنيناحيائيفاضل سامي فلفل عطيه196795262041176009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحيدر عالء جاسم جابر196796122041030055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيغفران رياض حمزه عبد علي196797112042114070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0ثانوية السجدة للبناتاحيائييقين هادي نواف كاظم196798112042120026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0ثانوية مار يوحنا الحيبب األهلية للبناتاحيائيضحى محمد صفاء محمد196799142042117049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيايمان عامر رحيم يونس196800122042122008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائياسراء عبد الرزاق سرحان درويش196801152042055005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيشبير دانيال محمد سليم رضا196802122041031083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0ثانوية حنين للبناتاحيائيمريم فالح حسن جميل196803132042104070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيسجاد مهدي عبد حسن196804122041031080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائياميره محمد شكر حسون196805122042135031
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيمريم حيدر حاتم محمد196806132042122030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائياسماعيل غانم قاسم عبد هللا196807172041118012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيليث محمد كاطع سلطان196808122041202120

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية العامرية للبناتاحيائينور عدنان محمد دليمي196809102042118132

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية الهداية المختلطةاحيائيناديه قاسم احمد حسن196810212042262034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية السجود للبناتاحيائينور الهدى جبار ناعم داود196811142042065047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية حنين للبناتاحيائياالء محمد جبار مهودر196812132042104003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيحسين علي عبد االمير كريم196813252041009072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيفرقان محمد حسن زنيد196814152042053061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائينور زياد هاشم هدل196815102042108101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي السجاد ضياء عبد الحسين جليل196816212041014090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية العزة للبناتاحيائيايات علي هادي عبود196817122042118004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيزينب عبد الواحد هاشم حسن196818132042073054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية الميسرة للبناتاحيائيتبارك عدنان حامد عبد هللا196819112042139006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيمحمد فليح حسن جبر196820142041182061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمصطفى محمد هشام مناف196821142041019113

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيحوراء ماجد حميد عبد الرضا196822122042105037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الفوز للبناتاحيائينور الهدى فاضل مريوش موسى196823122042094275

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتاحيائيقبس ثامر علي مجلى196824262042108090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية االنفال للبناتاحيائياسراء ياسين طه جميل196825102042101005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيدانيه عباس كاظم نافع196826152042053024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعمران فؤاد شهيد جاسم196827142041049055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيضحى كاظم قاسم ناصر196828152042044133

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية السلوى االهلية للبنيناحيائيحيدر عليوي حسين حافظ196829132041046004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية فدك للبناتاحيائينبأ ضاري عيثه علي196830142042070130

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيمريم يحيى سلمان متاني196831152042051152

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0الخارجيوناحيائيطالب حامد مسربت فرهود196832122041400032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0الخارجياتاحيائيفاطمه علي حسين فياض196833132042401107

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية االعتدال للبناتاحيائيزهراء علي محمد سلمان196834132042077016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيطيف هشام عبد الرزاق مصطفى196835142042224100

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية القناة للبناتاحيائيجيهان احمد صفر منصور196836132042072019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيشمس حسين عبد هللا خلف196837102042086049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيحسين سمير عباس جاسم196838122041031050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيعلي كاظم هنيدي جعفر196839122041202109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية حطين للبناتاحيائيتبارك عبد الحسين علوان كامل196840102042079006
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائيايوب ياس حسين فياض196841102041032008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيانس محمد جميل عبد هللا196842122041022020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيفاطمه حمد حسين علي196843122042114068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيامنية وليد خالد حسن196844102042101013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيزينب عبد هللا خالد عبود196845152042044101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية شرف الدين للبنيناحيائيمحمد قاسم محمد داخل196846262041044050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنيناحيائيعبد الرحمن باسم جعيط عبد196847132041004025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيندى خضير جواد كاظم196848112042067147

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيديانه حسن مبارك غربي196849122042106034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيوعد رعد غني حمد196850142041203244

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيفاطمه حمزة حسين سلطان196851152042080265

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعداية المعراج للبناتاحيائيزهراء نجم عبد خلف196852102042113047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيهبه وليد خالد حسن196853212042290116

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيانعام رشيد خضير حميد196854102042108012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيحسن طعمه محسن عذار196855222041029030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيحسين مهدي عماش حسين196856312041070044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية النوارس للبنيناحيائيعبد هللا حسين علي جهاد196857132041027011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيحسين علي عبود حسين196858232041012039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائياالء سلمان حميد حسن196859152042055006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمنار حسين رحمه علي196860112042074072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزينب علي حسن علي196861152042048105

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائيمحمد احسان اصغر حيدر196862142041170043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنيناحيائيعبد هللا ضياء حسين علي196863122041201039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية الفجر الجديد للبنيناحيائييوسف نزار حسين خليفه196864102041032035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية االمال للبناتاحيائيرقيه فالح علي مزبان196865142042108055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية محمد باقر العلوم للبنيناحيائيعباس هاني جابر راضي196866142041050021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيبنين سعد عبد الباقي محمد امين196867132042070046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيمنتظر عالء عبد الحسين مرزوك196868262041059102

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي عبد الرضا عليوي كاظم196869252041031444

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيكمال حسن بادي كاظم196870142041208175

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه جاسم محمد محسن196871122042090059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية السويس للبنيناحيائيمحمد احمد علي شبيب196872132041006044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيزينب مهدي حمود مهول196873132042281086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيتبارك ستار عباس حسين196874122042114014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيفاطمه سعد موحان كودي196875142042225227
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيريهام انور جبار عبد الرضا196876142042193033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية حماة للبناتاحيائيرانيه كريم كاكل خليفه196877112042084062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائياسراء غالب عزيز غالم196878122042110001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيمنار هادي جبار حمود196879152042053068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيسلوى ثجيل عطيه شباط196880222042170059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيحوراء عدنان كريم حسن196881152042055029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية العقاد للبنيناحيائيعبد هللا حسين نعمه ضيول196882122041031093

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزهراء علي عبد الحسن مجيسر196883132042107058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيفاطمه سلمان جاسب يديم196884132042118206

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيعبد الملك سعدي طالب سالم196885102041016036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية النسرين للبناتاحيائيفاطمة احمد سعدي علوان196886132042129018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية المسرة للبناتاحيائياسيل صبري البن تركاش196887152042041007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيزهراء عبد االمير جوحى علي196888152042058049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيزهراء ثائر فيصل شرهان196889132042093057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية نوروز المختلطةاحيائيحيدر بندر طه علوان196890322041044003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيهبه كريم عنبر ديمي196891212042292099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية االصيل للبناتاحيائينورهان عامر عطا  حسين196892112042064086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيعلي سالم محيبس سوادي196893132041026020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية االسراء للبنيناحيائياركان جمال دحام فرحان196894102041011009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيمصطفى اسعد اوريوش جبر196895152041008058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيهشام محمد وهب عجمي196896122041020131

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية التاخي للبناتاحيائينبأ عباس فالح حسن196897142042081031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيحسين جبار حسن عبد196898232041001025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيسجا رعد غالي علي196899132042111061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيعلي حسين ارحيم مسلم196900142041203128

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية النهرين االهلية للبنيناحيائيسجاد علي حسين عربيد196901222041354006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0ثانوية االجيال االهلية للبنيناحيائيحمزه صادر صايب كريم196902262041060004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0إعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيعبد هللا زياد طارق احمد196903142041020029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنيناحيائيخضير ياس خضير عباس196904102041200017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيشهد وليد خلف كاظم196905142042196063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0ثانوية السياب للبناتاحيائيتبارك حسين هادي كاظم196906102042077019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيزهراء صالح خيري محروس196907132042079020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة351.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمريم عباس محمد محمود196908122042106090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة351.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيرفل عباس حسين كاظم196909112042066020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة351.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيذو الفقار جبار جلوب حسين196910122041202060
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة351.0اعدادية البيان للبناتاحيائيفاطمه حسن علي سيد196911102042096058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة351.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيالرا ضياء حاجي عبد196912102042110088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة351.0ثانوية االفكار للبناتاحيائيغزل جاسم محمد خلف196913132042120016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة351.0اعدادية سما بسماية للبناتاحيائيفاطمة صالح حسن شريف196914142042193069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة351.0ثانوية سومر للبنيناحيائيايمن حسنين محمد جواد محمد حسين196915122041043004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة351.0اعدادية الجوالن للبنيبناحيائيمصطفى محمد هوار محمد196916112041042066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة351.0اعدادية غماس للبنيناحيائيحسين شهيد حسين عجه196917242041016024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة351.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيغفران جاسم جواد كاظم196918122042122029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة350.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيفضاء محمد عبد االمير سلمان196919142042220105

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة350.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمحمد دريد جاسم محمد196920102041013129

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة350.0ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيندى عيدان لطيف جاسم196921182042144031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة350.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزينه جبار كاظم جبر196922152042080195

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة350.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي محمد فرحان مسلم196923142041016077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة350.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعباس عز الدين محسن علي196924132041001046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة350.0ثانوية الغزالي المسائية للبنيناحيائيعداي حيدر عداي علوان196925102041202030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة350.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنيناحيائيمحمد الباقر علي عبد الكاظم مشير196926272041153122

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة350.0اعدادية زينب للبناتاحيائيبنين سالم احمد مخيلف196927142042110039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة350.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيمحمد علي محمد حسن196928212041011088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة350.0ثانوية حطين المسائية للبنيناحيائيعلم الدين كريم محسن مهاوي196929132041252081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة349.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيفاطمة عالء بدر عبد السادة196930142042224110

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة349.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائياحمد موسى عباس حمادي196931142041021013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة349.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائياحسان زهير قاسم حزام196932222041311002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة349.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيحوراء ثابت علي مذيري196933262042126026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة349.0ثانوية االمال للبناتاحيائيسجود علي مهدي عبيد196934142042108093

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة349.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيبسمه باسم ناجي كمر196935122042105018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة349.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيميس صفاء نوري عبد القادر196936142042105074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة349.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيمصطفى حميد جاسم عبيد196937232041011058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة349.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائياحمد عبد الوهاب عبد الجبار علوان196938212041052009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة349.0الخارجياتاحيائيايه محمد حسين كاظم196939112042401026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة349.0ثانوية زبيدة للبناتاحيائييسر غزوان دشر سهر196940112042108090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة348.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيامير ليث سلمان مزعل196941132041034003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة348.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيرونق رائد مخلف اسود196942112042082015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة348.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيازل صفاء حسن حسين196943142041208023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة348.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةاحيائيفاتن احمد حسن صالح196944182042351017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة348.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيشهد مصعب صباح أحمد196945112042109069
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة348.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيزهراء ابراهيم عبد هللا رحيم196946132042116018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة348.0اعدادية ابابيل  للبناتاحيائييقين ناهض عبد جاسم196947112042111027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة348.0ثانوية حليمة السعدية للبناتاحيائيهاجر فالح فجر دخيل196948102042129023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة348.0ثانوية بابل للبناتاحيائيدعاء محمد جاسم محمود196949122042095015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة347.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائيسجاد عدنان عبود كريم196950112041203075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة347.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيرقية فالح عبد الحسن دحام196951122042110033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة347.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيشهد محمد حسين سرهد196952122042106070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة347.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينور ضياء منصور الماري196953152042080347

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة347.0اعدادية الشعب للبناتاحيائينبأ عدنان نعيم عباس196954132042098151

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة347.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائياسراء احمد حمزة خضير196955102042141003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة347.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعلي عمر عبد الستار عبد الجبار196956132041045035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة346.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائياسامه محمد عباس حسين196957192041066035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة346.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيافراح فاضل كاظم عايف196958232042305012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة346.0ثانوية عشتار االهلية للبناتاحيائيرؤى نجم عبد هللا كاظم196959122042132005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة346.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمؤمن قتيبه خضر توفيق196960102041013116

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة346.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيحسين كامل فزع علي196961182041318013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة346.0ثانوية امنة بنت الحسن المسائية للبناتاحيائيسجى حازم عبد الجبار مهدي196962182042375022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة345.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد اسماعيل حسن196963122042088016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة345.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعبيده احمد عبد هللا كاظم196964122041022068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة345.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيدعاء فارس ناجي مهدي196965132042099013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة345.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيدانية حسين غالم علي196966152042048051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة345.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائينور صباح سلمان خرموش196967152042040140

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة345.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيايه حسين مجيد حسين196968112042075008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة345.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيحسن علي عبد هللا خضر196969172041118020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة345.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيسبا خالد عبد هللا حسين196970112042218043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة344.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائيسميه عدي حاتم نعمه196971122042117018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة344.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسين عدنان جمعه جبر196972152041003024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة344.0اعدادية وادي الرافدين للبنيناحيائيمؤمل عباس خريجة عالوي196973132041026027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة344.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيتماره عباس كاظم نافع196974152042053017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة344.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء حبيب خضر عنكوش196975142042110098

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة344.0ثانوية النور للبناتاحيائيعلياء توفيق عبد علي حماد196976182042238028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة344.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيحسين سالم راشد رضا196977152041011039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة343.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيوجدان عمار نوفل حمزه196978112042082053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة343.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيرأفه عباس علي عبيد196979112042105041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة343.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائياحمد عباس حسون عمران196980122041022007
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة343.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائياسيا غالب شاكر رهيف196981142042093006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة343.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيعفاف احمد عبد الرضا رشيد196982122042114062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة343.0اعدادية النهار للبناتاحيائيايه سعدون حمادي كتاب196983112042127003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة343.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائيسرى محمد اسكندر داغر196984122042136050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة343.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائياستبرق سعد محمد علي196985102042086002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة343.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيامنه عبد الجبار رحيمه كاظم196986132042122002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة343.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيفراس خالد حاتم علي196987232041051125

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة343.0ثانوية الدرعية للبنيناحيائيسيف علي عدنان جاسم196988232041170009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة343.0اعدادية النور للبنيناحيائيياسين طاهر عبد االمير مجيد196989122041026190

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة342.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنيناحيائيعبد هللا فاضل احمد مصطفى196990212041274027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة342.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيسجاد محمد حلو صالح196991142041208099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة342.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيزينب عبد الكريم دهش عفات196992132042117133

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة342.0ثانوية سارة للبناتاحيائيافين كنعان قادر طاهر196993212042123010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة342.0ثانوية النضال للبناتاحيائيمريم باسم جبار عكاب196994102042102036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة342.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيهبه جاسم علوان سكر196995132042098167

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة341.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد قاسم حسن صالح196996152041071339

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة341.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيريام نجم عبد هللا احمد196997122042130007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة341.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيرضاب حسن هادي سليم196998102042110045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة341.0اعدادية البراق للبنيناحيائيجعفر مذخور حمد ضمد196999152041002004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة341.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمصطفى حسن ظاهر حسون197000232041252270

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة341.0ثانوية الرتاج للبناتاحيائيشروق سعيد جبر شفي197001142042121029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة340.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيحسن علي سعد فعل197002142041047031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة340.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيسحر غسان نايف محمد197003132042073061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة340.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيعلي كامل فزع علي197004182041318022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة340.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينبأ خلف فدعوس محمد197005152042080314

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة340.0اعدادية الفلق للبنيناحيائيايمن روكان محمود حسين197006212041023015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة340.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعبد العزيز نصير عزيز رشيد197007132041008046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة340.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائياحمد مؤيد جودي زبار197008232041181004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة340.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيسكينه احمد حسين عبيد197009232042116031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة340.0اعدادية تلعفر للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد عزيز احمد197010172041118038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة339.0ثانوية النزاهة للبناتاحيائيساره شرهان هندي سلطان197011142042093041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة339.0ثانوية صقر قريش المختلطةاحيائيعبد الرحمن خالد ابراهيم مضعن197012102041155010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة339.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيزينب طالب مهدي فرج197013132042098081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة339.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمصطفى اسماعيل جاسم مخور197014152041007153

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة339.0ثانوية سومر للبنيناحيائيكاظم عبيد حمزه ربيع197015122041043018
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة339.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيوالء عماد محمد عواد197016212042178288

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة339.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيمرفت خالد عادي عبيد197017102042221088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة339.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيوائل علي جواد كاظم197018142041019120

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة339.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينه مجيد حميد موسم197019152042045052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة339.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيعلي قاسم سلمان محمد197020132041023048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة339.0اعدادية قباء للبنيناحيائيمؤمل رحيم كاظم علي197021152041010072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة338.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيحوراء حامد عبد الحميد جواري197022152042054058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة338.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيعبير الزم كاظم علي197023262042092060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة338.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائياسعد حسن صالح جبر197024142041208025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة338.0اعدادية الصويرة المسائية للبنيناحيائيانور زامل مديد مدير197025262041203011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة338.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيزينب عباس سلمان فزع197026142042090060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة338.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيسجاد طالب حسيب كاظم197027142041048034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة338.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيندى منير عبد الحسن كلكة197028152042047129

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة338.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيعلي رعد نجم عبد هللا197029122041006021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة338.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائيبكر محمد ذنون جاسم197030132041005010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة337.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائيمصطفى فالح حسن عيدان197031122041206073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة337.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيسعد عيدان سعد فعل197032142041047066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة337.0ثانوية كصيبة المختلطةاحيائيعلي فالح حسن داود197033262041173019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة337.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيهيام صالح عبدهللا مشعان197034232042305178

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة337.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيغفران مظلوم خلف جالي197035142042225215

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة337.0اعدادية األمل للبناتاحيائيحنين جاسم خلف فياض197036112042065042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة336.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيسمر حسين وهيب حمد197037142042067078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة336.0اعدادية اسد بغداد للبنيناحيائيوليد خالد عزيز صالح197038142041048126

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة336.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعبد الرحمن مهند عبد حمادي197039132041031027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة336.0ثانوية الغزالي المسائية للبنيناحيائياحمد صالح عبد المحسن رحيم197040102041202007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة336.0ثانوية المربد المختلطةاحيائيعادل حامد ابراهيم محمود197041112041152013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة336.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائييوسف باسم هاشم عبد197042222041001136

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة335.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيالنا مهدي صالح عبد الرزاق197043102042090085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة335.0ثانوية طيبة للبناتاحيائيمريم عامر حسين علي197044132042116034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة335.0اعدادية البراق للبنيناحيائيمصطفى محمد جوبي ثجيل197045152041002063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة335.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسن ثجيل عكار فرج197046122041007020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة335.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيعبد الرحمن محمد عبد الجبار قدوري197047122041022053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة335.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائياحمد قادر زيدان خلف197048212041282013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة335.0اعدادية القطيف للبنيناحيائياحمد رميض كاظم سلمان197049262041041003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة335.0اعدادية العراقي للبنيناحيائيابو الحسن عمر عادل مري197050102041005001
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة335.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيمنار طارق عباس عبد هللا197051152042058092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة335.0اعدادية االنفال للبناتاحيائياسماء صادق عبد احمد197052102042101008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة334.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيامامة مسلم نوري عبد االمير197053122042110005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة334.0ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيفاطمة اكرم عبد الزهرة غافل197054132042123020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة334.0الخارجياتاحيائياالء علي حسين حربي197055132042401013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة334.0اعدادية ابابيل للبنيناحيائياكرم فالح شرهان حافظ197056132041011006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة333.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزينب سعد هادي نديم197057122042112117

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة333.0اعدادية تطوان للبنيناحيائياحمد علي سلمان داود197058112041018012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة333.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيايات علي عبد الحسن شندي197059152042040013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة333.0اعدادية السبطين للبنيناحيائياحمد مشتاق مهدي محمد197060122041025007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة333.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيايالف رافع رزيك عبدهللا197061192042188029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة333.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيفاطمه حسن نعمه علي197062272042059101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة332.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيزياد شاكر محمود محمد197063142041011057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة332.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيبتول هيثم محيسن عيد197064152042055015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة332.0ثانوية االقصى االهلية للبناتاحيائيميسره كريم سلمان حمزه197065112042124026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة332.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيحسين نبيل رزاق راضي197066152041007039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة332.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيسجى غسان حضيري نايف197067142042104039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة331.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيبراق عباس عبد الحسين شنته197068142042225044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة331.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائينور عماد عباس حاتم197069152042080350

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة331.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيعبد الوهاب حسين مراد علي197070102041026157

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة331.0ثانوية االندلس المسائية للبنيناحيائييوسف قدوري محمد عبد هللا197071132041256047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة331.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمد سالم حمادي حسين197072152041071323

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة331.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيذو الفقار حاتم رسن مخرب197073132041012054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة331.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء عالء حسين شنيشل197074152042048086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة331.0ثانوية الزقورة للبناتاحيائيفاطمه هاشم عواد عباس197075112042140025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة330.0ثانوية االمال للبناتاحيائيشروق صبيح شيال عبد الساده197076142042108101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة330.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعلي يوسف زني كردي197077122041020099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة329.0اعدادية االسراء للبنيناحيائيعبد الستار جمال حسن فرحان197078102041011043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة329.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنيناحيائيمرتضى قاسم مجيد يوسف197079122041206070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة328.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيتقى علي مارد عيسى197080152042042022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة328.0ثانوية األمالي للبنيناحيائيبدر سداد عبد العزيز جبل197081192041038004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة328.0ثانوية متفوقات الحرية االهلية للبناتاحيائينور حيدر عبد الصاحب فرمان197082122042136094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة328.0اعدادية االبرار للبنيناحيائييوسف عبد الحسين صباح ياسر197083222041091237

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة328.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيمريم كريم علي كاظم197084142042220124

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة328.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائينور الهدى عادل عدنان حبتر197085132042118272
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة327.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيدانيا صالح مهدي كاطع197086152042055033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة327.0ثانوية االمال للبناتاحيائيزهراء زويد نادر خضير197087142042108067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة327.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى عماد حسين كاظم197088222041002351

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة327.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيساره محمد عليوي غضيب197089122042110054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة327.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيرغد عبد الجبار خلف ذرب197090142042101017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة327.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيساره قاسم محسن اشنين197091132042122022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة327.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائياحمد عالوي عيدان شراد197092122041202010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة326.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيايه قيس ساجت سلمان197093112042067021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة326.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيرؤى عبد الحسين خليفة حنون197094152042048056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة326.0اعدادية العراقي للبنيناحيائيحيدر رعد محمد عريبي197095102041005009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة326.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائيكوثر رحيم محيسن جوده197096112042104055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة326.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيبتول رزاق عايد مكطوف197097142042145053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة326.0اعدادية النهوض للبنيناحيائياحمد جاسم صبر موزان197098142041047004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة326.0ثانوية النجوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه قصي درعم دعير197099252042055072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة325.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء علي لعيبي جاسم197100132042118124

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة325.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيعلي طالب مناحي شلوش197101262041205059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة324.0ثانوية المربد المختلطةاحيائييوسف علي خضير سهيل197102112041152022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة324.0اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيعلي خالد ابراهيم هليل197103142041174032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة324.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيمريم عبد الكريم محمد شكر197104142042220123

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة324.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيحمزه عباس حسن مدلل197105112041006025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة324.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزينب حسين صحبت مرزه197106152042080173

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة324.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتاحيائيتبارك احمد شهاب عليوي197107142042224017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة323.0ثانوية صفي الدين للبنيناحيائيأزهر جبار جواد كاظم197108222041061001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة323.0اعدادية االمال للبناتاحيائيهبه حسين احمد عباس197109112042070169

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة323.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيعلي ياس علي سلمان197110232041011042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة323.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسن علي دويح جبر197111152041009014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة323.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيصفاء حسن هاشم محمد197112122042105102

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة323.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيعلي رشيد حميد مفتن197113282041013025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة323.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيحسين علي طالب هاشم197114132041031014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة322.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيازهار عالوي محمد حسين197115152042058004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة322.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيحيدر فاضل مطشر حاتم197116142041026025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة322.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيحنان عباس نعمة عباس197117152042046053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة321.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد القادر عصام عبد الرزاق محي الدين197118132041010065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة321.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينور جبار فلحي شراد197119152042047136

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة320.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائينرجس حسين ناصر سماري197120142042090101
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة320.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيرواء غرب مهدي عبد هللا197121112042218028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة320.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيمحمد علي ضاري خميس محمد197122112041058115

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة320.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيسرى هاشم محمد اسماعيل197123132042130031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة318.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائيتقى سعد جابر عزوز197124142042097013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة318.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيمهيمن فنر ضيدان جساب197125182041352074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة318.0ثانوية الكرخ للبنيناحيائيطيف محمد فاضل حسن197126102041003021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة318.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيمصطفى مثنى صباح عباس197127102041017101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة317.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيطيبه ساجد عبد الرحمن خليل197128232042094043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة317.0ثانوية السياب للبناتاحيائيرؤى مهند موفق توفيق197129102042077034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة317.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائيزينب عباس لعيبي سلمان197130142042071037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة316.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيكوثر باسم عبد الكاظم عومي197131132042098130

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة316.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيمصطفى محمد عريبي جابر197132242041012061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة316.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغفران علي حسن عبد الحسين197133232042109131

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة316.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيعلي نبيل عباس احمد197134112041058098

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة315.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيسرى محسن يوسف عباس197135152042048116

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة315.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيحسين حيدر حسين جواد197136122041030040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة315.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتاحيائيسالي محمود حميد عبد197137122042230084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة315.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيبنين راسم مجلي حمود197138292042153026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة315.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائيايمان سعد مجيد بكال197139152042044016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة315.0اعدادية السويس للبنيناحيائيعلي حسين عليوي سعيد197140132041006035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة315.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيمروه طالل محمد جلوب197141112042116030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة314.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائياسامه محمد عبد الصمد حسن197142102041013021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة313.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيهاجر سلمان داود سليمان197143102042090125

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة313.0ثانوية اغادير المسائية للبنيناحيائياحمد عدنان جمهور محمد197144212041282010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة313.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيريم احمد عبود حسين197145112042105056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة312.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيزهراء فاضل خميس حسن197146272042062045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة311.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيذكرى محمد عبيد ورور197147262042126033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة311.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائييوسف مجيد سعيد عبطان197148192041343255

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة304.0ثانوية اآلفاق للبناتاحيائيسكينه عباس عبد سالم197149122042114053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة304.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيمروه ستار جاسم موزان197150122042098096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة302.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائينريمان سعد عبد حميد197151112042101048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة446.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيحسين زيدان خلف عيسى197152152051007024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة416.0اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيايه نعيم عبد الزهره كاظم197153132052111006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة398.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيمرتضى باسم ابراهيم حسين197154132051030092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة394.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيحيدر محمد علي عودة حمودي197155272051153061
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة390.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسين منعم علي197156272051150160

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة387.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيزهراء طه خالد مجيد197157112052114020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة384.0اعدادية النور للبنينتطبيقيعلي رياض سعد خريبش197158122051026048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة383.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينتطبيقيمصطفى شفاء ابراهيم فاضل197159212051081015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة381.0اعدادية عدن للبناتتطبيقيزهراء حميد محسن خلف197160132052106014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة381.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيمريم محمود خالد نوري197161162052260027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة376.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيرغد نجم عبد أخزيم197162122052098025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0اعدادية الشماسية للبنينتطبيقيعلي نبيل عبد اخزيم197163132051023043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة375.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقياحمد كرم هللا شغيت مفتن197164152051008007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة372.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينتطبيقيمحمد حسين كاظم هاتف197165252051034026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة370.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيفاطمه حسين جبر كزار197166252052059103

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة369.0ثانوية بغداد المسائية للبنينتطبيقيمنتظر حافظ عبد لطيف197167142051208037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة368.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيحوراء اسعد رشيد مزعل197168142052080006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة367.0اعدادية مصباح الهدى للبناتتطبيقينبأ ناظم حامد عبد هللا197169262052126021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة365.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيارجوان محمد علي صفر197170102052101004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة364.0ثانوية السيدية المسائية للبنينتطبيقيعبد المهيمن حسام علي حسين197171112051209029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيرسل حسن فنجان غالي197172122052105016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0الخارجيونتطبيقيعلي خالد حاجي علي197173152051400025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0ثانوية االزدهار االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد دحام حسين197174232051289007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقييوسف جعفر مجيد حاتم197175182051141042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة362.0ثانوية عائشة للبناتتطبيقيمريم كمال حافظ فرحان197176112052082023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمود عبد الهادي فريد شهاب197177142051016087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينتطبيقيكرار علي طالب فاضل197178132051025022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة361.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيعذراء عبد الحسن راضي والي197179152052048047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنينتطبيقيحيدر هيثم رسول عبد الحسين197180252051034010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية االعظمية للبناتتطبيقيمريم مضر قاسم محمد197181132052073030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة360.0اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيعلي حيدر هادي محمد197182262051012024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيتبارك عبد الغفار اسماعيل عفتان197183132052117009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقيفادي الدين حامد معن عامر197184132051252079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية المحمودية العلمية للبنينتطبيقيزين العابدين اركان عايد احمد197185112051023013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيزهراء حسين عالوي عبيد197186122052094049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية التقى للبناتتطبيقيزينب جاسم فرهود حسين197187112052071022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية الشهيد خليل للبنينتطبيقيعمر فالح احمد بيرام197188212051022017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيرحاب فراس طالل مصحب197189112052062014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقيمصطفى هادي شحاذه دنبوس197190102051041036
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0ثانوية اسوان المسائية للبناتتطبيقيمريم خليل ابراهيم ناصر197191102052221031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة359.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيالمعتصم با مأمون حسان علي197192192051028006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيكرار علي هاني مزعل197193262051049033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية السدة للبناتتطبيقيفاطمه حيدر قيس اسماعيل197194232052110010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقيبنين حيدر عباس مهوال197195152052050001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية الكرخ للبناتتطبيقيفرح لؤي احمد ابراهيم197196102052076017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقياحمد جالل قاسم حمودي197197132051008002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة358.0ثانوية العدل األهلية للبناتتطبيقينور الهدى علي مهدي حمود197198122052119002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية المنعم المختلطةتطبيقيحسام الدين عباس ابراهيم جرناس197199182051306010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية جلوالء للبنينتطبيقياحمد كنعان جميل عطية197200212051009004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية المدرسة الزهراء األهلية للبنينتطبيقيمحمد ماجد عبد العزيز زوير197201122051039012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيسراج الدين عالء عبد الزهرة عبود197202122051002032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقينصر رياض ابراهيم اسماعيل197203172051124063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد ثامر محمد لفته197204132051010006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة357.0اعدادية شرف الدين للبنينتطبيقيحسين امير كمال غركان197205262051044007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0ثانوية بابل للبناتتطبيقيزهراء زيد عبد الحسن حمزه197206122052095012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيأسيل أنس سلمان وفيق197207102052118001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0إعدادية النضال للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحميد حسين197208142051014009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة356.0اعدادية عدن للبناتتطبيقينور البتول عمار ناجي عبد النبي197209132052106035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقياحمد فؤاد احمد توفيق197210142051019007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية النور للبنينتطبيقيمحمد عالء غدير مايح197211122051026076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيامير هشام جالل محمود197212132051011007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزهراء عادل علي حسن197213142052080013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية النظامية للبنينتطبيقيسجاد حيدر اموري علي197214142051002006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0اعدادية الطارق للبنينتطبيقيمصطفى عامر فاضل محمد197215102051042022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة355.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيواثق جابر عناد مطر197216222051301057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية البحتري المختلطةتطبيقياحمد بشير احمد عبد الغني197217182051048001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيشمس احمد كريم رجب197218102052119015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0إعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيمحمد هيثم كامل عبد الساده197219132051015036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية األوفياء للبنينتطبيقيعبد الرحمن حميد خليل إبراهيم197220192051078020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزهراء مال هللا محمد عزيز197221112052076021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة354.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيحسن جعفر صادق لفتة197222212051067008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيورود مهدي هاشم جاسم197223142052078041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقينور علي حردان عريبي197224132052118080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيمالك علي وحيد خصاف197225142052140044
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيجاسم محمد ياس خضير197226102051022020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيصابرين ذو الفقار هاشم محمد197227112052088009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقييونس احمد خيري عبد الحسين197228122051032112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيعلي عماد راشد وادي197229122051005024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة353.0اعدادية النور للبنينتطبيقيعبد هللا احمد عبد علي حسين197230122051026033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيمحمد صالح مهدي عبد197231142051047104

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيصفا محمد عبد المجيد رشيد197232102052091023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة352.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد فراس عبد الحسين علي197233122051030142

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة351.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيسجاد قاسم داخل زيدان197234132051034014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة351.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقييوسف جبار محمود صالح197235122051032107

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة351.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيحسين علي مظلوم عبيد197236142051019027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة351.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيقاسم محمد قاسم يوسف197237222051098026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة351.0ثانوية ابن عقيل للبنينتطبيقيسيف ميثم ابراهيم خلف197238122051014012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة351.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمحمد صادق عبادي محمد197239152051071255

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة351.0اعدادية الرضوانية للبنينتطبيقييحيى محمد عبد هزاع197240102051041039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة351.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيمصطفى قيس مزهر مهدي197241132051029079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة351.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيمرتضى فاضل نعيم علي197242152051008073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة351.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقيمحمد سعد شاهين جمعه197243112051200131

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة351.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد معن منهل محمد197244222051003004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة350.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيعلي حيدر كاظم جواد197245102051003036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة350.0ثانوية عفك المسائية للبنينتطبيقياحمد حاكم شخير منخي197246242051208001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة350.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيامير علي مهدي اسماعيل197247132051012016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة350.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيغيث ماجد حسين محمد197248152051071207

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة350.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمجتبى دريد عبد الواحد حسن197249132051011041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة350.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحيدر حسين خلف كيطان197250132051017022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة350.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيهديل ماجد محمد محسن197251102052155012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة350.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد عبد هللا جاسم197252192051009033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة350.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقياحمد ماجد هالل نافل197253122051032006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة350.0الثانوية الشرقية للبناتتطبيقيفرقان عباس خضير حسين197254142052097013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة349.0اعدادية النجاة للبناتتطبيقيزينب هاشم موحي كامل197255152052042022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة349.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيكرار حيدر حسين بالسم197256282051006105

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة349.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيكوثر عبد المجيد داود سعيد197257152052048059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة349.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيسجاد احمد حسين نايف197258112051156026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة349.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمصطفى عودة حسون صياح197259222051042072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة349.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عامر عباس سعيد197260112051201047
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة349.0اعدادية الشعب للبناتتطبيقيزهراء احمد محسن غضبان197261132052098015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة349.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيزينه احمد صالح مهدي197262132052101016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة349.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيجعفر صادق صدام مغامس197263122051002014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة348.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيمحمد قحطان حمودي حسون197264112051016108

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة348.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيأمير باسم علي ابراهيم197265112051032002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة348.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي حيدر حسين فرحان197266122051030085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة348.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتتطبيقيسها عالء الدين عبد المنعم نصر هللا197267132052281018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة348.0الخارجيونتطبيقيحسين علي عبدالواحد ثامر197268142051400034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة348.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيعبد هللا حسن عباس سلمان197269112051058095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة348.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيطه علي نوري جلوب197270112051049059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة348.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيعمر اراز رمضان اسد197271212051011042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة348.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيمحمد عادل نصيف جاسم197272142051013067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة348.0الخارجياتتطبيقيدانية محمد قدرت حميد197273132052401009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة347.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيسجاد حسن كاظم جبر197274282051011045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة347.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيعبد هللا باسم محمد فالح197275152051013040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة347.0اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيصابرين حسن هاشم هذال197276132052111031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة347.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيكرار فارس سلطان علي197277122051025075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة347.0ثانوية المالذ المسائية للبنينتطبيقيمرتضى محمد كريم حسين197278212051283013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة347.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيتقى حيدر عبد الرضا شلش197279132052118016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة347.0اعدادية المحاويل للبناتتطبيقيزهراء ناجي شعيب عبد هللا197280232052115018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة347.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيذو الفقار حيدر كاظم جمعه197281122051031066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة346.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيايمن مصطفى لطيف كاظم197282132051006012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة346.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيساره يعقوب يوسف حسين197283122052094065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة346.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيمالك عماد حاتم نايف197284102052101040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة346.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمحمد منعم حسين هادي197285132051055051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة346.0ثانوية التكامل األهلية للبنينتطبيقيمؤمل فالح حميد حسين197286122051038010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة346.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينتطبيقيعالء حسوني محي حزام197287262051203023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة345.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد عبد الزهره197288162051363234

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة345.0ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيمحمد وصفي عباس حميد197289102051046009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة345.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد علي محمد حسين197290122051206079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة345.0اعدادية الفجر الجديد للبنينتطبيقيعبد العزيز جبار صايل عميره197291102051032013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة344.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيمحمد فريد شاكر احمد197292192051020081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة344.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيرسول محمد العيبي حسن197293122051031067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة344.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيميس نزيه دحام علي197294112052062037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة344.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينتطبيقيحيدر احمد حاتم حميد197295152051017016
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة344.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينتطبيقيعبد الباسط ضرار عبد الكاظم ناصر197296262051205032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة343.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيإدريس نوزاد عباس عبد القادر197297132051001015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة343.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقياحمد ثابت حسين صابر197298282051017003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة343.0الخارجيونتطبيقيارشد كريم حميد عبد197299132051400016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة342.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقينورهان عامر عباس مهدي197300122052105064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة342.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيعلي عبد يونس شنان197301132051002049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة342.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيحسن ناصر فرج عريج197302142051028014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة342.0اعدادية االجيال للبنينتطبيقيمهدي ستار جبار الزم197303162051014052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة342.0ثانوية ابن الهيثم للبنينتطبيقيمحمد رعد حسين علي197304212051016019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة342.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمنتظر عمار كاظم جويل197305162051016098

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة342.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقينمير احمد فالح بريسم197306142051200160

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة341.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيهبه عمر علي حسين197307142052078040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة341.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيصفاء كريم جبار محمد197308222051310095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة341.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيسيف فراس حسين عبود197309112051016049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة341.0اعدادية التضحية للبناتتطبيقيايه جمال محمد كاظم غالم197310122052091004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة341.0ثانوية االندلس المسائية للبنينتطبيقيمصطفى رفعت جاسم سبع197311132051256041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة341.0اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيعلي عبد األمير عبد الجبار عبد الصاحب197312142051049015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة341.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقيسجاد محمد كاظم حسن197313142051203043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة341.0اعدادية عدن للبناتتطبيقيايات قحطان شعالن كتاب197314132052106001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة341.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيامير علي نوري عبود197315132051034005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة341.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيبهاء الدين نبيل بهاء الدين عبد المجيد197316132051030021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة341.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيسجاد حسين ياسر كاصد197317142051201104

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة341.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي قاسم محمد موسى197318152051009031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة341.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمرتضى محمد امين محمد197319142051023114

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة341.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقيمحمد اخاء خالد عزيز197320112051200124

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة341.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيمرتضى دلشاد محمد جمعه197321212051011058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة341.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيفاطمه عماد محمد حسن197322132052070030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة340.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد الزهرة عبد الحسن197323132051013016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة340.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيمجتبى فالح محمد علي صالح197324272051001104

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة340.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيمصطفى علي ونيس نعيمه197325152051006044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة340.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد عالء نزال عباس197326122051030136

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة340.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيمصطفى عالء عبود محسن197327112051021120

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة340.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيعلي عمار حسن شاكر197328122051007077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة340.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحسين فاضل غضبان كاطع197329112051058051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة340.0ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعمر وليد خالد عباس197330132051258025
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة340.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيمحمد سعد محمد هادي197331222051311169

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة340.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةتطبيقيحسين مجلي صخل محمد197332292051153083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة340.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقياحمد سليم والي عبد197333142051011004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة339.0ثانوية العامل للبنينتطبيقيزيد عماد كامل حمزه197334232051026006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة339.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد القادر علي197335132051007030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة339.0ثانوية الرافدين للبناتتطبيقيهيا عمار طارق أحمد197336132052095032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة339.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيالحسن مثنى هادي صالح197337132051009005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة339.0ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقينرجس عالء عدنان ماجد197338142052135023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة339.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيبراء حسن كرم علي ملك علي197339142052074007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة339.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيصفيه عبد الجبار عبد الرحمن شاكر197340102052118032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة339.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقياحمد سلمان رحيم شاطي197341152051008005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة339.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيحسين علي عبيد نصيف197342112051026022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة339.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقياحمد حميد مجيد كشيش197343112051013001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة339.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي حسين ناصر حسين197344132051012076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة339.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيضرغام نجم عبد هامل197345152051071149

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة338.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيزيا اشور قرياقوز بنيامين197346142051026020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة338.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيعبد الحميد محمد عطيه صفوك197347112051203104

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة338.0اعدادية الجوهرة للبناتتطبيقيساره مثنى حارث علوان197348142052145035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة338.0ثانوية االندلس المسائية للبنينتطبيقيسعود رضا محمد حسن197349132051256013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة338.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد جاسم حسين197350132051250052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة338.0اعدادية عدن للبناتتطبيقيغدير ضياء نوري سلمان197351132052106028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة338.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيحسن عباس حسن لطيف197352112051018040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة338.0اعدادية المعراج للبنينتطبيقيحسنين محمد رضا جميل197353112051024010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة338.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيفاطمه خلف عطيه كريم197354132052107036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة338.0ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقيدينا شوكت عبد الواحد مجمان197355112052215020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة338.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيمالك حسن عبد هللا رضيوي197356142052110040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة338.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتتطبيقيزينب عبد الكريم عبدالرضا عبد المجيد197357122052087009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة338.0ثانوية النيل المسائية للبنينتطبيقيكرار منير عباس كاظم197358112051206027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة338.0ثانوبة ذو النورين للبنينتطبيقيهمام عبد محمد محان197359122051020018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة338.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمنيب صالح عزيز خريخش197360162051353200

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة338.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينتطبيقيمحمد اكرم حسين علي197361102051202034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة337.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيالحسن علي جاسم حسن197362122051201007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة337.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيضحى نوري صباح سعد197363142052074032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة337.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيمصطفى راسم ناظم خضر197364102051029041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة337.0ثانوية المبدعات األهلية للبناتتطبيقيتماره حيدر فؤاد جميل197365132052135002
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة337.0ثانوية الشعب المسائية للبنينتطبيقيحسن هادي عذافه التهيم197366132051250018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة337.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيعبد هللا قاسم محمد جباره197367142051021049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة337.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيابراهيم علي انور سعيد197368112051058003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة337.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيكرم احمد هاشم كرم197369102051008046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة337.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعلي ثائر حبيب يحيى197370162051015058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة337.0ثانوية المنصور األهلية للبنينتطبيقيسجاد محمد جمعة ابراهيم197371102051034006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة337.0ثانوية الجواهري للبنينتطبيقياحمد اياد عباس شوكت197372122051013001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة337.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيياسر عمار عصام يونس197373142051036075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة337.0اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقيهنا سالم حامد محمود197374132052074020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة337.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين محمود عبد الحسن جمعه197375142051016036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة337.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد كاظم شامي197376152051071200

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة337.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيصادق طالب حسين راضي197377142051200068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة336.0اعدادية الحرية للبناتتطبيقيحنان رأفت صادق حمه 197378122052107016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة336.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعبد هللا حمزة عبد داود197379112051018075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة336.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيزينه كريم ذياب احمد197380132052101017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة336.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيابو الحسن حيدر صالح مهدي197381132051041003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة336.0اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيمصطفى محمد علي عبد الجليل197382132051008053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة336.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيسيف محمد عبد خصاف197383142051200066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة336.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيسجاد حسنين جاسم محمد197384142051005021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة336.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقياحمد سعد اسماعيل متعب197385112051021009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة336.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيعلي رضا علي خلف محمد197386112051020050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة336.0اعدادية الفداء للبناتتطبيقيسجى كاظم كامل عبد197387142052100016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة336.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيميالد ماجد حميد عبيد197388102052119031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة336.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيزهراء كاظم صدام فالح197389152052048032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة336.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيسيف الدين علي حسين حسن197390132051012058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة336.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيسجاد سالم حسن حمود197391152051071124

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة336.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي سمير صدام محمد197392112051049085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة336.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيأطياف نبراس صبر عباس197393112052065001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة335.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيكرار حيدر زامل عبد الكريم197394152051015046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة335.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقياحالم جمال محمد شاكر197395122052106001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة335.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيعبد الرحمن وليد خالد طه197396102051014050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة335.0اعدادية زهو العراق للبناتتطبيقيرؤيا زهير احمد علي197397132052078003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة335.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقييوسف مهند توفيق فضل197398162051497116

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة335.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقياساور انور شاكر ثابت197399122052094002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة335.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد عامر عدنان كريم197400102051017074
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة335.0ثانوية الرشيد للبناتتطبيقيرغد مثنى ناجي حمزه197401132052096008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة335.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقييقين كريم جبير نادر197402152052040051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة335.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيحيدر محمد جاسم كبيش197403152051007041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة334.0ثانوية النجاح االهلية للبنينتطبيقيعبد القادر لبيب حسين علوان197404182051112002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة334.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعمر عبد العزيز يونس عبد العزيز197405102051013105

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة334.0اعدادية الغزالية للبنينتطبيقيفاضل جبار سالم عويد197406102051008045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة334.0الخارجيونتطبيقيحسين نجم قاسم محمد197407142051400037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة334.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمحمد ستار عودة كاظم197408282051011107

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة334.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيضحى غسان جبوري سبتي197409112052109036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة334.0ثانوية االندلس المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الكريم زكي عبد الكريم197410132051256018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة334.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينتطبيقيحسن ناصر عبد محمد197411132051002018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة334.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعلي احمد عباس علوان197412142051019052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة334.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعبد هللا فاضل لعيبي عزيز197413122051030075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة333.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقينور هان هداوي موسى عوده197414132052100055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة333.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينتطبيقيمصطفى ضياء لعيبي رشم197415102051202046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة333.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيابراهيم زياد ابراهيم رديف197416142051200002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة333.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقياسراء منير مخلف غفير197417102052118003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة333.0ثانوية شمس الحرية للبناتتطبيقيتبارك فالح خيري محروس197418132052079004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة333.0الثانوية المعينية للبنينتطبيقيمحمد رياض خلف حمود197419112051022029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة333.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين صالح لعيبي خضير197420162051353077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة333.0ثانوية زيونة المسائية للبنينتطبيقيفيصل راشد خالد نصيف197421142051209049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة333.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيابراهيم فاخر ابراهيم عبد الزهره197422142051028001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة332.0ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيعبدهللا خالد جابر كاطع197423142051001022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة332.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيطيبه علي محسن حمزه197424132052091036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة332.0ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقيفاطمة خير هللا حمود حران197425112052215050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة332.0ثانوية النعمان للبناتتطبيقيفاطمه احمد كاظم سلمان197426132052102010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة332.0ثانوية المناهل االهلية للبنينتطبيقيخطاب عمر علي كامل197427142051179007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة332.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيغيث عماد حسن حسب197428132051012092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة332.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعبيدة عامر عبيد رومي197429102051022041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة332.0اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيمالك فائز حازم محمود197430112052106041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة332.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقييوسف عبد الرزاق حسين موسى197431122051032111

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة332.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيشمس ستار راضي ضاحي197432142052076035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة332.0اعدادية النهروان للبنينتطبيقيعلي محمد عبد الرحيم علي197433152051020035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة332.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمحمد حازم مصطفى رشيد197434132051004037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد403.0ثانوية فدك للبناتادبياسماء كريم جبار بدر197435142022070005
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد402.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيسارا ستار خزعل حمزه197436102022109069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد394.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي جبر عاشور وهيب197437142021028111

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد393.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمالك حسن ثامر بوري197438212022155089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد392.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيفاطمه مؤيد حسين محمد197439112022104060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد391.0ثانوية التوحيد المختلطةادبيامل طالب كرجي عبد197440212022232002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد389.0اعدادية الشيماء للبناتادبيسجى جبار كاظم شنان197441122022098048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد389.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيهيفاء محمود حسن علي197442142022124063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد388.0اعدادية اجنادين للبناتادبيايه سامي خالد حمدان197443102022120010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد387.0أعدادية الفاطميات للبناتادبياسراء حسين ابراهيم سلمان197444122022102006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد387.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيفاطمه خالد سامي علي197445122022110024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد385.0ثانوية المسك للبناتادبيشهد رياض كطيف نجم197446142022119030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد385.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيزهراء شريف عبد هللا عجيل197447142022067068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد385.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمرتضى حسن شخير صالح197448112021180147

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد385.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبييقين رسول طرخم مال هللا197449142022115084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد384.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيرند عباس حميد سعيد197450152022046034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد384.0اعدادية ام القرى للبناتادبيرقيه قيس عبد الرحمن حنين197451142022079053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد384.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى خالد عباس محمد197452112021009107

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد384.0ثانوية افق االهلية للبنينادبيحسين علي حامد علي197453102021065001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد384.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد قاسم مطر مهاوش197454112021011079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد384.0ثانوية العراق للبنينادبيياسر عمار حميد غضيب197455142021040036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد383.0اعدادية الكرامة للبناتادبيشهد سامي عزيز درويش197456142022111034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد383.0اعدادية الوركاء للبنينادبيمرتضى رسول جعفر عبد هللا197457112021027093

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد382.0اعدادية التسامح للبناتادبيصفا صالح سعيد جبر197458142022076082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد382.0اعدادية ابابيل للبنينادبيحسين عبود سوادي شاهين197459132021011027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد382.0اعدادية البطولة للبناتادبيتبارك خضر عباس جاسم197460102022110030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد382.0الخارجياتادبيمها محسن حسين محمد197461112022401186

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد381.0اعدادية الخضراء للبنينادبيابوبكر جاسم محمد عبيد197462102021013002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد381.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحمزة عالء هادي حلبوص197463142021030041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد381.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبينسرين سعد عبيد حمزه197464112022076111

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد381.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيباقر ناجي عبد الزهره هواش197465152021007032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد381.0اعدادية اليقظة للبنينادبيجعفر حسين حيال منشد197466142021028018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد381.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمنتظر كاظم جوده فياض197467152021006118

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد380.0اعدادية التقى للبناتادبيزهراء احمد جواد غالي197468112022071042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد380.0ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيوهاج عمر عدنان مغير197469122021209059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد380.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيحيدر عادل عطوان عاتي197470142021045015
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد380.0ثانوية االالء للبناتادبيزهراء واثق عبد هللا سلمان197471112022130009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد380.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيعبد الصمد حميد شاكر شهاب197472112021189052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد379.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبيرسل عامر جاسم احمد197473142022151001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد379.0الثانوية المعينية للبنينادبيبشار مجيد تركي كامل197474112021022009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد379.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيفاطمه يوسف محمد سلمان197475142022134061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد379.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيفاطمه عدنان ثجيل بدن197476122022087051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد379.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيريا اثير ناظم مصطفى197477112022061019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد379.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيحسين حميد جياد هاشم197478112021180034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد378.0اعدادية النجاح للبنينادبيسجاد ايمن هالل مشيري197479142021027051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد378.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعلي عون عبد الرحمن علي197480142021019117

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد378.0ثانوية سومر للبناتادبيشهد حسين ناهي شطيب197481142022072061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد378.0ثانوية العراق للبنينادبيعلي سالم احمد غضيب197482142021040022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد378.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيامير علي خزعل حسن197483112021009018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد378.0اعدادية الخبير للبنينادبيحسين نجم عبد هللا كاطع197484112021007029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد378.0اعدادية الماثر للبناتادبيزينب علي عبد الحسين حنيوي197485152022051076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد378.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبياحمد محمود ثامر محمود197486112021150012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد377.0اعدادية البراق للبنينادبيعلي هيثم عاصي ساجت197487152021002125

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد377.0ثانوية جوارجرا للبناتادبينبأ جلوب ابراهيم دواس197488312022031030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد377.0ثانوية حطين للبناتادبيسميه محمد احمد فهد197489102022079015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد376.0ثانوية الصباح االهلية للبناتادبيحق عالء حسن شغيدل197490142022132003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد376.0ثانوية الندى للبناتادبينهى علي كريم موسى197491142022302070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد376.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمهند باسم عبد متعب197492132021004089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد376.0ثانوية المأمون للبناتادبينورهان وميض خضر عباس197493102022116010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد376.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيساره سلمان رحيم ناصر197494112022075023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد376.0اعدادية التعاون للبناتادبيزهراء مازن عبد سلمان197495112022105030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد375.0اعدادية شفق النور للبنينادبيمصطفى علوان لفته نايف197496142021061105

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد375.0ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد قاسم عبد الحسين حميد197497132021250070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد375.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيطيبة خالد عبد مسلم حربي197498112022095073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد375.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد احمد فضاله عباس197499142021019144

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد374.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيمروه قاسم محمد منصور197500192022188038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد374.0اعدادية السويس للبنينادبيعبد الرحمن معن حمدي محمد197501132021006048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد374.0ثانوية االقصى للبنينادبيبسام جاسم فرحان حسن197502132021028005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد374.0ثانوية الهداية المختلطةادبيحسين علي فيصل لفته197503212021262004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد374.0اعدادية اليمن للبنينادبيعلي اسعد صالح شحاذة197504102021016030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد373.0اعدادية االمال للبناتادبينور الهدى احمد طالب احمد197505112022070080
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد373.0اعدادية الفارابي للبنينادبيبالل علي سلمان داود197506112021002006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد373.0اعدادية االخالص للبناتادبيجنات سعدي مطلك صحو197507112022112041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد373.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيزبيده جمال فاضل جواد197508112022073032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد373.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعلي رياض ياسين عبد197509112021180100

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد373.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد صادق شاكر عبد الرزاق محسن197510122021009253

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد373.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيشهد حسين فارس عرفي197511192022162026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد373.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيصهيب ياسر محمود جاسم197512132021008074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد373.0ثانوية الشهيد عون للبنينادبيعلي اكرم حبيب محمد197513212021050015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد372.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيعبد الرحمن نصير عبد الرحمن احمد197514212021017015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد372.0ثانوية اليرموك للبناتادبيمينه خالد جمعه عبد الحليم197515102022093016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد372.0ثانوية االعتماد للبناتادبيهناء مطير جابر كاظم197516142022191068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد372.0ثانوية بغداد األهلية للبناتادبيرحمه محمد شعالن عمران197517112022107005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد372.0ثانوية المعتز االهلية للبنينادبيعلي مجيد عبد ليل197518102021049007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد372.0ثانوية اسوان المسائية للبناتادبيحنين عماد عبد عطيه197519102022221012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد372.0الخارجياتادبيبدور خضير عباس غزال197520122022401026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد372.0اعدادية الفداء للبناتادبيفاطمة باسم محمد حسون197521142022100078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد372.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيايات غفران طارق فاضل197522122022110005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد371.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيريام عبد الوهاب اسماعيل عيفان197523102022099018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد371.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيخطاب عامر محمود احمد197524122021017015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد371.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعبد هللا حسن علي عمران197525102021009027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد371.0ثانوية الجامعة للبناتادبيرحمه عبد الرزاق احمد وال197526102022091013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد371.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيسجى محمد حميد عبيد197527112022099034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد371.0اعدادية النبوة للبناتادبيآيه موسى جعفر صادق197528212022145001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد371.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيزينب عماد ثامر عبود197529142022223032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد371.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمة الزهراء محمد ياسين عبد197530112022076084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد370.0اعدادية التنمية للبنينادبيمحمد محمود مهاوش داود197531262021030039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد370.0اعدادية الرافدين للبنينادبيصالح حيدر موسى علي197532152021001064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد370.0اعدادية صفية للبناتادبياستبرق صالح كاظم محمد197533142022075003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد370.0اعدادية الياقوت للبناتادبيسرى ابراهيم جاسم عبد هللا197534192022246018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد370.0ثانوية العقيدة للبناتادبيزهراء فيصل حسون مغير197535112022074026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد369.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيدعاء عباس محسن سلمان197536122022134048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد369.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيمحمد قاسم حطحوط محمد197537142021208148

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد369.0اعدادية الداودي للبنينادبيمحمود زيد بدري عبد الحسين197538102021029029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد369.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيعلي سالم احمد عبد هللا197539132021007038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد368.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيسمية طارق جميل عباس197540102022129016
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد368.0اعدادية االخالص للبناتادبيشهد علي ثامر فيصل197541112022112102

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد368.0ثانوية االوزاعي المسائية للبنينادبيباقر عارف عليوي عسل197542122021203010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد368.0ثانوية الميار المسائية للبناتادبينور الهدى محمد كاظم عبد الحسين197543112022221025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد367.0اعدادية البتول للبناتادبيمنار نهاد خليل ابراهيم197544112022072108

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد367.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمصطفى كامل شمخي جبر197545122021044090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد367.0اعدادية عائشة للبناتادبيمرام راسم هادي وساك197546142022074087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد367.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيسجاد جاسم غالم رضا رمضان197547122021003035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد367.0اعداديه االنوار للبناتادبيرجاء علي خضير عبيد197548112022085017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد367.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيحنين صالح مهدي كاظم197549112022089019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد367.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمنار محسن هادي حسين197550122022134160

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد367.0اعدادية البشير للبنينادبيمصطفى كاظم عبعوب زبون197551142021036113

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد367.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزهراء عبد الحسين راضي عطيوي197552152022045049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد366.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمحمد منير محمد عرار197553132021007050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد366.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيزينب عالء فرهود عبد197554112022220039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد366.0ثانوية العزة للبناتادبيريم شاكر لعيبي حسن197555112022060013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد366.0ثانوية العراق للبنينادبيقتيبه عيسى جميل حسين197556142021040025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد366.0ثانوية الحضارة للبناتادبيايناس سعد محمد عباس197557102022108008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد366.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيايات عباس مظلوم ابريج197558142022066002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد366.0اعدادية الشيماء للبناتادبيايات احمد عبد الرضا مكي197559122022098003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد366.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيرفل عماد حميد عبد197560132022079014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد365.0اعدادية المركزية للبناتادبيتقى عمر عباس خضير197561132022119006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد365.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعلي عباس جميل لعيبي197562142021019113

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد365.0اعدادية حماة للبناتادبيضحى محمد فياض مهدي197563112022084112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد365.0اعدادية المختار للبنينادبيعلي عبد الحسن بادي كاظم197564222021047099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد365.0اعدادية االنصار للبنينادبيمحمد احمد شاكر عبد الرضا197565132021003051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد365.0الخارجياتادبينهى كريم عبد صبح197566152022401130

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد365.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيآيه واصل حسين علي197567112022061007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد365.0ثانوية اليرموك للبناتادبيداليا اياد عبد الزهره جرو197568102022093006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد364.0اعدادية العقيلة للبناتادبيضحى باسم خلف عبره197569152022040081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد364.0إعدادية المروج للبنينادبيوسام محمد نوري حسين197570142021013161

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد364.0ثانوية المهند للبنينادبيعلي محمد ناصر حسين197571112021047015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد364.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيمنذر مزاحم درويش مطر197572112021203229

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد364.0ثانوية السياب للبناتادبيمريم اكرم سعيد ياسين197573102022077035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد364.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين عقيل عبد الرضا كاظم197574152021007071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد364.0اعدادية الشاكرين للبنينادبياواب ناجي احمد سلمان197575112021029013
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد364.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعمر عالء باسم عزت197576112021180115

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد363.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيمنتظر مصطفى ياور خدا داد197577152021015122

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد363.0ثانوية الفاروق للبنينادبيمحمد ابراهيم علي غالم197578142021054021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد363.0ثانوية الرواسي للبناتادبيلبنى امين فؤاد محمد امين197579212022177034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد363.0إعدادية المروج للبنينادبيمنتظر باسم محمد جالي197580142021013154

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد363.0اعدادية ابن سينا للبنينادبياحمد فاضل حاتم علي197581112021017011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد363.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتادبيتبارك محمود حميد عبد197582122022084003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد362.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيتبارك بشير فخري جبر197583112022076020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد362.0اعدادية طه للبنينادبيكرار حسن محمد جويعد197584142021177125

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد362.0اعدادية رفيدة للبناتادبينورس حسن هادي حبيب197585112022106069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد362.0اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي قاسم ادهيم عبيد197586152021013064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد362.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد رسول حسين زغير197587152021007212

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد361.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد صفاء حيدر هاشم197588122021009255

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد361.0اعدادية االمام علي للبنينادبيأمير عبد علي سلمان حسين197589122021005002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد361.0ثانوية معصومة للبناتادبيحوراء ابرهيم طارش جمعة197590142022113008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد361.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمحمد حنون عبد الحسن علي197591112021180135

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد361.0ثانوية النضال للبناتادبيفاطمة جبار سوادي خصاف197592282022050055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد361.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيهويدا ياسر حسن نجم197593102022220056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد361.0الخارجيونادبيعلي حسين محمد خلباص197594142021400151

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد360.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيسجى كاظم قنبر صنكور197595142022099048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد360.0اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء رشيد علي عجيل197596112022112061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد360.0ثانوية المسك للبناتادبيزينه مهدي حميد خلف197597142022119025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد360.0ثانوية الحياة المختلطةادبيحيدر صبار هادي ضباب197598262021151008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد360.0اعدادية زينب للبناتادبيفاطمه باسم كاظم موسى197599142022110128

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد360.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيزينب فائق جليل حميد197600212022151031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد359.0اعدادية الفاروق للبناتادبيندى اسماعيل احمد اسماعيل197601102022119029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد359.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيايات محمد ضهير جبار197602152022049010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد359.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيايه قيس عبد الوهاب عبد الرزاق197603142022098004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد359.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبياحمد عبد العظيم قاسم حافظ197604152021007011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد359.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيعلي ميثم نعمان احمد197605112021033050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد359.0اعدادية النهار للبناتادبيرسل مهند وليد سلمان197606112022127025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد359.0إعدادية المروج للبنينادبيسيف علي سلمان دعير197607142021013053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد359.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيعلي محمد عطيه غالي197608142021030081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد359.0اعدادية العقيلة للبناتادبيايات قاسم محمد ضمد197609152022040007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد359.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينادبياركان مالك جفات غنيمه197610262021208004
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد359.0ثانوية االميرات االهلية للبناتادبينور الهدى عادل بالدي خزعل197611142022300007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد359.0ثانوية االيالف للبناتادبيفاطمه حسين كريم محمد197612102022104005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد359.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيفردوس علي حسين عفتان197613102022141021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد359.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيناظم محمد عبد علي شناوه197614112021053116

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد359.0اعدادية العراق للبنينادبيحسن علي مفتن خلف197615122021009056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد359.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء عقيل فرحان بلعوط197616112022076052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0اعدادية العراق للبنينادبيمؤمل حسن جابر راضي197617122021009227

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0ثانوية الزهراوي للبنينادبيأوس قصي حميد أحمد197618182021110009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0اعدادية البراق للبنينادبيمنتظر صالح علي محسن197619152021002171

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0ثانوية عدن للبناتادبيرسل جمال علوان خضير197620112022094028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0اعدادية الزهور للبناتادبيتبارك عدي عالء الدين محمد197621142022080015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0اعدادية اليقظة للبنينادبيمصطفى ريسان كاطع محمد197622142021028201

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0ثانوية االحرار للبنينادبيعلي يوسف ناجي حمادي197623112021051032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيمالك عادل عباس شمخي197624132022093102

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيابراهيم حسن هادي حلبوص197625142021030001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0اعدادية طوبى للبنينادبيعبد المقتدر عمر ابراهيم علوش197626212021087031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيبالل فوزي رشيد حميد197627112021029016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0ثانوية اليرموك للبناتادبيحنين احمد عيسى لبن197628212022125011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعلي انور عبد الحميد جمعه197629112021180098

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0الخارجياتادبياساور جاسم نعيس ابراهيم197630122022401001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0ثانوية علي الغربي للبنينادبييوسف زيد خلف ناموس197631282021013044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيدينا عادل شهاب احمد197632142022071018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمرتضى صاحب عجيل سالم197633112021009101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيحسين قيس حميد سلمان197634132021171007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0اعدادية ام القرى للبناتادبيرنده كتاب محيسن حمزه197635142022079057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0ثانوية الرائد للبنينادبيداود اسعد داود سلمان197636102021001012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0ثانوية الفردوس للبناتادبيشهد خالد جميل مجيد197637102022090027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0اعدادية غماس للبنينادبيحسين ثائر هادي كريم197638242021016019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0اعدادية االسراء للبنينادبيعبد القادر عبد حسين احمد197639102021011026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0اعدادية النجاح للبنينادبيحسن قاسم محمود عبد علي197640142021027036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيموده فؤاد مطر محمد197641112022128030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0ثانوية ام البنين للبناتادبيزينب قسور نهاد محمدصادق197642132022080047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبيصعب خالد فرحان صعب197643102021206026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيحسن صباح عبد فالح197644222021304010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينادبياحمد حميد جاهل حمزه197645252021049001
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيمهند حامد رزاق سلوم197646262021155034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمرتضى يوسف عبد الستار الياس197647152021006109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0اعدادية الخطيب للبنينادبيكرار عبد الحسين مطر ناصر197648122021034092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيياسر طارق سامي جاسم197649112021011094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0ثانوية االالء للبناتادبيمنار جالل فاضل حسين197650112022130016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيداليا احسان ستار مجهول197651112022089022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيدينا نجم عبد زريج197652112022150012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0اعدادية الفراتين للبنينادبيحمزة عدنان عبود طاهر197653132021042028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيامير علي عبد سالم197654102021200029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0اعدادية المثابرون للبنينادبيمحمد غازي مشرب نور197655222021376086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0ثانوية الهداية المختلطةادبيعبد هللا غافل عبد فياض197656212021262010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0اعدادية البطولة للبناتادبينورس عدنان هاشم عواد197657102022110120

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيعبد الحميد فاضل صغير محمد197658112021029030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0اعدادية ام القرى للبناتادبيرقيه عدنان عبد هللا علي197659142022079051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبياحمد كمال مزهر محمد197660262021015007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيحسام رشيد سلمان رشيد197661102021004008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0ثانوية االسراء المختلطةادبيياسر نجم عبد الحسين حمزة197662112021169009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0ثانوية الدستور المختلطةادبيمصطفى فالح مهدي حسين197663212021219016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينادبيعلي حسين جويد رحم197664222021301012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0اعدادية حماة للبناتادبيزهراء ماهر رضا مجيد197665112022084076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0اعدادية المسيب للبنينادبيحسين فاضل هادي حسن197666232021009036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيابراهيم صالح فيصل جالب197667112021053002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيجعفر رحمان معارج محيسن197668142021205019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0اعدادية الفردوس للبناتادبينور الهدى صالح مهدي تاغي197669132022118144

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيانور سالم اسماعيل عبد197670102021041014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0اعدادية النهار للبناتادبيشمس رحيم وثيج عكيلي197671112022127041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0ثانوية دجلة للبناتادبياساور وليد حسين علوان197672102022095003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيسماهر عبود صالح جاسم197673112022111028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0اعدادية صنعاء للبناتادبيزهراء عدنان كاطع جاسم197674242022096013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0الخارجياتادبيزهراء علي عبد هللا يعقوب197675142022401092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0اعدادية فلسطين للبناتادبيميس حسين علي مهدي197676102022114026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0اعداية المعراج للبناتادبيآمنه احمد سلمان داود197677102022113002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0اعدادية االسراء للبنينادبيليث صديق محمود فرحان197678102021011042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبيمهيب جمعه حسون ابراهيم197679102021035035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيعلي عبد الكاظم محيسن لهمود197680222021311058
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0اعدادية البلد االمين للبنينادبييوسف عبد اللطيف محمد شهاب197681112021033084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيزين العابدين علي عباس راشد197682112021059030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيوليد خالد بديوي سعدون197683112021166034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيزهراء فيصل تركي يوسف197684112022218019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء نسيم عبد هللا حسين197685102022096053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيزهراء اياد محمد عبد الكريم197686142022099035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيعمشه عبد علوان ضعن197687212022099063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0ثانوية الرباط للبناتادبيزهراء عباس عريبي مرهون197688112022121039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيزهراء حسين علي عالوي197689142022099036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0ثانوية االميرات االهلية للبناتادبيتبارك خالد عباس جاسم197690142022300001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0ثانوية الكريمية للبناتادبيزهراء مرتضى عبد الرضا داغر197691262022128013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبياحمد فليح عبد محسن197692102021010003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0اعدادية النجاح للبنينادبيعلي جاسم فاضل سلمان197693142021027087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيعلي أياد جالوي مجيد197694112021202039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0إعدادية صنعاء للبنينادبيعلي عدنان سالم جلوب197695142021025042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيامل عبد هللا خالص عبد المجيد197696142022193005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0ثانوية قزانية للبناتادبيساره فالح عبدالستار داود197697212022104017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0اعدادية حطين للبناتادبيحنان كاظم عباس عويد197698132022103015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيزهراء منير عبد الكريم جاسم197699142022099040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0اعدادية النهار للبناتادبيفاطمه حسن علي شمه197700112022127048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيأيه عادل محمود محمد197701112022114003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيمصطفى محمد عواد رحيم197702192021069042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيسجا سالم جبر محمد197703152022048065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0اعدادية االخالص للبناتادبيودق محمد طالب خضير197704112022112168

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0اعدادية النجاح للبنينادبيسعد جبار عوودة محمد197705142021027064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيضحى تركي مهدي شالل197706112022128025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0ثانوية ابو البشر المختلطةادبيمحمد شهاب احمد يوسف197707212021268027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيرؤى يحيى خليل عبد197708112022128011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيعبد هللا جاسم جبار جاسم197709132021007027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0اعدادية سما بسماية للبناتادبينبأ باسم محمد كريم197710142022193039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0اعدادية الرواد للبنينادبيعبد المهيمن نسيم حسن طعمة197711212021077082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمصطفى حسين نعمه سالم197712152021006111

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0ثانوية الفضائل للبناتادبيكوثر رحيم حطيحط حسن197713142022083044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0ثانوية السعادة للبناتادبيزهراء خالد عباس محمد197714142022120017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيعمر هادي سلمان جاسم197715112021156070
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0اعدادية الكوثر للبناتادبينرجس هيثم عبد هللا عبد197716232022114038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0ثانوية حي الجامعة االهلية للبناتادبيسما خالد محمود حمادي197717102022134008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0اعدادية الغزالية للبنينادبياحمد غزوان ابراهيم عباس197718102021008006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيحسين علي حسين محمد197719212021278034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0اعدادية الصفا للبنينادبيعبد هللا احمد قاسم ابراهيم197720132021029035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبيمرتضى محمد موسى كاظم197721132021257118

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0اعدادية المثنى للبنينادبيهمام عبد هللا احمد عبد هللا197722102021022112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينادبيحمزه حبيب علي هاشم197723142021203013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيحسن عباس جاسم كعيم197724112021053034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0اعدادية االمل للبناتادبيشيماء محمد عبد هللا صالح197725192022195047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0اعدادية اليوسفية للبنينادبياحمد خالد حسين عبيد197726112021001002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0اعدادية عدن للبناتادبيهيا سالم شاتي زاير197727132022106093

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0اعدادية البتول للبناتادبيتيجان طه احمد عباس197728112022072033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0اعدادية الطارق للبنينادبيمحمود عبد الجبار عبد الكريم طعمه197729102021042019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0اعدادية الفداء للبناتادبيمريم سعد كاظم غالي197730142022100092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0اعدادية االعظمية للبناتادبيرحمه قيصر طيب رضا197731132022073045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعبد هللا احمد عباس حسين197732112021009058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد353.0ثانوية الواسطي للبنينادبيمروان فاضل عباس صالح197733102021040039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد353.0اعدادية البصرة للبناتادبيوفاء صباح خلف غافل197734112022109064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد353.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيمصطفى جاسم لطيف جاسم197735122021016031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد353.0اعدادية االخالص للبناتادبيغفران محمد عناد عماش197736112022112114

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد353.0ثانوية الفرسان المختلطةادبيقاسم محمد صبر عنيد197737262021158022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد353.0ثانوية الرشاد للبنينادبيانور صبيح صبار عباس197738192021050006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد353.0ثانوية العقيدة للبناتادبيمريم حسن علي يوسف197739112022074057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد353.0ثانوية الفضائل المسائية للبنينادبيسجاد علي صادق جعفر197740212021275033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد353.0اعدادية حلب للبنينادبيكرار طعمه كماش محمد197741262021013133

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد353.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيديار سعد حميد محمد197742112022095042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد353.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبياركان مؤيد محسن محمود197743112021053013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد353.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيعذراء طه نجم حسن197744112022215054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد353.0ثانوية التحرير للبناتادبيفاطمه محي شوكت محي197745232022096011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد353.0اعدادية العامل للبنينادبيمصطفى عباس عبد مناتي197746112021015080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد353.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيزيد طارق ناجي فياض197747192021028015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد353.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيروان عبد الرزاق كاظم علي197748112022215032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد353.0اعدادية البراق للبنينادبيانور زهير رحمن كريم197749152021002015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد353.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيليث علي ناصر داود197750112021156074
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوية المعرفة للبناتادبيرسل ظالل فخري عبد هللا197751112022133017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمالك محمد كريم حمزه197752262021015082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيضحى عبد عبد الزهرة عيسى197753152022046060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيأحمد حازم عباس الزم197754142021029001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية البلديات للبنينادبيمحمد عقيل فاهم عباس197755142021037198

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0الخارجيونادبياحمد صالح محمد حطاب197756112021400001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمحمد صادق ستار جبار كاظم197757142021024253

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوية الوركاء للبنينادبيايمن محمد مهدي عبيد197758232021034009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعبد الكريم خالد سلطان علي197759122021048059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيحفصة خميس عبد هللا مسربت197760112022215011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد ناصر عبد سلمان197761152021001130

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيزهراء عليوي شهاب سلطان197762112022128017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيابراهيم مصطفى عبد علوان197763122021202004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية صنعاء للبنينادبيزيد فراس عيسى والي197764232021011033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوية النضال المختلطةادبيرقية رعد هادي سلمان197765112022157012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزينب جواد كاظم جواد197766132022110012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيضحى عمار جبار عبد هللا197767102022109084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيكرار حيدر محمد حسن197768122021018055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية الغزالية للبنينادبيمؤمل علي محمد صالح197769102021008094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوية الحياة المختلطةادبيعباس فائق عبد كاظم197770262021151009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية بغداد للبناتادبيهمسه سعد عباس حميد197771102022117044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0الخارجياتادبينهى كاتب خلف جعفر197772122022401140

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوية المسك للبناتادبيدعاء حسين عليوي حوينت197773142022119014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية قباء للبنينادبيعلي قاسم نعيمه حسن197774152021010041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبياماني صباح حسين شذر197775142022221002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية العراقي للبنينادبيكرار هشام عبد كامل197776102021005057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية المصطفى للبنينادبيسجاد علي عبد هللا عبد الرضا197777152021009075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوية الرائد للبنينادبيكرار حيدر علي سعيد197778102021001030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية الشيخ ضاري للبنينادبيعيسى ناصر حسين علي197779102021010023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيعامر عليوي حسين كواد197780112021150031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيطيبة مصطفى كامل نعمه197781152022045074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي صالح عبد خنجر197782152021013061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمنتظر عباس اسحق ضالل197783142021038156

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيأبو الحسنين عبد الزهره خنجر ظاهر197784132021026002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى علي طعيمه مطير197785142021024309
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيحسن حيدر حمود شريف197786132021252025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوية صالح الدين للبنينادبيمصطفى حمود عبيد علي197787112021186004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيحيدر علي عبد الحسن ديب197788102021015031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيعلياء علي محمد محمود197789112022067046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيعلي كامل شايع سرهيد197790102021024052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية حيفا للبناتادبيرنين كاظم حافظ سلمان197791232022122022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيمنى اسعد عبد فالح197792152022055072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوية السياب للبناتادبيمؤمنه حسام محمد حميد197793102022077032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيمحمد سعود محمد خضر197794112021189100

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية النجاح للبنينادبياحمد عصام غازي فرحان197795142021027010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية القناة للبناتادبيمريم مهند قاسم حسين197796132022072039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيمقتدر حمزة علي عسكر محمد197797152021011061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوية السياب المسائية للبنينادبيناصر خميس شوكه علي197798122021208053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوية سومر للبناتادبيزهراء محمد جواد كاظم197799142022072039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبييونس قصي يونس مزيد197800142021038173

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيرفل عبد الجبار عباس جاسم197801112022220029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمرتضى سالم شريف عبد هللا197802112021009100

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوية الرتاج للبناتادبيمريم صالح حسن ياسر197803142022121045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية الفكر للبناتادبيرقيه كاظم سلمان عبيد197804152022056029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمصطفى محمد هاشم شريف197805272021016196

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيسجاد ثائر عوده سعد197806132021252049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعبد هللا قيس جمعه حسن197807132021034073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيسجاد باقر عبد االمير عباس197808142021200069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوية الدرعية للبنينادبيفارس عباس هاتف عباس197809232021170019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية ام القرى للبناتادبيسجى علي ابراهيم عنيد197810142022079080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيسماره محمد ابو كطفه شناوه197811112022089046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيطيبه علي عبود ياسين197812102022106027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي حسين فاخر غضبان197813152021013055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية البيان للبناتادبيكوثر خضر كاظم عاتي197814102022096082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية القدس للبنينادبيحارث شهاب احمد داود197815102021014014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية دجلة للبناتادبيانوار احمد هندي عبد197816102022095011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيمحمد منذر حاتم احمد197817132021015049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية الهدى للبناتادبيانفال اسامه هادي صالح197818122022106003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيسجى جاسم حميد عبد هللا197819122022102060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية االجيال المختلطةادبيبكر خالد خليفه صالح197820192021311003
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتادبياسماء عمر عاشور عواد197821102022094005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية الزهراء للبناتادبيزمن عبد الكاظم محسن فزع197822112022088018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية بيخال للبنينادبيحيدر فريد عبد الكريم حسن197823212021074022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيمحمد عادل علي ابراهيم197824112021029052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعبد هللا ناظم محمد صالح197825132021034075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيامير عبد الرزاق خلف عبد197826112021011008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبياحمد حيدر علوان فاضل197827272021022003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرسل احمد صالح جدوع197828112022076034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمحمد جبار علي عظيم197829142021048083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية الفراتين للبنينادبياحمد علي كاظم جوحي197830132021042090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية الطاهره للبناتادبيمنى احمد حمزه جاسم197831112022098013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية ام القرى للبناتادبينور محمد حساني ربيع197832142022079146

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيتبارك قاسم رسن فرحان197833152022055017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية بالل للبنينادبيفهد صباح عبدهللا معيوف197834102021055033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية الوركاء للبنينادبيعلي السجاد عماد جاسم محمد197835112021027052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0الخارجيونادبيعبد هللا مؤيد عبد الوهاب عبد السالم197836162021400164

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية الفراتين للبنينادبيانس حسين علي حسن197837132021042013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية الحضر للبنينادبيعلي حيدر احمد علي197838122021035008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنينادبيحسين ثامر مظفر محمد197839142021202014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية االعظمية للبنينادبييوسف شهاب احمد عباس197840132021001128

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية يافا للبناتادبيزهراء كامل صافي سالم197841132022107066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيسجاد عبد الكاظم عيدان فياض197842142021038063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية البصرة للبناتادبينوال جاسم مطشر منيثر197843112022109056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية البصرة للبناتادبيزينب عماد عبد هللا برع197844112022109023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية االعظمية للبنينادبيطه اسامه نجم عبود197845132021001048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيمحمد عادل نعيم عبد197846112021150052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية الحضارة للبناتادبياية صباح عباس كريم197847122022135003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيسهير محمد فيزي مهنا197848102022162003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية سومر للبناتادبيمالك مهدي جليل عيدان197849142022072093

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمصطفى فاضل حصموت حسين197850122021048114

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية حطين للبناتادبيسارة نبيل سلمان حسن197851142022068021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0إعدادية المروج للبنينادبيعلي نصير عباس دهري197852142021013105

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية السياب للبناتادبيمنى فؤاد حسن سرحان197853102022077037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية الشموخ للبنينادبياحمد رشيد عبد فيحان197854192021053003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمحب الحسين معن هادي حسون197855132021012100
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية الناصرة للبناتادبيفاطمه احمد شالكه أنعيس197856142022133063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيحسين محمد ماضي محمد197857142021211022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيفاطمه احمد جاسم محمد197858102022106031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيعبد العزيز عقيل محمد علي197859232021256075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيعبد هللا عجمي كريم حمزة197860112021189059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيغدير رحيم حمود رسن197861142022099064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعداية الهدى للبناتادبينبأ حسن هادي زبالة197862142022077044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيذو الفقار محمد شالكة أنعيس197863142021038056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبيكرار عامر خانجان حسن197864132021257099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية الوفاق للبناتادبينبأ جاسم سليم حرجان197865122022103052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية بالد الرافدين األهلية للبنينادبيعبد هللا ابراهيم عاشور كزار197866222021075009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية الحاتمية للبنينادبيعبد هللا رفعت حسن علي197867182021301015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية الكرخ للبناتادبيزينب احمد علي ناصر197868102022076017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية عباس االحيمد للبنينادبياحمد كريم حسين سلمان197869122021176003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية الرباب للبناتادبيضحى محمد خضير عوده197870152022052019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية زبيدة للبناتادبيزهراء اربعات خزعل سلمان197871112022108043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية التاجي للبنينادبيعالء محمد سعدي فيصل197872122021010018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية االندلس المسائية للبنينادبيعمر خالد جمال ابراهيم197873132021256029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيعذراء اسعد عبد فالح197874152022055061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية حطين للبناتادبيزهره مهدي عبد الحسين محسن197875132022103029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبينور الهدى احمد عبد داود197876122022230032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد عماد محمد حسن197877102021022092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزينب محمد عوده علي197878152022050052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية شط العرب للبنينادبيحسن علي عبد الحسين عليوي197879132021045019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية النورين للبنينادبيعبد هللا عبد الستار جسام حمادي197880142021004037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعلي فاضل رميض مسلم197881142021045046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية التسامح للبناتادبيهبه صالح صيهود شهاب197882142022076134

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمهدي خليل برهان عبد الساده197883132021045092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيحنين حميد ابراهيم عبد هللا197884132022112013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيتبارك حسام زيدان خلف197885112022067010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمؤمل رشيد مانع جبر197886142021019138

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية المهج للبناتادبيزهراء سعد مهدي محمد197887142022102034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية الماثر للبناتادبيقبس حميد علوان مجلي197888152022051117

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيعذراء ثجيل عالوي دمن197889112022104054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيعبد هللا قصي عدنان ياسين197890142021018053
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية الصمود للبناتادبيدعاء فراس محمود علي197891142022101008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيعبد هللا فاضل علي شهاب197892102021024045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيحسن ماجد فرحان جحيل197893142021012022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمحمد الباقر عادل عبد الكاظم حميد197894112021180131

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبينور الدين مهلب عبد الشهيد كاطع197895122021002047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية المعرفة للبناتادبيأمنه رياض عبد المجيد كريم197896112022133001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيعلي فالح خيري محروس197897132021021032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيحمزه مهدي حسين حمزه197898142021026036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيحسن علي محسن عبد الحسن197899132021015018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0الخارجياتادبياالء هيثم عبد محمد197900112022401017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية صنعاء للبنينادبيعلي كاظم جاسم محمد197901232021011050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية الصباح للبنينادبيعبد هللا كامل عبد خضير197902262021162012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيحمزه محمد خزعل حسين197903132021025017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيحسنين باسم عبود حميد197904122021002013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيجعفر الصادق جاسم محيبس صحين197905132021012021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية االخالص للبناتادبيامنة حسين ابراهيم حسن197906112022112011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية صفية للبناتادبيحوراء نعمه سلمان جاسم197907142022075071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينادبيعلي ظاهر غركان مشجل197908112021201035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيكاظم فرحان كاظم سكر197909122021047121

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيمريم قصي عبد هللا فرحان197910142022193031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبينور الهدى ناهض مظهر خليل197911112022075046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية االستقامة للبناتادبيسوزان سالم محي فيصل197912152022058053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيسجاد داود سلمان حسين197913142021003059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية الندى للبناتادبيزهراء محمد محسن علي197914142022302028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية االستقامة للبناتادبيايالف مرتضى جوده جاسم197915152022058009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيفاضل عباس فاضل احمد197916112021181095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية حطين للبناتادبيهبة سعدي علي حسن197917142022068043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيهدى تحسين علي جبار197918112022076119

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيعبد العزيز ربيع سلمان خلف197919132021034069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية العامرية للبناتادبييسرى ماجد عبد غريب197920102022118065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية الريف للبنينادبيعبد هللا غيث عبد ظاهر197921122021029021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيعلي لؤي فليح حسن197922142021020034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية العامرية للبناتادبيرحمه ليث صالح محمد197923102022118014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيعبد هللا حامد جواد كاظم197924132021008081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمنتظر جمعه عبيد جابر197925142021048099
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية بغداد للبناتادبيرغد قصي راغب محمد197926102022117020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية الخمائل للبناتادبينبأ ياسين عبد المحسن علي197927122022127112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيمنار مهدي نعيم كريم197928102022106041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية البطولة للبناتادبيدعاء عبد فاضل عبد197929102022110042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيوليد خالد ثامر حسن197930132021004090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيزينه الحياة علي عبد نابت197931152022053037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية بلقيس للبناتادبيزينب نعيم ثجيل مطلك197932142022140028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيمؤمل منير صباح اجياد197933142021030087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية الوارثين للبنينادبيمحمد عبد الرزاق علي خيون197934152021013089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيدعاء رائد حميد شواي197935152022049028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية الشيماء للبناتادبيزينب ابراهيم جبار سعد197936122022098039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية طيبة للبناتادبيغدير عباس قدوس احمد197937132022116024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية االحرار للبنينادبيفالح حسن تركي راضي197938112021051035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية التعاون للبناتادبيهدى منشد حطاب عكاب197939112022105082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيباقر محمد عبد االمير خضير197940142021026017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية زها حديد للبناتادبيصفا شامل نجم عبد هللا197941132022130034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيمريم مهند هاشم حسن197942262022111053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية يافا للبناتادبيشهد وليد كريم زبار197943132022107099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية يافا للبناتادبيزهراء نبيل حمدان بنداوي197944132022107070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيبتول ماجد فالح عطيه197945112022081005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيسجاد انور حمد خلف197946112021164003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية االصيل للبناتادبيزينب سعد خالد فلحي197947112022064034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيطيبه عثمان طارق جميل197948142022099057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية النضال للبنينادبيحمزه فليح حسن حريز197949242021014021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية الجزائر للبنينادبيمنتظر ناصر سعيد فرج197950222021042058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية طه االمين للبنينادبيحسن علي حسين علي197951262021026006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية اإلخالص المسائية للبناتادبيهدى كامل محسن عبد النبي197952132022285035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية االسكندرية للبنينادبياحمد فالح داود سلمان197953232021001009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية االبتكار للبنينادبيعبد الملك صالح محسن عبد197954112021151039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيعباس رعد عباس داود197955112021166017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية المركزية للبناتادبيرسل احمد عبد الرحمن فاضل197956132022119010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيجعفر مالك علي حسين197957142021024047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيدانية سمير انيس جاسم197958112022220024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيمرام احمد مريسن فليح197959142022084011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية بوتان المسائية للبنينادبياحمد شاكر علي موسى197960212021270005
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية االزدهار للبناتادبيزهراء جعفر عبد اللطيف راشد197961122022090034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية المسك للبناتادبيزينب علي حسين علي197962142022119021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبياسامة حميد قاسم غضبان197963132021012012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيايه اسامه عزيز عبد الحسين197964132022100004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبييوسف محمد عبد هللا عبود197965112021052089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيمحمد ماجد مطر هتيمي197966112021052075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية البشير للبنينادبيعلي يونس علي مال هللا197967142021036070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيصادق عبد الزهره زيارة جابر197968122021036012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0الخارجيونادبيحسام حسين علي العبد197969102021400030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيكرار عباس حسن عبد هللا197970132021021038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية الفجر المسائية للبنينادبيباقر رويس مطرود لعيبي197971222021309005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيفاطمة حيدر عبد الحسين وجر197972152022048127

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد حامد عبد الواحد طاهر197973122021009241

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية االنوار المحمدية للبنينادبيوسام عبد الرزاق محمد يوسف197974192021072015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية الصديق للبنينادبيعبد هللا خضير سلمان خضير197975232021027032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيعلي محمد عبد الرضا فاضل197976162021353041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية اسماء للبناتادبيمثال احمد علي صلبي197977112022100026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيمينا حسين عبد الصاحب عبود197978122022231055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيكرار فاضل زوير حاشوش197979122021047125

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعداية المعراج للبناتادبيصبا سعد جياد رشيد197980102022113046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيعبد هللا محجوب عبد هللا احمد197981132021171012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية الشفق للبناتادبياطياف علي هاشم فرج197982112022117002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيحسين علي بطي طارش197983142021029021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية الحكيم للبنينادبيمصطفى حميد كوشي دعيم197984112021032050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيدموع بدر فليح مهدي197985142022136024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية الغفران المختلطةادبيمصطفى فرحان سالم علي197986102021150016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية دار السالم للبنينادبياحمد عبد السالم عبد محمد197987102021066004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية صفية للبناتادبيرقيه هادي شرهان فنجان197988142022075094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية االمال للبناتادبيفاطمه كريم عوده غيالن197989142022108049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية زيونة المسائية للبنينادبيسجاد جاسم محمد جميل197990142021209024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةادبيسيف احمد خالد حسين197991112021160013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيعلي حسن خير هللا لفته197992132021026043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية التسامح للبناتادبيروان محمد عبد الستار محمد علي197993142022076051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية الغزالية للبنينادبيحبيب صالح خلف هاشم197994102021008020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0إعدادية المروج للبنينادبيمرتضى الزم مدحت سلمان197995142021013139
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعباس رزاق احمد جواد197996142021032036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعلي باسم علي خلف197997122021048069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية عكاظ  للبنينادبييوسف حبيب حسن زبون197998132021024131

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيعالء احمد حر طعمة197999142021045037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيحسام حسين جاسم محمد198000112021017023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيمحمد كريم فيصل طاهر198001222021305061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمد عبد الحسن اشويل حسين198002132021045078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية الكرمة للبنينادبيعمر هيثم خضير سرحان198003192021066026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0إعدادية المروج للبنينادبيعلي عقيل هادي جواد198004142021013097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية النيل المسائية للبنينادبياحمد حيدر محمد حمد198005112021206002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية حماة للبناتادبيرويده كاظم حسن حلبوص198006112022084069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية العراق للبنينادبيكرار عبد الرزاق عبد علي198007122021009216

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية البراق المختلطةادبيياسمين محمد عبيد جاسم198008122022177017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيهنادي اكرم صالح رشيد198009112022089085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيحسين خضير ياسين عبد الحسين198010142021200047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيمروة مازن عبد الجليل عبد198011142022225030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية الزهور للبناتادبيمروه محمد كريم رمضان198012142022080052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيحسن حميد كاظم عواد198013142021018015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية الرضوان للبنينادبيضياء عادل شياع دفار198014112021034018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية الجوادين للبنين - للوقف الشيعيادبيساهر صاحب خزعل حسن198015122021033006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيعلي رائد لطيف كيطان198016272021031126

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0الثانوية المعينية للبنينادبيعبد الرحمن عدنان لفته الرمح198017112021022020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية معصومة للبناتادبيزهراء كريم صدام رحيل198018142022113012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيعبد هللا ماهر عبد الكريم جاسم198019132021004049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيمهدي مجيد حميد لعيبي198020122021202216

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية العامل للبنينادبيمؤمل مجيد حميد مجيد198021232021026018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية الشيماء للبناتادبيمريم جاسم خلف حسن198022122022098066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية الغزالية للبنينادبيسجاد توفيق ثامر عسكر198023102021008040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيرضا سمير حسب لطيف198024122021200051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية الخمائل للبناتادبيساره عبد الهادي مجيد راضي198025122022127053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمصطفى رزاق جاسم عباس198026152021001139

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية الفداء للبناتادبيرسل قادر كاظم نشمي198027142022100026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية السياب للبنينادبياسماعيل مازن جاسم ناصر198028112021028012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيعلي نزهان كاظم جواد198029182021226008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية سومر للبناتادبيايه عالء فاخر محسن198030142022072013
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية المستقبل للبناتادبيفرح اسعد احميد جاسم198031112022101046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبينور الحسين فالح حسن زغير198032142021029082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيابراهيم هيثم سلمان عبد هللا198033142021038006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية المسك للبناتادبيساره محمد حميد محمد198034142022119029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيكوثر مؤيد صاحب فرحان198035122022134140

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيغاده احمد فاضل محمد198036142022067102

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبينوري صبيح عجيل سابط198037142021048109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية الرشد للبناتادبيزهراء عماد مجبل كاظم198038132022109014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمصطفى عبد الجبار جسام حمادي198039192021011048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزهراء جبار عبد العباس حول198040282022093028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيايات عباس حمادي علي198041122022174002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية غماس للبنينادبيامير جاسم جواد عباس198042242021016006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية الصفا للبنينادبيادم قبيس قاسم مكي198043132021029007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية االبتكار للبنينادبياحمد قيس احمد عبد198044112021151006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيحيدر مصطفى رحمه خلف198045142021201092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي احسان علي صبري198046122021009157

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية ام القرى للبناتادبيشهد رعد سامي سهيل198047142022079089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي جبار ابراهيم محمد198048112021028073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية سومر للبناتادبياالء جاسم نعمة شغيت198049142022072006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيضحى وسمي عبد الهادي محمد198050132022171004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمرتضى محمد حصو يوسف198051272021037040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية االنتصار للبناتادبيغسق رقيب غازي عبود198052132022091078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية الوطن للبنينادبيحارث حسن كعيد صوين198053192021099007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية المسك للبناتادبيمنار جعفر حنتوش سعيد198054142022119051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية رفيدة للبناتادبينور الهدى سعد جبر علوان198055112022106064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية الفضائل للبناتادبيسجى عدنان عباس رمضان198056142022083028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمحمود عبد الرحمن راضي سرهيد198057252021012180

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيفاطمة صابر جبير زويد198058142022088069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيحسين سعدي عبد الرضا مجيد198059122021206014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيمحمد فليح حميد ديوان198060132021258031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينادبيأيوب مصطفى عبد الكريم خلف198061102021025001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية بالل للبنينادبيمحمد نعمه جلوب فياض198062102021055039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيعلي ماجد عبد الحسين رسن198063132021038041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية القاسم للبنينادبيسجاد مهدي حسين عبد هللا198064232021006022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية الرضوانية للبنينادبيعبد الرحمن عباس حامد علوان198065102021041035
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية الشجعان للبنينادبيميثم احمد سلمان جابر198066262021176070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيوئام غازي درويش زغير198067102022106047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية الهدى للبناتادبيايالف احميد حمد ضاحي198068122022106004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية االزدهار للبناتادبيامنه مالك جهاد مجيد198069122022090005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية التجدد للبناتادبيمريم حسن احمد رشيد198070122022120020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعمر فؤاد احمد توفيق198071142021019131

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعباس رزاق كاظم محمد198072262021015045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية الشعب للبناتادبينور الهدى محمود حسين عباس198073132022098162

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية المربد المختلطةادبياكرم مصطفى ثامر مطر198074112021152007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيعلي حسين علوان حمزه198075262021203036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي عالء فوزي ياسين198076152021018072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية الصمود للبناتادبيأماني محمد جاسم جدران198077142022101001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيحسين علي محمد علوان198078112021156023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعداية الهدى للبناتادبينور اياد صالح سلمان198079142022077053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمصطفى زامل جلوب عباس198080112021180156

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيسجاد عالء ظاهر هادي198081132021007023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيعلي جاسم رزوقي جاسم198082142021005038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبينورة علي غازي صكب198083112022095105

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيعلي محمد جسام حمادي198084112021059059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيحسين علي صخر صدام198085132021026019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية الصفا للبنينادبيعبد هللا محمد جاسم حمادي198086132021029040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية النهروان المختلطةادبيمحمد جاسم محمد عبد هللا198087232021181024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمحمد صادق صبار كبيش198088132021009119

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية البتول المسائية للبناتادبيكوثر عامر ياسين عبد هللا198089102022222030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0إعدادية صنعاء للبنينادبيابو الحسن رعد سليم حسين198090142021025005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتادبيساره طارق عبد هللا عيدان198091162022298003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيلؤي انور محمد جاسم198092112021164009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية ام القرى للبناتادبينور احسان عطا عبد الرحمن198093142022079143

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيمريم محمد ياسر هجوج198094112022215064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية النبوغ للبناتادبيفاطمه عالء احمد ياسين198095102022098020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيعلي شعالن ماهود محمد198096142021048070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية ام ايمن للبناتادبياساور مهند محمد حسن198097142022134006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبياحمد منير جاسم ياكار198098152021074005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية الروافد للبنينادبيابو الفضل صالح هادي حسين198099182021085001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية اغادير المسائية للبنينادبيعبد السالم شاكر محمود محمد198100212021282016
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية الشعب للبناتادبيفاطمه خلف محسن شيخ نايف198101132022098127

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية البسالة للبناتادبيمريم سمير خميس عبد هللا198102132022092062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيزين العابدين مهدي كريم نادم198103142021008036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية االفكار للبناتادبيصفا علي نجم عبد198104132022120017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمحمد منعم حسن نايف198105262021015091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية الخضراء للبناتادبيبتول يونس هالل فياض198106102022089006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب عالء صكر داود198107132022118074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية البراق للبنينادبيصادق فاضل محمد فندي198108152021002081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية االعظمية للبناتادبيرسل زهير عبد هللا سلمان198109132022073046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح٢ للبنينادبياحمد حسن هويدي عباس198110262021024001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية البلديات للبنينادبياحمد مؤيد شمخي جبر198111142021037017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية العراق للبنينادبيعباس فائز حسن فرهود198112122021009148

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية العامل للبنينادبيحمزه ناظر وليد خالد198113112021015020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيعمار محمد قاسم يحيى198114112021059062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيمصطفى محمد علي محمود198115112021181121

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيشهد حامد سلمان كاطع198116132022112026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية الفاروق للبنينادبيابراهيم عبد الرحيم علي عباس198117132021014001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية الفردوس للبناتادبيايه ثامر كاظم مريوش198118132022118007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية قتيبة للبنينادبيمصطفى محمد يونس محسن198119152021004064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيحسين عالء جبار جعفر198120142021201074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبينور عبد الكريم كمر جلوب198121142022092056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيروان محسن عبد ذرب198122152022045038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية الشعب للبناتادبيورود جواد كاظم حميد198123132022098187

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيفاطمه دعير شراد جبر198124282022092057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعيادبيامنه نور الدين مزهر عبد198125132022081002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيطارق فؤاد طارق عبد198126142021018045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيحمزه عباس كريم خضر198127102021205044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيحيدر كريم رحيم داود198128152021072078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيساره عبد االمير حسين عامر198129152022049054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبييوسف احمد صخي سلمان198130112021042070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيارشد حقي اسماعيل محمد198131112021210011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيغفران جاسم محمد حبيب198132122022016016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية الثائر للبنينادبيحسين حسن عوده تركي198133122021011006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيرند علي جخيور جبر198134152022049034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية ام القرى للبناتادبيفاطمه محمد هادي نصيف198135142022079114
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية السيدية المسائية للبنينادبيعلي المرتضى سالم صبيح بداي198136112021209029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية الوارثين للبنينادبيسيف عبد الجبار زاير غيالن198137152021013051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية النهار للبناتادبيغاده علي محمود عناد198138112022127042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية الموعظة المختلطةادبيوسام عزيز علي خليف198139262021165013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيهاشم علي هاشم ياسين198140112021057086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية بغداد للبناتادبيآيه باسم ماضي زغير198141132022070003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية النيل للبناتادبيمريم خضير غالي عطية198142222022169036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبينور حسن ابراهيم مريح198143262022135031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب رزاق داخل هجوج198144152022045053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيزينب علي مهدي عبد الحسين198145122022134081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية بغداد للبناتادبييقين سعيد عبد الكاظم سعدون198146102022117046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية قزانية للبناتادبيتبارك سالم علي سليمان198147212022104004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمحمد عبد الواحد شبل جار هللا198148132021011089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية العراق للبنينادبيحسن جمال ناصر طاهر198149122021009049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية الكوثر للبناتادبيتبارك عباس حنون عبد الحسين198150132022122009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية طيبة للبناتادبيمالك علي عبد الكريم حامي198151132022116033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيروافد انس مليك عطيه198152192022162019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية النجاة للبناتادبينرجس جواد عبد الكاظم ماضي198153152022042085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية الشوملي للبنينادبيعباس فاضل كعيد نكيرز198154232021054011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية الهدى للبناتادبيشهالء حبيب حسن حميد198155152022047073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيمرتضى صفاء حميد محمد198156112021181111

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيهبه فراس حميد جاسم198157152022045103

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية حطين للبناتادبيمينا ذوالفقار علي حسين198158142022068035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية الفالح المختلطةادبيعصام طارق محمد ريس198159232021198014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية البسالة للبناتادبيمريم علي بدر كاظم198160132022092065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية بلد للبنينادبيبركات باسم هادي حسن198161182021006004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمقتدى جاسم محمد عوده198162142021024315

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسين فالح حسين ديوان198163142021030037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية االعظمية للبناتادبيزهراء دريد عبد الجليل محمد198164132022073055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية ذي قار للبناتادبيزينه سعد علي صالح198165182022233015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيخديجه داود سلمان قاسم198166132022105011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيعلي محمد مجيد عبود198167232021001050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيآيات كاظم جواد حسون198168152022045002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبياواب انس محمد عبود198169192021013009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية المصطفى للبنينادبيمقتدى سعد هوير غيالن198170232021045030
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيايناس فالح حسن احمد198171102022162001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية البلديات للبنينادبيسجاد عادل جمعه مضخور198172142021037087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيتبارك عبد الرضا خلف خضير198173152022046021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحيدر حسن هادي حميد198174152021005028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الفراتين للبنينادبيكرار سعد عبد الواحد عبد الساده198175132021042064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحمود اسماعيل مشعان عبد198176192021040042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية الجامعة للبناتادبيرغد عادل هاشم عنفوص198177102022091014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيعلي محمد احمد سلمان198178122021044059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الحلة المسائية للبنينادبيحسين عالء زاهي جاسم198179232021251056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيشمس رعد محمد علي خضير198180112022099036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيحسن محمد حسين عبود198181142021201058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية المنصور المسائية للبناتادبينور باسم محمد شبيب198182102022223020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيمحمد ناصر عبود جبر198183132021024108

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيبنين ثائر كاظم علي198184122022117005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبيفاطمه فراس لعيبي شلش198185112022114030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيعلي عامر كامل احمد198186112021059052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية المشاهده للبناتادبيزينب ياسين علي عطيه198187122022080016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيرند عدي عبد الفتاح رؤوف198188112022075019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية الريحاني االهلية للبنينادبيعلي خالد ابراهيم موسى198189142021165007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية منار العلم االهلية للبنينادبيجعفر عمار عبد العزيز عباس198190122021051003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ث ميسلون المسائية للبناتادبينور حسن شاوي كريم198191142022220042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيبراء راسم نعمت امين198192212022179010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيحسن علي عبد المجيد حسون198193142021020010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيهبه كفاح كاظم مزعل198194142022084015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية الشفق للبناتادبيبراء ماجد حميد صادق198195112022117010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمنتظر ميثم مدحت حسين198196272021044128

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيسجاد محمد كاظم رضا198197142021026053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية ام سلمة للبناتادبيمريم زياد مطلب فارس198198102022097027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيساره جاسم داود سلمان198199132022093054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيساره عباس حسين ساحل198200142022223034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية البصرة للبناتادبيريم مصطفى محمد علي عباس198201112022109017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية البلديات للبنينادبيجعفر محمد ناموس براك198202142021037038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية المعالي للبناتادبينبأ حيدر هادي حوشي198203142022127060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية التعاون للبناتادبينور ثامر عبد هللا زغير198204112022105074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيمالك احمد عباس جواد198205132022112036
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيصهيب غازي مطر عباس198206112021053062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيياسر علي شاكر سلمان198207142021009071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية قباء للبنينادبيعلي قحطان جاسم رضا198208152021010042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية اجنادين للبناتادبيياسمين عادل عبد هللا محمد198209102022120070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيحيدر عباس زكي مهدي198210152021017049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية بلقيس للبناتادبيمالك حميد يوسف كلف198211112022191012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعلي ستار جبر غنص198212142021061072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية صفية للبناتادبيحوراء فيصل عباس كاظم198213142022075069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيبكر هاني محمود سلومي198214112021181023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيعلي نصر جلوب شيحان198215262021173048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبياسيل جميل نجم حمادي198216122022101005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية الياسمين المختلطةادبيليث مضر عبد الرضا حاتم198217182021226013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيزينب محمد خالد جبر198218132022093053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيجاسم محمد عبيد علي198219112021053028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الفراتين للبنينادبيامير نجاح عبد علي سلمان198220132021042012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الفارابي للبنينادبييوسف عالء حسن عباس198221112021002042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبياحمد كريم زيدان خلف198222142021019015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيمحمد بن يوسف قاسم ريدان198223112021181098

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعبد هللا نبيل حسين علوان198224112021181067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيشمس رائد حسن علي198225142022104024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الرشد للبناتادبينبأ وليد جمعه حسن198226132022109041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيمصطفى كامل جبار حيدر198227142021200154

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيصفا هشام محمود عباس198228132022100031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيطيبة مهند علي خليل198229112022095075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيحسين عبد علي خليفة صالح198230212021025008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية التألف للبناتادبيغدير صباح نوري حسن198231102022133043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الخنساء للبناتادبيمريم سحاب مسرهد حمد198232132022094064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية المنصور المسائية للبناتادبياسراء علي دليان نهار198233102022223002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الكرامة للبنينادبيامير سالم غازي سلمان198234242021004006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيعلي مرتضى حمود عمران198235112021189079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيمحمد احمد عداي احمد198236112021156076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية الواقدي للبنينادبيذنون احمد جاسم محمد198237192021086010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الروافد للبنينادبيعبد الرحمن حازم خضوري جاسم198238112021025027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية المصطفى للبنينادبيسجاد توفيق علي محل198239102021017016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسن قاسم عبد الحسن كاظم198240152021015032
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيريام علي غزاي محل198241142022223022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمرتضى سمير لعيبي كنون198242122021047159

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية دجلة للبناتادبيجنات حيدر غالم عباس198243102022095025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الفجر الجديد للبنينادبيعبد هللا اسعد عبد هللا جسام198244102021032016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيفاطمه عدنان حسين موسى198245122022231049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبينازك عمر عطيه حمد198246142022067129

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيمحمد مؤيد طعمه ابراهيم198247132021021043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيمرتضى طه اسماعيل رشيد198248122021018068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيحسين علي حمود سيد198249112021200035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية القدس للبنينادبيمنتظر جدوع محمد حمزه198250232021055068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمنتظر حسن عبد هللا محيسن198251152021009167

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية ورود المستقبل االهلية للبناتادبيختام عادل صكبان جمور198252262022139008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيعلي كريم خضير عباس198253112021017058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيصالح الدين مهدي محمد احمد198254132021024052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية اإلخالص المسائية للبناتادبيساره عماد عباس حسن198255132022285020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينادبيمحمد عدنان محمد ملك198256132021259028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية الشجعان للبنينادبيحيدر حسن بدر حسين198257262021176024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية يافا للبناتادبيسجى نجم عبود يار هللا198258132022107095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيعلي فاخر ساير هليل198259112021210054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيعبد هللا سعدون علي عبد هللا198260122021016013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبييونس سامي داود سليمان198261122021044100

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيرعد رياض سفيح ظاهر198262262021025029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0الخارجيونادبيوسام فاضل هويدي هاشم198263262021400070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيحسين علي عبد الحسين مظلوم198264112021202015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية الخبير للبنينادبيمرتضى نبيل هاشم محمد198265112021007082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبينوري صباح عبد هللا عايد198266112021150057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية القدس للبنينادبيسيف هللا خالد أحمد مرير198267102021014018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية القدس للبنينادبيليث احمد يعقوب يوسف198268102021014047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيزهراء ياسر كاظم عبد198269122022102053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيمصطفى عادل عبد الكريم خزعل198270112021033065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية دار السالم للبنينادبياحمد محمود محيسن راضي198271102021066007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيطيبه جواد جابر عامر198272122022102071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية الغزالية للبنينادبيصفاء سعد عزيز كاظم198273102021008051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمنتظر عسكر عبد هللا كيالن198274132021007060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيشهد اياد حسين علي198275102022141018
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية دبي للبنينادبيعثمان حسن محمود محمد198276182021122040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيغفران ناصر حسين ماجد198277142022222073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية التعاون للبناتادبيفاطمه عادل عبد علي احمد198278112022105054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيصادق حسن حسين حسن198279142021201124

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية سبل النجاح االهليةادبيغايب عامر غايب دحام198280262021059009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية العقيدة للبناتادبيايه حسين محمود سلمان198281112022074010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية الزهور للبناتادبيهند ضياء احمد علوان198282112022078046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيأية علي غالي فرج198283152022046012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية وهران للبناتادبيبان احسان عالء الدين حسين198284112022115004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية البطولة للبناتادبيدعاء أحمد شكر حميد198285102022110041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيعلي بدر بهار مطرود198286152021074068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية االنصار للبنينادبيزيد رعد عبد الرحمن مهدي198287132021003021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيمهدي صالح هادي طالع198288112021053114

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية الهداية المختلطةادبيضمياء محمد حسين كاظم198289212022262008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيبنين عباس محمد موسى198290212022160009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية االصالة للبناتادبيتبارك فالح عالوي عباس198291112022083011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيبكر فيصل عبود مهيدي198292122021174004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية صفية للبناتادبيكوثر سلمان مجيد زغير198293142022075202

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية منار العلم االهلية للبناتادبيزينب مهند ربيع عبد العزيز198294122022129005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيمها لؤي عبود سلمان198295132022110027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية الصمود للبناتادبيتبارك حازم خضير جبار198296142022101004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0الثانوية المعينية للبنينادبيعبد العزيز عبد السالم احمد جاسم198297112021022022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية بغداد للبناتادبيزهراء عادل نوري ابراهيم198298132022070038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية جرير للبناتادبيرسل حيدر حسن عباس198299122022089021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي حسام هادي صيهود198300112021028075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعمار محمد عبد سلمان198301142021019128

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية شفق النور للبنينادبيمحمد عدنان صبر عبيد198302142021061094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي محمد جبار جاسم198303152021013069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية حلب للبنينادبيالحسين علي مهدي صالح198304262021013013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية العراق للبنينادبيرسول حسن علي جاسم198305122021009112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية االمام علي للبنينادبيأنس صباح عباس حسين198306122021005005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيمصطفى حسن علي علوان198307152021072217

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية العال المسائية للبنينادبياحمد عبد الستار جاسم حسن198308112021203017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيورود جمال جبر الزم198309152022048125

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي قيصر ماجد خلف198310142021049057
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيغدير عبد الرزاق علي خيون198311152021072159

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيضحى ثائر عبد االمير غافل198312112022081028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية الخطيب للبنينادبييحيى عمار موسى محمد حسن198313122021034140

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية بغداد األهلية للبناتادبيسجود محمد محمود شكري198314132022136001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيجعفر احمد نصيف جاسم198315142021048014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية البتول للبناتادبيبشرى حلمي حميد مجيد198316112022072028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية الغسانية للبنينادبيياسر حمدي فهد احمد198317262021156058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية حماة للبناتادبينور عثمان محمد جاسم198318112022084162

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعلي ستار جبار راشد198319142021049049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية الصديق للبنينادبيعمر طاهر ابراهيم عبد هللا198320122021023026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية الرضوان للبنينادبيعبد الرزاق علي خلف فندي198321112021034022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية الواسطي للبنينادبياحمد مشكور عواد مشكور198322102021040004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبياحسان احمد علوان ظاهر198323112021189006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية شط العرب للبنينادبيحيدر صالح لعيبي جلعه198324132021045034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيعباس يحيى حمزة شلكام198325142021032038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيروان محمد محسن حمد هللا198326152022054035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية قزانية للبناتادبينبأ صالح شكر محمود198327212022104030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية العامل للبنينادبيزين العابدين ناصر خدام ملك198328112021015027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيآيه خلدون رحيم مشاري198329142022115002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي خلف حسين سلطان198330152021008109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية نور الزهراء للبناتادبيمنتهى هادي عبد حمود198331142022146037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيالحسن فالح جاسم حمادي198332112021001006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيطه مصطفى طه جسام198333132021021024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيتبارك كميل عمر حسن198334122022134032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتادبيياسمين عباس سالم نايل198335112022063040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيمصطفى ثامر زرزور شمران198336142021015107

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيعلي مراد كامل حمزه198337262021173046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد خالد خلف ابراهيم198338152021001005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيحسام احمد علي جمعه198339152021011007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية الروافد للبنينادبيحسين علي عطيه كاظم198340112021025013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0الخارجياتادبينور عزيز حمد حسن198341112022401211

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيسجى عبد االمير جاسم يونس198342142022222063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيايه عدنان كريم جعاز198343142022143010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيعلي سالم شكر عباس198344112021156060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية االنتصار للبناتادبينور عادل حميد كريم198345132022091109
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية الشمائل للبناتادبيزينب جعفر كلف ديوان198346142022109029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0الخارجيونادبيجالل ياسين محمد صالح198347112021400028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0الخارجيونادبياحمد امين عبد الحسن رداد احميد198348142021400005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية دار السالم للبنينادبييوسف عبد السالم احمد محمد198349102021066055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينادبيمروان محمود عيد عبد198350112021204128

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمحمد منير قاسم شته198351152021018098

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية المنعم المختلطةادبيعبد المنعم صدام عطيه مضحي198352182021306008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيعمر جاسم حامد مظهور198353122021209043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيسجاد محمد امجيد هاشم198354152021075052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية البلديات للبنينادبيعباس فراس صادق يوسف198355142021037116

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0الخارجياتادبيايات عبد الخالق سوادي كريم198356112022401022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية العراقي للبنينادبيجعفر عماد عبد هللا حرز198357102021005018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية الفالح المختلطةادبيايوب عبد هللا علو مهيدي198358232021198001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية الفردوس للبناتادبيغدير طالب صبيح حسين198359132022118104

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيعبير صكبان تركي علوي198360142022092042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية المركزية للبناتادبيشيماء غضبان حسين جمعة198361132022119022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيبثينه مؤيد حسن حمود198362112022077010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبيليث مؤيد ضمد فهد198363132021257103

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية الصادق األمين المسائية للبنينادبياحمد محمود علي محمد198364112021205004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيسوداد امين خضير مخيلف198365112021029025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية االعظمية للبنينادبيعلي جاسم عبد الكريم عبد األمير198366132021001077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيندى منصور خاجي فرحان198367112022218051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيعذراء عالء صابر رشم198368152022049063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيحيدر محمد غالب خالد198369132021026024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيتمارة حافظ مجهد خضير198370112022218008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية االديبة للبناتادبيديانه عالء مجيد حميد198371212022114004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيطيبه مناف حامد حمود198372112022073052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيكوثر مشرق شعبان مظلوم198373262022111049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبياحمد حسن علي عوده198374112021150006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية الفردوس للبناتادبيمريم مجدي عبد مزبان198375132022118124

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية فينك االهلية المختلطةادبياكرم علي اكرم حسين198376312021065001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيزهراء كريم خزعل فهد198377142022222051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية الفردوس للبناتادبيزينب عبد السالم كردي حسن198378132022118073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيايمن جاسم محمد حيدر198379122021200022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية الفاروق للبنينادبياحمد خضر رحيم مجيد198380182021094001
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيصادق صالح حسن علي198381112021033028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية هوازن للبناتادبيضحى فجر برنو طالل198382122022137006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية العزة للبناتادبيفاطمه هاشم سعيد سلمان198383122022118054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية البلديات للبنينادبيمرتضى مجيد راضي اسماعيل198384142021037212

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمصطفى نعيم احميد بجاي198385262021015105

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتادبيشهد علي زيدان فريس198386262022251016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيرقيه صدام حسين خلف198387102022155008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيصهيب خميس عبود عليوي198388192021028020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية البصرة للبناتادبيروان عبد الكريم طاهر حمدان198389112022109016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية المتنبي للبنينادبيحيدر الكرار محمد عبد الوهاب علوان198390132021017040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيامنة عباس محمد مهدي198391112022215004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية العراق للبنينادبيسجاد عدنان روضان جوي198392122021009122

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيزهراء قاسم مهدي عباس198393122022117015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيفاطمة كريم محمد زعيل198394262022126082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبيمحمد صدام جمال عبد هللا198395182021352109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية النهار للبناتادبيمروه مصطفى اعبيد دفاك198396112022127054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعلي رعد ياس خضير198397142021019107

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية الفضائل للبناتادبيايمان طالب محسن سلمان198398142022083004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيهبه عبد هللا محمود محمد198399232022128046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيليث مشتاق جالل كريم198400122021206043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيهادي ستار رشيد يونس198401142021008101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمصطفى ستار عبد الجبار رشيد198402132021009138

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيمحمد ابراهيم عيسى جبر198403112021042045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيفاطمة محمد نعمة ادريس198404112022136067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيعمار صالح غربي صالح198405122021044062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيمروة اسماعيل خليل امين198406132022079042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيحسين عباس مانع رحيمه198407142021003036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية الفراتين للبنينادبياحمد كامل حبيب فتح هللا198408132021042009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية طه للبنينادبيمختار مؤيد ثابت خلف198409142021177156

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية الغزالية للبنينادبيمصطفى عماد غليم عبد الرضا198410102021008124

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد الصدر حسين محمد عبادي198411252021008140

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية االصيل للبناتادبيسارة حميد ذياب مخلف198412112022064037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية الفداء للبناتادبيزينب هيثم عبد الرزاق موسى198413142022100052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء اركان عبد الرحمن عبد198414112022076042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية الكفاءات االهلية للبنينادبياحمد علي ماجد داود198415132021054002
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية الرباب للبناتادبيآيات وحيد عبد شبوط198416122022125002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيكرار عادل كاظم عبد علي198417282021046106

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية المسيب للبنينادبيعبد هللا حيدر جبار كاظم198418232021009064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيمحمد جاسم عبد القادر دوستي198419112021203188

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية التألف للبناتادبيبتول سامي سعدون حسن198420102022133011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبيابو بكر محسن برغش يونس198421102021206003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيحسن محمد حسن عباس198422112021052020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسيف سعد حاتم جبار198423152021007118

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0إعدادية المروج للبنينادبيحيدر احمد عبد الحسين شمران198424142021013033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيابراهيم ثامر عدنان عبد الكريم198425112021189001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية الكرامة للبناتادبيمنار مشرق نوري عارف198426142022111049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعبد الرزاق عبد الستار خليل صكر198427102021009025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية اإلرادة المختلطةادبيرسول جاسم محمد عبد هللا198428102021156017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية سامراء للبنينادبيعباس كاظم حسن نعمه198429142021031043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية االستقامة للبناتادبيزهراء رحيم جلوب خلف198430152022058038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية فدك للبناتادبيتقى عادل محمد لفته198431142022070026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيسجاد هشام بدر غياض198432132021252055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0الخارجياتادبيهدى عبد الزهره شبيب علي198433132022401196

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمحمد عامر جعفر ابراهيم198434122021047145

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيهاله جاسم حسن جاسم198435142022098039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيسارة خضير كاصد كضيب198436152022050055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية عائشة للبناتادبيفرح اياد علي عبود198437142022074084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية صفية للبناتادبياسراء هيثم موحان ظاهر198438142022075008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية الماثر للبناتادبيرواء جليل لعيبي جباره198439152022051049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية الشيماء للبناتادبينورالهدى سالم خلف فرج198440122022098078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية البيان للبناتادبيهدى حاتم عبد الكريم لفته198441102022096101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيمحمد زهير كريم عباس198442122021206047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0الخارجيونادبيحسن احمد ناصر حسين198443122021400023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيدالل اسامة نزار محمود198444132022074016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد الوهاب وليد طارق محمد198445132021001073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه عبد الكريم احمد حسون198446132022086050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيعبد هللا حيدر مهدي حسون198447132021008082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيزهراء كاظم طعيمة محمد198448142022066019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية االعظمية للبنينادبيمحمد مصعب ياسين حسين198449132021001113

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية االنفال للبناتادبيايه خليل عبد هللا كاظم198450102022101012
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية بلقيس للبناتادبيرغده رائد ستار جودي198451132022071027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيرانيا عبد الوهاب رزوقي عبد الوهاب198452132022282010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيوفاء نجم عبد هللا الهيمص198453142022143070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيعبد الكريم خضر كريم عمران198454112021029031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0الخارجياتادبيصابرين علي حسين خلف198455142022401131

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيمحمد عطيه دويج حمود198456152021075110

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية الكرامة للبناتادبيكوثر محمد هالل خضر198457142022111044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيسجاد صباح نوار حسن198458112021053051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيزهراء علي عبد السالم سالم198459142022098016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيفاطمه عبد الرضا حسين سلمان198460142022095057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية اليمن للبنينادبيمحمود نعمه منصور نايف198461102021016044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية النضال المختلطةادبيهيفاء محمد محمود راضي198462112022157031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية فلسطين للبناتادبيزهراء علي طاهر فزع198463102022114012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية كميت للبنينادبيسجاد محمد سلمان حمد198464282021015027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية وهران للبناتادبيهند سالم فرحان حمود198465112022115024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية الكاظمية للبناتادبينرجس كاظم صدام هاشم198466122022110031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيعلي محمد خلف علي198467132021002066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبياحمد وفي كاظم عطية198468112021042006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبيهبه حيدر كاظم رغيف198469142022221033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية البصرة للبناتادبييسر حارث عادل خلف198470112022109065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيعلي محمد طالب عزيز198471152021015079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتادبيغدير احمد قاسم طابور198472152022049066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية االخالص للبناتادبيامنة عباس كامل خضير198473112022112012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيهدير هيثم فاضل محمود198474142022104052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية الرضوان للبنينادبيعلي فرحان عبد الحسين معيوف198475292021023020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0الخارجياتادبينرجس احمد محمد حمود198476132022401182

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيطه عبد الكريم صالح مهدي198477112021033031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية شط العرب للبنينادبيالفضل علي عبد الحسين عبد هللا198478132021045008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية  الميقات للبناتادبيضحى رائد عدنان عبد الحي198479162022194065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيعلي حسين فاخر جبار198480112021017052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيسعدي علي سعدي مجيد198481112021009049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية جرير للبناتادبيزهراء حسن عبد الزهره كاظم198482122022089029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيعلي عالء عبد الكاظم عباس198483122021044057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيبراء لؤي عبد فليح198484232022116006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيباقر عباس فرج حنو198485142021012013
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمهدي صالح عدنان كاظم198486142021019194

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيرواء نهاد عباس خماس198487132022111044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيرسل محمود موحان زودان198488142022222034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحسين علي نوري كاظم198489122021047043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينادبيالحسين علي جواد حسين198490102021025004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية زيونة المسائية للبنينادبيزين العابدين باسم رضا يوسف198491142021209022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبينور ضياء محمد حسن198492122022100039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية اإلرادة المختلطةادبيحسين عامر سلوم حسن198493102021156013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعلي حسين علي حسين198494152021006075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية الرباب للبناتادبيمريم فالح عبد الحسن جبار198495152022052030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية لقمان الحكيم المسائية للبنينادبيفؤاد كريم عبد اللطيف احمد198496122021211016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية عطر الجنة للبناتادبيرسل احمد خلف فرحان198497112022144007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية الرشيد للبناتادبييسر صباح مهدي محمد198498132022096037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية االخالص للبناتادبيعذراء لؤي طالب كاظم198499112022112110

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية المعرفة للبناتادبيعفاف رياض عبد المجيد كريم198500112022133032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية البشير للبنينادبيمؤمل حيدر رحيم هاشم198501142021036083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية الفوز للبناتادبيفاطمه سعد حران عباس198502132022099032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيمسلم كريم محمد عوده198503132021024114

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية الكرامة للبناتادبيغاده محمد مدحت حسن198504142022111035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيزينب حيدر نجم عيسى198505132022105020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية عكاظ  للبنينادبياحمد عباس راضي داخل198506132021024011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيخالد عسل جاسم محمد198507192021040011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية الحوراء للبنات-الوقف الشيعيادبيكاردنيا عباس علي عبود198508132022081006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية النوارس للبنينادبيطه نجم عبد هللا حسن198509132021027010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية التعاون للبناتادبيمروه عبد الكريم جاسم كاظم198510112022105058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0إعدادية صنعاء للبنينادبيمصطفى خالد محمد عبد هللا198511142021025059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية المثنى للبنينادبيمرتضى ماجد هاشم يحيى198512102021022097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية الرافدين للبنينادبيامير جواد كاظم شاطي198513152021001011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبيزهراء حميد لبس رسن198514142022221014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية التقى للبناتادبيفاطمه عدنان معيجل حسين198515112022071082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيمنتظر عبد العباس عبيد عواد198516232021001068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيعلي عامر طالب رضا198517112021017055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيحسين علي مزهر عبد هللا198518112021017031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية تبوك للبناتادبيمنار عماد هادي صالح198519112022102049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيسجود جميل سعود دانوك198520122022231039
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     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية النهروان المسائية للبنينادبيسيف ياسر محمود حسون198521142021206034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية الرافدين للبنينادبياسامه كمال زغير مرزوك198522102021009009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية حطين للبناتادبيفاطمة احمد صدام حسن198523142022068027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية التوحيد المختلطةادبيزينب دحام ناشد ابراهيم198524212022232009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية النجاح للبنينادبيمنتظر محمد نصيف ابراهيم198525142021027135

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية الوطن للبناتادبيرسل كريم احمد زنبور198526192022257013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرفاه محمد يونس حسين198527102022109046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية بابل للبناتادبيتبارك جاسم جوتي حيدر198528122022095005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية زينب للبناتادبيام البنين قاسم احمد عبد198529142022110016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيسجاد عباس يونس عطيه198530132021002044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية الحضر للبنينادبيوسام جمعة محمود حديد198531122021035017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيزهراء محمد عبيد جبر198532112022104040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية العراقي للبنينادبياحمد عامر خضير عباس198533102021005002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية المصطفى للبنينادبيزين العابدين جمال سعدون محسن198534152021009063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية الشماسية للبنينادبيمؤمل عامر حمزه هادي198535132021023047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية الوطن للبنينادبيعمر نصر حسن محمد198536192021099020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيهاجر محمد نايل جاسم198537192022370102

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمحمد حسين صبحي حسن198538132021007047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية االبتهال للبناتادبيفاطمه عدنان شاكر علي198539142022069048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيسجاد ياسر عبد الحسن كند198540142021038067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية االمال للبناتادبيريام ثامر نايف جاسم198541112022070031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية التاجي للبنينادبيايمن موفق احمد عبد198542122021010005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية الشماسية للبنينادبيمرتضى عادل عبد حسين198543132021023057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينادبيمؤمل مشتاق عبد الحمزه كاظم198544142021203025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي رائد عيدان حليوت198545152021013058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية الغزالية للبنينادبيمنتظر ثائر راضي قاسم198546102021008128

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينادبيمنتظر عالء جاسم ساهي198547112021201068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية حماة للبناتادبيسوسن سلمان عبد هللا سعود198548112022084098

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية حماة للبناتادبيسماء حسين علي سلومي198549112022084097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية المصطفى للبنينادبيكرار ياسر جبار شوكة198550152021009133

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيوليد راتب خالد حسن198551192021060022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية جرير للبناتادبيرقية نذير حسن عباس198552122022089023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0الخارجيونادبيكرار حسن علي مجبل198553152021400145

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0الخارجياتادبيغفران صالح مهدي صالح198554122022401108

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية المحبة للبنينادبيعلي صباح هادي كامل198555112021003020
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0إعدادية المروج للبنينادبيسلمان محمد كامل لفته198556142021013050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسن حيدر قاسم مطر198557142021024052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتادبيريام علي عبد هللا جاسم198558142022224011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية التقى للبناتادبيايه صالح جالوي تركي198559112022071014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية عدن للبناتادبيديار حسين صيوان عبيد198560112022094025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية الفضائل للبناتادبيسماح حيدر عبد الحسين عليوي198561142022083029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية الهدى للبناتادبيزهراء قاسم كاظم حسن198562152022047052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبياسراء عادل ناصر حسين198563262022126001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية عين الحياة المسائية للبناتادبيفاطمه حسن كشيش بدر198564252022171053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبيحسن سعد محمود طه198565122021171005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور الزهراء محمد قاسم خاجي198566132022086071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيسجاد عباس ابراهيم عبد198567132021251019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيهاجر رشيد حميد عاتي198568142022104051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية الزهراء للبناتادبيزينب زياد طاهر عامر198569112022088022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعباس فاضل عباس عبد198570112021180072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيعلي فوزي قادر توفيق198571212021022018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية االعظمية للبناتادبيرانيا حسام خالد يعقوب198572132022073042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية مؤتة للبناتادبيألفت ضياء حمزه عبد هللا198573112022116001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيابراهيم علي كليكل جالس198574122021202002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيحسن كاظم عبد الهادي دايخ198575152021072036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية النعيم للبناتادبيزهراء رحيم حسين عبدوش198576142022073043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمحمد هاشم عاصي حمد198577142021020051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية المعرفة للبناتادبيفاطمه لؤي عبد الرضا حميد198578142022106024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية البتول المسائية للبناتادبيتبارك حسن خليفه سريح198579102022222008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية الخالدية المسائيةادبيمحمد عدنان محمد مصلح198580192021346065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمحمد رزاق هادي عليوي198581142021019155

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية زها حديد للبناتادبيسما ازهر ثامر حسين198582132022130031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبينبا سالم حساني عبد علي198583122022231057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيمنتظر مالك عبد علي حسين198584122021002045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية شفق النور للبنينادبييحيى عادل كزار جوده198585142021061114

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية االقصى للبنينادبيعمر شاكر هوير مطر198586132021028033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية حلب للبنينادبيمصطفى زهير كاظم صالل198587262021013170

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعباس ناجي ناصر جابر198588122021202115

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيموسى عباس جامل منصور198589212021014084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية ابو البشر المختلطةادبيمحمد صالح علي عطيه198590212021268028
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيمحمد زياد جاسم حافظ198591132021002087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية االعتماد للبناتادبيايمان جبار علي عناد198592142022191006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيضحى علي جاسم محمد198593132022111077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية االبتهال للبناتادبيبنين حاتم عميج بهير198594142022069012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية المصطفى للبنينادبيالمنتظر حسين عبد رسن198595152021009009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيامير محمد جابر حسن198596112021011010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية الفاروق للبنينادبيحسن يوسف علي حسين198597142021054006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيميثم عدنان جاسم محمد198598132021021046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية الرضوانية للبنينادبييوسف عبد هللا حسين عوده198599102021041065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبيمصطفى هاشم مشعب عبد198600102021206051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعلي فاضل عباس حيدر198601132021009093

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبياحمد عامر احمد حسين198602142021005004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية الخمائل للبناتادبيايات باسم عبد الكريم عبد198603122022127003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية الفداء للبناتادبينور الهدى رشيد طالق شيحان198604142022100108

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية الرميلة للبناتادبيعذراء علي جبر يوده198605152022044075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيرسل مؤيد رشيد جاسم198606102022111014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعالء عبد الكريم قاسم زغير198607152021018054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبينرجس عبد الحسين موسى وادي198608152022046082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعادل داود سلمان عيسى198609112021180069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيعذراء يوسف نعمه رسن198610132022086045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية الطالئع للبنينادبيسيف الدين جميل جبار راشد198611162021012021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبياشرف عبد هللا كاظم حسين198612162021020011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية المجاهد المختلطةادبينمر سليمان طالل حسين198613182021100010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبياحمد عبد الودود فاضل جاسم198614132021251002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد ماهر عبد الفتاح حسن198615132021250073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيعلي حسن عيسى كمر198616142021211049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية نور االيمان للبناتادبيهدى عباس لفته محسن198617122022085040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيحسن عبد هللا صخي ختالن198618112021042017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيحسين مشتاق عبد الواحد كاظم198619132021007014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيسيف مازن رضا صادق198620122021044042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعلي حسين حسون كاظم198621122021047095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0الخارجياتادبيايه سعدي ابراهيم جواد198622112022401037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية الناصرة للبناتادبيزهراء حسن خلف عطيه198623142022133036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية زينب للبناتادبيزينه عمار ياسر جاسم198624142022110091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية الفضائل للبناتادبيعذراء رحيم حطيحط حسن198625142022083034
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيآيه رغد هادي فرحان198626112022076007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيغفران شهاب احمد عباس198627112022067047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية عدن للبناتادبينور علي حميد محمد198628132022106087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيشكران حامد قاسم خزعل198629142022139031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية المهج للبناتادبينور وسام فاضل عباس198630142022102106

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمصطفى محمد رسول باراني198631132021034141

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيزهراء لفته محمد لفته198632112022104039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0الخارجياتادبيمياده سعدون عبدهللا داود198633112022401187

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية الرضوان للبنينادبيياسر ستار حسن علي198634112021034048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيعبد هللا احمد هالل زعالن198635162021048006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية العقيدة للبناتادبيضحى رحيم عاصي باتول198636112022074041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية التنمية للبنينادبياحمد شهاب حميد شحم198637262021030004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية ابن سينا للبناتادبيسجى مثنى محمد حمودي198638122022128014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية الناصرة للبناتادبيزينب عماد شريف مكطوف198639142022133046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية فدك للبناتادبيزهراء جالل خلف سلمان198640142022070045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية الحسين المسائية للبنينادبيفارس محمد حسن جاسم198641112021208016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية المعراج للبنينادبيامير علي عبادي مهدي198642112021024007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية الدجيل للبناتادبيرنا كريم طبار جواد198643182022236013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيامير ناظم جواد سلمان198644262021025006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية ابابيل للبنينادبيكرار قاسم وحيد عيسى198645132021011075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية ذي قار للبنينادبيعلي عدنان عبد ال محيسن198646212021032031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية العراق للبنينادبيطيف عبد حميد شالكة198647122021009138

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيفاطمه يونس غانم سحيب198648142022067112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية ام القرى للبناتادبيميسره صباح كاظم عباس198649142022079132

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية الرسالة االهلية للبنينادبيمحمد ناهي هادي حمادي198650102021058005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية طه للبنينادبيعلي النقي حيدر علي شايع198651142021177094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية ابن سينا للبناتادبيرفيده صالح شرقي حمادي198652122022128010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية االعظمية للبنينادبيحسن فراس عبد الرزاق ناصر198653132021001030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية الغزالية للبنينادبيمنتظر علي عبد الرضا وساك198654102021008132

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيزينب صالح خيري محروس198655132022079023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعبد هللا فاضل خليف حسن198656142021061058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد حسين علي منذور198657102021022086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية البلديات للبنينادبياحمد جبار حنون عليوي198658142021037001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية طه للبنينادبيعلي عامر عبد خضير198659142021177109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية حلب للبنينادبيمصطفى بشير سالم خليل198660262021013169
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيربا احمد حسن باشخ198661112022111011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد عباس خضير عباس198662142021049084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية المعارف للبنينادبيسجاد غسان عدنان محمد198663212021005014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعلي صاحب عيدان عباس198664142021174056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية القطيف للبنينادبيسجاد كريم عاصي حوار198665262021041027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية قتيبة للبنينادبيمحمد باقر حسن حمود موزان198666152021004053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية االبراهيمية للبنينادبيعلي قاسم محمد عزيز198667182021001036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية االخالص للبناتادبيوسناء محمد خليل ابراهيم198668112022112169

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيذو الفقار جميل منخي جبر198669142021026039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية السيوطي للبنينادبيعبد هللا ثائر احمد محمد198670112021054026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية بغداد للبناتادبيغسق عامر حميد وادي198671132022070057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية االزدهار للبناتادبيزينب فوزي فاضل عبد االمير198672122022090048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبيعلي بسام زيد خليفة198673212021024026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيعلي صباح علي صالح198674142021201165

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبييوسف احمد يوسف محمد198675112021189133

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية المجاهد المختلطةادبيحسين قاسم علي محمد198676182021100004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية الحكيم للبنينادبيقصي خضر محمد بخيت198677112021032035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمحمد عيسى حسوني نعمة198678142021174079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية الفداء للبناتادبيسميه ابراهيم جنعان ابراهيم198679142022100060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية الرصافي للبنينادبيليث حسين فاضل عباس198680192021012039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيرباب محمد حسين شخير198681152022050028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد صادق حازم نجم لعيبي198682122021009252

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيذوالفقار خلف هاشم غايب198683122021003028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية حماة للبناتادبينبا جاسم باون ناهي198684112022084149

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية الدجيل للبناتادبيفاطمة حاتم محمود سعود198685182022236026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمصطفى عادل مهدي عامر198686142021003135

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية البلديات للبنينادبيامير عماد بالسم عويد198687142021037026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعامر عبد ابراهيم فرحان198688192021101019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبينور الزهراء قاسم رحم فارس198689142022088087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيسجاد مجيد حميد اسماعيل198690142021018042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيزمن جمال احمد حرحوش198691132022110010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمحمد اياد قحطان محمد198692112021180132

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية العامل للبنينادبيمقتدى خالد خزعل سفيح198693112021015084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيحنين عماد عبد التاج منسي198694142022139013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيمصطفى نجم عبد خليفة198695132021251048
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية النصر المختلطةادبيفاطمه باقر حسن ساجت198696282022104010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسين رحيم مهوس موزان198697152021007062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيكرار عباس عبد حسين198698132021004070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية االعظمية للبنينادبيسامر فارس كريم حميد198699132021001044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0إعدادية الفرقان للبنينادبيابراهيم عبد الوهاب يحيى خضير198700182021021003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية بيروت للبنينادبيحسن عالء طالب علي198701232021022008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية الواسطي للبنينادبيعلي احمد حسين داود198702102021040025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية الواسطي للبنينادبيبالل سعد عبيد علوان198703102021040005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0الخارجيونادبيعبد المهيمن رعد رشيد ابراهيم198704112021400073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيكرار عامر محمود مصلح198705112021009079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية حطين للبناتادبيسعاد ميثم محمد علي حسن198706142022068022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية ابن سينا للبنينادبياحمد عامر عبد المولى عبد النبي198707112021017009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيليث لؤي عبد علي رشيد198708132021252105

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيمنى داود سلمان عليوي198709112022136081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية الداودي للبنينادبيعلي عز الدين فاضل امين198710102021029020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيحيدر ناجي سعدون فالح198711152021072079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيعبد هللا رياض شنين زوير198712132021007028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيهاجر رعد حسن درباس198713142022099098

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيصادق فالح عبد علي سرحان198714262021173035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيشهد عدي غسان سلمان198715112022104049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيامير ذياب راهي راضي198716142021211010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية الفداء للبناتادبيمنى عالوي محمد محيسن198717142022100101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية الفسطاط للبنينادبيعمر حسام الدين عبد الرزاق عبد198718132021033011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية المسيب للبناتادبيسرى علي كاظم حمود198719232022117064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيعبد الرزاق خضير عبد الرزاق كاظم198720132021038031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية البتول للبناتادبينورس صباح شباط شرموخ198721112022072131

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيطه شاكر سنيد عبد الحسين198722142021049033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيمنتظر محمد صالح فليح198723142021200160

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية الروافد للبنينادبيعبد العزيز سالم عبيد درب198724112021025029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية النهضة للبناتادبيتقى بالل طارق بناوي198725192022191013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية طه االمين للبنينادبيحسن فيحان خليفه محيسن198726262021026008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيمحمد رحيم حميد رشيد198727112021189099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية زينب للبناتادبيامنه سعد كريم علي198728142022110018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيعلي هادي نعمة حسين198729132021025049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية االبتهال للبناتادبيامنه محمد برع جوده198730142022069006
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيمحي الدين طالل محي عويد198731122021200124

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية البيادر للبنينادبيثائر حمد علي سلبوح198732192021094005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية الفكر للبناتادبيآيات قاسم جايد كاظم198733152022056001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية اغادير المسائية للبنينادبيغيث صالح شكور احمد198734212021282029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية المتنبي للبنينادبيطه موفق عبد الستار جبار198735132021017055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية التقى للبناتادبيزهراء قحطان عبد السالم جاسر198736112022071050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية السويس للبنينادبيمنتظر رائد علي ابراهيم198737132021006090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية البراق للبنينادبيمحمد علي صدام عبد198738152021002147

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية الخرطوم المختلطةادبيصالح حسن علوان حميد198739212021241008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية شفق النور للبنينادبيمنتظر قاسم محمد خضير198740142021061109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمنتظر عباس ابراهيم رسن198741132021007059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي صفاء صبيح حسن198742262021015064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي كاظم جواد عزال198743152021008122

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيمحمد عبد عريبي منصور198744152021075109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية عدن للبناتادبيسيماء أسامه أمير عكله198745132022106049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيمريم اياد جبار مهدي198746122022231069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيتبارك خضير عباس تايه198747152022080024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية ابابيل للبنينادبيابراهيم عبد الكريم عبد الواحد زاير علي198748132021011001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبيمرتضى احمد هادي عبد198749232021252089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية النجاح للبنينادبياحمد جودت كاظم حسون198750142021027005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيصادق كريم جاني عاكول198751132021026036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي سعدون محسن علوان198752102021017037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيموسى محمد تركي ساده198753142021020064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية دجلة للبناتادبيسهى حامد كاظم محمود198754102022095047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية نور العلم للبناتادبيروان صالح مهدي صالح198755112022118012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية الداخلية للبنينادبيعمار سنان قيس حمد198756102021033033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية االقصى للبنينادبيسجاد طه جلوب حمد198757132021028018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيسجاد علي ياسر حسين198758152021003045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيمريم عدنان هاشم محمود198759112022068055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةادبيعلي جاسم محمد عبد198760182021342063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيمحمد سعد حميد ظاهر198761112021059071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيمصطفى عبد الحسين جاسم عيسى198762232021073027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزهراء حسن خلف عزر198763222022170025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيرقيه احمد غزوان عبد198764132022079016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيرقيه فراس عبد الرحيم محمد198765152022054034
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية الرجاء للبناتادبيمالك احمد جديع عبد198766192022160031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية المحاسن للبناتادبيفاطمة ديوان سلمان كاطع198767162022193018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيمريم فرحان خضير عباس198768112022136076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية المسيب للبنينادبيخالد صفاء جواد عبود198769232021009045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0الخارجياتادبينور الهدى اسماعيل نايف حمد198770212022401094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيهاجر باسم جالب شبلي198771112022164011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية المثابرون للبنينادبيباقر فرحان ناهي حبوب198772222021376012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية الفوز للبناتادبيرؤى هاشم مهدي عصاد198773132022099017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمصطفى عالء رشيد حسون198774142021003136

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيذو الفقار ياسين طاهر ياسين198775152021003037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيشهاب احمد معيوف داود198776262021173034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية الوركاء للبنينادبيمصطفى عمار علوان حسين198777112021027104

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيعمار محمد حجو صابر198778132021008106

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيازهار عباس موله محمد198779132022086003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية ام البنين للبناتادبيورود سامي عبد القادر دبعون198780132022080091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيفهد قحطان جاسم محمد198781112021053095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيحوراء احمد جلوب محسن198782122022134038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية الزهراء للبناتادبيميساء خالد يوسف رضا198783112022088042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيزهراء مضاء سلطان محيميد198784122022231035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمصطفى محمد علي صبري عبد الحسين198785132021007058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبياكرم محسن فرحان محمد198786132021007006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيعال احمد مجيد ابراهيم198787102022092018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيطيبه وليد احمد جواد198788142022225027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيامنه محمد عبد الرحيم عبد علي198789152022050004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية الفوز للبناتادبيسارة عبد الكريم حمود راضي198790132022099023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية ابابيل  للبناتادبياسيل فايق ناجي شنت198791112022111005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمنتظر امين فوزي عبد الرضا198792122021003112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية منار العلم االهلية للبنينادبيحسين علي كمال علي198793122021051004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيزينب لطيف مشرف حمادي198794102022109064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية االبرار المسائية للبناتادبييقين حسن عباس جواد198795132022283027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية االبتكار للبنينادبينافل خليل ابراهيم جاسم198796112021151065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمرتضى مهدي عبد الواحد عبد هللا198797152021007244

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسين عباس سالم عطيه198798152021018021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية البطولة للبناتادبيمريم خليل عبيد عفن198799102022110097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعبد الرحمن هادي مشعان ابراهيم198800102021009024

صفحة ٥٦٨٠ من ٦١٩٥
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية االبرار المسائية للبناتادبيكريمه حمودي عبد زيد198801132022283022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعلي ضياء الدين مايع صالح198802152021017090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية االخالص للبناتادبيفاطمه هادي نصيف شنته198803122022099062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية القدس للبنينادبيمصطفى قتيبة صبار علوان198804102021014060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيغدير عادل عباس كاظم198805112022089056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيفاطمه ثامر علي حسين198806232022271116

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية النجاح للبنينادبيعلي حسن عبد الزهرة عبد الحسن198807142021027089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية النجاح للبنينادبيعبد المجيد حميد عبد المجيد عبد هللا198808142021027081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيابراهيم جاسم عبد االمير داود198809142021024004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية التاجي للبنينادبيعمر صدام اكرم محمد198810122021010021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين رشيد تركي احمد198811142021024073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية الخنساء للبناتادبيرقية ماجد عبود حسين198812132022094019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية الخالدية المسائيةادبيعمران مهند حميد اسود198813192021346049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه نديم عبد كاطع198814122022134135

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية بلد للبنينادبيمرتجى منذر عبد الحسين كاظم198815182021006036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين سالم ثامر سلطان198816142021024074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيرعد جهان حسون صالح198817202021077012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية النهروان للبنينادبيحيدر احمد خلف كاظم198818152021020034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعلي أياد محمد خلف198819142021015073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0الخارجياتادبينبأ عماد صبري محمد198820112022401197

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيايات جواد كاظم هاشم198821152022054011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبيمهدي طالل طالب مهدي198822132021257133

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية الشعب للبناتادبيغدير عاشور نوري كرم198823132022098115

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية الخطيب للبنينادبيامير عيسى مهلهل عذيب198824122021034017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزينب سمير محمد قاسم198825142022095034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيصالح حسن كاظم شكير198826112021202031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيطه محمد فيصل محمد198827132021252062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية زها حديد للبناتادبيزينب احمد غازي حميد198828132022130026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبياحمد ثائر كاظم عبد الرزاق198829142021009003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينادبيمحمد اكرم عبد الكاظم علي198830122021206044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية السيدية المسائية للبنينادبياحمد حسين فرج اكعيد198831112021209005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية الشعب للبناتادبيدعاء احمد زهير موسى198832132022098040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمحسن عماد حسين محمد198833152021001114

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية عائشة للبناتادبيرسل فالح ابراهيم دواي198834112022082015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيعطاء نصيف محمد نصيف198835142022099062
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية التنمية للبنينادبيمحمد قاسم صبار كاظم198836262021030036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيزهراء قاسم كاظم ماجد198837262022126041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية االخالص للبناتادبيسفانة زيد عبد المجيد عبد الرزاق198838112022112093

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية صفية للبناتادبيتقى صالح حسن حسين198839142022075053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينادبيمروان جاسم عبد مهنه198840102021203064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيفالح سالم رسن سلمان198841152021007182

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيعبد الرحمن صفاء فواز ريشان198842102021004016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية سامراء للبنينادبيحسين علي عبد حميدي198843142021031019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية الهدى للبناتادبيريهام عماد حسين عبيد198844152022047040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيعلي ميثاق محمد نخش198845132021025048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيياسين محمد كاظم عبيد198846112021203250

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبيمحمد علي مهدي حسن198847182021352111

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0الخارجياتادبيانغام قاسم طالب حمد198848112022401019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيسجى عبد الستار عبد الرزاق محمد سعيد198849152022050059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيمنتظر ستار جابر حسون198850152021072236

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية منارة العلم االهلية للبناتادبيزهراء سعدون حسن كاطع198851142022190008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمنتظر حسن غانم جخيور198852142021174093

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيمحمد عباس كريم نعيثل198853122021170040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبياسحاق منصور عبود سليم198854142021015018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0الخارجيونادبيليث صفاء رياض فالح198855142021400187

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيفاطمه جاسم علوان ضمد198856102022106032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية النهروان للبنينادبيمصطفى سليم غضبان زغير198857152021020130

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية العقيدة للبناتادبيرند اياد عبد الرحمن فرمان198858112022074021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينب كاظم فرحان كعيد198859152022048061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيمريم ستار حمد غالي198860122022134149

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيرسول جبار حسوني سطام198861152021072085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية بنات العراق للبناتادبينبأ بشير نجم عبد هللا198862112022128032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيابراهيم قاسم عبد الحسين كاظم198863122021200001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيياسين صالح عبيد نجم198864112021203249

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيزياد تحسين فالح حسين198865132021012041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية دار السالم للبنينادبيمحمد مصطفى عبد الهادي شوقي198866102021066043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيمريم أياد عويد علي198867232022128038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحسين محمد عبد علي فياض198868112021011026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية القطيف للبنينادبيمصطفى مهدي كاظم محميد198869262021041059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية الكرامة للبناتادبيرنا عدنان محمد حمد198870132022101026
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية صالح الدين للبنينادبيهمام طالب محمد جاسم198871112021186006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء جاسم شاوي حسن198872152022048041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية الرشيد المسائية للبنينادبيعبد هللا ابراهيم حامد طعان198873112021204076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيدانيه قيس فرحان حسن198874132022093025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0الخارجياتادبينور الهدى شهاب احمد شهاب198875102022401119

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبياحمد محمود عبد هللا حجالن198876102021200020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية واسط المختلطةادبيعباس فاضل هادي صالح198877132021174006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيسجاد جبار ستار محمد علي198878152021006042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية الخنساء للبناتادبيشمس صالح عزيز محمد198879132022094046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه الزهراء حسن علوان جعفر198880282022056054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعبد العزيز عبد الكريم جاري سلوم198881142021038078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية البغدادي المسائية للبنينادبيشيبان عبد الرزاق رافع ابراهيم198882192021359014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبينور الدين صبيح هندال حنون198883282021151314

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية البغدادي المسائية للبنينادبياحمد دحام بديوي هادي198884192021359002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0الخارجياتادبيعال عبد هللا بدن جبر198885132022401136

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية سبل النجاح االهليةادبيمصطفى عباس مظهر أمين198886262021059016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية الفداء للبناتادبيطيبة عدنان قحطان ناصر198887142022100071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية مؤتة للبناتادبيزينب نزار احمد خلف198888112022116020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيحوراء احمد سوادي جبر198889152022050022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية التنمية للبنينادبيحسن جبار زاير صخي198890262021030007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية نور الزهراء(ع) االهلية للبناتادبيفاطمه هيثم عبد مراح198891142022195005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي وسام عبد هللا عليوي198892112021028089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0الخارجياتادبيزهراء راغب حنبوت فجر198893222022401048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية المسرة للبناتادبيرويده علي مجيد شغاتي198894152022041021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينادبيمهند هالل محمود احمد198895132021259033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية الحارثية للبناتادبيبنين فوزي هاشم عبد هللا198896102022112002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية النعيم للبناتادبيزينب محمد لطيف شظيف198897142022073067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية المعالي للبناتادبيايه عبد الستار رسن سهر198898142022127009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0إعدادية النضال للبنينادبيباقر امير كريم حسين198899142021014006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمحمد بهجت راشد مرشد198900152021017118

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية االمام علي للبنينادبيكرار عدي حسين وادي198901122021005045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبينبأ سيد جابر عمير198902142022223060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسن وديع صافي شامخ198903142021049012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعداية الهدى للبناتادبيطيبة جواد زكي كوكز198904142022077028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيشيماء رابح الطيب البشير198905102022106025
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية الشعب للبناتادبيمريم سالم محمد ثامر198906132022098141

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية االبرار للبنينادبيسجاد عباس جحيل جبل198907262021016012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية عدن للبناتادبيزينب احمد مهدي نجم198908112022094046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية الغزالية للبنينادبيحسين عادل عيدان شمخي198909102021008028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية الرشيد للبناتادبيشيماء ميثم عزيز سلمان198910132022096019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيغدير عبدعلي صالح مهدي198911122022110023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية التألف للبناتادبيايه مثنى صباح عجيل198912102022133008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيمصطفى قاسم عبد عوده198913132021025065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية رفيدة للبناتادبيتبارك محمد قدوري نصيف198914112022106015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيرسل غالب فهد عبد الحميد198915122022096023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية الهدى للبناتادبيايه محمد حميد عليخ198916152022047014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية التنمية للبنينادبيليث رحيم راضي فرحان198917262021030029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية العقيلة للبناتادبيزهراء امير كريم سلمان198918152022040041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية االسود للبنينادبيعبد العظيم أياد حميد حسين198919212021078009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية الكرخ للبناتادبيسجى وليد محمود صالح198920102022076021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية الصفاء للبنينادبيعباس مهدي جاسم محمد علي198921142021167020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيحسن سعد خسرو علي198922152021074016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية التسامح للبناتادبيبشائر اسامه صالح عبد الواحد198923142022076018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية النهروان للبنينادبيموسى شاكر عبد الرضا لعيبي198924152021020144

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية الفاروق للبنينادبيعلي عالء علي حسين198925132021014054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي عبد هللا خفيف موازي198926102021008077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية ام القرى للبناتادبياستبرق عالء عباس محمد198927142022079003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية الصفا للبنينادبيمحمود شاكر عبد االمير جواد198928132021029066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبييوسف جبار عبد علي فرج هللا198929152021005096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية المركزية للبنينادبيعلي سعد محمد عباس198930212021004031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية صفية للبناتادبينورس باسم ياسين مناحي198931142022075241

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتادبيفاطمه قتيبة داود سليمان198932102022099030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية البسالة للبناتادبيايالف باسم مهدي قاسم198933132022092004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0الخارجياتادبيايات عبد الهادي مطر علي198934112022401023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي محمد جميغ مدهوش198935122021009199

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبياحمد كريم مزعل كلخان198936152021075012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيطيبة نوري كامل فرحان198937112022087015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية العبيدي للبنينادبيعمار احمد عمر بكر198938192021024008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية التفوق المسائية للبنينادبيمحمد عدنان هاشم حسن198939212021271023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية زينب للبناتادبيزهراء عبد الكريم عويد صافي198940142022110068
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية طوعة المسائية للبناتادبيرفيده سعدي عبد الواحد موسى198941122022231028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية حماة للبناتادبيفاطمه خالد جبار عناد198942112022084127

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيعامر ظاهر عبد هللا ضيدان198943112021166016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيفاطمة قاسم محين مطيلج198944142022088073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبيحمد هللا محمد مجول مرجان198945132021257040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيكرار حيدر جميل حسن198946112021180121

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد سمير عبد هللا مشجل198947152021009142

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية التسامح للبناتادبيفاطمة الزهراء عالوي خير هللا عبد العزيز198948142022076096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية بروانة للبنينادبيياسين عالء ياسين عبد الحليم198949192021067043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيياسمين عبد الرضا عطيه كريم198950142022222103

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية المدائن المسائية للبنينادبيوائل احمد حسن حميد198951142021204033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبيسبأ ناهض حميد شرقي198952262022178002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيحسن عصام هادي رحيمه198953142021038033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0الخارجيونادبيسعد محمد حسين كاطع198954132021400043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية االمال للبناتادبيبتول علي فرج شمال198955142022108005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية الجامعة للبناتادبيحواء سعد عبد هللا صالح198956162022155013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيحبيب عبد الستار جبار سلمان198957122021047026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيمحمد مالك عبيد جاسم198958232021254074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينادبيعبد هللا سالم حسون جاسم198959102021203036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية المصطفى للبنينادبيسجاد شاكر محمود محمد198960102021017017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية الطالئع للبنينادبيمحمد جميل جبار راشد198961162021012043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية الفداء للبناتادبيشهد خالد ابراهيم جدوع198962142022100064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية الغدير المسائية للبنينادبيصالح مهدي حسين علي198963142021207019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية يافا للبناتادبيميعاد علي حسين داغر198964132022107135

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية النيل المسائية للبنينادبياحمد عدنان عبود عليوي198965112021206006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية بلقيس للبناتادبيتبارك سامي حامد دحام198966132022071018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيبنين خالد محمد حسن198967142022092006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبياحمد عادل محمد رشيد198968102021205012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمحمد علي فاضل حسن198969102021015082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيعبير عادل مصطفى محمد198970112022136059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمنتظر محمد علي كاظم198971142021024320

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0إعدادية المروج للبنينادبيحسين علي هادي عبد هللا198972142021013031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية التقدم للبنينادبيسالم داود عباس صالح198973192021062017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية النسرين للبناتادبيرقيه ضياء محمد رضا كاظم198974132022129011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية طه االمين للبنينادبيسجاد حسن مرهج دريغ198975262021026025

صفحة ٥٦٨٥ من ٦١٩٥
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيوعد هللا سعد احمد ابراهيم198976112021200129

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية الوركاء للبنينادبيحسين كاظم عذاب حسين198977112021027028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيجعفر درويش جعفر درويش198978162021359005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية االعتماد للبناتادبيوفاء خالد حسن مطر198979142022191070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية الشعب للبناتادبيرفل حافظ محمود محمد198980132022098050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية الدجيل للبناتادبيايه جاسم عداي احمد198981182022236006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية القبس االهلية للبناتادبيمريم حسين علي حنتوش198982112022132004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية باب العلم للبناتادبيهديل صادق عزيز كاظم198983122022123032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية الرافدين للبنينادبيباقر هاشم جابر حمزة198984152021001016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينادبيخطاب ستار حماد نصيف198985192021340027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية النهروان المسائية للبنينادبيعلي حسين مطشر مشني198986142021206039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية لقمان الحكيم المسائية للبنينادبيماهر سعد خلف حسين198987122021211018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية الداودي للبنينادبيزين العابدين عدنان هاشم عجالن198988102021029011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية البهاء المختلطةادبيبتول جاسم خضير عباس198989212022203003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيسجاد صالح حسين زغير198990152021007107

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيباقر حسن كريم حسين198991112021059016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيرضا عمار شاكر حمودي198992132021009062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية السويس للبنينادبيمنتظر سمير محمود محمد198993132021006091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية السويس للبنينادبيامير عقيل يوسف محمد198994132021006013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبياحمد وليد نجم عبد هللا198995112021181014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمحمد محمود سلمان عباس198996132021009125

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية الشعب للبناتادبيبنين موفق حسن طالل198997132022098023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0إعدادية المروج للبنينادبيعلي يوسف علي حسين198998142021013107

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية المهيمن المختلطةادبيأم البنين داود سلمان حمود198999212022239001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية السياب للبنينادبيياسر عمار عبد الرحمن عوده199000112021028143

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية االمال للبناتادبيضحى عماد سامي زعال199001112022070052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية االمل للبناتادبيساره عامر محمد جواد عبد الرضا199002142022144017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية عمر المختار للبناتادبيزينب علي محمد عليوي199003112022081022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية زهرة الربيع للبناتادبيزينب تحسين علي سابط199004152022050045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية ام البنين للبناتادبيدعاء عامر عبد االله كاظم199005132022080028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية المصطفى للبنينادبيصبحي رياض محمد جاسم199006102021017020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيندى احمد عبد هللا كاظم199007132022110029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيمحمد شوكت صباح شوكت199008132021024099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيزهور سعد حميد كليل199009132022079022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيعائشه اكرم خليفه سلمان199010102022092017
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية الخطيب للبنينادبيسجاد عصام صاحب كريم199011122021034049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية النهروان المسائية للبنينادبياحمد عادل داود سلمان199012142021206004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيسجاد صباح عطيه مشحوت199013132021026031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية االنتصار للبناتادبيفاطمه سعد عبد فرحان199014132022091086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية ام القرى للبناتادبيايالف فالح ابراهيم عنيد199015142022079015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبينور بالل محمد جاسم199016112022099050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيمصطفى صادق علي خضير199017152021074113

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيعمر عبد العزيز جدوع ويس199018212021022019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيمرتضى ماجد عبد الكاظم جسر199019132021025061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية معصومة للبناتادبيياسمين عبد خلف نجم199020142022113033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيحامد زاهد جابر عبد الحميد199021192021020011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية الرجاء للبناتادبيغفران باسم محمد حسين199022192022160027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية الكوثر للبناتادبيايه جاسم صدام رشيد199023132022122005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيحسين علي نور كرم199024122021003024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية الرباط للبناتادبيسميه احمد يحيى ناجي199025112022121045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية سومر للبناتادبيمريم حسين صالح عبد علي199026142022072086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية صفية للبناتادبيوديعه هادي عوده مزبان199027142022075256

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيأحمد عباس فرحان أحمد199028132021004010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيعائشة عارف جار هللا حسن199029132022074034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية بابل للبناتادبيطيبه جبار عبد هللا احمد199030122022095021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية البلديات للبنينادبيعلي السجاد عماد خلف نعيمه199031142021037132

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيغفران حامد محمود احمد199032112022150021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينادبيكرار انور علي حسين199033262021205020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيكاظم ياسين ياسر عبد الرضا199034142021026090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيعثمان احمد فياض عايز199035192021343092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية المنتظر المختلطةادبيحسين كاظم محمد ذرب199036232021196005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية المناهل للبناتادبيزهراء كاظم حمود رشيد199037132022126022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية العامل للبنينادبيجعفر رحيم حسين علوان199038112021015012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيمهى علي نصيف جاسم199039142022223055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية الرواد للبنينادبيمحمد جاسم احمد ابراهيم199040122021024019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيبنين محمد عبد الرضا درجال199041152022055015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية العراقي للبنينادبيشهاب احمد شهاب احمد199042102021005027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيمحمد جليل يونس مطشر199043142021210076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية الجوادين للبنين - للوقف الشيعيادبيمحمد المهدي سالم محسن حمدان199044122021033012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية سومر للبناتادبيهبه غالب عبد الحسين منصور199045142022072115
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0إعدادية صنعاء للبنينادبيعبد الرحمن حسن خضير سلمان199046142021025035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبيبنت الهدى حسين حرير اسماعيل199047142022221009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0الخارجياتادبياالء علي جلوب عبيد199048102022401012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيكرار نعيم جبر عكلة199049152021072167

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية بغداد للبناتادبيزينب احمد سلمان مهودر199050132022070043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية النهروان المسائية للبنينادبياركان سمير عوده شيال199051142021206009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعبد هللا باسم فاضل حسين199052112021009059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية زبيدة للبناتادبينور حميد مجيد رجب199053112022108089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي رعد جهلول كرسوع199054142021028120

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبيطيبه احمد حسين علوان199055142022066032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية المصطفى للبنينادبيسجاد نعمة هدهد جاسم199056152021009079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية الثوار للبنينادبيعلي عباس دلف حسون199057112021012033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية الخليل المسائية للبنينادبيطالل اسامه عبد عبد هللا199058102021210025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية الحسين (ع ) للبنينادبيمجتبى أركان غازي عبد االمير199059122021018058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيريم ياس خضير عباس199060142022099033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيجعفر عبد االمير حسن حطاب199061152021017022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية الرباط للبناتادبيمروه عدنان خالد عباس199062112022121055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية الجامعة للبناتادبيهبه داود سلمان كاظم199063102022091036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية حنين للبناتادبينور علي حسين محمد199064132022104038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية الوزيرية للبناتادبياالء منيف عبد الجبار مصطاف199065132022074004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية االعظمية للبناتادبيآيه عباس فاضل مهدي199066132022073001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية لقمان الحكيم المسائية للبنينادبيمحمد ماجد محمد عبد199067122021211019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيياسين طه ياسين ظاهر199068132021034157

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيزيد نعمان ثابت نعمان199069132021252047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية الخطيب للبنينادبيغيث كاظم حميد ناصر199070122021034082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية الموعظة المختلطةادبيحميد قاسم مزهر عرموط199071262021165004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية صفية للبناتادبيزهراء لفته حرز لفته199072142022075119

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية السياب للبنينادبيالعباس فاضل مجيد زغير199073132021030001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية البسالة للبناتادبيدينا محمد عبد علي جبار199074132022092017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0الخارجيونادبيمحمد كاظم سلمان عاتي199075222021400152

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية المستقبل للبناتادبيتبارك صباح مطشر صالح199076112022101017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيعلي اسعد عباس سلطان199077132021251028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0الخارجياتادبيوسن علي اسماعيل طحيمر199078112022401233

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبيسبأ محمد جبار عبد199079112022136045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية االمين للبنينادبيحيدر عبد الكريم زكي حميد199080102021018002
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية صفية للبناتادبيفاطمة صادق جبار قاسم199081142022075183

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبييوسف احمد فاضل ابراهيم199082112021057091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيحسين فاضل شوقي صبري199083112021017032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية النجاح للبنينادبيكرار ناصر عبد الحسين حطاب199084222021067048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية الخمائل للبناتادبيهبه عدنان خالد نزال199085122022127122

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد حسين علي خلف199086142021049076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيعبد هللا عبد الرحمن نعمه ويس199087112021029033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية الداخلية للبنينادبيمحمود وليد محمود عباس199088102021033045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0الخارجيونادبيحيدر عبد الحسن فياض راضي199089142021400077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية حلب للبنينادبيماجد منديل ماجد فالح199090262021013138

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية البالد للبنينادبيعبد القادر بالل جمعه حسين199091122021008012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية طيبة للبناتادبيجنه سالم محمود ابراهيم199092132022116008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية معروف الرصافي للبنينادبيحيدر رعد كاظم جبر199093142021045014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد كريم ثاني عليوي199094142021012073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيزينب عكموش كانون عنبر199095142022223031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0إعدادية المروج للبنينادبيمصطفى محمد سالم محمد199096142021013151

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبييسر محمد عبد علي199097112022220092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيشيرين بشير عبد شبيب199098102022109077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبينبأ سمير حميد جواد199099112022150026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية العامرية للبناتادبياسماء مانع محبس سمير199100102022118004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمرتضى حمد حسين كيالن199101142021008091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيبراء طه عبد بديوي199102102022109024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية االعظمية للبناتادبيبلقيس نهاد احمد حسن199103132022073019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيفؤاد صادق عبد الساده فؤاد199104122021202153

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيطيبة قاسم ناجي صالح199105102022129021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيزينب جبار ابراهيم علي199106142022071039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية ام القرى للبناتادبيياسمين عطا ثابت حسن199107142022079160

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية مندلي للبنينادبيحسين طالل معروف مجيد199108212021034013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية االندلس المسائية للبنينادبيوسام فاضل عبد الرحمن ابراهيم199109132021256041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية الفردوس للبناتادبيمريم طه ياسين مظلوم199110132022118118

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية الثوار للبنينادبيعبد العظيم اسعد عبد هللا حمد199111112021012028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية الغزالية للبنينادبيمصطفى نعيم جهاد سلمان199112102021008126

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية اليقظة للبنينادبيعلي فاضل كانو جبر199113142021028133

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية السعادة للبناتادبينبأ عزت سلمان ناصر199114142022120048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية الوفاق للبناتادبيطيبه علي كريم حسن199115122022103038
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية الرضوان للبنينادبيعلي احمد عداي مطلب199116112021034029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية الوطن للبنينادبيسيف خضير عباس حسين199117192021099015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتادبينورس مصطفى كمال قاسم199118112022114038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية ام القرى للبناتادبيصفا مجبل حسن علي199119142022079095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيأحمد ستار حسين علي199120132021026004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيايه عادل سلمان ضمد199121142022067027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية الداودي للبنينادبيكرار علي محمد جميل199122102021029025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية العقيلة للبناتادبيهاجر يوسف طه منصور199123152022040123

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتادبياالء عدنان رشيد عبد هللا199124132022088001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية الفراتين للبنينادبيمحمد عبد الكريم جايان نعمه199125132021042074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية البلديات للبنينادبيمحمد مهدي عبد الرضا خلف199126142021037206

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيزينب جبر مكطوف هاشم199127262022072023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيمحمود عادل عبد الواحد عواد199128112021017077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية زبيدة للبناتادبيأيالف شمال رحيمه زويد199129112022108001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيحسن راضي حسين علي199130132021007009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية الوطن للبنينادبيعمر علي مطلك سلمان199131192021099019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعبد هللا محمد شحاذة خميس199132112021181066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيكامران كنعان ابراهيم محمد199133152021006088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمظاهر مجيد ممنون حطاب199134132021011110

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية الخنساء للبناتادبيطيبه صالح الدين خالد حسين199135132022094054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية اإلرادة المختلطةادبيعامر صالل بدوي ثامر199136102021156020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيمحمد عدنان ابراهيم محمد199137152021072190

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية مؤتة للبناتادبيزهراء ضرغام ماجد كاظم199138112022116015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسين علي منشد كريم199139152021006027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرقيه وهب محمد إبراهيم199140102022109054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية المصطفى للبنينادبيباقر جبار صبري علك199141152021009016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية الخليج العربي للبناتادبيبنين مسلم شاكر حميد199142142022135004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية النهروان للبنينادبيمحمد صادق باسم حميد زايد199143152021020114

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبياحمد حاتم حمدان علي199144232021052002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيايات عبد السالم رشيد موسى199145152022048014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيياسين محمد عبد احمد199146192021101058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية العقيلة للبناتادبيزهراء رشيد حميد غالي199147152022040044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية طه للبنينادبيذو الفقار علي محمد عامر199148142021177053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية النهار للبناتادبيحوراء عصام سلمان حسين199149112022127021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية النوارس للبنينادبيعلي فالح حسن سلمان199150132021027015
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية زينب للبناتادبيغفران خضير شلش خلف199151142022110122

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيأوس ياسين طه عبد199152142021211001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية الرميلة للبناتادبيمريم رحيم جاسم نجم199153152022044088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية االخالص للبناتادبيتبارك علي حسن عزيز199154112022112038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية الحياة المختلطةادبيكرار حميد مراد حميد199155262021151015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية الفراتين للبنينادبيعبد هللا خليل برهان اسد199156132021042045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيفرج ستار فرج عيال199157112021158006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية االسراء المختلطةادبيهدى حسن مهدي ياسين199158112022169009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيزين العابدين سلمان راضي علي199159112021180051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية الثائر للبنينادبيمصطفى علي عبود مجيد199160122021011045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيشهد حسين علي سبتي199161102022220029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيمحمد محسن خلف غيالن199162102021155017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبيرغد عبد الكريم نعيس جالي199163142022222035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيسجاد كريم جواد خوين199164152021008077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيبالل احمد حسين عبد هللا199165112021001008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ث ميسلون المسائية للبناتادبينور ستار غضبان سمين199166142022220043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية البشير للبنينادبيعبد هللا حسين عباس هبول199167142021036049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيمصطفى سمير خالد مصلح199168112021189118

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية الرميلة للبناتادبيمريم سعيد مزهر يونس199169152022044090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية المودة األهلية للبناتادبيفاطمه الزهراء رافد حميد ناشور199170132022082003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيمحمد علي موسى فرحان199171162021357170

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية البحيرة للبناتادبيرقية خليل احمد محمد199172212022120007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية االنصاري للبنينادبيمحمد حميد عناد زيدان199173212021080014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيعلي طارق احمد علوان199174142021200115

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية الرسالة االهلية للبنينادبييوسف طارق سلمان جواد199175102021058007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية العراق للبنينادبيمصطفى عباس طعمه رسن199176122021009285

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية النهار للبناتادبيايه احمد سامي نوري199177112022127004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية عدن للبناتادبيغفران ضياء عبود صالح199178132022106061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيعلي فرج جاسم هليوي199179252021116053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيصادق نعمان حمزة عباس199180142021024144

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية ام القرى للبناتادبيطيبه احمد هادي فريح199181142022079099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي لقاء طه فالح199182152021013066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيعلي احمد حسين عبد علي199183232021254048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية الزهور للبناتادبيابتهال فاضل طه مصلح199184112022078001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيمصعب شاكر عبد محمد199185112021181124
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية البتول المسائية للبناتادبيأسماء خليل ابراهيم عالوي199186102022222003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينادبيمحمد علي حنظل علي199187162021072026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية المثابرون للبنينادبيستار عجيل كاطع محمد199188222021376040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيأحمد حسين خضير عباس199189132021004005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبياحمد مهدي عبيد وادي199190112021180020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية االسراء المسائية للبناتادبيهاله عبد السالم محمد سلطان199191132022284020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبياطياف عباس جبر حسين199192262022111001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية النجاح للبنينادبيمحمد الباقر علي توفيق فياض199193142021027110

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية طه االمين للبنينادبيسجاد ياس خضير حميد199194262021026030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيزهراء شاكر حافظ نعمة199195232022116014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيحسن طالب عطية شكيك199196142021205027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية البنوك األهلية للبناتادبيرقيه كريم مطر جبر199197132022083004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية النعيم للبناتادبيفاطمه محمد صدام صالح199198142022073105

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية االعتدال للبناتادبيطيبه محمد حسين سعيد199199132022077042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية االحرار للبنينادبيعبد الرزاق عيسى سلمان حسين199200112021051023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيهديل ثامر سالم شاكر199201262022126115

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيتبارك نجم عبد هللا محمد199202212022294023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية عنة للبنينادبيعلي عماد شاكر شريف199203192021021008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية االخالص للبناتادبياسراء علي سبع ضاري199204112022112006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية زينب للبناتادبيمريم خالد عجيل مفتن199205142022110146

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية الطالئع للبنينادبيعلي رائد رحيم عداي199206162021012032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0الخارجياتادبيأيات علي كاظم سعد199207142022401004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرقيه حسين أفتين عبد199208102022109051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيحيدر عبد الرزاق حمود بداي199209132021008051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية الفكر للبناتادبينور الهدى باسل خلف جبر199210152022056075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية المجمع المسائي للبنينادبيمشتاق محمد عوده عويد199211192021347181

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيايات كريم كليوي حتي199212132022281007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيسجاد وليد خالد شغاتي199213142021038066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحسين قاسم حسين عبد هللا199214152021005024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيفاطمه محمد فيصل غايب199215142022067109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية زينب للبناتادبيفضه نبيل نعيم محسن199216142022110143

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية االخالص للبناتادبيسارة وصفي عبد نور كاظم199217112022112086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيمحمد فراس كاظم كاطع199218152021006105

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبيرويده حاتم اكريم سلمان199219122022230014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعبد الجبار احمد جبار حسن199220102021015043
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية صنعاء للبنينادبيمصطفى مؤيد كامل جاسم199221232021011075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ثانوية الشمائل للبناتادبيزهراء صبري داود راغب199222142022109022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ثانوية الكرار المسائية للبنينادبيعلي محسن عبد هللا عبد العزيز199223252021163035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية طه للبنينادبيكرار راسم شهاب احمد199224142021177127

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيعلي رائد علي محمد سعيد199225142021018065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيحسين ناصر خلف علي199226132021026022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمجتبى علي كلف فضيل199227262021047162

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيطه حسين علي حسن199228142021019083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية حلب للبنينادبيحسن احمد سعدي عيسى199229262021013025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي مهند هاشم حسن199230262021015073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيسعد حسين علي ياسين199231132021004034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ثانوية النهروان المختلطةادبيابراهيم كريم عواد متعب199232192021304001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيسالم عدنان سالم حسوني199233112021203085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتادبيهنادي وليد عبد الحميد سعيد199234132022088010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية االعظمية للبناتادبيشمس جمال راسم عبد هللا199235132022073070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ثانوية المنصور المسائية للبناتادبيعبير محمد عارف شكر199236102022223019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبييحيى عمار صبحي شكر199237112021057090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيريتا حسن منصور حميد199238152022080047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيعبد هللا ماجد جبار عبد الرضا199239262021173042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبياسالم مظهر علي خلف199240122021170004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيامير علي كاظم حسين199241102021015010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيسبأ هادي محمد عباس199242132022112024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيصهيب داخل عبيس حميد199243142021048054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحسين فاضل عبد الساده كاظم199244152021005023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ث ميسلون المسائية للبناتادبيرسل حسن جاسم حمادي199245142022220014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ثانوية االقصى للبنينادبيمحمد منير عجيل محمد199246132021028044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ثانوية المنصور المسائية للبناتادبيشهد فاضل عبد العباس جعفر199247102022223018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيمحمد شاكر سالم فياض199248102021205114

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0الخارجيونادبيعلي امجد قاسم غضبان199249152021400117

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيفاطمه محمد حالوب خضير199250132022105036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ثانوية النضال المختلطةادبيمريم سعد سرداح عبد199251112022157024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحيدر عيسى كاظم مطر199252142021024105

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيجاسم محمد حمزه جياد199253142021208022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ثانوية الثائر للبنينادبيحيدر اياد محمد عكش199254122021011010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيعالء ابراهيم عيدان كواد199255262021173043
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ثانوية االقصى للبنينادبيمنتظر كامل فرهود عسكر199256132021028048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ثانوية تل السمر للبناتادبيساره قاسم محمد فياض199257112022129011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ثانوية الحضر للبنينادبيعلي عالء ابراهيم علي199258122021035010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية االعظمية للبناتادبيرويده حقي اسماعيل خليل199259132022073052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ثانوية العزة للبناتادبيمريم جاسم محمد صالح علي199260112022060026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمحمد كريم زغير عبيد199261122021047151

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيقيس وليد علي حمد199262112021150046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبيهاجر رفعت هادي علوان199263112022218055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ثانوية الحريري للبناتادبيامنية صفاء حسن هجول199264142022137003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية االيمان للبنينادبيعبد هللا سالم خميس علي199265192021063021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبياالء احمد كامل زغير199266262022126004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية بلقيس للبناتادبيرقيه يسر خنياب زوير199267142022140018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية حطين للبناتادبيشهالء حسن كريم حسين199268132022103046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعلي ليث نبيل حميد199269132021009096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعبد القادر تحسين غانم صابر199270142021024164

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية الروابي المسائية للبناتادبيرفل عبود عبد الحسين صحو199271272022161011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعلي اياد جاسم محمد199272142021061066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية الغزالية للبنينادبيعلي عبد هللا الزم سعيد199273102021008078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمحمد احمد فاضل سالم199274132021012101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية القدس للبنينادبيعبد العزيز صبار ناجي صالح199275102021014024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية الزهور للبناتادبياريج جواد كاظم مخيط199276142022080001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيباقر كريم موات حاتم199277152021003006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية النعيم للبناتادبيحال عباس جسام محمد199278142022073023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيحوراء عامر موسى عبود199279262022126028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيعلي جابر عطية لفته199280132021025041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيمختار عماد مكي عبد األمير199281112021017078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية االسراء للبنينادبيعبد العزيز مشعل عواد برغش199282102021011025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد القادر هالل ابراهيم نوري199283132021001056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيايسر صباح نوري دخان199284142021012011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية الحكيم للبنينادبيمحمد حازم عبد الحميد نومان199285112021032044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيحسين نجم عبيد عبد هللا199286262021044014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية التقى للبناتادبينازك فرات وادي سابط199287112022071096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبيعبد الهادي وليد عبد مجول199288102021035020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية االنصار للبنينادبيحسين باسم حسن رهيف199289132021003013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيمروه فالح حسن حازم199290102022220041
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية البشير للبنينادبيسجاد عبد هللا محسن سلمان199291142021036035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيحسين ساجد جاسم حياوي199292142021029018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحسين وليد حسين صبر199293142021028048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء علي نوري جاسم199294132022098077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية حماة للبناتادبيهاله يوسف عيدان فرحان199295112022084170

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيايمن عامر عبد الحسن نصار199296102021160008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0إعدادية المروج للبنينادبيمصطفى حسن هادي حسين199297142021013143

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبيمحمد حسن طرفه حميدي199298102021206048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينادبيمحمد قاسم محمد كمبوش199299262021200065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيعمر ياسين خضير بخيت199300112021203168

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية الكندي للبنينادبياحمد عبد هللا جاسم محمد199301112021046001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيياسر شاكر محمود رشيد199302102021205142

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية التفوق للبناتادبيايالف مهدي كريم حسين199303122022113003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية القطيف للبنينادبيعلي راضي عبد علي محمد199304262021041037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي هيثم جواد ابراهيم199305122021009204

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية حماة للبناتادبيزهراء عبد القادر ابراهيم ضاري199306112022084075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية بلقيس للبناتادبيضحى علي راضي خضير199307112022191009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتادبيتيماء جمال محمود رسن199308142022199002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيعبد هللا قيس احمد حمود199309142021201146

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية بيخال للبنينادبيعمر خالد محمد حمودي199310212021074068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيزينب سامي صحن عبد199311132022093047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية الرصافي للبنينادبيعمر خيري بحر عسل199312192021012038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعبد هللا امير قاسم حمزة199313102021015047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية المدى للبنينادبيعلي رائد باجي حسن199314272021026035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيعبد المهيمن كاظم حسين جزاع199315112021189065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيطيف علي عبد العباس ظاهر199316122022087043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبيبراء شهاب احمد سكران199317132022112008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية جنين للبناتادبيرفل سمير داود عبد199318192022149004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيحوراء مجيد محسن محمد199319142022088020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيهدى نعمان صالل عباس199320112022075053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيحسين هالل مهدي عبيد199321102021200047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية سومر للبناتادبيعذراء محمد حسين كاظم199322142022072066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية الحمد للبنينادبيحسن عدنان عبد هللا بنوان199323162021056007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيليث جميل نعمه سعد199324112021009081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية االعظمية للبناتادبيبراء جمال عدنان عبد هللا199325132022073016
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0الثانوية المعينية للبنينادبييعقوب قصي نجم اسود199326112021022054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية الهدى المسائية للبناتادبيبراء خليل ابراهيم حماد199327102022224005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية القاسم للبنينادبيمحمد فاهم صاحب دريب199328232021006045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية الفراتين للبنينادبيقاسم احمد كاظم حديد199329132021042063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية الناصرية للبناتادبيرسل عبد الستار جبار هادي199330222022149014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية الزقورة للبناتادبياقبال علي عبد علي199331112022140001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيزيد حيدر حسين كاظم199332142021030048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية سومر للبناتادبيزينة سالم نعمه شغيت199333142022072050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمقداد حامد عطيه عافي199334102021009063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيسامي ديوان عوفي عليخ199335162021370021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية االميرات االهلية للبناتادبيسما علي ناجي حبيب199336142022300006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية النجاة للبناتادبيزينب محمد علي حمادي199337152022042039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيبكر صباح حسن عزيز199338132021031004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية االسوار للبناتادبيفاطمه هاشم محمد ويس199339132022076040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيتبارك هاني محمد سلمان199340142022099015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية العزة للبناتادبيبنين فيصل علي دخيل199341112022060007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبيكرار جابر حسن مرهش199342262021203048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيتبارك اياد جياد حسن199343132022079007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية كوثا للبنينادبيابراهيم لؤي ياس خضير199344232021051001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيسالم عدنان سالم حسون199345112021001020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيعثمان عماد نجم عبد هللا199346122021017020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية الشعب للبناتادبيبنين محمد حميد محمد علي199347132022098020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيليث سعد نعيم حسان199348142021049071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمنتظر مراد مهدي محسن199349152021007268

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيمحمد عالء جاسم جابر199350152021017125

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيامنه علي محمد حسن199351102022220002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمحمد عبيد حسين كريدي199352132021034122

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية لكش للبناتادبيدعاء صبري حميد كاظم199353212022149005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيغيث رعد حسين عباس199354152021017099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيعباس عزيز حسين علي199355142021038075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرسل قاسم نصيف جاسم199356142022067058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيحسين محمد سلمان جواد199357142021169016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية االنتصار للبناتادبيفاطمه حيدر لطيف مهدي199358132022091083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية طيبه للبناتادبيخنساء عادل صالح فياض199359122022082006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية الكوثر للبناتادبيمريم طالب لطيف عوده199360132022122037
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية ام القرى للبناتادبيزينب عبد الرحمن بريسم شايع199361142022079071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيساره عبد هللا ياسين علي199362162022288028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيسجاد فؤاد سالم عبد هللا199363232021256059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية ام القرى للبناتادبيهبه حسين محمد عبود199364142022079155

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيعهود عباس عبد احمد199365132022105028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتادبينغم كاظم عمران موسى199366112022218052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية فدك للبناتادبينبأ علي كاظم يوسف199367142022070099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية هند للبناتادبينور الهدى نصر سعيد بريسم199368112022079036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمنتظر عبد الزهره نعمه عوكي199369142021008098

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0إعدادية المروج للبنينادبيكرار كريم معروف مراد199370142021013117

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية لقمان الحكيم المسائية للبنينادبيبالل مؤيد لطيف صالح199371122021211005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيعبد هللا محمد محمود حسن199372112021189062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيعلي احمد هادي نعمه199373142021009035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبياية حيدر كاظم مكباش199374112022087003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمصطفى رهيف فهد عوده199375142021024297

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء باسل عبود زبار199376142022115028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية البلديات للبنينادبيكرار شذر خلف ماين199377142021037174

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية الشاكرين للبنينادبياحمد عقيد سعد جاسم199378112021029006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية العامرية للبناتادبيسميه موفق احمد علي199379102022118036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية االستقامة للبناتادبيزينب تسجيل فاخر غضبان199380152022058045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0إعدادية المروج للبنينادبيمؤمل عبد الجبار موسى علي199381142021013121

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية العقيلة للبناتادبيعذراء علي صادق نزال199382152022040087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيرقيه مهند ياسين عزيز199383112022104027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية القدس للبنينادبيعلي مثنى سالم احمد199384102021014042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمحمد يحيى حميد ربيح199385152021003092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية الثقلين للبنينادبيكرار قاسم كريم حسن199386122021048097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرند صادق جعفر احمد199387122022134053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0إعدادية المروج للبنينادبيعلي عباس سلمان مبارك199388142021013094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية التسامح للبناتادبيشهد عادل كاظم حمدان199389142022076079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيحيدر عالء حسين يوسف199390122021202075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية عائشة للبناتادبيابرار خلف حسن سلمان199391142022074001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية النسرين للبناتادبيريم عباس صادق مراد199392132022129012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية البارئ للبناتادبياميمه عدنان خضير حسين199393112022119003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبياسراء عباس تعبان جاسم199394112022089002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي الكرار خليل ابراهيم صالح199395142021026067
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية الخمائل للبناتادبيسجى عمار خلف حمودي199396122022127058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزينب علي جعفر جاسم199397112022077028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية الهداية المختلطةادبيصالح صالح عبد الرزاق محمد199398212021262008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيسجاد جمعة جبر سعيد199399152021008070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسين عادل عاشور جاسم199400142021049020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية القاهرة للمتميزاتادبيطيبه جاسم عزيز محمود199401132022100032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية عدن للبناتادبيغيد محمد حمزة علي199402112022094067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية سامراء للبنينادبيمروان صادق موسى احمد199403142021031076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية رفيدة للبناتادبيزينب اياد حافظ راشد199404112022106026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيزهراء خالد عباس علي199405142022071029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية خولة بنت األزور للبناتادبيزهراء كاظم دواي يسر199406252022085026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيحسين علي عبد الرضا معين199407152021015040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمه صباح رسن غالي199408152022046073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمهدي بعيث داود سلمان199409142021019193

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيحسين مؤيد ابراهيم حسن199410112021057018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعلي ساهي جيجان غبن199411262021025051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيمحمد تقي ثجيل مطر فيلي199412122021202174

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية المهج للبناتادبيشهد حسن مطر شائع199413142022102054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية حطين للبنينادبيحسين راهي كشاش شدهان199414232021023010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية المهج للبناتادبيمريم حسين عالوي حسون199415142022102085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيمحمد احمد عبد ربيع199416232021001057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية االستقامة للبناتادبيغفران كاظم هاشم جاسم199417152022058064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية النعيم للبناتادبيمريم محمد رحمان منصور199418142022073113

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينادبيليث اسعد جاسم حمود199419162021072022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيسيف الدين عماد حاتم شلش199420112021029026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيهدى حيدر حسين جواد199421122022110033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية االنفال للبناتادبيرؤى شهاب الدين احمد خليفه199422102022101025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية نور العلم للبناتادبيهديل جاسم احمد حسين199423112022118038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية المشروع للبنينادبيرعد علي سلمان بعير199424232021010020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبيمصطفى جاسم محمد عبد هللا199425132021257120

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيضحى وليد خالد ناجي199426112022073049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية المتنبي للبنينادبييسر صدام حميد رشيد199427162021006079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيمحمد جاسم محمد رشيد199428142021018090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية البارئ للبناتادبيكفاح فاروق محسن صالح199429112022119018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيسجاد محمد ظاهر عبد الحسين199430142021201116
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبياسامة تحسين حسن سعيد199431132021009015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيحسن علي محمد مجذاب199432142021205028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية بغداد األهلية للبنينادبيباقر بشير ابراهيم علي199433112021030005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية طيبة للبناتادبيعذراء صفاء خلف عبد هللا199434132022116023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية الشجيرية للبناتادبياحالم كامل طه عبود199435262022125006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسن صادق محمد جبر199436162021020023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمحمد هادي نواف كاظم199437112021034039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيمريم خميس ياس محمد199438142022104042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحيدر علي خضير عبد العباس199439122021048035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية العزة للبناتادبيشمس عبد الحسين محمد بريسم199440122022118036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيفاطمه عمر فاضل حميد199441122022102082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي جعفر جبار شنوف199442152021007144

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية الشعب للبناتادبينورس محمد جوده كواد199443132022098172

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية دبي للبنينادبيعبد المجيد ثاني عطوان حمد199444182021122037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمنتظر عادل جليل عبد هللا199445152021005089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية زبيدة للبناتادبيحنين موفق محمد حسين199446112022108026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية الرباب للبناتادبيبنين محمد راضي مزبان199447122022125022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية ام عمارة للبناتادبينور خالد مجيد لفته199448122022117028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية زبيدة للبناتادبيداليا جاسم كاظم مهدي199449112022108031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية طه للبنينادبيمؤمل حسين فزع جبر199450142021177133

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد الرحمن سالم جاسم هاشم199451132021001051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية آمنة الصدر للبناتادبيبنين نافل العيوس محيسن199452142022136013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية العراقي للبنينادبيعلي باسم محمد سلمان199453102021005042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيمهند كامل عبد تركي199454192021041032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية قتيبة للبنينادبيجعفر علي شهاب جاري199455152021004010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية الشباب للبنينادبيعباس جبار عباس راضي199456222021033033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية الوارثين للبنينادبيباقر امجد عبد الساده نعمه199457152021013016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية االنصار للبنينادبيمؤمل ضياء منصور خليل199458132021003048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيلينا ماجد حميد مجيد199459112022076100

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0إعدادية النضال للبنينادبيمسلم عقيل رياض جاسم199460142021014035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيرسل محمود عباس حسون199461112022104022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية الثقلين للبنينادبيكرار حازم سلمان رشيد199462122021048095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيحيدر كاظم علي زاير199463152021011026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحسين سالم خضير محمد199464152021005017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيبكر أحمد إبراهيم عبد هللا199465132021004019
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية صفية للبناتادبيفاطمه جمعه نعيس صوالغ199466142022075188

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمنتظر عادل نوري عزيز199467112021180170

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0الخارجيونادبيطه صباح عبد صالح199468112021400065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية طه للبنينادبيعباس جاسم محمد سعدون199469142021177080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية االنوار للبناتادبيزينه سعد مصطفى عبد الرحمن199470122022104023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيعباس سعد كاظم عباس199471232021001034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية زها حديد للبناتادبيورود عاكف خضير عباس199472132022130061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية الصمود للبناتادبيسجى عبد الكريم قاسم شايع199473142022101018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعباس انور حامد صبر199474142021026058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية اإلرادة المختلطةادبيادريس عباس عوده خضير199475102021156005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية الصباح األهلية للبنينادبيحسين طالب علي حبيب199476112021038001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيدعاء عامر كامل عبد الغفور199477112022089024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية النيازك االدبية للبناتادبيتقى محمد عبد الصاحب عطيه199478112022137005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيعمر حسين غني منصور199479132021024084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيصفاء نعيم مجيد عذال199480142021208072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية زينب للبناتادبيضحى عدي ناصر سلومي199481142022110111

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية المستقبل للبناتادبيبشائر ظاهر محمود ناصر199482112022101015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتادبيزهراء ستار هاني عبيد199483142022221015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية االنتصار للبناتادبيحوراء صباح عالن عبود199484132022091022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية طيبة للبناتادبيايه رفعت عطية شحين199485132022116005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية البراق للبنينادبيعلي ماجد حمادي كحيط199486152021002119

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية النهار للبناتادبيريام احمد غزال ابراهيم199487112022127027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية النهروان للبنينادبيحسين هاشم كريم حاتم199488152021020031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية جيا المسائية للبنينادبيعبد هللا بشار عبد الحميد يوسف199489322021060022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية بوتان المسائية للبنينادبيعبد هللا هشام شوكت الياس199490212021270032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيزينب سعدون محسن خلف199491112022099028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي ناصر جاسم خضير199492112021011063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية الوركاء للبنينادبيالعباس نجم سوادي طعمه199493112021027007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية الفوز للبناتادبيكوثر صادق حبيب شبيب199494132022099036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبيمهدي سالم حسن حسين199495132021257132

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية العامل للبنينادبيامير رعد محمد راهي199496232021026004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية اليمن للبنينادبيليث حسين علي حسين199497102021016036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية االنصار للبنينادبياحمد دريد عبد هللا يوسف199498132021003004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية الخبير للبنينادبيمصطفى باسم قاسم فالمز199499112021007083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية الخطيب للبنينادبيكرار حيدر رياض عبد الحسين199500122021034089
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيعبد هللا احمد ناجي احمد199501112021057036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية الثقلين للبنينادبيعبد هللا كاظم نجم عبيد199502122021048065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيفضل بهاء صبيح حسن199503262021015075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية الطاهره للبناتادبيسبأ ابراهيم شهاب حمد199504112022098008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية االسوار للبناتادبيشروق مشتاق طالب فالح199505132022076028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية االوائل االهلية للبناتادبيفاطمه محمد خصاف حسن199506102022128002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيتقى عبد الحسين هندي كتون199507252022086053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية الشهداء للبنينادبيمحمد حميد عبد الزم199508162021015041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية الفراتين للبنينادبيحسين علي خماس عبد الكريم199509132021042024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية حطين للبناتادبيضحى رشيد كاظم علوي199510142022068025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيمصطفى مضر علي سلمان199511112021181122

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية عائشة للبناتادبيتبارك ابراهيم خليل حسين199512112022082007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيمحمد مجبل جاسم محمد199513202021259223

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية االقصى للبنينادبيكاظم حسن علي فتاح199514132021028038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية عدن للبناتادبينور فائز حسين جبر199515132022106088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية المثنى للبنينادبيميثم منذر خليل ابراهيم199516102021022108

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية العامرية للبناتادبيهاله وليد صباح محمد199517102022118062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية السياب المسائية للبنينادبيمحمود محمد محمود حسن199518122021208043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيبتول حسيب نوري الياس199519142022193008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية الفراتين للبنينادبيمنتظر ياسر جعفر نعمه199520132021042083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعلي عباس حسين عيسى199521142021174058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمصطفى ياس خضير عبد الحسين199522112021180166

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيقمر باسم عباس خضير199523142022098032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيفهد حسين عبد المجيد شعبان199524142021026088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية التألف للبناتادبيرقيه حياوي جبار رشيح199525102022133021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية الكرمة  للبنينادبيعلي هيثم عبد النبي فرهود199526222021039014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية سبل النجاح االهليةادبيمصطفى محمد خليفه محيسن199527262021059017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيعلي جعفر محمد علي هادي199528122021200077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية شورش للبنينادبيمحمد طالب سلمان مهدي199529212021076028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية االبرار المسائية للبناتادبيدعاء قحطان عبد دواي199530132022283010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيحسن عباس خضير برغي199531122021044016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين علي مطر محسن199532142021024085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيياسمين سعد سامي رشيد199533112022073078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية الخطيب للبنينادبيكرار مثنى بدر مهلهل199534122021034095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيليلو صادق محمد حمودي199535132022079040
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية االنصاري للبنينادبيامير توفيق حسين غاوي199536212021080001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيمصطفى كاظم علي موسى199537152021072224

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية المعراج للبنينادبيمنتظر عمار عطا عبيس199538112021024047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمصطفى مقداد عبد القادر ابراهيم199539212021014082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية الخوارزمي المسائية للبنينادبيخضر عباس رسن كاظم199540122021204004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبينور ناظم ثجيل عليوي199541142022099096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية الوركاء للبنينادبيمرتضى ناظم داود عباس199542112021027095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية الشيماء للبناتادبيمريم مصطفى ناصر جوعان199543122022098068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية الحرمين المختلطةادبياحمد حسن احمد عياد199544122021178001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبياحمد عباس شاطي سلمان199545152021011003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية الشعب للبناتادبيمريم صالح ظاهر حسين199546132022098142

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيمريم اسماعيل زغير حسون199547132022105039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية الخلود للبناتادبياسيل حيدر عمران جاسم199548122022093003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحسين علي يوسف حسين199549142021019043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيياسر عامر طه ياسين199550122021017041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمصطفى علي حافظ عبد الرزاق199551142021020056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيايه حامد جاسم هارف199552132022093005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0اعدادية العكيكة للبنينادبيمصطفى راسم حسب بلط199553222021041058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0ثانوية الزوراء للبنينادبييوسف محمد إبراهيم مشعل199554142021001040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبياالء شذر خليف كيطان199555262022126006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبييحيى حامد محمد هويدي199556132021252149

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0اعدادية البتول للبناتادبينور مظفر جبار حسين199557112022072130

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0ثانوية الخضراء للبناتادبيلينه لؤي نعمان درويش199558102022089032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0اعدادية الرواد للبنينادبيطه رشيد وليد رشيد199559212021077066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0إعدادية الجزيرة للبنينادبيمحمد علي صبر كنيهر199560142021018093

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0ثانوية ام سلمة للبناتادبيهيا محمد سعدي عباس199561102022097036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبينور ستار حالوب خضير199562132022105050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0اعدادية االصيل للبناتادبيشمس سعد حسين علي199563112022064039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0ثانوية حنين للبناتادبياماره احمد مصطفى نوري199564132022104003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتادبيزهراء حسن كريم ورد199565142022139021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0ثانوية الجوادين للبنين - للوقف الشيعيادبيياسر مهدي صالح ياسر199566122021033020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0اعدادية حمدان للبنينادبيحسين فرحان عبد السادة حمدي199567162021046018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0اعدادية عدن للبناتادبيفاطمه علي شاكر رشيد199568132022106064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0الخارجيونادبيصالح ذياب كاظم شياع199569142021400117

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيتبارك صفاء عبد جبار199570152022048023
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0ثانوية االسوار للبناتادبيزهراء احمد طعمه شهاب199571132022076012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0اعدادية النصر للبناتادبيطيبه حسين سلمان عبود199572122022112080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0ثانوية المنصور المسائية للبناتادبيبنين رياض صبحي كاظم199573102022223007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0ثانوية االخيضر للبناتادبيمريم عالء خالد اسماعيل199574122022116030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0اإلعدادية المركزية للبناتادبيزهراء عامر داود محمد199575142022143026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0ثانوية الحضارة للبناتادبياسماء سعد كامل شرهان199576102022108003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0اإلعدادية المركزية للبناتادبينوره هادي حميد سلمان199577142022143066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0اعدادية المسيب للبنينادبيمصطفى نجم عبدالكاظم عبدزيد199578232021009109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0اعدادية االنصار للبنينادبيسجاد عمار حسين موسى199579132021003026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0اعدادية بغداد للبناتادبيبسمه عمار مظلوم سندال199580132022070015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0ثانوية سومر للبناتادبيهبه هللا حسن سلمان رويح199581142022072114

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0اعدادية الزهور للبناتادبيام البنين علي تقي بريسم199582142022080004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0ثانوية البالد للبنينادبيباقر حيدر جعفر كريم199583122021008005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيزهراء عماد كاظم حسن199584142022099038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد586.4ثانوية المتميزيناحيائيمحمد حيدر هيثم عبد المنعم عبد الهادي199585112041010107

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد573.8ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمصطفى منعم حسن محمد199586102041028175

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد563.0ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيزينب عبد الرضا سالم عاتي199587142042146014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد500.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيفاطمه عدنان غني ناصر199588122042087064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد487.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد طه احمد حسين199589102041022086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد476.0اعدادية حماة للبناتاحيائينبراس منصور عبد هللا ابراهيم199590112042084184

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد463.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيآية منعم ناصر محمد199591102042099002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد462.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيانتظار عباس كريم بجاي199592122042231007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد448.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتاحيائيرؤى صفاء خيري عبيد199593102042141022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد445.0ثانوية ايشق بغداد االهلية للبنيناحيائيمحمد عامر حسن ثابت199594102041048033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد426.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيرسل سرحان ضاري ذيبان199595112042080045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد402.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيابراهيم انور محمود طه199596152041001004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد401.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائينور حسين عالوي خطار199597122042092062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد400.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيمجتبى جاسم بريسم كشاش199598142041203173

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد397.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء عبد الواحد مطر فليح199599132042118120

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد393.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيوالء فاضل عباس جبر199600142042145286

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد389.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيخلود شمخي جابر عبيد199601142042225091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد388.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيميمونه محمد محمود محمد199602112042075074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد388.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيايه رعد عدنان محمد199603112042080016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد388.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيحسن جاسم محمد عبد199604152041006020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد388.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائياسراء كاظم عبد الحسين عبد199605152042048003
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد387.0اعدادية زهرة الربيع للبناتاحيائينبأ حمزه عبد محمد199606152042050117

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد387.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمجتبى احمد بدن خواف199607142041009071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد382.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد االله محمود سعدي رجب199608102041020078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد381.0ثانوية النبوغ للبناتاحيائيكوثر مؤيد عباس مبارك199609102042098012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد379.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيطيبه عالء الدين عبود ياسين199610152042046147

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد377.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائينهى حاتم محمد داود199611102042099033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد377.0ثانوية كفري المختلطةاحيائييوسف باسم مهدي عبد الرحيم199612322041040031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد377.0ثانوية الصفوة األهلية للبنيناحيائينور الحسين احمد موسى سعيدان199613142041042056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد376.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيحسن علي عبد الحمزه هاني199614112041058036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد375.0ثانوية أم ابيها االهلية للبناتاحيائيخيزران امير غازي جبر199615142042198003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد374.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيهدى عبد علي عطيه علي199616132042111113

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد374.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيشهد عماد جوده والي199617142042111166

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد374.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيمرتضى قاسم محمد فرج199618112041020092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد374.0ثانوية الريف للبنيناحيائيحارث عامر زين دحام199619122041029010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد373.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائياسراء ستار جبار محمد199620152042044002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد373.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيمصدق شكري عبد هللا مهدي199621112041020096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد373.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيزينب علي كشيش سلمان199622152042051096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد372.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيرسول شياع عناد حسين199623142041008034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد372.0الخارجيوناحيائيعلي حسين حسن جاسم199624142041400053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد372.0ثانوية الضحى للبناتاحيائيسهيله عصام كريم حمودي199625122042121016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد371.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيكافيه عامر محمد خير هللا199626132042093109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد371.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيسجود احمد صبحي ياسين199627102042119047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد370.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعلوان مدين علوان حسين199628212041030059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد370.0اعدادية القطيف للبنيناحيائيمنير فالح عزيز غالي199629262041041045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد370.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمه حوم زغير شاتي199630152042045074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد370.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائينور ستار جبار زغير199631122042090080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد369.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيبنين عباس كاظم محمود199632142042140028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد369.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيعمر طه سالم خالد199633212041011071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد369.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيفاتن فيصل محمد حمود199634102042101086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد368.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائيصفا علي مظفر زكي199635112042134008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد368.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيبراء طارق احمد فرحان199636102041013032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد368.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنيناحيائيعلي محسن خلف طهير199637152041017047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد368.0اعدادية التقى للبناتاحيائيحوراء اديب كاظم جواد199638112042071031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد367.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيزينب نافع هادي جميل199639102042110058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد367.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعبد هللا جاسم علي عايد199640122041030083

صفحة ٥٧٠٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد367.0ثانوية التاخي للبناتاحيائيرقيه علي هليل ضمد199641142042081011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد366.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيروان قيصر عبد الكاظم عيسى199642102042084012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد366.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيعلي نعيم عبد االمير فرج199643122041170031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد366.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيعبد هللا عباس حميد قاسم199644112041020047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد366.0اعدادية سيناء للبنيناحيائيمرتضى سمير رضا اسد199645132041019018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد366.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيسندس احمد مثنى عبدالوهاب199646192042192022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد365.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيسيف فراس عباس فليح199647122041030070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد365.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيسجاد عادل ناصر حسين199648152041001049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد364.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمحمد عباس صباح ميذاب199649122041007126

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد363.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيحال احمد سعدي عبيد199650102042115026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد363.0اعدادية األمل للبناتاحيائيسما حسين سلمان كاظم199651112042065108

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد363.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيايالف جالل عبدالحميد عيفان199652192042370029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد362.0إعدادية المروج للبنيناحيائييوسف عكاب لطيف بكر199653142041013090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد361.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتاحيائيرقيه حسن عزيز كاظم199654122042088006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد361.0ث ميسلون المسائية للبناتاحيائيتبارك عبد الرحيم هامل سلمان199655142042220025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد361.0ثانوية دلتا الرافدين المختلطةاحيائيشروق جاسم محمد مسلم199656142042152012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد361.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائيحوراء خليفه كاظم عليخ199657142042225084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد360.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيمرام عمار سعدي خليل199658112042112092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد360.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيخديجة جابر عبد العباس ثامر199659292042057084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد360.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيمناهل منال جليل جبوري199660112042218075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد360.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائينرجس عبد العظيم حسين عاتي199661112042221057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد359.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيهدى عبد النبي ساجت الفي199662142042139045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد359.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيكرار حيدر عامر حسن199663102041022076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد359.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيعمر حقي اسماعيل برع199664192041011087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيرند رعد عبد هللا زهوان199665112042149025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيمريم فراس احمد علي199666112042105118

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيلبابه ساهر عناد شاكر199667312042081141

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيبنين جعفر موسى حمدان199668132042118035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0اعدادية البلد االمين للبنيناحيائيايهم احمد محمد حسن عباس199669112041033004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0ثانوية التسامح المختلطةاحيائيامير علي جاسب كريم199670232041192010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء احمد حسن محمد199671142042110096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزهراء عدنان عمران حسون199672232042271319

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0اعدادية النعيم للبناتاحيائينرجس صادق حمد كمر199673142042073141

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيحنين عادل حمود حسون199674182042236035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيعبير سعدون محيسن علوان199675232042093122
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء كريم حسن تعبان199676152042047045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0اعدادية النور للبنيناحيائيعلي عامر كاظم عباس199677122041026112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0ثانوية نور الزهراء للبناتاحيائيسجى علي جبر دهام199678142042146020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0اعدادية االطهار للبنيناحيائيعلي حمدان غركان عويد199679222041034029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنيناحيائيمحمد ضياء فاضل مالح199680142041201036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0اعدادية حماة للبناتاحيائيزهراء مجيد هادي عبد199681112042084090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0ثانوية الصقر المسائية للبنيناحيائييوسف سعيد ياسين كاظم199682102041208060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنيناحيائيخالد وليد لكطان سيويد199683112041188005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائيسجاد اياد عباس حميدي199684122041202067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنيناحيائيامير حسن علي حسين199685112041008005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد353.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيسجاد محسن طابور عبد199686122041007066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد353.0ثانوية زبيدات المسائية للبنيناحيائيكاظم زمن مهدي عبيد199687112041210050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوية السيدة عائشة للبناتاحيائيندى رضا بديوي حسن199688132042123030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيدنيا وليد مجيد عبد199689122042020038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0ثانوية تل السمر للبناتاحيائيساره قاسم حمزه مطلك199690112042129030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد352.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيزينب رباح هاشم عبدالرحيم199691192042229049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائياالء فرحان واشي سكران199692142042225014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية الميمون للبنيناحيائياحمد حسام عبد الكاظم ناصر199693262041033003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية ظفار للبناتاحيائينور الهدى رعد راضي خربيط199694112042091057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيزينب احمد حسن كاظم199695112042106050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية االمال للبناتاحيائيرسل محسن مريضي ناصر199696142042108052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية االستقامة للبناتاحيائيفاطمه نجم مالح والي199697152042058085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيطيبه احمد طه ياسين199698112042086046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية المنصور للبنيناحيائيابراهيم منذر نعمان حمد199699102041026004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيرسل جاسم محمد مراد199700112042068031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية ابن سينا للبنيناحيائيعباس رعد خالف كاظم199701112041017015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيرونق وهب عبد الرزاق لفته199702132042073044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد االمير حسين199703232041251481

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية القناة للبناتاحيائينور الهدى محمد عبد علي عبد الرضا199704132042072087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنيناحيائيياس مشوح عادل محمد199705192041041074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية النهضة المسائية للبناتاحيائيريام وليد عوده داود199706112042217029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهبه خالد موسى اشيرم199707222042103261

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيزينب يوسف كريم حسب199708122042107132

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيرونق عماد كامل محمد199709112042067053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية الحضارة للبناتاحيائيتبارك صباح نوري حسين199710102042108025
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم جواد كاظم199711152042047165

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيضمياء صادق حسين مشعان199712112042135017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمحمد ثامر عدنان عبد االمير199713182041006133

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائياحمد هاشم اخريبط قاسم199714152041005013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد346.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيميس باسم حسين محي199715142042099068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيخديجه محمد عبيد ماهود199716142042100047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيميالد سوادي حسون علي199717122042105163

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيايمان حازم عبد الرزاق شاطي199718112042086009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيليث محمد قاسم نعمة199719142041026051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيزهراء احسان علي محمد199720102042115056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية النيل المسائية للبنيناحيائيحسن عبد الرزاق مسير حسن199721112041206015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية النصر للبناتاحيائيطيبه حسين علي مسلم199722122042112160

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيغدير ياسر حسين عليوي199723222042151058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائيزهراء ميثاق مسير مغير199724112042221027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية نصر بن عاصم المختلطةاحيائيفرات خيري محمود عبد199725212041201007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد عباس خضير محمد199726262041005107

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية االسود للبنيناحيائيأحمد اسماعيل جمعة علوك199727212041078001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية الغد النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي حسين مهدي فرهود199728132041036004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية الكرمة للبنيناحيائيعلي فالح فياض حمادي199729192041066099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيهدى محمد هادي صالح199730212042092112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيورود عدي حاتم ثامر199731142042079103

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائيأيات حيدر هاشم سلمان199732132042281003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيحسين هادي فرحان خليفه199733152041003032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيمريم صبحي صادق رشيد199734112042088036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيداليا مخلف مطر علي199735192042243021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية ابن البيطار المختلطةاحيائيحنان طه احمد ابراهيم199736112042167003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيهبه سعيد رشيد مناتي199737142042100158

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائينورهان ابراهيم اسماعيل ابراهيم199738142042196103

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائينبأ قصي محمود علوان199739132042105055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية حطين للبناتاحيائيرنا دريد فالح مطشر199740132042103010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمصطفى خالد عبد علي199741142041208242

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيبركات مجيد مراد جوده199742242042220115

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائياحمد فالح حسن علوان199743102041017005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم فريد متي بطرس199744142042104064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0الخارجياتاحيائيزهراء نزار كامل رؤوف199745142042401076
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية برزاني المسائية للبنيناحيائيعبد هللا شاكر زيدان مسعود199746312041070092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0ثانوية اسوان المسائية للبناتاحيائيمريم شوقي سامي محمد199747102042221092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيعائشة سعدي حسين ناصر199748212042137117

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيمريم سعدي مغتاض حسن199749152042042088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتاحيائيحوراء علي عبد الحسين جواد199750142042141004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيحسن هادي سعيد صحن199751222041065018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيعبد هللا عباس حسين عبد هللا199752112041026083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد332.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيهدى حسين فوزي عبد االمير199753132042118285

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد332.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةاحيائياسراء حميد سعدي حمود199754182042336004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد331.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيشهد جاسم حامد مرهج199755152042080221

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد331.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيتبارك احمد شمس الدين جميل199756182042236029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد331.0اعدادية السيدية للبنيناحيائياحمد عبد السالم احمد كريم199757112041004007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد330.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيهدير جميل احمد محمد199758332042038041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد330.0ثانوية السماحة المسائية للبناتاحيائيسرى احمد محمد احمد199759112042215083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد330.0ثانوية المسيب المسائية للبنيناحيائيعلي فاضل كاظم علي199760232041256097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد330.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتاحيائيساره احمد كاظم عبد199761112042149030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد330.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحيدر فاضل عفات ونان199762222041035090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد329.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائيعجيل عايد محمد ياسين199763192041070036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد329.0اعدادية المحبة للبنيناحيائيحسين حامد شهيد مجيد199764112041003011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد329.0اعدادية االمين للبنيناحيائيمجتبى صفاء عبيد كاظم199765102041018017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد328.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزهراء فاضل عبد محسن199766152042055056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد328.0اعدادية االبداع المسائية للبنيناحيائياحمد خالد زامل فندي199767122041202005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد328.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيحنين هالل حسن البد199768142042073043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد328.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائييوسف احمد عواد جمعه199769192041011144

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد327.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيعادل علي فالح حسن199770142041047071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد326.0اعدادية الشيخ ضاري للبنيناحيائيعمر سعد ياسين كاظم199771102041010015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد324.0اعدادية ابي غريب للبنيناحيائيمصطفى جبار حمود محمد199772102041024041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد323.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةاحيائيسجى احمد هندي علوان199773182042352024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد323.0اعدادية المسرة للبناتاحيائيحوراء خالد ابراهيم وسمي199774152042041022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد323.0اعدادية المحبة للبنيناحيائيعلي رضا حسين هاشم بكر199775112041003016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد323.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى احمد وديان محمود199776132041010120

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد322.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيزينب رسول حمزه حميد199777142042100075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد322.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيرند علي عبد الحسين فهد199778142042100057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد320.0ثانوية المحمودية المسائية للبناتاحيائيلطيفة صالح سالم حسون199779112042218065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد320.0اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائيعلي احمد جاسم زاير199780142041174029
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد320.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيشاكر حسين ذياب أحميد199781112041026062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد319.0اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيسجاد سعد حسين علي199782112041013017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد319.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتاحيائييقين عمر محمد خليل199783142042225299

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد319.0الخارجياتاحيائيزينه عادل حسين داود199784102042401042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد318.0ثانوية الصقر المسائية للبنيناحيائيسامي سليمان حمد علي199785102041208020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد318.0ثانوية النيل المسائية للبنيناحيائيخالد عبد محمد ديوان محسن199786112041206020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد317.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيبيداء فرحان نايل عنيزي199787122042020022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد317.0الخارجياتاحيائيخنساء عالوي حسين محمد199788112042401045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد317.0ثانوية بابل للبناتاحيائيهبة حسين ضياء صالح199789122042095048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد317.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيرسول وسام احميد حسن199790152041071138

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد316.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد هللا علي احمد محمد199791122041020088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد316.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيشهد علي حسين جبار199792152042080227

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد316.0ثانوية اول حزيران للبنيناحيائيمحمد حسين كريم صالح199793212041062045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد316.0الخارجياتاحيائيهدباء فيصل غازي عبدالعزيز199794212042401123

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد315.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيعالء كاظم وحيد عباس199795232041257142

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد314.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيسجى سالم حسين هالل199796122042083024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد314.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزهراء قاسم سلمان جاسم199797142042140065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد312.0الخارجياتاحيائيطيبه جالل حسين بدر199798102042401060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد310.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيفدك علي مهدي هادي199799112042080121

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد309.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنيناحيائيظاهر سعيد فاضل محمد199800102041200019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد309.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيحسين فاضل علي سريح199801262041014040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد309.0اعدادية الغزالية للبنيناحيائيمصطفى ميثاق مدلول كطان199802102041008046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد305.0ثانوية التجدد للبناتاحيائيايه خالد ابراهيم فريح199803122042120003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد304.0ثانوية حمرين المسائية للبناتاحيائيعائشه فالح حسن عبيد199804312042081119

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد303.0اعدادية المأمون للبنيناحيائيعبد هللا عصام رشيد حميد199805102041006025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد302.0اعدادية زها حديد للبناتاحيائيمريم رياض سبتي محمود199806132042130054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد485.0اعدادية االبتكار للبنينتطبيقيابراهيم سعيد محسن عيدان199807112051151003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد452.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيامير محمد فاضل جوير199808192051026007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد446.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيمحمد عباس عبيد علو199809122051206087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد427.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيكرار عماد ناصر سلمان199810142051169036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد401.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتتطبيقيمروه سهيل نجم كاظم199811112052066021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد387.0ثانوية زيونة المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي عادل مجيد199812142051209060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد384.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتتطبيقيسجى قيس عبد الحسن سعدون199813142052224032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد382.0اعدادية السياب للبنينتطبيقيصديق محمد شهاب احمد199814132051030049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد382.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيعلي السجاد صادق جمعه حسين199815142051200085
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد380.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينتطبيقيمجتبى احسان هادي حسين199816102051203034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد379.0اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيخطاب مهند خليف محمود199817112051002014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد378.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيزينب ساجد بدر عبد199818102052101022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد376.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيحيدر عماد عبد الكريم صفوك199819162051010039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد371.0اعدادية زهرة الربيع للبناتتطبيقيزهراء ثائر قاسم سيد199820152052050010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد370.0اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيمريم عدنان عبود علوان199821132052111039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد370.0اعدادية البراق للبنينتطبيقيمحمد ثائر محمد طاهر199822152051002054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد368.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعباس محمد كاظم محسن199823142051047058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد367.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيرواء حيدر قاسم جمري199824162052242013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد367.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيمريم عالوي عطا هللا طوقان199825112052072033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد367.0ثانوية الغزالي المسائية للبنينتطبيقيعمر ليث طارق اسماعيل199826102051202031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد363.0ثانوية الكرادة االهلية للبنينتطبيقيمهدي ياسر امجد محسن199827142051178024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد361.0اعدادية اليمن للبنينتطبيقيانس محمد احمد حسن199828102051016012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد361.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيهدير فالح شايع مجيد199829142052079065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد361.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيالحسن ناصر حمد حسين199830162051047014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد359.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيجعفر محمد عوده مناتي199831122051007020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد359.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيحاتم سحبان حاتم طه199832122051201014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد359.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقينبأ علي عبد الحسين خضير199833262052089021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد359.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقيمحمد ارسال خميس محمود199834212051273053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد359.0اعدادية المربد للبنينتطبيقيعماد احمد حمدي صالح199835192051056022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي لبيد سمير صبحي199836102051019077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيهبه ثائر ابراهيم مصلح199837102052101051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0ثانوية الموعود االهلية للبنينتطبيقيمنتظر حبيب دخيل عوده199838222051357011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد358.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيشاكر سنان شاكر حسن199839102051018012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0اعدادية االمام الزهري للبنينتطبيقيعبد هللا نامق سلمان عباس199840212051052007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد357.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيتبارك احمد اسماعيل نصيف199841152052047009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيمرتضى نعيم ارحيمه كشيش199842142051028072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيسجاد مال هللا عبدالرضا ضمد199843162051039047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيحيدر سالم ناصر خلف199844152051006014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيعباس كاظم اسماري صابر199845152051013038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيزيبده نوري ذاكر محمود199846102052091016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد356.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعبد القادر احسان عبد القادر نعمه199847192051020044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيرويده ضيف هاشم محمد199848232052117012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد355.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيروان نعيم حمادي غضبان199849122052089018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيسمر محمد نفل مدور199850112052110028
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيمصطفى احمد كريم عبود199851262051209090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينتطبيقيقاسم محمد مهدي محجوب199852212051274052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيموسى ضياء عبد هللا لفتة199853162051358234

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد354.0اعدادية التضحية للبناتتطبيقيفائزه خالد قمر عبد199854122052091023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد353.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنينتطبيقيمرتضى محمد حسين رضا محمد علي199855252051150208

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد353.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعلي طارق عبد الرحيم سلمان199856162051042037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد353.0ثانوية اقرأ االهلية للبناتتطبيقيمالك فاضل مراد سيف هللا199857112052149017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد353.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيايه خالد جاسم حميد199858112052074009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقيتبارك صالح خلف محمد199859112052215010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيمحمد حسين سلمان بلبول199860282051020037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد351.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتتطبيقيهيفاء خضير عباس اسماعيل199861102052099018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد350.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيعلي دايم صبيح كاظم199862222051310133

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقياحمد محمد هادي علي199863122051031015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقينبأ علي دعير وهم199864112052215062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقياحمد كريم احمد حسن199865212051273005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.0ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقيحسين محمد محمود حسن199866132051258010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيهبه عبد االمير عبد الصمد عواد199867162052253040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيحسين عبد الرسول قمر عبد جاسم199868132051009018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد348.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيام البنين قادر داود شهد199869162052381009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية القناة للبناتتطبيقيفاطمه عدنان علي محمد علي199870132052072018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمصطفى سعد شمس هللا علي199871152051001094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية الحيدري المختلطةتطبيقيحنين هادي نجم عبد199872232052213001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0الخارجياتتطبيقيفاطمه حسن طعمه حسين199873162052401094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقيعلي ماجد دينار محيبس199874162051359044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد347.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيعثمان قصي كريم خليل199875102051026071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0اعدادية ام القرى للبناتتطبيقيغاده عماد رحمان ابرهيم199876142052079048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيزينب بناوي مناتي الزم199877282052050027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية االفاق المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عبد هاني حسين199878222051304015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية بغداد المسائية للبنينتطبيقياكرم سالم حنظل رحيم199879142051208002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيمحمد سعد كاظم عيسى199880122051002057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد345.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيمصطفى سعدي احمد ناصر199881102051205147

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقيليث حسين علي جاسم199882192051343104

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية االعظمية للبنينتطبيقيأحمد محي سلمان داود199883132051001014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد344.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقياحمد نزار زباري سبتي199884162051365016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيمحمد هلول جلوب محمد199885132051011048
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0الخارجيونتطبيقيعلي جليل حنون عبد هللا199886242051400023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيادريس عبد الحسين ادريس صالح199887162051084023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد343.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيفرح شهاب حمد شهاب الدين199888112052108046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيمصطفى حيدر حميد جاسم199889132051055059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0اعدادية الفارابي للبنينتطبيقيحسين مظهر صبحي عبد الحسين199890112051002012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد الكريم عبد الجليل نعاس199891232051254001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيحراء حسين علي عبد الغفور199892282052190025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي جاسم حميد صبيح199893142051203089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيعبد الرحمن حميد نايف حمادي199894102051205077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعلي جبار حسن حبيب199895162051365132

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية اسوان المسائية للبناتتطبيقييمامه منتصر رشيد عبد الجبار199896102052221040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقينوار شاكر عبيد حشيش199897112051018136

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينتطبيقياحمد خميس خلف فرحان199898102051200002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقييوسف محمد عبد الزهرة حاوي199899162051045068

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية الغفران للبناتتطبيقيدعاء رشك داغر غضيب199900282052069015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيخطاب محمد وليد مهدي199901112051041013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمحمد حكيم فاخر كلش199902162051371218

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين رضا عبد الرضا199903122051206067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيايه خالد عدنان محمد199904112052103005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقييوسف يحي اسماعيل خليل199905122051031172

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيعبد العزيز اسماعيل سالم حسين199906102051020112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيدينا فؤاد علي حيدر199907112052103014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية الجوشن االهلية للبنينتطبيقيمهدي صالح جواد كاظم199908162051427006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد341.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيمحمد وصفي كاظم شرقي199909152051071272

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيياسر محمد خضير عباس199910142051018141

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقييوسف خضير محمد راشد199911192051013058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينتطبيقيمحمد قاسم كريم قطن199912132051013021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0الخارجياتتطبيقيغسق ميسم راجي عبيد199913112052401032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقييوسف عقيل نوري حمود199914122051201085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقيداود محمد داود سلمان199915102051205042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيقاسم عامر داود سلمان199916162051358167

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيحيدر حارث محمد خميس199917112051009025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد340.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي حارث كامل العيبي199918132051017036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيرسل علي قاسم عبد199919222052321055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيعبد هللا علي محمود نصيف199920102051014052

صفحة ٥٧١٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيعلي عامر عباس عبد الزهره199921112051020051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0الخارجيونتطبيقيعباس فاضل عبيد حسون199922142051400055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيفاطمه عبد القادر محمد عبد هللا199923102052101031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيفهد حسام عاشور خليل199924212051002076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد339.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيزهراء ماجد خزعل حسن199925102052117021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية الداخلية للبنينتطبيقيمرتجى احسان هادي حسين199926102051033033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيطيبه غانم عدنان عبد هللا199927102052079005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيكريم محمد كريم محمد199928162051016071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقياحمد فراس قصي عبد الحسين199929112051018011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيحسين عباس فاضل حسن199930112051049033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد338.0إعدادية المروج للبنينتطبيقياحمد رحيم رسن زغير199931142051013006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيتبارك قيس احمد فتاح199932112052073015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيزهراء وليد بدر عبد الحسن199933112052106020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيكرار علي حافظ راشد199934102051026094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0الخارجيونتطبيقيايمن نبيل عادل خضير199935272051400013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0إعدادية بطل خيبر للبنينتطبيقيحسن عدنان حسن كاظم199936142051011016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيمحمد اسعد كاظم عاشور199937162051012064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيحسين علي بهجت علي199938112051004048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية االمال للبناتتطبيقيحنين كاظم سلمان حسن199939112052070011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيعلي أكبر محمد مطر مالح199940162051053069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمحمد احمد عطا هللا نصيف199941102051022055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد337.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيعلي رضا جبار زيدان عتاب199942142051019057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيسجاد عالء كاظم حسن199943162051497046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيمحمد احمد صالح شيحان199944182051044031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيمريم لقمان عبد فزع199945162052383122

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيمحمد زيد خلف سعود199946192051012045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيامير صبيح مخيف عيسى199947272051154023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيفاطمه محمد حمزه عباس199948162052265037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد336.0ثانوية الريف للبنينتطبيقيامجد حميد كويدر احمد199949122051029005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيغيث قتيبة علي حسين199950112051049104

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيمصطفى وسام جبار جاسم199951152051001096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيسجاد ناجي خلف شولي199952162051371112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد335.0خارجيونتطبيقياحمد سالم عبد حمادي199953192051400004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيفايز حنظل كاظم لفته199954222051373087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية زيونة المسائية للبنينتطبيقيحسين عباس حسون فهد199955142051209014
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيرفل صفاء نعيم فالح199956122052098027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية الفوز للبناتتطبيقيدنيا كريم شاكر عباس199957132052099011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيحسين صالح عبد هللا عبد األمير199958112051004043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقييوسف علي عبد الرسول جواد199959102051004024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية حامل اللواء المختلطةتطبيقيمصطفى حبيب مغير عمران199960262051155027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد334.0اعدادية النهار للبناتتطبيقيشمس ثامر كريم زاير199961112052127015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيسجاد مخيف رايش عطيه199962122051007052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0اعدادية الوارثين للبنينتطبيقيعلي ميثم حسن حسين199963152051013054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيحسين جاسم محمد اسماعيل199964202051006021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0ثانوية جيا المسائية للبنينتطبيقيمحمد ناهض حسين جاسم199965322051060026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد333.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيصاله وليد حسين علوان199966142052067011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد332.0اعدادية الرشد للبناتتطبيقيعذراء مطر لفته جابر199967132052109016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد332.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيطه محمد صالح محمد199968102051017036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد332.0ثانوية المتفوقين االهلية للبنينتطبيقياحمد أكثم محمد حسين199969102051057003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد332.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد الوهاب احمد وهاب صوفي199970132051010050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد332.0اعدادية االنصار للبنينتطبيقيمحمد علي حيدر عبد الرزاق كاظم199971132051003062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد331.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيمهدي قاسم محمد لعيبي199972142051036073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد331.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيمحمد حسين عبد االمير عزيز199973122051002054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد331.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم عبد الزهرة199974142051201175

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد331.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسين نوري محمد سلمان199975122051025037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد331.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتتطبيقيوداد هيثم جبار جسام199976112052075027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد331.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقينذير منير مخلف غفير199977102051020235

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد331.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيامير احسان عباس عبدالرضا199978102051014019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد331.0اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقياحمد عبد الرحمن احمد ياسين199979102051024001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد331.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي حسين زيدان حسن199980122051030084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد331.0ثانوية السياب للبناتتطبيقينور اسامه جيجان حسين199981102052077026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد331.0اعدادية وادي الرافدين للبنينتطبيقيمصطفى لطيف حسين عكال199982132051026040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد331.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينتطبيقيعلي ستار ورور علوان199983152051006027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد330.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيعامر عبيد ثامر علي199984142051200069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد330.0ثانوية القاهرة للمتميزاتتطبيقيفاطمه عماد عبد العزيز عبد الرزاق199985132052100038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد330.0ثانوية اغادير للبناتتطبيقيتقى مهند حسين علي199986112052103008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد330.0ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقياحمد ناجي نزال خفي199987132051257007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد330.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيرغد علي غازي شراد199988112052065022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد330.0الخارجيونتطبيقيعلي نافع جبار خلف199989132051400055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد330.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيمصطفى عباس علي عبد المطلب199990142051009078
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد330.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيعبد هللا نبيل صائب علي199991142051013049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد330.0ثانوية الصقور المسائية المختلطةتطبيقيطه محمد حسن حسين199992182051353009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد330.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقياسالم عبد الرحمن كريم حمود199993142051018014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد330.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعلي انور داود سلمان199994132051009036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد330.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحيدر كمال صبار هالل199995282051016046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد330.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عمار حامد مهدي199996232051253034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد330.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقيحيدر اسماعيل عبد الحسين زبون199997142051182023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد330.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيباقر جعفر خلف رسن199998152051015007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد330.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيهدى عماد مكي جبر199999162052280055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد329.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيصبا سيف حميد علي200000132052091033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد329.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيحسين سعد محمد كاظم200001142051008014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد329.0اعدادية التضحية للبناتتطبيقياديان سعدي عبد هللا طاهر200002122052091001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد329.0ثانوية الحضارة للبناتتطبيقيمريم محمود محمد خلف200003102052108014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد329.0ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيساجده احمد فهيد نايف200004132052283021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد329.0الخارجياتتطبيقيسجى عالء عبد الحسين خلف200005132052401021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد329.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيحمزة عبد الكريم سلمان حمدي200006132051005015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد329.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيعلي عباس نفاوه عباس200007102051003038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد329.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزهراء خيون كريم هويرف200008152052046009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد329.0الخارجياتتطبيقيهدى علي خضير عباس200009162052401140

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد329.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقيزينب عدنان عبود عليوي200010112052076023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد329.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيطيبه جمعه محمود حسن200011142052099023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد328.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيحيدر فريق جاسم جياد200012132051009022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد328.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيحسن سعدون عبد الرضا عباس200013122051206014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد328.0إعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيمصطفى احمد فتحي عبد200014132051015040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد328.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقيمحمد قحطان محمد خميس200015112051200141

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد328.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيفرح قيس عبد الجبار عوده200016132052101028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد328.0ثانوية المستقبل للبنينتطبيقياحمد ظافر عبد الجبار مصطفى200017122051012003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد328.0ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا شاكر محمود عبد الكريم200018112051041016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد328.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيهاجر فاضل عباس حسين200019122052105066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد328.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيرؤى رعد خلف عباس200020102052110028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد328.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيحسين ماجد حميد غضيب200021132051011016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد328.0ثانوية المهند للبنينتطبيقيمصطفى منذر لطيف خلف200022112051047013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد328.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقياحمد فراس كاطع عبد هللا200023132051005005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد328.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيايه عباس احمد عبد هللا200024132052101006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد328.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيعبد الكريم عادل محمد عبيد200025112051026037
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد328.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيجعفر ميثم سلمان جابر200026232051257022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد328.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزينه ماجد علي صالح200027142052140030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد328.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيحسين كريم كامل ثويني200028222051311054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد328.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعلي جعفر نوري مكي200029162051002087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد328.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعلي سلمان طعمة علوان200030162051358140

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد327.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةتطبيقيهناء عبد العزيز حشف كيطان200031222052266010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد327.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقياحمد كاظم علي عبود200032162051353017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد327.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينتطبيقيسيف حسن عناد حسن200033132051013010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد327.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقيحيدر عاصم مهدي عبد الكريم200034212051273019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد327.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقينبأ ضرغام زيدان بريسم200035112052109047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد327.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيحسين ستار نعيم ناصر200036222051035017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد327.0ثانوية الشروق االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عدنان محسن جاسم200037142051052015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد327.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيرشا عمار ضاري رشيد200038112052109019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد327.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتتطبيقيزينب محسن رسول كاظم200039122052230026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد327.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعباس علي نوري علي200040282051009041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد327.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينتطبيقيايمن باسم محمد حسين متي200041142051009010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد327.0اعدادية رفيدة للبناتتطبيقياسراء احمد حسن عبود200042112052106003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد327.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيحيدر هاتف حربي حالوب200043142051200050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد327.0اعداية المعراج للبناتتطبيقيهيا همام خالد احمد200044102052113034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار450.0ثانوية االندلس للبناتادبيزينب كريم محمد سويج200045192022183012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار423.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيعمار احمد كاظم فرحان200046192021337098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار409.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبيمروة عادل عباس صالح200047192022369138

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار390.0اعدادية االمل للبناتادبياالء كريم سويد نويديس200048192022195006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار386.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيهبه خالد عزيز عباس200049132022078040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار383.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيمحمود فياض محمود فياض200050132021012117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار372.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمصطفى مضر محمد عبد الستار200051192021011051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار372.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيعبد القادر عبد الواحد فجر ذبان200052192021059015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار368.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيمتعب فنر فجر ذبان200053192021059022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار366.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيفياض علي حمادي حسن200054192021337112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0اعدادية النهضة للبناتادبيمروه احمد سليمان عبد الواحد200055192022191057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيعبد الرحمن علي خطاب محمد سعيد200056192021020020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبيزيدان ابراهيم عبيد منصور200057102021206023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0ثانوية حارسة القران للبناتادبيرقيه ابراهيم عبيد عبد هللا200058192022385008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيمحمد عامر نوري عبد الكريم200059192021109068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0ثانوية األمين للبنينادبيمحمد علي محمد خلف200060192021076020
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0ثانوية اليقين للبناتادبيفاديه حازم محمد خلف200061192022212013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبيعمر خميس عواد عبد200062192021026021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0اعدادية الروابط للبناتادبيسميه حميد صبح سعود200063192022229036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0ثانوية التحرير المسائية للبنينادبيطه محمد فخري عبد  الملك200064192021351021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0اعدادية الخمائل للبناتادبيبسعاد سامي زغير جميل200065122022127007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0اعدادية الياقوت للبناتادبيغفران جواد كاظم شاكر200066192022246028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0اعدادية حديثة للبناتادبيزبيده مولود هاشم عاكف200067192022199015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيايناس احمد حسن محيسن200068192022181001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيابراهيم صالح حمادي فرحان200069192021013001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيالحسين محمد ابراهيم رجب200070192021036012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0ثانوية الشهابي للبناتادبيساره زيدان خلف مطلب200071192022254005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0ثانوية االمام العادل للبناتادبيتقوى ستار جبير امين200072192022159006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0اعدادية بروانة للبنينادبيمحمد علي امين حسن200073192021067035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0ثانوية الزهاوي المختلطةادبيعبد هللا طالب عوده فرحان200074192021282006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0ثانوية قطر الندى للبناتادبيمروه محمد حماده صبار200075192022169010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0اعدادية الروابط للبناتادبيمريم عوده ابراهيم شوكه200076192022229048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبيمهيمن سعد عبد محمد200077192021026032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0ثانوية االهرام للبناتادبيمروة حسين عالوي عبد200078192022228019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0ثانوية الصديق للبناتادبينور احمد علي عبطان200079192022230013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار358.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيعبد السميع رشيد مصلح عبد200080192021020025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار358.0خارجياتادبيندى سعيد زين العابدين عبد الواحد200081192022401104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار358.0خارجياتادبيامنه شداد خلف احمد200082192022401018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار358.0اعدادية حديثة للبناتادبيانفال امجد فاضل رحيل200083192022199007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار358.0ثانوية الشفق للبناتادبيمها رعد هاشم حسين200084192022243024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار358.0ثانوية ابي ذر الغفاري للبناتادبيداليا شاكر محمود شريمص200085192022171002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار358.0اعدادية ابن النفيس للبنينادبيعمر ليث محمد عبد200086192021104025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار358.0اعدادية الشموخ للبنينادبيبشار جمال ناصر حسين200087192021053010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار358.0ثانوية المجد المختلطةادبيغفران هشام خلف محمد200088102022157005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار358.0اعدادية حديثة للبناتادبيلويذاء رشيد حسين عبد الرحيم200089192022199028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار358.0ثانوية الشفق للبناتادبيابرار يحيى عبد المجيد احمد200090192022243002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار358.0اعدادية حديثة للبنينادبيابو بكر عبد العزيز محمد رشيد200091192021019001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار358.0ثانوية االزدهار للبناتادبيصابرين سعد وهيب علي200092192022154013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار357.0اعدادية االمل للبناتادبيشهد احمد عبد حسين200093192022195041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار357.0ثانوية االزهر المختلطةادبيمحمد باسم خليل ابراهيم200094192021296008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار357.0ثانوية الصديق للبناتادبينور جسام مجباس صالح200095192022230014
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار357.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيابو بكر منذر نجيب عبد هللا200096192021059005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار357.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيعبد الرحمن خليفة جلعوط زغير200097192021342076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار357.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبياريج حميد احمد حمد200098192022163001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار357.0ثانوية الحرية للبناتادبيعال طالب سلوم جاسم200099192022192017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار357.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيخطاب علي محمد جزاع200100192021070011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار357.0ثانوية برزاني المسائية للبنينادبيمصطفى عمر علي حسين200101312021070094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار357.0اعدادية حديثة للبناتادبيرؤى ابراهيم عبد اسعد200102192022199012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار357.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيزيدون نزار عبد مطلك200103192021350054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار357.0خارجياتادبيشهد جاسم محمد احمد200104192022401073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار357.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيعبد المجيد فاضل مخلف سالم200105192021342094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار357.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتادبييقين محمد عواد جمعه200106192022152041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار356.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيياسمين عبد الستار عفتان عايد200107192022370116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار356.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيباسمه محمد شالل مطر200108192022370017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار356.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيرعد محمد خليفة فليح200109192021060006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار356.0اعدادية الفتوة للبنينادبياكرم نزهان عبد هويدي200110192021065004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار356.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيمفيد محمد اقبال احمد عبد الكريم200111192021109081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار356.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيعلي باسم حمودي حمد200112192021109051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار356.0ثانوية الشهداء المسائية للبنينادبياحمد عبد زيدان بردي200113192021345010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار356.0ثانوية الرحمة للبناتادبيسجى صالح محمد ياسين200114192022144010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار356.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيامنه عبد حمود كاظم200115192022162004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار356.0ثانوية الكراغول للبنينادبيمصطفى محمد صالح سالم200116192021092015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار356.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبيثائر مجهد سلمان خلف200117192021026006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار356.0ثانوية االنفال للبناتادبيدعاء ايوب عناد جاسم200118192022226019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار356.0ثانوية الرشاد للبنينادبيخبيب ضياء الدين فرحان شالل200119192021050012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار356.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيأدم رافع محمد عواد200120192021069006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار356.0اعدادية العال للبناتادبيسجى رياض فرحان خلف200121192022156023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار356.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيحميد محمد جاسم فرج200122192021071021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار356.0ثانوية الودود للبناتادبيسارة مقداد سليمان محسن200123192022266009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار356.0اعدادية الكوثر للبناتادبيدنيا طالب غنام محمد200124192022173010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار356.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيمحمد شهاب احمد عواد200125192021342140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار356.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبيايناس مصطاف رشيد يونس200126192022369034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار356.0اعدادية الميثاق للبنينادبيمصطفى هاني هراط محمد200127192021006034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار356.0ثانوية االندلس للبناتادبيعلياء حسين علي احمد200128192022183020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار355.0اعدادية الياقوت للبناتادبيميساء محمود محل فليح200129192022246039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار355.0اعدادية الياقوت للبناتادبيريم احمد خضر مخلف200130192022246014
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار355.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيسهر عيسى حميد جاسم200131192021337052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار355.0ثانوية الخمائل للبناتادبيمنى حمد بزيع مطلب200132192022150036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار355.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيحامد عامر حامد درج200133192021059009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار355.0اعدادية األوفياء للبنينادبيمحمود شاكر محمود احمد200134192021078056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار355.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيزينة نشوان كريم علي200135192022162022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار355.0ثانوية اليمن للبنينادبياحمد جاسم محمد صالح200136192021090002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار355.0اعدادية الحقالنية للبناتادبيانسام احمد عبد هللا احمد200137192022178010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار355.0ثانوية المستقبل االهلية للبنينادبيمحمد عارف عبد الحافظ محمد200138192021098005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار354.0ثانوية الخالد االهلية للبنينادبيعبد الوهاب محمد عبد عبد هللا200139192021110009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار354.0ثانوية الودود للبناتادبينور خميس خليف خليفة200140192022266013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار354.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتادبيشكريه بشير احمد عطيوي200141192022152020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار354.0ثانوية النهروان المختلطةادبيحميد سالم عباس جسام200142192021304006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار354.0ثانوية الحرية للبناتادبيسجى عادل صبار داود200143192022192010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار354.0ثانوية حمرين المسائية للبناتادبيسحر عدنان سالم فاضل200144312022081027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار354.0ثانوية االندلس للبناتادبيضحى ناجي صبار مخلف200145192022183019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار354.0ثانوية الصقالوية المسائية للبنينادبيجاسم محمد فيصل حماد200146192021358012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار354.0اعدادية النعيمية للبنينادبيمحمد وليد جاسم عايد200147192021105027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار354.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيعبد الرحمن حميد احميد خليفة200148192021036023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار354.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتادبيجواهر مدلول ناصر حسين200149192022152010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار354.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبيايالف جمال عباس فاضل200150192022369029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار354.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيزينب رجب خلف حمادي200151192022175019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار354.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيعلي حكيم صالح خلف200152192021036034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار354.0اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيعز الدين ابراهيم محمد عطيوي200153192021054021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار354.0ثانوية المجمع المسائي للبنينادبيليث عبد عفر سالم200154192021347142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار354.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيسهى مجيد جبير عبد200155192022370062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار353.0ثانوية السويس للبناتادبيمروه شكر محمود عدوان200156192022261004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار353.0اعدادية العال للبناتادبيايمان كمال زعل محمد200157192022156005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار353.0اعدادية العدل للبنينادبيقيصر عامر سعود حمد200158192021018008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار353.0اعدادية التقدم للبنينادبيمصطفى فاروق مشرف مهيدي200159192021062041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار353.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيفاطمه أحمد مطلك عبيد200160192022188031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار353.0ثانوية الرجاء للبناتادبيوضحه كامل حمود محمد200161192022160038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار353.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيمصطفى وليد عويد مطر200162192021342172

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار353.0اعدادية العرفان للبناتادبيريهام صدام حسين فالح200163192022166021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار353.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيعامر محمد نصيف جاسم200164192021109039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار353.0اعدادية الكرمة للبنينادبيأثير صالح سرحان مسربت200165192021066001
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار353.0ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيمصطفى رعد عواد صالح200166192021360033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار353.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد جبار عوده مخلف200167192021026025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار353.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيرحاب عثمان طالل سليمان200168192022370030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار352.0خارجيونادبيصباح طالب عرموط عكله200169192021400040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار352.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيشعبان احمد مشوط عبطان200170192021350060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار352.0اعدادية الروابط للبناتادبيشفاء احمد علي دغش200171192022229037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار352.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيمروه ياسين محمد مهدي200172192022175038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار352.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيهبة فوزي خلف مطر200173192022162049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار352.0ثانوية قبة الصخرة للبناتادبيغسق مثنى فوزي اسماعيل200174192022180008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار352.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيحنين ماجد حميد حمد200175192022218007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار352.0ثانوية الخلفاء للبنينادبياوس سالم خلف حمدان200176192021036015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار352.0اعدادية الحمد للبنينادبيحيدر حسن ناجي كاظم200177162021056014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار352.0ثانوية الوفاء للبناتادبياسيل مخلف رجه شرقي200178192022241002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار352.0اعدادية العرفان للبناتادبيمريم محمد عبد حمادي200179192022166034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار352.0اعدادية الكرمة للبنينادبيابراهيم خليل عبد احمد200180192021066002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار352.0اعدادية العرفان للبنينادبيحارث رحيم حسن داود200181192021029007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار352.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيمحمد عالء ابراهيم حمودي200182192021013035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار352.0اعدادية السالم للبنينادبيابراهيم سمير حمد عواد200183192021058001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار352.0ثانوية حضرموت المختلطةادبيمحمود حماد عيسى عبد هللا200184192021279004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار352.0ثانوية االندلس للبناتادبيميسم خليل ابراهيم حسين200185192022183025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار352.0ثانوية التحرير المسائية للبنينادبيخير هللا عثمان محمد يعكوب200186192021351012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار352.0ثانوية البدور للبناتادبياسيل محسن فاضل عباس200187192022256002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار352.0اعدادية الروابط للبناتادبياستبرق مجيد كركز شويش200188192022229002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار351.0اعدادية زنكورة للبنينادبيايوب ستار عالوي محمد200189192021032008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار351.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيانس ستار محمد نايف200190192021070008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار351.0اعدادية الكرمة للبنينادبيعمر فاروق خميس عبد هللا200191192021066025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار351.0ثانوية الشهداء المسائية للبنينادبيعمر ياسين مخلف نجم200192192021345088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار351.0اعدادية النهضة للبناتادبيتبارك احمد علي عبيد200193192022191012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار351.0ثانوية االزهر المختلطةادبيعبد الرحمن عامر مخلف علي200194192021296005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار351.0ثانوية الواحة الخضراء للبناتادبيسرى داود عبد الغني بكر200195192022233005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار351.0خارجيونادبيمحمد عبد حسين مهيدي200196192021400101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار351.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيليلى قيس نعمان عوض200197192022175036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار351.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنينادبيمصطفى اياد مرعي ناصر200198192021008007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار351.0اعدادية جنين للبناتادبيهبه طه خلف كردي200199192022149021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار351.0ثانوية الوفاء للبناتادبيزينب جبار صالح طالل200200192022241009
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار351.0اعدادية الجواهري للبنينادبيعلي حسين عبد علي سدخان200201242021018042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار351.0اعدادية العامل للبنينادبيعلي حسن غالب عزيز200202112021015053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار351.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيهايل ناظم مشرف حمود200203192021342176

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار351.0ثانوية االنفال للبناتادبيشهد ناجي عواد عجيل200204192022226038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار351.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيزينب صائب محمد كريم200205192022168013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار351.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيعذراء حامد عبد الحليم سعود200206192022370072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار351.0ثانوية زينب للبناتادبياميرة محمد رافع محمد200207192022265006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار351.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيسيف علي فرحان عباس200208192021343073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار351.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيرحاب ناظم نواف محمد200209192022202008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار350.0ثانوية االندلس للبنينادبيبكر رائد مهدي نده200210192021096009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار350.0ثانوية الرحمة للبناتادبيرغد جمال عبد ياسين200211192022144006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار350.0اعدادية زنكورة للبنينادبياحمد ثائر محسن علي200212192021032001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار350.0اعدادية العال للبناتادبيخديجه نبيل وهيب لطيف200213192022156011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار350.0اعدادية األوفياء للبنينادبيمحمد اياد طالب نايف200214192021078046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار350.0خارجيونادبيمهلب هيثم فليح عاكف200215192021400122

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار350.0ثانوية القائم المسائية للبناتادبيصفاء عبود عبد جرو200216192022371039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار350.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيمحمد جاسم محمد عطيه200217192021028033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار350.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيابراهيم حاتم حمد عبد200218192021337003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار350.0ثانوية البعاج المسائية للبنينادبيحسام فوزي سليمان علي200219172021360012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار350.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيايهاب ياسين مطلك هراط200220192021350024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار350.0ثانوية الحبانية للبناتادبيسجى اسماعيل ضاري حمادي200221192022187009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار350.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينادبيعمار فاضل ناصر عويد200222192021340067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار350.0ثانوية االندلس للبنينادبياحمد عبد الستار عبد هللا زيدان200223192021096003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار350.0ثانوية جبهة للبنينادبيعمر صباح علي خلف200224192021301025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار350.0اعدادية هيت للبناتادبيرويده يوسف عبد جلود200225192022196015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار349.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيعمر علوان محمد داود200226192021060014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار349.0ثانوية المهيمن المختلطةادبيحسن حيدر سلمان حمود200227212021239005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار349.0ثانوية الرجاء للبناتادبياميمه سفيان كتيب شكار200228192022160004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار349.0اعدادية النهضة للبناتادبيذلفاء قاسم ابو شنه دهو200229192022191021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار349.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيشعيب عادل عبد الجبار سعيد200230192021020014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار349.0اعدادية االمل للبناتادبيعائشه اسماعيل محيسن رجب200231192022195049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار349.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيرواء حازم محمد مخلف200232192022370039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار349.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبياحمد شهاب احمد عبيد200233192021013003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار349.0ثانوية االغالية المختلطةادبيطارق زياد ناجي عواد200234192021315002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار349.0ثانوية هاجر للبناتادبيصفا جمعه صبر نجرس200235192022184014
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار349.0ثانوية جبهة للبنينادبيفارس محمد حميد عبد200236192021301026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار349.0ثانوية الصديق للبناتادبيايه محمود حردان حسن200237192022230003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار349.0اعدادية بروانة للبنينادبيمحمود محمد علي حسين200238192021067036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار349.0اعدادية القائم للبناتادبيعلياء ماجد فاضل محمود200239192022146020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار349.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي سعيد فرج محمد200240152021007157

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار348.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيليث احمد ابراهيم احمد200241192021283012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار348.0اعدادية النهضة للبناتادبيحنين عبد الواحد يوسف جبير200242192022191016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار348.0ثانوية دار السالم للبنينادبيمحمد اسعد غني فياض200243102021066037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار348.0اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيطيف شاكر احمد جسام200244192021103010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار348.0ثانوية االزدهار للبناتادبيتماره رزاق محمد عسكر200245192022154003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار348.0اعدادية الرصافي للبنينادبيمظفر عامر نايف حمود200246192021012061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار348.0ثانوية العهد الجديد للبناتادبيشروق اسماعيل فهد دلف200247192022258004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار348.0اعدادية االنوار المحمدية للبنينادبيعبد الستار محمد محسن سعود200248192021072010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار348.0اعدادية المربد للبنينادبيخالد رافد صبحي اديب200249192021056006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار348.0ثانوية الرطبة المسائية للبنينادبيحسين خالد محمد داود200250192021349008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار348.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيمحمد مجيد خلف صالح200251192021342149

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار348.0اعدادية حديثة للبنينادبيعبد الحميد غسان حميد مجيد200252192021019020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار348.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبيعمر احسان خلف صالح200253192021026020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار348.0اعدادية الكوثر للبناتادبيفاطمه محمد عبيد صلبي200254192022173016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار347.0اعدادية الروابط للبناتادبيفاتن خلف عبيس ظاهر200255192022229045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار347.0ثانوية الرمادي للبناتادبياسراء حرب محمد جاسم200256192022164001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار347.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبيعمر رحيم ابراهيم خلف200257192021026022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار347.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيعبد القادر وسام فايز عبد الستار200258192021342082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار347.0ثانوية ابن زيدون للبناتادبيياسمين محمد احمد علي200259192022248006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار347.0ثانوية دجلة للبناتادبينور اسماعيل خليفه جربوع200260192022219021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار347.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيعبد هللا عبد الجبار بديوي علي200261192021020027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار347.0اعدادية زنكورة للبنينادبيعثمان جمال كريم حمود200262192021032017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار346.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيهناء عامر فرحان شالل200263192022370110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار346.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيزينب محمود محمد صلبي200264192022202010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار346.0اعدادية الميثاق للبنينادبيعمار ياسين مهدي صالح200265192021006026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار346.0اعدادية الروافد للبناتادبيتبارك فالح طه منصور200266192022198010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار346.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتادبيحنان سعيد محمد امين عبد200267192022373012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار346.0ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيمنتصر عبد الرزاق خالد زغير200268192021360035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار346.0ثانوية الخالدية المسائيةادبيعمار سعد صالح حماد200269192021346040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار346.0اعدادية حديثة للبناتادبيايه عمر مخلف حمود200270192022199008

صفحة ٥٧٢٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار346.0ثانوية الرحالية المختلطةادبيعبد هللا عثمان محمد يعكوب200271192021274003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار346.0اعدادية النهضة للبناتادبيريام وليد خالد حميد200272192022191030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار346.0اعدادية العال للبناتادبينور محمد عباس محمد200273192022156040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار346.0ثانوية الدوالب للبنينادبيقحطان حمد تركي شتران200274192021016007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار346.0ثانوية النابغة الذبياني للبناتادبياالء ياسين اسماعيل خلف200275192022205003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار345.0ثانوية االزدهار للبناتادبيمروه ابراهيم أحمد جاسم200276192022154016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار345.0اعدادية األوفياء للبنينادبيعمر خليل موفق لطيف200277192021078042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار345.0اعدادية النهضة للبناتادبيرسل علي ابراهيم حسين200278192022191026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار345.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبينهى ماهر علي خلف200279192022163036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار345.0اعدادية النهضة للبنينادبيعبد هللا محمد علوان رحم200280222021049015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار345.0اعدادية الروابط للبناتادبيعائشه كمال علي محمد200281192022229043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار345.0اعدادية العال للبناتادبيرند ياسر جهاد عبد200282192022156014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار345.0ثانوية االزدهار للبناتادبيتبارك حسام لطفي مرزه200283192022154002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار345.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيامير كاظم علي شمه200284152021015015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار345.0اعدادية زنكورة للبنينادبيعمار فواد كامل فرحان200285192021032021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار344.0اعدادية النهضة للبناتادبيزينب خليل محمد فاضل200286192022191034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار344.0ثانوية الشهداء المسائية للبنينادبيعثمان محمد رديني راشد200287192021345072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار344.0اعدادية االحرار للبنينادبياصيل مشتاق عطا هللا عبد الجليل200288192021005006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار344.0اعدادية الحقالنية للبناتادبينسرين سامي لويس فارس200289192022178036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار344.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيهاجر رشيد احميد عوده200290192022188052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار344.0اعدادية الرصافي للبنينادبيعبد هللا جمعه عبد هللا جاسم200291192021012023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار344.0اعدادية األوفياء للبنينادبيمصطفى غالب عالوي جاسم200292192021078065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار344.0ثانوية المعرفة للبنينادبياحمد علي جدعان عبد هللا200293192021033005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار344.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيادهم محمد محارب خلف200294192021070006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار344.0ثانوية العدل للبناتادبياسماء حميد عبد هللا دهيليس200295192022174001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار344.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيمحمد مظفر حميد رزيك200296192021069037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار344.0ثانوية االزهر المختلطةادبينور صالح عبد احمد200297192022296011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار344.0ثانوية االنتصار المسائية للبناتادبيسرى غازي عبد هللا فرحان200298192022373022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار343.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيرفل ربيع جدوع صالح200299192022188016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار343.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبياكرم فاضل هادي خليفه200300192021026003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار343.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيمحمد أسعد عبد الرزاق حميد200301192021013030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار343.0ثانوية الجامعة للبناتادبيحنين ضياء غالب حمد200302102022091011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار343.0اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيسعد صباح مهدي صالح200303192021103009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار343.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيمروه خالد اسماعيل محمود200304192022163032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار343.0ثانوية االمام العادل للبناتادبيلمى علي عبيد ابراهيم200305192022159021
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار343.0ثانوية الخلفاء للبنينادبياحمد محمد اسماعيل رثع200306192021036008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار343.0اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيمصطفى حازم احمد فاضل200307192021103028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار343.0ثانوية الوطن للبناتادبيايمان سعد محمد حمد200308192022257006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار343.0اعدادية األوفياء للبنينادبيأسامة عقيل موفق لطيف200309192021078002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار343.0ثانوية الخمائل للبناتادبيايمان علي خليل ابراهيم200310192022150006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار342.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيمحمد عمار عبد الكريم رشيد200311192021337195

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار342.0ثانوية الصقالوية المسائية للبنينادبيحمد صباح محمد فرج200312192021358014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار342.0اعدادية الكوثر للبناتادبيحنين احمد فهد عمر200313192022173008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار342.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيحسن وليد علي مطلك200314122021200036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار342.0ثانوية برزاني المسائية للبنينادبياحمد دارس مفضي نده200315312021070007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار342.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيعلي عادل مرعي حمود200316322021011026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار342.0اعدادية ابن زيدون للبنينادبيعثمان ايوب ناجي مصلح200317192021031017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار342.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبنينادبيمصطفى جمال خلف خشان200318192021008008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار342.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيعمر عيسى محمد عبد200319192021069031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار342.0ثانوية الحبانية للبناتادبيشهد ساهي احمد خلف200320192022187012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار341.0اعدادية االسراء للبنينادبيمهيمن رياض عناد كاظم200321102021011052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار341.0ثانوية الصقالوية المسائية للبنينادبيسفيان خليل ابراهيم عباس200322192021358017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار341.0اعدادية السالم للبنينادبيعبد هللا محمود حاكم عوده200323192021058020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار341.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبياحمد رعد عاشور منسي200324192021069009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار341.0ثانوية الرجاء للبناتادبيشيماء اياد خلف زيدان200325192022160021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار341.0ثانوية سعد بن ابي وقاص للبناتادبيهيفاء بدر محمد علي200326192022224015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار341.0اعدادية األوفياء للبنينادبيابو بكر رسول إبراهيم مطلك200327192021078004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار341.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتادبيوالء حسين علي محمود200328192022181006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار341.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيمصطفى جبار احمد حسين200329192021337145

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار341.0ثانوية حارسة القران للبناتادبيرواء عيد حجاب عادي200330192022385009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار341.0ثانوية حارسة القران للبناتادبيامل طالل ولي عبد200331192022385004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار341.0اعدادية المربد للبنينادبيمهند علي ابراهيم عبد200332192021056029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0اعدادية الرصافي للبنينادبيوليد خالد ابراهيم شكر200333192021012065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيهاجر باسم ناجي عبيد200334192022163041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0ثانوية القائم المسائية للبناتادبيوفاء عايد عبد هللا عاشج200335192022371079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيمحمد عامر عبد هللا محمد200336192021070038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0اعدادية النهضة للبناتادبيانعام ابراهيم محمد إبراهيم200337192022191008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيقتيبه عبد رشيد مجبل200338192021011034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0اعدادية العرفان للبناتادبياسماء محمد داود حديد200339192022166004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0ثانوية جبهة للبنينادبيسامي مجبل زبيدي شرقي200340192021301013
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيمحمد ماجد شذر حميد200341152021074101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيصفاء حامد خضير صالح200342112021189040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0اعدادية المربد للبنينادبيطه خميس محمد مخلف200343192021056008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0ثانوية االنفال للبناتادبياالء توفيق صالح علوان200344192022226006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيرسل صالح شندي صالح200345192021342055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيمريم عبد السالم عبد الكريم رشيد200346192022163034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0اعدادية النهضة للبناتادبيمنى كريم فياض جلوب200347192022191062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0اعدادية االسراء للبنينادبيغيث صباح سليمان حسين200348102021011040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0ثانوية النخيل المختلطةادبيياسر طه فياض سرحان200349192021290029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0اعدادية العدل للبنينادبيعمر ايوب فاضل عبد الغفور200350192021018006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0ثانوية الخالد االهلية للبنينادبيمصطفى ابراهيم حمد صالح200351192021110014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0خارجياتادبيديانه محمد حسن علي200352192022401032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0ثانوية المعرفة للبناتادبينوره عالء عبد بديوي200353192022172023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار339.0اعدادية النهضة للبناتادبيأسماء خميس تركي حماد200354192022191003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار339.0ثانوية القدوة المسائية للبنينادبيمحمد جمعه حماد عبد200355192021365077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار339.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتادبيسهاد احمد ناجي علي200356192022202015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار339.0اعدادية الفلوجة للبناتادبيدعاء قاسم محمد احمد200357192022188012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار339.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتادبيشمسه كامل خليفه جواد200358192022152021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار339.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيابراهيم نبيل ابراهيم عليوي200359192021109008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار339.0اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيمحمد احمد خلف صالح200360192021103021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار339.0اعدادية االمل للبناتادبيحنان ثائر جميل عبد200361192022195016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار339.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسين صباح خضير نيشان200362142021030027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار339.0اعدادية السالم للبنينادبياحمد سليم رشيد عبد200363192021058003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار339.0ثانوية الخالد االهلية للبنينادبيعبد هللا ماجد عبد خلف200364192021110008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار339.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتادبياسيل رعد حوران عايض200365192022152006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار338.0ثانوية الرمادي للبناتادبيوجدان عماد صبار كريم200366192022164026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار338.0الخارجيونادبيعلي راضي خيون علي200367142021400154

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار338.0ثانوية األمين للبنينادبيعمر سالم عبد محيسن200368192021076015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار338.0ثانوية الخالدية المسائيةادبيمصطفى محمد حمود عويد200369192021346081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار338.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيخالد عمر نجاح زبار200370192021337174

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار338.0ثانوية التسامح للبناتادبياسراء شريف علوان كردي200371192022221006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار338.0ثانوية الرمادي للبناتادبيصبا زياد كريم مجيد200372192022164017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار338.0اعدادية الفاروق للبناتادبيمريم زياد فصال عبود200373102022119026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار337.0اعدادية بروانة للبنينادبيمحمد طايع خلف فرحان200374192021067034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار337.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبينور عبد الرحمن عبد سالم200375102022220049
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار337.0اعدادية الحقالنية للبناتادبيلمى سمير فياض أحمد200376192022178030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار337.0الخارجيونادبيالسجاد كاظم وهب كاظم200377132021400011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار337.0اعدادية األوفياء للبنينادبيمصطفى علي شريده محمد200378192021078063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار337.0ثانوية الشموخ للبناتادبيغفران عبد الكريم مزعل حمادي200379192022161021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار337.0اعدادية الشموخ للبنينادبيابو بكر احمد عبيد حميد200380192021053001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار337.0ثانوية المعرفة للبناتادبيفاطمه درباس محمد غنام200381192022172016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار337.0ثانوية النجاح للبناتادبيزينه سلمان نواف فهد200382192022269003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار336.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيمحمد اسماعيل محمد سميط200383192021350120

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار336.0ثانوية الفضائل للبناتادبيزهراء جبار حمدان ضيغم200384142022083017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار336.0اعدادية ابن النفيس للبنينادبيعلي ليث محمد عبد200385192021104019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار336.0ثانوية الفوز المبين للبناتادبيايمان سعدون اسماعيل محمود200386192022218004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار336.0ثانوية قطر الندى للبناتادبيحنين سعد صابر ربيع200387192022169003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار335.0ثانوية اإلرادة المختلطةادبيهند رعد يونس عباس200388102022156002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار335.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيمنى حميد حماد عبد200389192022162037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار335.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيمعتز محمد علي احمد200390112021181127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار335.0ثانوية الشعب المسائية للبنينادبيحيدر ليث رحيم عبد الجليل200391192021360016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار335.0اعدادية العرفان للبناتادبيزينه زياد حمادي حديد200392192022166023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار335.0اعدادية الشموخ للبنينادبيمحمد لؤي جبير محمود200393192021053037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار335.0اعدادية ابن النفيس للبنينادبيحمزه طه طبك دهموش200394192021104009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار335.0ثانوية هيت المسائية للبنينادبيسفر جاسم محمد ابراهيم200395192021355012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار335.0اعدادية بروانة للبنينادبيعالء حمدي امين عبد الغني200396192021067023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار335.0اعدادية زنكورة للبنينادبيعثمان احمد علي فرحان200397192021032016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار335.0ثانوية النعمان بن المنذر للبناتادبيزينب شجاع اسماعيل مخلف200398192022239002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار335.0ثانوية الخالدية المسائيةادبيامجد أحمد كوكز شالل200399192021346014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار335.0اعدادية العال للبناتادبيمنار احمد عبد الكريم صالح200400192022156034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار335.0ثانوية البدور للبناتادبيتبارك عباس حميد حسين200401192022256007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار335.0ثانوية الحبانية المسائيةادبيمحمد علي حسين فهد200402192021344014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار334.0ثانوية المجمع المسائي للبنينادبيعالء محمد عبد هللا محمد200403192021347118

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار334.0ثانوية دجلة للبناتادبيايمان احمد خالص علي200404192022219003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار334.0خارجياتادبيبلقيس عبد العزيز حميد عواد200405192022401023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار334.0ثانوية الشفق للبناتادبينبأ حسن هالل عبد هللا200406192022243025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار334.0اعدادية اليسر للبنينادبيمحمد غانم صبار مهوس200407192021061012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار334.0ثانوية الزوراء للبناتادبيشهد مجيد عبد هللا خلف200408192022155010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار334.0ثانوية الرمادي للبناتادبيدالل نزار صالح علي200409192022164008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار334.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيبشار رشيد حميد رشيد200410192021109020
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار334.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيسفيان محمد عبد علي200411192021283004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار334.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيزينب سليمان علي عجالن200412192022162020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار334.0ثانوية الشموخ للبناتادبيكوثر سالم صالح حمدان200413192022161023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار333.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيرونق علي كاظم عايد200414262022072021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار333.0ثانوية الرياحين للبناتادبيديانا سعيد عبد ضاحي200415192022186007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار333.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيأوس معن عبد العزيز جياد200416192021109002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار333.0ثانوية الشموخ للبناتادبيايالف علي صالح مطيران200417192022161003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار333.0ثانوية الثوار للبنينادبيكمال اسماعيل دحام جار200418112021012038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار333.0اعدادية النهضة للبناتادبيطيبه اسماعيل عليوي عباس200419192022191050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار333.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتادبيحنين محمد حسين علي200420192022189001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار333.0ثانوية االندلس للبناتادبيساره عوده احمد عاكوب200421192022183015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار333.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيمحمود محي وسمي يوسف200422192021060015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار333.0ثانوية الخالد االهلية للبنينادبيعبد هللا علي عبد هللا عفتان200423192021110007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار333.0ثانوية المجمع المسائي للبنينادبيسامح صباح جالل مجباس200424192021347073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار333.0ثانوية االالء للبناتادبيدعاء عزاوي جاسم عزاوي200425112022130006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار333.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيمحمد يونس جاسم حميد200426192021337141

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار333.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيرياض احمد عبد هللا احمد200427192021342058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار333.0ثانوية دار السالم للبنينادبيسند مخلد هالل جاسم200428192021049006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار332.0اعدادية االمام المختلطةادبيعمار محمد سعيد حميد علي200429182021278009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار332.0ثانوية االنفال للبناتادبيالره فخري زيدان جاسم200430192022226043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار332.0ثانوية القائم المسائية للبناتادبيحنان خليل ابراهيم خلف200431192022371020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار332.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيدينا طالب حسين علي200432132022110006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار332.0ثانوية الخمائل للبناتادبيشيماء محمد نايف علي200433192022150029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار332.0ثانوية االحرار للبنينادبيعبد هللا عدنان خضير جبر200434112021051027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار332.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبينجم الدين وهيب مجيد داود200435212021272136

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار332.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيعباس سعد مظلوم علوان200436152021011037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار332.0اعدادية غرناطة للبنينادبيمحمد سعد خلف ذياب200437192021043026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار332.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتادبيهدير علي سعدي علوان200438212022174007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار332.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد صباح حسين علي200439102021009050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار332.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي حيدر داود محمد200440132021030024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار332.0اعدادية الروافد للبناتادبيشفاء خليل يوسف زايد200441192022198023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار331.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيحسين مظهر جاسم حميد200442192021010015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار331.0ثانوية الرمادي للبناتادبينور جاسم محمد علي200443192022164025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار331.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحيدر صالح غانم جابر200444152021007088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار331.0اعدادية الفلق للبنينادبيعلي نزار كمال محمود200445212021023041

صفحة ٥٧٢٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار331.0ثانوية طرفة بن العبد للبنينادبيرضوان مثنى حميد تايه200446212021075009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار331.0اعدادية الروابط للبناتادبيرنا خالد خضير عطيه200447192022229026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار331.0ثانوية الكرمة المسائية للبنينادبيرشيد حميد خميس عبود200448192021350050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار331.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيميسره حميد درج عبيد200449192021028040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار331.0ثانوية دجلة للبناتادبيهاجر نمير رميض لطيف200450192022219023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار331.0ثانوية جبهة للبنينادبيعبد القادر عامر جميل محمد200451192021301020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار331.0ثانوية البتول المسائية للبناتادبيضحى طالب مهدي صالح200452102022222025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار331.0اعدادية االمل للبناتادبيرنا عبد هللا حمود علي200453192022195026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار331.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيحمزة حسن فرحان محمد200454142021020016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار331.0اعدادية جنين للبناتادبيسحر مالك علي نجرس200455192022149008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار331.0اعدادية الروافد للبناتادبيانهار علي خيري ناصر200456192022198007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار331.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيحنان قاسم جدوع عبد200457102022109035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار331.0ثانوية الشباب للبنينادبيكنعان ضياء وليد ابراهيم200458102021023008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار331.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنينادبيعلي رعد مشعان مهاوش200459192021125005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار331.0اعدادية سعد بن ابي وقاص للبنينادبيخالد جمال عوده جراد200460192021041007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار330.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبياسراء بسام ذنون عبد الغفور200461192022201006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار330.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبينشأت اكرم شتيوي حسين200462192021013041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار330.0اعدادية الخضراء للبنينادبيمجد محمد احمد حسين200463102021013052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار330.0ثانوية االندلس للبنينادبيفهد اسعد جواد علي200464192021096021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار330.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبياحمد ستار جبار صالح200465142021020001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار330.0اعدادية بلقيس للبناتادبينبأ طه علي حسين200466132022071076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار330.0اعدادية العرفان للبنينادبيمحمد بشير علي خليل200467192021029020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار329.0ثانوية الفسطاط للبنينادبيعمر حميد محمد صالح200468132021033012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار329.0ثانوية االعتدال للبناتادبيساهره نوري صبحي ناجي200469132022077034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار329.0اعدادية المثنى للبنينادبيعبد القادر علي عبد عيدان200470102021022052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار329.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيغفران محمد ابراهيم علي200471122022096037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار329.0اعدادية االيمان للبنينادبيايوب احمد محمود احمد200472192021063007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار329.0ثانوية قتيبة بن مسلم الباهلي المختلطةادبيعثمان احمد اسماعيل سلمان200473192021283008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار329.0ثانوية المشاهده للبناتادبيورود سعد ابراهيم حسن200474122022080041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار329.0ثانوية تبوك للبناتادبيمريم جميل كامل سلمان200475112022102041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار329.0ثانوية التحرير المسائية للبنينادبيطالب سعيد دعيفس داود200476192021351020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار329.0اعدادية حديثة للبنينادبيزيد احمد بدر عايد200477192021019016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار329.0اعدادية العامرية للبناتادبيفاطمه سالم داود عبد الرزاق200478102022118045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار329.0ثانوية دار السالم للبنينادبيحسين خيري محمد علي200479102021066019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار329.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيمحمد عبد العليم عبد هللا داود200480192021342141
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار329.0اعدادية البطولة للبناتادبيهند زهير صالح مهدي200481102022110131

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار329.0اعدادية الشموخ للبنينادبياسامه محمد جاسم عبد200482192021053008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار329.0اعدادية الوجيهية للبنينادبيمصطفى حسين علي ناصر200483212021030044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0ثانوية التكاتف للبناتادبيهديل صالح اسماعيل عبيد200484192022231014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0اعدادية الكرامة للبناتادبيميس ناهض ياسين خضير200485142022111050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0ثانوية الوركاء المسائية للبناتادبينبأ علي حسين هذال200486142022222089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0اعدادية الفردوس للبناتادبيداليا علي هادي حمادي200487132022118031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0اعدادية عشتار للبناتادبيحنين علي ادهام عوض200488222022158011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيحسين عبد الستار عبد المنعم جميل200489192021020012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0اعدادية الفارابي للبنينادبيمحمد صالح كريم ابراهيم200490112021002031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0ثانوية التحرير المسائية للبنينادبيسيف الدين زياد مطلوب عسكر200491192021351018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0اعدادية الهدى للبناتادبيساره خميس نوري مطلب200492122022106018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0ثانوية الخنساء للبناتادبيانس محمد سعد هللا مجيد200493142022107003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيعمر عبد هللا طليب محمد200494192021109060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0ثانوية الصقر المسائية للبنينادبيعلي كريم ابراهيم محمد200495102021208020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0ثانوية الثوار للبنينادبيمحمد علي محمد داود200496112021012044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0ثانوية ابن سينا للبناتادبيصفا ضياء لطيف حمادي200497122022128017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيجعفر صادق شاكر محمود200498212021014019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيمريم علي ابراهيم حسين200499142022104043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيمقداد حسن حسين خضير200500212021244022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0ثانوية الخمائل للبناتادبيسارة لؤي سالم محل200501192022150020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0اعدادية الفجر للبنينادبيمصطفى حميد خضر خلف200502192021037018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0ثانوية حمرين المسائية للبناتادبينهى قيس دهام ابراهيم200503312022081046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0اعدادية قباء للبنينادبياحمد رياض حرب سلمان200504152021010002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبيرواء عادل عبد علي200505192022369075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0ثانوية دار السالم للبنينادبيعلي هيثم ظافر جاسم200506102021066034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0ثانوية السنابل المختلطةادبيجهراء مرضي مخلف برد200507192022284001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0اعدادية حمدان للبنينادبيعلي ضياء سامي عبد الحافظ200508162021046052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيمحمد جبر دحل شبيب200509112021207049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0اعدادية الشيماء للبناتادبيصابرين ذاكر نعمان سريسح200510192022197019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيعلي شهاب حمد برجس200511192021109054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0ثانوية النور االهلية للبناتادبيفيروز عبد هللا محمود داود200512112022123005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0ثانوية المفاخر المختلطةادبياحمد عثمان محمد فرحان200513122021175002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0ثانوية االغالية المختلطةادبيمعتصم مشرف صالح عبد200514192021315007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبياحمد خالد محي عبد الواحد200515112021059006
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0ثانوية الرواد للبنينادبيليث محمد عبيد مطر200516122021024018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0اعدادية الرصافي للبنينادبيدحام نافع علي خرميط200517192021012012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0اعدادية فلسطين للبناتادبيتبارك محمد سلمان مهدي200518102022114005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0اعدادية الوثبة للبناتادبيافانين مصطفى علي احمد200519192022194002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0ثانوية االنفال للبناتادبيشهد قدوري عبيد مهيدي200520192022226037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعبد المهيمن خالد عبيد فراس200521102021017032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبيطه شاكر حمود شرقي200522192021026013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيمحمد حسن علي محمود200523102021205111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيرانيه لطيف علي عبد اللطيف200524192022168010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0اعدادية زنكورة للبنينادبيعمر مجيد صبار محمد200525192021032023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0ثانوية مؤتة للبناتادبيأمنه شاكر محمود يوسف200526192022182005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0اعدادية العال للبناتادبيحنين تحسين علي عبد200527192022156010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0اعدادية التقى للبناتادبيغفران حميد عكله صالح200528112022071078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيكرار عبود مهدي علي200529212021226029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيحامد دريد عطا هللا عباس200530192021069016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيضحى طالب يحيى نجرس200531102022141020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0اعدادية األوفياء للبنينادبيبشير حميد عجالن ضاحي200532192021078012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيمصطفى اسام عبد الستار عبد الجبار200533212021006042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0اعدادية االحرار للبنينادبيمصطفى مهند خميس حسين200534192021005020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيعبد هللا عدنان محمود فرحان200535192021028023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0ثانوية دار السالم للبنينادبيايهاب احمد شوقي محمود200536192021049003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0ثانوية فدك للبناتادبياالء سلمان مغير اليذ200537142022070007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0ثانوية ابي تمام للبنينادبيعبد الرحمن خالد جاسم حمادي200538192021075014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0اعدادية التسامح للبناتادبيآيه عبد الرزاق جاسم حمادي200539142022076006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيعلي كريم عكله عبد هللا200540142021208108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0ثانوية االنتصار للبنينادبيعارف نافع عويد سبتي200541192021123010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعلي عباس عبد راضي200542212021081037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0اعدادية البطولة للبناتادبيمريم قاسم سنجار عبود200543102022110100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار326.0ثانوية البيادر للبنينادبيمحمد قحطان عدنان احمد200544192021094016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار326.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيسامر صفاء خليف محمود200545112021200047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار326.0اعدادية االسود للبنينادبيموسى سعد عبد هللا يوسف200546212021078028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار326.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيسيف غالب اسماعيل جدوع200547212021052016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار326.0ثانوية ابي جسرة المختلطةادبياالء بدر رحيم داود200548212022259002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار326.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيمصطفى عناد محمد مخلف200549192021342167

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار326.0ثانوية األمين للبنينادبيعبد الخالق علي سالم نايل200550192021076007
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار326.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيعلي طه علوان عباس200551212021062029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار326.0ثانوية ابي امامه الباهلي للبنينادبيعمر محمد جاسم محمد200552192021101037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار326.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيمصطفى اياد مبارك عبد هللا200553192021342159

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار326.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيطه عبد الناصر مخلف صالح200554112021203104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار326.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيسجاد علي محمود جواد200555212021025019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار326.0ثانوية الشهيد عبد الستار ابو ريشة المسائية للبنينادبيعمر اياد علي ستير200556192021340069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار326.0ثانوية الصقالوية المسائية للبنينادبيعثمان عامر عبود دهام200557192021358024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار326.0اعدادية ديالى للبنينادبيمهند عدنان هاشم مجيد200558212021012099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار325.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبياحمد محمد علي جسام200559132021009008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار325.0ثانوية االجيال المختلطةادبيناظم شاكر عباس نبت200560192021311010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار325.0اعدادية العراقي للبنينادبيمفيد عصام رشيد دنوش200561102021005075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار325.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبييوسف فالح يوسف عمر200562192021010038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار325.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيعبد الرحمن فالح فرحان ياسين200563192021060009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار325.0اعدادية ابن زيدون للبنينادبياحمد نصر عبد حسين200564192021031003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار325.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيعبد الرحمن نومان عبد هللا حسن200565212021226023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار325.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيرقية باسم محمود محسن200566132022111039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار325.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيطه محمد رحيم بيات200567212021043019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار325.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبينورس محسن صابر صالح200568162022204032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار325.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبياحمد فالح احميد لطيف200569112021180014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار325.0اعدادية ماريا القبطية للبناتادبيشهد حميد عبد الرزاق حسين200570192022163022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار325.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيمنار عبد هللا محمد علي200571132022111093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار325.0اعدادية مريم العذراء للبناتادبيسمه هللا عامر سالم علوان200572112022073042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار325.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيمحمد جمال اسماعيل بيات200573212021064020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار325.0اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيتبارك عدنان عبد هللا مبارك200574192022204005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار325.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيزكريا يحيى ابراهيم امين200575212021065032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار325.0ثانوية التهذيب للبناتادبيساره حميد عابر هندي200576192022179007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار325.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمصطفى ستار كريم ابراهيم200577132021045087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار325.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبياحمد مؤيد ياسين طه200578192021109013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيزهراء هيثم ذياب حسن200579192022165006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0اعدادية المختار للبنينادبيصفاء عالء عبد االمير هاشم200580222021047068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0اعدادية زنكورة للبنينادبيمصطفى باسم محمد مهيدي200581192021032032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيحمزه عمر عطا عبد هللا200582102021205045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0ثانوية االحسان المختلطةادبيحمزة علي كريم فليح200583212021265003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0اعدادية الخضراء للبنينادبيهاشم عالء محمود عباس200584102021013064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0اعدادية المربد للبنينادبيسيف سعد حميد عبد هللا200585192021056007
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيقاسم ناصر حسين عبد هللا200586112021009077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0اعدادية المتنبي للبنينادبيسعد احمد حامد مكي200587102021027023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيرائد اياد ويس ظاهر200588212021226015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيسجاد حسين سالم جاسم200589142021009025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0ثانوية نوح للبنينادبيابراهيم محمد ابراهيم حسين200590212021053001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيبالل شرقي صالح فارس200591192021020008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0ثانوية الواسطي للبنينادبيعبد هللا حسين جاسم عايد200592102021040022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0ثانوية االمام العادل للبناتادبياية صالح ابراهيم دحل200593192022159001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0ثانوية الرشاد للبنينادبيمعتز نيسان مشعان عبد200594192021050038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0ثانوية النسائم المختلطةادبيعلي غالب برغش تايه200595212021254014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد الكريم مصطفى عبد الكريم قدوري200596132021001057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيلقاء لؤيد نصر ابراهيم200597102022129024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0ثانوية الرطبة المسائية للبنينادبياحمد سعود احمد صالح200598192021349002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعبد الرحمن وليد بحيص كياص200599102021017023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0اعدادية االنتصار للبناتادبيهدى عبد اللطيف خالد عبد اللطيف200600132022091116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0ثانوية الحضارة للبناتادبيرقيه سامي حمود حمادي200601102022108023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينادبيباسم حيدر شمال كاظم200602262021205002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0اعدادية المربد للبنينادبيعبد الجبار هاشم عبد الكريم عبد الجبار200603192021056009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيايه اياد خضير عباس200604142022067021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيسيف الدين سعد فاضل عباس200605142021200075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعبد هللا احمد خضير سلوم200606112021181058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0اعدادية الغزالية للبنينادبياكرم محمد عبد الزهره حسوني200607102021008007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0ثانوية النجاح للبنينادبيمحمد طارق رحيم حمد200608192021289014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيفهد ليث عبد المحسن عزيز200609212021273047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0اعدادية المثنى للبنينادبيوسام سمير حسن عيسى200610102021022114

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0اعداية المعراج للبناتادبيرنا احمد حسن علي200611102022113030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0ثانوية الربوع الخضراء المختلطةادبيعباس حسن جدوع مطلك200612212021354007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0اعدادية الخضراء للبنينادبيحسين طالب حيدر عبد هللا200613102021013020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمرتضى عادل عبد السالم نعمه200614122021048108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0ثانوية االسراء للبناتادبيردينه عدنان احمد جاسم200615182022211017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0اعدادية الرضوان للبنينادبيعمر سعد يوسف ضيف200616112021034034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيمريم ابراهيم عوده جبر200617132022093088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0اعدادية غرناطة للبنينادبياحمد مجيد حميد حسن200618192021043002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيبالل يونس حسن جاسم200619102021200038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتادبيايناس محمد بداع احمد200620322022066003

صفحة ٥٧٣٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرانيه داود سلمان عيدان200621132022086018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبينور حيدر مزعل مطير200622142022099093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0اعدادية حليمة السعدية للبناتادبيعذراء زهير عودة علي200623192022204014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0ثانوية االنفال للبناتادبيحنين خالد سرحان سلوم200624192022226016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيضحى ثامر اسماعيل صالح200625112022217034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبييحيى صالح احمد صالح200626102021206058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0اعدادية زنكورة للبنينادبيبرزان جمال عطاهللا جاسم200627192021032009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0اعدادية المهج للبناتادبيزهراء عماد كاظم حاتم200628142022102036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0ثانوية الطاهره للبناتادبيشهد حامد لطيف حمد200629112022098010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0اعدادية الخضراء للبنينادبيعلي عمر علي شاكر200630102021013044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0اعدادية الهدى للبناتادبيتبارك مشتاق عاصي مطلك200631152022047023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار322.0ثانوية الريف للبنينادبيبراء احمد محمد محمود200632122021029009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار322.0اعدادية االيمان للبنينادبيمصطفى كريم فهد احمد200633192021063035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار322.0ثانوية الحضارة للبناتادبيآيه خلف سلمان مظهور200634102022108001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار322.0ثانوية النعمان للبناتادبيحنين محمد قيس ابراهيم200635132022102007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار322.0اعدادية الفلق للبنينادبيحيدر سالم هادي كاظم200636212021023021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار322.0ثانوية احمد شوقي المختلطةادبيكاظم مجيد عباس ناصر200637212021231013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار322.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيرسل صفاء محمود محسن200638192022370033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار322.0اعدادية حلب للبنينادبيعبد هللا حسين اديب مزهر200639262021013095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار322.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيامنه عبد الجبار عيدان عباس200640142022067011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار322.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى عيسى احمد جاسم200641102021027072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار322.0اعدادية جابر بن حيان للبنينادبيعمار ياسر سعيد عزيز200642192021103019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار322.0اعدادية رقية للبناتادبياماني حسن علي حسن200643112022069005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار322.0اعدادية ابن الرومية للبنينادبيعامر حامد صالح سلمان200644212021037019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار322.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبينور اليقين جمال عبود فتيح200645192022175047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار322.0اعدادية الكرخ للبناتادبيايه مصطفى ابراهيم عبد هللا200646102022076008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار322.0اعدادية االمل للبناتادبيريام فالح هالل محمد200647192022195028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار322.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيمريم احمد علوي مطرود200648142022092051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار322.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيعبد هللا نجم عبد هللا حسون200649212021052023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار322.0ثانوية الزهور للبناتادبيريام قيس حياوي حمادي200650112022078019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار322.0ثانوية الواقدي للبنينادبيحامد فيصل عليوي عبيد200651192021086008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار321.0ثانوية عشتار للبناتادبيثرى قدوري كاظم ناصر200652112022086005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار321.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيريتا صبحي شهاب احمد200653102022129007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار321.0اعدادية العرفان للبنينادبيناصر الدين اياد ناصر حسين200654192021029026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار321.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيعبد المجيد عبد هللا مجيد حميد200655192021337085

صفحة ٥٧٣٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار321.0الثانوية المعينية للبنينادبييونس قاسم حالوب عويد200656112021022055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار321.0اعدادية الكوثر للبناتادبينور محمد زعيل ضاحي200657192022173025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار321.0ثانوية دار السالم للبنينادبيمحمود يوسف صبحي محمد200658192021049015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار321.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبياسماء حسين فاضل محمد200659322022030004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار321.0اعدادية ابن النفيس للبنينادبينصيف احمد نصيف جاسم200660192021104032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار321.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيحسن كريم حميد مفتن200661142021205030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار321.0اعدادية الوثبة للبناتادبينور الهدى سعدي عبد فياض200662192022194022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار321.0اعدادية ابن سينا للبنينادبياحمد عبد الرزاق صالح عبد200663112021017010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار321.0ثانوية سامراء للبنينادبياحمد محسن جري حسوني200664142021031006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار321.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيمحمد منعم احمد حسين200665212021272113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار321.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيشهد عبد الستار سلمان خلف200666112022067037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار321.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيعبد الحسين محيسن عبد الحسين رحيل200667142021008053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار321.0اعدادية الفردوس للبناتادبيضحى اسماعيل عبد هللا خلف200668132022118094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار321.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيعبد هللا خالد مجيد ابراهيم200669112021059043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار321.0اعدادية الرصافي للبنينادبيعبد الباسط عبد الصمد صبري شهاب200670192021012019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار321.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيهدى صالح محيسن سعيد200671212022233009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار320.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيرسول سالم حزام يدام200672102021200054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار320.0ثانوية النجباء المختلطةادبيخالد حسين علي حمد200673212021253006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار320.0ثانوية االمام ابراهيم بن علي المختلطةادبيندى حامد حسين طه200674122022171011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار320.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيديانا قاسم عيسى فيروز200675132022281063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار320.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمحمد عبود عيدان سبهان200676152021008157

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار320.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيعبد القادر عادل حميدي رشيد200677132021253022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار320.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيخضر عبد هللا قادر عويد200678192021343054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار320.0اعدادية طه للبنينادبياسماعيل عصام نجم عبد هللا200679142021177011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار320.0اعدادية عائشة للبناتادبيدعاء عبد الرزاق عبد المحسن علي200680142022074033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار320.0اعدادية العال للبناتادبيمها محمد بالل مخلف200681192022156035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار320.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتادبيمنار حسون نواف حسين200682192022162036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار320.0اعدادية اجنادين للبناتادبيهاله منير احمد عبد الجبار200683102022120065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار320.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة جعفر عبد الصمد سرحان200684162022287115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار320.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيمحمد قاسم طراد زغير200685152021075115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار320.0ثانوية المعالي للبناتادبيايه محمد عبد الصاحب علي200686142022127011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار320.0ثانوية الهدى المسائية للبناتادبيقبس عادل حمزة حسين200687102022224016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار320.0ثانوية النهروان المختلطةادبيطه ياسر عبد هللا طه200688212021213005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار320.0ثانوية اليرموك للبناتادبيأهلة ثامر ابراهيم جبار200689102022093001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار320.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيمحمد صفاء الدين حسين خلف200690192021337131
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار320.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيمنار علي كريم هاشم200691212022160032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار320.0اعدادية ام القرى للبناتادبياستبرق عبد الستار متعب علي200692142022079002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار319.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيلبنى ظافر عدنان محمود200693132022086054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار319.0ثانوية الزهاوي المختلطةادبيضياء محمد قادر عويد200694192021282005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار319.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيسجى صبيح عبود غانم200695132022281040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار319.0ثانوية العهد الجديد المسائية للبنينادبيانس عالء محمد اكرم200696132021259035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار319.0اعدادية الميثاق للبنينادبيياسين علي حميد خليفه200697192021006036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار319.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيحسين فراس جاسم جرمط200698142021200052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار319.0اعدادية الخطيب للبنينادبيمحمد صباح كنون راضي200699122021034104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار319.0ثانوية الحبانية المسائيةادبيفهد صباح شالع محمد200700192021344011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار319.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبييونس احمد مايح دويج200701152021072251

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار319.0ثانوية ام البنين للبناتادبيفاطمه عمر محمد حسين200702132022080067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار319.0اعدادية الداخلية للبنينادبيعبد هللا فراس عبد اللطيف طه200703102021033024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار319.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتادبيضحى حسين يعقوب احمد200704162022255012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار319.0اعدادية الروافد للبناتادبيشهد عماد ثابت نعمان200705192022198025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار319.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيجمال عثمان محمد صالح200706102021024015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار319.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيعبد الهادي زهير هادي علي200707102021004018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار319.0ثانوية األمين للبنينادبيابو بكر سعد سويد جرن200708192021076002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار319.0ثانوية البصرة االهلية للبنينادبيمجتبى عالء عبود حسون200709162021132005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار319.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيمحمد بهاء محمد ابراهيم200710192021020037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار318.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيمحمد محروه مصحب نصيف200711212021272112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار318.0اعدادية التحرير للبناتادبيياسمين فالح جسام سبع200712212022136054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار318.0ثانوية غرناطة للبنينادبيقتيبه فاضل ابراهيم طه200713182021125023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار318.0اعدادية الكرامة للبناتادبيصفاء حقي اسماعيل عمران200714132022101056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار318.0ثانوية األمين للبنينادبيمحمد اسماعيل خلف ربيع200715192021076016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار318.0اعدادية الياقوت للبنينادبيرعد جبار سعد مردان200716272021038033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار318.0ثانوية فاطمة للبناتادبيدعاء محمد طه محمد200717212022105009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار318.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةادبيمحمد صالح ربيع عليوي200718192021010030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار318.0ثانوية عمر المختار للبنينادبيفيصل حافظ ابراهيم اذويب200719192021059020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار318.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعلي حسين جميل مال هللا200720272021016116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار318.0اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد وليد سلمان ابراهيم200721102021022095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار318.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيحسن علي زيد تركان200722212021226008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار318.0ثانوية الزهراوي للبنينادبياحمد رافع فريد جاسم200723182021110013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار318.0ثانوية ريحانة المصطفى للبناتادبيهبه رعد ناجي عوده200724102022141030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار318.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيسجاد محمد عبد هللا مالح200725142021174032
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار318.0اعدادية سراجق المختلطةادبيياسر يونس عبد الوهاب جليل200726212021248034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار318.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتادبياالء فائز احمد داود200727132022112006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار318.0ثانوية االهرام للبناتادبيسجى حسن فيصل حماد200728192022228012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار318.0ثانوية الخرطوم المختلطةادبينذير قادر جوامير محمود200729212021241018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار318.0اعدادية صاحب البراق للبنينادبيعمر عبد حميد فياض200730102021035027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار318.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيعلي حبيب كاظم محسن200731132021015038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار318.0ثانوية االنفال للبناتادبيشهد فرج حمد خلف200732192022226036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار317.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيعمر احمد صالح حمزه200733232021001054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار317.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتادبيرباب عادل محمد سوادي200734122022087023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار317.0ثانوية اليمن للبنينادبيمحمد عماد عبد ضاحي200735192021090018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار317.0اعدادية رقية للبناتادبيزهراء خالد حميد اسماعيل200736112022069020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار317.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيمنه هللا اياد عباس علوان200737142022071068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار317.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيمنتظر حيدر ابراهيم دوحي200738142021009067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار317.0ثانوية الخالدية المسائيةادبيعمر خميس عصفور حمد200739192021346042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار317.0اعدادية البتول للبناتادبيصفا علي جبار عزيز200740112022072071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار317.0ثانوية الوثبة للبنينادبيعلي ناجح ساجت خدام200741272021017059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار317.0اعدادية الروابط للبناتادبيايه عدنان عابر مناع200742192022229011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار317.0ثانوية التسامح للبناتادبيحسنه خضر حميد عبد الجبار200743192022221009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار317.0ثانوية ام البنين للبناتادبيبراء حازم قاسم عبد االمير200744132022080011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار317.0اعدادية كبيسة للبنينادبيمصطفى عمر رحيم محمد200745192021017014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار317.0الخارجياتادبيزينب مشتاق شاكر شبرم200746132022401093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار317.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيحوراء جواد كاظم شامخ200747112022095038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار317.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتادبيرسل جالل هاشم بازل200748122022096022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار317.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيسلطان يحيى احمد خلف200749192021020013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار316.0ثانوية حمرين للبنينادبياحمد نواف عبد الهادي صالح200750312021011002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار316.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيحسين سعد كاظم عباس200751232021001020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار316.0اعداية التضحية للبنينادبيمنتظر شهيد مرزوق ثاني200752162021053063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار316.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيسجاد احمد عطا سلمان200753212021059017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار316.0ثانوية االزدهار للبناتادبيمريم هشام عفات عوده200754192022154020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار316.0ثانوية الحيدري المختلطةادبيمحمد ياس جابر مذيري200755232021213005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار316.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيزينب علي عبد هللا محسن200756142022067073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار316.0اعدادية االسراء للبنينادبيعبد هللا عادل خضير احمد200757102021011029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار316.0ثانوية انطاكية للبناتادبيبتول علي حسن عبد200758212022112005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار316.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيأحمد نزار طاهر حسين200759132021007004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار316.0ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيحاتم عباس محمد رشيد200760212021261005
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار316.0اعدادية البتول للبناتادبيكوثر محمود خضير بداح200761112022072092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار316.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيدعاء حيدر احمد طعيس200762142022225012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار316.0ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيزين العابدين محمد نوري سعيد200763212021006016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار316.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيعباس واثق عبد الحسين محمد200764262021006040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار316.0اعدادية النجاح للبنينادبينور الدين محمد نصيف جاسم200765142021027137

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار316.0ثانوية االفكار للبناتادبيضحى هاشم ياسين محمود200766132022120018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار316.0اعدادية المثنى للبنينادبيعلي عامر عباس حمد200767102021022070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار315.0اعدادية الروافد للبنينادبيعبد الرحمن سعد فرحان حميد200768112021025028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار315.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنينادبيسيف محمد سعدون رشيد200769232021254036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار315.0اعدادية زهو العراق للبناتادبيهبه عالوي فرج كعيبر200770132022078041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار315.0اعدادية المركزية للبنينادبيعلي مرتضى كامل جميل200771212021004035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار315.0اعدادية االنوار المحمدية للبنينادبيصهيب بركات يونس علي200772192021072007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار315.0اعدادية حماة للبناتادبيزينه عادل صالح محمد200773112022084088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار315.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزهراء محمد حسن علوان200774122022100013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار315.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيوجدان حسن امين ابراهيم200775212022134061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار315.0اعدادية األوفياء للبنينادبيالحارث طه عبد هللا خلف200776192021078010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار315.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيقتيبه عبد الستار علي شاهين200777192021028029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار315.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيحنان حميد محمود علي200778212022294024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار315.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيامنيه عباس مخيبر شهاب200779212022097009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار315.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيعلي عامر محمد رميض200780212021272075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار315.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنينادبيمحمد كريم علي حزام200781142021203026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار315.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزهراء رائد عبد الكاظم علي200782232022087020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار315.0ثانوية حطين للبناتادبيساره حذيفه عراك عبد200783102022079010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار315.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيحمزه لعيبي عطيه كعيد200784262021201054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار315.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيعبد الجليل صالح محمود عذاب200785112021207029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار315.0اعدادية المحبة للبنينادبيحسين صفاء حسون عبود200786112021003007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار315.0اعدادية البتول للبناتادبيزينب خضير جدوع خضير200787112022072052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار314.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيمحمود صالح محمد فهيم ثابت200788192021342153

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار314.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيوسام حسين محيسن خضير200789112021033081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار314.0اعدادية العراقي للبنينادبيعبد هللا مصطفى كامل محمد200790102021005038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار314.0ثانوية برزاني المسائية للبنينادبيماهر مازن مولود محمود200791312021070069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار314.0ثانوية الشفق للبناتادبيرحمه خليل ابراهيم سليمان200792192022243012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار314.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمحمد حسين فاضل كريم فرج200793252021008148

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار314.0ثانوية المهتدي با المختلطةادبيعبد هللا جبار عبد فليح200794212021217012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار314.0اعدادية الياقوت للبنينادبياحمد عبد كاظم عطيه200795272021038010
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار314.0ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيعمار لؤي كامل علي200796132021251034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار314.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتادبيسارة امجد محمود جميل200797212022293013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار314.0اعدادية الروافد للبنينادبيعمر احمد حبيب جاسم200798112021025036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار314.0اعدادية الشعب للبناتادبيغسق فراس ستار علي200799132022098117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار314.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيزهراء نبيل محمد خواف200800152022080071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار314.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبينرجس حيدر اسماعيل بشارة200801132022105047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار314.0اعدادية اليمن للبنينادبيمحمد دريد نزار مصطفى200802102021016038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار314.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيمحمد شامل صالح اسعد200803192021109067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار313.0اعدادية االعظمية للبنينادبيخطاب عمار عمران عيسى200804132021001038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار313.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيهاجر حسين ضيدان شواي200805142022071073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار313.0اعدادية زنكورة للبنينادبياحمد عبيد صالح فياض200806192021032003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار313.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينبأ حيدر حميد احميد200807212022090028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار313.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبياحمد اياد سلمان داود200808142021009002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار313.0ثانوية البصرة االهلية للبنينادبيفرقان علي يوسف عبد الحسين200809162021132003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار313.0ثانوية االبتهال للبناتادبيتقوى حسين علي كايم200810222022166013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار312.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمنتظر ياسر طاهر حسن200811242021017082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار312.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيريام حميد لفته حريفش200812232022271063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار312.0ثانوية طرفة بن العبد للبنينادبيمصطفى حوم خلف علي200813212021075024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار312.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمؤمل علي شامل عبد السادة200814132021045076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار312.0الخارجيونادبيمحمد علي رياض حسين احمد200815232021400128

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار312.0اعدادية البتول للبناتادبينور الهدى رعد ياسين خضر200816112022072122

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار312.0اعدادية البطولة للبناتادبيابرار فليح حسن ميذاب200817102022110007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار312.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيامير احمد خلف سلطان200818212021043009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار312.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيحسن احمد مهدي عمران200819112021033019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار312.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيمارية ابراهيم محمد حمودي200820132022079041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار312.0ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيمصطفى صالح عبد الرحمن يوسف200821132021251044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار312.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيمالذ كريم علي حمادي200822132022079047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار312.0اعدادية االسود للبنينادبيسمير وسام علي جسام200823212021078006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار312.0اعدادية األوفياء للبنينادبيمصطفى محمد صالح مهدي200824192021078067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار312.0اعدادية ابن خلدون المختلطةادبيمحمود هيثم خضير محمد200825102021162022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار312.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيعبد الرحمن شاكر عبد عبد هللا200826102021200068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار311.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيبركات غيالن محمد بخيخ200827142021201041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار311.0ثانوية نوح للبنينادبياحمد رحمن حسين علي200828212021053002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار311.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيحسين صالح حسن راضي200829142021200048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار311.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيهاجر عيسى عبد هللا برتو200830112022076118
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار311.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيانمار صالح حسن مخلف200831112021181017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار311.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيرسول ياسر جاسم محمد200832112021033022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار311.0ثانوية الشجعان للبنينادبيحمزه عباس جليل عزيز200833262021176022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار311.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبييوسف حسن علي حسين200834212021049041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار311.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيحيدر كاظم ابراهيم مطر200835272021049053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار311.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبياحمد خالد كاتب نده200836102021205008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار311.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيعبد هللا حقي اسماعيل سلوم200837212021042021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار311.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيحبيب علي حسين علوان200838112021053032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار311.0ثانوية الفارابي للبنينادبيفاضل حسن وحيد حسن200839212021026045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار311.0ثانوية الصفاء للبنينادبيمحمد قاسم طعمه درباش200840142021167040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار311.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب طارق خماس جعفر200841152022045056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار311.0ثانوية البدور للبناتادبيهبه حميد عبود جاسم200842192022256021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار311.0ثانوية الرياحين للبناتادبيتبارك احمد مخلف مطلك200843192022186004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار311.0اعدادية العرفان للبنينادبيخبيب مؤيد ناصر حسين200844192021029009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار311.0ثانوية الخالد االهلية للبنينادبيمصطفى محمد حمد ربيع200845192021110018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار311.0اعدادية المتنبي للبنينادبيايمن عبد العباس علي حسين200846162021006011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار311.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبييوسف ابراهيم عبد مهدي200847192021026035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار310.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبياحمد انور احمد كريم200848112021189008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار310.0اعدادية النهضة للبناتادبيزهراء سعد خضير خلف200849192022191033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار310.0اعدادية حمدان للبنينادبياحمد قاسم محمد حبيب200850162021046003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار310.0ثانوية عتبة للبناتادبيدعاء رياض حسين سعدون200851212022167006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار310.0اعدادية الشموخ للبنينادبيسعد مجيد محمد سعد200852192021053020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار310.0اعدادية المشروع للبنينادبييوسف ستار شاكر كزار200853232021010066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار310.0ثانوية ابن البيطار للبنينادبيزيد منصور محمد حسون200854232021163016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار310.0اعدادية الثورة للبنينادبيعلي قيس علي دخان200855232021003049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار310.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبياحمد علي محمد عباس200856102021205016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار310.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعمر وسام اسماعيل خليل200857212021081045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار310.0اعدادية بابل للبناتادبيزهراء عبد الكريم توفيق عبد اللطيف200858212022141013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار309.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيسجى جمال محمد فالح200859142022099047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار309.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيمحمد عباس عبد عبود200860232021253130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار309.0ثانوية المنصور االهلية للبناتادبيطيبه فيصل غازي عباس200861112022125002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار309.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيرشا عصام جاسم محمد200862162022236019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار309.0ثانوية دجلة للبناتادبيايه عامر علي ابراهيم200863102022095014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار309.0ثانوية البغدادي المسائية للبنينادبيمصطفى عوده شهاب احمد200864192021359039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار309.0ثانوية العزة للبناتادبيملكوت علي عبد هللا هويدي200865112022060027
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار309.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيفهد هادي باهيزه جميل200866102021015064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار309.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيمريم شاكر مصطفى نجم200867112022087022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار308.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيعمر محمد جاسم عوده200868112021203166

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار308.0ثانوية األمين للبنينادبيعلي عدنان عبد ضيدان200869192021076013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار308.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمصطفى هاشم محمد محسن200870112021180165

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار308.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيكريم رياض محمد عرد200871112021164008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار308.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيرغد عمار فاضل نوري200872112022077017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار308.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيمهند محمد ابراهيم العبد200873192021109084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار308.0ثانوية المجمع المسائي للبنينادبيعمر سلمان حمادي جاسم200874192021347131

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار308.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيضحى محمد جمعه عوض200875262022108022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار308.0اعدادية االعظمية للبناتادبيزهراء محمود اموري محمود200876132022073059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار307.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيمريم ياسين خضير عباس200877112022075042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار467.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعيسى محمد سعيد عواد عبد الحميد200878192041004044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار383.0ثانوية االنتفاضة للبناتاحيائيايه جمعة احمد عيد200879192042240010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار374.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيمنى احمد جميل احمد200880192042198074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار372.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيرسل فارس سامي اسود200881192042369140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار369.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيرسل فواز كردي شارع200882192042189065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار369.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيامنه ذياب فارس مبارك200883192042370022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار368.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتاحيائيرجاء عامر سليمان عكله200884192042152015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار368.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيثريا اياد وادي جبير200885192042160028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار366.0ثانوية قريش للبناتاحيائييقين ناجي كريم محمد200886192042158097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار364.0ثانوية راوة للبناتاحيائيطيبه اسامه صادق حماد200887192042145034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار364.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيمسلم عقيل هايس عبدالغفور200888192041343220

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار363.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيفاطمة قاسم محميد حسن200889192042369289

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار363.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيهند سامي حامد خلف200890192042157082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0ثانوية المعالي للبناتاحيائينور خالد ابراهيم مصلح200891192042157077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0اعدادية االمل للبناتاحيائيفاطمه حماد دحام مسرهد200892192042195088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0ثانوية عنه المسائية للبنيناحيائيعلي قحطان عبد الكريم يوسف200893192041366011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيغفران ممدوح اسماعيل دلف200894192042185059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0ثانوية الكرمة المسائية للبنيناحيائيعبدالرحمن جاسم محمد صلبي200895192041350059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار358.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيمريم عيسى اسماعيل فياض200896192042270040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار357.0ثانوية الرمادي للبناتاحيائينور محمد دلف اسماعيل200897192042164029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار357.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيدعاء فؤاد عواد هالل200898192042370075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار357.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيعبدالقادر عبد محمود عزيز200899192041343115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار356.0اعدادية هيت للبنيناحيائيمحمد شامل محمود صبار200900192041014099
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار355.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيناهده عبدالعزيز نجم عبد200901192042369350

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار355.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيمصطفى محمد خلف عويد200902192041029051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار354.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيوفاء عبدالمنعم جابر حامد200903192042246122

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار353.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيمريم قحطان كامل داود200904192042234052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار353.0ثانوية التسامح للبناتاحيائيمنى هتيمي جديع عريان200905192042221025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار352.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيغسق عبدالمنعم اسماعيل رحيم200906192042267020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار351.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيسماهر حاتم عبيد فرحان200907192042383108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار351.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيشيرين خليل خليفة علي200908192042371069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار350.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيجنان محمد سالم سرحان200909192042166017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار349.0ثانوية االفنان للبناتاحيائيسجى عبد محمود ابراهيم200910192042242015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار348.0ثانوية السويس للبناتاحيائياخالص فتيخان محمد ياسين200911192042261002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار348.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيياس خضير حمود اسماعيل200912192041009348

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار348.0ثانوية منارة عنه للبناتاحيائيشهد ظافر كرم عبدعلي200913192042247019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار348.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيمينا خضير خليل فارس200914192042157067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار348.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيهديل حماد نواف محمد200915192042370268

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار348.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتاحيائيريام هالل محمد فيصل200916192042202025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار347.0ثانوية قطر الندى للبناتاحيائيقدس فالح حميد محمد200917192042169015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار347.0ثانوية االندلس للبنيناحيائيوليد حامد حمادي جاسم200918192041096017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار346.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيهدى مهند ابراهيم صباح200919192042246116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار345.0ثانوية المعرفة االهلية المسائية للبناتاحيائيزينب عبد الرحمن عبد هللا محمد200920192042372008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار345.0ثانوية قريش للبناتاحيائييقين عبد اللطيف عبد الحميد عبد اللطيف200921192042158096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار342.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيرسل صالح علي عبد200922192042185027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار341.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائياروى مثنى اسماعيل تركي200923192042185007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار341.0ثانوية عنه الشرقية للبناتاحيائيمريم صفاء احمد موسى200924192042201023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار341.0ثانوية المعتصم المسائية للبنيناحيائيعبدالصمد ابراهيم حمد خلف200925192041352007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناحيائيطه عصام طه لطيف200926192041337052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيسرى مؤيد خليفة احمد200927192042229056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0ثانوية القائم المسائية للبناتاحيائيضحى خليف يوسف شاكر200928192042371076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0ثانوية الحبانية للبناتاحيائيصفا حامد منصور علوان200929192042187015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار339.0ثانوية العهد الجديد للبناتاحيائيفداء صباح ابراهيم علي200930192042258023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار339.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيرانيا ثامر محمد مجبل200931192042370081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار338.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيسجى اياد عبدالواحد محمد200932192042370131

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار338.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيشهد اسماعيل عبد ملحم200933192042186043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار338.0ثانوية قبة الصخرة للبناتاحيائيحنين سعد حميد كاظم200934192042180004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار337.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيرحمه صائب فليح حسن200935192042383072
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار337.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيزينب خلف صالح علي200936192042186032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار336.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيرنا نعمه علي جاسم200937192042191055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار336.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيشهد احمد خميس صالح200938192042369219

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار335.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيحيدر محي الدين سعيد عواد200939192041341054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار335.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيهدى احمد شهاب احمد200940192042193130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار335.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيزينة صفوك كاظم مطلك200941192042234018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار335.0ثانوية السنابل المختلطةاحيائيمصطفى حماد جنجت سمران200942192041284016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار334.0ثانوية قريش للبناتاحيائيمالك نوري محمود ابراهيم200943192042158076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار334.0اعدادية النهضة للبناتاحيائيمريم خالد اسماعيل عطيه200944192042191115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار333.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيايه محمد غازي حاجم200945192042370041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار333.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنيناحيائيحارث مرضي سالم صايل200946192041060009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار332.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيرواء عبد هالل عاصي200947192042369163

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار332.0اعدادية اسماء للبناتاحيائياندلس مصطفى عبد الملك طاهر200948182042242014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار331.0اعدادية الحقالنية للبناتاحيائيامنيه بشار خالد رشيد200949192042178010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار330.0اعدادية هيت للبناتاحيائيشهد فاروق فياض بديوي200950192042196064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0ثانوية الهدى المسائية للبنيناحيائيمحمد عدنان جبير عبد200951192041337120

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0اعدادية جنين للبناتاحيائيمروة لفته عبد عودة200952192042149068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيوالء وليد رشيد صالح200953192042369433

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار327.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيزينب جاسم مضعن مخلف200954192042369175

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار326.0ثانوية التسامح للبناتاحيائياية فياض سويد محمد200955192042221007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار324.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيبشرى عبد عباس محمد200956192042369078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيمحمد حسين محمد صالح200957192041010042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0اعدادية سبل النجاح االهليةاحيائيمصطفى جاسم لفته عرنوص200958262041059094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار323.0ثانوية الحرية للبناتاحيائيهاله حسين عالوي حمود200959192042192042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار322.0ثانوية الصديق للبناتاحيائيفاطمه محمود مجباس صالح200960192042230008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار321.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيقبس نصر عبد صالح200961192042229080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار320.0اعدادية الفارس العربي للبنيناحيائياسامه رائد خميس إسماعيل200962192041013006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار320.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيشكران غانم عبد وحل200963192042369217

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار319.0اعدادية الشموخ للبنيناحيائيحارث انور رافع عبد200964192041053010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار318.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيفاطمه محمد دلف حسن200965192042188113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار316.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيفاطمه فالح علي ريحان200966192042189152

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار315.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيخليل زيدان رجا فياض200967192041302001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار315.0اعدادية القائم للبناتاحيائيمجد جاسم محمد علي200968192042146069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار315.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيغصون عواد جارهللا عباس200969192042397019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار314.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمصطفى احمد محمد شفيق200970192041071063
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار313.0ثانوية الحبانية للبنيناحيائيعبد الرحمن حاتم الحج صايل200971192041046020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار313.0اعدادية القائم للبناتاحيائياسراء سومر عبد الرزاق حمود200972192042146008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار313.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيهدى عبدالجبار ناصر حسين200973192042369411

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار312.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنيناحيائيسعد محمد خليل ابراهيم200974192041343084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار306.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيرحاب محمود حماد عبد200975192042204020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار305.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتاحيائيغفران ناجي كريم محمد200976192042370187

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار303.0ثانوية الزهرة البيضاء للبناتاحيائيسجى صباح خلف احمد200977192042270029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار444.0اعدادية نبوخذ نصر للبنينتطبيقيعدنان قحطان حمودي حسون200978112051016083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار367.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيمصطفى ظافر نوري محيسن200979192051070073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين حامد دعوك200980192051356043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار355.0ثانوية الصديق للبناتتطبيقيرفعه عالء احمد شهاب200981312052052005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار354.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقيأمنه حميد شحاذه حميد200982192052197002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار354.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيعلي ماجد تركي عطا هللا200983192051070047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار354.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيصبا محمد عبدهللا خلف200984192052167006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار352.0اعدادية العدل للبنينتطبيقيطارق زياد خلف صايل200985192051018011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار352.0ثانوية بروانة للبناتتطبيقينور سعد عايد داود200986192052151023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار351.0اعدادية الراية المسائيةتطبيقيعقيل ناجي كريم محمد200987192051341061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار349.0ثانوية حسان بن ثابت للبناتتطبيقيشروق صفاء صبار عبد200988192052202020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار348.0اعدادية البطولة للبناتتطبيقيضحى خلف محمود خلف200989102052110060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار347.0اعدادية الفارس العربي للبنينتطبيقياحمد هيثم علي عباس200990192051013008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار346.0اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيمحمد راتب حميد حسين200991192051017022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار346.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيسمير مثنى عبد الكاظم عبد الحسن200992222051035031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار345.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيسجى خالد حميدي عداي200993192052178019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار345.0اعداديه الرطبه المركزيه للبناتتطبيقيرقيه محمد عياده عثمان200994192052152006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار344.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيمصطفى فيصل سعيد عبد هللا200995192051070074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار341.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعبيدة باسم حميد فنوص200996192051043022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار341.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيمحمود ريكان رشيد عبود200997192051040040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار340.0ثانوية االندلس للبنينتطبيقيبالل رافع خميس خليفه200998192051096011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار339.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينتطبيقيحسن صائب فليح حسن200999192051343041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار339.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمحمد قاسم ياس رمضان201000272051013129

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار338.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيانمار حارث عبد المجيد عبد الحميد201001192051070010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار332.0ثانوية جيا المسائية للبنينتطبيقيمؤيد ناجي عراك عرموش201002322051060023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار330.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيمنار كاظم عبد عليخ201003222052103049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار328.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيغيث نافع فرحان حسين201004102051020166

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار326.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيهند رياض يوسف إبراهيم201005112052067064
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار318.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيقصي جمعه احمد عبد الفتاح201006192051020070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار316.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمنتظر جاسم خضير حسين201007102051022070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار315.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيمحمد خالد عبد هللا اسماعيل201008102051020178

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار314.0اعدادية ابي غريب للبنينتطبيقيعبد هللا عكاب احمد صبار201009102051024014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار314.0ثانوية االمل للبنينتطبيقيوضاح نوري برجس حميد201010312051004023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار313.0ثانوية زرقاء اليمامة للبناتتطبيقيشروق عماد رحيم فياض201011192052167004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار312.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتتطبيقيطيبه باسم محمد صالح201012192052189021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار311.0اعدادية كبيسة للبنينتطبيقيسيف الدين مصعب عواد مطلك201013192051017011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار308.0اعدادية هيت للبنينتطبيقيوهب غسان حمودي سعود201014192051014112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار307.0اعدادية المأمون للبنينتطبيقياكرم انور سعدون فوزي201015102051006006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار306.0ثانوية ابن االثير للبناتتطبيقيمنتهى احمد سالم فدعم201016192052131022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة488.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيصابرين جعفر رشيد احمد201017212022137020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة396.0ثانوية العدنانية للبناتادبيوفاء صالح فرحان فليح201018212022094055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة396.0ثانوية االمال للبناتادبيزينب حسين علي حسن201019212022153024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة393.0ثانوية البوادي المختلطةادبيمريم خليل عليان جاسم201020212022216004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة393.0ثانوية السياب للبناتادبيتبارك احمد نعيم مفتن201021102022077006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة392.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيعبد الملك فاضل صالح علوان201022212021263013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة391.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيرقية نعمة عباس خزعل201023212022121020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة391.0اعدادية الخيزران للبناتادبيفاطمه اسماعيل خليل حمزه201024212022147046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة390.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبينور رعد مخلف كريم201025212022097078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة390.0ثانوية المروة للبناتادبيزينب ثامر ناصر حسين201026212022158017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة388.0اعدادية البسالة للبناتادبيزهراء ياس خضر عذاب201027132022092036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة388.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيسها عبد هللا مراد حسين201028212022097051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة388.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيعباس علي محمد قنه201029212021001032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة388.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيمالك حميد جاسم حسين201030212022160031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة386.0ثانوية الصديقة للبناتادبيقدس محمد شوكت عليوي201031212022181027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة385.0ثانوية اليرموك للبناتادبيسراب رحيم حسين خانه201032212022125018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة385.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمسلم عقيل جاسم محمد201033212021001059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة385.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيعلي حسين مصلح ناصر201034212021237017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة385.0ثانوية الفضائل المسائية للبنينادبياحمد حسين عبد هللا غايب201035212021275003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة384.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيعلي حسين علي عباس201036212021059031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة383.0الخارجيونادبيامير فالح حسن عبدعلي201037212021400019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة383.0ثانوية االمال للبناتادبياعراف سالم عبدالكريم احمد201038212022153006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة381.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيكرار هزبر حميد خضير201039212021272093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة380.0اعدادية الرواد للبنينادبيعلي محمد حسين منصور201040212021077103
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة380.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيموفق محمد محمود حسين201041212021065086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة379.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيزهراء زيد خلف نصيف201042212022121023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة379.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعبد هللا نجم عبد خلف201043212021065047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة379.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيمريم لؤي عبد هللا عبد القادر201044212022097071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة379.0اعدادية الوجيهية للبنينادبيعلي خالد ابراهيم احمد201045212021030025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة379.0ثانوية لكش للبناتادبيرحمه طه ياسين حسن201046212022149007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة379.0اعدادية التحرير للبناتادبياماني محمود احمد علوان201047212022136006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة377.0ثانوية التوحيد المختلطةادبيعذراء علي كرجي عبد201048212022232010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة377.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبياستبرق يعكوب حسين علي201049212022100001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة376.0ثانوية التفوق المسائية للبنينادبيحسن خميس مرشد شلفاط201050212021271006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة375.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيايالف علي كاظم محمد201051212022133008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة375.0اعدادية المركزية للبنينادبيفرقان صدام فاضل عباس201052212021004038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة375.0ثانوية المغيرة للبنينادبياحمد باسم خليل ابراهيم201053212021051001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة374.0اعدادية الزهراء للبناتادبيضحى زيد خلف صالح201054212022138030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة374.0ثانوية القوارير للبناتادبيصابرين صافي عطا هللا جاسم201055212022150032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة374.0ثانوية عائشة للبناتادبينورة محمد عدنان خضير201056212022101043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة374.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيتبارك حكيم محمود عبد201057212022294022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة374.0الخارجياتادبيفاطمه عدنان هاشم صادق201058212022401073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة373.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيشهد محمود شكر ابراهيم201059212022121034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة373.0ثانوية االمال للبناتادبيآيه خالد خليل ابراهيم201060212022153001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة372.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيدعاء مجيد رشيد حسين201061212022099024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة372.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبييقين خليل إبراهيم علي201062212022151051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة372.0ثانوية المدائن المختلطةادبيزينب حميد كاظم علي201063212022227010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة372.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيضحى حسن علي ياسين201064212022097056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة371.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبينبأ محمود طعمه هادي201065212022160034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة371.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيسهير خالد داود سلمان201066212022294046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة371.0ثانوية المروة للبناتادبيساره حميد شهاب احمد201067212022158019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة371.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمة حاتم عبد الحسن محمد201068212022090020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة371.0اعدادية الحجرات للبناتادبيجمانه جعفر حسين جواد201069212022109007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة370.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبياحمد سمير عطوان عيدان201070212021237001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة370.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبيرقيه مسلم حسين علي201071212022292016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة370.0اعدادية التحرير للبناتادبياسيا حامد زيدان خلف201072212022136003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة370.0ثانوية كرميان للبناتادبياسراء مرعي علي حسين201073322022020001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة370.0ثانوية الصديقة للبناتادبيحنين منعم عبد يوسف201074212022181012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة369.0ثانوية التوحيد المختلطةادبيفاطمة راسم حسن حسين201075212022232011
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة369.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبينورا محمد حسن محمد201076212022100048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة369.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيعبد الباسط محمد جاسم عبد الهادي201077212021016007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة369.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيسيف هللا علي حسن موسى201078212021059019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة369.0ثانوية الثمرات للبناتادبيياسمين هاشم عواد كاظم201079212022169052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة368.0ثانوية طه حسين المختلطةادبيعبير اسماعيل كريم احمد201080212022351009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة368.0ثانوية االمامة للبنينادبيعلي حسين خزعل عباس201081212021083023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة368.0ثانوية جمانة للبناتادبيرانيا رعد عدنان علي201082212022095010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة368.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيحنين علي حسن علي201083212022121013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة367.0ثانوية االمال للبناتادبيشهد خالد علي غايب201084212022153035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة367.0ثانوية الروابي للبناتادبيطيبة هادي ابراهيم خليل201085212022146040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة367.0اعدادية المقدادية للبناتادبيزينه مهند عبد الرزاق حسيب201086212022140051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة366.0ثانوية عائشة للبناتادبيأمنة حسين كريم هندي201087212022101002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة366.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيتبارك تحسين علوان ابراهيم201088212022097020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة366.0اعدادية النبوة للبناتادبيفرح ليث محمود علوان201089212022145046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة366.0ثانوية اوراس للبناتادبيشهد حسين سلمان عباس201090212022130019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة366.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيليث عالء نصيف جاسم201091212021081048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة366.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبياحمد عبد الرحمن كاظم حسين201092212021038006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة365.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيعذراء قحطان مكي علي201093212022102018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة365.0ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيهبه مقداد عبد كواد201094212022259007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة365.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيابتسام طارق حبيب توفيق201095212022097001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة365.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبياية سلمان حسب هللا صالح201096212022121006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة365.0اعدادية المقدادية للبناتادبيحنين حسين كريم عباس201097212022140026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة365.0اعدادية المعارف للبنينادبياحمد وليد حازم فاضل201098212021005002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة365.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيضرغام بشار محمد ناصر201099212021237008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة365.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيمؤتمن فؤاد شهاب احمد201100212021031023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة365.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد ياسين جاسم احمد201101212021014075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة365.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتادبيزهراء كريم عبد كاظم201102212022293010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة365.0اعدادية تماضر للبناتادبياسراء حميد عبود عزيز201103212022091003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة364.0ثانوية االمال للبناتادبيساره علي عبدهللا حسين201104212022153027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة364.0ثانوية االغراس للبناتادبيزينب جواد سلمان سليم201105212022188009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة364.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيهبه حامد شدهان ابراهيم201106212022226043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة364.0ثانوية الزهور للبناتادبيطيبه قحطان احمد عباس201107212022113020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة364.0اعدادية المقدادية للبناتادبيمريم غسان سامي رشيد201108212022140084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة364.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيعلي جريان ضاري نصيف201109212021272069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة363.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيسجى كاظم طعمه هادي201110212022160023
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة363.0ثانوية العمرانية المختلطةادبيايسر قاسم محمد فدعم201111212021230005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة363.0ثانوية عائشة للبناتادبيعبير خالد صالح عواد201112212022101034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة363.0ثانوية فاطمة للبناتادبينور الهدى جاسم محمد هالل201113212022105028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة363.0ثانوية فاطمة للبناتادبيسجى عبد المناف احمد حسين201114212022105019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة363.0ثانوية عائشة للبناتادبيمنار ستار خضير وادي201115212022101039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة363.0اعدادية زينب للبناتادبيزهراء تحسين حسين مطر201116142022110063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة363.0ثانوية قزانية للبناتادبيجوان وحيد انعام غالم201117212022104006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة363.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيبتول حقي عبدكه شريف201118212022160008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة362.0ثانوية سامراء للبنينادبيحسن احمد دايح حسين201119142021031011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة362.0ثانوية االمامة للبنينادبيحسين علي محمد سلطان201120212021083012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة362.0اعدادية بابل للبناتادبيدعاء عادل حسن ديمي201121212022141009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة361.0اعدادية البينات للبناتادبيفاطمه عباس فرحان عبد اللطيف201122212022116022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة361.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيتبارك سامي ودود علي201123212022097022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة361.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبياية صالح مهدي سعيد201124212022155017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة361.0ثانوية النجباء المختلطةادبيسارة محمد خلف عواد201125212022253007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة361.0اعدادية المنتهى للبناتادبيبراء عادل رشيد حميد201126212022103010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة361.0اعدادية الرواد للبنينادبيعلي لؤي عبد هللا جاسم201127212021077101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة361.0اعدادية اسد هللا للبنينادبياحمد شهاب عبدالستار احمد201128212021017002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة361.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيحسين احمد حسين علي201129212021244005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة361.0ثانوية الوفاق للبناتادبيورود عباس غيدان فيحان201130122022103057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة361.0ثانوية الزهور للبناتادبيسبأ مكي صادق محمد201131212022113016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة361.0ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيزينب عقيل علي عبد201132212022166011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة361.0اعدادية الخيزران للبناتادبيفرح عباس عبد هللا محمد201133212022147049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة361.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيجمانة قاسم كريم محمد201134212022155027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة361.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيسحر حامد عبد الكريم حسين201135212022202004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة361.0ثانوية جمانة للبناتادبينهله علي نومان عبد201136212022095032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة361.0ثانوية االحسان المختلطةادبيتبارك عباس علي جواد201137212022265003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة361.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيفاطمه حازم ابراهيم جاسم201138212022165026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة361.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيفاطمة أحمد صبري خضير201139212022291040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة360.0ثانوية الخلود للبناتادبيرقيه عباس مهدي عبد الحسن201140212022164008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة360.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيمريم حسين عارف عبدال201141212022102026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة360.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيمالك صكبان كريم بربوتي201142212021273051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة360.0ثانوية الطائف للبناتادبيأيه علي حسين حسن201143212022159003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة360.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيرفل سعد ياسين صالح201144212022187008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة360.0ثانوية دمشق للبنينادبيمجتبى مؤيد حميد جرمط201145212021048021

صفحة ٥٧٤٧ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة360.0ثانوية االمال للبناتادبيعذراء عمار احمد محمد201146212022153041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة360.0ثانوية الذاريات للبناتادبيزينب عبد الكريم محمد خضير201147212022180016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة360.0ثانوية الزهور للبناتادبيزينب عباس فاضل محمد علي201148212022113015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة360.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيرعد ماهر تحسين حمود201149212021049012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة359.0ثانوية الحاتمية للبنينادبييوسف خضير عباس حاتم201150182021301028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة359.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيزهراء فاضل شهاب احمد201151212022151026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة359.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيختام عادل اسماعيل حسين201152212022170009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة359.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبيصالح علي صالح خضير201153212021024018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة359.0ثانوية طرفة بن العبد للبنينادبيحسين عبد الكريم مصطفى محمد201154212021075007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة359.0اعدادية الزهراء للبناتادبيندى فاضل خضير عباس201155212022138042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة359.0ثانوية الفتاة للبناتادبيسيناء رحيم حسون احمد201156212022175013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة359.0اعدادية القدر للبنينادبيايمن محي خلف عياش201157212021089002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة359.0ثانوية الفضائل المسائية للبنينادبيحسن هادي علي حسين201158212021275020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة359.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمصطفى طالل حاتم توفيق201159212021010065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة359.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيتبارك احمد علي حسين201160212022134017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة359.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعمر عارف حاتم توفيق201161212021010042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة359.0ثانوية النسائم المختلطةادبيرقية علي حسين ناصر201162212022254003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة359.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمصطفى مجيد عبد هللا احمد201163212021049036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة359.0ثانوية العدنانية للبناتادبيايالف جليل اسماعيل علي201164212022094005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة359.0اعدادية طوبى للبنينادبيادهم كريم مهدي صالح201165212021087015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة359.0ثانوية الخنساء للبناتادبيهدى سعد رضا ناصر201166212022117027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة359.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيزينب احمد حامد جمعه201167142022067071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة359.0اعدادية المتنبي المختلطةادبينور الدين رائد عابد مجيد201168212021226040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيآيه عادل كاكه علي علي201169212022179002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد علي طالب هادي201170212021077148

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبينمر زيد متعب عبد هللا201171212021014089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0اعدادية البينات للبناتادبينور الهدى علي حميد اسماعيل201172212022116029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0ثانوية لكش للبناتادبيمروه محمد فاضل عزيز201173212022149025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0اعدادية المركزية للبنينادبيعلي خالد صبري احمد201174212021004030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0ثانوية االمال للبناتادبيغفران اياد صبري علي201175212022153043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيحسين خالد محمد مرير201176212021278032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0اعدادية ديالى للبنينادبياحمد اسماعيل محبوب عزيز201177212021012003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0ثانوية جمانة للبناتادبيغاده محمد حازم بيكان201178212022095020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0ثانوية الواحة المختلطةادبيمريم حسن محمد ابراهيم201179212022215009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيطه سرمد عبد حبش201180212021272055
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبينجوى عامر عبد الحسن عويد201181212022099075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0ثانوية االمال للبناتادبيرهام محمد عبدهللا حسين201182212022153018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيمحمد ثامر مصطاف محمد201183212021017038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيايه احمد كاظم جزعول201184212022107010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيماجده محمد عبد االمير مصلح201185212022155083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0اعدادية الشموخ للبنينادبيرسول عبد المنعم عايش حسين201186192021053016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0اعدادية مندلي للبنينادبيياسر عمار عادل خورشيد201187212021034052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0اعدادية طوبى للبنينادبيوسام جاسم محمد صالح201188212021087063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0ثانوية الوطن للبنينادبياحمد جاسم داود سلمان201189212021079001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0اعدادية القدر للبنينادبيعلي مطشر عليوي برغوث201190212021089039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيليث علي اسماعيل جدوع201191212021052035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0ثانوية ابن الفارض للبنينادبياحمد قاسم محمد حسن201192212021015002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0ثانوية عتبة للبناتادبيزينب هامل جميل سادر201193212022167009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيضحى حميد حسين عبد201194212022228017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيفاطمة ناصر عباس فاضل201195182022159022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0ثانوية بني شيبان المختلطةادبيضرغام حسن عبد الهادي حسن201196212021224006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعلي رحمان خضير عباس201197212021038079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0ثانوية لكش للبناتادبيرقيه حسن عباس محمد201198212022149009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0اعدادية القدس للبناتادبيطيبه عباس مزهر عباس201199212022110029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيشالل مهدي رغيف جاسم201200212021273029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0اعدادية سراجق المختلطةادبيسجاد عادل فرحان احمد201201212021248014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيزينب علي حسين ناصر201202212022134030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0اعدادية بني سعد للبنينادبياحمد هاشم مسرهد سلمان201203212021008001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0ثانوية النظامية المختلطةادبيهزاع كاظم هادي عباس201204212021206016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0ثانوية الطف المختلطةادبيشيماء عبد خضير عباس201205212022242002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيجاسم محمد عبد الحسين محمد201206212021273005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0الخارجيونادبيمصطفى سعيد خالد احمد201207212021400113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0اعدادية تماضر للبناتادبيسحر كامل صالح بندر201208212022091043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0ثانوية ام القرى للبناتادبيفاطمه محمد عبد الكريم احمد201209212022127020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيسيف روكان عدنان حاتم201210212021063019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيمنتهى حسين رجاء عبيد201211212022121046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0ثانوية دمشق للبنينادبيمحمد بشار احمد ابراهيم201212212021048023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0اعدادية بني سعد للبنينادبيعلي احمد خليف عبد201213212021008018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيخديجه ماجد كتاب محمد201214182022159008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعبدهللا ثائر محسن مشكور201215212021010032
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0ثانوية الزهور للبناتادبيزهراء رافع نوري حميد201216212022113007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبينجم الدين حسين عبد هللا غايب201217212021272135

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0ثانوية العدنانية للبناتادبيمعراج جميل حنش سلومي201218212022094038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0ثانوية المغيرة للبنينادبيسليمان داود علي اسماعيل201219212021051016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة356.0اعدادية النبوة للبناتادبيحسناء محمد فاضل عباس201220212022145010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة356.0اعدادية الرواد للبنينادبيعلي رافد نعيم حمودي201221212021077092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة356.0ثانوية الوطن للبنينادبيحيدر علي مهدي حميد201222212021079011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة356.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيفاطمه علوان عزيز عبد201223212022097065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة356.0اعدادية المقدادية للبناتادبيزهراء ابراهيم عبد لطيف201224212022140041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة356.0اعدادية المقدادية للبناتادبيوئام غضبان اسماعيل حسن201225212022140101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة356.0اعدادية القرطبي للبنينادبيعلي خزعل صالح مهدي201226212021054037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة356.0ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيعمر نعمان علوان حسين201227212021261009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة356.0اعدادية ديالى للبنينادبيمحمد نعمان علي حسين201228212021012082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة356.0اعدادية المعارف للبنينادبيمصطفى زياد طارق سليمان201229212021005044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة356.0اعدادية الوالء المختلطهادبياحمد غانم ناجي جياد201230212021236002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة356.0ثانوية الحسن بن علي للبنينادبيعبد هللا واثق عبد الواحد سلمان201231212021006021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة356.0ثانوية الغيث المختلطةادبيحيدر اركان عزيز احمد201232212021247005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة356.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيتبارك كوثر لطيف حسن201233212022099020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة356.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيحمزه حسين جواد حسين201234212021278039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة356.0ثانوية البوادي المختلطةادبيامجد محمد محسن صالح201235212021216003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة356.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيرائد احمد محمد ولي201236212021273021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة356.0ثانوية بني شيبان المختلطةادبيجعفر صبحي حسب هللا حميد201237212021224003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة356.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيوليد خالد عبد الكريم صالح201238212021010074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة356.0اعدادية ديالى للبنينادبياحمد ابراهيم احمد عبد هللا201239212021012002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0اعدادية المركزية للبنينادبيعلي لؤي طارق عبعوب201240212021004034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمحمد نصير سلمان عزيز201241212021278124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيزينب كريم عواد سلطان201242212022244005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0اعدادية كنعان للبنينادبيحسين قيس عباس محمود201243212021013010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0ثانوية الجبل للبنينادبيحسن علوان فليح حسن201244212021036004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0ثانوية عائشة للبناتادبيهيام طه محمد سلمان201245212022101045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبياحمد سالم حسن جار هللا201246212021065008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيحسين رياض عبد السالم ابراهيم201247212021049008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0ثانوية الحداثة للبناتادبيزبيدة روكان صباح محجوب201248212022115015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0ثانوية اليرموك للبناتادبيأستبرق ولي شاكر محمد201249212022125002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0ثانوية الروابي للبناتادبياالء عادل عبد الجبار صفاء الدين201250212022146009
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0اعدادية ديالى للبنينادبيحسين علي حسب هللا عبد201251212021012028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0اعدادية المقدادية للبناتادبيزينب علي احمد عباس201252212022140048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبيحسن هادي محمد درعي201253212021024007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0ثانوية القلعه للبنينادبيياسر خالد جمال احمد201254212021040031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0ثانوية الوطن للبنينادبيعلي حامد مهدي حسن201255212021079025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيحسين محمد جاسم محمد201256212021001019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0ثانوية الدستور المختلطةادبيحارث فراس عبد المجيد رشيد201257212021219002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0ثانوية العدنانية للبناتادبيغفران فاضل فرحان خلف201258212022094034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيهاجر محمد عبد الواحد حسين201259212022098046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0ثانوية الغيث المختلطةادبيدعاء قيس احمد مجيد201260212022247005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمحمد عبدالرحمن حسين جمعه201261212021010054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيكرار عبد هالل سلطان201262212021038096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0اعدادية طوبى للبنينادبياحمد رافع علي حسين201263212021087007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتادبينبراس حسين علي حسين201264212022293029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيدعاء مفيد احمد زيدان201265212022233002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0ثانوية انطاكية للبناتادبيامل نعيم خليل ابراهيم201266212022112003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0اعدادية الوجيهية للبنينادبياياد باسم غفور ابراهيم201267212021030004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0اعدادية تماضر للبناتادبيتبارك عبد الجبار ردام كيطان201268212022091012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0اعدادية الخيزران للبناتادبيماريه عامر مجيد حميد201269212022147055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0اعدادية الوجيهية للبنينادبيقاسم بالسم بريسم خليل201270212021030032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيمصطفى مزهر محمد صالح201271212021017045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0ثانوية الحداثة للبناتادبيريم مشتاق حيال محمد201272212022115014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0ثانوية االقتدار للبناتادبيهاجر ناجي عبود عباس201273212022119029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0ثانوية النهروان المختلطةادبياسماء رحيم داود سلمان201274212022213001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية الفارابي للبنينادبيباقر عباس كاظم جواد201275212021026008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية الوطن للبنينادبيندوان محمد محسن علوان201276212021079048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0اعدادية الرواد للبنينادبيكاظم مقبل خليفه كاظم201277212021077119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيرامي غانم كريم محمد201278212021279022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية الراية المختلطةادبينادية احمد شريف طه201279212022021012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيرباب برهان حميد هادي201280212022160015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية اول حزيران للبنينادبياحمد اثير عبد علي201281212021062005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0اعدادية الخيزران للبناتادبيرسل محمد شهاب بشه201282212022147018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية الطائف للبناتادبينور الهدى ظافر خليفه جابر201283212022159029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية ذي قار للبنينادبيكرار حسين سالم هاني201284212021032033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيلقاء علي جالب رغيف201285212022187015
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية اغادير المسائية للبنينادبيمحمد فاضل حميد حسن201286212021282035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية القوارير للبناتادبيساره حيدر محمد حسن201287212022150027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية اغادير المسائية للبنينادبيبارق احمد علي محمد201288212021282005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبياحمد مهدي حسين مهدي201289212021042004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0اعدادية ابن الرومية للبنينادبيعبد القادر مجيد حسن عليوي201290212021037021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0اعدادية فدك للبناتادبيحنين عباس حسن عبد201291212022156004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيآيات هيثم حسين خلف201292212022294001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية الجبل للبنينادبينذير ناظم احمد مغير201293212021036018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية اور المختلطةادبيحسين جالل يحيى طاهر201294212021211003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية الصدرين للبنينادبيحسن طالب فاضل سلمان201295212021056004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية القوارير للبناتادبيندى جابر عبود محمد201296212022150046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيحوراء حسن محمد مكطوف201297142022124015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية عائشة للبناتادبيغدير هيالن محمد داود201298212022101035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية البشير للبنينادبيعبد هللا كامل نصيف جاسم201299212021057003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية المروة للبناتادبيتبارك محمد ناجي جمعه201300212022158007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيرحمة حسن ياسين حسن201301182022159011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيسجاد حسين عباس حسن201302212021042017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0ثانوية بردى للبنينادبينور الدين مزعل مطر حردان201303212021229016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبيحميد محمد ابراهيم خليل201304212021024012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0ثانوية البحيرة للبناتادبيرقية محمد عيسى عرب201305212022120008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيأحمد عدنان سعدون صالح201306212021010006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0اعدادية المعارف للبنينادبيعباس هاشم سلمان ناصر201307212021005020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيمريم معزز كليبان حميد201308212022098040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0اعدادية الوجيهية للبنينادبيعبدالرحمن قاسم كاظم شالل201309212021030017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0اعدادية الوجيهية للبنينادبيمحمد مهدي رحمان عبود201310212021030041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيعلي ياسين يوسف سبتي201311212021273042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0ثانوية النسائي المختلطةادبيعبد هللا حسن اسماعيل محمد201312212021218006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0اعدادية بلدروز للبنينادبيبالل احمد ابراهيم حسن201313212021007012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيفرقد وهاب عبد محمد201314212021272090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0اعدادية القدر للبنينادبيسجاد عزيز لطيف خليل201315212021089018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0ثانوية العدالة للبنينادبيرامي حسين احمد شنيشل201316212021044016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0ثانوية االمال للبناتادبيزهراء ليث طه توفيق201317212022153022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينادبيرجاء احمد كاظم محمد201318212021276021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيفاطمة عبد الخالق اسماعيل ابراهيم201319212022137024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0اعدادية ديالى للبنينادبيعلي اسامة محمد تركان201320212021012061
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0ثانوية رانية المختلطةادبيوليد ثامر حسين حلبوص201321212021350003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبينور زيد طالب إسماعيل201322212022151049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبياثمار سعد كاظم جاسم201323212022291001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيضحى جبار مطرود جامل201324212022165020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيعمر رافد عبد االمير سهيل201325212021062033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيرضوان غازي كشكول سلمان201326212021065031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0اعدادية البينات للبناتادبيزينب غالب صالح عبد الرحمن201327212022116015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيبسام علي رحيم حسين201328212021278017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيعمران ضابط عبد جسام201329212021237019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيحسين مصطاف ابراهيم محمد201330212021049009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة352.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيسجاد خضير رشيد هزاع201331212021038042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة352.0اعدادية ابن الرومية للبنينادبيانور فالح كنعان عفن201332212021037009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة352.0اعدادية ديالى للبنينادبيادريس مذري علي حسين201333212021012009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة352.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيفاطمه وهاب احمد حسن201334212022237018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة352.0اعدادية المعارف للبنينادبيحسين محمد احمد اسمر201335212021005010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة352.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيمحمد عبد نصر هللا سرحان201336212021017040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة352.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتادبينبراس عباس حسين مطلب201337212022293028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة352.0اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد كريم عبد كريم201338212021077150

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة352.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيعبد هللا علي غالب حسين201339212021018027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة352.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيسجاد عدنان لطيف جاسم201340212021042018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة352.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيديانا هزبر حماد حميد201341212022084007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة352.0اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيرامي احمد جعفر احمد201342212021028007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة352.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيتبارك حاتم علوان كاظم201343212022151010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة352.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيزينب محسن ثامر ياس201344212022097042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة352.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمصطفى كامل ماضي مبارك201345212021001068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة352.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبياحمد طالل كريم محمود201346212021081008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة352.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيالحارث اياد محمد عبد هللا201347212021263005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة352.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمود عاصم عمران عيسى201348212021038120

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0اعدادية المعارف للبنينادبيمصطفى خليفة صالح محمد201349212021005043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0ثانوية المنتظر (عج) المختلطةادبيمحمد علي جامل منصور201350212021207013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0اعدادية القدر للبنينادبيخلف علي عاصي محمد201351212021089013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمد نوري سعيد حسن201352212021038118

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0اعدادية طوبى للبنينادبياحمد علي احمد صالح201353212021087010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0ثانوية الصدرين للبنينادبيعلي فراس علي حسين201354212021056021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيعباس علي احمد نصيف201355212021261007
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيسارة مازن نجم عبد201356212022100029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمريم جاسم محمد علي جاسم201357212022155088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيطه سلمان طه حمد201358212021278057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0ثانوية الصقور للبناتادبيسرى هيثم عصام رشيد201359182022206007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0ثانوية اوراس للبناتادبيزينب مهدي نصرالدين عبدالحسن201360212022130017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0ثانوية تدمر للبناتادبيزينب يونس حسين جامل201361212022131012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0ثانوية المدائن المختلطةادبيمصطفى عبد الرحمن علي مرزا201362212021227012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيمصطفى محمد جاسم رجب201363212021049037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيمصطفى فراس خالد طه201364212021062042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0ثانوية الروابي للبناتادبيزينب حسن عبد االمير سلمان201365212022146027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0ثانوية بلقيس للبناتادبيتبارك صفاء عبد الكريم صافي201366212022106008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيايمان قاسم عبد عواد201367212022134013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0ثانوية االمامة للبنينادبيمحمد خالد ابراهيم جواد201368212021083034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0ثانوية الحداثة للبناتادبيهيفاء لفته شحاذة جاسم201369212022115033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0ثانوية الثمرات للبناتادبيشفاء فاضل حسين محمد201370212022169031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0اعدادية تماضر للبناتادبيساره محمود حميد خميس201371212022091039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0اعدادية القدر للبنينادبيعبد المجيد مهدي صالح عبد201372212021089030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيبراء احمد عبد العزيز طه201373212022133010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0ثانوية العذراء للبناتادبيعذراء روكان حسين هادي201374212022154017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0ثانوية سومر المختلطةادبيليث هادي وهيب شباط201375212021072017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0اعدادية بلدروز للبنينادبيايمن سامي رشيد جاسم201376212021007009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيزهراء ابراهيم فاضل عباس201377212022098023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0اعدادية القدر للبنينادبيمنذر حميد خلف محمود201378212021089061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0اعدادية تماضر للبناتادبيعائشه سلمان جبار سعيد201379212022091051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0ثانوية النظامية المختلطةادبيحمزة سامي ابراهيم سلمان201380212021206002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0ثانوية جبل النور المختلطةادبيياسر فاضل مهدي صالح201381212021252007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0اعدادية بني سعد للبنينادبيحسين علي طالب داود201382212021008005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0اعدادية البراءة للبناتادبيزهراء فؤاد خليل ابراهيم201383212022093015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0اعدادية المقدادية للبناتادبيايمان محمد محمود عبدهللا201384212022140014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمد محمود كرجي مالو201385212021038116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيبالل علي محمود جاسم201386212021017005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيسيف الدين كنعان فليح حسن201387212021038044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيفاطمة نجم عباس فاضل201388212022100038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0اعدادية القرطبي للبنينادبيرامي نزار رشيد مهدي201389212021054021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0ثانوية التفوق المسائية للبنينادبيمحمد عزيز حسين عليوي201390212021271024
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيميسم صميم مسلم حسين201391182022159028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0اعدادية تماضر للبناتادبيانفال يحيى احمد علي201392212022091006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0ثانوية ابن الفارض للبنينادبيعبد هللا عبد الودود سعيد عبود201393212021015020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيسارة حسن احمد عواد201394212022226025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0اعدادية المقدادية للبناتادبيسجى زياد طارق عبدالكريم201395212022140055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمرتضى حسين عبد اللطيف احمد201396212021038124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0ثانوية العدالة للبنينادبيغانم محمد سلمان خلف201397212021044027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعبد الكريم محمد قحطان محمد201398142021019092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0ثانوية الزهور للبناتادبيموج معن هادي صالح201399212022113026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0اعدادية المقدادية للبناتادبيحوراء صالح سلمان علي201400212022140027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيمريم ياسين عباس جواد201401212022133045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةادبييحيى عباس كاظم يحيى201402212021086011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0ثانوية الروابي للبناتادبيحوراء صكبان داود سلمان201403212022146018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0اعدادية الخيزران للبناتادبيصابرين هيثم محمد سلمان201404212022147035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0اعدادية بني سعد للبنينادبيمؤمل مرتضى سعيد حسين201405212021008030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0اعدادية بيخال للبنينادبياحمد شهاب احمد علوان201406212021074003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيزينب محمد عبد محمود201407212022170018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0ثانوية نزار المختلطةادبيأمجد يعرب ياسين عباس201408212021204001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيسجى عماد جليل ادهم201409212022179036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيرنا محمد وحود حسن201410212022097033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0اعدادية المنتهى للبناتادبيرفل عصام عبد الجبار حسين201411212022103014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيزهره ستار كاظم تقي201412212022234004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0اعدادية المعارف للبنينادبيمحمد سعدون احمد اسمر201413212021005039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيمصطفى احمد راضي خلف201414212021062040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0ثانوية النجباء المختلطةادبيعلي حسين علي عبيد201415212021253010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبيزينب احمد نافع ابراهيم201416212022292019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيرحمة محمد حميد خضير201417212022226014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيسجاد حامد قاسم احمد201418212021202006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0اعدادية القدر للبنينادبياحمد رضوان سمين شكر201419212021089001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيحسن صالح حسن علي201420212021278024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيعبد الودود عماد مهدي صالح201421212021042022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيتهجد صالح عبد منشد201422212022100013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0ثانوية ثأر الشهداء للبنينادبيحسين يوسف علوان محمد201423212021084011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيحنين هاشم سعيد حبيب201424212022134021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0اعدادية النبوة للبناتادبيسلوى سلمان راضي جميل201425212022145030
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيطيبة محمد ثامر محمد201426212022155072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيتبارك عادل احمد مهدي201427212022107014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0اعدادية الوالء المختلطهادبيسالم سمير جواد محيميد201428212021236008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0ثانوية النظامية المختلطةادبيعلي موفق مهدي حسن201429212021206013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0ثانوية التفوق المسائية للبنينادبيحسن ماجد عزيز هادي201430212021271008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0اعدادية شورش للبنينادبيمنذر كامل جاني مراد201431212021076042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيمحمد عبد حسن شالل201432212021234009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0اعدادية الفلق للبنينادبياحمد شويش محمود عبد201433212021023007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0ثانوية الهداية المختلطةادبيعباس علي احمد علوان201434212021262009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0ثانوية نزار المختلطةادبيعبد هللا عمار لطيف كريم201435212021204012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0اعدادية الزهراء للبناتادبيمروه وليد صافي قدوري201436212022138040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبياوس كامل حسب هللا مهدي201437212021049004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيمحمد قاسم حمود سلمان201438212021237021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0اعدادية فدك للبناتادبيزينب علي عباس عبد201439212022156014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0ثانوية العروة الوثقى للبناتادبيهدير شالل يوسف زيدان201440212022165032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبياوس دريد خالد حسن201441212021038015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيانسام عباس عواد عبد201442212022294011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0اعدادية ابن الرومية للبنينادبيسجاد محمود خليل ابراهيم201443212021037014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0ثانوية الخرطوم المختلطةادبيعلي سعد صالح احمد201444212021241011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتادبينور مؤيد محمد محمود201445212022293031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0اعدادية طوبى للبنينادبيحسين صالح نعمة حسين201446212021087020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيمحمد وليد حميد علي201447212021064022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0اعدادية الرواد للبنينادبيمجتبى محمد عبد هللا مهدي201448212021077129

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيبكر فاضل ابراهيم محمد201449212021272021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0اعدادية المتنبي المختلطةادبينور احمد عبد هللا ابراهيم201450212022226041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0ثانوية الراية المختلطةادبيازهر رحيم صالح احمد201451212021021003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0ثانوية ابن الفارض للبنينادبيعباس فالح جواد مهدي201452212021015018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيقصي محمد حميد صالح201453212021022021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0ثانوية الفارابي للبنينادبيحسين جاسم علي صادق201454212021026020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0ثانوية المدائن المختلطةادبيمصطفى رعد كريم الزيم201455212021227010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0اعدادية طوبى للبنينادبيعلي محمود احمد جاسم201456212021087037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0ثانوية جمانة للبناتادبيشهد مظفر حسين جاسم201457212022095015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتادبيانوار محمد ابراهيم خلف201458212022170003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةادبيحسين خالد محمود علي201459212021202004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمود عباس خضير حميد201460212021038121
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيضياء محمود حسن علي201461212021028009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيديانا داود سلمان ابراهيم201462212022090007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيمحمد حميد خلف جواد201463212021052038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيريام قحطان جرمط عبد هللا201464212022226018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيايمن احمد هادي اسماعيل201465212021208001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيعلي قاسم محمد غالم201466212021273040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية الرواد للبنينادبيياسر قاسم كاظم جاسم201467212021077173

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0الخارجياتادبيعبير شهاب احمد وهيب201468212022401066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0ثانوية المهتدي با المختلطةادبيعلي عامر عبد كلي201469212021217014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0ثانوية الذاريات للبناتادبيرجاء حسين مهدي حمودي201470212022180010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0ثانوية الحمائم للبناتادبيزهراء ناطق عبد العزيز عبود201471212022122008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0ثانوية العدالة للبنينادبيعبد الهادي حميد جمعه درب201472212021044021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيعمر محمد رحيم بيان201473212021043035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيجاسم محمد شهاب سلمان201474212021278021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيعلي جاسم لطيف جاسم201475212021273037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتادبيانهار حسين علي مجيد201476212022174001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية بلدروز للبنينادبيحوم علي سلمان طراد201477212021007021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0ثانوية الصقور للبناتادبينور الهدى فاضل عباس محمد201478182022206016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0ثانوية الثمرات للبناتادبيتبارك ساجد هادي صالح201479212022169015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية طوبى للبنينادبياحمد علي ابراهيم حمود201480212021087008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية ديالى للبنينادبيباقر قاسم مدير خليفه201481212021012014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيبسمه احمد عزيز مروح201482212022226007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتادبيغفران خلدون جاسم شالل201483212022290020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية البراءة للبناتادبيصفا محمد عبد وهيب201484212022093032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0ثانوية طرفة بن العبد للبنينادبيعلي حسين عالوي حبش201485212021075018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيطيبة مازن عبد اللطيف شهاب201486212022133032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0ثانوية ذي قار للبنينادبيعباس خليل ابراهيم سعيد201487212021032022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية بيخال للبنينادبيعبد هللا احمد خليل ابراهيم201488212021074048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0ثانوية الروابي للبناتادبيميساء محمود كامل حسين201489212022146055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية المركزية للبنينادبيحسن علي هاشم مهدي201490212021004013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيمسرة محمود سعدون مزبان201491212022098041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0ثانوية التوحيد المختلطةادبيسجاد وليد هاشم احمد201492212021232005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيامنيه علي جميل مصطفى201493212022097010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيمحمد حامد شاكر رشيد201494212021081050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية المركزية للبنينادبيهاشم مثنى حسين سكران201495212021004053
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيعلي لطيف حردان حمد201496212021272079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية البينات للبناتادبيميامي سعد عبد هللا حسين201497212022116026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية فدك للبناتادبيديانه قصي محمد جميل201498212022156006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيانفال علي حسين ابراهيم201499212022155014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعبد هللا عكرمه علي احمد201500212021038069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيايهم نبيل برجس احمد201501212021038018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية بلدروز للبنينادبيعلي عباس علي دلي201502212021007034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيزينب رحمان بركات جاسم201503212022064008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيحسين علي حسن جاسم201504212021063010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيخديجه خضير كاظم طرماح201505212022294028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيحسن احمد محمود عيدان201506212021014022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبياسراء طارق شهاب احمد201507212022291005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0ثانوية االحسان المختلطةادبيرسول عامر عبد الحسن سعيد201508212021265004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0ثانوية الصدرين للبنينادبياحمد حيدر احمد قاسم201509212021056002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيعلي حسين كاظم حسن201510212021279036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبييوسف موسى احمد ابراهيم201511212021228030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتادبيزينب سلمان احمد حمزة201512212022133023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0ثانوية تدمر للبناتادبياسماء حسن علي حسين201513212022131001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيمصطفى سعد جاسم مهدي201514212021279052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0ثانوية التفوق المسائية للبنينادبيعلي عناد حسن كريز201515212021271017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0ثانوية العدنانية للبناتادبيزمن طه احمد عبد201516212022094015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0اعدادية بني سعد للبنينادبيعبد الحميد مجيد حميد خميس201517212021008015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0اعدادية التحرير للبناتادبيهديل طه رحيم نافع201518212022136052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيكرار رعد مانع احمد201519212021278097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0اعدادية القرطبي للبنينادبيعبد الجليل رعد اسماعيل دخيل201520212021054031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيابراهيم سامي محمد فاضل201521212021081001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيعلياء سالم سبع كشاش201522212022097060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0اعدادية االسود للبنينادبيمظهر محمد جواد كاظم201523212021078027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0ثانوية التفوق المسائية للبنينادبيحمزه ضياء حمزه محمد201524212021271012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينادبيوسام عباس محمد جاسم201525212021274106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0ثانوية ذي قار للبنينادبيعبد هللا حسين علي صبر201526212021032027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيعبدهللا نزار خميس علي201527212021043029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعلي سلمان محمد جبر201528212021010037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيحسين حميد مصلح مهدي201529212021062014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمصطفى هيثم صالح مهدي201530212021065084
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيمصطفى منذر سعدون علوان201531212021244019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبيعبد هللا جاسم عبود دوشان201532212021214022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيعبد القهار كيالن ياسين كاظم201533212021017019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0ثانوية ابو البشر المختلطةادبيعمر وليد حميد يوسف201534212021268023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0ثانوية المناهل للبناتادبياسراء محمد رشيد مجيد201535132022126003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0ثانوية الرواسي للبناتادبيكريمة منذر سلمان علي201536212022177033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0اعدادية المقدادية للبناتادبيرؤى خليفه هدرس خلف201537212022140030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيصديق محمد ابراهيم امين201538212021065039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيخيرية جاسم مصطاف عثمان201539212022291014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيداود سالم جواد كاظم201540212021272037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيوديان احمد عبد االمير حسين201541212022208003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0اعدادية فدك للبناتادبيزهراء ثائر هادي حسين201542212022156010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيابراهيم عدنان حسين خليل201543212021001005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي سعد خلف حمد201544212021014054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيمنى سالم صالح ظاهر201545212022137028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينوره محمد حراز سلمان201546212022155101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبييقين سامر دحام حايف201547212022100053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0اعدادية تماضر للبناتادبياية وليد كامل عبد المجيد201548212022091007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0اعدادية التحرير للبناتادبيشيماء احمد ابراهيم بربوتي201549212022136035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعدنان غالب علي خميس201550212021038076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد رائد محمد مهدي201551212021077143

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيغسق محمود كريم صالح201552212022107029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0ثانوية االحسان المختلطةادبيحر محمد كاظم لفته201553212021265001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةادبيميمونة كامل عبد هللا سيد201554212022086002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0اعدادية اسد هللا للبنينادبييحيى باسم محمد مهدي201555212021017049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبينوال وليد احمد زيدان201556212022233008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0اعدادية القرطبي للبنينادبيشعيب عبد الكريم ناصر حسين201557212021054030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0ثانوية االغراس للبناتادبيبنين كاظم احمد صالح201558212022188003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0ثانوية االمامة للبنينادبيعلي مهدي علي حسن201559212021083027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0اعدادية مندلي للبنينادبيابراهيم علي مهدي صايح201560212021034001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0ثانوية النسائي المختلطةادبيحسن هاشم محمد حسن201561212021218003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيابرار حقي اسماعيل عبد الستار201562212022155002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيعلي سالم حمزة جواد201563212021273039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0اعدادية القدس للبناتادبياسيل محمد جدوع جواد201564212022110006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0اعدادية سراجق المختلطةادبيعبد هللا مجيد ابراهيم حسين201565212021248017

صفحة ٥٧٥٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0ثانوية عتبة للبناتادبيأسراء قاسم مسرهد سعد201566212022167001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيعبدالكريم مقداد سلمان جاسم201567212021043026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0ثانوية الفضائل المسائية للبنينادبيعلي كريم امان سليم201568212021275052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيمريم ناظم جواد شريف201569212022099068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0ثانوية جديدة االغوات للبنينادبيعبد المطلب حسين عبد المطلب حسن201570212021073007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0ثانوية الفارابي للبنينادبيحسن ريسان غضبان محمد201571212021026014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيخضير عباس جالل قدوري201572212021059013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمحمد علي كاظم مدب201573212021001052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيرسل حسن سلمان عيدان201574212022155039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيافراح فاضل عباس مجيد201575212022226002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيمحمد هاني فوزي جاسم201576212021064021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0اعدادية طوبى للبنينادبيحيدر عباس عبد عليوي201577212021087022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيمحمد خضير محمد ناصر201578212021043040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيسجاد رائد علي جاسم201579212021010022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة343.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيعلي قاسم احمد نايل201580212021272078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة343.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيرسول محمد جميل مراد201581212021081020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة343.0اعدادية الطيبات للبناتادبيايه حازم عاص حسين201582212022178011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة343.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيعبدالرحمن حميد خليل حسين201583212021010030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة343.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيعبد الرحمن علي فرمان احمد201584212021226022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة343.0اعدادية الوالء المختلطهادبيصدام حسين مهدي جميل201585212021236010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة343.0اعدادية بلدروز للبنينادبياحمد خميس عبد هللا احمد201586212021007003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة343.0اعدادية القرطبي للبنينادبيحمزة مظهر حسين مخلف201587212021054015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة343.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيأنفال حسين عبد محمد201588212022234002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة343.0ثانوية الواحة المختلطةادبيميسم حامد ناصر حسين201589212022215010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة343.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبياحمد قحطان قيس عبد علي201590212021278010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة343.0اعدادية بلدروز للبنينادبيعلي احمد ستار صالح201591212021007031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة343.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمالك نوري مجيد كاظم201592212021278104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة343.0ثانوية الصديقة للبناتادبيايالف زياد حميد سلمان201593212022181003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة343.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيزهراء محمد حراز سلمان201594212022155052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة343.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيسارة محمد علي عباس201595212022121027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة343.0ثانوية النسائي المختلطةادبيذو الفقار سعد مجيد حميد201596212021218004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0اعدادية االسود للبنينادبيغسان غفوري مهدي صالح201597212021078019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيعلي هادي عباس غيدان201598212021222011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0ثانوية الحسن بن علي للبنينادبياحمد موزر كريم ابراهيم201599212021006003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0ثانوية الحسن البصري للبنينادبيابراهيم عبد الوهاب ابراهيم حمادي201600122021027003
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيمجيد عباس محمد رشيد201601212021261010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيمنتظر مبارك عيدان نعمان201602212021052045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0اعدادية ديالى للبنينادبيمصطفى نبيل شوكت حمدي201603212021012096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبينور الهدى خالد كريم عباس201604212022292050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0اعدادية المركزية للبنينادبيابراهيم فارس سعدي عباس201605212021004001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0اعدادية الهبة للبناتادبيحنان علي حسين جاهل201606222022120008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيزينب داود سلمان اسماعيل201607212022100028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيهجران صالح كاظم كريم201608212022294084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0ثانوية العدالة للبنينادبيعمار طه خليل ابراهيم201609212021044024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيحسين جبار طعمه غيدان201610212021038030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيابو ذر ستار عبيد محمد201611212021081003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0اعدادية بيخال للبنينادبيعمر عباس خليل رحيم201612212021074069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعماد هاتف عماد هاتف201613212021065060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيعبد الواحد ابراهيم عبيد احمد201614212021228018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيانعام طه حسن محمد201615212022134009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0ثانوية احمد شوقي المختلطةادبييوسف احمد قاسم علي201616212021231022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيانس محمد كريم محمد201617212021272016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0ثانوية االقتدار للبناتادبيمالك حامد خلف محمد201618212022119027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0ثانوية الدؤلي المختلطةادبيسالم رشيد فتاح فرج201619212021200005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعباس سليم شهاب احمد201620212021014038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0ثانوية طرفة بن العبد للبنينادبيمحمد حسن علي جبر201621212021075020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0اعدادية البراءة للبناتادبيزينب صالح طالل كاظم201622212022093020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0ثانوية اور المختلطةادبيمحمد علي حسين عطية201623212021211021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيمصطفى رائد حاتم خماس201624212021059046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0ثانوية المهتدي با المختلطةادبيعمر طالب هاشم عبد هللا201625212021217016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبياحمد مثنى محمود مغيتر201626212021018003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0اعدادية عائشة للبناتادبيفاطمة حامد سلمان عاصي201627142022074075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0ثانوية القلعه للبنينادبينصيف يونس نصيف جاسم201628212021040030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينادبياحمد جسام محمد حسن201629212021276002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0اعدادية المنتهى للبناتادبياسراء سرمد سعدي صالح201630212022103005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0اعدادية االسود للبنينادبيمروان هاشم محمد عنبر201631212021078024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيصالح ياسين عبد الغفور عبد الواحد201632212021017013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0اعدادية الزهراء للبناتادبياسيل بشار يعقوب نجم201633212022138004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0ثانوية الخرطوم المختلطةادبيايوب رحيم محمود علي201634212021241005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيفاطمة مسلم خليل إبراهيم201635212022220013
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيرغد نجم عبد جاسم201636212022151023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0ثانوية بني شيبان المختلطةادبيعلي سلمان حسوني عبد هللا201637212021224008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0ثانوية المغيرة للبنينادبيفريد خالد محمود نصيف201638212021051023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0ثانوية الشهيد عون للبنينادبيغيث محمد علي ابراهيم ناجي201639212021050022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0اعدادية البراءة للبناتادبيهبه هللا ابراهيم علي حسين201640212022093046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0اعدادية الخيزران للبناتادبيرسل علي حسين منصور201641212022147017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيساره نهاد عباس حسين201642212022179035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0ثانوية الربوع الخضراء المختلطةادبيحيدر كنعان ماضي سعيد201643212021354004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0ثانوية االديبة للبناتادبيزينب حازم كاظم محمد201644212022114007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0ثانوية المأمون المختلطةادبيبارق لطيف ياسين ابراهيم201645212021212004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيانس عماد سرحان دلف201646212021263007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعلي حسام محمود علوان201647212021081032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0اعدادية ديالى للبنينادبيمحمد احمد محمد كريم201648212021012075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0الخارجياتادبيرغد فارس فاضل بدران201649212022401030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0ثانوية النظامية المختلطةادبيعبد هللا فاضل ثامر حسين201650212021206009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيعلي طالب حميد كاظم201651212021226026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0ثانوية الزهور للبناتادبيفاطمه يحيى عبد الرضا عباس201652212022113021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيمصطفى حازم محمد علي201653212021043043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبيزيد فالح داود سالم201654212021059016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبيميس خليل محمد كريكط201655212022292046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبييوسف رائد كامل ياس201656212021065092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0ثانوية ابن الفارض للبنينادبيعلي هادي مطشر علي201657212021015027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينادبياحمد اياد اسماعيل نايف201658212021059002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0ثانوية البوادي المختلطةادبيمحمد مظهر صبري حمود201659212021216021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0اعدادية بيخال للبنينادبيمحمد عدنان كاظم حلمي201660212021074083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0ثانوية تلمسان للبناتادبيشهد مصطفى عباس عليوي201661212022124015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيعلي فؤاد محمود جمعة201662212021031020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0ثانوية المغيرة للبنينادبيمحمد فؤاد حاتم خضير201663212021051026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0اعدادية الخيزران للبناتادبيفاطمه حسين علي حسين201664212022147047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0ثانوية العقيلة زينب للبناتادبيسهير اياد عباس محمد201665212022166014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة339.0ثانوية الهمم للبناتادبيسماح محمد حميد حسن201666212022182011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة339.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيطيبه خالد ناصر حسن201667212022099060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة339.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتادبيتبارك دريد سليم حسين201668212022100011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة339.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيانس يوسف حمد محمد201669212021038014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة339.0اعدادية تماضر للبناتادبيعهود عبد هللا مطلك شويش201670212022091054
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة339.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيمجتبى عباس حكمان رشيد201671212021063038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة339.0ثانوية البهاء المختلطةادبيفارس رياض مدلول شده201672212021203013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة339.0اعدادية الرواد للبنينادبيحسين عباس داود ناصر201673212021077032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة339.0ثانوية ابن الفارض للبنينادبيمحمد جاسم شكر حسن201674212021015032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة339.0ثانوية الحكماء المختلطةادبيعبد الرحمن صباح خلف حمد201675212021244012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة339.0اعدادية اسد هللا للبنينادبياحمد رياض عبد هللا طالب201676212021017001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة339.0اعدادية فدك للبناتادبيشهد اكرم محمد خميس201677212022156019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة339.0اعدادية الطيبات للبناتادبيرباب صادق حسين خليل201678212022178023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة339.0اعدادية سراجق المختلطةادبيعهد هاشم عدنان كاطع201679212021248023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة339.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبياحمد جاسم احمد كاظم201680212021025001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة339.0ثانوية النسائي المختلطةادبيريام عزيز عبد الرزاق محمد201681212022218008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة338.0ثانوية المأمون المختلطةادبيهيثم ثائر مانع حمادي201682212021212024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة338.0ثانوية الروابي للبناتادبيعبير سعدون حسن هادي201683212022146043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة338.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعبد هللا زيد جواد كاظم201684212021049020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة338.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيحامد قاسم هالل عطية201685212021272025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة338.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتادبيروزكار صابر غربي سبتي201686212022290015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة338.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيهادي حسين علوان منصور201687212021273066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة338.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيمريم مهدي نعمان محمد201688212022291047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة338.0اعدادية شورش للبنينادبيمحمد رياض بهجت عبد الرحمن201689212021076026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة338.0ثانوية المودة للبناتادبيساره مدحت موسى جعفر201690212022132006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة338.0ثانوية المدائن المختلطةادبيبنين حامد عبد علي201691212022227006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة338.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيايمن حسن منصور ملحاك201692212021038017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة338.0ثانوية جبل النور المختلطةادبيأيسر كامل محمد خليفة201693212021252001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة338.0اعدادية تماضر للبناتادبيسجى احمد صالح بيات201694212022091040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة338.0اعدادية المعارف للبنينادبيمحمود خالد محمد محمود201695212021005042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة338.0اعدادية تماضر للبناتادبينور ربيع علي سلطان201696212022091067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة338.0اعدادية ديالى للبنينادبيمصطفى فاضل ناجي شهاب201697212021012094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة338.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيرشا ريسان محمود احمد201698212022294032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة338.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيمحمد ضياء رحمن خليفة201699212021031028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة338.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيفاطمة مظفر اسماعيل محمود201700212022155082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة338.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيرغده منذر بدر يوسف201701212022099034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة338.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيمريم عاد عبود خليل201702212022064014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة338.0اعدادية الشهيدة ليلى قاسم للبناتادبيرانيه داخل محسن محمد201703212022179023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة337.0اعدادية بلدروز للبنينادبيرسول رستم شهاب ابراهيم201704212021007023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة337.0اعدادية الرافدين للبنينادبيحسن عايد مرزوك كعيور201705102021009014
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة337.0اعدادية الرواد للبنينادبيمؤيد جاسم مؤيد محسن201706212021077127

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة337.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيمصطفى وليد حميد علي201707212021064023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة337.0ثانوية القلعه للبنينادبيرسول فؤاد مجيد محمد201708212021040009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة337.0ثانوية جبل النور المختلطةادبيسرى أثير حسين ذعار201709212022252010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة337.0اعدادية الفلق للبنينادبييونس سعيد حسين ثامر201710212021023065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة337.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبيحسن سامي نصيف جاسم201711212021043010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة337.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيأية إسماعيل فليح حسن201712212022294002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة337.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيسارة عباس حمادي اسماعيل201713212022121025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة337.0ثانوية رسل الرحمة المختلطةادبيسالم شاكر زيدان خلف201714212021233003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة337.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيمروان رحمان خليفة حمادي201715212021081057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة337.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيشذى يوسف سامي عبد هللا201716212022097052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة336.0اعدادية الرواد للبنينادبيحيدر فاضل عباس هجيج201717212021077046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة336.0ثانوية ثابت بن قرة المختلطةادبيسجاد كامل كاظم محمد201718212021222008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة336.0اعدادية المركزية للبنينادبيحازم محمد عباس علي201719212021004010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة336.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبينمير عيدان دحام حسن201720212021237025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة336.0ثانوية الصدرين للبنينادبيعلي حسن هادي يوسف201721212021056016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة336.0ثانوية الخنساء للبناتادبينور جاسم حماده حمود201722212022117026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة336.0ثانوية الروابي للبناتادبياية سالم احمد حماده201723212022146011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة336.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيخضر ابراهيم منصور خضر201724212021049011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة336.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيعبد المهيمن حميد احمد ذياب201725212021065048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0ثانوية االمام موسى الكاظم المختلطةادبيسجاد حسين محمود حسين201726212021234004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0اعدادية كنعان للبنينادبيأبو بكر ابراهيم عناد كريم201727212021013001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبيتبارك قتيبه عبد اللطيف مجيد201728212022292010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0الخارجيونادبيمحمد اسامة ابراهيم شفيق201729212021400099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتادبيضحى ذياب احمد نصيف201730212022294050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0ثانوية اور المختلطةادبيمحمد حامد عبد االمير فدعم201731212021211019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0ثانوية عمار بن ياسر المختلطةادبيمنتظر سعدون حسين دلف201732212021220010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبياحمد محمد رحيم بيات201733212021043006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0ثانوية سومر المختلطةادبيعلي سالم حسين احمد201734212021072014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0اعدادية مندلي للبنينادبيغيث نزار قاسم جمعه201735212021034036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيحسين علوان داود حسون201736212021001018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيايه علي حسين ساهي201737212022097018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيأسماء غضبان طالب مصلح201738212022099001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0ثانوية البوادي المختلطةادبيميالد عدنان صالح محمد201739212022216005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيعلي عفيف عباس شهيد201740212021025030
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمحمد فؤاد مهدي خليل201741212021278119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0ثانوية تلمسان للبناتادبينبأ سالم حسين عليوي201742212022124020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0ثانوية االمال للبناتادبيديانا ظاهر علي حسين201743212022153016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيفاطمه خالد احمد اسماعيل201744212022099064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيضحى قاسم قحطان علي201745212022090017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيكرار جاسم عدنان جبار201746212021049026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيعذراء حمد حسين محمود201747212022107028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0ثانوية النسائي المختلطةادبيعبد هللا حسين علي طعمة201748212021218007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0ثانوية الفضائل المسائية للبنينادبياحمد سعد عبد الجبار عبد الكريم201749212021275005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيعبد الخالق محسن مصلح ناصر201750212021237010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنينادبيحسين سامي حسوني عباس201751212021276015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0اعدادية ابن الرومية للبنينادبيمؤيد ثامر مظهر صالح201752212021037028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة334.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمد علي حافظ شاكر201753212021038112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة334.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبينزار عامر لطيف هادي201754212021016019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة334.0الخارجيونادبيحيدر ابراهيم حسين علي201755212021400044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة334.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبياحمد رياض سلمان محمد201756212021278003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة334.0ثانوية القلعه للبنينادبيمنتظر ثامر احمد شهاب201757212021040029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة334.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمصطفى علي نعمان شمهود201758212021038133

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة334.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيرنا ثامر حميد نصيف201759212022291016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة334.0ثانوية بردى للبنينادبيخطاب عمر علي عبد201760212021229005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة334.0اعدادية المعارف للبنينادبيمحمد سرحان احمد خالطي201761212021005038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة334.0اعدادية الفلق للبنينادبيعبد الرحمن احمد توفيق حسن201762212021023027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة334.0اعدادية ام حبيبة للبناتادبيرقية احمد علي سلمان201763212022121019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة334.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيسجى خضير محمد حسين201764212022228015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة334.0ثانوية البوادي المختلطةادبيعمر عماد علي جهاد201765212021216018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة334.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيكاظم صالح صاحب سعيد201766212021016009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة334.0اعدادية ديالى للبنينادبيحيدر نجم عبود جاسم201767212021012036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة334.0ثانوية ابن يونس المختلطةادبيحيدر صباح لطيف حمد201768212021228008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة334.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنينادبيمصطفى عبدالغفور محمد عباس201769212021010067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة334.0ثانوية الفارابي للبنينادبيحر منذر عزيز محمد201770212021026012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة333.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيامير ناجي تركي جاسم201771212021237002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة333.0ثانوية القوارير للبناتادبيزينب سعد عبد هللا داود201772212022150026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة333.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينادبياحمد فتحي عبد الغني عيسى201773102021203010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة333.0اعدادية المعارف للبنينادبيعلي احمد محمود بحر201774212021005027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة333.0ثانوية القوارير للبناتادبينوره سجاد علي جاسم201775212022150048
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة333.0ثانوية البطوله للبنينادبيزين العابدين فاضل حسين ميران201776212021067011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة333.0ثانوية البشير للبنينادبيمصطفى سعد شريف جاسم201777212021057008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة333.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيحسين وليد ياسين عباس201778212021272029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة333.0اعدادية الرواد للبنينادبينهاد سالم عبد علي خميس201779212021077171

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة333.0ثانوية الزمخشري المختلطةادبيمصطفى حكمت فيصل ابراهيم201780212021221010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة333.0ثانوية جنة الخلد المختلطةادبياحمد مهدي حميد رشيد201781212021261003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة333.0اعدادية اليقظة للبنينادبياحمد عالء احمد محمد201782142021028004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة333.0اعدادية الفلق للبنينادبيعمر منير فوزي محمود201783212021023046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة333.0اعدادية الزهراء للبناتادبياسراء اياد عبد احمد201784212022138002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة333.0ثانوية االماني المسائية للبناتادبيابتهال جاسم محمد شكر201785212022292001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة332.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبياحمد وليد اسماعيل خلف201786212021043007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة332.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمحمد عباس لطيف مهدي201787212021038110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة332.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيهبة نوري هادي حسين201788182022159031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة332.0اعدادية بلدروز للبنينادبيعلي خالد عباس كريم201789212021007032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة332.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمحمد حافظ زيد علي201790212021278110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة332.0ثانوية الذاريات للبناتادبيسرى هيثم كاطع اسعد201791212022180018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة332.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيحسين نجم عبيد لفته201792142021048032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة332.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيعمر جاسم طالب كاظم201793212021081040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة332.0ثانوية الفضائل للبناتادبيتبارك موفق فاضل عوده201794142022083010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة510.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائينور صباح سعدون قاسم201795212042170136

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة486.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيايه قيس عبد الجليل خلف201796212042095015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة454.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمة خليل ابراهيم حميد201797212042102117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة402.0ثانوية االفكار للبناتاحيائيعائشه علي صعب سلطان201798132042120013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة401.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائييوسف هادي ناصر يوسف201799212041007139

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة400.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيعذراء وليد جاسم محمد201800212042290075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة392.0ثانوية المروة للبناتاحيائيرسل صباح عبد هللا وهيب201801212042158016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة391.0ثانوية البيداء للبناتاحيائياسيا عبد هللا عواد عباس201802212042142004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة391.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيياسين عبد الرحمن نصيف جاسم201803212041004185

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة389.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيتبارك سعد ابراهيم جاسم201804212042094037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة389.0ثانوية االمال للبناتاحيائيميثاق شاكر محمود خميس201805212042153047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة389.0اعدادية فدك للبناتاحيائيمريم حيدر جميل عيسى201806212042156067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة386.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيتبارك محمد قدوري سعود201807212042100028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة385.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيشهد غسان محمود سعيد201808212042148051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة385.0ثانوية اليرموك للبناتاحيائيآيه باسل غافل حافظ201809212042125004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة382.0ثانوية النبي دانيال المختلطةاحيائيعبد الرحمن عالء حسين علي201810212041235010
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة381.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيصفاء الدين صاحب حسن محمود201811212041272126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة379.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائياحمد علي حسين علي201812212041273013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة378.0ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائيشهد حربي ادريس جواد201813212042200008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة378.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيسماح عبد السالم أرحيم عيسى201814212042099076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة377.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائينور احسان عدنان علوان201815212042098229

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة376.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيغصون احمد كامل زيدان201816212042146055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة374.0اعدادية النضال للبنيناحيائيعبد الواحد نصير عبد الواحد حسن201817212041029048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة374.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائيرسل كامل محمد خلف201818212042147060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة372.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيعلي محمد احمد حميد201819212041003119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة370.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعلي محمد رحيم صالح201820212041085070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة370.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيسارة ابراهيم صالح عباس201821212042178116

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة370.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيشهد حسن ارحيم علوان201822212042165068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة367.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيصادق احمد حسين علي201823212041009096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة365.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي يوسف حسب هللا عبد201824212041004103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة364.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيزمن داود سلمان براك201825212042099057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة364.0ثانوية الدؤلي المختلطةاحيائيايات عبد الستار حمودي علي201826212042200003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة363.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيزهراء ابراهيم صالح حسن201827212042095025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة361.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيتبارك هيثم حسين محمود201828212042170030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة361.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيامير رياض صالح احمد201829212041003028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة360.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائيهدى هيثم منذر ناصر201830212042293069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة360.0ثانوية حطين االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عبد المجيد كمر عبد هللا201831212041071007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة360.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيفاطمة خوام مهدي يحيى201832212042257018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة359.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب عماد نجم عبد201833212042102079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة359.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيوسناء سالم جواد شريدي201834212042095064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيزينب حسين علي جدوع201835212042170067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيحمزة علي حسين فرحان201836212041005047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيطيبه حسن نافع سعيد201837212042140171

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيشمس عطوان يونس عطوان201838212042294130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائياالء حافظ محمد خلف201839212042137008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0ثانوية تدمر للبناتاحيائيمنار محسن علي رزيج201840212042131017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيسجى بدر حميد كاظم201841212042121109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة356.0الخارجياتاحيائيمريم احمد عبدالوهاب زعيان201842212042401101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0الخارجيوناحيائيمحمد واثق ابراهيم يوسف201843212041400073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيزينب عبد الحكيم ابراهيم جاسم201844212042151029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0ثانوية الكفل المسائية للبنيناحيائياحمد حسن رسن حمود201845232041250003
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيعلي خزعل حوم كردي201846212041034064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيطه كريم ابراهيم صادق201847212041004063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيسهير حسن محمد خلف201848212042043022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيبشير قيس عبد االمير حسين201849212041052023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0اعدادية المعارف للبنيناحيائياحمد ناظم جاسم محمد201850212041005020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيمهند عامر أشكفتي كاظم201851212041036040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيرسول رائد نوري عباس201852212041245013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيمصطفى غازي اسماعيل محمد201853212041005164

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيمحمد ايوب اسماعيل مهدي201854212041007102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائياالء حاتم شجاع ابراهيم201855212042140012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيبراء عامر محمد فرحان201856212042152004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء عباس يوسف اسماعيل201857212042090076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0ثانوية البيداء للبناتاحيائينبأ صباح اسد لفته201858212042142053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائياية احمد حسين عسكر201859212042293011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة353.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيايات خضير غالب غزال201860212042137016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0ثانوية ام عمارة للبناتاحيائينورهان اياد صبحي طه201861212042107066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيفاطمه هاشم نايف علي201862212042094115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0اعدادية العراقية للبناتاحيائيتبارك رعد محسن جاسم201863212042139048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0اعدادية بني سعد للبنيناحيائيحيدر علي نجم عبد201864212041008042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0ثانوية السهول المختلطةاحيائيعفاف راضي علي حميد201865212042209011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيضيف ابراهيم نايف هوه201866212041003071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيآية هادي حسن علي201867212042015001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائينور مهدي صالح بفري201868212042290111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد علي فرحان عاشور201869212041004142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةاحيائيابراهيم اسماعيل محمد عباس201870212041263001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0اعدادية البينات للبناتاحيائيهاله احمد ثامر نجرس201871212042116051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0ثانوية تدمر للبناتاحيائيفاطمة جليل عبد عباس201872212042131014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمحمد سالم عيدان شردان201873212041014126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0ثانوية الروابي للبناتاحيائينبأ عالء عزيز طعمه201874212042146077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيغزوان قيس حمدان ابراهيم201875212041065085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0اعدادية بابل للبناتاحيائيتبارك زيدان خلف خالد201876212042141021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائيجنان حمود عباس محمد201877212042352006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيفاطمه عبد الوهاب حميد رشيد201878212042136083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيعلي حاتم شاكر محمود201879212041014094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيازاد خالد محمود عباس201880212041013021
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائياميمه مقداد خميس زيدان201881212042140018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0ثانوية المحسن للبنيناحيائياحمد قاسم حسن علي201882212041225003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيهيثم احمد عبد الحسين علوان201883212041042035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0ثانوية السكري للبنيناحيائيحمزه حاتم عبد حسن201884212041046007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة346.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيعثمان يوسف حسين ابراهيم201885212041049021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة345.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائياسيل هادي صالح يوسف201886212042138015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0ثانوية اور المختلطةاحيائيمريم جبار هاشم مرزة201887212042211034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيضحى علي جاسم محمد201888212042094093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة344.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عماد مجيد حميد201889212041004095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة343.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيزهراء حافظ محمد منصور201890212042165046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة343.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائياالء حميد زيدان خليفه201891212042094015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة343.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيشهد سعدون محسن علي201892212042091110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0ثانوية ايمن األهلية للبنيناحيائيمصطفى فيصل شنيف علوان201893212041066020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0ثانوية االقتدار للبناتاحيائيمريم غانم ابراهيم نجم201894212042119048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائياسماء هاشم حسين جواد201895212042109010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيحارث مثنى فيصل يوسف201896212041004029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيعبد هللا عماد كريم عبد هللا201897212041013077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيرقيه خالد كريم عباس201898212042140092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيعلي محمد فاضل جاسم201899212041015010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة341.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنيناحيائيحذيفه فالح كريم حميد201900212041276008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيعبير حسين علي مطشر201901212042231012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيفاطمه ثامر كاظم جواد201902212042159029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0ثانوية السرمد للبناتاحيائينور ذنون يوسف عواد201903212042157064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة340.0ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائينبأ علوان عبد الحسين شهاب201904212042208016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة339.0ثانوية محمد الجواد المختلطةاحيائيبتول جعفر ياسين ناصر201905212042257006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة339.0اعدادية تماضر للبناتاحيائيزينه سعدون عواد محمد201906212042091087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة339.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيمحمد غازي متعب علي201907212041041011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة339.0ثانوية قزانية للبناتاحيائيرغد صباح محمد طهماز201908212042104015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة338.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيرسل احمد حميد علوان201909212042095024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة338.0ثانوية المحسن للبنيناحيائيحسين ياسين مرعي سبع201910212041225013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة337.0اعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى عبد الرحمن يوسف زيدان201911212041004158

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة336.0اعدادية المنتهى للبناتاحيائيزينب هاشم جاسم ابراهيم201912212042103038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيرنا حمدان سلطان باشي201913212042137068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيغفران محمد اسماعيل نصيف201914212042137119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة335.0ثانوية عتبة للبناتاحيائيمريم متعب كاظم مهدي201915212042167033
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة334.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائياحمد محمد علي سلطان201916212041043004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة334.0ثانوية فاطمة للبناتاحيائيفاطمة الزهراء داود سلمان عالوي201917212042105087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة333.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيعلي حسين برع شياع201918212041272176

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة333.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيمصطفى سعيد حسن علوان201919212041030088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة333.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيدالل كريم مبارك عبد201920212042140075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة332.0ثانوية المحسن للبنيناحيائيحسين محمد عباس علوان201921212041225011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة332.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيليث علي هاشم مظلوم201922212041273062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة331.0اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيحسين عبد الكريم كرحوت كيطان201923212041081012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة330.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيفاطمة حميد كريم جاسم201924212042144042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة330.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسين رباح صباح مانع201925212041014040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة329.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائياية بسمان محمود احمد201926212042244003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة329.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيمصطفى احمد حقي سعيد201927212041278122

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة328.0اعدادية جلوالء للبنيناحيائيعبد الرحمن داود سلمان محمد201928212041009112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة326.0ثانوية تل الزعتر للبناتاحيائيحوراء رباح صباح مانع201929212042151018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة324.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيعبد هللا احمد ثامر علوان201930212041087048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة324.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيازل فالح حسب هللا شهاب201931212042099011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة323.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائياسماء محمد مهدي يحيى201932212042178021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة323.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيمريم علي عبد الستار محمد201933212042137136

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة322.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيسامر غضبان عبد العزيز ابراهيم201934212041272108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة322.0ثانوية الزمر للبناتاحيائيايه مقداد حاتم نصيف201935212042126011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة322.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا محمود جاعد201936212042170106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة322.0ثانوية العروة الوثقى للبناتاحيائيسوسن عامر محمد عبد هللا201937212042165065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة322.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيايمان محمود حسين محمود201938212042292023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة322.0اعدادية القدس للبناتاحيائيساره سمير مهدي حسين201939212042110052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة321.0ثانوية االماني المسائية للبناتاحيائيرنا محمود علوان كاظم201940212042292041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة321.0اعدادية خانقين للبنيناحيائياحمد خالد محمد شاه ويس201941212041011007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة321.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيغسق فيصل مزهر جار هللا201942212042100088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة321.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيوليد خالد حميد حسن201943212041011115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة320.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيحمزة مهدي علي طه201944212041012041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة320.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيزهراء حميد علوان محمد201945212042099058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة319.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنيناحيائيابراهيم يوسف حسين ابراهيم201946212041276001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة319.0ثانوية مروج الذهب المسائية للبنيناحيائيعدوان علي محمد عبد201947212041276022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة319.0ثانوية ذي قار للبنيناحيائيهادي ماجد عبدال محيسن201948212041032038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة317.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيشيرين عبد الستار حسين عليوي201949212042178162

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة317.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيرفل نصيف جاسم محمد201950212042121081
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة316.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيزينب ربيع جاسم محمد201951212042121103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة315.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيرسول محمود حسب صالح201952212041063031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة315.0اعدادية الشهيد هزار المختلطةاحيائيسيف غضنفر صكبان علوان201953212041264015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة315.0ثانوية رزكاري المسائية للبناتاحيائيسجى كريم عثمان هادي201954212042290062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة314.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيمحمد قاسم رفعت باقر201955212041248038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة313.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائياكرم داود علي محمد201956212041043008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة313.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيشروق مزهر محمد سلمان201957212042178150

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة312.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتاحيائيآالء آسام سلمان علي201958212042097001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة309.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيسامر فؤاد كامل محمد201959212041059019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة309.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيايه ساهر عايد سلمان201960212042170015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة308.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيندى ماجد هادي ابراهيم201961212042090174

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة305.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعلي بهجت عمران خشف201962212041005094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة304.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيفاطمه مزهر محمد سعيد201963212042095044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة303.0ثانوية مأرب للبنيناحيائيثامر محمد فالح احمد201964212041041007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة303.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيايالف خالد علي حسين201965212042294028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة415.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيمحمد حسين نعمة شاكر محمود201966102051026099

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة358.0ثانوية العدالة للبنينتطبيقيشهد عادل رحيم حسن201967212052044006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة357.0اعدادية بوتان المسائية للبنينتطبيقيفراس عامر جواد كاظم201968212051270029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة356.0اعدادية النبوة للبناتتطبيقيرفل مزهر سلمان عبود201969212052145008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة355.0ثانوية قنديل المختلطةتطبيقيهشام مهدي سعيد كاظم201970212051256012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيآمنه داود سلمان ابراهيم201971212052090001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينتطبيقيسجاد محمد كاظم حسن201972212051274028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0ثانوية اول حزيران للبنينتطبيقيمصطفى مؤيد مصطفى عبد الكريم201973212051062029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0اعدادية بوتان المسائية للبنينتطبيقيمصطفى ياسين خضير درباس201974212051270044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة354.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبد هللا عباس سكران مهدي201975212051014060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة352.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينتطبيقيحسين رعد محسن جاسم201976212051274021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيانس خضير عباس جاعد201977212051005003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة351.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيحسين هيثم عبد هللا جاسم201978212051002030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0اعدادية ديالى للبنينتطبيقيمصطفى فيصل وهيب خلف201979212051012033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة350.0ثانوية ابن يونس المختلطةتطبيقيعبد هللا حامد حسن حرب201980212051228010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة349.0اعدادية جنات عدن للبنينتطبيقياحمد ابراهيم هاشم محمود201981212051085001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة348.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقينور الهدى خالد وليد عبد الرزاق201982212052098037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة347.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيسيف ثائر طعمة احمد201983212051005010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة342.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد عبد محمود201984212051272072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة333.0اعدادية طوبى للبنينتطبيقياحمد قاسم هاشم محمود201985212051087007
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة330.0اعدادية النبوة للبناتتطبيقيرانيه عبد الرزاق غني عبد الرزاق201986212052145005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة329.0ثانوية االماني المسائية للبناتتطبيقيرانيا يحيى عبد الهادي كاظم201987212052292007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة328.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمحمد سالم خلف مطر201988162051371225

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة322.0ثانوية دجلة العراق االهلية تركيا-سامسونتطبيقيمحمد عطا عبود ابراهيم201989132051238007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة322.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيعذراء هاشم جاسم ابراهيم201990212052294043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة317.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيعلي عبدالباسط عبدالصمد عبدالكريم201991162051007068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة317.0ثانوية الوطن للبنينتطبيقياحمد غانم احمد عبد الحسن201992212051079001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت492.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعلي محمد طالب جوده201993262021047144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت451.0ثانوية التاميم للبناتادبيزينب سوادي هاشم ناجي201994262022101022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت387.0اعدادية النعيم للبنينادبيمرتضى كريم جماغ ضيدان201995262021008040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت380.0اعدادية االحرار للبناتادبيسحر حسن جمعه جاسم201996262022106012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت364.0اعدادية االصالة للبنينادبيعلي نعيم عبد الكاظم حسين201997262021035090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت360.0ثانوية االسكندرونة للبنينادبيكريم كاطع سكران مطشر201998262021053015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت359.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيرقية خضير علي خالوي201999262022089014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت359.0اعدادية النعمانية للبناتادبينور ميثم عبد المحسن علوان202000262022087046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت359.0اعدادية الموفقية للبنينادبياسماعيل احمد عويد سلطان202001262021056011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت359.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبييوسف حيدر جبار عبد علي202002262021006088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت359.0اعدادية بدرة للبنينادبيامير علي جدوع عطيه202003262021021004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت359.0ثانوية األعراف المختلطةادبيسيف علي حسين فراي202004262021161011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت359.0اعدادية الغدير للبناتادبيفاطمه عدي كاظم حسين202005262022086062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت359.0اعدادية الفاطمية للبناتادبينرجس هادي زيدان سلمان202006262022081036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت359.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيام البنين مجيد صدع غانم202007262022076001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت359.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيمصطفى رشيد حميد كريم202008262021006076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت359.0ثانوية الكوت المسائية للبناتادبيزهراء اياد رحمان راشد202009262022250026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت359.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيسحر ماجد طاهر كمر202010262022102021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت359.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحاتم كريم راضي عيسى202011262021019016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت359.0اعدادية المشكاة للبناتادبيزينب عماد فاخر حاجم202012262022094016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت359.0اعدادية الغدير للبناتادبيزهراء كريم منشد خلف202013262022086035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت358.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب كريم غضبان رويح202014262022089026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت358.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيعقيل رديف محسن معيوف202015262021201098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت358.0ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينادبيجواد كاظم صيره زين202016262021204005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت358.0ثانوية فضة للبناتادبيحوراء عارف محمد يعقوب202017262022095004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت358.0ثانوية السراج للبنينادبيسجاد نعمة حمد شلش202018282021031010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت358.0ثانوية دار الندوة المختلطةادبيعباس فاضل ياسر عبد202019222021225027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت358.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيعبد الرسول سعيد علي كنيهر202020262021006041
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت358.0اعدادية المثنى للبنينادبيعبد هللا احمد عبد الكاظم ثاني202021262021005040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت358.0اعدادية النعيم للبنينادبيمحمد عبد الباري خريبط مشري202022262021008033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت358.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيشكران عماد هادي فاضل202023262022076017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت358.0اعدادية الرحمة للبناتادبيرقيه عامر رفيع فرحان202024262022127022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت358.0اعدادية الهدى للبناتادبيطفوف جبار كاظم حسين202025262022090009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت358.0اعدادية الموفقية للبناتادبيرؤى خالد عاجل فارس202026262022093022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت357.0ثانوية األعراف المختلطةادبيحسين منصور عبود سلمان202027262021161009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت357.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيبتول صالح هادي لفته202028262022102004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت357.0اعدادية االصالة للبنينادبيحسن خالد كريم كريدي202029262021035021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت357.0اعدادية النعمانية للبناتادبيتبارك حمود حسين ربيع202030262022087015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت357.0اعدادية المصطفى للبنينادبيصادق جعفر صادق مرزه202031262021019038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت357.0اعدادية الغدير للبناتادبيعال فيصل مطير جون202032262022086052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت357.0ثانوية الكوت المسائية للبناتادبيفتاة مغير هديرس خضر202033262022250050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت357.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيمحمد خزعل مهدي والي202034262021017065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت357.0اعدادية الكرامة للبنينادبيقاسم عطا هللا لطيف علي202035262021004065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت357.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيمصطفى حسين كاظم راشد202036262021044052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت357.0ثانوية المجدات للبناتادبيكوثر عباس عبيد عويز202037262022136018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت357.0اعدادية الكسائي للبنينادبيمحمد سعد دعدوش جباره202038262021037027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت357.0ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيمحمد جابر سلمان مشدوه202039222021358013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت357.0ثانوية الكوت المسائية للبناتادبيتبارك علي عداي عوده202040262022250015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت357.0الخارجياتادبيمريم فيصل خماط جاسم202041262022401040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت357.0اعدادية الموفقية للبناتادبياية سعد رهيف سويط202042262022093007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت357.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيمحمد عباس حسين دويرم202043262021017068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت357.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيكرار عدنان كطفان سلمان202044262021043018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت356.0اعدادية االطهار للبنينادبيزين العابدين حميد جابر عبيد202045222021034012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت356.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيبنين وليد حديد خلف202046262022079010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت356.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيحسنين جواد كاظم فرحان202047262021006013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت356.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيحسن كريس شحيل داغر202048262021046011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت356.0اعدادية الغدير للبناتادبيفاطمه علي عبد هللا علي202049262022086064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت356.0اعدادية الفاطمية للبناتادبيزينب ليث حميد هويدي202050262022081014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت355.0اعدادية حلب للبنينادبيحسنين علي زيدان خلف202051262021013030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت355.0اعدادية الرحمة للبناتادبيشهد سامر كاظم جالب202052262022127035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت355.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيمرتضى محمد احمد عويد202053262021006074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت355.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيحوراء كريم نجم عبد هللا202054262022100012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت355.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمهدي حسن جاسم حسن202055262021047203
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت355.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعباس حسين فالح ساجت202056262021047101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت355.0اعدادية المودة للبناتادبينور جهاد كامل خشان202057262022078030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت355.0اعدادية رملة للبناتادبيريام سليم نعيم عبد202058222022115028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت355.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيموسى كريم علوان حاتم202059262021201174

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت355.0ثانوية القحطانية المختلطةادبيمحمد عائذ عبد العالي محيسن202060262021174014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت355.0اعدادية المشكاة للبناتادبيوجدان عوده بلص خليف202061262022094029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت355.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيجهاد حسن فليح غافل202062262021201030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت355.0ثانوية جصان للبناتادبيعال مشتاق راشد جاسم202063262022071014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت355.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيهدى باسم محمد سلمان202064262022102032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت355.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبينور الدين صفاء حميد راشد202065262021006085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت354.0ثانوية جصان للبناتادبيكفاء محمد اسماعيل علي202066262022071019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت354.0اعدادية الغدير للبناتادبيبراء سعد غالي ماهر202067262022086010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت354.0ثانوية القحطانية المختلطةادبيحسين علي فارس فنش202068262021174006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت354.0ثانوية القحطانية المختلطةادبيمحسن عادل هليل فرج202069262021174012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت354.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيفاطمه عامر ناظم عبد الموجود202070262022111045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت354.0اعدادية الغدير للبناتادبيغفران غانم محمد حسان202071262022086054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت354.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيسجاد عبد هللا خشان لهمود202072262021201069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت354.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعلي عبد الحسين عطيه سعدون202073262021017052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت354.0اعدادية الفاضالت للبناتادبينبا سلمان داود علي202074262022082024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت354.0ثانوية بو مدين المختلطةادبيموسى ابراهيم جياد جاسم202075262021154031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت354.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسين سميج كردي هادود202076262021047047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت354.0اعدادية االطهار للبنينادبيمحسن ناصر محسن جعاز202077222021034022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت354.0اعدادية الزهراء للبناتادبيساره عادل بشير عاشور202078262022097030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت354.0اعدادية االصالة للبنينادبيعلي فالح هويدي حسين202079262021035086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت354.0اعدادية الميمون للبنينادبياحمد محسن كمر عيسى202080262021033006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت353.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي رعد فاضل جبير202081262021045050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت353.0ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيوفاء سامي علي جبير202082262022123048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت353.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيحنين حمزه عبد منصور202083262022079011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت353.0ثانوية األعراف المختلطةادبيعهد ساده فهد ماجود202084262022161010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت353.0اعدادية الرحمة للبناتادبيايمان خليل ابراهيم دبيس202085262022127008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت353.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعامر جواد كاظم عبد الحسين202086262021047097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت353.0اعدادية الغدير للبناتادبيمالك عادل فريح كاطع202087262022086072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت353.0اعدادية السياب للبنينادبيعباس سعيد فضاله بردان202088262021045038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت352.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينادبيكرار حسين عبد لفته202089222021301016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت352.0اعدادية المودة للبناتادبيندى عالء شخناب جودة202090262022078028
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت352.0اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد محمد عناد عبيد202091262021019007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت352.0اعدادية المشكاة للبناتادبيزهراء جمعه عويد ياسين202092262022094010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت352.0ثانوية االجيال االهلية للبنينادبيحسن ظافر كاظم عبيد202093262021060002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت352.0ثانوية الكريمية للبناتادبينور كرم هللا رحمان عاشور202094262022128025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت352.0اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيعباس كريم شخير محمد202095222021055018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت352.0ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيعلي حميد جاسم محمد202096222021358010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت352.0ثانوية الرحمانية المختلطةادبياحمد مهدي صيهود سلمان202097262021153001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت351.0اعدادية الكرامة للبنينادبيمصطفى عماد منصور عاشور202098262021004091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت351.0ثانوية الكريمية للبناتادبيفاطمه احمد عليوي غيالن202099262022128019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت351.0اعدادية المصطفى للبنينادبيهادي عماد عباس محيميد202100262021019078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت351.0اعدادية النعمانية للبناتادبيصابرين صباح جبار خميس202101262022087036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت351.0اعدادية عطر الوالية للبناتادبيايات محمد ياسين موسى202102262022117002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت351.0اعدادية الغدير للبناتادبيهدى حسن ابراهيم تعبان202103262022086086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت351.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيرواء عارف دلفي سلمان202104262022103010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت351.0اعدادية النيل للبناتادبيحوراء عبد الحسين حنون فالح202105222022169014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت351.0اعدادية االصالة للبنينادبيمحمد ستار شمخي جابر202106262021035102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت351.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعبد الرحمن عبد لفته عكله202107262021019044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت351.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيحيدر كاظم عزيز عباس202108262021046021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت351.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيفاطمه علي ابراهيم فريح202109282022093062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت351.0ثانوية االجيال االهلية للبنينادبيوسام ثامر حاشي جدوع202110262021060007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت351.0ثانوية شيخ سعد للبناتادبيكوثر رحيم صبر تقي202111262022145015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت350.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيزهراء علي مطر كاظم202112262022103012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت350.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبينور الزهراء صالح عبد عالوي202113262022102030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت350.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيزيد فريد رشيد عاشور202114262021006029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت350.0ثانوية التاميم للبناتادبيزهراء جميل طعمه مطلك202115262022101014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت350.0اعدادية بدرة للبنينادبيمحمد حامد امين عطار202116262021021030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت350.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيزهراء كريم حسين حميد202117262022074029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت350.0اعدادية المودة للبناتادبيزينب هادي عبد الحسن طاهر202118262022078021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت350.0اعدادية االصالة للبنينادبيعلي نزار جليل صاحب202119262021035088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت349.0اعدادية المثابرون للبنينادبيمؤمل نزار شاكر كاظم202120222021376080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت349.0اعدادية جصان للبنينادبيمحمد محي صغير رسن202121262021036011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت349.0اعدادية الزاكيات للبناتادبياية جابر صبير حمود202122262022103001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت349.0الخارجيونادبيمحمد خليل ابراهيم حماده202123262021400061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت349.0اعدادية الحي المسائية للبنينادبيعلي شدهان مجيد راعي202124262021202016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت349.0ثانوية البيرق المختلطةادبيوضاح رحيم كنوش محل202125182021323014
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت349.0اعدادية الرحمة للبناتادبيايات مهدي جميل مهدي202126262022127007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت349.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيآمنه عاصم صالح فليح202127262022074001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت349.0اعدادية الصفا للبناتادبيحوراء صادق حياوي كريدي202128262022085004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت349.0اعدادية االطهار للبنينادبيزين العابدين سلمان داود علي202129222021034013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت349.0اعدادية الموفقية للبناتادبيبنين حازم رهيف موسى202130262022093015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت349.0اعدادية االزدهار للبناتادبيزينب فالح حسن عبيد202131122022090047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت349.0ثانوية الكوت المسائية للبناتادبيابتهال علي نعمه مسلم202132262022250005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت349.0ثانوية بو مدين المختلطةادبيجواد محمد شبيب حسين202133262021154007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت348.0اعدادية الصفا للبناتادبيزينب عالء عبد الحسين جابر202134262022085012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت348.0اعدادية االصالة للبنينادبيمنتظر حسون علي مدير202135262021035113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت348.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيزينب عامر عالوي حسين202136282022093037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت348.0ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينادبيحيدر كمال محمد عبد الكريم202137262021204013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت348.0اعدادية الموفقية للبنينادبيحسين علي مطلك عطار202138262021056032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت348.0ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينادبيعلي محسن جمعه علوان202139262021204022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت348.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيصبا رياض جاخر مزهر202140262022089030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت348.0ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيزينب قاسم مالح تايه202141262022123029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت348.0اعدادية المثنى للبنينادبيمحمد المهدي صالح كاظم عبيد202142262021005065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت348.0اعدادية الموفقية للبناتادبيدعاء قاسم امطاش سلمان202143262022093020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت348.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيعذراء سالم وادي علي202144282022093051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت348.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيانتظار محسن ناصر حسين202145262022100005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت348.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيحمزه مطشر كريم عباس202146262021046017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت348.0اعدادية الموفقية للبنينادبيمسلم رحيم داخل سوادي202147262021056126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت348.0اعدادية المثابرون للبنينادبيعلي صبر خماط وطيان202148222021376065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت348.0ثانوية الفرسان المختلطةادبيضرغام طالب جباري عطار202149262021158013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت348.0ثانوية الموفقية المسائية للبنينادبيعلي الرضا نصر حربي عوفي202150262021206010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت348.0ثانوية الكوت المسائية للبناتادبيتبارك فالح حسن عباس202151262022250016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت347.0اعدادية المثنى للبنينادبيمصطفى نعمان عنيد فزاع202152262021005081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت347.0اعدادية الغدير للبناتادبيرقيه قادر عبد يونس202153262022086026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت347.0ثانوية دار الندوة المختلطةادبيحيدر محمد بدر خليفه202154222021225017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت347.0اعدادية النعمانية للبناتادبيزهراء محمد دايخ صبري202155262022087027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت347.0اعدادية الغدير للبناتادبيزهراء شمخي جبير دنيدن202156262022086033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت347.0اعدادية االصالة للبنينادبيسجاد علي جبر عفريت202157262021035051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت347.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد ساير فنجان راضي202158262021019060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت347.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيحيدر شاكر كشيش زويد202159262021046020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت347.0اعدادية الصفا للبناتادبيزهراء حيدر حسن شبيب202160262022085011
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت347.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيابراهيم صبيح مزيهر جبر202161262021046001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت347.0اعدادية االصالة للبنينادبيعلي سلمان عيسى سيد202162262021035081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت347.0ثانوية دار الندوة المختلطةادبيمحمد زغير جويد فرحان202163222021225042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت347.0اعدادية االحرار للبناتادبيفاطمه زيدان خليف حمزه202164262022106015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت347.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد كريم شاطي جمعه202165262021045072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت346.0ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيايه مهدي صالح عطيه202166262022123010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت346.0اعدادية بدرة للبنينادبيعلي مهدي حميد علي202167262021021023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت346.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيمصطفى نعمه فضيل عطشان202168262021201165

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت346.0ثانوية الموفقية المسائية للبنينادبيحسن احمد كريم حمزة202169262021206003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت346.0اعدادية المشكاة للبناتادبيزينب علي حسن ماضي202170262022094015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت346.0اعدادية االصالة للبنينادبيمهدي طاهر فرج ريج202171262021035120

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت346.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيحسين عامر حسين عبد202172262021006016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت346.0اعدادية االصالة للبنينادبيزين العابدين صبيح رسن حران202173262021035046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت346.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبياحمد ابراهيم حسين خلف202174262021017003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت346.0اعدادية السياب للبنينادبيمصطفى منذر محمد باقر ناجي202175262021045082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت346.0اعدادية المودة للبناتادبيحوراء فرحان نعمه زويد202176262022078010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت345.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيمحمد حيدر عباس محسن202177262021046053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت345.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيرزاق نايف حسين خضير202178262021017028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت345.0ثانوية بلقيس للبناتادبيحوراء شهيد يعقوب يوسف202179262022116005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت345.0اعدادية النور للبناتادبيفاطمه الزهراء ابراهيم محمد طبك202180262022119037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت345.0اعدادية الحي للبناتادبيقدس جبر كاظم درنوح202181262022107022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت345.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتادبيسحر هيثم فتحي اسماعيل202182262022100017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت345.0ثانوية القحطانية المختلطةادبيوداد رحمن مزعل عريبي202183262022174002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت345.0اعدادية الوفاء للبناتادبيزهراء جمعة علوان رغيف202184222022172009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت344.0ثانوية السراج للبنينادبيرسول جمعة علي كريدي202185282021031009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت344.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمؤمل حسين مشحوت مكي202186262021047157

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت344.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبيزهراء موفق صبيح عبد علي202187262022076010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت344.0اعدادية المودة للبناتادبيفاطمه سليم شوكه رهيف202188262022078026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت344.0اعدادية المشكاة للبناتادبيرقيه حسام شنين جليل202189262022094008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت344.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبياحمد حسين جاسم حسن202190262021047009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت344.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيباقر ستار هويدي كبر202191262021201022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت344.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيليث حسين يبر نومي202192262021017060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت344.0اعدادية الغدير للبناتادبيعذراء كريم شيوب والي202193262022086051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت344.0اعدادية المصطفى للبنينادبيصكر مشتاق نجم عبد هللا202194262021019041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت343.0اعدادية الزبيدية للبناتادبيزهراء سعيد سامي عبد االمير202195262022092012
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت343.0اعدادية كميت للبنينادبيمهدي خالد مهدي كريم202196282021015070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت343.0ثانوية ابن سينا المختلطةادبيمرتضى حيدر جالب صبيح202197262021166013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت343.0اعدادية االصالة للبنينادبيمحمد حسن مهدي ناصر عزيز202198262021035100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت343.0ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيمنتظر حكيم خلف زويد202199222021358017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت343.0اعدادية السياب للبنينادبيحيدر حنون عبيد راشد202200262021045025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت343.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيمصطفى جواد كاظم حسين202201262021201160

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت343.0اعدادية االصالة للبنينادبيعلي رسول غثيث حسوب202202262021035079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت343.0اعدادية الزهراء للبناتادبيتبارك علي شمخي جبر202203262022097009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت343.0اعدادية االصالة للبنينادبيحسين رحيم شعيوط عباس202204262021035030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت343.0اعدادية االصالة للبنينادبيحسن ماجد حسن شيشخان202205262021035026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت343.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينادبيقيصر علي حسون عبيس202206262021208026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت343.0ثانوية سيناء للبناتادبيرسل عمار شحل معلعل202207282022064011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت343.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيمنتظر شريف حاوي حسن202208262021201168

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت343.0اعدادية النور للبناتادبينور الهدى حامد منصور محمد202209262022119043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت343.0اعدادية النيل للبناتادبيحوراء خلف خلوهن والي202210222022169013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت343.0ثانوية بلقيس للبناتادبياآلء محمد موسى يوسف202211262022116001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت343.0اعدادية ذات النطاقين للبناتادبيأنفال احمد موحان سعد202212262022102002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت343.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينادبيمقداد شهيد عبد الحسن اكعيد202213262021208034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت342.0اعدادية بدرة للبنينادبيياسر حسن زيدان صبر202214262021021038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت342.0اعدادية جصان للبنينادبيمصطفى جبار جاسم عبد علي202215262021036012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت342.0اعدادية الوفاء للبناتادبيامل رائد عبد الرحمن فليح202216222022172002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت342.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيبهاء محمد ارضيو كزار202217262022129007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت342.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمحمد اسعد تركي غالم202218262021047164

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت342.0اعدادية الكسائي للبنينادبيعباس محمد محسن موزان202219262021037019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت342.0اعدادية الكسائي للبنينادبيمؤمل هاتف محسن عسل202220262021037025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت341.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيلفته صيوان شامي عكله202221262021201133

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت341.0اعدادية االصالة للبنينادبياكرم صالح مهدي خضير202222262021035010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت341.0اعدادية الموفقية للبناتادبيمروة سرحان عطية فرج202223262022093055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت341.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين صباح قدوري عبيد202224262021019021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت341.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيحوراء حسن جوال عليوي202225262022111017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت341.0اعدادية االصالة للبنينادبيسيف رزاق ثاني منصور202226262021035056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت341.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيحسين علي سلمان نعاس202227262021201049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت341.0ثانوية شيخ سعد للبناتادبيمريم فالح مضراب فنجان202228262022145018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت341.0ثانوية المنى المختلطةادبيحسين علي كاطع غالي202229262021177006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت341.0اعدادية النور للبناتادبيزهراء عبد الرضا لفته حسن202230262022119024
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت340.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيسجاد ستار جبار شرقي202231262021201065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت340.0اعدادية الموفقية للبنينادبيمحمد عيسى عبد حمد202232262021056114

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت340.0اعدادية الكرامة للبنينادبيكاظم ستار عليوي عباس202233262021004066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت340.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيسلوان نعيم عويد مطير202234262021046031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت340.0اعدادية الموفقية للبنينادبياحمد داشور شمال هداب202235262021056004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت340.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيرسول عواد عبد الرايات سنادي202236262021046025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت340.0اعدادية المصطفى للبنينادبيكاظم جاسم محمد عزيز202237262021019057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت340.0ثانوية بالل الحبشي المسائية المختلطةادبياحمد صالح عبد الهادي خليل202238282021155002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت340.0اعدادية الحي المسائية للبنينادبيعمار ناصر علي راشد202239262021202019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت339.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء عامر عبد الواحد غني202240262022082013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت339.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبينبأ رياض بدر راضي202241282022055104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت339.0اعدادية الموفقية للبناتادبيطيف فيصل ناصر مهدي202242262022093045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت339.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمرتجى سعدون راشد عبد الحسن202243282021151271

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت339.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبياسيل عبد المحسن برهان ثامر202244262022129002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت339.0اعدادية الغدير للبناتادبيكوثر عماد هالل منهل202245262022086067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت339.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتادبينور الهدى باسم ياسين عزوز202246262022076022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت339.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيغفران عبد الرضا جمعه جريو202247282022092054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت339.0ثانوية الجواهري المسائية للبنينادبيمحمد غني سلمان عيسى202248262021207011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت339.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينادبيحمزه عبد هللا عباس كيطان202249262021208015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت339.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبياحمد قاسم عبد الحسن سبتي202250282021151014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت339.0اعدادية الزاكيات للبناتادبيديار ماجد حميد عبد هللا202251262022103008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت339.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيزينب عباس سوادي علي202252282022091022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت338.0ثانوية الدكتور محسن علي الدلفي للبناتادبيرسل صباح خلف راشد202253262022123021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت338.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب حسين جبار زيدان202254262022097024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت338.0ثانوية البتول للبناتادبيفدك علي سلمان لفته202255282022056066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت338.0ثانوية بالل الحبشي المسائية المختلطةادبيسجاد حوشي محمد ديوان202256282021155009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت338.0ثانوية الجواهري المسائية للبنينادبيضياء حسين نوار ناهض202257262021207006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت338.0اعدادية الحي للبناتادبيزهراء احمد حسين علي202258262022107007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت338.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيكرار محمد سرحان عياز202259262021043019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت338.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيمهيمن لؤي جاسم محمد202260262021043037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت338.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين علي عزيز جبر202261262021019022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت338.0اعدادية الكرامة للبنينادبيشريف رحمن لطيف سلمان202262262021004030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت337.0اعدادية النعيم للبنينادبيوهاب احمد خزعل حمود202263262021008046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت337.0اعدادية الهدى للبناتادبيفاطمه عودة جواد كاظم202264262022090012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت337.0ثانوية الكريمية للبناتادبيزهراء حامد رحيم رشيد202265262022128009
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت337.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء حسين علي جلوان202266262022089017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت337.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيشهد ميسم عباس عبد االمير202267262022082020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت337.0اعدادية االصالة للبنينادبيمحمد فاضل رحم صالح202268262021035106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت337.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيعلي عبد الحسين صبيح شريده202269262021201115

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت336.0اعدادية الموفقية للبنينادبيسجاد جواد عبد الكاظم سعيد202270262021056049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت336.0اعدادية الكرامة للبنينادبينجم الدين علي سلطان سلمان202271262021004101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت336.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينادبيسيف سعيد كاظم مصبح202272262021205007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت336.0اعدادية المثابرون للبنينادبيحمزه علي عزيز كتوب202273222021376033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت336.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحمزة عباس جاسم محمد202274282021151087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت336.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيعالء حسن شيال حسين202275262021047122

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت336.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيمصطفى كريم شعالن كاظم202276262021201164

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت336.0ثانوية االسكندرونة للبنينادبيعلي علي عبد جبر202277262021053010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت336.0ثانوية البتول للبناتادبيافراح كريم ابيش عباس202278262022075002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت336.0اعدادية الفاطمية للبناتادبياساور حيدر عواد سعيد202279262022081003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت336.0اعداديه فاطمة بنت مديح للبناتادبيرقية كريم حمد عنيد202280262022084010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت335.0اعدادية الموفقية للبناتادبيزينب رشيد حميد عبد الرزاق202281262022093034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت335.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيمحمد حسين جيجان حاجم202282262021201142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت335.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبينسرين فيصل فرحان حمادي202283282022093071

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت335.0اعدادية الموفقية للبناتادبيازهار كلف عبد الحسن عاصي202284262022093002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت335.0ثانوية االرتقاء للبناتادبينجالء داود خلف عبد الساده202285282022092067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت335.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيعبد الرحمن محمود ابراهيم عبد الكريم202286162021353029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت335.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحسنين فالح محمد عيدان202287262021047042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت335.0ثانوية الكحالء للبناتادبيندى جبار خلف شالف202288282022061046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت335.0اعدادية السياب للبنينادبييحيى تركي عجاج ساير202289262021045098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت335.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيعباس سامي عباس سعيد202290262021201087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت335.0ثانوية الميمونة للبنينادبيزين العابدين احمد جاسم مظلوم202291282021019025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت335.0ثانوية السبطين االهلية للبنينادبيعبد هللا طالب عبد الحسن عواد202292222021358009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت334.0ثانوية بالل الحبشي المسائية المختلطةادبيحسين جاسم محمد سيد202293282021155003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت334.0الخارجياتادبيهديل عدنان جودة حسين202294262022401054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت334.0اعدادية الرحمة للبناتادبياسراء محمد عيدان مهدي202295262022127003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت334.0ثانوية الصمود للبنينادبيمحمد عامر غاز ي ابراهيم202296162021435038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت334.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيجاسم حازم عليوي عبيد202297262021047022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت334.0اعدادية النعيم للبنينادبياحمد شاكر حسين علي202298262021008002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت334.0اعدادية الرحمة للبناتادبيزينب سعدي صاحب فرحان202299262022127028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت334.0ثانوية بالل الحبشي المسائية المختلطةادبيحيدر خليل رحمة حسين202300282021155005
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت334.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيمحمد حسن فليح حساني202301222021028049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت334.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيابا الحسن علي شذر عطيه202302262021047004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت334.0ثانوية قلعة صالح للبناتادبيهدى عفر عواجه موحي202303282022066028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت334.0اعدادية البيان للبناتادبيمريم قاسم جبار موسى202304282022078051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت334.0ثانوية العذراء للبناتادبيرانيا علي حسن بدن202305282022058014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت334.0ثانوية الكوت المسائية للبناتادبيغيداء فاروق حطاب ياسين202306262022250046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت334.0اعدادية االصالة للبنينادبيمجتبى نعيم حسين زرار202307262021035098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت334.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينادبيزين العابدين فاضل علي نذير202308262021200023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت333.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيحمد رزاق راهي موسى202309262021047060

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت333.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيمرتضى هادي عويد جاسم202310262021201155

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت333.0ثانوية الميمونة للبناتادبينور رائد جاسم حاتم202311282022073059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت333.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيعلي خضير عباس حلو202312282021151168

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت333.0ثانوية الكوت المسائية للبناتادبيساره حيدر شريجي عبد202313262022250039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت333.0ثانوية العقيدة للبناتادبينور الهدى سعدون مالك احمد202314162022231070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت333.0اعدادية الغدير للبناتادبيزينب كريم شيوب والي202315262022086041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت333.0ثانوية الشجعان للبنينادبيحمزه كاظم ابراهيم خميس202316262021176023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت333.0اعدادية االرشاد للبنينادبيسالم خلف جبار مكسر202317282021101014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت333.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيعلي ماجد بالسم محمد علي202318262021006054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت333.0اعدادية الحي للبناتادبيزهراء رائد كريم حمزه202319262022107009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت333.0ثانوية الفرسان المختلطةادبيباقر محسن مالح عناد202320262021158002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت333.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيزهراء رحيم جليب رحيمه202321282022080012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت333.0ثانوية العزيزية المسائية للبناتادبينوره علي مزهر نذير202322262022252031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت333.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيمحسن كريم هليل نشمي202323282021046109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت333.0ثانوية الكحالء للبنينادبيعباس جبار رحيم مهدي202324282021007018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت332.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيذو الفقار ستار كاطع محسن202325222021028023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت332.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيسجاد حسين صعيجر بهيرو202326222021311031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت332.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيمصطفى سليم كريم سلمان202327262021017078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت332.0اعدادية الهدى للبناتادبينور عبار رحيم هظل202328262022090023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت332.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيطه ياسين عطا عبيد202329262021047096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت332.0اعدادية االحرار للبنينادبيعباس فاضل محسن بريسم202330262021018028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت332.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبياحمد علي عبد حمادي202331142021019012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت332.0ثانوية التاميم للبناتادبيختام فيصل حسوني مشكور202332262022101012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت332.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيرقيه جاسم محمد جاسم202333262022082010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت332.0اعدادية االصالة للبنينادبيمصطفى حسن لعيبي كعيم202334262021035110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت332.0ثانوية كميت للبناتادبيهدى صبيح عبود بدن202335282022067067
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت332.0اعدادية الكسائي للبنينادبيعلي كريم محمود سلمان202336262021037022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت332.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبييعقوب اسعد هارف عباس202337282021151323

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت332.0ثانوية ذات الصواري للبنينادبيكرار هاشم عبد النبي عبيد202338282021033012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت331.0ثانوية ام عمار للبناتادبيبنين علي ياسين نعيس202339282022077014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت331.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيجهاد رحيم خضر بديوي202340262021047028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت331.0ثانوية الصباح للبنينادبيحسن محمد عباس عيدان202341262021162003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت331.0اعدادية النعمانية للبناتادبينور الهدى علي عباس طه202342262022087044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت331.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيمريم اياد مراد سوزة202343132022079044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت331.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيتبارك ناجي لطيف سعدون202344262022129010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت331.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي حسن كاظم محمد202345262021045048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت331.0اعدادية المثنى للبنينادبيكاظم جواد كاظم لطيف202346262021005056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت331.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيحيدر عامر عبد علي طالل202347122021202074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت331.0اعدادية كميت للبنينادبيعلي سعد علي منذور202348282021015036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت331.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينادبياكرم مهدي جبر شنيف202349222021301002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت331.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيمحمد عبد هللا نجم حسن202350282021021048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت331.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيعبد الحسين عباس داخل سلطان202351262021201092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت331.0اعدادية حلب للبنينادبيعباس عليوي جبار شعبان202352262021013083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت331.0اعدادية المرتضى للبنينادبيرام غازي خلف جثير202353282021002032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت331.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيليث مازن محمد حسين202354212021052036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت330.0اعدادية الغدير للبناتادبيزهراء رحم عنيد فضاله202355262022086032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت330.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيوليد خالد ناصر قاسم202356282021010065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت330.0اعدادية االحرار للبنينادبيساجد هادي رزاق داود202357262021018024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت330.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسن خلف عبد الكريم محمد202358162021052014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت330.0ثانوية البهاء المختلطةادبيمصطفى عبد السالم مظلوم جباره202359212021203015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت330.0ثانوية الفردوس للبناتادبياحالم صالح كريم امين202360102022090002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت330.0ثانوية العزيزية المسائية للبناتادبينبأ ناهض حامد كطوف202361262022252027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت330.0ثانوية النضال للبناتادبيعال حسن عباس زوير202362282022050052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت330.0ثانوية القباب الذهبية للبناتادبيفاطمه الزهراء عامر محمد عزيز202363262022129040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت330.0ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيمنتظر مالك مردان حمود202364162021351043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت330.0اعدادية النيل للبناتادبيحوراء حمود خيطان اليذ202365222022169039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت330.0ثانوية النجاة للبناتادبيامنه محمد ضمد جابر202366282022095008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت330.0اعدادية الضاد المسائية للبنينادبيحسين طالب رشيد محمد202367222021314005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت330.0ثانوية النجاة للبناتادبيزهراء حسين شناوة عبود202368282022095029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت330.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيامير حيدر صنكور موسى202369142021008010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت330.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحسين عبد السالم جخيور فنجان202370282021151066
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     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت330.0اعدادية الغدير للبناتادبيكوثر حسن هالل سرحان202371262022086066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت329.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيمؤمل قاسم حسن علوش202372212021018036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت329.0اعدادية االصالة للبنينادبيحسين زكي عبد العباس عطيه202373262021035031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت329.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيعلي نعيم محمد اميع202374282021017034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت329.0اعدادية الهارثة للبنينادبيعباس حكيم عبد االمير علي202375162021022010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت329.0ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنينادبيزين العابدين نوري سيه محمد202376262021204014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت329.0اعدادية الميمون للبنينادبيحسن حاكم كطفان حسون202377262021033010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت329.0ثانوية ذي قار للبنينادبيمحمد احمد عمران برهان202378212021032036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت329.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيكرار رزاق رحيم ناهي202379262021025053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت329.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيتبارك حسين حنون جاسم202380132022111020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت329.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمحمد نجم عبد حسون202381132021026070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت329.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيحسين جابر عجيرش علي202382152021072039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت329.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيعلي حافظ علي حسين202383132021008088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت329.0ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيامير احمد عبد االمير شراد202384212021260002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت329.0اعدادية المهج للبناتادبيفرح فاهم عبد العالي جابر202385142022102080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت329.0ثانوية فدك للبناتادبينور واثق نزار علي202386142022070109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت329.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء سماري ناصر سجر202387282022078023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت329.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيعلي قاسم كاظم عبد عون202388262021017055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت329.0اعدادية التحرير للبنينادبيسجاد باقر رشك ماشاف202389282021004055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت329.0اعدادية االحرار للبنينادبيحسين عزيز بيد هللا جبر202390262021018019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت329.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزهراء ماجد حاتم محمد202391282022090028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0اعدادية تونس للبناتادبيزينب شاكر عزيز رزاق202392222022106039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0اعدادية النعيم للبناتادبيهدى علي سلمان كاظم202393142022073135

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيفاطمه حمزه حسن كاظم202394262022072041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبياحمد محمد شوكت ياس202395122021202012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد حيدر جياد طاهر202396122021009245

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0الثانوية الشرقية للبناتادبيزبيده عاصم عادل اسماعيل202397142022097008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيحسن خضير كريم جبار202398262021017015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0ثانوية البتول للبناتادبيزينب واصف جمعه عبيد202399282022056043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيساره كريم حسن شاطي202400282022093043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0اعدادية الشيماء للبناتادبيكرامه ناصر محمد كاظم202401122022098065

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0ثانوية كصيبة المختلطةادبييحيى عليوي حمزه ابراهيم202402262021173067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0ثانوية االبتهال للبناتادبياديان كاظم حسين ضاحي202403222022166003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيعلي نصيف جاسم عباس202404262021006058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينادبيهالل ناجي صايل دهش202405262021208038
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0الخارجياتادبيرواء مظهر عبدالمجيد غزال202406102022401046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0ثانوية التفوق المسائية للبنينادبيبارق قيس محمود وردي202407212021271002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيمحمد عدي علي جابر202408142021200140

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0اعدادية النجاة للبناتادبيضحى عادل هادي عبد السادة202409152022042048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي أحمد حسين خشف202410152021018055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0اعدادية الرحمة للبناتادبيتبارك وليد كاظم محمد202411262022127016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبينور الهدى عباس جلوب شغاتي202412152022053070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي احمد شنور كاطع202413152021001076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0اعدادية بلقيس للبناتادبيغدير خالد عباس كظيم202414142022140041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيسجاد علي جليل عبد الرزاق202415222021020012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0ثانوية البهاء المختلطةادبيسناء مشتاق عامر محمود202416212022203007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت569.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائياديان حسين حمزه جون202417242042088003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت501.0اعدادية فتيات المستقبل للبناتاحيائيرقية محمود جبار علوان202418212042100047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت392.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيقدس عدنان علي عوض202419262042089108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت389.0اعدادية الحي للبناتاحيائيريام نعمه عبد حسين202420262042107062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت386.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الحسين لطيف عباس202421262042080033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت382.0اعدادية الفاطمية للبناتاحيائيميسم ثامر مديح حسين202422262042081049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت380.0ثانوية فضة للبناتاحيائينور مايع متاني طويرش202423262042095055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت376.0اعدادية االمام المختلطةاحيائيياس جابر خلف حسين202424182041278023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت375.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيرسل ابراهيم جواد جبر202425262042096048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت372.0ثانوية اسيا بنت مزاحم للبناتاحيائيبشرى حسن جميل طارش202426262042100008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت372.0ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائيزينب سعد عبد صيهود202427262042171001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت368.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم كامل فالح202428262041010102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت363.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيزينب حيدر جواد كاظم202429262042090036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت363.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيحسنه شاكر راشد مكطوف202430282042068023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت361.0اعدادية القدس للبناتاحيائيرفل بشير كعيد عوفي202431262042104062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت360.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيعلي نجم عبيد مايود202432262041027105

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت360.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيليزان ياسين سعيد جاسم202433262042087123

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت360.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسين عدنان مجيد عبد الحسن202434262041010042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت359.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيحسين كاظم جبار عجيل202435262041010051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت359.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيزهراء داود سلمان مطر202436262042086070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت359.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيكرار حسن سوادي لفته202437262041208036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت359.0ثانوية نور الزهراء االهلية للبناتاحيائيميسر عالء بشار جبار202438262042133011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت359.0اعدادية االحرار للبناتاحيائيايات حيدر حسين علي202439262042106016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت357.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيهناء هاشم جاسم مفتن202440262042124021
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت357.0ثانوية الياقوت للبناتاحيائيتينه صباح جبار خياله202441262042131007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت356.0ثانوية جواد سليم المختلطةاحيائينور الهدى سلمان حسن داخل202442262042171003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت354.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيزهراء علي حسين خضير202443222042132034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت354.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيزهراء عبد المطلب زغير عبيد202444262042250110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت354.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيالمصطفى رحيم لفته جبر202445262041209023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت354.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيندى محمد عبد الحسين صبيح202446222042172151

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت354.0اعدادية المناهل للبناتاحيائيزهراء عماد كريم بوري202447262042115028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت353.0اعدادية الحي للبناتاحيائيابتهال علي حبيب مغير202448262042107011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت353.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمنتظر فاضل يبار حسين202449262041022169

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت352.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيحمزه عواد كاظم عبد الحسين202450262041022046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت352.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيمصطفى يحيى كاظم حسن202451262041009143

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت352.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيزين العابدين صالح مهدي راضي202452262041209073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت352.0اعدادية النعيم للبنيناحيائيحسين زعونه عذيب دبي202453262041008007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت350.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائيهدى علي حسين راضي202454262042080165

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت349.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيسرى كريم مثنى عليخ202455262042086118

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت349.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيعلياء عبد الحسين عبد علي تبينة202456262042090045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت348.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائياحمد صالح ناصر حسين202457262041002004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت348.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء منعم جريو علي202458262042096086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت347.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيأيه اسماعيل سكران ابراهيم202459262042143012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت347.0اعدادية اليسر للبناتاحيائينور الهدى فالح وحيد عودة202460262042109106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت347.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيكوثر امين صاحب تايه202461232042305139

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت347.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمحمد شاكر حمادي شنخاب202462262041022139

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت346.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيايوب حميد حرز فتيل202463262041014015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت345.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايات جبار نعمه عبد202464262042082004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت344.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائيعمار كريم حبيب حسين202465262041002067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت344.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمحمد مضر عبد الرحمن علي202466262041209328

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت343.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنيناحيائيعباس محمد معن جرن202467262041160027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت343.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيكرار خلف جبار محيسن202468222041309034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت342.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشروق رياض سفير مزعل202469222042164062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت341.0ثانوية فضة للبناتاحيائيزينب سمير علي عبد202470262042095030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت341.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيزهراء سعد يسر حسن202471222042132030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت341.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمنتظر عبد الحسين كاظم عويد202472262041003170

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت340.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيسجاد عبد الكريم كاظم محمد202473262041202044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت339.0اعدادية الحي للبناتاحيائينرجس سلمان مجيد عبد الحسن202474262042107142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت339.0ثانوية الكوت االهلية للبناتاحيائياسراء حسن هاشم محمد202475262042114003
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت338.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيساره خلف جبجاب صعيب202476222042172097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت337.0ثانوية عمار بن ياسر المسائية للبنيناحيائيعلي محمود حسن داخل202477262041204015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت336.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائياكرم سلمان عبيد جباره202478262041009011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت335.0اعدادية الثقلين االهلية للبناتاحيائيسجى طالب مهدي حريجة202479242042136078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت333.0اعدادية النور للبناتاحيائيآية حسام صالح خضير202480262042119003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت333.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيكاثرين عباس عبد كاظم202481262042087119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت331.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيخديجه قاسم جابر يوسف202482262042089028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت331.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيمحمد علي محسن سعيد202483262041209327

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت330.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيصادق جعفر حامد جياد202484262041027066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت329.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيفاطمة الزهراء فراس عبد علي202485262042088124

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت328.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيمهدي مخلص عباس شمران202486262041001214

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت327.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعيد حميد صكر202487222042393089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت326.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيباقر مشتاق طالب جبر202488262041027017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت324.0ثانوية السيدة تكتم للبناتاحيائيفاطمه رحيم كاظم هادي202489262042124012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت324.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب مهدي منصور والي202490222042172092

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت320.0اعدادية الحي المسائية للبنيناحيائيمرتضى بادي جعفر يوده202491262041202100

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت318.0اعدادية النعمانية للبناتاحيائيساره حسن فالح عبد هللا202492262042087086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت317.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيآيات فيصل كاظم عبدي202493262042250260

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت314.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيزينب جبار شناوه موسى202494222042261018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت313.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيامنه عماد عبد الستار احمد202495262042250022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت364.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيعباس سلمان علوان ضيدان202496262051209048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت363.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيعلي مثنى خطاب خلف202497262051002032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت361.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيحمزه كاظم عبد بادي202498262051019012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت357.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيحسين علي عويز سايب202499262051002013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت357.0اعدادية اليسر للبناتتطبيقينبأ جابر عالوي غافل202500262052109040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت356.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعالء سالم علوان عبد الصاحب202501262051005031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت355.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيأيه عالء عاشور خضر202502262052097001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت355.0ثانوية فضة للبناتتطبيقينورس هادي غازي كاطع202503262052095012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت354.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينتطبيقيعباس مجيد شجر دويج202504262051022003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت352.0اعدادية الكرامة للبنينتطبيقيعلي زعالن سيد خلف202505262051004024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت352.0ثانوية الفالح للبنينتطبيقيعلي محمد عوده خليف202506222051256009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت352.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيسجاد كاظم جاسم محمد202507162051022054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت352.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنينتطبيقيجعفر نجاح معيلو كريم202508262051209120

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت351.0ثانوية علي الشرقي للبنينتطبيقيعلي صادق جبار عاكول202509282051010017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت351.0الخارجيونتطبيقيحيدر ستار محسن حسين202510282051400026
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت350.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيحسين طالب ثجيل نعيمه202511222051027009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت350.0اعدادية الميمون للبنينتطبيقيرسول محمد يوسف فرج202512262051033024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت347.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيابو الحسن شاتي جاسم طاهر202513282051022001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت347.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسن محمد دشر شبرم202514282051151155

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت346.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيكرار حيدر محمود امين202515262051005046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت346.0ثانوية دعبل الخزاعي للبنينتطبيقيمصطفى علي ثامر علوان202516262051160014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت346.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسين فاضل عباس جابر202517122051025035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت346.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقياحمد حسين نقي محمود202518262051019002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت346.0ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيايالف ستار جباري حسين202519222052309002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت345.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيثائر عماد عبد الرسول حبيب202520162051352033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت344.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيعلي محمود خلف فرحان202521112051026049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت343.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيحسين كامل حاوي دفار202522262051007018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت343.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيعبد هللا عذاب عبد الرضا وادي202523222051070030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت343.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقيعباس عظيم ثجيل جاسم202524222051301028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت342.0ثانوية الشاهين االهلية للبنينتطبيقياحمد خلف علي خلف202525162051490001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت342.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم عبد الساده راضي202526162051043047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت341.0ثانوية بلقيس للبناتتطبيقيزينب حسين خلف بنور202527262052116014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت340.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيفاطمة نعيم خاجي رحيمة202528162052381113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة379.0ثانوية امنة بنت وهب للبناتادبيحوراء باسم حمودي ابو ذينه202529262022112006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة377.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيقبس محمد طالب خليل202530262022126088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة367.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيدانيه زعيم محمود شمخي202531262022108003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة367.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعبد هللا نجم صباح مطر202532142021012044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة359.0اعدادية االصالة للبنينادبياحمد رزاق مطشر عجيل202533262021035002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة359.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيحوراء صادق هادي هاشم202534262022135008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة359.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيوفاء هادي حسن علي202535262022079044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة359.0ثانوية الفجر المسائية للبنينادبيايه مهدي حسن حربي202536222022309002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة358.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيأيات حسن جدوع شوكه202537262022072003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة358.0اعدادية الحفرية للبناتادبيريام محمد لفته حميد202538262022091024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة358.0اعدادية القطيف للبنينادبيخالد ضاهد دبيس عبيد202539262021041023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة357.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيحوراء فاضل جابر كاطع202540262022135009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة357.0الخارجيونادبيحسين اسعد خلف صالح202541122021400027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة357.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيشيماء مظهر حسن نهاب202542262022072033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة357.0ثانوية العزيزية المسائية للبناتادبيشذى احمد عبد االمير علوان202543262022252014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة357.0اعدادية حلب للبنينادبيمحمد سامي هادي يوسف202544262021013152

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة356.0ثانوية الدر المكنون للبناتادبيرويده حسين دكمان شمران202545262022146004
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة356.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيزمن عبد الرزاق زيدان نهاب202546262022072022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة356.0ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيوجدان مطلك عنون عبيد202547262022138029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة356.0ثانوية الحياة المختلطةادبيزينب نجم عبد هللا كاظم202548262022151010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة356.0ثانوية بنت الهدى للبنات- الوقف الشيعيادبياالء صبيح اسود هالل202549262022073001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة355.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيشهد احمد عبد عباس202550262022111037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة355.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيشروق سعد رشاد محمد202551262022126058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة355.0اعدادية حلب للبنينادبيتمار ميثم عبد سلومي202552262021013019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة355.0ثانوية الغسانية للبنينادبياحمد حيدر عبد العالي عباس202553262021156005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة354.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبياسماء جميل سفاح جاسم202554262022074005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة354.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيهند طه حسن علي202555112022220089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة354.0ثانوية المنى المختلطةادبيزياد جابر عبد الحسين هديرس202556262021177010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة354.0اعدادية حلب للبنينادبيمحمد عماد جويد حسين202557262021013159

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة354.0اعدادية حلب للبنينادبيمحمد حسن عبيد ابراهيم202558262021013144

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة354.0ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيمنال احمد هاشم صافي202559262022138019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة353.0ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبيسيف علي سالمة داود202560262021178006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة353.0ثانوية الموعظة المختلطةادبيسوالف طالب عبيد جمعة202561262022165005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة353.0ثانوية الشجيرية للبناتادبيابتسام طه عيدان درويش202562262022125004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة353.0ثانوية بنت الهدى للبنات- الوقف الشيعيادبينور الهدى سعيد فيحان حمود202563262022073015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة353.0اعدادية حلب للبنينادبيمنتظر قاسم محمد علي حسين202564262021013178

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة352.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينادبياحمد شهاب محمد ذرب202565222021301001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة350.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيليلى جودة سفاح جاسم202566262022074044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة349.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتادبيسجود عباس ابراهيم حمزه202567262022251013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة349.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعباس حسن جعاطه عباس202568262021025040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة349.0اعدادية حلب للبنينادبيهاشم جعفر محمد عبيس202569262021013180

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة349.0ثانوية الحياة المختلطةادبيمحمد حسن راشد عجيل202570262021151017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة348.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيمينا سهام داوود معروف202571262022126101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة348.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيزينب طالب عبد الحسن ركي202572262022111031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة348.0اعدادية حلب للبنينادبيعلي ناصر سعيد بريسم202573262021013119

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة347.0اعدادية الزوراء للبناتادبينور الهدى هادي عبد السادة حسن202574282022070087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة347.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيتبارك رياض طالب حمود202575262022074013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة347.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبينبأ رعد عليوي أيوب202576262022079040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة347.0اعدادية النهروان للبنينادبيسيف علي حسن كاطع202577152021020052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة346.0ثانوية االنتصارات للبناتادبيزينب عباس كليب كهيه202578262022072025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة346.0ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيزهراء مرزه خضير عباس202579262022138007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة345.0اعدادية الحفرية للبناتادبيآالء كاظم عياده مريع202580262022091001
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة345.0اعدادية القطيف للبنينادبيعلي صالح تايه عبد202581262021041040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة345.0ثانوية الغسانية للبنينادبيمازن ليث عبد الحسين عباس202582262021156048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة344.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيزينب حميد سالمة علي202583262022126044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة344.0اعدادية حلب للبنينادبيعباس جمال عباس عبود202584262021013079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة343.0اعدادية التقى للبناتادبيمريم ضياء داود متي202585112022071091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة342.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيزهراء جبار حميد عبود202586262022074026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة342.0ثانوية الغسانية للبنينادبيابو بكر فالح حمدان خلف202587262021156003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة342.0ثانوية االجيال االهلية للبنينادبيحسين خالد داود هيال202588262021060003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة342.0اعدادية الرحمة للبناتادبيزينب حيدر رفيع فرحان202589262022127027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة342.0اعدادية حلب للبنينادبيحسين علي حبيب جالب202590262021013036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة342.0ثانوية بنت الهدى للبناتادبيبنين علي حسين كاظم202591132022110003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة342.0اعدادية حلب للبنينادبيعبد هللا سعيد هادي عبد الرزاق202592262021013096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة342.0اعدادية عبير العراق  للبناتادبيعذراء حمد دليل سعيد202593262022079030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة341.0اعدادية الحفرية للبناتادبيايمان محمد صالح مهيدي202594262022091007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة341.0اعدادية الحفرية للبناتادبيزينب سامي احمد كاجي202595262022091031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة340.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتادبيآمنه هاتف لطيف حمود202596262022074002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة339.0اعدادية البيان للبناتادبيزينب اياد سعد عبد هللا202597282022078033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة337.0ثانوية الحياة المختلطةادبياسيل عباس جاسم راضي202598262022151004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة336.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيهبه عقيل عبيد ضيدان202599262022108030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة336.0ثانوية كصيبة المختلطةادبينوره صبيح زيدان عبد الحسين202600262022173009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة335.0ثانوية الميمونة للبناتادبيدالل عادل مطر محمد202601282022073023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة334.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيعلياء حسين محمد داوود202602262022126068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة334.0ثانوية الشجعان للبنينادبيحسين علي عطا هللا ضاحي202603262021176020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة334.0اعدادية الكوثر للبناتادبيزهره محمود سلمان عريان202604262022083022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة334.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيعلي رشاد كاظم جاري202605162021371074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة333.0ثانوية الحياة المختلطةادبيدعاء خالد ناصر مدلول202606262022151009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة333.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيحسين طالب حمزه جبر202607262021173013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة333.0ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيزينب حميد خضير حسين202608262022138008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة333.0اعدادية طه للبنينادبيمحمد حسين علي كاظم202609142021177149

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة333.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيزيد داخل حاشوش عبودي202610142021015036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة333.0ثانوية االميرات االهلية للبناتادبيهدى احمد هادي عبود202611142022300008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة332.0اعدادية االبرار للبنينادبيحمزه سمير جاري سيد202612262021016007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة332.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبياحمد فوزي حميد رهيف202613142021019013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة332.0اعدادية التنمية للبنينادبيسجاد شاكر ناهي غالي202614262021030014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة332.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينادبيعباس محمد بدر زغير202615262021205010
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة332.0اعدادية المعارف للبنينادبيبكر خليل نايف علي202616212021005006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة332.0ثانوية زهرة الهدى للبناتادبيزهراء قاسم خريب جليل202617142022088033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة332.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينادبيعبد هللا ماهر فياض وسمي202618142021015069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة332.0ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيشفق طاهر حبيتر ناهي202619262022138011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة332.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيسنان ياسين خضير علي202620262022126054

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة332.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيابتهال جبار محسن جازع202621142022225003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة332.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيزهراء رحمان بدر برجيل202622132022111047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة332.0ثانوية الفالح المختلطةادبييوسف رحيم بدر عبيس202623232021198029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة331.0ثانوية ابي جسرة المختلطةادبيأحمد سعدون كريم كاظم202624212021259001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة331.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيكرار ابراهيم هادي صالح202625142021048078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة331.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيزكي جالل كريدي نعيمه202626152021003039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة331.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيعلي حسين علي كامل202627232021257046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة331.0اعدادية الوجيهية للبنينادبياحمد رعد عبد الجبار محمود202628212021030002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة331.0اعدادية حلب للبنينادبيمحمد علي كاظم عبود202629262021013158

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة331.0اعدادية حلب للبنينادبيوسام كريم منسي جبر202630262021013187

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة331.0ثانوية الشجعان للبنينادبياكرم قيس محمود خليفه202631262021176005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة331.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيالمجتبى نجم عبد المطلب غدير202632262021025004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة330.0الخارجيونادبيصادق لؤي يونس ناجي202633212021400058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة330.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبينور الهدى عبد هللا مجبل عبد هللا202634162022203045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة330.0اعدادية الحفرية للبناتادبيعال احمد جوده كاظم202635262022091048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة330.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبياحمد ماجد خليفه جاسم202636142021012006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة330.0اعدادية مندلي للبنينادبيوسام هادي صالح رحمان202637212021034051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة330.0ثانوية التفاؤل المختلطةادبييوسف حمد مطلك شالل202638142021151006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسين عباس عبد خلف202639142021024081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيالحسن فالح حسين ديوان202640142021030007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0اعدادية حامل اللواء المختلطةادبيفراس غانم شعالن كعيس202641262021155028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0اعدادية الفردوس للبناتادبيطيبه علي عبد المحمد حمادي202642132022118101

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبييوسف حبيب عبد الحسن محمد202643142021024337

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيسيف علي عبيد خلف202644132021252059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0اعدادية التنمية للبنينادبيمحمد الباقر قاسم عبد علي دويح202645262021030030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيباقر علي عوده مكي202646142021030013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيمرتضى احمد غني حميد202647112021057075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبياوس محمد عبد كاظم202648142021208018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيسجاد حيدر جاسم هبيل202649142021030052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0ثانوية الندى للبناتادبيكوثر رائد نعيمه عبيد202650142022302055
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0ثانوية الحياة المختلطةادبيعمار رعد هادي حميد202651262021151014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0ثانوية الحرية المسائية للبنينادبيمصطفى ماجد مظلوم وكيل202652122021200134

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيموسى ماجد جبار كاظم202653122021047182

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0ثانوية معصومة للبناتادبيسجى ضياء جاسم محمد202654142022113019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيموسى ماهر مطشر شاكر202655142021038166

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0اعدادية البراق للبنينادبيامير عبد الحسين صبري عباس202656152021002011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيآيه عبد الحسن حمدان خلف202657142022225002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0ثانوية النيل المسائية للبنينادبيمصطفى عصام نبهان شهاب202658112021206061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0اعدادية صفية للبناتادبيسجى عاصي مطر وحيد202659142022075152

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0ثانوية االعتماد للبناتادبيشهد عبد هللا مغامس حمد202660142022191040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0ثانوية معصومة للبناتادبيفاطمة محمد محسن نازول202661142022113025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0ثانوية التراث للتعليم اإلساسي ح٢ للبنينادبييوسف كمال رزاق كريم202662262021024040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيحسن فراس ثجيل حمود202663142021024062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيحمزه صباح حسن عطيه202664152021005025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبينور حسين حسن خلف202665212022155096

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0ثانوية االمال للبناتادبيغدير صافي مهدي صالح202666142022108043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة328.0اعدادية االنفال للبناتادبيغسق نهاد نوري مهدي202667102022101058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة328.0اعدادية البصرة للبناتادبيالنه لؤي عبد الجبار عبد السادة202668112022109048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة328.0اعدادية الصفا للبنينادبيياسر احمد عرفان عامر202669132021029077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة328.0إعدادية المروج للبنينادبيعبد الرحمن حيدر عباس شكر202670142021013063

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة328.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتادبيغفران علي جبار خضير202671242022220075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة444.0أعدادية المآذن المسائية للبناتاحيائيرفل خالد عبدالغني سعيد202672192042369147

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة395.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزهراء سعد جبر شاهين202673142042083015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة392.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزينب محمد احمد خليل202674152042080185

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة392.0اعدادية الحفرية للبناتاحيائيفاطمه جليل مغيتر حداد202675262042091037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة385.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيرسل مهدي هادي باصي202676262042092036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة384.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيضحى مصطفى حاتم ضيدان202677152042047085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة366.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيهاله جبار كامل فارس202678122042094288

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة361.0اعدادية القطيف للبنيناحيائيزيد زهير كريم عبود202679262041041015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة360.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيمريم نصيف جاسم زغير202680262042083095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة346.0ثانوية تبارك للبناتاحيائياخالص عباس ناهي شويفي202681262042077001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة341.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمنتظر هادي سعود عبد202682262041011193

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة338.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيبتول حميد عاشور كاظم202683262042155001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة335.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيرزاق محمد راضي فياض202684142041208082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة334.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيمرام غسان عبد الرزاق حسن202685262042126085
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة333.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيفاطمه نجم عبد عالوي202686262042137017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة333.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيعلي ثائر عبد االمير ناجي202687232041019094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة332.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحمد حبيب سالم شخير202688262041011157

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة326.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيحسن حبيب سالم شخير202689262041011031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة323.0الخارجياتاحيائيبتول حسين غاضي جدوع202690132042401025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة316.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيزهراء حمزة مراح مهدي202691262042126042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة316.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيحسين عوده ثجيل محمد202692262041205028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة363.0اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيمحمد عدنان عبد الحسين موسى202693262051012033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة363.0ثانوية المدرسة الزهراء األهلية للبنينتطبيقيعمار حيدر محمد هادي علي202694122051039007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة355.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيسجاد كاظم خشان حسين202695282051044039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة352.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيحسين جاسب افتين مويع202696282051006037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة352.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقيامجد لؤي قادر صالح202697112051200017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة352.0ثانوية سومر للبنينتطبيقيحسن زهير عبد الزهره شاكر202698122051043008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة339.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيحسام مهند محمد علي عباس202699162051043010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة337.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيلينا عدنان قحطان داود202700112052088015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة336.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيحازم محمد سليم عبيد202701282051008015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة330.0الخارجياتتطبيقيميساء ناصر عبد بتيل202702222052401027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيمسلم صالح حسن محمد202703222051307191

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيحسن داخل غركان مطلك202704222051311037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزينب بشار حوشي دنانه202705282052068042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة329.0اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيغالب كامل هاشم سكر202706222051374053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة325.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينتطبيقينور الدين نعيم عباس رجيب202707262051203044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة324.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيهشام نبيل محسن حايل202708222051310230

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة324.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمصطفى سبهان حسين جابر202709282051151760

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة323.0اعدادية الحي المسائية للبنينتطبيقيجهاد فالح حسن نعيمه202710262051202011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة320.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسام سعد راضي حسن202711282051151128

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة320.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيعبد هللا عبد دلي حمد202712222051035036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة317.0اعدادية العزة للبنينتطبيقيعلي مازن عدنان موتان202713262051007033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة388.0ثانوية الهجرة للبناتادبيضحى وجدي صالح الدين جمال202714182022174009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة373.0الخارجيونادبيمحمد وليد هاشم محمد202715122021400121

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة368.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبياحمد احسان نوري صالح202716142021201004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة363.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتادبيخمائل خضر حمودي العبو202717182022205002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة363.0اعدادية الفاروق للبنينادبيجعفر عبد سكر خيون202718132021014013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة359.0إعدادية الفرقان للبنينادبيعبد الرزاق محمد يونس صالح202719182021021035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة358.0ثانوية الحجاز المختلطةادبيفاتن واثق دواي ضاري202720182022292012
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة358.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةادبيزياد خلف حسين حمود202721182021361009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة358.0ثانوية الحاتمية للبنينادبياحمد رعد محمد حسين202722182021301002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة358.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيرامي ثامر جهاد محيميد202723212021279021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة357.0ثانوية الفجر العربي المسائية للبنينادبيعلي عماد ابراهيم غائب202724172021354013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة356.0ثانوية الحجاز المختلطةادبيزينه مالك عبد ضاري202725182022292008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة356.0ثانوية الشهيد وائل للبناتادبيأفكار منصور عبد سالم202726182022273001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة356.0اعدادية بيجي للبنينادبيحميد نواف فاضل مدبغ202727182021007011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة355.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيهناء وفيق صالح محمد202728182022336055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة354.0ثانوية المجيد المختلطةادبيموارد محمود عطيه خلف202729182022105008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة354.0اعدادية االسحاقي للبناتادبيهاجر عماد نايف ياسين202730182022255022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة354.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيحمزة مهند غانم كاظم202731212021279016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة354.0اعدادية العال للبناتادبيسالي طارق مشرف كردي202732192022156021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة354.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبينرجس عيد عبد المهدي مهدي202733182022336050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة353.0ثانوية الشهيد وائل للبناتادبيامنه عمار محمد احمد202734182022273002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة353.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيسعيد صدام حسين علي202735182021313010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة352.0اعدادية العبيدي للبنينادبيمصطفى عذال محمد خزيم202736192021024012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة351.0اعدادية الواسطي للبنينادبيعمار جمعه عبد هللا ياسين202737202021079021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة350.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيمالذ مصطفى قاسم محمد202738182022313020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة350.0ثانوية بني تميم المختلطةادبيسجى عمران حسن خلف202739182022279005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة350.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيسفيان سعد حميد علي202740212021279025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة350.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتادبيعفاف هلوب محمود حامد202741182022157016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة349.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيسميه حسين رشاد حسن202742182022336025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة348.0اعدادية البحتري المختلطةادبيمصطفى عباس علي محمد202743182021048014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة348.0ثانوية النساف المسائية للبنينادبييونس جمال تحويل عبد202744192021364056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة347.0ثانوية الندى للبناتادبيزينة ضياء محسن عيسى202745142022302039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة347.0ثانوية اكد للبنينادبيعماد انور حسين علوان202746122021021006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة347.0اعدادية القرطبي للبنينادبيمحمد مازن لطيف جاسم202747212021054046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة347.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةادبيخضر عبد الغفور طه حسين202748182021342036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة346.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعبد هللا كريم جميل حسن202749112021180087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة346.0ثانوية يثرب المختلطةادبيزينب محمد تركي مخلف202750182022043008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة346.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبيهدى اكرم محمد حسين202751182022336053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة346.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيسمر شاكر محمود دهام202752182022313014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة345.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيعباس ناجح علي حسين202753212021018024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة345.0ثانوية الجواهري المختلطةادبياسيا عادل بدر عزيز202754182022287004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة345.0اعدادية المتنبي للبنينادبيهمام مازن كريم حسن202755162021006076
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة344.0ثانوية الصقور للبناتادبيكاظمية عبد الحسين كاظم جواد202756182022206010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة343.0اعدادية االسحاقي للبناتادبياسيل فالح حسن علي202757182022255003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة343.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيتبارك ناصر سلمان داود202758162022287035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة342.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتادبيتبارك ردام سالم أسود202759182022157006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة342.0ثانوية المعتصم للبناتادبيايات ثاير محمد مصلح202760182022219005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة341.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينادبيمحمد سعد صالح علي202761142021005051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة341.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيحسنين حاتم عبيد موسى202762232021165005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة341.0ثانوية الهادي المسائية للبنينادبيعبد الرزاق بالل عبود مهدي202763182021350062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة340.0اعدادية بلد للبنينادبيعالء صفاء جواد محمود202764182021006024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة340.0اعدادية الروافد للبنينادبياحمد فؤاد طارق سلطان202765182021085003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة340.0اعدادية ابن سينا للبنينادبياحمد اسكندر فليح حسن202766112021017002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة339.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبيآمنة قاسم عبد االمير عبد الجليل202767182022352006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة337.0ثانوية دجلة للبنينادبيابو الفضل ماجد عبد الحسين جازع202768282021012001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة336.0اعدادية البلديات للبنينادبيمحمد باقر غانم محمود حمد202769142021037189

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة336.0ثانوية الجماهير المختلطةادبياياد حامد احمد نجم202770182021015005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة335.0اعدادية االسحاقي للبناتادبيجيهان جميل جاسم ابراهيم202771182022255006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة335.0ثانوية النجباء المختلطةادبيادهم سالم داود مرزوق202772212021253001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة335.0اعداديه الوهج للبنينادبيحسين ماهر حسوني دعيوش202773242021051014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة335.0اعدادية بلد للبنينادبيبكر وليد هالل كليب202774182021006006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة334.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي عبد الجبار حمود حمد202775122021009187

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة334.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةادبياميره نزهان علي معروف202776182022336008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة334.0ثانوية المعتصم للبناتادبيتبارك ثاير محمد مصلح202777182022219008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة334.0ثانوية النازحين الرابعة المختلطةادبياحمد علي ياسين احمد202778212021086001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة333.0ثانوية الجامعة المختلطةادبيجاسم خميس ضاري عبد202779182021277003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة332.0اعدادية تماضر للبناتادبيكيان حسين عبد الجبار حسين202780212022091056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة332.0ثانوية االغراس للبناتادبيايالف محمود حسن علو202781212022188002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة332.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيمنار سعد جاسم محمد202782182022159026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة332.0ثانوية جمال عبد الناصر المختلطةادبيزهراء دارة رشيد عليوي202783182022313011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة331.0ثانوية اوراس للبناتادبيزينب معتز غالب جاسم202784212022130016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة331.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيساره هشام محمد طعمه202785212022097048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة331.0اعدادية االعظمية للبنينادبياحمد حسين عبد هللا عباس202786132021001013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة331.0اعدادية االستقامة للبناتادبيمريم عباس مطشر جابر202787152022058077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة331.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيعبد هللا مؤيد علي حسين202788182021127032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة330.0اعدادية القرطبي للبنينادبيسرمد رافد خليل مجيد202789212021054026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة330.0ثانوية طيبه للبناتادبياسراء احمد طه محمد202790122022082001
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة330.0اعدادية الضلوعية للبنينادبيحسام عامر نعمه جاسم202791182021005006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة330.0ثانوية الثمرات للبناتادبيدموع فاضل عليوي حسين202792212022169017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة330.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيزهراء اسماعيل جبار طه202793142022099034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة329.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبينورس صبيح عبود غانم202794132022281058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة329.0ثانوية دجلة الخير للبنينادبيعلي احمد نجم حاتم202795132021038035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة329.0اعدادية شط العرب للبنينادبيرضوان محمد هادي جاسم202796132021045038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة329.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيمريم ثامر عبد حسين202797212022155087

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة329.0اعدادية العراقي للبنينادبيمروان علي محمود عبد202798102021005069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة329.0ثانوية القلعه للبنينادبيعلي طه هادي صالح202799212021040018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة329.0ثانوية الحاتمية للبنينادبيسجاد جاسم محمد احمد202800182021301011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة329.0ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيمحمد غانم منسي معيوف202801212021261012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة329.0ثانوية الرواد للبنينادبيعامر دريد محسن محمود202802122021024009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة329.0اعدادية الصويرة المسائية للبنينادبينور الدين احمد عبد هللا سمير202803262021203074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة329.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيوليد مقداد كريم يحيى202804212021272143

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة329.0ثانوية الحجاز المختلطةادبياسيا زيدان خلف حمد202805182022292002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة329.0اعدادية الماثر للبناتادبيبروين ياور بيرة علي202806152022051027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة329.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيفتحيه ابراهيم محمد محمود202807212022097068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة329.0ثانوية االمامة للبنينادبيأنور لطيف علي عبد202808212021083002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة328.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد فوزي خليل إبراهيم202809112021011078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة328.0اعدادية االسود للبنينادبيعبد الكريم محمد عبد محمد202810212021078010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة328.0اعدادية وادي الرافدين للبنينادبيمحمد عقيل أبراهيم عبد الرحمن202811132021026066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة328.0اعدادية جويرية بنت الحارث للبناتادبيصفا بهجت كاظم حميد202812212022097055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة328.0اعدادية حطين للبناتادبيفاطمة جواد كاظم عبد هللا202813132022103058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة328.0اعدادية القرطبي للبنينادبيعمر محمود مخلف ابراهيم202814212021054041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة328.0اعدادية الخيزران للبناتادبيآيات احمد جاسم محمد202815212022147001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة328.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيصقر قريش اياد رحيم مفتن202816132021031013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة328.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعباس مجيد شهاب حمد202817142021174042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة328.0ثانوية جديدة االغوات للبنينادبيعلي عقيل مسلم عباس202818212021073008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة328.0اعدادية النضال للبنينادبيجاسم عبد الكريم عبد الرضا شبيب202819212021029001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة328.0اعدادية المقدادية للبناتادبيعائشه عصام عبد الكريم عبدهللا202820212022140066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة328.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيمصطفى منعم داود سلمان202821132021008146

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة328.0الخارجياتادبيزينب باسم محمد محسن202822102022401051

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة328.0ثانوية االبتهال للبناتادبيزهراء حامد محمد خضير202823142022069024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة328.0إعدادية النضال للبنينادبياحمد محي الدين حكمت محسن202824142021014003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة327.0ثانوية الثوار للبنينادبيكرار علي زيدان خلف202825112021012037
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة327.0ثانوية دار السالم للبنينادبيسامر حسان محمد عبد هللا202826102021066024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة327.0اعدادية العراقي للبنينادبيمحمد سفيان ابراهيم عباس202827102021005064

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة327.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيمروان محمود دلف موسى202828112021210073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة327.0ثانوية تونس للبنينادبيمحمد جاسم محمد عطيوي202829162021445008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة327.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيامير عالء حاتم لفته202830142021200031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة327.0ثانوية السياب المسائية للبنينادبيمصطفى عذاب هداب سلطان202831122021208050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة327.0اعدادية الروان للبنينادبيمحمد حسن علي حسين202832162021023028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة327.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد وليد جاسم عطية202833142021038138

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة327.0اعدادية التحرير للبناتادبياسيل محمود نزال منصور202834212022136004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة327.0ثانوية الفارابي للبنينادبيحسن طالب عباس علي202835212021026016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة327.0اعدادية االهداف االدبية للبنينادبيعبد العزيز سعد عزيز درب202836112021059038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة327.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتادبينور جاسم عبد الحسين جار هللا202837222022188032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة327.0اعدادية المركزية للبنينادبيحسن احمد حسن احمد202838212021004011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة327.0ثانوية الفرات المسائية للبنينادبيعبد الخالق عباس فاضل محمود202839122021210008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة327.0ثانوية اإلخالص المسائية للبناتادبيفاطمه احمد ابراهيم جابر202840132022285025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة327.0اعدادية الثقلين للبنينادبيحسين علي ارشد مهدي202841122021048027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة327.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيسجاد محمد قاسم الزم202842132021025027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة327.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيمسلم عقيل عبد الواحد عباس202843152021015113

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة327.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيجوادين حسن ضويف زجاري202844222021307017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0اعدادية الموفقية للبناتادبيمريم حسين بدر حاشوش202845262022093057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيمنير احمد محمد حمد202846122021017039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتادبيزينب رائد محمود علوان202847212022098025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0ثانوية الغدير للبنينادبيسجاد عالء كاظم شريف202848222021050022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0ثانوية الجاحظ المختلطةادبيزين العابدين طاهر ناصر حسين202849222021238009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبياحمد غانم عبد الرزاق عباس202850142021211004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبياحمد علي حميد عبطان202851112021053009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0اعدادية مندلي للبنينادبيرسول غانم جامل موحي202852212021034021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0اعدادية المقدادية للبناتادبيزمن منعم حميد سعود202853212022140040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0اعدادية البيان للبناتادبيطيبه علي فاضل محمد202854102022096068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيحارث وليد جهاد مطشر202855142021200037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيعبد هللا فراس زهير حياوي202856142021020031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيعلي محسن علوان هادي202857212021025032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0ثانوية الجواهري المختلطةادبيسجاد محمد مخلف شلش202858182021287009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0اعدادية تماضر للبناتادبينور فالح حسن سلمان202859212022091069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينادبيايسر خالد خضير حمادي202860122021205004
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0ثانوية الصديق للبنينادبياسامة سمير اسماعيل محمد202861122021023004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمحمود عادل ناصر حسين202862212021278126

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبينور أحمد عبد هللا حمادي202863112022099049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0اعدادية األعراف للبنينادبيضرغام عبد الحسين عبد  النبي حسين202864162021077035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيليث حيدر كريم ناصر202865132021252104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0ثانوية البيرق المختلطةادبيواثق اسود جاسم شاطي202866182021323013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيحسن مصطفى عبد المالك محمد202867132021171005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيمحمدجواد عبد الرزاق محمد عيسى202868162021358068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0اعدادية البراق للبنينادبيحسين محمد حسن مالح202869152021002047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0اعدادية الكاظمية للبناتادبيمالك صادق سعد حسن202870122022110030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة326.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيميالد مشتاق عاصي مطلك202871152021072246

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة325.0اعدادية العراقي للبنينادبيعلي سيف الدين رشيد حميد202872102021005045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة325.0اعدادية القرطبي للبنينادبيمصطفى مازن لطيف جاسم202873212021054052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة325.0اعدادية البشير للبنينادبيعلي كاظم عبعوب زبون202874142021036066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة325.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيحيدر كاظم جدعان شالل202875212021038034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة325.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعلي حميد مجيد وحيد202876152021017089

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة325.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيمرتضى عبد الرحمن كاظم بداي202877142021026111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة325.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعلي احمد ناصر حسين202878112021180095

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة325.0ثانوية الفرات المسائية للبنينادبيخالد فيصل بداع احمد202879122021210004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة325.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيغازي عثمان غازي عبد الكريم202880212021017035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة325.0اعدادية االجيال للبنينادبيعلي حسين لفته مغامس202881162021014028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة325.0اعدادية الداخلية للبنينادبيعمر حذيفة عراك عبد202882102021033035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة325.0اعدادية المركزية للبنينادبيشاكر حمود خضير درويش202883212021004024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة325.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيمصطفى سليم مفتن مذكور202884152021015117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة325.0ثانوية المغيرة للبنينادبيعبد هللا ابراهيم خليل خلف202885212021051018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة325.0ثانوية الجاحظ للبنينادبينجاح نوري محمد جاسم202886182021091016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة325.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيسجاد علي خليل ابراهيم202887212021001025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة325.0اعدادية الفراتين للبنينادبيامير زيد عبد هللا كاظم202888132021042010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة325.0اعدادية ابي عبيدة للبنينادبيحسين حيدر عبد علي202889142021030021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة325.0اعدادية الرميلة للبناتادبيزينب عبد الباقي حسين الزم202890152022044052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة325.0ثانوية جمانة للبناتادبيايه محمد عبد هللا خماس202891212022095004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة325.0اعدادية تماضر للبناتادبيآيات سلمان داود سلمان202892212022091001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة325.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيايه رمضان عبد الرزاق نجم202893112022077007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة325.0اعدادية حيفا للبناتادبيغدير حميد مطشر بردي202894232022122039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة325.0اعدادية الكرامة للبناتادبيشمس عادل حميدي رشيد202895132022101050
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة324.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبياحمد ضياء عيدان احمد202896142021201011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة324.0اعدادية االسحاقي للبناتادبيفاطمه ماجد خليل محمد202897182022255017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة324.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيمحمد حسين علوان سعدي202898132021009112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة324.0اعدادية ام القرى للبناتادبيزمن حسين فرحان مسير202899142022079061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة324.0ثانوية زبيدة للبناتادبيزينب نوري صبيح حميد202900112022108053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة324.0ثانوية المربد المسائية للبنينادبييوسف باسم احمد محمد202901162021362056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة324.0اعدادية البينات للبناتادبيعذراء نصار طارش جباره202902212022116019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة324.0ثانوية العدالة للبنينادبيحيدر فيصل محمود حسين202903212021044014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة324.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبياحمد حسين تايه سبهان202904142021026007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة324.0ثانوية الفهود المسائية للبنينادبيمسلم جاسب عبد مزبان202905222021308021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة324.0ثانوية ام سلمة للبناتادبيضحى احمد محيسن علي202906102022097019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة324.0اعدادية البلديات للبنينادبيمنتظر رزاق حسن عبد202907142021037232

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة324.0ثانوية الريف للبنينادبيايمن عداي مشرف عطية202908122021029008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة323.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيمرتضى نوري توفيق شفيق202909212021018043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة323.0اعدادية القناة للبناتادبينبأ صالح نصيف جاسم202910132022072044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة323.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيفاطمه محمد داود سليم202911132022086052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة506.0اعدادية الشرقاط للبناتاحيائيسفانه حاتم علي حمد202912182042163018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة491.0ثانوية ذي قار للبناتاحيائيبراء صالح حسين صالح202913182042233010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة476.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيمريم سالم ابراهيم حميد202914182042140026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة459.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيخير هللا ابراهيم عزيز حسين202915212041052039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة427.0اعدادية بلد للبناتاحيائينور حازم فاضل لفتة202916182042176190

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة420.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزينب عباس مجيد حمدوش202917182042205062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة419.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيدعاء مسلم نزار عبد الصاحب202918182042205040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة417.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيعذراء صدام خضير عايد202919232042190017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة404.0ثانوية فدك للبناتاحيائيفاطمه مازن نصار فرحان202920142042070108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة402.0اعدادية بلد للبناتاحيائيرقية وسام محمد حسن202921182042176081

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة399.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيمريم فاضل عباس محمد202922182042146027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة397.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيزينب رياض عبد الزهره عزيز202923182042205061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة395.0اعدادية بلد للبنيناحيائيطه كمال فاضل عباس202924182041006079

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة394.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائياالء شامل منصور عيال202925262042144010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة392.0الخارجياتاحيائيمهى يوسف حسب هللا عبد202926212042401110

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة390.0اعدادية بلد للبناتاحيائيسعديه سعدي محمود خلف202927182042176125

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة388.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيزين العابدين حيدر عبد الحسين عبد202928272041001142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة384.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائينوروز باقر علي خضير202929182042205111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة373.0اعدادية فاطمة بنت اسد للبناتاحيائيكوثر محمد حسن عبود202930182042392049
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة368.0ثانوية شهداء الضلوعية المسائية المختلطةاحيائيعبد هللا عباس عبد هللا ابراهيم202931182041351010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة365.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيسيف علي عبد العباس احمد202932182041085032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة364.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيبنين حسن ابراهيم حلبوص202933182042205029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة362.0ثانوية الضلوعية المسائيةاحيائيسفيان خليل حمد يوسف202934182041331014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة362.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيمنار علي حسون زغير202935102042223130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة361.0الخارجيوناحيائياحمد قاسم حمزه عليوي202936232041400015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة360.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةاحيائيزينه علي صبيح عباس202937182042342027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة360.0اعدادية بلد للبناتاحيائيعذراء صادق طعمة مهدي202938182042176142

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة358.0اثانوية الرحمه االهليه للبنيناحيائيعلي اسامه سليم خضير202939242041050006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة358.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين كصاد جبر مخيف202940232041042047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة357.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيسحر رافد حسن كريم202941192042383104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة356.0ثانوية االسحاقي االهلية المختلطةاحيائيقطر الندى شامل صعب علي202942182042144027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة355.0اعدادية الضلوعية للبنيناحيائيايمن وليد نجم شهاب202943182041005013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة355.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمصطفى وصفي صادج علي202944182041006164

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة354.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيسفيان ناجي سالم عطا هللا202945192041043015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة353.0ثانوية العدالة المختلطةاحيائيوضاح محمد جاسم علي202946182041318035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة350.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزينب معروف حبيب حسن202947182042275047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة350.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمصطفى موفق عبود حسن202948122041022109

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة474.0اعدادية حسين محفوظ للبنينتطبيقيمحمود عبد االمير كريمز فليح202949272051027059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة379.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةتطبيقيشهد محمد جعفر موسى202950182052342006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة357.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيرسول حيدر صالح كصب202951162051036037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة356.0ثانوية بيجي المسائيةتطبيقيمروان ناجي حمد مخلف202952182051332083

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة352.0ثانوية االسحاقي المسائية المختلطةتطبيقيزينب غرمان علي ويس202953182052336018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة350.0اعدادية شهداء الدجيل للبنينتطبيقيعجيل محمد مزاحم سريح202954182051141027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة349.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيحسين محمد رضا عبد اللطيف هاني202955222051035025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة346.0اعدادية البحتري المختلطةتطبيقيسيف الدين محمد علي محمد202956182051048007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة346.0ثانوية نور المصطفى االهلية للبنينتطبيقيمصطفى سلمان لفتة جفات202957162051142011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة346.0ثانوية الحسين (ع) المسائية المختلطةتطبيقيباسم فهد محمود محمد202958182051361005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة343.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيصادق جاسم محمد عبد الحسين202959222051001029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة339.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينتطبيقيصالح مهدي صالح مزبان202960222051069085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة334.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينتطبيقيعباس فاضل كاظم نصيف202961232051257076

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة333.0اعدادية الباهلي المختلطةتطبيقياتمين مؤيد حميد عباس202962182052084001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة331.0الخارجيونتطبيقيسجاد عبد الحسين هليل نعمه202963162051400141

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد394.0اعدادية التسامح للبناتادبيمروه حسين صبحي خالد202964142022076110

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد379.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيمالك سالم عبد الباقي عبد الستار202965132022074043
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد377.0ثانوية البالد للبنينادبيمحمود صالح سلمان محمود202966122021008023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد377.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينادبيمحمد حازم طه راضي202967112021210061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد376.0اعدادية النجاح للبنينادبيمصطفى منعم عبد االمير حسن202968142021027133

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد375.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيالحسن جمعه كاظم معارج202969142021019021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد375.0إعدادية عقبة بن نافع للبنينادبيحسين عالء حسين جودة202970142021009017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد374.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيباقر حسن عبد  الهادي سعدون202971122021047017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد373.0ثانوية حطين للبناتادبيساره عمار حسين عباس202972102022079012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد372.0ثانوية عدن للبناتادبيسهى ساجت سعيد غازي202973112022094061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد370.0ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيماهر مجيد حميد علي202974122021209046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد368.0اعدادية النجاح للبنينادبيسجاد مصطفى كامل عبد الحميد202975142021027063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد368.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيمصطفى غسان احمد رشيد202976112021033072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد368.0ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيوئام مجيد صاحب علوان202977142022084017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد367.0ثانوية الجعفرية المسائية للبنينادبيعلي جواد كاظم جبار202978142021202022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد366.0ثانوية الياسمين المختلطةادبياحمد محمد حمدان شهاب202979122021172002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد366.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيجنيد ابراهيم حسين محمود202980102021200041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد365.0اعدادية البطولة للبناتادبيتبارك عباس خضير حمزه202981102022110033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد364.0اعدادية البشير للبنينادبيجعفر عبد الكريم جبار شنته202982142021036012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد364.0اعدادية النهار للبناتادبيزهراء لفته جابر عكاب202983112022127032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد363.0اعدادية الداودي للبنينادبيطالب معن طالب خليل202984102021029014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد363.0ثانوية فدك للبناتادبينبأ ضياء عبد الصاحب مهدي202985142022070098

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد363.0اعدادية الداودي للبنينادبيعبد الرحمن محمد اسماعيل محمود202986102021029016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد362.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبينور عدنان عويد سلمان202987262022111064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد362.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيشمس علي شهاب احمد202988112022075032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد361.0اعدادية الفرح للبناتادبيغدير علي ناجي حسين202989142022125023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد360.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد رائد جالل جميل202990142021038126

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد360.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي جاسم مجبل ناصر202991122021009164

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد360.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيمسره جالل خليل ابراهيم202992132022074041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد360.0ثانوية الدورة األهلية للبناتادبيوجدان يحيى سلمان خلف202993112022093005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد359.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيحسين كاظم غالي طاهر202994222021307023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد359.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيضياء كامل جادر زغير202995252021008089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد359.0اعدادية التعاون للبناتادبيايه ثائر عاشور كاظم202996112022105010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد358.0ثانوية عفك المسائية للبنينادبيمصطفى عماد فرحان عبود202997242021208055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد358.0اعدادية المثنى للبنينادبيأمجد ثامر عبد الحسن عليوي202998102021022002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد358.0اعدادية الرواد للبنينادبيحسن عبد الحسين حسن فرهود202999212021077019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد358.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيحسن هاشم عبد الستار عبد الرزاق203000132021031006
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد358.0اعدادية ام القرى للبناتادبيطيبه صدام مطشر حسب203001142022079100

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد358.0ثانوية حطين للبناتادبيمريم سيف جسام أحمد203002102022079023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد358.0ثانوية اليرموك للبناتادبيرهام زهير محمد صالح203003102022093007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد358.0اعدادية ام القرى للبناتادبيسلوى عبد الستار متعب علي203004142022079084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد358.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيايوب محمد خضير عبد العزيز203005112021203051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد358.0اعدادية الشباب للبنينادبيحسين صبار حاتم اعوج203006222021033011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد357.0اعدادية الصقالوية للبنينادبيالمختار احمد دهام حمد203007192021028006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد357.0اعدادية سمية المسائية للبناتادبيزهراء خليل عبد الحسين زغير203008152022080054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد357.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيحسين محمد عبد هللا جاسم203009112021057019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد357.0اعدادية االبتكار للبنينادبياحمد بعث عبد المطلب عبد الحمزه203010112021151003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد356.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيحسين عالوي جبر حمود203011222021028020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد356.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيسيف هاشم اخريبط قاسم203012152021005041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد356.0اعدادية االمام علي للبنينادبيعلي محمد طاهر حسين203013122021005038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد356.0اعدادية الزعيم عبد الكريم للبناتادبيزهراء عالوي شعالن فاضل203014262022108016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد356.0ثانوية الخليل المسائية للبنينادبياحمد جاسم علوان بالسم203015102021210003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد356.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيماهر عادل علي حسن203016212021273052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد356.0اعدادية االعتماد للبنينادبيعلي كريم مويل طاهر203017292021010088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد355.0الخارجيونادبيمحمد ابراهيم طه محمود203018102021400132

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد355.0ثانوية طيبة للبناتادبيغفران عالء الدين حسين عبود203019132022116026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد355.0ثانوية ام سلمة للبناتادبيفاطمه جبار ربيع جسام203020102022097023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد355.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيمنار علي دنيف حسن203021152022053066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد355.0اعدادية طه للبنينادبيحسين عبد الوهاب جمعه كاظم203022142021177033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد354.0اعدادية الهاشمية للبنينادبيقاسم حسين حميدان عبد203023232021019035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد354.0اعدادية الماثر للبناتادبيزهراء احمد خلف جفات203024152022051051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد354.0ثانوية الفاروق للبنينادبيالحسن جواد كاظم يوسف203025142021054003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد354.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيحسن قاسم كاظم جاسم203026122021202039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد354.0ثانوية در الصفا االهلية المسائية للبنينادبيمحمد حسن صالح مهدي جبر203027222021315005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد354.0اعدادية البراق للبنينادبيحسن ارشد حسن دندح203028152021002025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد354.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينادبيحسين رسن كاظم حسين203029152021011013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد353.0اعدادية بغداد للبناتادبيديمه احمد عبد الحميد يعقوب203030102022117019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد353.0ثانوية اسوان المسائية للبناتادبيايالف اياد فاضل عباس203031102022221009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد353.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتادبيدنيا حسين عالء محمد حسن203032142022224009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد353.0اعدادية الداودي للبنينادبيعمر محمد سالم مجيد203033102021029022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد353.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيمصطفى باسم عبد حافظ203034142021003132

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد353.0اعدادية القادسية للبنينادبيحسن عبد الرسول جبار كاظم203035252021211006
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد353.0ثانوية الهالل المختلطةادبيسجاد حسين سلمان خضير203036232021179013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد352.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيزينب علي فلحي شغي203037132022111060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد352.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيعلي عزيز رعد فاضل203038152021015077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد352.0ثانوية الجامعة للبناتادبيراما فراس عبد الرحيم ضاحي203039102022091012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد352.0اعدادية البتول للبناتادبيآمنه حيدر نوري مهدي203040112022072001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد351.0اعدادية الفداء للبناتادبيساره صالح جاسم محمد203041142022100053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد351.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيعايده عمر لطيف رضا203042122022102074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد351.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيمحمد رعد دلف روضان203043112021001036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد351.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبيساره محمد علي هارون203044112022075027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد351.0اعدادية االصيل للبناتادبيطيبة محمد هاشم سيد203045112022064042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد351.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيمحمد احمد زباله فرهود203046222021028048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد350.0اعدادية سما بسماية للبناتادبيجمان محمد شريف سلمان203047142022193011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد350.0اعدادية الفيحاء للبناتادبياديان علي عاصي موسى203048152022048003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد350.0اعدادية السيوطي للبنينادبيعمر فالح هادي عبد203049112021054034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد350.0اعدادية العامل للبنينادبيعبد الرحمن جمال صالح معروف203050112021015041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد350.0اعدادية الزهور للبناتادبيتبارك جاسم محمد معتوق203051142022080014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد350.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيوجدان علي حميد سيف203052112022095112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد349.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتادبيجنان قادر مراد حرامي203053142022225009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد349.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيحسين كاظم عبيد وني203054152021074037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد349.0اعدادية الشهيد خليل الساعدي للبنينادبيعلي محمد دخان جبر203055142021003097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد349.0اعدادية االخالص للبناتادبيطيبة حسين عبد علي كاظم203056112022112108

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد349.0ثانوية التألف للبناتادبيرقيه عالء خزعل هادي203057102022133022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد348.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينادبيكرار سعدي كريم هوبي203058102021205102

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد348.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتادبيرقيه عبد الهادي هاشم احمد203059232022271058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد348.0اعدادية المثنى للبنينادبيعباس فاضل كاظم محي203060262021005039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد348.0ثانوية باقرته للبنينادبياحمد حسن ابراهيم علي203061172021082001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد348.0اعدادية يافا للبناتادبيحوراء كريم شاوي سلمان203062132022107038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد348.0اعدادية العقيلة للبناتادبيتبارك حسين جاسم محمد203063152022040018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد347.0اعدادية عائشة للبناتادبيطيبة رحيم محسن جودة203064142022074064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد347.0اعدادية الوركاء للبنينادبيمسلم ثائر حسين جبارة203065112021027096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد347.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيزهراء احسان غنام دخل203066262022126037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد347.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيامين محمود حميد عبيد203067122021174003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد347.0ثانوية علي األكبر للبنينادبيحسن عبد المحسن جياد ختالن203068292021105008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد347.0اعدادية الخمائل للبناتادبيزهراء سالم عبد الرضا محمد203069122022127033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد347.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتادبيتبارك اسماعيل ابراهيم رشيد203070132022105006
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد347.0ثانوية بغداد األهلية للبناتادبيتبارك عباس حمودي خضير203071112022107003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد347.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعبد القادر يوسف قادر كامل203072132021009076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد346.0ثانوية حنين للبناتادبيايمان علي فرحان داود203073132022104004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد346.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبينور فراس عباس نعمه203074112022061049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد346.0ثانوية حطين للبناتادبينور معاذ عبد الكريم رزوقي203075142022068041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد346.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينادبيعلي هادي مذبوب هادي203076272021153106

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد346.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبياحمد هيثم كريم جاسم203077132021009013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد346.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيكرار حمزه عبيد مكلف203078152021018080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد345.0اعدادية الفكر للبناتادبيحوراء رحيم حيدر رشك203079152022056020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد345.0ثانوية بلقيس للبناتادبيمريم حيدر جبوري صفر203080262022116015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد344.0اعدادية االخالص للبناتادبيزهراء منعم عبد كاظم203081112022112069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد344.0ثانوية النجاح للبنينادبيمحمد محمود محمد فياض203082192021289015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد344.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيمهيمن قصي علي مطشر203083132021013036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد344.0ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيايسر عبد الستار عبد الجبار حسين203084132021251007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد344.0ثانوية العامل للبنينادبيعبد الكريم مصطفى سالم ساهي203085232021026012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد343.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيمحمد علي صالح علي203086142021205141

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد343.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبييزن ساجد مطشر حمد203087132021009163

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد343.0اعدادية بغداد للبناتادبيمريم دلشاه محمد محي الدين203088132022070072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد343.0اعدادية الزهور للبناتادبيغسق غسان مجيد خميس203089142022080044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد342.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيمرتضى جابر والي زنبور203090142021048091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد342.0ثانوية الحضر للبنينادبيشاكر محمود شاكر احمد203091122021035004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد342.0ثانوية الريف للبنينادبيحارث حاتم جبار سلمان203092122021029010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد342.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيزهراء عبد الرسول عطيه الزم203093132022123017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد342.0اعدادية الخبير للبنينادبيالحسين وعد علي حسين203094112021007007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد342.0ثانوية عتبة بن غزوان للبناتادبيآيه فاروق عباس سعيد203095102022106002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد342.0اعدادية البطولة للبناتادبيآسيا سعد اسماعيل جاسم203096102022110001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد341.0ثانوية الرافدين للبناتادبيسجى قحطان عدنان عباس203097132022095022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد341.0اعدادية الفردوس للبناتادبينور الهدى جواد كاظم عبد الحسين203098132022118142

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد341.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيمصطفى عمران محمد عزيز203099142021020057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد341.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيشعبان محمد مزعل محمد203100192021011016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد341.0اعدادية بلقيس للبناتادبيريا عبد الرزاق خضر سلمان203101132022071033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد341.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيمريم محسن ياسر حسوني203102112022111043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد341.0ثانوية البيضاء المسائية للبنينادبيطالب فراس طالب هالل203103132021251022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد341.0ثانوية االقصى للبنينادبييوسف صالح حسن مطلك203104132021028049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد340.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيمحمد مرتضى توفيق حسين محسن203105272021049116
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد340.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيسجاد عبد الكريم عبد حمود203106142021019070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد340.0اعدادية االعظمية للبنينادبيمحمد أحمد حمزه سلطان203107132021001099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد340.0اعدادية العراق للبنينادبياياد كاظم جبر سلمان203108122021009030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد340.0اعدادية ابابيل للبنينادبيمحمد تاجر محسر جبر203109132021011082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد340.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيعال منيف خلف منيف203110142022095051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد340.0اعدادية المدحتية للبنينادبيمحمد لؤي حسن عبيد203111232021017053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد340.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيمصطفى رعد كريم امين203112112021203213

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد339.0اعدادية الكرخ للبناتادبيسرى جاسم محمد سكران203113102022076022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد339.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيامال عباس قاسم حسين203114152022045007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد339.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيمحسن شاكر عبد الحسين كاظم203115142021205129

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد339.0ثانوية العقيدة للبناتادبيافنان سعد عبد مصلح203116112022074003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد339.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيحسين خالد عبد الرضا شبوط203117142021019038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد339.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيعلي المرتضى احمد عبد الهادي ساجت203118152021008099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد338.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيكرار احمد شكير محمود203119212021273049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد338.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيعثمان غسان عيدان حسان203120112021001026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد338.0ثانوية الصباح المسائية للبنينادبيحمزة نوري جباري مري203121142021205048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد338.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيرنده كريم كاظم فليح203122122022134054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد338.0اعدادية النعيم للبناتادبيزينب عباس كاظم شخير203123142022073061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد338.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمصطفى خالد جبار راشد203124152021008176

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد337.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيابراهيم موفق حسين مرهون203125122021047003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد337.0اعدادية المسرة للبناتادبينور الهدى باسم كاظم فرج203126152022041056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد337.0ثانوية المقاصد لبنينادبيشعيب قصي محمود مزعل203127182021068024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد337.0اعدادية البلديات للبنينادبيعباس حميد خلف كاظم203128142021037112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد337.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيعلي عمر الدين علي حسن203129112021180107

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد337.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيذو الفقار مازن علي عبد203130142021019056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد337.0اعدادية شرف الدين للبنينادبيروكان مهدي مسير فيحان203131262021044022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد336.0اعدادية البتول المسائية للبناتادبينور محمد عبد علي صالح203132252022170096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد336.0ثانوية المعالي للبناتادبيسجا محمد فاضل علي203133142022127038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد336.0ثانوية كصيبة المختلطةادبيبارق علوان جميل حسن203134262021173005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد336.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيمصطفى حسن ناجي عبيد203135232021256136

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد336.0اعدادية النهروان للبنينادبيمصطفى سعدي خليل ابراهيم203136152021020129

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد336.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمهيمن قاسم محمود علي203137142021038165

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد336.0اعدادية بلقيس للبناتادبيهدير حسن العيبي عوده203138132022071089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد336.0اعدادية الرصافي للبنينادبيصادق عبد الباري بشير مبارك203139192021012016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد335.0اعدادية الزهاوي للبنينادبيجالل نهاد سليمان داود203140152021015024
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد335.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيمنى شهاب احمد جاسم203141112022068061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد335.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيام البنين ماجد عبد الزهرة عبد الحسين203142162022287011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد335.0اعدادية المرتضى للبنينادبيرسول علي محمد اسماعيل203143282021002033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد335.0اعدادية االبتكار للبنينادبيسليم حسن علي هاشم203144112021151026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد335.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيحسن علي مهدي صالح203145132021008030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد335.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيعبد هللا عدنان محمد مهدي203146102021015049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد335.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيعلي عدنان زيدان خلف203147112021001028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد335.0اعدادية المختار للبنينادبيعبد هللا ناجي مطر منشد203148222021047077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد335.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينادبيحمزة عامر علي ناجي203149212021273017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد335.0اعدادية النجاح للبنينادبيسجاد فارس حمزة حسن203150142021027058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد334.0ثانوية النهروان المسائية للبنينادبيرسول شاكر عوده خشيت203151142021206025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد334.0ثانوية المسك للبناتادبيزهراء حسن دينار كريم203152142022119017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد334.0اعدادية المعراج للبنينادبيمحمد هيثم أنعيم جاسم203153112021024040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد334.0ثانوية الرتاج للبناتادبيرسل صالح حسن ياسر203154142022121012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيزينب بشير صالح رحيم203155112022215041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0اعدادية العامرية للبناتادبيضحى صالح مهدي عمران203156102022118040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0ثانوية االبتهال للبناتادبيسجى عادل متعب عليوي203157142022069036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتادبيحنين هيثم مصطفى ناصر203158152022046026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيمعز الدين عبد الرزاق حسين موسى203159112021009112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0ثانوية الرباط للبناتادبينور احمد دينار عبيد203160112022121057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0إعدادية المروج للبنينادبيياسر احمد علي نادر203161142021013162

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0ثانوية الصمود للبناتادبيزينب طارق جواد نتيش203162142022101015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0اعدادية الغزالية للبنينادبيمؤمل لؤي فرعون حافظ203163102021008096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0ثانوية الشفق للبناتادبيأيه عبد الرزاق خلف عبد هللا203164112022117001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيحسن سليم حسن مختار203165152021007046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0اعدادية النجاة للبناتادبيفاطمة محمد منيهل محيبس203166152022042062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0اعدادية صفية للبناتادبينورس عادل كريم عبد203167142022075243

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0ثانوية الجواهري االهليه للبناتادبيرسل مرتضى محيسن راضي203168142022147003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيزينب داود عباس عبد هللا203169112022061024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0إعدادية صنعاء للبنينادبيابراهيم محمد صباح حسين203170142021025002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0ثانوية الحسين المسائية للبنينادبيمحمد ابراهيم خليل عبد هللا203171112021208018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0اعدادية عدن للبناتادبينور الهدى احمد ناجي بالل203172132022106085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيحسين عزيز جاسم محمد203173142021026032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيمهند جمال اسماعيل لطيف203174102021015097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0ثانوية الندى للبناتادبيمريم صفاء محمد حسين جواد203175142022302060
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0اعدادية الرافدين للبنينادبيزيد صالح صبري ماهود203176152021001048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيهادي صالح عناد طعمه203177152021008192

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتادبيرسل فاضل خلف كشكول203178142022067056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0اعدادية النعيم للبناتادبينور الهدى ستار جبار حافظ203179142022073121

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0اعدادية رفيدة للبناتادبيافنان حيدر حسين جواد203180112022106002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0اعدادية السيف العربي للبناتادبيزينب يوسف جري محاسن203181132022111063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمحمد جبار عباس شندي203182152021008149

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيحيدر وسام هادي حسين203183132021024042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيسيف ذياب كاظم شياع203184142021174035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0ثانوية المسك للبناتادبيفاطمه حميد كريم حسين203185142022119041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيشهد عالء حسين عبد االمير203186112022220050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0ثانوية واسط المختلطةادبيسميه خلف حميد جسام203187132022174003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيمصطفى عبد الستار عبد الرضا كاظم203188132021034139

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد333.0ثانوية الرباط للبناتادبيايالف عبد هللا نجم عبد203189112022121010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبياسراء محمد عنيد جاسم203190102022109010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية الشاكرين للبنينادبيابراهيم ممدوح ابراهيم محمود203191142021169001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية الخضراء للبنينادبيعبد هللا جمعه حسين احمد203192102021013033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية ابراهيم الخليل المختلطةادبيعلي محيسن نوار عباس203193112021158004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبيابراهيم محمد ابراهيم خليل203194212021024002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ث ميسلون المسائية للبناتادبيالمن ثائر هويدي مطشر203195142022220002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية النصر المسائية للبنينادبيعمر احمد عبد هللا عباس203196102021206038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية البراق للبنينادبيعباس صالح بريج سوادي203197152021002086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيعبد الرحمن عبد هللا غرب عبد هللا203198112021156046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيطه قحطان عدنان رشيد203199112021011040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية زيونة المسائية للبنينادبيابراهيم محمد داود شهاب203200142021209001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيمحمد حامد عباس جاسم203201142021200130

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبينذير صالح قاسم محمد203202212021272138

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية السياب للبنينادبيعمار ياسر علي هاشم203203112021028090

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0إعدادية المروج للبنينادبيعلي ضياء جابر خميس203204142021013092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيحسين خالد محمد حسن203205142021032019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية السياب للبنينادبياحمد ياسين موسى محسن203206112021028008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيساره احمد سلمان محمد203207112022217025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبياحمد علي هاشم شرهان203208112021200011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية تل االسمر المختلطةادبيعبد هللا عماد محسن حميد203209212021214023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيسرور عدي عبد الرزاق محمد203210102022092013
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبياسماعيل حقي اسماعيل ابراهيم203211112021189015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزهراء صالح هاشم ناصر203212152022048048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيعبد الرحمن ماجد احمد عيسى203213142021200083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية بنات العراق للبناتادبيهديل محمود ابراهيم محمد203214112022128041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيعلي احمد عذافه حسن203215132021252074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية االعظمية للبنينادبيعبد العزيز محمد حسام ياسين203216132021001054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية الجوادين للبنين - للوقف الشيعيادبيعباس خليل جعفر موسى203217122021033008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية رقية للبناتادبيايه عماد كاظم ريس203218112022069010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية حنين للبناتادبيزينب عماد خنجر ضمد203219132022104022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية رابعة العدوية للبناتادبيمروه كريم حسين كريم203220212022160030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيعبار ياسر حسين عبار203221212021237009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةادبيمصطفى خليل عبيد سيد203222122021170049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية وهران للبناتادبيدانيال سالم حمود علوان203223112022115005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية الصفاء للبنينادبيامين كريم جبر لفته203224142021167004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبينهاد لطيف رشيد نصيف203225142021032061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيعلي ماجد حسن دافي203226142021019120

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية االندلس المسائية للبنينادبيحيدر ضياء علي نعمه203227132021256012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية التقى للبناتادبيزهراء حسن جبار صبر203228112022071046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية الشجعان للبنينادبيانور قيس محمود خليفه203229262021176008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيام البنين محمد راضي محسن203230152022048011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية العراق للبنينادبيحسان حسن ياسر حسان203231122021009044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية الهدى المسائية للبنينادبيمحمد علي بحر فياض203232192021337134

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية البلديات للبنينادبيعباس باسم جبار عيدان203233142021037110

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0الخارجيونادبيعلي ياسين اكبر شرف203234132021400079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية العامرية للبناتادبينور نمير محمد فخري ظاهر203235102022118060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية التسامح للبناتادبيطيبه قيس راهي علي203236142022076087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية االبتهال للبناتادبيبنين جبار صبري موسى203237142022069011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية حطين للبناتادبيفاطمة سعد محمود بريسم203238132022103059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية ام البنين للبناتادبيمروه محمد علي حسين203239232022091031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية صفية للبناتادبيرباب مهدي عبد الزهرة فضاله203240142022075080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية االزدهار للبناتادبيضحى محمد وحيد جاسم203241122022090055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية االعتدال للبناتادبيفاطمه الزهراء سفير عبد الحسين راضي203242132022077048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية يافا للبناتادبيزهراء صباح طعمه حسن203243132022107061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية االخالص للبناتادبيزينب عقيل جاسم كريم203244112022112074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية الشمائل للبناتادبيزهراء خليل جبر رملي203245142022109021
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية البلديات للبنينادبياحمد سعد عبد غالي203246142021037006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0ثانوية عنه الشرقية للبناتادبيلينا فضل عبد الحكيم حمد203247192022201020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية البسالة للبناتادبيفاطمة مازن هادي محمد حسين203248132022092057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينرجس علي حمود رسن203249122022134172

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية العامل للبنينادبيكاظم مجيد براك جوده203250112021015064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية ديالى للبنينادبيخلدون طاهر حاتم توفيق203251212021012038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0ثانوية الصفاء للبنينادبيياسين طه هاشم جبار203252142021167048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0ثانوية االعتماد للبناتادبياسراء محمد لعيبي حسن203253142022191004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيزهراء صادق جبار عبد ربه203254112022076048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0ثانوية االعظمية المسائية لبناتادبيرسل قاسم محمد عيسى203255132022282011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية الشماسية للبنينادبيمهدي المنتظر علي هجول سعيد203256132021023062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0الخارجياتادبياسراء كريم نادر حسن203257152022401004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية االمين للبنينادبييوسف محمد منصور اسماعيل203258102021018022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيتقي عبد الحمزه جايش عكل203259152021074009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية الضاد المسائية للبنينادبيحسين عزاره عرمش جبر203260222021314006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0ثانوية زبيدة للبناتادبيميس عبد الرحمن حاتم علي203261142022082028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية العراق للبنينادبياحمد يحيى علي جاسم203262122021009014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية النهروان للبنينادبيحسين حمود حسن تعبان203263152021020023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0ثانوية التاجي للبنينادبيزيد عامر مهدي صالح203264122021010009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبياحمد عادل كامل حسن203265212021238001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0ثانوية الروابي للبناتادبيزينب عبد هللا علي سلمان203266212022146028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية الزهور للبناتادبيرنين كاظم جواد فالح203267142022080026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية الخنساء للبناتادبيرقيه عقيل هادي حسن203268132022094020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيعلي كاظم زيارة حسن203269132021024079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0ثانوية الوفاق للبناتادبيزهراء مهند خميس حمد203270122022103025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعلي قحطان علي ملك203271132021009094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية زينب للبناتادبيتبارك هادي عبيس راضي203272142022110034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية طارق بن زياد المسائيةادبيمحمد عبد حسين فياض203273192021342142

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0ثانوية المثنى المسائية للبناتادبيغفران محمد رزوقي قدوري203274102022220035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية طه االمين للبنينادبيطارش سعد طارش مجبل203275262021026036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية الحكيم للبنينادبياحمد شعالن حاتم علي203276112021032004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية حلب للبنينادبيكرار محمد عبد حسين203277262021013134

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية يوسف الصديق المختلطةادبيميرال عدي عباس محمود203278212022064015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية العزة للبناتادبيمها محمد جاسم محمد203279122022118063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمحمد احمد مجيد سلمان203280152021007205
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيتبارك جاسم ستار عبد203281142022095008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيمصطفى عادل محسن ابراهيم203282152021007252

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية الرواد للبنينادبياحمد برهان عبود جايد203283212021077003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيمحمد حسين جودي محمد203284122021016023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيحسين ميثم محمد علي حسن203285142021026035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيمصطفى محمد شهاب عجاج203286262021015103

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0ثانوية سامراء للبنينادبيمصطفى ضياء حسين علي203287142021031078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية القدس للبنينادبيمحسن باسم حميد عبد203288232021055059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية االعظمية للبنينادبيمحمد عمر سعدي حميد203289132021001111

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيزينب ثاير كاظم محمد203290212022151029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية المصطفى للبنينادبيجاسم محمد عبد عيدان203291102021017012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية البلديات للبنينادبيحمزه محمد ناموس براك203292142021037064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمصطفى محمد عبد الكريم جوده203293122021048116

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0ثانوية النظامية المختلطةادبيعبد الكريم صالح مهدي علي203294212021206006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية كميت للبنينادبيجعفر عماد خليفه عبد الزهره203295282021015008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينادبيعلي غازي عطيه هندي203296262021200046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية الثقلين للبنينادبيمحمد فاضل عباس طاهر203297122021048105

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيبالل ستار خلف علي203298102021200037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية طه للبنينادبيامن محمد اسماعيل ابراهيم203299142021177013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي مثنى هادي صالح203300112021011059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0ثانوية جمانة للبناتادبيسارة احمد فرحان حسن203301212022095013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0ثانوية الثائر للبنينادبيعلي شاكر جابر محمد203302122021011024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0ثانوية قس بن ساعدة المختلطةادبيرسول حسن صالح علي203303212021238005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية بغداد للبناتادبياصالة رياض حسن محمد203304132022070009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية الرباب للبناتادبيزهراء حسام فاهم جلوب203305122022125054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية الفداء للبناتادبيمريم رشيد طالق شيحان203306142022100091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعباس جمعه سالمة فنطل203307152021001070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيبركات خالد حسن راضي203308132021025005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيكرار هاشم حمد شايث203309142021029060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيكرار حميد فرج خاطر203310212021001046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتادبيزهراء جبار طاهر مزبان203311132022281027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيفهد ابراهيم فاضل محمد203312102021024064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية العامرية للبناتادبيضحى اسماعيل ابراهيم عباس203313102022118039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0ثانوية ابن الرازي االهلية للبنينادبيمحمد المهدي حيدر مهدي صالح203314142021168005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينادبيسيف بالل ايوب ابراهيم203315112021200057
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيعلي باسم مصدق كمر203316152021018057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0ثانوية تبوك للبناتادبيضحى عمار عزيز عفات203317112022102032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية البتول للبناتادبيهديل جمعه مخلف صالح203318112022072141

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيعباس جاسم جبار حداد203319152021006058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتادبيمريم خالد حيدر محمد203320152022053063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيمحمد وسام مالك خلف203321152021072203

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية ابن سينا للبنينادبيعبد الرحمن ابراهيم محمد علي203322112021017043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية الفاروق للبنينادبيحسن فراس صبحي فرحان203323132021014019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0اعدادية المثنى بن حارثة  للبنينادبيمرسل عون عباس محل203324132021007053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0ثانوية ابن ماجد المسائية للبناتادبياستبرق عباس عجالن محمد203325122022230003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيايه محمد إبراهيم إسماعيل203326112022099005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيمهدي راهي بدر سلمان203327292021153226

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعباس قاسم عبد هللا زغير203328152021009086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية الشمائل للبناتادبيمريم عادل حسن سيد203329142022109056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية البلديات للبنينادبيمؤمل خضير عباس سلمان203330142021037183

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبييوسف ليث جبار جاسم203331212021038150

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية جمانة للبناتادبينبأ سعدون احمد علوان203332212022095030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية نور المصطفى للبنينادبيعلي تحسين علي حسين203333262021015058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية المسيب للبنينادبيحسن رضا محمد عبيس203334232021009026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية ميسلون للبناتادبيزهراء حسين ابراهيم مهدي203335242022106027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيزهراء كاظم عناد عبود203336102022155010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية الوارثين للبنينادبيعمار ياسر هوبي عبد الحسين203337152021013070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية الحاتمية للبنينادبيعبد هللا عزيز كريم حسين203338182021301016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية الثوار للبنينادبيمحمد صافي متعب نزال203339112021012042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعبد العزيز حسن علي عفات203340132021045050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيمحمود خسرو رشيد عويد203341212021226035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية مدينة السالم للبنينادبيعبد الرحمن ساجد امين خليل203342212021024022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيمصطفى مهدي نعيمة حواس203343122021002042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية السيف العربي للبناتادبينبأ حسين عبد الستار كاظم203344132022111098

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية الثورة العربية للبناتادبيفاطمه جميل رشك جاسم203345132022093076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيآيه محمد ناصر مطرود203346152022054014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيحسين خليل عبد االمير عبد الرحمان203347132021025011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيهاجر عبد اللطيف حسين خضير203348212022263009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيزياد خالد سلمان محمد203349132021021020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية السماحة المسائية للبناتادبيتبارك علي جواد كاظم203350112022215007
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبياحمد هيثم فاضل شهاب203351122021017009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية الكرامة للبناتادبيلمى طالب جبار خلف203352132022101070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيابراهيم حميد خلف جاسم203353112021156001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية بدر المسائية للبنينادبيعلي كامل كرم محمد203354152021072147

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعبد العزيز ليث عزيز كاظم203355122021047079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيكرار جاسم جابر كاظم203356152021005061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية الوارثين للبنينادبيحمزه غازي هليل ميش203357152021013034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةادبيعبد القادر خضير جوامير محمد203358112021160017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد الخالق عامر عبود جاسم203359102021027029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمنتظر جاسم فرج نافل203360122021047174

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية البلديات للبنينادبيعلي غسان علي نجم203361142021037153

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية الصمود للبناتادبيزينب صادق جبر علوان203362142022101013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية االقصى للبنينادبيحيدر رعد قادر خضر203363132021028013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتادبينوره اسماعيل خليل وهيب203364112022075050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية النهضة العلمية للبناتادبيسجى اياد جاسم مجيد203365112022067029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية البشير للبنينادبيكاظم سعيد كاظم كنطار203366142021036073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية انطاكية للبناتادبيازهار محمد مجيد كاظم203367212022112001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتادبيهدير وليد عبد الجبار صالح203368122022084017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية العامرية للبناتادبيصفا مصطفى لطيف علوان203369102022118038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية القرطاس االدبية للبنينادبيمحمد كمال مجيد فيحان203370112021189105

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0إعدادية المروج للبنينادبيمروان كامل عبد الحسن عالوي203371142021013140

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية الشعب للبناتادبيزهراء جليل هاشم حامي203372132022098065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية المسك للبناتادبيفاطمه حسن محمد عبد الحسن203373142022119040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية بدر الكبرى للبناتادبيبان حامد لفتة خلف203374142022104006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيمنتظر فاضل عبد الساده كاظم203375152021005091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسين زغير نعمه مصبر203376152021003026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية اللقاء المسائية للبنينادبيعبد الناصر محمود كاظم هاشم203377122021209040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبياحمد رحيم ناصر ثابت203378152021017006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية الداور الشرقي المختلطةادبيمحمد محمود كريم شرقي203379262021178008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبياحمد محمد جابر معلة203380232021256012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيحسن حسين مشاري سلمان203381142021201050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0أعدادية الفاطميات للبناتادبيميسم احمد خلف طويرش203382122022102088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية االمام علي للبنينادبيسجاد محمد خلف حفاتي203383122021005022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية المعارف للبنينادبيحسين اياد محمد كنعان203384212021005009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ث ميسلون المسائية للبناتادبيامنيه خير هللا عبد الزهره قاسم203385142022220003
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية االصيل للبناتادبيهبة ياسين طاهر كريم203386112022064067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيعبد هللا حامد كاظم كوي203387232021255054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد330.0اعدادية البشير للبنينادبيمحمد حميد سلمان جبر203388142021036091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد329.0ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيمهند علي كريم شايع خلف203389132021171026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد329.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيتبارك تحسين علي كريدي203390282022190027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد329.0ثانوية الفضائل المسائية للبنينادبيمروان طه احمد محمد203391212021275071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد329.0ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيقسمة حيدر علي عمران203392112022217039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد329.0ثانوية الوفاء المسائية للبناتادبيتبارك محمد خضر شمخي203393112022220018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد329.0ثانوية الثائر للبنينادبيعبد هللا عباس عبد عباس203394122021011022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد329.0اعدادية الفاروق للبنينادبيالحر نؤاس يوسف طاهر203395132021014006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد329.0ثانوية اشبيلية المسائية للبناتادبيزينب عباس عبد الحسن حمزه203396142022223030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد588.0اعدادية العزة للبناتاحيائيياسمين علي عباس خليل203397122042118078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد563.7ثانوية كلية بغداد للبناتاحيائيتبارك خالد داود حبيب203398142042129012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد469.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيزينب طالل صبيح حميد203399142042095047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد460.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيرؤى ستار جبار عبد السادة203400262042089030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد454.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمريم عالء حسين حسون203401132042080056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد444.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتاحيائيزينب محمد فاضل جواد203402212042294104

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد422.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيدانيه رياض عدنان رحيم203403102042117035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد402.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنيناحيائيياسر محمود ابراهيم حسن203404112041156104

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد401.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيمريم منعم عبد هللا محيسن203405142042073136

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد399.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيمحمد علي جاسم مساعد203406122041006041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد399.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيهدى ميثم ساهي جعفر203407272042055315

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد397.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيمالك وسام عبد الرحيم هاشم203408142042134148

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد388.0ثانوية األقصى األهلية للبنيناحيائيحسين فارس كاظم حسين203409112041040007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد388.0ثانوية التضامن األهلية للبناتاحيائيرسل محمد خضير علي203410102042121006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد386.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيزينب حسن كاظم علي203411152042055063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد386.0اعدادية النور للبنيناحيائيمحمد مهدي صالح مهدي داود203412122041026159

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد384.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيريام سليمان محمود محمد203413112042085022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد381.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمصطفى شاكر محمود حسن203414132041031054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد381.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيياسر حمزة محمد حمود203415142041017133

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد380.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيشهد حسين صالح مهدي203416132042098102

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد379.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائيسمية اسامة عفتان فارس203417112042134006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد375.0ثانوية بابل للبناتاحيائيعال محمد عبد االمير محمد203418122042095034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد374.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيافنان عدنان كريم صالح203419132042070020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد374.0ثانوية خوله بنت االزور للبناتاحيائيهند احمد محمود طه203420122042096041
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد374.0إعدادية المروج للبنيناحيائييوسف ادهم جليل عاصي203421142041013089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد373.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء عبد االمير شنيشل عالج203422222042153177

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد373.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزهراء فاضل عباس مراد203423152042080155

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد372.0اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيموسى علي هاشم نعمه203424132041024040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد372.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيعلي السجاد احمد مطشر شاكر203425252041150211

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد372.0ثانوية القيم االهلية للبناتاحيائيزهراء سالم فرحان جبل203426142042149025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد372.0ثانوية الفردوس األهلية للبنيناحيائيسامر عدي زكي عبد المجيد203427132041035003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد371.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزهراء حسن عبد هللا ظاهر203428122042105063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد371.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمنتظر خضر جالي مريدي203429292041151143

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد371.0ثانوية جالل رضا افندي للبناتاحيائيايه طالب هاشم ابراهيم203430202042119016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد369.0ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيامير خالد داود حمد203431102041044002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد367.0ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتاحيائيريم صالح وليد محمود203432132042087014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد367.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسجاد علي رشيد محيسن203433112041009015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد367.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيحوراء محمد صبري جاسم203434112042109030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد366.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنيناحيائيتقي احمد سخي وادي203435132041002011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد366.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفرح عبد الكريم جاسم محمد203436232042124114

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد365.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتاحيائيتبارك محمد علي اكبر203437132042088001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد364.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائينور جميل كاظم عبود203438122042122040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد363.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيحيدر ماجد سلمان مجيد203439122041025030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد363.0اعدادية االعظمية للبناتاحيائيرند عمر عدنان عبد اللطيف203440132042073039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد363.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيصالح عايز وناس جاسم203441242041034032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد362.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيضحى قصي محمود علوان203442132042105038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد362.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائياياد محمد ابراهيم كاظم203443142041203033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد362.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزينب قاسم عبد جاعد203444132042105031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد361.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيعلي حيدر قاسم جعفر203445142041009055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد361.0ثانوية االسوار للبناتاحيائييمامه مهدي داخل ماهود203446132042076038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد361.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيزينب سليم عبد هللا عبيد203447152042080176

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد361.0ثانوية الصدرين للبنين الوقف الشيعياحيائيحسن رسول عباس خلف203448152041014003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد360.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيأحمد لبيد سمير صبحي203449102041019016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد359.0أعدادية الفاطميات للبناتاحيائيشمس صباح مهدي هادي203450122042102047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد358.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيمصطفى محمد حسين علي203451142041009086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد357.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنيناحيائيمحمد علي عبد هللا علي203452262041205088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد356.0الخارجياتاحيائيرانيه صالح جواد كاظم203453112042401051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد356.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيمحمد علي محسن عباس203454152041011154

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد356.0اعدادية النصر للبناتاحيائيوداد كاظم دينار نحيت203455222042167085
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد355.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتاحيائينزهت حسين فاضل عبد علي203456122042088021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد355.0اعدادية جرير للبناتاحيائينور الهدى حمزه جاسم ثجيل203457122042089089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد354.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيحسين هادي شولي مصيوب203458132041008034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد354.0اعدادية العراق الناهض للبنيناحيائيفضل عباس فاضل مجيسر203459152041003071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد354.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيشهد عبدالسالم نجم عبدهللا203460192042199025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد353.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائينور ميثم فاخر عبد الزهره203461102042107042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد352.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيمريم علي حسين عبد علي203462122042083038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد350.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيحوراء جميل ثويني ضمد203463122042094078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد349.0ثانوية ابي غريب للبناتاحيائيساره محمد محمود طه203464102042111031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد349.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيزهراء قيس حسن محمد203465122042090035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد348.0ثانوية الرواد للبنيناحيائيعبد القادر جاسم لطيف مطر203466122041024010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد345.0ثانوية الفرقان للبنيناحيائيرامي يوسف يعقوب يوسف203467142041182025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد345.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيسفانه قاسم علي حسن203468112042075047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد343.0اعدادية الخيزران للبناتاحيائينور محمد جبار محمود203469212042147141

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد342.0اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيمحمد علي هاشم نعمه203470132041024035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد342.0اعدادية راوة للبنيناحيائيطارق زياد شاكر شريف203471192041022007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد341.0ثانوية العال المسائية للبنيناحيائينزار مصطفى عبد الوهاب عبد هللا203472112041203199

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد341.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمحمد انور جبر فارس203473142041208189

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد341.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعبد العزيز رباح الدين فاضل هاشم203474132041001050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد340.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيمرتضى خالد علي حسين203475212041003161

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد340.0اعدادية الراية للبنيناحيائيحسين علي حسين سعيد203476172041025024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد340.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيرغد سلمان هادي الصالح203477212042094052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد340.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيتبارك حسين روكان ماجود203478252042059200

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد339.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيسجاد محمد علي محمد203479142041019037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد339.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيضحى غزوان توفيق محمود203480122042130016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد339.0ثانوية كوثى للبناتاحيائيفاطمه جمال غدير عباس203481232042305124

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد339.0ثانوية النيل المسائية للبنيناحيائياحمد عبد المهدي فيصل عبد203482112041206005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد338.0ثانوية كصيبة المختلطةاحيائيسجاد رعد داود لطيف203483262041173009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد337.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائياسراء ابراهيم احمد عويد203484142042133002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد336.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيصفا مصطفى محمد فرحان203485192042188092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد334.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيقاسم حيدر صبري جاسم203486272041154132

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد334.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيمحمود فالح جراد حمد203487112041200081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد332.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيمروه عبد تخم دعير203488142042145238

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد331.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيمحمود موفق عبد الرزاق خطار203489152041071359

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد329.0اعدادية التضحية للبناتاحيائيفرقان رسول عبد النبي جواد203490122042091027
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد329.0ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيكوثر محمود مفتاح راضي203491102042092019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد327.0اعدادية ذو الفقار للبنيناحيائيمهدي صالح مهدي جعفر203492112041006082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد327.0اعدادية االنام للبناتاحيائيمريم عادل مراد منصور203493212042135088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد326.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيتبارك عبد الستار عبد هللا محمد203494122042108013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد324.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائياسراء محمود سعدون علي203495182042236004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد324.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيطيبه محمد جواد علي203496122042107156

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد323.0اعدادية الحرية للبناتاحيائيبشائر زيد خلف خليل203497122042107034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد323.0ثانوية المحاويل المسائية للبنيناحيائيعلي حازم علي هادي203498232041253077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد478.0اعدادية الفتح للبنينتطبيقيعلي حسين اموري مهدي203499272051011019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد422.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحسن فراس عبد علي انفاوه203500142051021024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد398.0ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيمطر عبد الوهاب مطلك جاسم203501182051123015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد366.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيمصطفى محمد عبد الزهرة كاطع203502142051201325

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد363.0اعدادية االنفال للبناتتطبيقيشمس عصام نواف حسين203503102052101026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد360.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيحسين موفق عباس عبد203504272051013037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد359.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيزهراء جاسم محمد كحيط203505272052059026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد358.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقييوسف صالح خليفه محمد203506122051005041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد358.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيمهند عبد هللا حسين مبارك203507212051011062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد357.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيياسر اسماعيل حسن زبون203508132051031060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد356.0ثانوية القديس توما األهلية للبناتتطبيقيياسمين عالء الدين حسن حسين203509142052112020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد355.0الخارجيونتطبيقيمصطفى عادل عبدالرزاق ابراهيم203510142051400104

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد355.0ثانويةالشريف الرضي المسائية للبناتتطبيقيانوار حيدر صدام قاسم203511142052221006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد353.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيذو الفقار حسن احمد رشيد203512112051006050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد353.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيابراهيم صادق حسين ساجت203513262051005002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد353.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيجعفر مظهر علوان حسين203514112051058030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد353.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينتطبيقيمرتضى عماد سعدون حسين203515232051253061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد353.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيحسن علي احمد خليل203516122051002017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد353.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيحيدر عبد الكاظم ياسر فضل203517112051019014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد351.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعلي نجم كشيش عوده203518222051307140

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد351.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيباقر مهدي حسن كاظم203519112051058028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد350.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيرضا اركان حمزة ابراهيم203520122051030052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد348.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقياية محمد جبار حمد203521162052216006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد348.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيسجاد ريسان حامد ماضي203522222051307070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد347.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيمريم عدنان محمد ابراهيم203523162052338047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد347.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيمصطفى خالد عبد الحميد سلوم203524102051022065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد346.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيزينه صالح صاحب عبد203525102052096024
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد346.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيزهراء محمد خضير عبيد203526232052117019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد346.0ثانوية مصطفى جمال الدين المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي باقر يوسف مدهوش203527122051201063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد345.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيمنتظر محمد كاطع حسين203528142051030066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد344.0اعدادية الصقالوية للبنينتطبيقيمحمد عصام نيسان عباس203529192051028042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد344.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيحيدر زهير عباس علوان203530122051030043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد344.0ثانوية الجواهري االهلية للبنينتطبيقيمصطفى خالد علي احمد203531112051048016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد342.0ثانوية الطبرسي للبنينتطبيقيعلي قاسم جواد عبد الزهره203532232051041018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد341.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيكرار قاسم جميل يونس203533252051205079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد341.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتتطبيقيروز محمد هادي مرزوك203534232052271094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد341.0الخارجياتتطبيقيايه زاهي جاسب صالح203535162052401019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد341.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيقمر فراس محمد جاسم203536112052065046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد340.0ثانوية الرواد المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا محمد محسن ناهي203537232051255061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد340.0ثانوية مطلع الفجر المسائية للبناتتطبيقيضحى عماد احمد حسن203538212052294040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد340.0اعدادية المعارف للبنينتطبيقيعز الدين يوسف حمود عبيد203539112051005036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد339.0ثانوية السيدية المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا صفاء عبودي عيدان203540112051209028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد339.0مدارس االمام علي (ع) النموذجية في ايران-قمتطبيقيعلي سجاد عبد هللا عباس203541132051205011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد568.0ثانوية المتميزين-الحارثيةاحيائيمحمد عالء حمودي محمد203542102041028140

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد559.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيزهراء فرات عبد اليمة كاظم203543112042112036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد494.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه سعد دينار عطيه203544142042140103

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد472.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيزينب حميد صايل حسين203545112042067063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد456.0ثانوية بابل للبناتاحيائيرقيه عبد االمير شالف حسن203546122042095019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد409.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيحيدر كمال فريد محمد203547212041088019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد406.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمحمد اسماعيل خليل سلمان203548122041022083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد399.0اعدادية قباء للبنيناحيائيعلي حيدر مولى سيد203549152041010061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد399.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمهند نصير ساجد احمد203550102041063009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد391.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائينور سدير خالد عبود203551192042194095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد385.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيعصام عبد علي رسن عبد203552262041010109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد385.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيخليل جليل ابراهيم محيسن203553132041009011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد381.0اعدادية الرشد للبناتاحيائيأيه عالء نوري جبار203554132042109002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد377.0ثانوية كلية بغداد - زيونةاحيائيمحمد نعمه سخي وادي203555142041010081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد377.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيذو الفقار علي كاظم حمزه203556242041013065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد377.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيحسين فؤاد فيصل صاحب203557102041029016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد376.0ثانوية الباقيات الصالحات للبناتاحيائيسجى عماد ارحيم سعد203558142042139022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد373.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمحمد باقر ماجد محمد احمد203559122041030119

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد372.0اعدادية الفارابي للبنيناحيائيعلي اياد جبار حاتم203560112041002028
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد372.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيفاطمة محمد ناجي سعيد203561122042110086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد371.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيمصطفى ستار جبار رشك203562142041208244

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد370.0ثانوية عائشة للبناتاحيائيمروه عدنان كريم عبد203563112042082037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد370.0الخارجيوناحيائياحمد موسى بوهان حسين203564122041400008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد370.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيليث اياد فاضل وحيد203565102041029040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد369.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمصطفى محمد محي حيدر203566112041009027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد369.0ثانوية الفارابي االهلية للبنيناحيائيعمر جبار حميد كمر203567112041182003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد368.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائينبأ فارس محسن مطر203568132042093129

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد368.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتاحيائيزهراء رضا عوده ماهود203569112042114048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد367.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنيناحيائيحسين نصيف جاسم حمزه203570112041058048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد366.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمنذر رسول محمد ناصر203571102041013160

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد366.0ثانوية الكفاح العربي للبناتاحيائيغسق عبد الحميد عبد المجيد فراج203572102042092017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد366.0اعدادية التقى للبناتاحيائياية مهند كاظم عبد203573112042071019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد366.0ثانوية الميار المسائية للبناتاحيائينور الهدى يوسف عبد حمودي203574112042221061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد365.0اعدادية البيان للبناتاحيائيرسل رحيم عبد هللا حسين203575102042096026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد365.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيفاطمه سالم فاضل علوان203576132042070183

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد365.0اعدادية الطارق للبنيناحيائيفاضل زهير شهاب فهد203577102041042012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد364.5ثانوية المتميزيناحيائيعازم احمد عازم احمد203578112041010066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد364.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيحوراء جمال امحان سلطان203579242042115021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد364.0الخارجياتاحيائيهاجر عبد الرزاق عبد الوهاب جسام203580112042401170

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد363.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيكرم قصي شاكر محمود203581112041200066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد362.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيمصطفى وليد ابراهيم حسين203582142041203227

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد360.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيشهد حيدر جابر كاظم203583132042070150

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد359.0ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيكريم سعدون عطيه حميد203584292041105029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد359.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيحسن هادي عبد غضيب203585142041203044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد357.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيكاظم طالب عبد موات203586222041037093

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد356.0ثانوية بنت العراق المسائية للبناتاحيائياالء باسم دلفي دانة203587212042293006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد355.0ثانوية األجيال األهلية للبنيناحيائيعلي حسين عطا خميس203588132041040003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد354.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيضحى يحيى قاسم يحيى203589112042075051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد354.0اعدادية صدى التأميم للبنيناحيائيعبد هللا علي عباس جاسم203590212041033060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد354.0اعدادية الحسين العلمية للبنيناحيائيعلي حاتم كامل فرحان203591112041013024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد354.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائينبراس حيدر طارق مهدي203592112041048023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد353.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيباقر صفاء ماجد كاظم203593132041003009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد353.0اعدادية النيل للبناتاحيائيهديل ناظم بدن طاهر203594222042169108

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد352.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيامين ياسر قدوري كاظم203595102041013027
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد352.0اعدادية الجهاد المسائية للبنيناحيائيعلي مصطفى عبد الرحيم محمد حسن203596112041200055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد352.0اعدادية زينب للبناتاحيائيروضه رياض جباري علي203597142042110092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد351.0ثانوية حطين االهلية للبنيناحيائيمرتضى حازم محمد مطلك203598212041071015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد351.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائيزينب عامر ناجي حسن203599132042112021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد351.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعلي عيدان مطلك جاسم203600182041035080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد351.0ثانوية النعمانية المسائية للبنيناحيائيمحمد علي كيطان بريسم203601262041208046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد350.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيسجى مهند ضامد كريم203602232042140046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد348.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيكاظم محمد هليل محمد203603222041067098

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد347.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائينوره صدام كامل حميد203604112042074085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد345.0اعدادية قباء للبنيناحيائيعلي رياض غايب حسن203605152041010063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد345.0ثانوية المنصور المسائية للبناتاحيائيرشا رحيم منصور جبير203606102042223047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد345.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيأحمد ماجد جليل شيحان203607142041017011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد344.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيابا الحسن عباس مهدي حالوب203608142041208001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد344.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحيدر قصي جواد عبيس203609232041019060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد344.0اعدادية االصيل للبناتاحيائيأية رياض فاضل عطية203610112042064009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد344.0اعدادية األمل للبناتاحيائينبأ محمد صباح داود203611112042065164

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد343.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيحسين عامر مطلب غبن203612212041059015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد342.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنيناحيائيعلي رعد طه ياسين203613102041205089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد342.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمصطفى عبد القادر محمد محمود203614122041022101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد340.0ثانوية عنه المسائية للبنيناحيائيبالل هزاع رجه حسين203615192041366004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد338.0ثانوية جيا المسائية للبنيناحيائيمصطفى احمد خضر حسن203616322041060070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد338.0ثانوية الفرات االهلية للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم عبود203617112041041011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد338.0ثانوية معصومة للبناتاحيائيفاطمة جاسم وادي جاسم203618142042113029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد338.0اعدادية التضحية للبناتاحيائيساره عمار سلمان علي203619122042091017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد337.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد هللا جاسم محمد جواد203620102041013073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد336.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيمحمد سعد عبد الحسن خلف203621142041203190

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد336.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتاحيائياطياب حسن كاظم محسن203622142042066008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد335.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيندى احمد منصور طعمة203623142042076139

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد335.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيحيدر محمد فليح حسن203624142041017044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد333.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيحنين رحيم محمد سويلم203625112042105035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد333.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمحمد عبد الكاظم كسار عبد203626222041019173

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد332.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتاحيائيحنين حازم حامد حسين203627142042196025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد330.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيرفل رزاق محسن خلف203628212042099049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد330.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيمسلم عقيل مكطوف يعقوب203629222041311099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد329.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيطه ياسين مخلف كاظم203630102041013059
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد329.0ثانوية ١٥ شعبان المسائية للبنيناحيائيحسين عالوي حمزه علي203631142041203052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد328.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيابراهيم رحيم خرس ياسر203632222041033001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد327.0ثانوية الطارمية المسائية للبنيناحيائيرسول عماد محمد عبدهللا203633122041205020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد326.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيكرار فالح حسن عبيد203634292041153160

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد325.0اعدادية الفوز للبناتاحيائيتبارك خلف محسن طعمه203635122042094060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد323.0اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيليث عبد هللا محمود علي203636182041073022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد323.0الخارجيوناحيائيعلي عبد الكريم خلف موزان203637132041400045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد322.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد الرضا نذير كاظم مهود203638132041010063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد322.0اعدادية الزوراء للبنيناحيائيعلي عدي هاشم عبد الرزاق203639122041006025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد321.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيمحمد اياد محمد صالح203640222041311070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد321.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيامنه جاسم محمد سلمان203641122042108005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد321.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيمحمد باسم رحيم بدر203642132041012107

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد320.0اعدادية العقاد للبنيناحيائياحمد جعفر طعمه سفيح203643122041031009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد319.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحيدر قاسم محمد جبر203644262041027046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد318.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيرفل عباس لطيف مجاور203645122042080022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد317.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائينور عقيل قاسم رسن203646152042055124

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد316.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيعبد هللا احمد فاضل حسين203647112041004050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد316.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمصطفى راكان صالح خلف203648172041018183

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد315.0إعدادية المروج للبنيناحيائيناظم محمد ناظم جواد203649142041013086

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد315.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيتقى رياض صبري كاظم203650132042122008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد313.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائييوسف علي مهدي صالح203651112041016128

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد308.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائينهى عبد الكريم علي حسين203652122042083045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد306.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيزينة سلمان مطير عزيز203653112042112051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد306.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنيناحيائيطيف فالح عربيد خلف203654212041278055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد495.0اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقييوسف هيثم جبار رحيمة203655132051008058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد422.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقياحمد عباس جعفر علي203656182051085002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد412.0اعدادية الحقالنية للبناتتطبيقيوفاء مزاحم حامد عبدالغفور203657192052178043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد409.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيحسين منقذ كاظم عبد203658112051058055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد390.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيمحمد نجم عبد سلوم203659142051021095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد369.0اعدادية الحقالنية للبنينتطبيقيعبد هللا احمد هزيم شالل203660192051020045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد369.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيحسن عبد الحسن جبر سفيح203661222051363007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد360.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيسيف ذو الفقار احمد مجيد203662122051031078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد358.0اعدادية الزوراء للبنينتطبيقيسجاد محمد فاخر حاتم203663122051006021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد357.0اعدادية امين االمة المسائية للبنينتطبيقيسمير غالب دايخ سرحان203664212051273023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد356.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيمصطفى احمد ناظم محسن203665112051009078
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد355.0اعدادية الديوانية للبنينتطبيقيمصطفى عويد كاظم حاوي203666242051028020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد355.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيهمام محمد طه محمود203667102051014098

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد354.0اعدادية الثورة العربية للبناتتطبيقيمريم عصام احمد حسن203668132052093035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد354.0اعدادية التراث العراقي للبنينتطبيقيمصطفى شعبان جيزان مخيط203669152051008077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد354.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد احمد حميد203670132051018017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد353.0ثانوية زبيدات المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي قحطان بريسم203671112051210081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد353.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيجبار ظاهر جبار عبيد203672162051019016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد352.0اعدادية الحسينية للبنينتطبيقيعمر محمد حسين كاظم203673272051009016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد351.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيعلي وليد عبد الكريم محمود203674112051006103

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد349.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيرغد قاسم محمد فاضل203675182052242022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد348.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد قاسم فاضل بالسم203676282051151059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد347.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيزيد خلف ياسين محمد203677162051006035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد345.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيسجاد امجد طاهر عاشور203678162051083051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد344.0ثانوية الصفوة االهلية للبنينتطبيقياحمد ضياء قاسم رضا203679272051130002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد343.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيامير ضياء سعدون الماس203680142051022008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد343.0ثانوية الثائر للبنينتطبيقيعلي عبد الستار صباح سويدان203681122051011023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد343.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعلي محمد ضامن لفتة203682142051047083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد342.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيغزوان عباس حسين سالم203683112051156057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد342.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيمحمد ماضي كاظم محمد203684212051007049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد342.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيعلي سمير نجم حسين203685222051300085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد341.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيكرار احسان جواد حسن203686132051010065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد341.0ثانوية الريف للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد حسن ياسين203687122051029007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد339.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيبنين علي محسن محمد203688162052231007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد339.0اعدادية العزة للبناتتطبيقينبأ صالح مهدي صالح203689122052118045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد339.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيعلي جواد عبد الكاظم حمود203690142051027049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد339.0ثانوية اليمامة المسائية للبناتتطبيقيكوثر محمد كشيش خنجر203691142052225010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد339.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيحوراء عدنان رمضان مجمان203692142052078008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد339.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيمصطفى صادق محمد ذرب203693132051018029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد338.0ثانوية التاج األهلية للبناتتطبيقيمريم بهاء كامل عبد الرزاق203694132052137002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد338.0ثانوية الصمود للبناتتطبيقيحوراء وليد خالد منهل203695142052101007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد338.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيمنتظر سعد جبار فليح203696152051003059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد338.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةتطبيقيعمار طلعت احمد كوثر203697202051259150

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد337.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيرضا حسين لفته عرين203698112051201028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد337.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيرقيه زياد علي خلف203699142052076019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد337.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيمحمد قاسم كاظم عباس203700122051030145
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد337.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيوسام رضوان وعد حامد203701142051200167

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد336.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيسجاد احمد عباس محمد203702142051023042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد335.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيعبد هللا علي فاضل عبد علي203703272051019034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد335.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعلي احمد رحيم عبد203704112051033029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد335.0ثانوية المكارم االهلية للبنينتطبيقيامير محمد عبود حبيب203705142051064004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد335.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيمحمد قاسم خليف صلبوخ203706152051003049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد335.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين اسعد سليم جاسم203707162051084055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد334.0اعدادية الشاكرين للبنينتطبيقيحسين عدنان محمد عزيز203708112051029007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد332.0اعدادية األمل للبناتتطبيقيرغد أحمد حازم احمد203709112052065021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد332.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيفاضل مجيد بدري ثامر203710222051311140

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد332.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيزين العابدين سعد احمد جاسم203711112051018054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد331.0اعدادية المستنصرية للبنينتطبيقيزيد حيدر عبد الجبار بنوان203712132051031018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد331.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيحسين اياد كاظم ناصر203713142051018027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد330.0ثانوية الفالح للبنينتطبيقيحسن احمد جاسم مجلي203714222051256001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد330.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيزين العابدين محمد عبد المحسن عزيز203715212051007025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد330.0اعدادية االمال للبناتتطبيقيمريم عمر رجب علي203716112052070034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد329.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيفاطمة محي ساهر غيالن203717122052094091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد329.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيعلي عباس فاضل مطرود203718152051015039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد329.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيحسين احمد عزيز محمود203719132051055015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد329.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيسجاد نصير عدنان جبر203720142051200062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد328.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيمحمد تقي هشام حسين صابط203721142051017081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد328.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقياحمد خضير حميد اسماعيل203722102051013005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد327.0ثانوية المتفوقات االهلية للبناتتطبيقيعال محمد لطيف علوان203723102052136006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد326.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيمحمد فاضل جابر علوان203724122051031147

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد326.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيبسام عباس فاضل محمود203725142051170008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد326.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقينبا عباس عطيه دريعم203726122052098053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد326.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقيمختار ميثم عبد الحسين ابراهيم203727142051182058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد326.0اعدادية االصيل للبناتتطبيقيزينب وعد محمود محمد توفيق203728112052064016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد326.0ثانوية زيونة األهلية للبنينتطبيقيعلي احمد ضياء عبد203729142051043010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد326.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيسجاد حسام كامل مطرود203730162051352101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد326.0اعدادية الزهور للبناتتطبيقيزينب سامي عزيز جبار203731122052105028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد326.0الخارجياتتطبيقيريهام جاسم جديع عمر203732112052401016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد326.0ثانوية المحمودية المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الجبار شاكر سلوم203733112051201091

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد325.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيسجى محمد قاسم الزم203734142052074028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد325.0الخارجيونتطبيقيعثمان عادل حاجم منفي203735102051400031
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد325.0إعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقياحمد ازهر وعد هللا يونس203736132051015002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد325.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيسجاد سعد مختاض علي203737132051012052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد325.0ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيدعاء سالم محيسن الفي203738132052283011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد325.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيعبد الواحد عدي عبد الواحد شواي203739142051005026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد325.0اعدادية العقيلة للبناتتطبيقيطيبه رائد كاظم جبر203740152052040027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد325.0ثانوية النعمان بن بشير للبنينتطبيقياحمد مزهر طه عباس203741192051124003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد325.0اعدادية الخبير للبنينتطبيقيبشير علي جواد سلمان203742112051007011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد325.0اعدادية الفردوس للبناتتطبيقيايه عباس رسن ملكه203743132052118005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد325.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقياسامه احمد سعدون عناد203744112051156006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد325.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمسلم عقيل سلمان محمود203745112051058161

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد325.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتتطبيقيأمنه نجم عبد الرضا جبر203746132052281001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد325.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيبكر محمد حمود خزعل203747112051018032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد325.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيذو الفقار حسن علي حسون203748112051026026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد325.0اعدادية عنة للبنينتطبيقيمحمد سمير جواد كاظم203749192051021025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد325.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقيعلي هيثم طارق مزهر203750112051049095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد325.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيايه رعد ناجي جبر203751112052067005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد324.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقيامنه نادر عيدان عبد الوهاب203752132052101005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد324.0الخارجيونتطبيقيمحمد جبار محسن موزان203753152051400036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد324.0اعدادية زينب للبناتتطبيقينور الهدى رعد كاظم جاسم203754142052110044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد324.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقياياد عبد الحميد مخلف غفير203755102051020045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد324.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيرسول قاسم جابر علوان203756112051019015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد324.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيذو الفقار هيثم محسن علوان203757132051006025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد324.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيزهراء عمار فايق محسن203758102052118023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد324.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيحسنين قاسم محمد قاسم203759142051013028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد323.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيطه حمزة كاظم غليم203760112051008027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد323.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيعلي خالد احمد محمود203761102051003037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد323.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيمحمد احمد ياسين بريسم203762212051002082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد323.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيايالف كمال حمه الو حسن203763142052106003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد323.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيمروه ناصر عبد الجبار سلمان203764112052074043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد323.0اعدادية سيناء للبنينتطبيقيحسن سالم محمود سعد203765132051019005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد322.0اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيقتيبة جواد كاظم ناصر203766262051014041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد322.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمؤمل محمد نجم عبيد203767112051034015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد322.0ثانوية الُرسل االهلية للبنينتطبيقيسجاد حمزة جاسم محمد203768142051183007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد322.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحمد عباس محمد خماط203769142051018112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد322.0اعدادية متفوقات بغداد االهلية للبناتتطبيقيزينب عبد الخضر عبد الكاظم راضي203770142052196007
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد322.0اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيأحمد حيدر أحمد مهدي203771102051043003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد321.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيعلي كاظم كامل عبد203772142051013058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد321.0ثانوية حطين للبناتتطبيقيزهراء حسين سعد سلمان203773142052068015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد321.0اعدادية االبداع المسائية للبنينتطبيقيمحمد جواد هاشم حمدان203774122051202059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد321.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسين لؤي صبار كاظم203775162051110023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد321.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيسجاد عادل شرقي صباح203776142051201107

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد321.0اعدادية عكاظ  للبنينتطبيقيابراهيم باسم محمد علي موسى203777132051024072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد321.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيحسين عبد الرزاق زيدان خلف203778112051019012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد320.0إعدادية المقدام للبنينتطبيقيعلي كريم صالل جلوب203779142051017061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد320.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقيحسين علي قاسم محمد علي203780102051029010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد320.0اعدادية السويس للبنينتطبيقيعبد القادر نديم ابراهيم عبد هللا203781132051006035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد319.0اعدادية االفاق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى سعدي عبد الرسول زباله203782272051154247

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد319.0اعدادية الصديق المسائية للبنينتطبيقيعلي نعيم مهدي عطوان203783142051200105

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد319.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد الحسين علي203784162051358176

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد319.0اعدادية ابي عبيدة للبنينتطبيقيعبد الكريم صدام كريم عليوي203785142051030031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد319.0ثانوية المستقبل االهلية للبنينتطبيقيأحمد حسين زوير حبيب203786272051028002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد319.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيالسجاد رعد قاسم عبود203787132051012012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد319.0اعدادية ابابيل للبنينتطبيقيسجاد كاظم حسين صباح203788132051011023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد319.0ثانوية الزبيدية المسائية للبنينتطبيقيحسين جعفر جليل حمدان203789262051205016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد319.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقيبنين ابراهيم جواد كاظم203790152052054008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد319.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيمريم خليل خليف داود203791132052107041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد318.0اعدادية الرميلة للبناتتطبيقيفاطمه علي سمير مصيل203792152052044036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد318.0ثانوية االيثار االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن حسام فياض سعيد203793102051054003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد318.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد صالح الدين عبد المهدي رضا203794272051150166

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد318.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمحمد منير سعودي مجيد203795112051058156

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد318.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيعباس فيصل لفته محسن203796122051007061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد318.0أعدادية الفاطميات للبناتتطبيقينور زياد طارق محمد203797122052102037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد318.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيزهراء رائد عيسى هادي203798112052078019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد318.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيمحمد علي حاتم ثجيل203799102051155028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد318.0ثانوية الُرسل االهلية للبنينتطبيقيمرتضى زهير ادهم عبد الهادي203800142051183015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد318.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيوالء غني اسماعيل خميس203801142052074050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد317.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتتطبيقيأيه احمد داود سلمان203802152052054005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد317.0ثانوية المناهل االهلية للبنينتطبيقيمحمد رعد عزيز حسن203803142051179016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد317.0اعدادية النهوض للبنينتطبيقيعلي صالح مهدي عبد203804142051047076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد317.0اعدادية الفيحاء للبناتتطبيقيبنين عبد علي شالكه203805152052048009
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد317.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيحوراء هادي صالح خضير203806142052140017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد317.0أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيسراج الدين ستار محارب حجاب203807122051022018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد316.0ثانوية الصقور للبنينتطبيقيمنتظر رافد عبد الواحد كاظم203808182051018008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد316.0اعدادية رفيدة للبناتتطبيقيغدير حسين محمد شبيب203809112052106033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد316.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنينتطبيقياحمد محمود عبد علي محمد203810112051049016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد316.0ثانوية األميرات األهلية للبناتتطبيقيهبة عادل داود سلمان203811132052089007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد316.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيشهد سعد حمدون عبو203812112052109035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد315.0اعدادية االنتصار للبناتتطبيقيهاجر عبد الحكيم عامر جميل203813132052091072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد315.0اعدادية النهرين للبنينتطبيقيحسن عالء حسن محمد203814112051020016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد315.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيعمار مكي عبد حمد203815132051014027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد315.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيمحمد عماد عاشور عباس203816142051036059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد315.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيوليد خلدون هاشم عوده203817122051032104

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد315.0الخارجيونتطبيقيعلي عبد الحسين محمد علي مرزا203818272051400049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد315.0ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقيابرار عبد الحكيم عبد الهادي محمد203819162052187001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد314.0ثانوية الطف المسائية للبنينتطبيقيحسين اياد كاظم خضير203820132051257023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد314.0ثانوية حطين المسائية للبنينتطبيقيعلي وليد خالد رشيد203821132051252077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد314.0اعدادية االبداع المسائية للبنينتطبيقيحبيب عاشور جلوب ابراهيم203822122051202016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد314.0اعدادية الشروق للبنينتطبيقيديار قصي عبد القادر عبد الزهرة203823122051032028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد314.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقياياد يونس عبد الحسين خضير203824112051058025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد314.0اعدادية الكاظمية المسائية للبنينتطبيقيسجاد حسين علوان عيسى203825122051206034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد314.0إعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيليث حسين خليفه شهاب203826132051015032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد313.0اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيمصطفى قاسم جاسم رحيمه203827152051004033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد313.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقياحمد مؤيد عبد الجبار اسماعيل203828132051029005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد313.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقياحمد مثنى احمد محمد203829112051018012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد313.0ثانوية الجوادين للبنين - للوقف الشيعيتطبيقيمصطفى منعم يحيى زويد203830122051033011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد313.0اعدادية المحبة للبنينتطبيقيمصطفى قيس احمد جسام203831112051003036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد313.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيعال وليد ذياب احمد203832102052117030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد313.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيمحمد سجاد فاضل عبد203833132051029067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد313.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيفاطمه ماجد محمد حنش203834112052108044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد313.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيمحمد تقي محسن كاظم لعيبي203835142051019078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد312.0اعدادية العراق الناهض للبنينتطبيقيشهاب احمد حسن زيبك203836152051003032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد312.0ثانوية االبرار المسائية للبناتتطبيقيهاجر خلف ابراهيم مرهج203837132052283043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد312.0اعدادية الجهاد المسائية للبنينتطبيقيحسن رائد عبد الواحد حسن203838112051200027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد312.0اعدادية االسراء للبنينتطبيقيعمر خالد حسين مضعن203839102051011056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد312.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنينتطبيقيكرار مثنى حسون شدهان203840152051071221
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد311.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينتطبيقيسجاد خضير عباس محمد203841152051018026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد310.0اعدادية النهروان للبنينتطبيقيعبد هللا حليم رزيج لفتة203842152051020021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد310.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيحسن فلح حسن مفتن203843142051013025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد309.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقياحمد خالد حميد رشيد203844102051026009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد309.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد حاتم محمد203845102051014048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد309.0اعدادية قباء للبنينتطبيقيمحمد جاسم داود عبود203846152051010051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد309.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتتطبيقيداليا علي فالح حسين203847122052088010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد308.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيسيف حسن شهيب عيسى203848122051007054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد307.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمحمد صباح عودة معيلج203849142051023097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد306.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيأسماء حسن جاسم جبر203850142052074002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد305.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمصطفى اكرم عبد زهيان203851142051023116

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد305.0اعدادية العزيزية للبنينتطبيقيفواز سعد فرحان عبد الحسين203852262051014040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد302.0ثانوية الجوادين للبنين - للوقف الشيعيتطبيقيعلي ستار جبار منشد203853122051033008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد302.0اعدادية اجنادين للبناتتطبيقيزينب احمد ابراهيم علي203854102052120021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد300.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينتطبيقيحسين حقي اسماعيل مفرود203855142051201068

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة593.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيايات جعفر طاهر حمود203856162042192005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0ثانوية البينة للبناتاحيائيزينب علي حسن صالح203857162042291009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيام البنين عباس مذكور سيد203858162042146005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيآمنه عبد الجليل إبراهيم مزعل203859162042220001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزينب علي فاضل كطافه203860162042207081

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0ثانوية  البحار للبناتاحيائيهدى عبد اللطيف سلمان خضير203861162042191008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيواصف اسامه امين كاصد203862162041038056

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتبارك غريب عبد علي احمد203863162042165093

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيايه عدي دواي عبد الحسين203864162042165060

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0ثانوية نون والقلم االهلية للبناتاحيائيرنا ضياء عباس منهل203865162042469004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيضنى سلمان خضير سلمان203866162042381144

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائيديانا عبد الرزاق كامل اسكندر203867162042467005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيضحى رياض مهجر محسن203868162042452020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائياية احمد محمد عباس203869162042197004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيمحمد بدر طاهر فرحان203870162041346017

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيفاتن عبد الرزاق عبادي علي203871162042192056

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة فرحان عبد الحميد كاظم203872282042055105

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيجعفر صادق جعفر عليوي203873162041075039

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيفاطمة محمد جهيد عبد الحسن203874222042321240

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد مصطفى عباس مراد203875282041006143
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0ثانوية المعراج المختلطةاحيائيزكي عبد العظيم عزيز فالح203876162041304006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبيد فالح نبات203877162042184214

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمصطفى عبد الصمد عبد العالي جميان203878162041110015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيفاطمه عبدالحميد حسين عبود203879162042227049

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبدور صالح مهدي هاشم203880162042165074

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيتبارك كاظم محمد جبر203881162042192018

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة591.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتاحيائيفاطمة خلف اسماعيل حسن203882162042198025

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.4ثانوية المتميزين للبنيناحيائيمصطفى حازم مجيد لفته203883162041003024

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزينب عبد الكريم يوسف عبد الزهرة203884162042381103

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائياحمد خالد عبد محمد عباس203885162041089001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد فاضل عبد االمير سالم203886282041006018

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيفاطمة كريم جبار صكر203887162042260049

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحسن نوري مالك عبود203888162041126004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيايمان وليد جواد كاظم203889162042170011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيايات عمار عبد الستار جبار203890162042146007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيمصطفى كمال داخل جابر203891162041497070

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيسليل محمد مجيد احمد203892162042459022

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمعاذ خليل عبد المعطي عثمان203893162041060106

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيخديجه ناظم حميد زباله203894162042207048

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0اعدادية العشار للبناتاحيائيزينب علي حسن محمد203895162042228063

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيباسل نوري عبد الرزاق سلطان203896162041001018

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيتقى عوده جلود عذير203897162042290017

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيحوراء لؤي مهدي عبد هللا203898162042475012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينرجس رعد كامل عبد الزهره203899162042165456

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة رسول احمد حسن203900282042055099

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي حامد عبد الزهرة خلف203901162041075113

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيفاطمه رجب كاظم محمود203902162042220028

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء عقيل سلمان اسماعيل203903282042059059

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتاحيائيوفاء عادل هالل عوده203904162042272029

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيايه هشام سلمان عبد الكريم203905162042184036

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيزينب اياد شاكر سلطان203906162042183042

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيسعد احمد عطيه جارهللا203907222041078030

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيساره عدنان عبد اللطيف عبد الرحمن203908162042280054

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيتبارك هادي ياسين جباره203909162042455012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0اعدادية القرنة للبناتاحيائينور الهدى رحيم عبد رسن203910162042154044
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0اعدادية المنار للبنيناحيائياسيا مهدي حنون حسن203911222042095002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيمنار محمد الزم جابر203912282042062102

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيأمنيه سعيد سكر معاون203913222042421001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد معن عبد هللا دهش203914162041060093

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائياسيل محمد عبد ضيدان203915222042414022

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيتبارك حسين جليل كاطع203916162042152037

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسكينه علي ناظم حميد203917162042165276

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي عادل محمد حسين حمد203918222041002215

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيام البنين عدي ماجد حمزه203919162042218008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيشهد نبيل عبد الرزاق معتوق203920162042235013

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائينرجس محمود ياسين جاسم203921222042185118

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب جواد حميد سلطان203922162042165214

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة590.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيفاطمة مزهر رزاق صالح203923162042176048

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه عبد الحميد فاضل بصري203924162042165353

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0ثانوية االمام محمد الباقر(ع) االهلية للبناتاحيائينور الهدى بشار سامي فداغ203925162042264008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيمروه سعد فارس عنايه203926162042207143

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيزينب احمد جاسم جويد203927282042080015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيتبارك حسين عوده سلطان203928222042414052

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزينب باقر عبد الحسين هاشم203929222042135116

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الغني سالم203930162042146026

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب محمد حسين شريب203931162042243049

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيمروه علي ابراهيم مالك203932162042163066

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيفاطمه عدنان عبد الحميد يوسف203933162042380093

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيهبه جابر جاسم محمد203934232042153184

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الكريم علي مناتي203935162042184195

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيايات سالم باشخ مطشر203936162042170005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0اعدادية الحي للبناتاحيائيتبارك جبار بشير رسن203937262042107033

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيرنيم الفي خلف ايدام203938222042113049

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0ثانوية علوم االمام الباقر(ع)االهلية للبنيناحيائيعلي عصام طاهر عبد الحسين203939162041124005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب شعاع عذيب مدك203940222042204125

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء محمد جميل كامل203941162042228053

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيحسين عبد الكريم عبادي جاسم203942162041090016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيارشد عبد الحميد صباح عبد المعبود203943162041034007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيمريم ابراهيم عبد الزهره هادي203944162042466012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائيحسين عبد الكاظم قاسم محمد203945162041074005
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين علي جباره عوده203946162041001044

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتاحيائيزهراء حبيب فاخر عاجل203947222042188010

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيايه ماجد عبد اللطيف ابراهيم203948162042163016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب عدنان جفات غالي203949162042230032

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيايمان عبد الزهره جبار محمد203950162042207020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيبراء فالح عبد المهدي جوده203951282042052021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب سالم عبد النبي يونس203952162042332053

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة589.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيفاطمه مؤيد نجم عبود203953162042213039

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.6ثانوية المتميزاتاحيائينور محمد عبد علي عباس203954112042113143

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.4ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيساره وسام مجيد شاكر203955222042112062

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمهيمن جمعه ريس ديعم203956282041006164

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمد حافظ نوري محمود203957212041054126

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية العقبة للبناتاحيائياسماء محمود جواد كاظم203958222042111002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية نور المصطفى االهلية للبنيناحيائيمصطفى نبيل سامي عبد203959232041287017

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي مختار خزعل سهر203960222041096039

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيعلي عدنان عيدان مصطفى203961212041052082

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الجنائن للبناتاحيائيزهراء علي سعد نجم203962232042102036

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيبنين كريم صخيل كطان203963292042085031

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيتبارك الرحمن باسم مسعود سعيد203964162042240027

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية امين االمة المسائية للبنيناحيائيمحمد حامد نزال عمارة203965212041273068

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزهراء حامد توفيق جمشير203966152042054091

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحيدر قاسم عبد الخضر كاظم203967232041020118

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيبنين نصير كاظم عطية203968252042062217

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيعلي جاسم زامل بتيت203969242041164012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيأسراء عبد الواحد محمود ياسين203970162042280003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيبتول ماهر فيصل منشد203971162042152026

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعلي حاتم صبري يازع203972162041083023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيغدير رعد سعدون منير203973232042116036

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيتبارك حسن عبد شهواز203974162042152036

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمريم ازهر طاهر عمران203975162042280091

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية المشرح للبنيناحيائيعلي دعير جوج سالم203976282041018013

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيمصطفى عالء حسين علي203977272041021063

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبراق نبيل كريم عبد الزهره203978232042088074

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيخديجة سعدون جابر عبود203979162042245014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية العذراء للبناتاحيائيايات سامي حافظ خلبوص203980282042058002
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء حرب مهدي حسن203981242042120118

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية الشهيدة سكنة علي مهدي حسين للبناتاحيائيغفران عبد الحسن سالم دخيل203982182042205090

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء راضي علي عبيد203983222042139092

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الكفاح للبناتاحيائيزينب حسن حمزة عطيه203984232042113041

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينبأ رياض مكي عبود203985162042165449

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيبنين عماد بادي حذيه203986222042175035

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيعلي محسن جعفر احمد203987212041011067

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائينور الهدى راضي محسن عوده203988242042220755

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية االميرات االهلية للبناتاحيائيآيه وليد شهيد محسن203989262042143004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيتبارك كريم غانم جاسم203990242042124039

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيليث علي علك عبد الكاظم203991232041067093

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب ماجد هادي محمد203992162042165241

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء سعد حسين مالح203993262042088083

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيزهراء حسين عبيد عطيه203994232042103050

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيدعاء صفاء جبار محيسن203995242042120082

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيبراء عباس صعيجر بهيرو203996222042311013

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزهراء عبد هللا عبد العالي عبد هللا203997222042421052

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعلي احمد جبر سالم203998162041076022

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيانعام رزاق صياح صخي203999222042111008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيتقى احمد سالم حسن204000242042106041

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمثنى رحيم مطرود لعيبي204001222041358048

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيناديه عادل شاكر ابراهيم204002252042100414

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية المباهلة للبنيناحيائيكرار ناظم عبد االمير كاظم204003272041021044

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية سامراء للبنيناحيائيقاسم هاني كاظم شناوة204004222041092032

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيشهد كاظم جابر صغير204005232042187023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزينب حميد عطيه غانم204006222042157062

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب مؤيد يوسف سعود204007162042202102

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية المعراج المختلطةاحيائياحمد حازم عبد الوهاب يوسف204008162041304001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيايات حيدر نعيم محسن204009222042394008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيجعفر صادق عظيم عكاب204010242041006008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية بضعة الرسول للبناتاحيائيعذراء علي حبتر ياسين204011272042087110

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الغزالي المختلطةاحيائيمحمد حمدان مجهول مطلك204012232041186018

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية السوق للبناتاحيائييقين سمير محمد حميدي204013222042209211

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيدنيا جواد فرحان زعالن204014162042383071

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيياسين عوض ياسين محسن204015162041076033
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزينب عايد عوض رويضي204016222042410057

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنيناحيائيمحمد مؤيد عبد الجليل صنكور204017162041088021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيلفته فالح كامل لفته204018162041036032

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيرسل حيدر صالح حسن204019242042120306

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية عدن للبناتاحيائينور الهدى سلمان عباس هاتف204020232042076084

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسجى شاكر سلمان ياسين204021162042165270

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائينبأ صالح محسن نعمه204022162042164030

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية آشور للبناتاحيائيرنا محمود طه محمود204023182042243044

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيحسين احمد عبد علي عبد هللا204024272041002037

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمة فالح حسج سفيح204025162042163063

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية الفراهيدي للبنيناحيائيناطق صالح عبد الرحمن عباس204026212041027029

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيبراء جواد عبد الكاظم عباس204027242042139016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيمريم صالح هاني عذاب204028162042333031

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيساره علي عبد الحسين مالجي204029222042178099

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيليث كميل هادي جوده204030232041168024

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيتبارك حيدر محسن علي204031152042040036

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبناتاحيائيقمر خالد نايف محمد204032232042140077

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمنتظر انور هادي شياع204033222041058149

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيشهد ماجد حميد احمد204034162042163057

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائياالء محمود شاحوذ حمادي204035192042217010

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية غزة للبناتاحيائينرجس علي عباس بكتاش204036272042057188

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية سارية للبنيناحيائيمحمد يونس محمود خضير204037172041018179

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيآسيل حامد نعيم وريثة204038282042069001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية روشنبيري للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد انور علي شريف204039202041303146

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيطاهر عبد المنعم هندي عوده204040212041007059

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيعلي حميد مجيد جنام204041222041307101

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيوئام حسين علي حسن204042252042097212

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه حسين حسن محمد204043252042100151

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيحنين فاضل عبد عبدهللا204044162042152053

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسين سعيد صبري عاشور204045272041010049

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيرمله عبد الرضا جبر عبد الحسين204046222042141094

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيعبد الكريم قاسم هبل راشد204047262041022080

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائيهدى دريد لفته عبد الرضا204048162042465009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتاحيائيبنين رحيم شريف عواد204049222042422002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائينورة ناجح راهي هادي204050292042057269
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية مريم العذراء االهلية للبناتاحيائينرجس فاهم دحام ناهي204051242042142065

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيكوثر قاسم عجالن رسن204052162042240091

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيعلي حمزه رمضان محسن204053232041252151

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيزينب مازن جواد كاظم204054232042271390

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيصفا حسين حسن علي204055232042124086

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيايوب زياد حسين ندى204056102041029009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيايمان حسون فزع غزي204057292042067006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزينب فراس جاسم محمد204058222042161072

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيكرار زيد محسن حميو204059232041006133

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيضحى عوده مرزوك يسر204060162042450050

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية اسماء للبناتاحيائياثمار عبد الساده جفات حسن204061242042104006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيهدير رحيم عبد اللطيف علي204062162042452031

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيزهراء صادق نجم خشان204063162042213012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية السالم للبنيناحيائيمحمد صبيح خلف حسن204064282041005022

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيابراهيم جميل عبد الحسين زياره204065162041363001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائينبأ وائل يعقوب يوسف204066162042183099

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية بدرة للبنيناحيائيعلي رضا صبر مالح204067262041021012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائيعلي عواد شريف حسن204068162041135009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائيفاطمة ياسين ذيبان علي204069232042095068

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيشهد غزوان حاتم كاظم204070232042117118

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيحسن عماد رمضان هديه204071222041039022

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيحذيفه احمد سعدون علي204072212041049007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيزهراء علي مسلم هادي204073252042056143

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية السوق للبناتاحيائييقين احمد جاسم محمد204074222042209209

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيحسين علي شعالن عطشان204075222041358015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيام البنين سالم عبد الحسين هادي204076162042450008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبشائر انيس عبد القادر محمد204077162042165077

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيفاطمة عباس كرم طعمه204078282042190160

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيدنيا مالك أنس عبد الرزاق204079162042280025

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيمينا منقذ جاسم حسن204080232042121124

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائياحالم هاشم غبش بندر204081222042425007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزهراء غزوان عبد األمير كاظم204082222042421053

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء عبد الرضا شلش لعيبي204083162042165183

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيندى عمار علي غافل204084252042096503

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الكرار للبناتاحيائيفاطمه حامد قاسم سلمان204085162042277013
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيسرى علي عبد امان204086252042059542

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبنين محمد محمود حبيب204087232042114029

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الجبار عزيز حمد204088282041006082

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيعباس سعد غركان فضاله204089222041021075

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء محمد عبد عون هاني204090232042080068

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم خليل كامل سلطان204091222042207078

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيهاجر رائد محسن صدام204092222042392124

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيايمان ناظم كريم خلف204093162042146009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين محمد حسن علي رهيف204094222041003108

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمصطفى حامد تركي زهيان204095282041151279

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيياسر عبد العالي صبر حنيش204096222041036364

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادية البيان للبناتاحيائيحليمه حامد كاظم مهدي204097162042223008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد كفاح عبد الكاظم جواد204098222041093071

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائينور علي عبيد حمد204099272042095154

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الصحية والطبية/البصرة588.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيحيدر عبد الحسين صالح حسين204100252041031224

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة588.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيكاظم جاسم كاظم عبيس204101232041017115

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة588.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب سلمان عبد الكاظم سلمان204102232042120116

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة588.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيسراج سعود زمزوم عبد هللا204103222042141172

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة588.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائيفاطمه ثامر عباس سوادي204104222042253025

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة588.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتاحيائيسبأ عبد الحمزه داخل جبر204105242042122087

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة587.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبناتاحيائيرؤى حيدر عباس هادي204106252042102012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة587.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمحمد محسن بدر راضي204107222041051105

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة587.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيزينب جعفر دواح حمد204108262042148019

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة587.0ثانوية المقداد بن عمرو التميمي المختلطةاحيائيمحمد صباح طالب كاظم204109122041170040

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة587.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيزيد حسن عايد عبد الصاحب204110252041031249

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة587.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرانيا احمد حسن صاحب204111252042062369

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة587.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيضحى عباس كاظم راشد204112262042120152

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة587.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزينه هيثم عبد الحسن عداي204113222042108054

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة587.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيمنار محمود مزهر عبد204114202042139098

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة587.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيمهيار طه خضير حسن204115272041036115

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة587.0ثانوية الرباب للبناتاحيائينبأ سمير وحيد صخي204116232042147082

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة587.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيمريم رزاق عبد زيد كاظم204117252042084632

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة587.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيباقر حسين محمد كريم204118232041001014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة587.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيسجاد كاظم حسين يوسف204119252041052027

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة587.0ثانوية المسعودي للبناتاحيائينور صالح حمزه عبد هللا204120232042095085
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة587.0اعدادية حطين للبنيناحيائيامير علي غالب محمد204121232041023004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة587.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائينرجس محمود زغير حبش204122162042183102

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة587.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيمؤمل محمد ابراهيم جليل204123222041021148

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة587.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيقنوت علي ابراهيم منصور204124232042271634

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة587.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيسجاد حيدر عليوي لحيس204125232041006063

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة587.0ثانوية الشهيد عادل ناصر عليغ للبناتاحيائيبنين حسين عليوي حسين204126272042070021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة587.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر حسن خضير204127222042207044

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة587.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيحسن هادي هاتف عطشان204128242041152014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة587.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينور عداي حسن عطيه204129232042088527

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة586.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيزيد عباس ربيح كاظم204130232041166021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة586.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيبراء علي سلمان عزيز204131222042135028

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة586.0اعدادية الخوارزمي للبناتاحيائيعلياء طالب خضير حسن204132262042111039

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة586.0اعدادية االمام للبنيناحيائيمحمد علي كارشن عسل204133232041013072

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة586.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيسعد رياض شرموط مطر204134202041001079

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة586.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيتقى علي حربي علي204135222042135047

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة586.0ثانوية الهدى للبناتاحيائيخديجه محمد جاسم ثويني204136222042146017

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة586.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرغد مظفر نوري مفتاح204137232042087123

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة586.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيصدام علوان ضاري عوده204138222041011037

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة586.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء مراد خويط طليع204139222042139113

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة586.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزينب كريم ناصر خليف204140222042143215

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة586.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب سجاد باقر هنين204141232042087174

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة586.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب خيري ديكان جدوع204142222042204119

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة586.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيمحمد غانم دويج عبيد204143232041054118

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة586.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيفاطمة صالح مهدي عبد204144222042143284

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة586.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيصفاء رحيم مخيف عميش204145272041046053

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة586.0اعدادية الشهيد نعيم النفاخ للبناتاحيائيرمله علي صاحب مهدي204146252042089052

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة586.0اعدادية المسيب للبنيناحيائياحمد اسماعيل زغير عباس204147232041009002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة586.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم مطر حسان204148242042088029

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة586.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيتبارك عماد علي جمعه204149222042414055

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة586.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائينمارق محمد جعفر محمد204150162042332102

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة586.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيعلي حسن مان هللا حميد204151222041308026

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة586.0ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنيناحيائيحسين ياسين الزم محمد204152162041428003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة586.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن ثابت حمد موسى204153202041001097

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.6ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للمتميزاتاحيائينبأ فرمان مراد فهد204154242042109036

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيزهراء عامر منعثر رحمن204155232042115076
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائيساره محمد عبد الملك محمد نوري204156202042106036

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائياسماء محمد خيري زغير204157222042414020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيعلي حسن جابر حسن204158222041019112

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيمسلم محمد عبيد عواد204159252041208040

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيزهراء نزار عبد الباقي حبيب204160162042283023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيرمزية فخر الدين محمد طاهر موسى204161312042047084

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيماجد هاشم ماجد حمود204162162041089028

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.0ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيرقيه محمد جواد كاظم ميثم204163222042159017

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيشذى طاهر طعمه فرحان204164222042135138

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيزهراء احمد حمزاوي فليح204165242042119075

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.0ثانوية االخوة المختلطةاحيائيريام مجيد كاظم هندي204166232042212004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.0ثانوية الحكماء المختلطةاحيائيدنيا فارس حميد حسن204167212042244007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.0ثانوية مريم العذراء للبناتاحيائيحوراء حافظ عبد علي204168232042082021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيايه كاظم شهاب مطشر204169222042203004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.0اعدادية طوز للبنيناحيائيمجتبى يشار عبد الواحد حميد204170182041037042

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمجتبى عبد هللا مطشر نجم204171222041100052

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي عوده يوسف204172222042412067

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب كريم رحيم كاظم204173262042086105

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينور هاشم غزاي منشد204174222042323373

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيذكرى حسن شبالوي عطيه204175242042144004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.0ثانوية البطائح للبناتاحيائيام البنين صادق فهد ماهود204176222042197002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيايناس باسم دليل وداي204177232042077023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.0ثانوية االصالة للبناتاحيائينور صباح زبون جاسم204178282042051101

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة585.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيعلي مطير موزان شندي204179282041013028

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.1ثانوية الحلة للمتميزاتاحيائيامنه فالح حسن محمد204180232042132014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيمريم طارق علي عوده204181162042290087

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزينب باسل حسن طه204182222042113073

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيسجى ثاير خضير عباس204183212042090094

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائينور علي محمد سالم204184222042113154

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتبارك صباح محسن عباس204185262042097024

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيعلي خالد عطية حسين204186222041058078

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0ثانوية ابن عقيل االهلية للبناتاحيائيرسل عبد الحسن هادي جالب204187242042144006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائياخالص عدنان نور الدين علي204188202042160003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0ثانوية الرفاه للبناتاحيائيفاطمه سمير غالب جاسم204189272042080043

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيايالف حميد كامل محمد204190222042414040
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيقطر الندى صباح علي شخيمت204191162042332086

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0ثانوية المستنصرية للبناتاحيائيفاطمه حسن مزعل مطرود204192232042116044

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيحسن جهاد حاكم منهل204193252041046008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0ثانوية خديجة بنت خويلد المسائية للبناتاحيائيوسن محمد كاظم جابر204194262042251072

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيوجدان نوماس صيهود حمزه204195252042100594

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيوجدان وعد احمد خلف204196202042144077

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيسجاد احمد صالح مهدي204197252041044182

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيفاطمة سعد عباس خريبط204198162042174038

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائياماني جاسم ياسين مهنا204199252042062106

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائينور خضير حميد علي204200232042119128

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيتبارك محمد ضعيف عذاب204201252042062259

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيكوثر جميل حسين دوهان204202232042145122

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيزهراء قاسم عاصي كاوي204203162042455025

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيمحمود رافع محمود سلمان204204102041016050

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0ثانوية انوار الهدى االهلية للبنيناحيائيسجاد راضي بدر زغير204205222041368009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيحسين علي حسين سعود204206232041177008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة584.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيكاظم ادريس حسن مجيد204207222041036249

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة583.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزينب ناصر شرموخ نتيشون204208222042105042

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة583.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيكاظم جاسم عبد هاشم204209232041019127

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة583.0ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيزينب عالء دريب عبيد204210232042204005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة583.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيزينب حامد عبيس محيسن204211232042117091

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة583.0اعدادية الرسول للبنيناحيائيحسين جبار عبد الرضا فتحي204212242041035030

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة583.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيزهراء خالد عبد العزيز سليف204213222042125044

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة583.0اعدادية الهدى للبناتاحيائياسراء عبد النبي حسين علي204214162042150001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة583.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنيناحيائيعلي احمد عواد موزان204215162041064010

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة583.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيخليل غالب خليل حسون204216232041282041

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة583.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيبيداء عباس جابر عباس204217242042134041

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة583.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيحوراء قحطان اشريب ظاهر204218242042120077

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة583.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء سعود عبد هللا جليب204219222042135092

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة583.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيحسين خزعل مكطوف وادي204220222041040037

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة583.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيهدى صالح عبد الحسين كحيني204221222042116088

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة583.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيصادق عبد الحسن عبود محمد204222272041001154

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة583.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائينور الهدى احمد سلطان علي204223202042144067

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة583.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه عماد محمد عبيد204224242042104135

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة583.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائياحمد زعيم ياسر عزيز204225262041022005
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة583.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيآيات عادل حسن جاسم204226232042128002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة583.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيزينب عماد عبد الحسن عباس204227132042098082

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة583.0اعدادية دمشق للبناتاحيائيثمر خالد هادي محيسن204228242042121070

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.4ثانوية المتميزاتاحيائيساره رزاق كاظم محمد204229252042074047

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.4ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائياحمد كريم علي بليل204230222041093009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.2ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيفاطمه احمد محان صكر204231252042108196

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد الكاظم حمود204232222042162154

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيروان سالم عبد شذير204233222042143133

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشمس داود سلمان علي204234162042165281

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.0ثانوية الخليج العربي المختلطةاحيائيمحمد أحمد دوهان حسن204235232041166034

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء قصي فاضل ابراهيم204236162042202078

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.0اعدادية النور للبناتاحيائياسراء عدنان جاسب عبيد204237222042156008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائينور حيدر غانم عبد هللا204238252042096530

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب حامد حسين زباله204239222042414132

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيزينب محمد رضا هادي شهيد204240232042142175

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيفاطمه شاكر ناجي دخيل204241222042160042

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيغاده علي نذير شباط204242242042106169

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم نعيم حمادي204243222042143140

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيبنين رشاد سعدون شنين204244222042414048

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيغدير عبد الكاظم ظاهر عبود204245232042088354

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.0اعدادية الديوانية المسائية للبناتاحيائيفاطمه احمد عجمي سلمان204246242042220609

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيميساء ثعبان غثوان ابراهيم204247252042108246

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيزينب واثق هاني جاسم204248232042077082

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيمريم عماد بهاء الدين قادر204249202042118140

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيعبد هللا نجاح حسين حمزة204250242041153020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائيايمان عبد حسن كاظم204251232042126012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.0اعدادية حلب للبناتاحيائيفاطمه محمد حبيب عبيد204252242042107144

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيغدير حيدر زهير عبد الزهره204253252042100076

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيسجاد صفاء رشك جبار204254222041002131

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمسلم رضا جابر عبود204255242041027262

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الشطرة582.0اعدادية يافا للبناتاحيائيحوراء سامي يوسف عاشور204256242042117066

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية543.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيمريم عقيل علي حسن204257162052196024

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية530.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيرنين عباس محمد عباس204258162052172011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية527.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقياحمد عدنان عبد الهادي صالح204259162051015005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية520.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيوالء عباس مهجر حتيرش204260162052309028
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية520.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيحسن غسان محمد ديوان204261162051394010

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية520.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعلي زيدون خلف عبدهللا204262162051140040

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية520.0اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيمالك باسم قاسم محمد204263162052258025

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية519.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزهراء علي محسن ضيدان204264162052150021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية519.0ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيحيدر الكرار سالم مطر موسى204265162051498002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية518.0ثانوية االيالف المتميزاتتطبيقيأروى احمد صالح عبد النبي204266162052156001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية518.0ثانوية الخالدون االهلية للبنينتطبيقيتحسين علي حسين عساف204267162051409001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية518.0ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيصفاء باسم حسين عليوي204268162051446007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية518.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتتطبيقينور صالح رحيم صالل204269162052272021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية517.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيسيف حسن جلوب كاظم204270162051365101

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية517.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيزينب حيدر عبد القادر جاسم204271162052274014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية517.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقياالء عبود مدلول عكله204272162052204002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية516.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي احمد عبد حسن204273162051022071

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية516.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحبيب عبد الهادي حبيب عبود204274162051001043

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية516.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الحافظ محمود204275162051060180

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية515.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيعباس خالد عبد عامر204276162051300033

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية515.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمصطفى اسعد اسماعيل سلطان204277162051015091

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية515.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيالمنتظر عالء حميد عبد االمام204278162051084032

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية515.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيفاطمه عماد كاظم محمد204279162052207041

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية514.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقييوسف اسعد حاجم سلطان204280162051060217

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية514.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقينور فوزي فالح مهدي204281162052383146

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية514.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيفاطمة غالب عبد هللا حسين204282162052202034

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية514.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينتطبيقيسجاد نصير سلمان ابراهيم204283132051025010

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية514.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيمصطفى مؤيد عبد الرضا عبد علي204284162051064023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية514.0ثانوية السديد االهليةتطبيقيحسين عبد الرسول جوالن محسن204285162051443011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية513.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمهدي ضياء عبد العظيم عبد الجليل204286162051083150

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية513.0ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقيزهراء قاسم عدنان عيسى204287162052462012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية513.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيسجاد حميد شاتي شهوان204288162051075037

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية513.0ثانوية فيض الرحمن للبناتتطبيقيزينب نوفل بدر شنتاف204289162052249005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية513.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيخديجه عامر محمد حسين حمادي204290162052165011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية512.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيزينب كوثر علي حسين204291162052146031

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية512.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيبنين علي جعفر صادق204292162052169013

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية512.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقياحمد حسن خضير جابر204293162051394003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية512.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيمريم محمد ياسين جمعة204294162052226105

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية512.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيغالب صباح شندوخ غنتاب204295162051036085
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية512.0ثانوية الوركاء للبناتتطبيقيزينب عدنان سوادي اشويل204296162052244015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية512.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيإيهاب عباس خلف عباس204297162051010003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية512.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيفرقان رحيم هندي عبود204298162052164036

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية512.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيشيخه خالد معتوق جعفر204299162052209029

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية512.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيغسق عبد الكريم عبد النبي كطافه204300162052207036

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية511.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيبتول عالء محسن عذبي204301162052280008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية511.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيبتول عبد الحسن خلف محمد204302162052183010

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية511.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحسين ناصر عبد عوده مجيد204303162051076031

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية511.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمهتدى عدنان عباس موسى204304162051022130

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية511.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيمنار ماجد حامد شعبان204305162052265042

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية511.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيمريم مظهر حاسب يوشع204306162052171044

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية511.0اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيزينب محمود عبد السيد محمد204307162052253021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية511.0اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعلي مناف هادي محمد204308162051044040

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية510.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقياريج حيدر عبد االمير يوسف204309162052224002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية510.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيفاطمه سمير كريم مطلق204310162052183033

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية509.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقياالء عبد االمير يوسف جاسم204311162052167004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية509.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيعذراء رياض فالح مهدي204312162052224022

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية509.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيكرار علي عبود زامل204313162051017079

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية509.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي صبيح جبار حسين204314162051006063

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية509.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيحسين عالء عبد الحسين علي204315162051005017

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية508.0ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيزينب قاسم دخيل داغر204316162052161015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية508.0ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عالء كاظم مكطوف204317162052467011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية507.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيايالف ضياء كاطع هميم204318162052146010

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية507.0ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيعلي خليل ابراهيم كطامي204319162051059011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية507.0اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيمريم باسم قاسم محمد204320162052258024

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية507.0ثانوية المآثر للبناتتطبيقيبراء حسين صدام كريم204321162052455004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية507.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسين مرتضى حمود غضبان204322162051110024

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية506.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقينبأ عثمان نافع عصمان204323162052154045

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية506.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزينب قاسم طالب عبد الحسن204324162052294019

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية506.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيزينب علي سعود عبد العزيز204325162052218038

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية506.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيرقيه طالب شايع حمد204326162052164018

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية505.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيفاتن ناصر عبد الواحد ناصر204327162052152054

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية505.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمرتضى حسين صفر قاسم204328162051076109

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية505.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيقاسم مجيد قاسم محمد204329162051112047

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية505.0ثانوية الدير للبنينتطبيقيسليم طالب حميد خنجر204330162051025014
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية505.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيمنتظر احمد حبيتر نخيش204331162051004067

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية505.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد عماد صمد عبد هللا204332162051001195

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية505.0اعدادية العباسية للبناتتطبيقيميسون عبد الباسط خالد مزعل204333162052233026

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية505.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنينتطبيقيعلي ميثاق حامد احمد204334162051433021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية505.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعباس حمد عباس سهر204335162051365105

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية505.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيرسل جهاد باقر صالح204336162052239013

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية505.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيدان سليم عرمش مونس204337162052150015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية504.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيبنين انور صباح جمعة204338162052216007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية504.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيرغد عامر حسن ياسر204339162052231010

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية504.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقياستبرق كريم صالح حسين204340162052239002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية503.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا سالم مزاني احمد204341162051084126

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية502.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقيسارة سامي رحيم صادق204342162052174016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية502.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمة حاتم زهوري عبيد204343162052150027

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية502.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيايمن كريم موسى طاهر204344162051110008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية501.0اعدادية األعراف للبنينتطبيقيحسين فريد عودة جاسم204345162051077019

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية500.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتتطبيقيزهراء وليد صبر عبد204346162052222002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية500.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيزين العابدين جاسم محمد عبدعلي204347162051007037

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية500.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا خيري احمد عبد السيد204348162051499021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية500.0ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينتطبيقيمصطفى علي سامي عبد الجليل204349162051054012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية499.0ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنينتطبيقياحمد بشير عثمان محمد204350162051375002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية499.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيجاسم محمد علي حسين204351162051007014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية499.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتتطبيقياديان ماجد سوادي ظاهر204352162052151001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية498.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيعلي مصطفى عبد الزهره محمد204353162051131038

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية498.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد وليد ودود محمد204354162051352325

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية498.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيعلي عماد كاظم خضير204355162051012057

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية497.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةتطبيقيرقية عادل ونيس هندس204356282052108003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية497.0اعدادية االجيال للبنينتطبيقيياسر خيرهللا عوده حاتم204357162051014055

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية497.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقياحمد ماجد عبدالنبي فليفل204358162051052003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية496.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيرقية جبار آمين جابر204359162052280020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية496.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقيزهراء خالد حمدي صالح204360162052174011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية496.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد ضياء عبد الرحيم مريد204361162051084220

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة583.0ثانوية الهدف التربوي االهلية للبنيناحيائيسجاد عبد الخضر عباس عبد هللا204362162041393002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة580.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائينبأ قاسم عبدالصاحب حمادي204363162042152187

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة580.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيتقى سامي يعقوب ياسين204364162042204029

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة579.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيفرح ستار جبار ترياك204365162042333028
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة574.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيتبارك كامل فهد راضي204366162042183022

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة572.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيمريم بالسم محمد صالح204367162042243079

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة572.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء جمال شاكر عبود204368162042165174

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة571.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه عقيل غازي جاسم204369162042165358

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة571.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينبأ مهند سعيد جبار204370162042184266

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة571.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور جاسم غالي رومي204371162042165471

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة570.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعبد العزيز احمد مزيد مطير204372162041075094

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة569.0اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائينرجس عزيز حاتم شريف204373162042245037

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة568.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتاحيائيبنين كريم خلف كاوش204374162042272002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة566.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيثبات كريم مطر فياض204375162042240033

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة566.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائيهديل ابراهيم موسى حميد204376162042194056

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة566.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيحسين نجم فاضل طاهر204377162041075066

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة565.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيدعاء علي كاظم داخل204378162042216012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة565.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيغدير قاسم صينخ عبيد204379162042165327

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة564.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمؤمل عباس جابر رحمه204380282041009046

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة561.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد ناصر لعيوس204381162042192029

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة560.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور صالح مهدي صالح204382162042165474

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة560.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيبنين لهيب صالح مهدي204383162042170014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة560.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيام البنين علي رحيم عوده204384162042207008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة560.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائينور كريم كاظم يوسف204385162042247111

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة560.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيذكرى عمار نعيم جمعة204386162042216014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة560.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي مجيد شكير ايدع204387222041077137

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة559.0ثانوية  البحار للبناتاحيائيازهار مسلم مجيد حسن204388162042191001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة559.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتاحيائيتبارك ميثم عبد الحسن قاسم204389162042272003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة559.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيسارة قيصر عزيز جاسم204390162042146048

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة559.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيسارة ستار نعمة عبد هللا204391162042196028

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة558.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيتبارك عودة خلف عيسى204392162042202045

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة558.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائينور احمد عاشور فليح204393162042162067

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة557.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيختام علي فايز حلو204394162042259019

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة557.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمزن نعمان منذر يوسف204395162042165432

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة556.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد حسين علي عبد الزهرة204396162041075178

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة556.0ثانوية االوحد االهلية للبنيناحيائيعبد هللا نوري عبد الهادي محمد204397162041499007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة556.0اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيفاطمه عصام ناظم يوسف204398162042245032

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة556.0ثانوية البرهان االهلية للبناتاحيائيايالف مرتضى عبد الخالق مجيد204399162042278007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة555.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيفاطمه مطشر كاطع عامر204400162042333027
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة554.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيبنين عقيل يوسف صداع204401162042234018

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة554.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي حيدر حسن خشان204402162041075119

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة554.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيمها حسام طارق ياسين204403162042380110

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة554.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيبنت الهدى جازع مردان شنيت204404162042202036

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة553.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيفهد مؤيد كردي عمار204405192041007115

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة553.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيعال جمال ناصر مناتي204406282042054021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة553.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائياحالم علي فايز حلو204407162042259002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة553.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيزهراء احمد علي هاشم204408162042174024

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة552.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائياسماء صادق عبود حسين204409162042259005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة552.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائياديان محسن هاشم منصور204410162042202007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة552.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيايات صالح ياسين هجول204411162042218012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة552.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيسجى حردان غفوري مالك204412162042383150

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة551.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيهدى امجد حميد عبد الزهرة204413162042218121

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة551.0ثانوية المتميزات - المنصوراحيائيتبارك عماد خليل شفيق204414102042078033

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة551.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبنين جاسم ارحيمه ديوان204415162042172008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة550.0اعدادية المعالي للبناتاحيائياسراء جاسم محمد حسن علوان204416162042173001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة550.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشكران نصيف جاسم علي204417162042165279

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة550.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيايالف محمد جواد عبد الجبار204418162042192011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة550.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتاحيائيزهراء هاني شاكر فالح204419162042272011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة550.0ثانوية رحاب العلم االهلية للبناتاحيائينجالء حيدر كامل عواد204420242042181008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة550.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائياالء محمد صالح جابر204421162042202010

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة550.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيمريم هيثم غازي عبد الواحد204422162042176053

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة548.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي الكرار حيدر عودة خلف204423162041075108

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة548.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائينور جواد عبد الحسين نعمه204424162042247108

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة548.0ثانوية البتول األهلية للبنيناحيائيعلي عباس بلبل حسين204425162041095003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة547.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعلي مهدي خضير جمعة204426162041083031

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة547.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيضحى وليد قاسم محمد204427162042165315

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة547.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيمجتبى محمد راضي حسين204428162041034047

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة547.0اعدادية القرنة للبناتاحيائيايمان حمزه شحيت داود204429162042154002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة547.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائييوسف جالل امجد عبد الباقي204430162041075241

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة547.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيسبأ جبار عجيل مطير204431222042175158

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة546.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمنار ساجت خريبش محمد204432162042150035

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة546.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيديمه اسعد اسماعيل نعمه204433162042475013

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة546.0ثانوية السياب االهلية للبنيناحيائيمهتدى رضا عبد الواحد حمود204434162041073013

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة546.0ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيزهراء حيدر فيصل خلف204435282042066016
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة566.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيزهراء اسعد رحمه مزوحي204436162052152032

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة565.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيحسين موسى حسن هادي204437162051131016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة564.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيحسن موسى حسن هادي204438162051131012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة563.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيسجاد عباس حسين زبون204439162051022051

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة563.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيزياد طارق حسين جادر204440162051076041

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة562.0اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيهدى جميل خفيف خليف204441162052181021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة561.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقياحمد سلمان شعبان حيال204442162051359006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة561.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيكرار رعد كامل سلمان204443162051001171

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة560.0ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيالضاعن تحسين علي لعيبي204444162051446002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة560.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيعالء مرتضى موحي جعفر204445162051002084

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة559.0ثانوية نون والقلم االهلية للبناتتطبيقيدالل عبد الوهاب حمود محسن204446162052469001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة558.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيابا الحسن صفاء حسن هادي204447162051128001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة558.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيفاطمة احمد هاشم سلمان204448162052212029

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة557.0اعدادية االجيال للبنينتطبيقيحيدر كاظم غيالن جاسم204449162051014014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة557.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعلي ناظم خلف كاظم204450162051076082

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة557.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسين مؤيد جاسم محمد204451162051019031

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة557.0ثانوية البرهان االهلية للبناتتطبيقيهبه رحيم حسن جبر204452162052278018

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة556.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيفاطمة ماجد جاسم محمد204453162052210035

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة555.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقياحمد حامد سعيد حسن204454162051010004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة555.0اعدادية النيل للبناتتطبيقيكوثر جبار خضير حوذان204455222052169024

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة555.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعلي رعد حسن سوادي204456162051363185

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة555.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيضياء الدين زهير حسن هادي204457162051128041

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة554.0ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيسجاد احمد عبد هللا احمد204458162051446005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة554.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيعلي رائد عبادي ناصر204459222051051047

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة553.0اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيعذراء عادل قاسم عبد هللا204460162052253028

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الوقود والطاقة552.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيمنتظر عبد الكريم قاسم محمد204461162051012078

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث546.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيزهراء وصفي عوده عيسى204462162052168019

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث532.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي مشتاق صدام كراب204463162051060141

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث528.0ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيزينب سعيد اياد سعيد204464162052467007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث523.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقياشرف عبد السالم عبد هللا حسن204465162051497008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث521.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقياديان عادل حمود نعمه204466162052152008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث520.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيرغد باسم ميثم كاطع204467162052169021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث520.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيمالك غانم عنيد عرهان204468162052192026

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث518.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتتطبيقيزهراء محمد عبد الساده هاشم204469162052333006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث518.0اعدادية العباسية للبناتتطبيقيصبا ضياء سلمان داود204470162052233018
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث516.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيسجى عبد الرسول عبد الخضر زغير204471162052238023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث514.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيهدى توفيق عبد الباري زعيبل204472162052283036

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث514.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيتارة عدي شاكر كيطان204473162052169015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث513.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيعلي عبد الحسين طاوس كاظم204474162051300047

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث512.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمة حازم جبار عطيه204475162052230044

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث511.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيسكينة رسول عباس علي204476162052226072

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث508.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيزينب عبد الجبار حنون جبرة هللا204477162052209023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث508.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيبتول عباس ناصر سعدون204478162052223004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث501.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيزهراء ماجد ظاهر مشحوت204479162052146027

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث501.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيتبارك عالء حسين عزيز204480162052259010

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث501.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا طعيمه سلمان جودة204481162051089036

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث500.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيايمان احمد لفته شبير204482162052171010

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث499.0ثانوية السيبة للبناتتطبيقيسارة جواد كاظم مويل204483162052250008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث498.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينه احمد محمد عبيد204484162052226060

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث496.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيحسين سالم محسن عبد هللا204485162051043014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث496.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقينوف حسين عبد غالم204486162052212049

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث496.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيعلي حسين سبتي محمد204487162051051082

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث496.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيحسنات محمد وحيد مسعود204488162052242007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث496.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمه عقيل عبدالحميد شهاب204489162052150029

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث495.0ثانوية منابع العلم االهلية للبناتتطبيقينبا محمد جبير عيسى204490162052285006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث495.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقينور الهدى ضياء مالح مهدي204491162052184114

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث495.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عواد ربيد حمود204492162051060111

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث495.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقينبأ عبد الحسين عبود جعفر204493162052383132

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث495.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيفاطمه علي جعفر مسلم204494162052150030

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث495.0ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيعلي عادل غازي حسن204495162051080027

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث495.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقيمريم عبد الهادي صالح مهدي204496162052174025

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث494.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيهند خليل ابراهيم ياسين204497162052280058

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث494.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحيدر وسام عطية احمد204498162051022044

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث493.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيخير هللا عباس حسون جاهن204499162051356017

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث493.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمؤمل عبد الحسين سبتي عبود204500162051108040

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث493.0ثانوية الساجدات للبناتتطبيقيخديجة فاضل جخيور خريبط204501162052144004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث493.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيضياء راجح شاوي جاسب204502162051001102

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث493.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقيتقى رياض احمد توفيق204503162052227010

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث493.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيكرار عبد الرحمن اليج تالي204504162051010077

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث492.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيضحى عبد الخالق حسين الزم204505162052184075
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث492.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقينبأ كاظم كريم شامي204506162052226113

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث492.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيزهراء احمد حنون سلطان204507162052228020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث492.0ثانوية فيض الرحمن للبناتتطبيقيمنار وجدي كاظم جابر204508162052249010

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث492.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيكرار سالم داود شاكر204509162051015074

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث492.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقينبأ شاكر حمود غدير204510162052240046

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث491.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيزهراء حيدر خليل حيدر204511162052170023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث491.0ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيعباس مسلم دايخ مهلهل204512162051446009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث491.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقينور حمد جاسم جابر204513162052184116

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث490.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيسحر سالم سعود عيدان204514162052184069

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث490.0ثانوية الرسول للبنينتطبيقيالحسن علي حسن زغير204515162051058004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث490.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيحنين علي لعيبي فليح204516162052246005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث490.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيالزهراء نعيم حنون احمد204517162052228004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث489.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيرسل حسن يوسف عبدهللا204518162052152025

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث489.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزهراء علي احمد علي204519162052234037

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث489.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيحصه نبيل معتوق جعفر204520162052208008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث488.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيتبارك صباح رحيم جودة204521162052216009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث488.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيفاطمة فراس ناصر فالح204522162052216036

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث488.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيرفل عبد الكريم قاسم محمد204523162052163010

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث488.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيضحى علي هادي عبيد204524162052234054

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث487.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسن ابا ذر هاشم شنيور204525162051084043

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث487.0اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيفاطمه محمد عبود جعفر204526162052258022

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث487.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيزهراء سلمان هدار سلمان204527162052152037

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث487.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيمريم طارق كريم محسن204528162052192025

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث487.0ثانوية الرسول للبنينتطبيقيحسين صبيح أمين عبد هللا204529162051058016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث487.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيجعفر الزم كاظم كويم204530162051002020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث487.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيعلي عبد االمير موحي عبيد204531162051012052

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث487.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقيأديان لؤي هوكة خنيفر204532162052174001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث487.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزينب قاسم راشد علي204533162052226057

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث487.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقياحمد نوري حمود علي204534162051076011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث487.0الخارجيونتطبيقيمنتظر عبد الخالق ذنون خلف204535162051400333

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث487.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتتطبيقيزهراء بشير خلف جابر204536162052452003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث486.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيهاجر ياسين مجيد شهاب204537162052210055

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث486.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسين عالء شهد علي204538162051110020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث486.0اعدادية الحشد المقدس للبنينتطبيقيسجاد عباس قاسم خليل204539162051136007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث486.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيمريم تحسين عبد الحافظ مصطفى204540162052216038
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث486.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيبان عالء جابر براك204541162052184012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث486.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيهاجر خليل مبارك عبد هللا204542162052225029

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث486.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيعلياء شمخي جبر محيل204543162052459017

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث486.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيزهراء رجب نجم محمد204544162052213016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث485.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيفاطمه وليد نجم عبد هللا204545162052218054

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث485.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد مهدي هادي سالم منصور204546162051083125

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث485.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيثامر مزعل ثويني راشد204547162051034017

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث485.0ثانوية الدورة للبنينتطبيقيمرتضى هاني حسين ابراهيم204548162051101005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث485.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيفاطمة خالد عبد اللطيف غلوم204549162052225021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث485.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيرانيا محمد عبد العزيز سعد204550162052163009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث484.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيعلي نافع عبد الحافظ عبد الرحيم204551162051064017

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث484.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيزينب ضياء جليل صبيح204552162052231016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث484.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقينور صبار نعيم داخل204553162052260032

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث484.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيبنين عبد االمير صالح الزم204554162052239008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث483.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقيعباس زين العابدين نجم الدين عبد الحبيب204555162051131029

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث483.0ثانوية موطني االهلية للبناتتطبيقيبنين صادق كاظم طعين204556162052467003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث483.0اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيعلياء هادي لعيبي حجيل204557162052181015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث483.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيحسين عبد الكريم حسن مطر204558162051134016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث483.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيشمس مصطفى جبر حسين204559162052165021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث483.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتتطبيقيزينب عمار سالم عبد204560162052290014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث483.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقياحمد اسعد جاسم محمد204561162051140003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث482.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيحسين مفيد عبداللطيف حبيب204562162051126011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث482.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقيمرتضى جاسم عباس محمد204563162051078045

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث482.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيسجاد احمد هندي كاظم204564162051060073

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث482.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمصطفى نجم عبد هللا خليل204565162051052054

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات البيئة والتلوث482.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيالعباس عامر عبد الرزاق عبود204566162051013007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات584.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيمريم ليث محمود شاكر204567162042220034

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات542.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيتبارك سليم جحيل زنيد204568162042174012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات540.0ثانوية الرافدين األهلية للبنيناحيائيعمار محمد هاشم احمد علي204569162041081006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات539.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الحسن علي عباس204570162041426008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات537.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيحسين ابراهيم طالب حسون204571162041049011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات537.0اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيمحمد باقر بشير جاسم محمد204572162041044023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات536.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيعبير مؤيد فالح فزع204573162042280070

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات533.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيخالد عودة عبد هللا مطلك204574162041022017

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات531.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيايات قاسم لفته مطر204575162042383023
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات531.0ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيمحمد عباس رحيم كزار204576162041078013

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات530.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيزينب فارس فاضل يوسف204577162042459020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات530.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب صفاء فاضل حسن204578162042226059

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات530.0ثانوية البتول االهلية للبناتاحيائيرابيه عبد المنعم جاسم محمد204579162042468003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات530.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيحنين اسعد ماجد شمخي204580162042383053

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات530.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيوئام رحيم شغين جبر204581162042163083

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات529.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمحمد اسماعيل يوسف محبس204582162041049042

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات529.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائينور نزار عبد االمير عبد هللا204583162042189024

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات528.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائياية جاسم حميد هاشم204584162042176012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات528.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيمكية شاكر محمود ايوب204585162042225015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات527.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبنت الهدى ماجد حسن هادي204586162042165079

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات527.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيبسملة عالء حسين سبتي204587162042176015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات527.0ثانوية الموانئ للبنيناحيائيرضا ياد محمد اكبر محمد تقي204588162041059002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات527.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيمحمد وسام عبدالحميد عبدالمجيد204589162041140059

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات527.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيايات علي عبد الصمد موسى204590162042458009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات526.0اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيايمان ظاهر حبيب نجم204591162042245007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات526.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيانوار سالم عباس جبار204592162042218010

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات525.0ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائياطياف عماد عبد الكاظم ضميد204593162042262003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات525.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائينورالهدى عالوي كعاوي غضبان204594162042145099

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات525.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرقيه ماجد خنجر عبد الحسين204595162042184088

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات525.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزينب قصي عدنان محسن204596162042146043

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات524.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيكوثر حامد محمد معتوق204597162042169057

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات524.0ثانوية االجتهاد االهلية للبنيناحيائيصالح محسن نتيش عزيز204598162041347001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات524.0اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيبتول لفته عبد الحسين خضير204599162042245011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات524.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيرقيه احمد عبد هللا مصطفى204600162042212011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات524.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيفاطمة اسعد فاخر جاسم204601162042338034

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات524.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمجتبى خزعل موازي خليفة204602162041060079

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات524.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائينور الهدى حسن عبد الزهره عويد204603162042163078

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات524.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيليث صالح حسن سعد204604162041075155

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات523.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيبنين منذر جاسم محمد204605162042171011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات523.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيبنين موحان فالح مهودر204606162042216006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات523.0ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي خيون جابر204607162042282005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات523.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسين علي204608162042162034

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات523.0اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين كريم شويل204609162041036034

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات523.0ثانوية السيبة للبناتاحيائيسارة عدي ضاحي خلف204610162042250004

صفحة ٥٨٤٦ من ٦١٩٥
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات522.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيقمر اسماعيل صالل علي204611162042240089

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات522.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيمريم هادي صالح معيدي204612162042383215

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات522.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيرانيا صباح عباس العبوس204613162042381063

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات522.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد النبي عويد فيصل204614162042161015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات522.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيفاطمه احمد شريف محيي204615162042169044

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات521.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائييوسف عيسى محمد عيسى204616162041084138

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات521.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيخديجة نصيف جاسم محمد204617162042381059

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات521.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيحوراء رافد يعقوب زباله204618162042175013

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات520.0ثانوية الشام للبناتاحيائيايمان عبد الحسين عبيد عنيد204619162042254005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات520.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيمجتبى أسعد بريسم خير هللا204620162041022037

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات520.0اعدادية االبرار للبنيناحيائياحمد جاسب كاظم خنيفر204621222041091012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات519.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيايناس محمد جاسم محمد204622162042184031

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات519.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيضحى علي شاكر علي204623162042234057

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات519.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائياديان باسم صالح مطلك204624162042265003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات519.0اعدادية السوق للبناتاحيائيألق علي مهدي صالح204625222042209009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات519.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيمريم احسان ناجي تايه204626162042184234

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات519.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيرسل ضيدان كاظم خليفه204627222042421036

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات518.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيرسل ماجد محمد قاسم204628162042150015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات518.0اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيرؤيه سعيد عبد علي  حسين204629162042253011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات518.0اعدادية الكفاح للبنيناحيائينواف حسام عبد هللا نجم204630162041002056

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات518.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنيناحيائيعبد هللا مارد عبد السادة نعمة204631162041064007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات517.9ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيريام مرتضى جاسم مطر204632162042156019

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات517.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيبنين جعفر طاهر جعفر204633162042265007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات517.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائياالء شالكه سعيد شاهر204634162042164003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات517.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيمحمد نبيل طه محمود204635162041085058

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات517.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيفاطمه ادريس مردان رشم204636162042268025

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات516.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيبتول سلمان عمران موسى204637162042333007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات516.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينعم قصي عبد الحسين مهدي204638162042184268

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات516.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيحسن وليد احمد خضير204639162041022009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات516.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيروان نبيل شفيق نمر204640162042155007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات534.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمحمد عزيز حسن حجي204641162051061085

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات527.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمحمد يونس خلف علي204642162051047145

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات527.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعلي جمعة جاسب عبد الرضا204643162051352161

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات522.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيزهراء منتظر جميل عبد الرسول204644162052209020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات521.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعباس مطشر بريسم مجازر204645162051355134
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات521.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد هجول204646162051355241

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات520.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيحسين ضياء صباح موسى204647162051022033

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات520.0ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقيحنين رضا غانم جدوع204648162052161004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات520.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمصطفى عبد االمير صالح جعفر204649162051047156

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات520.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيشيماء فوزي جميل هادي204650162052226082

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات519.0ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنينتطبيقيصالح ياسر علك حسن204651162051375012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات519.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيمهند محسن يسر طليع204652162051022133

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات519.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعباس هويل شخير جويد204653162051036055

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات519.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيمريم خير هللا عبد الوهاب عبد ربه204654162052171043

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات519.0ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيفاطمة نعيم غني راشد204655162052251019

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات519.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحمزه عوده عبد الحافظ نعمه204656162051001078

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات518.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيفاطمه خضير عباس ساجت204657162052240033

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات518.0ثانوية المآثر للبناتتطبيقيمسار ستار عبد الجبار جاسم204658162052455022

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات518.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعلي محمد حسين تقي204659162051010071

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات518.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعلي عبد االمير خنجر مجيد204660162051047103

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات517.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيزين العابدين سلمان فياض داود204661162051340017

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات517.0اعدادية االجيال للبنينتطبيقياسد هللا حسن بدر نجم204662162051014001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات516.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيحوراء جميل علي عبدال204663162052234026

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات515.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمهدي مسلم عبد االمام شالهي204664162051001226

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات515.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقياحمد عبد الكريم صالح مطلك204665162051022009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات ميكانيك الحراريات515.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيفاطمة كاظم عبد علي سالم204666162052274019

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية571.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيحسن كاظم عذيب عبدالحسن204667162041039008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية569.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيمروه عيسى منصور عبد هللا204668162042247097

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية567.0ثانوية المتميزين للبنيناحيائيعلي فائق صادق خير هللا204669162041003016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية563.0ثانوية السديد االهليةاحيائيزين العابدين نعمه عبد نهير204670162041443009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية562.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيموده شاكر محسن مطر204671282042063124

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية560.0اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء صالح عبد المهدي عبود204672162042228047

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية558.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الرحيم عبد الصاحب سوزه204673162042161009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية557.0اعدادية القرنة للبنيناحيائيحسن سعيد صاحب خنجر204674162041027006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية557.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيمروه احمد عبدالستار احمد204675162042150032

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية557.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيمحمد فارس محمد خنجر204676162041047044

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية556.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائيفاطمه فليح جعيول جويعد204677162042201014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية554.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيرويده ناهد فيصل عبد الواحد204678162042183035

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية552.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيضحى مجبل كريم غياض204679162042301050

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية552.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيغدير حسين علي محسن204680162042171029
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية550.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائينورا صباح عبد علوان204681162042240108

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية549.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيحسين كامل عامر فارس204682162041083014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية549.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيفاطمة حران عبيد بجاي204683162042209055

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية548.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيهدى مصطفى خير هللا علوان204684162042176061

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية548.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء عباس عبد الغفار عبد الكريم204685232042114061

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية547.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيهدى حسين صدام جابر204686282042062115

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية546.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيمنار مؤيد جميل جابر204687162042169067

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية545.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزينب مرتضى حسن يسر204688162042163049

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية544.0ثانوية موطني االهلية للبناتاحيائينبأ فالح مهدي صالح204689162042467026

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية544.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء صادق كتاب عريبي204690162042163034

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية544.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيدعاء صالح عبيد سعدون204691162042297015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية544.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر معتوق محمد204692162042184128

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية544.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيآمنة مضر جواد حسين204693162042280007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية543.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيبنين محسن محمد جاسم204694162042475009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية543.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيالحسن ياسين باقر علي204695162041075024

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية543.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائينور كريم شالكه سالم204696162042194052

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية543.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيود أحمد محمود عبد عريج204697162042241030

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية542.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد مزاحم مهاوي جبر204698162041075202

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية542.0اعدادية النصر للبنيناحيائياحمد باسم حميد صالح204699222041027001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية542.0ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائيمحمد علي راضي طعمة سعيد204700162041348020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية542.0اعدادية االعالم للبنيناحيائيسجاد لؤي عبد االمير جواد204701162041045010

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية542.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيهدى حسن فيصل نعيثر204702162042202186

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية542.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيغدير كاظم جمعة فاخر204703162042234061

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية542.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيحسين انور عزيز عبد هللا204704252041007075

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية541.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسين عالء حسن محسن204705222041098046

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية541.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيزين العابدين سمير عبد الواحد مكي204706162041001062

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية541.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيرضا سرحان ارحيم بريدي204707162041019020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية541.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيزينب توفيق جميل كاظم204708162042290038

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية541.0اعدادية العشار للبناتاحيائيايه حيدر قاسم نعمه204709162042228021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية540.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائينور جاسم عيسى سعدون204710162042268037

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية540.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمصطفى جمعة علي لعيبي204711282041009068

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية540.0ثانوية النضال للبناتاحيائيتقى محمد رزق طالب204712282042050015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية540.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعلي جبار عبد الرحمان رشيد204713162041049034

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية540.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيعلي هادي جالي عبد204714162041015013

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية539.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرسل صباح جاسب مسلم204715162042165148
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية539.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيعادل عدنان صالح محسن204716162041022021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية539.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيحسن حيدر عبد النبي حسين204717162041131007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية539.0اعدادية طوز للبناتاحيائيفاطمه فاضل حقي موسى204718182042181043

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية538.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحسين علي حنون جابر204719222041363023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية538.0اعدادية االفاق المسائية للبنيناحيائيمرتضى جليل ويس سلمان204720272041154172

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية538.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتاحيائيتبارك مكي منصور مالك204721162042198007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية538.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائياالء حميد محمد هاشم204722222042134008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية538.0اعدادية الكوت للبنيناحيائياحمد وليد هالل عبيد204723262041001021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية538.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيحوراء علي حسن محمد204724162042163028

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية537.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقية وليد ضاحي عبود204725162042280038

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية537.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد عبد اللطيف عبد الحسين عبد204726142041016104

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية537.0اعدادية الهدى للبناتاحيائياالء حمد عباس سهر204727162042150003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية537.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيمروه ساجد يونس حميد204728162042251020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية536.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيمروه عبد الحسن قاطع عجيل204729162042380102

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية536.0ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائينرجس علي رشيد صباح204730162042466015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية536.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةاحيائيأم البنين عبد الواحد عواد محي204731162042350007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية536.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمرتضى جوده نجم عبيد204732162041060095

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية535.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائياالء عبد هللا محمد عبد هللا204733162042381016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية535.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيدينه محمد عبد هللا علي204734142042078028

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية535.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيفاطمة ماجد مهدي حسب204735162042216032

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية534.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائينور الزهراء حسن عبد الواحد عبد الحسن204736162042333034

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية534.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيعال هاشم جاسم كاظم204737242042124134

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية534.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسعاد منتظر فؤاد احمد204738162042204072

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية534.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيجهينه صبيح حسن بردان204739162042184067

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية533.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيام البنين حسين عبد الرزاق سويد204740162042165027

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية560.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيسجاد سلمان نعمة عبد هللا204741162051022050

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية553.0ثانوية المدينة للبنينتطبيقيبهاء عزيز كامل مفتن204742162051029002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية551.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيزهراء نائل داود طالب204743162052154020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية551.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيشهد عبد الكريم علي محمد204744162052228036

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية550.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحسن محمد جاسم فليح204745162051047031

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية548.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعباس رحيم هيالن حسين204746162051001106

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية547.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتتطبيقيمناسك جمعة عبد النبي علوان204747162052452009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية546.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحسين علي راشد حواس204748162051039033

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية546.0ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيحوراء ناظم قاسم عبد الكريم204749162052332004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية545.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيمحمد يوسف حسين عبد هللا204750162051139125
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية544.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيعلي جبار كريم محمد204751162051494023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية543.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيسجاد حيدر لعيبي كاظم204752162051357194

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية543.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقينور الهدى باسم جبار ساري204753162052169061

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية542.0ثانوية الدير للبنينتطبيقياباذر علي يوسف جراح204754162051025001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية541.0ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيضحى كاصد حسين موسى204755162052299019

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية540.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيعذراء هاني جبار عباس204756162052154034

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية540.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتتطبيقيرسل عبد العزيز محسن حسين204757222052178006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية540.0اعدادية البيان للبناتتطبيقينور الهدى جبار رحيم مشكور204758282052078047

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية540.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيانور صبيح اطحيمر جابر204759162051076014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية538.0ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينتطبيقيكرار عادل جاسم كاظم204760162051072020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية537.0ثانوية علوم االمام الباقر(ع)االهلية للبنينتطبيقيحسنين عماد قدوري ضيدان204761162051124001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية536.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيأطياف ماهر دواس عبد هللا204762162052170001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية536.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيعلياء ناظم موسى علي204763162052164030

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية536.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمرتضى رمضان خزيعل حنون204764162051031030

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية534.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيابراهيم مشتاق مرحل كاظم204765282051151003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية533.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمجتبى وليد محمد علي محمد سعيد204766162051060162

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة551.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيايات كاظم عجيل عجمي204767222042143036

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة549.0ثانوية السديد االهليةاحيائينزار عبد علي عاشور صبيح204768162041443028

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة543.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره حميد جميل سعيد204769162042165255

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة539.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنيناحيائيمحمد محمود محمد عبد204770162041018005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة537.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيصفا عدي عبد الحميد طه204771162042475030

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة536.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيحسين علي هاشم عبد السادة204772162041075061

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة536.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء بهاء حسين علي204773162042230024

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة532.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور نافع حمود نمر204774162042165481

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة531.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيهدى طائي كاظم مظلوم204775162042296055

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة530.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيغفران حسن طاهر ناصر204776162042152136

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة529.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيتبارك جبار احمد علي204777162042239009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة529.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيفاطمة عبد الحسين سعدون ابراهيم204778162042234064

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة527.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيازل حارث عيسى محمد صالح204779162042230002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة526.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيصابرين علي جالل اوغير204780162042240072

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة524.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيفاطمه قحطان مجيد غالم204781162042152149

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة524.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيكرار زاهد عبد العالي عبد هللا204782162041022034

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة523.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيايات شافي راضي محمد204783162042296006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة521.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيضحى علي عوده سدخان204784162042240074

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة520.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيرضوان غانم مرداس حياوي204785162042226035
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة519.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيامجد سامي داود سالم204786162041110002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة519.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار حيدر عبد الشهيد مزهر204787162041001107

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة518.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيرغد علي حسين هاشم204788162042290025

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة518.0ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيا-اسكيشهيراحيائيريام حارث رياض عيسى204789132042227004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة518.0ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيهدى ناصر ياسين علي204790162042262038

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة518.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيزينب عبد الكريم صالح علي204791162042338025

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة517.0ثانوية الشام للبناتاحيائيزهراء فيصل جليل عبد هللا204792162042254020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة517.0اعدادية االبتسامة للبناتاحيائياماني عبد العظيم محمد عبد اللطيف204793162042253003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة516.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيآيات محمد جاسم مطشر204794162042152005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة515.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيتقى نائل عوفي علي204795162042240032

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة515.0ثانوية صدى الحيدرية االهلية للبنيناحيائيعالء طالب عويد درويش204796252041052042

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة515.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنيناحيائينورالدين مقداد عبد العزيز مزهر204797162041122008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة514.0ثانوية انوار الحجة للبنيناحيائيمصطفى ستار جبار عذاب204798162041026014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة513.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيزيد حسن فليح كاظم204799162041049023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة512.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيمليكه عبد االمير عبد النبي جمعه204800162042247105

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة512.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيدعاء عبد الودود عبد الغني سالم204801162042175014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة511.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيديما مازن عبد الكاظم علي204802162042455016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة511.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيبنين داود سلمان ساجت204803162042184047

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة510.7ثانوية االيالف المتميزاتاحيائينبأ ابراهيم طالب حميد204804162042156059

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة510.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيحوراء علي طاهر علي204805162042216011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة510.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيضحى محمد عامر غريب204806162042251014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة510.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعلي أياد عثمان صالح204807162041126011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة510.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيام البنين محمد حسن داخل204808162042165032

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة510.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينبأ حسين علي نيسان204809162042184262

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة510.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيبنين اياد احمد خضير204810162042189007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة510.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمصطفى سعد جخيور عوده204811162041075222

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة509.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب علي عبدالكريم عبدالرحيم204812162042152103

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة509.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم ناصر204813162042184097

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة509.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزينب علي قاسم مزعل204814162042145047

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة509.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيحسن ايهاب خميس غدير204815162041497006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة508.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيقند كامل مريس ثجيل204816162042265049

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة508.0اعدادية العشار للبناتاحيائيرسل هاشم ابراهيم عبد النبي204817162042228038

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة508.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيهدى جاسم شرع جابر204818162042184290

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة507.0ثانوية الشام للبناتاحيائيفاطمة عبد علي حسن ناصر204819162042254044

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة507.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيسندس جاسم كطامي موحان204820162042184166
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة507.0ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الناصر عاتي عبد هللا204821162042262020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة507.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي انمار انور رضا204822162041001077

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة507.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيزهراء احمد عبد السادة حمادي204823162042168018

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة507.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيشهد فراس نادر عبد هللا204824162042239023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة507.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيرقية طالب علي عبد هللا204825162042226039

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة507.0ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيجعفر اياد عباس اسماعيل204826162041346005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة506.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب رعد عريبي عبد204827162042383120

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة506.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيتبارك محمد جواد كاظم عبدالحليم204828162042234022

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة506.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيهبه هاشم عبدالواحد خضر204829162042145104

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة506.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيدالل وليد جاسب جايد204830162042332030

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة506.0ثانوية االمال االهلية للبنيناحيائيحسين عدي وطبان خضير204831162041128005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة505.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيبنين علي جمعة محمد204832162042171009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة505.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيفاطمه صالح سالم حسين204833162042237014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة505.0اعدادية ورثة االنبياء للبناتاحيائيايه صباح اسماعيل احمد204834212042170016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة505.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيعذراء عبد الخالق ياسين عيدان204835162042226082

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة505.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيعلي عبد الجبار كريم عاشور204836162041019037

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة504.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه كاظم شاكر رسن204837162042165362

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة504.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه سالم عبود نايف204838162042165346

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة504.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي عبد االمير دواي موسى204839162041497045

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة504.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيهاجر علي ضمد خلف204840162042209084

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة534.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيمريم فليح عويد شويل204841162052296020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة531.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمجتبى عقيل جبار احمد204842162051001176

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة531.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقينبأ صباح باجي يوسف204843162052234072

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة530.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزهراء محمود هادي فهد204844162052184045

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة529.0ثانوية البرهان االهلية للبناتتطبيقيمريم حسين عبد الخالق مجيد204845162052278015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة520.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيشهد علي حسن يزل204846162052204026

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة517.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتتطبيقيسارة لؤي يحيى عبد204847162052274016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة516.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد الخالق حيدر عبد الخالق عبد علي204848162051001114

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة515.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمحمد خزعل محيسن عودة204849162051016083

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة514.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقياحمد فراس مكي جاسم204850162051126003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة514.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيبنين مكي حمود علي204851162052155003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة514.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيزينب عبد هللا سلمان عبادي204852162052163018

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة514.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقياحمد فاروق هالل عبد هللا204853162051015008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة513.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعامر صادق جعفر موسى204854162051084112

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة512.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيايالف عبد الناصر ياسين محمد204855162052184011
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة506.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيياسر يوسف ياسر حميدي204856162051010111

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة506.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيمريم هاشم محمد حسان204857162052283031

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة504.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيفاطمه محسن حاجم حسين204858162052171033

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة504.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقيمحمد عثمان ابراهيم عبد علي204859162051088027

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة502.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيرقيه زيد هاشم عبد الحسن204860162052230018

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة502.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء اسامه عدنان علي204861162052230019

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة500.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيانور محمد عباس عبد الحسن204862162051030012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة496.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحسن محمد جاسم مخوش204863162051076021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة496.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيعذراء جواد جاسم مطر204864162052260023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة496.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيهبه محمد عطيه عبيد204865162052240056

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة495.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيدالل عبد االمير سكبان علي204866162052458016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية546.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيفاطمه عدنان كاظم زاير حسين204867222042396044

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية520.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم ميثم علوان خلف204868222042153369

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية518.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيحنين سلمان شناوه ياسين204869222042323075

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية514.0ثانوية الصادقون للبنيناحيائياحمد فرهود مجرم عناد204870222041059004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية512.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيتقوى فليح حسن سلمان204871222042185023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية507.0اعدادية السوق للبناتاحيائيحوراء حيدر ابراهيم مهدي204872222042209044

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية505.0ثانوية الخالدون االهلية للبنيناحيائيعادل ميثم علوان قاسم204873162041409001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية505.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيضرغام عبد االمير نعمة شراد204874222041003158

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية503.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيندى أسعد شريف مانع204875222042126056

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية501.0ثانوية الصمود للبنيناحيائيمحمد عباس عاكول عبد هللا204876222041008030

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية500.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه كرار عبد الحسين جواد204877162042165363

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية499.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد سالم عبد هللا محمد204878162041084102

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية498.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرسل جعفر حسين جبر204879222042199031

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية497.0اعدادية أور للبناتاحيائيرحمه رزاق حسن خلف204880222042154047

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية496.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحمزه عبد الحسين شياع بدر204881252041044136

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية495.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمريم حازم عبد الرزاق عثمان204882162042204092

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية495.0اعدادية االريج للبناتاحيائيزهراء استبرق خليل مناحي204883162042238014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية495.0مدارس االمام علي (ع) النموذجية في ايران-قماحيائيأحمد فائق حميد حزام204884132041205002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية495.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيام البنين محمود مكي عاتي204885162042202017

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية495.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيمريم عبد هللا مطشر رشاد204886282042059128

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية494.0ثانوية الغدير للبنيناحيائيحسين شهيد كايم جبار204887222041050009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية492.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيعبد هللا صفاء عباس خشن204888162041497038

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية492.0ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتاحيائيفرقان عقيل عبد الحسين204889222042174016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية492.0اعدادية أور للبناتاحيائيرقيه عبد الحسين اليذ داود204890222042154050
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية491.0اعدادية عكاظ  للبنيناحيائيرسول يوسف شاكر محمد204891132041024011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية489.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيحوراء باسم محمد حسن204892162042380034

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية489.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيكرار قاضي بداي ساجت204893222041035210

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية488.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمؤمل ماجد كاظم شريف204894222041307136

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية488.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيهاجر سعيد صالح مهدي204895162042165485

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية486.0ثانوية السنابل للبناتاحيائيمريم فاضل محمد عوده204896222042122016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية486.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائياحمد حيدر حميد عبد الحسين204897222041093006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية486.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيمريم ضياء طوينه عوده204898162042152162

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية485.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيمنار كسار مطير عطيه204899222042321164

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية484.0ثانوية النخيل االهلية للبناتاحيائيايات جمال احمد صفوك204900162042262005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية484.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي منتصر نوري كاظم204901242041062123

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية484.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائييوسف حيدر طالب هاشم204902222041084033

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية483.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيصابرين تحسين علي معن204903162042247073

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية479.0ثانوية الهدى للبناتاحيائياالء حمود عبد مذود204904222042146003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية475.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيحيدر مرتضى جواد كاظم204905162041075070

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية475.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيضحى حسين نوري حسين204906162042152129

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية474.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء صالح جبر سعيد204907222042414106

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية474.0ثانوية االحرار المختلطةاحيائيزينب لطيف رويح مطلك204908222042281002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية472.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيمصطفى سعد عبد سعد204909162041020030

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية470.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيعلي عماد عبد المحسن غميس204910222041093049

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية470.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد عبد موسى عجيل204911222041072149

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية469.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيسجاد احمد زايد عبد علي204912222041077067

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية469.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمود قسام هود عجيل204913162041139043

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية468.0ثانوية الغد األهلية للبناتاحيائيمروة وليد جميل عالوي204914222042148014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية468.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمنتظر احمد عبد الرضا عبد الزراق204915222041306396

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية468.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيأيثار نصيف جاسم محمد204916222042113002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية468.0ثانوية السنابل للبناتاحيائيبتول حامد جبار صبحي204917222042122006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية468.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيروان كاظم كاطع فرحان204918262042116020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية467.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد الكريم كاظم موسى204919162041015009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية467.0اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي مشتاق طالب عبد204920222041356149

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية466.0اعدادية الحريري للبناتاحيائيمالذ خالد طه ياسين204921192042193106

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية465.0ثانوية المدى االهلية للبنيناحيائيفيصل عماد عبداللطيف خالد204922162041135013

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية463.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيصفاء ناصر باشي نشعان204923242042149074

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية463.0اعدادية النور للبناتاحيائيبنين عبد هللا حسين منخي204924222042156053

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية463.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب علي حميد مراد204925222042156171

صفحة ٥٨٥٥ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية462.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيهدى ناظم ريسان جاسم204926222042162197

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية462.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء نزال عنون عبد204927222042323459

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية462.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيزهراء رعد شمخي صاحي204928162042380051

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية462.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيجعفر علي محسن عبد204929222041058018

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية462.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينسرين باسم عزيز حمد204930222042436051

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية461.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيبراق عمر حسين خلف204931102042139006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية461.0اعدادية النور للبناتاحيائينور الهدى ازهر عبد الجبار موسى204932222042156268

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية461.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي عدي فالح حسين204933162041033026

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية460.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيحوراء ضيدان ريسان جودة204934222042323082

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية460.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيحمزه محسن عيسى عذافه204935222041053055

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية459.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيجنات والء ثجيل رهيف204936222042323068

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية459.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيرسل علي عبد  حسين204937292042160066

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية458.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيظاهر عوده خزعل ظاهر204938222041005031

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية457.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمجتبى ميثم حسن جليل204939222041002265

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية457.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيصابرين عبد هللا حسين علي204940222042165077

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية456.0ثانوية انوار فاطمة االهلية للبناتاحيائيمالذ محمد كريم بريهي204941292042088059

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية456.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيحسين شاكر هادي صالح204942222041021037

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية455.7ثانوية بابل للبنيناحيائيرضا عامر هادي عبود204943232041021046

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية455.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمة اسعد كاظم صبيح204944222042156219

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية455.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد احمد عاشور خلف204945162041001117

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية455.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيحسين عدنان خلف جاسم204946222041058036

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية455.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيبنين عباس فاضل عباس204947162042145015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية455.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء هيثم هدوان عبيد204948222042151036

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية455.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسن محمد بديوي كهيز204949222041041021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية454.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيسارة محمد حسين مالح204950162042294023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية453.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنيناحيائيحسن فالح عبد الحسن حسين204951162041018001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية452.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائييمام سعدي عبد الرحيم حسن204952222042155135

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية451.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيايات خضير جحيل خليف204953222042261005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية450.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيحسين جواد كاظم حسون204954222041017026

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية450.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيزيدون عباس جبار نعيس204955242041076060

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية449.0ثانوية السهول المختلطةاحيائياسحاق سعيد عبد الزهره عبد االمير204956232041182001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية449.0ثانوية النرجس اللبناتاحيائيحنين نجاح عبد هللا فياض204957222042182010

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية448.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيفاطمة مصدق رستم محسن204958222042110061

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية448.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعبد هللا عماد كاظم هليل204959222041010096

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية447.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيطيبه أحمد عبد الرضا عبد الحسين204960222042153291

صفحة ٥٨٥٦ من ٦١٩٥
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية447.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيهبه حاتم كاظم محسن204961222042153438

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية446.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيسلسبيل فراس عبد الوهاب كمر204962262042096118

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية446.0اعدادية التميز للبنيناحيائيعمر مهند محمد حاتم204963222041356153

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية446.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعقيل مسلم جعفر عباس204964252041031367

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية445.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيضرغام حسن طاهر جودة204965222041003157

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية444.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمسلم اكرم ثجيل زغير204966222041053174

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية444.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيعلي محمد جرس عائد204967222041040101

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية443.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين جبار جاسم عناد204968162041001036

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية443.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيكرار ستار جبار محمد204969162041075149

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية442.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائياحمد حامد غضبان زاجي204970222041039003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية442.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائينبأ فاهم سوادي رويح204971222042151077

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية511.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيهدى علي رزوقي حوجي204972162052192035

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية492.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقياحمد محمد مهدي مجيد204973162051012006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية485.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيانوار وليد شداد فارس204974162052152011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية480.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي حامد نوري مجيد204975162051083078

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية466.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيأطياف عماد عباس يوسف204976162052219001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية460.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيزين العابدين علي عبادان ويسر204977162051060072

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية454.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيعلي حليم عبد العباس جبارة204978162051051083

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية454.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيساره مرتضى جبر بدن204979162052240027

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية449.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمهيمن عقيل قاسم عبد الرحيم204980162051001228

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية448.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيرمضان بركان جميل ضايف204981162051036041

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية446.0ثانوية الغدير للبنينتطبيقيمصطفى عبد الكاظم قاسم عبد العالي204982222051050024

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية442.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) المسائية االهلية للبنينتطبيقيهادر غني عزيز حري204983222051312022

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية437.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتتطبيقيدعاء قاسم عبد بري204984222052391001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية435.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيعلي رياض عبد هللا يوسف204985162051075052

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية434.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيشاكر هاشم شاكر عبد الكريم204986162051084107

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية433.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيزينب وليد عباس علوان204987162052212021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية431.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمجتبى احمد حسين عبد الرضا204988162051074044

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية429.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيحيدر قصي طارق عبد المحسن204989162051075027

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية427.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعبدالرحمن محمد عجيل عبدالقادر204990162051052029

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية427.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقياكرم رائد حمزه عباس204991162051060017

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية424.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيمحمد زامل خضير حوذان204992222051098033

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية424.0ثانوية السديد االهليةتطبيقيعلي قاسم عبد الحسين عريبي204993162051443034

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية424.0ثانوية انوار الحجة للبنينتطبيقيمحمد مصطفى مضر مغامس جياد204994162051026034

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية423.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيالحسن حسين محمود لفته204995162051006010
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية423.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيحسن جاسم محمد عباس204996162051357082

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية423.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيحيدر فالح حسون عويد204997282051017033

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية420.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيغفران كريم سلمان يعقوب204998162052309017

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية418.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيسجاد احسان محي عبد الهادي204999162051085025

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية418.0ثانوية الكندي للبنينتطبيقيمحمد داخل شمير نجم205000162051100011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية418.0ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتتطبيقيزينب خليل جاسم محمد205001162052188004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية417.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيمحمد سالم فرج مران205002162051053111

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية417.0ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيحسن عبد الرسول فالح محمد205003162051063009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية417.0اعدادية الناصرية للبنينتطبيقيمؤمل مازن عبد الحسين بعنون205004222051001052

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية416.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيسامي حسن عبد اللطيف حنتوش205005162051004035

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية416.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقينبأ ماجد كاظم عبد النبي205006222052323112

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية416.0اعدادية النيل للبناتتطبيقيغفران والي جعفر شندول205007222052169021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية415.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيمحمد عماد جاسم محمد205008162051061086

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية414.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيحبيب محمد حبيب اسماعيل205009222051300022

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات521.0ثانوية الغفران للبناتتطبيقيهبة كاظم درجال ثجيل205010282052069049

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات507.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيأسيل كاظم عبد كاظم205011282052059001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات487.0ثانوية المشرح للبناتتطبيقياسراء جمعه قاسم صابط205012282052072003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات467.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيليث علي حميد سالم205013282051006108

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات464.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيلقمان عادل كاظم عريبي205014162051364121

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات458.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقياشرف حميد عطيه نابت205015162051060016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات458.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيباقر عيسى معتوك محمد205016162051083013

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات456.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمحمد كاظم صالح سعدون205017282051012084

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات455.0ثانوية الغفران للبناتتطبيقيزهراء مانع اشتيت كلش205018282052069024

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات455.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيزهراء محمد جبار كاظم205019282052078028

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات454.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيزينة عدي طه علي205020282052070049

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات454.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد غازي هولي خلف205021282051151685

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات453.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيهادي سمير حسن ذاري205022162051357501

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات451.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسن باسم خضير بردو205023162051060028

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات449.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقينرجس علي نعيم عوض205024282052068066

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات448.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحسين عبد هللا جبر مهاوي205025162051353048

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات447.0ثانوية النصر المختلطةتطبيقيتبارك مهدي مجيد كاظم205026282052104004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات446.0ثانوية قبضة الهدى للبناتتطبيقيكوثر احمد جعفر محمد205027282052080014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات443.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيمهدي مسلم علي دولة205028162051017108

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات441.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعبدهللا ميثم جنيد صيهود205029162051140035

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات439.0ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيروان راضي عبود عويز205030162052251013
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات437.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيام البنين محمد عبد الكريم غضبان205031282052063013

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات436.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيسحر عباس حلو حسين205032282052083027

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات435.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقياسماء عبد الرزاق ساري كنيهر205033162052169003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات433.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعباس حسن علك محمد205034282051011059

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات432.0ثانوية صدى العلوم االهلية المسائيةتطبيقيمحمد حسن محمد حسن205035282051150009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات432.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيزهراء محمد زيدان عبد هللا205036282052060034

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات431.0ثانوية االقصى للبناتتطبيقيغدير عباس علي غليم205037282052071008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات430.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيزهراء علي حميد جوده205038282052077019

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات430.0ثانوية الغفران للبناتتطبيقينور كريم حسين حيدر205039282052069046

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات430.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد حسن فالح حسن علي205040282051001137

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات429.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحسين سعيد جبار عطوان205041282051009020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات428.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيابراهيم حسين حميد ضيغم205042162051365002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات427.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيمالك عالوي طالب محسن205043282052063057

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات427.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعباس فوزي مهدي ماجد205044162051094031

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات425.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينتطبيقيقاسم كاطع سعد علي205045282051039022

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات423.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيفاطمة حيدر رياض عبد الحسن205046162052383099

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات423.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيآالء كاظم لفته جباره205047282052059002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات422.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيكرار محمدعلي خليل يوسف205048162051007077

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات420.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعلي سلمان جاسم محمد205049282051001097

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات419.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيمؤمل احمد نعيم فارس205050162051491048

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات419.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيعلي عمار فايق عبد الهادي205051162051108037

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات419.0ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقياحمد هادي لفته عجيل205052282051020003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات418.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي فرج صالح حسوني205053282051151488

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات418.0اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيمرتضى مراد حسن جبار205054282051101027

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات418.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيابراهيم عبد الحسين جعيول سعدون205055282051021001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات418.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزينب الحوراء نائل مجيد وطن205056162052184049

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات417.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيوهد عقيل هاشم جمعه205057282052068077

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات417.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمؤمل جمعة خضير عيسى205058162051094053

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات417.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيحوراء عبد الصاحب جيجان شدود205059162052210014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات417.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيحسين خالد علي حسين205060162051002031

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات417.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينتطبيقيمؤمل حسن فلك رحمة205061162051369015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات417.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيدعاء رزاق ارحيم محيسن205062282052078017

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات416.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيانتظار حامد ظاهر عباس205063162052202003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات416.0ثانوية المآثر للبناتتطبيقيامينه قيس جميل عبد205064162052455003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات416.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتتطبيقيلبابة عبد الحسين جعفر محمد205065162052459022
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات416.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين ناصر عالوي حسين205066282051151235

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات415.0ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقينور العباس جبار حمدان حسين205067222051358029

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات414.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيتقى محمد جمعه ابو الهيل205068282052063019

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات413.7ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيسجى مصطفى خالد مصطفى205069162052232006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات413.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيفاطمه علي منور علوان205070282052060054

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات413.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعباس جبار حافظ خضر205071162051355127

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات413.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحيدر عبد االمير عبد الحسين فالح205072162051017038

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات413.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيكرار ياسين احمد سلمان205073282051012066

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات413.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقياحمد عبد الجبار مهنا خميس205074162051001016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات413.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيسجاد عادل عبد الرزاق كاظم205075282051012039

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات413.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعلي تحسين علي ساري205076162051140037

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات412.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيمريم عمر عبد جميغ205077282052059073

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات412.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد سعد احمد عيسى205078162051353154

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات412.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمنتظر عباس كاظم زامل205079282051151801

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات411.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيزهراء ناظم منصور سلمان205080162052458031

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات411.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيمريم جبار صالح راسم205081282052068059

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات410.0ثانوية الشيماء للبناتتطبيقيآمنه حسين فاضل طاهر205082282052075001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات409.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيسجاد سعدي خضير بردو205083162051348014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات408.0ثانوية الدير للبنينتطبيقيحسين فرقد خيري علي205084162051025013

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات408.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيزهراء عباس عبد المحسن خلف205085282052050023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات408.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزمن خلف صاحب جابر205086282052068035

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات407.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيسجاد علي حسين عباس205087282051016070

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات407.0ثانوية الترابة المختلطةتطبيقيحيدر فالح عبد الرزاق ضمد205088162051316004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات407.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيعلي جواد كاظم هليل205089222051306077

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات407.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد محمود ياسين محمد205090282051001155

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات406.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمحمد احمد مجيد احمد205091162051352216

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات406.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيحسين محمد شريف عبد الرزاق205092162051075022

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات406.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيحيدر فلفل موسى متعب205093282051018036

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات406.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيايمن ماجد فالح عبد هللا205094162051019013

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات405.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمحمد قيصر علي حسين205095162051363259

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات405.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقياحمد علي نعمه محمد205096282051018007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات404.0ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيخالد قاسم عبيد علوان205097282051007015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات403.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمجتبى عبد الرزاق انور لفته205098282051001131

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات402.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيعباس توفيق عبد الخالق عبود205099162051491026

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية587.0ثانوية النضال للبناتاحيائينور محمد حسن لعيبي205100282042050086
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية567.0ثانوية الشيماء للبناتاحيائينبأ محمد غازي دراغ205101282042075022

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية550.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيزهراء احمد عبد الشهيد علي205102282042070016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية534.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهراء عبد الواحد سابط فياض205103282042060030

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية532.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمصطفى مهدي عوده محمد205104282041006159

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية532.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيتبارك جبار جاسم حبيب205105282042068019

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية530.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين علي كريم مهاوي205106282041009017

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية530.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيرقية فيصل محمد طعمة205107282042069030

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية523.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائيتبارك زيدان غانم مشلوش205108282042077009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية522.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيمريم محمد جبار شناوة205109282042055118

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية516.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيميامي اياد شمخي جبر205110222042155105

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية514.0اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمصطفى سمير بدر اسماعيل205111282041002043

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية513.0اعدادية البيان للبناتاحيائيزهراء كامل علي نايف205112282042078038

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية513.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيمرام كريم خشين عويد205113282042073063

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية512.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيمريم فراس خليفه تالف205114182042275087

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية511.0ثانوية الشيماء للبناتاحيائيسحر عامر عبد هللا كمال205115282042075013

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية509.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيعمر خلف اعشيوي عيسى205116182041036075

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية508.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي حسن مزهر محمد205117282041006091

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية504.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيمحمد قاسم فاضل عبد العالي205118162041083041

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية503.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمسلم جواد كاظم سعد205119282041001116

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية503.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيمالك محمد غازي محمد205120282042059132

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية502.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسين حيدر عبد االمير عبد الكريم205121282041006037

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية501.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمآب كريم عصب دريعم205122282042063112

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية499.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء سالم عبد الحسين لعيبي205123282042055054

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية498.4ثانوية ثغر العراق للبناتاحيائيلبنى هارون عبدالنبي ناصر205124162042232019

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية497.2اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيحسين احمد علي محمد تقي205125162041105019

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية497.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيمريم خالد موسى كاظم205126282042063115

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية496.0اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيمحمد عبد الرزاق مجيد عبد الحسين205127162041036035

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية496.0ثانوية انوار االمين االهلية للبنيناحيائيسيف الدين مسطر عبد هللا علي205128162041420001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية495.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيساره عبد االمير عطية فلحي205129282042190055

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية494.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيحسين باسم خضير مشاي205130292041100023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية493.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء عبد علي جبار مزعل205131162042230016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية493.0اعدادية سومر للبنيناحيائيحيدر علي عبد الحمزه عبيد205132242041009058

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية491.0اعدادية التراث العربي للبناتاحيائياالء جمال داخل جابر205133162042179002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية490.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيدعاء خالد طاهر نعمة205134282042068027

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية489.0ثانوية المشرح للبناتاحيائيايمان حسن شايع موسى205135282042072002
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية489.0ثانوية الذرى للمتميزيناحيائيمجتبى عباس مهدي جواد205136272041029080

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية488.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيجعفر محمد جبار الزم205137282041006029

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية488.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمسلم ماجد محسن عبد هللا205138282041032036

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية488.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيعلي رعد ثجيل فليح205139222041035164

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية488.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيتبارك الزهراء قاسم راضي كاظم205140282042060013

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية487.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء فاضل محاسن خنجر205141282042059063

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية487.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحيدر جمعه صبر حمدان205142282041151098

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية486.0اعدادية النور للبناتاحيائيسارة رعد ماشي خضير205143222042156188

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية486.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيعباس ناصر عبد مطشر205144282041151158

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية485.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمنار احمد قاسم سريبت205145162042204097

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية482.0ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنيناحيائيمجتبى نبيل عبد الزهره مثنى205146162041375007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية481.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائياحمد هاشم محمد عبد205147292041151014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية481.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيغصون نعيم محمد ابراهيم205148282042070046

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية480.0اعدادية بردى للبناتاحيائيامنه رياض جليل سلمان205149222042163009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية479.0ثانوية الحسنين (ع) للبنيناحيائيباقر كاظم قاسم خلف205150282041043001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية479.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيساره قاسم رسن جبر205151282042080019

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية479.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيصفد صدام مهنا صبيح205152282042087015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية479.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيحيدر علي ناصر حسن205153282041011016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية477.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيختام عبد الغفار فهد غريب205154282042102003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية475.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمرتضى صالح طعمه عليوي205155282041009065

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية475.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيحسنين ناظم حامد راضي205156162041140013

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية475.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيحيدر محمد ابو شعيعه عباس205157282041001043

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية475.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسن حلو زاجي205158282042080027

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية474.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيعباس موسى درويل جالي205159282041006081

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية474.0ثانوية البينة للبناتاحيائيهدى رياض قاسم محمد205160162042291029

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية474.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائياديان محمد شلتاغ محيبس205161282042190003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية472.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيحنين عماد عبد االمير مكي205162252042170166

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية471.0اعدادية المعقل للبناتاحيائينوره شهاب احمد جبار205163162042169075

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية471.0ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيعلي جبار حسوني اسماعيل205164282041014017

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية469.0ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيزهراء عاصي زامل سبهان205165282042098022

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية467.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبد الكريم سالم عبد هللا محمد205166162041076019

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية467.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائييوسف حسام جميل كامل205167222041035309

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية466.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنيناحيائيياسين فرات حسن كاطع205168162041433010

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية466.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيهاجر علي حسن منهي205169222042410100

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية466.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى علي جراد خواف205170162041001140
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية466.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنيناحيائيمحمد عادل حبيب شيك205171162041394014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية464.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائييقين علي محسن عبد205172282042055136

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية463.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيكرار حيدر عبد الكريم صكر205173162041084093

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية462.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيشهد صفاء عبد شاطي205174282042070034

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية461.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيعبد هللا سعد جاسم ابو الليل205175282041009025

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية460.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائيبتول حسين عليوي ضمد205176282042102001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية458.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائياحمد نهاب عبد مسير205177262041011015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية457.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحسين سعدون خلف حسن205178282041009013

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية457.0اعدادية العمارة للبنيناحيائييوسف مصطفى عبد الحميد احمد205179282041006169

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية457.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيذو الفقار عارف راشد عذاب205180222041053067

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية455.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائياحمد عالء كامل عبدعلي205181162041131001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية455.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيمقتدى مهند عبد الكاظم دهيك205182162041363058

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية455.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيعلي كاطع شلوم داغر205183282041151189

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية450.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيريام هاشم علك رحمة205184282042059051

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية450.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائياحمد ظافر نوري عبد الكريم205185222041098008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية450.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمنتظر دعير كريم عباس205186282041001126

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية450.0ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيطيبه كاظم جاسم كزار205187282042066028

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية449.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيابو الحسن عادل عبد الوهاب معتوق205188162041049001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية448.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد مهند عبد الجبار عبد205189282041009060

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية447.0اعدادية المرتضى للبنيناحيائيمقتدى عقيل فيصل قاسم205190282041002047

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية445.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيعلي سعدون عبد قاسم205191282041151182

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية445.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيحسن جمال كصاد كريم205192262041005024

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية445.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيمرتضى وليد غني دهيك205193162041038048

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية444.0ثانوية النصر المختلطةاحيائيمؤمل خلف مجيد كاظم205194282041104006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية443.0اعدادية السماوة للبنيناحيائينافع اياد فهد نافع205195292041003292

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية442.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد صبري حسين205196162041084126

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية442.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيالحسن صالح حمزه عباس205197162041075022

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية441.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيفاطمة محمد عبيد محمد205198282042059117

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية441.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمجتبى فراس هادي مهدي205199222041019156

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية440.0اعدادية التحرير  للبنيناحيائياحمد سعد سلمان ثويني205200262041002003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية439.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيشهد محمد جعفر ياسر205201282042070035

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية438.0ثانوية ضياء الصالحين للبنيناحيائيحيدر قاسم كاظم جبار205202282041039005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية438.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيياسمين خلف جوي الزم205203282042081061

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية438.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبدريه علي حمزه عباس205204162042172007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية513.0ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيمهدي حاتم طالب احمد205205282051007044
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية512.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيسميه رضا عبد الساده حويش205206282052060044

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية510.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيأشراق مرتضى ماجد محيي205207282052063003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية505.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيفاطمة غالب رحيمه خلف205208282052055028

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية481.0ثانوية النصر المختلطةتطبيقيكرار عليوي جاسم مطلك205209282051104033

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية480.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيفراس ثامر داود صويل205210222051027020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية477.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيقاسم كريم صدام زبين205211162051363215

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية477.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيرفد عقيل هاشم جمعه205212282052068032

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية473.0ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيحمزه قاسم زماط سعيد205213282051033015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية468.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقياحمد صباح حنون غضيب205214282051009006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية464.0ثانوية كميت للبناتتطبيقيمروة كريم رضا طريخم205215282052067023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية461.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزينب مناتي محمد عبد العباس205216162052234047

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية458.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقينور عالء حسين خزعل205217282052063062

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية457.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمحمد مهدي ناصف جاسم205218162051352253

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية456.0اعدادية البيان للبناتتطبيقياية سلمان خير هللا كاظم205219282052078008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية455.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعلي عيسى سعد عيسى205220282051011080

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية454.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيبتول جبار حنون حسن205221282052077007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية453.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيفاطمه حازم خماس خضر205222282052059060

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية453.0ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيحسن مهدي صاحب احمد205223282051007007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية451.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد فؤاد عباس طابور205224162051084230

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية450.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيسجاد عبد الحسين جاسب محمد205225282051006058

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية449.0ثانوية الغفران للبناتتطبيقينبأ ستار جبار بنيه205226282052069040

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية447.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيعال حامد عبد الحسين حميدي205227282052059057

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية444.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمصطفى سالم رسن سلمان205228282051006149

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية443.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمرتجى جميل عودة محمد205229282051151714

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية443.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزهراء سعد ناصر مساعد205230282052055015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية442.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد عبد االمير فيصل علي205231282051151668

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية442.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيايات طالب محمد خلف205232282052078007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية442.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيتبارك مهدي ثجيل محسن205233282052068018

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية442.0ثانوية الغفران للبناتتطبيقينسرين علي جبار عمار205234282052069043

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية442.0ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيحسين سهيل عبد هللا جاسم205235162051063011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية442.0ثانوية المشكاة للبناتتطبيقيزهراء حيدر عوده كطان205236282052081026

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية440.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيسجاد خيري عطيه مطير205237282051001055

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية439.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيميثم عبد الحسين هامل جاسم205238282051151849

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية437.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقينرجس فيصل يونس بدر205239282052068068

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية436.0ثانوية خولة للبناتتطبيقيزهراء عبد هللا مهاوي مطير205240282052083017
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية434.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقينصر هللا حاتم جاسم عشاو205241282051021090

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية433.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمصطفى لعيبي عبد علي ثامر205242282051016164

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة475.0ثانوية المرفأ للبناتادبيبدور ناصر شاكر ناصر205243162022213007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة474.0ثانوية االمجاد للبناتادبيافنان فتحي عبد هللا محسن205244162022454001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة466.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيحسن عادل مطشر شامخ205245162021369009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة454.0اعدادية اليمامة للبناتادبينبأ جاسم محمد داود205246162022167054

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة440.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيأشرف عبد الكريم محسن صالح205247162021044001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة437.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيايات ماجد عبد الحميد سوادي205248162022168007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة436.0اعدادية اليمامة للبناتادبيكوثر علي عبد الحسين خلف205249162022167048

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة430.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيتبارك عبد الهادي وهيب خليفة205250162022210028

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة427.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيضياء فاضل يعقوب عبد السيد205251162021358031

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة425.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعبد هللا عمار شامل عبد205252162021020083

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة422.0اعدادية االريج للبناتادبيزينب مخلص جناح فالح205253162022238023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة413.0اعدادية العروبة للبناتادبينور الهدى اجياد خليل إبراهيم205254162022237052

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة411.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيمريم عايد عبد هللا مناحي205255162022212034

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة406.0الخارجيونادبيحسين علي هالل كنيهر205256162021400078

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة401.0اعدادية السبطين للبنينادبيحسن محمد حسين صبر205257162021016018

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة401.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيمريم احمد عبد الرضا علي205258162022217100

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة401.0اعدادية المعقل للبناتادبيزهراء صالح حمود مزبان205259162022169018

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة401.0ثانوية الجامعة للبناتادبيام البنين صادق جعفر جمعه205260162022155003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة400.0اعدادية االكرمين للبنينادبيحسين عادل سهم زباري205261162021017019

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة400.0اعدادية جيكور للبنينادبياحمد حسين محمد راضي205262162021061003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة400.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيمنار وليد مريعي محمد205263162022283051

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة400.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينادبيمصطفى احمد حسن طعمة205264162021083016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة399.0اعدادية جيكور للبنينادبيعلي محمد سالم محمد205265162021061058

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة399.0اعدادية األزكياء للبنينادبيمصطفى سالم عبد هللا صالح205266162021097125

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة399.0ثانوية جنوب الخير االهلية للبنينادبيمحمد شعالن خلف جبر205267162021414009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة399.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيزهراء محمد الزم ثامر205268162022168022

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة399.0اعدادية االجيال للبنينادبيحسين عزيز حسن كنعان205269162021014011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة398.0اعدادية رفح للبناتادبيرهام عدنان عطيه غليم205270162022219021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة398.0اعدادية الفاو للبناتادبياسراء جاسم حيدر قاسم205271162022225003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة397.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيفاطمة عبد الحسن جاسم علي205272162022162017

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة397.0ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينادبيابراهيم جاسم محمد عبد الخضر205273162021415001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة397.0الخارجيونادبيعبد الوهاب عبد الرزاق عبد الوهاب عبد الرزاق205274162021400168

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة396.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمصطفى كامل عبد هللا عبد الرضا205275162021047084
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة396.0ثانوية التكامل االهلية للبنينادبيعلي ضياء فالح صالح205276162021441003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة396.0اعدادية الشهداء للبنينادبيزين العابدين جواد كاظم علي205277162021015012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة396.0ثانوية الوركاء للبناتادبيبتول رحيم مهبش عجالن205278162022244008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة396.0ثانوية الموانئ للبنينادبيسجاد سعدون جبر بدن205279162021059013

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة396.0اعدادية الهدى للبناتادبيشهد احمد عبد الحسن مرزوك205280162022150038

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة394.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد عبد الصمد عبد هللا عبدالقادر205281162021495131

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة394.0اعدادية رفح للبناتادبينبأ حسن عبد الزهره قبطان205282162022219049

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة393.0اعدادية الشهداء للبنينادبيعلي منذر عبد الساده بدر205283162021015033

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة393.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبينور مشتاق جميل عبد الواحد205284162022265070

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة393.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيحسين عبد الكريم لعيبي فرحان205285162021021011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة393.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيهدى رائد علي مطشر205286162022181042

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة392.0اعدادية ام قصر للبنينادبيمصطفى ابراهيم عجيل عبد القادر205287162021042071

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة392.0اعدادية االجيال للبنينادبيمحمد مصطفى عبود سالم205288162021014054

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة391.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيزينب عبد الستار جبار لفته205289162022184012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة390.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينادبيسجاد صبيح نعيم حميد205290162021074011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة390.0اعدادية االجيال للبنينادبيكرار حيدر حافظ علي205291162021014044

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة390.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيعلي حسين عبد الجبار خضير205292162021044023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة389.0اعدادية الجمهورية للبناتادبينورا عبد الكريم عبد الحسين عبود205293162022239048

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة389.0اعدادية العروبة للبناتادبيشهد جبار مرزوق عبد الزهرة205294162022237034

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة389.0اعدادية الرضوان للبنينادبيسالم قاسم محمد حبيب205295162021047037

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة389.0اعدادية البتول للبناتادبيخديجة ميثم كاظم محمد205296162022242016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة388.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتادبيمريم رعد جاسم محمد205297162022272010

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة388.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيحوراء سعود عبد العزيز خاطر205298162022381098

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة388.0ثانوية الرؤية الذكية االهلية للبناتادبيمالك حيدر محمد عبد هللا205299162022464009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة388.0اعدادية البسمة للبناتادبيزينب عودة صبيح عباس205300162022257039

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة388.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيكرار علي ظاهر حبيب205301162021357148

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة387.0اعدادية االعالم للبنينادبيمصطفى حسين فخري حسين205302162021045055

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة387.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب مهند عبود عيسى205303162022230024

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة387.0اعدادية االندلس للبناتادبينورة جالل الدين طارق غالي205304162022170056

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة386.0اعدادية األعراف للبنينادبيعلي موسى علي جعفر205305162021077046

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة386.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيام البنين قاسم حميد ناصر205306162022458009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة386.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيمريم وليد عبد الودود نعمه205307162022222027

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة386.0اعدادية المعالي للبناتادبينور هللا علي فالح عويد205308162022173049

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة385.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيكريم حسن فرهود مصاول205309162021359051

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة385.0اعدادية األزكياء للبنينادبيموسى زهير عبد الزهرة عبد205310162021097139
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة385.0اعدادية اليمامة للبناتادبيمروج محمد كاظم إبراهيم205311162022167050

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة385.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمنتظر صالح عذاب نعيثل205312162021020156

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة385.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيمصطفى عبد خلف حمود205313162021371115

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة384.0الخارجياتادبينور عبد الكريم قاسم عبد النبي205314162022401305

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة384.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيعلي مكي مجيد زاجي205315162021359045

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة384.0ثانوية سفوان المسائية للبنينادبياسعد سعد فلفل شالش205316162021356005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة384.0اعدادية حمدان للبنينادبيرضا عادل يوسف عبد هللا205317162021046020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة384.0اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيمحمد هيثم عبد االمير محمد205318162021050028

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة384.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينادبيحيدر محمد جمعه لفته205319162021110005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة384.0اعدادية البتول للبناتادبيزهراء فالح سالم فليح205320162022242026

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة383.0ثانوية العقيدة للبناتادبيتقى احمد عبد هللا عبد الحسين205321162022231015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة382.0ثانوية الموانئ للبنينادبياحمد عبد هللا لطيف ناصر205322162021059002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة382.0اعدادية االندلس للبناتادبيغفران عبد هللا عبد الزهرة علي205323162022170033

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة382.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيسارة باسم كاظم سلمان205324162022381041

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة382.0اعدادية العروبة للبناتادبيفاطمة محمد جاسم عباس205325162022237040

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة382.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيمنتظر محمد عبد العزيز جعفر205326162021044043

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة382.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيحنين لؤي عبد هللا عيسى205327162022217026

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة381.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبينور الهدى باسم يوسف عبد هللا205328162022203044

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة381.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيمحمد منذر محسن غضبان205329162021357178

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة381.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة ماجد خلف سلمان205330162022287128

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة381.0اعدادية الفاو للبناتادبيزينب جليل ابراهيم قاسم205331162022225015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة381.0اعدادية اليمامة للبناتادبيشمس ماجد صادق ماجد205332162022167037

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة381.0ثانوية الحسن بن الهيثم األهلية للبناتادبيزهراء احمد محمد حسن205333162022293003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة380.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيمنتظر صباح طالب صالح205334162021041041

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة379.0اعدادية األزكياء للبنينادبيعبد هللا كاظم ناصر عذار205335162021097067

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة379.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسنين عبد االمير حسين علي205336162021052017

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة379.0اعدادية االعالم للبنينادبيمجتبى حسين فخري حسين205337162021045047

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة378.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيحيدر حسن مسلم جاسم205338162021021016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة378.0اعدادية رفح للبناتادبيزينب طاهر شناوه ناصح205339162022219032

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة378.0ثانوية النصر المختلطةادبيضحى كاظم طالب عبود205340162022305008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة377.0ثانوية المربد المسائية للبنينادبييوسف عبد الودود عبد الحميد عبد الرحمن205341162021362057

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة377.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحارث أحمد راضي سعد205342162021495015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة376.0اعدادية االريج للبناتادبيحبيبه حيدر معتوك انعيس205343162022238009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة376.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي رائد مزهر شوشي205344162021006045

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة376.0اعدادية حمدان للبنينادبياركان الدين مرتضى احمد سلمان205345162021046006
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة376.0اعدادية الفاو للبناتادبينور حسين علي نزال205346162022225034

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة376.0اعدادية الفضيلة للبناتادبينسرين عامر عبد الحليم يعقوب205347162022212040

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة375.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيغدير باسم محمد محمود205348162022164036

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة375.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيعلي خيري هاشم محمد205349162021011012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة375.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسين قاسم عبد السادة بدر205350162021052021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة375.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيدانة عباس خالد صالح205351162022459011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة375.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيتبارك ميثاق عبد الحسين عبد205352162022204006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة374.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيعلي وائل عيسى مفتاح205353162021340054

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة510.0ثانوية االلباب االهلية للبناتتطبيقيايات محمد جميل حمادي205354162052281001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة465.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيحسن كاظم جاسم محمد205355162051355054

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة456.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتتطبيقيزينب محمد عبد الجبار مهدي205356162052222003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة452.0اعدادية المعالي للبناتتطبيقيزينب احمد عوفي شاهين205357162052173017

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة450.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيفاطمة رعد عبد هللا خير هللا205358162052170044

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة447.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيزينب عبد الرضا ابراهيم سالم205359162052381068

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة445.0اعدادية  الميقات للبناتتطبيقياسراء جابر طوفان محيسن205360162052194001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة444.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيسارة مشتاق سليم غضبان205361162052226066

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة444.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيزينب حميد هاشم ورد205362162052213018

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة443.0اعدادية البسمة للبناتتطبيقيزينب علي عادل محمد205363162052257008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة443.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيمريم كاظم غضبان شويرة205364162052381130

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة442.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيناهل فراس ناهل عبد الكريم205365162051001230

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة438.0اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقياسماء عبد الحسين غافل نغيش205366162052181003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة438.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيزهرة علي جاسم محمد205367162052210020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة434.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقييوسف خلف علي حسن205368162051060218

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة433.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيبتول أياد علي مطر205369162052150006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة432.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقينور الهدى مهدي زعيبل عيال205370162052252038

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة432.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفاطمة عالء حسين علي205371162052184089

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة432.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمرتضى امجد حمد رمضان205372162051034154

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة432.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيهدى عبد الزهرة جمعة فهد205373162052209058

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة431.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقيفاطمة حيدر عبد االله عبد اللطيف205374162052174022

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة431.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيزينب سرمد عباس قاسم205375162052163017

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة430.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيزهراء نعيم فرحان طعمه205376162052192012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة430.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيرضا مشتاق شرقي عبدالصاحب205377162051128035

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة429.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقياحمد علي جاسب جري205378162051015006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة429.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيتسنيم علي عبدالكريم خنفر205379162052150009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة428.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيفاطمة حسن رباط مطلك205380162052170043
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة427.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيهدى رافد كريم مطرود205381162052238042

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة426.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيزينب عبد الرحمن داود عبيد205382162052210024

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة426.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين مصطفى محمد سامي بريسم205383162051084080

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة426.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقياحمد توفيق ناصر مطر205384162051358007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة425.0ثانوية  العصر الحديث االهلية للبنينتطبيقينبيل محمد مزعل حميدي205385162051125008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة424.0ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيمحمود سامي احمد ناصر205386162051040019

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة423.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيبنين رياض موحي احمد205387162052163006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة422.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيضحى توفيق ناصر علي205388162052204028

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة420.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتتطبيقيفاطمة الزهراء خالد عبد الكريم حنوش205389162052189009

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة419.0ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقيمريم ليث عبد الرضا جاسم205390162052297014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة419.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقياطياف فهد عفات جابر205391162052288022

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة419.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقيوسام إبراهيم جنيح حمد205392162051359085

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة419.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيكاظم الغيظ حافظ عايد خضير205393162051036094

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة419.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتتطبيقيشهد حازم حميد جودة205394162052166007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة418.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيمرتضى نعيم راضي خلف205395162051051120

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة417.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةتطبيقيعبد هللا جنديل علوان حسين205396162051350019

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة417.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينتطبيقيمصطفى كريم حوزة شناوة205397162051369022

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة417.0ثانوية الماجدات للبناتتطبيقيامنه داود سالم عبد القادر205398162052211003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة416.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيايمان زهير حسن مهدي205399162052226012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة416.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيفاطمه محمود هادي عبود205400162052219034

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة416.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعلي سامي علي موسى205401162051043043

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة416.0اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيماجده ماجد محمد عزيز205402162052253033

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة416.0اعدادية غزة للبناتتطبيقياسيل ناجي عجيل علوان205403162052208003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة415.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيمحمد قاسم شيحان نزر205404162051011062

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة415.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقينرجس يونس عبد السيد حيدر205405162052338049

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة415.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيسارة كاظم عبد الصاحب وهب205406162052167023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة415.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم خضير جاسم205407162051357304

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة415.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقينور الهدى ميثاق جبار مناتي205408162052162020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة415.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعلي هاني علي عاشور205409162051052044

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة415.0ثانوية االلباب االهلية للبنينتطبيقيقاسم محمد قاسم زوران205410162051123023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة415.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيزهراء سامي عبد االمير سلمان205411162052145018

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة414.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيمنن جمال انس مسلم205412162052184112

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة414.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمجتبى حسين علي بجاي205413162051084203

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة414.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيحوراء صابر جوده خشمان205414162052296006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة414.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيأمة هللا عماد كريم قاسم205415162052383002

صفحة ٥٨٦٩ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة414.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيكاظم ابراهيم علي حسين205416162051108039

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة414.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقيرونق ليث قادر شبيب205417162052237012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة414.0اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيآيات سعدون جبر لفته205418162052181001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة414.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيفاطمة علي حمود خلف205419162052212032

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة413.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيساره هاشم داغر سعود205420162052238022

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة413.0ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيحمزة شريف عبد الجبار هاشم205421162051040005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة413.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتتطبيقيزهراء علي فليح حسن205422162052296012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة413.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيتبارك حسين علي جمعة205423162052170014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة413.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيكرار عباس طارق محمد205424162051017077

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة413.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمؤمل قصي صبيح حبيب205425162051352208

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة413.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيكوثر عماد عبد الواحد مال هللا205426162052169054

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة413.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيبنين منذر حسن عباس205427162052283006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة413.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيامير ماجد حامد مناتي205428162051497012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة412.0ثانوية النور للبناتتطبيقيرقية فائق جاسم علي205429162052275006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة412.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيزهراء وليد كاظم حسين205430162052168020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة412.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيعلي فؤاد حميد محمد205431162051011050

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة412.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيزهراء علي اطخيخ ماهود205432162052204013

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة412.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتتطبيقيزينب ثامر ثجيل مهدي205433162052201003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة412.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيالحسن علي عاشور هاشم205434162051340002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة412.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيسجاد محسن علي عنيد205435162051352109

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة411.1ثانوية ثغر العراق للبناتتطبيقيفدك ماهر علي عبدالحسين205436162052232010

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة411.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيياسر احمد علي وشيح205437162051497113

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة411.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيسلوى يعقوب خالد عيسى205438162052208026

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة411.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقيمها قاسم إسماعيل قاسم205439162052220027

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة411.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيزينب سامي محمد جوري عبد الرسول205440162052165017

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة411.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عقيل حسن عبد الواحد205441162051348038

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة411.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقينور ضياء اسحاق طه205442162052145055

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة411.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيشمس حازم نجم عبد205443162052230035

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة410.4ثانوية ايشق البصرة االهلية للبنينتطبيقيعدنان مضر نجم عبد هللا205444162051392007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة410.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمنتظر ناصر حمود عبد الرضا205445162051074062

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة410.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيحسن احمد جاسم جعفر205446162051491008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة410.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيآيات رجب سوادي بالد205447162052172001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة410.0ثانوية ماريا القبطية للبناتتطبيقينور الهدى عبد الحسن موحان كمر205448162052266010

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة410.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقياسيل عالء محسن نايف205449162052383011

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة410.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزينب علي عبد الرزاق قاسم205450162052246011
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة410.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقياسراء عمار عبد هللا جبار205451162052226004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة410.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيزينب ماجد نجم عبد هللا205452162052259027

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة409.0الخارجياتتطبيقياسراء محمد طه ياسين205453162052401003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة409.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيزينب عامر سبع محمد205454162052145024

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة409.0اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيعبد هللا احمد جعفر سهر205455162051099014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة409.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقينبأ جمعه جاسم كويطع205456162052209050

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة409.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيجوانه عبد االمير قنبر بشمية205457162052226021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة408.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء نجم عبد الحسين عبود205458162052230023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة408.0اعدادية االجيال للبنينتطبيقيعبد علي نعيم عبد علي طه205459162051014026

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة408.0الخارجياتتطبيقيزينب صادق جعفر طعمه205460162052401065

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة408.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين عكلة مراد205461162051352167

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة408.0اعدادية ذو النورين للبنينتطبيقيحسين الفي عباس عامر205462162051041010

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة408.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيذكرى صالح مهدي عبد الزهره205463162052236006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة408.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقياديان علي هاشم عباس205464162052260001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة408.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقيرميم محمد هاشم بحبوح205465162052213014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة408.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيام البنين باسم حمزة عباس205466162052218006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة408.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقيهدى سعود عبد العزيز احمد205467162052360006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة408.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيحيدر يوسف عوده عبيد205468162051033041

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة408.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيسماح فيصل رسن حسب205469162052381088

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة408.0ثانوية النبأ للبناتتطبيقيدعاء عبد الحافظ فاضل عبود205470162052215005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة408.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقيحسين حسن سلمان جبير205471162051359019

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة407.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمنتظر محمد عبد الرضا صبر205472162051371279

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة407.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيعباس عبد الجليل فنجان حسن205473162051053061

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة407.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعلي مراد سعدون جبر205474162051139093

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة407.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيعلي عماد عبدالمجيد فيصل205475162051119024

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة407.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقياحمد منصور كاظم ساجت205476162051010010

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة406.0ثانوية السديد االهليةتطبيقياحمد غالب جاسم محمد205477162051443005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة406.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيسجى نبيل عبد الرسول حسن205478162052234050

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة406.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيسيف سعد فزاع عبد علي205479162051139052

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة406.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيهند يوسف علي نوري205480162052152076

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة406.0اعدادية المعالي للبناتتطبيقيصابرين صفاء جاسم محمد205481162052173023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة406.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينتطبيقياحمد صفاء عبد الخالق سلمان205482162051366003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة406.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيحميده علي سلمان عبد الرزاق205483162052184020

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة406.0ثانوية الباشق العربي االهلية للبنينتطبيقيمهند حسن فالح عبد205484162051498006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة406.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيمنتهى عبد الحميد حسين مهدي205485162052380079
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة406.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيزينب رمضان جاسم محمد205486162052240021

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة406.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقياحمد علي عبد الحسين جاسم205487162051357031

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة405.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيعذراء سعد مهدي صالح205488162052234055

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة405.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيايات عبد الرزاق جفال لفته205489162052212005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة405.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقياحمد صباح راضي مشحوت205490162051497004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة405.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيزينب عدنان شهاب احمد205491162052168023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة405.0اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيجعفر مؤيد عبد الحسين عبد الرضا205492162051044004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة405.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيكوثر ياس خضير عبد205493162052226101

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة405.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيهديل تحسين ابراهيم نعمه205494162052150040

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة405.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعبد اللطيف احمد عبد اللطيف عاشور205495162051084120

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة405.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيوضحه مبارك فالح صياح205496162052259051

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة405.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيمالك عادل عبد السالم عبد علي205497162052145050

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة405.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيايه محمد فليح محمد205498162052230007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة405.0اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقييوسف صالح هادي هاشم205499162051068053

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة404.0ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقيحسين عبد العظيم راضي عبد علي205500162051035005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة404.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيمريم ضياء جبار علي205501162052172024

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة404.0اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقيحوراء عبد علي علوان صبيح205502162052258007

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة404.0ثانوية النخيل االهلية للبناتتطبيقيجيهان حيدر محمد امين مهدي205503162052262004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة404.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمصطفى خزعل جلوب فالح205504162051084248

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة404.0اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيمنار عبد الرحيم عبد الواحد خضير205505162052194029

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة404.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيرفل هيثم عبد الرزاق زيبك205506162052164017

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة404.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزينب رعد عبدالكاظم مطر205507162052150023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة404.0ثانوية االجتهاد االهلية للبنينتطبيقيعلي عارف عطيه مالح205508162051347004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة403.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقياسراء كريم كاظم محمود205509162052246001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة403.0ثانوية الجامعة للبناتتطبيقيزينب مهدي عيسى درويش205510162052155005

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة403.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقيابراهيم عبد الحافظ طالب علي205511162051045003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة403.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقيمحسن سبع نعيم فارس205512162051045050

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة403.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعلي احمد عبد الزهرة زعالن205513162051358120

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة403.0ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيحنين لؤي عبد الزهره ناصر205514162052251008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة403.0ثانوية المدينة للبنينتطبيقيمحمد فضل عبداالمير عبود205515162051029018

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة403.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيزهراء محمد كاظم ابراهيم205516162052381059

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة403.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمحمد مضر قاسم حبيب205517162051108057

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة403.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيجعفر حسين علي عدنان205518162051126004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة403.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقياسراء حسن سكران صالح205519162052213001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة402.0ثانوية الوهج االهلية للبناتتطبيقيعلياء لؤي عذبي ياسين205520162052339010
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة402.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيعلياء كاظم يوسف طعين205521162052228042

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة402.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمحمد شهاب احمد شهاب205522162051352237

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة402.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيمصطفى مثنى موسى قاسم205523162051038140

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة402.0اعدادية  الميقات للبناتتطبيقينور الزهراء جواد صبار محمد205524162052194032

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة402.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيفاطمه نجم عبد هللا شنوف205525162052152059

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة402.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيزهراء محمد عبد الرضا جبر205526162052234040

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة402.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمؤمل خزعل جلوب فالح205527162051371204

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة402.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقينور ماجد خليل ابراهيم205528162052360004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة403.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيحوراء عبد الستار عبد الزهرة واجد205529222022155010

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة391.0اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيمؤمل عبد الرحمن عبد االمير كاظم205530222021055027

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة383.0ثانوية ابن النفيس االهلية للبنينادبيابراهيم هاشم جلوب سلمان205531162021345001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة377.0اعدادية المختار للبنينادبيحسن جاسم شريف جاسم205532222021047019

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة375.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيايه منير عباس خضر205533222022321004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة374.0الخارجيونادبيعلي جبار غريب جاسم205534162021400181

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة374.0اعدادية عشتار للبناتادبيزهراء رحيم جاسم حسين205535222022158018

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة369.0ثانوية المدينة للبنينادبيغيث محمد رضا هادي مبارك205536162021029036

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة367.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيبتول ضياء عباس جعفر205537222022427003

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة366.0اعدادية عشتار للبناتادبيزينب عماد راضي شريف205538222022158026

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة366.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيزهراء عالوي حسن علي205539222022143012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة363.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيفالح حسن فيصل رويضي205540222021069028

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة361.0ثانوية الفجر المسائية للبنينادبيموسى جاسم مجيبل حمد205541222021309035

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة360.0اعدادية الناصرية للبناتادبيزهراء سعد عواد كاطع205542222022149016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة412.0ثانوية الفرات األهلية للبنينتطبيقياحمد باسم سعود حمد205543162051079002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة400.0ثانوية الوالية للبناتتطبيقيهدى رزاق عبد الجبار منشد205544222052190059

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة399.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعباس حافظ جبار عبود205545162051033052

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة396.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيعلي نوري جعفر سلطان205546162051017070

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة393.0ثانوية الرميلة للبنينتطبيقيمحمد باقر عمار سهر سكر205547162051040016

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة390.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيشمس احمد نجم نمر205548162052145031

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة389.0ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيمرتضى رعد ريسان البد205549162051080047

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة389.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيعباس لفته زايد خليف205550222051009034

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة386.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا منير محمد هادي جواد205551162051352150

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة386.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيصالح عباس صالح سالم205552162051060085

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة385.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقييوسف محمد عبادي طاهر205553162051076130

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة385.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيمرتضى منذر جمعة محسن205554162051365203

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة384.0اعدادية النور للبناتتطبيقيزهراء جاسم جابر حمد205555222052156020
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الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة383.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيوجدان حمد فاضل يعقوب205556162052381173

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة383.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيحسين علي مولة داخل205557162051017029

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة382.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيسراب ستار دنيف ميس205558222052323067

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة381.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيسيف الدين ستار عبد النبي عبود205559162051006041

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة381.0ثانوية الوالية للبناتتطبيقينور عباس جواد محمد205560222052190053

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة380.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيزينب محمد ابراهيم نجم205561162052288014

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة379.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيمروة سعد لفتة زاهد205562162052381122

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة378.0ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيزينب سعد عطيه هاشم205563222052108024

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة378.0ثانوية صفي الدين للبنينتطبيقيحسين رياض ناصر حسين205564222051061008

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة377.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمصطفى محمد دنيف جباره205565222051072046

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة377.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقياحمد رائد عبد الكريم عبد الستار205566222051072002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة377.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيكاظم محمد كاظم خضير205567162051499029

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة376.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيعبد العزيز ابراهيم علي سلمان205568162051139066

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة376.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعبد هللا صفاء كاظم جابر205569162051016052

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة376.0اعدادية العالمة االميني للبنينتطبيقيعلي عبد الحسن عكار عبد الحسن205570222051054023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة375.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيحسن فاضل كاظم مكي205571222051011012

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة375.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقياحمد محمد ماري زبون205572162051355023

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة375.0اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقياحالم فهيد خايف جدران205573162052181002

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة374.0ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيفالح حسن عبيد ضعيف205574162051370069

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة373.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيمحمد كريم حسن طعيمه205575162051139121

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة372.0ثانوية الرسول للبنينتطبيقيباقر عيسى باقر شالل205576162051058006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة372.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد السيد عبد هللا205577162051139109

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة371.0ثانوية الفردوس االولى للبناتتطبيقيزينب علي عبد االله نعمه205578222052102018

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة370.0اعدادية أور للبناتتطبيقيحوراء عادل محمد علي زغير205579222052154006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة370.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتتطبيقيرسل غفار محمد علي طاهر205580222052432006

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة370.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيحازم جبار حنون مطر205581162051074008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة598.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعلي يسار جابر عيسى205582162041085045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة592.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيعلي عبد هللا شاتول مهوس205583222041310131

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة591.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزينب حسين زبيدي والي205584162042381098

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة591.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيحسين فالح حسين حمود205585162041049016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة591.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزينب شنان موسى عبيد205586162042296026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة591.0اعدادية االصالح للبنيناحيائيمحمد عباس بشاره محمد205587222041015037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة591.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء باقر نواف حشف205588222042103107

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة591.0ثانوية النضال للبناتاحيائيرقيه كريم مطر هاشم205589282042050023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة591.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيمهدي هاشم مونس خليفه205590162041354081
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة591.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيهمام لؤي علي حسين205591162041075237

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة591.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحوراء علي رشيد جاعد205592162042165123

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة591.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائينور الهدى محسن عبد مزيد205593282042096018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة591.0ثانوية السالم للبنيناحيائيعالء كريم عفات محمد205594282041005008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة591.0ثانوية االمال االهلية للبناتاحيائيسحر شاكر عبد هللا حسج205595162042299018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة591.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة كاظم حمود حسن205596162042202144

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة591.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيتبارك محسن سلمان محسن205597162042165094

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة591.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيسرى جاسم طاهر جبر205598222042185075

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة591.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيعبدهللا فراس عبدالعباس مصبح205599162041140032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة590.8ثانوية االيالف المتميزاتاحيائيزينب علي صكبان خضير205600162042156030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة590.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب اسعد نعيم خزعل205601162042259027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة590.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه جميل حنتوش سلمان205602162042165334

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة590.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي عبدالعباس عبد الكريم خلف205603222041072105

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة590.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيزين العابدين علي جاسب حمود205604162041019021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة590.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيام البنين قصي شليج لفته205605162042450010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة590.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيعال خيري عدنان ناصر205606162042165321

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة590.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي حسن داخل غانم205607162041033023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة590.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور الهدى خالد شرار شعبان205608162042165461

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة590.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيانفال حسن نثر خفي205609222042139016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة590.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمة احمد عبود علي205610162042184190

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة590.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزهراء عمران داخل فيصل205611222042113068

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة590.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيبنين محمد حامد طالب205612162042459009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة590.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيساره قيس رميح سويف205613162042290053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة590.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعلي جاسم سلمان ثامر205614222041096025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة590.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيحوراء عارف سالم حسين205615162042380036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة590.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنيناحيائيرسول احمد شعيبث عبد هللا205616162041366003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة590.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائياطياف كامل حمد عبد هللا205617162042332002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة590.0ثانوية النبأ للبناتاحيائيسارة زهير ثجيل عبد الزهرة205618162042215014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة589.6ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمحمد عودة دريفش بريسم205619222041080041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة589.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء فالح كزار بدن205620222042139110

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة589.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسن هادي كريم حسين205621222041098037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة589.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينور الهدى صباح عيدان شخير205622222042143342

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة589.0اعدادية النصر للبنيناحيائيمصطفى حسين وحيد عبيد205623242041064056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة589.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء رياض هادي حسن205624222042110034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة589.0اعدادية ذو النورين للبنيناحيائيمسلم حيال مفتن كنف205625162041041011
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة589.0ثانوية البتول األهلية للبنيناحيائيمنتظر نجاح خضير محمد205626162041095005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة589.0ثانوية سامراء للبنيناحيائييوسف عصام حميد رحيل205627222041092044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة589.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيغدير جبار حسين سعد205628162042204083

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة589.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينبأ عدنان خشان ماجد205629222042323372

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة589.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائينور الهدى جمعه كاطع عبد205630162042381202

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة589.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيالحوراء زينب عبد الستار جبار زعالن205631162042280010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة589.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيالحسن المجتبى حسين راضي حسين205632222041084001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة589.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيزينب كاظم عبد النبي علي205633162042450039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة589.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء هاشم عبد هللا دهش205634162042192038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة589.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيكاظم علي راضي سلطان205635162041075147

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة589.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمصطفى علي عبد بنوان205636162041105059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة589.0اعدادية السالم للبنيناحيائيفهد سعيد يوسف شبل205637222041013106

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة589.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسن سالم ابراهيم منشد205638282041006030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة589.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيحوراء علي كاظم جفات205639162042146019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة589.0ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيضحى عباس مكطوف عبيد205640222042415022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة589.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيزهراء خضر نعمه غضبان205641162042251010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة589.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيبراء رحيم موسى غدير205642162042165075

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة589.0ثانوية االوحد االهلية للبنيناحيائيحسين وجدي كاظم عبد علي205643162041499003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة588.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيايمن جاسم شريف عزيز205644222041096002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة588.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيحسين هاشم محمد ساري205645162041019018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة588.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عماد مزعل غانم205646162041001134

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة588.0ثانوية نور الحق االهلية للبنيناحيائيحسن عبدالسالم عبدالمجيد سيف الدين205647162041119007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة588.0اعدادية البيان للبناتاحيائيغدير تحسين علي جنيح205648282042078064

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة588.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيعلي ميثم طالب قاسم205649162041049038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة588.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيفاطمه كريم علوان تفاك205650162042290077

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة588.0ثانوية الطف المختلطةاحيائياحمد جمال حسن بردان205651222041274003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة588.0الخارجياتاحيائيبيداء فياض عمير مطشر205652162042401028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة588.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد نوري هاشم حسن205653222041306356

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة588.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحيدر حسون فويح عطيه205654292041007104

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة588.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعوده عبود عوده عبد هللا205655222041017075

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة588.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيحوراء كاظم مردان كاظم205656162042383063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة588.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيزينب حمزه عواد مجلي205657292042050085

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة588.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيحسين مؤيد علي مالح205658162041022013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة588.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيزينب عبد الكريم جابر حسن205659222042202018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة588.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيمحمد سالم امهاوش زغير205660222041274044
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة588.0اعدادية االبرار للبنيناحيائييحيى عبد النبي راشد ياسر205661222041091235

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة588.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيامنه حسنين عبد الرحمن حسين205662162042146006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة588.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسجى عادل ناصر شكرون205663162042165271

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة588.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيمريم حافظ عبد الزهرة دعاج205664162042145071

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة588.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمهيمن جميل جليل قاسم205665162041001153

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة588.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيزهراء علي زياره راضي205666282042059062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة588.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيدعاء عبد جديد بجاي205667222042178046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة588.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيكرار سعد جواد كاظم205668222041010141

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيسجاد فاتح عبد الصاحب عبد اللطيف205669162041075085

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0اعدادية البتول للبناتاحيائيبنين محمد كاظم ساجت205670162042242006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيبنين ضياء كامل منور205671162042452009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0اعدادية الغراف للبنيناحيائيحيدر شنان عبد الحسين رويعي205672222041022017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين علي عبد عطيه205673222041002089

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيضحى صباح علي اسود205674162042225012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيسجى صبحي ابراهيم مهدي205675162042247069

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمنتظر رحيم عبد الستار وهيب205676282041006161

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنيناحيائيموسى ماجد مناتي شرهان205677162041018007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0اعدادية غزة للبناتاحيائيهاجر حيدر رحيم مطشر205678162042208055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزينب رعد ابراهيم يونس205679162042226056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0اعدادية مندلي للبنيناحيائياحمد شاكر محمود احمد205680212041034008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيايالف سالم جاسم شنيور205681162042381034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0اعدادية النصر للبنيناحيائيحسين علي زويد عبد205682222041027028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0اعدادية االريج للبناتاحيائيزهراء عامر جاسم محمد205683162042238016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيايمن وليد جعيول جبار205684222041096003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيمرتضى عربي دهراب حسن205685162041365048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزهراء غسان فرحان جابر205686162042176027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيسجاد ستار جبار حسن205687162041089012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد كاظم عباس عبد205688222041002314

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيمريم حامد شاكر عبد هللا205689162042259054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم جنعان عبود205690162042213035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0ثانوية شيخ سعد للبناتاحيائيكوثر عسل زوري بداح205691262042145018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن حميد خضير شمير205692162041001023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائياسماء صبيح طالب فرحان205693162042240005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيفاطمة جاسب قاسم لعيوس205694162042381155

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيرشا مصطفى جابر حسن205695162042253012
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيفاطمه منشد حران شنف205696222042419044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة587.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتاحيائيرغد وجدان كامل صالح205697222042426008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيجليل جاسم جليل عبد205698162041022006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيمازن احمد كاظم علي205699222041067105

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيفاطمة حيدر عبد القادر هيال205700162042280079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمة رافع عايد عبيد205701162042204086

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعلي جواد كاظم خفي205702162041075112

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيابراء مهند عودة مطشر205703222042410001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء ماجد حسان علي205704162042226046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيوسام هاتف دوالب كنيص205705292041002174

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائياديان ناجي عجيل علوان205706162042204002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيناديه عبدالقادر حمزه عبدالعباس205707162042152181

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيليالي علي كريم داغر205708222042410090

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتاحيائيزينب ناصر جويت حسين205709222042426015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيعلي عقيل جاسم موسى205710162041089023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيحسين شاكر مارد سفيح205711222041311020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيسجاد نايف وحش مسير205712162041067009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيبتول عبد الحسن جفات غافل205713162042153014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيمريم رحيم غالب مزهر205714242042104151

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعلي امين علي محمد205715222041036195

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0اعدادية ام قصر للبنيناحيائيعبد الحسن علي عبد الحسن مريوش205716162041042008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيفاطمه نعيم ضيدان زويد205717222042165090

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيساره حكيم جبر جاسم205718162042184157

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيشاكر مبارك عبد حسين205719242041017034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعلي احمد حسن حافظ205720222041370004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزينب علي ساجت جابر205721222042113085

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيبتول راشد زعيبل خليف205722222042141038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي سالم خضير ظفير205723222041098122

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد قاسم جبار كحامي205724222041017094

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائياالء حيدر رعد سهيل205725162042204006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزهراء رحيم عبد شامي205726162042240052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيأسماء مهند عباس عوده205727222042414003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنيناحيائيمحمد عبد الزهره عبد النبي زغير205728162041340011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيرسل عدنان محمد ابراهيم205729162042450023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيسكينه عبد الباري يعقوب كشمر205730162042207100
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيجنات عبد االمير محمد مهاوش205731222042139057

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيدالل محمود عبد هللا عباس205732162042216013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيرند مشتاق صالح كريم205733282042065035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيعباس قاسم هزل والي205734162041022024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة586.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيبتول عبد الحسين عبد هللا فالح205735162042450013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيخديجة علي عاشور عباس205736162042332026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي حسن علي فالح205737222041077111

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائينرجس نوري عبد الرضا زيارة205738162042202169

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيهبه وفي عبد الرسول فهد205739162042450091

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائييوسف فؤاد كاظم نعيمه205740162041078019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيرقيه عادل محمد علي كاظم205741162042165156

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0اعدادية البصرة للبنيناحيائيمحمد عبد هللا مهدي صالح205742162041007051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيزينب عباس محسن لهو205743222042391037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيحيدر خضير هادي عويد205744232041042058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتاحيائيفاطمة صادق نجم خشان205745162042198026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب محمود لفته سعدون205746162042152109

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيزهراء زكي هاشم هايم205747222042112038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيكوثر ماهر نعمه بندر205748222042111068

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيانس واثق حسين مطلب205749292042054011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائياحمد رسول شهيد محمد205750252041031025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد حسين لفته طعمه205751162042192058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيزهراء عباس حنون شير205752222042138035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيزينب علي حسين علي205753282042052061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0اعدادية االنوار االهلية للبناتاحيائيزهراء خير هللا كريم علي205754242042149049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيفاطمه ستار جبار محمد205755162042183072

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيرقيه فاضل هاشم سلمان205756222042153146

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيمريم كاصد داود عذاب205757162042152166

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيعلي قاسم جبر جاسب205758222041261010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائينور الهدى حيدر عليوي جاسم205759222042185122

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيعلي عبد المجيد عبد المهدي محمد205760162041022028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيرسل عباس فاضل عبد العباس205761162042167015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزهراء فالح جهاد مطيلب205762222042421054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0اعدادية شيخ سعد للبنيناحيائيمحمد جمال سعد فهداوي205763262041017079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيايات عبد خضير جياد205764162042207016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتاحيائيميثه محمود هادي ابراهيم205765162042166019
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية المتنبي العراقية االهلية في لبنان-بيروتاحيائيبنين منقذ عبد الرضا علي205766132042237001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء طارق صبيح محمد205767162042163035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيحوراء احمد جبار عباس205768162042145021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب علي حسين جاسم205769162042202098

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيحيدر لطيف هاشم حسون205770162041300011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمل حميد عبد الحسين علوان205771222041003275

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسكينه عبد الرزاق راضي زعالن205772162042165275

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتاحيائيكوثر سمير جبار مهاوي205773222042426022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية الجبايش للبنيناحيائيجواد كامل عبد الرضا عرنوص205774222041045001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية اهوار الجنوب للبنيناحيائيكريم عبد الكاظم موزان نعيم205775222041073012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيغفران عادل عبد السيد خلف205776162042260047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيانوار قاسم خلف جبار205777162042381023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين رحيم علوان هلول205778252041044109

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمصطفى نبيل هاشم كاظم205779242041028078

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيزينب هيثم عبد المطلب نعمة205780162042243053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزهراء عماد فرحان محمد205781162042218043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0ثانويه نبراس العلم االهلية للبنيناحيائيايمن عالء عبدالواحد جهلول205782162041129002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0اعدادية السالم للبنيناحيائيحسنين راشد عبد كاطع205783222041013032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة585.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء عبد الرحمن محمد حاتم205784162042226042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيسجى مصطفى خير هللا فرج205785162042153053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيكرار عطشان معارج جياد205786222041096044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد صادق فراس علي صبر205787222041003316

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيالزهراء احمد عبد النبي طاهر205788162042202012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيالحسن علي عباس جاسم205789162041001015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيميعاد فنجان نعيمه وحيد205790222042417079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيفاطمه سعيد عطيه حسين205791222042183073

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسين محمد205792222042398008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيسجاد كاظم حسين خشان205793252041046023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيريهام سعد عزيز احمد205794162042192028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحسين جبار عبد حسين205795162041033011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمصطفى ناهض جاسم هالل205796222041040145

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة نجاح شذر بادي205797222042135186

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيهاجر عبد الغفار رفيج بالد205798222042141254

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيجنات وسام ثامر سعدون205799222042113036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيبنين محمد قاسم محمد205800162042265011
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيجواد صادق رحم جاسم205801222041098027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيام البنين فرحان حسن صبيح205802282042069011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيرسل عدنان غيالن عواد205803162042152068

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0اعدادية العشار للبناتاحيائيهدى رغدان ريسان عبد هللا205804162042228130

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب علي كريم نيشان205805162042202100

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينور الهدى حاتم خضير طبيج205806222042207087

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيمي علي فيصل عبد العالي205807162042202162

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية النورين للبناتاحيائيبتول حيدر حسين علي205808242042138014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء عامر نعيم عبد العباس205809222042414108

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيهبه علي محمد ابراهيم205810282042070067

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزينب يعرب عبد الجليل شبيب205811162042187019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزهراء عبيد عسكر مجلي205812222042321239

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيالحمزة ناظم عبد هللا غميس205813162041094003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه سمير عبد هللا علي205814162042207125

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيهاجر زكي غالي راهي205815162042339023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا خلف سلمان205816222042202025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين نافع نعمة حسن205817222041036104

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد باسم عبد الخضر داخل205818222041002274

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيجابر هشام جابر جليل205819162041075036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0اعدادية البصرة للبنيناحيائياكرم ثائر مكي حمادي205820162041007007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزينه سعدي شاكر محمود205821162042146047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيام البنين شهاب احمد جاسم205822162042333006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء فاخر عجيل حسن205823282042063044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين نعيم هالل خالف205824222041036107

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيحسن عينون ناشي كسار205825242041063021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزهراء جهاد شناوة رادود205826162042153033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيفاطمه عايد عبد عبود205827162042380091

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيعال حسين سلمان مطر205828162042332070

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء طعمه حويش داود205829222042204100

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزينب عليوي خلف فارس205830162042240062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحنان مله مرهج طابور205831242042134047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيزينه حسن ستار عبد الرضا205832222042415015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيجعفر باسم داخل نعمه205833222041019022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيجزيل مرعيد مذبوب بدر205834222042414059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة584.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيرفاه كامل حمد عبد هللا205835162042332036
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائياستبرق عبد االمير جبر جياد205836252042059025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائياسيل كامل مزامط ناصر205837222042139009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية جعفر الطيار للبنيناحيائيصفاء عماد خير هللا مطشر205838282041020012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية اهوار الجنوب للبنيناحيائيمحمد تقي حاتم عبد حسن205839222041073013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمصطفى نعيم راضي نديوي205840222041035289

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0اعدادية تونس للبناتاحيائينسرين عوده ليسان بطاح205841222042106076

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيمنار عماد عطا صالح205842222042323306

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيزهراء علي جبار عبد الشهيد205843162042173017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوة االمام جعفر الصادق االهلية للبناتاحيائيروان داود عبود سعدون205844162042151005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيصفا محمد عبد الكريم عبد الرحيم205845162042184178

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيحسين طاهر جبار ذهب205846222041040041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيسجاد رمثان حسين مطير205847222041065039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0اعدادية الرافدين للبنيناحيائيحيدر رعد ناصر سلمان205848272041007039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيزينب مطر جبار نايف205849222042111049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزهراء محسن مبارك عزيز205850162042152083

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب عبد الكاظم محارب فزع205851222042103154

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيحوراء حمود عفريت جالي205852162042204034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيحنين مرتضى كامل واحد205853162042381052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسن فالح حسين رشيد205854222041036066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيشاهيناز قيس عبد االمير عبد الجليل205855272042068129

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينرجس عالء عبد الرحمن محمد205856292042051301

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيقاسم ناظم موزان جابر205857162041497050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0اعدادية االندلس للبناتاحيائياية اسعد عبود عبد السادة205858162042170008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزينب وليد عامر منصور205859162042184149

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء فالح حسين عاتي205860222042175108

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيمنار عدنان حاتم يسر205861162042332096

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيآيات صادق كاظم جوده205862222042113001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتاحيائيزينب حسام الدين رمضان سعدون205863162042276012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم شديد مومن205864222042425018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمه سعد عبد علي جاسم205865282042087017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا ميثم سامي عبدالنبي205866162041131036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعبد الرحمن عبد هللا موفق عطا205867102041020083

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائينور عبد الحميد عبد الحسين عباس205868162042226120

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمرتضى حمدان سوادي والي205869292041003251

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزينب راجي كاظم صكر205870222042139124
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيزهراء علي سلمان فياض205871162042458039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0اعدادية البتول للبناتاحيائيرقيات عبد طالب محمد205872162042242010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائياحمد مصطفى عبد الرحمن محمد205873162041075016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد صادق مرتضى حتيوي بسيس205874242041010123

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائينسرين علي نعيم محمد205875222042438027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيحسين علي لطيف عاصي205876112041025018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيمحمد حسين جميل خشين205877162041044024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد العزيز بادع صبر205878162042332046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء عدنان خضير عودة205879222042323363

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيمحمد اسعد جواد كاظم205880162041028017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيحسين كاظم ياس خضر205881232041251131

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينبأ سعد عبد المهدي محمد205882162042165450

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيتبارك رعد فليح دبيس205883222042391015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيأيات محمد عبد هللا محمد205884162042210014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة583.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيانفال قيصر علي حسين205885162042450011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيفدك فاطمه علي حسن محمد205886252042059691

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمرتضى فيصل غازي دهش205887252041044462

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائينبأ عمار محمد صبحي ادريس205888162042187030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيعائشة حميدي صالح جبر205889162042204077

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيزينب ظافر ابراهيم خليل205890162042259031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعبد الكريم علي كريم محمد205891162041060053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيمهدي كريم نجم عبد هللا205892222041065106

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0اعدادية االصالح للبنيناحيائيعلي قاسم كريم راشد205893222041015026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيخديجة ساري عبد علي راضي205894162042200006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0ثانوية النور للبناتاحيائياالء ناصر مخيلف ناصر205895162042275002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيفاطمة عقيل صالح نوري205896222042190152

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزينب قصي عبد السالم عبد الخضر205897162042204056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيحسين عبد الرضا قاسم عبد205898162041309003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمصطفى علي خنياب صبار205899292041002160

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيفاطمه حسين تالي الزم205900162042213031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيرسل شريف هاشم منخي205901222042178050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0ثانوية الشام للبناتاحيائيرقية سمير علي محيسن205902162042254013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائياسراء ماجد لطيف رسن205903162042176005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينبأ علي ناجي عبد الرضا205904222042323317

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0اعدادية المروج للبناتاحيائينوره فاضل حمادي كريم205905222042137073
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيأيات صادق جبار غانم205906162042260003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيرانيه علي حسين توفيق205907222042323382

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائياحمد والي جياش كاطع205908292041100009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيمحمد جميل زوري شالل205909222041046068

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيعباس علي حسن كاظم205910272041045043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيمحمد جمال حسن بردان205911222041274043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيمريم باسم مال هللا عباس205912162042283044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزهراء محمود حكروص صخي205913222042170040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيكرار سمير يار هللا كاظم205914162041001109

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء ميثم برزان عيسى205915222042323364

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفاطمه اياد كاظم عبد الحسين205916162042218078

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزينه محمد حسن نعيمه205917222042178096

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينه شرهان ملكه مزعل205918222042414144

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0ثانوية طريق النجاح االهلية المسائية للبنيناحيائيحسن حبيب عويد مران205919222041332001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيمروه علي طه صالح205920162042283042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيمشاعل محمد عبد الجبار مجيد205921162042187029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيفرح شعالن خلف فرهود205922222042439062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيمالك مجيد عبد الحميد حيدر205923162042240098

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيلينا صباح طارق علي205924162042162056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي احمد جمعه عكله205925222041002177

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيتبارك سالم كاظم صالح205926222042410018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيكوثر عودة صالح جبر205927162042204090

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيغفران حسن عنايه موسى205928222042110059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائينور ضياء حسين عبد العباس205929162042245041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيحسين فارس لزام عبد205930292041005038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيريم فواز نهار رومي205931162042209033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة582.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيعذراء سعيد رحيم خضير205932162042309026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.8ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيدانيا علي كزار حمادي205933222042112022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0اعدادية المرتضى للبنيناحيائياحمد محمد عبد درعم205934282041002008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية ام ابيها للبناتاحيائيزينب سعد مكطوف جاسم205935152042060009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيحوراء مهدي عبد الرضا نعمه205936222042128031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0اعدادية المروج للبناتاحيائينور الهدى علي عبد الرضا مصخي205937222042137072

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية بين الحرمين للبنيناحيائيحمزه عزيز خماط خنجر205938252041046020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعالء جمال عبادي مديون205939292041007204

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر ناصر حسين205940222042414180
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيخديجه مقداد عوده قاسم205941162042290020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيمروة عدي نعمة ياسين205942162042183081

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيعلي حسين داود طرهيم205943222041051069

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتاحيائيزينب عبد الزهرة جبار علي205944162042274020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيهبه مرزوق عبد االمام مرزوق205945282042068109

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0اعدادية البالغ للبنيناحيائياحمد وسام ناصر حسين205946272041036016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيحسين علي عبد الرضا عريبي205947162041131015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيايه محسن حنون حسن205948222042414041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيتقوى داخل عبد بياد205949222042164018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمؤمل علي عطيه ياسين205950222041053146

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيحسين حمزه عويد بعيوي205951232041185012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحاتم كريم حبش خليف205952222041363014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيماجد حميد منخي مناحي205953222041026039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسين حسن عبد الحسين حسان205954222041007025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائينور عبد هللا كاظم عبود205955162042155020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيحوراء احمد خلف علي205956162042383058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد صادق عمار سالم شبوط205957222041002303

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعماد عبد سلمان زامل205958222041053134

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء علي عوده زهراو205959272042079052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزمن عبد الحكيم عبد الكريم سلطان205960162042167017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء فراس طعمه تايه205961222042204106

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيزهور صباح باهش رماثي205962162042176032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيكاظم محمد وسخ عبهول205963222041091152

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزينب محمد مطلك شخير205964242042120153

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيهاجر خالد طبيج لفتة205965282042069080

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيسارة رزاق جبار صالح205966162042196027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيحوراء حميد علي عبد الحسين205967222042142020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيصادق حسن خلف فارس205968162041353021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء فؤاد دواي جدوع205969162042184117

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيمريم هيثم حميد عبد الرضا205970162042332092

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي زكي ياسين صالح205971222041002208

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيمالك زكي سامي جابر205972162042183088

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائياالء بريسم جندي نزال205973162042175003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية العلياء للبناتاحيائياالء كاظم يونس محمد205974162042227002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيياسين قاسم كريم ياسين205975292041100121
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعلي فرج عوده حسن205976282041001073

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمهدي صالح موسى حسين205977222041356235

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيصفا صباح محمد عبد الرحمن205978162042381137

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائيمحمد رعد شري عبد اللطيف205979162041358036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيطيبة نصير جبار عبيد205980282042061029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيضحى صباح حسن اشخير205981162042170052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء عباس محسن راضي205982222042156132

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيمحمد سهيل عبد الرضا نصار205983222041039114

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيمريم أمجد شرهان موسى205984162042189022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية بدر الرميض المختلطةاحيائينور ورد محمد مونس205985222042250008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0اعدادية أور للبناتاحيائيهبه علي حبيب صبيح205986222042154141

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد جلود205987222042175093

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيحسين اركان اميع علي205988272041046022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيفاطمة احمد مشمول جعفر205989162042381152

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيسارة حسن معودس لذيذ205990222042412046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيرسل وليد رزاق مسير205991222042417030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي ثامر نعيم حسين205992222041029196

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة581.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيفرقان حسين سوادي صالح205993162042150031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائيمجتبى كاظم ابراهيم فاخر205994162041491013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيكرار عطشان خضير محمد205995222041035209

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزهراء قاسم جابر عبيد205996222042321247

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيكرار فرحان مطر عبيد205997262041010135

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيمحمد علي خيون شيحان205998222041039148

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيكوثر كاظم ريسان مشاي205999162042243075

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب حاكم عبد الحسن محمد206000222042414131

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيمناجاة عقيل طالب صالح206001222042421107

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيكميل جيجان عبد زيد راضي206002242041203248

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيساره فالح كريم حميد206003222042141166

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيمهدي منصور ياسر صالح206004162041069037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسين ناصر جمر206005162042162046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيايات جعفر هاشم شناوه206006162042296005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب غازي فليح ادريز206007222042164053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيزينب عدنان عبد محمد عباس206008162042175025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائينور الهدى كاظم نعمه جبر206009222042175261

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيزهراء جالل كاظم كاطع206010162042450028
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0اعدادية العشار للبناتاحيائيزهور احمد كاظم ثجيل206011162042228056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيحسن كاظم لواح ابراهيم206012232041173032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية الطف المختلطةاحيائياحمد عدنان اطريم فرج206013222041274005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيمنار عبد الكاظم فاضل عزيز206014162042332095

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيابابيل ثائر كاظم حامد206015222042185001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيحوراء انس مزعل نايف206016162042183029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيسجى خالد ريكان عكيلة206017222042139153

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيابرار مجيد كاطع عبيد206018222042103003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0اعدادية االمامين العسكرين للبنيناحيائيسلمان داود سلمان سلطان206019222041254013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمة جواد كاظم عالوي206020162042243065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية االيالف للبناتاحيائيهيا عامر حبيب خيزران206021102042104018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره حسين عبد الكاظم سلمان206022162042165254

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيحسين لطيف عبد نايف206023292041100031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء فالح حسن حنون206024222042164044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائيتبارك عبد الكريم كزار نتيش206025222042104006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيابراهيم علي جاسم صالح206026162041001002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائينور اسعد عودة حمد206027222042139228

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيموسى مطشر ياسر مطرود206028222041053194

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0اعدادية التميز للبنيناحيائيالمختار احمد شريف مانع206029222041356019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيحيدر علي حسين ابو هوله206030242041042006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي ناظم جاسم جبر206031222041072111

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيطفوف عبد الباري محمد شناوه206032162042165316

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيحيدر فائق عبد الرزاق عباس206033162041090022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيرفيف يحيى احمد كاظم206034232042127033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيمنار عباس سعيد عويز206035222042101085

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيزهراء وليد خالد محمد206036162042179011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائياطياف جاسب رمح نجم206037162042161004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيعفاف حسن حاجم فعيل206038162042207111

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيايات ماهر دواس عبد هللا206039162042170007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزهراء مرتضى جبار عليخ206040222042421056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيحسين محمد كريم طاهر206041222041019058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعلي ناصر حسين شناوة206042222041036239

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى علي عبد داخل206043222041002350

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيفاطمة جعفر مجبل جاسم206044162042153063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه مالذ غني هاشم206045222042141204
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتاحيائيرسل عزيز احمد حسان206046222042386006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيمنتظر حازم عبد الرزاق هاشم206047222041100065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيعبد هللا ناجي كحيط جاسم206048162041076021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينوال عبد السادة جابر سالمة206049222042143336

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيساره علي حسن جوده206050162042165262

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيحسين عاجل عوض كاظم206051222041100024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيحسين جابر عبد جبير206052222041031016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة580.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيبنين حيدر عباس ياسين206053162042207027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.9ثانوية المتميزيناحيائيامير عبد الرزاق كاظم معن206054282041026008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيسرى جبار حمد سمير206055222042185076

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائياحمد كاظم عليوي جبر206056222041058007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي كاظم حسون206057242042081037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيزينب عبد الكريم قاسم حمودي206058162042209039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيعهود وليد عبد القادر محمد206059162042381147

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيمرتضى رحيم محمد يويرج206060222041302090

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيسجى اكرم فرج داخل206061282042055079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيغدير كريم سعدون ثجيل206062162042297032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتاحيائيرباب فرحان ذياب سرحان206063162042198010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0الخارجياتاحيائياديان عالء عبد الرضا عبد هللا206064162042401004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيزينب حسن عليوي نخيل206065222042111040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمؤمل عصام علي مزعل206066222041058105

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائينور الهدى علي محسن لعيبي206067282042062109

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيالمؤتمل با مؤيد عبد الخالق عبد الجبار206068222041036030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الحسن راضي ضميد206069222041308034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائينرجس ميثم حسين نجم206070162042226111

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيزينب عبد هللا سالم مويل206071162042283026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم كريم سباهي206072222042414188

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيفاطمه ضياء محسن منديل206073162042230053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرسل شاكر محمود حداد206074162042280030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية الحشد المبارك االهلية للبناتاحيائيغفران جواد كاظم كدر206075222042428009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية منارة شبك للبنيناحيائيعلي عيدان علي اسماعيل206076172041068049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية سامراء للبنيناحيائيسجاد سعد علي مطلك206077222041092019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية النضال للبناتاحيائيغدير محسن كاظم خليفه206078282042050055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينورالهدى رمضان عون ثجيل206079162042150037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيزهراء جاسم راشد موسى206080162042172013
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيمريم هاشم محمد جياد206081162042383216

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية الحكيم المسائية للبنيناحيائيحسن هادي مخيف شاني206082252041151036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينبأ عوده عبد االمير عوده206083222042414205

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيفاطمه وليد حميد جاسم206084162042227053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0اعدادية اسماء للبناتاحيائياالء منصور سلمان مطير206085242042104014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية الشهباء المختلطةاحيائيمحمد سعد ابراهيم عبد هللا206086232041229014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائيحسان عبد الصمد محمود حسين206087102041017025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيام البنين ناظم علي عبادي206088162042260011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائينور صالح علي حسين206089222042417084

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب باقر جبير عوفي206090222042164048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0اعدادية االنوار االهلية للبنيناحيائياحمد حميد كريم لفته206091242041074006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيشهد خالد عبد نور دخيل206092242042096115

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0اعدادية الغدير للبناتاحيائيزينب حسين كريم هدهود206093262042086094

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيلمياء حسن جمعه عبد الرضا206094162042207142

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيعلي حكيم جاسم عبد العزيز206095162041355085

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيهدى علي عباس ساجت206096162042475042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزينب إبراهيم عبد الحسن ليلو206097222042143183

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسارة ماجد عبد النبي حسين206098162042243055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائينوره خليل راضي عفريت206099222042183092

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيرقيه حسين حنون عبد الساده206100282042073017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتاحيائينور الهدى علي عباس غضبان206101222042426025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيسجاد خالد محي عبيد206102232041042079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء صباح عبد الرضا كطافه206103222042190085

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائينور علي غني محمد206104222042411060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة579.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائينور الهدى علوان عبد الواحد شنان206105162042165465

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيحوراء احمد حيدر جاسم206106222042135053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية القاهرة المختلطةاحيائيمظهر مثنى حاتم علي206107232041178036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية الحلة المسائية للبنيناحيائيباقر احمد شكير عليوي206108232041251062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيفاطمة عبد الحسين ايوب ماجد206109162042459029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيسجاد عبد علي شالل رحيمه206110222041021062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية القلم المسائية للبنيناحيائيمصطفى كاصد علوان طه206111292041151140

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيمريم خريبط عجيل عليخ206112162042213041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيفاطمه شهيد ناصر خلف206113222042414183

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد كاظم محمد يحيى206114252041031666

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائينرجس غسان محسن يعكوب206115222042135223
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيشهد فاضل حطحوط محمد206116232042271471

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيضحى ميسر حسن نجف206117162042383170

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيسماء احمد جاسم محمد206118252042062825

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناحيائيخضير عامر خضير عايض206119192041069007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيابراهيم سامي مشتت خليف206120222041093001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيزينب ابراهيم عون فرحان206121162042380055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيفاطمة خالد طالب جبار206122222042142061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيهيثم ستار شنين عبود206123222041046087

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية المسار المختلطةاحيائيمحمود مدير حسن نايف206124222041255051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيسرور حسين معطي عبد الحسين206125252042084457

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد محسن غياض206126222042412068

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء علي حسن اعوج206127222042135100

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعباس هادي جبار كاطع206128162041060049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعلي عبد العظيم ضهد خضير206129222041036223

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينبا عبد العزيز خريوت حمزه206130222042204201

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيفاطمة عباس عبد الهادي عيفان206131262042074095

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيدعاء غانم عبد الواحد مظلوم206132222042143106

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائينور الهدى عقيل فاضل موسى206133162042202176

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية الصادق االمين للبنيناحيائيحسين عبد القادر عزيز احمد206134172041178034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنيناحيائياحمد امين قمر حسن206135162041088002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائينبا خلف فرهود جبر206136222042203057

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائياحمد داخل عطيه حسان206137162041030004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيبنين طالب ظاهر امير206138222042311015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيقاسم داخل محمد مصارع206139222041040106

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيحسام سعيد خليف مشيري206140222041307224

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيهدى اكرم لطيف محمد206141162042150041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية العباسية للبناتاحيائيرياحين كاظم هثل عبد هللا206142162042233009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيفاطمه عبد خلف رهيف206143252042084568

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية الرياحي للبنيناحيائيخضير عباس فاضل منصور206144272041013042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيحوراء حليم عباس محمد206145242042119053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيشهد نزار شاكر زباله206146242042134136

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية الحسنين (ع) للبنيناحيائيكرار حسن راضي خلف206147282041043020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيحيدر سامي غثيث حرجان206148222041031030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيزهراء سالم جميل جعاز206149162042171015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيهبة زكي كاظم جوالن206150162042176059
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيمرتضى عبد اليمة جاسم حسون206151242041169043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيدعاء داخل علي عبد206152222042436016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيفاطمة سعد عبد شيال206153222042207066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد اياد خالد عبد علي206154252041031561

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائياسراء محمود قاسم داود206155162042184015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمكارم طالب عباس جارود206156222042103234

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيزين العابدين نعيم حسين ازغير206157282041042015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمة عقيل مهدي صالح206158162042184196

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيتبارك داود سلمان عودة206159222042105012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيشمس رياض نعمه جبار206160252042084470

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعلي دايم داخل ياسر206161222041036208

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس توله شاهين206162222042396026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائييوسف فرحان مطرود صافي206163222041053199

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي عامر حسين غالي206164252041044297

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيموسى خلف طالب احمد206165162041089043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيضحى حسن كريم مخور206166232042089092

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيعلي جمال ناصر عزيز206167162041089020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيرسل بدر لطيف مجبل206168162042297017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور الهدى ناظم جاسم جبر206169222042153419

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأيات بالسم هاشم محمد206170222042153036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية نوح للبنيناحيائياحمد ستار محمد حسين206171212041053006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائيعلي عبدالحسين سالم منصور206172162041038027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيعهد احمد صالح عبيس206173232042153126

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة578.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيفاطمه امير شريف رضا206174222042436037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.8اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنيناحيائيمحمد خالد محمد جوده206175162041105051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.6ثانوية رقية للمتميزاتاحيائيزهراء حسين عاصي ناصر206176292042076012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيبنين فالح حسن احمد206177222042135035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيتبارك حازم صاحب كاظم206178142042136012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية اهوار الجنوب للبنيناحيائيمحمد حامد صحيف مفتن206179222041073014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسن رحم ساجت والي206180222041098032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيمريم رعد درويش مراد206181282042069062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيمختار سعيد رشيد فهد206182222041359036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية الماء المعين االهلية للبناتاحيائينرجس مفيد طالب هادي206183162042465007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية عدن للبناتاحيائيوسن محمد جاسم كريم206184232042076087

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيافراح حيدر ثجيل ناصر206185222042178003
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية البيان للبنيناحيائيحسين عامر عبد زيد رشيد206186232041014036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائياسيل علي زغير سهر206187292042160024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد مجيد سعدون شمخي206188162041139041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء راضي ياس خضر206189222042139093

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيتبارك عزيز سعود عبد العزيز206190222042323397

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائياكرم ناصر حسين عودة206191222041098016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية حواء االهلية للبناتاحيائيمنى سالم داود عبيس206192232042153164

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعمار عبد االمير متعب كالص206193162041001101

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيطيبة احمد زوير عبد206194222042161092

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيمجبل عامر جمين عكيلي206195222041065075

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية الميثاق للبنيناحيائيعثمان محمد حميد صالح206196192041006039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائياماني قاسم عبد الرزاق جاسم206197162042176007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيمحمد ناجي محمد فضيل206198232041067110

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيهاجر عادل علوان شريف206199222042143367

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيهدى كريم حامد خليل206200252042086166

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيكوثر اعالن غني جواد206201232042115151

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيهاجر ناصر حسين جبر206202222042417091

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيميامي قاسم عليوي سلطان206203282042059135

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيمصطفى عباس بزون نجم206204292041002157

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيحيدر سالم جابر حسين206205232041185019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية السما للبناتاحيائيايات ناظم عبد الحسين سلطان206206272042083007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيامنه محمود سامي دايخ206207222042424011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسارة ابراهيم ابشير فليح206208162042204062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه نديم عطيه صالح206209252042100259

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيايناس عماد خلف خدام206210162042332011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد رعد يوسف سلطان206211222041002294

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأوراس كريم عبد باهض206212222042153035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية النورين االهلية المختلطةاحيائيغدير علي عبد الهادي جاسم206213242042169057

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيختام خالد عبد العالي شبيب206214222042111023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم رافد موفق محمد كامل206215162042165407

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعمر صباح عبيد حسين206216102041022071

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية المثنى للبنيناحيائييوسف باسم محمد حسين206217262041005149

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيايثار ماجد عبدالرسول عبدالمهدي206218182042275009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب عبد الكاظم عيال مرهج206219242042134103

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية المثنى للبنيناحيائييوسف احمد ابراهيم نعيمه206220262041005148
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيحوراء شريف صاحي عبد الرضا206221222042139060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزهراء امين كريم كاظم206222232042093070

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيحسين باسم حميد جوحي206223282041008034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية المنار للبنيناحيائيمحمد علي سعيد حسين صبخه206224222041095047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيسارة علي طبيش برتو206225222042321254

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفاطمة انور شعالن علك206226162042383180

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة هاشم رزاق خلف206227222042135187

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيمهدي محمد سعيد نمر206228162041016027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيأم البنين إحسان عبد الزهرة جابر206229282042059006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنيناحيائيأمير حسن حمود عكار206230262041010005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيامير حسين فليح معيبد206231252041001019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد جاسم حميدي206232222042414095

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيبنين ستار عنون خاجي206233272042052029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتاحيائيسجى عباس جويد عليوي206234162042222013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0الخارجياتاحيائيحوراء ثامر حمود نعمه206235242042401021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزهراء ميثم احمد شهاب206236162042247056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيعلي حسين حسن راضي206237252041045108

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيأحمد ثائر مجيد خليفة206238162041084002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائينور الهدى علي عبود سلطان206239162042251027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتاحيائيفاطمة موحي عوده جابر206240162042294028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيطيف علي حبيب عباس206241222042101068

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايات كاظم مطشر كريم206242222042165007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب حسين عباس عبد206243232042121058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيسيف يونس جابر منور206244162041033018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيفاطمه حيدر صادق جعفر206245252042100161

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيكلثوم عبد السادة عبد علي مجالد206246162042184228

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد عويد لفته206247162042184121

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمصطفى جبار محيسن عليوي206248162041039035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيبنين سعدون عوده نتوش206249162042152031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيعبد هللا حيدر عايز عبد هللا206250222041021086

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0الخارجياتاحيائينهى ستار عوده غانم206251252042401157

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية التميز للبنيناحيائيعلي خليل شريف عطب206252222041356132

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية جعفر الطيار للبنيناحيائيموسى عماد خير هللا مطشر206253282041020025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم شاكر وثيج عجيل206254222042207079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيحسين محمد اشناع ساهي206255222041042012
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيزينب عبد الزهره هاشم جالب206256242042123104

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيزهراء توفيق عبد علي حسون206257162042240048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيفاطمه جميل نعيم سلطان206258242042152012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية االوائل االهلية للبناتاحيائيشهد غانم ياسين كشيش206259242042191038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيعلي عماد كاظم طاهر206260222041091137

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية المهندسة زها حديد للبناتاحيائيمنن جاسم محمد علي206261152042053069

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمحمد علي موسى خلف206262222041078048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيطه محمد عبد هللا حسن206263242041001132

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية القدس للبناتاحيائيزينب حيدر جواد كاظم206264262042104094

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية العشار للبناتاحيائيايات عبد القادر محمد عبد هللا206265162042228015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمة كريم لهمود طاهر206266222042141186

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيياسر مرتضى عبد فاضل206267162041015019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة577.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيمنتظر احمد نوري راضي206268272041011123

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة576.6ثانوية الهادي للمتميزيناحيائيياسر فارس عباس حسن206269242041048046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة576.1ثانوية التحرير للمتميزيناحيائيعلي ابراهيم رسول حسين206270292041020018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض590.0ثانوية البهاء االهلية للبنيناحيائيمحمد ثابت ضجر عبد العزيز206271162041494006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض590.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيالكاظم عبد الحسين عبد الكاظم علك206272162041075028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض590.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيراينة امين سلطان دايخ206273162042338013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض582.0ثانوية المآثر للبناتاحيائيزينب تحسين علي سالم206274162042455028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض581.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتاحيائيسجى حميد مكشف فياض206275162042333022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض576.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيبنين محمود شاكر فرحان206276162042247020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض575.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيحامد جمال حامد صالح206277162041126002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض573.0اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائياحمد عماد كاظم هليل206278162041365006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض573.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيقاسم كاظم محسن محمد206279162041300021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض573.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائياسماء طعمه علي مدهوش206280162042183004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض573.0اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيفاطمه عبد الرسول كريم طاهر206281162042245031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض572.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيعالء مصعب خالد حنظل206282162041121007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض572.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيهبه زهير ضمد سويد206283162042280114

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض571.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه ميثم علوان قاسم206284162042165372

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض571.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزيتون فيصل غازي جاسم206285162042381095

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض571.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسجى حسن كاظم جبار206286162042204067

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض570.0ثانوية عشتار االهلية للبنيناحيائيقاسم عبد علي حسين عبد علي206287162041066007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض569.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيحسين سعدون الزم مشتت206288162041047012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض569.0ثانوية ابن خلدون األهلية للبنيناحيائيحسين عالء داخل ابراهيم206289162041093001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض569.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيمحمد شهيد حمدان شنيت206290162041089035
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض569.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنيناحيائيمنتظر موسى مطر كريم206291162041359016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض568.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيمريم مثنى علي حبيب206292162042165422

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض568.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيعبد الرحمن احمد محمد يحيى206293162041034030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض566.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيحسين سليم هاشم حسن206294232041019042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض565.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيعبير سعود مطني جياد206295162042204079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض565.0اعدادية البيان للبناتاحيائيانوار فاروق عزيز فارس206296162042223005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض565.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنيناحيائيمصطفى عادل خزعل جبين206297162041110014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض565.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمؤمل عبد هللا حميد سلطان206298222041356172

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية الخضر النموذجية للبنيناحيائيمحمد صالح عبيد هليل206299292041005130

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض563.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيشمس محمد سعيد كاظم جابر206300162042381132

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض561.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيهدى عودة نايف دهام206301162042202189

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض560.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيبتول قاسم حنون عبيد206302162042234016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائينور الزهراء احمد جابر خنجر206303282042190187

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيفاطمة قاسم كريم حمادي206304162042257040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيزينب مهنا زعيبط علي206305162042213020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائينبأ عبد هللا كاظم جمعة206306162042202167

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيايات شهاب احمد محمد206307162042207015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيزينب كريم قاسم نعمه206308162042200017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيحوراء علي جاسم محمد206309162042458024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض556.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيزهراء حردان صباح رحمه206310162042265020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض556.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيبنين جاسم حسن رهيف206311162042290012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيتقى عبد االمير حسين علي206312222042128028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيايات طالب جبار موسى206313222042321020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيساره نوري عزيز واوي206314222042016015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائينور محمد وحيد ناصر206315282042068104

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية المبادئ للبناتاحيائيفاطمه موسى عبد الشهيد موسى206316162042177013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي عبد الحسين مشعل206317162042207133

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض554.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيماريا حميد هاشم جاسم206318162042175052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية البناء االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد االمير مكي عبد الرسول206319162042471008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيرانيه علي ناظم ابراهيم206320162042290023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيرغد موفق صالح مهدي206321162042383079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائيزينب واثق ناجي عبد الحسين206322222042104017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض552.0ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائياالء ضياء كاظم رحيم206323162042451003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزينب علي فاخر عبد الحسين206324162042165237

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمة صادق مناتي هندي206325162042243068
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيهبه رحيم معارج حمد206326222042175274

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيفاطمة جابر عبرم نادر206327162042240080

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيفاطمه عادل عبد االمير عوده206328222042112078

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيرحاب سعيد خالد جازع206329162042332033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيفاطمة ياسر عبد الحسن ضمد206330162042240088

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب خيري جوعان نظيف206331162042383118

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيبنين محمد اسماعيل كاظم206332222042113030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيمريم اسعد عبد الرحمن حسن206333162042450070

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية االندلس االهلية للبناتاحيائيزينب نفيع موسى عمران206334162042187018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرحمة نوري سعدون مجلي206335162042280028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية رفح للبناتاحيائيفاطمه ناظم فايز يوسف206336162042219055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيرقية عبد الرضا عباس علي206337162042280034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيكوثر غسان هاشم محمد206338162042332088

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيشروق عالء عبد الحسن رمضان206339162042380074

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيبنين ضياء راضي محمد206340162042296010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيزينب باسم سالم حمود206341162042196021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيذكرى حميد عباس برمي206342222042420006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائياالء جاسم شريدة جاسم206343162042167004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية الكرار للبناتاحيائيزينب حامد قاسم سلمان206344162042277010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيايمان حسين علي صالح206345162042290007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتاحيائياخالص جميل داود عطيه206346162042201002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزهراء هادي محسن مفتن206347162042332050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/البصرة/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيهاجر طارق زاير مزعل206348162042202181

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية591.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائيطيبه عباس فالح فرهود206349282042077026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية591.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيحسنين علي دعير فهد206350282041151067

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية591.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيسبا غضبان عبيد خريص206351282042063069

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية591.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء باسم عبد بديوي206352282042062035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية591.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائينور صالح طابور عويد206353282042077037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية590.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيديانا عدنان فرحان عيدي206354282042055033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية590.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيريام رياض جاسم محمد206355282042074014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية589.5اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائياحمد سعد كوكز حسب206356282041151019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية589.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيصفا جاسم محمد لوتي206357282042081035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية589.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيطيبة محمد عبد هللا جعفر206358282042061028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية589.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزينب عباس عداي كاظم206359282042055073

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية589.0ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيزينب فاضل قاسم محمد206360282042098028
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية589.0ثانوية النضال للبناتاحيائينرجس سالم عبيد شريجي206361282042050079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية588.0ثانوية السالم للبنيناحيائيزين العابدين عبد رسن شالكه206362282041005005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية588.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيزمن حسن ضاحي جاسم206363282042081016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية588.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء محمد جمعة محسن206364282042055065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية587.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيسجى حميد جاسم حسين206365282042071016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية587.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيهبه عباس شغاتي سيد206366282042059159

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية586.0ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيفاطمه نعيم هاشم كاظم206367282042098036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية586.0ثانوية المتميزيناحيائيعلي محسن جبار فهد206368282041026027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية586.0ثانوية كميت للبناتاحيائيزينب عزيز شراتي سلطان206369282042067018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية585.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب علي امهاوي عبد علي206370282042096007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية585.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسين علي عبد الحميد عبد المجيد206371282041001038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية585.0ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيزهراء كريم راضي فلحي206372282042098024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية584.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمه ميثم علي محمد206373282042063107

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية584.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيعلي خالد سعدون زامل206374282041012037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية584.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء عدنان جبار محيسن206375282042055059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية584.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيجاسم محمد حسن عكبايه206376282041008018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية584.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائيهبه سمير بدر اسماعيل206377282042077039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية583.0اعدادية العمارة للبناتاحيائينرجس فاضل عبد هاشم206378282042059142

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية583.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء حميد جاسم محمد206379282042055049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية583.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيهناء علي عبعوب زبين206380282042061046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية583.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيزينب ماجد جمعة لجوكي206381282042071015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية583.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب نعيم غازي لعيبي206382282042062064

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية582.1ثانوية المتميزاتاحيائييقين قاسم غالي مشحوت206383282042079054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية582.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيزهراء كريم سعيد عبيد206384282042052050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية582.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيزهراء كريم قاسم حسن206385282042069041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية582.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب حسن كريم معن206386282042054014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية582.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيتبارك حيدر حسين انبيت206387282042190038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية582.0ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيزهراء نعيم هاشم كاظم206388282042098027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية581.0اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي حسام فالح حسن206389282041002030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية581.0ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيسجى نعيم هاشم كاظم206390282042098030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية581.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيزهراء داود سلمان ساجت206391282042063040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية581.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيايات رحمن محمد مشتت206392282042051013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية580.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيهاجر فالح محمد جبر206393282042059156

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية580.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيحسن بالسم محمد جبر206394282041001024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية580.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيزينب خضير عبد العباس كاظم206395282042051047
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية580.0ثانوية المشرح للبناتاحيائيزهراء عبد الرحمن خلف حسين206396282042072010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية580.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيام البنين صالح محمد موشلي206397282042070002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية579.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيتبارك داخل جعفر شرامه206398282042074007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية579.0ثانوية المشرح للبناتاحيائيمروة كاظم صبيح صحن206399282042072021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية579.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيفاطمه صادق موسى محيسن206400282042059120

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية579.0ثانوية دجلة للبنيناحيائيمحمد مؤيد علو حسن206401282041012057

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية579.0ثانوية النضال للبناتاحيائيفاطمة طالب داود زبين206402282042050065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية578.0اعدادية حلب للبناتاحيائيبشائر فاهم عنون حنش206403242042107021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية577.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائينرجس نعمه كاظم راضي206404282042077035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية577.0ثانوية االصالة للبناتاحيائينبا فرحان شالل جواد206405282042051094

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية577.0ثانوية النضال للبناتاحيائيمريم محمد صدام جبر206406282042050073

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية577.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسين مهدي كريدي داود206407262041001063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية576.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيانعام ماهر علي حسوني206408162042165041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية576.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيلبانا هادي حسن عواد206409162042184295

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية576.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيسناء عدنان عبد حمد206410162042309025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية576.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد ولهان جعفر ماهود206411162041033038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية576.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيميسرة حسين عودة سلمان206412162042202163

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية575.0ثانوية دجلة للبنيناحيائياحمد شاكر العيبي نعيمه206413282041012008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية575.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه ميثم رحيم عبيد206414162042207137

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية575.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء عوده كشيش وهيب206415162042212014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية575.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيهاجر عدنان خلف صخي206416222042170087

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية575.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائييوسف قاسم كريم خماط206417282041151326

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية575.0ثانوية الشعائر االهلية للبنيناحيائيكريم ضايف وحش مسير206418162041346016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية575.0ثانوية النضال للبناتاحيائينور الهدى احمد داود زبين206419282042050083

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيفاطمة خزعل فنيطل محمد206420282042061034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيشمس محمد قاسم هواش206421162042165283

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيفاطمة حميد هتير جلدي206422162042202134

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمصطفى احمد منخي حسن206423282041006149

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيمحمد طالل علي كريم206424162041028019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0ثانوية البرهان االهلية للبناتاحيائيزهراء مهدي عبد الحميد مزعل206425162042278014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيباقر عبد الحسين حسن عبيد206426282041021005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء جمعه جبار شحيت206427282042190073

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0ثانوية النضال للبناتاحيائيزينب جواد قاسم جاسم206428282042050040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيجعفر احمد عبد الرضا شري206429222041035035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية574.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيهدى حسن عبد العالي حسين206430162042332112
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0ثانوية النصر المختلطةاحيائيمهدي حسين كعيبر ليلو206431282041104008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيلبانه حسن جاسم عبد206432222042103229

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيشهد محسن صكر مطلق206433162042260043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيمريم حسن عباس فرحان206434282042098037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0ثانوية النبأ للبناتاحيائيرسل مرتضى حبيب يونس206435162042215007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء خالد جميل اسماعيل206436282042062039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0ثانوية النبأ للبناتاحيائيفاطمة محمد صباح مطشر206437162042215019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيسجاد عمار مزبان مزعل206438282041001054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية573.0ثانوية الشيماء للبناتاحيائيبراء عباس كاظم شلش206439282042075002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيحسين محمد جاسم سدخان206440162041078007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمسلم عدنان عطيه حلو206441222041053175

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد عبد المحسن سوادي خليفه206442282041009054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائيزهراء عباس جباره شبوط206443162042194022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية الطيبات للبناتاحيائيغفران حيدر حمادي مشكور206444282042097026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية التحرير للبناتاحيائينور عماد يوسف طارش206445282042057026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمحمد رياض جابر عبد206446252041044404

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائياالء سالم جاسم مظلوم206447282042073001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيرقية حردان جاسب مسلم206448162042338014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيحوراء وسام صبيح سالم206449162042450020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية572.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيرسول سعدي اسود علوان206450192041009103

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائينور منير داود خميس206451162042145098

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيزينب مالك عبد الرسول بدن206452162042452019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائينور سجاد حميد جعفر206453162042457048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية الماجدات للبناتاحيائيهدى غالي نعمه رسن206454162042211037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيعباس سيف ضيدان جابر206455282041013019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية النضال للبناتاحيائيإسراء جبر كاظم زبون206456282042050003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية عفك للبنيناحيائيحسين حسون جودة شهد206457242041011020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيمحمد عبد اللطيف عبد الحسين كاطع206458222041046072

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعلي قاسم حسن فليح206459222041084015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيسجى كاصد جاسم علي206460162042162037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائينور طاهر محمد جاسم206461162042202179

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيعلي حيدر داود سلمان206462252041031407

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيعباس عناد مزهر موسى206463162041034029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية الحمزة المسائية للبنيناحيائيظاهر حسن خردال عبيد206464242041200054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزهراء ساطع اسماعيل ياسين206465162042202068
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائياسيا علي جوده جميغ206466282042190010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيزهراء عادل عبد العباس عبد الكريم206467222042125049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية بطلة كربالءاحيائيساره ستار جبار عاشور206468282042052063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيعلي قاسم محمد زوير206469162041069027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائياثار جبار سلمان حميدي206470282042068006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية النضال للبناتاحيائينور الهدى جواد كاظم فضيل206471282042050084

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم راشد واوي206472162042163037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيعباس رحيم عبد النبي موسى206473162041075091

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية571.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب عبدهللا كاصد مسير206474162042152101

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيرانيه بهاء عبد الرزاق عبد الرسول206475252042062371

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية النضال للبناتاحيائيميادة شاكر صابر عبد206476282042050076

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية غماس للبنيناحيائيحسن عامر خوام لذيذ206477242041016019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيفاطمة محسن عبد الواحد محسن206478162042240085

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيزهراء سامي جميل حمود206479162042301028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيجنان سالم عبد العباس جعمول206480282042190045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائيافنان داود سلمان محمد206481282042077002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائينبأ اياد عبد االله احمد206482162042332098

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيمسلم احمد موسى خلف206483222041372027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيعلي مشتاق جيجان عذافه206484162041363040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيايات علي عبد الواحد ضيف هللا206485222042125009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيانعام فاضل عبد العظيم خضير206486162042153009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمرتضى حميد عباس شنين206487222041036321

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيامل ناصر دامج مطلب206488142042076011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية570.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيغفران حلو جخيم حمد206489162042161025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيدعاء فالح مهدي حمود206490162042202053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي احمد وادي شهيب206491282041006086

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينه قاسم جبر خلف206492222042414146

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيسجى طالب عبد مزيد206493282042062074

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيزينب مرتضى جواد كاظم206494162042381111

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية المؤمنات للبناتاحيائيفاطمة هاللي عبيد نصير206495282042098034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيكاظم عباس رمضان ضهد206496162041033031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيزينب اياد عبد الكاظم فاخر206497222042202016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائينور محمد مالك حسن206498232042109170

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيزين العابدين خضير منشد عبد206499222041002118

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي هادي علي بديوي206500222041077146
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائينور الهدى عبد الرزاق رحيم عيادة206501162042383233

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه جابر حسين مطرود206502222042141190

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية اسمرة المختلطةاحيائييوسف ثامر طالب فصوع206503232041202029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيياسين طه حسين زعيل206504262041012167

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيعلي عبد الكاظم لطيف حيدر206505162041354049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنيناحيائيحسن سوادي زغير حسن206506242041021007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائياباذر حسين تالي حريب206507222041058001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية الدواية المسائية للبنيناحيائيسجاد حسن مكطوف جاسم206508222041313018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيميساء علي حسين علي206509162042174042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية569.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيتبارك مهند عبد الحسن احمد206510162042167014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيمريم منير فالح عالوي206511222042204194

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيعباس شمخي جبر معوبد206512222041053094

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية التراث العربي للبناتاحيائيامال رائد حميد عبد الزهرة206513162042179004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية اهوار الجنوب للبنيناحيائيحسين مشرق منخي جابر206514222041073005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيايناس اسعد مهودر عزيز206515162042457005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحاتم قاسم كريم نجم206516262041027020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء عبد السالم حميد حاتم206517282042062041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيرنا تحسين علي عبد206518282042055045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيهبه علي عبد هللا خلف206519222042143369

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي رحيم سالم كريم206520222041010110

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية عفك للبنيناحيائيجعفر فالح ابو الشون فليح206521242041011017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية القرنة للبنيناحيائياحمد علي ثابت قاسم عزيز206522162041027003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيحيدر حامد فاخر ناموس206523282041021012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيبنين رعد منصور حسين206524282042190036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية النضال للبناتاحيائينور الهدى علي خضير مطر206525282042050085

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0اعدادية الشعب المسائية للبنيناحيائياحمد كمال يونس عبد الرحمن206526172041350038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية الجبايش للبنيناحيائيمحمد عنيسي فرعون مياح206527222041045031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية568.0ثانوية قلعة صالح للبنيناحيائيحسين خضير قاسم عليوي206528282041014008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض570.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيمحمد علي سيد علي206529282041032030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض567.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائينرجس عبد الحسين جاسم رضا206530282042062105

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض566.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيمحمد كاظم عبد الحسين فهيد206531282041011049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض565.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيعلي كاظم ابيد عكلة206532282041011033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض565.0ثانوية مهد الحضارات للبنيناحيائيسجاد سالم جلوب نور206533282041021014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض565.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيمحمود صالح جيجان معن206534282041011051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض565.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمحمد جبار حسن عبد هللا206535282041151225
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض565.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيبنين نجم عبد الزهره جساس206536282042057004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيمحمد كاظم عبد الرضا طويرش206537282041011050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيكرار زكي محسن عاصي206538282041011038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيدين هللا سالم لعيبي محمد206539282042190059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية الطيبات للبناتاحيائيحنين زاهد زغير صحن206540282042097010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض563.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائيعباس محمود داود حنش206541162041083021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض562.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيليث كريم عبود عليوي206542282041009045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض561.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيرقيه كاظم فيصل حسين206543222042112028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض560.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيرسول عبد هللا حنون سلطان206544282041001046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيغدير سلمان كاظم شمخي206545282042051072

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيهبه حمود سلمان شلش206546282042065092

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيزينب صبار رحيمه بحيتي206547282042059076

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيزهراء محمد كاظم شمخي206548282042051044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيكاظم خالد ريسان جاسم206549162041033030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض558.0المدرسة العراقية الحكومية في رومانيا-بوخارستاحيائيأحمد صالح عالوي رحيم206550132041201001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية المثنى للبنيناحيائيأحمد علي عويد جبار206551222041032001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض558.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيياسر عامر غثيث راهي206552272041008108

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية ضياء الصالحين للبنيناحيائياحمد كريم راضي خلف206553282041039001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية بطلة كربالءاحيائياالء عبد الصاحب عبد الكريم سلمان206554282042052012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيهجران باسم عاتي نهيب206555222042178163

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيمحمد علي حسين ديوان206556162041094056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائياحمد صبري سالم حاتم206557282041011002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه عبد الكاظم جاسم عبد هللا206558282042068086

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيزهراء قاسم عطيه سهيم206559282042060032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيغفران نعيم ياسين عليوي206560282042071019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض556.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتاحيائيزينة حسن كاظم دهوس206561282042053009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض556.0ثانوية نينوى المسائية المختلطةاحيائيصباح عمار سيدو حسن206562332041070044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض556.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيغدير عجيل راشد غافل206563222042164068

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيهبه جبار كريم عذيب206564282042074056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض554.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء هاشم محسن عبد الحسن206565282042062050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيهناء نبيل نايل عكاب206566162042457051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية المتميزاتاحيائينور الزهراء جابر ثامر احمد206567282042079044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيعباس فالح شعشاع جخيم206568222041021077

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيمريم وليد خالد حاتم206569282042190178

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائياحمد نزار جاسم عذافة206570162041028001
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيتبارك عبد الحسين طبيج لفتة206571282042069021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيعذراء عيسى نعمه موزان206572282042062083

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيسيناء عمار خلف هاشم206573222042216025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيكرار عبد الكريم عبد الحسين جاسم206574162041365039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيهيفاء خلف هاشم سعدون206575222042216031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائياحمد حسين حنظل زباله206576282041008007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزمن شنيور عبد علي درباش206577222042164032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية العمارة للبناتاحيائينور محمد رحيمه بحيتي206578282042059153

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض552.0ثانوية الجواهري المسائية االهلية للبنيناحيائيحسن محسن جليل علي206579252041162004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية الطبري للبنيناحيائيياسين جاسم محمد جياد206580232041061074

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد جاسب خميس جبر206581282041001102

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيعلي محمد زغير حميد206582282041022024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائياسراء نعيم جاسم رحيم206583282042080001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية غماس للبنيناحيائيمسلم سعد حميد شاهين206584242041016101

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيزهراء شاكر حمود يوسف206585282042065038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيمسلم عقيل حسين حمد206586232041252268

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية ابن زيدون للبنيناحيائيسجاد عزيز هاشم خزعل206587282041022013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحبيب مصطفى مهاوي نزال206588162041030011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحيدر هاشم حسين راشد206589222041098063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائيزينب شلش صبح سعدون206590282042077021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمحمد داخل عبد الحسين ابراهيم206591222041041100

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية النخبة العلمية االهلية للبنيناحيائيصادق عبد الباري كامل كاظم206592242041251039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيزينب موسى حمد زبين206593282042061022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيمصطفى عبد الحسين جويهل مشيجل206594222041042031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيحيدر احمد عبد علي كاظم206595222041065034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية العزة للبنيناحيائيمرتضى ثابت عبد الحسين عباس206596252041016057

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيسجاد حاكم عليل راشد206597222041098075

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى قحطان عبد كاظم206598222041002353

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية بطلة كربالءاحيائينور الهدى جواد كاظم عبيد206599282042052107

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيرقية كاظم بدن حميدي206600282042061013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الكاظم محمد ياسر206601222041308037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيالحسين قاسم جميل حذيه206602222041077015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيمنتظر محمد حميد حذيه206603222041076093

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائيادريس عبد االمير صبار حسين206604232041252016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيعلي ناصر شعيبث عاشور206605222041310143
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد عبد الرحمن عوده عبيد206606222041002012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيشهد عادل جميل كويم206607282042063080

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمنير جعفر صالح عباس206608222041036351

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائياسماء قيس محمد جاسم206609192042217005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية الصادق للبنيناحيائياحمد حسين صالح حجاب206610222041070001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية البتول المسائية للبناتاحيائيفاطمه صالح سليم نذير206611252042170535

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزينه محمود فهد عبد علي206612272042095084

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية النيل للبناتاحيائيفاطمة طالب حمد هللا حبوب206613222042169081

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه الزهراء جواد صدام فلحي206614282042068079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزينب منهل كريم نهير206615222042172091

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزهراء علي عنبار عداي206616282042062045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية البرهان االهلية للبناتاحيائيفاطمة سعيد شالل علي206617162042278021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيشهد سعد سبهان موسى206618282042070033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزهراء خليل صادق كرم206619282042073021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائياطياف عبد الغني بدر مجيد206620162042301006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية النور للبناتاحيائينور محمد حسناوي لفتة206621222042156276

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيدعاء محمد مطشر عويد206622222042301029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه جاسم جبار زبون206623282042068080

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيميالد عبد هللا طالب نبهان206624282042080032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائيسجى قاسم رحيم حمزه206625232042193011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية المنار للبنيناحيائيدعاء غني عزيز جاسم206626222042095016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية االخالص المختلطةاحيائيخديجة عبد الحسين نغيمش خضير206627222042242009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء حسين علي احمد206628162042165176

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيافراح شهيد طعمه مايع206629162042200002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية النضال للبناتاحيائيزهراء تحسين محمد علي حسين206630282042050027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية العمارة للبناتاحيائينور الهدى محمد شنين ابراهيم206631282042059150

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيمريم يوسف عوده يوسف206632162042332093

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيبتول علي حسين علي206633222042143045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيفاطمة هاشم فرج مهوس206634282042069059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيفاطمه رائد محمد شناوه206635222042147057

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي حسن غركان206636222042419042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض539.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيصابرين عدي صبار حسن206637162042457029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض539.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيشكران جمال هادي حمادي206638282042063074

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيشهد مهند علي عبد الرضا206639222042135146

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية النيل للبناتاحيائيتبارك حسن فرحان عكلة206640222042169022
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية بطلة كربالءاحيائينور كاظم كريم مزعل206641282042052110

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيضحى ياسر بدر شمخي206642222042274011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيعذراء جاسم الزم زاكور206643282042062082

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزينب عماري كامل ثويني206644292042054062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض538.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمة عبد هللا عبد الرزاق عبد الرضا206645162042243069

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض538.0اعدادية االريج للبناتاحيائيفاطمة زهير ياسين مكي206646162042238032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيرغد نعيم كاظم بدر206647222042216017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء صالح ورور تركي206648222042175104

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيغدير عامر حسين كريم206649232042142231

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض537.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيرقيه رحيم عبد هللا هبيش206650282042051027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض537.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائيزينب علي جبر عواد206651222042149029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية يافا للبناتاحيائيسجى خضير كريم هادي206652242042117165

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية النيل للبناتاحيائيالهام سجاد حميد سلمان206653222042169012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض536.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيزهراء عامر خالطي هفات206654222042170036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيمريم نبيل جعفر صادق206655222042207080

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيزينب وسام حمزه سكر206656162042301042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء حسين قاسم سهيم206657222042141107

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض536.0ثانوية الشيباني األهلية للبناتاحيائيزهراء خلف جاسم عكال206658222042144003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية صنعاء للبناتاحيائيفاطمه صادق حميد حسون206659162042221021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيايه علي نجم هاشم206660222042162021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفاطمة هادي حميد مجيد206661282042055108

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيميساء لهمود مسير حمادي206662222042132062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيفاطمه رياض كنيدح جار هللا206663222042412072

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيانعام عقيل حبيب ناصح206664162042332008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية البينة للبناتاحيائياالء دحام جاسب مطشر206665162042291003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية العقيدة المختلطةاحيائيعفراء اسعد رزاق دخيل206666222042232019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض535.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه محمد فعيل يسر206667222042199083

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض535.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء حيدر كريم علوان206668242042114119

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض534.0اعدادية السوق للبناتاحيائيحوراء علي قاسم غالي206669222042209050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض534.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيشهب رفيق عطشان مزهر206670222042103185

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيزهراء علي عبد الحسن محمد206671282042081022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيمريم خالد عبد العالي محمد206672222042016017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتاحيائيزينب علي هدو راضي206673282042053008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيمريم عادل شنيف محمد206674222042143307

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض534.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيرحاب سالم شميل ياسر206675222042153135
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض534.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائينوران كريم حسن عباس206676222042113156

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض534.0اعدادية أور للبناتاحيائيبنين صاحب علي مهدي206677222042154027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض533.9ثانوية نازك المالئكة للمتميزاتاحيائيفاطمه حسن سلمان عبد206678272042077097

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائينور عدنان عبود ياسر206679222042207090

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيطيبه احمد عاشور عبد الساده206680222042142055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية الفجر للبناتاحيائيساره ماجد عطيه عبد206681222042132047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية الشهيد عبد الكريم إسماعيل االهلية للبناتاحيائيزينب محسن بطي حسين206682222042434009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيتيسير حامد كريم عباس206683282042060017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيفاطمة حسام قاطع عجيل206684162042212040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض533.0اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيانمار جمعه شايع جاثر206685222042171005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه عباس صوالغ غانم206686162042184212

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض533.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيمريم راجي كاطع جعاز206687222042321162

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائينور حسن سوادي شواي206688282042062113

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض532.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفرح شوقي عبد الجبار عبد الزهره206689252042096430

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض532.0ثانوية الفجر الجديد للبناتاحيائيصبا خلف درويش لجي206690182042199017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض532.0اعدادية السوق للبناتاحيائينور حسين موحان عويش206691222042209191

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض532.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيحنين خزعل متعب خلف206692162042165110

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض532.0ثانوية النضال للبناتاحيائيسنار احمد عباس شويل206693282042050050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية الرحاب المسائية للبناتاحيائيفاطمه علي جواد محمد206694232042271620

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض531.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتاحيائيزهراء جاسم صحن لفتة206695162042276009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض531.0ثانوية خولة للبناتاحيائيلمياء سعيد خالد حطاب206696282042083041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض531.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيفاطمة عباس عبد الجبار عيسى206697162042209059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيآيه سعد وهيب عبيد206698222042204009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيحوراء جبار لفتة حسن206699222042437008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيصبا محمد عبد العباس شياع206700162042202117

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيبنت الهدى كاطع رحيمه سماري206701162042381044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء عبد العباس ناجي موشنة206702222042161056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيرباب يسر مزبان جوده206703282042051025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية العذراء للبناتاحيائيبتول عباس دواي منصور206704282042058005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيختام حسين فنان نهير206705162042153026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائييقين علي حسن محمد206706222042321211

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيرقيه احمد سالم عبد206707222042162211

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض530.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائياسراء نعيم جاسم نعيم206708222042155003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض530.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيتبارك جاسم بدر شرهان206709162042174011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيبنين كاظم مجيد عبود206710162042184051
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية الحسينية المختلطةاحيائيحوراء حليم جبر سعدون206711232042187012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيايات سامي دلي ثجيل206712222042184002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبنين ابراهيم موله جبر206713222042204036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية قلعة صالح للبناتاحيائيزينب رحيم ناصر عبد الحسن206714282042066022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيمريم نوري جبار كاطع206715162042280094

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض529.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمة وهاب احمد حسون206716162042243072

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض528.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزهراء واثق جنديل فليح206717222042157056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيبنين علي خيري زغير206718222042414050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية بالد الخير االهلية المختلطة تركيا-االنيااحيائيشهد محمد هاشم جمعة206719132042351002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيزينب مشتاق طالب عودة206720162042202104

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيمريم مصطفى ابراهيم مصطفى206721162042202158

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينب جبار حواس شاني206722222042204113

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض528.0ثانوية الوالية للبناتاحيائينور الهدى رحيم جحيل خليف206723222042190195

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض527.0ثانوية الشام للبناتاحيائينور حسين حويجي جويد206724162042254060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض527.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد حسين كصاب206725222042141203

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض527.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيزهراء كامل عبار ربيع206726222042161060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض527.0اعدادية القوارير للبناتاحيائياحزان حسن عكله بطي206727222042413006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيايه حسين رحيم مكي206728222042314007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية يافا للبناتاحيائيسهام عبد الباري هداد مريع206729242042117169

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض526.0ثانوية الطيبات اللبناتاحيائيفاتن طه ياسين جليل206730222042189031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض526.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيفاطمه رحيم برهان ضيدان206731222042175204

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض526.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيزينب مسلم مخور عبد هللا206732162042207084

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية النيل للبناتاحيائيتيسير قاسم خليف حسن206733222042169025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيحوراء عبد الرحمن معيوف منصور206734222042164024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض526.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيبتول حاشوش عايش مشحن206735222042141037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض526.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيرقيه عباس خليف عبد الرضا206736232042123050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض526.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء عباس فرحان خيون206737222042135095

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيازهار مجيد عويز عبيد206738222042420001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيزينب طالب هاشم جاسم206739222042138044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية العشار للبناتاحيائيزهراء داود سلمان جوده206740162042228045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيختام علوان مناحي عكيب206741222042175062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيتبارك جاسم هاشم حميد206742282042060014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتاحيائيزينب ناصر عباس مبارك206743222042188013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيمروه عدنان علي حسين206744222042131024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيايات نادر ربيح حلو206745222042199010
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية البطائح للبناتاحيائيام كلثوم نعمه صابر خاجي206746222042197003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض525.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيمها ستار مكطوف بشاره206747222042107063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض525.0ثانوية الميمونة للبناتاحيائيزينب خليل ابراهيم حسن206748282042073030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض524.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيزهراء عالء كامل عبد206749242042110047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض524.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيهدى لطيف عبد العظيم محمد تقي206750162042243098

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض524.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء كريم راعي حمادي206751222042172071

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض524.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيبيداء جابر شمخي جبر206752222042417021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض524.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيدعاء عواد موسى عودة206753162042209028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض524.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيساره ابراهيم جدوع حسين206754222042424050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض524.0ثانوية سيف الحق للبناتاحيائييقين فالح حسن علي206755272042076065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض524.0اعدادية خولة للبناتاحيائيحنين احمد هاشم محمد206756242042116016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض524.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيريان مهدي صالح لطيف206757222042134045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض523.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيميالد عقيل مالك حمود206758282042069070

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيام البنين ميثم شاكر عجيل206759222042162210

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيهيام عباس كاظم جبار206760242042100157

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض523.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيروضه هادي لفته شندي206761222042141096

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات التمريض523.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيهبه عالء جبار عبد206762242042124197

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية591.0ثانوية األمام الكاظم (ع)المختلطةاحيائياياد اسماعيل خليل عيسى206763222041228003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية591.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم راضي206764222041002281

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية591.0اعدادية النصر للبنيناحيائيسجاد حيدر ابراهيم غنديب206765222041027041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية591.0اعدادية التميز للبنيناحيائيحسن جبار عبد هللا حسن206766222041356039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية591.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيعهد المنى حسن كاظم علي206767222042391046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية591.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيمريم رائد خماط منشد206768222042436045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية591.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء جليل راشد عبد206769222042141102

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية591.0اعدادية تونس للبناتاحيائيايناس علي سعدون محيسن206770222042106011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية591.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيضحى عباس يوسف خضير206771222042185079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية591.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم علي وحل سلمان206772222042135207

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية591.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيسرى كاظم حسين ضاحي206773222042412052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية591.0ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائييسر داود سلمان رويعي206774222042435024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية591.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيساره رياض محسن جودة206775222042157074

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية590.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيايات محمد ناجي عبد المجيد206776222042190019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية590.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء حيدر بدري رواش206777222042151031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية590.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيحنين عالء داخل محسن206778222042108019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية589.9ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيمهدي عمار عزيز حمزه206779222041080047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية589.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائينبأ احمد مهدي سكر206780222042108091
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية589.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيزينب غازي جاسم شوجه206781222042314025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية589.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيفاطمه عبد هللا حسين علي206782222042425029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية589.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر حمدان سلمان206783222042207027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية589.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيايات جليل هاشم كاطع206784222042207004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية589.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائينوران عمار ياسر حسن206785222042183091

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية589.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيدعاء كريم جاسم محمد206786222042112024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية588.3ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي خلدون عبد الرحيم ناصر206787222041080029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية588.0اعدادية رملة للبناتاحيائيايه عدنان هاشم شدوح206788222042115012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية588.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيحسين علي محمد سليم206789222041084006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية588.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى عقيل حسين هلول206790222041003378

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية587.3ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيهدى الزهراء رعد صالح محمد مهدي206791222042112109

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية587.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيصبا حميد كاظم ناصر206792222042108065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية587.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيغاده جواد كاظم خضير206793222042139173

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية587.0ثانوية الرافدين النموذجية االهلية المختلطة في ايران-قماحيائيزهراء وجدي صباح محمود206794132042210005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية587.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيبان علي عبد هللا فياض206795222042421014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية587.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيهاجر خير هللا ابراهيم عبد206796222042165106

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية587.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيميعاد شاكر عبد زين206797222042207081

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية587.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيفاطمه محمد سلطان علي206798222042391051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية586.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزهراء حبيب خضير والي206799222042204090

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية586.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيشكران حازم محمد جبار206800222042410068

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية586.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيريام عمار صاحب فالح206801222042113052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية586.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزهراء حيدر ابراهيم حسين206802222042421045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية586.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيبنين سهر شاتي عبد الحسن206803222042153080

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية586.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمالك علي حسين كاظم206804222042128107

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية586.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيعباس شهاب شاكر حريز206805222041084009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية586.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيزينب مؤيد غازي نعمه206806222042112059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية586.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزهراء محمد عبد المهدي خلف206807222042185056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية585.0ثانوية صدى النجاح األهلية للبناتاحيائيفاطمة خالد حسن ناصر206808222042174014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية585.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيفاطمة جمال محمد فرج206809222042421094

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية585.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيكوثر غازي مجيد خفيف206810222042110063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية585.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيسجاد احمد جايد مجلي206811222041072062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية585.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائياديان صادق حميد صكبان206812222042185003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية585.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيهبه كاظم محمد دخيل206813222042141257

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية584.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيحوراء عادل حسين حسن206814222042175055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية584.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيرواء حافظ عباس عليخ206815222042178054
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية584.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيتماره حسن موازي بردي206816222042175046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية584.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيرضا محمد راضي عبيد206817222041011028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية583.7ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيحسن ماهر فاضل علي206818222041080015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية583.0ثانوية الحريري االهلية للبنيناحيائيمنتظر رياض خضر فاخر206819222041084032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية583.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائينور الهدى فهد روضان رويعي206820222042112103

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية583.0اعدادية القيثارة للبنيناحيائيمنتظر سعد سلمان غضيب206821222041051120

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية583.0اعدادية النيل للبناتاحيائيسجى عبد النبي حمود منشد206822222042169063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية583.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائينور عماد كاظم غضيب206823222042185125

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية583.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزينب عباس سعيد ضايف206824222042113082

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية583.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيحنين حميد غركان جابر206825222042183031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية583.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيفاطمه علي فارس حواس206826222042112080

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية583.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد باقر ساير مشرف شيال206827222041093059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية583.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيكرار حسن عطيه نايف206828222041311062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية583.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيسرى لطيف حاتم عزيز206829222042175166

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية582.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيكوثر احمد كاظم جاسم206830222042185101

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية582.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيشكران خير هللا اعبيد هجول206831222042411041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية582.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيضحى عباس عبد هللا هليل206832222042175175

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية582.0ثانوية انوار اهل البيت (ع) المختلطةاحيائيغفران طالب محمد وران206833222042282012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية582.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسين علي حسين جاسم206834222041035070

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية582.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيمنى جالل جميل محسن206835222042175245

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية582.0ثانوية الهدى للبناتاحيائيزينب عباس عبد الخضر ذباح206836222042146031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية582.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيهدى خضير عاشور عبد206837222042139249

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية582.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيوفاء حسين منذر مريهج206838222042175287

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية581.4ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي مرتضى مهند عباس قاسم206839222041080026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية581.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيظمأ عبد الحسين شناوه خضر206840222042143257

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية581.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيزينب نوري عبد عيالن206841222042183056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية581.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيرقية عمار لطيف مزيد206842222042151026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية581.0اعدادية النيل للبناتاحيائيرتاج كريم حبيب مسلم206843222042169037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية581.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيمريم احسان فالح كاظم206844222042185107

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية581.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزهراء عبد هللا جواد نعمه206845222042421051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية581.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيبراء عادل كوكز جثير206846222042147086

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية581.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزهراء قاسم هادي نور206847222042414125

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية580.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيآرى خليل يسر جناح206848222042414002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية580.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيجعفر محمد حسين سعيد206849222041040026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية580.0ثانوية األمام الكاظم (ع)المختلطةاحيائيحسين علي ناظم حسين206850222041228006
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية580.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيبنين احمد سلمان احمد206851222042421018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية580.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيايناس نعيم محسن عبد النبي206852222042134014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية580.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينبأ عرفان نوري حبيب206853222042414202

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية580.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيداليا رشيد أبراهيم خضير206854222042153124

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية580.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيمها عبد الكريم حالوب نايف206855222042113142

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية580.0اعدادية تونس للبناتاحيائياالء احمد شهاب ياسر206856222042106007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية580.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي انور محمد مجبل206857222041001071

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية579.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعباس نجم عبد هللا عكار206858222041036177

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية579.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيزهراء محمد جحيل سفيح206859222042413047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية579.0اعدادية الغراف للبنيناحيائيسجاد باجي عبيد حنون206860222041022022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية579.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيرحاب رحيم علي عباس206861222042102024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية579.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيمريم رشيد خضير والي206862222042204190

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية578.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيفاطمه احمد كامل ناهي206863222042116056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية578.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء محمد كشيش محمد206864222042156154

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية578.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه نزار لطيف مالح206865222042394072

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية578.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائياحمد هاني علي عبيد206866162041357012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية578.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزينب علي عبد الزهرة داخل206867222042421062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية577.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنيناحيائيغيث وجدان هادود علي206868222041079019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية577.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيسما عامر ادم خوشابا206869172042289100

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية577.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيمرتضى كريم مطشر خيون206870222041216025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية577.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيايالف عيسى مزهر صالح206871222042185013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية577.0ثانوية االخالص المختلطةاحيائيميسم ماجد مصبح جاسم206872222042242022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية577.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي اكبر ناظم حرين كشيش206873222041003190

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية577.0ثانوية االخالص المختلطةاحيائيرواء حسين مهدي صالح206874222042242012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية576.5ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيشمس ضياء ماضي بشير206875222042159035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية576.4ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائياالء نصير حسين زغير206876222042112007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية576.0ثانوية االصالح المسائية للبنيناحيائيمحمد محسن جثير شرباك206877222041318024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية576.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيرقيه حيدر محمد عبد الحسين206878222042153145

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية576.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين علي عطية حسين206879222041036091

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية576.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيياسمين كمال حامد ياسر206880222042185136

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية576.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمحسن عدنان عبداللطيف وادي206881162041039028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية576.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيمؤمل محمد حسن كاظم فليح206882282041008078

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية576.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيعبد هللا علي حسين حمادي206883222041076047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية576.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيروان احمد حسن علي206884222042412027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية576.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيبتول عباس غضيب عبد206885222042204034
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية576.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيالزهراء هاشم محمد امين عباس206886162042280011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية576.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد هاشم حريب ديوان206887222041356215

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية576.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي فليح حسن محمد206888222041077133

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية576.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيعلي رسول ريسان شاكر206889222041058082

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية576.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيسميه مهدي صالح سدران206890162042297029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية576.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء علي رنيج شاهر206891222042391029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية576.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسن احمد شعالن يسر206892222041036054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية575.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيزينب بشير دويله بريغش206893162042457017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية575.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنيناحيائياحمد حيدر لفتة عباس206894162041083001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية575.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيحسين وهاب عوده علوان206895222041308016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية575.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء عباس عبد ضهد206896222042139100

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية575.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيمريم جبار صعيصع ربح206897222042425033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية575.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيضحى نبيل فنجان جاسم206898162042280069

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية575.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعباس محمد ناجي كريوش206899222041002164

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية575.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيحياة غني شمران حايف206900162042204036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية575.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيسكينه عبد الكريم راضي منصور206901162042227034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية575.0ثانوية الماجدات للبناتاحيائياسيا هاتف عبد االمير عليوي206902162042211001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية575.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي اكبر ضياء الدين فيصل غازي206903162041060058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية575.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيساره سعيد شيال حمادي206904222042172098

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية575.0اعدادية النور للبناتاحيائيبتول رياض محسن ضاحي206905222042156041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية574.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيرسل لطيف حنون عبد الرضا206906222042113043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية574.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيعبد الحميد عمار حميد جالب206907222041093041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية574.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائياسراء مجيد صبار غويلي206908162042176006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية574.0ثانوية الجبايش للبنيناحيائيمحمد كاظم جليل غفله206909222041045032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية574.0ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيخديجه ابراهيم نايف صالح206910222042438006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية573.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيمرتضى فالح غميس ناهي206911222041358058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية573.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيآيات شاكر حميد يونس206912222042417001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية573.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائينور ميثاق قيس عبد الجليل206913162042251030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية573.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيعائشه عبد الرحيم حسين عبد206914202042114067

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية573.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيدموع احمد كاظم محمد206915222042165032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية573.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيميالد محمد هدمول حمود206916162042204103

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية573.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيمصطفى محسن عباس سهر206917162041030055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية573.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيعباس حسن سلمان شمخي206918222041057016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية573.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيغدير مطر جواد كاظم206919162042297033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية573.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيسمانه حيدر نعيم رهيف206920222042111055
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية573.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيمحمد باقر عبد الرزاق كاظم206921222041058112

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية573.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيمهدي زكي حسين يونس206922222041063047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية572.0اعدادية االكرمين للبنيناحيائيعباس حمزة شهاب يوسف206923162041017012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية572.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب صبيح صايل ثويني206924222042414136

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية572.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيتبارك يوسف زغير عناد206925222042413020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية572.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيجعفر كاظم سوادي حمود206926162041090008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية572.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيزهراء محمد عبد الرضا صالح206927222042261017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية572.0اعدادية أور للبناتاحيائيأيه عبد الحسين مهوس شنيار206928222042154004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية572.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيزينب عبد باقر عواد206929222042261020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية572.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيمهند عواد رشيد هويدي206930222041216028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية572.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيحسين سلمان سوادي شوجة206931242041071020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية572.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائينور الزهراء محمد علي حسين206932222042421112

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية572.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحوراء باسم عبد تبينه206933222042165023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية572.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيمحمد حسن موازي بردي206934222041076077

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية572.0اعدادية السالم للبنيناحيائيحسين عيسى شحم ظاهر206935222041013046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية572.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائياحمد صالح عبد الواحد غالي206936222041018004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية572.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي محمد نجم جوده206937222041010128

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية572.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيمريم لفته عالوي عبد هللا206938162042457042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية572.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيكرار سلمان صخي صالح206939222041358045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية572.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزهراء حسن محمد محسن206940222042185041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية572.0ثانوية باقر العلوم المختلطةاحيائيالتفات جاسم عبد الحسن محسن206941222042284001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0اعدادية أور للبناتاحيائيسندس علي جاسم عبد االمام206942222042154093

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0اعدادية االحرار للبنيناحيائياحمد هالل خالد مذري206943262041018011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد حمود خضير موحان206944222041072136

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيزهراء عادل حمود سلطان206945222042203026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن حميد عجيل هداب206946162041355065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيآيات عبد سمير محيميد206947222042113020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيحسن بدر غازي هليل206948162041089006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيامير سعد فليح راضي206949252041209004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائياحمد سامي زويد محمد206950222041010004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمخلد عزيز سعود عبد العزيز206951222041003351

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0اعدادية النور للبناتاحيائيهدى رزاق فليح جبر206952222042156289

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائياحمد حميد عبد هللا ناصر206953222041359001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيعلي كامل عكلة خضر206954222041371039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيعلي حسين ريسان زايد206955222041016019
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيمريم جبرة هللا سعد حمود206956222042410091

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0ثانوية الصديقة للبنات -الوقف الشيعياحيائيايه محمد جواد كاظم عويد206957222042112010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيرمله مهدي محسن صالح206958222042207022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيعذراء عواد علي حسين206959222042175187

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيبتول عماد كاظم حري206960222042111013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيعذراء عويد علكم كزار206961222042175188

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائياساور عبد الحسين انعيمه طالل206962222042157004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزهراء داخل نور صفار206963222042410044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيزينب فالح كاظم جازع206964222042421067

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمها حميد جخيم حسين206965222042153384

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيتبارك كريم لفته مطشر206966162042207036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيمسار ناجي هاشم حمادي206967222042323302

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيأديان عباس علي جابر206968222042323001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0ثانوية الشهيد طالب السهيل للمتميزيناحيائياحمد عزيز عبد هللا عباس206969122041001007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيطف سامي مجلي شمخي206970222042135152

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0ثانوية الرويمي المختلطةاحيائيفاطمه حميد محمد جاسم206971222042243005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية571.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيسجاد علي جالب صالح206972222041011034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.7ثانوية المتميزين للبنيناحيائياسامة عالء كاظم جاسم206973162041003005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيسجاد حسين محمد مسعد206974222041069017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيبنين صباح كاصد وشيح206975222042414049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيمروه ناصر صالح عبد النبي206976162042296046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيدعاء عادل حمود سلطان206977222042203014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0اعدادية الحمار للبنيناحيائيمحمد جبار حميد حنون206978222041044021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيرسل غانم غضبان كاطع206979222042392042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائياحمد نبيل قاسم عبد206980222041077012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى خليل عباس ثجيل206981222041072166

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيفاطمه عماد رضيوي عبد206982222042274014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور الهدى حسن فرهود حسين206983222042153412

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمرتضى كاظم موحان منهل206984222041093078

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيايات حسن جابر ياس206985222042207005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيزينب اياد لفته عبد الرضا206986162042332051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيزينب حسون عبد الحسين ساجت206987222042261019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء صالح محسن علي206988222042153173

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيايه حسين حسن كريم206989222042113023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائيمنار عباس عبد الحسين محمد206990292042153128
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيزينب مجيد حميد جريد206991222042301012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيانتصار مشتاق شامخ مزيد206992162042452005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0اعدادية بردى للبناتاحيائيتبارك عزيز ثويني شمخي206993222042163015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيابراهيم عودة مهدي صالح206994222041100001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيتقوى عزيز عكون عناد206995222042391016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0ثانوية  االندلس االهلية للبنيناحيائيعلي مرزم مظلوم عيدان206996252041049014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيبيداء عباس حسن نعيم206997162042168008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيصفاء جاسب ناصر جاسم206998222041077080

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيرشا عامر عباس مسير206999222042101030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزينب محمد رسن منخي207000222042417047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيضحى طارق صبار عجيل207001222042151049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعلي جعفر غافل حميد207002222041363042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيتبارك عبد المهدي صالح احمد207003222042139045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائيسجى كاظم يوسف كاظم207004222042435016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيصباح فاضل جاسم حسين207005162041030035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0ثانوية انوار القرنة االهلية للبناتاحيائيزهراء واثق كامل منور207006162042452016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0ثانوية الكندي االهلية للبناتاحيائيحوراء كاظم جاسم محمد207007292042085058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية570.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيرنا محمد حسين بنيه207008222042175085

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0اعدادية التميز للبنيناحيائيعبد العزيز فارس عبيد عيد207009222041356113

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي جاسم حسن جوده207010222041072083

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيساره رائد جاسم شطنان207011222042128064

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبنات الوقف الشيعياحيائيفاطمة جعفر عريبي مبادر207012242042098016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيأيه جواد كاظم عبد207013222042113003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء ماجد حسن حمادي207014222042207035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيحسين نزار ثامر هالل207015222041037047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيانفال محمد علي داحس207016222042139017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزهراء حميد محسن جياد207017222042162071

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيصابرين جواد كاظم عاجل207018222042157083

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية الزهراء للمتميزاتاحيائيزينب محمد زوره حسن207019222042159031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيفاطمه شهيد عبيد ياسر207020222042394068

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيمحمد عبد الكاظم ماضي تقي207021162041354066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيعلي عبد جوده علي207022222041057022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيحسين نعيم معون عوده207023222041077049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيطيبة موفق هاشم جعفر207024282042096010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيجعفر صالح عكاب عكيلي207025222041058017

صفحة ٥٩١٥ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0اعدادية النور للبناتاحيائيسرور ياسر داخل كاطع207026222042156195

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيلبنى حكيم حسن هاشم207027222042139208

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيفاطمه منذر موسى جعفر207028162042184221

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتاحيائيمريم جالل شعبان عيسى207029162042183083

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0اعدادية اليرموك للبناتاحيائيمريم احمد كاظم درويش207030272042059123

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمهتدى ليث عبد المطلب مطشر207031222041096064

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية القمة االهلية للبناتاحيائيرسل عباس محمد هندي207032252042101070

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0اعدادية رملة للبناتاحيائيحوراء خليل راشد عبيد207033222042115028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيضحى عقيل عادل شريده207034292042079032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيانفال عراك فرج جبار207035222042185011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيساره صادق نعمه جبر207036222042120038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيضحى صباح خلف اميت207037222042414162

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيامل ناجي دخان نوري207038222042155006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيبنين كريم لفته عبود207039222042190041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيسليمان ظافر سلمان مجيد207040212041030040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيرونق محمد مصطفى علي207041222042016009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيدعاء خلف عياي صايل207042222042391021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيحسن فاضل سلمان رداد207043222041040032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء علي وارد عيدان207044222042190093

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيسجى جبار عويد كاظم207045222042139152

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيفاطمه كاظم صالح انعيمه207046162042204089

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيبنين حسين جابر ظاهر207047242042088013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية569.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيحسن خالد جليل صباح207048222041098031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيعذراء حسن بحر عبد هللا207049112042083052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيهديه جواد جري جابر207050222042136043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيدنيا جالل سرحان عبيد207051222042125028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائياحمد باسم عليوي جبر207052222041002003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائياالء حسين محمد حسين207053162042165020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0اعدادية القاسم المسائية للبنيناحيائياحمد محمد عبد الساده هريبد207054232041252014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيايات محسن محمد جلود207055222042175020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0اعدادية الكندي للبنيناحيائياحمد فالح محمد عبدعلي207056232041007010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0ثانوية السيبة للبناتاحيائيمكارم باسم محمد حمود207057162042250009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيايالف رزاق عمران موسى207058222042158007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيزهراء شوقي علي هاشم207059252042116040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0اعدادية أور للبناتاحيائيهديل احمد محسن خضير207060222042154145
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0ثانوية الطائف للبناتاحيائيحوراء احمد حميد خلف207061212042159007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيهبه ماجد خليفه طارش207062222042414226

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيحوراء زهير حيدر حسن207063162042332021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيبنين حسين عطيه مزعل207064222042103049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0ثانوية الصادق (ع) األهلية للبناتاحيائيساره فليح عبد الحسن ضمد207065242042088035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0ثانوية الروانق االهلية للبناتاحيائييقين ماجد حمد هللا غضيب207066222042435025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0اعدادية الهارثة للبنيناحيائيعلي مجيد عودة براك207067162041022030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائيهبه سمير اسكندر عبود207068222042104033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيتقوى لواء حامد كاطع207069222042175045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعلي ابراهيم حسون عبد النبي207070292041003154

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0اعدادية أور للبناتاحيائيزينب حيدر عكله ثجيل207071222042154077

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيحوراء خير هللا صبر خلف207072222042411019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيشفاء عبدهللا كريم جبار207073162042152120

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية568.0ثانوية سفوان المسائية للبنيناحيائيمحمد فاضل مطر جبر207074162041356018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيحربي طعيمة كسار عواد207075222041020016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيزينب ربيع صالح عباس207076162042301036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيكرار فالح حسن كريم207077222041016022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيفاطمه طه ياسين شريف207078162042450063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمحسن علي عودة اليذ207079222041036280

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيغفران شمال شريف زوير207080222042139180

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0ثانوية الصدرين المختلطةاحيائياالء غازي فليح عبد العباس207081222042213001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنيناحيائيحيدر قاسم محمد جابر207082162041076011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائينور الهدى جبار خضير صالح207083222042204207

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيفاطمه حامد ريسان اسود207084222042134091

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيفاطمة رفعت ياسر ولي207085222042178121

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيهدى خالد حسن ناصر207086222042439077

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيعلي عادل نور غانم207087232041067074

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0اعدادية غزة للبناتاحيائيمريم حسن حمزه كاظم207088272042057167

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيسجى حسن زغير كريدي207089222042157076

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتاحيائيازهار قصي عبد الزهرة سهيم207090162042466001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمختار ماجد هادي دخيل207091222041053168

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0ثانوية خديجة للبناتاحيائيفاطمه ماجد سامي حسين207092292042066025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيهبه حسين عبد طاهر207093222042103260

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمرتضى محمد محسن جابر207094222041020097

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد علي حسين عامر207095222041010175
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائينور الهدى ياسين علي حسين207096222042139233

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيسجاد باسم حطحوط محمد207097162041139016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي حسن حمود حسين207098222041010104

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيشهد كاظم عبد الواحد ضيف هللا207099222042125078

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية567.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيساره ناظم نعيم راشد207100222042199069

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية566.0ثانوية السياب االهلية للبنيناحيائيحسين حميد جابر حربي207101162041073003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية566.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزهراء حيدر لفته محمد207102252042062534

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية566.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينور الهدى فاضل علوان جهيد207103222042414217

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية566.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيمريم احمد علي حاذور207104292042052246

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية566.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيمهدي سعيد سفيح عبد هللا207105222041033171

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية566.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيابتهال جاسم محمد أيدع207106222042113005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية566.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيعلي احسان جبار جالب207107222041042018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية566.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمغفرة جواد مزهر نزال207108222042135210

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية566.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيجسام محمد راشد حسين207109222041019020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية566.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيضحى باسم هاشم عبد207110222042150036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية566.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيغدير عبد الواحد شعبان عبيد207111162042202125

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية566.0اعدادية العروبة للبناتاحيائينبأ علي حربي مطلك207112242042120262

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية566.0اعدادية جيكور للبنيناحيائيمرتضى صفاء جاسب مهدي207113162041061031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية566.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيصابرين حسين غازي شرشاب207114222042160030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية566.0ثانوية براثا االهلية للبناتاحيائيزينب عباس ضعن محمد207115252042108136

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية566.0ثانوية ام عمار للبناتاحيائيفواطم سعدون محمد سعودي207116282042077032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية566.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيمؤمل عباس عبيد لفته207117252041200107

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية566.0ثانوية الحسنين (ع) للبنيناحيائيمؤمل حسن قاسم عبد الحسين207118282041043021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية566.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيجعفر رافد محمد منخي207119222041093017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية566.0ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيبنين تحسين عليوي فضيل207120222042415003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية566.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيعباس باقر جعفر عبد207121222041035122

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.1ثانوية الكرار للمتميزيناحيائيعلي احسان اياد داود207122222041080024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمنتظر جبار رمان باشخ207123282041151297

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيزينب قحطان عدنان عبد نور207124252042062735

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيزينب قاسم بدر ذياب207125222042410060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0ثانوية الطاهرالمستندة للبناتاحيائينبأ ماجد جبار مهاوي207126222042426029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتاحيائيمالك علي حسين علي207127222042386020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيكرار حيدر محمد حسن حسين207128222041306292

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيكرار صادق لطيف داير207129222041358046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيالمرتضى مشتاق طالب محسن207130222041036031
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيرقيه بريج كامل شاطي207131222042199032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيهبه عناد عبد الخضر راضي207132222042162195

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتاحيائيزهراء محسن عباس محسن207133162042196019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزهراء غانم داود حياوي207134222042155046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0ثانوية الطيبات اللبناتاحيائيزهراء مطر عبد كزار207135222042189022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائينور رسول ياسر ساجت207136292042079052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيايات كاظم عباس حسين207137222042414036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمصطفى حيدر عبد زوير207138222041072165

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيمحمود شاكر مكي سالم207139222041046076

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0ثانوية الوهج االهلية للبناتاحيائيفجر قاسم حسين عبد الرضا207140162042339020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيرنين ثجيل حسين خريبط207141222042135079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيفاطمه شاكر عباس مطر207142222042175209

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0ثانوية الرويمي المختلطةاحيائيحسين هادي محسن خلف207143222041243005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيأحمد علي مطرود حريجه207144222041091003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد رزاق جابر احمد207145222041003306

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيايالف سعيد غني فاضل207146222042101011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيحسين فارس عبيس عبد هللا207147292041025028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائيعلي عبد الرضا حنين خضير207148292041002106

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0اعدادية االبرار للبنيناحيائياحمد بدر كاطع روضان207149222041091011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيزيد رعد صالح مهدي207150222041001053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0اعدادية المشرح للبنيناحيائيحيدر حسن عبد علي سالم207151282041018006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية565.0اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء جبار جاسم محمد207152222042156071

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض589.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيحوراء حميد حسين حطيحط207153282042060019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض588.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيجنات عدي مشاور مهلهل207154222042185025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض583.0ثانوية الشمم للبناتاحيائيزينب محمد عبد جبار207155222042198025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض574.8ثانوية المتميزيناحيائيحسن رافد عبد جليل207156242041041024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبناتاحيائيندى حسين حواس ياهن207157222042140034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزهور محيسن حبيب حلو207158222042167034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض564.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيصفا كاظم ناجي حمود207159222042185078

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض564.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه عباس خضير عبد هللا207160222042153329

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب عدي علي مظلوم207161222042162103

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائياساور مهند محمد جاسم207162222042134005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض563.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي مهدي بغيه محمد207163222041002236

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض562.0اعدادية أور للبناتاحيائيآيات حامد جعفر صالح207164222042154003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض562.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيمريم بشير داخل خلف207165222042414194
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض562.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد باقر عبد الرضا سعدون محمد207166222041003294

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض562.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزهراء عبد هللا زويد فرحان207167222042105029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض562.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيايالف عبد العظيم حمودي نجم207168222042172018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض562.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيغيث علي كريم حسين207169232041007144

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض561.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسين احمد صبير مانع207170222041041024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض561.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد عبد الرضا حنون مري207171222041002304

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض561.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيمها علي مهدي جواد207172222042108090

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض560.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين مبارك راشد ياسر207173222041091058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض560.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعلي شريف خلف غالب207174222041036211

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض560.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيفاطمه بديوي طريج جبر207175222042413075

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية اهوار الجنوب للبنيناحيائيعلي زهير وداد جخير207176222041073008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض560.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيسجى رياض محيسن جويعد207177222042143229

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائينور الهدى محمد اسماعيل حسون207178222042185123

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض559.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء قيس سعود عبد الخضر207179222042156148

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيمازن عدنان موازي بردي207180222041076073

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيانوار عبد الباقي غني ساجت207181222042139019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض559.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائياسماء نعيم عكاب حشف207182222042410005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض558.0اعدادية سكينة للبناتاحيائينور الهدى حيدر محمد علي مجيد207183222042116081

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض558.0ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيسجاد مهنا عجاج سلطان207184222041359017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية الشمم للبناتاحيائيتبارك عبد الكاظم عزيز بويج207185222042198010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض557.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياحمد جواد كاظم متاني207186222041003008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيعلي حميد خريجان لواف207187222041068020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض557.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيايات ياسر خيال مزبان207188222042170011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيهدى فاضل كاظم ياسر207189222042113161

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيمروه هالل كاطع جابر207190222042185106

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض557.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي رزاق علي محمد207191222041077118

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض556.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيخديجه كريم حسن ناصر207192222042016005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض556.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسن حيدر كاظم داخل207193222041007019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض556.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيبنين عاد كاظم جاسم207194222042141049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض556.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزينب رسول جابر حطحوط207195222042175133

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض555.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيجعفر عبد الصاحب صالح علك207196222041010016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيساره وليد طاهر علي207197222042190130

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية التضامن للبنيناحيائيرسل عيدان عكله الفي207198222042016008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء حمدان فرحان دهداه207199222042143146

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيزينب فريد عبد الكاظم محمد207200222042102048
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض555.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيزينب مسلم شبر مناتي207201222042396035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض555.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور الهدى لطيف علي سلمان207202222042153417

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض554.6ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزينب محسن كاطع علي207203222042113087

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيمصطفى رعد خيون ناصر207204222041066036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض554.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيزهراء مطشر جميل لفته207205222042207037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض554.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور حسين شريف حاجم207206222042153422

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيفاطمه محمد جار هللا شجر207207222042168052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية كربالء للبنيناحيائييوسف حيدر خلف عبد207208272041001362

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيزينب باسم جوده جهيلي207209222042165059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض553.0ثانوية الصفا المختلطةاحيائيحسن جاسم فرج زاروع207210222041347002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيحسين عوده عزيز مخيسير207211222041021042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي برزان لطيف علي207212222041072081

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض553.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائينور الحسن علي نعيس عبود207213222041002375

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض552.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب خضر داود خليف207214222042155052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض552.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء ضياء مهدي ياسر207215222042141116

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائياسماء حميد قطمير عكش207216222042152003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض552.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيعلي سالم شاكر علي207217222041018069

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض552.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيحوراء احمد علي صالح207218222042125025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيضحى احمد جواد مطشر207219222042110054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيكاظم خليل ابراهيم علي207220212041025022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية أور للبناتاحيائيندى فالح وضح عبد207221222042154126

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائيهاجر عبد الكريم عبد الحسين ثامر207222222042421122

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء مهاري عباس صكر207223222042151035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيفاطمه ذياب حنون عبد الحسين207224222042175202

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيزينب محمود عبد علي عبيد207225222042185071

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيرقية مكي محمد عايد207226222042158028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض551.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيزهراء جاسم نعيم صالح207227222042158029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض551.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيحوراء هادي محمد مكطوف207228222042183033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيعلي شاكر مري كاظم207229222041076056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمهدي صالح مهدي جواد207230222041002373

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية النور للبناتاحيائيبنين منصور خلف جوده207231222042156056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية النور للبناتاحيائيفاطمه عطا هللا جبر طالب207232222042156231

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية التميز للبنيناحيائياكرم رياض مامون جويد207233222041356016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية االشراق  اللبناتاحيائيزينب ناصر جعفر علي207234222042187006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض550.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمؤمل باسم جابر راهي207235222041003271
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض550.0ثانوية عشتار االهلية للبنيناحيائيعباس ناظم تبينة حسين207236162041066002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية النهضة للبنيناحيائيحسن هادي حسين منحوش207237222041049010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض550.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحيدر يوسف حسين جلود207238222041010052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية النهوض المسائية للبناتاحيائيقطر الندى امين مايح دهام207239272042160450

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيامجد مشتاق عبد هللا ثامر207240222041002040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء مطر غاطي جابر207241222042175122

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية در الصفا االهلية للبنيناحيائيعلي صابر حسون مهدي207242222041379008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحيدر نعيم راضي دخيل207243222041001050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية السديد االهليةاحيائيجمال مصطفى عبد الحسين عبيد207244162041443005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض549.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء محمد شرامه شناوه207245222042392062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيمنتظر علي حسين سنوح207246222041031146

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض549.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيغفران حاتم امير وجر207247222042172119

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزينه حسين حمود فليح207248222042175151

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية البطائح للبناتاحيائياسيا سوادي مكطوف علي207249222042197001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيرمله رعد زغير طرهيل207250222042172059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيطيبه عدنان ويطان جايد207251222042109067

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيحوراء ناصر حسين فرج207252222042204063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية االفق االهلية للبناتاحيائيمنار احمد علي عبد207253222042415028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض548.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائيفاطمة حيدر عذيب عاشور207254222042149036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض548.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزهراء حمود سلمان محسن207255222042175097

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيغسق كامل جاهل غافل207256222042126043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيزهراء حميد عبد الساده ضاحي207257222042261013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض547.0الخارجياتاحيائيوهج خالد بدن سوادي207258222042401122

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية بردى للبناتاحيائيسجى رزاق كريم صكر207259222042163055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيمريم محمد جار هللا شجر207260222042168057

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيكوثر سلمان طالب سلمان207261222042103226

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيديانه عادل صبري عبد الحسين207262222042135064

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغصون حميد خشان عناد207263222042103205

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض547.0ثانوية التميزاالهلية للبناتاحيائياية قديم جري حسين207264222042421012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء فالح دحام موازي207265222042323162

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض547.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء حسن عكموش ناصر207266222042153106

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيبتول مجيد بعنون كاصد207267222042323047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن شبرم علوان207268222042396027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتاحيائيضحى اسعد حسن بجاي207269222042188015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيسارة علي حسن ياس207270222042103171

صفحة ٥٩٢٢ من ٦١٩٥
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     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض546.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائينباء فالح علي محيسن207271222042202029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض546.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيضحى حسان عبد الصاحب طعيمة207272222042161089

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيفاطمه رحيم ناشي صالح207273222042417066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيحوراء ثائر جبار علي207274222042162037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيساره مسلم عجيل مطرود207275222042141167

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيحوراء سالم عوده وران207276222042138017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيحنان عوفي ايدام فريح207277222042134028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيرسل عبد االله مهدي صالح207278222042175075

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائيزهراء قاسم محمد حسين207279222042149025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيرحاب ناجي جباري عطشان207280222042142024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض545.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيزينب صباح نوري جهاد207281282042054015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض545.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء فيصل غازي عبد الحسن207282222042172069

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيعلياء حسين خضير جبر207283222042314034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيفاطمة عادل علي ناصر207284222042158061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء عودة فرهود عودة207285222042139108

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيزينب جواد كاظم كحيوش207286222042396032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائينمارق صالح مطروح منشد207287262042089122

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيمريم رضا نعيم محمد207288222042438023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض544.0ثانوية النوارس االهلية للبناتاحيائيمريم امين حمزة علي207289222042425032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض544.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيحوراء فيصل مزعل والي207290222042413025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائياالء علي حسين مايع207291222042142005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائينور الهدى محمد هاشم محمد207292222042162182

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيمريم علي ناهي حمود207293222042135206

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيتبارك مهند غزاي كاطع207294222042175044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيعذراء مؤيد فليح دبيس207295222042165081

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيكوثر فاخر جوني مرزوك207296162042163065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزمن محمد موحان ناصر207297222042414093

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية النور للبناتاحيائيرباب مظلوم كاظم شمخي207298222042156088

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض543.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيتبارك حسن فرهود جبر207299222042311017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض543.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيهديل جبار حامد غزاي207300222042141267

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزينب عبد الحسن عوض منخي207301222042167038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية النيل للبناتاحيائيفاطمة خليل ابراهيم محمد207302222042169077

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتاحيائيدنيا علي سلمان رداد207303222042188004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيهدى وليد نعيم علوان207304222042164103

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب علي فوزي ياسر207305222042162104
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية تونس للبناتاحيائيزهراء ضياء فيصل عذيب207306222042106035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيحنين موفق راضي طارش207307222042141064

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية الحريري االهلية اللبناتاحيائيفاطمه فالح الدين عبد الجبار مزهر207308222042185093

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض542.0ثانوية التعاون للبناتاحيائيفاطمة صالح عبد الرزاق ناصر207309162042267007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء شويح سعود محارب207310222042153172

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيبنين شريف قاسم نغيمش207311162042209015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيحوراء كاظم عبد الحسين جرجاك207312222042157031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض542.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيكوثر عبد الحسين كاظم عواد207313222042120051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية المروج للبناتاحيائيزينب عبد االمير خلف عاشور207314222042137035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء غالب كاظم حسن207315222042156143

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيهبه كاظم حبوب شالل207316222042172164

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيسميه ستار ثجيل جوده207317222042153276

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيخديجة علي حطحوط مصحب207318222042125027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض541.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيغدير نعمان عبد الجبار كاظم207319222042103203

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض541.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائياماني عزيز ابو الهيل شالكه207320222042102004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيرقيه وحيد عبد الساده فيصل207321222042414085

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية أور للبناتاحيائيدعاء مالك مرداس علي207322222042154044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية النصر للبناتاحيائياماني صباح عبد الساده جياد207323222042167009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيحوراء ياسر بدر موحان207324222042108022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزينب علي عبد حمود207325222042157067

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيسحر حازم مهدي خضر207326222042178101

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية الثريا للبناتاحيائيزهراء حكمت عبد االمير خالد207327162042338019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيزينب عبد الكريم مري كاظم207328222042175141

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية االهوار االهلية للبناتاحيائيساره حسين خزعل جابر207329222042411037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائينور الهدى حميد مرار حسين207330222042394083

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةاحيائيبتول طالب ظاهر حمندي207331252042116011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض540.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيامل ريسان عطشان عيال207332222042436002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيساره عدنان علي موسى207333222042109099

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/الناصرية/قسم تقنيات التمريض540.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيميثا صباح ضحى جار هللا207334222042170078

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة592.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد اسماعيل سعد بنيان207335222041072129

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة570.0اعدادية الصويرة للبنيناحيائيقاسم حسين جاسم طرطير207336262041012118

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة565.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيمريم نشأت زكي كاظم207337162042297039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة552.0ثانوية الكوت المسائية للبناتاحيائيرمله عبد الكريم حسن جابر207338262042250273

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة539.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيصفا خزعل جبار سباهي207339162042165303

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة539.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيبتول هالل خضير عويد207340222042424018
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة538.0اعدادية غماس للبنيناحيائيجواد كاظم عبد هللا كطامه207341242041016015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة537.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيالحسن خالد سعد تويه207342162041121003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة529.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيفارس هاشم يحيى احميدي207343202041025041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة514.0ثانوية ابن زيدون المختلطةاحيائيفاطمه حسن كريم سلمان207344232042193013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة513.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيرضا حسين هاشم محي207345252041007131

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة512.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيرسول نوري حميد جبر207346222041306132

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة505.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيامجد حميد خلف درويش207347212041014020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة502.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيفاطمه عدنان عبد الكاظم جاسم207348232042089105

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة497.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائياحمد حيدر هادي جاسم207349242041203007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة495.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيمريم محمد نشمي راضي207350242042119161

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة493.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيدعاء علي جاسم محمد207351162042170022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة489.0اعدادية جصان للبنيناحيائيحسن شاكر زعال نايل207352262041036005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة487.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيحنين جواد كاظم عفريت207353162042171012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة478.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيسجى منتظر فؤاد احمد207354162042204071

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة475.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيزينب خليل غالي جاسم207355162042268014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة470.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي حسين محسن حسين207356162041001082

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة445.0اعدادية جيكور للبنيناحيائيحسين عبد هللا حسن عبد هللا207357162041061006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة440.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيأيمان حسين جليل جبار207358162042383003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة424.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتاحيائيفاطمة علي عبد الرسول عبود207359162042190006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة422.0ثانوية انوار الحجة للبنيناحيائيمسلم رضا طعمه عبد الحسين207360162041026012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة417.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيعلي رضا جعفر غانم سبهان207361162041019035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة413.0اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيجعفر احمد موسى عبد الوهاب207362162041365008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة413.0اعدادية جيكور للبنيناحيائيعلي عبد الحسين عبد االمير خميس207363162041061022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة413.0ثانوية البسملة للبناتاحيائيغفران رعد حسين جشعم207364292042069041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة410.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةاحيائيعلي عبد االمير مطشر محمد207365162041360007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة410.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتاحيائيزهراء موفق عبد الرزاق نعيم207366162042164020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة407.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائياحمد علي هادي جابر207367162041090003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة406.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد ثائر اسماعيل حمادي207368192041104028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة403.0ثانوية سفوان المسائية للبنيناحيائيمحمد جواد كاظم عكاب207369162041356017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة402.0اعدادية النهوض للبنيناحيائيطه محمد منهل جينه207370142041047070

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة401.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيمصطفى خالد شياع مهوس207371162041355136

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة401.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيمصطفى اياد حنون علي207372232041067118

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة401.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيأيسر ضياء طالب سلمان207373232042114017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة399.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيزهراء ناصر فاخر محمد207374162042380054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة399.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائيهاشم محمد ناصر هاشم207375162041357098
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة398.0ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنيناحيائيمصطفى رائد ناصر محمود207376162041375009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة392.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيمسلم علي حسين عبد الرزاق207377162041047047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة390.0ثانوية الكنوز النموذجية  للبناتاحيائيمنار عبد الكريم قاسم حبيب207378162042166018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة390.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيأميرة فالح ضمد عبود207379162042202003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة389.0اعدادية الماثر للبناتاحيائيختام علي كشيش سلمان207380152042051045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة388.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيحسين فليح طروم عجيل207381162041353015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة388.0اعدادية الكفاح للبنيناحيائيفيصل فهد سلمان عبد هللا207382162041002036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة388.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائيبتول عبد هللا كاظم عجالن207383162042260014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة387.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائييقين خيري سالم عبود207384162042458105

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة386.0ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتاحيائيعال عالوي احمد عيسى207385162042282002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة384.0ثانوية العراق االهلية المسائية للبنيناحيائيغدير سعد احمد عطية207386232041260016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة383.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيعلي عبد الحميد ياسر عمير207387162041355094

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة383.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمحمد عجيل عبيد تالي207388162041139039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة382.0ثانوية الدر المنثور االهلية للبنيناحيائيعلي جبار عبيد مارد207389162041433007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة380.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيعبد االعلى مجيد عبد السادة مهوس207390162041355064

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة379.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيليث رعد ناجي جبر207391162041015015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة379.0الخارجيوناحيائيعلي ريسان حمدان قطيفه207392162041400066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة378.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيحسين عمران صالح نجم207393162041047016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة378.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيزين العابدين جبار زغير حبش207394162041355045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة378.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنيناحيائيرياض جري ناصر جاسم207395162041004004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة375.0اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيايمان حمد حسين حمد207396162042181005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة372.0ثانوية موطني االهلية  للبنيناحيائيمصطفى اسامه هادي محمد207397162041491020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة371.0ثانوية النور للبناتاحيائيحنان عباس رسن معيدي207398162042275005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة371.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيزهراء حسن منعثر ربيع207399222042151030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة370.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيعائشة بكر اسماعيل نايف207400192042246078

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة369.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيسيف عبدعلي حسين عبدهللا207401162041039013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة369.0ثانوية ابن النفيس االهلية للبنيناحيائيعبد هللا فرحان كاظم عبيد207402162041345004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة368.0اعدادية رفح للبناتاحيائيهاجر جبار عبد الرزاق فاطس207403162042219079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة368.0ثانوية الفرات االهلية للبناتاحيائيصابرين محمد بالسم مارد207404162042197012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة368.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيضحى حسين حربي سعدون207405222042204150

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة367.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفاطمه ماجد عبد الخالق جابر207406162042218090

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة367.0ثانوية البطائح للبناتاحيائيرقيه عبد هللا جاسم محمد207407222042197009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة367.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعبدالحسن صالح هاني عبدالكريم207408162041126007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة367.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائينرجس كاظم زكي محمد207409162042226110

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة367.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيفاطمة احمد جابر مجيد207410162042174037
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة366.0اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيعلي ضياء شنيار حمد207411162041365035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة366.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيمروة جواد كاظم محمد207412162042227057

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة365.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيرسل حسن قدوري مبارك207413162042220008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة364.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائينورا جمعه كاظم خلف207414162042230066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة363.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيايه ارشد مكي صادق207415162042184004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة363.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيرحاب عباس خضير غياض207416222042314015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة363.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائياحمد محمد عباس كاطع207417162041075015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة363.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائياالء رائد فاضل عباس207418162042192002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة362.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعباس غالب رزاق كاطع207419222041010089

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة361.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيزينب مهدي صالح جبر207420162042380066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة361.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائياحمد شهاب احمد عطوان207421162041357003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة360.0اعدادية الشاكرين للبنيناحيائيليث صبحي محي زكريا207422142041169033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة360.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد رعد حلو خيون207423162041497058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة360.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائيعلي ناظم عرمش فرحان207424162041357066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة360.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيفاطمة اركان احمد محمود207425162042161027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة359.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائيزهراء بشير زبيد وشيح207426162042244013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة359.0اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيرنا رائد يوسف شاكر207427162042253014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة359.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيسجى علي عبيد هادي207428162042210054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة359.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيفاطمة صباح مالح حسن207429162042168036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة359.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيبنين حافظ عبود عبد السيد207430162042225005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة359.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيتبارك عبد الحسين جوالن رشك207431162042184059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة359.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتاحيائيضحى رياض كاطع غريب207432162042288006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة359.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةاحيائيهشام ناظم عباس سلطان207433162041360008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة358.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنيناحيائيحسن وسام شنشول عزيز207434162041030022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة358.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيعائشة منيف حمود برغش207435162042209051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة358.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيوفاء حازم سالم سلمان207436162042259076

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة358.0ثانوية االوحد االهلية للبنيناحيائيعلي سعد حميد حسين207437162041499009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة358.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيزهراء علي عبد الحسن مدهوش207438162042170033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة358.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزهراء عبد الكاظم حنون عيسى207439162042146032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة357.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائياحمد مسلم غني محمد207440222041308003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة357.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائينسرين رزاق بداي بجاي207441162042244032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة357.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيشمس ماجد محمود محمد207442162042383163

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة357.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنيناحيائيمهدي سعدون خلف نعاس207443162041004019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة357.0اعدادية رفح للبناتاحيائيسميه حسن عجمان سعدون207444162042219036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة357.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيمصطفى ثامر كنعان داود207445162041020029
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة357.0ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيمنار فالح ناصر شفي207446162042266015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة357.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيمحمد ناجي ثامر هالمه207447222041067117

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة356.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيزهراء كاظم خلف جازع207448222042183049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة356.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيجعفر جاسب جرمل غانم207449162041131003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة356.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيزينب عباس عاصي ثامر207450162042309019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة356.0الخارجياتاحيائيشروق شنتح حسين عواد207451222042401066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة356.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيهدى مجيد عبد الساده مهوس207452162042380130

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة356.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنيناحيائيمرتضى عدنان كريم صحن207453162041060096

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة355.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيزينب وسام قاسم يونس207454162042247065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة355.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيعلي احمد ابراهيم موسى207455162041355080

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة355.0الخارجيوناحيائيحسين صالح عبد اللطيف وادي207456162041400029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة355.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيزهراء طاهر نجم عبد هللا207457162042153035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة354.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيفاطمة مهدي صالح جمعة207458162042381171

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة354.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنيناحيائيعباس عبد االمير عبد هللا جعفر207459162041358023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة354.0اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيهمام ثامر قاطع عداي207460162041365054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة354.0اعدادية حمدان للبنيناحيائيناجي عبد هللا ناجي عبد الخضر207461162041046015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة354.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتاحيائينور فخري فاضل علوان207462162042260059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة353.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنيناحيائيضياء حبيب محمد مرهج207463162041359010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة353.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيحنان قاسم محسن ناصر207464162042174014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة353.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد النبي جابر207465162042218041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة353.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيمروه صباح عبد النبي عبود207466162042230060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة353.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيحسن ناصح خشن ناصح207467162041019010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة353.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيزينب ميثم غيث شالكة207468162042257026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة353.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيآيات وليد عبد االمير حمد207469162042171003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة353.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيحنين صفاء رسن جحين207470162042216009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة353.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور الهدى محمد جلوب حسين207471162042184279

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة353.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيمؤمل فوزي حميد مكي207472162041039027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة353.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد احمد عبود207473162042162054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة353.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد باقر علي عوده خلف207474162041075168

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة353.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيبنين خير هللا عبد علي عويد207475162042174009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة352.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيرقيه ابراهيم دايخ محسن207476162042184089

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة352.0اعدادية الدكتور عناد غزوان للبنيناحيائيحسن نجاح فيصل عبود207477252041020017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة352.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيكرار شريف عبد الحسين خضير207478162041363046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة352.0اعدادية البتول للبناتاحيائينور الهدى عبدالسالم ثابت فنجان207479162042242023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة352.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيرؤى حسن نعيم حسن207480162042381062
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة352.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائينور حعفر عبد صالح207481162042240105

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة352.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيتبارك محمد غالي ابراهيم207482162042383048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة352.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيحسين كاظم زغير جابر207483162041353016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة351.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمصطفى اياد جواد كاظم207484162041075219

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة351.0ثانوية البينة للبناتاحيائيسارة ناظم هاشم موحي207485162042291016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة351.0اعدادية رفح للبناتاحيائيفاطمه محمد كاظم عبد علي207486162042219054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة351.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيمجتبى عدنان جليل كاظم207487162041354061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة351.0الخارجيوناحيائيانور محمد عبد الرضا يعقوب207488162041400018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة351.0اعدادية العشار للبناتاحيائيساره صفاء نوري حسين207489162042228069

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة351.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائياخالص جابر هاشم عبد هللا207490222042107002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة351.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيآيات امير خضير عباس207491162042172001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة351.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيمعصومة يعقوب يوسف عبد الحسين207492162042383218

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة351.0اعدادية العهد الزاهر للبناتاحيائيزينب مؤيد راضي داغر207493162042245021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة350.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينبأ جبار شنيت عبيد207494162042184261

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة350.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيسهى زيد خلف صالح207495162042227037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة350.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيهادي مجيد لطيف عودة207496222041041129

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة350.0اعدادية االحرار المسائية للبنيناحيائيحسين باسم محمد عبيد207497162041365016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة350.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيرافد حسين عارف حيدر207498162041355041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة350.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيفاطمه رعد مطير ناصر207499162042192057

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة350.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمؤمل فليح سرحان توماس207500222041005058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة350.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيعلياء احمد توفيق عبد االمير207501162042458065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة350.0ثانويه المصابيح للبناتاحيائيفاطمه لطيف صالح حسن207502292042079041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة349.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيهادي قيس عبد الكريم يوسف207503162041355145

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة349.0اعدادية الحمار للبنيناحيائيحسين يحيى خلف عزيز207504222041044009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة349.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائيفالح ناظم عبد العالي يوسف207505162041357068

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة349.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي عبد الحكيم هاشم سلمان207506162041084078

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة349.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتاحيائيرنا حسين خلف شبوط207507162042168016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة349.0ثانوية السياب االهلية للبناتاحيائيمريم خزعل حميد جبارة207508162042161035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة349.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيهجران علي جبار مطرود207509162042380125

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة349.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيرباب احمد فيصل لفته207510162042200008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة348.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيجواد جهاد خير هللا عاتي207511162041028003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة348.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيوسن عبد النبي عبدون راضي207512162042184294

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة348.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائياحمد فاضل كاظم سهام207513162041355008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة348.0اعدادية الشافعية للبناتاحيائيغفران خالد لفته محمود207514242042111092

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة348.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيبتول عادل احمد محمد207515162042226013
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة348.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيتبارك نجم عبد الواحد زغير207516162042239011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة348.0اعدادية صدى النجاح للبناتاحيائيسمانه دريد مطلق شاتي207517222042170060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة347.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيفاطمة عدنان عبد الكريم عودة207518162042226089

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة347.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمنار محمد جلوب محمد207519162042204101

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة347.0اعدادية البصرة للبنيناحيائيمؤمل عماد أدخيل جوالن207520162041007039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة347.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيمنتظر سالم عيسى طرفي207521162041497072

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة346.0اعدادية الهارثة للبناتاحيائيايات خلف صبيح عبد الحسين207522162042176010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة346.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيحسين جالل خشجوري خادم207523162041016008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة346.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينة صالح مايع جليف207524162042383140

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة346.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيفرقد ماجد زويد خلف207525162042172025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة346.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيرواء عبد هللا عبد الستار عبد هللا207526162042218038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة345.0اعدادية جيكور للبنيناحيائيهاني طالب جواد سلمان207527162041061036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة345.0اعدادية جيكور للبنيناحيائيسجاد مرتضى شاكر حسين207528162041061012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة345.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيشاه زنان وليد فليح وسخ207529162042243060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة345.0ثانوية دار السالم االهلية للبناتاحيائيتبارك قاسم حسين علي207530162042296012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة345.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي عبد الرضا محمد عبد هللا207531162041001090

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة345.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيزينب عبد اعطيه حنش207532162042380063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة345.0اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيزهراء حمد هاشم محمد207533162042181013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة345.0ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيمرتضى محمود حسن مهودر207534162041078015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة345.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيعبد السالم صالح مهدي سعد207535162041355069

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة344.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي كاظم عبد هللا حسين207536162041084084

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة344.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتاحيائيعذراء نجاح جاسب عبد الرضا207537162042459024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة344.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائينبأ حسن خلف جنام207538222042162172

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة344.0ثانوية دار الندوة المختلطةاحيائياحمد جاسم فالح يوسف207539222041225001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة343.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيايات اسعد نديم شهف207540162042184027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة343.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيسيف عادل صالح سلطان207541162041140024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة343.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيهدى محمد عبد شلهوب207542162042209088

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة343.0الخارجياتاحيائيشهزنان طارق منصور عوده207543162042401102

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة343.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيفاطمه سرحان مراد حميد207544162042380090

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة343.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعباس فالح حسن عطيه207545242041018054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة342.0مدارس االبداع العراقية األهلية تركيا-أنقرةاحيائيعباس صبري غازي مكي207546132041243007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة342.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيايات رحيم محمد رحيمة207547162042162010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة341.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيغصون جبار جعفر عبود207548162042247082

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة341.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيفالح حسن عسكر حسن207549222041310149

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة340.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسين عباس ماضي حمد207550162041084031
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة340.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينور رعد عبد الهادي احمد207551162042184284

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة340.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيخديجة علي طاهر علي207552162042383065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة340.0اعدادية شهيد العقيدة للبنيناحيائيعمار سجاد جادر مغامس207553162041043016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة340.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعبدالمحسن عبدالعزيز عودة عبدالمحسن207554162041126010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة340.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائياحمد عباس صدام جبر207555162041355004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة340.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيرغد قاسم جياد كاظم207556222042301008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة339.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيصالح مهدي جاسم كريم207557162041353023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة339.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيتقى احمد جواد كاظم207558162042174013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة339.0الخارجيوناحيائياحمد قاسم عوده ناصر207559162041400012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة338.0الخارجياتاحيائياسراء منذر محمد عبد الحسين207560162042401010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة338.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيعلي احمد صاحب دشر207561282041151169

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة338.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيستار شالل خلف جبر207562262041022057

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة338.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيزهراء سلمان داود حسن207563162042184105

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة338.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنيناحيائيكرار ماجد ماضي حسن207564162041497052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة338.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيزهراء عبد الكريم نايف غالي207565162042237007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة338.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتاحيائيسجى عادل صباح سلمان207566162042198023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة338.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةاحيائيزهراء عبد الكريم عبد الواحد خلف207567162042360008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة337.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيفاطمة محمد جاسم عذير207568282042061035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة336.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيعلي باسم جاسم حسين207569162041353028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة336.0ثانوية االمتياز االهلية للبنيناحيائيصديق عبدهللا محمد عبدهللا207570162041140025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة336.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائياحمد ابراهيم عبيد كاظم207571282041151009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة336.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء عماد محمد عبد الواحد207572162042230027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة335.0اعدادية زيد بن حارثة للبنيناحيائيسجاد ضياء كريم عيسى207573162041069014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة335.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائياحمد فؤاد سالم جبار207574162041353007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة334.0الخارجيون - ايمناحيائيمحمد علي نقي الياس احمد207575172041400144

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة334.0ثانوية بحار االنوار للبناتاحيائيغدير منصور احمد زيدان207576162042458066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة334.0ثانوية السديد االهليةاحيائيمحمد باسم محمد سويد207577162041443018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة333.0ثانوية ماريا القبطية للبناتاحيائيبنين سامي عبد فرحان207578162042266003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة333.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائيرواء طارق سجاد كباشي207579162042450025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة333.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيفاطمه موفق حسن سلمان207580162042380098

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة332.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنيناحيائيمصطفى جمال حسين عبد هللا207581162041134020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة332.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيعلي نزار عجمي جحش207582222041358042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة332.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيايات جابر ناظم نزال207583162042381025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة332.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحمد حمزه حسن عبيد207584232041044046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة332.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيهدى احمد صالح حسين207585162042280115
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة331.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيحسن كاظم عامر بدر207586162041355026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة331.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفريال هادي فاضل شامي207587162042383204

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة331.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيعلي كاظم ناصر صبيح207588162041355098

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة331.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيزهراء محمد مالك طليب207589162042227020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة330.0ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائيابي قاسم عبد الوهاب محمد207590162041348001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة330.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتاحيائينور الهدى ميثم فالح موسى207591162042259063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة330.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيغيث عبد االمير جبار طه207592162041049039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة329.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيايات هاني جبار مغامس207593162042169012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة328.0ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنيناحيائيمحمد بشار سالم عبد الرحيم207594162041375008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة327.0ثانوية البصير االهلية للبنيناحيائيمحمد سعدون عريبي محمد207595162041412009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة327.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيعلي عارف علي حسين207596162041354048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة327.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيالفريد ايفان يلده شدراخ207597162041019005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة327.0ثانوية العراق االهلية المسائية للبنيناحيائيحيدر خلدون هاشم مهدي207598232041260008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة327.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيفاطمه عبد الكاظم عبد هللا بطي207599162042165357

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة327.0اعدادية العشار للبناتاحيائيايالف هيثم سيمون جبار207600162042228018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة326.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيكمال الدين عبد الرزاق ياسر عيسى207601162041354058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة326.0ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيكرار صالح مهدي حسين207602162041078011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة325.0ثانوية االختيار االهلية للبنيناحيائياحمد زكي كامل شاطي207603162041391001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة325.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيمحمد رحيم عبودي علي207604162041352088

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة325.0اعدادية االعالم للبنيناحيائيعلي حيدر علي جاسم207605162041045017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة325.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيشاه زنان كريم فاضل عوده207606162042212034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة324.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيغاده حميد حسن نشمي207607162042380083

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة324.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائياحمد علي مكي عايد207608162041039001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة323.0اعدادية العشار للبناتاحيائيرسل عدنان عبد العالي محي207609162042228037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة323.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيافتخار فاخر طه منصور207610162042381015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة323.0ثانوية ابو الحكم المسائية المختلطةاحيائيعلي محمود حسن مرعي207611202041250105

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة322.0اعدادية االريج للبناتاحيائيابرار علي طالب شمخي207612162042238003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة322.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائياحمد حميد علي جابر207613162041353005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة322.0ثانوية المآثر للبناتاحيائياساور عادل حسن بحر207614162042455002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة322.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيدعاء نوري علي حسين207615192042173014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة322.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي عبد الحسين صالح صبيح207616162041084076

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة320.0ثانوية العاصمة االهلية للبنيناحيائياحمد علي حسين احمد207617162041348003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة320.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيبنين اشواق عايد فريد207618162042383034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة320.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد اثير بريسم سهيل207619222041002266

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة319.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيغدير صالح مهدي ساجت207620162042247081
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة319.0ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيجعفر نوري عبد لهد207621162041108002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة319.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيعلي صادق جعفر مندي207622162041355091

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة318.0اعدادية الثوار المسائية للبنيناحيائيالفضل اياد جواد كاظم207623162041352014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة318.0اعدادية الزينبيات للبناتاحيائيعهد عدي جبار حسين207624162042258017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة317.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيعلي مرتضى عبد هللا خصاف207625162041353038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة317.0اعدادية العشار للبناتاحيائيرفل علي شرهان ناصر207626162042228039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة317.0ثانوية االوحد االهلية للبناتاحيائيايه علي مكنس عفات207627162042475008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة316.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتاحيائينور قصي عبد العالي عبد السيد207628162042272028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة316.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيابرار نجاح نعيم راضي207629222042162001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة316.0اعدادية غدير خم للبناتاحيائيزهراء محمد جاسم محمد207630162042268013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة315.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد جبار مصبح طاهر207631162041084098

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة315.0اعدادية البصرة للبنيناحيائيمصطفى لؤي اسحاق ناصر207632162041007058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة314.0ثانوية الجنات األهلية للبنيناحيائيأحمد جاسم أرحيمه ديوان207633162041032001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة313.0الخارجياتاحيائيهدير حمد منصور موازي207634162042401180

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة313.0الخارجيوناحيائيحسن كامل جابر عيال207635162041400025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة312.0ثانوية المرفأ للبناتاحيائيايات جاسم محمد ظاهر207636162042213004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة310.0اعدادية العشار للبناتاحيائيمالك مثنى ذيبان حسن207637162042228104

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة309.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد اركان صالح احمد207638162041075167

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة309.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيكرار عبد الحسين كركه عالوي207639162041089026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة308.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنيناحيائيحسين علي عبد الكريم عبد الباقي207640162041090018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة308.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائياحمد فاضل فنجان حسين207641162041020004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة307.0الخارجيوناحيائيامجد صفاء لفته يعقوب207642162041400017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة306.0اعدادية المتنبي للبنيناحيائيمؤمل سعد يونس نعمه207643162041006025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة301.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيصادق عبد القادر عبد االمير الزم207644162041363023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة515.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمهدي علي سعد عنيد207645162051031033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة488.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الرضا هاشم عوده207646162051363195

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة487.0ثانوية الشطرة االهلية للبناتتطبيقيضحى موسى حسين خويلد207647222052129002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة487.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيهادي ماجد علي مجيد207648162051494042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة469.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيضحى عالء حسين طه207649162052259034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة463.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيميثم خالد شامل مجيد207650162051128082

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة461.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيسجاد رياض عبد الصاحب حمود207651162051491024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة458.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيحسين صفاء شاكر عيسى207652162051357121

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة457.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيميثم مرتضى علي كاظم207653162051031034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة457.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيعلي عبد الخالق خلفان حميد207654162051426039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة456.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيحسن عالء احمد عبد الستار207655162051497017
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة455.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيايمن اثير احمد عبد العزيز207656162051074006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة455.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقياحمد باسم عاتي سلمان207657162051052001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة452.0ثانوية االعتصام للبنينتطبيقيعباس فاضل عبد الوهاب عبد الرزاق207658162051143012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة452.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيانوار عقيل قاسم عبيد207659162052210005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة451.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقيعبد هللا حسن غرير حسن207660162051360023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة451.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمصطفى هاشم اسماعيل ناصر207661162051353192

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة451.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيزهراء رياض نجم عبد هللا207662162052212018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة450.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد جليل ابراهيم حسن207663282051151019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة450.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عماد شامخ خلف207664162051394045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة449.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسن المجتبى صفاء نجم سهيل207665162051060027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة449.0اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقيمحمد عدنان عوده عبد الكريم207666162051105049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة448.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيمهدي عدنان صادق يوسف207667162051426054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة448.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحيدر عبداالمير عبود عبدالنبي207668162051007036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة447.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعلي كاظم فرحان مسير207669162051090033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة447.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيعباس عدنان صالح عباس207670162051019046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة446.0ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين سمير عبد المجيد علي207671162051072016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة443.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيمرتضى عرب عبدالخالق حسن207672162051128075

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة442.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيحيدر رحمة عبد المحسن علي207673162051357165

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة442.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيعلي اعتصام طاهر كاظم207674162051449025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة442.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعلي شريف مظلوم ساهي207675162051355179

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة442.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيمنتظر احمد عبدالرزاق جعفر207676162051119039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة441.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيحسين تقي فاضل حسن207677162051051032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة440.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيعامر عبد هللا صبري عبد القادر207678162051051061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة440.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيفاطمة توفيق عبد الهادي عبد207679162052280040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة440.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقياحمد قيصر مسير مشري207680162051074001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة439.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي ضياء كاظم حسون207681162051001139

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة438.0اعدادية  الميقات للبناتتطبيقينور الزهراء مشتاق رحيم دواي207682162052194033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة437.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقياحمد جاسم احمد جاسم207683162051134004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة437.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيكرار ماهر عبد الجبار مزعل207684162051049115

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة435.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد منير نجم عبد هللا207685162051084236

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة435.0ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيسجاد حسين جلوب عطية207686162051080013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة434.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعلي مرتضى كامل عزيز207687162051110046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة434.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيجعفر يعقوب كاظم محمد207688162051365028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة433.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيتبارك عصام فاضل خضير207689162052228013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة432.0ثانوية الفضل االهلية للبنينتطبيقييحيى هاني عطيه رسن207690162051448025
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة430.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسين ايهاب عبد الكاظم سلمان207691162051049033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة428.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيعلي ميثاق كاظم حسين207692162051371187

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة428.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيصادق منتظر مسلم فاخر207693162051394019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة428.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيحسن لؤي سلمان عطية207694162051371036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة428.0اعدادية المعالي للبناتتطبيقيميالد ماجد شالكه بريج207695162052173029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة427.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي حيدر جاعل داود207696162051022076

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة426.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيفاطمة جواد كاظم داخل207697162052216032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة425.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيحسن علي إسماعيل إبراهيم207698162051013013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة425.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد حسن عبيد ناهض207699162051084213

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة424.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيابراهيم علي خير هللا سلمان207700162051497003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة424.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيخديجة عاطف عبادي فرج207701162052294010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة424.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيطيبة علي محمود راضي207702282052059056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة423.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيساره ناصر فرهود شحيم207703162052259029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة423.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيمحمد مهدي صادق هاشم فتاح207704162051491053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة422.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيحسين رحيم عبد الرضا سفيح207705162051108009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة422.0ثانوية نور الحق االهلية للبنينتطبيقيحيدر أسعد حميد مجيد207706162051119012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة421.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيزين العابدين ناصر صالح مهدي207707162051084094

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة421.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعبد الحميد ماجد عبد عون احمد207708142051023058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة421.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيرباب رافد عدنان صبري207709162052260011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة420.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيمحمد علي عبد الجبار جواد207710162051017092

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة420.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقينوره حيدر جاسم علوان207711162052174034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة420.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيضرغام نبيل عويد رزيق207712162051363142

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة419.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقياسراء عبد الكريم مسيب مساعد207713162052380010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة419.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتتطبيقيزينب حامد خير هللا سلمان207714162052290013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة419.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيهبة فيصل جبار حلفي207715162052168034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة419.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعمار محمد جميل الهيد207716162051094045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة419.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحيدر عبد الكريم محمد عباس207717162051019033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة419.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيمقتدى عادل كريم جاسم207718162051081013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة418.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعبد الحميد ميثم جبار ريسان207719162051076055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة418.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي حسين علي مجيد207720162051084151

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة418.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيزهراء حميد منعثر نعيمه207721162052212017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة416.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عادل محيسن كاظم207722162051497057

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة416.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتتطبيقيبتول عبد االمير عبد االمام حمود207723162052284006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة415.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيرسول عاشور كاظم الزم207724162051015036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة415.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمحمد سمير ناظم نشمي207725162051052050
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة415.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيأحمد عواد حميد يوسف207726162051050001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة415.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا غازي عبد هللا حمدان207727162051060112

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة414.0ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيحسن مصطفى عبد الرؤوف محمد207728162051073008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة413.0اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيحسين عالء عبد الحسين عبد المجيد207729162051099005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة413.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقينعمه نافع شهيد نعمه207730162051365232

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة413.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيمنار هاشم عدنان محمد207731162052230054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة413.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيسجاد أرهيف لفته عبيد207732162051034055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة413.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمرتضى صالح حسن جاسم207733162051084241

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة413.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسن ياسين حسين مهدي207734162051049027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة412.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيسرى ماجد حسن عبود207735162052146036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة411.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيحسين خالد رحمة كشيش207736162051357115

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة411.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعبد هللا كاظم هاني فرج207737162051047086

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة411.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعلي سعيد احمد صالح207738162051015064

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة411.0ثانوية السيبة للبناتتطبيقيبنين عدنان اشهيب احمد207739162052250003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة410.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيغيث جعفر صادق مهدي207740162051049106

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة410.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيزين العابدين محمد جاسم حمادي207741162051365090

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة410.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي عيسى زبين رسن207742162051084172

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة409.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيرضا جهاد فؤاد محيسن207743162051036039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة409.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيحامد خلف رحيل نصيف207744162051062012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة409.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيمصطفى عبد الحسن عبد الواحد محسن207745162051051124

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة409.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقينبأ علي حسن كعيبر207746162052458063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة409.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمحمد زياد طارق اسماعيل207747162051110056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة409.0ثانوية المآثر للبناتتطبيقيروز عدنان داود سلمان207748162052455006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة408.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقياحمد صفاء عبود محمد207749162051353013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة408.0ثانوية االمتياز االهلية للبنينتطبيقيعلي فهمي عبدالرحيم سلطان207750162051140043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة408.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقيحسين كاظم سويد أيوب207751162051359022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة407.0ثانوية الدير للبنينتطبيقيحميد محمود ابراهيم بوهان207752162051025012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة407.0اعداية التضحية للبنينتطبيقياحمد سالم زيدان فياض207753162051053006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة407.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيابراهيم خليل ابراهيم حسن207754162051497002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة407.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعلي مشتاق نوري عجد207755162051355197

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة406.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن فراس عبد هللا فارس207756162051497054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة406.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيزينب ادمون عبد الرزاق علي207757162052218032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة406.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين محمد علي مجهول207758162051084078

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة406.0ثانوية المرفأ للبناتتطبيقياسراء عقيل صالح داود207759162052213002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة406.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيروان عادل عدنان عبد الجبار207760162052234034
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة406.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقياحمد جميل عطشان محسن207761252051205004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة405.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي محي غازي محي207762162051084182

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة405.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيرسل محسن علي خابر207763162052169020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة405.0ثانوية العلوم الكاملة االهلية للبنينتطبيقيعلي عادل كاظم جاسم207764162051446012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة405.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمؤمل ضياء جواد دارم207765162051085059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة404.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقينور مازن كاظم سلمان207766162052381157

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة404.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي عباس جبار كريم207767162051001141

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة404.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمحمد المهدي فرقد عباس عبد الوهاب207768162051108046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة404.0ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقيحارث مسلم راشد لفته207769162051442003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة403.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيمحمد رمضان سباهي حدود207770162051075068

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة403.0اعدادية تونس للبناتتطبيقيهيفاء فريد ضيدان عجيل207771222052106034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة403.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعلي ماجد عبد العالي رخيص207772162051052041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة402.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيالحسن حسين علي ضيدان207773162051497009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة402.0ثانوية المتنبي االهلية للبناتتطبيقيبدور رائد عدنان صبري207774162052260007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة402.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيحسين عيسى عليوي عيسى207775162051052013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة402.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقياحمد موفق احمد فرج207776162051016006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة402.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمظفر محمد عبد الرضا خضر207777162051084262

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة401.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيمنار كفاح طه شمخي207778162052228055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة401.0ثانوية بالد الخير االهلية المختلطة تركيا-االنياتطبيقيعبد الزهرة عمار عبد الزهرة عبد الحسين207779132051351003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة401.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيحسين علي دينار علي207780162051352068

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة400.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيجواد عدنان حسين عبد الحسن207781162051022016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة400.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقينجالء رضوان طه ياسين207782162052383133

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة400.0ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنينتطبيقيسجاد كريم مهوس محمود207783162051375011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة400.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيهدى ناظم رحيم كاطع207784162052176038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة400.0ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقيمريم نوري عبد الحسن عاتي207785162052462021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة400.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتتطبيقيهاجر عبد الزهرة خضير رحيم207786162052165043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة400.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيمالك وسيم زكي عبد الحسين207787162052383126

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة400.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيمريم علي باقر يعقوب207788162052259045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة400.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقياحمد صادق ماجد خلف207789162051352013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة400.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتتطبيقيصابرين فالح عبد المحسن علي207790162052162012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة400.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعباس سامي جواد كريم207791162051358091

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة399.0اعدادية شمس الشموس للبناتتطبيقيعذراء عالء عبد الغني ابراهيم207792162052283027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة399.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحيدر عبد االمير خلف محمد207793162051047054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة399.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيزهراء عاشور خلف بهير207794162052294014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة399.0ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقياحمد جاسب فالح رشك207795162051370003
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة399.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيزينب عبد الجليل عبد الواحد خضير207796162052223012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة399.0اعدادية االصمعي للبنينتطبيقيعلي سالم محمد خضير207797162051010063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة399.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيفاطمة علي مريان موزان207798162052238034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة399.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمحمد صباح عبد علي207799162051085069

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة399.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيمريم عالء هادي سلمان207800162052381128

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة398.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي نزار حسين حمود207801162051001159

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة398.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتتطبيقيدعاء محمد كاظم ساري207802162052198002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة398.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيزينب محمد قاسم خدية207803162052239020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة398.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيميعاد إبراهيم علي محسن207804162052245038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة398.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد فرج عجمي لكن207805162051001199

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة398.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيحسن عوده معيد جاسم207806162051300009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة398.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيهدى مطير شهيل عناد207807162052208040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة398.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيبنين راضي حسين كريم207808162052169011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة398.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين سالم جبار سمير207809162051060041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة397.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيمجتبى سالم صالح عبد النبي207810162051067031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة397.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيانمار عائد صمد فالح207811162052288001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة397.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيعلي عوده جليل حداد207812162051356040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة397.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيشهد عبد الخالق علي يعقوب207813162052225018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة397.0اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيمريم حمزه عبد العباس لفته207814162052253034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة397.0اعدادية االجيال للبنينتطبيقيسجاد علي نغيمش شمخي207815162051014017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة397.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيزهراء عباس فاضل نجم207816162052383060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة397.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيسجى أكرم عبد الحسين خالد207817162052171026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة397.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمصطفى رائد كريم جري207818162051060201

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة397.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقياحمد جابر سالم جمعة207819162051126001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة397.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمحمد ماجد حسن محمد207820162051352250

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة396.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيمريم عقيل محسن محمد207821162052196025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة396.0الخارجيونتطبيقيعبد هللا حسين مظلوم راضي207822162051400178

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة396.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيحسن حامد مطشر طيب207823162051051022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة396.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقيشهد عماد سبتي حسن207824162052174019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة396.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيزهراء عبد الرضا حنون فرج207825162052172014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة396.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقياساور سلمان كريم يعقوب207826162052207004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة396.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمحمد عماد محمد جاسم207827162051007086

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة396.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيزينب صادق رسن زغير207828162052216024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة396.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةتطبيقيزهراء رضا جعفر بدن207829162052350002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة395.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيعباس عالء حسين علي207830162051012035
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة395.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحسين عالء محمد حسين حمادي207831162051353050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة395.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقيسماء قاسم محمد يوسف207832162052174018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة395.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيبتول عادل صاحب لعيبي207833162052164009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة394.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعلي حسان عبد الشيخ محي207834162051083079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة394.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمرتضى جاسم محمد فزع207835162051019108

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة394.0ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقيحوراء حسن شاكر الزم207836162052462005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة394.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيمريم محمد راشد مزعل207837162052209041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة393.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيحسين مهند عبد الزهرة حسن207838162051357153

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة393.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقيمرتضى نزار عبد الزهرة عبد الصمد207839162051360038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة393.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيميثم هاشم حسين عويد207840162051300084

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة393.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين رائد صالح خضير207841162051084059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة393.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيزينب خير هللا مجيد نعمة207842162052383069

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة393.0ثانويه نبراس العلم االهلية للبنينتطبيقيمرتضى فراس سالم عبدالجبار207843162051129017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة393.0الخارجياتتطبيقيايات اسعد كامل سلمان207844162052401013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة393.0اعدادية المعالي للبناتتطبيقيشهد شاكر عبد الجبار دفار207845162052173022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة393.0ثانوية الفراهيدي للبنينتطبيقيعلي حامد جمعه محمد207846162051075050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة392.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيامامة ماجد امين محمد207847162052381010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة392.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتتطبيقينور رياض عبد النبي جاسم207848162052272020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة392.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقياحمد شاكر رحيم شنته207849162051128006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة392.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيمروة هيثم سلمان رمضان207850162052218064

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة392.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيهبة احمد قاسم نوح207851162052381161

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة392.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقينور ضياء عبد االمير حسن207852162052380094

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة392.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيبيادر ميثم حامد جاسم207853162052226019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة392.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيكرار عباس فليح محسن207854162051019079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة391.0ثانوية البصير االهلية للبنينتطبيقيسجاد جاسب عبد الرضا زيارة207855162051412013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة391.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيضاري طعمه نايف مكطوف207856162051034067

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة391.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيحسين محمد صالح محمد207857162051020040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة391.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيحسين حازم عائش حسين207858162051110017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة391.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيزينب محمد عبد الزهرة تامول207859162052184058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة391.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيزينب فايز تركي مكطوف207860162052208023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة391.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيامين مصطفى حبيب عيسى207861162051020012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة391.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيزهراء عطا هللا ذياب كشمر207862162052207024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة391.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيفاطمه عدنان عمران امشاري207863162052245032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة391.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتتطبيقيزينب عبد االمير جاسم جسام207864162052224017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة390.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقيمحمد هاشم لفته ناصر207865162051045059
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة390.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد علي غافل سعدون207866162051353163

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة390.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيعلي محمد غني محمد207867162051301060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة390.0اعدادية االهله للبناتتطبيقيوسن شمال محمد كشيش207868162052473047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة390.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمنتظر محسن كاظم عاشور207869162051353198

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة390.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا نصرت عبد الحسين عكال207870162051497059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة390.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةتطبيقيمحمد عقيل عبد الحسين حمد207871162051350036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة390.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيهدير عدنان شنشل خشان207872162052168035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة389.0ثانوية الرسول للبنينتطبيقيطاهر صالح عبد هللا سكر207873162051058031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة389.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيمحمد مصطفى محمد سامي بريسم207874162051084234

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة389.0اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيعلي سعد صدام حسن207875162051099019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة389.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعبد العزيز محمد حسن راضي207876162051365116

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة389.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيحسين احمد عوفي رشك207877162051497023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة389.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقيفاطمه محمد حسن عيدان207878162052174024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة389.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين عبد الرحمان تعبان عبود207879162051084067

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة389.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيوسن نبيل محسن حسين207880162052226127

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة389.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينتطبيقيعلي ثائر عبد هللا صابر207881162051311021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة389.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيزينب علي حسين خضير207882162052168024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة388.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيحسين سليم جاسم صالح207883162051012017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة388.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيانوار سالم هالل فنجان207884162052172003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة388.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيرغد مازن مكي حسين207885162052238012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة388.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيشمس ناصر نوري عبد القادر207886162052280034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة388.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمرتضى نعمان سليم هاشم207887162051019110

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة388.0ثانوية ذو الفقار المختلطةتطبيقيحيدر عجيل ياسر مهوس207888162051320003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة388.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيشهد لمعي محسن داخل207889162052216029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة388.0ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقيدانيه علي حسين ياسين207890162052187006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة388.0ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتتطبيقيبنين صالح مهدي حسين207891162052466002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة388.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيايهام فالح حاتم عبد الرضا207892162052170011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة387.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيمرتضى زيارة صالح كصب207893162051036132

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية538.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائينور الهدى جبار فضل حميد207894232042089125

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية536.0ثانوية السنية المسائية للبنيناحيائيمؤمل علي سلبوح مهدي207895242041211061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية475.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيزهراء نزار جعفر قاسم207896162042234038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية472.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائياسراء قاسم عذيب حسين207897222042204012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية463.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتاحيائيفاطمة خالد طراد شمخي207898162042163062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية462.0الخارجيوناحيائيمصطفى سعد سامي مجلي207899292041400060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية461.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيمؤمل عدنان غني محمد207900222041308032
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية459.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائياحمد اثير اهليل جدوع207901142041023003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية424.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائياسراء عودة محمد عويد207902162042184014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية422.0ثانوية النصر النموذجية للبناتاحيائيآمنه عدي ياسين عبد الجبار207903322042030003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية407.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمصطفى حاتم عبدالكريم براك207904162041126026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية390.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمهدي كاظم ابراهيم ناصر207905162041075236

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية378.0ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيعلي رياض درجال خليفة207906162041108015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية376.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيحسنين وليد خالد معارج207907162041085017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية375.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيروان عادل هيالن عبيد207908222042126020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية374.0اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد شالل صبيح زغير207909242041027012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية374.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيبهاسين برهان خماط ثعبان207910222042109018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية370.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيزينب رعد حاتم ريسان207911162042309017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية361.0اعدادية السوق للبناتاحيائيمارينا محمد عواد طاهر207912222042209168

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية360.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيمحمد اسعد دشر حسان207913162041084096

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية359.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيبنين غالب هالل مجيد207914162042226017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية359.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنيناحيائيحسنين مقداد محمد علي غانم207915162041131009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية358.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعبد هللا فالح مهدي عبد الرضا207916222041306198

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية358.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي عماد كريم كامل207917142041022061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية357.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيصادق عبد الرزاق حميد جعفر207918162041363022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية357.0ثانوية القرية العصرية المسائية للبنيناحيائيمنتظر عباس عبود حمود207919232041254062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية355.0ثانوية سيناء للبناتاحيائيزهراء علي محمد حسين207920282042064016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية352.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزهراء جواد كاظم محمد207921162042383088

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية350.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائياسمهان ساجت خيبر بخاخ207922162042153005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية348.0اعدادية برطلة للبنيناحيائييوسف حسين جمعه عباس207923172041067072

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية348.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيوداد عاشور عبد الحسين ثامر207924162042383256

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية348.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيمرتضى نعمه ثامر اعبيد207925222041302078

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية344.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائيعون محمد جاسم ذرب207926162041300020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية341.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيشهد سعيد عبد النبي سنبل207927162042243061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية341.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيعلي حسنين هاشم عبود207928282041016022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية338.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائينور الهدى صالح هاشم حمدان207929162042450085

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية336.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيعباس فاضل عباس حنون207930162041016015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية336.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتاحيائيزهراء عدي حاتم حميد207931162042162031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية335.0ثانوية صنعاء للبناتاحيائيزهراء ستار امين شنان207932162042221012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية335.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيعلي حسن جلوب عبد الواحد207933162041084074

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية334.0اعدادية التسامح للبناتاحيائيرسل حيدر عبد الكريم جوامير207934142042076051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية332.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيحنين علي احمد فاضل207935162042146018
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية330.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيهمام اثير شاكر حسن207936162041089044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية329.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيعلي احمد محمد خنياب207937252041200073

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية329.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمصطفى رياض غالب رهيش207938222041002344

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية327.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيعلي صبار مطرود ضيدان207939162041034036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية325.0اعدادية القرنة للبنيناحيائيصادق خميس كاظم جوده207940162041027011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية321.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائيمريم داخل عبد المحسن ضرب207941162042457041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية314.0اعدادية الكفاح للبنيناحيائيالحسن علي يعقوب كاظم207942162041002004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية314.0اعدادية الخالصة للبناتاحيائيتبارك عمار قاسم احمد207943162042240030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية466.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيمنتظر اسماعيل عبد الرزاق ناصر207944162051043078

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية456.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي فالح حسن حسين207945162051084175

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية452.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيمصطفى سمير عبد الزهرة حسين207946162051017102

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية451.0اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيمحمد كريم حسن احمد207947162051044051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية443.0اعدادية االهله للبناتتطبيقيمريم غازي لفتة مشكور207948162052473043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية427.0اعدادية القاسم المسائية للبنينتطبيقيمرتضى عبد الحسين عيدان سمعو207949232051252119

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية409.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيرسل سامي داود سلمان207950162052202014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية401.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتتطبيقيايات رحمه محيسن كاظم207951162052290002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية400.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيروان جابر عبد هللا مناحي207952162052212015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية399.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسن سلمان داود سلمان207953162051084046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية393.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا انور عبود جلهوم207954162051356032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية389.0اعدادية المعرفة للبناتتطبيقينسرين جواد كاظم جبار207955162052175014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية388.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمهيمن عالء صابر حاجم207956162051019121

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية387.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيهدى عباس كاظم ابراهيم207957162052381166

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية387.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقينور الهدى مسلم جبار كريم207958162052383140

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية386.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيسبأ ضياء حسن جاسم207959162052381083

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية386.0ثانوية نور المصطفى االهلية للبنينتطبيقيمؤمل مريهج رشيد خضير207960162051142010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية386.0ثانوية المأمون العلمية االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي صفاء جاسب مفتن207961102051025009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية386.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقييحيى عقيل محيسن شياع207962162051084276

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية386.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيسجاد مجيد جعاز عبود207963162051049066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية385.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيفاطمة احمد رحيم شويل207964162052184084

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية384.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيحسن عبد علي احمد علي207965162051358042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية384.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيحسنين خزعل عبود غضبان207966162051365045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية384.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيسيف احمد عبد هللا عبد الحليم207967162051076047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية383.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيغفران طاهر ابراهيم مطنش207968162052184083

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية383.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الحسن حسين عبد الحسن207969162051358144

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية382.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتتطبيقيمنتهى محمد راضي جبر207970162052146051
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية382.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي عماد أحمد محمد207971162051084171

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية382.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيمرتضى كريم مصطفى حمد207972162051110061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية382.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيحسن غازي ابو الهيل مخور207973162051497019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية382.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيرباب نديم جاسم كحيط207974162052383047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية381.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيرسل عبد المناف مراد يعقوب207975162052219013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة589.0ثانوية المتميزاتاحيائياية عباس عبد محيسن207976282042079007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة587.0اعدادية المرتضى للبنيناحيائياحمد ساري جاسم مرهج207977282041002005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة579.0ثانوية الفرات للبناتاحيائيرشا كامل هراتي حجيرش207978282042060024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة537.0ثانوية سمية للبناتاحيائيزهراء محمد حسين عليوي207979262042118016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة503.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيطيبه يحى جاسم محمد207980262042083067

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة480.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيسالم جمعه لطيف منصور207981212041054057

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة477.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائيزينب علي عبد الزهره عيسى207982282042062058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة460.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيساره سالم أبراهيم حسين207983222042153253

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة443.0اعدادية الرباب للبناتاحيائيرغده سالم محل جواد207984242042094041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة437.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيزينب سرحان هاشم نعمه207985282042065046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة372.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيتبارك مؤيد حمود عبد الحسن207986282042074008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة370.0اعدادية آمنة الصدر للبناتاحيائيشمس تحسين جبار داود207987142042136039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة370.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيحمزة محمد ضبع ثاجب207988282041001040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة369.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيرسل طالب جلوب حافظ207989282042190061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة367.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمهند ناجي خفيف عبد الواحد207990222041035304

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة363.0ثانوية الكحالء للبنيناحيائيحسين علي شامي عبد الرضا207991282041007009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة363.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيريم هاشم فنجان عبد الرضا207992282042090017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة362.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيدعاء سالم لطيف محمود207993132042079011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة362.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيهدى طعمه عجيل زناد207994282042065027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة362.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائياحمد رزاق علي عزيز207995282041151016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة361.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمؤمل علي نوري محمد207996282041151214

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة361.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيانور هاشم محمد جعفر207997222041035030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة361.0ثانوية الكحالء للبنيناحيائيمصطفى كريم عطيه بادر207998282041007026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة359.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيمها نعيم جاسم رحيم207999282042080030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة359.0ثانوية سيناء للبناتاحيائيفاطمة حميد رشيد علي208000282042064025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة358.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء جبار ابو الشون حافظ208001282042190072

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة358.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيفاطمه حسين محمد عبد الرضا208002282042068081

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة356.0ثانوية ينابيع المعرفة المختلطةاحيائينور عنكود عامر جباره208003222042246013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة356.0ثانوية سيناء للبناتاحيائيفاطمة الزهراء مرتضى جمعه محمد208004282042064024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة355.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيبنين محمد حسين غالي208005282042063020
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة355.0ثانوية كميت للبناتاحيائيحنين خضير حواس عبيد208006282042067010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة353.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيرفل أحمد سعدون جمعه208007282042059044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة353.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيزينب علي عبد الزهره جبر208008282042059080

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة353.0اعدادية المعقل للبنيناحيائيعلي حسين شياع سالم208009162041019033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة353.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمجتبى عبد االمير مطشر عبد هللا208010282041006124

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة352.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيفاطمه وليد خالد عرار208011282042063108

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة352.0ثانوية العدل للبناتاحيائينور الهدى سبهان خزعل عطوان208012282042082040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة352.0ثانوية المشرح للبناتاحيائيغدير اسماعيل عبد هللا حسين208013282042072018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة352.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيهجران حميد حسين عبد208014282042090053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة352.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمحمود هاشم ثجيل عواد208015282041151264

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة350.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيعلياء عبد العباس فليح حسن208016282042070042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة350.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيزينب ماجد حميد شيخ208017282042051056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة350.0ثانوية صدى العلوم األهلية للبنيناحيائيذو الفقار عقيل كريم داود208018282041025007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة349.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيزهراء رضا عيدان حسن208019282042069035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة348.0ثانوية صدى العلوم االهلية للبناتاحيائيفرح فالح نجم سعدون208020282042054024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة348.0اعدادية المرتضى للبنيناحيائيجعفر حسين عبد االئمة كاظم208021282041002011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة346.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيهدى علي جاسم جعاز208022282042190203

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة346.0ثانوية سيناء للبناتاحيائيتبارك عقيل جابر فريح208023282042064005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة345.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيحنين علي حاجي علي208024282042065015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة344.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي احمد دحام حسن208025282041006085

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة344.0ثانوية الدغارة المسائية للبنيناحيائيسجاد علي رحمان محي208026242041204063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة344.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتاحيائيجنه حامد حسين محمد208027282042096003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة342.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيايهم حامد جاسم عثمان208028282041001018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة342.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيشهد اياد كريم مشلوخ208029282042068065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة341.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائياحمد حسن عباس حسين208030282041151012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة340.0ثانوية علي الشرقي للبنيناحيائيمنتظر جعفر عبد الرحيم هليل208031282041010016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة340.0ثانوية الكحالء للبنيناحيائيصالح حمود عبد الكريم خلف208032282041007013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة338.0ثانوية االصالة للبناتاحيائيخولة عالوي رحيم سعيد208033282042051024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة338.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيحوراء طالب رحمة جاسم208034282042059034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة337.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمؤمل بدر عباس جياد208035282041151213

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة337.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيامجد رحيم فليح حسوني208036282041151040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة332.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمؤمن محسن حسن جابر208037282041151217

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة332.0اعدادية العمارة للبنيناحيائياحمد مصطفى عباس مهدي208038282041006023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة331.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائياحمد لؤي محمد زاير208039282041008011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة330.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيصادق هاشم شريد عبود208040282041151145
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة330.0ثانوية الطيبات للبناتاحيائيايات علي عبد خنجر208041282042097004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة329.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي محمد بالسم منكر208042282041006105

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة328.0ثانوية الكحالء للبنيناحيائيزين العابدين حكيم زهراو احيمر208043282041007011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة328.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتاحيائيزهراء مالك رحيمة حبيتر208044282042053007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة326.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيزهراء حسين كباشي مروح208045282042081019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة324.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائياركان جمال جاسم زبون208046282041151034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة324.0اعدادية المرتضى للبنيناحيائيعلي جبار كاظم حميدي208047282041002029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة323.0ثانوية علي الغربي للبنيناحيائيحسين فرحان عرنوص غالم208048282041013010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة323.0ثانوية النضال للبناتاحيائيسحر سرحان عفات عبيد208049282042050048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة321.0ثانوية علي الغربي للبناتاحيائيدعاء علي نعيم عباس208050282042065026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة321.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيحسين حيدر ناجي محسن208051282041006038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة320.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء نصيف جاسم موسى208052282042190101

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة316.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيزينب سلمان مزعل حاجي208053122042101016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة315.0ثانوية االقصى للبناتاحيائيمنتهى محمد مزعل حاجي208054282042071027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة314.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيمهيمن جابر خلف زبون208055282041151313

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة304.0ثانوية الجهاد للبنيناحيائيحيدر احمد حسن جري208056282041032008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة301.0ثانوية فهد الشرشاب المختلطةاحيائيمحمد ياسر فهد شرشاب208057222041340011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة507.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيعباس علي خماس جوده208058282051001067

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة463.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد مناف فالح عبد الحسن208059282051001157

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة452.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمصطفى عوده غالي مهاوي208060282051009089

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة452.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد قاسم جودة اليج208061282051151058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة423.0ثانوية كميت للبناتتطبيقيمريم حسن سلمان حري208062282052067024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة402.0اعدادية كميت للبنينتطبيقيعلي لفته فارس وثيج208063282051015044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة398.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيعلي عبد الكريم طعمه محسن208064282051016108

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة396.0ثانوية ابو تراب للبنينتطبيقياحمد فرحان حبيب فرج208065282051036002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة386.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيسجاد كاظم حمود عبد208066282051001059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة386.0ثانوية البرهان األهلية للبنينتطبيقيحيدر اركان عبد عطية208067162051089025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة386.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيابراهيم شاكر داخل ماشاف208068282051002006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة384.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد نجاح علوان ربيط208069282051151065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة384.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد سعد شبيب ربيع208070282051006130

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة384.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيحيدر صالح خصاف صالح208071162051357168

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة382.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيمرتضى جاسم محمد نايف208072162051301081

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة382.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيعلي ياقوت احمد مطلك208073162051006074

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة380.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعباس محمد صالح حسين208074162051001113

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة380.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعلي راضي الزم مزبان208075162051365138
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة380.0اعدادية البيان للبناتتطبيقينور حسام علي حسين208076282052078050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة380.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيامين احسان صبار عبد الحسين208077162051354006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة380.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيحيدر خليل جليل حمود208078162051357164

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة380.0اعدادية فتى االسالم للبنينتطبيقيمحمد ساجد غازي مظفر208079162051112056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة379.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيكرار صبيح علي موزان208080162051022093

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة378.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيمحمد وداد حافظ نصار208081162051139124

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة377.0ثانوية النخيل االهلية للبناتتطبيقيزهراء جواد كاظم محسن208082162052262006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة377.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين محمد جعفر فاضل208083162051094021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة377.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيحسين علي حمودي كاظم208084272051036021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة377.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتتطبيقيبتول كاظم سامي عبد الرضا208085162052189002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة376.0اعدادية  الميقات للبناتتطبيقيزينب عبد الرزاق جويد طاهر208086162052194013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة375.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمنتظر عباس علي عبد المحسن208087162051357483

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة375.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيزهراء نوري معارج ناصر208088162052259023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة375.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيمروة حسين قاسم محسن208089162052218062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة374.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحكيم محمد جبار باقر208090282051151878

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة373.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحيدر حسن داخل موسى208091162051363107

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة373.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيميالد افريح جازع عجه208092282052068064

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة373.0ثانوية االمال االهلية للبناتتطبيقيام البنين يوسف نعيم كريم208093162052299003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة373.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد المحسن جمعة عباس208094162051364103

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة373.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيحسنين طاهر لفتة محمود208095162051357104

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة373.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمنتظر عبدالوهاب عبدالرزاق جبار208096162051016097

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة372.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيمحمد الباقر اسماعيل حبيب شالل208097162051051101

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة372.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيسجاد شاكر فوزان ناهي208098282051151328

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة372.0ثانوية الكنوز االهلية  للبنينتطبيقيهاشم وارد غالب موحي208099162051018015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة372.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيشيماء رسمي علوان كاظم208100162052383086

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة372.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيمريم نزار عبد السالم محمد208101162052212039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة372.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيعلي فاروق عزيز فارس208102162051300049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة372.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينتطبيقيعباس حسن مجيد مزعل208103162051096016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة371.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيضحى زهير حرج حسن208104162052458045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة371.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيحسين احمد جاسم محمد208105162051354015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة371.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيكرار خيري بدن لفتة208106162051083102

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة371.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيفاطمة جاسم خطار جاسم208107162052383097

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة371.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمنتظر محمد عبد الرضا خلف208108282051151812

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة371.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي بشار عبد الحسن عودة208109162051016055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة371.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسن حسين عبد الرزاق جعفر208110162051015017
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة371.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيانوار عادل طاهر كاطع208111162052176006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة370.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقينور سالم محمد كريم208112162052241012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة370.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيمحمد فاضل عباس عوده208113162051348034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة370.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيعقيل ماجد سالم احمد208114162051354053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة370.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيمصطفى باسم محمد راضي208115282051017082

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة370.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقياحمد زهير جبار خلف208116222051036007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة370.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيوالء ناصح سالم عطية208117162051365235

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة370.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيشهاب احمد هاشم حميد208118282051017041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة369.0ثانوية الوهج االهلية للبناتتطبيقياطياف هيثم محمد جاسم208119162052339001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة369.0ثانوية السياب االهلية للبناتتطبيقياالء حسن عبد الوهاب حسن208120162052161002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة369.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيمصعب حامد ياسين محمد208121162051076117

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة369.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيطيبة عمار حسن حمدان208122282052078038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة369.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الزهرة ياسين مهاوي208123162051083118

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة369.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيسجاد رحيم حسون شرهان208124282051151323

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة369.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيوليد حمزة جمعة حمود208125162051364164

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة369.0ثانوية الرسول للبنينتطبيقيعلي فالح حسن رشيد208126162051058050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة369.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيحسين علي حمزة حسين208127162051121010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة368.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحيدرة احمد سماعين عبد السادة208128162051049053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة368.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسنين عالء قاسم سلمان208129162051006023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة368.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيهاجر محمد جمعه وسيج208130282052059094

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة368.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيايات حيدر فرحان علي208131162052169007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة368.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيهدى لطيف ايدام لفته208132162052380101

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة368.0اعدادية االعالم للبنينتطبيقيزين العابدين هيثم عبد الستار مهاوي208133162051045020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة368.0ثانوية االنوار الزاهرة االهلية للبناتتطبيقيأيات فارس عبد النبي فعل208134162052188001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة368.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمحمد الباقر محمد جاسم علوان208135282051001134

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة367.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمصطفى حسين عليوي حميد208136282051151753

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة367.0اعدادية نازك المالئكة للبناتتطبيقيفاطمه صباح عبد االمير عباس208137162052265034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة367.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيشمس فالح كاظم حسين208138162052243031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة367.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيحيدر عبد الرحيم ليلو ياسر208139162051013022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة367.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعلي كريم فاضل كيطان208140162051034111

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة367.0ثانوية ذات الصواري للبنينتطبيقيباقر محسن واحي سعد208141282051033007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة367.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمؤمل فارس عبد النبي صيني208142282051001126

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة366.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعلي كاظم نعيم عباس208143162051357312

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة366.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيابراهيم ثائر فاضل يوسف208144162051353001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة366.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيفاطمه علي جواد هبيسي208145282052190110
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة366.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمؤمل عباس طاهر عبيد208146282051001125

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة366.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيحسين عبد االمير شبيب حسن208147162051340010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة366.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيقاسم محمد كريم ياسين208148282051011086

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة365.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيمحمد عبدهللا مجيد مبارك208149162051039102

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة365.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقياحمد سالم عاشور عبد الحسين208150162051371005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة365.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيميثم عبد المحسن سيد عبيد208151162051340046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة365.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحارث زيد مجيد مصبح208152162051084041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة365.0ثانوية السديد االهليةتطبيقيحسين عالء ناصر صافي208153162051443013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة365.0اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعلي كريم عبود سوادي208154162051044039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة364.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيحسن عباس انتيش عبيد208155162051340005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة364.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيمحمد جواد كاظم حسين208156282051005041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة364.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيمنتظر علي عودة جبر208157282051016176

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة364.0ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيسعيد غضبان جلوب عاتي208158162051008012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة364.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمنتظر مجبل دواي اسماعيل208159282051009093

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة364.0ثانوية الحر الرياحي المختلطةتطبيقيجواد كاظم خضر شياع208160162051308002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة364.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيتحسين طارق كامل عويد208161282051021007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة364.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيعلي شفاء كاظم مكطوف208162162051108032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة363.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقياحمد عبد الكريم ابراهيم طه208163162051358015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة363.0اعدادية االجيال للبنينتطبيقيحسين منذر احمد عالوي208164162051014010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة363.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيسجاد محمد نوري ناصر208165162051001096

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة363.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيحازم محمد قدوري نعمة208166162051352040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة363.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيزين العابدين محمد واجد ناصر208167282051022053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة363.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيمحمد وليد محبس محمد208168162051121034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة362.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيزين العابدين عيدان خالف عبد هللا208169282051012034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة362.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيامجد نصيف مجيد دبيس208170282051151082

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة362.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيفاطمة عبد الكريم غضبان سلطان208171162052216035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة362.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقينرجس نزار نعمة كاظم208172162052301039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة362.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينتطبيقيحسين صادق محمد محمد علي208173162051369023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة362.0ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقيدينا فالح حسن جارح208174162052187007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة362.0الخارجيونتطبيقيمصطفى صالح فيصل بهلول208175282051400066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة361.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيمنتظر عدنان علي حسين208176162051358230

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة361.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيعبد الحميد خالد عبد الحميد ابراهيم208177162051348018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة361.0ثانوية بحار االنوار للبناتتطبيقيزينب زكي حميد احمد208178162052458033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة361.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعلي عبد العباس عطيوي عجه208179162051061066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة361.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيمحمد حسن شبوط جريو208180282051017071
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية530.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيعلي ثاير حسن محمد208181212041001046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية486.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيبنين جميل عبد العالي لفته208182142042090017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية473.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيمينا عبد المجيد عبد الحميد راضي208183222042190187

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية471.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيمريم عقيل عباس طالب208184272042093102

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية466.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيوجدان شالكه غافل محيل208185222042417095

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية466.0ثانوية المنار االهلية للبناتاحيائيرحاب عيسى هاشم سهيل208186222042438008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية466.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيعلي هاشم ناصر عبد208187222041007070

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية436.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحسن سالم شنان كرار208188222041306065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية422.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيمالك احمد تركي لفته208189152042046213

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية419.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء صبيح الزم حسين208190222042394036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية418.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيارجوان امير خضر محمد208191222042143013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية415.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمرتضى حسين سلمان حسن208192222041091196

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية414.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيمريم عماد ثامر سعدون208193222042183080

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية409.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيمنار جبار نزال سمير208194222042190185

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية408.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسنين رزاق حسين حميدي208195222041011011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية405.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيشيماء محسن جابر حميدي208196222042392086

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية403.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيدالل جوده جبار محمد208197222042175068

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية389.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعباس مطيع نعيثل عبد الحسن208198222041306188

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية384.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيخضر جبار حسن عبد الحسن208199222041021056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية377.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيزهراء قيس جاسم محمد208200222042120031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية376.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائييقين عبد الرضا جبري كعشيش208201222042134128

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية376.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينه فاضل جاسم عيدان208202222042103168

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية373.0ثانوية الكوثر االهلية للبناتاحيائيدعاء حيدر فاضل هاشم208203222042173002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية372.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزينب حسين علي بندر208204222042392068

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية371.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيغسان عدنان جبير عديل208205222041307122

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية370.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمجتبى بشار كريم جعفر208206222041356179

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية370.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيافراح عودة علي علك208207222042321013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية369.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيقبيله هادي حسين طعمه208208222042323428

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية369.0اعدادية شهداء الغراف للبنيناحيائيمصطفى علي خلف جاسم208209222041371052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية367.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمؤمل حسن عودة هاشم208210222041041088

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية367.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيحوراء محمود شاكر ناصر208211222042139062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية367.0ثانوية بدر الرميض المختلطةاحيائيوطن صالح خيون بدر208212222041250011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية367.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينور فالح هادي لصوص208213222042153427

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية366.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيجعفر صادق انصاف جبار208214222041053020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية366.0اعدادية بردى للبناتاحيائيسارة علي والي زغير208215222042163052
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية366.0ثانوية انوار الهدى االهلية للبنيناحيائييوسف مارد حمدان معيوف208216222041368022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية366.0اعدادية الفضائل للبناتاحيائينبأ غسان زنزل شندي208217222042104029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية366.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعبد هللا حامد عبد الرضا سمير208218222041003178

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية365.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي حسين عذيب شعيبث208219222041017062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية365.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيايمان جواد كريم كردوش208220222042175021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية364.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيحوراء كاظم جبار علي208221222042102020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية364.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيايات ماجد عبد ادهام208222222042199009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية364.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيحسين رحيم شالل سعدون208223222041067028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية364.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمحمد تقي مؤيد ناصر فعيل208224222041036286

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية364.0اعدادية العقبة للبناتاحيائيمنال رحيم حميد جبر208225222042111074

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية364.0ثانوية انوار الهدى االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد الكاظم حنون عاكول208226222041368021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية364.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيالحارث علي حسين محمد208227222041002034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية363.0اعدادية رملة للبناتاحيائيزينب محمد اكريم خليفه208228222042115059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية363.0اعدادية النور للبناتاحيائيشروق عزيز كريم خفيف208229222042156200

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية363.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيفاطمه محمد جاسب هاشم208230222042160045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية362.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيمحمد سلمان مسير وثيج208231222041274045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية362.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيايناس خضير عباس مروح208232222042410012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية361.0ثانوية عصر الظهور االهلية للبناتاحيائياالء سالم هاشم سوادي208233162042457003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية361.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيبنين عباس مشرف خليص208234222042160009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية361.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهراء حيدر حبيب صبيح208235222042199041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية361.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائينور حميد طعيمه حسن208236222042141245

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية360.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيصالح عباس كريم كزار208237222041065049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية360.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيزين العابدين علي حسين كاظم208238222041091083

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية360.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيعلي قاسم بدوي سويط208239222041029117

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية360.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعالء عاجل مطشر كزار208240222041017059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية359.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم جبار حسين مزيعل208241222042153358

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية359.0ثانوية الغدير االهلية للبنيناحيائيمسلم عبد هللا رشيد حسين208242222041359039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية359.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتاحيائيفاطمه علي حسن محمد208243222042396045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية359.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمحمد مازن ماضي بشير208244222041002318

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية359.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيحوراء محمد خويط حافظ208245222042103084

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية359.0ثانوية ابن رشد المختلطةاحيائياشواق جاسم حسن عبد208246222042251002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية359.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيتبارك خالد عطيه حمود208247222042190043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية359.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيبنين علي ناجي حمادي208248232042094007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية359.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيحسن طالب عبد حسين208249222041310036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية358.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن نعيثل خليف208250222041036300
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية358.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيزهراء احسان رزاق طه208251222042392047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية358.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيعلياء علي ياس خضير208252222042190148

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية358.0ثانوية االخالص المختلطةاحيائيحوراء كاظم حميد عبد الرضا208253222042242007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية358.0ثانوية المرفأ المختلطةاحيائينوره جميل علي مري208254222042272020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية358.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائياحمد فهمي جخيور خلف208255222041066002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية357.0اعدادية التميز للبنيناحيائيباقر باسم كسار حسن208256222041356026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية357.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيفاطمه مجيد عبعوب خليفه208257222042323427

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية357.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيفاطمه حسين فرعون شياع208258222042157090

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية357.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيبنين عباس عبد الواحد حسين208259222042202010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية357.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأيات حسين اسماعيل راضي208260222042153039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية357.0ثانوية فهد الشرشاب المختلطةاحيائيفاطمه باسم ساير برغش208261222042340001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية356.0اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيزينب وانس لفته نعيمه208262222042171022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية356.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائينوادر أمين علي مليحم208263222042153409

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية356.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعباس رحيم نعيم كطانه208264222041005038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية356.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيكرار كاظم حميد عبد الرضا208265222041310158

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية356.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأنوار صالح كطن ضاحي208266222042153034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية355.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيسارة عبد الحسين عواد صبر208267222042323210

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية355.0اعدادية التأميم المسائية للبنيناحيائيمحمد قند عبد علي208268242041203295

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية355.0ثانوية الفرقان المختلطةاحيائيشفاء محمد علي ظنون208269222042263008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية355.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمؤمل طارق حسين كاطع208270222041010151

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية355.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيحوراء قاسم حسن ذياب208271222042153115

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية354.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيرقيه حسين حيدر مهوس208272222042103097

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية354.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيفاطمه يونس هويدي حيدر208273222042175220

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية354.0اعدادية سمية المسائية للبناتاحيائيايه صادق عزيز فريح208274152042080027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية354.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيغدير جبار عطيه خضير208275222042323258

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية354.0اعدادية النور للبناتاحيائيام البنين عبد الحسن مجهول جبر208276222042156020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية354.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمه حبيب صكبان دراج208277222042153316

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية353.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيالحسن قتيبه صالح فنجان208278222041066006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية353.0ثانوية الهناء المختلطةاحيائيناصر خطاف يوسف نعيثل208279222041276007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية353.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيريام عبد طالب حاجم208280222042125036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية353.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسين فاضل صالح مهدي208281222041002094

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية353.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيمهدي عبد هللا هاشم محمد208282222041314060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية352.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيأسراء مجيد حسن حاشوش208283222042153016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية352.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيفاطمه عبد الحسين حسين منحوش208284222042147059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية352.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيخضر عطشان ناصر منشد208285222041306127

صفحة ٥٩٥١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية352.0اعدادية النور للبناتاحيائيبتول جميل جاسم ذهيب208286222042156039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية352.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمرتضى حسين حسن يوسف208287222041041108

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية351.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيتبارك محمد ميس محيسن208288222042134023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية351.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيامير عالء عبد السالم محمد208289222041036034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية351.0ثانوية الجنات للبناتاحيائينور الهدى ضياء غني جويد208290222042433040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية351.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيابراهيم حميد مقداد محمد208291222041091008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية350.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيمهدي احمد خزن حمود208292222041067135

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية350.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيمنار راهي النوري عطشان208293222042116070

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية350.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعبد العزيز مطر عزيز كزار208294222041004033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية350.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيحوراء رشيد جبر خفي208295222042323081

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية349.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيحوراء رياض جعفر جازع208296222042314011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية349.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمؤمل محمد رزاق عبد الرضا208297222041356176

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية349.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيفاطمه جابر عبد الحسين دخيل208298222042323440

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية349.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيأمنه علي زغير حنيفش208299222042190002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية348.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء مبارك حنون عيسى208300222042156150

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية348.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزينب فليح خضر صخي208301222042321102

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية348.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسين ناظم باشخ محسن208302222041035083

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية348.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيتقوى عبد هللا فاضل راضي208303222042199022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية348.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمحمد صباح غانم عويد208304222041005065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية348.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيزينب حمزه عليوي محمد208305222042150027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية348.0ثانوية االستبرق للبناتاحيائيبنين عبد الحسين هادي حميدي208306222042392018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية348.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيمحمد منتصر مساهر عطشان208307222041004053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية347.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيتبارك حسين عزيز ضافي208308222042323404

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية347.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيتبارك عباس فاضل سلطان208309222042155020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية347.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيمريم نعيم محمد سلمان208310222042196021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية347.0ثانوية بغداد االهلية للبنيناحيائيعلي رزاق حميدي عيالن208311222041100039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية347.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيايمان رحيم شذر عبد208312222042190023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية347.0ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيطيبه طالل عبد الغني جياد208313222042131019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية346.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيسيف سعد زري جبر208314222041067060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية346.0اعدادية التميز للبنيناحيائيحسن عبد االمير فهد منهي208315222041356042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية346.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيمروة جبار لفته عباس208316222042323292

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية346.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيبتول قاسم عجيل عبد العالي208317222042155012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية346.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء ايوب شريف جالب208318222042323124

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية346.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيصفاء مراد قاسم كريم208319222042190139

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية346.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيايثار مؤيد علي محسن208320222042323039
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية345.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيتقى رائد شاكر كاظم208321222042157025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية345.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيمحمد عباس عبد جبار208322222041072145

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية345.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء مؤيد سلمان زلمه208323222042152017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية345.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيمروه حسين لطيف محمد208324222042178134

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية345.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيتمارا حسين جاسم حامي208325222042116017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية345.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائيحوراء احمد سمير عبد علي208326222042149015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية345.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيايوب حسن موسى حسن208327222041306043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية345.0ثانوية العلوم االهلية للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم نايف عاصي208328222041043008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية345.0ثانوية در الصفا االهلية للبناتاحيائيزينب فهد صبر عناد208329222042390004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية344.0ثانوية بالد الرافدين االهلية للبناتاحيائيزينب حسين قدوري عكار208330222042200008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية344.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيسجاد جميل مشط محمد208331222041039051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية344.0ثانوية المدينة االهلية المسائية للبنيناحيائيعلي فالح جبر سعيد208332222041299011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية344.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيزهراء طاهر سحور جابر208333222042105027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية344.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزهراء سعيد كريم جبر208334222042323141

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية344.0ثانوية الغدير للبنيناحيائيمحمد جاسم محمد عناد208335222041050037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية343.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمؤمل بشير صكبان سبت208336222041356167

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية343.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيمريم حيدر ريسان حسن208337222042128102

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية343.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور الهدى وائل كاظم سعيد208338222042155111

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية343.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيهدى نزار جعيالن يعقوب208339222042108099

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية343.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي اياد ناظم جبار208340222041010102

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية342.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعبد العزيز ناصر عزيز مناحي208341222041306191

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية342.0اعدادية المعارف للبنيناحيائيعبد هللا خالد حميد كاظم208342112041005063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية342.0ثانوية الفرزدق المختلطةاحيائيزهراء حسن عذيب عرار208343222042219004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية341.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيحسن علي حسن نصير208344222041021027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية341.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائينور هاني يوسف ابو رهين208345222042134117

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية341.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيضاري شهاب حميد خضر208346222041011038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية340.0ثانوية السعدية المختلطةاحيائيهبه نزار جبار خلف208347222042247006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية340.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيضحى محمد سمير عبد العالي208348222042165079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية340.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيهاجر مهدي مطر حسن208349222042107071

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية339.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعلي كريم محمد عاشور208350222041072107

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية339.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيفاطمة جخيور شليوط نصير208351222042105071

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية339.0اعدادية االمامين العسكرين للبنيناحيائيرعد حسين هاشم جار هللا208352222041254011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية339.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيايات باسم محمد حسين208353222042134010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية339.0ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيسعاد احمد دبي حزيم208354222042277003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية338.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيالحسن فكري بادي زغير208355222041033023
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية338.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيساره كريم عرار موسى208356222042168040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية338.0ثانوية الجنات للبناتاحيائياديان صالح لطيف كاظم208357222042433004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية338.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيابو الحسن علي حسين جبر208358282041151004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية337.0ثانوية صفي الدين للبنيناحيائيمحمد حيدر رزاق منشد208359222041061024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية336.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيزهراء نيروز حسين علي208360222042108044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية336.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائيزينب مهند سعيد حبيب208361222042118020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية336.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين علي ناصر رسن208362222041003097

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية335.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائينهروان عالء نور حميد208363222042160054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية335.0اعدادية عشتار للبناتاحيائينور محسن حاجم فجر208364222042158080

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية335.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد علي كريم لطيف208365222041306343

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية335.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيسجاد ميثم عبد الحسين جالب208366222041072068

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية334.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمحمد علي كاصد قاسم جازع208367222041036302

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية334.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي طارق عويد جاسم208368222041003222

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية333.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيحيدر سعد حسين بريد208369222041010216

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية333.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد ثائر حامد عطشان208370222041003295

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية333.0ثانوية الصادقون للبنيناحيائيعلي جميل صكبان جويد208371222041059026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية332.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنيناحيائيعلي جبار عطار طحيبل208372222041060009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية332.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنيناحيائيعلي طالب شريف شالكه208373222041060011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية332.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيمحمد محسن حنون حسن208374222041310190

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية332.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيزينب سعد جبار حنون208375222042432025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية331.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيرسل قصي عبد الستار عاجل208376222042439027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية330.0ثانوية الوالية للبناتاحيائينور الهدى مهدي دنيف ميس208377222042190197

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية330.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعلي محمد علي عبد المهدي محمد الهادي208378222041010127

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية330.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيحسين قاسم حمود خلف208379222041011019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية330.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيضيف هللا محمد بدر عبيد208380222041003159

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية330.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيتبارك طلب حنون فضيل208381222042190044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية330.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائياديان سعد عودة شنجار208382222042134003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية329.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائينور الهدى عالء يعقوب حسن208383222042134112

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية329.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعلي عبد االمير هادي خماس208384222041306243

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية328.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيحسن عبد الهادي عبد الزهرة ثجيل208385222041310040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية327.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيياسمين غالي شافي عبد علي208386222042323354

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية327.0ثانوية المثنى للبنيناحيائيمحمد صالح علي حسين208387222041032020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية327.0الخارجيوناحيائيمرتضى خالد عبد السالم نوري208388242041400103

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية327.0ثانوية الطف المختلطةاحيائيرباب احمد كتاب نعاس208389222042274005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية327.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيسجى ثائر علي غالب208390222042323215
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية327.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيهدى حسين شاتول عرمان208391222042153444

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية326.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسين حبيب حسن موشي208392222041035059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية326.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيبارق رياض حاتم حسون208393222041310021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية326.0ثانوية الرواد االهلية للبناتاحيائيمريم كريم عثمان ذرب208394222042439065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية326.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيزين العابدين كاظم عبد الكريم جاسم208395222041302026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية326.0اعدادية النور للبناتاحيائيزينب قاسم غركان حمود208396222042156179

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية326.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائيبنين صفاء عبد االمير علي208397222042149004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية325.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيمحمد فاضل خلف كاظم208398222041363072

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية325.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيعباس ساطع عبد االله عبد المنعم208399222041033086

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية325.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيآيات جمعه تركي عطيه208400222042153037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية324.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد باقر احمد عبد الحسين حسن208401222041306309

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية324.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيابراهيم محمد محيبس عواس208402222041001003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية324.0اعدادية النور للبناتاحيائيدعاء احمد غميس حسن208403222042156079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية324.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيرانيا داخل جبار حسن208404222042107023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية324.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائييوسف غازي فيصل عطشان208405222041036367

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية323.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيمريم عطا هللا عوده ثجيل208406222042323300

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية323.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحسن عباس سعدون ثاجب208407222041306066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية322.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيحبيب محمد علي فرج حرجان208408222041001019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية322.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيدعاء عالء حسين عبطان208409222042161038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية322.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيطيبه محسن خضير صافي208410222042175182

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية322.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيعلي عدنان داخل عباس208411222041077128

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية322.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيكرار رزاق عوده محسن208412222041053139

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية321.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائينبيل اسعد حريب دويخ208413222041302088

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية321.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيايات احسان عليوي حلبوص208414222042143029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية321.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء جبار عوده حسين208415222042156114

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية320.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيوسام ياسر خشيش سرحان208416222041306414

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية319.0ثانوية المواهب االهليةاحيائيعباس علي عويد عرد208417222041353002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية319.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيزهراء حاكم عطوان جسام208418222042172066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية319.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيمرتضى سعد محيسن عطيه208419222041028120

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية319.0ثانوية الرويمي المختلطةاحيائيعلي عبد الحسين حنون عبد208420222041243011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية317.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيهدى ناجي فاضل صخي208421222042138088

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية317.0اعدادية التميز للبنيناحيائيسجاد علي ياسين شكاي208422222041356090

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية317.0اعدادية النصر للبناتاحيائيزينب عبد الرزاق خليف مهوس208423222042167039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية317.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيريام محمد عجيل عبد العزيز208424222042152013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية502.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيسعود عزيز حوشان جار هللا208425222051006018
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية461.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيمؤمل محمد هادي محمد208426222051036093

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية438.0ثانوية الوالية للبناتتطبيقينور محمد عطيه محمد208427222052190056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية431.0ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيزينب علي خليل عوده208428222052427021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية403.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيطه هادي فيصل حسين208429222051356036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية391.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيعبد هللا عماد عبد هللا هاني208430222051036061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية385.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيمصطفى ناصر قاسم جبر208431162051126039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية384.0ثانوية مدينة العلم للبناتتطبيقيحوراء عبد العظيم جبار حمادي208432162052477005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية382.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيعبير ابراهيم طعمه رداد208433162052212027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية381.0ثانوية البناء االهلية للبناتتطبيقينور عادل معيوف نصار208434162052471009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية380.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيأدد أيوب صيهود شيحان208435162051001001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية378.0اعدادية السوق للبناتتطبيقيساره منذر رحيم سلمان208436222052209033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية378.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيمريم حسين يعقوب جاسم208437162052228050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية378.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيزمن احمد علي عويد208438162052208017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية377.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعلي حسن جاسم خلف208439162051042030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية376.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيوسام محمد شاكر نافل208440162051494043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية375.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيعلي فالح عبد العالي شالل208441162051056049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية374.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيكرار حسين علي خضير208442162051126033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية374.0ثانوية الرسول للبنينتطبيقيعلي أركان عبد القادر أحمد208443162051058039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية374.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيسرى محمد نجم حسن208444222052111025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية374.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيحسين عبد هللا عبد الحسن ناصر208445222051081010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية374.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيعلي عبد السادة خضير السلطان208446162051069083

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية373.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيقاسم حيدر احمد خضير208447162051051094

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية372.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيساره قاسم كاظم مكلف208448162052183026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية372.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيحسين علي شهاب جوده208449162051076028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية372.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمحمد ثائر حسين علي208450162051371208

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية372.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيكريم خلف كريم فنجان208451162051051099

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية371.0اعدادية البيان للبناتتطبيقيرقيه بشير عوده جاسم208452162052223009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية371.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمه حسين عامر شيال208453222052103041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية371.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيكاظم فالح راضي حسن208454162051036096

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية370.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيخيرهللا شبيب ظاهر عباس208455162051135020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية369.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيعباس نزار جاسم محمد208456162051020060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية368.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمه مشعل ثامر عوده208457222052103044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية368.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيعبد العزيز نايف خلف قاسم208458162051356030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية368.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيسارة محمد قاسم احمد208459162052381082

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية368.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيهدى ابراهيم عيسى جمعه208460162052209057
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية367.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين علي باهض208461162051449026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية367.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقينهله ميثاق عبد االله عبد هللا208462162052220028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية366.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيحوراء علي نوري حسن208463162052238011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية366.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةتطبيقيكرار علي حبيب سعد208464162051350030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية366.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقيعلي عبد االمير ياسر عبد الرضا208465162051005036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية366.0ثانوية الشهيد سالم حالوب للبنينتطبيقياحمد عباس عبد علي عمران208466162051005003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية365.0اعدادية الغراف للبنينتطبيقيعباس حزيور شنيدخ عبد هللا208467222051022036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية365.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحسين احمد فرحان غالم208468162051353041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية365.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمحمد تحسين فادغ شلتاغ208469162051352221

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية365.0ثانوية الرحال المختلطةتطبيقيعالء سالم غانم سعدون208470162051317014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية365.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي حياوي عبد الحسين وجر208471162051022075

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية364.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيسجاد محمد فيصل طاهر208472222051013032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية364.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيامنه خزعل جلوب فالح208473162052184010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية364.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيمنذر سلمان عليوي عبد208474222051314095

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية364.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيمريم عبد الكريم دعير نعمه208475162052184103

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية364.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيهديل عالء عبد الحميد راجح208476162052184124

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية364.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيحسن حسين خضير اغابابا208477162051039022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية363.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد امين علي عبود208478162051353146

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية362.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحيدر علي عبد الرضا عبد النبي208479162051047055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية362.0ثانوية ماريا القبطية للبناتتطبيقيفاطمة علي محمد جاسم208480162052266009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية362.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيرسل صفاء خلف شايع208481162052216015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية362.0ثانوية النجوم االهلية المسائية للبنينتطبيقيحمزه عقيل علوان صفر208482222051320006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية361.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيمحمد انور حامد صاحي208483162051363230

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية361.0ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيحسين حافظ ثامر مايد208484162051080006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية361.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمجتبى هاشم غضبان موحي208485162051083107

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية361.0االعدادية الشرقية للبنينتطبيقيعبد هللا سعد عبد الكاظم موسى208486222051007017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية361.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيحسين محسن نعيم عبد الرضا208487222051314034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية361.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقيمنتظر محمد جاسم محمد208488162051359077

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية361.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيمسلم عقيل مسلم اسماعيل208489162051358214

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية361.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيعلي محسن مهدي عوده208490222051010043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية360.0ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيمنتظر والء صباح عبد هللا208491162051008035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية360.0اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيحوراء حميد وهيب عبيد208492222052170010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية360.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعلي عبد علي كاظم ناهي208493162051013045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية360.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقياحمد منعم جاسب خضير208494162051426004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية360.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمرتضى عالء صابر حاجم208495162051019109
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية360.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقيام البنين قاسم طعمة عبد هللا208496162052216004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية360.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين مشتاق حسين عباس208497162051128038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية359.0الخارجيونتطبيقيعبد هللا ماجد خلف شهيب208498222051400052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية359.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتتطبيقيايمان علي رسول سبتي208499162052168004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية359.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد سامي كاظم عباس208500282051008106

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية359.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمصطفى عماد عبد الحسين حسين208501222051004064

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية359.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحسن ليث صبري حميد208502162051085009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية359.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيحسنين مكي حسن مكي208503162051007023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية359.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيسجاد علي خضير عباس208504162051364070

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية359.0ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينتطبيقيمصطفى مهدي معارج ناصر208505162051415020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية359.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحسين علي رمضان خيون208506222051042028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية359.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيعلي عايد عميمه سفاح208507222051310136

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية359.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيسجى موسى حسين خويلد208508222052321025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية359.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيهاله باسم طه ياسين208509162052150037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية359.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقياستبرق عامر مجيد عبد هللا208510162052209001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية358.0ثانوية الدعاء المختلطةتطبيقيحسين حامد كاظم هليل208511222051280005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية358.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيانور فاخر طعمه جاسم208512222051311020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية358.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيمريم عباس محمد حسن208513162052381125

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية358.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيمحمد كاظم سهام سباهي208514162051353170

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية358.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعبد المجيد طارق زياد عبد المجيد208515162051357246

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة543.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيسامي حميد فنجان مخلب208516222041098072

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة411.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيحسين رعد حميد خلف208517222041372006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة410.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيحسين رشيد مرار حسين208518222041358011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة402.0ثانوية القائم (عج) المختلطةاحيائيسجى شيحان سوادي رويح208519222042275009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة388.0ثانوية تبارك للبناتاحيائينبأ مهند زايد هاشم208520222042184023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة384.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيزينب عطا كزار محسن208521222042311053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة381.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيميس محمد عبد العباس موسى208522222042143320

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة378.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيسكينه محمد حنون ياسر208523222042207052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة377.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيمؤمل عبد الكريم عزيز جراد208524222041019152

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة375.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحسين مشري حسن حسين208525222041306107

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة372.0ثانوية التحرير اللبناتاحيائيمكارم حيدر انصيف جاسم208526222042183083

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة372.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيحنين محمد خضر كسار208527222042162035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة372.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيزهراء محسن رشك سلمان208528222042142042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة369.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيجبار شهاب كاظم جراد208529222041311013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة369.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنيناحيائيمحمد صليبي موازي مهدي208530222041319015
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة368.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسراب سطيح عبد ملمول208531222042164059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة368.0ثانوية االيمان المختلطةاحيائيمريم حميد ذياب حاشوش208532222042214026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة365.0اعدادية بردى للبناتاحيائيزهراء احمد علي ارويعي208533222042163033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة365.0اعدادية الصادق للبنيناحيائيمؤيد شاكر شنان سلمان208534222041070040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة365.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيسجا صادق كاظم خضير208535222042419032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة364.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفاتن ماجد سالم جاسم208536222042162139

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة363.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيطيبة حسين نذير حزام208537222042143252

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة361.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيعذراء عزيز سعيد مطر208538222042168049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة360.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيسهيله مراد كاظم صعيع208539222042175168

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة360.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعلي هاني سفيح حميد208540222041098139

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة360.0اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيمريم احمد حمدي نعمة208541222042171032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة359.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيزهراء حميد هنيدي عبدول208542222042311040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة359.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيمحمد اسماعيل مطلب لفته208543222041311069

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة359.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمه محمد عبد السيد خضير208544222042164085

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة359.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيرسل جاسم صافي خليوي208545222042164030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة359.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيعباس سعود جبار نعيم208546222041067068

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة359.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيفاطمة احمد مجيد جسام208547222042153309

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة358.0اعدادية االطهار للبنيناحيائيرسول جمال كاصي مجبل208548222041034018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة358.0اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيبتول علي جوار عبيد208549222042171006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة358.0ثانوية الجهاد للبناتاحيائيرسل سالم غني سليمان208550222042121005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة357.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائياحمد عماد اسكندر ثامر208551222041098012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة357.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيشفاء ستار جبار منصور208552222042117043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة357.0اعدادية النيل للبناتاحيائيسمانة عمار فيصل رسن208553222042169066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0ثانوية الدر االهلية للبنيناحيائيحيدر نجاح مطرود مزعل208554222041099014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيأباذر جواد بغدادي سلمان208555222041021001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0ثانوية بغداد االهلية للبناتاحيائيبنين محمد عبد عوده208556222042207008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيحسين علي صبر حسين208557222041373020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيرقية حسين حسن جبر208558222042321222

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيكوثر بدر كريم مجيبل208559222042424072

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمرتضى طالب محسن علي208560222041091199

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة355.0ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيباسم مجيد وطن سلمان208561222041277004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة354.0اعدادية النصر للبناتاحيائيفاطمه حسين زبون محمد208562222042167058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة354.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمة جعفر حسين سلمان208563162042225013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة354.0اعدادية النيل للبناتاحيائيزينب فرحان رداد عاجل208564222042169058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة354.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتاحيائيرضاب هيثم عبد الرضا ابو زوة208565222042188006
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة354.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيعباس عبد مسير سديري208566222041314036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة353.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيفاطمه محمد عابر حسين208567222042162153

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة351.0اعدادية بردى للبناتاحيائيحوراء حيدر حري ثجيل208568222042163021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة351.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيهدى محمد عطيه حسين208569222042321203

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة351.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيحسين خالد رزاق شميل208570222041307029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة351.0اعدادية بردى للبناتاحيائيرواء غني عجيل زاجي208571222042163031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة350.0اعدادية رملة للبناتاحيائيسكينه منعم ناهي حسين208572222042115069

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة350.0اعدادية النصر للبنيناحيائيكرار حيدر محمد خضير208573222041027079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة350.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيوالء عويد جلود منشد208574222042311103

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة350.0ثانوية بحر العلوم المختلطةاحيائيخديجه جليل رشيد ذياب208575222042249004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة349.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيزهراء سالم جابر حسين208576222042143158

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة349.0اعدادية الغراف المسائية للبنيناحيائيكرار علي جوده خليف208577222041302061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة349.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائينور الهدى رياض عبد الحسن شاووش208578222042161124

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة349.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيحوراء جابر عزيز بريسم208579222042142019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة347.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيمحمد سالم حمد شهد208580222041017089

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة346.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينورين علي محيسن غافل208581222042143364

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة346.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيرشا عدنان جواد كاظم208582222042162058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة346.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائينرجس حسن عمر حرب208583222042432048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة345.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيعذراء حميد زعيبل سلمان208584222042321124

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة345.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيامجد مطشر صبر صيهود208585222041307015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة344.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيسجاد مظفر كاظم ربيع208586222041372012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة343.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائيزهراء علي عبد الرضا جبر208587222042142040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة343.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيحوراء خلف عبد خضير208588222042109026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة343.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيمجتبى عبد هللا ابراهيم مالح208589222041018086

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة343.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيفاطمه علي محمد خنفر208590222042138067

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة342.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيبتول رياض جبار عواد208591222042216004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة342.0ثانوية السبطين االهلية للبنيناحيائيبيرق فاضل عباس حمزه208592222041358004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة342.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيحسين زاهد عباس عنجور208593222041004013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة341.0ثانوية القائم (عج) المختلطةاحيائيسعد رحيم حسن عذار208594222041275029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة341.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيهجران دردوح فزع عبد الرضا208595222042161131

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة339.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنيناحيائيسجاد ضياء جبار محسن208596222041319009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة339.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيحسن علي محسن شالل208597222041301011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة338.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيرانيه شهيد جابر نايم208598222042321065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة334.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيفاطمه داود سلمان كطان208599222042311078

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة333.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيعلي وجدان عبد العزيز خزعل208600222041307118
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة333.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيعلي تحسين خليل هداد208601222041020055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة332.0اعدادية بردى للبناتاحيائينور حازم نعيم حمادي208602222042163107

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة332.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد ابراهيم زباد208603222042394028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة331.0اعدادية المسار المختلطةاحيائيمحمد راضي والي وضيح208604222041255044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة331.0الخارجياتاحيائيهاله عباس نعيس عبدالرضا208605282042401042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة330.0ثانوية الشمم للبناتاحيائيزهراء عبد الحسن خالد بويج208606222042198018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة330.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتاحيائيزهراء حازم اطبيش برتو208607222042386007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة329.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيهبة الحسين شهيد عبد المحسن مزهر208608222042143368

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة328.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيايات خلف علوه عزيز208609222042321019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة328.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيحسين حامد زاهي جبر208610222041040036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة328.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيسجاد كريم هاشم عبد هللا208611222041058060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة328.0ثانوية المعرفة االهلية  للبنيناحيائيرضا خالد رهيف عطشان208612222041058051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة327.0ثانوية بحر العلوم المختلطةاحيائيامنه فارس سعود ذياب208613222042249001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة327.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيمروه كريم حسن موازي208614222042321159

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة326.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائينور علي طارق عبد208615222042321189

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة325.0ثانوية الطيبات اللبناتاحيائيمريم حسن كريم طاهر208616222042189037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة324.0اعدادية رملة للبناتاحيائيزهراء ناظر صيوان حاشوش208617222042115051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة323.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةاحيائيمحمد ميثاق صالح مهدي208618222041261014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة322.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيصابرين عوده شريده عبيد208619222042162121

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة322.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيمسلم سعيد شنان عبيد208620222041023076

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة321.0اعدادية النيل للبناتاحيائياستبرق خلف جواد كريم208621222042169005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة321.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيايات كاظم ناصر حسين208622222042117010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة319.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيرباب خالد ابراهيم غافل208623222042172052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة319.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتاحيائيهديل محسن عطية جبارة208624222042188025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة319.0اعدادية الرفاعي للبناتاحيائيهدى قاسم خير هللا عبد208625222042168065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة319.0ثانوية االخالص المختلطةاحيائيحوراء طالب مطلك ثجيل208626222042242006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة318.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائيماليين عمار عبد ياسر حمود208627222042161115

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة315.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيهدى ناصر حسين جبار208628222042190213

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة314.0اعدادية النور للبناتاحيائيبراء زويد شناوة سويجت208629222042156045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة312.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيفردوس خالد اشياع عيسى208630222042147062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة311.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمحمد حسين معن فرهود208631222041041097

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة310.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائييونس سالم ناصر شاتي208632222041363085

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة309.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيوئام وشروان فضيل عبد الرضا208633222042164104

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة309.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائينور الهدى قاسم موات خلف208634222042321179

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة309.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيرشيد سعد رشيد حسن208635222041091076
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة308.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيساره حيدر غزاي خنفر208636222042138050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة308.0ثانوية البلسم االهلية للبناتاحيائيتبارك صادق عبد الكاظم لعيوس208637222042431001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة308.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيبيان احمد حميد علك208638222042391012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة307.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائينبأ صالح صكبان حسن208639222042321169

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة307.0ثانوية الغد األهلية للبناتاحيائيغدير هادي وعد شعالن208640222042148007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة306.0ثانوية زيد بن علي المختلطةاحيائيعلي محسن مجيبل ناصر208641222041217012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة304.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيفاطمة علي شمخي جبر208642222042155091

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة483.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيشميم جاسم حمد حمود208643142052110030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة374.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقينصر الدين احمد هادي حسين208644162051060212

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة369.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيياسر عماد هاشم شمر208645222051098046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة368.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيمنتظر عمار مثنى ياسين208646162051352286

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة367.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيبالل طه احمد يوسف208647162051358029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة366.0اعدادية الشباب للبنينتطبيقييوسف جليل جاسم محمد208648222051033042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة365.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيوسام ناصر عطيه جبير208649222051314099

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة363.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيذنون منذر شعالن مزيد208650162051357174

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة362.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعلي احمد سمير عبد علي208651162051034093

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة361.0اعدادية الرماح العوالي للبنينتطبيقيمحمد كاظم خريبط صالح208652162051307030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة361.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيامنه جهاد عبد الزهره عبد الخضر208653162052309003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة361.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيحكيم فزيع مالح مسلم208654222051100012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة360.0ثانوية ذات الصواري للبناتتطبيقينورس حسن غانم فالح208655162052216044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة359.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيعنوان حميد ذياب حاشوش208656222052321035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة359.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيعلي محمد كاطع محمد208657222051373082

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة359.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعباس بستان ثاني عجيل208658222051307090

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة359.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيعزيز ناجي عبد جوني208659222051017046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة358.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيحسين داخل كريم مالح208660222051070019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة358.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمحمد عدي فوزي خلف208661162051074050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة358.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيمحمد بهاء رزاق سلمان208662222051356068

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة358.0ثانوية االشراق  اللبناتتطبيقيبنين رحيم اكريم سلطان208663222052187008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة358.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيمحمد حسين عاشور خضير208664282051008105

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة358.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا عدنان رمضان فضل208665162051355156

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة358.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقيرسل محمد مولي فالح208666162052174009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة358.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيمحمد فاضل عباس رضا208667162051001197

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة358.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيزهراء شهيد داود سلمان208668162052380041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة358.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيسرى صباح مهدي محمود208669162052226071

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة358.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيعبد االمير هيثم ساجت دغيم208670222051311102

صفحة ٥٩٦٢ من ٦١٩٥
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة358.0اعدادية الزينبيات للبناتتطبيقينور الهدى مهدي جبر فرج208671162052258028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة358.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسين منتصر حافظ نعمه208672162051363094

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة358.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيمنتظر شاكر طعيمة حسين208673162051049141

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة358.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيعلي عماد حميد عبد الكريم208674162051365148

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة358.0اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقينور خالد رشيد خضير208675222052170035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة358.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيمريم نبيل جميل نجم208676162052183040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة358.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيمنتظر عقيل عربي كاظم208677162051051126

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة358.0اعدادية الهارثة للبناتتطبيقيبدور ثامر رحيم عبد علي208678162052176009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة358.0ثانوية المثنى للبنينتطبيقيمجتبى محمد زباله عوده208679222051032018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة358.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتتطبيقيرغد عوده عبد الحسين سعدون208680162052290008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة357.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيمؤمل وسام كاظم حمد208681162051085061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة357.0ثانوية الدير المسائية للبنينتطبيقيسيف علي حسين جاسم208682162051364077

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة357.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيرسل خالد ياسر حسين208683222052392013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة357.0ثانوية االمراء االهلية للبنينتطبيقيمنتظر مفيد عبد الجبار مهدي208684162051449042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة357.0ثانوية ابن الهيثم األهلية للبناتتطبيقيمريم عماد عبد الواحد مهتلف208685162052185007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة357.0اعدادية الحضارة العربية للبناتتطبيقيبنين عدي حسن كطافه208686162052181007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة357.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيمصطفى عزيز حافظ جابر208687222051314093

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة357.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيبنين جاسم سلمان جاسم208688162052280010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة357.0اعدادية سيد البلغاء للبنينتطبيقيحسن جالب مكطوف صعيصع208689222051055004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة357.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعلي عقيل نعيم جار هللا208690162051038087

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة357.0ثانوية النخيل االهلية للبناتتطبيقينور علي جاسم حسين208691162052262017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة357.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنينتطبيقيسجاد عباس عبد منخي208692222051060005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة357.0ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيعلي ستار جبار فهد208693282051023021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة357.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيزهراء نعمه عبد العباس حاجم208694162052228024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيعباس جاسب حريجه صيهود208695162051128042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقينوف نعيم حسين مطواح208696162052380095

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0ثانوية الحرة االهلية للبنينتطبيقيمحمود عبد الرضا صالح صاحب208697162051496016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقيكرار يوسف عوده غانم208698162051128057

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينتطبيقيابراهيم خالد ابراهيم عجيل208699162051020002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيمحمد غسان كاظم عكار208700222051098037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيالهنوف خالد راشد ميضان208701162052231003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمنتظر سعد كاظم محمد208702162051371275

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيعلي صبار حسين محمد208703162051017061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيعلي جندي خطار توبه208704272051046049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيمهند ناظم ناصر حسين208705162051356060
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقينور عبد الناصر حسين حاتم208706112052078027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيسجاد عزيز محسن اسعيد208707222051031026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيمصطفى احمد رحمه ناجي208708162051340043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيعوض محمد خير هللا مشاي208709162051363211

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقينور الهدى عزيز حريز سعيد208710282052090035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0اعدادية القرنة للبنينتطبيقينجم جليل حسن عبد الجليل208711162051027045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيرباب كامل مطشر طعين208712222052311013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيهدى لطيف حاجم عطيوي208713222052108040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيعمار كامل حنون فرحان208714222051314070

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيساره سيف عداي مكطوف208715162052210025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنينتطبيقيحسين طالل بدر طعمة208716162051375007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيمحمد راهي هليل عبد هللا208717222051307166

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمؤمل تحسين عبد علي حسين208718282051021060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة356.0اعدادية أور للبناتتطبيقيطيبه سيف سعد محمد علي208719222052154017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة355.0اعدادية الدواية للبنينتطبيقيسجاد حازم صادق وحيد208720222051023015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة355.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسين جميل خضير صادق208721162051363073

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة355.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيزين العابدين طارق مهاوش مهير208722162051300026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة355.0اعدادية الدواية للبنينتطبيقيعقيل سامي بريسم ظاهر208723222051023018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة355.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيمحمد كريم عبد راضي208724162051355261

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة355.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيجالل علي محسن مشرف208725222051306025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة355.0ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيعباس عبد سمير سحيب208726162051370041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة355.0اعدادية المشرح للبنينتطبيقيعلي صبري جتي بوحي208727282051018064

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة355.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقياحمد صالح امين علي208728162051357023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة355.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيحسن ازهر عبد داخل208729222051006008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة355.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيفاتن جمال حسين عبد هللا208730162052280039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة355.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيفاطمه سعد عبد الرضا رومي208731162052380063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة355.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيزينة عباس جمعة محمد208732162052381079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة355.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيحسن علي نعاس جاسم208733162051006028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة355.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمهدي حنون كاظم علي208734162051016100

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة355.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيباقر عماد عبد مهاوي208735162051083012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة355.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيسجاد سعدون جودة صالح208736222051098010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة355.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيمحسن علي عبد العالي طاهر208737222051300209

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة355.0ثانوية سفوان المسائية للبنينتطبيقيعقيل حبيب محمد عجيل208738162051356034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة355.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيمصطفى محسن سلمان ناصر208739222051081038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة354.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيبيداء كاظم رسن زايد208740162052238007
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة354.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيمهند محمد حسن جاسم208741222051307214

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة354.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيتحسين عالء عبد االله حسن208742162051348005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة354.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتتطبيقيبتول رعد جبر جاسم208743162052333002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة354.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزينب وسام صوب هللا عطية208744282052059047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة354.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيحسين حميد حسين تقي208745282051021015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة354.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيزينب صاحي حسن عبد النبي208746162052380044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة354.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعبد هللا عماد عبد العزيز كباشي208747162051083073

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة354.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيشهاب حميد مرزوق رسيرس208748162051355115

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة354.0ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعلي رعد عكار رشود208749282051020027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة353.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمحمد عباس محسن موسى208750162051052051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة353.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي عبد الحسن لفتة زيارة208751162051049093

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة353.0ثانوية الشهيد عبد الصاحب دخيل للبنينتطبيقيرسول فالح نعيم عيدان208752282051028010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة353.0ثانوية الريان االهلية للبنينتطبيقياحمد كريم صبيح جارح208753162051035003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة353.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيزين العابدين محمد غيدان احمد208754162051034053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة353.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتتطبيقينور صباح عبد هللا نجم208755162052198014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة353.0ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيعبد الرضا عبد هللا احمد عبد الرضا208756162051059009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة352.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسين عجيد حريجه208757222051300176

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة352.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمؤمل هاشم جاسب عبد الواحد208758162051002124

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة352.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيحيدر رياض مسعد مطلك208759222051081011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة352.0ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي هويل كريم208760162051073023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة352.0ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيمنتظر صالح عبد هللا يحيى208761162051080050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة352.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيرباب قيصر عودة عبيد208762162052226029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة352.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةتطبيقيحسين عبد االمير صكر سلطان208763222051311049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة352.0اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيبهاء مكي حرجان صالل208764162051068005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة352.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيكرار جودة ناصر رسن208765162051002118

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة352.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيحيدر وسام حسين مطلك208766162051371081

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة352.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيمحمد مطشر عبد الحسن كاظم208767222051307178

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة352.0ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيمجتبى عماد خيون حسون208768162051059012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة352.0اعدادية الخلود المسائية للبناتتطبيقيلينه جميل شنان صبر208769222052323105

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة352.0ثانوية الشطرة االهلية للبناتتطبيقيزهراء علي هليل معله208770222052129001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة352.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيمصطفى عبد الرضا صالح صاحب208771162051056069

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة352.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيزهراء كامل عبد فرحان208772162052381058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة352.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقييوسف صالح نعمه زغير208773162051371294

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة352.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد جخيور نايف208774222051307137

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة352.0ثانوية المعارج األهلية للبناتتطبيقيندى عاشور محل عزيز208775222052175024
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة352.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقينور الهدي صادق فاضل شيحان208776222052111035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة351.2اعدادية الشيخ محمد رضا المظفر للبنينتطبيقياحمد علي عبد الحسين حواله208777162051105005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة351.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقياحمد ماجد احمد صالح208778162051353020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة351.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيمحمد علي شرشوب عليوي208779222051063029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة351.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيحسين علوان عبد الوهاب صيهود208780162051358056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة351.0ثانوية الفرات للبناتتطبيقيحوراء علي عبد هللا بنيان208781282052060016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة351.0اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيامل طالب هاشم ويس208782222052165002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة351.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا اياد ابراهيم كاظم208783162051497055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة351.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعبد الكريم مصبح عبد الكريم فارس208784162051076062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة351.0اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيسجى مطشر موسى كريم208785222052165015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة351.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين ارزيج جبر208786162051371162

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة351.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيحسن كاظم سوادي نجيبان208787222051078003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة351.0ثانوية االندلس االهلية للبناتتطبيقيحنين ناظم ابراهيم عبد الكريم208788162052187005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة351.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيايات ماجد عبدالحافظ حسون208789162052234006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة351.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيفوزي هيثم فوزي محمد208790162051052046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة351.0اعدادية الناصرية للبناتتطبيقيبنين عبد الواحد عبد الجبار صالح208791222052149006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة351.0ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيساره ناظم محمد احمد208792222052270009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة351.0الخارجيونتطبيقيعلي تحسين جويد نتيش208793162051400200

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة351.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيغني ماجد كاظم سعيد208794222051373086

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة351.0اعدادية العزم المختلطةتطبيقيسجاد زكي قاسم جاسم208795162051309015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة350.0ثانوية الروافد االهلية للبنينتطبيقيموسى جاسم كريم عبد هللا208796162051444009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة360.0ثانوية النجاة االهلية للبناتاحيائيمينه اياد صالح عبد الرزاق208797102042131043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة359.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائيعذراء محمد ربيع الفي208798222042064023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة358.0ثانوية النرجس اللبناتاحيائيدعاء حيدر حميد ماهود208799222042182012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة352.0ثانوية البدر المختلطةاحيائيرسل ابراهيم عبد هللا زرير208800222042216015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة349.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيحوراء شاكر حسن فنجان208801222042321049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة348.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيمجتبى حسن عبد النبي مرزوق208802162041089029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة346.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيزينب كاطع سداوي طويهر208803222042321103

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة335.0اعدادية سعدي دبين المسائية للبنيناحيائيحسنين عدنان عبد المحسن عايز208804262041209043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة327.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيعلي فاضل عباس خضر208805222041040100

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة316.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيمسلم طالب دخيل عباس208806222041307167

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة353.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقينبأ فاضل محمد علي صالح208807162052234075

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة353.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقيمصطفى رياض رميض فرحان208808162051359072

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة351.0اعدادية القرنة للبنينتطبيقيمحمد ماجد حميد درمان208809162051027039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة350.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيعلي السجاد كريم داود ياسين208810162051060117
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة350.0ثانوية الساجدات للبناتتطبيقيزهراء ماجد عبود محمد208811162052144007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة349.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيبنين عبد الزهرة كاظم كطامي208812282052050008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة349.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيطاهر حسون عبد النبي حافظ208813162051371119

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة349.0اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيمحمد عماد جويد عليوي208814162051009023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة349.0اعدادية عشتار للبناتتطبيقيزهراء أسعد عبد الحسين جابر208815222052158010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة349.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيزينب حيدر عوده مخلف208816162052171023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة349.0ثانوية النجاح االهلية للبناتتطبيقيتبارك اكرم رحيم فتاح208817222052195001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة348.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيزهراء عباس قاسم عاشور208818282052068041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة348.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيمريم عبد هللا جخيور عجيمي208819162052381126

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة348.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقياحمد سامي كاظم الزم208820282051001008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة347.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتتطبيقيروان علي جبار مغامس208821162052190004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة347.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمصطفى احمد جبر عبدهللا208822162051007091

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة347.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعلي الهادي اياد خليل ابراهيم208823162051043039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة346.0ثانوية العلياء للبناتتطبيقيايات مهدي صالح مهدي208824162052227006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة346.0ثانوية السالم للبنينتطبيقياحمد عبد الزهره حويط غانم208825282051005004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة346.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيحوراء أنور سامي عبادي208826162052383162

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة346.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيزينب عداي سالم عداي208827162052228026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة346.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعادل سالم محمد اصف208828162051074023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة346.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيابراهيم احمد حنون خلف208829162051121001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة345.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيايات مسلم شعبان ابراهيم208830162052259009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة345.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد هللا عباس فاضل عبيد208831222051003022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة345.0ثانوية الغراف االهلية للبنينتطبيقيباقر عبد الحسن مبارك عوده208832222051364014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة345.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتتطبيقيزهراء حسن علي كريدي208833222052139010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة345.0ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينتطبيقيعلي حيدر ناجي جارح208834162051415014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة345.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمحمد مصطفى مهدي دشر شرهان208835162051062081

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة345.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيصدام ايوب صدام لطيف208836162051363138

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة345.0ثانوية الصباح المختلطةتطبيقيوالء ذياب يونس صحن208837222052270013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة344.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقينبأ هاشم مجيد جاسم208838222052103052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة344.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينتطبيقيسجاد محمد فاخر جبار208839162051366012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة344.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيفاتن مجيد حمادي حسين208840222052314010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة344.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعلي كاظم لفته علي208841162051016062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة343.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيمصطفى ماهر كاظم عكله208842222051021056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة343.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيكرار حامد خيون طويرش208843222051310163

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة343.0ثانوية الشهيد طالب النجم للبناتتطبيقيآيات محمود عوده عنيد208844222052278001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة343.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينتطبيقيمحمد باقر احمد ثجيل ربيع208845162051366025
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة342.0اعدادية العشار للبناتتطبيقينور الهدى عادل فعل ناصر208846162052228062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة342.0ثانوية الحرة االهلية للبنينتطبيقيحسين نوري حبيب محسن208847162051496007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة342.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيزينة احمد نجم نمر208848162052383073

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة341.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمنتظر احمد عباس فرج208849162051357476

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة341.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيحسين محمد محمود محمد208850162051085016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة341.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيايه محمد احمد شاكر208851162052236003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة341.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينتطبيقيمحمد صباح حسين علي208852162051121033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة341.0ثانوية الكرار للبناتتطبيقيزهراء باسم جواد يونس208853162052277003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة341.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيعلي حسن غالب كاظم208854162051090030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة341.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيعلي احسان حسب خضير208855222051072020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة341.0ثانوية الكوثر االهلية للبنينتطبيقيمقتدى كامل لويز مفيلف208856222051094013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة341.0ثانوية الخرجه للبناتتطبيقيديار عبد هللا محمد طياوي208857182052217010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة341.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقيإرادة هللا محمد طالب مجيد208858162052220001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة401.0ثانوية ابن الجوزي للبنينادبيعبد العزيز عبد الرحمن طه محمد208859132021021026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة399.0اعدادية الشهداء للبنينادبيمحمد اسعد قاسم فليح208860162021015039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة393.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيرقيه قيصر خير هللا جوده208861162022458045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة391.0الخارجياتادبيايمان جميل شواي مهلهل208862162022401041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة381.0ثانوية دجلة للبناتادبيفاطمة حياوي عطوان حسن208863162022243035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة380.0ثانوية صنعاء للبناتادبيابرار عبد الزهرة داود علوان208864162022221003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة374.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيكرار كريم كاظم شميل208865162021350038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة366.0ثانوية تونس للبنينادبييحيى ابراهيم ناصر علي208866162021445013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة364.0الخارجياتادبيابتهال عبد الوهاب حمود محسن208867162022401002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة362.0ثانوية الجنات األهلية للبنينادبيرضا عباس فاضل جبر208868162021032006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة361.0اعدادية الفواطم للبناتادبيرقيه حسن فليح محسن208869162022172020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة360.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيحسين ابو الهيل ناجي جابر208870162021340015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة360.0اعدادية  الميقات للبناتادبيام البنين اسعد حسين باقر208871162022194010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة360.0اعدادية الفواطم للبناتادبيصفا عبد الكريم شاكر جاسم208872162022172045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة360.0ثانوية تبوك للبناتادبيمريم عبد االمير كاظم عبد االمير208873112022102043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة360.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيعلي ضامن جبر شقي208874162021041027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيناجي احمد حسن جبار208875162021495165

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينادبيعلي مسلم غضبان رمضان208876162021415013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيبنين صبري عودة جالي208877162022210019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيام البنين صالح عبد الكريم سهيم208878162022216007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0اعدادية االحرار المسائية للبنينادبياحمد صفاء عبد الغفور علي208879162021365004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيفاطمه ابراهيم محمد ابراهيم208880162022380036

صفحة ٥٩٦٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيحنين كامل سالم محمد208881162022458030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيرفاد محمد عبد العالي عاتي208882162022287051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0اعدادية غانم سوادي للبنينادبييوسف رحمن علي عبد الحسين208883162021068039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيريا حسين شوعي جليف208884162022236022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0اعدادية ام قصر للبنينادبيعلي نجم عبد هللا جواد208885162021042055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0اعدادية االجيال للبنينادبيعمار مهدي يساس عامر208886162021014038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0ثانوية الصمود للبنينادبيمرتجى مازن توفيق حميد208887162021435042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب احمد شاكر حسين208888162022212013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0اعدادية الروان للبنينادبيكاظم سالم سعيد حسن208889162021023025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0ثانوية العلياء للبناتادبيمريم ياسر ايوب عيسى208890162022227067

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0اعداية التضحية للبنينادبيسجاد خالد سلطان سهر208891162021053024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0اعدادية األزكياء للبنينادبيحيدر عالء جاسم محمد208892162021097045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0الخارجيونادبيعلي فاضل محمد اكزار208893162021400211

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيزينب عبد اللطيف حمد حسون208894162022168025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0اعدادية األزكياء للبنينادبيهاشم ميثم كريم حمادي208895162021097141

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0اعدادية العروبة للبناتادبياسراء مناضل عبد الرزاق عبد هللا208896162022237003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيأحالم منتظر مالك معتوق208897162022210001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيرندا جودت كاظم مخنن208898162022253023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتادبيامنة اسعد قاسم عبد هللا208899162022274002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمرتضى شعبان صباح عباس208900162021030074

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيمحمد عادل صكبان مخيلف208901162021359053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيزهراء محمد كاظم كمر208902162022458056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيشهد حسين علي حسين208903162022283033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيمعصومة هشام غني محمد208904162022224066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيمحمد حسن عبد الزهرة راضي208905162021311032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0ثانوية االجتهاد االهلية للبنينادبيمجتبى نعيم صبري سبتي208906162021347004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيعلي احمد كاظم طاهر208907162021359034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيكوثر كريم يابر شغاتي208908162022181032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0االعدادية الشرقية للبنينادبيمرتضى صدام حاكم عباس208909222021007035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0ثانوية نون والقلم االهلية للبناتادبيبتول خالد سالم علي208910162022469001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0الخارجياتادبيغدير غانم سعيد فرحان208911162022401221

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينادبيمرتضى سالم مذكور سيد208912162021121010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0اعدادية األبلة للبناتادبيانوار جواد كاظم جبار208913162022171007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيتقوى علي هاشم كاظم208914162022258007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0اعدادية القرنة للبنينادبيمصطفى رعد نوري طابور208915162021027033
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيهاجر عادل فايق محمود208916162022381090

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0ثانوية العقيدة للبناتادبيحوراء علي هاشم محمود208917162022231023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيام البنين باسم عباس كاظم208918162022288006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيبنت الهدى باسم حبيب زماط208919162022458020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0اعدادية الصادق للبنينادبيجراح كامل فاضل حسين208920162021031001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيعلياء مهدي عبد االمير خضير208921162022265052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0ثانوية البحتري المختلطةادبيحمزة شاكر محمد منصور208922222021222009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيام البنين عبد علي محمد رمضان208923162022265005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0ثانوية العقيدة للبناتادبيسمر سامي علي معتوق208924162022231050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0اعدادية البتول للبناتادبيفاطمة عبد الحسن طعمة ساري208925162022242062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0اعدادية االكرمين للبنينادبيحسين سعد جمعة حطاب208926162021017017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0ثانوية التكامل االهلية للبنينادبيعلي عالء يعقوب اسماعيل208927162021441004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيزينب حسين عبد الجبار سالم208928162022253026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0اعدادية الروان للبنينادبيمحمد علي عباس محسن208929162021023034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0ثانوية الصمود للبنينادبيقاسم مسلم كشيش حسين208930162021435028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيسامي ضياء عبد الرزاق حمزة208931162021112013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0الخارجيونادبيكاظم عبد الكريم سالم مطر208932162021400277

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0اعدادية اليمامة للبناتادبيزهراء خالد فاضل طاهر208933162022167025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيام البنين حافظ عبد الجبار محمد208934162022458007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيساره منذر يعقوب عبد الحميد208935162022283026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيفاطمة فائق صالح سدخان208936162022204024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0ثانوية الكندي للبنينادبيعلي طعمة نحير بندر208937162021100010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0اعدادية الهدى للبناتادبيمياده علي ابو الهيل فليح208938162022150054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيمريم حيدر هاشم فتاح208939162022381069

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0ثانوية الصناديد المختلطةادبياحمد ماضي فرهود ابراهيم208940162021310004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيعطيه سالم حميد خلف208941162021311023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0ثانوية دجلة للبناتادبيثريا احسان مطشر محمد208942162022243006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0اعدادية الوثبة للبناتادبيسرى جمال حسين علوان208943162022241031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0ثانوية االقتدار للبناتادبيعذراء عبد الحكيم مردان صيهود208944162022289022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0اعدادية غزة للبناتادبياديان عبد هللا عبد حاشوش208945162022208001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيحيدر ماجد حميد حميد208946162021050012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0ثانوية العلياء للبناتادبينور فالح مهدي سالم208947162022227077

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0ثانوية االلباب االهلية للبنينادبيحسن علي ارحيم جاسم208948162021123007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0ثانوية التعاون للبناتادبيكفاية باسم لفتة مظلوم208949162022267017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0اعدادية اليمامة للبناتادبياريج كامل عبد الرزاق خضير208950162022167002
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيرحميه رحيم جمعه عذيب208951292022078043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيخديجة كريم خلف جبر208952162022210038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيفالح هاد ي مطشر عذاب208953162021495114

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0ثانوية العقيدة للبناتادبيزهراء حسين كاظم حسن208954162022231030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0اعدادية الوثبة للبناتادبيزينب صادق احمد عيسى208955162022241025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0اعدادية الرضوان للبنينادبيعالء رحيم ماهود ضاحي208956162021047050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0اعدادية الرسالة للبنينادبيعلي ضياء عبد الزهرة خضير208957162021013032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0الخارجيونادبيليث سالم جبار حسين208958162021400302

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيكرار ثائر سليم جرمل208959162021351032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0ثانوية الهوير المسائية للبنينادبياحمد حسين سلمان حسين208960162021351002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0اعدادية البتول للبناتادبيهدى قاسم جبار عبد الرضا208961162022242080

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيفاطمة فرزدق حمدي حميد208962162022224061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيسجاد سهام جبر دبيس208963222021311035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0ثانوية المستقبل االهلية للبنينادبيحسين قاسم محمد جاسم208964162021436001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0ثانوية السيبة للبناتادبياستبرق نعيم يوسف احمد208965162022250001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0ثانوية الدير المسائية للبنينادبيغفار شنين مهدي علي208966162021364055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيمريم ناظم عزيز شبيب208967162022216066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0اعدادية  الميقات للبناتادبياسراء منتظر عبد طعمة208968162022194004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيمصطفى أحمد هاشم محمد208969162021050031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0اعدادية االكرمين للبنينادبينور الدين محمد هاشم فرحان208970162021017064

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0اعدادية المتنبي للبنينادبييحيى نجم عبد هللا فرج208971162021006078

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0اعدادية المعالي للبناتادبيمسار رائد جواد كاظم208972162022173041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيزينب زين العابدين عبد الزهرة حميد208973162022209031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0اعدادية  الميقات للبناتادبيفاطمة رياض جاسم قاسم208974162022194075

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينادبيمرتضى محمد عطب دبيان208975162021054008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0اعدادية الهارثة للبناتادبينور الهدى أحسان فالح حسن208976162022176048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0اعدادية االعالم للبنينادبيمحمد قاسم حنون مهدي208977162021045052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0اعدادية األعراف للبنينادبيحيدر عبد االمير نعمة كطافة208978162021077020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيبنين علي حطاب جاسم208979162022287028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0اعدادية ام قصر للبنينادبيعلي عبد الرحمن سلمان عبد الرحمن208980162021042052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0ثانوية دجلة للبناتادبيزينب عبد الحسين سالم مبارك208981162022243024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0اعدادية التراث العربي للبناتادبيمها شهيد المي ناجي208982162022179039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0ثانوية البتول االهلية للبناتادبيمروه يوسف يعقوب يوسف208983162022468004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0ثانوية المبادئ للبناتادبيايات عبد الرزاق عبد الوهاب عبد الرزاق208984162022177005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيعلي قحطان عدنان مجيد208985162021352066
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيفاطمة توفيق عبد الرسول كاطع208986162022162015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيمريم احمد فاضل عبد الواحد208987162022287138

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0اعدادية  الميقات للبناتادبيزينب علي عبد الحسن محمد208988162022194052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0اعدادية  الميقات للبناتادبينداء حكمت ناصر شريعه208989162022194097

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيمحمد راضي هادي ظاهر208990162021039045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيرضا عبد الرحيم ناصر مجيد208991162021312006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبناتادبيلؤلؤة خالد صبري ناصر208992162022459029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0الخارجيونادبيراشد وليد ضيف هللا جوده208993162021400104

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيرسل عباس حسين احمد208994162022217036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0ثانوية العلياء للبناتادبيتبارك علي حسين محمد208995162022227018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعلي حسين مرزوق موسى208996162021052041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيعباس عبد هللا حمزه عيسى208997162021050017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0اعدادية االندلس للبناتادبيرنين فاضل جار هللا عمر208998162022170015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0ثانوية العلياء للبناتادبيايمن عامر مجيد عطية208999162022227006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0ثانوية الفارابي االهلية للبناتادبيايات نجم بهلول حزام209000162022272001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0ثانوية المحاسن للبناتادبيفاطمة الزهراء احسان هاشم مصطفى209001162022193016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينادبيعلي اركان بدر حسين209002162021083009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0اعدادية األصفياء للبنينادبياحمد محمد خضير بديوي209003162021099003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمحمد علي طابور مولى209004162021020129

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيشروق خضير ناصر محمد209005162022283031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0اعدادية حيفا للبناتادبيمريم موسى درويش موسى209006162022220089

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0اعدادية الفواطم للبناتادبيبنت الهدى فالح فرج ادهيم209007162022172011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0ثانوية العلياء للبناتادبيطفوف شهيد راضي حسين209008162022227055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0ثانوية البصرة االهلية للبنينادبيعلي عقيل عيسى ابراهيم209009162021132002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0اعدادية البيان للبناتادبيمنار رياض عبوس عبد هللا209010162022223048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيرقية علي عبد السادة عبد الحسين209011162022287055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0ثانوية الماجدات للبناتادبياخالص جاسم رحيم جاسم209012162022211002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0ثانوية المعراج المختلطةادبيمحمد هادي صالح فضي209013162021304027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0ثانوية الرجاء للبناتادبيفاطمه سالم احمد خلف209014162022178020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيمحمد نعيم عبدالخالق عبد االمام209015162021358067

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيمحمد جمال علي طعمة209016162021352084

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0ثانوية العقيدة للبناتادبينور الهدى حيدر حسين محمد209017162022231069

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0ثانوية النبأ للبناتادبيشهد هيثم ابراهيم مالك209018162022215048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0اعدادية األزكياء للبنينادبيحسين مصطفى حميد عبد هللا209019162021097041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمحمد رضا مشتاق طالب سلمان209020162021495126

صفحة ٥٩٧٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0اعدادية األزكياء للبنينادبيحسين عبد الرزاق وهيب عبد الرزاق209021162021097027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيكرار صفاء صعبر عبد الرحيم209022162021495119

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتادبيميامين علي حسين لفته209023162022198015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0الخارجيونادبيزيدون محمد عبد علي محمد209024162021400113

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0اعدادية األعراف للبنينادبيمحمد صفاء حبيب صبيح209025162021077057

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتادبيوفاء طارق عبد هللا عيدان209026162022298005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0اعدادية غانم سوادي للبنينادبيعلي نعيم صالح علي209027162021068029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0ثانوية االندلس االهلية للبناتادبيفاطمه باسم عزيز خير هللا209028162022187009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينادبيمحمد حسين سليم عادل داود209029162021121009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0اعدادية االمام الحسين للبنينادبيكرار حيدر علي مهدي209030162021021029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمحمد عدنان هاشم نعيم209031162021052067

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيفاطمة عيسى ناصر عبود209032162022224060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبينرجس قاسم محمد هاشم209033162022283056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبينور حسين طاهر عواد209034162022287147

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبياية علي عبد هللا ناصر209035162022216012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيزينب فاضل لعيبي خضير209036162022235030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0اعدادية األزكياء للبنينادبيمصطفى احمد زهراو نويسي209037162021097123

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة ابراهيم كاظم مشوش209038162022287111

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينادبيحيدر فؤاد عبد االله مهدي209039162021134002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0اعدادية البتول للبناتادبيسجى غالب رحيم محمد209040162022242045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيكرار عبد الجبار فيصل يسر209041162021357146

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0اعدادية ام قصر للبنينادبيخالد وليد ضياء محمد209042162021042028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0اعدادية الرضوان للبنينادبيعبد الرحمن سعد عبد عطية209043162021047047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينادبيسيف سعد عزيز يعقوب209044162021134005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبياخالص باسم جمعه عبد الحسن209045162022381001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبيرحمه جبر عبد نهير209046162022202007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0اعدادية  الميقات للبناتادبينور عبد االمير كاظم رباط209047162022194101

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0اعدادية االجيال للبنينادبيحيدر فرحات كاظم فرحان209048162021014018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0اعدادية الفاو للبناتادبيموضي طه عبد الرزاق طه209049162022225031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبيجنات عالء عبد الجليل ابراهيم209050162022196005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبياالء كريم ضعيف حنيان209051162022266005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0الخارجياتادبيضحى نابليون فاخر احمد209052162022401213

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0اعدادية الرسالة للبنينادبيمحمد عبد الرضا ماضي سعد209053162021013044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيساره خالد زامل حسن209054162022210061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0اعدادية اليرموك للبنينادبيمرتضى قاسم كريم جابر209055162021033059
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0ثانوية العقيدة للبناتادبيتبارك حارث احمد عبد الحميد209056162022231013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيعلي صالح مزيد رفه209057162021067013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0ثانوية االمجاد للبناتادبيزينب فاضل كاظم ساجت209058162022454015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينادبيحسنين علي عطية شرهان209059162021428002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيايالف ناصح جاسم خلف209060162022381013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينادبيكاظم عبد الرحيم جابر خريبط209061162021094009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0ثانوية ادم االهلية للبناتادبيزينب عبد الحسن كاظم كناوي209062162022332006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0اعدادية الشهداء للبنينادبيعلي ستار جبار مطر209063162021015030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيعلي قيس نعمه مارد209064162021067016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيمريم عيسى عباس عبد الحسين209065162022209066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0ثانوية بيسان االهلية للبناتادبيرقيه هادي نعيم ملبس209066222022441007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيمريم جواد كاظم سفيح209067162022383070

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيزهراء جبار سالم عبد العباس209068162022458048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0ثانوية البرهان االهلية للبناتادبينبأ اديب عداي حسن209069162022278014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيزينب حمود ناصر حمود209070162022380029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0ثانوية الثريا للبناتادبيمريم يعقوب يوسف خياط209071162022338024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيمحمد قاسم حامد مجيد209072162021357173

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيعلي حيدر عبد العزيز هاشم209073162021357123

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيشهد عبد الحي محمد خضير209074162022217064

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيسجاد خالد يوسف يعقوب209075162021369020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيمصطفى علي بناي نجم209076162021310058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعبد الرحيم عالء مبارك عبد الرحيم209077162021052035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيياسين صالح طه احمد209078162021052081

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0اعدادية العباسية للبناتادبيبنين حسين علكه مراد209079162022233007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0ثانوية الوركاء للبناتادبيهدى عبد هللا كاظم مصاول209080162022244040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيحسين جاسب عبد هللا جبر209081162021371027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينادبيعباس عامر حسن عليوي209082162021094004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينادبيسجاد قصي عبد الزهره سلمان209083162021110006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيسجاد ميثم رحيم صاحي209084162021371054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيزهور ملبس عبد الكريم صباح209085162022383032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0اعدادية االجيال للبنينادبيحسين رحيم عيسى عجيل209086162021014008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعلي عامر سمير حمودي209087162021020102

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0اعدادية الكرمة  للبنينادبيحسين ماجد بدر شنته209088222021039006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0ثانوية الثريا للبناتادبيعذراء ابراهيم عبد الكريم خليل209089162022338015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبينور الهدى مجتبى معتوق هاشم209090162022381080
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيزهراء سليم عبد الرحمن جدوع209091162022203020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيشهد حسين شناوة مجيد209092162022239030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينادبيعلي أياد صدام الوس209093162021072014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0اعدادية القرنة للبنينادبيمحمد ضمير عبد االمير محمد209094162021027027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0اعدادية الفواطم للبناتادبيسجود ريسان مبارك برغش209095162022172040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيبنين حيدر جابر خضير209096162022203007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0الخارجياتادبيايات رزاق هاشم امانه209097222022401017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيبتول عبد السالم عبد الحسن عريبي209098162022236008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيسارة ستار جابر عمر209099162022224041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0اعدادية  الميقات للبناتادبيتبارك تحسين علي الغافل209100162022194022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيهشام ماجد محمد سمي209101162021495169

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0ثانوية العلياء للبناتادبيسارة فؤاد عبد السالم عبد الواحد209102162022227045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0ثانوية الجامعة للبناتادبيلمياء جاسم محمد نعيمه209103162022155031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0ثانوية الجبايش للبنينادبيليث اسماعيل عنيسي فرعون209104222021045023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبياحمد حسن ظاهر محمد209105242021202003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمرتضى علي قاسم حسن209106162021020137

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0ثانوية دجلة للبناتادبيرقية عداي احمد مغامس209107162022243015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيتبارك احمد حسن علي209108162022210025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0اعدادية البسمة للبناتادبيدعاء احمد محمد جاسم209109162022257023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيحسن علي غانم عبد الكاظم209110162021039013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0اعدادية المعقل للبناتادبيمروه علي عبد االمير حسن209111162022169035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيعلياء حسين علي عبد الكريم209112162022288031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيساره صبار عجيل ناصر209113162022266023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0ثانوية الرجاء للبناتادبينوره هاني هادي ابراهيم209114162022178027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0اعدادية حمدان للبنينادبيعياش جالل عيسى هالل209115162021046063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0ثانوية الزوراء للبناتادبينجله صباح فاضل عبد هللا209116162022180022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0اعدادية جيكور للبنينادبيحمزه علي جابر عبد209117162021061024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0اعدادية الحمد للبنينادبيعلي مسلم عوده مختاض209118162021056034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيزينة ساجد محمد مجلي209119162022252030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0ثانوية الصمود للبنينادبيكرار حيدر قاسم خلف209120162021435031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0اعدادية جيكور للبنينادبيكاظم جواد فلفل عبد الرزاق209121162021061061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيزين العابدين ناصر علي جري209122162021371047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0اعدادية العباس للبنينادبيسجاد محمد شهاب عبد الكريم209123162021051014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0اعدادية الوثبة للبناتادبيرقية عبد الزهرة رحيمة غضيب209124162022241015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيسجاد صالح مهدي صالح209125162021052027
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0ثانوية الشام للبناتادبينور الهدى عباس فرهود شناوة209126162022254049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0اعدادية المعالي للبناتادبيفاطمة سالم حمود غضبان209127162022173036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0اعدادية الجواد للبنينادبيغزوان عدنان جبار معيلي209128222021062032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0اعدادية غانم سوادي للبنينادبيسجاد طارق صدام معرض209129162021068016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0اعدادية البسمة للبناتادبياسراء مسلم هاني عبود209130162022257006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0اعدادية األبلة للبناتادبيهبة فراس هشام راشد209131162022171054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمرتضى عبد العزيز صافي نبيت209132162021006069

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمرتضى ليلو كاظم عبد209133162021030075

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيايمان نجم عبد حاتم209134162022456002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي جاسم شنيار ناصر209135162021030050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0اعدادية السبطين للبنينادبيحسين ماجد محمد زكي محمد جواد209136162021016023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيرسل عبد المجيد خليفة جبل209137162022287049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0اعدادية الحمد للبنينادبيسجاد حازم محمد مشكور209138162021056017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيايات محمد مجيد حميد209139162022224009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0الخارجياتادبياقدار محمد علي عبد الرزاق علوان209140162022401018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة عباس علي جبر209141162022287124

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0اعدادية االكرمين للبنينادبيمؤمل عمار جبار محسن209142162021017051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيهاجر ابراهيم عبد الحميد ابراهيم209143162022217116

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0الخارجياتادبيحال علوان سلمان علوان209144162022401068

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0ثانوية الدير للبنينادبيعباس كاظم عريبي صحن209145162021025014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيليالي شهاب احمد صالح209146162022258036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0ثانوية النبأ للبناتادبيزهراء عبد العظيم محمود فالح209147162022215032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0اعدادية حمدان للبنينادبيعلي طاهر جخيور عبد الحسن209148162021046053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0اعدادية  الميقات للبناتادبيمنار عبد الحسين ناصر حميد209149162022194093

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0اعدادية األزكياء للبنينادبيحسين رياض احمد كاطع209150162021097025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0ثانوية الهوير المسائية للبنينادبياحمد محمد مجيد لفته209151162021351005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبياسماء محمد عبد هللا صالح209152162022266003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيمنار قاسم محمد غلوم209153162022380050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيثائر عبد الباقي لطيف جمعة209154162021310005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0اعدادية االعالم للبنينادبيحسين عبد الكريم نجم عبد هللا209155162021045013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0ثانوية المشرق العربي للبناتادبياسراء علي محمد جوده209156162022148001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيجيهان احمد عبود ناصر209157162022458026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0اعدادية الفواطم للبناتادبيدعاء حيدر كاظم حنون209158162022172018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0اعدادية الفرزدق للبنينادبيحسين كريم جامل دلي209159162021028011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيعلي طعمه عطشان جبر209160222021302009
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيحيدر محمد ضمد عبود209161282021153024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0ثانوية السديد االهليةادبيعقيل وليد مشمول خليفه209162162021443009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0ثانوية العلياء للبناتادبيانتظار عدنان هاشم شهاب209163162022227005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0اعدادية األزكياء للبنينادبيعبد العزيز عبد الكاظم جبر دواس209164162021097065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبينسرين حسين تريج سبهان209165162022287144

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0ثانوية المآثر للبناتادبيهبه هللا عبد االمير زكي عداي209166162022455038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0الخارجياتادبيفاطمة ركاض شاطي موسى209167282022401035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيحنين جعفر صدام فلحي209168282022190032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيميثم نوري لفته شكبان209169162021303011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيفاطمة سجاد جاسب عاشور209170162022249013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0اعدادية العروبة للبناتادبيبتول شاكر سعيد دشر209171162022237006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتادبيزينب عايف دخيل صيوان209172162022201004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزينة احمد عبد االمير قاسم209173162022287086

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0اعدادية رفح للبناتادبيحور خالد علي يونس209174162022219017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0اعدادية الجمهورية للبنينادبياحمد حازم الزم حمادي209175162021011001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيعذراء علي صابر عابر209176162022209052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيمها علي داود سلمان209177162022235050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0ثانوية النبأ للبناتادبيزهراء عباس محمود جاسم209178162022215031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمحمد قاسم سيد جخيور209179162021020132

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0ثانوية المبادئ للبناتادبيفاطمه محمد مطر كاظم209180162022177044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0ثانوية صنعاء للبناتادبيزهراء انور فيصل عبد العالي209181162022221015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيعذراء داود سلمان داود209182162022381051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0اعدادية الرسالة للبنينادبيحسين سامي حلو سالم209183162021013014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0ثانوية  البحار للبناتادبيزهرة محمد عبود محسن209184162022191003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0اعدادية البسمة للبناتادبيفاطمة ابراهيم فيصل جبارة209185162022257053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيزهراء جاسب كاطع علوان209186162022235023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0اعدادية المعقل للبناتادبيزينب احمد غياض كاظم209187162022169022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة351.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهرة حميد جبيح عبيد209188162022287075

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0ثانوية االمجاد للبناتادبيزهراء سعيد عبد االمام عبد هللا209189162022454009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0ثانوية العلياء للبناتادبيمريم هاني ياسين سلطان209190162022227066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0اعدادية االعالم للبنينادبيسيف عدي ستار خلف209191162021045022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبييونس نعيم يونس عاشور209192162021359063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيضرغام فائز محمد عودة209193162021307007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0ثانوية الكوثر للبناتادبيزهراء حسين حامد موسى209194162022200009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0ثانوية المدينة للبنينادبيعالء عبد الخالق ناصر طاهر209195162021029027
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0اعدادية االندلس للبناتادبيفاطمة مكي حميد احمد209196162022170038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0ثانوية دجلة للبناتادبينبا كريم كاظم سلمان209197162022243046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0اعدادية البتول للبناتادبيرغد فراس رسول خضير209198162022242019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0اعدادية السبطين للبنينادبيسجاد صالح حسين خضير209199162021016030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0اعدادية االكرمين للبنينادبيعبد هللا غانم غالب محمد209200162021017033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيحوراء حيدر عبد الرزاق عبد الكريم209201162022287043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0الخارجيونادبيعبد هللا جبار مطشر محمد209202162021400159

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0الخارجيونادبيعباس سلمان الزم جوهر209203162021400149

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0اعدادية جيكور للبنينادبيحيدر حسين علي محسن209204162021061025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0اعدادية العروبة للبناتادبيهدى حمزة عباس ياسين209205162022237055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيرواء حيدر حسين علي209206162022258014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيجواد صبيح سليم عبد العالي209207162021365014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0اعدادية ام قصر للبنينادبيمهيمن يوسف بدران جابر209208162021042077

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبياحمد مرتضى حسين نعمه209209162021353010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0اعدادية االندلس للبناتادبيرزان معاذ حمزه عباس209210162022170011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيعباس جاسم عبد الواحد كطان209211162021358032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0ثانوية البينة للبناتادبيكفاية جبار صالح جابر209212162022291025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيزهراء صدام حسن حمادي209213162022252019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0ثانوية ابن سينا االهلية للبناتادبيأميمة قحطان جاسب خزعل209214162022298001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0ثانوية المبادئ للبناتادبينرجس رزاق غازي عبد الرزاق209215162022177051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0ثانوية الدير المسائية للبنينادبيكاظم عبد الحر عبد علي محمد209216162021364058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيعلياء طعمه بسام حسن209217162022184014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0اعدادية االريج للبناتادبيزهراء ماجد جلوب محسن209218162022238016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0اعدادية اليمامة للبناتادبيلبنى مفيد راضي خلف209219162022167049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينادبيمحمد عبد الوهاب فرحان سرحان209220162021415018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0اعدادية الكرامة للبنينادبيرضا عبد هللا ديوان عبد هللا209221242021004037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0اعدادية الهارثة للبنينادبيعلي ابو الهيل سلطان علي209222162021022012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0ثانوية المآثر للبناتادبيفاطمة الزهراء فالح مهدي زامل209223162022455021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0الخارجيونادبيعلي عدنان فارس نجم209224162021400206

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينادبيشعيب عبد الكريم سلمان عباس209225162021074014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيسكينة موسى كاظم عيسى209226162022210069

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيدعاء كريم مجهول فالح209227162022245016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية الميمونة للبنينادبياياد صاحب راضي عباس209228282021019006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0اعدادية الجزائر للبنينادبيمحمد علي محسن حميد209229222021042049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية جرير للبناتادبيفادية كريم فخري ساجت209230162022199009
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيزينب حمود جحف جارح209231162022245028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيعبد هللا حسن جمعة سلطان209232162021357105

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيشهد خيري جابر ماهر209233162022246014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيتبارك عباس جبار محمد209234162022265022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0اعدادية غانم سوادي للبنينادبيعباس رياض رحيم عبد الهادي209235162021068020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيجنان علي عودة قاسم209236162022222004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبياطياف فوزي طالب كشيش209237162022216003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبيياسين مؤيد ياسين عباس209238162021096014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0اعدادية المعالي للبناتادبيايه ابراهيم جعفر حسين209239162022173011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية المدينة للبنينادبيمحمد تركي منشد ناصر209240162021029040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعلي محمد شاكر خضير209241162021139037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية الزوراء للبناتادبيام البنين زكي عبد الرحيم مطرود209242162022180001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية الدير للبنينادبيعلي عبد الرضا عبد النبي عبد الكريم209243162021025018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيسارة احمد غازي خير علي209244162022204018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيشروق شهاب احمد كاطع209245162022239029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية الجوادين للبنين - للوقف الشيعيادبيمصطفى محمد قاسم جعفر209246122021033017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيبدر جالل بدر حمدان209247162021352018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيعلياء عبد الكريم جاسم محمد209248162022212029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية زينة الودق األهلية للبناتادبيزهراء رياض عجيل كاظم209249162022201003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيحيدر علي كزار جبر209250162021307003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0اعدادية البسمة للبناتادبيآيات وسام جابر خلف209251162022257004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيبنت الهدى نزار نجم مناحي209252162022236010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0اعدادية سبأ للبناتادبيالهدى عبد الكريم حسين نور209253162022174002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي محسن فالح محسن209254162021006049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيعلي فاضل محمد جاسم209255162021353040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية الصمود للبنينادبيعطيه محمد عطيه عواد209256162021435020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيحسين علي كريم احمد209257162021139016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيرقية حسن محسن حبيب209258162022287053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية الدير المسائية للبنينادبيعلي مسلم غالب صالح209259162021364052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيزهراء سعد عبد الحسين عبد الوهاب209260162022266019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينادبيمحمد قاسم مال هللا العثمان209261162021074030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية المرفأ للبناتادبيزهراء باسم محمد باقر209262162022213015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية العقيدة للبناتادبينجمة خليل جابر يعقوب209263162022231067

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية البرهان االهلية للبناتادبينجوى حسين فالح حسن209264162022278015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية الموانئ للبنينادبيعبد الكريم صالح عبد المهدي حبيب209265162021059018
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيمحمد ناهض سالم خضير209266162021352090

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0اعدادية االعالم للبنينادبيماهر حسين شوعي جليف209267162021045046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينادبيمصطفى شهاب أحمد عبد الكريم209268162021074031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيعباس فاضل عباس اسماعيل209269162021067007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية دجلة للبناتادبيعلياء عبد الحسين عبد المهدي عبد الحسين209270162022243031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبناتادبيدانية مصطفى محمد سعيد سلمان209271162022162006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيايات عبد الحسين قاسم عبيد209272162022265011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0الخارجيونادبيارشد علي حسين دوخي209273162021400024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0ثانوية المدينة للبنينادبيحسين عدنان عبد المحسن عامر209274162021029015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية البتول للبناتادبيشهد طالب لطيف احمد209275162022242047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبياستبرق حارث سالم سعد209276162022458002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0ثانوية الشهيد طه ياسين العامر للبناتادبيقنوت عبد هللا مجبل عبد هللا209277162022203036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيزين العابدين علي عزيز فالح209278162021357080

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية االعالم للبنينادبياحمد عبد هللا محمود محمد209279162021045003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيمريم فاضل شاكر عبد هللا209280162022239041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0ثانوية المناسك للبناتادبيزهراء احمد شعبي مطرود209281292022075030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية األصفياء للبنينادبيعلي محمد كريم قاسم209282162021099031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيتبارك محمد ضعيف حنيان209283162022266013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيهدى طه ياسين موسى209284162022217123

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبينورس خلف اعليوي مزبان209285162022381089

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية االندلس للبناتادبينور احمد سعد ياسين209286162022170050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية االبتسامة للبناتادبينورس جمعه جالب حبيب209287162022253056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية حمدان للبنينادبيغيث ضياء كاظم عبادي209288162021046064

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسين عدنان وهيب يعقوب209289162021052020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية حيفا للبناتادبيحنين جالل جميل عبد الهادي209290162022220025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيعلي اسعد حسن عيسى209291162021357114

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية الشهداء للبنينادبيعلي اسعد عبد القادر فالح209292162021015027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية  الميقات للبناتادبيزينب محمد جاسم وغير209293162022194056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسن احمد حطاب عبد الساده209294162021020020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيمريم محمد فاضل عبد السادة209295162022168041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0الخارجيونادبيعادل قاسم عبار مخلف209296162021400144

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينادبياحمد كريم مهدي عبد الحسين209297162021083001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0الخارجيونادبيمحمود كامل لقمان مال هللا209298162021400391

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0ثانوية المدينة للبنينادبيمخلص وليد رزاق زاجي209299162021029045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0ثانوية الشام للبناتادبياديان عقيل محمد عبد209300162022254001
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0ثانوية الدير للبنينادبيمؤمن فاضل غضبان فعيل209301162021025025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية اليمامة للبناتادبيضحى نوفل عبد الحسن عذاب209302162022167040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينادبيمحمد فؤاد عبد االله مهدي209303162021134008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية التحرير للبنينادبيعلي عربي عبد بنيان209304282021004087

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبينرجس عدنان بدر نعيم209305162022288044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيريكان جاسب صالح علي209306162021112012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0ثانوية المحاسن للبناتادبيفاطمة حسين صبار جاسم209307162022193017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيهادي يحيى عبد الحسن صيهود209308162021351044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0ثانوية دجلة للبناتادبينور حسن فدعم عودة209309162022243052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينادبيسيف علي حميد طه209310162021072011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0ثانوية المدينة المنورة للبناتادبيزهراء برزان داخل اليذ209311222022202010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية الرضوان للبنينادبيعلي مكي حمزة عباس209312162021047060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0ثانوية دجلة للبناتادبيرنا حسن ذياب ضاحي209313162022243016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية جيكور للبنينادبيعبد هللا نعمه عبد هللا نعمه209314162021061048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيعبد علي منتظر خميس عبيد209315162021052037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيسجى محمد عباس سلمان209316162022288030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية ام قصر للبنينادبيحسين ستار جبار راضي209317162021042022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0ثانوية التعاون للبناتادبيهدى فالح عبد الرزاق ناصر209318162022267026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيحيدر عزت عبد العزيز منصور209319162021353021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبيزهراء اياد شاكر والي209320162022297013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0ثانوية االحرار المختلطةادبيجميل مبارك غنيد شنين209321162021313004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0ثانوية المآثر للبناتادبيفاطمه عبد السالم عبد الحسين مطر209322162022455026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0ثانوية ابوحمزة الثمالي المختلطةادبيمحمد حسين كريم يعقوب209323162021312011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيفيصل رياض سلمان هادي209324162021352072

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0اعدادية األزكياء للبنينادبيعباس رحيم كاظم ياسر209325162021097060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0اعدادية اليمامة للبناتادبيانوار علي لفته ركن209326162022167008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبينرجس حسين غالم خلف209327162022210112

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0اعدادية الجزائر للبنينادبيمحمد عادل جمعه شرقي209328222021042048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0ثانوية الجبايش للبنينادبيمحسن حبيب طاهر عبيد209329222021045025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0اعدادية األبلة للبناتادبيبنين حسن شختور داغر209330162022171016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيفهد زميط خليوي بكال209331162021370054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0ثانوية الوركاء للبناتادبيصابرين حسن علي عجيمي209332162022244022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0الخارجيونادبيمحسن عبد هللا محسن مجبل209333162021400312

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0اعدادية الوثبة للبناتادبيزينب محمد غانم عاتي209334162022241029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0ثانوية العقيدة للبناتادبيسجى عباس عبد هللا عبد الحسين209335162022231048
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0اعدادية العباس للبنينادبيكرار محمد جالي صابط209336162021051026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0اعدادية االجيال للبنينادبيعلي سليم جمعه رسن209337162021014032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0اعدادية  الميقات للبناتادبيمروة علي لفته ساجت209338162022194089

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0اعدادية السبطين للبنينادبيعمار ياسر عبد هللا حيدر209339162021016053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيهدى قصي عبد الرضا ياسين209340162022288047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيتبارك حسين علوان عبد الرزاق209341162022217019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0اعدادية الفواطم للبناتادبيبتول محمد عبد الرضا صالح209342162022172009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0ثانوية االحرار المختلطةادبياميره مكي جسام حمود209343162022313002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0اعدادية رفح للبناتادبيايات عبدالكريم شعبان عبد الواحد209344162022219008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبياحمد محمد جاسم حميد209345162021052007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0اعدادية البتول للبناتادبيرباب حيدر عبد فايز209346162022242018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيآيات ماجد عبد هللا حمد209347162022252007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيعالء عقيل عبد الزهرة حمادي209348162021365040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0اعدادية األزكياء للبنينادبياحمد عبد الرضا فرج بدراوي209349162021097009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0الخارجيونادبيزيد جودت كاظم حميد209350162021400112

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0اعدادية الرضوان للبنينادبيعلي عدي عبد الحسين خضير209351162021047058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0ثانوية جرير للبناتادبياسماء جاسم فطية نزال209352162022199002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينادبيمؤمل شامخ حميدي مجبل209353162021094011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيطه احمد عاكول حمادي209354162021030035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0اعدادية األبلة للبناتادبيجنان محمد وشلة مذخور209355162022171019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيايالف توفيق كريم لفته209356162022287021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0ثانوية الكوثر للبناتادبيهدى هادي عاصي موسى209357162022200021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيشروق شعالن جويد تعبان209358162022265046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0اعدادية البتول للبناتادبيزهراء علي جاسم محمد209359162022242024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0اعدادية االندلس للبناتادبيشهد ضياء عبد الجليل حسن209360162022170029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0اعدادية المعقل للبناتادبينور الزهراء رضا حنون سريح209361162022169040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيحسين عماد كاظم نعمه209362162021311011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0اعدادية المعرفة للبناتادبينور الهدى رشاش بريسم غميس209363162022175043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيمسلم حسين فاضل وادي209364162021359057

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيغدير واثق منصور حمد209365162022153020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0اعدادية االجيال للبنينادبيفهد سعد كاظم خضير209366162021014042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيتبارك محبوب سالم حمزه209367162022381019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبياسراء بدر جاسم عبد209368162022209002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0اعدادية األزكياء للبنينادبيحسين علي عبد الحسين وهيم209369162021097034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0ثانوية الموانئ للبنينادبيطارق حسين طارق سلطان209370162021059016
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0اعدادية حمدان للبنينادبيمحمد عبد الرضا ثويني ياسين209371162021046076

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبيزهراء عبد الكريم جبار محمد209372162022383029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيحسن حسين عبد هللا رزوقي209373122021044015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيضحى كاظم محمد جبر209374162022245048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0ثانوية وشق المدائن االهلية للبنينادبياحمد لؤي مجيد ابراهيم209375162021349001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينادبيعلي عدنان عوفي جاسم209376162021094006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0اعدادية المتنبي للبنينادبيسعيد علي سعيد مهدي209377162021006035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0اعدادية الروان للبنينادبيحيدر هاشم عوده طعمه209378162021023010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتادبيرسل عيسى جاسم محمد209379162022466003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينادبياحمد جاسم راضي كاطع209380162021415002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0الخارجيونادبيكرار صادق مطلك فتان209381162021400289

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0ثانوية الجامعة للبناتادبيتبارك توفيق محمد علي209382162022155011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيعلي شاكر غالب عجيل209383162021306016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة491.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيايات ناجي هاشم حاتم209384162042202025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة475.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتاحيائيزينب قاسم محمد جاسم209385162042152107

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة389.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيحسين نوري جاسم صالح209386162041353018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة385.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيهدى ناظم فهد جاسم209387162042247118

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة380.0ثانوية البتول األهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد لفته سالم209388162041095004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة378.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيبيداء جخيور حسين عبدالحسن209389162042150008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة374.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتاحيائيتبارك علي جميل عبد الزهرة209390162042288003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة370.0اعدادية رفح للبناتاحيائيفاطمه جعفر علي محمد209391162042219047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة370.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيامنه حاكم اجليد شيحان209392222042309006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة370.0ثانوية البينة للبناتاحيائيفاطمة كامل وحيد صبيح209393162042291025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة369.0ثانوية المتنبي االهلية للبنيناحيائيمحمد رعد قاسم عبد هللا209394162041108025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة369.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيمنتظر عبد جالب تايه209395222041001125

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة368.0ثانوية شموع االمل االهلية للبناتاحيائيفاطمة فاضل محمود درويش209396162042451017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة368.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتاحيائيزهراء صادق عبد علي حسين209397162042198014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة366.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائيحسين سعدون ابو الهيل كرم209398162041357022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة364.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائيابرار عبد الكريم كاظم عبد هللا209399162042381003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة364.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةاحيائيعواد نجم عبد هللا عواد209400162041350013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة363.0اعدادية العراق المسائية للبنيناحيائيحيدر كريم عبد هللا سعيد209401162041357032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة362.0ثانوية مدينة العلم للبناتاحيائيرغده علي عبد الصاحب سنسيل209402162042477006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة361.0ثانوية الشام للبناتاحيائياسراء كاظم عبد الرزاق مطر209403162042254004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة361.0ثانوية البصير االهلية للبنيناحيائيعلي خلف جري عبيد209404162041412007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيانمار عماد حمادي جاسم209405162042380019

صفحة ٥٩٨٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة359.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزهراء وليد عبد الباقي عبد الرضا209406162042383108

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0الخارجياتاحيائيماجده فؤاد جميل موازي209407162042401144

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيرقيه تقي حسين عبد علي209408162042247039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة358.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةاحيائينبأ حبيب مجيد حسن209409162042360012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة357.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيفاطمه عادل عبيد عالج209410162042200027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائيضحى عريبي ياسين احمد209411162042209048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة356.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفاطمه رضوان عبد الجبار طه209412162042218083

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة355.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيفاطمه احمد صالح تايه209413162042247084

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيزينب قاسم حيدر مكلف209414162042290046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيفاطمه حمود حاتم مكطوف209415162042380088

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة354.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيحوراء رعد حبيب ناصر209416162042383060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيحنين علي كاظم عبد الكريم209417162042226027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة353.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمحمد نظيم عبد الرضا معارج209418222041010184

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة352.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيزينب احمد حسين بدوي209419162042297023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيشهد مصطفى محمد عبد هللا209420162042226074

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0ثانوية الفرات المختلطةاحيائيزينب منصور عبد المعين هاشم209421162042301041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائياحمد حسين عبد الحسن نجم209422222041306010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيفاطمه كريم عبد الكاظم داود209423162042383201

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0ثانوية هبة الرافدين للبناتاحيائيفاطمه وليد مردان عبد الكريم209424162042235020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطمه رائد قاسم سلمان209425162042207123

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة350.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيرحمة علي جاسم محمد209426162042241008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيتبارك فالح حسن صالح209427162042189009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيزين العابدين علي مريش غضيب209428162041047023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيمحمد علي محمد مشاي209429162041355123

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة349.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيسرور سعيد طالب جاسم209430162042243058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيهبة هللا يوسف عبد الكريم عاشور209431162042204112

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيبنين محمد رزاق عبد الواحد209432162042172010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة348.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيمصطفى عبد هللا هادي عباس209433162041121021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتاحيائيرشا امير حامد سمير209434162042202059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0اعدادية الكفاح للبنيناحيائيحسين علي يعقوب كاظم209435162041002017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0اعدادية الزبير للبنيناحيائياسماعيل محمد اسماعيل محمد209436162041034008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0الخارجياتاحيائيمنار شاكر جعفر مجيد209437162042401151

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة347.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيافياء اسعد عزيز جابر209438162042146003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة346.0اعدادية االريج للبناتاحيائيفرح غسان عمر عبد هللا209439162042238036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة345.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيبنين عبد الزهره حمود ناصر209440162042184049
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة345.0اعدادية السبطين للبنيناحيائيحسين عالء عبد الكاظم حميدي209441162041016011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة345.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائياحمد سعد عبد النبي موسى209442162041020002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة345.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيحسين كاظم جاسب عبد الواحد209443162041084037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة344.0ثانوية الدير المسائية للبنيناحيائياحمد مهلهل صبيح عديد209444162041364002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة343.0ثانوية الشهباء المختلطةاحيائياسالم منشد جياد امين209445232041229002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة342.0اعدادية الكفاح للبنيناحيائيعبد هللا كمال كاظم ساجت209446162041002031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة340.0الخارجياتاحيائيريام حازم محمد جاسم209447162042401063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة340.0اعدادية غزة للبناتاحيائينجاة ناجي داخل كطافة209448162042208050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة339.0ثانوية البصرة االهلية للبنيناحيائياحمد فؤاد غالي حسن209449162041132002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة338.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيزهراء قيصر دعير لفته209450162042226043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة338.0اعدادية حجر بن عدي للبنيناحيائييعقوب قيس ياسين محمد209451162041062014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة336.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتاحيائييسرى عبد الحسن غالب حسين209452162042381232

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة336.0اعدادية شمس الشموس للبناتاحيائيزينب احمد سلمان رشيد209453162042283024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة336.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائياحمد عدنان لطيف عبد هللا209454162041355005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة334.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيبتول صالح عبد المهدي صالح209455162042204019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة334.0اعدادية الشنقيطي للبناتاحيائينوره علي شاكر كعيد209456162042209083

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة334.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيسكينه ناصر جبار عباس209457162042227035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة334.0اعدادية البسمة للبناتاحيائيحوراء محمود عبيد جدوع209458162042257014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة333.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب عبد الرؤوف مصبح شجر209459162042383127

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة333.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائينور الهدى ناظم حسين علي209460162042290095

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة333.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيحسن نبيل عريبي منصور209461222041308009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة332.0ثانوية القرنة المسائية للبنيناحيائيحسين عبد الرسول عبد الرضا جغيت209462162041354019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة331.0اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيمحمد رياض عبد اللطيف جميل209463162041044025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة331.0ثانوية العلياء للبناتاحيائيبنين سلمان محمد جاسم209464162042227068

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة330.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينور حسين طارش عداي209465222042323333

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة330.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيضحى رعد عبيد عري209466162042380077

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة328.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمحمد بجاي عبد الخضر كاطع209467222041020079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة328.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنيناحيائيعباس فالح مجباس سفيح209468162041353025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة327.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيمروة احمد مجيد عبد الكريم209469162042226097

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة323.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيحوراء محمد حمد جادر209470162042380038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة322.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيحسنين علي مكطوف نتيش209471162041034011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة321.0ثانوية الزبير المسائية للبنيناحيائيحيدر صباح داخل شريف209472162041355032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة321.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتاحيائيسجى مجيد خضير علك209473162042380073

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة317.0ثانوية السماوة المسائية للبناتاحيائيشيماء محمد عبد جنديل209474292042160130

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة316.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيهدى محمود حميد عبد الحسن209475162042216036
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة311.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيزينب جاسم ماضي حنون209476162042383111

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة455.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيزهراء اسعد علي بحر209477162052383055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة447.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيعذراء عبد الزهرة عبد هللا سلطان209478162052167032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة435.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيهاجر ابراهيم جاسم محمد209479162052225028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة432.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيصادق جعفر عبد الصادق علوان209480162051357212

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة421.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيجعفر صادق جعفر ناهي209481162051019018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة420.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيخالده محمد عبد عوده209482162052171017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة420.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقياحمد خالد نسيم نعمه209483162051301005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة417.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيتبارك بشير حسين عوده209484162052207015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة414.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيآيات ابراهيم جاسم محمد209485162052225003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة408.0ثانوية البهاء االهلية للبنينتطبيقيحسين علي ناصر محمد209486162051494011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة406.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمجتبى رفعت حبيب فرحان209487162051016074

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة401.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيزينب كاظم علي علوان209488162052145026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة401.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقيكوثر خالد سيد موسى209489162052234066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة400.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبناتتطبيقيزهراء رعد بدر فرج209490162052333005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة400.0اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيزهراء محمد رضا شاكر محمود209491162052253017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة399.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيكرار كاظم فرهود دحيبج209492162051062071

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة397.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيعلي قيس خزعل حسن209493162051012059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة396.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيأنوار صبيح عبد فاضل209494162052242001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة396.0ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقينور الهدى ناصر لعيوس عوفي209495162052251023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة395.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتتطبيقيساره اسعد رحيم باشط209496162052288016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة395.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيمحمد عصام واشي صبار209497162051340038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة394.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقياية ناجي عبد الكريم محسن209498162052167005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة393.0ثانوية االنوار الزاهرة للبناتتطبيقيساجده قادر طالب جويد209499162052462014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة392.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقيفاضل علي صالح مهدي209500162051360034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة392.0ثانوية البروج االهلية للبنينتطبيقيصالح حمزة عباس علوان209501162051439003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة390.0ثانوية عشتار األهلية للبناتتطبيقيوردة محمد خليل خلف209502162052251024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة389.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيحمزه عباس صدام فعيل209503162051300020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة388.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقيوارث احمد إسماعيل خليل209504162051046063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة388.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيكرار حيدر عبد الكريم جاسم209505162051001169

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة387.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمحمد مالك جسوم هاشم209506162051034148

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة387.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيذو الفقار حازم جعفر حسن209507162051371084

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة387.0ثانوية البناء االهلية للبناتتطبيقيفاطمة حسن عبد االمير ياسين209508162052471006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة387.0ثانوية الضاد االهلية للبنينتطبيقيعلي وميض خليل ناصر209509162051442016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة387.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيفاطمة فؤاد محسن عاصي209510162052338043
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة387.0اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيحوراء احمد عبد اللطيف ياسين209511162052253009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة387.0اعدادية رفح للبناتتطبيقينور ناجي أحمد ناصر209512162052219041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة386.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتتطبيقيسارة عادل عجيرف ياسين209513162052276010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة386.0ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيعباس امين غانم محسن209514162051370037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة386.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي حسن سويد عبد الكريم209515162051022074

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة385.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيفاطمة كامل كاظم مهنا209516162052381109

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة385.0ثانوية أبناء الرازي االهلية للبنينتطبيقيغسان احسان عباس عوده209517162051497078

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة384.0اعدادية العهد الزاهر للبناتتطبيقيايمان سليم صلبوخ عجيل209518162052245002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة384.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقينور الهدى يوسف عبد الحسين حميد209519162052226119

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة384.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيغدير علي فيصل مطر209520162052170041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة384.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزهراء داود سلمان مكي209521162052150020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة384.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنينتطبيقيعباس نوفل عبد االمير عبد الجبار209522162051085029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة383.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيفاطمه مازن محمد عطيوي209523162052218052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة383.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتتطبيقيمأسي عماد جوده سنيه209524162052380069

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة383.0اعدادية األصفياء للبنينتطبيقيسجاد ستار جبر لعيبي209525162051099010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة383.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيبنين خالد شكون جاسم209526162052226016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة383.0ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيحسين محمد جاسم محمد209527162051370024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة383.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقينورس قاسم عبد الجليل علي209528162052172034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة383.0اعدادية العشار للبناتتطبيقينرمين عبد الواحد شناوه جبر209529162052228060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة383.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقينور خلف عبد علي خالد209530162052381149

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة382.0ثانوية مدينة العلم االهلية للبناتتطبيقيمريم عباس عبد االمير علي209531162052163023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة382.0اعدادية االكرمين للبنينتطبيقيجاسم مرتضى عبد القادر حسين209532162051017009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة382.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيحسين علي عبد الحسين حمد209533162051042013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة382.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيحيدر حاتم نعيمة عذاب209534162051013021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة382.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيعلي هادي عزيز عبد هللا209535162051042043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة382.0اعدادية ابي الخصيب للبنينتطبيقيعبد الرحمن حسين شهاب هاشم209536162051044023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة382.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيزهراء جواد كاظم علوان209537162052280024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة382.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقييوسف خميس داود خميس209538162051006111

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة382.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقياحمد فاضل حمادي حمود209539162051034009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة381.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيحسين علي حسين عبد209540162051353053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة381.0ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيمحمد علي ناصر نزير209541162051008031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة381.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيضياء رافد علي باهض209542162051357215

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة381.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيماجد حميد حسين فهد209543162051011059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة380.0ثانوية النبأ للبناتتطبيقيزينب عبد الزهرة جاسب عبد هللا209544162052215013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة380.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيايناس مصطفى عبد الرزاق عبد هللا209545162052381017
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة380.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةتطبيقيمصطفى حمد عبد الزهرة عبود209546162051350040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة380.0ثانوية النبأ للبناتتطبيقيزينب عبد الكريم سلمان عريبي209547162052215014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة380.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيمريم وسام كاظم خلف209548162052145049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات448.0ثانوية الرافدين المختلطةاحيائياباذر كريم جابر عبود209549162041300001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات425.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيفاطمة فاضل عباس حمزه209550162042170062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات387.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيفاطمة شهاب مكي جابر209551162042243067

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات380.0ثانوية ادم االهلية للبناتاحيائيفاطمه جعفر ذاري لفته209552162042332075

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات377.0اعدادية الراية المسائيةاحيائيعمر محمود عبدالعزيز احمد209553192041341135

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات374.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتاحيائيبتول عماد فارس عبد الحسين209554162042153015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات368.0اعدادية ابي الخصيب للبنيناحيائيعلي راضي جبار علي209555162041044015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات368.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيصفا علي عبود فنجان209556162042216027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات364.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيزهراء بهاء مردان مزبان209557162042165173

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات362.0ثانوية األمين الصادق االهلية للبناتاحيائياشجان محسن عبد العالي ياسين209558162042450004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات360.0ثانوية السعدية المختلطةاحيائييقين اثير عزيز كاظم209559222041247015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات360.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعلي ناظم مطرود عويز209560242041038042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات359.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتاحيائيفاطم عارف محمد مشتت209561162042207119

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات359.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيزهراء علي فاضل حبيب209562162042175019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات357.0ثانوية الكباسي للبناتاحيائيهناء عبد االمير سلمان علي209563162042247121

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات357.0اعدادية النجدين للبنيناحيائيحسنين نعمه جفات حرمس209564242041063024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات357.0ثانوية نور الشمس للبناتاحيائيشيماء احمد عبد القاسم عبد الرضا209565162042470005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات356.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيوفاء جبار لعيبي جوده209566162042383257

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات356.0ثانوية المدينة المسائية للبنيناحيائيعلي ايوب لعيبي عبد الحسن209567162041363028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات351.0ثانوية نور الشمس للبناتاحيائيمريم عباس عبد القاسم عبد الرضا209568162042470007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات349.0اعدادية بعشيقة للبنيناحيائيوائل حسن حسين يحيى209569172041059101

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات347.0اعدادية الحمار للبنيناحيائيياسين سوادي مكطوف علي209570222041044028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات347.0اعدادية القرنة للبناتاحيائيبتول غازي عودة محمد209571162042154005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات341.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنيناحيائيسفيان بهاء رحيم حمودي209572212041272118

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات340.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيعبد الكريم ثائر عبد الصمد عبد الكريم209573162041028013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات339.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيمنتهى عبد هللا غازي يسن209574162042383225

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات337.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتاحيائيمروة طاهر شاوي صبار209575162042383209

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات333.0ثانوية الفراهيدي النموذجية الخاصة للبناتاحيائيسرى صائب عبد الوهاب غفوري209576162042165273

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات332.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيلطيفه عادل صالح كاظم209577162042290080

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات329.0اعدادية غماس للبنيناحيائيكاظم شهيد حسين عجه209578242041016077

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات326.0ثانوية ادم االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الصاحب جاسم محمد209579162041038004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات320.0اعدادية الرضوان للبنيناحيائيعبد هللا ماجد حسين هاشم209580162041047029
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات319.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائيايات ميثم عبد العظيم خضير209581162042175006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات308.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيامير عالوي خليف عطيه209582222041307016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات483.0الخارجيونتطبيقيعبد هللا لفته عبد الودود لفته209583162051400181

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات413.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيفاطمة محمود عدنان راهي209584162052301034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات409.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيعمار كريم جابر عبود209585162051300059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات402.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعباس صحن علي خضير209586162051110038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات385.0اعدادية الثوار المسائية للبنينتطبيقيعلي كاظم يوسف طعين209587162051352182

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات380.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيموسى محمد ثامر ياسين209588162051300083

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات379.0ثانوية النور للبناتتطبيقيبنين عمار عبد الجبار سعدون209589162052275004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات379.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيمحمد كريم خليفه كاطع209590162051016085

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات379.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعبد الرحمن محمد خالد عاصم209591162051001115

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات378.0الخارجيونتطبيقيليث علي عبد الحسين لوكي209592162051400261

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات378.0اعدادية االندلس للبناتتطبيقيعائشة عبد السالم عبد اللطيف جاسم209593162052170040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات378.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيمنار وليد داود كاظم209594162052184111

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات378.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتتطبيقيآيات عبد الكريم قاسم مسلم209595162052192001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات378.0ثانوية فاطمة الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقيعقيل ماجد سالم عبد الرزاق209596162051088012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات378.0اعدادية الحمد للبنينتطبيقيحسين عماد عبد العزيز عبد الساده209597162051056020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات378.0ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين سعيد عيسى209598162051073019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات378.0ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتتطبيقياسراء محمد جاسم جعفر209599162052466001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات378.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيصابرين خضر بريس عبد الحسن209600162052209030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات377.0ثانوية الخليج العربي المسائية المختلطةتطبيقيعلي عبد النبي حمزة عيسى209601162051360030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات377.0ثانوية الموانئ للبنينتطبيقيسجاد فوزي جادم باشخ209602162051059007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات377.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيحوراء ذياب فاضل حاتم209603162052154012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات377.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقيزينب عباس كاظم عبود209604162052239019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات377.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين عالء حسين جعفر209605162051060047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات377.0اعدادية مكة المكرمة للبناتتطبيقيهدى خالد شهيد شرهان209606162052236014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات377.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيعباس بدير طارش غالي209607162051355125

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات377.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقيآيه عبد هللا سلمان محسن209608162052220006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات376.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقيناجي عبد الزهرة حسين ساجت209609162051046060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات376.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيعلي سامي موسى عواد209610162051034100

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات376.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيابراهيم زهير رياض محمد صالح209611162051001005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات375.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيمحمد حيدر عبد االمير شهاب209612162051358184

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات375.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيضرغام حيدر عبد الحسن عليوي209613162051357214

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات375.0اعدادية المعرفة للبناتتطبيقيثريا عادل عذافه عباس209614162052175004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات374.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيعلي عبد المطلب عبد الصاحب هاشم209615162051340027
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات374.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنينتطبيقيمحمد قصي مهدي عبد الزهرة209616162051394041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات374.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيزهراء عباس حسن موحي209617162052209019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات374.0اعدادية الوثبة للبناتتطبيقيسارة صافي هدل صالح209618162052241008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات373.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقياديان هيثم عبد الستار جبار209619162052383005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات373.0ثانوية االوحد االهلية للبناتتطبيقيشهد عدي باسل عبد الكريم209620162052475004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة364.0ثانوية الميمونة للبنينادبيعباس عبد الزهرة خضر عباس209621282021019038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة362.0ثانوية الميمونة للبنينادبيمصطفى عبود شنيشل عباس209622282021019068

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة361.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيكرار عودة جياد شاني209623282021151218

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة361.0ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينادبيابراهيم عادل زكي كزار209624282021152001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة361.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيشمس عالء عبد الرزاق علوان209625132022074031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة359.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيمؤمل مراد خلف نعيم209626222021069033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة359.0ثانوية رقية بنت الحسين(ع) للبناتادبيحنان فالح مرزوك عكيب209627282022094009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة359.0ثانوية ام ورقة للبناتادبيفاطمه داود سالم محمد209628282022091038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة359.0اعدادية الزوراء للبناتادبيانتظار عبد الحسين نعمة حميدي209629282022070005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة359.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيطه شبوط عاتي سلطان209630282021153033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة359.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزينب حمدان جاسم عبد السيد209631282022055047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة359.0اعدادية التحرير للبنينادبيسجاد علي بريسم عذاب209632282021004062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة359.0اعدادية المشرح للبنينادبياحمد حوين حسن عبد هللا209633282021018005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة359.0اعدادية التحرير للبنينادبيغسان مجيد خليل مطير209634282021004094

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة359.0ثانوية النضال للبناتادبياالء حسين اعليوي افليح209635282022050006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة359.0اعدادية المرتضى للبنينادبيعلي راضي خضير شنيشل209636282021002051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة359.0ثانوية التحرير للبناتادبيرهام عالء فاضل شبيب209637282022057011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة359.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةادبيكاظم محمد جمعه رشاد209638282021108014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة358.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيكاظم جاسم محمد رسن209639282021151204

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة358.0ثانوية النضال للبناتادبيزهراء هاشم نيروز خلف209640282022050036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة358.0ثانوية الحسنين (ع) للبنينادبيحسن هاشم موسى رحيمه209641282021043001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة358.0ثانوية االقصى للبناتادبيزهراء كريم باتول شهيب209642282022071016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة358.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيحسين صباح شحيل شغي209643282021010014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة358.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيحنين صبيح خالوي محمد209644282022088016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة358.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينادبياحمد جاسب لفته خيون209645282021039001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة358.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيمرتضى حنون مالخ مجدي209646282021153058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة358.0اعدادية التحرير للبنينادبيعالء ضمد اسيمر حويل209647282021004074

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة358.0ثانوية سيناء للبناتادبيرسل ميثم جاسب حسين209648282022064012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة357.0ثانوية علي الغربي للبنينادبيعلي عبد الحسين جار هللا عزيز209649282021013023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة357.0اعدادية اليمامة للبناتادبيزهراء حسنين محمد جواد كاظم209650282022063018
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة357.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيرباب عبد الزهرة كشيش عبود209651282022088021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة357.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيوليد حميد زبين مريدي209652282021017056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة357.0ثانوية االقصى للبناتادبيسجى احمد محي محمد209653282022071027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة357.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحمزة حسن حميد حمود209654282021151086

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة357.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيام البنين يعقوب علي حنون209655282022190010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة357.0ثانوية ام عمار للبناتادبيايالف علي صدام عذافه209656282022077007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة357.0ثانوية المشرح للبناتادبيابتهال عبد الرضا حسن مساعد209657282022072002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة357.0اعدادية التحرير للبنينادبيعلي عودة حسين محمد209658282021004088

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة357.0ثانوية الكحالء للبنينادبييونس حسن صاحب احمد209659282021007036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة357.0ثانوية النضال للبناتادبيسجى قاسم كاظم فضيل209660282022050048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة357.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمنتظر عبيد شخيتر عيسى209661282021010061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة357.0اعدادية كميت للبنينادبيزين العابدين قابل جواد كاظم209662282021015020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة357.0ثانوية المشرح للبناتادبيندى فاضل زهير حسن209663282022072048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة356.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيزينب مهدي حمود صالح209664282022092043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة356.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيكرار كاظم حسين حافظ209665282021153049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة356.0اعدادية المرتضى للبنينادبيحسنين كاظم عيسى عمران209666282021002019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة356.0اعدادية كميت للبنينادبيمسلم عقيل خلف جاسم209667282021015061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة356.0ثانوية الميمونة للبناتادبيحوراء جمعه اسود حميدي209668282022073021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة356.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبينور مهند علي قصاب209669282022062082

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة356.0اعدادية المشرح للبنينادبيجعفر محبس عبد الحسين جبر209670282021018011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة356.0ثانوية النصر المختلطةادبيمحسن محمد مجيد كاظم209671282021104027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة356.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيزينب علي جبار ناجي209672282022190072

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة356.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمصطفى محمد لعيبي عبيد209673282021151295

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة356.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيحسين شمخي عجيد طليل209674282021102009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة356.0ثانوية السالم للبنينادبيعباس اسماعيل جاسم محمد209675282021005025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة355.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيطاهر كاظم خالد كريم209676282021151144

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة355.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيغدير احمد دواي رحيم209677282022055072

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة355.0اعدادية المشرح للبنينادبيكرار سالم جباره عويش209678282021018039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة355.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتادبييسرى جواد كاظم هاشم209679282022087010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة355.0اعدادية الزوراء للبناتادبيبنين خضر عزيز حرز209680282022070012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة355.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيحوراء حسين لوتي شخناب209681282022088017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة355.0ثانوية الميمونة للبنينادبيمصطفى كريم شيحان شجس209682282021019069

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة355.0ثانوية الكحالء للبناتادبيايات علي جمعة عبد الحسن209683282022061004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة355.0اعدادية كميت للبنينادبيمحمد ميثم حامد حميد209684282021015054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة355.0ثانوية الميمونة للبنينادبيعلي جبار هاشم كاظم209685282021019040
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة355.0ثانوية النجاة للبناتادبيسجى حنتوش جبر كاظم209686282022095039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة355.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيسجاد جبار جعفر حيدر209687282021151121

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة355.0ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه علي بنداوي الزم209688282022056063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة355.0ثانوية البتول للبناتادبيحوراء سعدون فلحي حسن209689282022056022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة355.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيامين رحيم حمد مطشر209690282021010009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة355.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعادل سالم عداي محيسن209691282021046073

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة354.0ثانوية ام ورقة للبناتادبينور حسين حافظ جوده209692282022091045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة354.0ثانوية التحرير للبناتادبيمرام محمد شنيشل رشك209693282022057029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة354.0ثانوية البتول للبناتادبيرسل ليث محمود سلمان209694282022056027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة354.0ثانوية النصر المختلطةادبيصفاء عادل كاطع زوير209695282022104009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة354.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيعلي موسى خلف حسن209696282021151191

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة354.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيعلي حسن عاشور بلوش209697282021010032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة354.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيمحمد نعيم كرم لفته209698282021153057

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة354.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسن حاتم حمدان نعيمه209699282021046024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة354.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيمصطفى ابراهيم مذكور محيبس209700282021021054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة354.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيميساء محمد فالح حمادي209701282022080030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة354.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةادبياحمد شاكر جمعه عباس209702282021108001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة353.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيزينب عبد حسج اعبيد209703282022088031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة353.0ثانوية العدل للبناتادبيعتاب رعد حمدان كزار209704282022082025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة353.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيزهراء جعفر عبد الواحد ثويني209705282022090022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة353.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيعباس عوده جبار خلف209706282021153036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة353.0الخارجيونادبيمحمد حسن علي عبد الحسين209707282021400060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة353.0ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينادبياحمد خماس فلس دنانة209708282021152002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة353.0ثانوية النصر المختلطةادبيعبد الزهره خضير عباس جبر209709282021104017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة353.0اعدادية كميت للبنينادبيمنتظر حسين حميد عصمان209710282021015067

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة353.0ثانوية النضال للبناتادبيزينب جمعة الزم قاسم209711282022050037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة353.0ثانوية الميمونة للبنينادبيمصطفى جواد عبد الكاظم فرج209712282021019066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة353.0ثانوية الكحالء للبناتادبيسكينه خضير كاظم نويسي209713282022061028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة353.0اعدادية كميت للبنينادبيعبد الرحمن ثامر محمود سلمان209714282021015028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة353.0ثانوية االصالة للبناتادبيزهراء عبد الحسين هوره عباس209715282022051038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة353.0ثانوية البتول للبناتادبيامنه زياد نجم عبد209716282022056006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة353.0ثانوية كميت للبناتادبيزينب وادي رشم ريسان209717282022067043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة353.0اعدادية االرشاد للبنينادبيمحمد حسين علي جابر209718282021101030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة353.0ثانوية ثغر العراق للبناتادبيام البنين فاضل سيد عطيه209719282022093008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة352.0ثانوية النضال للبناتادبيزينب كريم كاظم زبون209720282022050041
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة352.0اعدادية البيان للبناتادبيزينب خالد حمود كاظم209721282022078036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة352.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيزهراء علي صالح فريح209722282022055041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة352.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبينرجس محمد عبد هللا مريهج209723282022190113

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة352.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمصطفى عباس علي جبارة209724282021151288

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة352.0ثانوية دجلة للبنينادبيمصطفى علي حسين علي209725282021012064

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة352.0ثانوية العدل للبناتادبيسعاد رحيم جاسم خشين209726282022082020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة352.0ثانوية الكحالء للبناتادبيزهراء كريم طاهر جابر209727282022061018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة352.0ثانوية العذراء للبناتادبيزينب جعفر جلوب رمام209728282022058033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة352.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيزينب علي ذهب شياع209729282022062038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة351.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيعلي ستار جبار غازي209730282021016033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة351.0ثانوية النجاة للبناتادبيحوراء كريم فاخر حاتم209731282022095019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة351.0ثانوية العالم عبد الجبار عبد هللا للبنينادبييوسف حسين جلوب صالل209732282021045021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة351.0اعدادية المرتضى للبنينادبيادم خلف رمضان حسين209733282021002012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة351.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيمصطفى حامد عبد الرضا سلمان209734282021021055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة351.0ثانوية التحرير للبناتادبياستبرق علي عبد العظيم عبد209735282022057001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة351.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيعلي كريم بدن عداي209736282021046100

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة351.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحسين وليد جباري عبيد209737282021151084

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة351.0ثانوية علي الغربي للبنينادبيمهدي حسين عباس حسين209738282021013041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة350.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيزهراء كريم عبد الحسن الزم209739282022190065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة350.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيمصطفى قاسم فليح علك209740282021017051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة350.0ثانوية علي الغربي للبنينادبيصالح احمد فالح عبد209741282021013013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة350.0ثانوية دجلة للبنينادبيجواد علي محمد علي209742282021012014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة350.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبيهدى فايز رحيمه كريم209743282022062087

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة350.0ثانوية الشيخ الطوسي المختلطةادبينور الهدى عباس فاخر فالح209744282022108005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة350.0ثانوية السالم للبنينادبيحسين حسن حميد طارش209745282021005011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة350.0اعدادية كميت للبنينادبيعلي ثمين سلطان سعيد209746282021015031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة350.0اعدادية المشرح للبنينادبيابو الفضل علي دهيم كاظم209747282021018004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة350.0ثانوية سيناء للبناتادبيمريم مؤيد عبد الخالق مهدي209748282022064036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة350.0ثانوية كميت للبناتادبيايات عقيل جواد كاظم209749282022067009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة350.0ثانوية كميت للبناتادبيمريم نعيم عبود بدن209750282022067059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة349.0ثانوية علي الغربي للبنينادبيمحمد حسين صالح مهدي209751282021013031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة349.0ثانوية الميمونة للبناتادبيايمان كاظم خريبط جاسم209752282022073005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة349.0ثانوية دجلة للبنينادبيحسين علي جاسم عبد هللا209753282021012022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة349.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيباقر جليل رسن علوان209754282021017004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة349.0ثانوية دجلة للبنينادبيحسين عالوي صالح حسن209755282021012021
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة349.0ثانوية قلعة صالح للبناتادبيسبأ جعفر ابراهيم عودة209756282022066019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة349.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيهدى جبار نصر انبيت209757282022053029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة349.0ثانوية الميمونة للبناتادبيزينب صبيح هادي حسن209758282022073033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة349.0ثانوية بالل الحبشي المسائية المختلطةادبيشافع عبد الرحمن ثامر بدن209759282021155012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة349.0ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينادبيعباس حسين فليفل اعويصي209760282021152028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة349.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحسين علي كاطع زوير209761282021151075

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة349.0ثانوية الحسنين (ع) للبنينادبيصادق راضي قاسم عبد الحسين209762282021043009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة349.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبياسيا علي عودة مرجان209763282022088004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة349.0ثانوية النضال للبناتادبيحوراء رياض عودة ناطور209764282022050015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة348.0ثانوية النضال للبناتادبيغفران عبود عبد الغائب محمد209765282022050054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة348.0ثانوية البتول للبناتادبيمريم ماجد كاظم ثجيل209766282022056077

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة348.0ثانوية مهد الحضارات للبنينادبيابراهيم عقيل عيسى خلف209767282021021001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة348.0اعدادية اليمامة للبناتادبيامنه عبد الستار جبار جاسم209768282022063006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة348.0اعدادية الزوراء للبناتادبيزهراء صالح داود مهدي209769282022070033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة348.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبينبراس وحيد علك عبد السيد209770282022053026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة348.0ثانوية االقصى للبناتادبيفاطمة محمد رحيم كريم209771282022071035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة347.0ثانوية دجلة للبنينادبيكرار عبد الرضا هاشم كميت209772282021012049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة347.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيباقر احمد زاير ربيع209773282021046016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة347.0ثانوية دجلة للبنينادبيالحسين ميثم عبد الكريم كسير209774282021012006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة347.0ثانوية النضال للبناتادبيهاله عماد طعمة عويد209775282022050075

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة347.0ثانوية الكحالء للبناتادبيزهراء عبد المرتضى حسين انبيت209776282022061017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة347.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيحسن قاسم عناد حسن209777282021153014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة347.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيأيات سعدون حواس محمد209778282022092001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة347.0ثانوية الميمونة للبنينادبيحسن سمير حسن عطشان209779282021019009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة347.0ثانوية البتول للبناتادبيفاطمه شاكر حمدان ناجي209780282022056059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة346.0ثانوية البتول للبناتادبيمريم سمير هاشم ربيع209781282022056076

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة346.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينادبياحمد محمد جوده عرين209782282021039003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة346.0ثانوية الميمونة للبناتادبيلمياء حسن حنون شناوه209783282022073050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة346.0ثانوية انوار الغدير المختلطةادبيمؤمن فرقد مهدي عساف209784162021306022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة346.0ثانوية دجلة للبنينادبيحسنين كريم طارش عبيد209785282021012016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة346.0ثانوية الكحالء للبناتادبيكوثر خضير حردان خلف209786282022061041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة346.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيامنه حيدر عبد ياسين209787282022190013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة345.0الخارجياتادبيغفران حسن عبد الساده عليوي209788162022401225

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة345.0اعدادية األزكياء للبنينادبيعلي جواد كاظم ناصح209789162021097078

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة345.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيمنتظر عبد الحسين قاسم حنتوش209790162021371124
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة563.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيتبارك رسول محسن مانع209791282042055020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة511.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيسجى عقيل متاني حامي209792162042290056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة424.0ثانوية الغفران للبناتاحيائيعلية حسين حنطاوي محيسن209793282042069051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة383.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيزهراء ستار فنجان رشك209794282042190081

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة366.0ثانوية التأميم المسائية للبناتاحيائيختام حنون طعمه زيبك209795282042190054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة364.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيعباس ستار جبار منصور209796222041314035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة354.0ثانوية التحرير للبناتاحيائيغدير جاسم محمد مصطفى209797282042057020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة352.0ثانوية الكحالء للبنيناحيائيمؤمل سعيد لفته عذيب209798282041007022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة351.0ثانوية السالم للبنيناحيائيحسين علي شيال عبد الحسن209799282041005004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة348.0اعدادية اليمامة للبناتاحيائيساره علي جبار حسن209800282042063064

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة346.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيعلي اكرم زايد خلف209801222041009031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة346.0الخارجيوناحيائييوسف عبدالكريم حيدر مساعد209802282041400052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة344.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنيناحيائيعلي تحسين مكي جويد209803282041151172

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة339.0اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيعلي صاحب ساهي علي209804222041030039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة337.0اعدادية المربد للبنيناحيائيليث فواز ارزيك عبيد209805192041056034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة332.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيمحمد علي حامد شهاب209806282041001107

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة332.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيآيات جاسب شنيشل سنيد209807282042059010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة332.0ثانوية الكحالء للبنيناحيائيمصطفى رحيم سدخان ثامر209808282041007024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة328.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيفاطمة محمد حسن عبد اللطيف209809282042081045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة320.0ثانوية الشوملي المسائية للبنيناحيائيوليد سلمان عاجل مطلب209810232041257242

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة440.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمؤمل حسن نعمه مطلك209811282051151600

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة377.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتتطبيقيفاطمة محمد حميد رمضان209812162052196020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة372.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيمحمد قصي يحيى عبد209813222051098038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة371.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعلي ساجد ناظم محمد جواد209814162051047097

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة370.0ثانوية فاطمة بنت الحسين للبناتتطبيقيزينب احمد صبري حميد209815142052096009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة368.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيضرغام مال هللا طالب دشر209816162051074021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة368.0اعدادية سبأ للبناتتطبيقيغفران حسين جبار حسين209817162052174020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة367.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينتطبيقيعلي حسين محسن عبد الحسين209818162051358133

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة365.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد مازن خضير مجيد209819282051151699

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة364.0اعدادية البصرة للبناتتطبيقياسراء لؤي مكي طاهر209820162052234001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة363.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيالحسن علي جلوب فالح209821162051371016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة362.0اعدادية العمارة للبناتتطبيقيزينب الحوراء عبيد كوين عباس209822282052059042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة362.0اعدادية القرنة للبناتتطبيقيزهرة كمال عزيز حسين209823162052154021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة361.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمرتضى حسين فاخر كاظم209824282051151716

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة361.0ثانوية الكحالء للبنينتطبيقيمجتبى احمد جمعه عباس209825282051007030
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة360.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينتطبيقيعلي شاكر محمد عجيل209826162051110044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة360.0ثانوية مهد الحضارات للبنينتطبيقيمحمد نعيم علي حطاب209827282051021076

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة360.0اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقيعلي عبد الرسول عبد علي مجيد209828162051068036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة360.0ثانوية االنجاز االهلية المسائية للبنينتطبيقيعبد هللا صالح عزيز خريخش209829162051375013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة359.0ثانوية المدينة المسائية للبنينتطبيقيحسن جهاد عبد الزهرة عبد الخضر209830162051363060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة359.0اعدادية جنوب الخير االهلية للبنينتطبيقيحسين علي كامل علي209831162051133004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة359.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسين عبد الحسين جبار حميد209832282051151189

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة359.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيحمزة سالم فرج مري209833282051009028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة359.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيمنتظر سعيد احمد عبد الحسين209834282051032058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة359.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيعلي صبيح لفتة حميد209835282051022079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة359.0اعدادية االطهار للبنينتطبيقيعلي مختار بنو حبيب209836222051034038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة358.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيساجد الزم ارحيمه كاظم209837282051151310

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة358.0ثانوية جابر بن حيان للبنينتطبيقيمصطفى هادي ربع راضي209838282051023033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة358.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيمحمد وليد خير هللا حسين209839162051357436

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة358.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينتطبيقيعبيد عالء محسن كاظم209840162051067020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة358.0ثانوية جنة الخلد للبناتتطبيقيزينب عطية بطل عبد هللا209841282052090019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة358.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيعلي عماد علي عبد النبي209842162051028025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة358.0ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيمكية جابر عبد الصمد رسن209843282052061022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة358.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي جبار محمد جبر209844282051006077

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة357.0ثانوية جعفر الطيار للبنينتطبيقيعبد المهيمن لؤي صدام مجذاب209845282051020023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة357.0ثانوية المنار المسائيةتطبيقيحيدر علي عوض ضجر209846292051150011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة357.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعلي عباس جاسم محمد209847282051151475

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة357.0ثانوية علي الغربي للبناتتطبيقينور محسن مطنش كعيد209848282052065030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة357.0ثانوية الزبير المسائية للبنينتطبيقيالمقتدى محمد حوشان نصار209849162051355032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة357.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيعلي عاطف حنين خيرون209850282051006095

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة357.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي كرم سبهان جعفر209851282051009058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة357.0ثانوية القرنة المسائية للبنينتطبيقيمحمد خالد صادق جعفر209852162051354083

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة357.0ثانوية الفضل االهلية للبنينتطبيقيعلي حسين ريسان مجذاب209853162051448013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة357.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتتطبيقيحنان حليم كاظم حسب209854162052252009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة356.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيحسن خلف جاسم جغيبل209855282051151131

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة356.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيدالل حيدر شريف محي209856162052172007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة355.0ثانوية الروضة العباسية للبنينتطبيقيعمار موسى كاظم حسن209857162051080031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة355.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيمحمد حسين جبار غانم209858162051371217

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة355.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمحمد عباس عبد الواحد زغير209859282051151666

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة355.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزهراء محمد دينار بدن209860282052051024
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة355.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيحسين كاظم جاسم عبد السيد209861282051002036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0ثانوية الفالح للبنينادبيمسلم كامل عفراوي جابر209862222021256014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيعلي عداي ساجت ماشي209863222021304027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0اعدادية الوحدة للبناتادبيمالك علي حمزه ياسين209864222022150035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0اعدادية الوركاء للبناتادبيزهراء سليم علكم عجيل209865222022157027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0اعدادية البطحاء للبنينادبيسعد جواد صالح فيصل209866222021006029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0ثانوية البتول للبناتادبيضحى علي شاكر طاهر209867222022388020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيحسين فاضل سمير حسين209868222021300040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0اعدادية تونس للبناتادبيهاجر سلمان احمد حمود209869222022106075

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينادبينور اياد فصيل كاظم209870222021319020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0اعدادية تونس للبناتادبيهاجر جاسم محسن خلف209871222022106074

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0اعدادية المختار للبنينادبيناصر قاسم جايد فليح209872222021047159

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيتبارك خالد لعيبي لفته209873222022107005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيحيدر حمود عجيل حنين209874222021086033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0اعدادية الجواد للبنينادبيحيدر كاظم كامل مزبان209875222021062014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0اعدادية القوارير للبناتادبيبنين علوان لوشي مخيلف209876222022413007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0اعدادية الغراف المسائية للبنينادبياحمد الزم محسن دنيف209877222021302001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0ثانوية الوالية للبناتادبيلعيا رعد شهاب احمد209878222022190013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيسجود احمد جواد كاظم209879222022177025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية358.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبياحمد خضر حنون فضيل209880222021005003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية358.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيتبارك محمد نعيم علي209881222022427006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية358.0اعدادية القوارير للبناتادبيامنه احمد عبد الحسين حاتم209882222022413002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية358.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيحسين عطية راشد جنون209883222021005016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية358.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينادبياحمد عبد كاصد حميد209884222021366001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية358.0اعدادية الكرامة للبناتادبيصفاء احمد فالح مكطوف209885222022151020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية358.0ثانوية قرة االعين للبناتادبينور كامل ساجت نكاد209886222022124020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية358.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيحسين محمود فهد بداي209887222021069012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية358.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيزهراء نزيه حسين علي209888222022168024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية358.0ثانوية البينات للبناتادبيغفران حسن كنيدح عويد209889222022193029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية358.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيفاطمة هاشم ذباح بجاي209890222022127013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية358.0ثانويه اريدو للبناتادبيبراء عبد الحسن عبد علي حسون209891222022145006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية358.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيكرار علي هاشم منشد209892222021010038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية358.0ثانوية الغدير للبنينادبيجبار وحيد شريف حمدان209893222021050004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية358.0ثانوية الخمائل للبناتادبيريان وليد جبار حاجم209894222022196013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية357.0اعدادية المعارف المختلطةادبيبنين فرات جميل مصطفى209895222022239002
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية357.0اعدادية الكندي للبنينادبيمنتظر عبد الرحمن محمد هاني209896222021011072

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية357.0اعدادية الفرات للبناتادبيزينب رياض شلش طعمه209897222022101019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية357.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيكرار هادي يوسف دخيل209898222021311069

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية357.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيمحمد كاظم مزهر علوان209899222021300117

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية357.0اعدادية الكندي للبنينادبيامير سمير تالي عيدان209900222021011005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية357.0اعدادية الشباب للبنينادبيضياء ماهود داود جبار209901222021033031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية357.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيسجاد حمود منشد عبد هللا209902222021020011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية357.0اعدادية المروج للبناتادبيايات علي حسين مخرص209903222022137002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية357.0اعدادية الشموخ للبناتادبيزينب علي عباس خسران209904222022134025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية357.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحمد صادق علي وطن عبد هللا209905222021005046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية357.0اعدادية الكندي للبنينادبيمحمد ناظم نعيم فرج209906222021011066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية357.0اعدادية عشتار للبناتادبيرجاء صالح شاتي عيسى209907222022158015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية356.0اعدادية الشهداء للبنينادبيسجاد صادق عيسى درويش209908222021057015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية356.0اعدادية الحمار للبنينادبيحسين هادي خميس سمير209909222021044008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية356.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيبثينة الزم غبن جبل209910262022126017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية356.0ثانوية االقتدار المختلطةادبيحسن هاني سلمان محيسن209911222021220003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية356.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزينب اياد عبد عواد209912222022170034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية356.0اعدادية ام البنين للبناتادبيزهراء باسم محمد حمزه209913222022152011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية356.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيحسين عواد ساجت ناطع209914222021305016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية356.0اعدادية الوركاء للبناتادبيعلياء حسن علي كاطع209915222022157058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية356.0ثانوية االصالح المسائية للبنينادبيعبد العظيم علوان كاطع حمزه209916222021318012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية356.0اعدادية المختار للبنينادبيموسى عمران موسى عبود209917222021047157

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية356.0اعدادية سكينة للبناتادبيحنين قيصر جبار حذيه209918222022116010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية356.0اعدادية الجواد للبنينادبيسجاد ازهر جليل نجم209919222021062017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية356.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيمحمد مطشر ياسر خلف209920222021086101

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية355.0اعدادية الوركاء للبناتادبيزهراء محمد ايعين زامل209921222022157031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية355.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي عبد هللا علي جاسم209922222021010033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية355.0اعدادية الشباب للبنينادبيياسين وضاح حبيب موحان209923222021033061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية355.0اعدادية تونس للبناتادبينرجس عجه مري كريم209924222022106069

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية355.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيبنين مهدي صالح مهدي209925222022170012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية355.0ثانوية البينات للبناتادبيشفاء مجيد حميد مطشر209926222022193027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية355.0ثانوية المجاهد المختلطةادبيعبد هللا احمد عبد دحام209927222021262004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية355.0اعدادية االخاء للبنينادبينصر ستار جابر صبار209928222021037024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية355.0اعدادية المختار للبنينادبيعباس قاسم محمد علي عبد209929222021047073

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية355.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبياحمد اكرم رشيد عباس209930222021069001
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية355.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيمرتضى حميد فاخر منحر209931222021086105

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية355.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمنتظر محمد راضي سعود209932162021047088

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية355.0اعدادية ام البنين للبناتادبيعذراء نعيم شريف ساجت209933222022152021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية355.0اعدادية المختار للبنينادبيحسين ياسر حسين محيبس209934222021047040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيزهراء صباح عودة شاهين209935222022170026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيحسين كامل عباس دلوم209936222021086031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0اعدادية الكندي للبنينادبيحسن عبد الخالق عبدعلي عاشور209937222021011016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0ثانوية الواثق المختلطةادبيبشير محمد راضي عبدعلي209938222021235003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0اعدادية البطحاء للبنينادبيعلي حسين فاضل ناصر209939222021006043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0اعدادية النور للبناتادبينور فرج ثجيل صخي209940222022156055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0اعدادية الشيماء للبناتادبيكرم هللا زياد عبد اللطيف حمود209941192022197026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0اعدادية الشموخ للبناتادبيمريم خيري دوخي وساك209942222022134037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيمسلم حسن رضا علي209943222021028059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيرضوان سعدون كريم جنجر209944222021300056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيجعفر محمد عبد حسن209945222021304006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيياسر حسين عبود فيصل209946222021086122

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0اعدادية المختار للبنينادبيعلي مجيد طالب موحان209947222021047103

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0اعدادية الهبة للبناتادبيتبارك ماجد والي بصيص209948222022120006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمصطفى عبد الحسين سعيد لفلوف209949222021010052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيسجاد عباس حسن كاظم209950222021300063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيحسين فاضل معن عبد محمد209951162021039016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبياحالم جبار عبد غلب209952222022155001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0ثانوية الجاحظ المختلطةادبياركان سالم جابر رضا209953222021238001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0اعدادية البطحاء للبناتادبيعهود بدر كاظم علك209954222022160058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0اعدادية الكندي للبنينادبيعلي االكبر عباس جواد كاظم209955222021011044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية353.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبياحمد منعثر ياسر خلف209956222021086008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية353.0اعدادية الشيماء للبناتادبيخديجه عكله كايم جبار209957222022110014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية353.0اعدادية العكيكة للبنينادبيعلي عبد الواحد جحيل حميد209958222021041044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية353.0اعدادية المختار للبنينادبيعلي حيدر جليل ناهي209959222021047089

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية353.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيمنتظر محمد عبد عليوي209960222021300134

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية353.0ثانوية الصادقون للبنينادبيسجاد ضياء عبد الرزاق علي209961222021059009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية353.0اعدادية الكرامة للبناتادبيهبه كريم ثجيل مهلهل209962222022151039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية353.0اعدادية الجواد للبنينادبيامير صالح عبد الحسين حسان209963222021062003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية353.0ثانوية الثوار المختلطةادبينور حسين بديوي حسين209964222022226003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية353.0اعدادية طه للبنينادبيسمير هشام سمير محمود209965142021177075
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية353.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينادبيمنتظر محمد عزيز عريبي209966222021079035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية353.0ثانوية الغدير للبنينادبيزين العابدين هليل فهد نايف209967222021050019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية353.0الخارجيونادبيعباس عبد الجبار نعيم نهر209968222021400099

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيمخلد علي صالح مطشر209969222021227022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينادبيمحمد ماجد فاضل جبار209970222021366013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0اعدادية الشموخ للبناتادبيعذراء حيدر ابو شنات نجم209971222022134031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزينب ستار عبد كحامي209972222022107016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيوليد خالد خضير عباس209973222021010058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0ثانوية بالد الرافدين األهلية للبنينادبيسجاد عمار ياسر حسين209974222021075007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0اعدادية سكينة للبناتادبيمديحه سعود سعيد منشد209975222022116038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0ثانوية الحكمة المختلطةادبيسجاد حسين جبار راضي209976222021218005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيساره محمد حنظل راضي209977222022323037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0ثانوية قرة االعين للبناتادبيتبارك رائد عبد الكريم جهاد209978222022124004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0اعدادية الوحدة للبناتادبيمريم علي عطشان الزم209979222022150033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيموسى رحمن نعيم شخير209980222021028068

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0اعدادية سكينة للبناتادبيزهراء علي رحيم محمد209981222022116022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0ثانوية الفالح للبنينادبيحسن رياض حسين عبد الرضا209982222021256004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيعباس كشيش حمود جوني209983222021086062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0اعدادية الكرمة  للبنينادبيحمزه سالم جميل دهام209984222021039008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمنتظر كريم كاظم رزوقي209985222021010055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية351.0ثانوية المحمدية المختلطةادبيمحمد طاهر جاسم محمد209986222021233011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية351.0اعدادية المختار للبنينادبيمرتضى حيدر جمعه جلوف209987222021047138

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية351.0ثانوية البتول للبناتادبييقين هاشم بدر هاشم209988222022388027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية351.0اعدادية الوركاء للبناتادبيعايشه كريم حسين ياسر209989222022157056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية351.0ثانوية تل الزعتر المختلطةادبيمحمد عبد الحسين علقم معارج209990222021227018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية351.0اعدادية الكرامة للبناتادبيسلر حسن خلف كاطع209991222022151016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية351.0ثانوية الثوار المختلطةادبيفارس حامد مشكور خضير209992222021226011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية351.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيريسان محمد جابر معود209993222021307031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية351.0اعدادية الفضائل للبناتادبيانعام حمزه عبد االمير حمود209994222022104006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية351.0ثانوية قبضة الهدى للبناتادبيزينب قاسم صبر نصيف209995222022136005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية351.0اعدادية البطحاء للبناتادبيساره نزار حسابه جبر209996222022160044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية351.0ثانوية المدينة المنورة للبناتادبيبنين عبد نعمه كاظم209997222022202003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية351.0ثانوية الجاحظ المختلطةادبييونس جواد كاظم نزال209998222021238026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية351.0اعدادية البطحاء للبناتادبيبشرى علي فرهود حسون209999222022160015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية351.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيفؤاد رياض ساير كوز210000222021311064
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية350.0اعدادية المصطفى للبناتادبيغفران منخي مطلك نويه210001222022105014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية350.0اعدادية المختار للبنينادبيعباس مزهر مطلك حسين210002222021047075

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية350.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيسجاد علوان جاسم محمد210003222021028027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية350.0اعدادية النور للبناتادبينبأ غازي راضي لفتة210004222022156050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية350.0ثانوية الوالية للبناتادبيامنه علي يوسف ابراهيم210005222022190001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية350.0اعدادية الشموخ للبناتادبيزينب احمد عوض مهلهل210006222022134024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية350.0الخارجياتادبيزهره عمار عبيد صياح210007222022401055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية350.0اعدادية الناصرية للبناتادبيرحاب عبد العزيز سعود بدر210008222022149013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية350.0ثانوية الجاحظ المختلطةادبيعون خضير شدود نكال210009222021238016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية350.0اعدادية الشموخ للبناتادبيايه احمد ريسان اسود210010222022134006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية350.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء غانم لفته جخيور210011222022107013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية350.0اعدادية الفرات للبناتادبيسجى علي عودة عطية210012222022101021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية350.0اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيتبارك مجيد حميد لفته210013222022323015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية349.0ثانوية البينات للبناتادبيقبس حليم هاشم منخي210014222022193032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية349.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيعبد هللا كاظم عبد الزهره عايز210015222021086063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية349.0اعدادية الشهداء للبنينادبياحمد ماجد جابر كاظم210016222021057003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية349.0اعدادية عشتار للبناتادبيفاطمة عزيز زامل خليف210017222022158035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية349.0اعدادية الوركاء للبناتادبيزهراء علي مكطوف ناصر210018222022157029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية349.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيرجاء نظير عيسى محمد210019222022427014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية349.0اعدادية الشموخ للبناتادبيرتاج رياض كريم منشد210020222022134019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية349.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيعبد الحسن جليل هادي خضير210021222021048017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية349.0ثانوية الغد األهلية للبناتادبيصفا اكرم واثق عودة210022222022148003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية349.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيفوزية ناجح خزعل فيصل210023222022321040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية349.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيوفاء حساب عاجل ميس210024222022107041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية349.0اعدادية الشيماء للبناتادبيحوراء علي وحيد راشد210025222022110012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية349.0ثانوية المحمدية المختلطةادبيمؤمل عبد الحسين عفريت عرندس210026222021233008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية348.0اعدادية تونس للبناتادبينور يوسف نخيل جالي210027222022106073

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية348.0اعدادية الكرامة للبناتادبيضحى خضير طالب حاجم210028222022151021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية348.0ثانوية االفاق المسائية للبنينادبيياسين ناصر نعمان جالب210029222021304034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية348.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينادبيكريم حسون مداح جار هللا210030222021079024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية348.0اعدادية الشباب للبنينادبيحسن رحمن حسين بريج210031222021033009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية348.0اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي يحيى بليعط عبد االمام210032222021042039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية348.0اعدادية رملة للبناتادبياسماء حميد نعيثل برغوث210033222022115003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية348.0اعدادية الجواد للبنينادبيحسين علي سلمان نجم210034222021062009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية348.0اعدادية النجاح للبنينادبيكاظم عزيز ياسر عايش210035222021067045
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية348.0ثانوية الفرزدق المختلطةادبيابتسام قاسم نجم عوده210036222022219001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية348.0االعدادية الشرقية للبنينادبيعباس كاظم طعمه عبيد210037222021007020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية348.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيعلي احمد شتوي حسن210038222021300086

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية347.0اعدادية سكينة للبناتادبيعذاري صالح جياد يهل210039222022116034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية347.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمصطفى اسعد عزيز حمزه210040222021005052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية347.0ثانوية المدينة المنورة للبناتادبيزينب عالء فالح نيشان210041222022202016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية347.0اعدادية الوحدة للبناتادبيتبارك حسن شناوه حميد210042222022150007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية347.0اعدادية الكندي للبنينادبيعلي حيدر داود جبر210043222021011047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية347.0اعدادية تونس للبناتادبيأيات عدنان شريف صاحي210044222022106005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية347.0ثانوية الرويمي المختلطةادبيفاطمة رزاق عوين جباره210045222022243005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية346.0اعدادية العكيكة للبنينادبيعباس محمد عفات اليذ210046222021041037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية346.0اعدادية الفرات للبناتادبيزهراء رائد فارس حثال210047222022101015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية346.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيعلي حميد خضير مكتوب210048222021300089

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية346.0اعدادية الفضائل للبناتادبيزينب سعيد حمد نفاوه210049222022104023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية346.0اعدادية الوركاء للبناتادبياسماء محمد عبد محمد210050222022157001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية346.0اعدادية ام البنين للبناتادبيروان احمد حسن حطيط210051222022152009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية346.0ثانوية الفهود المسائية للبنينادبيكرار شيشخان كريم جابر210052222021308015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية346.0اعدادية الشباب للبنينادبياحمد حسين يونس خليل210053222021033001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية346.0اعدادية المختار للبنينادبيعقيل لفته علي طالب210054222021047079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية346.0ثانوية الصادقون للبنينادبياحمد رحيم حسن سلمان210055222021059003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية346.0ثانوية الرويمي المختلطةادبيوسام حامد لفته فليح210056222021243012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية346.0اعدادية المختار للبنينادبيكريم صالح كريم حمود210057222021047117

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية346.0ثانوية الصادقون للبنينادبيعلي مجيد محسن مطير210058222021059017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية346.0اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيزينب موسى شنين صيهود210059222022323035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيهدى كريم حسن عبد علي210060162022276021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0ثانوية السياب االهلية للبنينادبيحسن عباس غازي محمد210061162021073002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيحسين ثائر ريكان جوال210062222021069010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0اعدادية جيكور للبنينادبيمحمد جاسم مهودر حسين210063162021061064

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيسرمد رافد كامل عبد الحسن210064162021365032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0اعدادية الحمار للبنينادبيحسن علي حسين منشد210065222021044005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0ثانوية الجنات االهلية للبناتادبيبنين فرحان مجفول جعفر210066162022334002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيرغده قاسم محل شريف210067222022127003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0اعدادية جيكور للبنينادبيرامي سليم سوادي عبد هللا210068162021061030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0اعدادية الوركاء للبناتادبيمالك عبد الرضا سعدون فجر210069222022157067

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0اعدادية األعراف للبنينادبيسجاد محمد علي خلف210070162021077033
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيكاظم ماجد جاسم حسين210071162021357144

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيسجاد عبد حسين ماشاف210072282021017022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0ثانوية المجاهد المختلطةادبيزهراء مشتاق اسماعيل خالطي210073222022262003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0ثانوية العدل للبناتادبيعذراء قاسم حسن راضي210074282022082026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيزهراء حسام الدين عبد العال حسين210075162022236024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0ثانوية العلياء للبناتادبيرغد عادل ظاهر طاهر210076162022227027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبياحمد لفته كامل معيبد210077162021495010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنينادبياركان عادل خلف عباس210078222021319006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيمنتظر جواد حسين جاسم210079162021354053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبينبا ميثم حميد مجيد210080282022055106

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0ثانوية المبادئ للبناتادبيزينب هادي جميل سعود210081162022177031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيمرتضى جعفر قاسم خزعل210082222021086104

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0ثانوية تونس للبنينادبيمحمد زيد خلف مطر210083162021445010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيعلي فؤاد عبد الحسن عبد الرؤوف210084222021300098

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0اعدادية العروبة للبناتادبياسراء سامي سالم حسن210085162022237002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0اعداية التضحية للبنينادبيموسى علوان شياع دخيل210086162021053067

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيرسل ناظم عباس سهر210087162022217037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0اعدادية الفضائل للبناتادبيحوراء عبد العباس مكطوف هديهد210088222022104014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0ثانوية المربد المسائية للبنينادبيعبد العزيز عبد الرزاق عبد الجبار احمد210089162021362023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0اعدادية الفواطم للبناتادبيمروه حسين علي يسر210090162022172057

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيطالب صالح عواد محمد210091222021307038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0ثانوية النصر المختلطةادبيمحمد غانم جعفر محيسن210092282021104029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0ثانوية تراث االجيال االهلية للبنينادبيمحمد الباقر جواد عبد الكاظم داغر210093162021440002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0اعدادية الشيماء للبناتادبيطيبه جاسم شريف مهدي210094222022110029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0اعدادية جيكور للبنينادبيوسام مهند عبد الوهاب جاسم210095162021061076

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينادبيعبد هللا محمد محيبس بخيت210096282021039011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيمنار محمد عبد الودود عبد اللطيف210097162022381072

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0ثانوية السيبة للبناتادبيخديجة عادل مهدي محسن210098162022250007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيايات سالم قدوري جاسم210099162022239003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيحسين غالب هاشم مطر210100222021068006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0اعدادية الهارثة للبناتادبيوفاء ناظم منصور سلمان210101162022176056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيمحمد عباس ناجي حويل210102222021300113

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحسين عيسى جاسم رسن210103282021151076

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيحسين قاسم حميد عبيد210104162021371034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنينادبيقتيبة حسين علي جبار210105162021415015
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0ثانوية الصدرين المختلطةادبيمقتدى مصطفى زاهي ضامن210106222021213017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0ثانوية الماجدات للبناتادبينورا نديم نجم عبود210107162022211022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينادبيسجاد مركه ناهر سنافي210108282021152022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0ثانوية الرؤية الذكية االهلية للبناتادبيام البنين صادق جمعه خلف210109162022464001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيهدى عطيه ساجت دغيم210110222022170057

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0ثانوية السياب االهلية للبنينادبيابراهيم محسن ابراهيم نصير210111162021073001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0اعدادية المتنبي للبنينادبياحمد كاظم محارب شمخي210112162021006006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0ثانوية الفهود المسائية للبنينادبيعلي مالك ضيول جري210113222021308013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيسجاد عبد الزهره عوده بدر210114282021010022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0االعدادية الشرقية للبنينادبيمصطفى كريم ذياب حمودي210115222021007037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0االعدادية الشرقية للبنينادبيانور حبيب هداد حسين210116222021007008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبياحمد عارف عبد السالم عراك210117162021358003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0اعدادية المختار للبنينادبيسجاد فراس هاني ضايف210118222021047058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمحمد احمد محمد مسلم210119282021151236

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0اعدادية القرنة للبناتادبينور خيري بكوع غالي210120162022154041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيكرار فارس داخل مفتن210121162021351033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0ثانوية الهوير المسائية للبنينادبياحمد صدام شريجي وادي210122162021351003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتادبيزينب جاسم حمام الزم210123162022202009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0ثانوية دار السالم االهلية للبنينادبيمنتظر حبيب جوده قنطار210124162021067028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0ثانوية بوابة المستقبل االهلية للبنينادبيابو القاسم شاكر ناصر عبد الصمد210125162021113002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0اعدادية الشباب للبنينادبيحمزه عبد العظيم شاكر فليح210126222021033022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينادبيعلي غازي عذيب معله210127222021366009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0ثانوية الحكمة المختلطةادبيزهراء فؤاد دخيل صيهود210128222022218005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0ثانوية دجلة للبناتادبيايه حبيب عبد الحسين اسكندر210129162022243004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيغدير جاسم محمد حسن210130162022458088

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0ثانوية الوركاء للبناتادبيايات جبار ماضي حسوني210131162022244004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية حمدان للبنينادبيعلي فؤاد حميد عويد210132162021046056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية العكيكة للبنينادبياحمد قاسم ثجيل علي210133222021041004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيسيف عماد ظاهر حبيب210134162021052029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيغدير فالح عبد الرزاق عزيز210135162022294022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0ثانوية دجلة للبناتادبيانوار جواد عبد الكاظم حاجم210136162022243002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحسين سعد كاظم طالب210137222021004010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية االبتسامة للبناتادبينور علي حسين يسر210138162022253054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية البطحاء للبنينادبيحسين جاسم طعمه راشد210139222021006010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيفاطمة مغامس ياسر مغامس210140222022155030
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبينرجس قحطان عطية حاتم210141162022252045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة والء نعمان عاتي210142162022287132

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية النور للبناتادبيايالف علي خزعل عزيز210143222022156004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيقيس علي موزان عواد210144222021305053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية حمدان للبنينادبياحمد عدي عادل شاكر210145162021046002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية كميت للبنينادبيسجاد صبيح ناصر بدن210146282021015023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية البسمة للبناتادبيغدير جاسم محمد خلف210147162022257048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبياحمد كريم وحيد محمد210148162021352014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيرقيه صباح محمد حاجم210149162022458043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0ثانوية در الصفا االهلية للبنينادبيحسين رعد عبد محمد210150222021379001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيكرار نعيم مهجر خلف210151162021357151

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية غانم سوادي للبنينادبيعلي منذر محسن غضبان210152162021068028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينادبيمصطفى زهير فرحان حلو210153222021073031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0ثانوية البتول للبناتادبيالحوراء زينب مخلص مغنم سالم210154282022056005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيعلي نعيم كاظم راضي210155162021354034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيابو الحسن فالح حسوني خلف210156282021017001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيشهد عدنان قيس طالب210157162022276015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمة عبد السالم عباس قاسم210158162022287125

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعلي حازم عجيل عبيد210159222021054045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيام البنين مخلص خير هللا سيع210160162022181004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيكرار عبد الحسين غافل انغيش210161162021370059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية رفح للبناتادبيزينب سلمان مرزوك محمود210162162022219030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية الكرامة للبناتادبيفاطمة احمد هالل جازع210163222022151025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتادبيام البنين حسين غالب عبد المجيد210164162022282001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0ثانوية الدير المسائية للبنينادبيصادق نعمة عبد هللا داود210165162021364033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعقيل شاكر قاسم شخناب210166222021054042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبياسراء عبد الرحمن ضاحي حربي210167162022235005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبياحسان عدنان علي محسن210168162021353003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيشوك رياض ياسين جباره210169162022246015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيمريم صدام حسين علي210170162022239039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيالماز علي محمد علي210171282022190009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبياكرم جميل مزعل جبر210172222021086011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0ثانوية الفارابي النموذجية الخاصة للبنينادبيحسنين جميل صبيح غزي210173162021110002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيعلي احمد قاسم حسن210174162021041025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0ثانوية جنوب الخير االهلية للبنينادبيعلي عبد المحسن غزاوي عنيد210175162021414006
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0ثانوية المبادئ للبناتادبينرجس زهير حبيب عبد الخضر210176162022177052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيبتول محسن صيوان حسين210177162022216016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية غانم سوادي للبنينادبيزين العابدين منير صبري موسى210178162021068013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0ثانوية سيناء للبناتادبيزينب احمد عبد العزيز عبد الرزاق210179282022064021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيمسلم نايش رشيد منادي210180222021054067

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0الخارجيونادبيمحمد عباس حاجم بريدي210181162021400346

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0اعدادية حمدان للبنينادبيقاسم محمد عبد الحسين عباس210182162021046065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيعلي كاظم علي زويطي210183162021310038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0ثانوية المحمدية المختلطةادبيأنفال خالد جابر عبد الحسين210184222022233001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0اعدادية الفضائل للبناتادبينرجس اسعد عبد هللا عبد210185222022104037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0ثانوية تونس للبنينادبياحمد فاضل عطيه مخيلف210186162021445001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0اعدادية المختار للبنينادبيمصطفى معن عباس محمد210187222021047146

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0اعدادية النجاح للبنينادبيمصطفى محمد نافع كاظم210188222021067052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيحسن سمير عزيز مسعد210189222021005012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0الخارجياتادبيفرح محمد اسعد محمد210190162022401255

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0اعدادية األزكياء للبنينادبيحسين عبد الكريم حسن عبود210191162021097029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبينور الهدى عبد نجم عبد هللا210192282022062076

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبياحمد محمد قاسم احمد210193282021151019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0اعدادية ذو النورين للبنينادبياسامه ناصر عظيم صالح210194162021041004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0ثانوية رفيدة االنصارية للبناتادبيغفران صيهود هلوجي كرومي210195282022053019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0اعدادية شط العرب للبنينادبياسعد ابراهيم يوسف كريم210196162021049006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0ثانوية البتول للبناتادبينور الهدى جعفر هاتو فاخر210197282022056081

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيحسين فاضل نعيم كطانه210198222021005017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0ثانوية البحتري المختلطةادبيليث جبار طعمه سدخان210199222021222019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0ثانوية االرتقاء للبناتادبيحوراء نعيم جواد كاظم210200282022092024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0اعدادية الشطرة للبناتادبياسراء عبد االمير ابراهيم مطشر210201222022161002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0ثانوية ماريا القبطية للبناتادبيرانيا سمير طالب فرهود210202162022266017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0ثانوية الخمائل للبناتادبيمروه محسن كاظم مهاجر210203222022196034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيزينب حمد قاسم محمد210204162022210053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيجيهان صفاء عبد الكريم عبد هللا210205162022216021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0اعدادية الزوراء للبناتادبينبا محمد مطر جابر210206282022070082

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0اعدادية المختار للبنينادبيعباس احمد نوري فهد210207222021047070

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0ثانوية الشام للبناتادبيحنين مهدي فالح عذاب210208162022254009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0اعدادية كميت للبنينادبيسجاد محمد حسين علي210209282021015026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0اعدادية الزهراء للبناتادبيزينب عبد ابراهيم جباره210210222022164022
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيسامي عبد الزهره علي جوده210211162021351021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0اعدادية حمدان للبنينادبيمصطفى عدي عامر عجيمي210212162021046082

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0اعدادية الصادق للبنينادبيمحمد حسن عاشور نعمة210213162021031019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيشيماء علي حسين جبر210214222022177031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيحسن خالد محمد خليفه210215162021495018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0الخارجيونادبيرسول علي صدام جبر210216282021400025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبينور خضير مهلهل حمود210217162022210114

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمنتظر رعد خلف مختاض210218162021020155

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية الجزائر للبنينادبيعلي لفته ناشي مطر210219222021042035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية الحبيب المصطفى (ص) للبناتادبيغصون شوقي محسن عيسى210220162022295013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية دجلة للبنينادبيعلي احمد جاسب مفتن210221282021012039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية الجواهري االهلية المسائية للبنينادبيحبيب وحيد خليوي علي210222162021366001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية فيض الرحمن للبناتادبيضحى احمد علي عبد الحسين210223162022249010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيوفاء عدنان احمد عبد الحسين210224162022287159

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية العراق الجديد االهلية للبنينادبيمحمد خليل إبراهيم جايد210225162021072024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية الطالئع للبنينادبيكريم محمد كريم قاسم210226162021012039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0االعدادية الشرقية للبنينادبيامجد مطلك منشد غافل210227222021007007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية االبتسامة للبناتادبياية فارس منصور يالي210228162022253012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية النضال للبناتادبيزهراء عبود قاسم مطير210229282022050032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيكاظم عطا ناهي حسين210230222021311066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية الناصرية للبناتادبياسراء المصطفى عواد جاسم محمد210231222022149001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعباس عبد الرزاق جبار غضيب210232162021006040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتادبياية حسين لفتة كاظم210233162022383007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية القوارير للبناتادبيفاطمه خالد كريم الفي210234222022413025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية جنة الخلد للبناتادبيفاطمة طاهر محمد عبد210235282022090044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية البينات للبناتادبياديان مهدي صالح عبد الحسين210236222022193003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية المبادئ للبناتادبيسكينه حسين علي محسن210237162022177035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيسميرة داخل رحيم حسين210238162022210070

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية الرمادي المسائية للبناتادبيرقيه صفاء حسين علوان210239192022370038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيحليمة عبد االمام حسين علوان210240162022153009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية البسمة للبناتادبيزينب هشام قاسم محمود210241162022257041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيمحمد دليل سعد خليف210242222021086096

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية المتنبي للبنينادبيابراهيم خليل اسماعيل حسن210243162021006001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية الوثبة للبناتادبيأم البنين خيون عبد بدر210244162022241001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية العقيدة للبناتادبيسارة عالء احمد عيسى210245162022231047
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية الوركاء للبناتادبيصبا كامل غالي فيروز210246162022244023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية النصر المختلطةادبيعالء ابراهيم قاسم غانم210247282021104019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسين محمد هاشم رشك210248282021046047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية التاميم المسائية للبنينادبيانور جبار مطلك حسن210249222021310007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعلي عبد الرضا حسين علي210250162021139035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية البسمة للبناتادبيغفران اسعد شعبان نجم210251162022257050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية الدير المسائية للبنينادبيمصطفى قصي علي عبد الحسن210252162021364077

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيكرار خيون شتال عبد هللا210253282021151213

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية الحبوبي المختلطةادبيزينب محمد وادي راشد210254222022269002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية الحبيب المصطفى (ص) للبناتادبيرقية فياض عبد عباس210255162022295007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية المختار للبنينادبيحسين وبدان حسين صبيح210256222021047039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية نبراس العلم االهلية للبناتادبيفاطمة عبد الحسن خليفة عبد هللا210257162022282005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية الوالية للبناتادبيمريم عويد سعدون عريج210258222022190014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيبنين صادق جوهر عبد عون210259162022239006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية السديد االهليةادبيعباس قيس محمد مطرود210260162021443008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية البينة للبناتادبيزهراء جبار لفتة ناصح210261162022291014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية الروان للبنينادبيمحمد عبد الواحد اسماعيل محمد210262162021023032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبيحسين علي عبيد ناصر210263282021046038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية المختار للبنينادبيغيث خالد مجيد عباس210264222021047111

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيمهدي هادي محمد جواد حميد210265162021353057

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيمنى باسم عبدالحليم طالب210266162022458113

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيردينة قصي عبود عبد الواحد210267162022217035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية كميت للبنينادبياحمد كاظم كوز بدن210268282021015004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيمحمد رضا باسم نوري هادي210269162021004027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية المختار للبنينادبيحيدر نصير كريم بريسم210270222021047048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية اليرموك للبنينادبيزين العابدين فهد روضان رويعي210271222021004017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيامل ياسين عبد اللطيف ياسين210272162022253009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيحسين عادل حبيب خماط210273222021086028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0ثانوية جنوب الخير االهلية للبنينادبيعلي عبد الواحد حريجة محمد210274162021414007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبينهايه حسن عبد علي عجيل210275282022062073

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0ثانوية العقيدة للبناتادبيبنين جبار عبد الحسين مبارك210276162022231011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية  الميقات للبناتادبينور الهدى حامد هاشم جفات210277162022194099

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0ثانوية الهوير المسائية للبنينادبيمصطفى فرحان بليم زامل210278162021351042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية الوركاء للبناتادبيزينب محسن خيون شياع210279222022157044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية ام البنين للبناتادبيحوراء جاسم شريف جاسم210280222022152007
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0الخارجياتادبيزينب جاسم عويد جالب210281162022401137

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية حمدان للبنينادبيعبد المنعم حاتم عبد الكريم عثمان210282162021046043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0ثانوية الموانئ للبنينادبيسجاد حسام توفيق عبد هللا210283162021059012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيهيثم هيثم عبود يوسف210284162021352106

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيمحمد كامل لفته جابر210285162021359056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية الرسالة للبنينادبيمحمد عبد الرضا حسن خلف210286162021013043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية التحرير للبنينادبيمؤمل دعس شخوطي جبر210287282021004106

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيحسين عزيز كاظم حسن210288162021340018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0ثانوية النبوة للبناتادبيدانة رائد حمود صالح210289222022205004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية الطالئع للبنينادبيعلي قاسم كاظم جبر210290162021012034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0ثانوية الرويمي المختلطةادبيمحمد ثامر مزبان صيهود210291222021243009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية ام البنين للبناتادبيهبه عباس منسي بصيص210292222022152031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيمنتظر جبار راضي عمارة210293162021495158

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية األصفياء للبنينادبييوسف خلف محمد خلف210294162021099043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية البيان للبناتادبيزينب صباح حسن صبيح210295282022078037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية االجيال للبنينادبيرسول علي حسين زاهي210296162021014019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيحسين مؤيد شاكر عباس210297162021310014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبياديان بسام محمد عبد الحميد210298162022217001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية المختار للبنينادبيمؤمن حسن عزيز طليب210299222021047120

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيحسين حسن حمد هللا جبر210300162021020038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينادبيحيدر خضر امريد سعد210301222021366005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية ام قصر للبنينادبيعلي سمير شعبان ضاحي210302162021042049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0ثانوية الصمود للبنينادبيعلي رحيم غازي ابراهيم210303162021435021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبياستبرق صباح محسن عبود210304162022168001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية الجزائر للبنينادبيمحمد ناهض مطر عبد الرضا210305222021042050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0ثانوية الصمود للبنينادبيمحمد حسن علي خضير210306162021435033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيتبارك عالء محمد حسين210307162022210029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية المثابرون للبنينادبيغيث حسن راضي نعمه210308222021376073

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيغفران محمد عباس ياسر210309162022252036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0ثانوية الشيباني األهلية للبنينادبيالحمزة ليث طالب ماطور210310222021025001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيجاسم رعد جاسم محمد صالح210311162021044006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيعلي ماجد عباس هادي210312162021370049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0ثانوية العقيدة للبناتادبيايات احمد خليل ابراهيم210313162022231006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعداية التضحية للبنينادبيرضا سعد عبد سعد210314162021053021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0ثانوية القنوت للبناتادبيمريم بجاي خميس محمد210315162022206024
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية البيان للبناتادبيبتول قاسم خيري مطر210316162022223011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية غزة للبناتادبيمريم صالح جابر شاتي210317162022208030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0ثانوية الصادقون للبنينادبيمؤمل رحيم حسن سلمان210318222021059019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيحسن عطيه ماهود جاسم210319282021102006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيمحمد سالم عرير مهودر210320162021307020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيزينب جبر محمد كاظم210321282022190067

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحيدر مالح حمد راشد210322282021151101

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبياالء كريم ماهود بريهي210323282022190007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0اعدادية المعرفة للبناتادبيبثينه جعفر صادق عبد الصاحب210324162022175007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0اعدادية كميت للبنينادبيعلي محمد جواد كاظم210325282021015041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0اعدادية الفضائل للبناتادبيمريم ناصر جاسم بهلول210326222022104035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0ثانوية بصية المختلطةادبيعبد هللا فهد كريدي طالل210327292021103004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيزهراء عبد صالح محمد210328282022190061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0اعدادية الوركاء للبناتادبيبدور يحيى مكطوف ناصر210329222022157012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيسجاد سالم محمد علي علي210330162021353024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0اعدادية تونس للبناتادبيعذراء عالء مخور عاصي210331222022106053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبياميره علي سدخان خنفر210332162022265010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0ثانوية االرشاد المختلطةادبيعباس جالي جوين غالي210333222021252002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0اعدادية سكينة للبناتادبيزهراء تحسين جبار حذيه210334222022116017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0ثانوية الشعب للبنينادبيشرهان زامل شرهان حزام210335162021055008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0اعدادية الشيماء للبناتادبيفاطمه قاسم حسون فرحان210336222022110036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيكرار داود مسج علي210337162021352077

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0اعدادية األزكياء للبنينادبيمصطفى دريد مكي عبد الكاظم210338162021097124

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0اعدادية الخلود المسائية للبناتادبيهدير علي حسين نايف210339222022323063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0ثانوية الكفاح االهلية للبناتادبينهى قاسم محمد مجيد210340162022190005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0اعدادية األصفياء للبنينادبيعلي عبد الحسن شنيشل عبد هللا210341162021099028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0اعدادية الشباب للبنينادبيحمزه زكي عودة غافل210342222021033021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0اعدادية القوارير للبناتادبيكوثر محمد حسين جوعان210343222022413030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيزين العابدين جبار حنون محمد210344162021371044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0ثانوية السالم للبنينادبيحيدر عباس بدن فرحان210345282021005016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيمحمد عباس عبد علي صالح210346162021357162

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0اعدادية االخاء للبنينادبيعلي هاشم كاظم كنيهر210347222021037011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينادبيجعفر الصادق جازع مردان شنيت210348162021090002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيساره علي جلوب عباس210349162022245038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0ثانوية المنار المسائيةادبيفيصل عبد هللا بدر لطيف210350292021150070
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0ثانوية الرؤية الذكية االهلية للبناتادبيضحى حامد عبد الرحمن رحيم210351162022464006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0ثانوية رتاج الكعبة للبناتادبيهجران خالد محمد مهاوي210352282022088071

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيمحمد مظهر كاظم رباط210353222021311078

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0ثانوية النبأ للبناتادبيوسن منير داؤد سلمان210354162022215070

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0ثانوية الجاحظ المختلطةادبيمحمد كريم وثيج حسين210355222021238022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0ثانوية المعراج المختلطةادبيمحمد جميل مظلوم عبد الزهره210356162021304024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعباس زيدان خلف لعيبي210357162021020074

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء مازن شمخي حمود210358162022287071

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبياالء ثامر منيخر ثجيل210359162022380010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيمنتهى نعيثل حسن كطافه210360162022212037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0اعدادية الكرمة  للبنينادبيحسين محمد ثامر ذخر210361222021039007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0ثانوية البتول للبناتادبيزهراء ضياء عبد الباقي عبد الزهره210362282022056034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0اعدادية تونس للبناتادبينرجس احمد سعد مهوس210363222022106068

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0ثانوية االبتهاج المختلطةادبيزهراء شاكر مناتي فزاع210364222022215006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيزهراء ثامر علي خلف210365162022380027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0ثانوية المدينة للبنينادبيعلي ذياب سلمان هاشم210366162021029029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0اعدادية ام قصر للبنينادبيعلي قيس فياض ثويني210367162021042053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيجعفر صادق جبار علي210368142021048016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمهدي علي خزعل داود210369162021047092

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0اعدادية الجواد للبنينادبيعلي حسين عبد العالي موسى210370222021062026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0اعدادية الفواطم للبناتادبيرقيه عباس رحيم ناصر210371162022172021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمهدي ماجد حميد حسين210372222021090078

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيمحمد حسين علي صادق210373222021311074

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيحيدر عبد حسن حنون210374222021300047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0ثانوية العلياء للبناتادبيعائشة مهند عبد الوهاب جاسم210375162022227056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيعلي صبيح مهاوي حاتم210376282021016034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعلي حيدر علي عثمان210377222021005035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0ثانوية دار الخوارزمي االهلية للبناتادبيزهراء وسام قاسم عبد210378142022199004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيحسن طالب محي ثامر210379162021112005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0ثانوية المآثر للبناتادبيساره حسين علي نعيم210380162022455018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيمصطفى ابراهيم زغير حمود210381162021354052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0ثانوية الحبوبي المختلطةادبيسهى احمد طارش ميس210382222022269003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0اعدادية األزكياء للبنينادبيحسين محمود عيسى جودي210383162021097040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبيضحى نبيل اسماعيل درويش210384162022297020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0اعدادية البتول للبناتادبياالء طارق مهودر زاير210385162022242006
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0ثانوية الكندي للبنينادبياحمد حسن عبد هللا بارح210386162021100001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0ثانوية المربد المسائية للبنينادبيعباس احمد ماطور درويش210387162021362018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0اعدادية البتول للبناتادبيتبارك عبد الزهرة حسين حزام210388162022242011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0ثانوية النصر المختلطةادبياسيل احمد صبري يوسف210389282022104001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0ثانوية الميمونة للبنينادبيعباس كاظم حنظل حنتوش210390282021019039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0اعدادية الوحدة للبناتادبيرفل عبد علي غانم شالش210391222022150014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيفاطمة باسم عبد القادر داخل210392162022288034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0ثانوية السالم للبنينادبيسجاد عباس عليوي حسين210393282021005019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0اعدادية بنت الهدى للبناتادبيفاطمة سالم ثاني حسين210394282022055079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0اعدادية رفح للبناتادبيزهراء نعيم كاطع حمد210395162022219027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0اعدادية العكيكة للبنينادبيفايز حسين راضي جاسم210396222021041049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0اعدادية البسمة للبناتادبيزهراء جواد كاظم حمزة210397162022257031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتادبينبا عقيل محمد حمادي210398162022274011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيبتول عبد االمير كريم عبيد210399162022212003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0ثانوية الميمونة للبناتادبييقين محمد جبار سماري210400282022073063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيمحمد صادق خضير عبد210401222021300111

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيزينب علي عبود هليل210402282022190073

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0ثانوية الجاحظ المختلطةادبيكرار مزعل مطشر عفريت210403222021238018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0ثانوية الثوار المختلطةادبيجاسم محمد كاظم جاسم210404222021226002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0ثانوية جنوب الخير االهلية للبنينادبيعلي صباح نور أحمد210405162021414004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيامين بدر درويش نعمه210406222021302003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0ثانوية المعراج المختلطةادبيمحمد مسلم مالح ناصر210407162021304026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0ثانوية هبة الرافدين للبناتادبيبينات غسان عبد هللا شهاب210408162022235011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0ثانوية االقصى للبناتادبيسجا نعيم غضيب خلف210409282022071026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0اعدادية مهد االنبياء للبنينادبيعباس عزيز كامل سعيد210410222021068014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0اعدادية األعراف للبنينادبيمرتضى فالح عبد عبد الزهرة210411162021077062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيسلوى كاظم حنتوش عبد الرضا210412162022458078

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0اعدادية المعقل للبناتادبيصفا نجم عبد هللا ناصر210413162022169028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي فالح حسن محمد210414162021049051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0اعدادية تونس للبناتادبيايمان احمد خلف حمدي210415222022106011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0اعدادية الزوراء للبناتادبيام البنين حامد عبد االئمة ابراهيم210416282022070004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0ثانوية الحبوبي المختلطةادبيماري راضي مهلهل بدر210417222022269005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0ثانوية النبأ للبناتادبياالء جواد منصور موسى210418162022215005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0اعدادية األصفياء للبنينادبيعلي شاكر عباس محمد210419162021099026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيغدير محمد عبد الرزاق عنيد210420282022190088
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبياحمد محمد باقر ناهي210421222021300010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيكرار صبيح فرحان علي210422282021151215

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0اعدادية العروبة للبناتادبيحوراء محمد عبد الرضا فليح210423162022237011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبينور فراس مكي معتوق210424162022380057

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0ثانوية الميمونة للبنينادبيعلي كاظم محمد قاسم210425282021019046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبينور الهدى جباري زغير ملجه210426162022380054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيمحمود احمد خميس رمضان210427162021310053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0اعدادية الصادق للبنينادبيفالح حسن عبد الزهرة عبد علي210428162021031012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيابي ذر رياض عبد ثابت210429162021139003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0ثانوية الكفاح األهلية للبنينادبيحسن خالد عبد اللطيف متليك210430162021096005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيرسل كريم حسن جعازي210431222022427015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبيمريم حسين حميد جوحي210432222022171022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية571.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيباسم بدل سليمان حلو210433332041051012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية569.0ثانوية دجلة العراق االهلية تركيا-سامسوناحيائيروان احسان علي عبد210434132042238003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية451.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيعهد هاشم عبد الرضا موازي210435222042414175

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية422.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائينور الهدى عصام حسين خضير210436222042314044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية405.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيسراب رياض فالح دهيلي210437222042172104

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية390.0ثانوية الميثاق للبنيناحيائينور احمد كاطع طوكان210438222042064030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية390.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيمحمد ارام شريف حسين210439222041005061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية389.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيرسل عقيل غانم جثير210440222042125029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية386.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد حازم عبد الكاظم يوسف210441222041003299

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية382.0ثانوية النهضة للبناتاحيائينهله لطيف عبد الحسن زنيد210442222042147075

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية381.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائياالء ناصر حسين حمدان210443222042323022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية379.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيهند هادي صالح عبد الماجود210444222042150065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية377.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيانوار حمد هلول عودة210445222042139018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية375.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيافراح مجيد علي ثامر210446222042103014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية375.0اعدادية تونس للبناتاحيائيمريم جاسب هاشم فليح210447222042106070

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية374.0ثانوية فدوى طوقان للبناتاحيائيفاطمه رزاق غازي حسين210448222042131022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية374.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسين عالء شاكر روضان210449222041003087

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية373.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيسما حسام قنديل كاظم210450222042125074

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية373.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيحوراء محمد جابر عبد210451222042101026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية372.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائيزهراء نعمان علي سكران210452222042253019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية372.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيزهراء عبد المحسن سالم شمخي210453222042147036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية372.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزهراء عبد حنون علي210454222042134055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية371.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيابتسام حيدر وحيد مزعل210455222042158004
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية370.0اعدادية السوق للبناتاحيائيوالء خماط كريم كركوش210456222042209208

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية369.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي الرضا علي مكرود مطر210457232041060075

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية368.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائياالم خالد صبار راشد210458222042103016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية367.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيشيماء صالح مجيلي مردان210459222042393071

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية367.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيابرار جابر عزيز كزار210460222042152001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية364.0اعدادية السوق للبناتاحيائيرقيه جليل موسى ضباب210461222042209066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية362.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيمحمد شاكر عبد الواحد علي210462222041036294

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية362.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيزهراء عايش عبيد جهيبيل210463222042152015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية360.0اعدادية النور للبناتاحيائينبأ ناظم لويز مخيلف210464222042156254

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية360.0اعدادية المروج للبناتاحيائيهدى علي حسين رحيم210465222042137076

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية360.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيمحمد باسم محمد ناصر210466222041041094

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيهاله حسن ناهي كاظم210467222042175273

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0ثانوية بدر الرميض المختلطةاحيائيافراح جياد ثعبان علي210468222042250001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية358.0اعدادية أور للبناتاحيائيزينب جواد كاظم صوين210469222042154074

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية358.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيفاطمه رياض مهلهل معارج210470222042107050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية358.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزسنب صالح علي حسن210471222042128040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية357.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيازهار طاهر ابراهيم عبد الزهرة210472222042410003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية356.0ثانوية المعارج األهلية للبناتاحيائيهدير سمير ياسر فيصل210473222042175282

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية356.0اعدادية السوق للبناتاحيائيزينب هادي نهيب فرحان210474222042209120

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية356.0ثانوية النبوغ للبناتاحيائيزهراء عبد االمير سلمان داود210475222042114010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية356.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيمريم احمد رشيد مجيد210476222042151070

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية356.0اعدادية الفارابي للبنيناحيائياحمد محمد قاسم محمد210477112041002005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية355.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائينرجس موازي دخل نعيمه210478222042419051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية355.0اعدادية النصر للبناتاحيائياسيل كريم ثجيل فياض210479222042167005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية355.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيسارة جابر نعيمه رعيد210480222042323206

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية355.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيتمارا احسان عبد المعطي محمود210481222042196004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) المسائية االهلية للبنيناحيائياحمد عادل عليوي عجيل210482222041312003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0اعدادية النور للبناتاحيائيزهراء جبار عنتيك خيون210483222042156113

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0اعدادية السالم للبنيناحيائيسجاد حميد شنين خلف210484222041013061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائياديان خالد عبد هللا مفتاح210485222042323006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0ثانوية الصادق االهلية للبنيناحيائيحسين عبد الكريم حسين محمد210486222041385002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0اعدادية الناصرية للبناتاحيائيام البنين عبد العباس محمد عبد علي210487222042149002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيحسين حميد سمير غنام210488222041306081

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية353.0اعدادية التميز للبنيناحيائيحسين عبد العالي داود فهد210489222041356055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية353.0ثانوية صفي الدين للبنيناحيائيمصطفى صالح مهدي علي210490222041061027
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية353.0اعدادية ام البنين للبناتاحيائيهدى حسين عبد النبي شعيل210491222042152026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية353.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيعباس سعد هبوب حسن210492222041036164

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية353.0ثانوية االنتصار المسائية للبنيناحيائيزينب رشيج مظلوم نديب210493222042301030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائيزهراء صليبي فيصل مانع210494222042110036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيحنان باسم عباس عجه210495222042321041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية351.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيايمان هادي رسن عذال210496222042321029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية351.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيمالك عبد االمير محمد علوان210497222042102072

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية351.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيسارة مشتاق نمر علي210498222042203038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية351.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيبنين مانع مكطوف صبيح210499222042109017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية350.0ثانوية الفهود المسائية للبنيناحيائيحسين محمد شاكر مصطفى210500222041308015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية350.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيبنين علي حسن حنون210501222042101018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية350.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيريام شاكر دينار محمد210502222042413034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية349.0ثانوية االخالص المختلطةاحيائيزينب حنتو حسين راضي210503222042242014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية349.0ثانوية األنوار األهلية للبناتاحيائينجالء رشيد علي عبد الحسين210504222042142076

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية349.0الخارجيوناحيائيحيدر عبد الغفار عجمي حسين210505222041400049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية348.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيعلي عبد الستار متعب كطافه210506222041037085

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية348.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيعباس عبد صياح خليف210507222041310108

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية347.0ثانوية النهضة للبناتاحيائيزهراء خلف نافع عطيه210508222042147032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية347.0اعدادية كنعان للبنيناحيائياحمد تحسين محمود خميس210509212041013006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية346.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيحسين نوري ياسر صالح210510222041065029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0الخارجيوناحيائيمحمد سالم عبد علي ياسين210511222041400121

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0اعدادية الفرات للبناتاحيائياستبرق شعبان عجيل عفريت210512222042101004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية345.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائينور الهدى قاسم وديع مطر210513222042323327

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0اعدادية السالم للبنيناحيائيحسين علي هالل جابر210514222041013044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيغفران راضي جويخ علوان210515222042155085

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيطيبه خالد ذياب مفتول210516222042410072

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب نجاح حسن مجاري210517222042103164

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية344.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيزهراء حميد علي محمد210518222042101033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية العكيكة للبنيناحيائيحسين اسماعيل محمد احمد210519222041041025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائياخالص مهدي محمد بادي210520222042172003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيحوراء خالد كاظم خويط210521222042102018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية تونس للبناتاحيائيأيات حميد خلف حمدي210522222042106001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيحوراء ستار حبيب ناصر210523222042414072

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية343.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيحسن ماجد رجب حيدر210524222041002066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيشهالء علي عبد الحسين نجم210525252042084483
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0ثانوية سامراء للبنيناحيائيكرار موفق غازي حامد210526222041092047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنيناحيائيعلي وارد محمد هاشم210527222041060012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزهراء محمد حسن علي210528222042134059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيهاجر علي شايع عبيد210529222042101094

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية342.0ثانوية المعارف االهلية للبناتاحيائيفاطمة جبار عبد رداد210530222042420020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيحسن جعفر موسى كشوش210531222041035041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيرسل ظاهر فلحي كنعان210532222042158027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد رازق نعيم لطيف210533222041007079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0اعدادية التميز للبنيناحيائيحسن فالح طه ياسين210534222041356241

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية341.0ثانوية الفجر المسائية للبنيناحيائيمقتدى كريم غميس حسين210535222041309049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيسجاد علي حسين جبر210536222041314029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائينبا ليث طالب خميس210537222042150054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0ثانوية الهدى االهلية للبناتاحيائياصاله منذر فاضل عبد هللا210538222042118001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية340.0اعدادية النور للبناتاحيائياديان حيدر سلطان عباس210539222042156004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيغدير محسن شريف عبد210540222042128084

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0اعدادية قلعة سكر للبنيناحيائيسجاد صالح عبد الصاحب محسن210541222041030027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيزهره عبيد عجيل حلبوص210542222042196013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0ثانوية البطائح للبناتاحيائيايه زكي محمد حسن210543222042197005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية339.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزهراء عباس ميرخان فيصل210544222042139102

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيندى عبد الكاظم محسن فضل210545252042056321

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0اعدادية النور للبناتاحيائيسجود ازهر بدر مجهول210546222042156191

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيكفايه سعد حسين ساجت210547222042165092

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0اعدادية التميز للبنيناحيائياحمد عبد الرضا جبري كعيشيش210548222041356007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0ثانوية الحوراء االهلية اللبناتاحيائيزهراء مزبان طعان ثامر210549222042186003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية338.0ثانوية اور الذهبية االهلية للبناتاحيائيبنين جابر مطر ذياب210550222042432008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيسجود فاضل خاجي صحن210551222042311058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائينور اياد خضير سعود210552222042126060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائينور عبد االمير خضير عباس210553222042414220

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية337.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين بسام شريدة باتول210554222041036074

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية336.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيزينب شمعون مرار ثاجب210555222042178088

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية335.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيعلي صاحب مهدي منادي210556222041306237

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية335.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيمحمد مطير علي عبدال210557222041306351

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية335.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيعباس حمد خضير دنيف210558222041072071

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية335.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيهديل لفته محسن حمود210559222042101095

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية335.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيتبارك عباس شاهين بريسم210560222042125020
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية334.0اعدادية االخاء للبنيناحيائيياسين جبار عبد هللا ياسين210561222041037156

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية334.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيزهراء جبار عطيه لفته210562222042413036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية333.0اعدادية السوق للبناتاحيائيهدير صاحب نجم عبد210563222042209204

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية333.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيوالء ضياء حيال حسب210564222042126063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية333.0اعدادية عشتار للبناتاحيائيغفران تحسين كامل خضير210565222042158056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية332.0ثانوية الشهيد علي العكيلي المختلطةاحيائيعلي عبد الرضا صالح بديوي210566222041229007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية332.0ثانوية المنصورة المختلطةاحيائيطالب فالح علي حسين210567222041283004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية331.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي السيد متولي السيد210568222041081041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية331.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنيناحيائيوليد عبد بشارة غضبان210569222041063050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية330.0اعدادية السالم للبنيناحيائيعلي حسن محمد نعمه210570222041013091

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية330.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيسجى ثائر دخينة راضي210571222042105051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية330.0اعدادية السوق للبناتاحيائينور الهدى علي فرحان هاشم210572222042209188

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية330.0اعدادية التميز للبنيناحيائيسجاد قاسم خضر عباس210573222041356093

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية329.0الخارجيوناحيائيزين العابدين علي حسين جالب210574222041400059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية329.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيمسلم عقيل طالب كاصد210575222041091206

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية328.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيفاطمة عبد هللا علي خويط210576222042323274

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية328.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيبنين خير هللا دهو شلش210577292042050027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية328.0ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيجعفر صادق طاهر عالوي210578222041014006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية328.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي احمد اطعيمه واعي210579222041081040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية327.0اعدادية الدواية المسائية للبنيناحيائيحيدر جليل رحيم وحيد210580222041313014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية327.0الخارجياتاحيائيحوراء شاكر عاجل دويش210581222042401030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية327.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيفاطمه هاشم شدود معارج210582222042157097

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية325.0اعدادية النور للبناتاحيائيحوراء حيدر ناصر بحر210583222042156073

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية325.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيجوان خالد عبد هللا مفتاح210584222042323401

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية325.0ثانوية الفاطميات للبناتاحيائيبشرى حيدر فؤاد جواد210585222042126009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية325.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيعلياء محمد خلف جاسم210586222042116094

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية324.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائيتبارك حسن علي راضي210587222042108015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية322.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيحوراء عقيل رحيم جحيل210588222042135056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية322.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائيشهد عامر حمودي رزاق210589222042150035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية321.0ثانوية الشمس األهلية للبنيناحيائيزين العابدين هاشم جليوي عبيد210590222041074004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية321.0ثانوية العلوم المسائية االهلية للبنيناحيائيمحمد مصطفى حسين برغوث210591222041333007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية321.0ثانوية العرفان االهلية للبناتاحيائيمريم جبر دالل علي210592222042419046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية321.0ثانوية السبطين االهلية للبناتاحيائيكوثر جبار حمدان حسين210593222042394076

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية320.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائيوفاء محمد عطشان عبادي210594222042253036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية319.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيفاطمه علي زوير سريع210595222042314035
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية318.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيسجاد محمد جابر عبد210596222041036143

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية318.0اعدادية الهبة للبناتاحيائيزينب رزاق نخيل ناصر210597222042120035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية317.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيزينب محسن كاظم كاطع210598222042102049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية317.0ثانوية سيد دخيل المسائية للبنيناحيائيعلي جبر عبد الحسين جبير210599222041319011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية317.0ثانوية فاطمة الزهراء األهلية للبنيناحيائياحمد حسين شذر كاظم210600222041060001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية316.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيافراح خضير فرحان خليف210601222042155004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية315.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيزينب عباس نعيمه جوده210602222042413054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية315.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنيناحيائيسجاد رحيم مناحي حسن210603222041306145

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية315.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبناتاحيائيزهراء كاظم عكيب فضاله210604222042391032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية314.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء جاسم محمد حمد210605222042128041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية314.0اعدادية البطحاء للبناتاحيائيغفران جميل جنخير شناب210606222042160037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية313.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزهراء حيدر عبد الصاحب توفيق210607222042153163

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية311.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيسلمان كاظم شهد عنيد210608222041009020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية309.0اعدادية الفرات للبناتاحيائيفاطمه محمد صالح كاظم210609222042101079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية309.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيفاطمة عدنان خلف عبد الساده210610222042323275

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية308.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائياكرم طالب عبد االمير عبد الرضا210611222041039011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية307.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعلي االكبر حازم كامل سالم210612222041003191

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية404.0ثانوية الزوراء للبنينتطبيقيمصطفى وميض خزعل عبدالحميد210613142051001048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية393.0ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيخديجة كريم نعيم صبار210614222052427011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية379.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيجيهان عادل باشان بدران210615162052280014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية377.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتتطبيقيفاطمة فائز يوسف راضي210616162052381108

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية376.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقياحمد مهدي غضبان طاهر210617162051357039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية374.0اعدادية النور للبناتتطبيقيزينب فاضل دايخ كنيجي210618222052156033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية374.0اعدادية النور للبناتتطبيقيزهراء جاسم محمد نادر210619222052156021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية372.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي بركات سعد جاسم210620222051011041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية372.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيعباس جعفر صادق عبد الواحد210621162051015047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية372.0ثانوية البناء االهلية للبناتتطبيقيبتول معن احمد عبود210622162052471001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية370.0ثانوية علم الهدى االهلية للبنينتطبيقيفهد اسحاق قاسم عبد علي210623162051127009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية367.0اعدادية الغراف المسائية للبنينتطبيقيحيدر عبد الرحمن جبار عوده210624222051302044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية367.0ثانوية الفجر المسائية للبنينتطبيقيعباس يوسف عباس ناحي210625222051309016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية367.0ثانوية الريان االهلية للبناتتطبيقينور عصام يونس يوسف210626162052297018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية366.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيمنتظر جابر حميد نعمة210627222051036122

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية366.0الخارجياتتطبيقيايات فالح ناصح داود210628162052401015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية365.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيمقداد علي مطير حميدي210629282051012095

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية365.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينتطبيقيعلي عدنان كاظم سلمان210630162051359042
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية364.0اعدادية العراق المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الحسن خالد ابراهيم210631162051357300

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية364.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينتطبيقيحيدر رسول صاحب هاشم210632222051307053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية363.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيمقتدى موسى اعبيد جبر210633222051051082

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية362.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاتن نبيل خليل ابراهيم210634222052103038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية362.0ثانوية االوحد االهلية للبنينتطبيقيعلي هاني سلمان عبد الحميد210635162051499028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية361.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيحسن علي هاشم عفريت210636222051013013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0اعدادية النهضة للبنينتطبيقيمجتبى عبد النبي احريز عليخ210637222051049025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0اعدادية االحرار المسائية للبنينتطبيقيحسن ناصر عبد الخضر جاسم210638162051365042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقياسالم نبيل عبد هللا مبارك210639162052218003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيزهراء محمد دحام راهي210640222052172021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيايوب يوسف شاتول مهوس210641222051310030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0اعدادية المنار للبنينتطبيقيوالء جعفر خزعل ناصر210642222052095048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية359.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينتطبيقيمنتظر محمد راضي حنون210643222051306125

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية358.0اعدادية اليمامة للبناتتطبيقيشمس صالح جاسم هواس210644162052167029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية358.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيمحمد رافع عايد عبيد210645162051034138

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية358.0ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيزهراء حسين محسن جابر210646222052427048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية358.0الخارجيونتطبيقيعلي عبد الحسين مكطوف حمد210647222051400059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية358.0اعدادية التميز للبنينتطبيقيضياء حسن كاظم فرحان210648222051356035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية358.0اعدادية العقبة للبناتتطبيقيزينب عمار صبيح حسين210649222052111020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية358.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيحسين صادق جعفر فاضل210650162051015027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية357.0الخارجياتتطبيقيامنه جبار عجيل خلف210651162052401010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية357.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسنين شفيق كاظم ابراهيم210652162051016019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية357.0الخارجيونتطبيقيمصطفى محمد مبارك ياسين210653162051400330

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية357.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتتطبيقيصابرين علي مجدي موسى210654222052128008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية357.0اعدادية العكيكة للبنينتطبيقيجعفر محمد مكطوف مغامس210655222051041010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية357.0ثانوية النجوم االهلية المسائية للبنينتطبيقيابراهيم عباس عجيمي مطر210656222051320001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية356.0اعدادية كميت للبنينتطبيقيجعفر صادق عبد هللا خليفه210657282051015009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية356.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيمحمد بندر نغيمش ظاهر210658222051006037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية356.0ثانوية الفردوس االولى للبناتتطبيقيفاطمه طالب سبتي سلطان210659222052102023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية355.0اعدادية غدير خم للبناتتطبيقينور محمد جاسم فيحان210660162052268017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية355.0ثانوية العلوم االهلية للبنينتطبيقيمحمود شاكر عبد الرضا نصار210661222051043010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية355.0ثانوية الجواهري األهلية للبنينتطبيقياحمد حسن خلف صالح210662162051078001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية355.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيبنين رزاق كاطع حمد210663292052051022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية355.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيفاطمه صفاء جاسم صياح210664282052190106

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية355.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتتطبيقيرقية مخلص رحيم موسى210665162052294011
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية355.0اعدادية االبرار للبنينتطبيقيأزهر فزع حسناوي محيسن210666222051091003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0ثانوية الصمود للبنينتطبيقيعلي مرسي مصطفى محمد210667222051008031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0ثانوية الثريا للبناتتطبيقيدعاء عناد جاسب مالك210668162052338019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعلي موسى منور كريدي210669162051036079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية354.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيمحمد احمد عدنان حمزة210670162051042050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية353.0اعدادية ام قصر للبنينتطبيقيمنتظر ليث قاسم محمد210671162051042063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية353.0ثانوية الشريف الرضي االهلية للبناتتطبيقيغفران عباس صبيح حمزة210672162052202027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية353.0ثانوية ريحانة الرسول المسائية للبناتتطبيقيجمانه مزعل حمود حسين210673162052383033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية353.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيمياده احمد حميد اسماعيل210674162052212041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية353.0ثانوية الوركاء للبناتتطبيقينور احمد اديم زغير210675162052244025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0ثانوية العرب المسائية للبنينتطبيقيمصطفى هيثم احمد شهاب210676162051370103

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيعلي فاضل عواد ثامر210677162051039079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيابو العباس اسعد خلف رحيم210678162051002003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبناتتطبيقياماني محمد جاسم خضير210679162052284001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيعباس خميس خماط سلمان210680222051026033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0اعدادية العروبة للبناتتطبيقينور الهدى صدام فالح خيون210681162052237038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتتطبيقيمها عبد االمير غدير شريف210682222052199036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقيسكينة حيدر جواد ظاهر210683282052070053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0ثانوية الهدى االهلية للبناتتطبيقيرحاب بدر موحان سعدون210684222052118002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0ثانوية الوهج االهلية للبناتتطبيقيزهراء صالح لفته حسوني210685162052339005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيمصطفى محمد محسن يوسف210686162051012076

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيعلي مصطفى حاتم مراد210687162051126028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية352.0ثانوية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيمريم عالء حسين حسون210688162052259044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد503.0اعدادية زها حديد للبناتادبيفاطمة محمد زيدان بنيان210689132022130039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد359.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيسالي حازم سعد عناد210690222022177024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد359.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيمؤمل محسن ناهي ضامن210691222021307055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد359.0ثانوية النبوة للبناتادبيتبارك داود سلمان عريبي210692222022205003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد359.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيزهراء بدر جاسم مرجن210693222022168018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد358.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبياياد عباس عيسى عذافه210694222021311013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد358.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينادبيمحمد عبد الرضا علي رميض210695222021079026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد358.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتادبينهى غالب كاظم ربح210696222022188030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد358.0اعدادية الشباب للبنينادبيحمزه عدنان ورد خليف210697222021033023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد357.0ثانوية االبتهال للبناتادبيتماره فخري عبد محمد210698222022166014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد357.0ثانوية المنار االهلية للبناتادبيرغده كاطع حبش عبد هللا210699222022438003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد356.0اعدادية النجاح للبنينادبيحسين رحم علي خلف210700222021067016

صفحة ٦٠٢٠ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد356.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيحسين حميد جبر خالد210701222021261004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد356.0اعدادية القوارير للبناتادبيزينب ياسر فاضل شندي210702222022413021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد356.0اعدادية الدواية المسائية للبنينادبيعمار نجم عبدهللا جابر210703222021313007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد356.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيهدى حسين فليح جبل210704222022177041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد356.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينادبيخلف كريم حمد عويد210705222021254015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد356.0اعدادية الشطرة للبناتادبيديمة عباس حسن عبيد210706222022161011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد355.0ثانوية بيسان االهلية للبناتادبيزينب اسعد عبد الزهرة رزيج210707222022441009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد355.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيزينب عبد المحسن عبد االمير صهيود210708222022168027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد355.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيميثم علي حسين رسن210709222021054071

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد354.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبياسعد ناصر خضير كطل210710222021307010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد354.0اعدادية النيل للبناتادبياسيل حسين فليح حسن210711222022169002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد354.0ثانوية االبتهاج المختلطةادبيمصطفى محمد عزيز حسين210712222021215010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد354.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيحوراء مجيد محتون عبد هللا210713222022170015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد354.0اعدادية الشطرة للبناتادبيمريم صبار راهي عكلة210714222022161027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد354.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينادبيزيد صالح فرحان صباح210715222021079017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد354.0اعدادية الشطرة للبناتادبيايات شمخي حميد حسين210716222022161004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد354.0ثانوية الجهاد للبنينادبيمسلم حسن نايف خزي210717222021078019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد354.0ثانوية الصدرين المختلطةادبيعلي عادل كاظم محمد210718222021213010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد354.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعلي مهدي صالح صحن210719222021054054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد353.0ثانوية االبتهال للبناتادبينبأ سالم حسين كوار210720222022166054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد353.0اعدادية المؤمنات للبناتادبيبيداء جليل عبد الحسن صالح210721222022138005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد353.0ثانوية ابن الهيثم المختلطةادبيمحمد عبد هللا حسن خضير210722222021261011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد353.0ثانوية االمام الصادق (ع) للبنينادبيحسن علي طاهر مطر210723222021079008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد353.0ثانوية االزدهار المختلطةادبيسجى جاسم محمد نجم210724222022258007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد353.0ثانوية المعارف االهلية للبناتادبيوالء علي عبد العزيز عباس210725222022420007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد353.0اعدادية الزهراء للبناتادبيصفا صالح مجيد عالوي210726222022164027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد353.0اعدادية الوفاء للبناتادبيفرح علي مطرود مخيلف210727222022172023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد352.0ثانوية كاظم الغيظ المختلطةادبيمرتضى عدنان رزاق شطب210728222021230007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد351.0ثانوية االقتدار المختلطةادبيحسن فاضل رهيف معله210729222021220002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد351.0اعدادية رملة للبناتادبيلطيفه حسين محسن مالح210730222022115056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد351.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينادبيايمان جاسم مصايح سعيد210731222022301002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد351.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيريام جاسم محمد فليح210732222022170024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد351.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيحسين جمال علي صادق210733222021054012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد351.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيفدك علي خضير عجيل210734222022170045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد351.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيعلي رحمن صابر شريف210735222021090040

صفحة ٦٠٢١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد350.0ثانوية االزدهار المختلطةادبيعلي عبد االمير خليف شحم210736222021258010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد350.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيفالح حسن علي كاظم210737222021090051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد349.0ثانوية الفالح للبنينادبيصفاء رياض حسين كاظم210738222021256010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد349.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيحسنين كاظم عبيد ساهي210739252021116019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد349.0اعدادية بروانة للبنينادبيأياد ابراهيم ياس محمد امين210740192021067001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد349.0اعدادية الرفاعي للبناتادبينبأ علي شعالن الطيف210741222022168041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد348.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيفاطمة صالح حسن علي210742222022143027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد348.0اعدادية النيل للبناتادبيغدير معن حسين علي210743222022169031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد348.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيزينب علي حنين جبير210744222022231004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد347.0اعدادية المؤمنات للبناتادبيضحى علي حسين علي210745222022138013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد347.0ثانوية االقتدار المختلطةادبيعلي جابر جوده عجيمي210746222021220012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد347.0ثانوية بيسان االهلية للبناتادبيورود عبد االمير حسين محل210747222022441012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد346.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيزينب عطشان حيذور عطشان210748222022168028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد346.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةادبيجعفر كاظم سالم ضاحي210749222021266005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد346.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينادبيعلي قاسم ابراهيم جالب210750222021254032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد346.0اعدادية القوارير للبناتادبيبنين محمد غافل محل210751222022413008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد345.0اعدادية الثورة للبنينادبيحيدر علي خالد عرار210752282021001001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد345.0ثانوية النرجس اللبناتادبينازك عريبي حسن شاهر210753222022182032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد345.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيمجتبى ساجد علي سلمان210754222021307056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد345.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيزهراء جليل عبد مدلول210755222022177016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد345.0ثانوية الميمونة للبنينادبيمحمد عبد االمير دينار ثامر210756282021019058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد345.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيعادل حمد هللا نصيف مكدر210757222021307039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد345.0اعدادية الشباب للبنينادبيسجاد صادق جديح خالف210758222021033028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد345.0اعدادية الرسالة للبنينادبيحسن صدام عطية حسين210759162021013010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد345.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبياحمد محمد عبد الكاظم حسناوي210760282021151018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد344.0ثانوية االصالح للبناتادبيذيبة حميد كايش عطيه210761222022389004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد344.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيمريم صفاء حسين نعيم210762222022143030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد344.0اعدادية رملة للبناتادبيانوار حبيب مطشر نعيمه210763222022115006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد344.0ثانوية التحرير للبناتادبيفاطمه اسعد خماس جعفر210764282022057024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد344.0اعدادية االطهار للبنينادبيحسين علي جبر عبد هللا210765222021034008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد344.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء حيدر غانم محمد210766162022223025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد344.0ثانوية دار الندوة المختلطةادبيسعيد اسماعيل رسن شبرم210767222021225023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد344.0اعدادية الشباب للبنينادبيحسين مزهر زعيبل شالل210768222021033016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد344.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعلي اسماعيل هاشم شنشول210769122021047090

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد344.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيغدير علي رضا عطيه210770222022177034

صفحة ٦٠٢٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد343.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيعلي نبيل نصر قاسم210771162021310041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد343.0اعدادية الضاد المسائية للبنينادبيعلي حسين عالوي ساجت210772222021314012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد343.0اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه حسين عامر جلود210773222022164030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد342.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعلي حمزه ناصر عبد الكريم210774162021049045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد342.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيماهر حمود طاهر محمد210775222021028047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد342.0ثانوية الكحالء للبنينادبيعباس منذر عباس عاتي210776282021007019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد342.0ثانوية االبتهال للبناتادبيزهراء مهدي صالح عطيه210777222022166029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد342.0اعدادية صدى النجاح للبناتادبيبنين رزاق محسن فهد210778222022170011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد342.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبيسجاد نعيم رزاق كتوب210779222021307034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد342.0ثانوية سيناء للبناتادبيساهرة هاشم سيد ساجت210780282022064022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد342.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيشروق عبد الحسين ثجيل متعب210781222022168032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد341.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبياسعد محمد كريم حثال210782222021307009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد341.0اعدادية رفح للبناتادبيكوثر نذير عبود سلمان210783162022219044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد341.0ثانوية االيمان المختلطةادبيسجاد مسير ساجت حافظ210784222021214008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد341.0اعدادية النيل للبناتادبيمريم خير هللا عيالن حمود210785222022169037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد341.0ثانوية االبتهال للبناتادبيعلياء فليح حسن عذافه210786222022166042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد341.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيسجود علي ناهي جبار210787222022311010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد340.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبييوسف عبد هللا هالل جابر210788222021307071

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد340.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيزينب محمد فهد ساري210789162022456011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد340.0ثانوية دار الندوة المختلطةادبياحمد طاهر هليل صخي210790222021225002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد340.0اعدادية الشهداء للبنينادبيسجاد سلمان محبس حسين210791162021015017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد340.0اعدادية االمامين العسكرين للبنينادبيحسين غني جبير كاظم210792222021254011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد339.0ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيهيا عالء عبد الحسين عبد الهادي210793142022084016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد339.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبينجيب هادي محمد عجرش210794222021020039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد338.0ثانوية الحبيب المصطفى للبناتادبيزينب عباس زغير حياوي210795222022386003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد338.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيزهراء جواد كاظم فرهود210796222022143009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد338.0اعدادية القوارير للبناتادبيبتول داخل زعيبل هزاع210797222022413004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد338.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتادبيزهراء صالح هادي سلطان210798222022141009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد337.0ثانوية االيمان المختلطةادبيمحمد ماهر عباس جباره210799222021214016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد337.0اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيكاظم عباس كاظم زبيري210800222021055026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد337.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيحمزه كاظم هالمه حمادي210801222021311026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد337.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيعادل طعيمه بدر عليوي210802222021054031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد337.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيكرار هيثم عبد الرزاق محسن210803222021090060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد337.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيزينب علي مبلط جالب210804222022321026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيايات حسين كريم بريس210805222022168003
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0ثانوية النرجس اللبناتادبيفاطمة محمد كاظم عويد210806222022182025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0ثانوية الفصاحة المختلطةادبيمصطفى سالم حسين كوار210807222021237008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينادبيمؤمل علي عبد العالي جواد210808162021074026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0اعدادية حيفا للبناتادبيهدى توفيق عبد الشهيد رمضان210809162022220104

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0اعدادية الجيل القادم للبنينادبيكرار عقيل طاهر منصور210810162021495120

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0ثانوية المشرق العربي للبناتادبيهدير مرتضى هاشم علي210811162022148026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0الخارجياتادبيزينب عبد الغفور جاسم مكطوف210812162022401148

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0ثانوية الغدير االهلية للبناتادبيمالذ خالد رحيمه ثامر210813222022417015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0اعدادية رفح للبناتادبيصابرين جبار ياسر جثير210814162022219036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيرمله حسن هادي ياسين210815222022177013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0ثانوية النجاة للبناتادبييقين علي عباس جاسم210816282022095071

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0الخارجيونادبيمنتظر عدنان عبد الساده احمد210817162021400441

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيموسى محمد مسير طلوم210818222021054070

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيغدير رشيد محسن علي210819222022168034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيغدير ثويني نزال مجبل210820222022107024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0ثانوية الحرة االهلية للبنينادبيحسن علي شايع عباس210821162021496002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتادبيزهراء حسن حسب جبار210822222022143011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب صفاء سهيل محمد210823162022230022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيمنتهى مطرود شاعر دريعم210824162022381073

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0ثانوية نور الحق االهلية للبناتادبيبدور ماجد عبد الكريم يوسف210825162022274004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0اعدادية القرنة للبنينادبيمصطفى صالح مهدي طاهر210826162021027034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيعلي خيري حاتم مشكور210827162021365042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0ثانوية الحبوبي المختلطةادبيهاشم نصر هللا مزعل مجبل210828222021269012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيرسل رياض عودة علي210829162022209023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0ثانوية المبادئ للبناتادبياسراء اسعد ناظم دهس210830162022177002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0اعدادية اليمامة للبناتادبيزهراء عادل جميل كويم210831282022063022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0ثانوية الصادقون للبنينادبيعبيد ترف محل مثني210832222021059012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0اعدادية الهارثة للبناتادبيرقية حليم صباح جبر210833162022176013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيمحمد جابر حسن حمد210834162021340060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد336.0ثانوية العلياء للبناتادبيشهد مكي مجيد عطية210835162022227051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبييحيى محمد عزيز حسين210836222021020040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبياحمد جاسم محمد حافظ210837282021153003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيحوراء ناصر عويز خضير210838222022168014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيزهراء مجيد عزيز نصيف210839162022216042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0ثانوية النصر المختلطةادبيعون علي مكطوف جادر210840162021305021

صفحة ٦٠٢٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0اعدادية الفضائل للبناتادبيجنان رمضان ضمد صيهود210841222022104013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيعباس حياد عاشور وادي210842162021370031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبيبتول احسان جاسم محمد210843162022458015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيمنتظر عادل هاشم قاسم210844162021112038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيعباس صحن ماجد راضي210845162021371059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0اعدادية البطحاء للبناتادبيشيماء سعيد عجيل فليح210846222022160051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0ثانوية العقيدة للبناتادبيزينة سلطان شنشول نادر210847162022231045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيعتاب علي معارج ثجيل210848222022427031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0اعدادية المرتضى للبنينادبييوسف مالك دينار علي210849282021002089

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبياسماء علي ذياب ظاهر210850222022311002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيمليحه وفاق حميد محمد210851162022222029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيحسين علي محمد محسن210852162021350010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيرسل ستار جبار حداد210853282022190048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيرندا بديع تقي جدوع210854162022181014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0ثانوية النبأ للبناتادبيسحر جواد كاظم طعمة210855162022215045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0ثانوية البينة للبناتادبيامل خالد قاسم الزم210856162022291006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنينادبيحسن مرتضى عبد الرحيم مهدي210857162021121003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0اعدادية المعرفة للبناتادبيعذراء توفيق مايع خضير210858162022175033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبيزهراء ابراهيم منير محمود210859162022217042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيكرار صفاء خلف حسين210860162021353042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيتبارك نجاح علوان نايف210861222022321006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحسن حامد بهلول طارش210862222021004007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0اعدادية االحرار المسائية للبنينادبيحيدر عبد الحسين حنون علي210863162021365024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0ثانوية شجرة الزيتون االهلية للبنينادبيحسن غازي عذيب معله210864222021366003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد335.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتادبيلمياء خضير عبيد حمود210865222022321041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيرقية جهاد قاسم فاضل210866162022168016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0ثانوية خور الزبير المسائية للبنينادبيهاشم عبد الرزاق مطشر عبود210867162021359062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيبتول كريم فليح حسن210868162022380018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0اعدادية ام البنين للبناتادبينبأ كريم ثجيل رداد210869222022152029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيمريم ناظم جرداغ ناصر210870162022216065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيزهراء حيدر قاسم عيدان210871222022168021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبييعقوب جاسم علي عيدان210872162021112043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0ثانوية الريان االهلية للبناتادبيوقار علي خلف زغير210873162022297029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيجعفر وداد نعمة جار هللا210874162021310006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0ثانوية المرفأ للبناتادبيفاطمه محمد حمود مطر210875162022213039
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0اعدادية ام قصر للبنينادبيالمجتبى يوسف خلف عبود210876162021042009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0اعدادية الرضوان للبنينادبيطه وصفي طه ياسين210877162021047043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0اعدادية البطحاء للبنينادبيمسلم صبيح سوادي مظلوم210878222021006062

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيمصطفى صميدح سلمان عبيد210879222021311084

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0اعدادية الجواد للبنينادبيعلي رشيد كاظم جابر210880222021062027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0ثانوية العذراء للبناتادبيهيام مصطفى عبد الرزاق حلو210881282022058061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيمسلم عيسى عبد عوده210882222021090071

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0اعدادية البتول للبناتادبيفاطمة طارق مهودر زاير210883162022242061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0ثانوية الفاطميات للبناتادبيغدير عدنان مزهر عطشان210884222022126007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0اعدادية المجر الكبير للبناتادبينور الهدى حسن خيون اجريو210885282022062075

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0اعدادية البتول للبناتادبيرقية هاشم قاسم سليم210886162022242021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيسوسن حيدر عبد الرزاق ثجيل210887222022177029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيسبأ روضان علي حسين210888162022210067

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0اعدادية القوارير للبناتادبيعبير جاسم حمد شرات210889222022413023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0اعدادية الناصرية للبناتادبيطيبة امجد كريم زغير210890222022149026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيفاطمه كاظم نجم عبد هللا210891162022236044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيمحمد كريم زامل خضير210892162021371104

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0اعدادية السبطين للبنينادبيحسين رياض ماضي بدري210893162021016019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيفاطمة شاكر حميد خصاف210894162022253038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبيمريم علي عبد الوهاب فالح210895162022204027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد334.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيرسول سالم صكبان حسين210896222021010019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد333.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبياحمد صباح حسين مجيد210897162021358002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد333.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيعلي شاكر طاهر حاتم210898222021028044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد333.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبياحمد رشاد رحيم عطي210899222021005004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد333.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيعلي جعفر غالب حسن210900162021112026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد333.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيعلي سفاح ثويني مونس210901222021300091

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد333.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتادبيتبارك الرحمن احمد حسن نجم210902162022456004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد333.0اعدادية القوارير للبناتادبينورس خليل نعيم جبر210903222022413035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد333.0ثانوية الخمائل للبناتادبينور نعيم عوده حسن210904222022196038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد333.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيليث نافع جميل سفاح210905222021300105

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد333.0اعدادية المختار للبنينادبيعلي جليل حبيب حناش210906222021047086

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد333.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيمريم باسم جمعه عذيب210907292022078090

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد333.0اعدادية العكيكة للبنينادبيحسن رياض عبد الواحد عادم210908222021041010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد333.0ثانوية االحرار المختلطةادبيسجاد جميل حمود شندي210909162021313006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد333.0اعدادية األزكياء للبنينادبيمنتظر مهدي زهراو نويسي210910162021097134
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد333.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيمحمد وهاب عبد الرزاق حسن210911222021300119

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد333.0اعدادية الشموخ للبناتادبيشوق شهيد هاشم مدلول210912222022134030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد333.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيعلي حسين كاظم جبار210913222021305038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد333.0اعدادية جيكور للبنينادبيمحمد عبود صدام عبود210914162021061068

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد333.0االعدادية المهدوية للبنينادبياحمد حسين دليل حمادي210915292021017008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد333.0اعدادية التحرير للبنينادبيعلي تحسين علي خماس210916282021004077

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد333.0اعدادية ام قصر للبنينادبيصفاء صبيح فاضل فنجان210917162021042033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد332.0ثانوية العليم االهلية للبنينادبيمجتبى خليل غلوم علي210918162021341003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد332.0ثانوية الفجر المسائية للبنينادبيحسين حربي عذيب ثجيل210919222021309012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد332.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيمريم رشيد جاسم حسن210920162022245061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد332.0الخارجيونادبيمحمد محمود جليل عباس210921162021400374

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد332.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعبد هللا جواد كاظم علوان210922222021005031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد332.0ثانوية السياب االهلية للبنينادبيضرغام ضياء رحيم حسين210923162021073005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد332.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيزهراء حسنين عبد الرزاق عبد الوهاب210924282022190056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد332.0االعدادية الشرقية للبنينادبيعلي مؤيد كاظم عواد210925222021007028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد332.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيسعد منعثر خزعل لفته210926222021005024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد332.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيسجاد كاظم شيال عبد الحسن210927162021371053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد332.0ثانوية النجاة للبناتادبيرغد طالب نوري كرم210928282022095022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد332.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيمرتضى ناصر رحيم سوادي210929222021086108

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد332.0اعدادية الحضارة العربية للبناتادبيزينب محمد جبار ناصر210930162022181019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد332.0ثانوية دجلة للبناتادبيدعاء عبد الكاظم مطر مثيل210931162022243012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد332.0ثانوية الفهود المسائية للبنينادبيمحمد هاتف وهيل مذكور210932222021308020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد332.0اعدادية األزكياء للبنينادبيعلي احمد حسين محيسن210933162021097071

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد332.0اعدادية البيان للبناتادبيزهراء علي زبون هبسي210934282022078027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد332.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعلي احمد عبد الرضا شنيشل210935222021005033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد332.0ثانوية الخمائل للبناتادبيرسل ستار جبار حسين210936222022196010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد332.0اعدادية الحائر الحسيني للبنينادبيحسن رزاق كاظم حسين210937222021090009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد332.0ثانوية التعاون للبناتادبيعفراء علي حسين ياهن210938162022267012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد332.0اعدادية األزكياء للبنينادبيحيدر كاظم محسن حميدي210939162021097046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد332.0ثانوية الجاحظ المختلطةادبيهاني مهدي ساجت حمل210940222021238025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد331.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيمحمد شامخ حميدي مجبل210941162021004028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد331.0ثانوية الغدير االهلية للبناتادبياكرام جهاد كاظم خلف210942222022417002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد331.0اعدادية الناصرية للبناتادبيبنين رعد هاشم محسن210943222022149008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد331.0ثانوية الغدير للبنينادبيمسلم معن هندي زاير210944222021050042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد331.0اعدادية االجيال للبنينادبيحسين خلف حسن كاطع210945162021014007
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد331.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيسجاد سعد سوادي مزيعل210946222021305024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد331.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيغنى صالح عبد الغني مهدي210947162022381054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد331.0ثانوية االيمان المختلطةادبيحيدر قاسم سلمان جبار210948222021214006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد331.0االعدادية الشرقية للبنينادبياسامه جابر حسن مهيجر210949222021007006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد331.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمنتظر ماجد حمود جايد210950162021049088

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد331.0اعدادية األزكياء للبنينادبياحمد صباح راضي عبدال210951162021097006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد331.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيروان اسعد حنون خلف210952222022155017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد331.0ثانوية العرب المسائية للبنينادبيغيث بديع تقي جدوع210953162021370053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد331.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيعباس عبد الكاظم سعدون هاشم210954222021069019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد331.0ثانوية االقتدار للبناتادبيأديان فراس عبد االمير جليل210955162022289001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد331.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيتمارى احمد جابر دخيل210956222022168010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد331.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيأنور نجم عبود محسن210957162021352003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد331.0ثانوية الغدير للبنينادبيمرتضى خليل ابراهيم جواد210958222021050038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد331.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيسفاين علي عبد الحسين كاني210959222022311011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد331.0اعدادية الشموخ للبناتادبيفاطمه حسين جبار مزغول210960222022134036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد331.0الخارجياتادبيبتول رزاق كريم كايم210961222022401023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد331.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيحوراء مجيد مطر هليل210962282022190039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0ثانوية العذراء للبناتادبيفاطمة جبر هاشم عبد السادة210963282022058049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمحمد ناهض خير هللا حطاب210964162021052068

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0اعدادية البيان للبناتادبيوسن حكيم ضمد محمد210965162022223056

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0اعداية التضحية للبنينادبيجعفر صباح طالب لفته210966162021053006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيسجاد كريم حسين علي210967222021005023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتادبيبنين عمران رفيج بالد210968222022141004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيحسن رحيم كاظم حسوني210969222021054010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0اعدادية المختار للبنينادبيزين العابدين علي حمزه خضير210970222021047054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0ثانوية التعاون للبناتادبيمريم محمد كاظم مطر210971162022267021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0ثانوية االلباب االهلية للبناتادبيديانا قاسم فاضل عبد210972162022281004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0اعدادية تونس للبناتادبياستبرق حاتم تويلي موزان210973222022106008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0اعدادية المتنبي للبنينادبيطارق منير ناصر محسن210974202021081019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب منتصر مساهر عطشان210975222022155022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0اعدادية الكرامة للبناتادبيايمان حسين كاطع جويد210976222022151005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيفاطمه صالح جمعه محسن210977162022236041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0اعدادية الرضوان للبنينادبييوسف عودة عبد االمين جياد210978162021047095

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0ثانوية االقتدار للبناتادبينور الهدى جبر شبيب حاتم210979162022289030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0اعدادية عشتار للبناتادبيمريم شريف هاشم حطاب210980222022158039

صفحة ٦٠٢٨ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبياسيا فايز عودة ثجيل210981162022209004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعلي مازن محمد راضي210982162021006048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتادبيتبارك قصي عجيل سمير210983222022141005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0ثانوية التأميم المسائية للبناتادبيايات خزعل حميد حسن210984282022190016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0اعدادية غانم سوادي للبنينادبيمحمد جاسم حميد فلحي210985162021068032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0اعدادية الكرامة للبناتادبييقين علي طالب خصاف210986222022151046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0ثانوية بالد الرافدين االهلية المسائية للبنينادبيحيدر جاسم جويد حمود210987222021317002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيسجاد سالم كاظم سالم210988162021357088

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0اعدادية المصطفى للبناتادبيحسناء عويد منخي مناحي210989222022105005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0ثانوية الغدير للبنينادبيمحسن علي طعيمة تحو210990222021050036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد330.0اعدادية الكرامة للبناتادبيهند محمود خليل عطيه210991222022151043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد329.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينادبيحسن محمد حبيب علوان210992162021371023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد329.0ثانوية الخمائل للبناتادبيشهالء شاكر محمد دوهان210993222022196028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد329.0اعدادية القرنة للبنينادبيحسين عامر صالح هادي210994162021027011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد329.0اعدادية  الناصرية المسائية للبنينادبيياسر عمار جبار عبد الحسين210995222021300140

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد329.0اعدادية شط العرب للبنينادبيعباس صفاء حبيب صبيح210996162021049040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد329.0اعدادية العهد الزاهر للبناتادبيجنان وسام هوبي ناصر210997162022245010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد329.0ثانوية الغدير للبنينادبيحيدر عبد الكريم عبد النبي خضير210998222021050016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد329.0اعدادية الشطرة المسائية للبنينادبياحمد جواد كاظم ميجل210999222021307001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد329.0اعدادية االبرار للبنينادبيحمزه محمد بالسم كريم211000222021091002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد329.0الخارجيونادبيمصطفى سعد عبد الواحد جاسم211001162021400418

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد329.0االعدادية الشرقية للبنينادبياحمد امير عبد نور محسن211002222021007002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد329.0اعدادية رملة للبناتادبيزهراء هادي محسن برغال211003222022115032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد329.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيساره احمد محمود احمد211004162022236031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد329.0اعدادية الزهراء للبناتادبيهند محمد جاسم تجي211005222022164034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد329.0ثانوية الخمائل للبناتادبيغدير سعدي عبد الحسين مالح211006222022196029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد329.0اعدادية غانم سوادي للبنينادبيكاظم كريم ضويع سريجيل211007162021068031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد329.0ثانوية الميمونة للبناتادبيزينب اسماعيل راضي سعد211008282022073030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد329.0ثانوية ام البنين للبناتادبيتبارك عبد العزيز كريم وادي211009162022270004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد329.0ثانوية السالم للبنينادبيمرتضى باسم حمد واحد211010282021005038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد329.0اعدادية المختار للبنينادبيعلي ثامر مطشر مناحي211011222021047085

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد329.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبينور حسين فالح اسماعيل211012162022381083

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد328.0ثانوية البتول للبناتادبيصابرين محمد خلف ثابت211013282022056048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد374.0ثانوية االمام الصادق (ع) اللبناتاحيائيزينب هادي غميس علي211014222042188014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد369.0اعدادية التاميم المسائية للبنيناحيائيولي يعقوب زغير باني211015222041310218
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد367.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبناتاحيائيغفران عيدان محين حمود211016222042393079

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد362.0ثانوية انوار اهل البيت (ع) المختلطةاحيائيهجران ابراهيم علي كاظم211017222042282018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد359.0اعدادية الشطرة للبناتاحيائياية جواد يوسف حسين211018222042161012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد358.0ثانوية القائم (عج) المختلطةاحيائيحسن ناجي قند رزوكي211019222041275011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد357.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيحسن يونس سيد صحن211020222041033037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد356.0اعدادية الحدباء للبناتاحيائيزينب هادي جميل كوتي211021222042162108

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد355.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيسيف حسين مجيد داود211022222041019089

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد354.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيعذراء مطر حميد طاهر211023222042413072

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد353.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيمصطفى ماهر محمد علي211024112041004098

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد352.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيكرار حيدر مطشر عجمي211025222041019144

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد351.0ثانوية الظافرون المختلطةاحيائيمنتظر كريم محمد منخي211026222041265019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد350.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيطيبة هالل شهيب جبر211027222042135155

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد350.0اعدادية رملة للبناتاحيائيانمار محمد نعيم حسون211028222042115006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد348.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيزينب وليد ظاهر يوسف211029222042323204

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد346.0اعدادية الدواية المسائية للبنيناحيائيعبد الرحمن كاظم علي حاجم211030222041313022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد346.0اعدادية المؤمنات للبناتاحيائيساره عليوي جيجو شير211031222042138052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد346.0اعدادية الشطرة المسائية للبنيناحيائيعلي عبد االمير صبار غانم211032222041307199

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد346.0اعدادية الخلود المسائية للبناتاحيائيدعاء صابر حميد مشرف211033222042323090

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد346.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيسبأ عباس عبد هللا عطشان211034222042172101

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد344.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيهديل خالد عباس عليوي211035222042117067

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد343.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيأحمد عدنان هرباد شوجه211036242041010002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد343.0اعدادية بردى للبناتاحيائيقطر الندى رياض ثجيل علي211037222042163085

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد340.0الخارجيوناحيائياحمد حميد ثجيل مطلك211038222041400002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد340.0ثانوية تبارك للبناتاحيائيشرين ناصر كامل فزاع211039222042184018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد339.0ثانوية االيمان المختلطةاحيائيلمياء ماهر عباس جباره211040222042214024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد339.0اعدادية الشموخ للبناتاحيائيزهراء كريم ناصر جبر211041222042134134

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد339.0اعدادية الدواية للبنيناحيائيعقيل علي ثجيل محيسن211042222041023038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد339.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيمصطفى محمد حسين حسن211043222041021197

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد337.0اعدادية الضاد المسائية للبنيناحيائيحنان كريم فاضل راضي211044222042314009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد332.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيسبأ باسم عبد الجليل ناصر211045222042172100

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد332.0الخارجيوناحيائيامير علي هاشم موسى211046222041400018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد328.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء خليل خرموش عجيل211047222042164038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد327.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيزهراء سعدون جعفر علي211048222042135091

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد326.0اعدادية الشطرة للبنيناحيائيسجاد حيدر عبد الحسين مزعل211049222041018041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد325.0ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيجبار علي ياسر عنيد211050222041277005
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     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد323.0ثانوية فدك المختلطةاحيائيزهراء حمود علي مسعود211051222042264004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد323.0اعدادية الرفاعي  للبنيناحيائيليث رعد كاظم عنود211052222041028102

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد321.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتاحيائيهدى هادي غميس علي211053222042321205

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد311.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةاحيائيمحمد ستار يعقوب راهي211054222041311075

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد307.0ثانوية األنوار األهلية للبنيناحيائيمصطفى علوان جبر لفته211055222041065097

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد307.0اعدادية مهد االنبياء للبنيناحيائيمرتضى جابر عبد الحسين نايف211056222041068030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد302.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيبراء غازي جابر شريف211057222042157017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد455.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيعذراء محسن منصور حسن211058162052207035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد376.0ثانوية موطني االهلية  للبنينتطبيقيعلي عبد الباسط عبد الواحد سرحان211059162051491038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد371.0ثانوية مستقبل المنهاج االمثل االهلية للبناتتطبيقيغدير عبد الساده سلمان خضير211060162052466007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد368.0ثانوية ادم االهلية للبناتتطبيقيهدى محمد جواد كريم يسر211061162052332027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد365.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيهبه عزام خضر محمد211062162052228065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد359.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقياحمد رجاء داود كحامي211063282051151027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد359.0اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيرسول غني مزيعل حجام211064222051374027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد359.0اعدادية صدى النجاح للبناتتطبيقيعلياء جميل عذاب عبيد211065222052170024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد359.0اعدادية العباس للبنينتطبيقيمحمد كاظم صكر جياد211066162051051114

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد359.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيفاطمة ضياء سعد عبد211067162052212030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد357.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيكرار صبار زغير مطير211068222051027022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد356.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيحسين حسن ناهي ثجيل211069222051363009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد356.0ثانوية االنتصار المسائية للبنينتطبيقياحمد محسن جابر منصور211070222051301003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد356.0ثانوية الغدير االهلية للبناتتطبيقينبأ جبار خضر ذبيح211071222052417006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد356.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقيدعاء حيدر عبد الباري زعيبل211072162052220010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد356.0اعدادية البتول للبناتتطبيقياسراء موسى حميد طبليز211073162052242002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد355.0ثانوية الدر االهلية للبنينتطبيقيعلي عماد محسن علي211074222051099017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد355.0ثانوية الشطرة المسائية للبناتتطبيقيبتول كاظم صادق عبد الكريم211075222052321007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد355.0ثانوية زنوبيا للبناتتطبيقيبنين نجم عبد هللا دخيل211076222052108009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد354.0اعدادية  الميقات للبناتتطبيقينور جاسم محمد عويد211077162052194035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد354.0اعدادية المكاسب المسائية للبنينتطبيقيحسين مشتت حنش مشاري211078162051371071

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد353.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمجتبى علي عطوان غضبان211079162051074045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد353.0ثانوية الغفران للبناتتطبيقيفاطمة حسين فنجان حردان211080282052069035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد352.0ثانوية التأميم المسائية للبناتتطبيقيزمن حيدر جمعه فارس211081282052190046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد352.0ثانوية الفراشة األهلية النموذجية للبناتتطبيقيزينب ناصر عليوي مشكور211082102052124003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية398.0ثانوية سما ذي قار للبناتادبيدر عماد فؤاد محمد211083222022427011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية356.0اعدادية الهبة للبناتادبيشروق طالب حسين نعيمه211084222022120015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية356.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيستار عدنان هاشم راهي211085222021010022
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية355.0ثانوية النبوغ للبناتادبيرغد محمد جبار طه211086102022098006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية354.0اعدادية النجاح للبنينادبيبركات كاظم هالمه حمادي211087222021067006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية353.0اعدادية فلسطين للبناتادبيسماح علي عبد الحسين حمد211088292022050077

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية353.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيحسين محمد جايز زغير211089152021008049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية348.0ثانوية خديجة للبناتادبيزينب حميد حسين خسيرة211090292022066022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية343.0إعدادية طارق بن زياد للبنينادبيعبد هللا اياد عزيز حمود211091142021020027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية343.0ثانوية القرنة المسائية للبنينادبيمحمد عبد االمير عمران جبر211092162021354048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية343.0اعدادية المؤمنات للبناتادبيزينب احمد حسن عواد211093222022138009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية341.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيحيدر موحان فرج عاشور211094282021151089

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية341.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمد توفيق عبيد راضي211095162021049066

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية338.0اعدادية نازك المالئكة للبناتادبيامنه عبد الزهره فرحان كاظم211096162022265009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية338.0اعدادية العراق المسائية للبنينادبيزين العابدين محمد غازي هالل211097162021357081

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية337.0ثانوية بحار االنوار للبناتادبينبا شنشول جنام ثويني211098162022458115

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية336.0ثانوية ١٤ تموز للبناتادبيرقيه عبد الرحيم فرحان موسى211099222022127005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية336.0اعدادية الوركاء للبناتادبيفاطمه قاسم فرج طارش211100222022157061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية336.0ثانوية المشرق العربي للبناتادبيايناس ابراهيم احمد ابراهيم211101162022148005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية336.0ثانوية الجاحظ المختلطةادبيعباس عبد االمير رحيم ياسين211102222021238011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية336.0ثانوية المحمدية المختلطةادبينجاة صباح مزهر سليمان211103222022233006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية336.0ثانوية الصناديد المختلطةادبياحمد كريم معارج فنجان211104162021310003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية548.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيعذراء اسماعيل خليل خليفه211105212042090125

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية474.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيعباس حيدر محمد حسن211106292041003130

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية374.0الخارجياتاحيائيفرح حسن عبدالخالق علوان211107112042401126

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية371.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيسمية هاشم فاضل ملوح211108222042105059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية357.0ثانوية جنة الخلد للبناتاحيائيمالك عباس جبار لعيبي211109282042090050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية417.0ثانوية الكندي االهلية للبنينتطبيقيحسين علي عبد العظيم ابراهيم211110292051031013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية387.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيام البنين شوقي عبد الجليل حنتوش211111162052280003

جامعة بغداد/كلية الصيدلة697.6ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمهدي ابراهيم نعيم حسين211112151941012077

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني645.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعلي رزاق كاظم ثامر211113141951023072

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت678.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيحسنين خيري وناس ابوزركه211114241941037015

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك654.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائياحمد حكمت علي حسين211115231941005003

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الميكانيك651.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيسجاد عالء حلبوت محسن211116141941019042

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة628.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةتطبيقيعباس كاظم شاكر عباس211117241951168014

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المساحة582.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمؤمل نبيل جاسم محمد211118281951006118

جامعة بغداد/كلية العلوم665.0ثانوية الضفاف للبناتاحيائيمنى كاظم فاضل سهيل211119141942090084

جامعة بغداد/كلية العلوم660.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعبد الرحمن ياسر محمد عواد211120101941022056
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جامعة بغداد/كلية العلوم561.0ثانوية فاطمة بنت الحسين للبناتتطبيقيعائشه ادريس ابراهيم عبد الرحمن211121141952096019

جامعة بغداد/كلية العلوم532.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتتطبيقيرويده زهير جاسم محمد211122101952109021

جامعة بغداد/كلية العلوم523.0اعدادية كميت للبنينتطبيقيكرار جبار عبره مالح211123281951015024

جامعة بغداد/كلية العلوم/قسم الرياضيات499.0اعدادية ثورة الحسين للبنينتطبيقيمحمد علي جمعه علي211124151951007090

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات475.0اعدادية حيفا للبناتتطبيقينور كاظم حسن جاسم211125161952220026

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات469.0اعدادية هند للبناتتطبيقيسناريا فاضل عبيس ابراهيم211126111952079012

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الرياضيات462.0اعدادية حماة للبناتتطبيقيزهراء سعد عبد هللا ابراهيم211127111952084013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية493.0ثانوية ايالف للبناتاحيائيمنار سالم كريم سلمان211128141942105057

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية481.0ثانوية ام سلمة للبناتاحيائيزهراء رعد ابراهيم جاعد211129101942097028

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية479.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيعبدالرحمن فاضل امين جانه211130211941087033

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية476.0ثانوية الزهور للبناتاحيائيمعصومه يحيى جاسم جواد211131211942113029

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية473.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائياحمد سالم فرج فياض211132191941104007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية468.0اعدادية العزة للبناتاحيائيلقاء محمد احمد جاسم211133121942118092

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية466.0اعدادية العامرية للبناتاحيائياسراء صفاء حسين حمودي211134101942118004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية464.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيسيف الدين سعد محمود كاظم211135101941020068

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية462.0اعدادية فاطمة الزهراء للبناتاحيائينور الهدى محمد غني محمد211136111942075077

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية462.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيعبد هللا ابراهيم لفته لفيف211137151941013044

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية460.0اعدادية العزة للبناتاحيائيموج عباس حميد محمد211138121942118103

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية459.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيعلي سمير علي حسن211139131941003055

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية458.0اعدادية النصر للبناتاحيائينغم مطر دايش يوسف211140121942112204

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية457.0ثانوية الواقدي للبنيناحيائيسفيان حسن ابراهيم علوان211141191941086013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية457.0ثانوية الريحاني االهلية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم جالل خداداد211142141942194067

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية457.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعبد هللا محمد حسين علي211143191941104030

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية457.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيابو الحسن جابر عبيس شعالن211144231941011002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية455.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائياحمد كريم علي حسين211145141941018015

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية454.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيابا الحسن وسام جبار عبد الرضا211146281941006002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية451.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيعلي احمد محمود محمد211147101941016045

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية450.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمحمد تقي حسن هادي جواد211148121941030161

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية450.0اعدادية االنام للبناتاحيائيمروه حسن علي عزيز211149211942135062

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية449.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيمصعب كهالن ابراهيم عليوي211150181941140046

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية449.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيمؤمل محمد مهدي صالح211151131941031063

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية449.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيزهراء حسن لعيبي حسن211152121942108030

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية447.0اعدادية السوق للبناتاحيائيفاطمه كريم محسن محمد211153221942209137

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية447.0اعدادية االمال للبناتاحيائينبأ رياض حميد محمود211154111942070144

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية446.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةاحيائيعبد هللا فراس عبد هللا مجيد211155211941223019
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية446.0ثانوية حنين للبناتاحيائيايه ابراهيم سلمان خلف211156131942104004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية446.0اعدادية السيدية للبنيناحيائيعلي حيدر كاظم محمد211157111941004062

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية446.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيعباس جبار انور محمود211158151941006052

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية445.0اعدادية دمشق للبنيناحيائينبيل اكرم صالح نايف211159111941021082

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية445.0اعدادية األمل للبناتاحيائيزينب محمد كاظم معيوف211160111942065103

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية445.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيخوله احمد زيدان حمود211161111942074018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية445.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيمحمد جبار مهدي كضكاض211162271941011110

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية444.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيزيد اياد عبد الرضا ثويني211163251941001119

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية444.0اعدادية االنفال للبناتاحيائيدنيا عماد عبد الحميد طه211164101942101041

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية444.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيأيه امجد كاظم لفته211165141942111013

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية444.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيساره عمر عدنان حامد211166101942116033

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية444.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائيمياده خالد هاشم فزع211167261942092057

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية443.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائينرجس جاسم محمد عطوان211168151942040106

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية443.0ثانوية الخورنق االهلية للبنيناحيائيعبد هللا محسن حليم حسين211169221941372022

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية443.0اعدادية البسالة للبناتاحيائيحوراء حيدر عبد الواحد جاسم211170131942092012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية442.0اعدادية النبوة للبناتاحيائيآمنه صالح حسين هادي211171211942145003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية442.0اعدادية هيت للبنيناحيائيرشيد نزار سليم كريكش211172191941014019

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية442.0اعدادية الكرخ للبناتاحيائيرانيه عصام محمد حسين211173101942076018

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية442.0اعدادية التضحية للبناتاحيائيدعاء احمد كسار فرحان211174121942091011

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية442.0إعدادية المروج للبنيناحيائيطيف ضياء عبيد كريم211175141941013039

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية442.0ثانوية االندلس االهلية  للبنيناحيائيسجاد صباح خضير نجم211176101941051004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية442.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيايه محمد هاشم كاظم211177231942088047

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية441.0ثانوية شايسته للبناتاحيائيتبارك لطيف غفور عبد211178311942039009

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية440.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتاحيائيبنين عبد الهادي محمد ارعيد211179111942066012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية439.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيصديق عادل نعيم خليف211180101941020070

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية439.0اعدادية الرسالة للبناتاحيائيعال مقدام داود سلمان211181101942115160

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية439.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائينور الحسن جهاد حسين زغير211182131941008095

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية439.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيحوراء كريم جليل محمد211183121942092023

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية439.0ثانوية بالدي المختلطةاحيائيمصطفى راشد سعيد دفار211184231941207012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية438.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيمنتظر عبد عليوي عبد211185291941003301

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية438.0اعدادية النور للبنيناحيائياحمد عادل عويد محمد211186121941026010

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية453.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيعمار محمد حميد صبيح211187141951023084

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية451.0اعدادية الزهاوي للبنينتطبيقيمحمد احمد خزعل محمد211188151951015050

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية441.0ثانوية التطور المختلطةتطبيقيطيف خالد وليد خالد211189181952299002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية439.0ثانوية الراشد االهلية للبنينتطبيقيعبد الرزاق احمد عبد هللا عواد211190191951119014
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جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية438.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيمحمد باسم محمد جبير211191221951027048

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية436.0اعدادية العقاد للبنينتطبيقيحسين حيدر كاظم كشمر211192121951031032

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية436.0اعدادية الداودي للبنينتطبيقييوسف عبد السالم محمد سعيد211193101951029049

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية436.0ثانوية العقيدة للبناتتطبيقيامال محمد مصطفى احمد مصطفى211194111952074004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية435.0اعدادية الوزيرية للبناتتطبيقيبسمه اياد عبد الرحيم سويدان211195131952074004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية434.0اعدادية عفك للبنينتطبيقيحيدر علي حسين صالل211196241951011007

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية433.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينتطبيقيحسن طالب جميل كوار211197221951077017

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية432.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيحسين علي سمير محي211198141951036012

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية432.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقياحمد عادل عدنان سهيل211199111951156008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية431.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمصطفى ضياء صباح ابراهيم211200271951002162

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية430.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيمحمد علي نعمه حيدر211201141951036048

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية430.0ثانوية دجلة للبنينتطبيقيواثق كمال شريف محمد211202281951012105

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية429.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقياحمد رياض حامد سالم211203131951045003

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية429.0ثانوية الجنات األهلية للبنينتطبيقيحسنين شنو داود عباس211204161951032008

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية429.0ثانوية صدى العلوم األهلية للبنينتطبيقيحسين علي موكر جبرة هللا211205281951025002

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية428.0ثانوية ذو النورين للبنينتطبيقيعبد هللا مروان صدام حسن211206111951019039

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية426.0اعدادية الجمهورية للبناتتطبيقياسماء محمد فاضل علي211207111952068005

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية424.0ثانوية اآلفاق للبناتتطبيقيحوراء ستار اجباري عيسى211208121952114004

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية424.0ثانوية التاجي للبنينتطبيقيابراهيم حسن لطيف جسام211209121951010001

جامعة بغداد/كلية علوم الهندسة الزراعية424.0ثانوية الخليج العربي للبناتتطبيقيمنار عماد علي محمود211210141952135021

جامعة بغداد/كلية اللغات498.0ثانوية الثائر للبنينادبيسجاد طالب جاسم ثامر211211121921011021

جامعة بغداد/كلية اللغات486.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيمحمد حسن كريم مراد211212111921181110

جامعة بغداد/كلية اللغات481.0اعدادية الفيحاء للبنينادبيحميد صالح مهدي كاظم211213231921005016

جامعة بغداد/كلية اللغات475.0ثانوية عدن للبناتادبيرقيه عبد الحسين محمد علي كاظم211214111922094027

جامعة بغداد/كلية اللغات461.0ثانوية هالة بنت خويلد للبناتادبيشروق عبد الستار جبار محمود211215111922099030

جامعة بغداد/كلية اللغات460.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيعمار فيصل مطر نذير211216291921110043

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد521.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيمحمد سالم سلمان منصور211217101941020163

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد514.0ثانوية الريادة االهلية للبناتاحيائيزهراء محمد حسن احمد211218111942146018

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد507.0اعدادية النصر للبناتاحيائيهاجر حبيب ظاهر عزيز211219121942112217

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد499.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيعبد هللا عمر صبحي عبد الوهاب211220131941009027

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد495.0ثانوية نازك المالئكة للبناتاحيائيخديجة عماد ابراهيم صالح211221181942200006

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد494.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيقاسم حيدر جبار حسن211222211941026033

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد515.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيعالء طعمه كماش محمد211223261951049031

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد493.0ثانوية شمس التفوق االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا طالب عبد الحسن فياض211224111951187008

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية دار الحكمة للبنينتطبيقيمحسن رسول سهل مهدي211225141951026039
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جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم568.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيسكينه علي جاسم محمد211226151942054153

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم564.0ثانوية الدبوني للبنيناحيائيعلي محسن يوسف كاظم211227261941034030

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم555.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيشفيق فالح ياسر صياح211228261941026012

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم559.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيعبد الرحمن عبد اليمة عزيز احمد211229161951038076

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم499.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينتطبيقيمحمد عباس مغير حيال211230221951053040

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم488.0ثانوية المرتضى المختلطةتطبيقيحمزه قحطان صاحب حسين211231231951185002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم486.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمناف عبد هللا محمد غريب211232251951007218

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم485.0ثانوبة ذو النورين للبنينتطبيقيايهم سعد عنبر ريحان211233121951020005

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم484.0اعدادية الروان للبنينتطبيقيحسين عبد الحسين شاهر طاهر211234161951023008

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم483.0ثانوية الدير للبنينتطبيقيحسين هاشم حميد كريم211235161951025018

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم482.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعلي عاشور عبد الواحد كريم211236161951030056

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال459.0اعدادية البتول للبناتادبياالء باسم محمد فضيل211237111922072010

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال442.0ثانوية الجامعة للبناتادبينغم مصطفى غازي كريم211238101922091043

جامعة بغداد/كلية اآلداب487.0اعدادية البلديات للبنينادبيسجاد باسم رزاق محمد211239141921037117

جامعة بغداد/كلية اآلداب484.0ثانوية الشفق للبناتادبيزهراء ماجد مخيلف محمد211240111922117024

جامعة بغداد/كلية اآلداب475.0ثانوية الخضراء األهلية للبنينتطبيقياحمد حسن حاتم محمود211241101951038001

جامعة بغداد/كلية اآلداب474.0ثانوية االعتصام للبنينتطبيقيسجاد حسام الدين رمضان سعدون211242161951143011

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس462.0ثانوية زبيدة للبناتادبيمريم رعد عبد علي211243111922108086

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم الفلسفة453.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيمحمد اوس حسون سفيح211244111921180154

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية454.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيكرار حيدر ابراهيم حميد211245141921012052

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية446.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيمصطفى يحيى فياض احمد211246271921022047

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية442.0اعدادية ابابيل  للبناتادبياسراء كاظم حسن مهدي211247111922111004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية441.0اعدادية المركزية للبناتادبيوالء انور عبد الرضا جاسم211248131922119043

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية439.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيسجاد علي حسن كاظم211249141921024113

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية439.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةادبيعمر سعد جودة كاظم211250111921164010

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية439.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحسين أحمد جاسب منخي211251151921018015

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية439.0ثانوية فدك للبناتادبيزينب عادل حبيب حسين211252141922070046

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية437.0اعدادية الرواد للبنينادبييحيى علي نجم عبود211253211921077136

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية437.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيرغد عالوي فاخر عباس211254131922123010

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية436.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيغادة عامر جاسم حسين211255141922099062

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية436.0ثانوية البراق المختلطةادبيختام نصيف خلف عواد211256121922177004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية436.0اعدادية القدس للبناتادبيسجى فاضل خضير عباس211257211922110054

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية435.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعلي سالم زغير مسلم211258141921061064

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية434.0ثانوية الواسطي للبنينادبيعلي محمد جميل علوان211259101921040041

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية434.0اعدادية البطولة للبناتادبيوسن عبد العباس مطير سرحان211260101922110134
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جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية433.0ثانوية الخلود للبناتادبيفاطمه فؤاد عبد هللا علوان211261211922164025

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية432.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبيهجران فيصل هليل خلف211262151922055094

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية432.0اعدادية المسيب للبناتادبينور رياض عبد زيد سمير211263231922117105

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية477.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيعلي ابراهيم خليل ابراهيم211264181941141077

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية469.0ثانوية بيروت للبنيناحيائيمصطفى هشام جاسم حسن211265231941022058

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية445.0اعدادية غماس للبنينتطبيقيسرحان تكليف كامل عبد الحسن211266241951016046

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية436.0اعدادية عائشة للبناتتطبيقيسيناء رسول جاسم حسن211267141952074016

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة444.0ثانوية زيونة المسائية للبنينادبيبهاء رضا علي زاير211268141921209018

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة444.0ثانوية الوادي الخصيب للبنينادبيوضاح نعمه حمود هاشم211269271921022052

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة507.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيبيداء حميد عكله حمود211270271942062024

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة487.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيعمر يحيى قاسم حسين211271131941010118

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة480.0اعدادية الزبيدية للبناتاحيائياستبرق حسن عبيد مانع211272261942092003

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة470.0اعدادية التقى للبناتاحيائياسماء عادل خضر سلمان211273111942071003

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة463.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيسجاد اياد خلف عامر211274151941007060

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة460.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائياحمد باسم وحيد جوني211275151941013001

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة459.0اعدادية التفوق االهلية للبناتاحيائيامنه رشيد طه ياسين211276101942086006

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة459.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي مهند فيصل خلف211277281941006107

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة449.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيعبد هللا علي سعود صغير211278121951007047

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة442.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيروان غفار جابر عباس211279231952091009

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة441.0اعدادية الحويجة للبنينتطبيقياسامه خضر نجم عبد هللا211280201951019012

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة441.0اعدادية الصفا للبنينتطبيقيمصطفى مؤيد طه هاشم211281131951029052

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة437.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيقاسم عالء حسين عباس211282101951018020

جامعة بغداد/كلية الفنون الجميلة436.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي كريم سلمان عبد211283221951077065

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الكهرباء566.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيعلي سالم بنيان خنجر211284161951013046

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الميكانيك606.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيمحمد االمين نصير حمود كريم211285261941011118

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم الطرق538.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعلي عرفان عدنان عبد الحسين211286231951007047

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم البيئة501.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيمصطفى عبد سعدون فريح211287281951011144

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم497.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيعلي حسن اسماعيل فعيل211288161951028029

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم493.0اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقيالقاسم سداد سامي نجف211289131951008008

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم489.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقينور الهدى طالب جاسم عبد علي211290131952070041

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم488.0ثانوية بطل خيبر المسائية للبنينتطبيقيعلي محسن هادي عباس211291211951274043

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم476.0ثانوية الكرخ للبنينتطبيقيحسن احمد محسن ناصر211292101951003011

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم474.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيكرار عامر علي حسين211293131951018034

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات507.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيسالم صالح حمد عذافه211294291951100091

الجامعة المستنصرية/كلية القانون603.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتاحيائياية علي مجيد والي211295131942281004
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الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد496.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيغدير حيدر شويع مزعل211296141942111170

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد492.0اعدادية النهار للبناتاحيائينور عبد الرحمن رضا مرتضى211297111942127065

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد491.0ثانوية الشروق االهلية للبنيناحيائياحمد معتز يوسف مصطفى211298141941052003

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد486.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيياسمين صبيح فليح سلمان211299151942054316

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيزينب محمد محسن عبد الرزاق211300151942040067

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد482.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيابو الفضل حيدر خلف سلمان211301131941003001

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمصطفى ياسين طه احمد211302101941013170

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيمحمد مهدي جعفر مجيد حاتم211303181941141117

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد477.0اعدادية التراث العراقي للبنيناحيائيحسن نعيم خضير عكله211304151941008007

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد458.0ثانوية النعمان للبناتتطبيقيرؤى عبدالسالم جمعه مهدي211305131952102005

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيمحمد ياسين خضير حسين211306141951027061

الجامعة المستنصرية/كلية االدارة واالقتصاد454.0إعدادية المروج للبنينتطبيقيمحمد جبر حاتم علوان211307141951013078

الجامعة المستنصرية/كلية التربية571.0اعدادية الصويرة االهلية للبناتاحيائيزهراء كريم بهلول علي211308261942144027

الجامعة المستنصرية/كلية التربية539.0ثانوية النهضة العلمية للبناتاحيائيسبا قحطان ابراهيم خليل211309111942067070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية531.0اعدادية الشهيد صادق سعد الحسيناوي للبنيناحيائيحسنين خضر محسن محمد211310241941061006

الجامعة المستنصرية/كلية التربية526.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيزيد طاهر جاسم محمد211311191941019034

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب467.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيوسن خالد محمود محمد211312131922079062

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب546.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيهبه عقيل محمد دحام211313181942236136

الجامعة المستنصرية/كلية اآلداب/قسم علم النفس455.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيعبد المهمين منذر عبدالكاظم خلف211314121921047083

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية498.0اعدادية االبراهيمية للبنينادبيمصطفى سحاب عداي طعمة211315181921001058

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية490.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيياسين علي عبيد حمادي211316101921155034

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية488.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحيدر علي جبار كاظم211317151921009057

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية482.0ثانوية سومر للبناتادبيمنى عبد الكريم قاسم كاظم211318141922072111

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية607.0ثانوية الرباب للبناتاحيائيليلى خالد هاشم محمد211319151942052053

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية516.0اعدادية الفكر للبناتاحيائيبتول حميد عبد كاطع211320151942056011

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية506.0ثانوية مصطفى جواد للبناتاحيائيشروق عبد العظيم احمد علي211321231942128040

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية492.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسين علي فليح حسن211322271941011030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية491.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيوالء عبد هللا جوار شبيب211323221941029115

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية491.0ثانوية الشمس األهلية للبنيناحيائيحسن حيدر كويم حسن211324221941074002

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية485.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمالك مظفر فيض هللا عزيز211325141942080070

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية481.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنيناحيائيعبد هللا عبد الستار صالح عواد211326191941118038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية481.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيساره عصام فاضل داود211327231942114068

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية480.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيعباس عالء غانم مزاحم211328231941002134

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية479.0اعدادية الدغارة للبنيناحيائيمنتظر سعد طايس هادي211329241941008134

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية478.0اعدادية المرتضى  للبنيناحيائيجعفر طالب حسين مطشر211330221941019025
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الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية478.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائياسراء صالح سعيد جاسم211331111942068003

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية474.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيشهد خالد خضير عباس211332111942101038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية478.0ثانوية الرحال المختلطةتطبيقيمحمود نصيف عزيز راضي211333161951317024

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية453.0اعدادية الشطرة للبنينتطبيقيمنتظر كريم حسن زامل211334221951018045

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية451.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الجبار عباس محيسن211335221951100030

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية450.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيحسن فالح حسن حسين211336141951021017

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية450.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي مهدي جابر موزان211337131951045029

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية447.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيعمر لفته عبيد محمد211338111951026037

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية447.0اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقينورا شهاب كريم عباس211339231952119065

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية444.0اعدادية صنعاء للبنينتطبيقيحسن عالء جابر عبد الحسين211340231951011010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية441.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتتطبيقيايه سامي بناوي علوان211341101952109010

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية439.0اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيغيث خضير عباس اسود211342181951005028

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال435.0اعدادية الجمهورية للبناتادبيزينب مثنى مؤيد زكي211343111922068038

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال432.0ثانوية سومر للبناتادبيسكينه عالء كريم كامل211344141922072066

الجامعة المستنصرية/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال465.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيايه اركان عبد الكاظم دعدوش211345151942047012

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية448.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيكرار حسين ياسر حسين211346151921003086

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية438.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيضحى سعد داود علي211347111922089086

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية476.0اعدادية العمارة للبنيناحيائيمحمد شاكر عبد هللا عباس211348281941006141

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية461.0اعدادية األمل للبناتاحيائيساره عالوي عزيز علي211349111942065108

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم السياحية438.0اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقياحمد عبد الباسط هادي حسن211350131951008005

جامعة البصرة/كلية العلوم605.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيمحمد رياض ساجت فرحان211351161941034045

جامعة البصرة/كلية العلوم591.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنيناحيائيحسين ناظم محمد مزهر211352291941008018

جامعة البصرة/كلية العلوم562.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيمنتظر رحيم كريم محمد211353161951135047

جامعة البصرة/كلية الزراعة453.0ثانوية عشتار األهلية للبناتاحيائيفاطمة محمد داود سلمان211354161942251021

جامعة البصرة/كلية الزراعة451.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيجمانه أبراهيم خليل أبراهيم211355161942218023

جامعة البصرة/كلية الزراعة442.0ثانوية القنوت للبناتاحيائيرقيه صباح تمير مهودر211356161942206003

جامعة البصرة/كلية الزراعة426.0ثانوية دار السالم االهلية للبنيناحيائيعباس جاسب حلبوت رسن211357161941067012

جامعة البصرة/كلية الزراعة425.0ثانوية اللباب االهلية للبناتاحيائيرويده حسام فواز علي211358101942137024

جامعة البصرة/كلية الزراعة423.0اعدادية العشار للبناتاحيائيغيداء نبيل نعمه جنعان211359161942228084

جامعة البصرة/كلية الزراعة421.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةاحيائييوسف علي حسين كبيش211360281941102015

جامعة البصرة/كلية الزراعة421.0ثانوية الحسن المجتبى االهلية للبناتاحيائيتبارك علي هادي فيروز211361221942422008

جامعة البصرة/كلية الزراعة467.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتتطبيقيزينب كاظم عبد الزهره علوان211362161952164034

جامعة البصرة/كلية الزراعة448.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيهند ياسر محمود عبد هللا211363161952219051

جامعة البصرة/كلية الزراعة440.0اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيوفاء ماجد بدر محسن211364161952253044

جامعة البصرة/كلية الزراعة435.0اعدادية المعقل للبناتتطبيقيفرح الزهراء علي حسن فليح211365161952169054
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جامعة البصرة/كلية الزراعة434.0اعدادية رفح للبناتتطبيقيفاطمه انور مجيد حبيب211366161952219026

جامعة البصرة/كلية الزراعة432.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيمحمد حسن جوهر عبد عون211367161951002194

جامعة البصرة/كلية الزراعة432.0اعدادية الخالصة للبناتتطبيقيسارة مزاحم عبد الحسن شاطي211368161952240036

جامعة البصرة/كلية الزراعة432.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيجاسم محمد جاسم يوسف211369161951007016

جامعة البصرة/كلية الزراعة432.0ثانوية العاصمة االهلية للبنينتطبيقيرضا محمد جواد يوسف مطر211370161951348011

جامعة البصرة/كلية الزراعة429.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعمار حسان عبد الرزاق جوده211371161951030061

جامعة البصرة/كلية الزراعة429.0ثانوية الزهراء ع االهلية للبنينتطبيقيمنتظر عباس قاسم عباس211372161951086009

جامعة البصرة/كلية الزراعة422.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيمرتضى انور محمود حسين211373161951052044

جامعة البصرة/كلية الزراعة421.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيعلي سامي عبد الرزاق مبارك211374161951084164

جامعة البصرة/كلية الزراعة421.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيفراس حسين عباس محمد211375161951052037

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد513.0اعدادية االجيال للبنينادبيعلي لفته رحيل حسن211376161921014049

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد500.0اعدادية الصادق للبنينادبيكرار وليد كيلو هوصان211377161921031034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد486.0اعدادية الحشد المقدس للبنينادبياحمد اياد عبد الرضا جمعة211378161921136002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية العشار للبناتاحيائيغدير حميد جميل سعيد211379161942228083

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتاحيائيمسرة علي جاسب احمد211380161942461017

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية البصرة للبناتاحيائينجالء علي مجيد يوسف211381161942234084

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية ميزان الحكمة للبنيناحيائيكرار علي حسين علي211382261941049030

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائيجنان عبد الكريم فيصل منشد211383161942184063

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائياوهام جاسم مطرود نصيف211384161942204006

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمة كاظم ابراهيم حبيب211385161942225028

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيشكران فالح حاتم عبد الرضا211386161942170037

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية شط العرب األهلية للبنيناحيائيفؤاد كريم وهاب عبيد211387161941084084

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيفرقان كاظم غضبان عاشور211388161942218092

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي حسين كاظم حسين211389241941005087

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيتبارك احمد واشي كاظم211390161942169025

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيعلي سمير طارق عباس211391111941020071

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتاحيائيزينب طاهر مجيد عبد السادة211392161942145079

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائياديان محمد ادهام علي211393221942155002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية االمام للبنيناحيائيمؤتمن عالء عبد االمير عبود211394231941013067

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةاحيائياحمد حيدر عباس عمش211395291941153010

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية الحسن البصري للبنيناحيائيمحمد سمير عبد الحسين سلمان211396161941036037

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيقاسم عقيل محسن جاسم211397271941020062

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيزيد محمد فاهم مهدي211398241941071027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائينورالهدى صباح ياسين خضر211399291942055112

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنيناحيائيحسين سامي عبد الصاحب حسن211400161941064005
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيابا الحسن مسلم طالب جابر211401251941007001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيمرتضى صالح كاظم صالح211402161941121012

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائيحسين علي ستار حسن211403141941043008

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية الحضارة العربية للبناتاحيائيسجى خلف عويد حسين211404161942181014

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيكرار عماد رزاق جبر211405221941039103

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيزينب حميد حسين ناصر211406161942297018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيمحمد عادل عبد الغني صالح211407291941025069

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية صلح الحديبية المختلطةاحيائيرائد نعيم حسن ياسر211408221941277007

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد434.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيعلي ماجد عباس يعقوب211409161941085047

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية السوق للبناتاحيائياالء مازن بدر صبر211410221942209018

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبناتاحيائيوالء شهيد احمد عباس211411221942178167

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية الخالد االهلية للبنيناحيائيبكر علي عباس امين211412191941110003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيفائز عبود ضيدان شوجة211413291941007257

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية جرير للبناتاحيائيحوراء حيدر سليم كاظم211414121942089022

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد431.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيرضا وحيد بدن أمعيلج211415221941007039

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية نور الجوادين االهلية للبنيناحيائيمحمد تقي محمد سعدون فلحي211416161941394016

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة449.0اعدادية رياحين الجزيرة للبناتادبيهديل حامد مجيد نعيم211417161922224058

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة446.0ثانوية الدير للبنينادبيرضا عائد ريسان عبد الحسين211418161921025015

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة436.0اعدادية البتول للبناتادبيزينب علي محسن عذير211419161922242057

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة436.0اعدادية الصادق للبنينادبيعلي داود قاسم محمد211420161921031019

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة433.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد عباس خريبط حسن211421161921030097

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة430.0اعدادية العروبة للبناتادبيزهراء ليث زهير كاظم211422161922237020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة426.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيفاطمة محمد سلمان خليل211423161922252046

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة424.0ثانوية المعارف االهلية للبنينادبيمؤمل رياض مطشر احمد211424221921381020

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة423.0اعدادية السياب للبنينادبيعيسى ماجد رشيد حميد211425111921028093

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة421.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبياحمد اسامة عبد االمير كشكول211426161921112003

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة420.0ثانوية بني هاشم المختلطةادبيسجاد زيارة محسن غافل211427281921106009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة420.0ثانوية الصمود للبنينادبييوسف عبد اللطيف حسن حبيب211428161921435027

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة471.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيواثق عزيز عبد الحسين جبار211429241941027226

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة453.0ثانوية الجامعة للبناتاحيائيداليا عمار خضير جبر211430101942091026

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة436.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنيناحيائيعلي عبد الحسين شنته عبد الحسن211431161941094077

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة435.0ثانوية المناهل االهلية للبنيناحيائيسجاد ياس خضير سلطان211432141941179009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة429.0اعدادية الزبير للبنيناحيائيحسين احمد ابراهيم موسى211433161941034009

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة428.0اعدادية الوركاء للبناتاحيائيزهراء ابراهيم مري صاعد211434221942157034

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة428.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيآيه كاظم قاسم حسن211435261942096004
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جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة427.0اعدادية شط العرب للبنيناحيائيمحمد ابراهيم كاظم مشوش211436161941049030

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة425.0اعدادية السوق للبناتاحيائيبنين عبد الحسين عوده جاسم211437221942209026

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة425.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهدى عقيل نعيم هليب211438221942155120

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة425.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيمحمد امين جاسم محمد211439161941089056

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة423.0ثانوية در الصفا االهلية للبنيناحيائيحيدر اسعد رشيد شياع211440221941379013

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة422.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيفاطمة مراح عاكول فيحان211441221942136056

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد/القرنة421.0ثانوية المعارف األهلية للبناتاحيائيزهراء احسان موسى عبد211442241942082025

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة596.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتادبيسكينه مجيد صبر صيوان211443161922153018

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة517.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيعلي عبد هللا مختاض مهدي211444161921004040

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة471.0ثانوية ميسان للبنينادبيمحمد سالم غضبان رهيج211445281921027039

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة449.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيصالح هاشم عبد هللا نزال211446161921307015

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة446.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحسن علي حسن املش211447161921030094

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة443.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيسعد مكراض جبار املش211448161921030046

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة439.0ثانوية المهدوية المختلطةادبيوالء حسين عبد الواحد عبد الكريم211449161921315010

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة436.0ثانوية المدينة للبنينادبيعباس هادي عبيد عبد الحسن211450161921029030

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة494.0اعدادية الصادق للبنيناحيائيعلي سليم دبعن رشيد211451221941070037

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة492.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيبنين حيدر ناصر مجيد211452161942170010

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة487.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائييوسف حميد جايد نزال211453221941017095

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة474.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعلي مشتاق طالب جابر211454241941036095

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة473.0ثانوية النورين للبناتاحيائيغدير كاظم عبد المحسن جبار211455241942138032

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة467.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيسجود محيسن محمد عبد211456241942093072

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة463.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيحسين علي باهض هميلي211457221941091042

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة510.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينتطبيقيزيد ناظم كاظم حمادي211458161951090022

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة504.0اعدادية اكثم بن صيفي للبناتتطبيقياالء صالح جياد عيدان211459161952153001

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة503.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيمحمد عدنان كاظم عريبي211460221951081057

جامعة البصرة/كلية التربية/القرنة485.0اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيحبيب جبار عبد مسير211461221951374012

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة532.0اعدادية كربالء  للبنيناحيائيحسين حكيم جواد ليلو211462221941036059

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة522.0ثانوية بابل المختلطةاحيائيريام طالب حميد داغر211463221942259011

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة520.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيمحمود حصيل كاظم محمد211464221941029096

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة517.0اعدادية الحمزة للبنيناحيائيمحمد خضير ياسر مظلوم211465261941003154

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد عادل شعالن طراد211466221941003191

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة507.0اعدادية الفرزدق للبنيناحيائيعلي االكبر فاضل محمد عبيد211467161941028019

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم الصرفة525.0ثانوية المدى االهلية للبنينتطبيقيحسين علي حسين شافي211468161951135009

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية549.0اعدادية القرنة للبنينادبيجواد جوده شالل علي211469161921027006

جامعة البصرة/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية البطحاء للبنينادبيمحمد طالل خالد حبيب211470221921006058
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جامعة البصرة/كلية التربية للبنات467.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء عادل صمد محسن211471161922287042

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات456.0اعدادية العباسية للبناتادبيزينب صباح موسى عبد الحسن211472161922233025

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات452.0اعدادية األبلة للبناتادبيشمس علي حسين خلف211473161922171055

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات446.0اعدادية العروبة للبناتادبيدموع كريم عبد السيد محيبس211474161922237012

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات444.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمه حسام ساهي عبد الرحمن211475161922287086

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات443.0اعدادية رفح للبناتادبيأمنيه قيس يوسف ايوب211476161922219006

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات441.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيزينب عمار كامل سيد211477161922222022

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات440.0ثانوية دجلة للبناتادبيفاطمة سمير داغر سالم211478161922243042

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات432.0ثانوية ملتقى الرافدين االهلية للبناتادبينور مرتضى جواد كاظم211479161922196012

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات427.0اعدادية شمس الشموس للبناتادبيأيمان ناظم صالح مهدي211480161922283003

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات425.0ثانوية النضال للبناتادبيزينب سالم صدام نعيمة211481281922050035

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات424.0اعدادية العروبة للبناتادبيفضيله عباس حمزه عباس211482161922237034

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات424.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيدعاء حامد راضي شاوش211483161922276012

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات423.0ثانوية الجنات االهلية للبناتادبيشهد عبد الحسين ابراهيم عبد الحسين211484161922334002

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات423.0اعدادية الزينبيات للبناتادبيابرار جاسم حمود بردي211485161922258002

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات423.0ثانوية المرفأ للبناتادبيدانيه فراس حميد جاسم211486161922213013

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات421.0اعدادية الشهيد عبد المجيد الماجدي للبناتادبيزهراء إبراهيم سلحب شلغم211487161922222012

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات420.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيشهد فارس مجيد حميد211488161922236034

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات486.0اعدادية االبتسامة للبناتاحيائيزهراء فراس خير هللا عاتي211489161942253017

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات484.0اعدادية المعقل للبناتاحيائيرسل سعدي محمد زكي خلف211490161942169036

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات478.0ثانوية الوركاء للبناتاحيائياسماء علي زبون دخن211491161942244004

جامعة البصرة/كلية التربية للبنات466.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتاحيائيزهراء حسن علي كاظم211492221942141099

جامعة البصرة/كلية اآلداب462.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيحسين علي تركي كريم211493161921004014

جامعة البصرة/كلية اآلداب461.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيزهراء أسعد مطر طاهر211494161922276014

جامعة البصرة/كلية اآلداب459.0ثانوية النصر المختلطةادبيحسن شنيشل حميد عبيد211495161921305012

جامعة البصرة/كلية اآلداب458.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبينور صباح بتي يوسف211496161922287121

جامعة البصرة/كلية اآلداب448.0ثانوية الجنات األهلية للبنينادبيزياد خلف غدير علي211497161921032012

جامعة البصرة/كلية اآلداب446.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتادبيأالء عباس قاسم محمد211498161922461003

جامعة البصرة/كلية اآلداب446.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمنتظر مهدي عبادي حسن211499161921030121

جامعة البصرة/كلية اآلداب446.0اعدادية الصادق للبنينادبيعلي هادي مهلهل نتيش211500161921031022

جامعة البصرة/كلية اآلداب446.0اعدادية االجيال للبنينادبيكرار علي بريدي حسين211501161921014059

جامعة البصرة/كلية اآلداب446.0ثانوية المدينة للبنينادبيتحسين تركي منشد ناصر211502161921029006

جامعة البصرة/كلية اآلداب444.0اعدادية زينب بنت علي ع للبناتادبيآيات عالء فوزي حنون211503161922168001

جامعة البصرة/كلية اآلداب443.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمحمد محسن فالح شبيب211504161921020129

جامعة البصرة/كلية اآلداب442.0ثانوية الطيف االهلية للبنينادبياحمد ماهر عبد الجبار عبد الرزاق211505161921430001
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جامعة البصرة/كلية اآلداب440.0اعدادية السيدة نفيسة للبناتادبيعذراء جمعة جاسب عبد الرضا211506161922294030

جامعة البصرة/كلية اآلداب439.0ثانوية الطيف االهلية للبنينادبيامير اديب جاسم عبد النبي211507161921430002

جامعة البصرة/كلية اآلداب436.0اعدادية الرضوان للبنينادبيعبد الباسط عبد الصمد جابر عبل211508161921047049

جامعة البصرة/كلية اآلداب436.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيطاهر وريد بليم زامل211509161921030050

جامعة البصرة/كلية اآلداب436.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبينور كاظم نعيم عجيل211510161922164067

جامعة البصرة/كلية اآلداب436.0اعدادية حمدان للبنينادبيمصطفى طه ياسين زين211511161921046089

جامعة البصرة/كلية اآلداب434.0اعدادية الشهداء للبنينادبيسيف االسالم خالد فاضل ناصر211512161921015022

جامعة البصرة/كلية اآلداب432.0اعدادية النجاح للبنينادبيحسين رحيم هريد شنيور211513141921027030

جامعة البصرة/كلية اآلداب432.0ثانوية البصير االهلية للبنينادبيحسين هاشم جعفر سلمان211514161921412008

جامعة البصرة/كلية اآلداب432.0اعدادية ذو النورين للبنينادبيبدر حسين هليل عبيد211515161921041008

جامعة البصرة/كلية اآلداب432.0اعدادية ام قصر للبنينادبيوضاح محمد بدر عبد الوهاب211516161921042097

جامعة البصرة/كلية اآلداب429.0اعدادية  الميقات للبناتادبينبأ وليد محمد حسين211517161922194074

جامعة البصرة/كلية اآلداب429.0ثانوية الطيف االهلية للبنينادبيحيدر رياض جواد كاظم211518161921430004

جامعة البصرة/كلية اآلداب429.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينادبيمصطفى عمر محمد مصطفى211519161921134018

جامعة البصرة/كلية اآلداب429.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعبد هللا وليد عبد هللا نجم211520161921062068

جامعة البصرة/كلية اآلداب428.0ثانوية الصديق للبنينادبيعلي فيصل عبد العزيز غثوان211521231921027046

جامعة البصرة/كلية اآلداب428.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد صادق اسماعيل عبد الواحد211522161921006074

جامعة البصرة/كلية اآلداب426.0اعدادية  الميقات للبناتادبيسارة اسامة محمد موسى211523161922194050

جامعة البصرة/كلية اآلداب425.0ثانوية المدينة للبنينادبيمحمد مرتضى عبد الرزاق طه211524161921029050

جامعة البصرة/كلية اآلداب423.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيظاهر عبد الواحد فرج مشاري211525161921062043

جامعة البصرة/كلية اآلداب423.0اعدادية  الميقات للبناتادبيأفراح ماجد غازي حسين211526161922194003

جامعة البصرة/كلية اآلداب422.0اعدادية البيان للبناتادبيمروه رعد نعمه مال هللا211527161922223058

جامعة البصرة/كلية اآلداب422.0اعدادية حمدان للبنينادبيعلي اياد مصطفى جابر211528161921046050

جامعة البصرة/كلية اآلداب493.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنيناحيائيكرار حبيب يونس فضاله211529161941039035

جامعة البصرة/كلية اآلداب483.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيفاطمة جليل ابراهيم قاسم211530161942225026

جامعة البصرة/كلية علوم البحار478.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتاحيائينادين هاني صفاء الدين خليل211531161942184264

جامعة البصرة/كلية علوم البحار472.0ثانوية ابي الخصيب األهلية للبنيناحيائيحيدر حسين علي خضر211532161941085014

جامعة البصرة/كلية علوم البحار466.0ثانوية الفراهيدي للبنيناحيائيمحمد صفاء عبد االمير عبد الغفار211533161941075245

جامعة البصرة/كلية علوم البحار450.0ثانوية الرافدين االهلية للبناتاحيائيفاطمة ادريس عبد الرزاق جيجان211534161942189012

جامعة البصرة/كلية علوم البحار449.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمؤمل سالم نجم عبد211535241941038044

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم المدني580.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيوليد خالت خدر الياس211536171951060043

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب669.7ثانوية المتميزين االولى للبنيناحيائيعمر اكرم يوسف احمد211537171941022109

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب666.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنيناحيائيمصطفى محمد احمد ياسين211538171941012091

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية559.0اعدادية  تلكيف للبنينتطبيقيباسل احمد خليل محمد211539171951084008

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم السدود والموارد المائية506.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيأسامة سيف الدين محمد سهر ابراهيم خليل211540171951016001
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جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم البيئة491.0ثانوية تلول ناصر للبنينتطبيقيحاتم خليف احمد زكور211541171951036005

جامعة الموصل/كلية العلوم464.0اعدادية دمشق للبنينتطبيقيمروان مرعي حسن علي211542171951160034

جامعة الموصل/كلية العلوم455.0ثانوية الدير للبنينتطبيقيحسين وردان علي جابر211543161951025019

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات502.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياحمد مظهر يوسف مفلح211544181941151015

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات501.0ثانوية عمر قابجي للبنيناحيائيرغدة اكرم مجيد جميل211545171942171005

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات489.0ثانوية العالمة اآللوسي المختلطةاحيائياحمد ضياء خليل شهاب211546211941202001

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات486.0اعدادية الداودي للبنيناحيائيعمر عصام عبد الحميد حسين211547101941029025

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات480.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيشهد محمد علي ناجي ابراهيم211548171942286232

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات479.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائييونس شامل يونس محمد211549171941011390

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات479.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيزينب عباس شكور غريب211550201942395052

جامعة الموصل/كلية علوم الحاسوب والرياضيات457.0اعدادية مؤتة  للبناتتطبيقيرفقة نشوان موسى محمد211551171952301028

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها479.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيعبد العزيز علي كاظم علي211552191941009150

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها472.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائيأيات اسعد اسماعيل حردان211553201942101002

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها466.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائياسيل ياسر عبد محمد211554171942288035

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها464.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيطيبه هاشم شيت حسين211555331942040123

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها462.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيعزيزة لقمان محمد عبد هللا211556171942286258

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها460.0اعدادية الرصافي للبنيناحيائيعبد هللا ثامر حسين حميد211557191941012026

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها458.0اعدادية المصطفى للبنيناحيائياكرم عمار جلود حميد211558151941009006

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها456.0ثانوية االلباب المختلطةاحيائيمحمد جاسم محمد حسين211559181941297006

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها453.0اعدادية النيل للبنيناحيائيمحمد عبدالرحمن ابراهيم مجيد211560171941027103

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها449.0ثانوية االمل للبناتاحيائيمريم محمد سليمان خلف211561311942049035

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها449.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيدالل عمر عبد القادر محمد211562171942296046

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها447.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيطيبه هاشم عطيه علوان211563181942230048

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها440.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيمنال احمد عبد السالم محسن211564191942198062

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها434.0ثانوية عثمان بن عفان للبنيناحيائيعلي حميد حالول علي211565181941074008

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها466.0ثانوية فينك االهلية المختلطةتطبيقيلينا مدحت محمود يونس211566311952065008

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها451.0اعدادية العراق للبنينتطبيقياكرم مخلص جميل نعمة211567241951024001

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها448.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيحمزة محمد غانم محمد211568171951143039

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها446.0اعدادية  قرطبة للبناتتطبيقيسناء وليد زكي يحيى211569171952231045

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها436.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيمحمد عمار ياسين احمد211570171951011165

جامعة الموصل/كلية علوم البيئة وتقاناتها430.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمحمد عطية خضير قربان211571201951005049

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية452.0اعدادية البرغلية للبنينادبيمحمد خضر محمد اعلي211572171921114037

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية445.0ثانوية الشهيد مأمون الدباغ للبناتادبيحنين عماد عمر صالح211573311922030004

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية429.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيمصطفى عمار اسماعيل محمد211574171921011104

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية428.0اعدادية المستقبل للبنينادبيمحمد عبد الناصر جاسم محمد211575171921024070
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جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية425.0ثانوية اركبة جدعة للبنينادبيمصعب عبد العزيز محمد عزيز211576171921044013

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية424.0ثانوية الزاب المسائية المختلطةادبيصباح احمد مشعان جوهر211577201921255038

جامعة الموصل/كلية العلوم السياسية422.0االعدادية الشرقية للبنينادبيعبد هللا محمد غانم عبد هللا211578171921008022

جامعة الموصل/كلية التمريض682.0ثانوية فايدة للبنيناحيائيسلمى محمد يونس احمد211579171942098018

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد506.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيشهد اياد سالم علي211580171922305053

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد479.0ثانوية الشورة للبنينادبيعبد هللا خلف ساير محمد211581171921033003

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية االمجاد للبنينادبيالحكم ذاكر سعيد خضر211582171921026032

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيذنون ميسر ذنون يونس211583171921084028

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية المدائن المختلطةادبيرضا اكبر علوان عطيه211584211921227008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحينادبيزاهر خلف خضر خلف211585331921001024

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد459.0اعدادية الفاو للبناتادبياماني تيسير محمد علي خليل211586171922235008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية المستقبل للبنينادبياحمد خالد رشيد محمود211587171921024005

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية الكفاح للبناتادبيزينب صالح محمد محمود211588171922283040

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية مؤتة  للبناتادبيحنين فارس حمدون خليل211589171922301022

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيحارث مثنى يوسف احمد211590171921012025

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية النيل للبنينادبيمحمود عمر عواد عبد هللا211591171921027108

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية المستقبل للبنينادبينواف محمد حازم مقصود211592171921024085

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعبد الخالق مظفر علي عبد هللا211593201921085053

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية فايدة للبنينادبيمحمد صالح علي خلف211594171921098019

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية موصل الجديدة للبناتادبياية سبهان عبد الجبار عزيز211595171922280009

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الكرامة للبنينادبيسجاد علي كريم شمخي211596241921004044

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية السالم للبنينادبيمحمد محمود علي جاسم211597191921058032

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيابو بكر صهيب اكرم سعيد211598171921016003

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الكندي للبنينادبيمحمود عاكف حميد مجيد211599171921021071

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية حديثة للبنينادبيبكر هشام ربيع علي211600191921019010

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيفردوس قيدار سالم جاسم211601171942237166

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد465.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيحسن صالح الدين جاسم قاسم211602171941008095

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد465.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمحمد طيف محمد عزيز211603171941008313

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية االمجاد للبنيناحيائيعمر خليل ابراهيم جاسم211604171941026153

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد458.0ثانوية تل واعي للبنيناحيائيحفصة عبدهللا ياسين حسن211605171942034008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية عوينات للبنيناحيائيشاهر عواد شاهر عكيل211606171941111013

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائياسماعيل عطيه نجم عبدهللا211607181941065005

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية اركبة غربي للبنيناحيائيحسن احمد علي خلف211608171941166007

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيعبد هللا حسن علي حسن211609201941015035

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيعائشة بشار محمد عبد هللا211610171942231306
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائينمرود زهير حنا ملكشه211611331941001131

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيفاطمه عبد الغفار محمود مهدي211612181942242123

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيهناء علي يحيى احمد211613171942251213

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيمصطفى حامد مخلف حسن211614191941071099

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيزينب منير محمد حسين211615171942288185

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد439.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائييونس كنعان يونس ذنون211616171941186130

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية الخوارزمي للبنيناحيائيصهيب احمد عبد سعود211617191941071048

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية الجزيرة للبنيناحيائيسيف علي حسن علو211618171941121023

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية بعويزة للبنيناحيائيأزهر محمد ياسين عبوش211619171941083005

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية الزاب للبنيناحيائياحمد عزيز عبد هللا جمعه211620201941026006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيمحمود محمد احمد عويد211621171941011318

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية حوض ٦ للبنيناحيائينمير احمد حنظل احمد211622201941033028

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية القادسية للبناتاحيائياسماء عادل مزعل محمد211623171942299009

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيجمان موفق احمد خضر211624171942284028

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد431.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائيمؤمن محمد غانم بشير211625171941008271

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية الفراتين االهلية للبنيناحيائيعبد العزيز سمير عبد العزيز عبد القادر211626171941227020

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيضحى عبدالمجيد لفته عايل211627181942230046

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائيشعيب نعمه احميد جاسم211628111941016055

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية العرفان المختلطةاحيائيهبه فيصل حسن مطر211629211942352008

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية الرشيدية للبنيناحيائيسيف سعد عوني ساعد211630171941080058

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعبد الملك علي نجم عبد هللا211631201941019093

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيصفاء علي عبد هللا حسن211632171942294212

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية القاسم للبنيناحيائيمنتظر جاسم عباس كاظم211633231941006200

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيزينه محمد جالل خليل211634171942297063

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيكرار عادل حمزة خليل211635171941124091

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيايه احمد جاسم محمد211636171942290050

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيامل زيور محمد ياسين211637331942040014

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية بارش للبنين-تركمانياحيائيعبد هللا حسام الدين عبد هللا توفيق211638201941390050

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية النيل للبنيناحيائيمعتز شامل هاني قاسم211639171941027135

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية األوفياء للبنيناحيائيحسن هادي حمد شهاب211640191941078007

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائيخضير احمد عبدهللا جميل211641171941038016

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية تلكيف للبناتاحيائيانهار وعد ذنون يونس211642171942254012

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيعلي حسن علي بيجان211643211941011059

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيعبد الرحمن احميد مخلف عبد211644311941065045

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية الوحدة العربية للبنيناحيائيوهب بكر محمد امين عبد هللا211645171941119029
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جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية اولى القبلتين للبنيناحيائيسبحان هللا رباح صالح عبدالكريم211646211941065050

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيحيدر رافع جميل ابراهيم211647171941015062

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية ام حبيبة للبناتاحيائيفاطمة وليد ابراهيم خليل211648211942121111

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية التعايش للبناتاحيائيدعاء عبد الرحمن محمود علي211649311942054015

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية سيناء المختلطةاحيائيسيف حاكم كاظم حمد211650231941206011

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيفيصل قاسم عبادي حسن211651291941004084

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيياسين طاهر ياسين لطيف211652201951003083

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيرفل رعد محمود حامد211653171952273021

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية رقية للبناتتطبيقيرحاب طالب سالم عايد211654111952069006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد432.0ثانوية النا االهلية المختلطةتطبيقيعبد الغفور احسان محمد صالح علي211655311951063006

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتتطبيقياصيل امير سعيد محمود211656171952312001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيعلي قاسم فاضل عباس211657271951008068

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية النيل للبنينتطبيقيعبدالعزيز غازي الياس علي211658171951027074

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد426.0اعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحسن عباس خضر سعد211659171951124063

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد425.0أعدادية االمين للبنينتطبيقيمصطفى احمد سالم احمد211660171951019089

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيمجتبى نزار حسن زينل211661171951178036

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية ديالى للبنينتطبيقيعيسى خالد حاكم كامل211662211951012019

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد420.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمقتدى سجاد عيسى حبيب211663161951047139

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية الشهامة المختلطةتطبيقيكمال احمد مطر شبيجان211664201951225009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة579.0اعدادية حمص للبناتاحيائيمريم محمد علي سليمان211665171942302134

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة540.0اعدادية الراية للبنيناحيائيمحمود فيصل راكان عبدهللا211666171941025118

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة540.0اعدادية الحود للبنيناحيائيزبيدة احمد سعيد حسن211667171942040011

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة536.0اعدادية  تلكيف للبنيناحيائيمحمود بالل محمود محسن211668171941084083

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة528.0اعدادية برطلة للبنيناحيائيصادق عوني علي جمعه211669171941067016

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة523.0ثانوية اسكي موصل للبنيناحيائياحمد محمود خلف حمادي211670171941038009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة478.0اعدادية ربيعة للبنينتطبيقيمصعب عبد السالم احمد مصطفى211671171951112029

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة473.0اعدادية اشبيلية للبناتتطبيقيصابرين محمد احمد عبد211672171952297003

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة469.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيغفران مطلوب محمد حامد211673171952285041

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم الصرفة449.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيمحمد حسين علي محمد211674181951099009

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية496.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيمحمود صالح محمود محمد211675171921084093

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية495.0اعدادية التحرير للبناتادبينبأ صفوان عبد هللا يونس211676171922296033

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية479.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء علي احمد محمد211677171922230037

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية  تلكيف للبنينادبياياد رافع حسين محمد211678171921084019

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيريم عبد هللا قاسم يحيى211679171922315038

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية المربد للبناتادبيريا خالد سعيد ابراهيم211680171922291032
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جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية467.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيشهد يونس محمد علي مصطفى211681171922315048

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية الخنساء للبناتادبيصابرين صباح ذياب حسن211682171922273033

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0اعدادية اليرموك للبنينادبيعلي حسن يونس ابراهيم211683171921003030

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية اليرموك للبنينادبياحمد خالد محمد نوري يونس211684171921003005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية النيل للبنينادبيامير رمضان احمد حميد211685171921027015

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0ثانوية اسكي موصل للبنينادبياحمد محمد عطيه نتاف211686171921038005

جامعة الموصل/كلية التربية للعلوم االنسانية452.0اعدادية اليمن للبناتادبيشيماء محمود جبوري محمد211687171922237050

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات477.0ثانوية الفراتين للبناتادبينوره هاشم الياس خضر211688171922267064

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات472.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبيامينه احمد سليمان محمد سعيد211689171922251011

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات447.0اعدادية االصمعي للبناتادبيدره نزار عبد الجليل احمد211690171922289017

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات446.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيامنه محمود محمد شيت مصطفى211691171922315008

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات443.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبياوراس عبد هللا احمد محمد211692171922230013

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات439.0اعدادية االصمعي للبناتادبياسراء شهاب احمد حسن211693171922289001

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات435.0ثانوية حمام العليل للبناتادبيرند نوفل هالل عبد هللا211694171922238009

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات435.0ثانوية زنوبيا للبناتادبيزهراء عبد القادر عبد هللا سلطان211695171922264012

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات426.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيسجى طالل هاشم محمد211696171922232023

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات421.0اعدادية الزهور للبناتادبيطيبه ابراهيم اسماعيل محمد211697171922290074

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات465.0ثانوية االخاء المختلطةاحيائينبأ صبري احمد خلف211698321942053005

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات465.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيميساء عدنان احمد حسين211699171942289169

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات460.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيملك احمد يوسف صدقي اسماعيل211700201942180100

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات459.0اعدادية زينب للبناتاحيائيدينا خالد عبد الرزاق عكل211701171942285063

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات457.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيمريم وسام فتحي ابراهيم211702311942065068

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات455.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيشفق مهدي اكرم حمدي211703201942160073

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات454.0اعدادية صفية للبناتاحيائينبأ شاكر محمود مصطفى211704171942295067

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات454.0اعدادية القيارة للبناتاحيائيحنين صالح فرحان محجوب211705171942242025

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات453.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائيساره فيصل عبد القادر حسن211706171942241042

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات453.0اعدادية االندلس للبناتاحيائيفضيله محمد حسن خضر211707171942286283

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات453.0اعدادية الطالئع للبناتاحيائيرغد رافع صالح اسماعيل211708171942294113

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات450.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيمريم عبد الكريم هاشم محمد211709311942065067

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات450.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيلمياء صديق امين احمد211710171942232234

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات450.0اعدادية اليمن للبناتاحيائيتبارك محمد خيري جاسم211711171942237045

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات447.0ثانوية القادسية للبناتاحيائينور بسمان محمود علي211712171942299090

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات447.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيامنه عمار ابراهيم محمود211713171942231036

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات446.0ثانوية بازوايا للبناتاحيائيزهراء عدنان جعفر سليمان211714171942303006

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات443.0اعدادية القيارة للبناتاحيائينور سالم جمعة محمد211715171942242088
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جامعة الموصل/كلية التربية للبنات443.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيمريم مهدي صالح محجوب211716171942290267

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات443.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيسهى عدنان ادريس ياسين211717171942232172

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات441.0اعدادية موصل الجديدة للبناتاحيائيدالل صالح محمود محمد211718171942280093

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات440.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيدالل زياد خالد عبد الرحيم211719171942251062

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات440.0ثانوية بعويزة للبناتاحيائيحليمه ولي عبدين حسين211720171942265004

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات437.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيانوار عواد احمد فنش211721171942290039

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات471.0اعدادية تلعفر للبناتتطبيقيسميه محمد علي خضر قلي211722171952261019

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات435.0ثانوية ياسا للبنات للنازحينتطبيقيحنين مصطفى سعيد عبد الرزاق211723331952041006

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات435.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيسجى يوسف محمود خلف211724171952285028

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات428.0اعدادية التحرير للبناتتطبيقيسما محمد هاشم قاسم211725171952296023

جامعة الموصل/كلية التربية للبنات427.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتتطبيقياالء عباس فاضل حسن211726201952160004

جامعة الموصل/كلية اآلداب478.0اعدادية العراق المختلطةادبيسالم مراد عفدي خدر211727171921349004

جامعة الموصل/كلية اآلداب446.0اعدادية سومر للبناتادبيغفران نزار يونس صالح211728171922314052

جامعة الموصل/كلية اآلداب445.0اعدادية سارية للبنينادبيحارث محمود شبيب محمد211729171921018032

جامعة الموصل/كلية اآلداب435.0اعدادية الزهور للبناتادبيرسل محمد محمود ذنون211730171922290043

جامعة الموصل/كلية اآلداب434.0اعدادية الزهور للبناتادبيهاله جاسم حسين مصلح211731171922290102

جامعة الموصل/كلية اآلداب427.0اعدادية الراية للبنينادبياركان رياض يونس صالح211732171921025024

جامعة الموصل/كلية اآلداب421.0اعدادية الوركاء للبنينادبيريسان عدنان عيدان خليل211733171921064025

جامعة الموصل/كلية اآلداب420.0اعدادية سارية للبنينادبيعبد الحافظ جاسم عبد شالل211734171921018065

جامعة الموصل/كلية اآلداب/قسم المكتبات والمعلومات444.0اعدادية الزهور للبنيناحيائيلواء رائد احمد محمود211735171941015148

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية466.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيدنيا محمد عبد هللا حسن211736171922232009

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية451.0اعدادية الصديق للبنينادبيفالح صالح احمد حمود211737171921028060

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية450.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمحمد ثامر خلف خضير211738171921020083

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية450.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيمحمد مجيد جبرائيل عزيز211739171921142068

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية445.0ثانوية الفضيلة للبناتادبياسراء حسن محمد فتحي211740171922284001

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية444.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيشكران محمد ثائر رمضان211741171922274044

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية444.0اعدادية الوركاء للبنينادبيقاسم جاسم جمعة سلطان211742171921064039

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية443.0اعدادية الرسالة للبناتادبيامنة مصلح صالح يونس211743171922281004

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية442.0اعدادية الشعب المسائية للبنينادبيمحمد فتحي خلف علي211744171921350227

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية440.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيياسين صالح يونس حسن211745171921080114

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية440.0ثانوية الضحى للبناتادبيفاطمه محمد غانم خليل211746171922316037

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية440.0اعدادية الوركاء للبنينادبيبراء جسام خليل مصطفى211747171921064007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية438.0اعدادية الفاو للبناتادبيصبا سالم عيدان كاطع211748171922235040

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية437.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيعمر خلف فتحي عيسى211749171921020061

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية436.0ثانوية الضحى للبناتادبيمريم قيس بهجت خلف211750171922316041
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جامعة الموصل/كلية التربية األساسية435.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيحبيبه نامق خزعل محمد211751171922315022

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية434.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيقصي دريد يحيى توفيق211752171921020069

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية434.0اعدادية الشهاب للبنينادبيمحمود ياسر شريف حسين211753171921143082

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية432.0ثانوية االهالي المسائية المختلطةادبيحسيب كريم عباس صالح211754201921260007

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية431.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيفاطمة مثنى حمدون حامد211755171922274052

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية430.0اعدادية الراية للبنينادبياحمد محمد ابراهيم محمد211756171921025016

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية429.0اعدادية الكندي للبنينادبينورهان عدنان احمد لطف هللا211757171921021081

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية429.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعثمان انور فتحي زيدان211758171921012054

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية428.0اعدادية ميسلون للبناتادبيخنساء علي ادريس محمد211759171922277008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية426.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيمحمد رائد طه محمود211760171921080087

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية426.0اعدادية البطحاء للبنينادبيسجاد هاشم عبعوب عطيه211761221921006028

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية425.0اعدادية اليرموك للبنينادبياحمد غانم مطلك علو211762171921003008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية424.0اعدادية االمجاد للبنينادبيحسان عماد رشيد محمد211763171921026046

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية423.0اعدادية الزهور للبناتادبيسارة ضياء جمال عبد الباقي211764171922290055

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية422.0اعدادية المستنصرية للبنينادبيعالوي حمود صبري حبيب211765191921042012

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية422.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيمروان بدر يونس محمود211766171921080104

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية421.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبيرحاب عبد هللا احمد محمد211767171922251029

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية420.0اعدادية  الرشيدية للبناتادبيفاطمة سليمان احمد جرجيس211768171922251063

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية420.0ثانوية الشهيد احمد عادل للبنينادبينسرين عدنان احمد بالل211769171922204009

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية420.0اعدادية الزهور للبنينادبياحمد فيصل توفيق ذنون211770171921015011

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية507.0االعدادية الغربية للبنيناحيائيخالد محمد جاسم سالم211771171941007070

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية496.0اعدادية ام الربيعين للبناتاحيائيسوزان سعد هللا رمو محمود211772331942040101

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية453.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتتطبيقياعراف جميل صادق علي211773171952232008

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية444.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيصالح مهيدي سعد هللا مهيدي211774171951005044

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية443.0ثانوية الفراتين للبناتتطبيقيايه باسم محمد حسن211775171952267006

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية442.0ثانوية سيف الجهاد للبنينتطبيقينظام عبد الغفور محمد عزيز211776171951203026

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية433.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيياسر علي فاضل عمران211777251951209040

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات451.0اعدادية صفية للبناتاحيائيعال صفاء عبد القادر طه211778171942295056

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات432.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيزهراء محمد عيسى محمد211779171942297054

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم رياض االطفال للبنات431.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيبرفي حسن قاسم يوسف211780331942051011

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى474.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيوليد خالد رمضان محيميد211781171921016125

جامعة الموصل/كلية التربية األساسية/قسم معلم الصفوف االولى437.0اعدادية الزهور للبنينادبيمحمد خليل ابراهيم حسين211782171921015082

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية432.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى قاسم كامل محسن211783251941007343

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية431.0اعدادية الهندية للبنيناحيائيحسن عبد الباسط محمد علي صندل211784271941010034

جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية426.0اعدادية الروابي العلمية للبنيناحيائيمحمد خالد محمد عبيد211785111941026097
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جامعة الموصل/كلية العلوم السياحية425.0اعدادية الشموس للبناتتطبيقيفاطمه رياض عبد الصاحب محمد211786231952101015

جامعة الموصل/كلية االثار426.0ثانوية الزهراء المسائية للبناتاحيائيزينه محمد ادريس عبد اللطيف211787321942066021

جامعة الموصل/كلية االثار421.0اعدادية نهج البالغة للبنيناحيائيكرار جمعه عبد اسماعيل211788291941026044

جامعة الموصل/كلية االثار420.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائياحمد عارف نايف دحام211789201941015007

جامعة الموصل/كلية العلوم االسالمية460.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيسجاد منعم محمود مهدي211790211941036010

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الميكانيكية/قسم السيارات577.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمصطفى صدام حسين عليوي211791251941009290

الجامعة التكنولوجية/هندسة االنتاج والمعادن/قسم اإلنتاج577.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيصفاء ناظم ضيغم نعيم211792161951094061

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية585.0اإلعدادية النظامية للبنينتطبيقيابراهيم محمد جاسب جعفر211793141951021002

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية560.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيحسين حسن حامد علي211794231941008052

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم المالحة والتوجيه587.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنيناحيائيمنتظر خلدون عبد االمير مكلف211795271941005285

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية619.0اعدادية يافا للبناتاحيائيسجى صالح ستار جهيد211796131942107073

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب535.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيزينب كاظم حسين عواد211797121942122014

جامعة الكوفة/كلية الصيدلة694.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمرتضى محمود شاكر نعمه211798251941044358

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية510.0ثانوية انوار المستقبل االهلية للبنينتطبيقيمقتدر صباح صالح جاسم211799251951207032

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم المنشأت والموارد المائية492.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيمصطفى سفاح رحيم خالوي211800291951005088

جامعة الكوفة/كلية العلوم621.0اعدادية النضال للبنيناحيائيعبد الحكيم ثابت درويش كاشي211801241941014026

جامعة الكوفة/كلية العلوم610.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيساجد سعود عبودي عرموش211802291941100040

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات466.0ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينتطبيقيمحمد عبد الرحمن جواد جعفر211803161951428043

جامعة الكوفة/كلية علوم الحاسوب والرياضيات463.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيعلي محمد كاظم اسماعيل211804251951209020

جامعة الكوفة/كلية القانون490.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيضرغام عوده محمد كاظم211805251921025048

جامعة الكوفة/كلية القانون478.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبييحيى طالب محسن ابراهيم211806251921047037

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية449.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيضرغام أحمد عبد العالي عبد العزيز211807251921024144

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية446.0اعدادية النجاح للبنينادبياحمد رعد محمد أسماعيل211808141921027009

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية445.0ثانوية الصمود للبناتادبيتبارك كمال عبد محسن211809141922101010

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية443.0اعدادية النور للبناتادبيآيات فوزي كاظم عبد211810241922095002

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية430.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبياحمد عبد االمير غازي عباس211811211921042005

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية421.0اعدادية الجهاد للبنينادبيمحمد الباقر صفاء جاسم عبد211812231921004085

جامعة الكوفة/كلية الزراعة460.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيبدر ضرغام عبد الرضا حسن211813251941009038

جامعة الكوفة/كلية الزراعة454.0اعدادية المؤاخاة للبنيناحيائيحسين جواد عبد الكاظم صادق211814271941037004

جامعة الكوفة/كلية الزراعة454.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيكاظم عبد الكريم عباس جواد211815251941009191

جامعة الكوفة/كلية الزراعة451.0ثانوية االفاق للبناتاحيائيزينب سلمان علي حمزه211816231942144054

جامعة الكوفة/كلية الزراعة450.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيزينب محمد علي حسان ثجيل211817251942059360

جامعة الكوفة/كلية الزراعة448.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيحسن علي محسن عبيد211818251941014018

جامعة الكوفة/كلية الزراعة447.0اعدادية التحرير للبنيناحيائيعبد هللا سالم عبد مسعر211819251941050036

جامعة الكوفة/كلية الزراعة445.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيايوب نصير رشيد حسان211820261941020003
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جامعة الكوفة/كلية الزراعة441.0ثانوية الذكوات االهلية للبنيناحيائيمحمد باسم كاظم عبد الساده211821251941045111

جامعة الكوفة/كلية الزراعة439.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيطيبه هاشم عبد  هويدي211822251942059437

جامعة الكوفة/كلية الزراعة438.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيزهراء كاظم جبار عبد النبي211823251942086036

جامعة الكوفة/كلية الزراعة437.0اعدادية النجاة للبناتاحيائيامنه يوسف سلمان محسن211824151942042009

جامعة الكوفة/كلية الزراعة435.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيهند حازم عبد الساده حمزه211825251942086105

جامعة الكوفة/كلية الزراعة433.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيحسن احمد محمد انهير211826251941208005

جامعة الكوفة/كلية الزراعة433.0ثانوية نور المعرفة االهلية للبنيناحيائيعلي مطر حسين متعب211827251941208027

جامعة الكوفة/كلية الزراعة432.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيليث حسين فاضل كاظم211828251941010117

جامعة الكوفة/كلية الزراعة431.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيمرتضى اركان بديوي محمد211829251941034035

جامعة الكوفة/كلية الزراعة430.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيمريم محمد محمود سهيل211830111942101052

جامعة الكوفة/كلية الزراعة429.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتاحيائيسراء حامد لفته زغير211831251942056074

جامعة الكوفة/كلية الزراعة428.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائينهاد ثامر حسن جبار211832251942070161

جامعة الكوفة/كلية الزراعة427.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيفاطمه محمود شاكر خضير211833251942070145

جامعة الكوفة/كلية الزراعة427.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعبد االمير خالد حسين عسكر211834231941060084

جامعة الكوفة/كلية الزراعة426.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمصطفى حازم طالب عبد الحسن211835251941008214

جامعة الكوفة/كلية الزراعة423.0اعدادية صنعاء للبناتاحيائيضحى سعد عبد ابراهيم211836251942075051

جامعة الكوفة/كلية الزراعة423.0اعدادية النضال للبنيناحيائيعلي معد عبد اليمه جبارة211837241941014031

جامعة الكوفة/كلية الزراعة422.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنيناحيائيمحمد عبد الحسين سماري موسى211838251941030029

جامعة الكوفة/كلية الزراعة422.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتاحيائيتبارك ضرغام كامل هاشم211839251942097029

جامعة الكوفة/كلية الزراعة422.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائياحمد عبد الصاحب جبار شخير211840251941209004

جامعة الكوفة/كلية الزراعة422.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزينب علي سرتيب كاظم211841241942114160

جامعة الكوفة/كلية الزراعة421.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيبنين هيثم جاسم حمد211842241942118025

جامعة الكوفة/كلية الزراعة421.0اعدادية االسكندرونة للبنيناحيائيمحمد نزار هادي شكر211843181941012036

جامعة الكوفة/كلية الزراعة421.0اعدادية الربيع للبناتاحيائيهاجر صالح مهدي عبيد211844231942098189

جامعة الكوفة/كلية الزراعة441.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقياحمد حيدر كاظم خضير211845251951007004

جامعة الكوفة/كلية الزراعة424.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمجتبى عبد الرضا محمد جوهر211846251951001141

جامعة الكوفة/كلية الزراعة421.0ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيزهراء محمد حسين علوان211847231952113024

جامعة الكوفة/كلية اللغات452.0اعدادية الغساسنة للبناتادبيزهراء راشد اعطيه سهيل211848231922077011

جامعة الكوفة/كلية اللغات430.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيشيماء تركي عطيه شبيب211849291922078081

جامعة الكوفة/كلية اللغات430.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيسيف علي عبد الحسين جيثوم211850251921024139

جامعة الكوفة/كلية اللغات425.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيقيس حسن سعيد حران211851251921122136

جامعة الكوفة/كلية اللغات423.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيزينب نزار ستار رباط211852251922121006

جامعة الكوفة/كلية اللغات421.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعباس سعيد هادي نعمه211853241921017048

جامعة الكوفة/كلية اللغات496.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقيسجاد علي خضير عبدالحسن211854231951205012

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد490.0ثانوية الشهيد ماجد البدراوي للبناتادبيبنين عدنان عبد العباس منفي211855251922107006

صفحة ٦٠٥٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي امير فاضل حسين211856251921012119

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية امير المؤمنين للبنين-الوقف الشيعيادبيأحمد علي حسين غالي211857291921006003

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية االعتماد للبنينادبيباقر فاضل عواجه محمد211858291921010017

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية الذكوات االهلية للبنينادبيعلي يحيى عبود فرحان211859251921045015

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية الثبات للبنينادبياحمد ماجد علي فاضل211860271921024007

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيحيدر جاسم محمد موسى211861251921012070

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد430.0اعدادية االكرمين للبنينادبيحسن هادي صالح حاجم211862161921017013

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية الجزائر للبناتادبيدعاء علوان حسين درويش211863251922091023

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية شهداء مؤتة للبناتادبينور عامر سعد عبد علي211864271922108045

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد488.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسن ذياب طالب عدنان211865251941001056

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد485.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيتبارك حيدر عبد الرضا زكي211866251942100066

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيمؤمل حاتم حسين عباس211867241941005111

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيزهراء زياد ظاجر جيثوم211868241942108075

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيبنين هاشم متعب هادي211869251942070029

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى مسافر جعاز ناصر211870251941007347

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية خديجة للبناتاحيائيشهد جواد كاظم حسون211871241942080101

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد463.0ثانوية بانيقيا االهلية للبنات باحيائيزهراء علي حسن احمد211872251942100182

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتتطبيقيزينب جابر مرجون كاظم211873251952070014

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيزيد مسلم محمد جاسم211874251951012048

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيزينب رشاد محمد شمخي211875251952059114

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيفاطمه احمد عبد الصاحب محمود211876251952059166

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيفيصل راشد يوسف راشد211877161951034109

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيزين العابدين هاني خضير عبد الرزاق211878161951019065

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيعباس دريس دالمي امين211879291951005052

جامعة الكوفة/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية البصرة للبنينتطبيقيمحمد عالء حسين محمد211880161951007116

جامعة الكوفة/كلية التربية479.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيليث محمد عبد ادريس211881251951209025

جامعة الكوفة/كلية التربية473.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيعون عباس عنيد معتوق211882161951083087

جامعة الكوفة/كلية التربية467.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيعلي طالب عبد منهي211883251951007128

جامعة الكوفة/كلية التربية465.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقياسراء رائد عباس جعفر211884271952063004

جامعة الكوفة/كلية التربية461.0اعدادية الحلة للبنينتطبيقيحيدر زاهد كطران جاسم211885231951020023

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات484.0ثانوية نور الياسري المختلطةادبيايمان فاضل عواد عبد االمير211886251922117006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات447.0اعدادية القادسية للبناتادبيزهراء ناجح عيسى درج211887251922111019

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات433.0ثانوية القوارير للبناتادبييسرى جاسم مزهر راهي211888291922083014

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات493.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائياسماء حمزه عبد الحسن211889231942080005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات490.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيدعاء علي عوده حسين211890221942165032
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جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات460.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتتطبيقيبنين رحيم علك كاظم211891251952104003

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات456.0اعدادية التعاون للبناتتطبيقيحوراء حامد شاكر نور211892111952105015

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات437.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيزينب علي حبيب محمد211893241952130023

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات434.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيشيرين عبد الرضا حمد شيخان211894241952104019

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات431.0اعداديه امنة الصدر للبناتتطبيقيطلبه فيصل شاكر جبوري211895251952082017

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات429.0اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيصفا رسول مطرود فضيل211896251952075014

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات427.0ثانوية الدرعية المختلطةتطبيقيزهراء صباح كاظم طالل211897241952165005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات427.0اعدادية يافا للبناتتطبيقيابرار نصير غالب عبد211898241952117005

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات425.0ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيايمان حميد عبد الحر ازغير211899231952113008

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات425.0ثانوية بغداد االهلية للبناتتطبيقيزهراء هاني سعدون مهدي211900231952134006

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات424.0ثانوية السدة للبناتتطبيقيهبه عبد الزهره حسون شاكر211901231952110027

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتتطبيقينور صاحب جابر محسن211902251952070025

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقينبا عالء محسن سعيد211903271952055049

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات422.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيسرى فرهود هالل علي211904241952104018

جامعة الكوفة/كلية التربية للبنات420.0ثانوية السيدة رملة للبناتتطبيقيمنارس محمد كامل سرحان211905231952152007

جامعة الكوفة/كلية اآلداب432.0اعدادية االفتخار للبناتادبيزينب ناظم علي حسوني211906251922079073

جامعة الكوفة/كلية اآلداب424.0اعدادية الفجر المختلطةادبيعزيز حميد مجيد مصيخ211907231921173040

جامعة الكوفة/كلية اآلداب423.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيكوثر هناوي جالوي مشري211908251922122121

جامعة الكوفة/كلية اآلداب420.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيبنين فاضل محمد عبود211909251922056024

جامعة الكوفة/كلية اآلداب420.0ثانوية االقصى المسائية للبنينادبيحسين سعد قاسم جبر211910151921075049

جامعة الكوفة/كلية اآلداب420.0اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيطارق باقر حميد مهدي211911211921028006

جامعة الكوفة/كلية اآلداب463.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيمهيمن قاسم عبد النبي عذار211912161951047141

جامعة الكوفة/كلية اآلداب/قسم الفلسفة426.0اعدادية الجزائر للبناتادبيبنين حميد مجيد مطشر211913251922091010

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية450.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد حيدر حسين جبر211914291921017207

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية493.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائيحوراء قاسم صحين كريدي211915251942082012

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية493.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيجعفر فليح حسن هادي211916241941027040

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية485.0ثانوية الفرسان للبنيناحيائيحيدر كاظم حسين هادي211917251941003011

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية457.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيعلي عبد هللا نعمه عطيه211918241951017035

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية451.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيامير محمد مشكور واجد211919251951010008

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية449.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمحمد صادق حسن كاظم نعمه211920221951017049

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية443.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيعلي حميد حسين عبد211921251951209017

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية439.0اعدادية المباهلة للبنينتطبيقيغياث سعدون مجيد عبيس211922271951021030

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال425.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقيرقيه حسون مطشر عبد العباس211923271952063030

جامعة الكوفة/كلية التربية االساسية/قسم رياض االطفال423.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةتطبيقينرجس حيدر جاسم عالوي211924231952214010

جامعة الكوفة/كلية االثار431.0ثانوية نهج البالغة للبناتادبياماني هادي حسن عبد الزهره211925241922145006
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جامعة الكوفة/كلية االثار456.0اعدادية الرباب للبناتاحيائينور عالوي كاظم غياض211926241942094123

جامعة الكوفة/كلية االثار426.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيمصطفى حسين حمزه حسن211927111951004113

جامعة الكوفة/كلية االثار424.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيسيف الدين علي حنون محسن211928271951019033

جامعة الكوفة/كلية الفقه426.0ثانوية السيدة رملة للبناتتطبيقيزينب محمد عليوي ناصر211929231952152006

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني491.0اعدادية شمس الحرية للبناتاحيائيبنين علي عبد األمير حسن211930251942094008

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني485.0ثانوية علي األكبر للبنيناحيائيوسام هادي محيسن عطية211931291941105031

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني477.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيزين العابدين غازي لعيبي مجيد211932101941013058

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني477.0ثانوية البتراء االهلية للبنيناحيائيمحمد رضا سعد رضا211933181941155024

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني471.0اعداديه امنة الصدر للبناتاحيائينور هاني عبد العباس نشب211934251942082050

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني469.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيحنان سالم عبد كزار211935241942139032

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني450.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيحنان خالد عبد الزهره حبيب211936271952055014

جامعة الكوفة/كلية التخطيط العمراني441.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيزينب علي حمودي عبد الواحد211937251952059119

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم الكهرباء517.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيزهراء عدنان عمران مال211938111952072019

جامعة تكريت/كلية الهندسة/الشرقاط/قسم الميكانيكية551.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيحسن فالح حسن شراد211939201941002014

جامعة تكريت/كلية العلوم605.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيدعاء مراد محمد علي211940171942251060

جامعة تكريت/كلية العلوم480.0اعدادية المنزلة المختلطةتطبيقيعلي عبد الستار محمد بريج211941201951209015

جامعة تكريت/كلية العلوم469.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيحسين ناجح زكم هباس211942291951007051

جامعة تكريت/كلية العلوم460.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقينواره زياد محمد علي211943181952183039

جامعة تكريت/كلية علوم الحاسوب والرياضيات/قسم الحاسوب468.0اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيعبد هللا قيصر شويش نصيف211944181951005021

جامعة تكريت/كلية الحقوق456.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيمحمد حمد اسود خلف211945181921099012

جامعة تكريت/كلية الحقوق466.0إعدادية الفرقان للبنينتطبيقيعبدالرحمن احمد عجاج عاقول211946181951021021

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية462.0ثانوية الرواد للبنينادبيمثنى صبيح خضير جميل211947121921024019

جامعة تكريت/كلية العلوم السياسية440.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيطه منيب صباح عبود211948201951006029

جامعة تكريت/كلية الزراعة490.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائيطيف زاحم محمود صالح211949181941153026

جامعة تكريت/كلية الزراعة457.0ثانوية العلم للبناتاحيائيرسام مهند حميد عبد هللا211950181942170035

جامعة تكريت/كلية الزراعة437.0ثانوية المنصور األهلية للبناتاحيائيبنين عامر جعفر حسن211951101942081002

جامعة تكريت/كلية الزراعة437.0اعدادية المغيرة للبنيناحيائيمصطفى عبد السالم عايد رشيد211952181941086021

جامعة تكريت/كلية الزراعة435.0إعدادية الفرقان للبنيناحيائيمسلم عقيل حسين عبدهللا211953181941021046

جامعة تكريت/كلية الزراعة435.0إعدادية الفرقان للبنيناحيائيمحمود احمد عبد حسين211954181941021044

جامعة تكريت/كلية الزراعة431.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنيناحيائيحيدر احمد حمد خماس211955181941135012

جامعة تكريت/كلية الزراعة431.0اعدادية الدور للبنيناحيائيصهيب ابراهيم صبحي كيطان211956181941003021

جامعة تكريت/كلية الزراعة430.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيابراهيم ايسر عبد الرزاق يعقوب211957181941151001

جامعة تكريت/كلية الزراعة428.0ثانوية الصقر المختلطةاحيائياحمد محمود عبد خطاب211958181941311006

جامعة تكريت/كلية الزراعة428.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائيعمر أحمد طه شهاب211959181941151077

جامعة تكريت/كلية الزراعة427.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيلينا لطيف جاسم محمد211960121942082033
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جامعة تكريت/كلية الزراعة427.0ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائياميه طيب حمد حمد211961181942136002

جامعة تكريت/كلية الزراعة427.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائياسماء احمد عناز عثمان211962181942189001

جامعة تكريت/كلية الزراعة426.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيدعاء باسم ابراهيم احمد211963181942242051

جامعة تكريت/كلية الزراعة425.0ثانوية التطور المختلطةاحيائيحازم خليل ابراهيم موسى211964181941299001

جامعة تكريت/كلية الزراعة423.0ثانوية التراث العربي للبنيناحيائياسامه ادهام حسن فرحان211965181941096003

جامعة تكريت/كلية الزراعة422.0ثانوية العلم للبناتاحيائيسرواء رافد صالح جاسم211966181942170052

جامعة تكريت/كلية الزراعة422.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيمي خالد محمود نوفان211967181942271047

جامعة تكريت/كلية الزراعة431.0اعدادية الشيماء للبناتتطبيقياطياف خير هللا محمد يوسف211968181952237003

جامعة تكريت/كلية الزراعة424.0اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقينور مجيد جسام محمد211969181952197013

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد512.0ثانوية التراث العربي للبناتادبيسرى حميد جياد نايف211970181922210021

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية االستقالل للبنينادبيكنوش احمد محمد عجاج211971181921120010

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية االندلس للبنينادبيعبد الرحمن صداع محمد علي فراس211972191921096008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد455.0ثانوية الودق المختلطةادبيابراهيم عواد اسماعيل حمد211973181921296001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية الحورية المسائية المختلطةادبيعمر شاكر محمود حيدر211974181921340071

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية االوس للبنينادبيمحمد علي غربي سالم211975201921055053

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية الحكمة للبناتادبيمالك محمد خلف صالح211976181922189025

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية المقاصد لبنينادبيبالل بدر مزبان محمود211977181921068007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الملوية المختلطةادبييوسف مجيد شكوري محمود211978181921095017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيساجد محمود مشوح فريح211979181921039027

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية الصادق األمين المسائية للبنينادبيعبد الرحمن صالح حسن علوان211980111921205028

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيسوالف بدر حسين كاظم211981181922159017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد430.0ثانوية األمين للبنينادبيايمن عبد الرحيم حمد جرو211982191921076007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد429.0ثانوية الرواد للبنينادبيعبد هللا محمد عبد هللا احمد211983121921024012

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد427.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيعبد هللا صالح مطلق محمد211984181921082029

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد426.0ثانوية اليرموك للبنينادبيحسين جاسم محمد حسين211985181921129006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيايسر فالح حسن لفته211986211921038011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد425.0ثانوية بداح بن عاصم المختلطةادبيمصطفى قاسم كاطع موسى211987181921322016

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية عبد هللا بن عباس للبنينادبيحبيب كنعان عطوان شنافي211988141921032007

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد486.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيمحمود الطيف محمود خلف211989181941140041

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية الدور للبنيناحيائيعبد هللا جالل خورشيد عليان211990181941003024

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد475.0اعدادية ابن المعتم للبنيناحيائيمحمد قاسم خلف صالح211991181941073023

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد475.0ثانوية الشيخ المفيد للبنيناحيائياوس ناجح رحيم بدو211992181941127005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد471.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائياحمد سمين رفعت رضا211993181941035009

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد470.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيبراق حافظ ابراهيم حواس211994181942140006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد469.0ثانوية حوض / ٧ المختلطةاحيائيمؤيد محمد زيدان خلف211995201941238029
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جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد467.0ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيقطر الندى وهب عبد دبيس211996181942390030

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيسليمان فرحان حمد مرهون211997181941141058

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد463.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيمحيميد الطيف محيميد الطيف211998181941146023

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد461.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيمرتضى صدام مدب حسين211999181941093018

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية غمدان المختلطةاحيائيمحمد حمد محمد عبد هللا212000201941235028

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد458.0ثانوية العلم للبناتاحيائيايمان احمد خليل ابراهيم212001181942170017

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية الحضارة للبنيناحيائيعبدهللا قيس علي محمود212002181941059020

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد457.0ثانوية كرميان للبناتاحيائيضحى علي حسين علي212003321942020058

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية البوجواري للبنيناحيائيعبدهللا عارف دليان طلب212004181941055005

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائياالء نصر الدين محمد عبد هللا212005201942342071

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيحسن صالح حسن حسين212006201941002013

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائياثار حلمي لطيف احمد212007181942208002

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية البتراء االهلية للبنيناحيائيابراهيم اثير حسين عبد االمير212008181941155001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد452.0ثانوية الثوار للبنيناحيائيعلي عادل سامي نوري212009111941012022

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائيجوانه خضير جاسم محمد212010181942174015

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمرتضى ميثم فاضل عبد212011181941006121

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية األمل للبناتاحيائيمريم سمير عوده كشيش212012111942065158

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيمنيب مثنى حسين احمد212013121941020134

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد448.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعبد هللا علي دحام محمد212014181941277016

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية السالم للبنيناحيائياحمد هيثم لفته فارس212015181941044006

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد445.0اعدادية كنعان للبنيناحيائيصالح ابراهيم بدر ناصر212016211941013060

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتاحيائيضحى جميل حسين محمد212017211942098103

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد442.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسين أحمد رشم محيبس212018141941017025

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد441.0ثانوية دار العلم المختلطةاحيائيساجد جبار جسام حمود212019181941293011

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيسجى يونس محمد خلف212020211942144029

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيمزاحم حسن صالح ياسين212021181941008029

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية كنوز المعرفة االهلية المختلطةتطبيقيأويس احمد يوسف ذاكر212022181951160003

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقياسامه نبيل برهان محمد212023201951006010

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية القسطل للبنينتطبيقيعبدهللا نشأة الطيف مهدي212024181951077008

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية داقوق للبنينتطبيقيطالل محمود مزهر شاهين212025201951017018

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانوية القحطانية للبنينتطبيقياسامه صباح حسن اسماعيل212026181951123001

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةتطبيقيطارق عبد خزعل حسين212027251951116023

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية القحطانية للبنينتطبيقيمحمود خضير محمود عليوي212028181951123014

جامعة تكريت/كلية االدارة واالقتصاد421.0ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيعبدالقادر احمد صالح عبطان212029181951033025

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو446.0ثانوية طه حسين المختلطةادبينسيم خميس جمعه جادر212030211921351018
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جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو425.0ثانوية الغيث المختلطةادبيايالف عماد علوان ردام212031211922247001

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو515.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيمحمد حكيم داود عبد212032211941205016

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو480.0اعدادية الشهيد ابراهيم اسماعيلاحيائيالهمام حاتم دليان سليمان212033201941002004

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو479.0ثانوية الرفاعي للبنيناحيائيمحمد نجم عبد هللا اسماعيل212034321941004054

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو478.0اعدادية البطحاء للبنيناحيائيمهدي درعان لكطان شرشاب212035221941006026

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو477.0اعدادية العياضية للبنيناحيائياحمد عبد العزيز صالح محمد212036171941115003

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو474.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيحاتم احمد حاتم محمد212037201941304044

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو449.0اعدادية عبد هللا بن عباس للبنينتطبيقيسردار محمد نذير مصطفى عباس212038271951004021

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو438.0اعدادية شمس االمل للبنينتطبيقيحسين عكاب محسن عبد هللا212039221951374023

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو436.0ثانوية الجمهورية االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين حسين عبد ياسين212040221951367012

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو435.0اعدادية الحمزة للبنينتطبيقيمسلم امجد عنون عوده212041241951010043

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو435.0ثانوية المرادية المختلطةتطبيقيحسين تركي خلوهن جبر212042241951158003

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو434.0اعدادية المشروع للبنينتطبيقييوسف مهدي ناجي ناصر212043231951010054

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو431.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمحمد رعد عبد سلمان212044221951070072

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو427.0ثانوية ٩ نيسان للبناتتطبيقيزهراء شمس الدين حميد حسن212045201952101008

جامعة تكريت/كلية التربية/طوزخورماتو427.0اعدادية النهضة للبنينتطبيقيعلي داخل كريم صالح212046221951049020

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة524.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائيمريم بهاء الدين مطلك احمد212047181942174066

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة522.0ثانوية بلد النموذجية االهلية للبنيناحيائيحسن عبيد جاسم غفيف212048181941146007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة521.0ثانوية الجماهير المختلطةاحيائياحمد طه صالح جاسم212049181941015003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمرتضى صباح جمعه لفته212050241951017049

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة467.0اعدادية الخضر النموذجية للبنينتطبيقيعلي ياسر حبيل دحام212051291951005069

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم الصرفة462.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيمحمد حسين عبدهللا محمد212052181951002076

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية الصقر المختلطةادبيسعد ستار شهاب حمد212053181921311010

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية451.0ثانوية الغفران المختلطةادبيمحمد سهيل عبد هللا حنتوش212054101921150025

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية450.0ثانوية سومر للبناتادبياالء ثابت صالح سلطان212055181922270003

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتادبيمروه صباح حمدان انصيف212056181922157018

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0ثانوية سومر للبناتادبينور عواد محمد فارس212057181922270023

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيجهاد عماد خلف رشيد212058211921038017

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0ثانوية بيجي المسائيةادبيخليل حسن عبد هللا حسن212059181921332124

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0اعدادية بوتان المسائية للبنينادبيبالسم محمد محمود منصور212060211921270015

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية رسالة االسالم للبناتادبيتبارك عامر حميدي عيسى212061211922137007

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0ثانوية شرق دجلة للبنينادبيمحمد خليل مزهر عبد هللا212062201921037031

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية االسحاقي للبناتادبيريهام ثابت خضير عبد212063181922255013

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية االيمان للبنينادبيوليد علي جسام طهمان212064191921063040

جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية491.0ثانوية ٩ نيسان للبناتتطبيقيزينب احمد ذنون يونس212065201952101009
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جامعة تكريت/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية الشرقاط للبنينتطبيقيمساعد حميد ناظم جديع212066181951004030

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات457.0ثانوية الخرجه للبناتادبينور مدحت عزيز لطيف212067181922217017

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات441.0اعدادية االسحاقي للبناتادبيهوازن خليل علي رشيد212068181922255031

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات436.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيزينب ناصر مهدي حسن212069181922159016

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات429.0ثانوية الحكمة للبناتادبيكوثر ابراهيم محمد ابراهيم212070181922189021

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات426.0ثانوية البو هيازع للبناتادبيحنين عدنان خلف شرار212071181922198002

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات425.0اعدادية جنة العراق للبناتادبيامنة مصطفى احمد محمد212072181922221003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات491.0ثانوية الشهيد خالص الهلوب للبناتاحيائيلمياء هلوب محمود حامد212073181942157020

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات486.0اعدادية تماضر للبناتاحيائياسماء عدنان شكور علي212074211942091024

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات480.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائياستبرق اسراج محمد حواس212075181942197001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات474.0ثانوية البخاري للبناتاحيائيبتول محمد نصيف جاسم212076121942108010

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات473.0ثانوية ذي قار للبناتاحيائيمروه جاسم محمد علول212077181942233034

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات469.0ثانوية امام غربي للبنيناحيائيزينب خلف عبدهللا جاسم212078171942046022

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات469.0ثانوية النصر للبناتاحيائيرحاب ابراهيم عطية صالح212079201942137025

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات466.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيعلياء صباح جاسم عبيد212080181942093015

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات464.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيرفل جاسم محمد طراد212081181942236055

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات463.0ثانوية الفضيلة للبناتاحيائيرحاب ضاري احمد ذيب212082181942171004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات461.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيزهراء احمد سلمان مصلح212083181942236062

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات460.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائينبع نجم الدين جمال مصطفى212084201942102078

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات459.0اعدادية بلد للبناتاحيائيغفران فراس عبدالعباس احمد212085181942176130

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات456.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيجيهان عدنان مطر محمد212086181942162012

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات454.0ثانوية زنوبيا للبناتاحيائياريج جالل احمد هريط212087181942204001

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات453.0ثانوية الزهور للنازحاتاحيائيندى ماهر سهيل حمودي212088181942272011

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات452.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيوالء حسين عطيه منصور212089211942144053

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات451.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيايه عباس محمد علي212090211942092012

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات449.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيأميمه محمد علي شاكر212091181942236003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات448.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائياستبرق احمد ابراهيم صالح212092201942106004

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات447.0ثانوية الجاحظ للبناتاحيائيهاله عماد حسين داود212093181942220029

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات447.0ثانوية الكوثر للبناتاحيائيشهالء حسين جاسم عبود212094181942260013

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات445.0ثانوية ذي قار للبناتاحيائيفاطمه تركي حسن علول212095181942233030

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات444.0ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيشيرين عزيز عباس علي212096181942015010

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات444.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيشهد عبد الكريم صالح محل212097121942082022

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات443.0ثانوية حوض / ٧ المختلطةاحيائيهند خالد جاسم محمد212098201942238028

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات443.0ثانوية الشهيد وائل للبناتاحيائينهرين ابراهيم جرموط شاطي212099181942273022

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات442.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائينور بهاء الدين مطلك احمد212100181942174074
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جامعة تكريت/كلية التربية للبنات441.0ثانوية علياوة المختلطةاحيائيهند خالد محمود حماد212101201942239022

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات440.0ثانوية االمل االهلية للبناتاحيائيريحانه صدام متعب سالم212102181942208016

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات439.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائيرانيه فرحان ماجد زيدان212103181942174030

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات439.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائينور مالك سالم عبد212104181942197021

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات438.0ثانوية الجاحظ للبناتاحيائينورا عبدالكريم عبدهللا احمد212105181942220028

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات438.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائينبراس ضيف ساجت عاشور212106261942072044

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات438.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيدنيا وهاب صالح مغير212107181942231028

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات437.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيزهراء كريم حمزه عبود212108231942101046

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات437.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيرويده ابراهيم عباس ابراهيم212109181942236060

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات436.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائينور علي جياد عريان212110231942169023

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات436.0ثانوية االندلس للبناتاحيائيحوراء علي حسين امين212111181942244007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات435.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائيساره جاالك عبدل رشيد212112201942101021

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات435.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائيفاطمه محمد حاتم محمد212113191942186038

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات434.0ثانوية عين زالة للبناتاحيائيوصال صالح داود محمد212114181942164018

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات433.0ثانوية االطياف للبناتاحيائيجوان زيدان خلف صالح212115181942225003

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات433.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةاحيائيجميله بدر صابر عبد العزيز212116181942347007

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات432.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيحنين محمد مايح عبد هللا212117191942162013

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات432.0اعدادية االسكندرونة للبناتاحيائيسرى عادل عبد االله رسول212118141942099044

جامعة تكريت/كلية التربية للبنات427.0اعدادية مريم العذراء للبناتتطبيقيكاترين رافع عباس رجا212119111952073043

جامعة تكريت/كلية اآلداب452.0ثانوية اجحلة للبنينادبيمحمود محمد صالح عبد هللا212120171921043011

جامعة تكريت/كلية اآلداب421.0ثانوية دبي للبنينادبيبارق عزيز كامل حسين212121181921122020

جامعة تكريت/كلية اآلداب482.0ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيشهد محمود خليل ابراهيم212122181942390023

جامعة تكريت/كلية اآلداب477.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيضحى بدر كوان الطيف212123181942162028

جامعة تكريت/كلية اآلداب471.0اعدادية الخصم للبنيناحيائيصالح خلف حسين مطلك212124181941016023

جامعة تكريت/كلية اآلداب470.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيحسن احمد خضير محمود212125181941041010

جامعة تكريت/كلية اآلداب470.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيمؤيد مطلك جارهللا حبيب212126181941145020

جامعة تكريت/كلية اآلداب444.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيساره رشيد فليح حسن212127181952251020

جامعة تكريت/كلية اآلداب434.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيعبيده عامر جسام محمد212128191951067030

جامعة تكريت/كلية اآلداب425.0اعدادية عنة للبنينتطبيقيحارث مثنى قدوري حمودي212129191951021004

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط525.0ثانوية المكوك للبنينادبيزينب محمد عطية شريدة212130171922051004

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط485.0ثانوية اجحلة للبنينادبيبرهان احمد صالح عبد هللا212131171921043002

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط453.0اعدادية تل علي للبنينادبيمهند حسين ابراهيم صالح212132201921035037

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط445.0ثانوية عشتار المختلطةادبيسجاد جمعه جبر بسيتي212133261921170005

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط424.0ثانوية عثمان بن عفان للبنينادبيعمر علي جاسم حسن212134181921074010

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط420.0ثانوية التضامن للبنينادبيعلي نجم عبد جاسم212135211921019016
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جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط471.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيطارق زياد مجيد علي212136201941020053

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط463.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد يشار عبد هللا نور الدين212137201941003095

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط448.0اعدادية العشار للبناتاحيائيفاطمه الزهراء ماجد محمد خضر212138161942228090

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط446.0اعدادية الحود للبنيناحيائيانفال احمد علي خلف212139171942040005

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط442.0ثانوية الطوز للنازحيناحيائيحسام فوزي دلف حميد212140181941138005

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط441.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنيناحيائيبشار عبدالكريم غانم جمعه212141171941049017

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط441.0ثانوية القعقاع للبنيناحيائيمحمد ناجي سالم حسين212142181941062020

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط440.0ثانوية النهرين للبنيناحيائيعبدهللا طيب احمد حسين212143181941067030

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط440.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيغياث محمود حكمت ابراهيم212144211941248024

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط440.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمصطفى مصلح احمد شبيب212145211941022067

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط438.0ثانوية المؤاخاة المختلطةاحيائيعلي هادي محمد عويز212146231941220011

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط437.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيقصي صدام حسين جكول212147201941004058

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط436.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائينزار ضياء خلف راوي212148181941036069

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط436.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائيعلي عدنان سعدون حمود212149221941017060

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط498.0ثانوية الخلفاء الراشدين المختلطةتطبيقيعامر ابراهيم محمد عواد212150201951208006

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط473.0اعدادية العاصفة للبنينتطبيقياحمد حمد فرحان حمادة212151181951036003

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط470.0ثانوية الحسينية للبنينتطبيقيشيماء ميسر خلف نايف212152201952038001

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط462.0اعدادية العاصفة للبنينتطبيقيمحمد خالد عاني احمد212153181951036024

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط432.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينتطبيقيمحمد عواد ناصر ظنه212154221951382028

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط426.0اعدادية البطحاء للبنينتطبيقيحسين علي مطشر عالوي212155221951006018

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط422.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيمحمد هادي جليل عبد212156241951017047

جامعة تكريت/كلية التربية األساسية/الشرقاط420.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيحسين حامد كاظم حسين212157231951050005

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية435.0اعدادية القبس للبنينادبيزيدان مخيبر زيدان خلف212158181921131007

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية435.0ثانوية االماني للبنيناحيائيعمر ثائر زيد جمعة212159181941102025

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية434.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيافراح بداي مناحي منشد212160221942143016

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية434.0ثانوية المنار األهلية للبنيناحيائيمحمد االمين حيدر عبد الوهاب سالم212161101941036015

جامعة تكريت/كلية العلوم االسالمية431.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيسوسن بدر احمد حمادي212162121942106069

جامعة القادسية/كلية العلوم475.0اعدادية السماوة للبنينتطبيقييوسف باسم حسن عبعوب212163291951003201

جامعة القادسية/كلية العلوم463.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيمحمد رضا حسين شهيد حسن212164251951007174

جامعة القادسية/كلية العلوم463.0اعدادية جعفر النقدي للبنينتطبيقيكاظم حطاب جبر هليل212165281951044103

جامعة القادسية/كلية العلوم460.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيهاني قاسم رحيم حمد212166291951016117

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات458.0اعدادية الديوانية للبنينتطبيقيعلي مجيد مهدي عبد212167241951028025

جامعة القادسية/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات457.0اعدادية التآخي للبنينتطبيقيامير حمزه دارم عباس212168241951029004

جامعة القادسية/كلية القانون511.0ثانوية الكندي للبنينادبيابراهيم كصاد هادي عبد الحسن212169241921040002

جامعة القادسية/كلية الزراعة460.0ثانوية ابو حمزه الثمالي المختلطهاحيائيحسن علي حمود حران212170241941154006
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جامعة القادسية/كلية الزراعة456.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحسن علي كريم حسون212171241941001042

جامعة القادسية/كلية الزراعة456.0اعدادية زنوبيا للبناتاحيائيصفاء رعد جعب شنان212172241942100072

جامعة القادسية/كلية الزراعة455.0ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيحسين خالد عبد رباط212173241941045006

جامعة القادسية/كلية الزراعة455.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيأيالف سليم عباس ابراهيم212174241942106001

جامعة القادسية/كلية الزراعة446.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعبد هللا حازم كاظم حسن212175241941003146

جامعة القادسية/كلية الزراعة442.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي عدنان عزيز علي212176241941006058

جامعة القادسية/كلية الزراعة440.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيمحمد حيدر سارج عبادي212177241941018081

جامعة القادسية/كلية الزراعة439.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيمحمد ثائر عزيز نور212178241941002132

جامعة القادسية/كلية الزراعة439.0اعدادية الجواهري للبنيناحيائيسجاد احمد حسن عبيد212179241941018047

جامعة القادسية/كلية الزراعة434.0ثانوية االبداع االهلية للبنيناحيائيامير كريم غانم عطية212180241941073002

جامعة القادسية/كلية الزراعة431.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيأم المؤمنين فاضل سلطان حسان212181241942120013

جامعة القادسية/كلية الزراعة431.0اعدادية الجمهورية للبنيناحيائيعباس علي جاسم نغيش212182241941038029

جامعة القادسية/كلية الزراعة431.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين هاشم راجي علي212183241941027080

جامعة القادسية/كلية الزراعة430.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي المرتضى مجيد سعيد وداعه212184241941006051

جامعة القادسية/كلية الزراعة436.0اعدادية السرور للبناتتطبيقيبيادر محمد ابوبكر سلمان212185241952085003

جامعة القادسية/كلية الزراعة435.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقياركان جمال مكبس محمد212186241951012008

جامعة القادسية/كلية الزراعة425.0ثانوية علي األكبر للبنينتطبيقيناصر حاكم عبد الحسين عطية212187291951105015

جامعة القادسية/كلية الزراعة424.0اعدادية أمير المؤمنين للبناتتطبيقيفاطمه عالوي حسين علي212188241952122038

جامعة القادسية/كلية الزراعة420.0اعدادية التآخي للبنينتطبيقيامير عدنان محمد فرهود212189241951029006

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية حيدر الكرار للبنين-الوقف الشيعيادبيعبد هللا رياض منذور محسن212190241921031006

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية الثقلين للبنينادبيامير محمد عبد هللا راضي212191241921030007

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية سكينة للبناتادبيخلود حسن عبد ربه عرد212192241922093007

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد450.0اعدادية اسماء للبناتادبيحوراء غالي واشي راضي212193241922104015

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد495.0ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائياحمد غزاي جاسم غانم212194241941069004

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد487.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيزيد علي وناس شدهان212195241941028034

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي عماد كاظم جبر212196241941003189

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية اليقظة للبناتاحيائيزهراء عباس هادي عبادي212197231942089060

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد479.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةاحيائيسرى علي حسين ناجي212198241942153011

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية علي األكبر للبنينتطبيقيمحمد عباس ناصر مظلوم212199291951105013

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيحوراء محسن سامي عريبي212200241952096008

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد452.0اعدادية دمشق للبناتتطبيقيطيبه محمود شاكر عبد الحسين212201241952121034

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيعمار ميثم علي سلبوح212202241951027036

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيحسين اكرم عطوان رحيم212203241951036026

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية خديجة للبناتتطبيقينور احمد هادي حسين212204241952080031

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقينجاح مهدي تكليف مطر212205241951013090

صفحة ٦٠٦٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد436.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيمرتضى كريم كاظم عباس212206291951016103

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيمرتضى فاضل ساجت هامل212207261951009036

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية االبراج للبنينتطبيقيعمار احمد كريم فرحان212208251951027035

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية ابي تراب للبنينتطبيقيمصطفى جاسم محمد حنون212209241951006026

جامعة القادسية/كلية االدارة واالقتصاد431.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنينتطبيقيايهم ضرغام شاكر جواد212210221951077011

جامعة القادسية/كلية التربية502.0اعدادية سومر للبنينادبيمصطفى كاظم حميزه محمد212211241921009056

جامعة القادسية/كلية التربية483.0ثانوية اليرموك المختلطةادبيعباس جاسم محمد علي212212231921200024

جامعة القادسية/كلية التربية577.0ثانوية الرافدين للبنيناحيائيعلي كاظم ابوكطيفه ثامر212213241941034034

جامعة القادسية/كلية التربية574.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمحمد هاشم عزيز جوده212214241941001270

جامعة القادسية/كلية التربية564.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمحمد رضا عبد الكاظم عبد212215241941027186

جامعة القادسية/كلية التربية556.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحسين علي جاهل سعد212216241941027065

جامعة القادسية/كلية التربية554.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعباس محمد عباس عطيه212217241941027130

جامعة القادسية/كلية التربية554.0ثانوية الرسول االكرم االهلية للبنيناحيائيعلي عباس محمد حمزه212218241941042007

جامعة القادسية/كلية التربية508.0اعدادية الشامية للبنينتطبيقيهيثم ابراهيم شعالن شمخي212219241951015087

جامعة القادسية/كلية التربية504.0اعدادية الفجر المختلطةتطبيقيياسر عامر محمد باني212220231951173049

جامعة القادسية/كلية التربية498.0اعدادية الغساسنة للبناتتطبيقيزينب سعود عليوي رحيم212221231952077013

جامعة القادسية/كلية التربية484.0اعدادية امنة الصدر للبناتتطبيقيزينب ناظم عكله عجزان212222231952145006

جامعة القادسية/كلية التربية473.0ثانوية المدائن المختلطةتطبيقيحبيب راضي هالل ماشي212223231951184005

جامعة القادسية/كلية التربية469.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيبشير عايد عبد عباس212224291951016019

جامعة القادسية/كلية التربية468.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيحسن علي عبد الحسين مراد212225241951017010

جامعة القادسية/كلية التربية466.0اعدادية النجدين للبنينتطبيقيحسين منهل عبدالحسن حسون212226241951063011

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات453.0اعدادية الرميثة للبناتادبيحنين عبودي عبيس خربش212227291922057036

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات435.0اعدادية القرنة للبناتادبياسراء حسين علي عبيد212228161922154002

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال433.0اعدادية الديوانية للبناتادبيزينب حاكم فاضل هندي212229241922103015

جامعة القادسية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال422.0اعدادية صنعاء للبناتادبيختام ثاني عبود حمزه212230251922075023

جامعة القادسية/كلية اآلداب443.0اعدادية الجواهري للبنينادبيسجاد عماد شمخي جبار212231241921018032

جامعة القادسية/كلية اآلداب434.0ثانوية السيدة رملة للبناتادبيبنين باقر جاسم محمد212232231922152002

جامعة القادسية/كلية اآلداب429.0ثانوية القبلتين للبناتادبيزينب ضيغم هالسه حلو212233291922073037

جامعة القادسية/كلية اآلداب425.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيزينب علي احمد صبار212234291922078066

جامعة القادسية/كلية اآلداب424.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيمصطفى حسنين علي مرداس212235291921001173

جامعة القادسية/كلية اآلداب423.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعلي جاسم وعيد ضباب212236291921014132

جامعة القادسية/كلية اآلداب422.0ثانوية صفية للبناتادبينورس حسين مطر تويه212237291922084066

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس438.0اعدادية الرباب للبناتادبيحوراء صادق عبد السادة سدخان212238241922094006

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس422.0اعدادية الثقلين للبنينادبييوسف كاظم برهان حسين212239291921009162

جامعة القادسية/كلية اآلداب/قسم علم النفس450.0ثانوية الصادق المختلطةتطبيقيوسن غضبان جاسم حسون212240241952157017
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جامعة القادسية/كلية االثار429.0ثانوية الرواد المختلطةادبيعباس قاسم عيسى خشان212241241921020006

جامعة االنبار/كلية العلوم التطبيقية/هيت515.0ثانوية القوارير للبناتتطبيقيليلى عدنان مؤنس عبود212242271952081011

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات534.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيضحى فضل صالح طالل212243191942204050

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات516.0اعدادية الروافد للبناتاحيائينذيره نهاد كريم خلف212244191942198069

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات512.0ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائيوديان محمد باقي زعرور212245191942306029

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات510.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنيناحيائيخطاب عامر حميد حمد212246191941026028

جامعة االنبار/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات507.0اعدادية بروانة للبنيناحيائيحيدر ثامر ندا ابراهيم212247191941067020

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية456.0ثانوية سومر للبناتادبياسماء صالح علي معروف212248181922270002

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية438.0اعدادية التقدم للبنينادبيماجد احمد الفي حسن212249191921062031

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية444.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينتطبيقيمروان فالح الحج مناجد212250191951070040

جامعة االنبار/كلية الزراعة474.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيمصطفى غالب احمد عبد الرزاق212251191941003103

جامعة االنبار/كلية الزراعة448.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيريهام انور شعالن ناصر212252191942198032

جامعة االنبار/كلية الزراعة443.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيصبا حميد هاشم احمد212253191942204049

جامعة االنبار/كلية الزراعة436.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائياية خالد خلف عواد212254191942160010

جامعة االنبار/كلية الزراعة434.0اعدادية اليمن للبنيناحيائيصفاء سعد محمد علوان212255101941016030

جامعة االنبار/كلية الزراعة433.0ثانوية الشفق للبناتاحيائيمريم فرهود هالل عبد هللا212256191942243077

جامعة االنبار/كلية الزراعة432.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائينور حسين طاهر حسن212257101942107052

جامعة االنبار/كلية الزراعة431.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيأنسام محمود عبد عجيل212258191942173006

جامعة االنبار/كلية الزراعة430.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيدانيه وفيق ابراهيم فضيل212259191942194032

جامعة االنبار/كلية الزراعة430.0ثانوية المعالي للبناتاحيائيأستبرق صبار عرسان مهنه212260191942157001

جامعة االنبار/كلية الزراعة428.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائينورس احمد حمادي عماش212261191942194104

جامعة االنبار/كلية الزراعة427.0اعدادية عبد هللا بن المبارك للبنيناحيائيمهيمن أحمد عبد السالم محسن212262191941015078

جامعة االنبار/كلية الزراعة426.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيدالل عبد الواحد محمود فندي212263191942198028

جامعة االنبار/كلية الزراعة425.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائيصابرين احمد عطا هللا شرقي212264191942383101

جامعة االنبار/كلية الزراعة424.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيعال امجد علي عيسى212265191942384039

جامعة االنبار/كلية الزراعة424.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيايمان عامر ضاحي حسن212266191942185014

جامعة االنبار/كلية الزراعة423.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةاحيائيعبد العزيز محمد سامي محمد212267191941010025

جامعة االنبار/كلية الزراعة422.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائياالء صباح يونس دهموش212268191942175007

جامعة االنبار/كلية الزراعة422.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيمنار ناصر عواد وسمي212269191942133056

جامعة االنبار/كلية الزراعة420.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقياحمد سفيان عبد الجبار محمد فهمي212270101951022001

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد485.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائيحارث خلف حسين علي212271191941065013

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيمجيد خالد ابراهيم علي212272191941032037

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد474.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيسارة رحيم سلمان خلف212273191942163028

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيعلي عبد أحمد محمد212274191941032032

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبناتاحيائيشهد صعب حردان محمد212275191942162035
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جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد468.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيشهد كامل عبيد بطاح212276191942212022

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية الجامعة المختلطةتطبيقيعبد هللا خميس خليل ابراهيم212277191951298004

جامعة االنبار/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية الميثاق للبنينتطبيقياحمد محمد عبد دخيل212278191951006004

جامعة االنبار/كلية التربية/القائم427.0ثانوية سعد بن ابي وقاص المختلطةادبيحيدر احمد عبد طلب212279111921150024

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة561.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائيوليد احميد خلف فيحان212280191941032045

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة558.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيكوثر خالد نوري عبد هللا212281191942188110

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة525.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيانفال حميد شاكر عبد212282191942204008

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة523.0ثانوية العباس بن عبد المطلب المختلطةاحيائيلقاء مجهد سويد عباس212283191942308011

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0اعدادية السالم للبنينتطبيقيمثنى محمد صالح شرموط212284191951058023

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم الصرفة444.0ثانوية اسمرة المختلطةتطبيقيناجي جاسم عبد الحمزه ناصر212285231951202007

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية498.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيفاطمة عبد الهادي خليل حرج212286191922175030

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية485.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيمصطفى خالد حمد ذياب212287191921069042

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية461.0اعدادية االيمان للبنينادبيمهيمن عبود خضر عجمي212288191921063039

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية449.0اعدادية الروافد للبناتادبيمها كيالن حسن هندي212289191922198025

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية443.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيبهجت عماد حمد عواد212290191921069010

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية439.0ثانوية النزاهة للبناتادبينبأ مدلول عاصي عبد الجبار212291201922130049

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية437.0ثانوية سيوان للبنينادبيمحمد شاكر جبير ارزيك212292311921003015

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية426.0اعدادية جنين للبناتادبيرواء عبد عليوي بديوي212293191922149015

جامعة االنبار/كلية التربية للعلوم االنسانية/قسم العلوم التربوية والنفسية435.0اعدادية فلسطين للبنينتطبيقيخليل زياد ابراهيم عبد212294191951002007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات461.0ثانوية االجيال المختلطةادبيرسل هيثم عامج محل212295191922311008

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات429.0ثانوية قريش للبناتادبيرجاء حسين علي حماد212296191922158010

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات429.0ثانوية الشفق للبناتادبيعلياء محمد فهد عبد هللا212297191922243031

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات426.0ثانوية الرمادي للبناتادبيمنتهى عبد الرحمن عبد حسن212298191922164018

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات421.0ثانوية االنتفاضة للبناتادبيخالده وليد عبد اللطيف عبيد212299191922240002

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات522.0ثانوية الرصافي الثالثة االهلية للبناتاحيائيطيبه محمود خميس عبد212300191942140027

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات506.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيزينب امجد ياسين محمد212301191942194046

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات500.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيصفا صالح صبار خربيط212302191942159073

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات494.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيأساور موفق عبد القادر عبد الحميد212303191942198003

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات489.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيسارة عباس عالوي صالح212304191942246052

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات479.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيريم أحمد عراك حمادي212305191942226046

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات475.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيظفر حميد حمادي عماش212306191942194072

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات471.0ثانوية فينك االهلية المختلطةاحيائيحنين ياسر مجول محمد212307311942065024

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات468.0ثانوية االندلس للبناتاحيائينبأ فاضل جواد شيتي212308191942183048

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات463.0ثانوية المجد االهلية للبناتاحيائييسر اياد سعيد حمزه212309191942383192

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات462.0ثانوية ابن طفيل المختلطةاحيائيجيالن محمد باقي زعرور212310191942306004
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جامعة االنبار/كلية التربية للبنات458.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيغفران حميد حرج محمود212311191942182034

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات454.0ثانوية الزهاوي المختلطةاحيائيجيهان ابراهيم ساجر جاسم212312191942282005

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات453.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائينور رحمن عساف عسل212313191942163059

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات453.0ثانوية امنه بنت وهب للبناتاحيائيرواء مهدي صالح حمد212314191942260010

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات452.0ثانوية الريان للبناتاحيائيساره محمود رديني عسل212315191942216007

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات451.0ثانوية نور الصباح للبناتاحيائيمريم عامر دويح صالح212316191942132009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات450.0ثانوية الحبانية للبناتاحيائينبأ محمد فتيخان حسين212317191942187034

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات449.0اعدادية الياقوت للبناتاحيائيايناس سامي حمد عبد212318191942246012

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات449.0ثانوية االفنان للبناتاحيائينور مخيبر احمد سالم212319191942242009

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات446.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيبدور محمد داود حميد212320191942133015

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات445.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائيرندا عبد الكريم محمد عيد212321191942155016

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات444.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيدعاء وليد محل جاسم212322191942226034

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات433.0ثانوية االندلس للبناتتطبيقيوديان ماجد كاظم جواد212323191952183026

جامعة االنبار/كلية التربية للبنات432.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيشيماء اسامه ياسين محمد سعيد212324191952191019

جامعة االنبار/كلية اآلداب447.0ثانوية المعتصم المسائية للبنينادبيعمر الدين مصدف عطا هللا خلف212325191921352044

جامعة االنبار/كلية اآلداب447.0اعدادية غرناطة للبنينادبيمحمد ناظم شاكر عباس212326191921043029

جامعة االنبار/كلية اآلداب447.0ثانوية حضرموت المختلطةادبيعبد هللا صالح علي عبد212327191921279006

جامعة االنبار/كلية اآلداب443.0اعدادية العدل للبنينادبيمحمد زهير شالل جاسم212328191921018012

جامعة االنبار/كلية اآلداب428.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتادبيطيبه كاظم عبد الحميد ابراهيم212329191922189007

جامعة االنبار/كلية اآلداب426.0ثانوية التسامح للبناتادبيسوسن عامر لفتان فرحان212330191922221011

جامعة االنبار/كلية اآلداب425.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيفالح فاروق يونس مرهج212331191921069033

جامعة االنبار/كلية اآلداب423.0اعدادية السالم للبنينادبيعبد هللا صباح خلف عطا هللا212332191921058015

جامعة االنبار/كلية اآلداب421.0اعدادية العلم النافع للبنينادبيمصطفى عماد هزيم علي212333191921095025

جامعة االنبار/كلية اآلداب421.0ثانوية االنتفاضة للبناتادبيغفران حسين علي حمد212334191922240008

جامعة االنبار/كلية اآلداب420.0اعدادية الميثاق للبنينادبيايمن علي حسين جاسم212335191921006008

جامعة االنبار/كلية اآلداب485.0اعدادية الفلوجة للبناتاحيائيهاجر حسن علي راشد212336191942188144

جامعة االنبار/كلية اآلداب472.0اعدادية ابي بكر الصديق للبنيناحيائيعمر صباح محمد خليفه212337191941027023

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة427.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيثامر زياد محمود جلوي212338191921020012

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة458.0ثانوية الربيع المختلطةاحيائياسراء عبد الباسط حمود نخيالن212339191942295001

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة453.0اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناحيائيناصر رزيج ناصر عوده212340191941045025

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة450.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيمحمد سعد عبد حاتم212341231941010089

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة449.0ثانوية االيمان المختلطةاحيائيمصطفى يونس شندوخ مجيد212342221941214008

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة446.0ثانوية سد حديثة للبناتاحيائيغفران عبد الجبار احمد ذياب212343191942177031

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة445.0اعدادية االبرار للبنيناحيائينواف حسن خضير دهيرش212344221941091181

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة443.0اعدادية الشرقاط للبنيناحيائيميسر احمد الفي حذران212345181941004021
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جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة437.0اعدادية العرفان للبناتاحيائيفاتن سعد جمعه مهيدي212346191942166060

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة434.0ثانوية فايدة للبنيناحيائييونس محمود حسن عبيد212347171941098028

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة433.0اعدادية القدس للبنيناحيائيمحمد فاهم محسن محمد212348231941055049

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة432.0ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيعباس شدهان حسون مشكور212349231941188017

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة431.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيابتهال خميس عودة مخلف212350191942163016

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة431.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيشهالء مزهر عبد الزهره ساجت212351231942185018

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة431.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيعمر عبد الستار حسن حمود212352201941019110

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة431.0ثانوية بردى للبنيناحيائيفارس شكري مطلك خلف212353211941229039

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة430.0اعدادية المحاويل للبنيناحيائيعلي محمد عبد الجليل عداي212354231941008146

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة430.0ثانوية الزوراء للبناتاحيائيرواء يوسف عبيد مشعان212355191942155017

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة436.0ثانوية الصادق المختلطةتطبيقيسجاد فالح كوكز راضي212356231951172007

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة429.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيكرار علي صدام دبي212357231951017062

جامعة االنبار/كلية التربية األساسية/حديثة422.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيرقيه محمد صادق عبد الرضا محمد صادق212358271952059026

جامعة االنبار/كلية العلوم االسالمية444.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيحسام محسن عليوي فرحان212359111941023017

الجامعة العراقية/كلية الهندسة/قسم المدني582.0أكاديمية بغداد األهلية في تركيا-جورمتطبيقيكرار ضياء صالح مهدي212360131951244002

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد495.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيمروان عدنان عبدون خميس212361211941030082

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد473.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد كريم علي حسين212362141941018151

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائيتقوى هيثم طه نايف212363111942106017

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيمرتضى حسين فتحي حسن212364111951006162

الجامعة العراقية/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقيعبد هللا خالد احمد مولود212365101951013043

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية466.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمحمد باقر عكلة جاسم212366141921174078

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية492.0اعدادية القدس للبنيناحيائيحمزه صبار مهدي فارس212367101941014023

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية491.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد جمال قحطان عبد الصاحب212368251941009221

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية481.0اعدادية ابي الضيفان للبنيناحيائياحمد طه ورور ثامر212369211941031005

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية481.0اعدادية النصر للبناتاحيائيرند هادي وناس علي212370121942112090

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية480.0ثانوية الزوراء للبنيناحيائيجعفر عماد رحيم علي212371141941001009

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية468.0ثانوية صقر قريش المختلطةتطبيقيعبد الرحمن شاكر حمود علي212372101951155009

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية454.0ثانوية الفالح المختلطةتطبيقيفالح حمزه مصلح مفيلح212373231951198014

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية450.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقيحسين ابراهيم حسين علوان212374101951020051

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية448.0اعدادية الكوفة المركزية للبنينتطبيقيسجاد حليم حسن طه212375251951010028

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية439.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيحميد سعد محيسن كليوش212376241951012022

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية438.0ثانوية شمس التفوق االهلية للبنينتطبيقيالكرار حيدر جواد كاظم212377111951187005

الجامعة العراقية/كلية التربية/الطارمية438.0اعدادية سيد االنام للبنينتطبيقيمحمد درويش كاظم عبيد212378241951039046

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات480.0ثانوية االبتهال للبناتادبيفاطمه علي عباس محمد212379141922069041

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة431.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيياسمين ناصر شياع خلف212380111922061062
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الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة423.0اعدادية الشعب للبناتادبيديانا محمود بريس داود212381131922098040

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة423.0اعدادية التعاون للبناتادبيفاطمه رباح دعاج عبد هللا212382111922105056

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة434.0اعدادية البسملة للبناتتطبيقيبلقيس وهاب عبد الرزاق عبد العزيز212383271952068009

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات/قسم رياض االطفال والتربية الخاصة433.0ثانوية شط العرب للبناتتطبيقيايمان احمد قاسم محمد212384111952062005

الجامعة العراقية/كلية اآلداب462.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعباس محمد رحيم رهو212385141921061045

الجامعة العراقية/كلية اآلداب461.0ثانوية ام البنين للبناتادبيزهراء عماد عبد الكريم عباس212386131922080031

الجامعة العراقية/كلية اآلداب457.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمؤمل حسين صدام اسماعيل212387141921049070

الجامعة العراقية/كلية اآلداب457.0ثانوية حطين للبناتادبيفاطمة عبد الحسن جاسم ابو خله212388141922068030

الجامعة العراقية/كلية اآلداب454.0ثانوية احمد شوقي المختلطةادبياسماء حميد حمد محمد212389211922231001

الجامعة العراقية/كلية اآلداب453.0ثانوية الفوز للبناتادبيمريم عيسى محمد عبد212390131922099057

الجامعة العراقية/كلية اآلداب452.0اعدادية بلقيس للبناتادبياديان محمد عباس كريم212391131922071004

الجامعة العراقية/كلية اآلداب450.0اعدادية االخالص للبناتادبيزينه صدام حسين علوان212392111922112077

الجامعة العراقية/كلية اآلداب450.0ثانوية الواقدي للبنينادبيزياد نجم لطيف نايف212393191921086023

الجامعة العراقية/كلية اآلداب523.0ثانوية الحريري للبناتاحيائياسيا عادل عزيز هالل212394141942137002

الجامعة العراقية/كلية اآلداب460.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيرسول خضير جوده جسوم212395241951036037

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية445.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيحنين رحيم علك مطير212396111922111025

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية436.0ثانوية االنصاري للبنينادبيمحمود شاكر محمود غبن212397211921080013

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية434.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمحمد جواد مهدي علي212398151921009174

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية432.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيعبد الرحمن حسن علي شكر212399111921156057

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية432.0اعدادية القدس للبناتادبياسراء مؤيد جاسم حسن212400211922110009

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية430.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبيجعفر محمد قحط خلوهي212401141921048020

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية428.0ثانوية عدن للبناتادبينور عدنان اركان صالح212402111922094075

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية428.0إعدادية المروج للبنينادبيمحمد قاسم جميل عباس212403141921013129

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية428.0اعدادية الوركاء للبنينادبيعلي حيدر كاظم باهض212404111921027073

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية428.0ثانوية التألف للبناتادبيمينه عادل محسن حاتم212405101922133071

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية427.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيغزوان فيصل شاهر رديني212406271921044103

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية427.0اعدادية السيدة نرجس للبناتادبينور سالم صدام ارحيمه212407151922055091

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية426.0ثانوية الغيث المختلطةادبياحمد عبد الستار ثعبان خميس212408211921247004

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية426.0اعدادية اليقظة للبنينادبيحسين كريم عليوي محيبس212409141921028047

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية426.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينادبيصادق رعد عبد الوهاب حبيب212410101921203031

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية425.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمحسن سعد زوير تقي212411151921009170

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية425.0ثانوية صقر قريش المختلطةادبيعبد السالم عدنان سهيل نجم212412101921155020

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية424.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبياحمد خليل سالم داود212413101921160003

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية424.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيزينب اركان ناصر حسين212414111922061026

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية424.0ثانوية الهداية المختلطةادبيمصطفى غانم صالح كاظم212415211921262015
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الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية423.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيمرتضى اكرم عجالن جبار212416141921211062

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية423.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيأحمد باسم محمد هاشم212417111921001002

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية423.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبياياد شاكر جاسم دبي212418111921042010

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية423.0اعدادية االسكندرية للبنينادبيمصطفى عالء دخيل خابط212419231921001071

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية423.0ثانوية االمال للبناتادبيزينب فرحان مطر علي212420141922108041

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية422.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعباس صباح مهدي حسن212421151921001071

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية422.0اعدادية اسماء للبناتادبيغيداء هادي بدر مسري212422231922093052

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية422.0اعدادية عكاظ  للبنينادبييونس كرم كاظم رويعي212423131921024137

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية422.0ثانوية باب العلم للبناتادبيفرح عمار طالب عبد علي212424121922123021

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية422.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيمحمود علي صبري سلمان212425211921001060

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية421.0ثانوية الزهاوي المسائية للبنينادبياحمد قاسم جوده ضمد212426101921203008

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية421.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبياكرم جبار خلف عبد هللا212427151921008012

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية421.0اعدادية االعظمية للبناتادبيهدى حقي اسماعيل جميل212428131922073114

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية421.0ثانوية صالح الدين للبنينادبيهيثم بشير مزهر محسن212429111921186017

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية421.0اعدادية طه للبنينادبيمؤيد محمد عبد الحسن عليوي212430141921177139

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية421.0ثانوية االبتهال للبناتادبينور علي ياسر شنين212431141922069055

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية421.0ثانوية الواسطي للبنينادبيمحمد بكر حميد محمد212432101921040050

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية420.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيياسر عمار أحمد خضير212433111921001066

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية420.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيعلي عادل فنجان حسن212434151921003070

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية420.0اعدادية صالح الدين للبنينادبياحمد خليل ابراهيم عبد الرحمن212435131921008006

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية458.0ثانوية عشتار للبناتاحيائيرسل سمير اسماعيل منصور212436111942086021

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية430.0اعدادية المسيب للبنينتطبيقيكرار غالب احمد شاكر212437231951009041

الجامعة العراقية/كلية األعالم493.0ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيحيدر رعد ابراهيم حسين212438121921176012

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الكهرباء542.0اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيحيدر ابراهيم ناصر جمعة212439261951017025

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك597.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي رضا سلمان راضي212440231941060106

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك592.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائييوسف صادق هاشم حسن212441231941019179

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم البيئة492.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيعلي زامل حسين جبر212442281951009063

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم المعادن581.0اعدادية الدغارة للبناتاحيائيآسراء آبراهيم كاظم عبد علي212443241942124001

جامعة بابل/كلية هندسة المواد/قسم السيراميك ومواد البناء497.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقيحسين علي ثامر حمزة212444231951006015

جامعة بابل/كلية الهندسة/المسيب/قسم السيارات552.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيمهند علي محي حسن212445241941027221

جامعة بابل/كلية العلوم480.0ثانوية الفضائل للبناتتطبيقيامنه علي صاحب تويلي212446231952112002

جامعة بابل/كلية العلوم للبنات549.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاتن قاسم تكليف عسر212447231942109157

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات562.0ثانوية العقيلة زينب االهلية للبناتاحيائيزينب محمد حسين طعمه212448231942154028

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات527.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيمحمد عوده حسين سلطان212449231951019061

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات462.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيمهى محمد مصطفى احمد212450271952079031
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جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد482.0ثانوية اآلمال للبناتادبيزينب فاضل عبيس كاظم212451231922118022

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية الغدير للبناتادبيتماضر احمد خليل ابراهيم212452231922131013

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد449.0ثانوية عتبة للبناتادبيحوراء صادق عبد الهادي محمود212453211922167003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية المجاهد المختلطةادبيجعفر مهدي صالح مهدي212454181921100007

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد441.0اعدادية الربيع للبناتادبيبنين مظهر كاظم راضي212455231922098027

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعداديه الوهج للبنينادبيعلي حمزه غبين لهيمد212456241921051037

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد436.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيرسق مسلم باقر عبود212457231922108009

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية الحكيم للبنينادبيكرار عباس ابراهيم خلف212458111921032039

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد434.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيمهدي عدنان عبد عبود212459271921030064

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية اسماء للبناتادبيعلياء غانم عبيد جاسم212460231922093051

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي عبد الزهرة تومان عبد212461151921009130

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد485.0اعدادية الثورة للبنيناحيائيعبد االعلى فايق منصور عوده212462231941003035

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيسجاد جاسم محمد ناصر212463231941020153

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد482.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيتبارك عامر رحمن هاتف212464231942087084

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيماجده نعمه حسون شهيل212465231942092185

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد470.0اعدادية الثورة للبناتاحيائييقين محمد سهيل كركش212466231942086175

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيعلي حسين خضير عباس212467231941001087

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد463.0ثانوية الرفعة للبناتاحيائيسرور ثائر عطيوي تركي212468231942081043

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيعبد هللا مناف حامد عبد الكريم212469231941185018

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيجسام كاظم مجباس عبود212470231941067019

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيحيدر مالك ذياب حسن212471241941027090

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد451.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيزينب حسن هادي جاسم212472231952142022

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيالحسن عبد الكريم جواد كاظم212473161951012008

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد443.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيسرى ماجد حسن عبد212474231952087030

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمرتضى وفيق كريم خناوي212475271951019072

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيحوراء حيدر حمزة عبدزيد212476231952164003

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد438.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسن عبد االمير مظلوم محمد212477271951007018

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد435.0اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيمحمد علي راضي اسماعيل212478271951020039

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحسين علي سوادي جالب212479161951084066

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقياحسان محمد جودة محمد212480161951036002

جامعة بابل/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينتطبيقيمؤمل جميل كامل عويد212481221951021073

جامعة بابل/كلية التربية للعلوم االنسانية501.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقينبيل رفعت نبيل محمود212482231951043042

جامعة بابل/كلية اآلداب467.0ثانوية الفضائل للبناتادبيطيبة نعيم عبيد اسماعيل212483231922112018

جامعة بابل/كلية اآلداب427.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيصالح عيفان رجا مزهر212484191921013024

جامعة بابل/كلية اآلداب426.0ثانوية النيل للبنينادبيعباس سلمان كاظم كريم212485231921033046
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جامعة بابل/كلية اآلداب425.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيحسنين احمد رحيم سفيح212486271921006012

جامعة بابل/كلية اآلداب423.0اعدادية الثورة للبنينادبيامير عبد العباس عبد السادة عمران212487231921003007

جامعة بابل/كلية اآلداب423.0اعدادية الجهاد للبنينادبيمهدي تحسين علي رحيم212488231921004114

جامعة بابل/كلية اآلداب422.0ثانوية االخوة المختلطةادبيسرمد شهاب حميد حسين212489231921212016

جامعة بابل/كلية اآلداب421.0ثانوية النسائم المختلطةادبيمريم هيثم غازي عبد212490211922254008

جامعة بابل/كلية اآلداب420.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبياحمد حسن جاسم جودة212491231921252002

جامعة بابل/كلية اآلداب420.0ثانوية مأرب للبنينادبيعلي مكي كاظم عبد212492231921049030

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار477.0اعدادية طليطلة للبناتاحيائيعذراء حسين علي ناصر212493231942092146

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار477.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد راضي حسون212494241941076077

جامعة بابل/كلية اآلداب/قسم االثار445.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيعلي كاظم سلمان كاظم212495231951052021

جامعة بابل/كلية التربية األساسية477.0اعدادية الربيع للبناتادبيزهراء احمد نعمه مصيخ212496231922098047

جامعة بابل/كلية التربية األساسية472.0ثانوية الوركاء للبنينادبيأمير عباس مهدي عبيد212497231921034010

جامعة بابل/كلية التربية األساسية467.0اعدادية الطبري للبنينادبيحسين عبد الزهره صافي ابو حميد212498231921061009

جامعة بابل/كلية التربية األساسية464.0اعداديه الوهج للبنينادبيغيث جابر محمد مصاول212499241921051045

جامعة بابل/كلية التربية األساسية464.0ثانوية الخلود للبناتادبينور حسين خيري محمد212500231922137023

جامعة بابل/كلية التربية األساسية452.0اعدادية االندلس للبنينادبيقاسم مليح عيسى شنيور212501231921042042

جامعة بابل/كلية التربية األساسية451.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيزينب عبد الكريم نعمه زناد212502231922083015

جامعة بابل/كلية التربية األساسية448.0ثانوية الخليج العربي المختلطةادبيمحمد نعمان ساجت حسين212503231921166003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية447.0اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيحر علي كريم حسن212504221921082003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية503.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيمريم قحطان ذياب عبيد212505231942077120

جامعة بابل/كلية التربية األساسية457.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيزينب كريم عباس عبيد212506231952080021

جامعة بابل/كلية التربية األساسية453.0اعدادية المدحتية للبنينتطبيقيطاهر مكي كتاب رباط212507231951017039

جامعة بابل/كلية التربية األساسية450.0اعدادية عشتار للبناتتطبيقينور جعفر علي عباس212508231952125012

جامعة بابل/كلية التربية األساسية447.0ثانوية الباقر للبنينتطبيقيشمس الدين علي عزيز كاظم212509231951046013

جامعة بابل/كلية التربية األساسية446.0اعدادية الشهيد عادل ناصر للبنينتطبيقياحمد طعمة عبد الحسين معين212510231951038005

جامعة بابل/كلية التربية األساسية443.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيفاطمه فاضل صالح حمود212511271952094027

جامعة بابل/كلية التربية األساسية442.0اعدادية الشموس للبناتتطبيقياسراء علي ياسين جاسم212512231952101003

جامعة بابل/كلية التربية األساسية441.0اعدادية الشموس للبناتتطبيقيتبارك اياد كريم نوري212513231952101005

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية455.0ثانوية الكفاح للبناتادبيشهد ناجح صاحب عزيز212514231922113034

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية445.0ثانوية عرفات المختلطةادبيفاطمه قاسم سعدون محمد212515231922161007

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية444.0ثانوية الصديق للبنينادبيمصطفى احمد محمد عبيد212516231921027072

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية437.0اعدادية شط العرب للبناتادبيرشا محمد حسون فارس212517231922124023

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية435.0ثانوية الجنائن للبناتادبينداء عدي ناظم سماوي212518231922102033

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية425.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيياسمين ياس عباس عبد الساده212519231922183019

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية424.0اعدادية صنعاء للبنينادبيعلي صفاء علي كاظم212520231921011067
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جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية424.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيعلياء حسين عقيل عبيس212521231922083021

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية421.0ثانوية ابن رشد للبناتادبينور الهدى برزان محمود عمران212522231922099052

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية420.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيعلي حمزه رحيم حسين212523231921257046

جامعة بابل/كلية العلوم االسالمية489.0اعدادية اسماء للبناتاحيائياستبرق جليل شوكان مرزه212524231942093001

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي652.0ثانوية الدر االهلية للبنينتطبيقيعلي باسم عواد عرار212525221951099024

جامعة النهرين/كلية العلوم/قسم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب567.0الثانوية الشرقية للبناتاحيائينورا ثائر عبد الستار صالح212526141942097065

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك493.0ثانوية البطوله للبنينتطبيقيحسين محمد موسى عباس212527211951067007

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الميكانيك521.0ثانوية بقية هللا النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمسلم محسن حميد بدن212528161951094114

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الطرق والمطارات515.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيبكر جهاد عبد علي عباس212529111951058018

جامعة ديالى/كلية الزراعة452.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنيناحيائيمحمد عدي عبداللطيف جاسم212530211941059033

جامعة ديالى/كلية الزراعة450.0ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيايالف يونس سلمان ابراهيم212531211942208006

جامعة ديالى/كلية الزراعة443.0اعدادية النبوة للبناتاحيائياماني رشيد حميد عاصي212532211942145017

جامعة ديالى/كلية الزراعة436.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيعلي يحيى عباس جبر212533141941026062

جامعة ديالى/كلية الزراعة435.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائياسامه اسماعيل جمعه صالح212534211941088013

جامعة ديالى/كلية الزراعة435.0ثانوية جمانة للبناتاحيائيمريم قدوري هادي عبد علي212535211942095047

جامعة ديالى/كلية الزراعة431.0ثانوية ابن الفارض للبنيناحيائيفاطمه نبيل عبدالمجيد حمادي212536211942015019

جامعة ديالى/كلية الزراعة429.0ثانوية الفارابي للبنيناحيائيمصطفى حسين قاسم مهدي212537211941026045

جامعة ديالى/كلية الزراعة428.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيكاظم علي حسين كاظم212538211941001043

جامعة ديالى/كلية الزراعة427.0اعدادية الوجيهية للبنيناحيائيعلي زيدان خلف علي212539211941030056

جامعة ديالى/كلية الزراعة426.0اعدادية الشريف الرضي للبنيناحيائيخالد احمد كاظم عبد212540211941003056

جامعة ديالى/كلية الزراعة425.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنيناحيائيمحمد قاسم بوري عبد212541211941001051

جامعة ديالى/كلية الزراعة424.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيسماح عامر احمد خلف212542211942094067

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد510.0اعدادية الشهيد خليل للبنيناحيائيمحمود علي احمد عبد212543211941022061

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد487.0ثانوية الخنساء للبناتاحيائيرويدة حيدر مهدي محمد212544211942117012

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد484.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتاحيائيافنان محمود سلمان احمد212545211942099007

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد433.0ثانوية رابعة العدوية للبناتتطبيقيحوراء صالح سالم عوده212546211952160008

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية المقدادية للبنينتطبيقيعبدالرحمن عبدالرزاق محمد محمود212547211951039008

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسين علي محمد حسين212548211951025005

جامعة ديالى/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقياحمد عدنان هادي جاسم212549111951008007

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية501.0اعدادية بلدروز للبنيناحيائيرياض حسين بدر مجيد212550211941007029

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية470.0اعدادية المشروع للبنينتطبيقيمحمد ثامر جبار طربال212551231951010033

جامعة ديالى/كلية التربية المقداد/المقدادية433.0اعدادية الرشد للبناتتطبيقيبتول عدنان نورعلي علي212552131952109006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة461.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيمحمد خلف اسماعيل خلف212553161951050085

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة458.0ثانوية ذو الفقار المختلطةتطبيقيكوثر عدنان حمزه خضير212554231952210002

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة456.0ثانوية المبدع العراقي االهلية للبنينتطبيقيظافر أحمد رشيد حمزة212555141951171007
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جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة455.0اعدادية المنتهى للبناتتطبيقيزينب غسان جواد عبد212556211952103006

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة451.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيعلي ابراهيم فرحان غازي212557291951100124

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة443.0اعدادية المستقبل للبنينتطبيقياياد فؤاد قادر احمد212558201951011012

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم الصرفة442.0ثانوية الزهور للبناتتطبيقيعذراء خليل ابراهيم جواد212559211952113014

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم االنسانية525.0ثانوية الروابي للبناتاحيائيايه مؤيد عبد القادر عبد الحميد212560211942146009

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية496.0اعدادية الفلق للبنينادبيعمر عبد الخالق محمد عبد الرزاق212561211921023087

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية474.0ثانوية ام الكتاب المختلطةادبيعمار ياسر عبد الرحمن دحلوس212562211921260009

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية488.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء سالم سليمان رشيد212563211942138069

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية481.0ثانوية االنامل للبناتاحيائيرويده وليد ابراهيم فرحان212564211942184017

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية481.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائينور زيد عبد الرحمان محي212565211942092104

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية479.0اعدادية االنام للبناتاحيائينور سمير علي حسن212566211942135074

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية475.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيحسين اياد كامل عبد212567211941012026

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية474.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيبرهان طه اسماعيل حميد212568211941012020

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية472.0ثانوية احمد شوقي المختلطةاحيائيتبارك عادل حمد محمد212569211942231008

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية467.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيكرار عماد بهجت جهاد212570181941035114

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية466.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنيناحيائيفاروق علي زيدان خلف212571211941043034

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية464.0اعدادية المقدادية للبناتاحيائيايه محمود عبد سلمان212572211942140022

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية463.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيابراهيم عبد عايز روضان212573211941034002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية463.0ثانوية طالب الزيدي للبنيناحيائيمحمد مكي محمود طاهر212574211941042029

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية440.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيعلي حسين ياسين عبدهللا212575291951016076

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية433.0ثانوية النهروان المختلطةتطبيقيناجي عيسى كاظم ناهي212576231951181035

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية432.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيايالف احمد وادي حمد212577211952138002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية430.0اعدادية التآخي للبنينتطبيقياحمد لفته عباس جبر212578241951029002

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية426.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيعلي غني عباس عبد الواحد212579221951035066

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية421.0اعدادية الشباب للبنينتطبيقيليث جميل ابراهيم خيون212580221951033069

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية456.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيحنين علي جميل حسين212581211922155021

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية450.0ثانوية الغيث المختلطةادبيصفاء قاسم خليل ابراهيم212582211921247008

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية448.0ثانوية النسائم المختلطةادبيدموع مجيد عباس حميد212583211922254004

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية445.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبيهديل عماد غضبان حسن212584211922099077

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية443.0ثانوية الغيث المختلطةادبييونس ماضي حمود حسون212585211921247015

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية459.0اعدادية سراجق المختلطةاحيائيسجى غازي لطيف حسين212586211942248015

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية434.0اعدادية كنعان للبنينتطبيقيعباس هادي عبدهللا جاسم212587211951013021

جامعة ديالى/كلية العلوم االسالمية421.0ثانوية السبطين االهلية للبنينتطبيقياحمد عبد جبر عبد النبي212588221951358002

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم المدني596.0اعدادية المكاسب للبنينتطبيقيابراهيم رسول بردان حسين212589271951003001

جامعة كربالء/كلية الهندسة/قسم الكهرباء وااللكترونيك557.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيبهاء نعمه شدهان عداي212590271951046021
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جامعة كربالء/كلية العلوم557.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقيعون نوري جابر حسب212591161951004047

جامعة كربالء/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات491.0ثانوية الزهراء للبناتتطبيقيهدى محمد احمد محمد212592271952061034

جامعة كربالء/كلية الزراعة450.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيرقيه علي عبدالحسين حسون212593291942055043

جامعة كربالء/كلية الزراعة448.0ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيياسر مهند كاظم علوان212594231941041041

جامعة كربالء/كلية الزراعة447.0ثانوية امل االجيال األهلية للبنيناحيائيكرار صادق جعفر جعاز212595271941131008

جامعة كربالء/كلية الزراعة447.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيبراق مهدي صالح عبود212596271942095019

جامعة كربالء/كلية الزراعة443.0اعدادية الخالدات للبناتاحيائيرسل احمد جبار وداعه212597271942067042

جامعة كربالء/كلية الزراعة440.0ثانوية عبد المطلب للبناتاحيائيحنين حسين عبد هللا فليح212598231942136006

جامعة كربالء/كلية الزراعة438.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيعلي ماجد اموري عريبي212599271941008086

جامعة كربالء/كلية الزراعة438.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيابتهال محسن علي حسني212600231942164001

جامعة كربالء/كلية الزراعة435.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيزيد طارق سعيد بعير212601271941001120

جامعة كربالء/كلية الزراعة434.0اعدادية كربالء للبنيناحيائيمحمد حسن حيدر مرزوك عبد الحسين212602271941001266

جامعة كربالء/كلية الزراعة434.0اعدادية الكوت للبناتاحيائيزهراء مهدي عمران صفر212603261942096068

جامعة كربالء/كلية الزراعة430.0ثانوية القمة االهلية للبنيناحيائيرضوان باسم محمد رضا حيدر212604251941200067

جامعة كربالء/كلية الزراعة429.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائينور الهدى احمد عزيز مجيد212605221942136068

جامعة كربالء/كلية الزراعة428.0ثانوية بدر الكبرى للبناتاحيائيشكران جواد كاظم مفتن212606141942104045

جامعة كربالء/كلية الزراعة428.0ثانوية السدة للبناتاحيائينور الهدى عالء هادي حسن212607231942110056

جامعة كربالء/كلية الزراعة427.0ثانوية قرطبة للبناتاحيائينور حسين مجيد علوان212608231942126107

جامعة كربالء/كلية الزراعة426.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزينب محمد عبيس عزيز212609271942079067

جامعة كربالء/كلية الزراعة425.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيمحمد عبد الكريم موسى عيسى212610271941002172

جامعة كربالء/كلية الزراعة425.0ثانوية السدة للبناتاحيائيزهراء حاتم عبد الكريم حميد212611231942110025

جامعة كربالء/كلية الزراعة424.0اعدادية الروضتين للبناتاحيائيزهراء محمد حسن حامد حسن212612271942064078

جامعة كربالء/كلية الزراعة423.0ثانوية االسكندرية للبناتاحيائيزهراء ستار جبار سالم212613231942094023

جامعة كربالء/كلية الزراعة423.0ثانوية المنار االهلية للبنيناحيائيمحمد الجواد حيدر عودة كاظم212614231941071072

جامعة كربالء/كلية الزراعة422.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائينور صباح عبد عبيس212615271942071074

جامعة كربالء/كلية الزراعة422.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيعلي قاسم فليح جاسم212616271941046079

جامعة كربالء/كلية الزراعة422.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيرسل منصور حسين خيال212617271942052054

جامعة كربالء/كلية الزراعة421.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيايات سعد عليوي تومان212618231942080009

جامعة كربالء/كلية الزراعة420.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيعلي حسين عرداوي شهاب212619271941011075

جامعة كربالء/كلية الزراعة440.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعلي حسين علي كريم212620271951005020

جامعة كربالء/كلية الزراعة438.0اعدادية رابعة العدوية للبناتتطبيقينور حسن هادي مطشر212621271952063100

جامعة كربالء/كلية الزراعة438.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتتطبيقيحنين ضياء هادي جاسم212622271952095010

جامعة كربالء/كلية الزراعة428.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيانعام عبد الرضا جواد عواد212623271952052006

جامعة كربالء/كلية الزراعة427.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقيوفاء فاضل جاسم زيدان212624271952058096

جامعة كربالء/كلية الزراعة425.0اعدادية ماريا القبطية للبناتتطبيقيرواء شاكر هادي عبد هللا212625271952052021
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جامعة كربالء/كلية الزراعة424.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحسين معين خليل حسين212626271951007031

جامعة كربالء/كلية الزراعة423.0ثانوية السدة للبناتتطبيقيزينب احمد هاني مجيد212627231952110015

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد520.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيابراهيم شعبان عباس سلمان212628271921044002

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيعالء سمير نعمه جالب212629271921016092

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد464.0ثانوية الحرائر للبناتادبيفاطمه ضياء مالك ياسر212630271922107073

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد514.0اعدادية السما للبناتاحيائيزهراء مهدي رسول مهدي212631271942083049

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد508.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتاحيائيزهراء احمد ساجت مجرن212632271942095040

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد499.0اعدادية حسين محفوظ للبنيناحيائيحسين محمد عباس حمزه212633271941027027

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد497.0ثانوية حمورابي للبنيناحيائيمحمد باقر علي جاسم موسى212634271941025027

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد486.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيفرح رياض سهيل حمزه212635271942093062

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد483.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيزهراء فضل جحات صياح212636271942068074

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد480.0اعدادية الفتح للبنيناحيائيحسين توفيق كاظم عالوي212637271941011023

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيعبد هللا عامر نعمه شدهان212638271941036058

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية الثقافة للبناتاحيائيشهد سلمان حسين صالح212639271942055170

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيساره حميد حسن مهدي212640271942056208

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيعذراء ثامر علي سعيد212641251942084634

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد460.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيكوثر عقيل عبدالزهره علي212642241942081088

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد459.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتاحيائيفاطمه حيدر حميد خضير212643291942065059

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية االمير للبناتاحيائيفاطمه هادي كاظم همروز212644251942083062

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعيسى حميد عيسى شاويش212645111941032062

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد479.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيهيثم فاضل عباس سرحان212646271951024094

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيجنات عباس هادي صالح212647271952072011

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقياميره ضياء عبد االمير موسى212648271952069008

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية الواحة الخضراء للبناتتطبيقيزينب وليد محسن مجباس212649271952072031

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية الهارثة للبنينتطبيقيعلي سهيل عبد الرضا صالح212650161951022054

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقياحمد باقر محمد ساجت212651161951083008

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد449.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيسجاد عماد صاحب ياسر212652271951002073

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية اليرموك للبناتتطبيقيضحى فائز عبود موسى212653271952059050

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد445.0ثانوية الرفاه للبناتتطبيقيحوراء عباس شدود شالل212654271952080007

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيامير محمد عباس عبد الرسول212655271951002018

جامعة كربالء/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية عبد المطلب للبناتتطبيقيفاطمة علي صافي حبيب212656231952136007

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة555.0ثانوية السنابل الذهبية األهلية للبنيناحيائيمنتظر هادي علي بديوي212657221941077147

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة528.0اعدادية الغراف للبنينتطبيقيعادل ابراهيم كامل ضيف هللا212658221951022051

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية430.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيبراء عمار حسين ناصر212659271922109014

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية440.0ثانوية دجلة للبناتتطبيقيفاطمة صادق عبد الكاظم ناصر212660161952243045
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جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية440.0اعدادية بغداد للبناتتطبيقيطيبه صالح عبد المهدي خلف212661271952079023

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية437.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتتطبيقيزينب باسم محمد علي عبد هللا212662271952094017

جامعة كربالء/كلية العلوم السياحية437.0اعدادبة الشهيد سالم الوزني للبناتتطبيقيسبأ ساعد فاضل عبيد212663271952095021

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية455.0اعدادية المسيب للبناتادبيهديل مدلول يحيى عبود212664231922117113

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية441.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيعلي حسين خليف رطان212665271921044088

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية441.0ثانوية الحرائر للبناتادبيزينب زين سليمان حسين212666271922107053

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية439.0ثانوية عمورية للبناتادبيغفران ياس خضير عباس212667271922098026

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية439.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيرواء رحيم مهدي منصور212668231922116009

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية433.0ثانوية عمورية للبناتادبيمريم احمد قاسم عباس212669271922098033

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية427.0اعدادية الياقوت للبنينادبيعلي نعمان هادي نايف212670271921038087

جامعة كربالء/كلية العلوم االسالمية425.0ثانوية القوارير للبناتادبيزهراء يوسف هاتف كريم212671271922081023

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك601.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيسجاد حسين عبد الكريم صافي212672161951053060

جامعة ذي قار/كلية الطب البيطري/الشطرة517.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائينبأ مصطفى مهدي ساجت212673221942150056

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار452.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيمحمد ستار ثجيل فروخ212674221941035206

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار433.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيانفال احمد راهي جعفر212675221942155013

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار429.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيبنين عباس سلمان داود212676221942143053

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار423.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيزينب حيدر هالل مطر212677221942153170

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار422.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيسوسن محمد شويل عوده212678221942190151

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار421.0اعدادية التفوق للبنيناحيائيحيدر علي عبد العزيز ظاهر212679221941072043

جامعة ذي قار/كلية الزراعة واالهوار422.0ثانوية الوعي المختلطةتطبيقيعقيل عويد راضي مرار212680221951341010

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد468.0اعدادية تونس للبناتادبيصفاء وهاب ثجيل هيجل212681221922106049

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد465.0ثانوية الصادقون للبنينادبيعلي عادل مزيد سالم212682221921059023

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد463.0اعدادية اليرموك للبنينادبيعلي جاسم وحيد خضير212683161921033039

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد460.0ثانوية الفرزدق المختلطةادبيسحر جبار فاخر جبير212684221922219006

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية اليرموك للبنينادبيسجاد خضر داود خليف212685221921004017

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد446.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيامواج علي حسين عبد هللا212686221922155006

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية الصادق للبنينادبيرضوان طاهر حريجه حسين212687161921031010

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية الكرامة للبناتادبيحنين علي محمد علي جرمد212688221922151006

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيحسين احمد عبد الحسين عجيل212689221921048011

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد432.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيمجيد صالح جهاد عاجل212690291921021073

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد429.0اعدادية سكينة للبناتادبيضحى عباس يوسف ساير212691221922116030

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبياحمد قاسم كسار جبار212692291921109004

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية الكرامة للبنينادبيعبد هللا كريم غني عزيز212693241921004056

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيمجيد كاظم جدعان طارش212694291921109096

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعصام عزار جياد ميس212695291921014126
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جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية شبعاد للبناتادبيزينب ياسر عباس سريح212696221922194023

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد423.0ثانوية المجد للبناتادبيزينب خماط عاجل كويت212697291922068014

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية ام البنين للبناتادبيهنادي هادي كباش طالل212698221922152036

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد422.0ثانويه المصابيح للبناتادبيايات زهير صالح علي212699291922079014

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية االرشاد للبنينادبيعلي بلعوط فالح خلف212700281921101024

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد476.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيزهره هاشم غني كاظم212701221942199025

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد473.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيعلي حسين علي عويش212702221941004036

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد471.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائينور ساجد داخل حبيب212703221942155113

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيمريم عبد الحسين راهي رويضي212704221942153297

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد467.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيديمة يعرب مجيد مطشر212705221942128028

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد465.0ثانوية بابل المختلطةاحيائياسيا رحيم نعيم حطاب212706221942259001

جامعة ذي قار/كلية االدارة واالقتصاد454.0اعدادية غزة للبناتتطبيقيسناء مجيد مبارك طالل212707161952208039

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة547.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيتبارك علي ناهي حمود212708221942135038

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة511.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيحسين حميد بداي هزاع212709161951028011

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم الصرفة496.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةتطبيقيعباس مجيد حميد عنكوش212710221951266012

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية473.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيعلي عبد الكاظم احمد جودة212711161921030076

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية460.0ثانوية التآخي للبنينادبيعباس عبد فنجان سعد212712291921018021

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية الصناديد المختلطةادبيعلي نعمة مظلوم جاسم212713161921310035

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية ام قصر للبنينادبيمؤيد مهند صباح إبراهيم212714161921042069

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية453.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحسين تحسين محسن طاهر212715161921033019

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيفهد شالكه عباس رخيص212716291921016053

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية447.0ثانوية البسملة للبناتادبيعبير عبيد بريس كاطع212717291922069042

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية441.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيحسن عدنان خوام مجهول212718291921008014

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيعلي حسن علوان لفته212719241921038025

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية الرفاعي المسائية المختلطةادبيعباس ميثم نعمه عبيد212720221921311050

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعادل علي شخير عليوي212721291921014104

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية صفية للبناتادبيمريم هادي خلف عمير212722291922084059

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0اعدادية اليرموك للبنينادبيرضا حازم جواد كاظم212723221921004015

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية438.0اعدادية عين الحياة للبنينادبياحمد علي حسين خويط212724291921014009

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية السلمان المختلطةادبيراشد علي دحام مطير212725291921101006

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية اليرموك للبنينادبيمحمد عاصي سالم عبيد212726161921033065

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0ثانوية قرة االعين للبناتادبيبراء عبد منشد عجيل212727221922124001

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيعامر جالب سعد شعيف212728291921014105

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية اليرموك للبنينادبيحسن كاظم جابر سعد212729161921033010

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0اعدادية الصادق للبنينادبيقاسم صدام زاجي جويد212730161921031026
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جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية المصطفى للبناتادبينور الهدى رشيد جيجان مهلهل212731221922105030

جامعة ذي قار/كلية التربية للعلوم االنسانية522.0ثانوية سما ذي قار للبناتتطبيقيايات حميد صباح رويعي212732221952427012

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة441.0اعدادية الهبة للبناتادبيزهراء محمد سمير مجيد212733221922120012

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة433.0اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه حاتم كاطع غانم212734221922164014

جامعة ذي قار/كلية التربية للبنات/الشطرة425.0اعدادية الفضائل للبناتادبيفاطمه اسد محسن جعفر212735221922104051

جامعة ذي قار/كلية اآلداب421.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيمريم رياض كريم صالح212736291922054121

جامعة ذي قار/كلية اآلداب499.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيمجتبى عمار خضير ياسين212737221941010124

جامعة ذي قار/كلية اآلداب498.0ثانوية الفردوس االولى للبناتاحيائيزهراء محمد فالح حسن212738221942102028

جامعة ذي قار/كلية اآلداب477.0اعدادية الوفاء للبناتاحيائيمريم عبد المحسن حامد توفيق212739221942172090

جامعة ذي قار/كلية اآلداب473.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيدعاء محسن شريف عريبي212740221942190071

جامعة ذي قار/كلية اآلداب465.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيأطياف ماجد عبد الحميد عبد212741161952210006

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ457.0اعدادية السوق للبناتاحيائيطيبه شفيق شاكر توفيق212742221942209119

جامعة ذي قار/كلية االثار/سوق الشيوخ441.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيعلي ماجد علي الزم212743161951012057

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية432.0ثانوية صفية للبناتادبيفاطمه نجم عبد كريم212744291922084052

جامعة ذي قار/كلية العلوم االسالمية423.0اعدادية الفضائل للبناتادبيكوثر معارج عبيد جناح212745221922104057

جامعة ذي قار/كلية األعالم454.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيجعفر ثجيل خضير زياره212746221921010007

جامعة ذي قار/كلية األعالم425.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبيسعد عواد كاظم جناح212747291921016034

جامعة ذي قار/كلية األعالم424.0اعدادية جصان للبنينادبياحمد عدنان محيسن خلف212748261921036001

جامعة ذي قار/كلية األعالم460.0اعدادية الوحدة للبناتاحيائياسماء حسن هداب حسون212749221942150004

جامعة ذي قار/كلية األعالم460.0ثانوية بابل المختلطةاحيائيمحمد طالب شخير لفته212750221941259021

جامعة ذي قار/كلية األعالم458.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيزهراء كون جاسم حمود212751291942057138

جامعة ذي قار/كلية األعالم449.0اعدادية النجدين للبنينتطبيقيسجاد عبداالمير حسين انغيش212752241951063016

جامعة كركوك/كلية العلوم511.0ثانوية بارش للبنين-تركمانيتطبيقيعبد الوهاب علي عبد الوهاب محمد212753201951390012

جامعة كركوك/كلية العلوم508.0ثانوية سه كرمه للبنين دراسة كرديةتطبيقيجومان عمر عباس علي212754201951314013

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات485.7ثانوية كركوك جاغ النموذجية للبنينتطبيقيمحمد طالل نجم احمد212755201951399003

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات483.0ثانوية اتا بكلر للبنينتطبيقيمحمد سلطان توفيق يعقوب212756201951008021

جامعة كركوك/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات471.0ثانوية القلم االهلية للبنينتطبيقيادم اسماعيل حمه عثمان212757201951049001

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون512.0ثانوية الصالحية المختلطةادبيابراهيم محمد زيدان خلف212758201921228002

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم القانون486.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيتحسين علي حسين عبد هللا212759201921201005

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية464.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيصالح عبد الرحيم محمد عباس212760211921038045

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية442.0اعدادية االسكندرونة للبنينادبيمرتضى حياوي حسن صادق212761181921012032

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية429.0ثانوية القورية للبناتادبيحنان عدنان عباس باوخان212762201922110014

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية423.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعدي حسين حمد خطاب212763201921085067

جامعة كركوك/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية423.0ثانوية الشهباء للبناتادبياطياف خالد فاضل جلعوط212764201922106009

جامعة كركوك/كلية الطب البيطري537.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةاحيائيمحمد بهجت ابراهيم فتاح212765201941364015
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جامعة كركوك/كلية الزراعة510.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائينوراي امجد عدنان رفعت212766201942180115

جامعة كركوك/كلية الزراعة468.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد بيشه نك صابر محمد212767201941312073

جامعة كركوك/كلية الزراعة464.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيزهراء آياد سعيد عيسى212768201942102028

جامعة كركوك/كلية الزراعة457.0ثانوية الجمهورية للبناتاحيائيزينه صباح محمد سلمان212769201942132028

جامعة كركوك/كلية الزراعة453.0ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةاحيائيرامان هجران عبد الحميد مدحت212770201941371007

جامعة كركوك/كلية الزراعة451.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيسارا نه زاد احمد قادر212771201942344089

جامعة كركوك/كلية الزراعة435.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيساره محمد عبد هللا رشيد212772201942342043

جامعة كركوك/كلية الزراعة433.0اعدادية منوليا للبناتاحيائيآفنان شاهين عباس تعجيل212773201942120001

جامعة كركوك/كلية الزراعة431.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيعبد المهيمن حسن برهان احمد212774201941013052

جامعة كركوك/كلية الزراعة430.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمصطفى مزهر روندي حسين212775201941302164

جامعة كركوك/كلية الزراعة427.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيبه لين دلير عمر بابه شيخ212776201941312025

جامعة كركوك/كلية الزراعة426.0اعدادية الحجرات للبناتاحيائينور علي عمر عثمان212777211942109082

جامعة كركوك/كلية الزراعة424.0اعداديه الرواد  للبنيناحيائيمحمد شامل محمود محمد212778201941022114

جامعة كركوك/كلية الزراعة424.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائياسماء يشار عبد الواحد عبد الرزاق212779201942140006

جامعة كركوك/كلية الزراعة423.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيسيروان غازي محمد غريب نجم212780201941309020

جامعة كركوك/كلية الزراعة422.0اعدادية لورستان للبنين - دراسة كرديةاحيائيدانا يوسف محمد حسن212781201941299021

جامعة كركوك/كلية الزراعة441.0اعدادية الطيبات للبناتتطبيقيأيناس اكرم لطيف احمد212782211952178001

جامعة كركوك/كلية الزراعة429.0ثانوية بارالق للبنينتطبيقياركان نعمان فاتح مجيد212783201951074005

جامعة كركوك/كلية الزراعة425.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةتطبيقيكشاو سعدون محمد احمد212784201952342005

جامعة كركوك/كلية الزراعة423.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمنصور عبد ابراهيم سلمان212785201951003074

جامعة كركوك/كلية الزراعة422.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةتطبيقيره وه ند عماد قادر محمد212786201951309014

جامعة كركوك/كلية الزراعة422.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةتطبيقيفاطمه ازاد درويش خضر212787201952333035

جامعة كركوك/كلية الزراعة420.0ثانوية ٩ نيسان للبناتتطبيقينور نجم فاروق محمد212788201952101017

جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة425.0ثانوية الشروق للبناتاحيائيداليا امير فيض هللا عمر212789201942149015

جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة421.0ثانوية المعتصم المختلطةاحيائياصاله حسن عمر حسن212790201942207002

جامعة كركوك/كلية الزراعة/الحويجة426.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنينتطبيقيعبد هللا عامر عثمان رفيق212791201951048049

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد455.0اعدادية المتنبي للبنينادبيعبد هللا صباح ياسين طه212792201921081021

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية االنتصار المختلطةادبيمحمد وسمي محمد نجرس212793201921234031

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية طوز للبناتادبيسوسن محمد عزيز موسى212794181922181015

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية الرحيق المختوم المسائية المختلطةادبيمحمد رمضان محمد سليم212795201921252047

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد444.0ثانوية الصالحية المختلطةادبيقيس حميد احمد صالح212796201921228013

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد442.0اعدادية يايجي للبنينادبياحمد بدر الدين عبدهللا محمد212797201921203002

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد435.0ثانوية القورية للبناتادبيدنيا ساالر محمد غريب فتاح212798201922110020

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد508.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيجوان رقيب صالح الدين طه212799201942333019

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد490.0اعدادية كركوك المركزية للبنيناحيائيعلي احمد محمد عمر212800201941001153
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جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد486.0ثانوية سروة للبناتاحيائينخوه جواد كاظم طاهر212801201942152023

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقيمحمد داود ابراهيم احمد212802201951007022

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة451.0ثانوية النضال المختلطةادبيعباس صاحب عبد الكاظم شطب212803111921157019

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة432.0اعدادية الجواهري للبنينادبياحمد رمضان حمودي فليفل212804201921015004

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة430.0ثانوية الصالحية المختلطةادبيهشام محمد ابراهيم جاسم212805201921228020

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة430.0اعدادية طوز للبنينادبيمراد نجاة محمد خورشيد212806181921037010

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة430.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبيمصطفى علي حمد محمد212807201921261122

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة429.0اعدادية الرياض للبنينادبيعلي عواد جواد عبد212808201921023032

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة427.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد دحام ناصر عمر212809201921009011

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة427.0اعدادية الجواهري للبنينادبيحسين عطية حسين محمد212810201921015014

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة423.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةادبيدارا علي وهاب دارا212811201921310011

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة423.0ثانوية علي سراي المختلطة دراسة كرديةادبيايفان اركان جمعة جاسم212812201922372004

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة422.0ثانوية دجلة للبناتادبيساره عاشور سرهيد عبد212813201922109019

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة422.0اعدادية الجواهري للبنينادبيعلي حسين احمد حسين212814201921015029

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة421.0ثانوية دجلة للبناتادبيكوثر ابراهيم حسين ابراهيم212815201922109024

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة420.0ثانوية االنتصار المختلطةادبيهشام عزيز شاكر حميد212816201921234037

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة505.0ثانوية كوزلو بابا للبنيناحيائيثامر عنتر ياسين حمودي212817201941032009

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة447.0اعدادية الفرات للبنينتطبيقييوسف عبد الرحمن علي عمر212818201951007038

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة436.0اعدادية الشورجة للبنين- دراسة عربيةتطبيقياحمد لقمان عزيز احمد212819201951045004

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة434.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةتطبيقيداليا كاوه فاضل عبد هللا212820201952333019

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة434.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيكيالن حسن خورشيد علي212821201951030055

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة433.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمحمد يوسف جاسم بكر212822201951013048

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة568.0ثانوية شفق للبناتاحيائيزهراء محمد صالح شاكر ابراهيم212823201942145016

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة559.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيضفاف خالد محمود عواد212824201942139087

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة499.0اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيغزوان عبد هللا حسين حمد212825201951004044

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة491.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيمحمد مندان علي حمد امين212826201951015036

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم الصرفة486.0اعدادية الحويجة للبنينتطبيقيهمام نعمه حسين سالم212827201951019092

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية513.0ثانوية طوبزاوة المختلطة - الدراسة الكرديةادبيفيان طه عبد الصمد محمود212828201922368007

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0ثانوية دجلة للبناتادبيزهراء احمد تقي حسين212829201922109017

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية465.0اعدادية داقوق للبنينادبيرشيد حكيم فنش جاسم212830201921017014

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية455.0اعدادية الفراهيدي للبنينادبيامجد حميد عواد ابراهيم212831211921027011

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية حوض ٦ للبنينادبيابراهيم ناصر بكر حمد212832201921033001

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية442.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيفدك كاظم مردان علي212833201922148040

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعدادية طوز للبناتادبينوره عباس علي رشيد212834181922181028

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيهدى أشرف خليل رفيق212835201922382068
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جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية435.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيمحمد كريم علي حسين212836201921201035

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية433.0ثانوية االنتصار المختلطةادبيمحمد علي محمد محمود212837201921234027

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية549.0اعدادية رسالة االسالم للبناتاحيائيامنية حسام كامل عباس212838211942137018

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية480.0ثانوية الشهامة المختلطةتطبيقيطارش سرحان صلبي ظاهر212839201951225006

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية458.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيمصطفى ثامر بهاء الدين محمدحسام الدين212840201951013053

جامعة كركوك/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0ثانوية سروة للبناتتطبيقيسجى حمد جبار نعيمه212841201952152005

جامعة كركوك/كلية اآلداب421.0ثانوية علي سراي المختلطة دراسة كرديةادبيهاوناس ناظم حسين عارف212842201922372010

جامعة كركوك/كلية اآلداب421.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيعمر هياس اسماعيل محمود212843201921201026

جامعة كركوك/كلية اآلداب420.0ثانوية االنتصار المختلطةادبيايناس نوري صديان رجعان212844201922234001

جامعة كركوك/كلية اآلداب420.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةادبيبيمان علي يونس حسن212845201922330008

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية520.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبيحليمه محمد حسين حسن212846181922383015

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية508.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينادبيسفيان عبد هللا سليمان خريالي212847201921016033

جامعة كركوك/كلية التربية األساسية/قسم اللغة االنكليزية504.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعبد المنعم ابراهيم عبد امحيمد212848171921001036

جامعة واسط/كلية العلوم598.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةاحيائيمنتظر جبار حمود كريم212849231941199022

جامعة واسط/كلية العلوم532.0اعدادية كميت للبنينتطبيقيحسن عبد النبي صدام فالح212850281951015006

جامعة واسط/كلية العلوم505.0اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقياحمد غازي مكوطر ناصر212851261951017005

جامعة واسط/كلية العلوم503.0ثانوية قنديل المختلطةتطبيقيصباح محمد شكر حسين212852211951256008

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات550.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيفاطمه فائز عزيز حسين212853261942102105

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات523.0اعدادية الحسين للبنيناحيائيذو الفقار حسين فاضل روضان212854261941028044

جامعة واسط/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات464.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقينبأ رياض جادر كاظم212855261952089021

جامعة واسط/كلية القانون463.0اعدادية االوائل االهلية للبنينتطبيقيعلي محسن حسون كريدي212856261951048029

جامعة واسط/كلية الطب البيطري/الحي502.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيأيات سلمان جواد حمود212857261942089001

جامعة واسط/كلية الزراعة458.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء حسوني حنون جمعه212858261942088046

جامعة واسط/كلية الزراعة451.0اعدادية المودة للبناتاحيائيتمارا محمد جري دويج212859261942078014

جامعة واسط/كلية الزراعة451.0ثانوية نبع العلوم االهلية للبناتاحيائيزهراء ابراهيم عبيد هليل212860261942088042

جامعة واسط/كلية الزراعة445.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيحيدر سمير جحاد خطار212861291941003106

جامعة واسط/كلية الزراعة444.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتاحيائيزينب جواد يونس ارزوقي212862261942089061

جامعة واسط/كلية الزراعة437.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيمنتظر شاكر حسون يلغان212863261941020044

جامعة واسط/كلية الزراعة434.0ثانوية القسام االهلية للبنيناحيائيحسن اهويدي امحيسن حسون212864261941039004

جامعة واسط/كلية الزراعة427.0اعدادية العزيزية للبنيناحيائيكرار حامد علي فرحان212865261941014074

جامعة واسط/كلية الزراعة426.0اعدادية النعمانية للبنيناحيائيحسن علي هادي حمزه212866261941009026

جامعة واسط/كلية الزراعة425.0ثانوية النخبة االهلية للبنيناحيائيعبد هللا علي رضا مصطفى212867261941054030

جامعة واسط/كلية الزراعة423.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد صادق هالل محمد212868261941005109

جامعة واسط/كلية الزراعة423.0ثانوية الفضائل للبناتاحيائيزهراء هاشم محمد خلبوص212869141942083010

جامعة واسط/كلية الزراعة420.0اعدادية الكوت للبناتاحيائينبأ جواد كاظم مونس212870261942096137
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جامعة واسط/كلية الزراعة428.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينتطبيقيحسين صبيح حسين خلف212871261951043009

جامعة واسط/كلية الزراعة427.0اعدادية اليسر للبناتتطبيقيشيماء علي شويل ناصر212872261952109009

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد485.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيسجاد ماجد كاظم سعود212873261921043011

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد478.0اعدادية دجلة للبنيناحيائيمؤمل جابر غالي خلف212874261941020033

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد467.0ثانوية الدبوني للبنيناحيائيمنتظر حسن جباره ناصر212875261941034046

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيحسين حميد حسون مهيدي212876261941027034

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد448.0اعدادية التحرير  للبنينتطبيقيحسين علي نجف حمدان212877261951002016

جامعة واسط/كلية االدارة واالقتصاد439.0اعدادية الكرامة للبنينتطبيقيحسن علي حسون عبد212878261951004010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة555.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيسعيد حميد هرو عذاب212879261941001077

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة533.0ثانوية مارب المختلطةاحيائيهبه منهل عبد سلمان212880241942159012

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة528.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمرتضى عبد الحسن عناد عبد الصاحب212881231941012159

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة497.0اعدادية دجلة للبنينتطبيقيعباس حسين فريح نعيس212882261951020011

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الصرفة472.0اعدادية النعيم للبنينتطبيقيمحمد عبد طوفان فرج هللا212883261951008029

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية492.0ثانوية بلقيس للبناتادبيأنفال عبد الرضا خير هللا خليف212884261922116001

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية468.0ثانوية ال ياسر للبنينادبييوسف حسين جالب طوفان212885251921204023

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية464.0اعدادية الكرامة للبنينادبيمحمد دايخ مايع عبيد212886261921004054

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية461.0اعدادية االطهار للبنينادبيحميد حبيب غياض محمد212887221921034016

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية457.0اعدادية االرشاد للبنينادبيعباس منخي عيدان لفتة212888281921101021

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية449.0اعدادية الميمون للبنينادبياحمد علي حسين كريم212889261921033007

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية445.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيزيد صاحب لفته طرخان212890251921122066

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية440.0اعداديه الوهج للبنينادبياحمد جواد كاظم عطيه212891241921051002

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية439.0ثانوية الهالل المختلطةادبيزيد كاظم خليل ابراهيم212892231921179010

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية437.0ثانوية النهرين المختلطةادبينور رزاق عبد عليوي212893231922197013

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية436.0اعدادية الوفاء للبناتادبيسحر عبد الحسن مذيوب صون212894221922172020

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية434.0اعدادية الفتح للبنينادبيعلي صالح جاسم عبيد212895271921011050

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0ثانوية مارب المختلطةادبيحسين حامد كريم محمد212896241921159004

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية432.0ثانوية النسائم المختلطةادبيسجاد زيد محسن عبد هللا212897211921254008

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية431.0اعدادية العراقي للبنينادبيذو الفقار علي عطا خليل212898101921005022

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية430.0اعدادية النور للبناتادبيبتول لطيف محسن معيوف212899261922119006

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية523.0اعدادية بدر الكبرى للبناتاحيائيغفران صادق عناد جبر212900221942153242

جامعة واسط/كلية التربية للعلوم االنسانية462.0اعدادية القيثارة للبنينتطبيقيموسى حسان هادي جالي212901221951051056

جامعة واسط/كلية اآلداب423.0ثانوية المعارف االهلية للبنينادبيحسين عبد الكريم حميد مجيد212902221921381004

جامعة واسط/كلية اآلداب422.0اعدادية الكوت المسائية للبنينادبيجاسم كريم فالح حسن212903261921201035

جامعة واسط/كلية اآلداب422.0اعدادية الميمون للبنينادبيمنتظر صادق هاشم عيدي212904261921033064

جامعة واسط/كلية اآلداب420.0اعدادية المدينة المنورة للبنينادبيعباس محمد مديح فرمان212905261921025040
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جامعة واسط/كلية اآلداب469.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنيناحيائيحسين سعد فاضل محمد212906131941022020

جامعة واسط/كلية اآلداب438.0ثانوية البينة للبناتتطبيقيخديجة عباس طالب عيسى212907161952291005

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية438.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيحسين جمال مجول شحل212908291921109023

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية428.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحيدر فاهم عجه دلي212909291921017085

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية428.0ثانوية مأرب للبنينادبيحيدر جاسم نعمه عبد212910231921049015

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية427.0اعدادية االندلس للبنينادبيكرار حامد خشان عكله212911231921042045

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية427.0ثانوية السراج للبنينادبيعلي حسون نالي تيله212912281921031020

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية426.0اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيمجيد خالد جودان شكبه212913221921055025

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية425.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيمحمد باقر عبد االمير مجمان كاطع212914151921003097

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية494.0ثانوية العزيزية االهلية للبناتاحيائيزهراء حميد هاشم حسين212915261942120090

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية442.0ثانوية تبارك للبناتتطبيقيرقيه جمال عليوي عبيد212916261952077008

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية441.0اعدادية الشيخ بالسم محمد الياسين للبنينتطبيقيمهدي عطيه زغير وره212917261951010056

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية437.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيحسين محمد موسى حمزة212918231951052008

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية435.0ثانوية البيادر المختلطةتطبيقيحسين حمزه هاتف جاسم212919231951224011

جامعة واسط/كلية التربية األساسية/العزيزية/قسم رياض االطفال429.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيساره علي دشر شعيل212920261952097035

جامعة ميسان/كلية الصيدلة691.6اعدادية العمارة للبنيناحيائيعلي رسول جاسم خليف212921281941006088

جامعة ميسان/كلية الهندسة/قسم المدني630.0ثانوية صدى الطف للبنينتطبيقيسجاد حسن جلوب سدخان212922281951042009

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية424.0ثانوية بني هاشم المختلطةادبياحمد علي عليوي مبادر212923281921106002

جامعة ميسان/كلية العلوم السياسية424.0ثانوية دجلة للبنينادبياحمد عباس جاسم عبد علي212924281921012004

جامعة ميسان/كلية الزراعة421.0اعدادية المجر الكبير للبناتاحيائينور علي عطية علي212925281942062053

جامعة ميسان/كلية الزراعة426.0اعدادية الثورة للبنينتطبيقيمجتبى منصور هاشم جعفر212926281951001113

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيسجاد حميد مطر هليل212927281921151123

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية التحرير للبنينادبيصفاء عبد الحسين هوره عباس212928281921004076

جامعة ميسان/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمحمد رحيم عجرش كناص212929221941356096

جامعة ميسان/كلية التربية493.0ثانوية االصالة للبناتادبيهدى كاظم وريوش جاسم212930281922051062

جامعة ميسان/كلية التربية489.0ثانوية بني هاشم المختلطةادبيعلي عيدان سلمان عنيسي212931281921106011

جامعة ميسان/كلية التربية488.0اعدادية التحرير للبنينادبيسجاد سالم عبد الوهاب صكر212932281921004067

جامعة ميسان/كلية التربية568.0اعدادية المجر الكبير للبنيناحيائيكرار جبار حسن عيسى212933281941008054

جامعة ميسان/كلية التربية539.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائياستفتاء عبد العباس حسين علوان212934221942105006

جامعة ميسان/كلية التربية530.0ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيسجاد عدنان نعمة خلف212935281941042018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية508.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينادبيعلي كاطع سعد علي212936281921039039

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية473.0ثانوية ميسان للبنينادبياحمد هاشم صاحب زاير212937281921027003

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية458.0اعدادية كميت للبنينادبيعلي فرحان خلف احمد212938281921015061

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية453.0ثانوية العذراء للبناتادبيهديل سامي عبد الحسن حسين212939281922058060

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية449.0اعدادية التحرير للبنينادبيمحمد جواد حديد علي212940281921004130
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية448.0اعدادية التحرير للبنينادبيمحمد راضي عبد الرضا زاير حمود212941281921004132

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية442.0ثانوية سيد احمد الرفاعي المختلطةادبيحامد علي عبد الحسين علي212942281921102006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية442.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينادبيعبد هللا حميد عباس قاسم212943281921039033

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية439.0ثانوية االصالة للبناتادبيرياحين محسن صاحب عيسى212944281922051017

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية439.0ثانوية العذراء للبناتادبيزهراء نجم عبد الزهرة عطية212945281922058028

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية438.0ثانوية ميسان للبنينادبيحيدر عبد االمير خزعل مزيد212946281921027015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية436.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيسجاد كريم غضبان محسن212947281921153014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية435.0ثانوية البتول للبناتادبيهدى محمد رحيم عبيد212948281922056070

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية433.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيمحمد خالد جاسم جبر212949281921010073

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية429.0ثانوية بني هاشم المختلطةادبياحمد رحيم جودة اليج212950281921106001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية428.0اعدادية كميت للبنينادبيمجتبى حسن محمد حمود212951281921015071

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية428.0اعدادية المرتضى للبنينادبيحسين حكيم لعيبي حسين212952281921002015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية515.0اعدادية البيان للبناتاحيائيآيات صبيح صويلح يونس212953281942078002

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية483.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيمصطفى جياد وادي وناس212954291941007339

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية483.0ثانوية الكحالء للبناتاحيائيسجى جاسم عبدالساده فرحان212955281942061023

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية478.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيرسول باسم فضاله عذاب212956221941031056

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية472.0اعدادية الصادق للبنيناحيائيعمار مهدي ياهن كايم212957221941070041

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية469.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيفاطمه علي محمد جار هللا212958221942143253

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية467.0ثانوية السبطين المختلطةاحيائيعالء زغير ناهي محيسن212959221941344008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية461.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيعلي عواد هداد فراك212960221941076092

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية459.0اعدادية الشباب للبنيناحيائيمرتضى عالء سلمان موسى212961221941033122

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية458.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيامير كاظم جبر صبيح212962221941029011

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية457.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيمصطفى خير هللا حسن اعليوي212963221941020073

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية457.0ثانوية العزة المختلطةاحيائيسامي حميد جوده عاجل212964221941345006

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية456.0ثانوية الضحى المختلطةاحيائيلمى كاظم منذر عبيد212965231942218014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية454.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائيبالغ علي شاكر زباله212966231942077023

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية454.0اعدادية االبرار للبنيناحيائيكاظم محمد كسار علي212967221941091123

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية452.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيكرار حسين وحيد سويلم212968221941040128

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية452.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيمرتضى حسن هويدي ظاهر212969221941076124

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية452.0اعدادية ميثم التمار للبنيناحيائيمنتظر صبيح هندال حنون212970281941016051

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية449.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيابراهيم حسين مطرود دوخي212971241941071001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية449.0ثانوية الشمم للبناتاحيائيايات ياسر قاسم عبد الحسن212972221942198004

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية449.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي حسن عبادي حسين212973231941060102

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية449.0اعدادية الديوانية للبنيناحيائيمحمد احمد حمزه بالل212974241941028055

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية449.0ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيرقيه عبيس خليل عبد الرضا212975231942226007
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جامعة ميسان/كلية التربية األساسية448.0اعدادية الصادق للبنيناحيائياحمد جميل حسين سعدون212976221941070001

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية447.0اعدادية العمارة للبنيناحيائييوسف عبد الهادي صالح كرم212977281941006171

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية447.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيمنتظر حميد محسن جمعه212978251941010173

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية446.0اعدادية الشهداء للبنيناحيائيمؤمل عبد االئمه عذوف عداي212979221941057027

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية446.0ثانوية الخورنق المختلطةاحيائيطاهر عادي عويز صحين212980221941271010

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية446.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنيناحيائيزين العابدين سعد حنون عبد212981221941035090

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية445.0ثانوية ابن حيان االهلية للبناتاحيائيامان حمد كاظم نحو212982221942410007

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية444.0ثانوية الشهيد عادل السويلة المختلطةاحيائيمهدي رحيم عبد الكريم جبار212983241941167034

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية444.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيتبارك ثامر كاظم عوده212984231942090065

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية443.0ثانوية الوركاء للبنيناحيائيسجاد هادي محوي بدوي212985231941034034

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية443.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيمصطفى احمد سالم حمود212986241941037056

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية443.0اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيكرار حيدر جبار هليل212987281941017014

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية442.0ثانوية اجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيمؤمل حسن علي عبد الحسين212988221941096074

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية441.0ثانوية العزة المختلطةاحيائيعباس تركي سعدون خالطي212989221941345013

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية440.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيانتظار عبد الشريف ثجيل لفته212990251942084070

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية440.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائياحمد سعيد محسن خشان212991251941001012

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية440.0ثانوية البيان للبنيناحيائيحميد سالم عبد سعدون212992271941032019

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية440.0اعدادية غرناطة للبنيناحيائياحمد حسن مزبان كريم212993221941017002

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية439.0اعدادية سومر للبنيناحيائيمحمد صادق حميد وناس جاسم212994241941009111

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية464.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيزهراء جاسم حافظ خلف212995281952055018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية463.0ثانوية ام عمار للبناتتطبيقيتقى وصفي عبد الكاظم عبد علي212996281952077020

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية459.0ثانوية النضال للبناتتطبيقيبراء رحيم عوده عليوي212997281952050005

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية459.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيمحمد زكي ساهي عاجل212998221951098037

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية457.0اعدادية بنت الهدى للبناتتطبيقيرسل يوسف جاسم محمد212999281952055015

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية451.0ثانوية االمال االهلية للبنينتطبيقياحمد ماجد قاسم عبد الحليم213000161951128008

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية446.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيحسين احمد خلف حميد213001161951139020

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية442.0ثانوية الكحالء للبناتتطبيقيهناء مهدي هاتو هاشم213002281952061018

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية440.0ثانوية كميت للبناتتطبيقينور تحسين علي حسين213003281952067025

جامعة ميسان/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى455.0اعدادية االرشاد للبنينادبيعلي يوسف عبد الحسين محسن213004281921101031

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم المدني618.0اعدادية نهج البالغة للبنينتطبيقيعباس عبيد حسن عبود213005291951026040

جامعة المثنى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي640.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنيناحيائيمصطفى محمد عبد العكار لفته213006221941053150

جامعة المثنى/كلية العلوم578.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيمريم محمد سمير عبد213007191942150028

جامعة المثنى/كلية العلوم509.0اعدادية السماوة للبنينتطبيقيحسين كالف شياع كصاد213008291951003060

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري502.0اعدادية السماوة للبناتاحيائينورالهدى عفيف عبدالحسين موسى213009291942052256

جامعة المثنى/كلية الطب البيطري493.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيزهراء عدنان عبداالمير محمد213010291942055055
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جامعة المثنى/كلية الزراعة478.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيمروه احمد حيدر محمد213011291942055099

جامعة المثنى/كلية الزراعة467.0اعدادية نهج البالغة للبنيناحيائيمرتضى رحيم لزام زياد213012291941026050

جامعة المثنى/كلية الزراعة449.0اعدادية السماوة للبنيناحيائيصادق فالح مرسال حميد213013291941003137

جامعة المثنى/كلية الزراعة441.0اعدادية الغدير المركزية للبنيناحيائيحسن سلمان عواد عاجل213014291941025016

جامعة المثنى/كلية الزراعة439.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيمنى جوالن حسن جيثوم213015291942071079

جامعة المثنى/كلية الزراعة436.0ثانوية علي األكبر للبنيناحيائياحمد سلمان عبيد بجاي213016291941105003

جامعة المثنى/كلية الزراعة423.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيدعاء كاظم محيسن تالل213017291942052083

جامعة المثنى/كلية الزراعة423.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيجنان ناجح جميل عور213018291942052065

جامعة المثنى/كلية الزراعة421.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائياسراء عباس جبير عامر213019291942057006

جامعة المثنى/كلية الزراعة441.0اعدادية السماوة للبنينتطبيقيمرتضى مشتاق شاكر رزاق213020291951003169

جامعة المثنى/كلية الزراعة433.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيرسل محسن نعمه كاظم213021291952056013

جامعة المثنى/كلية الزراعة431.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسن عالوي رحيم عبد213022291951004033

جامعة المثنى/كلية الزراعة430.0اعدادية الرميثة للبنينتطبيقيصادق نور شاكر مجهول213023291951002053

جامعة المثنى/كلية الزراعة423.0ثانوية علي األكبر للبنينتطبيقيضياء احمد تكليف عبدهللا213024291951105008

جامعة المثنى/كلية الزراعة421.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيبنين طالب جاسم محمد213025291952055007

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد511.0اعدادية االعتماد للبنينادبيسجاد جويد حمود لطيف213026291921010058

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد472.0ثانوية البسملة للبناتادبيميسلون فالل شنوف أدهم213027291922069056

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد471.0اعدادية الرميثة للبناتادبيمروه باسم احمد خربان213028291922057112

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد467.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيمحمد غافل حربي جبار213029291921014185

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد462.0ثانويه المصابيح للبناتادبيناديه سعد مشعل عواد213030291922079069

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد460.0أعدادية ابي تمام المختلطةادبيعالء هادي عواد حسوني213031291921106020

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيمريم جبار صالح شالكة213032291922054120

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد454.0ثانوية المناسك للبناتادبيدعاء رحيم ناصر حسين213033291922075023

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيايمان صادق ابراهيم مفتن213034291942052029

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد461.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيزهراء عزيز هادي حسن213035241942106074

جامعة المثنى/كلية االدارة واالقتصاد466.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيموسى عبدهللا فنيخ خشوش213036291951004181

جامعة المثنى/كلية اآلداب470.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيطالب رجا عطية خاشي213037291921109057

جامعة المثنى/كلية اآلداب448.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيزينب عبد الحسين مطنش جاسم213038291922054070

جامعة المثنى/كلية اآلداب447.0ثانوية البسملة للبناتادبيفرقد فايد عواد مجهول213039291922069051

جامعة المثنى/كلية اآلداب443.0ثانوية االقمار المنيرة للبناتادبيساره عاجل شنان لفته213040291922064033

جامعة المثنى/كلية اآلداب442.0ثانوية البسملة للبناتادبيفاطمة خالد شاني عبد الخضر213041291922069048

جامعة المثنى/كلية اآلداب438.0ثانوية المناسك للبناتادبيحوراء رياض حليو مطرود213042291922075020

جامعة المثنى/كلية اآلداب437.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيحوراء مجيد عزيز عبد213043291922060044

جامعة المثنى/كلية اآلداب434.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين مريهج رهيف ياسوس213044291921028048

جامعة المثنى/كلية اآلداب440.0اعدادية العزة للبنينتطبيقياياد سعيد سلمان كاظم213045261951007014
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جامعة المثنى/كلية التربية األساسية451.0ثانوية المسجد النبوي للبنينتطبيقيعلي عبادي ذياب شاور213046291951016077

جامعة المثنى/كلية التربية األساسية451.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيياسر فريج حريس كريم213047291951100210

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية649.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيخليل ابراهيم خليل احمد213048211941088026

جامعة سامراء/كلية العلوم التطبيقية614.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيمنتظر علي محمد علوان213049271941020089

جامعة سامراء/كلية الزراعة/بلد458.0ثانوية المدينة المنورة المسائيةاحيائيمراد تاج الدين قلندر ساقي213050181941342038

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية عمر المختار للبنيناحيائيقصي ابراهيم خلف حسن213051181941040034

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد447.0اعدادية ديالى للبنيناحيائيابراهيم علي حسن جواد213052211941012002

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية شاعر الرسول للبنيناحيائيحميد عثمان اسماعيل علي213053181941087005

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد440.0اعدادية الحويجة للبنيناحيائيصباح حسن طاهر علي213054201941019064

جامعة سامراء/كلية االدارة واالقتصاد433.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقينرمين اسعد عواد صالح213055181952242082

جامعة سامراء/كلية التربية489.0ثانوية الوركاء للبنينادبيمحمد باسم علي حسين213056231921034068

جامعة سامراء/كلية التربية463.0ثانوية فجر السالالت المختلطةادبيفاضل علي كسار غويزي213057291921111010

جامعة سامراء/كلية التربية452.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينادبيابراهيم محمد ابراهيم حميد213058201921016001

جامعة سامراء/كلية التربية437.0ثانوية الرواد المسائية للبنينادبيمصطفى طه بدر موحان213059231921255089

جامعة سامراء/كلية التربية433.0ثانوية خير االنام المختلطةادبيمحمد حردان عراك محمد213060111921166029

جامعة سامراء/كلية التربية433.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيميعاد سعيد داود خليل213061231922119067

جامعة سامراء/كلية التربية431.0اعدادية الشعلة للبنينادبيمحمد غالي نشعان حمود213062241921012053

جامعة سامراء/كلية التربية430.0ثانوية المهج للبناتادبينورا عبد الخالق عبد هللا ماهر213063181922248014

جامعة سامراء/كلية التربية426.0ثانوية المالذ المسائية للبنينادبيماهر رشيد عاصي محمد213064211921283004

جامعة سامراء/كلية التربية424.0ثانوية المرادية المختلطةادبيحسين بردان جبر بربوتي213065241921158005

جامعة سامراء/كلية التربية424.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنينادبيمروان احمد مهدي صالح213066211921018034

جامعة سامراء/كلية التربية589.0اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيخنساء نجم عبدهللا محيميد213067181942221008

جامعة سامراء/كلية التربية524.0ثانوية الرحمن االهلية للبنيناحيائيسمير عبد االمير سمير سعدون213068241941045014

جامعة سامراء/كلية التربية509.0ثانوية فاطمة الزهراء للبناتاحيائيابتهاج عبد الواحد عطيه مطرود213069291942059001

جامعة سامراء/كلية التربية506.0ثانوية تبارك المختلطةاحيائيمحسن محمد نمنم حسين213070241941164011

جامعة سامراء/كلية التربية496.0اعدادية الفهود  للبنيناحيائيمحمد عبد الخالق منصور فرحان213071221941046068

جامعة سامراء/كلية التربية494.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيموسى محمد عبيد عاشور213072221941039148

جامعة سامراء/كلية التربية494.0اعدادية الزوراء للبناتاحيائيرقيه مهنا عبد الوهاب لفته213073181942162020

جامعة سامراء/كلية التربية493.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنيناحيائيعبد هللا عدنان برغوث شايع213074141941015026

جامعة سامراء/كلية التربية490.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيروان حميد جواد عبد الكريم213075221942190088

جامعة سامراء/كلية التربية489.0اعدادية بلد للبناتاحيائيساره سالم عبدعلي حسين213076181942176096

جامعة سامراء/كلية التربية485.0ثانوية دار السالم المختلطةاحيائيشكرية محمود ابراهيم جاسم213077181942093013

جامعة سامراء/كلية التربية485.0اعدادية العباسي للبنيناحيائيعادل محمد حسين علي213078201941020054

جامعة سامراء/كلية التربية491.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينتطبيقيجاسم مجلي جاسم عوده213079221951382006

جامعة سامراء/كلية التربية460.0اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيعبدالصمد فليح حسين مهدي213080181951040032
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جامعة سامراء/كلية التربية459.0اعدادية الكرمة  للبنينتطبيقيحسن ادريس ماهود حبيب213081221951039011

جامعة سامراء/كلية التربية455.0اعدادية العارضيات المختلطةتطبيقييونس سالم رحيم حبيب213082241951152030

جامعة سامراء/كلية التربية453.0اعدادية الرسول للبنينتطبيقيعلي احمد عبد الحسن حسين213083241951035021

جامعة سامراء/كلية التربية452.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيمحمد كريم عناد نعيمه213084221951070078

جامعة سامراء/كلية التربية449.0اعدادية االسحاقي للبناتتطبيقيايه شحاذه علي الطيف213085181952255008

جامعة سامراء/كلية التربية444.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيلواء محمد احمد حميد213086181951041034

جامعة سامراء/كلية التربية443.0ثانوية المرتضى االهلية للبنينتطبيقيكاظم عبد اليمه جواد عوده213087251951209024

جامعة سامراء/كلية االثار438.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيلبنا نزار صالح جاسم213088181942183083

جامعة سامراء/كلية االثار433.0ثانوية االنفال المختلطةاحيائيعباس حسوني عبدالجاسم علي213089231941169025

جامعة سامراء/كلية االثار428.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيحسين اثير بشير حميد213090181941085008

جامعة سامراء/كلية االثار425.0اعدادية خالد بن الوليد للبنيناحيائيمحمد امير عبدهللا علي213091181941089045

جامعة سامراء/كلية االثار424.0ثانوية االوائل االهلية للبنيناحيائياثير عبد الرزاق شكوري حسن213092181941153002

جامعة سومر/كلية العلوم493.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقياسامة عباس كاظم نعيمة213093221951036011

جامعة سومر/كلية العلوم473.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيفاطمه جبار مطرود عبيد213094221952103038

جامعة سومر/كلية العلوم473.0اعدادية بردى للبناتتطبيقيزهراء علي جبار عبيد213095221952163023

جامعة سومر/كلية العلوم473.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينتطبيقيعباس فاضل مفتن حسن213096281951011071

جامعة سومر/كلية العلوم473.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينتطبيقيجعفر عباس فاضل داود213097161951039016

جامعة سومر/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات500.0ثانوية الهناء المختلطةاحيائيمنتظر حسين راشد شويخ213098221941276010

جامعة سومر/كلية الزراعة450.0اعدادية شهداء الشطرة للبنيناحيائيحسن طالب حسين عسكر213099221941373006

جامعة سومر/كلية الزراعة433.0اعدادية العقاد للبنيناحيائييوسف علي فيصل موسى213100121941031214

جامعة سومر/كلية الزراعة429.0ثانوية رحاب العلم االهلية للبنيناحيائيايمن ليث علي دخيل213101221941360002

جامعة سومر/كلية الزراعة426.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبنينتطبيقيمحمد علي عباس بادي213102221951053042

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية المثابرون للبنينادبيمنتظر علي جواد ثجيل213103221921376118

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد424.0ثانوية البحتري المختلطةادبيمرتجى عبد الجبار مكطوف عبود213104221921222023

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية قبة الصخرة المسائية للبنينادبيجعفر عبد الكريم كيطان عرب213105141921201040

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد460.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيزينب محمد حسن نعمه213106241942104086

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد458.0اعدادية قلعة سكر للبناتاحيائيحميدة جهيد فالح رهيف213107221942171006

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد453.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينور محمد محسن جبير213108221942143306

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد451.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيديانا حمود سعود غانم213109221942190074

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيندى صاحب عبد الرزاق علي213110221942190209

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد446.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيرغد حاكم مطر جاسم213111231942090099

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد444.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيوليد كامل جابر محمد213112221941067134

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية الخورنق االهلية للبناتاحيائيغدير جبار مجيد عباس213113221942412049

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد442.0ثانوية الرحاب للبناتاحيائيسميره حسين حامد يونس213114111942148022

جامعة سومر/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيشاكر حامد عبد العظيم حمود213115221951036041
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جامعة سومر/كلية التربية األساسية458.0ثانوية دار الندوة المختلطةادبيحسن عبد صافي حتاي213116221921225005

جامعة سومر/كلية التربية األساسية447.0اعدادية االطهار للبنينادبيحيدر لطيف خضير عباس213117221921034017

جامعة سومر/كلية التربية األساسية446.0اعدادية رملة للبناتادبيحوراء شاكر جحيل هدل213118221922115016

جامعة سومر/كلية التربية األساسية443.0ثانوية النصر النموذجية للبناتادبيرحمة احمد محمد طه213119321922030009

جامعة سومر/كلية التربية األساسية441.0اعدادية الحمزة للبنينادبيعالء كاظم معارج عباس213120241921010027

جامعة سومر/كلية التربية األساسية523.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيضاري مطشر وعيوع صياح213121221941098073

جامعة سومر/كلية التربية األساسية511.0ثانوية رحاب العلم االهلية للبناتاحيائيايه علي عزيز خلف213122221942399001

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى461.0ثانوية الهداية المختلطةادبيامير رحيم بشير نعمه213123221921342001

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى438.0ثانوية الوركاء للبنينادبيعلي صالح عبيس مظلوم213124231921034052

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى437.0اعدادية رملة للبناتادبيوجدان ياسر خماط بشيت213125221922115066

جامعة سومر/كلية التربية األساسية/معلم الصفوف االولى486.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيسيف حيدر عواد رهيف213126221941010077

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة432.0ثانوية التحرير للبناتتطبيقيضي سعد كريم حسين213127231952096014

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة431.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيزهراء جليل كريم سعيد213128231952120009

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم البيئة428.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيمصطفى هيثم كاظم حسين213129231951043040

جامعة القاسم الخضراء/كلية الطب البيطري496.0ثانوية القلعة االهلية للبناتاحيائيزينه حامد عبد علي عباس213130221942204089

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة460.0اعدادية المدحتية للبناتاحيائيزهراء فالح حسن عيدان213131231942090132

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة453.0اعدادية الشموس للبناتاحيائيتبارك محمد غزوان فهد213132231942101029

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة447.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيفاطمة علي عبد السادة جاسم213133231942078091

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة445.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيبراء خضر كريم عبد الرضا213134271942089017

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة443.0اعدادية الحلة للبنيناحيائيحيدر احمد هاشم محيميد213135231941020116

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة441.0اعدادية دجلة للبناتاحيائيعهد كزار هندي علي213136231942107075

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة438.0اعدادية كوثا للبنيناحيائيمحمد عادل حسن عبد213137231941051117

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة437.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيسجى احمد يوسف راضي213138231942080077

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة436.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنيناحيائيسجاد فاضل عباس عبيد213139231941282036

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة436.0اعدادية الزرقاء للبناتاحيائيحوراء ميثم لطيف ابراهيم213140231942108021

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة435.0ثانوية اسمرة المختلطةاحيائيحسين غالي مخيف شرير213141231941202004

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة434.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيسوزان حسين فاهم مهدي213142231942086108

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة433.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيهدى راجح محيسن عبيد213143231942145116

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة431.0اعدادية المحاويل للبناتاحيائيشهد صباح علي عمران213144231942115093

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة428.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيفاطمه حسين جبر عبد213145231942080093

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة426.0ثانوية حلب للبناتاحيائيزينب احمد نعيم كنين213146231942129014

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة425.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيعلي مورد عبيس دبيش213147231941165032

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة423.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيتقى عالء محمد علي213148231942120041

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة423.0ثانوية االسماعيلية المختلطةاحيائيزهراء نايف رحمان هادي213149231942226010

جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة421.0ثانوية المرتضى المختلطةتطبيقيكريم عبطان مطر سلمان213150231951185007
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جامعة القاسم الخضراء/كلية الزراعة420.0اعدادية اليقظة للبناتتطبيقيزينب كريم حسين عبد213151231952089010

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية503.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيكوثر عماد هاشم كاظم213152261942155018

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية502.0اعدادية الروافد للبنيناحيائيعبدهللا حميد عبدالرضا مهدي213153181941085024

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية482.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزينب زغير لوعان محسن213154231942109111

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية477.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيفاطمة احمد مهدي حسن213155231942109161

جامعة القاسم الخضراء/كلية علوم االغذية472.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيرونق ليث مهدي هادي213156111942109045

جامعة نينوى/كلية هندسة االلكترونيات/قسم النظم والسيطرة628.0اعدادية االخوة للبنيناحيائيعلي ابراهيم خضر علي213157171941224022

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات526.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيزينب محمد خليل ابراهيم213158171942231216

جامعة نينوى/كلية تكنولوجيا المعلومات470.0ثانوية دجلة للبناتاحيائيدانيه اسامه حمودي يحيى213159331942038006

جامعة نينوى/كلية القانون491.0االعدادية الشرقية للبنينادبيأحمد جابر كسار محمد213160171921008004

جامعة نينوى/كلية القانون484.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنينادبيرايه ابراهيم محمد سعيد عبد العزيز213161171922104001

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية657.0أكاديمية بغداد األهلية في تركيا-جورماحيائيرشا شمس الدين فالح حسن213162131942244007

جامعة الفلوجة/كلية الطب البيطري518.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائيطيبة حميد علي ذويب213163191942133037

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد498.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبيمصطفى فالح حسن علي213164191921011041

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد485.0ثانوية الصديق للبنينادبيسجاد عماد ياسين جواد213165231921027033

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد472.0ثانوية الخلفاء للبنينادبيمحمد خالد ابراهيم حمادي213166191921036047

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد476.0اعدادية الخنساء النموذجيه للبناتاحيائيسعاد محمود شاكر ابراهيم213167191942189095

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتاحيائياية عبد السالم كاظم احمد213168101942109017

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد469.0اعدادية الرطبة المركزية للبنيناحيائيعبد الرحمن طارق كاظم سالم213169191941069011

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد467.0ثانوية سلمان الفارسي للبناتاحيائيايه عاشور ضباب مسلط213170191942250005

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد465.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيمصطفى هاشم عبد الحميد عباس213171311941011036

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد462.0اعدادية الفداء للبناتاحيائيمريم سعد فاضل عباس213172141942100115

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد457.0اعدادية فلسطين للبنيناحيائيمحمد عبد الرحمن جمعة محمد213173191941002021

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد456.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيامين محمد عبد حداوي213174111941032011

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيعثمان عبد الجبار كامل عبد الرزاق213175321941010058

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد447.0ثانوية جيل التفوق األهلية للبنيناحيائيعبد العزيز احمد سهيل حمد213176101941056001

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيرانيه حازم ساطي علي213177121942083020

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد440.0ثانوية الجماهير المختلطةاحيائيالمنتصر با ابراهيم غبن حسين213178181941015008

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد438.0ثانوية شمس الحرية للبناتاحيائيسنين صالح مهدي جبر213179131942079022

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد437.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيضحى محمد عواد حمادي213180191942163041

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد464.0اعدادية االمل للبناتتطبيقيشهد عبد العزيز خلف عباس213181191952195009

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد431.0اعدادية الرصافي للبنينتطبيقيمحمد عبد الستار نايف سعود213182191951012028

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد424.0اعدادية غرناطة للبنينتطبيقيمصطفى خميس عبد هللا خلف213183191951043032

جامعة الفلوجة/كلية االدارة واالقتصاد421.0اعدادية النهضة للبناتتطبيقيرانيا سرحان هاشم عبد هللا213184191952191011

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية450.0أعدادية المآذن المسائية للبناتادبيدموع محمد بندر علي213185191922369045
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جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية423.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيصفا عبد الهادي خليل حرج213186191922175019

جامعة الفلوجة/كلية العلوم االسالمية438.0ثانوية االنفال للبناتاحيائيفاطمه هيثم سلمان محمد213187191942226083

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية430.0اعدادية الحكمة للبنينادبيسالم موفق سالم عبد213188171921009032

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية424.0أعدادية االمين للبنينادبيناظم حسين محمود ابراهيم213189171921019122

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية422.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيعلي محمد عوده شبيب213190231921190024

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية470.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيايمن ياسر جاسم محمد213191171941005021

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية466.0اعدادية اليرموك للبنيناحيائيخضر محمد شريف خضر طه213192171941003033

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية462.0ثانوية المدينة المنورة للبناتاحيائينوره محمد يونس خضر احمد213193171942241074

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية458.0ثانوية الشهيد ابراهيم عزو للبنيناحيائيرجا محمد خلف محمد213194171941104033

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية438.0ثانوية سروة للبناتتطبيقيبلسم حازم كاظم حسن213195201952152002

جامعة تلعفر/كلية التربية األساسية423.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيحكم وعد هللا ياسين قاسم213196171951020036

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد423.0اعدادية االمجاد للبنينادبيإبراهيم ياسر عبد هللا نزال213197171921026005

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد422.0اعدادية الربيع للبناتادبيمروه حاتم حسين محمد213198231922098097

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد453.0اعدادية هيت للبنيناحيائيبالل رباح خطيب عكاب213199191941014011

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية المحبة للبناتاحيائيخنساء كاويز مجيد محمد213200311942045014

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد443.0ثانوية وردك للبنيناحيائيقاسم يحيى قاسم فتح هللا213201171941073028

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد428.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيمحمد وليد محمد حمزة213202231941017153

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد427.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائيزين العابدين قاسم سعيد فرج213203171941124056

جامعة الحمدانية/كلية االدارة واالقتصاد425.0اعدادية الغراف للبنينتطبيقيمصطفى ناصر رحيم راشد213204221951022087

جامعة الحمدانية/كلية التربية471.0اعدادية الرشيدية للبنينادبينبأ محمد خزعل ياسين محمود213205171921080111

جامعة الحمدانية/كلية التربية444.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيازهر صالح سعدو عبد213206171921142009

جامعة الحمدانية/كلية التربية433.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبياحمد بهلول جاجان خضير213207171921011003

جامعة الحمدانية/كلية التربية427.0ثانوية بئر الحلو للبنينادبيياسر صالح خضر سليمان213208171921209021

جامعة الحمدانية/كلية التربية457.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينتطبيقيمحمود ياسين رشيد عبد هللا213209171951020106

جامعة الحمدانية/كلية التربية429.0اعدادية ام المؤمنين للبناتتطبيقيريهام حازم صالح حمو213210171952230009

جامعة الحمدانية/كلية التربية427.0اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيزكريا حسين علي محمد213211211951009019

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة525.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتاحيائيهبة هللا نعيم خلف جبر213212221942155117

جامعة الكرخ للعلوم/كلية علوم الطاقة والبيئة517.0اعدادية حامل اللواء المختلطةتطبيقيفالح مطير حرين رويهي213213261951155029

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء556.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيامير علي حسين فضالة213214131941008012

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء452.0اعدادية الثقافة للبناتتطبيقيأنفال شاكر حمزه جاسم213215271952055001

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية الهندسة/قسم اتصاالت الحاسوب623.0ثانوية وهج المتميزات االهلية للبناتاحيائيزينب حيدر علوان جعاز213216221942414091

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية المعلوماتية الطبية الحيوية628.0اعدادية الشهيد قاسم شبر للبنيناحيائيمرتضى عدنان نعيم شاتول213217261941027130

جامعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت/كلية معلوماتية االعمال465.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيصفا جاسم محمد قدوري213218121952089017

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية484.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيشاكر عطا هللا محسن حايف213219311951009022

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل /قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات496.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيمثنى مشعل ابراهيم محمود213220171951005093
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الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى510.0اعدادية الحكمة للبنينتطبيقيعلي نائل مجيد صديق213221201951004037

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى493.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيعمر هاشم اسماعيل حمودي213222201951022035

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/كركوك/قسم هندسة تقنيات المساحة556.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيسايان سيروان مصطفى محمد213223201951304046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل681.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائيخديجة محمد ياسين ابراهيم213224171942231111

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك679.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيسوزان سعيد محمد طه213225201942174011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك676.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيعلي عبد حردان رشيد213226311941011026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)656.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيعلي بهجت علي محمد213227201941308025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)645.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيغفران هاشم محمود عبوش213228171942288263

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل456.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيايمان عبد هللا محمود سلطان213229171942235026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل436.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيكرم حسين علي مجيد213230171941021071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل428.0ثانوية حمرين للبنيناحيائيمظفر احمد عبيد سلطان213231311941011038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل417.0ثانوية التميز االهلية للبنيناحيائيمحمد اكرم بالل سالم213232201941087011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل417.0ثانوية الزاوية للبناتاحيائيشمائل ميزر علي سلطان213233171942240016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل417.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنيناحيائيمحمد طه يونس صالح213234171941020117

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل417.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيمحمد اياد محمد شيت213235171941017228

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل416.0اعدادية زينب للبناتاحيائينور يونس عيسى عبد هللا213236171942285206

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل416.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنيناحيائيحارث مثنى محمود حسين213237171941017068

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل415.0ثانوية التعليم العالي االهلية للبناتاحيائيدالل احمد محمد عبد المجيد213238171942312005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل414.0ثانوية وانه للبناتاحيائيايمان احمد محمد علي ابراهيم213239171942278005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل414.0ثانوية العراق األهلية للبنيناحيائيعمر احمد قاسم سلطان213240171941013040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل413.0ثانوية الموصل للبنات للنازحيناحيائيمروة محمود عبد المجيد محمود213241331942045014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل411.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائيزياد طارق محمود منصور213242311941001016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل410.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيزهراء خالد جدوع حميد213243171942232135

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل410.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيسلوى ماهر وعد هللا جار هللا213244171942288210

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل409.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائينور خليل ابراهيم سلطان213245171942297097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل409.0اعدادية الراية للبنيناحيائيمحمد عبد حميد احمد213246171941025106

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل408.0ثانوية حمورابي العراقية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيسرمد اسماعيل مصطفى حسين213247131941242017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل408.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيهاجر خضير فتحي عبدهللا213248171942251197

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل408.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيعبير مانع جسام محمد213249201942102050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل404.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيايمن نوفل عبد السالم رشيد213250171941011063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل404.0اعدادية مكة المكرمة للبناتاحيائيحنين هيثم يونس حسن213251171942315044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل402.0ثانوية الشرقية االهلية للبناتاحيائيسارة بسام صالح الدين سلطان213252171942330071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل402.0اعدادية نوروز للبنين - للنازحيناحيائيمحمد خالد محمد جاسم213253331941001109

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل401.0ثانوية الفياض للبنيناحيائيحسين عالء حسين محمد213254181941145009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل400.0االعدادية الشرقية للبنيناحيائياحمد زياد عارف نايف213255171941008036
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل400.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيشهد محمد احمد تركي213256171942290188

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل398.0اعدادية االصمعي للبناتاحيائيبيداء جاسم احميد خلف213257171942289205

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل397.0اعدادية بعشيقة للبناتاحيائينور نشوان رشيد سليم213258171942244074

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل394.0ثانوية تلول ناصر للبناتاحيائيسمر محمد جاسم محمد213259171942263006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل392.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيهيا مازن اسماعيل يوسف213260311942037028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل392.0ثانوية الزهراء االهلية للبناتاحيائيهدير علي فندي صالح213261171942334013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل391.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيسارة طارق عطية صالح213262171942317048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل388.0اعدادية العاصفة للبنيناحيائيمحمد وجدان عبدهللا سعيد213263181941036063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل382.0ثانوية عثمان بن عفان للبنيناحيائيجمعه موفق ترك محمد213264181941074003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل380.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيعلي محمد سالم قاسم213265251941007220

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل376.0ثانوية أجيال المستقبل االهلية للبنيناحيائيعباس مقداد فرج محمد213266171941228036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل375.0ثانوية الحوراء للبناتاحيائيليلى امجد حسين محمد213267171942236065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل366.0اعدادية اشبيلية للبناتاحيائيزمن رمزي يحيى عبد هللا213268171942297051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل363.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيروز سليمان نون السو213269171942245048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل450.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعمر عماد جمعة خضر213270171951012100

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل438.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيمصطفى عبد الغني عبد هللا عطا هللا213271311951009064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل429.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيمحمد زيدان خلف احمد213272171951005100

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل419.0اعدادية الكفاح للبناتتطبيقياية مروان شكر محمود213273171952283010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل418.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتتطبيقيطيبة فرحان احمد علي213274311952058007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل417.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعبد الرحمن فراس خالد ادريس213275171951007054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل416.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقياوس احمد علي محمد امين213276171951007024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل414.0اعدادية الشافعي للبنينتطبيقينكتل صباح حكمت رشيد213277171951144088

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل413.0اعدادية الرشيدية للبنينتطبيقيعبد هللا يوسف يعقوب يوسف213278171951080041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل412.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيطه ياسين محمد طه213279171951012063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل411.0االعدادية الغربية للبنينتطبيقيعمار ابراهيم فتحي يونس213280171951007086

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل411.0اعدادية الشرقاط للبنينتطبيقيعبد اللطيف عبد هللا سبع محسن213281181951004021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل410.0اعدادية الشهاب للبنينتطبيقيحسن رافع فارس حمود213282171951143031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل409.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيمصطفى خالد شريف حمد213283171951012149

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل408.0اعدادية االمجاد للبنينتطبيقيمحمد اياد هاشم يحيى213284171951026165

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل408.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينتطبيقيعمر مسعود حسين علي213285171951012101

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل408.0أعدادية االمين للبنينتطبيقيعمر ياسين طه ابراهيم213286171951019062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل407.0ثانوية السالم للبنينتطبيقيسعد عبدالستار قائم مزعل213287181951044004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل404.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقييوسف محمد خليف علي213288171951003062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل404.0ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيابو بكر رفعت احمد عبد الغفور213289191951085003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل404.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقيفهد عبد عزاوي محمد213290181951016020
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل403.0اعدادية دار السالم للبنينتطبيقيمصطفى رائد زكريا يحيى213291171951023201

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل402.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن قيس حامد جاسم213292171951017122

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل402.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيعمر نصير خليل محمد علي213293171951157019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل401.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنينتطبيقيحسين فارس حسين جاسم213294171951005024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل401.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيياسر عامر حازم صالح213295171951011206

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل398.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيمحمد علي اكبر عباس محمد علي213296171951178039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل398.0اعدادية حسين علي محفوظ للبنينتطبيقيزيد عباس عبد صكر213297251951030017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل397.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقياوميد دخيل عبدال الياس213298171951060009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل397.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيشهد عبد الناصر مصطفى ناصر213299171952298024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل395.0اعدادية زينب للبناتتطبيقيفاطمه يونس علي يونس213300171952285044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل395.0ثانوية حسنكوي للبنينتطبيقيعلي فاضل محمد نوري عزيز213301171951218005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل394.0ثانوية حبسة خان للبنات دراسة كرديةتطبيقياسراء يوسف عرب حسين213302201952348001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل392.0اعدادية القيارة للبنينتطبيقيابراهيم محمود اخضير جاسم213303171951042002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل391.0أعدادية االمين للبنينتطبيقيابراهيم هاشم حياوي علي213304171951019003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل390.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيليث حازم احمد حميد213305171951018089

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل390.0ثانوية المعرفة للبناتتطبيقيزهراء ابراهيم سعدي عزيز213306171952298021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل389.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقياحمد وعد جعفر محمود213307171951003011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل388.0اعدادية أبي حنيفة للبنينتطبيقيعبيدة اسعد حسين علي213308171951016057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل388.0أعدادية االمين للبنينتطبيقيعثمان منذر مجيد حميد213309171951019047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل385.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيعمر محمد موفق محمد نجيب213310171951017181

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل385.0اعدادية قره قوش للبنينتطبيقيمارفن طالل عبو منصور213311171951069020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل382.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيمحمود عصام جاسم حمادي213312171951142054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل373.0ثانوية المعالي االهلية للبنينتطبيقيأوريقد ناطق جاسم محمد213313191951085001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل369.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعلي رجب فاضل عباس213314181951002055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك461.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيعادل احمد حومد حمد213315201941009037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك456.0ثانوية الفرات للبنين للنازحيناحيائيمحي الدين غالب حسن قدوري213316201941070021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك448.0ثانوية ابن خلدون للبنيناحيائيعبد هللا نجم هاشم محمود213317181941009036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك446.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمحمد اسماعيل علي محمد213318201941302113

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك446.0اعدادية تازة للبنيناحيائيكرار يوسف إبراهيم كوثر213319201941018023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك445.0ثانوية خانزاد للدراسة الكردية للبناتاحيائينمام احمد رشيد محمد213320181942384020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك430.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعلي محمد هيجان علي213321181941020063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك423.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنيناحيائيمحمد نجاة محمد رشيد213322181941381051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك422.0ثانوية طوز خورماتو االهلية للبنيناحيائيعبداالعلى زين العابدين وهاب احمد213323181941135021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك419.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيدنيس صدر الدين أصغر رضا213324201942139042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك418.0ثانوية المهيري للبنيناحيائيمحمد غافل محجوب محمد213325201941034008
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك417.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبدالحميد احمد حميد حسن213326181941020043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك416.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيعمر خلف سالم عجاج213327181941065014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك415.0إعدادية الجزيرة المختلطةاحيائيحسين اسماعيل ابراهيم احمد213328201941221006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك413.0اعدادية بدر الكبرى للبنيناحيائيعبد الستار ياسر جبر مانع213329201941025032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك413.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد اياد زاهد عبد213330201941048009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك412.0ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيمصطفى كاظم حبيب جياد213331231941041035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك411.0اعدادية المستقبل للبنيناحيائيياسين جاسم محمد غدير213332201941011054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك410.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيعبد هللا يوسف خالد محمد213333201941365015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك409.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيعبد القادر ابراهيم اسماعيل علي213334201941007021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك409.0ثانوية هلمات للبنيناحيائياسامه ستار محمود حسين213335311941006002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك408.0ثانوية االزدهار للبناتاحيائيآن عبد هللا احمد حسن213336201942118008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك408.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنيناحيائيبريار سامي يونس جوهر213337181941381014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك407.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيايه اردال فاتح بكر213338201942395030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك405.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائيزينب رشدي ابراهيم خليل213339201942101016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك405.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيرفل عباس ناصر حسان213340201942160043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك404.0اعدادية الفرات للبنيناحيائياحمد هادي حسين حسن213341181941020012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك404.0ثانوية بارش للبنات - تركمانياحيائيحوراء علي نقي هللا ويردي213342201942395036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك404.0اعدادية حوض ٦ للبنيناحيائيعبد هللا اسعد صطام عبد هللا213343201941033013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك402.0اعدادية كلية كركوك للبناتاحيائيدانيا جمال محمد عبدالكريم213344201942180038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك402.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةاحيائيمحمد عدنان عبد الرحمان حمد امين213345201941301042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك400.0ثانوية روناكي للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد صباح رحيم شريف213346201941309047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك399.0ثانوية قدم خير المختلطة دراسة كرديةاحيائيسيوه سامان ابراهيم هياس213347201942371005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك398.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةاحيائيايمان عطار امين خورشيد213348201942342018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك395.0ثانوية الزيتون االخضر المختلطةاحيائيازهار خلف حسن محمد213349201942060001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك393.0اعدادية الواسطي للبناتاحيائيطيبه نهاد صباح عبد القهار213350201942102046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك392.0ثانوية موطلو للبناتاحيائيمنار ايوب صالح خالد213351201942181029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك392.0ثانوية تل الذهب المختلطةاحيائيحسام عبد حمد فرحان213352201941219010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك390.0ثانوية ٩ نيسان للبناتاحيائيمنى نزار يوسف محمد213353201942101036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك388.0ثانوية التاخي االهلية المسائية للبنيناحيائيعلي حسن ولي محمد213354201941266008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك387.0ثانوية ئاال للبنات دراسة كرديةاحيائيدانيه سردار محمد صوفي213355201942344066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك384.0ثانوية ابن االثير للبنيناحيائيعبد هللا خلف عبد هللا محيميد213356181941008017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك383.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائيمحمد عبد القادر سعيد خورشيد213357201941048166

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك380.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائييوسف علي احمد محمود213358201941312127

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك379.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيدانا دلشاد عمياد نوري213359201941312033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك378.0اعدادية والت للبنين - كرديةاحيائيزانست طيب عزيز بايز213360201941315006
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك377.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةاحيائيعبد الباسط صمد غربت صالح213361201941365013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك374.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةاحيائيمرواري محسن قادر علي213362201942333034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك371.0ثانوية راستي للبنين دراسة كرديةاحيائيعبد الخالق يوسف عثمان توفيق213363201941308024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك359.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةاحيائيجنار جمال محمد امين صادق213364201942334069

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك426.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانيتطبيقياياد جودت عمر محمود213365201951391009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك419.0ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيبتول ستار محمد درويش213366201952134005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك419.0ثانوية النزاهة للبناتتطبيقيمزده جمال عبد هللا عمر213367201952130006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك418.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيمهيمن اسعد منشد كبر213368281951151775

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك417.0اعداديه الرواد  للبنينتطبيقيمصطفى معروف عبد الخالق بهاء الدين213369201951022046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك416.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقينور كامل محمد صالح صديق213370201952121029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك415.0ثانوية اتا بكلر للبنينتطبيقيعبد الرحمن سعد عمران عبد213371201951008010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك415.0ثانوية الشهباء للبناتتطبيقيزينب عباس شاكر شكور213372201952106012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك415.0اعدادية قونجه كول للبناتتطبيقيسميه حسين علي عزيز213373201952148024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك413.0ثانوية اليقظة للبناتتطبيقيزينه كنعان جهاد عبد هللا213374201952134018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك413.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيعمر حردان عيسى حميد213375181951014012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك413.0اعدادية لورستان للبنين - دراسة كرديةتطبيقيمحمد احمد جمعه محمد213376201951299014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك412.0اعدادية تازة للبنينتطبيقيعلي نصر الدين أكبر إسماعيل213377201951018014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك411.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمصطفى معتصم محمد رشيد213378201951006052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك410.0ثانوية هلكوت للدراسة الكردية للبنينتطبيقيمحمد احمد محمد امين213379181951381010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك410.0ثانوية بارش للبنين-تركمانيتطبيقيمصطفى يحيى ياسين طه213380201951390029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك408.0اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيعبد هللا خلف علي محيميد213381181951073028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك408.0ثانوية شفق للبناتتطبيقيزينب عبد هللا حسن كاظم213382201952145008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك407.0اعدادية الواسطي للبناتتطبيقيمروه يالجن عبد الرزاق قادر علي213383201952102032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك406.0ثانوية ٩ نيسان للبناتتطبيقيجنات محمد ابراهيم خليل213384201952101004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك405.0اعدادية صادق شريف للبنينتطبيقياحمد ماجد عبدالكريم حسن213385211951088002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك405.0ثانوية المعتصم المختلطةتطبيقيجاسم ناصر حسين عبد هللا213386201951207003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك403.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقيشادان سامان يابه علي213387201952138037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك403.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانيتطبيقييوسف عبد الخالق محمود محمد213388201951391033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك403.0اعدادية نور العراق للبناتتطبيقياالء عثمان شكر عباس213389201952138008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك402.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيخرامان كمال صديق احمد213390201952334032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك402.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيحنان صالح صالح محمد امين213391201952334031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك399.0ثانوية دار العلوم االهلية للبنينتطبيقيعمر عبد هللا عبد اسود213392201951030049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك396.0اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيمحمد صالح حسن علي213393201951009042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك395.0ثانوية ٩ نيسان للبناتتطبيقيهاجر صالح بردان سليمان213394201952101018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك395.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقيمصطفى هشام صبحي محمد213395201951005058
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك395.0اعدادية سه رزي المختلطة -كرديةتطبيقيكانياو محمد وهاب عبد هللا213396201952365014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك393.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقياحمد بكر هادي سعيد213397201951311004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك392.0اعدادية هه ورامان للبنات-عربيةتطبيقيسراب برهان احمد حسين213398201952135019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك390.0ثانوية دمشق للبناتتطبيقيدنيا سداد محمد حسن213399181952203003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك390.0اعدادية منوليا للبناتتطبيقيزينب عصام ابراهيم حسين213400201952120013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك389.0اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقيمحمد حسين طلب سليم213401201951009041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك388.0اعدادية كويستان للبنات - دراسة كرديةتطبيقيدنيا احمد كريم احمد213402201952334033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك387.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيمحمد سعد جمعه سلطان213403201951015029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك381.0اعدادية الحجرات للبناتتطبيقيآيه محي كريم رحيم213404211952109002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك374.0ثانوية شيركو بيكه س للبنين دراسة كرديةتطبيقيكازيو شامل كامل كريم213405201951311029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك370.0اعدادية هه لكورد للبنين - دراسة كرديةتطبيقيهيما يوسف محمد عبيد213406201951301036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك370.0اعدادية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للبنينتطبيقياحمد قاسم كريم محمود213407201951005004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك367.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةتطبيقيايمان مسعود حمزه محمد213408201952333009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك365.0ثانوية سلطان اوزبك للبنين - تركمانيتطبيقيسحر سعدي مولود اسماعيل213409201952392012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/كركوك365.0اعدادية هه ورامان للبنات دراسة كرديةتطبيقيهيرو سردار خالد صالح213410201952340071

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة416.0اعدادية غطفان للبنينتطبيقيبارق زياد محمد حمد213411181951042003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة415.0ثانوية الوثبة للبنينتطبيقيفالح محمد سطوان امحمد213412201951013035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة402.0اعدادية ابن خلدون للبنينتطبيقياثير عبد حسين غربي213413201951009002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة385.0اعدادية الزاب للبنينتطبيقيماهر عواد فرحان ناصر213414201951026021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الحويجة383.0ثانوية المهيري للبنينتطبيقيمشعان غازي مشعان محمد213415201951034010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)455.0ثانوية المجاهد المختلطةاحيائيعلي صكبان جبار حسين213416181941100007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)450.0ثانوية البتراء االهلية للبنيناحيائيمحمد فيصل عبد هذال213417181941155028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)436.0اعدادية جنة العراق للبناتاحيائيديانا حميد كامل حسين213418181942221009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)420.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائيفدى محمد طه احمد213419181942189017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)420.0اعدادية عمورية للبناتاحيائيرواء ضيف حاتم محمد213420181942183041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)419.0ثانوية البارودي للبناتاحيائينهى حميد علي فرحان213421181942258026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)413.0ثانوية آشور للبناتاحيائيلمى احمد حديس جاسم213422181942243046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)413.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائيوسام احمد طايس طه213423181941041060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)412.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيمصطفى عبدالكريم احمد عباس213424181941033051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)410.0ثانوية آشور للبنيناحيائياحمد صفوك حسين غدير213425181941081001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)410.0ثانوية الجامعة المختلطةاحيائيعبد الرحمن غازي نايف حميد213426181941277011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)407.0ثانوية تكريت االهلية للبناتاحيائيسبأ عادل عمر صالح213427181942390022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)407.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيوسن ظافر شعيب عبدهللا213428181942210026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)406.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيمريم جالل فرج صالح213429181942210016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)405.0ثانوية سامراء االولى للبنيناحيائيقتيبه سعد ابراهيم محمد213430181941033045
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)402.0ثانوية عبد الرحمن بن عوف المختلطةاحيائيدعاء احمد بدر هالل213431181942283005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)401.0ثانوية الخرجه للبناتاحيائيسبأ صفاء جاسم حمد213432181942217017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)399.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائيسجى نهاد صبيح عبيد213433181942174044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)397.0ثانوية الجاحظ للبناتاحيائيشروق صدام خليل ابراهيم213434181942220014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)392.0ثانوية القبس للبناتاحيائيزينب ناظم يوسف مفلح213435181942190006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)391.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتاحيائيلبنى عزيز لطيف حسين213436181942230058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)387.0ثانوية الهجرة للبناتاحيائيآمال عجم جاسم محمد213437181942174001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)386.0ثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةاحيائيعماد حمود احمد عبد213438181941143016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)373.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنيناحيائييوسف طالل عزيز صبح213439181941041062

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)415.0ثانوية سامراء االولى للبنينتطبيقيالمهتدي با علي خلف ابراهيم213440181951033008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)413.0اعدادية الخطيب للبنينتطبيقيعبدالحميد مجيد احمد عبد213441181951002040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)413.0اعدادية جنة العراق للبناتتطبيقيكدي عبدالرحيم عبدالحميد حسين213442181952221026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)412.0اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقياحمد خميس رمل احمد213443181951073006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)411.0اعدادية ابن المعتم للبنينتطبيقيطه احمد عايد حاجم213444181951073026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)408.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيمصطفى مزهر خليفة خاطر213445181951280013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)403.0ثانوية المعتصم للبنينتطبيقيازهر رشيد صبار ابراهيم213446181951090002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)402.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيرند عبدالخالق حسن عطيه213447181952230006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)399.0ثانوية الرافدين المختلطةتطبيقيمحمد ابراهيم صالح مهدي213448181951280011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)396.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتتطبيقيانوار صباح خميس مطر213449311952058002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)395.0ثانوية القبس للبناتتطبيقياسراء مهدي مطر مشلح213450181952190001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)394.0ثانوية العلم للبناتتطبيقيناديه صالح سلمان محمد213451181952170007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)394.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيآيه احمد لفته حبيب213452181952242001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)386.0ثانوية الريان للبناتتطبيقيبراء سالم شريف عبدهللا213453181952250009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)384.0اعدادية عمر المختار للبنينتطبيقيمحمد عبدالعزيز علي خلف213454181951040056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الدور(صالح الدين)375.0ثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةتطبيقينداء رائد محمد عبد هللا213455181952143004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل406.0ثانوية العرفان للبناتاحيائيفاطمه كامل مجيد صبار213456311942060021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الموصل403.0اعدادية بعشيقة للبنينتطبيقيسعد سيف الدين محسن قاسم213457171951059011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الزراعي/الحويجة/قسم تقنيات االنتاج النباتي379.0ثانوية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيثبات احمد طاهر جمعة213458201942112007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل421.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيسجى داخل عابد سلطان213459171922230042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل419.0اعدادية الهويرة المختلطةادبيعبد هللا طياوي احمد علي213460311921002018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل419.0ثانوية القورية للبناتادبيضحى علي خليف علي213461201922110044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل418.0اعدادية االصمعي للبناتادبيامنيه احمد صائب علي213462171922289008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل418.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيفاطمة عبيد جاسم حسن213463181922159022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل418.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيديانا خالد خليل عبود213464171922305031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل418.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتادبينور احسان حكمت ايوب213465171922293038
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل417.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيحكم محسن عمر حسن213466171921020029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل417.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيصفاء جمعه عبد هللا شهاب213467171922230047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل416.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزينب عبد الكريم اسد هللا شكر213468171922230039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل416.0االعدادية المركزية للبنينادبيسعود فارس طه احمد213469171921002010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل416.0اعدادية الرضواني للبنينادبيسيف سعد عبد اللطيف حميد213470171921161031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل415.0اعدادية النيل للبنينادبيكرم هاني صالح عبد هللا213471171921027088

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل415.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيآية باسل رمضان مصطفى213472171922230002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل415.0اعدادية االخوة للبنينادبينور الهدى شاكر سليمان ياسين213473171922224014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل415.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيعبد الرحمن حمد نعيس دوري213474281921016032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل415.0اعدادية الحكمة للبنينادبيعلي شعالن حسين علي213475171921009055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل415.0ثانوية الريف للبنينادبيعبد العزيز بسام خليل ابراهيم213476121921029026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل414.0اعدادية عين سفني للبناتادبياحالم امين عبد هللا حسن213477171922258002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل413.0اعدادية المستقبل للبنينادبيقصي احمد شاكر محمود213478171921024061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل411.0اعدادية االصمعي للبناتادبيهند عمر شيت حامد213479171922289073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل411.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعبد هللا خير الدين سالم خالد213480171921142035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل411.0اعدادية السيد حمد للبنينادبيوليد خالد عبد المجيد إبراهيم213481171921075015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل411.0ثانوية الشورة للبنينادبيعلي محمد احمد منصور213482171921033004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل410.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيعلي حسين عبد الجبار محمود213483171921017060

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل410.0اعدادية سارية للبنينادبييوسف عبد حسين علي213484171921018137

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل410.0اعدادية الخنساء للبناتادبيشهد احمد محمد شريف محمد صالح213485171922273031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل410.0اعدادية النيل للبنينادبيعمر عادل احمد خضير213486171921027077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل409.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيعبيدة خالد احمد ابراهيم213487171921011065

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل409.0اعدادية الشهاب للبنينادبيعبد العظيم احمد محمد شريف محمد صالح213488171921143044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل409.0اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيعائشة داؤد محمد صوفي213489171922280037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل409.0اعدادية االمجاد للبنينادبيبشير عبد زركان رفاعي213490171921026037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل409.0اعدادية حمص للبناتادبينور رافع مال هللا عباس213491171922302051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل409.0اعدادية سارية للبنينادبيعبيدة ليث محمد احمد213492171921018076

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل408.0اعدادية القيارة للبنينادبيعبد االله عبد هللا رمضان حسين213493171921042014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل407.0االعدادية الشرقية للبنينادبيأصيل اسامه شعبان نهار213494171921008008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل407.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيدالل حسن عطيه حسو213495171922230024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل407.0اعدادية المربد للبناتادبيزينة عويد علي عبد هللا213496171922291038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل407.0اعدادية العدل للبنينادبيزيد هاني حمدي حافظ213497191921018005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل407.0اعدادية تطوان المسائية للبناتادبيتيسير عبد هللا محمد علي عبد هللا213498171922357013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل406.0اعدادية عبد العزيز عبد هللا للبنينادبيمحمد عبد الجبار يونس الياس213499171921020089

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل406.0اعدادية الرضواني للبنينادبياثير محمد خضر محمد213500171921161001
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل405.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيشاكر مصطفى شاكر محمد213501121921002029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل405.0اعدادية  تلكيف للبنينادبياحمد عبد الجبار احمد يونس213502171921084009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل405.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيفهد فواز عماد الدين يونس213503171921017075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل405.0أعدادية االمين للبنينادبيعبد هللا محمد عبد الرزاق عبد القادر213504171921019061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل405.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيزبيده سمير احمد مرعي213505171922284011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل404.0ثانوية تل عدس للبنينادبيمحمد مهدي عباس عبد الرحمن213506171921096008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل403.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينادبيمصطفى ماهر هاشم عبد هللا213507171921017098

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل403.0اعدادية ايسيان المختلطة للنازحينادبيسهيل عمر شيبو خلف213508331921064009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل403.0اعدادية زينب للبناتادبيهبه حازم خضر يوسف213509171922285081

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل403.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعبد الرحمن عفان شاكر محمود213510171921351086

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل403.0اعدادية الزهور للبناتادبيرقيه مهند طه قاسم213511171922290046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل403.0اعدادية موصل الجديدة للبناتادبيآية محمد فتحي ذنون213512171922280004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل402.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيعلي محمود ابراهيم يوسف213513171921080067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل402.0اعدادية الزهور للبناتادبيأمنيه علي فائق رمضان213514171922290006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل402.0ثانوية سودة بنت زمعة للبناتادبيميسون ضامن ابراهيم فنش213515171922319031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل402.0ثانوية المؤمنات للبناتادبيجواهر حميد نعمة احمد213516201922185003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل401.0اعدادية الزهور للبنينادبيمحمد طارق عبد هللا محمد213517171921015089

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل401.0اعدادية عين سفني للبنينادبيهايفين اياد ميخائيل ايشو213518171921101016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل401.0اعدادية البرغلية للبنينادبيعبد هللا محمد احمد محمد213519171921114027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل401.0اعدادية الفاو للبناتادبيصابرين سالم عيدان كاطع213520171922235039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل400.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعمر محمود حبش فتحي213521171921351123

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل400.0اعدادية االندلس للبناتادبيجيهان شامل علي يونس213522171922286016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل400.0اعدادية الراية للبنينادبيحسين مرتضى حسين محمد213523171921025055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل400.0اعدادية الحكمة للبنينادبيحسن احمد حميد ذنون213524171921009025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل400.0اعدادية ام الربيعين للبناتادبياسيل بشار سعد هللا محمد213525331922040001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل399.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيجالل الدين محمد احمد يونس213526171921084022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل399.0اعدادية الراية للبنينادبيمحمد جاسم محمد زيدان213527171921025121

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل399.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيحنان نجم عبد هللا محمود213528171922305024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل398.0اعدادية اشبيلية للبناتادبينور خالد ادريس عبد213529171922297054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل398.0اعدادية الهويرة المختلطةادبيعمر محمد علي رشيد عبد هللا213530311921002022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل398.0اعدادية الفاو للبناتادبيايالف علي جاسم محمود213531171922235013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل398.0ثانوية المنار للبنينادبيسمير سعيد خضر حسن213532171921095003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل398.0ثانوية القادسية للبناتادبيرحمة عمار سالم داود213533171922299015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل398.0ثانوية القادسية للبناتادبيصفا اياد نوح احمد213534171922299025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل397.0اعدادية الزهور للبناتادبيهند بشار يونس ابراهيم213535171922290108
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل397.0اعدادية ميسلون للبناتادبيصفا زيدان عزيز حسين213536171922277025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل396.0ثانوية فايدة للبنينادبيزرفان سليمان حسن سليمان213537171921098008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل395.0اعدادية الشهاب للبنينادبيمحمد عبد الخالق سالم سليمان213538171921143075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل395.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينسرين محمود شحاذه عبو213539171922230057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل395.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيايمان نوفل غازي محمد213540171922315011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل395.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيعلي يعقوب يوسف علي213541171921080069

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل395.0اعدادية الزهور للبناتادبيرحمه سعد سعيد عبود213542171922290041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل394.0اعدادية االندلس للبناتادبينسرين عبد ذنون يونس213543171922286055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل394.0اعدادية نسيبة االنصارية للبناتادبيشهد علي سالم عجاج213544171922305054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل394.0ثانوية خورسيباط المختلطةادبيمحمد جرجيس احمد محمد213545171921058018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل394.0اعدادية المربد للبناتادبيرحاب احمد عجاج حسن213546171922291023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل393.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيفاديه جاسم محمد هالل213547171922230050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل393.0ثانوية االهالي المسائية المختلطةادبيهيثم علي عبد هللا موسى213548201921260034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل391.0االعدادية الشرقية للبنينادبيوليد محمد صالح احمد213549171921008047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل391.0اعدادية سارية للبنينادبيعلي منهل نوري سلطان213550171921018086

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل391.0اعدادية االمجاد للبنينادبيفهد عوف عبد الرحمن محمد213551171921026113

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل391.0اعدادية الكندي للبنينادبياسماعيل خضر إسماعيل نايف213552171921021012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل391.0اعدادية الميثاق المسائية للبنينادبيعالء طه ذنون يونس213553171921351103

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل391.0اعدادية حديثة للبنينادبيمصطفى زياد نصار اقصير213554191921019036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل390.0اعدادية اشبيلية للبناتادبيعائشه عبد هللا مصطفى ابراهيم213555171922297036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل390.0ثانوية الشهيد احمد حسن متراس للبنينادبيياسر محمد هزاع حسين213556171921049014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل390.0اعدادية االمجاد للبنينادبيعمر نافع دبو محمد213557171921026108

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل390.0اعدادية الطالئع للبناتادبيشهد عقيل عادل غانم213558171922294021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل389.0اعدادية الرسالة للبناتادبيفاطمة محمد سعيد إسماعيل محمد213559171922281027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل389.0ثانوية القادسية للبناتادبيرحمة ضياء كمال ابراهيم213560171922299013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل389.0اعدادية  قرطبة للبناتادبيآيه يسار خلف مطلوب213561171922231007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل388.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيطلحة محفوظ شهاب احمد213562171921016042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل388.0اعدادية االمجاد للبنينادبياحمد باسم احمد جاسم213563171921026012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل388.0ثانوية دار العلوم للبناتادبينور فاضل ابراهيم خلف213564171922234031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل388.0اعدادية ابي تمام للبنينادبيحمدان سليمان داؤود ناصر213565171921010017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل388.0اعدادية الوركاء للبنينادبيمحمد حسن عبيد محمد213566171921064044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل387.0أعدادية االمين للبنينادبيفنر قاسم ادريس محمد213567171921019088

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل387.0اعدادية  تلكيف للبنينادبيعبد الكريم محمود محمد ابراهيم213568171921084052

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل387.0ثانوية اسكي موصل للبنينادبيعمر عبد هللا محمد جابر213569171921038025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل387.0اعدادية الزهور للبناتادبيسدره محمود ذنون احمد213570171922290059
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل387.0ثانوية النعمان بن مقرن للبنينادبيمحمد عواد محمد احمد213571171921225008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل386.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيوليد احمد وليد حميد213572171921016124

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل386.0اعدادية النهروان للبنينادبيحسين عباس كاظم عوده213573151921020033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل386.0ثانوية شهدة بنت االبري للبناتادبيزمن احسان محمد صالح213574171922293023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل385.0اعدادية الزهور للبناتادبيمي عالء طالب يحيى213575171922290089

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل385.0االعدادية المركزية للبنينادبيعلي محمد فوزي عبد213576171921002019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل385.0اعدادية الزهور للبناتادبياسماء خالد حسن سليمان213577171922290013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل384.0اعدادية تلعفر للبنينادبيمحمود حازم محمد عبد القادر213578171921118025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل384.0ثانوية سد الموصل للبنينادبيعمر موفق سلطان حمادي213579171921094019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل383.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيمهيمن حميد حسن كنعان213580171921016117

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل383.0اعدادية ابن البيطار للبنينادبيعمر علي حسين عليوي213581171921142044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل383.0اعدادية ابن النفيس للبنينادبيعبد الرحمن صالح عزيز حواس213582191921104014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل382.0أعدادية االمين للبنينادبيوليد خالد احمد خضر213583171921019124

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل382.0ثانوية الثورة للبناتادبيناديه خالد ابراهيم أحمد213584171922279023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل382.0اعدادية الرضوان للبنينادبيبكر كامل دلف سالم213585111921034008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل382.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيهيفاء ابراهيم محمود مصطفى213586171922284024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل381.0اعدادية ابن االثير للبناتادبيبراء ثامر غانم خالد213587171922274017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل381.0اعدادية اليمن للبناتادبيجيالن فواز عباس احمد213588171922237020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل381.0ثانوية منارة شبك للبنينادبياحمد ابراهيم محمود حسين213589171921068002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل381.0اعدادية االندلس للبناتادبيزينب فارس بكر نجم213590171922286029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل380.0اعدادية الرشيدية للبنينادبيمحمد مروان عبد هللا احمد213591171921080097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل380.0ثانوية اشبيلية المختلطةادبيياسين علي صالح علي213592201921204035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل379.0اعدادية الحود للبنينادبيرحمة عبد الواحد احمد سليمان213593171922040005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل378.0اعدادية الهبة للبناتادبيزينب فليح عبد الحسن عبيد213594221922120017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل378.0اعدادية الراية للبنينادبيمحمد وليد محسن قاسم213595171921025146

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل378.0اعدادية بلقيس للبناتادبيرغد اياد خالد عبد القادر213596171922288036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل378.0ثانوية الفضيلة للبناتادبيشهد عمر مشعل جبر213597171922284015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل378.0اعدادية االمجاد للبنينادبيمحمود عمر احمد محمد صالح213598171921026152

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل378.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيعبد هللا هشام محمد عبد هللا213599171921016051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل378.0ثانوية فايدة للبنينادبيسالم علي عبد حسين213600171921098010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل378.0ثانوية ذو النورين للبنينادبييوسف ليث شاكر محمود213601111921019030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل377.0ثانوية زاخو المختلطة للنازحينادبيشيماء احمد يعقوب طاهر213602331922062011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل377.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيزيد باسل علي مجيد213603171921011035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل377.0أعدادية االمين للبنينادبيابراهيم امجد يونس محمد213604171921019002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل377.0اعدادية المربد للبناتادبيآيه عبد الرحمن يونس سليمان213605171922291004
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل376.0ثانوية الحكمة للبناتادبيحنان خميس حسين مهدي213606181922189008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل376.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيمحمد حارث هادي ابراهيم213607211921278109

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل476.0اعدادية الفاو للبناتاحيائياسراء محسن محمد يونس علي213608171942235007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل425.0اعدادية سومر للبناتاحيائيجليله بشار ابراهيم محمد213609171942314030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل416.0اعدادية التحرير للبناتاحيائياميره جاسم محمد عبد هللا213610171942296025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل415.0اعدادية تلعفر للبناتاحيائينورهان يونس علي محمد213611171942261125

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل413.0ثانوية آشور للبناتاحيائيفاتن محمود جاجان جاسم213612181942243045

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل411.0اعدادية الراية للبنيناحيائيعبد الرحمن غانم يحيى محمد213613171941025061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل407.0ثانوية آشور للبناتاحيائيهبة هللا عبدهللا احميد سور213614181942243061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل406.0ثانوية مدينة العلوم االهلية للبناتاحيائيريم هادي اسماعيل محمود213615171942328026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل405.0اعدادية  قرطبة للبناتاحيائينور ضياء امير محمد213616171942231405

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل404.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتاحيائيغفران غانم يحيى محمد213617171942232215

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل402.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيهند حسين عمر حامد213618171942296132

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل400.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتاحيائيمسره مازن سالم حسين213619171942321077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل398.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنيناحيائيحسام بسام محمد علي213620171941011077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل398.0ثانوية الخانوكة للبنيناحيائيمشتاق عبيد ابراهيم حسين213621181941065022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل396.0اعدادية الفتوة المختلطةاحيائياحمد شهاب احمد حسن213622311941001007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل394.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيايهاب عطية جاسم خضر213623171941028042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل392.0ثانوية الشهيد مأمون الدباغ للبناتاحيائيبتول صباح علي خضر213624311942030003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل390.0اعدادية االمين للبنيناحيائييونس احمد يونس قاسم213625311941009056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل386.0اعدادية الفرقان للبنيناحيائياحمد حسن خضر الياس213626171941124006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل382.0اعدادية جم مشكو المختلطة للنازحيناحيائيباسمه علي رفو سليمان213627331942051010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل380.0اعدادية الصديق للبنيناحيائيوليد خالد نوري عبدهللا213628171941028276

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل377.0اعدادية عمر بن الخطاب للبنيناحيائيمحمود فيصل سالم عبد213629171941005120

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل427.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيحسين كاظم حسين عبد الحسين213630161951060051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل417.0اعدادية الخصم للبنينتطبيقياياد محمد سبهان عبد213631181951016005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل416.0اعدادية الرسالة االسالمية للبنينتطبيقيطارق زياد طارق حمودي213632171951017104

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل415.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيميفان سعيد بركات ابراهيم213633171951060040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل405.0اعدادية الصادق االمين للبنينتطبيقيحسين موسى محمود حسن213634171951178012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل404.0اعدادية الشرقاط للبنينتطبيقيبهاء صالح عبد محي213635181951004010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل398.0اعدادية سارية للبنينتطبيقيحارث عبيد خلف عبد هللا213636171951018026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل398.0ثانوية حكنة للبنينتطبيقيحمودي سليمان عبد القادر حسو213637171951109007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل393.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينتطبيقيزكريا محمد يونس عبد213638171951011066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل377.0ثانوية االوائل االهلية للبناتتطبيقيحنين قصي صالح اسماعيل213639171952268004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الموصل369.0اعدادية ام الربيعين للبناتتطبيقيعاليا فارس خدر علي213640331952040037
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى416.0اعدادية خالد بن الوليد للبنينادبيعبد هللا سعد الدين صالح صفو213641171921001034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى416.0ثانوية بحركة للبناتادبيوشق احمد جاسم احمد213642311922043015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى414.0ثانوية بحركة للبناتادبيآسيه حسن عارف خليفه213643311922043001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى408.0اعدادية الهويرة المختلطةادبييوسف مخلف صالح عبود213644311921002035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى399.0اعدادية القيارة للبنينادبيهارون ابراهيم موسى صالح213645171921042040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى396.0اعدادية الشافعي للبنينادبيمحمد هيثم عبد هللا فتحي213646171921144098

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى390.0اعدادية المربد للبناتادبيزينب عبد السالم عثمان حمد213647171922291036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى389.0ثانوية االمل للبناتادبيزينب حازم علي عبد القادر213648311922049009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى384.0ثانوية ابو جربوعة للبنينادبيمحمد فاضل عباس عبد هللا213649171921196008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى382.0اعدادية عبد الرحمن الغافقي للبنينادبيمؤمن محمود محمد صافي محمد طيب213650171921011089

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى375.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيعبد العزيز محمد علي عبد المنعم محمد علي213651171921016047

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى374.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيمحمد بشار عبد هللا ابراهيم213652171921016077

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى374.0اعدادية أبي حنيفة للبنينادبيبارع سالم محمد عبد213653171921016018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى373.0اعدادية بيخال للبنينادبياحمد عبد الستار احمد محمود213654211921074004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى372.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيديالى شيبان نداوي شرقي213655171922230026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى371.0االعدادية الشرقية للبنينادبياحمد ماجد عبد الكريم احمد213656171921008006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى371.0مدرسة دار السالم االهلية في تركيا-غازي عنتابادبياحمد بدران سعيد علي213657131921218002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى370.0اعدادية االمجاد للبنينادبيعلي احمد حسين ضاحي213658171921026097

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى369.0ثانوية هلمات للبنينادبيعبد هللا منعم سعود راضي213659311921006012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى369.0ثانوية اسكي موصل للبنينادبيعباس ابراهيم محمد خضير213660171921038019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى369.0اعدادية البرغلية للبنينادبيشجاع حسين خليل شاهر213661171921114015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى369.0اعدادية الشافعي للبنينادبيادريس رعد ادريس سليم213662171921144016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى367.0اعدادية بلقيس للبناتادبيمنال يونس جاسم محمد213663171922288086

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى367.0اعدادية الصديق للبنينادبيمؤمن محمد صالح شيت213664171921028066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى367.0اعدادية سارية للبنينادبييوسف سالم علي حسين213665171921018136

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى366.0ثانوية دبي للبنينادبيمصطفى غازي صعب عبد الرزاق213666181921122120

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى366.0ثانوية العدنانية للبناتادبيايه ابراهيم جميل حميد213667211922094009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى362.0ثانوية الزهور للبناتادبيبراق حيدر علي حسين213668211922113005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى362.0اعدادية عمر بن عبد العزيز للبنينادبيعلي حازم حاجي عيسى213669171921012057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى362.0أعدادية االمين للبنينادبييوسف معتصم عبد الكريم غانم213670171921019131

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى362.0اعدادية زينب للبناتادبينجالء عبد هللا فتحي محمود213671171922285073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى359.0اعدادية سارية للبنينادبيمصطفى ياسر حسين علي213672171921018124

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى359.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيغفران احمد عزيز محمد213673111922111064

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى355.0اعدادية العلم النافع للبنينادبياحمد سالم حماد سطاي213674191921095002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى352.0اعداديه الرواد  للبنينادبيوليد ازاد جزني محمد213675201921022104

صفحة ٦١٠٥ من ٦١٩٥
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى351.0اعدادية االمين للبنينادبيعبد الرحمن حامد خليل ابراهيم213676311921009027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى350.0ثانوية شمر عجيل للبنينادبيعلي صالح نزال صبيح213677171921113015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى492.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحيناحيائيمصطفى محمد فندي صالح213678331941008033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى406.0ثانوية عثمان بن عفان للبنيناحيائياحمد نصر هللا عبدهللا فتحي213679181941074002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى384.0اعدادية  الرشيدية للبناتاحيائيعاتكه عز الدين خير الدين جواد213680171942251135

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى369.0ثانوية مريم الطاهرة للبناتاحيائيوسن ضياء متي شمعون213681311942037029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى368.0اعدادية قره قوش للبنيناحيائيغدير فرج عازر ميخا213682171941069016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى368.0ثانوية بحزاني للبناتاحيائيروشين البان نوئيل حسين213683171942245050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى403.0ثانوية الفردوس االهلية للبنينتطبيقيعبيدة بسام احمد حسن213684171951229009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى378.0اعدادية موصل الجديدة للبناتتطبيقياية امين عبد هللا امين213685171952280005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/نينوى373.0اعدادية بدر الكبرى للبنينتطبيقييعقوب محمود جياد زيدان213686101951021022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك418.0اعدادية الهدى للبناتادبيماريا احمد متعب مردان213687201922117038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك418.0ثانوية كوردستان للدراسة الكردية للبناتادبينور عدنان عاصي رشاد213688181922383061

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك418.0اعدادية نور العراق للبناتادبينيكار عباس شريف قادر213689201922138083

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك417.0اعدادية السياب للبنينادبيعلي محمد شهاب احمد213690201921078072

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك417.0اعدادية الفرات للبنينادبيوليد ياسين طه محمود213691201921007103

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك417.0اعدادية الجواهري للبنينادبيصباح حسن عبد حميد213692201921015021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك417.0اعداديه الرواد  للبنينادبيمحمود حمد محمد حمد213693201921022089

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك416.0اعدادية كرميان للبنين دراسة كرديةادبينهرو نعمان قادر حميد213694201921313073

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك415.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةادبيعبد هللا عادل عبد هللا حسين213695201921029008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك415.0اعدادية الواسطي للبنينادبيسعد صعب درع مهدي213696201921079020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك415.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمحمد كمال ياسين علي213697201921081042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك415.0ثانوية شرق دجلة للبنينادبيذياب فرحان احمد عبد هللا213698201921037011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك414.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد علي حمد عالو213699201921078106

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك414.0اعدادية داقوق للبنينادبيحسين محمد اصغر صديق213700201921017013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك414.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةادبيازين فهمي عثمان كريم213701201922342001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك413.0اعدادية فلسطين للبناتادبينور نظام الدين محمود محمد213702201922140044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك413.0ثانوية التون صو للبناتادبيهناء الهام نجاة محمد علي213703201922143024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك413.0ثانوية القورية للبناتادبيفاطمه هيثم حسين حميد213704201922110053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك413.0اعدادية الفرات للبنينادبيناصر حكيم نعمه فارس213705201921007094

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك413.0ثانوية رابرين المسائية للبنات دراسة كرديةادبيهاوسه ر شيرزاد عبد الواحد كريم213706201922382067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك412.0اعدادية الجواهري للبنينادبيمروان محمد ابراهيم اسود213707201921015048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك411.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيمحمد حيدر محمد جواد عريبي213708201921085092

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك409.0اعدادية تازة للبنينادبيمصطفى يوسف حسن محمد213709201921018028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك409.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةادبيره وند نهاد وهاد رمضان213710201921304004
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك408.0اعدادية الزاب للبنينادبيعلي ابراهيم علي صالح213711201921026016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك408.0ثانوية االوس للبنينادبينمير نهاد زجحيل عليوي213712201921055063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك408.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيسلمان شاهين عبد علي محسن213713201921009037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك408.0ثانوية دار العلوم االهلية للبناتادبيمروه نظام بابا انجه213714201922160021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك408.0اعدادية السياب للبنينادبيمكي نوري خلف حسين213715201921078136

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك407.0اعدادية االسكندرونة للبنينادبيجاسم محمد امين سمين213716181921012004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك407.0ثانوية اشبيلية المختلطةادبيعمر عبد هللا توفيق نجرس213717201921204022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك407.0اعدادية القدر للبنينادبيمحمد ابراهيم محمد رشيد213718211921089048

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك407.0ثانوية ابو صخرة المختلطةادبيحسن فيصل حسن منصور213719201921241004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك406.0ثانوية اشبيلية المختلطةادبيعبد محمود حبيب عبود213720201921204020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك405.0اعدادية داقوق للبنينادبييوسف اياد خليل ابراهيم213721201921017046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك405.0اعدادية يايجي للبنينادبيخليل حسين جاسم محمد213722201921203014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك404.0ثانوية روناكي للبناتادبيصبا محمد مجيد ابراهيم213723321922032003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك404.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيعباس خضير جاسم احمد213724201921009044

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك404.0اعدادية يايجي للبنينادبيعبد العزيز فندي احمد وزير213725201921203028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك403.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبياحمد حسين علي عواد213726201921259021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك402.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيشيالنه ستار رحيم محمد213727201922346043

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك402.0ثانوية دمشق للبناتادبيرسل سامي شجاع عواد213728181922203008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك401.0ثانوية ارارات للبنات - دراسة كرديةادبينيان رفيق فتاح رسول213729201922336003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك401.0ثانوية طوبزاوة المختلطةادبيبشرى حمزه نور الدين رمضان213730201922215001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك401.0اعدادية ابو ايوب االنصاري المسائية-عربيةادبيعالء عدنان ياسين مظلوم213731201921259180

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك400.0ثانوية غمدان المختلطةادبيعلي عيسى احمد صعب213732201921235023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك399.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيرغدة رمضان حسين عبد213733201922144022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك398.0اعدادية العباسي للبنينادبيقائد محمود داود سليم213734201921020053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك398.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيعيدان وسمي شهاب احمد213735201921085078

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك397.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبياحمد عبد سالم عبد213736201921085008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك397.0اعدادية نور العراق للبناتادبيساره ابراهيم محمود احمد213737201922138035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك396.0ثانوية الزهراوي المختلطةادبيفرحان محمد فرحان صالح213738211921250014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك396.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبياحمد خضير جاسم احمد213739201921009010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك395.0اعدادية فلسطين للبناتادبيسحر قابل عادل علي213740201922140029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك395.0اعدادية الرياض للبنينادبيفراس سمير غضبان محمد213741201921023042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك394.0اعدادية السياب للبنينادبيحسن تيمور غريب حسن213742201921078028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك394.0اعدادية كوردستان للبنين - دراسة كرديةادبييوسف حميد شكور عباس213743201921304018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك393.0ثانوية استيره للبنات- دراسة كرديةادبيالنه ادريس محمد مجيد213744201922335054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك393.0اعدادية الجواهري للبنينادبينوار صالح احمد اسود213745201921015056
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك393.0ثانوية الفاروق المختلطةادبيمحمد اسماعيل رمضان صفر213746201921201031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك393.0اعدادية الجواهري للبنينادبيحسن طه مساهر رضا213747201921015013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك393.0ثانوية كونل للبناتادبيوالء ياسين عليوي حسين213748201922113046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك393.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيحسين علي حمادي حسن213749201921009030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك393.0ثانوية مستورة خان للبنات دراسة كرديةادبيسارا محمد فاتح حكمت213750201922346029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك392.0ثانوية اشبيلية المختلطةادبيضواهن حمد محمد حمزه213751201922204003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك392.0اعداديه الرواد  للبنينادبياحمد علي حسين علوكه213752201921022009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك392.0اعدادية العباسي للبنينادبياحمد خضر حمد عبد هللا213753201921020002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك392.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةادبيمنى محمود صديق عطيه213754201922330025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك391.0اعدادية فلسطين للبناتادبيساره عبد الستار محمد رفيق213755201922140025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك391.0اعدادية االنتفاضة الشعبانية للبناتادبيسحر خليل ابراهيم علي213756201922124021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك391.0ثانوية غمدان المختلطةادبياحمد نمر حمد صالح213757201921235005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك391.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةادبيكيالس ناظم علي عباس213758201922330021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك390.0ثانوية تل الذهب المختلطةادبيسعد صطام عادي رحيم213759201921219006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك390.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةادبيسحر سرتيب اسعد ولي213760201922330012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك390.0اعدادية السياب للبنينادبيعباس صاحب احمد جمعة213761201921078053

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك390.0ثانوية المعارف األهلية للبناتادبيهديل محمد ذياب حمد213762201922123008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك390.0ثانوية اليعربية للبناتادبيرسل محمد فرحان عاصي213763201922177009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك389.0اعدادية الفراهيدي للبنينادبينائل عادل علي جراد213764211921027032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك389.0اعدادية يايجي للبنينادبيهيثم محمود حسن عبد هللا213765201921203058

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك389.0اعدادية نور العراق للبناتادبيضحى احمد مرعي حسن213766201922138049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك389.0ثانوية النصر للبناتادبياسراء علي محمد علي213767201922137004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك389.0ثانوية االسكندرونة المختلطةادبيعلي احمد خلف سليم213768201921200008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك389.0ثانوية االنتصار المختلطةادبيعمر اياد شكر محمود213769201921234022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك388.0اعدادية الفرات للبنينادبيسعد حمودي ماجد رمان213770201921007040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك388.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيعمر أحمد ابراهيم عبد213771211921279022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك388.0اعدادية يايجي للبنينادبياحمد فندي احمد وزير213772201921203005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك387.0اعدادية قونجه كول للبناتادبيفاطمه حكمت عسكر مالي213773201922148035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك387.0اعدادية نور العراق للبناتادبيتقى نجدت عبد الرحمن احمد213774201922138013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك386.0ثانوية الحد االخضر المختلطةادبياحمد مزهر علي ابراهيم213775211921208002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك386.0ثانوية الخالدية المسائيةادبيابراهيم محمد علي فياض213776191921346001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك385.0ثانوية هة فته غار للبنين دراسة كرديةادبياحمد نجاة عزيز رستم213777201921310006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك385.0ثانوية الصفوة للبناتادبيفدك مهدي علي رضا محمد علي213778201922125039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك385.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينادبيعز الدين صالح بالل حميد213779201921016049

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك385.0ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيعبد هللا نصيف جاسم احمد213780211921208008
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك383.0اعدادية ١ حزيران للبنينادبيفائز مصطفى بصير ابراهيم213781201921077075

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك383.0اعدادية ابراهيم الخليل المختلطةادبيحارث باسم احمد زيدان213782101921160012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك382.0ثانوية سامراء للبناتادبينورا رفعات احمد صالح213783181922180055

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك382.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيمحمد وحد الدين سمكو بير داود213784201921085106

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك439.0ثانوية الوثبة للبنيناحيائيمحمد شهاب احمد يوسف213785201941013086

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك437.0ثانوية البيداء للبناتاحيائيساره صالح نوفان حسن213786201942139070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك434.0ثانوية التقدم للبنات للنازحاتاحيائيحنين ساجد محمد مهدي213787201942170005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك426.0ثانوية التعايش للبناتاحيائيتبارك عماد يوسف حسين213788311942054009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك425.0اعدادية الشورجة للبنين - كرديةاحيائيبه ريز هاوري عبد هللا محمد213789201941305014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك420.0اعدادية قازي محمد  للبنين دراسة كرديةاحيائيمحمد فتح هللا قادر عبدهللا213790201941312091

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك419.0اعدادية نيركز للبنات دراسة كرديةاحيائيجنان نصر هللا فيض هللا محمد213791201942345034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك418.0ثانوية حسار الكبير المختلطة -كرديةاحيائيبزار كاوه محمدجالل مجيد213792201941363003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك413.0ثانوية باغداكول للنازحاتاحيائيساره فاضل أحمد جكل213793201942162008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك413.0اعدادية العباسي للبنيناحيائينافع مجيد محمد حسين213794201941020120

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك411.0ثانوية دار العلوم المختلطةاحيائيمؤيد روكان رشيد خليل213795181941148015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك411.0ثانوية سروة للبناتاحيائيزينب شاهين خضر عباس213796201942152011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك406.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيقيصر مؤيد توفيق حسين213797201941007039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك405.0ثانوية صدى العراق للبنيناحيائيعبد الصمد محمد شكور محمود213798181941035066

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك403.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيسعد سالم عبد هللا محمد213799201941004033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك402.0اعدادية الحكمة للبنيناحيائيجنيد شاهين فاروق جبار213800201941004024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك402.0ثانوية االماني للبناتاحيائيبنين احمد محمد فاضل213801181942254009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك398.0ثانوية امرؤ القيس للبنيناحيائيبالل عبدالخالق حمد محمود213802181941147007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك398.0ثانوية التاخي االهلية المسائية للبنيناحيائيعلي حسين عزيز مطر213803201941266009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك396.0اعدادية ١١ اذار للبنات دراسة كرديةاحيائيبريهان حسين جمعه كرم213804201942341024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك393.0اعدادية الشورجة للبنين- دراسة عربيةاحيائياسالم خليل ابراهيم عبد الحليم213805201941045006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك393.0اعدادية نور العراق للبناتاحيائياخالص جمعه رشيد حمه سور213806201942138003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك393.0ثانوية نوروز للدراسة الكردية للبنيناحيائيبختيار طاهر ولي عبد هللا213807181941380017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك391.0اعدادية الصدر للبنيناحيائيعبد هللا متين عبد هللا عمر213808201941006033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك389.0اعداديه الشهيد نزهان الجبوري للبنيناحيائياحمد شهاب حميد مجبل213809201941048016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك387.0ثانوية الشهباء للبناتاحيائياعتماد ايوب احمد صالح213810201942106011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك387.0ثانوية همسة للبناتاحيائينوراي يلماز فاضل مردان213811201942157025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك387.0اعدادية آزادي للبنين- دراسة كرديةاحيائيمحمد ازاد مجيد رشيد213812201941302112

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك416.0ثانوية بيشكه وتن للبنات دراسة كرديةتطبيقيبيمان سامان سعيد صالح213813201952342002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك415.0ثانوية زالة للبنات دراسة كرديةتطبيقيفينوس شوكت حمزه محي الدين213814201952332017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك412.0ثانوية هوزان للبنات - كرديةتطبيقينوره نظام صالح محمد213815201952333042
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك409.0اعدادية داقوق للبنينتطبيقيسعدي شويش ياسين جاسم213816201951017013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك408.0اعدادية اسماء بنت ابي بكر للبناتتطبيقيالنا عثمان حسام الدين خضر213817201952121024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك407.0اعدادية الحويجة للبنينتطبيقياحمد علي نجم عبد هللا213818201951019007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك393.0اعدادية الحجرات للبناتتطبيقيآمنه نوري علي قادر213819211952109001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك393.0ثانوية البيداء للبناتتطبيقياسراء عمر رشيد خورشيد213820201952139005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك386.0ثانوية الحريري للبناتتطبيقيطيبه فيصل غازي عبد مهدي213821201952114029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك385.0ثانوية سركاني المختلطة - كرديةتطبيقيكه رميان ابراهيم احمد خليف213822201951364004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/كركوك384.0اعدادية الصدر للبنينتطبيقيمصطفى سعد عبد الحافظ علي213823201951006050

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة414.0اعدادية العيصالنة المختلطةادبيمحمد أحمد حسن صالح213824201921211007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة411.0ثانوية الخان المختلطةادبيأبراهيم عبد صالح حسين213825201921206001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة410.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةادبيهيثم اسماعيل ابراهيم حسين213826201921029014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة408.0اعدادية حوض ٦ للبنينادبيصبحي ابراهيم حميد راكان213827201921033015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة407.0ثانوية االوس للبنينادبيعبد هللا احمد ياسين جاسم213828201921055026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة406.0ثانوية تل الذهب المختلطةادبيعثمان خلف حبيب حسين213829201921219010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة406.0ثانوية الخان المختلطةادبيأبتهال أسماعيل أبراهيم سهيل213830201922206001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة405.0اعدادية العباسي للبنينادبيحسين احمد عبد هللا صالح213831201921020015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة405.0اعدادية المصطفى المختلطةادبيصفاء منصور احمد حميد213832201921036006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة403.0اعدادية الرياض للبنينادبياحمد حمود عاشور فارس213833201921023003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة398.0ثانوية الصالحية المختلطةادبيخليل ابراهيم زيدان خلف213834201921228008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة398.0اعدادية حوض ٦ للبنينادبيعبد الكريم مطر صالح محمد213835201921033017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة398.0اعدادية الجواهري للبنينادبياوس عطيه ناجي عزيز213836201921015008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة393.0اعدادية المصطفى المختلطةادبيزينب ياسين جاسم محمد213837201922036002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة388.0اعدادية المصطفى المختلطةادبيمنى صيهاف جاسم محمد213838201922036003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة385.0اعدادية العباسي للبنينادبيصالح مهدي عنا حسين213839201921020029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة385.0ثانوية المأمون المختلطةادبيانمار حميد جاسم محمد213840211921212005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة383.0اعدادية االيمان للبنينادبيأيوب محسن حماد احمد213841191921063004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة382.0ثانوية االوس للبنينادبيمحمد احمد ياسين جاسم213842201921055046

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة381.0ثانوية الصفوة للبناتادبيزهراء علي هتلر محمد213843201922125020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة381.0ثانوية االوس للبنينادبيمحمد ياس خضر جاسم213844201921055056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة381.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبيعلي طه صالح خلف213845201921261082

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة381.0ثانوية هاجر للبناتادبيايمان عاصي كريم كاكه ره ش213846201922150004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة379.0اعدادية السياب للبنينادبيزياد محمد هادي تقي213847201921078042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة379.0ثانوية القلعة للبناتادبيلمياء داود محمد هالل213848201922104013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة378.0ثانوية العدالة للبنينادبيعلي حسين علي حسين213849211921044011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة378.0اعدادية الزاب للبنينادبياحمد غازي ياسين علي213850201921026006
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة377.0ثانوية المصلى النموذجية للبنين - تركمانيادبييشار بشار داود صالح213851201921391027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة377.0اعدادية يايجي للبنينادبييوسف سلمان جاسم محمد213852201921203063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة377.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبياسماء فاضل عباس عبد هللا213853201922144002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة377.0ثانوية نازه نين للبنات - داقوق - كرديةادبيمريم فاضل عثمان فرج213854201922330024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة377.0ثانوية الخان المختلطةادبيعلي عبد هللا علي سبع213855201921206021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة377.0ثانوية البحيرة للبناتادبينوره ماجد ابراهيم محمود213856211922120010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة376.0ثانوية الشروق للبناتادبياالء رجب محمود حمه كريم213857201922149002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة376.0اعدادية السياب للبنينادبيياسر ابراهيم مجذاب رفاعي213858201921078143

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة376.0ثانوية المقاصد المسائية المختلطةادبيبيرق محمود احمد خلف213859201921261024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة375.0اعدادية نور العراق للبناتادبيعائشه علي مجيد وهاب213860201922138054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة374.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعمر شاكر عودة هاشم213861231921052069

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة374.0ثانوية الشهباء للبناتادبيوئام عزيز محمد غثيث213862201922106067

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة372.0ثانوية الحريري للبناتادبياالء جوامير تركي ياسين213863211922144003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة372.0اعدادية الفرات للبنينادبياركان احمد خلف حسن213864201921007013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة371.0ثانوية همسة للبناتادبيشيخه علي محمد ابراهيم213865201922157027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة371.0اعدادية توركمن ئيوي للبنينادبيمحمد اسماعيل ابراهيم محمود213866201921051019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة371.0ثانوية القورية للبناتادبينور يوسف نذر علي213867201922110063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة370.0اعدادية المصطفى المختلطةادبيمحمد مديد مجيد خلف213868201921036018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة370.0ثانوية علي الوردي المسائية دراسة عربيةادبياحمد غازي خضر حمود213869201921283004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة369.0اعدادية السياب للبنينادبيكرار علي حسين عبد213870201921078088

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة368.0ثانوية حذيفة المسائية للبنينادبيحسن كردي صالح عبد هللا213871201921251027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة368.0اعدادية الحجرات للبناتادبيمهى طالل محمد صالح213872211922109036

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة368.0ثانوية الشهيد هاشم صادق للبنينادبيخالد حازم خليل محمد213873201921016027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة368.0ثانوية الخرطوم المختلطةادبيمحمد نصيف جاسم عباس213874211921241015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة366.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبييونس احمد صالح عرميط213875211921038152

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة366.0اعدادية الشهيد خليل للبنينادبيعبد السالم عبد هللا سمين أحمد213876211921022013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة365.0ثانوية الشهيد حاضر حسن محمد المختلطةادبياحمد عدنان محمد عبد هللا213877201921029003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة365.0اعدادية فلسطين للبناتادبيحنين مسلم علي فراس213878291922050035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة365.0اعدادية الزاب للبنينادبيابراهيم دخيل عبد المجيد محمد213879201921026001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة364.0ثانوية التون كوبري للبنبنادبيحسين امير شامل عمر213880201921014002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة364.0اعدادية نور العراق للبناتادبيعهود سليمان عدنان حسن213881201922138056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة359.0اعدادية فلسطين للبناتادبيعذاري مطشر خليوي غياض213882291922050082

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة359.0اعدادية داقوق للبنينادبيمروان حواس منصور حسين213883201921017040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة358.0اعدادية الفرات للبنينادبياسماعيل حسن اسماعيل كاطع213884201921007017

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة357.0ثانوية النصر النموذجية للبنينادبيعمر جمعة ايوب يونس213885321921011017
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة357.0اعدادية الحكمة الثانية للبنينادبيبالل احمد فارس محي الدين213886201921085022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة354.0اعدادية الحجرات للبناتادبيميعاد حسين صاحب مهدي213887211922109037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة377.0اعدادية المنزلة المختلطةاحيائيعبد القادر ابراهيم موسى جاسم213888201941209010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة408.0ثانوية علياوة المختلطةتطبيقينايف سبهان خلف سليمان213889201951239016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة395.0اعدادية العباسي للبنينتطبيقيسيف سامي علي خليل213890201951020030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة388.0اعدادية الزاب للبنينتطبيقيابراهيم عادل جمعه صالح213891201951026001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة388.0اعدادية العباسي للبنينتطبيقيعبد هللا علي حسن محمد213892201951020037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة386.0ثانوية التاخي االهلية المسائية للبنينتطبيقياحمد عامر جاسم محمد213893201951266001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الحويجة385.0ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينتطبيقيحسن عبد االمير عبد الحسين عويد213894161951428013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)419.0ثانوية الحكمة للبناتادبيكوكب احمد خلف ابراهيم213895181922189022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)419.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينادبيطالل علي احمد عبد213896181921099009

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)416.0ثانوية بداح بن عاصم المختلطةادبيعلي صدام حسين ابراهيم213897181921322010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)416.0ثانوية الشموس المختلطةادبيهيثم مسعود حمود عباس213898181921128005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)414.0ثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةادبياحمد كريم خلف محمد213899181921143003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)414.0اعدادية عمورية للبناتادبيهبه خضير قدوري عواد213900181922183054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)413.0اعدادية التحرير للبنينادبيكرار عزيز نجم عبد هللا213901281921004120

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)413.0اعدادية االسحاقي للبناتادبيهجران جاسم علي صالح213902181922255030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)412.0ثانوية الفاروق للبنينادبيحميد غدار هديب مطلك213903181921094008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)410.0ثانوية الفاروق للبنينادبيمحمد نعمان عاصي خميس213904181921094012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)409.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيباسم نصيف بدو جاسم213905181921127004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)409.0ثانوية ابن عباد المختلطةادبيأسن فرج سليمان حسين213906181922303001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)409.0اعدادية الشيماء للبناتادبيرسل عبد هللا اسماعيل محمد213907181922237014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)408.0ثانوية المقاصد لبنينادبيعثمان بدر مزبان محمود213908181921068011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)408.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيرافع احمد محمد خلف213909181921091007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)408.0ثانوية االنبار النموذجية للبناتادبيبسمه ايهاب موالن ابراهيم213910311922058010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)408.0ثانوية الحجاز المختلطةادبيضحى حمد حسين حمد213911181922292008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)405.0اعدادية الضلوعية للبنينادبيسيف محمد عبد الفتاح محمود213912181921005005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)404.0ثانوية الخرجه للبناتادبيشهد قيس صبحي حمد213913181922217010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)401.0اعدادية عمورية للبناتادبيروان اسماعيل خليل احمد213914181922183019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)399.0اعدادية الملوية المختلطةادبياحمد زاحم خليل احمد213915181921095003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)399.0ثانوية الحكمة للبناتادبيعائشه عبد هللا جاسم محمد213916181922189016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)398.0ثانوية المزهر للبنينادبيمحمد خالد احمد اسماعيل213917181921150027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)398.0ثانوية الزهور للبناتادبيهند عالء راجي حمدي213918181922261040

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)396.0اعدادية االمام علي الهادي للبناتادبيندى سعد مهدي صالح213919181922252026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)396.0ثانوية النوابغ للبنينادبيرواء محمد خلف وادي213920181922060003

صفحة ٦١١٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)396.0ثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةادبيحارث رائد حميد عبد هللا213921181921143008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)396.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتادبيابتسام رشيد محمد خلف213922181922193001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)395.0ثانوية القبس للبناتادبيفاطمه ناظم يوسف مفلح213923181922190021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)395.0ثانوية النزاهة للبنينادبيعلي حسين علوان عباس213924181921066003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)395.0اعدادية عمورية للبناتادبيعذراء خضير محمد حسين213925181922183034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)394.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيقاسم جاسم مجيد كاظم213926181921127029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)393.0ثانوية الخرجه للبناتادبيمنتهى محمد جاسم رؤوف213927181922217013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)393.0ثانوية سومر للبنينادبياحمد عداي مارشين رشيد213928181921079005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)393.0ثانوية البو عجيل المسائية المختلطةادبيجواهر خالد خلف محمد213929181922347007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)392.0ثانوية القلعة للبنينادبييحيى محمود سالم عبد هللا213930181921063039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)392.0اعدادية اسماء للبناتادبيرهام فؤاد كامل مهدي213931181922242018

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)391.0ثانوية دبي للبنينادبيياسين زياد طارق ياسين213932181921122131

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)391.0اعدادية العباسي للبنينادبيرعد مهدي واسم مهدي213933201921020021

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)390.0اعدادية االسحاقي للبناتادبيورود سعد علي عبود213934181922255032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)389.0ثانوية ابن عباد المختلطةادبيعلي طارق عايد مطر213935181921303007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)388.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينادبياحمد عالء كريم عايد213936181921041005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)388.0ثانوية الرواد للبنينادبيعمر حسن هادي جعفر213937121921024016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)387.0ثانوية المالذ المسائية للبنينادبينصيف جاسم محمد رشيد213938211921283005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)387.0ثانوية سومر للبنينادبياركان مرشد كريم مصلح213939181921079007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)387.0ثانوية التراث العربي للبنينادبيسعيد خالد احمد نجم213940181921096016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)386.0ثانوية ابن عباد المختلطةادبيفرقان علي عطية بكر213941181922303013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)386.0ثانوية سرى من رأى للبنينادبيمحمد نعيم حميد صالح213942181921082063

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)386.0ثانوية االنشراح للبنينادبيشهاب سعد شكر محمود213943181921114006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)386.0ثانوية بداح بن عاصم المختلطةادبيحيدر حامد عباس جميل213944181921322004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)385.0ثانوية عقبة بن نافع للبنينادبيسيف سعد حميد علي213945181921039029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)385.0ثانوية ذي قار للبناتادبيحنان علي حسين حميدان213946181922233007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)384.0اعدادية الحجرات للبناتادبيفاطمه محمد خورشيد عباس213947211922109033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)384.0ثانوية الزهراوي للبنينادبيعبد االله ثامر يوسف اصليهم213948181921110033

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)384.0ثانوية االوس للبنينادبيعدوان علي ابراهيم مهدي213949201921055029

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)383.0ثانوية بيجي للبناتادبينبأ فخري رشيد صالح213950181922177022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)382.0ثانوية الحكمة للبناتادبيفاطمه فرج صالح عمبر213951181922189020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)382.0اعدادية عمورية للبناتادبيفاطمة محمد جاسم كناص213952181922183037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)382.0ثانوية بداح بن عاصم المختلطةادبيحسين محمود سعدون علي213953181921322003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)381.0اعدادية االنتصار للبناتادبيمها ثامر عبود خلف213954131922091099

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)381.0ثانوية بيجي للبناتادبيسجى جاسم كعيبز حمادي213955181922177014
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)381.0اعدادية القرطبي للبنينادبيمعاذ عماد عواد محمد213956211921054056

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)381.0ثانوية الصديق للبنينادبيمحمد عبد القادر محمد محمود213957121921023039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)381.0اعدادية عمورية للبناتادبيماريا ساجد عبد النبي خلف213958181922183042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)380.0اعدادية المنتهى للبناتادبياستبرق غالب متعب جياد213959211922103003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)380.0ثانوية جنة الخلد المختلطةادبيأحمد يوسف أحمد نصيف213960211921261001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)379.0اعدادية البيان للبناتادبياسراء عادل نوار زويد213961181922246004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)379.0ثانوية ابن عباد المختلطةادبيرسل عزام عبد حميد213962181922303004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)378.0ثانوية سومر للبنينادبيرعد حمودي عبد هللا محمد213963181921079013

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)377.0ثانوية الريف الزاهر المختلطةادبيحنين علي حسين علوان213964181922072002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)377.0اعدادية جنة العراق للبناتادبيسماح جميل احمد محمود213965181922221019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)377.0ثانوية دبي للبنينادبياحمد حامد علي محمود213966181921122004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)376.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبينبأ ياسر محمود عبد الجبار213967181922268037

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)376.0ثانوية تلمسان للبناتادبينور  نجم عباده عيسى213968211922124022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)376.0اعدادية اسماء للبناتادبيزينه ماجد حميد ياسين213969181922242023

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)375.0اعدادية بوتان المسائية للبنينادبيعمر ابراهيم خليل اسماعيل213970211921270042

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)374.0اعدادية ابن المعتم للبنينادبييوسف عويد حسين حمادي213971181921073030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)374.0ثانوية دبي للبنينادبيطلحة مخلص احمد عبد ربه213972181921122051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)374.0ثانوية القلعة للبنينادبيمحمد علي حسن صالح213973181921063032

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)373.0ثانوية سيوان للبنينادبيمحمد رعد رشيد حميد213974311921003014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)373.0ثانوية دار الحكمة للبناتادبيربا عاكف مجيد صالح213975181922268012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)371.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيرنين خالد ابراهيم عفتان213976211922226015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)370.0اعدادية عمورية للبناتادبينبراس ثابت مهود حسن213977181922183051

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)370.0ثانوية المغيرة للبنينادبيعمار ياسر ظاهر محمد213978211921051035

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)370.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيعبد العزيز محمد عيفان صالح213979121921017026

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)370.0اعدادية الشرقاط للبنينادبيصالح جاسم خلف اجدع213980181921004012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)369.0ثانوية دبي للبنينادبيذاكر هللا مكي عبد العزيز حسين213981181921122039

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)369.0ثانوية سومر للبنينادبياحمد حافظ غايب اسود213982181921079001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)369.0اعدادية المعارف للبنينادبيايمن نجم عبد هللا لطيف213983211921005012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)367.0ثانوية حمرين للبنينادبيهيثم حسن خالد مصطفى213984211921205015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)367.0ثانوية الصقر المختلطةادبيسيف باسم خليل عبد213985181921311011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)366.0اعدادية الفرات للبنينادبييوسف عامر كامل خضير213986201921007105

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)364.0ثانوية سامراء للبناتادبيريهام ياسر علي محمود213987181922180024

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)362.0ثانوية بعقوبة المسائية للبناتادبيسارة نجم عبد هللا لطيف213988211922291030

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)362.0ثانوية التراث العربي للبنينادبيخلدون مخلف جنعان مسعود213989181921096012

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)362.0ثانوية الصقور للبناتادبيخديجه جبار خضير عباس213990181922206009
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)362.0ثانوية العلم للبنينادبييوسف هاني نامس سرحان213991181921019028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)361.0ثانوية المقاصد لبنينادبياحمد حميد محمد احمد213992181921068001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)358.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعمر عامر حمد مخلف213993111921181096

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)357.0ثانوية الزهراوي للبنينادبيرفل صباح عزت حميد213994181921110027

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)356.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعالء رحيم مشكور عباس213995241921017054

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)356.0ثانوية الهدى المسائية للبناتادبيفطومه محمد طه كريم213996101922224022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)354.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيمحمد صباح محمد اسماعيل213997211921081031

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)354.0ثانوية العذراء للبناتادبياسماء ياس خضير عباس213998211922154003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)350.0ثانوية دبي للبنينادبيمحمد رشيد محمود محيميد213999181921122098

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)418.0ثانوية الحمزة للبناتاحيائيسفانه خلف جاسم محمد214000181942257015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)417.0ثانوية الشهيد وائل للبناتاحيائيدعاء عباس احمد معروف214001181942273008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)417.0ثانوية التعايش للبناتاحيائيمها علي ادريس عبد اللطيف214002311942054057

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)416.0ثانوية آشور للبناتاحيائيجنان محمود تركي عبدهللا214003181942243015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)416.0ثانوية القحطانية للبنيناحيائياحسان طه سالم حسين214004181941123003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)415.0اعدادية الوطن للبنيناحيائيياسين اسامه محمد فرج محمود214005181941029014

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)413.0ثانوية الخرجه للبناتاحيائيحفصة سفيان صالح عنكود214006181942217010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)411.0ثانوية الحكمة للبناتاحيائينريمان هاشم اسماعيل خضر214007181942189025

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)409.0ثانوية الشهيدة الشيخة امية الجبارة المختلطةاحيائيعلياء عجاج فرحان احمد214008181942143006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)402.0اعدادية العمارة للبناتاحيائيجمانه رافد سعدون حسن214009281942059038

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)390.0ثانوية البوجواري للبناتاحيائيبسهيه صباح حسين شده214010181942168004

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)389.0ثانوية طريق النجاح االهلية للبنيناحيائياحمد خميس صفو عبود214011181941151007

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)388.0ثانوية آشور للبناتاحيائيرغد وائل علي محمد214012181942243020

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)388.0ثانوية طرابلس للبنيناحيائيوائل عقيد فرحان عران214013181941121022

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)387.0ثانوية الدور للبناتاحيائيبسنه نهاد فياض حسن214014181942161011

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)386.0ثانوية القبس للبناتاحيائيفاطمة محمد شناوه حسين214015181942190010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)371.0ثانوية العلم االهلية للبنيناحيائيسفيان محمد خليل عبد214016181941136010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)419.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةتطبيقيرباح جمعه ديكان سكر214017181951352008

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)417.0اعدادية االرتقاء االهلية للبناتتطبيقيماريا ظافر حسن علوان214018181952230015

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)414.0اعدادية عمرو بن جندب الغفاري للبنينتطبيقيخالد سعد خلف محل214019181951041016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)414.0اعدادية الوطن للبنينتطبيقياحمد محمد حسين جاسم214020181951029002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)411.0اعدادية بلد للبنينتطبيقيياسر خير هللا حسين جاسم214021181951006070

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)411.0إعدادية الفرقان للبنينتطبيقيمحمد رعد علي شهاب214022181951021028

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)410.0اعدادية الشهيد محمد العوض للبنينتطبيقيسيف مهند ابراهيم محمد214023181951099006

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)397.0ثانوية القبس للبناتتطبيقيهند حردان مشحن عباس214024181952190016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)396.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيبشرى احمد عطيه عيسى214025181952242023
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الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)395.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيرسل عبدالسالم احمد مصطاف214026181952183016

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)384.0اعدادية العاصفة للبنينتطبيقيعميد عضاد مخلف راوي214027181951036019

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)377.0اعدادية ابو عبيدة الجراح للبنينتطبيقيعصام محمد حميد خليفة214028181951011005

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)374.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيساره رياض محمد عرب علي214029181952242041

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)372.0اعدادية عمورية للبناتتطبيقيمريم صالح بدر صالح214030181952183034

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)367.0اعدادية الوطن للبنينتطبيقيسيف صالح الدين داود حمد214031181951029007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى495.0اعدادية العزم المختلطةاحيائيحمزه محسن ياسر محمد214032161941309003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى491.0ثانوية المفيد االهلية للبنيناحيائيمحمد حسين رحيم مزهر214033291941022018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى489.0اعدادية جابر االنصاري للبنيناحيائيابو الفضل حازم جاسم حسن214034271941002003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى459.0ثانوية االمين الصادق االهلية للبنينتطبيقياحمد كريم غالي كحيط214035161951131006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات499.0ثانوية ابي الخصيب االهلية للبناتتطبيقيزهراء حامد عبد الزهره علي214036161952183012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات469.0ثانوية السماح االهلية للبناتتطبيقيهاله اسعد هاشم محمد214037251952106002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران660.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيمحمد سلمان كريكر ناهي214038251941122107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الطيران645.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنيناحيائيحسين فؤاد رزاق محسن214039251941012047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات الليزر والكهروبصريات642.0اعدادية الثبات للبنينتطبيقيمحمد عادل فهد مهدي214040271951024073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية516.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحسن علي عوده رهيف214041161951049026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية486.0اعدادية الفرزدق للبنينتطبيقيحيدر رعد حسين علي214042161951028015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية482.0ثانوية الشهيد عز الدين سليم المختلطةتطبيقيمختار صالح كطران سلطان214043251951124010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية463.0ثانوية كل العراق االهلية للبنينتطبيقيمثنى هادي جاسم احمد214044231951075002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات459.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعبد االمير صاحب عبد االمير محمد حسين214045271951001066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة550.0اعدادية النابغة الذبياني للبنيناحيائيعلي اسعد حمود مهنا214046271941006019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القدرة462.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيعلي محسن نوري نصيف214047261941011098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 474.0ثانوية بيروت للبنيناحيائيعلي فيصل كاظم عباس214048231941022035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 466.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيابوالحسن رضا عيدان حسن214049281941009002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الهندسية/المسيب/قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات 464.0ثانوية العباس للبنيناحيائيعلي فرحان مراد كاظم214050271941043010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب439.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد صادق نصير عدنان عبد214051251941009239

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب433.0اعدادية السجاد للبنيناحيائياحمد صباح حسن عبيد214052231941031006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب428.0اعدادية المناذرة للبناتاحيائيافنان حيدر عبد الكاظم عبد هللا214053231942078011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب425.0اعدادية المحمودية العلمية للبناتاحيائيسالي رياض حسين عبد214054111942080091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االقسام الزراعية/المسيب422.0اعدادية المسيب للبناتاحيائيتبارك قاسم ناجي كاظم214055231942117033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة446.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيخضر عبيد عطيه عناد214056251921122061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة435.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي جابر كامل عبد214057251921025062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة426.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيمرتضى احمد حسين حنون214058251921122173

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة484.0اعدادية الشموس للبناتتطبيقيهدى احمد فالح جهاد214059231952101019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة436.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيعلي سمير سرحان راضي214060251951007123
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة428.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينتطبيقيعلي عبدالحسين يعقوب عيسى214061161951074041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة426.0اعدادية الهاشمية للبنينتطبيقيمصطفى شاكر محمد طاهر214062231951019067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية االدارية/الكوفة422.0اعدادية تازة للبنينتطبيقيأكرم حسن أكرم علي214063201951018001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/الكوفة684.0ثانوية السنبلة للبناتاحيائيفاطمه حسن غانم جريود214064241942135033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية667.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيكرار سعيد جاسم محيمد214065241941027173

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/القادسية653.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيزهراء فاضل عباس ناصر214066251942096172

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة655.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائياكرم فليح حسن عبدهللا214067291941100006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة651.0ثانوية المعارف االهلية للبنيناحيائيمحمد عبدالعباس فليح احمد214068241941037050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/السماوة/قسم تقنيات التمريض625.0اعدادية سكينة للبناتاحيائينبأ رزاق زاير كافي214069241942093137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/النجف670.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيعبد هللا سليم عبد الكاظم هادي214070251941014065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل456.0ثانوية االمين االهلية للبنيناحيائيحسين عالء ناصر حسين214071241941069013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل442.0ثانوية اآلمال للبناتاحيائيزينه هيثم ناصر حسين214072231942118030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل440.0ثانوية حلب للبنيناحيائيشعالن عمار مكي شعالن214073231941056008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل438.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيرباب عادل عبد عطيه214074271942091045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل430.0ثانوية النيل للبنيناحيائياحمد حمزه عبيد عبد هللا214075231941033003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل429.0اعدادية الجزائر للبنيناحيائيعلي عمار غانم عبد الكريم214076231941043038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل428.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيمرتضى عزيز راجي هادي214077231941190020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل427.0اعدادية سكينة بنت الحسين للبناتاحيائيفاطمه عامر كطران زغير214078231942123085

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل427.0ثانوية النخيلة الغربية المختلطةاحيائيانور خضير عبيس عذاب214079231941208001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل427.0ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيبنين حامد نعمه حافظ214080231942188002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل425.0ثانوية الطبرسي للبنيناحيائيمهدي علي مهدي حمود214081231941041039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل424.0اعدادية الفيحاء للبنيناحيائيعبد هللا عالء مهدي هادي214082231941005111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل423.0ثانوية بانيقيا للبنيناحيائيمحمد عالوي صاحب هالل214083251941031699

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل422.0ثانوية ابن رشد للبناتاحيائيمروه خزعل هادي حمزه214084231942099041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل421.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتاحيائيفاطمة احمد موسى جعفر214085231942142206

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل418.0ثانوية الوحدة الوطنية االهلية للبنيناحيائيعلي ايوب عبيس اسماعيل214086231941280009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل418.0ثانوية الحلة للبنيناحيائيسجاد سعدي جواد عبود214087231941015010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل414.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيعباس سودي يونس هاشم214088231941052036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل414.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةاحيائيمؤمل حيدر هادي صالح214089231941168020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل412.0اعدادية الحبوبي المسائية للبنيناحيائيحسن كوثر محمد خضير214090251941150087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل412.0ثانوية الرحمن المختلطةاحيائيعلي فاضل شدهان نصيف214091231941165030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل409.0اعدادية البيان للبنيناحيائيليث نعمه حسين عبد هللا214092231941014090

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل409.0اعدادية البالغ للبنيناحيائيمصطفى حسن علوان جابر214093271941036121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل409.0ثانوية مسالك الخير المختلطةاحيائيحسين طالب لفته شمران214094231941188010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل409.0ثانوية النيل للبنيناحيائيعباس عزيز عبس عبيد214095231941033068
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل407.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيرند عالء حسين هادي214096231942145046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل407.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيحيدر محمد هادي محمد214097231941004021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل405.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمحمد عدنان عبد حسين214098231941042121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل401.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيعلي عماد جاسم محمد214099231941012113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل401.0اعدادية علي جواد الطاهر للبنيناحيائيمصطفى احمد عبيد حمزه214100231941012165

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل400.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيرسل احمد ردام حضي214101231942121033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل400.0ثانوية النيل للبنيناحيائيسجاد موحان خليف زبار214102231941033056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل398.0ثانوية االخالص المختلطةاحيائيمحمد جاسم بدر غزاي214103231941221005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل398.0ثانوية المواهب االهلية للبنيناحيائيمحمد حمزه علي محمد214104231941064018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل395.0ثانوية الغدير للبناتاحيائياسراء خالد حسين علي214105231942131004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل395.0اعدادية الغساسنة للبناتاحيائياية خالد غازي ياسين214106231942077016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل393.0اعدادية صنعاء للبنيناحيائيابراهيم شامل منذر هادي214107231941011001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل386.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد عبد العالي جبر طاهر214108231941004053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل386.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيسجاد كاظم عبد النبي عباس214109221941031068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل382.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيفرح سالم شنان فليفل214110231942121082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل377.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائينور محسن ضياء عبد214111231942141056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل363.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيزهراء علي عبد النبي عبد االمام214112231942109089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل420.0اعدادية االمام للبنينتطبيقيعلي حسين سليم محسن214113231951013018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل419.0ثانوية االصول المختلطةتطبيقيكرار عليوي ناجي حسين214114231951180007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل419.0ثانوية النيل للبنينتطبيقيسيف الدين طه حسن اسماعيل214115231951033030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل418.0ثانوية المرتضى المختلطةتطبيقيبشار ابراهيم كاظم شنان214116231951185001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل417.0اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيامير حسين ناجي كاظم214117271951020003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل417.0اعدادية االندلس للبنينتطبيقيمسلم حاكم لطيف عبد214118231951042038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل417.0اعدادية الجماهير المختلطةتطبيقيزمن حسن جاسم محمد214119231952183010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل417.0ثانوية ابو القاسم المختلطةتطبيقياحمد حسن سعيد عبيد214120231951209001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل416.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيمصطفى نبيل سامي عبد االمير214121231951007069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل416.0ثانوية الصادق المختلطةتطبيقيحسين ناهض عبد كاظم214122231951172003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل415.0ثانوية العراق االهلية للبنينتطبيقيحسين علي محسن حسان214123231951062004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل413.0ثانوية الباقر للبناتتطبيقينرجس عالء كاظم عبد الحسين214124231952105016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل412.0اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيمحمد مقداد ابراهيم مهدي214125271951020043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل412.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينتطبيقيمحمد علي خضر حمزه حسن214126251951012106

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل411.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيسيف كاظم صالح عباس214127271951030037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل410.0اعدادية النضال للبنينتطبيقيرزاق ستار جبار عبد214128241951014029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل410.0ثانوية ادم االهلية للبنينتطبيقيهشام حسن احمد هاشم214129161951038147

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل409.0اعدادية الشموس للبناتتطبيقيتيسير جعفر احمد كاظم214130231952101007
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل409.0ثانوية الحوراء للبناتتطبيقيبراء حامد كاظم حبيب214131231952103006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل409.0اعدادية العراق الجديد للبنينتطبيقيسيف طالب عبود كاظم214132231951052013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل408.0اعدادية القاسم للبنينتطبيقيعلي شاكر عبد زيد زغير214133231951006038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل407.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقينوره اياد حنتوش سعيد214134231952124055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل405.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقياحمد مالك اسكندر مهلهل214135221951026008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل405.0اعدادية الزرقاء للبناتتطبيقيفاطمه عالء صاحب بليبص214136231952108014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل404.0ثانوية االندلس االهلية للبنينتطبيقيعباس فوزي عبدالحسين علي214137161951063038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل402.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينتطبيقيعلي عبد الحسين عبد الرسول ناصر214138271951150132

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل402.0ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقيعبد هللا عقيل عبيس حمزه214139231951029017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل402.0اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيمسلم ناذر حامد نور214140271951020045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل401.0ثانوية النيل للبنينتطبيقيحسن شامل سلمان اسماعيل214141231951033009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل401.0اعدادية كوثا للبنينتطبيقيحسن عالء خلف ظاهر214142231951051008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل400.0ثانوية السهول المختلطةتطبيقيياسمين علي شناوه رهك214143231952182010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل399.0اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيمثنى خرباط مهدي عبدالحسن214144231951164040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل399.0ثانوية النيل للبنينتطبيقيمقتدى خالد محمد ناصح214145231951033074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل398.0ثانوية شط العرب األهلية للبنينتطبيقيحيدر علي عبد القادر فيصل214146161951084079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل396.0اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقياحمد عباس كاظم جابر214147231951040002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل395.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقيأمير معتصم خضير عباس214148271951030002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل395.0ثانوية السدة للبناتتطبيقيرسل سالم عبيد جبر214149231952110010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل394.0اعدادية عثمان بن سعيد للبنينتطبيقيعبد هللا فارس هادي جبر214150271951005019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل394.0اعدادية الرجيبة للبنينتطبيقيحيدر نعمه شرهان حاجم214151271951020011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل394.0اعدادية ميسلون للبناتتطبيقيتبارك طاهر جاسم عيسى214152231952080007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل392.0اعدادية الدكتورة مديحة البيرماني للبناتتطبيقيزينب عامر حمزه متعب214153231952142023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل392.0اعدادية المؤمل للبنينتطبيقيعباس سعيد مبدر جوير214154231951060014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل392.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيزهراء عادل رحيمة صالح214155161952228025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل392.0ثانوية الهدف التربوي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عصام عبد حنون214156161951393013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل392.0اعدادية االقتدار المختلطةتطبيقيازهار طعمه تومان جسوم214157231952164001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل392.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء عبد االمير صالح حسن214158231952109014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل390.0ثانوية بغداد االهلية للبنينتطبيقيزيد ناصر فاضل عبد214159231951072006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل389.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيعبد هللا علي جبار عبيد214160231951043024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل388.0اعدادية النصر المركزية للبنينتطبيقيعلي قاسم جبار كاظم214161251951007133

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل385.0اعدادية ابو ذر الغفاري المسائية للبنينتطبيقيمحمد مجيد جرو مزعل214162271951153135

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل385.0ثانوية الوركاء للبنينتطبيقيكرار احمد جبر عبد214163271951040019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل384.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيعلي حيدر حسن شنيور214164231951067044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل381.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقييقين حازم عبد الواحد محمد214165231951008079
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل380.0ثانوية الباقر للبنينتطبيقيذو الفقار حسين كريم شعالن214166231951046010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل380.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيرسل حامد مجيد شهيد214167231952124015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل380.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقياسراء محمد عبيد عاصي214168231952111002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل379.0اعدادية المحبة للبنينتطبيقيحسين علي حسين داود214169111951003011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل378.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيحكيم حيدر عبد علي سالم214170271951007034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل376.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيحيدر ضياء عذاب حسن214171161951047051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل373.0ثانوية حمرين للبنينتطبيقيمحمد جالل كاظم حسن214172211951205010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل370.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتتطبيقيزينب عماد شاكر طه214173231952141011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل369.0ثانوية ابن سينا للبنينتطبيقياحمد عقيل عبيس حمزه214174231951029001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل357.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيمحمد محمود صالح مهدي214175231951004055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب432.0اعدادية الفاو للبناتاحيائيايات عامر محمد ماجد214176231942111009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب416.0ثانوية عرفات المختلطةاحيائياسيل قاسم حسن عبادي214177231942161001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب408.0اعدادية االمام للبنيناحيائيباقر عامر طعمه ضعيف214178231941013011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب406.0ثانوية الصديق للبنيناحيائيعالء احمد سلمان عباس214179231941027036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب405.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةاحيائيبلقيس قاسم حميد خضير214180231942214003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب404.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيعلي احمد جليدان كاظم214181231941010058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب399.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيحسين رعد محمود ابراهيم214182231941052018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب396.0ثانوية بغداد المسائية للبنيناحيائيجابر مهدي صالح عيسى214183141941208031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب389.0اعدادية العراق الجديد للبنيناحيائيمؤمل احمد عليوي حمزة214184231941052062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب406.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينتطبيقيسيف ذو الفقار صادق شاكر214185251951024012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب396.0اعدادية صنعاء للبنينتطبيقيسجاد سالم عباس عبد214186231951011013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب396.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيمحمد رسول محمد علي عبد الكريم214187271951019061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب396.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيعلي شمس الدين خضير عباس214188231951008047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب392.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيعلي هاشم حسن عبيد214189231951008051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب385.0ثانوية النهروان المختلطةتطبيقياسراء ستار جبوري جاسم214190231952181001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب385.0ثانوية التسامح المختلطةتطبيقيمحمد حيدر خضير لطيف214191231951192006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب384.0اعدادية االبتكار للبنينتطبيقينمير حمد عيدان ابراهيم214192111951151051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب376.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيغالب فارس علي حمزه214193231951031031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب375.0ثانوية االسكندرية للبناتتطبيقيشهد طارق محمود كاظم214194231952094013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/المسيب370.0ثانوية زرارة المسائية للبنينتطبيقيعلي عباس فاضل غضبان214195271951152043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة457.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيتبارك سعد رجاء حسون214196141942086051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة421.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبناتاحيائيفاطمه جعفر محسن مجحم214197251942096293

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة419.0ثانوية االبداع االهلية للبنيناحيائيحسين عبداالمير عيسى فرحان214198241941073003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة414.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيعباس احسان محمد علي محسن214199251941009127

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة410.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمرتضى محسن صالح محمد علي214200251941009278
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة410.0ثانوية األقصى األهلية للبنيناحيائيعبد هللا سعدون محسن علي214201111941040014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة407.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيفاطمه فليح حسن محمد214202251942086074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة406.0ثانوية الوادي المقدس االهلية للبنيناحيائيمحمد رشيد كاظم محمد214203251941040005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة401.0اعدادية ميسان للبنيناحيائيعلي حسين محمد عبد الرضا214204251941011035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة398.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائينصير وعد حسن جبار214205251941122134

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة397.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد التقي كامل محسن عبد الحسين214206251941009211

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة394.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعلي جاسم محمد عبود214207251941010086

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة394.0اعداية الشيخ احمد الوائلي المركزية للبنيناحيائيكاظم صباح كاظم هادي214208251941014091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة391.0اعدادية القادسية للبناتاحيائياالء مازن جبار عبد الرضا214209251942111008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة385.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيحسنين جاسم هالل حسون214210251941205054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة383.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيعلي رياض كاظم ديلي214211251941209018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة383.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمؤمل عالء عبد االمير عبد علي214212251941044280

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة377.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيقيس كريم موسى عبد هللا214213251941009188

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة369.0ثانوية المرتضى االهلية للبنيناحيائيمرتضى علي محمد ظاهر214214251941209036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة369.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيرقيه سلمان مدلول عيسى214215251942122051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة428.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيسالم عبد السالم ابراهيم يوسف214216161951050040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة416.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيسراب حسن عبيد مفيتن214217241952115019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة415.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيامير علي عجيل جوده214218241951012010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة414.0ثانوية براثا االهلية للبنينتطبيقيمحمد جمال ناجي مجيد214219251951205112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة409.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيحسين سعد جابر محمد214220241951017011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة408.0ثانوية الشهيد عز الدين سليم المختلطةتطبيقيمرتضى رزاق كاظم مردان214221251951124012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة404.0اعدادية الكفل للبنينتطبيقيمحمد حسين عداي بليص214222231951032030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة402.0اعدادية احمد الوائلي للبنينتطبيقيفاضل مشتاق عبد الزهرة غافل214223161951050075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة399.0اعدادية الفاو للبناتتطبيقيلبنى فاخر سالم عبد هللا214224161952225035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة398.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقينبأ حيدر علي زجي214225251952059191

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة397.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينتطبيقيعباس احسان كاظم هادي214226251951024014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة396.0اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيغفران حسن جاسم حسن214227251952075015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة394.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيهاشم عكوب خضير صبيح214228221951042078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة393.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيعلي حسين شهاب هاشم214229161951043074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة390.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيحمزه كاظم حسين علي214230161951053045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة389.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيمحمد رسول نعمه مهدي214231251951041002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة389.0ثانوية الكفاح للبناتتطبيقيايالف علي عبد اليمه نصيف214232231952113007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني  التكنلوجي/الكوفة389.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقياسراء خضير عباس عبد علي214233251952084005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف451.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعلي قائد سمير غياض214234251941044236

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف434.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتاحيائيايات جاسم جبار مناحي214235251942086005
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف416.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيضرغام جاسم محمد مهدي214236251941009122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف416.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد علي موفق عبد االمير عيسى214237251941009251

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف416.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيحسين كريم صاحب مطر214238251941001089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف408.0اعدادية غماس للبنيناحيائيحازم غانم علي عبيد214239241941016016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف407.0اعدادية واسط للبناتاحيائينورهان باسم اسود كريم214240251942066058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف405.0ثانوية الفرسان للبنيناحيائيمؤمل علي جبار جاسم214241251941003027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف403.0ثانوية نخب بابل االهلية للبناتاحيائيندى حمودي عليوي ناصر214242231942141053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف402.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمحمد زهير حسين محمد214243251941007284

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف386.0اعدادية النضال للبنيناحيائيعلي حمزه عبد عبيد214244241941014029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف385.0اعدادية واسط للبناتاحيائيعذراء حيدر عبد هادي214245251942066043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف378.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيايات كاظم حمود فرهود214246271942062010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف434.0اعدادية القادسية للبنينتطبيقيزيد نوري عبد زيد عباده214247251951211015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف419.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتتطبيقيزينب احمد عبد الكاظم زاهي214248251952084064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف416.0اعداديه الوهج للبنينتطبيقيهيثم يوسف عريبي راشد214249241951051019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف414.0اعدادية الشامية للبنينتطبيقيعقيل جميل حسن خضير214250241951015050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف408.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيريسان عدنان عبد الزهره جاسم214251251951001063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف407.0اعدادية القادسية للبناتتطبيقيزهراء سحاب عاشور خليل214252251952111027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف399.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقياحمد صبيح عبود دخينه214253161951046004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف398.0ثانوية جرف النصر االهلية للبنينتطبيقيعباس كاظم ساهي عطشان214254221951382019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف395.0اعدادية الغراف للبنينتطبيقيعبد المهدي نعيم هويدي حسن214255221951022056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف395.0ثانوية القمة االهلية للبنينتطبيقيعلي سلمان يحيى عبيد214256251951200020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف394.0اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيحنين ناجح خضير عبد علي214257251952075005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف392.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيفاطمه حيدر جابر خضير214258251952059167

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف392.0اعدادية االصيل المركزية للبناتتطبيقيوالء حسين شريف رضا214259251952059218

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف389.0اعدادية غماس للبنينتطبيقيعلي فليح مهدي برهان214260241951016069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف385.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيحسين هيثم سلطان ملوح214261121951005015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف384.0اعدادية االبراج للبنينتطبيقيمؤمل عبد الحسين خسران حمادي214262251951027041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف384.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةتطبيقيختام صادق يوسف كاظم214263251952122007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف382.0اعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيطالب عبد االمام صبري حسين214264161951011025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف382.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينتطبيقيزين العابدين عامر خلخال عبد العباس214265251951008068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف381.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيعمار باسم نعيم سالم214266161951061076

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف374.0اعدادية الفدائي للبنينتطبيقياحمد عبد الحمزه كطران كاظم214267251951013005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف373.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقيحسين مهدي حسن مجحم214268251951009050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف373.0اعدادية الشيخ المفيد للبنينتطبيقياحمد امين منعم امين214269251951009005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف369.0ثانوية المتنبي االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الحسين مجيد عيسى214270161951108061
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/النجف368.0اعدادية الفرسان للبنينتطبيقيمحمد سمير كيطان شذر214271161951009036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء447.0اعدادية االمامة للبناتاحيائيابرار احمد جاسم محمد علي214272271942062001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء422.0اعدادية الفواطم للبناتاحيائيشهد ازهر صباح مهدي214273271942058185

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء419.0اعدادية الرجيبة للبنيناحيائيياسر ادريس فاضل نعمه214274271941020096

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء419.0اعدادية الشيخ الكليني للبنيناحيائيمصطفى حيدر قاسم بريدي214275271941045074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء417.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيعلي فوزي هادي عبود214276271941015042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء409.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيدنيا محمد عبد زيد عطشان214277271942052049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء407.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيبسام علي حسين بيتر214278271941046010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء406.0ثانوية النبأ العظيم للبناتاحيائيشهد محمد عبد عباس214279271942093043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء406.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيزهراء محمد هاشم كاظم214280211942092052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء405.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيسجاد حسن نصيف جاسم214281271941008049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء405.0ثانوية امل االجيال األهلية للبنيناحيائيمنتصر عبد الخالق كاظم حسين214282271941131012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء403.0ثانوية المدائن للبناتاحيائيمروه رائد حميد سعيد214283271942089100

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء403.0اعدادية غماس للبنيناحيائيعباس حسين جاسم شنين214284241941016062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء399.0اعدادية رفيدة االسلمية للبناتاحيائيبتول عزيز صاحب عبيد214285271942094013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء398.0اعدادية اإلقتدار للبنيناحيائيعلي حسين علي حسين214286271941019059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء394.0اعدادية الفرات للبنيناحيائيمحمد علي حربي سلمان214287271941014213

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء387.0اعدادية الشيخ المفيد للبنيناحيائيمحمد كريم عزيز نور214288251941009262

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء384.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيآيات حيدر محمد علي214289271942052005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء380.0اعدادية الثبات للبنيناحيائيحسن ناصر فليح حنون214290271941024023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء420.0اعدادية ميسان للبنينتطبيقيعمار سعيد موسى سلمان214291251951011025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء418.0اعدادية الرضوان للبنينتطبيقيعلي رمضان جبار موسى214292161951047083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء418.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقينورس ضياء ابراهيم حسين214293271952058088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء415.0ثانوية العفاف للبناتتطبيقيرسل جبار حسون مجبل214294241952130013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء411.0ثانوية الحرائر للبناتتطبيقيزهراء حسين علي فرمان214295271952107014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء406.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيحسين فتاح ثامر طاهر214296271951013041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء406.0اعدادية شط العرب للبناتتطبيقيزهره علي احمد محمد214297161952226049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/كربالء405.0اعدادية جابر االنصاري للبنينتطبيقيمصطفى قاسم حسن جاسم214298271951002164

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك439.0اعدادية الشامية للبنيناحيائيفالح حسن هادي عبد214299241941015105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك411.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائيتبارك عبد الرضا عباس عارض214300241942118026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك411.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيلقاء عائد عيدان عبد214301271942079094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك408.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعباس عبد الحسين دهش جالب214302241941005068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك408.0ثانوية التراث األهلية للبنيناحيائيموسى ناظم عبد مرزة214303241941043064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك407.0اعدادية ميسلون للبناتاحيائيعال خالد حسين فرحان214304241942106124

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك406.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيعلي حامد صريف مسير214305241941005081
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك403.0ثانوية الوقار للبنيناحيائيمجتبى عماد حسن علي214306271941046087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك399.0ثانوية الفاضلية للبنيناحيائيمرتضى كاظم عجيل حنت214307241941151044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك398.0اعدادية ابي تراب للبنيناحيائيعلي محمد ياسين خضير214308241941006062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك395.0اعدادية السرور للبناتاحيائيزهراء حسن جياد اسماعيل214309241942085041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك392.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبنات الوقف الشيعياحيائينور الهدى رياض مدلول جالد214310241942098024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك390.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيامير عباس محسن منشد214311241941004007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك388.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيحيدر حسين شدهان جوده214312231941054052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك387.0اعدادية الحوراء للبناتاحيائيحنين محمدالجواد صالح مالك214313241942123035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك384.0اعدادية االقتدار المختلطةاحيائيسجاد يحيى حسين مجيد214314231941164024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك379.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنيناحيائيعبد هللا عبد المطلب عبد الصمد محمد214315251941008112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك424.0اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيمحمد عالء شاكر نعمه214316241951003024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك416.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيعبير هيثم عبد الرزاق دبي214317241952115024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك415.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقياالء شاكر حسوني دعيوش214318241952115004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك415.0اعدادية االنوار االهلية للبناتتطبيقيفاطمه حسين عيدان عجيل214319241952149016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك413.0ثانوية الخليج العربي المختلطةتطبيقيزينب علي عبيد عطيوي214320231952166002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك410.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقياسراء مراد حسين لفته214321241952115002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك410.0ثانوية االبرار االهلية للبناتتطبيقيرواء مهلهل وناس حسون214322241952078003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك407.0ثانوية النجاح االهلية للبناتتطبيقيزينب جواد كاظم كشاش214323241952137003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك403.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيكرار حيدر خليل عيسى214324221951373075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك402.0اعدادية حلب للبناتتطبيقيوسن حليم محمد فهد214325241952107022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك399.0اعدادية الشعلة للبنينتطبيقيمحمد حسن رحم كاطع214326241951012060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك397.0اعدادية الشامية للبنينتطبيقيعلي حسين عبيس عبد الحسين214327241951015055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك395.0ثانوية راهب بني هاشم المختلطةتطبيقيمنتظر صباح ابو حنه عباس214328241951153012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك395.0اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيمحمد ابراهيم جواد مهدي214329241951003018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك391.0اعدادية الكوثر للبناتتطبيقيفاطمه احمد عبد الهادي احمد214330241952108036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك390.0اعدادية الجواهري للبنينتطبيقيمرتضى صالح مهدي سبهان214331241951018049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك390.0اعدادية السرور للبناتتطبيقيسارة كاظم محمد رسن214332241952085009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك387.0اعدادية التآخي للبنينتطبيقيمصطفى عامر عبد االمام ورد214333241951029027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك387.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيمحمد ساجت غالي بدن214334241951064041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك386.0اعدادية البشير المسائية للبنينتطبيقيحسين مطر صخي عوده214335241951207028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك378.0ثانوية الشمس األهلية للبنينتطبيقيعلي حسين حرب عبد214336221951074007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك377.0اعدادية السماوة للبنينتطبيقيامير علي ياسين محمدجواد214337291951003023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك370.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينتطبيقيعمار عبد الحسين صكر حاجم214338281951151499

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/القادسية/قسم تقنيات الميكانيك368.0اعدادية صنعاء للبناتتطبيقيجنه عادل عمران علي214339241952096005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة453.0ثانوية امنة بنت وهب للبنات الوقف الشيعياحيائيسجى نعيم عليوي عبد214340291942082014
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة418.0اعدادية النصر للبنيناحيائيعلي ناصر حسين مهدي214341241941064038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة417.0ثانوية الشهيد قدامة قاسم فرحان للبناتاحيائيمريم حيدر حسين عزيز214342261942076019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة415.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد سعد باشي عزوز214343291941004099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة406.0اعدادية ابن حيان المختلطةاحيائيمحمد حسون كاظم حمد214344291941100120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة404.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيجعفر خضير سوادي متعب214345291941004016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة403.0اعدادية نهج البالغة للبنيناحيائيعلي عماد عبدالرزاق عبدالكريم214346291941026034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة393.0اعدادية الرميثة للبناتاحيائيذكاء جاسب سحيله عبد214347291942057095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة376.0اعدادية النضال للبنيناحيائيحمادي محمد سوادي محمد214348241941014014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة413.0اعدادية الهبة للبناتتطبيقيرحيل سبع جابر حبيب214349221952120004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة411.0ثانوية األنوار المختلطةتطبيقياحمد فالح فزاع كصاد214350291951107002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة409.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعقيل لطيف دخان حزام214351291951007102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة409.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعلي قاسم فتنان عكاش214352291951004102

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة408.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيياسر رياض كريم صالح214353291951100209

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة407.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيضياء عاهد جبار حسين214354161951034061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة404.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيزهراء صاحب حسين صاحب214355291952051050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة400.0ثانوية التضامن للبنينتطبيقيوسن عيدان عكله الفي214356221952016008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة399.0ثانوية الرازي النموذجية األهلية للبنينتطبيقيمصطفى صباح لفته نصار214357161951060189

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة393.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبناتتطبيقيورود عبداالمير عباس سويف214358291952065014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة391.0ثانوية قلعة العلوم األهلية للبنينتطبيقيحسين علي صبري سليمان214359291951013007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة391.0اعدادية الجزائر للبنينتطبيقيحسين ثائر عبد الحسين عبد الصاحب214360221951042020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة391.0اعدادية ابن حيان المختلطةتطبيقيوسام ناذر عوض غياض214361291951100208

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة390.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيزهراء كريم عبدالحسين جعفر214362291952056022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة387.0ثانوية المثنى للبنينتطبيقيمحمد محسن زغير مطشر214363221951032022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/السماوة383.0ثانوية الموعود االهلية للبنينتطبيقيعلي تحسين عبد علي حسين214364221951357004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء412.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيانور ضياء حمود عبد214365211941052018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء394.0ثانوية الدبوني للبنيناحيائيرسول علي حسن محمد214366261941034018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء393.0اعدادية سكينة للبناتاحيائيوالء رائد كريم عبد214367241942093158

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء389.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي حسين زامل عبد عون214368231941060103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء388.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيسهام اعبيد عسر حمزه214369241942134104

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء415.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيفاضل صباح ساجت عبد الحسين214370241951027037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء403.0اعدادية الكرمة  للبنينتطبيقيسجاد جاسم عبود صبر214371221951039023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء396.0ثانوية النبوة للبناتتطبيقيفاطمه منعثر عبد الحسن كاظم214372221952205005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء394.0اعدادية النصر للبنينتطبيقيعلي حميد ارهيف حسين214373241951064026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/الرميثة/قسم تقنيات الكهرباء394.0ثانوية المنهاج االمثل االهلية للبنينتطبيقيايمن ستار جبار مهدي214374161951428006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب413.0ثانوية الجامعة للبنيناحيائيمرتضى حيدر مجيد سعيد214375231941067112
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب412.0ثانوية بيروت للبنيناحيائيحسين حيدر طه حمزة214376231941022012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب396.0ثانوية التوحيد المختلطةاحيائيصالح هادي خضير عوده214377231941204014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/المسيب408.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيجعفر حسين تركي بلعوط214378221951070015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الزراعي/الكوفة400.0اعدادية جلوالء للبنينتطبيقيعمر مهيمن محمد يوسف214379211951009038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل419.0اعدادية القادسية للبنينادبيزيد عبد هللا عبد الحسن عباس214380251921211025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل419.0ثانوية حليف القرآن للبنينادبيسلوان هالل منصور شاني214381231921281015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل418.0اعدادية االندلس للبنينادبيحسن جاسم حسين عبود214382231921042013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل418.0ثانوية السيدة رملة للبناتادبيهيام باسم محسن عدنان214383231922152013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل416.0ثانوية التراث للبنينادبيمحمود حسن جاسم مطر214384231921068029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل415.0ثانوية الجنائن للبناتادبيسندس عبد الحسين مدلول عالج214385231922102022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل415.0اعدادية المدحتية للبناتادبيهديل محمد تايه عبيد214386231922090050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل415.0اعدادية البيان للبنينادبيمحمد علي امجد هادي كوير214387231921014069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل414.0اعدادية ميسلون للبناتادبينور حسين جريان عفتان214388231922080027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل412.0اعدادية الفراتين االهلية للبنينادبيحسين مهند خضر نجم214389231921048003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل412.0ثانوية االمام الحسين (ع) للبنينادبيمصطفى حامد كريم عباس214390231921063058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل412.0ثانوية ابن البيطار للبنينادبيامير محمد حامد علي214391231921163006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل412.0اعدادية االقتدار المختلطةادبيازهار احمد علي حسين214392231922164001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل412.0اعدادية القاسم للبنينادبيأحمد صدام كاظم حمد214393231921006001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل411.0ثانوية المؤاخاة المختلطةادبيكاظم حسين فرحان عبيس214394231921220009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل410.0اعدادية الزرقاء للبناتادبيزهراء نعمان سرحان سلمان214395231922108017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل409.0اعدادية القاسم للبنينادبيعبد هللا محمد جبار جمعه214396231921006032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل409.0اعدادية الطليعة للبناتادبيفاطمه حيدر حفظي محمد حسين214397231922088031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل409.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيضحى عادل ابراهيم خضير214398231922119049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل409.0اعدادية الفاو للبناتادبيفاطمه علي عباس عبد214399231922111046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل409.0ثانوية االخوة المختلطةادبيحسن اكرم حمزه علي214400231921212003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل409.0اعدادية الخنساء للبناتادبيزينب قيصر طه كاظم214401231922087019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل408.0ثانوية الوركاء للبناتادبيعذراء عبد الكريم كاظم عبد الكريم214402161922244044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل408.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبيزهراء عبد الكريم عمران حسين214403231922083013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل408.0اعدادية المدحتية للبناتادبيهدى محمود محمد علي214404231922090047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل406.0ثانوية النيل للبنينادبيذو الفقار عامر فيصل عبيد214405231921033028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل405.0اعدادية البيان للبنينادبيحسين حمزه جهاد فرحان214406231921014018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل405.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيبسام لطيف عبد هللا ابراهيم214407231921183016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل404.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيحسين فاضل غائب عطشان214408271921031055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل404.0ثانوية جنادة االنصاري للبنينادبيمصطفى عبود حسين برهان214409231921073033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل402.0اعدادية القاسم المسائية للبنينادبياحمد عبد االمير حسن عبد الحسين214410231921252006
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل401.0ثانوية االنفال المختلطةادبيمصطفى جعفر حاتم بعيوي214411231921169017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل401.0ثانوية التراث للبنينادبيمصطفى مهدي حبيب مشاري214412231921068032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل400.0ثانوية الكرار المختلطةادبيكرار حيدر عباس محسن214413231921175012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل400.0اعدادية المهيمن للبنينادبياحمد عباس كاظم حمزه214414271921035001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل400.0اعدادية الربيع للبناتادبيشهد جبار عبد الزهره حسن214415231922098074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل400.0اعدادية االمام علي للبنينادبيمحمد المنتظر سالم احمد محمد214416231921002033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل399.0ثانوية التراث للبنينادبيمحمد مهند غازي جبر214417231921068028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل399.0اعدادية ام البنين للبناتادبياسراء بدري كاظم محمد214418231922091002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل399.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيبنين اركان عباس ياسين214419231922168001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل398.0ثانوية النجوم للبناتادبيبنين مهدي خليل ابراهيم214420231922130008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل398.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيزهراء عباس فاضل عباس214421231922128030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل398.0ثانوية الوثبة للبنينادبيعلي محمد علي مهدي214422271921017060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل398.0ثانوية االنفال المختلطةادبيحسين عباس لفته خليف214423231921169004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل398.0ثانوية فرج هللا  االهلية للبناتادبيشهالء خلف عبد جراد214424231922155003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل397.0ثانوية حمورابي للبنينادبيقتيبه حاتم جريان حسين214425271921025034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل397.0اعدادية الجهاد للبنينادبيزيد علي جواد كاظم214426231921004038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل397.0ثانوية ابن البيطار للبنينادبيوسام عاجل مياح مطرود214427231921163036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل397.0اعدادية المناذرة للبناتادبيزينب خرباط مهدي عبد الحسن214428231922078014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل397.0اعدادية الثورة للبنينادبيعلي فاضل عباس حسن214429231921003048

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل397.0اعدادية شط العرب للبناتادبيآمنه عبد الستار مظلوم حسن214430231922124002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل396.0ثانوية موسى الكليم للبنينادبيفاضل عبد العباس ناجي منسي214431231921065031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل395.0اعدادية الثورة للبنينادبيحسن يعقوب حسن ناصر214432231921003014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل395.0ثانوية الدستور للبنينادبيحسين علي ناصر سلمان214433231921018011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل394.0ثانوية التراث للبنينادبيمصطفى علي حمزه عباس214434231921068031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل393.0اعدادية االندلس للبنينادبيسرمد قاسم حميد شخير214435231921042032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل393.0اعدادية الجهاد للبنينادبيمحمد عبد العباس علي عبد الكاظم214436231921004091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل393.0ثانوية النجوم للبناتادبيزينب عبد الكريم تريج سبهان214437231922130018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل393.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينادبيابراهيم سالم ابراهيم محمد214438161921340001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل393.0اعدادية كربالء المقدسة للبناتادبيآيات فرحات كاظم فرحان214439161922164003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل393.0اعدادية الثورة للبنينادبيعلي احسان صاحب كاظم214440231921003035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل392.0ثانوية الغزالي المختلطةادبيمهدي صالح هادي عكروك214441231921186034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل392.0ثانوية مهدي البصير للبنينادبيحسين محمد حمزة عبد الرضا214442231921058009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل392.0اعدادية الطبري للبنينادبيجاسم محمد عطيه عنون214443231921061007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل392.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيالغيث خالد سلمان محمد علي214444141921208020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل392.0اعدادية الربيع للبناتادبيبنين كاظم خليف فارس214445231922098024
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل390.0اعدادية الرجيبة للبنينادبيحسين غالب جلوب كاظم214446271921020018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل390.0ثانوية مهدي البصير للبنينادبياحمد جاسم عبيد جمعة214447231921058001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل389.0ثانوية ابن البيطار للبنينادبيمحمد ستار كاظم عبود214448231921163025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل389.0اعدادية الجزائر للبنينادبيياسين مؤيد اسماعيل كريم214449231921043054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل388.0اعدادية الكوثر للبناتادبيدينا نجم عبيد حسين214450231922114012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل387.0اعدادية الجماهير المختلطةادبيعباس فاضل شاكر محمد214451231921183053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل387.0اعدادية صنعاء للبنينادبيعباس هادي شدهان كريم214452231921011049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل442.0اعدادية امنة الصدر للبناتاحيائيزينب حبيب صاحب عبعوب214453231942145060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل442.0ثانوية التراث للبناتاحيائيكوثر كريم علوان جاسم214454231942148042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل435.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيقمر سردار بيربال جوكل214455231942093114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل425.0اعدادية الكندي للبنيناحيائيفهد عالء كاظم رسن214456231941007111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل421.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيساره سعد عبيد ياس214457141942067052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل419.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيسجاد عباس محمد عوفان214458221941039061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل418.0ثانوية المصابيح المختلطةاحيائيكرار علي كاظم خضير214459231941201019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل418.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيفاطمه حسين صادق جاسم214460231942120151

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل416.0ثانوية السيدة رملة للبناتاحيائيساره عباس عبدهللا سحاك214461231942152012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل411.0اعدادية الثورة للبناتاحيائيبنين حيدر كاظم عليوي214462231942086034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل411.0اعدادية االمام للبنيناحيائيمحمد ارشد عباس عبيد214463231941013068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل410.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيماهر حامد عباس عبدعلي214464231941181055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل408.0اعدادية الثورة للبناتاحيائينور برزان قاسم محمد214465231942086163

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل408.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيشهالء خضير عبيس خليف214466231942104043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل406.0اعدادية الجهاد للبنيناحيائيمحمد محي صالل عبد هللا214467231941004056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل404.0اعدادية المؤمل للبنيناحيائيعلي مالك عيدان ابراهيم214468231941060115

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل403.0ثانوية الخمائل المختلطةاحيائيحسن علي صالح كاظم214469231941171005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل402.0اعدادية الشوملي للبنيناحيائيابراهيم عبد الساده باني عبد214470231941054006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل396.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيعلي موفق جواد كاظم214471231941044033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل390.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب األهلية للبنيناحيائيمحمد حمزه ناصر حسين214472251941034029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل390.0ثانوية بيروت للبنيناحيائياحمد جاسم محمد متعب214473231941022001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل428.0اعدادية الربيع للبناتتطبيقيابتهاج ثامر عبد الزهره قماز214474231952098001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل419.0اعدادية السدة للبنينتطبيقيمحمد احمد عباس كاظم214475231951016036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل419.0ثانوية التحرير للبناتتطبيقيبراء حيدر عبد علي حسين214476231952096004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل407.0اعدادية اليقظة للبناتتطبيقيرفاه ناظم كريم عراك214477231952089003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل407.0اعدادية سوق الشيوخ  للبنينتطبيقيعلي محمد طالب عبد214478221951035071

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل402.0اعدادية الفواطم للبناتتطبيقياساور حيدر شكري رحيم214479271952058002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل402.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقينوره زهير عبد العباس خضر214480231952109035
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل402.0ثانوية مستقبل االجيال االهلية للبنينتطبيقيابا ذر حسن عبيس جاسم214481231951282001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل399.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةتطبيقيحنان جبر عبد الحسين جبر214482251952122006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل397.0اعدادية ابن السكيت للبنينتطبيقيسجاد محمد كاظم محمد علي214483231951040018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل394.0ثانوية البياع النموذجية  للبناتتطبيقيزهراء محمد شهد غانم214484111952066014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل392.0اعدادية الشوملي للبنينتطبيقيمرتضى جواد محسن مرزه214485231951054046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل392.0ثانوية الباقر للبناتتطبيقيمسار ابراهيم حسين خاجي214486231952105015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل390.0ثانوية االنفال المختلطةتطبيقيمنتظر عبدعلي مهنه جبر214487231951169020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل388.0ثانوية االنفال المختلطةتطبيقيسجاد عبدالكاظم مهنه جبر214488231951169013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل387.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيسيف علي غالي كريم214489241951002039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل385.0ثانوية النيل للبنينتطبيقيمرتضى محمد ناجي عبود214490231951033067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل382.0ثانوية البساط االخضر للبنينتطبيقيمحمد احسان عبد الواحد عبد المحسن214491271951034037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل372.0اعدادية بلقيس للبناتتطبيقيغدير محمد كاظم داوود214492231952120016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/بابل366.0ثانوية ذو الفقار المختلطةتطبيقيسجاد عبيد حسون شالوك214493231951210004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب418.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعقيل رسول غازي حسن214494231921008094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب409.0ثانوية النهرين المختلطةادبيليث حامد جبر مروح214495231921197018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب408.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيسيف حسين عبد زيد علوان214496231921052044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب408.0ثانوية الرحمن المختلطةادبيعماد محمود عباس كاظم214497231921165020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب407.0ثانوية البواسل المختلطةادبيحارث محمد شحاذه عزبه214498231921174004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب406.0اعدادية اسماء للبناتادبيرند حبيب ظاهر علي214499231922093025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب404.0اعدادية السجاد للبنينادبيمصطفى هاشم نجم خضير214500231921031078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب401.0ثانوية الوركاء للبنينادبيعباس محمد صالح عبيد214501231921034037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب401.0ثانوية البتول  للبناتادبيزهراء حمزه كريم عاصي214502231922104015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب400.0اعدادية المشروع للبنينادبييوسف كاظم مرزوك حمد214503231921010114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب399.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعلي محمد كاظم مشكور214504241921017067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب399.0اعدادية المسيب للبنينادبيحسين عماد جواد كاظم214505231921009038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب399.0اعدادية االمام للبنينادبيكرار محمود علي حمزه214506231921013031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب398.0اعدادية المؤمل للبنينادبيغيث ستار سالم مكي214507231921060021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب398.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيرسل قيس فيصل خضر214508231922128023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب398.0اعدادية المسيب للبنينادبياحمد ماجد كمر عبود214509231921009008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب397.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعلي حسن جاسم مليح214510231921008097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب396.0ثانوية النهرين المختلطةادبيصبا صباح رحمان صالح214511231922197005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب396.0اعدادية المسيب للبنينادبيعلي عزيز كاظم منصور214512231921009087

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب395.0اعدادية االمام للبنينادبيمحمد هادي سالم جباره214513231921013037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب393.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيياسر خضير صخي عباس214514231921178053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب392.0ثانوية البدور للبناتادبيسفانه حسن نده صليبي214515231922085007
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب392.0اعدادية االمام للبنينادبيعباس علي سعدون كاظم214516231921013024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب392.0ثانوية المحاويل المسائية للبنينادبيعبد السالم عباس كاظم عبيد214517231921253069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب392.0اعدادية السدة للبنينادبيحيدر محمد علي نصار214518231921016021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب390.0ثانوية الدرعية للبنينادبيسجاد عبد الخالق منصور عباس214519231921170011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب390.0ثانوية عرفات المختلطةادبيياسر عامر سعود نايف214520231921161023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب390.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبييوسف صالح ابراهيم ذياب214521111921042080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب389.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبينور خضير عبد عواد214522231922128075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب389.0ثانوية الوركاء للبنينادبيعلي عامر أمير عبيد214523231921034054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب388.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيعلي صالح هادي عفريت214524231921178036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب388.0ثانوية عرفات المختلطةادبيصادق قاسم كاظم حسين214525231921161011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب388.0اعدادية المحاويل للبنينادبيعبد السالم مالك خضير غافل214526231921008081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب387.0ثانوية االسكندرية للبناتادبيزهراء محمد مرهون نايف214527231922094006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب387.0اعدادية الفاو للبناتادبيفاطمه رياض جاسم محمد214528231922111045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب386.0اعدادية االمام للبنينادبيحسين علي عميشان علي214529231921013011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب386.0ثانوية سما ديالى االهلية للبناتادبيلمياء حسن دايخ سرحان214530211922174008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب385.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيمحمد صباح كاظم محيل214531231921257058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب385.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيعلي حسن منديل ابراهيم214532231921052057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب385.0ثانوية النيل للبنينادبيحسين محمد شالل عبود214533231921033019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب384.0اعدادية الحكيم للبنينادبيعلي كنداوي ابراهيم عبود214534231921044059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب384.0اعدادية الحكيم للبنينادبيحيدر محمود عبد هللا مدهوش214535111921032017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب384.0اعدادية االمام للبنينادبيحسين علي عبد الواحد كبان214536231921013010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب384.0ثانوية صفين المختلطةادبيمرتضى جاسم محمد نصار214537231921195018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب383.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيغفران محسن علي فياض214538211922102026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب383.0ثانوية موسى الكليم للبنينادبيأحمد عبد الحسين محمد جعفر214539231921065002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب383.0اعدادية صنعاء للبنينادبيخضير عباس نجم عبد هللا214540231921011032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب383.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيفاطمه سعدون راضي عبد الحسين214541231922178019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب382.0ثانوية المستنصرية للبناتادبيهاجر نعيم واشي حسوني214542231922116039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب382.0اعدادية المدحتية للبناتادبيايالف عبد الحسين حسن علي214543231922090005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب382.0ثانوية مأرب للبنينادبيحسن حسين شنابه عبيد214544231921049005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب382.0اعدادية بدرة للبنينادبيصادق صالح مهدي اسد214545261921021018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب382.0ثانوية الدرعية للبنينادبيمنتظر لطيف فخري حسين214546231921170034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب382.0اعدادية دمشق للبنينادبييوسف داود احمد حسين214547111921021137

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب382.0اعدادية الشهيد مثنى قاسم الكالبي للبنينادبيمؤمل احمد مجذاب سعيد214548261921047154

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب382.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيجاسم محمد جاسم ضامن214549261921017011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب381.0اعدادية البطحاء للبناتادبيكوثر صفاء عبد االمير صادق214550221922160065

صفحة ٦١٣٠ من ٦١٩٥
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب381.0ثانوية الصدرين للبنينادبيأحمد حسن عبد عباس214551211921056001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب381.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيكوثر خالد سلمان خليفه214552231922178021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب381.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيمحمد علي حازم وحيد مزبان214553131921008141

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب381.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبينور حليل جاسم عوفي214554231922119069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب381.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبيشهاب صالح هادي شهاب214555231921190013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب381.0اعدادية حلب للبنينادبيعلي زين العابدين حيدر محمد رضا214556261921013110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب381.0اعدادية المتنبي للبنينادبيحيدر كريم هاشم محمود214557161921006031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب381.0ثانوية الروابي للبناتادبيسرى عدنان اسماعيل مخلف214558211922146037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب380.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيمرتضى محمد مجيد ليلو214559111921057099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب380.0اعدادية المحاويل للبنينادبيكاظم عبد هللا كاظم عشوش214560231921008125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب380.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعبد العزيز شاكر عبد هللا خالد214561161921039041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب380.0اعدادية الكندي للبنينادبيسجاد اسعد عبد الكاظم حسين214562231921007018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب380.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيكاظم عدنان عبد عامر214563141921174069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب380.0اعدادية التقى للبناتادبيعبير طالب عدنان بريسم214564111922071062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب380.0اعدادية الصفا للبنينادبيمصطفى عبد الرزاق حميد سعيد214565131921029057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب380.0اعدادية المختار للبنينادبيكرار حامد ياسر نور214566221921047120

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب380.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيمحمد ماجد عبد الكاظم كريم214567141921049078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب380.0ثانوية عرفات المختلطةادبيخالد حامد صوين حمد214568231921161008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب379.0اعدادية الشباب للبنينادبيمحمد عقيل عبيد حمود214569221921033047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب379.0اعدادية اليمامة للبناتادبيصفا سعيد عبود علوان214570161922167030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب379.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبيايثار حسن حوني جابد214571221922171002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب379.0ثانوية الباقر للبنينادبيحسن عباس دلي عباس214572231921046011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب379.0ثانوية المناهل للبناتادبيزهراء حيدر قاسم عبد االمير214573131922126020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب378.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبياحمد قاسم خلف علي214574111921053018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب378.0اعدادية الخوارزمي للبناتادبيهاله مجيد فليح حسن214575261922111047

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب378.0اعدادية االصيل للبناتادبيزهراء عقيل جواد كاظم214576111922064029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب378.0ثانوية الدستور للبنينادبيحسن عبد الرحيم دوهان حسين214577231921018004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب378.0ثانوية الرفعة للبناتادبيميساء ضياء سعود عبيد214578231922081036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب378.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيرسول جعفر محي لفته214579111921180063

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب378.0ثانوية القاهرة المختلطةادبيامير حيدر نوري علي214580231921178008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب378.0ثانوية الوند للبناتادبيزمن جبار كاظم عامر214581271922090017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب377.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيشروق طارق ناجي محتام214582111922076088

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب377.0ثانوية النبوغ للبناتادبيكوثر ناظم محسن حمود214583101922098022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب440.0ثانوية البتول  للبناتاحيائيهدى فالح مهدي مخيف214584231942104068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب398.0اعدادية حيفا للبناتاحيائيفاطمة حبيب جبار عطيه214585231942122037
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب391.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيرقية جعفر هادي ابراهيم214586231942114044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب418.0اعدادية المحاويل للبنينتطبيقيمحمد جاسم عبد هللا جاسم214587231951008058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب402.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةتطبيقييوسف جواد كاظم كزار214588231951190017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب397.0اعدادية عشتار للبناتتطبيقيزينب صاحب احميد مغير214589231952125005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب382.0اعدادية هند للبناتتطبيقيرويده علي شندي عواد214590111952079006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب373.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيعلي قاسم عريبي كدح214591231951031030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/المسيب357.0اعدادية الجهاد للبنينتطبيقيعلي وهاب زعال زبيب214592231951004043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد419.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيعباس راضي احمد عليوي214593251921151034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد418.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيزيد عدنان ياس خضير214594251921024114

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الكوفة/قسم تقنيات ادارة المواد445.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيغفران لطيف كاطع سلمان214595251942059463

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف419.0اعدادية القادسية للبناتادبياسراء يونس عبد الرضا عبد طالب214596251922111002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف417.0اعدادية القادسية للبنينادبيعبد هللا فرحان خشين علي214597251921211036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف417.0اعدادية االفتخار للبناتادبيبنين جبار كريم خشان214598251922079019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف416.0ثانوية المعارف االهلية للبنينادبيمحمد حسين علي بجاي214599221921381023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف415.0اعدادية القادسية للبنينادبيعلي رحيم محيل عبد الزهره214600251921211040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف415.0ثانوية اليرموك للبنينادبيحسين مسافر عظيم كصيور214601241921023008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف414.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبياسراء موسى برك حسون214602251922122007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف413.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيمحمد عباس حسن عايز214603251921160049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف413.0ثانوية مصباح الرشاد المسائية للبنينادبيسيف حاتم سعد كاظم214604251921160024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف412.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيمؤمل مهند عبد االمير حمود214605251921004052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف412.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيحنين حمزه علي حسين214606251922122043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف411.0اعدادية القادسية للبناتادبيهنادي محمد جميل مزهر214607251922111046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف411.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيزين العابدين مهدي هاشم عبود214608251921122073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف410.0اعدادية الفاطمية للبناتادبيآيات حسن جاسم حمادي214609251922068004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف408.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيعلي خضير جميل حسون214610251921122110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف406.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيكرار صباح عبد سلمان214611251921122140

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف406.0ثانوية المناذرة للبنينادبيعلي حسن شريف غايب214612251921017019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف406.0ثانوية غماس المسائية للبنينادبيعمار عائد سعيد حسين214613241921201033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف405.0اعدادية شمس الحرية للبناتادبيسجى عصام عبد الخضر موسى214614251922094030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف404.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمحسن خضير عباس شنجار214615251921116049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف403.0اعدادية مدينة العلم للبنينادبيسيف بالسم محمد هيالن214616271921049065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف403.0ثانوية الشهداء للبناتادبيفاطمة ناصر حمزة تركي214617251922090012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف403.0ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينادبيمرتضى غسان مجيد صيهود214618251921164051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف403.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعقيل حسن محمد حاتم214619251921024168

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف401.0اعدادية الحيدرية المركزية المختلطةادبيمنتظر حسين ظاهر محسن214620251921116063
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف400.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيمصطفى قتيبة جلوالء شنين214621251921012221

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف400.0ثانوية  االندلس االهلية للبنينادبيمصطفى باسم هادي مصحب214622251921049026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف399.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيسجاد رضا عناد كاطع214623291921008032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف399.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيحسين محمد حامد عليوي214624251921024101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف398.0ثانوية الزعيم عبد الواحد سكر المختلطةادبيوليد فالح حسن جبار214625251921121025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف397.0اعدادية الصباح للبناتادبيساره يوسف عبد الزهره موسى214626251922064050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف397.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيسجاد حسين صالح هادي214627251921012089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف397.0ثانوية نهج البالغة للبناتادبيمريم علي كردي محمد214628241922145037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف397.0ثانوية الكفاح للبناتادبيبنين فارس كاظم سعيد214629231922113009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف396.0اعدادية الصباح للبناتادبيفاطمه مهدي عاشور رمضان214630251922064070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف396.0اعدادية القادسية للبناتادبيعذراء حميزه حبيب عبد الساده214631251922111029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف396.0اعدادية حمدان للبنينادبيحسين خزعل عبدالستار عبدالباري214632161921046011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف396.0ثانوية العالمة رضا الهندي المسائية للبنينادبيحسين سمير ناجي رداد214633251921164015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف394.0ثانوية الشهيد فاضل ابو صيبع المسائية للبنينادبياحمد محمد حسن هاشم جواد214634251921157005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف393.0اعدادية الثورة اإلسالمية للبنينادبيكرار محمد عباس مطر214635241921021023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف393.0اعدادية نور الحسين للبناتادبيبنين حبيب هاشم عبد هللا214636251922078022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف392.0اعدادية الصباح للبناتادبيرسل حسين حميد كريم214637251922064030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف392.0اعدادية المصطفى للبنينادبياحسان هادي صالح مهدي214638241921017005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف392.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيزين العابدين ليث فالح مهدي214639251921024122

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف391.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيمهدي عبد االمير بخيت مظلوم214640161921311036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف391.0اعدادية صنعاء للبناتادبيهديل هادي ابراهيم مطر214641251922075069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف390.0ثانوية الكحالء للبناتادبيسمية علي خلف كريم214642281922061031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف389.0ثانوية اليرموك للبنينادبيحسين لفته هوله عبد الحسن214643241921023010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف389.0اعدادية ام قصر للبنينادبيحسين جاسم محمد احمد214644161921042017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف389.0اعدادية القادسية للبنينادبيعبد هللا سعد مالك كريم214645251921211034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف389.0اعدادية الصباح للبناتادبيحنين علي غيث ساجت214646251922064022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف388.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيهاشم كاظم هاشم حمدان214647161921030126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف388.0ثانوية ن والقلم االهلية المختلطةادبيرقيه عبد هللا هادي ناصر214648241922168004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف387.0ثانوية الحكيم المسائية للبنينادبيعباس عبد االمير محمد دفار214649251921151035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف387.0اعدادية غماس للبنينادبيسعد عدنان داخل مطلك214650241921016035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف386.0اعدادية الدكتور علي الوردي للبنينادبيحسين علي حسين عبد هللا214651251921004018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف386.0اعدادية جيكور للبنينادبيجاسم قاسم عبود عبد هللا214652161921061017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف385.0اعدادية الحدباء المركزية للبناتادبيهدى كامل عجيل مطر214653251922086217

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف385.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةادبيزينب حمودي حمزه عباس214654251922122077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف385.0اعدادية الشيخ عبد االمير الفتالوي للبنينادبيامير عمار حامد مهدي214655251921047008

صفحة ٦١٣٣ من ٦١٩٥
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف383.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيعباس ميثم محي كاظم214656251921024155

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف383.0اعدادية الحسن البصري للبنينادبيمنتظر حسن شهيب معله214657161921036017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف383.0اعدادية احمد الوائلي للبنينادبيمجيد بدر حمادي اسماعيل214658161921050039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف383.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيقاسم حيدر رزاق علي214659251921012160

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف380.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبياحمد رضا عبيد علي214660251921113003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف379.0ثانوية الصديق للبنينادبيمحمد جاسم سعيد رشيد214661231921027056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف379.0اعدادية الطبري للبنينادبيحيدر محسن علي فازع214662231921061010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف379.0اعدادية االفتخار للبناتادبيبشرى كامل دحام حسناوي214663251922079018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف379.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيسجاد رعد حسين علي214664211921016016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف379.0اعدادية جيكور للبنينادبياحمد خالد قاسم يوسف214665161921061004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف379.0اعدادية ابي الخصيب المسائية للبنينادبيعبد العزيز عادل حمدي صالح214666161921358033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف379.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيحسين ناجي كاظم عبود214667261921006023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف377.0اعدادية الفواطم للبناتادبيآالء مطشر نعمه ثنوان214668161922172001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف377.0اعدادية الرسالة للبنينادبيحمزة نجم عبد سفيح214669161921013027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف377.0اعدادية سبأ المختلطةادبيضياء احمد انصيف جاسم214670231921191007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف377.0اعداديه الوهج للبنينادبيمرتضى حسين سالم حمزه214671241921051055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف427.0اعدادية الكوفة المركزية للبناتاحيائيصابرين حسن عبد برهان214672251942070119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف425.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائياسراء خالد عبد الزهره مدب214673251942084025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف418.0اعدادية الساجدات المركزية للبناتاحيائيتبارك عصام عبد هللا كاظم214674251942084194

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف416.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيعباس عدنان عبد العباس عيسى214675251941044180

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف416.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمهدي محمد مهدي عبد الحسين214676251941044415

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف414.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيصفاء رحيم لطيف عليوي214677251942059417

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف410.0اعدادية يافا للبناتاحيائيوفاء جابر ازماط علي214678241942117171

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف406.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيندى خضير عبيس محميد214679251942122119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف406.0اعدادية االصيل المركزية للبناتاحيائيشهد دحام صالح دهش214680251942059401

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف403.0اعدادية واسط للبناتاحيائيفاطمه مبارك صالح مبارك214681251942066052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف401.0اعدادية المربد المركزية للبنين في العباسيةاحيائيكوثر عبد االمير كاظم ابو اللول214682251942122110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف399.0ثانوية بنت الهدى للبنات-الوقف الشيعياحيائيضحى عبد الكريم منصور حسون214683241942112038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف397.0اعدادية يافا للبناتاحيائيشفاء مهدي عبد الحسن حسين214684241942117110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف397.0ثانوية براثا االهلية للبنيناحيائيرضا نجاح ناصر حسين214685251941205109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف396.0اعدادية االمير للبناتاحيائيرهام يوسف علي دهش214686251942083035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف390.0ثانوية السجايا الحسنة للبناتاحيائيرواء فليح مهدي موسى214687251942104023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف416.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيكرار حيدر ناجي عبد214688251951001138

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف396.0اعدادية النجف المركزية للبنينتطبيقيمحمد عبد الزهره جبر عباس214689251951001166

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف392.0اعدادية جيكور للبنينتطبيقيحسين رعد علي محسن214690161951061016

صفحة ٦١٣٤ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف392.0ثانوية الذكوات االهلية النموذجية للبناتتطبيقيحوراء صدام مجيد جبار214691251952097003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف381.0اعدادية الهدى للبناتتطبيقيزينب عبد الحسن ناصر ياسر214692261952090010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف378.0اعدادية االريج للبناتتطبيقيمنار قاسم حسن رهيف214693161952238044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف378.0اعدادية االخاء للبنينتطبيقيسجاد يحيى عطشان موحان214694221951037022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف375.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيحسين عجاج تركي مشاري214695291951004045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/النجف370.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقياخالص كريم حسين غزاي214696291952054001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء432.0ثانوية ام البنين للبناتادبيسارة نبراس حميد جاسم214697161922270020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء431.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحسين عبد القادر علي سعيد214698271921044034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء419.0اعدادية المؤاخاة للبنينادبيمنتظر جابر حسن رشيد214699271921037036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء418.0اعدادية الفتح للبنينادبيسجاد عباس احمد صكبان214700271921011031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء417.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعلي سالم عيسى موسى214701271921030035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء414.0ثانوية الحرائر للبناتادبيهاديه عبد االمير فرحان عباس214702271922107099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء414.0ثانوية حمورابي للبنينادبيضرغام ميثم حسين كوكز214703271921025022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء414.0ثانوية غادة كربالء للبناتادبيورود عبد العليم احمد عبد الحسين214704271922140083

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء410.0ثانوية الحرائر للبناتادبيوفاء سوادي عبد االمير زغير214705271922107103

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء410.0اعدادية المكاسب للبنينادبيمصطفى محمد حمود عبد االمير214706271921003105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء409.0اعدادية مالئكة الرحمة للبناتادبيحنين جاسم عبيد حسين214707271922102039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء407.0اعدادية حمائم السالم للبناتادبيابرار حسين محمود ولي214708271922109003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء406.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيجاسم مكي محمد كاظم214709271921030012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء405.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيحيدر سعد عبد نور حمزه214710271921044044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء405.0اعدادية اسامة بن زيد للبنينادبيمحمد كريم عبيس مجباس214711271921016160

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء402.0اعدادية الفتح للبنينادبيحيدر زكي حسين علوان214712271921011028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء401.0اعدادية الماء المعين للبنينادبيصالح جبر خضير نايف214713271921048033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء401.0ثانوية الحرائر للبناتادبيبنين صباح مجيد عبيس214714271922107019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء400.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيكرار نزار عبد علي هادي214715271921044107

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء397.0اعدادية الثورة للبنينادبيحسين عباس مطر جابر214716281921001011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء397.0اعدادية عكاظ للبناتادبيخنساء مرتضى هادي رهيمي214717271922088025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء397.0ثانوية زرارة المسائية للبنينادبيحسين اسماعيل ابراهيم منسي214718271921152025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء395.0اعدادية االفاق المسائية للبنينادبيمحمد عدنان علي ناصح214719271921154078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء394.0ثانوية المنار للبناتادبيروى رعد نعيم حبش214720271922050018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء392.0ثانوية المنار للبناتادبيمريم ياسين لصلوص علوان214721271922050057

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء391.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيمنتظر شاكر هندول غالي214722161921062119

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء391.0ثانوية الطيبات للبناتادبيسجى عباس كامل عباس214723271922106018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء390.0اعدادية ابن السكيت للبنينادبيمؤمل مرتضى صالح مهدي214724271921044110

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء389.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيفاطمه عبد الرحمن احمد عبد الحسين214725161922287087
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء389.0ثانوية القوارير للبناتادبيرغد صالح مهدي غليب214726271922081018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء385.0ثانوية جديدة االغوات للبنينادبيمصطفى هادي محمد كاظم214727211921073010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء385.0ثانوية السيدة رقية للبناتادبيوفاء عواد سميسم دخل214728271922142058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء385.0ثانوية الحضر للبناتادبيفاطمه رعد محراث سعدون214729271922051029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء384.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحيدر حكام خضير عاشور214730291921028052

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء384.0اعدادية االمام الصادق عليه السالم للبنينادبيعلي لؤي عامر مهدي214731131921002058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء384.0اعدادية األبلة للبناتادبياديان علي عبد الحسن عبد السيد214732161922171003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء384.0اعدادية الغد األفضل للبنينادبيعلي عبد باجي جياد214733271921030037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء383.0ثانوية التألف للبناتادبيرغد لؤي صالح حسن214734101922133023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء383.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيابراهيم عبد الحسن ابراهيم خضير214735211921025001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء383.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيمحمد عبد الصمد محمد سعيد يونس214736161921052082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء382.0ثانوية حمورابي للبنينادبيزيد خالد كريم هاشم214737271921025018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء381.0ثانوية عبد المطلب للبناتادبيضحى فاضل عبد الحمزه عنون214738231922136036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء381.0اعدادية الثورة للبنينادبيعلي طالب خميس جبر214739281921001023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء381.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيحسن عبد الكريم رضا كاظم214740121921044020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء381.0اعدادية المثنى للبنينادبيمنتظر موسى هاشم خفيف214741261921005091

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء381.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيخضر وليد محمد الزم214742161921062028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء381.0ثانوية ابن الفارض للبنينادبيعلي جاسم محمد جاسر214743211921015025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء381.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيعلي عوده جاسم عوده214744161921369031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء380.0ثانوية اليرموك للبناتادبيفاطمه حمدي مهدي صالح214745211922125030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء380.0ثانوية النبأ للبناتادبيساجدة غيث محمد حسن يسر214746161922215031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء378.0ثانوية الشهيد جمعة العبودي المسائيةادبيجابر حسين جابر كاظم214747141921210022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء377.0اعدادية الفلق للبنينادبيحارث صالح محمود عزال214748211921023014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء377.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبياحمد محسن طعمة مناتي214749161921039005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء377.0اعدادية المباهلة للبنينادبيحسام هيثم كامل جفات214750271921021018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء376.0اعدادية المسيب للبنينادبيحسن علي حسون عبيد214751231921009025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء376.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيعلي عبد الرحيم معدوش خلف214752161921020101

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء376.0اعدادية الالذقية المركزية للبناتادبيوردالن فاضل جبار شمخي214753251922056116

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء376.0اعدادية الفارابي للبنينادبيحسين علي رحيمه الزم214754111921002016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء376.0اعدادية الشيخ الطوسي للبنينادبيمرتضى احمد سلمان جاسم214755271921031183

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء376.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيفنر عبد العالي عودة اسماعيل214756221922168050

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء376.0ثانوية الجنائن للبناتادبيايات محمد جواد رضا عبود214757231922102005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء376.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيانور كامل موسى حسن214758281921151341

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء376.0اعدادية االمام موسى الكاظم (ع) للبنينادبيمصطفى قحطان عدنان صالح214759131921025054

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء376.0اعدادية المسيب للبنينادبيعبد هللا محمد عبيد ياس214760231921009074
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء376.0ثانوية المسيب المسائية للبنينادبيمحمد علي فاضل مهدي214761231921256105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء376.0اعدادية حبيب بن مظاهر االسدي االدبية للبنينادبيمحمد نعمه حسين مجحم214762111921057093

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء375.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمجتبى صادق جعفر عبيد214763161921047079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء375.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنينادبيسجاد علي حسن راهي214764221921020022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء375.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيمنتظر جاسم محمد غليم214765281921151326

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء375.0اعدادية جيكور للبنينادبيمحمد جري جادر حمزه214766161921061082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء375.0اعدادية الرافدين للبنينادبيعلي صادق جوده نعمه214767151921001092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء375.0اعدادية الربيع للبناتادبيصابرين عبد الهادي مهدي صالح214768231922098079

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء375.0ثانوية البهجة المختلطةادبيجعفر صادق مظهر حميد214769261921167002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء375.0ثانوية السراج للبنينادبيكرار عبد هللا ناصر خلف214770281921031027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء374.0ثانوية الدير للبنينادبياحمد عبود سلمان ياسين214771161921025005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء374.0اعدادية الوفاء للبناتادبيصابرين سعيد شيال حمادي214772221922172021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء374.0ثانوية الفصاحة المختلطةادبيحسين ريسان عبد االمير كزار214773221921237004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء374.0ثانوية الرفعة للبناتادبيطيبه محمد جاسم هجول214774231922081029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء374.0ثانوية الرفعة للبناتادبيايات سلمان دوي عليوي214775231922081005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء374.0اعدادية النابغة الذبياني للبنينادبيعلي ضياء عبد السجاد محمد حسين214776271921006038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء374.0اعدادية العزيزية المسائية للبنينادبيكريم احمد محمد لطيف214777261921200056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء374.0اعدادية الصادق للبنينادبيعلي حازم عاصي مري214778161921031017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء374.0ثانوية النجاة األهلية النوذجية للبناتادبيفاطمة مكي انعيمة داود214779131922088009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء374.0ثانوية الجمهورية للبناتادبيساره علي جاسم عيسى214780141922098017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء374.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيكريم مطشر راشد حسن214781281921151230

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء438.0اعدادية عكاظ للبناتاحيائيغدير عباس جهاد حداد214782271942088166

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء424.0اعدادية البسملة للبناتاحيائيفرحه عبد الشهيد درويش كاظم214783271942068149

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء419.0ثانوية كل العراق االهلية للبناتاحيائيتبارك محمد عبد االله مكطوف214784231942158010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء417.0اعدادية الشيخ أحمدالوائلي للبنيناحيائيعلي حيدر خليل عاجل214785271941015036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء415.0اعدادية ام عمارة للبناتاحيائيهاجر ستار رزاق محمود214786271942071078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء411.0ثانوية البساط االخضر للبنيناحيائيصباح ثامر حسين عبد االمير214787271941034042

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء403.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيرباب احمد خضير عبد الحسن214788271942056121

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء372.0اعدادية الحسينية للبنيناحيائيسيف حسين خضير رشيد214789271941009051

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء428.0ثانوية الرفاه للبناتتطبيقيفاطمه علي عبد هللا خميس214790271952080018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء419.0اعدادية الرياحي للبنينتطبيقيمحمد زكي حبيب علي214791271951013111

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء413.0اعدادية البالغ للبنينتطبيقيحسين محمد كاظم حسون214792271951036016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء411.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقيمجتبى محمد عبد الشهيد حريجه214793271951008080

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء408.0اعدادية الفاروق للبناتتطبيقيافنان حسين عباس حمزه214794271952069007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء402.0اعدادية كربالء للبنينتطبيقيعلي تحسين علي محسن214795271951001071
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء402.0ثانوية الرفاه للبناتتطبيقيدالل صبيح زياره جاسم214796271952080008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء400.0ثانوية الوقار للبنينتطبيقيحسين يوسف عجيمي حسين214797271951046035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء399.0االعدادية المركزية للبنينتطبيقيعلي المرتضى ياسر جبار عبد214798291951007105

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء395.0اعدادية نهر العلقمي للبنينتطبيقياحمد مكي ناصر حسين214799271951008006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء394.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيضياء حسين عبد الكاظم هاشم214800271951007044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء394.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيياسر حمود صالل حمود214801161951034160

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء394.0ثانوية البيان للبنينتطبيقيضمير هادي عيدان عور214802271951032026

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء392.0اعدادية الفرات للبناتتطبيقيهاجر محمد منعثر مصطفى214803221952101019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء391.0ثانوية الوركاء للبنينتطبيقيامجد علي حسين عبد214804271951040003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء388.0اعدادية الرافدين للبنينتطبيقيكاظم فاضل هادي خلف214805271951007068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية419.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب (ع) للبنينادبيحسن رحمن حسن مريفج214806241921060008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية417.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينادبيضياء عطوان رضا كاظم214807241921200025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية416.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيحسين يحبى صاحب محسن214808231921257022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية416.0اعدادية المصطفى للبنينادبيكرار صالح مهدي راضي214809241921017073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية416.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيميالد كاظم سرحان جبار214810241922139033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية414.0اعدادية الزهراء للبناتادبيفاطمه سالم عبيد خضير214811241922134035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية412.0اعدادية الجواهري للبنينادبيحسين حيدر فاهم رهيو214812241921018020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية411.0اعدادية الشعلة للبنينادبيحسين جابر عجمي نجم214813241921012010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية411.0اعدادية دجلة للبناتادبيزهراء عباس عطيه خضير214814231922107019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية410.0اعدادية اسماء للبناتادبيعتاب مطشر عباس منذور214815241922104031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية408.0اعدادية الدغارة للبناتادبيزينب مهدي حسين جبر214816241922124029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية408.0اعدادية نفر للبنينادبيماجد نوماس صبر حسين214817241921025027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية408.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسيب ابراهيم عباس عبد هاني214818241921017032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية405.0اعدادية الحمزة للبنينادبيميثم جوني عامر عالك214819241921010043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية405.0ثانوية االنتصار للبناتادبيوالء عبد الحسين كاظم حسين214820241922105039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية403.0اعدادية المصطفى للبنينادبيثائر رسول نعمه عطيه214821241921017025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية402.0اعدادية سومر للبنينادبيعلي مجيد حاتم مجيد214822241921009040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية402.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبيحمزه حليم حسن كسار214823241921202023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية402.0اعدادية القدس للبنينادبيرامي خالد رياح كاظم214824231921055023

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية401.0ثانوية اصحاب الكساء للبنينادبيحسين كاظم حسين كاظم214825241921156011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية400.0اعدادية خولة للبناتادبيداليا قاسم مزهر فرحان214826241922116021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية400.0اعدادية الكوثر للبناتادبيريتاج علي كاظم حسين214827241922108009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية399.0ثانوية الدغارة المسائية للبنينادبيمحمد ظافر محمد عباس214828241921204062

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية398.0ثانوية السنية المسائية للبنينادبيحيدر عامر شناك كاظم214829241921211029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية397.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيهديل كاظم عبيد هادي214830231922119076

صفحة ٦١٣٨ من ٦١٩٥
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية397.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتادبيبنين سالم عبد السادة محمد214831241922185001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية397.0ثانوية مارب المختلطةادبيايمان جبار حسين حياوي214832241922159002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية396.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيرتاج محمد كاظم احمد214833231922145016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية395.0ثانوية أبي ذر الغفاري المختلطةادبيفاطمه جاسم هادي جوده214834231922168009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية394.0اعدادية التأميم المسائية للبنينادبيعمار جفات كاظم وداعه214835241921203097

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية394.0اعدادية الشعلة للبنينادبيعباس مهدي صكبان محمد214836241921012028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية393.0اعدادية الجواهري للبنينادبياحمد ماهر علي حسين214837241921018006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية393.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيمصطفى تعبان عبيد عبار214838241921019049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية393.0ثانوية الشوملي المسائية للبنينادبيكرار كريم خضير عباس214839231921257055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية393.0اعدادية الكرامة للبنينادبياحمد حسن محمد خضر214840241921004003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية393.0اعدادية المصطفى للبنينادبيماهر علي حسين محمد214841241921017078

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية392.0اعدادية الشوملي للبنينادبيعلي اسماعيل عباس جومه214842231921054020

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية391.0اعدادية النور للبناتادبيآيات عبد الحسين وناس وادي214843241922095001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية391.0اعدادية الشعلة للبنينادبيحسن ناجح حسين عطيب214844241921012007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية391.0اعدادية الشهيد حسن سالم العقابي للبناتادبيهناء نعمة هناوي محمد214845241922186061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية391.0اعدادية المؤمل للبنينادبياحمد علي متعب حمود214846231921060001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية390.0ثانوية السنية المسائية للبنينادبيعباس راهي غتار حسان214847241921211044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية390.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب (ع) للبنينادبيحسين عبد الحليم علوان عبيس214848241921060010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية390.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيزهراء جواد كاظم حسين214849241922139015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية389.0اعدادية الجمهورية للبنينادبيعلي رحيم مكطاف صراخ214850241921038027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية389.0اعدادية السنية للبناتادبيفاطمه احمد نعمه حسن214851241922102043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية389.0ثانوية السنية المسائية للبنينادبيمهند قاسم كاظم عباس214852241921211068

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية387.0ثانوية عفك المسائية للبنينادبياحمد حيدر كاظم جيثوم214853241921208001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية387.0اعدادية النور للبناتادبيزهراء ستار علي عبد الحسين214854241922095029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية386.0اعدادية االعتماد للبنينادبياحمد علي حسين عبد214855291921010006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية386.0ثانوية الحجة المنتظر للبنينادبيرزاق مهدي هاشم حميدي214856241921007017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية386.0ثانوية ابن زيدون المختلطةادبيباسم حميد كتاب عليوي214857231921193003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية386.0اعدادية الشامية للبنينادبيعلي غزاي جاسم غانم214858241921015036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية385.0اعدادية النضال للبنينادبيايمن حازم عزيز علوان214859241921014008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية385.0اعدادية الزهراء للبناتادبيارحام عالء حامد جبار214860241922134004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية385.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينادبيمرتضى صاحب جاسم ابو طليشه214861241921200056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية385.0ثانوية االمام علي بن ابي طالب (ع) للبنينادبيعباس ضامد محي هاشم214862241921060017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية385.0اعدادية الدغارة للبنينادبيعلي شاكر ظاهر شلتاغ214863241921008038

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية384.0ثانوية ابن البيطار للبنينادبيمسلم رحيم مطرود جلو214864231921163031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية383.0ثانوية ابن الهيثم للبنينادبيذو الفقار ماجد مزيد فرحان214865241921019017
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية382.0اعدادية القدس للبنينادبيعباس عبد حسون علي214866231921055035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية382.0اعدادية الوفاء للبناتادبيزينب فليح عرار مطر214867221922172017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية382.0اعدادية العالمة االميني للبنينادبيمحمد نعيم حمود عوده214868221921054045

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية381.0اعدادية المصطفى للبنينادبيانمار فالح عبد الحسين منشد214869151921009015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية380.0اعدادية الفاو للبناتادبيسجى عبد الحميد عيسى شعبان214870161922225036

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية380.0اعدادية المصطفى للبنينادبيماهر جاسم محمد لفته214871241921017077

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية380.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمحمد سكر عبودي كنيش214872291921028128

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية379.0اعدادية الحشد المقدس للبنينادبياحمد طه لفته نايف214873161921136003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية379.0ثانوية الريان االهلية للبنينادبيعلي عبد هللا نجم عبيد214874161921035011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية379.0اعدادية حيفا للبناتادبيزينب ناظم حسن عبد هللا214875161922220041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية378.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيسجى مبارك عامر مبارك214876161922381031

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية378.0ثانوية المهاجرين للبنينادبيحيدر قائد حمود راضي214877241921033014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية378.0اعدادية االبتسامة للبناتادبيرسل هادي حسين علي214878161922253016

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية378.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيخديجة غني ياسر جاسم214879291922078039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية377.0اعدادية الشامية للبنينادبيعالء جابر محمد تومان214880241921015030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية377.0ثانوية البسملة للبناتادبياشواق قاسم ناصر حسين214881291922069009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية377.0ثانوية عين شمس المختلطهادبيامير صالح حسن حمود214882241921155006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية377.0اعدادية الشعلة للبنينادبيحسين يونس بشيت ربد214883241921012015

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية376.0ثانوية ابن حيان المسائية للبنينادبياسعد علي محمد عيدان214884241921202007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية376.0ثانوية السبطين االهلية للبناتادبيضي حسن عبد الواحد ياسين214885221922394007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية376.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمحمد علي جالب حسن214886221921005055

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية376.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيبنين علي جعفر راضي214887221922168011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية376.0ثانوية اوروك االهلية للبناتادبيبنين يوسف شاكر محمد214888291922086002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية376.0ثانوية الصادق المختلطةادبيحسنين احمد سلمان راضي214889231921172006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية376.0ثانوية الشهيد عارف البصري المسائية للبناتادبياسيل غربي عبود سلمان214890141922224001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية375.0اعدادية الفرات للبناتادبيزينب حميد ياسر مطر214891221922101024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية375.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةادبياحمد ماجد سريبت نجرس 214892231921190002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية375.0ثانوية الرملة للبناتادبيرحاب جاسم محمد عطيه214893251922061024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية375.0اعدادية الدغارة للبنينادبيامير كريم جواد حسون214894241921008009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية375.0ثانوية غماس المسائية للبنينادبيلقاء يونس طاهر ظاهر214895241921201043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية375.0اعدادية العارضيات المختلطةادبيمحمد حسن خلصان عطيه214896241921152013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية375.0ثانوية االنتصار للبناتادبيعذراء عباس كاظم واجل214897241922105024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية375.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمهدي حسين عايش مجبل214898291921017244

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية374.0ثانوية الرملة للبناتادبيريام جواد فاضل جاسم214899251922061030

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية374.0ثانوية االنتصار للبناتادبينبأ اسماعيل ناصر جاسم214900241922105032
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     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية374.0ثانوية العذراء للبناتادبيفاطمة لفتة جلوب جبار214901281922058046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية374.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبياحمد حياوي جعيج محمد214902291921028006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية374.0ثانوية المؤاخاة المختلطةادبيكلثوم عزيز محسن شنباره214903231922220005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية374.0اعدادية الناصرية للبناتادبيرقية صالح عطية دخيل214904221922149022

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية373.0اعدادية الرميثة للبناتادبيمروه قاسم العيوس فتنان214905291922057113

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية373.0اعدادية البيان للبناتادبينور الهدى غانم نمر عبيد214906161922223075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية373.0ثانوية دجلة للبنينادبياحمد سالم عناد كاظم214907281921012003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية373.0ثانوية الوثبة للبنينادبيسالم فليح عبد خريبط214908221921056009

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية373.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيبنين حسن شاكر راضي214909111922095021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية373.0ثانوية النجاح االهلية للبنينادبيعبد هللا جبار عطيوي عبد الصكر214910221921087010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية373.0اعدادية امنة الصدر للبناتادبيزينب جاسم نعمه هادي214911231922145025

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية486.0ثانوية الثقة االهلية للبناتاحيائيعلياء عبد جبر طالب214912241942081069

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية451.0اعدادية السنية للبناتاحيائيحوراء وحيد حسن حمود214913241942102061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية446.0اعدادية الشعلة للبنيناحيائيعلي هالل عناد جبر214914241941012065

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية434.0ثانوية الرواد المختلطةاحيائيغدير جواد واعي سرحان214915241942020007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية428.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيشهد جاسم محمد جواد فليح214916241942108112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية426.0اعدادية السرور للبناتاحيائيتبارك عبدالعباس محمد عبدالجبار214917241942085014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية420.0اعدادية الفاضالت للبناتاحيائيايمان حميدي اسماعيل عوفي214918241942139018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية419.0ثانوية الجنائن المعلقة للبناتاحيائينرجس صالح كاظم محسن214919241942141075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية417.0ثانوية غزة للبناتاحيائيمريم مهدي دبعون دخل214920241942097035

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية416.0اعدادية العارضيات المختلطةاحيائيزهراء حسين كدر شليش214921241942152008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية415.0اعدادية السرور للبناتاحيائينرجس عبدالنبي علي عباس214922241942085094

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية414.0اعدادية السنية للبناتاحيائيشهد نصير عواد هربود214923241942102141

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية413.0ثانوية بابل االهلية للبناتاحيائيحنان هادي صالح عطية214924241942187003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية411.0اعدادية الطليعة للبناتاحيائينرجس نجم عبد هللا جبر214925241942118126

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية410.0ثانوية مناهل العلم االهلية للبناتاحيائيوالء كاظم مطر هالل214926241942129017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية409.0اعدادية البصرة للبناتاحيائينور نشأة سالم حميد214927111942109153

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية416.0اعدادية أم المؤمنين للبناتتطبيقيزمن جاسم محمد سوادي214928241952113007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية414.0اعدادية التآخي للبنينتطبيقيصادق عماد خضير عباس214929241951029014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية410.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقيحسين عباس سعيد سالم214930241951017012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية403.0ثانوية قلعة العلوم االهلية للبناتتطبيقينور الهدى عقيل حسين جاسم214931241952185003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية403.0اعدادية التفوق للبنينتطبيقيمرتضى رحمن عبدالرضا سلمان214932241951062046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية400.0اعدادية سكينة للبناتتطبيقيجميله علي جبار شناوه214933241952093014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية400.0اعدادية السماوة للبناتتطبيقيايمان داخل كاظم جاسم214934291952052001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية399.0اعدادية الشامية للبنينتطبيقيعباس عواد جمالي دليفي214935241951015048

صفحة ٦١٤١ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية396.0اعدادية زنوبيا للبناتتطبيقيبنين عقيل عباس علي214936241952100018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/القادسية396.0اعدادية الوفاء للبناتتطبيقيزهراء جواد كاظم كاطع214937291952058005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة438.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيحسين صالح عبد الحسين محمد214938291921001049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة429.0ثانوية البسملة للبناتادبيرملة صالح مجهول عطية214939291922069029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة419.0ثانوية المسجد النبوي للبنينادبياكرم مهلهل ابو حسنه حسن214940291921016007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة419.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيمحمد باسم غازي موسى214941291921008067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة418.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمنتظر عبد االمير حسين عزوز214942291921017239

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة417.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيهدى عبد الرزاق هادي دحام214943291922060154

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة416.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحسن هادي كاظم سماري214944291921017044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة415.0ثانوية الفراتين المختلطةادبيعالء عدنان طريهل سليمان214945291921112014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة415.0ثانوية ابي طالب المختلطةادبيفرج حمزة هويدي علوان214946291921102034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة415.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيعلي غثيث عالوي رعد214947291921021056

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة414.0ثانوية امير المؤمنين للبنين-الوقف الشيعيادبيحسين صبيح غافل لهد214948291921006010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة413.0ثانوية القبلتين للبناتادبيهيام قاسم جواد ناصر214949291922073060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة413.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمصطفى حسن جبار جعاز214950291921017228

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة412.0اعدادية الخليج العربي للبنينادبيكرار قاسم هكون خماش214951291921021067

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة411.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيسجاد ميثم جواد عنون214952291921153099

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة411.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيزينب جبار حمزه طعيمه214953291922060075

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة411.0اعدادية فلسطين للبناتادبيأيمان عباس كريم عزيز214954291922050018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة411.0اعدادية الفضيلة للبناتادبينور مهدي كريم صالح214955291922054135

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة408.0اعدادية الوفاء للبناتادبينور عباس تركي فياض214956291922058072

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة408.0اعدادية القلم المسائية للبنينادبيحسام جمعة مدلول كاظم214957291921151027

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة407.0ثانوية الشريعة للبناتادبيشروق حسين ثامر صكبان214958291922089017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة407.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين احمد غازي جالب214959291921028041

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة406.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيحسين لطيف عبود رداد214960291921014059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة403.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيزين العابدين ستار زاطي نايف214961291921001073

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة402.0ثانوية العدالة للبنينادبيحسن شنان عنفاص حسن214962291921104010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة400.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيصالح مهدي بشيت سوادي214963291921028082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة397.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيحسين زهير غضبان فرحان214964291921110012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة397.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيحسين عطية فرحان وناس214965291921028043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة397.0اعدادية العكيكة للبنينادبيعباس احمد علوان عويد214966221921041033

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة396.0اعدادية االعتماد للبنينادبيمرتضى كامل عبد الحسين جاسم214967291921010125

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة396.0ثانوية امير المؤمنين للبنين-الوقف الشيعيادبيامير محمد بردان جابر214968291921006006

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة395.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيصالح صاحب داخل سلمان214969291921110034

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة395.0اعدادية الشهيد الصدر للبنينادبيعطا هللا رحيم زايد بدهي214970291921001107

صفحة ٦١٤٢ من ٦١٩٥
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة394.0اعدادية خولة بنت الحسين للبناتادبيحوراء نعمان اسماعيل ابراهيم214971291922078037

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة393.0االعدادية المهدوية للبنينادبيحيدر عبد االمير مبدر ثامر214972291921017082

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة393.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيدعاء علي حسن مهدي214973291922060049

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة393.0ثانوية الهادي االمين المختلطةادبيرواد فايد محيل جواد214974291921110021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة393.0ثانوية دجلة للبناتادبيوجدان شعالن بوشي كريم214975161922243060

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة392.0ثانوية امير المؤمنين للبنين-الوقف الشيعيادبيعلي ماجد غافل لهد214976291921006032

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة392.0اعدادية فلسطين للبناتادبيفاطمه الزهراء فارس جالوي حمود214977291922050095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة391.0ثانوية المسيرة المحمدية للبنينادبيعلي نزار عامر مهدي214978161921311024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة390.0اعدادية الرميثة للبناتادبيرفل سلمان اسماعيل شناوه214979291922057053

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة389.0ثانوية الشهيد علي حمزه مطر المسائية للبنينادبيكمال الدين صالح عبد النبي جاسم214980221921305039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة389.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبياحمد حسن لفتة جويد214981291921028005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة389.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيطارق فوزي كريم غويلي214982291921153112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة388.0اعدادية ام سلمة للبناتادبينوال محمد عبد معارج214983291922060140

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة438.0اعدادية السماوة للبناتاحيائيالتفات عارف يوسف فزاع214984291942052018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة408.0اعدادية السرور للبناتاحيائيسارة محمود نياز كاني214985241942085058

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة406.0االعدادية المركزية للبنيناحيائياثير حازم علي حسين214986291941007005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة406.0اعدادية السجاد للبنيناحيائيعبد هللا جواد لفته طرطير214987241941027132

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة405.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيزهراء مهدي كريم غالي214988291942054046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة404.0اعدادية السرور للبناتاحيائياديان رعد عباس جواد214989241942085003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة403.0ثانوية ام البنين للبناتاحيائيطيبة حمزه عبدالكاظم سهر214990291942055081

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة397.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيعلي حسن هادي حسون214991291941004074

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة391.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسين محمد عالوي عبد الكاظم214992251941044109

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة390.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائياسراء جميل بدر محسن214993291942050003

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة412.0اعدادية الخنساء للبناتتطبيقيرواء سعد عبدالرضا عبدالخضر214994291952056017

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة412.0ثانوية ام البنين للبناتتطبيقيفاطمه باسم محمد كاظم214995291952055028

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/السماوة405.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيعقيل سلمان خزي شبلي214996291951004092

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة418.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبيمحمد جواد كاظم عبيد214997291921153190

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة418.0اعدادية عفك للبنينادبيحسين كاظم جاسم حسن214998241921011005

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة406.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبياحمد حسن تركي عشعش214999291921028004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة405.0ثانوية ابطال االنتفاضة المسائية المختلطةادبييوسف غازي جوان لفتة215000291921153262

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة404.0ثانوية اهوار الجنوب للبنينادبيسجاد عبد علي خضير فليح215001221921073010

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة404.0ثانوية الوالية للبناتادبيوفاء جميل جهيد برشاوي215002291922067039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة404.0اعدادية القدس للبنينادبيحسن محمد مهدي شنياره215003231921055014

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة402.0اعدادية االعتماد للبنينادبيحسين محمد عبد االمير جبار215004291921010046

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة402.0ثانوية القوارير للبناتادبيشيماء كاظم ثامر حجي215005291922083010

صفحة ٦١٤٣ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة401.0اعدادية نفر للبنينادبيعمران جهاد هاشم عوده215006241921025024

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة399.0ثانوية الوالية للبناتادبيغفران سعد نعمة زبن215007291922067029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة390.0ثانوية العدالة للبنينادبيحسين منصور كاطع شناوه215008291921104018

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة388.0اعدادية االرشاد للبنينادبيمحمد كاظم حسن خميس215009281921101043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة386.0ثانوية امير المؤمنين للبنين-الوقف الشيعيادبياحمد محسن عاجل راضي215010291921006004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة385.0ثانوية العقيدة للبناتادبيمشاعل علي فهد علي215011161922231040

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة385.0اعدادية سيد االنام للبنينادبيعلي كاظم كوني كزيبر215012251921025070

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة384.0اعدادية نفر للبنينادبيحسين وناس طعين خرص215013241921025012

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة384.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيحوراء عبد الرضا هليبت مناحر215014291922060043

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة384.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيسامي عاجل غالي خضر215015291921028066

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة384.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيعمر عامر فرحان محيبس215016291921008059

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة383.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيمحمد شالكه نعيم رويعي215017291921014179

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة383.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيزمن علي عطيه جبر215018291922060061

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة383.0ثانوية العدالة للبنينادبييحيى رسول حسن منيهي215019291921104064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة382.0ثانوية القبلتين للبناتادبيحوراء حسين شاكر عطشان215020291922073021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة382.0ثانوية السلمان المختلطةادبيسعد هادي عبيد حمود215021291921101007

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة380.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيصالح عودة تالي شايع215022291921014098

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة378.0اعدادية ام سلمة للبناتادبينور سرحان محمد جويسم215023291922060147

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة378.0االعدادية المهدوية للبنينادبيمحمد باقر داخل زميل215024291921017203

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة378.0اعدادية ابي العالء المختلطةادبيكرار حميد عبد غويزي215025291921109089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة426.0اعدادية اسماء للبناتاحيائيساره ناصر حسين مهدي215026241942104095

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/الرميثة/قسم تقنيات المحاسبة403.0ثانوية المستقبل االهلية للبناتاحيائيامل جبار شذر ورد215027241942133004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف405.0اعدادية زيد بن علي المختلطةادبيمنتظر باسم اسماعيل محمد215028251921113039

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف400.0ثانوية النيل للبنينادبيياسر حايف حميد دفار215029231921033089

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف396.0اعدادية مسلم بن عقيل المركزية للبنينادبيعلي مهدي عدنان هاشم215030251921012145

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف380.0اعدادية النجاح للبنينادبيعصام سباهي جواد خشان215031221921067021

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف378.0اعدادية الزبير للبنينادبيعبدالعزيز ناظم عبد الرزاق عطيه215032161921034029

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف376.0اعدادية سدرة المنتهى المركزية للبنينادبيبالل خليل شاكر عباس215033251921024044

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف376.0ثانوية القورية للبناتادبينورا حازم صدقي خالد215034201922110064

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف374.0ثانوية ابي طالب المختلطةادبيسجاد ياسر علي عبد215035291921102019

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف374.0اعدادية الصديق المسائية للبنينادبيكاظم محمد كاظم رشيد215036141921200112

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف373.0اعدادية االمام الزهري للبنينادبيسيف قصير شهاب ابراهيم215037211921052013

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف373.0اعدادية الحكيم للبنينادبيحاتم فارس محسن جاسم215038111921032011

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف372.0اعدادية الجمهورية للبنينادبياحمد خالد محمد جواد جبار215039241921038001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف372.0اعدادية الرضوان للبنينادبيرياض جاسم كاظم دهش215040161921047032
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جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني فنون/النجف443.0ثانوية النجاة للبناتاحيائيفاطمه كريم عبداالمير عطيوي215041291942071070

الجامعة التقنية الوسطى/كلية التقنيات الصحية والطبية/بغداد688.2ثانوية الصدرين للمتميزيناحيائيمؤمل محمد كاظم رسن215042151941012054

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب534.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيمحمد حسن عوده عبيد215043161951033080

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية682.0إعدادية طارق بن زياد للبنيناحيائيحسن عادل حسن صالح215044141941020016

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات القدرة الكهربائية480.0اإلعدادية الشرقية للبنينتطبيقيأحمد عدنان هادي جعفر215045141951022012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات السيطرة واالتمتة579.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيمامون محسن جبير فيحان215046101941013125

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى534.0اعدادية كربالء للبناتاحيائيزهراء صباح نوري قاسم215047271942056158

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى464.0اعدادية البلد االمين للبنينتطبيقيعمر محمود عبد هللا علي215048111951033023

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات490.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيعباس ماجد حميد كزار215049141951036028

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات488.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيأحمد مؤيد حمزة عبد هللا215050101951019005

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات486.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيحيدر محمد موسى مولى215051131951012043

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات المساحة474.0اعدادية عنة للبنينتطبيقيمحمد منذر عيد اسماعيل215052191951021026

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنية المواد541.0اعدادية الطيبات للبناتاحيائيدعاء محمد قادر مبارك215053211942178072

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الميكانيك التطبيقي477.0ثانوية الفرات المختلطةتطبيقيحسين علي عبد النبي فالح215054161951301015

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة438.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيطه عبد الرحمن سلمان نجم215055121951002038

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة436.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيبان توفيق مرشد سلمان215056111952072006

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة436.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيمحمد جاسم محمد محيسن215057181951085043

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة435.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقيتاج احمد رضا ستوري215058261951049009

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة430.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيرويده ثامر سالم حبيب215059111952110020

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة430.0اعدادية االستقامة للبناتتطبيقيتقى توفيق جميغ عبد هللا215060151952058007

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة428.0ثانوية عمر المختار للبنينتطبيقيعابد أحمد جاسم حسين215061101951004012

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة424.0اعدادية المعراج للبنينتطبيقيحسن هادي زيدان خلف215062111951024013

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة424.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتتطبيقيزهراء قاسم كاطع جابر215063221952139014

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة422.0أعدادية الطارمية للبنينتطبيقيمحمد اياد محمود حسون215064121951022029

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة422.0اعدادية البصرتين للبنينتطبيقيحسام خير هللا جوالن يوسف215065221951029011

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية االدارية/بغداد-الرصافة422.0اعدادية جرير للبناتتطبيقيفرقان علي محمد عبد215066121952089022

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية446.0اعدادية ذو الفقار للبنينادبيمرتضى عزيز جواد كاظم215067121921047162

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية423.0ثانوية سيف الدولة للبنينادبيخالد وليد جبير مشعان215068121921002022

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية420.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيزهراء ثامر حيدر عبد جاسم215069111922111047

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية422.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقينبا خضير عباس بدن215070111952108033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم671.0اعدادية الزهراء للبناتاحيائيضحى شهيد عبد هالل215071291942051221

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم670.0اعدادية القدس للبناتاحيائيعذراء حيدر منخي جابر215072261942104114

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض627.4ثانوية بانيقيا االهلية للبنات أاحيائيفاطمه اديب صائب جعفر215073251942062623

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم/قسم تقنيات التمريض616.0ثانوية المأمون للبناتاحيائيسجى خضير شبيب حطاب215074171942317052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور685.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيعذراء مجيد خضير عوده215075231942119181
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور678.0اعدادية المشروع للبنيناحيائيمصطفى موحان شدهان ذياب215076231941010104

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة648.0اعدادية الخالص للبنيناحيائييحيى عمار مهدي علي215077211941002159

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت664.0اعدادية الكوت للبنيناحيائيحسين زوير عبد جاسم215078261941001042

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/الكوت653.0ثانوية المرتضى المختلطةاحيائيمحمد كريم مراد علي215079231941185031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية650.0اعدادية النصر المركزية للبنيناحيائيمصطفى عباس عبد ادريس راجي215080251941007337

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المختبرات الطبية648.0اعدادية الغدير للبنيناحيائيحسين علي كاظم بعيوي215081241941071019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد477.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيعمر عبيد محمد صلبي215082131941001095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد474.0اعدادية بلد للبنيناحيائيمرتضى نزار عبدالعظيم عبدالكريم215083181941006122

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد474.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيبشار حكيم علي سالم215084121941020035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد473.0اعدادية نهر العلقمي للبنيناحيائيحسين ابراهيم خليل ابراهيم215085271941008031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد464.0اعدادية مصطفى جواد للبنيناحيائيوليد خالد ناجي محمد215086101941015052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد452.0اعدادية الجوهرة للبناتاحيائيايه ستار محمود علوان215087141942145025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد450.0اعدادية عائشة للبناتاحيائينور خالد محيسن رسن215088141942074152

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد448.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيمروج عبد المنعم زيدان خلف215089141942079092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد447.0اعدادية زينب للبناتاحيائيزهراء صالح اسماعيل خليل215090141942110078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد447.0ثانوية الوحدة الوطنية للبناتاحيائينور علي عبد حسين215091131942112055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد446.0اعدادية شهداء الدجيل للبنيناحيائيحسنين رائد فخري صبري215092181941141025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد446.0إعدادية المقدام للبنيناحيائيحسن سعدون محمد جابر215093141941017021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد445.0ثانوية شط العرب للبناتاحيائيريام محمد سامي كزار215094111942062040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد444.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيعبد الهادي عصام حسن كشيش215095151941005077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد443.0اعدادية العامرية للبنيناحيائيعلي عماد اسماعيل عواد215096101941020130

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد440.0اإلعدادية الشرقية للبنيناحيائيعز الدين حازم عباس علوان215097141941022058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد440.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنيناحيائيمصطفى منصور عذيب عبد215098151941006118

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد439.0اعدادية ابن خلدون للبنيناحيائيحيدر سمير هاشم خلف215099141941049019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد437.0اعدادية النصر للبناتاحيائيرقيه أياد حسين علي215100121942112084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد437.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيديار قتيبه ناطق محمد215101181942236046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد437.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيطيبة علي رفعت احمد215102111942110078

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد436.0ثانوية زيونة األهلية للبنيناحيائيمحمد عادل خلف شريو215103141941043029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد436.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيمريم رائد عباس مجيد215104131942070203

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد435.0اعدادية قمر بني هاشم العلمية للبنيناحيائيحسين عالء عبد الحميد محمد حسن215105111941049036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد435.0اعدادية ابابيل للبنيناحيائيانمار عبد الكريم ارحيم كريم215106131941011012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد435.0اعدادية التعاون للبناتاحيائيسارة جاسم محمد جعفر صادق215107111942105081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد434.0اعدادية االمام الزهري للبنيناحيائيسيف فراس خليل اسماعيل215108211941052045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد434.0ثانوية المربد المختلطةاحيائيمرتضى عبد الجبار خضير نجم215109111941152017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد434.0اعدادية عائشة للبناتاحيائينور صباح نوري جري215110141942074153
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد434.0ثانوية المكارم االهلية النموذجية للبناتاحيائيتبارك ستار عبد علي مصطاف215111141942138005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد434.0اعدادية دار الحكمة للبنيناحيائيمحمد الباقر عالء جلود زايد215112141941026070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد433.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنيناحيائيمنتظر ظاهر هاشم ناشور215113151941005158

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد432.0اعدادية العامرية للبنيناحيائياحمد ماجد محمود احمد215114101941020024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد432.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيحسين فاضل خيون خنش215115141941019030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد431.0اعدادية الكوفة المركزية للبنيناحيائيعبد هللا رزاق موسى عبد215116251941010079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد430.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيعذراء فليح حسن فاضل215117141942067075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد430.0اعدادية نبوخذ نصر للبنيناحيائياحمد عدنان علي حسون215118111941016014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد430.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائيفاطمة حامد مرتضى رحيم215119141942095055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد429.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيزينه محمد سلمان بحر215120111942091034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد428.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيمريم كاظم روضان شهد215121151942054241

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد427.0اعدادية الكفاءات للبناتاحيائيرانيه وسام جدوع عبد215122131942132010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد427.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائيآيه حسين لطيف نومان215123131942086003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد426.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيعلي حامد شاكر حاتم215124121941030118

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد425.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيدانيه عصام توفيق عيسى215125211942092026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد425.0ثانوية الزهراء للبناتاحيائيزهراء علي هاشم رحمة215126131942097013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد425.0اعدادية الفلوجة النموذجية للبنيناحيائيمحمد عبد الستار دحام جرذي215127191941009274

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد424.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائينمارق حيدر جاسم محمد215128261942074082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد424.0ثانوية طرابلس للبنيناحيائيعلي احمد ثامر حسين215129181941121012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد424.0اعدادية البطولة للبناتاحيائيشهد فراس قحطان هاشم215130101942110049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد424.0ثانوية عشتار للبناتاحيائينوره خالد عبد الرزاق شاطي215131111942086062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد424.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائينور الهدى احمد كريم رستم215132141942140146

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد424.0ثانوية المكارم االهلية للبنيناحيائيحيدر علي حسن عزيز215133141941064017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد423.0اعدادية الفجر المختلطةاحيائيعلي عباس حسين ابراهيم215134231941173102

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد423.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيآمنه غسان شاكر محمود215135111942109001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد423.0ثانوية الفالح المختلطةاحيائيمحمد جاسم باصي علي215136231941198042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد422.0اعدادية التفوق األهلية للبنيناحيائيمحمد حمزة غني خضير215137101941043079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد422.0اعدادية الكاظمية للبناتاحيائيصابرين باسم غازي كاظم215138121942110072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد421.0اعدادية بغداد للبناتاحيائيزهراء جمال قاسم حسن215139131942070089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد421.0اعدادية العقيلة للبناتاحيائيآيه مؤيد محمد نمر215140151942040010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد421.0إعدادية الجزيرة للبنيناحيائيمحمد محسن حسن سعيد215141141941018152

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد421.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيسجاد جودت محسن جوده215142151941011060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد421.0ثانوية الكرادة االهلية للبناتاحيائيرفل احمد شامخ جبر215143141942150004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد421.0ثانوية الوثبة للبناتاحيائيمنى فاضل عباس عبد215144101942105043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد420.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيزينب ماجد زبون عيسى215145121942101023
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد420.0ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتاحيائيايات سالم حردان حسن215146131942087009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد420.0اعدادية عائشة للبناتاحيائيمريم فاضل كريم حسين215147141942074134

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد420.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيحيدر علي حسين محمد215148211941088023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد419.0اعدادية الصراط المستقيم للبنيناحيائيقتيبه خالد خليل محمد215149131941034031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد419.0اعدادية فلسطين للبناتاحيائيحوراء سالم جاسم خضر215150101942114011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد419.0ثانوية المعرفة للبناتاحيائيتماضر اسعد ثامر سهيل215151111942133017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد419.0ثانوية المهندسين االهلية للبنيناحيائيعبد هللا احمد عبد هللا علي215152141941181006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد419.0ثانوية نور الهدى للبناتاحيائينور حسن رسن علي215153141942124032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد418.0اعداية الهدى للبناتاحيائينبأ مخلص كاظم لفته215154141942077064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد418.0ثانوية الميسرة للبناتاحيائيعروبه حسن محمود ناصر215155111942139012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد418.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائينبأ مهدي مايع عبد هللا215156121942122031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد418.0اعدادية قباء للبنيناحيائيمحمد ابراهيم محمد لعيبي215157151941010083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد417.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيعلي عادل مزهر بطي215158151941007083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد416.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيرسل عباس حسين زهلول215159261942126023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد415.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيرانية محمد جاسم حسين215160131942093045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد415.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيبالل عادل عبد هللا نومان215161111941032014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد415.0اعدادية المنصور للبنيناحيائييوسف علي قاسم زعوري215162101941026322

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد415.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيانس عقيل راشد مجيد215163141941023008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد415.0ثانوية معصومة للبناتاحيائيسجى كاظم ناصر حسين215164141942113020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد415.0اعدادية األمل للبناتاحيائيايمان محمد جواد حسوني215165111942065027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد414.0اعدادية خانقين للبنيناحيائيمصطفى عباس جراغ علي فرز علي215166211941011099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد414.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيفاطمه عبد الكريم كلف عبد الحسن215167151942054203

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد414.0اعدادية المعراج للبنيناحيائيحيدر عالء برهان سعيد215168111941024013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد413.0ثانوية ١٤ تموز للبناتاحيائيزهراء مهند علي خلف215169141942071030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد413.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيمصطفى صالح جابر بيده215170151941013081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد412.0اعدادية الصدرين للبنيناحيائيحسن علي جبار خنيفر215171121941007029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد412.0اعداية المعراج للبناتاحيائيهديل صعب مجيد حميد215172101942113103

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد412.0ثانوية ظفار للبناتاحيائيدانيه حميد عبد الرحمن محمد215173111942091015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد411.0اعدادية حامل اللواء المختلطةاحيائيحسين راهي عبيد موازي215174261941155011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد411.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنيناحيائيعلي نايل علي عبد الحسين215175151941011118

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد411.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيلمى انور صباح عزيز215176121942092061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد410.0اعدادية الخضراء للبنيناحيائيعبد الرحمن ركين عبد المجيب محمد رؤوف215177101941013077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد410.0اعدادية البصرتين للبنيناحيائيامجد جبار خلف خنزير215178221941029010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد410.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيمحمد رعد صالح محمد امين215179131941001111

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد409.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمنتظر وصفي نجم عبد215180121941030229
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد409.0اعدادية يافا للبناتاحيائيزينب محمد عبد الصاحب قدوري215181131942107067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد409.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيايه عمران حمدان شندل215182141942067016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد409.0اعدادية الحكيم للبنيناحيائيمحمود علي حسين علي215183111941032076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد408.0ثانوية الريف للبنيناحيائيايمن طالب مجبل درويش215184121941029009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد408.0ثانوية المشاهده للبناتاحيائيرنا جاسم محمد ناصر215185121942080025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد408.0اعدادية عبد المحسن الكاظمي للبنيناحيائيمصطفى موزر مهدي صالح215186211941018028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد408.0ثانوية ارض الحضارات االهلية للبنيناحيائينور محمد حاتم هويش215187141941172007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد407.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيهبه حميد نوري حواس215188191942194111

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد407.0ثانوية الحريري للبناتاحيائيآيه صباح احمد بك مامة215189211942144003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد407.0اعدادية االعظمية للبنيناحيائيفائق احمد فائق ناصح215190131941001096

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد407.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيسجاد علي عبد هللا عبيد215191131941009017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد407.0ثانوية الحسام للبنيناحيائيفاضل محمود فاضل حسين215192211941070027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد406.0ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيفاطمة اياد عباس عبد215193211942208016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد406.0اعدادية الزيتونة للبناتاحيائيهيرو جاسم محمد سليمان215194211942092112

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد405.6االعدادية المركزية للبنيناحيائيمرتضى سعد عاتي فنجان215195131941010167

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد404.0اعدادية الرميثة للبنيناحيائياحمد احسان محمد جواد رضا215196291941002004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد404.0ثانوية النخيل االهلية للبنيناحيائيعبد الرحمن سعد هللا علي جاسم215197191941121007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد404.0اعدادية صالح الدين للبنيناحيائيعلي جواد كاظم عبيد215198131941008047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد404.0اعدادية االمام علي للبنيناحيائيهادي فالح حسن مهدي215199121941005043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد404.0ثانوية الدورة األهلية للبناتاحيائيزينه حسن عبد الجبار حسن215200111942093006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد404.0اعدادية الحكمة االهلية للبناتاحيائيتقى عالء ناصر كركي215201141942086059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد403.0ثانوية الصمود للبناتاحيائيزينب ظاهر حسون علي215202141942101023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد402.0اعدادية ام القرى للبناتاحيائيجمانه عبد هللا حسن شناوه215203141942079026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد402.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيحسين عباس رشيد عباس215204131941003026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد402.0ثانوية السدة للبناتاحيائيغدير حليم مهدي ناصر215205231942110040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد402.0ثانوية الشجعان للبنيناحيائيمحمد سلمان خضير عباس215206261941176015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد401.0ثانوية الروابي الخضراء للبناتاحيائيحنين صالح هادي عواد215207121942101013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد401.0اعدادية االخالص للبناتاحيائيافيان حسون عبيد كاظم215208111942112007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد401.0ثانوية الحكمة االهلية للبنيناحيائياحمد عبداالمير حمود سعد215209131941018016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد400.0ثانوية القلم االهلية للبناتاحيائيزهراء صبيح رسن حسن215210111942145007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد400.0اعدادية المعرفة االهلية للبناتاحيائيضحى عبد الرسول محمد قاسم215211131942131081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد400.0اعدادية بلقيس للبناتاحيائيامنيه كريم خلف فليح215212141942140008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد399.0اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيبيداء حسين جاسم عليوي215213131942078009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد399.0اعدادية الصديق المسائية للبنيناحيائيمحمد مثنى خليل ابراهيم215214141941200061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد399.0ثانوية المستقبل للبنيناحيائيابراهيم محمد رشيد لطيف215215121941012001
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد398.0ثانوية الهدى االهلية للبنيناحيائيحسين علي يوسف ساير215216221941014008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد398.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيزهراء فراس كاظم عبد الزهره215217151942054107

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد397.0ثانوية المدرسة الزهراء األهلية للبنيناحيائيحيدر احمد سليم ابراهيم215218121941039001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد396.0ثانوية فاطمة الزهراء (ع) للبناتاحيائينبال محمد عارف محسن215219121942084041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد395.0إعدادية بطل خيبر للبنيناحيائيمصطفى عواد سلمان كطان215220141941011140

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد394.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيايوب علي صبري جلوب215221141941023009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد394.0اعدادية الكسائي للبنيناحيائيعلي سليم عباس معله215222261941037015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد393.0اعدادية السيف العربي للبناتاحيائيفاتن محمود حطاب حسين215223131942111074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد393.0اعدادية قباء للبنيناحيائيمرتضى كامل علي لفتة215224151941010099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد392.0اعدادية المهج للبناتاحيائيزينب شهاب احمد حميد215225141942102043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد391.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيهارون عداي رافع عبد السالم215226191941019104

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد391.0إعدادية الجمهورية للبنيناحيائيمقتدى عماد عودة سدخان215227141941016143

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد390.0ثانوية الخنساء االهلية للبناتاحيائيصبا خليل زيدان خلف215228191942139033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد389.0إعدادية ابن رشد للبنيناحيائيمصطفى يوسف عبد علي سلمان215229141941023071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد389.0إعدادية عقبة بن نافع للبنيناحيائيكرار حيدر عزيز خلف215230141941009053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد388.0ثانوية اور المختلطةاحيائيوليد حميد محجوب زبار215231211941211010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد388.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائيهدى هيثم جبار محمود215232141942134172

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد387.0ثانوية مؤتة للبناتاحيائيهند صباح فرج عطوي215233191942182057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد386.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائياسامه علي جمعه محمد215234141941019014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد386.0اعدادية الشعب للبناتاحيائيزينب بالل هادي طعمه215235131942098079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد385.0ثانوية الشريف الرضي المسائية للبنيناحيائيحسين علي صيوان خضر215236151941071072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد382.0اعدادية زينب للبناتاحيائيوالء حسن علي كاظم215237141942110195

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد380.0ثانوية الفوز للبناتاحيائيمريم ماجد صاحب حسن215238131942099046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد378.0اعدادية حماة للبناتاحيائياالء كمال محسن مجول215239111942084014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد377.0اعدادية المصطفى للبناتاحيائيريام جبار ياسين خضير215240111942110046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد377.0ثانوية المستقبل للبنيناحيائيمروان اسامه جواد علي215241121941012011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد371.0ثانوية الكرخ للبنيناحيائيعبد هللا هادي رمضان علي215242101941003023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد371.0ثانوية طيبه للبناتاحيائيزينة عدنان محمد صالح215243121942082014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد367.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي سلمان شنشول علوان215244131941012100

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد357.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيكوثر فيصل فاضل وناس215245261942072042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد505.0ثانوية مسيرة المعرفة االهلية للبناتتطبيقيسجى قاسم فرحان حسن215246121952088005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد452.0ثانوية الفرقان للبنينتطبيقيصدر الدين صالح مهدي حنتوش215247141951182011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد445.0اعدادية تطوان للبنينتطبيقيعمر ظافر صبري عبد هللا215248111951018052

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد437.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيطه اصيل سلمان راضي215249141951023050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد436.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيوالء احمد يوسف جاسم215250101952114031
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد436.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيمحمد عباس زامل راضي215251141951036047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد435.0اعدادية الكفاح للبنينتطبيقيسجاد جاسم محمد شنيت215252161951002089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد433.0ثانوية الكرادة االهلية للبنينتطبيقيعلي جليل عبد الحسين غالم215253141951178013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد426.0ثانوية االمام الباقر(ع) للبنين-الوقف الشيعيتطبيقيمنتظر عادل محمد سلمان215254261951029008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد426.0اعدادية المنصور للبنينتطبيقيياسين سدير سامي محمد215255101951026130

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد423.0اعدادية الزبيدية للبنينتطبيقياحمد محمد عريبي صالح215256261951011005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد423.0اعدادية فلسطين للبناتتطبيقيداليا احمد جاسم لفته215257101952114006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد422.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيكرار كريم سيار شلغم215258131951045033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد419.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيعلي مرتضى جواد عواد215259161951049109

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد419.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيعبد الرحمن خالد نعمه حاتم215260111951026022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد419.0ثانوية المهند للبنينتطبيقياحمد نبيل سليم ابراهيم215261111951047001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد419.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيمنتظر كريم شايع لفته215262161951006133

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد418.0اعدادية بوتان المسائية للبنينتطبيقيعالء جاسم محمد اسماعيل215263211951270021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد418.0اعدادية البتول للبناتتطبيقيايمان خالد شهاب احمد215264111952072005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد418.0ثانوية انوار بغداد االهلية للبنينتطبيقيشهاب أحمد محمد علي أحمد215265111951036002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد418.0اعدادية المركزية للبنينتطبيقيمسلم عباس اسماعيل مزعل215266211951004038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد417.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسين احمد حمزة فاضل215267141951016030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد417.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيسيف مثنى شامل فليح215268131951012060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد417.0ثانوية االجتهاد االهلية للبناتتطبيقينبأ حامد صادق نجم215269161952461016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد416.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيمصطفى محمد كريم زيدان215270131951005066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد416.0اعدادية الطالئع للبنينتطبيقيعلي احمد عبد االمير عبد النبي215271161951012042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد416.0اعدادية خانقين للبنينتطبيقيعثمان سالم جوهر احمد215272211951011018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد416.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيسنا محمد عباس حميد215273141952076029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد415.0اعدادية ابن زيدون للبنينتطبيقيمرتضى نعيم سهر بندر215274281951022101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد415.0ثانوية خولة للبناتتطبيقينور محمد زاهر شندي215275281952083022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد414.0ثانوية فاطمة بنت الحسين للبناتتطبيقيامنه عبد السالم عبد الزهره عبود215276141952096005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد414.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينتطبيقيمحمد عدنان شكر محمود215277131951004033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد413.0اعدادية الطلع النضيد للبنينتطبيقيعلي غازي جمعة نجم215278211951038020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد413.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيعلي وسام محي رشيد215279131951009046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد413.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقياسحاق عبد الحسين اسحاق عاشور215280161951426004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد413.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقيعلي احمد عبود حميد215281131951012067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد413.0ثانوية االصمعي المسائية للبناتتطبيقيمريم رياض محمد علي محمد جعفر215282131952281025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد413.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيعلي محمد شريف لفلوف215283141951028053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد412.0اعدادية اسد بغداد للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل لطيف حمد215284141951048039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد412.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينتطبيقيمحمد علي رسول قاسم215285101951061010
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد412.0إعدادية الفراهيدي للبنينتطبيقيحسين صالح صبحي محمد215286131951015018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد411.0اعدادية السيف العربي للبناتتطبيقيسوزان عدنان مولود طهماز215287131952111014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد411.0اعدادية التفوق األهلية للبنينتطبيقيحسين هاشم عبد الحسين محمد215288101951043018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد411.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينتطبيقيعلي جاسم هليل غضيب215289131951034017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد411.0ثانوية زيونة المسائية للبنينتطبيقيعلي محمد عبد العزيز محمد علي215290141951209057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد411.0اعدادية المعراج للبنينتطبيقيمنتظر رحيم لطيف ذياب215291111951024045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد411.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيمهند بشار عامر عبد الستار215292111951058149

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد411.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيصادق حسن رسول عبد االمير215293121951025037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد410.0ثانوية المعالي للبناتتطبيقيزهراء نوري علي حسين215294141952127007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد410.0اعدادية الصويرة للبنينتطبيقيحسين قيس عبد الحسن حسون215295261951012008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد409.0اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيمحمد سلمان عبد جابر215296261951017053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد409.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيحسين رائد رشيد احمد215297121951025023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد408.0اعدادية المسيب للبناتتطبيقيمرسى مؤيد مهدي كاظم215298231952117032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد408.0إعدادية عبد الرحمن الداخل المسائية للبنينتطبيقياهيب سعد منعم محمد215299101951205031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد408.0ثانوية زبيدة للبناتتطبيقيحنين وعد فهد جاسم215300111952108007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد408.0اعدادية الغدير للبناتتطبيقيرسل رحيم حيدر راضي215301261952086008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد408.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيعلي ضياء بدر ناصر215302161951064024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد407.0اعدادية الجوالن للبنيبنتطبيقيعلي ياسين عبيد يوسف215303111951042025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد407.0اعدادية الحسين بن روح العلميه للبنينتطبيقيفرقان حسن هادي عبد215304111951058102

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد407.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينتطبيقيسجاد اياد عامر عبد الحسن215305131951009023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد407.0ثانوية الجوشن االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عبد الكريم كاظم ضيدان215306161951427006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد407.0اعدادية األبلة للبناتتطبيقيايات محمد جودة عنيس215307161952171003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد407.0اعدادية حمدان للبنينتطبيقيابراهيم جاسم محمد هاشم215308161951046001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد406.0اعدادية التسامح للبناتتطبيقيزينب زاهر خلف راضي215309141952076021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد406.0ثانوية مصباح الهدى المختلطةتطبيقيسيف زهير هادي كاظم215310231951205013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد406.0اعدادية الفاروق للبنينتطبيقيعبد هللا اسماعيل نعمة سعدون215311131951014022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد406.0اعدادية المثنى للبنينتطبيقيسيف محمد هاشم حميد215312101951022017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد406.0اعدادية الحكيم للبنينتطبيقيمعين عماد ستار ناهي215313111951032053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد405.0اعدادية العمارة للبنينتطبيقيمحمد صباح حسن عبد هللا215314281951006142

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد405.0اعدادية النعمانية للبنينتطبيقيمحمد جبار راهي راضي215315261951009031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد405.0اعدادية الشباب للبنينتطبيقيزيد قحطان جعفر سعدون215316221951033039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد404.0اعدادية كنعان للبنينتطبيقيعلي داود سلمان عبداللطيف215317211951013024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد404.0اعدادية السيدية للبنينتطبيقيقصي سعد جاسم حسين215318111951004093

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد404.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينتطبيقيزيد االزهر علي مظلوم مهدي215319141951019031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد403.0اعدادية البشير للبنينتطبيقيكرار مؤيد شلش جبار215320141951036039

صفحة ٦١٥٢ من ٦١٩٥



قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد402.0اعدادية العامرية للبنينتطبيقياحمد رياض احمد محمد215321101951020010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد402.0ثانوية سومر للبنينتطبيقيعبد الرحمن خلف جربوع ريحان215322121951043011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد402.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيصالح مصطفى صالح مهدي215323131951018021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد401.0اعدادية االسكندرونة للبناتتطبيقيميالد رعد رويل بطرس215324141952099030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد401.0اعدادية البسملة للبناتتطبيقيمريم حسن عبد الساده حنش215325271952068056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد399.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيسيف علي عيدان كاظم215326151951011036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد399.0اعدادية المصطفى للبنينتطبيقياحمد زهير سلمان حسين215327151951009001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار438.0اعدادية الروابط للبناتاحيائيسرى حامد عباس محمد215328191942229041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار437.0اعدادية زنكورة للبنيناحيائياحمد مهدي دلي ناصر215329191941032005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار433.0ثانوية الظاهر المختلطةاحيائيغصون ماجد صبار صطم215330191942305008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار432.0ثانوية الحواري النموذجية للبناتاحيائيفاطمه صادق محمد طه215331191942217102

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار426.0اعدادية االمل للبناتاحيائيرؤى طه عطيه محمد215332191942195026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار425.0اعدادية المستنصرية للبنيناحيائيعمر قيس عبد اللطيف غفور215333131941031059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار422.0ثانوية الزهاوي المختلطةاحيائيسامر كريم محمد عبد215334191941282007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار419.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائياسراء عبد الكريم احمد مشعل215335191942194003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار419.0اعدادية المحمودية العلمية للبنيناحيائيعلي خضير عيسى كريم215336111941023041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار418.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمحمد عامر مهدي فياض215337191941011149

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار418.0ثانوية االنبار للبناتاحيائيغسق صميم سامي داود215338191942153061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار418.0اعدادية الفتوة للبنيناحيائيناهض عباس احمد صالح215339191941065056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار418.0اعدادية الرميلة للبنيناحيائيحاتم حمدان مجيد عبد الحميد215340191941003021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار417.0ثانوية ابن االثير للبناتاحيائيرقيه سعدي جاسم حمادي215341191942131012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار417.0ثانوية الرافدين للبناتاحيائيامنه ناجي اسماعيل صالح215342191942234002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار417.0اعدادية الرضوانية للبنيناحيائيعلي فيصل احمد مهدي215343101941041073

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار416.0اعدادية الخالدية للبنيناحيائيمحمد رحيم حمودي حسوني215344191941007160

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار414.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيرحمة احمد عبد المجيد فرحان215345191942159034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار410.0اعدادية الزيتون للبنيناحيائيعبد العزيز رائد صيهود عبد العزيز215346191941004024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار410.0ثانوية الرجاء للبناتاحيائيضحى خالد معجل فياض215347191942160052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار408.0اعدادية الناصرة للبناتاحيائيغدير حيدر علي مبارك215348141942133067

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار407.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنيناحيائيعبد العزيز محمود كامل حسين215349191941070022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار407.0ثانوية الرياحين للبناتاحيائينبأ علي محل ضاحي215350191942186045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار407.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيمرتضى محمد مجيد مطشر215351251941044357

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار407.0اعدادية االمل للبناتاحيائيرنا مطر محمد سعد215352191942195034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار404.0ثانوية سما بغداد  االهلية للبناتاحيائياية سعد نعيم عباس215353131942087010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار403.0ثانوية التفوق االهلية للبناتاحيائيداليا حامد صالح عبطان215354191942384016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار403.0اعدادية الخالدية للبناتاحيائيشيرين عامر حامد درج215355191942185050
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار402.0اعدادية حديثة للبناتاحيائيدعاء عبد الستار حسن حميد215356191942199021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار400.0اعدادية هيت للبناتاحيائيحنين مثنى غزاي عبد هللا215357191942196031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار399.0اعدادية الوثبة للبناتاحيائيتمارا خالد سلطان علي215358191942194026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار399.0اعدادية حديثة للبنيناحيائيمحمد فؤاد عبد ابراهيم215359191941019085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار398.0ثانوية اليقين للبناتاحيائيكوثر دخيل ابراهيم حماد215360191942212025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار397.0اعدادية العرفان للبنيناحيائيمحمد عثمان تركي حماد215361191941029044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار396.0اعدادية وادي العقيق للبناتاحيائيطيبة ابراهيم عبد عباس215362191942175047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار395.0اعدادية حليمة السعدية للبناتاحيائيهناء حافظ كعيد بدوي215363191942204080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار390.0ثانوية الخالد االهلية للبناتاحيائياروى علي شاكر محمود215364191942137002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار385.0اعدادية هيت للبناتاحيائيأيه عدنان فهد عبد الحميد215365191942196013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار384.0ثانوية الفراهيدي االهلية للبنيناحيائيحسن عز الدين عبد الرسول عبد الحسين215366251941044059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار370.0اعدادية العامرية للبنيناحيائياحمد عصام حسين علي215367101941020017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار435.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمحمد ياسر جبير محمد215368191951118023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار415.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيمحمد عبد الستار الماز جفران215369191951019103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار412.0اعدادية ابن النفيس للبنينتطبيقيعمر جاسم محمد منصور215370191951104030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار409.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمحمد بهاء محمد خلف215371191951118020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار392.0ثانوية النجاح للبنينتطبيقيعلي صباح احمد حمادي215372191951289003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار391.0اعدادية حديثة للبنينتطبيقيسعد معاذ حمود منيف215373191951019047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار383.0اعدادية غانم سوادي للبنينتطبيقياحمد عادل عبد الرزاق مجيد215374161951068003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار383.0اعدادية ذو الفقار للبنينتطبيقيمهيمن ياس خضير عبد الحسين215375111951006180

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة542.0اعدادية صادق شريف للبنيناحيائيعباس ضافر عزيز احمد215376211941088031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة455.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعامر جمال علي حسين215377211941038028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة439.0اعدادية التحرير للبناتاحيائيميس عبد اللطيف اسد محمد215378211942136093

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة438.0اعدادية كنعان للبنيناحيائياحمد عمار عباس عويد215379211941013016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة433.0اعدادية الزهور للبناتاحيائيزينب سامي طعمه حاتم215380121942105107

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة421.0اعدادية القرطبي للبنيناحيائيمحمد ماجد دحام وهيب215381211941054098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة418.0ثانوية الوطن للبنيناحيائيخضرالياس محمد عبداللطيف خليفة215382211941079019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة417.0مدارس أور العراقية النموذجية االهلية في تركيا-انقرةاحيائيحسن ضياء ابراهيم عواد215383131941241005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة414.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنيناحيائيسجاد علي عبد هواش215384221941069024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة414.0ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائينوار عدنان محمد طعمة215385211941208021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة412.0ثانوية المهتدي با المختلطةاحيائيفاروق حكيم مهدي صالح215386211941217021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة411.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائيعباس نجم عبدهللا رشيد215387211941063035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة408.0ثانوية العدنانية للبناتاحيائيرحاب عامر احمد خلف215388211942094035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة407.0ثانوية الحد االخضر المختلطةاحيائيذكرى رحمن علي محمود215389211942208009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة404.0ثانوية الفراقد للبناتاحيائيديانا رحيم ثامر خلف215390211942148019
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة403.0اعدادية البينات للبناتاحيائيسالي بهجت علوان حسن215391211942116021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة402.0اعدادية الغد المشرق للبنيناحيائياحمد يقضان عبد هللا احمد215392211941063007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة401.0اعدادية ضرار بن االزور للبنيناحيائيحسين ضرار علي طه215393211941081015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة400.0اعدادية جمال عبد الناصر للبنيناحيائيعمر ماجد عبد هللا مهدي215394211941010075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة396.0اعدادية مندلي للبنيناحيائيمحمد ناصر حسين جواد215395211941034086

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة396.0ثانوية رابعة العدوية للبناتاحيائييسرى يوسف زكي عباس215396211942160041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة394.0اعدادية المقدادية للبنيناحيائيمحمد مجيد حميد نصيف215397211941039041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة387.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيصالح حسن ارحيم علوان215398211941038026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة386.0ثانوية تدمر للبناتاحيائيمريم صالح عبد احمد215399211942131033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة384.0اعدادية جنات عدن للبنيناحيائيعبدهللا طارق محمد نجم215400211941085028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة384.0ثانوية االنامل للبناتاحيائيشهد صالح خلف كردي215401211942184019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة375.0ثانوية ام الكتاب المختلطةاحيائيهاشم ناصر مطشر جواد215402211941260019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة371.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيعلي طه احمد عبدهللا215403211941038049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة416.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقياسماعيل خليل ابراهيم علي215404211951007011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة416.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقيانمار ماجد رشيد خالف215405211951007017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة413.0ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيمروه صالح هادي حميد215406211952107010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة412.0ثانوية الشهيد هشام الحيالي للبنينتطبيقيمنتظر عالء عبدالواحد عباس215407211951059014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة403.0اعدادية الطلع النضيد للبنينتطبيقيعبدهللا شكير علي رحيم215408211951038018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة393.0اعدادية العراقية للبناتتطبيقيهند باسم مصطفى جاسم215409211952139055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة390.0إعدادية طارق بن زياد للبنينتطبيقيحسين محمد فخر الدين محمد علي215410141951020025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة385.0اعدادية بلدروز للبنينتطبيقياحمد رشيد ابراهيم كرحوت215411211951007003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة380.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيعبدهللا محمد عبدهللا جاسم215412211951014056

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة378.0اعدادية صادق شريف للبنينتطبيقيمحمد احمد داود عسكر215413211951088011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة376.0ثانوية السرمد للبناتتطبيقياسمهان جبار علي حسين215414211952157004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة375.0اعدادية النبوة للبناتتطبيقيفاطمه خضير كاظم طرماح215415211952145013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة374.0ثانوية ام عمارة للبناتتطبيقيتقوى عبد الحافظ رشيد عبد215416211952107002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة372.0اعدادية العامرية للبناتتطبيقيهدى وليد عبد الملك محمد215417101952118034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة372.0اعدادية اولى القبلتين للبنينتطبيقيعمر ماهر عزيز مهدي215418211951065014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة369.0ثانوية االجيال االهلية للبنينتطبيقيسمير سامي أسمير محمد215419211951045007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة369.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمحمد علي حسين خالف215420211951014103

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة365.0اعدادية الحسين العلمية للبنينتطبيقيسيف الدين اسعد عبد الوهاب حبيب215421111951013031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/بعقوبة362.0اعدادية ثويبة االسلمية للبناتتطبيقيايناس سالم فاضل محمد215422211952098012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت463.0اعدادية االوائل االهلية للبناتاحيائياسماء ثامر عزاره جالب215423261942080012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت418.0اعدادية النيل للبناتاحيائينرجس محمود عبد جبر215424221942169039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت418.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيتبارك فائز خضير كاظم215425261942102032
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت416.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيكرار فرحان ذويب كيوش215426261941022118

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت416.0اعدادية اليسر للبناتاحيائيزمن مهدي داخل كاطع215427261942109050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت413.0ثانوية الدبوني للبنيناحيائيحسام حامد كتاب رديني215428261941034006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت400.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيمحمد بدر شناوه حمزه215429141941019108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت398.0اعدادية المثنى للبنيناحيائيمحمد أحمد عبد علي عباس215430261941005106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت385.0ثانوية الدبوني للبنيناحيائيكرار محمد ويس عباس215431261941034035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت427.0اعدادية بدرة للبنينتطبيقيكريم عبد الحسين فرحان كريم215432261951021022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت423.0ثانوية االميرات االهلية للبناتتطبيقيزهراء لطيف عبد حبيب215433261952143014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت414.0ثانوية حواء االهلية للبناتتطبيقياشواق عليوي حسين ناصر215434231952153003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت414.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيعلي ماجد مزهر ديوان215435221951098029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت413.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيفاطمه زياد خلف مطر215436261952089018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت410.0اعدادية اليرموك للبنينتطبيقيعلي السجاد عماد سهيل خضير215437221951004034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت408.0ثانوية الشهيد ابو الهيل الجابري للبنينتطبيقيكاظم مالك علي هاشم215438221951063029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت408.0اعدادية الحسين للبنينتطبيقيمحمد هاني زامل فرحان215439261951028039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت407.0اعدادية جصان للبنينتطبيقيحسين حميد نجم حسين215440261951036005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت406.0اعدادية حامل اللواء المختلطةتطبيقيرانيا لفته كطين حسن215441261952155001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت406.0اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيسجاد صالح محسن منخي215442281951101021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت402.0اعدادية الناصرية للبناتتطبيقيزهراء طالب بادي عبود215443221952149010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت401.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيجميل حسين رومي علي215444161951016020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت400.0اعدادية شيخ سعد للبنينتطبيقيغيث علي موسى نوروز215445261951017045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت399.0ثانوية األنوار األهلية للبنينتطبيقيحسن ياسر حسين علي215446221951065005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت398.0ثانوية علي الغربي للبنينتطبيقيمحمد علي سبهان جابر215447281951013031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت396.0ثانوية انوار الحجة للبنينتطبيقياحمد محمود حسين علي215448161951026007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت395.0اعدادية عبير العراق  للبناتتطبيقياالء حسن هادي هارون215449261952079001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت395.0اعدادية حجر بن عدي للبنينتطبيقيمؤمل ناجي طالب عبود215450161951062088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت395.0اعدادية سعيد بن جبير للبنينتطبيقياسحاق حسين طارش شالل215451261951022002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت394.0ثانوية االصالة للبناتتطبيقيزهراء كاظم سلومي عذير215452281952051030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت391.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيمحمد محسن كريم كاظم215453221951373088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت391.0ثانوية االميرات االهلية للبناتتطبيقيتقى ابا ذر تقي يونس215454261952143004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت391.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينتطبيقيمحمد بدر حسين بالش215455261951043039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت390.0اعدادية الزهراء للبناتتطبيقيساره رشاد كاظم صخي215456261952097033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت389.0ثانوية ضياء الشمس للبنينتطبيقييعقوب حليم غالي ياسر215457241951059011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت388.0ثانوية المثنى للبنينتطبيقيحسن غالب خلف منصور215458221951032004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت386.0اعدادية الكسائي للبنينتطبيقيمحمد حامد لعيبي خزيم215459261951037015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت382.0اعدادية خولة بنت االزور للبناتتطبيقيزينب جاسب عبد هللا عطيه215460261952089012
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت379.0اعدادية حامل اللواء المختلطةتطبيقيحسين محمد عبيد موازي215461261951155012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت375.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيهديه هيثم عبد علي جار هللا215462161952228059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الكوت374.0ثانوية كميت للبناتتطبيقيكوثر غسان محمد عبد215463281952067021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة446.0اعدادية هالة بنت خويلد للبناتاحيائيضحى حاتم هالل كاظم215464261942074058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة427.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيكريم مهدي اشغيد سعيد215465221941020053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة393.0اعدادية الزبيدية للبنيناحيائيسجاد زهير خوام ناصر215466261941011058

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة376.0اعدادية طه االمين للبنيناحيائيعباس حسين رحيم عطيه215467261941026015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة423.0اعدادية المؤمل للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الرحمن محمد حمزه215468231951060016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة393.0اعدادية الغد األفضل للبنينتطبيقياحمد سالم رحيم عودة215469271951030005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة378.0اعدادية الخضراء للبنينتطبيقييوسف سوار علي نوري215470101951013117

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/الصويرة375.0ثانوية الحكمة االهلية للبنينتطبيقيمقتدى احمد عبد الرزاق فليح215471141951170034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة452.0اعدادية البراق للبنينادبيحسين عبد المهدي عزه محمد215472151921002040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة447.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبييحيى صباح علي اكبر215473151921007266

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة440.0اعدادية الرافدين للبنينادبياحمد محمد علي فؤاد محمد علي215474101921009014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة438.0اعدادية الصراط المستقيم للبنينادبيسجاد محمد حسن كاطع215475131921034055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة438.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمهدي قيس عبد الحسن عبار215476141921019162

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة435.0اعدادية العراقي للبنينادبيمنتظر قاسم فريق مجيد215477101921005065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة434.0اعدادية دار الحكمة للبنينادبيعلي صباح خزعل مخيلف215478141921026082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة433.0إعدادية المروج للبنينادبيمهند نصيف جاسم حميد215479141921013150

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة432.0ثانوية المعالي للبناتادبيمريم عبد الواحد خلف مريسن215480141922127066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة431.0اعدادية االسكندرية للبنينادبينجم الدين تحسين نجم عبد هللا215481231921001076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة430.0ثانوية السجى للبناتادبيسجى احمد مصطفى عبد الكريم215482111922138015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة429.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي محمد عبد حميدي215483111921009067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة429.0ثانوية طيبة للبناتادبيمها علوان حسن فلفل215484131922116048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة429.0ثانوية الثائر للبنينادبيعبد المهيمن حميد جاسم عيسى215485121921011032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة429.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيمعتز محمد جاسم احمد215486141921019157

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة428.0ثانوية السرمد للبناتادبيماريه خالد كريم يوسف215487211922157018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة428.0اعدادية طه للبنينادبيمصطفى عدنان ابراهيم حسين215488141921177172

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة426.0ثانوية الخليج العربي للبناتادبيزينب طه ياسين جهاد215489141922135022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة426.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيعبد هللا حسن عداي علي215490101921024030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة426.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيساره وليد خالد صالح215491151922045076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة426.0ثانوية ام البنين للبناتادبيساره قيصر علي عبد النبي215492131922080039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة422.0اعدادية صالح الدين للبنينادبيادم محمد عبد هللا مجيد215493131921008013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة421.0اعدادية ام ايمن للبناتادبيعفراء زياد دعير حمود215494141922134062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة421.0ثانوية مالك االشتر المسائية المختلطةادبياسامه عباس جميل علي215495181921352014
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة421.0ثانوية الخلود للبناتادبيفرح يوسف خليل حمد215496121922093034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة421.0ثانوية عدن للبناتادبيلينا عالء محمد راجح215497111922094067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة420.0اعدادية الخمائل للبناتادبيدعاء صباح هريش حسين215498121922127035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة419.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبياحمد يحيى جوهر علي215499111921042006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة419.0اعدادية المحاويل للبنينادبيامير ثائر زكي صبري215500231921008012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة419.0اعدادية طه للبنينادبيعلي غليص خريبط غالي215501141921177116

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة418.0اعدادية الشهيد صالح العكيلي للبنينادبيعبد هللا منير محمود محمد215502151921017059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة418.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيحياة محمد علي حسين215503181922159010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة418.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبياكرم خالد جميل صحين215504131921009010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة417.0اعدادية القدر للبنينادبيليث علي اكرم جاسم215505211921089046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة417.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيحيدر كفاح هاني راضي215506151921018039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة417.0اعدادية النورين للبنينادبيمحمد عبد الكاظم محسن محمد215507141921004050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة417.0ثانوية عباس االحيمد للبنينادبيمحمد عبد  علوان هالل215508121921176031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة417.0ثانوية ريحانة الرسول للبناتادبيناهده محمود كريم حسين215509141922092050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة417.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيحوراء حامد كريم عباس215510231922119020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة416.0ثانوية عائشة للبناتادبيلينا عادل لطيف محمد215511111922082019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة416.0اعدادية السويس للبنينادبييوسف رافد عبد الوهاب وادي215512131921006102

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة416.0اعدادية البلديات للبنينادبيحيدر عيسى علي تركي215513141921037106

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة416.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيحمزه ناظم عبد هللا اسود215514111921053036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة416.0اعدادية الخبير للبنينادبيمحمد مظهر سلمان فيصل215515111921007076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة416.0ثانوية الطارمية المسائية للبنينادبيعمر علي سليمان حسين215516121921205027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة416.0ثانوية بدر الكبرى المختلطةادبيفاطمه خالد عبد عون عبد هللا215517231922199011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة416.0اعدادية العراق الناهض للبنينادبيحسين جميل مزهر جباره215518151921003015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة415.0اعدادية البتول للبناتادبيلبنى ابراهيم محمد علي215519111922072087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة415.0ثانوية الزهور للبناتادبيشهله عباس مجيد محمد215520111922078021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة414.0ثانوية الشفق للبناتادبيزمن داود سالم رومي215521111922117015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة414.0ثانوية حنين للبناتادبينبأ عقيل عبد الرحمن خلف215522131922104047

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة413.0اعدادية اليوسفية للبنينادبيصادق خالد لطيف فياض215523111921001030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة413.0اعدادية آمنة بنت وهب للبناتادبينور فاضل علوان كاظم215524141922066044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة413.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيعلي حسين علي عطيه215525121921202115

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة413.0اعدادية بيخال للبنينادبيحبيب حمد دعدوش مطلق215526211921074022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة413.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمحمد باقر جاسم محمد جدران215527151921018108

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة412.0اعدادية الفضيلة للبناتادبييمام حاتم محمد عواد215528151922045140

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة412.0اعدادية االيمان للبنينادبيمحمد محمود حمد عبد هللا215529191921063035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة412.0اعدادية الرافدين للبنينادبيسجاد عبد حميدي صبخايه215530151921001059
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة412.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيعلي عدنان كاظم حسن215531131921009079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة412.0ثانوية النضال المختلطةادبيبدور صباح حسين علي215532111922157008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة412.0اعدادية شفق النور للبنينادبيمرتضى احمد ضايف نكاد215533141921061103

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة412.0ثانوية حطين للبناتادبيمروه علي حمزه شاطي215534141922068034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة412.0ثانوية الفاتح المختلطةادبيلؤي عبد طراد محمد215535121921174019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة411.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيمحمود طالب فهد خميس215536181921127037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة411.0ثانوية السيدة عائشة للبناتادبيسراب احسان عبد الحسن حسان215537131922123022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة411.0ثانوية الصديق للبنينادبيمحمود شاكر محمود محمد215538121921023042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة411.0ثانوية البواسل المختلطةادبيرجاء صالح صليبي مصيول215539231922174004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة411.0اعدادية يافا للبناتادبيايه كريم جفات زوير215540131922107016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة476.0ثانوية الفردوس للبناتاحيائيآصاله حسام صالح عبود215541101942090002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة456.0اعدادية العلم النافع للبنيناحيائيعلي محمد فاضل عصفور215542191941095035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة456.0ثانوية بنت الهدى للبناتاحيائيوجدان ابراهيم حمادي طرودي215543131942110026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة440.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيايمن قحطان احمد صالح215544211941036004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة439.0ثانوية النهروان المختلطةاحيائيسحر حمزه عبدالحسين راضي215545231942181005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة439.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيزهراء سامي زامل حسن215546151942048055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة437.0اعدادية الشيماء للبناتاحيائينسوم عبد هللا خضير عويد215547121942098106

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة437.0ثانوية االمال للبناتاحيائيفاطمه حسوني اعبيد كاظم215548141942108097

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة433.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمقتدى ناظر محمد حسين عبد الرضا215549121941030224

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة427.0اعدادية النيل للبنيناحيائيادم عمر امجد عبدالمجيد215550171941027018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة426.0اعدادية االزدهار للبناتاحيائيفاطمه كاظم دويلي مهودر215551121942090051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة426.0اعدادية الفردوس للبناتاحيائيسحر علي كريم ياسين215552131942118174

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة423.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيجعفر صادق مسعود محمد215553141941021033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة422.0اعدادية الثورة العربية للبناتاحيائيسجى هاشم عبد الرضا خالطي215554131942093073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة422.0اعدادية الرميلة للبناتاحيائينبأ خالد عجمي سكر215555151942044026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة422.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتاحيائيفاطمه خضر جبار كبان215556151942054197

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة419.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيشهد احمد صالح محمد215557121942020071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة419.0اعدادية زينب للبناتاحيائياسراء خضر عباس ناصر215558141942110008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة418.0اعدادية الهدى للبناتاحيائينور الهدى ستار رزاق منزل215559241942115062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة416.0اعدادية االنصار للبنيناحيائياحمد ثائر عبد الكريم حمدان215560131941003002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة416.0اعدادية االسكندرية للبنيناحيائيهيثم عادل علي نصيف215561231941001133

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة414.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيعذراء جبار رزاق منزل215562241942115040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة413.0اإلعدادية النظامية للبنيناحيائيمحمد عبد السالم علي حسين215563141941021147

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة412.0ثانوية كرميان للبناتاحيائينجوى اسعد حميد حسن215564321942020080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة410.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيسجى عبود جبار سلمان215565101942123040
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة410.0اعداية الهدى للبناتاحيائيضحى علي حسين علوان215566141942077040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة408.0اعدادية الفضيلة للبناتاحيائيايات مثنى قاسم محمد215567151942045008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة408.0اعدادية التضحية للبناتاحيائيشهد علي حسين جمعه215568121942091037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة407.0اعدادية العروبة للبناتاحيائيتقى طه عبد كشيش215569241942120055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة407.0اعدادية الشهيدة امنة الصدر للبناتاحيائيفاطمه صباح كامل ثبيت215570151942049063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة402.0ثانوية مهدي البصير للبنيناحيائيمجيد خالد منغر علي215571231941058026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة402.0ثانوية العقيدة للبناتاحيائيبشائر كريم لطيف مطر215572121942083014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة401.0ثانوية ابن الهيثم للبنيناحيائيزهراء ناهض عباس علوان215573211942016007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة401.0ثانوية المستقبل للبنيناحيائيمحمد علي صباح احمد حمد215574121941012009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة401.0ثانوية ذات العيون للبناتاحيائينبا سعدي مشعان حسين215575111942104059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة400.0اعدادية الهدى للبناتاحيائيهاجر قاسم علي خلف215576121942106129

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة399.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمريم طالل مدلول شعالن215577131942105055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة397.0اعدادية السيدة نرجس للبناتاحيائيلقاء جميل شمخي دهش215578151942055104

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة397.0اعدادية الفاروق للبناتاحيائيفرح رائد محمد طه215579101942119074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة397.0اعدادية النعيم للبناتاحيائيفاطمة فاضل حلو هليل215580141942073100

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة396.0اعدادية الشماسية للبنيناحيائيمحمد فائز حمودي عبد هللا215581131941023048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة396.0اعدادية ام المؤمنين للبناتاحيائيعائشه عبد الرزاق حسن علي215582231942119174

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة395.0اعدادية مريم العذراء للبناتاحيائيلبنى نصير حمود عيدان215583111942073080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة395.0اعدادية اإلعتدال للبنيناحيائيمحمد عودة زبون سلمان215584281941017018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة394.0اعدادية قتيبة للبنيناحيائيعلي مهدي علي رسن215585151941004040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة393.0اعدادية اجنادين للبناتاحيائيحنين محمد حسين علوان215586101942120037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة393.0اعدادية ام ايمن للبناتاحيائييقين حمزه علي دويج215587141942134178

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة392.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيحوراء فاضل عودة حسين215588221942143083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة390.0اعدادية حطين للبناتاحيائيغاده طالب فرج زغير215589131942103041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة389.0أعدادية الطارمية للبنيناحيائيمحمد خالد ابراهيم عواد215590121941022123

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة388.0اعدادية الكاظمية للبنيناحيائيمصطفى محمد موسى مجيد215591121941030220

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة387.0اعدادية النهرين للبنيناحيائيعبد هللا فالح عبد الحسين ظاهر215592111941020060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة385.0ثانوية المناهل للبناتاحيائيزهراء حسن حاتم سلمان215593131942126023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة385.0اعدادية زرقاء اليمامة للبناتاحيائيشهد غالب تركي عبود215594141942067061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة384.0ثانوية ذات الصواري للبناتاحيائياماني كريم حسين حبيب215595141942095003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة381.0ثانوية احباب المصطفى المختلطةاحيائيمهند حسين علي نايف215596111941160040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0اعدادية الخبير للبنيناحيائيقاسم حيدر محمد عبيس215597111941007016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة377.0اعدادية مصباح الهدى للبناتاحيائيفاطمة محمد كاظم مكطوف215598261942126056

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة373.0اعدادية الوارثين للبنيناحيائيحسين علي حسين علي215599151941013026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة366.0الثانوية المعينية للبنيناحيائيامير حسين علي حاجم215600111941022004
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة363.0اعدادية ابي العالء المعري للبنيناحيائيعلي ماجد رسن صالح215601131941012106

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة447.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيلبنى طه سامي يونس215602181952242066

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة423.0اعدادية الكفل للبنينتطبيقيمحمد عمران موسى مجيد215603231951032034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة422.0ثانوية النهضة العلمية للبناتتطبيقيكوثر علي عثمان حاجي215604111952067034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة422.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعبد الخالق عالء عبد الخالق حاجم215605161951016062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة419.0اعدادية الكفل للبنينتطبيقيزيد جاسم محمد سلمان215606231951032013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة415.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيابراهيم جبار محمد حسن215607131951005001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة414.0اعدادية المهج للبناتتطبيقيفاطمه خزعل فرحان حميد215608141952102027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة411.0ثانوية الجهاد للبنينتطبيقيعلي عواد شويني جبر215609221951078011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة411.0ثانوية الفرات االهلية للبنينتطبيقيعلي مهدي خوام خيون215610111951041013

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة408.0اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقياحمد حسن علي حسين215611131951008004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة407.0ثانوية مصطفى جواد المختلطةتطبيقييعقوب عدنان حسين مفتن215612111951164012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة406.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيعبد العزيز عماد عبد الواحد سمير215613161951016065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة406.0اعدادية الرفاعي  للبنينتطبيقيياسر جليل جبار عويد215614221951028074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة403.0اعدادية سيد الشهداء للبنينتطبيقيمحمد حسين ابراهيم رسن215615141951008039

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة400.0اعدادية الطيبات للبناتتطبيقياسراء محمود حسن محمد215616211952178003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة395.0إعدادية ابن رشد للبنينتطبيقيمحمد المصطفى كريم محسن سعيد215617141951023093

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة394.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيمهدي عماد كريم ناصر215618141951029036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة394.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينتطبيقياحمد اثير نعمة زبون215619111951009004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة393.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةتطبيقيعالء مالك كامل راضي215620231951190008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة393.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيابراهيم كريم عبود عذاب215621111951156001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة393.0اعدادية السبطين للبنينتطبيقيامير ثائر خليل ابراهيم215622121951025007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة392.0اعدادية االسكندرية للبنينتطبيقياحمد صباح حميد خليل215623231951001002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة392.0اعدادية الكرامة للبناتتطبيقينبأ سعد مهدي مخلف215624131952101029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة392.0اعدادية بروانة للبنينتطبيقيسفين عبد المجيد ناصر حسين215625191951067020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة391.0اعدادية الكاظمية للبنينتطبيقيعلي عادل ابراهيم محمد215626121951030074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة390.0اعدادية الخوارزمي للبنينتطبيقيمصطفى محمد طلب محمد215627191951071026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة389.0اعدادية الحريري للبناتتطبيقيهبه محمد سعد مجيد215628131952117053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة/الرصافة389.0ثانوية النظامية للبنينتطبيقيهيثم هادي شكر محمود215629141951002024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد445.0اعدادية العراق للبنينادبيمحمد سلمان نجم رميض215630121921009232

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد439.0اعدادية دمشق للبنينادبيعبد المهيمن عدنان حسن خلف215631111921021075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد431.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد زهير عبد مطر215632101921009065

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد424.0اعدادية الرواد للبنينادبيصادق حسين احمد كمر215633211921077054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد419.0ثانوية اسماء للبناتادبينور  ضياء عباس راهي215634111922100025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد418.0اعدادية صنعاء للبنينادبيامير نجاح هوار محمد215635231921011012
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد418.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيلينا بدر هادي عنيزان215636231922128064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد417.0ثانوية الفاروق للبنينادبيصالح علي محمد حاجم215637181921094009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد413.0ثانوية البواسل المختلطةادبياحمد عبيد صبيح بريس215638231921174002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد413.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيعلي خضر عبد فرحان215639111921181084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد411.0اعدادية المهج للبناتادبيحوراء عباس مصخن ثجيل215640141922102019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد411.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيديار ياسين محسن حسن215641111921181036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد410.0اعدادية ابي االسود الدؤلي للبنينادبيمحمد علي محمد خلف215642151921018117

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد410.0اعدادية البلديات للبنينادبيكرار حيدر عبد الحسين زيارة215643141921037220

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد410.0ثانوية الضفاف للبناتادبيمريم ياس خضير رشيد215644141922090055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد410.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيمحمد علي شاكر رسن215645121921003081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد410.0اعدادية آمنه بنت وهب للبناتادبينور عيسى علي سعيد215646211922099072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد410.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينادبياحمد فالح صداع عناد215647191921011005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد409.0اعدادية الفردوس للبناتادبيرسل كريم سعيد محمد215648131922118050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد409.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيمحمد عماد خضير عباس215649121921202173

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد409.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبيابراهيم فزع خلف احمد215650121921017002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد409.0اعدادية مريم العذراء ع للبناتادبيفاطمه علي سويد عبيد215651151922054092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد409.0اعدادية العامرية للبناتادبيرسل مصطفى احمد محسن215652101922118025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد409.0اعدادية مصطفى جواد للبنينادبيرائد حسين حمود حمد215653101921015020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد408.0إعدادية الفراهيدي للبنينادبيعلي محمد حسن محمد215654131921015042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد408.0ثانوية التراث األهلية للبنينادبيحسين علي دردش دحام215655241921043010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد407.0ثانوية البراق المختلطةادبيكوثر غسان برزان شنيف215656121922177012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد407.0ثانوية الصقور للبناتادبيزهراء غالب هاشم محمد215657181922206011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد407.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسين  سليم محمد ساهي215658151921009028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد407.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيالزهراء رياض صاحب فرحان215659151922045007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد406.0ثانوية العال المسائية للبنينادبيعلي سامي داود حريز215660111921203297

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد406.0ثانوية البخاري للبناتادبيآيه ثامر احمد زكي الطيف215661121922108002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد406.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيحسين علي حسن علوان215662131921024031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد406.0اعدادية خديجة الكبرى للبناتادبيبلسم عالوي هادي سعود215663111922076024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد406.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيامنه عبد المهدي جخيور وطن215664111922111009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد406.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمؤمن عبد الرضا عاشور محمد215665141921038136

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد406.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنينادبيسجاد محمد شمال عباس215666141921019059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد406.0ثانوية الوركاء للبنينادبيقاسم حسن هادي جوده215667231921034060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد405.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبيمحمد فاضل خضير عفتان215668111921181118

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد405.0إعدادية المروج للبنينادبيهيثم ستار احمد ياسين215669141921013157

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد405.0اعدادية صفية للبناتادبيايمان حسين يوران منصور215670141922075017
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد405.0ثانوية نور الهدى للبناتادبيزهراء حسين جالب هويدي215671141922124028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد405.0اعدادية حطين للبناتادبيرسل ماجد ابراهيم وسمي215672131922103027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد405.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعباس جبار صالح علي215673161921139007

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد405.0اعدادية االمل للبناتادبيشمس خالد خلف سلمان215674141922144033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد405.0اعدادية الزبيدية للبناتادبيانفال صباح مصطاف سلمان215675261922092004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد404.0اعدادية الخمائل للبناتادبيسرى كاظم عبد الكريم عبد215676121922127069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد404.0اعدادية المصطفى للبنينادبيمصطفى حسن صالح كاظم215677151921009202

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد404.0ثانوية شمس الحرية للبناتادبيسجى شاكر شهاب احمد215678131922079029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد404.0ثانوية االمال للبناتادبياسراء شعالن هندي صعيع215679141922108002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد404.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيمحمد رافد محفوظ تقي215680191921343067

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد404.0ثانوية الهدى المسائية للبناتادبيضحى محمد جاسم محمد215681101922224017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد403.0إعدادية المروج للبنينادبياحمد فائق حمودي محمد215682141921013006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد403.0اعدادية الشهيد عز الدين سليم للبنينادبيمحمد محمد  جمعه خلف215683121921044082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد403.0اعدادية االبراهيمية للبنينادبيخليل ابراهيم محمد محمود215684181921001022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد403.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيمحمد نعمه محمد نعمه215685101921024049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد403.0اعدادية حماة للبناتادبيغفران فاضل احمد شهاب215686111922084082

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد403.0ثانوية الكرار المختلطةادبيهدى نجم عبد هللا عيدان215687111922165010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد402.0ثانوية الحكمة االهلية للبناتادبيايالف ماجد اردنيل منصور215688141922084004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد402.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيايناس باسل عنيد عيدان215689111922111015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد402.0ثانوية الشباب للبنينادبيعبد الرحمن يوسف العبد فرحان215690101921023009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد402.0اعدادية الفداء للبناتادبيزينب رياض خلف هاشم215691141922100040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد402.0اعدادية المصطفى للبنينادبيحسن رياض عبد هللا حبيب215692151921009024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد402.0ثانوية المهند المسائية للبنينادبيسجاد عبد الرحمن مطشر حاتم215693141921211024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد402.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيرواسي صبري شالل اسماعيل215694101922109051

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد402.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيلينا احمد شاكر حميد215695111922089110

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد401.0ثانوية حليمة السعدية للبناتادبيزهراء جاسم محمد سليمان215696101922129021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد401.0اعدادية اسد بغداد للبنينادبياحمد فرحان احمد عبد215697141921048006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد401.0اعدادية نفر للبنينادبيحسن حيدر حمزه ياسين215698241921025006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد401.0اعدادية الروافد للبنينادبيمصطفى احمد مراح حميد215699111921025055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد401.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيهيفاء مهدي عناد حسين215700111922104074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد401.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيحيدر علي حجي عبد هللا215701131921024044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد401.0اعدادية حجر بن عدي للبنينادبيعمار هاشم ذرب خليوي215702141921174063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد401.0اعدادية شفق النور للبنينادبيمحمد حميد عبد زيدان215703141921061095

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد401.0الثانوية المعينية للبنينادبيعباس حاتم عباس كاظم215704111921022020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد401.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينادبيحسن ازاد سلمان داود215705131921012031
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد401.0اعدادية المصطفى للبنينادبيعمر علي حسين علي215706101921017054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد400.0اعدادية البلد االمين للبنينادبيعبد العزيز علي عبد االله علي215707111921033054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد400.0اعدادية البراق للبنينادبيكرار احمد عبد الواحد لوله215708151921002141

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد400.0اعدادية االبتكار للبنينادبيارشد هشام كامل رحيم215709111921151010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد400.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيعلي جالل قاسم حسن215710151921007134

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد400.0اعدادية التقى للبناتادبياية رضا حسين هادي215711111922071009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد399.0ثانوية ام البنين للبناتادبيرقيه جاسم عبد الكريم حمودي215712131922080026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد399.0اعدادية حلب للبنينادبيحسن كريم قاسم ارحيمه215713261921013029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد399.0اعدادية الحر الرياحي األدبية للبنينادبياثير ثائر صبار عليوي215714111921181003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد399.0اعدادية البطولة للبناتادبيامنه حسن علوان عباس215715101922110014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد399.0اعدادية النجاح للبنينادبيمؤيد محمد عباس سلطان215716141921027094

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد399.0اعدادية البتول للبناتادبيغسق احمد عبود حسن215717111922072075

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد398.0ثانوية الكفاح العربي للبناتادبيبتول قائد فيصل رزوقي215718101922092003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد398.0اعدادية الداودي للبنينادبيعلي احمد سالم حمد215719101921029024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد398.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيفراس كريم دعبول عليوي215720111921042046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد398.0اعدادية العقيلة األدبية للبناتادبينور صبحي يوسف احمد215721111922136100

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد398.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيسعد رسول محمد جواد مجيد215722131921024057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد398.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيحسن حسين موحان عديم215723151921006015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد398.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيكرار فاضل مزهر كاظم215724151921007183

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد397.0اعدادية الرافدين للبنينادبيامير فاضل عباس عبد الرحمن215725151921001010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد397.0اعدادية الرافدين للبنينادبيمحمد خميس طالل حبيب215726101921009064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد397.0اعدادية ابن خلدون للبنينادبيسجاد فاضل عبد االمير ناصر215727141921049032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد397.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيمحمد حاتم حسين مجيد215728181921127032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد397.0اعدادية جرير للبناتادبيزهراء ابراهيم محمد حيدر215729121922089025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد397.0ثانوية الكرار المختلطةادبيمحمد ثامر احمد ابراهيم215730111921165016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد396.0اعدادية الفاروق للبنينادبيطالل دريد خليل عبد الرضا215731131921014046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد396.0اعدادية الغزالية للبنينادبيمحمد رزاق لطيف كريم215732101921008123

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد396.0اعدادية السدة للبنينادبيعبد الكريم قاسم غازي كريم215733231921016034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد396.0ثانوية الجاحظ للبنينادبيجاسم محمد علي جاسم215734181921091006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد396.0اعدادية ابابيل  للبناتادبيدنيا مؤيد ايوب حميد215735111922111031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد396.0اعدادية الفاروق للبناتادبيايه باسم محمد شبيب215736101922119005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد396.0ثانوية البواسل المختلطةادبيسعد رضا صالل عيال215737231921174012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد395.0اعدادية المعراج للبنينادبيمحمد جميل جواد كاظم215738111921024042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد395.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبيايهم علي كاظم حسين215739131921009022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد395.0اعدادية السياب للبنينادبيزين العابدين علي رشم حواس215740111921028055

صفحة ٦١٦٤ من ٦١٩٥
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القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد395.0اعدادية المسيب للبنينادبيحسين علي يوسف عبيس215741231921009037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد395.0اعدادية االبتكار للبنينادبيمحمد ابراهيم حمزة عويد215742111921151042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد395.0ثانوية الجامعة للبناتادبيشهد حسن ابراهيم قنبر215743101922091029

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد395.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد محمود عبد داود215744111921011058

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد395.0اعدادية طه للبنينادبيعبد هللا حسان احمد محمد215745141921177101

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد395.0اعدادية ابي الخصيب للبنينادبيعباس فالح غانم ذياب215746161921044021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد395.0اعدادية ابي غريب للبنينادبيمهيمن خليل ابراهيم فياض215747101921024053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد394.0ثانوية بغداد المسائية للبنينادبيعلي مزهر عبد الواحد علي215748141921208148

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد394.0ثانوية عرفات المختلطةادبياحمد حمزه علي سلمان215749231921161001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد394.0ثانوية الزهور للبناتادبيميسون عبد هللا محمد عيسى215750111922078035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد394.0ثانوية الزهور للبناتادبيافنان عارف صالح نجم215751111922078005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد394.0اعدادية شفق النور للبنينادبيعلي مثال علي كاظم215752141921061069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد394.0ثانوية االبرار المسائية للبناتادبيزهراء نجم عبيد فرحان215753131922283008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد394.0ثانوية الزيتونة االدبية للبناتادبيآيات عادل خضير عباس215754111922061002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد394.0اعدادية طه للبنينادبيحسين صالح رحمه محمود215755141921177041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد393.0اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيحسين كريم حسين أغريب215756221921082005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد393.0اعدادية زينب للبناتادبيالزهراء عدنان مجيد صلبوخ215757141922110018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد393.0اعدادية الكرخ للبناتادبيمريم علي سلوم مسربت215758101922076041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد393.0اعدادية المهج للبناتادبيزهراء حمادي نصيف جاسم215759141922102037

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد393.0ثانوية الشيخ حمد للبنينادبياحمد اسماعيل جمعه كاظم215760121921017004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد393.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيحسين فرحان حنتوش علي215761281921010025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد393.0اعدادية االبداع المسائية للبنينادبيمحمد علي عبود حسين215762121921202171

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد393.0ثانوية ام عمار للبناتادبيمريم عبد الحسين علي عربي215763281922077063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد393.0اعدادية الحكيم للبنينادبيعيسى مهدي صالح مهدي215764111921032035

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد393.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينادبيرامي عبد المهدي صالح كريم215765111921156034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد393.0اعدادية االخالص للبناتادبيساره حسين ابراهيم علي215766111922112079

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد392.0اعدادية سيد الشهداء للبنينادبيمصطفى عبد الرضا دراي لفته215767141921008113

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد392.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيعلي مجيد قاسم محمد215768141921024172

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد392.0اعدادية الوركاء للبنينادبيعبد الرحمن رافع جمعة محمود215769111921027060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد392.0اعدادية الشهيد قاسم المبرقع للبنينادبيسجاد قاسم مهوس عبد هللا215770151921005043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد392.0ثانوية المعالي للبناتادبيرقيه عبد المنعم احمد محمد215771141922127030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد392.0ثانوية االخاء المسائية للبنينادبيسجاد محمد صبري سكر215772151921074083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد391.0اعدادية الشهيد الشيخ ضاري الفياض للبنينادبيمحمد طارق حسن رفيع215773131921004077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد391.0ثانوية الخليج العربي للبناتادبيمريم محسن كاظم عبود215774141922135040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد391.0ثانوية الطف المسائية للبنينادبيعبد الرسول حميد خزعل بالسم215775131921257069
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد391.0اعدادية الوركاء للبنينادبياحمد ماهر حسين كعيد215776111921027011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد391.0ثانوية تغلب المختلطةادبيصهيب عماد حسين علوان215777181921300011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد391.0ثانوية الكندي للبنينادبيمصطفى جواد كاظم راضي215778241921040042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد391.0اعدادية الحكيم للبنينادبيغيث مناضل عناد عباس215779111921032036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد390.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيعبد هللا عدنان عبد ايدام215780211921001041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد390.0ثانوية ابن سينا للبناتادبياسيا عامر محمود احمد215781121922128001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد390.0اعدادية السياب للبنينادبيمحمد باقر فالح حسن جاسم215782111921028106

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد390.0اعدادية دمشق للبنينادبيزيد جمال احمد شالل215783111921021036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد390.0اعدادية التقى للبناتادبيشهد حيدر محمد حمد215784111922071053

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد389.0اعدادية الفارابي للبنينادبيباقر حسين شالل جاسم215785111921002009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد389.0اعدادية مكة المكرمة للبناتادبيغفران بسام محمد فخري سعيد215786171922315055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد389.0اعدادية البطولة للبناتادبيهبه اكرم محمود حسين215787101922110128

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد389.0اعدادية البتول للبناتادبيفرح عبد الهادي مطشر زاير ثويني215788111922072085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد389.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيزينب عماد خليل ابراهيم215789121922100018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد389.0اعدادية السياب للبنينادبيموسى ماجد رشيد حميد215790111921028133

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد389.0اعدادية عائشة للبناتادبيغدير حسين حميد جبر215791141922074106

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد389.0اعدادية المحمودية االدبية للبناتادبيحنين ماجد محمد علي215792111922095027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد389.0اعدادية البشير للبنينادبياركان عقيل محمد شبيب215793141921036011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد468.0ثانوية ورقة بن نوفل للبناتاحيائيإيالف خالد ناصر مخلف215794101942099001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد452.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائياحمد ماجد محمد احمد215795121941020016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد444.0اعدادية سيد الشهداء للبنيناحيائيعلي كاظم لفته ساجت215796141941008084

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد439.0ثانوية المقاصد االهلية للبنيناحيائيعبد المجيد عبد السالم مجيد احمد215797141941034008

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد435.0اعدادية زهو العراق للبناتاحيائيهاجر محمد صادق جميل215798131942078055

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد434.0ثانوية الزوراء للبنيناحيائيعلي فرحان عباس كليهم215799141941001026

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد431.0اعدادية الفيحاء للبناتاحيائيغفران صالح جوده عريبي215800151942048092

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد429.0ثانوبة ذو النورين للبنيناحيائيعبد هللا علي جواد كاظم215801121941020085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد428.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيمحمد صادق كاظم كالوي جابر215802151941007139

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد426.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنيناحيائيمصطفى رعد محمد ابراهيم215803191941011169

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد419.0اعدادية العامرية للبنيناحيائييعقوب عامر يعقوب عبد اللطيف215804101941020206

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد414.0ثانوية االنتصارات للبناتاحيائيعلياء حسين حميد نيلي215805261942072036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد412.0اعدادية رقية بنت الحسين للبناتاحيائيزهراء محمد نزار فاضل215806121942087034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد410.0ثانوية طوعة المسائية للبناتاحيائيضفاف اكرم نايف حسن215807121942231080

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد406.0ثانوية القحطانية للبنيناحيائيعمار مثنى هالل محمد215808181941123032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد403.0اعدادية الجمهورية للبناتاحيائيزينب اسماعيل عبد الحسن طالب215809111942068045

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد402.0ثانوية اسماء للبناتاحيائيفاطمة عبد الكريم علي ماجد215810111942100025
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد401.0اعداديه االنوار للبناتاحيائيفاطمة مالك فاضل علي215811111942085059

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد399.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعلي احمد هادي زباله215812241941002089

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد398.0اعدادية الصديق المسائية للبنيناحيائييوسف شاهين يحيى ابراهيم215813141941200072

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد398.0اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيحسين غالب جدعان عبدهللا215814211941028014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد398.0اعدادية الكوثر للبناتاحيائيبراق حسنين عبد الخضر عباس215815231942114020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد393.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنيناحيائيعلي حازم صاحب خزعل215816131941009034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد386.0إعدادية الشهيد عبد هللا الموسوي للبنيناحيائيعلي احمد كاطع نعمه215817141941019069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد374.0اعدادية البصرة للبناتاحيائيمينا كمال مصطفى كامل215818111942109133

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد426.0اعدادية الشطرة للبنينتطبيقيكرار شباط كحامي نزال215819221951018034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد415.0ثانوية محمد بن مسلمة للبنينتطبيقيكمال وهيب عداي مطلب215820111951156064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد415.0اعدادية الروابي العلمية للبنينتطبيقيأحسان تركي عبيد محمد215821111951026001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد413.0اعدادية شط العرب للبنينتطبيقيحيدر عالء جاسم محمد215822161951049054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد410.0اعدادية صالح الدين للبنينتطبيقياحمد عبد الوهاب عبد الرزاق احمد215823131951008006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد408.0اعدادية الحسينية للبنينتطبيقيعلي حسين خليل ابراهيم215824271951009028

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد406.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيموسى غني دريول عبدهللا215825221951031048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد400.0ثانوية المنصور األهلية للبنينتطبيقياحمد عقيل نجم محي215826101951034003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد397.0اعدادية الفوز للبناتتطبيقيهدى خميس عاجل عبود215827121952094077

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد396.0ثانوية عين الشمس االهليه للبنينتطبيقيقاسم عدنان عودة عبد الكريم215828161951130011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد395.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيحسام الدين احمد مغير عبيد215829141951016027

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد395.0اعدادية الكندي للبنينتطبيقيعبد هللا مؤيد مصطفى محمد215830101951019073

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد394.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيزيد حسن هادي دليل215831101951014040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد393.0ثانوية البصير االهلية للبنينتطبيقيمحمد زامل محمد جاسم215832161951412025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد392.0إعدادية سعد بن أبي وقاص للبنينتطبيقيمرتضى احمد عبد الكاظم سند215833141951015036

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد392.0اعدادية االمين للبنينتطبيقيجعفر عماد عبد الكريم عبود215834101951018002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد392.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيزين العابدين سعد مهدي معين215835161951426014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد392.0اعدادية أبي ايوب األنصاري للبنينتطبيقيحسين عدي حسن ديوان215836111951008020

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد391.0اعدادية الطالئع للبناتتطبيقيزينب مؤمن عبد الرحمان شكر215837171952294046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد389.0اعدادية الزيتون للبنينتطبيقيحسن علي برهان حداوي215838241951036023

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد387.0ثانوية صفية بنت عبد المطلب للبناتتطبيقيفرح سعد ناظم عمر215839101952094025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد387.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيعلي حمزه حامد كاظم215840231951067043

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد387.0اعدادية الصدرين للبنينتطبيقيحسين صبيح خضير عيدان215841121951007022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد386.0ثانوية األقصى األهلية للبنينتطبيقيمصطفى ضياء شنشول سريح215842111951040015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد386.0اعداية المعراج للبناتتطبيقيابتهال وليد محمود سليمان215843101952113001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد385.0ثانوية ربيع بغداد األهلية للبنينتطبيقياحمد هيثم عباس حبيب215844131951051003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد385.0ثانوية السماحة المسائية للبناتتطبيقيجيهان حسين دعوش صالح215845111952215015
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد384.0ثانوية ابن الهيثم االهلية للبنينتطبيقيعلي هيثم محمد علوان215846111951188005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد384.0ثانوية المنهل للمتفوقات للبناتتطبيقيهدى عدنان خلف حسن215847111952114038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد383.0اعدادية القدس للبنينتطبيقيبكر أحمد حاتم فالح215848101951014025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد383.0اعدادية المأمون للبنينتطبيقيعلي فراس احمد سهيل215849101951006015

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد382.0ثانوية سما بغداد األهلية للبنينتطبيقياحمد محمد محمود جبوري215850131951022005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد382.0اعدادية الخالص للبنينتطبيقيعبدالرحمن عادل شعالن جواد215851211951002025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد382.0ثانوية القائم (عج) المختلطةتطبيقيغالب ناجي حميد علي215852221951275009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار435.0اعدادية الفارس العربي للبنينادبيسامر ساري ظاهر جاسم215853191921013021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار418.0اعدادية سومر األدبية للبنينادبيايهاب خالد طالب خضر215854191921109016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار418.0اعدادية هيت للبناتادبياميمه احمد عبد العمر215855191922196001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار418.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبيامين عامر عوده مخلف215856191921026002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار416.0اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيمحمد سامي كامل حمد215857191921054013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار415.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيمحمد عايض خضير عايض215858191921069037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار415.0ثانوية الواقدي للبنينادبيحيدر ثابت محمد عالوي215859191921086022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار415.0ثانوية قريش للبناتادبيايالف مجيد محيميد نايل215860191922158005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار413.0اعدادية السالم للبنينادبيصكر زياد محمد حماد215861191921058008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار413.0ثانوية الرحالية المختلطةادبيماجد محمد ماجد علي215862191921274007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار411.0اعدادية الخالدية للبناتادبيساره ابراهيم جبار مطر215863191922185011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار409.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيزيد طارق زياد عبد215864191921343030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار408.0ثانوية قطر الندى للبناتادبيانتضار عبد حسين عبد215865191922169002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار408.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيعلي قدوري عليوي سبتي215866191921069030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار407.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيحبيب يونس حبيب علي215867191921069012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار407.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيمنذر خميس محمد عودة215868191921040057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار406.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيإيهاب نجم عبد هللا فرحان215869191921071010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار406.0اعدادية المربد للبنينادبياحمد فيصل عبد الحميد عداي215870191921056003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار405.0اعدادية الخوارزمي للبنينادبيعبد الباسط ماجد عبد الحميد حمد215871191921071029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار405.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى محمد حسان حمد215872101921027112

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار405.0اعدادية جنين للبناتادبيقاهرة عبد عليوي بديوي215873191922149030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار405.0ثانوية االيالف للبنينادبيابراهيم محمد عواد علي215874191921107003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار404.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيشذى سعدون علي هذال215875191922175016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار404.0ثانوية االيالف للبنينادبيعلي فرحان عبد علي215876191921107023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار403.0اعدادية زنكورة للبنينادبيمحمد منذر عطا هللا شيحان215877191921032015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار403.0اعدادية جعفر الطيار للبنينادبيقصي علي حسين مهيدي215878191921054011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار403.0اعدادية هيت للبناتادبيزهيه ليث عاجل امين215879191922196003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار402.0ثانوية عبد الرحمن الناصر للبناتادبيشهالء علي حمد شيحان215880191922165011
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار402.0اعدادية االيمان للبنينادبيحكمت أحمد خضير محمد215881191921063008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار401.0اعدادية كبيسة للبنينادبيمحمد فيصل اصنيتان عزيز215882191921017008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار400.0اعدادية السالم للبنينادبيعبد هللا محمد قاسم محمد215883191921058017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار398.0اعدادية الفاتح للبنينادبيصالح الدين محمد فوزي راشد215884141921176047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار397.0ثانوية االندلس للبناتادبيغفران هندي كريمان مسير215885191922183012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار397.0ثانوية الشفق للبناتادبيفاطمه فؤاد يحيى حسين215886191922243035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار396.0اعدادية المغيرة بن شعبة للبنينادبيعبد هللا نبيل سامي صالح215887191921070016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار395.0ثانوية الخالد االهلية للبنينادبيعبد العزيز محمد إبراهيم عساف215888191921110020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار395.0اعدادية الفلوجة المسائية للبنينادبيخليل سامي عرسان عبد هللا215889191921343028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار394.0ثانوية الزهاوي المختلطةادبيعمر محمد قادر عويد215890191921282005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار390.0اعدادية االحرار للبنينادبيعلي صالح حماد سطاي215891191921005018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار390.0اعدادية عبد الرحمن بن عوف للبنينادبيسلمان عدنان حواس معيدي215892191921060011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار390.0ثانوية الخالد االهلية للبنينادبيعمر صباح إبراهيم خلف215893191921110032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار389.0اعدادية كبيسة للبنينادبيمحمود محمد بكر كلبوش215894191921017009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار389.0اعدادية الشيماء للبناتادبيزهراء نوري صبحي فرحان215895191922197014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار388.0ثانوية النجاح االهلية للبنينادبيخالد صبار زامل ياسر215896221921087006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار387.0اعدادية مطلع الفجر للبناتادبينور ناصر عبد الجليل عبد الرحمن215897161922217107

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار386.0ثانوية حمرين للبنينادبيحسيب وليد ابراهيم حمد215898211921205003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار386.0ثانوية الشفق للبناتادبيتمام رفعت عبد الرحمن دحام215899191922243012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار385.0ثانوية النجاح للبناتادبيهاجر طارق رحيم حمد215900191922269008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار385.0اعدادية المربد للبنينادبينذير محمد علي عياش215901191921056035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار384.0ثانوية فاطمة البرناوي للبناتادبيساره مؤيد فتحي مظهور215902191922168011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار384.0اعدادية الخيزران للبناتادبيزهور شعالن وهيب حميد215903211922147023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار384.0اعدادية التحرير للبنينادبيتبارك علي زياره عوض215904281921004023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار383.0ثانوية الصقور للبناتادبياالء سلمان عاصي سلمان215905181922206003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار383.0اعدادية الوثبة للبناتادبيساره نوري تركي عباس215906191922194013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار383.0اعدادية جنين للبناتادبيتبارك كمال غافل عبيد215907191922149009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار382.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتادبينور الهدى كاظم نعيم احمد215908161922204036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار382.0اعدادية التحرير للبنينادبيمحمد جاسم كاطع فوكاني215909281921004128

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار382.0اعدادية الجوالن للبنيبنادبيمحمد محسن محمد علي215910111921042057

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار382.0اعدادية المعارف للبنينادبيمحمد حميد عبد هللا احمد215911211921005044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار381.0ثانوية الرياحين للبناتادبيسوسن محمود عبد احمد215912191922186016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار381.0ثانوية الثائر للبنينادبيعز الدين عطية وزة عبود215913121921011033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار381.0اعدادية الشيماء للبناتادبينبأ نافع عبد أحمد215914191922197026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار381.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبيأمير بالسم ياسين محمود215915111921052002
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار381.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيعبد الرحمن عبد هللا مسعود احمد215916191921069022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار380.0ثانوية الفراهيدي االهلية المختلطة تركيا-كوتاهياادبياحمد صالح نوري خماس215917131921352001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار380.0ثانوية الغفران المختلطةادبيضاري جمال مرعيد مطلك215918101921150011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار379.0اعدادية جنين للبناتادبيزينب خضير محمود فاضل215919191922149018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار379.0ثانوية ذات النطاقين للبناتادبيرسل شالل سهر ابراهيم215920111922077016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار379.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيحمزه عبد الرحمن خضير عباس215921111921011020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار379.0اعدادية الفردوس للبناتادبيسجى محمد ياسر عباس215922131922118098

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار379.0اعدادية االمام علي بن ابي طالب للبنينادبياحمد قاسم حمادي منفي215923191921026001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار378.0اعدادية حديثة للبنينادبيمحمد تأميم نجيب مهدي215924191921019030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار378.0ثانوية ذات العيون للبناتادبيوجدان حسن جاسم عبد الحمزه215925111922104075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار377.0اعدادية جنين للبناتادبيآسيا جبار علي جاسم215926191922149002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار377.0ثانوية االعتدال للبناتادبيزينب حسين علي حسين215927131922077028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار377.0ثانوية المفاخر المختلطةادبياحمد خالد حسن طه215928121921175002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار377.0ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيعبد هللا كاطع حسون خميس215929131921171012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار376.0اعدادية وادي العقيق للبناتادبيطيبة اركان عبد الرزاق فياض215930191922175024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار376.0اعدادية االسراء للبنينادبيأيهاب فواز حماد عبد215931101921011002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار376.0ثانوية الغيث المختلطةادبيعماد باسم عزيز احمد215932211921247012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار376.0ثانوية البراق المختلطةادبيعائشة كريم ابراهيم خليوي215933121922177010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار376.0ثانوية هاجر للبناتادبيسارة جمعة صبر نجرس215934191922184004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار376.0اعدادية المربد للبنينادبيعمر محمد عوده مرعب215935191921056021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار375.0اعدادية عبد هللا بن رواحة للبنينادبينواف حمود خضير محمد215936131921009130

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار375.0اعدادية المربد للبنينادبيمنير غازي برجس محمد215937191921056033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار373.0اعدادية أبي غريب المسائية للبنينادبيعبد هللا فارس عبد عباس215938101921200062

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار373.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيزهراء خليل جعفر فريح215939221922231003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار373.0ثانوية النوارس للبنينادبيياسر باقر نايف جواد215940131921027038

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار373.0اعدادية محمد مهدي البصير للبناتادبيساره محمد عنيد جاسم215941101922109059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار372.0ثانوية ابي غريب للبناتادبيبراء عزيز مسعود حميد215942101922111007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار372.0ثانوية التآخي للبنينادبيكرار محمد متعب جداع215943291921018034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار372.0ثانوية االندلس للبنينادبياحمد محمد عيد محمد215944191921096003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار372.0اعدادية الرطبة المركزية للبنينادبيعبد هللا محمد بديوي عواد215945191921069028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار371.0اعدادية جنين للبناتادبيزينب حسين لهيمص مخلف215946191922149017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار371.0ثانوية التاخي للبناتادبيزهراء وسام عبد الستار عباس215947141922081012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار371.0اعدادية االعظمية للبنينادبيابراهيم الهادي حسن هادي عبد اللطيف215948131921001001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار369.0ثانوية القلم االهلية للبنينادبيعباس حامد بدر الزم215949111921184001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار369.0ثانوية ربيع بغداد األهلية للبنينادبيأحمد سمير محسن مهدي215950131921051001
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قسم الحاسبة االلكترونية           نتائج القبول المركزي للسنة الدراسية ٢٠٢١/٢٠٢٠      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
     دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة

القبول المركزيالمجموعالمدرسةالفرعاسم الطالبالرقم االمتحانيت

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار369.0اعدادية دمشق للبنينادبيصفاء محمد حسين ردام215951111921021043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار369.0اعدادية السالم للبنينادبيعبد الرحمن بدر صالح طالل215952191921058009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار369.0اعدادية القناة للبناتادبيزينه فرحان احمد فرحان215953131922072017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار368.0اعدادية الرواد للبنينادبيحسين عمار احمد جاسم215954211921077028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار368.0اعدادية الحقالنية للبنينادبيطالب علي طالب شاكر215955191921020022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار368.0اعدادية حديثة للبنينادبيعبد الرحمن مفيد ولي الدين محمود215956191921019021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار367.0ثانوية الثوار للبنينادبيمحمد علي احمد علي215957111921012059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار366.0اعدادية الخالدية للبناتادبيشهد خميس علي عرموط215958191922185013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار366.0ثانوية التجدد للبناتادبيدالل محمد ياسين محمود215959121922120009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار366.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبياالء طه جلوب عبيد215960231922128004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار366.0ثانوية هاجر للبناتادبيسارا علي نقي هللا ويردي215961201922150007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار365.0اعدادية سهل بن سعد الساعدي للبنينادبيسيف جليل ابراهيم زاير215962151921006052

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار365.0ثانوية الحضارة للبناتادبيغاده عراك حميد محمد215963101922108041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار365.0اعدادية المقدادية للبناتادبيمريم رشيد حميد شريف215964211922140082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار365.0مدارس بغداد االهلية النموذجية المختلطةادبيحسين ضياء الدين بدر وايل215965111921180049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار364.0اعدادية المحمودية االدبية للبنينادبياسامة انور عمران جاسم215966111921052009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار363.0اعدادية الداودي للبنينادبيسراج الدين سلمان داود سلمان215967101921029014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار362.0اعدادية سراجق المختلطةادبيمحمد نجم عبد هللا عوض215968211921248035

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار361.0اعدادية االكرمين للبنينادبيامجد ناظم قاسم عبد215969161921017007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار360.0اعدادية االصيل للبناتادبيميا حيدر عجمي محمد215970111922064061

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار360.0اعدادية طه للبنينادبيسجاد وسام سامي سالم215971141921177084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0اعدادية فلسطين للبناتادبيهبه هادي مطر رهيف215972291922050108

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار359.0اعدادية االعظمية للبنينادبيابراهيم قصي صبحي جاسم215973131921001004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار414.0اعدادية الروافد للبناتاحيائيشهباء ناجي اسماعيل خميس215974191942198049

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار411.0ثانوية االمام العادل للبناتاحيائيداليا أبراهيم عباس حردان215975191942159031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار410.0ثانوية بروانة للبناتاحيائيزينه فالح عبد فريح215976191942151028

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار409.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبناتاحيائياخالص رعد توفيق نجم215977191942133003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار408.0ثانوية قريش للبناتاحيائيايات حاتم رشيد خليوي215978191942158008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار405.0ثانوية عنه للبناتاحيائيلبنى احمد حبيب عبد هللا215979191942200040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار403.0اعدادية االمل للبناتاحيائيالرا وليد زغيتون جلوب215980191942195080

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار400.0ثانوية التسامح للبناتاحيائيرسل ماهر سعود حمد215981191942221010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار395.0اعدادية ابن النفيس للبنيناحيائيعبد الرحمن جمال حمد عبد215982191941104025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار388.0اعدادية ماريا القبطية للبناتاحيائيآمنه سامي مهيدي صالح215983191942163004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار382.0اعدادية صالح الدين االيوبي للبنيناحيائيعبد هللا جاسم محمد ريحان215984191941045009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار412.0اعدادية ابي العالء المعري للبنينتطبيقياوس احمد كريم رضا215985131951012021
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار381.0ثانوية الكرابلة المسائية للبنينتطبيقيمحمود عبد الصمد خليفه حسين215986191951356047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار365.0ثانوية شمس المعرفة النموذجية االهلية للبنينتطبيقيمحمد احمد عبد الوهاب مصطفى215987191951118019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار361.0اعدادية الناصرية للبناتتطبيقيزينب سلمان خلف محمد215988221952149014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة438.0اعدادية كنعان للبنينادبيخضير جميل إسماعيل خليل215989211921013022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة430.0ثانوية اليرموك للبناتادبيفاطمه سمير سامي كاظم215990211922125032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة419.0ثانوية طه حسين المختلطةادبيجاسم محمد خلف حميد215991211921351001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة419.0اعدادية القدس للبناتادبيفاطمه عدنان ياس حسين215992211922110077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة419.0ثانوية ابن الفارض للبنينادبيمحمد محمود شاكر حسين215993211921015034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة419.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيابو الحسن علي عبد حميد215994211921042001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة419.0ثانوية العدالة للبنينادبيحيدر شالل رشيد خلف215995211921044009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة416.0ثانوية الغيث المختلطةادبياحمد مانع محمود علي215996211921247005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة416.0اعدادية الخيزران للبناتادبيسرور محمود حميد حسين215997211922147032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة415.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيمراد مقداد عبد لفته215998211921065085

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة415.0ثانوية ام عمارة للبناتادبيأمينه عماد جبار صالح215999211922107001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة415.0ثانوية ليلى االخيلية للبناتادبيسجى عدنان علي منصور216000211922134032

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة414.0اعدادية االسود للبنينادبينذير نصيف جاسم نصيف216001211921078040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة414.0اعدادية الخيزران للبناتادبيرسل جاسم كرم مهدي216002211922147014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة414.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيصهيب خليل ابراهيم سلمان216003211921063030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة413.0ثانوية الحاتمية للبناتادبيتقوى صبحي محمد حسن216004181922159008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة413.0اعدادية الفاضالت للبناتادبيزينب محسن حومد كيطان216005211922102015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة413.0اعدادية الخيزران للبناتادبيمريم ابراهيم مهدي حسن216006211922147048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة412.0اعدادية الطيبات للبناتادبيحنين محمد قدوري ياسين216007211922178027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة412.0ثانوية نزار المختلطةادبيمرتضى عبد الودود خليفة نصيف216008211921204012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة412.0ثانوية الراية المختلطةادبيمحمد عبد الخالق مصطفى علي216009211921021011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة412.0اعدادية ابن الرومية للبنينادبيياسين سالم شمس مهيدي216010211921037045

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة411.0اعدادية المقدادية للبناتادبيجيهان ماجد علي محمد216011211922140020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة411.0اعدادية الرواد للبنينادبيمحمد ليث حيدر محمد جواد216012211921077111

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة410.0ثانوية سومر المختلطةادبيغسان عادل احمد عبد الرضا216013211921072013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة409.0ثانوية الهاشمية المختلطةادبيمنار أياد تركي جاسم216014211922237007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة408.0ثانوية االفكار للبناتادبيحنين غازي علوان عبود216015131922120005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة408.0ثانوية البحيرة للبناتادبيسبأ محمد ياسين فرحان216016211922120005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة407.0ثانوية ام القرى للبناتادبيهناء زياد أحمد كريم216017211922127037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة407.0اعدادية الشهيد خليل للبنينادبياحمد شوكت مهدي صالح216018211921022007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة407.0اعدادية اسد هللا للبنينادبيعبد هللا احمد شاكر محمود216019211921017017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة405.0ثانوية النسائم المختلطةادبيحسن هادي احمد عبد هللا216020211921254003
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة404.0ثانوية تل الزعتر للبناتادبيمريم صالح عبد الجليل اسماعيل216021211922151029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة404.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيمصطفى فارس سعدون سبع216022211921038136

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة404.0ثانوية االقتدار للبناتادبيمنال قيس غفوري مهدي216023211922119030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة403.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعلي عبد هللا عبد الكريم منشد216024211921038082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة403.0اعدادية اولى القبلتين للبنينادبيسياب كامل اكرم نعمان216025211921065040

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة402.0ثانوية عائشة للبناتادبينور الهدى صالح حسن غانم216026211922101048

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة401.0ثانوية االثار المختلطةادبياحمد عماد محسن سلمان216027211921249001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة401.0اعدادية االسود للبنينادبيعمر حسين مجيد عنكوش216028211921078027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة401.0اعدادية شهداء زنبور المختلطةادبيرشيد صباح خلف احمد216029211921223022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة399.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمحمد بالل قاسم توفيق216030211921014069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة399.0ثانوية الفارابي للبنينادبيرضا موفق ايوب كاظم216031211921026022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة399.0ثانوية الهداية المختلطةادبيرسل جبار وهيب صالح216032211922262007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة398.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيوسام قيس محمد منصور216033211921031033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة398.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيحيدر فيصل عزاوي علوان216034211921063019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة398.0ثانوية ابن الفارض للبنينادبيياسر محمد علي جبار216035211921015039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة397.0ثانوية لقمان الحكيم المختلطةادبيمصطفى احمد داود سالم216036211921263013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة397.0ثانوية السبطين المختلطةادبيرونق هاشم محمد عباس216037181922314001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة397.0اعدادية البعثة النبوية للبنينادبيعبد هللا حسين علي خلف216038211921028009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة397.0ثانوية النظامية المختلطةادبيعمار قاسم حمزه عباس216039211921206018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة397.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينادبيعلي اسماعيل خليل منصور216040211921001043

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة397.0ثانوية ابن الفارض للبنينادبيعلي نيسان عمران موسى216041211921015029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة396.0اعدادية الفلق للبنينادبيمصطفى هشام هادي كرفوع216042211921023075

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة396.0اعدادية ضرار بن االزور للبنينادبيأحمد خالد محمود حسن216043211921081001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة396.0ثانوية طالب الزيدي للبنينادبيعلي فائق حميد شكر216044211921042027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة395.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيعلي عمار صبري حمودي216045211921063044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة395.0اعدادية المقدادية للبنينادبيياسر احمد سامي عجاج216046211921039033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة395.0اعدادية ابن سراج المسائية للبنينادبيعبد الرحمن حميد نصيف جاسم216047211921272078

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة395.0اعدادية زينب الكبرى للبناتادبيتبارك محمد حسين هاشم محمد216048211922155019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة394.0ثانوية ابن الفارض للبنينادبيعلي شامل رحيم جابر216049211921015026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة394.0ثانوية الغيث المختلطةادبيعباس عبد المنعم حميد خميس216050211921247010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة393.0ثانوية الدؤلي المختلطةادبيحسين وليد حميد عبد216051211921200007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة393.0ثانوية القوارير للبناتادبيفاطمة عبيد كاظم خضير216052211922150029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة393.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيمصطفى ضاري قاسم محمد216053211921063072

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة392.0اعدادية زهير بن ابي سلمى  للبنينادبياحمد هشام علي خليل216054211921043005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة392.0ثانوية المدائن المختلطةادبيعبد الودود كريم اسماعيل عجاج216055211921227012
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة392.0ثانوية ابن الفارض للبنينادبيسيف علي محمد حسن216056211921015017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة390.0اعدادية الحجرات للبناتادبيامنه سمين رحيم حسين216057211922109003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة390.0ثانوية الروابي للبناتادبيآيات نجم عبود بالم216058211922146002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة390.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيكرار مالك عباس مصحب216059211921038097

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة390.0ثانوية النظامية المختلطةادبيامير عبد الرزاق عبد الهادي عباس216060211921206002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة389.0ثانوية المأمون المختلطةادبيمصطفى قاسم احمد زيدان216061211921212029

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة388.0ثانوية البوادي المختلطةادبيهناء داود سلمان هذال216062211922216023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة388.0اعدادية ابي الضيفان للبنينادبيمحمد عمار حسن ياس216063211921031023

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة388.0اعدادية زها حديد للبناتادبيغفران ستار جاسم عبد216064131922130030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة439.0اعدادية نازك المالئكة للبناتاحيائينور صبحي جاسم محمد216065211942090177

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة415.0ثانوية عتبة للبناتاحيائيآسيا محمود كاظم مهدي216066211942167002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة415.0ثانوية االنامل للبناتاحيائيابتهال محمود فرحان علي216067211942184002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة412.0اعدادية ديالى للبنيناحيائياحمد هيثم احمد جاسم216068211941012011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة412.0اعدادية البعثة النبوية للبنيناحيائيمحمد قاسم حسين خميس216069211941028034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة411.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيتغريد طه علي محمد216070211942245002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة402.0اعدادية طوبى للبنيناحيائيغزوان ابراهيم داود سلمان216071211941087050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة419.0اعدادية ابي حنيفة النعمان للبنينتطبيقياحمد عدنان جاسم محمد216072211951001002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة397.0اعدادية ابي جعفر المنصور للبنينتطبيقيعبد الرحمن احمد عبود دهيدي216073191951011033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة395.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينتطبيقيمحمد احمد علي كاظم216074211951014090

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/بعقوبة377.0اعدادية اليقظة للبنينتطبيقيحسين ضياء حاتم محمد216075141951028017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت418.0اعدادية سيد البلغاء للبنينادبيسجاد سالم كزار رضيوي216076221921055012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت412.0اعدادية االصالة للبنينادبيعباس عبد الكريم كاظم خليف216077261921035041

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت410.0اعدادية المثابرون للبنينادبيعباس علوان خضر عباس216078221921376047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت407.0اعدادية وليد الكعبة للبنينادبيوليد جبار حسين كحيط216079221921082027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت407.0اعدادية االمام الرضا ع للبنينادبيزين العابدين محمد حسين توفيق216080261921043009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت406.0اعدادية الكسائي للبنينادبيحسين محسن خريبط ربيج216081261921037011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت402.0اعدادية االبتهال للبنينادبيعلي فاضل جرميخ جزار216082251921023026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت402.0ثانوية الشهيد ابو كوثر الزيدي المختلطةادبيكرار خلف ابراهيم حميد216083261921157030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت399.0اعدادية ١٤ تموز للبنينادبيمرتضى حربي عبيد حسن216084261921006088

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت398.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيحسين فرج حسين سنه216085261921017027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت397.0اعدادية الكرامة للبنينادبيمهدي ياسر ناذل لزيم216086261921004070

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت397.0اعدادية االصالة للبنينادبيمحمد هالل كريم لفته216087261921035082

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت395.0اعدادية النعمانية للبناتادبيفاطمه عالء عبد الحسين حميد216088261922087047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت395.0ثانوية الفتوة المختلطةادبيسجاد ظافر نعيم عليوي216089261921169009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت395.0اعدادية الطالئع للبنينادبيمجتبى سهيل نجم عبود216090161921012047
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت394.0ثانوية المشكاة االهلية للبناتادبيغيداء مكي حميد جاسم216091281922089006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت393.0اعدادية االصالة للبنينادبيمصطفى نعمه مزهر ساجت216092261921035091

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت393.0اعدادية دجلة للبنينادبيفؤاد حسنين جليل سعيد216093261921020025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت392.0ثانوية التحرير للبناتادبيزينب عبد االمير احمد حسن216094281922057027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت391.0اعدادية الحي للبناتادبيدعاء حبيب عبد هللا عبد الهادي216095261922107007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت389.0اعدادية المرتضى  للبنينادبيسيف عليوي محسن علي216096221921019014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت389.0اعدادية المثنى للبنينادبياحمد كامل جبار علي216097261921005010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت388.0اعدادية دجلة للبنينادبيعلي حافظ مهير راضي216098261921020021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت387.0اعدادية االحرار للبناتادبيحوراء جليل كاطع سالم216099261922106006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت386.0اعداية التضحية للبنينادبياحمد عماد علي احمد216100161921053003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت385.0ثانوية التاميم للبناتادبينور سوادي هاشم ناجي216101261922101036

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت385.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيحسن عبد الحسن عطيه سعدون216102261921017014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت384.0اعدادية الرفاعي  للبنينادبيامجد عمار هاشم نزال216103221921028004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت384.0ثانوية المربد المختلطةادبيامجد محمد صالح غرب216104111921152010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت383.0ثانوية القلعة االهلية للبناتادبيطيبه حسين صالح فايز216105221922204013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت383.0ثانوية ذات الصواري للبناتادبيايه نصرت محمود شفي216106141922095005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت383.0ثانوية الخليج العربي للبناتادبيشيماء علي كاظم سرحان216107141922135030

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت383.0اعدادية بابل للبناتادبيرفاه محمد طه حسين216108211922141015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت383.0اعدادية الثوار المسائية للبنينادبيمنتظر جبار حيدر سباهي216109161921352106

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت436.0اعدادية ذات النطاقين للبناتاحيائيعال ستار جابر خالوي216110261942102094

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت417.0ثانوية بلقيس للبناتاحيائيرشا فاضل حسين علي216111261942116021

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت414.0اعدادية االسحاقي للبنيناحيائيعمار ثامر كاظم ربيع216112181941047024

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت399.0اعدادية الكرامة للبنيناحيائيعباس حسين سهر طوفان216113261941004031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت384.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيجعفر رشيد عبد طراد216114261941152004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت374.0ثانوية الدجيلة المختلطةاحيائيتبارك علي خلف حسون216115261942152005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت410.0اعدادية الصادق للبنينتطبيقيشاكر كاظم عبد علي جليب216116221951070039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت410.0اعدادية ابن البيطار للبنينتطبيقيمحمد نافع احمد حمادة216117171951142053

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت407.0اعدادية المجر الكبير للبنينتطبيقيزين العابدين عبد الكاظم عودة عليوي216118281951008031

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت406.0اعدادية الحسين للبنينتطبيقيبسام شاكر غانم رضا216119261951028007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت402.0ثانوية النخبة االهلية للبناتتطبيقيدنيا فاضل علي نصيف216120221952424004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الكوت399.0اعدادية الفجر  للبنينتطبيقيمنتظر هادي كاظم عيدان216121221951031046

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة408.0اعدادية حلب للبنينادبيهاشم عبد النبي محمد عبد هللا216122261921013203

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة402.0اعدادية االبرار للبنينادبيياس علي هيال جبار216123261921016047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة402.0اعدادية مصباح الهدى للبناتادبيمريم فارس غركان اسود216124261922126084

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة401.0اعدادية الكسائي للبنينادبيخالد يوسف كاظم عبيد216125261921037013
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة391.0اعدادية الكندي للبنينادبيحسنين جبر خضير عبيد216126221921011013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة387.0ثانوية قبلة االحرار للبناتادبيايه احمد نايف جوده216127261922138002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة386.0إعدادية السيد الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي صالح عبيد مهيدي216128141921012044

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة386.0ثانوية االنفال المختلطةادبيسلوان عماد فخري مخيف216129231921169008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة384.0إعدادية بشار بن برد للبنينادبيمهد الدين مهدي سلمان حنيطان216130141921024308

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة442.0ثانوية قبلة االحرار للبناتاحيائيوفاء راضي خليفه كاظم216131261942138014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة410.0اعدادية النجاح للبنيناحيائيسجاد دخيل غالي مسير216132221941067047

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة387.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيحسين حيدر حسين عبود216133161951126009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/الصويرة381.0ثانوية الجامعة للبنينتطبيقيحسين علي حسين سعدون216134231951067020

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة419.0ثانوية االستقالل للبنينادبيمنتصر دهام حسن جاسم216135181921120015

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة415.0اعدادية االسحاقي للبناتادبيعائشه عبد شهاب احمد216136181922255018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة413.0اعدادية القرطبي للبنينادبيعبد هللا محمد علي محمد216137211921054033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة409.0ثانوية الشهيد وائل للبناتادبيضمير عبد المحسن كلش حنتوش216138181922273014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة408.0ثانوية الجواهري المختلطةادبيزياد خلف سعيد عطيه216139181921287006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة406.0ثانوية االستقالل للبنينادبيمرتضى احمد عبد اسماعيل216140181921120013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة405.0اعدادية القرطبي للبنينادبيصالح باسم صالح حمد216141211921054025

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة405.0اعدادية الروافد للبنينادبيعبد هللا ضياء ذياب احمد216142181921085018

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة400.0ثانوية الفاروق للبناتادبيعبير حسن صالح مهدي216143181922249007

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة398.0ثانوية الدستور المختلطةادبيابراهيم سعد ابراهيم جواد216144211921219002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة390.0ثانوية سامراء للبناتادبيوسن صبار شاكر حسن216145181922180059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة389.0اعدادية االمين للبنينادبيكرار حيدر علي داود216146101921018011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة387.0اعدادية العراق للبنينادبيعلي عبد السالم دحام حسين216147121921009171

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة386.0اعدادية القرطبي للبنينادبيعمر عدنان عثمان حسن216148211921054039

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة385.0اعدادية القرطبي للبنينادبيحيدر عبد الخالق رجب عبد216149211921054019

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة384.0ثانوية الشهيد وائل للبناتادبيشروق منصور عبد سالم216150181922273013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة383.0ثانوية العراق العظيم المختلطةادبيعلي هاتف ضيدان عبد216151131921171017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة383.0اعدادية العراق الجديد للبنينادبيمحمد ثوري عبد الكريم احمد216152111921011055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة382.0ثانوية االبتهاج المسائية للبنينادبيهيثم صباح حسن علوان216153211921279034

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة382.0اعدادية الطلع النضيد للبنينادبيعلي رائد محمد مهدي216154211921038077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة381.0اعدادية الشيخ احمد الوائلي للبنينادبيمحمد باسم طريطش مغيصان216155291921008066

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة380.0اعدادية الجهاد األكبر للبنينادبيمهدي جاسم فرحان طوفان216156131921013050

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة380.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيمرتضى محمد حميد شكر216157211921063068

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة380.0اعدادية العراق للبنينادبيباقر احمد هامل زغير216158121921009022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة380.0اعدادية الغد المشرق للبنينادبيقيس خالد ابراهيم محمد216159211921063055

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة380.0ثانوية الشيخ المفيد للبنينادبيحيدر رزاق حسين محمد216160181921127013
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة380.0ثانوية حنين للبناتادبيعبير مجيد عبد هللا حامد216161131922104033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة380.0ثانوية جديدة االغوات للبنينادبيابراهيم جميل ابراهيم علوان216162211921073001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة380.0اعدادية الخنساء للبناتادبيدعاء عبد الرضا كاظم ثامر216163131922094022

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة380.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيدينا محمود سبع خميس216164211922226012

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة379.0ثانوية الحكمة للبناتادبيريام جواد كاظم نجرس216165101922107017

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة379.0ثانوية اول حزيران للبنينادبيحسين علي حسين علي216166211921062013

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة379.0اعدادية طه للبنينادبيسجاد عصام جهاد خضير216167141921177077

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة378.0اعدادية ابن خلدون المسائية للبنينادبيانس عبد اللطيف ابراهيم جاسم216168211921278009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة378.0اعدادية العراق للبنينادبيموسى صابر شيال قاسم216169121921009295

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة378.0ثانوية الكفاح للبنينادبيعضيد خزعل جاسم محمد216170181921022009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة378.0اعدادية المتنبي المختلطةادبيليث زيد علي محمود216171211921226033

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة378.0اعدادية الوارثين للبنينادبيعلي ياسر كاظم يوسف216172151921013069

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة436.0ثانوية الخضراء للبناتاحيائيمريم عمر ابراهيم ياسين216173101942089037

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة423.0اعدادية الدجيل للبناتاحيائيهدى صباح حمد شاكر216174181942236137

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة418.0اعدادية االسحاقي للبناتاحيائيمنال حسين علي حمد216175181942255059

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة415.0ثانوية دار السالم للبناتاحيائينورهان خضير عباس احمد216176181942209026

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة413.0اعدادية الطلع النضيد للبنيناحيائيباهر حسين كاظم ابراهيم216177211941038009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة413.0ثانوية الضلوعية االهلية للبنيناحيائيهبه محمد جالل رشيد216178181942140027

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة417.0اعدادية الضلوعية للبنينتطبيقيضياء نافع كامل حمود216179181951005016

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة413.0اعدادية الزوراء للبناتتطبيقينبراس عبدهللا جاسم محمد216180181952162009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة400.0اعدادية ديالى للبنينتطبيقيعبدالرحمن احمد هاشم محمود216181211951012014

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة397.0اعدادية اسماء للبناتتطبيقيمسك معد عبدالهادي عبداللطيف216182181952242074

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة396.0ثانوية شهداء بلد للبناتتطبيقيعذراء سهيل ثويني مهدي216183181952267008

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة393.0ثانوية الشهيد عبد هللا عبد الرحمن للنازحينتطبيقيدهام صباح خليل علي216184201951062011

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني/بلد/قسم تقنيات المحاسبة388.0ثانوية القلم االهلية للبناتتطبيقينرجس ناصر شاكر ناصر216185181952275014

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد418.0اعدادية الفضيلة للبناتادبيرواسي قاسم خلف فنيان216186151922045044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد417.0اعدادية التراث العراقي للبنينادبيمحمد حسين محسن عطيه216187151921008121

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد407.0ثانوية الفردوس للبناتادبيامنه خالد نوري عبد الغفور216188101922090004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد401.0ثانوية المعرفة للبناتادبيامنيه علي فياض عبيد216189141922106002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد400.0اعدادية الجواد للبنينادبيسجاد جاسب دبيس عويد216190221921062012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد396.0اعدادية طه االمين للبنينادبيوسام سعد صالل جداح216191261921026071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد395.0اعدادية البصرة للبناتادبيندى محمد مزهر خلف216192111922109085

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد393.0اعدادية المثابرون للبنينادبياحمد صباح هادي عوفي216193221921376004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد391.0ثانوية التهذيب المسائية للبنينادبيمصطفى محمد عائد ابراهيم216194111921202062

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد391.0ثانوية زبيدة للبناتادبيوجدان صبيح ساجت مهاوي216195111922108106
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد391.0اعدادية المشروع للبنينادبييوسف موسى درويش حمزه216196231921010115

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد391.0اعدادية الرشد للبناتادبيماري كريم حنون علي216197131922109049

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد389.0اعدادية النجاح للبنينادبيحسين جميل جاسم عكيل216198221921067011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد389.0اعدادية ثورة الحسين للبنينادبيزيد طه عبد الزهره حسن216199151921007088

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد389.0ثانوية النصر المختلطةادبيزينب سالم لفنه زغير216200281922104005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد388.0اعدادية الوزيرية للبناتادبيلجين جمعه خزعل حسن216201131922074046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد388.0ثانوية والدة بنت المستكفي للبناتادبيايه محمد نخش سالم216202111922089018

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد388.0اعدادية المصطفى للبنينادبيكرار محمد عريبي سلمان216203151921009158

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد388.0ثانوية الفارابي االهلية للبنينادبيرياض سعيد طارش جابر216204111921231001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد388.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبيفاضل عصام فاضل لطيف216205111921053071

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد388.0اعدادية بدر الكبرى للبنينادبيعلي سعدي راضي شمخي216206101921021031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد387.0اعدادية العراق للبنينادبيموسى خزعل محمد فهد216207121921009294

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد387.0اعدادية العراق للبنينادبيحسن رعد كاظم شايع216208121921009042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد387.0اعدادية العراق للبنينادبيعبد المجيد حميد رشيد محيسن216209121921009141

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد387.0ثانوية الوفاق للبناتادبينسرين علي علوان صالح216210121922103050

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد387.0اعدادية البلديات للبنينادبيحسن حامد موسى بطي216211141921037054

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد386.0اعدادية طه االمين للبنينادبيمصطفى جميل جبار عبيد216212261921026064

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد386.0اعدادية الفيحاء للبناتادبيزينه عباس حيدر غليس216213151922048074

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد386.0اعدادية المصطفى للبنينادبياحمد عبد األمين جاسم خضير216214151921009005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد386.0ثانوية الحد االخضر المختلطةادبيسفيان غسان أنصيف كشكول216215211921208006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد386.0اعدادية شيخ سعد للبنينادبيحسين جبار عيدان سيالوي216216261921017019

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد386.0اعدادية الشهيد احمد الحسيني للبنينادبيمحمد مهدي محمد ابراهيم216217141921038152

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد386.0اعدادية البشير للبنينادبيزين العابدين فالح هادي عنين216218141921036030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد385.0اعدادية البتول للبناتادبيرانيا عباس فاضل حديد216219111922072038

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد385.0ثانوية حطين المسائية للبنينادبيطيف حاتم كريم عباس216220131921252063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد385.0اعدادية الروابي االدبية للبنينادبياحمد هاتف عبد علي عبيد216221111921053022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد385.0اعدادية االسكندرونة للبناتادبيحنين زياد احمد فليح216222141922099022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد385.0اعدادية العراق للبنينادبيحيدر عاتي عرزال حسين216223121921009087

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد385.0ثانوية النيل المسائية للبنينادبياحمد نظير حسن عباس216224111921206010

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد385.0ثانوية النهضة المسائية للبناتادبيصابرين سالم حسين علي216225111922217046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد384.0اعدادية عكاظ  للبنينادبيمنتظر محمد كاظم خشن216226131921024127

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد384.0اعدادية المحبة للبنينادبيمصعب احمد خليل ابراهيم216227111921003031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد384.0ثانوية مصطفى جواد للبناتادبيبشائر فالح دحام حسين216228231922128012

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد384.0اعدادية االمام الرضا للبنينادبيحيدر صادق جعفر حسين216229121921003021

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد420.0اعدادية االنصار للبنيناحيائيعامر نبيل حسين امير216230131941003044
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد415.0اعدادية السنية للبناتاحيائيرقيه محمد حسين عبد216231241942102083

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد409.0اعدادية المستقبل للبناتاحيائيهدى حسام سعد الدين محمد216232111942101063

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد401.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيسجاد شاكر عباس مطر216233221941076057

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد401.0اعدادية رفيدة للبناتاحيائينور علي خلف حسين216234111942106076

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد400.0ثانوية ثورة العشرين المختلطةاحيائيعبدالرحمن عيسى حمزة راشد216235231941190017

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد399.0ثانوية التراث العربي للبناتاحيائيوسن عباس طه حسين216236101942123070

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد397.0ثانوية ام المؤمنين للبناتاحيائيهاجر عماد كاظم جبر216237121942092069

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد394.0اعدادية االندلس للبنيناحيائياحمد عمار علي اسماعيل216238281941009005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد392.0اعدادية الفجر  للبنيناحيائيمحمد حسن شباط طرام216239221941031152

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد385.0ثانوية خديجة الكبرى للبناتاحيائيمياده حسين رضا حسين216240131942105060

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد415.0اعدادية الفتح للبنينتطبيقيمحمد باسم محمد عبد الزهره216241271951011033

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد413.0ثانوية فدك للبناتتطبيقيزهراء محمد حسين عباس216242141952070016

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد400.0اعدادية قتيبة للبنينتطبيقيبارق رزاق كاظم فرحان216243241951003003

الجامعة التقنية الوسطى/معهد الفنون التطبيقية/بغداد396.0اعدادية أبي ذر الغفاري للبنينتطبيقيسجاد عالء حسين بنيه216244151951011034

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد414.0اعدادية االخالص للبناتاحيائياسراء محمد رحمه طاهر216245111942112006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد409.0ثانوية الجبل للبنيناحيائيوسام اياد عبدالعزيز خورشيد216246211941036032

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد407.0ثانوية نون والقلم األهلية للبناتاحيائيحنين عماد ستار ناهي216247111942097002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد403.0اعدادية العامرية للبناتاحيائيرانيا نجم عبد هللا سليم216248101942118024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد394.0اعدادية ثورة الحسين للبنيناحيائيحسن محمد حسن جبر216249151941007031

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد382.0ثانوية التحرير النموذجية للبنيناحيائيعبد القادر عالء نايف غنام216250321941010046

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد428.0اعدادية الفكر للبناتتطبيقينبأ صباح فيصل عبود216251151952056044

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد417.0إعدادية الجمهورية للبنينتطبيقيجعفر نزار جمعة ريكان216252141951016025

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد413.0ثانوية النعمانية المسائية للبنينتطبيقيعلي اعالن مراح موسى216253261951208022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد405.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمحسن عباس شنيشل ناصح216254141951018081

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد397.0اعدادية المصطفى للبناتتطبيقيزينة حميد كريم صابر216255111952110030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد394.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيمصطفى نصر مراد نصر216256231951031042

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد393.0اعدادية السجاد للبنينتطبيقيعبد الرحمن عماد نجم عبد هللا216257231951031024

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد393.0ثانوية شمس التفوق االهلية للبنينتطبيقيالحسين صباح جبار ناجي216258111951187004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد389.0اعدادية ميزان الحكمة للبنينتطبيقياسماعيل افسر صادق عبد هللا216259261951049006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد384.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيغسان خلدون ابراهيم احمد216260181951088006

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد381.0اعدادية النجاح للبنينتطبيقيابراهيم حامد احمد محمود216261141951027002

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد381.0اعدادية شهداء الشطرة للبنينتطبيقيحسن محمد كاظم كاطع216262221951373022

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد379.0اعدادية بحزاني للبنينتطبيقيعبدالمهيمن سالم ادريس سليمان216263171951060030

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد379.0ثانوية المرتضى المختلطةتطبيقيعلي كريم مزهر هاشم216264231951185005

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد378.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقيحسن سيف جهاد مجيد216265121951005009
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الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد377.0ثانوية سيف الدولة للبنينتطبيقيمهدي حسن هادي سلمان216266121951002061

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد377.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيمحمد عبد االمير عبد هللا عزيز216267101951015048

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد376.0ثانوية العال المسائية للبنينتطبيقيحيدر عبد الخالق سلمان حسن216268111951203099

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد376.0ثانوية الشهيد محمد باقر الحكيم للبنينتطبيقيمصطفى حسين فيصل سلمان216269141951005041

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد375.0إعدادية الجزيرة للبنينتطبيقيمصطفى ماجد جليل شيحان216270141951018120

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد373.0اعدادية المركزية للبنين في الفلوجةتطبيقيحمزه غانم عبد الكريم احمد216271191951010009

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد369.0اعدادية الروافد للبنينتطبيقيحيدر خالد جوده كاظم216272111951025011

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد367.0اعدادية االمام علي للبنينتطبيقياحمد جواد كاظم زروك216273121951005001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد367.0اعدادية اإلقتدار للبنينتطبيقيعدنان نجاح مفتن محمد216274271951019040

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد353.0اعدادية مصطفى جواد للبنينتطبيقيحسين ماجد حسن عبد216275101951015019

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/البصرة/قسم هندسة تقنيات الكيميائية والبتروكيميائية635.0اعدادية القرنة للبنيناحيائيمحمود عيسى عودة جودة216276161941027029

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام الهندسية/ذي قار/قسم هندسة تقنيات النظم الكهروميكانيكية522.0اعدادية سعيد بن جبير للبنيناحيائيمصطفى محسن محمد حرابه216277261941022161

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات البناء واالنشاءات471.0اعدادية المتنبي للبنينتطبيقيرسول صفاء جاسم محمد216278131951017019

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية الهندسية/ميسان/قسم هندسة تقنيات الكهروميكانيكية517.0اعدادية ميثم التمار للبنينتطبيقيحسين خالد حسن خشين216279281951016030

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة453.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينادبيعلي محمد حسن يزل216280161921139013

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االدارية/البصرة480.0اعدادية الفرسان للبنينتطبيقياحمد خالد عبد الرحمن محمد216281161951009001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة457.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيمحمد باقر مصطفى عبد الخضر عباس216282161951019131

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة445.0اعدادية الحسن البصري للبنينتطبيقيعطية جبار عطية عامر216283161951036069

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة443.0اعدادية الفرات للبناتتطبيقيآيات جاسم محمد حسن216284221952101001

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة436.0ثانوية االكارم المختلطةتطبيقيسعود عايد جعيالن غتر216285161951318004

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة434.0ثانوية االستبرق للبناتتطبيقيزهراء جاسم حسن مغامس216286221952392015

الجامعة التقنية الجنوبية/الكلية التقنية االقسام االدارية/ذي قار/قسم تقنيات المحاسبة432.0ثانوية النخبة االهلية للبنينتطبيقيكرار مكي محمد ناصر216287161951126044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الطبي/العمارة/قسم تقنيات المختبرات الطبية663.0اعدادية سومر للبنيناحيائيعلي حيدر وناس جاسم216288241941009092

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة452.0ثانوية البصرة االهلية للبنيناحيائيحسين جاسم حمد شندي216289161941132001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة437.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيهاني نجم خضير عيسى216290161941089073

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة423.0اعدادية شط العرب للبناتاحيائيسنا عبد السالم حميد عبود216291161942226086

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة418.0اعدادية الكرمة  للبنيناحيائيسجاد سامي عيسى سلمان216292221941039059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة417.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيزهراء جعفر صادق زعالن216293161942218042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة414.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائياكرم عزيز عبد علي جاسم216294161941013005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة413.0اعدادية القرنة للبنيناحيائياحمد ضياء هاشم محمد216295161941027004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة413.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيزهراء اسعد ثامر اسفيح216296161942204026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة412.0اعدادية حسان بن ثابت للبنيناحيائيحيدر عدي حمدان كاظم216297281941011015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة412.0ثانوية هبة الزهراءاالهلية للبناتاحيائيزينب صبيح نوري عبد الزهرة216298161942286003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة409.0ثانوية الجواهري االهلية للبناتاحيائيشهد وليد حسين علي216299161942204041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة405.0ثانوية المعارج األهلية للبنيناحيائيحسين رحمن عذافه جبار216300221941076028
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة402.0ثانوية الجواهري األهلية للبنيناحيائيعباس عبد الحسين عبد هللا عتيق216301161941078012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة401.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنيناحيائياحمد عبدالجليل وحيد عبدعلي216302161941074003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة398.0ثانوية البرهان األهلية للبنيناحيائيباقر عجيل ياسر مهوس216303161941089007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة394.0ثانوية الحمزه الغربي للبنين الوقف الشيعياحيائيحسين سجاد علي طالب216304231941037003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة393.0اعدادية  الميقات للبناتاحيائيرضاب عبد السالم حافظ مهلهل216305161942194011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة382.0ثانوية مكارم االخالق االهلية للبنيناحيائيرعد عبد الكريم داود سلمان216306161941415001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة378.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتاحيائيغدير فاضل مجيد تومان216307161942210061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة373.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائيعلي جاسم داخل شنيت216308161941121005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة370.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنيناحيائيخيرهللا علي خيرهللا حسين216309161941020024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/البصرة454.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيجعفر محمد جعفر ناصر216310161951139011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية479.0اعدادية النجف المركزية للبنيناحيائيسجاد ناظم سريوي عبيد216311251941001127

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية416.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنيناحيائيمهدي رياض سعد رشم216312161941064026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية411.0ثانوية بيت العلوم االهلية للبنيناحيائيمنتظر حيدر كاظم حمادي216313131941032012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية401.0ثانوية بقية هللا الخاصة النموذجية للبناتاحيائيزهراء داخل عبد المحسن ضرب216314161942290031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية396.0ثانوية دار المعارف االهلية للبناتاحيائيآمنة علي عبد هللا رضا216315161942273001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية393.0اعدادية األبلة للبناتاحيائيسارة ميثم عبد الحسن مجيد216316161942171031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية392.0اعدادية الرسالة للبنيناحيائياحمد اسعد جليل عبد هللا216317161941013003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية370.0اعدادية القرنة للبنيناحيائيمؤمل ماجد حمود سلمان216318161941027026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/القرنة/قسم التقنيات الكهربائية466.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينتطبيقياحمد محمد صدام فياض216319161951004002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة428.0اعدادية الغراف للبنيناحيائيعمار علي عبد الحسين طعمه216320221941022090

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة417.0اعدادية بنت الهدى للبناتاحيائيزهراء رعد صابر زبون216321281942055047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة413.0ثانوية الكحالء للبنيناحيائيمحمد حسون طاهر علي216322281941007038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة409.0اعدادية البيان للبناتاحيائينور الهدى خالد كحف سعد216323281942078078

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة403.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيشيرين محبس فالح كريم216324281942068052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة401.0ثانوية الهاشمي النموذجية  للبناتاحيائيبنين سعد جاسم جوحي216325281942085002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة392.0ثانوية المستقبل االهلية للبنيناحيائيحسين جعفر جاسم صياح216326281941030005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة391.0اعدادية المشرح للبنيناحيائيمهدي علي نعمه محمد216327281941018022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة390.0اعدادية االندلس للبنيناحيائيمقتدى محمد محيبس مطلك216328281941009083

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة389.0ثانوية صدى الطف للبنيناحيائيجالل عبد االمير حنون عصب216329281941042007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة383.0ثانوية غرناطة للبناتاحيائيغدير فيصل ارميض قاسم216330281942074042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة490.0اعدادية المرتضى للبنينتطبيقيمحمد حكيم سادة سلمان216331281951002061

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة444.0ثانوية الخالدين للبنينتطبيقيمحمد حيدر جابر مطرود216332161951008042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة434.0اعدادية شهيد العقيدة للبنينتطبيقيابراهيم عبد االمير عبود ناصر216333161951043001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة431.0اعدادية ابي الخصيب للبناتتطبيقيزهراء خالد عبد اللطيف محمد216334161952218034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة429.0ثانوية النشأ الجديد االهلية للبنينتطبيقيعلي اياد سهر عبد النبي216335161951122014
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة429.0اعدادية اإلعتدال للبنينتطبيقيعلي رحم بدن فري216336281951017053

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة424.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيحسين سعيد مخور حاتم216337161951083030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة424.0ثانوية اإلسكندرية االهلية للبنينتطبيقيجعفر صبيح زهير زوير216338161951134007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/العمارة422.0ثانوية انوار البديع االهلية للبناتتطبيقيشيخة علي جاسب أحمد216339161952207029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية431.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيفاطمة زغير فالح دخيل216340221942113215

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية426.0ثانوية بالد الرافدين االهلية للبناتاحيائيمريم سامي جودة بعيد216341221942200021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية423.0ثانوية الصادق االهلية للبنيناحيائيزين العابدين عادل حربي طعمه216342221941385008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية419.0اعدادية النور للبناتاحيائيدعاء احمد هاشم عبد الخضر216343221942156044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية414.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيهبة حميد حسين لفتة216344221942113291

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية413.0ثانوية الرازي االهلية للبنيناحيائيمحمد المصطفى حيدر كاظم ابراهيم216345221941093089

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية413.0اعدادية التميز للبنيناحيائيمصطفى كريم حاتم طلب216346221941356127

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية413.0اعدادية السوق للبناتاحيائيبنين عبد الكريم جليل حسون216347221942209027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية411.0ثانوية الجواهري االهلية للبنيناحيائيسليمان غالب محمد سليمان216348221941066019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية410.0ثانوية الرازي األهلية للبناتاحيائيزينه هادي فرهود خلف216349221942113156

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية410.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيفضاء عباس توله شاهين216350221942190182

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية409.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيمشاعل جابر عبد الواحد عبيد216351221942136064

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية407.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيعفاف عادل خلف سعدون216352221942125184

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية407.0ثانوية المستقبل األهلية للبناتاحيائيزينب صالح نوري نعيس216353221942139104

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية406.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيزينب علي نعمه حسون216354221942190134

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية405.0اعدادية الناصرية للبنيناحيائيعلي حسين ريسان طالل216355221941001057

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية403.0اعدادية االطهار للبنيناحيائيمحمد رياض تركي عايف216356221941034018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية391.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيزينب محمد نعيمه سيكو216357221942125149

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية388.0اعدادية الكرامة للبناتاحيائيوالء محسن قاسم عفريت216358221942151064

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية388.0اعدادية عمار بن ياسر للبنيناحيائيعلي عوده عبد علي216359221941005040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية384.0اعدادية االبرار للبنيناحيائياحمد ضياء حمادي عبد الحسن216360221941091006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية438.0ثانوية الرحال المختلطةتطبيقيحيدر علي مطشر نايف216361161951317007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية438.0ثانوية در الصفا االهلية للبنينتطبيقيحيدر صاحب علي مهدي216362221951379004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية426.0اعدادية الفضيلة للبناتتطبيقيضحى سهيل جراد محسن216363161952212021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية424.0ثانوية السياب االهلية للبنينتطبيقياحمد عباس حسن ناصر216364161951073001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية422.0اعدادية ام البنين للبناتتطبيقيهدى محمد جاسم محمد216365221952152008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية420.0ثانوية منارات الحناء االهلية للبنينتطبيقيجاسم فؤاد عبد الرضا يوسف216366161951426005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية419.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينتطبيقيحيدر وهاب عبد الرضا صباح216367221951005012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية418.0اعدادية الشهداء للبنينتطبيقيمصطفى عمار سالم عبد الرحمن216368161951015100

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الناصرية418.0اعدادية االمام الحسين للبنينتطبيقيعبد هللا تحسين علي حسين216369161951021018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة415.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنيناحيائيحمزه صباح جبارة دلي216370221941021030
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة408.0اعدادية القوارير للبناتاحيائيزهراء هليل وسيل مغير216371221942413039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة389.0ثانوية الخمائل للبناتاحيائيزينب حسين نوري حسين216372221942196011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة388.0ثانوية الطيبات اللبناتاحيائيزهراء حسن صكبان عبد216373221942189022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة384.0ثانوية المعرفة االهلية للبناتاحيائيفاطمة حسن نادر محيسن216374221942135139

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة415.0ثانوية الرازي االهلية النموذجية للبناتتطبيقيشوق عبد اللطيف سليمان عبد الرزاق216375161952152033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة415.0اعدادية البسمة للبناتتطبيقيعلياء حيدر صبار كريم216376161952257015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة414.0ثانوية الرسول للبنينتطبيقيعبد هللا عبد الكريم حسين لفتة216377161951058041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة414.0اعدادية الرسالة للبنينتطبيقيحسن جبار رسن محسن216378161951013008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة413.0اعدادية الضاد المسائية للبنينتطبيقيضياء احمد خضير محمد216379221951314043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة412.0ثانوية الرافدين األهلية للبنينتطبيقيمحمد انور علي حسين216380161951081014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة412.0اعدادية زيد بن حارثة للبنينتطبيقيعلي محمد ساهر عاشور216381161951069059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني التكنلوجي/الشطرة410.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتتطبيقيعذراء ابراهيم سلمان ثامر216382161952276006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة390.0ثانوية الحسن المجتبى (ع) االهلية للبنيناحيائيحسين محمد حسين عبد هللا216383221941375004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة419.0اعدادية بردى للبناتتطبيقياقتدار سعد شناوة كطل216384221952163005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة408.0اعدادية التاميم المسائية للبنينتطبيقيمعتز عدنان درمه صابر216385221951310200

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة408.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيحسين راضي حاجي عبد الشاه216386161951064008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة402.0ثانوية الرصافي االهلية للبنينتطبيقيحسين محمد سلمان اسماعيل216387161951115009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة401.0ثانوية البصرة االهلية للبنينتطبيقيمصطفى عامر موسى راضي216388161951132016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة399.0اعدادية االبتسامة للبناتتطبيقيعال هاني عبد الكريم موسى216389161952253028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني الزراعي/الشطرة398.0اعدادية شهداء حشد الهارثة للبنينتطبيقيعباس احمد عبد حسن216390161951340018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة419.0اعدادية البيان للبناتادبيمريم هشام سلطان عباس216391161922223060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة419.0ثانوية حذيفة بن اليمان للبنينادبيعبد هللا ضياء هادي عبد المحسن216392161921103012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة419.0اعدادية العباس للبنينادبيحسين علي حسين خلف216393161921051010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة419.0اعدادية القرنة للبنينادبياحمد ناظم حافظ رحيم216394161921027003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة419.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيكاظم عبد الواحد كاظم ناصر216395161921020108

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة418.0اعدادية العروبة للبناتادبيفاطمه سامي عبد شاطي216396161922237031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة417.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبياغادير عبد الرضا عداي رسن216397161922288004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة417.0ثانوية المدينة للبنينادبيحسين احمد عبد الصمد علي216398161921029012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة416.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيكاظم وليد خلف جعبل216399161921004045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة416.0اعدادية القرنة للبناتادبيبنين محمد سعيد احمد216400161922154009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة416.0اعدادية الصادق للبنينادبيحسن عبد الكاظم شاكر كاظم216401161921031006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة416.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيعلي محمد سعود عبد العزيز216402161921039054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة415.0اعدادية القرنة للبنينادبيمحمد رضا هاشم نعيم216403161921027032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة415.0اعدادية عين الحياة للبنينادبيسعد عدنان خنياب داغر216404291921014091

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة415.0ثانوية الكندي للبنينادبيحيدر رعد عذافه مالح216405161921100004
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة414.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيحميدة حسين عبيد علي216406161922252013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة414.0اعدادية الصادق للبنينادبيحسين علي سفيح عبيد216407161921031007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة414.0ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيعلي باسم محمد موسى216408161921048017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة414.0اعدادية االجيال للبنينادبيحسن خلف حسن كاطع216409161921014007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة413.0ثانوية الوركاء للبناتادبيام البنين نعيم ابراهيم شلش216410161922244004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة413.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبياكرم ثامر بليم زامل216411161921030015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة413.0اعدادية الشيخ الصدوق للبنينادبيحسين بشير مهاوي جبر216412161921004012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة413.0اعدادية الفرزدق للبنينادبياحمد ضياء عبد الحي علي216413161921028001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة413.0اعدادية البتول للبناتادبيزهراء زغير محمد سابط216414161922242037

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة412.0ثانوية المهدوية المختلطةادبيسعد علي جابر محمد216415161921315003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة411.0ثانوية الشريف الرضي األهلية للبنينادبيياسين مهدي صدام محمد216416161921090019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة411.0اعدادية الرضوان للبنينادبيتقي علي حبيب ظاهر216417161921047011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة410.0اعدادية حمدان للبنينادبيسيف سعيد عبد األمير عبد الخضر216418161921046027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة410.0اعدادية الهارثة للبنينادبيسجاد باسم ضيغم ظاهر216419161921022021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة410.0ثانوية النصر المختلطةادبيزين العابدين جبار كحيوش خمام216420161921305017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة410.0اعدادية الزينبيات للبناتادبينور صالح مهدي جاسم216421161922258033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة410.0اعدادية االكرمين للبنينادبيمحمد حسن نوير عيسى216422161921017052

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة408.0ثانوية االلباب االهلية للبنينادبيعلي فالح احمد عبد هللا216423161921123025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة407.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيعبد هللا كريم عبد علي رمضان216424161921112029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة407.0ثانوية االدريسي النموذجية االهلية للبنينادبيعباس علي شنان علي216425161921074003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة407.0ثانوية الطيف االهلية للبنينادبيعلي احمد نعمة سلمان216426161921430007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة407.0اعدادية البيان للبناتادبينبأ ناجح عوده ناصر216427161922223065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة407.0ثانوية البحتري المختلطةادبياحمد عبد الرضا عبد النبي عودة216428221921222003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة407.0ثانوية الوسن االهلية للبناتادبيآيات هاني شاكر علي216429161922292001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة407.0ثانوية الريان المسائية االهلية للبنينادبياحمد طاهر محمد طاهر216430161921374001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة406.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيحوراء كريم محمد حسين216431161922287027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة406.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيزهراء احمد عبد الزهرة جعفر216432161922276015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة406.0ثانوية الشهيد احمد عبد القادر  للبناتادبيسجى جيجان صافي قاسم216433161922276023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة405.0اعدادية حمدان للبنينادبيعبد العزيز احمد عبد العزيز احمد216434161921046038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة405.0ثانوية السراج المنير المسائية للبنينادبيحسين خضير حسن عطية216435161921369010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة405.0ثانوية المدينة للبنينادبيحسين نزار عبد الرسول فهد216436161921029015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة404.0ثانوية دجلة للبناتادبيزهراء فؤاد عوفي كباشي216437161922243025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة404.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيهادي بشير ظاهر شري216438161921112057

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة404.0اعدادية الزبير للبنينادبيعبد هللا صباح عبد القادر عبد الوهاب216439161921034025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة404.0ثانوية النصر المختلطةادبيحسن جاسم لفته ناصر216440161921305010
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة404.0اعدادية علي بن ابي طالب للبنينادبيمصطفى علي حسين عباس216441161921030114

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة459.0ثانوية النخبة االهلية للبناتاحيائيهناء عبد الرحمن ناصر سالم216442161942280132

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة440.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتاحيائيسرى مري صالح مسني216443161942198018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة432.0اعدادية االريج للبناتاحيائيتبارك عبد الكريم رسن حسن216444161942238013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة428.0ثانوية الريان االهلية للبناتاحيائيهدى يوسف محمد باني216445161942297031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة416.0اعدادية ابي الخصيب للبناتاحيائيدعاء محمود حميد خلف216446161942218035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة415.0اعدادية سبأ للبناتاحيائيزينب سمير عبد االمام مبارك216447161942174017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة415.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبناتاحيائيزهراء مسلم يحي مهنه216448161942192035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة414.0ثانوية آل الرسول االهلية للبناتاحيائيزهراء احمد محمد مجر216449161942146029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة413.0اعدادية المعالي للبناتاحيائيبدور امجد فاضل هاشم216450161942173006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة402.0ثانوية التعاون للبناتاحيائيشهد راشد احمد راشد216451161942267005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة389.0ثانوية آل الرسول االهلية للبنيناحيائينور الدين عبد النبي عليعل عباس216452161941121017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة369.0اعدادية المدحتية للبنيناحيائيياسر عادل رجيب كطان216453231941017176

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة469.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتتطبيقيانفال مازن خريبط فالح216454161952184005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة461.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتتطبيقيفاطمة صبيح عبد الحسن كاطع216455161952210086

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/البصرة450.0اعداية التضحية للبنينتطبيقيمرتضى كريم عفيش دويج216456161951053135

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات412.0اعدادية المعرفة للبناتاحيائينزهه فرحان خايس بدر216457161942175034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات393.0اعدادية البيان للبنيناحيائياحمد صفاء جلد عذاب216458231941014004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات391.0اعدادية الهاشمية للبنيناحيائيزيد جميل عبيس راضي216459231941019047

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات374.0ثانوية الصمود للبنيناحيائيامجد رعد بري حمد216460221941008032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات443.0ثانوية الدير للبنينتطبيقيرضا ميثم خلف ناصر216461161951025021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات438.0اعدادية المعرفة للبناتتطبيقيمها خير هللا خضير هجول216462161952175025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات438.0ثانوية الشهيد جاسم ابو المكارم للبنينتطبيقيحسنين خيري عبيد عبد العالي216463161951054005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/القرنة/قسم تقنيات انظمة الحاسبات437.0اعدادية المعقل للبنينتطبيقيحسين علي محمد مكشف216464161951019045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة419.0ثانوية دجلة للبنينادبيمصطفى حيدر صاحب مصطفى216465281921012063

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة417.0اعدادية فتى االسالم للبنينادبيحيدر كريم محيسن عبد السيد216466161921112021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة417.0ثانوية دجلة للبنينادبيحسين سلمان كريم خلف216467281921012018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة416.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبيصالح مهدي حرز عبد السيد216468281921017014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة416.0ثانوية الميمونة للبنينادبيمرتضى علي حسين هليل216469281921019093

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة416.0ثانوية علي الشرقي للبنينادبيحسن علي حبل جودة216470281921010018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة414.0ثانوية الميمونة للبنينادبيمنتظر سعدون لعيبي سالم216471281921019107

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة413.0ثانوية بني هاشم المختلطةادبييوسف حسن دهيم حسين216472281921106019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة412.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيرسول حاوي اليج جبر216473281921011006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة410.0اعدادية كميت للبنينادبيعلي زامل عبيد عناد216474281921015054

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة409.0اعدادية اإلعتدال للبنينادبييوسف حسان نعمة داود216475281921017040
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة406.0اعدادية التحرير للبنينادبيعلي كاظم عطية بطي216476281921004109

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة404.0ثانوية ام عمار للبناتادبياسراء عبد الساده عبود علي216477281922077005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة404.0ثانوية البتول للبناتادبيزينب محمد رحيم عبيد216478281922056031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة404.0ثانوية الشهيد محمد باقر عامر للبنينادبينور الدين محمد عودة عليوي216479281921046108

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة403.0اعدادية حمدان للبنينادبيحيدر ضياء عبدالحسين علي216480161921046020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة403.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيسجى سعد فاضل حسون216481161922287065

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة403.0اعدادية ميثم التمار للبنينادبيمهتدى علي جابر جاسم216482281921016064

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة403.0ثانوية الفجر الجديد المسائية للبناتادبيمنتهى ناظم باهض عبد العالي216483161922381045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة431.0ثانوية قبضة الهدى للبناتاحيائيتمني حامد وادي حوال216484281942080008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة415.0ثانوية المشكاة للبناتاحيائيزينب فرحان خنجر بدر216485281942081034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة408.0ثانوية الكحالء للبنيناحيائيعباس مهدي جليب احمد216486281941007023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة384.0ثانوية نسيبة االنصارية للبناتاحيائيعواطف علي شغاتي جاسم216487281942068059

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة380.0اعدادية الشهيد حسين عزيز ناصر للبنيناحيائيحسين علي ناصر محمد216488221941020017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة418.0اعدادية االرشاد للبنينتطبيقيعالء جبار علي نعمة216489281951101026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/العمارة417.0اعدادية العشار للبناتتطبيقيزينب عدي ناصر حسن216490161952228028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية419.0ثانوية الوالية للبناتادبيسرى فؤاد حسن صالح216491221922190018

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية418.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيعلي ابراهيم مري صاعد216492221921005042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية418.0اعدادية المعارف المختلطةادبيكرار سالم طالع جاسم216493221921239007

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية417.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيمسلم رحيم لفته هبيتي216494221921010036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية417.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينادبيصفاء سعد عبد العالي عبد216495221921306017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية414.0اعدادية المؤمنات للبناتادبيبتول مزهر حسن يازول216496221922138004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية412.0اعدادية ام سلمة للبناتادبيتبارك حميد عبود جباره216497291922060031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية412.0اعدادية الشهيد عبد الكريم النجم للبنينادبيجعفر عبد هللا صالح عباس216498221921069006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية411.0اعدادية محمد باقر الصدر للبنينادبيعلي كريم زويد جبير216499221921010026

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية410.0اعدادية الشهيد ستار مريد  للبنينادبيناصر نعيم ناصر صكر216500221921086100

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية410.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتادبينور اليقين علي فضل علوان216501221922141013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية409.0اعدادية عمار بن ياسر للبنينادبيسجاد ستار مالك بريس216502221921005031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية408.0اعدادية الكندي للبنينادبيحسن ضيدان صبر محيسن216503221921011008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية408.0ثانوية خولة بنت االزور للبناتادبياسماء ماجد كاظم حمادي216504221922155003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية407.0ثانوية النجاح االهلية للبنينادبيمحمود عامر عبد نده216505221921087017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية406.0اعدادية العكيكة للبنينادبيمحمد كريم صاحب مراد216506221921041058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية405.0ثانوية النجاح االهلية للبنينادبيعلي نصار لفتة حسين216507221921087014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية405.0اعدادية العكيكة للبنينادبيعلي سعد عودة جخيور216508221921041041

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية402.0اعدادية الرفاعي للبناتادبيامل عبد القادر محسن عودة216509221922168004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية402.0ثانوية القنوت للبناتادبيفاطمه باهض كاظم ذبيح216510161922206025
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية401.0ثانوية االمام الرضا (ع) للبناتادبيانسام عبد الوهاب عبد الرزاق حمادي216511161922255002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية401.0اعدادية جيكور للبنينادبييوسف وليد ناجي باهض216512161921061108

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية401.0اعدادية المعارف المختلطةادبيصادق جعفر زبيل عداي216513221921239004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية401.0ثانوية السياب االهلية للبنينادبياحمد لفتة داود سلمان216514161921073003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية401.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيزهراء كاظم عباس قاسم216515161922288019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية401.0اعدادية حمدان للبنينادبيحسين عبيد اميل جاسم216516161921046017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية400.0اعدادية سكينة للبناتادبيمسار خير هللا شالكة محمد216517221922116040

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية400.0ثانوية النجاة للبناتادبيحوراء واحد جاسم عويز216518281922095012

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية400.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيحسين صبيح مالخ مجدي216519281921153006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية400.0اعدادية الكرمة  للبنينادبيمازن عدنان حمد عبد الحسين216520221921039046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية400.0ثانوية الطيف االهلية للبنينادبيمحمد مهدي ماجد خلف216521161921430011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية400.0اعدادية كميت للبنينادبيعباس كريم لفته وشيح216522281921015045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية400.0اعدادية الزينبيات للبناتادبينادية كمال عبد هللا غريب216523161922258029

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية399.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيضحى ميثم عبد االمير جاسم216524161922287074

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية399.0اعدادية الغراف المسائية للبنينادبيعدي زوري حسن محمد216525221921302032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية399.0ثانوية المدينة للبنينادبيزيد شريف ياسين مرزوك216526161921029021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية399.0ثانوية الجاحظ للبنينادبياحمد ياسين نوري حميد216527161921303002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية399.0ثانوية كرم الرحمن االهلية للبنينادبيجعفر ناجي عبود حسين216528161921410001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية399.0ثانوية النصر المختلطةادبينورالدين جبار كحيوش خمام216529161921305045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية398.0اعدادية النور للبناتادبيوعد علي عبد رهيف216530221922156050

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية398.0ثانوية االمام الحسن العسكري المسائية للبنينادبيتحسين علي حسن حنتوش216531281921152008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية398.0اعدادية النور للبناتادبيافتخار نعيم عويد كندوح216532221922156004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية398.0اعدادية الرفعة المسائية  للبنينادبيرضا كاظم محمد جبر216533281921151116

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية397.0اعدادية الشهيد مطلك حنون للبنينادبيمحمد علي رعد صدام شبيب216534161921020128

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية397.0اعدادية البتول للبناتادبياطياف عبد الصاحب خضير بديوي216535161922242005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية397.0اعدادية حسان بن ثابت للبنينادبيمرتضى علي فضالة ضميد216536281921011017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية396.0اعدادية اليمامة للبناتادبيحوراء هاشم حميد عبيد216537281922063010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية396.0اعدادية شط العرب للبنينادبيمحمد جبار محمود ناصر216538161921049077

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية396.0ثانوية العاديات األهلية للبناتادبيفاطمه غني عباس عويد216539221922177014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية396.0ثانوية الحزام االخضر للبنينادبيجعفر حيدر فاخر مجيد216540161921048003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية396.0ثانوية ضياء الصالحين للبنينادبيمحمد حمود جعفر هاشم216541281921039046

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية396.0ثانوية عقية بن نافع المختلطةادبيوهاب طالب حسين خصاف216542221921266027

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية396.0ثانوية النصر المختلطةادبيعمار حسن عيدان كواد216543161921305031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية396.0ثانوية المتنعمين للبنينادبيسيف عباس فاضل حمد216544161921092017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية396.0اعدادية المتنبي للبنينادبيمصطفى جبار عبد الستار عبد الكريم216545161921006082
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية395.0ثانوية المجاهد المختلطةادبيعالء حسين هلول مخيلف216546221921262008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية395.0اعدادية المعرفة للبناتادبيفاطمة سعيد جعفر سلمان216547161922175031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية395.0اعدادية الزبير للبنينادبيمحمد شاكر ظاهر حبيب216548161921034051

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية395.0اعدادية الشنقيطي للبناتادبيعنوه عادل فهد صفوك216549161922209049

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية395.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيشيرين محمد عبد الوهاب حسن216550161922184016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية395.0ثانوية البصرة االهلية للبنينادبيمرتضى مصطفى محمد باقر حسين216551161921132010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية395.0اعدادية التحرير للبنينادبيعالء هادي عنيد حسن216552281921004085

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية395.0ثانوية الشجرة الطيبة للبناتادبيفاطمة رياض ناصر فليح216553161922252042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية395.0اعدادية الرضوان للبنينادبيمحمد قاسم باصي مضحي216554161921047083

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية394.0اعدادية االمام الصادق المسائية للبنينادبيابراهيم عبد األمير محمد علي ابراهيم216555161921353001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية394.0ثانوية السالم المسائية المختلطةادبيعلي عبد الباري عباس فرج216556281921153023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية394.0اعدادية التحرير للبنينادبيباقر خضر حنون عوفي216557281921004021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية394.0اعدادية المختار للبنينادبيمهدي فارس صيهود محينه216558221921047160

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية394.0اعدادية الخنساء للبناتادبيانوار قاسم حسين جاسم216559161922230006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية394.0اعدادية جيكور للبنينادبيعباس خضير عباس خضير216560161921061048

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية394.0اعدادية حمدان للبنينادبيعباس محمد حسن محمود216561161921046032

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية394.0اعدادية جيكور للبنينادبياحمد عبد الصمد حسين علي216562161921061008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية394.0اعدادية الزوراء للبناتادبيزهراء كريم خلف حربي216563281922070039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية394.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبيخلود جبار بشارة ارمام216564161922210036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية426.0ثانوية الصادق أألهلية للبناتاحيائيآيات شهاب حامد عجيل216565221942125001

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية418.0اعدادية الخنساء للبناتاحيائيزهراء حيدر علي جعاز216566221942103089

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية417.0ثانوية زاخو  للبنين  / للنازحيناحيائيعلي ابراهيم يونس خلف216567331941008013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية414.0االعدادية المركزية للبنيناحيائيحمزة خضر عباس صاحي216568221941003055

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية406.0اعدادية االنام للبناتاحيائيفاطمه مجيد خزعل فيصل216569211942135058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية405.0ثانوية الرحمن االهلية للبناتاحيائيغصون مكي حسن علي216570221942203072

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية403.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائينور لؤي سليم كاطع216571221942143305

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية402.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيفيض عبد الرزاق محمد عويد216572221942143256

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية400.0ثانوية الوالية للبناتاحيائيزهراء عظيم شهد حنيحن216573221942190110

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية395.0ثانوية صفي الدين للبنيناحيائيحسين غانم جابر ناصر216574221941061015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية426.0اعدادية الفاضالت للبناتتطبيقيطيبه حميد عوده هذال216575221952165021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية419.0اعدادية ذات النطاقين للبناتتطبيقيدانيه محمد امين باقر حسن216576261952102008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية419.0اعدادية األعراف للبنينتطبيقيمقتدى علي عبد الخالق عبد االمام216577161951077060

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية415.0اعدادية الشنقيطي للبناتتطبيقيسماء عبد العزيز عبد الرحيم عطيوي216578161952209031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية414.0ثانوية االرتقاء االهلية للبنينتطبيقيعبد هللا المؤمن فاضل عبد هللا جابر216579161951076034

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية414.0ثانوية انوار البديع األهلية للبنينتطبيقيمحمد نجم عبد صخي216580161951083112
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية413.0اعدادية كربالء  للبنينتطبيقيمصطفى قحطان عدنان ضيغم216581221951036105

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية413.0ثانوية جيل التفوق االهلية للبنينتطبيقيمحمد اسماعيل خليل عطيوي216582161951139110

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية413.0ثانوية الجوادين االهلية للبناتتطبيقيزهراء محمد خضير سلطان216583221952396002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الناصرية411.0اعدادية الزبير للبنينتطبيقيحيدر عجيمي مطشر عذاب216584161951034043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد421.0اعدادية شمس االمل للبنينادبيعبد هللا رحيم محسن عبيد216585221921374022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد419.0اعدادية ابراهيم الخليل  للبنينادبيسجاد عبد هللا بوهان ساجت216586221921021015

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد414.0ثانوية شمس العلوم األهلية للبناتادبينورس رزاق صكبان زعالن216587221922141016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد411.0اعدادية سكينة للبناتادبيملكة عبد هللا متعب منهي216588221922116042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد409.0اعدادية شمس االمل للبنينادبيهشام ناصر حسين عامر216589221921374045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد409.0ثانوية المعارف االهلية للبنينادبيعلي حيدر هادي ضايف216590221921381014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد409.0ثانوية القلعة االهلية للبناتادبيتماره عمار سلمان جاسم216591221922204006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد409.0اعدادية الهبة للبناتادبيسحر خير هللا عطشان خنيفر216592221922120019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد408.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبيتبارك صبيح سمير زبون216593221922231002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد406.0اعدادية الهبة للبناتادبينور مطر خلف حبيب216594221922120030

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد403.0اعدادية الحمزة المسائية للبنينادبيارشد فؤاد حياوي نعمه216595241921200005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد399.0اعدادية الشطرة للبنينادبيحسين كاظم انتيشون عوده216596221921018010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد399.0اعدادية شمس االمل للبنينادبيعمران حسن عرام جابر216597221921374031

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد399.0اعدادية قلعة سكر للبناتادبيرنا محمد خضير عطية216598221922171010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد398.0اعدادية االكرمين للبنينادبيسيف الدين علي ذياب عبرم216599161921017025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد395.0اعدادية االجيال للبنينادبيبهاء الدين عبد النبي عليعل عباس216600161921014002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد393.0ثانوية فاطمه الزهراء (ع) االهلية للبناتادبيفاطمة اياد برزان عبد الحسين216601161922198017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد393.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحسين حسن قاسم حسن216602161921052017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد392.0ثانوية الثوار المختلطةادبياحمد هادي هاني ياسر216603221921226003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد392.0ثانوية النصر المختلطةادبيمحمد علي حسين عبد هللا216604161921305038

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد392.0اعدادية االجيال للبنينادبيعلي عبد الحسين رويض انتيشون216605161921014044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد392.0اعدادية الرماح العوالي للبنينادبيعلي غسان غازي عدوان216606161921307021

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد392.0اعدادية ابراهيم الخليل للبنينادبيفيصل قيس فيصل طالب216607161921039057

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد391.0اعدادية الشهيد محمد باقر الصدر للبنينادبيسجاد محمود عبد زيد كاظم216608111921009039

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد391.0اعدادية الطالئع للبنينادبيباقر احمد رحيم مجمان216609161921012004

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد391.0ثانوية اسيا بنت مزاحم المسائية للبناتادبيبتول سامي عبد الكريم عبد الرزاق216610161922380005

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد390.0ثانوية شبعاد للبناتادبيتغريد جبار ونان شاتي216611221922194011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد390.0اعدادية األبلة للبناتادبيرند غازي فيصل كريم216612161922171028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد390.0ثانوية كرم الرحمن االهلية للبنينادبيكاظم محمد كاظم كنيور216613161921410010

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد390.0اعدادية حمدان للبنينادبيمهند عبد المنعم عبد القادر محسن216614161921046093

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد389.0ثانوية نبع الحياة االهلية في تركيا-اسكيشهيرادبيزهراء باسم نبيت طاهر216615131922227003
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد389.0اعدادية االريج للبناتادبياالء عالء شبيب حبيب216616161922238003

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد388.0اعدادية ام المؤمنين للبناتادبيزهراء عبد الحسين نعيم صويح216617221922107011

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد388.0اعدادية حيفا للبناتادبيمنار حيدر زكي مهدي216618161922220080

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد388.0ثانوية السالم للبنينادبيسيف محمد عبد الكريم عليوي216619281921005025

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد388.0ثانوية شط العرب االهلية للبناتادبيفاطمة وداد مهلهل عبود216620161922184020

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد388.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيزهراء قاسم عدنان موسى216621161922287044

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد388.0اعدادية الشطرة للبنينادبياسعد حميد نعيم خلف216622221921018002

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد387.0اعدادية ام قصر للبنينادبيعقيل احمد لفتة غالي216623161921042045

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد387.0ثانوية الفالح للبنينادبيمصطفى عبد الحسين كرمود عوده216624221921256022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد387.0اعدادية االدارة المحلية المسائية للبنينادبيسجاد قصي سامي احمد216625221921306014

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد386.0اعدادية المتنبي للبنينادبيياسين علي ياسين عبد هللا216626161921006096

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد386.0اعدادية القرنة للبنينادبيعبد هللا ثائر عبد هللا عبود216627161921027019

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد386.0اعدادية الخنساء للبناتادبيهيفاء عالء حسين علي216628161922230058

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد385.0اعدادية بهجة الفؤاد للبناتادبيغادة احمد عجاج صابط216629161922288033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد385.0ثانوية ام قصر المسائية المختلطةادبيحسن دايل هاشم ديوان216630161921350013

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد385.0اعدادية شمس االمل للبنينادبيناظم زغير عبد الواحد مزعل216631221921374043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد385.0ثانوية حجر بن عدي المختلطةادبينورس صبيح سمير زبون216632221922231008

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد385.0ثانوية حذيفة بن اليمان للبنينادبيعباس صوب هللا ذياب كشمر216633161921103009

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد385.0اعدادية األزكياء للبنينادبيحيدر علي كاظم حسن216634161921097042

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد385.0اعدادية الشريف الرضي للبنينادبيحيدر حسن عادل مزعل216635161921052024

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد384.0ثانوية العلياء للبناتادبيرونق محمد عبد الكريم عبود216636161922227028

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد384.0اعدادية الهارثة للبنينادبيفهد زاهد حامد عبيد216637161921022036

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد384.0اعدادية الرضوان للبنينادبيطالب مشتاق شهيد احمد216638161921047043

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد383.0اعدادية القرنة للبنينادبيسجاد حسين ذاري ماهود216639161921027016

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد383.0اعدادية ليلى األخيلية للبناتادبياسماء طالب جابر يحيى216640161922210006

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد414.0ثانوية الحكمة األهلية للبنيناحيائيمخلد علي مطر حافظ216641221941040144

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد411.0ثانوية القلعة االهلية للبنيناحيائيعمار حسين عبد العالي حسن216642221941098129

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد391.0اعدادية الصادق للبنيناحيائيحيدر جمال رزاق الزم216643221941070017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد391.0ثانوية الحكمة األهلية للبناتاحيائيسيمون عزيز خضير ناصر216644221942143208

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد438.0ثانوية االمام جعفر الصادق االهلية للبنينتطبيقيعلي صالح مهدي صالح216645161951064023

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد418.0اعدادية الشريف الرضي للبنينتطبيقيعلي عيسى عليوي عيسى216646161951052033

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد417.0ثانوية القلعة االهلية للبنينتطبيقيسالم حران غضبان محمد216647221951098017

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني االداري/الشطرة/قسم تقنيات ادارة المواد416.0ثانوية االمتياز االهلية للبناتتطبيقيزينب عبد المحسن عبد حطاب216648161952145022

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية409.0ثانوية فاطمة الكبرى للبناتادبيرقية هاني طالب حميد216649161922287035

الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية401.0اعدادية األزكياء للبنينادبيجعفر عبد الحسن جميل عبد المحسن216650161921097018
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الجامعة التقنية الجنوبية/المعهد التقني فنون/الناصرية /قسم تقنيات الفنون التطبيقية429.0ثانوية الغدير االهلية للبناتاحيائيزينب كريم حامد كاظم216651221942417038

جامعة بغداد/كلية طب االسنان598.2ثانوية المعرفة للبناتاحيائيرقية رعد مصطفى216652102042888009

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم المدني553.2مدرسة دار العلوم الخاصة / بنينتطبيقيمحمد فالح خليل216653142051888001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت590.4آمنة بنت وهب الثانوية للبناتاحيائياسالم ناجي علوان علوان216654192042888002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت587.4مدرسة الزهور الخاصةاحيائيامنيه الحارث المثنر216655112042888005

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت585.0مدرسة الزهراء الخاصةاحيائيرفقه الحارث المثنى216656112042888004

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم االلكترونيك واالتصاالت582.0ثانوية بيردن االمريكيةاحيائيسرى عدي رشيد216657122042888002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الحاسوب587.4مدرسة البريمي الخاصةاحيائينور كمال محمد نوري216658132042888002

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية579.0المدارس االهلية الخاصة/ فرع الغيبةاحيائيدانية محمد حميد216659102042888007

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الموارد المائية467.4مدارس محافظة ريف دمشقتطبيقيحوراء عبد الستار عبد االمير216660122052888001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطاقة574.8ثانوية عين جالوت الشامله للبناتاحيائيسمر ممدوح علي السعد216661102042888006

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران588.6مدرسة االتحاد المختلطةاحيائيمصطفى صفاء عالء216662112041888001

جامعة بغداد/كلية الهندسة/قسم الطيران588.0ثانوية الرفاع الشرقياحيائيمحمد عمر محمد يوسف216663102041888002

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت578.4فاطمة الزهراء الخاصةاحيائيزين العابدين هاشم الحصاني216664142041888004

جامعة بغداد/كلية الهندسة-الخوارزمي/قسم المعلومات واالتصاالت583.2الملك الصالح الثانوية للبنينتطبيقيعبد هللا جمال مهدي محمد216665112051888004

جامعة بغداد/كلية العلوم548.4ثانوية فضل الحديثة للبناتاحيائيزينب علي عيدان عبد الجبار216666142042888005

جامعة بغداد/كلية العلوم للبنات/قسم الحاسوب414.0اينونو اناضولتطبيقيمريم محمد مصطفى216667132052888004

جامعة بغداد/كلية القانون506.4مدرسة الحوبيينتطبيقينور علي عبد الجبار216668142052888001

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية469.8مدرسة الشروق الخاصةادبياستبرق عباس جاسب216669112022888002

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية464.4مدرسة الشروق الخاصةادبيساره عباس جاسب216670112022888001

جامعة بغداد/كلية العلوم السياسية495.0مدرسة االقصى الخاصةاحيائييوسف شامل محمد علي مصطفى216671132041888003

جامعة بغداد/كلية التمريض577.2مدرسة النور الدولية الخاصةاحيائيبراءه حكمت احمد216672102042888011

جامعة بغداد/كلية اللغات420.0ثانوية علي صويلي اناضولوادبيرقية نهاد قيس216673132022888003

جامعة بغداد/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية فاتح سلطان محمد االناضول / اسطنبولتطبيقيمحمود اسامة نعمه216674112051888002

جامعة بغداد/كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم487.8ثانوية الثالثة عشر بجدة نظام مقرراتاحيائيهمسه احمد كمال صدقي216675132042888006

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية486.0مدرسة امبيريال انترناشينالادبيحسين ازهر جبار216676112021888001

جامعة بغداد/كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية531.0ثانوية الشيخ عبد العزيز بن محمد للبنيناحيائيمصطفى احمد سلمان216677142041888005

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات435.6دار العلوم الخاصة / العينادبيزهراء عماد جبار216678132022888001

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات479.4مدرسة الثروات الوطنية الخاصةتطبيقيغفران ناجح ذنون216679132052888002

جامعة بغداد/كلية التربية للبنات462.0العالمية الخاصةتطبيقياسمى رائد عثمان216680112052888002

جامعة بغداد/كلية اآلداب/قسم علم النفس396.0ثانوية سرار اناضولوادبيرحمه سامي عجيل216681112022888004

جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية411.0مدارس محافظة ريف دمشقادبيزهراء خالد حسين216682132022888002

الجامعة المستنصرية/كلية الصيدلة596.4مدرسة الشعلة الخاصةاحيائيصفا حسام عبود الحمامي216683142042888002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني553.2المدارس االهلية الخاصة / فرع الغيبةتطبيقيحسين قاسم محمد المومن216684122051888002

الجامعة المستنصرية/كلية الهندسة/قسم المدني532.8المدارس االهلية الخيرية للبناتتطبيقيبنين عبد الكريم جادم216685132052888001
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الجامعة المستنصرية/كلية العلوم556.2مدرسة االمير للتعليم الثانوي للبنيناحيائيعلي عامر محمد علي216686132041888004

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم526.8الصويفية الثانوية للبناتاحيائينورا زياد رياض الدباس216687102042888002

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم520.2مدرسة الشعلة الخاصةاحيائيسجى جعفر عبد الجبار216688142042888006

الجامعة المستنصرية/كلية العلوم/قسم الرياضيات558.0مدرسة الشيماء الثانوية للبناتاحيائيامنه حسن حميد216689262042888001

جامعة البصرة/كلية الصيدلة591.6مدرسة الشارقة الدولية الخاصةاحيائياحمد سالم عبد العزيز العالو216690112041888003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء528.0ثانوية السالمية للبناتتطبيقيفاطمة اياد لطيف216691132052888003

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية580.8ثانوية الجهراء االهلية للبناتاحيائيفاتن قيس جذع براك216692162042888001

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم الكيمياوية576.6مسعود بن رمضان للتعليم االساسي / للبنيناحيائيمصطفى حسن عبد العباس216693162041888002

جامعة البصرة/كلية الهندسة/قسم النفط585.0ثانوية الشاهين االهلية للبنينتطبيقييوسف محمد عبد الودود216694162051888002

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات525.0مدرسة ابن خلدون الخاصةاحيائيوضاء تحسين علي216695162041888003

جامعة البصرة/كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات479.4مدرسة الشعلة الخاصة / فرع عجمانتطبيقيالحسن محمد طعمه216696162051888001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد456.0ثانوية العمرانية اكشام / اسطنبولادبيمحمد جعفر موسى216697162021888002

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد450.0ثانوية عمرانية اكشام / اسطنبولادبيحسن جعفر موسى216698162021888001

جامعة البصرة/كلية االدارة واالقتصاد420.0ثانوية اوزكور اوندر / سكارياتطبيقيحسن صفاء غازي216699162051888004

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.2مدرسة النور الدولية الخاصةاحيائيعمير مصعب اسماعيل216700172041888010

جامعة الموصل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك462.0ثانوية عمرانية اكشام / اسطنبولتطبيقيمحمود عبد السالم محمود216701162051888003

جامعة الموصل/كلية العلوم574.8ثانوية االميرة للبناتاحيائيابرار ادهام محمد216702132042888003

جامعة الموصل/كلية الحقوق441.6مدارس محافظة الحسكةادبيزيد مثكال علي الغلب216703172021888002

جامعة الموصل/كلية الطب البيطري585.6مدرسة النور الدولية الخاصةاحيائيسعود رائد احمد216704172041888001

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد401.4مدارس محافظة الحسكةادبيمحمد زيد سعود االسماعيل216705172021888003

جامعة الموصل/كلية االدارة واالقتصاد360.0ابو زهرة االسالميةادبيعبد الرحمن فارس حازم216706172021888001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة الكيميائية/قسم العمليات الكيمياوية573.0مدرسة منار االيمان الخاصةاحيائيمروة عبد الوهاب محمد216707112042888010

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد519.0ثانوية منارة القاهرة الخاصة / للبناتاحيائيفاطمة زاهد عبد الرحمن216708102042888008

الجامعة التكنولوجية/هندسة المواد510.0جامعة يوسي اس اياحيائيسارة سهام يونس216709172042888003

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية567.0المدارس االهلية الخاصةاحيائيعلي غالب خضير216710272041888001

الجامعة التكنولوجية/هندسة االتصاالت/قسم نظم االتصاالت الضوئية558.6المدارس االهلية الخاصةاحيائيمحمد غالب خضير216711272041888002

الجامعة التكنولوجية/هندسة العمارة555.0مدرسة العالم الجديد الخاصةتطبيقيتقى عالء عبد الرضا216712112052888001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية535.2مدرسة االستقالل الخاصةتطبيقيامنيه حسن مهدي الطويل216713102052888003

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية525.6ثانوية الصفةو للبناتتطبيقيشهد عبود جوير216714102052888001

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية522.0مدارس الواليات المتحدة االمريكيةتطبيقيابراهيم نادر يونس216715142051888002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية516.0ثانوية اوالش اناضولتطبيقياحمد مؤيد محمد216716132051888002

الجامعة التكنولوجية/الهندسة المدنية501.6االماراتتطبيقيعبد العزيز طارق عزيز216717142051888004

الجامعة التكنولوجية/هندسة الكهروميكانيك/قسم الهندسة الكهروميكانيكية574.8المدارس االهلية الخاصة / فرع الغبيبةاحيائياسيد موفق رؤف216718192041888001

الجامعة التكنولوجية/العلوم التطبيقية506.4ثانوية السيدة خديجة للبناتاحيائييسر حيدر حسن علوان216719132042888007

الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب567.0ثانوية فضل الحديثة للبناتاحيائيزهراء علي عيدان عبد الجبار216720142042888004
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الجامعة التكنولوجية/علوم الحاسوب534.6المدارس االهلية الخيرية للبنينتطبيقيعبد الملك مروان هاشم216721102051888002

جامعة الكوفة/كلية الهندسة/قسم الكهرباء480.0ثانوية فايت كاونتيتطبيقيمنتظر نبيل محمد حسين216722252051888001

جامعة الكوفة/كلية العلوم السياسية426.6ثانوية المعالي القديمة للبنينادبيمنتظر عالء حسين بيرمالي216723232021888002

جامعة الكوفة/كلية الطب البيطري468.0ثانوية ويستووداحيائياسماعيل حسن فالح كاشف الغطاء216724102041888001

جامعة تكريت/كلية الهندسة/قسم المدني512.4ثانوية الرابعة والثمانونتطبيقيلطيفة احمد عزيز216725182052888001

جامعة تكريت/كلية هندسة العمليات النفطية/قسم تكرير النفط والغاز552.0ثانوية اوالش اناضول / انقرةتطبيقياحمد خلف واوي216726282051888001

جامعة تكريت/كلية الحقوق432.0ثانوية عمرانية اكشام/اسطنبولادبيفيصل حسن محمد حسن216727182021888001

جامعة تكريت/كلية الحقوق420.0ثانوية انادولو شما كريكالةادبيرياحين حيدر حاتم216728182022888001

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك517.2مدرسة الشيماء الثانوية للبناتاحيائيسلسبيل عبد القادر داود موسى216729192042888003

جامعة االنبار/كلية الهندسة/قسم الكيميائية والبتروكيميائية543.0مدرسة الشعلة الخاصة / بنينتطبيقيزيد عادل خليفة216730192051888001

جامعة االنبار/كلية العلوم580.8الوسام الذهبياحيائيدالل اياد نصار المنصوري216731192042888001

جامعة االنبار/كلية القانون والعلوم السياسية/قسم العلوم السياسية450.0ثانوية عمرانية اكشام / اسطنبولادبيحسين عالء احمد216732192021888002

الجامعة العراقية/كلية التربية للبنات382.8دراسة خاصة / لواء الجامعةتطبيقيطيبة شامل احمد216733102052888002

الجامعة العراقية/كلية اآلداب390.0ثانوية كوموش اوفا بورصا اناضولوادبيالحسن عبد الحميد عبد المجيد216734142021888001

الجامعة العراقية/كلية العلوم االسالمية360.0ثانوية كوموش اوفا بورصا اناضولوادبيرفل عبد الحميد عبد المجيد216735142022888001

جامعة بابل/كلية الصيدلة592.2مدرسة شاطئ القرم للتعليم االساسي للبناتاحيائيهاجر مازن حميد216736112042888003

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم المدني511.2المدرسة االهلية الخيرية الخاصةتطبيقيريهام سالم جخيور216737162052888001

جامعة بابل/كلية الهندسة/قسم الميكانيك591.0ثانوية اوالش اناضول / انقرةاحيائيمريام قاسم كريم216738132042888005

جامعة بابل/كلية تكنولوجيا المعلومات463.8ثانوية عمرانية اكشام / اسطنبولاحيائيسكينة باسم ابراهيم216739232042888002

جامعة بابل/كلية التربية األساسية456.0ثانوية عمرانية اكشام / اسطنبولادبيمرتضى عدنان قحطان216740232021888001

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم المدني540.0ثانوية بيردن االمريكيةتطبيقيمحمد علي عدي رشيد216741122051888001

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب573.6ثانوية االبناء بالحرس الملكياحيائياحمد محمد شامل216742102041888003

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الحاسوب571.8ثانوية المعالي القديمة الخاصة للبنيناحيائيحسين محمد شكري216743102041888005

جامعة النهرين/كلية الهندسة/قسم الطب الحياتي590.4المدارس االردنيةاحيائيحسين يوسف عبد المنعم216744142041888007

جامعة النهرين/كلية هندسة المعلومات/قسم المنظومات562.2المدارس االهلية الخاصة / فرع الغيبةتطبيقيعلي محمد عبد الزهره216745112051888003

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال546.0المدارس االهلية الخاصة / الغيبةاحيائيايمن حازم ابراهيم216746122041888001

جامعة النهرين/كلية اقتصاديات االعمال474.0ثانوية خليفة للبنينتطبيقيحسن ظافر عالء216747102051888004

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي576.0مدرسة شاطئ القرم للتعليم االساسي للبناتاحيائيفاطمة الزهراء حكمت عبد الكريم216748112042888002

جامعة ديالى/كلية الهندسة/قسم الكيمياوي552.6مدرسة الجاهليتطبيقيدانيه اسعد عريبي العبيدي216749212052888001

جامعة ديالى/كلية التربية األساسية418.8مدرسة المنازل ادارة مصر القديمةادبيحسن هادي رجب216750212021888001

جامعة كربالء/كلية التربية للعلوم الصرفة468.0ثانوية عمراية اكشام / اسطنبولاحيائيعلي عدنان قحطان216751232041888002

جامعة ذي قار/كلية الهندسة/قسم الميكانيك562.2ثانوية الجبهة للبناتاحيائيثريا ظاهر مكي216752102042888004

جامعة كركوك/كلية الهندسة/قسم الميكانيك504.0ثانوية اوالش اناضول / انقرةتطبيقيعمار عقيل وهبي216753202051888002

جامعة كركوك/كلية االدارة واالقتصاد477.6مدرسة االلسن الحديثة الخاصةاحيائيدعاء سعد ابراهيم216754312042888002

جامعة كركوك/كلية التربية/الحويجة370.8مدارس االلسن الحديثةادبياسامة سعد ابراهيم216755312021888001
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جامعة المثنى/كلية طب االسنان594.6المدارس الدولية االماراتيةاحيائيمجتبى شهيد داخل216756292041888001

جامعة المثنى/كلية العلوم461.4ثانوية الفجر الجديدة االهلية للبنينتطبيقييوسف حازم متعب عبد216757292051888001

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم العمارة510.0ثانوية اوالش اناضول / انقرةتطبيقيابراهيم عقيل وهبي216758202051888001

جامعة سامراء/كلية الهندسة/قسم الكهروميكانيكية501.6المدارس االهلية الخيرية الخاصةاحيائيزينب محمد رشيد216759182042888002

جامعة الفلوجة/كلية العلوم التطبيقية504.6مدرسة رقية للتعليم االساسي/ بناتتطبيقيخديجة محمد جميل216760192052888001

جامعة جابر بن حيان الطبية/كلية الصيدلة592.2مدرسة جابر بن زيد للتعليم االساسياحيائيسعيد اسعد سعيد216761252041888001

جامعة البصرة للنفط والغاز/كلية االدارة الصناعية للنفط والغاز576.0مدرسة اوالش اناضولاحيائياحمد علي محسن الياسري216762152041888001

جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدالنية/كلية الطب600.0ثانوية كالرا تيورتيسكااحيائيروان هشام طالب216763112042888006

جامعة الكرخ للعلوم/كلية التحسس النائي والجيوفيزياء450.0ثانوية عمرانية اكشام/ اسطنبولاحيائيمحمد حيدر عباس216764232041888001

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية اوالش اناضولاحيائيزيد خضير احمد المحمد216765172041888006

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الصحية والطبية/كركوك588.0ثانوية اوالش اناضولاحيائيحسن خضير احمد المحمد216766172041888009

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات الحاسوب568.2مدرسة النور الدولية الخاصةاحيائيسراء مصعب اسماعيل216767172042888005

الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية الهندسية/الموصل/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية588.0مدرسة الدرة الدولية الخاصةاحيائيبلسم شامل محمد216768172042888001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0ثانوية اوالش اناضول / انقرةاحيائيسيف فياض حسين216769182041888001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل588.0ثانوية اوالش اناضولاحيائيهبه فياض حسين216770182042888001

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الموصل/قسم تقنيات التمريض (االسعاف الفوري)568.8مدرسة الحجاز االهليةاحيائيهبة هللا حكمت علي علي216771102042888010

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك588.0ثانوية اوالش اناضول / انقرةاحيائينهى صالح الدين فاتح216772202042888003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/كركوك582.0ثانوية اوالش اناضول / انقرةاحيائيسارة صالح الدين فاتح216773202042888002

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني الطبي/الدور(صالح الدين)558.0ثانوية اوالش اناضولاحيائيمحمد مصطفى وهبي216774202041888003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني التكنلوجي/الموصل588.0دراسة خاصة / لواء ماركاحيائيانمار اياد طارق216775172041888003

الجامعة التقنية الشمالية/المعهد التقني االداري/الدور(صالح الدين)489.0ثانوية عمرانية اكشام / اسطنبولاحيائيصدام ابراهيم الطيف216776182041888002

جامعة الفرات االوسط  التقنية /الكلية التقنية الهندسية/النجف/قسم هندسة تقنيات ميكانيك القوى432.0ثانوية اوسكودار / اسطنبولاحيائياسماء صباح علي216777132042888008

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل578.4مدرسة الحكمة الخاصةاحيائيبدر مساعد بدر216778272041888004

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني الطبي/بابل/قسم تقنيات التمريض576.0الشويفات الدوليةاحيائيهبه ناظم حسون الدبيسي216779122042888001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني التكنلوجي/بابل331.2ثانوية المعالي القديمة الخاصة للبنينتطبيقيحسين عالء حسين بيرمالي216780232051888001

جامعة الفرات االوسط  التقنية /المعهد التقني االداري/كربالء344.4مدارس محافظة حمص / سورياادبيسومر اصف االشقر216781272021888001

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات الحاسوب537.0الشعلة الخاصة فرع بنيناحيائيمحمد اياد جبار كامل216782142041888008

الجامعة التقنية الوسطى/الكلية التقنية الهندسية الكهربائية/بغداد/قسم هندسة تقنيات االجهزة الطبية575.4صحار العالميةتطبيقيعلي حسين جاسم الخفاجي216783132051888001

الجامعة التقنية الوسطى/كلية الفنون التطبيقية363.0مدرسة منازل ادارة الدلنجاتتطبيقيرؤى محمد خميس216784112052888003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.6ثانوية اوالش اناضول / انقرةاحيائيمصطفى عادل هاشم216785132041888002

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0مدرسة السابلة ٢١احيائيقبس احمد عالء القيسي216786182042888004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم588.0ثانوية اوالش اناضول / انقرةاحيائيعبد هللا خالد خضير الشيخ216787232041888004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.6ثانوية اوالش اناضول / انقرةاحيائيازل علي محسن الياسري216788152042888001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم582.0ثانوية اوالش اناضول / انقرةاحيائيمرتضى حسوني عواد216789232041888005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.6ثانوية فيرجولاحيائيترتيل باسم محمد الكواك216790102042888005
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الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم579.0مدرسة الكمال االمريكية الدولية / منهج امريكياحيائيمحمد حيدر جواد الصفار216791102041888004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد الطبي/بغداد باب المعظم576.6مدرسة عجمان الخاصةاحيائيمحمود عاصم اسماعيل216792112041888004

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور590.4مدرسة الريان الخاصةاحيائيعبد هللا محمد علي بنواوي216793142041888010

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.4ثانوية لواء قصبة للبنيناحيائيسجاد حسين محمود216794142041888006

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بغداد المنصور581.4مدرسة النهضة للبناتاحيائيرسل هاتف عباس216795102042888003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/االنبار/قسم تقنيات صحة المجتمع550.2مدرسة الهيراحيائيمقداد يونس حميد216796142041888009

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة580.2مدرسة عمر بن الخطاب الشاملةاحيائيعمر خليل مصطفى216797212041888001

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني الطبي/بعقوبة552.0مدرسة عجمان الخاصةاحيائيفهد محمود علي216798172041888004

الجامعة التقنية الوسطى/معهد التكنلوجيا/بغداد329.4ثانوية الشعب الخاصة للبنيناحيائيمحمد ابراهيم مصطفى216799112041888005

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني التكنلوجي/االنبار441.6المدارس المتحدة الخاصةتطبيقيحمزة واثق صائب216800112051888001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد349.8ثانوية منيل الروضة الخاصة بناتتطبيقيلينا احمد محمد216801102052888113

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد342.0مدرسة المعارف الخاصةتطبيقيابراهيم نجم عبد216802102051888001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد االدارة التقني/بغداد328.8طاهر ابو زيد الخاصة عربيتطبيقيمحمد رياض كامل216803102051888003

الجامعة التقنية الوسطى/المعهد التقني االداري/االنبار318.6مدرسة ابناء االندلس للبناتادبيمريم محمود عبد الرحمن حمد216804192022888001

الجامعة التقنية الوسطى/معهد اعداد المدربين التقنيين/بغداد322.2مدارس محافظة طرطوستطبيقيسعد مكي جواد216805112051888005

صفحة ٦١٩٥ من ٦١٩٥


